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 ' يلعلا دمحا حئاص روتكدلا

 يقارعلا يملعلا غمجملا سيئر

 امهتعقر ةعس يف لا ا آوشت

 ةيعامتجالا ةابحلا ى 5 طاشن نم هب ترخز ام يفو « اهناكس ماحدزاو

 تناك اهسيسأت لو ذنمو ٠ ةيركفلا ةكرحلا يف راهدزاو ؛ ةيداصتقالاو

 نيمخلا نورتلا لاوظناون مهماقم اوذختا نيذلا نيبسابعلا'ءافلخلا « ةرضح د

 ةلودلا ةدحو زمر اوناكو « ةيمالسالا ةفالخلا بصنم اهيف اومنست يتلا

 يف نيحومطلا ماكحلا ىوقأ ةزيمتملا اهتتاكمب رقآو « اهزع راعشو ةيمالسإالا

 امي نوهابتو اهئافلخ ىضر بسك ىلع. نولمعي اوناكف « يمالسالا ملاعلا

«تابهلاو ايادهلا نم هيلع نولصحي امؤأ «باقلالا نم ءافلخلا ءالرؤه مهيلع هغبسي
 

 مهناقثو اهلهأ طاشن ىلا عجري اهتراضح راهدزاو دادغب ةمظع ىف لضفلاو

 يف ةارثلا مهتاماهسا ىف ىلجتت هذه لكو « ةيملاعلا ةيئاسنالا مهترظن و مهتاذب

 ٠ نونفلاو ةفاقثلاو ركفلاو ملعلا نيدايم فلتخم

 طيح ام ىلع ةيشاعملاو ةيداملا مهتايح ىف دادعب لهأ دامتعا لج ناك

 ويست اهطيبو ا با روعي ةيقس: ىفارأ نم اهقازألا يف دتميو ةنيدملاب

 6 ذيل يذلا تارتلا وين اهيبرغ يف ىرجبو غ راهنا نم نم هنم ع رفتت انو ةلحف
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 يقستو يقرشلا بونجلا وحن يرحجت ةدع راهنا رابنألا ةنيدمب هرورم دعب
 فرصتي كلذبو 4 ةلجد يف أهنام أباقب فبصت م 4 نيرونلا ند يتلا يضارألا

 لب زنو ناضيفلا راطخأ فقحجتف 6 حالمأ نم هف رحت أم بهذبو اهنام نم ضئافلا

 0 جاتنالاو ةعارزلل ةدرتلا ةيحالص يف

 راهنألا اهيضارأ ىورتف « دادغب نم ةيقرشلاو ةيلامشلا فارطألا امأ

 ظ نسم هعأم دخأيف لولا أمأف 3 داورهتلاو ليجدلا اهمهأو 4 ةلحد نم ةدخألا

 دادغب دنع يىهتني ىتح هل ًايزاوم ةلجد يبرغ يف باسنيو « ءارماس يبونج
 هتهوف ناف ناورهنلا امأو ٠ دادغب ىلامش ةدتمملا ىضارألا ىوري نا دعب

 هنايرج عباتيو ىلايد ربعي مث ةلجد يقرش ىف يرجي وهو « ءارماس يلامش يف
 بصب مت هقارطأ ىلع ةعساولا يضارألا ىقست ةريثك عورف هنم بعشتتو

 ٠ء توكلا قوف ةلجد ىف هئام اياقب

 ىف دادغب تديش ىتلاو تارفلاو ناورهنلا نيب ةدتمملا يضارألا نا

 هذه يثو 0 ةنئمزألا مدقأ كيم هيف .ترهدزا يتلا ةديدعلا ندملاو ةريثكلا

 سيبوأ نم اءادتنا قارعلا ىف فك انين تلا ةريبكلا لودلا مصاوع تميقأ ةقطنملا

 نئادملاو نوفسبط مث « هدافحأ نم مكحلا يف هالت نمو يبارومح ةمصاع تناك

 هذه رخآ تناكو ؛ مهتلودل أرقم نيرخآتملا ماكحلا نم ريثك اهذختا ىتلا

 دقعلا طساوأ يف روصنملا اهديش نا ذنم تلظ يتلا دادغب اهمظعأو عصاوعلا
 اييهوركا لب ملاعلا ندم ربكأ نمو ةلودلا ةمصاع يناثلا نرقلا نم سماخلا

 ٠ ةنمزألا ضعب ىف

 ىف يتلا يضارألا لهأ نيبو « دادغب اهنمو ىربكلا زكارملا نيب تناكو
 ةعارزلا يف نولمعي يضارألا هذه لهأ ناكف « ةلدابتم ةقيثو تاقالع اهفارطأ



 ءاذغلاو شيعلل ةيعارزلا تاجوتتملا نم هجاتحت امب زكارملا هذه نو”دميو

 تايابجلا لاومأ نم ةلودلل هنومدقي ام نع الضف ؛ ىخالا نضارعألا ةفلطخلو

ا مث  ةلودلا دراومل ربكألا ردصملا يه ىلا
 تناك ةريبكلا وص مصاوملا هذه ن

 ءفيرلا لهأ هعنصي اممو ةيعا رزلا ليصاحملا نم ريبكلا نمل اهل هه رمقل قارنا

ا ىلع ناكسلا ءالرئه اهنم لصحب زكارم تناك امك
 ٠ علسلاو داومل

 دقف « هيلا انرشا امم دعبأ ىلا :تدتفا:ايفارطآو دادعب نيب تاقالعلا نا

م اونجو « فارطألا هذه يف يضارأ دادغب لهأ ضعب كلتما
 اهلوصحمو اهعير ن

 ىف ةماعلا ةورثلا ءامنا ىلع ناعأو نيك الملل تاورث ردصم ناك ًارفاو ًآاميصن

 20 ةريك ًادادعا نأ مث » ٠ أهبف يداصتقالا طاشنلا حيس ون ىلعو ه دادغب

ماد وأ ودرس هانق نوير اوناك يضارالا هذه
 نأك كلذبو ؛ اهبف ًا

من و روطن يف رثؤي رمتسم يناكس لدابت هيداصتقالا تالصلا بناجب يرحب
 او

 نيب ةيرادالاو ةيداصتقالاو هناتكسلا ةراتالفلا هدتخ قا قطانملا هذهو دادعب

 سسأ حيضوتل ةساردلاب ةريدجلا ةمهملا يناوحلا ىدحا يه اهفارطأو دادغب

 +ء اهتمظع رهاظمو اهومن لماوعو دادغب راهدزا

 ٠ تاقالعلا هذه رهاظم نم يك ىلا ةمدألا كانفذلتفو تتكلا تراشا

معلا رهاظم ضعب نع تفشك ةيراثآ تاسقنت ةدع ثمتو
 ,نكامألا نم ددع يف نار

 ؛ ةيبدألا تكلا يف تاراشالا مظعم نا ريغ ء ةعساولا ةقطنملا هذه يف

 زرسأ امم .؛ ددحم ناكم وأ نيعم بناحب اهنم لك ىنع « ةيراثالا تاساردلاو

 رداصملا يف : ةنودملا تامولعملا بعوتست ةقطنملا لكل ةلماش ةسارد ىلا ةجاحلا

 ٠ ةيراثآلا صوحفلا اهتتبث يتلا قئاقحلاو « ةيبدألا

 0 ىهن ض وحل يرأث' صصعتقد 00 ترا أوال ةنس يو

 2 ااا د ب يس
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 ماقو ٠ وغاكيش ةعماج ىف ىقرشلا دهعملاو قارعلا يف ةماعلا راثألا ةيريدم ىلا
 مهنم ؛ بناجأو نويقارع نوثحايو ءاملع ةلماك ةنس تقرغتسا ىتلا ةساردلاب
 عيمج ىلع فرشملا حبصا مث « .نيثحابلا دحا ناك .يذلا زمدا تربور ذاتسالا
 م”دكق ريبكلا مجحلا نم ةحفص ةئام نم انوكم ًاريرقت ةساردلا ترمثآو ؛ لمعلا
 ةيئاورالا ةعارزلاو ةحولملل ةيساسألا جئئاتنلا نمضتو ةماعلا راثآلا ةيريدم ىلا

 ظ ظ ٠ ىلايد ضوح يف

 ةنس يف رشنو ةقطنملا هذه رامعا روطت يف هتاسارد زمدآ ذاتسألا عبات مث
 ةسارد اهنفو ؛ ةيبرعلا اهتمجرت ءىراقلل مدقن يتلا ةساردلا هذه راثم 56

 ةييدألا ىتكلا ىف ةدراولا تامولعملا ىلعو ةيراثآلا صوحفلا ىلع ةمئاق ةقيقد
 نيعيرالا رهانت نمزلا نم ةدم ربع ؛ دادغيل ةيقرشلا فارطألا يف ةعساو ةقطنل
 ظ ظ ظ 02

 ىف ةدتمملاو « اهناديم ىف ةلماشلا ةنماردل مدس نك نقر نا دبالو
 ثاحبال لبقتسملا يف لاجملا حيتت تارغث ىلا اهرداصم يف ةعستملاو « اهئامز
 ةلماشلا ةروصلا نأ امك ؛ اهينغتو اهيلا فيضت وأ « اهيف ام ضعب لدعت ىرخأ
 هذهل ةمرغلا فارطألا نع ةلثامم تاسارد بلطنت دادغيب فارطأ رامعا روطت نع

 ذنم حبصأ يذلا باتكلا اذه ةيمهأ نم للقبال اذه نا ريغ ٠ ةميظعلا ةنيدملا

 ٠ نيثحابلل ًادمتعم ًاردصمو نيعبتتملل ًاينغ اعجرم هرودص

 ًاصاخ امامتها اهيف ةراضحلاو دادغب ةسارد ىقارعلا ىملعلا عمجملا ىلوأ
 ةمألا خيرات ملاعم حيضوتل ةسركملا هلامعأ.ةمدقم يف ةساردلا هذه عضوو
 ءايقلاو « اهنم مهملا رشنو تاطوطخملا دصر كلذ قيقحت بلطتيو ؛ اهتراضحو
 ناك املو ٠ ةيركفلاو ةيراضحلاو ةيراثآلا دادغب ملاعم نع ةقمعتم تاساردب
 ىلا لوصولا رسيت ةيبنجالا تاغللاب ةروشنملا ةدمتعملا ثاحبالا ىلع عالطألا
 ةبوتكملا ةمهملا ثاحبالا هذه نم ًاددع ةمجرتلل تراتخا اهناف ؛ لمكأ لمع

5 



 ناونعب زمدآ تربور باتك اهتمدقم يف تعضوو « ةيبنجألا تاغللاب

 آاهطل5 8عطنطم 2

 مه عمجملا ءاضعأ نم ةثالث ىلا ةيبرعلا ىلا باتكلا لقنب مايقلا دنساو

يلع روتكدلاو ؛يلعلا دمحا حلاص روتكدلا
 ريع ؛ رقاب هطذاتسالاو ؛حايملا دمحم 

 هتايح نم ةريخألا رهشألا يف هب ملأ « هتمحرب هللا هدمغت « رقاب هطذاتسالا نأ

 مدقو ٠ ناميلس رماع روتكدلا هلحم لحف « لمعلاب مايقلا نع هدعقا ضرم

مهنم لكل صصخف « ةثالثلا نيد لمعلا
 هدادعاو هتمجرتن موقب « هب صاخ ءزج 

باتكلا جارخا يف مهنه لك لذب دقو ء رشنلل
 ليئض ريغ ادهج ةيبرعلا ىلا 

ولسا نم ةمجاتلا تايوعصلا نم ريثك ىلع ىلغتلا
 ريبامتلا نمو دقعملا فلو لا ب

 ىلع ظافحلا ىلع نومجرتملا صرحو « باتكلا اهب رخرب يتلا ةقيقدلا ةيراثآلا

 ءاهيلع قيلعتلا وأ فلولا ءارآ ةشقانم نود « ةميلس ةيبرع ةخلب هجارخاو صنلا
 .آ ةمالعب اهيلا انرشا ةيحيضوتلا تارابعلا نم اددع الا صنلا ىلا فضن ملو

تلاتاحفصلا نم اهناكم ىف فل ولات اقيلعت انعضو اننا ريغ
 ,اهيلاةراشالا تنثدح ى

ا رخآ يف ةعوضوم لصألا يف تناكو « اهيف
 كل ناكل انا ودروا باتكل

 لجأ نم: ةفشتكملا زاثآلاو ةبوتكملا صوصنلا نيب قسن ميق ثحبب ةيبرعلا

 '' ء' دضقلا ءارو: نم هللاو ٠ دادغبب ةلصتم ةمهم ةقطنأ ةين ارمعلا ملاعملا حييضوت

 >7 يىلعلا دمحا حئاص روتكدلا



 اني
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 دماسه دج خيراتلا نودب ايفارغجلا

 م 1116 ةئنس « ماعلا اينيجرف خيرات 4 ثمس نوج

 ىضاملاو رضاحلا نم لك ىف « ضرالا رامثتسا طامنأ ريغت ةسارد نا
 ىتلا ةحومطلا ةيعارزلا ةيمنتلا ططخ يف ةديدج ةناكمبتيظح دق « قيحسلا
 ميلاقألا يف ةصاخبو « ةمزال ةرورض يرلا زبتعيو * راطقألا نم نك اهعمو
 ةعارزلا يف ةلغتسملا قطانملا هدهشت مهم عسوت يأ نا ذا ٠ ةفاجلا هبشو ةفاجلا
 قشو مظاونلاو دودسلا ةماقال فرصت ةريبك ةيلام تارامثتسا ىلع ةداع دمتعي
 اوفلك نيذلا نوططخملا ادب اذ ٠ تاموقم نم املئامب امو ليلا تاونق
 لماوع مهفل ةيخيراتلا قئاثولا يف ثحبلاب تارامثتسالا هذه ةرادا ةيلوؤسمب
 ٠ ةلثامم ةريبك عيراشمب تقاحأ يتلا لالحمضالاو ووطتلا

 ةنراقم ةثدحلا ةعارزلا ططخ ةنراقم نكي هنأب « عبطلاب « ينعنال نحنو
 ةلدا ا ةيرس ةزويعي ئيلتلا كارذالا ومنا ةرضانملا ةعارزلا تاو باحم ىلع تأرط يتلا ةميسجلا ةينقتلا تاريغتلا بحاص دقف ٠ اهنم ميدقلاب ةرشابم
 قرط « ام ةجرد ىلا « زيمت اعم قئاقحلا هذه ٠ ةيويحلاو ةيعيبطلا اهتايلمعل
 لططخلا زاحنال لئاسو ءىيمتو اهنم ةفلاسلانع ةرضاحلا ةيعارزل اةيمنتلل لوصولا
 ةعرس نكلو ٠ ىلوالا حاجنلاو لشفلا سورد ىلا عوجرلا نود ةثيدحلا
 مخ



 ةيبنتلا تاساردف « اضيأ هدح هل لقحلا اذه ىف ىملعلاو ىنقتلا مدقتتلا

مخضلا لكاشملاب رصبتلا ىلا رقتفت ةيعارزلا
 لعافتلا نع ةحتانلا ىدملا ةديعبلا ة

يبلا عم يرشبلا
ريو « ةيعيبطلا ةئ

لا كلذ ببس عج
سارد ةصرف نا ى

 نكت مل «ت

نوخرؤملا عطتس لق انهو + نآألا دحل ةيفاك
 9 راثألا ءاملعو دويعامتحالا 

 دمت ىتلا رارمتسالاو ريعتلا تائاي اومدقيو 6 ةيرئلاو ةيعارزلا ليصاحملا ملعب

 ٠ ربتخملا يف ةيبيرقت ةروصب هريدقت نكمي امم اريثك لوطأ ةيئمز دام لالخ

م نم ءزج ةرضاحلا ةساردلاو
 عورشل لماكلا جاهنملاف ٠ ةلواحملا هذه لث

 خيراتب صتخت ةنيعم لكاشمل ةيصن ثاحبأ ىلع لمتشي يراثآلا ىلايد ضوح

ارلا يداو ين ميدقلا ةعارزلا
 ان اق نع ًاثحب ةيسئادف هيراثآ تابسقنتو نيدف

 يتلا تافاشتكالا هذه ؟10ةنيعم ةقطنم ىف ىلوالا يرلا عيراشمو تانطوتسملا

ديم يراثآ عالطتسا ىلع ةسيئر ةروصدب كمتعت
 6 ه8 !ةهال ىف يرجأ ىنا

اقتلالا طاقن ضعب دوجو نم ققحتلا دشنت
 ةيعيبطلا ىوقلا نيد ةقطنملا كلت يف ء

 ىدم ىلع لالحمضالاو مدقتلا رهاوظ ةنقاعتملا اهراوطأ تلكش ىتلا ةيرشبلاو

ت ًاثادحأ سمت نأى لا ةرورضلا وعدت أامليدو ءآسرقت ةنس فالآةتس
 «ةنيعم ةيخدرا

لا دمو رزج ديدحتب ىنعت ال ةيزكرملا اهتررك ناف
 « ًاقيقد ًاديدحت ىخبراتلا لحس

 ةقطنم يف رثكا ءطبب ريغتت يتلا ةقالعلا كلت « ضرالاب ناسنالا ةقالعب نكلو

 يشماهلا رودلاب 4 ًايخدراتو 4 ( عبرم ردم وليك م6++ يلاوح ) ًايبسن ةريعص

 ٠ ةلب وط ةدمل نيدفارلا يداو يىمط هبعل يذلا

سدد
 مش مس د 

 «ناريزح ١ نم ةيلوالا جئاتنلا نه: نسورقت 4 ىراتآلا قانون ضو غور

 .٠ دادغب . 11568 « ناريزح ١ ىلأ 4 1 ؟ها/

 « يراثآلا ىلايد ضوح عورشم نع ريرقت لمجم (ب) !؟ه4 ت «نوسسبكاي ب

 رموس ٠ 1184 ؛ نآريزح ١ ىلا 6 « ةيزيلجنالاب ) 401 « ناريزح )

84-415 . 
 نأ



 نكميال ؛ ام ًاعون ةرشتنم تايلمع ىلا سيئرلا انمامتهأ فرصنب امنييو
 ثحبلا يف جراد وه امع لوطت تاجاتنتسا ةلسلس لالخ نم الا اهكاردا
 نخر ملل ةيمهأ نم ةساردلا هذه ولخت ال نأ لمؤملا نم نكلو ؛ يخيراتلا
 زيمتب ةديرف صئاصخ كانه نا هيف كسشال اممو + ةيعيبطلا مولعلاب نيصتخمللو
 ميلقا يأ نأش هنأش « ًآيبسن ةمهم ريغ ةيلحم صئاصخ اهنكلو « ىلابد لهس اهب
 ىقلن نأ ًاضيإ انل حمس ميلقالا اذه لثم ىلع زيكرتلا نكلو « هل هباشم ريعص
 ؛ىن دالا قرشلا ىتح وأ ؛ نيدفارلا يداو خيراتل ماعلا هاحنالا ريسفت ىلع ةرظن
 فيكتلا طامتأك لضفأ ًامهف قحتست ةروصب ؛ عساو قاطن ىلع هب ملسملا
 ةفاضا ٠ صصختلا نم لاع ىوتسم ىلع يعيبط عضول لالغتسألاو يرشبلا
 رارقتسالا ةايح رصع ةجلاعم « راطألا اذه ءوض يف « ناكمالاب حبصي كلذ ىلا
 , خيراتلا لبق لثم ةلصفنم روصع يف ةدئاسلا ةبوناثلا ماسقالا راشعا نود هلك
 هرداصم اهنم رصع لكل لعجو « ةثيدح لوقحو ةيمالسا « ةيكيسالك « ةيروشآ
 نايعلل رهظي « كلذل ةحبتت « اميرلو + هتاديكأتو « هضورفو هب ةصاخلا ةسيئرلا

 ناظم ىف اقيثو آيصقت قحتسي رمأ وهو + دمألا ليوطلا رمتسملا روطتلا
 ظ . ةميدختلا ةياودلا تاغوضوم

 نم ذخألا بوجو « عيطلاب « يه ضرغفلا اذه اهضرغي ىتلا ةلكشملاو
 دجو دقف ٠ ايفاو اخوسر لاوحالا بلغأ يف ةخسار ريغ اهنأ ثيح مئاق روذحم |ةيلود# صصخللا نم:لاع وحس ىلعو اريك" انا ةينابع ةددعتا لونح
 ىف يسيئرلا هصصخت نع ةديعبلا لوقحلا يف « دمتعي نأ يرورضلا نم فلؤملا
 يهفل ةيوناث لامعأ ىلع ًاريبك (دامتعا « ىندالا قرشلا راثآ ملعو ناسنالا ملع
 5 ميلقألا يف ترولطت يتلا ما قالا مثال يذلا يخيراتلا ىوتحملا ريغت

 هذمب مايقلا نأ الا ؛ يتيلوؤسم يه اهصقاون ةيلورّوسم نا حضاولا نمو
 ٠ مهنت وعم نود ًانكمم نكي مل ةساردلا

 نوسيكاي دلياكروت ىلا ةهصاخ ةروصب نيدم فلؤوملا نا
٠ ١ 



 ض وح عورشم .ةرادا ىلوت يذلا ©« 150110 35ءمطوعد
 يراثألا يلانذ

 ماعلا راثالا ةيريدمو ىغاكيش يف يقرسشثلا دهعملا نع ةبان

ب اه نيسلا يعش ىلا لسلا نسف يف « ةنيقارلا
 

ةسارد نم ءزح نوكت 4 اننس امك « حسملا ةيلمع نا ٠ انه ةيافكلا
 ناو « ربكأآ 

خ نم تذخأ دق اهقوسو اهتازفحم نم ريثكلا
 نوسيكاي ذاتسالا ىلوت ربكأ ةط

رمتسم ةروصي مهاس دقو ٠ ةلماك اهذيفنن ةمهم
 ةرشابملا هتكراشم ىلا ةفاضا « ة

 هريسفت نأكو ٠ هيلع رثعب ام ريسفت يف « هتاذ يراثآلا عالطتسالا لحارم يف

 تاظحالملاو ةلئسألا نم ريثك لكش يف يتآي تيبلا مأ ناديملا يف ناكأ ءاوس

 ٠ ةساردلا هذه جيس يف ةدقعم ةروضن هذه لك تحسن دقو ٠ ةذفانلا

 عالطتسالل ىلوالا قرطلا فاشتكا يف آضيأ هلضف نوسنكاب ذاتساللو

 ىلا اهلقن يف حجن ىتلا اهلكاشثم كارداو « انه تقبط يتلا يحطسلا يراثالا

 ؛ ةعقاو ةقيقح يراثآلا ىلابد ضوح عورشم حبصي نأ لبق تاونسب فلما

 هةميدقلا ةيئاملاقرطلا ءاشنا ةداعأل رغصأ قاطن ىلع قرطلا هذول مجان قيبطت عم

 هقطنم ىف ةيلوأ ةيراثآ تاعالطتسا ١م ةنس ىف نوسبكاي ذاتسالا ىرحأ دقو

 فصو دريو ٠ اهلجس يتلا تادهاشملا ريرقتلا اذه تامولعم نمضتتو ٠ لا

 يف هيلا لصوتلا مت امل ناك اذاو ٠ (1) قحلملا يف متأ ةروصب تادهاشملا هذه

 سرد انه دجوي هلعلف « لبقتسملا يق يرلا طيطخت ىلع رثأ يأ ىلابد عورشم

 ثحبلل ةيقيقحلا ةميقلا نا : خيراتلاو راثآلا ملع دودح جراخ هقيبطت عقي

 ه1 روصتلا نق ل ةاي رشا ىليعلا اقبلت ىلا اينص د ا يمر
 ب ةرم لوال يحط سلا يراثالا عالطتسالا قرط تغرص امدنع ًاديكأ

 ةيليلحتلا تاودالا وأ هب يتأث يذلا يساسألا مهقلا ةدابز يف رهظب كلذ نكلو

 5 ماودلا ىلع ةعقوتم ريغ ليصالا ثحبلا تاماهسا نا ه اهتمت يتلا ةديدجلا

 ىلا ةساردلا هذه هب نيدن ىتلا رفاولا نيدلاب فارتعألا ًاضيأ يندعسيو

 ٠ ةيقارعلا ةيروهمجلا يف راثآلا مسقب تابيقتتلل ماعلا شتفملا رفس دارتف ديسلا
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 مساوم نم قباس مسوم يفو ىلايد ةقطنم يف يناديملا ثحبلا راسم لالخ يفذ

 يتلا هتفرعم ىلع ًارارم فلؤملا دمتعا ةميدقلا دكأ يف ةيراثآلا تاعالطتسالا
 ةيحطسلا ىقللا ع د رأت ريباعم عضو يف اهتم دافأو راخفلا لحارم يف ىهاضت ال

 يقللا نم يمظعلا ةيبلاغلا نا ؛ كلذ نم رثكأو ٠ (ب) قحلملا يف ةدراولا

 تصحف دق ىلايد ةلسلس يف ةدرفنملا عضاوملا يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيحطسلا
 ةريثملا تاشقانملا نم ريثك يف آعم انلمأت دقو ه٠ رفس ذاتسالاو فلولا لبق نم اعم
 ةيراخفلا فقشلا وأ عضولم ا يف ةقسنم ريغ تاعابطنال ةيلاتتملا تاءاعدالا
 فينصت ماظن ىف اهعضو لهسلا نم نكي مل يتلاو تطقتلا يتلا ةريثكلا
 لكل ةيباهنلا يف تلحس يتلا خيرأتلا ريباعم دادعأ يف ةيبسن ةلقل ًارظن « فثكم
 تصحفو رابتعالا رظنب تذخأ ةديدج طامنأ حارتقا رركن دقو ٠ ةعومجم
 نم ةمظنم لسالس ىف اهنيمضت مث نمو ةيناديملا فقاوملا يف اهتدئاف ةفرعل
 هذه ديدحت تالاحلا ضعب ىف ناكمألا يف ناكو ٠ اهضفر وأ خيرأتلا ريباعم
 ىلع ًادامتعا ىرخأ تالاح يفو ؛ ةروشنملا تابيقنتلا ريراقت ءوض ىف طامنألا
 اهريغ ىفو ؛ يزاوت ال ىتلا يقارعلا فحتملا تاعومجمب رفس ذاتسالا ةفرعم
 دكاتلا يم عضاوم اهب مستت يتلا ةكرتشملا تافصلل فلولا تاظحالم نم اضيأ
 ىلع دمتعت اهنوك وأ ىرخأ ةيخبرأت ريباعم ةطساوب امأ ةيبيرقتلا اهترصاعم نم
 لداست ةيلمع تناك هذه نا « ىرخأ ةرابعبو ٠ ةدحاو ةيعرف لوادج ةكبش
 بسحف فلما ميلعت ىلع رصتقت مل ةروصب ًاميظع آماهسا تمهسأ رمتسم يدو
 ٠ كرتشملا اندهج تلمش لب

 11ةةطقلا 6. 5.١ 50 نسج وه لا رام ذاتسالا تفل دقلو
 ادحاو اميلقا رابتعالا رظنب ذخألا نع مجنت دق يتلا رطاخملا ىلا فلؤملا رظن
 ةروص لثمب هنأ ولو ىتح « ةقدب سكعب هنأ ىلع لفسالا ىلايد لهس لثم
 ةناساسلا روصعلا لالخ هلك نيدفارلا يداو طوطخ ريغت « ملاعلل ةرغصم
 قطانملا يف ودبي ام ىلع توافتم روطت طوطخ نم اددع ركذو ٠ ةيمالسالاو
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نذأب صنلا يف تالامتحالا هذه تنّمض دقو ه ةرواجملا
 ةلكشملا زربتو ٠ هنم 

 ضرعتتن أل بق «ىلوالاروصعلل ةبسنلاب ةروطخ رثك أ حبصت' اهنا لب «عبطلاب اهتاذ

 هيوسشت ىلا ىلايد لوهس ميلقا لثم ميلاقالا اهب زيمتت ىتلا ةيلحملا صئاصخلا
ح عاستاو ةرركتملا نكسلا تايلمع لعفي ريبك

 ةيصاخلاو هيرشبلا لقنتلا ةكر

لاوط ىلايد ميلقا عبطت تناك يتلا ةدئاسلا
 اهتلوانن' يتلا ةدملا نم لوألا فصنلا 

 هيفاقثلاو ةيفارغحلا ةاونلل ةيسنلاب ىشماهلا هعقوم ىه ديزي وأ ةساردلا هذه
 _؟
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 ةباتكلا رداصم تابوعص نأف كلذ عمو + ينيرغلا لهسلا يف ةمكاق تناك ىتلا

 ةينبلا مهق « ةردا روصع ادع اميق أب حبصي دح ىلا لصت ةيرامسملا

 نيب « ىنعملا اذه يفو ٠ ًادودحم آمهف اهتاذ ةاونلا نمض عمتجملل ةيميظنتلا

 نم يزاحم قيلعت يف وصمم آمص0مطءنومن» رح ربسدنال ونس ذاتسالا

 هذه نا ؛ تارم ةدع ةدودسملا حيقنت ىلا تدأ يتلا ةديفملا ةريثكلا هتاقيلعت

 ةقطنم فرص نازيم افورعم حبصي نا لبق ةيلحم ةحهل فصو كيفن ةياردلا

 لست نا نموا ةناردلا دعت هيواقلا كرف تا تعي هلم: اولا

 ىقبت همهم يهف هلك نيدفارلا يداول اهليثمت امأ نان كوم ميلقا ىوس

هجردب متهي مل فلولا ناف « لاح يآ يفو ٠ ريبك دح ىلا ليقتسملل
 فارحن | 

قت امب نكلو « ةدودحملا دعاوقلا ضعب نع هريغ وأ ميلقألا اذه
 007 همد

 3-5 يتلا هعلتخملا ةسيلقألا تاقالعلا يف ةماع ةيخد رات تاهاجتال عيجشت نم

 يرشبلا نكسلا طامنأ عبتت تاعوضوم ةدع ثاحبأ جئاتنب عافتتالا دعي

 رومألا دحأ وهو ه٠ ةيميلقالا تاساردلا يف اديلقنت لجألا ليوط روظنم ةفرعمو

 قحتسي اممو ٠ حمطت هيلاو ؟ريبك ؟دامتعا ةساردلا هذه هيلع تدمتعا يتلا

 نادك د امهنأ عمو « نيمهم نيثيدح نيماهسا دوجو ديلقتلا اذه ناش نكذلا

 نامدقي امهناق « امهثحب قرط يف آنيب ًافالتخا نافلتخبو ةفلتخم قطانم ىلع

 ماق « لوألا ٠ اهتاعلطتو ةساردلا هذه جهن + لقألا ىلع ةنيوح روس
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 نيخرؤملاو راثآلا ءاملع نم ةريبك ةعومجم « نمزلا نم نيدقع لبق « هب
 فوتسلوت يميداكالافارشا تحت ةيعيبطلا مولعلا يف ةكاصخاو نيفارغوتنالاو

 ميظع يخبرات يزك رم ميلقا نع انمهف اذه لوح دقو 8.22. 07

 ايسآ يف (نوحيجو نوحيس) لفسألا ايرادرسو ايرادومأ يرهن لوط ىلع دتمب
 60101: عقام مزروشت ةثعب جئاتنل لوالا لحسلا نا ٠ ةيتيفوسلا ىطسولا

 اممو « ةيسورلا ةغللاب تاروشنملا نم ةعونتم لسالس فيعاضت يف نآلا ثبني
 ةصقان تامجرت ءانثتساب مهتراشتسا عطتسي مل فلوملا نا هل فسؤي
 تارم ةدع هتفاتكو هسايقمب قوش. يذلا « مزروشت عورشم نإ + 57 ةيضتقمو

 فشكت ىنغ رثكأ قئاثوب اندوزي « دادغب ةريهظ « ىلايد ةقطنم يف هب علطضنام
 نكسمي امع ديزت ةيراثآ ةلدأ ءوض يف ةراضحلا طامنأ ريعنل رمتسم عباتت نع
 نمض عونتلا وه ةيمها رثكأ لازيال يذلا لعلو ٠ ىلابد ةقطنم هققحت نأ

 نع ةرابع بيقنتلا تايلمع لبق رهظت هذه تناكو ٠ ةميدقلا عضاوملا نيبو
 يرامعملا مدقتلا ىدم حوضوب روصت اهتنآ امك ٠ ملاعملا ةحضاو ريغ يباور
 ٠ يعامتجالاو

 ماق هنأ عم تاحفصلا هذه يف هيلا رشف مل كلذل ًافالخ « يناثلا لاتملاو
 مأق يتلا ةدئارلا ةساردلا يه ؛ فلولا رظن ةهجو ليكشت يف يزك رم رودب

 يت ضراتلا لبق ام تانطوتسملا 0602-2 2. 137 يلبو ندروح اهب

 يحطسلا يراثآلا عالطتسالا تاءارجا تناك امنبيو ه (2© يلامششلا وريي لحاس

 ةيمزراوخلا ةراضحلا ريثأت 19189 .اب .س « اقوتسلوت صخأالاب رظنأ سك
 ر . نامشرك « نيلرب ؛ ١6 ددعلا ةيتيفوسلا مولعلا ةلجم . ةميدقلا
 هءااث ها نش .٠ ا

 ؛ وريث يداو يف خيراتلا لبق ام تانطوتسم طامنأ . 1567 ءد 24 ج « يلبو دا
 ( ١١ه ةرشن « يكررمألا يجولونثالا بتكملا . « ةيزيلجنالاب » وريب
 ١ . « ةيزيلجنالاب » ايبمولوك ةعطاقم « نطنشاأو
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 اهمدختسا يتلا كلت نع ابرهوج ًافالتخا فلتخت انه ةمدختسملا خيراوتلا تيبثتو

 اناس وريق يداو عورشم ناقه لمعلا يف هوكراشمو يليو

 يف رظنلا ةدئاف ناب يف ارهاب ًاحاجن حجن دق زيدنألا تاسارد دهعم هب ماق يذلا

 ٠ نيعم ميلقا يف ناطيتسالا ىلع اهراثآ رئاغص لالخ نم ةميدق ةراضح روطت

 هقدلا نأب هداقتعأل هدحو فلولا قتاع ىلع عقت هلوؤسملا نا « لاح لك يفو

 اهلوأ نم ةساردلا هذه دامتعأل رظنلا» ةعقوتم الو ةيرورض نكت مل ةلماكلا

 نآب هتظحالم ردحت اممو اهل ةمجرت ترسين' طقف ةيبرع رداصم ىلع اهرخآل

) قحلملا يف ةدراولا ىلاند ةقطنم عضاوم ءامسأ
 ءميمعتلا !دص هم هانكس ( ح 

 هع رفس داؤف ديسلا اهمجرتو اهلحس امك تدرو دق ىمظعلا اهتيسلاغف

 ٠ ةقطنملا ناكس نم نيفراعلا باوحتسا

 ةقطنمل عجرم ا هطراخ ندومتد مومسف سنادنا سياج تدعأ دقل

 جربن زور نوريام لبق نم تمسر ةيلصأ ةطراخ نع القن ىلايد

 قايم ىف تحقن و ةطراخلا هذه تققد دقو ه٠ 1137105 105 عدط عانع

 ضارغأل ةيصيخشت لئاسوك تدتعا ىتلا راخفلا طامن؟ امأ ٠ فادلا كلا

 لجنأ يسنان ايتيسر ننن (١"ل١11 لكشلا) خيراوتلا تيبثت
 أ 8

 يتلا ىرخالا ةينبألاو ةميدقلا يرلا لامعأل ةيئاهنلا موسرلا ايا تدعأ امك
 يسرا اناقأ + هاب نالكسشلا) ٠ يراثآلا ىلايد ضوح عورشم اهنع فشك

 فرشأ يذلا ىفطصم ىلع دمحم ديسلا لمع نم تناك دقف ةيلصالا ةينادنملا

 لامعأ نع لماك ريرفت رشن متي نأ عقوتملاو اذه ء اضبأ بيقنتلا جاهنم ىلع
 ٠ رخآأتم خيرأت يف بيقنتلا

 ريسفت يفو معسملا ةيلمع ريس ءانثآ « نايحألا نم ريثك ىف اندوز دقو

 قع هلو يملا تاكارشلا قمدتوف أ ثحبلا تاثيه ءاضعأ « ةيلوألا اهحمانت

 ركشلا قحتسو ه ةعفانلا مهتحيصنو يداملا مهنوعب « ةقطنملا يف يرلا طيطخت

 ريسسلا ةكرش نم وم 5. ©. 2 عبو سويثام نابأ ةصاخ ةروصب

 م١



 5ذتدن+ ثلا ةقوتتتق سديراه تراويتسو ةدودحملا هاكرشو دلانودكم م ودرم

 ةيلمعلا ةمدقملل كلذو يلاوتلا ىلع ةينقتلا تامدخلل نتحنتنه ةكرش نم

 ىف ةيخسلا ةكراشملاو اهتتايصو لوادجلا ءاشنا لكاشم ةهباجمل اهاضرع يتلا
 رصاصملا عضولا فصو نا + حطسلاو ةيرتلل ةلخادتملا لكاشملا ضعي كاردا
 لكش ةيعارزلا تايلمعلا ةشقانم امأ « ةساردلا هذه نم لوألا ءزجلا ىف درب
 ننرير## ىلع اريبك اذامسعأ اذه لك ديتعيو + ىئاثلا لضقلا هتمضتيف صاخ
 وتابع نام نهد ادعا ىف كرم يك 440: قارعلا رافعا نيلعم لا اهدك
 : دع هتقاعر اع _نييزاه هبل نشأ كلذ ىلا ةناتغإو < سواق تراوتسو
 نم اهيلع لالدتسالا نكمأو لفسألا ىلايد ةقطنم ىف ةميدقلا راهنألل ةطراخ
 اهب تمماق يتلا ةبرتلا تاحوسم ونص ىو. ةحسلا ةتشخ ساورلا مزاو#

 ٠ ةشقتلا تامدخلل نتحنتنه ةكرش

 رخآ ًايساسأ ًاردصم ةيعارزلا تامولعملاب ةطاحالل ةساردلا هذه تلعتساو

 روتكدلا يراثآلا ىلابد ضوح عورشمل هدعأ روشنم ريغ ريرقت نم نوكت
 ء(بيرغ وبا) يف ةيقارعلا ةعارزلا ةيلك يف بلاط كادنآ ناكو  نادرحلا ناندع
 نيحالفلاو يضارألا كالم ءالكو تالباقم ساسأ ىلع « نادرحلا عاطتساو
 فئلتخمل ًاسوماق دعب نأ « ةقطنملا ىحاون فلتخم ىف ىرقلاو ندملا نم ددع ىف

 اناصوأ هنّدض امك ٠ باشعألاو ليصاحملا ىلع قلطت ىتلا ةيبرعلا تاحلطصملا
 ىف تن”ود دقف ةيضرعلا طاقنلا امآ ٠ ةيساسألا ةيعارزلا تايلمعلا نع ةزجوم

 : د .أ .ز . ىرلا عيراشم . 1986“ ؛ رامعألا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا 5

 نكد «© ىنب : ندنل ؟ دلجملا . يقاحسالاو ميظعلا ©« ناورهنلا قطانم

 . يلروحو

 ىلايد اعورضشم 2 لزيلاو 4 ىرلا 4 ةعارزلا 4 ةنرشلأ : «ةئ زيلجتالاب»
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 رامعألا سلجم تاسارق نع فلتخت وأ تاظحالملا هذه مست كح تاركدم

زلا ماظن مهف يف ًايرهوج ًاماهسا هذه تمهاس دقو ٠ ةلماشلا
 يذلا يديلقتلا ةعار

 ٠ ًاماع ًامهف ىناثلا لصفلا ىف هركذ دريس

 يف لنوع نم هومدق 1 نيرخآ نيثحاب ىلا ةصاخ ةروصب فلولا نيدبو

 ءالوهو ٠ باتكلا اذه لصأ يف تنكمض ىتلا امهتاداقتتاو ةساردلا هذه عبنت

 ةعماجل ىفارغجلا دهعملا نم كومو 80ه كيوب زئاه ذاتسالا مه

 7020007 محن] دهعم نم 1. 11. 2:هلعمصم## فونك ايد ىميداكألاو انيق

 نم اسرق ةقطنملا يغ نينطاقلا دحأ ةطاعج شرود رم ماتخلا ىفو » دارعننل ىف

 تابلمع نم نوستكا ءانثأ لادك انناعأ يذلاو ةحامج 2 سفر لا انمخم

 هلك اشمو ميلقألاب ةينغلا هتفرعأل صاخ ركشب نيدأ هيلاف ٠ يراثآلا عالطتسالا

 ٠ رخآل نيح نم ةبعص فورظ يف اهمدقي ناك ىتلا ةمكيقلا هتدعاسمو

 لاما مي

 كوول ها :
 ا لأ 3 ل

 اول 0 4 1/ ١ : ديل 2
 7. 5 تالا 0

 1 13 3 0 1 ١
 حدب بث دينا 1 4 ظ

 ١ 4 ا

 37 هو م
 : ب . 5 2 /

 05 0 هلو دج

 عارم ههتادحو 3 53 ِ

 ١ »7 قي < ن 0 4 1 ياك ياو

 هداج ها: لب
 نيون ىنوصياف#ا“









 هس اأ

 : ةسسئرلا ةيصيسطلا تارشفنملا

 ءألأو ضرألا <« ناومحلاو تالا « حالما

 حضتتال ةيفارغج ةدحو لفسألا ىلايد رهن رواجت يتلا لوهسلا ن”وكت
 ءنيدفارلا يداو لوهسل يلاسثلا فرطلا تاهج مظعم هذه لمشتو ٠ اهدودح

 ردحنت لكلا ةمظتنم ريغ ةينيرغ ةحورم نع ةرابع اهنأب ازاجيا اهفصو نكميو

 ةنراج ىهو ء ىلايد هام تنوك دقو . ًادج الدتعم ارادحنا بونحجحلا وحن

 : ةماع عجارم

 يداو يف ةبورملا قطانملا يف ةيعارزلا ةيفارغحلا . 15 .خ يرون © يزاربلا

 ةعماج « بادالا ةيلك «ةبزيلجنالاب» ©« لوالا دلحملا . طسوالا تارفلا

 . ةيبرعلا ةغللاب روشنم باتكلاو . دادغب ؛« دادغب

 ؛ ةيقارعلا ةيروهمجلا . ةبرتلا لاوحأو قارعلا ضرأ . 193. .ب « جنرويب

 «ةيزيلجنالاب» . دادغب © ةيعارزلا ميراشملاو ثاحبألل ةماعلا ةيريدملا

 جيلخلاو قارعلا « ةب زيلحتنالاب » . ١9 « ةبرحبلا تارباخملا مسسق

 . ندنل ء تع؟ ءر .ب « ايفارفجلا رصتخم ةلسلس . يبرعلا

 نملفغسالاىلابدلهس ةقطنم ةعارزو برت يف ثاحبأ . ١165 .ويلبد يس ؛ لشتيم

 ٠ 159-507. :1؟ه ةيفارغجلا ةلجملا . « ةيزيلجنالاب » . قارعلا قرش

 قارعلا يف يعانطصالا يرلل ةيعيبطلا ةيفارغجلا سسا . 1968 .ه ؛ ناموين

 (ف .ن) ةيملعلا تاروشنملا « نادللا ةساردل يناملالا دهعملا . ناريآو

 0 ل

 ةلجحم © « ةيسنئرفلاب » دادفغب ةنئبدم ةيفارغحل لخادم . ١5175 ي © ساموق

 . 25 1559 2:95 ددعلا ثتوطأعق
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 نسم ةينيرغلا ةحورملا دتمنو ٠ اهماسقا بلغا « ةلجد رهنب ءاقتلألل اهقيرط يف
 ةليناقلا ةففناا نورد ليج تاكل اهنذ ىهنلا قرتخي يتلا ةطقنلا دنع اهتمق
 هم ةفاسم : ةرعولا سورجأز هالجلب نع ةلصفنملا ةضفختملا تايطلا رخآ

 ىلا رتموليك ٠٠٠ ىلع ديزي امو يبرغلابونجلاببرغ ىلا لقألا ىلع أرتم وليك
 ةيبرغلاو ةيبونجلا اهيتباهت دنع اهبساور طلتختو ٠ يقرشلا بونجلاو بونجلا
 ىقتخت و ٠ اقنع رثكأو ًاعاستا رثكألا + ةلجد رهن بساورب ةرهاظ ريغ ةروصب
 اهيذغي ىتلا ةيلصفلا تاعقنتسملاو ةيحلملا راوهألا نم طبرش ىف قرشلا ىف
 ردحنت ىتلا ةيلبجلا لويسلا نم ةعومجم هايمو يوتشلا ىلابد ناضيف ايونس
 دق «نالا انل رهظيس امك « ةيفارغجلا دودحلا هذه عيمج ٠ قرشلا نم اهيلا
 ةعارؤلا ناسنالا سرام ديزن وأ ةنس فالآ ةتس لالخ رخآل تقو نم تلقتتا

 بعضي لفسالا ىلابد ضوح نأ ىه ه ةيمهأ ريكا ىرخأ ةصحان كانهو
 يذلا لوهسلاو لابجلا ناكس نيد لصافلا ادع اميفف + ةيضرم ةروصب هديدحت
 ىوس « ًاقباطت دجن ال انتآف نيرمح لبج نم اليلق لامسشلا ىلا ىلايد رهن عطقب
 دقو ه ةمئادلا ةيسايسلا وا ةيراضحلا دودحلاو ةيفارغجلا دودحلا نيب ؛ ليلقلا
 ةرخم « ديكأتلا هجو ىلع « ةميدقلا لودلا نم ًاددع ميلقالا اذه مدخ
 ىلع اتعستا نيتميظع نيتمصاع دهشو ٠ ةيعارزلا بئارضلل ارديصمس ىإ لالخ
 اهتضرف امناو ةيلحم ةبروطاربما هذه نم ”يآنكت ملو ءةلحد رهث فارطأ دادتما
 ,ديكأتلا هجو ىلع « ًارارم ميلقالا اذه حبصأو « ةيجراخ ىوق:لصالا يف اهلك
 ذأ نييزدت نم: كلذ: ياض امو: ىرخأ وق لك ارم اهيل تلك برخ ةحاس
 هسبيكرت رثأت امك ٠ عازنلا كلذ رثأ يف ةيداصنتقالا هتايحو هتورثل ديدبت
 لالحمضا باقعأ يف لحرلا تاعامجلا تاوزغل ةجيتت ًاريثك يفارغونثألا
 ةيرادالا اهماسقآ تحبصأ كلذل اعبتو ٠ لماش وزغل ةجينت وأ ةيزك راأ ةطلملا
 ةيمهأ وأ يخبرات قمع اهل سيل « ةمظتنم ريغ ةروصب ريغتت ةرفانتم عقر نع ةرابع
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 دا ةلباكش ةلفو ميلقألا اذه ن"وك دقو ٠ ليلقلا ىوس ركذت ةبراضح

 ل
 اع

 هيضام اهدهش يتلا ملسلا تاقوأ نم
 هدهك ةمهم ثادحأ تدآ كف يخيراتلا

 هايم ةيذغتل ممص يذلا مخضلا ناورهنلا لودج نم ىلوالا لحارملا ءاشنا ىلا

سلا ددع ديباوتو هافرلا بيسب ةيفاك ريغ تحبصأ نأ دعب ) ىلايد
 همعدب ( ناكت

 اهدمتسي يرلا هايم نم نومضم دروم
 كرت دقو « نالا امأ ٠ ةلجد رهن نم

 دا 0 ميظعلا قدنخلا اذه اياقب ناف « نورق ةننامث ةدم همظعم

 ٠ هانعو هثدحو نماكل ادمرو آدج ارثم اصخاش

 هضرأ رثكأ تناك اذاو
رظ يف دن ال اننأف ءادرج لازتال مويلا

 فو

 نيزراب نيلصفب ميلقألا اذه زيمتي ذا ء ةيضاملا هتمظع حضوب ام ةعدارلا هخانم

آ نم دتمي ةرارحلا ديدش فص : طقف
الا نيرشت لماوأ ىتح راي

 ءاتشو « لؤ

شت رهش نم لصاوت
ءانثأ ةبرتلا فجتو ه قاد ىلا يناثلا نير

 فيصلا 

 جهو تحت تاتابنلا عيمج عفقتتو آبيرقت رتم قمع ىلا اديدش انافح
 سس

لا امأ ء مومعلا ىلع ةيحاص ءامسو ةقرحم
 يل ل دمح ةيبرغ ةيلاسقف حاير

 مهنكاسم ىلا ناكسلا عرهي ثيحب رابغلاب ةلمحم راهتلا
 ٠

 ٠ يبرعلا جيلخلا ىلع ةزكرملا ء ءىطاولا طغضلا ةقطنم وحن حايرلا بهتو

 مايأ ةعست بهت ( لامشلا ) ةفاج حاير يهو
 - ... نم ففختو ةرشع لك نم

ةميظع ةروصب لمعت امنيب « سانلا اهنم يناعب ىتلا ةرارحلا
 نادقف ةداز ز ىلع 

 شمكنت اذل «ناكم لك يف ةردان ةعلس ءاملاو ٠ ٠ قرعلاو رخبتلا قيرط نع ةبوطرلا

 لوانحلاو راهنالا وحن عجارئتو ةايحلا رهاوظ عيمج
 * ةسيئرلا

 يلاعلا طغضلا ماظنف ٠ ٠ فلتخم طمن تاذ ةيئاوه ةرود ءاتشلا يف لحتو

 نم هجتي يئاوه رايت بوبه ىلع ثعبي هدادتماو ايسآ طساوأ ىلع زكرملا

ردحنيو ه ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلا يقرشلا لامشلا
 ضفخنم ىلا ءاوهلا اذه 

مسنتو ٠ ةدراب ةيبرغ ةيلامش حاير لكشب نيدفارلا يداو
 هده بوبه مايأ 
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 ىلع رمتست ال ةلاحلا هذه نأ الا ٠ ًايمسن ةيحاص ءامس حابرلا
 ةدم ثيل دق جلثلا ىتح لب ةماع ةرهاظ عيقصلاو 2١١ ٠ رطمو ةمئاغ ءامسو دراي سقطب يتأت ( يقرشلا ) ةيقرش ةيبونج حاير بوبه ىلع ثعبت طسوتملا رحبلا نم ةيتآ ةبوج تاضفخنم رورم ببسب ًارارم عطقنت لب دحاو لاونم
 هب طيحيل لغد نم هعمجو هسفق هب حالفلا دهج ام نآف كلدل ةجيتتو + ةزيجو
 دادعايف هلدب يذلا قاشلا لمعلا ناو * آدوقو كلهتسو لءاضتيام ناعرس هتيد
 سقط ميبرلا يف دوسي نأ دعبو ٠ ثودحلا كشو ىلع تاناضيف نمو اهديعاوم ريغ ىف راطمألا طوقس نم ًافوخ عزجلاو ةريحلاب ههجو ىلع مستر ضرألا
 ةيناث عافترالاب ةرارحلا ةحرد ًادبتو راطمألا ىفتخت « عيباسأ ةعضبل جيه
 ةأطوب رعستب ءرملا أدبي رابآ يف داصحلا تقو نيحب امدنعو ٠ قاطبال ًاعافترا
 1 ٠ فيصلا لصف

 فرطلا لغشتو ةميظع تاحاسم ربع دتمت يتلا « دادغب ةنيدم تلجس دقو
 لودج يف نيبم وه امك يلصفلا عاقبالا اذه ةصالخ « ىلايد لوهس نم يبرغلا
 يراضحلا ثاريملاو يسايسلا لخلا ريغت امهم ؛ بير ىندأ دجوبي. الو + )03(
 ةابح ىلع آبوق آريثأت رثأ دق لوصفلل داحلا ميسقتلا اذه نأ نم ؛ ناكسلل
 ٠ ةنمزألا مدقأ ذنم ميلقالا يف ناسنالا

 لودج يف ةدراولا ماقرألا ناف نيتمهم نيتيحان رابتعالا رظنب انذخأ اذاو
 لوالا ناكملا يفق ٠ اهعمجأب ىلايد لوهس ىلع قبطت امدنع ةللضم حبصت (1)
 لب بسحف يعيبطلا تابنلا ىلع رصتقي ال اذه رثآو ٠ يونس بذبذت ثدحي

 ىلع عبرالا تاهجلا ال ةدئاسلا حايرلا تاهاجتا كلذب اآعبات « ةحرد رادقمب ف رحش ناك مدقعلا يلبابلا ماظنلا هاجتأ نأب رجنوأ .ي نيب دقل )١(
 . لبجلا حاير © « وداشلا » يقرشلا تاك نب. ةييارانلا ابيعست ةةراسلا حاولا( قااخلا )كلا لابتقلا نأب رج ريسدنال ذاتسالا ىنملعأ دقل . « ةيزيلجنالاب » ( 08 ٠ راثآلا . اهططخو اهطثارخ « ةميدقلا لباب . 1556 ي ٠ رجنوأ) . حجرألا
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 لودج ١

 1910-١465 دادغب يف ةيبسنلا ةبوطرلاو « طقاستلا ٠ ةرارحلا ةجرد

 ١ 7 ا دا تاعيطم سلا
 0 ململاب لدعملا | لدعم ظ 8 0

 ةمسنلا ىرغصلا | ىمظعلا ظ

 4 7ر5 4ر5 4رآ 1 ١هرال يناثلا نوناك

 1 اذه إلا الر امرك طايش

 هه ؟1مر# 1 ١هره مرك "اره ناذآ

 33 ١رث ا الاره ١ةرا“  ؟مرم كاسين

 قس ار“ الالاو# ١1355 ) ةور قابس

 0 الا "١ر4 ١؟رك 5ر4 ناري زح

 فو هب خا ؟هرل ا معمارإل 0

 ل سا "ا “رك ؟ةرالا  عمار# بأ

 1 و١ م هرآ ؟"١رك  ة راب لوايأ

 ب مرآ 1 ١الره  ١ةر5 كوالا يرش

 5 3١ه 5 ١٠١ره  ا/ئرال/ يناثلا نيرشت

 0/0 ؟ريه نك هراخا ١/6 لوالا نوناك
00077777 

 4٠١-5١٠ ص يناثلا مسقلا ١9868 « رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا : عجرملا

 ةلجدو ىلايد عورشم . . لزبلاو يرلا « ةعارزلا « ةبرتلا : لفسألا ىلايد ريوطت

 :ظيشوألا

 . ةدودحملا هاكرشو دلانودكام . م ريسلا : ندنل ؟ مقر ريرقت

 ؟



 ٠ رطملا نع لقتسم ير ماظن ةئطاخ ةروصب ربتعي يذلا يعارزلا جانتألا ىلع
 ةدتمم ةنس نيرشع ةدمل دادغب يف غلبي يونسلا رطملا لدعم ناك امنيب « هيلعو
 _/و») نم عقاولا يف نيابت دق هنأ الا (  ملم !؟ةرا/ ) 14605 ب 159090 نم
 وحن ايجي ردت نيطملا ذاذ9- + انيبتاكو.# 030 للا ميه لذا ( ١" هرا/

 دادغب راطمأ نيب (؟) لودج نزاويو + نيرمح لبج هاجتاب يقرشلا لامشلا
 حوضوب ًانيبم « ًابيرقت نيرمح لبج فثحل دنع ةعقاولا (ءالولج) ةيروصنملاو
 نم لك يف رطملا نم يرهشلا نيابت طمن ىلا كلذل ةفاضا ريشي امك « قرفلا اذه
 ْ ٠ نيعقوملا

 ىعيبطلا تابنلا نأف « ناسنألا اهب ءاج ىتلا تاتابنلا نآلا آبناج انكرت اذاو
 ةيمك ةدايز ىلا لب طقف ةبيترلا خانملا ةيلصفل ةحضاو ةباجتسا رهظب ال ميلقألل
 ٠ اضيأ ريبكلا يونسلا بذبذتلا ىلاو يقرشلا لامشلا هاجتأب ةطقاسلا راطمألا
 ذشتالو ه ايبسن ةريطملا تاونسلا يف ىتح مومعلا ىلع ليلق يعيبطلا تابنلاف
 هيث بوهس اهنأ ىلع اهفينصت نكميو ٠ نيرمح لبجل ةرواجملا قطانملا كلذ نع
 ةطقاسلا راطمألا ةلق يبسال ةدودحم اهئاطغ ةحاسمو اهتاتاين عاونأف « ةفاج
 فورظ حبصت الو ٠ روبلا ضرالا يف ةبرتلا ةحولم ةجرد عافترأل لب طقف
 ذئدنع بوهسلاف ٠ معيبرلا يف الا ةمالم ةعساولا ةيعارزلا قطانملاو خانملا
 تحعمجت امثيح ةرهزملا ةريصقلا ةيلوحلا تاتابنلا نول اهنيزيو ةرضخلاب غبطصت
 مهنكاسم نيرقتسملا نيعرازملا ضعب ذئدنع فلخيف + ةبوطرلا نم ةيفاك ةيمك
 ٠ ةعساو قطانم يف مهناعطقب لوجتلل نوقلطنيو مهءارو ةيوتشلا

 ًاساكصن ا لثمدال ىعيبطلا تابنلا نأ وه : لاح لك ىف ؛ همهف ردجب اممو
 هنأ لب ٠ ناسنالا ةرطيس نع ةجراخلا ةبرتلا فورظو خانملل آيبلس
 : لفسالا ىلابد ريوطت . 1458 « رامعألا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (؟)

 « طسوألا ةلحدو ىلاتد اعورشم . لزيلاو © يرلا « ةعارزلا ؛ ةبرتلا

 4 هاك رشو دلان ودكم .م ريسسلا هي ةئزيلحتالاب 17 مق ل س رعت
 . هاد ؟ .ص (« ؟ مسق . ةهدودحملا
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 هده لعافتتو ٠ عقاولا يف ةيعارز باشعأك ةقطنملا تاهج مظعم يف دجوي

 « ًامامت حضتي اذه لعلو ٠ كانه دئاسلا يعارزلا ماظنلا عم ةراض ريغ ةروصي

 هتفصو دقف ٠ كوشلا ةلاح يف اديج ًامهف « لاح يأ ىف ؛ همهفت نأ نكمد وأ

 ٠ « ةيورملا نيضرألا ىف 5 ىذلا ىوقومنلا سلا » هنأب ةثدح ةسارد

 اهدجوأ يتلا ةئيبلا فورظل ؟دج لاعفلا هفيكتي لصتت كوشلا ةيلغ نا

 « .ظحلا نسحل « اهكرتي يتلا ةديفملا هراثآي طبترت امم رثكأ دئاسلا روبلا ماظ
 ال كولا ومن نا ةفلاسلا ةساردلا نم نيبن دقف + ةيعارزلا ةيجانتألا ىلع

 ليصاحملا ومن لاح يأب سفاني ال هنأف « هيلعو « ًادج رخآتم تقو ىف الا لماكت»

 هماظن نا لمتحملا نمف ةيفيصلا ليصاحملل ةبسنلاب كلذ قدصيو ٠ ةيوتشلا
 ةرياصق روذجب زيمتت يتلا ةيلقحلا ليصاحملا سفانب ال أدج قيمعلا يرذجلا
 ةبرتلا لزبل يرذجلا هماظن ةميق ناف ةسفانملا هذه لثم تلصح ناو + يسن

 تيبثتب مهسي يلوقب تابنك كوسشقلاو ٠ ديزت وأ كلذ نع ضوعت يلخادلا

 ناك املو ٠ 22« هروذج ىلع آدبج ًاروطت ةروطتم دقع تظحول دقف « نيجورتنلا

 ذود ضرالا يف ىقس نأ لهسلا نم هناف « روذجلا قيمع ًاماد تان كوشلا

 ةنسس فاصن لك ةرم ىرجت ىتلا ةعارزلل ضرالا دادعا تاللمعب رثاث نأ

 ٠ د4 فرطلا ةببدم ةفرحم هبشي يذلا يديلقتلا ىقارعلا ثارحملا ةمدختتسم

 ةارجملا يضيق ىلع لبلق :قزعلا لقن ةنرقل ا: نيعام نأ ىلع ةرداق" قاد قفو

 ٠ ؟*”ليلق ريغ قمعل ةبرتلا بلق ةيلمعب موقي يذلا برغلا يف دئاسلا يصرقلا
 ( ثلطقعأ 31ة501اجت3 ) 4 اح » ©« لمحلا ةكوش » وأ لوقاعلاو

 ٠ هصئاصخ نم ريثك يف كوشلا كراشب رخآ مئاد يلوقي تابن

 يف لوقاعلاو كوشلا هباشت ًايلاح ةمهم ىرخآأ باشعأ ةعضي كانهو

 . الا 5٠١1 .ص . ؟ مسسق « هسقن عجرملا 639

 فثيراحملا لامعتسا رشتنا دقف المعتسم دعب مل ثيراحملا نم عونلا اذه لع

 . ةيعارزلا تايلمعلا فلتخمل ادامع ةننكلا تحبصاو ةفلتخملا ةشادحلا

 « ةيزيلجنالاب » . قارعلا يف ةحالفلا تايلمع . 19861! .يس .يج .لسر (:)

 . 5٠١ . ص . بسرغ وبأ 6 ةعارزلا ةيلك

 ب



 لوقب يهو « اهلزبو ةبرتلا ةينب نيسحت ىلع لمعت اهنأ ذا ٠ اهفئاظوو اهتدئاف
 روطت نود لوحب ايدج آقوعم دعب اهنم ريثكلا نأ الا ٠ بطحو فاج فلعو
 نافوشلا لثم ةيونسلا باشعألا نم ددع رباد عطق بعصيو ٠ ةيعارزلا ةيجاتنألا
 ( ةماتتسص ةةهصات[عصغست ) ٠ ةطيورلاو ( جوده 5م. ) يربلا نأف وشلا وأ

 عقوتملا نم نوكي تاقوأ يف ًابوق أومن هذه وسمنتو

 ًارطخ ًاسفانم دعت يهف كلدل ه٠ اهومن ةورذ اهيف ليصاحملا غلبت نأ

 ةمازخ وبأ ناب ركذ دقو ٠ زيحلاو ةيذغملا داوملا ىلع ذوحتسن اهنأل ليصاحملل
 اعوضش تاتاشنلا رثكأ نم ( 5ءمزمااتتات5 51116258 ) ( ةميزخلا ( يونسلا

 يربلا سوسلا قرع وه هررض هل رخآ يلوقب تابن كانه امنيب « ةقطنملا يف
 ىغطب هنأ دح ىلا ةريبك تايمكب دجوب ثيح ( 17ءوصطنسد 812018 )

 ًابلاغو + لوادجلا هايم برستب ممست يتلا ةيلحملا فورظلا يف ليصاحملا ىلع
 ( 0ومخوتتعو 555. ) زارملا نم ًاددع لمشت ةكئاش تانتاشب لوقحلا ىلتبت ام

 ىلعو + ©*ةيلك هنود لوحت وأ داصحلا لقرعت دح ىلا ةفيثك ةجردب ومنت ذا
 ىلا يرشبيلا طاشنلاب تاوملا ضرألا يف يعيبطلا تابنلا رثآت ةلكاشلا هذه

 تض رعت تاضفخنم نع ةرابع)راشتتالاةعساولا ( هكلك ) تانيوكتف ٠ ريبك دح

 قمعلا ةليلق ديداخأو قوقش اهللختت « ًآدج ةليلق اهتيماسم ينطاب ليسعل اهتيرت
 ام ابلاغ نكلو اهتعارز نكميال « لاثملا ليبس ىلع ( ةيعاعش طامن[لكش ذخنت
 ىلع بلثيو يرلا هايم نم دئازلا حيسمل لمعتست اهنأل ءاملاب ةرومغم ىقبت
 لمعتس مئاد بشع وهو ( كعاات70ما15 3802101065 ) ّش رحعلا اهتاتابن

 ةروصب هايملا اهرمغت يتلا ىرخألا قطانملا امأ ٠ ايفيص آعترم عساو قاطن ىلع
 صلاخلا نيتثيدحلا نيتنيدملاب ةطيحملا قطانملا اميسالو « يرلا ماظنل ةجينت ةمئاد

 . ص ب مس ) ةئ زيلجتالاب »١ . ا١؟ترأ © رامعألا سلجم 4 ةيقارعلا ةموكحلأ (ه)

 ه ؟ أل

”/ 



 دعسلا لثم ةيماملا شئاشحلانم ًاددع لمشن تاتابن ومن ىلع دعاستف ؛ناعتكو

 175028 يدريلاو 5هيتوتق لالحل او ططعو عصتغعو بصقلاو لثألاو

 يناملا ضيألا بارغلا مدق كلذكو ةدوصعوو 552.  رامثكسلاو

 دحب طسولا اذه لثم يش 060 ( طفت معاتلاتك ه2. طعاق»ممطوااه )

 هب رمي ام ًايرخم عساو قاطن ىلع لوجتن هنأ عمو ه هل آنمكم قىربلا نونكلا

 ةينيد طامنأ يفو تابنلا ةفاثكو هيلا لوصولا ةيوعص يف ةيامحلا دجي هلأف

 ٠ هبنجت ىلا سانلا عفدت رودحلا ةقسمع

 يبونجلا ءرجلا لغشت يتلا ناورهنلا ةقطنم نم ةيلاخلا نيضرألا ىف ىتحو

 ٠ ةقيقحلا يف احوضو رثكآ ناسنالا ثا بايغ ناف « عيلقألا نم طسوألا

 فيثكلا لالغتسالاو « ةيدايتعألا نينسلا ىف طقست يتلا ًايبسف ةليلقلا راطمألاف

 اهءاطغ ةيدج ةروصب لزتخي «عيد رأ يف ا ةدل ةةيوضلا اهتاناكمال فرخملا

 نيب ظحالن ىتلا ةدئاسلا طامنألا ىلع ًاددحم ًارثأ ه سدر نود 6 مك تو الا

 ةلق ىلا تدأ يتلا ديصلا تايلمع نا ء نك ىنعميو ٠ ؟0تاينلا عاوفأ

 نأ ذا ٠ كلذك تابنلا ىلع ةمهم ةيوناث ًاراثآ كرت نأ دبال ةيربلا تاتاويحلا

 بنرألاو ىوآ تانبو ذفانقلاو بلاعثلا ىلع رصتق» نالا اهنم شيعي ىقب ام

 ةريبكلاةسرتفملاتان اويحلا امأءآبيرقت ؟مان [ءافنخانالزغلا تفتخانيح ىفءىقارعلا

 هجاوتس ثيح ةلزع ميلقألا تاهج رثكأ ىلا تعجارت دقف بامذلاو عابضلا لثم

 ٠ ]| --45 .ص # مسق 4 هسفن عجرملا (8)

ق ةلحر نع هريرقت يف نانكم تريوو ريش 7
 ةفاثكلا ىلأ م1851 ةنس اهب ما

 ثلاثلا » : ميلقالا يف ومني يذلا يتابنلا ءاطغلل « انطاو ناك اذا « ةيسسنلا

 ةيأ ةيؤر يف انقفخأ دق انك اذا اميف لوقلا عيطتسأ ال : لوالا 220007

ي انقيرط نآل « ال مآ مويلا اذه انقيرط ىف راثآ
 لافدالا نم ةباغ لالخ دتم

. 
لغ ءارعصلا يفادتسم < ايردت اهقارعخلا كون ال

 ناكم) . © نصنلا هع ى
١ 

لا ةرصبلا نم ةلحر لمشتو « هيدلاك يف تالحر
 «دادغب ى

 تدبور 1١8959 .
: 

 «ةي زيلجنالاب» ( ندنل 25 |8651 ن مادقألا ىلع ريس تمت « ليابو ةلحلا
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 روملا ضرألا تابن نأب نيبنت نأ انل دبال « ماتخلا يفو ٠ ًاكيشو آضارقنا كانه
 .يغاملا يف يرشبلا طاشنلا اهفلخ يتلا ةبرتلاو حطسلا فورظل اساكسنا لثمي
 ناورهنلا لودج ةكبش اهتفلخ يتلا لوادجلا فانتكأ لكش يف مويلا هذه رهظتو
 ا

 ةشرغلا برتلا دهجوت ثيح ةقطنملا يف هدشأ ىلع تابنلا نيابت يلكو
 ءراهنألا فاتكا قطانم ىف دجوت ةداعلا يف ةحولملا ةليلق برت ىهو ٠+ ةثيدحلا
 ( كيدلا نيع ) مدلا ةرهز اهدوست مجرألا ىلع ةيلوح ةعئاشلا تالا عاونأو

 ةعمصلا شئاشحو ( 4هةهدنو 062628 ) ( راكقنلا ) ءارفصلا ةدرولا تاد
 ةيرحشلا تاتابنلا كلت ؛ جسوعلاو ةويقلا نكلو ( 5ةمه 16:نلتك )

 ءاآضبأ دجوت يتلا ةمئادلا تاتابنلا نيب نم (ةفيوج) حيرلا ةرجشو ؛ ةيربالا
 .للط ةوسو م سل برك ًافياس ةيورملا ةعسارلا نطاننا ىف عطل نيكو
 5 ( هيشكلا ) فدتهلا وه يلوح تابن انه ومنت يتلا ةيجذومنلا تاتابنلا

 ىف ةيلاع ةحولم دوست امدنع نكلو « ( قةتعممج طتقمدمت ءانتط ١
 تاردحنم لوط ىلعو ٠ آمامت ةلحاق عاقبلا نم اريثك كرتت اهنأف برتلا هذه لثم
 يتلا ةيحلملا برتلا ناف « لوادجلا فاتكأ عطاقت نع شنت يتلا تاضفخنملا
 اهيلع بلغي تاتابنلا نم ةعومجم ومن ىلع دعاست لدتعم ليوصت ةيلمعل تضرعت
 ( يربلا نسوسلا ) نالسعلا ةيلوح باشعأو شرجعلاو رفصألا نوبيبلا

 كوشلاو ىمارمرلا ريعصلا ىناوجرألا وأ قرزألا ( ]منو هاك سعطتتتس )

 ْ ش . «0دوجولا مئادلا لوقاعلاو

 .ن ١. .ز « ىرلا عيراشم . 5١م“ 4 رامعألا سلجم ؛« ةيقارعلا ةموكحلا (4)
 ريسلا : ندنل . 1 ؟م : ؟ . يقاحسألاو ؛ ميظعلا « ناورهتلا قطانم
 ذاتسالا يتطاحأ. « ةيزيلجنالاب » .٠ ةدودحملا ؛« هاكرشو دلانودكم .م
 يف ةدراولا وكاشأ ةملك عم قباطتت دق كوشلا ةملك نأب آاملع رحريسدنال

 يف تف رع يتلا 4 وتبدا ةملك عم اهزومرب كراشت ذأ 5 ةبرامسملا عجارملا ١
 ميرصلا اهنأب نآلا دقتعي نكلو « جاح » وأ ( لمجلا ةكوش » اهنأب ام تقو
 جيس وعلا وأ

5 



 لوهسلا هذه تنوك يتلا تايلمعلا رابتعالا رظنب ذخأنل ةيناث دوعنو

تلا ةحانلا نم اه نيش م ٌ أيل ىلا ءادرحلا
مل ءىدأب ىف انمايثها هةحشو . ةيخد را

 ر

 نسم يلابتد رهن معيمل مه هن'اذ رهنلا وهو الا ةيلاعف أاهدشأو لماوعلا لوأ ىلا

 فلأ ٠# ىلاوح هضوح ةحاسم خلبتو قارعلا قرش ىف ةعقاولا تاعفترملا

هده عافترا ناف عضاوملا ضعب | اداو 12 عب رم رتمولبك
 أهلك ةقطنملا 

 ءاتشلا راطمأ هايل ةحينت الا وهام رهنلا فيرصت ناف هيلعو مدق ؟٠٠0 نع لقي

 املا احضاوتم ًارود بعلي عيبرلا رخاوأ يف جلثلا فبوذ نأل « ريبك دح ىلا

 ره ضيفن ىلع ىلايد رهن رهظ لاجملا اذه ىفو ه يلكلا نايرجلا طمن يف

 صئاصخو تفو ل م وص ود سكعني هفالتخاو 0 ىرخألا هدفاور لكو ةلحد

 يأن 34 ناسننو راذاو طاش سره يف ىلايد ناضيف تثدحب ذأ ه عيب رلا ناضيق

 ©« ىرخأ ةصحان نم : دادعب يف ةهلحد ناضيف امأ ٠ ناسبت فصتنمو راذآ

 هتورذ غلبي ىتح ايجي ردت عافتر الاب دخأب مث طابش رهش يف ًايبسن ضفخنمف

 يتلا يرلا هايم ةرفو نأ وه نيتلاحلا يف هتظحالم ردجت اممو « )20١ رايأ ين

 فصنلا يف الا ةسيئرلا ليصاحملل ةسسنل اب ققحتتال ناضيفلا رطخب ًاماد نرتقت

 يف هده تاج دقو م نيدملا تارشعب كايد ريت فيرست: تانار نتف

 ناضيف ىلعأ لحسو ٠ نيرمح لبج فحل دنع ًامامت هجرخم ليق عقيب عضوم

 نكسسلو كلف هنناثلا يش ًامعكم ارم ني هرادقم ًافيرصت' ةدملا هذه ءانثأ هل

 لع ةراهسنلا نع سرعت . ا55هزأ © يرلأ ريوطت ةنجل : ةيقارعلا ةموكحلا (8,)

 . « ةيزيلجتالاب » . م .٠ . دأدغب . اههايم لالغتساو قارعلا راهنأ

 ؛ ةيقارعلا ةموكحلا © ةلحد رهن ةيجولورديه . 1969 .ه ٠ن « ىلوخلا

 9 ٠ص . دادغب « ةماعلا يرلا ةيريدم

 9 .٠ |؟ه ء.صص 4 هسسفن عجرملا (1.)

 ٠ 1 1 نه 581 يرلأ ريوطت ةنجل « ةيقارعلا ةموكحلا 11

 دير



 ةناثلا ىف "9 ًايعكم ًارتم 800 وه يونسلا هناضيف ةورذ يف هفيرصت لدعم
 يف نيمثرلا نيذح نع ًاريثك لقي هفيرصت لدعم ناف « اذه ىلإ ةفاضا ء طقف
 عقوم يف سيق اذا احوضو رثكأ يلصفلا بذيذتلا رهظيو (1؟) طقف ةيناثلا يف اسكم آرتم 1١١ يلاوح يونسلا فيرصتلا لدعم غلبيو ٠ةنسلا مايأ ةيقب
 حضبإم ةرثك ىلا لوألا ماقملا يف كلذ ببس عجربو ةلجدب ىلايد رهن ءاقتلا
 مدعتب تاوثسلا نسم ريشك يفف + سطانلا دسلا ةمدقم نم يرلل هايم ند
 « نع فيصلا رخاوأ يف لفسألا ىلايد ىرجم يف ءاملا نايرج

 رهظ لازبال هارجم ناف كلذ مغر نكلو ًايجيردت عافترالاب لبجلا دخلا املك قمع هيداو دادزيو نيرمح لبج عطقي وهو ىلايد ىرجم ىنشي
 نأ دبالو ٠ جضنلا ةلحرم غلب دقو يبوسر لهس يف يرجي يذلا رمنلا هئيه
 رق ليجلا ضرع غلبي ذا + يجولويجلا لوحتلا كلذ لبق ثدح دق اذه نوكي
 مظتنم طمن نع ةزراب ةروصب فشكرو تارتموليك ةتس يلاوح ناكملا اذه
 3 يدبدحلا سلا نم ةاونب طحت يدلا ىلمرلا اهرجحو رمحألا اهنيطل خا صو الا رمحألا يا نيرمحب اهتيمسق امو ء ةعياتلا ةبرعتلاو تاكيطلا نم
 ٠ يقرشلا يلامشلا اهفرط اميسالو بساورلا 1 يمطلاو صيصرلا ىطغبو
 ةيبونجلا حوفسلا نأ امك ؛ يلانشلا هريظن نع يبونجلا لهسلا عافترا لقيو
 ملسب نوكتام هيشأ ةلسلسلا ناف هيلعو « ةيلامشلا حوفسلا نم ًارادحنا رثكأ
 تافاحو فرفرو ةريغص باضه دوجحول كلذو لهسلا رمألاب سيل اهزايتجا نكلو ٠ ةزجاح ةلسلس اهنم رثكآ روشآ لوهس ىلا هتابتع طبهتو عضترت

 . ( ةيزيلحنالاب » . 06 .لص 4 ندنللت « ةلجدو تارؤلا ي رهن ماظن ال ع م نسدنم ق1 150

 .٠ أنح؟ةا١ .ص ه 12 .
 ىرلا ريوطت ةنجل م ةيقارعلا ةموكحلا

)١*( 

 . نيرمح دس ميقأ نأ دعب ةنسلا لوصف فلتخم يف اماظتنا رثكأ رهنلا فن رصت حيصلا فوسو . تباثلا ىلابد دس ةماقاو ماعلا لوط رهثلا يف ءاملا فيرصت ميظنتو ناخدنبرد دص ءاشنا دعب كلذك لاح دمت م 00



 ًاقيمع ًاعيطقت هذه لك تعطق دقو ه ةسيئرلا ةلسلسلل ةيزاوم دتمت ةيبطصم

 ٠ ايبسن هايملا ةحلام ةريغص لوادج ةنايحأ اهيف ىرجت ةيناج هن

 رست نيح يف « ىعرمللا ضعب اهيف رفوتيو اجومت رثكاف ةيلامشلا حوفسلا امأ

 "07 ةلسلسلا يف راجشالل رثآ رهظ الو ٠ ءادرج ةيراع ةيبونجلا حوفسلا

 م7 دودح نم تياثلا ديحولا دحلا وهو ىلامشلا دحلا لاح ىه هذه

 7 53 .٠

 ردععص هددو ش

 اجذومن نيرمح لبج نم بونجلا ىلا ىلايد هعطقي يذلا لهسلا دعب

 فوكتي رثكألا ىلع يسلك لهس وهف + لفسألا نيدفارلا يداو تاهج مظعل
 نم

بساور نم ةقتشم يهو ةحسنلا ةطسوتم ىلا ةمعان ةبرن
 يف تنوكت ةيرحب 

 حطسلا اذه ربعو ه اهباسرا رهتلا داعأو تتلقث مث ثلاثلاو طيسولا رهدلا

 بونجلا وحن الوأ اهجتنم  تاينثلا ريثك ىرحم « ةحضاو ةروصب « رهنلا عبتن

خنيو ؛ بونجلا ىلا مث نمو يبرغلا
هأرجم ةفاسم يف آرتم 0 يلاوح ضف

 ةعلابلا 

 ميسم لاح يأب ةمظتنم ريغ عاقلا ةفص نا ٠ ةلجد لصي ىتح ًرتموليك 6

 لسحلا ةقطنم رهنلا كك ّت دعبش 2 فصولا اده نم قاس دق 0 لاوحألا

ألا ةفص هيلع رهظتو « رتم وليك نم رثكأ هتانق ضرع حيبصي
 ثيح ةهعطقتملا راهن

 تارتمولك ١و ةفاسم .رسثلا عطقي نأ كعبو ٠ ئراجملا نم نيتك ىقسلتو عرعتت

 ىيمع قيض دحاو ىرجم ىف ةيناث ىراجملا هذه عمتجت كلذ نم برقيام وأ

 اهعافترا غلبيل ىتح هب ةطيحملا يساورلا يف رهنلا اهعطق ةداح فافض هيلع لطت

 ناضمفلا هأم ذأ دح ىلا رهنلا قمع لصيو ٠ ًآرتم ١ يلاوح ةيوقعب ىف

 بيساثم ىلعأ رهنلا اهيق لحس يتلا تاقوألا يف ىتح هفافض ىلع يعطنال

 و و
 ؟ملص ١5145 ندنل ايفارغحلا رصتخم ةلسلس . يبرعلا جيلخلاو قارعلا (1:+)

 | . (« ةبزيلحنالاب »

 (ارخؤم هيبأ) هيبأ لبج وه نيرمح لبج نأب ةيرامسملا عجارملا نم نيبت دقل (1ه)
 4 ّى 6 بلد : ىلوالا تاياتكلا لا عوجرلاو يأرلا لدات قب رط نع كلذو

 . « ةيزيلجنالاب » . 580 5ال : هم ةيماسلا بادآلاو

 انس عج



 وأ ًارتمولبك ٠" دعس ًاعضوم لصي ىتح لاحلا هذه ىلع رمتسيو ٠ هناضيف

 الامش "م. ضرع طخ نم بونجلا ىلا يأ) ةلجدب هاقتلم نم كلذ يلاوح
 بساور ىلايد ىرجم نم ىوصقلا ةياهنلا ةازاومب دتمتو (2١1 ٠ ًابيرقت
 ىلغأ ىف دادسلا هذه نكمتتو ءةمخض ةيعانطصا دادس اهولعت ةيعيبطلا هفاتكأ
 دادسلا هذه تقثب دقو + عبيرلا فيرصت ةورذ ةلوهسب بعوتست نأ لوصفلا
 نكسمأ جرخم قش يرورضلا نم ححسبصأ امدنع ١95.54 ةئس يف ةرم رخآل

 ىلا دادغب قرش رمغب ناك يذلا ةلجد ناضيف هايم نم ءزجخ ليوحت هتطاس

 + دع 8 نم لفسألا ء 0

 دق ةقطنملل يبونجلاو يبرغلا دحلا ن“ركي يذلا ةلجد رهن نا مولعملا نم
 ًاريبك ًارييغت هارجم ريغ امدنع ىلادذ لهس نم ىبرعلا يىلامشلا ءزحلا ىلع راج
 نم هارجم ةلجد رهن هيف نير يضذلا عيدورللا ىفق والملل سبع فلاثلا نرثلا ىف

 ؛ ةثيدحلا صلاخلا ةنيدم نم ةديعب ريغ ةفاسم. ىلع يبونح ىلا يقرش هاجتا
 فافضلاب ةهيبش يهو « ًآرتم ١5 عافترا نم هيلع لطت فافض تحت رهنلا يرجي
 ىلايد رهن فافض لاح ىه امكو ٠ هسفن ضرعلا طخ يف ىلايد رهن ىلع ةلطملا
 ىلا دادسلا هذه حبصتو ٠ بونجلا وحن ردحتت ةيلاعلا تاهحلا هده نأف

 ظ . 158 ص . 1585 . يلوخلا (15)
 . أرتم وليك ٠ «لوط غلسو ةلجد رهن دقاور لوطأ نم ىلايد رهن دعب لم

 هنذكغتو 5 اندودح جراخ ةعقاولأ ةيقرشلا تاعفت رملآو لايجلا نك مشو

 نمت ىدلأ دن ولأو وتأروق اهلنمو و رجس انو اق رسب اهرهشأ ةاريتلا ئفاور

 . ةردعسلا ةيرق دنع ىلابد يف بصب يذلا نيرانو . نيقناخ .ةنيدمب
 ميقأ ثيح (ناخدنبرد» جيجف ادنع (يلاآوز) «دئان :رب» ةلسسلس ىلابد عطقبو
 ىلايد زاتحل و. ناضيفل أ رطخم عردو ةابملا نزخل محض كيس |1519 ةلس يف

 ىر عورشم ميقأ انهو .( (ءال ولح) ) ليجلا ةيروصتم نم برقلاب نب رمح لالت

 ىف رشلا هبناح نم قثبني 51 لوادح ةدع هنم يراأ هايم دمتست ثييح مع

 .زورلاو (ناعفك) تو ريم لودجو هي ردع هدب قح يذلا ناسسل رخ لودجح

 . صلاخلا رهن قثتنيف يبرغلا هبناج نم امأ

 ىو



 تاقوأ يف نوهنلا هايم رصحل كلذك ةيفاك ريغ دعس ينب ناخ نم بونحلا

 ىلا دادسلا هذه قثب متخت ةرورضلا تناكو ٠ 2977 ةمراعلا ةزيمتملا هتاث اضيف

 , ٠ ه ةيليوحتلا هتانقو راثرثل رثلا يداو نازخو ءارماس دس ءاشنا مت نأ

 ل اهضرعي « ركذلافتآلا فصولا يف درو امك « لكاشملا نم ؟ددع نا

 مامتهالاو قفتت لكانثم يهو .ءرضاحلا هلكش يف هارجمو لفسالا ىلايذ

 زكارمو يرلا طامنا ءاشتا ةداعا ةلواحم نم «ةساردلا هذه هيلوت يذلا نستإلا

 هذه لاند ىتحو ٠ همسدقلا ناطتسالا
 تبروصألا نم آ انيأر ؛ ةحيحص ةروصب

مستت قفل ةكرتشملا ةماعلا صقاصختلا ن * كجم ةزح وم هماع ةصالخ ًادنن نأ
 5 

 مظ ءاشنا هيف ديعتس يذلا ثقولا يف ٠ ةيضيفلا اهل وهسو ةنزاوتملا راهتألا

 رصعتة يونا ماهم ةيلمعلا هذهل ناف (ةيئاث * تبان ةميدقلا لوادجلاو راهنألا

 تزرب ىلا ةيفيكلا حاضياو هميدقلاو ةثدحلا مظنلا نيب قورقلا ديدحت يف

 ظ + ةذاشلا حيمالملا هذه ضعب اهيف

 اهلوهس يف .ةنزاوتملا راهنألا لعفل ةيساسالا بناوجلا رع نم لعل

 .نم ةيعيبطلا فاتكذلا نوكتتو ٠ فاتكالا وأ روسحلا نيوكت وه ةيضيفلا

 د دا ويس ع هيسرت امم لمرلا وأ ىمطلا

ا ىلع ةيضيفلا لوهسلا يف دئاسلا يسيراضتلا لكسشلا عقاولا
 008 هومعل

 رم ديستك يف ناضيفلا تاقوأ يف اهانض ىلع را ةايم 0

 ا رهوج اليدعت .ناسنالا اهيف ىرجب يتلا تالاحلا يف ىتح بدحاو نآ يف نكامألا

 اهتانق نم ناضيفلا هايم جرخت نا درحمب ذا ٠ اهلاكشأو فافضلا عافتر | ىلع

 ةيفلخلا : ' وفسلا ىلع بساورلا نم اهتلومحب يقلتو اهتعرس دقفت ايبسن ةقيضلا

 مما

 غ2 ةيسنرفلاب . .دادغب ةنيدم رتل ةمدقم . 11579 .ى 4« سامو يد (1

 ظ ظ .؟! -؟؟م4:5 ثمتطاع# ةلجم

 قطر



 ءتاقوألا ضعب يف رونلا اهيلع يرجي ىتلا ةفاحلا عاستا ىلع لمعتو فافضلل

 نيطلاو معانلا نيرغلا بسر امنيب ةنشخلا بساورلا رقتست ام ناعرس « عبطلابو
 حوفسلا نم ةديعب ةفاسم ىلع دجوت بساورلا هذه نأ ىتح ٠ ةيحيردت ةروصب

 ةبسنلاب رهنلل ةيعيبطلا فاتكألا عافترا نا دقتعيو ٠ مألا رهنلا فافضل ةيفلخلا

 نيب قرفلا ةلحرم ةفيظو « ةسيئر ةروصب وه اهب طيحي يذلا يضيفلا لهسلل
 ةريكتلا 0111 راجت اف« ايهفوك ىلا راهنالا ىف «ىطاولاو ىلاعلا هاما بيبنام
 حوفسو فاتكألا تافاح عاستا يف اهيا بوت ةلب وط ادد ترقتسا ىتلا

 رجب اممو ٠ 2140 ىلعأ تاقاح يف ةرورضلاب وه امم رثكأ « الادتعا رثكأ ةسلخ

 بايتلاف « اهقيطت يف مامن ةمظتنم ريغ اهنكلو ةيجذومن تايلمعلا هذه نا همهف

 فداتلا زم لما وعةدع بك كلذو ناك تقو يأ يفرخال ناكم نم دوجوم ىلحملا

 نلاضتلا متم نأ ضو فاسقلا اهم نوع نقلا ةارلا كتاف حيف

 رابتعالا نظني دخلي نآ ديالا رقتسم اماظ لغتي وهو « ىضيفلا ةلهس ىف رهتلل
 .(1؟0هارحم دادتما ىل م وقاولا يتق رااواساو ىتلا ةلاعفلا ةيلحملا ةيرعتلا

 يتلا رهاوظلا نم ةيفلخلا تامقنتسملا وأ ةضفخنملا ضاوحالا دعتو
 اهقنرط دحتاهنأف اهفافضىلع ناضيفلاهأيم ىغطن امدنعو راهن الا فاتك اأبحاصت

 ئرحمل ةيزاوم دتمت ةحضاو دودح امل تاضفخنم ىلا ةيحيردت ةروصب

 فيرصتلا فورظ نأف « نيدفارلا يداو نع ثيدحلا قايس يفو * مألا رهنلا

 وأ « هذه * 0 5 هيو تاعقنتسم ل رانا
 "وهسه ام

 ةوذ ةلولسلا ف 00 يف 0 ا يااا

 ةرا ةييلعتالاون) 0( نانو راهثأ نايا |1564 .يّج .ر 4 لسور (148)

 . كانهو انهو 0-08 1١159 ©: ؟؟ نييك رمالا طفنلا نييجول ويح ةطبار
 . لوضانالا راهنأ يمط ةيجولوفروم . 1155 .يّنج ءر 4« لسر (!5)

 , 994.6 "خه 5:55 . نييك رمالا نييفارغحلا ةطبار تايلوح (ةئبزيلجنالاب»

 كو



 نكلو ,م ةيئاث مالا رهنلا ىرجم ىلا تاضفخنملا هذه نم ةيحطسلا هاملا لوصو

 009/51 ةاتههط2 ٠ ًايبص ةديعب ةفاسم ىلع الا كلذ متن نل ؛ لاح يآ ىلع

 لصف يف حبصتو « ةينغ ةيناويح ةايحل احلم تاضفخنملا هذه نوكت امتسو

 أهنآف « زعاملاو مانغألا نم ةريسك ناعطق ةلاعا لفكت زاتمم فلعل اد عيب رلا

ناد تاطيتسا مايق ىلع زفحب أم مدقنال
 تمص رعت برسل زيمشتا ةداعلا يف اهنذل * م

حلاص ريغ تحبصأ ىتتح ًادج وب لسغو ليوصت ةيلمعل
 »< 7 ةةعاوقلل ة

 ةدحاولا ةيعانطصالا لوادحلاو ةيعيبطلا. راهنالا جمدنت ؛ ةماع ةروصيو

 فرصت امنيب « يرلا ضارغأ تايلطتمل ًاقفو لوقح ىلا وأ رغصأ لوادج ىلغ

 ( تاناضيفلا ءانثأ عبطلاب ادع اميف ) اههايم نم ربكألا ءزجلا ةيعيطلا راهتالا

 نكمملا نم هنا « حوضوب ينعي زييمتلا اذه نا ء طيحملاب لصتت يراجم ىلا

 دوعب مث :يعانطصا ماظن ىلا آساسأ يعيبط ماظن نم لقتني نأ نيعم ىئام ىرجل

 ٠ هلامعتسا ةقيرطل آعبت نمزلا نم فرظ يف هيلع ناك ام ىلع ةيناث

 | . ماكس 6] 2 ؟ . 1١5865 6« رامعألا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (؟.)

 لقسألا نيدفارلا ىداو لهس يف ةيشاعلا لاوحألا . 19مل .ب « جن رويب (؟١)

 ٠ « ةيزيلجنالاب » . 98 ؟8 2 1* رموس . ةميدقلا ةنمزالا يف

 دم



 يف ةيغيبطلا تاناضيفلا عم ام دح ىلا يرلا لوادح مهاسنو

 تفلتخا ناو اهراثآل ةهباشم ًاراثآ كرتت اهنأ امك ء ةينيرعلا لوهسلا نيوكت

 ةطراخلا صحف دنع رهظت فاتكا نيوكت ىلا ًاضيأ لوادجلا عزنت ذا ٠ ةلسمولا

 قرطب اهفاتكأ ىنبت لوادجلانا لاح لك ىفو ٠ ةساردلا ةقطنم نيبت يتلا ةلئصفملا
 عوف لك عم بساتت بساورلا دج ىلع نودعلا ةردق تاك لو ٠ ةفلدخم

 دوادجلا و يف بساورلا ينل ا ا *

 , قرا ةعرل ةريغصلاعورفلايف رغصأ ةينيرغ 57 55 0 «صقانتم
 ىتح اهقيعتو ةيتقولا ةيلقحلا عرتلا دست داكت ثيحب ةرثكلا نم هذه حبصتو
 ةنادع للا ةفانغاوه قورملا قل اديساؤرلا لق ىلع هنق نيف ىذلا ققولا يف
 ىتلا ةعرفتمل فاتكألا ةلسلس لوط ىلع يرجت ىتلا ةمظتبملا ريغ ةرشابملا ءانبلا
 لوادجلا نم تعطنقا ىتلا ةبرخملا فافضلا ةيرعت ىلع راطمالا لمعت « تنوكت

 لوقحلا ىلع اهداوم رشنب موقتو « ًايونس اهبساور نم اهريهطت تايلمع ءانثأ
 مدع رهاوظ لازتخاو حطسلا ملاعم ةيوست ىلا يدؤت ةيلمع هذهو ٠ ةرواحملا
 نآ ولو ؛ ًاضبأ باسرألاو ةيرعتلا يف ًارود حايرلا بعلت دقو ٠ هيف ماظنتالا
 ٠ ىلايد ميلقا يف يوناث رث ما نم رثكا اهل سيي اهنأ ىلع لدي رسيتب امم ليلقلا
 ةعطقنم ةروصب ةئيبم ) طقف ةريغص ةحاسم يف ةيلمرلا لالتلا دوجو رصحني ذا

 يف رهنلا جيجفا نم بونجلا ىلا ةريصق ةفاسم ىلع عقت ( عجرملا هطراخ ىلع

 نم لقتنت « اهنم ةسيئرلا عورفلا ادع اميف ؛ لوادجلا عيمج تناك الو
 ديازتي فافض نيب اهيراجم ىلع ظافحلا حبصيو اهتعفنم يهتنت امدنع رخآل تقو
 قاطن ىلع ير لودج هكرتب يذلا يئئاهنلا رثالا ناف « زجم ريغ أرمأ اهعافترا
 ةكبشلا لكب ةيفلخلا هتاردحنم طيحت: مظتنم ريغ ضيرع فتك نيوكت وه عساو
 اميف « فلتخي فاتكألا نم عونلا اذهو ه ةلقنتملا عورفلا اهنوكت يتلا ةيرجشلا
 ع



 ه ةيعيبطلا راهنالا اهتوكت يتلا فاتكألا نع ةمهم ةيحانب « اهعاستا مظع ادع

 لاقتنا لمفب تنوكت يتلا ةيوناثلا فاتكألا عطاقتت نمزلا نم ةدم رورمبو

 طيحت ةريغصلا تاضفخنملا نم ةعومجم لع ىلع لكنت 4 عورفلا تاكبش

 طارفا وأ ناضيف ثودح ةلاح يف ةيحطسلا اههايم لزب رذعتي ىسيئرلا لودجلاب

 ةيفوجلا هايملا بوسنم عافترا ىلا فورظلا هذه لثم يدؤتو ه ©9يرلا يف

 ةيلمعل اهضرعت لالخ نم ةبرتلا ةينب يدرت ىلع لمعت امك ٠ آرطخ ةعافترا ةحلاملا

 ىلع رشتنت ةزيمتم برت نوكتب ةيلمعلا هذه ىهتنتو لسغو ليوصت

 لنرتقي برت يهو ٠ (هكلك برت) ةعارزلا يف اهلالغتسا نكسيال عساو قاطن

 ٠ ةيلمعلا هذهب اهدوجو

 لاح يه امك ًايزكرم ًاروحم يعانطصا ير ةكبشل ةسيئرلا لوادجلا نوكت

 حانت ىتح فتكلا ةمق دادتما ىلع عضولا اذهب ىقبو « امامت ةسيطلا راهنألا

 يتلا لوقحلا ىوتسمل ةبسنلاب نكمم عافترا ىلعأ ىلع يرلا هايم لقت ةيناكما

 لوادجلا فاتكأ نيب ةرشابم ةروصب نراقن نأ روسيملانم سيلو ٠ اهنم ديفتست

 أمهريتعد ىنعم قارعلا يف مالكلا قايس يف دجوي الف ٠ ةيعيبطلا راهنألا فاتكأو

 نيلكش ءوض يف كلذ ىلا لصوتت نا نكمي كلذ عمو ء نيتلقتسم نيترهاظ

 : ينآلا وحنلا ىلع امهلمجن نأ نكمي نيزيمتم نيماع

 ؛ لوادجلا نوكت نأ يضتقي يعانطصا لكشب يرلا هايم عيزوت نأ ١

 كلت نم الادتعا رثكأ ًارادحنا ردحنت عسوأ افاتكأ ؛ مألا رهنلا مجحل ةيسنلا

 ٠ يعيبطلا رهنلا ىلا ةعرسب ةيراجلا ناضيفلا هايم اهنوكت يتلا

 لصغفب اهيوشت رثكأ نوكت نأل يرلا لودج فتك بيسانم ليمت
 يهف كلذبو ٠ يعيبطلا اهفيرصت عطقت يتلا ةميدقلا وأ ةطشنلا ةيعاعشلا عورفلا

 عمم ا
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 ٠ اهقدغتو ةبرتلا ةحولمل فورظ داجيا ىلع لمعت

 ةدع « ةيعرف ير لوادج وأ ةيعيبط راهنأ اهتتوك ءاوس « فاتكألا رفوتو

 لزبلل آيبسن ةمئالم افورظ ءىيهت ةيفلخلا اهحوفسف ء ةعارزلاو ناطيتسألل دئاوف
 ثيحب ةنوشخ رثكأ نوكت نال « ًافلس انرشأ امك « اهتبرت ليمتو ٠ يحطسلا

 نم ىلعأ ىوتسم ىلع تناك الو ٠ نسحأ يحطس لزيو لهسأ ةعارزب حمست

 نم ةيسسن ةجحرد ؛ لقألا ىلع ؛ رفوت اهنآف « اهب ةطيحملا تاضفخنملاو لهسلا

 دض ةبامحلا ضعب رفوت ةلكاشلا سفنيو ٠ تاناضيفلا راطخأ دض ةيامحلا

 ةضفخنملا قطانملا يف عيقصلا رقتسي ام ابلاغ ذا ٠ ليصاحملل برخملا عيقصلا
 ةدئاف ةيعيبطلا دئاوفلا هذه ىلا فيشضن نأ ديالو ؟2ءاتش ومنلا لصف لالخ

 فتكلا ةمق هرفوت يذلا برقلا لخدملازف لثمتت ةيساسأو ًامازلا رثكأ ىرخأ

 اذأ ةيفالا هذه ةيفأ نيف 'نآ نكيو ةاهوك ىذلا نقتل“ وأ: لودحلا ىلا
 ةلمعتسملا هابملا وأ يرلا هايل ديحولا ردصملا دعب كلذ وأ اذه نآب انفرع

 ٠ هترارح ةدشب هيف فيصلا لصف زيمتي لحاق هيش رطق يف ةيلزنملا ضارغألل

 يف يرشبلا ناطيتسالا دجن نأ بجعلا نم سيل بابسألا هذه لك ىلع ءانبو
 ىلا ةنسنكرلا وواهلا داذكلا نلف اكاد هناك نفقا دق ىيفقازلا داو ىوتح
 1 ++ اهنانكاويدامملا ىراتم هوك

 حارتقا درجم نم رثكأ ءيش ميدقتل تامولعم انيدل رسيتتال فسأللو

 ةجيتت هادمو ىلايد ميلقا يف لهسلا حطس هل ضرعت يذلا ليدعتلا ةحرد نع

 دق بساورلا نم ًادج اكيمس ؟ءاطغ نا هيف كشال اممو ٠ هيلع يمطلا مكارتل

 سا نهانا نزوبكتا1 "ةنيقرلا:لوادعل وأ :ناهنأل فاتك لو ناغ سرا
 (؟44) رمسأ لت يف ةيراثآ تاسجم لمع ةطاسوب الا رضاحلا تقولا يف هتابثا

 ركبلا ةيرتلا دجوت ذا ١(558)يواولا مشخ يف رفحلا نمو )5١( ةجافخ لتو

 2 111215 نص . 15 نجح ءىع لسور (590)
 . 18 .ص كرسال ( ةحقنملا ةعبارلا ةعبطلا ) لباب . 6 .ر 6 ىودلوك (؟1)
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 57 وب 7 اي هو يصل ب

 ا ناسي يي اي دوس يسب

 ةلاح يفو ه راتمأ ةينامث ىلع ديزي امب لهسلا ىوتسم
 يواولا مشخ عضوم

ث ىلع روثعلا مت دقف « رهنلا لودج فافض نع دعببال يذلاو « يتقنملا
 اهس

 : اهنآ ودبيو ٠ لهسلا ىوتسم نود ًابيرقت راتمأ ةعبس قمع ىلع ةيراخف

 ٠ داليملا لبق ثلاثلا فلألل

 ٠ تيب اهنأ دك وأ !نم راهن أ بناوج ىلع عقت عضاوملاهذه تناك الو

 ىلع هلالدلل ادهاش اهذاختا نكميال هناف اذل « ام اعون ةرمتسم ةروصب

 وادحلا عورف وأ ةميدقلا راهنألا نع ًاديعب عقت قطانم يف ةثيدحلا بساورلا

 هَ 5 رات اا يا ركنا امبو ٠ ةسيئرلا

 ووعد وو

 هيياسألا 1 اا يلا تادايزلا نأ

 ذأ وه ةشقانملا هذه يف بيعلا نا + فاتكألا لوط ىلع تثدح ىثلا كلت نع

 دع اننانلا قوت حقل قو نين ادق |: ءام اهرشن قتلا ةيطلا وهبنا

 ال تضرعت فاسخنا ثودح معقوتت نأ دبال هيلعو ٠ فاتكألا لقث لمحتال

 نأ | نيبن دقل ؛ ىرخ خأ ةحان نمو + ؟"*)اهمحح ةدايزل ًايحاصم فاتكألا يساور

 ههدكؤت ام دجي تاسجملا هذه يف سكعنا يذلا يبيرقتلا يمطلا محح

 ايلا يان يزاملا نط راي نيالا رو < ديدم نس 1+ 1
 ىوتسم عافتر | لدعم نا كلذ ءوض يف رهظ دقو « ةيئاوهلاو ةيرهنلا

 اني 1 نرق لك يف'ارفوحم نسب صقر تارقلا // هلم

 ه1 اد هوه ينال هل لع هوب لنسو 18
 .٠ سدفأرلا يدأاو لوهس رأآرفتسأ 0000 ما < عسا ءن 6 لسشتيم ( (؟ 10

 . 1550 ؟"١ ةيرصملا ةيفارقحلا ةيعمجلا



 «لدعملا يف « تدهش دق رمسأ لت سيسأت ىلع تضقنا يتلا ًانرق نيسمخلا ناف
 ْ »كانه لعين انك اهتيض ناك ساو ىكازت

 نمو ةييقلا لوهنسلا اهي نوما ىفلا ةيسانسألا كايلسلا انك رثااذاو
 هذين ناهثأ بهي يمص" ىتلا ةماعلا ةئيهال ؟رجيوم اناهتغا يلوت نآ' يرووضلا
 ىلا ًايبسن طسينم ينيرغ لهس ىلع يرجن ' يتلا راهنألا عرتت ١ ذا ٠١ لوهسلا

 يقتلتو اهعورف ع رفتت ةدودحملا ريغ ةلقنتملا لوادحلا نم ةكبش نيوكت

 حمبصب و« رمتسم ةروصب فاتكألا نوكنت كلذ سسبو ءاهنابرج ءانثأ بوانتلاب

 لوادحلاب ةرثام لسصصتت نأ لااغلا ىف ة ةريغصلا دفاورلا ىلع يعصلا نم

 ةينثتم ةلصفنم ةيزاوم يراجم م يا

 راهنألا نم عونلا اذه فرعبو ءءاقتلألا اهدنع متي ةطقن لصت ىتح ًآببص ءطيب
 ىلا ةيسن ةيمستلا هذهب تيمس دقو ه٠ ( وزاي ) دفاورب مومعلا ىلع ةداقنملا

 , 2507 لفغسألا ىبسيسملا رهنل يضيفلا لهسلا ىلع رهظب يذلا روهشملا لاثملا

 امه ةرقتسملا راهنألا طامنأ نم نيساسأ نيطمن نيب بلاعلا ىف زكيمت
 يف يبسن عافترأل ةجيتت ثدحي عطقتلا ناك املو ٠ ةينثتملاو ةعطقتملا راهنألا
 ةضاقنب ةلقثم راهنأب نارتقألل عزنت اهناف لقنلا ةعسل ةبسنلاب بساورلا ةلومح
 ,٠ ©1[0ج ريبك يىلوط رادحناب ةرورضلاب هذه زيمتتو ٠+ ىصحلاك ةنشخ
 طقف لغسالا ىلابد ضوح يف « ًآفتآ انركذ امك « مويلا طمنلا اذه ثدحيو
 ةفص عقاولا يف يهف ؛ ىرخأ ةيحان نم « تاينثلا امأ ٠ىلابد جيجفآ جرخم دنع

 ىرخألا ةيضيفلا لوهسلا بلغأ يف لاحلا يه امك « هلك لفسالا ىلايد ىرجم
 "2 للا نطلا نم اماما نوكت ىلا
 مشسا

 لاكشا ةساردل ةمدقم : ايجولوف روميجلا . 5 .ك 1١. 4 ”كبول (؟0
 . « ةيزيلجنالاب » . ؟؟5 .ص . كرويوين . حطسلا

 7 يد د سل را (؟8)
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 لازتال ينثتلا وأ لقنتلا طمن نوكت ىلا ىدوت' ىتلا ةدقعملا تايلمعلا نا

 يه ةدحاو ةملكب هلامجا نكمي ؛ لقألا ىلع ؛ اهرثأ نكلو ؛ شأقن عضوم

 ةفصضلا لوط ىلع تحنلل نايرجلا ةعيرس هايملا ليمل ةجينت هلعلو ٠ ©*يذيذتلا

يف ةيبسن ةروصب ًارمتسم ًاريغت لمشت ينثتلا ةيلمع ناف
 مل ناو « رونلا ىرجم 

 ًادودح طمتلا دودح دعت ال هسمن تقولا ىفو + ًاعيرس ًاريغت ةرورضلاب نكي

 كمت يتلا ثاساقلا عءوص يف اندجو دقو . لاوحالا نم ا يأ ةماوشع

 ةعس ةرم ١م لداعت اهتعس ناو « ةينثلا قاطنب ىمس» ام نمض ًامات اماظتتا ةمظتنم

 لماوع ةمواقم ىلع ةيلاع ةردق ةفضلا داومل نوكنال نأ ةطيرش اهن وك ىذلا رهنلا

 ذا م ىرخأ قطانم ىف تمت تاظحالم نم يك هده نأ عمو + رتل

 نمض هلجدو ىلايد يي رهن يف أدج ةقيثو ةقالعلا هذه ءاقب هظحالم نكمملا نم هنأ

 املا طقف ةنيلاعلا انسراحتا ىلع رست ل وفعلا هدو ةيارقلا نطق

 ٠ ةيوجلا روصلا ىلع هزييمت نكمي امم ًاثيدح تكرت يتلا تاينثلا آضيأ لمشت
 فاتكألا نم ةعومجم ىلا ةفاضا « قاطنلا اذه نمض هيذبذت ىف رهنلا ن"وكبو

 عسوأ هنكلو ًاطوأ ةينث ٠ قاطن فتك « نيعم تقو ىف هارجمل ةمئالم ةيعيبطلا

 فاتكألا هذه لثم بساور مكارت نم اذه نوكتنو ٠ ًاماظتتا رثكأو ًاريثك

 ء كلذ ىلع ءانيو ٠ ًايسنرقت ىرجم رهتلا اهيف عبت يتلا اهلك ةدملا لاوط ةيعيبطلا

 يتلا يراجملا نيبو ًايبسن ةثيدحلا يراجملا نيب ؛ ام دح ىلا « زيمن نأ نكمملا نم

 فاتك روصطت نايك هلام قيرط نع كلذو ةلبوط هادم رهنلا اهيف ىرج

 ٠ ةشثلا  قاطن

 حبسم . 156] . نعيرج .اب .يىجح او © دروف .أ ._ئج «© .ب «© سيليف (؟9)

 يذدوبيب افحيتم . 59 © لفسالا يببسيسملا يداو يمط يف يراثآ

 . « ةيزيلجنالاب » . 7 : ؟ن تالاقم « دراف راه ةعماجل

 . ا[ أ؟85١5 .ص . 1555 . يح .ر6 لسر (؟.)
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 ًامبتف ٠ ةينثلا ةكرح اهب منت يتلا ةماعلا ةيلمعلل ةبسنلاب فالخ كانهو

 “ حاستكا » وأ رمتسم تباث حوزن نم نوكنت ةيلمعلا نا « ةنيعم رظن ةهجول

 ىزعي ©« تاهيوشنت » ةكورتملا ةيلالهلا تاريحبلا ريشعتو ٠ 2؟2١سص هقيرط ذخأب

 انه متالملا نمو ٠ "7ريبك دح ىلا ةفضلا تانيوكت سناجت مدع ىلا اهنوكت

 هيف لوانت خيراتلا لبق ةدامب نيصتخملا دحأل فرحم قيلعت ركذ ىلع يتآت نأ

 لفسألا يمهتسملا رهتل ةيمنلاب ةقيتح دع تناك اذار: + لاق دقف# رخآ اهكيف الهم

 :«ايشم اودز ةرياثكلا تانلخلا عمت ادعم زداقلا طوس اذمانأ نيبلاو ايف [ دودو
 مامأ ءاقبلل ًادج اليئض آظح الا رهنلا فافض لتحت ىتلا عضاوملل سيل ذا

 هقب رط دخأب نأ بحي ةيراثالا داوملا نع ثحبلا ناو ؛ تاينثلل فدعلا حاستكألا

 دق « لقألا ىلع « لفسأالا يبسيبسملا ةلاح يفف 0100 جيلخ عاف لا

 طمن فصو ىف تلشف دق ةيرظنلا هذه نأب ةصصختملا تاساردلا تحضوأ

 اسص كرحتت ةنث يأ نا ةدعاقك » ودس ؛ كلذ نع الدبو ٠ دئاسلا ةكرحلا

 كلت كرتب عطق ثدحب نأ لبق « ةريبك ةجردب اهضرع نم لقأ « ةريصق ةفاسمل
 دق ةينثلا نم ىلعألا فرطلا نا ةقيقحلا ىفو ه٠ ةيلاله ةريحك ةينعملا ةينثلا

 ةرابع اهنا يه ةيلمعلا هب فصوت نأ نكميام ريخو « آدعص كرحتي
 ا وجا عا ياسو يو

 نا لفسالا نم هبلت ىرخال ىلعألا ىنحنل : ا ةسثلل لفسألا ىن

 ” 1 ا ا
 سلجيم ٠ رهذلا تاسنل ةسيسابسالا بناوجلا 157 . يحج © زويثتام (؟5؟)

 ع ” ءرحلا ة لدا 5 نييك ريمأآلا نييثاب زيف ويحلا داحتا ؛6 يموعلا ثحنسلا

 + هي يلح الاب )) و 58 نص

 همز وا ف اك نر دوو نييسلف 0
 « ايدروكتوكو م ا ةيجواويج . 19 .د .ويلبد 4 رتواشت (*غ)

 0 يسال ا يعل
 . « ةيزيلجنالاب »
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 تافطعنم نيوكت نأ ىلا ةوقب ريش « ىلايد ميلقا يف « رسيتملا ليلدلا نا

 ةليلق ةكرحب ًايسص مدقت ًايئاهن اهءافعو اهلالحمضاو يبناحلا اهومنو ةينثلا

 ىرجم نم قمعتملا ءزجلا ةازاومب ةصاخ ةروصب ةلاحلا هذه حضنتو ٠ ًادج

 ةيلالهلا تاريحبلا رثآ عبتت نكمي ذا ٠ نيرمح لبج نم بونجلا ىلا ىلايد
 دتمملا ةلجد رهن ىرحم ةلاح ىف امأ ٠ ةيوجلا روصلا ىلع ةلوهس ةميدقلا

 هذه لثم ىلا لصن دق انتاف « ميلقألل ةيبونجلاو ةيبرغلا فارطألا ةازاومب

 ءانثأ رعت دقف را ةئس هيلع ناك ام عم يلاحلا ةعاق ةنراقم نم ةحيتنلا

 تيقن ناو ًانيب ًاريغت رهنلا تاعطتقم نم ريثك لكشو مجح ةينمزلا ةلصافلا هذه

 "بثت ةيفاضا ةلدأ انل رهظت لوطأ ةينمز ًاددم انذخأ اذاو ٠ ريغت نود اهعضاوم

 لالطألا وأ تانطوتسملا ءاقب نم اهفشتسن ةقيقح هذهو ٠ تافطعنملا حوزن مدع

 لالخ رهنلا ةينث قاطن نمض ايارجرجو (/1) لوقاعلا ريد و (4) نئادملا لثم
 لخدتلا اهيف غلب مل ةدم يهو ٠ ةيسايعلا ةلودلا مجن لوفأ ذدنم نورق ةعبس

 ةكرحو فافضلا تحن ىلع اهرثأ اهل ةيدج ةقيقح حبصي ثيحب ةجرد يرغشبلا
 برغلا ىلا عقب رهنلل ىلصألا ىرجملا نأ ثيح ةصاخ ةيمهأ نئادمللو ٠ ىرحملا

 ثدح لهف ٠ نيرطش ىلا اهلالطأ رطشي نآلا وه امنيب اهروس نم بونجلاو

 ذي امنيبق ؛« راصتخأبو 3 لقألا ىلع لالطألا فصن ريمدت متن, نأ بجاولا نم

 لوط ىلع تاينثلا طامنأ ريغتل لصفم خيرات ليجست ةرسيتملا تامولعملا حمست

 تن اك -تانستكااتاعطتقل ةسناحلا ةكرصحلا نأ الا « ىلايد وأ ةلجد نم لك

 ٠ ًاببص ةليلق ةك رحب ؛ ودبس ام ىلع « ةبوحصم

 زيمتت ىتلا ةماعلا صئاصخلا لوانتت ىذلا ركذلا فلاسلا ريرقتلا ءوض ىف

 منالملا نم ودس 6« ةيضيفلا لوهسلا نوكت ىتلا تايلمعلاو ةرقتسملا راهنالا أه

 تيرجأ ©« ةلجدو تارفلا يرهن حسمل ةثعبلا . 1860. .1 ءرا4 ينزشت (*ه)

 . « ةيزيلجلالاب » . ندنل . ؟

 ا/



 دعت ىتلا تافصلا كلت ٠ رصاعملا ىلايد ماظن تافص نم ًاددع درسن نأ

 ٠ لفسألا ىلايد لهس روطت ببس للعت لكاشم بهت يتلاو « ةيجذومن »
 نم عينت ليوط تقو ذدنم فرع رهنل ثيدح ماظن اهريش, يتلا لكاشملا نم

 ةعقاولا هارحم ءازجأ مظعل ةيسنلاب كلذ قدصيو + هفافض رمغ ىلع هتردق مدع

 ةحورم نع ةرابع لفسألا ىلايد ضوح ناك اذاو ٠ نيرمح لبج نم بونجلا ىلا
 دق نوكت نأ دبال ةيلمعلا هذه نأ حضاولا نمف « هسفن ىلابد اهبسرأ ةينيرغ

 كلذ ىلا ةفانغا»+ ريعاعلا عقولا نفا ةؤس اع هتان قوزظ ىف ثبت
 اتكمم اهذيفنت حبصي مل ضوحلا نم يلامشلا ءزجلا يورت ىتلا لوادجلا نا
 لبج جيجفا جرم دنع يعانطصا سطاغ دس ميقأ نأ دعب ةرصاعم فورظ يف الا

 قوت ةلايع ىلا يدل ا نانا: المع ندمت ىنلئاتلا فيلا ةوذنو. ريغ
 ٠ لوادجلا هذه اهيورت يتلا قطانملا يف يلعف

 يرمن ماظن دوجو حضوي نأ لواحي اهنم لك ءارآلا نم ةعومجم كانه '
 اتعب م اييللت نت ىنوحلا قو نكلا نايتاوعلا نع الج انذاك ا: كلكم
 .تناك ةليسو يأ اهنيب لصمت ال لئادبلا هذه نا وه لاحلا يف هتظحالم نكمي

 ىلايدرهن ىرجم نآهيف روصتو سدين وبا هج ٠م ءارالا هذه دحأض رع دقو

 ناك لفسالا ىلايد ناو ؛ نآلا هيلع وه امم ًاريثك لوطأ ةميدقلا ةنمزألا ىف ناك
 لوطل ةجينتو «"0رخأتم تقو ىف قش يذلا ناورهنلا لودج عاق اببرقت عبت

 نأف « ةلجدب رهنلا ىقتلم ىلا نيرمح لبج جيجفا فحل نم دتمب يذلا , ىرجملا
 الدب « رهنلا ناف « كلذك رمألا ناك اذاو ٠ لقأ نوكي نأ لمتحي عاقلا رادحتا
 ىلعألا ءزجلا عطقب يذلا قيمعلا ةعاق هيف قمعب يذلا يلاحلا هماظن عبتن نأ نم

 رركتتل ةجينت ةينبرغ ةحورم ءانب ىلع لمعو آعفترم ًافتك نوك دق نوكي لهسلا نم
 بصم لاقتنا درجمل ثدحي رثألا اذه نأ روصتت امنيب نكلو ٠ ناضيفلا ثودح

 ةدم لالخ درفنم ىرجمب ظفتحي ىلايد لظ اذامل ًاحضاو انل ودبي ال « ىلابد رهن

 . 11774 .ص . 15539 .جا.م 4 سدينوي١ (")

 مم



 ثيدحلا رصعلا يف ةمخضلا دادسلا ءاشنا لبق ًارقتسم آماظن اهيف عبت هنأ ضرتفي
 نم ةنوكم ةيرجش ةكبش يف لهسلا ربع ههايم عزوبي نأ نم الدب « هيف مكحتلل
 يقتلت هيتقو تابصم دوجو سدينويآ روصتي, مل نيح يف ٠ ةكباشتم يراجم

 اذهو ٠ ًاضيأ يلاحلا ىقتلملا برقو لب بسحف ًاببص ةديعب تافاسم ىلع ةلجدب
 يف هلقتسم ةسيئر ةقيقحك ةلجدب ىلايد ىقتلم عضوم ةيمهأ ليلقت ىلا ليم
 ؛ ًاثيدح عقو يذلا عساولا ريغتلا رسفي « سدينويآ ضرتفا امك ؛ كلذ نا نيح
 ٠ قمعم ماظن ىلا رقتسم ماظن نم

 وأ رارقتسا:ماظن ةبقاعتم ةروصب ناك ىلايد ماظن نأ وه رخآ لامتحا كانهو

 نأ نكمدو هفيرصت ةيكلصف وأ مجح ىف قيقد نزاوت ىلع ءانب كلذو قيمعت

 عبانم يف ةرثؤملا ةيعيبطلا لماوعلا نم ريثك لعفب ريغت دق نزاوتلا اذه نوكي

 ؛ ايلعلا هدفاور دحأ ةيباج يف ةيتاحت تاريغت وأ فيفط يخانم ريغت يآف ٠ رهنلا

 ٠ رضاحلا تقولا يف ةظوحلملا ةذاشلا فورظلا حاضبأل آيفاك نوكي دق « الثم

 اذه ىفو ٠ نزاوتلا اذه ةعزعز ىلا آاضيأ ليمت دق ةيراضحلا قئاقحلا نا امك

 ةلازا نع جتاتلا لمتحملا رثألا وهو الآ احوضو تالاحلا رثكاي دهستسف لاجملا
 ةدايز يف رهظ يذلا رئاجلا يعرلا وأ باشخألا عطق تايلمع لعفب تاباغلا

 راسب ىلا يبعهتلا عوزلا بيوك خضر قم اننا تلف ىلع يترتب امور عيسلا ةحرم
 ٠12 هعا 5

 ىرخأ تاهج يف ةيضرالا ةرشقلا تاك رحل ةماه ةسارد نا « ماتخلا ىفو

 ءزجلايفىلايد قمع نأب ةلئاقلاةركفلاقدص ةيناكما زربن ؟20نيدفارلا يداو نم
 نسل ب ل نمل ا عافترأل ةجينت ءاج دق لهسلا نم ىلعألا

 . 7ا١|أ .ص . 1585 .يح .ر(6 لسر (90

 لوهسل يفارغجلا خيراتلا . 156؟ .نكلاف .ل .نو 4« .م .يجح « زيل (؟)
 0« ةنويلحتالا» ج75 18+55 ةيفارعجلا ةلحملا . ندفارلا يداو

 ددعلا يف هرشنو ةيبرعلا ىلا ثحبلا اذه يلعلا دمحا حلاص روتكدلا مجرت
 . ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم نم لوالا
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 ثحاأب رثذ دقف « ةعطاق ةروصي نيبت امك لهسلا رارقتسا مدع ةلاح عمو ٠ هسفن

 ةرثقلا تاكرح نم عونلا اذه نأب عوضوملا سرد بيرق تقو ىف رخآ
 حمطسلا لاكسشأ روطت يف مكحتب يذلا يسيئرلا لماعلا » دعت ةيسأرلا ةيضرالا

 هذهل ًاعطاق اليلد ىلايد ميلقا نم صلختسن نا عيطتسن انلعلو ٠ 37 « رطقلا يف

 ٠ سطاعلا ىلايد دس نم بعشتت يتلا لوادجلا يف هيلع رثعن نا نكميو ةيلمعلا
 دبح ىلا « اهلزعت لوادجلا هذهب مكحتتت يتلا مظاونلاو تاباوبلا نال كلذو

 8 كلذ عمو , مآلا رهنلا هايم يف رثوت يتلا حطسلا وأ خانملا تاريغت نع 6 ريبك

 اهيراجم قيمعت ىلع لمعت لوادحلا هذه نم ايلعلا ءازجالا نآنف
 ًاروطت تاينث طامنأ روطت نم مغرلا ىلع ء هسقت رهنلا لاح ىه امك « آعيرس

 دامتعالاو اهضعب يف ةيعانطصا حفاطم ءاشنا ةرهاظلا هذه تبحوأ دقو + آديج

 يأرلا ةشقانم ىلا وعدي اذهو ء (*:7ىرخأ يف يرلا هايم عقرل لكاسو ىلع

 يذلا يسيئرلا ببسلا وه ميلقألا اذه يف لهسلا حطس رادحتا ريغت نأب لئاقلا

 حطس نيوكت ىلع هيف لمعو رهنلا هب رم يذلا رارقتسألا ماظن ةياهنل ًادح عضو
 لثم دوجو ىلع ةرشابم ةروصب ةنهربلا بعصلا نم هنأ ولو « لصألا يف لهسلا

 ٠ «؟0هلدعمو همجح ىلع ليلدلا ةماقا عقاولا يف ليحتسي امك ريغتلا اذه

 ةئثدحلا ةيضرألا ةرشقلا تاكرح . 9١هال . !5؟ماإ/ .يبسس .ر 6 لشتيم (؟9)

 . (« ةبزيلجنالاب »
 . 1١١-١١ .ص ١ مسق . 1586 « رامعالا نسلحم « ةيقارعلا ةموكحلا (4.)

 نادقمب بسرتلا لدعم نأ ,) : إ ؤ/ ء.ص . 54 ٠ يس ءوا6 لشتعم (51)

 يف عافترا عم « نرق / مس .و ه1 رادقمب تحن لدعم 4 نرق/مس؟.

 يلاوحب ىلعالا ىلا نزاوت ةكرحو 4« نرق / مسال رادقمب رحبلا ىوتسم
 عملا وو اجو ا دن يس يد الا

 ا ا و ل ل

 0 ا ندا را ل ا عش



 ىلا يلاحلا هارجمو ىلايد عاق اهب زيمتي ىرخأ ةيوناث تافص ةدع ريشتو

 روطت نأ ظحالي نأ بحجب « الوأ ه ًاآضأ رهنلا ماظن يف ريغت ثودح لامتحا

 ءازخا ًأطوأ لوط ىلع ىتح ثدعمب ال مات ًاروطت ةننثلا قاطن فنتك
 ىرصحملا

 « ىرجم ) دجنال انتا كلذ ىلع بترتيو ٠ ًممئاق ارطخ ناضيفلا “وكي ثيح

 لاقتت اذه رهنلاىرجم نم قيمعلا ىلعألاءزجلا هتيمهأ ىف يواسي ةينثلا قاطنل اعساو
 فافضلا اهنم نوكتت يتلا ةوخرلا تانيوكتلا عطقب ةينثلا تاعطتقم عضاوم

 رفحي نأ عقوتملا نم تقو يف ( عيبرلا ناضيف تقو يف اهتيؤر نكمي ةيلمع )

 دصحتن انتاف ىضفختملا اذه لثم دوجو نم الدبو ٠ ًامظتنم اعساو آاضفخنم هلف

 راثآ ةعضيو « هرادحنا عطقم يفو هضرع يف ًامامت مظتنم ريغ ايداو

 يناثو ٠ ةيوجلا روصلا ىلع وأ فافكلا طوطخ يف رهظت ةروجهم تاعطتقل

 نيرمح لبج بونج رهنلا عاق نم ىلعألا ءزجلا قيمعت نأب ضرفت دهاوشلا هذه

 لامتحا وهو 6 ارت لازال كلذ لعلو ه ابن هش دح تاقوأ ىف ثدح لق

 . «40 ةيضرالا ةرشقلا ةكرحب ةلئاقلا ةيضرفلا حاضيا ريخ حضوي نأ نكس
 مممتيسملسلا

 عفاولا ريغتو ةرشقلا تابارطضاو عجارتلاو تابثلاو تحنلاو باسرألا

 نأ ثيحب ناكملاو نامزلا يف ةدقعم ةروصب ةكباشتم اهلك لزالزلا لعفب

 . « مهفلا ىدحتتب تاكرحلل قيقدلا ليلحتلا

 ٠ أ ء.ص 4 ١5 مسسق . 1954 « رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (ع؟)

 ثيح ) فلؤأا ىلا كبوي زناه ذاتسالا راشأ دقل « ىرخأ ةيحان نمو

 هلماكب ىلايد رهن نأ وه ضرف ىلع دمتعي قباسلا ليلحتلا نأب « يصخش

 نوكتل ةجيتن ةفرص ةوروصب هرابتعا نكمي نيرمح لبح نم بونجلا ىلا
 رادحنالا دي دشلاىلعالاءزجلانوكينأ ةمامت نكمملا نم 4 لوقيو . ةينبرغ فاتكأ

 ةيقيقح حوأرم نيوكت ةيلمع ةطاسوب ام ةجرد ىلا نوكت دق ىلايد ىرجم نم
 ؛« باسرا طاشن دئاسلا طاشنلا ناك املاطو . ةفاج هبش فورظ لظ ىف

 هارجم دس ىلع لمعي هنال رارمتسأب هارجم رييغت ىلا رهنلا دوقب اذه نأف

 هنأف © ىرخأ ةيحان نم « رهنلا ةلومح تصقانت اذاو . ةدب دج بساورب

 ؛ ًآنايحا لقألا ىلعو . افلس تبسرأ يتلا ةحورملا يف هارجم قشب ادس

 لبج نم لامشلا ىلا رهنلا ىرجم ىلع قبطنت ال فورظلا هذه لثم نا
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 ضيا ضرفب ىلايدل ىلفسلا ءازجألا لوط ىلع ةينث  قاطن فتك دوجو مدعو

 اميف دجتتس رظن ةهجو هذهو # ًادج ثيدح ءزج وه ىرجملا نم ءزجلا اذه نآب
 نيب نأ بجي, ؛ ماتخلا يفو ء ةيخيراتلاو ةيراثآلا ةلدألا يف اهل آبوق ًادنس دعب

 دفاور تافص نم ًانأ ضرعب ال ةلجدب ىلايد ءاقتلا لثم ًارشابم ًاطيسب ىقتلم نآب

 يوق رهن عم ًايبسن ريعص دفار ىقتلم نم هعقونت ام كلذ نا نيح يف ٠ « وزاي »

 نافاف ةققاسنلا تاقعلا ةنبتلا لاحلا نه انك ورم ةلععب لكم نانقيفلا ىغاط
 ::ةبيديس أ ريثلا رادعقا ىلا تقدم ىلا ةكدحلا تاريستعا ىلا نون هاته
 ةنمزأيف هصماصخو ىقتلملا عضوم فالتخاب ءحجرالاىلع «لباقي امدنع اميسالو
 ه٠ ةركبم

 نم ددع يف فلتخي ال لفسألا ىلايد ماظن نأ ودبي « لوقلا ةصالخو
 «ءبسحف ةيضيفلا اهلوهس ىف يرحت راهنأل ةعقوتملا ةماعلا طامنألا نع ىحاونلا
 هلهسل ةنوكملا داوملا مظعم هيف تبسرأ يذلا طمنلا نع آضيأ فلتخي هنا لب
 اك نأ قه دلت كيو راق ىف ع عرللا هروصتب قناع نيكو هين ىقزفلا

 ريغ ةريغص رهنأ يراجم تاكبش ءاقتلا لعفي نوكت دق لفسألا ىلايد لهس

 رمألا ناك اذاو . هنم بونجلا ىلا ةريصق ةفاسمل امئاو بسحف نبرمح
 ( يىراجملا ريهلطتتو ةيتقو ةسطاغ دودس) ةيعاتطصالا لئاسولا ناف « كلذك

 ناب رج ىلع ظافحلل ةقطنملا يف ةعارزلا ةبادب ذنم عقاولا يف تمدختسا دق

 ٠ رمدم ءىحافقم لاقتنا تثتودح نود ةلويحللو ةدوح وملأ تانطوتسملل عاملا

 عاقل ةثيدحلا رفحلا ةفص حاضبأب انل حمسي اذه نأف © كلذ ىلع هدادزو

 لهسلا عافترا لامتحا ىلا ةراشالا نود لهسلا نم ىلعالا ءزجلا ربع ىلابد
 . كينيعل

 نيرمح لبج نم ىلايد جرخمب طيحب يذلا ميلقألا نأ « ظحلا ءوسلو
 هيف كراش اآثحد لعلو . تقولا قيضل هنيح يف ةمات ةروصب حسمب مل

 نوكت ناك اذا اميف هدحو ددحي نأ نكمب نويجولوق روميجلاو نويراثآلا
 تافاحلا لوط ىلع يسيئرلا مهاسملا لماعلا وه يمطلا نيوكت وأ حوارملا
 ةفيسيتلا) ةيفانلا 4 ايست: ةيظتنملا هسساورلا نا + :ىلابك لوهتسل انلعلا
 . ةريخألا ةركفلا ذبحت
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 لدي اممو ء هلك ضرألا حطس ىلع آعساو ًاعيزوت ةعزوم ةمظتنم
 ىلع هيوق ةلالد

ضاملا يف هيلع تناك امع فلتخن ةرصاعملا فورظلا نا
 درغنم ىرجم دوجو وه ي

 ةدودحم ةقطنم عم « اهيف دتمي يتلا تاهجلا مظعم يف هفافض ىلع ههايم ىغطت ال

 سماغ دس دوجو عم ىتح يرلا قيرط نع انكسم نالا رهنلا رارقتسا اهيف حبصي

 ًاقباس امهنع انهون نيذللا نيلصفتملا ريغ نييلوألا نيحاضيالا نا ١ ىعانطصا

 ةنوكتملا ةيضرألا ةرشقلا ةكرح : ريغتلا حاضيأل ةيناث امهركذن نأ نكس

 ؛ ىلايد فيرصت ةيلصف ىف لاقتتا وأ ؛ مجحلا يف بقاعت وأ « ءىطب عافترا نم

 هذه تامولعم تناك املو ٠ ةيراضحو ةيخانم لماوع لعافت ةحتت ثدحت دق

 لواحتس ائئاف اذل ةعطاق ةروصب تايلمعلا هذه ناس حمستال اهتاذ ةساردلا

 اهكرت يتلا ةنيبلا راثآلل ةيجيردتلا ةيادبلا فصوو خيرأت قحلملا يف ركذن نأ

 يراجملا طامنأل ىمكارتلا لوحتلا ىف كلذ سكعني امك ًاعم نانثالا وأ امهدحأ

 ان رهظأ دق انناف ء لاح' يأ ىفو + تضم ةنس فالآ ةتس لالخ ثدح يذلا ةيئاملا

 تيكحما كلديورو هقباسيضمو: متنا 15 دقت ن1 انناواجو ردا ةعج

 ضرف نود ب هطورشل ًاقفو ميلقألل ةميدقلا ايفارغجلا ءانب ةداعأل ةدهمم قءرطلا

 اقينو ًابارتقا برتقي نأ بجي رصاعملا هماظنو رهنلا ىرجم نأ ىلع صني ما

 ٠ يضاملا ىف هيلع ناك ام ىلا

 تف
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 يعارزلا ماوقلل ةيساسالا طامنألا
 تعبنا ىتلا ةيديلقتلا ةيعارزلا مظنلا ىلع ىدملا ةديعب تاريغت تارط دقل

 عفترم دس زاجنا مت دقف ٠ مدقلا يف ةنعمم ةنمزأ ذنم لفسالا ىلايد ميلقأ يف

 . ةماعلا عجارلا

 يداول ةبورملا قطانملا يف ةيعارزلا ةيفارغجلا 4 195 .خ يرون © يزاربلا
 . دادعب « دادعب ةعماج «© بادآلا ةيلك . ؟ دلجم . طسوالا تارغلا

 . « ةيزيلحنالاب »

 2غ ةيقارعلا ةيروهمجلا . ةبرتلا لاوحاو قارعلا ضرأ . 195. .ب (« جنرويب
 دادغب © ةيعارزلا عيراشملاو ثاحبالل ةماعلا ةيريدملا « ةعارزلا ةرازو

 . ةيبرع ةمجرت باتكللو « ةيزيلجنالاب »
 ايفارغحلا . قارعلا ىف ضرالا رامثتسأ نع تاظحالم . 15ها/ .ه .د (« نيكد

 . ةيزيلجتالاب » . 75؟:- 155 ٠ ؟؟ ةيداصتقالا

 ندتنل . 256 .ر .ب « ايفارغجلا رصتخم ةلسلس . يبرعلا جيلخلاو قارعلا

 . ( ةيزيلجنالاب » . 5
 يف ةعارزلاو يرلا ةسراممل يعامتجالا عجرلا تاقفالتخا . 1559 « هينير « نلم

 ( اررحم © ىربدوو .ب .ر) « ةيوارحصلا قطانملا يف تاراضحلا »

 .«ةيزيلجنالاب» . ؟ © ناسنالا ملع تالاقم« اتوب ةعماج . 07-868 .ص
 لفسألا ىلابد ةقطنم ةعارزو برت ىف ثاحبأ . 15694 © ويلبد . ىص 6 لشتيم

 .(«ةيزيلجنالاب) . 99/85. : 1؟م ةيفارغجلا ةلجملا .قارعلا قرش نم
 داصتقالا يف ةسأ رذد) قارعلا يف ةيعارز تاسأرد . ! 115 .يج .ب ١. « كيوي

 ةنزيلجتالاب ٠ ( قارعلا يق ةيناويد  ةلحلا ةقطنم يف ةعارزلل يعارزلا

 .٠ ةيناملالاو

 رجلا ريوطت عورسشم واف . 15655 ؛« ةعارزلاو ءاذغلا ةمظنم « ممآألا ةثيه
 . امور . يقارعلا رطقلا ريرقت ©« طسوتملا

 ةيفارغحلا دهعم © ةيعارزلا قارعلا ةيفارغج . 1957 . نيجوبأ 2« ثربق
 جروبماه ةلحم : حروبماه ةعماحل عباتلا ةيداصتقألا ةيفارغحلاو

 . ١ ددعلا < ةيفارغحلا تاساردلل
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ز ريفوت ىلع لمع ايلعلا ىلايد ةيباج ىف
 لصفل يرلا هايم دراوم ىف ةريبك ةداي

 ؛ةيئاملا دراوملا هذه قيرط نع « ةرم لوأل ناكمالا يف حبصأ كلذبو ء فصلا

 لخدلا يف ةيرهوج ةدارز قيقحتب حمس ةفيثك ةيعارز ةرودل مات ماظن قيبطت

ارز نم ةقطنملل يسيئرلا هجوتلا لقتو ٠ يعارزلا
 قفو حتا ىلا قمرلا دسل ةع

يف لازتال تاريغتلا هذه نأ الأ . قوسلا ةحاح
 امك تالاحلا ضعب ىف اهقيرط 

 ؛ .لاصتالا لئاسوو لوادجلا رفحو لزبلاو ضرالا ةيوستل ةيسنلاب لاحلا يه

 هيحض ادخل ةردابملا تناكول ىتح ةئيطب ةروصب امدق كرحتت هذه لعلو

 يموكح نوعب ةلخادتملا تانيسحتلا هذه تيظح اذاو ٠ يموكح رامثتسا ىلع

هظم نآب نمخن نأ لوقعملا نم حيبصأ « رمتسم
 فرظ يف ًايلك لوحتسم فيرلا ر

 ةعارزلا لآم « لاح لك يف « لوانتيال « ةساردلا هذه عوضوم نا

 انل ءىيهت نأ نكمي روهظلا يف تذخأ يتلا ةديدجلا طامنألا نأ الا «ةيقارعلا

لذ نأ ولو يضاملا ةساردل آروظنم
لوحت طاقنلا نم ريثك يف لمشي ك

 آبيردج ا

 ةيسدنهلا تاساردلا نا لحلا نسح نمف هيلعو ٠ ةيديلقتلا ةعارزلا طامنأ نع

 قيفد فصوب ةرم لوأل ةبوحصم تناك ةينعملا تاسسؤلا ىلا تمدق ىلإ

 نا هكا نمو ٠ ميلقألا يف ةدئاس لازنال يتلا ىلوألا طامنألل قسبمو

 ٠ ةليلق ةيانعب الا ظحب مل ةيقارعلا ةعارزلل هيديلقتلا ةينقتلاب ىمسي دق ام

 صئاصخو « ةيليصفتلا ةيعارزلا قرطلا « اهلامعتسا قرطو تاودألا كلذ لاثمو

 ماظن يف ديطو يثيبلا فيكتلا نكلو + اههباش امو تارشحلا ةحفاكم وأ يرلا

 املاح ةحاتم لا ةيراثألاو ةيخد راتلا تامولعملا نأ ه ةدسازتم ةروصب ةموهفم

 ةيئيسلا تاقالعلا هذهل ديفم ريسفت ةيناكماب الا لاح يأ ىلع « حمستال

 اآفصو لا لوهنتل ىديلفتلا ىعارزلا ماظنلا فصنت نأ اندرأ اذاو

 ةهو



 مت امدنع ؛همز ةنس زوبت ١4 يف قارعلا ةروث ةيشع هيلع ناك امك ًارصتخم
 . ةعارزلا عون ناب لوقلا نكبمي هنأف « لقالا ىلع ع ةساردلا هذهل يناديملا لمعلا
 ديت ذا ٠ اهنم فيثكلا عوشلا ال ميلقألا معب يذلا وه « حجرألا ىلع ؛ ةعساولا
 هذه لمشتو ٠ :/,60 ىلع ةيلقحلا ليصاحملا ةعارزل ةصصخملا يضارالا ةيسن
 فاعتت هذهو ٠ حسقلا وأ ريعشلا ليصاحم نم ءاتش عرزبام ةسيئر ةروصب
 ةرودلا هذه يىفو ٠ روبلا ضرألا باشعأ هيف ومنت ءاتش لصف عم اهرودب
 امهنأ وأ /.4 نع لقت ةيفيصلا ةعارزلل صصخت يتلا ضرأللا هذه لثم ةبسن كلو « ةرسيتملا يرلا هايم ةيمكو قفتت ةيفيصلا ليصاحملا ةعارزل ةيعارزلا ضرألا نم ةنيعم ةبسن صصخت © مدقلا يف ةلغوملا ةيئادبلا ةيعارزلا
 ظ ٠ نيتاسملل ةمئاد ةروصب سركت

 ىلا. ةلجد ةازاومب ةدتمملا ةقطنملا يف ةيعارزلا ةننكملا مادختتسا رصحنب
 ىلع انه يرلا تاخضم تدعاس دقف.» ىلايد رهنب هاقتلم نم يقرشلا بونجلا
 ةريسكلا ةيعارزلا تايكلملا تلمعو ٠ ةديدج تاحاسم يف ًايراجت نطقلا جانتا
 مادختتسا مدقت ىلع دعاس اذه لك ٠ ةداعلا يه امك حاتملا لاملا سأر زيك رت ىلع
 ةلماكتم ريغ اهنكلو « ًايبسن ةريثكف ةيشاملا امآ» اليلق.امدقت انه ةيعارزلا ةننكملا
 ةروصب هذه نوكتتو ٠ ةطلتخملا ةعارزلل هلاحف اماظن ن”وكت ثيحب ةعارزلا عم
 ومن ام ىلع ةئسلا مايأ بلغأ تاتقتل كرتت رعاملاو مانغالل ناعطق نم ةسيئر
 تقو يفةريغصل اريعشلا (ليصكلا) ناقيس يعر وأ داصحلادعب شقلاو ليصاحملا باقعأ يعر كلذ لمكمو ٠+ تاوملا ضرألاو روبلا ضرألا يف باشعأ نم ًايعيبط
 ئه 2 لع
 ظ . . مل 015 رموسس ١م ؛ ناريرح ١ ىلا ؛ 16861/ © ناآريزجح ١ ؛ يراثآلا ا ضوح عورضشم ةئيه هتعضو 'ريرقت لمجم اب 6١م8 .ت اء نوسبكاي (1)
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 لقنلاتاناويح اميسالو «ةريبكلا تاناويحلا امأآء2؟52هليانس رهظت نا لبق ركمم

 عفرأ يفكت ةقسنم ةروصب ديمستلا ةيلمع سرامتاالو ٠ ًادج ةليلقف « ةديحلا

 ةصصخملا تاحاسملا ىفو نيتاسنلا يف الا ةريبك ةجرد ىلا ةبرتلا ةبوصخ

 "0 تاورضخلا ةعارزل

 ىلايد ةقطنم يف ةيورملا ليصاحملا ةحاسم لمجمب (*) لودج انعلاطي

 دادتما ىلعو ىلابد بصم نم ًابيرق ةعقاولا قطانملا ىنثتسي هنأ عمو ٠ لفسألا

 فصي هنا « احيس يرلا تاونقب ال حجرألا ىلع تاخضملاب ىورت ىتلا ةلجد

 . كلذ يلا ةهفاضاو 0 ةيورملا ضرألا نم سيف رلا مسقلا ىف كناشلا لبتلا

حيحص هيف ةدراولا يسنلا ناف
هلك ميلقالل ةبسنلاب آبيرقت ة

 ٠ 

 عونلا يه فورظلا هذه لثم ىف ةعساولا ةعارزلا نا حضاولا نم

 ةيجاتتا لدعم نأف كلذل ةحينتو ٠ ةفيثكلا ةعارزلا ال حجرألا ىلع بلاغلا

 ةدعاقلا لثمي يذلا نأ ودسو ٠ هلاطبلا رثكت امك ًادج ةضفخنم ىعارز لماع لك

 سس

 ًايعر معشلا ىعرب نأ دعب 21. ةبسنب ضفخنت بوبحلا ةلغ نأب ركذ دقل ()

 : لفسالا ىلايد ريوطت . 116/ «رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا ) ؟ركمم
 ريرقت « طسوالا ةلجدو ىلايد عورشم . لزيلاو ؛ يرلا « ةعارزلا « برتلا

 ةيحان نمو . ( ةدودحملا ؛ هاكرشو دلانودكم . مريسلا : ندنل . ؟ مقر

 ( ًايلحم ريغتت اهنا ودبت ركبملا يعرلا اذهب طبترت يتلا ةيمهالا نا « ىرخأ

 فلع لوصحم هنا ىلع قطانملا ضعب يف معشلا ىلا رظند ادب دقو
 .٠

 ةيولأ نم ةاعر يعرل ةركبملا مهليصاحم نوعيبب ناعئك ةيحان كالم ةيسلاقف »

 ىتح نيضرألا هذه ىلع رعاملاو مانغألا نم مهناعطق نومعطي ثيح ىرخأ

 ٠٠١ نيب حوأرتي ىرخالا قطانملا نم يتأب آددع نأب نمخو . ىعرلا دفتس

 رمغ ىلا عارزلا دمعي مث نمو . ةقيرطلا هذهب نوعري فلأ 5. ىلا فلأ
 ىلع لوصحلل مهسقنأب هنودصحب ناث لوصحم ىلع لوصحلل مهعرازم

 ءةيقارعلا ةموكحلا ) « عق وتم وه امك ةليلق يناثلا لوصحملا ةلغو . بوصحلا

 يناويحلاو يعارزلا دادعتلا نع ريرقت . 196« « يرزكرأأ ءاصحألا ةرئاد

 . (دادغي . ه9 ١565 « قارعلا يف

 + 64-116 16ه نمه 6 ثلاثلا مسقلا ؛ هسفن عجرملا (9)
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 ضرأ نم نيراتكمب يعارز لماع لكل حمسي نأ وه ميلقألل ةيونسلا ةيعارزلا
 مم (4 هضعب وأ تقولا لك لمعي ناكأ ءاوس روب ضرأو ةعورزم ريغ
 نأ ضرتفب) لدعملا يف ةلئاعلا عيطتست رامعألا سلجم تاريدقتل ًآاعبت هناف « كلذ
 (لامنطأ ةعبرأو « ةغلاب ىئتأو « دشرلا نس نيغلاب نيركذ نم نوكت ةلئاعلا
 لعلو ه ءارحأ لامع مادختسا وأ ةيعارز ةئئنكم ثنود ًاراتكه !؟ ره عرزت نأ
 , © لماع لكل رثكأ وأ تاراتكم ةئالث لدعملا يف لثمي اذه

 يفيص ير دوجو مدعل ةجعشت يعارزلا مادختسألا دوسن ةيلصخ رهظت
 نسحأب اذه مهفب نأ نكميو ؟ ًامات الماكت لماكتم طلتخم يعارز ماظنو عساو
 تاظحالملا امأ ٠ ةيدايتعالا تايلمعلل يرهشلا لودجلا دودح يف حجرألا ىلع نكلو « ةيعارزلا تابلطتمل ةيونسلا تايئزجلا عم لماعتلا قيرط نع ال ةروص
 نأ دعب عبارلا لودجلا ىف تدرو دقف لودجلا اذه لثم عضوب حمست يتلا
 لجرلا لمع مايأ نا « هباوبأ نم رهظي امكو ٠ ةيعارزلا ةيمنتلا جمانربب تطبر
 لمعل ارامثتسا ةجرد نع ةيعقاو ةركف يطعت اروب ضرألا اهيف كرنت ةرود ماظن يف
 ىلع ًادامتعاو لفسألا ىلابد ىف املاح ةدوجوملا ةيدايتعالا لوصفلا لالخ
 +١ لغشت ةعورزم ةحاسمو لمع موب. 1؟رد اهردق ةيدايتعا رهش فصن ةدم
 لكسب نيلجر ةردق دودح يف عقت » ةقطنملا هذه نأب لاحلا يف رهظي « ًاراتكمه
 تاقوأ يف يفاضا لمعب مايقلل ةحاتم ءاننقلا دريد وكت يدع ةضاخبو سف

 لاحرلا نيب عمجب قم 114689 هةيتعسل يناويحلاو يعاررلا ةاونععلا فا .(9)
 توكلاو ىلاددو دادغب ءاولل ةيسنلابف . ةيعارز لمع ةوقك دالوالاو ءاسنلاو '

 را ملك عيراشم 5 ١ه.م"إ « رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (ه) . (1406 © ىركرملا ءاصحالا ةرئاد « ةيقارعلا ةموكحلا ) يلاوتلا ىلع اراتكه عرهاو (رهاو مر64 يعارز لماع لكل ةبسنلاب ( روبلاو ةعورزملا ) عرازملا ةحاسم يلامجا غلب « اهئازجا ضعب نمض هلك ىلايد ضوح عقب يتلا
 نكيد « ينب 2( ندنل ؛« ١ : ١ يقاحسالاو © ميظعلا « ناورهنلا قطاتم
 ش . يلروجو

 جي



 ءحجرأألاىلع:ةيرذتلاو داصحلا تقو نأب ) لودج نم حصتنيو . 20(ةورذلا

 ةلئاعلا عيطتست يتلا ةحاسملل ىلعألا دحلا مسرب يذلا وه راذبلا تقو سيلو

 ٠ ءارحأ لامع ىلا ةجاح نود اهتعارز

 ماظنلا تافص ضعب ىلع ًاءوض ماقرألا هذه لثم تالدعم ىقلت امئسو

 لثاوعلا اهعرزت ىتلا تاحاسملا نيايثت ذا ١ ىرخأ فبححت دق اهنآف « يعارزلا

 اسمع ليم يتلا قئاقحلا ضعب نأ ولو « عقاولا يف ًاميظع ًانيابت دارقتا ىلع

 ةلامع مجح لثم) « ًايبسن ةيئاوشع ةروصد ميلقألا ءاحنأ يف عزوتت دق اهنيابت

 تانايبلا نا ٠ ةريبك قطانم ىلع دج زيمتم رثآ اهريغل ودبي نيح يف « (ةلئاعلا
 ميلقأل رسينتال تاريغتملا هذه لك ىلع فرعتلاب حمست ىتلا ةلصفملا ةيناكسلا

 نميدفقارلا يداو لهس نم رخآ ءزج نمو كانه نم لئالدلا نكلو « ىلايد

 ء نييساسأ نيريغتم نييعت نكمملا نم لعجت لفسألا
 ةفاثك ىف رثوت يتلا قئاقحلا ىلوأ نم ةفلتخملا ضرألا ةزاح مظن دعت

 يف :نعاوزلا ةاصخألا .تل وانغ ةلستن ةشدح ةسارد ترهظأ دقف ٠ ثناكسلا

 ًايعارز الالغتسا ةلغتسملا ةنتسللا عرازم ادع اميف هي ةيناويدلاو ةلحلا ميلقا

 يف نولمعي نوكالم اهكلتمي ىتلا ةريغصلا عرازملل طسولا لدعملا نآب « افيثك

 غلبي طسولا لدعملا اذه نا نيح يف « تاراتكه * يلاوح غلبي ةصاخلا مهضرأ

 ىنتتسيو ٠ نيعرازأا نم نيرجآتسملل ةيسنلاب اراتكه ٠؟ يلاوح

 تاءاصحالانم نييتنو هآفيشك ايعارز ”الالغتسا ةلغتسملا ةنتسبلا عوازم كلذ نم

 ضرألا راجيا نأ ؛ 1408 ةنس زومت ١4 يف قارعلا ةروث ليبق اهعمج مت يتلا

 وس امخ أةثالثى لاف صن نم حوارتي ًاغلبم عرازملا فلكت ءاملا روجأو تامدخلاو

 لكلةيوناثلاتاعومجملانيب ةلئاعلامجح حوارتي نيح يف «هلوصحم ةميق يثلث ىتح

 ٠ اصخش (را/ل) ىلا (هرد) نم ةريغصلا عرازملا ك”المو نيرجأتسملا نم

 . ”١١ .ص . ال مسقلا . /١15 6« رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (5)
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 ةقطنم ىف ناكسلا ةفاثك نأ ىه ىلوألا « ناتفيرط ناتطقن انه دجوتو
 :ءارزي الا اهتهباجم نكميال يتلا ةضهابلا تاعبتلا ببسب « نيرجأتسملا نيحالفلا
 فضصن يلاوح ةنراقملاب اهتحاسم نوكت نال عزنت « عاطتسملا ردق ةعساو ةحاسم
 ددع ةهلاعا ىلع « عبطلاب « قرفلا اذه دعاسيسو ء طقف ك'”الملا عرازم ةحاسم

 روجأ ىلع ةرشابم ريغو ةرشابم ةروصب نوشيعي رضحلا ناكس نم ًايبسن مظعأ
 فلتخت « لقألا ىلع « فيرلا ىف ناطيتسالا طامنأ نأ الا « نيرجأتسملا نيحالفلا
 ةريغص عرازم كلتمت يتلا لئاوعلا نا ودبيام ىلع عئاشلاو انبي ةفالتخا
 ًاراتكه يواسي ثيحب ةلقلا نم لصي, شيعلل ىندأ ىوتسمب لقألا ىلع ظفتحت
 جاتا ىلا فيضن نأ بجي « لاح لك يفو ٠ صخش لكل ضرألا نم آدحاو
 تاقوأ ندملا يف لمعلا نم مهلخد يديلقتلا روبلا ماظن اهيف قبطملا ةحاسملا هذه
 الدعم ةلغتسملا ةحاسملا لدعم غلبي ثيح ةيفيصلا ةعارزلا مهيلع هردت امو ةلاطبلا

 لاونملا اذه ٠ ©! ةيوتشلا مهليصاحم ةحاسم نم ٠5./ براقي ايبسن ًاعفترم

 ًامامت ىهاضي "ل ندنق ناكيسلا ةفانقك عيزوتل داحلا يىئاشثلا

 نكلو « ةريبك ةلق مهضرأل نيكلاملا نيعرازملا ددع لقب تيح « ىلايد ةقطنم يف

 يذلا ريبكلا يناكسلا نيابتلاب « لقألا ىلع « انركذت دق تاءاصحالا هذه لثم
 يعارز ماظن ىلع ةرشابم دمتعتال يتلا ةيعامتجالا تامظنملا هيف رثوت نأ نكمب
 ٠ قمرلا دسل هجوم

 ءنيتاسبلاعيزوتب ةقالع هلف ناكسلا ةفاثك يف رثوي يذلا يناثلا ريغتملا امأ
 ةعارزل ةصصخملا ضرألا ةبسن عومجم نا هيف ظحول يذلا تقولا يفف

 ةرئاحلا ةصحلا ركنن نأ نود . هم/كلهه ص 10 + ١. © كلوي (ثب/

 كاب وي تانايب نم ترهظ دقف © نيحالفلا نم م
 تارعس نولوانتيو ىلعأ لد ىوتسمب نوعتمتي مينا يك ةنحاتم ةص داع
 ةحاسم ةعارزب ليصاحملا فصن يلأآوح نورسخب مهف ٠ رثكأ ةبرارح
 نأ نوعيطتس مهنأ وه عقاولا يف مهما لماعلا نأ ودس نكلو © ةفعاضم
 . ( ١/0 .ص) ًاريثك ربكأ تاحاسم يعرلل ةمئالملا روبلا يضارأ نم اوحرطب

 فب



 لكس يف رهظت لب ةمظتنم ةروصب عزوتتال اهعرازم نأ الا ةريغص نيتاسبلا

 ةنيدم لوحو ةبوقعي راوجب ىلايد فافض ىلع اهركأ دتميو ٠ ةيلحم تاعمجت

 ىرخألا ندملا نم ريثك برق ةنتسبلا ةعارزا ريغص زكرت رهظ نكلو « صلاخلا

 ةيلاعلا صصختلا ةجحرد لعلو ٠ افيص يرلا هايل ةيفاك دراوم رفوتت امدنع

 ماقرألا هيلا ريشت امم اهفشتسن نا نكمي تاعكمجملا هذه نمض ةدماسلا

 ىلايد رهن ىلع دتمت ةريغص ةيرادا ةعطاقم ىهو ٠ ادصص وبأ ةيحان نع ةرستملا

 اعبرم ًارتموليك ؟؟رإ اهردق ةحاسم تصصخ ثدح ةبوقعي قرش لامش

 ًارتموليك اهردق ةحاسمب ريعشلاو حمقلا ةعارز ىظحت امنيب نيتاسبلا ةعارزل

 ٠ ًادحأو ًاعيرم

تسا طامتأ نم ًايلاع ًافيثك اطمف ةنتسملا لثمت
 اليلد نأ ولو ؛ ضرؤلا رامث

 ليصاحمل ةبسنلاب ةهكافلا ليصاحم جاتتا نع ىلايد ةقطنم نم رسيتي ال آرشابم

 ناكم لا يف ةصصخم قطانم يف ةميظع ةجردب ضرالا ةئرجت نأ ٠ بوبحلا

 ليعت نأ نكمي ًايبسن ةريغصلا قطانملا دا ىلع ديكأت لكب لدن ةنتسملل لوألا

 ًايمك هنع ريبعتلا بعص عابطنالا اذه نأ ولو ىتح « ناكسلا نم ًاريبك ًاددع

 ع« ةبوقعب ةبحان يف 247 ةيئاويحلا تاءاصحألا لدت ذا ه١ هسفن ميلقألا يف

ب نم نأ ىلع « اهتهكافي ةروهشم ةقطنم يهو « الثم
 اهيف ةعرزم 1# ني

 ؛ ةعرزم ؟هو0 لقأ وأ راتكه ىلا اهتحاسم لصت يتلا عرازملا ددع غل

 هعرزم ال٠٠ ةحاسم لقت امنس « راتكه عير اهنم ةدحاو ه١ ةحاسم تناكو

ت ىلع لدت ماقرألا هذه نأ ولو ء راتكنه ميو نع
 يبقا اهنأ الا ميظع زيكر

 اهتحاسم ةعرزم نم هيلع لوصحلا اهنكمب ىتلا ةدحاولا ةلئاعلا لخد ةبسن ىلا

 »ب ةيناويدلا  ةلحلا ةقطنم نم تاءاصحالانا «لاح لك ىلعو «لقأ وأ ؟راتكسم

 قطانملا يفف ٠ ةيحاسم ةدحو لكل ةبسنلاب مظعأ ةيجانتا دوجو آمامت زرعت

لا لئاوعلا محح لدعم غلبي ليخنلا ةعارز اهيف دوست يتلا
 بر*» اهضرأل ةكلام

 ٠ 1565 © ىزكرملا ءاصحالا ةرئاد 6 ةيقارعلا ةموكحلا ()

 . ةيسداقلاو ىنثملاو لباب ةظفاحم (هي)

 ا



 اهكلمت ةحاسم يف فيصلاو ءاتشلا ليصاحم ةعارز نم هذه شيعتو ٠ ةمسن
 اهكلم نم رخآ صصخت وأ ًاراتكه رجأتستو راتكه عبر لدعملا يف غلبت
 ىتلا ضرألا ةحاسم ثلث نع لدمملا يف لقت ةحاسم هذهو ٠ ؛*' ةنتسبلل
 اذه ناف « بيجعب اذه سيلو ٠ هسفن ميلقألا يف بوبحلا عاترز اهجاتحب
 ناكسبلا تاقفانك كنت ذا . ناكسلا ميزوت ىلع ةرشابم ةروصب سكعني قرفلا
 ةقشقحلا هذه نم اءزج نأ ولو « 2١7 ليخنلا ةعارز قطانم يف ةديدع تارم
 «٠ ةلحلا ةنندم زكرم ىلا قطانملا هذه برق ىلا ىزعي دق

 ميوقتلا دودح يف ةيعارز لأ تاشلمعلا ةرود ريعت (ه) لودج نيس

 ا ا ا
 كلذ ببسو ٠ اهيلع فارشالاو تاناويحلا ماعطا تايلمع ىلا ريشيال لودجلا
 نأ نكمدال راعص لافطأ ىلا  ريبك دحل ه « اهب دهعي رومألا هذه نا ىلا عجرب
 ةيولا ةثالث يف تاناويحلا عيزوت نأ * ىرخأ ةيداصتقا تاطاشن ىف اوكراشب
 لودج يف ةتبثم ةيرادآلا ةيحانلا نم ىلايد ل وهن هن مستقت (تاظفاحم)

 اهدحو ىلايد لوهس نم ربكأ ةقطنم ةيرهوج ةروصب سكسي هنا عمو + (5)
 دقف لفسألا ىلايدو ةلجد ىلع ةدتمملا تاخضملاب ةيورملا ضرألا ادع اميف ب
 ةحاسم عومجم عبر نم لقأ وأ « 20«ةدحو نويلم عبرب» دعت ةريخالا نأ ليق

 . 617 نه د 153011 يح عاج ١. 6 كنوب (8)

 ).١( .ص « هسفن عجرملا  0ء٠

 دم ةمعسملا نقتل نيبو تردخلا نما رولا يوتا | نيب نزاون نا ديفملا نم )١1(
 11 .ب « رجريسدنال ) ةيدكألاو ةد رموسلا عجا رمل

 دتمب .ناك اقباس راذبلا نأ يف رصحنت ةسيئرلا تافالتخالا نأ رهظدو
 ايل وأ ادادعأ ةبطرلا نموا دادعأ اهب ىطحس يتلا ةريبكلا ةيانعلاو لولا نب رشت نم الدب لولبآ يف ادببو « ثالث روهش نم الدب عبرأ روهش ىدم ىلع
 يف ناضيفلا هايم اهرمغت ضرا يهو . فيصلا روهشو عيبرلا رخاوأ يف
 ةمامألا اهصئاصخ يف آريبك اهباشت مواعتلا هباشثتتو . رضاحلا تق ولا
 ىرخالا

 51 ا ا « يزكرملا ءاصحالا ةرئاد « ةيقارعلا ةموكحلا (1١؟)
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 5 لودجح

 ( دينورين ) ةيئانث ةرود يف ًاراتكه ٠١؟ ل ةيلصفلا لمعلا تابلطتم

 نهنبشلا

 يناثلا نوناك

 طابش

00 

 روك

 بآ

 لولا

 نوالا ةيرشت

2-7 

 لص ١ نم .١ اسيا
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 (؟) لودج عبات

 ١ يناثلا نيرشت
١ ١ 

 لوألا قواك ١
 ب

 * ١١ ص « # ءزحلا ه ١٠88 « رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا ؛ عجرملا

 لودجلا كلذ ىف اهيلا راشملا يسنلا قيبطت نكمي هناف  ثالثلا ةيولألا
 ٠ ١ انميلقأ ىلع ةمات ةروصب

 ىلايد ميلقا يف ةسيئرلا ةيوتشلا بوبحلا ليصاحم داصح نب ركذ دقل
 ةيعيبطلا لماوعلا نم ددع ةيبلس مغر ام اعون ًايلاع الدعم ققحب

 لوقح نم القح 7 ل يئاوشع جذومن نم جاتتالا لدعم غلب ذا ٠ ةيعامتجالاو

 ١.5 سطاغلا ىلايد دس مامأ نم قثبنت لوادج أاحيس اهيورت ةقطنم يف ريعشلا
 يف هلدعم نع ًادج ةفيفط ةلق لقي اذهو ٠ راتكه لكل ةبسنلاب 50رو + معك
 لقي ال هنأف ةرتلكتا جاتتا فصن يواسي امنيبو ؛ ةدحتملا تابالولا

 ناك دقف حمقلل ةيسنلاب اما ٠ ىرخالا ةيبروألا ماقرألا نع رشع رادقمب آلا
 "كل راتكه لكل ؟ةره + معك ١١5 القح ؟"6 نم نوكم جذومن جانت ١ لدعم

 م٠٠ نم حوارتب ذا ايينعملا اليلق نيتلاحلا يف ةلمعتسملا روذبلا لدعم ناكو

 .2140عسقلا نم راتكه لكل منك 7 48 نمو « ريعشلا نم راتكمه لكل منك

 ةيئادبلا ةينقتلا نم مغرلا ىلع ًآيبسن مثالم جاتنالا لدعم نأب دكؤي اذعو

 ٠ يرلا هايم ىف نمزملا صقنلاو ةدئاسلا

 ص « ثلاثلا مسقلا . 1108 « رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (1؟)

 ركذ ام ماقرالا هذه ضقانتو . ١85 .ص (« ثلاثلا مسقلا ؛ 0 (15
 رولا ةينك قاب املع هوطاحنا دقق * دم تب ناك نق ناذرخل قو ريخملا
 ةبسنلاب مارق وليك ١؟.١ ب ..١ نم حوارتت راتكه لك يف اهنورثني يتلأ
 . حمقلل ةبسنلاب مارغ وليك 1١ 6٠١ نمو ريعشلل

 ك5



 (5) لودح

 ةسيئرلا ةيوئسلا ليصاعملل ةيعارزلا ةطشنالا ميوقت

 لوألا نيرشت

 :ةيوتشلا ةعارزلا

 ٍدلِ» هسكاعتنم ةثارح « ةثارح « اهيرو ضرألا دادعا ا

 ريعشلا راذي: ب ب

 .لزبلاو يرلا 6 ةعارزلا « برتلا : لفس 31 عيلابد نيوطت و يانا

 . كلتودكم ةكرش هتدعا

 كل

 عبس يف ةسكاعتم ةثارح (منود) راتكه عبر ةثارحب موقيو رذببو ثرحب نا

 / 5. مدقتلا اذه ةعرس لقت ةيئبلا ةثدر ةليقث برتلا نوكت ثيحو تاعاس

 .٠ (185 - ص « " مسقلا « 196 « رامعالا ىسلجم « ةيقارعلا ةموكحلا)

 ةعاسلا يف أدت ةتارحلا ناب دعس ينب ناخ يف نآد رح عم نولماعلا نيب دقو

 فدصتنم يف نيتعاسل فقوت اهللختي ءاسلا ىتح رمتستو ؟حابص ةتلاثلا

 هذه لدت امك ةحاسملا هذه فعض ةثارح نكمي ساسإلا اذه ىلعو . راهنلا

 نآإل . ًانكمم كلذ ناك نأ ركسم تقو ىأ ةريبك ةروصب لضفيو . ماقرألا

 تارشحلا ببسب ةراسخلل ةضرع لقأ هلعجي ركبم تقو يف لوصحللا جضن

 ىتح نايحألا ضعب يف ىلوالا ةثأرحلا ريخأت نم دبال نكلو . ضارمألاو
 ».يناكلا نونات ”لئازا ول ركلذأ
 تارم ؛ ًايدايتعا ىورت حمفلا ليصاحتم نأب نادرح عم نولماعلا دافأ دقت

 نأ دعب ةيفاضأ ةير ىلع ريعشلا لصحب امئيب ؛ ناسينو لوألا نوناك نيب

 دمعاوق هذه نأ حضاولا نم . (ليصكلا) ضغلا ومنلا ىعرت ناعطقلا كرت

 . راطمالا ةيمكو تقول اعبت فيكت ةيدايتعا

 جا هت ل هيت . : 8 33 : 3 5 5
 هاه 6 0 2 1 رع هسنرمالا ىلا او ه «هنا60 ب انيق -. 5 9 . 6
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 "يم

 :ضعلا فاورضقتلا نادرو: نعرألا ىادغا

 ( (رهز) طيبائرق « بنرك « لصب « لحف ء« سخ)
 : ةيفيصلا ةعارزلا

 زرلا ةساردو داصح ا

 نطقلا ينج ل ب

 ةيوتشلا بوبحلل ةرخآتم ةسارد ج

 : ةءوتشلا ةعارزلا

 ناتكلاو « حمقلاو ؛ ريعشلل ضرألا دادعا يف رارمتسالا |

 ريعشلا راذب ل ب
 رهشلا نم ريخالا مسقلا يف حمقلا راذب ج

 ناكلا رايد

 (رخآتملا) يلفالا زرلل يئاهتلا داصحلا ١

 نطقلا ينج ب

 لوألا نوناك

 : هيوتشلا هعارزلا

 ريعشلل رخأتم راذب |
 ناتكلاو.عيمقلا ناديا ب

 : هفيصلا ةعارزلا

 هتاتبن علقو نطقلل رخآتم ينج ل |



 تاسن

 : ةيوتشلا ةعارزلا

 ناتكلاو ةيوتشلا بوبحلل ير رخآ ١
آ يف ؟ركبم جيضني ريعش يأ داصح تين

 رهشلا رخ

 : ةيفيصلا ةعارزلا ش

 نطقلاو تاورضخلل ضرألا دادعا ا

 تاورضخلا راذب بس ب

 نطقلا ةعارز

 ةبركسملا ةرذلا رادب د

 داسمل

 : ةيوتشلا ةعارزلا

 ريعشلا داصح ا

 رهشلا نم ريخألا مسقلا ىف ناتكلاو حمقلا داصح  ى

 : ةيفيصلا ةعارزلا ٌْ

 نطقلل ةرخآتم ةعارز ١

 نطقلا بيشعت - ن
 زرلا ةعارزل ضدرألا هانا بح

 ظ ظ | زرلا ةعاوز د

 ناريزح

 : ةيوتشلا ةعارزلا
 تاتكلاو حمقلا داصح لا

 ناتكلاو بوبحلا لقت تى
+4 



 : ةيفيصلا ةعارزلا

 مسمسلاو زرلا ةعارز ضرألا دادعا لا

 زرلا هعارز - ب

 ةيدايتعالا ريغ فافجلا تاونس ىف حمقلل رخآتم راذب ا
 (ناجنذابلاو مطامطلا) ةركبملا ةيفيصلا تاورضخلا راذب س ب
 « ةيوتشلا تاورضخلا ةعارز ل جا

 طايسش
 : ةيوتشلا ةعارزلا

 ةيوتشلا ليصاحملا ير ا

 ناجنذابلاو مطامطلا تالتشب ةيانعلا - ب

 ةيوتشلا تاورضخلا ةعارز حج

 راذآ

 : ةيوتشلا ةعارزلا
 ةيوتشلا ليصاحملا ير ا
 ناجنذابلاو مطامطلا تآلتتق ليوحت تا بأ

 : ةيفيصلا ةعارزلا

 نطقلاو ةيفيصلا تاورضخلل ضرألا دادعا -ا
 ةيفيصلا تاورضخلا راذب لب



 روم

 : ةيوتشلا ةعارزلا

 حمقلاو ريعشلا ةسارد ا

 : ةيفيصلا ةعارزلا

 زرلا ةعارز |
 اا

 ااا
 م1110

 ىآ
 ”64ا

 : ةيوتشلا ةعارزلا

 حمقلاو سعشلا ةيرذتو ةسارد

 : ةيفيصلا ةعارزلا

 نطقلا ينج ١

 كيرا اسس ااا

 لوح
 : ةيوتشلا ةعارزلا

 : ةيفيصلا ةعارزلا

 نطقلا ينج |

 جدومن نيب يساسأ قرف دجويو

 ٠ نيرمح لبج نم بونجلا ىلا عقت ىلايد ةيضقأ نم ةيضقأ ةعبرأل ةيمسرلا
 كلتل ابراقم انقوو ةقطنم هذه يطغتو

 راتكه لك جاتقا نأ ىلا ريشنو ٠ جذامنلا

 تاءاصحالاو مالعا روكدملا جاتنالا

 ا



 ٠ قلل ةبسنلاب مغك 764 ىلا اذه لقيو طقف مك 1١5٠ غلبي ريعشلا نم
 ةيلمع ىلا ؛ لقألا ىلع ريعشلا ةلاح يف « عئاضلا نم ءزج يزعب نا نكمبو
 # ٠١١ نم حوارتت ضرألا ىلع داصحلا نم ةبسن كرت ىلا نوعرازملا اهيف دمعي
 تاعئاض ايلك ريرقتلا فذح دقف « اذه ىلا ةفاضا ءتاناويحلل فلع ريفوتل /كك
 كلذ عمو ٠ جذامنلا عيمج نم ؛ ةيرذتلا وأ داصحلا يف ءاوس « داصحلا تايامع

 امم ءزج نمكيو + 29*ليلق جاتنالل يمسرلا نيمختلا نأب ركذيربرقتلا نأف
 نيحالفل انيب ةممئاقلا ةيئادعلا تاقالعلا يف ؛ لقألا ىلع « عوضولملا اذه حضوب
 نييئاغلا ضرألا ك”الم نيبو داصحلا تايلمعب نوموقي نيذلا نيرجأتسملا
 ٠ ( نييعاطقالا )

 صقن رارمتساو « ةمظتنم ةروصب يرلا هايم رفوت مدع ًابناج انحرط اذا
 :عاستالاب ةعورزملا ةقطنملا هيف ذخآت يذلا تقولا يف « العف لمؤؤم وه امك ءدايمل

 رقفو ةبرتلا ةحولم يف نمكي, جانتالاةدايز نود لوحي يذلاس يئرلا قئاعلا نأف
 ةنوكملا ةعفترملا فاتكألا عيتن ةسيئرلا لوادجلا يراجم تناك املو ٠ اهتينب
 ليمت اهفافض ىلع ةدتمملا قطانملا ةبرت ناف « ةجسنلا ةنشخ بساور نم
 ةرثك نا « افلس انظحال امك نكلو ه ةحلام ريغو ًايبسن لزبلا ةديج نوكت نآل

 ةيلاع ةهحولم تاذ ةعطاقتم تاحاسم نم نوكت هلك ميلقالا ناف هيلعو
 طارفألل ةجبتنو ءحطسلا بيسانم ةرداسم ىلا اهنم لك دودح ليمت ةضفخنمو
 حطسلا ىلا عافتر الاب ادج ةحلاملا ةينطابلا هايملا دخآت يرلا هايم مادختتسا يف
 ةشابتم تافاسمل ةحولملاب رثآتت يتلا ةبوصخلا قطانم ةعقر عاستا ىلع ةلماع

 )١5( .ص « ثلاثلا مسقلا ؛« هسفن عجرملا 518 .
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 * لودجح

 قارعلا تاظفاحم نم ةثالث ىف تاناويحلا عيزوت

 مساس سس سس ااا

 ا ظ ىلايد دادغب ظ

 ( طساو ) 1 |

 ا 11٠ 7 نار با“ ع مانغ الا

 ا 20 أ زعاملا

 نيا ها رك ةشانملا

 1١ فلا 1 ريييخلا

 ١ هه 1 ٠١ ١ همأ ليخلا

 همك ل6 اا لامجلا

 84ه 53 51 سوسمأجلا

 ١ 11 ما لاغيلا

 م”ةرآ يآ ١؟رك ةيعارزلا تايكلملا ةبسن

 ةرددق ماختتست ىتلا

 ةبسنلاب) ٠ ةيكيناكيم

 ( ةيوكمل

 ًارارج مدختست ةيعارز تايكلم نم ةسيئرر ةروصي ةغفلا هذه نوكتت («)

 ةيعارز ةيكلم 5884 يف دجو ( الثم (ن) توكلا ءاول يف . ةثارحلل ًادحاو

 . تادصاح 4 و ًارارج 514 ةدرفنم
 ص 19854 « يزكرملا ءاصحالا ةرئاد « ةيقارعلا ةموكحلا 15 (

١ 

 . طساو ةظفاحم ()

 فك



 لبقتسم نع ةققحملا كوكشلا ءوض يفو ٠ فاتكالا حوفس يلاعأ وحن ةدعصم

 يرلا يف طارفالا ىلا « عبطلاب  نوحالفلا ليمي « يرلا دراومو رطملا طيقس
 هدعو ةحولملا نع ةمجانلا رئاسخلا ليجعنت دادزي اذكهو « ءاملا رسيت ام ىتم
 رومالا نم ةبرتلا ةحولمو يرلا لك اشم حبصت ىنعملا اذهيف«لزبلا ةيافك
 ٠ اهنبب لصفلا نكسيال يتلا

 متحتي « ادبأ ةيعانطصا لزابف هيف مدختست مل يديلقت يعارز ماظ لظيف
 « محجرألا ىلع رقتسم ريغ نزاوت يف « ةحولملا عم شيعت ١ نأ ةعارزلا ىلع

 ىلع يرلا هايمو ءاتشلا راطمأ لمعتو ٠ اهنم صلختلل ةليسو دشنت نأ نم الدب
 دعاصتلا ىلا يدوي, هرودب اذهو . حمطسلا قل يفوجلا ءالا ىوتسم عافترا
 صقانت ىلا يدوي هرودب اذهو ٠ حطسلا ىلا وا روذجلا ةقطنم ىلا ؛« يرعشلا
 « لاح لك ىلعو ٠ ًايلك ةعارزلا نع اهضعب جارخأو ةريبك قطانم يف جاتنالا
 ضرأك ةرضاحلا يرلا دودح نمض فنصي ةقطنملا نم 07٠/ ىلع ديزيام ناف
 ضرأألا نم ىرخأآ ءازجأ تفنصو ه ةحولملا ةلكشم نم مغرلا ىلع ةثرحتسم
 ةحولملا عافترا ببسب ةثرحتسم ريغ اهنأ ىلع آبيرقت اهتحاسمل ةيواسم رقما
 ىلوألا نم /م يلاوح حالصتسا نكمي. نكلو ءةيرتلا ةينب رقفو لزبلا ةءادرو

 رئاسخ ناف اذكهو ٠ 237 :/#» ىلاوحب ةريخالا تاحاسملا نم ةفيثك ريغ ةعارزل ةمئالملا ةحاسملا ردقت نيح يف ةبرتلا ليوصتب ةيجيردت ةروصب
 ءراشتنالا ةعساوو دج ةريبك لزبلا ةءادرو ةحولملا لعفب ةيعارزلا تاجرختتسملا
 عمو ٠ ىرخأل ةنس نم ىتحو ىرخأل ةقطنم نم ًايساسأ ًافالتخا فلتخت اهنأ الأ
 نكمم ريغ اهباسح نأ الا جاتنالا لدعم ىلع ةريبك اراثآ ديكأت لكب كرتت اهنأ
 ٠ كلذل ًاقفو

 ءاملا حطس ضفخني يرلا تايلمع فقوتو ءاتشلا راطمأ ةياهن عمو

 ا وح لو( مسقلا « هسفن عجرملا (11)
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 فافجحل ةرشابم ةحبشت ةيئزج ةروصب « اذه دعبو ه ًايجب ردت ًاضافخنا ىفوحلا

 مهاستوةبوطرلاضافخن او فيصلا ةرارح ةدش يبس ةقيمع ةفاسم نلادتسلا

 ةيبوطرلاةلق ىلا « لوقاعلاو كوشلاك « روذجلا ةقيمع ةمئادلا تاتابنلا

 وحن ردحتت ةيفوجلا هايملا نأ ودس « ماتخلا يفو + اهقاروأ حنت ةطاسوب

 ثدحت يتلا ةيبناجلا ةكرحلا كلذ رسيبو ء ءىطب يعيبط لزبل ةجيتت بونجلا
 1010 يالا ىلا ف ع قيمعلا ىلايد جيجفا يف

 ًادودحم ًامادختتسا يرلا هايم مادختسا ةفيفط ةروصي قئاقحلا هذه نزاودو

 هطقن ىلا ةيدايتعالا فورظلا يف دوعب يفوجلا ءاملا حطس ناف كلذلو « آدج

 ٠5117 لوألا نيرشت يف يناثلا يعارزلا مسوملا ءدب دنع ًايرقت ةيادنلا

لقت يعارز ماظن لظ يف جانتالا رئاسخ لوبق بناج ىلاو
 ناف « ىدي

 ٠ ليصاحملا نم هعومجم لاقتتا رخآل تقو نم لمشي ةحولملا عم ©« شياعتلا »

 ةلاحلا هذه رهظتو ه ًايسسن حلملل اهلمحت ةحرد ىلع آمئزح رمألا اذه دمتعيو

 نكمي حمقلا ضيقن ىلع ريعشلاف ٠ حمقلاو ريعشلا ةعارز يف اهروص حضوأب

 ليضفت' نيبتت نأ نكميو ءةحولملا ةلدتعم برت يف ًاديج ومني نأ
 حمقلاو ريعشلا

ادح اهيورت يتلا ةيورملا يضارالا نع ةرسيتملا ماقرألا نم
 كلذ ناولو ىلايد لو

 ٠ 211"طقف لوصف ةثالث ىلع « ظحلا ءوسل « رصتقي

 )/ )1١9.ص « ثلاثلا مسسقلا 4« هسفن عجرلا 71 .٠
 فيثكلا ماظنلاب سييلو 6:يديلقتلا يعارزلا ماظنلا ىلع بصنت انه انتيانع نأ )١(

 فلأتت فيلاكتلا ةضهاب ةعساو ةكبش ءاشنا دعبو . هلحم لحب أدب يذلا

 ضرغلاو ؛ ريخآلا يعارزلا ماظنلا نم الماكتم آءزج جرخملا ةقيمع لزابم نم
 . ًارمدم ًاعافترا ةيقوحلا هابملا بوسنم عافترا نود ةلوليحلا وه كلذ نم

 يرلا ضارفأل ناخدنبرد دس رامثتسا عبتي ام ناعرس هنأف كلذ سكعبو

 : ةفيصلا لصف ىف عشا قاطتا ىلع
 ٠ 185 .ص («ثلاثلامسقلا . 1168 4 رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (1و)

 مع



 (راتكه) مسقلا (راتكه) ريعشلا ةنسلا
 اا نو مو ةوعو ماإ/اد ا!ظةعك

 20/60 ١ ١ "هوه هدا ط!ةده

 منا جو ةيبحب نو ني 1

 عضخت ءاتش ريعشلاو حمقلا ةعارزل ةصصخملا ةحاسملا نا حضاولا نم

 هيلا شقا لاحب لك نفر د. يقرلا هايم ةباقق ىلع ءانب اذني نيك قوق يذبذتل
 نود :/,/+ نم رثكأ ؛ ةعارزلا يعون عومجم نم « ريعشلا ةعارزل ةصصخملا
 ةحولم ءوض يف رسفت نأ نكمي ال ةيلاعلا ةبسنلا هذه نا دكؤلا نمو + ريغت

 ىلحم زبخ لمعل لضفن ريعشلا نيحط نا ليق دقف ٠ ىرخأ ةقيقح يأ وأ ةبرتلا
 تاناوحلا فلعل ةلمكم ةدام ن“وكي هنأ ذا ىرخأ ةيلضفأ ريعشللو ءرمتخم ريغ
 ع ©؟"0ريعشلا رعس فعض ىلع قوسلا يف حمقلا رعس ديزي ه ىرخأ ةيحان نمو

 كلهتسي الو عيبلل ضرعب ريعشلا لوصحم نم دصحب ام فصن ىلع ديزي ام ناو
 دمي حلملا لبقت نا ء ةصالخلاو ٠ ”77عجرالا ىلع ةعارزلا يف
 رمأ وهو ٠ ىلايد ميلقا يف ريعشلا ةعارز رسفت يتلا ةسيئرلا تارابتعالا ىدحا
 ٠ هتشقائم يعصت

 ال ليختلاف ءآضبأ ةتوافتم ةجردل ةحولملل « ةنتسبلا ليصاحم بيجتست

 راجشأ لكل ةبسنلاب ةقلطملا ةيرثكألا نوكي هنأ لب بسحف ةعومجم ربكأ دعي
 ةحولم اهيف عونتت فورظ لظ يف رمشيو + © ةقطنملا يف ةهكافلا

 ) )5٠.ص ( ثلاثلا مسسقلا « هسفن عجرملا 1894 .
 . 189 .ص « ثلاثلا مسقلا « هسفن عجرملا (؟1)
 لفسالا ىلايد لهس يف ةهكافلا راجشأ بسن نع تاءاصحالا رسيتنا ال (؟؟)

 (ةيقارعلا ةموكحلا) اهنمض هلك ميلقالاعقي ماسقأ ىلا ثالثلا ةيولألا انمسق اذا ةيسرقت ةروصب اهعيزوت ىلا ةراشالا نكمي نكلو « لصفنم ميلقأك
 ِ . ( 15014 4« يركرملا ءاصحالا ةرئاد

 اياك



 يرورض رمأ وهو ًافيثك مر ليخنلا يور ام اذاف ٠ ًاريبك اعونت اهتحسنو ةيرتلا

 ةروصب ةيفوجلا هايملا تعفترا ؛ « ةبطر مادقأو راح سأر » « رومتلل ةيسنلاب

 ىلع ليخنلا نيتاس حطس نم لقأ وأ ارتمشتس ٠٠ ىوتسم ىلا ةمئاد

 دعاصتلا لعف ؛ ةيحطسلا برتلا ىقبت فورظلا هذه لثم لظ ىفو ه 77 ىلغألا

ةرشق حطسلا يطغت ىتح ةحولملا نم آدج لاع ىوتسمب + يرعشلا
 ةعيمتم ةيحلم 

 لخادنت يتلا ةطلتخملا نيتاسملا نأ ودبب ؛ ىرخأ ةمحان نمو + ءاضس
 راحشأ اهيف

 برت أادبأ لتحت ال تايضمحلاو قاروالا ةطقاستم هكاوفلا راجشأو لضنلا

 يتلا كلتك اهتجسن ةنوشخو اهلزب ةدوجب زيمتت ىتلا برتلاو 49 ةحلم
 قيمعلا ءزجلا يف ةعفترم ةبطصم لغشت يتلا اميسالو , ىلايد فافض ىلع دتمت
 ةصاخ ةروصي ةمئالم « ةيوقعي ىونجو لامش لاخلا يهانك ريثلا ىرعم نب

 ٠ قوسلا وحن اههجوتو اهتيجاتتا عافترأب رهتشت يتلا ةطلتخملا نيتاسبلا هذهل
 تايضمحلا راجشأ ةيامح « ةيرتلا تحمس امثيح « راحشالا طالتخا تاتو

«> 

 (طساو) توكلا ىلايد دأدعب 33

 هرأ 1 آد نيتاسبلا ةسسن

 ( ةيوثم ةبسن )
 5 رمثملا راجحشألا كددع

 راهدشأ
 ا 55 1111 ليختلا

 ماركا 0 0 ه8 لاقترملا

 15 مم يسم اهلا

 ها ١١ ١مم 2 حافتلا

 كا رفا ١11 نتوبتلا

 ا ١ املأ ١ هها/. 5 ولحلا نومبللا

 بجي ةبوقعي يف تاورضخلا ليصاحمو ليخنلا نيتاسب نأب نأدرح ديفب (؟9)
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 يطعت امنا نع الصضف « فيصلا ةرارحو ءاتشلا عيقص راطخأ دض اميسالو
 . 600 اهسفن ضرألا ةعطق نم ايوتشو ًايفيص الوصحم

 ؛ همعدب يذلا يرلا ماظن ىلا يديلقتلا يعارزلا ماظنلا نع انلوحت اذاو
 صلاخلاو )١( ٠ لكش يف ادييم عورفلاو ةسيئرلا لوادجلا عيزوت دجن انئاف

 يوريو + ميلقالا يف اهربكأو لفسالا ىلايد لهس قرتخت يتلا لوادجلا لوأ
 ىتح ًابونج ةدمتملاو ىنميلا ىلايد ةفض ىلع ةعقاولا يضارالا لودجلا اذه
 ةريصق ةفاسم ىلع سطاغلا دسلا ماما ىرسيلا ةفضلا نم ذخأتو ٠ ابيرقت دادغب
 لاحلا يف عرفتب) (ناعنك) تورهم  ناسيرخ يه لوادجةعبرأ ًايبص صلاخل نم
 يفةهباشتم ةيحيسلالوادجلاهذه «زورلاو «ةينوراملا «(ةيدادقملا)نابرهش (ابيرقت
 ةينوراهلا ادع اميف ) اهتايادب دنع تميقأ ةثيدح مظاون اهيف مكحتت ذا ه اهعون
 ويب دنا ىييدتيم عورملا و اهقام عووت له فرع [ةنجادقلا اب ةايروكو
 :؛ اضيأ ةيزكرملاةموكحلاق تاع ىلع اهتتايص ةيلوؤسم عقتو٠بوبنألامجحل ًاقفو
 ذفتت تناك نيح يف ؛ ريبك دح ىلا رفحلا نئاكم مادختساب مويلا متت هدهو

 فارشاو ةموكحلا يسدنهم نم هيجوت ءوض يف يوديلا لمعلا قيرط نع ًاقباس
 اهتحاسم لقت ةقطنم اعم تسلا لوادجلا هذه يورتو ءك”الملا ءالكول رشابم
 المجم 609 لودج نيسو ه عبرم رتموليك ٠0٠٠" وأ راتكه "ه٠ ٠٠٠ نع

 يدعت ىلا قطانملا هذه ىدحا عقتو ه+ ةسمئرلا ىلايد لوادح تاءاصحال

 هل ذا  ةلجدب هاقتلم برق ىلابد ىتفض دادتما ىلع اهير لودج تاخيضملا
 ضرع طخ نمبونجلاىلاةعقاولايحيسلايرلالوادج بئانذ نمةقطنملاهذهل رسيتت
 نم ىورتو + طقف يرلا هايم نم ةيفاك ريغ تايمك الا « ابيرقت الامش *مجمم»
 ٠ عيرم نم ولك اه. وأ ًاراتكه جارح م يلاوح اهردق ةحاسم وقضملا اده

 وليك ١٠١ وأ راتكه ١١٠٠٠ أاهردق ةحاسم « كلذ ىلا ةفاضا « ركذ درب دقو

 . ل١  ا/. .ص ؛ ثلاثلا مسقلا ؛ هسفن عجرملا ل

 ار



 ٠ ميظعلا رهن نم ىرسيلا ةفضلا ىلع عقت ةطساولاب يرلا ىلع دمتعت عيرم رتم

 الا ىلابد ضوح دودح جراخ ةيفارغجلا ةيحانلا نم عقت ةقطنملا هذه نأ عمو

 اهتم نوكتي ىتلا ةيرادالا تادحولا ىدحا تاءاصحا نمض تدرو اهنأ

 ةطاسوب يرلا ىلع دمتعت اريثك اهنم ربكأ ىرخأ ةقطنم كانهو ٠ ميلقالا

 ةريقلا تاناي نا « ظحلا ءوسلو ٠ ىرسيلا ةلجد ةفض نم عفرلا لوادج

 تدمتعأ يتلا ةيرادالا دودحلا عم قباطتت ةروصب ةبترم ريغ ةرسيتملا ةيمئاصحالا

 ةنورملا ةحاسملا « لاح يأ ىلع ائمخ اذاو ه لفسالا ىلايد ميلقا ديدحتل ًافلس

 اندجو ًاينآ ًانيمخت توكلا ىلا ءارماس نم ىرسبلا ةلجد ةفض ةازاومب ةدتمملا

 ناي ةيرتمينالكلا ةطراخلا ةسارد لدتو ه ًاعبرم ارتم وليك ؟هوو غلبت اهنأ

 ولك ؟بم نع لقت مقرلا أده نم لفسالا حول انك ميلقا نمض عقت يتلا ةحاسملا

 لع وب
 اهيذعت يتلا ةّيورملا تاحاسملا عم ًاعبرم ًارتم وليك ؟568 ةحاسم انعمج اذا

 ًارتم ولمكك *١؟ ةحاسم عم سطاعلا ىلابد دس ةمدقم نم ةقثشملا لوادحلا

 يف ةيئاورالا ةعارزلا ةحاسم عومجم نآف تاخضملاب يرلا ىلع دمتعن اعبرم

 أاهسمت لاند لوهس ةحاسم غلبتو : آحب رم ًارتم ولك ماش و غلس ىلايد ميلقا

 ناورمتلا ميلقا نم ةيلاخلا ضرألا كلذ يف امب عبرم رتم وليك 2٠٠٠ يلاوح

 ةيمك رفوتت مل امو ٠ قرشلا ىلا ةعقاولا ةكيوشلا روهل ةيلصفلا تاعقنتسملاو

 قيقحت نكميو  ءاتش ىلايد ناضيف هلمحي ام ىلع ديزت يرلا هايم نم ةيفاضا
 نم ءاملا ذخأت ةيذغم ةانق وأ دي ناخيدنيرد لثم لاع نزخ دس ءاشناب اما كلذ

 ةروصب لثمت ةحاسملا هذه نأف  آعم نينثالا وأ ميدقلا ناورهنلا لثم ةلجد

 نأف 6 هيلعو ٠ ©17ةقطنملاىف يرلا هنلبب نأ نكمي دادتما ىصقأ دج ةيسرقت

 ٠ ةئيبلا هذه يف ةعارزلا عسوت ددحي يذلا وه ؛ ضرألا ال « ءاملا

 17 1565 © رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا (؟5)

 . الكلاس 1517 .ص . أإ؟6األ .اه .د# نسشند (؟10/)
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 دمتعت ال يتلا ةدودحملا ةيعارزلا طاشنلا هحواب ةزجوم ةيانع ىنعن نأ يقب

 « مسرب رتميلم؟ + يواسنملا رطملا طخ نأب لاق نأ ةداعلا ترجح دقل ٠يرلا ىلع

 يرل ةجاح نود ةفاجلا ةعارزلل ىصقألا دحلا « نيدفارلا يداو فورظ يف
 كلو 4 الك دع | اذهب عورات متت يقيل قارغلا يرون نئوبعاناو 6 يئاما
 ماقملا يف ٠ ىلايد ميلقأل ةمسنلاب ام اعون قيقد ريغ حبصي نيندافألا نيئاه قيبطت

 + اسشن ليلق درحم هنوك ىلع رصتقت ال رطملل ةمساحلا صئاصخلا نا « لوالا

 تباث دح دجوي ال ىرخأ ةرابعيو ٠ ىرخأل ةنس نم ًاريبك ًانبابت نيابتن هنكلو
 عدجوت امئاو ٠ ةيئاورألاو ةفاحلا ةعاوزلا ىلع دمتعت ىتلا ناطيتسالا قطانم نيب
 ةعارزلا اهيف ممجنت « كشلا ةقطنم » دعم رش ةعساوب ةقطقم كان وهالدب

 ٠ اهلكال تاونسلا ضعب ىف ةفاجلا

 لدت « اهئاصقن مغر )01( لودح يف ةدراولا تاءاصحألا نا : ايناث

 ىلا ال ىلايد لهس ربع رمد رتميلم ؟٠٠ يواستملا رطملا طخ نأ ىلع حوضوب
 وحن ًاهجتم ةريبك ةفاسم نيرمح ليحل ًايزاوم ريسي دقو « هنم لامشلا
 ردصمك ةفاجلا ةعارزلا سرامت يتلا ىرقلا نآف كلذ عمو ٠ يقرشلا بونجلا

 كلذ نم بونجلا ىلا ةعقاولا لوهسلا ىف دجوت ال شيعلا رداصم نم ىسيئر
 نولواز» نيعرازم ىوس دحتال كلذ نع الدروب 8 قو اضحلاو. ىفارقسلا دضاحلا

 ءاتشلا لصف يف رفاسملا نا عقاولا يقو ٠ مهلوادج تاكبش هايم اهلصت ال
 يف هذه موقتو ٠ ةدعابتم ةريغص تاحاسم لتحت ةطيسب ةعارز دجب عيدرلاو

 حيسلا هايل يعيبطلا زكرتلا لمعي ثيح تاضفخنملا حوفس ىلع لاوحألا رثكأ
 جاتنأب دوجت ةعارزلا نأب ةقطنملا ناكس ديفتو ٠ ةحاتملا ةبوطرلا ةدايز ىلع
 يف امأ ٠ تاونس ثالث لك يف ةرم « عقوتم وه امك « ناورهنلا ميلقا يف لدتعم

 اهنم نوديفتسي ةريصق ريعش شئاشح « لقألا ىلع « دجوتف ىرخألا تاونسلا
 ةيراضملا ةقفت رربي دح ىلا ايلاع ودبي ال دق دودرملا اذه ٠ مهتيشام يعر يف

 مقث+



 ىتح لمحت فيصلا ةرارح مدقت نا لاح لك ىفو ٠ ةريبك ةصح هنم كلاملا

 ةدتملا نيطلا ىرق ىلا مهناعطقب ةدوعلاو مهداصح رزن عمجو مهمايخ ىط

 صقن دسل رطملا ىلع دمتعي ىلايد ميلقا نا ٠ ةمئادلا ةيئاملا يراجملا ةازاومب

 نكلو « فلعلا باشعأ ريفوتلو ًامماد ةجاحلاب ىفتال ىتلا يرلا هايم دراوم

 ٠ هيف ةايحلل ةيساسالا ةقيرطلا يه ةيئاورالا ةعارزلا

 لودج ٠

 ةسيئرلا ىلايد لوادج اهيورت ىتلا تاحاسملا

 نكوادحلا

 ىنميلا ىلايد ةمفض

 صلاخلا

 ىرسبلا ىلايد ةمض

 تاسيرخ
 ) ناعتك ) تورهم

 ( ةيدادقملا ) نابرهش

 ةسينورأه

 زور

 ىرسبلا ةفضلا عومجم

 عومجملا

 لوطلا

 مك 0
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 سأا

 ناطمستسالا ىف ةدردحلا تاهاحتالا

 فيرلاو ةنيدملا نيب ًاديدش ًاضقانت ثيدحلا ملاعلا يف ءرملا دجب نأ ردنب
 اهتشأو «ةمحدزملا اهقاوسأو ةعساولا اهعراوشف + اهتريهظو دادغب نيب هدحب امك
 كلذ لك « ةرقتسملا ريغ اهريهامج ةلحعو ةثيدحلا اهنزاخمو ةبيهملا ةيموكحلا
 ناف فيرلا ىف امأ ٠ ةيلودلا نوؤشلا ىف اهتكراشمو ةمصاعلا ةيغر ةدش نيس
 فاما ىلع نواب. ةلوفلاوب رثقلا نال تالة ورلا يبقك الينا روسي يقتل
 ةمئاوهلا ةجاردلاو ةنحاشلاو ةسردملاف ٠ داح لكشب ةيجراخلا تارثوملا
 ةلاح ىف هتاعلطتو هيعياشم عضي اهنم لك « جيسنلا ةنكام رامسمو عايذملاو

 ٠ اهل ةهباشم نيماضم وأ رومالا هدهل ًارثأ ضرعي ال فيرلا رظنم

 رثع عساتلا نرقلا ةياهن لالخ يفيرلا - يرضحلا ضقانتلا اذه روهظ نا
 ًاءزج « ةيعامتجالاو ةيسايسلا رظنلا ةهجو نم « انل دعي نيرشعلا نرقلا لئاوأو
 لاح يا ىلع « دادغب دتمت ٠ ةلودك قارعلا روهظ مهفل ةيساسالا ةيفلخلا نم

 ءزج نوكتاال كلذ عمو اهنكلو «لفسألاىلايد ميلقا فارطايف ءانضارغال آقيقحت
 اذه ىلاو « اهناكسو اهتورث اهنم دمتستو اهلك دالبلا تارارق غوصن يهو ٠ هنم
 فلخ مقت نأ قفتأ ةدحاو ةيفير ةعطاقم عم ةلص اهل ربتعن نأ نكمي ال دحلا

 بلطتي الماش ًاريدقت ىلايد ميلقا ريدقت نأ عمو ٠ ةقباسلا اهراوسأ لالطأ اياقب

 يذلا ةنيدملا ومن اهكرتي يتلا ةبعشتملا راثآلا عم تايوتسملا فاتخم ىلع لماعتلا
 مل"



 اطامنأ ةسارد ىوس انه ناكمألاب سيل هناف ؛ ليثم اهل قبسي مل ةروصب يرحب
 ناطشسا مظنك # ةلزع يف تناك ول امك ةقطنملا ىف ةثيدحلا يفيرلا ناطيتسألا
 ىف رمألا ةقيقح يف تناك يتلاو ًاعيرس ًاريغت ةريغتملا ةنيدملا ىوق نع ةلصفنم
 ةيفيكلا حاضيل فاك ريغ هؤالج ناك اذاو ٠ اهعم لصاوتم لعافت
 جراخ عقب يذلا ميلقألل ًازجوم ًأططخم ناف ةثيدحلا عاضوألا اهب تنوكت يتلا
 ودبي ام ضعب حاضيا ىلع دعاسي دق (سيلوي ورتم س رصملا) ةريبكلا ةنيدملا
 ٠ ديعبلا ىضاملا ىف ةممئاق تناك ةينكس طامنأ نم ًافلتخم

 تاءاصحالا قيبطت نكسي « هيب ايرادا قارعلا اهيلاوسقتي يتلا ءاول نيب نمو
 ءانه هدودح 5007 امك لفسالا ىلايد ميلقا ىلع اهنم ةثالثل ءازجا نم ةنئاكسلا

 ىمست ةيوناث ماسقأ ىلا مسقنت اهرودب هذهو ةيضق ةدع ىلا ءاول لك مسقنيو
 اهذختيو ةدل لوح ركرتب ةيوناثلا ماسقألا هذه نم مسق لكو ٠ يحاونلا

 ىلع شيعت ةعارزلا نولوازب نمم ناكسلا ةيرثكأ نا ولو « هل ايرادا ًازكرم
 الو «ةيورملا قطانملا ءاحن ألك ىف رشتنن ةيعارز تادحوو ةرثعبم ىرق يف بلغألا
 ةديجلا لاصتألا لئاسوو نيفظوملا يدانو ةسردملاو ةطرشلا زكرم اذه ابرق هت
 زكارم يف ةريغملا ندملا هب زيمن نأ نكمي ليلقلا ىوس ( فتاه  قبرط )
 يف قرفلا ةلآض نا ؛ لاح يأ ىلعو ء امب ةطيحملا ىرقلا نع يحاونلا
 ( ةيفير ) يه ىنلا ىرقلاو ( ةيرضح ) يه يتلا ندملا نيب زييمتلا لعجب مجحلا
 نا لظحلا ءوسلو ٠ ءىشلا ضعب ًايطابتعا ًازييمت ةيناكسلا ريراقتلا يف

 يف ةلمجم فا لفسألا ىلايد ميلقا ىلع قبطنت يتلا ةيناكسلا تاءاصحألا
 ٠ ااهسفن ةنسلا نم ةدمتسم ريغ (8) لودج

 ىلايد ميلقا ةفص نآب انل رهظي (م) لودج ناف دادغب ناكس انينثتسا اذا
 هميم جراخ نينطاقلا ددع ناك ىذلا تقولا ىف ٠ بلغألا ىلع ةيفير لفسألا
 ددع ناك , ةمسل ذا ١ ةرماب/ ةعس ىف ميلقألا ناكس نم ىربكلا

 اتم سس سل
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 ًازكرم نأب ًاملع ءعومجملا نم /.١1وا/ وأ ةمسن 4الالك؟ غلبي مهنم ندملا ناكس

 ىلا ةفاضا ء «ندملا) زكارم ةلمج نم دتعا دق « ةمسن هم" هناكس ددع غلبب

 قطانملا تاءاصحال ةيسسلاب ةلماك ندملا نع ةيئناكسلا تاءاصحالا درت كلذ

 :اع راسا نكي ةيصور# اهيق نوراذألا يشرلا كاسم هرسرل كلذو ةفرلا
 كفيت ريظ و نول نانتنم ةيسنت ف ةقلاملا ىلا شق اهنأر ةضقاف تاءاضحالا

 ٠ نماثلالودجلالوقح نم نيريخألا نيلقحلايف انرظن اذا احوضو رثكأ يفيرلا
 نع تاءاصحا رسيتت الو ٠ اهعيزوتو ىرقلا مجح ىلا نالقحلا ناذه ريشيو

 نوسكيي دق نكلو « «ةيرقلا» باب يف تنمض يتلا تانطوتسملا مجج باسح
 يف مه ةمسن ؟.٠ نع اهناكس ددع لقب يتلا ىرقلا نأب انلق اذا ”الوقعم انيمخت

 يتلا تالاحلا يف ةمسن ٠٠" ىرقلا ناكس لدعم لبي امئيب 6« 6 لدعملا

 ناك ددع غلبي ساسألا اذه ىلعو + ةمسن ٠+5 ىلع ديزي ددع اهيف لثجحتس

 ىلكلا عومجملا ثلث ىلع كاليلق ديزي هنأ وأ « طقف ةمسن ١١54٠٠ ىرقلا

 ءرهظي ام ىلع 4 آسرقت عيلقألا ناكس نم /,5* نا « راصتخايو ء فيرلا ناكسل

 نم ىتح ىرقك اهفينصت نكميال ةجرد ىلا ةريغص تانطوتسم يف نونطقي

 : ةماعلا عجاركا

 , يلك رب ُ ةورغثلا رداصمو فقارعلا ناكس ه. 5١مم ءمجج سرود 4 زمادأ

 . « ةيزيلجنالاب»
 دروقسكوأ . ثيدحلا قارعلا خيرات نم نورق ةعبرأ . 6 ء.اه . نسم © ممرجنتول

 ير را را

 | . تآأدغعب

 يسايسلا خيراتلا 1 82 :نلا © قارعلا . 158019 .اظ .ىص 6 حج رجن ول

 . «ةيزيلجنالاب » ندنل . ىداصتقالاو يعامتجالاو

 1 ةلحم . ينامثعلا دهعلا يف دادغب . 5 .ر 6 نآرتنام

51-1. 
 هنا سك ) قارعلا يف ةيعارز تاسارد . اة ٠ يحج .اي .أ © كيوب

 ( قارعلا يف ةيناويدلا ةلحلا ةقطنم ةعارزل يعارزلا

 . دادغب . قارعلا نسلطأ ء 1569 دمحأ © ةهسوس

 مك



 نمت نم لقأ ناو 21) « رضاحلا تقولا يف سوفنلا ءاصحأب نيممئاقلا لبق

 هذه نآب انلاب نع بيغيال نأ بجي « عبطلابو ٠ ندملا يف نوشيعي ناكسلا

 ًاريعص ًامسق نا ضورفملا نم نكلو « دادغب ةنيدم ناكس ىنثتست تاياسحلا

 هدراوم ىلع دمتعي وأ لفسألا ىلايد ميلقاي ةريبك ةلص هل 5 فورعم ريغ ًادج

 ظ فب يف

 ًأرمأ دعبال ةمات ةروصب ةنراقملل ةلباق تاءاصحا ىلع لوصحلا نأ عمو

 هملاعم حضتت يذلا يفيرلا تتششتلا طمن نيب امهم اضقانت ظحلت انئاف :؟ انكمم

 لوهسم نم بونجلا ىلا ًاديعي عقت ةيرضح ةيدقع طامنأ نيبو ىلايد ميلقا يف

 هساردل ًاقفو « طسوألا تارفلا يداو ىف دجو دقف ه ةينيرغلا نيدفارلا يداو

 (ةمسن فالآ ةتس ىلع اهناكس ددع ديزب) ةريبك ةنيدم ٠١ « ةثدح ةيفارتح

 ددع حوارتي) ةريغص ةنيدم #١ و ٠ ةمسن عهاةوسب اهناكس عومجم غلبي

 ىرقلا امأ ٠ ع:مع5؟ اهئاكس عومجم غلبي (ةمسن ٠٠0.«*" ب ٠.٠٠ نيد اهتاكس

 عرومجم نأ رهظو ه ةمسن ”هءء ١١١ نم حوارتن ددعب اهئاكس ددح دقف

 داقف « كلذ ضيفن ىلعو + ةيرق 4+1 يف نونطقي 190 غلبي اهناكسم

 اهناكس عومجم غلبيو آتيب 15 نع اهتويب ددع لقي ةريغص ةيرق ؟4١ تدجو

 يف ركذ انهل دري مل آضيأ ةلزعنم ويب كانه نأ ركذو ءاطقف ةمسن ١م

 يعارزلا ءاصحالا ىلع دمتعت يتلا 4 19م“ ماقرأ نأب مهملا نم (9)

 دق « ايرالمللا ةحفاكم ةلمحب ةينعملا رئاودلا اهتدعأ تامولعمو يناويحلاو

 . ةريبك ةدايبز 97 ريردقت يف تدرو يتلا ىرقلا ددع ةدابز ىلع تلمع

 ةيرق 117 (9) لودج يف ةلجسملا 19419 ةنس ىرعلا عومجم غلب دقف

 ةبروصنملاو ,دعسينب ناخو نوردلبو ناعتكو ةبوقعب يحاون نيب ةعزوم

 يحاونلا ىرق عومجم نأ نيح يف . ةيدادقملاو هدعس وبأو صلاخلاو

 © رامعألا نسلجم « ةيقارعلا ةموكحلا) تالا 9 9 يف 1481 ناك اهسفن

 ةريصقلا ةدملا هذه لثم سكعت نأ نكميالو (1. ص « يناثلا مسقلا .

 دادعت نأ دبالف ةيقبلا امأ . تئشنأ يتلا ةديدجلا ىرقلا نم ايوناث ءزج الا

 . اهنغ ىضاحغت بق 17

 مبا



 اهددع نأ ودسو + طقف «ةلزعنم» اهتعن ىلع رصتقا امناو ةيئاصحألا لوادجلا
 ادع اميف « ةقطنملا هذه ناكبم عيمج نا « حضاولا نمو ٠ © ركذلا قحتسيال
 نادلب يف وأ صخش ١١١ نم رثكأ مضت ةيدقع ىرق يف شيع ؛مهنم ليئثض مسق
 ضقانتلا اذه نوكي نأ نكميو + ةريغص تانطوتسم يف سيلو حجرألا ىلع

 د ا ا ا
 نيب ًارمتسم ًافالتخا ىرخأ ةيئزج ةيحان نم سكي دق : نكلو ٠ ىلايد ميلقأ نم
 مدق ميدق فالخ « لقألا "ىلع ؛ وهو ٠ لهسلل ةيلامشلاو ةيبونجلا ءارجألا

 ٠ اهسفت نيدفأرلا يداو ةراضح

 1209 عانل حلا 00

 رظنب 0 اذا ميلقالا يف ناطيتسألا صن صئاصخ كردن نأ اننكمبو

 انل نيسو ٠ ىدملا ةعساو تامولعم اهنع رسبت يتلا ندملا ىدحا راتعالا
 لاحلا ىه امك دادغب انينثتسا دقلإ) « ةبوقعب نع تاءاصحالا ةصالخ () لودج

 انركذت اذاو ٠ لفسألا ىلايد ضوح يف ةنيدم ربكأو ىلايد ءاول زكرم ( ًافلس

 اهنا كلذل ةديحولا ةظفاحملا ةمصاع اهناو ةقطنملا يف ةندم ريبكأ ةبوقعب نأب

 ًايراجت ةهكافلا جاتتاب روهشم زكرم اهناو « ةموكحلا يفظوم زكرتب درفت
 نسم حييصب يالا ور ارو ملا يب ا ول ورح
 ًآجذومن اهنم رثكأ صصختلاو عونتلا يف فرطت ةلاح لثمت ةبوقعب نأ حضاولا

 ناكس فصن نا () لودج نم رهظيو ٠ لفسألا ىلابد لوهس يف ةنيدم ةايحل
 يف ديحولا متشيعم ردصم اودحب نأ مهيلع متحتب (/,0را) ًابيرقت ةبوقعب
 نوطيتري نيذلا ناكسلا ةبسن نأب ضرفت نأ لوقعملا نمو + يعارزلا لمعلا
 هذه ليمتو ه ؟ريثك كلذ ىلع ديزت ىرخالا ةريغصلا ندملا يف ةرشايم ةعارزلاب
 ىلع ةيفيرلا ةفصلا ةبلغب لئاقلا فلاسلا انيأر ديكأت ىلا ةروس»تاءاضعألا

 ةبورملا قطانملا يف ةيعارزلا ةيفارغجلا . 1١-18 ..مخ يرون © يزاربلا (؟)
 2 دادغب ةعماج « بادالا ةيلك © ؟ دلجملا . طسوالا تارفلأ يىداو يف
 1 «ةب زيلجنالاب» ٠ ا ياو ل ا ؟



 نسم اوربتعا نيذلا ناكسلا ةيبلاغ نأف « دادغب ةنيدم انينثتسا اذاو ٠ ةقطنملا

 ٠ ىلوألا ةجردلاب ةيعارز لامعأب نوطبتري (م) لودج يف «رضحلا»

 تاطاشنب ًايلك نولمعي مهنا رابتعا ىلع دادغب ةنيدم ناكس انينثتسا اذا

 ةليسو « طفنتلا دمئاوع كلذ يف امي « يموقلا لخدلا يف نودجيو ةيعاوز ريغ

 ٠ ةمسن 40549 أنك امك غلبي ىلايد ميلقا ناكني يلامجا ناف « مهتلاعال

 ةيناورألا ةعارزلا يف ةرشابم نولمعي ناكسلا لك نا وه هجتنتسن ام هصالخو

 اهدجن آيبسن ةيوناث تالاح كلذ نم ىنئتستو « مهتشيعم يف اهيلع نول”وعبو

 ؛كلذ ىلا ةفاضا ؛ ةيمئاورالا ةقطنملا ةحاسم تبسح دقو + ةبوقعي لثم ندملا ىف

 درملابيصن نآب نيبتب اذه نمو + ًاسرقت ًاعبرم ًارتم وليك هم/ غلبت اهنا مضتاف

 نم ءزحلا اذه يف ةيفاك ةحاسم ىهو ٠ ًاراتكه ١ر6 وه ةيعارزلا ضرألا نم

 ضئاف جانتال امناو طقف قمرلا دسل ال لقألا ىلع نيدفارلا يداو لوهس

 .ةيبيرقت ةروص ىوس لثميال مقرلا اذه نا عبطلابو ٠ آضيأ ةنيدملا ىلا فرصي
 هنتسبلا ةعارز لثم اهرثأ اهل ىتلا ةمهملا تاريغتملا ىلع قياس لصف ىف انللد دقف

 وسع ةيركلا ةحيولت لوصحملا جاتتا ةقالعو ضرألا ةزايح فورظو ةفيثكلا

 ءديعيلا يضاملا يف يف لاحلا هيلع ناك ام ةنراقم يف عفني دق ةيلوأ ةبنرم نم نيمختك

 تاءاصحا كانه نا الا « هنكمم ريغ ديعبلا يضاملا عم ةنراقملا نا

 ( ًايلاح ةرطشلا  ةميدقلا شجل نم ءزج ) وسرك ةقطنم نم ةدمتسم ةبسانم

 تددح دقف + نيدفارلا يداو لهس نم يبونجلا ءزجلا قمع يف عقت ىتلا

 45 يلاوحب (ةرطشلا  اياب) واب دبعم قئاثو ءوض يف « اهعرازم ةحاسم

 اهل بسحي مل يتلا يضارألل 5٠./ اهردق ةوالع كلذ يف امب ًاعبرم ارتم وليك

 مهنا ضرفي مهلئاوع عم صاخشالا نم 1؟٠٠ ديعملا لوح عمتحبو ٠ باسح

 نم رثكا وأ ؟٠5 كانه نأ انضرف اذاو ٠ ضرألا ىلع لوصحلل هيلع نول" و عب

 ايبا لسا ا دوار دياحيوب يابعدي

 (لفسألا ىلايد ميلقا يف ًادبأ ةمهم نكت مل) ةيليمكت : دراوم مهلئثاوعو نولعتسي

 مكب



 45٠٠ يلاوح ليعب نأ متحملا نم ناك دبعملا ضرأ ىلع يعارزلا طاشنلا ناف
 ةبسنلا يهو ؛ ًاراتكه ١ر45 لداعب درف لك بيصن نا ينعب اذهو ٠ ؟7 ةمسن

 ٠ رصاعملا عضولا نع اهيلع لوصحلا مت يتلا ًابيرقت اهسفن

 لسمشيال صخش لكل آييرقت اراتكه ١ر4 مقرلا نأب ركذتت نأ بجيو
 ٠ ةعارزلل ةلئاقلا نيغو رولا ضرألا نمضتي هلا لب 6 طقف ةيغارزلا تاخاسملا

 «نيتريخالا نيتئفلا عومجم نم ءيقثلا ضعب لقأ ةيعارزلا ضرألا ةحاسم ناو
 ةنس ةبأ يف عرزيام ةحاسم نأب ضرفت نأ لوقعملا نم هلعل ء ىرخأ ةرابعبو
 اهخرطب يتلا فورظلا لظ يف قمرلا دس تارورض نم ىئدألا دحلا ريفوتل

 ًاراتكه (هوا/) نع ًاريثك لقب نأ دبال نيدفارلا يداو بونج ىف روبلا ماظن

 بسح ب يعارز لماع لك نأب ًاقباس انيب دقف كلذ عمو ٠ صخش لكل

 ءعرزي نأ نكمي # ًاضيأ دالوآلاو ءاسنلا لب بسحف لاجرلا لمشال فيرعتلا
 [ظوحلم ًانسحت دعب نسحتت مل ةينقتب ةنس يأ يف تاراتكه «  لقألا ىلع

 ءالؤه لثم نم ةعبرأ ةلئاع لكل انضرف ولو ٠ ةيعانصلا ةروثلا هتجتنأ امب
 فاعضأ ةئالث جتتنت نا عيطتست دارفأ ةتس نم فلأتت ةلئاع ناف «لامعلا»

 ماقرألا هذه نيب قرفلا نا ٠ ةيساسألا ةيشاعملا تاحتتملا نم ايندلا اهتاحاح

 نيرذلا عمتجملا دارفأ ةلاعا يف لب بسحف ةيقاعتملا تامزألا ةهباجم يف عفنيال

 اذه لثم عمت دقو ٠ ةيشاعملا داوملا جانتا يف ةرشابم ةمهاسم اومهاسأل

 يداو' يف ترمهظ يتلا هيلولا يفعل تاو اضحلا لك ومن معد يف ضئافلا

 ضرألا راجنا نع ًاضوع لوصحملا نم ةصحك حرط ءاوس يضاملا يف نيدفارلا

 4 ةينيد زكارم يف ةيعوط ةمهاسم وأ مئانغ وأ بئارض وأ دئاوف وأ

 ةيورملا هةحاسملا ةمنتت» نأ نكمد يتلا معدلا ةعس دعا باسحلا اذه نأ

 انيجاكوروأ رصع ىف ىرموسلا دبعملا داصتقا . ١6. 197١ لميباد (9)
 م« امور © يناثلا ددملا 6 هيف ربخلا راثالا ةلجم : هوقبسس نيدلأ كوللاو

 ش . 75 56

 هو



سلا ةفاثكم قلعتت ىرخأ ةلكشم ىلا تافتلألا وعدت
 ءاهسمن تانطوتسملا يف ناك

 رهظت امك ندملاو تابصقلا قطانم ةنراقمب ةيلاثم ةروصب كلذ قيقحت نكميو

 ماع ناكسلا تاءاصحا يف اولحس نيذلا اهناكس عم ةيوجلا روصلا ىلع

 نأ نكميال ثيحب ًادج ريغص رسيتملا هيوجلا روصلا كيئازوم نكلو ٠ !ةيو,

 لوح ةفيثك ةروصب ليخنلا نيتاسب راشتتا نا ؛ لاح يأ ىلعو ٠ آيلمع نوكي
دج ًابعص ًارمأ وجلا نم اهدودح تيبثت لعجي ندملا مظعم

 ٠ ًأ

 (5 ).لودج

 اآ5ه1/ « ةبوقعب يف فئاظولاو « ناكسالا « ناكسلا

 | ىو ناكسلا نم نونطاقلا

 1 ةينكسلا تادحولا عومجم

 "را/ تسب لكل صاخشألا ددع لدعم

 ؟ردذ تيب لك ىف فرغلا ددع لدعم

 ١ (ةيوثم ةبسن) رجحلا وأ رجآلاب ةديشملا تويبلا ةبسن
 و ةيعانصلاو تامدخلا « ةيراحتلا ؛ ةصاخلا تاسس ّءملا ددع

 ا ةصاخ تاسسؤم يف الماك آتقو نولمعي نيذلا نيفظوملا ددع

 7-3 ' 2 ةيموكحو ةيرادا تامدخ ىف نيفظوملا دنع

 اننا ةيعارزلا ريغ فئاظولا عومجم

 ةيعارز ريغ فئاظوب نولاعي نيذلا ناكسلا ددع
 ههبو (رجأ بساك لكل ةلئاعلا ءاضعإ نم ةسمخ ضرف)

 (/. هكر"

 ٠ ٠ 110/8 < يزكرملا ءاصحالا ةرئاد « ةيقارعلا ةموكحلا : عجرلا )

 هموكحلا ؛ 151197 ةئسل ناكسلا تاءاصخحاأ نع تلقن ةموكحلا يعظ وم ماقرأ

 يبستنم لمشتال تاءاصحالا . 1140. « ةماعلا ءاصحالا ةيريدم « ةيقارعلا

 ٠ ( نيمثئادلا شيجلا
8 



 سابسمأ ىلع ةيرضحلا تانطوتسملا بلغأل دادغب نم تاءاصحالا رسينت
 عراوش لوط ىلع دتمت يتلا يحاوضلا قطائمف ٠ !951/ ةئسل ناكسلا دادعت

 ىوق نيب مهم ماحتلأل ةجبتت الا يه م دادغب نم بعشنت' ةديدج ةضيرع

 6 ملاعلا نم ىرخأ نكامأ يف اهرئاظن نم ريثك هذهلو ٠ ةيداصتقاو ةيعامتجا
 قيقحتل انديفي يذلا ناف هيلعو ٠ ركبملا قارعلا خيرات يف اهنم يأ رهظبال نكلو

 ةميدقلا ةئيدملا نثوكت ةلحم نيعبس ىلع انثحب رصقن نأ وه يلاحلا انضرغ
 تالحملا هذه ضعب دتمتو ٠ يبونجلاو يلامشلا نيديلقتلا اهبباب نيب ةروصحملا
 ىلا اهدادتما ىف لصت ىتح ةيقرشلا امهدودح لوط ىلع ةيلمعلا ةيحانلا نم
 ةفاثك اهيف لقت ةريغص ةثيدح قطانم مضتو ةنيدملل ةقباسلا راوسألا ءاروام
 ةحبتن ةينكسلا تالحملا نم ريثك ةفاثك تلق دقف كلذ ىلا ةفاضاو ٠ ناكسلا
 هذه ض”وعت نأ بجي نكلو ٠ ةديازتم ةروصب ةينكس ريغ تارامع ءاشنال
 1 يذلا يدايتعالا ريغ ماحدزالا نع لقألا ىلع ام ةجرد ىلا ؛ قاقحلا

 ىلع ديكاتلاو « ةرمتسم ةروصب ةنيدملا ىلا فيرلا ناكس قفدت هل ليبسلا
 ٠ دادغب ىف راقعلا ةفلك عافترأل ةجيتت ثدح يذلا قياوطلا ةددعتم تارامعلا

 مسو يلا سورا نم ةميدقلا تاللحملا هذه يف ناكسلا تافاثك حوارتت

 ع ناك ةفاثكلا لدعم ناف !ة5ا7 هنسل ناكسلا تاءاصحا انذخأ اذاو ه٠ ةمسن

 ٠ ( ًاراتكه ؟رؤاة/؟ه*رروه>ه) راتكه لكل ةمسن ١١؟ر*؟ « لقألا ىلع
 ليم ءوض ىف عبطلاب ةيمهأ رثكأ مقر وهو « ةفاثكلل يباسحلا طسولا ناو
 لكل ةمسن !؟مثبر» ناك ٠ ةددحم ةنيعم قطانم يف عمجتلل ةيموكحلا ةشألا
 , 29 راتكه

 ةحفصلا يف دراولا هكانس ونس لودج يف ةيوناث تاسوصتل ةهرورض كانه (؟)
 تالحملا دودح ةطراخ تلمعتسأ دقف 4 ٠ ١1505( دمحأ « هسوس) ةعساتلأ
 تاباسحلا هذه تلمش ذا . ماقرالا هذه باسحل 8 .ص يف ةدراولا
 ةفضلا ىلع ععب يذلا ةنئدملا نم ءزجلا كلذ ©« خركلا يف ةميدغلا تالحملا
 . ةيبرغلا
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نال قارعلا فر قوف ةرشتنملا ىرقلا وأ ةريغصلا ندملا تاءاصحا نا
 رسيت

 ةصعطاقم نم ليلد سابتقا يف رذعلا دجن دقف هيلعو ٠ اهتتراقم نكمي ةروصب

 ةعومجم « لقألا ىلع « سكعت ةقطنم يهو ٠ ةرواجملا (زاوحألا) ناتسزوخ

ما ةقطنملا هذه لغشتو ه ةيبرعلا ةغللا ةقطان ةريبك ةيرشب
 لهسل ًايفارغج ًادادت

ورظل ةهباشم ةيئيب آفورظ ةيساسأ ةروصب انل دعتو نيدفارلا يداو
 هقطنم ف

 ٠ ىلايد

 تنمضت (زاوحألا) ناتسزوخ يف ةئبوالل ةمهم ةثردح ةسارد تيرجأ دقن

 سرت 15 01 ينو هيت ناسيقم نسخت كيقارشمو ناعم تاءاععلا

 يف ًادئاس ناك عون اذهو ٠ جكيتش نع ةرابع تناك اهنم

 دض هرفوت يذلا عيفرلا ىنمألا عضولا بيسب نيدفارلا يداو تاهج رثكأ

 ةدحو» 50/4 دوجحو حسملا تايلمع ترهظأو ه ةيشاملا ةقرسو ةيلحملا تاراغلا

 هوه ىلع يوتحت اهلك ىرقلا ةعومجم نمض «ةشكسم
 ءلاح لك ىلعو + ةفرغ

كسل لمعتسي ناك ًابيرقت فرغلا هذه فصن نأ طظحالت نأ انل دبال
 ناسنالا ن

 ةيسن تناك نيح يف /١5ره نزاخملا ةبسنو ]/56 بئارزلا ةبسن تغلب امنيب

 نكسلا فرغ لدعم ناف كلذ ىلع ءانيو ٠ / ٠و تيناوحلاو /.ةر5 خباطملا

 ناك ةينكس ةدحو لكل فرغلا ددعل يباسحلا طسولا نأ عم طقف ١رس ناك

 مرد يواس ةفرغ لكل صاخشألا ددعل ىباسحلا طسولا ناكوه ةفرغ 5ر*

 بنكتا عهولا ىلع ةعلات ةداهش يهو ( هو» يسايقلا فارحنالا ) « اصخش

 يباسحلا طسولا حبصي كلذل آعبتو ٠ اهيف حالفلا هنم يناعي ناك يذلا

 ةدافتسالاو ىرقلا تاحاسم باسحبو ٠ 2320 اصخش هوا ل ايواسم ةلئاعلا مجحل

 ةقطنم يف ةنطوتسملا ضارمالا ةئيب . ١958 .ل .يج .ن « ازيلمرح (ه)

 يف طيطختلا ةمظنمو ءابرهكو ءام ةرئاد ىلا ريرقت . ةهدئارلا ةيئاورالا زد

 . «ةئ زيلحتالاب» .دراوملاو ةيملتلاةسسسؤؤوم : كروب وين « «زاوحالا» ناتسزوخ

 ٠ !/86 - الا/ ص ؛ هسفن عجرملا 1
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 ةعومجملا هذهل ةفاثكلا ىدم نأب رهظ, انل اهرفوت ىتلا ةيناكسلا تاءاصحالا نم

 يباسحلا طسولا ناو راتكه لكل ةمسن وه ىلا + يلاوح نم حوارتي اهلك

 ةصاخشلا فورظلا نأب انمكلس ولو + ًاسرقت ةمسن اسيل يواسي راتكه لكل

 ريغ ضرألا رامثتسا لاكشأ نم دحلل عزنت ةيعارزلا ضرألا راجئتساب ةلصتملا
 ةفاثك ةلق ىلع ةتبلا ليلد دوجو مدع ظحالن نأ ديفملا نم كلذ عمو « ةجتتنملا
 مغرلا ىلع ةيرضحلا زكارملا يف اهنع ةريغصلا ةيعارزلا تانطوتسملا يف ناكسلا
 اذاو هةريغص تانطوتسم ىف ةيشاملا نم ريبك ددع تامزلتسم ريفوت ةرورض نم

 رصاعملا تقولا يف نيدفارلا يداو لهس تانطوتسم يف ناكسلا تافاثك نأب
 ع ريغص ليلد ىوس كانه سيلو « راتكه لكل ةمسن ؟ه٠ ١١6 نم حوارتت

 ٠ مظعأ ةفاثكو

 ةاينألا اهعومس تداسن» ىلا تاسلسلا راقعالا ظبي. ذخال نأ ىقب
 ةقيقح مويلا ثحبصأ دق ةرقتسملا ةعارزلا تناك اذاف ٠ تانطوتسملل ةرصاعملا

 ىستلا ةيعيبطلا دودحلا ىلا مقاولا يف دتمي يرلا ناك اذاو « ةقطنملا ىف ةماع

 ءدكوتت نأ انل دبالف « هقيرط يف رئاس قوسلل هجوم فيثك جانتا ىلا قمرلا دسل
 ةرييك ةجردل « هذه ىزعتو ٠ ةثدح تافص اهعيمج هذه نآب ؛ لاح يأ ىلع

 ةزيمتم ىوقك ةرحانتملا ةيلبقلا تادحولاو « ةوادبلا لالحمضا ىلا ؛ عبطلاب

 هتضرف يذلا يسايسلا رارقتسالا ىلا هرودب ىزعب اذهو « فيرلا حرسم ىلع
 عم كبتشت تاروطتلا هذه عيمج نكلو ٠ دادغب يف ةدعاصتملا ةيزكرملا ةوقلا
 مل اهلعلو ٠ ةطيسب ةجيتتو ببس ةلسلس ن"وكت امم رثكأ ةدقعم ةروصب اهضعب
 تاضقاتتو ةريثك تافهقو اهتفداص لب ةمكظتنم ةروصب مدفقتت

 دادغب ىف ةيلمعلل ةحيرصلا ةيسايسلا ليصافتلا زكرتتو ٠ تالطبمو ةيلخاد
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 ٠ ؟”ةرضاحلا ةساردلا لاجم نمض مقتال اهناف اذل « ةينامثع ةيوشانل ةمصاعك

 ةنئداهملا نع تأشن يتلا ةيفيرلا ةيحانلا دنع اليلق انه فقونت نا بحجب نكَلو

 ةطلسلا مايأ ذنم لفسألا ىلايد ميلقأ هب "رم يذلا عارزلا ويتلاوب ةنركمفلا

ف اهنم لمأ ال ةنيهر درجم سيل « يفيرلا داصتقالا موهفم نا
 تاعارصلا ي

 « هنودعو ءاسؤرلا هظحالب رمأ وهو « ةلقتسم ةميق هل ءىشك نكلو ةيسايسلا

 «نييبروألا نم لئاوألا ةلاتحرلا ريراقت نا ٠ ةيخيرأتلا قئاثولا يف ءطبب غزبيو
 نسم ًاعيرس نورمي ؛« ىطسولا روصعلا يف برعلا نييفارغجلا رثكا لثمك مهلثم

 ٠ امهنيب دئادشلاو قيرطلا لوط نع ليلقلا ىوس نوزكذيالو ىرخأل ةنيدم

شنت تالجملا تناك نأ رشع عساتلا نرقلا فصتنم لحب نأ لبق ردن ذا
 ؛ د

 قرط « ةيلاخلا ودبلا بوهس كلذ يف امب لصتم فير روصت « ةقد اهرثكا ىتح

 ةيلخادلا ةيعارزلا تاحاسملا قيضو عاسنا « جاححلاو راجتلا لفاوق تاراسمو

 ؛ عبطلاب مهفي نأ نكميال ديازتملا يعولا اذه ناف مث نمو ٠ لعافتم لك نمض

 نم ءزجك ىري نأ بجي نكلو « يلمعلا يسايسلا داصتقالا يف نيرمت درجمك
 ٠ ةثيدحلا ةساردلل عاو رايق

 ىلا هخيرات عجري « ىلايد ميلقا ةلاح يف « عفان ثيدح عجرم لوأ لعل

 ىلا دادعب نم هرفس ءانثأ ىأر هنأ ركذي ذا ه يناللأ رئاز هعضو م1614 ةنس

 لصتت ندم ةدع ىأر مث نمو ؛ ةديج ةروصب ةعورزم الوقح الامش لصوملا

 «٠+٠لسعلاو ذيبنلاو بوبحلاب ةينغ ضرأ ىوس دجأال نأ تعقوت اذل «ةلجدب

 رطسضا امم ةلحاق ةيلاخ ضرألا تحيسصا كلذ نع اندعب اذاو

 ناو ىتح مهيقب أجام نم ةدافتسالا نود ءارعلا يف مهمايخ بصن ىلا هتعامج

 )/  )0.اه .نس © جرجتول . 1596 ءاه .نم 4 مج رجس ول 11865 .

 ةيه



 ودبي نكلو « 290 ءيثلا ضعب حضاو ريغ هلاوجتو + ىرقلا يف رفوتب امم ناك
 ىف ةفورعم تناك ىتلا ؛ ةلصتملا ريغ ةيلخادلا ةعارزلاو ناطيتسالا طامنأ نأ
 كرت اسرق 0 فصن دعبو ٠ 257 نالا ةدوجوم « ةريخألا ةنمزألا

 ةقيثو « ًاكاردا لئاوألا نيرئازلا رثكأ نم وهو يلاف اليد ورتب
 اننا رق لطد ادكما ىلع ىلا دك رمي اناناق نق تقلا لامعا ىلا ناسا نمت
 ىلع فرعت نم لوأ هنأ ودبي) ىلايد رهن ربعو ٠ 207 ناريا ىلا آهجتم ميدقلا
 « زرهب ةيرق دنع ( تودوريه هركذام بسح د 692068 0 سيدنج رهن
 : ةصاخ ةعارس ضرألا حطس رهظم فصوو

 6 لباب نم هربع انرفاس يذلا « فيرلا اذه تدجو دقل

 نكامأ ةدذع ادع اميفو ٠ أدج ًاأاطسبنم

 تناك هته ةرشك ءازحأ نأف « ًادح ددعلا ةليلق ةلوهأم

 هذه نكلو ٠ رفقمو لحاق اهريغ ًاريثكو ةعقنتسم

 ريغ تناك ناو ىهف + اهتعيبطب ةرفقم ريغ ضرألا

 رودهلاو تالا نم ةريثك ًاعاونأ ىري ءرملا ناف ةعورزؤم

 ٠ ناكم لك يف ًاديج اومن ةيمان ةيربلا

 رظنا ) ًاددع ريكا عقاولا يف نوحبصيو « ةلاحرلا دفاوت' رمثكس املبيو

 لمحت يتلا قئاثولا 2 (ىلايد ميلقا ندم نع مهفاصوأ درت ثدح م لصفلا

 ع ةيحان نم دعب ىلع ةيسرافلا ندملا ادهاشم دعب اميف ركذو(4)

 طخ نكلو ©« ( 5 نيرمح لبج لامش) نيميلا ىلع عقاولا يف نوكت نأ بجي
 . ادج حضاو قوقاد ىلا دادغب نم ماعلا ريسلا

 ©« تروفكتارف © ةيقرشلا لودلا فصو . 16م5 . تراهتويل « فلوقوار (5)
 5 ا د ١١.5 ص يناثلا ءزجلا

 .ا/:؟ 2 ١541١ . اليد ورتيب « ىلاق )٠١0(
 75 ععأ لذ ماعاعم 06115 211 11 جعا1عغ عتصم, 0ع5دعت1 1 02 171 0

 اح 1هطاعنع ةخةتسصتلا] 1

 . م1558 روأ اباقبو م1115 ةنس لباب اياقب راز يلاطيا ليبن وهو
 . يلدنم رهن هب دوصقملا نأ ىلا ضعبلا بهذ نأآو ىلابذ رهن  ىسدنج هي
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 ةدم ةتماص لظت ةرجوملا ةليلقلا تاعابطنالا هذهل ةلئامم فرلا نع تاعابطنا

 عا ٠ ًابيرقت نمزلا نم نينرق

 ثكرقلا رخاوأ“ يف رثكا دادعاب ةيئاث روهظلل تاعابطنالا هذه لثم دوعتو

عم نم اضيف لقنتو ؛ رشع عساتلاو رشع نماثلا
 داصتقالا نع ةيفصو تامول

لب ام نود هنأب ًاقباس دقتعي ناك يذلا ىفيرلا
 يساموليد" أذهف ٠ ٠ رئازلا هظح

ىلا (زومت ٠*8 ةيحان) ضابع يلد نم وفاسم ىسنرف
 بتكيل « الثم « فقي دادغب 

طحم يهو .٠ دي »ني ةلخودلا ةيرق نع هتاظحالم
 ةهلجد ىلع عقت قيزطلا ىلع ة

 ٠ هتياغ نم لامشلا ىلا تاعاس ينامث دعيتو

 نيا اهب كست م ةانال ةركمةلغومل] رق و

 نضطقلا امأ ٠ آبيرقت ليخنلا ةعارزل اهلك ةصصخم

 يف عرزتف ةداتعملا بوبحلا لكو زرلاو مسمسلاو

 ٠2117 ةرواجملا ةيورملا :لوقحلا

س رشع يضم دعب ةلخودلا ةيرق نع ةيئاث عمسنو
 هده تفتو ذا تاون

 ريشيو « ةيعارزلا اهتيجاتتا ةعس ىلا رهنلا قيرط نع رفاسم « يزيلجنا ةرمل

 : كلذك ةرواحم ندم ةدع ىلا

 رق انلصو رهظلا دعب فصنلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف

 مالا فو +٠٠ ليختلا نيتاسس ةطاحم يهو « ةيدنسلا

 ةيرقو « ءاملا نم ةريبك ةحاسم اننأر فصنلاو ةسداسلا

 اهب طيحت « ىرسيلا ةفضلا ىلع عقت هديوس ىمست

 معسل

 نم يف رشلا قيرطلا يف ةلجد ىلع ةمئاق ةرماع لازتال ةبرق ةلخودلا ديد

 ظ ٠ ىلعالا 0 ىلا فاك

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف تالحر . )م.7 م. .ج © هيفيلوأ (11)

 نم ىلوالا تسلا تاوتسللا يف ةموكحلا رمأل تمت 0 رصمو

 5 «ةيسنرفلاب» ". و : 54 نسراب... سلطأ. عم تادلجم 000 ةيروهمجلا

 دو



 دنعو ؛ توتلاو نيتلاو شمشملا راجشأو ليخنلا نيتاسب
 ةفضلا ىلع ةيروصنملا ةيرق انلصو ةنماثلا ةعاسلا
 :ةلخودلا ةقطتف انلضو لللا فصضصتنم.دنعو ه .غرسلا

 + جاك ةاةوش ةيونشاب قطان رثكأ اهنا .ليق ىلا
 رشع ثلاثلا مويلا نم آحابص ةسماخلاةعاسلا يف اتلصوو
 ىطغتو « ىنميلا ةخفلا ىلع ةعقاولا ةيداوس ةيرق
 قيرطلا ةيقب ةلجد يتفض خيطبلا قئادحو ,نماكملا

 , 20 [برقت دادغب ىلا ةمرقلا هذه نم ء ةلك

 لمعت ىتلا ريعاونلا يه انه اهلا راشملا « نئاكملا » نوكت نأ ضرتفو
 اهنآ ولو ةقطنملا ىف دجوت لاوتال يهو « ( دورك ) اهترادا ىلع لاغبلا وأ ريمحلا
 ؛ رهتلا نم فاقضلا ىلا انرظن اذاو ٠ ةلجد فافض لوط ىلع لمعتست دعت مل
 ىلع يغطتو ءعبطلاب « فافضلا محزت ةهكافلا قئادحو ةعورزملا لوقحلاىرن انئاف
 ع اسسن ةدودحم ةعورزملا تاحاسملا نا انل نيبن رظنلا انعمأ اذاو ٠ اهرظنم
 اذاو ٠ لخادلا نم روم ضرأ اهب طيحتو ةسيئرلا لوادجلاو رهنلا نضتحت
 يعارزلا جاتتالا لك نآف « ةلجد فافض ىلع ةرشابم دتمت ةقيض ةقطنم انتتتسا
 كرت دقو ٠ صلاخلا لودج وه دحاو نابرش ىلع دمتعي ناك هفصو قبس يذلا
 : نأب ًانيبم ١81 ةنس يف هل ًانيمثت تكوقتانك 8106 جر سويدالك انل

 ةعارزلل هايملا يقتسف تناك ةبرق نيتسو نيتنثأ
 ةلجد امأ.نالا ظفل درجم ىرقلاهذه مظعم حببصأ دقو هنم
 ةدعاق هحبغنب ةيرق دعنو +ضرغلا اذهل حتلصي الف هسفن

 اليمني رشع دعب ىلع ةلجد فافضىلع عقتو«ىرقلا هذه
 بيس ابرقت نالا ةروجهم يهو ؛ دادعب: نع
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 هستاآطو تحت حزري يذلا ميظعلا فسعلا

 تيل ةئام .نم نوكتت' ةبرق « شروحلاو ٠ نوحالفلا

 هجيعني نع دعبتو ؛« اهتهكاف قئادحب رهتسشت

 ؛ ًامضيأ ةلجد ىلع عقتو لايمأ ةئالث ةفاسم .

 يف عسقت بهبه « شيوحلا نم ةبيرق ةلخودلاو

 ؛« شوحلا نم لايمأ ةتس دعب ىلع ءارحصلا

 شوحلا نع لايمأ ةتنس ةيروصنملا دعبتو
 ةفاسسم ةيدعسسلا دعبتو « ةلجد ىلع عصقتو

 ةلجد ىلع يهو « ةيروصنملا نم فصنو لايمأ ةثالث
 ةدعو .( نملاخلا ) ةواتلدو.ةيدعسلا امأ « آشيأ

 ٠. ىلايد رهن ىلع عقتف ىرخأ ىرق
 ةيقب اما (ءالولج) ةيروصنملا برق نطقلا ضعب عدزبو

 ٠ 21 شئاشحلاو حمقلاو ريعشلا لمشيف عرزي ام

 دودح نا ةنس نبرشع دعب 0 8 1آءاطضعط يزيلجناالا حاسملا دجوو

 ليخنلا نيتاسبو ةهكافلا قادح فلخ رم نأ دعبو « ابيرقت اهسفت ىه ةعارزلا

 دتمب هل دودح ال ًاقفأ » .فصو ةرشابم دادعب نم لامشلا ىلا ةلحد ىلع ةدتمملا

 صلاخلا لودج ىرق أدبت انه ٠ ةدكدجلا ةيرق ىلا لحاق لهس ربع « الايمأ

 ةيرق ىتح لامسشلا ىلا آبيرقت اليم ١5 ةفاسملا لدبتت قيرطلا نآب » « ركذو
 ميظعلا رهن ىتح انه نمو ٠ « صلاخلا ىرق رخآ وأ ىلعأ ربتعت ىتال ةيدنسلا

 ىلعو ناتسدرك يف نكسلا رابخأ . 1875 © سميج سويدالك « سر (15)

 نع ريرقتو دادغب ىلا ةلجد يف ةلحرلا رابخأو « ةميداقلا ىونين عضوم
 : 30 6-0-5 (هتلمرأ امهتررح) نآءزح ٠ نسل ويمس ريو 0 ىلأ ةرايز

 . (ةيزيلحتالاب» . 165

 اهيف ةيقرشلا دنهلا ةكرش ميقمو ةرصبلا يف ماعلا يناطيربلا لصنتقلا

 .٠ م١141 ةنس لباب اياقب راز . 18.17 ماع

 هك



 ٠ («ةمشك وبدأ » برع اهتعارز ىلوتن ةعورزم ةريغص تاحاسم ىوس لجسي مل

 ىلع لحر هبش مهناف هيلعو بصقلا نم خاوكاو مايخ يف شيعت ةعامج مهو
 ,٠ ؟40١لقألا

 ةيادبلا ىف قيرطلا اذه تعبنت كوكرك ىلا ةلحر نع بيرقت رصاعم ريرقتو
 : يقرشلا لامشلا ىلا (زومت ٠# ةيحان) سابع.يلد وحن .ةدعتبم تعرفت مث

)14( 

 ه) ١(

 ناك حايصلا يف هب انررم يذلا لهسلا ءزج نا

 نم ديدعلا ضرألا يورت « ةديبج ةعارز ًاعورزم

 دوحو مدعل ًاميظع ًابعت انل هذه تيبس دقو « لوادجلا

 ناك و6 صلاخلاىمس «لوادجلاهذه دحآو ءاهيلع روسج

 لودجنم جرخب نكمل ول «رهنل ًامساكلذ نوكب نأنكمي
 نم ىرخألا ءازجألا امأ ءء.٠ هيف يرجي نأ نم الدب

 سباب لغدب ةاطغم وأ « ًايلك ةلحاق تناكف لهسلا

 طاقت ىفو ٠ دوقولا نم اهتجاحب ىرفقلا دوزي,
 دريس نأ نكمي لهسلا نم ةفلتخم

 ةطاسوب ىرقلا نم ريثك عضاوم ىلع

 كانهو انه انيأرو « اهب طيحت يتلا ليخنلا راجشا
 اهسفت ساسع ىلدو ٠.٠ الزعنم اصح رض

 . 0*29ءارحصلا طسو يف ديحو لزن نع ةرابع

 يبونجلا ءزجلا عاضوأ ل. !". 65 زنوج ديقعلا تاركذم فصتو

 .ءارماسو دادغب نيب ةلجد رهن نم ءزج نع ةظحالم . 18755 .ب .ه « جنل

 . لا 9١:5 . ندنل . ةيكلملا ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم
 ناتسدرك « اينيمرأ ربع ةلحر رابخا . 181. . ويتاروه ©« تيجنوس
 ٠ كروب وين ٠ ناءزح هو. نب رهنلا نيب ©« سراف

 . («ةب زيلحتنالاب» . 15 ١586 ؟



 ٠ ةلماك ةطاحا اهب انطيحتو ًامامت رشع عساتلا نرقلا فصتنم ليبق ميلقالا نم

 رهن بصم نم ىرسيلا ةلجد ةفض ىلع ةدتمملا ةقطنملا ناب هفاصوا ىف ءاحو

 لخاد ىف هتلحر ءانثأ ظحالو ٠ ةمكئاد تانطوتسم نم ولخت توكلا ىلا ىلاءد

 ببسي دادغب ةئيب مهتبذج دق هقوط رمش ودب نم هناكس نأ م1844 ةنس ميلقألا
 نم ليم ٠ مطق هنآ بنك دقف هيلعو ٠ ةفححملا تئارضلا رادقم ىلع فالخلا

 ٠ 2؟0١21هتعامج ادع اممف رخآ ًاناسنا ىرب نأ نود « توكلا كرن نا دعب « ةقطنملا

 : الكاق رمتسسو

 راثآ نايعلل رهظت تأدب ىلايد رهن نم انبرتقا امدنعو
 هذه نكلو « ةيئزج ةعارزو ناسنألل رقتسم نكس
 ثسيحب ًادج ةريقف « ام امو. ةيصخ تناك ىتلا ةقطنملا

 لايمأ ةرضشع ةفاسم دتمت ال ةيعارزلا ةعطاقملا نا
 نمأ نام ض .مدع لنا ٠ ةمصاعلا بونج

 لوقحلا دادتمال ةيجراخلا ةرئادلا ىف رهظ ةيكلملا

 نا لاه لك يلغ.». ىلا نونل ةيوتحلا ةفسفلا كرو
 «نيبتو «ريعشلاو حمقلا نم ةديج لصاحم جيتنت لوقحلاهذه

 جاتا يف ةقطنملا تاناكمأو ةبرتلا ىنغ « لقألا ىلع

 قرشلاىلا ةميدقلا لوادجلا اياقب نا ءاهدحو بوبحلا

 .ةفلاسلاةيوصخلا وع قطنت قكاذملا نه قرشلا بونعلاو
 ةليلقلا ةيهاولا مقبلا عم ىسأب ضقانتت يتلا
 رضاحلات ىولايف اهراوحب ىرت نأن كمي يتلا ةدعانتملا

 )١1( ناسين يف اهب ماق ةلحر رابخأ) ال” .ص .ا١ ١مهال .ج « زنوج /١85 ©

 ديدحت لجأ نم ؛ ةيدنهلا ةيرحبلا نم « زنوج سكيلف سميج ردناموكلا
 مقر يبموب ةموكح تالجس نم تابختنم . ميدقلا ناورهنلا لودج رثأ 7(«(

 «ةئ زيلجتالاب» 01 1 م71 نك 1
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 ؛ ًادودشم ًاكلس تناك ول امك « ةقيضلا يرلا تاونقو

 نأ لفطل نكمي ثيحب ل  رضاحلا ليج اهماقأ ىتلا
 : ةلئاهلا يضاملا لوادج عم ةنزاقملاب  اهربع وطخي
 , 23١7 انمامأ طاطحنالا ةروص مسحب امم

 قرشلا ىلا ةعقاولا ةيلاخلا ةالفلا ىلع رضنقت مل ةلثامم تاعابطتأ لجسو

 يوارحصلا لهسلا تلمش نكلو طقق' لفسألا ىلايد نم يقرشلا بونجلاو
 رسيتن ملو + آضيأ ىلايدو ةلجد يرهن نيب دادغب نم لامسثلا ىلا عقي يذلا
 لزن يف ليللا ىف فقوت عم « ةحلسم لفاوق ةيجصب الا نيتلاحلا يف رفسلا

 ا ا ل لل ل

 ؟ ا ظ ْ 1 يي

 انملع رقع عساتلا نرقلا نم ةريخالا دوقعلا يف نيرفاسملا ةدايز عمو
 نمو ًادج ةئيطب ءدبلا ىف تناك ؛طمنلا اذهيف لخدت تأدب ىتلا ريغتلا رصانع نا
 يلد ىلا دتمملا قيرطلا لوط ىلع ندملافصوو بقاعت يقبو ءاهتعرس تديازت مث
 نيتاسسرلاو لوقحلا تيقب ذا ٠ مام ةنس ىتح عقاولا يف ريغت نود سابع

 1 لطب تاحانم تقوم زاقألا فاقع ضعت وا ةركيم قرت كرج مدكت

 ٠ ىلايدو ةلجد نيب ةمقاولا ةقطنملا يف ةيلاخ « ودبب ام ىلع

 اهنوك مغر ؛ لازتقال ( زوم م”. ةيحان ) سابع يلد تناكو
 نع ةرابع « ميظغعلا جنحلا قيرط ئلع لفاوقلا تيب الزن

 حلال 0 ل وام

 | 0 . ل7 ص ؛ هسفن عجرملا (10
 .سرافو ايكرت دودح ىلا ةلحر رابخأ) 1؟8 . ص .ب 1م8هال .ج ؛ زنوج (14)

 . ((]8 175 .ص 69 مقر يبموب ةموكخ تالجس' نم تابختنم
 ظ . «ةب زيلجنالاب »

 . ندا د ب يول ا ع امال . ناتارح <« يريح (15)
 ١ ٠ ..” . «ةيزيلجتالاب» .
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 ىلايد نين ةدشلا ىسشارألا ناكس لك :دتستمد كن ريح ةثعب تلحس دقو

ك مه «طقف (؟16*) وه مهددع نا تدجوف ةلجدو
 هيرج رثمش ةليبق دارفأ ل

 يعارز عوربشم لوأ ءاشنا آضيأ تظحال دق كنريج ةثعب نكلو ه (؟*)ةصرعلا

 نيضرالايرل راخبلاب لمعت نيتخضم مدختسن ةعطاقم « مهمو ديدلج عون نم

 هسمن تقولا يلاوح ىفو ٠ 277©2ةلجدم هاقتلم برق لفسألا ىلابد ىلع ةدتمملا

 ماقمئاق اهمكحي ةديدج ةيكرت ةيوناث ةيرادا ةعطاقمك ةيزيزعلا ةنردم ترهل
 نم زنوج سكليف هدافأ ام ىلع انعلطأ نأ قبسو ه 2077 يكرت

 هلك ميلقالا نأ

اد ةنطوتسم ىلا « ةنس نيثالث لبق « رقتف ناك
 ٠ ةيمك

 دقف ٠ ةرشابم ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب كلذ نم رثكأ ةروصلا تلدعتو

 ةريعص ندم ةدع دادعب نم بونجلا ىلا ةلحد دادتما ىلع دوجولا ىلا ترهظ

 يلع تف رت: اهني كيور قرونلا كيرطخ كئاكوو ةنحلار ةنيدم درجم ال ةسئاد

 ةطرشلا نم ةززفم رخال نيح نم اهيمحتو « كارتألا نيفظوملا ضعب ًانايحأ اهترادا

 اهنأ ىلع ًايكزج آريسفت ندملا هذه روهظ رسب نأ نكميو +« ( ىطياز ) ةيئدملا

 نحشل طاقنو « ةديدجلا ةيرهنلا رخاوبلا ةراحتن مزاللا دوقولا ةثيعتل تاطحم

 نكلو « اهب ةطيحملا لئابقلل ةيراجت عيزوتو عيمجت تاطحمو يربلا سوسلا قرع

 ٠ ةلجدو تارفلا ةقطنم يف ةينقتلا تاساردلل ةلمح . ١ ا/ه . كنريح ةلمح (؟.)

 .اةيناملالاب» "3-6551 ءاعو د 4ع ددع . ةيفارغجلا نامرتيب ةلحم . ناءزح

 نكمي 6 نيتلاحلا يف دادغب !دعاميف مويلأ نراقملا ةقطنملا ناكس ددع نأ

 يلكلا ناكسلا ددع ةيوس انعمح اذا © !9مال ةئس دادعت نم هباسح

 يتيحات يف فنرلا.ناكسو « ىلايد ءاول نم دعس ىئيو صلاخلا يتيحانل
 وأ 4 ةمسن 149/989 ىواسب اذهو . دادغب ءاول نم ةداركلاو ةيمظعالا

 2: تيما ةقف ة. ذنم ةقطنملا يف ناكسلا ددع ردقب ةرم 4 ىلاوح

 . 39178 51 . 141/8 « ناتارج « يريح (5)



 ةقطنملا يف دجوت ةعارزلا نكت مل » م1515 ةنس ىتح هنأ ؛ الالم
 تناكو « يرلا لكئاسو دوجو مدعل كلذو ةرشايم اهل ةرواحجملا

 ٠ 29 اهنم آبيرق شيعت يتلا ةقوط رمش ةليبق نم اهيلا يتأت ةنيدملا تازيهجت
 ىلع ةيعارزلا يضارألا ضعب ل تأدب « ىرخأ ةيحان نمو
 تاضفختملا يف ةدعابتملا ةعارزلا ضعب ركذ درو هنأ ىتح « رهنلا فافض دادتما
 سملت تقولا اذه ىفو ٠ ©9لفسالا ىلايد نم قرشلا ىلا ةعقاولا ةيلخادلا
 ةيئاورا ةعارزل قيض طيربشك رهظت ةرقتسم ةيعارز ةقطنم يف عسوتلل اليلد
 ةيوتشش ليصاحم عرزت ( ناويحلا اهريدي ءاملا عفرل هلآ ) دوركلا ىلع دمتعت
 رهن بصم ءارو ام ىلا ةلجد يىتفض لوط ىلع ادعص دادغب نم دتمت ةيفيصو

 لازتال يرلا تاخضم نأعمو ,050(نئادملا) كاب ناملس ىتنح آسسصو (90هيظعلا

 دعتو هاهي ةدوزم .لوادجىلا رخال نيحنم ريشن رصعلا اذهتالحر نأ الا ؛ةردان
 دقف ؛ ةعضاوتملا ةيادللا هذه دعبو ٠ ةلجد لوط ىلع دوسيس ال رئاشب هذه
 لزللا ةديج ةعفترم ةيلاخ ضرأو صيخر دوقو ىلع لوصحلا ةيناكما تعجش

 ثلاثلا دقعلا ينس لالخ ةعارزلا نم زارطلا اذه ومن ةعرس ىلع راهنالا يذاحت
 م ءافعالا تازابتمأ ديدمت ىوس يم وكح زفحم نود نرقلا اذه نم عبارلاو

 اهنأف رضاحلا تقولا ىف تاخضملا اهيذغت ىتلا لوادجلا امأ ١ 297 بئارضلا
 ٠ ميلقالا يف ا ضرألا ( :/,44ره ) « انركذ نأ قبس امك « نوكت

 لوادج ةكبش نمض لقأ ةعرسب هقيرط ذخأآب ناك رصاعم عسوت كانهو
 ٠ نيردح لبج جيجفا فحل دنع رهنلا نم اههايم دمتست يتلا يحيسلا يرلا

 « نب رهنلا نيب باتك .٠ |7151 2( تارباخملا مسق « ةيناطب رملا ةيلآريمدالا (؟59)
 5 «ةيزيلجنالاب» | 1 7 ندخل. تادلحشس

 11 ندا ةحبعل عجرملا (؟9)
 < 13 0 (؟ 5)

 .ة4 7 0 صا لا (؟17)
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دجلا هذه ىلع دمتعت يتلا ةعارزلا دودح ةماقا نكميو
 ةيبيرقت ةروصب ةيناث لوا

 دنع رهاظ لكسب هذه تعسنا دقو ٠ م1مب؟ ةئس يلاوح يف هيلع تناك امك

 رثع عساتلا نرقلا دودح نيد طسو عضو ىلا ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةياهن

كش) رضاحلا تقولا يف هيلع يه ام نيبو ايبسن ةتباثلا
 ةيلعفلا ةيلمعلا نا + ١( ل

 برحلا دعب ةموكحلا ةيانع نأ أميو ٠ ةحضاو ريغ لاودجلا اهب تدتما ىتلا

 مظاون ىلع ةرطيسسلاو ءاشنالا ىلع « ودبي امك  تزكرت دق ىلوالا ةمملاعلا

 بارتلا نم ماقملا سطاغلا دسلا ( ؟كا ١507 يف ) لادبتساو لوادجلا

 مثاد ءانبي آمامت نيرمح لبج نم بونجلا ىلا ىلايد رهن ضرع يف ةفرطلاو

 تناك لوادجلا بئانذ ةلاطأ نا ودبي اذل « ايونس هديدجت تايلمع مم صلختلل

يلق ةدايز لكش يف « بلغالا ىلع « منت
 ٠ دارقتا ىلع ضرالاك "الم اهب موقي ةل

 ةسيئرلا لوادجلا ةنايص ةيلوؤسمو هايل عيزوت ىلع ةرطيسلا نا

ق « ةبوقعي ترهظ دقو ء ةيجيردت ةروصب الا رقتست مل
 «تفولا اده نم ةدم لب

 ةيئاورالا ةعارزلا نم ةسانتملا ةريبكلا ةيلخادلا ةحاسملا هذهل ةسيئر ةئيدمك

 حوارتي ددعب م١151 ةنس يف اهناكس نكمخ دقو ٠ لوادجحلا هذه اهيدغت يتلا

هريغو دادغب عم ةلمهم قرطبو ًآيقرب طبترت تناكو ءاةمسن هء+٠ 4٠٠ نم
 ا

 ةبوقعب رومت نا دليفزره ظحاأل دقف دعبو ©90ةريغصلا ةلخادلا ندملا نم

نأ عم ردصت الو ةيلاع ةميق اهل نكت مل م19 ةئس ةياغل
 ءزبخلا دعب « نوكت اه

 ةصصختتم ةقطنمك ةبوقعب روطت نا ه وبلا ءاذغ رقانفم مهأ نم ًاردصم

 نكي مل لبقتسم وحن اهاجتا نوكت ناك دادعب قوسل ةهكافلاو رومتلا جاتئاب

 كاذنآ دحأ هروصتي
 ٠ ] ٠

 ىف هيودبلا لئابقلا نم ةسيئرلا ةعومجملا نأ وه هتلحالم ردجحت' اممو

 51١ ٠ .ص . 1967 .اه .س © جرجنتول (؟4)
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 هذه دعبو لالخ ًاعارز اهدارفأ حبصأو ترقتسا دق تناك « هقوط رمش « ةقطنملا

 تقو يف مهلاح ضيقن ىلع « م15 ةنس يف اوناك مهنا لوقلا نكمي ذا ٠ ةدملا
 ٠لامحلاو ةسشثاملا نوبربو مسمسلاو ةردلاو ريعشلاو حمقلا نوعرزب)» م زاوج

 .20«نايحالا ضعب عيبرلا يف نولقنتيو ةسيئر ةروصب مايخلا يف نوشيعبو

 ةلجد ةفض ىلع ةدتمملا ةديدجلا ةيعارزلا ةقطنملا ىف ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةياهن
 ىلاةريغص تاعمجت مهل تناك امك «توكلا ىلا (نئادملا) كاب ناملس نم ىرسييا
 دقو250٠(ناعنك)ت ورهم لودج بئانذ ىلعو ناورهنلاةب”رب ربع كلذ نملامشلا
 ةاعرلا ىفتخأ دقف ٠ دعبأ ةجرد ىلا ةثيدح تاونس ىف ةيلمعلا هذه تمدقت
 ىلا « لاح دق ةعارزلا راشتنا نأ ىلا كلذ ىزعبو + ةيلك ميلقالا نم نولئاجلا
 رفونت يتلا مهناعطقل ءالاو فلعلا رداصم ىلا اقيص لوصولا نود « ريبك دح

 عاوز ةدهعب مويلا ناعطقلا ةيبرت تحبصأو ٠ ةسيئرلا ةيئاملا يراجملا لوط ىلع
 ىرخالا ةيليمكتلا ءاذغلا رداصمو فلعلا ليصاحم تذخأ امك « ةيلك نيرقتسم
 يعارملا سفانت ءارضخلا ريعشلا ناقيسو بوبحلاو حمقلا ليصاحم ناقعأ نم
 عيب رلا يف ىرت لازتال ةرثعبم ًامايخ نا عمو * اهتلاعأل سيئر ردصمك ةعساولا
 اهذاختا نع اوعلقأ دق سانلا نأ الا « ناورهنلا ةقطنم نم ةيلاخلا يضارألا يف
 مهعابتاو خويشلا نيد ةلداشملا تامازتلالا هذهف ٠ ىرخا نكامأ يف مهل نكاسم

 ضيقت ىلع « ادبأ اهيلا تفتلي دعب مل (ةفايضلا راد) فيضملا ىلع قافتالا لثم
 لئابقلا ءاسؤر ءانبا ذختا ثيح لفسالا وأ طسوألا تارفلا يف عاضوألا
 يذلا (لقألا ىلع ١١08 زومت ةروث لبق) بئاغلا كلاملا ةفص مهسفنأل ىمادقلا
 . ريبك دح ىلا مهل ضرأ ال نيحالف عم « نييلحم ءالكو قيرط نع « لماعتي

 ظ . كانهو انه نم 4 1مم : ”.19/ 1915 © ةيلاريمدالا (؟.)
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 نود نيحالفلا نم ريثك نيعأ يف ةميدقلا ىلبقلا كيناضا ظافر ترمتسا دقو

 لئاوعلا نم ةطبارتم ةعومجم اهب لقتنت تالاح عويش : كلذ لباقي نكلو ؛« كش

 قوقح فورظ نيسحت ليبس يف رخآ ىلا ك”الملا دحأ ضرأ نم رخآل تقو نم

 ٠ ضرألاب مهفرصت

 نع ةحاتملا تاءاصحالا ءوض يف ايئاهن آيئاكس اهاجتا حرتقت نأ نكميو

 هابثا عطتسن مل ناو كلذ نم برقيام وأ يضاملا نرقلا لالخ ناطيتسالا عسوت

 رص بس يحيل 25 بس

 ىلا < نيكي دف انهرنا سوم عوبلا قاتتملا نلنم ايف ضدي نا كاك

 ةنأ بايغ ناق « ةريبكلا تانطوتسملاب لئاوألا هلاحرلا لاغشنا < ام 5 هحرد

 ودب ادج ةلصفملا ةيركسعلا رفسلا هلدآ ىف ةلزعنم توس هعومجم ىلا ةراشا

 تتشت يف تلصح دق ةثبدح ةدايز نا ىلع « لقألا ىلع ةيئزج ةلالد « لدي هنآ

 رارقتسا ىلا ىزعي هتاف « كلذك رمألا ناك اذاو ه فيرلا ناكس نم نيرقتسملا

 اذه لمع دقو ٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا تبقعأ يتلا ةدملا لالخ فيرلا يف نمألا

 يف آعم عمجتلل نيعرازملا عفدت تناك يتل ةمهملا عفاودلا نم دحاو ةلازا ىلا

 رركتي يذلا ضقانتلا ناف « ءيشلا اذه مص لاب

 لازيال لاسقلا ىرق نيبو بونجلا يف لهسلا نم يرضحلا ءزجلا نيب رارمتساب

 ٠+ ةاعنقم آيتثيب وأ ًايخيرأت ًاحاضيا رظنني

 كانه نا دج ةيلج ةروصب انل حضتا هيلا انلصوت ام لمحت نأ ائدرأ اذاو

 يعارزلا ماظنلا روهظ يف تمهاس ضعبب اهضعب قلعتملا تاهاجنالا نم ادع

 تعسوتو ناكسلا ددع داز دقف ٠ كلذ يلاوح وأ يضاملا نرقلا لالخ يلاحلا

 نع ةرابع ناك ةتاذ يرلا عسوت ناو + ايساسأ ًاعسوت ضرألا ةحاسم مهعم

 دادتما ىلع يرلا لوادجل دب دج باد رفح تلمش ةديازتم ةيعانطصا ةيلمع

 راشتنتاو « لوادجلل مظاونو ةسطاغ دودس ةماقاو « ةمددقلا راهنألا فاتكأ

 | »اب



 نسم ودبلاو ةاعرلا ددع لءاضتو ٠ عساو قاطن ىلع لزيدلا تاخضم لامعتسا
 تاتف ىلا مامضنالا اولضف نأ دعب « ةباهنلا يف اوفتخا ىتح :- لئابقلا لاجر

 مهل تحبصا دح ىلا ةوقو ًاددع رثكأ اوحبصأ ثيح عا”رزلا نم نيرقتسملا
 ةرواجملا ةيتنغلا يعارملاو ةممئادلا ةيئاملا يراجملا ذفانمي مكحتلا ىلع ةردقلا
 ةموكحلا ةطلس ًايلحم عزاني نم كانه دعب مل « لئابقلا ةوق لالحمضا عمو + اهل

 ةمعيرس تالاصتا ةكبش ومن يف اهتطلس رهظم حضتيالو ٠ عقاولا يف ةيزكرملا
 ةيعامتجالا تاطاشنلا ىلع ةديازتملا اهترطيس يف لب « طقف ةمصاعلا نم عرفتت
 مازتلا فورظو « ءاملا عيزوت لثم ؛ يلحملا حرسملا ىلع ةيراجلا ةيداصتقالاو
 رياس دقف « كلذ ىلا ةفاضاو ٠ نوناقلا قيبطتو « ميلعتلاو « ضرألا ةيكلم
 ومنو « دادي ىف ًايزكرم رارقلا ذاختاو يأرلا ءادبا لعجب هاجتا ةطلسلا روهظ

 ٠ ىملاع زكرمك ةيدايتعا ريغ ةروصب اومن دادعب ةنيدم

 ملاعم نم ريشثكلا ليوحتل اعيمج تاروطتلا هذه جمدنت امنيبو
 تيقب « رثكألا ىلع « ةعارزلا نأب لوقلا ناكمالاب لازيال هنأف « فيرلا
 © ضرألا رامثتسال اهجهن يف ةفيثك يه امم رثكا ةعساو « اهتينقت يف ةيئادب

 تقل + قويستلا ةحابح كننل هنم شكا قمرا ذبل جاقاألا اهيلع كذو
 ناطيتسالا تادحول ةزيمملا ةفصلا يه ىرقلاو ةريغصلا ةيتاكسلا تاعمجملا
 ١ء ٠ ندملا وأ تابصقلا نم رثكأ ىلايد ةقطنم يحاون فلتخم ىف

 .ة9م1 5 . 1!!! 7 1915 « ةيلاريمدالا (؟9)
 . (ةطراخح) دادغب ةنالو لئاشق . أةامّملث معسم ةرمز نا ءيك هع م5
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 يناعلا ءزحلا

 مىييدقلا تاضميتسالا

 ةروسملا ندملا نوكت ب 1





 يناثلا مسقلا

 ميدقلا تاطيتسالا طامأ رايخت

١١١ 



 هس



 بس ا مس

 ةرءوسملا ندا ناوكت
 (م٠.ق 5١١١ -س-؟.٠٠+٠)

 ناطيتسالاو ضرألا رامثتسا طامنأ لمجن نأ ةقباسلا لوصفلا ىف انلواح

 ةئيبلا بكرم عم طامنالا هذه لعافتب اهنم لصتا ام ءاوس ىلايد لوهس يف
 ةيشدراتلا ىوقلا لاقتتا ءوض ىف عبرسلا اهريغتب مأ (آمامت ةرقتسم ريغ) ةيعيبطلا

 ريثك يف تائايبلا نا اندجو دقو ٠ ةقطنملا جراخ نايحألا بلغأ آشنت ىوق يهو

 : ةماع عجارم

 ودل هاش 6 سشلو 592-- ةمجرت) ندفأرلأ ىدأو سلطأ 137 ٠م 4 كيب

 . «ةب زيلجتالاب» . هريشدأو ندنل . ( اررحم ىلور
 «ةيزيلجنالاب» . ندنل . ميدقلا قرشلا ىلع ديدج ءوض . 5 ءج ءق « دلاج

 ملاعلا خيرات باتك . ةيرموسلا دبعملا  ةندملا . 1965 .]1 © نياتشنكلوف

 . ١) 86١5-85
 ملع ةلجم . نيدفأرلا يداو يف ركمملا يسايسلا روطتلا . 1561/7 .ت 6< نوسكاب

 . «ةيزيلجنالاب» . 15. 9١ : ه؟ ةيناملالا تايروشآلا
 ضوح عورشم . مدقلا يف ةيثاورالا ةعارزلاو ةحولملا ١. 1108 .ت 4 نوسبكاب

 ١ ىلأ !5١هال ناريزح ١ ةيساسالا جئاتنلا نع سرقت © يراثالا ىلابد
 . دأدعب ٠ (ويلورلاب ةخسن) ١١ ه8 نآأريزح

 دهعلا ةقلح 5 رهقتال ةئلدم ٠ 15 (نيررحم) زمادأ م .٠ الر و صه . يس ©« ججنلب رك

 . «ةيزيلجنالاب» . وفاكيش 6« يقرشلا

 . مهصئاصخو «© مهتراضح « مهخيرات : نويرموسلا . 1157 .ن .س « رمارك

 . «ةيزيلجنالاب» . وغاكيش
 فصتنم ىلا نويشيحلاو نويلبالاو نونرموسلا . 191١ . ويلد <« ندوز نوف

 . تروفكنارف . 5.9 م51: ١ ملاعلا خيرات . داليملا لبق يناثلا نرقلا
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 ضرعلا ناف كلذ عمو ٠ ةمهملا هذه لثم ىتح قيقحتل ةيفاك ريغ تالاحلا نم
 + ةلكس فالآ ةتس ةدم ىف ثدحام يورن نا وه ةساردملا هذه نم سيئرلا

 رانا عشت قا ىف ةرشام ناعلل ىديان غو لعق نأ نكتنام يك لالو
 ًادج ةيلوأ ةزجوم ةياور ةنمزألا بقاعت انل فشكي نا نيلمآ روصلا هذه

 ٠ رضاحلا تقولا يف روص نم انهجاوي امع انثدحت

 (بهسم ريغ هنكلو) فثكملا يحطسلا يراثآلا عالطتسالا تافشتكم نا
 ١ ةي مرد ةيهنب يف ًاءاهتتاو ؟ةوحب ةنس نم ًاءادتبا يلايد ميلقا يف ىرج يدلا

 ةيلمع تايضرفو قرط نايب اما ٠ ةمهملا هذه تامولعمل سيئرلا عجرملا نوكت
 اهسفت ةمهملل ةبسانم نكت مل اهنا الا « نيصتخملل ةديفم تناك ناو « يرحتلا

 يتلا ةسيئرلا داوملا انلمجأو ١ ( ٠ قحلم) ةساردلا قحالم نم تلعج كلذلو

 ةيساسالا تاريغتلا لجسن (5  ؟ لكش) طئارخ ةلسلس يف اهيلع انرثع

 تمسق ةبقاعتم ةسيئر راوطأ ةسمخ لالخ ناطيتسالا روص ىف تثدح ىتلا

 رابتعا نكمب ىنعملا اذه يفو ء ام دح ىلا ةمظتنم ددم تاذ ارود ١١ ىلا

 ضرغلاو + طمئارخلا هذه نع ابهسم آقيلعت ةينآلا عيرألا لوصفلاو لصفلا اذه

 ريعت رسفت ةجيتنب جورخلاو اهحمالم ضعب يف كشيام حاضيا وه كلذ نم
 لعلو ٠ كلذ نود ةلوهس يلجنتال دق ةقيقح ىهو ٠ ضرألا رامثتسا تالاح

 ةعارزلا روص حرشت نا لواحت لوصفلا هذه نا وه اذه لك نم ةيمهأ رثكالا

 يف يرحتلا جئانت نم اهيلع لالدتسالا نكمي روص يهو ء رضحتلاو ةيورملا

 ٠ ةيخيرأتلا عجارملا ءوض

 فلألا يف ىلايد ميلقا هدهش يعارز رامثتسا لوأب فصولا اذه أدبي

 روطت فصن نأ لبق نكلو ٠ مويلا انيدل فورعم وه امك داليملا لبق عبارلا

 اهذاختاو ةعارزلا روطت خيرات نا ىلا تفتلن نا انب ريدج ةرقتسملا ةايحلا روص

 تقولا يفو ٠ ىضقنا ام يثلث لقألا ىلع يواسي ًاتقو رمتسا دق شيعلل ةليسو
 ىلع حضاولا نمف « ادودحم ىندألا قرشلا يف ةعارزلا ءدب مهف هيف لظ يذلا
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 ” ل ةقباس ةيرورش 0 و

 ْ فلألا ىلا نييئادب عا"رزو ةاعر دوجو ىلع ليلد لوأ خيرات عجربو

 ليدعتو برحت ةيلمعب ءالؤه ماق دقو ٠ كلذ لبق ىتح وأ دالملا لبق نماثلا

 مهقبسي مل ةروصب اهب نوميقي يتلا ةيئيبلا قطانملا يف ةنيعملا صئاصخلا ضعبل
 ء ةعونتم ةزيمتم ةيلحم فورظ يفو « ناكم لك يف ترهظ دقو ٠ دحأ اهيلا

 لاقتتا تهباج دق هذه نا ٠ مومعلا ىلع ةلئامتم ةركتبم ةدددج دودر

 ناكو ٠ تازفحم وأ ئرخأ ةيعيبط دويقو اهنيجدت نكسي ناويحلا نم تاعومجم
 ظ ناثلا لصف ىلع) ءاذغلا دراومل ددازتم 25200 لالعتسا كلذ صوج

 مادختسا « ةيتابنلا ةيذغالا نحسو بوبحلا روشق لصفل ةيرجحلا نحطلا تاودأ

 نم ةسيئر ةفص اهرابتعاب « (خلا+٠. ةدقعم ةيكرم روخص ىف ةريغص روخص

 ٠ عوضوملا يف تمهاس ىتلا تافصلا

 امك ٠ ةيئاذغلا داوملا نزخو داصحلاب ؤبنتلا ةيناكما ةعارزلا مايق بحاصو

 هذهب ةلص اهل ىتلا رومالا نم اهريغو رارقتسالا دايدزاو ناكسلا ومن نأ

 يفو « اهلاصتاو ةلزعنملا ىلوألا براجتلا ومن يف تسكمنا « ةمهملا فورللا

 يتلاو اهددع ىصحخي ال يتلا لمعلم ةيوونلا ىرقلا لوأ نيوكت

 دك ملا نمو ٠ ىنئدألا قرشثلا يف فيرلا دهاوش نم دعت اهيكارخ يباور لازتال

 ةريسم ل”دع آيساسا ”الوحت دعب هجاتثا ىلا ماعطلا عمج ةلحرم نم لاقتتالا نا

 نم ةريصق ةفاسم ىلع عقت كلذ ىلع ةزيمتم ةلثمأ دجوتو ٠ ءاعمج ةيرشبلا

 يفو ًادج آيئاقتتا لازيال ةلكشملا نع ثحبلا نا عمو + لفسألا ىلايد لهس

 من دق اذه لاقتتالا رود يف تلعش ىتلا هميدقلا تانطوتسملا ناف ةدايرلا ةلحرم

 لامشلا ىلا ةعقاولا ةقطنملاو ةجومملا ةيروشآلا (ةيضهلا) تنومديبلا ىف اهعضو
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 ةبضهلا فارطألصت ىتح ةداح تاجردم ىلاةيدؤملاةيلبجلا ةيدوألاي ف ؟27قرشلاو
 نيدفارلا يداو لوهس فارطأ لصت نأ ىلا يقرشلا بونجلا ىلاو « 2؟0ةيناربالا

 ءدب نع يضاغتلا نكمي ساسالا اذه ىلعو ٠ ىلايد ميلقا يف ةلثمم ىلوألا

 : دسينرعلا رود سن ]أ

 يف الانيسرادلا مامتهاب رئأتسيال ىلايد ميلقال يرشبلا رامثتسالا نا
 عبارلا فلألا ةيادب يلاوح ىلا هخيرات بسني نا نكمي رود وهو ٠ ديبعلا رود
 يف كيماريسلا ةفرعم يتدم نيب عقت يتلا راودألا تانطوتسم نا + داليملا لبق

 دجوتال دالمملا لبق عبأرلا فلألا لئاوأ نيبو دالبملا لق عباسلا فلألا لئاوأ

 «ميلقالا جراخ ةريصق ةفاسم ىلع ©©0برغلاو لامشلا ىلا ةعقاولا قطانملا يف الا

 خيراتلا لبقام ءاصعتساأ . 195. . واه سوربو © .مجج تربور 6« دوودبرب ١1

 . 21+ ةمدادعلا ةيقرشلا تازاضحلا ىف تاسارد + ةيقارعلا ناخسدرك ىف
 ْ . («ةبزيلجنالاب» . وغاكيش

 عورشم . 155. . دكر .أ .يس وو 6 واه سورب * .ج تربور 4 دووديرب 6

 + 4 يلح الانال + ]جحا ؟ عذرا د #1 ملعلا . يناريالا ميراتلا لبقام

 . 1١551 ©« ناريأ يف يراثآلا بيقتتلاو حسسملا . 1955 . كنارق © لوه (؟9)

 . 517 ه؟5 ٠ !١؟ا/ ملعلا
 «ناسنالا ملع قافآ » يف ةعأرزلا لصأ . ١559 .م تريور 2« رمادأ («)

 . 17.1١١١ .ص (ًاررحم © سكات لوس)
 . «ةيزيلجنالاب» وفاكيش . ١١.1592 .ص (اررحم «سكات لوس)

 ىرقلا ىصقأ لثمت اهلعل (حسملا ةيلمع يف 851 مقر عضوم) ناوصلا لت (ه)
 اهاقأ زيمتتو .٠ ةنرروشآلا حبراتلا لبقام ىرق نم ةلصقنلا ةيبونجلا

 : حجرالا ىلع ءارماس روطل نقتم عيمجتو هنوسحو فلح راثاب ةيحطسلا
 . يمطلا عم قباطتت خيراتلا لبقام تاودأ نع فشكتال اهنكلو

 رصعلا راوطأ نع اهيف فشك يتلا ةيرثالا عضاوملا نم ناوصلا لت

 ىلا مك ١١ دعب ىلع ةلجد رهن نم ىنميلا ةفضلا ىلع عقيو يندعملا يرجحلا
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 "مست يتلا ىقللا يف ادبا ظحلت مل راودألا هذهب ةصاخلا ةيراخفلا ةينآلا نكلو
 اذه قباطتيو ٠ حطسلا نم طاقتلالا وأ بيقنتلا قيرط نع نيرغلا نم اهعمج .

 رصع يف ضرألا حطسو.خيرغلا نيب لصافلا يجولويجلا دحلا عم عاطقنالا
 كاتغو + ىلعألا نيدفارلا ىداوتل ةيجولويجلا روصعلا نم وهو ٠ نيسونملا

 ٠ ةيورملا ةعارزلاو ةربضاعملا .ةفاجلا ةعارزلا نيب لصفن ًابيرقت هلثامب رخآ طخ
 لب الدلا نسل :ىئيبلاو :قراضحلا زجاحلا قياطت ىلع لدت ةقيقح هذهو

 مل كلذ نأ ىلا يلايد ةلوهس يف. فورعم ناطيتسا لوأ تقبس يتلا ةرشايملا
 دب ىلع دعب اميف ثدحاانن اودتاعقترملا يف ةيعارزلا ىرقلا روهظل آبحاصم تأب
 ا ا دا ًانقنف اولحاو ةعرسب اوروطت نيدلا ندملا ناكس

 ١ يتحلل

 ءاوسم « لفسالا ىلايد ميلقا يف ةديج ةروصب لثمتيال ديبعلا رود نا

 يذلا رصاعملا ناطيتسالاب مآ « اهسفت ةقطنملا لغش ناطيتسا رخآ عم ةنزاوملاب
 ضوحب لصتي يذلا لفسألا نيدفارلا يداو لهس نم طسوألا ءزجلا لغشي

 يف الا ديبعلا رود اياقبل ةلدآ رهظتال لاوحألا عيمج يفو ٠ بونجلا نم ىلايد
 نيتنثا وأ ةيظش نم نايحألا بلغأ يف هذه نوكنتو ٠ ًاعضوم نيرشعو نينثا
 رثعب ملو ٠ ةرخأتم ًاراودا لثمت ةريبك ةيحطس تاعومجم نمض اهيلع روثعلا ”مت

 نيرمح لبج نم بونجلا ىلا ىلايد لهس نم ناكم يأ يف دحاو لاثم ىلع
 رواجملا ميلقالا يف ثدح امك آيئاهن ناطيتسالا هيف رهظي ديبعلا رود نم عضومل

 ىلع لطي يذلا فلح عضوم رصعلا اذه ىلا عجريو . ءارماس نم بونجلا
 يلاوح دعب ىلع عقفيو . ةيروسلا ةيكرتلا دودحلا نم برقلاب روباخلا رهن

 ىلع عقي يذلا هنوسح هلثمو . ىونين نم يبرغلا لامشلا ىلا اليم ٠

 .٠ لصولا بونج اليم ؟؟ دعب
 روهظ يف رثؤت يتلا قئاقحلا . 1935. 5: 555155. .م تربور « رمادأ (5)

 جنلب رك .ك .يس يف . نيدفارلا يداو اهلثمب : يمطلا قطانم يف ةراضحلا

 3 (ةب زيلجت الاب . 731 .55٠ ص (سررحم) زمادأ «خ هيو
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 هلاح دجوتالو ءامهريغو (ريكع) 97 ريقع لتو 217ةيمعلاسأر نم بونجلاىلا دكأل

 لاحلا يه امك عاستالاو ةرثكلا نم ديبعلا رود لثمت اياقب ىلع اهيف روثعلا ”مت
 نم ةعساو ةنطوتسم دوجو ىلع لدي امم 'ه'ريخألا عنضوملا مطسل ةبسنلاب
 اياظش هيف دجوت يذلا تقولا يفف « كلذ ىلا:ةفايغاؤ هه ديسعلا رود تانطوتسم

 : (0”يقابط قابس يف يجافخو (برجأ) برقع:لتو رمضأ لت: يف ديبعلا رود نم

 اهنآ يأ ٠ ةرخآتم راودا داوم عم يوناث نازتقا هل اجي يف تناك اعسمج اهنكلو

 ربكألا ءزجلا نأ ودبيو ء ديبعلا رود بساور:اهدحتولاة سيئر .ةروصب ن"وكنال

 ديبعلا رودل قحال تقو يف ثدح دق اهناكسن فدع ناكتو::اهمححس ىمانت نم

 هبسش رودلا اياقب تحت ةرشابم عقت ركب ةبرت دوجوب كلذ: ىلع لديو ٠ طقف
 يف « راصتخابو ٠ عقاوملا هذه نم نايعلل ةرهاظلا نكامألا عيمج يف ىخيرأتلا

 لصفم ليدعتل اهيلع روثعلا "مت يتلا ةليلقلا ىقللا هيف عضختس يذلا تقولا

 ديبعلا رود يف ميلقالا اذه ناطيتسا ناف ؛ البقتسم بيقنتلاو حسملا ءوض يف

 مرلا ىلعف ء طقف ددعلا ةليلق ةيدرف تانطوتسم ىلع رصتقي ناك ودييام ىلع
 يتلا قطانملا ىف ةيورقلا ةعارزلا ءدب ىلع رثكا وأ ةنس فالآ ةئالث رورم نم

 سنار نعم هروب ىلع لاذع انه ةنذاع يسال + قوبقلاو لايقلا برر

 ْ ظ ٠ ميلقالا اذه يف آعيرس ركضحتلا ىلا ىدأ ناث

 ىلع « رودلا كلذ ىرق ناب :(؟ لكش) ةقفرملا ةطراخلا نم ظحالبسو

 ادع اميفق ٠ ةمظتنم ةروصب وأ عساو قاطن ' ىلع هعزوم نكت مل ؛ اهددع هلق

 ىرجملا نم قرشلا ىلا ةريبك ةفاسم ىلع عقت عضاوملا عيمج ناف (1+4) ىجافخ

 ٠ 59 قارعلا . ةيمعلا سأر يف تابيقنتلا . 1951١ ديشد ؛ مانو رتس (90)

 . «ةي زيلجتالاب» . ١7  ةم

 قرشلا تاسارد ةلجم . ريقعلا لت . 19غ . رقس داؤفو .نس © ديول  (م)

 .٠ «ةيزيلجنالاب» . 886 ]9*١ : ؟ ىندالا

 © يق رشلا دهعملا تأروشلم . لاق ميلقأ نم راخف . 6 .يب <« زاجولد (9)

 . «ةيزيلجنالاب» 55 .ص وفاكيش . <



 عضاوم نأ « انه اهركذن « ةدحاو ةلاح ءانشتسابو ٠ لفسألا ىلابد رهنل يلاحلا

 ةفاسم ىلعو ”الامرش "بسسو ضرع ةرئاد نم بونحلا ىلا عقت ديبعلا رود

 جرخم « ًاحيس يرلا ةانقل ديحولا يلاحلا ردصملا نم ؟رتموليك + ىلع ديزت

 ىلا ةراثالا نود رابتعالا رظنب كلذ انذخأ ولو + ىلايد رهنل نيرمح لج

 لئاسولا حضوب نا نكميال عضاوملا هذه ميزوت ناف « ةقحاللا تاروطتلا

ع فرعتلا نكمي « كلذ عمو : فورظلا هذه لظ يف يرلا اهب متي ناك يتلا
 ىل

 قاطنل ةرضاحلا ةيبرغلا ةثاحلا وحن دتمت ةلزعنم ةيلوط تانطوتسم ةدع

 . ةكيوشلا روه ىمسملا ميظعلا ةيلصفلا تاعقنتسملا

 (”50) كلاوي وبأ نم طوطخلا هذه نم ىصقألا يلامشلا ءزجلا نوكتن

 ةهفاسم ىلع عقب رخآ طخ دجوبو (*"ة5) هل رواجم معصوم دوجو لمتحبو .

 (هنوز نيسار وبآو عم ليبمز وبأ نم نوكت يبرعلا بونجلا ىلا ةريصق

 طوطخلا .هذه يزاوبؤ 5 ( هو م..تا#“ع م ه1 ىرخأ ةريعص عضاوم هنالثو

 بونجلا ىلا رميو (44) رمسأ لتب أدبي هنا ودبي لوطأ طخ برغلا نم
 « كلذ ىلا ةفاضاو ٠ (م4) ةثلاث ةنطوتسم ىلا (ه١١) برقع لت ربع يقرشلا

 نؤكت ميلقالا نم ةيقرشلا ةيبونجلا ةيوازلا يف عقت عضاوملا نم ةعومجم كانه

 نيتيرخأ.نيتنطوتسم لمشتو (645) سبد وبأ ىلع زكرتت ىرخأ ةيطخ ةروص

 يجافج دنع ادب, طخ دوجوي لوقي يأر كانه « ًاريخآأو ٠ (مه١ 6 814) امه

 (ه//) ثلاث عضوم دوجو لامتحا عم (540) نواج وبأ دنع يمتنيو )42١(

 عضاوملا امآ + ةركآتملا: راودألا :تاتطوتس نم نيتمهملا نيتتطوتسملا نيتاه نيب

 لت « 1؟) دييعلا رود يف تأدب اهنأ ىلع حوضوب لديام كانهف ةيقايلا عبرألا

 يواولا مشخو ؛ 6 |5107 ريبك وبأ عضاوم نكلو 6 “864 « |؟دخ] عابضلا

 كانه نا وأ ةقياسلا ةيطخلا طامنالاب ةرشابم ةقالع تاذ اهنا ودسال [528]

 ةقطنملا يف عقت « اهنم لوألا ادعام « آعيمج اهنأ ولو اهم لك نيب طيرت ةقالع

 0 ء ًآاسرقن' اهتاذ
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 ةقباسةروصرابتعالاب انذخا:اذا الا احضاو حبصيال عضاوملاهذه بيترت نا
 هذه تناكو ٠ تالالسلا رجف رود ةباهن ىف ترهظ ىتلا ىلوالا ةيئاملا يراجملل
 يه ةريخآلا ةروصلا هذه نا ؛ مومعلا ىلعو أ رت وبحلاو اعايتا دكا

 عساو لكشب ةينيرغ داوم باسرأ ىلع ةرداق ةيئاملا يراجملا نم ةلصتم ةكبشل
 ظحالبو «يلاحلا رهنلل قمعتملا درفنملا ىرجملا ةعس قوفت يضيفلا ىلايد لهس ىلع
 عبتي تقولا كلذ يف يرحب ناك يذلا يلصالا ىلايد رهن نم عرف دوجو مدع

 قباسلا ىرجملا ناف كلذ نم الدبو ٠ ودبي ام ىلع ًايلاح رهنلل لفسالا ىرجملا
 ربع ةلجد رهنب لصتيو «يلاحلا ىرجملا نم ةيبرغلا ةيحانلا ىلا آديعب امعون عقي
 رهنلا نم عرفتن عورفلا دحأ نا « عقاولا يفو ٠ تاصصملا نم ةدقعم ةلسلس

 يقرشلا بونجلا ىلا يرجب. مث آبيرقت الامش *م#س ٠#/ ضرع ةرئاد دنع يسيئرلا
 عون نم ًادفار وكم « ةلجد رهن ىلا ةقيرط دجي نأ لبق ًارتموليك ١١١ ةفاسم
 ىقتلم تافه نم ةيدايتعا ةفص هْيأي هفصو قيس يذلا جوجوم وزأب

 ةليوط ءازجأ ءاشنا ةداعأ مت كلذ نم دكاتللو ٠ ةيضيفلا لوهسلا ىف راهنآلا

 رصاعم ناطيتسا دوجو ىلع لدي ام رهظ نأ نود ( ؟ لكش ) ةكبشلا راهنا نم
 ندملاعضاوم هززعت ءاشنالاةداعا وعدب يذلا يأرلا نكلو ءاهفافض دادتما رياسب
 ىلع ةلزعنملا تانطوتسملا تعسنا دقو + ةرخآتم روصع يف تآشن يتلا ىرقلاو
 سونا ةيستلاب انهت لاحلا يه امك ةرخآتم ةنمزأ يف ديعب ىدم ىلا ودبي ام
 ٠ تالالسلا رحف رود ةباهن يف ضعبب اهضعب لاصتاو ةلزعنملا تانطوتسملا

 تانطوتسملا بلغأ ناب لوقلا لمحت نا اننكسي ديبعلا رود ىلا اندع اذا

 راهتالا ةكبش نم آبيرق عقت ناطيتسالا كلذ اهب زيمتي يتلا ةريعصلا ةيورقلا
 ناطيتسالا ةروص نأل ال ءحالفلا ناسنالا روهظ اهدوجوب تقبس يتلا ةيعيبطلا
 لهسلا ىف راهنالا طمن ددحت اهنأل لب بسحف ةيئادبو ةدعابتم تناك ةماعلا
 6 عبطلاب هالو ٠ تاونقلا عيزوت ماظن هددحب أمم ةقد رثكأ ةروصب يضيفلا

 لوادجلا طامنال ةيوناث تاريوحت ءارجال ةيادبلا ذنم ترج دق تالواحم نم
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 ةريصقلا طوطخلا ضعب نا « لاشملا ليبس ىلع « لمتحملا نمف ٠ ةيساسالا

 ناضيفلا هايمل ةيعيبطلا يراجملا تعبت دق اهيلا ةراشالا تقبس ىتلا تانطوتسملل

 ليبقلا اذه نم يراجم قشن نا لمتحي امك ٠ ةيفلخلا تاعقتتسملا ىلا ةيدؤملا
 هقنتسملا تافاح اهرفوت ىتلا ةمماللا فورظلا نم ةصاخ ةروصب ةدافتسالل
 يف ريعص قاطن ىلع ضايحلا ير ةسراممل ةيناكما كانهف ٠ نيمئادب نيحالفل

 «تاناويحلل ديج فلع ىلا لوصولا ةيناكما وأ « عقنتسملا هايم راسحنا باقعا

 نا ٠ تاعقنت سىملا يف رفوتي امم اهريغو ةيبشخ تاتابت نم رسيتن, امع الضف
 ةلزعتملا تانطوتسملا هب ترم يذلا ( ةرورضلاب رمتسم ريغ ) يجيردتلا عسوتلا

 نونطوتسملا اهب ماق دق لزابملاو راهنالا ةكبش ليدعت ناب لئاقلا ضارتفالا ززعب

 ىتلا «قطانملا هذه. لثم ىف تاق ىتلا تاتنوعسلا هذع ناكتم لئنق + لكاوألا

 ؛ةيورملا ةعارزلا كلذ يف امب شيعلا بسكل ةبكرم لئاسو ةرشابم ةروصب مئالت
 اهكر حاجت جاتحبال يتلا ةرواجملا قطانملا يف ًايجيردت راشتنالل اورطضا دق
 ءاشن الاةداعا ناك اذاو ءاديقعن رثكاو لوطا تاونق ةكمش وا ياوأآ لون ىلااآلا

 ميلقا يف ديبعلا رود عضاوم عبطي يذلا دودحملا عيزوتلا ناف ؛ آحيحص اذه
 مهارق اوماقأ رودلا كلذ يحالف نأ ساسا ىلع ًايئزج حضوب نا نكمي ىلايد

 نيب طسوتم وأ ريغص قرف دوجو لثم ) « ىدملا ةقيض ةيلحم فورظ نمض
 ةيفارغج ةقطنم نمض الا ثدحت ال فورظ هذهو ( ةفضلا تاعافتراو لودجلا

 + نيعص

 رود اياقب رركت نم عيزوتلا طمنل ًايفاضا احاضيا طبنتسن نا نكميو

 هيلع يه امم مظعأ ةروصب نيدفارلا يداو لهس نم طسوالا ءزجلا يف ديبعلا

 ىصقا يف ديبعلا لبق تاقبطب نالا فرعي ام دوجو نمو « ؟0١١ىلايد ميلقأ يف

 تايطوتسلاو راهنالا حتلسم ١ ٠ نب . تريور 6 زمادأو " لكش رظنأ ا( 1

 . «ةب زيلحتالاب» . ١ لكش : !؟ رموس . قارعلا طسو يف ةميدقلا

 لح



 ىلع نالمحت نيتدهاشملا نيتاه نا + 2( وديرأو دمحم جاح ) طقف بونجلا

 ٠ ةفاثك رثكا ناك ىلايد ضوح نم يبونجلا ءزجلا يف ناطيتسالا ناب داقتعالا

 نم « ةيبونجلا ةقطنملا ىصقا نم اوءاج لئاوالا نيعرازملا نا ىلا كلذ عجريو

 دوجو مدع نم ريسفتلا اذه ززعي ام ضعبب ىظحن انلعلو ٠ ةميدقلا رموس بلق
 ٠ هلك ىلايد ميلقا نمض ةيلامشلا تاقالعلاو هيلا ةراشالا تقبس يذلا راخفلا

 لجانملا ةرثك ىلع ءانب ًايونج هجتب ةقطنملا ىف فورعملا ديبعلا راخف نا ىأ

 ديبعلا رود عضاوم نم آدحاو آعضوم نا نيح يف « رضخألا راخفلاو ةيراخفلا

 ةيلامشلا حوفسلا ىلع نكلو ًآبيرق عقي  حسملا ةيلمع ءانثأ هترايز تمنت )1١(
 يف ديبعلا ةراضح عم نرقي نا نكميو تافصلا هذه ىلا رقتف « نيرمح لجل

 ء ةيميدلا ةعارزلا ىلع دمتعت ىتلا ةيلامشلا ةقطنملا

 ىلع « نوكتي ديبعلا رود ىف ناطيتسالا ناف « لوقلا زجون نا اندرآ اذاو

 ةيلوط عضاوم يف ةككفم ةروصب عمجتلل عزنت ةريغص تانطوتسم نم « ودبيام

 نيمخت ناكمالاب سيلو ٠ لفسالا ىلابد ضوح نم يبونجلا ءزجلا لغشت ةلزعنم
 هتان وكم نم يأل مأ هلك ميلقالل كلذ ناكأ ءاوس ةرشابم ةروصب ناكسلا ددع
 تناك امع ًاريثك رغصا تناك متحملا نم اهنأ ةبوعص رمالا ديزي اممو ٠ ةيورقلا

 ضعب يف « تانطوتسملا تناكو ٠ ةرخآتلا روصعلا تانطوتسم ىلغا هيلع

 ه٠ ؛ "86 ةمقرملا عضاوملا كلذ لاثم) ًأدج ةبراقتم ةروصب عمجتت ؛ تالاحلا

 امم ( تارتموليك 5 نع هلوط لقبال أطخ نوكت' يتلا هنو ء هب « هم

 نم ةجرد ىتح لب يرلا ماهم يف اهناكس نيب نواعن دوجوب يحوي
 لماكتلا

 نم حوارتت ةفاسم اهضعب نع دعبت « لاح لك ىلع « ىرقلا تناكو ٠ يسايسلا

 ةروصب نكس دق ةيمعلا سأر نأب ةلئاقلا بقنملا ةصالخ رثا ىلع اذه ىتالو )١١(

 « خانورتس ) امامت دمحم جاح رصع ةياهن دعب 2« ١١ وديرأ عم طقف ةيتقو

 ةيمعلا سأر يف هيلع روثعلا متام حضوي عبطلابو . ( 151 : 1951 .د

 يف ةهركبملا نكسلا روصعل ةيسنلاب رضاحلا ناهربلا دودحم وه مك هتأذب

 .٠ نوكي نأ دبال مامعا يأ فيعض وه مك هيلعو  ىيمطلا قطانم
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هاظلا اهمجح رغص ءوض يف ء ززعي دعابت وهو آرتم وليك نيرشع ىلا رشع
 ( ر

 ٠ اهنيي ةقيثو ةيداصتقاو ةيسايس طباور دوجوي لئاقلا يآرلا

عيزوتلا اذه ليصافت تناك ناو ةيعيبطلا
 نكمي امك ٠ تقولا يضمب لدعتت 

اك اهيف تميقأ يتلا ضوحلا نم ةقيضلا ةحاسملا ناب لوقلا
 اهيف مئالتت قطانم تن

 ير ةيلمع تابلطتمو قفتي يلاثم لكشب ةبرتلا فورظو راهنالا فيرصت فورط

فاضا « راهنالا فافض يف ريصق قثب لالخ نم متت طيسب
 هرثوت ام ىلا ة

 ثورقتسملا نوعرازملا دمع رومأ يهو ٠ ةمهم ةدئاف نم ةمسرقلا تاعقنتسملا

 ىلا بهذي دودحم ع ليلد ىلع موقي يأر كانهو ِ اهرايشتخا ىلع لئاوألا

 ةلجدل يبوسرلا لهسلا يف عقت ةيبونج قطانم نم اولخد ديبعلا يحالف نا
 ملقعم يف وهدببو ٠ اهعم تناك ىلوالا مهتاقالع نا لقالا ىلع وأ 0 تارملاو

سا دق ديبعلا ىرق عضاوم نا تالاحلا
اتت نا ولو ) ةرخأتم راودا ىتح ترمت

 عب

ةروضي هتظحالم ردجت ام ناو ( نالا ىتح كلذ تبثي ام هيف سيل تاقيطلا
 

ك لقن مل نا مظعم تحت عقت ديبعلا اياقب نا وه ةصاخ
 ندم نم ةريبكلا ندملا ل

 + تاالالسلا رحف

 : يخيراتلاب هيبشلاو ءاكرولا راودأ ل ؟

 نا آلآ ةيضلا وود« ل اح ةنلق قع امم نقلا لكش ةلكف راؤدألا هذه قا

 يف ًآزراب ايمك ًارود بعلتال هتعبت ىتلا ىخيراتلاب هيسثلاو ءاكرولا راودا

 نيكس اذه لحلو ءحسملا ةيلمع اهب تيظح يتلا ةيطخلا ةيحطسلا عيماجملا

راخف لا ثيح نم تايلمعلا لك يف مدختسملا تارجحتملا ليلد جهن ةندودحم ظ
 هده 

 ٠تالالسلا رف راخفنع هزيمت يتلا صئاصخلانم ليلقلا ىوس يوحبال راودالا

 رمحالاءاكر ولا راخف عاونأ ضعب نا ودبي ذا «هيلع ف ريخلا لولا سلو

 عاونالا اما ٠ ةقيقحلا يف دوجوم ريغ عساو قاطن ىلع فورعملا يدامرلاو
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 ةسنرزلل ةمدختسملا ةيراخفلا ريماسملاو ةفاحلا ةجومملا ةساطلا لثم ىرخالا
 دجوتال اهنكلو ةريبكلا عضاوملا نم ليلق يف ةرثكب اهدوجو رركتيف ةيرادجلا
 رارجلا رهظم يف لثمتتو انفداصت رخآ عون نم ةبقع كانهو ٠ رخآ ناكم يأ ىف

 فقشلا نم رودلا اذه رارجل يبناجلا رهظملا ىلع فرعتلا ردني ذا ؛ يبناجلا
 يخيراتلاب هيبشلا راودا اياقي ىلع فرعتلا نا « ماتخلا يفو ٠ ةريغصلا ةيحطسلا
 ءامعوت اهتبسن يف كش نوحصلانم عاون ىلع ةسيئر ةروصب زكترت ءاكرولاو

 رخآتم رود نم ةعساو ةضاقن دوجو ىلا ةفاضا « لكاشملا هذه ببسبو

 مجح نع لاقي نا بعصي « راودالا هذه ناطيتسا تاقبط ةلاح لك ىف يطعن
 حسمملا ةيلمع تاطقتلم نم ساسا ىلع يخيراتلاب هيبشلاو ءاك رولا تانطوتسم

 يف سجلا قيرط نع ؛ دجو دقل ؛ لاح لك ىلع ٠ ديبعلا رود نع ليق امم رثكا
 رودل ةيتحتلاتافلخملازاب «تالالسلا رجف رود ندم نم ةريبك ندم ةدع عضاوم

 مساح ريغ رمالا اذه نأ عمو ٠ ركب ةبرت ىلع ةرشابم رقتست يخبراتلاب هيبشلا
 تحبصاو ةريبك ةيناكس ةدايز دهش دق رودلا اذه نا ىلا ريشي هنأ الا
 مجح يف ةرهاظلا ةدايزلا هذه نا ه 2077ه ًاماحدزا رثكا ةيرضحلا زكارملا مظعم
 ءودسام ىلع « اهيزاوب ام ؛ لقالا ىلع ةجرد ىلا ؛ اهل ناك دارفنا ىلع لك ندملا

 ٠ ًاضنأ ةديعبللا ةيورقلا تاتطوتسملا ددع ةدابز نم

 دادتما ىلع « ميلقالا نم يبرغلا ءزجلا يف ناك ثدح عسوت مهأ لعلو
 اذه انركذيو ٠ نييلاحلا ىلايدو ةلجد رهن نيب يرحت ىتلا ةميدقلا رامهنألا

 عقت طقف ةدعابتم عضاوم ةثالث نم نوكتي انه ديبعلا رود يف ناطيتسالا ناب
 هاقتلم نم لامشلا ىلا أرتم وليك *ه اهردق ةفاسم نمض دحاو لودج ىلع
 ةفاسم ىخبراتلاب هيبشلاو ءاكرولا راودا يف ناطيتسالا دتماو ٠ ةلجدب رهاظلا
 نيرخآ نيعضوم لمشي امك (1) ةيافلح لتب لصتا ىتح ًادعص ًآرتم وليك "*

 . ؟5 .ص . !5مه؟ .يب « زاجوليد (١؟)
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 ريغص عضوم )45١( يجافخ نم بونجلا ىلا دجويو ٠ اضيا 554 4 14)

 ؛ ودبس ام ىلع « ؛ هلامعتسا نآل (0707) ديبعلا رود عضاوم نم هنوك يف كشي

 (4؟1) يجافخ نم لك يف رمتسا ناطيتسالا نكلو ٠ رمتسي مل
 عضوم ا يثو

ن | هلعل لد (ةهه) نواح وبا يف لودجلا اذه بصم رواجب يذلا
 دقو 0 عس

 لالخ ةفاسملا هذه دادتما ىلع ةديدج تانطوتسم م « كلذ ىلا ةفاضا « ثميقأ

 ةلجسم (هةك تاثب 2 تالا 2 25ه 2 2“ 2 عنزكع 251 م عمم ) ةلصافلا ةدملا

 اذه نم لفسالا ء ءزجلا نم عرفتتو + ناطيتسألا ةفاثك يف ةحضاو ةريبك ةدايز

 ةفاضا عضاوم ةعبرا اهيلع لدت « ةلجدب نالصتت ناتدددج نانانق ىئاملا ىرحملا

 تابصم عم ةعمتجم عضاوملا هذه ريشتو ٠ ( هدحو ء هن « هدر ؛ هدد ) ىه

 يت يا عل ا ادع

 وف نم دفارأ ىلعالا ىرجملانم «ةرم 7 نا ناكمالاب لعجت يجافخ

 نا لبق يقرشلا بونجلا ىلا ةديعب ةفاسم يرجيو ىلايد رهن نم عرفتن ( وزاب )

 تقبس يذلا عضوملا برق ىلايد نم هعرفت لعلو ٠ ةلجد رهن ىلا هقيرط دجب
 س 75) « ثالث لولت يده يف ؛ هراثآ عبنت ةيناكما حيتن ( 5١4 ) هيلا ةراشالا

 دق عضاوملا هذه نوكت نأ ديالو + ًارتم وليك "ه ةفاسم ( عهه « ع5 6 ؟؟

 اذه راثآ عبتت نكميال ه ىرخأ ةيحان نمو ةفاسملا هذه نمض هل تلصت١

 ريغ « ةليوط ةفاسمل هراثآ ىفتخت ثيح ٠ ةرشابم هبصم لامشالا ةيناث لودحلا

 0 ا ا لا اوبلاب

 اذه نوك نأ نكمملا نم لب ( [558] يواولا مس مشخ) ديبعلل ناطيتسا عضوم

 ىف رمتسما دق ؛ ودبب ام ىلع « ناطيتسالا نا ٠ هونكاس ه رحمه دق عضوملا

 ىقتلم ددحت يتلا عضاوملا ىهو ٠ ( ه١ +865 « ح1 ) ثالثلا ديبعلا عضاوم

 ةديدج تانطوتسم دوجو ىلع لدب ام كانه سيل نكلو ٠ ةلجدب لودجلا اذه
 ٠ ةرشابم اهتيقعا يتلا راودالا لالخ اهنم ًادعص وأ اهني

 ١؟ مه



 ءزجلا ىف ترهظ ىتلا تانطوتسملا ددع ىف ىبسنلا رارقتسالا ةروص نا

 تانطوتسملا نم ةريبك ةعومجم ىلع ًاضيأ قبطنت ميلقالا نم يقرشلا يبونجلا
 نأ قبس دقو ٠ رمسأ لت نم بونجلاو قرشلا ىلا لامشلا يف ترهظ ىتلا

 اذا اننعكلو ٠ ديبعلا رود ىف ناكسلل ًارقتسم تناك ًاعضوم ١4 ىلع انه انفرعت

 لديام دجنال انئاف ( سم١ « ”4 »هع ) ةآشنلا ةثيدح ىرق ةئالث اهنم انينثتسا

 كلذ عمو ٠ يخبراتلاب هيبشلاو ءاكرولا رود لالخ تأشن دق ىرقلا ةيقب نأ ىلع

 ةكسشل ةيرهوج ةفاضا تفاضأ دق هذه نم نأ نأ ىلع ًاضيأ ليلد كانه سيلف

 عضاوم نم ١4 لصأ نم م نأ امك ٠ ًاقباس اهنم عفتني ناك ىتلا ةيماملا يراجملا

 تاكد انو اهتفعا ىلا راودألا لا اهخد رأت مجري جدامنب اندوونال دينعلا

 نم تاعومجم ؛ نكلو ديبعلا عضاوم ضعب يف رمتسأ دق ناطيتسالا نأ هيف

 ع هال6 4 هاا « ها”* ) ليبمز وبا بونج ىلا عقب طخ لوط ىلع دتمت م لصأ

 هينقو ةروصب تمقوت دق ةعارزلا وأ اهيف ةماقالا نا ىلع لدب اذهو + ( هنو

 ٠ ةرشابم اهرواجت ىتلا ةقطنملا هذه ىف لقالا ىلع

 يف اهراثآ عبنت نكمي ًالامش ناطيتسالا راشنتال ةعضاوتملا ةيادملا نا

 مقاولا ءىصلا يداولا يف نيتديدج نيتيرق ىلع روثعلا مت دقف ٠ نكامالا ةبقب

 ناكملا اذه لخشي ناكو ٠ ( 14 + [] ( هبت قآ ) نيرمح لبج نم لامشلا ىلا
 ةحتتف نم يبرغلا بونجلا ىلا ًارتم وليك ؟١*”ةفاسم ىلع ىرخأ ةلزعنم ةريغص

 ء(١١1؟4 15+ و الال) نيتديدج

 « ًامامت ةمظتنم نكت مل عسوتلا ةروص نا الا ٠ اعضوم 6 ىلا ؟؟ نم دادزا

 هذه اباقب ىلع فرعتلا نا ء كلذل ًاديكأتو + ًايلحم كرت ام ضعب لمشت اهلعل لب

 اما

 : .ةتطوتسم رهظتو 0 دينعلا رود عضاوم نم روجهم ريعص عضوم قياسلا ىف



 تحت تانطوتسملا نم ديدج ددع دوجو متحي ةهلوهس راودألا

 ةحبتت تناك ةريبكلا ةيددعلا ةدايزلا هذه ٠ ةرخآتملا تالالسلا رحق ندم ةضاقن

 تدتما كانهف + ميلقالا نم يبرغلا ءزجلا يف ةديدج تانطوتسم روهظل ةسيئر

 دادتما ىلع ةعقاولا عضاوملا نيب ةلصافلا ةفاسملا لدعم رغصو ناطيتسالا ةقطنم

 ينعي اذه نا هيف كشال اممو ٠ تارتم وليك سمخ يلاوح ىلا لفسالا ىلايد

 هيسايسلا ةدحولا نم ةجرد سكعب دق وأ مظعأ ًايداصتقاو ًابعامتجا الاصتا

 ىلايد رهنل نوكي نأ وه ميلقالا كلذ يف رخآ امهم آعادبا دعب اممو

 اوشاع نيذلا نيعرازملا ةردق سكعي اذه لعلو + ةلجد ىلع ناديدج نابصم

 ًادانتساو ٠ تارتموليك م نم اهلوط حوارتب تاونق قش ىلع امهنم آمرق

 جراخم نوكت دق اهناف « ةريثك ةرخآتم راودا لالخ اهماودو يراجملا ةناتم ىلع

 يف نونطوتسملا اهب عفتتاو يوتشلا هناضيف تاقوأ يف ىلايد رهن اهقش ةيعيبط

 ةفيثك تاعومجم ترهظ « لاح لك ىلع ٠ يخيرأتلاب هيبشلاو ءاكرولا رود

 ضعب تحبصأو (قيض قاطن ىلع تناك ناو) ديبعلا رود يف تانطوتسملا نم
 ضعب ناك ناو تقولا كلذ يف ناطيتسالل رواحم ؛« ضرتفي امك « لوادجلا

 ٠ لصألا ىف ًايعانطصا لوادجلا هذه

 ءاكرولا راودأ يف تثدح يتلا ناطيتسالا عيزوت تاريغت ناف اذكهو

 ةلزعنملا تانطوتسملاف ٠ عونلا ال ةجردلاب قلعت ةلأسم تناك يخيراتلاب هيبشلاو

 ىلع لامشلا ىلا ترهظ دقف ةديدحلا امأ « تدتماو تدحتا ًاقباس تميقا ىتلا

 ميلقا يف ةيعارزلا تاحاسملا عاستا نم مظعالا ءزجلا ثدح امك ء اهنم ةفاسم

 ىلع لدي يراثآلا سجلا نا ملعلا عم ؛ ةليلق ةيمهأ ىوس قباسلا يف هل نكت مل

 نم نكي مل ناو ىتح اعيرس عستا دق ةريبكلا تانطوتسملا ضعب مجح نأ
 ةلدألا ءوض يفو « ةديعبلا ىرقلا نم ةيمانتم ةكبشل ةمق اهرامتعا عاطتسملا
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 ةمساحلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاريغتلا ناب جتنتسن نا الا اننكميال ةرضاحلا
 ىلوألا ةجردلاب ترمتسا دق ةنصحملا تالالسلا رحف ندم روهظ ىلا تدآ ىتلا

 ا رهاظ اناكتنا كانه نب ةحودتل لاخر ا ىلعو هاهسنت نامل نك ارم نمش

 ٠ ةيفيرلا قطانملا يف ةريغصلا تانطوتسملا ةيقب عيزوت يف اليلق

 : تالالسلا رجف رود ه *

 ع اهنم ةقحاللاو ةقباسلا راودالا عم ةنزاوملاب ؛ تالالسلا رجف رود رستعب

 رمسأ لت نم تذخأ دقف ٠ حضاو لكشب ًاددحمو ةدج ةروصب ًاموهقم ًارود

 اذه ندمل ةيرامعملا ةيحانلاةفرعمل عساو قاطن ىلع جذامن 21”يجافخو برقع لتو

 نم ليثم هل قبسي مل رادقم ةسارد تمت امك + ةصاخلاو ةماعلا رودلا

 ٠ اهليصافت رشن متو ١2؟7ةقيقد ةيقابط تابيقنت قايس يف هيلع رثع يذلا هراخف
 زرتت ةريثك اعاونأ نا دح ىلا رودلا اذه اباقب زيمتتو

 ةلوهسي فرعتلا ناكمالاب لمجي امم ةيحطسلا ىقللا نيب حوضوب
 تدجحو ناو ىتح تالالسلا رجف يف ناطيتسالا تاقبط ىلع
 ًاعضوم هيب ةدهاشم تمت دقف « ماتخلا يفو ٠ ةرخآتم راودال ةكيمس ةضاقن

 اميرو ٠ تالالسلا رحف تاقبط دوجوب زيمتي اهسمخ ىلع ديزيام نأ دجوو
 ردصملا اذه نا ٠ هيف ناطيتسا عسوأ تنوك اهنأ وأ ةيئاهن تاقبطلا هذه تناك

 تانطوتسملا اهيلع تلد يتلا ندملاو ىرقلا موجح ىدم انل دكؤي يذلا هسفن

 تانطوتسملا ىلع رصتقت ال ةيميلقا تانيمخت نيوكت ةيناكما انل حيتي ةرخآتملا

 )١9( يق رشلا دهعملل ةيقارعلا تابيقنتلا . 1995 .اه © تروعكنارف 5 5/

 . دبعملا . 154. .ب ؛« زاحولبد . !ا/ * يقرشلا تالاصتالا دهعم

 وغاكسش هال © يقرشلا دهعملا تاروشنم . ةجافخ يف يوضيبلا .

 يف نوجرس ليقام دباعم . 1155 . ديول .س و ؛ .يب ؛ قاجولبد
 «ةيزيلحنالاب» وفاكيش + ذم ©« .نقرشلا دهعملا تاروشتم + ىلايد ميلقا ١

 . ةميدقلا موتكينبد اهلعل . 116؟ .يب « زاحولبد (15)

 م؟١



هرماخي كلذ ناب فرتعت اننا ولو ) هاطختب لب طقف ةدرفنملا
 ىلا ( ميظع كش 

 9 ( أ قحلملا رظنا ) ًاضيأ ةعورزملا ةحاسملاو ناكسلا عومجم

 . ةيحان نم تدهش دق « ودبي, ام ىلع « تالالسلا رجف رود تانطوتسم نا

 ةقطنملا نمضريبك دحىلاتلظ اهنكلو راودالا رم ىلع ًيرهوج ًاومن مجحلاو ددعلا

 يف رمآلا لوأ ترهظ يتلا ةلزعنملا تانطوتسملاف ٠ لبق نم اهناطيتسا قبس ىتلا

 ًاريبك ًاعسوت نالا تعسوت ميلقالا نم يلاسشلا ءزجلا يف ىخبراتلاب هيبشلا رود

 رود يف اهنم تسب ةنزاوم الامش همس /مس ضرع ةرئاد لامش ةنطوتسم 1(

 تلظ بونجلا يف ةسيئرلا ناطيتسالا قطانم دودح نكلو ( ىخيراتلاب هيسشلا

 نم يدهب هراثآ عبتت' مت يذلا « لوادجلا طمن ناو ٠ اليلق الا ريغتت نأ نود

 نم نكلو ه قباسلا يف افورعم ناك يذلا هسفن وه « تالالسلا رجف عضاوم

 ىتدأ ديدج عرفو ( هو. دنع ) ةلجدب ىلايد رهنل ديدج بصم سكسي نا نكمملا

 ةيرشبلا رصانعلا نم ةعومجم ( منهج ء ماوب ع ؟ه# نيب طبري ) رمسآ لت نم
 ًايفاك دعي اذه ناف هيلعو ٠ ةيليصفت تاريغت ثودح ىلا تدآ ىتلا ةيعيبطلاو

 يف تاالالسسلا رجفق عضاوم اهب تزيمت يتلا ةذاشلا ضلاصخلا نقع ضرعل

 ٠ راهنالا دادتما ىلع اهعيزوتل ركذ نود ( ٠١ لودج ) لودج لكش

 يقارعجلا عيزوتلا ءوض ىف ( ٠١١ لودج ) تانايب رايتعالا رظنب انذخأ اذا

 نع ميماعتلا نم ًاددع حرتقن نا نكمأل (؟ لكش رظنا ) تالالسلا رجف عضاومل

 رود ىف لماعتن. اننا.« لوألا ناكملاب حضاولا نمف + ةدكاتملا ناطيتسالا ةئيه

 فلتخت ىرقلاو ندملا نم بتر عم « كلذ لبق نكي مل نا « تالالسلا رجف

 ٠ يسايسلا اهريثآتو « يلخادلا اهبيكرتو « اهمجح ىف ىرخألا نع ةدحاولا

 لسقأ اهئازجا مظعم نأ ولو © قياسلا لودجلا يف ىرخا عضاوم عبس كانهو

 اهسفن ةيحطسلا قطانملا ىدم يف عقت « ثالثلا هذه نم ةثيدحلا اهتافص يف ةباهم

 ( ةاندح 534( عابضأل لت )١١5( نيسار وبأ : يهو عضاوملا هده اهددحت يتلا

 سبد وبأ لت (580) نواج وبأ لت (مدرب) كلاوي وبأ لولت (مم4) ليبمز وبأ
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 ىمست مل كلذلو لهسلا حطس ىوتسم يف نوكت داكن ةريبك ةبرخو (م45)

 ٠2100 ممو)

 ءاهبيقنت مت يتلا عضاوملاب طيحت تناك « ودبي ام ىلع « ةنصحم ًاراوسأ نا

 تابرخألا نم نينثا يف ةيحطسلا لئمالدلا نم ًاتقوم اهنم نينثا ىلع فرعتلا مت امك

 ىلع « ةنرتقم ةطاحالا نوكت نا دعبتسي ال هيلعو + ( م6؟ ؛ ١١ ) كلذك
 قيضلا اهانعمب ةنيدملا راوسا نا ٠ ةيمهألاو مجحلا اذه نم زكارمب « موبعلا

 ةنكمملا ةديحولا ةدعاقلا ريتعت هسفن تقولا ىف اهنكلو « ةفرص ةيعافد ةفيظو اهل

 ندملا نا ٠ يميلقالا عسوتلا ىواعد وا يسايسلا لالقتسالا ىلع ظافحلل
 يذلا سيئرلا يسايسلا سفانتلا عم اهنيبتت نا نكمي « راصتخاب « ةريبكلا

 ميلاقأ دض ةهجوملا ةفلانملا ةمظنملا تاوقلا عمو ؛ ميلقالا نمض رودلا هب زيمتت

 ٠ ةرقتسم ريغ ةنميه اهندم نم ىرخأ وآ ةنيدم ةنميهل ةعضاخ ىرخا

 ةيخب رأت ةلكشم نوكت ةريبكلا ندملا اهتسرام ىتلا ةدايقلا صئاصخ نا

 لاح يأىلع :هتظحالم ردجت اممو.207ةساردلاهذه قاطن جراخ اهليصافت عقت
 ةريثك دباعم خيرأتلا اذه دح ىلا تفشك دق ميلقالا يف ةيراثآلا تايرحتلا نا

 ًاروصق اهتايانب نم يأ فصو نكميال نكلو ؟١!تالالسلا رحف رود ىلا عجرت

 ىداو بونج ىف ةمخف روصق تبقت دقو ٠ رودلا كلذل ةيلعفلا ةياهنلا ىتح

 تالالسلا رجف لئاوا رود ىلا دوعت 0*21وديرأو 2180شيك نم لك يف نيدفارلا

 رظنا اذه اهتيوه تيبثت معدن يتلا ةثيدحلا ةباتكلا ليصافت ىلع عالطالل )1١(
 مادحج قحلملا

 . 196إ“ .ت < نوسبكأب رظنأ (15)

 . 1955 . ديول .س و .ب ( زاجوليد . 154. .ب « زاجوليد (15)
 . سيراب ١. ءزجلا ؛ شيك يف تابيقنتلا . 1554 .سس «© ندجنال (14)

 . «ةبزيلجنالاب »
 .نيدفأرلاىدأو © شيك يف 0 ةرضمو يرموس رصق "واع .ي © ياكم (15)
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 «كلذ ىلا ةفاضأ «تسقن امك ٠«بقاعتلا ىلع ىناثلا تالالسلا رحف رخاوأو ثلاثلا

 ىلا اهخيرات مجري هراقا ىف ةقورتس+ رضقلا قطو اهل نونك دن اع يشم تاناك

 عقاولا ة) يلامشلار صقلاخ ت ران حج رب نانكمبو 2٠"25كثلاثلات الالسلا رحف رود

 0 يا د و م درع

 ةياهن يف ديش دق هنا لاح ةيأ ىلعو ٠ نيحتافلا نييدكألا نيبتوجرسلا لبق ام

 ءحضاولايميلقالاءيزوتلا اذه ءوض يف و 0016121 تاالالسلا رحف رود

 ىلابد ميلقا يف ءطبأ ةروصب رهظ دق ةيويئدلا ةطلسلا ةسرامم رارمتسا نا ودس

 امهم نكلو ٠ ةرضحتملا ةيبونجلا ةيدكالا ةيرموسلا ميِلاقألا يف هيلع وه امع

 لشم ةدئاسلا دبعملا تاحاب بتر ناف « اهتسرام ىتلا ةدايقلا لاكشأ تناك

 نود قفنت  نصحم دبعم هسفن وه يذلا يجافخ يف « يوضيبلا دبعملا »
 ؛لقالا ىلع « رخآل تقو نم ةيرود ةيئادع تاقالع دوجوب لئاقلا يأرلا عم كش

 + ةسيئرلا ندملا نيد

 يف يع ةسمخ عمجتت ذا ٠ ةيمهالا ضعب هل ةريمكلا ندملا عيزوت نا

 54 © 784) رمسأ لت نم يقرشلا بونجلاو قرشلا ىلا ةرشابم ةعقاولا ةقطنملا
 , مهو ؛ الهه 2 ؟ه) رعصأ ندم سمخ عم (ه6١ 6 اب ع مع ع تبا

 ٠ ىرق اهراشعا نكمي امم اهئم رغصأ ةنطوتسم ١“ ىلا ةفاضا ( هم. ء امدح

 ١ يلاوح اهردق ةحاسم لغشت ةينمم ةقطنم نوكت ةيوس عضاوملا هذه

 ىلا عقي يذلاو اراتكه مم ةغلابلا هلك ميلقالا ةحاسم عومجم نم آراتكه

 0 ةنيمملأ ةقطنملا ةحاسم امأ ه نيرمح لبج نم بونجلا ىلا

 الف لفسالا ىلايد رهنل يلاحلا يرجملا نم ةبرقم ىلع يرجي ناك يذلا لودجلا

 6 ١ ءرجلا 6 «نآسنالا ملع» ؛ يجولويورثنا ؛ ينطولا خبراتلل دليف فحتم

 . «ةيزيلجنالاب» . ىوغاكيش . ؟ مقر

 ثلاشثلا سيقتتلا مسوم نع يلوأ ريرعت ٠ ودنرأ .٠ 156. ءاق © رقس (؟.)

 . 599 0 1 رموس . 55 14م

١ 



 )1٠١( لودج

 لفسالا ىلايد ميلقا يف تالالسلا رحف عضاوم

 © رودلا !ذه لبق تنكس ينلاأ تالالسلا رجبف عضاوم ل١1

 ءا514 2 5552 ١*5 ء :5١" 4 )5ك ؛ل5١؟ءطكع مب (رثآ) :١ (رثأ) “

 اسس عوجأ ؛ نولب (رثأ) مدح ؛: كو مكي (رثآ) مهو (رثأ) "65 ء ؟دحب
 هول م تان“: م نان“ م, هاا م هأاأإب 2 تاه 6 5"ه ن 5": ةهل 255١

 845 4 ملم ( "م ( هةر ( كلو رع ةحبقا و ةحبخا م هكر هك“ ع (رثأ) ه هرا

 + ملأ

 : اهمجحل اقفو ةفلنصم تالالسلا رجف ندم سا

 : (تاراتكه ١١ نم رثكا) ةريبكلا ندملا

 عابض لت)50514 (رمسأ لت) ؟44 ( راتكه ١ره نيسار وبأ)

 ء(يجافخ) :؟١ (كلاوي وبا لولت) "510 «(ليبمز وبا) هم « ++ (راتكهإهرد

 4 ( سيد ودأ لتز مي (نواج وأ لت) هم م (راتكه |١١ر46 برقع لت) هاه

 + ملءأ

 ءاا ( بهذلا لت ) ؛ ١ (يدوهب لت) ؟4 « (اشوأ لت) 5 قآ) ١

 ؟؟و.  (ةبافلحلا لتإل 159 (نبت وبا لت) 15١ (راتكه درع « خيبالص وبا)
 ء(راتكه ؛ < ريعص ناصوخ وبأ) مود. (تايبلش لولت) سوم ,؟ هج ؛ (ةوالح لت

 (داشر) هده « (راتكه 5) ه؟٠ © 558 ؛ (ةيابع وبا) 445 « (عبس لت) "55

 ٠ (يماللا لت) 2١٠١ « (عليجم لولت) ه١٠5 « هده

 : (تاراتكه + نع لقت اهتحاسم) ىرق
 هارب ع ه5( 1؟)6 ؛5(52) 2 :ه ء 1١54 1846 (2 ١“ 4 هي

 نست



 ء(؟) 4 9١؟ ءازسبك 4« ل6 6 ١هم « |٠؟؟ ء ٠١١ه 4 )٠٠؟6(؟) ع مع

 675 اال ع بو م ملج يسسلا ع "هو م ؟؟ه 2 ؟؟م2 «ا1غ

 6 "# ع نوب اورو عاسوو (؟) هموم ؛ »44 (؟) ,سوع 6 ع1

 6 11 4 155 4 519 4 "فك م را محرج عبو (؟1) سور سو

 , ه٠ 4 (؟) ه5 4 هزال 4 عزك 4 :5ه 4( عد“ 4 عمر ( عمو 5

 6 1155 6 5“ + تذك ( ترلأ ( ةنبش ع تنبت ع هلاك 6 توف م, نانو عاما

 ٠ ملخه 2 ملام ع 5عرا ى بحي

 ًاراتكه ا/هرو4 ناطيتسالا ةحاسم عومجم « ًاعضوم ١ : عومجملا

 ةنيدم 19 « ًاراتكه 1١8١ لغشت اهلعل ةريبك ندم ٠١١ لمشي اذهو ٠ ؟راتكم

 ًابيرقت ةئاملاب ادب ٠ اراتكه مب لغشت ةيرق ١ا/ و « ًاراتكه ١١5 لغشت ةريغص

 ٠ ادم تناك ةفورعملا ناطيتسالا زكارم نم

 : ةيدكأ ناطيتسأال ةليئض راثا تآذ وأ دعب اميف تكرت تالالسلا رجف عضاوم سال

 لت هاه« (عابض لث) م ؟4 (نيسار وبأ) ١١9 : ةريبكلا ندملا

 ٠ (برقع

 ٠ هه , "هو #14 : ةرعصلا ندملا

 6( 5559 2 أولا ؛2 !الل عاده ع أو#ب علو 6 554 :ه ©5 : ىرقلا

 ه5 255 6 "ةك كرما ع ناب علوم م ©6595 م "531 م ابر نا 5بلب ع عديو

 * ابا ع 5 ا ا م تا“ع عمكأ عما

 اراتكش» ب4 ناطيتسالا ةحاسم عومجم « ًاعضوم ١ : عومجملا

 * امد رقت

 أميق ندملا ترحه ثيح لودحلا اذه يف ةدراولا عضاوم ا تاحاسم نأ : كغ

 ع



 ًادكؤم ًارمأ تالالسلا رجف رود لالخ اهتحاسم لعجت ًايلك وأ ًايئزج دعب

 ظ ١ ( ٠ قحلملا رظنا) ةلوقعم ةجردل

 اعضوم اذه ناكاذا اميف نايبل ةيفاكريغ عابض لتل ةيسيراضتلاتانايبلا نا
 ٠ اضعب اهضعب ١ رواحب ةريغص تانطوتسم ةدع وا ةريبك ةنطوتسمل

 دمتعت انه تدرو ىتلا تاحاسملا عومجم ناف ؛ ١ قحلملا يف ءاج ال اقفوو

 تاحاسملا نا وه ضرف ىلع (ةيفاضا تانايب رسينت امدنع ةنيعم تالاح ىف تلدع)

 رود يف اهتاحاسمل ابيرقت ةيواسم ةرخآتم راودأ يف عضاوملا هذهل تفرع يتلا

 دو جو ىف انكشو انبايترا ىلا انرشا يتلا ىرقلا عضاوم امأ ٠ تالالسلا رجف

 ةروصب اهتبسن ىلع انلمحي يذلا دوجوملا ديحولا ليلدلا ناف (؟) اهيف ناطيتتسا
 لاصنالا نم ريعص ددع ىلع روثعلا وه تالالسلا رحف تقو ىلا هنقوم

 عساو قاطن ىلع ةيلوأ ىقل دوجو مدع لديو ٠ حطسلا ةلوغشملا ةيناويصلا

 ةلاح لك ىلا انيسنو ٠ تقولا كلذ ىف ةريغص تناك تانطوتسملا هذه نا ىلا

 عضاوملا هذه ضعب نا ركتبال اممو ٠ راتكه فصن هردق ايطابتعا امقر اهنم

 نوكي نا لمتحيو تالالسلا رحف رودل قباس تقو يف اهونكاس اهرجه دق
 ٠ ىده ريغ ىلع رخآتم تقو يف بلج دق « ىرخأ تالاح ىف ؛ ناويصلا

 مل اوس ةنس حسملا ةيلمع لالخ اهترايز تمت يتلا عضاوملا ضعب يف
 اهلك ةعومجملا خيراوت تيبثت ريباعم نال نيحلا كلذ ذنم اهصحف ناكمالاب نكي
 ىلع ليلد دوجو لمتحيو ٠ يئاهنلا عالطتسالا ةيلمع يف الا مدختست مل
 ةعومجملا هذه لمشتو ٠ لجسي مل هنا الا ةرخأتم تاقوأ يف ناطيتسا رارمتسا
 ْ ْ 00 السعر عم *:هم "5 2اأقلعب ( 5

 زييمت لكاشم نا . ةيحطسلا ىقللا يف ةيلوآ ةيظش دوجو ىلع لدب « رثا » 0
 لمحت ثيحب (*5) ةحفص يف اهيلا راشم تالالسلا رجف لبق ام راخف
 .٠ ندسصحةلسسم ريغ ىلوالا ناطيبتسالا ةحاسم يلوأ نيمحت ىأ
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 ةريعص ال و (5488 و 4؟١) ناتريبك ناتنيدم : ليكض ردقب الا اهتقباس نع لقت

 ةحاسم لغشن' ةيرق 8١و ( هو. ؛ 518 4 054 © :55 4 559 2 !؟9) ىرخأ

 كسي « وديبام ىلع « رمس رمسأ لت ميلقا ناك امنيبو + آبيرقت ًاراتكه ١4 اهردق

 عسجتت ةزراب ةقطنم قبي مل هنا الا « يلصالا ناطيتسالا ىف ةيولوالا مامزي

قت نأ دعب اهب ةطيحملا ىرقلاو ندملا اهنف
 رود ةياهن دنع ةريبك ةجرد ىلا صل

 + تاالالسلا رحف

ملا عم ةفلتخم قرطب لفسالا ىلايد ضوح قطانم ةيقب ضقانتتو
 ةقطن

 يف عفت يتلا ةلزعنملا ناطيتسالا ةقطنمف ٠ ىجافخو رمسأ لت لوح ةعقاولا

 ؟تالدابسلا رهق روذ ءانثأ عضاوم (ه)ىوس لمشت"ال ضوحلانم هيقرشلاةيوازلا

 ةريعص ةنيدم دوجو ىلا ةفاضا (801 « 85) ةمهم اندم انتاك اهنم نينثا نكلو

ًاراتكه نيسمخ ةلزعنملا ةقطنملا هذه يف ةينبملا ةحاسملا غلبتو « ةثلاث
 عمو ٠ 

 ةلزعنملا ةقطنملا هذه نأ الا « ديبعلا رود دعب اهدودح عيسوت يف تلشف اهنأ

 ميلقالا يف رخآ ءزصجح يأ نم ًارضحتو ًانارمع رثكأ تناك
 دوسي ناكو ٠

 ةريبك ةنيدم ىوس دحنال ذا ٠ ٠ سكاعم عضو ضوحلا نم ىلامشلا ءزجلا

 0 ل «5) طقف ةدحاو

 « ديكأتلا هجو ىلع « دجوت تناك امك ء نيرمح لبج نم بونجلا ىلا عقت

 انلعلو 4 (15؟ ء لوس 0١ +542 15) اهتم رغصأ اهنا الا اضيا ا

 اهفاصوأل اقفو ه ةريعصلا عضاوملا هذه نم بسانتم ريغ ددع نع انيضافت

 نوبل خام يدب بع ) قحلملا يف درت يتلا ةلصفملا

 نسم يلامشلا ء ءزجلا يف ىلوألا ناطيتسالا ةيلمع ناف مث نمو ٠حسملا ةيلمع

 ةحضاو ةروصب ةيفير .هقطانم ةيرثكا تيقب ثيح « آيبسن ًارخآت سكعت ضوحلا

 ٠ تاالالسلا رحف رود لاوط

 طيطختلا نع ءيش عقاولا يف فرعي الف « ةريبكلا ندملا ناجح انكر ت اذاو

 ندملاف ٠ لفسألا ىلايد ضوح ميلقا يف تالالسلا رحف تانطوتسم يلكيهلا

 ادداح



 سرس فرتحملا راثآلا ملاع زيفحت يف تلشف دق ىرقلا وأ ةريغصلا
 نيب ثنالا ىتح ةنزاوم ءارحا نكميال كلذلو + ةروظحم ةروصب هلمعب موق

 نمض طاشنلا هحوأ ىدم نا ىتح ٠ ةسيئرلا زكارملا ةرامعو ةعونصملا ءايشالا

 ةعاسم ىلع ديور ام امر رز" وكت هد نا لور اقماع نع ةريقضلا تاليوكلا
 ذخأبال اذهو) ٠١ لودج يف تدرو امك رودلا اذه يف ةنيبملا ةقطنملا فصن

 (ةريبكلا عضاوملا تلمش يتلا حسملا ةيلمعل آيبسف ةلماكلا ةيطغتلا رابتعالا رظنب
 2« نوسناحتتم نودورق عاارز هب ميقي ًارقتسم تناك هذه نأ له وه لاؤسلاو

 لاحلا ىه امك) ندملا وحن نوهجتت ”الثم ةرييكلا ةيعارزلا ىضارألا ك”المف

 يتلاك « ةصاخ تايكلمل ةعبات عازر تاشم ذاك انفك ذأ ءا (رضاحلا يف

 يذلا عضوملا ىلع نمهيو اهب لصتم تيب عم ء ©2؟”اليلق ةرخآتملا قئاثولا اهتتيأ
 هذه ةلص « لاح يأب ؛ ىه امو ؟ ةعطاقملا يف ةسيئرلا ةلئاعلا هيق ميقت

 رازت تناك ندملا هذه نأ له ؟ ةريكلا ندملاب ةريثكلا ةريغصلا تانطوتسملا

 هديب ناكيسم: لأ مأ ع لدعلا ةماقال نكامأ ٠ قاوسأ « ةينيد دباعم اهنال

 لكشب رمألا وه امك تامزألا تاقوأ ادع اميف اهنع نوضرعب اوناك تانطوتسملا

 تاعطاقملا نم .بئارضلاو ايادهلا يعماج نم موصخلاو نيباهنلا ةلاح يف يسيئر
 ؟ةفغطلا ةيعارولا

 ؟ مومعلا ىلع.ةنصحم ةريغصلا اهندمو تالالسلا رجف ىرق تناك له

 ٠ رضاحلا تقولا يف ةنكمم ريغ هيلع ةباجالا ناف هحوضو مغر لاّؤسلا اذه

 تاراغ اهتمعدو ةمظنم ةيركسع ةلمحل تضرعت اذا اهيلا ةجاح كانه نوكت دقف

 تايلمع لالخ نم دهاشت مل ذا ٠ رغصا قاطن ىلع قرطلا عاطق تاباصعو ودبلل

 ةئق رقلا ةيتاملالا ةيعمجلا تايرفحلا عئاعن .ارافأ 1591 مي نشيرتناه ((1)
 +. 1 ةدنا ؟ نع - :نيلزب - ا تلح واو را عض وم يف

 . !9م9 .يب ( زاجولابد . "6 57 .ص . 19195 .اه ©« تروفكنأرف (؟؟)
 ش . ١٠.5 .ص

 م



 اذه ناب لاق لوقي نأ نكمي نكلو « اهل وح راوسأ راثآ يحطسلا عالطتسالا

وتملا ةماخف تآشنملا لقأ ىوس سكمدال
 *ةريعصلا تانطوتسملا لوح اهدوجو عق

 عالطتسالا تابلمع ءانثأ ةرخآتملا تانطوتسملا لوح راوسأ ظالت ملو

 ن0 محف روس نع بيقنتلا تايلمع تفشك دف كلذ عمو «يراثآلايحطسلا

نا « لاح لك ىلع ٠ هيجح رْغص مغر لمرح وبأ لتب طيحب ءانبلا
 روسلا اذه 

 ٠ اسرال رودل ًاقباس ًاخيرأت دعبال

لا ندملا نيب ةقالعلا فصوي نيمزلم نحنف كلذلو
 ةريغصلا اهتاراحو ةسيئر

 لكش يف حضوم وه امك يقارغجلا اهعيزوتل ةبسنلاب دودحم مهبم ساسأ ىلع
 ةيعاعسش تاونق تاك بشل آممق ن"وكت ال ةسيئرلا ندملا نأ ظحالبو 09 ٠

 نع الدبو + اهنواعت ىرق اهدادتما ىلع مظتنت
 ىرقلاو ندملا دوحو لئامت كلذ

 رمش نأ نكميام ريخ هنأ نم هانشقان نأ قبس ام دادتما ىلع تافاسمب
 هان

 ءودييام ىلع ؛ ةكبشلا هذهل تثدح دقو ٠ لصألا يف ةلصتم ةيعيبط راهنأ ةكبش

 دانحتسالا هاني ةنم هيلع ع اك تيك ايكو ةلطنم عئاردتو تايسمت

 وهو ٠ تالالسلا رجف رود دعب ةنس يفلأ ىلع ديزيام ترمتساو يعارزلا

 عيرسلا بلقتلا عم ةداح ةروصب ضقانتي رارقتسا
 ريخألا يرلا ماظنل رمتسملا

 ًايبسن ةليلق ءاقبلا تابلطتم تلظ دقف ءاعانطصا كمان ناك ساسألايف وه يذلا

 ةتقوم دادس ساسأ ىلع موقي يحيس ير دامتعاب اهتهباجم ناكسلا عاطتسا

 لدبتست دق وأ « اهمعدت « ةيولطملا ةهجلا ىلا هايملا هيجوتل ةريغص تاونقو

 ةروصب ترثاكتو تمن ةريغص تاونق تاكبشب « هنيح يف ةديازتم ةروصب

 تارتموليك عضب نم رثكأ راهنالا نع دعبت مل اهنكلو ةئيطب
 رسهظ دقلو «

 اهرودقمب ةيلحملا تاعامجلا نأ « نيدفارلا يداو فورظ قايس يف « اثيدح

 حيراتلا فحتم يف ةميدقلا ةيدكالا تاباتكلا . 5م .ج .ي 4« بلح (؟9)
 .وغاكيش . 1481 1 5 مقر 44 يجولوبورثنا : انايدليف . وغاكيش نش طلا
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 ةرورض كانه نكن ملو 2٠؟40ةلودلالخدن نود يرلا نم عونلا ادهب مايقلا ًامامت

 يرطف ير ماظنل ءاملا دراوم ميظنتل هنقتم ةرطيس لئاسو وحول قلكاتلا

 ةرطيسل ةجينت ءاج ندملا روهظ نأب لوقلا بعصلا نم هناف اذلو ٠ اذهك
 ناةبوعص رثكالاو ءاهب ةطيحملا ىرقلل ةبسنلاب ءاملادراوم ىلع اهتضرف ةبراكتحا

 ىنعت ةدبتسم ةموكحل ةجاح ةجيتن زري دق ةيسايسلا اهتاسسوؤنم ومن روصتت
 ةسيئرلا ندملا عيزون' نم جتنتسن نا نكميال « راصتخابو ٠2 *0تاونقلا ةراداب

 تايلمع ىلع ةرمتسم هحضاو ةروصب دمتعت تناك ةيسايسلا تاروطتلا ناب
 ٠ ىرلا

 نكي مل راهنالا دادتما ىلع ةريبكلا ندملا عقاوم نا ودبي كلذ نع 2الدبو

 لامعالا لعلو ٠ ةيلحملا تاريغتملا نم ددع لعافت جانت وه امناو آمامن ًامظتنم

 «ةلصفنم ةيرهن عرفأ ىلع عوقولل عزنت اهنأ وه هقالطا نكمي يذلا مهملا ديحولا
 ,نواسجت نا الا ٠ رمتسم ليوط عرفل ةلصفنم تادادتما ىلع لقالا ىلع وأ

 طامنالا دحأو .٠ ةدعاقلا هذه نع ذاش رمأ 860١( « 85) نيريبك نيعضوم

 (هسو , هسإ ء هس, , مم6) ليبمز وبا عم ادبي ناطيتسا طخب لثمتي ةزيمتملا
 « سيئرلا رهنلا برق ةسيئرلا ةنيدملا عقت' انهو ٠ ديبعلا راودأ يف دوجولل رهظ

 ٠ ًآببص نيديفتسملا باسح ىلع اهّير ةقطنم عيسوتل امامت مثالم عضوم يف
 نكميال (مه0) كلاوي وبأ لولتو )1١4( نيسار وبأ ومن نا ؛ لاح لك ىلع
 ىلا امعون ميقأ دق امهنم الك ناف « لئامم لضفم عضوم سادنلاب حاطب
 .ةطراخ« ؟؟ : ؟ رموس . ىلوأ ريرقت : لمرح لت ٠ |9515“ . رقاب 0 (110
 : ةنابشلا نيب ىعامتحالا ميظنتلاو يىرلا . 15 .| تربور هجر (10)

 ريغ هاروتكد ةلاسر . قارعلا بونج يف نييلئابقلا نيحالفلا نم ةعومتس
 . 19-8 .ص . وفاكيش ةعماج « يجولوبورثنالا مسك ©« دوما
 دودرلا تافالتخا . 1+1 . هينير « 'نيليم يف ةصخلم . « ةيزياجلاب ©
 «ةيوارحص قطانم تاراضح» يف . ةيئاورالا ةعارزلا ةلوازل ا
 1 ' . ؟ ةيجولوبورثنأ ثاحباأ « انتو ةمماح . 6 "8 .ص (اررحم ©« يريبةدد 6 5
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 تداحب نأ انتم يأل نكميالو 6 هيلع عقل يذلا عرفلا رداصم نم لفسألا

 لقأ مهارق عضاوم تحبصا نيذلاو ًاببص رهنلا ىلع نوشيعي نيذلا ناكسلا
 حاضيا كانه لازيالو ٠ ندملا هيف تعسوت يذلا تقولا يف يرلل ةيبذاج

 لخدم يف ريبكلا عضوملاو (:80) نواج وبأ لت ةلاح يف هسفن ضرفي رخآ
 ىقتلم دنع نيعقاولا نيعضوملا نيذه ةيمهأ لعلو (851) ىندأ رهن عاق بصم

 هنامدقي ام ءوض ىف اهمهف نكمي « ةلجد رهنل 5 ضرتفم ميدق ىرجمب نيدفار

 ظحالب فوس نكلو ٠ عئاضبلل عدوتسمو نحشلل طاقنك ةيراجت تامدخ نم

 ٠ رامثالا ىقتلم ىلع عقتال « ودبيام ىلع « ىرخالا ةريبكلا ندملا نأب
 ةفاسم ىلع ناعقي « ةصاخ ةروصب « (451) يجافخو (؟44) رمسأ لتف

 ةيسايسلا ىتح وا ةيراجتلا رظنلا ةهجو نم عقوم وهو ٠ عرفتلا ةطقن لامش
 00 ااا

 ٠ ةريغص يو 0 50 تاالاح اعاتب

 ءزجلاب مهسمتأ نوموقي اوناك ندملا هذه ناكس ناب ؛ ودببام ىلع « لدب اذهو

 كلذ ناف هيلعو ٠ ةرشابم مهندم رواجت يتلا قطانملا يف ةعارزلا نم ربكألا

 ززعيو « هلك عمتجملا ىلع بلاغلا يعارزلا هجوتلا اهيلع موقي يتلا ةدعاقلا نوكي
 ىرقلا نم ماظنتاب ريبك يعارز ضئاف لقن متي. نأ نكميال هنأب لئاقلا يأرلا
 نينطاقلا نييصاصتخالاو ةبخنلا نم نيبعارزلا ريغ ناكسلا ةحاح دسل ةديعبلا
 ةحاسم ناف ةمسن ؟٠٠ غلبت راتكه لك يف ناكسلاةفاثك نا انضرتفا اذاو ءندملاب

 دبال راتكه م4 ةغلابلا ىرقو ندم نم ناطيتسالا زكارم اهتلغش ىتلا ضرألا

 فلأ 77 يلاوح غلبي ناكسلا نم ددع ةلاعال ىفكنام ترفو دق نوكت ناو

 يف ناكسلا ددع نم كلذ يلاوح وأ ةئئاملاب ؟6 ىلع ديزيالددع وهو ٠ ةمسن

 هوقلل ةنراقم ةسارد : يقرش دادتسا . ؤةمإب ١. .ك © لجوفتو رظنا (11)
 . «ةبزيلجنالاب» . نقهوين « ةيلامحالا

 س١



 هرودب جاتحبال ناكسلا نم ددعلا اذهو ٠ (دادغي ادع اميف) رضاحلا تقولا
 انضرتفا اذاو ٠ مويلا ةعارزلا يف ةلغتسملا ةيعارزلا ضرالا نم ءزج ىلا الا
 ةحاسملا فصن لظي) ةيعارزلا ضرألا نم راتكه ١ر4 غلبي صخش لك بيصن نا
 ؛ يناثلا لصفلا يف كلذ انتيثأ امك ء (ناك تقو يأ يف ةعارز نود ًابيرقت
 ىلع « ودس امك « ديزتال ةيشاعملا تاحاحلا دسل ةمزاللا ضرألا ةحاسم ناف

 ةحاسم نأ نيح يف ٠ءةيورملا ةعارزلل ةصصخملا ضرالانم عبرم رتموليك

 زومر اهب طيحت ىتلا يهو « * لكش يف ةحضوملا ةلزعنملا تانطوتسملا

 اهردق ةحاسم لغشت) ريبك داوقم ةعاسلا هله وم ركز الاورك ايقلعمملا

 اهلغشت ىتلا ةدودحملا ةحاسملا هذه نا (عبرم رتمولبيك +١١١ نم ”الدب ٠.9!

 يف عمجتت تناك ناطيتسالا زكارم نا نم هيلا انيهتتا ام ززعت تانطوتسملا
 يف هايملاو ضرألا دراوم لالغتسا ناو : ةلصتم قطانم يفال هل زعنم عضاوم

 ٠ تالالسلا رجف ةنمزأ لالخ ايئزج الالغتسا ناك ةمظتنم ةروصب ميلقالا

 « لوألا ناكملا ىفف ٠ ةظحالملا قحتست ىرخأ ىحاون تاباسحلا هذهلو

 لوأ يف اهناكس باسح نا « ميلقالا يف تالالسلا رجف ندم ربكأ ةلاح ىف ىتح

 ضرأألا ةحاسم باسح مث نمو (راتكه لكل صخش ؟+٠ ضرف ىلع) رمألا
 لكل ةيعارزلا ضرألا نم راتكه ١ر4 ضرف ىلع) مهتشيعمل اهن وهجاتحي يتلا
 ةجاحلادسيامجاتتال يفكتعبرم ًارتموليك ه.٠ اهردقةحاسم ناب حضوي ء(صخش
 اذاو ٠ اهب ةطيحملا ةدعاسملا ندملا نم لقنت ةيفاضا ةيئاذغ داومل ةرورض نود

 اهرطق فصن نأ ينعي اذه ناف « ةنيدملاب طيحت ةيرئاد ةقطنم نوكت اهتاانروصت

 دادتما ىلع ليطتست تناك ةقطنملا لعلو ٠ تارتموليك (ه)ىلع اليلق الا ديزيال
 ةعارزلا دودحو ةممادلا راهنالا نيب لصفت يتلا ةفاسملا نافذ كلذلو راهنالا

 ٠ ةرمتسم ةروصب كلذ نع ًاريثك لقت ناك

 ةقطنملل ةيلكلا ةحاسملا نيب نزاون نا ديفملا نم هلعل « ماتخلا يفو

 ىلع دمتعت يتلا رضاحلا رصعلا يف ةيورملا ةقطنملاو تالالسلا رف يف ةيورملا

15+ 



ل ونتفلا ناك هنا ضارتفا ىلع  ىلادد رهن
 كلذ ىف يرلا هايل رسسلا يحو

 مويلا ًاحيس ىورت يتلا ةقطنملا ةحاسم نأب ًافلس انظحال دقل . ميدقلا تقولا

 « اييرقت اعيرم ارتموليك ؟ةهدرو غلبت ىلايد رهن نم اههايم دمتست تاونقب

 تاخضملاب يرلا ىلع دمتعت اعبرم ارتموليك هسبرو اهردق ةحاسم ىلا ةفاضا

 بونحلا ىلا رهنلا هام دراوم عومجيم نأ ٠+ لفسألا ىلايد راوج ىلا دتمن

ءاورال يفكت نيرمح لبج جييجفا نم
 اذكهو 290 هيرم رتموليك ء+و يلاوح 

لغتسملا ققدتلا نأ لقألا ىلع وأ « هثلث نم لقأ نأ ودم
 يرأل اردرض ناك ًآيلاح 

 ةيفلب تراذا نك انو كل انج كنك اق كرمال اممو + تالالسلا رجف رود لالخ

لا ةحاسم وأ هايملا دراوم تددح دق ةينقت
 ضارغأل اهب مكحتلا نكمي يتلا ضرأ

رن نا غ لاح لك ىلع « ًادج بعصلا نمو ء ىرلا
 ىلع لديام ماقرألا هذه يف ى

 ءايملا دراوم ةلق مآ ضرآلا ةعاسم رقص ةيحان نمداؤس## ناكسلا كم نا

 ةعساو ةروصي رشتتي آمهم ”الماع تناك « ةمئاقلا ةيشاعملا تاحاحلل ةيبنلا

 ٠ يعامتجالاو يخيرأتلا حرسملا ىلع

ف رود نا لوقت كلذ لمجن يكلو
 دهضش دق « ودبي امك « تالالسلا رج

اضيا نكمملا نمو ءددع يف ةريبك ةدايز
 تقول ايفو «ناطيتسالا زكارم مجح ىف« ً

طانم يف ةعمتجم رودلا اذه عضاوم تيقب « هسفن
 عفاولا يف ةهباسشم ةلزعتم ق

اردصم تناك يتلا ةيئاملا يراجملا ةكبش ناو « قباس تقو يف تلغش يتلا كلت
 

 رهظو + تالالسلا رجفو ديبعلا راودأ ذنم اليلق الا يت ل يزل[ هان

 اهيرقت قباطتي كلذ لعلو « اهمجحل اقتفو بتر تانطوتسملا هذه نب حوضوب

 ةريبكلا ندملا ةحاسم حوارتتو ٠ ةيفيظولاو ةيسايسلا اهتسمهأ تافالتخلا عم

  تالاحلا ضعب يفو « ؟راتكه مج نم
 اندم تناك « اهلك نكت مل نا

 0 او

 .٠ موتكند فيصر ىلع ةطوبرم قروز ةئامسمخ ىلا ميدق ىلباب عوض نمش 0

 رهن ىلعال حجرالا ىلع ةلجد ىلع عقت تناك ةنيدملا نأب نيسود لحال اي

 ٠ (1151 . جروح « نيسود) ىلابد
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 ةسيئرلا ةيسايسلا زكارملا نوكت تناك ندملا هذه نا ضورفملا نمو ٠ ةروسم
 ىرقلاو ةريغصلا ندملا نم ريثك اهيلع دمتعتو اهلوح عمجنت تناك ثيح ميلقالل
 تناك ًامومع ةسيئرلا ندملا نا ؛ لاح لك ىلع « رهظيالو ٠ ةنيابتم تاجردب
 ةمق اهنوكب يرلا هايم دراومب مكحتلا وأ ةرطيسلاب اهل حمسي عضوم يف
 اهناطلس دمت يتلا تانطوتسملا مدخت ةيعرف تاونقل ةعساو ةيعاعش ةكبش
 ةعومجم روصنت نا انم بلطتي عضاوملا بيترت مهف نا « كلذ نم ”الدبو ٠ اهيلع
 ةصح ىلع ذوحتست ةنطوتسم لك « ًأطيخ مظتنت موجحلا ةفلتخم زرخلا نم

 ٠ مهسفنأ اهناكس اهيف هعارزلا سرامي اهب ةطيحملا ضرالا نم ةريغص وأ ةريبك
 اهيف دجوت يتلا ةدودحملا ةلزعنملا قطانملا نآب ماتخلا يف لوقلا نكميو

 رامثتساو « ًادج ةيسرقت ةروصب ناكسلا ددع باسحو « ناطيتسالا عضاوم
 لقأ وأ ثلث نأ ىلع ةلالدلل آعم اهلك عمتجت « لالطالا ةعس ىلع ًادامتعا ضرألا
 رجف رود ءانثأ ةيورم ةعارز ةلوازمل رمثتست تناك ةرسيتملا هايملاو ضرالا نم
 ريباعملا ساسأ ىلع ؛ ناكسلا نم لئاج ليلق ددع ءاقب نم دبالو ء تالالسلا
 .كرتلا انريتعا ول ىتح نالا هيلع وهام سمخ نم لقأ ناكسلا عومجم نأ ودبيو ٠ لفسألا ىلايد ضوح نم يلامفلا ءزجلا يف صخألا ىلعو « ةثيدحلا
 ءايلاح ةعارزلا دودح ءارو اميف عقت' يتلا ناورهنلا ةزافم يف ناطيتسالل يلوألا

 : ةسيتوكلاو ةبدكألا ىاودألا س 5

 نم اذل « ىلايد لوهس اهضرعت يتلا تانطوتسملا ددع يف ةيبسن ةلقل ةجنت

 «مهنم نيرقتسملا ديرشتل ةجاح نود اهيف ةريبك ةيناكس لاقتنا ةكرح مايق نكسملا
 « ريغص قاطن ىلع ةلهس ير ةقبرط مادختسال آدج ةمئالم ضرألا تناك الو
 (؟) لكش ىلا ةفطاخ ةرظن ناف « كاذنآ اعئاش ناك ريغص قاطن ىلع يرلاو
 نكمي ناك لالغتسا نود تالالسلا رجف رود يف تيقب ةريبك تاحاسم نأ نيت
 ناعطقلا ىورب ام ريفوتل لوادجلا ىلا لوضولا رسسيت وأ ازاتمم ىعرم رفوت نأ
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 ةئثيبلا يه هذه نوكت نا ضرتفيو ٠ كلذك فارطألا قطانم يرو ءاملأ نم

دب هبش لئابق اهيلا لقتنت نا يعيبطلانم ىتلا ةممالملا
 حاستك الاءارجنمءاوس «ةيو

ًايرغ ايروس ىلا ًادادتما ييصخلا لالهلا هدهش يذلا ميظعلا
 لابج فحل نم مأ 

 دانت ًايبسن ةرمتسم ةكرح نوكت دق ةكرحلا هذه لثمو ٠ اقرث سورجاز

 نيب زكيمن نأ يرورضلا نم نكلو « خيرأتلا لبق ام ةنمزأ يف ًاديعب اهروذح

 قطانم يحالف نم نيدرشملا ىرقو ةريعص ةيلئاع تاعومجم لغلغت

 زيمتت رخآل نيح نم أريثك ربكأ تاعامج روهظو ةيشماهلا ةفاحلا ةعارزلا

 ٠ ةيسايس ةغبصي ةيلبقلا اهتاميظنت

 اهددجو نوجرس اهأدب ىتلا « نيدفارلا يداو ىلع نييدكألا ةرطيس نا

 عسوتلل ىلوألا طامنألا نا الا «ةراثأ اهرثكأو جماتنلا هذه لوأ تناك « هعامشأ

 هئيدم ب ةلود دراومف ٠ ةاليوط مدت مل نيدفارلا يداو لوهس يف ىميلقالا

 ىلع ةليوط ةدم ظافحلل ةيفاك نكت مل اهمكاحل ةيدايقلا ةيصخشلاو ةدحاو

 ؛ كلذ نم ضيقنلا ىلعو ه اهيلع موقت تناك يتلا تارامالا نيب قلق فالتغا

ةروصب ريشي يلعفلا انليلد نا « اثيدح ةاقثلا دحأ ىرب
 مهظنتلا نأ ىلا ةدكؤم 

ت يف ةيقيقحلا ةروثلا دح غلي دق دكأ ةلالسل يسايسلا
 ٠ نيدفارلا يداو خيرا

 ناو « اهب مات لهج ىلع نحنف ديدجحلا روطتلا اذه ىلا تدأ يتلا بابسالا امأ

 ةداعا درحم نيدكألا كولم تاناكماو ةضاخلا ةيصخشلا بهاوملا نع مالكلا

 «ةيقيقح ةيخيرات تامولعم ىلا انراقتفا نأش نم ليلقتلاو ةينطولا ديلاقتلا ةغاصص

ك نوبدكذلا ماكحلا نا يه ةيقابلا ةقيقحلاف نكي امهمو
 ةرادا ماقأ نم لوأ اونا

يثكلا ىلعو هعيمج نيدفارلا ىداو ىلع ةدحوم
 580٠ه: ةطصملا ميلاقألا نم ر

 أرتموليك 5؟5. وه «ىلايد هايم نم يلمع لامعتسا ىصقألا) كثديدح نيمخت (؟4)

 ءص .م 1108 .ت « نوسيبكاي يف سبتقم « لئيب ءوي .م .ب) اعيرم
 لامش رهنلا نم يرلل ايوحسم ءاملا نم ارادقم نمضتب اذه نكلو ؛« ( 7م

 +. ني ونح لح
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 ةحردو ةمات ةيزكرم ةرطيس ىنعب «ةدحوم ةرادا» حلطصملا ناك اذا امأ
 اهكرثت ةلكشم هذهف دج ةرخأتم تاقوأ ىتح ةقيقح دجو امم ةناصحلا نم رثكا
 توم رتأ ماظنلل تَقؤملا رايهنالا اذه ىلع ةلالدلل عزسد , 2550 نيصتتخملا ريسفتن

 لمشتو ؛ كش نود ةديدج ةروص تناك « لاح لك ىلع « ةروصلاو ٠ مكاح لك

 كلذ ىلا فاضي دقو « اهلالتحا متي يتلا ندملل يرادا مكاح نييعت « ةنيصحلا
 زفاوحلا رثكا نأب داقتعالابمعصلا نمو 217 ”يهدنع نناهر ةمكاحلالئاوعلا دخأ

 , ©37ناكسلا نم آءزج ن”وكت ىتلا ةيدكألا رصانعلا

 ءانثأ امهم ًايحيتارتسا ًارود تبعل دق ىلابد لوهس نأ ىلع لديام كانهو

 ىبونسرلا لهسلا ءادب وس 0 هل هروصد ةتلماكت أاهلعلو ع ةيدكألا ةلالسلا

 دقو ٠ ليوط تقو ىفم دعب ةيناث هيلع نوكتسام وأ ًاقباس هيلع تناك امع
 ةقدب ددحي مل اهعقوم نأ عمو ٠ ةلالسلا كولم يناث شمبر مساب ةعلق تيتمتس

 اهركذ نال ( [44؟] ةميدقلا متبيرن) يلاجشا نم ةبيرق عقت اهنا ضرتفي نكلو
 رخآ نا « كلذ ىلا ةفاضاو ٠ ©0كانه نم انتلصو يتلا صوصنلا يف ًارارم درب

 . نيدفارلا ىداو خيرات . 416 .ص . 19517 6 .ج .ج . نياتشنلكف ([5)
 .ص ©« 15 مقر ١ .ا/ دلحملا « زحتديسوري « ةيكيرمالا ةيفسلفلا ةيعمجلا

 . لإ 11

 )٠( .ص . 15م5 .ر .ن « سوأرك رظنأ 5556 .
 . 17 .ص .19480ا/ .ت اع نوسيكاي (؟1)
 تاريوهلا تيبثتل ةيسنلاب اعساو افالتخا فلتخت رظنلا تاهحو لازتال (؟؟)

 كرتشملا يرشبلا لدايتلل ةبسنلاب يتاذلا روعشلا ةيمهأ ىلعو « ةيرشبلا
 ؛« نوسكاب « لاثملا ليبس ىلع « رظنأ . لوالا نيدفارلا يداو خبرات يف

 ( هما مم : م9 ةيقرشلا ةيكرمالا ةيعمجلا ةلجم . لوالا نيدفارلا
 + ةنروعللا امهتق الع يف نويدكالاو نوب رموسلا ا .ج 5*٠ 6 بلحو

 رودقمب سيل ©« لاح لك يفو . لا 6 : 6 (ةيضرم ريف) اقانيج
 مسلسل
 مد

١. 



 ىلايد رهن ىلع قلطأ يذلا مسالا لمحمد لورود سس وش 6 يداغأ هلالس ماكح

 3 (؟0ةقطنملاب 1 0 ىلع لدد كلذ لعلو » الاعب ىف

 نكت هده: كناك دقن +.تالد السلا رجف يف اهتاقباس ها

 لدبي )١١( لودج نأ ولو « ريخآلا ناطيتسالل رارمتسا درجم لاوحألا مظعم يف
 عضاوم عومجم غلبيو ٠ ةديدج تناك ًابيرقت ناطيتسالا عضاوم ثلث نأ ىلع
 يهو ٠ ًاراتكه ٠0 اهردق ةحاسم اهلالطأ يطغت ًاعضوم ه0“ يدكألا رودلا

 حسبصب نكلو ٠ تالالسلا رجف رود عضاوم ةحاسم عقاولا يف : لثامت ةحاسم

 ةيتحتلا ةيدكألا تانطوتسملا عاستا نيمخت « ىرخأ ةيحان نم « بعصلا نم

 يدكألا راخفلا ةيبلاغ نأ ىلا عجري كلذ ببسو ه٠ ةيحطس تانايب نم رسيتن امم

 :ضاقن نأ نع تلضف « تاللالسلا رجف راخف عاونأ لشثم ًآمامت زيمتم ريغ

 عضاوملا نم ريثكلا لعلو ءهذه ةيدكألا ناطيتسالا تاقبط يطغت ةكيمس

 ىرق يي ع ل اهنأ رابتعا ىلع )١١( لودج يف تلجس يتلا ةيدكألا
 يه هذه تناك اذاو ٠ دعب اميف عستا دق اهمجح نآ ولو « رودلا كلذ ءانثأ
 ريسك دح ىلا صلقت دق ناكسلا ددع ىلامجاو نكسلا ةقطنم ناف « ةقيقحلا
 ةيشيرأتلا ثداوحلا ءوض يف آنكمم ودبي اذهو ٠ تالالسلا رجف رود دعب
 ةرجه حاضيإ ىلع اندعاسي ال هسفن تقولا يف هنأ امك « رودلا اهدهش يتلا
 ىلع ء ةريبك ندم ةدع نم ىتح لب اهدحو تالالسلا رحف ىرق نم ناكسلا

 ةرسيتملا ةيراثآلا ةلدألا ىلع ًادامتعا مساح لكسشب كلذ راهظا نكميال ؛ لاح لك
 هالاح

 ةساردلل نسل د ع ا 2 ا تى

 8 نا ا ءياجلا لبابا رصعلا . )5 ها .و.بد « ةراستدا .()
 يق رشلا دهعملا .٠ نيبرموسلا كولملا ةمئاق 19898 .ت 4 نودسبكاي (؟15)

 أ 18 ف .٠ ص .قغاكيش ١١ ٠ ؛ ةيروشآل تاساردلا

١ 5 



 امم لقأ لفسالا ىلادد ضوح> ىف ةيدكألا تاقبطلا نع انتفرعم نا عمو

 قاطن ىلع تدخأ دق اهنم جدامن نا الا ©« تالالسلا رحف رودل ةسنلاب ىه

 عباتت ثبح رمسأ لت وه اهنم دايعلل رهظام ريكاو ٠ ةفلتخملا اهناقيلط نم عسأو

 دج وت انك 413502 اخ ةيئكس تادحوو ةمخض ةرامع مصن اهمشك مل تاقرط

 هذه نكلو « يجافخ ىف ( )١ تالالسلا رجف نم لت ىلع ةعساو ةيدكأ بساو
 ةمخف ةينبال ادج“' 7١ةلحض اداقب درحم رضاحل ات قولا يف ىقب امو آمامت تليزأ دق

 ةيلمع لعفب ؟"7ايلعلا تاقيطلا لاوز ةحشت حطسل اىلع كرت رصاعم راخف اباظشو

 ىف ةريعص تاسحم ىف ةيدكألا تاقبطلا تربس دقل « ماتخلا ىفو ٠ تحنلا

 ةنطوتسم نع ةرابع ؛ كش نود «لوالا ناكو ."35"يعابضلا لتو ؟47لمرح لت

 ىتلا ءايشالا نع تامولعم نالا دحل رست الو ٠ ةنصحم ريغ هحوتفم ةريعص

 ٠ ةيرامعم تافشتكم وأ اهب نرتقت

 سكعت دق ىتلا ةيدكألا ةنمزألا ىف ناطيتسالا ةقطنمل ديحولا عاسنالا نا

 ٠ ) لكش رظنا) ةرصاعملا دادغب ةئيب يف دجوي يساسالا راهنالا طمن يف ًاريغت

 ىلع لدد ًاطخ (41 م 5:١١ 6 7" “"ءاب/ م مسد هدد دج عضاوم ةعبرأ ن”وكت دأ

 نع ىبرغلا لامشلا وحن هب دعبب اعقوم دختن ةلجدب ىلايد رهنل ديدج بصم

 . ةظحالمللا هذهل رح رسدنال ذاتسالل سدم انأ (؟6)

 ص .1964* . ديول و زاجوليد . 20١-36 .صضص .1175 .تروفكنارف (5)
 1 1 ١.5 ص . 9١م9 .ث «6 زاح وليد 9

 1 0 . 5 2004 راجولد (7390/)

 0 1 0 ا ل و

 *6 ' . ىلايد ميلكا نم ةينوجرس صوصن
 98 . 5 وغاكي م ١ ©« يىروشلا س وماعلا تامولعم

 ةعومجم ترشب كفو ٠ امبدق ايدكأ احول 0. يلاوح اهدداع ةيفاضا
 28 اهتمجرت خل ب

 اهيلع قيلعتو ش ءيبرورمما ربا كاضج نملاولا لح وجعل كار

 ٠ بلح) ىلابد ميلف يف 7 ( 156ه .ج .ى

 ل١ لك يف ةيتوص 8-5-5 .أ .م © ىفطصم (؟5)

 . 185 108 رموس . يخت
5 | 



 ديدجلا ىرجملا ناك اذا اميف « عبطلاب ؛ حمضاولا نم سيلو ٠ قباس ىفتلم يأ

 اذيل ةجيتن وأ يدايتعا ريغ غاط ناضيف فيرصن ببسب وأ ناسنالا هرفح دق
 لوط وهو « تارتموليك رشع نع لقب هلوط عومجم نا « لاح لك ىلع ٠ كاذو

 ةريغص تناك اهسمقت تانطوتسملا ناف ؛ كلذ ىلا ةفاضا ٠ ةيجراخ رداصم وأ

 لت ) لقالا ىلع امهبيقنت ”مت نيذللا نيلاثملا يف ةيدكألا تاقبطلا ناو ادج

 ريغ نيتحوتفم نيتريغص نيترقب امهف صو نكمي ( لمرح لتو عابضلا

 دحلا نم ديدجلا عرملا اذه نأ لوقلا نكمي «  كلذل ًاعبنو ه ؟؟' 7 نيتنصحم

 7 د ردوق لخدت ىلع اليلد هنم رثكا ةضحم ةيلحم دوهجل ةجينت ءاج دق ةانقلا وأ

 ةيجراخ ٠

 )١١( لودج

 لفسألا ىلايد ميلقا يف ةيتوكلا وا ةيدكالا عضاوملا
 دي: يدكذلا رودلا يف « ودس ام ىلع « ترمتسا ينلا تالالسلا رجف عضاوم ١

 : ةريمكلا ندملا

 5١ + (كلاوب وبأ لولت) ”وا/ « (ليبمز وبا) 785 « (رمسأ لت) 4

 ءممأ « (سيد ونبأ لتز م6 « (نواج وبأ لت) هيه (ىجافخ)

 : ةريغصلا ندملا

 0( مله ا موو 2 «هال 2. "55 2 ١55 2 اأ5" 2ءابأ 2": 2 اك م ا/

 ٠ ملاو © هو ( هل" « هممّلع :5” ع 55

 0 +١5 2 ١5" :+ ١«" 2 ا1ه8ل م !"" م« اب 2 مك 2 “خ١ :١ 2 2١85

 .ءاأآ و هي +155 1 .م 0 5١6 .صسص . 11 0 (.)

 0 5 رخأتملا ةبدكالا راودالا لالخ وأ تالالسلا رح نم رمتست ا هدم
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 65315 4 "هال 42 هج م هو ع »عع جذر ا؟5ا/ب . 55١ ؛: ؟عذ يو ؟عم

 6 5560 م6 55“ مه عه 46 ةم» ع 55١ مه 62“ هع أ4١ مالا م نضر 1

 6 ١58 2 هذك 2 هما « تالثب 6 تال" 2غ نزل“ 2 همن م تإ م6 هاو مع مشب

 + م6 ؛ ماه

 : عومجملا

 ٠ ًاسرقت راتكه ؟54 اهردق ةحاسم يطعت « ًاعضوم *ه

ك0
 

 +: ةديدجلا ةيتوكلا وأ ةيدكالا عضاولا ل؟

 : ةريمكلا ندملا

 .5 (يلاجشا) 2515 (ذايبدف لك م يجافخ) 251

 : ةريعصلا ندملا

 ع4 < (دعس لت) 6 (لاله وبأ) ٠؟ « (لوخصلا وبأ لت) ٠

 ٠ (يواو مشخ ) 558« هم « (يعابضلا لث) 5

 : ىرقلا

 م0 5415 4 "ع٠ م6 وعر ى ملوى يا واس جا سس م 5« م. "#1 + !هذب

 6 هاله 2 هأ* ع عنو ا, عوس ع عسب ء 555 © (لمرح وبأ لت) 6 218 ( يو

 ٠* للع 2855 2855 محا عهوعإأ

 : ايحيردتو افيفط الاقتتا اهعقاوم تلقتتا ثالث عضاوم هئفلا هذه لمشت ب

 ناطيتسالا نأ اميو ٠ (كلاوي ىبأ .لولت) هب # م. يجافخ) ٠ + 4١

 نأف كلذل « ةيرق نم ربكأب سيل ةحاتملا ةيحطسلا تانايبلا هرهظت يدكألا

 ةرخآتملا راودألا ىلا ريشت ةريغصلاو ةريبكلا ندملا نع انه ةدراولا تاحاسملا

 ٠ طقف

١44 



 : عومجملا

 ٠ ًاسرقت ًاراتكه .8+١ اهردق ةحاسم لغشن ًاعضوم ”؟

 لعشت كس .لس ةريبك ندم مل لمش اذهو 1 أسرقت راتكه ا ناطشسالا ةحاسم

 » 7 راتكه ١ سحب يلاوح لغشت ةريعص ةنيدم و.« راتكه ا ايو يلاوح

 « اندم تناك ةفورعملا تانطوتسملا نم ةئاملاب +

 : ///ةرشاص اهدعم وأ ةيدكألا راودألا ءانثأ ايلك وأ ريك دح ىلادتكرت عضاوم 3

 : ةرييكلا ندملا

 ٠ *ةهو

 : ىرقلا

 ٠ ملعه ءملعع مه هالتك ا ميخر»و , ”ء» م 55١ م 5

 ٠ ةدملا هذه ىف تارعث دوحو مدع

 هن أكس هرجه دق )١( يجافخ عضوم نأ ىلا بهذي انه مئاقلا ضرفلا نا كل

 ٠ د ؛ > ؛ ب ىجافخ ىف ناطيتسالا ءدب لبق

 ء 1١ لودج بد. ظحال //
 دوجو تشب ليلد نم ةيحطسلا ىقللاو تادهاشملا ولخ سكعت ةئفلا هده 44

 لوصال كلذ نأ ايأ » ا ب نسأ رود وأ ثلاثلا روأ رود ءانثا ناطشسا

 يف ركذ اهل درب مل عضاوم يف اضيا ناطيتسالا يف تارغث ثودح ةيناكما نود
 ٠ اةمئاقلا هذه

1١45 



 رود ةياهنن تقاحأ يتلا فورظلاب ىنعن نأ يرورشضلا نم م ماتخلا يف

 تايرحتلا اهيلع تزكرت يتلا ةسيئرلا ندملاف ٠ ةزحوم ةروصب نييدكألا

 .ءعسأو قاطن ىلع حوزنو.رامد ؛ ةروص_« اهن اركن نكميال ةروص .سكعت ةيراثألا

 لت رخآتم ناطيتسا ىلع ةلالدلل ةيرامعم اياقيالو ةيحطس اياظش دجوتال ذا

 تاالالسلا رحف هنمزأ يف هونكاس هرجه دقف برقع لت امأآ ٠ يجافخ يف ١)

 ء.سيعسأ لك يف ًامامت ةحضاو ةروصلاو ه يدكألا رودلا لاوط ًاروحهم لظو

 تايافتلا نم ةقبط راشتتا ىلع اقلعم تروفكن ارف لاق عوضوملا اذه لوحو

 : ىتأب امي ًاعساو ًاراشتتا دامرلاو

 ةيدكألا ةينبألا ضعب نا وه حضاولا جاتنتسالا نا

 داعي نأ لبق بارخ ةلاح يف ةليوط ةدم تلظو ترجه دق

 اذهو هةثلاثلاروأ ةلالس مكحءانثأ ةيناث نكستو اهؤان

 ء يتلا ةصاخلا تويبلل ةبسنلاب دك م اضقانت ضرع

 ءطسوتملا رودلا لاوط ارمتسم اهانكس ىتلا# انتثآ امك

 ةيانبلا نا يه ةجينت ىلا لوصولل انرطضي اذهو
 تاذ تناك [يئامشلا رصقلا] + لكش نك ةرونكلا

 ىلىزعينانكسي اهبارخو اهنع حوزنل اناو«ةيبعشةعيبط
 نويلبجلا نويتوكلا ىصقأ نأ دعب ىضوفلا نم رود

 ٠ دكأ ةلالس كولم رخآآ قرشلا نم اومدق نيذلا جمهلا

 اذه مكح ىلا اهخيرأت حجري ًاحاولأ نأب ركذي اممو

 تي كلملا

  .نماجتلا ةياهال ا ىضرتف نع اننان هنلعو و ةمامقلا

 اهمكاح 'رصق ناك ناو انونشأ يف نوشيعي اورمتسأ

 1 6 ًاروحهم لظ دف ىلحملا

 . 58 4117 .ص ]11964 تروفكلارف (41)

 هبه ١



 ندملا نب لئاقلا يخبراتلا يأرلا ةرضاحلا ةيراثآلا تامولعملا ززعتو

 يتلا ني نيينوكلا تاوؤغب تنرتقا رامدلاو تامزألا نم رودد ت'رم دق ةريبكلا

 ٠ يدكألا رودلا ةياهن ىف تثدح

 1 و ا ا

 200 والا لال املا لالا 0

يغص قالت ىلع مت يذلا يراثآلا سجلا نكلو + (د « ج. < ب «يباورلا) ميدقلا
 ر

 اهتتزاوم نكمي رامد لحارم نع فشكت مل لمرح لتو يعابضلالت لثم ىرق يف
نيعست لصا نم طقف ةعست ناف ؛ ؛ كلذ ىلع ةدايزو ٠ كلت

 ةريعص هيرقو ةئيدم 

وأ ةنمزأ ءانثآ ناكسلاب هلوهآم نكت مل
 عمو ٠ اسرأل نسا وأ ةثلاثلا ر

 رود ءانثا مطقنا دق امومع ناطيتسالا نا ةحضاو ةروصب دكؤ ال اذه نأ

يجو ةدمل تناك تثدح تاعاطقنا يأ نا ىلع لدب هنأ الا نيضوكلا
 نكن ملو ةز

 0 ؟*50عسأو قاطن ىلع ناكسلا مر ةداعاب ةب وحصم

 ايت 1 د 4 كش هنأت رج ريس كنال 0 00 ن7:

 لا رس 8 نوبتوعلا هبوب اق 0 ا

 را لي رتوعر عااقا يللا ددلقلا نونو تروق

 . ةيميلقإلا هةيحاتلأ ىلا كلذب ريش وهو ه رخآأتم رصع ىتح اهدوحو

 حلل ةيلديف .٠ |5658 .ر .ن 4© سوأرك ) . قمانت اس روال ةديرفلا

 كهسسراداأ تاعطاقم دلعحت يىمتلا ( له مه : م١ تايروشضشآلا

 ا ا ل

 آس رقت ةثلاثلا روأ ةلذاس لهتسم يف ةلماك اهفئاطو يدؤت تناك تاعطاقملا

 رصعل تضرعت لق نوكت بعصلا نم ودبس هنأق © كلذك رمالا ناك اذاو

 ؛عبطلاب « ناك اذه نأ ماتخلا يفو . ةيدج ةروصب اهزعز وزغلا نم ليوط

 أذكهو 5 هب د وح مكح تحنت .شجل هب ترم يذلا يداعلا ريغ راهدزالا رصع

 لزع ىلع لمع دق نييتوجلا راصتنا هكرت يذلا يسيئرلا رثالا نأب ججتنتس

 هسعغن دكهحت نأ نود ؛ ىومطلا لهسلا ةيقب نع ةقيقد ةروصب ىلايد ميلقا

 يبجي و هلابج يف ميعي نأ لابحلا نينت لضف دقف » . كلذ قيقحتل ةراغألاب

 .+٠ « هكمسدذ ةميئغ
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 اهل تناك طامنأ رارمتسا دهش دق يدكألا رودلا مظعم نا « راصتخابو

 مهديرشت وأ ناكسلا ةلق لدتو ٠ تالالسلا رجف ةنمزأ ىف ةيسارلا اهدعاوق

 ةريعصلا ندملا نم زيثكو تالالسلا رحجف ندم نم ةريبك ندم ةدع مهرجه ىلع

 نكلو « اهددع ىف اليلق ديزت تانطوتسم ءاشنا من كلذ لياقم يفو + ىرقلاو

 ىفو + ًايسسن ةريعص تناك اهلك وأ هذه ضعب ناي داقتعالا ىلا وعدبام كانه

 ًاعباط دخأ ميلقألا نا ثدحب ناكسلل يلكلا ددعلا يش صقن ثدح ةهلاحلا هذه

 لوادحلا ريبعت لمشت ناطشسالا عاستا ىف ةدصحولا ةيبما ةيحانلاو 0 آر

 قاطن ىلعو ؛ طقف ةدحاو ةريغص ةقطنم يف نكلو ةديدج تاونق ءاشنا وأ

 ٠ ةجراخ ةدعاسم نود نييلحملا نيورقلا نواعتب من عضاوتم

 ودس ام ىلع تناع دف ميلقألا نوكأ ةريمكل !١ ندملا نا لوقلا ةمتاخو

 رودلا هباهن يف تثدح يتلا ةيحراخلا تاوزغلاو برحلا راثآ نم ةديدش ةاثاعم

 دق « ندملا ىف نكسلا ىتحو « ىرقلا ىف ةرقتسملا ةايحلا نأ ولو « ىدكألا

 ه؟ ١



 )  "55551١٠١٠قه٠م(

 ىلايد ميلقا يف ناطيتسالا طامنا ريغت راوطا نم يناثلا سيكرلا روطلا نا

 يسايس لالقتساب رمالا ةبادب يف ميلقالا هبق عتمت يذلا روطلا وه لفسالا

 دعب اميف هنكلو هةميدقلا انونشا ةدايس تاقوا ىف كلذ ناكو ٠ لقألا ىلع ىلحم

 كلذل ةجيتتو ٠ ةيجراخلا ىوقلا ىدحا ةطلس تهت ايفف انيك عقب ذخا

 ميلقالا دعب مل ةيشكلا ةرتفلا نم يناثلا فصنلا يفو ٠ اضيا ةيزكرملا ىرقلاو

 : ةصاعلا عجاأ رذأ

 ريرحت ©« شلو .ر .د ةمجرت ) نيدفارلا يداو نسلطأ . 65 هأ .م © كيب ل

 .٠ هريثدأو ندنل . ( يلور ه .ه

 .٠ ندابسسو . داليملا لبق يناثلا فلالا يف لباب : 1101 و نكد ةيانستنا ت

 ةودن - رهفقتال ةئيادم .٠ اأ٠51 ( نأر رحم ) زمدأ ءم ءراو © .اه .؟ 6« جنلب رك ب

 . قجاكيش . يقرشلا دهعملا

 مهتيصخشو مهتراضح « مهخيرأت ٠ نويرموسلا . 1955 ءن .س « رمآرك ب

 .٠ وجاكيش
 حيراتلا ٠ ةميدقلا روصعلا يف ىندالا قرشلا : 1959 .اف 4 ندوز نوفق

 . تروفكلارف 5٠١-١١5 ؟ نوليورب دادعا . ميدقلا

 جان ١



 ةقطنم كلذ نم الدب مبصا لب بسحف ةرواجملا ةيلبابلا ةلودلا ذوفنل اعضاخ
 ةيروشالاو ةيماليعلاو ةيلبايلا تاوقلا اهيلع سفانتتو يونس بلست ةحابم

 ةطيسولا ةيلبابلا ةنمزألا يف نيميقملا ناكسلا عومجم نا ودبيو ٠ اهمستقتو
 ناك ايف ننسي هدم نلقاك قمة رونقا تابعنا ةعبت رص كل 5 لملو

 ءاحنأ مظعم ناو ديالو ةقباسلا ةيمسنلا ةيهافرلاو لالقتسالا تارتف لالخ هيلع

 ٠ ةوادبلا ةايح ىلا لوحتو ةعارزلا نع ًامامت دعتبا دق ةقطنملا

 ةكبش نا ىلع اهسفت عضاوملا يف ةيلوطلا بويجلا ءاقب رارمتسا لديو
 لالخ هيلع تناك امك روطلا اذه لالخ اهدوجو رمتسا دق اهناذ هايملا يراجم

 اهل ةقفارملا ناضيفلا دودس عبطلاب تناك ناو « خيراتلا دعب امو لبق ام روصع

 انتع يسكلا نكيتال ةعرش ىلا ةينتلا هاوملا تهت نك قع ىلا تتقؤءانق
 دعي م” و ؟ نيلكشلا يف ددملا لسلست ميقرت ناف ببسلا اذهلو ٠ حطسلا نم

 تانطوتسملا نم ليلق ددع كانهو ٠ ”الصفتم هنوك نم رثكا ًارمتسم ًاميقرت

 يلبابلا رصعلا ىتح اهيف ناطيتسالا رمتسا خيراتلا لبق ام روصع نم ةدرفنملا
 عضاوم يف امأ طيسب ريغت ىلع لدي تانطوتسملا ريغت بقاعت نكلو ؛ طيسولا

 ٠ ًايلحم ةحاتملا يرلا بيلاسال ةدودحملا صئاصخلا ىف وا ةسيئرلا ىراجملا
 نفد وق ىلع اهرثا اهلا ناك ةسيبل ةلارينت" هوك. ىلع لتي اه فاتح سلو
 يي ةليوطلا ةينمزلا ةدملا هذه ةياهن يف الا ةيساسألا ةئيبلا
 ٠ ١ ةنس فالآ ةثالث ىلع ديزت ةدم

 ىلايد ميلقا رهظ ةثلاثلا روا ةلالس لظ يف ةيرموسلا ةرطيسلا تداع الو
 ةشالا صوصن ائدوزتو ٠ نودملا خبر اخ! ئالثف يف ةرم لوالو لفسالا

 لمرح لتو يلاجشاو يجافخو رمسا لت لثم عضاوم يف ةفشتكملا قئاثولاو

 لسلستلا نمض ًابيرقت نانئمطاب اهعضو نكمي ىتلا ةيلحملا تالالسلا لسلستب

 ساساب اندوزت اهنا امك ٠نيدفارلا يداو دالب نم يبونجلا ءزج كل ماعل !يخبر اتلا

 لغشت يتلا ةميدقلا انونشأل يسايسلا خيراتلل طقف سيل « ةيليمكتلا تاساردلل
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 دياعملا تارادا بيلاسا راطابو لي « لقالا ىلع ميلقالا نم يزكرملا ءزحلا

 2١ ٠ ضيا ةصاخلا ةراحتلاو

 تلظ انونسشا نا ”الوا فش ةيباتكلا رداصملا هذه ناف ؛ راصتخابو

 يف بذبذتم لالقتسا ىلع تلصح اهنا مث « روا كولم هنكيعي مكاح ةرادا تحت

 ندم ىلع ًانايحا ترطيس نونشا نا ودبي « يلاتلابو ء ةلالسلا كلت مكح رخاوا

 يف « تارفلا رهن ىلع ةعقاولا قيفارو رايس لثم ًايبسن ةديعب
 يف تحبصأ نيح

 شمش لثم ماكحل ةعبات ىرخا ناحا
 امير وا « روشا دالب يف لوالا ددا 

 هياهن ىف تعقو مث ٠ ريد كلم ليباتوم ونآ لبق نم تارملا ىدحا ىف تبلس

نم ةريخالا تاونسلا يف لباب ةدايس تحت رمالا
 هذه نا ٠ "7 يبارومح مكح 

 عقت ال اهنا ريغ « ةدملا هذهل يليلحت راطا تيبثت ىلع دعاست ةيسايسلا ثادحالا

لديو:+ نفاه لكتفي ةيلاحلا ةساردلا قال نس
 اذه انينعي ام ناف كلذ نم ”ا

سي يتلا اهلوح امو انونشا ةكلمم يف ةريغتملا ناطيتسالا طامنا وه
 اهريسفت نك

 7 : بيقنتلاو عالطتسالا جمتاتت ءوض يف

 ةفورعم ريغ ميلقالا يف ةشلاثلا روا ةنمزا لثمت يتلا ةيرثالا اياقبلا نا

صاخ ةروصب ةدملا هذهل ةينفلا قئاثولا دمجسن (1)
 يف عقت ندم تس نم ة

م ةنس .ر ©« سيراه اهصخل دقو . ةعطات]ا
 قئاثو ( ؟8 "6 ص 140

 ٠ 1 ةيرامسملا ةباتكلا تاسارد ةلجم ( بطوط ) ةجافخ يف ةيطخلا دعب

هذه ىلا فيضن نأ نم دبالو . ( مرا«
غو لمرح لت صوصن ةمئاقلا 

 هري

تمس ) آثيدح اهرشن مت يتلا عضاولا نم
 مثرلا ٠ 1! - 1184 .د .س « ر

 نم هريفو لمرح لت يف تيجو يتلا ىلوالا ةميدقلا لباب دوهعل ةينيطلا

 0011 2 1و4 كا هال 15 ةيواعسلا ةياتكلا تاسارد ةلحف.+ نكامالا

 اس 15 < ]ط.© 5١ه - ١١1/6 مال -ا/هء هود عه( سعر عم 1

 (.٠ مثلا ىلا < هم

 يف 4 50. 1١1 ص ) 196. .ت*(4 نوسبكاي ةصاخ ةروصب رظنا 00

 رصفو نسلمج ديعم © نوسبكاي .تاو « ديوأ .نسم © ءاه 6 تروفكنارف

 و ( وجاكيش . 49 <« يقرشلا دهعملا تاروشنم . رمسأ لت يف ماكحلا

 .٠ اأ35هال .و .د © دراستدإ|

 هه ١



 ةنمزألا نم ًاجيزم عوضوم اب ةقالع اهل ,هتلا تاقيطلا مضت دقف ٠ ديج لكشب
 ل امثيب 74©  (44 ) رمسأ ىلع يف ”الثم لاحلا يه امك ةرخأتملو ةركبمل

 ؛ دعب ليصفتلاب اهفصو متي مل ةرثانتم اياقب ىوس ( 4١١ ) يعابضلا لت يف قب
 تاقبطلا ناف ؛ ىرخالا نكامالا يف اما ٠ 250 ةنمزالا هذه ىلا ًاتقوتم بسنت
 ٠ لقالا ىلع ةفورعم ريغ وا اهيف بيقنت رجب مل ةرصاعملا

 اسرال ا نسبا رصع اياقب ىلع اريثك ديزت روصعلا هذه اياقب نا الا
 لت يف ةيئانبلا تاقيطلا ةيسن تالاحلا مظعم يف نكسيو كلذ بقعا يذلا

 ملعملا رجآلا ىلا ادانتسا ةئيعم دوهع ىلا يلج لكشب يلاجشاو يجافخو رمسا
 ىف ةيئاني تاقبط نع فشكلا مت امك * © ةنسلا خيرات لمحت يتلا مقرلا وا
 ٠ ةنمزالا هذه ىلا ةديكا ةروصب د يي الا

 روا رصع لالخ ةنطوتسم تناك اهنا رهظي ىتلا ةفورعملا عضاوملا لك نا

 اهعبزوت نيب ةنراقم نأو ١ ؟ لودجلا يف ةتبثم اسرال نسا رصع وا ةثلاثلا
 لدت ةركنملا ةنمزالا لالخ اهيلع تلصح ىتلا عاضوالا عم اهمجحو يفارغجلا
 ٠ ماعلا هطمن ريسفتو ناطيتسالا دارا ل

 ةيساسالا طامنالا نا ثيح « ةيرارمتسالا وه سيئرلا عوضوملا نا
 هتلظحالم نم دبال دحاو ءانثتسا عم « ًاقباس هيلع تناك ا امامت ةهباشم تلظ
 قبس مل ةمهم ةقطنم ةبا يف رقتسن مل ةرقتسملا تاعامجلا نأ وهو « ًآينآ

 ةسئلاب لاحلا يه امكو + ةوادبلا ةايحل ةصصخم تناك اهنا وا اهناطيتسا

 («يقرشلا دهعملا تاروشنم . ىلايد ميلقأ نم راخف . 5 .ب «© لاجولبد (9)
 . "١١ ص . وجاكيش ؛« ا؟

 رموس .يعابضلا لت يف ةيتوصلا تاسحملا . ا و وول 43
 . 1مل « اله 1

 .115 .ص 1565 .ص ؛ راجل (ه)
 . 1974 .ص 1١9549 ىفطصم يلع دمحم (5)
 . 98 : * . رموس « يلوأ ريرقت . لمرح لت . 1151 . رقاب هط 7



 مت يتلا عضاوملا ناف « ةيدكالا ةرتغلا لالخ اهناكس اهنع حزن يتلا عضاوملل

ع وا ةثلاثلا روا رصع ىف اثيدح اهيف ناطيتسالا
 ةعزوم تناك اسرال  نسيارص

 ةسيئرلا تانطوتسملا بويج نيب رهاظ يئاوشع بولساب تالاحلا مظعم يف
 مجح ريغت لدعم نا ودسو ه يباتكلاب هيبشلا دهعلا ذنم ةزيمتم تحبصا يتلا

 امنيب « ”الثمف ء ةيسايسلا وئاصملا ريغتب ةيساسا ةروصم رثأتن مل تاعامجلا

 لقأ نم امبر) ًاريبك اومن ان ونشا اهنم تققح يتلا ةيسايسلا تاحاحنلا تسكمتا

ق يف ىتح « زواجتت مل اهناف ء ( ؟راتكه ؟: ىلا تاراتكم ١٠١ نم
 ءاهراهدزا ةم

 «تالالسلا رجف رصع ذنم ميلقالا ىف ىرخالا ندملا هيلا تلصو عاستا ىصقأ

 ثيح ؛ طقف ةليلق ةدانز تدادزا ندملاو ىرقلا اياقت ةحاسم عومجم ناو

 ةدايزلا هذه نا ًادج لمتحملا نمو ٠ راتكه ع: ىلا #٠ نم اهتحاسم تعستا

 لاح لك ىلعو ٠ اهضومغو تامولعملا لامتكا مدعل آرظن ةيمها تاذ نكت مل

ع يف ظحالملا يساسالا عضولا ريبغتل ةيفاك تناك دقف
 « تالالسلا رجف روص

 ٠ طقف يرلل لغتسي ناك ىلايد رهن هايم نم اءزج ناو

 ١١ لودج

 اسرال  نسياو ةثلاثلا روا ةلالس عضاوم

 لفسألا ىلايد ميلقا يف
 ( ًاددجم اهناطتسا مث اهنا وأ ) ترمتسا يتلا ةيدكالا عضاوملا ل١

 : اسرأل  نسياو ةثلاثلا روا يرصع لالخ

 : ةريبكلا ندملا

 651١ 6 (كلاوي وبا لولت) مودب « ( ليبنز وبا ) عمي ؛ ( رمسا لت )

 6 (سيد وبأ لتز 4 (نواج وبا لتز مه م ( يلاجشا) 2 ( دون يجاقخ )

 + مَ

 ها/ ١



 : ةريخصلا ندملا

 2 معه ن لاك 2 ال55 2١ مع ا5١٠١؟ ه2 اأ١ع ءالأإ غ2 55 أك 6 ا/

 ؟ هدذركم همز 4 تاك 6 ك1 م 5 6 ج15 6 ئؤ١ م "ةرل م "5ك م 586

 َك م1 + مع "خ”مل مم نقده

 : ىرقلا

 م54 ال" ع ل560 4 )هه «اهضء ١55 ءهالال ع هك م ١" 42 اخ

 م جو ع وب ى هو ع ذيل ع ؟ةلب م 551 ء 5هؤا 6 55ه 4 5؟5؟ ع ؟أال/

 عا ريو ع مخرب ىف ع “وحرب م "ثنو م “خه و م "هوا ما "25 6

 2, ءه» © عهد م 1:5 6 55١ م 5قلا م 26 5ك م قا م أ

 ع هؤاإ م, مزنه مربإ مازنا»و مع هز9؟ © ةذك © ةت5كه م 53 م مهم

 ع( ريانو دكا م( محاط م "شعب 56١ 6 هذك ه6 هريلا م تابثب م2 55

 مه ملا م ملك

 « اشرقت ناطيتسالا نم راتكه 8+ « ًاعضوم لوعست

 8 ٍدلياسرال - نساو هثلاثلا روأ يرصع ىف ًاثيدح ةدسكملا عضاوملا ا

 : ةريغصلا ندملا

 اهيف لصحي مل يتلا ةيلاتلا تالالسلا يف روصع عضاوم فنصلا اذه لمشي ع

 هرح ١

 تاطقتلملا لالخ نم ةيشوكلا وأ ةيدكالا ةرتفلا ناطيتسا لحادت ةلدأ ىلع
 ع نا( ع م5. (مإهم 4 ؟؟؟ ؛( "95 25758( “61 6« ١.ه : ةيحطسلا

 ( مهؤ١) ) برحأ لت يف 6 لودح 5 -) ) زاج وليد رثذنو 3 ٠

 اهنأ لمق يتلا ةانتعملا ماتخالا نم مغرلا ىلع ةيدكالا ةرتعلا لالخ ةوجف
 ةيناوطسأ ماتخا ؛ تروفكتارف) زارطلاةيدكأ اهناب تفصوو عق ىلا ن بم تءاح
 عضاوملا لمشت اهناف «كلذ ىلا ةفاضا ىلابد ةقطنم نم تاقبطلا ىلع ةبترم
 0 |9919 يف اهترايز تمت يتلا ركبم ناطيتساأ اياعب عم ةيلاتلا
 ةمدختسملا مسيراتلا سيباعل لماك لكشي كلذ دعب ربتخت ملو تحعلطتساو
 . ت٠ را عم يثاهنلا حسملا يف



 لت) 01١١ « (ناولا لت) ؟47 (ريدب) 5١؟ ؛ (كدنم) : (لمرح) مج

 م ( ةيرفز مأر) 74 ( يبونجلا ةيجرن وبا) *4 6 ( برجا

 ::ئرعقفلا

 للا ل ل ل |" 6 ١١ه ؛ء هم

 ؛ ةذك 4 5431 4 غ8 ع "قنا ع سرا ع معو ١5651 4 "ه5 4 5١" مع ؟هم

 م ما“ 6 ا/هأ 6 اراننو ع يمحي 5١١" : نوه م, هنن نع هاك م ا م« خةمح

9 * 
 ٠ ًامرقت ناطيتسالا نم راتكه م+ « ًاعضوم نوثالثو عسنق

 نم ًابيرقت راتكه 45+ ىلكلا اهتحاسم عومجم « ًاعضوم 1؟9 : عومجملا

 ةنئيدم ٠" و ًاراتكه +١7 لغشت ةريبك ندم ةنامث اذه مضيو ٠ ناطيتسالا

 ٠ ندملا يف ناك فورعملا ناطيتسالا نم 070١/: و اراتكه ه١ لعشت ةريغص

 ب نسا رصع دعي وا لالخ اهلك وا اهمظعم ترجه يتلا عضاوملا ل

 + ةرشابم اسرال

 : ةرييكلا ندملا

 ٠ ا1م6ثه م5 255 ع 2م-١ م "هيب م نك مغ +

 : ةريغصلا ندملا

 ٠ ماع : هأه 4 عزؤؤ مع تنقيح ا” ماب

 :ومربفلا

 م 5355 © 59٠" م "وج عا ع معو م 551 4 5” غ +٠5 ع هلع مكب

 م تال م0 عاب م عا“ ع لا م” ك4 6 *هنب ع "هو و "وو م "هو م »عم

 ٠ مكعم 6 كر, 6 ه5 6 ةريا عضو

 تميم سا

 وأ ثاسيقتتلا يف مسيدقلا يلبابلأ رصعلأ ةلدأ بايغ فتصلا اذه سكعي 1

 .٠ ىرخأ نكامأ يف
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 ٠ ًاسرقت ناطيتسالا نم ًاراتكه +١ « ًاعضوم نوثالثو ةعيس

 اميل نسل نادي قاريرطت# ةعيناولا ةيسانلالا ةيرازعتسالا مده لبا
 ٠ تتشم ىفير ناطيتسا روهظ ةيمها امهرثكا ناك امبرو + ةريبك ةيمها
 اهلغشت يتلا يضارالا ةحاسم عومجم ةبسن ضافخنا كلذ تالالد ىدحاو
 ه٠ ةريغصلا ىرقلا بناج ىلا ( تاراتكه ةعبرا ىلع اهتحاسم ديزت يتلا ) ندملا
 ترمتساو تالالسلا رحف روصع ةباهن ذنم تأدب دق ةيلمعلا هذه تناكو
 تناك ىتلا تاحاسملا نم 07١/: نم براقي ام ةفلخم اسرال نسبيا رصع لالخ
 دعبو + ةقباسلا ةدملا لالخ: /لرلاب عم ةنراقملاب ةريخالا ةرتفلا يف ندملا اهلغشت

 نا نكمي ال هنأ حضتا « ةقلطملا تاحلطصملا ءوض يف ٠ ادج ليلق ريبعت ثودح

 لبق اهقيرط ذخأت ةحضاو ةيمها دعب اميف بستكي هنكلو اعنطصم آطخ نوكي
 ٠ دالملا لبق ثلاثلا فلألا ةياهن

 ىلع لقالا ىف لدن ةرسيتملا تامولعملا ناف رييغتلا ةماخض تناك امهمو
 ٠ أهسمت انوتشا ءانثتساب ةريبكلا ميلقالا ندم عيمج وا مظعم لوفآ وا دوكر

 ءهويكشفم داند زان آادخآ ةريغصل تاعامجلا ددع هيف ناك تقو ىف اذه ثدح دقو

 ةنيدم ةبا ىلع فرعتلا متن مل ثيح « 240 ةيدكالا ةنمزالا لبق ديشت مل اهنا
 ٠ اسرال نسبا وا ةثلاثلا روا رصع ىف ةرم لوال ترهظ يتلا ندملا نم ةريبك
 لكآت ىلا تضرعت دق ةريبكلا ندملا نم ةعومجم ناف « كلذ ىلا ةفاضالابو
 آاحوضو رثكا ود دق ةطقنلا هذه ناو ٠ تالالسلا رجف روصع دعب رمتسم

 ةصالخلا هله ناف «© دعب بقنتت اسرال نسبا لبق ام تاقعبط نأ امب (مي)
 تالدابسلا" نخفق ىلا عجرت ماتخأ دوحو نآو . ةيحطسلا ىغللا ىلع دتتست
 . إ؟ 95 .ه «© تروفكنأارف ) . امدق رثكاأ ةنطوتسم دوجو ىلع لدب دق
 دهعملا تالسأرم ه « ”ه/156 « قارعلا يف يق رشلا دهعملل لمعلا مدعت
 . (55 لكش . وجاكيش . ؟. ©« يقرشلا

 ا



 ترهظ يتلا ةديدجلا تانطوتسملا لقتسم لكشبو رابتعالا رظنب ذخأ ام اذا

 امك 6 ةرييك ندم اهنيب دجوت ال ذا ٠ اسرال - نساو ةثلاثلا روأ يرصع ىف

 تانطوتسملا ةحاسم نمض عقت طقف ةيلامجالا اهتحاسم نم :/4 نا

 ٠ ةساردلا ساعمل ًاقفؤو ةريغص اندم تفنص ىلا

 ةروصن تانطوتسملا تتشت نا ىلع ديكأتلا نم دبال هسمت تقولا ىفو

 رظنلا ةهجو نم ميلقالا باصا ماع ءالوفأو آرقف ةرورضلاب سكس ال ةرهاظ

 ةمصاعلا ءارثو عسوت ةيسايسلا انونشا تاحاجن قفار ملف ٠ ةيداصتقالا

 يف انونشا ماكح مساب تمت دياعملا ءانب يف ةمهم تاطاشن لت محق اهنخو

 لثم ةريعصلا ىرقلاو ندملا يف ىتحو ٠ 250 ىلاحشا لثم ةعئاتلا ةسرقلا ندملا

 اهنا ىلع لدت ةرسيتملا ةدودحملا تامولعملا ناف « يعابضلا لتو لمرح لت

 تاقوا ةيأل هتلسن نكمي امم لضفا يداصتقا عونتو طاشنو هافرب تعتمت

 ”الوا ةيسايس ةيمها هل ةريكلا ندملا ددع صقن نا لمتحملا نمف « اذل ٠ ةقياس

 ٠ انونشا يف ةيرادالا ةطلسلا زيكرتب ام لكشب ةقالع هل نا امك

 عسوتلا يه اسرال_نسياو ةثلاثلا روا يرضعل ةيناثلا ةديدجلا ةمسلاو

 قباسلا ىف همحح لظ يذلا ةيلخادلا تانطوتسمملا طوطخ دحال ريبكلا

 ىرجملا نم ايندلا ةياهنلا ءىطاوش لوط ىلع لفسالا ىلايد ضوح نم ةيقرشلا
 يف ىمسملا ناباد رهن هنأب تقم لك شيو ًاقباس نوسبوكاي هددح يذلا
 اذه نم يبرغلا لامشلا ىلا عقي يذلا ميلقالا نا ٠ 9©0١2ةيرامسملا رداصملا

 رمسال تب طيحت يتلا ةعساولا ناطيتسالاقطانم نع هلصفي يذلاو ًاقياس بيجلا

 ريسافتلا نيب نمو * ”اليلق الاةمئادلا ناطيتسالاةقطنم معدب نكي مل « يجافخو
 هس ا
 ااا ” يا( نص ةنمقتل نايملا“ 53
 .,ةمدءقلاأ روصعلا يف ةدورملا ةعارزلاو ةحولملا .() ١١ نر . ت « نوسنكات (14)

 نأردزدح | 6« ةيلوألا ججئاتنلا نع رترعت © ىلابد ض وحل يراثالا عورشملا

 .٠ 14 ص ٠ دأدغب ( لصالا نع مكسنتسم ) اوه « نآريزج ىلا ١ ؟ةا/

 د



 برق وه ىلوالا تانطوتسملا دوحول ريحملا مادعنالا اذه حصضوت يتلا ةنكمملا

 يدؤي ناك اذه لعلو ٠ كاذنآ ةلجد رهنل ناك هنا ضرتفي ىرجم نم ميلقالا
 اهظحال يتلاك ةمئاد وا ةيلصف تاعقنتسم نم ةيذاح ريغ عاضوا دوجو ىلا

 ريد ) ريدلا لت برق نمزلا نم نرق لبق سنوج سكليف
 ًاضيا ظفاح دق ناباد رهن لعلو ؛ 2217ةهباشم عاضوا لظ يف ( 75١ « لوقاعلا

 ةيلحملا حطسلا فورظل ةجيتت طسوالا هارحم لوط ىلع يعقنتسم ماظن ىلع
 ةيك: فا ةيوقلا ةحولت, لملو هب ةيليسنلا لهدا مام قيشيتا نحال ةحاتم قود
 ه رمألا لوا يف ةيورملا ةعارزلا راشتتا تقاعا دق ةيلحم عاضوا

 ةديدج تانطوتسم سيسأآت ناف « قباسلا ميلقالا ةلزع ريسفت ناك امهمو

 امد ستان: هج وهج قفار نازي ديال اسركل هم نسما نسع لالخ كانه
 ةنطوتسملا لوط ةفعاضم ىف حجن دهج وهو « تاونق حتف وا ؛ تاعقنتسملا

 هيف كش ال اممو ٠ لقالا ىلع ىقرشلا بونجلا ىلا ةعقاولا ةرواجملا ةيلخادلا
 ؛ابوربا , سك ؛ هكر ع عدل 4 55 4 42١ ) ةديدجلا عضاوملا ظعم نا وه
 ةسايسلا ةيمهالا ومت نم كلذ لباقي ام نكلو « ةريعص تناك ( ١ ع راو

 دوجو ناو ٠ لقالا ىلع اموهنم حبصي ضوحلا نم يقرشلا يبونجلا ءزجلل
 انددوزن ىلع تدعاس ةريصق ةدملو تقولا اذه يف ميكلام يف ةلقتسم ةلالس

 ىلع ميلقالا اذه يف ةدوجوم تناك ةلالسلا هذه نا ضرتغ ذا ٠ ةلدالا ضعبب
 ”" كنف مومعلا

 سكيلف سميج رمآلا اهب ماق ةلحر ةصق .(0) املهال .اف ؛ ج © زيوح )1١(

 نم ةديدج ةينيو مقر : اسرال مكاح ماتيدأ نس . 156. .أ]© رئوج

 . .1.٠ 41/6 : ؟9* يبموب ةموكح تالجس نم تاراتخم
 قرشلل مويجلام قئاثو : وص يليكات تاباتك .() 1974 .ت 4 نوسبكاي (1؟)

 ا مدقلا

 نم ةديدج ةينيط مقر : اسرال مكاح مانيدأ نس . .١5686 .أ4 رزتوج
 .و .د ( دراسشدا . 4 : ؟ ةيرامسملا ةباتكلا تاسارد ةلجم . همكح

 ظ .أ55 6 !..ص . اكمال
 2 كوروأ يف ةنوفدملا ةيباتكلا تاقيتتكلا ]6 15 نياتشنكلاف
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 يف هحامدنا ةحبتت انوتشا ميلقاب قاحأ ام زاح اب فصنت نا يقبو

 ةيسايسلا ثادحالا نا عمو ءيبارومح مكح تحت ميدقلا يليابلا رصعلا ةكلمم

 يف معقت ال اسرال  نسيا رصع رخاوا يف انونشا لالقتسا ةياهن تطاحا ىتلا

 أاهحناتت نأ ىلا نيش تايبيقدتلاو يراثالا حسسملا نا الا « ةساردلا هذه قاطن

 ٠ ةعحفمو ةغماد تناك ةناكسلا

 ًاسرقن ةدحوم ةروص يض تابيقنتلا نم اهيلع لصحن ىتلا ةروصلا نأ

 مكاح انونشا يف مكحلا ىلوتي ناك يذلا تقولا ىفف ٠ الماش ؟ريمدت لثمت

 ةيكاهنلا ةرطسلا نق لبق ةزيجو ةرتفل اهلالقتسا انونشا تداعتسا ؛ يبارومحل ميات

 تاسقنتلا | مظعم ىف ةفشتكملا تاقيطلا ىلعا ناف ؟'' "ان وليا وسمس اهضرف ىتلا

 9350.4 رشامملاهئافلخو يناثلا دداقبا دهعىف اسرال رصع رخو ؟ىلادوعت كانه

 يف طقف انولياوسمس رود يف ميدقلايلبابلا رصعلل اياقب يجافخ ىف تدجو دقو

 مسالا ىلا ةراشالا مادعنال ةرظنو ٠ (ج « ب) نيموسوملا نيّلتلا
 لوقلاو ميدقلا

 ناك عضوملا نا ىلع هلك لدد كلذ ناف ؟0*1ان ولياوسمس لبق نم «تديش» اهنا

 ٠ نمزلا نم ةدم هناطيتسا دعب اسرال رصع رخاوأ يف هناكس هنع حزن دق

 يذلا « لمرح لتف ٠ هنم رعصأ عضاوم يف تدجو ريمدتلا لثالد نا عقاولاو

 ءاسرال رصع رخاوأ يف ةريغص ةيعارز ةقطنمل ايرادا آينيد ًازكرم ناك هنا لمتحي

 ٠21 انونشال يبارومح ةرطيس خيرات دودح يف ةيلك رانلا هةويتلا نق قاك

 اسرال رصع رخاوأ يف ةبيرقلا ةريغصلا ىعابضلا لت ةنيدم ًاضيا رانلا ترمد امك

 : ؟ ةيدادغب تاروسشنم : راثالل يناملالا دهعملا 144) 19+. ءاكرولا

 1 اة ةوسلالوبا ديزل يي ل
 نعيش ا لت ا 161 رسورب .ك او © نوسبكاب .ت 6 مه تروفكارت )1١1(

 دهعملا تالسارم . 00 ؛ انونشأ يف لوالا مسوملا لمع : يجافخو

 يروشالا محعلا يف خبراوت مئاوق . ا/ .ص . وحاكيش 1“ « 0007

 . 185/؟ يروضشالا مجعملا يف يراوت مئاوق . 199“ .ا« دائجنوأ (١ه)

 ٠.156 .ص 15551 6 رقاب هط (15)

 نس



 اسرال ب نسا ةنطوتسم نأ رهظو خ7 نمزلا نم ةدل ترحم يلاتلابو

 ناراسلا يعمل ةسو انها اطعم اهيتدي مل برجا نأ لج تاك يتلا

 , 290 كانه تاقبطلا ىلعا يف مبدقلا يلبابلا رصعلا راخف دجو دقف ٠ يلاجشا
 ٠ ةرصاعملا تانطوتنسملا راشنتا ىدم ةفرعم مدع نم مغرلا ىلع

 ةعس نع تابيقثتلا نم فشتس يذلا عابطالا دمت يف ديزي اممو

 عالطتسالا جئانت هيلع تلدام وه « اسرال ب نسبا رصع ةياهن٠ يف .نيمدتلا
 ةرثاتتم ميدقلا يلبابلا رصعلا اياقبف ةريبكلا ندملا عضاؤم يف ةضاخ ةروصبو

 ردجت اممو ٠ اسرال اياظش زرط عم ةنراقملاب ةيحطسلا عيماجملا يف ةبئاغ وأ
 امهيلع قيطننال نيذللا عضاوملا هذه نيب :نم نيديحولا نيعضوملا نأ هتظحالم
 ٠ ميلقالا نم ةيقرشا ةيبونجلا ةياهنلا يف ًاعم ناعقي .( م١٠ 4 265) ةظالملا هذه
 ةمئاق تناك تاراتكه ةرشع ىلع اهتحاسم ديزت ندم ةرشع نيب انراق ام :اذاو

 نم ةينامثو « ةيدكالا ةنمزألا يف ندم ةينامثو 4 تاالالسلا رحف روصع لالخ

 ةرمتسم اهيف ةايحلا تلظ ندم ثالث ىوس دعنال انناف « اسرال نسبا زصع
 ىرقلاو ندملا يف ىتح نكلو « 7 ميدقلا يلبابلا رصعلا يف

 . )94 .ص 19159 . ىفطصم .يلع دمحم (11)
 : 2 . 519 ص . 1515 ديول .ساوو يب ؛ زاجولبد (1)

 دهعملا تاروشنم . ىلادد ميلقأ يف ين وج رسلا رصعلا لبق ام دياعم

 . 7 لودج . 1109 .ب « زاجوليد « وحاكيش « ه8 « يقرشلا
 يتلاو اهؤارش مت يتلا ةليلقلا ماتخالا نأ وه هتظحالم ردجت امم نكلو
 ىلبابلا رصعلا ىلا عجرت اهنآب تفصو دق عضوملا اذه نم تءاج اهنأ ليق
 . ]5 .ص اه تروفكنتأرف . اهبولسأ يف مدقلا

 . 16. ص . 1565 .يب ( زاحولبد (15)
 عقوم ددحبو . بارخلا اذهب ترثأت يتلا ندملا ىدحا كاشنتا نوك نآ دناأل (؟-)

 وأ لفسالا ىلايد ميلتال ةلباقملا ةلجد ةفض ىلع ةماع ةروصب ةنيدملا هذه
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 ةيدكالا ةرتفلا تقبسم ىتتلا ةنمزالاب ةنراقملاب يك قوت لقال كانه رثصالا

 يبوأ ىلا ةراشاو . هدفاور دحأب ةلجد رهن ىقتلم دنعو ميظعلا

اشكا راوج. ىلا « ديكاتلاب « عقت يتلا. « لاثملا ليبس ىلع
 ثيدح كانه ك

 هةفض ىلع » اهدوهش دحأ تس يف مسق ةقيثو عم يبوأ يف ديبعلا عيب نع

 ةريسمالا رصع نع س تإمولعم 14 19548 ريالوش ( ىلايد ) لوأ رود

 خيرات يف تانهارك © وروما ىلا نسسأ نم ىلوالا 0 روأ يف هثلاثلا

 56 طظاطانمم 1/1 2م 0 5

 111 ءالانم ععنج 0ع قلم عمصام]تتم طعن 4 : 188, 190,

 02عام ط9 1. ل. 6عاط)

 شاقن يف لوخدلل ةيافكلا ىلا فلؤملا هيف رقتفي يذلا تقولا يفو
 ليوم

 عجارملا ىلع ادامتع امتعأ سيوأ  يبوأ ب كاشكأ ةنيدمل قيقدلا عضوملا لوح

 تبثت مل ناآو « ةلماش ةروصب ةصخلم ةيرامسسملا ةباتكلاو ةيكيسالكلا

 ايديم روسو نوفسيط نع 1959 دقس بى وم ةنتراب ةيدك ايبا م [يصخم

 طاقن ةدع كانه نآأف « (؟١6-1: م5٠ ةينيليهلا تاساردلا ةلجم ىف

 ٠ يه ةظحالملاب ةريدح شاقنلا اذهب ةقالع اهل ةيسسراضت

 بلطتي سيوأو ؛« يبوأ « كاشكأ ةنيدم عضوم لوح شاقنلا نا أ

 ةلجد يرهت نم لك ىرجمل رهاظلا لكشلاب ؛ آدعاصف نالا نم « ةطاحإلا

 . حملا تايلمع اهنع فشكت يتلا ةلدالا قفو ىلابدو

 ايما ل ل قالطالا ىلع ليلد يأ ظحلي مل فلولا نا ب

 روتك دلأو فل وأ مايق مقر ايق ولس يف الو نوفسيط ةقطنم يف ال ركبم

 .ةيناتم ةقيقد ةسارد عضوملا ةساردب ا1165اإ/ ةتس دروفوارك هت اق

 لكش يف « لقألا ىلع « ىقبت ةلدألا ضعب نا « انتبرجت انتملع دقف

 تقو يف مهم ناطيتسا كانه ناك نأ حطسلا ىلع ة ةهرثعبم ةبراخف ادباظش

 ريسغت تبثن ليلد دوجو مدعو ةيحطسلا ىقللا بايغ نأ ودبيو . ركبم

 أآرشابم اعقوم نوفسسيط وأ ايق ولس رابتعأ نود لوحي ةلجد رهن ىرجم

 نيرو ل وراتب نا ل نا يوت كايت ةرادل

 « ةضرتفملا ةلجد'يراجم د دادتما ىلع تمن تمت يتلا حسنا تايليح نأ تبج

 ىراجمملا ةكشتش "لوا دج تابصم دنغ دوحومأا عضاوملا اهتددح امك

 هديه ليبين ملو . صاخ لكشب ةلماكو ةقيقد تناك « ةلحد رهنل .ةيئاملأ

 اءادتبأ اببص رهنلا دادتما ىلع ةريبك لولت ىأ ديكأتلا هحو ىلع تايلمعلا

 . . ٠ لقالا ىلع ةثيدحلا ةيريزعلا ةنيدم ىتح دادنب نم
 ةفقطنم نلتمض كاشكأ ةندمل الامثحا عق اولا رثكأ ناف كلذل اعبتو د
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 ةعرس ةيناث نطوتست ملو اهن اكس اهنع حزن يتلا عضاوملا ددع ةدابز ىلا تدأ

 فاضي ١١( ٠ لودج رظنا) يتوكللا وزغلا لالخ لاحلا هيلع تناك ال ةبسنلاب
 عيماجملايف ميدقلا يلبابلا رصعلا لثمت يتلا ةيراخفلا اياظشلا عاونأ نا كلذ ىلا
 (ها١ه ةحفص) ةيشكل اةرتمل !ىلا دوعت يتل !كلت نع أهزيمت بعصل ةيحطسلا

 ارمتسم اهناطيتسا لظ ةيفاضألا عضاوم لا نم اددع ناب فارتعالا نم ديالو

 هذه ناطيتسا مت دقو ٠ يثكلا رصعلا ىلا اسرال رصع نم ةدتمملا ةرتفلا يف

 ضرتفملا ةيفاضالا عضاوم ا نم ًاددع نأب فارتعالا نم دبالو «( ه١
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 لثمت يتلا تسلا عقاوملا دحأب ددحتت « يراثآلا ىلابد ضوح عورشم

 ( 1١6 « دمحم لت : ةيوناث دفاور يراجم عم لوالا ةلجد ىرجم ىقتلم

 ام 2 نواح وبأ لت « ه5. © عيليجم لوات ؛ مهالإإ ؛ جهر ©« داشر لت

 |86 .٠

 نم طخ لقأ ودِس دمحم لت نأب يراثالا عالطتسالا نم لدتسسو

 يذلا لودجلا نأ ثيح . ةندملا هذهل اعقوم هنوك يف ىرخالا عضاوملأ

 كاشكأ ةنبدم نا نيح يف «© يدكالا رصعلا هخيرأت قبسإال هيلع ععب
 .. ةينوحرسلا ةنمزالا لبق ةيلحم ةيمهأ نم رثكأ اهل تناك

 كاشكأ ةنيدمل اعقوم هنوك نم دعبتسي دق ناباد رهنب ةيثدبم ةروصب
 يف دجوت ةرخآتم ةنطوتسم ةيأ نأ ىلا كلذ ببس عجريو . يبو» وأ
 ثيحب ةيقرشلا ةيحانلا نم ادح اديعب اهعقوم نوكد نأو دبال هراآوج
 ةديسش فىدتلا اندهيمروس فاد _ةفأآ ىلع ةلأد ةياهن اهرابتعا نكمي ال

 ةباب « هتييعت ميدق © عضوملا اذه نأ « افنآ انيب امكو . رصنذخوبن
 . متكيتد هنأ ىلع ©« لاح

 * كأ هعقومو امجح ةيقابلا عضاوما ربكا (180) نواج وبأ ودبي ب ح
 رظنتب دخؤؤب نأ نكمي اممو . ةيمهأ اهرثكأ ىهف أذل © ةيجيتارتسأ

 لقأ هنأ ولو 9 سيوأ - يبوي ب كاشكأ ةلكشمل ةبسنلاب رابتعالا
 تحت دتمي يذلاو ةريبكلا ةيلوالا ناطيتسالا عضاوم دحأ  الامتحا
 ع ةميظعلا ةيمالسالا ةيناساسلا ةنيدملا « اربكع نم يلامسثلا ءزجلا

 برغلا ىلا رتموليك (هره) دعب ىلع عقتو ميدقلا ةلجد عاق رواجت يتلا
 هذه عقتو . المش 99 47 ؟. ضرع طخ دنع يلاحلا هارحم نم
 ىلايد ضوح عورشم اهلمشي يتلا ةقطنملا دودح جراخ لالطالا
 ىقرشلا دهعملا هيلع رثع امع رشنيس اميف شقانت فوسو (« يراثالا
 " . ةميدقلا دكأ ةقطنم يف قارعلا يف اهب ماق يتلا حسملا تايلمع ءانثا



 يلبابلا رصعلا لالخ دتما عاطقنا دعب طقف ةيشكلا ةرتفلا لالخ ةيناث عضاوملا

 ,"”يعابضلا لئو ؟7١١ لمرح لت يف العف ثدحأم وه اذه نا عقاولاو ه ميدقلا

كشب ثدح دق هنا دج لمتحملا نمو
 ٠ ايرقت ماع ل

 رصع ةيءاهت يف هلنحالن ركذلا قحتتس

جم نع كلذ ةجينت ناكسلا حزن دقف ء اسرال
 تن" يتلا عضاوملا نم ةلماك ةعوم

م يرجت يتلا تاونقلاو لوادجلاب طمحت
 ٠«كلذ ءارو امو برجألت ىلا انونشا ن

وملا ناطيتسا متن ملو اسوال رصع يف كلذ ثدح دقو
 ؛ "هدم *() ةيناالا عضا

اتفهوو يثكلا رصعلا يف ىتح (0؟ 6 هاو , بوو سوو
 اذينفا ناريسمت ك

ا روطت دق هايلا فرصت ءوس نأ وه لوألا : دودحملا يلحملا حوزنلا
 ةلاح ىل

 كلت يحالفل بذج ميلقا كاذنآ حيبصأ يذلا برجأ روه يف لصحام هيشت

 + وعملا
 ظ

هذي ضارتفا نم اشنيف ىناثلا ريسفتلا امأ
 ب انونشا ىرجم نا ىلا ب

 برغلا ىلا ةيزاوم ريست هايم يراجم ةعومجم الصأ لمكتي ناك امبر برجأ لت
 ةقيقد ريغ كلذ ىلع ةلدألا نا ه (” لكشلا رظاا) اريخا اهلحم لح مث اليلق

 ديال ارمأ ناك ىلوالا تانطوتسملا نع حوزنلا ناب ركمت نا فرطلا نم نكلو

ريغت وهو « ءاملا ىرجم ريغت ةحيتت هنم
رمدم ناضيف لالخ « الثم « ثدح امير 

 

 مكح نم نيثالثلاو ةعباسلا ةنسلا يف ثدح يذلا ناضيفلاك ىلايد ةقطنم يف

 اسرال - نساو ةثلاثلا روأ ةلالس يرصع ناف « راصتخابو ؟99© ىبارومح
 وه

 ريمدتلا هجوأ نم رخآ هجو كانهو

 ٠.1582 ء.ص . 1555. رقاب هط (؟١)

 ظ . + 41 وقدب 1345 اطقم ىلع مح

 مدختست دق خبرأتلا ةف رعم ةديرق ةلداعم . 1 ص .ا119 ١. ؛ داتحوأ (؟)

 ١ بنو هيا نس راهز) )ا ىلابد رهن [ىرجم] أهيف ريعق يتلا ةئسسلا»

 ةنيدملا ىلا ءاملا هيف يرجي يعانطصا لودج.ىلع دمتعت تناك اهنأ دقتعب هناف

 نوسبكايو ©« ديول «تروفكنارف رظنا) أديعب نالا رهنلا عق وم حيبصأ نأ دعب

 / ناو



 عسوت عم اقباس ةدوجوملا ناطيتسالا طامنا رارمتسا تاقوالا مظعم يف ادهش
 ىلع ةلدالا ضعب تظحول دقو + ةسيئرلا ةيلخادلا ٍتانطوتسملا دحا يف ريبك
 ميلقالا ناكس ددع عومجم يفو مضاوملا ددع نم لك يف ةعضاوتم ةدايز
 ىلوالا ةجردلاب لصح كلذ نا « انونشا ءانثتساب ؛ ودم نكلو ٠ ةماع ةروصب

 ةدوجوملا ةريبكلا ندملا باصا ديدج ةومن هنم رثكأ ةريغص ىرق سيسأتل ةجعيتن
 نا ىلع تاعالطتسالاو تابيقنتلا جمنانت لدتو ٠ ةديدج ندم روهظ وأ ًاقباس
 ناكس حوزنو ريبك قاطن ىلع ناطيتسالا تشن دهش دق اسرال رصع ةهباهن
 وأ ةتقؤم ةروصب ةريغصلا عضاوملا ناكس نم ريثكو ةريبكلا عضاوملا مظعم
 ظ ٠ءةمئاد

 ظ 5 ميدقلا يلباملا رصعلا سا

 لقت ةدم ىلوالا لباب ةلالس ةدايسل ًاعضاخ لظ لفسالا ىلابد ضوح نأ
 ةريصق ةدمل درمت ثودحل ةراشا كانهو +٠ كلذ لبق هنع فورعم ناك امع ًاريثك

 ىف ديدج نصح دييشتب دعب اميف كلملا كلذ مايق ىلاو انولياوسمس دهع يف
 عةثرطيس تحت لازتال تاونس ىنامث ءاضقنا دعب ةقطنملا تناكو .٠ 292 ىجافخ
 ريهطت وا قيمعتل اهب ماق لامعا ىلا همكح نم نيثالثلاو ةيناثلا ةئيسلا بسن دقف

 ٠ ةضد رأت تالحعس ىلع رثعتا مل 4 كلذ أدع اممفو 0 درع ناب ادو ىلايد ىرهت

 عقت عضاوم يف ميدقلا يلبابلا رصعلا تاقبط يف ةدع تاييقنت تدرجا دقل
 ةفلتخم بابسالو « اليلق الا مهاست مل تابيقنتلا هذه نا ريغ ؛ ميلقالا نمض
 ندا ناطتسالا امامك وأ ةلثمملا عضاوملا صئاصخ مهف ف 4 هأئدأ تفصو

 ةدئاف تاذ تناك تاعالطتتسسالا جئانن نأ كلذ ىلا فاضي ه ةنمعم ةدم تعاش
5 
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 حبصب لودجلا اذه لثم نأ الا . ( ١18 0 * 3 « ا578 .ص . 5
 .يعيبط رهن هل :ضرعتبام قوفت ةروصب ناضيفلا بقاعتب بارخلل اضرعم

 «تروفكنارف سراب ؟ : 49 تاباتكلاو شوقنلا ةيميداكأ تاركذم : ىلوالا ةيلبالأ ةهرسألا مدراأوت ٠ 0 ص 2111 ءاق 2 6 نحناد وروث (آ؟)
 ءه.آ١.٠٠5 ص . أ اة؟هم نوسيكاتو 6« ديوأ

 . ١مم ص . 1؟ا8#88 .] ؛ دانجوأ (؟6)

 "م ١



 يتلا ةيحط سلا تاطقتلملا ريسفتب ةقالع تاذ ةصاخ لكاشم ببسب ةدودحم

 ةروص لعجت فورظ ةدع نأ ؛ ىرخا ةراعبو ه ميدقلا يلبابلا رصعلا ىلا دوعت

 تاالالسلا رجف روصع نم « لقألا ىلع اتابث لقاو احوضو لقأ انه ةرتفلا

 ةضاقن :اهيطنت ىلا اسرألاع نشأ رصعوو ةكلاثلا زوأ رضعو: ىدكالا رضلاو

 ْ +. قتلا ىلباتلا علا
 ىلايد ميلقا يف ميدقلا يلبابلا رصعلا تاقبط تابيقنت نا عقاولا يفو

 سنوج تابيقتت اهتقبس امبرو ٠ كانه تيرجا يتلا تابيقنتلا لوأ لثمت لفسالا
 ماع( :4١)دمحم لت يف ةزيجو ةرتفل را رع امك ٠ ©5317 184+ ماع

 سيبابد سوؤر وأ ةفوجم ةيزئنرب ةارك ةدع درابال دجو دقو ٠ 292 5١و
 ةدبآلاو,ىرخالا فاوللا نإ ربع وب ارومح ضقت (ةيككلل) وب رصنلا ةرانغا لعت
 ملو ٠ نيعم خيرات ىلا اهتبسن هب نكمي دح ىلا حضوت وا فصوت مل ةفشتكملا

 اهيف ناطيتسالا ةدم نع ىرخا تامولعم ىلع لوصحلا ناكمالا ىف نك

 عضوم ءازجا مظعم باسح ىلع ةثيدحلا دادغب عسوت ةجيتت « ةينبالا دييشتو
 زجوم فصو تقولا كلذ لبق دعا دقف ظحلا نسح نم نكلو ٠ دمحم لت
 ةرستملا تاتولعملا ناق-+ ةيلاحلا ةساردلا نعرشلو. + 6580 مان اقل طظلطخمو
 اميف دكأتلا نكمدال نكلو « عضوم لا اذه يف ةنيدم دوحو ىلع ةلالدلل يفكت

 ٠.29 بيدقلا يلبابيلا رصعلا دعب وا لالخ وا لبق تناك اذا

 أذا اميف نايب حضاولا نم ىسيل . 78 ص .() املمال .اف .ج 2« ربوج (؟1)
 روثملا مت ىتلا ءايشالا صحف ىلع رصتقا هنأ وأ بيقنتلا ادب هسفن زنوج

 «ندثل ... .لبابو ئوتبت :بئارخ ىف تافانشتكا + لمه# هدا 6 درانال
 .٠ 197 .ص

 تارفلا ةقطنم ىف ةبراثا ةلحر : 15؟. . دليف نره .يو .اف هراس (؟)
 ا ْ . 95- 5ه/1 نيلرب . ةلجدو

 كلتمبال يبارومح نأ رجربسدنال ذاتسالا ينربخأ . 1165 .ر ©« سيراه (؟5)

 دال دمحم ل ىف اهيلع ىوتعلا نت ىقلا ءايالا ناف اذل + لبان جزاتجا رصف
 . همكحل قحال تقو يف عضوملا اذه ىلا تبلج مئانغ نع ةرابع نوكت ناو

١ 



 لامعا تلت رثكا وا ةنس نينامث لالخ دمحم لت يف تابيقنتلا تيرجا دقو
 دمعملا ماق امك « احضان املع راثالا لع اهل الخ حبصا ةدم يهو « درايال

 تاقيولعلا نكلو و ىلاعتشاو سينا لت ىف تايتنك تايوتالتلا لزاخ يتوقلا
 , ظحول دقو  ايبسن ةليلق ميدقلا يلبابلا رصعلا نع اهيلع لوصحلا مت يتلا
 لماوع اهتدرج ىتلاو لولتلا هذهل ايلعلا تاقبطلا نا « انركذ نا قيس امك
 نع اما ٠ هتافلخو ىبارومح ةدايس ةدم ىلا طقف اهتيسن نكمي « ًاريثك ةيرعتلا

 نع فشكتل ةقيقد نكت مل نالا ىتح تافشتكملا ناف « انولياوسمس رود
 مت يتلا تايراخفلا نأ نم مغرلا ىلع ©') نصحلا اذه ططخم نم ءزج نم رثكا
 تعضخ ىتلا ةرتفلا ديدحن ىف تمهاس ةقوثوم ةروصب ةخرؤم اهيلع لوصحلا

 نم ةلسلس الا فشكي مل ارخؤؤم يعابضلا لت تاقبط ىلعأ فيظنت ناو «حسملل
 , ودبيام ىلع ميدقلا يلبابلا رصعلا ةياهن» ىلا اهتبسن نكمي ةريغصلا ىرقلا
 ءطقف راخفلا ىلا ؟دانتسا 227«ةيشكلا ةرتفلا نم لوالا ءزجلا كلذ يف امب
 ةييطتم ىف هقاقلكو: ىارويك ةمح نق ةللابلا ةدايسلا ة ديم ناثا# ناصتخلاوو

 ىنعت ال ةبسنلاب ةصاخو فيعض لكسشب ةلثمم ةبراثآلا ةيحانلا نم لازتال ىلايد
 ٠ ةلثمملا عضاوملا ططخم يف تثدح ةمخض تاريغت نم ةساردلا هذه هب

 كانهف ٠ ةفلتخم ةيمهأ تاذ حسملا تامولعم ريسفت ددحت يتلا لكاشملا نا

 ءانثتساب نكلو «ميدقلا يلبابلا رصعلا ىلا عجرت ةقطنملا يف ةفورعم ةريثك عضاوم

 نكمدال بلاغلا يف هناف « ميدقلا يلبابلا رصعلا لالخ ةيناهنلا ناطيتسالا عضاوم

 لك شب تفصو امك « ةيشكلا ةيحطسلا اياقبلا نا ١٠ ةدكرتم ةروصب اهزيسمت

 ةنتم دعاوق يذ ريبك سأكب ىلوألا ةجردلاب زيمتت « قحلملا يف اليصفت رثكأ

 7 ٠٠.6298 (© ىفطصم يلع دمحم "ا! 2 .'")١158  امر/الا 3 ١ 07 عري ) ١5/58 ١5 6 6 ؟/5ال ةيقرشلا ثاحبالل ةيكبيرمالا سرادملا ةرشن عجار تابيقنتلا ريس نع ةرصتخم ةيلوأ ريرافت نام وامور يب كا ةجولا م 135000 ا او وتك ارك علوم نك لوا ارحل
٠ 1 ٠ 



 يلبابلا رصعلا تاقبط يف ةدوجوم ريغ سوؤكلا هذه نا رهظيو * (7 : ١ زارلب
 لقالا ىلع ) ىرخالا ميدقلا يلبابلا رصعلا راخف صئاصخ مظعم نأ الا « مدقلا
 فاوج دوجو ردنب, ثيح « ةيحطسلا ةيراخفلا اياظشلا نم هنيبت نكمي ام ردقب

 ةرايعبو ٠ ظوحلم ريغن نود يثكلا رصعلل رارمتسا درحم يه ( ةلماك يناوأ

 سيباقملا اهزوعت نكلو ةلوهسب اهزييمت نكمي يثكلا رصعلا اياقب ناف ؛ ىرخأ
 ءاهتريهظ ن"وكت ىتلا ميدقلا يلبابلا رصعلا اياقب مادعنا وا دوجو تيبثتل ةنباثلا

 لمرح لت تاقبط يف فورعملا بقاعتلا يف رثكا ةلكشملا هذه ةيمهأ زربتو

 ةدوع ةريغصلا ةيشكلا تانطوتسملا لثمت ثيح )41١( يعابضلا لتو (41)
 اذاو ٠ ميدقلا يلبابلا رصعلا يف ثدح عاطقنا دعب مدقأ لولت ىلا ناطيتسالا
 ءكلذك تسيل اهناب داقتعالل ببس كانه سيلو « امامت ةلثمم عضاوملا هذه تناك
 هليكأب ميلقالا ناطيتسا محح ىف تالاغملا ىلا دوقت دق حسملا تامولعم ناف

 نابا عضاوملا عيزوت يف تثدح يتلا تارييغتلا بسنت نأ أطخلا نمو ٠ هتيمهأو

 هذه ناهل فسوب اممو ٠ طقف ميدقلا ىلبابلا رصعلا ىلا يثكلا مكحلا

 نم ولختال هذه نكلو ٠ ايلاح ةرسيتملا ةلدالاب اهيلع بلغتلا نكسيال تابوعصلا
 اهقفارت مل عالطتسا تايلمع يهو ٠ عالطتسالا تايلمع دودح حاضيال ةدئاف

 ٠ هلماش ةيراثآ تايرحت جمارب

 ةحضوم ميدقلا يلبابلا رصعلا يف ناطيتسالا نع ةحاتملا تامولعملا نا

 صقن نم مغرلا ىلعو *  لكشلاب ةططخمو ٠ لودجلا يف زجوم لكشب

 ىلع لدي ةنيعملا عضاوملا عيزوتو مجح صحف ناف « هالعا هيلا انرشا يذلا ةلدألا
 ٠ ةدملا هذه لالخ ناطشسالا تامس ضعب

 تاحاسملا مظعم يف ناطيتسالل حضاو رارمتسا كانه لوالا ناكملا يفق

 ميدقلا يلبابلا رصعلا عضاوم اهمسرت ىتلا هايملا يراجم ةكبش ناو ٠ ةنطوتسملا
 نم ليلف ددع يف تريعت دق تناك ناو « العف اقباس ةفورعملا عضاوملا سفن يع

 ااا



 ٠ امهيلكي وا تاونقلا ءانل وا ةيعيطلا ىراجملا لاقتنال ةجينت اما نكامالا

 ناف ٠ اصاخ اقيلعت قحتست هايملا يراجم مقاومل ةيلحملا تاريغتلا ضعب كانهو

 يف) يجافخ لامش ىلا مقاولا ىصقالا ىلابد عرف برغ لوط ىلع عضاوملا رجه

 اذه نا ىلع لدي « ةرشابم هدعب وا ميدقلا يلبابلا رصعلا لالخ (5؟4) ةوالح لن
 هيعيبط ةروصب ثدح كلذ لعلو ه هلالغتسا لطب وا نب رعلاب التما دق عرفلا

 ؟ءييلاهق

 يثكلارودلا لالخ ناطيتسالا نا امبو ٠ اببرفت ىجافخ ىلامش تارتم وليك ةتس

 (ىلاجشاو يجافخ نيب ةعقاولا ةميدقلا ةيلبابلاعضاوملا نم ددع ىلا ةيناث دعب. مل

 برغلا وحن لوحت ثدح دق هنأ ودم اذل « اضيا نيعضوملا نيذه اهنمضبو

 عورفلا لوط ىلع دتمت عضاوملا نم ةعومجم نع ناكسلا حوزن يف لثمتب
 هذهو ٠ ةخيبصلا روه ىلا نايدوت قباسلا ىف اناك نييثام نيدرجمل ىلفسلا

 ليبنز وباو (”55) ةبيس لت نم يقرشلا بونجلا وحن ريست يتلا طوطخلا يه
 ةقطنل ريبك عسوتب سكاعم لكشب انه] يعارزلا جانتالا رثآت امبرو )84( ٠

 رمدم ناضيف هايم دجت امدنع ثدحي دق يذلاك « [روهلل ةقفارملا ةبرتلا حيشرت
 ةحاسم نم صقتن ام رادقم ناف « ببسلا ناك امهمو ٠ ضفخنملا ىلا اهقيرط

 ٠ عبرم رثم وليك ىلا ةلاحلا هذه يف لصي دق ناطيتسالا

 هذه ناب لوقلا نكسب « ةقباسلا تالاحلا عيمج ىفف ؛« كلذ عمو
 ايبسن ةعيرس ةروصب تثدح اهلعلو ٠ طقف ةدملا كلت يف تثدح دق تالدبتلا

 لاقتتا لكشو ادح ةئيطب هروصب تثدح اهلعل وأ ٠ ةرمدم ثادحا لكشبو

 ٠ ىحب رذت

 نهي



 ٠؟ لودج

 لفسالا ىلايد ميلقا يف ميدقلا يلبابلا رصعلا عضاوم

 لالخ (اهيلا ناطيتسالا داع وا) يف ترمتسا يتلا اسرال  نسياعضاوم ١

 . م ةرييكلا ندملا

 لت ) 665 « (نواج وبا لت) 586 « (يلاجشا) 445 « (رمسأ لت) 4
 «٠ ملنأ «(سيد وبأ

 : ةريعصلا ندملا

 2( ضده «2 ل5١ م *١ مه ٠٠ م 55 6 ”##*خ ه0 55 2 أ" 6 ال

 0 هذ 2 همر 2 هخ 2 55 6 5:55 , 5ها , "ذا 2 "5" 2« 155

 ٠ءاكم , "خف ,ه ك؟مل 2 هذ+

 : ىرقلا

 ,ا5ه «2ا٠5 «2اه5ؤ «ءاهم ءاه"” « ١؟* ها٠١ه هالا/ 29١ ء أخ

 مك٠5 م"5ه5 ء"5هرمل ء 5هد 2ا"" ,_"5؟<٠ 2 "اب 2 :١5" 2 5"ا١؟ 2 اكك

 م0 ”ث/ء ا ل5 م 5:5 ل ا #:# 2 وأ 2 ورب 2 مو" ,. " "هه 2 5ةن/

 0 2565 م0 ج59 م2 555 م ج"ه م, ج5" 2 .5١8 , خوي , قي" , “مع

 ©« ةىّذلا © :ةكه © :هزذل 2 :هم 2 عم. م م" 2 عا , عة

 ©( ةههأث5 4 ه55 ©« ه5 م6 تاع ع هربا عمرو ع2مج» عماأ» ( عش

 2 ماك 2 لا# 2 م١إا»*٠ م ا/“وء 2 ةزبب ع دطحب عدأو م هايقي نه م58“

 ٠ م66 22م5 «, ملا“ه ءمكا
 الا

 0 ؛تاراتكه رشعب 185 و 555 4 566 عضاوملا نم لكهلغش ام ردق #2 دق املئيب «تاراعج .
 ثتأريدقتلا هده نا ©«ىو همل ا 5 - : ها

 ٠ صنلا يف تركذ بابسال : امامت ةدكوم تسيل

 ١ بن”
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 ًاثادح ةدسنملا ميدقلا ىليابلا رصعلا عضاوم ل
, 

 : ةريبكلا ندملا

 : ةريعصلا ندملا

 يجافخ) 653١ © 5ةه هم ) 652 يعابضلا لتز -*ه6 ع (فرخ وبا) ١

 ٠ ها/ه « (ةيعدبلا ةولع) هءم« (

 : ىرقلا

 مه 5مل 4 ملا م ؟عابو 6” 5*5 < اذا +« |" عذتذه عةبب يسمو

 مه 8*8ثك م, "نو ىطممسبإ ع عم»ب ( 55 مه ؟؟ذإ 6 5ك 2 ؟زريلمع عزم

 © 557 © 5:18 « 5١ 2 5:١ ؟ « عا|١» 6 غو 6 ©8655 م "ثلا اة

 6 1١55 4 تالاب 2 هدأ 2( عقق «© عزب 2 عواب م ة56 م« عانثإ م عوننو

 7 كلل ب فلن تل تي فنا 2 فني 0046 ا ء الأف هه "ع5 ع 5م

 + ملثم

الاناطيتسالا هدا ف ع ويحم 6 ًاعقوم ا١مهع : عومجملا
 راثكه هنرفي ي يلامج

 ةنيدم ١8 و ؛ ًاراتكه هب لغشت امبو ةريبك ندم تس كلذ لمشمو ه آنرقت
 فورعملا ناطيتسالا نم ةئاملاب نوتسو ةئالث ناكو ه ًاراتكم #١ لغشت ةريغص

 إب

 ا

 ةيلبابلا ةرتفلا نع هانركذ ام رظنا
 عض ىملأ آذه ناطنتسا هرثك نا . ةميدقلا

 © اراتكه ؟ هتحاسم نوكت نأ ضرتغب كلذ نا ذأ . امامت ةدكٌّوم ريغ



 ٠ ندملا يف زكرتي
 ميدقلا يلبابلا رصعلا دعب وأ لالخ ايئزج وا ايلك ترجه عضاوم ب ب

 ٠ + ةرشابم
 : ةريبكلا ندملا

 + موال © "شمه م6 529 © 5+

 ةريعصلا ندملا

 6 هور م تك 2 خ55 2 55١ + "ذك 2 أد م« أوم من“ ا مم“ مب

 ه0 "هه م م همكم

 : م وسفلا

 554225556 51/51١5 ع5 ءاأ5+ مه !هرك هاب م خإ عام

 م 88م6 م ”ة/ع م ل626 ج:5 م4 ا م "51 م دنا 0 ؟ةيكا اع

 ه2 ه8 555 65 55 ٠ 565 +4 5“ + + م0 ج"5ه م 5559 < ع[

 ه6 5:60 م 65١ م هالاو م6 نا“خإ 2 ماننو 2 هالا»ب 2ث تأ 6 ةركابب م م85

 م رىلاا“اب م رسم مم ىلاه م الت ء اابأهم م "ةخحب م نابي م2 ننال“ 2 تمل

 + خ55

 اهردق ةعاممسم انف ناطقا عانس لت: هوو قوكسو ةكان
 *ء اسرقت راتكه ١م

 هلي لامست ىف ونيس نأ ندتم ةالدبللا نأ يبغا لنو
 ىلع ةديدجلا تانطوتسملا نم ددع رهظ ثيح ٠ ةروجهملا ىلفسلا عورفلا
 ءام ىرجم وا ةديدج ةانق ىرجم ناك هنا لمتحب بيرغ ينحنم سوق لوط

 ةيحطسلا عيماجملا يف ةيشكلا ةرتفلا نع ةلدالا بايغ ةعومجملا هذه سكعت ب

 رصعلا نب ناطسنسالا عاطعنا ةيئاكما نود لوحت ول أاهنأو * تابيونتلاو

 . اضيأ ىرخالا عض اوما يف يشكلا رصعلاو ميدقلا يلبايلا

 او



 (مو0) كلاوي وبا لولت لالخ يرجي ناك يذلا ميدقلا ءاملا ىرجم دسب ةلص هل

 : يه ةعومجملا هذه اهمضت يتلا عضاوملا ناو ء ريخألا نع اليدب حبصاو

 6 5514 م 55“ 2 "ذأ 4: 5ملك ع "مط 6 "مك م, ؟للص م "لي نى عرس ا كورس

 أممو ه٠ عدو م6 ترك ع منيع ىاحنرج نويبع ع ”زقإ و ؟هيب ع كةكب ع وم

 رثكأ تناك اهنا نم مغرلا ىلع ةريغص ىرق تناك اهعيمج نا هتظحالم ردجت

 ٠ تانطوتسملا نم ةرصاعم ةعومجم ةيأ نم اهضعب نم ايراقت

 « هسه ءأملا ىرحم لوط ىلع ادعص دعبا ةفاسم ىلع رهظت ةلدآ كانه

 بونجلا ىلا ابيرقت تارتموليك 4 ةفاسم ىلع عقب ليدبل ةديدج عضاوم يف
 لفسالا ىلايد ىلع تآرط ىتلا تالوحتلا ىف لاحلا وه امكو ٠ ةانقلا ضوح نم

 مديقألا ىرشلا لوط ىلع ةيسكت ا ةراتملا املا باش قاقد يجافخ برق

 هدعب وا ميدقلا يلبابلا رصعلا لالخ ثدح ليدبلا اذه نا ىلع لد ةائنقلل

 نع اهزييمت نكميأل ةميدقلا ةيلبابلا ةيراخفلا اياظفلا نا املاط طقف ةرشابم

 ٠ ةثيدحلا ةانقلا ىرحم لوط ىلع اهيلع روثعلا مت يتلا ةيشكلا ةرتفلا اياظش

 لكشب ينحنملا سوقلا ةيادب يف ةبراقتملاو ةديدجلا ىرقلا ةيسن نكسبال هنا امك
 ْ + .ىقتت ا: ريصعلا ىلا ول يتلا ىانالا رسبلا ىلإ هكون

 دبال 6 ناطيتسالا قطانم ىف ةضتحملا ةيلحملا تالدبتلا ىلا ةفاضالابو

 بع لطم ىلع هزل[ هل مهتم لوألا. ىورخلا ىيماط قهاحتا ىلا ةرافالا نم
 مت يتلا عضاوملا كلت مظعم يفف ٠ ةيناطيتسا ةدحو اهرابتعاب ةنطوتسملا

 ريبك صقن ميدقلا يليابلا رصعلا يف ثدح دق هنا ظحول اهيف تايرفحلا ءارجا

 ء دمحم لتو انولياومس رود ءانثتسابو ٠ اهنع حوزنلاو تانطوتسملا ددع يف

 تناك اميرو « هؤافلخ وأ ىبارومح ةقطنملا ىف اهديش ةمهم ةيانب ةيا فرعنال

 هذه لالخ ةريبكلا تانطوتسملل ١8 لودجلا ىف تيطعا ىتلا ندملا تاحاسم
 + تايتطرتنلا دع ءعوبعم ىف قديمك هدو لعلو ءااذج ةركسا# هللا
 رثكأ وأ تاراتكه © لغشت اندم مضي يذلا فورعملا ناطيتسالا ةبسن ناالا

 ٠ 7/5 ىلا ةقباسلا ةرتفلا يف ولا نم اليلق تصقانت

 ا



 نأ دعبق ه كلذ نم ًايبسن حضوأف ةنطوتسملا مجح لدعم طوبه اما

 رجض روصع يف « رثكا وأ تاراتكمه ةعبرا غلبو ىوتسم ىلعا ىلا لصو

 اسرأل نسا رصع يف اليلق ضفخن او داع « يدكالا رصعلاو تاللالسلا

 هند ىلا ميدقلا يلبابلا رصعلا يف اعيرس لدعملا اذه طيهو ٠ اراتكه مرو نيلا

 ندملا ناكس اهنطقي ةقطنم نم لوحتن لفسالا ىلايد ضوح مظعم أدبو راتكه
 + نيدورق عا رز ةقطنم درجم حبصيل اساسأ

 ناكسلا ددع يف رهاظ ضافخنا كانه ناك « ناطتسالا تعش عمو

 فالتخالا نم ضافخنالا اذه رعص ىلع لدتسو 6 ةمئاد ةروصب نيرقتسملا

 ةحاسمو ًاراتكه 5+ ةغلايلا اسرال نسا تانطوتسم ةحاسم نيب

 لثمي فالتخالا اذهو ٠ ًاراتكه مم٠ ةغلابلا ميدقلا يليابلا رصعلا تانطوتسم

 + ًآبيرقت ١١./ هردق ًاصقن

 ندم نع هرابخا انتلصو يذلا حوزنلاو لماشلا ريمدتلا نا عقاولاو

 كلذ نم ريثكي رثكا ناك ضافخنالا مجح نا ىلع لدب ميدقلا يلبابلا رصعلا

 ميدقلا يلبابلا رصعلا اياقب نيب زييمتلا ةبوعص ناف « كلذ ىلا ةفاضا ٠ آمتح

 نم ًاريبك ًاددع ١١ لودجلا نيمضت ىلا ديكأتلاب تدا دق ةيشكلا اناقيلاو

 مل اهناطيتسا نا نيح يف ميدقلا يلبابلا رصعلا عضاوم نم اهرابتعاب عضاوملا

 ريدقت ناف رابتعالا رظنب لماوعلا هذه تذخا ام اذاو ٠ يشكلا رصعلا لبق م

 ودبي فصنلا ىلا ثلثلا ةيسنب ةقباسلا ةرتفلا لالخ ناكسلا عومجم صقت

 ٠ ”الوقعم ًاريدقت

 ةايحلا ىف ًاريبك ًاقزمت ميدقلا ىلبابلا رصعلا دهش دقف « راصتخابو

 ىلايد ميلقا يبارومح لوخد دعب ةيئزج ةروصب ثدح دق كلذ لعلو ةرقتسملا

 ٠ ةريبك ةبسنب ناكسلا ددع عومجم ضافخنا ىلا كلذ ىدأ دقو ٠ لفسالا

 تالاح يف ترجه امك ٠ ةريغص ىرق ىلا نايحالا ضعب ىف ندملا تصلقتو
 ةايح ىلا سانلا هجوتو لقالا ىلع تقوم لكشب « ةيعارزلا ةايحلا ىرخا

 الاب

 ”*ظ**7آ1011111ذ1 يا ااا ايا لا اال ا



 تت ىرخا ةهح نمو 3 1 ميلقألا اورداغ ىرخا ثالاح يغذ * ةوادبلا

 ةديدج تاونق ءانب سكعت دق هايملا يراجم عضاوم يف ةيلحملا تالدبتلا ناف
 وا لماك حوزن اهقفاري لقالا ىلع ةعضاوتم ةسسنب ةديدج تاحاسم رامثتساو

 هم ا ا واوا ا اعلا

 زييمت نكمملا نم سيل آضيا ببسلا اذهلو * اهيلت يتلا ةرتفلا اياقي تحت عقت
 ٠ ىرتكلا ناطيتسالا طامنا ىلع ةيلبابلا ةدايسلا اهتكرن ىتلا تاريثآتلا

 : ينكلا رصعلا ال

 ىف القت سم ًارود لفسالا ىلايد ميلقا بعلي مل ؛ فورعم وه ام ردقب
 ىلع هحوتفم دودح ةقطنم ناك دف » لداب دالب ىلع ةيشكلا ةرطيسلا ةرتف

 تناك اهتاقالع لعلو ٠ ةيزاغلا ةيماليعلاو ةيروشآلا شويجلا اهكلست قارعلا
 ةيشكلا حلاصملا تلجت دقو ءرشابم لكتب ةقطنملا يف ةيشك تاطاشن ىلا ريشت ةبوتكم صوصن ىلع رثعب مل ذا ٠ ةيجراخلا ىوقلا عم ةضراعتم وا ةريعتم
 متي اهيلع ضوافتلا ناك دودح يهو +٠ ةيسايسلا ةطلسلا دودح لدبت ةرثكب
 ودبي, « اذه عمو + 29 ةنيعم ةلمح لشف وا حاجتل آعبت نييروشالا عم ايونس

 ىوقلا نم هاناع امم رثكا ةديازتملا نيروشالا ةوق نم ىناع دق ميلقالا نا
 : لبق نم اهب ةعئاق تناك نتلاو آةزاون رثكالا

 ادع امف ٠ ةمات تامولعمب اندمت ال نالا ىتح ةيراثالا تابيقنتلا نا

 ناطيتسالا يف ةريبك ةدايز كانه نا « الثم دكأ طسو يف ©« ظحول دعل ( 50

 ةسمئاملأ يىراجملا ا ١؟هر/ .م تربور « زمادأ) تقولا اذه يلاوح
 08 ب 121 1 118 موس بن تازغلا طضو ىلا ةيردتلا تاتطوتسملاو

 .: :لزاب :يفا ةيسكلاب ةرتفلل يفاصيلا خيراتلا . 116 « يلئاولا لصيف (9)
 بادالاو تاغللا مسسق 4 وغاكيست ةعماج 4 ةروصشنم ريش هأروتكد ةهلاسر

 . 5١ ص . ةيفرشلا

 ا بر



 ناف ء © (499) يعابضلا لتو ©4902 (#4) لمرح لت يف ةريغص تافوشك

 هةيلصالا اهنكاما يف اهتسارد ىلع دعب لمعي مل ميلقالا يف ىشكلا رصعلا اباقب

 ةريخألا ناطيتسالا لحارم لثمت ى 1 ةسئنكلا تاقبطلا نأ « كلذ ىلا ةخاضا

و « ةيرعتلا لماوع لعفب آيلك تلاز دق نيلثما نيذه ىف
 اهناف ء لاح ةيأ ىلع

 0 ا اعلا

 ٠ امهيف ناطيتسالا
 ىليانلا رصعلا اناقي زييمتل ثحابلا هجاوت يتلا لكاشملا حاضيا قبس دقل

 ىلا عورتلا ت0 هةحيشت تاك 6 قباسلا مسقلا ي ة ةسقكلا اباقبلا نم ميدقلا

سا ناقل ىلع برو ٠ ميدقلا يلبابلا رصعلاعض ا دامو
 ح

 ا نيشكلا نمز يف تثدح يتلا تالدبتلاو نكقلا اسس ل ا

اعادبال 2القتنسم ًافصو انه مدقن نأ انيلع ردعتي كلذل ةحشتتو
 ي .ةكلارصعلا ت

 ٠ مل ذا قباسلا مسقلا يف اهركذ درو يتلا تالدبتلا مل نا نمض ةلخاد يبن

 لالخ نم « نايحالا مظعم يف اهزيبمت مت دقو « يشكلا رصعلا يف اثيدح

 ةعزعز ةجيتت ؛ تجرخا ةيوناثلا ةيشكلا ةيراخفلا اياظشلا نم ةريغص ةعومجم

 نمف كلذل ٠ ةرخآتم ةنمزا ىلا عجرت ةكيمس ةضاقن تاقبط لالخ نم « حطسلا

 هلبق وا ميدقلا يلبابلا رصعلا نم تاقبط عضاوملا هذه ضعب ىوحت' نا لمتحملا

 ةبيوعص ىه ىرخا ةحشت كلذ ىلع تترتو + خيمملا اهراخف ”ز*رثط تلفغغا

 رصسلا ىلا عجرت ىتلا كلت عم ةماعلا ناطيتسالا طامنا نيب ةئراقم ءارجا

 ناك عومجم نيب ةنزاوملل ةتباث سسأ دوجو مدع نع الضف « ميدقلا يليابلا

 ٠ نيترتفلا نيتاه لالخ ميلقالا

 . 55 . ص . ١151 . رقاب هط (؟:)

 . 187 . ص . ١164 6« ىقطصم ىلع دمحم (؟ه)
 اا



 نم ىلوالا ةجردلاب زربت ةلكشملا نا حضاولا نم هناف « ىرخأ ةهج نمو

 اياقيلا زييمت لهسلا نمف ٠ ميدقلا يلبابلا رصعلا راخفل ةيباجيا سراهف بايغ
 نكمي كلذيو ١( : 7 زارط) ةنيتم دعاوق تاذ سوؤك دوحو دنع ةقدب ةيشكلا

  نسيا رصع ىلا عجرت يتلا كلت عم ناطيتسالا طامنال ةقيقد ةنراقم ءارجا

 ٠ ةقباسلا تارتفلاو يدكالا رصعلاو اسرال

 بناوج دحا ركذ نم دبال « تانراقملا هذه شقانن نا لبقف ؛ كلذ عمو

 نسم اهتاليثم نع ريحم لكشب فلتخت يتلا ةيشكلا ةيراخفلا اياظشلا عيزوت
 اياقب مضت « عضاوملا نم هب سآب ال ددع يفف ٠ ةقحالو ةقباس تارتف اءاظش

 سوك نم ًادج ليلق ددع كانه « ١4 لودجلا ىف ةتبثملا يهو « ةيشك راثآ

 كانه سيل نكلو « ةرثعبم هذه دجوتام ًآلاغو « ةنيتم دعاوق تاذ ةيشك

 مضاوملا ةلاح يف اما ٠ ةيشكلا ةنمزالا يف ناطيتسا دوجو ىلع ىرخا ةلدأ

 للعي نا نكمي كلذ نأف « ةقباس تارتف يف ةنطوتسم تناك يتلا

 ًاقباس ةروحهم لولت فارطأ ىف رفح دق روبقلا نم اليلق اددع نا انضرتفا اذا

 ةريثك عضاوم ىفف كلذ عمو + دعب اميف يحطسلا لكآتلل تضرعت دق هذه ناو

 ةرتفلا لبق ناطيتسا مايق لدب, رخآ ءيش يأ ىلع اهيف رثعي مل فنصلا اذه نم
 ٠ ةزيمملا سورؤكلا هذه نم نينثا وأ سآك ءانثتساب ةيثرفلا

 حسملا بيلاسال ةمئالم رثكا ةريخألا ةعومجملا ريسفت نأ حضاولا نمو

 تاراضح ةضاقني ةلقثم ةريغصلا ةيشكلا تانطوتسملا ناب نيبتو « ةماعلا

 فاوح تاذ لاكشا ىلع روثعلا نم انلشف حضوب ام كرتي ال اذهو + ةرخآتم

 عضاوملا هذه عيزوت نأ كلذ ىلا فاضيو ٠«يشكلا رصعلا اهب زيمت امم دعاوقو

 انرشعا اذاو ء ةسيئرلا ىشكلا ناطيتسالا طوطخل ةبسنلاب ًانايحا ًارثعيم رهظ

 نع آديعب تحبصا ةتقؤم تاميخم ةيشكلا عضاوملا هذه ضعب ىرخأ ةهج نم
 يف رسه نا نكمي مظتنملا .نيغ اهعيز ونت ناف ٠ تاونقلا وا سيئرلا لودحلا

 ٠ ةرقتسملا ةايحلا باسح ىلع ةوادسلا ةاح ةيمها دايدزا ءوض

 ام



 ١؟ لودج

 لفسالا ىلاسيد ميلقأ يف ةيشكلا عضاوما
 يلاتلاب اهناطيتسا مت وا ) يف ترمتسا يتلا ةميدقلا ةيلبابلا عضاوملا ١

 ْ : ( يثكلا رصعلا لالخ

 : ةرييكلا ندملا

 ٠ م١6 « ( عليجم لولت ) هد.ع٠

 : ةريعصلا ندملا

 6 5565 4 555 42 ته“ 4 ؟نال ع اة 2 ١:5 ءالاك عا م» ع عك لس

 ٠ ااا م ثا من هنبدح مع هدر

 : قرحفلا
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 ٠ اييرقت ناطيتسالا نم راتكه 5٠ « ًاعضوم نونامثو ةسمخ

 : اثيدح ةديشملا ةيشكلا عضاوملا ل ؟

 : ةريغصلا ندملا

 + (خيبارب وبأ) 185 + (تفه لت) 5

 .يثكلا رصعلل اقباس نوكبال دق فنصلا اذه يف ركذ ام ضعب نأ عقاولا يف هدم

 ارخإ

 اا 1 1” |7777 ”17”1”7 70207070 0067 0/7 7 ل1« 771,



 ظ : ىرقلا
 #٠ هء5ىك 215ه ء #15 4 15 ءالط ءا/يك م 555 4 7.2 6 21١

 *ءملكأ 6 اراب م اخرا "راو كلا م عربا ن ش1“

 ٠ ناطيتسالا نم ًابيرقت راتكه م* « ًاعضوم رشع ةعست
 + ؛ طقف اياقب
 6 +1١5 م55١1 م« اها :2 88 4: أب 4« ا!أ١26/١ل : ك5 4 مكه ( ملل هما

 م 5١١ © #1١ م "فوج مه "زبه م, ظؤربع / 5١" م 554 م 559 م4 ا!"ه

 2( هد5 م هنوأ م, تالنث+» م هأأ م6 هو8٠ م ةاباد 2 ه٠ م 5555 6م 65 *“

 ٠ الثالث م ايلا 6 ال١5 م ا/*ثك 2ك 451535 6 5ع 6 ماكل“

 ًآيرقت اراتكه 5٠ ةيلامجالا اهتحاسم ًاعضوم ١١4 : عومجملا

 ةريغص ةنيدم 1١ و راتكه ؛؟ره نالغشت نيتريبك نيتنيدم اذه لمشو
 ٠ راتكه م لغشت

 ٠ ندملا يف ناك ةفورعملا ناطيتسالا ةحاسم نم

 : +ةرشابم يشكلا رصعلا دعب وأ لالخ ًايئزح وا آيل ترجه عضاوم ب

 : ةريبكلا ندملا

 : ةريغصلا ندملا

 2 -؟هزنن 2 "زؤا/ 4/2 أ59 2اضهذك 2 155 2 ١١5 6 ك١5كأا 2 "١55 ءاأك

 هاك ( ات ع هربو 5856ه م "ط5

 . 18. ةحفص صنلا يف ةشقانملا رظنا 4

 ريغ قيقد لكشب ددحم ريغ طيسولا يلبابلا رصعلا امثيب ٠ ثيدحلا يلبابلأ

 رصعلا نم عضاوملا هذه يف ناطيتسالل رارمتسأ كانه نوكب دقو ؛ لثمم

 : تيدحتلا نابابلا رصفلا ىلا يىنكلا

 ام



 : اياقبلاو ىرقلا
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 ء ةسلصلا ةليقثلا سوؤؤكلا هذه تطقتلا امبرف رخآ ريسفت كانه لعلو
 اهولقنو ميلقالا ناكس اهرجه يتلا لولتلا حوطس ىلع نم « تالاحلا ضعب يف
 ائاساسلا دومهعلا لالخ رهظ, اميف امامت ثدح يذلاك مهارق ىلا مهعم
 نكلو ٠ ةريغصلا ةيناوصلا يونسلا ةلاح ىف ةيمالسالاو
 دقو ٠ حضاو ريغ ةيشكلا' سوؤكلا هيف تمدختسا يذلا يوناثلا ضرغلا
 تارتفلاىف اهرثعبتو ىنكسلا ريغو رصاعملا اهمادختسا نم الك اهعيزوت سكعي
 اندوزت ىتلاو +14 لودعلا يف ةتبثملا عضاوملا ناف ببسلا اذهلو ٠ ةيلاتلا
 ىلع ةيلاتلا تاظحالملا رابتعالا رظنب ذخأت مل ؛ ةيشكلا تانطوتسملا راثكب
 امير) ةريغص تانطوتسم نع ةرابع كش نود ناك ضعبلا نأ نم مغرلا
 ٠ يثكلا رصعلا لالخ (بوانتلاب

 ةرتفلا لالخ ناطيتسالا عيزوت نع ةزراب تانابب ١؛ لودجلا لجسو
 :ةيهردو .ناط همألا ةناثك نه لك ىف يك ىوهدت ىلع هده لدتو ةتكلا
 ةيشكلا اياقبلا ىلع فرعتلا ةلوهس نم مغرلا ىلعو + ميلقالا يف ةيندملا ةايحلا
 ةحاسم عومجم ناف « ( ةينيرغلا بساورلا يف اريثك روغت ال ) اهظفح ةدوجو

 اسرال نسبيا رصع اياقب فصن ىوس يواستال ةفورعملا ةيشكلا اياقبلا

 ىتلا ندملا لتحت امنيبو ٠ تالالسلا رحف روصع ةحاسم نم 6٠./ و طقف ابيرقت
 رصع تانطوتسمل ةردقملا ةحاسملا نم 10١/ تاراتكه عيرأ ىلع اهتحاسم ديزت
 ةحاسم ناف « (كلذل ةقباسلا تارتفلا يف ربكأ ةبسن ىتحو) اسرال  نسيإ
 ء كلذ ىلا ةفاضا ٠ ةردقملا ةحاسملا نم /55 ىوس لعشتال ةيتكلا ندملا
 تامالع راثآ اهيف يتلا عضاوملا تدعبتسا ام اذا « ةنطوتسملا مجح لدعم ناف
 رصع لالخ راتكه «ر؟ه ىلا راتكه مثر< نيب حوارتي « طقف يشك ناطيتسا
 ءابوال ب نفا

 امل ةبسنلاب طقف ليصافتلا يف فلتخت تاريغتلا هذه مظعم نا ظحالي

 دقعب حمستال انتامولعم نا عمو ٠ ميدقلا يلبابلا رصعلا نع هحرش قبس

 ا



 ناكسلا ةفاثك تناك اذا اميف لمأتت نا نسحتسملا نم ناف « ةرشامم ةنراقم

 ةنيعم ةحرد ىلا تضفخنا دق ميدقلا يلبابلا رصعلاىف ناطيتسالا ةقطنم ةحاسمو

 كلذ نم ىندا ةجرد ىلا تلصو كلذ نم الدد اهنا ما ًابرقت اهدنع ةتباث تلظو

 ٠ ةفيفط ةدايز دادزت تأدب مث نمو ميدقلا يلبابلا رصعلا لالخ

 يلبابلا رصعلا خيرات سيياقم لخادت بيسي هتيلامتحا هل يناثلا رايخلاو

 ةيادب يف ناطيتسالا ةدوع دك ءام ضعب دحن ذا ه يثكلا رصعلا عم مبدقلا

 اذه امهنم ذختا نيذللا نيعضوملا ىف ةروجهملا لولتلا ىلا ىشكلا رصعلا

 صن نأ « كلذ ىلا ةقاضالاب « تابيقنتلا لالخ نم جذامن ىخيراتلا لسلستلا

 لوالا يشكلا مكاحلا نأل ؛ هيف اكوكشم ؟رمأ لازال ينيدلا اميركاك موكا

 رارقتساو ناطشسا ىلع لمع يذلا « ةعساولا لباب دال كلم» ناك هن أي يعدب

 5227 © انودنكاذالبا ىف رفشناا:سشلا

 اهناف ةيخيراتلا ليصافتلا هذه نومضم يف كشلا اذه نم مغرلا ىلعو

 ناكسلا دهع يف ةيناث لفسالا ىلايد ميلقا يف ناطيتسالا ةدوع ىلا اضيا ريشت

 هلدالا ناب ةماع ةروصب فرتعن نا بحب نكلو ه قباس عاطقنا دعب نييشكلا

 ىرخا تابيقنت نود يثكلا ثاعبنالا ةقيقح تايثال آمامت ةيفاك ريغ ةرسنتملا

 1 ٠ ةدددج ةيخبرات صوصنل فاشتكا وأ

 اريمدت تدهش دق « ١4 لودحلا حضوب انك يثكلا رصعلا ةياهت نا

 ةيشكلا عضاوملا نم ٠١4 نيب نم قبب مل ذا ٠ ًاقياس ةقطنملا هل تضرعتام قوف

 فسوي اممو ٠ طيسولا يليابلا رصعلا ىف طقف اعضوم »+ ىوس كانه ةفورعملا

 ببسلاو ٠ هيف ًاكوكسششم ىقبي ينمزلا لسلستلا يف ةثراكلا هذه عضو نا هل

 .٠ انس برغل ةبرامسملا تاناتكلا +. رياك هده“ نسنلوأر 30

 . ف « يلثاولا لاقم يف مجرتم . ندنل "4 ب ا### « و »0 : هدلحم

 . #3 ص.

 اممم



 كلذ لعلو + رصعلا راخف تاقبط لسلست مهف ءوس ىلا عجري كلذل سيئرلا

 عيارلا شايلتشكل ىلوالا انرونن  يتلكوت رحد نم ًاءادتبا ًايجيردت ثدح
 تاونسلا يف هيلع يه امك لاحلا ترمتساو ٠ 7"©2 ةتقوم ةروصب لباب وزغو
 نوورويسالا هته ىذلا دول ا: ورفلا نارا ةيفكت ا ةلالنلا ةيع عمت ةزيخألا
 ةرمدم ةدحاو ةوزغ ريثأت نم ودسام ىلع تناك اهنا ريغ 297 نويماليعلاو

 ةيشكلا ةلالسلا طوقس دعب تثدح اهلعل وأ ٠ دعب اهشبرات ةفرعم عيطتسنال
 تاعالطتسالا يف ظحول يذلا «يشكلا» راخفلا زرط نا ضارتفا ىلع « اهسفن

 لامتحالا اذهو ٠ طيسولا ىلبابلا رصعلا ىف ام ةرتفل ةدئاس تلظ ةيحطسلا

 اسك ميلقالا اهدهش يتلا ةيهافرلاو ناطيتسالا ةجرد عم آمامت قفتن ريخالا
 2 0306+ ق 814 ةنس ةسماخلا هتلمح دعب سماخلا ددا يئثمش اهنع ان ريخأ

 ٠ساسأ نود نكي مل عساو ريمدتب همايقو مكاحلا تاءاعدا نا ىلع لدت اهلعلو

 تعضو دق اهعيمج تالامتحالا هذه نأ راتعالا رظنب ذخألا نم دبالو

 ةرقتسملا ةرواجملا ةيسايسلا ىوقلا زكارم تاحلطصمو روظنم لالخ نم
 كلذلو « ةحانملا تالجسلا ىف ًاتبثم ماليعو روشال رثؤأملا رودلا ناكو هةقورحملا

 لمعت تناك ًاذومت رثكأ ىوق دوجوب فرتعن نا يحب نكلو 4« هراكنا نكميال

 لبق يناثلا فلألا رخاوأ يف تثدح مث ٠ حضاو ريغ اهزييمت ناك ناو « كادنآ

 ىف اهتاساكعنا تلثمت ايساروأ يضارأ بلق يف ةقيمع ةيناكس تالدبق داليملا

 اهرحت تابرع اهولتاقم بكري «ةيبروأةيدنه ةغل ملكتت ماوقملستن ىندآألاق رشلا

 يفثدح دق اذه نا دبالو ءةقطنملانم ءازجأ ىلع ةدايسلا مهل تحاتأ :؛لويخلا

 ةددعتم تاعامج تناك ةرتفلاهذه لالخ ىفف ءةصاخ ةروصب «ةرواجملا ناربا

 ةيناتسروللا ةيزنربلا يناوالا نم انيدل ةفورعملا « ةيلبجلا ةيريربلا ماوقالا نم

 . ؟ دلجم . لبابو روشال ةميدقلا تالحسلا . 1595 .د © ليئكول (90
 . 51152١ وجاكيش ةعماج ةعبطم ©« وجاكيش

 . ١1؟ ص . 158617 . يلئاولا لصيف (؟4)
 |1998 .اف .ي « رندياق (؟9)

 املك



 «حرسمل ا ىلع ةرم لوال ترهظ دق « ةرخأتملا ةيروشآلا تايلوحلا نمو ةروهشملا

 ؛ ًانايحا لقتسم لك شب وأ « نييمالبعلا وأ نييروالا عم قافنالاب امير

 ةيلبجلا ماوقالا نم تاعامجلا هذه نا نم كشالو « ىرخأ ًانايحأ مهدض وأ

 ٠ ناكسلا نم اهراقفاو ىلايد لوهس ريمدت ىف اسيئر ارود تبعل ةرقتسملا ريغ

 امامت تفتخا دق ةيلمعلا هذه تلجس يتلا قئاثولاو ةيلحملا تايلوحلا نا ودم

 ةيلبجلا ماوقالا هب تماق ام تابثا نا ٠ لاوزلا نم ةرقتسملا ةايحلا تيراق امدنع

 ةيداملا اياقيلا نم كلذ جاتنتساو 6 ماعلا روهدتلا نبل تح ةيلعف لامعأ نم

 * نييراثألا نم رباثم ليج ماهم نم ىقس « ةرثعمملا

 ىلايد ميلقال يثكلا ناطيتسالا نيب زيمن نا بعصلا نم ناف ه راصتخابو

 عسم كلذ انلباق اذاو ٠ هقبس يذلا ميدقلا يلبابلا رصعلا ناطيتساو لفسالا

 مصحح لدعم ىف ثدح دق اريك اصقن نأ انل محضتا « ىرخأ ةقباس تارتف

 لمحي ام كانه ناو ٠ ناكسلا ةفاثك ةلق نم كلذ بحاص امو تانطوتسملا

 رصعلا يق هيلع نأك امم عرسأ ناك رصعلا اذه ىف لوفالا ناب داقتعالا ىلع

 نيميقملا ناكسلا ةفاثك يف «لقالاىلع ةفيفط ةدايز تنثدح دق هناو ؛ميدقل |يليابلا

 فيعضلا ريصم ىناع دق ميلقالا نا ودبي « يلاتلابو ٠ يثكلا رصعلا يف

 ىلع نيسفانتملاو نيذفنتملا نيروشالاو نيسالسصلاو نييشكلا ىوق نيب عقاولا

 ايسايس ةرثعبم تاعومجم اهتييس ناو دبال ىرخأ تابارطضا كانهو ه هدودح

 ةفريربلا ةيليجلا ماوقألا نم تاعومجم ىهو ااركسع .ةلاغق تناك اهتكلو

 ناربا يضارأ يف اثيدح ةديشملا اهنوصح نم لوهسلا ىلع ريغت تناك يتلا

 لاح ةيآ ىلع وأ + يقكلا رصعلا ةياهن ىف حورنلا اذه ببس دقو ٠ ةعفتملا
 «لقالا ىلع « نيميقملا ناكسلا ددع ضافخنا ىلا « كلذ نم نورق ةعضب لالخ

 ٠ ديبعلا رصع ذنم ىوتسم ىندأ ىلا

 : طيسولا يلباشا رصعلا ب م

 ريغو ةرصتخم ةساردل يفكي امب الا اندوزتال ةرسيتملا حسملا تامولعم نا

 اما



 نيب تضقنا يتلا ةدملا يف لفسألا ىلايد ميلقأ يف ناطيتسالا طامنأل ةقيقد
 ةرتملا هده قعر: ع. تدعلا نلبانلا» رصنلا ةنانيور ةينفكلا ةلؤاتنلا كيوم
 دذاسعلاا اييبن تعبت ىلا: تارتنلا نم نيدقارلا يذاو يو تنزات ىف
 ع ةهناق كان راتما: كقنل ةعلاملا ةاولا نادك روع ةيوانآلاز ةكواتلا
 ظ ٠ تناك ةعقب ةيأ نم يراثآلا عالطتسالا جئانت مييقت ًادج بعصلا

 ايهق حبنا نقلا ف رقتلا لوط قاب انتل اددملا ىلا ةيمللا لكانشملا نمز
 نقلا تابولمما نوي انه و وام انئاق اذإ + ةصاخن طسزلا ىلبالا وضفلا
 ريشتو ٠ ةيحطسلا راخفلا عيماجم ىلا ادانتسا حسملا تايلمع نم اهلع انلصح
 ٠ اهخي رأت ىلا كشلا ىقريال ةيراثآ نيماضم يف راخفلا زرط ىلا الوأ هذه

 ةيسقكلا سوؤكلا خيراتل ةيبيرقت ةياهن ىتح فرعن ال اننا هل فسوت اممو
 ةيلباب تدع ىتلا زرطلا روهظ خبرات نا امك « ةبلصلا مئاوقلا تاذ ةديمملا

 نسسحلا نورقلا قاف اذل هاب | دذك زيي رقو ناوآلا ةكيردلاب ةفردج ةره لوأل
 ىاباسبلا رصنلا هولمور نرفض نك للا خي لمع يذلا يناسلا تراتلا ىف
 ةيراخف صئاصخ ءوض ىف اهنم ريبك مسق زييمت ناكمالاب حيصا ثيدحلا

 :ةقدقالا قا ةقاننلا تارقلا ةنينقلل انابنا اهق هاو ةلاعلا ةحاردلا اهندمتعأ

 حسمملا ةيادب يفف ٠ ةدملا ديدحت ةلآسمب قلعتت ىرخآ ةلكشم زربثو
 راخفلا صمئاصخ ىلع « تابيقنتلا ريراقت لالخ نم ؛ فرعتلا نكمملا نم نكي مل
 فرعتلا ناكمالاب حبصا يث ٠ طيسولا يلبابلا رصعلا ىلع هدوجو رصتقا يذلا

 اطسوتم اعضوم لغش اهمظعموى هئاصخلا هذه نم عضاوتم ددع ىلع ايجيردت
 ١65 لودج

 لفسالا ىلايد ميلقأ يف طيسولا يلبابلا رصعلا عضاوم
 : دلي طيسولا يلبابلا رصعلا يف ترمتسا ىتلا ةيسشكلا عضاوملا تا

 دوجو نم طقف جتنتسم ةرتفلا هذه لالخ ناطيتسالا نأ ىلا ساوقالا ريشت هب
 هذه ىلع شاقنلا رظنا . ةثيدحلا ةيلبابلاو ةيشكلا ةرتفلل خيراتلا سيياقم
 . ةحفصلا

 ااه



 (هدع) : ةريبيكلا ندملا

 (ه4٠) : ةريعصلا ندملا

 : .قرفلا

 ءاوج لب دعس ءا(للح) ؛ (ىمح) ء(مح) ء(ممس) (م1) . ٠

 ع 55١" 4 مك 2 5مل (55؟) ؛ ؟وز ع ]هب 4 96 (15)

 ؛ (485) < (655) < (5ب) عسسل ,مهم عمرع و (سوس) ع سويس

 ٠ (هدك) ؛ (هءح) ء نالا « (عه٠) ؛ (؟0

 + ًابيرقت ناطيتسالا نم ًاراتكه ه٠ « اعضوم نوثالثو نانا

 : د طيسولا يلبابلا رصعلا يف ًاثدح ةهديسقملا عضاوملا ب

 , (مسسدإ) ء : ىرقلا

 ددع عومجمو ءابيرقت تاراتكه © امهيف ناطيتسالا ةحاسم غلبت « ناعضوم اهنم

 اراتكه نع غلبت ةيلامجا ناطيتسا ةحاسم لغشت اعضوم ع عضاوم ا هذه

 «تاراتكه ١١ اهردق ةحاسم لغشن ةدحاو ةريبك ةنيدم كلذ لمشو ه اسرقت

 /.56 لغشت تناك ندملا نا يأ « تاراتكه ع لغشت ةدحاو ةريغص ةندمو

 + :فورفلا ناظكألا ةحئاسم ىف

 رصعلا دعب وأ لالخ ايئزج وأ ايلك اهناكس اهنم حزن ىتلا عضاوملا  س

 : ةرشابم طيسولا ىلبابلا

 : ىرقلا

 0 5515 م 65ج م "زك 6 ظل“ 2 ؟ةأ ع "مك ا ع 5“ نامه معل»و

 خ1

 مدراتلا نسيناقم دوحو نم طقف ممتنتسسم ناطيحسالا تأ ىلأ ساوقالا تق 1

 . عضوملا صحف ءوض

 امه



 ةعومجمنيب زييمتلل ةمدختسملا ثيدحلا يلبابلاو يثكلا خيراتلا سيياقم نا

 ريما ردع يمال لإ نكح يورللا سفاح :مقارلا سيتم
 ؛ لاح ةيأ ىلعو « اهعمج قبس يتلا ةيحطسلا عيماجملا ىلع آيعجر قبطت نا
 يرورضلا نم حبصا دقف كلذل ٠ تاقبطلا لسلست جانت عم اهقيثوت نكمي ال
 كلذ رصتقبالو ٠ ةضرتمفملا طيسولا يلبابلا رصعلا عضاوم ةمئاق ىلا مضت نأ

 لمش لب بسحف اثدح ةزيملا صئاصخلا اهيف تدجو يتلا عضاوملا ىلع
 ىلا ةشدحلا ةيلبابلاو ةيشكلا راخفلا زرط لدت ثيح « عضاوملا كلت اضيآ

 « راصتخابو ٠ نيرصعلا نيذه نيب ةلصافلا ةرتملا لالخ ناطيتسالا ةيناكما

 طيسولا ىلبابلا رصعلا لالخ ًانطوتسم ناك هناب لوقلاو عضوم يأ فصو ناف

 نكمبال ؛ لاوحألا نسحأ ىفو ٠ ةنومضم ريغو ةفلتخم سياقم ىلع دمتعب

 تادعالا مد تلكم دق ةنيس»ناطعما ةدج ناب افكاقما اهارتفا نعرف نا
 ةقباطم ةلواحم لعحب امم « سماخلا ددا .. ىقمش تالمح لثم « ةيسايسلا

 + اذج ةبعص ةمهم ةيررافآلا عضاوملا: عم اهقامسا ةروكذملا ندملا

 اهنا ضرتف. يتلا عضاوملا تركذ : ةروكذملا تافصاوملا ءوض يفو

 يف نيبم وه امك هلك وأ طيسولا يلبابلا رصعلا نم مسق لالخ ةلوهآم تناك
 راتكه ؛5؟ غلابلا تانطوتسملا ةحاسم عومجم ةنراقم دنعو ١١ ٠ لودحلا

 تيبثت نكسيال ؛ يثكلا رصعلا يف راتكه 5٠ و اسرال - نسيا رصع يف

 نم اعضوم +١١ ةنراقم ناو ٠ طيسولا يلبابلا رصعلل اراتكه ه٠ ىوس
 فشكتال « يشكلا رصعلا نم اعضوم ١١6 و اسرال نسبا رصع عضاوم

 يليابلا رصملا عضاوم نم اهزييمت نكمي طقف اعضوم 6 ىوس انل
 +2 طميولا

 ةيناكس ةفاثك ىلع الاد ؛ ام دح ىلا ةفلتخم ةروص ةلهو لوأل ودسام نأ (؟.)

 تالمحلا مئاقو نت. دمكسه وع انئاف © ةريبك .تاتغ اذ5 وم ريف و ءاخرو ةيلاع
 رج امع نساحلا :ةقا ىقيست فادح ذآ ٠ ىسانلا نوقلا نق ةندوشالا
 ينراك مدهو ىلابد وأ تانروت رهن هروبع ركذيو ©« الثم « ةعبارلا هتلمح يف



 هدم ةعص, داق. ةرققلا مده نع اعانولطت ليس انف نو ىدقتلا ناك انهو

 اهلك كسلا لقال نبا وهو« دج اايلق' ناكتاطيتسالا نا ره امومع ةروفلا
 ةياهث يتكتلا راقنملا زينه تلا مخارملا نم نينا ددنلا كلذ هيو ودب

 اهديريي امك ٠ (ةيلعفلاةيشكل اةلالسل اةياهن دعبنم ةخروتم اميرو) ءاهيف ناطيتسالا
 دعت مل ثيح ثيدحلا ىليابلا رصعلا لالخ ناطيتسالا ةفاثك ةلق رارمتسا اضيا
 ةيجراخ اطوغض نا ودبيو ٠ ةممئاق ةلكشم سيراقملا خيرات يف كشلا ةلكشم

 لبق لوالا فلالا نم لوالا ثلثلا لالخ نمزلا نم ةرتف « ناكسلا تعفد

 ةفرحلا يهو ٠ عساو قاطن ىلع ةيورملا ةرقتسملا ةعارزلا رجه ىلع « داليملا
 ناكس ددع عومجم ضافخنا لعلو ٠ كاذنآ ةايحلا ىلع ةبلاغ تناك يتلا

 ٠ كلذل ةجيتت ءاج ةريبك ةبسنب ميلقالا

 عضاومل يفارغجلا عيزوتلا لوح اهتظحالم ردجت صئاصخ ةدع كانهو

 . اهب ةطيحلا ندملا نم ةنبدم ؟.. عم « ةيكلم ةنبدم » 6
 بناج ىلا عقت يتلا ايدوزا و ربيتاد ندم ركذيف كلذ نم دعبا ىلا رمتسسو
 يا واتا كول ل و نعل كلا در ب سو

 .(؟ه8 516. 15155 .د .د ؛ لبنكول ) ةوقب اهتبرضو اهنم ةنيدم ”؟.
 (© لبنتكول ) شايليوت ضرأ نم 0 مرام ع ها وا

 نمض اهرابتعأ حضاأولا نم سيل ةئطدم يهو ( ؟3؟ه : 3. 5 .٠
 تبرضو ترجه دق اهنأب ةبقاعتم ةروصب اهركذ درو دقو « ىلابد ميقا
 ٠ حالسلاب

 ندملاف . ةحعزم ةريح ةريحم تارابتعالا هذه تيفقب دقل © لاح لك ىلع

 «ندملا هذه مظعم نأ ديعبب سيلو . اهعقاوم ددحت نأ نود تيقب ةسيئرلا

 . نيرمح لبج نم لامشلا ىلأ نكلو ىلابد لوهس يف دجوتال اهلك نكت مل نأ
 نم لعجب ماع عومجسمب ةفلتخملا ميلاقالا عمج نأف 6م مثانعلل ةيسسسنلاب امأ

 ىلايد ةيباج ءازجأ نم هنم تءاح يذلا ءرجلا ديدحت غتاولا ىف ليعيتستلا

 ارصنع نمضتي ندملا ىلأ ةراشالا ناف © كلذ ىلا ةفاضأ . قيضلا اهانعمب

 نيب ةنراقملا حبصت بابسالا هذه لك ىلع ءائبو . ةغلابملا رصانع نم أريبك
 ةقيقح هنم رثكأ ايرهاظ ًارمأ انه دروامو ميلقالل نويروشالا همدق ام

 ةعقفأو ٠+
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 صئاصخلاهذه لوأو ءةقباسلا تارتفلاعضاومب ةقالع اهل طيسولا ىليابلا رصعلا

 ةفورعم تناك ىتلا ةكبشلا يهو ٠ اهسفن ةيساسالا ءاملا يراجم ةكبش ددحت

 ةعارزلاو يرلا ةرئاد قاطن يف ءاقبلا نم الدبو ٠ خيراتلا لبقام روصع ذنم

 , ناكسلا ددع صقانت امدنع نيرمح ذفنم وحن لامشلا وحن ترصنا يتلا

 تسلظ دقف « ١( لكشلا رظا) ينامثعلا رصعلا يف تثدح يتلا ةيلمعلا يهو

 ةيحانلا يف اهريغ نع ايبسن اديعب عقت لقالا ىلع ناطيتسالا بويج ضعب

 لازيال ناك ةماع ةروصب ىلايد رهن نا ىلع لد اذهو « ميلقالا نم ةسونحلا

 هفازجا مظعم يف ًادحاو اضوح عطقب ارهن هنوك نم رثكأ اعرفتم اماظن عبتي

 رهنلا لوط ىلع دعب دتمت يرلا تايلمع نكت ملف ٠ نآلا لاحلا هيلع يه امك

 يراجملا طامنا لياقت اهتتايص ىلع ناكسلال معي ةيعانطص |تاونق ىلع دمتعت' لب

 يتلا تاحاسملا نا ينعي ال بويجلا ضعب ءاقب ناف كلذ عمو ٠ ةميدقلا ةيلحملا

 ءدحاو لدعمب ناكم لك يف اهنع ناكسلا حوزن رمتسا دق اقتباس ةعزوم تناك

 ةعساولا ةقطنملاك ايئاهن اهنع اوحزن مهنا رهظ. اهتيمهأ اهل ىتلا قطانملا ضعبف

 يفو ٠ ةخيبصلا ضفخنم ةفاح ىلا رمسا لت نم ىقرشلا ىونجلا وحن ةدتمملا

 هدأ ريل «ةنوذللا كلج ىونع اقام ةمدخعم تناك يتلا ريتك ىورتلا وش

 نم ةرشابم بونجلا وحن هارجم هاجتا لازالو ءطقف دحاو ىرجم دوجو ىلع

 نم ليوط طخ نع حوزنلا اضيا بيرغلا نمو ٠ كش عضوم ةنيدملا كلت اياقي
 يذلا رهنلا ءىطاوش لوط ىلع ىقرشلا بونجلا وحن دتمس تانطوتسملا

 انتا :ةطيسولا ىلء اننا رضملا ىف سلم انلاذ ها يكا ودنا اح نانا نك مدس

 :ةلطد.ىهت ىلا: لقنالا للادنم ىزعت ناك لقألا نع ةقلاس لوادح كلت

 ء اضيا ةيخيراتو ةيعيبط لماوع نم ةريبكلا تافالتخالا هذه سكت ام ردقيو

 تناك عمرحا تايلمعو يرامعملا نفلا نأ ىلع « لقالا ىلع « ةلدأب اندوزت اهناف

 هيجوتل عزنت تناك اهناو « طيسولا يليابلا رصعلا ذنم نيوكتلا وحن اهقيرط يف
 ٠ ىلاحلا ري ايجي ردت ةقطنملل ةماعلا رهاولنلا

١ 



 هه ا تك

 م.ب 95م .ق 1+

 ريرقتلا اذه اهل ًاقفو مسق ىتلاو ةقباسلا ةينمزلا تادحولا تمقر دقل
 يلبابلا رصعلا ىلا مقرلا ىطعا يذلا ديمعلا رصع نم ادن 55

 . ةماع عجارم

 ٠ ( ىرخأ تاغلب اهنا ىلا انرشا ىتلا الا « ةيزيلكنالاب اهلك بتكلا )

 . (ةيسنرفلاب) 1988 سيراب . نييقولسلا تاسسؤم : ى . نامركيب
 ندنل ةيناثلاةعبطلا .مق 111 3”. نيب يشرغالا ملاعلا شرات : م .ىراك ب

 1 .٠

 5 | 1١/8 وفاكيش . ثرفلل يسايس خيرات : س .ن .! وفيسد 5

 تاعوبطم . يمالسالا حتفلا ىتح ةنمزالا مدقأ نم ناريا : ه . نامشرغ ل

 .٠ 1165 ثروسدنومراه .أ مقر ناكليب

 . .١55 دروفسصسكا

 ٠ 1955/8 وقغاكيش . ةيسرافلا ةيووطاربمالا مرات ٠ تا.١ .ديتسملوأ

 .يناساسلاو يثرفلا نيدهعلا ىف ةيناريالا ةلودلا ندم : ن . اناكسفيلوحين ب

 ثاحبأو قئاثو : " مسق نوبروسلا . ايلعلا ثاساردلل ةيلمعلا ةسردملا

 . (ةيسنرفلاب) 1159 ياهال « سيراب ”
 جزبيل ؟ -؟ © 15 ميدقلا قرشلا : نوفسيطو ايقولس : م .كيرتش ل

 0. (ةيناملالاب) 117
 (ثيفي رحو نرات اهححص) ةثلاثلا ةعبطلا . ةيتسنلهلا ةيندملا ٠ ف نعاف فوافق دن

 . 19659 كروبوين

 و



 ىلا ادانتسا نيبقاعتم نيروط يف تعمج دقو +8 عقرلا يطعا يذلا طيسولا
 اطمن ةيساسالا ةيحانلا نم لثمت اهنكلو ؛ ىتوكلا وزغلاب ةقالع هل ىلخاد فقوت
 مل ةيداعم ىوقل ميلقالا عوضخ ةدايزل ةجينتو ٠ ناطيتسالاو نا ناو
 ىلايد ميلقا يف ةرقتسملا ةايحلا راثآ ابيرقت تفتخا يلخادلا اهداصتقا عجشت
 ٠ طيسولا يلبابلا رصعلا هياهن يف لفسالا

 ىلا ةنروك ةدوع ردم نينا و. كمتلا انه لت كلانلا نبك ١) ىوطلا مكن
 ةحضاو رهظتال ريغتلا اذهل ةيعونلاةعيبطلان!ءاقياس ةحجانلاةمهملا اهتارود تاقبط
 نع يحطسلا حسمملا تانايب فشكتو + دددجلا روطلا نم لوالا ثلثلا يف

 داك نكاذز اكسبو طيسولا يلاازلا رصملا ضيم نم ةقيط ةضي ضالد
 ىوتسملا ىلالصي, مل كلذ نكلو ءاريبك اعافترا يعارزلاجاتتالا عفتراو ناكسلا
 دادزا دقو ٠ اسرال نسبا رصع وا تالالسلا رصع يف ميلقالا هدهش يذلا
 قفارو « نييثرفلا مهئافلخو نييقولسلا ءيجم دعبو ريبك دح ىلا ناطيتسالا
 تلصو ىتلا دودحلا ىلا لصت مل اهنا الا ةيرضح زكارم لوأ روهظ ةدايزلا هده
 ٠ ةيورملا ضرالا ةحاسم يف ريبك عسوت اضيا كلذ غبت دقو ٠ دعب اميف اهيلا
 ةمات ةدج هيلع ةديدج ةلكشم نوهجاوب ىلايد لوهس يحالف لعج عقوت وهو
 روهدت ناك املو + انمزم اصقت يرلا هايم صقن ىف لثمتت ةلكشم ىهو ء امتح
 تندح يتلا تاروطتلاب هتاقالع ءوض يف الا ةببنا حاسما قياسا ىف :ىئلقألا
 نكمبال ذا + ةعساولا تاريغتلا هذهل ةبسنلاب لاحلا كلذك ؛ هدودح جراخ
 ةصاخ ةيلحم قطانم جاتن اهنا لب + يلحم ومن درجم اهنا ىلع اهيلا رظنب نا
 ىتلا ةيروطاربمالا تاميظنتلا كلت اميسالو « ةعساو ةديدج تاهاجتاال تعضخ

 1 ٠ ةينيلهلا عم ةيقرشلا ةيكلملا كاكتحا نم تزرب

 : ثيدحلا يلبابلا رصعلا - ١

 ةليلق انتامولعم ناف ؛ طيسولا يلبابلا رصعلل ةبسنلاب لاحلا يه امك
 .ةناثلالباب ةلالسو ةثيدحلا ةيروشآلا ةيروطاربمالا نم ةريخالا ةرتفلا لباقي امع
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 نكامأ اهئاب ىلايد ةقطنم يف اهصيخسقت نكمي ىتلا نكامالا ءامساف

با صوصن يف درتال ديكاتلاهجو ىلع ميلقالاب ةصاخ
 ءثيدحلا يلبابلا رصعلا ةين

ىلا هخيرات عجري ىلايد ضوح يف لالتلا حطس ىلع موتخم ”رجآ دجوي ال امك
 

 ضعب فاشتكا ادع امو + ( ةلجد رهن برغ دوجوم اك ) ثيدحلا يليابلا رصعلا

 دا ثيدحلا يلبابلا خيراتلا ىلا ىقرت دق يتلاو ٠ ©١)درابال اهرسف ىمدلا

 « ةرتفلا هذه ىلا دوعت تاقبط رهظت مل ميلقالا يف تابيقنتلا ناف « ىنيمخالا

 1 لودجلا يف ةثيدحلا ةيلبابلا عضاوملا فاصوا درت
 ةظحالم نكميو +

 ربكلا نم سيل عضاوملا ددع نا دجن امنيبو ٠ ؛ لكشلا يف يفارغجلا اهعيزوت

 لأ ىلع ماع لكسشي لدي هنا الا ء ةلصفم ةروصلا ةداعا ىلع دعاسي ثيحب

 ؛ ًاقباس اهلغشت تناك يتلا نكامالا يف تلظ لقالا ىلع ةسيئرلا هايملا يراجم

كشي يذلا ةلجد ىرجم نم ءزج يف لثمتي دحاو ءانثتسا ادع اميف
 نم آامسق ل

 اذه نيلق ةفورعلاا ةثيدحلا ةيلبابلا عضاوملا ددع ناو ٠ ةيبونجلا ميلقالا دودح

لو « ريغت دق ةلجد رهن عضوم نا ىلع حوضوب لدت ال ثيحب
 ريدجلا نك

 ىلع ناعقب ( مم و داب ) ثيدحلا يلبابلا رصعلا نم نيعضوم نا ةظحالملاب

 لوط ىلع عقب ميدق عضوم يا نم يلاحلا ةلجد ضوح ىلا برقا ةفاسم

 يف تاريعتلا ضعب ثودح دعبتسي ال اذل ٠ اهسفن ةقطنملا ىف رسالا ةئطاش

 ٠ رهنلا اذه ىرجم لوط ىلعو ضوحلا نم يبرغلا بونجلا

 رصعلا لالخ ةعضاوتم ةدابز تثدح دق هنأ ٠ لودجحلا نم حضتيو

 ناكس ددع عومجم يفو ةنطوتسملا نكاما ددع نم لك يف ثيدحلا يليابلا

 يثكلا ناطيتسالا ةرتف يف ناكسلا دادعا يهاضتال ةدايزلا هذه نكلو ميلقالا

 سكت ذا٠ نيرقتسملا ناكسلا ددع يف حضاو صقن رهظ ذا ٠ اهرغص مغر

 هطيسولا يلبابلا رصعلا يف ًاريبك اضافخنا ناكسلا ددع ضافخنا ماقرالا هذه

 آفورعم ًاعضوم هر ىلا مس نم اهددع دادزا ذا عضاوملا ددع يف ةدايز كانهو

. 
 18م1 ندنل . ليابو ىونين بئارخ يف تافشتكم : ه .1 .درابإالا

)١( 
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 به ىلا ه# نم تعسنتا ذا ةديشملا تانطوتسملا ةحاسمىف ةدايز كانه نأ امك

 ىرق روهظ ةجيتن تءاج تادايزلا هذه نا رهظ ىرخأ ةهج نمو ٠ ًاراتكه
 ةفاضا ٠ ةرييك ندم ن"وكت ةحينت اهن وك نم رثكأ « أدج ةريغص اهمظعم ةديدج
 دتمت ةعساو ةحاسم ىلع ةرشتنم ًاثيدح ةديشملا عضاوملا مظعم ناف « كلذ ىلا

 فلو اهنوك نم رثكأ ًاقباس ةدوجوم تناك ةيئام يراجم ةكبش لوط ىلع

 4 ةيئ اه ريغ تاظحاالملا هذه 2 عمو + ةهددحيم قطانم ىف ةدددج تاعومجمم

 ةيخراتلا تالجسلل ةيبلسلا ةلدالا نم لصاحلا عابطنالا ديأتل ليمت اهنأف

 ٠ نيرخأتملا ةيروشآلا كولملا مظعم لبق نم

 ١١ لودج ظ
 ىندالا ىلايد ميلقأ يف ثيدحلا يلباشا رصعلا عضاوم

 :ثيدحلا يليابلا رصعلا يف ترمتسا يتلا طيسولا يلبابلا رصعلا عضاوم ا

 : ةريمكلا ندملا

 ( عليجم لولت )
 : ةريغصلا ندملا

 م +,

 : ىرقلا

 ع أوم ه2 )56 ء طب , )رس 2 ل18( هك يده ع حال للا ؛ 8
 4 ع1 6, عاطو مى ج58 ع ع5 م »تلا اخ ع ؟لط ل 555 < اؤ5ل/ د

 ٠ هاب ع نووي 4 8

 ٠ ايرقت ناطيتسالا نم راتكه ؛٠ اهتحاسم « اعضوم نورشعو ةعبرا

 : اثدح ةديشملا ثيدحلا ىلبابلا رصعلا عضاوم س ؟

 ا



 ب كل ثيدحلا ىليابلا رصعلا كولمو

 : ىرقلا
 م, 158 © 148 4 5٠] 4 84 ؛ 1 ؟5 لع هلع ع وب عرس عب

 6 55 6 55 2 #5 2 ماش ع امجا# ا١الإ م !ا/» 2 !١هازب 2 ١5

 © الكه © كمال 4 اال* 2 ةكذ 2( ذ5عجغ ( عقم ع جبفب ع جخما/ م ١

 « مخ
! 

 ةريبك ةندم مضي اذه ٠ ابيرقت راتكه اه « اعضوم نورشعو ةعست

 ةناملاب ١39 و ؛ راتكه ؛ لغشت ةدحاو ةريعص ةنيدمو « راتكه ١١ لغشت ةدحاو

 ٠ ندملا يف ناك ةفورعملا ناطيتسالا ةحاسم نم

 هدعب وا ثيدحلا يليابلا رصعلا لالخ ًآيلك وا ايئزج ترجه ىتلا عضاوملا # م
 : ةرشأسبم

 : ةريكلا ندملا

 ةةيو

 :ىرفقلا

 6 ١١5 ه2 |" مع )مخ ءا؟خ5 2 جو علال ١١ال 255 2 "5م

 ٠ 41ا/ 64 5" 4 علال ه4 "ءا“ ع 5م جساس ىجسس عاقب

 ©« انوئشأ لوح يتلا ةعق رلأ يهو 6© ىلابد ةقطتم نم طسوإلا مسسعلا نأ

 يف شايلبوت ةامسملا ضرالا عم نمزلا اذه نم ىواستت لقالا ىلع يه

 - ميدقلا فرشلا ةيفا فجو ايجولونثا : ف .لووه) ةيروشالا تايلوحلا

 ءانثتسالا وه ءعق !/؟9/ )55/!  ثلاثلا رسالب تالغت ناكو (؟95 ص

 نأ دعبف . ةقطنملاب قلعتي اميف ةماعلا بلسلا تاسايس يف رهاظلا

 ىعدأ ©« همكح نم ةعساتلا ةنسلا يف شايلبوت ضرأ ىف وكيل ةلئلدم بهن

 :ذ.د .ليبنكول) ىرخالا ةحوتفملا داليلا نم ىرسالا اهتطوأو اهءانب داعأ هنا

 . وغاكيش ةعماج ةعبطم . نادلجم : ليابو روشال ةميدقلا تالحسلا

 5/8/١ ٠ 1955 وفاكيش

 ذي



 ١ ةيئيمخالا ةرتفلا .

 يف ةئيطب ةروصب أدب لفسالا ىلايد ميلقا يف ة ةرقتسملا ةايحلا ددحت نا
 ٠١ لودحلا ريشبو ٠ ةينيمخالا ةرتفلا لالخ رمتساو ثيدحلا يابابلا رصعلا

 قطانملا ةحاسم ةدادزو « ًافورعم ًاعضوم ها/ ىلا هب نم عضاوملا ددع ةدايز ىلا

 اذه نا ىلع لدت اهنا اذه نم مهالاو ٠ راتكه ١٠١١ ىلا 70 نم ةنطوتسملا

 سكعب ةديدجلا ندملا نم ددع ءوشن ةحبشت م ىلوألا ةحردلاب : ءاج عسوتلا

 يلبابلا رصعلاو طيسولا يلبابلا رصعلا لالخ ترهظ يتلا ةريغصلا ىرقلا
 نم لتنقأ نلا «رولوا# ىلع. لصو» دق قاكتسلا هفع لدحم نأ سوء ةيدحلا
 ةينيمخالا ةرتفلا لالخ ناطيتسالا عومجم ناف « ةيشكلا ةرتفلا يف هددع فصن

 ٠ طيسولا يلبابلا رصعلا يف هيلع ناك امع لقالا ىلع فعاضت دق

 نوكي دقو ىندالا دحلا لثمي ريدقتلا اذه ناب ملسن نا نم دبالو
 ةطسسولا ةلاملاو ةيشكلاو ةميدقلا ةيلبابلا روصعلا تناك دقل ٠ اللضم اريدقت
 آضاقنا تكرت دق اهتانطوتسم نم ًاريبك اءزج ناف كلذل « حوزن روصع لثمت

 لكشب نمثتال اهنا ضرتفت نا نم دبال كلذل ةجينتو ٠ كلذ دعب نكست ملو
 ثددحلا ىليابلا رصعلا نا كلذ لياقيو « ةيرثالا ةيحطسلا تاطقتلملا يف واستم
 ءانب ةجوم يف تلجع ناطيتسالا ةيلمع يف اومن تدهش ةينيمخالا ةرتفلاو
 هذه اباقب ناف كلذ ادع اميفو ٠ قيرغألا اهلخدا يتلا ةعارزلا عيسوتو ندملا
 ضاقتنا تحت ريبك قمع ىلع ةنوفدم تدجو ناو اهزييمت نكمي تارتئلا
 ٠ ةناساسلاو ةيثرفلاو ةيقولسلا تارتملاب ةطبترملا ةمدهملا ةريثكلا عضاوملا
 ندملاو ىرقلايف ناطشسالا ةحاسم عومجمو عضاوملا ددع ةدابز يضتقب اذهو

 ٠ ةينيمخالا ةرتفلاو ثيدحلا يلبابلا رصعلا نم لكل تددح يتلا

 ا ةيح



 /١17 لودج

 لغساإلا ىلايد ميلقأ يف ةينيمكإلا عضاأوملا

لا يف ترمتسا يتلا ثيدحلا يلبابلا رصعلا عضاوم ب١
 : ةينيمخالا ةرتف

 : ةريعصلا ندملا

 م هر

 : ىرقلا
 6« أ5٠ا < 415٠ ١55 ىف علب عاعأ عرب 6 ملإ/ب م ىلإ ماس

 ها 6 "1 6 #5“ ع ع6 علقم ع ابو ا١لاآ <« ااب+ < ذه

 6 1595 © 5+5 م, هذأذ ع توه م 5560 6 ءالث © ءذالب 6غ عغهو ع هام

 < ماع م الث هش م "مب م كار

 ٠ ًاسرقت ًاراتكه 5 اهيف ناطيتسالا ةحاسم ًاعضوم نوثالثو ةعبرا

 : اثدح ةديشملا ةينيمخالا عضاوملا  ؟

 * اذ48 <« هزخ ءاأةمّمل 2 154ب عااأس عرس

 : ىرقلا

 مه ج86 مه “خ1 م اجا جا ججشب 6558 2١1١5 6١15 همع 4ابخ ملأ

 * الالك 4 ال5 4 “5 2 ذاق“ ع كج ع ضربا ع حبو

 ٠+ ًاسرقت ًاراتكه ه١ اهيف ناطيتسالا ةحاسم « اعضوم نورشعو ةئالث

لغشت ةريغص ندم عبس اذه مضيو * اشرقت
 نامث ٠ ًاراتكه 8 ةحاسم 

 ٠ لدملا يف تناك ةفورعملا ناطيتسالا ةحاسم نم ةئاملاب نوثالثو

 ةرتفلا يف ةلماك ةروصب وا ماع لكشب اهناكس اهنع حزن يتلا عضاوملا »م

 : ةرشابم اهدعب وأ ةينيمخالا
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 : ةريعصلا ندملا

 ه٠ مور 2 1:5, م حب

 ىرقلا
 ع( 166ه وحدك هأال+و 2 ا5ه +2١5 م "١ 2 [؟8/ مال ملا مالك

 6 جابثي / ءالو , ئ5ه , مو , سإ , 5ع 0 6١" 0 1*5 ف <

 < و5 م "ىلب 2ع "*مل ك5ك95 هه هعاذ

 طارنل ةسيئرلا ةماعلا طوطخلا نا دكؤملا نم ودبي ىرخأ ةهج نمو
 ىلا ريدقتلا للقتال ١7 لودجلا يف ةصخلم تدرو يتلا ينيمخالا ناطيتسالا
 ةينيمخالا ةيراخفلا اياظشلا زرط ضعب ناف « ريطخ دح ىلا ةقيقحلا هوشن ةجرد
 ءحوضوب ةزيمتم « لقالا ىلع « ثيدحلا يلبابلا رصعلا نم اياظشلا ضعب كلذت و

 *ءحطسل اى لع ةيقاملا ةيرثألا تاطقتلملا نيب اهدادعا نم للق دق ةيلاتلا تارتفلا يف

 نا الا « ةياحبالا تاشقانملا نم عانقا لقأ ىه ةيبلسلا تاشقانملا نأ عمو ظ
 ريغ ةيخيراتلا تاراشألا وأ ةقطنملا ىلا ةيوسنملا ةيرامسملا قئاثولا بايغ
 ةقياسلا ةعسلا نا ىلع ةوقب لدت ةقطنملا يف عقت يتلا ةمهملا ندملا ىلا ةضماغلا
 هتظحالم ردحت اممو ٠ دعب تديعتسأ دق نكت مل ةرقتسملا ناطتسالا :كارأ
 اذه ةحاسم نكلو 3 ًاضيا ناتسزوخ ف مثاد ىنيمخأ ناطبتسا دوجو وه

 زر ةمصاعلاب ةلصتملا ىحاوضلا نال كلذو آادح هدودحجم ناطتسالا

 . ©© ةفيثك ةعارزا بيج اهنأكو اهدحول
 ةنمزالا يف نآريأ يبرغ بونج يف ةيرضحلا ةايحلاو ةعارزلا : م.ر زمدآ (؟)

 بايقلا اذه نأ فيرطلا نمو ؟6-5١١ ص 176 م«مولع» ةلجم . ىنلوآلا

 ىرلا تاونقل ىربكلا تاكبشلا نأ فوتسلوت ةظحالمب هنراقن « ينيمخألا
 .نامشرف ؛ ١1؟ ص 1567 نيلرب . ةميدقلا مزراوخ ةفاقث يف ةسارد ب .ص . فوتسلوت) ابيرقت نمزلا سفن نابا ءدبلا نم تّبشنا مزيروخ يف

 "وو



لع لباب حتتف ىتح ةرقتسملا ةعارزلا ىلع ديدج ريبك زيكرت [رط
 « لالا ى

 ةينيمخالا ةرتفلا يف شيعلا سسأ نا ىلا ريشت لثالد كانه ىرخا ةرابعبو

 هب نان هز وبس د امبرو ةفثكم ريغو ةريبك ةجرد ىلا ةتتشم آمومع تلظ

 ندملا اياقب نيب ىلابد لوهس عاضوا رهظام ىلع هذه تناك لاح لك ىلعو

 ٠ نينسلا نم فالآ ةدعل يرلا ىلع ًارونس رهدزنت تناك يتلا ةقباسلا ىرقلاو

 شعب مهنع تبتك يتلا تالجسملاو نيينيمخالا ماكحلا تالجس اندوزت

 نيعرازم لبق نم ةقطنملل يئزجلاناطيتسالا ةدوع ةعس نا ىلا ةطيسلا لمالدلا

 داعا هناب ريبكلا شروك ىعدا دقو ٠ ةيكلم ةسايس ةحبتن ناك خنرتتسم

 تفولا يف هناو ونروتيمو انونشا ىف ةيدايتعالا اهنطاوم ىلا ةهلآلا ليثامت

نه سيل « ىرخا ةهج نمو + 8©2ندملا هذه ناكس تاتش ممج هسف
 لدي ام كا

ف ينيمخالا رصعلا يف ناطيتسا دوجو ىلع
 فشكت مل ذا ٠ (رمسالت) انونشا ي

نم اتيش عضوملا يف تيرجا يتلا ةريثكلا تابيقنتلا مساوم
 دف هيرو ٠ كلذ 

 « ةقباسلا كابترالا نورق لالخ ىلصالا اهعضوم يسن
 شروك نا « عبط ؛ وأ

اروجهم لظ مودهم لت ىلع طقف اريغص الكيه ديش امدر
 ٠ ً

 بعصب ةقطنملا ىلا ىرخا ةراشا ستودوره اهدروأ ىتلا ةصقلا ىف درتو

 سيدنج رهن بقاعي نا شروك ررق « ةراشالا هذه ىلا ًادانتساف ٠ اهمدوقت

 ةانق 5٠ قشو ههاحتا رسغتي كلذو ةسدقملا هل ويخ دحا قرغا هنال (ىلايد)

 نا ةأرملل ىتح نكسملا نم نوكيس هنا ةجرد ىلا افيعض هلعجو » « ةلقتسم

 مومهفملا نمو ٠ «اهيتبكو للبت نا نوديو ةبوعص نود لبقتسملا يف هربعت

ةكبش عيسوت وا ميظنت ةداعال ايزاجم افصو نوكي دق اذه نا
 هنا ولو « يرلا 

 ةيرورضلا ةصتخملا ةف رعملاو رشابملا عفادلا نأ حرتقب اذه لعلو (ةيسورلاب)

 نم سيلو قرشلا نم تءاج مزراوخ يف عساو قاطن ىلع تاوئق ةماقال

 ٠ ايسآ يبرغ بونج
 ةسارد : شروك كلملا خيرات نع تاباتك هادف. نعام

 ٠ ( ةيناملالاب ) 117/1؟ ةميدقلا ةيماسلا ةغللا مولعو
 ؟ءأ



 تناك يتلا لباب ىلع طغضلا يف لشف دق شروك نأ قدصن نأ بعصلا نم
 فديولا اذنيه ليك قبقحتل لماك لصف ةدم سيئرلا هفده نوكت
 ىلع ةرطيسلا نم همرحيس اهحتف مدعو لباب دومص ناك ناو ٠ يويندلا
 عضاومل ةفيثك تاعمجت فشكت مل يراثآلا حسملا تايلمع نا ريغ ؛ ميلقألا

 ضوح حسمل ةريبك عيراستم ذيفنت مت ول آعقوتم ناك امك ةديدج ةينيمخا
 ٠ لفسالا ىلايد

 طامنالا ةماع ةروصب عبنت ًاثدح ةديشملا ةينيمخالاتءانطوتسملا عيزوت نا
 عس وق مهاو ٠ طامنألا كلت يف ةمهم تارييغت بلطتت الو هايملا يراجمل ةقباسلا

 ثيح « ميلقالا نم يقرشلا يبونجلا مسقلا يف ناك ةرقتسملا ةقطنملا يف ثدح
 لفسألا ىلادد نهت ىرجسم لوط ىلع دتمي_ريبك ناطيتسا بيج: نع ناكسلا حوف
 عضاوملا نم ةثالث كانهو + ةيناث ناطيتسالا هيلا دعب ملو يشكلا رصعلا يف
 طخيلا لوط ىلع دتمت ؟ريثك ةدعابتمو ةرثعبم ( 5*7 و 0745 و م ) ةديدجلا
 ىرحملا اذه نا ىلع لدي امم « ةيشكلا ةرتفلا لالخ آعبتم ناك يذلا هسف
 ىلع ةظفاحملا ىلع ًرداق ناك كلذلو « آيعيبط آيرهن آماظن عبتي, لازبال ناك يمثاملا
 امي موقي ناك يتلا يونس ىمطلا نم هريهطت ةيلمع بايغ يف ىتح هعقوم
 ةريكلا ةفاسملا ناف ؛ كلذ ىلا ةفاضا ٠ هتطاوش لوط ىلع نونطاقلا نوحالقلا
 ناكمالاب لازال ناك هنا ىلع « ودبي امك « ًاضيا لدت عضاوملا هذه نيب ةلصافلا

 قيض قاطن ىلع تاونق رفحو ةيلحملا تاناضيفلا ىلع دمتعي لوبقم ير دوجو
 ٠ تاونئقلاو دودسلا نم ةلخادتم ةكبش دييشتل ةجاح نود ةدودحم ةهقطنم ىف

 نكسمي « لفسالا ىلايد رهن لوط ىلع ةديدجلا عضاوملا ىلا ةفاضالابو
 طخلا اذه نم يبرغلا بونجلا يف عقت ةديدجلا تانطوتسملا نم ددع ةظحالم
 تاقبط نع يراثآلا ىلابد ضوح عورشم فشك دقو ٠ ( 704 ء دكه« 569 )
 ء(074 ًاقباس دينجل اىنب فاكسا وأ ةكامس وهو ءاهدح يف ءةدودحم ةشيمخاأ

 نومجتم ىف اهيلع لوصحلا نكما يتلا ةديحولا ةلدألا نوكت هذه تناكو
 ب



 ًاريثك اهمدقتت ًارظنو ٠ ةرتفلا هذه لالخ ميلقالا ناطيتسا ىلع حيحص يرأثا

عضاوملا هذه ناف « يلاحلا ةلجد مضوم وحن
 رهنلا ةه ةكرح نا ىلع لدت 

 يف ترمتساو : ثيدحلا يلبابلا رصعلا يف يبرغلا بونحلا وحن هحتتت تناك

 «ةيئاحفلا ةيلحملا تاريغتلا هذه ددع ةلق نم مغرلا ىلعو ٠ كلذل ةيلاتلا ةنمزالا

 ةروصب تعبت « ةينيمخالا ةرتفلا لالخ ترمتسا ىتلا « ناطيتسالا ةدوع ناف

 اة يساسا رييغت نود لظ ميدق لود كنا ظروطخ نع
 تاسفلا ناك

 هناف « ةقحاللاو ةقباسلا تارتغلل ةيسنلاب ناطيتسالا ةعس ىدم لوح ان رماخي

 طسوتم قاطن ىلع لظ ضرالا لالغتسا نا « لقالا ىلع « حضاولا نم
 لالخ

 ةيراجفتالا تاروطتلاب قلعت ام امأ ٠ ًءواستم نكي مل نا انوئشا ةدايس ةرتف

اق زومر ىوس اهيلع لدي ام كانه سيلف ةلقملا
 ٠ ةمئ

 ردنكعسالا وزغب تأدب يتلا ةرتفلا لالخ لفسالا ىلايد ميلقأ دهش

 نييقولسلا ةقطنملا ماكح نا ودبو ء قباس رييغت ىا نم ىدم دعبأ ًاريبغت

 ةيسابعلاو ةيناساسلا تازجنملا ىلا اولصي مل ناو « لقالا ىلع « نيشرفلاو

سالا تاركتبملا مظعم مهلاخدا نع نيلورئسم اوناك مهنا الا « ةيلاتلا
 يف ةيسا

رخآتملا تاروطتلا اهب تمستا ىتلا ناطيتسالا نادبم
 فسوت اممو + ةفورعملا ة

 راصتت | نيب ةنس ةئاسسمخ نم رثكا تدتما يتلا ةليوطلا ةدملا انه جلاعت نا هل

 ةلقتسم ةدحوك 5 ماع شرعلا سشدرا ءاقتراو ةليمك وك ىف ردنكسالا

 ترثأت ىتلا اهتعيطو ةمساحلا تاريعتلا لسلستل انمهف قمع» كلذ نا املاط

 راخفلا عيماجم زرط زييمتل هيج فيئصت بايغ ناف « ناك امفيكو ء كلذد

 ةيرثالاتافشتكملل ةبسنلاب ؟رايخ كرتت ال ةيئرفلا زرطلا نم ةيقولسلا ةحطسلا
 ٠ ريرقتلا اذه يف اساسا هيلع دمتعن يذلا

 مثالت قرشلا تحاتجا يتلا ةماعلا ةيسنلهلا فورظلا نم هجوا ةدع نا

 ةضرعلا اهطوطخ زاجيا نم دبال كلذ مغر نكلو ٠ ةساردلا هذه صاخ لكش

 ردنكسالاب طبترا يذلا رضحتلا عورشمل اساكعنا « يش لك لبق دجن انلعلو
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 دييستت يف لضفلا عجري هدحو سقولس ىلاف ٠ انميلقا ملاع يف هئافلخو
 ع ةشرفلا ةلالسلا سسؤم « كاشرا نع لاقي امنيب « ؟*ةنيدم 7٠0 نع لقي ال ام

 ةمصاعلا ىلا ًارسق لباب ناكس مظعم ليحرتل ةجيتنو ١1 ٠ اندم سراف الم هلا
 لفسالا ىلايد ميلقا ناكس نأف ةلجد رهن ىلع ةعقاولا ةيقولس يف ةديدجلا
 ةيملاعلا زكارملا تاريثأت ىلا ةرم لوالو ةرشابم اوضرعت دق اونوكي ناو دبآل
 رهنلا ريع تينب دق نوفسيط ةنيدم تناكو ٠ 27 ميدقلا ملاعلا يف ىربكلا
 دعب اميف تحبصا اهنكلو نييثرفلا دنجل ًاركسعم الصا تديشو « ةرشابم
 هيلقا يف عقت ٠ «0ةيقاشرالا ةلالسلل ةميظع ةيوتش ةمصاعو ةيراجت ةطحم

 يس ل ا

 ه ص 191١9 م .كيرتش هسبتقا ؟.7/8 سالالم نوج يف سايئاسواب (ه)
 ه 4 "© 0 سونايمأ (51) . ؟ قيلعت

 خيراتلا) ىتيلب نا ذأ ؛ ايقولس ناكس ددع ريدقت يف عساو فالتخا كانع 08
 (61) سويساك ويد اهردعبو 6 فلأ ةثامتسب اهردعيف (557/1 يعيبطلا
 نيفيثب امأ .٠ فلآ ةثامثالثب © نرق دعب سويساك س وبديفأ بهن نمز ىف

 تاررفحلا نع ىلوأ ريرقت : 735 ص 19157 ىوريل نامرتو باتك يف هنأف
 اذهنا ظحالب ( 758 ص ربرانآ 1179 ةنس عوبطم قارعلاب رمع لت يف
 ىذلا ىداصتقالا روهدتلا ىلع كيف اغلا ولا يىدؤب دق ددعلا نم صلعقعتلا

 ىذلا صاخلا نيفيني ةفل امأ . ةفرص ةيراثا ةلدأ نم هطابتتسا نكمب
 لدعم ةيلكس.ةعوبجم 4 يلا وخب ىلع ردح ةيكنوا ةدكنب نمر
 اهبرق ةعساو تاحاسمو (1) قحلملا رظنأا) صخش ةئنام اهنم لك ناكس
 ضارغالا ريغ ىرخالا تالامعتسالاو ةماعلا ةينبالل تقو لك يف. ةصصخم
 ةحاسمو طقف ةمسس فلأ نيرشع ةيقولس ناكس نوكد كلذبو « ةينكسلا
 اوناك ناكسلا ناب يحوت ةعبرم تارتموليك ةعبرأ غلبت يتلا عقوملا ضرأ
 حسسم يف ةلمعتسملا ناكسلا ةفاثك سيباقم انقبط اذأ افلآ نينامث يلاوح
 .١ لاجح د

  8ب ار © ١ ١1١6

 . 50 .شماه 1١6١ ص ا 3
 ندا 1856 ةنس هرتلكنا ىلأ دنهلا نم ةلحرل ةيصخش ةصق : - لحبك -(1+)

 , دعب امق 164؟ ص 551
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 ًاأرضح ًازكرم 2032١ فاكسا تناكو « «) هيوقعي برق (/4) ليتسارك

 ىلفسلا فاكسا ىه تناك اميرو « ةيكيسالكلا رداصملا ىف هركذ درو رخآ

 ضعب كانه لازال ء 4 لودجلا ىف ىرئس امكو . 0 ةدوعلا رداصملا ىف

 نييكيسالكلا باتكلا كئلوا ةظحالم نع تباغ اهنا رهظ ماجحاب تانطوتسملا

 ٠ لقالا ىلع مهبتك انتلصو نيذلا

 ةرطيسلا طامنا نم رخآ هجو يىنرفلاو ىقولسلا طمنلل ناكو

 تالصاوملا نيسحت ىلع امهزيكرت وح لفسالاىلايد ميلقال ةمئالما ةيروطاربمالا
 ربع ( ناتسسافقا ) ايريتك ىلا ايقولس نيب. ىكلملا قيرطلا ناو .« ةرامتلاو
 تاطحم تذختا ىرقلا نم ةكسش ةماقا كلذ ىدا دقو ٠ ميلقالا ربع ةرشابم

 اتيمترا لالخ الامش ريس ناك يذلا ريبكلا يربلا قيرطلا لوط ىلع لفاوقلل

 نا لمتحيو ٠ 1( ةيلاحلا نادمه ) ايناتبكا يقرش لامش مث نمو ( نيقناخ )

 نكمي « لقالا ىلع دعب اميف ميلقالا هدهش يذلا ناطيتسالا عسوت نم ًاءزج

 ٠ ةراجتللو ةيروطاربمالا ةرادال يزكرملا قيرطلا نم هبرق ىلا هتبسن

 ةننملا عاضوالا ىه ةيثرفلا ةرتفلاب ةصاخ ةقالع تاذ ةثلاث ةفصو

 وزعلا تالمح انينثتسا اذاف ٠ ةعساو ةقطنم ىلع اهتضرف ىلا ايمن ةسلعلاو

 يف تعقو نامورلا عم بورحلا ناف « آيبسن ةدعابتم تارتف يف تندح نا

 ريمدت ىلا دوت ملو ايتيمرأ يف وا تارفلا رهن طخ لوط ىلع تالاحلا مظعم

 تامجهلا نا كلذ ىلا فاضي ٠ ةيروطاريمالا ىلق يف يرلا لامعا وا ندملا

 ةرتفلا يف نايلوج موجه لبق ) اهسق نوفسيط ىلع ةدعابتملا ةينامورلا

 ٠ ةلجد نم برغلا ىلا دتمب قيرط لوط ىلع تبحسناو تمدقت ( ةيناساسلا

 همص !11١غروبماه " ارماس تاب رفح : ارماسةنيدم خيرات : ١ .دليفزره )1١(

 ةلجم . لباب بئارخ نع تربيك .ه ةطبرخ ىلع قيلعت : ج . نامفوه (19)

 ٠ 18/1 ةنس 154 ص /١ م ةيفارغجلا ةفرعملا يف نيل رب

 يخحركلا روديزيأ فيلأت ةيئرفلا تاطحملا : (رشانلا) ه .اف .افوش (1)

 ١5114 .٠ ايفلداليف
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 ةعفترملا يضارالا يف رهظي ىلايد ميلقا ىلع اليئض ًاريثأت تكرت اهناف هيلعو
 تاسفانم نا هيف برال اممو ٠ نوف سيط قرشو لامش ىلا ةعقاولا
 نمض لاتق ثودح ىلا يدؤت تناك ام ابلاغ ةيلخادلا تالالسلا
 دب ىلع ًايئاهن ًاراحدنا نولوم وعدملا هيف رحدنا يذلا لاتقلاك « ميلقالا
 أاده يف بورحلا نم فدهلا نكلو دنا ءق ؟؟٠)]) ثلاثلا سخويطنا

 ميلقالل قسنملا ريمدتلا نم رثكا ةداضملا ةحلسملا تاوقلا ميطحت ناك عرفلا
 فارطالا عيمج ةدئافل ؛ ءيش لك لبق هتيهافر تناك يذلا « ةماع ةروصب
 ةدرفتملا ندملا ىلع تامجهلا نع ةنودملا ةلدالا تدغ كلذ ةحبشتو ٠ ةمصاختملا

 ,ةيروشالا تايلوحلا ىف تالمحلا هذه لثم ىلع ديكأتلا سكعب « ًاييسن ةردان

 ةدايسلا ءدب نم يمايا ىلع ىلوالا رهشالا يف نييماليعلا موجه دعبو + الثم
 الو ًانكمم نكي مل ارد اءانكيا ٠م ءق 1 ماع نيدفارلا يداو يف ةمثرغلا

 ٠ 290ةيروطاربمالا نم رخآ ءزج نع عافدلاب كاذنآ لوالا ستيدارتم لاغشنا
 ؛ اهب ملسملا رومالانم ةيثرفلا ةرتفلل ةيبرحلا ةفصلا نانم مغرل|ىلعف راصتخابو
 ًايبسن ًابارطضا لقاتناكى لابد ميلقايف عاضوالاناب داقتعالا رربي ام كانها الا
 ٠قباس تقو يايف هيلع تناك امم قرطلا عطقو ةفوشكملا تءادتعالا ةيحان نم
 ٠ آنفاك ًاريسفت انه اهل دحت كلذ تعبت ىتلا ةيهافرلا نم ًاريبك اءزج لعلو

 وا ةمطحم اما هسسقت ىلايد ميلقاب ةقالعلا تاذ ةيرثالا تالجسلا نا
 الا جئئاتنلا ضعب ىلع نوفسيط يف تابيقنتلا نم لوصحلا لمؤيو + ةضماغ
 ٠ ةيناساسلا ةرتفلا نم ةسيئر ةروصب ةيئانبلا تاقبطلا قبس اميف تجلاع اهنا
 فاصو اهيف دري ال مل ةيلوأ ريرافقت ىوس ًيلاح رفوتت ال ؛ لاح لك ىلعو
 يذلا « نولوم نمز ىلا عجرت نوفسيط ىلا ةراشا مدقا ناو 21١72 ٠ ءاخفلا

 دليف زره 4 ١5 ص 19148 .س .ن .أ وفيسد ؛ ١5 ص ١511 © م .كيرتش )١1(
 5 رض 15 ايا

 + نعي مف 26 نع 159ج نم نب. اوفينا :(18)
 ةعبطلا ) ةيناساسلا دوهعلا يف ناربآ : نسدتسرك يف عجارملا ةمئاق رظنأ (13)

 . دعب امف ؟مل#9 ص 1١9114 نجاهنبوك ( ةحقنم ةيناثلا
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 18 لودجلا

 : لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيثرفلاو ةيقولسلا عضاوملا

 : هج ةيثرفلاو ةيقولسلا ةرتفلا يف ترمتسا ىنلا ةينيمخالا عضاوملا ١

 : ةريعصلا ةيرضحلا زكارملا

 ٠ (راتكه 0) 7/5 < ( راتكه ه5 ؛ باطخ لولت) +

 8: (ةكامس) ياسو (نواجح وبا لولت) "85

 : ةريعصلا ندملا

 ٠ "5ك م« 5زبنال م ترارغع 6 5١65 أذهل عاام

 ريوس

 نم ًايبسن ةريغص عازحأ زييمت نكمملا نم هنأ تبث ةيلاتلا تارتفلاو

 رصتقت تناك يتلا ©« طقف ةدرفنم ةريغص ماوكا نوكت ام املاغو « عقوملا

 3 ةيثرقلا ا ةيقولسلاو ةيتيمخحلالا ةرتقلا نيد تانطوتسما ضع قطانم

 . :ليصافتلل ( قحلملا رظنا
 عق أوملل تاحاسملأ تيطعأ ©« ( ةظحالم ؟94 ةحفص ) هالعا لح ول امكو

 اهتورذ يف ةرتفلا هذه لالخ ىنكسلا تناك امدنع تالاح يف طقف ةدرفنم

 هدذص همك عض اوما نم تاعومجمل ةيلامحالا تاحاسملاو 7 حطسلا ضاقنأ

 ةيحطسلا تاعومجملا نم طيلخ عم ةيناساسلا عضاوملا قطانمو قطانلا

 ٠ ةيلزقلا دي ةيك واصلا
 ةيحطسلا اهاياقب ناو ةريغص ماهقتسا ةمالع اهتبثت يتلا عضاوملا ءاقرا

 . ةيئرفلا ةيقولسلا ةرتفلا ىلا ابيرقت اهنيابت طقف حمست ةرثعملا

 م 1



 : ىرقلا

 ,؟ مسي ؛االإ هلوه ءهلكأ ءلزك هلآ همه همك 4(" 41

 * ماب عابقتبم 2, "8 ,ةو5 مع هكأك مه ءها/ب 2 أه+ م 8*5

 : ًاثيدح ةديشملا ةيثرفلا وأ ةيقولسلا عضاوملا 52

 +: ففملا

 د (؟) اتيمترا) ( لتس رك) 4
 ٠ (ةليعشلا لولت) م85 « (راتكه )٠٠١ 85 ه ( [نوفسيط] كاي ناملس)

 : ةريعصلا ةيرضحلا زكارملا

 7 ( ريدلا لت ١ ؛ ( لبطلا لت ) 5507 « ( جالج وبا ) ةذا/

 : ةرييكلا ندملا

 لت) 505 « (حلمأ لت) ؟55 ؛ (راتكه )١٠١ ؟١ه 4 اا/؛ (راتكه ١؟) ه+
 7 ( شرطلا مأ لت) 40 7 (ريغصلا ناخاروب لتر 80 6 (يميدلا

 ء(راتكه ١8 ليمر ردم لولت) "+ ؛ (ةمالس لت) مهم « (ةعمج لت) ”*ح
 لولت) 554 + (يواب لولت) 55 « (راتكه 5١8 )٠١ (هقوس وبا) 5

 7 (راتكه (١5 ايدي (راتكه )٠١ بكب م (ىقرشلا ةرهز لتز ”“ ١ 0 (يواب

 ١١ ) مو , مسك (راتكه ١م < جبلملا ا موس , (دازرهش ةدمج) 5

 *ء ( رأت

 : ةريغصلا ندملا

 ,د-سو عامك , ]56ه هلأ هه هل عمك 46 5كك ءاكأ 4 58 46 ؟«

 ع 4ابرط 4 مات 2 و٠5 1 “ها ا "لالا , "6.5 ع ؟5ذلع ع 556 م ال

 : همك 4 هر" / هلع , هاللإ + هكا م ثةكح م مهأ١٠ م و9.5 م« ٌعَوب؟

 ( ةببر ؛( كهبإ 4 ككرب 2 ككع 2 5ث ه2 كلاب 2(ذلأ»٠ 2 ١٠5ه 2 هكك

 ٠هركه» ملال هالات ما الاا؟ مالك م الكل



 : ىرقلا

 ه5 55 4 تال 4 هج م نزل ىف و ؟ رب عاج عع وع

 1١5 4 ١١ 2غ زلأأ 255 25* 4؟ مع ع ؟بهع؟ 5هبعو؟ هع عدس

 , +١07 4غ: اذه ه2 الكإ) ه2 لهم 4 1:5 4 ١5:1١ 2 :١1:4 ع )طع 19و

 60 555 مه ؟:+ م # ؛ اب عأ؟ ؟اأ!5 ع 515 ث ؟ورخ عاقشع عاطلبو

 0 "5 ؛ ١١" 4 ؟ذه ,2 55ج 2 ؟"طزك 1 ؟5؟ ع ؟نإ] ع 5ع م مع

 6 ٠] 6 11٠5 ه6 ثاله م "نق. اى وز ا عت ىلا نعال يا مبا ياسو

 ع 5550 © 555 + ةراال 4 ذلك 2 ةذأ ؛(2 عنك 2 5ه5 2 45+ 20 5

 6« 5أ75 6: "عا ( هذه ( هكذ 2( ؟ تذأ م( ؟ تونب ن ناأاز“مو هون ع آ؟ مولع

 يو

 ذالك 4 كارا“ ه4 مم م ككخ 42 ؟ دكه م ككل ل ل ع اسوس 5 4 - رك يح

 ه0 م54 4 م5١ 2 مذلكأ ؛ مىلإ؟ « الذ عل تك ه الئم , ؟ ابن م كح

 ٠ معمر 6 855 4 م8

 ءآس رقت راتكه ١6٠ يلامحالاناطيتسالا ةحاسم# ًاعضوم : عومجملا

 ةيرضح زكارم ةسمخو « ًاراتكه ع. يلاوح لغشت ندم عبرا كلذ مضيرو

 م(6ه يلاوح لعشت ةريبك ةنيدم ؟4 و « ًاراتكه ؟هه ىلاوح لغشت ةريغص

 ىلاوح لغشت ةنرق ١١١ و ًاراتكه ؟م.6هىلاوح لف وقم هانم هو و ًاراتكه

 ْ ْ +٠ ًاراتكه ا

 وا ةيثرفلا ةرتفلا لالخ ًايلك وا ةماع ةروصب اهناكس حزن عضاوم بس

 : ل ةرشابم اهدعب

 م4١ : ندملا

 «٠ الالث « ؟؟ : ةريعصلا ةيرضحلا زكارملا

 ةرتفلا ىلا ديكأتلاب اهتبسن نكمي ىتلا عضاولا طقف لمشت ةمئاقلا هذه 1

 . ةيثرفغلا ةرتفلا وأ ةيقولسلا

 0 ؟*ق



 *ء مج ني نام ءارهك 4 ةكام 6 ةها/ ء ؟1ه> ها" : ةرييكلا ندملا

 , 515 ء, 5186 421 ه5 2 أءمطرطك (2 58 25١ + عه « ٠" : ةريغصلا ندملا

 م تمر م تهرب 2/2 تريله م ث"ك«٠ 6 مارت م "خه م "اب 2 “خوك م ؟محب

 6 كالك م كالأ , ك5؟ 2 1*5 2اككأاب 2 5أ+ 2اعءال 6غ تفك غ ةمم

 ٠ ملُهع» م مُْمإ ا ؛ ا/الث م ااا 2 551

 ؛ 54 42 55 2 طض ء ىلج ءاله 2514 5" + "خ4, 5ع 1145: قرقلا

 . ازا/ل+ ء2الكذإ 2 ١5١ 2 ١١:5 2غ ل١5 +2 اأ١اأ5١ هازال ع ا١أ5 + 65

 ,« 5955 ه0 5ىلك ء 55ك5؟ 2 ؟هأ مه 5: م 55+ م "اب 2 515 ع ألا

 4 ت5 4 55+ 4 4"ه <« 55" 4 51٠١ + 5١5 + "ع5 *؟# م و“

 ( هلك 2 هذك 2 55ه © 555 (/ ؟43ال 2 5ك 2 55١ © ئه5 « عهال

 , 550 2 كلك 2 5ع ( 5الك 2 كالا 2 كك“ 2 5كأ9؟ 6 5١5 ( هذه

 ٠ ملثب 2مكك 2 مك5 2( لإ ١ « الذه

 ٠ ًايرقت راتكه ه5 ناطيتسالا ةحاسم « عضاوم عبراو ةئام

 تاييقنت اهيف يرجت نا ىلا حضاو ريغ ةمصاعك يلاتلا اهروطت ىقبيو ٠ (م +3

 اميو اهب تطيحا ىتلا راوسالا لضفب تدادزا امهتوق نا لاقيو ٠ ىرخا

 سوروكاب لبق نم « سراأف جات ةيلح » تلعجو ناكس نم اهيلا مزن

 ناعم تمدختسااهلا ضرتفغإ نكلو ىف ) )م ٠3 88 ماع ىفوت )

 ء عسوتلا اذه لبق ةيوتش ةيكلم ةماقا لحم اهلعلو لب ؛ ةيركسع ةيماحل

 4 تاليضاوبلاو ةراحجتلل ةيسنلاب كلبج عقوم دب عسقت يصحو

 ةجيتن سيلو ةديعب ةيقاشرا ةسايسل ةجيتن ناك اهومن ناب لوقلا نكمي هنا امك

 . 185 ص 1519 م . تكيرتش (1)
 . 57/1/5197 سونيلك رام سونايمأ (1)

 ؟



 هوب ارتس لحال امكو ٠ هدحو ىلايد ميلقا يف رضحتلا تاهاجتا هيلا تلصو ال

 ٠21176 ةيرق اهن وك نم رثكا ةنيدم يه نوفسيط نا ٠٠+ ةيثرفلا ةوقلل ةجيتت »

 بيقنت « ةيلاحلا ةساردلا ضارغال ًاقيقحت « مت دق ظحلا نسح نمو

 ٠ءكلذ جئاتت ترشنو فثكم لكشب ةرواجملا ةيقولس ةنيدم يف ةيثرفلا تاقبطلا

 كلذ ةليصح تناكو ؟")ةلماك ةروصب صاخ لكشب راخفلا ةسارد تمن دقو

 يف ةمدشتب للا يف رفلا خيراتلا ساعم راشخال ةسيئرلا سساالا ىلع انلصح نا

 ةيقارعلا راثالا ةيريدم نأ كلذ ىلا فاضي ٠ ىلايد ميلقال ةيرثالا تافشتكملا
 دادغب ةئيدم يحاوض يف ريعص يثرف لت وهو «277رذ وباىف تايرحتب تماق دق

 تدجو امك « ةطراخلا رظنا 4 [411] ي مءابضلا لت يقرش بونج يمحن لت يفو

 عورشم لبق نم (7/4) ةكامس يف بقن يذلا قيمعلا قدنخلا يف ةيثرف تاقبط
 5 يراثالا ىلايد ضوح

 ريبكلا عسوتلا وه ١8 لودحلا نم فشتس هحضواو عابطنا مها نا

 ودبي « اسرال  نسيا رصع عم ةئراقملابف ٠ ةيثرفلا ةرتفلاو ةيقولسلا ةرتفلا يف

 ةميدقلا روصعلا يف ناطيتسالاو ناكسلا تاهاجتا هيلا تلصو ام ىصقا نا

 دجن نأ نكميو + ©9فاعضا ةثالث ىلع ديزي امب ةنطوتسملا ةقطنملا ةدايز وه
 اهددع داز ثمح « ةدرفنملا عضاوم ا ددع يف ةليثضلا ةدابزلا هذهل ا زج ًاحاضا

 ؛ةيثرفلا ةرتفلاو ةيقولسلا ةرتفلا يف ١49 ىلا اسرال نسبا رصع ىف 1٠ نم

 )١9( وبأرتس 1/1/1 7

 ةعماج تاسارد ؛ ةلحد ىلع ايقولس نم يثرف راخف : س .ن . أوفيسد (؟٠.)

 . 1555 ربرأ نآ ؟؟ ةيناسنالا ةلسلسلا . ناغيشيم

 . 15 م6ه/15١ رموس 1965 ؛رذ وبأ لت يف تايرفحلا : مولظم قراط (

 )ا 00 7 ل ل اذه لثم ظحول (
 رعب ناكس نا طيس ةفيدحلا ةيمزألا لئاواو ةطسبوو ةيردق نوانحم
 ةنس دعب الا نيبالم ةينامث مهددع زواجت مل ةينامورلا ةيقيرغالا ةنمزالا ىف
 جاور !ةليوعل دل لج نس ضعي ىف أولصو امير هناىلاأ يشب وهو .ا ملل"

 س ويف للف نمز يف اهولصو دق مهناكس ددع ناك يتلا نيبالم ةينامثلا
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 ءةقباسلا ةرتفلا اهدهشت مل ىتلا رضحتلا ةيلمع ربكأ ةجردب سكعت هذه نا الا

 ةوقلل ةسيئرلا زكارملا ىلع رصتقي ال كلذ نا وه + ١8 لودج هحضوي اممو

  عقاولا يفو ء هلك ميلقالا ىلع اضيا قبطني امناو طقف ةيقاشرالاو ةيقولسلا

 ةرتفلا يف الا « انه ضرتفت امك ةيئانثتسا ةعس غلبت مل اهسفن نوفسيط نا

 هده هلمشت يذلا ميلقالا دودح جراخ عقتف ةيقولس امأ , 23 طقف ةيناساسلا

 نكامأ ىف ةيرضحلا تاتطوتسملا نم امامت ديدج فتص رهظ نكلو ٠ ةساردلا

 ٠ اريبك اعسوت اهددعو ةريبكلا ندملا مجح دهش امك ىلايد ميلقا نم ىرخأ
 يف راتكه "وه نم ناطيتسالا مجح لدعم ةدايز يف عسوتلا اذه سكعنيو

 « ةيثرفلا ةرتفلاو ةيقولسلا ةرتفلا يف راتكه موح ىلا اسرال نسأ رصع

 ىرقلا نم ةفلؤملا ةنطوتسملا ةقطنملا عومجم ةبسنب اهسوفن يف ضافخنابو

 ٠ ةئاملاب ٠" ىلا 5؟ نم ( تاراتكه رشع نم لقأ لغشت ىتلا) ةريغصلا ندملاو

 ةرتفلا عم نالا ىتح تمت تانراقملا هذه نا وه هتظحالم ردجت اممو

 تانطوتسملا كلذ نم الدب تعضو ام اذاو « ريكا ةعس زيمتت ىتلا « ةقباسلا

 تحبصا « ةرشابم اهتقبس يتلا ةينيمخالا تانطوتسملا لياقم ةيثرفلاو ةيقولسلا
 ني نك لة ريصقلا ةرعقلا هد لوا دارنا قفار قود اهوهو رككا "راق
 اهنا ولو) لقالا ىلع ةديشملا ةلحسملا ناطيتسالا ةحاسم نم ًافنص رشع ةسمخ

 تاعمتجملا اهياعيتساو ةعيرس ةروصب رضحتلا زكارم عاستال ارظن عقاولا يف لقأ

 اناعب تل ًايوق اديس ا ةيض رقغلا هذه ةيراثإلا ةلدإلا دب وتو 0( س وقس وب

 ريغ ءارحصلا تافاح يف تيقب يتلا يتسنلهلا دهعلا يق رباقملاو ناطيتسالا

 ) هثردحلاو ةميدقلا اياعبلا هفاك عاومجيم فاعضأ يه و رادغعملا 5دو دحمم

 نابا لينلا يداو يف ناطيتسالا ةيفارغج نع تاظحالم : و .ك ٠ رزتوب )
 . ملا/ل/5؟ ماككم رصم نم ةيفآر رعجلا ةيعمجلا 5رشن :4بتيسستلملا ةئمزالا

 فلتخت يتسنلهلا دهعلل ةيلاتلأا ةنمزالا يف تاكيسلا روطت نأ يف بسدرالو

 ويت ةمردقلا ةنمزألاو ةيبعلملا ةعمزألا نيم ةنراقلا نأ نيغ»ن راقعلا نيب
 . رمآلا اذه يف هباشتلا ةديدش اهنا

 . "مب ص 11464 .] : نسنتسرك |(

 نا



 ناطيتسا نم « ناطيتسالا طمن يف مساح ريغت ( اهلالخ تميقا يتلا ةريغصلا

 اذه يف نكس دعي مل ذا ؛ رخآ طمن ىلا ةريغص ندمو ىرق يف هلك رصحني

 ٠ ميلقالا ناكس نم طقف ةئاملاب "ه ىوس تانطوتسملا نم عونلا

 لكاشملا نم ًاددع تراثأ ةجرد ىلا ةرييك تناك تاريغتلا هذه نا عقاولا

 4١( ةحفص) ةقباسلا ةقيرطلا عابتا انلواح اذا « ىلوالا ةبترملا يفف ٠ ةيليوأتلا

 ةأطعملا تانايبلا نم ايناث ةعورزملا ةقطنملا عومجمو الوا ناكسلا ددع باسح يف

 ريفوت ةرورض ىنعي كلذ ناف « ناطيتسالل ةيلكلا ةحاسملا ىلا ١8 لودجلا ىف

 ةجاح دسي ام جاتنال ةيورملا يضارالا نم عبرم رتم وليك 45.٠ اهردق ةحاسم
 مل نا ؛ ىوصقلا ةحاسملا لثمت هذهو ٠ نييثرفلاو نييقولسلا عيلقالا ناكس

 «يرلا هايمل ايفاك اردصم هدحو ىلايد رهن اهيف نوكي نا نكمي يتلا « اهيلع دزت
 كرتيال كلذ ناف « ديحولا مهلا ردصملا ناك ىلايد رهن نا انضرق اذاف
 ؛ كلذ ىلا ةفاضا ٠ ةيناساسلا ةرتفلا يف لصح يذلا ريبكلا عاستالل الاجم

 اهتظحالم نكسب يتلا ةيثرفلاو ةيقولسلا عضاوملا عبزوت عم ميجسنيال كلذ ناف
 لعلو ٠ ىلايد ميلقأ نمض ةريبكلا يحاوضلا نم ددع عقي ثيح « ؛ لكشلا يف

 تهتنا ادج ةريصق تناك اهناطيتسا ةدم نا وأ ؛ دعب تنطوتسا دق نكت مل هذه

 يف ةدراولا ناطيتسالا تانايب نا حضاولا نمو + ةيثرفلا ةرتفلا ةياهن يف

 ىدم طويضم لكش ميقب نا لبق ةقيقد ةسارد ىلا جاتحت ال طقف ١8 لودخلا

 تضرف يتلا دويقلاو لب ةيثرفلاو ةيقولسلا ةرتفلا يف تثدح ىتلا تاريغتلا
 1 7 اهيلع تدمتعا يتلا ةعورزملا قطانملاو ناكيلا ىلع

 بهذت يتلا كلت ةلكشملا هذه نع اهب مايقلا نكس ىتلا تاساردلا نمو
 ناكملا ىفف ٠ اديزت هيف ١8 لودجلا ىف ةتبثملا تانطوتسملا ةحاسم ريدقت نا ىلا

 يف ع لقا كلذل يهف انمز تدخلا ةهشرفلاو ةيقولسلا عضاوملا نا « لوالا

 الا غلبت ال 18 لودجلا يف اهيف كوكشملا قطانملا يف عمجتلا ةقطنم نا 0(
 . راتكسه ا! يلاوح

 ع



 كانه ايناثو ٠ مدقأ ةرتف ىلا دوعت يتلا عضاوملا يف ةكيمسلا ىمطلا ةقبط

 تناك امير ىتلا وأ ةيثرفلا ةرتفلا ىلا اهتبسن يف كشي يتلا عضاوملا ضعب

 ةحاسم عومجم اليلق صلقي كلذ ناو .42"©2اساسا ةيناطيتسا ريغ ةعيط تاذ

 نأب ميلستلا نم دبال « اثلاثو ٠ هلامها نكميال اهريثأت نا مغر « ناطيتسالا

 تغلب اهنا ىلع لدت ةريبكلا عضاوملا نم ديدعلا يف ةيحطسلا انتافشتكم

 ادج ةليلق سساب الا اندوزت مل اهنكلو ةيناساسلا ةرتفلا يف اهل عاستا ىصقأ

 ينرفلا راخفلا زرط تناك املو ٠ ةقباسلا ةرتئفلا يف ناطيتسالا دودح ريدقتل

 اذل « ةنيعم ةيحطم ةعومجم ىف ةيناساسلا ةرتفلا زرط نم ازييمتو اعونت رثكا

 ءاطقف ايبسن ةريغص ةيثرف ةيرق كلذ لبق تناك امبر ةريبك ةيناساس ةنيدم ةيأ نآف
 لازتخا ىلا يدؤيس كلذ ناف « ةلثمالا نم ريك ددع يف كلذ ثدحام اذاو

 ١8 ٠ لودجلا يف ةتبثم لا ةديشملا ةحاسملا عومجم يف ريبك

 ىمتنا يتلا عضاوملا نع ١8 لودجلا يف تانايبلا ناف لاحلا ناك امفيكو

 ريخآلا فالتخالا هعس حضاو لكشب قيضت ةيثرفلا ةرتفلا يف اهيف ناطيتسالا
 ضرف يف ةلكشم كانه سيلف « ةيئاهنلا عضاوملا ةلاح يف اما ٠ لقالا ىلع

 ريدجلا نمو ٠ ةيثرفلاو ةيقولسلا نيترتفلا لالخ ةقدب ناطيتسالا ةحاسم
 ديزي طقف ةيئاهنلا هتلحرم يف يثرفلا ناطيتسالا ةحاسم عومجم نا ةظحالملاب
 هلك اسرال نسا رصع ىف ناطيتسالل ةردقملا ةحاسملا عومجم ىلع اريثك

 تانطوتسملا ةبسن نا كلذ ىلا فاضي ٠ (راتكه 4+؟ عم ةنراقملاب راتكه هه)
 يهو « ابيرقت 8 ىلا ” يه ةيثرفلا تاتطوتسملا عومجم ىلا ةيئاهنلا ةيئرفلا

 شامكنا هالت دق ريخالا نا مغر « اسرال نسبيا رصعل ابيرقت ةقياطم ةبسن
 يتلا عضاوملا ضعب روهدت ةلاح نم حضتنو ٠ عسوتلا رادقم قوف ريبكو ماع

 تعسنا دق ةدرفتملا تاعمتجملا نم اددع نا ةيثرفلا ةرتفلا يف اهناطيتسا مت

 نكمي ةجرد ىلا ةيثرفلا وأ ةيقولسلا ةرتفلا يف « لقالا ىلع « تالاحلا ضعب يف

 تامؤقم نا نسم: مقرلا ىلعو.٠ ةيناساسلا ندملا مظعم ةعس عم اهتاراقم
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 اف ءةيلاتلا ةنمزالا ىف ءاقبلا ولع اهندعاس ع ةريعصلا ال م ةريبكلا تانطوتسملا

 ىلع اهتحاسم ديزت. اندم اهفينصت نكمي ةيئاهنلا ةيئرفلا عضاوملا نم ةمئملاب
 غوصمجم يف صضيرفختلا ضعب نوكبي أامئس 6 راصتخ ابو + تاراتكه ١١

 ادذح ٠

 ريدقت يف طارفالل رخآ لمتحم ردصم نم رثكا ةلوهسب صلختلا نكميو
 ةحضاولا ةيخيراتلا سيباقملا نم ددع كانهف + ةيثرفلا  ةيقولسلا ةرتفلا

 اهقثوت « هيثرفلاو ةيقولسلا نيترتفلا نم ةيحطسلا عيماجملل ةمهبملا ريغو

 فلتخمل ايبسن ةلماش تابيقنت نم اهيلع روثعلا مت يتلا ةيراخفلا تاطقتلنلا

 ىلع ةيثرفلاو ةيقولسلا ةرتفلا ىلا خيراتلا ةبسن يف ةقثلا نا امك ٠ تاقيطلا

 ٠ 50 تاكوكسملل ةلقتسم ةلدأب دادزت ةيحطسلا عيماجملا ساسا

 تانطوتسمل ةصصخملا ةحاسملا نا ىف.كشلل رهاظ رربم دجو»ال اذل
 ؛ ةينيمخالا ةرتفلا دعب ةفعاضم ةدايز تدهش دق ىرقلا وأ تامصقلاو ندملا

 هعاستاب ةنراقم ليثم هل قبس. مل يذلا ةيئرفلاو ةيقولسلا اياقيلا عاستا ناو
 ةيرثالا تاعالطتسالاعنص نم تسيلو ةحيحص ةظحالمىه ةقباسلا تارتفل لالخ

 . اهلك تعمج دقو « ةيلاتلا ةيثرفلا تاكوكسملا رفس داون ديسلا صخش (؟ه)

 نمزلا نم ةيهتنم ربتعت ©« تاكوكسملا نم ققحتلا لبق تناك لولت نم
 . ةيحطسلا فرخلا تاعومجم ساسا ىلع يئرابلا

 دوقنلا ةيوه عضوملا مقر
 (مااه الم ) يناثلا سروكب م84

 (م؟ ءالس )١58 عبارلا وأ ثلاثلا ساكولوف دي
 (م5؟؟ ب ؟.9) سماخلا ساكولوف 1
 (ا/م8) لوألا ساكولوف وأ يناثلا سزراتوجح 11
 (م ق ه7  ها/ل) عبارلا ستارف وأ يناثلا دورو باء

 ؟6



 تاطوخسملا نع ةرتكلا هذه ارك نذلا ناتنلا نعااذام نقورو اهينق
 ؟ ةديازتملا اياقلا ةحاسم عم بسانتت ةدابز مهدادعأ يف ا له - ةديدجلا

 ٠ كلذك نكت مل اهنا ىلع نالدب ةشقانملا نم نيبولسا كانه نا

 نم هتكرت امو ندملا طيطخت نع ةديدجلا ةيسنيلهلا راكفالالوالا نمضت
 ةلماشلا تابيقنتلا بايغل ارظنو ٠ ةيقرشلا ندملا ىف ناكسلا ةفاثك ىلع راثآ

 هنأ ضارتفالا ىوس نكميال هناف « نيدفارلا يداو يف ةيسنلهلا عضاوملا يف
 نم ةعونتم ةعومجم ةفاثك يف لقالا ىلع تقؤتم ظوحلم شامكنا ثدح دق
 ةكيش نا كلذ ىلا فاض, ٠ ةيقيرغالا ندملاب ةطيترملا ةينبالاو ةماعلا لامعالا

 ءاضيا للقت ةيقولسلا ةنيدملا ططخم يف دهاشت يتلا ةضيرعلا عراوشلا
 ناف « عبطلابو ٠ ناكسلا ةفاثك نم عساو لكشب ةفصلا هذه رركتت اندتع

 يالا ني. تاقذاتفللا ىلع اذادتعا ندأ قوك .لفارفلا: مذهل ضوتلا نيركقا
 ةقاققلا كاما اهف تبقا: ىفلا قدما نية ناو ةظرقألا نسل مروبفلا
 امكو ٠ ةيقولس لثم ةسيئرلا ةيقيرغالا زكارملا نم ليلق ددع جراخ ةيقيرغالا
 + قريبا تايتع ىلع هع لا غنلا اديه ةراتلا نإ هنتر سورب كحال
 ىف ةيقيرفالا كاسنألا هيف فد يذلا ىدلا نع تاجيل كدر هنو
 يف ماع شامكتا ثودح ضرتمت نأ يضتقت ةمكحلا نا الا ء 299 ةرطيسلا
 ٠ كلذل ةجينت تءاج ناكسلا ةفاثك

 امامت ةيواسم ةيناكس ةدابز ضارتفا مدع ىلا انوعدي يناثلا ببسلاو

 تاعي هادعإ ظذايزا ةلئاقم« قسلل ناطيعما نع ةقشاتلا اغلا ةحامس دانا
 نمارعأل ةدعبو تدقنا ىلا ةنللا ىلا اناقوا ه ةرضامو ةريكك ةقرقو قون
 ةنراقم ادج ةللوط ةدم ىهو « ةنس هه٠ ةبارق تدتما ةيحطسلا تافشتكملا

 ىتلا ديخاولا ةنسقاننا نكرخف نأ لوقعملا نم هناف « ىرخالا تادحولا ةدم عم

 . ةيقولسلا لباب : أ .م . فرفوتسور (؟5)
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ف عسوا تناك دحاو تقو يف نكست مل
 يأ « الثم « ةلاحلا هيلع يه امم ابيس

 نا اميو ٠ ةنس “+ه ءاهز ترمتسا يتلا « اسرال  نسياو ةثلاثلا روأ رصع

 لماعلا اذه ناف « ريثكي رصقا اناك ىتيمخالا رصعلاو ثيدحلا ىلبابلا رصعلا

 ٠ ةيئرفلا ةيقولسلا ةرتفلا نيبو امهنيب فالتخالا ةبسن مفر ىلا ليمب
 طقف ةرتفلا رارمتسا ىلع دمتعتال ةعباتتملا ناطيتسالا تالامتحا نإ

 ةيكيسالكلا رداصملا قفتت ىتلا رضحتلا ةسايس ناو ١ كلذك اهتعيبط ىلعو لب

ضف « ىنعت نييئرفلاو نييقولسلا ماكحلا ىلا اهتبسن ىلع عقاولا يف
 215 نع ال

 يف ةريعصلا ةيفرلا تاعمتجملا ناكسا ةداعاو هديدج تايبصق ندم داحبا

 لالخ ةيابجلاو ىءارضلا تالدعم نا كلذ ىلا فاضي ٠ ةثيدحلا زكارملا قاطن

يزا ةجينت لقالا ىلع « تلق دق ةيناساسلا ةرتنلا
 ةيبكلملا ندملا نع ةفاسملا ةدا

 لدابتل ارهظم ندملا هذه لثم روهدت وأ عسوتو سيسآ# لعجب تحمسو
 عقوت ناكمالاب ماد امو ٠ 29 يضارالا كالمو ةمكاحلا ةرسالا نيد ىوقلا

ك ةيثرفلا ةرتفلا يف امي رقت ةهباشم زفاوحو عاضوأ
 دوحجو نم ديال اذل « كلذ

ملا ليكشت نم لك لدعم عفر ىلع لمعت ةرثم ىوق
 ٠ اهنع حوزنلاو ند

 ةرتفلا لالخ ناكسلا ومن ىدم نع فاصوالا هذه نا مهني نا بجيو

 رثؤم قاطن ىلع اقح ثدحام ناركت اهب دصقنال ةيسنلهلا
 ددع نا ديالف ٠ ادح

اكس ددع نم برقيام ىلا خيراتلا يف ةرم لوالو لصو ىلايد ميلقا ناكس
 هئ

 ناكسلا نم ريبكلا ددعلا اذه روصنت نا اننكمب لهف ٠ (دادغب ادعام) ايلاح

 اههايم باسنت ةريغص تاونق هماوق ير ىلع ادامتعا هتشيعم ىف رمتسا دق

 لاخلا الوعل ةيبيقلا ىلاع ل هياط نسر

 مهنرواجمو ١/١1 ندايسو ٠151865

 لو



 زكرتت نإ ىلا « كلذ نم الدب « ليمت ةريبكلا ةيثرفلا ةيقولسلا عضاوملا نم

 ةيمهأ ديعتسي ناك ةلجد نا ىلع لدي اذهو ٠ ميلقالا يف ةلجد بناج لوط ىلع
 هامهالك وأ 0 هايل يفاضأ راع اللا يراجت نايرثك امأ ةديارت

 دص ليبس ىف دهاجت 50 ةعطاقم وأ ةددهم ةلقتسم ةريثص ةكامسك قراسلا

 .ةميظع ةيروطاربما يفو انارمع اهرثكاو ميلاقالا مها نم ميلقال ةيزاغلا ىوقلا
 كش نود اهناف « سيئر لكشب ةرهدزم ةديعبلا ميلاقالا عم ةراجتلا تناك املو

 نكميالو٠ ادج ةديعب قطانم نم ميلقالا ندم ىلا ةيشاعملا تاجتنملا ضعب تلمح
 ايلحم جتنملا ءاذغلا ىلع ناكسلا ضعب هيف دمتعي مل يذلا دحلا ركذ عبطلاب
 ٠ اهتسارد لمكتتست ملام ةيلوالا حسملا تامولعم ءوض يف

 ىلايد هايم ساسأ ىلع ةشيعملا دودح باسح ناف « كلذ ىلا ةفاضالابو
 ايوناث اردصم هرابتعاب ةلجد نم ءاملا عفر نابسحلاب دذخأب نا لفعي دق هدحول
 اذل ؛ ىلوالا ةنمزالا ىف عئاشلا وه ديلاب رادب يذلا فوداشلا ناك الو ٠ امهم

 ؛ قيمعلا ةلجد عاق نم هايملا نم ةيفاك تايمك عفر ناكمالاب نكي مل
 تاركبلا مادخت سا دعب ةلوهس رثكا هلامعتسا حيبصاو

 , 280 ةرخآتملا روصعلا وأ ةيروشآلا روصعلا يف تاناويحلا بحس ةقيرطو
 اردصم « ةلجد رهن لوط ىلع ليخنلا نيتاسب نم ديدج طيرش دوجو دعبو
 ؛يئرفلاو يقولسلا نيدهعلا يف ناكسلا ةفاثك حاضيا ىلع دعاسي اممتم ايشاعم

 ٠,290 نوفسيط يحاوض يف ةصاخ ةروصبو

 تلثمت ةيفاضا ةحينت ىلا تدأ ناكسلا ةفاثك ةدايزو رضحتلا ةدايز نا
 ناطيتسالابويج ىلع ةيحجرالا اهل تحبصاو ةعساو ناطيتسا قطانم ءوشن يف

 ةلجحم : ةميدعلاو ةثدحلا ةيقرشلا ىرلأ لامعا نع تالمأت ٠ 2 يسسأل (؟)
 8 5١م9 ةئس د ا ةيرامسملا تاسارزدلا

 1 ا ا يل 550

 م1١؟



 ارد ىلاوح لغشت تناك (ايلاح نيقئاخ) اتيمترا ةنبدم نا « الثمف ٠ ةقيضلا
 روصعلا يف ةنيدم يأ ةحاسم نم رثكا تارم ةسمخ يأ « عبرم رتموليك
 ءةقباسلا ندملاةفاثك نم لقأ تقو يأيف اتيمترا ةفاثك تناك اذا ىتحو «ةقباسلا
 ميلقالا ىف تزرب ةيرضح تاعمتجم ةدع نيب نم ةدحاو تناك حضاولا نم ىهف

 ىلع لصحت تناك اهنا انضرتفا ام اذاو ٠ رثكا وأ ةمسن 5٠٠٠٠ اهنم لك نطقي

 يضارالا نم هجاتحت تناك ام ناف « ةرشابم اهتريهظ نم ةيشاعملا اهتاجاح مظعم

 ةعسن ىلع اليلق اهرطق لوط ديزي ةحاسم بلطتي ةيشاعملا اهتاجاح دسل ةيورملا
 لالخ هجاتحت تناكام فعض نم ريثكب ربكا ةحاسم يأ « ارتموليك رشع
 ٠ ةقباسلا تارتفلا

 نسم ددع براقتيو رواجتي امدنع ربكا ةروصب زكرتت ةلكشملا هذه نا
 ةيوازلا ىف ةصاخ ةروصب لاحلا ناك امك « رهنلا لوط ىلع ةريبكلا تاعمتجملا

 يرلا حبصا فورظلا هذه لشم ىفو ٠ ىلايد ةقطنم نم ةيقرشلا ةيبونجلا
 لقنل ايبسن ةليوطو ةعساو ةيئناج تاونق ءاشنا ىلع رثكاف رثكا دمتعب لاعفلا

 ضعب ىفو ٠+ ةيعارزلا قطانملا فارطأ ىلا ةسيئرلا ةيماملا يراجملا نم هايملا

 ناكسلاو عضاوملا عيزوت نا ودبي « نوفسيط ةريهظ يف لاحلا يه امك « ميلاقالا
 ةقطنم ليكشت « ميلقالا خيرات يف ةرم لوالو « افلس ضرتفي ناك ةفيثك ةروصب

 رصتقتالو ةدع تاونقو لوادج تاكبش مضت العف ةرمتسم ناطيتسالاو ةعارزلل
 ٠ ةريعصلا هعورفو دحاو رهن دوجو ىلع

 هل تناك نا دبال ةيبناجلا تاونقلا ءاشنا ةدايز نا كلذ ىلا فاضي
 ىدأ دق هايملا بحس ةدايز ناو ٠ ةيلصالا لوادجلا ةمظن | ىلع ةريبك تاريثأت

 للق هنا امك « ةسيئرلا تاونقلا ىف ةينيطلا يساورلا ةدابز ىلا كش نود

 نزاوتلا ىلع ةظفاحم لاو ضاوحالا فيظنتل ةيونسلا تاناضيفلا ةقاط نم
 تهجو دق ةيانعلا ناب يئرفلاو يقولسلا عسوتلا نم لدتسي « اذل ٠ يعيبطلا

 لكش ةيانعلا هذه تذخا اميرو اهسمن ةسيئرلا راهنالا ىلا ةديازتم ةروصب
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 سيلو ٠ اهيف ءاملا نابرج ىلع ةظفاحملل تاونقلا ةيوستو يركل تالواحم
 ثيح « انكمم لازبال حطسلا ىلع ةريبكلا ةيثرفلا راهنالا ضعب عبتت نا ابيرغ
 ةضفخنم اهنا ولو) ةقيض ضاوحأ تاذو ايبسن ةميقتسم ةروصي دتمت اهنا

 ةنفاحلا كلذ ةلثما نمو ٠ ( ةيلاتلا ةنمزالا رامهنا عم ةنراقملاب ادج ةلكآتمو

 , 15+ مقرملا عضوملا لالخ رمتو يقرشلا بونجلا وحن هجتت ىتلا ةليوطلا
 نم ددعو 5078 عضوملا ىلا يقرشلا بونجلا ىلا يدوي يذلا يرلا ضوحو
 ٠ نوفسيط هقطنم يف يرلا ض ةاوحأ

 اهيلع فرعتلا نكمي يتلا تاونقلا ضاوحا مدقا ىه ضاوحالا هذه نا

 كيتاوق امم ضرفخلا ضاوحاالا اما ٠ ٠ سبل يا نود ىلايد لوهس ىف مويلا

 اهناو دب الف « ةقباسلا ةميدقلا روصعلا يف ةسيئرلا راهنالا ةمظناب ةصاخلا

 تحت عقت اهناو دبال كلدلو « ةيلاتلا تاونقلا عورف آايونس مدختست ترمتسا

 طئارخ يف ةليوط ةنسلأ نع ةرابع رهظت يتلا ةسيئرلا ضاوحالا بساور

 راهنالاو تاونقلا نم يا عبنت نكميال هنا ريغ ٠ ( ةيروتنكلا ) فافكلا طوطخ

 ناو ٠ اهدحو فافكلا طوطخ نم ةيثرفلا ةرتفلا دعب تكرت دق تناك ىتلا

 ةجردلاب بلطتي ةقباسلا تاونقلا عيمجل ةيبيرقتلا يراجملا ىلع لالدتسالا
 ةجردلاب بلطتن امك ٠ اهئطاوش ترواج يتلا ةرصاعملا عضاوملا نم ةلدا ىلوالا

 «2الملق ةردحنملاو ةضيرعلا يرلا ضاوحاعم ةيبيرقتلا يراجملاهذه قباطت ةيناثلا

 نود ًادج ةمسدقلا اهلوصا اهلو « دعب اميف تمدختسا اهنا فرعن ضاوحا ىهو

 ها

 ةرورضلا ناف « ةيثرفلاو ةيقولسل انيترتفلل زجوملا حسملا اذه لامكا لبقو
 ديعأ ىتلا راهنالا تاكيش اهب تزيمت يتلا ةنيعملا صئاصخلا ضعب ةشقانم وعدت

 ٠ ةلجد رهن عضوم وه صئاصخلا هذه نيب نمو ٠ 4 لكشلا يف ةيناث اهطيطخت
 ٠ لقالا ىلع طاقنلا ضعب يف « ةرم لوال ةقدب هديدحت نكما عضوم وهو

 ىف ىيلاحلا ةلجد ىرجم برغو بونج رهظ يذلا جرعتملا فاجلا ضوحلاف

 ضر



 رظنا ) طقف رع ثلاثلا نرقلا يف كرت دق ناك ميظعلا رهن بصم يحاوض
 لوط ىلع دشنت ىتلا ةريثكلاو ةريبكلا عضاوملا نكلو ٠ ( 95 ةحفص هالعا

 ىلع ةيقولسلا ةرتفلا ذنم سيئرلا ةلجد ىرجم ناك اذه نا ىلع لدت هئطاوش
 امم « ةريبكلا عضاوملا نم ليلق ددع اضيا ةرتفلا هذه لبق كانه ناكو ٠ لقالا

 يتلا دوهعلا لك وا مظعم لالخ رهنلا عضوم ناك عضوملا وه اذه نا ىلع لدي

 ةبوعصل ًارظنو ٠ ىبوسرلا نيدفارلا يداو لهس ىف ناسنالا ناطيتسا تقبس

 ءزجلا اذهب كول ىلع ةنيدس. ةرقا زا .نم دحاو قاض مخوم ندب ىثكا ديدحت

 ىلع ىرجملا نم ءزجلا اذه مسر ةداعال ةلواحم ةياا متت مل اذل « رهنلا نم
 , 2©") ةقباسلا تارتملاب ةصاخلا طئارخلا

 نوفسيطو ةيقولس نيب هرورم يه ةلجد لوط ىلع ىرخا ةدكوثم ةطقنو
 ضوحلا هجاون لوالا هارجم نع ةيسيراضت ةلدأ ةبا اياقيلا هذه قوف قبي ملف

 لامشلا ىلا ارتم وليك 5٠ يلاوح غلبت ةفاسم ىلع عقاولا هركذ قياسلا فاجلا

 تفتخا دق ةئارحلا راثاو ةميدقلا تاونقلا راثا عيمج نا ضرتفيو « يبرغلا

 ةيقولس تحت كانه نكلو ٠ اهسمت دادغب معسوتو ةثيدحلا تاناضيفلل ةجيتن

 هلاصتا دنع دادزا رهنلا ضرع نا ىلع لدت ةيخيراتو ةيسدراضت ةلدا نوفسيطو

 ةيناث راظنالا نع ىرجملا بيغب مث ٠ ©"0١مويلا ةيفسويلا ةانق « كلملا رهنب

 عضت يتلا ةحضوملا تاينثلا نا لوقلا حيرصو ٠ رثكا وا ارتم وليك ٠: ةفاسمل

 ةيرظن ءانبل ةداملا نوكت ةرشابم هئطاوش ىلع //ه و 598 و 59 عضاوملا
 رمهن نم عرفتت يتلا تاونقلا عم عضاوملا كلت طبر تابوعص ىلع ةدنتسم

 ٠اطقف ىلايد

 ىلع ةلدالاو ؛« ميدقلا ىرجملا اذه ىلع يتلا عضاوملل ةلماك ةشقانم نأ ()
 صحفلا جئاتن نع ةمداق ةرشنل تططخ دق © تاجرعتلا لكش يف لدبتلا
 . دكأل ىقارعلا يحطسلا

 6591/5 تايداعلا ةلجم . نوفسيلطع يف ةيناملالا تايرفحلا : و . رشيور (الا)
 . 15159 ةنس

 ف



 ةعموص» « لوقاعلا ريد ربع ةيمالسالا روصعلا يف يرجي رهنلا ناك الو
 هع نري لاو هسارلا يلح اها يارد ناو 01302[ يلا[
 تناك ةيناساسلاو ةيئرفلا ناطيتسالا راوطا نا ىلع لدن ( ؛*ن١ ) ريدلا لت
 ةلجد نا ضرتفت نا ملسالا نم هلعلو ةيمالسالا ةنمزالا يف ىتح ةيمها رثكا
 ٠ لقالا ىلع ةيثرفلا ةرتفلا ىف « 259 ًامامت ىقرشلا لامشلا ىلا ىرحب ناك

 يدر دالا فالك تا ىلا ىداسالا ناكسالا صحت نات ايخاو

 ةيبونجلا دودحلا نع ًاريثك دعب ال عضوم يف ةلجد رهن عضوم ةيببثتاب حمسي
 سوميلطب ةطراخ ىلع دامتعالا ناكمالاب ناك اذاو ٠ ىلايد ميلقال ةيقرشلا
 عقاولا يف عقت فاكسا ناف « 547 ةرتفلا كلت يف نيدفارلا يداول ةيعابطنالا

 جراخ يهف كلذلو ٠ ةلجدل ؛ يبرغلا بونجلا يف وا « ىنميلا ةفضلا ىلع
 اشم نان الا نر دل ايي بطن اير هسا ا د
 ضرعا ةلجد رهنل يطسولا ءزجلا لوط ىلع ةجرعتم ةينث ءانب ةداعا امأ بلطتب
 ضوح ضرع يف ةحضوم ريغ ةلباقم ةدايزب نألا ةفورعم ةينث هيا نم ريثكب
 يبوسرلا لهسلا حطس نأ ضارتفا وا ( 45 ةحفص هالعا رظنا) هسفت ةلجد رهن
 نم يا ىلع نهربت ةلدأ دوجو مدعل ارظنو ٠ ضرالا ةرشق ةكرحب هوشت دق

 اهب رمي ةروصي 4 لكشلا يف رهنلا ىرجم ءانب ديعا دقف ؛ نيلامتحالا نيذه
 هيدحتا يدل اسال ىلع هع ءاضاا ميو فاكس نع رجلا ىلا
 بونج هلمكاب ءانبلا ةداعا ناب ديكأتلا نم دبال عبطلابو هناورهنلا ةانق دعب اميف

 دق رهنلا هعبت يذلا ريغتملا جرعتلا طمن ناو ؛ يديرجت لمع وه نوفسيط

 » كن نود ثدح

 س 1١85 ص نيينوعاجلاو دوملتلا نمز يف لباب دالب ؛ ج . ريامربوا رظنأ (79)

 . 1515. ةئس ؟ا4 مسق ؟ م١ . دليف زرهد ©« ف . هراس 2
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 شاقن ىلا جاتحت ينلا ةيئرفلا  ةيقولسلا راهنالا ماظنل ىرخا ةمسو
 برعلا ىصقا ىف يلاسند عرف ىف ثدح يذلا رهاظلا لدتتلا وه لقتسم

 ةيدارملا ةانق طخ آمر عبش يذلا عرفلا اذه يقب دكو ه ةرتملا هده لالخ

 ىلع ةيثرفلاو ةيقولسلا عضاوملا عيزوت لديو ٠ خيراتلا لبق ام روصع ذنم

ةيثرفلا ةرتفلا مظعم يف مدختسي لظ هنا ىلع ىنميلا هتفض ىلعو هضوح لوط
 ء

 نم مغرلا ىلعو + ةدع نورقل ًاروجهم لظ هنا رهظإوو : دعب اميق رجه هنكلو

 يف ًآبعص يسيراضتلا عالطتسالا لعجت ةفيثكلا هكاوفلاو ليختلا ةعارز نا

 هارجم لوط ىلع ةرشابم بونجلا ىلا رجفتا دق ودبي ىلايد رهن ناف « ةقطنملا

 ةرتفلا يف ةنيدم تناك اهنا ىلع يمارالا اهمسا لدي, يتلا ةيوقعب ىلا :توتخلا

 ةانقلا هذه لثم هايم كرت يدوتي دقو ٠ كلذ لبق اميرو لقالا ىلع ةيناساسلا

 هلعش يذلا ديدحلا ضوحلا وحن ىرحجملا رييغت ىلا « ةرطيس نود تماسنا اذا

 دعب مدختست تلظ يتلا عضاوملا ناو دبال ؛ لاح لك ىلعو ٠ نيحلا كلذ ذنم

 ىلع تدمتعا كلذ نم برغلا ىلا عقاولا ميدقلا ىرجملا ضوح لوط ىلع كلذ

 يبرعلا بونجلا ىلا هحتت يتلاو ًاثيدح تقش ىتلا ةيبناجلا تاونقلا نم ةلسلس

 يتلا ةيناساسلا ةرتفلا يف ةصاخ ةروصب كلذ ثدح دقو ٠ سيئرلا ىرجم نم

 ٠ ْ ١ نآلا ىتح حطسلا ىلع اهضاوحا راثآ عيتت نكمي

 ىري ذا « شاقن راثم لازبال هتيقوت نا ريغ ةدكؤؤم لدبتلا اذه ةقيقح نا

 ةرتفلا ةيادب يف سيلو ةيثرفلا ةرتفلا رخاوا ىف ثدح كلذ نا ضعبلا

 نم اهجتم دهاش, لازال ضفخنم ير ضوح دوجو ىلع ءانب كلذو ةيناساسلا
 تناك املو ٠ ايقرش ايبونج اهاجتا ًاذختم (449) رادمب رام ( 0 ) نايطلا لت

 ناطيتسالا لظ يتلا عضاوملا نم ىرجملا اذه لوط ىلع اهريغو عضاوملا هذه
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 اذه ةيادب عبتت بعصلا هناو ؛ لقالا ىلع ةيثرفلا ةرتفلا رخاوا يف ارمتسم اهيف
 دق ةانق ناب ضرتفن نأ نكمي ال انناف اذل « ىلاحلا ىلابد ىرحم ىبرغ ضوحلا

 هل فسرت اممو ٠ ديدجلا هضوح ىلا هارحم ىلابد رهن ريغ نا دعب الا تئشنا

 نكمب ال اذل 2 نادي بونج ىلا ريبكلا ناورهنلا فتك عم عطاقتت ةانقلا نأ

 ىلعو ٠ ةيوجلا روصلا ةطاسوب هيلع فرعتلا وا حطسلا ىلع يلاتلا اهارحم عبتت

 ال دق يتلا ) ةرواجملا تاونقلا فاتكأو ةيثرفلا عضاوملا عقوم ناف لاح يا

 تعستا كف نكت مل رادملا ةاتق نا ىلع نلت ) ًاسمز ةنئاساسلا ةرتفلا قبست

 هروصت مت ام وه اذهو ٠ ةلجد رهن ىلع (2؟5) فاكسا ىلا تلصو ىتح الصا

 ههيف تبلا نكمي ال أرما كلذ ناك ناو « ةيثرفلاو ةيقولسلا نيترتفلا ةطراخ ىف

 ٠ ةيثرف ةانق ءاشنا اساسأ هقيس

 دوحو لامتح | يف ىنعت ىلحم ,سست تاذ ةريخاو ةثلاث ةلكشمو

 وا ةيقولسلا ةرتفلا يف صلاخلا لودج نم يلامشلا مسقلا نالا لثمي ام

 ىصقاالا يلامشلا مسقلا اعشلا ةانقلا هذه نم ديفتسن : يتلا ةقطنمل لا نا ء ةشرعلا

 ةافاشكتم لا لالخ فاك تقو رفوت مدعل ًارظنو ٠ لفسالا ىلابد ضوح نم

 كلذو دكؤم ريغ ىقس هرمع ناف هارجم لوط ىلع عضوم يا ةساردل ةيلقحلا

 ايجولوفروم) (20تاونقلا ءاشنا رظن ةهجو نم ىبسنلاهرمع هن ادح ىلا ًاداتتسا

 نكمس اذل ( مو؟ ةحفص رظنا) هومن عياتتل لوقعم روصتو « ( تاونقلا

 ٠ طقف ةيلأت ةرتف ىلا عجري هئاشنا خيرات ناب لوقلا

 ىف ًادج ًاريبك ًاعسوت ةيثرفلاو ةيقولسلا ناترتفلا تدهش « راصتخابو
 ندم مايق كلذ قفار دقو ٠ حسملا ةيلمع هتتيثا امل ًاقفو ناطشسالا ةحاسم

 6: ةييوقلا * لفيالا لانك قوطت .: نايعالا سلخ : ةسارعلا ةموكحلا>1(*ةز
 : ؟مقر ريرقت طسوالا ةلجدو ىلابد عيراشم .فيرصتلا © يرلا « ةعارزلا
 18 صا مق ةاكرشو .دلاودتاهرسلا
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 تاريدقت عم ةرشابم ةروصب اهنتراقم نكمي ال انتاريدقت نا ٠ ةريثك ةديدج

 يل تاشلا لت "- ةروصد رهظ نكلو » ةدع بايسأإل اهل ةقباسلا روصعلا

 تشهاضشت دق مهددع ناو + قياس لدعم ىا نع ًاريثك دادزا دق ناكسلا عومجم

اسلا ةينيمخالا ةرتفلا ىف هيلع ناكام ىلع تارم ةدع
 م ىرخأ ةهج نمو ه هقي

 3 لمسأالا لابو عيلقا نم ءازحإ 7 هنأ ذأ م انواستم عس وتلا أده نكد

 ع 0 نويبحم كف 3 همن اد تاعمتجم هنا دود وأ , ددعلا ةليلق تاعمتحم قى وس .اهيف

5 خس وب بالحي دف هنأ رهظو » داطيتسالا ةفشك ىرخألا
 2 ا ةةناشم يف 

 ايف ىثكت تناك ىتلا قطانملا ىف وا ةريبكلا ندملا زكارمب طيحت ىتلا ةعورزملا
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 ةجبتتو + ةينأج تاونق ءاشنأ ىلا كلذ ىزعيو « ةبراقتم ةريغص تانطوتسم

 يحي ردت رهنلا داعتساو ةسمرلا ىلايد عورف ماظن كش نود ريغت دقف كلذل

 هذه يف لوصحلا مت اميرو ءاهلماكب ةكبشلا كلتل ةديازتم « ةيعانطصا » ةمس

 ةطاسوب ةلجد نم اهيلع لوصحلا مت يتلا هايملا رداصم نم مهم ردصم ىلع ةرتفلا

طاوش لوط ىلع ةنتس ةعارز روطتب حمس امم ءاملا عفر لئاسو
 اندرو ؛ هئ

 ةقبطلا ةشاعال ةقطنملا ىلا ةيفاضا ةمءاذغ داوم بئارضلا وا ةراجتلا تبلج

 ٠ ةيرضحلا زكارملا ناكس نم لقالا ىلع ايلعلا

 رضحت : ممسملا جئاتت اهتتمضت ةموهفم ةسيئر تاروطت ةثالث تقدح اذل

 وأ حبراشم هأجتأب يرلا ماظن يق يجب ردت لاقتناو «يىن أكسم ومنو ءعساو
 ىلع و عس

 نأ حضاولا نمو ٠ ًايميلقا اهضعب ىلع دمتعت ةيعانطصا ةماداو عساو قاطن

 ٠ هدصحو ىلايد ميلقال لزعنم روطت جاتت نم اهلك تسيل تاروطتلا هذه نا

 همشدق يف عسوا عمتجملو عسوأ لماكتل « لقالا ىلع « ةيئزج ةحشت يه امناو

 د طبتم لاو نشيعلل ةميظعلا ةدر دجلا طامنالل ةسيئرلا ثعاونلان او ٠ىكيسالكلا

 ةيسنلهلا تاريثأتلا لعافت يف نكلو ديعبلا يلبابلاو يدكالا يضاملا يف عقت ال

 ٠ اهتلت ىنلا لودلا دراومو ةوق عم

 نحن



 سال

 (ما90/ 155

 يعارزلا عسوتلا دودح

 ناخب ضرع ةبقيلاو قاطعا كر را# نب يقرا مارت ىلا ذا
 ةعلسو ةنطوتسملا عضاوملا ددع ناف ٠ ميلقالا هغلب ام ةورذ لشمي لفسالا
 يرلا عيراشم ءيش لك لبقو « يرضحلا ءانبلا تتشتو ةعارزلاو ناطيتسالا
 اهلك ؛ ةماع ةروصب ىرخالا صئاصخلا اهيلع تدمتعاو ةلودلا اهب تماق ىتلا

 دري قو اهذاع وا اقسم "اه لك قلع اوك“ ةيدازو :ىوضقلا اهذونع حملا

 : ةسماق عسجأ رم

 نييناسساسلا نيب عاطقالا : ةبويسأ ةنيدم : ر . لهيتسس و « اف . ماهتلا

 . 15514 ندابسسو . مهيرواجمو
 1 ةيييبونو ةعحتن ل: ةتاكلا ةعللا © :ىتاسانملا ةيعلا نفقا ردات ا. نسكسرك

 ْ . 11515 نجاهنبوك
 ناكل ةفويحم... مالبضالا متقلا ىلا ةفمزالا :عدقا نه. نارا : نامت قامشتوف

 2219565 ةنس ثروس كنومرزراه .25
 تيراك جاوز نت قيتتانبسابلا نير يف ترقلاو سرثلا تواع# ثدررةكدلول

 . 181/56 نديل . يربطلا
 تروفكنارف . ينوعاجلاو يدوملتلا ميدقلا نمزلا يف لباب دالب : ج . ريامربوا

 " دانا
 9 نيناساسلاو نييثرغلأ نمز يف ةيناريالا ةلودلا نادم < ن . أداكسسقيل وجبت

 كاحباو قئاثو « نسداسلا مسقلا .. ايلعلا تاساردلل ةيلمعلا ةسردملا
 . ١519 ىاهال ؛ ىنسراب 1

 نما



 دراوم اهيف تلغتسا الماش آديدج آجهن ةيجيردت ةروصب ةيلمعلا هذه لالخ

 نم دازو رارقتسالا ىلع عجش مهن قوصمهو م هلك ميلقالا يف ءاملاو ضرألا

 وص ماظن لخدت ىلع ًادامتعا دادزي يهل عرازملا 3 ًاضيا هنكلو « ةيهاقرلا

 مكصحلا اهحنم ىتلا ةيداصتتقالا عفانملا تناكو +٠ ًارقتسم نكي مل هسفن

 ةرئاجلا بسفئارضلا مالظت اهتم بابسا ةدعل تدسف دق ميلقالل قابلا

 ٠ يناساسلا مكحلا ةياهن لبق كلذ

 جراخ. عقت يناساسلا مكحلاب ةقلعتملا ةيليصفتلا صمئاصخلا نم دددعلا نا

 لكشي لصتت ىتلا ةماعلا صئاصخلا ضعب كانه نكلو « ةساردلا هذه قاطن

 تناك مومعلا ىلعو ء زجوم لكش ركذلا قحتست ىلادد ةقطنم يف رشابم

 تعصتا دقف ٠ ةقباسلا ةيثرفلا ةرتفلا نم ةيزكرم رثكاو ىوقا ةرتفلا هذه

 ةهسلودلا هيطارقوريبل درطم ومل و قزكرملا ينوناقلا ىلع ءالسلا دايتعا ةدابزب

 تنلعا ةرهاظ نكت مل ةيكلملا ةرطيسلا وسر ةدايز ناف « ناك امفيكو ه ةمظنملا

 هجستتو 17 ايجيردت تزرب ةقيقحلاب اهنا لي « رشابم قسانتم لكشب اهسفت نع

 ٠ هلالسلا دهع لالخ تثدح ةحضاو تابلقتل

 مجم وه ةسماردلا هذه ضارغال صاخ لكسشت ه:ظح الم ردجت اممو

 4 مهتكلمم نم ةديدع ءاحنآ ىف اندم اوآشنا مهناب رركتملا نييناساسلا كولملا

 ٠قباسلا لصفلا يف اهان ركذ يتلا ةيئرفلاو ةيقولسلا تاسرامملل رارمتسا وهو

 ةيحان نم اهيلع ةظفاحملاو ةسايسلا هذه رارمتسا ىلا رظنب نا نكمملا نمو

 ةوقلا تيبثتل ةادآ تحبصا ام آيلاغ ذأ ٠ يميلقالا ومنلاو ةراجتلا ىلع اهريثآت

 ليحرت لعلو ه ؟؟2ءالسلا باأسح ىلع ةيئاث اهكلمت ىتلا قطانملا ىف ةيكلملا

 ةيلاساسلا دوهعلا يف ةلودلاو ةسينكلا نع تاظحالم : ن .ر . ىارف 1(

 ٠ اديفاللبد ويجروج فرش ىلع ةيقرش تاسارد » يف ةروشنم . ىلوالا

 . « 5١م" ةئس 992 « ١11/11 امور ه؟ يق رشلا دهعملا تاعوبطم

 . 1166 ةنس دعب امف ١١ ص «.لهيتسو « ف . مياهتلا ((

 او



 يعامتجا قزمت ثودح يف ةريبك هتليصح تناك عنطصم لكشبو ارسق ناكسلا
 زكارم ءوشنل ةجيتن ةيلاملاو ةينهملاو ةيراجتللا ىوقلا كلذ ززع امك. .يداصتقاو
 امور بصانت ترمتسا ةسايس تعبتا دقف « كلذ ىلا ةفاضا ٠ ةديدج ةيرضح

 مت يذلا ا الا ير ماظن نيطوت ةداعاو لوحت ناف هيلعو ٠ ءادعلا

 روباش مهدخأ نمم ريسأ ا/هره٠+ نيطوت ةداعاو ةرخس سانلا ليعشتب هزاجتا

 نراقي نا دبال ؛ اهرلا برق نابرلاف ينامورلا روطاربمالا رحد نا دعب لوالا
 ىلايد ميلقا نمضو ء «؟0نيرشابملا هيتفيلخ اهب بلاط يتلا ةيبرغلا دودحلا ىلع
 ىلا ةيردنكسالاو اهرلا لهأ نم عانصلا لقن نم يناثلا ىرسك هلعف امو هسفن
 تحانأ نا دعب ةميدقلا مهتدم ىلا مهتدوع ذزاو دق ةركسدلاو درحتسد

 ظ ٠ 7*2 لقره ةلمح ةصرفلا مهل

 كوللملا اهب ماق ندملا سيسأتل نيلاثم ةظحالم نكمي ىلابد ميلقا يفو

 ىلعو ناكسلا عيزوت ىلع « دعب اميف كلذ نيبنس امك « ةقيمع تاريثأت امهل ناك

 مسأب دعب اميق تفرع يتلا ؛ روبأاس جرزبب لوالا صتخم يرلا ماظن

 ريثكلا اهيف نكساو ٠ (مماي#  ؟١41) لوالا روباش اهآشنا يتلا 617 اريكع

 اهيف نكست مل رهظ اميق هنا ري « ©" ماشلا دالب ىلع هتالمح ىرسأ نم

 .ةميدقلا ناريأ يقرش بونج يف ةيرضحلا ةايحلاو ةعاززلا : م .ر ءزمدآ (؟5)
 . 19515 ةلس ؟؟- 1.5: 5*1 « مولع » ةلجم

 ؟؟ .لصص 1145 .أ . نيسئتسرك . دعب امق ؟؟ ص 195 64 ث . هكدل و (14)
 . لعب أمف

 هه 0 طيسولا برست تراتإال نتا قاع ماقلحخ كما ردم )6(
 . 15155 ةنس 558/55 ىنتو ب جاو « نيكتاوح م .ه

 ىلع تناك اهنكلو ©« ةلجد يبرغ نالا بئثارخلاو ؛ 6 لكش رظنا اههقوم نع (1)
 . رشع كثلاثلا نرقلا نكح ةيقوشلا رهنلا ةفض

 غربماه 56 ص 5 « ارماس تانوفدم . ارماس ةنيدم خيرات : 1 . دليفزره 0
 ظ . ١؟/ ص 1551 .ن . اياكسل وجيب .



 لاثملاو . 0 نايريلاف عم اهرسأ مت يتلا ينامورلا شيجلا نم ةريبك ةقرف ةنأ

 لوألا :تاورشوتا قربك مهافت نيذلا ةيروسلا ةيكاطنا لهأ ناكسا يناثلا

 ىرسألا ناطيتسال تينب ةنيدم يهو روباسويدنأ زادو ىمست ةديدج ةنيدم ىلا

 امهمو ٠ ؛7١ ةرشابملا هتاعرو كلملا كلذ ةبامح تحت تعضوو ةيكاطنا نم

 يفو انه مهلا نم ناف « ناكسلا اهنم يلج يتلا رداصملا لوح فالتخالا ناك

 ْ . هال ص امّملإ/لت8 .ث . هكدلوت ()

 اهعضو دقف : حضاو ريغ ةنيدملا هذه عقوم نأ . ١16 ص هالعأ ردصملا (9)

 | مثلا/ك) هكدلون امأ . نوفسيط نم ةلحرم دعب ىلع ( 1؟/1؟0) سويبوكورب

 ىحست لازتال يتلا بئارخلا سفن اهنأ ضرتفا دقف ( 5 قيلعت 1 ص

 تارفلأ يرهن صحف ةلمح : 1475 ةنس ىنسح اهظحال ىتلاو ؛ ةيمورلا

 * 1811 © 1858 تاوئسلا يف ةيئاطيربلا ةموكحلا نم رمأب تيرجا ةلحدو

 تارتم وليك ةسمخ دعب ىلع عقت اهلعلو ©« ( 185. ندنل . نادلحم . ؤمل90

 ةثيدحلا طئارخلا ىلع رهظت ال هذهو ؛ ةثيدحلا ةريوصلا ةدلب يق رش لامش
 ريشي عقوملا اذه نأ ريغ « هعالطتسا لالخ اهرزي مل فلولا نا امك 4 آدح

 يرلأ تاونق ةكبش اياقب عم :طبري نأ نكمي ال هنا ثيح نم ةصيوع لكاشم
 فاضي 8 ةحضاو 5روصب عق وما هيلأ د وعنا يذلا لفسإلا ىلايد ض وح يف

 يلاوح دعبت اهنا هلوقب ةيسابعلا ةيمورلا ةنيدم فصو يبوقعيلا نأ كلذ ىلا

 ؛ ةيلاحلا كاب ناملس ناكم سفن يف عقت يتلا ريئافسأ نع ةئالث وا نيليم
 . 5619 ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلب» هياتك يف جنارتسيل ناف اذه ىلعو

 « ةيحاض » نثتادملا ةيكاطنا ربتعأ امدنع ًابيصم ناك ©« 1م حج ربمك

 وليك ١"  ؟ه دعب ىلع اهعضو يذلا هكدلون لوقب ذخاب ملو ©« نوفسيطل

 حيرات نع هبتك يذلا لصفلا يف ) رشور .و نم لك ىريو .٠ ابونج رجم
 هرشن (يسرافلا نقلل ضرع» باتك ىف هرشن يذلاو ©« ةيناساسسلا ةرامعلا

 نسنتس رك ) نامخاب .م كلذكو © 51/5/1١ كروبوين يف 1588 ةنس بوب

 ناتسب مويلا ىمست يتلا ةعقرلا تلغشا امبير ةيمورلا نأ ( "85 ص 35

 قبي ملو © نوفسيط يقرش بونجح ةريصق ةفاسم ىلع عقت يتلاو ىرسك
 حاستكا راثآ تمواق نادعب ؛ةنيدملا روس هنا ودب امم ةمئاق ةيوأز ىوس اهنم

 يتلأ ةعساولا بئارخلل ةرهاظلا ةعومجملا وه رخآ لامتحا كانهو . ةلحد

 لفسأ ةلحدل يلاتلا ءانحنالا يف © ةيوجلا ريواصتلا يف اهتظحالم نكمب

 عقوملا يقرش يبونج ل بونج :تارتم وليك ةعبرا دعب ىلع نوفسيط نم

 ْ ' 5 حسم أ
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 حك ةنايساسلا ةبلودلا كولين اهاعلا ندللا هم'اددع نا. ىرخقلا ةلقنألا
 ٠ ةحجانلا ةيركسعلا مهتالمح نم اهيلع اولصح يتلا مهتورث ةدادزل

 عم يروطاربمالا ءادعلا ددجت يف رهظ. ةيناساسلا ةرتفلل ناث رهظمو

 ىلع ةرشابم ريغ ةلماش تاريثآت كش نود هل ناك يدلاو « "رخال نيح نم امور

 نوضغ يف تارم ثالث تمجوه دق نوفسيط تناكو ٠ لفسالا ىلابد ضوح
 ماع سفايلروا روطاربمالا اهلتحا مث «نويثرفلا فعض امدنع يداليملا يناثلانرقلا
 يف صن كلا ةليجد ءىطاش ىلع ةفاثتكب ترشتتا ةينامورلا تاوقلا نا مث بريس

 لاح نأ دعب م# ماع ةعحفم ةروصب نايل وج عجارت ءانثا ةيلصالا ىلايد ةقطنم

 ةراغلا نع الضف ٠ اهب مدقت يتلا قيرطلاب هشيج ةدوع نود هلوطسا قرح
 ٠ ماك546 د ماع ةقطنملا نم يلامشلا ءزجلا ىلع لقره اهنش يتلا ةرمدملا

 نيب ةيركسملا تاقالعلاب رثأت, ىلايد ةقطنم ىف تاروطتلا ريس ناكو

 لكشب ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيبرغلا دودحلا ىلع ةيطنزيبلاو ةيناساسلا شويجلا
 تاريثأت نوفسيط دض نايلوج مدقت ليصافت نم الثم حضنت ذأ ٠ رشابم ريغ

 ةحضاو ًاراثآ تكرت ىتلا دمألا ليوطلاو رمدملا ىتامورلا  ىناساسلا ءادعلا

 دوداجلا نيه. نك دقن قطاتم خيو + كلما رقو تارقلا نبل .سيماوا لوا اع
 ىلع دودسلا ريمدت ةيسرافلا ةيعافدلا تاءارحالا تنمضت دقو ٠ ةيدايتعالا

 ةيئاملا قرطلا دس هسفت تقولا يفو ؟'7 يفارالا قارغاو عساو قاطن
 شيج محتقي ملو 22١0 ٠ تالصاوملا يف اهمادختسا نم نامورلا عنمل ةسيئرلا
 بسحف همدقت طخ لوط ىلع ةمهملا طاقنلاو ةسيئرلا ندملا هرودب نايلوج
 امك + اهناكس بره ىتلا ةروحهملا ىرقلاو ةريغصلا ندملا اضيا قرحاو لب

 ةلامورلا تاليا تاكو ١2077 ع رازملا ريمدتو ةيشاملا لتقل ةريغص ًاقرف لسرأ

 5 ٠/1 س وتيلك رام س ونايمأ (1

 . 1/6/514 كلذك (15)
 . دعب امف ؟/5//7 6 ؛ |[ كلذدك (1)

 باع



لا ةيقولس ةنيدم ساسالا نم تيحم دقف « ندملا ىلع صاخ لكشب ةمساح
 يت

 رظنا ) تقولا كلذ لك همنا يع ىلا لصو دق. اهناكم ددع ناك امئو

 م 58 ماع سويساك سويديفأ مايأ يف يأ ( 7+ ةظحالم ع ؟4١ ةحفص

 ذاجفا مث 0 م لا دعب ةروجهم سوريفس سويمتيس اهدجو دقو

 تلسو ع 02 ريشدرا هيو اهامسو نييئاساسلا كولملا لوأ ريشدرأ اهميظنت

ماع سراك لبق نم ةيناث ةميدقلا اياقيلا نمض ةريغصلا ةنطوتسملا
 تاظو مهم 

 ٠ 2197 ةنم نينامث دعب نايلوج ةرايز ىتح ةروجهم
دملا ىلع رصتقي مل عساوو رركتم ريمدت كانه ناك دقف « لامجالابو

 ن

 راهدزا اهيلع دمتعي يتلا ةيساسألا ةعارزلا لئاسو لمش لب ةيرضحلا ركاملاو
 ريوطت ىلا ىلوالا ةجردلاب تهجو دق ةيانعلا نا حضاولا نمف كلذل + ميلقالا

 نم رثكا ايعارز اميلقا اهرابتعاب ىلايد ةقطنمو « ةمصاع اهرابتعاب نوفسط

 نم نميآألا بناجلا ىلع ةيركسعلا تاديدهتلل ةضرعملا ندملاو ميلاقالا ةيقب

 ةيناساس ةسايسو ةيامحلا نع نوثحبب ناكسل ةيعيبط ةكرح اهلعجو ةلجد رهن

 + هد وصقم

 اهتزريا يتلا تامولعملا ؛ لقالا ىلع آيئزِح « لوقلا اذه ديرو

 ىلايد ةقطنم يف عسوت ةنمزالا هذه يف ناطيتسالا نا رهظت يتلاو تافشتكملا

 ةفاثك نا ةميدقلا دكأ ةقطنم يف ةلجد رهن يبرغ حسسملا جنئانت رهظت امنيب

 41 1'ريبك شامكت | اهبقعأ مث ةيثرفل اةرتفل ايف ىلعالا اهدح تغلب اهيف ناطيتسالا

 ٠ 1111 جزبيل ؟؟ ص ميدقلا قرشلا : نوفسيطو ةيقولس : م . كدرتش (1)

 . 1١6-11 ص املإر١ا .ث هكدلوت (1:)

 ٠ 7/5/1955 سوئيلكرام سوئايمإ (1ه)

 يذلا © قارعلل يحطسلا حسملا جئاتنل ةمداق ةرشن يف تاطقتلملا ثحصس )١(

 امامت ةهباشم ةيلمع نا ظحالن نأ فيرطلا نمو . يق رشلا دهعملا هب ماق

 ايرادوما نم ىرسيلا ةفضلا ىلع « تقولا سفن يف مزراوخ يف تندح

 ومنلا يف اروهدت تدهشو « نييناساسلا عم ةليوط بورح تسثن ثيح
 كرتتو : ةديدع تانطوتسم اهيلخت نأ ىلأ ريخآالا يف تداو ؛ يىراضحلا
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 نسع انثحبب لصتت يناساسلا مكتحلا تامس نم ىرخا ةمس كانهو
 يكالم ةقبط دهعلا كلذ طساوأ يف تمن دقف «ىلايد ميلقا يف تاروطنلا
 ٠ هتيشاحو كلملا باسح ىلع ةكرحلا ىف مهتترحو مهتوق تدادزاو يغار دا

 تلت يتلا ةيمادلا بورحلا رثأ ىلع افقوت هاجتالا !ادهو عضولا اذه نأ ريش

 ب 488) ذاق اهأدب ىتلا بئارضلا ماظن يف تالدبتلاو ةيك دزملا ةكارحل ا ررهظ
 اهل ناكو (موالة 55 تال ) لوألا ناورشونا ىرسك اهقبطو اهمتا مث (مورلا

 التو + ءالبنلا ةقبط هب عتمتت تناك يذلا قومرملا زكرملا ةلازا يه ريبك رثآ
 شيحلا ةمادا رثس امم يناساسلا مك احلل ةحاتملا تادراولا يف ريبك دايدؤا كلذ

 رثس هناامك ٠ ءالشلا ةقبط ةمهاسم ىلع يديلقتلا دامتعالا نود يللا

 يف تينبف ٠ افورعم ناك امم ريثكب عسوأ قاطن ىلع ةيندملا عيراشلاب مايقلا
 روسجلا تحلصاو « قرطلا ىلع نمالا ديطوتل عالق لوألا ىر.د ...د
 " ثلس يرلا لامعأو تاونقلا عيسوتو نيسحت متو ةرمدملا ىرقلا ءاند ذيشدو

 مدقت <« ًايرقت ةميدقلا لباب دالب هقطنم يأ « اهدرفمب داوسلا ةقطنم تناك

 لودج لظ ىف ذابق نمز يف مهرد ةرء*هرد + ىلع ديزت ةيونس بيئارض

 رالود ؛ره٠ء٠ءر٠٠٠+ ًايرقت يواسي امير غلبم وهو ةمارص رثكأ ديدج ينمز
 اميف ىرخأ تاريبغت تثدح اهنا لمتحملا نمو ىلاخلا ىكيرمالا رالودلا رعسب
 ديه نم هرقع ةضاقا ةنملا ىف كدقتوا دق داوسلا ىتاربش نا ىوريو ء دعب
 ٠ ًامهرد 5؟؛هرهوءردده يل أ وح ىلا (م4 55 هذ4) يناثلا دو را

 نم رثكأ ىلا كلمللا كح ةيامن لبق بئارضلا هذه تغلب دقو
 نع لسبع هدم يق هي املا ٠+" نم تبرعت ةدايزب يأ 5 امهرد الو روودورد* +

 نويديفبرفالا ةلطايهلا رمتسا تقولا سفن يفو ؛ ةعساو ةيئاورأ قطانم
 ب .س (« مص 15809 نامشرغ ) رهنلا نم ىنميلا فافضلا يف نورهدزب
 ةيويسا تاسارد : ىف ةروشنم ؟9 .ص . ةميدقلا مزراوخ) فوتسلوت
 ا ا يت

 !# ص 195861 لهيتسو مباهتلا هسبتقأ 498-- 8517/1 خبراتلا ٠ يربطلا (11)
 . 55 516 ص 19 نامشرش ؛ 94



 0 نمزلا نم نرق

 نسم لقأ تناك اهنا دكوملا نم هنا ريغ « ذابق لبق ةءابجلا رادقم فرعنال

 ةدايز نم عهنكم امم م نيرخآتملا ماكحلل ةيلاملا ةردقلا ردصم اذه ناكو + كلذ

 ىلع مهدامتعا لج ناكو ؛ درجتسدو نوفسيط يف مهطالب ةاح يف فقرتلا

 نسل ةسسن لوق يف يدوعسملا كلذ نع ربع دقو » ضرأالا هحتنت امو جارخلا

 ةرامعلاب جارخلاو « جار هكا لاملاو « لاملاب دنجلاو « دنحلاب كلملا» ناورشونا

 ءءارزولا ةماقتساب لامعلا حالصاو « لامعلا حالصاب لدعلاو « لدعلاب ةرامعلاو

 الو اهكلمي ىتح اهبيدأت ىلع هرادتقاو ؛ هسفن رومأ كلملا دقفت لكلا سأرو

 م ع 2350 هعلبب

 ةلمعلا ىلا كلذ ليبوحت نأ ةحارصبو 4 4١ ص 19454 لهيتسو ماهتلا (1)
 ةيبايج رادقم ىلع ةماخفلا عباط عابسسأ فدهبو قيقد ريغ رمأ وه ةيلاحلا

 هكدلون لضفيو . ةيئارشلا ةوقلا نم اهتبسن رهظب امم رثكا بئارضلا
 كرام نويلم ؟15 ل ايواسم مهرد نويلم 5. . رابتعا ( ؟8؟هم ص !49/9)

 اضيا هذهو . نمزلا كلذ نم ( كنرف نويلم 75. ىلع اليلق ديزي ام وا
 يف مخضتلا نأ ريغ © 189/5 ةنس يف رالود 59ر9ا!؟ر.. لداعت دق

 «نراو ف .ج) ةرم ؟رذه يلاوح مقرلا اذه عفر تقولا كلذ ذنم راعسالا
 نع امأ . 1575ه كروبوبن | لودحلا . راعسالاو بهذلا : نوس ربأ ف وأ

 تاءاصحاو راعسالا لودح اهنع رظناف 1١9١ ةنسل ةيلاتلا تاوئيسلا

 نو هن ىضتأ ا ورود نويل ؟ ناقتي ياولعل و (لدلا تيك
 ناف ذابق امآ . هتكلمم لك نم اهيبجي يناثلا ورسخ ناك يتلا بئارضلل
 . ثنويلم ؟25 هب بو تاريح نم كتابابحلا

 . رالود نويلم يلاوح ىأ نويلم 6.6 د“

 نيب ةدملا يف بئارضلا نم لخدلا نأ ظحالن نأ يغبني ةنراقملا دنعو
 نك داي طنا درأاوم أدع ©« رداصملا ةفاك نمو قارعلا لك نم هال 11هز

 نع رد رعت ةيلودلا ءادفلا ةمظنم ريرقت ) راسد فلأ ١١9 و انويلم ؟ا/ اهلدعم

 نم نحس .ناك امها 45 غلب أذهو ؛ (8١/؟ لودجلا 1109 امور .قارعلا
 . هبطمف .ذاوسلا

 ةعبط 555 / ١ 56-5 رم ) . 55 ض 15655 لهيتسو مباهتلا هسبتقا (15)
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 لمكا يه ةيقئاثوو ةيخبراتو ةيراثا تالجس ةيناساسلا ةرتفلا نع انبدل
 هنفاام ةلياش نعت ملا نالا تح تانوعكلا نان يق ع ةقرقلا ف دقلا وماي
 ترصتقاو « ندملا طيطختب ةصاخلا ليصافتلا نم ريثك نع فشكلل ةيافكلا

 دقو ن15:7 قوس ىف ةيحضلا ةياغلا ةقرخلا نقم فطار نيناقف ىلع

 يف ةيئاساس تاقبط ىلايد ضوح راثآ عورشم اهب ماق يتلا تابيقنتلا تفشك
 ؛ (! 916 لكش) 718 ةرطنقلا يف يناساس دس اياقي نعو (76) ةكامس

 ةرامعلا لوانتت شيكو نيريش رصق لثم عقاوم نع ةلماك ريراقت كانه امنيب
 انتامولعم ناف لاح يأ ىلعو ٠ 210 ىلايد ةقطنمل ةرواجم ميلاقأ يف ةيناساسلا
 قلعتي اميف اميسالو ًاريثك ةصقان ةيناساسلا ةرتفلا نع رضاحلا تقولا ىف

 ريراق فادغا ةنش قلتش ايقب تاد ىقاةلكوملا وو ضداتساللا ناوثل]ا واقعا
 وج .٠

 اي ىدحملا لامعالا اهب تطيحا ىتلا ةيمهالا ىلع ءانبو + ًآينفو ًاينقت

 زيسمتت اهبيقنت مت ىتلا داوملا مظعم نا طظحول دقف رصامعملا تقولا

 اهنم ةدافتسالاو اهب داشرتسالا نكمبال ثيحب اينقتو اينف اهتءادرب

 ًاآضا قادس نكلو م 0 هقيشقد هروصيب خمراوتلا ديندجت ىف

 نوفسيط لثم عقاوم يف ةماعلا ةينبالاب نيصتخملا نأب ركتن نا نكسيال هنا
 ةحيتنو ٠ ينمزلا لسلستلاو ةراضحلا مهف يف ةيلزنملا راثآلا نم ةدافالا اولمهأ

 ىلا دمتعت ةيحطسلا تافشتكملا يف ةمدختسملا خيراتلا سساعم ناف كلذل

 ةروشنم ريغ يناوأ ىلعو ًايلحم تطبنتسا طامنا ىلع ةيدايتعا ريغ ةريبك ةجرد

 كا نيلرب ؛ ةلحدو تاأرفلا ىضاأرأ ىف ةيواثأ ةلحر : كليف زرهو ةراس (؟-)

 تايداعلا ) نوفسيط يف ةيناملالا تايرفحلا : رثيور . دعب امق /؟
 : نوفسيط ةقعب تافشتكم : لئهوك 4 1198 رشور ؛( 81 سس

 . 199 نيلرب . نونفلل يمالسالا فحتملا
 ةروشنم © شيك برق ةيناساسلا ةينبألا ٠ نيليتاو ؛ 1978 رثيور رظنا (؟١)

 .(65-ه١/85 4195/8 كروب وين ؛ بوب ةعبط) «يسرافقلا نفلاحسسم» باتك يف
 نفلا مسم باتك يق روشنم . (يناساسلاو يئثرفلا راخفلا) نسواهكتشيا (؟؟9)

 . ( ؟8ص #1948 لئهوك 6 50 5354/1 بوي ةعبط ) يسرافلا



 ةرودلا نا نكمملا نمو ؛ ىقارعلا فحتملا ىف ةدوجوم ةيراخف اءاظث ىلع وأ

 تالاحلا ضعب يف تدآ دق صقنلا اذه اهضرف ىتلا ثحبلا ةقيرطل ةيئزجلا

 نم مهالاو « ةرخآتملا ةيئرفلا اياقبلاو ةركبملا ةيناساسلا اياقبلا نيب طلخلا ىلا

 قالسو ٠ ةركمملا ةيمالسالا اناقبلاو ةرخآتملا ةنئاساسلا اءاقملا نيد طلخلا كلذ

 تافاشكتسالا يف ةمدختسملا ةيحطسلا ةجلاعملاو يناساسلا راخفلا لاكشا نا

 رثؤتس ةلبقملا ةعباتتملا تاساردلا نا ىلع ةلالدلل ىفكن ام .اهيف آمومع ةقفتم

 ييثأت اهل نوكي نل فوس اهنكلو حسملا تامولعمل ةيليصفتلا تاريسفتلا ىلع

 ٠ اهيف تطبنتسا يتلا ةسيئرلا جمئاتنلا ىلع

 يت اهلا د ىتلا ا هزواحتو داطشتسالا ومن عاستا 5 [8يشو

 ًاقباس هيلع تناك ام فعض عضاوملا هذه تحبصا ثيح ةيثرفلا ةرتفلا

 ملا ناطشسالا م عرومجمل ةسنلاب ةدايزلا نم أهسفن ةيسنلا يلاوحو

 ةلالسلا بسن ةيعرش ىلع ةيناساسلا ةلودلا ةيجولويدبا ديكأتل كلذ لك

 ىلايد ةقطنم نا وه هيلا ةراشالا ردجت اممو + 20 ةينيمخالا كولملا ىلا

 ٠ ةميدقلا ةيروطاريمالا ديلاقتلا ىف اعساو الدم مهنمز ىف تدهلت دق

 ةرتفلا نم اراتتتتاو ةفاثك عاملا يف 6 لقالا ىلع 4 ةيقابلا ناطيتسألا راثآ ناو

 ةحاسم ل وفسيط ةنيدم تمص مهنمز ىفف ١ هرم ننالثو سمخب ةيئيمخالا

 00 ١ ب“ و ا ا يوما وعلا

 . 584 ص 1906 نامشرغ (؟9)

 فمان



 لودح ١94

 لفسالا ىلايد مينقا يف ةيناساسلا ةرتفلا مضاوم

 اهتاطيتسا ديعا وأ ةيناساسلا ةرئفلا يف ترمتسا يتلا ةيثرفلا عضاوملا تت

 فرض

 : اهلالخ

 ( رضاوحلا) : ندملا

 ؛ ( راتكه !ه٠+ ) 4| ؟ اتيمنارا ] ( لتسرك ) 5

 اهيف امب « نوفسيط | كاي ناملس) 555 « ( راتكه 1٠١٠١ ؛ ةعمج لنا) "خم
 4 6 ريدلا لت |اذا 4 ( ةكامس ) 7: 7 ( راتكه مو ٠ | رينافسا

 ٠ ( راتكه ٠١١ « ةليعشلا لت ) م85 « | راتكه

 ٠ اسرقت راتكه ١06٠ اهيف ناطبتسالا ةحاسم عضاوم هع

 + ةريدسل ا: يصح ك1
 ٠ ( لبط لت ) 5507 « ( راتكه هه ؛ جالج وبا) ةداب

 ٠ اسرقت راتكه ه4 امهيف ناطيتسالا ةحاسم ناعضوم

 : ةريمكلا ندملا

 ١67 ) ٠١ كما لت ) ؟45 « (راتكه ؟١٠ « باطخ لولت) 5 « ( راتكه 6

  5؛ (راتكه  "0٠يميدلا لت) « ١ «(ريعصلا ناخاروب لتز ؟07 ؛ (راتكه

 شرطلا ما لولت ) 8 « ( راتكه ٠؟ ) سوه ١٠8 6 سوم«( راتكه

 (راتكه بايب رادم) 4 ةيا* (راتكه (١1 عهد (راتكه ب. م ةمالس لت)

 <54 « (راتكه ١١ « ىواب لولت) 55 « (راتكه ١٠١ « قوس وبا) 8

 رز( ناكما ازا و قراجاوبا كونر هج رام ووو كرات
 روس , (راتكه )١4 ٠١8؟ « (دازرهش ةدمج) ا/لة5 « (يقرشلا ةرهز لت)



 ةحاسم ًاعقوم رشع ةعست (راتكه )٠١ مسك « (راتكه ١١ جيلملا لت)

 0 آس رقت راتكه ؟ ةيب/ اهيف ناطتسالا

 : ةريعصلا ندملا

 6 5 3ا/ 6 هأ+ 6: 455 6( جالا ب 9و هم ع ؟ةبنجب يعكف ع 5غ . نه

 ٠ الكاب م الك 5 6 ااا“ م ابابا ع2 جبع ع كنب ع و هاي

 : ًامرقت راتكه ١1 و اهيف تاطشس ذيل إ هةف انف « ًاعضوم رشع ةيئامث

 : 5 ىرقلا

 « هك م 49 تال 6 ه2 م ثلا 2 ؟ راع جب ع ؟يو و ةع وا

 ه؟ اه 6: |!هه + ؤ١؛ه « 1124114581 ؟ 4 11

 ء(5) مسإإ 4 سوم 4ع موس عجسج ع! بإن ع سوس علقو عبو

 م0 0-ا/ م هدا 6 216 6 3/6 6 ن4 ع نجل اسمو عاممسول عاما »

 هككح 6 هكأ م )0 "اسس م 50 ع هزل ع هيك ع9 هوب ىو ناس

 ء خ55 4 ملع 4 ذعأ 4 الذح ءالقكك ؛ الوم كبس ؛ (ذ) دام

 + مرح 6 م5

 ٠ ًايرقت ًاراتكه ه٠ اهيف ناطيتسالا ةحاسم ًاعضوم نوتسو نانثا '

-ٍِ 

 امدنعو . ةدحاو ةنطوتسم ضيقن ىلع ؛« قباسلا عض ولا مقر ىلع قلطا

 ( (ة ريغص ىرقو ندم الثم) ةفلتخم فانصأنم عضاوم ىلع دحاو مقر قلطب

 ماهقتسالا ةمالع . ةفلتخملا فانصالا يف ادرفنم عض وب لق مقرلأ كلذ ناف

 ىلا طقف ةينيمخت ةروصب اهتبسسن نكمي اهل دوعت يتلا عضاوملا نا ىلع لدت
 ىحطسسلا فرزحلا بايغ وأ ةرذدن بنسس ةيئاسانسلا وأ ةيثرفلا 5 رتملا

 . ةيفاك ريغ ةعومجملا نأ بيسسل وأ

 . ةيتالا ةليلقلا تاحفصلا رلقنا فنصلا اذه ةشقانأ

 مخي



 ٠ ؟ (5) ةكط ورم 21[ 5 2 ه؟

 ٠ ًابيرقت تاراتكه + ةحاسملا « عضاوم ةتس

 : اثدح ةديشم ةيناسأس عضاوم س ؟

© 

 فرو

 :ندلا

 ؛ ( يرعج وبا لت ) 555 « ( [ةركسدإ دادعب يكسأ « ريمالا تنب ) ١

 ٠ (راتكه ١5٠ « اتربع) 5؟٠ ؛ ( راتكه !١ه٠)

 ورسخ و يدنا زا هيو) عقوملا ددحم ريغ نكلو فورعم يفاضا دحاو عضوم

 0 ( نئادملا ةسوروأ

 : ةريغص ةدرضح زكارم

 7٠٠١ ٠ 6( ثاغر لولت ) مدع

 ٠ ًاسرقت راتكه ملح امهيف ناطيتسالا ةحاسم ؛ ناأحضوم

 : ةريمكلا ندملا

 ع (5) ؟ه٠ ؛ (راتكه ا١5١) ؟5١ « 150 « (راتكه ؟ ريافحلا لت اه

 18٠١ « ( راتكه اال « ىالق ) 08 « 4507 ؛ ( راتكه ١؟ ) :ءال

 ٠ه) 5٠١١ + ه44 ؛ ( راتكه ١4 ) هم « (راتكه «١8 تبيح وبا لت)

 ؟م ؛ ةربزنخ وبا لت ) 7١4 ؛ 586 « ( ةداهف وبا لت ) 5١ « ( راتكه

 ه٠ /٠ه ؛ ( راتكه

 عضاومةتس هل ودحم اسرعت راتكه و اهمف ناطيتسالا ًاعضوم رسصع هك

 ٠ دلي ةخورعم ةيفاضا

 . ثحبلل ةحوتفم تيقب اهلأف ألل 6 ةمات ةروصب



 : ةريغصلا ندملا

 6 53/4 6 5/2 6 5 م ب 2 هاو كد أشم عج م رب عاب

 6 6+5 6 ©ت+©« 6 الاب 6 25ج 6 ابا لاس علب 55غ 6 56٠

 ؛ كال 4 كك 4 556 4 5ل9 4 همك هك“ ؛ (5) هابط نواس ماى

 ع (5) 75غ ك5 كا كابل كا »ا ع بحط ع نر ع كم

 ٠ مخ ع معطل م بباب

 ٠ ًاييرقت ًاراتكه ؟45 ناطيتسالا ةحاسم ؛ اعضوم نوعبراو دحاو

 : ىرعلا

 6 5/4 26 2 خه م "ع 2: !5١ عاط مغ أب مع اس ولاا ه *(4) 6

 م6 مهله م ار « (5) هك ع 5٠ ع (*) هذ مه 06 مه هأ : ه٠ مه 55 م ءم٠١

 59 !سو م 1س م 1١١ )5( 4 ١1١ 56 هو وحل ه دك (؟) مس

 ١5١ )5( ١ ١١١ 4 1584 1" ع سر سب وسو ع سس عا وس

 ء طال 4 (5) اي ك 1/4 م (؟) رايت# < اك م ٠١ه. ء 1ه* « (5)

 50/4 50564566 4 501 2 ٠5د 2 (5) !؟ 5 : ؟ !ةك ع +١9 ع ام

 كلت 2 سس تا ل قب دل لا ل

 ء50ه4 4 5584 (4) 504 255م 45:5 4 (4) ؟يط ع "عه ع عمل

 6 الش () ؟بطا نو ماع ع سابإ عانوا ع 5مم (؟) "5# . <

 كلل لا 0 ضل ضيا ضل 2 ضن ل ل ا

 ؛ ةبوقعي © نابرهش : ةيتالا تسلا ندملا ايا نآونعلا اذه تحن ملظتنت دقو

 .ج ؛ جنارتسسيل ) نابرهش . ةينامهو ايارحرج «© ناورهن « ارسحاب

 .جس 4 رح ربمدأ ) ةنامهو ( 56 ص رظنأ ) ابآارج رجو © ( 597 18 .6م

 ةيناساس تربستعا اهنأ وأ ةرصاعملا رداصملا يقف تركذ دق 2 ( 1599: 85

 ةيباجيا لقالا ىرخالا ءامسأو عقاوم .ريشتو . ةيمالسالا رداصملا يف

 ددعل ةيفاضا ةلدأآ كانهف ناورهنلل ةبسنلاب امأ . اهسفن ةصالخلا ىلا
 نم ( ةيلاحلا ةوفس ) عضوم يف تعمج ةيناساسلا ةيراخفلا ىقللا نم

 .(15551558م) دليقزره لبق

 ا
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 لوكا نا نإ نان 2 0 يظل سدا ل سرت .- يحك. ضب . ضن

 م ب م اج م ا رلإ م "لا م كنب 0 تأ م مالا 2 "هك 6 ه١

 ه2 :"ت 4, ئ”+ 2غ 555 6« ٌعهرل , "“"ةرل م "85 6 "رح م رحب م( "م

 ه0 ةثكلك م2 ةاله م0 الا" 2 رثكفك 2 : ه١ 5 5:55 م. 5“ ه0 25 م5 5:«؟ملح

 6 ه5 6 تود م قاث““ثرب 2 ماز““ 6 مكتب م2 هدمه 6 ه١٠أ مه 5:ة5أ م ءىرحلمح

 6 تركا* ع نانو م مهاب" ع هنب+ ع هثكه مع 5 موق م 09 ه44 6 ه5

 ع( 515 2 5أأ ع هذ ع( هقيب ع تقؤو ع هذا ه ل هرزيثت.ه 6 هزلإب 2 هلك

 ءالهأ 4 (5) تاك 4 كام 4 تاك 4 ككح 4 "هك 4 طا م »م “و

 6 () 64 غ٠ 4 اال ع ام ع ؟ انج ع اكس ع اإ5 6 اه 6 ضال

 عال ع (؟) الع ءالمط ءالزك ءالمك 4 (4) الكل 4 الثك < الك

 ءموه5 2441 4 مخإ همكك ع معإ 2 هلك ه ىإه مم ء (5) ا/ذلل

 + ملل" م ملم: © معمم

 2 أسرقت راتكم هد ناطيتسالا ةحاسم ه ًاعضوم نوعيرأو هتسو ناتئام

 : ةسيئرلا ةجردلاب ناكسلاب ةلعآ ريغ
 , عوخ مع جم 1 ماب عجم ع؟ ١١" م ٠١4 686 45 “مع »ا

 + اتبه 2 ؟ هذو م هكاأع 6 ع5 6 () 2548

 : ًاسرقن راتكه 55 « ًاعقوم رشع ةتس

 ١رميسو ةيلامحالا اهتحاسم ندم عستت اذه مضيو ٠ ةتشملا ةحاسملا نم

 راتكه اه ةيلامجالا اهتحاسم ةريغص ةيرضح زكارم ةعيرأو « راتكه

 ةريعص هنبددم هقةيو ؛ راتكه "ه يو ةيللامحألا اهتحاسم ةريك ةنيدم له و

 موي ةيلامحالا اهتحاسم ةيرق ”ه8 و راتكه « "ه5 ةيلامجالا اهتحاسم

 عومجم نمو ٠ راتكه 7؟ ةيلامجالا اهتحاسم ةنطوتسم ريغ ؟؟و « راتكه

 ةئاملا, هوه « ةسيئرلا ةجردلاب ةنطوتسملا ريغ ةحاسملا نم اراتكه "17



 ٠ ةريغص ىرق يف ةيقبلاو ندملا .يف ةئاملاب ؟8 و ةيرضح تناك

 اهدعب وأ ةيناساسلا ةرتفلا يف آيئزج وأ آيلك آحوزن تدهش يتلا عض ةاوملا 6 ب

 7 ا
 نددت

 ء كك ءابثأل ( كحك عدل همس عوج عاب

 * ةؤال ةريعص ةيرضح زكارم

 ل كوم ع مابه ع بع ع بوس عوبوو م اهب عام : ةريبكلا ندملا

 ه2 5هأ 6 هزنرل ع عشب م د م ةا/اط م ديا 6 د 6 هر اى مسج تب

 5 م 4 7” 000 م6 اكو عما 4 ب 4 1 مه ”5+؟رىم

 : اهريغ

 ؟5 ءاك 4 ا ؛ا١ال 4218 هذ 2 طءا/ ع4 1: “ع أ نك

 18 4 ةال © 55 © 55 6 5٠ 58 ؛ 3/ ه2 "6 م, / 5*3 2 عم -.#

 , 15 4 5+ 6 55 6 هال 6 ت6 2 ه1 6 هن هه عما , هم وه

 هه أ١|١ 256 #25 «5أ 6 8م 6 44 م مك مه ا“ م لاك ها كاب 2اكك

 6 55 6 1586 أ5 4 ١١9 « ١٠58 ه 01 6 ١١١ ه 4:١١ « ١١8

 6 155 "١5 21١5526 4 51 ام ء.15 ع 1م م م نيف

 6 أهعه + اال م« ا! ء اااه ال5 م ااا“ غ2 5١ه : ١هو 2 أنو

 3 330 ١١6 6 5ء 6 "+ 2 "ه٠ © [959 © ١55 6( [ةز“" ع اةعل

 ارسم ناكل ا كب ع جس ع اجو يجزاك عكاز ع وهي م كو

 ه6 545 مه "ة8ل م "يا م بع 6 525 م + م ”6 عم 2 ةرفز

 لكل ةيحطسلا ةحاسملل ةيقيقحلا ةبسنلا ريدقتل ةلواحم ةمئاقلا هذه يف .//

 باسحلا اذه لثم ناءضاولا نمو .ةيناساسلاةرتفلا دعب نكس مل عضوم

 ديفي دق هنكلو ©« طقف حطسلا صحق ىلع رصتقا اذا راطخالاب فوفحم

 . ىرخالا ةلدالا بايغ يق يلوا ربدقتك
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 م اال" ء "ابإ م 555 م 555 6 "خه م 5" م "ع+ 2 "ه8 2 "هر

 م” 555 6 ؟5ةه م 55 2 "5+ م "خخ ع "خلك 6 ارتب نه ابرام ا

 اوسع و يبل اساس يساوي 6 ساب ىاسإب ىإ» عاسإإ] و سإ»

 مه 5 6 57 ة 1157 2 سرت 2 نوت7 ك ييسر 2. سيرف 2 سري كاضتح

 م "ال م "ه5 م "ناب م و“ ل “ملا ع "هو م “مرا م, ن5" +

 6 ه5 م ٌعهرل 2 *"ةيرذلا 6 "455 6 "خرا نب ل حبت 0( خبه م كو

 ء ةكدمل .2 ه١ + "ل +2 55 + :ا9رل م 555 ع 5:55 2غ 55+ 2 ةأك

 6« 555 مه 55١ © ئءمذلح 2 ةزذاك 6 5عابرك م ةابثب م6 ةابىق م جابت“ م 25ه

 4 هز م ه١أ١ م6 ثدنب/ م6 هدءل م توش م تود م ثت*+ا“ل م ت١أ م 5

 مه 65+ م الث م اهعت م ناكر م2 ه5" 2 نع" م ه"'ح مغ ثأاق م( ه١“

 4 تالا ع تاو م ثالبب ع تلك م مهألع م تمحب م( تول م جك“ مع ت5“

 2 جة م6 تاب“ 2 تثبأ م6 هك 6 ةرارإ م6 هرب 6 ثار م6 تا م تاركا

 عاب اكمام رسبلاو .عاذاعو ىاذكف نمل ب يهاقيد#و هم م 5م-خ

 6 "ثالث م "ارا" م كلبك م ةلرع م ككك 4 ككرش 2 ككل 6 ككأ 6 55ا/

 6 ا/55 م6 الل + 6 اراك م اراه نى اتعب ها اربأ5 ع اباه ب م اا/ءأ

 م اللثاك م ا/لثيو م ابابا م ابتكرت م اب/ككال/ م الث 6 اكل م اكوا م ار/ك

 ه0 ملكرلمل 6 ملكت م, مج“ ع ملكأ م )اح ع ملاو 2 مما“ ع ْمُملعأ ( انته

 + مهم

 ةنطوتسملا عضاوملا نم راتكه يلامجالا عومجملا : عومجملا

 هم نم برام وأ راتكيه 1955 دعب اميف هنم رجه « ىلوألا ةجردلاب
 ظ ءةنئملاب

 كلذ ىف ناطيتسالا طامنال ةحضاو صئاصخ ةدع ١١ لودحلا ىفو

 عضاوملا ةحاسمو يلامجالا ددعلا يف ةحضاولا ةدايزلا ىلا ةفاضا نمزلا
 هذه نمو + ةيثرفلا ةرتفلا نم اهلباقي امع ءيشلا ضعب فلتخت يهو ةنطوتسملا
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 يف ٠ رهظ, امك اريثك دادزا دق ةدرفنملا هةيرضحلا زكارملا مجح نأ صئاصخلا

 نوفسيط ةلاح يف عسوتلا ىدم ديدحت بعص نيح
 ةيئرفلا ةمصاعلا مجح نال

 نوفسيط يف بقن يراثآ لوقيو + (؟1+ ةحفص هالعا رظنا ) دعب فورعم ريغ
 " للا ةيلصالا اهدودح ءارو أم :ىلا ةنيدملا تعستا » : ةرتفلا هذه لالخ هنأ

 ءمهناسايسو ماكحلا تابغر ىلا ةسيئرلا ةجردلاب يسن عبطلاب عسوتلا اذهو

 دقف ؛ىرخا ةهج نمو هاربكع لثم ةيرضحلا زكارملا نم اهريغ ءاشنا ناك امك

 هذه ةئاهت لبق اريثك تثعستاو 7: فاكساو 5 تربع اضنا ترهدزا

 يا ىلا ريشا دق نكي مل ناو ىتح « ةرتفلا
 هيقادلا تائودملاو رابخالا يف امهنم

 ةحاسم»تلعش اهنا .ثيحب.. صاخ لكي هفاعتسا تمت دقو« .نمرلا كلذ نم

 ٠ اهسفت نوفسيط ةحاسم نع اريثك لقت ال

 دهش دقف ٠ اهتقبس ىتلا ةيثرفلا ةرتعلاو ةرتفلا هذه نيب رخا فالتخاو

 كلذ ثدح دقو 57 الدبن اهماححا فالتخا ىلع تانطوتسملا عبزوت

 ندمللا نا نظ ادل ٠ رضحتلا وحن رمتسملا عوزنلل هحبتت ؛ لقالا ىلع « امزح

 عومجم نم ةئاملاب ؟مرو يأ 6 ًاراتكه عمو اهردق ةحاسم تلغش امير ةيشرفلا

 ةرتفلا ىف ندملا تناك نيح يف © ةرتفلا كلت ناطيتسا ةحاسم

 اراتكه ١م86 اهردق ةحاسم لغشت « حسملا يف اهتيبثت نكمي يتلاو « ةيلاتلا

يف نكلو + ريثكب كلذ نم عسوا وا ةديشملا ةحاسملا نم ةئاملاب + ىلاوح يا
 

ق اهتبسنو ةيناساسلا ىرقلا ددع ناف « هسفت تقولا
 هيلع ناك امع اليلق دادزا د

 عضاوملا عيمج نم ةئاملاب مو ىلا هو نم ةيسنلا تعفترا ذاهةيثرفلا ةرتفلا لالخ

 ىلا ١١ره نم اهتلغش يتلا ةديشملاةقطنملا عومجم ةبسن تعفترا امك «ةفورعملا

 ندملا باسح ىلع مت دق لصح يذلا رضحتلا نا ينعد اذهو ٠ ةئاملاب ؟سره

  ةدعابتملا ىرقلا ناكسل اعيمجت هنوك نم رثكآ ةريغصلا ةيرضحلا زكارملاو
 ناف كش الو ه اثيدح ةديشم ندم يف  ةماع ةروصب فيرلا ناكس ضرتفو

 .٠ 159 ص 1١555 رشور (؟1)

 3 ل و



 تعستاو تدادزا دق اهل ةيلامجالا ةحاسملاو ائدم ةفنصملا تاتطوتسملا ددع
 . ىطسلا لاو قدما هذه ةحاتس ةيسن ناف.+:اريثك لك اهلدعم نكلو اغبا
 ا وول ع وا وس

 ظ ٠ ©0ةيثرفلا ةنمزالا يف ة ةثاملاب ه5. غلبت

 هثدهش يذلا دهعلا اذه 5 ناطيتسالا تامس نم ىرخا ةماع ةمسو

 ةسارد (؟) قحلملا ةسارد نم رهظت نكلو ١١ لودجلا يف رْهظت ال ىلايذ لوهس
 ةطسبنمو ةضفختم « ةليلق تاءانثتسا :ادعام ةناساسلا مضار + ةققد

 يف ناطيتسالا اياقب رهظت ام اريثكو + ةددحم وا ةمظتنم ريغ لاكشا تاذو
 اهنأ وا ةميدقلا تاونقلا نايدو لوط ىلع ةليوط تاقاشمل دتمت تاقاطت لكش

 ىقبت امنيبو ٠ ةنوكسم ريغو اهضعب نع ةلصفنم ةدعابتم ودبي ام ىلع « زربت
 عمتجم ىلع لدي ال كلذ عيمج ناف « ةعطاق ريسغ اهدحول ةيحطسلا ةلدالا
 الا يف ةارالا يكالم تارقم لوح نيعرازملا ىرق رثانتت ثيحن « « يعاطقا »

 "02 ةرطيسلاو ءودهلا نم ةريبك ةجرد ىلع لدت اهنا ودسو ٠ ةتصحملا

 تارماّؤملا ءردل ةمصاعلاب طيحبام ىلع ةروصقم ةسيئرلا تانيصحتلا تناكو
 هذه ىفو +ةريبك هب ركسع تاعطق ىلع دمتعب ىطن زيد لخدت دص وأ ةيلخادلا
 رجآلا مدختسا دقو + ةماع ةروصب ةلزعنمو ادج ةريغص عض فا رف قديش ةلاعلا
 اممو ؛ 558+ ه56 « هه 2 للك «؟ : الثم) ابيرقت اهمظعم دييشت ىف طالملاو

 ئضاملا ىلع فرعتلا نم اننكسي ال عضاوملا مظعم نم رجالا لقت نا هل فسؤي
 تاطحم وا ةيفير تا نكام تناك اهلعلو « ( دعب اهنم يأ ىف بقنب ملو

 نم ددع ليجست ىلع حلا ةهردك مدع ةجيتن هضعب نوكد د5 هاحتالا اذه (؟©ه)
 تناك 14 هنآ يع"( قملعتلاو 5 لودحلا رظنا ) ) ةقورعملا ةيناساسلا ندملا
 اميف" فيتصتلأ يف انسيباقمب اندم اهعينصت نكمب نكاماإلا هذه ضعب
 او بخ هلا يه وز ) لقالا ىلع ندملا :ىدحأ تناك الو 6 تقرع دك تناك آذآ

 ةربدج ىقبت ةيئثرغلا ةرتفلا عم ةنراقملا نأ اضيأ ودبيف © ةروكذم ريغ
 ا ' | ' . ةظحالملاب
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 : الثم ) اضيا عسوا تارؤسم كانهو ٠ قزطلا ىلع ةيزكرملا ةطلسلا اهتماقا

 ريغ نبللا نم ةيجراخلا اهراوسا نا ريغ ( هج عدو ؛ مو دن هج

 مل اهنا ىلا اضيا ريش تاروسملا لخاد ءانب يا ضاقنا بايغ ناو « روخفملا

 4 فقم عمجتت تاطعم ىأ تاناخ تناك لي ىلوالا ةحردلاب انوصح نكت

 رق رب ساسالا يف ناك ىلا لوتس ناو ؛ عيطلابو ٠ ةيعارزلا تاجوتتملل

 ىلا ماكحلا ةرطيس بايغ نم هيلع لادن امو ةيفيرلا تانيصحتلا'بايغف « ةلودلا

 ٠ ةمصاعلا نع اريثك دعبت ئتلا ميلاقالا ي يف ةدوجوم نكت مل امير ةريبك ةجرد

 ناكس ةجاح دسل. يرلا تابلطتم نا قياسلا لصفلا ىف انركذ دقو

 ناف اذل ٠ اضيا ةلجد رهن نكلو ؛ طقف ىلايد.رهن اهردصم نكي مل ميلقالا

 صقن ثودح :ضرتفا نمزلا اذه يف ناطيتسالا يف يلاتلا ريبكلا عسوتلا

 ةدمتسم ةليدب هايم ريفوت يق حجن . رخآ روطتو قطانملا هايم دراوم ىف نمزم

 ةديدجلا رداصملا هذه مها ةيلعافو ةعيبط يف لمأتلا لبقو ه اضيا ةلحد نم

 يتلا ناطيتسالا ةحاسم ماقرا رثكا ةقدب ىرحنت نا متحن ا ع ع

 ةهباشم بابسال .اهفيبكتو ةليدب هايم رداصمب 010 -5

 ٠ ةيثرفلاو ةيقولسلا ةرتفلا ةشقاتم لالخ تدرو ى يتلا 0

 دا عيضاوملا نم اددع نا هتظحالم ردحت ام لواو

 ءهئطاوش لوط ىلع ؤا ةلجد ربع اما رهظ امك عقت ةديشملا ةقطنملا عومجم نم

 امو: ةلجد نم هبرشف يقرنثلا ةلجد بناج نم ناك ام » يبوقعيلا ظحال امكو

 هل لاقي رهن نم ههايم يتأت « تارفلا نم هيرشف يبرغلا ةلجد بناج نم ناك
 ا ايلا ا رف يا ماو

 اراتكه +4 يلاوح عم نالغشت ناتللا ( 05١ < ريدلا لت ) هراكسو (ه)
 ةجاحلا يف آمهم اصقن فلؤتت هذهو « ناطيتسالا اهلغش يتلا ضرالا ةحاسم نم

 م ب ايجايسب رت 5 حرموا

 ٠ يبوقعيلل نادلبلا (؟5)



 ةحاسم ىلع مهشاعم يف دامتعالا « نييناساسلل ةمصاع اهراتعاب « نوفسيط

 ةراجتلا راكتحاو تاراجبالاو بئارضلا لالخ نم ) طقف ىلايد لوهس نم ربكا

 ىلع تانطوتسملا نم ديدعلا باستحا مدع نكمي امك ٠ ( ةيرادالا روجالاو

 ١١ لودجلا يف تبثملا عومجملا الو حسملا اهلمشي مل يتلا نم ةلجد رهن لوط

 هينامهو بستكشو طاباسو ورسخويدنازاوو كلذ نمضتيو ٠ هسفن ببسلل

 عضاوم يف ىلايد هايل يفاضا كالهتسا كانه ؛ ىرخا ةهج نمو ٠ انارحرحو

 ةقطنملا يفو ( ناورهنو ارسجابو ةبوقعبو نابرهش ) ةلحسم نكت مل ةفورعم
 ناو ) ةلجد رهنل يبرغلا ءيطاشلا ىلع ايلاح دتمت ىتلاو اريكع ءارو ةدتمملا

 ةجردلاب نيف + كلذ وم يومعلا ىلإ ةقاولا قدملا# ايمن ركع ةعتاك
 عفر لئاسوب اهيلع لوصحلا متن ناك يتلا ةلجد رهن هايم ىلع كش نود 0

 ناصقنلاو ةدايزلانم تالاعتلا هذهل قيقد زحوم فصو ءاطعا نكمي ال ه ه(ةص

 عومجم نم راتكه و 0

 ةجردلاب ةدمتعم اهنا ىلع عومجملا نم ١ لودجلا يف تبثم لا ناطيتسالا ةحاسم
 فذحت نا بجي امك «مفرلا لئاسو ةطاسوب ةلجد نم هايمللا بحس ىلع ىلوالا
 ةسارد نم جتنتسي امك ةينكس ةعيبط تاذ اسأسأ نكت مل يتلا عضاوملا ًاضيأ

 ءاهركذ قبس يتلا نوصحلاو ةريغصلا تاروسملا لمشتو « لقالا ىلع حطسلا

 جانتال اسركم ناك هنا رهظ ريبك عضومو ( 15+ الثم ) ةلمتحم ران دباعمو

 نأ < 5 لودحلا يف حضوم وه امكو ٠ ( 7د/ثه ) راخفلا نم صاخ عون

 © بستكش طاباس ىنعو ؛ 4 قيلعت هالعا رظنا ورسخ ودنا نأ هب نع (؟ا)

 يف ابارحرح ركذ دري ملو «دعب امف 185 ص 1955 ريامربوأ رظنا ةينامهو
 تآشنم اهريتعت نأ هادح امم « ريامربوأ اهيلع دمتعأ يتلا رداصملا

 ناك هنأ ناركذي هتسر نيأآو يبوقعيلا نم لك ناك امل هنأ ريغ ؛ ةيمالسأ

 عجرت امهتأشن نأ ضرتفن نأ لمتحملا نمف ؛ سرفلا فارشا ضعب امهنكسي
 رسئاسسأ اهتلئدرقو ْن وغسيط ( ىرخالا 56 امأ . يناساسسلا نمزأأ لا

 6 رهنلا نم ةيقرشلا ةفضلا يف عفت اهناقف (بيسسكشو ورسخ ويدنآ نأ هبو

 , مكاذنا لفغسالا ىلايد ض وح نحض يهف

 ا



 . * اراتكم ا يلاوح غلبت عضاوملا هذه لثمل ةيلامجالا ةحاسملا

 عفر ىلع دمتعت يتلا تاعمتجملاو فنصلا اذه رابتعالا رظنب ائذخلا اذاو

 ةقطنم يف كاذنا لوعشملاو ناطشسالل حلصألا عرومجملا نأ رهظل « ةلجد هايم

 ىلع ةدمتعملا ةيلحملا ةعارزلا لالخ نم الا رفوت ال هتحاح تناك يتلاو « ىلايد

 اذاو ٠ ارإشعم ؟ةعو يلاوح غلب « طقف احيس يرجت يتلا تاونقلا

 لكل ةمسسلت "6و يواسمت ندملا ىف ناعسلا ةفاثك تناك

 يواست ةيعارزلا يضارالا نم ةحاسم بلطتت مهنم صخش لك ةلاعا ناو راتكمم

 نم عبرم رتم وليك 21١١ يلاوح ةعارز ىلع لدي كلذ ناف « اراتكم !ر5

 ىلفسلا ىلايد لوهس يف ةحاتملا ةعارزلل ةحلاصلا ضرالا عيمج يا « ضرالا

 لعتسسما ام نأ لقتسم لكشبو تبثت نا نكمملا نم عقاولا ىفو ه اييرقت

 هلا يضارالا عيمج لمش هناو ديال ةرتفلا هذه لالخ ةعارؤلل اساسا

 ةحاسمملا ةيافك. ىدم لوح ءارآلا نم ةيراقتم طوطخ ثالث كانهو

 عقاو ىلع اهنم لوالا دمتعي ه لفسالا ىلايد ضوح يف ةرسيتملا يرلل ةحلاصلا

 رظنب اندخنا اذاف ٠ ىرخالا تارتفلا عم ةئراقملاب ةيئاساسلا عضاوملل عيزوتلا

 طمتلا ناف ؛ ةفلتخملا قطانملا يف حسملا لامك تاجحرد فالتخا راشعالا

 ٠ ضوحلا يف ةيناحلا قطانملا ىتح بعوتسو ادح عساو طمن وه يناساسلا

 ناطيتسا ايئزي سكت يتلا ةقسنملا ةيطغتلا هذه لق نكمملا نم هتاف عيطلابو

 عيمج يف نكلو « رصاعملا اهمادختسا نم رثكا ةفلتخملا قطانملا نم ةلسلس

 عضاوملا يف ةضاقنلا مكارت نم كلذ ودبي امك ةيفاك ةدل ثناطيتسالا لظ قطانملا

 ٠ ةريبكلا

 ناطيتسالا طامنا عم ةرتفلا هذه يف ناطيتسالا طامنا ةنراقم نا يناثلاو

 لك يف ةيمالسالا دوهعلا لبق ريك صلقت ثودح حضوت مالسالا ردص يف

 يسابعلا رصعلا تاباسح ىتحف « كلذ عمو ٠ هتفاثكو ناطيتسالا ةعس نم
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 حوارتت ةعورزملا ضرالا ةحاسم نا ىلع ةلالدلل عزنت بئارضلا دراومل لوالا
 ناب انملس اذإاو (٠ بسإ ةحفص رظنا ) عبرم رتم وليك 500٠ و 80++ نيد
 لدي كلذ ناف ةريصق ةرتف تناك هاصقا ضرالا لالغتسا اهيف غلب يتلا ةرتفلا
 رتم وليك فالا ةيئامث يهو « ةنمخملا دودحلا غلبي « ريثكي ربكا آمقر نا ىلع
 ٠ ةيناساسلا ةرتفلل لوبقم ريغ امقر دعب ال « عبرم

 رسالا اجلا ىلع ةعقاولا ةثلثملا ةحاسملا رايتعا قطنملا نم هنا ؛ اثلاثو
 : روغلا ليلقلا يداولا اذه ناك دقف ٠ نيرمح لبج لامه ةرشابم ىلايد رهن نم
 تارتفلا لاوط ناطيتسالا .ليلق « ىلا,د ىلا لامشلا وحن ايجيردت ردحنب يدلا
 تادحولا وأ ةمددقلاىرقلا نم ليلق ددع ىلع فرعتلا نكميو ءةقباسلا ةميدقلا
 عءاتشل ا راطم لالخ ةقطنملاهامم فرصت ىتلا ةيتقولاهاي ا يراجم لوط ىلع ةيعارزلا
 ناولات# ف اور كينألا يلو ب1140 ةنيفنص ناله هس :نهتلا لوط قلع حتت: انك
 وا ةفاجلا ةعارزلا ىلع اساسا تدمتعا دق ةقباسلا تارتفلا يف ةيشاعملا ةايحلا
 ةيناساسلا ةرتفلا يف عت دقف لاح لك ىلعو + مويلا اهلاح يه امك « يثاوملا ةيبرت
 نألا هخئافض عبتت نكمي ريبك لودج ماملاب هدوؤي مخض ير عورشم هماقأ

 برتقيو ٠ ءالولج نع اديعب عقبال يذلا سيئرلا هجرخم نم بونجلا هاجتاب
 فورظ يضتقتو « ةمئاق ةيوازب يلامشلا هبناج يف نيرمح لبج نم لودجلا اذه
 ايجيردت دب ازتإ ناك هعاق عصرا ىلا اههطس نادختاو ةرواجلا ضرألا
 نيرمح لبجل ةئجافملا ةئطاولا تايطلا دنع عطقني نا ىلا ةييونجلا ةانقلا هاجتاب
 نميرمح لبج قرتخي اذفان اقفن وأ ةانق لودجلا حبصي ةطقنلا كلت يفو هسمن

 وا ىرسيلا ةفضلا ىلع عقت قباسلا يف تناك رهنلا نم ئىنميلا ةفضلا ىلع ءويلا ةعقاولا ةيلاعلا لالتلا نم اريثك ناو ؛ (طابرلزق) ةيدعسلاو ءالولج نيب رهنلا نم يلاحلا اهعقوم يلامش يرجت ام .نمز يف تناك ىلايد عورف نم رثكا وأ ادحاو نأ ىلا ةيوجلا ريواصتلا ةسارد ريشت (؟48)
 نمز لظ كلذبو 4 اهترايز ناكمالاب نكي مل هنا ريف . ةيقرشلا
 : فورعم ريغ اهناطيتس أ
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 ةديحولا ةلدالا نوكت ةانقلا اهنيب ترفح ىتلا ةبرخملا ةيناوطسالا اهسسا

عو + ةينقتلا هذه نم ةدافتسالا تمن ثيح ىلايد ةقطنم ىف
 حوفسلا فحل دن

 ةيناساس ةنيدم زربت ةانق لودجلا اهيف مبصي ىتلا نيرمح ليجل ةيلامشلا

نع رثك أ ةعلطسأا اهل وصا ىلع ةيقابلا ةمظتنملا ةماعلا اهطوطخ لدن 210 ةريك
 ام

 ىرقو اندم نأ يف « كشال اممو ٠ ةئيطي ةيعيبط ومن ةيلمعل ةجينت اهنأ ىلع لدت
لهسلا يف « لقالا ىلع ةريصق ةرتفل تدجو ىرخأ

 اهمدخت' تنأ يبوسرلا 

 هيلمع يف عسوتلاب حمسيال تقولا نا ولو نيرمح لبج يبونج ةعقاولا ةانقلا

ا هذه لمشيل هذه حسملا
 ء ةقطنمل

 وه ةرتفلا هذه لالخ هفيثك ةروصي ةريغصلا ةقطنملا هذه رامثتسا نا

 دندجلا هير طمت وه ميلقالا اذهل ةيسنلاب مهألا نكلو 4 ىلابد ةقطنل مهم رمأ

 ةانقلاو لودجحلا فلتخيو « عساو قاطن ىلع اططخم ناك دلا ةناطخماو

 لب بسحف امهئاشنا ةفلك مظع يف ال امهقبس امع يرلا ةقيرط يف ناديدجلا

 صضيقن ىلعو ٠ امهمادختسا نم ةدافتسالا لبق كلذ زاجنا ىلا ةجاحلا ىف

 دي هرب هقيقحت نكسب يذلا «يبوسرلا لهسلا نم ةانقلا لوط نم

 نا ىلا اليلق الا يرلايف مهاسي نكيمل ماظنلا اذه ناف «ةريغصلاتادادتمالا م

 ةعارزلا نيسحتل دهجلا اذه لثم نأ ودبيو «نيرمح ليج ءاروام ىلا هلامكا 1

 ةديدج يضارأحتفل ةلودلا لمعنم وه امناو اصلاخايلحم ادهج نوكينا نكسال

 رهظي ديكاتلاب كلذ ناف « كلاذك رمالا ناك اذاو ٠ ةيكلملا ةنيزخلا باسح ىلع

 ريثوتب ةرشابم هتافالم نكمي لفسالا ىلايد ضوحل ةيعارزلا يضارالا صقن نا

 مظعم نا ىلع اضيا لدي اذه ناف « راصتخابو ٠ ةليلق تاقفتب رهنلا هام

 دحاو نآ يف عرزت تناك لفسالا ىلايد ميلقا يف يرلل ةحلاصلا يضارالا

 نسم ةدودحم ةدم ًاروب يضارالا كرت ىلع دمتعي ليدن ماظن ىلا ادانتسا )

 ةمساح ريغ ةشقانملا هذه تناك امبرو ٠ لقالا ىلع ةرتفلا هذه ضعب ( نمزلا
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 بئارضلا تادراو عم تان راقملاو عضاوملا عيزوت ىلع ةدهتنمللا تاققانملا كلتك

 يف نكمأ هناي لئاقلا ضارتفالا رربت اعم ةثالثلا نأ ودبب نكلو « ةيمالسالا
 رتمولبك م٠٠ اهتحاسم ضرأ ةعارز لقالا ىلع ةرتفلا هذه نم تاقوالا ضعب
 ضرأ ةعارزلا اهيف لغشت ىتلا ةديحولا ةرملا يه هذهو ٠. ةرم لوال عبرم

 ٠ اهلمكأب ميلقالا

 ةيناساسلا ةرتفلاف ٠ عبطلاب ةريصق تارتفلا هذه لثم نوكت دقو
 ةيقولسلا ةدملا ردقب يأ « ةنس ةفامعبرا نم رشكا تدتما
 ةقاعتم نوكت دق رمعلا ةريصقلا تانطوتسملا ضعب نا ثيحب « ًاييرقت ةيئرفلا
 نمف « ةيثرفلاو ةيقولسلا ةرتفلل ةيسنلاب ناك امكو ٠ ةرصاعتم اهنوك نم رثكا
 ماكحلا ةسايس هلجعت تناك ناطيتسالا طامنا يف يدايتعالا عباتتلا نا لمتحملا
 ضمعب ىف ؛ هعبت دق ندملا ىف نكسلل ناكسلا هاركا نا رهظو كاذنا
 ندملا ناو دبالو ٠ ةديدج ةلالس لك دهع يف مهلقنت ةداعا « لقالا ىلع تالاحلا
 ةئنم لاقنتال ًادر تلقتنتا دق ةليبنلا ةقبطلا يدبا ىف تناك ىتلا تاعطاقملاو
 ةروثلا لالخ ةليسنلا ةقبطلا نم ريبك ددع كالهل ةجينت لب بسحف هلضفو طالبلا
 ظ عيراشمذيفنتل ةجيتت هناو دبأل كلذ نم رثكا ناكسلا عيزوت ةداعا ناو ءةيكدزملا
 تاحالصالا ةجينت عساو قاطن ىلع تاونق قش ناكمالاب حبصا ذا ٠ ةديدج
 زفاحلا نا ؛ ضرتفت نا انلو ه ةيناساسلا بئارضلا ىلع تأرط ىتلا ةرخآتملا

 كسامتي طبتري اهنع حوزنلاو تانطوتسملا نوكتلل ةيدايتعالا ريغ ةعرسلا هذهل
 ٠ ةلودلا ةرطيس ىوق لالحمضاو

 يتلا ةدملا رصق دكر رابتعالا رظنب قئاقحلا هذه عيمجب ذخالا نا
 ةلدالا يفنبال اذه نا الا ١ يناساسلا مكحلا تحت العف ةعارزلا اهيف ترمتسا
 ىناع ىلوأ صنقن دوجو لقالا ىلع نايحألا ضعب يف كانه نا ىلا ريشت يتلا
 اند حابب ناق « ىرخا ةمهج نمو + هخيرات يف ةرم لوأل ميلقالا هنم
 هدحو ىلايد هايم ةطساوب اهير نكمي يتلا ةحاسملا فعض ن”وكت عبرم رتموليك
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سح نمو ٠ كلذ زاجنا نكمأ فيك ىشقان نا انل ديال « اذل ٠ اسرقت
 ظحلا ن

 « لقالا ىلع نمزلا كلذ يف © تاونقلا ةكبشل ةسيئرلا رصانعلا عيمج ناف

 حمس اذهو ه (ةيروتنكلا) فافكلا طوطخ لالخ نم حوضوب اهعبتت نكمي

 ٠ ةقثلاو لامكلا نم ءيشب لاؤسلا اذه ىلع ةباجالاب

 تاونق ءاشناب ةصاخ ةروصي ناقلعتي ةظحالملب ناردج نالاثم كانهو

 ٠ ةرتفلا هذه ىتح امهخيرات عبتت نكمي نيرمح ليج بونج عساو قاطن ىلع

 هاجتاب يرجي و ىلايد نم نميالا بناجلا ىلع نيرمح جيجقا فحل دنع لوالا أدبي

لا ىلعو ؛ (ه لكسشلا رظنا) ًابيرقت يلاحلا رهنلا ىرجم يأ « يبرغلا بونجلا
 مغر

تثدح ىتلا ىلايد تاجرعتو جاجف ةرثكب العف فلت دق هنا نم
 هتاف 4 دعب اميف 

 * ضرالاو ةيوجلا روصلا ىلع هفتك نم ةلزعنم ءازجا عبنت نآلا ىتح نكس
الوأ برغلا ىلا ةيوقع يلامش ةانقلا هجتن مث نمو

 *هيناث يبرغلا بونجلا ىلا مث 

 برغلا ىلا عقي ناك يذلا ) ةلجد رهنل يلاحلا ىرجملا ريعت تناك اهنأ رهظو

 ٠ اربكع وأ روباش جرزي يحاوض يف عورف ةدعب يهتنتو ( نآلا هعقوم نم

 ناك ةقالعلا تاذ ةريغصلا اهتانطوتسم لك عم ةانقلا هذه ءاشنا نا رهظ

 امكو ٠ اريكع (؟07+ ب ؟41) لوالا روباش ةتيدم دسفت يف ًاسيئر ًارصنع

 قاطن ىلع انه ىرن انئاف « نيرمح لبج لامش ديدجلا طمنلل ةبسنلاب لاحلا يه
 تاونقلاو ةديدجلا ندملا هيف لماعتت ماظنل اهجوم ايزكرم اذيفنتو اطيطخن' عسوأ

 درتال يناساسلا مكحلا خب ران نم ىقبت اميف « ةراشالا نا ةظحالم فيرطلا نمو

 ربتمي ناك يرلا هايم نم يفكيام ريفوت نا رهظو ه 20 ندملا ءاشنا ىلا الا

 ٠ همسأ لمحت ةديدج ةئيدم سيسأت دنع مكاحلا تايلوركسم نم اءوح امئاد

 ©« يورسكلا توكلا وأ يورسكلا لوطاقلاب فورعملا وه يناثلا لاثملاو

 ةلماش ةطخ نم اءزح تناك اضيا ةدناسلا ىرقلا نا ادح لمتحملا نم (؟9)

ت ةكبشلا هذه نم يبرغلا فصنلا نال سردت مل اهنا ريغ
 قاطن حجراخ عق

 ٠ حتما

 .٠ مهإ!ل ص 181/41 هكدلو (*.)



 اذه د”وز دقف + ةنمزملا هاملا صقن ةلكشم لح يذلا ريبكلا يذغملا رهنلا وهو

 ءارماس ةنيدم يحاوض نم ًآثدتبم ةلجد نم اهلقني ةيفاضا هايمب ىلايد رهن
 ؛مئارلا يسدنهلا زاجنالا اذهل حطسلا ليصافت ضعب حضون نا لبقو « ةرخآتملا
 ًاقتح برغلا نمو ٠ هزاجناب تطاحا ىتلا فورظلا نع زجوم ءاطعا نسحب
 ماكحلا دحأ ىلا هتبسن وا هءاشنا تق نقابة رضا ةكفو هعيتال نا
 رابخالا ىف كشلل لوقعم ببس دجويال هناف « ناك امفيكو ٠ نييناساسلا
 603 توقا اهركذ ىلا 6 قوسموكاي كلذ: ىلا رانا ابك + ةيلاتلا ةيمالسالا
 . ( موالاة ب ا ) لوالا ناورشونا ىرسك ىلا هتبسن 9 ينيورقلاو
 1 مايقلل ةيلاملا كلملا اذه تاناكما ىلا هل ةحفص هالعأ ) اقباس ريشا دقو

 نا املاطو ٠ يعارزلا داصتقالا روطتب ماعلا همامتها كلذكو عيراشملا هذه
 ناو « لوالا روباش اهأشنا يتلا روباس جرزي ىلا ةانقلا عطقيو ربعي لوطاقلا
 هخبرانت عاجرا ناف « ريبك فتك نيوكتل يفكت ةليوط ةدم لظ همادختسا
 ناورشونا ىرسك نا مث ٠ آبيرقت حيحص خيرات ديكأتلاب وه ىرسك رصع ىلا
 طسوالاو ىلعالاز اورهنلا ةامسملا ةبرادالاتاعطاقملاسسأ دجوأ يذلاوه لوالا
 لوطاقلا هيذْمي يذلا ميظعلا ناورهنلا ةانق ماظن ركذ لوآ نا ٠ لفسالاو
 هيمور ةنيدمل ىرسك سيسأت اضيا ركذي يذلا ٠ ©520 يربطلا خيرات يف ءاج
 ةلاح ىطعي كلذبو ٠ نيقباسلا ةيروسلا ةيكاطنا ناكس ىلا ةبسن نئئادملا
 ءةنيدملا سيسأتا اممتم اءزج ربتع, ةانقلا قش ناب نيمو روباش جرزبل ةنزاوم
 لالخ ناورهنلا فافض ىلع كلذ لياقيام ةرشابم ةروصب هركذ ناف « اريخاو

 يف ءاورالا ةعارزو ةحولملا » نسي وكاب همجرت اما يفارعجلا مجعملا ”5)
 ةيساسالا جئاتنلا نع ريرقت .. ىلايد ضوحل يراثالا عورشملا . «ميدقلا
 .//, ص دادغب : ةبتاكلا ةلالا ىلع عوبطم ( 1168 ناريزح ر 1161/ ناريزح

 سشبأ ةمجرت تاق ولخملا بئاجع : ينيوزقلا دومحم نب دمحم نب ايركز (؟؟)
 . 3176 ص 14858 جزبيل

 . 1994 ص 141/6 هكدلون (95)



 دعب امدختسم نكي مل لوطاقلا نا دكتي ©"4) رشامملا هفلخل ريصقلا مكحلا

 ليصافت درت امك ٠ لوطاقلا نم ىلعالا مسقلا (, لكش) ةطراخلا رهظت

 نب او ىف ًاناحا ةضماغلاو ةدقعملا يسدنهلا لمعلا اذه صئاصخت

 هلماكب لوالا (ناورهنلا) لوطاقلا رهنل فصو انيدل نوكي نا انظح نسح نمو
 هةيناسأسلا ةرتفلا يف لوألا هرمفح خيرات نم انرق رشع ةثالث نم برقيام دعب

 ةدملا نا ذا ٠ ؟320نآلا ابرخ رهظ هنا نم مغرلاب هططخم جاتنتسا نكميو

 ىلوالا ةجردلاب ىنعت ةسارد ةيناديم ةساردل اهصيصخت نكمأ ىتلا ةريصقلا

 نع ةيفاضا تامولعم ىلع لوصحلل ةيفاك نكت مل « ةيلصالا ىلايد ةقطنمب

 تاطقتلملا ةصالخب يفتكت نا انيلع ناك اذلو «لوطاقلا لخادم عباتتو ميمصت

 ةقانملا

 فرعتام ىلع الصا قلط ه رهظ امك «يورسكلا لوطاقلا» مسا ناك

 ءارماس يف ريخالا لكوتملا رصق لامش ةلجد نم ذخنأي يذلا يزازرلا رهنب ؟يلاح
 عيظعلا رهنل ةينيرغلا ةقطنملا ربع ةرشابم يقرشلا بونجلا وحن هارحم هجتنو

 ةيعولضلا لت بونج اذه لصتيو ٠ ةبوقعب بونج ىلايد رهنب هئاقتلا ةطقن ىلا

 هلخدم نم ًاقرش يرحب « ًامجح ربكا ىتح وأ ؛ براقم مجح يذ عرفب (850)

 ؛ ريخآلا عرفلاو ٠ ءارماس يبونج ًآريبك ؟ءانحنا رهنلا ءانحنا لامش ةلجد ىلع

 . 51/1 ص كلذك (؟91)

 يف زنوج سكايف سميح نادنموقلا اهب ماق ةلحر ةصق : زنوح سكليف (؟*ه)

 نم تاراتخم . ناورهنلا رهنل ميدقلا ىرجملا ريرقت ضرغل 184/4 ليربا
 دليف زره ؛ ا١ملهال ةثسس ( 176 ب9 ## 4 عب مقر ىابموب ةموكح تالحس
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 .خحاوعم هنن يلاوح نويباأريس نأ هنود دادعبو قارعلا افصو ٠ منا رشسيل هر

 تاسارد نأ ريق /. ب 550 ص 14465 ةيكلملا ةيويسالا ةيعمجلا ةلحم !

 ددع ىف ءاطخا ا و م نبأ هركذام يف نأ ءالجب رهظت ةيططخلا دليف زره

 لبق درخ 4 عادا /1:6 155. كليف زرهو:ةراسإ ةصاخلا .ليصافعلا نسا :
 | 0 ظ . الا الا ص

 كو



 نسم ديحولا وه «يدوهيلا رهن» نويباريس نبا هيمس يذلا وه هلا رهظو
 نمض هلاخدا نا ودبيو ريبك دح ىلا ايقاب لظ ثالثلا ةريغصلا ليطاوقلا نيب
 ىلع ةركبملا ةيمالسالاو ةيئاساسلا ةينبالا ّيراوت هدكوتت ةيلصالا تاءاشنالا

 «نوسارس نبأ دنع ين ومأللا وه ناث لخدم هرودب يدوهيلا رهنلو ٠ هفافض لوط

 0 لامشلا وحن هنلك رحب ىلعالا هءزج هلجد عطق نبك عرف وهو

 ٠ ًامامت «ثالثلا ةريغصلا ليطاوقلا» نيب نم ثلاثلا لوطاقلا ىفتخا

 ارادحتا ةردحلا ا ةديومتلا ىقارألا قاعطتم نيذللا نيوخالا قل ولاقلا اكذاخو
 ناف « ءارماس اهيلع موقت يذلا ثلاثلا يجولويجلا نمزلا صيصر ايجيردت

 بونجلا ىلا يبوسرلا لهسلا نم ايلعلا ةياهنلا ربع يرحب «دنجلا وبا» لوطاق
 داسخالا انا ده 097 نييشرلا نراه ىلا ود شو داتا ك3 ىف

 ريسثت ةياور اهركذت ىرسك ىلا يلصالا لوطاقلا ءانب بسنت يتلا ةيمالسالا
 ىلع نيس ناك اير وطاقلا نا رمش اذا هايس ةقطنلا نف ةيانعي ها ىلا
 كيسا ها ينال ةيعلا اكل: باستا نا" لوب انيرقث هادو .كنع غادي هع
 ى 540 ةحضاو

 هيوستن مايقلا مدعو « لوطاقلا ءازجأ نم ريثك يف بيقنتلا مدعل ًارظنو

 بعصلا نم هناف ؛ هعاق لوط ىلع تافاسم ىلع ةروفحملا تاسجملا نيب ةقيقد

 ءىدابم نم دمتسيام ءوض ىفو ٠ ةيدغتلا لاتق فيرصت ةيمك ديدحت
 ةقالع نم اهل امل ةبسانم ةيلاتلا تاظحالملا ناف « ةرصاعملا تاونقلا ميمصت
 : هأرجمب

 . قيلعت ؟!؟ ص 14886 جنارتسيل (0)
 نبتت وتم: ىورسكلا لرطاتلا نادت لوقت :ثتبع نلفووم: ةساركب رظلا كلوب :(علل

 ديلا نبأ ل رطاسق ,ناف 4 قيتاساتبلا موت ئف تناك فلا ةانقلا نيمفت
 مصتعملا راتتحا امدنعو ينومأللا لوطاقلا رفح نومأللا ن أو 6 ديسشث رلأ هرعج

 نم ركالا عزجلا نأ ريغ © لوطاقلا برق اهلعح اهدمش عل ةشدملل انأكم

 دسبو عميظعلاب لصتت رهنأ هنم عرفتت تاكو 6 لك ونملا لمع.نمجناك لزطاقلا
 . ( 7ك ص 55١1/م دليفزره) ٠ نب رمح لبصح دنع هأشنأ
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 يلاوح تناك اهناب [ لوطاقلا يأ ] يذغملا ةقاط ردقت يلاحلا ضرعلا نم

 تابلطتملا نع ةريبك ةدايز ديزت ةيمكلا هذهو ةين الأب نماو م ل و

 كلذ ناف مك/مس ٠ يلاوح غلب يذلا رادحنالا ناف لاح لك ىلعو « ةبرهاظلا

 ناك اذاو « ةيناثلاب مسء+ ه٠ يأ ءةعسلا هذهب ةانق ةجاح براق

 يدغم ىطخت دق هين اثلاب نا غلبب هيبقنت مت يذلا مسقلا نم فرصتلا

 ىلع رثكأ ةلدأ كانه نوكتسف مكر/مس ١١ رادحتاب ةليوط تارتفل ناورهتلا

 2590 هيئثتو هرفح

 طوقس نم تاونس عضب دعب هزاجنا مت دق ريبكلا يذغملا لانقلا ناك اذا

 لالخ ديج لكشي تمت دق هتمادا نكت مل اداو م 0 يف) ةيروسلا ةيكاطنا

 زموربا ىرسك ةافو دعب ةماع هروصب ةداقلا بايغ ىف بارطضالا تاوئس

 دامزلا نم نرق نع لقت ةدم لالخ هنأاب روصتت نأ 50 0 يف) يناثلا

 نم يبونجلا مسقلا يف ةيناساسلا تانطوتسملل هايملا يف ةريبك ةدايز ترفوت

 لصفلا عوضوم نوكيسف « ةيمالسالا دوهعلا يف اهرود امأ ٠ ىلايد ةقطنم

 ٠ ىلاتلا

 لصت دق عرزت تناك يتلا ضرالا ةحاسم نا ىلا ًاقباس انرشا نا دعبو

 نم مسق نابا احيس اههايم يرجت تاونق ىلع ادامتعا ؟مك م٠٠ ىلا انايحا

 نكمي يتلا ةحاسملا فحض ردقب ناك ىصقالا دحلا اذه ناو « ةيناساسلا ةرتفلا

 لبقتسم ربدقت جتنتسب نا نكسي هناف « ابيرقت يرلا هايم اهل رفوي نا ىلايد رهنل
 اهردق ةحاسم يرل ةلمتحملا تابلطتملا نم دعي يذلا لوطاقلا ىف نايرج ىصقأ

 رتسم لك ناب نيبت <40 ىلايد لوهس يف ةيلاحلا ميماصتلا ناو ٠ أك غ٠

 أيد ضرالا نم ةحاسم يرل يفكي ةيئاثلا يف لانقلا يف يرجب ءاملا نم بعكم

 ٠ ل1 ص ١168 نوسبوكاج .ن هسبتقا : ليئيب بو .م .اب (؟99)

 ةيرتلا : لفسالا ىلايد ريوطت : رامعالا سلحم : ةيقارعلا ةموكحلا (؟.)

 ندنل . ةلجد طساوأو ىلايد عيراشم . فيرصتلا ؛ ىرلا © ةعارزلا

 ١16/8 ٠ هاكرشو كلانودكام .م رسلا

 ؟



 ذخأ ام اذاو ٠ نيتاسبلا نم ؟مك ١١ ير وأ ؟مك ه١ 14٠ نم حوارتت ًايلقح

 ؛ ةيناثلا يف عبرم رتم لكل ؟مك ٠ يلاوحل ةعارزلا نم نيعونلا نيذه لدعم
 ٠ ةيناثلا يف بعكم رتم ١١٠١ وه هغلس يذلا ىصقالا فرصتلا نوكسسف

 ٠ يرلا هايل ىلايد رهن ةجاح لامكال تمدختسا هايملا نم ةيمكلا هذه لعلو

 ناورهنلا لوطاقلا ماظن ةياهن نم يقبتملا ضيفلا ضعب نوكد دق عبطلابو

 ءوض ىفو ٠ ةحالملل لانقلا ةيحالص ىلع ةظفاحملل هيف ابوغرم ةلجد ىف
 دا: نسبهم هابل تاجات هوب ىذقلا لابقلا عاق نس ةقتفانلا ضاراعمالا
 تناك ةجاحلا ناف ىرخا ةرامعبو « نينثالا ةمدخ ناك لوطاقلا نم ضرغعلا

 ٠ ةلماكلا ةممصملا ةعسلا نم ءزجح ىلا

 قبس ىرخا ةلكشم ريش. يلاحلا ميظعلا رهن ىرجم ربع لوطاقلا رورم نا
 ناف « ةنسلا مايأ مظعم يف مهم ريغ هنايرج نأ نم مغرلا ىلعو ٠ اهيلا حيملتلا
 قلمع دق هنا كلذ ىلا فاضي ٠ ادج ارمدم اناضيف انايحأ ضيفي ميظعلا رهن

 ٠هامهعطقي نا لوطاقلا ىلع ناك « ةعساو ةينيرغ ةحورم ىف هعاق
 ةريبك لامعأ ىلا جاتحي ةيلاحلا فورظلا يف ةلجد ىلا روبعلا ناف اذل
 ٠ يونس ليوحتلاو عطقلل ةضرع نوكيسو

 لامعأب مايقلا لالخ نم ةرشابم ةروصب ةلكشملا هذه ثحب نكمي كلذك
 ةرتفل لالخ فورظلا ناب داقتعالا ىلاعفدت ةعنقم ًابابسأ كانه نكلو ه عالطتسا
 ناكملا يفف ٠.ةيلاحلا فورظلا هيلع لدت دق امم ًاريثأت لقأ تناك ةيئاساسلا
 لالخ قرشلا ىلاو لامشلا ىلا ةلجد رهن نم رواجحملا مسقلا لوحت نا « لوالا
 يلاؤح ميظعلا رهن ىرجم رصق ( 500 ةحفص هاندا رظنا ) رشع ثلاثلا نرقلا

 هبصم نيب عافترالا يف هسفت فالتخالا ىلع ظفاح امنيب « كا ول
 رادحنالا ةدايزب رسفي نا نكمي لفسالا عاقلا رفح ناف اذل ٠ هردصمو
 ميلظعلا رهن تاناضيف تاريثأت ناف اذلو ؛ ةيناساسلا ةرتفلا دعب هذختا يذلا

 ٠ تاقوالا كلت ىف تلق دق كلذل اعبت لوطاقلا ريعم ىلع ةحساكلاو ةرمدملا

"0 



 ءميدقلاميظعلا دنب رهن نم ىذغتت يتلا ةيعاعشلا تاونقلا ةكبش نا  ايناث

 ظحال امك « تناك (/) لكشلا يف اهتاياهن نم ريثكلا ةدهاشم نكسي يتلا

 ىمسملا قياسلا دسلا ناو < ىرحملا كلذ هايم فيرصت' ىلع دعاست « زنوج

 نا اميو ٠ اهيف مكحتلاو 207 تاناضيفلا ىلع سيمر ريثأت هل ناك مسالا اذهب

 ةرتفلا ىلا اهتبسن ناف اذل ةقطنملا هذه يف دعب منت مل تاونقلاو عضاوملا ةسارد

 أرمأ دعتال طقف ةيمالسالا ةرتفلل « 49 دليضزره دكرُي امك وأ « ةناساسلا
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 هارجملرسياإلا بناجلانم عرفتي ميظعلا رهن نمقباس ليدب عرف كانهو « ثلاث

 يلامش يلاحلا صلاخلا لودجب يقتل نيعرف ىلا ةيناث عرفتي نا دعبو يلاحلا

 امك « ةرواجملا عضاوملا ةسارد نم فورعم ريغ عرفلا اذه رمع نا ٠ ةيوقعي

 اهنم ًاءزج وا اهلماكت ميظعلا هايم لمحبي ناك اذا اميف حضاولا ريغ نم هنا

 ؛« ىلايد ةقطنم يف راهنالا طامنال عساولا عبانتلا لاثمل ةبسنلاب اما ء طقف

 ةهروصب ههايم عيزوتب حمست ثيحب عورف ةدع لصالا يف ميظعلل ناك دقف
 كورتملا عرفلا ناك (1ه05) سنوج مايأ يفو ٠ ةيبوسرلا ةحورملا ىلع ةعساو

 اك يتلا ةيرادالا ةيسابعلا ةعطاقملاب ركذي امم ؟؟2«ناذار رهن» مساب فرعي

 ااا

 ) )54١ص املهال رثوح سكليف 15١ .
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 لصو اذا « لوقحلا يوريو ةينيمرأ لابج نم عبني» هنا ركذو ( ؟ سباس)

 اه 195 ملاعلا دودح) «رثآ هنم قس مل (اروبكع اهيتكد وهو) أربكع ةنيدم

 .اف يشن 11597 ندنل !١ بج ءو .ج .ى ىركذ ةلسلس .م185

 «ميظعلا قباطي هنأ ودبي» سباس رهن نأ يكسرونيم ظحالبو . يكسرونيم

 بونج يف كوكرك برق نم امناو ةينيمرأ نم عبنيال ريخالا نا مغر
 يف ةلكشلاك يه انه ةلكشملاو 6 (؟18 ص 19117 يكسرونيم) ناتسدرك
 © ميظعلا نم ايندلا ءازجالا ربع لوطاقلا ىرحم نع ةرفوتملا تامولعملا ةلاح

 . لوطاقلا روبع ىلا ةراشأ هيف تسيل فصولا اذه ناف

 . كعب امف 71 ص 95١1م دليفزره (؟؟)

 طيطشلا مويلا ىمس وهو ؛ 15١ ص 1451! زنوج سكليف سميج (9)
 . ماعلا كوكرك  دادغب قيرطل امامت انزاوم يرجيو

 ؟ 01/



 , © ناذار مساب فرعت

 لوطاقلا ىلا رمي ناك ميظعلا رهن ءام ضئاف نم ًاءزج نا رهظ, « راصتخابو

 ةطاسموب عزوتي دق ءزجلا كلذ ىتح هئاو ء ةيناساسلا ةرتنفلا ءانثا.ةرشابم
 تناك تاونقلاعاضوأ ناف «لاح ةيأ ىلعو هةسطاغدادس ةطساوب مظنبو اوك

 هده لثم يفو ٠ دعب اميف ةلجد رهن ريغتل ةحيتن نآلا هيلع يه امم ًاريمدت لقأ
 لامعا نود ةيبوسرلا ميظعلا ةحورم ربعي ناك لوطاقلا ناب ضرتفي لاوحالا
 ناب |داهتعا 2 نرطاقلا ناكناج ناك امور ةميم ل وعع راطخا وأ ةيليصف

 ناضيف ايلصف اهب يتب يتلا ىمطلا نم ةريبك تايمك لقن هنكمي ناك « هرايت مجح
 ٠ عساو قاطن ىلع بساورلا نم ريهطت لامعأ ىلا ةجاح نود ميظعلا

 ءىطاش ىلا نمدالا ءىطاشلا نم لوطاقلا هايم لقن مت دق ناك هنا ودبيو
 يبونج ءاقتلالا ةطقن دنعو ٠ اساسأ هياشتم بولساب رسيالا ىلايد  ارمات رهن

 ؛ نانثالا لصتي « ةيوجلا ةيفارغوتوفلا' روصلاب رهظت لازتال يتلاو « ةبوقعب
 نسم برقت ةفاسمل ابونح يرجي مث « ودبيام ىلع ةلخادتم ةرطيس لامعا نودب
 اده لوط ىلع نمدالا ءىطاشلا ىلع ةيعرفلا تاونقلا نم ددع كانهو , مك نو

 ( اهلامشو ةرطنقلا نم برقلاب ةعقاولا ؛ ناورهنلا ىلع ةبيرغلا جاحفلا نأ (؟5)

 . ىلكش رهظم ىه امناو ©« ةروطتم ةيلحم تاءاوتلا اهلاب اهريسفت نكمب ال
 اضيا ىرخالا نكامالا يف ةريبكلا ةيعرفلا تاوئقلا نم اددع نا ظحالتسو
 هنأب رسفب دق اذهو . ةسيئرلا ةانقلا ىلع ةداح تاءانحنا نم اهحايم ذخأت
 يهو © تاونقلا يف ىمطلا لوخد ديدحت لجأ نم» ةرصاعم ةططخم لامعأ

 ءاتحنالا جراخ دنع ةسيئرلا لامعالا عقاوم ددحت ةيدايتعا تاسرامم
 ىلا ليميو © ىصحلاو لامرلل لماحلا ىراجلا رهتلا هدنع ءىطس يذلا
 .ةيقارعلا ةموكحلا) « ايبسست فاص ءام ةانقلا يف ىفس كلذدبو ءانحنالا لخآاد

 ريسفت :نكمم توسرلا ليلقت نأ +( نض ؟ منعك 15 )6 نايغآلا نيلخم

 نم لالقالا تايلمع. لالخ تاوئقلا هذهل ةسيئرلا تاباهنلا نم تلقن يتلا

 ةميدقلا ناسنالا دوهجل راثالا عورأ نوكت لازتالو © ميدقلا يف بسرتلا
 . لفسالاو طسوالا ناورهنلا لوط ىلع مويلا ةيلاخلا قطانملا هذه يف

 5 هع



 ةتويعلا تاهت أي مدقالا ارمات فتك عطقت اهلك هده كفاك و » ىرحملا نم مسقلا

 ةقطنملا يهو ةلجد رهن لوط ىلع دتمن يتلا ةقطنملا ءاورال (؟4 ةحفص هالعا)

 اهني طبرت تناك عرفالا هذه ضعب لعلو ٠ دعب اميف دادغب اهيلع تينب ىتلا
 مظع نكلو « (ةطراخلا رظنا) ىلصألا ىرحملا ةازاومب يرحت ةيذغت تاونق

 مظعم نأ ىلع لدي ىصقالا يقرشلا هعاقتل حضاولا هتاينث طمنو ىرجملا ضرع

 اذه بونج ربعت تناك ىلايدب نآلا فرعي اممو لوطاقلا نم لك اهلمحي ىتلا هايملا
 ةرتفل ارخاو ىلع أض |قيطنت نوسأرس نبا ةياور نأ انضرتفا اذاو : ديحولا رهنلا

 ناك ام بحسنا امنيب « ( | "ه5  *هم] ةيلاحلا ةوفس ) ةريبكلا ناورهنلا

 ةدتمملا ةقطنملا يورت ةفصاوتم ةيعرف ةانقك نميالا هتطاش نم ىلابدب فرع

 يتلا هسيئرلا ةيدعملا ةانقلا تناكو . 2 يلاحلا لف سالا ىرجملا لوط ىلع

 ةشئادم بونج عقت يتلا ىه ناورهنلا ةانقب ةيمالسالا روصعلا ىف تفرع

 ٠ ةيوقعتو ةنئيدملا كلت نيب فورعم ارمات عقوم نا نيح ىف ٠ طقف ناورهنلا

 ةيذغملا ةانقلا نم ءزجلا كلذ وهف ىرسك ىلا همساب يسنب ىذلا لوطاقلا اما

 تاطقتلم عم لماك لكشب قباطتي اذه ناو + ةيوقعبو ءارماس نيب يرجي يذلا

 ةنيدمو ةبوقعب نيب يرجي يذلاو ارمات ىمسملا رهنلا ىرجم ناكو ٠ حسملا
 رنيسيط# ىلا ةحاحب ناك اميرو:# ىثرفلا رضعلا رخاوا ذتم ادوحوم ناورهتلا

 لحم ول دقو ) ٠ لوطاقلا ططخيم هيف عضو يذلا تقولا ىف هقيمعت وا هيساور

 ىف ةعقوتم تناك ناورهتلا بونج ةريبك ةروصب تاونقلا ع رعت ةكبش نا

 ٠ ( [ 554 ةحفص هالعا رظنا | ةيثرفلا ةرتفلا رخاوأ

 يف ناورهنلا ءىطاوش لوط ىلع هرارمتساو ناطيتسالا ةفاثكل ارظنو

 ىرجم صئاصخ نم ليلقلا الا زيمت نأ انئكمي ال هناف « ةرخآتملا تارتفلا
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 دسلا دعبو ٠ ةيناساسلا ةرتفلا ىلا بسنت صئاصخ ىهو ٠ (يتوص شسج نود

 , فاكسا لامش ًاريثك دعبي ال يذلا (/14) ةرطنقلا دنع مخضلا يناساسلا

 هاياقب نع يراثالا ىلايد ضوح عو رشم تايسقنت تفشك دقو ء امهم !ءانثتسا

 نم. اندكأت ام اذاو ٠ ةيلاتلا ةيمالسالا ةرتفلا نم اهلبلاقي ام تحت ةرئدنملا

 ىلعالا سطاغلا دسلا نوكي نا لمتحملا نمف «.ةقطنملا هذه ىف ءانبلا رارمتسا

 فلس. هل ناكو 7ناووبنلا ةنيددم بونجح دوج وم 00 هركذ يذلا

 + ًاضيأ ىناساس

 دفا لاورهتلا فار تسرب شح ةقابنل | ىذه شن يعل ويقننا دقو
 هركذي ًارثأ ىلعالا سطاغلا دسلا اذهل قبب مل هقوباط ىلع سانلا ذاوحتساذا ريغ
 سدراضتل اةسارد م ان قيقد لكش هعقوم كب دحت ناكمالاب ناف «ناك امهمو

 نمو + .نورضافملا ةلاخررلا نم انكلصو ىلا عرشاملا ةلدالاو ةنوحلا روضلاو
 ةينايباعلا ةعرألا تاويتتلا نمدختل :كرنلا هناكعلا نإ ةلكطشلا رضعلا
 5 (سا) ةرشام ةطقنلا هذه لامش ًادبث نوفسيط هاجتاب ىرجت ىتلا ةريمكلا

 ”الماكتم ًارود بعل دق مر نود عضوملا اذهيف اسطاغ ًادس 3 وش راعي

 ةرتفلا ذنم اهتريهظو اهيحاوضو ةمصاعلا ىلا اهقفدت ميظنتو هايملا ريفوت يف
 دنع ًايوحصم نكي مل سطاعلا دسلا نأ ؛ ىرخا ةهج نم ودسو + ةيناسأسلا

 كلذ ناو ٠ (؟90ءانيلا ةكدحلا ةيئاساسلا ةيعرفلا تاونقلا نم ةعومجمب ةرطنقلا
 هذه لالخ ايسسن رصقا ةرتفل امدختسم ناك لفسالا سطاعلا دسلا ناب ىحوب

 +.ىردلا ةلياتش تانيا هلا هتلذ ع ةكانلا نقي الو مقا هرعلا

 . 586 ص كتلاذك (؟5)
 ىلا ©« ناتسدرك ريع © زيربت نم ةلحر نع تاظحالم» ك .اه نوسنئور (؟0

 لوالا نيرشن يف تمت ؛ ناليجو موراتو ناجحنز ىلا مث ناميلس تخت بئارخ
 ةروشنم « ةمردقلا اناتايكا عقاوم نع تاركذم عم *« 1/8678 يناثلا نيرشقتو

 ةنس 201١--١58( ص .١١ م ندنل يف ةيكلملا ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم ىف
 ابنا :نض 3

 . ؟  ؟/5١1 ميدقلا قرشلا : نوفسيطو ايقولس : .م كيرتش

٠ 



 راشا دقو ءةانقلاب ةطبترم ىرخا تاءاشن كانه ؛ةسطاغلا دادسلاىلاةفاضاو

 0714 ة حفص رظن ا) روسحلاب لوالاناورشونتا ىرسك مامتهاىلا يربطلا

 كلذ ىلا فاضي ٠ 2؟؟480لقره ةلمح يف ناورهنلا دنع رسحلا اذه لثم زرسو

 ىلع ةرطنقلا دنع سطاغلا دسلا راوج يف تاونقلا اياقب ةدهاشم ًانايحا نكمي هنا

 هذه تديش دقو + ناورهنلا ىرجم لوط ىلع اميرو فاكسا بونجو لقالا

 ٠ءيناساس عون نم هنا ىلع هتاسايق لدت يذلا روخفملا رجآلا نم ةقدب روسحلا

 «ةرطنقلا دنع لفسالا سطاغلا دسلاى لا نعو اهنع لماك ريرقت دادعانآالا يرجيو

 هذصه ىتح هنأ ريغ هاب ب ©. نيلكشلا ىف ةدرفنم ةلثمأ ىلا ريشا دقو

 ماظنل لوالا ناورشونا ىرسك لامكا نا حضاولا نم لعجت ةزجوملا تاظحالملا

 ءادج ةليوط ةريبك ةيذغم ةانق ءاشنا درحم نم رثكا نمضت دق ميظعلا ناورهنلا

 زييمت, نكمي ذا ءةبعشتملاةيوناثلا تايلمعلانم ةلسلس كلذ ىلا ةفاضالمش دقف

 عم ةلماكتم ءازجا اهرايتعاو ةسطاغلا دادسلاو ةيعرفلا تاونقلاو روسحلا

 هأيملا ىف نمزملا صقتنلل الح ريخالا يف تحاتأ ةريبك عيراستم

 يبونجلا ناورهتلا بصم دعيو ٠ ميلقالا يف ةديازتملا هتلكشمو

 ةلكشم « ةيلاتلا ةنمزالاو ةيناساسلا ةرتفلا لالخ ةلجد ىف

 كيقأل اهو ما ايم ايت ةسقناق تت ناو اناا ةيبقاق سنو ارش

 ةئيطب ةروصب هلجد ىرجم ريغت نم مجان ةبوعصلا هذه نم امسق نا وه هيف

 اهلعلو ٠ هقباس تارتف ةدع لالخ اهانعبتت ةيلمع يهو « برغلا وحن ةرمتسم
 ىرخالا ةعيرسلا تالدبتلا ناف كلذ ىلا ةفاضا ٠ مويلا ىتح ةرمتسم لارنال

 عضوم يف ًايبسن ةرركتم تاحالصا تمزلتسا اهناو دبال رهنلا تاينث طمن يف

 «لوطاقلا نم ةرستتملا هايملا ةيمك ىلع ادامتعاو . ناورهنلا تابصم وا هصم

 ىرجم وأ اريبك ىرجم امأ : نيرمأ دحا تناك ناو دبال ناورهتلا بمئانذ ناف

 ٠ هارحم لوط ىلع يرلا ضارغا ةيبلثل ةيمها هل دعت مل يذلا دحلا ىلإ صلقت

 . ٠١ ص 56١.ه جنارتسيل (؟)
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 « ةلجدب ةرشابم لصتت ةريبكلا ىنميلا ةفضلا عرفا نم ريثكلا نا ؛ عقاولاو

 ىلع ءاقيالا قيرط نع اهناعيق يف نيررغلا مك ارنا نم للقنتو فيرصتلا ىلع نيعت

 ٠ ًايبسن نييك قفدت

 ناورهنلا بئانذ ىف ةرفوتم ةدايز ةبا لالغتسال ةلواحم كانه تناك انفاوو

 رهنلا يزاوت « ةلجدب هئاقتلا لامش ىرسيلا ةفضلا ىلع ةديدج عرفا ءاشناب
 ةلماك ةلسلس ءاشنا ىلع لدتسو ٠ كلذ نم بونجلا ىلا هيف لوخدلل دوعتو

 ريخآلا ناورهنلا بصم عضت ىتلا ةيمالسالا رابخألا نم عسوتلا اذه ةلثمأ نم

 يقرش بونج ًارتم وليك نيعبرا يلاوح ) توكلا بونج ةديعب ةفاسم ىلع
 ىلع رهظت ىتلا ةميدقلا يرلا تاونق فاتكأ نم كلذكو 2637( حسملا دودح

 عرفألا هذه اق لاح لك ىلعو + طسوالا ميلقالا لثمت يتلا ةثدحلا طئارخلا

 ٠ اهيلا ىرجت ةيفاضا هايم ىلع ةريبك ةجرد ىلا تدمتعا دق نوكت ناو ديال

 ةعطقتم ةريغص لوادج نم وا ةخيسصلا روه تابصم دحا نم كلذ نوكي دقف

 اهدامتعا نم رثكأ يقرشلا لامسثلا يف ةعقاولا ةيناريالا تاعفت را "فحل لصت

 « ناورهنلا  لوطاقلا ةانق ةطاسوب اهيلع لصحب ىتلا ىلايد وأ ةلجد هايم ىلع

 عقلا راهن نق ةليككلا ىكانلا هد تر وطنه قا ىلاق دال ادم لك ىلع
 > ضارغال ًاقفو « ناورهنلا ماظن دعبو ٠ نالا دحل فورعم ريغ رمأ وهف ةيناساسلا

 لوط طخ دنع ةيلاحلا ةسيئرلا هتانق راثآ يفتخت امدنع ًايهتنم « ةساردلا هذه

 ش ْ 00 آس رقت ة:هو !ه

 يعم ناك قابلا دانكا صن هني نم ىورتكلا لواناتلا ههنا
 وهو « ىلايد ضوح نم يبونجلا .مسقلا يف احوضو رثكا رهظ .نا متحملا

 فحل دنع ىلايد هايم ردصم نع ًادج ًاديعب عقب ال ميلقا
 اميرو ٠ يرضح ومن مظعاب زيمت هنا لب بسحف نيرمح جيجفا
 يسع نة رتقابم نيف ة رويس مف ضوحلا نم يلامشلا مسقلا دافتسا

 . 88/5 © 15؟. دليقزرهو هراس (؟5ز)
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 لب تالذو نك | يعي لوطا ةرتف ةيبضارأ يزل لقعش قازووتلا دام عنك

 هنأ ىلا ةراشالا نم دبال ٠ هسفن تقولا يفو + ةلجدي ناورمنلا طبر متن نا

 هايملا كالهتسا ىلع ةفرشملا ةيزكرملا ةيطارقوريبلا ةرادالا نع ةلدالا انصقنت

 ميلاقإلاو تاونقلا نيب يا نيف ويم ناك اهدوحو ناو دبال يتلا

 ٠ ةفلتخملا ةسيعرلا

 ل ير يفاخوم ىلا ةيقابلا ةيئاساسلا رداصملا يق تاراشا هدرز ل

 عرفال تاونق لكاس دنع ةليلقلا رطانقلا باويأ نا رهظو « ةلودلا 527

 ا يراثألا 00 ضوح عورشم اهرهظا يتلا ةسالسالاو ةيتاساسلا

 نأ ىلع لدم اذنه ٠ اهدسل ةيكيناكيم ةليسو رفوتال ةقيرط تممص دق

 ء ىزكرم ريغو يرطف ماظن فو ةداع متي ناك هايملا كالهتسا ىلع ؛ ةرطيسلا

  ضارغأ ىف همادختسال ءاملا فيرصت تاقوأ ددحت تاميلعت كلذ نمضت امبرو

 تاونقلا لك يف ه هأيملا' ىوتسم ظفح ىلع لمعت تناك نيح يف العف يرلا

 م ليصاحم ومشي حمست رهنلا هايم يزاوت تايمك ريفوتو ةيعرفلاو ةسيئرلا

 ٠+ ءاتشلا

 نسم لانفلا ص20 انهو

 ءوض.يف تاونقلا.ةكبش يف كلذ نع جنت ريغت يأ راهظا نكميال هناف « ضوحلا

 ةلبوط ةرد رتل كلذ دعب ةلطاع تلظ زورلا ةانق نا فورعملا نمو ٠ حسملا جئانت

ا :ايعافد اطخ يناثلا زيوربا ىرسك مكح ةياهن يف اهذختا لقره نا ذا
 ايطابشح ايتح

 ا احم ا '” درحتسد ىلع يقرشلا لامشلا نم همدقت دنع

 ًاحوتفم لاجملا كرتب ةانقلا هذه نم يلامشلا مسقلا يف حسملا داعبا زاجنا مدع

 ةركبم ةيخمرات ةرتف ذنم ًارمتسم ًامادختسا ةمدختسم تناك اهنأآب داقتعالل

 ةرتفلا لالخ تدتنا دقف « لاح لك ىلعو ه خيراتلا لبقام روصع ذنم ىتح وأ

 يف اهزهجي ناكو « اريبك ادادتما بونجلا وحن يعرفلا رهنلا بئانذ ةيناساسلا

 . دعب امف 2. ص 154/. دليفزره رظنا ؛ 78 ص ١12/8 نوسبوكاي (ه.)
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 ثورهمو ىخوج نم يقرشلا بونجلا هاجتاب ريس. ليوط ةيذغت لودج قيباسلا

 نمض كلذ اهيف مت يتلا ةرتفلا ىلع لدي ام كانه سيل نكلو « طقف (ناعنك)
 ٠ اهسردن ئتلا ةنمزألا

 لوادجلا هذه مهأ نا ودبي « لقألا ىلع ةيلاحلا تامولعملا ءوض يفو

 عساولا لودجلا اذه نا ٠ (ناعنك) تورهم مساب ًآيلاح فورعملا لودجلا وه

 « ةرصاعملا رداصملا يف ىخوجب «©77نوسبوكاب هصخش يذلا عرفتلا ريثكلاو

 هنا ؤدو ٠ ضوحلا نم يئامششلا فصخلا نم ربكالا مسقلا باس يور ناك
 .تحبصاو + ةلجد ىلع فاكسا ىلا لصو ىتتح ةيثرفلا ةنمزالا يف مستا دق ناك

 هعرفا نم.ديفتست تناك يتلا ميلقالا ءازحا ضعب ةيناساسلا ةرتفلا لالخ

 زورلا علطضا امك ٠ كلذ نع الدب امامت ةديدج ةانق هايمب دوزنت « ةيبرغلا

 رمهتلا ناكو ؛ ضوحلا نم ةيقرشلا ةيحانلا ىف اهيدوتت ىتلا فئاظولا ضعس

 ناسخ ) يسابعلا ءالولج رهن نم يبونجلا مسقلل ًافلس برغلا يف ديدجلا
 يف كانه سيل نكلو + ةيوقعب برق كاذنآ عرفتب ناك هنا ودبي يدلاو ( ًايلاح

 ثدح اميرو ؛« يورسكلا لوطاقلا ءاشناب رييغتلا اذه طبرب ام حسملا تانايب
 ٠ نورق ةدع لبق 209 كلذ

 ةفاثك ديازت نع ةيخبرات تاحيملت كانه نأ هتظحالم ردحت' اممو

 تايثا ناكمالاب نكي مل ناو ىتح « ضوحلا نم يلامشلا مسقلا يف ناطيتسالا
 :تضحصا دقف ٠ ثمن ىتلا ثاعالطتسالا تانايب .ءوض ىف ًايلاح كلذ ةحص

 ومتييييم 

 . 7/8/5 4 155. دليفزرهو هراس (61)
 ىلا اهءاشنأ «ضرالا كولم ينس مايرات» ٠ هباتك يف يناهقصإإلا ةزهحت بستن (25؟)

 اهيف يتلا ةراشالاو ؛ ( 45 ص 514١م دليف زره) الا سم ؟ا/؟ لوالا رد
 تراكرام هصحف هلوح امو عقوملا اذه نع نييناساسلا ىلا ض ومغلا ضعب

 ةلحم ىف رئسيم هرشن ©« رهشناربأ ىاهرهش) 5. ه4 ص 51١
 ل 16. ص 19517 اياكسفلوجيب اضيأ رظناو ؛ ( امور : ةيقرش تاليلحت»
 ةيفطق: نم حالطصالا تعم :لدبتل ةفيرط ةنقتانم اشيأ' دووت يعفو“
 . ةعلق وأ ©« ةنصحم ةيفدر ضرأ نع اهلمعب ضرأ
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ا ةيناساسلا ةمصاعلا « الثم « درجتسد
زوري ىرسك مكح يف ةمئادل

 دوت ”يناثلا ز 

نا ىلا اقباس ريشا دقو « ةليوط ةرتفب كلذ لبق تسسا دق تناك ناو
 ر

 ةحفص هالعا) اهر اوج يف نييرصملاو نييروسلا ىرسالا ناطيتسا داعا كلملا

رساكالا دحأ ةنبا نا ىرخا نكامأ يف ١ رداصملا ضعب ركذتو ء
 تسسأ دق ة

 تان وة ف هن وناث هل رق نين امن حم 4 (ةيدادقملا) (نابرهش) ةرواحملا ةيرقلا

 ةيناساسلا ةرتفلا رخاوأ يف ودبي امك طقف تثدح ةدادزلا هذه نا ه 0 ةريعص

لع لدن رثكا راثآ ىلع روثعلا ىف انلشف ناف اذل ٠ امامت
 ناطيتسالا عسوت ى

 ةزيجو ةرتفل هراهدزا سكم ةانقلا هذه همدخت يذلا ميلقالا نمض يناساسلا

 + ايلك هرايهتا لبق
 ةرتفلا ةياهنب تطاحا يتلا ثادحالا درس ةداعا ىلا ان ةحاح الو

 اهيلع تدمتعا يتلا ةيزكرملا ةطلسلا روهدت رهظيام ردقب الا انه ةئاساسلا

 يف كولم رشع شرعلا ىلع بقاعت دقف ٠ ىلايد ضوح ةهافر
 ةريصقلا ةرتفلا

 ءنئادملا برعلا لوخدو يناثلا ىرسك لايتغا نيب تاونس عسن تدتما ىتلا

نمض يكللملا مدلا رارمتسا ىلع صرح نم رهظي ام غرو
 ناسك دقق « ةرسالا 

 نحبصاو ه ةليبنلا ةقبطلا بازحا نيب ديازتم يقيقح عارت عوضوم مكحلا

 ةريثك تاعطاقمب اولقتسا ماكحو ةداق طلستي زمن ؛ «ديدج عاطقا» نع نع عمسن

 ذنم « اهل عسوت ىصقا تلصو يتلا ةيروطاربمالاف ٠ ايلعف امتاذ الالقتسا

تروهدت « طقف ةنس نيثالث لبق « ينيمخالا رصعلا
 طبختم ماظن ىلا ةعرسب 

 يذلا يعارزلا ماظنلا ىلع ةظفاحملل ىتح ةيلباق وا ةبغر هل سيلو ةدايق نون

 ٠ 000 اهوارث هلع دمتعا

 ةتايقط عمل ا :قاندو نلاق ةقطنم يف حيضاو ساكعتا هل قزمتلا اذه نا

 11 عرفا ه جنارتسيلا (ه)

 , دعب امق ه. 0 00 ا اال ا (0)

 8١ .٠ ص 1959 رسامربوا (ةهو)

 ب



 لكشت تناك ١5( لودجلا) ةرشابم ةرتفلا هذه دعب ًايلك اهناكس اهنع حزن يتلا

 ناب فارتعالا عمو ٠ ةرتفلا هذهل ةلجسملا ةقطنملل ةيلكلا ةحاسملا نم ةئاملاب ه8

 وهف كلذل « ةرتفلل ةيئاهنلا ةلحرملا لبق ثدح دق عضاوملا ضعب نع حوزنلا
 هالعا ) يضارألا يت المو كلملا نيب تاقالعلا ريغت نم ةقباسلا راوطالاب طبنري

 لوبقملا نم ودبي ةماع ةروصب نكلو ٠ ةتحب ةيلحم عاضوأب وأ (585 ةحفص

 ناكو ٠ امرقت ةنئاساسلا ةرتفلا رخاوأ يف لقالا ىلع نقوم اننا اهنع حزن

 د هد اش لعلو « ربكأ ةبكت لثمب ةيشكلا ةرتفلا ىف ناطيتسالا فقوت

 0 سانلا نم اليلق ًاددع كش نود تنمضت دقو ٠ لوطأ ةينمز ةرتف رادم ىلع

 ىلع « ةقطنملا نم يلامشلا مسقلا ي  ةصاخ ةروصب ؛ ةرحهلا تاريثآت رهظت

 حوزنلا نا ودبيو + نيرمح لبج جيجفا نم ةعرفتملا ىلوالا ىلايد عرفا لوط
 نرقلا ةيادب ىتح عاطقنا نود رمتسا هناو ةريشثك قطانم يف الماك ناك
 ايدو ءاجحرأ عج ي و راو تناكو 0 نيرسشعلا

 0 0 كل ىلع اضيا قدصي كلذ نأ ا 0 م 9 ةداهشو

 ىلا رواش رمت اهقرتخي قتلا ةقطنملا نم. يأ قابد.وآ ارماتل نمدالا ءىطاشلا
 ةانق لثم « لقالا ىلع ٠ عرفالا ضعب لوط ىلعو اربكع وأ روباش جرزب
 ةندمو ةبوقعب نيب ةدتمملا ناورهنلا ةانق نم ىرسيلا ةفضلا ىلع ءالولج

 رثكالا وأ ارضحت رثكالا ميلاقالا يف عسوأ ناكسلا حوزن ناكو + ناورمنلا
 لامشو قرش «ناورهن ةيرب» اهنا ىلع ةقدب فصوت لازتال يتلاك « ًاناطيتسا
 3 ةيلاحلا (ناعنك) ثورهم رهنو ناسبرخآ رهن باند يب ونجو ناورهنلا

 هلصافت يف فلتخي حوزتلا طمت نا ةقدد عوضوم ا ةعجارم نم ودسو

 ةفلتخملا ةيلحملا لماوعلا نم اددع كانه هنا ىلع لدب أمم م« رخآ لا ميلقأ نم

 . ؟98 ص 14856 جئارتسيل (هأ)
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 يضارالا ةلاح يفف ٠ ةدحاو ةريبك ةثراك دوجو نم رثكأ كلذ يبس تناك

 ناب ايلا فنصي اهنم اريثك ناف لفغسألا ناورهنلا لوط ىلع ةيلاخلا

 وأ « يرلا ىلع دمتعملا يعارزلا جاتتالل حلصتال اهنا ةجرد ىلا ةيلاع اهتحولم

 ةيفوجلا هايملا ىوتسم نا ىلع لد, كلذ لعلو ه ةيداصتقا ةفلكب حلصتست نا

 يورسكلا لوطاقلا حتف عضو نا دعب ثدح يذلاك رمدم دح ىلا عفترا دق

 يتلا ةرشابملا طوغضلا نم اريثك حازأ كلذبو هاملا صقن ةلكشم ىلا ةباهت

 ةعزن نم ديزي يذلا ناف كلذ ىلا ةفاضا ٠ يرلاب طارفالا ىلا وعدت تناك

 ىلع بسرت نيرغلا نم ةيعيبط فاتكا ومن وه ةقطنملا هذه يف عمجتلل حيسلا

 يعيبطلا فيرصتلا تلقرع تابسرتلا هذه لثمو ٠ هعورقو ناورهنلا دادتما

 :انسعلا ندب فلا ميظعلا ضفخنملا ىلا يقرشلا بونجلا وحن

 ”ةيححلا ةضاقب ةروصمب يعي فيرمتلا ةوينق نسيم

 ناف لك ىلع فاتكالا هذه عم اهعطاقتو زورلا ةانقل لا

 ىلع قبطنب ال ةحولملا ةدايزب ةقالع هل امب كلذ حيضوت

 رادحن الا نأ ثيح « نيرمح لبج جيجفا نم ةعرفتملا تاونقلا نم ايلعلا ماسقالا

 هذه يف ركذتت نا انب ردجيو ٠ ديج فيرصت ىلا اممئاد يدر ناك كانه ديارنا

 عم ةوقلاب نينطوتسملا بئاجالا ليحرتو لقره ةلمحل ةرمدملا تاريثأتلا قطانمل

 دق ةيرشبلاو ةيعيبطلا لماوعلا نم اجيزم لعل « سكعلابو ٠ هشيج باحسنا
 ةطلسلا تناك امدنع (ناعنك) تورهمو ىخوج ةانق يف بساورلا مك ارت تببس

 انظحال دقو ٠ ةحيحصلا اهتمادا ىلع ةظفاحملا ىلع ةرداق ريغ ةلودلل ةيزكرملا

 الصاف ًادح ن“وكي ناك يذلا (ناعنك) تورهم طخ ىلع تازواجتلا نا ةقباس

 ءالولح ةانق نم « نيهاجتالا الك نم ةيناساسلا ةرتفلا لالخ تأدب قباسلا ىف

 *قرشلاي ف اثيدح ةعسوملا زورلا ةانق نمو برغلاىف اثيدح روفحملاناسيرخ وأ

 ”دقف ةيجيردتلا تازواجتلا هذهل ةجيتن ريبك دح ىلا همجح رغصل ًارظنو
 ٠ةريبك ةعرسب هيف بساورلا تمكارت يلاتلابو هضوح فيظنت ىلع ةيلباقلا اريخآ

 عرفالا ضعب ىلع كلذكو زورلا ةانق فارطا ىلع رخا عضو ثدحو

 اب



 نم رهظ دقو ٠«فاكسا لامش ثاورهنلا رهن ىلع سطاغلا دسلاب رق نم ةقثبنملا

 كلت يف ةركبملا ةيمالسالاو ةريخالا ةيناساسلا تانطوتسملا نا حسملا تايلمع

 ةانقلا عرفا لوط ىلع ىرخالا لحم ةدحاولا قيقد لكشب لحت ام ابلاغ قطانملا
 مت دق تالاحلا مظعم يف ةركبملا ةيمالسالا عضاوملا تناك الو ٠ اهسفن

 حوزنلا نا ىلع لدي كلذ ناف « ةيناساسلا روصعلا دعب ًاثيدح اهناطيتسا

 يف ناطشسالا ديلاقت ءاهنال فاك يعامتجا .بارطضاب ًآطبن رم ناك ىناساسلا

 ركبملا يمالسالا ناطيتسالا ناف « ىرخا ةهج نمو « ةيناساسلا كارلا مظعم
 لدت ةماع ةروصب ةبراقتم ةيئاكس ةفاثك عمو اهتاذ ةيئاملا يراجملا لوط ىلع

 نأ مث ٠ ًادج ةليوط نوكت نا نكميال ناطيتسالا نم اهولخ ةرتف نا ىلع

 كرت بابسال المتحم اريسفت مدقت اضيا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تابارطضالا
 ناو دبال يثام ىرجم وهو ؛« نوفسيط ىلا ناورهنلا نم ًابونج ةهجتملا ةانقلا
 ٠ ىضوفلا رشتتت امدنع ةحلسملا تاباصعلا نم ريثك اهتمدختسا دق هفافض
 نكامأ ىف تثدح ةمساح ةيسراضنت تاريغت نا ىلع لدبام كانهف « ًاريخأو

 لصأ نع ةياور ىرذالبلا ركذ دقف ٠ 7*2ىيلابد ضوح ىلع اهراثآ تكررت ىرخأ

 ةجردلاب اهروهظ بسني يتلا تارفلاو ةلجد لفسأ ىربكلا حمئاطبلاب فرعيام
 لوقي + يناشلا زيوربا ىرسك مكح رخاوأ يف ثدح ريبك ناضيف ىلا ىلوالا
 مل ةميظع ةدايز ةلجدو تارفلا داز ةثعبلل ةعباسلا ةنسلا ىف » هنا يردالبلا

 ء اهركسي نا زيوربا دهجف « ماظع قوثب تثعبناو ؛ اهدعبالو اهلبق اهلثم ري
 ترفف « عورزلاو تارامعلا ىلع اغطف حمئاطبلا عضوم ىلا لاحو « ءاملا هبلغف
 لاومالا رثثو « قوثملا كلت دسل هسفنب ىرسك بكرو كانه تناك جيسانط ةدع

 .لاقي اميف قوثبلا ضعب ىلع بلصو « ةبافكلاب ةلعفلا لتقو ء عاطنالا ىلع
 ٠ ةليح ىلع ءاملل ردقي ملف « مود يف اراسج نيعبرا

 قوثبلا تناكف «بورحلاب مجاعالاتلغشو قارعلا ضرأ برعلا تلخد مث

 ةيفأ رغجلا ةلجملا : نيرهنلا نيبام لوهسل ةيخبراتلا ةيفار مجلأ ٠ نولكاق وزيل (نه17)

 . 19801 ةلس 99-64
 "مخ



قاهدلا زجعبو 7 اهلا 7 1 الف : هد
 78 دطنلا هَ "اة | 58 | 557 نع ني

 ا 1040 < تصضرعو

 ءاج ةيفارغوبوطلا ةيحانلا نم وه حئاطبلا نوكت نا

 هباسشم ىرجم نم ىندالا ةللجد ىرجم لد ةجيتت

 ةجن ىرحم ىلا يلاحلا هارجمل
 بونجلا وحن ةهرشابم ةروصب

 نيدفارلا يداو لهس رارقتسا نا عقاولاو ٠ يحلا طش يبونج « توكلا برق

 اذه يف الماع ةرهاظلا هده 5 ءاوسو ل آرخرم اهحاتنتسا مث ةرهاظ

ىرحم انرذدجح رصق دق اهريثأت ناف « ال مأ رييغتلا
 ىلا ىدأ امنرو « ةلحد 

يلاعأ يف ماظنلا يف ةمساح تاريغت
 نم نكمتتال انك ناو ةلحد ىرجم 

 ةداعا

 217توقايو ا ل انمهف نسحب اذه ناف « ةقدب تاريثاتلا روضت

و طس ول ةفدارم انهو ) اًخوح ةقطنملا نم ىبونحلا مسقلا بارخ ناب
 لفتسما

 رحم لوحتن ةقالع هل ( ؟ ناورمتلا
900 ِ 

 . 5 ؟١5 نادلبلا حوتف (هم)

 11+ نص سامربوأ (ه9)

 دييساو ةنطنم يف اهنا نمو وبا نكذ رخل يك وح د رفع هده رك دع

 ٠٠١ ص 485١ه حئارتسيل)

 دق 4 قارعلا تحتف يتلا ةيبرعلا تاوقلا ىلع يلحملا رثالاب قلعت اميق (4)

 ةسيئرلا نادلبلا ضعب يف ثداوحلا ىرحم ةظحالم ديفملا نم نوكر
 دئاقلا نا يرذالبلل «نادلبلا حوتق» باتك يف درو دقف . ىلايد ةقطنم يف

 تداعو اءنأده ارمكع يلاهأ اهل مدق ةلمح لسرأ ديل ولأ نب دلاخ يب رعلأ

 ةيمالسإلا شويجلا تلخد امدنعو (« ةمواقم ةينآ نيدعلت نأ نوف

 رايخلا ةدلبلا لهأ ىطعأ « نوفسيط ىلا اهمدقت دنع نئادملا ةيمور

 ةعاطلا مدقي نا ءاقبلا راتخي نم ىلعو « ةدلبلا اوكرتب وا أوعبي نأ نيب

 ٠ مهونوخيالو نوملسملا اولدب ناو 4 ميارخلا نم هنوطعب اوناك ام ىطعي و

 ذورهم ناسفهد خا ريغ © ةتنايخل اهئاقهد لتقف ةهركسدلا نأ اضيأ رثكدو

 يف دجويالو «© هيلعام عقدو برعلا حلاص هنال هناكمب ظاقتحاإلا عاطتسا

 كالمالا وأ ةيندملا ةايحلل عساو بيرخت ىلع لديام رابخالا هذه نم يأ

 . ةقطنملا هذه برعلا حتف دنع ناكسلا يف بارطضا يأ وأ

 عع



 ىف تمهاس ىتلا تايلمعلا نم ةعومجم صيخشت نكس « راصتخابو
 « تاونقلا يف نيرغلا مكارتو ةحولملاف ٠ يفررلا يناساسلا داصتقالا فقوت
 رايهنا عم ةعمتجم « رهنلا يراجم تاريعتو تاناضيفلل ةرمدملا تاريثآتلاو

 ةقالعلا صيخشت وه مساحلا رمألاف لك ىلعو ه يسايسلا بارطضالاو ةرادالا
 دعي مل ؛ ىربكلا يرلا ةمظنا مدفقتب ه تاهاحتالا هذه نيب ةلدابنملا
 ماظنو طمن يف ةريغصلا تاريغتلا ناكماب ادغو « آيلحم انكمم يئاذلا ءافتكألا
 كرتت دق ةيدايتعا ةروصب اهتئتايص تايلمع رارمتسا يف لشفلا وأ تاونقلا
 فارطالا ىف نكست ىتلا تاعامجلا طاشن ىلع ةقيمع تاريشأت
 ميح صنت اهتاكماب نكي مل يتلاو رمنلا نم ةديبلا
 هامير نكمي ىرخأ يضارأ ىلا ذفنم اهل نكي مل امك « اهسفنب عاضوالا
 سبل ةيرورض تحبصا ةيزكرملا ةلودلا تاردابم ةمادا ناف ؛ ىرخأ ةرامعبو
 امدنعو ٠+ ,ميلقالا ةيهافر رارمتسال ىتح نكلو ىرخالا تاعسوتلل طقف
 ديالو + لكاشملا نم ةريبك ةعومجم ترهظ « تاردايملا كلت تمطحت وأ تلطعت

 هل قبسي مل ًاديدهت ن"وكو ةريبك ةيلحم تاريعت "دلو اهضعب عم اهعامتجا نأ
 ىسايسلا رارقتسالا مدع نم ةدع تارتف عم ةنراقملابو ٠ مئاقلا ماظنلل ليثم

 مل امهتاذ دحب يمالسالا حتتفلاو ةيناساسلا ةوقلا لالحنا ناف « خمراتلا يف 8
 امهجمئاتن كلذ ىلع لدت امك نيماع نانوكت, ملو « ةيافكلا هيف امب نيليوط انوكب
 يف ريبكلا عسوتلا نا ىلا فالتخالا ىزعيو ٠ ىلايد فير يف ةقيمعلا
 ىلع مت نويناساسلاو نويثرفلاو نييقولسلا هققح يذلا يرلاو ناطيتسالا
 ةيعيبطلا عاضوالا نم عساو ىدمل يلحملا ىوتسملا ىلع سابتقالا ةيلباق باسح
 ٠ ةيسايسلاو

 أاهعسوت دودح تلصو ةئاساسلا ةرتفلا لآ قواك عضوملل آراصتخاو

 ىلع ترمتساو » ةميدقلا ةينقتلا هب تحمس امل ًاقخو ميلقالا نسف ىوصقلا

 تيقيو ؛ ةيثرفلاو ةيقولسلا نيترتفلا ىف تعضو دق تناك يتلا طوطخلا لوط

 كب



 ندملا ىدحا زواجتتلو ناطيتسالل ةيلعفلا اباقيلا فعض نم رثكا دهشتل

 ؛ امدق رثكأ تارتف لالخ هلك ضوحلا يف ةفورعملا ةديشملا ةحاسملا عومخم

 رضحتو ناطيتسال ةماع تاسراممل اساكسنا لثمي ومنلا اذه نا احضاو وديو

 يفكبام اياقبلا نم كانه نكلو « ةيهافرلل اطيسب اليلد هنوك نم رثكأ يفسعت

 مكحتت تناكو اهلماكب تلغتسا دق ةعارزلل ةحلاصلا ةقطنملا نا ىلع ةلالدلل

 نابق تاوتقلا هذه ءاني نأ ودسو ه ةديدجلا تاونقلا نم ةعساو ةكيش اهيف

 يف يسدنه رادتقا ىلع لدت اهنا ذا ٠ آيرذج ةفلتخم ةديدج ةرظن ىلا زموب

 اعف ايس يت سر و ل او ةضانس ةوق' لاو طال

 ةلودلا تادراو عيسسوتل ةلواحم ءاج كلذ لك ه اههايم رداصمو ةئيبلا

 زاهجلاف « ايدام سيلو ايميظنت ناك يسيئرلا مهفعض نا رهظيو ٠ اهخيسرتو

 لاسمعأ نم ةموميد لقأ هنا رهظ اهتمادال ايرورض ناك يذلا يزكرملا يرادالا
 + اهيما ىلا

 مدقتلا نم ًاريثك ناف « ةيثرفلاو ةيقولسلا ةرتفلا يف لاحلا يه امك

 ةينقت تناك اذا + برثلا عم تاقالعلل ةجيتن ثدح ىلايد ضوح يف ديدجلا
 ناك اهرتيس يذلا يروطاربمالا زاهجلا ناف « ةميدقو ةيلحم اهسفت يرلا

 ننلا' هدذ ردا تاسست ا هذيل ةصاقلا ةزؤلجلا اق كلذ ىلا ةفاضا ٠ ًاسينقم

 نايستورلا عم همم :هافحلل نيام اعدت نا نيالا لاح ةقلينب ىلع تصصنا

 ةقطنملا روطت ناف « ةيجراخلا تازفحملا ةيمهأ تناك امهم نكلو ء نييطنزيلاو

 طامنا تريعت دقف ٠ دعب اميف اهسفن تبلق ةيبلاس ةباجتسا درحم نكي مل

 هياهن يف ةسئابلا تامزألا نا دح ىلا ةمعادو ةيعون ةروصب يرلاو ناطيتسالا

 ٠ ىلوالا اهعاضوأ ىلا اهتداعا يف تلشف ةيسابعلا روصعلاو ىئاساسلا دهعلا

 قبتست اهطيطختو اهلكاشمب يناساسلا يرلاو ناطيتسالا طامنا ناو

 ةفلاسلا نورقلا لك نع ةيواسم ةروصب آزراب آفالتخا فلتختو ثيدحلا دهشملا

 ٠ ىلوالا ةرشابملا ةرياغلا ةقياسلا نورقلا ادع امئف

 نك



 د ب سس

 يمالسالا ديعلا يف رومضناو راهدزالا

 (م اأ١١5 - 110// ه 1١1 م8س15)

 ءامنا ىلع ةلئاط لاومأ لذبل ةدعتسم ةيزكرم ةيوق ةموكح اهتضرف لاوحأ

 : ةماسع عجارم

 ؟ ددع 5 دلحم 9010 ةلحم نم صاخ دلحم (ةيسنرفلاب) « دادغب »

 ىلع انرق رشع ىلثا رورمب لافتحالا ةبسانمب رشن 4 195355 نديل
 + ..ت كنق نساك

 ةنزيلكنالا ىلا همحرت (ةيناملالاب) «ةيمالسالا بوعشلا خيرات» .ك . ناملكورب

 . ١959 ندنل . ناملريب .مو لكيامراك .ج

 . ( ةيبرعلا ةغللا ىلا يكبلعبلا ريئم همجرتو )
 . 195/8 غربماه . (ةيناملالاب) «أرماس ةنئبدم خد رات» |. كليف وه

 همجرتو » 19.5 جربمك (ةيزيلكنالاب) «ةيق رشلا ةفالخلا نادلب» .ج ؛ سنارتسيل

 . ©« 15814 دادفب . ةيبرعلا ىلا داوع سيكروكو سيسنرف ريشب
 . 859 حج ربمك (ةب زيلكتالاب) «يعامتحالا مالسالا سبك رث» .ءنا6 ىفيل

 يداهلادبع دمحم همجرت» 1١555 جربلديه (ةيناملالاب) «مالسالا ةضهن» مدأ .زتم
 عيأرلا نرعلا يف ةيمال_سالا ةراضحتلا 0 نأونعب ةيبرعلأ ئلا هادناز ونأ

 . 6« تارم ةدع ةرهاقلا يف عبطو «يرحجهلا

 دلجم «قرشلا نع بتك» ةلسلس يف « ةيمالسالا بوعشلا خيرات » .ب

 ىلا يكبلعب ريثم همجرت) ..116؟ نديل . (ةيناملالاب) . © - ١ مقر ١
 . ( ةيبرعلا

 501626132 ةلحم «ةيتسنلهلا ةنيدملاو ةيمالسالا ةنيدملا» ١ .ج .موابلورح نوف

 . (ةبزيلكنالاب) ل. 755 ©:

 نورت



 ٠ تالوخدملا يف ىربكلا ةدايزلا نم عافتتالا لباقم اهيلع ظافحلاو ةعارزلا

 نوكلتمي أوحصأو ةقطنملا هذه ةعرس برعلا حتف ةيناساسلا ةلودلا لاوزيو

ضعب نأ ودبيو « ةتقوم ةمزأ نم يناعن ةعئار ةيعارزو ةيسدنه تآشنم
 قطانملا 

 ادد دحتاو ًاحالصا تدهش مالسالاى ف ىلوالا نورقلا نأ الا «رمعت ملو ًايارخ تلظ

أ دق نكت مل ةءوفك ةرادا دسي ىلع تمن تآشنملا هذه مظل
 ماو تفعض

 يذلا ةفالخلل ةيسايسل! ةطلسلا روهدن نأ ريغ ٠ داسفلا وأ ةيلخادلا تاعزانملا

 يفو يفرلا داصتقالا لامها يف ىلجت عساتلا / ثألاثلا نرقلا طساوأ ذنم ادب

 يجي ردت ددحت' كلذ قفاري نأ متحتو « ةددازتم ةروصب نيحالفلا لالغتسا

ئاقلا تانطوتسملا ةفاثك تصقانتو « يئئاورالا ماظنلا ةمزأ لوعفم يف
 ىلع ةم

 ٠ ماظنلا ىوقو رداصم روهدت دايدزا ىلا ىدأ امك ؛ ةيمئاورالا ةعارزلا

 ريغ « ةريبك ةيروطاربما ةناكم ىلا ةلهذم ةعرسب ةيسايعلا ةلودلإ! تلصو دقل

 ءارو اهل سبل ةريغص ةلود ىلا تصلقت رشاعلا/ عبارلا ثرقلا طساوأ ذنم اهنأ

 هلزنأ يذلا رامدلا ناك دقل ٠ يمسرلا ءالولا درجم الا ةيبونجلا قارعلا لوهس

 طاطحنالا نم روط يف الصاف ثدح ناكو « اريبك رثكأ وأ ةنس ىتئام دعب لوغلا

 ٠ نمزلا نم نرق رورم دعب الآ هتني مل هنأ عقاولاو ؛ الوطو قمع رثكا

 يداصتقالاو يعامتجالاةفالخلا خيرات نع ةمخضلا تافلوإلا ضارعتسا نا

 قاطن نع جرخي هنا امك ٠ فلؤملا ةردق نعو ةساردلا هذه قاطن نع جراخ

 ةمعدم ةرفاو تامولعم اهنع رفوتت يتلا ةعساولا تاقالعلا ةكبش ثحب انتسارد

 ةهثينملا ةديدعلا لودلا نم اهعابتاو دادعب يف ةيسابعلا ةمصاعلا نيب قئاثولاب

 « اهتاذ دادعب يف ةلدبتملا ةيسايسلا ىوقلا ليصافت كلذكو « ةلودلا ءاحرا يف

 «ةيرادالاو ةيطا رةوروبلاةسسوملا حب وه انتسارد سمت ةقشو ةقالع امم لعلو

 يتلا ةددعتملا تاعطاقملا ىلع ةماعلا اهرهاظم هب رئت نإ , نكسيام ىدم يف ةصاخو

 ةدع نع ثاحبا نالا رفوتت هنأ ظحلا نسح نمو ٠ ىلايد ةقطنم اهل يسقنت تناك

 ففق



 تناك ىتلا ىوقلا صيخشت ىلع دعاس امم لعلو ٠ اهتاذب ةمئاق ةدحوك ىلايد
 داصتقالاو ةرادالا روهدتل ًاميضتقم ًافصو مدقتن نا وه ىلابد ضوح ىف لعفت

 ل 554/54 14 ) باطخلا نب ١ رمع ةفيلخلا نمز يف تغلب اهنكلو

 بسم 5+ 1 مو سس )5١ ةيواعم نمز يفو )م ا"”بهرد ام؟ملرووهوردووبو ) ١

 دده لأ دعب كلا مهرد اهورووورو»ء+ دح غلبب ملو رادقملا اذه صقتن ) مهي

 دعب اهتعارزو يضارالا ءايحا يف تلذب يتلا دوهجلا مغر لزعلاب ميلقالا يلاو
 اذهب ةياجلا تظفتحا كلقو 4 (9 ئاساسلا دهعلا رخاوأ 27 ممناطب تحبرصأ نا

 امملإ/له اتيف . نآدلجم (ةيناملالاب» «قرشلل يراضحلا خيراتلا» أ .نفد:رك نوقف. ,:(1)
 + .١ زتثم مدآ

 يف لاوحالا ىلا ةصاخ دواشأ عسم 4 ةيمالسألا بلأ رضلأ)» .اق .دراحاك ول

 . !9ه. نحاهشب وك (ةب زيلكتالاب) «قارعلا

 2 هيذادرخ نب هللادبع نب هللاديبع مساقلا يبأل («كلامملاو كلاسملا باتك» (؟)
 ةلسلس ىف هبوقىد هرشن ٠ رفعج نب همادقل جارخلا باتك نم ةعطق هليذبو

 .٠ أ ص ١ ملى ندبل ” دلحم «ةيب رعلأ ةيقارغحلا ةبتكملا»

 . 5. ؟هم/١1 هالعأ ردصملا .أ . رميرك نوف (9)

 نأ لقنب ثيح 6/5 يربطلا يف ءاحام ىلع دمتعي رميرك نوف لعل )
 ةركب يبأ نب نمحرلادبع نا» هلوقب هسفن نع عقاد دايز نب هللاديبع
 جارخب اغلبف © زرالا روشق اركذ ىتح ةيواعم دنع يف اعقو ٌحخورف ثنأدأنو
 تهركف 6 لزعلاو نامضلا نيب ةبواعم ينريخف «© فلأ فلآ ةنام قارعلا
 نآدازو ةركب يبا نب نمحرلادبع نا» يلب امك ربخلا يرذالبلا دروأو انرعلا
 ؛ لزعلاو نامضلا نيب ةيواعم ينريخف ©« ةبواعم دنع يلع اعفر حدر
 ثادق نأ طخ 2231 1/15 < هفارشألا باسنأ ) « لزعلا تهركف
 نأو ؛ يباتعلا رصعلا نابآ جارخلا يف بسحتو ةريك ةيمهأتاذ تناك
 بيس هن رشع ىلا ةب واعم نمز يف تلاوحت ةيحارخلا ىضارالا نم اريثك

 اذه ىلا اهضعب عجري جارخلا ةبابج صقنف « ةريبكلا تايكلملا عاستا
 . (مجرتملا) ةعورزملا يضارالا صقانت ىلأ سيلو © لوحتلا
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 زيزعلادبع نب رمع نأ ىوريو ؛ ىرغص تابلقت عم اهللختت ةليوط ةدم ىوتسملا

 هدحب صقانتلا أدب مث 0 و هأبج ( ٠” اا / |٠١٠١ وم)

 ١ مر ؟ ةالر ت6 ميلقالا ةيابج تلصو دقف 220هنمز يف نكد مل نا + ةرشابم

 عبر كعب عالروهءرء٠٠ ىلا لزنو « ةمادق ىوري اميف 00 ةب/+ + ةع 5

 , ("7كلذ نم نرق

 يعارزلا جاتنالا صقانت ىلا عجريال روهدتلا اذه نم آريثك نا ىف بيرال

 نم نيكالملا ىلاو نيبعالتملا نيفظوملا دن ىلا ةيابجلا لاقتنا ىلا عجري ام ردقب

 « تايملعلا هذه فقول ةمراص ريبادت ًانايحأ ذختت تناكو ؛ ىضارالا باحصأ

 روم الا نم نأ ريغ « نينس عضب نم رثكا مودي ناك املق اهلوعفم نأ ودبب نكلو

 عم ريخالا يف اطبارتم ناك يلكلا يعارزلا جوتنملا نا ةظحالم ةيساسالا

 عساو ير ماظن داوسلا نم ريثك ىلع نويناساسلا ضرف دقل ٠ ةلودلا لوخدم

 .٠ 15 ص كلامملاو كلاسملا .()

 ٠ 565/116. رميرك نوف (ه)

 ةيداصتقاإلا رسرعلادبع نب رمع ةسايسل أديبأت رثكأو ثدحأ ةرظنذ نأ ريغ

 ةلامهو» © ىا وأ ءن ءابج) ةيلاملا ىف رمع ةلاسرل بح ليلحت اهحرتقا

 .االار/6 ١ ثحقطأت#©  ةلحم (ةيسنرفلاب) «ةيلاملا يف يناثلا رمع

 ٠ 7 51591 باتكلا ةعنصو جارخلا باتك (5)

 . 1١ 5" ص كلامملاو كلاسملا (0

 2 أدع انطأو ودس امهرد /م/.../... وهو ايدايتعا لوبقملا مق رلأ نأ

 نأو امهرد هعه يىواس ةطنحلا رك نأ يهو هيوغىد ةلداعم انلبق اذاقف

 هتمجرت نم 1 ص ) امهرد نيسمخو ةسمخو ةيامثالث يواس رعشلا رك
 لصت تاناتسالا نم ائيع ةروكذملا ةيابجلا عومجم ناف (كلاسملا باتك

 تعلب مهاردلاب ةيايمحلا نأ ركذ كلذ ىلا ةفاضالاب هنأ ريغ . رادقملا اذه

 . امهرد ةر"“ةءرء..

 فين



 يف يلاعلا ىوتسملا ءاقبا نامض عيطتسيال لاوحالا هذه ىفو « ةلودلا هلومت
 ىوتسمب فظوم لامسأرو « ةدحوم ةءوفك ةرادا الا ميدقل! هدح ىلع جانتالا
 صقانتملا ةلودلا لخد ةلمكتل دادعتسا ىلع نوصاخلا نومظنملا نكي, ملو + لاع
 يتلا ةريثكلا ةيسايسلا تابارطضالا مايق ناو ؛ تاجاحلا هذه دس نم هنيكمتو
 يضارأ ةيطارقتسرا دوجو مدعو « ةرفظملا ةيبرعلا شويجلا يف رخنت ترمتسا

 عسأو ىدم ىلع لاومالا فيظوت ىلع مهاعجشي مل « طالبلا سئاسد نع ةديعب
 تصقانتف ؛ فدصلل ةعضاخ دمالا ةريصق حابرا ىلع مهحلاصم زكر امئاو
 جاتنالا ىف زاوم صقانت ىلع ريخالا يف كلذ سكعناو « ةلودلا تالوخدم

 ةرتف دعب الا مساح لماعك رهظت مل هذه نا دكؤإملا نمو ٠ ًاضيإ يعارزلا

 ديلاقتلا اهلالخ تلظ ةرتف يهو « يمالسالا مكحلا نم ةثالث وأ نينرق تزواجت

 ٠ ريطخ ككفت نود ةمئاق ةميدقلا ةيعارزلا ةرادالل ةيطارقوروبلا

 تارتفل! ضعب ىف دامتعالا ببسب امدح ىلا ةضماغ يهف ةيلاتلا ماقرألا امأ
 ءاتنات ىقب ماعلا هاجتالا نأ ريغ ؛ ةلمعلا ضيفخت ببسو «ةيامجلا نامض» ىلع

 ؟رووورد*+٠ غلبمب آسرقت داوسلا فصن نمض م ةَنيس يف

 ل يفو 11 مهرد /هر*ء*++ر*+ ++ هعومجم يلامجا لخد ىلع الاد كل

 يأ 6« طقف ًارانيد اراهةا/ راك داوسلا هبامج وم حبصأ ا

 ىلع تبث تابايجلا ىوتسم نا ودبيو ٠ 09 مهرد اردءءردمم يل ؛وح

 هن ألقوح نبا ركذيو *«مالسالل قياسلا مقرلا نم/.١٠ يلاوح ىلع ديزياال رادق

 .(5١؟١7/1-) ”١١9 ص . رتم مدأ (8)

 /ة18) 0 5 ةنس يف ةيسابعلا ةلودلا ةينازيم لوح )أ . را ش3(

 ةب رصيعلا ةيميداكألا تايداتك يف ةرويسسشتم ) ةينالالاب ) « ( ءااوأل

 . ١1م6 4 787 ص 8 ع خيراتلاو ةفسلفلا مسق : انيف . مولعلل
 )٠( ”!؟ ص رميرك نوف .

 اب



 5 مهرد ؛5ر*ءءرءم٠ ب داوسلا لك لضفلا نمض "8 /ههم ةنس يف

 تامضل مهرد ”هرهءءرو٠٠ ةلودلا دضع يهيوبلا ناطلسلا مدق تاونس عضب

 ريصق عافترا لصح (1؟؟هسا18) رصانلا ةفيلخلا دهع يفو خ17 ةاوونلا

يمدتلا رثآ ىلع روهدتلا داع مث « دك م ريغو دمالا
 وزغلا قفار يذلا عساولا ر

 ا"ردععرعوم غلي 19ه /ا/ع1 ةنس يف لخدلا نأ يفوتسملا ركذيف يلوغملا

 ةيلعفلا ثتاعوفدملا نا فرتعب وهو ؛ طقف مهرذد ا!مكرءءءرووم يأ ًاراند

ىلع اهلوصح نم لمتحي امم يغرلاب « ريثكي اذه نم لقأ تناك ةتباثلا موسرلل
 

 راصتخالابو ٠ 239 ةريبكلا ندملا نم عمجي امم اهيلا فيضا امب تاضيوعت

 داوشلا ميلقا تايابج همئاوق » نا ىلع هديكأت اسصم رميرك نوف ناك دقف

داصتقالا طاطحنا ىه  ةدك م ةقيقح رهظت
 هيف تبث يذلا تقولا يف يعارزلا 

كلم مهسقتال ةمكاحلا رسالا ءاضعاو ةلودلا ءاملع
 (2026«يضارالا نم داو تاي

هدت هءارو نمكت رخآتملا يمابعل! يلاملا طاطحنالا اذهل ماعلا صخلملا نا
 رو

 نا ٠ ةيح ةروص نورصاعملا باتكلا اهنع ان مدق يتلا ةرادألا ةنكام يف معأ

 ممأللا براجت» باتك هروصم ةحضإو ريباعتب اهفصو ةظوحلملا ةيلمعلا هذه

اولغ نم ىلايد ةقطنم تساق ىعد روهظ ركذ دقف ؛ ههوكسم
 ؛ جارختسالا يف هئ

هتلصو يذلا يمايسلا فعضلا ىدم سكنت ريباعت اهغاص دقو
 نمز يف ةفالخلا 

 "ىلع افرح ىلا نفاع انا نو سانا عبارلا نرقلا طساوال قياس

 95 ظ ٠ ةطلسلا ىلع رحانتلا فيرلا

 .« رونيدلاب اميقم ناكو « ةفالخلا يضارلا ديلقت بيرغ نب نوراه غلي ال»

 را /١57(: 1 -2) ١؟79 صررتم مدا ()1)

 يفوتسملا .هللادمح فيلأت بولقلا ةهزن نم يفارغجلا مسقلا » جنارتسيل (1؟)

 11 نص( ةيزيلكالاب 1( م1114 )-ف19/41 ةنض ىف ىضورتلا
 311 ةددش

 0 .٠ نديل ؟/1؟17 دلجم ةبراكذتلا بح ةلسلس

 . 514 "؟19 رمبرك نوف (15)

 ؟ اب



 ناذيساميو اهب نوامملا لامعأ دلقتم وهو « ةفوكلا هام لامعأ ةبصق ىهو

 يتلا يحاونلا يهو « اهب عايضلاو جارخلا لامعا ربدتو ن'ولحو قذقت 597
 : مير درزن ةيلط ىلع يذلا دعي قردلا نعلارك ىذ ناطلسلا ادي ىف يقي كناك
 نا هناو « ةرضحلاب داوقلا عيمج بتاكف ؛ دحأ لك نم ةلودلاب قحأ هنا ىأر
 ىلع مهقازرأ مهل قلطأ رومالا ريبدتو شيجلا ةسابر دلقتو ةرضحلا ىلا راص
 ظاخف « نيقئاخ ىفاو ىتح دادغب ىلا راسو  اهنم ائيش مهنع رخو ملو « مامتلا

 ةجاسلاو ةيرجحل ىلعو توقاي نب دمحم ىلعوةلقم نب : اىلع ىبا ريزول ىلع كلذ

 لوخد نم هوعئماف هل هراك ان! : يضارلا لاقف « مهعمجأب اويطاخو « ةيسنوملاو
 ٠ كلذ ىلا جوحأ نا هوبراحو ةرضحلا

 (ه*6 ناسبن ؟4) ةرخالا ىدامج نم نولخ عيسل تبسلا موي ناك املف
 هللاب يضارلا ىلا هلصوأو دازريش نب رفعج ابأ توقاي نبا ركب وبا رضحتسا
 هعم بتكو « رونيدلا ىلا عجرب ناب بيرغ نب نوراه ىلا ةلاسر هلمح ىتح
 ةلاسرلا ىدأو و و يد وييسر ب
 مهيفكد ال نم لاجرلا نم مضنا دق هنآب نوراه باجاف ؛ باتكلا لصوأو

 ريزولا ةرضحب هللاب 0 هاداو ناوجلاب رقعج وبأ داعو 6 هلمع لام

 لامعأ هودلقي نأ هل اولذبف ؛ توقاي نب دمحم ركب ىبأ بجاحلاو يلع ىبا
 لاق دنقلا ام ىلع اكنارت هيلا انور سم ايلا: نركدو اهلك ناسخ قرط
 رفعج وبأ ذفتف « لاجرلا نم هعم نم ضعب ىلع رصتقي نا هليبس : هللاب يضارلا
 : لاقو عنتم! ةلاسرلا هيلا ابدآ املف « باوجلا اذهب يطبرارقلا قاحسا وبأ هعمو
 ةححلاب قحأ توقادب نبأ لعج نمو : لاق مث « ةدايزلا هذهب نوعنقيال لاجرلا نا

 يدب نيب سلجب, ردتقملا مايا رخآ يف ناك هنا نوملعي سانلا ؟ ينم ةسايرلاو
 ؛هبدرقو نينموؤملا ريمأ بيسن انأو ينم ةفيلخلاب صخأ هلعج نمو « يرمأ لثتمبو
 هنيبو كنيب ام يعارت تنك ول يطيرارقلا لاقف ؟ هناملغ نم مالغ نبا توقاي نباو
 عضوو «فرصناف مق ءكب تعقوال لوسر كنا الول لاقف «هتبصغ امل ةبارقلا نم

 ف



أ جرختساف جا رشم الا يف هدب دوراه
 لامع ىلع ضيفو تاس !رخ قب رط لاوم

 نحلم اسرق تقولا ناكو م روهتو ملظو طيخو باسعب لاما ىبجو تاطلسلا

 نيذلا لاجرلا ةدع ىلع هقفاوي نا هدعوو ؛ ةليمج ةلاسرب ةيئاث ةعفد ةارريش دنا

 ةنسل مهقازراو مهدئارج يف رظنيو هتلمج يف مهن وك ىلع هعم رمالا ررقتي

 هل ببس الاو « رونيدلا ىلا مجر مهلامو هلامب هلامعأ لام ىفو ناف « ةيحارخ

 ٠51996 تاناورهنلا جيساسط لامعأ ىلع ىقابلاب

ا زيح ىلاتالزانتلا جرخت مل ةصاخلا ةلاحلا هذه ىقو
 نوراه نال ءديفنتل

 نيب قيفوتلا وحن رركتملا هاجتالا لثمت ةلاحلا هذه نا ريغ ٍ؛ هدبع دب ىلع ليتغا

ييركسعلا ةداقلاو نيرمذتملا نيمقاتلا يقاعت نيدو اهتوقو ةفالخلا دراوم
 ىلع ن

صتقالا نيحالفلا هاخرل يماقلا لامهالا نأ
 صعب يف هرثأ ةنحل“ ناك يدا

 مامأ ةئرامأ نع عافدلل ةلشافلا هتلواحم يف كب مع هك ىف قار نبأ

 1 ةمصاعلا ىلا طساو نم مكحب مدقت
 نئلايذ لفاسا ىلا تاورهنلا ليوحتتو

 لح هل نكي مل امم ءاملا ةحش ةلكششم ناكسلا ةفيثكلا ةقطنملا لك تهجاو

 هدر كدكل ثبح دادعب ىلع ةثراكلا هذه تسكمعت ا دقو 4 ةنقوملا ةرجملا قوس

 كارتالا دنجلا نيب تثدح ىتلا تارجاشملا اءوس رمالا داز اممو « ةطنحلا

 ٠ مليدلا ةعوطتملاو

 ةتبلا زيخلا سانلا مدع ىتح ءالغلا طرفأ (ةةر/ع) ةنسلا هذه يفو »

 ٠ م8 7.1/1 ص ثويلج رام هرشن . ممالا براحت : هبوكسم (14)

 . 595/١ كلذك (1ه)
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 عمتجا تثار اذا ةيادلا تناكو « فيجلاو ةتيملاو شيشحلاو ىتوملا سانلا لكأو
 ناكو + هولكأو ريعش نم هيف نودجبام اوطقلو هوشتفف ةعامج ثورلا ىلع
 رانلا ىلع لعجيو ديدح قباط ىلع طسبيو ءاملاب برضيو انوطق رزب دخو
 ء مهرثكا تامو « ماروأ مهئاشحأ يف كلذ نم سانلا قحلو « لكوؤيو بقي, ىتح
 ٠ تومدو طقس نأ ىلا عوجلا حيصيف أرض فلان وهو قدرطلا رهظ نمو

 ٠ اهنم بلتسا الاو هبايث تحت هرتس زبخلا نم ريسيلا دجو اذا ناسنالا ناكو
 جرخو ٠+ مهموحل لكأت بالكلا تناك مهنفد قحلي نكي مل هنأو ىتوملا ةرثكلو

 يف مهرثكا فلتف « رمتلا لكال نيعباتم اطرفم اجورخ ةرصبلا ىلا ىفعضلا
 تقرس دق ةيمشاه ةأرما تدجوو + ةديدم دعب تام مهنم لصو نمو « قيرطلا

 ضعنبلا لكآت يهو اهب رفظو « هضعب تلكأف رونت يف يح وهو هتوشف ًآيبص
 لالدلا ذخأيو « نافغرب عابت تاراقعلاو رودلا تناكو ٠ اهقنع تبرضف يقابلا
 ؛ مهلكأتو نايبصلا لتقت ىرخا ةأرما تدجوو ٠ زيخلا كلذ ضعب هتلالد قحب
 لحنا ةديدجلا تالعلا تلخدو هت تلا الو ؛ نهنم ةدع تلتقف كلذ اشف مث
 م 251 « رعسلا

 دس نا ةلودل! زعم عاطتسا ء ةعارزلا اهلالخ تمدعنا هنس نيرشع دعبو

 نيرشع لك زبخلا عيبو « ءاخرلا اهمعي » ىوري اميف دادغب تحبصاف « قوثبلا
 قوش, نأ ريغ 22322(هصخش اوبحاو ةلودلا زعم مكح سانلا بحاف « مهردب لطر

 عرتلا نع فلتخي ناورهنلا ناكو « يضارالل ديدج ءالخا اهقفارو تثدح ىرخأ
 ىدا امم , 290 هب ةياتعلا لامها نع ةلوؤسملا يه ةلودلا نا ثيح نم ةريغصلا
 .ةفالخلا دس قطانملا رمعانم تناك قطانم نم ناكسلا ةرجهو ةعارزلا كرت ىلا
 : هلوقب ةيئاهنلا جئاتنلا ةقالذب (؟؟/تك١ يلاوح) توقاب, فصو دقو

 . 56 1/5 ص كلذ (11)

 ص كلذك (194)
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 بارخب بارخ نالا ( ناورهنلا لفاسا يف فاكسا ) ناتيحانلا ناتاهو و

 كولملا لغتشاو ناورهنلا دسنا دق ناك « ةيقوجلسلا كولملا مايأ ذنم ناورهنلا

 "١ «اهعمجاب ةروكلاتبرخف مهركاسع اهقرطتو «مهفالتخاب هرفحو هحالصا نع

 روهدتلا ةيلمعل ماعلا عضولا هيوكسم فصو نيئرقب اذه ثودح لبقو

 : ةقحالسلا دهع ىلع هجوا لصو يذلا ماعلا

احيبق ًابغش ةلودلا زعم ىلع مليدلا بغش ةنسلا هذه ىفو »
 هوفشاك و ً

 اهبرض ةدم يف مهلاومأ قالطا نمضف « ريثكلا هفسلاب هيلع اوقرخو « عامسالاب

وجو ريغ نم لاومالا جارختساو سانلا طبخ ىلا رطضاف « مهل
 حضقاف « اهه

 دازريش نبا عايضو نيرتتسملا عايضو ناطلسلا عايض هكارتاو هصاوخو هداوق

 يديأ تلازو « ًاقلغم داوسلا رثكا راصو « ةبعرلا عايض يف لاملا تيب قحو

 نيواودلا رثكأ نع ىنغتساو : نمضف لولحملا نم ريسيلا ىقيو « هنع لامعلا

يد يف اهلك لاومالا تعمجو « اهتمزأ تلطبو تلطيف
 ٠ دحاو ناو

 ءادتبالا يف ىنخ ناو باوصلا نع ةجراخ لوصا ىلع ىنب اذا رييدتلا نا

 آفارحنا قيرطلا ةداج نع فرحتي نم لثم كلذ لثمو ٍ نامزلا لوط ىلع رهظ
سلا نع دعب ريسملا هب لاط اذا ىتح ًاديملا يف هفارحنا رهظالو آريس

 املكو « ثتم

 نمف ٠ هرمأ توافتو « هؤطخ رهظو ةداجلا نع هدعب داز ريسلا يف ًاناعما دادزا

 ناصقنو هبارخ لاح ىلع داوسلا لامعا رثكا عطقا (ةلودلا زعم) هنا كلذ
 هعامترا

 وقرا مهنم اولبقو « نيعطقملا ءارزولا حماس مث « هترامع ىلا هتدوع لبقو

 تلصحف « ضعبلا نم تاعافسشلا اولبقو « ضعبلا ىف تاعئاصملا اوذخاو

 ريرعت يف هئنمضو نسبوكاج همجرت دقو © ؟60؟/9 نادلبلا مجعم : توقاي (19)

 .ىلايد ضوحل يراثالا عورشملا . ميدقلا يف ةيئاورالا ةعارزلاو ةحوللا )

 نأريزح لوا ىلا ا5هإا/ ناردزح لوا نم ةيساسالا جئاتنلا نع رب رقت

 /1١6 ( .٠ دادغب ؛ مويئورلاب عوبطم ) 56
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 عافترالا دازو يحاونلا ترمعو ثنونسلا ثنا املف « ةتوافتم ربعب مهل تاعاطقالا

 تقولا نأ كلذو « راعسالا طاطحناب اهضعب ىف صقنو تالعلا ةدايزب اهضعب ىف

 هان ركذ يدلا طحقلل ءالغلا طرغم رغيملا قالك تاعاطقالا دنجلا هيف عطقا :ءدلا

 ءاصقتسالا نكي, ملو « مهتاعاطقا نم مهيديأ يف لصح امب نوحبارلا كلسمتف

 مسهل تممتو اهنع اوضوعف مهتاعاطقا نورساخلا درو « ةريعلا يف مهيلع

 مهتاعاطقا دنجلا برخب نآب ًايراج مسرلا راص ىتح قرخلا عسناو ؛ اهصئاقن

 لضفلا لوصح ىلإ نولصوتيو نوراتخي ثيح نم اهنع اوضاتعيو اهودرب مث
 ءاهيف هدجب ام لوانت هضرغ ناك نم ةعجترملا تاعاطقالا تدلقو ٠ حيرلاب زوفلاو

 نودوعب نوعطقملا راص مث م اهترامع يف عورشلا كرتو « هضعب باسحلا عفرو

 ٠ نيتسلا رم ىلع بوذت لوحألا تناكو + طاطحنالاو لالحمضالا ىف اهيهانت

 تنتأو « حلاصملا تلطعو « براشملا تدسفو. « ةيندقلا رصلا :تسودو

 7 هقفاودو هرش نمأآيل عطقملا ىل' هتعيض ميلست ىلا حب راسم نيدو فصخأل

 تامو 4 هلامعلاو ةياتكلا رثأ ىحماو 4 نيواودلا تقلغاو 2 تارامعلا تلطيف

 ٠ءافلختم اليخد

 نوطيضب الف « مهثالكوو مهن املعب مهيحاون ريبدت ىلع نوعطقملا رصتقاو

 مهل اومأ نوعطقيو « ةحلصمو ريمثت هحو ئلا نودتهبالو مهيدي ىلع يرجيام

 ٠ مهيلماعم ىلع فيحلابو

 عقوو « ناطلسلا دب, نع لامعالا جورخل اهنع حلاصملا لامع فرصناو

 ٠.1 راع كيفن ورع اهل :ةنلا جات ام ردق نأ لع اهلمع ىف زاصتقالا

 كيحت



 فرصنت ملف اهيف ةنايخلا تعقو اهودأ ناو م اهنادابو اهب نودعاقتب تاطيسقت

 ٠ اههوجو ىلا

م كرتو افص ام ذخآ ىلع اليوعت ثداوحلاب نيرظانلا لفح لقو
 ء ردك ا

طقألا نم مهيديا ىلع برخت ام درو « ةبلاطملاب ناطلسلا ىلع عوجرلاو
 ؛ تاعا

صاوخ نم هوجولا ضعب ىلا ةيحان لك رييدت ضوفو
 انكسم هذختاف « مليدلا 

حا ضرغ راصو « ةنوخلا نوفرصتملا مهيلع فحتلاو * ةمعطو
 ةيسحلا مهد

 ٠ ةنس ىلا ةنس نم عفدلاو ةيشمتلاو

 امهادحا : سانلا نم نيتقبط ىلع تاعاطقالا نم ةجراخلا يحاونلا تدقعو

 ٠ لنوقرصتملاو عيراردلا باحصأ ىرخالاو « دنجلاو داوقلا رياكأ

ا ةزايحو لاومألا عمج ىلع اوصرح مهناف داوقلا امأف
 ىوعدو حابرال

 ترثك انو ٠ مهءادعا اوراص مهيلع ىصقتسا ناف ؛ طئاطحلا سامتلاو ملاظملا

اوخلا مهنم جرخ قوتفلا مهب تقتنفتاو مهل !ومأ
 قرقتسا اوخفوب داو ؛ جر

 ٠ ةياغ دنع هنم اوفقي ملو مهعمط

 ناطلسلا مرغت ىلا يدنجلا نم ىدهأ اوناكف عيراردلا باحصأ امأو

 هسيلع يرجت اميف ضعب ىلا مهضعب رظنو ٠ لاومألا بسك يف هيلع ةليحلاو

 سانلا عمجي نأ بجوو ؛ لمئاسولاب اومصتعاو « قفارملا اولذبو « مهتالماعم

 نمف « مهيلماعمب اولخو مهحاونب اودرغتف مهيلع نونسلا تلاوتو ٠ دحاو مكح

 نمو « هلامو هلاح ردق ىلع هتلماعم صقنتو همسر ريعبو رداصب فعضتسم

الاب هنم كلذ ىلع قفتريو موسرلا هنع ففخيف هنناج عئام
 هداختيو « لاوم

 ٠ نيفعضتسملا ملطصيو « هناطلس ةرظانم دنعو هدمادش يف ًادضع نماضلا

 عمس وأ « ةرمارثم لماعل لمعت وأ ةعامج نيواودلا ىلا عقرت نإ لطبف

 ىلع ءانمضلا ةبساحم يف رصتقاو « ةحيصن بتاك نم لبق وأ ؛ ةمالظ دحال

 ةيعرلا هب تلموع امع شيتفت ريغ نم ىقبو هنم حص امو دقعلا لوصأ ركذ

م سارتحا ىلع فارشا ريغ نم ةفصن وأ روج هئم اهلاوحأ هيلع تيرحأو
 ن

 اكدخم



 تارداصمو « مسر ريغ ىلع ثدحت تايابجو « ةرامعلا ىلا داعي بارخ وأ بارخلا
 يف تانايسحو ةربعب تسيل عافترالا ىلا تافاضاو « ملظلا ضحم ىلع عفرت

 كلذ نم ءيش يف باتكلا نم بتاك ملكت ىتمو ؛ اهنم ءيقل ةقيقحال تاقفنلا
 ناك ناو ٠ فيفطتلاب ناطلسلا هعابو لتقو حيتجاو بكت و نمض لاح اذ ناكف
 كلذب نكي ملو « مصخلل انوع راصو بلقتاف ريسيلاب ىضرا ةلخو ةقاف اذ
 ء لاق اذا هرصني الو , فاخ اذا هيمحبال هناطلس نال « مولمي

 « تفعاضت تاقفنلا ناف جرخلا اماف ٠ لخدلا عايض يف لاحلا ةلمج هذهف
 اميف عستي رومأ نم كلذ ريغ ىلا « تلطب ةمزالاو « تليزا نيواودلا قوسو
 ٠ ليوطتلا نود ةراشالا ىلع انرصتقاف ضعب ةقايس اهضعب يضتقيو « لوقلا

 مهتاعاطقا يف عسوتف « هناملغ رومأ يف ىوهلا ةلودلا زعم بكر مث

 ةريخذ رخذي نا هيلع رذعتف « مهليوختو مهليوحت يف فرساو « مهتادابزو
 هداومو « ديزت' هتتووم لزت ملو « عافترا نم آائيش لضفتسي نا وأ هبئاونل

 ًافعاضت فعاضتي لب « هنم دح ىلع آفق'و نكي مل زجع هيلع لصح ىتح « صقنت
 نم نوقحتس اميف مليدلاب لالخالا ىلا نينسلا رم ىلع كلذ ىدأو ؛ ًامقافتم
 ةرورضلا تداقو ٠ مهلاوحا نسح لجأ نم كارئالل ةسفانملا مهتلخادو « مهلاومأ

 ؛تاينلا تدسف « كئلوأ رومأ يف ريصقتلا عوقوو « ءالؤه ىلا ةيانعلا فارصنا
 ءةنكسملاو رضلابف مليدلا امأو ؛ ةوارضلاو عمطلابف كارتالا امأف ب ناقيرفلا دسفو
 امم اهيف ام عوقول اببسو اهل احاقل ةلماعملا هذه تراصو « نتفلا ىلا اوبأرشأو
 ٠ 20« هللا ةئيشمب اهعضاوم يف هنم المح ركذنس

 «ىلابد ضوح ىف ناطيتسالل ةلدتتملا ةفصلا ةرشابم سردن نأ انرودقمب
 .ةفالخلا مايا رخاوأ ىف طاطحتال١ نع ةماعلا تامولعملا هذه لاثمأ ساسأ ىلع

 . 1... 931/5 هيوكسسم (؟١)

 كل



 راشأ يتلا ىربكلا ندملاو نادلبلا ىلع انثحب رصقن نأ ىلوأ ةوطخك ديفملا نمو

 ةيوتكملا فاصوالا! هذهو ٠ ةقطنملا ىف نورصاعملا برعلا نويفارغجلا اهبلا

 عالطتسالا نم ةدجتسملا ةداملا اهيلا انغضأ اذا ةنمزالا فلتخم نع ةرفوتملا

 5 حبلا عالطتسالا 7 قيعب ل يتلا نكامالل ) يراثالا يحلطسلا

أ يميلقا زكرم وأ ةنيدم لك خيراوت ناف « ( اهقوف ءىشنا يذلا
 نكمي رغص

 « ًاحوضو لقالاو لمكالا تامولعملاب اهتنراقم يهو ىرخأ ةوطخ كلذ ولنت

 ةفورعم نكت مل يتل! عقاوملل ىمظعلا ةيبلاغلل حيطسلا عالطتسا نم ةدمتسملا

 ٠ ةقطنملا يف لبق نم

 دادس ٠

 هنا الا « ىلابد ةقطنم نمض عقيب هدحو دادغب نم يقرشلا بفاجلا نا عم

 تعيص هةهيلاتلا تاظحالملاو ٠ آعم ةنيدملا يبناج ةسارد بوجو حمضاولا نم

 خيراتب ةصاخلا ليصافتلا ضعب لوح ةموتحملا تاشقانملا نم ايشاحت ةماع ريداعتب

 7 (5317جن ارتسيلل ةلماكلا ةساردلا ىلع ةمئاق بلاغلا يف يهو « ةنيدملا

 دقو ) |9.. دروقسكأ ( ةيسابعلا ةفالخلا دهع يف دادغب » * جنارتسيل (؟١)

 111١| دادغب يف ةمجرتلا ترشنو « ةيبرعلا ىلا سيسنرق ريشب همجرت

 . ( مجرتملا )
 كلذكو © ارشن ثدحأ رداصم نم ةدمتسم تامولعم ىلا عوجرللو

 ٠ ةيلاتلا ثاحبألا ةصاخ ةروصب رظنأ اهمدقت ىتلا تاريسفتلا فالتخال

 «تاظحالمو ةدام .رشع يداحلا نرقلا يف دادغب ططخ» . (جب) يسدقم

 .- 581 4 1517 - 11/8/51 635108 ةلجم يف ةروشنم « ( ةيزيلكنالاب )

 ا
 .٠ (محرتملا) «ةيبرعلا هتمحرت تلمكأ دقو »

 بيطخلاو ةندملل مظنملا فصولا : دادغب ططخ نع تاظحالم » : رنسيل

 . ةيكيرمالا ةيق رشلا ةيعمجلا ةلجم يف روشنم ( ةيزيلكنالاب ) « يدادغبلا

 مل جتارتسيل ليج نم ءاملعلا نأ . 1957 ةئس 19 ب 584 . ١8 الحم
 ميسا
 همس

 ؟ مو



 ةراغلا رابخا ايانث يف درت دادغبب ناطيتسالا ىلا اهيلع فالخال ةراشا لوا
 رخآ يف ركب يبأ ةفالخ نمز ديلولا نب دلاخ يبرعلا دئاقلا اهب ماق يتلا ةحجانلا
 ةفضل! ىلع يرهش قوس لحم كاذنآ تناك اهنا حضاولا نمو ؛ يناساسلا دهعلا

 ٠ ةلجد نم ةيبرغلا
 ت1 ) ةنس يف ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةرودملا روصنملا ةنيدم تثسسأ

 ءىج عانصلا نم فل! ةثام اهئانب يف مدختساو « تاونس عبرا دعب اهؤانب لمكو

 نيروسب ةطاحم لوالا اهطيطخت ىف تناكو ٠ قارعلاو نارياو ماشلا دالب نم مهب
 يف روصنملا ةافو ليبق تدتما اهفارطا هنأ ريغ لايما ةعبرا امهطيحم غلبي نييعافد

 بئاجلا ناطيتسا مت امك « ةعيرالا اهباوبا نم تاهجلا ةفاك ىلا « اه / ١0 ةنس

 ٠ ةلجد نم يقرشلا

 « ةفاصرلا يا ه ةيقرشلا ةلحملا تمن ديشرلا نوراهو يدجملا نمز ىفو

 نق اهضايراو ةرودملا ةكدملا ( لقذلا ىلع ةناخنلا ىف) سقانت تحبضا شح
 ىلع ةرودملا ةنيدملا بيرختب هجوأ لصو يفارغج لوحت وهو « يبرغلا بناجلا
 نيمالا ةفيلخلا هيخاب ةحاطالل نيتتس رمتسا يذلا هعازن يف نومأملا حاجن رثا

 بره نا دعب ةنسلا ةبارق ةدم ةيناث ةرم دادغب ترصوح مث ؛ ( ) 155/1١
 لتقو رحدنا املف ؛ ارماس يف يكرتلا هسرح نايغط نم صلختلل نيعتسملا ةفيلخلا
 بناجلا نم يلامشلا ببقلا ىف عمأو بارخ مع دق ناك ( 855/505 ةنس يف
 ىتلا تاهجلا ىلع ثادحالا كلت الت يذلا ءانبلا زكرت دقو ؛ دادغب نم يقرشلا
 ءةثيدحلا دادغب بلق نوكت لازتال يتل! ةعقرلا يف يا  نيعتسملا روس بونج يف
 ةحاسم نأ لبق « ارماس نم ةفالخلا ةدوع ليبق يا ؛ 64/501 ةنس يفو
 وليك ؟ا0ره يقرشلا بناجلا ةحاسمو « عبرم مك غار تناك يبرغلا بناجلا

 فاصوألا يف ةعمجتملا ةداملل ةيدقن ةجلاعم يف «رنسيل ظحال امك « اوحلقب

 يغبش مويلا ةلدبتملا ةيططخلا ليصافتلا ةروص ناف كلذلو ةنيدملل ةمظنملا
 * رك ندجا جل اعت نأ

 "مخك



 نم يقرشلا بناجلا نأ ءالجب رهظت ةيلاتلا نينسلا رابخا نأ ريغ ٠ 299 مبرم رتم
 ٠ ةموكحلا رئاودو روصقلا عم بسح اذا عسوأ ناك دادغب

 تبقعأ يتلا ةقجالسلاو نييهيوبلا طلست نم فصنو نيئرق فرظ ىفو
 دقق روصقلا ءانس مهمامتها دايدزاو ةيسايسلا مهتيمها دق اهم ء كلذ

 نتفلاو قئارحلاو تاناضيفلا اهثدحت تناك ةيونس ةعساو تابيرخت تدور

 دادزي حتبصأ 6 دعب امف رشع يداحلا/سماخلا نرقلا رخاوا ذنمو ؛ ةيلخادلا

 ::نيفاك ةيولك لكلا [يق 7 تايارخ تحبصا دقو ةنيدملا ىف تالحم ركذ

هلحم لحب حبصا ةدحوم ةنيدم نا وه عايطنالا نا
 ةعومجمم مجردتلاب ا

 قئارحلاو تاناضيفلا نول اذه عج رب الو 6 نيتاسنلا وأ ةيلاخلا يضارآلا وأ

 ةيحانلا نم أمأ + عماوجلاو قاوسالا صعب دوجو رركت رست اذهو 6 سمعتو

 نداتملا ءادعلا دادزاو 6 تالحملا هذه ني تاعزانملا ترولت دق ةيعامتجالا

 ةرواجملا تالحملا لهاو خركلا لهأ نيب تاعزانملا يف الثم ثدح يذلاك م اهنسب

م ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةعقاولا كلت ةيوصح قطانملا رثكا تلظ دقو ه اهل
 ءةلجد ن

 2 ضعبو « ةيطارقتسرأالا ماقمو 6 ةنطلسلاو ةفالخلل زكارم تناك اهنا تبيح

 ٠ ©" اهتاذ ىلع دمتعت تلظ ىتل! ةيبعشلا تالحملا

 ؛ ةفالخلا فعض نمز نابا روهدتلا ىلا تدأ ىتلا ىرخالا بابسالا نمو

 دقف ثلاثلا راصحلا امآق ؛ عبارو ثلاث نيراصح ىلا آضيا تضرعت دادي نأ وه

 اهحرتقأ يتلأ يرتملا سايقملاب اهتالداعمو ماقرالا هذه ةيمست اذه يف عباتن (؟؟)

 (« ةيسايق ةظحالم « ةنئيدملا داعباو دادغب لئبح » هلاقم يف رئسل

 قرشلل ىعامتجالاو يداصتقالا خيراتلا ةلجم يف ةروشنم (ةيزيلكنالاب)

 . 195119 ةنس ؟؟8 ص "5 دلحم

 ٠ 8/85 ص .ج . يسدقم (؟9)
 . 19559 ةنس ؟56 ص (« دادشب » نم (؟4)

 اب



 تالحم بهن ىلاو دشارلا ةفيلخلا لزع ىلا ىداو ( ١ مسج / هسا ةحم ةردح

 دمحم يقوجلسلا ناطلسلا هب ماق دقف عبارلا راصحلا اما ؛ يبرغلا بناجلا
 ةناربالا ةمضهلا ىلا باحسنالاو هعفر ىلا رطضا مث « ( 1١997 /587 ةنس يف )

 نم ةنس نيرشعو عبس دعب ريبج نبا فصو دقو + ميدقلا ناسارخ قيرط ًاكلاس

 أده هنا مغر ًابارخ ناك همظعم ْنأ لاقف « دادعب نم يبرعلا بناجلا (؟0)6ثداحلا

 فاجلا قاوسا نأو هيف نوميقي اوناك ناكسلا نم ليلق ريغ ًاددع نأ ىنعب

 بناحلا اما «يبرغلا بناجلا يف ةعورزملا يضارالا نم آيلك نومتت تناك يقرشلا
 هيف تناك امك « ةفيلخلا روصق اهلغشت هتحاسم عبر نم رثكأ تناكف يقرشلا

 ٠ ةماعلا ةينبالاو رياقملاو « ءاهجولا روصق اهلغشت ىرخا ةعساو عقر

 تككفت دق ةنيدملا تناك ( 154/559 ةنس يلاوح ) توقاي, نمز يفو
 اميف « لغشت ةفالخلا راد تناكو « ةقرفتم ةروسم تالحم نم ةنوكم تحبصأو
 اهرصاح ١١ هم /56 ةنس يف يا « ةريصق ةرتف دعبو + اهلك ةقطنملا ثلث « لاقي

 ةيلمع ءىجافم لكشبو ةيشحوب اوهنأف « اهوحتفو وكالوه ةدايقب لوغملا
 ةيقب بيرختلاو رامدلا معو ٠ ريثكب كلذ لبق تأدب روهدت
 اهخدرات اما ٠ ناكسلا نم ريبك ددع لتقو « ةماعلا ةينبالاو ةصاخلا تالحملا
 اهعسوتو اهلالقتسا تداعتسا نا ىلا اهمححو اهرثإ شامكتاب زيمت دقف ىلاتلا

 فصو دقو ٠ نيينامثعلا مث نامكرتلاو نييئاخطالا دب ىلع ديدجلا
 ٠ء انه هتداعال ةجاح الف 557 رخآ ىاتك ىف كلذ

 س .ج .ر تسرهدورب ةيزيلكنالا ىلا اهمحرتو اهرشن . ريبج نبا ةلحر (؟5)
 . (مجرتملا) ةيبرعلاب تاعبط ةدع ةلحرلل ) 156 ةنساأ لا و ؟195 روف

 (ةيزيلكنالاب) « ثبدحلا قارعلا خبرات نم نورق ةعبرا » ه .س . جيرجنول (؟5)

 يف هرشنو باتكلا اذه طايخ رفعج موحرملا مجرت دقو ) 1115 دروفسكا
 ةئس دأدغب

 ؟ ملح



 آرماسس

 انتساردب ةلص تاذ يهو « يورسكلا لوطاقلا ذخأم لياقم ارماس عقت

 نع همدقت يذلا فرطتملا لثمللو ةفالخلا رات يف هتبعل يذلا رودلل ًارظن

 ةدم تلحو « مام هك يف مصتعملا اهسسسا نق و4 يرضحلا نيوكتلا

 لماوع ىلا عجري اذهو ؛ ةفالخلل ةمصاع دادغب لحم ةنس نيسمخو نامث

 نسم دحلا ةلواحم ىلا اهواشنا عجريو ٠ ةيداصتقا لم!وع ىلا سيلو ةيسايس

 ءافلخلاو مصتعملا تكرت اهتلزع نا ريغ « دادغب يف يكرتلا سرحلا تازواجت

 ناف راصتخالابو ٠ سرحلا كلذ ةمحر تحت ىرسألاك « هولث نيذلا ةتسلا

 ةخذابلا ءانبلا جمارب ىلإ عجري امئاو « اهعقوم قوفت ىلا عجريال ارماس ومن

 ٠ مهوعبات اهريدي ةلودلا روما تناك امنيب ءافلخلا اهذيفتتب ىنع ىتلا ةعنطصملا

 وهو ةمسن نويلمب لكوتملا نمز يف ارماس ناكس ددع دليفزره ردق
 فورجلا ىلع ةسيلصألا ةنيدملا تينب دقو + 25 دادغب ناكس نم ريثكب لقأ

 .٠ ]1؟ا/ ص (« ءارماس » .1 . دليف زره (؟0)

 روصملا رخآوآ ناكس » هلاعم يف ةطيح رثكألا لسر لوق رظنأ نكلو

 ةيعمجلا ةلجم رضاحم يف روشنملا ( ةيزيلكنالاب ) « ىطسولاو ةميدقلا

 نالتخا ةلقن موقت ثيح ؟ 1000 ةثسل ٠ * 4 ص ةيكيرمالا ةيقسشلا

 ىعس ولأ ريوصقعلا يف ةيناكسلا ةلدالل ةنراقم ةراظن نم عسسأو ساسأ ىلع

 راتكه 5... يلاوح دادغب نم ةنوكسملا ةحاسملا راتعأ ىلع قلعت وهو

 هكناف د ؟روصقو ةماع ةينبآ ( دادغب ) اهيف نال ؟رظن » هلوتد

 ةيرافلا نم ارك نأ حض اولا دي ب يياحشت سا

 دعيت لا حلا هداه لثم يفو 6« ةريغص عرازمو قئادح تناك راتكشم فالآ

 نوفلس !وناك ناكسلا نأ يأ © دحاولا راتكهلل ةثام ىلع ةفاثكلا ديزت نأ تك

 كلل ذب أامنأو 6 ةيتيطتطسقلا نم ركأ اهلعحت مق رلأ اأذهو ؛ فلأ ةئنامثالت

 . (85 ص) « ًانويلم نب رشع اهتاكس ةلودل ةمئالم نوكت

 ربكأ ًامجح دادذغل ركذت هالعا اهاندروأ يتلأ ةرصاعلا تأريدقتلا نأ

 تناك امو ١ ةئيدلا مجحل لسر اهردق يتلا راتكه فالا ةثالثلا نم ريثك

 عم ذأ . هب لخألا مصب ال لسر ريدقت ناف ©« قثوأو قدأ تارددقتلا كلت

 بيرالب تلغش قئادحلاو ةديشملا ريق قثادحلاو ةديشضملا ريغ قطانملا نأ
 ميسي
 انا

 < رايق



 ةعيس ةفاسم ىلا دتمت نمزلا رم ىلع تحبصا مث ؛ ةلجد يقرش يف ةضفخنمل ا

 ةعقر يهو ؛ يبرغلا بناجلا ىلع ةعساو ةعقر ًاضيأ لمشتو رهنلا ىلع خسارف

 ىلع اهنم اهيلع ةرطيس لقأ ةيعافدلا تارامتعالاو « ةرئانتم ةعساو ةيرضح
 رمتسم ومن هقبس الو ةماع ةطخ عبتي مل اهومن ناف لاح يأ ىلعو ٠ دادغب
 ططخ تالحملا نم ةعومجم لكش يف تعسوت اهناف كلذ نم الدبو « ريعص

 ةعساو سنأ تاحاسو مخف رصق نم تنوكتو ةلقتسم ةروصب اهنم لكل

 ةدوع دعب بارخلا اهيلا عرسي نإ بيجعلا نم سيلف ؛ عايثالل ةقصالم لزانمو
 ءارماس يف ةريغصلاةدلبلا امأ ؛ دادغب ةميدقلامهتمصاع يف ًايمئاد ةماقالل ءافلخلا

 ىلإ عنجربام ردقب اهعقومل ةيعيبطلا تازيملا ىلا عجريال اهئاقب رارمتسا ناف
 فقت 0 اهلالطأ يف تئشنأ يتلا ةحرضألا ةيمها اهصخا ىرخأ تارابتعإا

 ةقطنم جراخ ةنيدملا هذه عوقول ارظنف لاح يأ ىلعو.؛ راؤزلا لفاوق اهيف

 ٠ ةساردلا هذهل ةمثالم دعت مل ءافلخلا اهرحه نا دعب اهخبرات ناف « ىلايد

 نرقلا رخاوأ ىف هبتك اميف الصفمو ًاميق ًافصو ىبوقعيلا انل كرت دقو

 نك هن سقا نم ةيلايلقلا تالا ناب ١ ةنيدملا وتر هع ساتلا را فلاقلا
 تاساردلا جئاتن الماش ًاصيخلت 2567 دليفزره صخل امك ٠ 280 اهيلا ةفالخلا

 امل ةرواجملا ةقطنملاو اهعقوم ىف ةمئاقلا شوقنلاو ةيراثالاو ةيفارغوبوطلا

 ةيبرعلا رداصملا صوصن لاف هديب ًاصصخت رثكا ةسارد ًاضيا تبرجا مث

 ٠ 22 اهلوح امو ارماس يف يرلا ماظن نع

 ةفاثك ديٌّوت نايعلا دوهش نع ةريثك تاباور كانه نأ الا ؛ ةعسأو تاحاسم

 الع عيوب اع نيل لم ندر انا نا ج كلا وس قولا قل دق يل ناسا

 مجحح نأ وهو ©« ىرخأ قرط نم ةاقتسم ةلدأ قيرط نع هحيض وت لصفلا
 اهناكس دادعت غلبي ةلود هبلطتت ام عم آيلك اقستم » نكي مل ةمضاعلا

 ك4 ًانويلم نب رشع هس

 ٠) 5580 5؟6ه/ يبوقعيلل « نادلبلا » (؟)

 + ارماع م1: كليقز ره (؟5)
 . دادغب ١ج 4« ةيسابعلا ةووعلا ىف ارماس ير ) هسوس كمحأ (؟:)
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 نا

 ةيقرمشلا ةفضلا ىلع مقت يههو 6 يناساسلا دهعلا رخاوأ يف اربكع تئشنا

سيئرلا ديربلا قيرط هب رمي عيبصا عقوم يف ةلجد نم
 ارماس ىلا دادي نم 

لا اناوأ عم ةداع ركذت يهو  ةيماشلا دالبلا ميلاقأو لصوملاو
 ةفضلا ىلع عقن : يت

 ا « ةريخملا ةدلبلا عمو « رهلا ىرجم يونج ةيصت ةفاس ةلاقا

 تارتم وليك عبس دعب ىلع ةيقرشلا ةفضلا ىلع عقت يتلا ىرصب « ةيرقلا

لثلا ندملا هذه موفي ناكو ٠ (رهنلا ىرجم يونج يف)
 باحصا نم ريشك ةثا

 يسدقملا فصو رشاعلا / عبارلا نرقلا ةياهن يفو +٠ ةمصاعلا ناكس نم ةلاطبلا

 ٠2970 ةيرس « بانعالا ةديج « هكاوفلا ةريثك « ةرماع ةريبك » اهناب اريكع

 ةنشدم اريكع دجو هنأ ىليطتلا نيماش غذا ١/5 هرم يل اوح يفو

 يل اوح كعبتو م6 0792فل مه رعد اهدارخا داق ردق ةيدوهب ةيلاج اهيق ناو اع

 باتك اما « ةريغص ةدلب اهناب توقايل نادلبلا مجعم يف تفصو نرق فصن

 وحن هأرجم ةلجد ل“ وح نأ كعب ار وجهم ححبصا ناكملا نأ ركذ دقف «دصارملا»

 تادوبستتم نم ( ةيفارغوب وط ةلخحرو : لس وألا تارعلا ال وو ليس وم )١(

 ؟ دلحم هيف زيت تايسازدو تا ل ةيكد رمالا ةيفارفحلا ةيعمجلا

 . 1911 ةنس 1١88 ص ( ةيزيلكنالاب ) كوبوين
 قداسو © « ميسأقتلا ندسحأ 0( هباتك نم ١ 3 19 ص يف يس ذقما مالك ترو)»

 ش .٠ (محرتملا) (« انه اهل لحم ال ليسوم ىلا هتراشأ نأ

 يف ( ةفغلاملا ةرهاظ » اهتأ رلدأ دجو يتلا ةددعتملا تاريدقتلا ىدحا هذه (*؟)

 اللقم امئاد ادب ةلاحرلا 7 نأ ةلحرلا نم ىلوألا لحارلا نع لوقب هنأ نيح
 اهمحرتو اهعبط يليطتلا نيمايثي ةلحر ) « دوهبلا ناكسلا ددع رسدعت يف

 .٠ 15.31“ ندنل "هته ص ن . هم ٠ رلدا ةيزيلكنالا ىلا

 دادعب يف اهرشنو ةيبرعلا ىلا ةلحرلا هذه دادح نيمايث محرت دقو )

 رسصم ىلا ناهقهصأ نم بهذ هنأ دال نيماين نأ رلدأ ج -تاتسا دقو

 . نامل نم اهدليشبما تام راعم:ناع ةفلابلا هلارتإ ىف دعس هنو ًاسأر

 («ةيفيقفجلاةفاسمألأفعض قوصو «دادعب نع نيمو ةلحر دعبت اربكع نأب لوقلاو

 . طق ةلحرلا هذهب مقي مل نيماينب ناب لئاقلا يأرلا دتسي دق

 ؟1



 عرت رفحب (45 ب 1؟؟8/519) رصنتسملا رمأ دقو ء اناواو اريكشع نيب قرشلا
 لد اذهو م اهنع ءاملا مطق ىلا ةلجد لوحت ىدأ يتلا قطانملا ءاورأل ةديدج

 ثدح دق « ىلابد» ضوح نم اربكع جارخا ىلا ىدأ يذلا لوحتلا نا ىلع

 ٠ 2520 كلذ لبق امبر وأ 1١٠ /5؟+ ةنس يلاوح

 تأكل

 اييعوتعم وكم !ةمسلا ناكتلا ا اردكلا ن1 قوما وتنزل ركن
 نرقلا ةباهن يف 247 يبوقعيلا نمز يف ةسمخ ريغ اهنم قبب مل نكلو « نئادملا )

 ؛ ةلجد نم يقرشلا بئاجلا ىلع عقب ناك ةسمخلا هذه نمو ؛ عساتلا / ثلاثلا
 وأ ريئايساو « ةميدقلا نوفسبط ىهو « ةقيتعلا ةنيدملا « ىلابيد ضوح ىف ئآ

 لفم ىلع ناورشوتا لوالا:ئريسك اهاني ىتلا ةندملا ىغو ةيمورلاو6 سبئافسأ

 نمزلا نم ةدم روصنملا ةفيلخلا ماقأ ةيمورلا يفو ؛ ةيماشلا ةيكاطنا ةنيدم
 ميدقلا ناينبلا ةمظع نيملسملا نيفلوثملا نم ددع ىرطأ دقو ٠ دادغب ءانب لبق

 ةجت اهيف لون يذلا بارخلا نم ةينبألا كلتا ضعي ملسي. مل كلذ نمو « اهيف
 تناك ةيسايعلا ةفالخلل ًارقم دادعغب سسوت نأ لبق نمو ؛ 20 اهرجآ دخل

 ةرصبلاو ةقوكلا نم ةيبرعلا ةيركسعلا تانطوتسملا اهيلع تعط دق نئادملا

 نسم برعلا اهذخا نأ دعب ةفوكلا ىلا ىربكلا اهباوب! تلقن دقو ء طساوو

 اهيف ةرهدزم ةدلب نثادملا تلاز ام عساتلا/ثلاثلا نرقلا ةبااهن ىفقو ؛ نييناساسلا

 يداحلا / سداسلا نرقلا ىتح ةلوهأم تلظو + 1١١7© قوسو ةعمجلل ناعماج

 تدغختا اهم نكن يف دالبلا وكالوه ازغ امدنعو ٠ لقألا ىلع رشع

 1 صح( ومان »:قليف نوه.(
 مسق تاعوبطم . ابووسو ةردزجلا يف ةينادمحلا ةرسالا عتيرات ) دراتاك

 . ( ةيسنرعلاب ) 1 68أ ص ج52 سراب ىلأ . رثازحجلا يف بادإلا

 . الا يبوفعيلا (؟5)

 . ”8خ- 155 ص جئارتسيل

 . ١85 ةيسسفنلا قالعالا : هتسر سأ (؟5)



 5 1 تار اهنأب 14٠ ةنس يف يف . ١ اهقصو نكلو , 2

 ةروصب رسفي اهومن لعلو] « رخآتم اهخيراتف ةثيدحلا كاب ناملس ةدلب امأ

 كح ىمهو م ىسراملا نايلتم رسقل ةرقسملا ةرايزلا ةكرح ءوضص ىف ةحبيحص

ص) لوسرلا ةباحص
 ٠ | (

 لوقاصعلا ريد

اك نب رشع ىلاوح ىلع ترصتقا
 لوح صسسرلل ةدلملا نأ ىديسو ٠ ار

 ريد

يئرلا ةنيدملا تربتعاو « ينارصن
طسوألا ناورونلا جوسط يف ةس

 ممو م, 50 

 نوايبع هيلا رشاعلا / عبارلا نرقلا رخاوأ ىف ىسدقملا نمز ىتح تلظ دقف اذه

ب ؛ ةتسر نبا نمز ىف تناكو
مو قاوسأو عماج دجسم» اه

 باحصا' اهبو : رصا

 «(ةلحد ىلع رصامو ةرايسلا
ىلع سسلو 0( هل وقب يسدقم ا اهفصو كفو 0

 ةلجد 

ب لج! ةيدم كسا و ودك وب
 هلع ةرواع ةزييق + لوقادلا نه جر

 نع ءان جاجا

ا نا لذ ابق «ةديح ةيعشتم قاوسالاو « قويسلا
 لوحت نا ريغ ه 0 

ااا للا
 

 ص ريمرتاك .م ةيسنرفلا ىلا همجرت) خيراوتلا عماج . بيبطنيدلا ديشو (م9)

 .٠ 1/8395 ةلنس ؟517

 . 6ه؟ جنارتسيل (؟*ي)

 ٠ 56 جنارتسيل (؟5)
 « ةمددقلا كثينوعاحلاو دوحلتلا دومع يف لباب ميلقأ » حج سامربوأ (؟.)

 ٠ 1151 تروفكنارف 185 ص ( ةيناملالاب )

امربوأ نكد دأردأ رأ ركل آرردم دجأ ملو اولا يسدقألا )
 ى.شماهلا يف س

 ٠ (اهصوصن ةمجرت دروا يتلا ةيبرعلا رداصملا ركذ تكرتو

 .٠ 1/85 هتسر نبأ (49)

 . 197 ريامربوا ١1؟ يسدقملا (ع0)

 بي



 ناطيتسالاو ةعارزلا نا ريغ + ةيقرشلا فافضلا نم رثكا وأ ليم دعب ىلع
 ةريغص ةنيدم» اهنا هلوقب 14٠/741١ ةنس يف اهفصو يفوتسملا نأ ذا « ارمتسا
 ةيحطس ىقل نم هيلع رثع امو] 50 «ليخن نم اهيف ام ةرثك ببسب مخو اهخانم

 رصعلا يف ةلوهأم تناك اهنا ىلع لدي امم [ ليلقلا ىوس سكعتال عضوملا يف
 ٠ ليلقب كلذ دعب ىمنتا دق اهانكس نا ديالف لاح يأ يفو « يناخلبالا

 نأ نود تلظ اهنكلو ؛ مالسالل ةقباسلا ةنمزألا يف ًاضأ ةينامه تأشن

 نينرقلا نابا اهتاطحمو قرطلا يف مهبتك انتلصو نيذلا نويفارغجلا اهظحلي
 ةريبك ةبرق ةيئامه» نأ ركذي توقاي, نأ ريغ ٠ رشاعلاو عساتلا/عبارلاو ثلاثلا

 نمز ىف يسابعلا رصعلا رخاوأ يف تعسوت اهنا ىلع لدب امم «2«ةدلبلاك
 دا ان ةرانم نق اك ةلثامملا تانطوتسملا مظعم هيف ترحه وأ تطحنا

 طساوأ يف ناورهنلا رهن زنوج سكليف حسم امدنع اهلالطا يف نيتمئاق نالازت ال
 مظعم نع فلتخت اضيأ تناك اهنأ ىلع لدبي اذه لعلو ؛ ؟؟** رشع عساتلا نرقلا
 ريغ عاضوالا نم مغرلاب ًآنمز ةلوهأم ترمتسا اهنأ ثبح نم ةهباشملا نادلبلا
 .« ةلجد نم ىنميلا ةفضلا ىلع عقت تلظو ٠ لوغملا ءيجم تقفار يتلا ةرقتسملا
 ةينح رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف تعطقن ا نأ ىلا ىلايد ةقطنم نع رهنلا اهلصفي
 ' "2 ايعاما تناك نقلا رهنلا

 . 3480/64 تقاي 15؟ ص ريامربوأ (؟5)

 نم رنوج سكليف سميج ردناموكلا اهب ماق ةلحر رابخأ ) زنوج .ق ءج (؟5)
 ناورهنلا رهن ىرجم قيقحتل 1844 ةنس ناسين يف ةيدنهلا ةيعمجلا
 2( 15 + كك ا مقر يبم قل ةموكح تاللحسس نم تابختنم 5 ميدعلا

 . ا!مثمال ةنس ل5 « 75 2« لا ص ( ةيزيلكنإلاب )
 نم تابختنم . سرافو ايكرت دودح ىلا ةلحر رابخأ : زنوج .ءاق .ج (؟3)

 ةنس 111/ ص ( ةيزيلكنالاب ) 71١ 155/579 مقر ىبموب ةموكح تااجسس
 5 . . امُمأل
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 0 ظ ايارح رح

٠ 5 53 . 
 0

 |! .  عانم

 أمك ةاملأ » 0ث. ٠ َى 5 / 1 ١ ١

 اهفضو دقو + سرفلا ءالثلا
/ عبارلا نرقلا يف يسدقملا

 ا 

هو « ةميظع تناك دقوو
لا ةعطقنم ةلتخم مويلا ي

 000 ؛ ةرامع
7 

 0 نم تاونس لبق يآ توقاي نمز ىف ًابارخ تحبصا اهنا ريغ رماع

 ى 2202 نلوقلا

 تاورهنلا
 ش1 0 ااا

 / عيارلا نرقلا ةءادم ىف ةنلن اا
 7, ' ب يف داورهنلا ةدلبل آاحضاو ًافصو ةتسر نبا دروأ

 نعاذل ا غافلا فانا وك د : < 5 ينك ظ

 7 ' 0 آ شخ قيرطل ةفصو نمض ءاج دق همالك نال ارظنو ؛ رشاعلا

دللا هده نوكت ىدذلاو تاريا ىلا
 اتعغ لعتت لا ردح اذل .# ناعألا هطحملا ة

 7 ْ 0 : ] 1 ظ الوب

 عدازمو ليحن يف قيرطلا رميو « خسارف ةعبرأ داورهنلا ىلا دادغب نم »

 00 د ا هدام ضع نيب 5 ١

ىضفت ىتح قوب رهنو نيب رهنب رمتو « ىلصملاب ةلصتم
 اهترتخيو « ”ناورهنلا ىلا 

 00 اهضرأ ئقست نيعاونو عماج دحسمو قاوسأ ىبرغلا فناجلا ىفو + داو

ماج دحسم نقرتخل !تناغلا
 3 ١ اهلزني تاناخ دحسملا لوحو « قاوسأو ع

 / ”زاسلاو

 5 ١ 1

 ىرثو لئيخنلا يف قيرطلا « خسارق ةعبرأ ةمريت ريد ىلا ناورهنلا نمو

 ْ * ريبك رهن اهقرتخيو « ةمريت ريد يفاوت ىتح ةلصتم

 ةيوسمم ضرأ يف قيرطلا ؛ خسارف ةينامث ةركسدلا ىلا ةمريت ريد نمو

خ دقو « ةرسيو ةنمب ىرقو
افوخ اهلهأ اهنع الجو تبر

 يضفتو « بارعألا نم 

 يسمي شسخسشسمسس سا

 مسج
 هس

 5 ضرالا مولع ةلجم يف لباب بئارخ ةطراخ ) ةطراخلا : تاس ]1

 ظ ظ + 1/8/5 ةئس (ةيناملالاب) ( نيل رب

 ٠ 55/19 تقاي 1؟7 4 / ص جئارتسيل ((4)

5 



 ضعبل انجس ناك هنأ لاقي « ةفرشم اهناطيح « راسيلا ىلع لت سأر ىلع ءانب ىلا
 ٠ ةرساكالا

 عرازمو ليخن راسيلا نعو ةزافم نيميلأ نع : ةيوتسم ضرأ يف ريسن' مث
 ةرساكألا ءانب نم رصق اهبو ؛ ةريبك ةنيدم ىهو « ةركسدلا ىلا .يضفت ىتح

 ىلب امم دحاو باب هل « ءانبلا نم ءيش هلخادب سيلو « فرشم روس هلوح

5-5 

 ةيلمر لابح نيب قيرطلا « خسارف ةعيس ءالولج ىلا ةركسدلا نمو
 ءانب نم ةرطنق هيلعو « ميظع داو اهيفو اتلبج ىلا يهتنت ىتح ليخنو دكار ءامو

 وتاا اهيلعو 6« نآأتس رارط اهل لاقي, ةرطنق ىلا ريصت ىتح دهجب ةرطنقلا ىلع

 ء ةننوراه اهل لاق, ةيرق كانهو « ءاملا هيف يرجي صصرم

 . « (45) ءالولج ىل! ريصتف نيلبج نيب بعش ىلا يهتنتا ىنح رمت مث
 ةدلبلا ىفو ٠ ةيضتقم تامولعملل ىرخالا رداصملا نأ ظحلا ءوس نمو

 ةلق ىلا ًاعجار نوكي دق اذه نأ مغر « ربكأ ناك ةدليلا نم يقرشلا مسقلا نأ يراثآلا حسملا ةظحالم نم رهظيو ؛ ©” ةريبك ةيدوهي ةيلاج لاقيام ىلع
 دجوبأل ةيفزخلا حطسلا ةعومجم نأ كلذ ىلا فاضي + هرجآ نم قورسملا

 /ثلاثلا نرقلا دعب اليوط رمتسا ةيبرغلا ةفضلا يف ناطيتسالا نأ ىلع ليلد اهيف
 ٠ عساتلا

 كسب ةئيدملا تفتخا يم ب *50يقرشلا بناجلا يف عماجلا « رمعألا وه يقرشلا
 . 1514 151 هتس نبأ (55)

 . 1١5١١ يسدعم (ه1)

 احلا



 وحن ناسارخ قبرط لوحت امنيب « ًابارخ تحبصأ اهنال ؛ آايلك راظنألا نع كلذ

 هكنع هريعي نأ نم الدب ايوقعب برق ىلايد  ارمات رهن ربعي راصو لامشلا

 توقايل «نادلبلا مجعم» فلوتي نأ لبق لوحتلا اذه ثدح دقو + ناورهنلا

يفوتسملا هدروأ ام نأ عقاولاو ؛ 1؟؟4 /551 ةنس يف
 نع القن (؟٠84/ب49) 

 ناطلسلا نمز لبق من دق لوحتلا اذه نوكي نأ يضقب «ةيهاشكلملا ةلاسرلا»

 قبب مل أذا هلعلف ١ 2©؟9هدهع يف وأ (5511؟/456) هاشكلم يقوجلسلا

 ؛ ناورهنلا يمسق نم لك نم ليلقلا الا رشع يداحلا/سماخلا نرقلا ةياهن يف

 ةنمزألا ىتح رمتسا ريغص ناطيتسا ىلا ريشت ةيحطسلا ةعومجملا نأ نم مغرلاب

 ةنس يف آبارخ تناك اهنأ لوقي يفوتسملا ناف لاح أ ىلعو ؛ ةنامثعلا

 ٠.10 ا

 ةركسدلا

 هفصو ىف هنع هانلقن ام نمض ةركسدلل ةتسر نبا فصو اندروأ دقل

 ء فصولا كلذ خيرات نم ةئس نيئامث ءاهز دعبو نانارك قالو ناورولا

 نأ يسدقملا ركذو ٠ «©9 ةئيصح ةعلق اهل تناك ةركسدلا نأ لقوح نبا ظحال

 ضورمملاو ب ©**2عهلفسأ عماجلا « ليوط دحاو اهقوس ةريغص ةنيدم» ةركمدلا
 ًائيش رفوت تناك ىتلا ةروسملا ةعقرلاو ةبحرلا جراخ اناك عماجلاو قوسلا نأ

 يف تروهدت مث ؛ ةتسر نبا اهيلا راشا يتلا تاباصعلا تاراغ نم ةيامحلا نم

 ناسارخ قيرط ىلع ةيرق» حبصتل « ةنس نيعبرأو نيتئام دعب يأ « توقاب نمز

 رطيس ةقطنملا هذه نأ روهدتلا اذه لماوع نم لعلو « نابارهش نم ةمرق

 «ةركسدلا ىلع ةحجانلا مهتاوزغ رابخالا تركذ نيذلا زغلا نمزلا نم ةدم اهيلع

 (ةينالالاب) تارفلأو ةلحد ةقطنم يف ةيراثا ةلحر «ديفزره» .او هراس .ف (ه؟)

 .1575٠ .٠ نيلرب م6ث١ص ١ج . ءارحآ ؟

 ه. 2 ججنأ رتسيل (65)

 . 1١ جئارتسيل (6ه8)

 . 11 يس دقم 5 ةلحرلا . دليف زره أ و هراس .اف (هم)

 رهو



 ن0 ١ 0 يف ارسجابو ؛ ةينوراهلاو

 نابارهسش
 ةنمزألا ىتح ترمتساو ًاضيأ ىناساسلا دهعلا ىف نابارهش تسسأت

 ةرايسلا ةكرح بذجي ام ةيمهالا نم اهل سيل ةريغص ةنيدم نع ةرابع ةرخآتملا
 مل اهنا مم : ىطسولا روصعلا ييفارعج راظنا تمهلت وأ (077ناسارخ قبرط يف

 لاوحأ يف يساسا لدبت نود ءاقبلل تدمص ودب اميف اهنا الا ؛ طق ةمهم حبصت

 راهدزالا ىلا ةيحيردتلا اهتدوعو ةفالخل! طاطحن ا نيب ةرتفلا لاوط تدتما ةبلقتم

 ٠ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف

 هيف فصب اهنع ًامالك يبروأ رئاز مدقأ ربتعي نم فلخ ١11 ةنس ىفو

 ع ةدلب ١» ىعلفا نأ نكمي قرخأ ةيرقب مث هل ايت ةيرقب هووزم
 لازتال تناك ًاماع نيتسو ةثام دعبو ؛ ؟*8) نابارهش ىمستو « اهمجح بسبس

 نيتلاو نامرلاو لاقتريلاو نوميللاو ليخنلا نيتاسس اهيف «ةريبك ةدلب»

 فصو يف درو دقو ٠ ريصق دمأب كلذ دعب اهلاوحأ تروهدت مث ٠ 0©2 بييزلاو

 ؛ ام دح ىلا ةمهم ةيرق» تناك اهنا رشع عساتلا نرقلا لماوأ ىلا دوعي بضتقم
 «يرعش عباط اذ ًاقصو 181+ ةنس ىق اهل ركاز كرتو )25١ «(تارخ اهفصن نأ مغر

 مجرتملا 000 مجعملا يف ةركسدلا ىلا توقاب ةراشأ ) 865 ص كلذك (ه5)

 1 ١١؟ ص حجنارتسيل (هأ/)

 |!" ةيقدنبلا 7 ص ؟ دلجم . ءازحأ ؟ ( ةيلاطبالاب )ورتيب هلاق اللد (0)
 ١جب (ةيناملالاب) « سراق ىلا ايكرت نم سرتوأ ناهوج ةلحر » رتوأ نيج (ه9)

 . !المخك - 1ا/مأ غريمروت . ا11١/ ص

 تذفنأ سرافو رصمو ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةلحر »1 .ح . هيقيلوأ )6١(
 تادلجم ةتس . « ةيروهمجلا نم ىلوالا تسلا تاوئسلا يف ةموكحلا رمأب
 .٠ اآضص هم (ةيسنرفلاب) !م.ال ل !مَل.١١ نسسراب ٠ نسسلطأ عم

 هدب نمل نك تالطلا سراف ىف كداحو الا تابيذا ٠ ىربود : رظنأ

 . نادلحم (ةيسنرفلاب) ( قارعلاو لوطانالا ربع 18.5 و امكلء.مل؛ امال

 . 1815 نسراب 55 ؟؟!طضص ا م

 ” هر



 ٠ ساسألا قشو هنكلو

 تناك اهنا اهلهأ اهنع لوقي ةيرق وأ ةريغص ةدلب (ناويرهش وا) نابرهش »

 ةمظعلا هذه نكلو ٠ ةمظعلا يف دادغب قوفت ةريبك ةنيدم ةرباغلا ةنمزالا ىف

 اهرهظيو 6 امدح ىلا ةيصاو اهلْشت يتلا ةعقرلاو ++ رثأك يأ اهنم قبب مل ةرباغلا

 لك نأ ريغ ؛ اهطيحت تانيصحت نود ةيوشابلا ىرقو نادل ةيقبك يهو ٠ عمار

 يف امهضعبي لصتت راوسألا هذهو « لوخدلل باب هل لاع روس هطيحب تيب

 ةطيحملا راوسألا ءىفاكي ةوق رهظم لكلا ىطعتو اهطيحتف ةدللا فارطأ

 هبنوك ةزيم ماعلا رهظمللو ٠ جاربالا دوجو مدع ادع اميف ؛ ةيسرافلا نادللا

 « تامجلا فلتخم نم ناكملا عطقت يتلا نيتاسبلاو راجشالا نم آحاتفتا رثكأ

 ريعشلاو ةطنحلا اهيف عرزت امك « نوميللا عاونأ نسحأو ليخنلا اهيف ومو

 ىرجم ا قيمع ريغص رهن نابارهش ىقسيو ٠ لوقحلا يف ةقرفتم نطقلاو غوبتلاو

 ءارمسلا هتراتم لطت لكشلا عئار عماج ةيلاعلا هفافض ماسقأ دحأ ىلع موقب

 ءةدلبلا يف نيتاسيلا هذه رشتنتو ٠ ىرخالا راجشالاو ليخنلا ناصغأ ىلع

 للظب معنتو « ريغصلا اهقوس نوكت ةليلق تيناوح ةلظملا اهئاصغا تحت اندحو
 .تاقاطلا ىنغا همدقت نا نكمبام ةقراحلا سمشلا ةرارح نم اهتياقو يف قوفت

 ٠2117 ةفرخزملا ةراجحلاب ةينبملا

 ؛ ةيفاضالا ليصافتلا ضعب « آبيرقت ةرتفلا سفن نم رخآ فصو مدقيو >>
 نكلو « ناناخو ءانملا ةنقتم ةرانم وذ عماج اهل» نابارهش نأ انل ركذب وهف

 اوردقي نأ نكميف ناكسلا امأ ٠+ ةظحالملا قحتسي ام اهيف سيل كلذ ادع اميف

 نكلو ؛ ةيك رتل! يه ةغللاو ٠ ىراصن وأ ذو اهيفأ سلوا ةكايسخو نيفلأب

 "لا دادعبل عب أن ناكملا اذه ناو + ةسرعلا نومهفي عيمجلا

 « ةميدقلا لبابو © سرافو ؛ ايجروح يف تالحر » ءر . رتروب ريك (1)

 ٠ 1851 ندنل ؟؟/ 0 ؟؟19/ يناثلا دلجملا . نادلحم . (ةب زيلكتالاب)

 . (ةيزيلكتالاب) ©« سراقو ايديمو روشأ يف تالحر » س .ج ماهجنكب 5)

 .185٠ ٠ ندنل 15-5١ لوالا دلجملا . نادلجم
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 نم ظوحلم روهدتل ةضرع تناك ًايبسن ةيدايتعالا لاوحألا هذه نا

 ةنيدملل ةيلاتلا لاوحألا امأ ؛ بهنلاو يركسعلا لالتحالل تضرعت اهنآ ثيح

 ةيزاغلا ةيسرافلا شويجلا باحسنا دعب يأ « 1854 ةنس يف حئاس اهظحال دقف

 : لاق ثيح ريصق دمأب
 نوكت داكت اهاندجوو « ًاءاسم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف نابرهش انلصو »

 يف تقول! ضعب انلوجت دقو « دادتمالا عساو ناكم اهنا ٠ ًايلك ةروجهم
 هيف انيقل ًاناخ انلصو نأ ىلا هونكاس هيف تيب يأ دجن ملف ةروجهملا اهعراوش

 ٠ اهوبرخو داركالا اهبهن يتلا ةدلبلا اوكرت دق ناكسملا ةفاك نأ انربخأ الجر

 اهيف ىقب دق نكي مل ذ! « اهلالطأ ىرحألاب وأ « نابرهش انرز ءاسملا يفو

 « ىلايد نم هءام ذخأي ليس ًآبيرقت تيب لك عطقي ناكو + سمت مل ةدحاو راد

 اهلعلو « ةميدق اهنا اهنم ريثك ودس ىتلا ةراجحلاب هفافض ضعب تفصر دقو

 نوكت « رجآلا نم روسج ةدع اضيأ اهيفو ٠ ةقباسلا ةنيدملا نمز يف تينب
 نم عناقأ تسيل اهنأ حضاولا نم نكلو:# عراوبشلا فلتخم نيب لاقتنالا ةطساو
 ٠ ةثدحلا ةئيدملا

 سادكأ ىلع موقت ةديدجلا ةنيدملاف ؛ اياقب ةبأ ةميدقلا ةينبألا نم قبت
 يدبأ ىف تقولا ضعب ةنيدملا هذه تناك دقو ؛ اهل ةقباسلا ةندملا لالطأ

 مدقت الامعا ؛ اهب انررم يتلا ىرخالا نكامالا يفو اهيف اوفلخ نيذلا سرفلا

 تناك دقف ؛ فلتلل ارظنم مدقت يهو + ريمدتلا يف مهتربخ ىلع ًاينغ اليلد
 ٠ ةئقدتلل تلمعتسا اهباشخا لعلو « ةطقاس تويبلا نم ريثك حوطس

 ًاماحدزإ ندملا رثكا نم ةدحاو رهشأ ةعضب لبق ةنيدملا هذه تناك دقل

 ىلاوح نم نونوكتتي اهناكس ةفاك ناف نآلا اما ٠ دادغب ةيوشاب ىف ًاراهدزاو

 ,209 رسأآ ثالث

 . 18517 ندنل . 168 © ؟5 1١56 ص (ةيزيلكنالاب)
 ماوو



 فصو ريشيو ٠ ةنس نيرشع دعب ىتح اهرثأ ةكرات تامرختلا هذه تلظ

غت الا ثدحي مل هنا ىلا 1844 هتس يف نابع دهاش
 رامدلا ةروص يف ليلق ريي

 ٠ لبق نم هيلع تناك يذلا

 هنكلو « ةدلبلا هترفو تيب نسخأ ىف انرقم انذخت'ا »
 ٠ءاسيعت اخوك ناك

 ٠٠ اهيبونج نم ةليلق ةفاسم ىلع يهتنت اهنكلو نابرهش لودج ةيرقلا قرتخيو

 عطاقتت يتلأ ةددعتملا تاونقلا اياقيو « فرخلارسكب ةاطنملا ةددعتملا لولتلا نا

 ناكس نطوم قياسلا يف تناك اهنا ىلع لدت « ةبيجع طوطخ يف اهضعب عم

 ةهقباسلا ةنمزالا يف تناك « مويلا راحلا درجألا لهسلا نإ نيطشنو نيريثك

 هافساوو يذلا بهاللا فيصلا رح نم ىقت ةبيط ءىجالم مدقت هراحشا لالظ

 ةينعلا ليخنلا راحشا نأ ٠ هئم صالخلا يف لما نود هلمحت انيلعو هب سحن

 ةيرقلا طسو يف فقنو ه ةئيدر ةئيمق انه رهظت « دادغب رواجبام ىف ةرمثملا

 سا مر ةرانم
 وحال ديج زمر ىه «

 03 «ةروهدتملا اهل!
 ى

 هعبف « ءىطي شاعنت ا نابرهش يف أدب ليوط ريغ دمأب ربرقتلا اذه دعبو

ةنيدملا يف لازبال ناك هنأ ركذ رئوج ةرايز نم تاونس ىنامث
 هت ةئام يلاوح 

 طبت كاد اهنأ ىلع لدي 00 اهيف ناخ ءانيو ةيدوهب لئاوع عبرأ دوجو 1 ريغ

 .٠ 15-141. ص .اف .ج . زنوج (68)
 ؛ ؟17هص "؟ ج (ةيناملالاب) « قرشلا يف ةلحر » خي رنه سويلوج . نامرتيب (6)

 نامرتيبو زنوج. يتباور ءيشلا ضعب ضقانب اممو . 56 جزبيل ٠ نآدلجم

 تالحر» ىريف .ب .ج وه يسرافلا شيجلا يف نينع يسنرف طباض ةباور

 ٠ ©« ناتسجولبو ناتسكرتو ناتسناغفأو سراف يف تالوحو لفاوقلا يف

 ظحال دقو ؛ 14805 ندنل ( ةروشنم ريغ ةطوطخم نم ىسيج ميلو اهمجرت )

 ى ؟2. نيب اهيف ناك هنأ ١866| ةنس نابارهشب ةلقاق عم هرورم دنع ةبارغب

 نامرتسو زنوج نم لك تاظحالمو « ةقطنملاب قدأ ةفرعم نأ ريغ ٠ ةتسلاو

 لفذلا نلع حوف اغلابم ناك امير ريرقتلا اذه نأ ىلع لدق اليصفت عسوألا

 . ةلوهأملا ةينبألاب قلعتب اميف

 م1



 ىتح نابارهش ءاقد نول قباس لصف يف اهاندروأ يتلا ةيئاصخالا تامولعملا يف

 ظ ٠ « ةيدادقملا » مويلا ىمست اهنأ مغر ؛ رضاحلا تقولا

 اه ركذ درو ىتلا ةينوراهلا ةدلب عقت نابارهش نم ةديعب ريغ ةفاسم ىلعو

 طاطحناب اهتيمهأ تدادزا دق تناكو ؛ (؟ ص) ةتسر نيا دنع ةرم لوأل

 ىف تناكو « لامشلا وحن ناسارخ قدرطو تاعورزملا قاطن لوحتبو ةركسدلا

 , 2١ «ةدلب» هب اهرابتعا نكمي عضو ىف لازتال رشع عباسلا نرقلا لئاوأ

 ىلا رابخألا ىدحا هركذت اميف عجري اذهو ؛ دعب اميف ًايلك ترحه اهنأ ريغ

 تلءاضن دق ةنطوتسملا نأ دبالو 217 ضرالا ىف قالزنإ ببسي اهرهن دادسنا

 نأ رهظت ةطراخلا ىلا ةدحاو ةرظن نآب املع « قالزنالا اذه ثدحب مل ول ىتح

 رثأ نم رثكأ اهل نوكي نأ نكميال اهل ةرواجملا ةقطنملا ىف ةيضرأ ةكرح ةبأآ
+ 2 

 + ليمض

 زورلا نارب

 ةيسايعلا دوهعلا نم ةيرارمتسا اهيف نا ثيح نم ناب ارهش هبشن زورلازارب
 نأ )ركذي توقاب نأ ريغ « لصالا ةضماغ ةدلبلا هذه نأ ٠ ثيدحلا نمزلا ىلا

 ركذو 210 ( ةليلج ةينبأ اهيف (405 م5 /؟٠5 # ؟ا/5) دضتعملا ةفيلخلل

 ةيونس ةيابج دادغب ةنيزخ ىلا عفدت 14٠/04١ ةنس يف تناك اهنأ يفوتسملا
 ىتح ءاخرلا يف ترمتسا اهنأ ودبيو ه 2050 رانيد فلا نيرشع غلبت ةعضاوتم

 امدنعو ٠ ؟؟'2 دادغب اهريدت ةريبك ةدلب اهنأب تفصو ثيح « رشع نماثلا نرقلا

 : 1 الطرد ىردبل + لاق 5

 . 576/5 ه .ج . نامرتيب (

 . ”ه 6595/١ توقاب 6١ جنارتسيل (

 . 15 جنارتسيل (
 . ؟9 حج . رتوأ (



ا ةانق تناك « رشع عساتلا نرقلا طساوأ يف هتاحوسب زنوج سكليف ماق
 زورل

 ين أخليالا دهعلا ىتح تناك اهنأ عم « 117 ةدليلإ فارطأ دنع يهتنت رهظ اميف

 1١١( ص يلي اميف رظنا) اهيبونج ًارتموليك نيسمخ ىلع ديزت ةفاسم دتمت
 ٠ زوردلب مويلا ىمست يهو

 ظ ابوقعب

 اهنكلو « يناساسلا دهعلا ىف تئشنا دق ةبوقعب نوكت' نأ لمتحملا نم

 حبصأو لامشلا وحن ناسارخ قيرط لوحت نأ دعي الا اهركذ رك يب كلوب

 ةيرق) (1؟؟4/551) توقاي نمز يف تناكو + ناورهنلاب هرورم لذب اهب رمد

 راهنألا ةريثك ىهو ٠٠ ناقوسو دحاسمو تامامح ةدع اهب ه٠ةنيدملاك ةريبك

 ا ير بطر اهبو « لخنلا ةقثاكتم « هكاوفلا ةعساو « نيتاسيلاو

 صخلمو يفوتسملا نم لك اهربتعا نرق نم رثكأ دعبو 2706 لثملا اهتدوجو

 نا ريغ « ناسارخ قيبرط ىلع يتلا ةقطنملا يف ةسيئرلا ةدلبلا توقاد

 نيتاسب نم اهيف ام ةرثكل دادغب يف امم رثكأ اهيف ايرالملا نأ ظحال ىقوشمما
 ش ب 21 لضختنلا

 ءرشع عساتلا نرقلا لثاوأ ىتح اهيلع اقيطنم ماعلا فصولا اذه لظ دقو

 قيرطلا ىلع نيرفاسملا دحأ ركذ دقو ٠ ةرتفلا هذه لالخ صلقتن .اهمجح نأ مغر

 نوميللاو ليخنلا راجشا اهطيحت ٠٠ ةريغص ةيرق» تناك اهنأب هاشنامرك ىلا

 اسف افضصو تقصو نمزلا كلذ ىلاوحو ها 232404 ىرخالا هكاوفلاو نامرلاو

 ةدوجو امهيعارم ةرفوو اهشانم لادتعاب ةفورعم ةريك ةدلد انآ ةقد لقأو

 . 1535 ص ةلباقلا ةطراخلا ف ءجج . نوح (/)1)

 ةلحم « نأدلبلا مجعم يفارقحلا هباتكل ًاعبت توقاب ةلحر » ف . تالفتتسو (/؟)

 توقاي 1814 ةنسل 2995 ص 1م. دلجم ( ةيناملالاب ) ةيناملالا ةيقرشلا مولعلا

 كام
 7 نكماع 85/5 دليف زرهو هراس ؛ 59 ص حينا رتسسيل (9/5)

 . 11 ىربود رظنا 5"  ه ص ه م رعيلوأ (/4)

 وا



 وأ نيتتسم لك اشابلا هنيعب طباض اهمكحيو ىرق ةدع اهعشت ه٠ اهرومت

 املع و ةنس يل اوح يف نابع دهاش فصو ثناف لاح يأ ىلعو ؛ 5506 ه٠ثالف

 : ابوقعب نع لوقي ثيح ملالل اريثم اعايطتا يطعي
 نيتاسبو نيطلاب ةينبم تويب نم نوكتن « ةرشتنم ةعساو ةبرق اهنا »

 ٠ ناريغص ناعماجو ريقف قوس اهيفو « اهضعبب ةطلتخم ٠٠ لخن عرازمو
 وهو اغأ فسوبي ةرماب يهو « برعلا نم مهلك نيفلألا ىلع اهناكس ديزبالو
 تاجوتتم يهو « طقف ةعارزلا نم اهتاجوتنمو ؛ دادغب ىلاو اشاب دعسأل عضاخ
 5 2110( ؟دح ةلملق

 دقق ؛ نابارهش ىف ثادحألا امامت هسثت ةبوقعب ىف ةيلاتلا ثادحالا نا
 زنا ىلع ايهرتت سام نارك اهباسأ اهل ٠١21 < ةنس ىف: نازل سونا كذ
 تفصو مث « 2" هاشنامرك مكاح !زرم ىلع دمحم شيج لبق نم اهلالتحا

 ليخن ةياغ يف بئارخ ةموك ىلع ًاريثك ديزت اهنأب تاونس رشع يلاوح دعب
 ىق تداع دق ةايحلا نآب .ئنزق ةلاحر انربخي 184ه ةئس ىفو + 29140 ناآموو
 ايدول ةريك ةييعأ قاينلا ىف انز تقاكز ةهفلا نا يح اهعماعبو ايفو

 ةئامعبس يلاوح الا اهيف دعي ملف تصلقت مث ؛ «قرط ةدع اهيف يقتلت يتلا ةطقنلا
 هنئاق 4 اهفارطأ يف ةرهدوؤملا لوقحلاو نيتاسملا نم مغرلابو ٠+ تسب ةئامنامث وأ

 نم ةصرف اهل تسيل يذلا طاطحنالا نم ةلاح ىف تحبصأ دق اهنأ ىأر

 سراب ) « دادقب ةيوسشاب فصو » كاج سيول تستياب نيح . وسور (/6)
 امك 6 ةئيدملا راز هنأ ىلع لدبام هدروأ ام يق سيل 4 م١8 مله. ص م6
 لبلق ناك هنأ ىلع اضيأ لدت اهركذي يتلأ عضاوملا دبدحت يف هءاطخأ نأ
 . عالطالا

 ماهجنكي (الك) ١ / 1١6 .
 +. 5+ 1955 لسيك (/9)

 ( ةيزيلكنالاب ) « ملا . قارعلاو ناتسدرك يف تالحر » ب .ج . رزيرف (94)
 . .186٠ ندنل ١/1 يناثلا دلجملا . نادلجم

 منو ع



 ٠11930 هنم صلختلا

 ةرادالا تآدب (1810/- 1279 ةنس يف يأ) ' ةنس نيثالث نم لقأ كدعبو

دملا يف ةأيحلا تاسسؤم نتادعت ةقطنملا ءودهو ةيكرتلا ةندملا
 ناكملا نإ 2( ةني

ا ةيوق تويب اهيفو « ماقمثاق رصق وه
يف ليخنلا نيتاسبو ؛ عماجو « ناينبل

 اه

اهلامش يف عقت يتلا) ؛ تايانرخ يفو
 نم رهظأو عسوأ ي يمه « ةريصق ةفاسم ىلع 

ارغلاو هلجد نيب يتلا ضارالا نيتاسب
 حبصأ ذ ثرقلا رخاوأ يثو ف 240 ت

 > 0 نم 1 أم 5 راع 2م

 6 ةيزيلكتألا تاحوسنملاو 6 يسن رعلا ركل 6 يدنهلا ياشلاو 4 ةيكدرمألا

 ةعساو ةقطنم هطيحت قوسلا! نأ ريغ ٠ ةفولأملا ةيلحملا تاجوتنملا ىلا ةفاضالا

 ليمجو ريبك ناخ ةنيدملل يقرشلا جرغملا يفو ؛ خاوكألاو ةدتمملا نيتاسبلا نم
 ٠2400 « آبيرقت ةنسلا لاوط ةعيبشلا جاجحلاب ظنكم

 ظ ٠ ثلاثلا لصفلا

 نم رعصأ ةدلب يهو « ابوقعب يبونج ةريصق ةفاسم ىلع عقتف ارسجاب اما

 ٠ ( 16 .شماه ) هالعأ انظحال دقو . ” ص هابل .ج .٠ ىرق (/9)

 عمدبو كلذلو © ةلوهألاو ةبرخلا تويبلاأ لمش امبير ىريف رب رعت نأ

 ةقدب فورعم وهو 6« رثوج سكليف. ركذ دقو . ًايلاع ًاريدقت ناكسلا ددعل

 قئادحلا ضعب » ب طقف رخفت تناك ابوقعي نأ ةيسن كلذ دعب 4 هرظن

 ةعرت اهدورت ليخن راجشأ اهيف يتلأ ةمدهتملا توبلا نم ليلقو هديجلا

 (.٠ 155 ريوح ) « ءالولج وأ ناسارخ رهن نم اهءام دمتست

 تارقلا ةقلطتت, يف: ةبقنلا تاساردلل ةليح 01047 1210/0 كي رح ةللح

 . ١6 ص ١م (ةيناملالاب) 6ث 55 ددع . ةيفارغجلا نامرتيب ةلحم « ةلحدو

 نامرتيب ةلحجم ( هدو ا ناتسرول ىلا ةلحر » دليقزره (1)

 5 ا ال ةئسس ه. ص ؛ ( ةيناملالاب )

 نكي



 ىمست يتلا ةدلبلا سفن يه ارسجاب لعلو ٠ اهب طابترالا ةقيثو اهنكلو ابوقعب
 ماق يذلا سدنهملا وهو ؛ زرهب نيدلادهاجم نم اهمسا تذختا يتلا زرهب مويلا
 ٠ هحتف ةداعاو ناورهنلا حالصال ةيدج ةلواحم رخآب +١١4 /ه80 ةنس يف

 تلظ اهنكلو « يناساسلا ناطيتسالا دودح ىصقأ نلا انرمع لصت م

 ةنمزألا كلت يف تجرخأو ؛ ارماس دوهع يفو مالسالا لئاوأ يف ةريبك ةئيدم

 سفن يف اهمجح صلقت دقو ٠ توقاب مهركذ نيذلا نيثدحملاو ءاملعلا نم ًاددع

 قوقل اتي. نلاو اهل رج ةهرلا تانطوتسما هيف فضلت ذلا ققولا
 روصدتلا كلذ « يعارزلا ماظنلل ماعلا روهدتلاو ناورهنلا يلاعأ يف ةرركتملا
 يناثلا نرقلا رخاوأ يفو ؛ ةقيمعلا هراثآ نم مغرلاب نايعلل ًارهاظ نكي مل يذلا

 تدمتعا اهنأ دبالو « روحهم فر ىف ةنطوتسم ةطحم رخآ ائريع تحبصأ رثع

 ريكلا عاقلا يف اهبرق رفونت يتلا ةمظتنملا ريغ ةحيحشلا هايملا ىلع ًايلك

 قوس اهيف ةريبك ةيرق اهنأ لاقف توقاي اهفصو نمزلا نم نرق دعبو ٠ ناورهنلل
 ريغ تايمك ايلعلا اهتاقبط ىلع ةبراثالا تايرفحلا ءانثآ تدجو دقو ٠ «7*1 رماع
 ؛ رشع عبارلا / نماثلا نرقلا ىلا عجري يذلا ينيصلا ججزملا فزخلا نم ةليلق

 ٠ ةيلوغملا حوتفلا دعب نمزلا نم ًاحدر تيقب اهنأ رهظي اذهو
 اهتحاسم غلبت ةروسم ةنطوتسم ىلا اتربع تصلقت ةرخأتملا ةنمزألا يفو

 رتموليك نم رثكأ اهطيحبو عفترم يزك رم لت ىلع موقت « تاراتكه عبرأ يلاوح
 ؛ ةيعارزلا علسلا ىلع آممئاق دعب مل اهقوس نأ يف بيرالو ٠ بئارخلا نم عبرم

 لفاوقلل يوناث قيرط ىلع ةريغص ةطحم ىلوالاةجردلاب تحبصأ ةدلبلانأ دبالو
 اهروس لضفب تاياصعلا تاراغ نم ةيامحلا ضعب رفوت يهو « نارب' نم
 ةروصب رجاتت تناك اهلعلو ؛ ضاقنألاو لمعتسملا قوباطلا نم ديشملا مضاوتملا

 ٠ دادغب قوس ىلا ةلسرملا ةيلامكلا علسلا يف

 . 5.5 / 89 توقاي (85)

 انكم



 دينجتلا ينب فاكسأ

يف ةعساو تايرفحب ىلايد ضوح يف ةبقنملا ةيراثالا ةثعبلا تماق
 نم ددع 

 1-59 بارق ىلع ل ريعحللا راظنتتالا نم دبال كلذلو « فاكسا يف ة عضاوم ا

 ٠ ةندملا هذه ءازحا ضعبل يرامعملاو يقبطلا نيوكتلا ةقضزو ند اضع

 ُثسحيلا ىق ديف امم فشتكا ام ضعبل رصتخم صيخلتب انه يفتكت كلذلو

 ْ ٠ تانطوتسملا نع ماعلا

 دعب ؛ ىلابد ضوح ىف ةنيدم ربكأ تناك فاكسأ نأ حضاولا نم

 ؛ارماس ةرتف يفو ىلوالا ةيمالسالا دوهعلا ىفو ةيناساسلا دوهعلا ىف « ةمصاعلا

 تارتموليك عبرأ يلاوح مويلا ىطغت ةينبأل ةريثك آضاقنأ تفلخ دقو
 ٠ ةعبرم

 مرك مهيف نأكو « ةيحانلا هذه ءاسؤر اوناك» دينحلا ينب نا توقاي لوقيو

 نمض ةيمالسالا ةنطوتسملا ترمتسا دقو 2450 ع مهب عضوملا فرعف « ةهابنو

 ظحالي كلذ نم مغرلاب نكلو « ةقباسلا تانطوتسملا نع اهتعس لقتال ةعقر

 دعب الا ثدحت مل « لقألا ىلع عقوملا نم يزكرملا مسقل! يف + ةنطوتسملا نأ
 ءالجلا اذه نأ ريغ ٠ يناساسلا دهعلا رخآ ىف ثدح يذلا ءالجلا نم ةرتف

 ةرادجلا فراخرلاب ىلطم مخض رصق دييشت كلذ ىلع ليلدلاو البول مدي م

 ىلا مجريو ناورهنلا ىلع ةلطملا ةروجهملا ةيزكرملا لالتلا دحأ ىلع ينبمو

 نم ةلباقملا ةفضلا ىلع دحسم دوجحو مك هديل دل ثرقلا ةياهت لبق ام

 دهعلا زواجتنال نمز ىلا لقألا ىلع وأ نمزلا سفن ىلا هؤانب مجرب  ناورهنلا

 ىذا نيدلا ءاملعلا نم ريبكلا ددعلا نأ تالامتحالا يلغأ يفو ٠ لوالا يسابعلا

 راهدزالا نم ةرتفلا هذه جانت نم مهلك « فاعسأ نم اوؤاج مهنأ توقاب

 ٠ ةيويحلاو ددحتملا

 ةبقح دعب فاكسأ يف ًاريبك اصلقت ةنطوتسملا ةعقرلا مجح صلقت دقل

 . 55 ص جنأر تسيل ؟ه؟ 0 ١ توفاب (م9)

 نامي



 هذه ريوست يف دهج يأ لذبب مل هنا ودبيو ؛ اتربع يف ثدح ام نآش ؛ ارماس

 ةمئاق تناك ىتلا ةنيدملا نيبو اهنيب زييمتلا نكميال كلذلو « ةرخآتملا ةنطوتسملا

 حطس ىلع يذلا فرخلل مظنملا صحفلا نأ ريغ ٠ ىلوالا ةيمالسالا دوهعلا يف
 يأ « طقف ًاراتكه نيرشع يلاوح غلبت ةحاسم تلعشأ اهنأ ىلع لدي عقوملا

 نم ةريخالا ةقطنملا هذهو ؛ ىلوألا اهدودح٠ عسوأ نم نيرشع نم ًادحاو

 تناك اهنأ دبالو « ةنيدملا زكرم برق عقت « اتربع يف لاحلا نأش « ىنكسلا
 ءانبلا هجوأ رخآ يفو ٠ بئارخلا ضاقنا نم لالتب اهتاهج عيمج نم ةطاحم
 ةرييعص ةواتم تفسفا:6 رقع يداحلا/سماخلا نرقلا ةباهن ىلا عجرلإ يذلا

 تمسق دقف قرشلا يف مئاقلا رصقلا فرغ امأ « ةيبرغلا ةفضلا يف عماجلا ىلا

 ريغ دمأ دعب ةيمئادلا ةنطوتسملا تهتنا مث ٠ ءانبلا ةثيدر ةقيقر عطاوق ناطيحب

 نأ ريغ « ناورهنلا يف ءاملا نايرح ءاهتنا ىلا عجري يئاهنلا اهلاوز لعلو ؛ ليوط
 حجرأتملا ناطيتسالا نأ ىلع لدت توقاي لاوقآو ةيحطسلا تاعالطتسالا جانت
 مويلا اما ٠ يبرغلا بناجلا ىلع امم لوطأ ةدم يقرشلا بناجلا ىلع رمتسا

 اهراوز مه نيذلا ةاعرلاو نوحالفلا هفرعي دعب مل ةنيدملل يلصألا مسالا ناف

 ٠ نوديحولا

 ةمضتققم ىلابيد ضوح ىف ةدرفملا تانطوتسملا نع تامولعملا هذه نا

 صئئاصخو خيرات نع ةماعلا تاظحالملا ضعب ريثت كلذ عم اهنكلؤ ةنزاوتم ريغو
 ةصاخ ةروصي هتظحالم ردجت اممو ٠ ىمالسالا دهعلا يف ندملاو نادلبلا مهأ

 كلذ نأل مصاوع اتلعج ارماسو دادعبف ؛ ديدجلا يرضحلا ومنلا ةيعانطصا
 + ميدق يسايسم وأ يداصتقا زورب هجيتت سيلو امهءانب دنع ًادوصقم ناك

 ةيلمع يف ًاريبك ًارود بعلي, مل لئاوألا ناكسلل يرابجالا ناطيتسالا نأ ودبيو
 اومدختسا نيذلا عانصلاو لامعلا شويج ةيلمعلا هذهب ماق يذلا امناو « رضحتلا

 نكي مل نا ؛ لاما تيب نم ةلئاه تافورصم مهتعمجو « نيتمصاعلا نيتاه يف

 ٠ هاركالاب

١ 



قلخ نم اناك نييملاعلا نيزكرملا نيذه نإ
 نيكيحض اناك امك « ةلودلا ةسايس 

 فئاظولا يف ءىجافم لاقتتا ىلا ةنمزألا ضعب يف اضرعت دقف ؛ ةسايسلا هذهل

 لا نشرت ايكو يناو_شعو فلكم يلخاد ءانب ةداعا ىلاو « ةيموكحلا

 تاجوملاو ىسايسلا روهدتلا نع ةمجان ةيداصتقاو ةيعامتجا تابارطضا

 نسم مغرلاب ارماسو دادغب نأ ريغ , فينعلا يركسعلا ريمدتلا نم ةيقاعتملا

 يف توهسيطو ةيقواس نم الك نظب اميف انقاف «يئاتلا امهخيرانو امهني وكم لقت

 ةقياسلا ندملا ةفاك نم ركأ ناتريخالا ناتاه تناك ام ردقب ناكسلاو مجحلا

ايهنا الق يذلا ليوطلا ملظملا رصعلا لاوط هنأ كلذ ىلا فاضب ه امهل
 ةفالخلا ر

 يف رضحتلاف ٠ ايسايس مكاحلاو صاخلا ديدجلا طمتلا اذه ةنيدم دادغن تلظ

 نم رثكأ ةيمكارت ةرهاظ ادب ةيساسلا مصاوعلا نم هيلا رظن اذا ىلايد ضوح

 ٠ ًايرثاد ةئوك

 زك ارملا ىلا ةراسشإلا اهيلا انفضأ اذا الا ةظحالملا هذه ىلع دك هن ال

هالعأ اهاتفصو ىتلا ىرغصلا ةيرغحلا
 قياس « اهلك نكي مل نا « اهمظعمف ٠ 

 هعباسلا ةنيزآلا ىف هعنيوت ىضتأ لاطو يفي ًاريثك لعلو « ةيمالسالا دوهعلل

يناساسلا دهعلا ةياهن يف اهل لصح دقو ؛ مالسإلل
 ؛هقنعو هلوط يف عونم عطقت 

 مث 4 كلذ لبق امنر وأ 6 ةيسايعلا دوهعلا لثاوأ يف اهتن ويح تداعتسا اهنكلو

 دقو زكارملا مظعم تدبو ؛ ءاخرلاو مجحلا يف ًاطاطحنا نيحلا كلذ ذنم تناع

 ةيمادلا تاريمدتلاو ةرركتملا تاعزاتملاو ةضهابلا بئارضلا اهترقفأو اهتصلق

 * ةيروطاربمالا ةرادالا طاطحناو ةيقوحلسلا شويجلا اهب تماق ىتلا

 دهشم يف فقب هناف راظنملا اذهب امهيلا رظن اذا ارماسو دادغب مجح ةعس نا

 ترون ةيساردلا هذول ةماعلا عيضاوملا دحأ حيضوتلو ؛ ةدح دشأ يخيرات

 ٠ةيمهآلاو مجحلا يف ًابيرقت ةيواستم نادلب ةدع اهيف تماق ةقطنمك يلادد لوهس

 لاثمأ نيب تافلاحم ىلع بلاغلا ىف ةممئاقو ةيلاقتتا تناكف ةيسايسلا ةدايسلا امأ

هتج ةقعناو نايس ىلع ايم تكا ند دنع
 ةيمالسالا ةنمزالا ىف دهشن اكو ءا

 ماو 4



 ةبرشلا اهرداصمو ةيعارزلا اهتورث فزنتست ةعضاخ ةيفلخ ًآضرأو ةرخآتم يئاد لك شب ىلايد ةقطنم تحبصأ دقلو ٠ فلتخم جذومنأل ماتلا رولبتلا
 ٠ ةلجد ىلع اهتيشاح يف تمن ىربك ةيرضح ةمصاع معدل

 ميلاقألا ندمو دادغب يف ىلجت امك رضحتلا ىلع انمامتها رصقتال اننا
 6« ىريك زكارم ةدع باصا يذلا ريمدتلا وأ طاطحنالا نأ عقاولاف ٠ ىريكلا
 الكض الا مدقب.ال هب تطبترا يذلا رمتسملا يرادالاو يداصتقالا روهدتلاو
 يرلا ىف ةيساسالا تالدبتلل ةهجوملاو لصفلا اذه يف ةيزكرملا ةطقنلل ريسفت
 ةبوتكملا قئانولا نأ ذا ؛ يراثالا حسملا جئاتن راع ىلوالا ةحردلا دع نأ « ناطيتسالل ارشابم امهف اندرأ اذا انيلعو ؛ ىلايد ضوح يف ناطيتسالاو
 ىلع دعاست ىهف لقألا ىلع ةيحطسلا تاعالطتسالا امأ ؛ ةينمزل! ةقدلا دقتفت
 , ىلحم ىوتسم ىلع ةيساسألا ةايحلا طورش ضعب يف لدبتلا جئاتت ءانب ةداعا
 ىلع ربكألا مهمامتها بصنا:نيذلا برعلا نيخرؤملل ةلمكم نوكت كيذيف
 + اهب ةيصاخلا ىف: ةنقإل ةينايمبلا ننال

 ىلع دمتعي نأ يغبني ًايراثآ ريييغتلا بقاعت نيوكت ةداعال ةلواحم ةبآ نا
 دقو ؛؟ ليوطلا ىمالسألا رارقتسالا رهظم نمض ةحطسلا اياقبلا ةنمزأ ديدحت
 ةصاخو «ةيفوخلتاطقتلملا نم رشن ام ىلاةراشالاب امدح ىلا انكمم اذه حبصأ
 بويع ةهدع اهف ًايلاح ةرفوتملا ةداملا نأ ريغ 6 085م طساوو 60 ارماس ىف

 ارماس روصق ناطيتسا نم ةريصقلا ةرتفلاف ٠ اذه رشاملا انضرغعل تلمعتسا اذا
 ل ىمالسالا دهعلا مس نأ انررطضا امم اق ةدع اهيق رفوتت' الثم

 نيسمخلاو ىلوالا ةيسابعلاو ةيومالا دوهعلا دمجبو « نمزلا نم نيثرت لمشيل
 نا هاو سس 5 مقر ٠ ارماس تايرفح ) « ارماس افزخ » ف . هراس (85)

 . ( ةيناملالاب )
 , 152. دادغب 8 - ١957 ارماس يف تايرفحلا) ةميدقلا راثالا ةرئاد ٠ ةيقارعلا ةموكحلا

 . 196م ةرهاقلا «سداسلا تايبرفحلا مسوم» ٠ طساو 4« رقس داؤف (85)
 ما



 ٠ ارماس دهع نم اهتنلن يتلا ةنس

ىف ضرتفن نأ لوقعملا نم ىدسو
 فرخلا طمن نوكن نأ لاوحالا هده 

 ىلا كاقتنالا هيف مت يذلا نمزلا نم مدقأ وه « ارماس مسا هيلع قلطي يذلا

 شات نع نمز يف عاش هلعلو ؛ ةديدحلا ةمصاعلا
 ءاخرلاو ةوقلا جو نع.

 فانضي ه (مء تر 1 ة ديشرلا نوراه نمز يف ثدح يذلا

 يف تبثت دق ناورهنلا قطانم نع لوالا ماعلا ءالجلا خيرات مادام هنأ كلذ ىلا

ملانمىلحتي هنأبلوقلا نكمي هناف (555 ص هالعأ رظنا) هب /مج ةنس
 تاعومج

 نم لوآلا ثلثلا لذاخ ةماغ فلا فزخلا طامنأ تاعومجم سفن نأ ةيحطسلا

ب مث « لقألا ىلع رشاعلا /عبارلا نرقلا
 طساو نم ًايجيردت لاوزلاب كلذ دعب تأد

 ةيلحملا طاسنالا نم ترهظ ىتلا ةيلاتلا لاكشألا نأ ريغ ىلادد ةقطنم نمو

ةلمعتسملا ةججزملا يناوؤلل ةديدجلا
لا دهعلا نم ريخالا نرقلا ىتح تلظ 

 يسايع

اهمدنت نأ نكمي ةليلق ةلثمأ الا اهيف سلو
 انتناف كلذل ؛ ةروشنملا رداصملل 

وح تدتما يتلا ةرتفلا هذه لالخ
يرات ديدحت يف دمتعن نينرق يلا

 تاءومجملا خ

دح ىلا (طامنالا يف تاعونتلا وأ) ةيفزخلا طامنألا ىلع ةحطسلا
 ًاملع « نيبك 

 ٠ تاقبطلا ديدحت يف اهتميق راهظا نآلا ىتح نكسيال هنا

 ؛ًابيرقت حيحص وه مومعلا ثيح نم خيراوتلا ديدحت نا اذه نم م

مي يتلا تاعومجملا هيلع لدت اذهو
لا ريواصتلا ةدعاسمب ) طبرت نأ نك

 ( ةيوج

اونق قوف ترفح يتلا تاونقلا يرام
 نا اضيأ هيلع لدي امك « ىرخأ ت

 تناك عاونالا هذه لثم ةدعاسمب ثدح يذلا ناطيتسالا
 حسم ةمجسنم هجئئاتف

 ديدحت لكاشم ناف كلذل ؛ةيخيراتلا تانودملاوم اهضابنتسا نكمي يتلا جئاتنلا

راخؤلل هدب دجل ! تاينقتلا مدقتب ًاريثك تفخ دق خيراوتلا
 جيجرتلا تحت ةنولملا ف

 تلظو (ىلايد ضوح لثم ةيفيرلا قطانملا يف ١١١١ /هعه هس يلاوح اميو)

 ايلك يفتخت ثيح لقالا ىلع رشع سماخلا /شاعلا نرقلا لاوط آيبسن ةطيسب

 ظ ٠ ناطيتسالا نع انتالجس آبيرقت
"11 



 ءارماسو مالسالا ردص ادهع (أ)

 ىيدهعلا نيذه نأ دجن ةيراثآلا ةيحطسلا عيماجملا ليلحت قيبطت دنع
 بوغرم رمأ امهنيب لصفلا نأ حضاولا نمو ؛ نورق ةثالث اهلوط ةرتف نادتمي
 يتلا بويعلاف ؛ بابسا ةدعل ( ةصاخ ضارغأل الا ) انه هانيشاحت اننأ ريغ ؛ هيف
 فاضي + ًايزمرو ًاتقوم زييمتلا لعجتل عمتجت ةرفوتم ا ةلدالا يف اهيلا انرشا
 نكي مل ؛ح سملا يف ارايعم ذختا يذلا فزخلاب خيرأتلا رابتعإ نأ كلذ ىلا
 لوقلاب الا اهفينصت نكمبال عقاوملا نم ًاريثك ناف كلذلو « هتيادب يف ًارهاظ هلك
 لودجلا ناف اذه ىلعو « ءارماسو مالسالا ردص يدهع يف ةلوعشم تناك اهنا
 ( ج قحلملا ) مقاوملا ةمتاخ يف تفصو ىتلا عقاوملا ةفاك هتمئاق يف عمجي (؟)
 نسمض اتفصو امهنا عم « امهيلك يف وأ نيدهعلا نيذه دحأ يف ةلوعشم اهناب
 7 ءارماس دهع لبق ترجه دق اهنأ رهظي يذلا رمألا ٠ لقتسم مسق نم عقاوم

 تانطوتسم ةبأ ءوشن تبث مل هنأ عقاولا يف ضرتفي ءارحالا اذه نا
 وأ يومالا دهعلا ىلا انعجرأ اذاو ؛ عساتلا نرقلا نابا ىلادد ضوح ىف ةديدج
 6 ءارمأس دوهع يف تكتم اهنا نيش يلا عضاوم ا ةفاك لوص؛ لوالا يبابعلا
 «مالسالا ردص يف ناطيتسالا ةعس يف ةغلابملا ىلا كلذ يدؤي نأ لمتحملا نمف
 ةروصلا هذه عم مجال انيدل يذلا ليلدلا اذه لثم نأ ىلا ةراشالا ردجت ريد# ىو +. دعب ايفا ناكيلاب ضمان نع ةروص ضاو لكشب سوت محب
 نبا نمزو يومالا دهعلانيب ٠./: ىلا هتبسن لصت دق ةيابجلا رادقم يف صقانت ىلا ريشت (4+ ص هالعا) داوسلل ةيلامجالا تايابجلاف «ةيناث اهفيلات ديعأ يتلا
 لوحت ىلا ًاعجار صقنلا اذه ضعب نوكم دقو ؛ (4 7 يلاوح) هيذادرخ
 بعصلا نمو ؛ ةعورزملا ةقطنملا صقانت ىلإ نيل افاعي تاكل ىلا يفارألا
 نود ناكم لك ىف ترمتسا ةيداصنتقالا ةرفولا لاوحأ نأ ىلع اذه لدي نأ
 يف نماثلا/ثلاثلا نرقلا يف ذمت يذلا طشنلا ءانبلا جاهنم نأ مث ٠ صقانت
 ىضحت



 نم ةريصف ةفاسم ىلع عقب يذلا « ناورهنلا ةرابع دنعو دينجلا يتب فاكسأ

 نأب ضارتفالا لوقعملا نم ودبي ًاريخأو ٠ دعب اميف رركتن مل « ةنيدملا يلامش
 6 روصنملا نمز ذنم ىرخالا نكامألا يف تلوحت دق ءانبلا يق تاطاشنل! مظعم

 ٠ كلذ دعب ءارماس رامعا ىلا مث دادغب رامعا ىلا الوأ

 ٠١ لودج
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 + ( هلا م4 ص اهفصو

 مت ع أةبوو جين ارتسيل راتكه "4و دادعب

 اب : 9١م دليفزره راتكه دملء«٠ ارماس

 راتكه “#١ و !اريثح

 راتكه ه ىرصب

 راتكه ١و١ و يكتم كاب نايل (ىرسك قاط) نم ادملا

 راتكه ؟ ٠ وقر لوقاعلا ربد

 راتكه + ةيئامه

 ْ راتكه ب ء اب ارح رج

 راتكه ا (مس ا ةوفص) تاورهنلا

 ؟ راتكه ؟٠ ( 4١ دادغب يكسا) ةركسدلا

 ؟ راتكه ٠٠١ (زوردلب) زورلازارب

 ددحن نأ نكمبال هناق ؛ رضاحلا تقولا ىلا دتمب رخآتملا ناطيتسالا نأل ًارظن رع

 اهبئتاحب ائعضو ئحلا عقرلأ نأ عقاولأو : عق اوملا هدص نم ددع ةعقر ةقدن

 اسدح ةردفم ةحارصب ىه 4 ماهفتسالا ةراشأ
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 ملخاع ( لهو 2 ل15 هزذكإ عما عمم

 ناطيتسالا نم اسرقت راتكه *١٠١ « اعقوم نوعبسو عبرأ

 : ارماس دوهعو ىلوالا ةيمالسالا دوهعلا يف ءاشنالا ةديدج عقاوم (©)

 : ةديدج ةيرضح زك ارم
 ( راتكه ه٠ ]) ةرسج لت ها

 (راتكه )+٠ ةرهز لث ١

 (راتكه ه) يزاردلا لت اه

 ٠» ناطيتس الا نم اسرقت راتكه "١6 « عقاوم ثالث

 : ةريسك نادل
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 (راتكه 5 )١51

 ) راتكه «ه صصحم لت 66

 (راتكه ١؟) دوبعم لت اد

 (راتكه ١١ ب هك

 (راتكه )١9 يقرشلا حايم 1

 ٠ ناطيتسالا نم اببرقت راتكه عقاوم هينامث

 : ةريعص نادلب
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 ءابام ع الإع هايل ءالوك هالوك العا 2 ككك 2.0 قال 2 585
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 : لمش اذهو

 راتكه 6 لغشت ندم عبرأ

 راتكه 560 لغشت ةيرضح زكارم تس
 راتكه 449 لغشت ةريبك ةدلب نورشعو نامث

 راتكه مب لغشت ةريغص ةدلب نوسمخو عبس
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 ناطيتسالا نم امرقت راتكه ؟١ « أاعقوم نوعستو نامث

 نكن

 ات ريع ا

 فاكسأ انوع

 ارماس مظعم نا كلذ ىلا فاضي « ناطيتسالا نم راتكه 47 « ناعقوم

 ٠ دادعب ىلا ةفالخلا ةدوع دعب ترجه اهسفن

 : ىرعص ةيرضح زكارم

 نوع مه كانه 255١ «ء 5الاب 66

 + ناطيتسالا نم راتكه ؟٠ « مقاوم ةسمخ
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 : ىرخا عقاوم
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 (ارماس هيف لخدبال) عومجملا
 دمهعلا لبق رحه ناطيتسالا نم راتكه ١8 « انكس اعقوم ؟؟٠

 دوهعلا لالخ ناطيتسالا لك نم /5؟ره نوكي اذهو ٠ رخآتملا يسابعلا
 + ا رماس كيغو لوألا ةنمالسالا

 ناك دقف امهقيس ام نا امهمحح يف ناتديدحلا ناتنيدملا تاتاه تقاق

 لك اريثك امهنم لك زواجتو « ةعسلا يف نوفسيط فاعضا ةرشع امهنم لك
 نم امهف ؛ ىناساسلا دهعلا نابا ىلايد ةقطنم ىف تينب ىتلا ةنطوتسملا ةحاس

 يف يعون مدقت ىلا اضيا امناو ىمك مدقت درجم ىلا ناريشتال ةيحانلا هذه
 ةمصاعلا نأ امك : قيسالا دمعلاب انووق اذا « هدقعتو يرضحلا سايقملا

 ف



 ءمدقالا دوهعلا لاوحأ ىلع ايعون امدقت رضحتلا يف اهنمز يف ترهظأ ةيئاساسلا

 لك تناك امدنع ةفلتخم ةنمزأ يف اترهدزا نيتنيدملا نيتاه نأ يف بيرالو

 نسم ءاج امهنم لك ناكس نم اريثك نأ حضاولا نم هنأ ريغ ؛ ةمصاع امهنم

 دحلا حبصي نأ دبال كلذلو « ةيسايسلا ثادحالا روطت ببسب ةيناثلا ةنيدملا

 ٠ تقو يأ يف اعم امهناكس عومجمل الداعم ناكسلل ىلعالا

 نم اوناك ءارماسو دادغيب ناكس مظعم نأ ةرصاعملا فاصوالا نم حضتي

 يف نودمتعب مهو ه عانصلاو « راحتلاو « نييندملاو نييركسعلا نيفظوملا

 ةرايعبو ؛ ةيفيرلا قطانملا يف نيرخالل ةيعارزلا تاجوتتملا ىلع ةيئاذغلا مهداوم

 ىلعو « ةلمجلاب علسلا لقت ليهست ىلع ديدج ديكأت ىلع لدب اذه نا ىرخأ

 نوكيال ةعساو ةيعارز ضرأ ىلع اندنتسا نيتندملا انلك نأ ىلع اضيأأ لدن يهو

 : 001 أريعص أءازجح الا اهنم ىلايد صوح

 فيرلا يف ناطيتسالل ةيعقاولا لاوحالا ناف « ليثم هل قبسي مل محح ىلا اتلصو
 تلصو ىلايد لوهس ىف ناكسلل ةماعلا ةفاثكلا نا ٠ روهدتلا ىف ًاذخآ ناك

 سكي يذلاعيرسلا روهدتلاب كلذ دعب تأدب مث مالسالل قباسلا دهعلايف اهجوأ
 ناني قربكلا ندملا ىلا ىرقلاو ةيميلقالا نادلبلا نم ناكسلا ةرجه ةضعب

 ع ندملا هذه ءانب لبق ثدح ىربكلا ىلايد ةقطنم يف روهدتلا اذه مظعم نأ

 نادتيص دروع ىلا ارماصو فادني اهتم عرتن) ا ةنبلا ةقلتللا عومجم نا كح
 اهعومجم سفت نم /.54 ىوس نوكت مل )٠١( لودجلا يف نيبم وه امك مالسالا

 نييناساسسلا دهعلا يف عافمالا : ةبويسآ ةلود» لهيتس 5 و .اف مداهتلأ (85)

 نأ ىلأ ناآريشي امهو (ةيناملالاب) 1165 ةنس ندابسيو 21/1 « مهالت نمو
 كهموع يف ةيابجلا 0/1 يلأوح الأ مدع مل همأراك نمز يف هلك داوسلا

 . ةيسابعلا ةفالخلا

 منا ٠



 ةنمزالا لبق رضحتلا تاجرد ىصقأ نا ىرخا ةرامعبو ٠ يناساسلا دهعلا ىف

 تءاج امئناو « ضرالا لامعتسا يف ةفاثك ىصقأب ةنورقم تأت يما

 ةغايصلو ؛ يعارزلا جاتتالاو يرلاو يميلقالا ناطيتسالا يف طاطحنال ةجيتنك

 ايبسن ةريغصلا ةقطنملا هذه دودح لخاد يف ىتح رهظ هنا معأ ةرابعب رمألا

 ىلع ةمئاقلا ةيندملا اهيف تمجرت يتلا يناساسلا دهعلا ةراضح نيب عساو نيابت

 حضاو جاتنتسالا اذهو ٠ مالسالل يراجتلاو يرضحلا هجوتلا نيدو ؛ ايزل

 نادلبلاو ءارماسو دادغب نع اقباس اهانمدق يتلا ةرصتخملا ةيخيراتلا روصلا ىف

 ئبقلت يهو ؛ ةيبرعلا رداصملا اهركذ تزريأ يتلاو ىلايد ةقطنم يف ىرخالا

 ٠ حسملا نم ةديقملا تامولملا يف ايفاضا ادييأت

 امهعيزوت ةيحان نم تسرد اذا (0) لودجلا يف ةلجسملا مقاوملا نا

 تاحاشسم كانيق“و مظتنم وأ عس أو لكشب ةقرفتم ريغ رهظت 6 لكش) يفارغجلا

 نيحالفلا نأ ودبي نكلو قباس نمز يف ناكسلا ةفيثك تناك ايبسن ةعساو

 نأ ليق يبرعلا اهيلامشو اتريع يلامش ةلاح يفف ٠ ايلك اهوبنجت دق نيرقتسملا

 يتلا" اهناكس.نصمان#ا ىرخا قائاتمانأ ييقو ةعيولللا وشن قاهتسلا/ هلق: ىف ليزاعلا
 يسع ناك ابين كوالا رادع لق نأ عما تورم ةانق' عوبلا ىمسنام دنع

 كلذ ىلا فاضي ٠ ببسلا اذهل ةعارزلا كرت ىلا ةيدؤملا راطخالا نم ليلقتلا

 لوطاقلا رفح ببسي ضوحلا لكل ءاملا نم فاك زيهجت نالا رفوت دق مادام هنأ
 لعلو ٠ ءاملا يف صقن ىلا هيف ناطيتسالا ةلق ىزعن نأ بعصي كلذل يورسكلا

 تاراغ ببسب ترجه ةقطنملا نا (مالعأ ؟ه# ص) هتسر نبا لاق امك ء ميصألا
 صقانتل ايفاك اببس تاراغلا هذه لثم تناك اذا امع لءاستت دق اننا مغر « ودبلا

 دجويأل هناف لاح يآ ىلعو ٠ اهضارعأ نم دحاو درحم تناك اهنا مأ ناكسلا

 هرهظت يذلا ناطيتسالا بنجتل يرهاظ يطيحم ببس يأ ةلاحلا هذه يف

 ٠ حسملا جئانت حوضوب

 لفسالاو طسوالا ناورهنلا قطانم نم امسق سردن نا اننكمي ةلءاقمللو

 نورا



 ةيئاث نكست مل ةقطنملا هذه نا ؛ ( 8) لكش يف عسوا سايقم نم رهظت يتلا
 رشنتناو ؛ ١١5١/6480 ةنس يلاوح ناورهنلا بانتا يذلا ريخالا بارخلا ذنم

 نا ذنم اهيف بسرت مل ذا « ضرالا حطس ىلع ةرقتسم يمالسالا رصعلا اياقب
 راثال طئارخ مسر نكمي كلذل ٠ نيرغلا نم ةفيفخ ةقبط ىوس هنع ءاملا عطقنا

 هاتدحو ام فداصت نأ ريخمن نم نمزلا كلذ ليبق امثاق ناك يذلا ناطشسألا

 تعفترا ضرأ حطس تحت طوبه ثودح ةجينت عايض نم قبسالا دوهعلا يف

 ردت يو ةنلاملا نأ اذهب نين مترو و ةلاق ةناقيب ماجا ناك تكف وأ
 مضاوملا ءافتخا وأ صقانت اهنزاويال دق (ه 4 5١*  ص رظنأ) اهتحاسم

 ناطتسالا ةقطنمل ةيلكلا ةحاسملا ي ىف ةريبك ةعلابم ىلا ىدرت امم : ىرخألا

 + ةديستملا

 م لكش ناف : رخآ قيرط نم هاتحنالا نأ ىلا نسا نأ عيطتسنو
 عب رم رتم وليك ١45٠ ىلاوح يه ةعورزملا ةحايسملا عومجم نأ هنم رهظ

 ناطيتسالا نأ يأ ؛ مدقألا دوهعلا ن ءمسملا ىف بيلاسأ نم عبت| ام بجومبو

 هلغشا ام ةحاسم تردق « ةقطنملا هذه يف ارماسو مالسالا ردص .يدهع يف

 نيتمصاعلا جراخ ةقطنملا لكل لحسملا عومجم نم / + يأ 3 راتكه ١١ه

 نكنمي ىتلا ةحاسملا فعض نم ليلقب رثكأ وه ناطيتسالا نم عومجملا اذهو

 ضعب نأ دبالو ٠ ةفاثكلل لوالا انريدقت دنع ةرفوتملا ضرالا ىف اهيلع ظافحلا

 يذلا عونلا اذه نم عقاوملا قطانم ريدقت يف ةغلابملا نم ءاج ضقانتلا اذه
 عزوت ةداعا ةجيتت اءوس تدادزا امبر اهنأ كلذ ىلا فاضي ٠ لبق نم فصو

 ؛ناطيتسالا ميظنن ةداعاو بئارضلا تاسايس ببسي نييفررلاو نييرضحلا ناكسلا
 مده تيا 81 6 1 نه ألا ( ةميدقلا دوهعلا ىف تأآدب ةسرامم يهو

 يذلا وطملافصولانم مضت 53 ةسالتالادروهغلا ىفتريتتباو ( هي

 نع مجاتلاعيرسلالدبتل اذه ناءةيسابعلا ةرادالاطاطحناأ نع هن وكسم» 0

 نسب كيلكلاو. نييويفتلا تالاتسلا مفارز ةنركسللاو ةيسايمنلا :طوقتقلا
 ٠ ريخآلا ريدقت يف ةغلابملا يف مهاسو « رصاعملاو ىباسلا ناطشسألا

 سحب



 نوكش نأ ديال هتاف 6« تاطوحتلا هذه لك رابتعالا رظنب دحكلا عمو

 للحس الا نورا أ يف ةملاق ةرهدزمو ادج ةفيثك ةتطوتسم نع عابطنا انيدل

 ةدع نع كلذك و تورهم ةائنق | يف عاضوألا نع ادج فلتخت يهو ؛ لفسالاو

 لوط ىلع ةلصاوتملا بئارخنلل مويلا ر رثازلا ناو ؛ ىلايد ضوح- نم ىرخا ماسقأ

 أو رهنلا ةانق نع بتك يذلا نويباريس نيا نا ملعب امدنع شهدنال ناورهنلا

 نا ا تا او

 ٠ 817 ةدام عايضو ةلصتم

 ناورهنل ياو ىلع ا الانزال كم ىف ينحل نو نال للا هو

 اتربعل ةرواجملا ةقطنملا يف يرلا ماظن (م) لكشلا رهظوو ٠ ةسيئرلا هعورفو

 ءاملا لمحت ًايسن ةميقتسم ةريصق عورف عم اهجوأ نايا دينحلا ىنب بتاكسا

 عاطقلا اذه يف رهنلا لوط ىلع دجويالو ؛ ةرواجملا لوقحلا ىلا ناورهنلا نم

 يسيئرلا رهنلا ناب ضارتفالا ىلا انعقد يذلا رمألا ةمدهتم فافض ةدا

 بطلا دادسنالا بنحتو عاقلا فيظنتل فاك يراجلا ءاملا نم رادقم هيف ناك

 دنع ىرقلا عوقو نم |دره حضتنو « رخآ ىلا تقو نم ريهطتلا بلطتن يذلا

 فاك داورمتلا يف نابرع حلا ىوتسم نا رهظ اذهو ء عورملا مظعم سوؤر

 عبطلاب اذهو ؛.اهتايوتسم نم ماسقألا ىلعأ ادعام يضارالا ةفاك ءاورا نيمأتل

 دادسنأالا ةلكشم صقنأ كلذبو « طقف ةريصقلا عورقلاب انكمم يرلا لعج

 دهعلا اذه يف مدختسا ةرطنقلا دنع دسلا نأ حيحص ؛ ىندالا دحلا ىلا ىمطلاب

 ةقطنملا نايوري نيريبكو نيديدج نيعرف دوزي يذلا ءاملا نم تباث ىوتسم ريفوتل
 همسي بسس يس

 «نووباريس نبأ م 6.6. ةنس يلأوح هبتك دادغبو قارعلا فصو» منا رتسيل (/)

 آ1١ 55608 4 لال" ص (ةيزيلكنالاب) ةيكلملا ةيويسالا ةيعمجلا ةلحم

 .٠ !ملك ث ةئس

 يتلا قطانملاو هرادحنا عم بسانتت ىمطلا لمح ىلع ءاملا ى ىرحم ةيلباق نأ (88)

 ري ا ةديكو اهيمطقت

 5 17 .شماه ١٠78| ص رظنأ 8 ند رغلأ بيسرق ةعرس ىلأ ,يدؤي امم
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 امير اذه نأ ريغ ؛ ةرشامم ناورهنلا نم البق ىذختت تناك ىتلا فاكسأ لفسأ

 نت يوضح ةملطملا ةنقانكشيسإ كاختانج ايهدلو ةنلغيم ةلكق درهم ناك
 دا رتلا هتدعتا ىذلا ةيرتلا فصلا ةدت: نه ريق ايدظسم لالا ع كقاكتما
 ةماعلا ةروصلا ناق لاح يا ىلعو ٠ سطاغلا دسلا نم بونجلا ىلا هعاق يف

 رامثتسالا مهف نم نكمي اذهو « لزبلاو ءاورالا رسيتل ةروص يه عورفلل
 , ةريثكلا ثارخلا هيلع لدت يذلا ضرالل فشكلا

 رخآ ًاءوض 244/59٠ ةنس يف ةيسايعلا ةيابحلل هيذادرخ نيا ةمئاق ىقلت

 لودجلا يف اتركذ دقو ؛ يعارزلا جاتتالا ىدم ىلعو ناطيتسالا ةعيبط ىلع ىلع
 وا ىلايد ضوح لخاد يه امم ةلجد يقرش ةعقاولا تاعطاقملا نع هماقرأ (؟1)
 ذهوت تناك ةماعلا تابايجلا نم ًادح ةريبك ةسسن تناك الو + هنم برقلاب

 ةطنحلل ةجتنملا لوقحلا ىلع مارضلا نأ ضرتمت نأ اننكميف « لوصحملاب

 كلذ ىلا فاضي ؛ تباث رعسيو ةرشابم بوبحلاب ةداع عفدت تناك ريعشلاو
 بوبحلاب عفدت تناك تاوارضخلا نمو ةيزجلا نع ىبجي امم ةبسن نأ ًاعبط
 هاه

 ءوسل هنا ريغ « ًاديج فورعم ماسقالا اذه نم ريثكل ماعلا عقوملا نا عمو
 تاحاسمل ةنراقم دوجو مدعل ًارظنو ؛ ةقدب اهدودح ديدحت نكمي ال ظحلا

 تاير قيعح ننام ثراش»نا نكسكل هاف هكلذل ع تاباتملا تلغي

 ءارجا نكمي هبذادرخ نبا اهمدقي يتلا تامولعملا نأ ريغ ؛ اهنم لكل ةيعارزلا
 نا انمخ نأ قيس يتلا ىلفسلا ىلايد لوهس عومجم لوح ةنراقملا نم ءيش
 ٠ عبرم وليك 6٠٠١ يلاوحب ةعارزلل ةلياقلا ىوصقلا اهتحاسم

 بلطتت ىلوألا ةوطخلا ناف ؛ لفسألا ىلادد ضوح جوتنم هسارد دنعو

 نيتللا ءالولجو ذابقتسر يه تاناتسا ثالث ماعلا عومجملا نم فذحن نا

 اما . 280ىلايد نم رسيألاو نميألا نيبناجلا ىلع نيرمح لبج ءارو ناعقت

 ضوحلا مراخ عقب اضيا نيبيدلا جوسط نم اءزج لعلو . دليفزرهو هراس (85)
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 ةعقاولا ةقطنملاىلع 0*28ين ارتسيل هقلطا دقف «لؤاستلل ةراثا رك ويق نينافآلا

 لوادج ةكبش ءوض نم اليحتسم ودم عقوم وهو «ناورهنلا ل ودجو نئادملانيب

 تريتعا ةعطاقملا نا ثيح ؛ هب ةطيحملا قطانملل ةفورعملا عقاوملاو كاذنآ ناورهنلا

 رهن» ةعورف دحأ ىمسي يذلا لفسالا ميظعلا رهنل ةينيرغلا ةحورملا لغشت انه

 جانت هنالثلا تائاتسالا هدهو ) ؟ من» ص هالعا هثدحلا ةنمزالا ىحن [ناذآو

 وه مهألاو ؛ (؟١1) لودجلا يف لجسملا لخدلا عومجم نم ٠ /؟مرو اهعومجسب

 انضرتفا انئال انط !هير*عه خلبي ىنيعلا جاتنتالا نم همدقت تناكام رادقم نأ

 اهتايابج جرخن نأ يغبنيف « لفسالا ىلايد ضوح جراخ مقت تاناتسالا هذه نأ

 ٠ ضوحلل ىلكلا جاتنالا بسحت نأ لبق « لودحلل يلكلا عومجملا نم ةينيعلا

 نأ لوقي هيذادرخ نبا نأ ثبيح « ةمرضلا تالدعم ةلأسم كانه : ايناث

 صرخ( 11:89 با: فاطخلا ننسع فلعلا ىغ ايغفو يذلا

 : هيذادرخ نيأ نمز يف ةقبطم لازتال تناك اهنأ اذه يف

 اعبت فلتخت ةبسنب ضرا بحاص لك ىلع جارخلا ضرف اهبجومبو

 ءرا59؟ ىلاوح ) بيرج لك ىلع عضو دقف ؛ ضرالا اهجتنت ىتلا ليصاحملل

 ةعبرأ ةطنحلاو « 017 نامهرد ؛ ريوبتلا ماظنل آقفو ةعورزملا ضرالا نم ( راتكه

 ىرخالاو ةيلاحلا صلاخلا ةعرتب امهدحا نرقي دليفزره نا ذا « لفسالا
 لمح قوف عر يأ 6 لامسشثلا نم ةيتآ ىلايذد يف بصت يتلا نأو رمش يبأب

 رن ل

 ٠ 55 ص جتارتسيل (9.)
 لبحلأ نع روشنملا هلاقم) عبرم رتم 15475 ىواسب نا بي رجلا رثيسسل ردق (41)

 (1م8ق8 ص 1559 ةنس قرشلل يعامتجالاو ىداصتقالا محراتلا ةلجيم ىف

 نأ رع هارحأ يذلا حسملا جتاتنل هبذادرخ نبأ صيخلت نم لدتسنو

 نأ الثم لوقب وهف ؛ « عرزي مل وأ عرز » بيرج لك ىلع تعضو ةبيرضلا
 ةرآل ا ا[ ف1 ةء وأ بس رخ ؟ اأرءءمرءلنم ناك جارخلا هيلع عضوام ةحاسم

 نسفن يف ةعارزال ةلباقلا ضرالا ةحاسم مويلا ربتعب امم عسوأ وهف 6 راتكه

 نقضت



 كلذ ىلا فاضي "22 مهارد ةينامث ليخنلاو « مهارد ةتس موركلاو مهارد

 ىراصنلا نم ) ه:ءر٠٠٠ مهددع ناكو ؛ ناكسلا سوؤر ىلع ةيزجلا ضرف هنأ

 عضو « تاقبط ثالث ىرخأ قطانم يف ناكسلا لعج هنأ ىوريو ؛ ( سوجملاو
 ايئدلا تاقبطلا ىلعو « ًامهرد ؟6 طسولا ىلعو « ًايونس ًامهرد 4م اهالعا ىلع

 ةيزجلا نم ةبابجلا رادقم ديدحت نكميال هنأ حضاولا نمو ٠ ؛ ”ًامهرد ؟

 تايلقالا نم لك مجح كلذكو « 2940تاقبط ىلا ميسقتلا سسأ فرعت ملام
 ٠ ةيزجلا عفدب تمزلا يتلا ةينيدلا

 ىلع امهرد : ةفلتخملا ليصاحملا ىلع ضرألا ةبيرض لدعم باسح نكمي
 يواسإ وهو ( شماهلا ؟١ لودجح « ؛+ شماه 8١م١ ص هاندآ ) ريعشلا برج

 بريم ىلع هارد ةعرأا كلذكو « سرجلا ىلع ةيرضلا نم مارغوليك ١ را/

 ؛ بيرجلا ىلع ةطنحلا نم ًامارغ وليك ؟١ر؟ ةبيرض ىلا اهليوحت نكمي ةطنحلا
 وليك ٠م. ىلايد ةقطنم يف لمي طسولا ريعشلا نا يناثلا لصفلا نم نيبت دقت
 ” مارغ وليك ١ ١ سب لغت انه كييبعت اف ةلففلا هاذ وايثكشه لكل مارغ

 ملام جارت تلأ نم 000 ده لثم ةبابح نكمد ال هنأاف أذه عمو " كل

 ا | يربطلا ديؤيو ؛ ةعورزم ةيجا رخلاأ ضرالا ىلل نكت

 برعلاو سرفلا خيرانت» : هكودلون) ةعارزال ةلباقلأ ضرالا ىلع ةببرذخلا
 ولج (ةيئناملالاب) ) يىربلطلا خب رات يف درو 81 أعمت يناساسلا رصعلا يف

 . 511١ ص مالك
 . 5١؟ ص ةيذادرخ نبأ (55)

 . "5 ص يف وتسملا (9)
 ةنزحلا يف ع ريبنلا عئاضو رقأ رمع ناب لئاعلا صنلا يلع هنود قلعي (58)

 ٠ ةلوعب
 ةلودلا نم ةرسأ لك نأ لوعت مجد اسست نأوسه ينيصلا ةلاح رلأ نأ عق داولأو

 هكددل ون) يربطلا هركذ يذلا ةبز زحلأ نم ىندالا دحلا مالا ةيلاك 0

 ىصعقاولأ جوتلملا نيب ريبك زييمت دجوب هنأ يناثلا لصفلا يف ان 0 دل 7

 سا
 دس

 سناب



 لدبت ثدحي مل هنأو « رماعو رماغ لك ىلع ضرفت تناك ةبيرضلا نا ظحالبو
 ةلعلا هذه انفصنو رابتعالا رظنب اذه انذخأ اذاق « ةيعارزلا ةيجانتالا يف مهم

 نوكي ريعشلاب عورزم بيرج لكل لمتحملا جاتنالا نأ كلذ نم جتنيف نيفصن

 ىلع .ةبيرضلاف « مارغ وليك 4٠ ةطنحلاب عورزمللو « مارغ وليك ١١١ هرادقم

 ؛(017جوتنملا نم /54 ةطنحلا ىلع اهئاو جوتنملا نم /.1؟ يلاوح خلبق ريعشلا

 راجشالاو موركلا ىلع ةيلاعلا بئارضلا « انظحال امك « اذه ىلا فاضب نكلو

 نآل ًارظن ابوح عقدت تناك يتلاو ؛ ةمذلا لهأ سوؤر ىلع ةيزجلا ىتح أاميرو

 ةطنحلاب .ذخوت اهنم /مه ناك « ١* لودجلا يف ةلجسملا ةيلكلا ةبابحلا

 جوتتملا عبر نوكي دق « رذحلا هلعلو « لدتمعملا ريدقتلا ناف كلذل ٠ ريعشلاو

 « لوصحملا ةبسن مئاق ايلاح يضارالا راجيا ناك املو . ايمسر لحسلاو

 « يمسرلا جوتنملا ضيفخت ىلأ نوليمي اوناك نيحالفلا نأ لمتحملا نمف

 يقيعحلا جوتنملاب كحالا مت كلذلو ؛ هنوعف دئام صضيعفحخت لحآ نم كلذو

 ىلا حالفلا عفدي ةنيعم ةحاسم ىلع ةتباثلا ةبيرضلا نأ ثيح 4 هضوع

 لفت لاوحالا هذه لثم ىف هلأ طظحالل نأ في رطلا نمو . هحاتنا ةدابز

 دق ةلدأ نالأ رفوتتال هنأ ريغ . افلع ريعشلا جوتنم لامعتسال عفاودلا

 امم لقأ كاذنآ تناك ةيشاملا ناعطق تناك اذا اميف مزدلا ىلع اندعاست

 ْ . مويلأ هيلع يه

 نود ةيلأحلا ليصاحلا نم يلكلا جوتنملا باسح نع هببسستلا هذه موعت 031

 بسنلا نم لقأ امدح ىلأ يهف ؛ داصحلا ةيلمع لالخ نادقف يأل تاعارم

 ةبيرغ ةدايز نع يربطلا ركذيو . اهوضرف ةابجلا نأ دبال يتلا ةيعقاولا
 وهو « ةنجلا قازرأ يف اهفرصل ةيقاضأ ةدايز اهنأب ©« ريعشلا ىلع ةطنحلا

 هكودل وث) هيريثع وأ لوضحملا رشم علبت تناك ةيفاضالا ةسرضلا نأ لوقي

 نوتبمال تسبتقأ دقو ؛ انه تاباسحلا عم مهنتي أكدهو 4 (؟47 +

 ةهتئشاقلا 0 نأ كنم تحتنتساو يىدرواملل ةيناطلمسلا ماكحالا فاتك رم

 ىلع هثلثو 6 ةنورملا يق يف ارالا نع حوتنملا فصت قددبت تععضو يتلا

 .نوتبمألا بالودالاب ةيورملا ضارالا ىلع عيرلاو « ةيلادلاب ةيورملا ضرالا

 1 ندنل '(ةئرزيلكتالاب) «نأرسأ يف نوحالقلاو نوك دال قوه . .دقلا ا

 ةيهقفلا تاب رظنلا نيب موتحاا قرفلأ رابتعالا رظنب ذخالا دنعو © 00 نض

 . ائتاباسح عم مجسسلت :بستلا هذه ناف 6« ةيعقاولا ةياجلاو

 نس



 ٠ بئارضلا يف يونس ذخوفي ناك « ةطنحلا جوتنم ثلثو ريعشلل يونسلا
 ؛ راتكملا هلغي ناكام رادقم نع لبق نم اهيلع انلصح ىتلا ماقرالا نأ مث

 نايس يفررشلا ني ةمانلا بسلا هذه لحنا نأ ىلع اهنادكجلا انذغاس
 ةبيرضلا عفد نا رهظ «© ( ؟*١ ) لودجلاف ٠ ةعورزملا ضرالا عومجم ريدقتل
 ءيلصأل ىلابد ضوح يف يتلاقطانم لا ىلع ًاروصقم نوكيل هلدعت أامدنع ريعشلاب

 فا تاي غلبت ( رماغلا اهمق امد ) ةعورزم ةعقر بلطتي اذهو « ًانط ه4 هو حبصي

 سودروو٠٠ ىلاوح ةيلكلا اهتحاسم ريعشلاب ةعورزم ةعقر وأ ه ًاييرقت راتكه

 نط ++رك+٠ اهرادقم نوكي ىتلا ةلدعملا ةماعلا ةبيرضلا ناف كلذكو ؛ راتكه
 اهقباطيو « راتكه +117٠ غلبت ةعورزملا ضرالا نم ةحاسم ىنعت « ةطنحلا نم
 اذه نا كلذ ىلا فاضي + راتكه "هءر٠٠٠ ىلاوح غلبت ةطنحلاب ةعورزم ةعقر
 ةعارزلل ةلباقلا ضرالا نم عبرم رثم وليك 5ر٠٠ يلاوح غلبي يذلا عومجملا
 ( زورلا زارب آضيا امبرو ) لفسالا ناورهنلا ةقطنم نم آءزج لمشي نأ يتبن
 ذفانم لوط ىلعو ؛ يىلصألا ىلابد ضوح نم يقرشلا بونجلا يف عقت يتلا
 توكلا ةنيدم ىتح ةلجدب اهلاصتا ةطقن نم ةدتمملا ةيفاضالا ةيعرفلا ناورهنلا
 ةعساولا ةقطنملا هذه يف تاناطيتسانم اهقفارب امو ةيعرفلا عرتلا ا هةيلاحلا
 نم ايلعلا ءازجألا خيراوت ديدحت نأ ريغ « يراثآلا انناطيتسا ىف لخدت مل
 أدبي, مل يسيئرلا اهومن نأ ًادكؤم هنم ودب ةقطنملا ىورت يتلا ةسيئرلا عورفلا
 1 يمالسالا دهعلا يف الا

 هسفن ىلابد ضوح لخاد يف ةعورزملا ةقطنملا نأ ودس هناف راصتخالابو
 <. ىلا يناساسلا دهعلا ةباهن يف عبرم رتم وليك ٠٠٠ يلاوح نم تصلقت دق
 دق اذه نأ كلذ ىلا فاضي + عساتلا/ثلاثلا نرقلا طساوا يف عبرم رتم وليك

 يبأ رهن لثم قطانملا ضعب يف ناطيتسالاو يرلا يف ظوحلملا عسوتلا مغر ثدح
 نبا هنع لوقي يذلاو ديشرلا نوراه ( هعسو لقالا ىلع وا ) هرفح يذلا دنجلا
 ىف ا ضيا ن ناك اذه لعلو ؛ ؟32ًائطاش اهرمعأو ليطاوقلا لجأ هنا نويباريس

 ضو



 يناساسلا ءالخالل مئادلا رثالل ةمساح ةطقن يف سكعني انهو ءصلاخلا وأب ذلا

 مهتوق جوأ يف نويسابعلا ءافلخلا ناك دقل مهدعب ءاج نم فعضو « رخآتملا

 ةيرضحلا زكارماب ظافتحالل لخدلا نم ربكأ ةتباث تاجاح نوهجاوي مهراهدزاو
 ىلع لوصحلاةداعتسا ءاوعيطتس مل وأ « اوديرب مل كلذلو « ًايعارز ةجتنملا ريغ

 ٠ ةيناساسلا دوهعلا ذنم تعاض دق تناك « يويحلا يعارزلا داصتقالا ىف ةدعاق

 ( ارماس دهع دعي ) رخآتملا يسابعلا دهعلا (؟)

 هعارزلا ىف اصقانت عساتلا / ثلاثلا نرقلا طساوا يف تايابجلا رهظت

 أدب رطخأ ًاطاطحتا نأ ريغ ٌقساألا دوهعلا ىف هيلع تناك امع ناطيتسالاو

 روهدت نم هقفار امو داوسلا نم تايابجلا يف ريبكلا صقانتلا وهو « رهظ

 فصن نا نآلا انيلعو + راصتخاب هيلا انرشا امم « اهتادوتسم ةفاك ىف ةرادالا

 ٠ ةصاخ ةروصب ىلابد ضوح لخاد يف تالدبتلا هذه راثا ريكا ليصفت

 ىلايد ةقطنم تاناتسا نم بئارضلا تايابج (؟؟ لودجلا ىف ارك نقل

 نبا نمز نم ةنس نيعبسو سمخ يلاوح دعب يأ ؛ ١4  ه5+16/8 ةنس يف

 يف ةددعتملا تالدبتلا ريسفتلا ةيوعص ىف ديزد امم نأ نم برالو ٠ هيذادرخ

 ريطخلا صقانتلا رثك نأ ريغ « ودخل ىلع تاظحالملا رظنا ) ةيرادالا دودحلا

 صقانتلا اذه نا دكرإلا نمو ٠ حضاو رما وه تاناتسالا مظعم نم تايابجلا ىف

 لاوحالا نأ ريغ « طقف دوقتلاب بعارضلا تايامج عفد ىلع ديدج دامتعا هقفار

 يف ةدايز رتسي ال ينقتلا مدقتلا اذه ناك اذا اميف لؤاستلا ىلع انلمحت ىرخالا

 ءعونلاب تاعوفدملا نم مخضلا رادقملا عيزوت ةداعاو لقن نع ةيطارقوريبلا زجع

 ةيرادالا قطانملا عيمجت ةداعا نأ مث ٠ حاجنب لبق نم هسرامت تناك يذلاو

 صقانت هقفار دق « ةقرفتم آقباس تناك تادحو عمج لاوحالا لك يف ناك يذلا

 . ةعبسلا ميلاقالا بئاجع (99)

 مبقب
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 لودح )1١١(

 75 5/ ةنس يلئاوح لفسالا ىلايد ةقطنم نم نييساعلا ةياح

 (.٠ 55 ص اةهم

١8/6 هيوغ ىد ) وليك 56817 سب ريعشلا رك
 ' ١! 5 ص 

 1/8/5 هبوغ ىد ) !؟تءرءعيت رثذت ةطوطخم 4 ؟غة... رثذب ةمأدق

 +( نض

 ٠ ( 1 ص 18/45 هبوغ ىد) ؟؟5... ةمادق

 ١ ( .٠ ص 1١4845 هبوغ ىد) |ه... ةمادق

 ٠ أهي... ةمأدق

 ةمادق ..95٠]أ ٠

 5 مهأآرد 5ءدء.. © ريعش |؟.. 6( ةطنح امل. . ةمأدت

 . مهأرد هال... 6 ريعش |١؟.. ( ةطنح .1٠7 . ةمادق

 يبا كلامملاو كلاسملا : ٠١ 4 ص 148485 ج .م هيوغ ىد رداصملا

 جارخلا باتك عم تافطتقم و ٠ هب ذادرخ نس هللادبع 2 هللاديبع مساعلا

 . نديل 5 م ةيبرعلا ةيفارغجلا ةبتكملا . ةمادق هفلءأ



 امك « ةيزكرملا ةطلسلا فعض ىلا ريش اذه نأ ودسو ؛ تادراولا ىف ظوحلم

 لالحال ةديازتملا ةعزئلاف ؛ نيبردملا نييموكحلا نيفظوملا ةردن ىلا ريشي هنأ
 ءراظنملا اذهب ترظن اذا ةموكحلا ةابج لحم نينمضتملا نم صاخشالا لالغتسا

 ٠ ًابيرقت ًايرورض ًاروطتو ًاموهفم أرما حبصت

 ىف رهظي يدلا « لخدلا ىف ريطخلا صلقتلا نع ةذاشلا ةديحولا ةلاحلاو

 يف ليئضلا صقانتلا لعلو ٠ لفسالاو طسوالا ناورهتلا ةيابج وه « لودجلا
 لوصحملل ماعلا رادقملا يف روهدتلا نم مغرلاب هنا ىلع لدد لفسالا ناورهنلا

 ريغ ؛ رصنلا بئانذ دنع يعارزلا اهعسوت يف ةرمتسم تناك ةديدج يضارا ناف
 نكامأ نأ ىلط لدي ينك قت رود تسرالا ناورهلا ناكسآ تاباج كانتا
 يرمهنلا ىرجملا اذه نم تدافت سا ةيعارزلا ةقطنملا نم ةميدقلا ناطيتسالا

 ىف تداس ىتلا ةئيسلا لاوحالا نم تحنو « نمزلا نم ةرتف ريبكلا ىعانطسالا

 ىلكلا نطل تاناتسالا هذه ةمهاسم دايدزأ ىلا اذه ىدأ دقو + قى نك امأ

 تناك ام تقافخ اهنأآ يأ م / ترد رادقمب داوسلا نم ةفيلخلا هيلع لصحي يذلا

 نبا قش امدنع ةدحاو ةيرضب ًاعبط كلذ عطقنا دقو ؛ هيذادرخ نبا مايا يف هيلع

 ٠ نمزلا نم نيدقع نم لقأ دعب ناورهنلا قئار

 ىلايد ميلقا ةقطنم نم ةيسابعلا بئارضلا تايابج نع تالجس رفوتت ال
 نيرصاعملا باتكلا نم ابأ نأ امك ؛ روهدتلا ةيلمع عبنت عيطتسن ال كلدلو

 رهقهقتلا نم ةرمدم هعجفم ةلسلس ناك هنأ دبال اهركذي ال مهبتك انتلصو نيذلا

 عقاولاو ٠ راهدزالا ىلا ةدوعلا يف ةريصق لامآ ًانايحا هيف ثدحت تناك يذلا

 الجسم مدقي دق يراثآلا حسملا هلجس يذلا ناطيتسالاو يرلا روص لدبت نأ

 نكسي رخآ ءيش يأ رضاحلا تقولا يف دجوبأل هنأ ريغ « يصخش ريغ ًاقلطم

 ٠ هتعداتم

 ةلجسملا تالطوتيسملا هةفاك نم ا تآ م لودج صيخلت نم ىلجحتي

 نيش



 نم ىلوآلا تاونسلا يف امير وأ ) ارماس دهع ةياهن نم ترجه دق دادغب جراخ

 داورهنلا نيب يتلا ةقطنملا لثم قطانملا ضعب نا ودبيو « ( رشاعلا / عبارلا نرقلا

 يه بلغالا ىلع تناك ةيلمعلا نا ريغ ؛ ًايلكو ًاعيرس تيلخأ « نئادملاو ىلعالا

 ًادمأ ءاقيلا « لقالا ىلع ةريبكلا قطانملا ىف ناكسلا اهيف لواح لك آن ةيلمع

 تراس ةيلمعلا ناف : لاح يأ ىلعو ؛ مهيضارا ىلا عوجرلا اودواع وأ  لوطأ

 دعي نوكت ةديدجلا تانطوتسملا نم اليلق ًاددع نأ (؟*) لودحلا حضوبي

دملا ضعب نع لبق نم اهان ركذ يتلا تامولعملا نا نيحيف ؛ ارماأس دهع
 لدت « ن

 دورقلا لالخ ًايحب ردت اهتيمها تلقو اهمحح صقانت ندملا هذه مظعم نأ ىلع

 ءزج الا ةمصاعلاجراخ لغشي مل يسابعلارصعلا ةناهنب هنالمتحملا نمو هةيلاتلا

 حص اذاف ؛ةلجسملاىرقلاو نادلبلاعقاوم نم اراتكهنيثالثو عبسو ةئامعستلا نم

 ىلع ىلوالا ةجردلاب تعقو ىلوغملا حتتفلل ةرمدملا راثآلا رابتعا ىغينيف كلذ

 عيطتس امم ىلايد فير يف ىقس نا ردجالا ناكف الاو دادعبك ريبكلا ندملا

 ٠ ودبلا ناسرف نم ةيزاتلا شويجلا مامتها بلحب وأ ةمواقم ىدبي نأ

 رارقتسالا صيلقت يف ةيعيبطلا ىوقلاو ةيرشبلا ىوقلا نيب لعافتلا نا

 يأ يف رهظي امم حضوأب لفسالاو طسوالا ناورهنلا لوط ىلع ىلجتي يرلاو
 ارماسو مالسالا ردص يدهع عضب (ه) و (8) يلكش جعئانت نا ٠ رخآ ناكم

ب تمواق ةقطنم ىف ارماأس دعب ام دهع نم دضلا ىلع
 روهدتلا ؛ انيآر امك « ةوق

 ؛ هاثال/ ++ ةنس يف يسيئرلا ءاملاب اهدوزنت نم عاطقنا لوأ ثدح نآ ىلا ماعلا

 يذلا ناكسلا ةفاثك يف ثدح يذلا لثاهلا صقانتلا وه ءيش حعضوأ لعلو

 ةلياقلا يضارالا نم عبرم رتموليك ١45٠ ل١ ىفخ ناطيتسالا قطاتم يف ىلجتن

 ىتح راتكه ١١ههنم تصقانت تابارخلا ةحاسم عومجم نأ دحن ثيح ةعارزلل

 ( ىفكت هدحو اذهو ه ًابيرقت ةقباسلا ةروصلا نمث يأ « ًاراتكه ١48 تحبصأ

 ”لق ناورهنلا ىف ءاملا نايرج نأ هنم جتتنتسن نأ + ىرخا ةلدأ دجوت مل اذا ىتح

 بريمر



 ةليلق ةسسمن نم رثكا عيجشتل يفكن نأ نم لقأو رصقأ ناكو « ةيلانلا هنمزالا يف

 ةقطنملا ىلا ةدوعلل « ىضارالا نع نيثحابلا نم مه ريع وا نييلصالا ني رجاهملا نم

 ٠ ةروحجمملا

 (؟؟ ) لودج

 ( 19 -514/ 2 ) ىظفسلا ىلابدلا ةفطنم نم ةيسابعلا تايابجلا

 هج, ىف تابابعلال ةيبرزتتلا ةيوثللا ةيسنلا .ةيابعلا - تاناتسالا
 0 6 لودج) م44 / ١2>يهرد ١5 - رانيدلا

 ؟رد (02جبرس ١1ه رجت؟ ع ىذاولك « ايروداب )١(

 نيب رمن
 اهو ا/لهردال* ؟201ةرك راغيا ؛ ناقمورلا ؛ ريسرهب (*)

 ةقيتعلا ةندملا 4 رزاحلا 4 نيطقي

 . ؟ىملا/ل ص ١1مم رمسرك نوف اهردق ةبسنلا هذه (1)
 عضد ىلا 0 يف ةينيعلا ةيابحلا ليوحت ساسا ىلع تبسح (؟)

 ميسسقتو ( 7 شماه م ص هالعا ) هيوقف ىد ريدقت لمعتساو « مهردلاب
 لوح ) 4 14 7 ه ةنس عوفدملا ىلع 855 / ؟.5 ةبابج درجم
 . مهأرد ىلا ريخآلا

 انانض نم ةنلللا ةنابجلا ةيسنلا لقبك يبموك نيج يتلا ةيوثلا ةيسلا 8
 ىلع عقت اهناف ايروداب اما ؛ ىلايد ةقطنم نم ءاج هنا ضارتفا ىلع ناتسالا

 للا ا نا و ا ولا ا

 و ل (ةوقنلاب ةءايعلا لاو وقتا كا

 ةبابجلا ةنس ىلع ًاضيا قبطني هنا ضورفملاو ؛« نيسوق .نيب عضو ىلايد
 1ع ارا 71

 ثيح نم « ةعباسلا ةظحالل ا يف اهانسرد يتلأ ةلاحلا هيشب ناتسإلاأ ذه (5)
 نم رسسألا بناجلا ىلع اهئم عقب  ةقباس تاناتسا ةدع ةعومجم لثمت اهنا

 اناتسا هيذادرخ نبا اهلعح دقو ؛ طقف رزاجلاو ةقيتعلا ةندملا ةلحد
 هل هعفدت ام عومجم ةبسسن وه نيسوق نيب يذلا مقرلاو . ًادحاو

 اهنأ ضورفملاو ؛ ىلابد ةقطنم يف دوقنلابو عونلاب ارضك م تاناتسالا
 + 1 د ارا 1[ " يف ةبابحلا ةنس ىلع ًاضباأ قبطنت
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 تر ؟هروشيو لفسالا ريدلاو قود رهن 0

 5 نك روباسج رزب

 ١ منور وانو نين اذارلا

 15 ارككك ذاق

 سن 4ر44 ىلعألا ناورهنلا

 37 5 ء راسا طسوالا ناورهتلا

 م5 رواج لفسألا ناورهنلا

 ب ١ هدير هب *”لزانمو حلصلا

 0136 مور قيم (3)ع ومجملا

 ناف ةيناث ةهج نم هنأ ريغ ؛ هبذادرخ ةمئاق يق اهركذ دربال تاناتسالا هذه

 مغرلاب ؟١ ةمئاق ( 5 5 ) كانه تاناتسا ةدع اهيف رهظ ال ةمئاقلا هذه

 يتلا ةقطنملا نأ حوضوب ركذن خلا .. تالحرلا بتكو ةيراثالا حوسملا نأ نم

 تعمج دق لزانم حلصلا نا انه انخرتفا كلذل ؛ هنوكسم تلظ اهيف تناك

 اميرو 4 يورلا ناري .نيقاعشز لاو. 5 رعمدلاو نين لاو: سل سوب ثورهم

 000 ةنس يف ةبايجلا ةنراقم تيسح ساسالا أذه ىلعو « اتللحو ءال ولح

 ار
 مل كلذل « طقف ىلايد ةقطنم نم ةبابجلا لاخدا عومجملا اذه نم دصق

 ىرسيلا ةفضلا ىلع اناك نيذللا # و ١ يناتسال تابابجلا ءازحالا لخدن

 . هالعا "و ؟ ةظحاللا ) ةلحد نم

 ةلودلا ةينازيم لوح ) 18" 895 ص 14848/ رمبرك نوف : رداصملا

 ةسيدانالا هلل ىف ةروفصلا ( 125[ هده ا. هت ف ةيشارعلا

 . 75 دلجم خيراتلاو ةفسلفلا مسق . انييف . مولعلل ةيرصيقلا

 بدول ن



 ( ؟؟) لودجح

 ىلفسلا ىئايد ةقطنم يف (رماس دهع دعب) رخآتملا يسابعلا دهعلا عقاوم

 ةرخاتملاو ةيناخلبالا دوهعلا

 ص ) اهقصو نع رظأ ) ةيبرعلا رداصملا اهتركذ يتلا ةمهملا تادلبلاو ندملا ()
 ٠ء( هكا مق
 (؟ راتكه )١١١ ارماس 2( راتكه ه:٠٠) دادغب
 ( راتكه )١5١ ىرصب (  راتكه ٠٠ ) اريكع

 كاب ناملسو ىرسك قاط) نئادملا راتكه )74١ ( ٠٠١ لوقاعلا ريد

 ( راتكه؟«١) (دككح)

 (؟ راتكه ؟0) ايارجرج (؟ راتكه +0 ) ةينامع
 4١( دادغب ىكسا) هركسد (راتكه ؟ه) ( ه  *ه+ هدفس ) ناورهنلا

 (راتكه )
 ( ؟ راتكه ٠٠ ) زورلا زارب ( ؟ راتكه ٠٠١ ) نابارهش

 ( ؟ راتكه ٠# ) ابوقعب ( ؟ راتكه ٠٠ ) ةينوراه

 ( راتكه 4) ( 55٠ ) اتربع ( ؟ راتكه ٠١ ) ارسجاب

 6 هذ امد ( دينجلا ىئب فاكسما

 ( ؟ راتكه ؟٠)
 يف اهانكس ديعا وا ترمتسا ارماس دهعو مالسالا ردص دهع نم مقاوم (؟)

 و حدو سي يابا
 ةرييك نادلب

 ( راتكه ١١ ) جريخم لت ١
 ( راتكه ١١ ) ليبج لت اضن

 ( راتكه )١١ ةرصنخ وبا لت

 ( راتكه .١9 ) يقرشلا حايم م45



 هوأ
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 ا +

 ( راتكه ١؟ ) ةدوعلا ةميد لت

 ( راتكه ١« ) جهرم لت

 ( راتكه ١؟ ) دوبعم لت

 ( راتكه ٠١ ) ةليعشلا لولت 5

 ًابيرقت راتكه ١١5 ناطيتسالا « عضاوم ةينامث

 ةريعص ندم

03- 

 ىرع

 هيل

 هول م 55٠ م 6ءك ه2 "ار , وأ ى عابس نامبسب ىيعأاو ار

 اتكأ 6 امك هاك ع كاكا 2كطك 2 هه*٠ ( ةكك ع مك ( هوه

 م66 ء مل[ م مكر 4 معا م مطلعه 4 ابار م ابابا مع ابابا أ ع ابكي

 ناطيتسالا نم ًابيرقت راتكه +١5 « ًاعضوم نورشعو ةيتامث

 هاب هه اذه 42 اذه 2 أمك ع امه عاتذخذل احبت ع انو 2اأ»جب

 "6١ه م “ا م "هلع 6 اراب 6 "نال مي امس ىو مما 2 سا ع عج

 6+5 5 1١١ 60 "قه م« "55 م5 6“ ع "مك ع 5ك ع “هك م “عاب

 تن" ه2 همه+ م6 ةورل م. ه6 م ءمله م 0-5 6 6+5 م 5+5 م6 معوط“

 امو 6 الكإ م االكع م الكوع م ابهر م ابنه م اره 5 م ابا مدبب م 0

 مأه © معك 6 ىلعك 2 ملح٠١ 4 الث 5ك 4 المك < الزب ء اابذك ع( اذه

 5 (؟15 0 ( ملزاخو م معا عماش

 ٠ ًاسرقت ناطيتسالا نم راتكه ١؟ا « اعضوم نونامث
 ءارماس دهع دعب ) رخآتملا يسابعلا دهعلا نم ءاشنالا ةديدج عضاوم

 ةريغص ندم
 م65 6 5.٠ م ؟ا/ م ؟؟

 * أس رقت ناطيتسالا نم راتكه ١ ؛ عضاوم ةعدرأ

 رمد عدم



 وها

 قرف

 ه 5:56 2 "ةه 6 195 ه اا 6 ١5 « 15٠ ال أ! 5: 2 ةكغ: ةظ؟5 مه "خه هم

 ملكك ه مكعم مه كا“ 9 ممقب 0( مما م ايما“ رن كعب و هارب

 7 آد رقت ناطيشسالا نم راتكه خو آعضوم ندورشعو نانثا

 ( دادغب هيف لخديال ) عومجملا
 هذهو ؛ ةديشملا ةعقرلا نم راتكه هب اسرقت لغش الحسم اعضوم 6١ه

 يلاوح لغشت ةنيدم نيرشع ؛ ًاراتكه ؟١٠ ىلاوح نالغشت نيتنيدم لمشت

 هيرق 1١١ ؛ اراتكه85١ لغشت ةريغص ةنيدم نوثالثو عبرا ؛ راتكه ١
 ناك هلك نطوتسملا نم /,ه لعل دادعب ادع أميفو ١ دات 55 لعشت

 + اندم قا ذأ ودسا 1/08 3 أب رضح

 4 أهدعب وأ ةرخآأتملا

 ةمهم ىرقو ندم

 ءموكيعمللا : :ناؤريتلا»# ابارحرج 6 نئادملا « ىرصب « أريكع « دادعب

 ٠ فاكسا

 ىرخأ ةريبك ندم

 ضنا يا الا اا با داش

 ٠ آبيرقت ناطيتسالا نم راتكه م6 لغشت عضاوم ةتس

 ىرقو ةريعص لدم

 م5055 26 5117 : 8186: خ16 4 5١15 6 "ىلع 6 ااا 2 565 6 556 عال

 م. 55ه" م تن 2 ةورش 6( ه5ؤال 2 ودع 6 ةراه م, #5" م 5 واس م 556 , قب

 ءابسإ (؟ ) وال ءدبكك (5) هو ربل ء دكك 4 (59) دحرب ؛ كحك



 6 اا 6 ابابا 6 اكتب عاب عبطو 6 65 6 الوز 6 الهه م ا/ه5 م ايرسع

 6ع ممدهدع+ 6 اق م يراقب 6 الذال 6 الك ء الذم ؛ الخك م اب" عدبزا ع ابرام

 249 هربا“ + م راب م اكا» م 2 م مأ6 6 م_معف 6 مدا عمدت ع معه

 8 0 رحم قي م )9( مهاب نإ مه

 عومجملا 6 امسرقنت ناطشسالا نم راتكه ةه# لغشت اعضوم نونامثو تس

 ل اهنكلو ابيرقت راتكه 45١ لعشت عضوم ةئام ( دادغب هيف لخدب ال)

 ريغ ه رخسأتملا ىسايعلا دهعل لالخ ناطيتسالاع ومجم نم :/.4هنوك اذهو

 نع اكمالاب حبصأ دقف ؛ اهدحو ةفرصلا ةيئاكسلا ةلدالا ىلع رصتقت ال اننأ

 د رفح جمئاتت سردن نأ « ةيضرالا تاظحالملاو ةيوجلا روصلا قيرط

 ةكسش نيب لداقتلا رهظت اضا طا أرخلا جئاتن ناو « ةميدقلا تاونقلا قوف ةيعرف

 ةيسايعلا دوهعلا نيبو ارمانسو مالسالا ردص ىدهع يف ةيعرفلا تاونقلا

 يرلأ ماظن يف آبعشتو ًادقعت رثكألا تالدبتلا ضعب ةيؤر نكمي انهو ؛ ةرخآتملا

 ٠ هتقوم ةروصب ناورهنلا عاطقنا نع جنت يذلا

 نأ ردحب « لكك ةقطنملا هذه يف ةيعرفلا تاونقلا ةكبش ةسارد لو

 صضومعل ةيراثألا ةثحبلا هتفشك دقو) ناورهنلا عاق ي ىف ةيضرع عطاقم نأ طظحالن

 ادبأ عجرب ممأ اهسفت ةسيكرلا ةانقلا يف هايملا قفدت نأ ىلع اليلد مدقت ( ىلايد

 ةفاضألاب ١ امناو بسحف رهنلا عاق ىف يف مدر ثودح ببسب ال ؛ قياسلا همحح ىلا

 نم ن"”وكي ناك ام يف هنيح يف تئشنا دق فاكسأ ةفصرأو ناطيح نا كلذ ىلا

 ضافخت ا هقفار ناي رجل ايف صقانتلا اذه نأ دكوإملا نمو ٠ يسيئرلا ىرجملا لبق

 ه( 995 69+ 6 ١١ لكش) ةانقلا يف ءاملل يدايتعالا ع وتوملا

 هيف تمهاس ؛ ةرواحملا ضرالا ىلا ةيسنلاب ءاملا ىوتسم ضافخنا لعلو

 هأابم ةهلمحت يذلا نعطلا ناك: تح ةريثكسم ةروصب بساورلا مكارت ةيلمع

 نم ددع تاب رفحلاو حسمملا لالخ طظحول دقو لوقحلا ىف عنجت ىلا

 مسا



 امير ضرالا ىوتسم نأ ىلع لدي اذهو « ضرالا عافترا نع ةمجانلا عوطقلا

 دمعلا ةياهن نيب تثدح يتلا تابسرتلا ببسب رتم فصن نم رثكا عفترا
 نأ ريغ ١١6١/6 ٠ ةدكيب يلاوح ناورهنلا ةقطنل ماتلا ءالخألاو يناساسلا

 ريغو اًئيطب ناك ناورهنلا فافض ىلع ضرالا تابسرت يف مكحتلا نادقف
 هةمساحو ةئجافم تناكف ةانقلا مجح صقانت نع ةمجانلا تابسرتلا امآ « ظوحلم

 تابوعصلا نع ةمجان ةسيئز جن انت هن الث (ه) لكشلا ىف ظحالل نأ نكمي

 جئاتنلا مدل فل ل زا فاه انيس نم سس أمد نموا ةرادا 1 ةديازتملا

 سطاغلا دسلا ىلع رثكآف رثكا اريبك ادامتعا دامتعالا ىلا ةجاحلا وه

 ىوتسملا نع اضوعم يرلا ءال ردصمك فاكسأ نم لامسثلا ىلا عقاولا

 ىلع دامتعالا دايدزا ةلكشملا هذهب لصتتو ٠ ناورهنلا ىرحم ةباهن ىتح اببص

 لوادحلا نأ دحن كلذلو ؛ هسمت ناورهنلا ىلع دامتعالا نم ةيعرفلا لوادحلا

 ؟م ةفاسملو ةريخالا هتروص ىف ناورهنلا فافضل امامت ةيزاوم ريست ةيعرفلا

 سطاعلا كييبلا ا نه هاما ةدددجلا لوادجلا هذه دخل انو 34 مهل ارتمولبك

 لف سأ يف ةيعرفلا تاونقلا نم ريبك ددعل رداصمك ناورهنلا نع ضوعن يهو

 ظ ٠ ةرشابم ناورهنلاب ةطبترم لصالا يف تناك نأ دعب + ىرجملا

 ىف ناكسلا صقانت نأ رهظت (0) و (8) نيلكشلا نيب ةنراقملا نأ م

 نآودسو ٠«ةيعرملا تاونقلا ةفاك بئاثذ ىف هيلع وه امم ربكأ ناك ايلعلا ماسقألا

 ةدعاسمب ىتح ةمظتنم ةروصب ءاورالل فاك ريغ حبصأ ناورهنلا مرق ءاملاىوتسم

 عساو سايقمب يوجلا ريوصتلا يف رهظ يذلا ضفخنملاك ىربكلا تاضفختملا

 يف دوست كما ةيبرتلا موس جانت نم ىلجحت و 3 6 لكش) ةءرو* 1

 ةعارز مايقل نوكي ام فعضأ يه لاوحالا هذه لثم يف فورظلا نا )١( لكش
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 لزبلا ةلهسلا ؛ ةحسنلا ةنشخلا بساورلا ضيقن ىلع ] ةرقتسم ةجتنم ةيئاورا

 ناطيشسالل ةسنتلاب دج ةمهم تحبصأ 0 برتلا ناق م انوا نم ةبلا زقملا

 1٠ « هكتلكلا » ا

 دعب ام تانطوتسم ةيبلاغ اهيف تزكرت ىتلا ةعقرلا لك اسزرقت هنا قحلاو

 فثكالا تاسرامملا يف ةعارزلل ةحلاصلا ريغ يضارالا فنص نم تريتعا ؛ ع ارماس

 ٠ رامعالا يف ةثيدحلا جيماربلا اهلضفت يتلا

 لاوطأ ديدمت ىهو : ةقطنملا ىف طبارتلا ةقيثولا ةثالثلا تاريضتلا هذه نا

 ىلع يرارطضالا دامتعالاو « سطاغلا دسلا ىلع دامتعالا ةدايزو  عورفلا

 مل ةبعص لاوحأب نمزلا كلذ عارز هجاوتل اهلك تعمتجا  ةمئالم لقأ برت
 « لبق نم هيلع ناك ام نمث ىلا اهناكس ددع صقن دقل ٠ ليثم اهل قبسي
 تاونقلاف ٠ ةيعرفلا تاونقلا نم ةعساو ةكبش ريهطت يرورضلا نم حبصأو
 رثكأب ظفتحت نأ عيطتستال سطاغلا دسلا دعب ناورهنلا لوط ىلع يرجت ىتلا
 فيعش لاصتا ىوس اهل نكي مل هنأ مغر ؛ هسفن ناورهنلل ءىطبلا رادحتالا نم

 دوهخ ىلا تجاتنحا اهنأ دبالو « ةعرس ىمطلا اهألم كلذلو ةسرقلا ةقطنملاب

 تافاحك تارتموليك ةدع لوط ىلع اهفافض رهظت مويلا ىتحو ؛ اهريهطتل ةينضم
 ظ ٠ لولتلا ةفاك ممق ىلع ولعت ةعفترم

 هنأ الول تابوعص ردصم نكي مل هسفت سطاغلا دسلا ىلع دامتعالا لعل
 ةنغار ؛ ةقياسلا ل ل و ل ل ل

 لظ ىف نييلحملا ناكسلا نا ٠ هيلع ةرداق وأ لئاهلا ليهستلا اذهب ظافتحالاب

 وأ ةيداصتقالا ةردقلا مهل نكت مل ؛ ةصاخ ةديدجلا ةفعضملا فورظلا هذه

 د تببك ربشلا ةئيدرلا برتلاو هكلكا »أ . 0 ٠ نس راه (؟ب/ي)

 . ( ملم - 155/5 ةبرتلا ملع ةلجم) لا
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 رارضالا وأ ةيونسلا تاناضيفلا اهثدحت يتلا رارضألا حالصال تاراهم لا

 ةصاخغلا مهرداصم ىلع دامتعالا ىلا اورطضا دقف اذه عمو 4 ةيداشعالا

 تاك يتلا ةريقفلا ؛ 3 لا ثاف أاريخأو 0 مساحلا بجاولا اذه ةهحاوم

 ْ' طايتحا ضاقنا يف ترمتسا « ةيلكلا ةعارزلا نم ةديازتم ةسسن اهيلع دمتعت

 ١ نيلحملا تاكسشلا

 مش « لصألا ىف ةرهدزم ةيعارز تناك ةقطنملا هذه ناف راصتخالابو

 كلذ حفرأ لئاسو ن ن5 ءاملا نم يثالم ٠ ىوتسمب دوزتت يآ اهلنا رك كنا تلو

 ةهيقب هجاو كلذلو ؛ امرقت ترجه اهارقو اهندم نم اريتك نأ امك عاملا

 اذاف ٠ يضاملا يف ناك امم ريثكب ربكأ يرلا ه ابم ريفوتل لكاشم اهناكس

 هيقوحلسلا شويحلا اهتلزنأ ةرمدم راثآ نه لق يمتد كذا اذه ىلا فيضا

 قفار يدلا اهعجارت وأ اهمدقت ىف اهل اقيرط ةانقلا فافض تذختا ىتلا

 تاالامتحالا ايجيردت ىفتخت تأدب نأ ورغ الف ه دادغب يف طالبلا تابارطضا

 ىدأو داورهنلا ةدلب برق ثتدلح يدلا قبلا نأ ٠ هةركتسم ةامحل عفاودلاو

 ثدح الا وه ام « رشع يداحلا/سماخلا نرقلا طساوأ ىف ماع ءالخا ىلا اريخأ

 اضأ عضعض 5 دادعب ةرادا ١ حاس يذلا عساولا روهدتلا دم يف يوناث

 ٠ يفنرلا داصتقالا لك

 سفنب ىلابد ضوح يف رسإ م ناطيتساألا صلقنت ناف لاح يأ ىلعو

 حوضوب رهظو 4 تاورهنلا تاعطاقم ين ىف صلقتلا كلذ هلع م هيلع راس يتلا ةعرشلا

 نضضصب نأ « ةرصاعملا ةيفارغجلا بتك ىف تركذ ىتلا ةسيئرلا ندملا رابخأ نم

 ضعبلا ىقب امنيب « ةثدحلا ةنمزألا ىتح رهاظ بارطضا نود تبقي ندملا هذه

 ثيح نمو ٠ كلذ دعب نكي مل نأ ؛ لقألا ىلع لوغملا نمز يف ارهدزم رخآلا

 ىلع اما عقت ندم يه ىيسايعلا دهعلا دعب ةيقاب ترمتسا ىتلا ندملا ناف مومعلا

 ٠ ناريا ىلا يدوملا ناسارخ قبرط ىلع وا « ةلجد رهن ىلع ميدقلا ذيربلا قيرط
0 



 اهقرط تاطحمو نييارشلاهذه يذغت 3-5 يتلاةراجتلا يه ام حض هضاولا نم سيلو

 تناك جاجحلا ةكرح نا دبال هنأ ريغ ِ ةفالخلا فعض نم ةريخالا تاوئسلا ناي

دملا ىلا ةفاضالاب هنا ريغ ؛ امهمال هاع « مويلا يه امك « كاذنآ
 ىلع ةعقاولا ن

 يلا ةقطنملا يف عرت 0 اجلال «رارلالا يعي يرألا الس

 ثداوح يسابعلا دهعلا نم نيريخالا نيئرقلا يف تدهش ىتلاو حسملا اهلمش

 ٠ ءيشلا ضعب فلتخت

 : ةوزلا .لودعل ةعرمتملا فئانذلا نم نيتكسشلا نيتاه ىدحا نوكتت

ودح ىصقأ ةعرفتملا ةكبشلا هذه تلصو دقف ؛ زورلا ز ارب ةنيدم يبونج
 اهد

 نسم رهظيف ةرخآتملا دوهعلا ىف امأ مالسالا ردصو يناساسلا نييدهعلا ىف

نأ ىلايقرشلابونجلا ىلاةديعب ةقاسم دتمد دحاو عرف ةيوجلا ريواصتلا
 لصتت 

 ضل

 ناطيتسالا ةقطنم نأو بئاثذلا هذه ضعب نم ةريبك ماسقأ ترجه ىلوالا

 ىل .رخآتملا | يبايعلا دهعلا يف ىرخالا رئاسخلا نأ ريغ « لامشلا وحن تيحسنا

نأ ىلع لدي مضاوملانم ليلق يف فزخلا دوجو نأ مغر «ةريبك نكت
 دمصت مل اه

 أ نلوتعلا تييهلا لزاخ كرعع ةعساو ةقطنم نا ودبيبو ٠ يلوغملا وزغلل

 1 م مل زورلا ةانق لوط ىلع ناطيتسالا نأ ودس امك يناخليالا

 .٠ يلاحلا نرقلا ىتحو نمزلا كلذ ذنم ” بنون م٠ ضرع

 /عبارللو ثلاثلا نيفرقلا نابا ظوحلم صلقت هيف ثدح يرلا ناف اذكهو

 ةرتف زورلا ةانق نم ىلفسلا بئاتذلا يف كلذ دعب دمص مث ؛ رشاعلاو عساتلا

 نمز يف.ثدحب هلعل طيسب ب ل ورا يف هدومص نم لوطأ

 مظعم نصحن أ ي ىناخلبالا دهعلا ى 5 كول ناث ريبك ءالخا هالتو + يلوغملا وزغلا

 هذه يف .طاطحنالا نا ىرخأ ةرابعبو ؛ زورلا زارب فارطأب دعب اميف ناطيتسالا

 اع وأ 4 نناندلا تناك امتي ىلعالا ىلا دعص مث بئانذدلا نم أدب ةانقلا

 ٠+ ةنطوتسملا قطانملا رخآ ناورونلا يف ؛ اهعورف نم ليلق لقالا

 مك
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 ليم ميك :



 ىف ناسيرخ ةانق هيلع تناك امب ناورؤنلاةنراقم وه هيلاتافتلالا ردجب اممو
 ,. 1530 5 صانلا رقانشل ا: هوبا نت نه افاقلا هذه تناك ههنا غال
 يب ونج ةيلاعلا فافضلا دحا ىلع قلط مويلا لاويال مسأ وهو ه هال اح رهن

 (؟5«ص رظنا) يناساسلا دهعلا يف ترفح ةائقلا هذه نأ حضاولانمو ءابوقعي

 «همربت ريد قرتخ» هنأ هتسر 4 ؟ذ يذلا «ريبكلا رهنلا» سفن اهنا دنالو

 نأ ىلع مسسملا جل كانت لدتو 5 ب 5ةمه ص رظنا) رشثاعلا/عبارلاذرقلايف

 ل1 را ىف تسوى ةقزاقللا كللسلا نارام ىلا تلي ةافلا داو

 ريخالا قثبلا دعب اهلعل لب ؛ اهيف ناطيتسالا شمكتا الو اهلوط صقانتن ملو
 عساولا فاجلا ناورهنلا قدنخ يف بصتل تدتما ناورهنلا يف ثدح يذلا
 ةليلقلا توييبلا « لقالا ىلع دوزتلو قثبلا ةقطنم نم بونجلا ىلا عقب يذلا
 ٠ ءاملا نم ليلقب اتريع لثم تانطوتسملا يف ةيقابلا

 كلذ دعب حجرألاو « يسابعلا دهعلا 5 يف نوكي دق ام نمز يفو
 نم ذخالا نم نكمتن, نأ نم ىلعأ ابوقعب برق ةانقلا ىرحم حبصأ « دهعلا

 لبج بونج ىلايد نم ذخأتل ىرجملا ىلعأ ىلا تدتما كلذلو : ىلايد ءام

 ىلايد يف ىمطلا مكارت هلجع رمالا اذه لعلو ؛ مويلا اهلاح يه أمك : نيرمح
 ةلواحم لثمت تناك امبر ةيلمع ىهو « ناورونلا ىف ريخالا قثبلا ثدح نأ دعب
 ٠ كلذ :قووةلراغلا فديفسم 193 توقاي اهزكذ ىلا هارحم رح

 ككفتلا ىلع ةلادلا ةعونملا ةيلحملالعفلا دودر يف اريبك اعونت ئرن اذكهو
 ايمسن ةريغص ةقطنم نمض ىتح ةيسابعلا ةفالخلل يداصتقالاو يسايسلا
 ؛ ةئجافم ةروصبو ايلك ةيلاخ قطانملا ضعب تحبصأ دقف ؛ ىلايد الوهم لك
 يف اوحلفي مل وأ اودب اوحبصأو نومدقالا اهناكس اهرجه « ةعارزلا نم
 « اجردت رثكاو ازورب لقأ رثألا ناك ىرخأ قطانم يفو + ريغتلا هجوب دومصلا

 . 85/؟ دليقزرهو هراس (95)
 . 5. ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلب )٠٠(
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 اريبك ارادقم ىقبأ دقو « هعومجم يف مهم هنكلو « اًئيطب باحسنالا ناكو

 ةايح ترمتسا دقف اريخأو ٠ لوغملا ءاج امدنع ةعورزمو ةنطوتسم ضرالا نم

 عقاوملا تاذ ىرخالا قطانملا نم ليلق ددع يف طيسب لدبت عم ىرقلاو ندملا

 يف رمتسم ماع روهدت نمكي اعبط عونتلا اذه ءارو نأ ريغ ٠ 2110ةلضفملا
 قا تارشملا ةياهنلا يف قبت مل هنأ ثيحب ٠ ةصاعلا يف ةيلوؤسملاو ةطلسلا

 دادعب روهدت ناف اذكهو ؛ اهئانب ةداعال وأ ءاخرلا اباقب ليومتل لماسولا

 ةقطنم يف ثدح ام ىلع ةرغصم ةروصب سكعنا ؛ وكالوه اهحتف نا لق

 ٠ ةيلوغم لا تاوزغلل

 ةراشالا ردجتت دق نكلو « طقف ىلايد ةقطنم ىلع ةرصتقم ةساردلا هذه نأ )1. ١(

 ضارتفالا نكميال © اهيف هانظحال يذلا روهدتلل ةماعلا ةروصلا نأ ىلا

 وزغلا تقبس يتلا ةئالثلا وأ نينرقلا نابا امومع يمالسالا ملاعلا لثمب هناب

 اهيف ةددعتم ندم دوحو نع الثم نسجوه ذاتسالا ينربخأ دقف ؛ ىلوغملا

 سماخلا نينرقلا نابا ةريزجلا ةقطنم يف رهدزم ةيراجتو ةيركف ةايخ
 نأ دعبتسملا نم سيل هنأ ريغ . رشع يناثلاو رثع يداحلا/ سداسلاو

 +. يلات 3 ل وهمس لاوحال اساسأ ةهباشم ةماع داوسلا يف لاوحالا نوكت

 + نلاجنذ

 سو



 ةرخأتملاو ةيناخابالا دوهعلا

 ناك ةنيدملا هبهنو « دادغب لهأب وكالوه اهذفت يتلا ةبيهرلا ةحبذملا نا
 اهمجح رغص دادغب نأ عقاولاو ؛ نيرصاعملا باتكلا ةيانع نم ريبك بيصن اهل

 كرت دقو اهنمز ىف ىربكلا ندملا نم ةدحاو تلظ اهنأ ريغ « اهتورث تكلقو

 هروهدلا رك هحمي مل اعابطنا , 39١7 يساقلا اهريمدت نم مجانلا لئاهلا بعرلا

 نمز يف دمت مل اهتريهظو ةنيدملا نيب ةقالعلا نأ دهج دعب انرهظأ اننأ ريغ
 صقانتو ؛ اهمحح صلقت ندملا نأ كلذ ؛ ةلدابشتم ةدئاف تاذ وأ ةقيثو وكالوه

 نم اريثك فزنتست تنل اهنكلو ؛ فيرلا ىف ةيقابلا ةحفاكملا ندملا ددع

 هد اهيلك:لوضحلا لق ةرداق لارتالا كن اك ىلا ةدلقلا ةقاؤفاو يكارفلا
 + ةنلذانلا ةراقألا يي دود ام ستان كلذ لبا كلو قيزلا الف
 رد تناك نقلا ب ركتسسفلا نجلا .ىرقللا ,تاويستلاو 6 قرار ةءاضلاو
 ٠ ىرضحلا ومنلا رربت لصالا

 ىلكلا ريثأتلا نم ليلقتلل ارربم دادعب بارخ رابتعا مدع يعيش كلذل

 يف ةبيهر تناك ةيئاخلطالا يللا ا ل ل ل

 تيلاسا لوغملا قبط دقل ٠ ةيعمق وأ ةيساق طق نكت مل اهنكلو « نايحالا ضعب

 دادغب تكد دقل ٠ نيرمذتملا ماركاو ةمقانلا تايلقالا عيجشن ناش نم ةيسايس

 ٠ طساو لهأ نم روكذلا ةفاك لتقو نمزلا نم

 قفاقولا افزوست هتاف  ىلايد ىق فيرلا ىلع ةيلوثملا ح جاذملا رثأ نع امأ

 نرقلا ىتح عساتلا نرقلا نم لوفملا خيرات» ه .ه .ثرووه : رظنا (١٠؟)
 . 1 ملثلؤ ندنل . دعب امف 157 ص «ناربأ يف لوغملا» ” ج «رشع عساتلا

 نا



 «مساذملا كلت ثودح ليبق ةدهئاس تناك يتلا لاوحالا نع ةيراثآلا لئالدلاو

 البلق نا ريغ « ندملا مهأ ىلع ةروصقم تامولعم توقابل نادلبلا مجعم يفو

 ؛ كاذنآ ناطيتسالل يعقاولا دادتمالا مهف ىلع دعاست تامولعملا هذه 5

 ةلاح نع قدأ ةروص تمدقل ترفوت ول بئارشلا تانابسح نأ يف ببرالو

 تالجسي نراقام تانايسحلا هذه نم فرعنأل اننأ ريغ ؛ ىفرلا داصتقالا

 ٠ رشاعلاو عساتلا/عبارلاو ثلاثلا نينرقلا

 ريغ « تاغارفلا هذه ضعب ضوعت نأ يراثآلا حسم تايلمع رودقمب

 امير اييستن ةعساو دومع يف ثحبت اهنا وه يسيئرلا اهبيع نأ

 ةلاحلا هذه يف لصافلا رمالاو ٠ لاوحالا ىف ةيساسأ تالدنت اهلالخ تثدح

 دهملا يف هدادتماب ارماس دهع دعب ناطشسالل ماعلا دادتمالا ةئراقم سبل وه

 نايا ناطيتسالاب ريخالا يسابعلا ناطتسالا ةنراقم وه امناو ؛ ىناخلالا

 «ةرفوتم ريغ ةلدألا هذه لثم.نا ٠ لوغملا دهع يف ةرشابم هتلت ىتلا تاونسلا

 مايقلا ادج بعصي كلذلو « رضاحلا يف اهيلع لوصحلل لئاسو رفوتتالو

 ٠ يناخليالاو رخأتملا يسابعلا نيدهعلا نيب ةيدجم ةنراقمب

 تاروت م اهي تمأق يتلا ةلحسملا حضاوملا 1( لودحلا صخلب

 تثشنأ يتلا ةديدجلا عضاوملا نأ ةلهو لوأل حضاولا نمو ء ةيلاتو ةيناخلبا

 يسابعلا دهعلا ىوتسم لمش ريبك طاطحنا ثدح هنأو ايبسن ةليلق تناك

 ندملا مجحل ريدقت ىلع ةرفوتملا رداصملا نم لوصحلا نكسالو ه ةماع رخآأتملا

 ظآظآظ50 ىرجا يتلا عضاوملاب اهنتراقم نأ ريغ « يفوتسملا اهركذ ىتلا ةريبكلا

 نا ىلا راتكه هدوج نم هتحانسم تصاقت ذا ناطيتسالا ىف روهدت ىلع لدي

 تربع بونج ناورهنلا ةقطنم نأ ركذتن نأ ردجي هنأ ريغ راتكه .١ ىلا لصو

 حرطن نأ يغبني كلذلو «نرقب لوغملا ءىحم لبق ةعارزلا نم ةيلاخ اهلك تحبصأ

 . 1١59 ص تلذك (إ .؟)

 نيحو



 ساسالا اذه ناك الو ٠قباسلا مقرلا نم لقالاىلع اراتكه 4١م ةقطنملا كلت يف
 نم لقأل الثمم 6 ةمصاعلا جراخ يناخليالا ناطيتسالا نوكد اذل ٠ نومآم ريغ

 ناكمالاب سيل هنا قحلاو ٠ لوغملا لوصو دنع هيلع ناك امم (/.45) فصن
 نم ابيرخت لقأ هنأ ودبي نكلو « ناكسلا ددع يف ريبك صقانت ثودح ناركت
 يف نيملسملا نيميقملا نم رثكأ وأ فلأ ةئامنامثب تلزنأ يتلا ةبيهرلا ةحبذملا
 )1١١8( .٠ دادغت

 ةنمزألا يف ةيقابلا تانطوتسملا عيزوت قباسلا مسقلا يف انعبنت دقل
 لوقاعلاربدكةلؤعنملا تانطوتسملاضعب ادع اميف ثدح دق هنأ اندجوف ةيناخلالا

 لوح عقب, اعبط نيباطقتسالا نيذه لوأو ٠ ةقطنملا هذهل لوالا خيراتلا يف

 ىلع 200 +4 لودجلا يف روكذملا بئارضلا تايابج عيزوت لديو « دادغب
 نأ دبالو ٠ ريمدت نم اهباصا امم مغرلاب ةقباسلا اهتتاكم دادعي ةداعتسا ةعرس
 ناك يذلا يرلاءام ىلع ابيرقت ايلك ادامتعا تدمتعا «ةيعارز اهرابتعاب ةقطنملاهذه
 عرتلاب ىورت تناك هالعأ يف ةعقاولا يضارالا ضعب نأ ثيح ٠ ةلجد نم عفرب
 مظعم لالخ ىلايد  ارماتو يورسكلا لوطاقلا نم دادغبل اههايم ذخات يتلا
 لوهس اهناب فصوت توقامب نمز ذدنم تحبصأ « ةيسايعلا دوهعلا
 5 تا اهيف ءام ال

 دعبو ؛ فيرلا ىف ةماعلا ضقانتلا ةلاحب قلعتب ؛ عبطلاب « اذه ناك دعل (١.ه)
 .(7١؟ص هالعأ) أهرشع ةئثدملا نم قس مل يل وفملا وزغلا نم هيننف نيكس

 . ه/ ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلب )1١١5(
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 ( ؟؟ ) لودج

 ىلايد ةقطنم يف ةرخأتملا دوهعلاو (ةيلوغملا) ةيئاخلبالا دوهعلانم عضاوم
 1١4٠ / ةنس يف تابابحلاو « تاعطاقملاو « ىربكلا تانطوتسملا ىلفسلا

 ٠ ( 1519 جنارتسيل ) يفوتسملا ةياور يف )

 ييناندلاب تادراولا ةعطاقملا ةدلبلا وأ ةنيدملا

 بوروعوو كلذك زورلا زارب

 فلك صلاخلا ( ةيرق م« )
 لوقاعلا ريد

 هورودوم نيرهنلا نيبو ناذارلا

 ا كلذك رهاب

 ظ ةبوقعب
 اريهجلات

 !«ةرء+و ناسارخ قيرط (ةيدادقملا) نابارهش

 ©7(ةيرق م(

 ٠ 550 ص 6 1١91١5 جئارتسيل ) يفوتسملا يواستلا اذه ركذ )1(

 ودبي « ةقطنملا هذه يف ةيفاضا ةيرق نونامث دجوي هنأ ىلع ديكأتلا نا (0)
 ؛ىلوالا دوهعلا ىلا ريشت دق اهنا ىلع لدي مالكلا قايس نا ذا حيحص ريغ
 نابارهش تثشنا امدنع يناساسلا رصعلا نم ةرخأتملا دوهعلا ىلا امير وا

 د ع ص رداعأ ءايلرع ةيباك رق ع عم
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 يناخلبألا دهعل ان ابا اهيف نكسلا ديعا وا ترمتساةرخاتم ةيساع عضاوم 09

 ٠ ( هالعأ ةروكذملا عقاوملا كلذ يف لخدب ال )

 ةريبك نلف

 ( راتكه (١5 جر يخمم 0 م1

 ( راتكه ١ ) ةدوعلا ةميد لت همأ

 ةريعص ندم

 , همهم م هوا" ع و ون" م "هز م, 5م“ ىو ا نحب ع ١ 6 ١١ نتا“ م اربح ابرك ا اا؟

 3 ناطشس ةيلإ نم آس رقت راتكه ثرا 6 آعقوم رشع ىنثا + ملكه

 قرش

 عامك ه2 اذأإ ( !ابق 4 !١ؤا ب 4 "ع 6 1“. ءلعاب عفش ةك د 56ه عم

 ,50م م 5 1 5“ ع لإ 4 155 42151 215+ 4 ا مظح ع2 ملم ء 145

 0 تالا مغ هه+ م 5560 6 5+6 0 5+5 6 “١-5 4 6ئ٠أ م, "65ه ,. #6 2 ؟"هقب

 ٠ مث“ م ملوح م راك نا كاسب

 ٠ ناطيتسالا نم ًامرقت راتكه 5١ « اعضوم نوثالثو سمخ

 ىتلاو ىفوتسملا اهركذ يتلا ىربكلا تانطوتسملا هيف لخدب ال ) عومجملا

 لجسم عقوم *؟ دجوي ( ليلقلا الا ةرتفلا هذه يف اهمجح نع فرعن ال
 ٠ ةرمعملا ةقطنملا نم ًامرقت راتكه ١9٠ لمش

 ١) ىناخليالا دهعلا ديعب وأ لالخ ترجه عضاوم ٠

 ةريبك ندم

 موو م, با ع أك

 ٠ ناطيتسالا نم اسرقت اراتكه 548 + عضاوم ةثالث

 به م



 ىرخا عضاوم

 6 16ا/ 42 ١5 مه أ". عا جبع لذمس ع “١١7 6 ةه اتا م ربع ع ”" عج

 6 أمك ؛ اذلب 2 ١مم ( ام5 م أمل“ م #1 امك ه6 !ابثب ى #1 م 5" ١

 2 ل ل يي لا 7 اس ١55 5535653١٠١46 2 أ 5ا اهم

 6 5+5 6 5+5 4غ 5م“ مع ْعوأ م اناجات ف نينار 4 طا 46 م “وأ مع ؟هع

 6 ملكهم م ملكك 2 مكر“ ع "محب ع تالآاب 6: ةثن تدوخ ع تو. : عون ع ا

 + ىلا 5

 ٠ ناطيتسالا نم اراتكه 68 ِ؛ اعضوم نوسمخو دحاو

 ١7١ لغشت ًاعقوم ه6 « ىربكلا تانطوتسملا هيف لخدي ال + عومجملا

 نوكت هذه تناكو « ىناخليالا دهعلا لالخ ةرمعملا ةقطنملا نم اراتكه

 1 يناخليإألا دهعلا يف ةلحعسملا ناطتسالا ةقطتم نم /

 هيراثآلا حسملا يش تلهس 6 نييناخلطالا نمز اعد م لإ مجبر حضاوم 00

 ةريعص ندم

 ٠ "امو »اب

 قرت

 ٠ لفك ( هدا“ 2 5/4 ع 25 6 "15 مه نوه عةك عدمه ول بعلو

 ممن أ



 يداونم لامشل!ىصقأ يف عقب يذلا ءزجل !ىه ةنطوتسملا ىرخالاةقطنملاو

 يف ىلابد جيجفأ فحل نم عرفتت يتلا عرتلا ةكبش ىلع دمتعت يهو ؛ ىلابد
 ةلمعتسملا ماسقالا نأ ىوس ةثيدحلا ةنمزالا عرت هبشنا يهف « نيرمح لبج
 ىفتخب مث زورلا زارب يف رسب, زورلا لودج ناك دقف ؛ رصقأ تناك كاذنآ اهنم

 نابارهشو ةيئوراهلا ىتعرت امأ ةدلبلا يبونج يف ةكيبشلا روه ىلا برستي وأ
 ناسارخ ةعرت امأ  نيتدلملا نيتاه نع ةديعب ريغ ةفاسم دنع ىفتخت تناك اهلعلف
 بئارضلا تايابج ناف  هنيح يف لدبت دق مسالا اذه نكي مل نا ءالولج 000

 , ىرخأ ةعرت ةبأ هيورت امم مسوأ ةقطنم ىورت ودبي اميف تناك اهنأ ىلع لدت
 مسقلا لصت نأ نود « ايوقعب يبونج ةريصق ةفاسم دعب يهتنت تناك اهنأ ريغ

 ىنميلا ةفضلا نم عرفتت يتلا صلاخلا ةعرت اريخأو ؛ ىلايد لوهس نم يبونجلا
 ؛هيبرغو يبرغلا هيلامشو « رهنلا يلامش يف ةعقاولا يضارالا ىورتو ىلايد نم
 000 .ه 0١ لكش رظا) ةيلاحلا صلاخلا ةدلب ىلا لصت تناك اهلعلو

 نكميإل هناف ةقطنملا نم يلامشلا مسقلل لماش حسم دوجو مدعل رظنلابو
 لودج ىمسملا يئاملا ىرجملا عقوم يف رهاظلا لاقتتالل يئاهن ريسمت ميدقت

 0 صلاخلا الإ مسأ ناك دققخ ه هل وقم ةحتت حارتقا نكسمد هئأ رسغ 1 صلاخلا

 لودج ىلع ( اضيا كلذ نم مدقأ اميرو ) ةيسابعلا دوهعلا لمئاوا يف قلطي
 , 9١2(/ىلايد) ارمات نع يورسكلا لوطاقلا قرفم نم بونحلا ىلا هءام ذخأب

 ناورهن رجع املف , 26١12 دادغب نم ةيلامشلا فارطالا ىلا لصتو « ابوقعب برق

 ٠١0( ؟ا/ل9# 2 ؟ا/لإ ؛ ؟"0» ص 86١1ه جنارتسيل .
 نب دمحاأ ركب ىبأل دادغب مخيراتل ةيفارغوبوط ةمدقم» نوأاس جروج

 (م 1.الا] ب !..؟ سب اهع5119 ب ؟”؟9) يدادغبلا بيطخلا تباث «
 (ةيسسن رفلاب) (1548 مقر سسرابب ايلعلا تاساردلا ةسردم تاروشنم)

 نسراب . 155 ص 15.5] .

 ىلع مامالا هعضو صلاخلل يلصالا ىرجملا نأ ركذت ةرخآتم ةيأور دحوت )١٠8(
 .مم نامرتيب) هناصح ءارو ضرالا ىلع حمر بحسب هارحم ددح يذلا
 . 1١/١” ه

 سسو؟



 لامشلا ىلا دتمب لودحلا اذه حبصأ « ةرخآتملا ةيسابعلا ةنمزالا يف لوطاقلا

 لعلو ٠ ىلابد نم هءام ذخآب حبصأ « ةميدق ةانق ىرجم لوط ىلع يقرشلا
 يف « ةعضاوتم لئاسو نم نيرخآتملا ءافلخلل ناك ام نمض ثدح لدتتلا اذه
 قنات دبع تحولا لاقماس وا مث ٠ هحتف دمت مل هسفن لوطاقلا نا نيح

 نأ كلذ بقعأ دقو ٠ ةلحد نم اهدادمأل ةحاح نود اهدحو ةيفاك ناكسلا

 يناخلالا دهعلا يف تفج « اهتمرب ةيلصالا ةانقلا يأ « ةعرتلا نم ىندالا مسقلا

 يلصالا مسالا قاطي نأ ىلا كلذ ىدأ دقو ٠ ةمادالا رفوت ةلق ببسب « هلمق وأ

 ةجيتنلا هذه ىزاو دقو ؛ ىلايد يلامش ةعقاولا ةقطنملا ىف ةديدجلا ةعرتلا ىلع

 « نيرمح لج ىلا ابوقعب برق ىلصالا اهذخأم نم ناسارخ ةعرت دم

 ٠ دادتمالا اذه ةيلمع نابا ىسن (ءالولج) ميدقلا مسالا نأ مغر

 نم ححضتن هناف « دادعب لوح رمتسمملا ناكسلا زكرت انينثتسا اذاو

 يناخلبالا دمعلا يف اوصلقت دق ىلايد ضوح يف ناكسلا نا (؟4) لودج

 نيدهعلا يف هيلع اوناك يذلا ىوتسملا نم لقأ امير وا « سفت ىف اوحبصاو

 ناطقمكلا قائانم هوم ند ةعاورلاوء راما ميدقلا يلبابلاو يشاكلا

 نم الدب « ترصحنا امناو « ةرمتسم ريغ « مدقالا ةنمزالا يف تناك امك تلظ

 اننكميو ٠ ءاملا يراجم لوط ىلع ةقيض رزجو تاقاطن ىف « كلذ

 ناك نيذلا ودبلل قطانم تناك ناجلغلا هذه طيحب ام ةفاك نأب ضارتفالا

 نم ةيزكرملا ةموكحلل رفوتن ام ىدمل آعبت فلتخي نيرقتسملا نيحالفلل مهديدهت
 « دادعب .نم نيمداقلا بئارضلا ةابح تاراغ ىلا نيعضاخ اوناك مهنأ امك ؛ ةوق

 طوعض ىلا وأ « دادغب ىلع ةرطيسلل ةهجوتملا شويجلا رورم ىلا نيضرعمو
 نسحا يف اليئض هبيضن ناك يفرلا حالفلا نا عقاولاو + ةرمتسملا ودبلا

 ًارارةتسا رثكا لاوحا تداس نا ىلا ةحالفلل تاؤئم ريغ ظحلا ناكو « لاوحالا

 هلاح نآش دهعلا اذه لاوط ًاقلق رارقتسالا لظ دقو ٠ رشع عساتلا نرقلا يف

 نم ريخالا مسقلا يف تدرو يتلا تامولعملاو ؛ ةقباسلا تارحهلا دوهع يف

 منع



 مايقلل يفت ال يناخليإالا دهعلا دعب ترهظ يتلا عضاوملا نع 4( لودحلا

 2". اهعيزوت نع ةديفم ةشقانمب

 دق ةرجهلل ىلوالا راوطالا عم ةنزاوملا يف نيتلاح ىلع راصتقالا نأ ريغ

 هذه لواو + اضيا تافالتخالا سردن نأ بسانملا نم كلذل ؛ كاللضم نوكي
 لدبتملا ةيلخادلا تانطوتسملا ميزوت ريغت يف ىلوألا ةجردلاب رهظت تافالتخالا
 هذه تناك دقف ؛ اهنع حوزنلا مدقتن تكرت يتلا ( ةلزمنملا ) ناطيتتسالا رزجل
 ةنمضتم «ةفاك ضوحلاءاحن !ىلع عساو لكشب ةثبنم ىلوأل ادوهعل يف تانط وتسملا
 ةظفتحم تلظ ىتلاو ةيناث لصتتل دوعتو عرفتت يتلا ةيعيبطلا راهنالا نم ةكبش
 اذه لثم ءانثا « مت دق نوكي نأ دب الو ٠ اهنع ءاملا عطقني امدنع ىتح اهبراجمب
 .ناباد ءافتخا انينثتسا اذاو ٠ ىلايد يمط نم ةيمك ربكا باسرا « يرهنلا ماظنلا

 لك ناف « امامت ةلجدب اهلاصتا ليبق ىلايد رهنل ىرخا عورف ةدعو لفسالا
 لامهالا مامأ ةصاخ ةروصب تدمص هذه نزاوتلا عاضوأ نا ىلا ريشت ةلدالا
 ىف دامتعالا نأ ريغ ٠ ىشكلا دهعلا ةياهن ىف لصح يذلا ليوطلاو ديدشلا
 لودج ةكبش ىلع ةديازتم ةروصب امئاق حبصأ « ةيلاتلا ناكسلا فئاكت تارتف
 ٠ءميظعلا ناورهنلا ماظن ةماقا يف اهحوأ تعلب ىتح ةيعانطصا ةروصب "دم يعرف

 اهيف يضارالا لامعتسا ناك ىتلا ةرخآتملا لاوحالا هذه نأ لظحلا ءوم نمو

 رمتسا يذلا نمزلا لوط ىدم ةفرعم انل حمسي ال ةجرد ىصقأ ىلاو ارمتسم
 ظ ٠ لمعلا يف مدقألا 4 يعيبطلا » ماظنلا هيف

 ليس ىلا ايوقعب .نم ءالولج  ناسارخ لودج دم ىلا هجاحلا نا

 دعب ناكملا سمن ىف صلاخلا لودحل ديدج لخدم ةماقا رارقو ؛ ادعص نيرمح

 لقالا ىلع أدب رامطنالا اذه نا ىلع لدب « يورسكلا وطاقلا عضار رمطن ا نأ
 ىلا ريشي ىلايد عاق ناو كلذ لبق نك مل نا ؛ يسابعلا دهعلا رخآ يف

 ) ها: بع “15 .نح رظنا) أامسرقت ت تقول سفن يقثدح هنا ىلاو ريسفتلا اذه لثم

 ضعب كرت كلذكو « يسايعلا دهعلا ةباهن نم تورهم لودج كرت نأ ريغ

 انا



 نأ ىلغ لدب دق « ليلق اهدعب وأ مالسالا ردص دوهع نابا زورلا لودج بمئانذ

 دمام ىلا حا ةضيقحلا اكدوا
 ١

 نايس رجلا وحن لام رهنلا نأ وه لدتتلا أذه ؛ ةححشت تاف لاح يأ ىلعو

التم ةرقتسم راهنا ةكبش يف ريختلا نم الدب دحاو قيمع ىرجم يف
 ه ةكس اشتم شتم ةيق

 تناك ةيعانطصا تاونق ىلع ايلك ةعارزلا دامتعا اذه نع جنت دقو
 دنم بلطتت

 ة نوكيو ايونسا هريهطت ددحتن سطاغ دس ءاشنا يسابعلا دهعلا رخاوأ

و « ماظتناب هلمعب موقي ىتح نيرمح جيجفا دنع ىلايد ىلع
 ةقطنم ناف .اذمل

 صقأنت ريثآتب © تبحستا « ةيناخليالاو ةيسامعلا مايالا رخاوأ يف ناطيتسالا

 أاههايم اهرداصم ةهج نا لامشلا وحن « ةيسايسلا لاوحالا روهدتو ناكسسلا

 يف ةرقتسملا ةايحلا طمنب مات لالخأ ىلا ةرم لوال تدآو ء نيرمح فحل ىف

 ٠ ةلجد ىلع ةرينص ةعقر ادع ام « ضوحلا نم يبونجلا مسقلا

 نكمد ال ناش هطنم يف ف مخفلا لاقتنالا اذه اهلمش يتلا تايلمعلا نأ

 ه اهبف ارود تيعل ةليوط دوهع نأبا رشبلا تاطاشن نأ ديالو ؛ انه هديدحت

 .عيرفتلا ةعرس ى مف ةدايز ىلا ىدأ يلايد عباتم دنع تاياغلا عطق ناف اذاهو

 تحنلا ةدايز ىلا مث نمو يحطسلا نابرحلا ةعرس ىلا ىدأ كلذبو
 لالخ هعاق يف

 لقثملا ءاورالا ءامل عساولا يعانطصالا عيزوتلا نأ مث ه ةيونسلا تاناضيفلا

 لاب لاو طوس ل 0 اي يف لدب دق نوكن نأ دبال ىمطلاب

 ا ٠ لبق نم اهئاس ناك يذلا يرهنلا نزاوتلا ماظت يف ة لخدتن هلعج

 لصفلا يف.4هتةحرتقا ام م ىه اهل لمكملا وأ ع« تاريسفتلا هذهل حجرا ليديلا

 يأ نأ ثيح « ةيضرالا ة ةرشقلا ةكرح لمشي لدبت ثودح لامتحا وهو « لوالا

يرمحن لبج روحم داذتما ىلع ءىلطي رمتسم عافترا
 جيئاتنلا ةفاك ىلا ي يدي دق ن

 ١" ؟02اهانلحالا يتلا ةيعيبطلا

 جمان رب عضو 3 00 بتاكك يف ) نس راه 2 ترأويتس حرتفا أ كك

 دنع يتلأ ةمد فعل ١! تاونقلأ لوط ىلع هعوردم داعبأ يف ةبووستلل قيفد |

 ا ل ؛ ةساردلا هذهب يبرقتلا اهجخيرات
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 نأو ؛ هيف عجارتال يمكارت هنأ نظر « هببس ناك امهم لدبتلا اذه نا

 رهن ماظن نومجاوب ىلايد ضوح يف لبقتسملاو رضاحلا يف ءاورالا لهأ

 ٠يضاملايف رارقتسالا نم ىربكلا بقحلا نابا مهفالسأ ههجاو امع امامت فلتخم

 ةيمهأ لقب ال « ىلوالا ءالجلا تارود نع ىناثلا ريبكلا قارتفالا نا
 اذه نأ مغر ؛ حطسلاو راهنالا طامنا ديت خف مجانلا قارتفالا كلذ نع
 جتنتسن مث دادغب ىصقن نأ عيطتسنال اننا ٠ طسبأ لكشب هنع ريبعتلا نكمي
 دح ىلا هباشت تناك ضوحلا نم :ىرخالا قطانملا ىف ناطيتسالا لاوحأ نأ

 انور اهدرقمم ادن سما دتلع لوالا كلعلا تاليس لالخ اهلا رخأ ينك
 نرقلا رخاوأ ىتح نمزلا ىداوع هجوب تدمصو « نيتميظع ديلاقتو ةنيدمل
 ناك امهمو ء ددحجتم ىنطو ومنل ايوق ازفاح تنوك كلذبو « رشع عساتلا
 سيئرلا ساسالا تيقب اهناف « ةنمزالا ضعب ىف اهرثأ :صلقتو اهمحح لواضت

 ههديحوتو فرلا ةنهت ىلع لمعت ىتلا ةيعامتجالاو ةيركسعلا ىوقلا ةفاكل
 عفاودلا نم ةياهنلا يف تناك اهتراحتو اهترادا تاحاح نأ كلذ ىلا فاضي

 ٠ يجراخلا لاصتالاو ينقتلا لدبتلل ةسيئرلا

 انركذ امك « ناك ةيمالسالا دوهعلا نابأ رضحتلا مدقت ناف « راصتخآبو

 ةوقك ةنيدملل مساحلا هجولا ناو ؛ ةيرود تسيلو ةيمكارت ةرهاظ « اقباس
 ةنمزالا نابأ عساولا ءالجلا مغر دقفي مل ؛ ادج ةيوقو ةديدج هيعامتجا
 تبقي امك « دادغب تناك دقل ٠ كلذ دعب امو ةيناخلبالاو ةرخآتملا ةيسابغلا

 ٠ ةيمكارت ةيخيرات ةيلمع هرابتعاب رضحتلل ماعلا مسجملا مويلا
 : ام دح ىلا نيضقانتم نيهاجتا دهش يمالسالا دهعلا نا ةصالخلاو

 دادفب انراق ءاوسو « لبق نم قبسي مل .ىوتسم ىلا رضحتلا راس ةهج نمف
 ىرخالا ةرصاعملا تانطوتسملا ةفاك تاعمجتب وأ ىلوآلا مصاوعلاب !ماسو

 ىف « نزاوتلا ىف الئاه الالتخاو ايعون الوحت دجن انناف « ىلادد ضوح يف
 بيرختلا نم مغرلاب دقفي مل لوحتلا اذه راثآ نا ٠ اهتاسسوؤمو ةنيدملا 27
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 عاضوألا مدقتو ةفالخلا طوقس نيب تماد يتلا ةتسلا نورقلا لاوط لامهالاو

 ٠ ةثدحلا
 بانج نم هيلا رظن اذا ةفالخلل يبهذلا رصعلا ناف تقولا سفن يفو

 ةعسماولا قطانملاف ؛ صلقت رصع رهظي هناف « ةيميلقالا ندملا وأ ةيفرلا قطانملا

 تايابج نا امكيدعب اميف رمعت مل يناساسلارصعلاةياهن يف اهتاكس اهنع حزن يتلا
 الضف ؛ نيرخأتملا نييناساسلا نمز ىف هيلا تلصوام ىلا طق لصت مل بئارضلا

 هعرس تأاطات دقو « عساتلا ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنم روهدتلا ىلا داع هنا نع

 ىلا لوصولا يف ( مصاوعلا جراخ ) تانطوتسملا حلفت ملو « ندملا ءوشن

 يف مدعنت تدب تانطوتسملا نا لب ؛ يناساسلا دهعلا يف اهتلصو ىتلا دودحلا

 طشن وأ رمتسا هاجتا وهو « رشاعلا / عبارلا نرقلا لماوأ ذنم ةلماك قطانم

 00 ٠ ةرخآتملاو ةيناخلبالا دوهعلا ىف

 ؛ صضاوطظلا هذه ىف ةدحو هتحت ىفخي يرهاظلا ضقانتلا اذه نأ ريغ

 ماستقلالا"ملع فاردزا اهيجم نقيم نيكمو# ةلؤدلا ةجلاس تما ندمان

 ٠ اهسئاسدو طالبلا ةايح ةخفخف مامتهالابو « يفيرلا داصتقالا نيسحتب

 نيركسملا ةداقلا ديب حبصأ يقيقحلا مكحلا نأ عمسن نأ بيجحلا نم سيلف

 رصع حور اذه ناك دقل : روصقلا ءانبب مهسفنا نوعتمي ءافلخلا ناك امنيب
 هذه لثم ىف ؛ داسفلاو رظنلا رصقب اهتانوتسم ةفاكب ةطلسلا هيف تزيمت

 مايقلل ةيزكرملا ةموكحلا ىلع ةينمالاو ةيرادالا تايلوؤسملا تيقلا لاوحالا
 ىتح تلمها اهنأ وأ ناقتاي ذفنت مل اهنكلو « ةميظع ير تاكبشل ةحجان ةراداب

 تروهدت اذهلو ؛ ةمخضلا ةينبألا عيراشم هيف ذفتت تناك يذلا تقولا ىف

 دحأ اهب موه ةرمدم لامعأ اهقفارت تناكام اريثكو « يرلا لامعاو يضارالا

 تناكو ٠ ةمضاعلا يف ةطلسلا لجأ نم يمئادلا عازتلا يف ةسمغنملا بازحالا

 ىلع بترت ام ةهجاوم ىلع اولمعي مل كلذلو يهتنت ال تالوخدملا ىلا تاجاحلا

 امناو «تاعطاقملا يف لاوحالا نيسحت ةلواحمب يعارزلاجاتتالا شامكتا نم كلذ

 تاب



 يتلا قطانملا نم رثكأ لاومأ جارختسال ةفينع دوهجب اهتهجاوم ىلع اولمع

 ةيتابجاو تأدب + نيبردملا باتكلا لمع فعض امدنعو ؛ اهيف ةمئاق ةعارزلا تلظ

 ٠ نيعشجلا نيليقتملا نم دارفالا ىلا لقتت

 تأدب رشع ثلاثلا/عياسلا نرقلا طساوأ يف يلوغملا وزغلا نمز يفو

 ةمواقم دعب ةنيدملا تحتف دقف ؛ اضيا دادغب يف طاطحنألا اذه رأثآ رهظت

 اريمدت لقأ ودم وزغلا اذه راثآ نأ ريغ « اهناكس متو يس بص

 يرضح ركزمك اهتتاكم ةعرسب ةيداعتتماا ف ادن ع لرد رخال قطاتملا ىف

 ةيسابعلا دوهملا يف هيلع تناك امم ريثكتي رغصأ تلث اهنأ نم مغرلاب + ربتعم

 اهحضاو ادب يذلا ناطيتسالا روهدت رمتسا دقو ٠ ةثاددحلا ةنمزالا ىتحو

 قب ملو « يناخلبالا دهعلا زواج ىتح رمتساو ةيسابعلا روصعلا رخاوأ يف
 نم ًاقئيض ًاقاطنو ةليلق اندم ىوس رشع عساتلاو رشع سداسلا نينرقلا نيب

 ء داذعب فارطأ يف ةلجد ىلع دتميو ءاملا تاعفار لمعت سي ددحم ير

 ضوحلا نم يىلامشلا ءزجلا ىصقأ يف رصحنت عرتلا نم نم ةعومجم كرت امك
 ٠ ودبلا عم ةرساخ ةكرعم ءارقفلا نيحالفلا نم ليلق ددع براح ثيح

 : تاظحتلام

 لكش ) ةيمالسالا تانطوتسملا ةطراخ يف تددحت يتلا ةيرضحلا زكارملا نإ (1)
 يتلام دحأولا راتكمأل انردق أذاف 6 اراتكه نيثالث ىلع أاهمحح كبزت ( 1
 ةحس نوك ةشيدحللا لاوجالا لظ“ يف ناكسلل ىندالا دحلا ناف ؛ صخش
 . اهاتركذ ىتلا ةنراقملا ساسأ يه ةلداعملا هنهو . انالأ

 متر
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  ناطيتسالاو يرلا يف ريغتلا لاكشا

 ةيفاقثلا هرصانع دفاور دقعتو ميظعلا ينمزلا هقمعب ميدقلا قرشملا نا

 ترهل دقو + هارجم لماكي ةطاحالا دشنت ةيديلقت ةيخبرآت ةسارد ةنآ دع

 تاسارد لثم مهصصختل الاحم ءاملعلا اهنم ذختا ةلصفنم قة اه بسلا اذهل

رخأ ةريثك نيدايم اهريغو ةيمالسالاو ةيطنزيبلا « ةيروشآلا « خيراتلا لبق ام
 ٠ ى

 نيصتخملا نآف « ليلحتلا ةلاحض نم اهبحاصي امو ةماعلا تاساردلا انينثتسا اذاو

 مهصاصتخا لقح جراخ عقب امي مهسفنأ اومحقي ام اردان نيدايملا هذه يف

 ةلصتملا ةيخيراتلا تاساردلا ةمهم ادمع اوكرت كلذ نع اضوعو + مهترادج

 لوبقح يف نيصتخملا نف مهن المز ىلا ةيقاعتملا ةيخيراتلا راودالا طيرت ىلا

 ةهحلاعم يف ةيفسلفلا ةيحانلا ىلا اليم رثكأ ءالؤهو + ىرخالا ةفرعملا

 لصألا يف تغيص ةقسنم ةطخ ققو اهنولوانتن ام ايلاغو ه مهتاعوضوم

 ةداعا نا « لاثم لا ليبس ىلعف ٠ ايلك افالتخا فلتخت لكاشم وأ ميلاقأ ةساردل

 طوقسو روهظل ةيبسرقت ةرود دوجوب اضارتفا انايحأ مضي ثادحألا بيترت

 ترهظ يتلا ةيرمؤسلا ةلودلا  ةنيدملا ترعا دقف ه ةيقاعتملا تايروطاربمالا

 اهتايح تايلمع هياشتخ تانثاك ةيمالسالا ةلودلاو دالملا لبق ثلاثلا فلألا ىف

 زييمت نود اضيا قبطي دق .ميدقلا قرشلا حلطصم نأ امك ٠ ادج امرق اهباشت

 ةيلمعل ةرشابملا ةدقافلا نا ٠ ةيناساسلا ةلودلاو ىلوآلا ةلودلا  ةنيدملا ىلع

 لحارم نيب ةنراقملا محشتو لب رسيب حيمست اهنأ يه هذه ثادحالا بيترت
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 ةيحان نم ىرخألا تاراضحلاو هذه نيدو ةيحان نم نيدفارلا يداو خيرات

 ريعتلا زيمت لمق + هللا ياعم عس وأب ةضد رات اهنأ يذ زرابلا اهيبعو ١ ىرخأ

 د ريعتلا ةجرد ابناج حرطن دق وأ « ةنيعم عادبا ةلحرم ةامح ةرود نمض

 ضارتفاب ذخالل عزنت نيتلاحلا يف اهنكلو ٠ ةتباث رظن ةهجو يهو ٠ ةيباتكلا
 مت فوت م ةبقاعتملا ةيخيراتلا روصعلا نيب يساسأ قرف دوجو مدعب لوقي
 ٠ برغلا هضيقن نع قرشلا زيمب هنآب هنيح يف هب داقتعالا

 ترغ ىف ىهه ان لوألا نيدفارلا يداو خمرا ىف هيسد رجا ةيخد رأت ةيسارد

 ءساو قاطن ىلع ةمهملا تحبصأ اذاو ٠ ةدحتملا تايالولا وأ يعانصلا ابروأ

 انهو .ه هريس كافولعملا كلذد تحمس امثصح هعضاوتم هيادبب ةربادج-

 مامأ هحول اهحو انعضي هنأ دا قدما يراثالا عالطتسالا نساحم ىذدحا نمكت

 بناوج مهف ىلا « لقالا ىلع « اندوقت نا نكمي يتلا رامثتسالا بقاعت طامنأ
 ٠ دمألا ليوط ريغتل ةنيعم

 ءام- ةحرد ىلا ؛ دقتعا انأآو ٠ نيدفارلا ىداو فورظ ىف ثدح يذلا ىخبراتلا
 لوألا ناكملا ىفف 3 نيمهم نيدحل عضحت اهنكلو عوضوملل ةقباطم تناك أهنأت

 هدودح كمسر نيدفارلا يداو لوهس نم اييسن ريعص ءزج فص وب ىنعت اهنأ

 رهظ دعب مل ةطقن ىلا يفارنجلا ناديملا كلذ قيض دقو ٠ ةيطابتعا ةروصب
 ودبس ىجراخلا زفحملا هبعل يذلا مساحلا رودلا دعب ملو دئاسلا نيابتلا اهيف
 موقي يتلا ملاعملا ىلع فرعتلا لواحت لوصفلا هذه نا « ايناث ٠ مات اءالج اهلج

 لاح نسحأ ىلع ملاعم يهو ؛ يرضحلا ناطيتسالاو يعارزلا دوجولا اهيلع
 ىعامتجالاو ىسايسلاو يفاقثلا ماظنلا نم لكل رشابم ريغ تاساكعناو ةصقأن

 نود



 ةلساس ثودح ىلع انلديام ٠ لاح ةيأ ىلع « اندجو اذاو ٠ يداصتقالاو

 نيب هحضوم ةقيثو ةقالع دوجحو ىلا ريشي كلذ ناف ةمساح ةعساو تالوحت

 يداو عمتجمل ةيساسالا ةيسسوملا ةينبلا نيبو ناطيتسالاو قرلا كنانتآ

 روطت رثآ ةعباتم نم ةوجرملا5 دئافلا ىلا اضيأ ريشي كلذ لعلو ٠ نيدفارلا

 ةروصص قطان فثكم مامتها لالخ نم ضرالا رامثتسال ةيساسالا طامنالا

هس لثم ميلاقا نأب غ عيطلاب « لوقلل ةجاح كانه سيلو ٠ ةيجيتارتس اهتكلو
 لو

 ةيفارعجو ةيراضح تادحو ةماث ةروصب لثمت اهنأب ضرتفت نأ نكميال ىلايد

 رثكا ةسارد ىلا ةجاح نود اهتانايك نمض عقت اديقعت رثكأو ةحاسم ربكأ

 + ابعامتا

 اقفو ةساردلا هذه يف هيلع روثعلا يت ام ةماع ةروصب انحسم اذاو

 ضعب ىلع اهضعب دمتعي تاريغتلا نم ناتعومجم انل تزرب ىضيرأتلا اهبينارتلا

 اهلق ةيناثلا امأ  هادمو يرلا ةعيبط ىلوالا لمثت ء ةلصفنم اهناف كلذ ممو

 ٠+ مهعزوتو ناكسلا ةفاثكب ةقالع

 ةيقاعتم لاكشا ةئالث ىلع فرعتلا نكسملا نم هناف « يرلاب قلعتي اميفو

 يف هفقطنملا يف ةعارزلا ءدب نم دتمن ةلحرم يطعب اهنم لوالا ٠ ةضقانتمو

 ىف اهكرت ةرتف ىلا 6 كلذ لبق ىتح وأ ؛ دالبملا لبق سماخلا فلالا رخاوأ

 نيد زلال اين ضرع مل ةرتف هذهو « ابيرقت لوالا فلالا لعاوأ

 ةيلخاد تاحاسم وأ ادج ةقض تاقاطنب ةروصحم تناك ةعارزلاف ٠ ليلق

 ةيلحم ةيعرف تاونق ةطاسوب وأ راهئالل ةيعيبطلا فاتكالا ىف قوثب نم ىورت

 « ايوناث ارود تبعل اهلعلو ةفورعم ديلاب رادق ىتلا تاودالا تناكو ء ةريغص

 يرلا لعجت ةمطاقتملا اهيراجمو اهباسرا ماظني « امومع ىلايد ةكبش نكلو

 رسهن نم دفتسي مل هنأ ودبيو + ايبسن هيلع لوعي ايفاك ؛ اطيسب ارمأ احيس

 ٠ هارجمل ةعيرسلا تاريغتلاو ةمراعلا هتاناضيف ببسب يرلا هايل اردصم ةلحد

سق هفافض ىلع دتمت ةمهم ندم نم ةعومجم كانه ناف كلذ عمو
 ءاقتلا طاقن م

 مسا



 ةيرهن ةكرح تاقوالا ضعب يف ناك / ءي اومك اهتفيظو يدوؤتو ىلابد عورف
 0 سا ياللا ةيمهأ فاوجلا رثكا لعلو ٠ ةمهم
 امك تيقب دق ةرتفلا ةياهن يف اهراثآ عبنت :5 مت يتلا ةيئاملا يراجملا ةكبش نأ
 روأ راودأ يتغلب تلا ةلاكملا نأ وه كلذ نم رثكألاو ٠ اهتيادب يف هيلع تناك
 اهغولب مت يتلا ةعارزلا دودح ىطختت نا عطتست مل اسرال نسياو ثلاثلا
 ٠ء ادج ليثض قرافب الا ةليوط ةدم ذنم

 وأ ةينيمخالا روصعلا ىلا عجرت دق اهلوصأ نآف ةناثلا ةلحرملا امأ
 ثكراشت « ةرضاحلا ةلدالا ىلع ءائب « روصعلا هذه نأ عم ؛ ةديدجلا ةيلبابلا

 دايدزا نأف ؛ لاح ةبأ ىلعو ٠ ةقحاللا لحارملا هب كراشت امم رثكآب اهقباوس
 ةشراملاو ةيقولسلا راودالا ىف رمالا لوأ ىف أدب ةيناث يرلاو ناكسلا ةفاثك
 رت تغارو كميت اهنا اعرب ةداردلا هده كلو *.ايلالخ, نيقتساو ةقحاللا
 اهيلع لوصحلا نكمي يتلا هايملا نا ودييل ىتح + ادبأ لبق نم هيلا لصت مل
 دوجو مدعل ) يثرابلا رودلا ةباهت يف اهلالغتسا ةورذ ىلع تفرشأ دق ىلايد نم
 (ثيدحلا ينقتلا روطتلا لضفب انكمم اهؤانب ميصأ ىتلاو ةحفترم نزخ دودس
 ةطاسوب ماطر هما ةلجد رهن هايم نم ةدافتسالا ىلا ناكسلا رطضا امم
 ةععارزلا ةحاسملا تدآو + رهنلا ةاذاحمب تدتما تاناويحلا اهريدت عفر تالآ
 ضعب يف تعستا ذا ٠ ةيعرفلا تاونقلا ةكبش يف يجيردت عاسنا ىلا ةفاضملا

 قطانم تحبصأو قباسلا يف ةلزعنم تناك يتلا ةيعارزلا تاحاسملا تالاحلا
 ةروصي تلدعت نأ كلذ ءارج نم ناكأو ٠ عورفلا نم ريثك اهمدخت ةلصتم
 ظ ٠ ةيعيبطلا راهنالا ةكبش عرمت مظن هيرهوج

 نآ :يف تعرز ثيح ةيناساسلا ةرتفلا يف اهاصقأ ةيناثلا اي
 دهاوشلا نأ عمو ٠ ىلايد ضوح يف ةعارزلل ةلباقلا ىضارإلا ةفاك دحاو
 لسصالا يف اقيطم ناك امس ةفاثك رثكا ةيعارز ملت قيبطت ىلع لذي | ام ىلا رقتفت
 تنذختا يتلا لئاسولا ناف « ىرخأو ةنس نيب اروب اهيف ضرالا كرتت ةرود نم

 مناي



 ةعارزلل ةمزاللا ضرالا ةحاسم يف صقن ىلع لدن ةيعارزلا ةقطنملا عيسوتل

 ةيناثلا ةلحرملا|صئاصخ نأف «لاح لكى لع «ءاملل ةبسنلاب امأ ءهدحو ءاملاسسسي ال

ا حطس ليكشفت ةلودلا ةيامح لضفن ديعأ دقف ٠ ادج ةحضاو رهظت هذه
 ضراال

 اذهل زمر نسحأو ٠ ميلقالا ءاحتنأ فلتخم يف ةرم نم رثكأ هاما رداصمو

 ءداليملا دعب سداسلا نرقلا يف ةميظعلا ناورهنلا ةانق ءاشنا وه ديدجحلا ماظنلا

 ةيدغنت ةانق ةطاسوب لاك نيك ةقب يناعي ناك يذلا هايملا صقن كلذي ةلمكم

 ديدجلا ماظنلا لمع دمتعيو ٠ لوطاقلا مسأب رضاحلا تقولا يف فرعت ةليوط

اونق ىلع لوالا ماقملا يف هتمس لماكب
 لصتت وأ قرتخت ةميظع ةيعانطصا ت

 رامثتسا ماظن ناف « كلذل ةجيتتو ء امرقت عاطقنا نود اهنيتاسو اهلوقح

حلا ئلع ةصاخ ةروصب دمتعي ناك ديدحلا ضرالا
 يتلا يح اهنال هيزك را ةموك

 تناك يتلا يهو « تاونقلا ءاشنإل عساو عورشمب مايقلا اهقتاع ىلع تذخك

 ٠ اهناشنم لكاشه ةماداو اهتادمع ةرادا ىلع ةردقملا اهل

 داصتقالا روهدت ةيلمع هي ادد يناساسلا ماظنلا راينا عم ىرن انأدبو

يباط اهنكلو ةمظتنم ريغ ةئيطب ةيلمع هذه تناكو ء ىفرلا
 اق تيصقلا ةي

 يزاوي ىوتسم ةينامثعلا دوهعلا يف تغلب اهنأ دح ىلا ةعورزملا ضرالا

والا يلبابلارصعلا يف هيلع تناكام
 تريتعاو ٠ انرق هز ذنم ىضقنا يذلا طس

 ةئراك حاضيال تاوربم هئيبلا تاريغتو ةيسايسلا ةرطيسلا لالحمضا لماوع

 ثاد هيف اهبيصن اهل ناك ىرخآ ةقيقح يلوثملا وزنلا دعب امك ء روهدتلا اذه

 بيع ناك انهم يكود» نسيرخللا نم لئاالحملا عدلا ىلع احا تناك
 حوزن .ةيلمع ناف « كلذ رثأ ىلع ةيعاررلا ةقطنملاب قاحأ يذلا رمتسملا صلقتلا

 رود دعب تأدب ىتلا كلت نع اداح افالتخا « ودسام ىلع « فلتخت ناكسلا

 ادج ةئيطب ةروصب شامكنالا جردت ىلوالا ةلاحلا يفق ء اسرال ل نسأ

 جبلت دقو ٠ ءاوس دح ىلع ضوحلا ءاحن | فلتخم يف هراثآ اكرات ةمظتنمو

 *ميلعالا ءاجنا لك ىف اين ةيلطم ةنيوصم ناكملا داق تي نا كلذ نع

 يباع ايد



 فلتخم ناك ةيناخلبالاو ةيسايعلا روصعلا ءانثا ثدح يذلا لالحمضالا نكلو
 ىقبت امنيب رخآل نيح نم ةأحف نوحزنإ ميلاقالا ناكس ناك دقف ٠ ماظنلا
 لامعأ مزالتو ٠ هذه حوزتلا ةيلمعب ةرثآتم ريغ ام تقول ىرخالا ميلاقالا
 عبطت يتلا ةيعانطصالا ةفصلا ةصاخ ةيلحم روهدت فورطظ ذا ةيلعملا نامكلا
 يرلا هايم قفدت فقوت ىلا اهثودح يدوي, دق لماوعلا هذه ناف ٠ يرلا ماظن
 ةقاطال ةمزأ ثودح ىلع ثعبس هرودب اذهو ٠ ةعرس ةروصب ةعساو ةقطنم يف
 ةوادلا ىلا لوحتلا وأ بورهلاب الا اهيدامت ىلا مهب تقاحأ نيذلا ناكسلل
 ناي ظحلن انئاف ةيزكرملا ةطلسلا ىلع يرارطضالا دامتعالل ةبسنلاب امأ لقنتلاو
 ىتلا عاضوالا ابيرق اليثمت لثمب ثيدحلا يرلا طمنو ةثلاثلا ةخيراتلا ةبقحلا
 ةديدعلا نورقلا مغر « ةناخليالاو ةرخآتملا ةيسابعلا روصعلا ءانثا ةمئاق تنااك
 . ةسيئر زكارم ةعضب فارطأ لغشت ةعارزلا تناك امدنع « اهنيب لصفت يتلا

 ىف + ىلايد رمت ىرخي ذا يعاتطضا طبت نع ةرابغ هرسآب نضاحلا طمنلا
 قمعتم ىرجم يف © ةيضرالا ةرشقلا تاريغتل ةجيتن لقالا ىلع هئازجا ضعب
 ةكبش ىف ءاملا نايرج ميدتسيو + باسراو ءانب راهنا ةكبش يف يرجي امم رثكا
 تمت) سطاغ دس ةدعاسمب طقف نيرمح لبج فحل نم عرفت لوادجلا نم
 اهيورت يتلا ضرالا ةحاسم نا « كلذ ىلا ةفاضاو ه (ًامكاق كنك حبصأو ةتيلعت
 مادختسالةجيتن ادبأ يضاملايف اهغلبت مل ةعسلانم تغلب دق عفرلاب ةيذغت تاونق
 نم اهعقاو اضيأ ةلمؤملا ىرخالا مدقتلا لماوع دمتستو « لزؤ.دلا تاخضم
 قفدت رارقتسا هذه لمشتو +يضاملا يف ةحاتم نكت مل يتلا ةنقتلا تاعارتخالا
 دامتعالا « (هؤانب ”مت) ناخ يدنب رديف ماقب لاع دس ةطاسوب ماعلا وطىلابد هايم
 مجح نا * اذكهو « ةنزاوتم ةيعارز ةرود ةمظأ ع ةيواميكلا تابصخملا ىلع
 ديدجلا ديكأتلا نكلو ؛ يناساسلا رودلا يف هيلع ناك امع ًاريثك لقب, ةعارزلا

 قا



 ةيمهأ لقأ ةعورزملا ضرأألا ةحاسم لعجيس ام ناعرس ةيلاعلا ةيجاتنالا ىلع

 ابلطم حبصأ يذلا ةلودلا لخدت نا ةفيثكلا ةعارزلا قرطو ضراالا ةيعون نم

 ةبقحلا يف رهظيس .اهتنايصو لوادحلا نق ا قيفشل ةيناثلا ةيخد رأتلا ةبقحلا يف

 رز تايلمعو لزيلاو يرلا ىلع ةرطيسلل ةيساسا ةقيقح هذه ٠ ةئلاثلا

 : عرازملا يف ليصاحملا

 امهانضرع يتلا تانايبلا ناف « ناطيتسالا طامنأ ريغت ىلا اندع اذاو

ا يف تلمجأ دق ةقياسلا لوصفلا يف ةلصفم
 « انلحأال امكو ه 5( لودحل

ءرخآل رود نم اميظع افالتخا فلتخمت ة ةرسعلا ةلدألا ةيكو ةنعرا ؛ عيطلاب
 

 تاريدقتلا نأ ىلع ةلالدلل حممسلا الا بحب ”طكطختشللا ةدمعأ قسانت ناف هيلعو

 ةسلاخ اهنأ وأ ةملظتننم : ةقيقد تارددقت اهنأب ططخملا مسرل ادامع تدختا يتلا

 ميقلا ناب كشلا ىلا وعديام كانه نإ عقاولا فو ٠ ضومغلاو ءاهبالا نم

 تانيمخت درجم ىهف * هك اني وتم روكأملا لاويلا نق تدرو ىلا

 ىلا لس الا او دحوم ةماعلا ةلوذ] ءوض يف اهريغ نم رثكا الوبق تقل

 ٠ لبقتسملا يف ةيرهوج ةجحردب نسحتتس اهنأ

 يف ناطيتسالا طامنأو ناكسلا تايوتسم مجحل ةقلطملا ةناكملا نا

ع ةميظع ةيمهأ اهل تسيل « هبساني امد لك « ةفلتخملا راودألا
 : لاح يأ ىل

 ةديدجلا ةلدألا تقلأ ول ىتحو + ىبسنلاو يبرقتلا اهمجح وه مهملا نكلو

 ؛ ةحتيعم راوذأل تاريسفقت وأ تاضارتفا نم هأنمدق ام ىلع كشلا نم الالظ

 وهأم قفو « زكتري « لودحلا هروصب امك ريغتلل ماعلا عباتتلا نأب دقتعأ انآف

 «لقالا ىلع « هتدام ناو ٠ نيهاربلاو ليلعتلا طوطخ نم ددع ىقالت ىلع « نيم

 ٠ اهليصافت تلدعت ناو ةميلس ىقبتس

 لودج يف لجسام لوطأ يهو ىلوالا ناطيتسالا ةيقح ءانثأ تثدح دقل

 انضحات



 ريخالا ثلثلا ىلا داليملا لبق سماخلا وأ عبارلا فلألا نم تدتمأ يتلاو « (؟5)
 , رثكأ ةقدب وأ ؛ لالحمضالاو راهدزالا نم تارود ةدع « ىلوالا فلألا نم

 ايبسن ىلحم يتاذ مكح فورظ لظ يف ىتحو ه حوزنلاو ناطيتسالا نم
 ةرابع تناك تاعمتجملا رثكا ناف « ادج ةمثالم فورظلا هذه نوكت امدنع

 ءابيرقت اراتكه نيثالث ىوس لغشتال ادج ةريغص ةيرضح زكارم وأ ندم نع
  ىرقلاو ندملا عيزوت ىلع ءانبو ٠ ةمسن ٠+٠ ىلع ديزيال دق اهسوفت ددع نأو
 ىتح ءه ادج ةديعب ةفاسمل دتمب ادبأ نكي مل يميلقالا لماكتلا ناف ةريغصلا
 ةعارز ىف نولمعي اوناك انونشأ لبق ةمهملا ةيسايسلا زكارملا ناكس ةيبلاغ نأ
 انو ةلطحملا ىرتلاو تكلا نام كا ردا ونهر شما# طيس تاو قدرا دب ايه ىقرتلا
 ةدايسلا تناكو + ةئتتشم ةفيعض ةرطيس ىوس « لاوحالا نسحأ يف « نكت مل
 ةرادالا لامعأب نيمئاقلا عمجت ىلا يدؤتل نكت مل اهنأت اذل ةتقو ةيسايسلا
 ' ناكم اهتم ةيسايسلا ةمصاعلا لتحت ةعساو ير ةكبش روطت وأ تامدخلاو
 آ ٠ ام تقو يف زكرملا

 ميلقالا ءاحنا يف طسوألا يليابلا رودلا لالخ ةيندملا ةايحلا تفقوتو
 نيبلابلاو نييروشألا عزانت ىلا كش نود كلذ ببس عجريو + ايلعف امتقون ةفاك

 ةيناث ءطسب روهظلل ندملا تداعو ٠ هضرأ ىلع ذاوحتسالل نييماليعلاو
 ناطيتسالاو ةعارزأا ةدوع عم هقباطتنم ةينيمخألاو ةديدجلا ةيلبابلا راودالا ىف
 ةيناثلا ةبقحلا نب رهظت « لقالا ىلع « حسملا ةيلمع ةلدآ.نكلو ٠ ةماع ةروصب

 ىلا: ةريبك ةروصب عجرب كلذ نا ودببو ٠ ةئجافم ةروصبو ةرخآتم تأدب
 ةرم لوأل ترهظ دقف ٠ ردتكسالا ةوزغ باقعأ ىف ءاج يذلا ينيليهلا ريثانلا

 . ىلوالا ةلثمالا زربأ نم ( نيقئاخ ) اتيمترأ دعتو ةيقيقح ندم
 لوهس تحرصأ نييناساسلاو نييثرابلل ةمصاع نوفسيط تذختا امدنعو

 ةدايز تنرتقاو ةميظع ةلودل ابلق «٠ فيعض طيار اهفارطأ نيب طبر ول « ىلايد

 دعس الو ٠ نيفظوملا نم ريبك ددع روهظو طالبلا ةايح عاستاب يرضحلا ومنلا
 ا



 تدجو هذه نكلو ندملا ىف تزكرت دف ةيسايسلا تانحاشملا نوكت نأ

 ةديعبلا ناطيتسالا زكارم نوكت ةعرس ىف تلثمتو فيرلا ةاح ىف اهتاساكمنا

 ءاهفعض وأ يغارالا كالم نم ءالبنلا عم كلملا ةوق يمانتل امبت اهنارجه ةعرسو

 لاصتالل نييارش اهرابتعاب قرطلا ةنايصل ديدج ىكلم ديكا# كانه ناكو

 ؛« يرلا نيسحتو يضارالا حالصا يف ةلودلا ةيلوؤسم ديكاتو ةراحتلاو

 ءاريبك اعافترا ةيلاملا دراوملا عافترا نم كلذ ىلع بترتامو كالمالا تاحوسمو
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0 

قوسل ةصصخم تاورضخو هكاوف نم نالا نوكتن, مهجاتنا نم
 حس اعتت 

 ىزعي نأ نكمي ةبقحلا هذه ءانثا ىلايد ميلقا هدهش يذلا ريبكلا ومنلا نم

 تناك يتلا ةرمدملا ةرركتملا تامجهلا دض اهب عتمت يتلا ةيبسنلا ةعانملا ىلا

 ٠ ةلجد نم برغلا ىلا ةعقاولا قطانملا ىلع ةيئامورلا شويجلا اهب موقت
 قرافغي لوالا ناطيتسالا دودح ةثلاثلا ناطيتسالا ةيقح تطخن دقو

 ةيرضح زكارم درجم ءارماسو دادغب يف ةديدجلا زكارملا دعت مل دح ىلا عساو

 داصتقالا هيف ناك يذلا تقولا ىفو + ىربك اندم اهتيمست رربيام حببصأ امنأو

 ندملا بلغأ باتتي روهدتلا وأ دوكرلاو ٠ لحمضيو رثعتي, أدب دق ىفيرلا
 هدح يف حوارتي ددع ناكسال يفكي دح ىلا ةمصاعلا تعستا « اضيأ ةيميلقالا
 نم مم ضتتو ٠ ةمسن نويلم ىلا لصي دق ىصقأ دح ىلا فآلا ةدع نم ىندالا

 ةعارزلا يف لمعت نكت مل ناكسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأب ةرصاعملا ريراقتلا

 ء هيرادا طاشن هجوأ يف كلذ نع الدب نولمعي ءالؤه ناكأ ءاوسو ٠ ةرشابم

 امامتغا الا اورهظي مل ندملا ناكس ناف « ةيمدخ مآ تالواقم + ةيركسع « ةينيد
 سئ اسدب لغاش لغش يف اوناك دقف كلذ نع اضوعو + ةعارزلا مدقتب اليلق

 صاصتما ةدايز ىلع تلمع ةيماد ةيلحم بورح يف مهطروتو داسفلاو طالبلا

 ةيور نود تالواحمب مايقلا اءوس عاضوالا يف داز اممو ٠ نيحالفلا دراوم
 تقبطو ٠ اهتدابز ىلع لمعلا وأ بئارضلا نم ةينآتملا دراوملا ىلع ظافحلل
 لثم ةأطو تحن بهتلاو داسفلا اهدوس تاسرامم ةيعارزلا بئارضلا حمجل

 ةياهنلا يف اهتريهظو دادغب عاضوالا هذه تكرن دقو ٠ ةيندتملا فورظلا هذه

 نرقلا فصثنم يف لوغملا موجه اهمهدي نأ لبق ةنصحم ريغو ةمسقم « ةزوعم

 لوفملا هيلج يذلا بيهرلا رامدلا عطتسي مل كلذ لك عمو ٠ رشع ثلاثلا

 دك



 ازكرم اهنوك نم دادغب قحمب نا لحرلا ةازغلا اهب ماق يتلا ةرخآتملا تاجوملاو

 ةقطنملا مظعم لوحتو تاقوالا ضعب يف ابيرقت ةعارزلا فقوت مغر ايرضح

 اءادتبا ؛ ةيئاث عاضوالا تحمس امدنعف ٠ ةوادبلاو لقنتلا ةايح ىلا ةرواجملا

 ادج ةمعيرس ةروصب روهظلل دادغب تداع « رشع عساتلا نرقلا رخاوآ نم

 ٠ اهديلاقتو اهعقاو ىف ىريك ةنيدم تحبصاو

 ةيسايعلا ةرتفلا نيب ةيوس عمجن نا ناكمالا يف حبصي ىنعملا اذهبو
 نينسلا تائم مغر دحاو لكش نم ناطيتسال ءازجا امهرايتعاب يلاحلا عضولاو
 هيه ناطتسالا تاقا نينا هوبكو قواوفلا ركا سلو ايهم لصق للا
 فدل: كم رولا نتاع قالا ىرقلا ىف نسيت ىلا ناكنلا ةيبف دارو لمق
 يلا عمجم جراخ ايلمع يرضحلا ناطيتسالا هيف ىفتخا
 دقو ٠ نورقتسم نوحالف ةيناث اهلغش دق ةقطنملا ةيبلاغ نا : لوالا ناكملا ىفف

 ةيوون تاهاجتا مدقتل نالا ىتح حمست نكت مل ةعرسو ةدجب ةيلمعلا هذه تمت
 لاصتالاو لقنلا لئاسو نا ايناثو ٠ ةمصاعلا جراخ ادج ةديعب تافاسم

 نسم اهعيمج ثسعبنت يتلا « نويزفلتلاو ويدارلاو ةماعلا قرطلا ةكبش لثم
 ٠ هتتشنال يرضحلا ومنلا زكرمتل ليثم اهل قبسي مل ةوق سرامت « ةمصاعلا

 سا نك يضاما ثنرقلا لالخ ثدح يذلا ةيناث ناطتسالا نأ ماتخلا يفو

 «ةيساسأآ ةرهاظ ىقبيس فررلا يف مالسلاو نمألا نأ يف ةديازتم ةقثب ابوحصم

 ىرقلا يف نك سلاو سانلا قرفت ىلع ثعبت ةقيقح هذه تناك نا حص اذاو

 لئافقلا عسأو قاطن ىلع هب مكلسم وه امم اءزج « لقالا ىلع « شقانت أاهئاف

 دئاوفلا نم عيني ندملا يف شيعلل ىمادقلا نيدفارلا يداو ناكس دادعتسا ناب
 ٠ ةريبكلا تانطوتسملا ناكس اهب معلب يتلا ةيعافدلا

 هوشت دق « ةقسنم ةرصتخم ةصالخ يأ نأش اهنآش « ةبتآلا ةصالخلا نا

 ؛« امهنع ىضاغتت وأ ةدح ىلع ةرتف لك اهب مسنت يتلا ةمهملا ملاعملا نم اريثك

 اقيقحتو ٠ اهنم ةدع يف عيشت ىرخأ ملاعم ةيمهأل اهديكآت نم ديزت دقو

 م



 تثق يأ فورظ ديدحتت ؛ لاح لك ىلع نينعت انئاف ؛ اذه لامحالا ضارغال

 امم هعاستاو ريغتلا هاجتال ةماعلا ةروصلاب انتانع نم رثكأ اقيقد اديدحت' ناك

 طامنال ةبسنلاب امأ ٠ ةعمتجم ةقثوملا ةلدألاو يراثتلا حسمملا قئاثو نمض درب

 6« وشب أم ىلع « ررسام كانه ناف ةماع يرضحلا ناطيتسالاو ضرالا رامثتسا

 لك نأو ةبقاعتم ةيخيرات بقح نيب زييمتلا نكسي هنأب لوقلا ىلا صلخن نا
 لايجالا اهكرتت ىتلا دهاشملا باتني يذلا يماسالا لوحتلا دهشت ةديدج ةيقح
 ا يي هد

 جي





 * سه ٠ *.98 ه١ ططشف-

 - »اسس قط سس 6

 دنع دعو عاقل كتل دا طعغتلا.



 ياكم



 ىلا د قعتلا

 يحطسلا راثآلا ملع 5 ٍِرط

 نوسبكاي دلياكروت هب ماق عالطتسا نم اهلوصأ « ةساردلا هذه دمت

 قايس يف ؛« ىلصالا ثحبلا ناكو ه ماثال - او85 يتنس لالخ ىلايد ميلقا يف

 ناسساسا نانادعأف نع نلعأ كف 6 نيدفارلا ىداو لهس و ةدوحوملا فورظلا

 : امهتابثا يف حجنو
 ةمسدقلا عضاوملا نأ أمد تنحأ

 يراحملا نم أادجح هسرق ةرورضلاب عمت

 ةرثدنْلا لوادجحلاو راهئالا يراجم مسر نكسي اذل اهيلع دمتعت ىتلا ةيئاملا

أ عضاوم نم ةيسد رقت ةروصد
 0 أم ةمصالم لالطأ و

دحت نأ نكمي ةميدقلا عضاوملا ىف ناطيتسالا ددم نأ
 رابتخا نم د

 تناك ىتلا ةيئاملا يراجملل ةيسنلاب كلذ قطب نا نكمي امك ٠ ةحطسلا أهاباق

 ٠ اضيأ اهنيب طبرت
 يراثألا ىلايد ضوح عورشم نم ءزج نوكت عالطتسالا ةمهم ثنا

 رست امم ةدافتسالا هف لواحت يذلا تقولا ىفو * م68 196ا/ ىتنس ىف

 ةهتوحلا روضلا كيئازوم لثم ثحبلا ىلع نيعي امو ةديدج تامولعم نم

 هاه قيبطت اهساسأ ف لواحت ةيسملا هده ناف ةهيرتلا متسم تايلمع سن ادن و

 عم: ئرشبلا قاطع سنالا' كابنا بقاعت « ةيقسن ةروصب « ءانب ةداعال سسالا

 « كلذ ىلع ةدادزو ه ريكأ ىفارغح ميلقا نم ةدمتسم الماكت رثكأ تامولعم

 60/١ بع 1ةبقاب يحس يق حتسملا تايلمعي نيمن الل نوسيكاب داتشالا حاتأ كمف

 يتلا ةقباسلا عالطتساللا تايلمعل ةماتلا قمءاثولا ىلع 6« فطل لكن ؛ عالطالا

 طسوالا ءزجلا يف عقن أاعضوم ١١ه تطغ
 0 ىلايد لهس نم يلامشلاو

 أرب



 دودحو ةعيبط ايئزج سكعت عالطتسالا يف تعبتا يتلا تاءارجالا نا
 مل ذا . لكك يراثآلا ىلايد ضوح عورشم اهب علطضي يتلا ثحبلا ةمهم

 ةعبس هدمأ ايبسن ريصق دحاو يناديم لمع لصف ىوس حسملا ةيلمعل حتتت
 قيسنتو عمجل مزاللا تقولا لازتخا يرورضلا نم حبصأ كلذلو ٠ رهشأ
 ىرخالا ةطشنالا اهتقلأ يتلا تابلطلا لقث ىلع ءانب ىندالا هدح ىلا تامولعملا
 ةبطغت نا احضاو ناك دقلو ٠ صاخشالا نم رسيت نم قتاع ىلع عورشملا يف
 تناكام ةسارد ناف ٠ هغولب نكميال !رمأ دعب ةمظتنم ةلماك ةروصي ميلقالا
 ةيفارغج ةدحوك لفسالاىلا,د ميلقاب يضاملايف ناطيتسالاطامنأو يرلامظ هيلع

 ىلاوح اهردق ةحاسمل ةيبيرقت ةيلوأ ةيطغت « لقالا ىلع ؛ بلطتي ةلماكتم ةسارد
 تمسحت دق ريسفتلا لكاشم نا « كلذ ىلا فاضي ٠ عبرم رتم وليك
 امأ « تالاحلا بلغأ يف . تناك ميدقلا نيدفارلا يداو تانطوتسم بد
 تقو نم نكست تناك « لقالا ىلع ء امنا وأ ةرمتسم ةروصب ةلوهأم
 يف ناطيتسالا ةفاثكو ريغتلا قئاقح مهفت ىتحو ٠ ليوط نمز ىدم ىلع رخآل
 ىقللا ليلحت نم) ةيسيرقت ةروصب ددحن نأ انيلع ناك « تاقوالا نم تشو يأ
 اهعقاوم ىلع فرعتلا نكمي يتلاعضاوملا عيمج يف ناطيتسالا خيرات (ةيحطسلا
 بولسأ غوصب ىنعي ناك يذلا ةساردلا ضرغ نا ء ىرخأ ةيحان نمو
 امل تضرعت يتلا ةيرعتلاو لامهالاو اهرما بلس تايلمعل ل حلا نع ةيحطسلا اياقيلا ةنايص اهنم يناعت يتلا ةيرزملا ةلاحلاو ء ضيرع يتقو يبيكرت
 ىلع لالطالا فصوي ةلاطالا نسحتسملا ريغ نم تلعج « ةرمتسم ةليوط ةدمل
 ٠ دارقتا

 ع ةساردلا تابلطتمل ةيبلت « اهريوطت مت يتلا عالطتسالا قرط دمتعت
 (ه....:١1) ريبك سايقم تاذ ةيبرع طئارخ ةلسلس ىلع اريبك اداستعا
 بيساتم ةطبرخ اهب تقحلأو + قارعلا يف ةماعلا ةحاسملا ةيريدم اهتدعا
 دلانودكم خودرم ةكرش اهتدعأ (دحاو رتم اهتلصاف) ةروشنم ريغ (ةيروتنك)

 ينساب



5:0 : ١ ) سايقم ةبرتلا حسمل طئارخو « ةدودحملا هاكرشو
 «تعمج ( 0

ارعلا رامعا سلجمل ةدودحملا يوجلا حسملل جنتنه ةكرش
 نم كيزاومو * ق

 هذه ءوض يف + حبصأ دقو « اضيأ ةريخالا ةكرشلا هتدعأ ةيوجلا روصلا

 ةميدقلا ةسيئرلا لوادجلا فاتكا ىلع فرعتلا نكمملا نم « ةعمتجم عجارملا

 مظعم طئارخ تمسر دقو ٠ اضيأ ةميدقلا عضاوملا نم ىمظعلا ةيلاثلا ىلعو

 ماسر نأ ولو « ةيوحلا روصلا ىلا عوجرلا نود عقاولا يف ةقدب عضاوملا

 مدعو اهييسانم ملاعم ءافتخا ببسي اهنم ةميدقلا رصح عطتسي مل طمارخلا

 0ك وع

 5 لزب 5007 رفونتو ةبؤرلا يم فاتكأ يلاعأ

 ٠ ةميدقلا راهنالا نم ابيرق عقت اهترايز داري يتلا عضاوملا مظعم نأ نع الضف

 هليئارخلا ىلع هتيبثت مت عضوم لك ةرايز  ةيدايتعالا فورا ىف ء تمت دقو

 رهظت اهنأ وأ هيوجلا روصلا ىلع نوللا ريغت نم عضاوملا هذه ءافتقأ نكمو

 ةحنأاسمملاب اهعضوم تبث نأ دعبو + عالطتسالا ةيلمع ءانثأ ةطيسب ةوبرك

 عضوم لذ نع ةرصتحم :تاظحكان تان ةهيروشتملا هلصوبلاو ةشيلثتلا

 بناقح نم رثكأ وأ ةيقح ًلمثو ٠ هيف ةذاشلا فافصلاو هتحاسم لواننت

 احسم اهحطس حسم ءانثأ اهتظالم تمت يتلا ددملا لك لثمت فقشب ىقللا

 هبانعب ناطيتسالا ةقطنم ىف يرهاظ لاقتنا ثودح ةيئاكما تيظح دقو ٠ اقسنم

 ناس ىف ةيطرعبلا ةزاطعسما كلذ لاهو ه: تانلدلا دع ءاقاة تعمم
 «ودسام ىلع « .ىلوالا روصعلا فقش دوجو راصتقا وأ « طقف عضوملا نم دودحم

 كرت نع تامولعملا نا « عبطلابو ٠ ةريخالا ةنيدملا ءايحأ نم رخآ وأ يح ىلع

 رثكا ةروصي اهيلع ل”وعم ةقيرطلا هذهي اهيلع لوصحلا متي يتلا تانطوتسملا

 ةريخالا نا ينعيال اذه نكلو ؛ ىلوالا اهومن لحارمب ةقلعتملا تامولعملا نم

 يف ايموي ةقيرطلا هدهب نلوم نيرا يد لا وو ان فلا

 11 “يي “يا



 ٠ ةلهس تالاصتالاو ةبراقتمو ةريغص عضاوملا اهيف نوكت ىتلا تالاحلا

 قفانملا يف اميسالو « طقف مقرلا اذه رشع ىوس ققحتنال ؛ بلاغلا يفو

 + راطمالا طوقس تاقوأ دعب وأ ةعورزملا

 ةظحالم بتكت ثيح « هجافخ يف سيئرلا ميخملا ىلا ىقللا بئاقح داعتو

 تقؤم خيرات نيعيو اهعون بسح فقشلا نم اهتايوتحم نع رخآل نيح نم
 تدأ دقو «© رفس داّوف عم نواعتلاب ةيلمعلا هذهب فلما ماقو ٠ عضوم لكل

 روصع يف ذوذش وأ فرخلا نم ةديدج عاونأ ةفرعم ىلا ارارم ةيلمعلا هذه

 ىلع ضعبل اهضعب يمتني عضاوملا نم ةعومجم ىلا ةبوسنملا ناطيتسالا
 وأ ةفاثك رثكأ تاعومحمو رثكأ تارابز ىلا دوقي هرودب اذهو ٠ ودببام

 تاساردلا نأ الا ؛ ةزيحتم ريغو ةمظتنم ةقطنملل ىلوالا ةيطغتلا تناكو
 ةهجول اقفو ةيناث ةرم اهسفن ضرالا نم اضعب زاتحت تناكام ايلاغ ةقحاللا

 لفسال ان اورهنلا دادتماىلع يرلاتايلمع لالحمضاليلحت ناهةنيعم ةلكشم رظن

 ةيناديم حسم تايلمع نم تزرب « الثم « نماثلا لصفلا يف هركذ دريس يذلا
 نفاق ١ هلك كام لالش نم لوادجلا تاكسش بقاعت ريسفت فدهت ةرركتم

 راخفلا عاونأو « ةدعاسملا جراخملا لوادج يف رجآلا مجحو « ةعبطنملا لوادجلا

 ٠ ةرواجملا ىرقلا بئارخ يف ةيئاهنلا ناطيتسالا تاقبط زيمق اهنأ ودبت يتلا
 منت يتلا تالواحملا عم ؛ عبطلاب , ةداعملا ةنادملا تاساردلا هذه فقاعتتو

 ىلع ًآرطت يتلا تاريغتلا بقاعت نيبت يتلا طئارخلا مسرل سيئرلا ميخملا يف
 تاساردلاتيرجأ دقو ٠ كلذ قيقحتل ةيوجلا روصلاب نينيعتسم لوادجلا ماظن
 ءاضيأ ىلايد مدد ةيلصالا ةكبشلا دادتما 00 ةقحاللا ةصصختملا ةينادملا

 ينا 0 ا 0 تاعاطقنالا ةلئحإلم تف دقو ٠ ىلوالا 35

 مكب



 نسم رثكأ سيل كلذل ةجيتن تلجس يتلا ةيفاضالا عضاوملا ضعب نا 7

 ٠ اهب ةطيحملا زورملا ىوتسم نع عفترتال ةريغض ةضاقن تاحاسم

 يف تمدخت سا تاءارجا ىلع قبطنب نآلا هركذ درو يذلا فصولا نا ٠

لمع اهتلمش يتلا ةقطنملا ءازجا مظعم
تقا نا « لاح لك ىلع « حسملا تاي

 راص

 نم لصعحت' مل طيشقق دحاو مسوم ىلع عورشملل ةحانملا ةيناديملا ةساردلا

ىدعتنال هيلع تلصح ام نا
 ميلاقألا مهأ نم لعلو ٠ يحطس صحف نم رثكأ 

 ىلع عقت يتلا كلت اقلطم حسسملا ةيلمع ءانثأ اهترايزل ةصرفلا ًايهتن' مل يتلا

لودج نم ىلعالا ءزجلا دادتماأ
 لصوتلا ةيوعص وه هل فلس ون اممو ؛ صلاخلا 

 يخراتلا روطتلا حضوت يراثآ تاهرب اهمعدم ةصالخ ىلا رضاحلا تقولا يف

 ىلع اهيف ةرادزلا ترصتقا يتلا 6 ىرخألا قطانملا مظعم حقن و ٠ :لودحلا أديل

 يف ةعورزم ريغ قطانمب عورشملا ةروثي نم ةديعب ةفاسم ىلع « اضيأ ضوحلا

 تلارت نينقف هل رعنم عضاوم اهنأ اميو ه داورهنلا ةعطاقم نم ةيلاخلا ضرأآلا

 رسيدقت نا ٠ رثكالا ىلع اعيمج اهلهاجت مت ىتلا قطانملا نم اماظنتاو ةلوهس
 ةطراخ صحفب همنولب نكمي ميلقالا ءاحنأ فلتخم يف حسملا ةفاثك نان

 ناز يتلا عضاوملا روصن"ل ةطرخلا هذهف ه اقيقد اصحف عالطتسالا

 نسم اهريغ ىلع تبثمو ىرب ملام عضاوملا نم رهظت اهنكلو طقف اهليحستو

 » هقطنم 3 طن ارخ

يحطس رثكأ رخآ عون نم ةيطغت 5 تقيط و ظ
 درو ىلا كلت نع ةيفرساو ة

 ةيح ةرثعبم نكامأ ىلع « تالاح عضي ىف « هذه ترصتقاو ه انآ اهفصو

 ىلع ةدعاشم عمنو ةدحاو ةدم ىف ترصاعت تانطوتسم نم ريعص ددع دجوب

 اناا



 تامولعم تاالاحلا هذه يف لجست ملو ٠ ةرخأتم لوادج ةكبش عورف لوط

 حطسلا صحف ةيلمعل ةجينت اهب رهظت يتلا ةروصلاب ناطيتسالا ةدم ىوس ىرخأ
 روصت طئارخ يف عضاوملا هذه تدرو يذلا تقولا يفو ٠ ادج أاعيرس اصحف
 سرهف يف ةلصفنم ةمئاقب لجست مل اهنأف ؛ اهروصع بسح تانطوتسملا عيزوت
 عالطتسالا ةطراخ يف اهيلع فرعتلا نكميالو « (ح قحلملا) ةلجسملا عضاوملا
 رايتعا نكميو + طقف اهيلع ةلادلا ةيعابطلا ةراشالا ىلا نوكرلاب الا ةيساسالا
 « ةيساسالا ةيحانلا نم ايهتنم ةقطنملا يثلث وأ يبونجلا فصنلل ةبسنلاب حسملا
 عرفتت يتلا لوادجلل ايلعلا بئانذلا لوط ىلع الا يدج صقن هيف رهظ الو

 ٠ امامت نيرمح لبج نم بونجلا ىلا
 مك خيراوت ديدحتل تمدختسا يتلا ةيلوالا تامولعملا تنوكت دقل

 سرهف » : راخفلا نع تاظحالم ةعومجم نم ةساردلا هذه اهتلمش اعضوم
 ةحلاعملا « ةيعوالا لكش تافص صيخشت ةلوهسب نكمملا نم ذا ٠ «تارجحتم

 هذه لثم رايتخال ةيلوالا ريياعملا تناكو ء ةنيزلا فراخز وأ « هيحطسلا
 و وعاد م ديال فاصوالا

 ءايناثو « يخبراتلا لسلستلا يف هتيمهأ هل حيصت همدع وأ هعومجم
 ذايب ةيلج ةروصب نكي ىتح ةريصق د ةديج ةروصب تين دق ايلاستسا

 اقفو ميلقالا خيرات ميسقت بسانملا نم دجو اسين ر اروط ةرشع هتس نم روط
 نكسب فاصوأ ىلع ابيك ادامتعا « عيطلاب  خالا ايعملا اذه دمتعيو + اهل
 ٠ ةروشنملا قئاثولا يف اهخيراوت ىلعو اهيلع فرعتلا

 نأ نكسي ايبسن الماك ايراثآ الجس دجن نأ علاطلا نسح نم هلعلو
 رصقو عورشملا لاجم ةعسل ارظن كلذو خيراوتلا تيبثتل ريباعم هنم دمتسن
 نآلا كانه نا الا « طاقنلا ضعب يف ةرغث دوجو نم مغرلا ىلعو + هتدم
 تاقيطلا عباتت ةسارد نم هيلا لصوتلا مت دقو * ةبراثآلا روصعلل اعجرم
 طيباورلا نم ريثكب دوز امك ؛ ىرخآلا ا راخفلا ءوض يف ددحو

 مسلي



 ةيملاعلا برحلا ليبق يقرشلا دهعملا تابيقنتل ةجينتو ٠ ةكباشتملا ةيخبراتلا

 ميلقا نع ةديج ةروصب لجسلا اذه نم لوالا ءزجلا عضو دقف © ةيناثلا

 هسكعت يذلا بيرقلا هبشلاو ةرهاظلا ةرصاعملا ءوض ىفو ء هسفن ىلايد

 نم يبونجلا لهسلا ربع ىرخالا تاودالاو فزخلا يف ةبقاعتملا تاريغتلا
 تاييقنت جئاتنب ىلايد عباتت ةلمكت نكمملا نم حبصأ « ةبطاق نيدفارلا يداو

 تافصلا ةلمكت « عبطلاب « تالاحلا ضعب يف ناكمالاب ناك دقلو ٠ ىرخأ ةريثك

 ريباعم عم وأ « 5 ةروشنم ريغ رداصم نم ىرخأ عم ةروشنملا ةصخشملا

 تاعومجم يف اهثودح ماظنتا ءوض ىف هير خيراوتلا ديدحتل

 حيسملا ةعومجم لبق نم دحاو يخيرات رصع ىلا عجرت ةيراخفلا فقشلا نم

 * أاهسفت

 تيبثتل تارشوتمك مدخت يتلا حطسلا ةحلاعمو ةيعوألا لكش ةيعون نا
 ةدقعم رصانع هعومجم ةنوكم « نايحألا ضعب يف ةرواجتم تناك خيراوتلا

 ءاملع كلذ ةيمست ىلع حلطصا امك « ًطمن » نوكت اهرودب هذهو + ايبسن

 « ىرخأ تالاح يف « ةيصيخشتلا ملاعملا رهظتو + ديدجلا ملاعلا يف راثآلا

 ىلع هذه دجوت دقو ٠ « زرط » وأ ايبسن ةيوناث ةطيسب ةفرخز لكش ىف
 جهنلا نا ةرابعلا ميرصيو ٠ ايلك افالتخا فلتخت ةيراخف ةيعوأل ةسيئر تائف

 مقر يقرشلا دهعملا تاعوبطم) «ىلايد ميلقأ نم راخف» .ب .ناحولد )1١(

 . ١55١ وغاكيش (ةبزيلكتالاب) "19

 نم مساوم ةينامث نم لصحتسملاو روبن نم رشنب مل ىذلا فرخلا نأ (؟)

 اردصم اهراشعاب ةيلاتثتبمأ ةيمهأ هل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دنم تاب رفحلا 1

 «نساهلراك دراشتيور ىلا نيدم فلؤملا ناو ؛ ةقيقد خيراوت صخشت رهاظل

 نع ةيلولأ موسرلا نم خسن نم همدق امل « روبن ىلا ةثعبلل يناديملا ريدملا

 ساسأ وه روش ةلحرم رود نأ عقاولاو ٠ نويل راخف ةعومجم لك

 يف يراثالا 2 و رييبكملا اهسرد يتلأ ةيحطسلا لاكش ألا ةلح رم رود

 دييعلاو ىلوألا تالالسلا دهع ةبأادب نيب يتلا 5 رتفلا لكل ىلايد ض وح

 . يثرابلا

 بنا



 ساس بد كهت ءارحا ةيناكمأب ةقلطم ةعانق كانهو ١ دونشللا ضرغلا قيقحتل

 نام معبصأ ددم ىهو ه ةئسم اه وأ ”ه اهرادقم ددم نا عقاولا ىف لصي دق

 كلت ناو ع 0 ملاعلا قطانم بلغأ يف 6 اًثيدح يأترأ ا اهغولي نكمملا

 روصع قفو ةيراخفلا ايازملا بيترتل اهترورض هنيح يف تبثت دق تاليدعتلا

 طخلا نسحت نكلو ه هذه حسملا ةيلمع يف اهيلع فرعتلا من ةلسلستم ةيخبرات

 راطمالا نأف هيلعو 6 امامت ةيضرم ةبراخفلا تاريغتلا نع ةروشنملا قثاثولا نا

 ٠ مهم ربيعا نود نيسحت ىلا الا جاتحال روصعلا دي دحتنل ئناسالا

 ةهنيصخششتلا تافصلا نم ددحم ددع لالختشا 6 نانئلضفأ دجوتو

 اهنا « ىلوالا ٠ ةميدقلا عضاوم ا ىف نكسلا روصع نيمثتل ةدعاق اهذاختاو

 ميراوتلا هيدحتل اهدامتعا نكمي تارشؤم ةعرس زيمت نأ ةبردملا نيعلل حمست

 ريعت و 5 ىحطسلا راخملا نم ةلئاه لتك اطسو هلا ةداع دج ونال هذهو : ةمهملا

 ٠ اليوط اتقو قرفغتست تانياعم ذخأ قيرط نع الا اهب مكحتلا نكسيال كلذ
 روصعل محضاو نيسمستم حتتمدو تامولعملا ليجسست ةيلمع طسبق اهنا م اناث

 داصتقالابلطتب عالطتسالا ىدم نأ اميو « عضوم لك يف ةدوجوملا ناطيتسالا

 ٠ نيتيلضفالا نيتاهل تناك ةبلغلا ناف كلذل ؛ نكمم دح ىصقأ ىلا ةيلمعلا ىف

 ةنوروم ةنيعم دودح هل ءارحالا اذه نا وه هيلع ديكأتلا بجي اممو

 ؛ امومع ؛ دمتعت ىندالا قرشلا راخف نع ةروشنملا تاساردلا نا اميو ١ اضأ

 لماكلا ىدملا ناف كلذل ؛ فقش ىلع اهنم رثكا ةلماك ةيعوأ نم ريغص ددع ىلع

 ضارغأل اقيقحتو «ةداعلا يف ةحضاو ريغ ةزيمم تافص وأ ةنيعم عاون الامعتسال

 ءوض ىف اهنم تبثتلا مت روصع عم قياطتت اهنا انضرف دقف ةساردلا هذه

 ةلحملا) «ةيفاقثلا ةيلمعلاو ةيحول ويكرألا مدرأوتلا لب داحتتال اه .نوح .ءوأر (9

 ١٠5 دلجم ؟؟ 8197 ص (ةيزيلكنالاب) (ايجولوبورثنالل ةيبرغلا ةيبونجلا
 ٠ 65-0 هل

 نادك



 ءنوكت نا دبال « الثم « نيعم ءاعو لكش ةايح نكلو « ةيرامعم وأ ةيخبرات ريباعم
 تاريعت نم ىتح لب طقف ةيسايسلا ثادحالا نعال ةلقتسم « رثكالا ىلع

 «تارجحتملا سرهف» ناف هيلعو ٠ ىرخالا ةيراخفلا بيلاسالاو لاكشالا

 نمض ةيبمرقث ةروصب خيراوتلا ديدحتب الا ؛ لاوحالا نسحأب « حمسيإال

 عم قيقدلا اهقباطت نأ ثيحب اديح اديدحت ةددحم ريغ ادج ةعساو روصع

 هنا © كلذ ىلا ةفاضا ٠ ديح وحن ىلع تباث ريغ ايخد رات ةددحملا روصعلا

 اريصق ًاناطيتسا نال « ام عضوم يف ةدوجوملا ةيرارمتسالا ىدم ريدقتي محمسبل

 لوط رمتسا ناطيتسانع هزييمت ناكما ردانلا نم حبصبي رصع نمض تقو يأ يف

 ظ + معلا كلذ

 تافصلاو طامنألا بيذهتب « امدح ىلا « دويقلا هذه ىطخت نكمأو

 تلد لاتموو هاا يس أبادهت خراوتلا ديدحتل نا اهراتخا مت يتلا

 ىلع عالطتسالا ةدم ءانثأ لصح يذلا يجع ردتلا فرعتلا ىف ىري نا نكمي

 يف اهزبيمت نكي مل ثيحب اهموسر تيفع يتلا ةجلزملا ءارماس يناوأ نم عون

 فرع امدنعو ٠ (55 ب 51 ص٠ب قحلملا) «ةيكيسالكلا» ين اوالانع رمالالوأ

 ىرخأ طامنأ عم ةيحطس ىقل نرتقأ هنا حضاولا نم حتبصأ ء ديدحلا طمتلا

 زييمتللا ذه ديف نأ نكسو ه ءارماس يف ةيمالسالا روصعلا روط نع ةرخأتم
 نا 6 ىرخأ ةرابعبو ءارماس دعبام ةنمزأو ءارماس روط يف رثكت بئارخ نيب

 ةداعا عم دبي آدي ريسي ؛ ديفم «تارجحتم سرهفك» بولسالا كلذ ديدحت

 تالاح نم ددع ىف « ةيتقو ةروصب تلغتساو ٠ ةنطوتسملا طامنأ ريغ ءاني

 تتبثام ىلع انيقبأ مث « بولسالاو لكشلا رصانع نم ىقل ىلع ظحول ام ىرخأ

 خيرات يف اهتيمهأ اهل تناك يتلا راوطألاو روصعلا نيب زييمتلا يف هتدئاف

 ظ ٠ ًابناج ةيقبلا انحرطو ةنطوتسمملا

 ةيراثآلا عضاوملا بلغأ نأ ضرف ىلع ؛ دحلا اذه ىلا « شاقنلا راسو

 اليثمت ام دح ىلا لثمت ةيحطسلا ىقللا ناف اذل ؛ امرقن ةريصق ةدمل ةلوهأم تناك

 قانا



 يف «عبطلاب « ةلكاشلا هذه ىلع نكت مل اهنكلو + ابيرقت ناطيتسالا دمأآ اقداص

 ةيلمعب نومئاقلا اهسرهف يتلا عضاوملانم ةقحاسلا ةيبلغالازأف ؛نيدفارلا يداو

 ٠ ليوط تقو ىدم ىلع ىرخأ دعب ةرم تنكس اهنأ وأ « ةلوهأم تناك حسملا

 ءام ةقيرطب ىلعالا ىلا ةركبملا روصعلا اباقب لقنت نا يرورضلا نم ناكو
 قدصيو + اهيطعت يتلا بساورلا لالخ نم عساو قاطن ىلعو ةرمتسم ةروصب
 اهيلع فرعتلا نكمي ثيح حجرالا ىلع اهنم ةيئاهنلا ال روصعلا هذه ىلع لوقلا

 نأ نم دكأتلا نكميو ٠ حطسلا ىلع ةيصيخشتلا اهتافص دوجو لالخ نم
 تانطوتسملا نيثم نم ريثك يف عاضوالا ةظحالمب العف ثدحت ةيلمعلا هذه

 بلغأ نا ضورفملا نمو ٠ «؟امرقت ةمهم ىقبت اهصئاصخ نأ ولو « ةمدقلا

 ءاشناو رجآلا عنصو رابآلا رفح لثم ةطشنأ يه اعويش شيوشتلا لماوع

 يف ىلوالا تاقبطلا ةعزعز ىلع هذه لمعت ذا ٠ اههباش امو تويبلا سسا

 حطس ىلع اهصئاصخ اياقي ضعب باسرا ىلاو ىلعالا ىلا اهلقنتو عضوملا
 سايقم ىلع طاشنلا نم عونلا اذه يدوي ام اردانو ء ةرخآتملا تاقبطلا

 ىلوالا طامنالا مدقت اهنكل « ةلمج ةيلحملا تاقبطلا عباتت بالقنا ىلا ريغص

 تاقبط حطس نم ىقل يف اهتابوتحم ىلع فرعتلا نكمي هنا الا ةيوتاث طامناك
 تابطصم وأ ةنيدملا راوسا لثم ةريبكلا ةينبالا كرثت نأ نكمو ٠+ ةرخآتم

 ءهسفن ماعلا عونلا نم اديعب ارثآ ؛ كلذ ىلا ةفاضا « ةيراكذتلا ةينبالا سسأ

 يف ىتح حطسلا ىلع ترهظ ةميدق ةنيدم يف ةيلوأ ةضاقن قطانم بلغالا ىلع

 رمآلا اذه حضويو ءاهلوح اميف رخآتم ناطيتسا بقاعن هيف رمتس يذلا تقولا
 ةقالع اهل ةلاحك عفتني ذا (؟45) رمسأ لت نم يلامشلا ءزجلا ىلايد ةقطنم يف

 روهلاو ةائقلا تاقبط ديدحت نع ةظحالم» زمدآ م .ر و أ .ىس .ىسراه ؛(؟)

 . !9١ماإل ةئس "7 ١1هأل ص ”١5 دلحم رموس (ةئزيلكنالاب) «ةيديبزلا برق

 8م



 »و 2( عوضوم لا ميمصب

 مهبصأل « ةلماش ةروصب هضحف مت احطس انيطعأ ول « ىرخأ ةرايعبو

 يف اراشتتا تاقيطلا رثكأ وأ رخا لثمنال زاثآ ىلع روثعلا امومع ناكمالاب

 ( عص و نم كنال هديك اتلاهحو ىلعو ٠هلك تاطشسالا دادتما نكلو طقف ام مصوقم

 لثمم «تارححتم سرهف» لجأ نم ثحبلا ىلع مظعأ ةيمهأ « ةديازتم ةروصب

سيئرلا ناطيتسالا ةدم نم رثكأ ةيلوأ تاقبطل
 هده نذل م أم عضوأ ةيئاهتلا وأ ة

 " 4و حطسلا

 « ايتقوو ادج اكركر نوكت نأ ةرورضلا تعد ناو 6 اءراثآ احهن قبطن نأ

 ةيخد راتلا روصعلا يف ضراالا رامثكتسا ةحردو ناكسلا ددع نيمخت ةلكشم لحل

 ناَق تالدلو 4 بلاعلا 7 ادج هدو دحم م هقيقحلا ىف 4 تاعاطقن الاف و ةقاعتملا

 ىلع رصتقرال اصقان ايراتخا ارامثتس | ىنعي ةريثك ددم ىف تانطوتسل | ميزوت

 هأيملا دراوم ىلع نكلو ا ميلقا يف ةعارزلل ةحلاصلا نيضرالا تاناكما

 ةجتاملا ليصاحملا ىلع مهتلاعا يف نودمتعي اوناك نيذلا ناكسلا ددع ةفرعل

 مظتنم طمن يف تانيمختلا هذه لثم تءاج اذاو ٠ ةيلخادلا عرازملا هذه ىف

 صقتنلا وأ ةدايؤلا ةفرعمل ةلدآأك اهنم دافتس نأ نكس ذئدنع « ةقاعتم ددمل

 يناث يثدبم رسرقت : داباسروخو يجافخو رمسأ لت» ه .تروفكنارق (ه)

 وقاكيسش 14 يقرشلا دهعلا تالسارم . (ةيزيلكنالاب) «ةيقارعلا ةثعملل

 1 ء 100
 (ةيزيلكتالاب) «(ةيحطسلا تاعومجملل تاينقت» يلسل .كوكلا (5)

 . 1161 ةنس ال" ال5 ص ؟ه دلجم

 املدءو



 اهل ةنوكملا تانطوتسملا رضحت ةجرد يفو ميلقألا ناكس ىلامجا يف لصاحلا

 ء ةليوط ةدل
 ىتيلكا ىوتسم ىلع ناكسلا ددع نييشعل ةنكسملا ةديحولا ةدغاقلا نأ

 اضرف نيضرتفم « ةمولعم ةدم ءانثأ ةلوهأم تناك يتلا ةدرفنملا عضاوملاب أدبت
 اوناك قطانملل ايسانم ؛ لدعملا ىف ؛ ناك اهنم لك ناكس ددع نأ وه الوقعم
 ةيمكلا تاريدقتلا هذه نم ادحاو تروفكئارف يرته عضو دقو + اهنونطقي
 : ةقالعلا هذه لثم نيت ىتلا

 دح ىلا ةتوافتم ةميدقلا مجارملا يف ناكسلا ماقرأ نا

 شجل ناكس انيميتنأ ردقي ذا ٠ اهنم ضرغلا كردبال
 ع ةمسن +5٠٠" د انيح اكوروأ ناكسو ؛ ةمسن 7 ه+ دب

 ناكسلا انمسح دققل 06+ هيدوك نأاكس ؟5١.+٠ و

 ايسرقت انيمخت كلذ امنمخو « ةيقابلا بئارخلا ساسأ ىلع
 ٠ عبطلاب امامت هتدئاف مدعنتال نكلو « بلغألا ىلع ادج
 اهقرعن عضاوم ةثالث يف ةينكسسلا ءامحالاب انأدب دقل

 ٠ ىجافخو ( رمسأ لت ) انونشأو « روأ : ةديج ةفرعم

 ةينامثب نيرخآلا نينثألا نم امدق رثكأ ريخألا عضوملاو
 ةنس يلاوح ىلا هخبرأت عجرب نأ نكمي ذا 6 نورق

 تافاثك ىف امهم اقرف رهظتال انماقرأ نكلو ءمهق

 نم ركبأ لك يف اتيب نيرشع يلاوح اندجو دقف ءاهناكس
 ةطسوتم تويب هذهو ٠ تيب لكل عبرم رتم 50٠ لدعمب
 نسم حوارتي تيبلا ناكس ددع نأ انيسحو ٠ ةحاسملا

 ارتم ؟. 45ر5 ىواسيو ةعبرم هدراب, ىواسس يزيلجنا نادق  ركبالا هب
 امر

 مك



 ٠ ١٠١ مدخلاو لامطالا كلذ يف امب صاخشأ ٠
 انذخأ اذا اهدح تزواحت دق ماقرألا هذه نأ ودبي الو

 قرشلا يف طاشنلا هجوأ نم اددع نا رابتعالا رظنب

 يتلا هل وهسلاو « ةماعلا نيداملا وأ عراوشلا يف ي رجت

 مهئابرقأ نم وأ ةلئاعلا دارفآ نم نسلا رابك اهب شيعب
 ينغ بيرق تيد يف نيديعبلا ٠ «ماقرألا هذه ءوض يفو

 نم ناكسلا ةفاثك حوارتت ١١٠  5*0لك ىف ةمسن

 نيتنيدم ناكسب ةقطنملا ناكس انئراق مث ء ركبأ
 قشمدو بلح امه ىندالا قرشلا ندم نم نيتثدح ٠

 هب اع يقر ب لقزم يواست ةفاثكلا نأ اندجوو

 هيا ةريسبك عضاوم نم 4 عبطلاب مه كمتسم تروفكت أرف نيمحتت نا

 عونلا نم ةدرفتم ةلثمأ ىلع هقيبطت يف رصحني هنم ضرغلا ناكو ٠ ناكسلا

 طامنتأ ىلع يوحي هعمجأب ميلقأ ىلع كلذ قيمطت انل هاح اداو <« ةسق

 ممدبسملا ملو 4 يرامعملا اهبولسأو اهمحمح نيبك دح ىلا لوحن 4 تانط وتس

 ٠ اهيف ةثوروملا صقاونلا ةفعاضم بلطتب كلذ ناف ؛ الماك احسم اهعيزوت

 ىلا انوعدي ببس كانه « ةريخالا ةلكسشملا رابتعالا رظنب ذخأن نآ لبق نكلو
 ا ىلع ةدايز ا عل لصفلا نوف ان ريش كقو © هسفن نيمحتلا يف كشلا

 وو
 ه4

 نق ةنيسنل هع ىلاوح وأ ركدألا ل ةمسن 1 "و غلبت ةدمذ ةيلاع ةفاثك نأ

 الو « ةميدقلا دادعب ةنيدم ءايحأ نم نيعبسلا نيب ليثم اهل دجوي ال راتكه لك

 » اهنع تاءاضحا

 هنئمخ امع ةفيفط ةلق ناكسلا ةفاثك اهيف لقت ىتلا ةديحولا ةقطنملا نا

 دندن



 كلذ حضتأ دقو ٠ داليملل لوالا نرقلا يف ةيقولس ةنيدم يه تروفكن ارف

 ٠ ةليدملا زكرم نم برقلاب عقب رسوم يح عبرم يف يرجأ بيقنت ىلع ءانب
 ءانبو صاخشأ ةرشع ملِس تيب لك ناكس ددع لدعم نأب نييش معزو
 لك يف نينطاقلا ددع نأ ىلا « ةيلوالا هتاباسح ءوض يف لصوت دقف كلذ ىلع

 ؟85 يلاوح وأ صخش ٠١١ غلبي ابيرقت عبرم رتم 58٠١ ةحاسم يف وأ ةعبرم

 ؛ ةميرم لكل صخش ٠١١ ىلا هنيمخت عفر مث ٠ راتكه لك يف صاخشالا نم
 عابنالا نم ريبك ددع دوجو رابتعالا رظنب اذخآ ؛ راتكه لكل اصخش ؟هاب وأ

 ناك (ب) ةعبرملا يف ةينبالا عافترا نآب امئاد ضرفي» ذا  ةرورضلاب ديبعلاو
 نيب قورف دوجوب هيف ملسن يذلا تقولا يفو ه«دحاو قباط ىلع ديزي

 ةضيصخلا قطانلاو ةييفاللا ةسضادنلا :كادقلا يو هبقريقنلاو: ةنخلا اغلا
 ةنيدملل لدعمك قبطي ذئدنع مقرلا ذه نآف « ةماعلا ةينبالاو ةيرحبلا ةدعاقلل
5-0" 

 ا دل اقع طق . يقبل ارح اهبل : وه قرنانمسلا وله نا بسسلا قا
 اسال نت 6 انكر | ادم رعب كطمتك اهيا ةيرفكك ةويبكلا] ةلكالا اظرف
 ناب قسولا روصملاو ةييدقلا ةقمزكلا ىف ناعتللا لئاشا تيدح رعبم عب
 ةيوون ةلئاع وأ تيب لكل صاخشأ ةسمخ ىلع صني يذلا حيحصلا ددعلا

 ضسرم دودح يف عقب امقر ناو + اذه لثم لدعمل ةيسنلاب ادج ايلاع امقر دعب

 ناكسلا ةدايز نم مغرلا ىلعو ٠ 3 مومعلا ىلع ةحص رثكأ وه ابرقت اصخش

 اهفانقتا لاتنألا تافو. نفاتشلا بسن رضاعلا ضقاولا ىف سيم ةدانز
 ؛ ليثم اهل قبسي مل ةريبك ةدايز ةلئاعلا مجح ةدابز ىلع كلذ ساكسناو اداح

 قارملاب رمع لت يف تايرفحلا نع يناثلا يئثدبملا ريرقتلا : يوريل .نامرتو ()
 . 11519 ةلس 9 ص ريرآ نآ . (ةيزيلكنالاب)

 «ىطسولا روصعلاو ةميدقلا روصعلا رخآوأ ناكس» ىس ءج . لسأر (5)

 ةنس ١؟ ص ا" © 2م ةيكرمألا ةيفسلفلا ةيعمجلا تاروشنم (ةيزيلكلالاب)
 ش . 1150

 ا؟رارفو



 قطانملا ىف ةلئاعلا مجح لدعم نا ىلع ثلاثلاو يناثلا لصفلا يف انركذ دق اننأف

 يفو < 8 صاخشأ ةعبسو ةسمخ نيب حوارتب لازيال « لقألا ىلع « ةيفرلا

 مون نم مومعلا ىلع ) ةدعاقلا نع تافارحتا دوجحوي هيف مكلسن يذلا تقولا

 ناكشسلا ةفانك لدعم: نك (مجرألا ىلع ديزت نأ نود ةفاثكلا هش صقاننت

 ةمسل 86ه ةيطابتعا ةروصب هلعجو لسر ةمدخيةتسأ يذلا ىندألا قرشلا ىف

 تورت ارذ نيا نو مقا ولا ىلإ نرتا ءزاج لكتتي وقم 19: واحس لك
 ٠ ىنيفاسو

 ةفا ثك لدعم ديدحتل اتباث احيحص امقر ةساردلا هذه تدمتعا ديل

 تدختاو ٠ ةنطوتسملا ةحاسم نم راتكه لكل صخش ؟٠ه هتلعحو ناكسلا

 ةيمهالا نأ « لاح لك يفو + ةميدق ةنيدم ناكس مجح باسحل ةدعاق كلذ نم

 هيبستلا اهتميق ىف لب ةقلطملا !ةببق ىف لثمتتال تاباسحلا هذه لكل هت ىلا

 ةيعاحللا تارعقلا ةروص ةرغألا نه رينا يكن طلو ةيقاعتملا روصعلل

 لقأو « اردان الا ةيديلقتلا رداصملا اهيلا ريشتال ىتلا ةضرعلا ةيداصتقالاو

 ٠ ايمك افصو اهفصت نأ اريثك كلذ نم

 ةيشدم ناكل ةئيعم ةدم يف لمتحم مقر ىلا لوصولا ةلكششم نا

 امدنع اديقعت رثكأ « اننيب امك © حيبصت ةدملا كلت يف اهتحاسم ةفورعم ةميدق

 ةديدجلا لكاشملا نيب نمو ٠ هلك ميلقالا ىلع نيمختلا اذه لثم قبرطت ٠ نأ لواحت

 ةعنام ةعماج نكت مل ىلايد لوهس حسم ةيلمع نا « لوالا ناكملا ى : يليأم

 عضاومللا نم ددع دجوب اذل « ؛ (ميلقالا نم يلامشلا ءزجلا ىف 0 ىلع)

 ىلع لديام انيدل سيل نكلو ةقطنملل ةيساسالا ةطراخلا ىلع ةنيبم ةبرخلا

 يسرا ىلا ةلئاهلا باسرالا ةيلمع رارمتسا عم 4 ايناث ء اهيف ناطتسالا ددم

 ةنسس ٠٠٠# ذنم لهسلا نم ءازجأ لك ناتما 8 يلاوح هيتس يمطلا نم

 ٠ قباسلا ردصملا 8١ © 45 ص .س .ج .لسار (1.)



 امامت تيطغ دق ةروجهملا عضاوملا نم اريثك نأ دكرأملا نم حبصي « داليملا لبق

 ٠ ضرالا حطس عافترا ببسب

 « ةيمعلا سأر لزيم ءاشنا ءانثأ ؛ ةفدصلا قيرطب اثدح فشكلا نا

 2« شيك نم لامشلا ىلا لهسلا تحت ايلك ةرومطم ديبعلا رصع نم ةنطوتسم نع

 ل ل اديج اليشمت ةيلمعلا هذه لثمت

 ةيرثكأ تلفت نا « ميلقالا ءازجأ ضعب يف تدجو يتلا ابرقنت ةرصاعتملا

 ديعب ارمأ ؛ قئاقحلا هذهل ةحنت فشكلا نم رخآ ءزج ىأ ىف تانطوتسملا

 اننا صخالابور صعب ىآ ءاثثآ تانطوعيسلا .ىلعتلا قرا نافع ادهن امنيتلا
 ةجردب (ه) قحلملا يف لجس يذلا مقرلا كش نود قوفي (ةركبملا روصعلا
 لك ىلع ايبسن ةريغص تناك بسحت مل ىتلا تانطوتسملا مظعم لعلو ٠ ةريبك

 نيمخت ىلع وأ « ةنطوتسملا ةحاسم يلامجا باسح ىلع اهريثأت ناف اذل ٠ لاح
 ةفورعملا ع رم و رس ص ب رع ا ص

 + رضاحلا تقولا ىف

 دق ةردحنملا اهفارطاو ةقباسلا تانطوتسملا لوح ضرالا ىوتسم نأ مث

 يمطلا رمغ نأ دعب « كلذ ىدأ دقو ٠ يمطلا باسرا ةيلمع ءانثآ عفترا

 ىدم مظعأ ىلا عسوت ع را اوم ا تيس اال
 وصحي هكا و دح اهل نيميلو ةدحت لكش اهل نسل تلا تاطوتسملا ىف
 .ةريغصلا ندملاو ىرقلا يف لاحلا يه امك ةميدتسم ةيلاع ةكيمس راوسأ 0
 ددحت مويلا ةدوجوملا ةوبرلا ناف ةفورعملا ةريبكلا سمخلا ندملا ةلاح يفو

 هذه ىف « ىمطلا باسرا ةيلمع نأف هيلعو ٠ اهراوسأ لخاد ةعقاولا ةقطنملا
 انا ديف نأ نكتفالو دوب اهكعانسم نع انيق قتال ©. لقآلا ىلع ةلننآلا

 قارعلا ةلجم . (ةب زيلكنالاب) «ةيمعلا سأر تابرقح» ديفاد .خانورتس (11)

 15101 هن [11عكقنص

 اع
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 صلقت وأ ءافتخالا وأ عالطتسالا كرت اهفلخ يتلا ةعمتجملا راثآلا سايقل

 ناك اهريثأت نأ كش نودبو ٠ ايمك اسايق ىمطلا اسرا ةيلمع ءانثأ ةحاسملا

 1 ٠ لاح لك ىلع اريبك
 ةقالع اهل ىرخأ تارابتعا « امعون هذه ًطخلا رداصم ةضهانمل عزنتو

 ةيلمع اهتلمش يتلا عضاوملا يف ناكسلا ةفاثكو ةلوهأملا ةحاسملا باسحب

 .يتلاو ىرقلاو ندملا لك نا ةساردلا هذه يف انضرف دقل « الوأ ٠ حسملا

 ضرف اذهو ٠ دحاو نآ يف تنكس دق ةنيعم ةدم لالخ تقو ىأ ىف تنكس

 دق « لقالا ىلع « عضاوملا ضعب نأ وه الامتحا هباسحب ذخأي نأ يف لشفي

 م١٠ ب ددح يذلا مقرلا نا ء ايناث ٠ ةعباتتم ةروصب تنكس

 قطانملا ريغل ليلقلا ىوس كرتال راتكه لكل صخحبش

 ةمهم قطانم كانه نأب بيقنتلا تايلمع نم نيبت دقو ٠ ةينكسلا

 ةصصخم هذه تناكو ه ةماعلا ةينألا ىلا ةفاضا راوسالا لخاد ىرخأ

 ليلد كانهو ٠ ةيلاخ كرتت اهنا وأ « كلذ هباش امو قعادحلاو رجآلا ةعانصل

 ءابتلا عما نك ىلايد ةقطنم ىف « لقالا ىلع « ةريخالا ةسرامملا ىلع ىراثآ

 6 نيا ريع تالجس ركذنت امكو .٠ (©0 اسرال رصع

 نيتاسب دحاو راس « ةنيدم دحاو هي راس

 ءانف [ دعبأو ] ةيشماه ضرأ دحاو راس

 + نافع دعم
 م5057 اق رولا نمش قاطنلاو الق تارا

 . ه0 ص .اه .تروعكتأرف 10

 ١ 1 كة ص (ةب زيلكتالاب) « ميدقلا دهعلاب

 مس



 تداوم ىلا لدن اكلا# [ضرن ايلا رم هتاتقتمت ىف ةنياردلا تديكلاو
 هروصع تددعت عضوم ةقطنمب ىتعيو 6 تفتخا وأ تلمهأ يتلا عضاو اوملا

 رصعلا اذه ةضاقت نأ امب ) ام عضومل يئاهنلا روطلاف ٠ ةنيعم ةدم لالخ نكسو

 نوكست دقو (حطسلا ىلع رثكت ةيفزخلا اهتابوتحم فقش نال مات ليلدك ىقبت
 لازنال هتضاقت ناف ؛ قباسلا نع فلتخي اذه ناك اذا) هل يحاسم عاستا مظعأل

 ةقطنملا باسح حبصي ( اهلك ةقطنملا حطس ىلع ةيمكب دجوبام رخآآك دجوت

 نا ؛ لاح لك يفو ٠ ةطاسبلا نم ردق ىلع نيعم رصعل اهنييعت نكسب. يتلا
 قياس عضوم يف ناطيتسالا ةقطنل رشابم قيقدتب حمسي ال حطسلا عالطتسا
 ناكسلاو ةحاسملاننمخت ةلكشقم انه انلياق دقلو هدذه ةيئاهتلا وأ 0
 ىلا ةعئابملا ىف 0 ئوعتلا ةحايللا رافت فوراللا هلق لها
 يف الا  عضوملا حطس ىقل يل لدع ىلا ةيليزالا ىوضنلا ميدي نا تنك

 قطانم نأ لئاقلا ضرغلا ناد كلذ ضقان ليلد اهيف دجوب يتلا تاللاحلا

 اهتغلب يتلا ( ةيلامجالا ىتح وأ ) ىوصقلا قطانملا يواسن ةركبملا ناطيتسالا
 , لوالا اننيمخت ةدايز ىلا ةيقسن ةروصب ليمي نأ دبال ةرخآتملا تانطوتسملا
 باسرا ةيلمع ءانثآ دقق امم ةبسن مظعأ ضيوعت ىلا عزتي هرودب اذهو
 يي 6200 ىمطلا

 نم ةرفوتملا ةلدألا نأ ظحالب لابد ةقطنم نم ةحضاو ةلثمأ مدقتل (15)
 والا ناطيتسالا ةقطنم نأ ىلأ رسشت 7 يحافخو برجحأ لت يف تان رقحلا

 نأ ريغ . ةريخآلا دوهعلا يف تانطوتسما عم اهخيرات يف أبيرعت قفاوتت
 عسوا ةقطنم طيحي هنأ دجوو اسرال نمز يف ينب رمسأ لت يف ةنيدلا لن ومس
 ةئردملا تيبشن *: ايلاح عيطتسنال انتأ قحلاو ؛ لبق نم انطوتسم ناك امم ريثكب
 اهروس نم ةفورعملا اياقبلا ديدحت نأ ريغ «ىلوالا ةرسالا نابا رمسا لت يف
 ةيميلقالا ةمصاعلا نكت ملو « ةريغص ةدلب درجم تناك امبر اهنأ ىلع لدب
 ةقطنم نأ ديالو (؟.١ ةحول .ب .ناحولطد ) ) دعب اميف اهيلع تحبصأ يتلا
 ةيمهأ لقأ تناك ؛ ةهباشملا تالاحلاو ةلاحلا هذه يف ىلوالا ناطيتسالا
 . ةيلاتلأ دوهعلا نم انل رهظت يتلا لاكشالا نم

 ا



نم فورعم ريغ ددع نع ضيوعتلاىلا ةعبار ةقيقح ليمتو
 اهنكلو عضاوملا 

 ف عضاوم ا هاه ليصحعست مدع لا تذآ ل هقيقحلاف 2 ديكأتلاب ةنعم حضأو م

اد ناك عضاوملا هده لك وأ مظعم نا اميو ه طقف هل لحس ضرعو لوط
 يرئ

 ءارحالا اذه ناف اذل ع امامت مظننم ريغ هلكش نأ وأ « ابوضيب وأ أايرقت لكشلا

/ «< 

 ةنط دتسملا مصحح تاءاصحا نأ تنك ةفلاسلا ةثقانملا تحضوأ دقل

 دا ٠ ناك سسلل ةيميلقا تانمخت دادعال ةع رعزم ةدعاق الا نوككت ال اهدحو

كاش عض وم لاوال همي دقل !ندملالخاد ناكسلا تافاثك نا هءادتنا هأانحض دو
 هريش 

 ناملا هذه لثم يف ةرشابم ةروصب تنكس يتلا قطانملا باسح نكسيال « اناث

 ةيحطسلا نمللا تاءاضصقا 1 ل ا ا ةيئاهتلا وأ ىوصقلا ةكسعلا روصعي الأ

 وأ « دارقتا ىلع لك « ندملا نأ ىلع صني ضرف الا « مومعلا ىلع « حمستال

 رصع دود نمص اعامت' كسا لو دهحاو نآ 7 00 6« ندملا هذه ءامحأ

هده اهلا مهسقمت لورق ةدع ربع دتمي عساو
 كاع 00 ريخألا يغرد ١ ةساردلا 

 ةيلمع نع تحتن 7. اهرصح بعص ناو « ديكأتلا هحو ىلع ةرييك تاعئاض

 تزاون نأ نكمد 5300 لداقمو ٠» أاهسفنت حملا ةيلمع صمن نمو يمطلا باسرا

 ةركبملا روصعلا يف ةيلمفلا نكسلا قطانم ةينبأب ةغلابملا ىلا ليم ةنيعم اضورف
 فيك « ةقث يأب 4 اننا عرستلا نم نكلو « ةفورعملا عضاوملا اهب ترم يتلا

 ٠» اضعب اهضعب هنزاوم ةداضتما قئاقحلا هذه عيطتست

 ةنزاوم ىلا لبمت قئاقحلا هذه نأب ةسقو هروصب انضرف اذا طقف ةرضاحلا

 سايق هبجومب نكمي سايقم ىلع لوصحلا يف ةبغرلا ترفوت اذاو ءاضعب اهضعب
 6«تانيمختلا هده ثا « رضحج كلا ةيلمع اهب ترم نا ةقاعتملا رو وصعلا تازحنم .

 منوي م



 ءظحلا نسح نمو ٠ كش يأ نود عضولا قحتست « اهنم ادج ةيتقولا ىتح

 وصلا اهتم نينا اهنامسكلو و ةفيراتلا وداعا بانل ناعرو كانهجتا
 لل فا < لمقال لعاب عبو مدعم تانثا: وكنب ذا جب ةيفؤلمالاو ةناباسلا
 ةمقاولاو ةعارزلل ةلباقلا يضارالا رامثتسا اهب اندوزي يتلا ةصاخلا عاضوالا
 كاع مسال ا! 312 لانج يأ ىلع لمأت نحنو + اناث ارايثتشا ميلقالا نمض

 ثبحب ةيفاو ةلصفم ةروصب ءاج دق تانيمختلا هذه دنسي يذلا قطنملاو

 ٠ اهيف صقن دجوام اذا اهليدعت نكمي

 . تاظحالم

 6ىق رشلا دهعلا تاروشنم « ىلايد ميلقأ نم راخف . 15605 .يب < زناحوطد )١(

 . (ةيزيلجنالاب) . وغاكيش 4 9
 مساأوم ةينامث ةليصح © روسين نم روشلم ريغ كيمأريس (؟)

 هبسرمك ةر دايما ريغ ةنيمها هل © ةيئاقلا ةيلاعلا ترحل كنب بيتحلا
 لراك دراشتير ىلا فلٌّومْلا نيديو . خيرأتلا ةمكحم ةيصيخشت تافصل
 راخفل ةيلوآلا موسرلا نم خسنب يندوز يذلا © روبين ةثعب ريدم ©« سيناه
 ةلحرا عقاولا يف ةيساسأ ةلحرم دعت روبين ةلحرم نا . هتئيه لماكب روبين
 ةدملل يراثالا ىلابد ضوح عورشم اهطبنتسا يتلا ةيحطسلا طامنالا
 . يثرايلا رصعلا ىلا ىلوالا ةلالسلا رصع ءدب نم اهلك ةينمزلا

 ةلدم .. ةيراضحلا ةيلمعلاو ىراثألا ثرانلا + 1464 .ه نوح غىاوا :()
 (ةيزيلجنالاب) . 55 719 : ١ه ةيبونجلا يحولويرثنالا

 تاقبط عباتت ىلع تاظحالم . 7 زمادأ .م.ر و 4 .أ ..سس © سيراه (؟)

 1 ب81715 نمو 211260112 برق راوهالاو لوادجلا
 . ( ةيزيلجنالاب )

 سرقت : داباسروخو © يحافخ ؛ رمسأ لت . ١5179 .اه « تروغكنارقف (5)

 . وفاكيش ©« 15 © يقرشلا دهعملا تالاصتا . ةيقارعلا ةثعبلل ناث يلدبم

 . (ةيزيلجنالاب )
 10 ا ت8 .٠ ؟من رانآلا .يحطسلا عمجلل ةليسو 5 يلزل « كوكلأ 79

 ( ةيزيلجنالاب )
 ةعماح ةعبطم . وغاكيش . ةهلآلاو ةيكلملا . 11148 .اه 4 تروفكنارق (0

 . 785 .ص . وفاكيش

 .قارعلاب رمع لت يف تايرفحلا نع يناثلا يثدبملا ريرقتلا . يوريل نامرتو (4)

 م5
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 ٠ ربرآ نآ (ةيزيلجنالاب)
 + نط ولاآَو ةرخأتملا ةميدقلا يوصعلاأ ناكس م. 5 ءىسا عج 4 لبس فو

 .٠ 1؟ .ص .1 6 58 نسثكا سئارم . ةيكيرمالا ةيفسلفلا ةيعمجلا

 . (ةيزيلجنالاب)
 .كانهو انه نم 4 6] 4 55 .ص . 96 .يس .ج © لصسر

 +57 قاوعلا 2 ةيفغلا سأر يف تابيقنتلا . 1551 .ديشد ؛ مانو رتس

 . (ةيزيلجنالاب) . 1؟0/ 56
 ٠.8022 ء.ص . |1555 ءاه تروفغكنأرذ

 يتلأ ةميدقلا ىندالا قرشلا صوصن . 6. (ررحم) .ب .جس © دراشتب

 ٠ 117 ءلصص © نوتسنرب . ميدعلا دهعلاب ةلص اهل

 تابيقنت نم ةريثملا تاءاصحالا ناف « ىلايد ميلقا نم ةخسار ةلثمأ ءاطعال

 ماوالا ةلالسلا ةنطوتسم ةقطنم نأ ىلع لدت يجافخو (برقع) برحا س
 «لاح لك يف ©« رمسأ لت يف . ةرخآتملا روصعلا قطانم عم ابيرقت قياطتت

 ةلالسلا ةنيدم ديدحت رذعتب امنيبو . ركبم تقو ىف تنكس تلا كالت ءى

 نم فورعملا دودحملا ءزجلا ناف ©« رضاحلا تقولا يف رمسأ لت يف ىلوالا

 تسيلو حجرالا ىلع ةريغص ةنيدم درجم نوكت دق اهنا ىلا ريشي اهروس
 ةحول . 11655 .ص « زاجوليد) دعب اميف تحبصأ امك ةيميلقأ ةمصاع

 ةحاسم نوكت نأو دبال ؛« اهل ةهباشم يىرخأو ةلاحلا هذه ىف . (؟.9)

 اهضارتفا ىلع نيهركم انك يتلا ماقرالا نع ةريبك ةلق لقت ىلوالا ةنطوتسملا

 . ةهرخأتملا روصعلا نع

 م



 ( ب ) ىحنملا

 فزخأا كلد اسس 0 ىتطسلأ مداطتسالا مان ىأق كي اجت رزامعم

 ةماع عاونأ ةعبرأ لفسالا ىلايد ميلقال ىحطسلا عالطتسالا مدختسا

 ٠ ةمدقلا عضاوم ا ناطيتسا خيراوت ديدحتل ةلدالا نم

 لكشب ءاققيلا ةريصق اهنكلو ادج ةزيمم ةفص تاذ ةيفزخ تارشؤتم ل١

 اهلوبقل يفكت ةجردب ةددعتمو ةعونم نوكت امدنع تارشؤملا هذهو ؛ حضاو

 برق وأ ؛ يف ناطيتسالا ىلا سابتلالا لبقبال امب ريشت يهف « ةلمتحم ةلدأك

 مظعم يفو ٠ نمزلا نم ةددحمو ةدودحم ةرتف نابا هيف تدجو يدلا عضوملا

 نا ريغ ٠ ةروشنملا ريراقتلا نم اهلامعتسا ىدم تيبثشت نكمي تالاحلا

 ةيمالسالاو ةيناساسلا ةنمزالا ىف ةيتيبلا ثاثآلا ىف لمعتسملا يدايتعالا فزخلا
 هتيبثت نكمي, يذلا رايعملا لّمكي, نا بلطت يذلا رمألا « ليلقلا الا هنع رشني مل

 تاعومجم حطس ةلفحالم نم ةدمتسم ىرخأ ريباعمب « ةيقبطلا تافشتكملا نم
 ٠ دحاو نمز ىلا عجرت ةددعتم

 اهتيبعش تظفتحا اهنوكل ارظن اصصخت لقأ ةيفزخ تارشرؤم ؟

 تارتفلا ساسأ ىلع اهتاطقتلم فيضن نكميال نكلو « ةينمز تارتف ةدع ةليط
 تاارتف ىلا عجرت يتلا ىرخالا لاكسشالا نع اهزييمت ةبوعصل « ةينمزلا
 يف ّ خيراوتلا د يف ةرادح لقأ تارش ولا هذهو ٠ دعبأ وأ قسسأ

 نم رثكأ عيطتسنال اهلاوحأ نسحأ يف ىهو « لقالا ىلع رضاحلا تقولا

 + اهيقا كويت ىدلا كولا ناطيتسال ةيبيرتتلا ةرتلا نع همطاف نيك هلذا يدقت
 عجرت يتلا ةصاخو ب ةريغصلا ا نم ريثك يف « ىرخأ ةهج نم ىهو
 6-5 خيراتلا ديدحتل ةديحولا هلدالا نوكد لف دج يناساسلا نمزلا ىلا

 تاالاحلا نيف نيتك نيف نكميو ءةزجوم ةروصب حطس شيتفت نم اهيلع لوصحلا

 . لوالا فنصلا يف لاحلا وه امك « ةعوبطملا ةيراثالا ريراقتلاب اهقيثوت
 فرح تاظحالم ىلا امههصيلقت نكسي هالعا نيروكذملا نيفنصلا نا

 مسوي“



 نافنصلا ناده نوع كلدبو ه ليجستلاو عبر سلا ليلحتلا رسين ةبضنقم

 ؛ (ج) قحلملا يف درر عضو لكل ناطيتسالا تابدم هيلع وع ليلد رش وج
 . ١١ +٠ لاكشالا ىف ىلجتت ىوصقلا اهتدئاف تبثا يتلا امهجذامن ناو
 ةئاذلا ةينمزلا ةلدالا نم اريغص !ءزج الا نالمشبال نيفنصلا نيذه نا ريغ
 . ةسدكتملا ةقارعلا ةيراخفلا فقشلا نم ريبكلا رادقملا اهمدقي نا نكمي يتلا

 ةيحطس تاعومجم ىلع موقي « نيلوالا نيفنصلاك وه « ثلاث فنصو ل
 الاكشا ضرعت ةيراخنف فقش نم نوكتب وهو (هتحلاعل سيئرلا ميخملاىلا تلقن

 رود يأب مقي مل فنصلا اذه نا ٠ اهل ةصاخ ةيعابط فورح صيصخت ريربتل ىفكيامم ردنا هنا دجو وأ ؛« تبثم ريغ ينمزلا هادم ةيحطس تاجلاعم وأ ةزيمتم
 ذاختا نكمي م ادح هليلق تالاح يف الا ناطيتسالا تارتف دددحت يف رشامم

 تكرت يتلا ةيقبتملا ةعومجملا اهنا ٠ اهيف نيلوالا نيفنصلا نم ةصخشم جذامن

 ةيناكما ةددحملا فانصالا ضعب نيبعت "مت نأ دعب عضوم ا نم ةعومجم لك يف

 كلذو « ةسيئرلا فانصألا لقالا ىلع تمدق اهناف اذه عمو ٠ ناراع مايقلا

 ٠ اهتيرات ددح يتلا ىرخالا تاعومجملا عم ةيفاضا تانراقمل لاجملا ةحاتاب
 هنالم ةديدج لاكشا ىلع هتطساوب انفرعت فنصلا اذه نا كلذ ىلا فاضي
 ٠ مظتنملا لامعتسالل

 *تاعومجم نم سيلو ةيناديم تاظحالم نم نوكتي ريخالا فنصلاو 4
 عضوملا يف ناطيتسالا نم ةريخالا ةرتفلا يف هيلا مجري فنصلا اذه نا بلاغلاو

 ا موملا ٠. ءزج ىف وأ يف ضرالا حطس ىلع يذلا راخفلا ناف اذه ىلعو ظ

 0 اهلبق وأ ىطسولا ةيلبابلا دوهعلا ىف ةروجمملا عضاوملا
 ان فف ةيثرفلاو ةيقولسلا عضاوملا امأ ٠ طيطخت نود نم هلق « لقالا ىلع « اهسضف ةش هلاو هَ 0

 ثوم نإ ا 0(: ةثدذلا ىلا ليسي نول تاذ تاججرزملا نم ليلق دع
 تاأذ 5 0 5-5 7 م 1 2 م ٠ تاولالا ةددعت تاححزم اهيلع ىعطت وأ اهيف دادزتف
 مغر تاعومحملا يف راتعالا رظنب ياك لا دق نكت مل تاودأ

 ةيمالسالا

 نك



 هيساحتلا دوقنلا نم ةريبك دادعا « الثمف ٠ خيراوتلا ديدحت يف ةسسماسأ ةدئاف

 ( ةقدب اهصيخشت نكميال ةجردل ةحوسمم لظحلا ءوس نم اهلكو) ةريغصلا

 عطق اهيف رثكتف ةرخآتملا ةيثرفلا عضاوملا اما ؛ ةيثرفلا عضاوملا زيمت اهنا دجو

 ظحول دقف « ةدعاسم داوملا ا لعل 3: نيتتملا جاجزلا نم

 مجحلا ريعصلا قوباطلاو : ىلوالا تالالسلا دهع نم حطسلا بدحملا قوباطلا

 رشتني وهو « ةيمالسالا روصعلا نم عبرملا قوباطلاو ؛ يناسلا رصعلا نم

 تاظحالملا ناف راصتخابو ٠ 20 تارتفلا هذه عضاوم مظعم ىلع ةرثكم

 ؛ةيحطسلا تاعومجملا ىف لاكشالا تالحس لمكتو « امهم ًاقيقدت مدقت ةين اديملا

 ةيئاهنلا وأ ةعساولا ناطيتسالا بقح مظعل مساح ررقم تالاحلا ضعب يف ىهو

 ٠ حسملا ضرغل هترايز تمت عضوم لك يف

 « ةتباث ًافانصأ تربتعا ىتلا تاعومجملا نم ةدمتسملا ةيفزخلا ةلدالا نا

 ٠ اهلمعتسا تارتفل آقفو يلي اميف تبتر دق « نيريخالا نيفنصلا ةلدأ اهلمكت
 قي ايقويست واكس ىلا لاكشالا ةريبك فورحب تلحس دقو

 لقالا لاكشالا امأ ٠ اهئاقب ىف ةدودحم اهجذامن نا رهظ ىتلاو « سانتلا ريغ

 ريش نك ةدودحم اهتيمتش لدحت ةلررظ داما ةلممشيم ثلط لا و] ءاصصخن

 نم ةعومجم لك ةياهن يف ةريغص فورحب تلجس اهناف « نمزلا ديدحتل
 ٠ ةددحم ةبقح ىلا تيسن ىتلا لاكشالا

 : تيبدلا ريصع بآ

 ديول ٠س رظنأ ٠ اريثك راتلل تضرعت ةرضخلا ىلا ةلايم ةيئيط لحاتم

 تاسارد ةلجم : ريقعلا لت) ب ؟8 ةحول ١١ه ص !ة#4“ رفس داّؤقو

 + ( هزاع اما/؟ والا قوفلا

 ١514 رس داّؤقو ديول ٠س رظنا) دحاو نولي ةنولم ديبعلا نم تاودأ 05

 ١9 51 ٠ ةحول ه6: 1١6٠ ص

 ٠ 0 ةحول #1١44 رفس داوتفو ديول هس رظنا ٠ ةيناوص سووؤتف جل

 منقي



 : يباتكلاب هيسشلاو ءاكرولا رصع س؟

 ١ ىلايد ةقطنم نم تايراخف ) ؟١ ةحول 19605 زاجوليد هب : رظناد :
 ىقرشلا دهعم لا تاعوبطم 5 ٠ وغاكيش ٠

 داؤفو ديول ءس رظنا ٠ ةيرامعملا ءاسفيسفلل ةينيط تاطورخمو ريماسم ل ب
 ها 586 1١ ةحول 18.4“ رفس

 لدت لفسالا يجراخلا حطسلا ىلع ةزيمم زوزح عم ةقيمع ريغ تاساط ب حج
 تافاح تاذ ةسدنهم ريغ ةشه تاودآ ٠ناوصلانم نيكس تززح اهن ىلع

 تاصوحف) ١9 ص 194٠ ديول ٠س رظنا ٠ لخادلا ىلا ةلئام وأ ةحطسم

 ٠س ؛( 4٠7 ١ 7١ «قارعلا» ةلجم ٠ راجنس ىف ةيقارعلا ةموكحلا

 نأ ظحال نكلو : + 1 5+ ةحول ١6 ص ١94 رفس داؤقو ديول

 ٠ ةاوسم تافاح اهيف سيلو قمعأ ىه ةروشنملا لاكشالا

 ١448 ديول «ءس رظنا ٠ ةزراب ةورع عم ةيلدتم وا ةينحنم قيربا ةرحف ب د
 :وديرأ يف تافشتكم عم ةقالعلاب ةنراقم ةسارد : كوروأ فزخ) 8 ص

 ءا(ه١ باو : 4 موس

 ةداه اهدي نوت وورش يفوز كم نفذ كذ يدش ءانأللا ةيوةنيم 8 ةدكنا بف

 هل رخآتم نمز نم ءانا عم طلتخي نا نكميو « ناوصلاب زيزحتلا رثأ
 انح ص نوكي نا دعاسي وهو ( زوزح نود نكلو ) لك شل سفن
 ليف يف تاعالطتسا 1545. ىفطصم يلع دمحم) اسرال نم «ايحدومن»

 ٠ 1م“ : ه رموس : ىعابضلا

 رصعلا نم دتمي هلعل ٠ ؛ مومعلا ىلع ةقيقد وا مجحلا ريغص يناوص لصن و
 ٠ تالالسلا رحف ةبقح ىلا ديبعلل قباسلا

 رجف ىلا ديبعلل ةقباسلا ةبقحلا نم ٠ ةننسم ةيناوص لجنم ةرفش س ز
 ٠ تاللالسلا

 نمز مجري « لجنملا ناعمل هل سيل وأ هل ؛ طيسب يناوص لصن تح

 رصع ىلا عجرت اهلعلو « اهلبق نيروكذملا نيلكشلا ةنمزأ ىلا اهلامعتسا

 منقار ظ



 جذامن دجوت هنأ ريغ ؛ ىلوألا رسالا رصع ىلا ترمتسا مث ديبعلا لبقام

 ه ةيمالسالاو ةناساسلا عضاوملا يف ( اهلامعتسا ديعا ) ةلوزعم

 ل تالذكاسأا رجعف 6 تع ا

 ادت فكن هحول 09" ص ٠ 6؟ زاجوطد ؟ هب رظنا ةفاحلا ةسوكعم ٌتاَقذأ كنا

 سوّؤك + ىلوألا هلذاشلا ءاهتت اد يهتنتو ةياتكلا روهلف هب ادب رصع نم

 45 ةحول هال ل 5 ص إة6؟ زاجوليد هس رظنا ٠ ةدلص ةدعاق اهل

 يتلا زوزحلا اهيفو « مظنتم ريغ صقان طورخم لكش ذختت اهعطقم ةدعاق

 اهنأ ودبيو © ضرالا حطس نم ةطقتلملا تاعومجملا يف ةداع ظحالت

 جدامف نأ نم « ىلايد هقطنم ىف ىلوالا هلالسلا لثاوأ رصع ىلع ةروصقم

 بونجلا يف أدب نوكي دق لكشلا اذه نا ىلع لدت ١4 ءاكرولا تاقبط

 ٠ ريصق كمأب كلذ لبق

 م 5 ص ١ بم زاجولبد ه بن رظنا ّ. دحأو نولي ةغوبصم تاودأ دع اح

 تاططخم اهحطس ىلع ىجذومتلا زحلاو 59 ب ه# مسج ةحول نو ب دم

 0 الو يدرولا وأ ينبلا نولي وأ همفخ ءأرمج طوطخ يف ةسمدنه

 رجفل هيزمرقلا ين اوالل لاوزلا عيرسسملا نيولتلا نيم ةسمحلا ناكما

 ٠ تاللالسلا

 ةرح ةبقر تحت ةلوبلب ةلكشم ةننسم ةفاحب ةلصتم ايقفا ةعطقم ةورع د

 ةحول ١969 زاجوليد ءب رظنا ٠ ةززحم فراخز امماد اهيف 6 ةريبك

 ٠ تاالالسلا رحف لئكاوأ ةبقح ىلع ةروصقم 6« 4١

 « ةقيض ةدعاق عم « ةمظتنم ريغ ةروصب ةعونصم ةقيمع ةيطورخم ةساط  ه

 هس ه8 6 4 ص 1985 زاجوللد هب رظا ٠ طويخب ةعطقم ةيوتسم

 لبق ىتح وأ ج ةباتكلا لوأ نمز نم أدبت ؛ * -1 ؛4ه ؛ د ؟٠ ةحول

 ٠ تالالسلا رجف ةبقح لالخ نم ايجيردت اهلحم لحب مث « كلذ

 ةيقح نم ريخالا مسقلا اهب نيمتي « رثكا تاجومت اهيف ةيطورخم سوؤك سو
 ةدد



 ءد أ ه5 ةحول 40 - 54 ص !90؟ زاجوليد ءب رظنا ٠ تالالسلا رحف

 اهني رييستلا ناك كلذلو: © ارارعسا ناتو ف« د.ىلعملا نادك

 ريغو  ايفيك نوكيي نا الا نكسيال ء.نمزلا ديدحت ضارغال هتدئاف مغر
 ٠ عطاق

 اضيا انايحاو ةززحم تاعبرم وأ تاثلثمب ةفرخزم « عطق تاودأ » بس ز

 لاكشالا نم ددعب' لثمتت يهو « ةروفحم طوطخو ةنئسم تافاحب ةفرخزم

 ١56 زاجوليد ءب رظنا ةيساحن تاودأو راهزالا رارجو « مئاوقلاك

 ٠ دعب أمق ش١ ب7 ه+ 4 مله ع لإ ؛ هكا هد ص

 زاجوليد ٠ب رظنا ءحادقأ دناسم وأ ةهكاف دناسمل ةرثطؤم ةيراخف اياظش 5

 ٠ كعب امق ة١ 4 مله ه هم ص !ةه؟

 قطامي ىف قا نارعلا عفا ريخ ىلع انرومع ةقلقم لاعتماد فاتح قوس بع
 هيه ةحول 4.09 زاجوليد ءب رظنا ٠ دناسملا نم ىطسولا ماسقالا يف

 * © أ5] ؛ هكا اذا ؛ة - ١1غ 1#

 ةلايمراب هزت نال تنم موجحلاو لاكشالا ةعونم رجحلا نم تاساط  ى

 اهتاعومجم نا رهلظت حسملا نم ةاقتسملا ةربخلا نا ريغ « نمزلا نم

 لبق وأ تالالسلا رجف  مدقأ ةنمزأ عم امومع اهتمز قباطتي ةيحطسلا

 ٠ كلذ

 : ةيدتألا ةيقحتللا 5

 نزخ رارح فانكا ىلع اهرظنم يف ةثلثمو ةقفا عالضأ ؛ ةعلضم يناوأ با

 ١٠6949 زاجوليد ءب رنا ٠ فاوح تاذ ةريبك تاساط ىلع وأ ةريبك

 : ميدقلا راتشع دبعم) ” مسق 5١؟؟ ىاردنا ءو : ١١6 ةحول ١١ه ص

 يف أدبت اهنأ رهاظلاو « ( جزبيل ”ه ةيقرشلا ةفاقثلل يناملالا دهعملا ةلجم

 ٠ ةمدقلا ةثلاثلا ةرسالا رخآ

 ةعوضوم ةقيمع زوزح ةرجفلا يفو « تارجف تاذ ةريبك تاساك ل ب

 ١+ة



 ص 9١ه؟ زاجوللد هب رظنا ٠ ءانالل ةحوامتملا زوزحلا تحت ةرشابم

 ٠ج :١١ ةحول ٠١

 5مدهانغ ةرحف نودب اهنكلو (ب)فنص هبشت يناوالةززحم ةيراخف اياظش  ج
 رزق | ةيزر اقف ناوج اان افق عروق ةنيالط ىلع ةعصاو ةروهم كارت بد

 اضا رظناو + ةيراخف رارج اباظش : ( ج ) ةظحالم ٠ !ةه؟ زاحوطد هب

 هاد ملإ+ ع "و (( هظحالم زاجوليد هب

 اهلعلو 2 ”# لصف !ة59 ىاردتا هو م, الو ب هوو م هود 665

 1 ثلاثلا تالالسلا رحف رصع ىف تأدتبا

 : اسرال نسيأو « ةثلاثلا روأ روصع سه

 ابك لوف نب رظلا« ةيقاق قودي ةعوبمجو ةئائاو تاننومت اوف ةساطدمأا

 ٠1٠١ ةحول ١١5 ص 196؟
 ١؟ه؟ زاجولبد ٠ءب رظنا ٠ ةفرخزم ةدمعا تاذ زوزح عم ةريبك رارج ب

 ٠ ا! ةحول

 ىلع دمحم رظنا ةثطاو ةيقفا عالضاو « ةروفحم زوزح عم ةيورك ةرجا ب ج
 ء جحا ب” ةحول ام ص ١5.44 ىفطصم

 فارطا ةداع اهلو « كمسلا ةقيقرو لقصلا ةديج ةينناوطسا سوروك ل د

 ٠1١١ ةحول ١١١ ص « ١965 زاجولبد ءب : رظنا ٠ ةرعقم وا ةيدومع
 ١وه؟ زاجوليد ءب رلظنا ٠ ءاضيب ناولآ هيفو ززحم رمسأ ءانا ل ه

 1١56 ٠ ب ١1؟: ةحول ١١9 80٠ ص

 زاجوليد ءب رظنا ٠ زوزحو ةريصق ةبقر اهل ةليوط هيناوطسا ةرج و
 +(ز) ١؟١ ةحول 96؟

 ةيدومع ةقيمع ةساطل لفسالا ىلا ةهجتم وا ةيقفأ ) ةيزيرفا زوزح سز
 ديداخاب فرخزت ام اريثكو +« ةريدتسم ةدعاقو ردتسم رعق اهل ةرج وأ

 + عراه مقر ١١ه 9١ه زاجؤليبد ٠ب رظنأ ٠ ةيقفأ

 :ةديفز



 ١و5 تروفكت أرف هه رظنا ء «روث ناذا هل هلال» ةينيط تاحول روص # ح

 مه 4#1١9/ قارعلا ىف يقرشلا دهعملا لمع مدقت) 7٠ 5 لاكشالا
 ١545 ىفطصم ىلع دمحم « (وغاكيش ؟ يقرشلا دهعملا تاروشنم

 ٠5١ ةحول

 ١٠١ ةحول ١١5 ص ١ةه؟ زاجوليد ٠ب رظنا ٠ لخنمل ةيراخف اياظشث ل ط

 نلئيقألا ىلع هما: نكو اها وغلا ةنيزأ ىف قت ريتا هذه لئن

 ٠ اسرأل نمز نم اياقبلا يف ظوحلم زيكرت دجوب
 رظنا سوؤؤك وأ ةريغص رارج نم طويخب ةعطقم «تافافل» بوعك ل ى

 هسمفن عونلا ةاف ل ل ل ا ل

 ٠ ميدقلا يلبابلا رصعلا ىلا رمتسب
 راطالا ىلع ثالث ةيقفأ تاجوت عم اليلق ةقيضو ةريصق ةقيقر رارج :ةانفل ت 3

 *ء ىياخلا
 ص 15059 زاجوليد ٠ب ةيوتسمو ةبولقم رطا اهل تاءاطغ وأ سورؤك # ل

 نمز نم لخد « لاقي اميف « عونلا اذهو « أ ٠١" 2 ء55 ب مقر 6

 «٠ رصعلا اذهل صاخ زيمم هنا ريغ « اليلق قيسأ

 : ميدقلا يلبابلا رصعلا ب"

 رظنا ريغص قوط اهل ةريغص ةرجل ؛« بوعك عم ةصقان ةيطورخم ةدعاق

 فراعملل يملعلا دهعملا ةلحم ( لباب نطاب ) ١ ثاحبأ 5١؟ رثور هو

 ء نييشكلا رصع ىلا عونلا اذه رمتسي ( جزبيل 40 ةيئامللا ةيقرشلا
 هب رانا ةريدتسم ةدعاقو اليلق جوامتم قنع تاذ ةريدتسم ةرج ب

 ٠ يثكلا رصعلا ىلا ىقبت « 38+ ةحول 56١؟ زاجولد

 ةربدتسمو ةريغصو ةعساو اهتاهوف رارحل ةصقان ةطورخم دعاوق ب ح

 اضيا رمتست اهلعلو ٠ 5 « ؟ : : ةحول ١4454 ىفطصم ىلع دمحم : رظنا

 +٠ يثكلا رصعلا ىلا



 .اضيا ةيشك ٠ سرح لكشب قرودل ةريمك ىلا ةطسوتم ةيطورخم ةدعاق # د

 ٠ دودخأ وأ ةيجراخ ةانق عم اليلق ةجوامتم ةرج راطا  ه

 ةرودم وأ ةيناوطسا نزخ رارحل ةبولقم تافاح تاذ وأ هلوتفم رطأ از

 عونلا اذهو ه راطالا تحت ةددعتم ةيجراخ ديداخا اهلو ع ادج ةريبكو

 شور ٠و + نمزلا سفت ىلا اهلك عجرتال اهلعل ةعونم ةصاخ لاكشا هل

 ٠ عباسلا لصفلا
 | : يسشكلا رصعلا باب

 مم ةحول 944١ه رقاب هط : رظنا ٠ ةبلص ةريدتسم ةدعاق هل ليوط ساف أ

 «قارعلا» ةلجم #4 144+ فوقرقع يف ةيقارعلا ةموكحلا تايرفح)

 ةحول 198 رزيابس ءآ ءى عه 47 ١555 شور ٠و ٠ صاخ قحلم)

 رللاه ءآ « ( ايفلداليف + ١ دلجم هروج هبت يف تايرفح) +١07 مقر 7

 ٠ ( روشا نم روبق ) ”ج 5

 رمتست أاهلعل ءجج © مءامه9 ءزح !١ةكك رثور ءو م (جربن وش تيس نيلرب

 ٠ ةثدحلا ةيلبابلا روصعلا ىلا
 : ةطيسولا ةيلبابلا روصعلا -8

 نيهو 6 لقسنألا نلا ةيحتم ىآ ةنولقب ةيرقسيجم تاناك ايل كانستاط أ
 وا ةفاحلا جراخ نم ةيرق ةيراقتم ديداخا ةدع عم بلاغلا يف

 ترشن يتلا ريراقتلا نم الا اهيزوبام ديدحت نكميال هنا ظحال ٠ فتكلا
 رودصتلا ىلا عييت لا لاكمإلا قع اهرب ناوني ةيلات رويصف نع
 ةحول ١9.54! زنمل ص رظنا ه حضاو امثاد نوكي ال دق ؛ ةثدحلا ةيلبالا

 ٠ لأ  طأآ :٠ وأ 11 نم ةرخآتم ةيروشا تايراخف) ١ مم

 لصفيو ٠ ةلوتفم تافاحو « اليلق ةرعقم وأ ةيدومع قانعا تاذ رارح ل ب

 رشور ءو رظنأ ٠ زكرملا ةدحوم ديداخأ ةدع وأ دودخا مسجلا نع قنعلا

 ,ه : 8م ةحول 1904 * ج 5١ه. رللاه ءأء امال : 7“ جا لوك+

 8 : ٠75.5
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 . ثيدحلا يلبابلا رصعلا 4

 لقأ ) ىا ةرعقم ةبقر عم باوجلا ةصطانم ةقيبع تاساط لا

 راطالا .٠ فتكلا وأ يلصالا لكشلا ولعت ةيدومع ( ًاعويش

 اهيف جذامن ةدع هنمو « ايوتسم وا اريدتسم نوك دق

 دنع اكمس دادزي مث « ةرضخلا وأ ضايبلا ىلا لايم قبقر جيجزت

 : محللا لق يف تاصوحف ) م ةحول « ١456 رفس داّؤف ٠ ةفاحلا

 ةعيطلا) لباب 1١١ ثاحبا ؤاذ؟ه يودلوكه ( 7 ل !١ه6:8ه رموس

 ١9| مقر ؛ 0٠ه ب !5؟4 كاليونيج ىد ءه جزبيل ( ةحقنم ةعبارلا

 «نادلحم ٠ شيك يف ةيلوأ ةيراثآ ثاحبأ : رمحالا نم ةيسنرف قاروأ

 ظ ٠ سيراب

 ه ج4 للا *أ را + ةكيمس ةلوتفم تافاح عم ةريدتسم تاساط # ب

 ء 4-5 : 07 ةحول 96١غ زنيل 1-8 ٠

نرا ةققر عرق اهبومأ تاو دوو ند ييسر ديوب بح
 اه

 ظ ةرضخلا ىلا لئام ضيبا

ملارهاظلاوهليلاكةلوتفمتافاحو اليلق رمقم واىدومم ىنع اهل راج 0
 ةزيم

 هذهو « ةبقرلا نع مسجلا لصفم طخ يف ةضفخنم ةداح ةفاح دوجو يه

 ىلع ةيثرفلا ةنمزالا ىلا ةفيفطلا تافالتخالا ضعب عم « ىقبت ةفصلا

 اج ١955 رللاه ءأ رظنا ه ىرخأ ريياعمب اهزيبمت نكم داومو لاكشا

 ع ممر ٠ مب ةحول اة نامشرح هر« ءزج 55١ه ىودلوك

 د ا اعلا يطلب ب ووسأا ويد ,ناضايأم

 : 5 لكش اةه9 مولظم قراط ( سيراب © ”5 نارا يف ةيراثألا

 94(٠ 488:18 رموس [ةيبرعلاب ] راثلا ويا لت يف تابرفحلا)

 : ةينيمخألا روصعلا

 ( 1١ لكتش رظا) ماجحالاو لاكشالا ةنياتم « ةيلادم ماتخا 1
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 ةقيمع قراود فاتكأ وأ قانعأ ىلع ةيقفا فوفص ةداع ىهو

 لكو ٠ ةينحنم وأ ةحطلفم وأ ةريدتسم بفاوجح تاذ تاساط وأ

 ةمصي نم تنوكت ةدقع وأ يبناج عفترم ىلع هتمصب تعضو متخ
 رصعلا لاوط ةفصلا هذه رمتستو « يلخادلا حطسلا ىلع ةقيمع عبصأ
 يئرغلا راخفلا ( ه١ ص 5١*م نزواهجتتا هر رظنا ه يقولسلا

 ( بوب +و ءأ ةرشن ) «يسرافلا نفلل ضرع» باتك يف + يناساسلاو

 ٠ 191 : 26 ءزج ا١و؟5 شور ؛ كرويوين ١-8٠6٠

 ةيدومع لخن ةقرو ةعبط رهظ. متخ هيف نكلو « هالعا روكذملا لثم بل ب
 ةحول) ١508 سقوا ٠ل ٠ نيج و ستوا ديفاد رظنا ١5( ١ لكش رظنا)

 ةلجم ٠ ىتسنلهلا ناطيتسالا : 1١969 دورمن ( 1 ١" 4 55:1١
 35 ٠ هال دا5١ :؟٠ قارعلا

 لكش ٠*1 نروبناف هد ٠ى رظنأ ٠ هيطتمي سراف راصحل روص م ج

 ١١ ةيقرشلا ليب ةلسلس : روشاو لباب نم ةريغص ةينيط ليثامت ) 5
 قسست ليتامتلا هذه ه٠ هد ا عب 3 ىودلوك 6 ) نفاهوين

 ٠ ىنيماخالا رصعلا اليلق ولتتوا

 «ءادح ةققر قراود وأ ةقمع تاساط د + ضببلا ةرققك ةيعوأ هع

 .ةرفصلا وأ ةرضخلا وأ يدامرلاىلا ةلئام ناولأب ةيلطم «ناقتاب ةلوقصمو
 راخف) ايا م1818 ا لاكشالا !١ة*ع زاومسد ه س ا رظنأ

 ةلسلسلا : ناغيشيم ةعماج تاسارد (ةلجد ىلع ةيقولس نم يثرف
 دعبامف 518ص ١484 نوسوار س هف ؛ (ربرازآ 7 دلجم ةيناسنألا
 ةلجم : ةراتخم جذدامن نع ةينقت تاظحالم : دورمن نم رصق تاودأ)

 « 4 : ؟؛ ةحول ١908 ستوأو سقتوأ 4 ( 7س ١١8 ص ١١ قارعلا
 ةثيدحلا ةيلبابلا روصعلا يف تأدب تاودالا هذه نا حضاولا نم ١١

 ٠ يئثرفلا رصعلا لئاوأ ىلا ترمتساو

 دك



 طتسو لوح ةيقفأ رثك وأ ةفاح عم اليلق ةرعقم وأ ةيدومع رارج قانعأ ب هه

 « ةثيدحلا ةيلبابلا روصعلا يف تأدب اهنا لمتحملا نم ٠ جراخلا ىلعأ وأ
 ىو هراس هف رظنا ين رفلاو يقولسلا نيرصعلا يف ترمتسا اهلعلو

 تارغلا ضارأ يف ةبراثا ةلحر) " 4! ؟ مسق ؛ دلجم 1١95٠ دليفزره

 ٠ ا/ا” ج ١555 شور هو ١905 ٠ رالاه ءاء( ةلجدو

 ةينحتم وأ ةريدتسم تافاح اهفارطأ يف عنصلا ةنقتم ةقيقر تاساط و

 6*١ زاوغسد سون « "١9 ؛ ه : ع لاكشأ !ةهو مولظم قراط : رظنا

 5١55 ٠ 6 15 14 : 5 لكش ٠ 9١1ه ستوأو سقوأ « 4 لكش

 مغر « ةيثرفو ةيقولس يه ةروشنملا جذامنلا نا حضاولا نم نا ظحال

 انايحأ دجوت اهناو « ةينيمخالا تاودالاب اطامترا رثكأ ودتت انجذامن نا

 ٠ ةيثرف وأ ةيقولس فانصا اهيف سيل يتلا عضاوملا يف

 فاتكالا ةحعبنم « قيقرو ين نيط نم سوٌوك وأ رعقلا ةريدتسم تاساط مج

 : ب ةحول 1964 زنيل ءج رظنا ٠ ةيلاع ةجوامتم تافاح امل اليلق

 + ة ع5 : "خل هةدلدساب

 واع نديبت دق انج كيس ةافاذبو ةنرفاز كتاوت ورك ةئاؤقأ لل
 ٠ م0507 ص ١1964 نامشرج ءر رظنا ٠ ىلوالا ةيندعملا جذامنلا اهنا

 ؛ ةددعتم ةيجراخ ةيقفا ديداخاو ةحطسم تافاح عم ةكيمس رارج قانعا  ى

 هلي وط ةدم ترمتسا ديلاقل ىلوالا جدامنلا يهو « ةدروتسم اهلعل

 ٠ ةيلزنم تاودأ ىلع

 ةيقارعلا ىرقلا ىدحأ نم اهل لاثمأب انركدت بوبحلا روشق ةلازال يناوص 5

 ىمسقو « هيث رفلاو ةينيمخألا روصعلا ىف ةريصق ةدمل رركتت ىهو ءىلوالا

 رطل اضماغ لا 7 ساده حالا ريغ 4« محف دقاوم» وأ «نواه» انايحا

 ١و4 ندراه هاب هد ؛ ٠" ةحول 55 # 5 ص « !ةه4 نامشرج هر

 عاب



 ةلجم فزخلا : تايثوغربلاو شيك يف ةبراثآ تايرفح) ؟ : * لكش
 ٠ "66 لكش ١ هين 000 هس هن ؛ ( "6 154:1١ قارعلا

 : ةيثرفلاو ةيقواسلا روصعلا 1
 طمت وأ نائسالا ةيراشنم جذامن ىلع ةشوقنم طوطخلا ةضيرع ةفرخز ب أ

 راخفلا) ١ ةحول ١410 نيلآ رظنأ ءقيقر يثرف رضخأ ججزم تحن يطبرش
 س +ن :( ندنل « نارباو « ريصمو ؛ قارعلا : لوالا يمالسألا

 ؛ 45 ج هم نزنيل هه او ساردنأو ؛ ١ لكش * ةحول ١56 زاوفيسد
 ١ تم ندزواهحتت ا ءر ه ( جزبيل ه هاب يثرابلا دهعلا يف روشا) 1

 يف رهظت ال ةفصلا هذه نا حضاولا نمو ؛ 1855 لكش 6م ١615لكش

 5 1 + ؛ةحول ١١08 ستوأو سنوأ رظنا ؛ةيثرفلا تاقبطلاي و الا روشا

 نإ عاقلا يف ةيتابن فراخزو ةثلثم تامالع عم ةشوقنم داما اا
 فراخز عم ةطلتخم م ومعلا ثيح نم ىهو « ةيثرف ءارضخ تاججزم

 ع .ضاضلا هو ةروكذملا عجارملا رظنا ؛ ةيسدنه

 ةأطعم ا وو وأ ةدرفم موربملا ل و ضياقم ب

 2ءأ 5١9 لكش ١ ماو*م نزواهجنتبا رظنا ٠ ءارضخ ةهيثرف تاججزمب

 ىاردنتا ؛ ؟ لكش ٠ صنلا 5١م4 زاوقيسد « ب 18١ لكش م6 ب

 ٠ 45 ج ا١و** نزتيلو

 راش دفنا + ةليسب ةلام سنا شرفا ملف ريم ةطلرألب ةقاقو ةسالط ن

 دل لا جيجرتلا دقتعي عونلا اذه نا ريغ « 1 1 فنصل

 ٠ هلبق يذلا فنصلل يتلا ةيروتنكلا

 راطا وأ ةميقتسم ةروصب ةجومتم ٍباوج اهل ةحطلفم ةساك وأ نحص ب ه

 ةاقاع نبق تاويعتا عمده ةلطيعم نإ لقبالا ىلا ةيولقم تاحوم تان
 ١و6 زاوفييد ؛ 1١ : 4 لكش ١569 مولظم قراط رظنا ٠ ةرضخلا ىلا

 ٠ !954 لكش
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 تاجيجزت عم « ةيدومع ةرج ةبقرو ؛ جراخلا ىلا ةحطلفم ةجودزم ةفاح 2

 ٠ ةيثرف ءارضخ
 راطالا حطس ىلع ةحضاو تاونق عم ةرجل ةكيمس ةفاح ةيدومع ةبقر از

 امهبفو جودرملا ليحلاك ىرعي ةداع ةدوزم رارجلاو « يجراخلاو ىلعالا

 ب 61 ةجولا اونو ىظ 6 ةقرلا ىلع ةيضونع رورزج خاعومستب

 ٠ #18 لكش

 وا ىلح يف ةعيفر طشم نانسا راثآ نم ةداع نوكتت « ةطقرم شوقن ب ع

فلخ يف يتلاك ةيوتسم رارج فاتكا ىلع ةعطاقتم لاكشا
 ريثك يفو ز 

 تمص اهلعل ةريدتسم راشاب طشملا نانسا راثآ ضوعت تاالاحلا نم

 ء ز فنص يف ةروكذملا عجارملا رظنا ٠ بصقب وا ءافرج ريط ماظعب

 ٠ اضيا ةدوجوم نوكت دق طشملا راثا نع ةجتانلا ةءوتلملا فراخزلاو

 ٠ 4 24 50 4 #5 ؛ 5١ ةحول ١948 ستواو سقتوأ رظنا

 « لخادلا وحن اكمس دادزن' ةفاج عم لخادلا وحن حتفنب لاع ةرج قنع ب

 ىلعو هلك ءاعولا لخاد ىلع زيمم لكشب قبطم يئرفلا رضخالا جيجزتلاو

 مسجلا رهاظ نم برقي ام ىلا اضيا انايحا دتمي وهو « ةيجراخلا ةبقرلا
 ٠ يوركلا

 جراخلا نم ةفاحلا تحت ةبراقتم ديداخا عم قنعلا ةميدع ةيورك ةرح - ى

 ىلا لئام نيط نم يهو « لكشلا ةيلاله طوطخ انايحا ةتبثم اهفتك ىلعو

 ٠ ءادوس لامري جلاعم ةرمحلا

 عونلا نع فلتخت « ةددعتم ةيجراخ تازيزحت' اهيف ةعيرم ةرح تافاح # ك

 نم ربكأ ددع اهيفو ةكيمس تافاح دوجو مدعب ط يف روكذملا

 هلعلو ه ؤ١7 لكش !ة##و زاوفسد رظنا ه ةمظتنملا ريغ شودخلا

 ء ىئاساسلا رضعلا لاوط رمكسي



 ٠ ةيثرف ءارضخ تاحجزم # ل

 اهلعلو ؛ كمسلا ةمظتنم ريغو ةعونم لاكشا تاذ ةيوتسم تافاح ل م

 امهدعاوق عطق ماظنتا مدع نأ نم مغرلاب « ًاسورؤك لمعتست اضيا تناك

 :نزخلل ةريبك رارج عم اهلامعتسا وه اهنم لوالا ضرعلا نا ىلع لدي دق

 روصعلا نم لك يف رمتسا يناوالا نم عونلا اذه نا حضاولا نمو
 ندراه : ؟ه  ؟٠ لاكشالا :١ زاوفمد رظنا ٠ ةيناساسلاو ةيثرفلا

 ءال4 5 1:1 لكش ١54

 : يناساسلا رصعلا 5

 ةئيه ىلع ةدعاقو « قيقر حتاف قرزأ ججزم عم ةحطلفم ةساط وأ سأك  آ

 ٠ ةيلخادلا ةهجلا وحن اليلق ةيوطشمو « ةايحا ةزرخم ةفاحلا ٠ ريطلا
 ه5 645 :ب ؟ لكش ١564 ندراه رظنا

 ةمزحأ اهيفو ؛ ةريبك ةطيسب رارج ماسجأ ىلع ةيناساس ماتخا تامصب س ب
 روص وأ ةيسدنه لاكشأ وا راهزال ةعساو ةرييك تامصب نم ةيقفأ

 لكش رظنا ) لكستلا ةيرئاد وأ ةثلثم ةقطنم ىف ًامومع ةموسرم تاناويح

 نيلري ” ارماس فزخ) م مسق 1١ + ص ١550 ةدس ف رظنا( ٠١

 ءأ ارك : , ٠ء ام نزواهجنتا

 لكش رظنأ ) ءايناساس «ًايكلم ًازمر» لثمي هنكلو « هسفن هالعا روكذملا  ج

 (٠

 جودزم وأ درفنم اك زمر لثمت شوقتنلا نا ذلا ت”ةسق هالعا نوكذملا تن

 ء ( 1١ لكش رظنا ) آجودزم وا « اعومجم » ًازمر
 تاساط وأ شوقنلا نم ةيلاخ ًادج ةريبك رارجل ةئطاو ةريدتسم دعاوق ب ه

 لاصتا دنع يجراخلا حطسلا ىلع ةدعابتم ةرئاغ عباصأ تامصيب زيمثت

 ٠ ءانالاو ةدعاقلا
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رلا ىلع تازيزحتب شنق عم ةلوقصم ريغ ةعساو رارح و
 ىلفهسلا ةبق

 ريغ دج ةعساو ةساطل ةطيسب ةفاحب لصتم عنصلا جف ىلاله ضبقم بز

 ٠ ةلوقصم

نقتم ةعساو ةرج فتكب ةلصتم + فرح لكشب ةورع  ح
 ةبقر عم عنصلا ة

 ءنيتهجلا ىلع تافسخ ةلماك ريغ ةروصب امئاد ةورعلا قرخو ٠ ةضفخنم

 نم عونلا اذهل الا لمعتس ال ءانالاو ٠ اليلق ةحطلفم ةداع ةتشم وهو

 تابيبح راثآ هيفو « لوقصمو « ةرمحلا ىلا لام يدامر نول وذ « ءاعولا

 ٠ ةريبك ءاضس

 . ًايلك ةاطغم ةيجراخلاو ةيلخادلا ةفاحلا « ةريبك ةساطل ةكسمس ةفاح لو

 * قرزأ قيقر ججزمب

.اهيفو اهلخاد نم عنصلا ةمدنهم ريغ ةحطلغم ةكيمس ةساط ةدعاق هدف
 شودخ 

 اهلخاد نم ةيلطم « لبحلاك ةضفخنم ةقلح اهل ةدعاق ٠ ةحضاو ةيملول

 راقلاب بلاغلا يف ةيلطم 6« ةليطتسم و ةريبك نزخ ةرحل ةيذشم ةدعاق  ك

 «يناساسلا رصعلا لاوط لظ لكشلا اذه نأ حضاولا نمو . لخادلا نم

 ةرثاد ٠ ةيقارعلا ةموكحلا : رظنا ٠ ارماس يف ةيمك هنم تدجو هنا امك

 ب 195 ارماس ىف تايرفح) 54 4 *0 « ١4 + ٠؟ ةحول ١94٠ راثالا

 ٠ دادعب ”و

 الو لارغالا نبع ىلا نعوم ةقئاسلاك فرك ةيحنا هل وقم ةقانص دن
 ردصملا رظنا ٠ لقالا ىلع يئرفلا رصعلا ذنم أدبت اهنال ضماغ ينمز

 كح



 ٠ و5968 لكش :١9 زاوفسد « قباسلا

 : ُي قبست اهنا حضاو ٠ لقصلا نقتم ا ساس
 ٠ ه5 مسق 19** نزنلو ىاردنا رظنا ٠ ادمأ هدعب

 : لوالا يمالسالا رصعلا

 لئام اهنول تاحجزمب اهجراخ ىطغم ةقيقر ىناوأو ةريبك ةفرخزم رارج أ

 ةضيرع زوزح : ةسيئر شوقن ةثالث نم نوكتت فراخزلا ٠ ةرضخلا ىلا
 فراخز نوكت ةجومتم طاقن طوطخو « ةمدقتم ةجوم » لكش يف
 لوط ىلع ةقماغ تازيكرت انوكم "كثمشسلا مظتنم ريغ جيجزتلاو « ةيتابن
 ٠ فل ةيلمعب تعنص ىيناوالا هذه نا ىلع لدب امم ةبراقتم ةيقفا ديداخأ

 ١94107 نيل رظا ٠ رخآتملا يناساسلا رصعلا يف لخدا عونلا اذه لعلو

 ٠ 5 ج 1١958 هرسو #١1 ج ؛ دلجم 195٠ دليفزرهو هرس ؛ * هحول

 ةئطاو ةيدومع ةبقر نم نوكتت «قباسلا عونلا نم تافاحل ةيراخف اياظش س ب
 لاله لكشب ةورع اهيفو « ةيوتسم اههاوفا تافاحو ةريثك ديداخأ اهبف

 نيل .أ رظنا رضخم نولب ةججزم ٠ ةبقرلا دنع نم مسجلاب ايدومع ةلصتم
 هرس +ف م ١ حج و لحم ١.8٠ دليفزره أ و هرس ف ؛” هحول 5

10008 

 اليلق ةريدتسم ريا نت ريغ قرزا جالز اهيلط رئاقر ةيطاش باك مج

 ٠ف رظنا ٠ لخادلا ىف ءاضيب ةججزم ةيفلخ هلباقت ًايعاعش اطمن نوكب
 «١:1 .٠ ثاحبا ١5505 ٠ هرس

 ءارضخ ةليوط تاجيجزت جنات تادروتسمل اديلقن جالزلاهيلع رثانتي ءاعو سد
 وهو ٠ لقصلا دمج رمحم ءاعو ىلع ءاضيب ةفاح قوف ءارفصو ءارضخ د'

 ةساط اعوش تاودالا لاكستا رثكاو ٠ ةهعاعش ًاطامنأ امومع نوكد
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 ىمالسالا راخفلل ليلد ) 1١ لكش ١985 نسبوه ءل ءر رظنا ٠ ةحطلفم

 ةموكحلا ؛ 4 : 70 ج ١550 هرس ءف « ندنل ٠ طسوالا قرشلا ىف

 ةدلجم 198 بوب ءو ءا 54 5١ ةحول 194٠ راثالا ةرئاد : ةقارعلا

 ١45 : ؟ (ةيمالسالا روصعلا يف فزخلا نونف) هال٠ « ب هده ةحول
 ( يسراملا نفلل حسم) باتك يف 2١١ ههه ةحول ه «اودججب

 ٠ بال ةحول 19141 نيل ءا © بوب ٠و ءا ةهعبط ىلع فرشأ

 ةعطقب تقصلا ةطيسب ةينيط فراخز عم نكلو « هالعا ركذ ام هش مه

 ةنقتملا طامنالا ٠ لاحتراب تمسر تايلنحنم شوقن ٠ جيجزتلا تحت

 نيل ءأ رظنا ٠ طوطخلا ةفاثك عيونتل ةلواحم اهيف سيلو « ةردان بيترتلا

 .٠ هك96 أ ه58 ةحول ه دلحم 198 بوب هو ءا+© ب“ ةحول ١ ة.غب

 . مله مث(«, ملا ء ال5 ةحول ١91٠ راثالا ةرثاد : ةيقارعلا ةموكحلا

 ىكيسالكلا تيفارحلا نف نع هزييمت امئاد نكس ال طمنلا اذه نا

 1 ٠ نمزلا يف هعم لخادتن هلعلو (أ1 ١4 عون )

 ةممصم ةيلك ضيبأ جالز اهولعي ةريدتسم وأ ةحطلغم ءارفص تاساط # و

 ءةرضخلا ىلا لئاملا رفصالا ىنيلا جيجزتلا اهيف دلقت ةروصب رهظ, ام ىلع
 ةنراخف اناظش ) اهلاثما نم دروتساام نأش ىهو

 انايحا يناوالا هذه ىفو « (ةريبكلا عقاوملا ىف اهدوجو ادج ردني

 ب #5 ج ١9568 هرس رظنا ةرئاغ طوطخ وا ةحضاو ةيدومع عالضا

 بوب ٠١5  ة تاحول 94٠ راثالا ةرئاد : ةقارعلا ةموكحلا « ؟ه

 رصع لاوط لقالا ىلع ىقب عونلا اذهو ؛ أ ه8 ةحول ه دلجم +١5
 اما

 ىرعو ةحطسم ةلوتفم تافاحو ةيقفا تاهيوشن عم لاع قنع تاذ رارج از
 ٠ حتاف قرزأ ججزم تحن

 عا



 تيفارح طامنأ يف ةدقعمو ةقيقد زور ح اهيف ةحطلقم تاساط أ

 ةيتابن تاسبيترتو دورو لمشتو « فافش ججزم تحت ةيكيسالك
 جتبج زن تاينقت م ًانامحا عمجت و 1 تاياتكلا هيت شوعمنو تاناوصحو

 داتا يلخادلا تنفارح طامنأ ىلع موقد اهيف ديك اتلا نكلو 6 مدقأ

 ايلك نوكتت عقبلا ٠ ىلجا ةروصب اهرهظ, اميك اضيبا انايحا

 نسم سسلو ءا هيلا وأ ءارضخلا طقنلا نم قطانم نام اسرقت

 ءالء اس 1ك ع اذه 2هلذل ج احكم هرس رظنا ٠ ةيعشتم ةللوط ةطرشأ

 اس م16 85 4 مهء اس الب تاحول 194.٠ راثألا ةرئاد : ةقارعلا ةموكحلا

 + ىلكب

 : قيقرو فافشو ةرضخلا ىلا لام رفصا ججزمي ةيلطم « ةعونم لاكشأ

 2؟ مقر ؟ ةحول 195 نسيوه «ءل هر أ ه ؛ ؛ ةحول ١9417 نيل ها رظنا

 ةسوس نم ىمالسالا فزخلا) ١ : 17 ةحول ١998 نلش وك هر ؛ه

 : ةيقارعلا ةموكحلا ؛ ( ١9 ثناربا ىف ةثعب تاركذم : رفوللا فحتم ىف

 ٠ اة مك تاحول ١9:4٠ راثألا ةرئاد

 ادهو ؛ءاقرز داروأ مسرإ شوهنم يصاصر ضيبأ نولي يوناو قيقر راخف حج

 لكش 09*١9 نسبوه +ل ءر رظنا ٠ ةطقرم ةفاح يف انايحا رشتني عونلا
 ه دلجم #١5 بوب ١8 ج ١455 هرس (؛ م١ ةحول ا!ةيئاب نيل هأ ؛ ٠

 *ء ال6  هالإ ةحول

 ه دلجم ١98 بوب ه8 ب ةه؟ ةحول ١44٠ راثألا ةرئاد : ةيقارعلا
 5 >5 ةحول
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 بناوجو يف وسسم رعقو شه يدامر يلمر رجح نم (؟) خبط يناوأ مس بق

 رام اهيف عيشتو ٠ طسولا يف وأ ةفاحلا يف ةيقفا شوفتو « ةيدومع
 ٠ ةيولسم ةمس اهيلع غبسي امم « ةيزاوتمو ةقيض تاودأ

 تاذ ةداع ةركألا هذهو « ةريغص رارح ضياقم ةمق دنع ةريغص ةركأ ب؟او

 لصأ اهرابتعا نكمي هلعلو « ابيرقت يناوطسا وأ يطورخم لكش

 ء(ب٠١ عون ) لكشلا سفن ذخنتو دعب اميف رهظت تذخا يتلا «مثامعلا»
 رظنا ٠ اهيلي امل ةرصاعم ام دح ىلا نوكت نا اضيا لمتحب اهنا ريغ

 ٠ د ؛« ج ءأآ هو ةحول ه دلحم 1١978 بوب

 ىنبو قماغ دحاو نولب تاحجزم اهل ةمعانو ةريبك تاساطو نوحص ساز

 نا لمتحملا نمو ه يجراخلا راطالاو يلخادلا حطسلا يطغي يجسفنب

 ٠ ارماس دعب ام ةرتف ىلا رمتسي عونلا اذه

 ٠ رخآتلا يسابعلا رصعلا ماو

 ضيبأ حطس ىلع ءادوس تاباتكو ةيسدنه لاكشأ عم ةحطلغم تاساط أ

 4١ ص 1540 رفس داؤف رظنا ٠ فافش هبش قرزأ ججزم تحت حئتاف وأ

 نيل « (ةرهاقلا ٠ تايرفحلل سداسلا مسوملا : طساو) 59 « ١5 لكش

 ٠ هإ هم تاحول !ةيئاب

 ةعونم لاكشا اهيفو ٠ راخفلا نم ةريبك رارج تاورع ىلع ةشوقنم يئامع ب
 ١5١( ٠ لكش رظنا) اليلق فلتخت

 تحت ةحطلفم ةقيقر تاساط ىلع ةروفحم ةّئدر تيفارج ميماصت ل

 « رمحم ينب وأ رضخأ نول تاذ ةقرفتم ةريبك تاخطل عم فافش ججزم
 لوط ىلع ةرشتنم ضرعلا ىف اماظنتا لقآو ضرعأ ةززحملا طوطخلاو

 : ةيكيسالعلا تيقازعلا كالايه. ىف: ةيلع ىح امم رثكا ةروضب اهقافاح
 تاودالاهذهو ءععشتلا ىلا ليمتو اماظنتا لقأ تاجيجزتلاو شوقنلاو
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 نوكت: نا ىلا ليي + ىرخالا ةرضاعملا ةححالا تاشاطلا نآغ اهناخ

 فرعي ال دق عونلا اذهو ؛ نوللا ةرغصم ةجسنلا ةمظتنم ريغ « ءاسلم

 ٠ دودحم ميلقا يف الا

 وأ ؛ رك صم ىنب جميجزتا تحن ( ءىدرلا » تيفارحلا نف ةيبنقت سفن ل د

 كوكشته ٠ف ٠ى ؛ ١١ لكش +١58 نسوه +ل هو ٠ قرزأ وأ رضخأ

 رشع عبارلا نرقلا ىلا عساتلا نرقلا نم يمالسا فزخ) مم لكش 964

 ء«ندنل ت5 * اسمن

 لخادلا نم ًايلك ىطغم « لوقصم معأت اهمسح نوحص وأ ةريبك تاساط 56

 دعاوق » يجراخلا ةفاحلا ىلا ًاناحآ دتمس كلف يىزو ريف يصاصر مر

 ةحضاو لاكشأ ًاناحا اهلو © ةيوتسم وأ ةريدتسم تافاحو ه ةئطاو ةيقلح

 هجردلاب نوكنت يهو « آمومع ةيورك رارج فاتكا ىلع ماتخا تامصب و
 ةيرثاد ةحسف ىف ةعوضومو « ًافورعم ًائيش لثمتال لاكشا نم ىلوالا

 طمف ىلع ةيعاعش لاكشا ,موجن ءطقن و طوطخ «ةعطاقتم طوطخ «ةريعص

 مظعم يف ةيمالسالا ف راخزلاو ؛ (1؟لكش رظنا) خلا «.تالجعلا كالسا
 ةنمزالا ىلا دوعت يتلا فراخزلا نم حوضوب اهزييمت نكمي تالاحلا

 ةيمالسالا اهبيلاسأ ميسقت رضاحلا تقولا يف نكميال هنا ريغ ؛ ةيناساسلا

 ةنمزأ نم اهنم ةروشتملا ةلثمالا حوارتت ٠ ةيئزج ماسقأ ىلا ةيناخلبالاو
 نم ن"وك فلولا نا مغر « يناخليالا رصعلا ىلا لوالا يسابعلا رصعلا

 مومعلا ثيح نم حبصأ ماتخالا لامعتسا نأب ًاعابطنا هحسم لالخ

 : رظنا ٠ ةيناخليالاو ةرخآتملا ةيسابعلا روصعلا يف حضاو لكشب معأ
 رفس دارتف , ”* ب ١ ةحول +١94 راثآلا ةرئاد : ةيقارعلا ةموكحلا

 ٠اس  ل 1: 15 لكش 6

 دا



 : رظنا ه هداعتم تارركك ةشوقنم ءاسلم هقشر رارج باقرو تافاح | زر

 داّؤوف 4 عه 9# ع ىسو ةحول ١5.4٠ راثآلا ةرئاد 6 ةيقارعلا ةموكحلا

 قبسأ تقو يف أدبت هذهو ؛ 4 ء مل ع8 : 14 لكش 1940 رفس

ه نكلو « رخآتملا يسابعلا رصعلا دعب ام ىلا رمتستو
 لقالا ىلع عونلا اذ

 تقولا كلذ يف هتيبعش ةورذ غلب هنأ ودب
 ٠

ىلع دوسأ نولي ةموسرم لاكشأ _ ؟
 رثك او + ضيبأ ججزم تحت ءاضيب عطق 

 اهيف ةدئاسلا شوقنلاو ٠ ةحطلفم تاساط ىه اعوببت ةيعوالا لاكشأ

ةبترم ةيسدنهو ةيباتك لاكشأ ىه
عاقلا يفو لخادلا ىلع تاعومجس 

 ٠ةد

أ اهيف ةحطلغم هقيقر تاساط ل نى
 اريك و 2 اخو يمماو ءاقرز ةططخم لاكش

م تحت سرفلا ةودح لكشب فراخز ىلع يوتحت ام
 هفول قيقر ججز

 لكس 1546 رفس داؤف رظنأ ٠ ععشتلا ىلا :ليمب ام اريثك « قروم ضسأ

 * ةاك : 9و

 لثام ضيبأ ىصاصر جيججزم عم ءاسلمو ةرددتسم و ةريبك تثاساط ب. حج

 طقرتلا وأ طيطختل لا رهلظم هل يدامرلا ىلا
 ٠

لخاد نم ةفرخزم ةريبك تاساط د
أ ءادوس وأ ةجرعتم لاكشأب اه

 ؛ ةحتاف و

 ةيلحم تاقدآ هذه نا رفس داق قىريو ؟٠ ضيبأ وأ قولا مر تحت

يد ةقطنم جراخ قارعلا ىف ناكم يأ ىف دجوتال
 ٠ ىلفسلا ىلا

اط لخاد يف يزوريف قرزأ يصاصر ججزم # ه
 جراخ وأ ةريغص تاس

 هب لصنتت يذلا لصفملاو ؛ ةضيرع تاورع اهل قيرابأ وأ ةريغص رارج

 دجوت' هلا كلذ ىلا فاضي ؛ عباصالاب ىوسم هنأب زيمتت مسحلاب ةورعلا

 لكش 19465 رفس داٌؤف رظأ ٠ ججزملا تحت ةلحض ةضررع لاكشأ نايحأ

 ٠ "5 لكش !ةه+ كوكشته ؛ ٠١4 « ؟.
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 ١ نييناشليالا تعب أم رصع سأأل

 ءاقرز رئاود نم نوكتت « ءاضيب ةقيقر تاساط ىلع نييزت فراخز ٌآ

 لكش 1440 رفس داؤف : رظنا ضايبلا ىلا لئام صاصر ججزم تحت
 هدأ : 16

 دوسأ نول تاذ تاساكل ةيلخادلا ةدعاقلا حطس ىلع ةيعاعش لاكشأ ل ب
 4٠١ه رفس دارؤف رظنأ» ضايبلا ىلا لثام صاصر ججزم تحت 3قَدؤأَف
 هاوم ٠*: لكش

 اميرو) قرزالاو دوسالاب ةنقتم فراخز عم ةيوتسم تافاح تاذ نوحص  ج
 قسانتمو فافش يصاصر ججزم تحن ضيبأ طبرش ىلع (ًاضيأ رضخالاب
 .ه هه : ٠> لكش 94١ه رفس داؤف : رظنا ٠ عيزوتلا

 ةيلطم ىهو + ةميقتسم ياوج اهل ًادج ةريبك تاساطل ةكيمس تافاح س د

 ىلا لصيف ةفاحلا قوف نم ”رطقيو لخادلا نم رضخأ وأ قرزأ ججزمب
 تالاح ةدع ىف ةفرخزم ءاعولا ةفاحل ةيجراخلا ةفاحلا : اضيآ جراخلا
 ١ ةدعاشم تانئسمب

 ٠# ءادوس ةرييك ةيلمر تابحب ةجوزمم رارج وأ ةئيدر ةيدرو خيبط رودق كن ات

 : نتافسالام

 نم ةلقتسم ةروصب فلؤملا هب ماق قوباطلا مجحلل ىلاثلا 1(
 لالخ ىفطصم ىلع دمحم هب ماق اممو « حطسلا هعالطتسا لالخ تاظحالم
 . ةرطنقلاو ةكامس يف تاب رفجلا

 مجحلل يبيرقتلا ىدملا ةرتفلأ

 عبرم رتمتلس 015# مالسالا ردص
 مدرع نديحتيم بق 68 أآرماس باهض
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 ( ج ) قحلفا

 ىلايد ميلقأ يف ةيراثآلا عضاولا لحس
ضاوملا ماقرأل اهاكو ةثألا هلودجلا فعن"

باتكلا يف أهركذ درب يتلا ع
 

 مجاأرم تدمتعا يتلا طفئارخلاو لاعشالا يف رهظت يتلا وأ

 راشملا ةساردلا ماظتتاو مامن لوح تاظفحت كانهو ٠ ميلقالل

 م حضاومل آبعتم ًافياصت لشمت اهنآف « (1) قحلملا يف اهيلا

 لوهسم ىلع ةدو هجوم مويلا لازتالو « باسرألا ةيلمعب اهراثآك فت

 ينلا رومألا نم ةيمعألا ةليلق ةريغصلا عضاوملا نم ددع لافغا ناكو . لاق

 ةيمالساو ةيناساس تاتطوتسم مومعلا ىلع ىهو ء ةصاخ ةفصب انلمع تددح

 مسقوم ةفرعم تمت يتلا هقباسلا تاونقلا تاكيش دادتما ىلع ماظنتاب حمجتت

 عضاوملا هذه ىلا انرشأ دقلو ٠ اهفصو رسيت مل نكلو هخيرأتو اهناطيتسا

 يتلا لاكشالا يف اضيأ رهظت اهنأ امك « تاميجنب ةقفرملا عجارملا طئارخ ىلع

 ٠ ةفلتخم راودأ يف ناطيتسالا طامنأ لجست

 ةيمالك فاصوأ طيسبتل امأ « تالاحلا ضعب ىف ةيطيطخت ار

 «ةياطملا تيفارخلا ىلع لاو لكتبب هكر دعا: اي رعت + يعطي

 ببسي وأ( ه.٠60٠ : ١ ةيبرعلا طمارخلا ةعومجم ةسئر ةروصب )

 هتظحالم ردجت اممو ٠ ةيحطسلا هملاعم ضعب وأ ام عضومل ةيتاذلا ةيمهألا .

م فورظ تحت ةلاحعب اهمسر مت دق موسرلا هذه نأ وه
 كلذلو « ةنيابتم ةينادي

 تالاح مسر يف ليلظتلا طوطخ تمدختساو ٠ نياشت نأو دبال اهتقد ناف

 هذه يف « لصتم طخ لدي, نيح يف « لتلل يسيئرلا عافترالا نايبل ةنيعم

 ةنطوتسم ىلع « ةيحطس ةضاقن اهيطغن ىتلا ىلفسلا قطانملاب طيحب « تالاحلا
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 عيمج تركذ دقو ٠ رضاحلا تقولا يف لهسلا ىونسم دنع ًابيرقت عقت
 صني مل ام 15550: 1 وه ماظتتاب موسرلا هذه سايقمو « راتمالاب تاسايقلا
 ةريبكلا عضاوملا ضعب عاستاو مسر نع تامولعملا ضعب رسينتو ٠ كلذ فالخ
 لوقلا اذه قدصبو ٠ ةيطيطختلا طئارخلاو فاصوالا هذه لمكت ةروصب
 يف ربكم سايقم ىلع اهمسر زاربا مت ثيح لفسالا ناورهنلا ميلقا يف هصاخ
 اة ممر نلكسفلا

 ىلا ريشت نيفتقتعتم نيسوق نيب « ١90 » مراتب ةقوبسملا فاصوالا نا
 ريخالا اهيلع لصح فاصوأ يهو «نوسبكاي دلياكر وت نم فلؤملا هيلع لصح ام
 ديب كلاته نك هلو ءةنسلا كلت يف هب ماق يتلا يديهمتلا هعالطتساةيلمع نم
 - ٠.7 ةنس يف حسملا ةيلمع ءانثأ عضاوملا هذه يف ةيناث رظنلل تقولا نم

 يفو لالتلا هذه مظعم عافترا نع تامولعم ركذ مدع ظحاليس اذل ١568 ٠١
 ةيئاث اهتسارد تمت يتلا عضاوملا داعبأ ىوس لجست مل 6 تالاحلا ضعب
 ٠ ريخالا عالطتسالا ةيلمع ءانثأ

 عضوملا مقر
 ٠ يناساس ._ 27يئثراي /يقولس ٠ مره اع 5٠ >> حد ش ١*5

 6 يرواك مسأب ١ هرب ةنس هفرع دق نيفرعملا دحأ لعلو < ووواكلا لك بع *؟
 دلجحم « امها ) 1عمدمعأ اهركذ يتلا رواك لالطأ عم قداطتب وهو

 (ندنل ٠.٠ ارتلجنا ىلا دنهلا نم ةلحر نع ةيصخش ةياور + ١:88
 ءرسرب: ١ دلجم ١من. ) ماهنكي اهركذ يتلا يس هيت س روواكو
 +: راثمآ] 5 عافترالا ( ندنل ٠ سرافو ايديم « وشآ يف تالحر

 اباظش ىلع رثعي مل ٠ قوباطلا ىلع لوصحلل ةئيدر ةروصب هاباقب تبفن
 اذا « ةيناسأس اهلعل ؟ ةعلقأ ٠ ناك عون يأ نم ردان راخفلاو ةيصيخشت

 )١( يتاشرالا وأ يئرفلا ) يثرايلا ( .
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مانعا ىلع أهدد دحت ناكمالاب ناك
 ٠ طقذ قوداطلا مجحو طاالملا 
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 عالتقا تايلمعل ةهقوباط صض رعت 0 ادج ءىطاو © و و اجو (١همب) كا“

 ٠ يناساس هلعل ٠ راخف دجويال « ريثك نيطو ريثك قوباط « ةئيس ةقيرطب

 هنم قرشلا ىلا عقيو ءامرد اع 11+ اع شج # غش 4. ليعامسأ لث سس ع

 ةفاسم ىلع عقب نيح يف « ةثيدح ةيرق هب طيحت م ٠١١ هرطق لت ةرشابم

 ٠لثامتم مجح نم نارخا نالت ريخالا نم يقرشلا لامشلا ىلا م مس.و

 عجرت اهلك ءغج و + غش « غشرش ىلا عقت ةريغص لالطأ تاعومجم

 ظ ! ٠ ةناساس : دحاو رات ىلا

 ياهلا دع مدع عرب هزار دعو نتاع زق رق شع انوي من ىحرلا لق بق

 * عيضوملا نم يسيئرلا ءزجلا قوف » مهترت ةريغص ةيطورخم ةيبار ؛ ةيقرشلا
 هسسفت ردصملا) لبيك كانه اهدهاش ةيمئام ةنوحاط نم دمتسم مسالا

 ةزيمتم عاونأ ةعضب لمشت ةيحطسلا ىقللا ٠ ةبرخم ةلاح يف («مه ص

 > ٠ يناساس خيرأت ىلع لدت اهنكلو

 ددع ىلع لمشي « ”  ؟اي٠8 هرطق ٠ ريغصلا ناميلس لت (١وسب) - 5

 000 ٠ يثرف ٠ ةاعرلا فوهك نم

 ٠ جس و شضشجش حوقسلا ىلع ةيدرك قىرذ ٠ ١ع اعط ا#و هداعبأ 75 هينا قآ 97

 / ءاكرولا رود يف أدب دق ناطيتسالا نا ىلع لدت ةدحاو ةيظش

 دتمي « رمتسم « وديبام ىلع « يسيئرلا ناطيتسالا + يخبراتلاب هيبشلا
 دجوي ناك « ماتخلا يفو ٠ ةميدقلا ةيلبابلا ةنمزالا ربع تالالسلا رجف نم

 + عساو قاطن ىلع رشنني هنكلو فيعض يناساس ناطتسا

 ل



 يقرشلا فرطلا دنع ءىطاو هردا٠11>«غش بأبو ليعامسا يبن لك دن

 /يقولس) ليلق راخفلا ٠ ةثدح روبقو نيحلاص نيلجر ربق دجوبي ثيح
 + نئاقلا هب راك يناع دس ناباسدم (1 يفر

 ترفح دق ةريبك رفح نم ةلسلس + ةكروالا5 اج ش |" «باهش لت ا ه

 قوباطلا داعبأ < لتلا روحم ىلع بونجلا ىلا لامشلا نم دتمي طخ يف
 ءانثأ الا هلك لتلا لغشي مل ناطيتسالا ٠ مس >654>14 نايعلل 0
 رودلا ىلا رمتسا دق ادودحم ًاناطتسا نكلو « تالالسلا رجف رود

 (اراتكه ةضرتمملا ةقطنملا ةحاسم) ةيناساسلا ةضاقنلا ضعب ه يدكالا

 ٠ ىلفسلا حوفسلا ىلع دجوت

 + هدعب أمو يناخلا ه9 اهب ؟٠ هدأعبأ بذ»

 ىلع لدت « حلملا لعفب ًاريثك ةلكاتم « ةيحطسلا ىقللا ٠ ؟ ا ١١١ هداعبأ 53

 ٠ يثراي  يتيمخا 2

 ٠ ارد اك 50 >© قجج ل غش ش ٠ ١١١ رثينم لت س5
 اهل سيل ةيراخفلا لجانملا .نا عم « هريغ نود ديبعلا رود راخف ىلع رثع

 ٠ ةيللك دوجو

 “١ ةيرتخملا لت ٠ هرطق ٠١١ «© ين اساس) ةثدح ةبرق ِ) 5

 هيبشلا ةنمزأ يف أدب دق عضوملا لعل ٠ ٠ م هيرو نيلتلا نم لك عافترا 4
 لا عجري # ةسيئر ةروصب هنكلو ( نم دحاو لاثم ىلع رثع) ي ىخدرأتلاب
 الا حا

 طحت



 ا اق تش هل داطلا و ا + عرف رق ةلاودم يق ع دعو اف 500 |
 امك عضوملا نم تعلتقأ دق

 ةيمستلا تءاج اهنمو « ركذ
 عراوشلا راثآ ٠

 يبونجلا فرطلا وحت ٠ حطسلا ىلع اهؤافتقا نكسب ةيثبالاو تاحابلاو

 انف لف نوت نيا و 00 00 5

 رط دنع عفترت عبرم رتم 1*++ اهتجاسم ةعاق دحون عضوملا نم يبرغلا

 5 وأ هةفلوف ةعلق هب طرحت ه رك 6# هداعبأ 4 عاشولا لت هم
 3 ةهطرش

 ةدكؤم ةروصب لديام دجوبال ٠ يثكلا ىلا ًادتمم تالالسلا رحف

 - يدكأ ناطيتس ! ىلع

 دعب اناظش , ىف ٍ 3 00
 0_0 لكي عما يل اساس زواق ع م لق قا أل

 تان وكم ىلع ةدئاسلا يه ةيدكالا اناظقلا ٠ عره اع رطق 5١0 | ام
 سلا

 ناطيتساو ةركسم هيادب ىلع نالدي امهلعل (" : ه و ز : ه) نيتيظش نكلو

 ىلع « رمتسا دق ام ةحرد نم
 + ميدقلا ىليابلا رودلا ىلا « ودبيام

  يئرف/يقولس + راتكه مر ناطيتسالا ةقطنمل ةيمرقتلا ةحاسملا

2 
 و1! ل4 2

00 
 تت

 2 هلي

 2 م
7 

 0 5و

 تميت يلا هلإ# ىلاوخب زج 114 قرع رق قا هيو ىف وع لطفا قاف

 قد



 ةردن اردان ناك ( :1) ةيسفكلا حادقالا دوجو نا ولو ؛ طيسو
 ظ ٠ ةحضأو

 مق اهنم نانثا  ةريغص لالت ةعومجم ٠ نيراكونش لولت )١١0( ل١
 رثع دقو ٠ م ٠١١ 2> *  >2 م١ امهنم لك داعبا نأ نيبتو امهبيقنت
 راي احا دا ةحاسملا نا ٠ سناجتم راخف ىلع امهيف
 ٠ يناساس ٠ راتكه ” يواست

  رخآتم يسابع + 5 لا ل“ 2 5و٠ هداعبأ 3 ين أردص ةرابع (ةسب) د

 + ناعما

 ٠ ىبثشك +9 ا ٠ هداعبأ ٠ يجلس اع لت هبا

 نكلو 4 ٌةره 2 5*«+ لصالا يف يواست تناك هداعبأ لعل 3 يدومهب لت د

 عطقتو اذه اهلقن مت دق يبرغلا يلامشلا فرطلا بارت نم ةريثك تايمك

 لتلا نع لزعمب هكرتتو يلامشلا هفرط نم ًاءزج ماعلا نيقناخ قيرط ةفاح

 + ميدقلا يليابلا ءانثاو ثا رجف ئى يلصالا

 قيرطلا مدرل هنم ةريثك ءازجأ تعطتقا دقو ٠ 4 ا( 1١ هداعبأ هرجنخ لت لكو

 ٠ ميدق يلباب ىلا طيسو يلباب ٠ ماعلا
 تاونق نكلو يه 5 >< "هو ىلع ديزت هداعبأ لعل ٠ هورصح وبأ لت تين

 ىف ةفلابملا ىلع تدعاس دق هتافاحب طيحتو ليخن ناتسب قرتخت ةقيمع
 ٠ ةمحح كبددحجت

 تاونق نكلو 6« + ىلاوح ا 66+ يواست هداعبأ لعل ١ طقالملا لت اتت

 فافض عم طاتختو +٠ همجح يف ةغلابملا ىلع تدعاس دق ليخنلا نأتس
 ةيوجلا ةروصلا يف ا ير ا ير ص

 . يناخلبإلا دعب ام ىلا دتميو 5
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 ب ىثرف / يقولس ءا#رهاك ٠2“ قج سس غش ٠ ١١١ هصصن طخ عم

 ٠ ىناساس

 دب ام ىلع رثعب مل ٠ يثرف / يقولسو ثيدح ىلباب 14٠>١ ٠ هداعبأ لو

 ٠ امهنس لص يذلا ىنيمخالا رودلا ءانثأ ناطيشسا دوجو ىلع

 هد يرو ياسا نب الا ملال ٠

 « نارا ل نط ردش انك ناطيتننالا

 م
20 

 15 يابن 0-0

 هيك يفور جل #0010 هب دل يدب
 2 22 د يا 6

 0 قررا" عن

 5و دن( 9

 ٠ ميدقلا يلبابلا ىلا

 ةبراخفلا اياظشلا ؛ ”رها>م٠ داشوع داعبأ ٠شاغلب لتو داشوع (١و#ث0) +«

 ٠ ىناساس تس نول وق 3 مروا لك هواك اهو 4 شاعلب لَن ٠ ةردان

 اهمها 4 هثلاثلا روأ ٠ ةروةزم "++ هداعبأ ٠ لم رح ونبأ لت (١هب) 5999+ د و

 ٠ ميدقلا لبابو

 ٠ ىناساس م« مه مل “١ و هداعبأ ٠ كادنع ردن لت تن“

 ع ا١رهاعك 5٠ ع ٠٠ يبرعلا ىبونجلا لتلاو با م١ ىلامشلا لتلا داعبأ لم

 ٠ ىناساس ٠ راتكه مر يواسن ناطيتس الا
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 هسه لااا

 أاعامترا عض نالا هنكلو 6 أره از !هو يواسن لصالا ىف هداعبأ لعل 5 عا

 ثردح ىلباب ٠ ليخنلا يقسل ةقيمع تاونق رفحل ةجينت هوشم هرهظمو

 ٠ ةديج ةروصب لثمتي ال اهنيب لصف. ينيمخا رود عم يثئرف / ىقولسو

 ٠ ين اساس ب ىنيمخأ ه٠ ها ع ا 55٠ ا ٠ رباج خيش ماما (١وسم) ا

 يفرش / يقولس هلعل هدر هنتامصو ليلق راخف هه ” اي ا١©؟و هداعبأ هك

 ٠ يناساس

 الامش اهفرط دتمب ةريعص ممق ءا#م ا 1٠١١ ا قجج ل غشش ١8١ بلعو

 ٠ )90!( ٠٠١ اك ١6٠ يناسأس ه اره اك ٠

 هراس ” ناك ص هالعا رظنا » (ةركسد) دادعب يكسأ « ريمألا تنب تع

 ء مكه 2« دلحم ٠ هلجدو تارفلا هقطنم ىف ةبراثا ةلحر : دليفزرهو

 ءرخأتملا ىسابعلا ىلاو ىناساسلا نم ٠راتكشه ا ه ةحاسملا ءنيلرب ١ ةبي9 ٠

 ميظعلا ىنيملا طئاح اهب طيحب ىتلا ةقطنملا نمض ةضاقنلا نم ةلق نا ولو

 رمتسا ةقطنمل ةيسنلاب ةريحلا ىلع لمحت ىنلا رومالا نم اكشلا ليطتسملا

 ٠ ةقثوم رداصم نم اهتحص ثتبث هليوط ةدم اهيف ناطيتسالا

 لت وأ ةريبك هضاقن دادتما ىلا هفاضا) قجج ب غش ش هم٠ نادنز 6«

 ىصقأ ) <>.١١ ( يبيرقتلا هضرع لدعم ) ١٠١٠١ ا قجج فرطلا يف

 ٠ ءىدرو ليلق راخفلا ٠ (يىلامشلا فرطلا يف ًأطوأ « ةضاقنلل عافترا
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 ي”رس « ندنل ٠ 505 5608 : * ناتسدرك يف هيقم ةصق : جير رظا

 ٠ ىناساس ء ه١ ٠+4 ص ( هالعا روكذملا ردصملا) دليفزرعد

 ٠ يمالسالا لئاوأ ٠ حره اك ١6١ <> ٠٠+ ةرامع لت (١ذ*0) س5“

 ٠ يناساس ٠ 4 ل ل اه ٠+ هداعبأ ٠ ريغصلا يحيبصلا 1

 هلعلو يئرف / يقولس مرو اك ٠٠٠ هداعبأ ٠ هتبك لت ( اهل ) 6

 ٠ اضأ ين وجرسلا لبق م

 ٠ مرو اك ميج. ع 16١ قادنم لت )00*١9(

 ٠ اضيأ ينوجرسلا لبق هلعلو ٠ يشكو ميدق يلباب « ةسرال / ةثلاثلا روأ

 ٠ يناساسلا يحطسلا راخفلا ادج ليلق « ءرهاك“+ هداعبأ غ7

 يناساس ؟رهاعمخ١ هداعبأ غم

 لتلا عافترا لدي يناساس ٠ ةثيدحلا رباقملا نم ةرثك ٠ ها>2خ٠ هداعبأ عد

 كلذ قبسي رودل راخف ىلع روثعلا متن مل نكلو لوطأ ةدمل ناطيتسا ىلع
 ٠ هدعب يتب وأ

 ٠ يناسأس ٠ ره اك ه٠ اك غا قالا» 0و

 ٠ يناسأس ٠ ؟ره اك ه٠ رطق ١

 ةملق ٠ (ةفاحلا لوح عافترالا) ؟رد ا 1٠ ا غج ل جرش # ١٠١

 ءقج بناجلا نم ىري نبللاب ىنبم ىجراخ ريبك روس اهب طيحب ةعبرم

 ىلايد ىلع لطم لاع عقص نم ادبت « غش بناجلا نم رمت ةميدق ةانق
 وهف ىلايد نم لباقملا بناجلا امأ ٠ عضوملا نم قرشلا ىلا م٠٠ دعب ىلع

 ىلع رمتست ةميدق ةانقل ةمالع كانه سيلو « ةطقنلا هذه دنع ءىطاو

 ٠ هنم ادج ابيرق وأ ةانقل الخدم نوكي ناو دبال هيلعو « رخآلا ناجلا

 ٠ يناساس  يئرف / يقولس
 ا



 ىعا*؟ ا -

 / يقولس سيئرلا ناطيتسالا + ةا>9؟.٠ ا“ 8 ب قشش 54٠ هم

 ىلا ( راتكه ؟ هتحاسم ) ريغص قاطن ىلع رمتسي ناطيتسا عم يئرف
 ٠ يناساسلا رودلا

 / يقولس ٠ ةريثك ةثادح روبق ه 5/0 جرش 18٠ روبق وبأ لت 4

 هءةيحطسلا ىقللا يف لضفأ ةروصب اهنم لوالا لثمت « ين اساس # يئرف

 1 ين اساس ١ ٠ اه ال٠ هداعبأ هو

 تالالسلا رجف ٠ 4ا1؟ءاك قجج ل غشش 1١8١ شاكيع مأ لت ه5

 + اسرأل ىلا ادادتفا

 لت ىلع دجوت اهسفت ةيحطسلا ةضاقنلا ٠ ؟اك5ا قجق ب غشغ ماب

 4 يناسأس ب ىثرف / يقولس ٠ قجق ىلا +5٠٠ 6 ارهاعه» هداعبأ

 ٠ اسرال / ةثلاثلا روأ + :>١1؟ءاعو٠ يليواحم لت (١مب) +

 ىلاوح اديض الا 2 هداعبأ 3 ديدحلا ةكسلا طخ هعطقب ربيعص لت ب-5ب

 رهظت ةضاقنلا ضعب ٠ رفحلا اناقب مكارت لعفب ىلعأ نالا هتكلو « ؟ام١

 فاقشض لوط ىلع دتمي ه٠ ٠ نم حوارتن, هرطق زورب لك ش يف

 لداعت ناطيتسالا ةقطنم ةحاسم ٠ ىقرشلا بونحلا ىلا دتمت ةميدق ةانق

 *» يناساس _ !اراتكه

 ةدكار هايمب ًاءولمم ناك ضفخنم اهب طبحب ٠ * از مله اك غانا بسال و

 ٠ يناساس ه عضوملا ةرايز دنع

 ٠ يثرف / يقولس ٠ ه اع 196 ا غج ع قش ؟٠4 ا سكا

 نمصنت الو ادج ليلق يحطسلا راخفلا ١ ٠ >6. + زك ع جس خ # قشق ١5١ |5؟

 ٠ يناساس وأ يثرف هلعل ةيصيخشت اطامنأ
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 + ي رف / يق ولس 4 ليل راخف م 5< نو هداعبأ ده

 لعفب ةبرخم فافضو راحشالا فيشك ناتس هب طحت نكملو 6 ريعص س4

 يواست ناطيتسالا ةحاسم ٠ اهمجح نيمخت لهسلا نم سيل تاونق

 ٠ ( ؟ يثرف / يقولس ) ليلق راخف ٠ راتكه

 ٠ يناخلالا بكحخف ب رخآأتم يسايع ىو 5ع أ هو < قج ا عش ته بكم

 *وما ا هه

 اهسفت ةيخيراتلا ةرتفلا ىلا عجري ريغص لت ٠ يبرغلا يبونجلا فرطلا برق
 5 يناساس ٠ خجج م٠5 كعب ىلع عقن

 يف عفترت ٠+ ةفاح لك لوح ( ابيرقت) 8١ « لكشلا ةعبرم ةميدق ةعلق ل“
 بعصي « ادج ليلق راخفلا ٠ فاوحلا لوط ىلع "ره ىلا طاقنلا ضعب

 + ىاساسلا وأ ىرعلا:نودلا نم نك نأ ليححملا نم هكقورو ةندمت

 ىوتسم قوف (قجج عش ش اليلق لوطأ) ا هه يلاوح هداعحبأ 4

 وادق ةبتقرعلا ةفاحلا ىف اتهاقم اراذعتا ودعت هكلود ليحلا

 دجو» لوطاقلا دادتما اع غشش مو+ + لوطاقلا يف راتمأ

 نأ لبق ارمتسم اناطيتسا لوالا عم نوك دق نوكي نا نكمي لثامم لت
 ٠ لوأ يمالسا ٠ قيمع دودخا لعفب ةلصافلا ةقطنملا ملاعم بهذت

 هليلق ةضاقن دحوت نكلو « ةعارز نودبو ادج اليلق عفترت ةريبك ةقطنم تو

 ٠ ين رف / يق ولس ٠ م٠5+ اهرطق ةقطنمب ريبك دح ىلا « اهدوحو رصحنب

 ةسرعلا ةيلامشلا هتفاح عطقت ه مرو هداعبأ ٠ ةوالح وبأ لت بب»

 ٠ ىناخليالا ءانثاو ءارماس دعبام ٠ كوكرك  دادغب ديدح ةكس

 بهن رفح عضب هلخشن ه٠ م 74+ ها قجج ب عشش مو عابضلا للا مسالا

 نعلق ناع عدد وعم ايرالا ءانثاو الدلال رصف اذح رغم ةكدح
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 ٠ امامت حطسلا ىوتسم تحت ينيمخالا رودلا ىلا امهخبرأت عجرب

 ء رودلا كلذ روبق نم ريق ىلع نالدد امهلعلو

 5 ين اسأس م "24 ةيجا قجج ب عش ش املك بجبب؟

 ٠ يناساس ٠ لجسم ريغ عافترا اكسل كا كنا ا

 را مذ لبيك حرتقا امك « ةميدقلا انيميترأ اهلعل + «ليتس اراك أ

 ها مسملا ف هن رث اد هيسشن جاربأب ىجراخ روسو 6 باوبألا 6 تاحاسلا

 ٠ يناساس س يثرف / يقولس ٠ راتكه ١٠١ ةيسرقتلا

 ىلاريشت يثرفلا/يقولسلا رودلانم ةيراخف ةيظش لجسم ريغ عافترالا لبوه

 هسايق نكمسال ثيحب ادج ةريغص عطق ىلا رسكم هعيمج قوباطلاو

 ٠ هخيرأت ةفرعم

 ٠ يتيمخأ « يثك + مرهاع 15٠021٠٠ هاشيجرك لت (١و) ب“

 كوكس ةميدق ةانق ه 242 4 0 َْ تح أهو ٠ هاشيجرك ا تساللا/

 راخف ٠ ايوب اناا لالخو يخمد رانل 0 ءاكرولا » عضوم ا

 رصخسلا (ينيمخالاو 4 ثددحلا ىلا دبا يلبابلا) رخآتم ليلق

 ةنطوتسم هرابتعا نكميال ثيحب لتلل يبونجلا فرطلا نم ريغص ءزج يف

2 

 ٠ءايثك +ءاكاعإ ءايذم (!ةنمب) ببح

 ٠ يناخلبا ه ك  ه ز< سوو اع 56٠ هردس وبا (!ةا/) بابك

 ركب



 مسالا ينعيو « ةيعيبطلا لالتلا نم ةعومجم ٠ تايناجرم (١ة#ثب) بى

 ةنئاويص ٠ اتيثمس اذكه نيتريبك نيترخص ىلا ريشيو « معلا تانب »

 لبقام رود ىف ناطيتسا دوجو ىلع ادج هاو ليلدب اندوزت ةدحاو

 اديشن ةئاعاس ةليوخم هديت انك و ةرواجم ةقطنم يف ىنوجرسلا
 ٠ راتكه فصن يلاوح اهتحاسم غلبت

 نلوكلا اذه ة روك عر ةااكا/ +4 عج دس ق نكت أ دسم. لثد

 نيابتلا اذه نكلو « دماج لث مساب 4/١ يكيرمالا شيجلا ةطراخ ىلع
 حدق ٠ امامت عضوملا نم لفسالا ىلا عقي اتيب نكسي حالف نع ردص
 يلباي ٠ رودلا كلذ يف أدب ناطيتسالا نا ىلع لدي دق دحاو ينك

 ٠ ىنيمخا ل ثيدح

 ٠ يثرف / يقولس  ينيمخا +٠ # ا ١4٠ هداعبأ ٠ لصب وبأ لت بح؟

 ىلا قرشلا نم دتمت ةميدق ةانق ىلع ناعقي نارواجتم ناريغص نالت بي
 دعب ىلعو ٠ لوأ يمالسا - يناساس 6 ؟ا>٠٠١1 امهنم لك داعبأ برغلا

 «راتكه هتحاسم + ءىطاو ثلاث عضوم عقيب غجغ هاجتأآب رتموليك ارا

 ٠ طقف يناساس

 6 قوباط ةضاقن نم ةيلك نوكش 2 4روها ؟+٠ هداعبأ ٠ ةسلبحم لت لم

 نوكت دق + هنم بهن دق ريثكب كلذ نم رثك نا ىلع لديام دوجو عم
 هج ول ايناس كلك“ ماين. لدلك راقت جم ةحاق

 ةمعلق ةيوق ةروصب ةركاذلا ىلا ديعت 6 ةعلق نوكي دق ٠ ةييليحم لت لى

 عمت بال 4 ةردهاكالء اع جا ش 1١١ روس اياقب دجوت ٠ (ه5؟) ةيامسب
 + اضيأ يثرف هلعلو « يناساس + لهسلا ىوتسم نع اليلق الا لخادلا يف

 ىن ارماسلا ءانثاو ين اساس مه 5” ره + >< غجج - قش مو روبك ونبأ لت 5
4 

 ا



 تدجو ةدحاو ةيشك ةيظش ٠ عرهالا*٠ رطق ٠ روبك وبأ لول ل
 ٠ ينيمخالا  ثيدحلا يليابلا رودلا ىلا عجرتف ةيقبلا امأ

 ةيراخفةيظش ىلع الا رثعب مل «ةيناث ء !رهال+٠ هداعبأ ءروبك وبأ لولت باه
 ءيثرفلا ىلا ادادتما ثيدح  ىلباب سيئرلا ناطيتسالا ٠ ةدحاو ةيشك

25 

 9 1 هي ع[ عدت
 سس م ب حيي يي

 ةهيبرعلا ةيبونجلا ةهجلا يف لت دجويو 4١18٠ ٠ هداعبأ قش لق لمه
 ىلع ةيحطسلا ىقللا يوتحت « يثرف/يقولس ١رها١١١ هداعبأ غلبت

 ٠ )م ١١١  ا7) يناثلا سروكايل دوقن ةعطق

 لوألا يمالسالا م مروا“. هداعبأ ب٠

 » يناساس » مرهزك أ ١ ه < جس شن ب منعك

 : ين رف / يق ولس * أر جس ش ١مم ٠

 هداعبأ ه قجق لا مانو دعب ىلع عش لت د ١ عاب هداعبأ غجغ لك بقا

 2 ين اساس ٠+٠ اأروزياكو

 ٠ يثرف /يقولس ٠ 7  ؟اع1هءاكه٠ رمحأ لت )١50( ك5

 ٠ يناسأس ه # ب ؟ا1؟ءاكو٠ روح لت (١؟/) ىو

 اسادح ناو * مدهم ريبك حيرضب طرحت ةثادح ةربقم ٠ سيردا وبأآ ماما تأ
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 ههدعب امو يناخليا « رخأتم يسابع اوه ف يلاوح غلس ( شئاشحلاو

 م ١6١ اهرطق ةقطنم نمض راخفو طسوتم كمس تاذ ةيحطس ةضاقن سحب

 و يثك  ميدق يلباب ٠ حطسلا ىوتسم دنع

 ٠ يناخليا  رخآتم يسابع ٠ "ال١٠8 لوخص وبأ لولث ك+

 قباس ناطيتسال راثآ عم ديدج  يلباب ٠ ؟الد٠ لوخص وبأ لولت و

 ظ ٠ طيسو يلباب يشك
 نكلو ؛ م ١8١ هرطق لوط لازبال نا لمتحملا نم ٠ لوخص وبأ لولث +

 , ماع. اهداعبأ يبرغلا فرطلا دنع ةيطورخم ةمق « ةئطاو هعازجأ سلغأ

 نا نكسي ميدق قوباط نرف نم دوسالاو رمحالا نول يف ريغت رهظ
 ىلا ادادتما ىدكأ ٠ ىلصالا لتلا نم اريك اءزح كلهتسا دق نوك

 ْ ٠ ميدقلا يلبابلا
 رسخآو 4 ١ر01 قج اس غش ٠ يلاوح غلبت لت رك أ داسأ تاما

 نأعقي نينثأ لمشت نايعلل رهظت ةريغص ىرخاو ٠ ؟رها« اليلق رغصأ

 فصن نم لقأو ج  ش م ١5٠ رخآلا نع دحاولا دعب, قشق ىلا
 نايعلل رهظت رغصا ىرخأ ةثالث كانه ةياهنلا يفو ٠ لتلل ةسيئرلا ةقطنملا
 :« نيراتكه يواست ةقطنملا ةحاسم نا ضرتفو *(قج) و (ق) ةهج نم

 يناساس ( ؟ ) ىرق : يلاوح

 لت « تالالسلا رجف ( ١رهاك:هاك١8 ) غج ريغص لت ٠ لاله وبأ ل٠١1؟
 سيئرلا لسا يدكا ب تاالالسلا رحف ) ؟رواما/ء اع 5) غش

02 
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 9 ينثكلا ىلا ادادتما يدكأ قرطتم قَج لثو (ك ها

 0 يناخلب| * ؟رو ا 50 >2 غجج اس قشش ميمت مميش ماما 10

 ديداخا هقرتخت هلماكب ىقرشلا فصنلا ٠ ؤرهاعخءاع غق ١١١ ل1

 ليلق راخفلا ٠ غجغ و بونجلا يف ريغص ءزج نايعلل رهظوو ٠ يبرغلا
 ٠ ةيناساس عضاوم اهلك نوكت دق نكلو ه ادجح

 وو 90 كح وب قج ه٠ كعد ىلعو ها رة زع أوه ٠ هداعبأ « ريعحش 9 اهو

 كانهو ٠+ أرق 722+ قا عش ١ اهسمن راوداألا ةق ع

 رسبت .+.نيبل لآ لكلا توج ىلا داع دج نونه ةاركأ ةارور
 ىلا اداذيتما اسراآل /ةثلاثلا روأ + ظحالب م فدك الا + ةالؤاتملا

 0 يحلل

 نكلو « ةسيئكر ةروصب ١؟٠ ىلع ةقيقح قلطي مسالا ٠ لاله وبأ لت
 ةحاسم ٠ م ه عافترالا اضأ لتلا اذه ىلع قلط هنآب ايلحم لاش

 »و يناخلبا + امرقن' راتكه أرك ةقطنملا

105 

500 4 15 

 هيراخفلا اياظشلا هةسيئر ةروصب ثيددح يلباب ه ؟ا4 هاك جا شالء #7
 رهط لاب ىرقأا لك للبساو )يرق / قولي تقسو تلا ةئيلفلا

 ةقطنم نم ةادخاو تءاح اهنأ رابتعا ىلع اهداعشسا نكمي (اينيليه اريثأت

 5 4بدرق

 ىسنرلا ناطيتسالا ٠ لقأ وأ م 5روه ىرخالا 6 0 هعافترا لت ريكأ +1١
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+ 

 أ ارم نك“ 1 3 ا 7 5 2

 2 ولم يمص 5
 و ا 2 2

 دمع 5

 م

 هلا 1 هه عا
1 

2 
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 ٠ ةيبرغلا ةيحانلا نم لت ىصقآ ىلع ريبك دح ىلا

 نوكت ةيزكرم ةفاحب 6 هرهاك؟١8 ضرالا ىلع هسايق ٠ نيسار وبأ 8

 ةيحاف نم ٠ قج غش هاجتاب دتمي طخ ىلع نيتيواشتم نيتمق

 عسم ب يوجلا ريوصتلا سايقب بهدي هدودح نول ريغت نا ؛ ىرخأ

 قج ل عش 45٠  ىيعافد روس ىلع لدبي امم مظتنمو حضاو طمن

 راضفلا يف 8 راودأل رْثأ ىلع ردعلا مل 4 تاللالسلا رحف وي ا“ وو اح

 نسم ةميظع تاسك كانهف كلذ عمو ثحبلا ةدم 90 مغر ىحطسلا

 مس وم ىلع ادبأ فلولا أاهفداصت م لوح ناوصل عاونالا عيمج

5 -. 

 نسم لمحت امم ةحولملا كبادش حيطس مه 5"ملجا# همه هداعبأ ١ هوفع لك 11+

 ٠ ةسيئر ةروصب يناساسلا رودلا

 ب يثرف / يقولس » خا 15 ءاك عج ج دس قشش باي هلامجا وبا لت 11

 ٠ ىناساس

 تاعومخم دجوت « ةتيملا لالتلا ئلا ةفاضا ه م + عافترالا طسوتم ل

0 



 ىلع لدت قجج ىلا عقت ةميدق ةانق فتك لوط ىلع دتمت ةرثعبم ةضافن
 د يارت/ .ىنولس ٠ راتكه ه يلاوح هتحاسم عومجم ناطيتسا
 ٠ ىناساس

 2 هج 1

500 65 6 

 ةريبك ةريثك روخصو + ١ نم لقأ >؟٠0ا٠85 خيبالص وبأ (9١مب) ا

 ٠ تالالسلا رحف ٠ «روخصلا وبآ» « همسا عضوملا ىطعت ةلوغشم ريغ

 لت ٠ غج و ش 4 ق ىلا ريعص زورب ٠ ”رهاكا؟ءاع غاس ق 845 18١

 ؟ر؟ ةيلكلا ةحاسملا ٠ قش مك ١ر١ ةميدق ةانق رواجب كلذ نم رغصأ
 ءاضيا ينيمخا ناطيتسا دوجولا يف هقبسي دقو « يثرف/ىقولس راتكه

 ةيناكما هتظالم ردحت اممو ه "الإ ه هز جاس ش 18١ دعس لت ل

 ٠ يثك  ميدق يلباب ١١5 ٠ و عضوملا اذه نيب ةقباسلا لوادحلا نابررح

 رودلا نم رمتسا دق ناطيتسالا نأ ودبي + م67255ها*هو دعس لت س5
 يلبابلا رودلا ةنمزأ ءانثأ عاطقنا ادع اميف يثرفلا لالخو يدكالا

 ٠ طيسولاو ثيدحلا
5 

 هديرررر ا" يا
 ا

5 
 ن0:

 هي

 ا
 ه0 الل 00 اال

6 506 5255 

 ٠ هر وصحهم هني دح هب رق هتمق لعشت اره زعم هداعبأ ٠ ىونج لت اس|ااا/

 دول



 امأ ٠ ؛ره عفترت ةيطورخم ةمق هل م١ هرطق اضيأ ىلامش لن دجويو

 ٠ ليلق هدوجوف يئرفلا / يقولسلا راخفلا

 فرطلا دنع عافترالا اذه خل ) ؟0 4 جا ش ١؟١ يقرش لت

 +6 ىلاوح ةيلكلا ةحاسملا ٠ ا!رواا#“ و هداعبأ ىبرغ لت (طقف ىبونحلا

 + رودلا كلذ ىف أدب دق ناطشتسالا نأ ىلع لدت ف ربقلا

 دوجو نأ الا يثرف / ىقولس هتيبلاغ ٠ ؟ ا١ م١ هداعبأ ٠ ليلا لت

 رودلا ىف هدب لامتحا ىلع لدي ( نقط - هدنع ) عون نم ةردان ماتخا

 ٠+ ىنيمخألا

 ٠ يبرعلا لتلا نم غ ج ىلا ريغص رخآ لتو «٠ 5 >ابو يلاوح نالت لأ

 ناطيت سا دوجو ىلع لدي ام كانه ؛ ىثرف / ىقولس « ثيدح ىلياب

 ٠ امهنيب لصاف ىنيمخا

 هةيراخف اياظش اهيلع رثتنت م ١ره اهعافترا ةمق ىلاليلظتلا طوطخ ريشت

 ةيلكلا ةحاسملا ٠ راخفلا ةليلق ةئطاو ىهف ةددحملا ىرخألا قطانملا اما

 مصتقي الو « يئرفلا يف رمتسي ثيدح يلباب + راتكه مرو اهردق

 « ةيدرعلا ةيلامشلا ىسيئرلا لتلا ةمق ىطغت

12 

 0 5مم دب ع حو

 كو



 ٠ اسرال راودأ ءانثاو تالالسلا رجف ها ؟رهاك#ءاع جا ش 11١١ لالا

 5 يشكلا ءانثاو اسرأل / هلال روا ه5 >< أهو رطق ع

 ىلع ةيزاوتم ةروصب نادتمي راجيسلا لكشب نالت ٠ فاجفجلا لولت 4
 ةقفضلا امأ ه مالا ا >2 "نو ةيقرشلا ةفضلا ه ةمددق ةأنق فافقض لوط

 5 ىل ارماس وأ ىمالسا + راتكه رم ةحاسملا ُى اأطوأو رعصأف ةيبرغلا

 م؟ اهعافتراف ىرخألا أمأ مالا عفنارب سيئ رلا لتلا ٠ فاحفجلا لولت له

 ٠ ىناساس -س ىثرف / ىقولس ٠ راتكه ؟ ةيمرقتلا ةحاسملا ٠ لقأ وأ

25 
 نال

 2 711 ا يح

 1 31 /ريرب
 دكار م“
 -3 0 ا

 تلد ده خا 02
2 2 2 
2 
-2 
20 

 6 همم 6ج7عمت 24م١ 2 اذ ا

 ًآرتم اهعافتراف ىرخالا اما م+ غ ش لتلا عافترا ٠ فاجفجلا لولت

 ١ راتكه يهين ىناساسلا ناطيتسالا اذهل هس رقتلا ةحاسلا 4 ادحاو

 7: دقم 2027ج

 كلذ ءاتثأ ناطيتسا ىلع لك ثيدحلا ىليايلا رودلا نم اءاطشلا ضعب

 . هقداس نه رعصأ نوكي دق اضأ رودلا

 ٠ يناخلبالا لالخو لوأ يمالسا هه ٠ هداعبأ باكا

 هن



 راح تايامعأ ضرعت + ياجمال ىف جات ع ش ٠ ١:٠ طيطشلا لت 1+

 «تاناضيفلا لحفت ةئيس ةحردل لك اتمو قوباطلا ىلع لوصحلل ةريثك

 ٠ يناساس  يثرف / ةولس

 ٠ ينأسأس ه "٠ ا ؟هو ا جاد شا ٠ ٠٠“ هحبدلا لت سا»؟وب

 «يقرشلا فرطلا ىلع ةثدح روبق ٠ رهاع ٠*1 رطق ه ٠ ضايف وبأ لت إم.

 اناظشلا هردن ٠ هشدحلا هيبرقلا مسأ لمحبي حيرض قش نش ٠+5

 رودلا ىلا مجرإ حطسلا ثمحت ربعص ناطتسا اناقي دوجو ىلع لك

 نيلا اهعح رات 8 نتلا ةيسلاغ كلا 4 هدالا يد ب يناساسلا

 يناساس راخف ىلع رثع نكلو ةيرقلا ةضاقن هيطغت ها 1رهاعو٠ رطق باسو

 لس

1532 

20028 9 

 ٠» يناساس 0 9 ارو عافترالا ا

 ٠ ثيدحلا يليابلا ءانثاو ميلف ىلياب ه ا” م خو هداعبا ا

 ين اخلبا - رخآتم يسابع + أره زي "56 هداعبأ ا

 راتكم ذه ةيسرقتلا ةيساسملا + م ١ عافتر الا م ءىطاو لت 7 نسح وبأ --0

 + ىناساس



 ىلا دتمي ءىطاو فرطب ؛ ظالا؟٠ال جاع ش 14١ « ةوالح وبأ لت سالت
 ٠ راتكه د ةحاسملا ىو ا ابربو هداعبأ عج يل عمل لك 0 ةهحلا

 ٠ ىناساس

 ينال ! د 23 يدل سيب

27 
 ع

 م
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 6 ©6< جدع ش ا لامشلا ىف سيئرلا لتلا عقب + ةوالح ودأ لت تا 1

 ا را/ هيس قتلا ةفبانسملا » رم 2 اب ىطح طسوألا لتلا داعب او ف مرق

 دوجو لامتحا ىلع اياظفلا ضعب هيف لدت يذلا تقولا يفو راتكه
 ناطيتسالا ناف ؛ ةطيسولا ةيلبابلاو ةيشكلا ةنمزالا يف انه ناطيتسا
 . ةينيمخالاو ةثيدحلا ةيلبابلا راودالا ىف طقف ثدحي يسيئرلا

 0 ىناسأس م تالحو ةدحاأو ةمقل نماكا ةدعاق + اره < أ!++ هداعبأ ا

 ٠ ىنيمخا - ثيدح ىلباب ٠ فيثك ىيكوش تاين ومث +1١2 ٠ هداعبأ 15
 ا



 ةلصافلا ةانقلا ه مره 1٠ واع اةيو سيئرلا لتلا ىبرعلا فزخ وبأ لت ا

 ارو ةقطنملا ةحاسم ٠ ةمدهم ةيلاع اهفافض « اثيدح ترجه نيتمقلا نيب

 ٠ ىتيمخا  ثيدح ىلباب ٠ راتكه

0 

11 11 

 بي 5 ثلا نخل

 سززازللا

 0 آ مم 272

 ةحاسم ه بونجلا وحن مم٠ دتمب ءىطاو فرط « ؟رهإعة.وه هداعبأ 4١

 ٠ يناسأس  يثرف / ىقولس ء ابيرقت راتكه ١ ةقطنملا

 تاونق فافض عضوملاب طيحت ٠ م* نم رثكا عفنترت ال لالن ء فرخ وبأ #9

 : ١ اهسايقم يتلا ةيبرعلا ةطراخلا ىلع كلذك زربت اهنا عقاولاو « ةميدق

 لصتم ناطيتسال ءازحا تناك ةدوجوملا ةمقلا نأب ضرتفو ه٠ هدوء

 ٠ يشك ب ميدق يلباب ٠ راتكه ؛ر4 يلاوح غلبت ةحاسم لغش

 : يعص قاطن ىلع ثدح عضوملا نم قوباطلا عالتقا 5 ( ىلامشلاو

 ٠ ثيدحلا ىلبابلا رودلا ىلا مجري هتحت ناطيتسا

 55١



 + يناساس  يثرف / يقولس ٠ 4 اك ٠! هداعبأ 4

 «« غ ب ق ٠١١ هداعبا « يلدنم قيرط لامش ةرشابم عقت ةريغص ةمق اه
 يثرفلا رودلا يف رمتس « ينيمخا ثيدح  ىلباب ءاكرو اي مه

 قبرطلا بونج.. ىلا عقب * رهزك أ + هداعبأ لت كانهو ٠» رغصأ قاطن ىلع

 ٠ عقاولا يف قيرطلا اهعطق دقف عضوملل ةيلامشلا ةفاحلا اما « ةرشابم

 ٠ يثرف / يقولس  ثيدح ىلباب ٠ م*ره عافترالا 5

 ٠ يناساس  يثرف / يقولس
 ٠ ةينيمخا ةيصيخسشت طامنا ىلع رثعي مل

5 048 

 ج
 ا

 5 عمم هلع
 يش سس _ باسل

 ٠ يناخلبا  رخأآتم يسابع + م# عافترا ٠ نواج وبأ لت س5١

47 

 رو

 ا
  0 «7دو ١

 7م وهل 0 2

 ”ءروب <“
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 يق رمتسي « يناساس ٠ ليلق يحطس راخف ٠ م ١ره هعافترا لت ربكا +١4
 ٠ لوالا يمالسالا رودلا

5 1 

 ا
 للا كي
 يف يرجع

 و سس 2

 1 7:1 را
 "نيم
 تدلل



 * ينيمخأ « ىشك ه 7 اب 6. ا ٠٠) م تتح لت (19/) 9

 اهنا لك داعبا ٠ عج - قش ١٠١م٠ ةفاسم امهضعب نع نادعتس نالت هه

 : يناساس 6 هوهاميرامو

 طسو يف ريعص لت ىوس ةرايز يرلا ببسب عاطتسملا زر نكي مل با

 ةريعص لالتلا ةيبلاغ - ج  ش نم دتمت يتلا ةليوطلا ةلسلسلا هذه

 يلامشلا فرطلا برق غلبي اهعافترا نكلو « فافضلا ةيرخم ةانق لمشتو

 هاحتاب م م ةفاسم ةطراخلا ىلع ةنيمملا لالتلا دتمتو ه سره ا »ب

 ديزتال ةيلكلا ناطيتسالا ةحاسم نأب دقتعأ ينكلو 6 غر حدس قنثنت

 ؛ ةضاقنلا تاعمجت ءوض يف 6 دقتعيو ٠ رثكالا ىلع راتكه ١ ىلع

 ٠ يناساس ٠ هلصفتم ىرق 5 دوجوب

 يشك ب اسرال / هثلاثلا روأ ؟ره ا ١4٠ < قج دس عش ؟يو بام؟

 ٠ طيسولا يلبابلا رودلا يف رمتسا دق ناطيتسالا نوكي نا لمتحيو
 ء عضوملا نم ةدفاو اهرابتعا نكمي « (/ : ) ةيبتك ءاظخ معي

 ًابوحصم لوأ يمالسا ب يناسأس ه !١ره اح ١؟. ا“ جا ش 1١10 اوس

 ٠+ 169 رواجملا

 رخالا نم دحاولا برتقي ء ١ ا ++ يلاوح امهنم لك داعيا نالت #4
 ٠ غ ج  ق ش نم هجتي قباس ةانق عرف دادتما ىلع اقيثو ايارتقا
 0 لوأ يمالسا  يناساس

 مس ةلكلا ةحاسملا ٠ ؟>مهوزع» و سيئرلا لتلا داعبا م هبودللا لت هه

 ٠ يناساس ب يثرق / يقولس « ايرقت راتكه

55 

 3 م كس سس 595



 دادتما ىلع ق جو غ ش نيهاجتاب رمتست اهسفن ةضاقنلا ٠ ةرهالا + ساه“

 ىلع ديزت تناك اهنأ دبال ةيلكلا ناطيتسالا ةحاسم ٠ ةميدق ةانق فتك

 ٠ يثرف / يقولس ٠ راتكه
 اذهل يبرعلا لامشلاو برغلا ىلا ٠ يثرف  ثيدح يلياب + * ا |1617

 عومجم ةحاسم لغشت ابيرقت مجحلا سمت نم هريغ ريثك ددع لتلا
 + اهفصن يف رمتسا دق ناطشسالا نوكي نأ لمتحيو ه مالو اهداعبأ

 ٠ يناساس # يثرف / يقولس
 يبونجلا فصنخلا نكلو ) ه ا 1١١ ا قج سل غش ؟١١ + مولمل لت ه4

 ىلباب  تالالسلا رجف ٠ ةحولملا ديدش حيطس ٠ ( رثكالا ىلع أطوا
 روبق اهلعل وا ) لاوحالا نسحا يف يشك ناطيتسا هبحاصي « ميدق
 ةردان حادقأ دوحو كلذ ىلع لدب امك ( طقف

 دجحوت الو ٠ ةعورزم ريغ اهناف كلدلو اليلق عفترت ١مل. اهرطق ةقطلنم ب

 ءيش ىلا تالاحلا مظعم يف تلوحت دقو ةمكأ ىلع ةرثعبم الا اياظشلا

 ضسعب اهيف ثدح دق ناطيتسا لعل «حلملا لعفي هيلع فرعتلا نكسال
 ةيلبابلا ىلا ةيدكألا ةنمزالا نم ةدتمملا ةليوطلا ةدملا هذه لالخ تقولا
 نع اهيلع فرعتلا ةيناكماب حمستال ةيحطسلا ىقللا نكلو ؛ ةطيسولا

 باك
 1 يبس ٠9١ + نبت وبأ لت عم
 16 3-6 0 قع مع عش ص

 160 هيمستلا / ءاكرولا ٠ ؟رو

 رودلا لالخو ىخبرأتلاب

 ةردن نأ ولو ه يثكلا
 ١

 2 همسي ش دوحو ىلع لدت ريخالا

 04 3 58 وأ ادح ةريعص هنطوتسم
 ووو 85 أزيل“ ريد

100 



 تاردحلا لوح عمت را 6 ١٠9٠| مي أه يلاوح « ةعب رم ةعلق » سنم لت 1

 يذلا يحطسلا راخفلا ةيبلاغ ( ؟ ) ىعارزلا نزخلا ضارغال قدانخو

 داوم يهف ةيقبلا امأ ؛ يثرفلا / يقولسلا رودلا ىلا عجري هيلع رثع

 ًاردصم مدختسا دق رواحملا نأ ىلع الا لدن ال اهلعل آمدق رثكا

 : ٠ ناردجلا هب تينب يذلا نتلل

 ةس رقتلا ةحاسملا ه 5229ه >« َْى جوس غ شش هو ه٠ مرمتا سا لت |-ا4

ا عجرت ىقللا يف اهيلع رثع ةدحاو ةيظش
 (7 : ح ) ميدقلا يلبابلا ىل

 نم داوم ىقرشلا بونجحلاو بونجلا ىلا ةريغصلا ةضاقنلا تاعمجت'

 + :يناساسلا #يثرقلا / يقولسلا رودلا

 ٠ يشك ٠ 5رد اع ه١ (!؟ب) # هس

 ٠ يناخلبا ٠ * ا .#١ ال ٠ ١٠١١ شراحم وبا (اوسب) #5

 ناطشسا ىلع 556 اي اظش عصب 1 ىنيمخأ * تب كح ىلياب ه ” زم ع+ اه

قي م١١٠١ ةفاسم ىلعو + ( طيسو ىلباب  هسرال ) كلذك قياس
 لت ع

 هكةسسفت مجحلا هل ةيناساس  يئرفلا / ةيقولسلا راود ا ىلا عجري

 ٠ اسرقت

 نوكي نأ نكسي ٠ ق م 1٠١ نايعلل رهاظ ريغص ءزج عم « 4 ال 6 هسا

بابلا رودلا ىلا عجرب كيف نود هنا اللا ئ اسرال /ةثلاثلا روأ رود نم
 يل

 تافاحلا عشت رم اره ز256ه + >< 4 ب ف 00 ءىطاو ليطتسم عض وم سا كاب

 تعبنا ءىطاولا عافت رالاو ريكلا مجحلا نأ + ( طسولا يف ءىطاو (

 2ظظ6



 ىلع اياقبلا نكلو « ةعلق ناك ىنبملا اذه نأب لئاقلا يأرلا ةشقانم ىلع
 ىمالسأ ب ىناساس + أم عون نم طيحم رادج دوجو ىلع لدت لقالا

 ٠ يناخلبالا ( رهظ, ام ىلع نارحه ةرتف دعب ) دعبو لوأ

 5 لوأ ىمالسا  ىناساس يا” حي 19. هداعبأ -ا548

 ىوشسسم كنع هضاقنلا لمعتو همه ا 5 ه4 1-55 ْش ب اينسا ي ايافلحلا لق هسا 5كةب

 . م ٠0 اهردق ةيفاضا ةفاسم بونجلا وحن عضوملا دادتما ىلع لهسلا
 لالخو يضبراتلاب هيبشلا/ءاكرولا ٠ ابيرقت راتكه ؛رو ةقطنملا ةحاسم
 ٠ ميدقلا يلبابلا

 ةيثرف / ةيقولس هودر ٠ ينيمخا ثيدح ىلبأب « ا >< ةبد هداعبأ اا

 3 يبرعلا لامشلا ىلا م غ+٠ ةفاسم ىلع عقت أسرقت هسفن مجحلا نم

 صب رع فيك 3 ينيمخأ 00 ل يلباب هه 7+ ميا ّش ٠ ١ بانا

 م ةفاسمل راخف هلوط ىلع رشتنب لامشلا وحن دتمي ءىطاوو ادجح

 ٠ ًايرقت
 | + ىناخلطا + أ >< ةيهه هداعبأ |

 قي ولسم نود همي دق ةانق عاق قَح ىلا ًامامت عقلا ه١ ١> ؤوهعدو هداعبأ ا

 اياظش هيلع رثعشت ةئطاو ةفض غش ىلا ةانقلا ربع دجوتو ٠ لهسلا

 هفاسم ىلع دجوبو ٠ لوأ يمالسا  يناساس ء هسفن خيرأتلا نم ةليلق

 ين اسأس 0 ٠ ١ + يلاوح هرطق لت يقرشلا لافسقلا ىلا دحاو ولك

 . خيرأتلا

 ءرجسلا عطقي قورطم ريغ قيرط ءا1رمالالءاك غججم ب قشرش 4 1١١
 خيرات ىلا عجرت ادج ةريغص لالت ةعبرأ عقتو ٠ عضوملا نم يبرغلا
 « ىن أساس ءراتكش ؟ر6 ةيلكلاةحاسملا ءعجع 6 عفت كيسفت لوألا لتلا
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 ةميدق ةأنق ريغ < أره ز 5 + >< 6 د قش ش ميو ةيسالمشلا لولت ااه

١١( :1) « امعون قبسأ خيراتنم اهنا رهظ نكلو 4 14 نم
 و انه ريثك 

 ىلع حيحص سكعلا نكلو « ةياغلل ردان ( 18:1١
 ب يل رش * ١74

 ٠ ىناساس

 هلعلو ©« تالالسلا رحف ه مر هاعهزع قج لس غش 11٠7١ ةروحلا لث 5

 6 م ”ه+ دعب ىلع رعصأ لت دجوي قشش ىلاو ٠ ؤرهاعمم هداعبأ بأ

 ٠ ىناساس امهنم لك ٠ اخو هداعبأ

 ٠» ليل ىناساس راخبف ه أاع#5+ هداعبأ تساي

 ٠عافترالا ليلق ريغص لت رواجي قوياطلاب نطبم ميدق رادج ء نوعريب به

 نالا اما «8- 1945 يلاوح ىتح ماودلا ىلع هيف ءام ال ناك هنا لبق رث

 يلاوح « ١908 + ناسين يف ءاملا قمع ٠ اممئاد ةيذع ريغ ههابمف

 لتلاو رئبلا نم الك نأ ثيح « لهسلا ىوتسم نود ره وأ ؛ م 5رو

 ءرده يلاوح مضوملا ةحاسم ٠ ةميدق ةانقل ضيرع فتك ىلع ناعش

 0 يف اليا ب يثارماس + راتكم

 ج - ش هاجتاب م ه٠ ىرخألا نع ةدحاولا دع ناتريغص داتنطوتسم باو

 أمهتم لك داعبأ ٠ ًامامت ةيلاعلا داورمهنلا ةفض نم قرشلا ىلا ناعقي

 3 يناسأس ه أ ا<مه يلاوح

 ةقفض بونج ىلام 6 دعب ىلع عقن «٠ ةاءا وهو هداعبأ 0 ةعبصم لت تناكأ

 3 ءالولح مسأب ًايلحم يمس لازناإل قَج هاحتاب كلتمت ةمددق ةانقل ةيلاع

 يناساسلاب هيبشلا رودلا ىلا اهخيرأت عجري ةانقل رهظ ام ىلع مسا وهو

 رودل نوكت نا لمتحت و ىناخليا  ىئارماس ١ ةيسايعلا رداصملل ًامفو ظ

 ا



 : يناخلبا 55 ين ارماس ٠ "روزا هداعبأ كلا ريدغ لن تن اراك

 » ىناخلبأ 555 ؟ ارماس هه 5*2. هداعبأ 0 ريبكلا فزخ وبأ لس هعاأمل#

 نم لقأ هعاقترا ةسلاغ نكل) م 2186و هداعبأ ٠» ربعصلا فزخ وبأ لت ا

 ١م" نم يقرشلا بونحلا ىلا لصقنم دادتما رهظو » )

 + ىناخلبأ 50 ين ارماس ما ساحب ؛ و ير ىناطسولا رودملا ( ١ هحب) تنس 76

 . ؟ كانهو انه ريثكلا يف غلبي اعمءاك غق 50+ روبك وبأ لئا سا“

 ثيحب هيقرط دنع هتحت رمت ةميدق ةانق عم جمدني عضوملاو « ليلق راخفلا

 هىنيمخا 5-2 ٌتبدلح ىلباب - ةيلصالا ها ينم نيم بعصلا نم ب

 ٠ يناخلطا ٠ ٠ هداعبأ ء ملاص لت ساحل

 4 يناخلبا 58 يف ارماس ٠ م” رهاعأهو هداعبأ , يجب رف ( ١ سب) 144م

 ٠ يتك ٠م عال ءءاعأ١٠١٠ ارب ىبأ (١؟*0) تاذح

 كك رخآتم يسابع 6 يناساس ٠ه هايلبوواعاو.وعه بليعت ونبأ (١سب) ب/|15ب+

 ٠ يناخليا  رخآتم يسابع ٠ ؟امسءءاع١١1 ضيبالا مامأ لت (ا50) احا

 ٠ لجسم ريغ عافترالا ا>*هءاك؟٠٠ ريدب (ادضب) لاذع
 دوجحو ةناكما ىلع لدت ةناوص لاصنتأ ه نك دب هسرأل /ةثلاثلا روأ

 ٠ ًاضيا ين وجرسلا لبقأام رود ىلا عجري ناطيتسا

 *قج ىلا غش نم دتمت لالتلا نم ةلسلس (ريكع) ريجعلا (١1هب) ل

 قسس اهناطيتسا (لعلو) يشك لت ٠ اهربكاأ نم تطقتلا ةيحطسلا ىقللا

 ) راتكه ؛ ةضرتمملا ةحاسملا) ةلسلسلا ةضقب + انال؟.ءاعإهم٠ ع كلذ

 ٠ ىئاساس
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 يناساس  يثرف/يقولس + (؟) >2 ١5٠ ا ١5٠ ضيب ىجاح (1ةثب) 4

 : ىنيمخا دي يدك 4 (؟) هند ماا صيد يجاح (١١مسب) سا ةم

 2 ين اساس هلعل ك زبمتم ربع ليلق راخفلا + !>ا١ هم هداعبأ يوازرهب سم4

 » لوأ ىمالسا

 ميدق يلباب ٠ ؟ا(م٠ هداعبأ قج لث « "اعو٠ هداعبأ عرش لت ميوط لت ادب

 ْ ١ بد كح ىلياب همس

 بيقولس م ؟رو اهعافترا ىرخالا م 4 قج ريبك لت + غارد وبأ لت باومه

 « ينيمخالا رودلا يف أدب ناطيتسالا لعل « ىئرف

| 3 
 ل

0 
26) 

 يلا
 و

 كك
 لل

 يذل
 هور را

5060 5 

 ةيسق و ادح ليلق راخفلا 6 شفقلاو رفحلا هيطعت + اأروزميقةو هداعبأ بسعأ كب

 ٠ يناساس ٠ قش ىلا م 15١ دعب ىلع عقن ةريغض ىرخأ

 يناساسلا رودلا و ناك عضوم ا ناب ىقللا نم لدتس ٠ "عار هداعبأ 54

 رودلا ىلا عي اضيا دودحم ناطيتسا دجوبي نكلو 4 ةسيئر ةروصب

 ٠ لوالا ىمالسالا

 ةديدحلاو ةميدقلا تاونقلا فافض نكلو م« ”>عأ٠و تناك هداعبأ لعل ك1
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 ٠ ين اساس + يقيقحلا مجحلا ديدحت ليجحتس دح ىلا هب طيحت

 ٠يئارماس  لوأ يمالسا ء 1٠14٠21١٠٠ تاشوكرخ لولت )١90( ل

 طيسو يلباب  ميدق يلباب ٠ ؟اعالهاك قج س غش 1١8٠ فيليش لت بكو#

 * نااماع دم يارا ىاولطو
 عفقت نايعلل زربت ةريغص عضاوم ةثالث ء ؟ا>٠4١1 هداعبأ دوسأ لت 4

 ٠ ىنارماس # هتم برعلا ىلا

 هاحجتاب دتمن' ةليوط ةباهن هل ٠١ ؟رهاعؤ*٠ هداعبأ ٠ ريزاتخ ونبأ لق لكهه

 ٠ يناساس + ةميدق ةانق لوط ىلع يقرشلا بونجلا

 يف ةننمملا لذلكلا ىلا ةقاضاو ه ارو هعافترا قَح لك 4 م و عض لت 2

 » اقرش مس ارو دعي ىلع عقي 5 هداعبأ عضوم دحوب 6 .ططخملا

 ١ يناساسلا رودلا نم ايلك

 ايام

 205 ياللا ع

ّّ -- 

 رب

3 00 
 م و

4 

  11 0جيك 1١1

 د 8.7
- 
 كلا

 ". دوم 125

 ةلغتسم اهنال عضوملا ضرأ ةيبلاغ ةقيمع ديداخأ قرتخن + فورلا لتا

 ةييرغلا ةيلامشلا ةهجلا ىلاو ٠ يناساس ٠ خيطيلا ةعارز يف
 (راتكه يلاوح) هتحاسم مك ؟رد ةفاسم دعي ريغص عضوم دجوي هنم

 ٠ رخآتم يسابعو يئارماس هراخف ٠ ةميدق ةانق لوط ىلع دتم

 هداعبأو ٠ ةييرعلا هتاهن قيرطلا عطقب ٠ ؟اع؟ه٠ هداعبأ ةيدارملا لت كم

0 



 ٠ يناساس امهنم لك + ؟اة.

 اذه « قوباطلا عنصل نرف هولعب ددحم ريغ ةعافتراو همحح ريغص لئ باع +ةب

 دجوتو ٠ ريبك لتك ةميدقلا طئارخلا ىلع رهظي امم ىقبتام لك وه

 نم ةسيئر ةروصب نوكتت قرشلا ةيحان نم م 7٠١ دعب ىلع عقت اباقب
 ٠ راخفلا نم ًادج ةليلق ةعومجم ىوس يوحتال ةبرخم ةانق فافض

 رودلا ىلا مجرب اهيلع رثع يتلا ةير اخفلا اياظثلا ضعب خيرأت لعلو

 2 ( راتكه هره ُه ضرتها امك « ةحاسملا) ١ ةسيئر ةروصب ى ماساسلا

 هخد رآن عجرب هتظحالم تمت يدلا ىحطسلا راخفلا ٠ ؟ا؟٠٠ هداعبا ك٠

 ءىش أدع اميف يناخطالا رخأتملا ىبابعلا رودلا نعل سكر لكشت

 امك « ريخآلا رودلا ةحاسم + هناا كامب ةيناساس راثآ نم فيفط

 ه٠ راثكه هره هتحاسمف يلوالا رودلا امأ ٠ راتكه 4 يه « ضرتفي

 هنكلو فاوحلا دنع م # ىلا عفترب « ةعلق وأ لزن هلعل ء رخص لت كا

 + طالملاو قوباطلا نم روس اطاخم ناك امبرو ٠ طسولا ىف ه ءىطاو

 00 ةفاسم ىلع ةريفص لالت هده دحر بع ةباقللا ليلا ناغفلا

 دحوت طالملاو قوباطلا اياقب نا الا اشيا راخف نودب اهنكلو الامش

 م ومجم ه ”)ر 56 يلاوح هذه نم دحاو .لك داعبأ »+ ةرثكد اهيف

 ٠. ًايئاساس نوكي نا لمتحملا نم ٠ ًاسرقت راتكه ره ةحاسملا

 م 7
 -7 ب

 كك ل

 5 5 يجلالا 2

2 
 27 "بيب

 ب

500 55 

 «٠ ميدق يلباب  اسرال ا ثلاثلا روأ ٠ ؟رهاكا1؟٠ داعبالا ل؟1؟

١ 



 بونجلا دنع نايعلل ةرهاظ باقي عم ؟رو >“ 5٠ هداعبأ ٠ بليح لت تبل

 + هسرال /ثلاثلا روأ يدكأ  ىقرشلا

0-7 
2 

 ناع
 مييح

 ا

214 

 0 دعم دي عم ك5

 هسشلا / ءاكرولا ٠ عاب ٠ يلاوح نيسيكرلا نيلتلا داعبأ ه بلح لت 464

 ىلا ةعقاولا ةثطاولا ةريغصلا لالتلا امأ ٠ ميدق يلباب ٠ ىخيرأتلاب

 ٠ يثرفلا / يقولسلا رودلا ىلا عجرتف بونجلاو برغلا

 ةهبظش ه عرايا هه هداعبأ 6 ةعومجل ةيلامشلا ةباهتلا دنع عقب لك نسا

 ىلا عجرت عضوملا ةيبلاغ نكلو « ينيمخالا رودلا نم ةدحاو

 كتبت لحشلا اذه بونج م ٠+0 دعب ىلعو ٠ يثرفلا / يقولسلا رودلا

 ىنح, امم ةليلق ةضاقنلا نكلو « تاوتق فافض اهضرتعت ةئطاو بئارخ

 ةقطنملا هذه نم بونجلا ىلاو ٠ ةريعص تناك ناطيتسالا ةحاسم نا

 , 521١٠6١ ىلاوح اهداعبأ ؛ ىرخأ ةمظتنم ريغ ناطيتسا ةعومحم دجوت

 ةنمزألا ىلا رتتسف اهنا لو ليلقي كلع خيرات قبس اهتتيراف نأ رهظو
  ضرتفي امك  ناطيتسالا ةحاسم ٠ يئراي  ثيدح يلباب ٠ ةيئرفلا
 رودلا يف امأ دحاو راتكه ٠ ينيمخالاو ثيدحلا يليابلا راودأ يف
 ٠ راتكه ا/ : يثرفلا / ىقولسلا

 ةييونجلا ةياهنلا دنع ءىطاو) ؟اكوهواك غجوج بل قشش 5 ١١١
 يقولسلا رودلاب قلعتيام ءاوس زيمتم ريغو ليلق راخفلا ٠ ( ةيلامشلاو
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 0 ةيئاساسلا راودالا وأ ينرفلا /

 يبونجلا فرطلا نكلو « غاعوءاا غو اع قش رش 6 عيلض لت بالا

 حطسلا ىلع دهاشتو ِ ةهليلق ةضاقنو اءاظش قوس كانه سسبلو ءىطاو

 تاعلط تاذ ةريبك ةيانب راثآ ىبونجلا فرطلا دنع
 يدكأ ّ نيللاب ةينبم

 نك

 هودر 1 نكلو 4 ًادح ةئطاو هتيملاغ ه او م4 حجج ب قش قو للعام

 تارا اع حرار ال ىلا رت نق تزانلا برق 6 يلاوح اهداعبأ

 تاعلطو هيزك رم ناردج هب طيحت ًريبك اعبرم نوكت نيللا ةينيم ةحضاو

ك ةضاقن ةقطنم دجوم غشغ ٠٠+ دعب ىلعو ٠ ةنرلل
 عجري ىرخأ ةريب

ثرف / يقولس * ( ؟رو رك خه. اهداعبا ) هسفت رودلا ىلا اهب رات
 ى ي

 ةيعرف ةانق لوط ىلع دتمت ةمظتنم رغو ةرثعبم « ةئطاو ةيئاساس لالت او

 ةليض#و ةهنطوتسم نم 5*5 + لقالا ىلع لثمت ةميدق

 ىلع 95 ةدحاو ةيظش م« ١1ه. قج س غش ١ هه باطخ لولت دال

 كح يل عضوم او ٠ ىخيرأتلاب هيبشلا/ءاكرولا راودأ نع ناطقسا

ثلاثلا روأ راودأ ىلا عجري نيبك
 لسمتتو . ينشكلا مانت او اسرأل / 

 ةروصت صخألا ىلع ريخالا رودلا
 هدصح

 ةداملا نم سك الا ءزحلا نوكت *ه 5: ١> ومد اهداعنأ 0 باطخ لولت دا

 راودالا لالخو يخي رأتلاب هيبشلا/ءاكرولا راودأ تافلخم نم ةيحطسلا

 يلبابلاو اسرال / تلاع روأ راودأ نم كحاب 0 ليلقلاو 5 هةيدكالا

 مقر عضوملا نم امجح ريكأ ةتطوتسم لثس هنأو
 هذه < نا

 مو

 ء دمألا ةليوطلا ةريبكلا ةمهملا لالتلا هذه

1 



 فييملا
 نا

7 
 4ةاررقاا خو

 2 ً ىتاأا اة,

 , ل 2 كيرد أ 2222

 م
 ىلا 1م 7 1

 7و 71711
- 

 500 2 1 طاح

 ٠ ثيدح ىلياب _ يدكأ 71١4٠ ٠ داعبالا ٠ باطخ لولت 5

 زناوخا نم ةيحطسلا اياقبلا دوح-و رصتمل وه انو هرم + لقألا ىلع اهداعبأ

 ةعومجملا قرش بونج ىصقأ يف عقي لت ىلع ينيمخالاو ثيدحلا يب انا
 ةهنا بق ةيث علا ةيقولسلا راودالا نم رثكالا ىلع يوذ ةيقبلا انآ

 ةحاسم ىطغت م 5 4 نم اهعافترا حوارتي الت 1١ باطخ لول .بعو#

 ىئرفلا / ىقولسلا ؛ راتكه ؟ ينيمخالاو ثيدحلا يلبابلا راودأ ةقطنم
 ١ ١ + راتكه باو يلاوح دام جوت يناساسلا امأآ © راتكش 55

 9 ىناساس » ليلق راخفلا هء ؤأرواكة وو داعبألا أ

 ةريثك اءاظش + اسرال  تالالسلا رجف ٠ م ؛ عامترالا ٠ شطع لت |

 نوكتال ةيناساسلا تانوكملا لعلو + هل ءايشاب بوحصم ريغ لفط نفدم كالذ ىف امب آيئزج نايعلل رهظ ادحاو لمش « ةيئاساس نزخ رارجل
 ٠ ةريبك ةربقم ةلاحلا كلت ىف اهنكلو « طقف ةربقم ىوس

12 
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 ٠ يناخلبا « يناساس ٠ 1١ه عجاس قش 5 184١0

 ةطرش 'زكرم .هيلع موق م 52 1+هه+ سيئرلا لتلا داعبأ ٠ ىششطع لت تنال يب“

نم يقرشلا بونجلا ىلاو ٠ مدهم
 هداعبأ ءهسف رودلا نم لت ه

 ٠ يثارف / يقولس + اره اه و

 لد 64 7 قج سل عرش ١5 ةميدق ةانق عرف هب اهن دنع لق ع؟+م

ا دق هيفا ةاطقمالا نأ ىلع يحطسلا ثحبلا ظ
 ةيدالا نص كس

ةدحاو ةيظش ىلع الا رثعلا مل > رخأتملا يسابعلا رودلا ىتح ةناساسلا
 

 اذه مم ًأدعصو + كنج ينيمخا ناطتسا لامتحا ىلع لدي امم

لج وب يبرعلا لامشلا هاجتاب عرمفلا
 نم هناب رهظ 4 ١رةزكال» هداعبأ لت ك

 ليلقو قوياطلا نم نوكتت هاب اقب ةيبلاغ نكلو م رخآتملا يسابعلا رودلا

 لخدم برق دحن انناف يبرعلا لامشلا وح جت ائدعب اذاو ٠ راخفلا نم

 دقو ةاشلا نقي لب ًاريبك الت عرفلا
 رابغ ىلي هيك ريشا ب

 ٠ ليلق يناساس
 هيبسشلا/ءاكرولا نا ا قج ا عش مو ةوالح لنا عب

 ٠ ميدق يلباب يخيب رأتلاب

 : يناساس ه 1 عمدا غادسق ؟وم ل ؟اسو

 ٠ يناخليا  يمئارماس ءا# # جاع ءءاعإو٠ بهذ لت (اوسب) بع

 واب سرب ا >< !؟٠ هداحبأ بسب
0 

 عه



 ٠ ةسيئر ةروصب

 رودلا ىلا عصر هنم شكلا ءزجلا .١ اا هداعبأ ٠ ىغابلا لت ب 0#
 يناساس ناطيتسا دوجو لمتحي نكلو ننال بس رخلانل ا يناسلا
 ٠ كلذك يئارماس

 يقولس ؟روزميإ؟+ لد نه 4 امهداعبأ نالات » نايطلا 1 كا

 +٠ يناساسلا رودلا ىلا رمتسي هلعلو ة يثرف /

 2 34 ينام

 ب

 سل ىف 0

 تا
 مدفل

 . ىلإ!
0 
 ا
 را

 0 50م زي +725

 داعبأ ٠ لامشلا ىلا هسأر ًاثلثم نوكت ةريعص لالت ةثالث ٠ رادملا لت -+ه
 يلامشلا فرطلا دنع عافترالا غلب ثيح ١ ا نم لقأ اهنم نينثا

 ٠» ىناسأس ل اره

 ٠ يىناخلبا  يثارماس ه ١ اك 54 هدانا + نادملا لق اع
 ٠ يلامشلا فرطلا دنع ةبر دجوت ٠ << 65 هداعبأ : 0 ل ال

 خبرأت نول عمجتوا هتمق ىلع موب قوباط كرف + ”رهزال + تاعأ تا

 ٠ ىنيمخأا ب ثيددح يلباب ٠ طسوتم

 . هداعبأ ه هكسفن خرأتلا نم
 رخا لت ٠ !رهاما"» هداعبأ ٠+ نسيحم جرت بينا

 ١ يثرف / ونيمخا + غشغ م ١٠١١ دعب ىلع عشب ه ار والا و
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 اهربكأ داعبأ ؛ دحاو فص يف دتمت ةريغص لالت ةئثالث 1 ١(

 ٠ ينرف  يقولس + 5 ١ < م.

 » ين اساس » ارواذ* 1+ هداعبأ د1

 هداجويو ٠ يناساس  يئرف / يقولس ٠ ؟اياهءاكإ٠٠ (!؟ب) + ع؟

 ٠ رهظام ىلع ريغص يناخليا ناطيتسا اضيا
 ٠ يثرك / يقولس ٠ ”  ؟اع٠٠١ هداعبأ ()سب) #؟ عج

 رمسأ لت يف ناطيتسالا بقاعت نا ودس ه ةميدقلا انونشا رمسأ لت 1

 لبق ىتح وأ) يخيراتلاب هيبشلا/ءاكرولا رود يف هتيادب ذنم رمتسا
 تاقوأ يف ناكو + اسرال/ثلاثلا روأ رود ةياهن يف كرت نأ ىلا ( كلذ

 قطانم تلظ ىرخأ ةنمزأ ىفو « ةرهدزم ةيسايس ةيميلقا ةمصاع ام

 بقاعتو عضوملا هطراخ 71 عالطالل ع ةمدهم هراوسأ لخاد ةريبك

 «ثلاثلا لودحلاو ؟١4 ةحول ؛ 94١ه ص ساجولبد رظنا ناطشتسالا

 هوغاكبش ه 7 مقر « يقرشلا دهعملا تاعوبطم : ىلايد ةقطنم نم راخف)

 ٠ يناساس « راتكه ةضرتفملا ةحاسملا « ناريغص نالت (١مب)

 لا دجحوت' نايعلل ةرهاظ ءازحا - 4 ؟ ره 2 ة++ هداعبأ 9 حلمأ لت بس

 ٠ يناساس . يثرف /يقولس ٠ سيئرلا لتلا نم بونجلا

 ىلا ةسيئر ةروصب عجري ٠ اه اك 15+ ا قج ع غش ؟٠8 "نتولا لت ب؟
 ناطيتسا « ودس أم ىلع « هعم و يشك # اسرال / ثلاثلا روأ راودا

 : هحطس مظعم يطغب قشر يناساس

 هتيبلاغ نا ىلا لصوتلا نكمأ ةرادبز ءوض يفو ٠ ؟رهاك هاك غق ٠٠١

 ةريعص ممق نم تارشع ةدع دجوت هنم لامشلا ىلاو ٠ لوالا يمالسالا

 2 ل اهداعبا ) طقف ىناساسلا رودلا ىلا اهخد رأت دوعب
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 ٠ راتكه 4 يلاوح ةيلكلا ةحاسملا ٠ ( م اره

 ةفض رواجت ( راتكه هو؟ ةقطنملا ) ًادج ةريغص ةنطوتسم (١؟00) غ5

 ٠ يناساس راخف اهيف دهوش ه ةميدق ةانق

 حوارتيو عبرم رشم ++ اهتحاسم غلبت ةقطنم نمض عقن ةسيئر ممق + لو

 نع الضف ًامامت ةمظتنم ريغ اهعيمج دودح ٠ م * ب ١ره نم اهعافترا

 ةقطنم يف ةلثامم ةضاقن دجوتو ٠ نايعلل رهظت ةريثك ءازحا دوجو

 مه متموأ ةئاليم يطغت امك « ًآبرغ مك« دعبت (راتكه ١ره) ةريغص

 نم حوارتت ةفاسم دعبت ( الوغشم ناك اهفصت نم لقا نكلو « +7٠6

 ؟ه اهتحاسم ةئيدم « يلاوتلا ىلع هذه ربتعتو ءغجغ مك ؟ 0

 ٠ راتكه اره اهتحاسم ةيرقو « راتكه ١١ اهتحاسم ةنددم « راتكه

 ٠ يناساسلا رودلا نم اهلك

 نكلو 0 اره اهعافترا هّئطاو نلت اهقاوحب طبحت .١١ اهداعبأ ةقطنم كم ا

 هميدق ةعلق اهلعلو 3 لهسلا قوشسسمب , رهظ طسولا يف اهتضاقن عافترا

 +.يقرقلا/ ىضولسلا نودلا نم

 ىطس ولا لالتنلا لاكشالا سكعت + مزعجه واي وو هو يىرعج وبأ لت ها

 هولا هئطاو ةريبك ةقطتنم 9و بونحلا هولا الب وط آدادتما لمشت الو طَقف

 هده نأ ه عالطتسالاو ةيوجلا روصلا ىلع ادامتعا ء دحو دقو ه غش

 ١ر5 لقآلا ىلع اهرادقم ةحاسم ىطغت ماظن نودي ةرشتنملا ةنطوتسملا

 جراخلا وعلا ةيزك رع هانا نينا هدادما يفت ةكيرف هو كارما مم ولك
 اهني وكت ىلع تلمع ةميدق تاونقل ميظع عمجم ىفو «ةريثك راهن ال وط ىلع

 ىناساسلا رودلا يلا 0 ةيسسماسأ ةروصبد ةنطوتسملاو » ودس ام ىلع

 فرطلا © ”رو ةسونج ةمق 6 ” ةلامش ةمق : 1١٠ ا« جاع ش 50+ بام
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 ء يشك # اسرال / ثلاثلا روا رود ىلا ةيلك هخبرأت عجرب يلامشلا

 ٠ طقف ةيشك روبق عم ميدق يلباب  يدكا وهف يبونجلا فرطلا اما

 حطسس قىوتسم .دتع ةضاقنلا كتبت مسي 7 + ا قوباطلا مجح

 م دجوتو ه5 ا 0# ا جان نش 4 هيفاضا ةمق ىلا الامش لهسلا

 ىلا "5+ دعب ىلع اهخيرأت سفن ىلا عجرت ادج ةريغص ىرخا ممق
 هاجتاب لقالا ىلع ”ه٠٠ ةفاسم ةتطاو ةضاقن دتمت امك « ةريخالا غش ش

 سفت ىلا عجري نايعلل ريغص ءزج رهظوو ٠ يفتخت نا لبق غش رش
 ٠ سيئرلا لتلا نم يلامشلا فرطلا قرش م ؟٠ دعب ىلع عقي خيراتلا

 هفاسم ةرمتسم ةروصب دتمت اهنا الا ةعساو ريغ ةنطوتسملا هذه نا عمو

 * قجج - غشش هجتب طخ لوط ىلع لقالا ىلع مك ار
 يناساسلا رودلا ىلا اهخيرات مجري الت ١4 اهددع ةرثعبم ةريغص لالت

 >قجج ب غشش ١٠١٠١ اهداعبا ةقطنتم نمض عقت لوألا يمالسالاو

 وأ تاعمجم ؛ + ًاسرقن ه» يلاوح مجحلا لدعم + ”  ١روالا+وه

 ٠ ىرق
 ٠ يناخلبا  رخآتم يسابع + !ا18ءاع٠5 ”دليمتح ماما (!ةنب) هه

 يلباب  اسرال / ثلاثلا روا ٠ ا1رد اك و >> قجؤو ا غشغ 55٠ ل5

 + ميدق
 نايعلل ةرهاظ ءازجحا ىلع قلطي هسفن خمرأتلاو مسالا 7 يجن ايرد لولت عه

 /يقولس ٠ مرو زكرملا برق عافترالا ٠ برغلا ىلا عقت ةريغص لالتو

 :ىلرف
 55 1 اذن ما مث .ٍ
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 1 يناساس م يشك اسرأل / ,ثلاثلا روأ ٠ ”نال؟وءاعاوع ( ١ ب) أل هم

 ةديدج ةانق ٠ اؤره اع مع >< قجق - غشغ ٠ ١١٠ رموحلا يوالع هو

 رجف + عضوملا يتياهن ىلع نيتعقاولا نيتمقلا نيب ةعقاولا ةقطنملا عطقت

 لت دجوي غش هاجتاب ةريصق ةفاسم ىلعو ٠ ميدق يلباب  تالالسلا
 رودلا يف ةنطوتسم هيلع موقت تناك ( راتكه ةضرتمملا ةحاسملا ) ريغص

 ٠ يناساسلا

 لك داعبا « قج س غش هجتي طخب دتمن ةريغص لالت ةعبرأ ٠ عبس لت ب٠
 ىلع دجوت ةميدقلا راودالا نا ودسو ٠ ؟ا١.>(٠٠١ ىالوح اهنم

 - روا ٠ نيرخآلا نيلتلا ىلع كلذ نم ثدحاو + قج ىلا ةعقاولا لالتلا
 ٠ يناساس يشك . اسرال / ثلاثلا

 ٠ اسرال  تالالالسلا رحف ٠ ؟ ام او »م« جا ش +1١ ل١55

 رودلا ىلا ةيسيتلاو ةروصد عجب عضوملا ْنا ٠ اره ا م١ هداعبا كع<؟

 رودل راخف اباظش ىلع روثعلا يف ةبوعصلا ناو يثرفلا / يقولسلا

 رجف ٠ آمهم نكن. مل رهظ. ام ىلع يلوالا ناطيتسا نا ىلع لدت قياس
 ٠ يثرف / يقولس ٠ يشك « تالالسلا

 ٠لوا يمالسا  يناساس ٠ ؟ره ىلا طقف هطسو يف عفتري نرج مأ لت لب

 رتم وليك دعب ىلع عقيب ( راتكه ءوه ) ريغص يناساس عضوم كانهو '
 يأ ىلعو « جاجز نرفل اعضوم ناك هنا رهظيو ٠ لامشلا ىلا دحاو

 ٠ رهصنم جاحز تالضف نم ةميظع تايمك ىلع روثعلا مت دقف « لاح

 2ظ2'ظ3
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 ب

 برا“

 را
2 

0 500 7 



 لمشي أل اذهو م« ه زي موو اي 6١و (ج) عابض لولت (!ومنب) ب4

 ٠ يثك  ميدق يلباب « تالالسلا رجف ءغج وحن اليوط ادادتما

 ©« تالالسلا رحف ء < ريب ؤ؟ه اي ., (د) عابض لولت (١وسب) به

 ٠ ىناساس

 0 يناسأس ه # ب » اه ايو اي دو ) ه ) عابض لولت (؟؟:ب) ك١

 لمت دس كيبع ٠ 4 اء 506 ا 706 ( ب ) عابض لولت (وسب) بحب

 ٠+ تالالسلا

 ب لوا يمالسأ ٠ 4رو اع ؟ه. اه ؟.. ( ١ ) عابض لولت (١هسب)

 ١ يأ ارماس
5 5 

 ةليلق ةضاقنلا نكلو « ه اه ؟+٠ سيئرلا لتلا داعبأ ء تبيح وبأ لت ب

 ق ش ق هاجتاي ةلصتم ةروصب ةضاقنلا دتمتو ٠ فاوحلا لوح دج

 توب دجوتو ٠ ةيوناث ممق © اهنيب زربت ل٠١  ه٠٠ نم حوارتت ةفاسل

 حادقأ تدهوشو ه ةيبرغلا ةيبونجلاو ةمسرغلا تاردحتملا ىلع ةرثعبم

 ةروصب هخبرأت عجربو ٠ ةريثك نكت مل اهنكلو ( 7 )١: ةيضك

 ٠ ةيناساسلا  ةيئرفلا / ةيقولسلا راودالا ىلا ةسيئر

 ٠ تالالسلا رحف ءا* اع عء اا غاس قاد «٠ روجرج لت با/*

 اهل ىرخالاو اره اك ١و. اعاد سيئرلا لتلا داعبأ ٠ روجرح لت عا!

 يمالسألا راخملا دوحو رصتقنو ه ين اساس هنت رثكا ٠١ هس عافترالا

 ظ ٠ يبرغلا يبونجلا لتلا ىلع
.0 2 

 اد نا
 5 ل

 0 نادل

 دهم حجيحد
 نتل>»  عتشع
 ترد

17 
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 + ارم
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21 

 6 عموم 1675
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 ٠ ىناسأس ٠ !١روهاعوه٠ هداعبأ باان؟

 ةريغص ممق رثعبتت « " ا 166 سيئرلا لتتا داعبا ٠ كلاجنز لت بكب

 +50٠ ٠ ىلع هرطق ديزي ناطيتسا ىلع لدب, امم هبناوح لك ىلع ةضاقنو
 اهنكلو يمئارماسلاو لوالا يمالسالا رودلا نم اياظش ىلع روثعلا متدقو
 ينابعلا رودلا ىلا هتاهج رثكا خبرأت عجريو ٠ حطسلا ىلع ًادج ةردان
 7 يناخلالا دعب امو رخآتملا

 طقف طسوالا لتلا يف ميدقلا يلبابلا رودلا نم اياظش ىلع رثع دقل 4
  ًاعضوم ناك هنا ودبيو « ًادج ةليلق اهنكلو ( 5ره اك ١4٠ ا« ) ١

 ةمق ىلع دجوبو ٠ خيرأتلا كلذ تانطوتسم نم ًادج ةريغص ةنطوتسمل
 ءىطأو يجراخ 00 )ع اج ١مل+ ع م. يقرشلا يبونجلا لتلا

 هريغو لتلا اذه خيرأت ٠ ةعلق لثمي اذه لعلو اعبرم ارتم م١ هتحاسم

 : يناساسلا رودلا ىلا ةيلك وأ ةسيئر ةروصب عجرب

 ا 274
 ذل

0 

 0 1 نور
 2 - ح 07

 2 خل 2
 تا ل

 - منا

 ورب نوت

521255 100 6 
 تاتا للا

 يث رف يقولس هتيبلاغ ٠ م4 سيئرلا لتلا عافترا ٠ يميدلا لث كه

 ٠ يناساسلا رودلا لالخ رمتسو

 ٠ تالالسلا رحف ٠ ةلحسم ريغ هتاسايق ٠ رميت (١هم/) لاا“
 عقت اريثك هنم رغصأ ممق 7 دجوت + ؟ 6 ١١٠١ هداعبا ٠ ةباقلح وبأ لت كعاباب

 ٠ رخآتم يسابع  لوأ يمالسا ٠ هنم يقرشلا بونجلاو قرشلا ىلا
 عمجتت و « اعبرم ارتم وليك ١6 اهردق ةحاسم نمض ةمق 1١8 لقالا ىلع |5078

 حب



 ؛ ةيبرغلا ةيبونجلاو ةيقرشلا ةيلامشلا ةرئادلا عير يف تانطوتسملا

 ردقتو ٠ ةللق ةضاقن اهيطعل #ث - ١ نم حوارتن لالتلا عيمج عافترا

 هليلق راثا دجوتو ه يناساس اهتيرثكا ٠ راتكه ١١ ب ةيلكلا ةحاسملا

 ٠ تالالسلا رجف رودل

 ٠ ليلق يف اسأس راخف ٠ !رهاكاإ» هداعبأ ب؟اوب

 1 ) اسايق ال انيمخت ( )ع ا>>ك؟*+اك٠١١ ٠ شمشم وبأ لت (١هحم) 0

 ٠ رخآتم يسابع لوا يمالسا

 هعضبو + ةّمدح روبق ه ممعف ةدع ٠ ه اك 15٠ هداعبا ٠ شورد با م

 هعومجم يف اهلثم ىلع رثع امك ىناساس راخف ىلع هيف رثع دقو ٠ رفح

 ٠ هنم يقرشلا بونجلا ىلا عقت ةرثعبم لالت

 راخفلل افصو ركذي ميل (؟) ال؟ءءاعإ٠١ ٠ ةدامس وبأ لت (اذنب) +

 ٠ لوالا يمالسالا ىلا « هترايز تقو « هخيرأت عجريو يحطسلا

 ٠ ”يشك ميدق يلباي ٠ ؟رواكم١٠ هداعبا _؟ةيس

 5 "يشك ب ميدق يلباب ٠ ؟رواكاإ٠+ هداعبا مع

 5 يشك 2 ميدق يلبأب ٠ ؟رهاك٠5+ هداعبا كمه

 روثعلا من يدلا راخفلا ةيرثكا خم رات 52١6٠ ٠ هداعبا ١ ناخروب لت كم5

 ىلع رثع دق ناك ناو ةيثرفلا / ةيقولسلا راودالا ىلا عجرب هيلع
 ٠ ( 85  ؟#8 نم طقف ةدفاو اهلعل ؛ (7:1) ٠ ةيشك حادقا ةدع

 ىلا (لدعملا) ؟٠ ها ج # ش رتموليك يلاوح ٠ ريعصلا ناخروب لت كب

 + لوأ يمالسا  يئثرف / يقولس + ةريثك ممق دجوتو ء م ق
 خصم ثددح يباب 55 ميدق يباب «٠ هرواةيجا قج 5 عش ١3١ عمم

 ب لوالا يمالسالا رودلا ىلا عجرت ادج ةيوناث ةيحطس تانوكم

 هنم أطوا لت دجوب عمترملا اذهل يلامششلا فحللا يفو ه يَ ارماسلا

 ا



 غج قش هاجتاب م ”ه+٠ ةفاسم دتمب يناساسلا رودلا ىلا بسني

 ٠50١ عافتراب ال1١ ءا<

 دجوتو ٠ طيسو يلباب  ميدق يلباب « «رواكم٠ سيئرلا لتلا داعبا بكذح

 ول م لدعملا) ٠١١ + اع ةميدق ةانق لوط ىلع ج # ش "5م ب46

 + ةأنتق فافضي طلتخت ةليلق ةناساس ةضاقن ٠ ؟ دح

 ٠ طيسو يلياب ب ميدق يلباب + ؟رواكتءاع غجغ ب قرششق بعزا

 نم لصتم طخ نع ةرابع وه ةيلمعلا ةيحانلا نم ه عايض وبا لت ب45

 ةنلكلا ةحاسملا ٠ : >1 ها غجج - قشش ؟٠0 ةضاقنلاو لالتلا

 ٠ يناسأس # يثرق / يقولس ٠ راتكه ه يلاوح

 ٠ طيسو يلباب ب ميدق ىلباب ٠ ١رهاكه٠ هداعبا عوج

 ابرقت مك اره ةفاسم دتمت ماظنتا ريعب ةرثعبم لالتلا نم ةعومجم 45

 ىلعأ داعبا 3 عجغ ق شق نم هحش مدردق يف أم قى رحم دادتما ىلع

 ٠ راتكه ؟  ١ره نم حوارتت ةيلكلا ةحاسملا ٠ ؟ره ا اه + كمف

 ٠ يثرف / يقولس « يشك

 1101و يلا

 عر 0 بونحلا ىلا اضدأ ةريعص ةهمق كحاوتو م 9 < امل+ هداعبأ 66
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 ةعومجملا ةيقب امأ « يشكلا  نيدقلا يلبابلا رودلا ىلا امهنم لك
 /ةيقولس ةنطوتسم مضت اهنكلو يناساسلا رودلا ىلا اهتنرثكأ عجرتف

 3 ( راتكه + ينناوح ةيلكلا اهتحاسم ) ةريغص ةيئرف

 5 يثك ميدق ىليان ٠ "اعملو هداعبأ بعوك

 انيك ةدحاو ا ل وينبع 00 0 بة

 ةحلم 6 رديف 3 6 < ١ 6 ّش هاجت اليلق لوطأ) ةيو 57 ب5 ةبحخ

 ٠ ميدق يلباب  تالالسلا رحف ٠ ةكيمس

 نسم اهزييمت بعصي ةئطاو لالت ٠ ادحاو اراتكه ةيبيرقتلا ةحاسملا هو.

 ةعومجم ةملظتنم ريغ ةريغص قطاتم ىطغت ٠ اهرواجت ىتلا ةانقلا ةفض

 اشدح هذه تضرعت دقو ٠ ةضاقنلاو ةيراخفلا اياظشقلا نم ةريغص

 عشق قوباط لمعم ةجاحل ادس يمطلا جارختسال رفحو ليدعت تايلمعل

 يمالسألا رودلا نم اياظت ىلع رثع دقو ٠ اهنم لامشلا ىلا ةرشامم

 7: يف اساسلا روذلا نيل اهخي رأت عجل اهنم ادح ليلق داع ىلعو لوألا

 75 ىرخا قطانم نم ةدفاو تءاح دق هذه لعلو

 شكا هتضاقن نا الا (؟ة9) قباسلا عضوملل ايبونج ادادتما دعبيو ل.ه

 ةضاقن و تاونقلا فافض نيد  لصفلا نكلو » اعافترا م هلالتو اك يتبل

 ب ” دح ىلا ١ ه٠٠ ىلاوح ةيلكلا ةحاسملا ٠ ابعص لازال ناطيتسالا

 نسم لعلو ٠ ةلصتم .ةتظوتسم نوكت طقف عضوملا اذه فصن نا ولو

 بلغالا ىنلع هنا رابتعاب « عضوملا اذه نيب زييمتلا ناب ركذن نا مهملا

 رودلا ىلا مجو هراشعاب ؟45 و ( ةيناساس ةعضب عم ) يثرف / يقولس

 < اهتمح 0 ةرهاظ نكت ملا دعا ةسار دأ : ةحبشت رهظ دك ىناساسلا

 0 اك «١ ةلكر ةغانبملا

 ءايتلا .طاشتت يزرحد لتلا رفح ناك ه ؛>29هءاعوو ريدم "لق دو
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 ىمالسأ 7 بنر قوباط لمعم ةحاح دسل هيأرت نم هدافتسالل اننرادز

 : ىناخللا 58 5 وأ

 | نيب

 يومها
 / . يح

 وذ
2 

3 

 نهم اننع 255

 روأآ راودأ ءانثأ رمت هلعلو) يدكا <« 5 م اب/ و قج ب عش أوو اآطوع

 ٠ ( اسرال / ثلاثلا

 ٠ ثيدح ىلباب يشك ه ؛ >2 ه١ هداعبأ ٠ ةيادلو لولت مس

 5203 يا ايلا
 و تيا سل

0 0 2-7 506 2 
 هه -؟

 .-- ده ا
 دق نسا طا

 م نا
 2و 2

 هه
 موألا 2

 775252 لل ندر

 ىلإ 4 2 لكتب 4 مجرا انه صيخشتلا راخف نأ ٠ ةبادلو نول تل“ 5

 عضوملا عم ةحضاو ةلص كانه نكلو « يثرفلا / يقولسلا رودلا

 عافترا ىصقا ٠ امهنيب ةيرارمتسا ىلع لدي امم "”.# مقر رواجملا

 ظ ٠ راتمأ < ىلا لصي
 ١ يشك .. يدكأ ٠ 213 >4 ف فيصتتم لت ب ءم

 ءزجلا ادع اميف هئازحأ لك ةعارزلا ديداخلأ قرتخت ١ ٠ »م 5٠ هداعبأ لوك
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 ب ا تع ميددق ىلياد (اسرال /ثلاثلا روأ) هم طسوالا

 3 ميدق ىلباب _ يدكأ ىف “# الب ١و٠ هداعبأ موال

 نيذه نم لكو « ةوفص لت مساب ًاقباس فرعي ناكو « يريشا لت ٠م

 اناقب ةرثكل كلذك ىمس دقو «رخص» وأ «رجح» ىنعل نمسا

 4 ناسمسف ىلا لبقلا اذه ناورهنلا مسن و هاه هيطعت ئىتلا قوباطلا

 عطقيو + يقرشلا بناجلا يف ريبكلاو يبرغلا بناجلا يف امهنم ريغصلا
 رايآ ةهدع مطقلا فشكدو 7 ةسرعلا هنن اهن دنع يبرعلا لتلا يلا قه رط

 : كيس نغ ناطيتمالا ةعبلت نأ يديرون وباظلاب ةغس كزانموأ
 جس ش ؟١6 يه لتلا نم ىقبتام داعباو ٠ م ؟ ىلاوح اهكمس غلس ذا

 ٠ ايونج مطقني رارمتسالا نا ةيوجلا روصلا ىلع رهظب نكلو « 1104

  يناساس + ( ؟ ) راتكه ه يلاوح غلبت ةيلصالا ةقطنملا ةحاسم
 » باتكلا يت ةنيدملاب قلعش ام رظنأ ٠ ينارماس

 نم قرشلا ىلا عقاولا لتلل ةيبيرقتلا ةحاسملا ٠ هوفص وأ يريشا لت بهو
 دوا اها (سو م ىوصقلا داعي الا) ًاراتكه ؟*٠ ناورهنلا ةانق

 "نطل ا

1 

3 
 ٍِ ٍِي و

 و

0 
-- 

 ص
 ندب 0 9 حش

0 
3 0 

8 

 ١ هينا

 ىلع مك ١ر؟ ةفاسم دتمت ةيوناثلا ممقلا ضعب هيف زربت ليلق ناطيتسا لع
 ا

 هده ديهليس ييسر



 دك" هك دفا ت

 نوكتت اهلكو م ؟ ىلع اهنم يأ عافترا ديزيال ٠ ةميدق ةانق لوط

 ةيلكلا ةحاسملا غلبتو ١١١ ٠ اهربكأ رطق ٠ ةمدهم ةانق ةفض نم ايئزج

 قبطنيو ةسيئر ةروصب يناساسلا رودلا ىلا عجرب ٠ راتكمه م يلاوح

 ٠ ايرغ غ مك اره ةفاسم ىلع عقي ادج ريغص لت ىلع هسفن خيراتلا

 دف 550000 يه هعومجم نمض عقب يلامش لت داعبا نا س١

 ةانق لوط ىلع ةدتمم ابونج م ه.٠ دعب ىلع عقتف سيئرلا عمجتلا

 يلاوح اهبلغا داعبأ ةريغص لالت ةعيس نم هذه نوكتتو ٠ ةميدق

 يقولس « ةيقرشلا ةياهنلا دنع ؟ ا ه٠ ىلا لصت اهنكلو اره اك ٠

 : اساسيات
 طسوتم (ةيثزج ةروصب الا لصتتال اهنأ عم) ةزيمتم لالت ةعبس لسإ؟

 ٠ يئناساس ٠ !ره ا١ ه٠ اهداعبأ

 ةنطوتسم دجوتو ٠ رخآتم يسابع ين اساس ماس اج 16٠ ةداعبا سوو

 لولم غلو 5 أاببص م ١١٠٠١ دعب ىلعو ناوومنلا ةفض ىلع ةثاشابن

 اببص رهنلا عم اندعب اذاو ٠ راخفلا ةليلق اهنأ الا م ١6١ ةنطوتسملا هذه

 ةرطنقلا نهدلا ىلا ديعب امم ًاعاسنا رثكأ ةكرب يف ةأجف ناورهنلا حتفني

 تاونقلا فاقض نا ؛ كلذ ىلا ةفاضا ٠ سطاغلا دسلا لفسأ عقت يتلا

 ىلعالا ىلا ناورهنلا يبناح نم ءاملا ذخأت يتلا ادج ةيلاعلا ةريثكلا

 اذه نا « راصتخابو ٠ سطاغلا ةرطنقلا دس آمامت هباشت ةطقنلا هذه نم

 سطاعلادسلا امأ ةيبرعلا رداصملل :اقفقو «ىلعأ اسطاغ ادس» نوكي دق

 ٠ هقوباط نم ذخأ ام ةرثك لعفت ًامامت رمد دقف هسفن

 ةضاقن عسفترث 7/١ ٠ ا قجج دل غسش م 6 جورع وبا مامأ باع

 ةبانن لوح عقت ةثادح ةريقم ٠ ةيتحت ةانق فافض قوف !ره ةنطوتسملا

 ٠ يناخليالا دعب امو  يناخليا ٠ فورعم ريغ.حيرض.
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 ناب لوقلا نكس كيتارعلا ةراقلا ءوض ىفو ه #” اع 1؟٠ هداعبا ساو

 يئاهنلا ةقبطلا نوكت تناك ىلوالا ةيمالسالاو  ةيناساسلا راودالا

 رود دوجو رصتقي نيح يف 6 . عضوم ا نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا ىف

 يبرغلا يلامشلا .زجلا ىلع هنم رغصأ رخآتم نيب انطوت هتارفاس
 « لكلا نيبطسوالاو

 ٠. يناساس  يثرف / يقولس ء م  ؟ ا ٠١١ هداعبا (!ةنبن) بسرد

 تب راتكس ةعاشلا# اق وكم ٠ (بيجارع) ريبكلا حايم لت (!وم/) بسب

 ٠ يناساس

 ةريعص لالت ةثالث نم نوكتت ةعومجم + ريغصلا حايم لت (دسب) اح

 5 رخآتم يمابع س لوأ يمالسا ٠ ؟ازعيامهواهعا٠+ اهثم لك داعبأ

 حوارتن' لت نم لامسلا نا ةنلظنم نق روسو تاسلل' واق للك ةضاتنا ينساك

 ”ايبرل ا رمال ارا اصلا

 ٠ يف اساس

 309 يشيب

 عمم ٠ 5
0 

 تاعّومجم : 5 يف' ةميدق ةانق دادتمأ ىلع قجج ب عش ش .هوود المع و

 يعل مضرلا ةقطنم مضتنال ه 5” ب ا!رةالإوو دان هو اهداعبأ

 , راتكم ير" ةس رقتلا ةحاسملا « ةئطماو تاونق فافض دوجو ةرثك

 . ٠ ةدخاو ةيشك ةيظش عم لوأ يمالسا  يناساس

 ثددح يلباب هتيلاغ ٠ ةمس اق ةانق ةقض ىلع عن ٠ ٠ اره «١٠ ٠ هداعبأ لا

 رودلا يف ر نطل يو اجا يك دي ا ل علب

 ظ ٠ ميدقلا يلبابلا
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 طسوتملا يف *ه ا ٠١ نم اهرطق حوارتن ةريغص ممق ةدع لع؟+؟

 هاجتاب م ه4 ةفاسم دتمت ةمظتنم ريغ ةلسلس نوكت « م ارو ل ١ ا

 يلامشلا ف رطلا دنع نكلو « ةيناساس اهعيمج هذهو ٠ غجج  قشش

 ةيناخليا ةقبط يناساسلا ناطيتسالا ولعت ةميدق ةانق عرف رواجي يذلا
 ةميدقلا ةانقلا رمع « أده نم كامبشلا ىلاو م 1غ "و هداعبأ لت ىلع

 دحوبي ًالامش م ٠ ةفاسم ىلعو « * ا« ا/٠ هداعبأ لت دجوي ؛ ًامامت

 ىلا ناعجري نيرخالا نيلتلا نم الك نا ٠ اهسفت ةقطنملا يف رخآ
 ظ ٠ طقف ةناساسلا راودالا

 ةحاسم لعشت ةرثعيم ةنطوتسم نوكت لالتلا نم ةمظتنم ريغ ةعومجم 2

 2 انف اهل عافترا ىصقأ حوارتيو « ابيرقت راتكه ؟ اهردق

 . عم يىثرفلا / ىقولسلا رودلا ىلا مجري ةسيئكر ةروصب هذه سيراتو
 ٠ ةريعص ةنئاساس ةتطوتسم

 ةضاقن ىلا ةفاضا 5: ا١رهاك*؟١ ١١ نم أاهرطف حوارتت همق ١؟ ع

 نيسمض اديج ارارمتسا اهناطيتسا نمتسي ةنطوتسم + ةرثعيم ةيحطس
 5 ىناساس ٠ ؟ه٠ اهرطق هقطنم

 عامتر لاو ضرعلا 4 ةمددق ةانق فتك دادتما ىلع م الا“ ب ( ١ لع ه

 ٠ ىناساس ٠ راثتكه ؟ ةقطنملا ةحاسم ٠ لحسم ريغ

 ؛ ينيمخأ ها < (اليلق لوطأ غ قى روحملا) 18٠ هداعبأ مدرجملا لنا

 0 "؟* يثرفلا / يقولسلا رودلا يف رغصأ سايقم ىلع رمتسي دقو
 ةعومجم دجوتو ٠ #8 ا ١4٠ اهداعبا ةعومجمل يقرشلا فرطلا دنع لت باب

 دقو ٠ مه.٠ ةفاسمل (غشغ) و (غ) هاجتاب رمتست ةرثعبم ةئطاو لالت

 ٠ يثرف / يقولس راتكه  ةقطنملل ةيلكلا ةحاسملا نوكت

 م 5.٠٠ دعب ىلعو 2١م١ ه٠ ا« ةميدق ةانق لوط ىلع جرش ذا راب

 يلاوح اهتحاسم ةعمجتم ةريغص ةضاقن دجوت يبونجلا فرطلا بونج
 ١ : ناسا راك هر

 كب



 رثيكت ةمظتنم ريغ ةميظع ناصح ةودح لكش + شراطلا مأ لولت جد

 ناصحلا ةودح لوح ةفاسملا لوط غلبي ٠ ةفرطتم ةريغص لالت اهيف

 عافت ر آلا لصب .نيح يف * اضرع |٠وهء ب ١٠١ اك مك ارد يلاوح

 ٠ يثرف / يقولس ه راتكه ١8 يلاوح ةيلكلا ةحاسملا ٠ م " ىلا

 + ىئاساس

 » يناساس ٠ ليلق راخف + ا >< !١ةهيد هداعبأ 1

 > ٠ ينيمخأ ٠ "اكمل ٠ا« غ  ق 1١؟١ شراط مأ لولت 3-08

 ضب اهداعبا لمشت دقو ٠ اعإ٠4 1 ءءاك قج ل عرش هءء اا بج

 + اساس كيلا ةيطكي عطنا ةضاقلا نطور فاوسلا فاق

 ٠ يناسأس  يثرف / يقولس ء ؟ره اي م6 اك غ ق ٠ م

 7 يناساس + ”ره الاء« عجج - قشش 12

 هاحتأب دكمت ةريعص هحراخ ل ةحاصت + م ؤعا هوا عاس ق «ةوو٠ _عاجو

 يناساسلا رودلا نيل لا هتيلاغ خبرأت و 9 4 عش ش 4 قش

 1: ةيثرفلا / ةيقولسلا راودالا ىلا ًايئزح عجرب دق هنكلو

 ٠ يناسأس ٠ ؟رواك٠1ءاع جا شا 12١ بم

 4٠١ ا قجج سل غشش "1+ سيئرلا لتلا داعبأ ٠ رامسب يوالع عسب
 ريغ ةروصب قج هاجتاب ةئطاو ةضاقن دتمت نكلو « ؟رواع لقأ وأ

 هداعبا غلبت رخآ لت ٠ ةسيئرلا ةمقلا بونجو برغ ىلا عقيو ٠ ةددحم

 ٠ يناساس + ؟ ا ه٠ ىلاوح

 امهدحاا. نيفرط دوجوب زيمتنا مظتنم ريغ ًآدج ريبك لكش ٠ ةعمج لت جسم

 سيئرلا لتلا طسو عافترا غلببو ٠ غج ىلا رخالاو قج وحن دتمي
 ىتحو الامش ثلثملا سأر نم ةفاسملا لوط غلبيو + م ه لامشلا يف

 .ثلثملا سأر نم اهلوطو « ارتموليك يقرشلا يبونجلا فرطلا ةياهن

 ا

 مدس ميس س يس سس



 نم دبالو ٠ لقالا ىلع ىلع مك ١ره يبرغلا ي ىبونحلا فرطلا ةباهن ىلا

 ةهرأ اهتحاسسم يناساسلا رودلا ءانثأ انه هدوجوم تناك ةنطوتسم

 /ىقولعلا نودلا نم ةليلت: ةضاقن لدي امك" اورق اهيزه ارخولك
 ٠ مجحلا اذه عبر اهمجح غلب ةقباس ةنطوتسم دوجو ىلع يئرفلا

 لكب وهو ٠ طيسولا ي ور رت ا لا

 ٠ ىنيمخا  ثيدح ىليأب ديكأت

 » دال تلا روأ أهيف دا كم ةيدكأ اناظش ه أ >< ١وو هداعبأ -

 9 ا يا ا سلا

 اجلا« يويضتم تسأل ضلال روع درامل رك وو

 داعبأ ةريغص لالت ةعسس نم ةنوكم ةعومجم ٠ شيوح لت (١؟#/) #ع؟

 نم نالصن دوجو لدبو ه يئرف / يقولس .(؟) بإنه أهريكأ

 ٠ ينوجرسلا لبقام روذ ىلا هخبرأت عجرب ناطيتسا ىلع ناوصلا

 يف ”افانم دجوت خيرت ومن ةريصق ةفاسم ىلعو ه ٠ <> ١ هداعبا _ضوس

 رات سفن ىلا هخب رأت ات راخفب ةأطعم ١5١ اهرطق لهسلا ىوتسم

 ٠ ميددق يلباب ب يدكأ ٠ لوالا
 عض 6 ١٠5٠ هداعبا غش لن ٠ 1ا>7*ءز6 قج ع غش م٠ قج لنا

 روأ رود ىلا ةسيئكر ةروصب ريخالا معجريو + هنم م 4+ دعب ىلع
 ىقللا شيتفت ىلع اذامتعا كلذو ميدقلا يلبابلا هسرال /ثلاثلا

 ديبعلا رود ىلا اهخيرأت عجل ةيظش لوالا يف دجو :دقف « ةيحطسلا

 ++ انضر هم تالذانسلا نحت وارد نافيا هيلع دومسو
 ريش. امم نيتلزعنم نيتطقل عم « يناساس (؟) ال50 +ا١٠61 (!ةنب) بوو
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 ٠ ةقباس ةريغص ةنطوتسم دوجو ىلا

 لتلا طسو نم جرخب دادتما عم 6 ؟رداك 1٠4 قج 8 غش ابو سول

 ٠ يناساس ٠ قش هاجتاب

 هنطوتسمل راثآ عم « ةميدق تاونق ثالث ردص ىقتلم ٠ ليوم (١١ب) وب

 يسابع  لوأ يمالسا ٠ راتكه ؟ر6 ةحاسملا ٠ اهرواحت ةريغص

 ٠ رخآتم

 نسم ةرثك ٠ هره اي ١٠١٠ ا“ عج - قرشق م ٠٠١ ريخص وبأ لق سوم

اخفلا نم ادج ليلقو رسكم قوباط
 ٠ يناساس + ر

 ٠ يثرف / يقولس ٠ ارو اك هم ا جا شال*٠ سومو

 لالت هث الث كل [عقهو 4 اسراآل بنات ال السلا رجدف ه٠ الرو زي عه هداعبأ دس 8

 ىلا اهلك عجرت «* ق و قشق « غش ش ىلا عفت ةحاسملا ةيواستم

 ٠ يناساس خم رأت

 هم ق جاجا دس عش ش يقرشلا لتلا 7 نا
 ةأنق ربع ) طسوالا لتلا مه

 ٠ .كلذ نم رعصأ يبرعلا لثلا سه ا" زي جو هداعبأ (لوالا نم ةميدق

 ٠ ىنارمأس ب لوأ ىمالسا :

ةريغص ممق ١و اهيف زربت ةمظتنم ريغ ةقطنم بنو
 وأ م ؛+ ًاعيمج اهداعبا « 

 ٠يناساس + اييرقت راتكه ا!ر؟ ةيلكلا ةحاسملا ءاعافترا انة ا لكأ

 1١١» ب ه٠ اهنم لك داعبا ثلثم لكش ىف ةيراقتم عمجتت لالت ةثالث _سوس

 ٠ يناساس  يثرف / يىقولس + راتكه اره اهتحاسم ه ©

 ناطشسالا ردو أره اك 8ع ا؟ ق جاس غ ش ٠ +١6 تايللش لولت يي

 رودلا لثمتيو ٠ اسرال  تالالسلا رجف ىلا هخبرأت عجري سيئرلا

 ناطيتسا دوجو ىلا (؟ : ه) ةدحاوةيظش ريشتو « هديج ةهروصب ريخآلا

 عار

 هوس اديه سن ايي سمس



 هضاقنلا نكلو ©« لطقف 9و ةعفت رم ا ةقطنملا داعبا 0 تاسلش لولت 1 ني

 ناطيتسالا رود ٠ هفحل نم غ ش 0+ « قش هأجتاب ١6١ ةفاسمل دتمت

 / كثلاثلا روا ىلا رمتسي هنا ولو « يدكا  تالالسلا رجف سيئرلا

 » أس رقت راتكه  ةحاسملا ٠ انهو
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 يمالسالا ىلا عجرب هتيبلاغ هامره اك 0*1 ا قج ا غش 5٠ عم“
 ةينارماسلا راودالا ىلا قيض قاطن ىلع رمتسم هتكلو « لوالا

 ٠ ةرخآتملا ةيسابعلاو

 هرواحبو ٠ هسرال  تاللالسلا رحف ٠ اره اك 5٠ اه قجاس غشا وحب

 ةيناساس ةضاقن نم نوكتي ًاطوأو ربكأ لت ةرشايم برعلا ةيحان نم
 5 ( راتكه ءود)

 هاجتاب مكار؟ ةفاسم دتمت لالتلا نم ةريك ةدقعم ةعومجم ءةميلس لت بهم

 غلبي, ثيح لامشلا يف اهل سيئرلا زكرتلا نأ نظيو ءغجج س قشش
 نكلو ء كلذ ادع اميف ةفاثك لقا يهو + 25+* ةعومجملا عاستا

 ءزج نايعلل رهظيو ٠ ناكم لك يف ةديج ةروصب ةضاقنلا دوجو رمتس
  يثرف / يقولس راتكه ٠١ ةحاسمملا « اقرش م 5.٠0 دعب ىلع
 ٠ يناساس

 ٠تالالسلا رحف ه م” ++ يل اوح اهرطق لوطو لهسلا ىوتسمب ةضاقتلا لهو

 ٠ مرها(١١١ هداعبأ لت دجوي يبرغلا بونجلا ىلا م ١٠١ دعب ىلعو
 ةيلاميقلا ةضتانلا نم عموم دعي ىظو.ه ىتانئاساس قرنا" ىقولس
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ودحلا ىظتنم ريف ريغص لت دجوب ةيقرشا
 الا هيف رثعي مل د

 + نانا اخف نع
 0-2 يمالسالا ٠ ؟ اع ؟6ه٠ هداعبا ه ريبكلا نازوخ وبأ (١١سب) سو

 ه ىلا رفاس

 م 4+*+ اهردق ةفاسم دتمن اهضعب نم ةمرق عمتجت ةريعص لالت ةدع م١

 مظتنم ريغ مجحلاو ه بونجلا ىلا لامشلا نم هجتن طخ لوط ىلع

 ءراتكه برع ةحاسملا ٠ ملء رطق 2 ىلع اهنم يأ عافترا ديزي ال نكلو

 ٠ لوأ يمالسا  يناساس

 ةريبك ةيانب راثآ لتلا ةمق ىلع دجوت ه ارهاك1*ءاكقج اس غش 1٠ بحب

 يمالسالا رودلا راخف ناب دجو دقو ه نبللاب هينيم ةددعتم فرغ تاذ

 ءرخآ ناكم يا يف ليلق هنكلو عساو قاطنب عضوملا ىلع رشتني رخاتملا

 اورجه دق سانلا نا ىلع ( # : ب ) سوؤكلا نم تايمك دوجو لدبو

 ب تاالالسلا رحف ٠ تاالالسلا رحف رود نم ركسم تقو يف عضوملا

 ٠ يناخليا

اهرطق ةحاسم لغشت ةسيئر ةمق ١ نم ةدقعم ةعومجم ٠ ثاغر لولتا _لسوس
 

 كلذو ةديج ةروصب اهانكس رمتس ةنطوتسم هذه لثمتو ٠ ب.ءم

 نيب لصمت يتلا ةيوتسملا قطانملا يطغت يتلا ةضاقنلا ةرثك نم اجاتنتسا
 ىلع رشتني لوالا يمالسالا رودلا نا انترابز نم نيبت دقو ٠ لالتلا
 هةدكاسلا تانوكملا نم دعت يناساسلا رودلا راثآ نال ساو ناط

 لوالا يمالسالا رودلا ةحاسمو اراتكه ع٠ ىئناساسلا رودلا ةحاسم

 اراتكه ٠
 ٠ ١ ١

 رخآلا نع دحاولا دعب + ماعا/» امهنم لك داعبا نالت ٠ تاغر لولت مو

  ءاكرولا + بونجلا ىلا لامستلا نم دتمي طخ هاجتاب م غء ةفاسم' 0

 ٠ ميدق ىلباب

 ةوا/ثو



 ٠١١ ٠ ىلاوح اهنم لك رطق ةريغص لالت ةثالث ٠ دار لولت (١١مب) حم
 5 لوا يمالسا

 ةريبك ةلصافب لكشلا يلاله عضوملا ه٠ هال*.٠ هداعبأ ه حبس لت با

 نوكيي دق ) ةحاسملا لازتخا ىلا يدوي اذهو + يبونجلا هبئاج عطقت
 نم امسق هتحت يفخب انه عفتري يذلا لهسلا نكي مل ذا ( فصنلا ىلا
 5 هسرال  تاالالسلا رجف + ةيطووتسملا

 ؛ يناسأس « ابيرقت 1١١ اهنم لك رطق « ةريغص لالت ةعومجم (١دنحب) بجب

 5 هي :وةنااوص لن اقف نم رك ةنيق ا همام هداعبأ ١( سب كك ف

 هب راث جورب + ىرحرسلا لجح 2 0 لا

 ْ لوأ

 ٠ رخآتم يسابع - لوا يمالسا ٠ ؟ا>١1؟+ هداعبا بستح

 ةدم هش ناطتسالا رمتسا اًئطاو أريعص احضوم + ا >< ا““و و هداعبأ تتلو

 يشكلاو س ٠ ه تاالالسلا رجف راودال قاثا كاتهن » نمزلا نم هلي وط ٠

 ٠ ميدقلا ي اءاملا لالخو يدكا ٠ ما تاز

 طمشارث لالتلا نم ةمظتنم ريغ ةعومجم ء(جراخلا لوتفم) جيريخم لت لالا

 ينبم جربل ةئطاو اياقب عمجملا اذه طسو نم ابيرق دجوتو ٠ ةميدق ةانقب
 قوباط وهو + ف د ل هقوياط داعبا ء طالملاو قوباطلاب

 ةنايابلا ةيطفلا نأ ىإ ةيئاث تللستمادت: هذه للو.#:( يقاساع

 .ريغص ناطيتسا دوجو ىلع لدت ةعومجم نمض اهيلع روثعلا مت يتلا
 جمد هانقلا فافض نذل كلذو ةيلكلا ةحاشلا باسح بعصنو ٠ قياس

 ك1 | م كب يس 0 م 5و٠ >5 + < سيئرلا لتلا داعيا نوكت دقو ل لالتلاب
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 ٠ ” ىلع اهنم يأ عافترا ديزي ال ىتلاو «لوح ةرثعبملا ممقلا يف

 ظ ”ص ا . ينيمخا يئاساس

 لقأ اهرطق طسوتم « ةريغص ممق 7 نم نوكتت ةعومجم ٠ جريخم لت بحر»

 عجريو ءراتكه ؛ ةحاسملا ٠ طقف م# ىلا اهالعا عافترا لمعيو 1١١ نم

 تالالسلارجف رود ىلا يقرشلا بونجلا يف ناعقي نيذللانيلتلا خيرأت

 رودلا ىلأ عجرتف ىرخالا لالتلا امأ ٠ طقف ةيمالسا روبق عم يدكا

 ٠ يئارماسلا  لوالا ىمالسالا

 يف « م6 هعافترا ( ؟ ) قباس رادج يلامشلا لتلاب طيحب ٠ جيريخم لئ .سيس

 ٠ لوأ يمالسأ ٠ م؟ ىلا كلذ ادع اميف هعافترا لصب نيح
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 ٠ يئناساس ١ ٠ اي هه ><« جاس ش 140 بال:

 5 ا 91+ اك جا ش ١:٠ ىرخا ةمق داعباو ٠ ؟ره اه وه. هداعبا بو

 ؛ راتكه # يلاوح ةحاسملا + اهب طيحت ادج ةريغص يمق 5 وأ ه كانهو

 ٠ يناسأس ب يثرف / يقولس ء ( 7+: 1) ةدفاو ةدحاو ةيشك ةيظش

 ٠ يناساس ٠ س اه 1٠٠ داعبا سب

 س١ ا« ( لقا ةيرثكالا ) ىصقا دحك ١١ ءاكغجج # قش ه٠+ ىلاوح 53-

 ةميدق ةانق فتك لوط ىلع رشتنب « ةحضاو ريغ هدودح + اعافترا ؟رو

 ٠ لوأ يمالسا ٠ راتكه  ةحاسملا

 جابك



 بدلع سي ادن اطال ساقعا منع 5 3 2

 +» لوأ يمالسا »+ (؟)ا + ١( ١سحب) تاكا

 مه 5 4# ةمظتنم ريغ هدودح نكلو ) + يلاوح سيئرلا لتلا داعبا بلا اب

 يمالسا  يناساس + راتكم ٠7 غلبت ةنطوتسلل ةنمخملا ةيلكلا ةحاسملا
 ٠ لوأ

231789 
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 يقرشلا يبونجلا لتلا ٠ ميدق ىلباب ( ١ ا 1١١ اك ٠5١ ) غش لت سمع
 ةدحاو ةيظث ريشت ءاسرال  يدكا( اره اء ال٠ اك ) 16١

 ٠ ىخد رأتلاب هيسشلا / ءاكرولا راودا ف ناطشس ىلا

250 2 
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 ةديح

 عم زن 55

 اا ود يلاوح هرطق ٠ رخآتم خيرأت نم ةانق فتك عم طلتخي ءىطاو لت تلا ١

 + : ه « ج ناتيظش لدنو « اسرال  تالالسلا رحف # هعافترا هون
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 رودلا ءانثا دودحبم قاطن ىلع هش ناطيتسالا وارعتسا نايتعا ىلع

 ٠ ميدقلا يلبابلا
 نيفرطتم نيلت عم ؛ ؟رو م< اه غ اس ق ١:١٠ طسوالا لتلا داعبا جمع

  لوأ يمالسا ٠ قرشلا ىلا رخالاو لامشلا ىلا امهدحا ادج نب ريغص

 * نلارباج

 ٠» لوأ يمالسا » ارو 1. هداعبأ تالا

 ملاعملا ةحضاو ربع هدودعحو 9 ريغ يحطسلا راخملا 3 ليسمز وبأ 23110001001

 يف ءىجحافم لكشب عمت رب ه ؟خه يلاوح هرطق ٠ اهديدحت بعصلا نم

 مواعوم اهلوطو ه. اهعافترا ةداح ةفاح انوكم ةيبرغلا ةيلامشلا ةيوازلا

 ةيقب اما ٠ انه ( ١ : ب ) ديبعلا رود نم ةيظش ىلع رثع دقو ٠ اهضرع

 هضاقن دح وتو + اع نم عافترالا حوارتنإ ثيح أاعافترا لقاف عضوملا

 اميسالو « ىلوالا ةيمالسالا  ةيناساسلا راودالاى لا عجرب ليلق راخفو

 ىليابلا رودلا اناقب أمآ ٠ قَد 2 ميلا عمت ةحراخ همطاو لالت ىلع

 ةروصب عجري عضوملا خيرأتو ٠ طقف اروبق لثمت اهلعلو ةليلقف ميدقلا

 ةدملا هذهل ةيسنلاب مهم كلذ وهو اسرال 555 ديبعلا راودا يلا ةسيئكر

 ه ةليوطلا
 ةيلكلا اهتحاسم هم *” 1١ نم عافترا حوارتي ةرثعبم ةريغص لالت لمحو

 - ين ارماس بس يناساس و. أمدرقت راتكه <

  7٠0١ا< جال ش ١5٠ رخآتم يسابع  لوأ يمالسا + "ره ا ٠

 ٠ ىناسأس » اروةزعرلو هداعبا الا

 ىلع ةددحم ريغ ةروصب ةلاممش كيت ةضاقن عم مه "٠ ا !وو هداعبا تا ارا

 ٠ يناساس ٠ ةميدق ةانق لوط

 ب ميدق ىلباي ٠ لدتعم اءاظشلا كمس «لهسلا ىوتسم دنع 6+ رطقلا مح

 ٠ طيسو يلباب
 جال

 د بس ع ل ايس تس نيس سلا سل ل اسس



 ءوااك 5٠6 غج سل قش ١؟١ ةفاسمل ةليلق ةروصب ةرثعيم ااظش مد.

 ىلياب 00 ميدفق ىلبأب 15 ميدق ءىطاو ةانق فتك لوط ىلع 4 عافترالا

 ظ ٠ طيسو

 2 لوا يمالسا م "ره >2 مل» ا عج قر مي ااه ه عيبض ونبأ ا هد

 سميدق يلباب ٠ لدتعم اناظشلا كمس ؛ لهسلا ىوتسم دنع 6٠ه ةرطق . + راع

 ٠ طيسو يلبأب

 ه هةنم يقرشلا لامسششلا ىلا عقبو ًأطوأ رخآلا لتلا ٠ اره 1٠٠ ٠» هداعبا _صسوج

 ةلصافلا ةلهسلا ضرالا ىلعو امهنم لك ىلع ةمظتنم ةضاقن دجوتو

 رودلا عجري راخف ىلع « هرغص مغر عضوملا أذه يف رثع دقو امهنسب

 رود نول مخرب كح عون نم راخف م ىناخلالا لوألا نئمالاببهالا

 + رخآتم

 ىلا ناعجري ٠ 1ا٠607 امهنم لك داعبا غج قرش هاجتاب نادتمي نالت 4

 رودلا نيل مرا رعصأ ناطيتسا خم ةسيئر هر وصب ىناساسلا رودلا

 ٠ 07 5 ! ) ةدفاو ةسنك .ةيظش » رخآتملا ىسايعلا  ىمارماسلا

 بونحلا ىلا دتمب ءىطاو فرط او هداعبأ » رييكلا ضن” رعلا لت تت

 * ىناخلا 598 ىن ارمأس * ةمددق ةهانك دادتما ىلع ىقرشلا

 رود نم ةدحاو ةداح ةادا ١:٠ 2> 5 ١ ا غادس ق ؟١١ ٠١ ضيرعلا لت بو

 20ه يشك _ اسرال / ثلاثلا روا« تالالسلا رحف ( ١ : ج ) ديبعلا

 نيلا قولا نم هرطق نكلو م نو يلاوح هرطق ٠» كلاوي وأ لولت 5594 مح

 دوجو عم 8 ةيقرشلاو « ؟ره ةيبرعلا ةمقلا عافترا ٠ اليلق لوطأ برغلا

 ٠ ةيبونجو ةيلامش ةمق ىلا ةيقرشلا ةمقلا مسقنتو ٠ امهنيب ضفخنم
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 عراوشو ( اهنم دحاو يف حبذم دوجو ىلع لدي ام كانه نا ىتح ) رثكا

 3 انهو تل ديبعلا راودا نئلا ةسيئر ةروصم هخد رأت 0 ٠ توسو

 ىصقا يف الا دجوت الف يشكلا  ميدقلا يلبابلا رودلا داوم اما
 ١» ةقيمع ةسارد. قحتس مهم معصوم ادهو ٠ ىقرشلا فرطلا

 ن “رو >4 5و م جس شش سين رلا لتلا داعبا ٠كلاود وبأ دلت كت يرلاو

 ٠ ىب ونجلا فرطلا ىف هلقأو ٠ ىلامشلا فرطلا ىف هل عافترا ىصقا غلس

 نا هينا ىلإ ةيور ( ايرقتو كه ) ةحئابنلا ردص»» ايران بر يدكا
 ظ ٠ يناساسلا رودلا ىلا عجري

 ١ "يشك ب ميدلق يلياب د ه ل اأ"هو اهداعبا 0 كلاوب وبأ لاولت 52

 ةيلكلا ةحاسملا ه اسرقت ا!ره ب أ ز6غ ه٠ اعيمج اهداعبا « ةريعص ممق ه دج هه

 ه7 يفك ب نرنقا لباب: نانكش ىف ارح

 ٠+ يناحليا : يثارماس ه1 شب ١و هداعبأ ت1

 » رخآأتم يسابع ب يئارماس همه ؤ حي 1+ + هداعبا 55

 ١1١ هداعبا لت دحري حي رضلا نم يبرغلا لامشلا ىلا ىلجب ماما لت 4.
 يلامسثلا فرطلا يف ميرضلا موقيو ٠ 0+ ةفقأاسم هنع دعس ه ؟ره

 امأ « جرب قوباط نم طقس ام هيلع رشتني عافترالا ليلق لت نم يبرغلا
 يقرشلا يبونجلا فرطلا يف لت دجويو ه كانه هيلع رثعي ملف راخفلا

 يلامشلا لتلا رات عجريو * روبقلا هيطخت +١٠" هداعبا ةعومجم نم

 يف حيرضلا جربو ٠ يناخلبالا  رخآتملا يسايعلا رودلا ىلا يقرشلا
 قوباطي ىنبم وهو ه ريبك دحل ًاكسامتم لازرال هنكلو ةيعادتم ةلاح

 هضرع ليطتسم قوباطب نكامالا ضعبب لديتسا + مس؟؟ا5 همجحح

 لو فل
 142 اهنم ىلامشلا داعب نلالتلا نم ةعومجم ٠ (ةليس) هلحعس وبأ لت - 6

 م



 ءاعافترا لقأو امجح ريكأ ىهف قرشلاو لامشلا ىف اهنم ةيجراخلا امأآ

 «ج  ش +١14 يهف طسوالا لتلا داعبا امأ ٠ ىمئارماس لوا يمالسا
 ضعب ىلع ريخاآلا لتلا لمششو ه مروالإءه ىبونجلا لتلاو « ؟اعم»

 ىلا ةسيئر ةروضن .عجر. © رهظ ام: ىلع + ةنكلو. « ةيئارماسلا'ناثألا
 ٠ رخآتملا ىسابعلا  ىئثارماسلا رودلا

 ٠ ىشاتم يسابع س ىئارماس + + زج 1+ هداعبا بقدم

 لت بونجلا هيحان نم هرواجيو ٠ ا ١١١ يبرغلا يلامشلا لتلا داعبا
 «* 2 اه ا!هو ا جاس ش 0٠ ىقرتقلا يبوجلا لتلا ةاعباو + ينم

 ٠ ىناخلبلا  ىئارماس

 اهتقطنم اهتحاسم فصن لغشتو (؟ عافترا ىصقأ) ةثطاو مق هيل
 ٠ يئتاسأس + هءءاعود٠ اهداعبأ + ةروسملا

 ريغ لج هني رح كم نع ىو ناجل
 ٠ يناساس ٠ عافترالا © ؟رو اه ه٠ 7٠ امهداعبا
 لقأ عافت راب دتميو + ه ال 5+ ا +١4 هدأعبا ليطتسم لت ٠ رفدملا لت

 قوباط نم ريبك دح ىلا نوكتيو ٠ يقرشلا بونجلاو لامشلا ىلا
 هيك جاو لكن عف ذل داق[ :ةلانعج + كتكاذو مسا 84786 همجح
 ٠ يناساس + ادج ليلق راخفلا ٠ ضفخنم لكش يف ودبت هتمق ىلع

 ىرخالا اما "يشك اس ميدق يباب ) م ؟رد ) سيئرلا لتلا عافترا 21

 ٠ يثرفلا / ةيقولسلا راودالا ىلا مجرتف

2 



 سجلا) ٠ ةنلاس 17 ص !ة4ه. ءأ ٠م « ىفطصم رظنأ « عابضلا لت 4١

 ةرزدو ةحاسملا + يثك  يدكأ » ) نم وس 4 عابضلا لت ىف يراثألا

سرأل /ثلاثلا روأ راودأيف الا همجح مامت غلبي ال «راتكه
 ضرعت دقوها

 ه٠ رودلا كلذ ةباهن ىف ايئزح هانكس سانلا كرتو ودسام ىلع قيرحلل

 ٠ يتك  مدق يلباب ٠ ه 4 ا< هه هداعبأ ٠ ةيليضف لت 41

 جا نفي رقاب هط رظنأ ء ةميدقلا مي وداش  لمرح وبأ لت م

 ار ةحاسملا ٠ ينك . يدكأ (؟ رموس ٠ ىلوأ ريرقت : لمرح لت)

 برخت ٠ طقف اسرال /ثلاثلا روأ راودأ يف روسلا ءاشنا مت ٠ راتكه

 سانلا هرحه مث نمو ىلوالا لباب ةلالس روهظ تقو يف قيرح لعفب
 -تنولا شعل

 ؛ اراتكه م١ غلبت دليفزره اهركذ امك هتحاسم + دمحم لت 6

 نيلرب ةهر/5 ةلجدو تارفلا يضارأ ىف ةيراثا ةلحر : دليفزرهو هراس
 داعب ١! لتلا غش و ش ىلا هدجو اميف ةنيدملا يداول رثأ ال نكلو 9١

 نابع ادايتشاو::« :اريثك هخبرأت ىف كشر ٠+5 ٠+ اع ٠+ هسفت لتلا

 هتاف ةسفن يامل ىرجملا ىلع دتمي ىذلاو هنم ىلعأ عقب يذلا عضوملا

 هسرال/ثلاثلا روأ رود ءانثأ رمتسيو يدكألا رودلا ىلا عجري دق

 رودلا يف هناطيتسا ىلا ةدوع وأ رمتسم ناطيتسا عم ميدقلا يلبابلا وأ

 ٠ ىرخأ ةنمزأو يثكلا

 * يثرف / يقولس 4 # م اع م. هداعبأ ٠ ىداود ١ هب) 6

 4 ين اسأس « ١ ا ٠+: هداعبأ 5

 لكس يف رهظ, كلذ عم هنكلو رضاحلا تقولا يف ايلك هتئارح تمن 7

 .رادقمو ٠ يحطس راخفو ةيحلم ةقبط هتبرت ولعت عافترالا ليلق بدحت

 ٠ يثك  ميدق ىلباب ٠ هره ا ٠ هداعبأ

 ا



 تدجحو دقو ه يشك بسس ميلف يلباب ه !ز>عملدم قجا عش ا ركم سعال

 اهنا ثبحب ةلقلا نم اهنكلو ١ يناساسلا رودلا نم اءاظش ةعضب هيف

 »« اقيشح انأطيتتسا ال روق نق قوس لثمتال

 نأ ولو ) ؟رد دح ىلا ٠> ها قج ل غش 0 ةطيطخ ةولع 868

 مس 4 مدق ىلياب معاة الالبلا رحت 3 ) كلذ نم اعافترا لقأ هتيملاغ

 ٠ رودلا كلذ نم روق قى وس لثمتال اهلعل :هليلق ةيضك أناقتي

 اهركأ داعبأ 3 لق حرس ع شن شن هاحتاب ككمل © رحص لدلك نم هاا 9

 3 ىن اساس + اشرقت راتكه ؟ ةيلكلا ةحاسملا « أ 2م +21 95#4

 ةقطنم نم راخف ساجوليد : رظنا ٠ ةميدقلا بتوت (هجافخ) يجافخ 1

 فرجا كريشملا تاعويطم ثلاثلا لودحلا ؛ 550٠ ةحول ؟ةه» ص ىلايد

 4 هةماع ةهروصب هتاقبطو عضوم ا هطراخ ىلع عالطالل ٠ وغاكيش ا اذ

 5 ميدق يىلباب 59 يدكأ ه٠ لملق راخفلا هره ١ع اه هداعبأ 0

 ه٠ لوالا ىمالسالا ٠ ؤره ا م١ هداعبأ 9 ع5»

 برعلا لا فكحاوتو مال 9 ؟>جاو مح >8 قر جادح عش ش ايم 15

 - ىناساس ٠ ازللاأو الي " “و٠ كلم ًأطوأ ةقطنم

 رشتنتو ةطسنم ةعساو ضرأ اهب طرحت ةعفترم لالث ه فزخ وبأ لت

 قدنخ فشك دقو ٠ تاسايق اهل لجست مل ٠ ةيراخف اياظش اهيلع

 ةرشابمعقت يبارومح رود نم اياقب نع اهنم ةيلاعلا ممق ىلع رفح ثحبلل
 # ميدق يلباب  ثلاثلا روأ ٠ ةرخآتم راودأ نم ةكيمس ريغ اياقب تحت

 ٠ ىناساس

 ريغ اهتاسايقو راتكه يلاوح اهتحاسم ةريغص ةقطنم ٠ يلاج وبأ 455

 ٠ يثرف / يقولس + ةلجسم



 فصن قمع ىلا 1464 ماع ىلاند ناضيف هبئاوج عطق ٠ !ا#٠6 هداعبأ 497

 ٠ ثيدح يلباب  ميدق يلباب + رتم

 ٠ ين اساس 4 ءىطاو م أوه. هداعبأ بس أ

 ةحاسم نمض لهسلا ىوتسم قوف زريت تاوبر اياقب ىوس قبب مل 4

 تاالالسلا رجف راودأ لك ٠ هروه اهل عافترا ىصقأ غلبي ه ١ه٠ اهرطق

 نأب دقتعي نكلو « هيف ةلثمم ثيدح يلباب  اسرال / ثلاثلا روأ
 هتةيحجرأ هل اروط لثمت تناك ةسفكلا ةميدقلا ةيلياملا راودالا

 ٠ ىقللا عمج ءانثأ

 5 ميدق يلبي ه أ اب مو هداعبأ عا“ و

 ٠ يثك  ميدق يلباب ١١١ ٠ اهرطق ةحاسم قوف ةرثعبم ةليلق اياظش 4#

 وه طسوالا لتلا (١رد  هره) دحاو فص يف دتمت ةريغص لالت # _عمج

 02 ه ًاسرقت راتكه ار“ ةيلكلا ةحاسملا 4٠ ٠» هرطقو اهريكأ

 ٠ رخآتم يسابع - ىناساس

 انهامتا سيئ رلا لخلا تبونج يلا كجحود و * ١ >1 د + >< حت ١ ميو تت

 ةماعلا ةيحانلا نم 0 أده كل : 3 يلبأب ب ىخي راتلا

 ةقاسفاسلا“ن اوداللا يلا هخد رأت مر 4 اسرق راتكه هتحاسم ل لتد

 ٠ ىلوالا ةيمالسالا

 ٠ ىناساس ه ايرقت راتكه اهتحاسم ةميدق ةانق رواحت' ةنطوتسم 4*4

 لسمتحي و هره >< ١6٠ ياروح 00 ل هدودح 0 0

 ٠ يناخليالا دعبان َك اير راتكه 0و دس

 نسم ىنميلا ةفضلا ىلع عقب خرم ريغ ادج ريغص عضوم ٠ هيزوج مب

 م



 ٠ ةيراخف اياظش نودب نكلو قوباطلا نم عطق هيف دجوت ٠+ ناورهنلا
 مل ذا ٠ قوباطلا عنص نارفأل اناكم اذختا امهنأ ودس نارواجتتم نالت م

 دويتو نا نأ دل لاس ردك ىلع مو ركع در نع ارك
 ةيحانلا نم رتموليك دعب ىلعو ٠ ادج يوناث ناطيتسا عضوم ىوس
 ةانقلاب نرتقي ءىطاو ريغص ناطيتسا عضوم دجوي ةيقرشلا ةيلامشلا
 راودالا ىلا اهعيمج خيرات عجري نا لمتحملا نمو ٠ اهسفن ةمبدقلا

 دبع ىف متت اهيلع نوتملا ل اشك ةييقي: نا قلوب ةقاانلا
 ٠ عضوملا خيرأت

 ٠ ميدق يلياب يدكأ ٠ ؟ رو ا« م٠ هداعبأ بوه

 ٠ يثرف / يقولس + ؟ره ا امو هداعبأ

 ١ ميدق يلبأب 55 خم رأتلاب هيبشلا/ءاكرولا ىو ب < 1+ م هداعبأ 8

 مدقت) هز لكش ١ ة*»5ت تروفكن ارف : رظنأ ٠ ةميدقلا متب رين * يلاجشا 5

 دهعملا تاروشنم + #”"ه ١54 قارعلا ىف ىقرشلا دهعملا ىف لمعلا

 عباتتب ةطاحالاو طمئارخلا ىلع عالطاللو ٠ ( وغاكيش ٠١ يقرشلا
 لودحلاو ؟١* ةحول ١909 زاجوليد : رظنأ ةماع ةروصب تاقبطلا

 :ةتمزالا ىف ذي. فق ناطيتسالا ناب ةيفطسلا ىقللا لدتو + كلاثلا
 مس يلاوح ةحاسملا ٠ ميدقلا يلبابلا رودلا يف رمتساو ٠ ةيدكالا
 ظ ٠ ًاراتكه

 داعبأو ٠ ةريعص رفح عم + ان>(1 + يلامشلا لتلا داعبأ ه ميوتلا لت 45+

 ه ؟ره اهي ا/+ (ةثيدح ةانق ىوس رخآلا نع هلصفتال) يبونجلا للا

 « روبق ىوس لثمنال اهلعل رخآتم راخف نم ةريغص ةيمك ىلع رثع دقو
 ةرشق هولعت امهنم لك ٠ يبونجلا لتلا ىلع ةثيدح روبق دجوت امك
 2 يشك ب يدكأ ٠ ةكسمس ةصحلم

 كفل



 يمالسا  يناساس ١ ٠ ا؟ راتكه ةعمتحم اهتحاسم ةريعص لالت ةثالث 6م

 يمابع ٠ (تاسابق هل دجوتال) ءىطاو « راتكه ةيسرقتلا ةحاسملا 4:

 عمم ميلف يلباي 55 ءاك رولا * ا!رواع؟وو هداعبأ 3 ريعصلا ةيبع وبأ نس

 * 549 نم تدفو اهلعل ةيشك اءاظش ةعض

 *ةيإ هو هداعبأ + 5 نم يقرشلا بونجلا ىلا » ريبكلا ةيبع ونبأ هيعمل

 ٠ ثيدح يلباب  مدق ىلياي

 5 لوالا ىمالسألا ف ءىطاو مم أوو هرطق به# ش4

 (ةلحاو ةيانب اهلعل) ًادج ةريغص ةنطوتسم نوكت نأ نكم ام ريخ -.4عه

 نم 91 ايوا ايزو ديار راو اع
 رودلا

بعلا وودلا ىفاةانقلا شاول تاجفاما
 ء(؟ ) رخآتملا يسا

 هر وصب يناسأس ؟ ره 5 + فق عش ش 52٠ سسرلا لتلا س70+

 راودالا دوجو يب ثثسح يقرشلا يلامشلا عاطقلا ادع أممق ةسمئر

 0 تاللالتسلا رجف راودال ةطيسس راثآ كانهو 5 ةيثرقلا هيليابلا

 لدغم. + ةئاسأس يف ىرخالا لالتلا امأ . كلذ نم رثكأ الو ةسثكلا

 4 ا١ره - ١ عافترا اه ١١١ داعبالا

 * ةيئاساس 4 ءىطاو مه أو٠+٠ ام قف د عوشع »<« ك؟هآ

 رودلا لا دوعب ةلع] ء لحسم ريغ عافترالا م مل+ رطقلا (١مب) 5-2

 ٠ لوألا ىمالسالا

 داعبألا ٠ لوألا ىمالساألا رودلا نم ًادح ناريعص نالت ١( هحب) 6

 1 ةلج ريغ

0 

 احب

 ميسا داسيا | دس تسيسيبلا  .ممسسعا



 ل ٠ لجسم ريغ عافترالا ؛ ب يدج يلاوح رطقلا 0 ةيدوهيلا لت 5-0

 + لوألا ىمالسألا ٠ قوداطلا

 ندد ةدحاو ةيظش »+ رو خف ا ريو ريعصلا روبك وبأ 5 تن

 نوبل كح ىلا يدكأ فى ءاكرولا رود ىف ناطيتسالا عل لامتجا ىلع

 نم مغرلا ىلعو فك ميدقلا ىليايلا رودلا ءانثأ ردهم و (كلذ لبق دأ)

 ناطتسالا نا ىلع لدي اذهو ٠ ةيشك سأك ىلع الا رثعي مل ثحبلا ةقد
 ةناعغلل ةريعص هنطوتسم قى وس لاوحالا نسحأب نوكي نأ نكمدأل

 ٠ روبق نم الا نوكنت الو

 ٠ يثرف / يقولس ه ا 5 ةداعأ هه قارنا لتس 85

 ثمده دق هنادح ةريبك ةانق نأ قدس هه ">1 قجدس عش 5 ت67

 ىلا ةريصق ةفاسم ىلع عقب هسفن لتلا نم نايعلل ارهاظ اريغص اءزج
 ٠ يثرف  ثيدح يلباب ٠ يبرغلا بونجلا

 رودلا نا ولو « يثك - يخبرأتلاب هيبشلا /ءاكرولا ٠ دومح رادم لت 454
 نياح يش ( داعب الا) يبونحلا لتلا ىلع دوح- و هل سيل ريخألا

 : ( # 4 جو اهريكا داعبأ) ىرخالا لالتلا ىلع ةرثكب دجوي هنا

 ٠ يثرف / يقولس ٠ ؟ ا 4.٠ هداعبأ تي

 لامشلا يف نوكتت اهنم ةثالث « ةريبك لالت ةسمخ + نسيحم ردم لولت س46
 ١ بلو امهتم لك زطق « امهضعب. نم هاقاس برقنت نيقاسلا يواستم ًاًدلثم

 عرف ربع عقب يبونج لت دجويو + هرد ىلا امهدح' عافترا لصيو
 بونجلا ىلا دجويو ٠ م 5 ىلا عفتريو هقباس همجح لثامي ةثيدح ةانف
 + م 015 نم حج 2  ن وي هداعبا له ريخآلا لتلا نم يقرشلا

 ظ ٠ ىثرف / ىقولس ٠ اراتكه ةره ةيلكلا ةحاسملا

 2م



 يبرغلا لامشلا ىلا رخآ لت ٠ 4 ا ١4٠ هداعبأ ٠ نسيحم ردم لولت 65

 /يقولسلا رودلا ىلا امهنم لك عجري « ؟ره ا ١١١ هداعبا رادقم

 ٠ يثرفلا

 نالزعنم هبش نالت 418٠ ٠ ا قج غش ؟٠٠ سيئرلا لتلا

 اهعيمج ٠ ؟رو ا ١٠١ امهنم لك داعيا قرشلاو لامشلا ىلا ناعفترب

 رصحنو « يثك ب تالالسلا رجف ٠ ةميدق ةيحطس دوجوب زيمتم
 فويس دنو و عمجملا اذه نم يقرشلا يلامشلا فرطلا يف ريخالا
 تاثم عضب ىلع لوالا يمالسالا رودلا ىلا عجرت ةرثعبم ةثطاو لالت
 ء يبرعلا لامشلا ىلا راتمالا نم

 - يخرأتلاب هيبشلا/ءاكرولا ٠ 4 ا م هداعبأ ٠ دوعاد ردم لت 5

 «يبرعلا يلامشلا فرطلا ىف أدج دودحم ين اساس ناطيتسا عم « هسرال

 ليلق 0 م آدج ريغص يمالسا 9 3 يف رف / يقولس «ي ا" زي 8 + هداعبا ه7

 ىلا ةرشابم عقي « دكؤم ريغ هخيرأت ناف هيلعو « زيمتم ريغ راخف نم
 ٠ يقرشلا بونجلا

 ناطتسسا يثك 55 ىخبرأتلا هيبشلا/ءاك رولا نيو >4 الل هداعبأ تنحل 10

 ٠ يبرعلا فرطلا يف ودببام ىلع رصحنب ينيمخا

 ٠ يثك  ميدق يلباب ٠ ارو اك ؛٠ هداعبأ 45

 ٠ هو٠ اهداعبا ةحاسم لغشت لهسلا ىوتسم دنع ةضاقنو ءىطاو لت 7

 +. لوأ يمالسأ  يناساس

 رهظب) قوباطلا رسك نم ةرثك ٠ مه ا ؟٠٠ هداعبأ ٠ ريبكلا روبك وبأ 4
 نوثحايلا اهرقح قدانخ ٠ ( مس مالا ”5 يه قوباطلا داعبا نأ

 ٠ يتاساس ه٠ راخفلا نم ليلقو قوباطلا نع

 ة

 تسمم | ةسضاسمب سيشل ميسم مسيل هيض



 ةحاسملا ٠ ةليلق ةضاقنلا ٠ ؟ ا١ ١١٠١ نع لقت اهتيبلاغ داعبأ هم ٠٠

 ٠ ىناساس ٠ ًاببرقت راتكه مرو ةيلكلا

 ؛ غش ىلا ةفرطتم تامكا دجوناو ء 5 اك م6 هداعبأ ٠ ةربزنخ وبأ لت 5ال/و

 ىلا عجرت اهنا يف كش ةدحاو ةيظش ىلع رثع دقو ٠ قج و « غج

 ٠ ينيمخألا رودلا ىلا عجري عضوم ا ناف الاو « يثكلا رودلا

 ٠يقرشلا بونجلا ىلا عقب هنم رعصأ فرطتم لت عم ١ ٠ اك ؛٠ هداعبا الا

 ٠ طيسو يلباب  يثك

 4 قج - عش هوه اهداعبا ةقطنم يف عمجتت ةسيئر ممق ٠ ىيلف ا

 ٠ يناساس ٠ ”اكه٠اك قج و غش ١١١ روبمز ريب لنا #1

 ءهل تاسايق لجست مل « ( راتكه ءره ةنمخملا ةحاسملا ) ريغص لت 4

 ٠ يناخليالا دعب امو يناحلا

 ريغ اهركأ دودلحل هع +5٠ 4# عف 50+ ةنع اند ىف ةريعص ممق 8 56

 ٠ ” ىلع اهنم يأ عافترا ديزيال ؛ ١١١ يلاوح هرطق غلبيو ةمظتنم
 ٠ يناساس ٠ ًابيرقت راتكه * ةيلكلا ةحاسملا

 دجوبو + عاةي* شق ا غشغ ١ ةيو طسواللا لتلا ٠ هحيسح ةولع | اك

 ٠ سيئرلا لتلا نع ةميدق ةانق هلصفت لامشلا ىلا فرطتم ريغص لت
 / يقول . ٠ ةرشابم بونجلا ىلا كلذ نم رغصأ فرطتم لن دجويو

 ٠ يئرف

 ىلسع قجو ب غيوشغ هاجتاب مس ةره ةفاسم دتمت  ةرمحلا ةولع تلاع
 م اره ١ نيب ةسيكر ةروصب هعافترا حوارتبو « هميدف دلل

 ىلع هضرع ديزيالو ٠ طقف يبرغلا فرطلا دنع نيرتم ىلا عمد



 م ه٠ غلبب تاالاحلا رثكأ ىف هضرع نا ثيح طاقن عصي يش نا

 هضاقنلا دو هو سدمم قيقا طبرشلا اذه نمض نكلو « اهرب

 يثرف/يقولس + درو ا 16٠ اع قجج سل غشش 6 رويط وبأ لت 1
 ٠ ىناسأس ب

 2 ينيمخا | ثيدح يلباب ها اره اع + هداعبأ 41/9

 هداعنبأ رمشسم ناطش دش ىلع لَدك ةضاقنلا ةحاسم < ثتبح وبأ لت 48+

 ءطسبنم لهس درجم هنم اءزج نا ولو « 506 ا قجج س غشش ال0 +
 ٠ ىناساس

 رودلا ىلا هخب رأت عجري 1٠١١ ٠ ةحاسم نمض دجوت ةيحطسلا ةضاقنلا م

 /ثلاثلا روأ رود نم ةيظش عم ةسيئر ةروصب يتثكلا  ميدقلا يلبابلا
 ٠ طيسولا ىلبابلا رودلا نم نوكت نا لمتحب ىرخاو ٠ اسرال

 5 ين ارماس -- لوأ يمالسا ٠ لحس ملف عافترالا امأ ٠١ه. هداعبأ | 1

 عجرب خيرأت ىلع لدت راخفلا ةلق ”#١ * اك 6 هداعبأ (١ومب) مع
 ٠ يئارماسلا  لوالا يمالسالا رودلا ىلا

 قيلاثلا ساجول وفل دوقن ةعطق عم ةهنئرغلا / ةيقولسلا اءاظشلا نم

 ٠ ( م )١191 ٠٠١7 عبارلل نوكت نا الامتحا رثكالاو

 5٠ه ا 8*5 نم حواأرتيف عافترالا امأ أس رقت راتكه («ردز ةحاسملا 6

 ٠» رخأتم يسابع - لوأ يمالسا ٠ قوباطلا رسك نم ةرثك

 هخيرأت 2 هيلع ربع يذلا راخفلا 00 ٠ "د ا!اجاةهواإيا»عو١٠ء عمك

 مس 54 © ١5 مجحب قوباط دوجو نا ولو « ةنناساسلا راودالا ىلا

 كف



 يلبابلا رودلا ىلا عجرب هنم يقرشلا فصنلا « ضفخنم « 15٠ هداعبأ عم

 ٠ يثرف / يقولس وهف ىبرغلا فصنلا أمأ « ةيلك ميدقلا

  51اه ه٠ هداعبأ ١ 5 ٠ ينأساس ٠

 هذاعبأ ٠ ًامامت عة غش ىلا عقب ًادج ريغص لصف نلت ةع لتضت تنراق

 ىلع قوباط نرف دوجو ببس ًاريثك رغص دق همحح لعلو يا >< “و

 ٠ يفك  تاللالسلا رجف + هتمق

 ٠ لجس مل عافمترالا ؛ 50٠ اك قجق س غشغ ٠+4 رتيعز 4+
 ٠ رخآتم يسابع  يئارماس

 ٠ يناساس هاك >< أ١ثه هداعبأ ب-رةقرأ

 يئرف / يقولس عضوم ىلع ىقللا لدت ه ه ا ه٠ ا غق 5.٠ رادملا 1

 ٠ ريبك يناساس ناطيتسا هعبت ريغص

 مسالا لمحت ةميدق ةانق عاق لغشت ٠٠" يلاوح اهداعبأ يماح ةولع 4#

 ٠ةانقلا رحه خيرأتل ًاقحال هخبرأت نوكت نا لمتحملا نمف كلذلو هسفن

 ف يف ارماس مب كك ىمالسا

 7" ين رف / يق ولس 4 لجسم ريغ عافترألا ؛ ا + هو يلاوح هداعبأ ريعص لت تسد 2

 5 ين رف ب ُثبدح يلباب 75 رواه اك قج ب عش ١ هو طيشح ةولع وعة.ه

 ةحاسم يطعي نايعلل رهاظ ريغص ءزج عم ١ ا 7٠ ا قج غش 1:0 4و5

 ب اسرال / ثلاثلا روأ ٠ رخآتم ىناساس رود ىف ةانق رفح لعفب تفع

 لالتلا عافترا ه تهد ل اأ١.ه اهةهتاسع هاريس هيماسلا ف جييلج وبأ سئ ةءا/
 و *»<

 كم

 مما هي سس ىلا اح سس ياسا ا سايس



 يثرف / يقولس ٠ م لا” نم حوارتب ططخملا يف رهظت يتلا ةريبكلا

 » ىتاساس

 » "يشك اسرال / ثلاثلا روأ + ١ >< اله 2 قج س غش +١ بة 5م

 ٠ لحسم ريغ عافترالاو 0*١ كج دس عش ان وج نت ىلا لتلا + يليمل 554

 ةيبونجلاو ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا يف ةقرطتم ةريغص لالت دجوتو
 واشتا كانهو ُ رخآ اراكش ناطيتسأالا ةحاسم نيَلا فينضت هسرعغلا

 ةيقكلا 7-5 ةمدقلا ةهيليابلا راودالا و هدوحو لمتحي ناطشسال

 ٠ يناساس تي يف رف / يقولس

 ياريس 22
 مس -ج -

 ةمو يزرع عم ب 2-2
 9 سلا نك مب انيننزب

1 31 
 110 اال يي يريسلاااسا#7 ووو

 ا تامر
 دلال  ج آل

 5 ع ت01 2#
 فلاورب بج _ 2 2 ة

 ا معلا 7# -
 ب 5 7

 - و
-_- - 

 م سب
2 ٍ-- 

 2 3 ١١

 »* ىناساس يا اا اك جي "نم هداعبأ +

 : ين أساس 3 لحسم ريغ عافتر آلا ري أ6١ه+ هداعبأ +أ١

 هزيمتم 00 اهنا الا ةليلق اناظشفلا © 5 ا ط خي او هداعبأ باتارس 07

 يئرغلا / ىقولسلا رودلا نم ناطيتسالا نوكي نا لامتحا ىلع لدتو

 : نول ونألا ةجردلاب ىناساس هنكلو

 ٠ يناخليالا دعب
0 



 *ىئاسأس : 2 و هاجتاب اليلق ليطتس 6 * ا>١ +١5 هداعبا «فوفج لئ +

 عافترا + كلذ نم لقأ رخالاو +1١ امهدحا داعبا : نارواجتم نال فءو
 ٠ يناساس ه+4 نم ةرشابم قرشلا ىلا ناعقي ء ١ره امهنم لك

 هداعبا هد  !00٠ا ١ ٠ يناساس ٠
 5 ينيمخا # مدق يثراي يقول 1١+ اك ١١٠ هداعبأ _هءال

 ٠ ينيمخا ب ميدق يلبأب ه 5 ب م" ا 56٠ اهداعبأ + ةيعدنلا ةولع - عراب

 اهدحا عقن ؛ خيرأتلا سفن نئلا ناعحري ناضفخنمو آادج ناريعص نالت أ ه*ةب

 ٠ رخآلل ةمسنلاب ةيبرعلا ةيلامشلا ةيحاتلا نم م 5+ ةفاسم ىلع

 ٠ ثيدح ىلباي ( 1:*7) ةدفاو ةكيشك ةيظش ٠ راتكه ؟ ةيلكلا ةحاسملا

 ٠ ينيمخأ

 ٠ يناساس ب يثرف / يقولس ه 5 ا 6٠ هداعبنأ ه٠

 ( 7 :1) ةدفاو ةيشك ةيظش ه ١ره ا< ٠١١ اهداعبا لدعم لالت # م١
 رصتقت ةلجسملا ىقللا نكلو « ةيناساس ةيحطس اياظش دوجو' لامتحا عم

 ء طقف لوالا ىمالسالا ىلع

 ٠ ارداك١١١ يلاوح هداعبأ نكلو « امعون مظتنم ريغ هلكش ءعطقم لت #1

 يلامشلا فرطلا يف رصحن, يناساسلا ناطيتسالا « ميدق يلباب  يدكا
 :ىرالا

 # يثرف / يقولس ٠ تاسايق هل لجست مل « ضفخنم « ريغص )١0( هز
 ٠ ىئناسأس

 فيثك ريف هنكلو ةديج ةروصب هيف ناطيتسالا رمتسي ه هرعج لت ل
 امو ا مك ىلع ديزت ةفاسمل ناورهنلا ىلع دتمب قباسلا ناطبتسالاو

 8 ين ارماس - لوأ يمالسا ٠ اره دح ىلا هعافترا

 هرحه دقو ؛ ديبعلا رود يف سسأت دق هنأ ودبي ( برجأ ) برقع لت

 هيناث هيلا ناطيتسالا داع مت تالالسلا رحف رود رخاوا ىف ةيلك سانلا

5 



 ١56559 : ساجولبد رظنا ٠ اسرال 7 ثلاثلا ورأ رود ءانثا دل رح وأ

 0 ثاقبطلا عباتنو ةهطراخلا ىلع عالطالل ثلاث لودحلاو ب واع ةحول

 ٠ لوأ يمالسا _ يناساس ٠ اره ا ه٠ هداعبا هاد

 + تاالالسلا رحف  ديصلا » ب1 هداعبا 0 نيك فا أاب

 تن ؟اك + /1 + اهريكا تاسايق 4 ةعمتحجيمم ةريعص لال هن الث (١س) سنام

 ٠ لوأ يمالسا ٠ ًابرقت راتكه اره ةيلكلا ةحاسملا ء بن

 راق كلجب اهيا اره ىلع اهنم يأ عافترا ديزي ال ةضفخنم ممق 7 ه1

 ةيلكلا ةحاسملا « ارث >2 قجج - عش ١ ايو هلوط رخآلا 2 لقأ وأ 2

 وى يناساس »+ راتكه ©:

 رود ىلا ةسيئر هروصبد هخب رت عع ا (١ب) +

 نمض الا اسرال / كلاثلا روأآ راودأ راخف دج ود الو ٠ تالالسلا رحف

 ٠ ادحاو اتيب كلا لثمتال اهلعلو ع ةددحم هقطنم

 ىلع نالدت ناوصلا نم ثنالصن + لجسم ريغ عافت ر الا ٠٠* هداعبأ كا

 »+ )5 لوأ

 ٠ ,يدق ىلباب

 (غش) ةهجلا يف ١ره ىلع ىلا عفترت ١١١ اهنم لك داعبا ةيراقتم لالت همس
 نيب عقب خيرأت ىلع ةليلقلا ىقللا لدتو ٠ ( ق ج ) ةهجلا يف ؟ره ىلاو

 رثكا ةقدب ددحب نا نكمي ال هنكلو « ةيئارماسلاو هناساسلا راودالا

 ٠ كلذ نم
 ةيناساس ةانق عاق لعشي ه ا ١؟+٠ داعبالا ٠ ىماتيلا تاويلع لث ه*؟خغ

 هه



 يف كش نودب رمتسا اهسقت ةانقلا مادختسا ناف كلذ عمو « ةريبك
 أاهرطق ةرصاعم ةضفخنم ةتطوتسم غشش م١٠١٠ يمالسالا رودلا

 ٠ يئارماس  لوأ يمالسا 8 ١

 را لك اقف م1 دعب ىلع عقبو ه٠ ؟ره اك ١٠١٠١ نيرواجتم نيلت داعبا هه

 » يناساس م٠ *؟ »ع ةيء هداعبا

 دعت ناتمق هنم نافيكلا ىلا عقتو + !ره ا مع يبونجلا لتلا داعبأ ه5

 ٠قج س غش هاجتاب نادتمبو م٠6١1 ةفاسم ىرخألا نع ةدحاولا

 5: يناساس ه اره ع ٠" ا٠ل !؟ءاو ؟>*مه٠ امهداعبأ

 امهدحأ دعس « اره امهعافتراو ١>م٠ امهنم لك داعبأ ناريعص نالت |هالا/

 ٠ يناساس ٠ قج غش هاجتاب م١٠١1 ةفاسم رخآلا نع

 هراخفلا نم ليلق اهطلاخب قوباطلا نم ةمظتنم ريغ ةرثعبم تاعمجت عيرأ |

 ٠ ىناسأس ه ١ زك ه0 ب "» اهداعبا

 : يناساس ٠ اره ا 8٠١ >2 قج دس غش م٠5 689

 هأجتاب نادتمس ناتيراقتم ناتمقو © ه ا اذ هداعبا ٠ نيسار وبأ ه#»

 لشي ال دق « ًادج ليلق يشكلا ٠ ميدق يلباب  ديبعلا ٠ ج ع ش

 ظ + روبق ىوس

 5 قج وحن ةيساسا ةروصب هنم فرط دتمب 6« 505 هداعبأ هاا

 رجف  ديبعلا راودا ىلا عجري ًاراخف ىوحت ىطسولا ةمقلا ناب ظحول
 نيستا ةسقلا ةيلئابلا ب ةبدكالا ةاوملا عتاك ند نف :تالالثلا
 رودينلا نا ةرعت اها لوي ةلقح تدحو:دقو م. ةفارطألا هنعالا
 ء(0:1[؟]) ”ينعلا

 » لوأ يمالسا | يناساس + ارد> ٠ هداعبا _ اا

- 



 نم دتمتو ٠ ًاسرقت راتكه ءوذ اهردق ةحاسم لعشتو ةليلق اهتضاقن
 ٠.6٠ اهلالت ربكا داعبا + آببرقت هبا ىلا ةطيرخلا ىلع رهاظلا لتلا
 «لوالا يمالسالا  يناساس + 5 ا 1١١ و ؟ اك ه٠ اك غ جا ق ش

 يلياب اسرال / ثلاثلا روا ؛ عمجلا ةيلمع ءانثأ ةيدكا راثا دوجو

 مدع حوضوبي رهظ دقو « تالالسلا رحف # ديبعلا ٠ ا١روزعشةو هداعبأ 55 خد

 ٠ ميدق

 ٠ اسرال / ثلاثلا روا يدكا « ديبعلا يب ا" زن ىلع هداعبأ عمه

 !رهو ؟ ٠ اهتاعافترا « ق ج  غ ىش هاجتاب دتمت ةريغص لالت ةثالث 595 - ١ نفح

 ىقرشلالامسشلا ىلاو ٠ ميدق ىلباب  يدكا ١ ٠ بو اهرطقو يلاوتلا ىلع

 -- ىلوالا ةيمالسالا راودالا ىلا عجرت آمجح- رغصأ نالالت دجوي هنم
 ٠ ةنارماسلا

 انه يرلا نأ قدس م ىرخأ ةيحأن نمو + ىئاساس ٠ ؟ اه !؟'٠ هداعبأ هم

 ةسيئر ةانق نم ءاملا ذخوي مظان انه دجو دقف ٠ كلذ دعب ام ىلا رمتسا

 امج نوباطب ىتصم وهو رخأتملا ىسايعلا رودلا نيل هخيرأت 0

 ء(مساك ا>؟؟)

 ٠ مهره اهعافترا غلي عساو قاطن ىلع رشتنن ةريغص لالت ةعومجم هم

 نكلو 50٠( اه )7٠٠١ ةيقرشلا ةيبونجلا ةيحانلا يف اهل عمجت ربكا عنو

 دحاو رتم وليك دعب ىلعف ٠ أرمتسم نكي مل « انه ىتح « ناطيتسالا

 طيس ناطيتسا ىوس دجويال عضوملا نم ةيبرعلا ةيلامشلا ةيحانلا نم
 هد اينما :ه مسا 15 قوباطلا محح + ةانق هفض ىلع دتمي لصتم ريغ

 * ىناساس + ًآابيرقت راتكه 8 ةيلكلا

 رعضاف تايرخألا أمأ : ”رو “هو اهربكا داعبأ ةلّزعنم هسث ممق اب __حاطقب

 عا



 هدرا تار جرا 0 ول را لقأو ًامحح

 ولا رباط

 ةنراقتم لالت ةسمخ نم ةنوكم ةعومجم بت 2+
 * أوو 252000

إسإ 3 ماع  ةنرا.ىئصنا ٠ راتكه هرم ةيلكلا ةحاسملا
 000 يتاش

 اياظشلا امأ ءميدق يلباب يدكأ + ؟اعذيف داعب ىيرفلا نمار ونأ 1

 ٠ يقيقح ناطيتسا ىلا ريشن ريش الف: ( 7 :ه اهيلع رثع ئتلا ةليلقلا ةتيبقكلا ..

 راودألا ىلا ما اهننرثكا خيرأت + ١ ا إ١هو اهداعبا ةيراقتم ممق ا 7

ىلا قيضأ ند ىلع رحسو# ةناساسلا
 3 د «لوذلا يمالسسالا روذدلا 

 ىلا اهعامترا لصنو ؛ 4 ار6 ةفاسم غق هاجتاب دمت ةريعض لالت ةعبس هجوم

 2 اسس ناريعلا هلض#و "٠ ها ا( عق بع وأ اهداعب١.ةطسوتم ةقطنم لب

 نكاد ٠ راثكه قوس ةحاسملا ىلا فيضت ال ةيجراخلا لالتلا نكلو

 هانم يف د 5 ها وق ادي 6 ًازيمتم ًابطاو ”الت 31 ردع 044

 ٠ لوأ يتأمل تنام 1 0 اهيف ناطيتتسالا

 007 ميدق يلباي ب اسرال / ثلاثلا روأ 9 00 هداج ته

 0 ين اساس ٠ اره 1 هداعبا 52 -

 ءهخير أ سمت ىلا مجري « ربكا لت عقيو ء مسا 11٠ هداعبأ ء دبعلا لت ت

 ةحاسملا + اعافترا أطواو ًاراخف لأ هنكلو مام هنم يقرشلا لامشثلا يلا

 ٠ رخآتم يسايع لوأ يمالسا ٠ راتكه # ةيلكلا

 + شاكف يسابع ب لوأ يمالسا م ” اي ١مو هداعب | 0

 داعبأ ه غاس ق هأجتاب م موو ةقاسم ىرخالا نع ةدحاولا دعبت ناتمق 0 ب

 اما ٠ برعلا وحن ضفحنم دادتما هلو اره اي ةبو امهنم ىمرغلا لتلا ش
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 . ٠ لوأ يمالسا  يناساس + ١1٠٠ هداعبأف ىقرشلا لتلا

 :قرتلا ةموحلا ةحاتلا نم ةرواعبو هةر ه0 نك لا“ قلثلا هاما تكفؤو
 ٠ يناخليا ب يّثتارماس ١ ٠ ا< ا/٠ .هذاعبا رب لقا ٠

 يلاوح امهنم لك داعيا لامشلا يف نايطسو نالت ٠ ةدوعلا تاميد لت ١

 هاهنم رغصأ عمق ةثالثب لصتت' ةرثعبم ةضاقن 'قطانم +. 4 )> ١6٠ اع هه ظ

 رخآتملا لا رودلا ةضاقن ةيرثكأ. رهظتو © يف ناخبا لوأ .ىمالسا

 ها كمرلا قي نلاسنلا وعلا نت تسلابو#

 دجوت ًادح ةزيغص ةضاقن تاعنجم ه٠ ه ٠ 4و داع ٠ ةدوعلا لت 3

 هرخأتم يسابع  لوأ يمالسا «ةيبونجلاو ةيبرغلا « ةيقرشلا ةهجلا يف

 * نم نوكتت « يبونج يلامش هاجتاب دتمت ةيواستم ريغ لالت ةعبس هما

 دفو : ىناخطا لوأ يمالسا هاج اج 15١ اهداعبأ ةزيمتم ممق

 بونجلا"ىصقأ يف'عقاولا لثلا ( هلك ئتح وا ) ةيرثكا نع ناكسلا حزن

 ظ ٠ يثارماسلا رودلا دعب ْ]

 لا اهخد رأت عجرلا ةئطاوو ًادج ةريعص لالت ةثالث وه ؟ رهاعمم هداعبأ 4

 هيسنيبم اذه وه لاسعلا ىلا كواك دديت هم نودلا
 ٠ يئارماس ب لوا يمالسا ٠ ةميدق ةانق

 ةباهنلا ) عر 21 جا نش 4٠ نسير لأ لتلا ٠ دومحما لت: _ههه

 1 ا دجويو « ىناخليا د لوأ يمالسا.٠ ( طقف ةيلامشلا

 ىقرشلا لامشلاو قرشلا ىلاو « ةيلامشلا ةياهنلا يف اميس الو. رخأتم
 اغا ىلع متت ءاخف نكاد هن محا نم متم يت دج

 ٠ ىئارماسلا  لوالا يمالسالا رودلا |

 ةرضشق هيطفنو ةثدخ روق هولعن امره اك ١ +: هداعنأ + :ةاشرلا لك فةةد
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 اتق را جر ع حم كر ال للا اتت د ' د كل سلم # نيش دلل عسا :
 1 يس طم ل سس مف

 ٠ ًادج ةليلق ةروصب

 « يناسأس وأ يثرف / يقولس + 4 اا. >> جا ش ٠ ١١١ ةلتخ لت هده

 ٠ زيمتم ريغو ليلق يحطسلا هراخف

 ةرشف م ىلا ةيلامشلا هنن اهن برق حمت ربو هو هداعبأ + كيسشا لث هدوم

 لدبو ه ميددق ىلياي - لوأ ىمالسا ه هنازجا مظعم ىطغت ةكيمس ةيحلم

 ٠ كلذ لبق ىلا دتمت هلوصأ نأ ىلع ( 2 : ه ةدحاو ةيظش دوحو

 هخد رأت 3 لحسم ريخ هعافترا مه إو )>ج اهو ثامح 90 ( ١ مب) بنما 4

 ٠ ةيئارماسلاو ةيئاساسلا راودالا نيب عقي هلعلو هيف كوكسشم ٠

 م 5 اي أهو 4 قج جا بح عشش موو اهدامعميا هعورزم ريغ ةقطنم ب5

 ىلع الا اهيف رثعي مل ةضفخنم ضرأ نع ةرابع ةقطنملا هتيبلاغ نكلو

 : اخر تولع م حلمة ردت يلو تارا طف
 لصتن ) راتكه يلاوح ةحاسملا ) حوضوب هدودح رهظت .صعحعلم 3 ل ت1

 راودالا ىلا عجري هلعل » يحطس راخف دوحو ردني نكلو ةميدق ةانقب

 ءاةيثرفلا / ةيقولسلا
 راقآ رهظتو ءامل 2 18٠ اع 7٠ ًامرقت لكشلا ليطتسم + ةيامس م

 »و يناساس » مس ]< 0 ا هداعبأ نسللاب يعيم و ةضبل ةحضاو

 ٠ هاا" نم ةدفاو اهلعل مدقلا ىليانلا رودلا. نم اناطش هعضب دح وتو

 روسمي طظيحت رحت (اس ) فرح لكش ذخأت ةضاقت هدو

  خ ش ةيحانلا نم عضوملا لخادم يطغت « ىناساسلا ةبامسب
 # ثالث تاعمجت يف ةضاقن دوجو ىلع لدي ام كانهو هج و ء غ جو غ

 ٠ كلذك تاعمجتتلا هذه نيب ةمظتنم ةروصب عروش ةضاقنلا نكلو



  ءاكرولا .كلذك تسيل هتيبلاغ نكلو ٠ ( ؟ ةبرخم ةانق فافض نوكت

 راخحف نم ةريعص رداقم ةقباسلا راودألا داوم يطعتو 7 ميدقلا يليابلا

 ٠ ةليلق تناك دقق تدجو ىتلا ةيشكلا راثالا اما ٠ ىناساس

 5 6 مسسسا 5 مجحلا ريك قوباط دوجو رثكدو ٠ ماهم هداعبأ ه5

 هريك ةيانبن نوي نركب نقلا نأ ىلع( روت ) فاق ةيرطخ لدن
 راودإلا لا ميا هلعل ه ًابيرقت" يحطس راخف ىلع رثعب ملو +٠ لطقف

 ] ه٠ ةناساسلا

 6 ةرشابم عضوم ا لامش ىلا هانق دتمتو ه1 اج "و ا غاسق !؟١ هده

 دايس لقت ةانقلا حم لاسستلا لا ةنفانقا ةاطقيا ةتظم دونم

 » ين ارث ب ميدق يلباب + 56+ هداعبأ 4+ "هلق ونبأ لولت 0

 ا*< لقأ وأ أهو >4 فحق سس غشغ 0 اهداعبأ ةضفخنم لالت نم طخ _ 6 5ب

 بوو +1١ هداعبأ رخآ لق ةنم برعلا نلا دجحوي امك مم تزتجمل+ هداعبا لت

 / يقولس ٠ راتكه ه غلبت اهنا ضرتفيف ةحاسملا اما ءأس ا ملء اع غ

 + يناسأس ب يئرف

 + ميِدق ىليأب - ىخبرأتلاب هيسشلا 4 ءاكرولا + ايث 2 "هه هداعتأ بس رش

 ةعضب ىلع رثع دقو ها اك م١ ا غ ج  ق ش ٠ ١*١ سرفلا ربق لت 8
 « ىثرف / يقولس وهف كلذ ادع اميفو « ( 7 :1) ةدفاو ةكيشك اياظش

 ْ ٠ ىئاساس ه ا >< ٌةو هداعبأ 1

 ةحاسم يطغت ةيوناث ممق ةدعو « رثكأ وأ ةسيكر ممق 4 ٠ جن رس لت ك0

 هياهتلا دنع تافاطخ عمجم ع ق ىلا اه 16+ < جس ش ه٠٠ أهداعبا

 ةهمأ



 - يثق / يقولس ٠ ايرقت ا لاا

 + نابع

 >> ١؟١ « غ ش غ ىلا رخآ. لت دجوي امك ٠ ؟ا٠4١2 امهداعبا ن”الن تةا؟

 0 6 ْ ء يناسأس + * اع م١

 ملضلا داعبأ : (ةيزيلجنالا) 1/:- فرح هنشي هلكش ٠+ ةيزرحلا لت هس

 ان نانو سال ا م و

 1 ٠ لوأ ع يمالسا ٠ راتكه

 1 ياسا + اإره اك مله هداعبأ ٠ بالجلا لت 8

 + ىلا ميدق ي ا . 5ع قا عش هود _ هاو

 اذه راسي ىلا عقت ” لهسلا ىلع عفترت ةمكأ درجم ب ؟ ا 5٠ هداعبأ

 .٠ ةييالح ,ةمسلا/ هاكر ولا » لتلا

 رخأتم يسابع + نك ميدق يلباب ثم دينع ٠ نا (١مب) ت6 اراب

 يناخليا ٠

 اهني لل تسند انزال بو هاينز فنا للف ةلالق + هيج لف دق

 ةيشك اياظش ةعضب هبحاصت يناساس ء ذره ب ١ اع ١+1 يلاوح

 ىقللا خضوم نم غشغ مه+٠ دعب ىلع عقيو ه * ةدفاو 2 هد رهتم

 يلع دنت لوسلا ىرتسيب هناك هب عم بص ورتب صدع

 ٠ لوأ يمالسأ تنم يناساس ل ةعب رملا راتمأآلا تاع

 هاجتاب 0 كح ىلعو ب سرها سا 00 © ةمالسلا رام كول 5-5-5

 0 ىلا - يخبرأتلاب هيبشل /* ءاكرولا

 ئى ١و م ويف احم رخآ و4 ١ وو امهدعب نال ى ةمالسلا ردم لولت بسم( 9

 هلا



 قفرخألا .نكلو 5-0 ىلا | اداح. اعافترا .ةريغصلا لالتتا .دمأ عفتربو

 ظ ظ . ٠ يثرف / يقولس ٠ ةضفخنم .'

 هلعلو ه ٠ اسرال / كثلاثلا روأ - تالالسلا رجف < ارو ان 5٠ هداعبأ -همل

 ا ميدقلا يليأبلا روشلا نم يرثأ ناطيتسا
 ااا ا 16 هدحاو

 داجتون امك 2 0 نع غشش ؟؟٠ سيئرلا لتلا داعبا هم؟

 لالتن ةسمخأو ' 5 يقرشلا ناهنكلا# لامشلا ىلا ةئطاو ةريغص لالت

 00 يخطسلا اهراخف عضوملا اذه نم ةرشابم قرشلا ىلا مقت ةريغص

 ٠ ةسيلكلا ةحاسملا غلبتو ه + ع 1٠١ نع اعيمج اهداعبأ لقت ء هيف

 ظ | ٠ يثرف / يقولس ٠ راتكه

 0 لوأ :يمالضأ ين اساس 1*٠ اك ٠+١ مداعبأ مك هر

 بسسس را ناطيتسالا + 3000 مسج ع قش و حلب وم لن --5

ا عم يئرفلا / يقولسلا رودلا ىلا
 يدير ةهروصن هرارمثتتسا لامتح

 ْ «٠ اولا ةيمالسالا . ةيناساسلا راودالا

 ظ 0  قااوباغلاا ب د لوألا يمالسالا ك ارم 3 ١ ب ٠ هداعبأ -

ع لو ةعبرأ نم ةئوكم ةلسلس هد
 هلع لك نو رق برو داعب 

 ةدنللا ا | غلس + 1٠١١ نع لقي

 ظ + لوأ يمالسا

 ةيطورخم ةمق يف الا عافترالا أده + غايبال) ةرداك مما جا شا 5+. -ل/

بسنت هنم برقلاب ةريغص لالت ةدع رثعبنتو ه ٠ (ةريغص
 هسفن رودلا ىلا 

ثيدح ةانق رفحب اهلاعم تهوشت دق اميمج اهناالا ظ
 ٠ ينابباس + ة

 له ةفوتس قس ٠ عليجم لولت ب مخ
 دل اح ىلع

 لد +

 يف ينام يثرف / ينيمخا راخف دجو دقو 0 عشش وحن دادتماب

 ماس



 ٠ لامشلا ىف ةريغض ةيئاساس راخف ةقطنم تحتو بونحلا

 ؛ ىرخأ ةريغص ممق ىلع هسفن رودلا لثمتبو ٠ !رهاكذ* هداعبأ همه
 عمت ىرخالاو ع ةسرعلا ةلامشلا ةيحانلا نم هو دعب ىلع عقت اهنم

 3 ىناسأس ٠ فج ةيحانلا نم ا/ه+ دعب ىلع

 ةناهنلا دتع) "روزا ١ 6 قجج عش ش موو عليجيم لولت و

 ةييقكلا ناودألا نمتةنسكرلا ةصلسلا هاولا نوت + ( ةلايعتلا
 ةليايلا تالالسلا رحف راودأ داوم نكلو « ةثيدحلا ةيليابلا للخت امو

 ءامهم اعضوم نوكي نا نكمملا نمو ليوط ميانت ء اضيا ةلثمم ةميدقللا

 ٠ ىناساس ي» 9 اي 8.١ هداعبأ س01

 ٠ لوالا يمالسأالا ها ره ها قج غش هوم تهاأي؟

 0 ىن اساس يه 9 >2 "وو هداعبأ 52

 ٠يناساس ٠ م ا” + نم حوارتيف عافترالا امأ « اسرقت راتكه ةحاسملا 4
 ٠ لوأ ىمالسأا

 ٠ يثرف / يقولس ه 4 ل اع *١5 هداعبأ ١ كوش وبأ لت . هذه

 » يث رف / يق ولس هه تك ل 5205 +6 قجج ل عرش باو و هس وبأ هه

 ٠ ىف أرماس

 2 7-5554 اهريكأ عقد و 1: آس رقت قجفق 5 عشغ هاحتأب كلمت لالت هنالث ب6 ةي

 ءركذام بفصت اهداعبأف ةيقبلا امأ ه با اب أوو هداعباو ةيقرشلا ةياهتلا

 ٠ ىناسأس

 م ا“ ح><( 8٠١ » 8.٠ « اهطسو يف ضفخنم رهظ ةيبرغ  ةيقرش ةفاح اق

 ٠» اسرال تلاثلا 331 بش ىخيرأتلاب هيبشلا / ءا رولا

 ٠ لوأ ىمالسا ٠ ااكاههاك نا ق 0+ لالد»

 ه+ّد؟



 م وج عاق جوع اهردف هدو 5 ىلع كيمت ةلضصقو م هنظوكست هساعأ

 اناظش ىلع ىقللا لمشت 4 ىئاساس م ىلا ةضاقنلا عافترا لصبيو

 ورسخ نم نيئيضف نيتندقن نيتعطقو )1 1 اء زر < و « ح) طامنا نم

 ٠ نامركي ودببام يف اتبرض (مد58-- هذع) ىناثلا

رشلا يب ونحلاو يب ونجل ا داعبأ 2 نوكت لالت هن الث كك
 اهنم يق

 وهف لاهشلا نقلا امأ ٠ ةميدق ةانق ىوس اهنيب لصفال ؛ اره اج مو

 + لوأ ئمزاسا ب راتكه 15 ىلاوح ةيلكلا ةحاسملا 0 أامهنم رغصأ

 ٠ يناساس  يثرف / يقولس + 4 ا 14٠ هداعبأ ء ريعب ردم لولت وس

 ني ندم ليضع و لل زك قناع عورلا 190 نانو ونام لولا بعدت

 ٠ يئرف  ثيدح يلباب ٠ فارطالا دنع ةعقاولا مسقلا

 ٠ يناساس  يثرف / يقولس +* 2 <( عمو هداعبأ ٠ ريعب ردم لولت 6م

 ةيبرعلا ةيبونجلاو ةيبونجلاو ةيقرشلا ةيبونجلا ةيحانلا نم دجوتو

 ةروصب ةيناساسلا راودالا ىلا مجرت اهلك ةلصفنم هبش لالق برغلاو
 ٠ ةسيئر

 رمتس ىبرعلا لامشلا وحن دادتما عم ؟رواك!هءاي قج اس غش 500 0

 ءمس ؟١ مب 1 مجحب قوباطلا نم ريثك دجو دقو ٠ لهسلا ىوتسمب

 فرطلا دنع هص رع غلبب ف قحق - عشغ هاهو يليمر ردم لولت بتاأاوأ/

 عش غ فرطلا كتع خلتم سأر نوكتل هد ةدلح يقتلت و : 2+ + قجق

 ةياهنلا) ١ ه + >< 8 57 ّش مجو سين رلا لستلا داعبأ 0 هك وش وبأ تو

 + قوباط رسك ضعب اا ا (ةيبونجلا ةباهنلا) ؟ جو ب (ةيلامثلا

 0 يناساس  يثرف / يقولس



 ينبرعلا يلامشلا قرطلا + اره ا قج غش هو»د كوكب

 د يف «ةدفاو» ةينقلا اناظش ةعضب تدجو دقو ٠ لصفتم هبش

 1 يناساس وهف كلذ ادع اميفو يفرشلا يبونجلا

 .(ةيبونجلا ةفاحلا لاك « يب مره 1 هوا غال قد. شيوحلا لت +1١

 ةسيرغلاو ةيقرشلا بناوجلا عقترت امك « بونجلا يف ةزراب ةفاح
 «يلامشلا فرطلا دنع.اهلثامب طئاح دجويالو ٠ (لامشلا وحن ردحنت)

 / يقولسو يشك  اسرال / ثلاثلا روأ ٠ ضفخنم .وهف طسولا امأ
 ..نيبب عفترت يثرف / يقولس خيرات ىلا عجرت ةعلق نوكت دقو + يئرف' ”ومل وه

 > ٠ قءاص لت ةضاقن

 ٠ ئناساس + ذره ا« ٠١١ امهداعبا نالت حلا

 ظ ٠ يئرف « ولع ٠1 اع مل١؟ هداعبأ لكلاب

 وا يالا قاضاب 1 رماه جال نش هداهف وبأ لت م1

 كلذ عم م9 ا« ١ قوباطلا داعبأ هرة ا قج ا غش 8 +١1

 ٠ يناساس ٠ يمالسا راخف دهاشي مل

 4 ين ارماس - لوأ يمالسا ٠ ؟ اك هداعبأ الا

 ٠ لوأ يمالسا + ماكا#ءاع اس ق 500 كاك

 ٠ يثرف / يقولس + هرو اك ٠ هداعبأ ٠ لاد ويأ لت كا

 ةحيتن تفلخت ًادج ةمظتنم ريغ ةروصب ةرثعبم ةريغص تامكأ ةعومجم .# 1

 6٠٠ يلاوح غلبي اهعاستا ء رهظام ىلع لهسلا ىوتسم عافترال

 + يئرف / يقولس ٠ ارو اي ؟ه+ ا ق جا غ ش

 كي رملا نكلو 4 ناورهنلا ةفض لوط ىلع 9 جت+ + عاستالا بس

 4 ةردان د ةيقك اءاظش تدحو كقو < عافترالاو م +١86 ىلع 00

 هيلا اين يتوب 08 ٠ لوأ يمالسا  يناساس



 موو مع  ق هاجتاب ناورهنلا دادتما ىلع عضوملا عقب ٠ اربع +.

 غلبيف هضرع امأ ابيرقت 2 كاب وبلا رولا سام لطلاب ؛ هلولط

 ةحاسمملا ه ( ١ لكش ٠ باتكلا يف ةنيدملا ليصافت رظنا) ٠ ىو

 ١٠١١ يناساسلا : يه راودالا فلتخم يف ةنطوتسملل ةنمخملا ةلكلا

 يمابعلا « راتكه ٠ « يئارماسلا  لوالا يمالسالا « راتكه

 ٠ راتكه 4 « يناخليالا _ رخآتمل

 ٠ ين ارماس  لوأ يمالسا ٠ ةاك]*٠ءاكإوم تنكحأ

 ندعم :تابش يتلا ةهديحولا ةمقلا اهلعل + ارداك ١ هاك قج يا ؟ةدعكا#

 # ميدق يلباب ٠ ابيرقت رضاحلا تقولا يف ةسطاغ رهظت ربكا ةنط

 نيو 1 اهتتحاسم نيللاب ةينبم ةيانب نم طقف نوكتنب ضفخنم لت دم

 طقم قوباط درجم هه نوكت دقو) ةيجحراخ تاوك دوجو لامتحا عم

 *يئرف/يقولس ٠ ”ه دعب ىلا ةضاقنلا رشتتتو * ( ىجراخلا رادجلانم

او +70 نم طقق م 48 دعب ىلع -عقيو تسال ع
 ىو ه1 + هنع زيمتم هنكل

 ن* م 1١٠ دعبت ىرخأ ةرصاعم ةريضم ةمق كانهو ٠ ؟ ىلع اليلق دبزي

 رعصلا نم اهنكلو غشغ ههجلا يف ىرخأ دجوتو ٠ قرشق ةيحانلا

 عضومل ةيقاب راثآ هذه تتناك اذاو ٠ ةطر اخلا ىلع اهليحست نكميال ثيحب

 ٠ يتتك ميدق يلباب ٠ ادج ةريبك تناك اهناو دئالف دحاو

 ٠ يناساس ه ؟ره دح ىلا ا ٠" اهداعبأ ةرثعم لالت

 ب يناس ساس مسام 1 تاورهنتلا لوط ىلع 6٠# ديزع تالوج 31 كل

 ؛ 7 دح ىلا اك: ءءاع ىئميلا ناورهتلا ةفنض لوط ىلع | لك تلال

 ىلاوح ةحخاسملا' 00 .ىقرشلا .بونحلا هاجتاب كلذ نم دعبا ىلا دتمو

 بعوتة 



 ٠ يئارماس  يثرف / يقولس ٠ راتكه 1
 هيلظش نع فثكملا _ حلا انك ى 5 خي "هو هداعبأ ٠ يواو مشح كم

 ٠ يثرف / ةيقولس روبق ةعضب ٠ ىلباب _ ىدكأ ٠ ةدحاو ةيلوأ

 اباظش نا لتلا نم هيقرشلا ةيبونحلا ةفاحلا ىلع رفحلا ةحبتت نين دقو

 ٠ لهسلا ىوتسم تحن م "را/ قمع ىلع دجوت لازتال راخملا

 راخف ىلع رثع دقو ( ةرواجم همددق ةأنق لخدم مسا ) تاوزج وبا 54

 ناورهنلا لودج رواحت ةبرخم ةانق ةفض ىلع ةثلاثلا ةرملل كرن دق

 بوشحلا وحن دتمت ةمد دق ةانمل هضهاو راثآ تظح ول لحفو ه ىنيمخا

 ةراخف ا اظقااعا ردم لوط اعد رثكت ريتك ؛ ةلقنلا هذه. نم ىقرقلا
 ٠ ةشيمخالا تف ةميدقلا ةيلبابلا راودالا ىلا عج رت

 » يناساس » ٠ ١ ١ ىلع هرطق ديزي لهس ىلع رشتنت هليلق اءاظش ه1

 (١١:و « هه« ب )١ طامنا نم يثرف/يقولس ٠ ؛ره اء ؟٠٠ هداعبأ ا

 سماخلا ساجولوف دهع ىلا عجرت ةيدقن عطق هثالث عم ةعمتجم دجوت
 .(م 558 5.ا0)

 يناساس ناطيتسال راثآ ٠ا50>٠17اك قج سل غش ٠+1 ليبج لنا

 - ىلوالا ةيمالسالا راودالا ىلا سيئر لكشب عجري هنكلو « ريغص
 ٠ ةرخآتملا ةيسايعلا

 بفارق« رو: ىلع ىلا ايعب زدت عمت 678636 عج جاسر و نت نتا يلا
 لت كانهو ٠ آضفخنم ىبونجلا فرطلا رهظ, نيح يف يلامشلا فرطلا

 ٠ ؟ >> م١ هدا بأ غلبت قج هاجتاب م ٠٠" دعب ىلع عقب رخآ رصاعم

 ةيحانلاو لالتلا نيب ةروصحملا ةهجلا يف نايعلل ىرخأ ءازجا رهظتو

 « يثك « تالالسلا رجف ٠ راتكه ؟ر4 ةيبيرقتلا ةحاسملا ٠ ةيبونجلا

 ٠ ياناس ب يرث / يقولس



 ناولالا فالتخا لدبو . ؟زمجءاع قج عرش ١١١ هداعبأ عفترم لنا با

 انعون ريكا داعبأ ىلع ؛ ىرخا ةيحان نم « ةيوحلا ةروصلا ىلع

 ٠ تاالالسلا رحف  دينعلا ٠ ا|و.و اه أهو

 ةروصب هشوقنم ةيظش ىلع رثع ٠ ؟اعا٠ءاع غج - قرش ١٠6١ كو

 ٠ لوآ ىمالسا وهف كلذ اميفو ٠ ةهيديلقت

 بونحلا ىلا عقيب رخآ لت داعبأ غلبنو ٠ | >9 قج س غش 1١8١ ال“

 ٠ لوآ ىمالسا . | رك ملء هانم

 ٠ يشك  اسرال / ثلاثلا روأ  تالالسلا رجف ه 5 اج هو هداعبأ _ احل

 ةهببونحلا ةمحجلا نم ةحضاو ربع هدودح .« ىلامشلا هيحرت ونبأ ها ا

 ٠ لهسلا ىوتسم دنع ةرثعبم ةضاقن يف دتمي « ةيبرغلا ةيبونجلاو

 ةيلامشلا ةيحانلا نم اهعافترا لصي ةئجافم ةروصب ةفاح ىلا عفتربو
 لشت دق يتلا هيشكلا حادقالا نم ددع دجو دقو ٠ م ؛ ىلا ةيقرشلا

 » رواحملا 5” معصضص وم نم تادفاو د رحم اهنأ وأ هريعص هنطوتسم

 ةحاسم ىطعت « ىلوالا ةجردلاب هفسحا ةطوخشملا نأ" لاك هنأ ىلع

 © 8 6 3 50 اذه" 0ك

 08م



 يف ةحضاولا تاجردملا نا ضورفملا نمو + راتكه # ىلاوح اهردق
 ىلا عصجرت قفرملا ططخملا يف ةئيملا 1 هعمل ىرايعلا ميمصتلا

 لكس ةمخا# رفاشلا تقولا نش ةنما:نارقعلاو »: رمدلا كلذ

 ؛ةيدرغلا ةهجلا ىطغت ىتلا ةضاقنلا ةقطنم للختت قمعلا ةليلق تاضفخنم

 دال ايم رقاد تشو ل باع هن انتو م اىظ ل داب
 وسم اذثلا فب اهايظتا لد فدحر نقردلا ىيوطعلا فرالا نلع. كفل
 ىلغ لدي هتاف.( اعبرم مس “0 وأ 6# ناك يدايتعالا همجح نأ ىلع

 ٠ لخدملا ىلا يدري ملس هنا وأ قوباطلاب افوصرم ناك لخدملا نأ

 تدفو اهنأ لمتحيف حطسلا ىلع ةرثعبملا ةليلقلا ةيناساسلا اياظشلا امأ

 ىلا عقي خيرأتلا اذه ىلا مجري ( راتكه هره يلاوح ) ريغص لت نم

 +. لتلا اذه وم ضرتقلا نودحلا

 رهظو ٠+ يقرشلا لامشلا ىف ةسيئرلا ةمقلا عقت ٠ ىبونجلا هيحرن وبأ ببعد

 « بونجلاوبرعلا يف لهسلا عافترا لعفب ايثرزح تطغ دق هنطوتسملا نا
 دحوتو + نيهاحتالا نيذه ىف رثعشت طقف ةئطاو تامكأ ةعضب ًاكرات

 اهيف 1١6٠ اهرطق ةضفخنم ةقطنم ةيقرشلا ةيحانلا نم م ؟++ دعب ىلع
 /ثلاثلا روأ ٠ آبيرقت راتكه  ةيلكلا ةحاسملا ٠ لثئامم يحطس راخف

 « دك بااسزإل

 هةيدرغلا ةيحانلا ىلا مستمنإ يلاله هلكش ٠ !ارةاكا/ جس لش 50+

 مك ؟را* ةفاسم ىلع عقب ؛ ارو ا 1+ هداعبأ ؛ رصاعم ريغص لن ذجويو

 ٠ لوأ يمالسا ٠ لثامم يحطس راخف ىلع هيف رثع « ًاقرش

 > ناورهنلا ةفض لوط ىلع م ١١١١ ةفاسم دتمي (ةنيدم) ةرهز لت 01

 : ينارماس  لوأ ىمالسا ٠ ه ال ٠٠: يلاوح

 عرب هزل قاورهتلل هن رغلا ةقضلا داتا ىلع يدا ةلوطام جهرم لق #45
 رح ان تاق يدلوا نيالا

 تاء



 ةيحانلا نم رتم وليك دعب ىلع رصاعم لت دجويو ءا# ا 107٠ هداعبأ وس

 جوج ًةيحانلا نم مك ؟رد دعب ىلع رخآو + ؟ ا 1++ هداعبأ « غجج

 ٠ لوأ يمالسا ٠ راتكه ءرد يلاوح ةحاسملا « ةانق عورف ىقتلم دنع

داعبأ « هسفن ةانقلا عرف ىلع دمتعت ةرصاعم لالت ةعومجم 05
 اهربكأ 

 ةيلامشلا ةيلامنشلا ةيحانلا نم «٠ دعب ىلع رخآو « كرو ا + ظ

 عشش غ ىلا عقت ىرخأ ةعبرأو + * ا( ٠*1 هداعبأ « هنم ةيبرغلا

 ٠ آيرقت راج ةرال ةيلكلا ةحاسإلا * ةطراخلا ىلع ةنيبم قو

 ٠ رخآتم يسابع  يئارماس

 س قش اع + م رخآ 0 مك ١ؤإ دعب ىلعو و ؟رهاعا؟ه هداعبا 52110

 قارن لوأ يمالشا + اجو 6

 ا 5 دن نيس

 9 ا ع 4 دودو ٠ اره ٠ ١هد »« ةانق دادتنما

 ممق سمخ نم لصالا يف نوكتي « 10+ هرطق ء«يقرشلا نيسار وبأ 4+
 د تالالسلا رجف ©« دييعلا راودأ ىلا عج رب أهنم )0( خيرأت

 نهأ

 ٠ ميدقلا يليابلا رودلل ةدكؤم ريغ راثآ كانهو « اسرال / ثلاثلا

 ب قش هاجتاب دتمي ليطتسم نمض عقت ةمظتنم ريغ ةنطوتسم ةقطنم 4

 اهلعلو ء 5 ارو نم ممق ب عافترا حوارتي « 4٠٠ ا اء. ا غج

ملا هذه ةحاسم فصن نع اهتحاسم لقت ةقطنم ىوس لثمت ال
 ةنطوتس

 ١ 1 لوأ يمالسا ٠ اهيف ناطيتسالا رمتسا يتلا

  55٠(ريريزم) هميحر رورزم * ٠ بفرح طسنوالا ثلا لكش لثمب )15(

 #لوأ يدااسا + عزي زينو رح م وو

 2 رخ ال يسأب أع

 ل

 ا لا ا ا



 ءرخآتم يسابع  لوأ يمالسا ه اره اك +١4 اك ق جا غ ش 5١ ٠6٠

 + رخاتف يسابع ب لوأ يمالسا + اره اك ة+ هداعبأ 56+

 دجوي هنم يقرشلا بونجلا ىلاو + 4 زاك 1١١ اك قج ع غش ١/٠ ب0
 ناعتبو + ١١٠١ ١> ١ و م١ امهداعبا ةريصق ةفاسم دعب ىلع ناريعص نالت

 غشوغ ةيحانلا نم مك ١رد دعب ىلعو ٠ ةريعص ةيعرف تاونق ىقتلم نع

 عر" يلاوح ةيلكلا ةحاسملا ٠ هسفت رودلا نم ريغص عمنصرم حوت

 +. ىلا رماس سلوا .نيالسا +: قاتكم

 نم امهنم ىقرشلا نوكتن ٠ ؤره ا ١.٠ ىلاوح امهنم لك داعبا نالت 41

 + ىكارفاس هلأ سالسا:+ةامر. وأ كالت

 نيرتم وليك ةفاسم ةلصتم ةروصب دتمت ةنطوتسم + صصحملا لت بو
 + ىلا ةنيعم طاقت يف عافترالا لصيو ء ةميدق ةانق لوط ىلع ابيرقت

 ىلع ديزي ال ضرعلا طسوتم + ؟ نع لقي تاهجلا مظعم عافترا نكلو

 لوط غلب ثيح ةيلامشلا ههجلا يف الا زيمتم ل دجوب الو + م15
 ٠ يئارماس لوا يمالسأ ٠ 55+ رطقلا

 ى ره 7< ةيعا جا ش ٠,.+- هناخالق مأ 50 كد

 + ناارفاس بيرلو ا ىنالابنا

 ٠ يناخليا  رخآتم يسابع ١ ٠ ا ٠ هداعبا ٠ عالض ليلت بحد
 وي

 » لوأ ىمالسا 5 ىناسأس + هم مخ هداعبأ 0 لسبعم لت سات قر

 ءةيحلم ةرشق حطسلا ولعت ءا# اع 7٠١ ا ج ع ش ٠ ٠٠٠ بهذلا لت ه5

 ء ير ماس  يناساس هم ””رهزميبإة + 6 جس شن عنو +« شيشبحمم لت تا

 ةنم رغصأ نارصاعم نالت ٠ هن دح روبك ةيطعت ٠ "خ اح ا!وه هداعبإ تيك

 كلمت



 ةحاسملا ه "ري ةيزلا ةيبونجلاو ةيبرغلا ةيحانلا نم امهداعبا

 ٠ يناساس  يثراي / يقولس « راتكم ١رد يلاوح

 6-02 كانتا (انج ضفخنم يبرغلا ءزجلا) هره اك 18١ از 55٠ تد؟

 امهلعل نيتيدقت نيتعطق عم ةيوس دجوت ١١ : ١١( ب« ج ءل « ه) ىثرفلا

 لوالا سساجل وف دا( مها +عم) يناثلا سزراتوك دهع نم

 ظ ؟( ماسلا
 ب يثارف 1 يااا ب لام ١ نيالا ها

 ٠ يناساس

 ٠ 4 اك 500 16٠ اك غجج ع ق ش ش ه٠. ٠ يواب لولت

 ظ 9 1 افاس ع رت ا يقول
 هلشلق ةريثك قدانخ حيطسلا عطقت ه ١١.٠ <> ١ عاس قا ت1

 ٠ لوا ىمالسا ٠ قبمعلا

 : رظنا ٠ ةمدقلا نوفسيط « كاي ناملس ظ000

 6 1444 ءأ نست سرك ؛ 544 75456 5١١-58 ص هالعا

 ءةيناثلا ةعبطلا ٠ يناساسلا دهعلا ىف ناريا : مم ص
 : رشور هو ١544 نجاهنبوك *م* ص ةصحقنمو ةحح صم

 ريرقت : لنهوك + يف + ميدقلا ةلحم ٠ نوفسيط ىف ةيناملالا تايرفحلا

 : ةيمالسالا ةراضحلاو نونفلا فحتم : نوفسيط ىلا ةيناثلا ةثعبلا نع

 ( ضرتش ) يثرفلا / يقولسلا رودلا ةحاسم ٠ ةطيرخلا #١9 ٠ نيلرب

 36+ غلبت ثيح يناساسلا رودلا ىف اهاصقا لصتو « راتكه ا و٠.

 هه ملمع و+و هداعبأ «نئادللا رصق هئاب ايلحم ريتعب لازيال ٠ بهذ لت هيما

 ها



 2 ل ا
 رو اك 50 ا غ جاس ق ش ١8١ : يلامشلا لتلا ءيدادجملا لولت ا

 امهنم لك نوكتي ٠ مرو ا 56 ا غ ج  ق ش 1؟٠ : يبونجلا لتلا

 عسسمأو قاطن ىلع رفح دقو « رسكم طالمو قوباط نم ريبك دح ىلا

 ”الك نا لمتحملا نمو ٠ ةيراخف اياظش نم ولخي داكب « قوباطلا نع ًاثحب

 يناصاس  يئثرف / يقولس + طقف ةدحاو ةيانب نم نوكتي امهنم

 ٠ يناساس # يثراي / يقولس ٠ ؟ره اع ١4٠ هداعبا كحح

 رهظتو ه ع ق ىلا >< ١؟١ ا ه+ نم اهداعبأ حوارتت لالت ةسمخ 0500

 ٠ بلغالا ىلع ةلصتم ريغ ةنطوتسم ةنوكم هنم رغصأ ةريثك لالت نامعلل

 هتس ىف طقف ريخاآلا رودلا لثمتيو ٠ يناساس  يثرف / يقولس

 ٠ هسفت ةميدقلا ةانقلا عرف ىلع اديعب عقت ةريغص ةيفاضا عضاوم

 داجوتو ٠ هره اك 75٠٠ اع قجج ل غشش 76+ + هبيبش وبأ لت بحال آ

 ةيبرعلاو ةيقرشلا ةيبونجلاو ةيبونجلا ةهجلا ىلا ةيجراخ ةيوناث لالت

 ٠يثرف/يقولس ٠+ ةريبك ةدايز ةقطنملا ةحاسم ديزتال اهنكلو ةيقرشلاو

 ىلاو ٠ يناساس # يثرف / يقولس هام اع 586 اع جاع ش٠ ل

 رودلا ىلا ةسيئر ةروصي م6 هداعبأ لت دجوي بونحلا

 طامنأ نم ةيراخفلا اياظشلا ٠ كلذ لبق امو يثرف / يقولسلا

 مبهال) يلاثلاسدوروأ دهع ىلا امأ دوعت ةلمع عم 1١) ةاءان6 جز

 ٠ (مءق ؟« ب /) عبارلا سقارف و (م٠ق

 / يقولس ها اع 11٠ ا غ جا ق ش ”5ه٠ ٠ نيسح تاديمح لت باب

 ةياهتلا ىف ريخالا رودلا راثآ دوحو رصحنيو ٠ لوأ يمالسا ب يئرف

 ْ ٠ ةيحانلا هذه يف ىتح هتلق ىلع وهو « ةيلامشلا



 * يار ماس ب يناسأس ٠ هام 1" .قج سس غ ش ٠ ١١٠١ ةوأط وبأ لت 1/4

 لالتلا امأ  ؟اعإ٠6 ىه يقرشلا ىلامشلا لتلا داعبا ٠ ىزاردلا لت به

 اهردق ةحاسم يطغت ةلصتم لالت يهف يبرغ يبونج هاجتاب دتمت يتلا
 ةقطنم رصتقتو ٠ 6 ولع ىلا اهطسو يف عمترتو ؛ م ه٠ اي به»

 ىلع يناساسلاو يمئارماسلا ب لوالا يمالسالا رودلا نم ناطيتسالا

 اهتحاسم غلبت « عضوملا برغ ىصقا يف عقت « ةلصفنم ةريغص ةنطوتسم

 ٠ راتكه هوه يل اوح

 دصب ىلع نارصاعم ناريغص ناعضوم دجويو «٠ ”روال؟ه٠ هداعبا بوك

 ٠ يناساس + ةميدق ةانق فتك ىلع ناعقو مس ب نم حوارتي

 ء يئارماس ب لوأ يمالسا ٠ لره ا ١؟٠ هداعبا بكامب

 غلبت رخآ عضوم يبرغلا بونجلا ىلا دجويو + ؟ره اع ؟؟٠ هداعبا كبح

 وحن ”اليلق عفتري ٠ قرشلا وحن ضفختم دادتما هلو « :>١؟٠ هداعبا

 نم ل يلق ىلع اذه هفرط يف رثع دقو »* ةليوط ةفاسمل دتمدو نايقلا

 هابيرقت راتكه ٠7 غلبتف هتحاسم اما ٠ ثلاث آنوكم هرابتعا نكمي راخفلا

 ٠ يثرف / يقولس

 يبرعلا يبونجلا هفرط برق عفترت ةفاح هلو ١1١١ هرطق ٠ شروحلا لت بابو
 لامشلا ل 0 ةفاسم ىلعو ٠ قجا عش هاحتاب كتمكو "رو نلا

 دنع ةفيثك ةيراخف اياقبو ًادج ضفخنم ريغص لت دجوي هنم يقرشلا
 ةحاسملا ه ىبرغ ىلامش هاحتاب هه٠٠ ةكأسم ىلع رشتنن' لهسلا ىوتسم

 * يثرف / يقولس ٠ آيرقت راتكه ؟رو ةيلكلا
 ٠ يثرف / يقولس ٠ هرده اك م١ ا غاس ق ٠+١ كا ا

 هذه



 ٠ لوأ يمالسا ٠ مره اب ؟٠٠ هداعبا بكحلا

 « ممق ةثالث ٠ < ةياغل ا ”ه٠ ا جا ش ه٠٠ ٠ نواج وبأ لولت

 ٠ عضوملا نم يلامشلا ءزجلا ىف امهنتم ناتسيئرلا ناتمقلا لصنت

 ٠١ : ١١( ك) ةينيمخا اياظش دوجو ردني « يناساس  يثرف / ىقولس

 ٠ هتحت رغصأ ةنطوتسم دوجو لامتحا ىلع لدي امم

 55 يمالسأ +٠ 5 زي أهم قج - غش خو 4 دواح ونبأ لولت بارك

 ٠ ينارماس

 ٠ يثرف / يقولس ٠ !ره ا ١8٠ هداعبا ٠ نواج وبأ لولت 4

 ةيلصالا ةنطوتسملا نم ةيقابلا ءازجالا امأ ؛ ةءراخفلا اطاظشلا زكرت

 لصيو ٠ ًادج ةريغصف « يلاحلا لهسلا حطس ىوتسم قوف عفترت ىتلا
 يقرشلا فرطلا دنع ؟ رهىلاو « غشغ فرطلا دنع ؛ ىلا عافترا ىصقا

 نم ًاءزج نوك ةمب عضوملا ناك اذاو ٠ امهنيد ةضفخنم ةقطنم عم

 ىلا لصي دق هيلصالا هنطوتسملا داعبا ناف ؛ ودبي امك « هسفن عضوملا

 ثيح « ميدق يلباب  ديبعلا ء #”و٠ ا قجق ب غشغ ههه يلاوح

 ةدم وأ ةحاسم صلقت ديكأت لكب لثمتو ًاييسن ريخآلا رودلا اباقب لقت

 ذنم ترح ادح ةريعص هميدق بيقنت تايلمع ناب ركذو ٠ ةنطوتسملا

 تناك سيئرلا لتلا نم يبونجلا بناجلا ىلع ديزي وأ ةنس نيرشع
 هلسصاوم قحتسي مهم عضوم وهف اذل ٠ مقرلا نم ريبك ددعل ًاردصم

 ٠ ثحبلأ

 ٠ رخآتم ىسابع م لوأ ىمالسا ء ؟ ا *ه٠ هداعبا ك5

 ىلامسشلا لتلاو 2 * >< ١:٠ طسوأالا نلتلا داعيا + نواح وبأ لولت األ

 راودالا راخف ٠ ؟اعاكو يقرلا يبونجلا لتلاو ٠ ٠ يبرعلا

 هأآ5



 ٠ يقرشلا يبونجلا يبونجلا لتلا ىلع ةسيئر ةروصب دجوي ىلوالا
 » ينيمح عا تع ثادح يلباب 6 ميلف ىلباب 6 ىدكأ

 4١ يئارماس ب لوآ يمالسا ٠+ اره زك !ؤ5* ز* عاق ١٠ لى

 نا لمتصيم و م« "رةزعابو» + أهداعبأ ةقطنم نمض ه رثعسم ةريعحص ممف اراقب

 يمالسا ب يناساس ٠ راتكه و ةنط ةهةنعلا ةيلكلا ةحاسملا نوكت

 ٠ لوأ

 ٠ لوأ يمالسا ء « ا مع ا غجغ - قسق 186 بكق»

 ىف دتمت ةلزعنم هبش لالت ةثالث #٠ ا ٠١١ ق ىلا ال غج قرش كذا

 يف « هيلا ةراشالا تقبس يتلا عافترالاو ضرعلا اهيف ققحتي ال قسن

 ٠ يئارماس  لوأ يمالسا ٠ اهنم طسوالا لتلا يف الا ؛ عقاولا

 4+ ين ارماس 508 لوأ 07 ٠ءاكرش 46 ١ نه ء هداعبا ١ ناهد لك دسللا#

 »ل ١1٠١ ا غ س ق 50+ يقرشلا لتإلاو ؛ ال٠07١ يبرعلا لتلا داعبا بكح#
 ينيمخا ناطيتسا ىلع ( ٠١ : !) ةدحاو ةيظش دوجو لديو ه اره

 ٠ يثرف ا ةيقولسلا راودالا اياظش رثكت ٠ ريعص

 7 رخآأتم يسابع - لوأ يمالسأ ه الوم < 0-0 هداعبا 4 لجنم مأ لت تل

 ”نرخلار نال ةربيعض لل دجحوت امك ٠ ا 4 ٠ هداعبأ ب

 ٠ رخآتم يسابع ب لوأ يمالسا



 ٠ رول دعت ةرضاعت ةزدكض عضاوم + ؟ا(مخ١ هداعبأ سكحك

 لي وليك دعيت ةربعص ةرصاعم عضاوم كح وتو ه 5 ٠) ا١+ه هداعبأ همام

 وأ راتكه ؟ ةيلكلا هتحاسم ٠ق ج ةهجلا نم مك 5 و غ ج ةيحانلا نم

 ىلا ناعقي ًادج نابراقتم نالت دجويو ٠ ؟رها٠8١ سيئرلا لتلا داعبا ك4
 3 راتكه 4 آم رقت ةيلكلا ةحاسسملا « »خ“ امهعافترا غليب هلم بونحلا

 ٠ يئرف / يقولس  ينيمخا
 ٠ 5 ارهاكم6» امهنم لك داعبا « نيريغص نيلت قوباطلا ىطغي 5

 ٠ رخأتم يسابع  يئارماس

 ةفاسمل يبرغلا يبونجلا هبناج نم دتمتو ٠ 4 اع قجج ب غش ة.ه دلالو ٠

 ٠ يف ارماس ب يناساس ٠ ًاسرقت راتكه غ٠ يلاوح ةحاسملا

 « يناسأس 6 76 م66 ا؟ جد ش اهو بابوا

 5 يأ ارماس  لوأ يمالسا ٠ ؟ زج 14٠ هداعبا بدع

 عقاولا لتلا داعبا غلبن ٠ ةميدق ةانق لوط ىلع دتمت ةريغص لالت ةلسلس 5300

 ىرخالا ةعبرالا امأ ء مره ز< ١٠١١ ا جنس شاه لامشلا ىصقا ىف

 ٠ يئارماس ب لوأ يمالسا ٠ ؟>٠١١ نم لقأ اهداعباف

 قىرخألاو ٠ ؛ره ا 1:٠٠ ىلاوح سيئرلا لتلا داعبا ٠ ةرصنخ ونأ لت ب4٠

 رخام ياعم قانا للم يعاشر توالال 1 ينك هنو تدل
 نا( ليصحلا نمو ةيئاوللا ةقاسانسلا راودخلا ةسراقلا لذافلا لكتو

 اهتحاسمف ةيمالسالا ةنطوتسملا اما ء«راتكه ؟ه ةنطوتسملا ةحاسم نوكت

 ٠ راتكه 5

 هام



 / ينانساس * اره يب از" ثءء ل ؟ءو وم ع جا دس قا نك 00 يلاوح 00200

 ٠ لوأ يمالسا

 ةتسلا داعبا لعلو ٠ ًامامت ةحضاو ريغ اهدودح ةئطاو لالت ةعومجم تبال»*

 مرد ةيلكلا ةحاسملا ٠ ؟ دح ىلا ا 1١١ ب ه٠ غلبت اهنم ةسيئرلا

 ٠ يئارماس - لوأ يمالسا ٠ ًآبيرقت راتكه

 ةانق دوحو نكلو « عفترم لت دجويال « ةددحم ريغ ةريغص ةنطوتسم بابها

 هوإ ةحاسملا ه يخدرأتلا رودلا ديدحتل عفني ةرواجم ةضفختم ةميدق

 * مسا و مسا“ ع١ قوباطلا ىيجح د يناساس + راتكه

 لت ًاضيأ دجوي ٠ تال».٠ اهداعبا ةرثعم لالت ةعومجم ٠ نالعش لت ٠م

 لباقم « ناورهنلل ةيبرغلا ةيبونجلا ةفضلا ىلع عقيب م هعافترا غلب

 ٠ يمئارماس  يناساس + مامت عضوملا

 «يثارماس  لوأ يمالسا ٠ لهسلا ىوتسم قوف عفتري الو ٠ رطقلا بهو

  ناورمنلل ةيبرغلا ةفضلا لوط ىلع م ٠+5 ةفاسم دتمي ٠ دوبعم لتا باو

 ٠ رخآتم يسابع # لوأ يمالسا ٠ م# ولع ىلا ممق ه عفترتو « ٠٠”

 ناورهنلا ةفض لوط ىلع م٠٠ يلاوح دتمت لالت + يقرشلا ةرهز لت ال١

 عم « يناساس س يثرف / يقولس + 5 ا ؟٠٠ ا< ةيقرشلا ةيلامشلا

 سس لوالا ىمالساأللا رودلا ىلا اهنم ناطيتسالا رمتلس ةنطوتسم

 9 يبرغلا يلامشلا فرطلا يف اهدوجو رصحنيو يئارماسلا

 يمالسا  يناساس ٠ 5" به دح ىلا اك ١١١ ا< ا/لء١ ٠ كلاون وبأ ببإ؟

 ٠ لوأ

 هنم يبرعلا بونجلا ىلا عقيو + «ره اع +1١ ا غ جاس ق ش 56 اي

 ةفضلا ىلع رشتنت يقرشلا بونجحلا ىلا ةضاقن دجوت امك ناريغص نالت

 كدا



 يمالسا + راتكه ؟ره يلاوح ةحاسملا ٠ ناورهنلل ةيقرشلا ةيبونجلا
 ٠ رخآتم يسايع - لوأ

 دودحلا ةحضاو ريغ قوباط تاعمجم دجوتو ( ما ) هعافترا ريغص لت ال5

 لثمت ناورهنلا نم ىنميلا ةفضلا ىلع دتتمت هنم يبرغلا لامشلا ىلا عقت

 1٠١٠١ ٠ ا جس ش ٠٠ ةيلكلا ةحاسملا داعبا لصت دق ةنطوتسم
 ٠ يئارماس لوا يمالسا

 اهداعبا غلبت ةانق عرف لوط ىلع دتمن ةبرخم فافضو ةنطوتسم ةضاقن باو
 ميدقلا يليابلا رودلا نم ناتيظش لدن دقو + 578+ ع#*ة٠و يلاوح

 ةروصب اهخيرأت عجرب ةريغص ةيلوأ ةنطوتسم دوجو ىلع (5: ج )
 هى اساسلا وودلا لا ةسنر

 تقولا يف عافترالا ١6٠ ٠ غلبي لصالا يف ناك ةنطوتسملا رطق لعل سالا+
 حطسم نم طقف زربت ةريغص ةمكأ  ىصقا دحك طقف ءو* رضاحلا

 أعب رم ارتميتنس ”4-م# قوباطلا محح ٠ ثدحأ خيرأت ىلا عجرت لهسلا

 ٠ يناسأس

 همحح صيلقت ىلا تدأ دق ناضيفلا راثا لعلو ٠ ؟رهاعه#.٠ هداعبا ااا

 نتن صوقنم راخفت ةريثك ةلثما + ةيقرشلاو ةيلاحشلا هتيجنب لولع ىلع
 ْ ٠ يمارماس  يناساس ( )١ : ١5 اديج ايكيسالك

 ( ١١ 18 لك ش ) ةرطنقلا دنع سطاغلا دسلا فارطا ٠ ةرطنقلا باا»
 ىلع ةرشابم ادعص عقب لت نمو سطاغلا دسلا مئاعد ىلعأ نم اياظش
 -_يلوأ يمالسا + # دح ىلا >١١21>؟٠٠يلاوح داعبالا ةيبرغلا ةفضلا
 ىلا رفات

 فرطلا برق هل عاستا ىصقا غلي ) ١ ٠ ا 86 ا ج اس ش +١4 بالا

 برغلا ىلا ءرتم وليك دعب ىلع رخآ رصاعم لت دجويو ( طقف يبونجلا
 مج +



 , ينارماس # لوأ يمالسا ٠ !اعا/٠ هداعبا م هب ونج نم كاليلق

 دحأ عقب : برغلا وحن ىرحت' ةريبك ةيعرف ةانق ةبادب دنع ناعقي نالت ب٠

 ٠ ١رها.٠194 هداعبآو ىقتلملا نه لاستلا 9 م١٠١1 دعي ىلع امهدحا

 ٠ !رهاكال٠ هداعباو ؛ لخدملا نم ةيقرشلا ةفضلا ىلع رخآلا عقب و

 ٠ يئارماس  لوأ يمالسا

 : يئارماس  لوأ يمالسا + اره اك 1١١ اك ق جاس غ ش ١ 5٠٠

 + رواها واعطنوو يهف يقرشلا أامأ ع " اه ١و يبرغلا لتلا داعا ب أ

 *+ لوا ىيالسا قانا

 >> +1١١١ امهنم لك داعبأ ٠ مال ةفاسم رخآلا 5 35 نالث' __ليوعس

 ٠ ضخآتم يسايع  يئارماس ٠ اره

 ٠ ”ره اء ( غجج وحن قيضي هنكلو ) ٠ ا“ عجج س قشر 40+ #ا/؟غ

 ٠ لوأ يمالسا  يناساس ٠ راتكه ٠ يلاوح ةيلكلا ةحاسملا

 يمالسا  يئاساس ها “ا ا!رهاكإ٠»+٠ امهنم لك داعبأ تداريعص نالت عه

 ٠+ لوأ

 + نكات يسابع ب يثارماس ٠ # ا 14٠١ هداعبا باعد

 لت وهو «, رخآلا امأ .١ ”رواعإوو غشغ لتلا داعبا ٠ نيهاش لت مبعب

 قجق ىلا رتموليك دعب ىلع عقيف ( ططخملا رظنا ) « يلصالا نيهاش

 ناطيتسال ةليلق راثآ + يقرشلا يبونجلا فرطلا برق © ىلا عفتريو
 ب لوالا يمالسالا رودلا ىلا ةسيئر ةروصب هاياقب عجرت ٠ يناساس

 + رخأتملا ىسابعلا
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 نم م١٠١1 دعب ىلعو + ؟ره اك 18+ اع قج اس غش ٠ ٠ ةيرفظ مأ بم
 /ثلاثلا روأ ٠ ا < ا١وه >> ج ش ١8٠ « رخآ لت عقي قجق ةيحانلا

 امهخيرأت عجري نالت عقي ةرشابم هنم لامشلا ىلاو ٠ "يشك # اسرال

 اره امهنم لك داعبا « ىئارماسلا ب لوألا ىمالسالا رودلا ىلا

 000 . رطقلا ٠٠١ م١ ا« عافترالا

 ٠ يئارماس  لوأ يمالسا + ؟رهاكا5هاع جاس شا 5 ٠+5

 5 ”يشك # اسرال / ثلاثلا روأ *ء اره ا !ه+ هداعبأ بال#»

 ٠ رخآتم يسابع - لوآ يمالسا + !١رهاكم١٠ هداعبا ال“!

 لباقم ناعقتو : ؟ا<#٠ نع لقت امهنم لك داعبا ناتريغص ناتنطوتسم ا“
 قرشلا وحن عرفتت تحنلا تايملعل تضرعت ةميدق ةانق فتك فافض

 ىوس دجوي ال ٠ سطاغلا ةرطنقلا دس نم لفسالا ىلا ناورهنلا نم
 75 يناساس هلعل © زيمتم ليلق راخف

 ءةعلق وأ ”الزن نوكت دق « ةبانب نع ةرابع سيئرلا لتلا ٠ دوماحما لت بم

 تاهجلا ىلا هجتت ( مس 1١١ يلاوح ) تاقوباط سمخ اهكمس ناردجب
 ةريبك ةيطسو ةحاب ٠ اعبرم ارتم ه٠ يلاوح اهمجحو « ًاببرقت ةعبرالا
 يمالسا + # ب ؟ره ىلا عفترت ٠ تاهجلا لك نم اهب فرغلا طيحت
 5 يئارماس ب لوأ

 2« ةدمل لكش « 95 50 ص رظنا «ةميدقلا دينج ىنب فاكسا ةكامس ا

 ىوصقلا ةحاسملا ٠ ىمالسالا رودلا ءانثا ةنطوتسملا دودح ةفرعل

 رودلا ءانثا اهيف أدب دق ناطيتسالا ناو دبالو « راتكه ؛.٠ يلاوح
 /يقولسلاو ينيمخالا رودلا نم راخفلا اياظش ةردنل ارظو «يناساسلا
 ةنيدملا نم طسوالا ءزجلا ىلع اهدوجو راصتقاو ةريبك ةردن يئرفلا
 ةئاساسلا ةقطنملا نم ناكسلا هلغش ام ناف اذل « دعب اميف تعسون ىتلا

 فف



 ٠ ًاريغص ًاءزج نوكُي ناك راودالا هذه ءانثا

 ٠١١ ىلع اهداعبا ديزت ال ةقطنم نمض رشتنت ةليلق ةضاقن تلد
1 + 

 ٠ يناساس

 ينص ا دادجا كلامو د وج عمو شافو مراغلا لف ايولال

 دج ةلالا يمالسأ ه م٠١٠١ ةفاسل يقرشلا بونجلا وحن هجتن ضفخنم

 ٠ رخأتم يسابع

 8 ين ارماس  يناساس ٠ !١ا>١2؟٠ هداعبا تبسي

 ةمدق ةانق لوط ىلع غ - ق هاحتاب رشتني « ةحضاو ريغ هدودح بسب

رتيف عافترالا اما ؛ رتم وليك ىلع ديت ةفاسم
 كفو ٠ ”  ؟ره نم حوا

 ٠ ةنطوتسم دوجو ىلع ةليلق ةّيسقك اءاظش  لدت الوأ - لدت

 ه يلاوح اهل عاستا ىصقا غلبي ةحاسمب يئءارماس # يئثراي / ىقولس

 ٠ يناساسلا رودلا ءانثا عاستالا اذه تغلي دق اهنأ وديو ه راتكم

 دح ىلعاو راتكه مرو يلاوح ةيلكلا ةحاسملا ) رشتنت ةريغص ممق 530

') نأ الا ناتيشك ناحدق ٠ ةميدق ةانق لوط ىلع (» غلب عافترالل
 (؛ : 

 ٠ لوأ يمالسا ٠ ةمهم ةنطوتسم ىلع ةرورضلاب لدب ال دق امهدوجو

  4٠ىلا اهعافترا لصب ةرثعبملا ممقلا نم ددع ب ” ٠ راتكه ؟ ةحاسملا ٠

 يئارماس ب يناساس ٠

 دق حطسلا نأ ىلع لدب ةيقبتملا اياظقلا كمس ٠ ءرهاعإ٠٠ داعبالا ب١

 ال دق ةليلقلا ةيشكلا اياظشلاو « يلباب ؛ ةريبك تحن تايلمعل ضرعت

 ْ ٠ طقف روبق ىوس لثمت

 يلباب + رخآتم رود نم عضوملا ولعي قوباط نرف ١١٠٠ ٠ داعبالا بوب

 ٠ ينيمخأ ؛ "يشك  مبدق

 قالا

 مهم همم تيما هس



 : يلامشلا فرطلا دنع 8 ىلا عفترب ريعص يطورخم لت ه٠ رورزم لت ب 4+

 اهتحاسم ةقطنم نمض عقت دودحلا ةمظتنم ريغ «عافترالا هليلقف هتيقب اما

52000 + 

 0 امهعافتراو آس رقت راتكه + 5 ةيلكل أ امهتح انس ناأريخحص نالت تا

 . ىئارماس ب ىناساس

 يلامشلا عافترا لصي نيح يف 5٠ نع امهنم لك رطق لقي ناريعص نالت اه
 ٠؟لوأ يمالسا ب يثراي./يقولس ٠ الر6 ىلا يبونجلاو اره نيل أمهتم

 102١5١ ٠ بونجلا ىصقا يف عقاولا لتلا داعبا ٠ ثالث لالت ةعومجم #ا/:>
 «رهاعاإ؟١٠٠ غلبت لامشلا ىلا نيعقاولا نيلتلا داعباو ٠ ىناساس هلعل

 يمالسالا ىلا عجري رخالاو لوالا يمالسالا رودلا نم امهدحا « اسرقت

 5 يئارماسلا  لوالا

 دتمت ةرصاعم ةريعص لالت كلذ ىلا ةفاضا دحوتو ه٠ !رهاعه+٠ هداعبأ بلا/ءا/

 5 0 ركش ىف حضوم وه امك ةرواجم ةميدق ةانق فتك ىلع ةدعابتم

 ظ ٠ لوأ ىمالسا  ىناساس ه٠ دحاو راتكه ةيلكلا ةحاسملا

 ٠ ى ارمأس 5 لوأ ىمالسا ٠ ”رهزك مل و دو للا:

 نم اهعافتراو ا ١١١ مج نم اهرطق حوارتي ةريغص لالت ةلسلس 9

 ةلصتم ةضاقن دحوتو ٠ ةميدق ةأنق عرف لوط ىلع دتمت ٠ ”  ؟ره

 ةنطوتسملا ةحاسم هاهنيب لصفت ىتلا قطانملا ىطغت ةانقلا ةفض لوط ىلع

 »و ى ارماش بمولوا ىمالسأ * ًآسرقت راثتكه +

 1 ىنئارماس س- لوأ يمالسا ٠ "رم زي "++ م غد قال# 511111

 5 ” ىدتك هس اسرالا ١ تلاثلا قفا ه٠ اره اك مع اك غاس ق 14+ الها

 رودلا 82 رمد هلعلو 7 ىلارماس هتالا ىمالسا 5:٠ <> ١+ هداعبا ا

 نو



 رودلا لالخ لسسسبلا هلعلو 4 ىل ارماس د لوأ ىمالسا «ه 5” و هداعبأ نجار نال

 ٠ رخآتملا ىسايعلا

 ٠ رخأتم يسابع بس لوأ يمالسا ٠ ؟ 6 م١ اك غاس ق 15١ بالدو

 5 برعلا وحن س.شفمختم ريعص دادتماب « 5 <٠ ١هو ا« غاس ق جوج هه

 ه٠ اهداعبا ةقطنم نمض عقت 6« " ىلا اهعاقترا لصت ةريغص لالت 5 بود

 ةقطنم فصن نع لقي ام لثمت دق هذه نكلو ء 506 ا غ جا ق ش

 لت دجويو 7 لوأ يمالساو يثئرف / يقولس 8 همد دتسم ةنطوتسم

 هخب رأت 6 ةيبرعلا هيب ونجلا ةيحانلا نم مك اره ةفاسم ىلع عّقي ريغص

 ٠ لوالا ىمالسالا  ىناساسلا رودلا ىلا

 ُ ىف ارماأس بنت لوأ ىمالسا <« "5و هداعبأ بسأ/ 017

 : رخآتنم ىسابع ب ىئارماس < ا # >2 5 ىلاوح هداعبأ با رب

 » رخآتم يسابع  يثارماس »+ ره ري 5. و »م« عا ق ++ سا/ ب

 هروب ةيلقا ةحاابسلاا )4 نهد ىلا ايعاشتزا لس هرم ولع نسر أ سيكو
 هجتن طخ يف اهنم ةثالث دتمتو ٠ ( ةلجسم ريغ هداعبا « اميرقت راتكه

 اذه نم بونجلا ىلا اهدحا عقيو « ابيرقت م٠ ةفاسم غ سب ق نم

 * نحاتن نفاع ىكازباس + يقرشلا فرطلا دنع. للا

 + ىنارماس - لوا ىمالسا ى ا“ ا "وم هداعبأ .اركا#

 فرحش_ هنم ًأطوا رخآ لت كانهو ه ؟ اج ١٠٠ » ق جا غ شاه» تا

 مخ . لوالا ةحاسمل ةبواسم هتحاسم نأ هل[ ”اليلق بونجلا لا

 هك



 / يقولس .. راتكه ه يلاوح ةحاسملا غلبت ٠ مسا قوباطلا
 ا + يناسأس بس يثرف

 طسبنم هحطس « 7 ا ٠." يلاوح هداعبا غلبت ٠ يقرشلا هكامتس لت ب“

 هليلق تادادتما بونجلا وحن هنم زربتو ٠ قمعلا ليلق ضفخنم هطسوت

 قوباطلا مجح ٠ ةيلكلا ةحاسملا ىلا ليلقلا ىوس فيضت ال عافترالا

 ٠ يناساس ب يثرف / يقولس + مس مو .اع مه

 ىفرغلا ىلا قرتعلا نم ةحت ةانق»ل ولع ىلع مع ةفاسم ةضاقنلا هع“ نيام

 لوا يمالسا ء * ب ١ره نم حوارتب عامترا ا>١+٠ هضرع نا الا

 * يئارماس

 اهطسو عافترا ةريعص لالت نم ةقلح « ؟ا>*+٠ هداعبا ٠ يدرب مالعم لت سالت“

 ٠ يئارماس ب لوآ يمالسا ٠ لهسلا ىوتسم ىلع ديزي ال

 ىلع اهداعبا غلبت ةحاسم ىلع دتمت ةمظتنم ريغ ةضفخنم لالت ةعومجم #ا“ب
 ٠ يناساس  يئرف / يقولس + ١ره دح ىلا ا ؟5+ لقالا

  يمارماسلا رودلا ءانثأ رمتسي هلعلو لوأ يمالسا + 4 ا 6٠! هداعبا بده

 ٠ رخآتملا يسابعلا

 يمالسا ء ره ا١ ٠٠١ يلاوح ًاعيمج اهداعبا غلبت ةلصتم لالت ةعبرأ سالت

 ٠ رخآتم يسابع س لوأ

 ةطسوتمو غج  ق ش هاجتاب رتم وليك يلاوح غلبت ةفاسم دتمي باا»
 ٠ يثرف / يقولس ٠ # ب * اك م٠160 هضرع

 ؟ ا ١٠6١ لدعم ام مه٠٠ اهردق ةفاسم ةانق ةفض لوط ىلع دتمب ب١

 رخآتم يسابع ٠ يناساس ٠ م6 ولع ىلا ةدحاو ةريغص ةمق يف عفترب )

 قرشلا ىلا دجوتو ؛ يثرف / يقولس ٠ * ا 8١ اك قجاس غش ؟*+ اسالا/ا

 ها“



 لامشلا يف دجوت نيح يف ( م6 اهدحا عفتري ) اضيا ةريغص لالت' ةعبس

 هحاسسملا غلبت و لهسلا قوتسم ىلع اهعامترا ديزيال ةضاقن يعل

 هلاح يف ةيشكلا حادقالا نم ريثك ىلع رثع دقو ٠ راتكه ؛ ةيلكلا

 ء ةنطوتسم اهلعل وأ #7 نم تدفو اهلعلو ٠ ىليلا نم ةديدش

 يلباب ٠ اليلق ىبرغلا هفرط لزعني ؛ ١امءاع غجغ حس قشؤق 550 بابل

 ٠ يثك  ميدق

 برعلا ىلا قرشلا نم هجتت ةانق لوط ىلع م م”. هفاسم كتب 0000000

 ٠ لوأ يمالسا ؛ «ةدفاو» ةيشك ةيظش <“ +421 ٠

 راخف لرف هنا ودسو ه عج هاحتاأب اياك مقرملا عضوملل دادتما نع ةرامع بببوه

 تالضفو حادقأ نم ةيلك نوكتن يناساسلا رودلا ىلا عجرب مخض

 ضارغال مدختسي يذلا راخفلا نم ةلماك ةعومجم كلذ يف امب ؛ نرفلا

 ةعومجم لتلا اذه نم ىبرغلا لامشلاو لامشلا ىلا دجوتو + ةفلتخم

 ةيناساس نارفأ نم ةسيئر ةروصب نوكنت اعافترا لقاو اعاستا رثكا لالت

 طيرش لكش يف ةرمتسم يناساسلا ناطيتسالا عضاوم رهظتو ٠ اضيأ
 ةانق لوط ىلع بونجلا وحن ةدتمم عضوم ا اذه نم برغلا ىلا قيض

 كلذ ادع اميفو ةيشك ةيظش ىوس دجوت الو ٠ ةريثك نارفاب ةبوحصم
 ٠ ىئناساس وهف

 اهداعبا ةحاسم ىلع ابيرقت ةلصتم ةروصي دتمت ةرثعبم بئارخ بباب“

 ةقباس راودأ نم ناتدفاو نانتيظش ٠ ؟رده دح ىلا اه ++ ما

 /يقولسلا رودلا اياقب هيلع بلغت ذا ء ةردانف ةينيمخالا اياظشلا امأ

 ٠ يئرفلا

 ىوتسم دنع راخفلا دوحو نكلو « ١ره ا؟ ٠١١ ىلامثللا لتلا داعبأ بببب
 دادتما عم م 5٠٠ ناك ةيلصالا ةنطوتسملا ةقطنم أ ىلع لدب لهسلا

 ففي



 لكلا اذه ىلعأ ىلع طسوتم خيرات نم نرف دجويو + قرشلا ىلا هجنن

 عقاولا لتلا امأ « رخآتملا يمابعلا  يناساسلا رودلا ىلا عجري يذلا

 ٠ يناساسلا رودلا ىلا ةيلك عجريو امجح رغصأ وهف بونجلا ىلا

 قوباط دوجو رشثكيو ٠ 4 ا ؟٠٠ هداعبأ ٠ ةيقرشلا تايرج لت باد
 ءرخآتم يسابع  يئارماس + اعيرم مس ؟#"  ؟+ نم هتحاسم حوارتت

 دحلا اذه ىلا هعافترا لصيالو ٠ ”اعإمءال قج سل عرش 7٠٠ الاه

 ٠ ي راب/ يق ولس ٠ يقرشلا يبونحلا فرطلا دنع الا

 ٠ رخآتم يسابع - لوأ يمالسا ٠ م »ع 14٠ هداعبأ بحم

 يسابع  يئارماس مه 4 اخ عه >< جس ش 5 يبرغلا مركملا لت بتال

 ٠ رخآأتم

 ٠ لوأ يمالسا 58 ين اساس ٠ ؟ا>(م١ هداسأ بلك

 ٠ رخأتم يسابع ٠ ةرهالا١ءاك غ ا قى +١4 ىقرشلا مركملا لت بم

 ٠+ رخآتم يسابع - لوأ يمالسا ٠ اره اه ٠: هداعبأ ببذو

 ٠م١١+ امهتم لك لوط نيقاسلا يواستم اثلثم نوكت ةريغص لالت ةثالث بده

 ةيلكلا هتحاسم غلبت ٠ م * ىلا هعافترا لصيو اهربكأ يلامشلا لتلا
 ٠ رخآتم يسابع  لوأ يمالسا ٠ راتكه هره يلاوح

 لت ةرشابم ةيبرعلا ةيلامشلا ةهجلا نم هب قحلي ٠ ؟ ا ٠: هداعبأ با
 ٠ رخأتم يسابع ب لوأ يمالسا ٠ اعافترا لقأو امجح هنم رغصأ

 ٠ رخأآتم يمابع  لوأ يمالسا ٠ ساع٠11ا جا ش ؟٠٠١ باح

 1 ين أر ماس # يناساس ء ؟رماعكءاكإلاإ١ لم

 ٠ رخآتم يسابع  لوأ يمالسأ ٠ سواعد هاك جا ش ١5٠ بالك

 نييتغ عشب ةمدق ةانق فتك نم م 56+ لوط ىلع رشتنت ةليلق اءاظش ادد

 ها



 ىلوالا خيرأت سفن ىلا عجرت.ةلثامم ةريغص ةنطوتسم كانهو ٠ ىقتلملا

 ٠ ةيبونجلا ةيحانلا نم ةانقلا عورفل يناثلا سيئرلا ىقتلملا دنع عقت

 نم لقأ وأ ادحاو اراتكه هذه ناطيتسالا ةقطنم ةحاسم غلبت دقو

 71 يناساسف اهرود امآأ ٠ كلذ

 رقدسو ٠ #5 ص رظنا ٠ مدقلا لوقاعلا ريد « مدلا لت ببؤأ

 رودلا يف (ادحاو اعبرم رتمولك يلاوح) هتورذ غلب دق ناطشتسالا نا

 ىلع لدت اياظشلا تاطقتلمو ةيحطسلا تايرحتلا نكلو « ىناساسلا

 نم عقوملا ىلا ادانتسا « طقف ةيئرف اهلعل ) ةيثرف / ةيقولس هكقم نأ

 ه١ ) اضيا ةمهم ةنطوتسم تنوك (ةلجد ىرجم ريغتب هتقالع ةحان

 رصحنا دقف يمالسالا رودلا يف ناطيتسالا امأ ٠ (ضرتغي امك راتكه

 يف عقب ( 598 ص رظا) لكش هل ريبك لت يف ريبك دح ىلا
 ناك هلعلو « ( م“ ىلا هعافترا لصي يذلا ديحلا وه ) ىقرشلا بونجلا

 ٠ طقف اراتكه ؟١ ىلع ديزتال كلذ نم لقأ ةحاسم لغش

 ىلا هحتن اطخ ناريعص نالت نوكيو + * >> 4٠ سيئرلا لتلا داعبأ بواب

 رودلا ىلا عجريو ٠ ابيرقت ادحاو اراتكه ةيلكلا ةحاسملا ٠ قجج

 ٠ طقف اياظش " عم يمئارماسلا  لوالا يمالسالا

 ةدم ىوس رمتست مل ريخالا رودلا ىف ةنطوتسملا نا ىلع لدي امم

 ٠ ةزيجو

 ٠ لوأ يمالسا . يناساس ٠ 1اهءال قج غش و٠ بيوع

 رخآتم يسابع - لوأ يمالسا ٠ ؛ ا١ ١؟٠ هداعبأ بايو

 نم ةدحاو ةيظش ىلع هيف رثع دقو ٠ ؟اكوهاع قج عرش +١5 بالود

 هخد رأت مجري ٠ يوناث ناطيتسا هنأب يحوي امم ثيدحلا ىلبابلا رودلا

 5 .يثرفلا / يقولسلا ب ىتسغألا نودلا ىلا ةسئكر ةروصن

 ها ةب



 سيئر لكشي يناساسلا رودلا ىلا هخيرأت عجري ه لرد ا 1١١ هداعبأ بة
 ٠ ةيثراي /ةيقولس اياقبل ةدكؤم ريغ راثآ كانهو
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 هعيودحم د جوت ق جو هاجتاب م56 ةفاسم ىلعو مرو: زج هم هداعأا باياب
 ؟٠+٠ ةفاسم دتمت ةفاح ةيساسأ ةروصب نوكت لالت ةثالث نم ةنوكم

 ف ين ارماس  يناساس * اره 265 + جاد شن هاحتاب

 ٠ يناساس ب يثرف / ىقولس + ةيحلم ةرشق هيطغن ها ا 0 هداعبأ سال ةيرثج

 نلع ةكيسو وسلا لاو روتلا ةفديك ىلع نالت عدا رهف تدين بينك

 ارز ةلئامتب اهي يضلل وسلا لطم لا ةنعاقنلا ةيقورو تسلا
 ةفمضلا لوط ىلع 0+ و ةيبرعلا ةقضلا ىلع م ل٠ ىلاوح دتمت ذا

 غلب الو ه نيتفضلا نم لك نع مس« ةدتمم عجارتت « ةيقرشلا

 75 عافترالا لبلق اهتيبلاغ نال كلذ ةريعص ممق يف الا م ا عافترالا

 «يئارماس  يثرف / يقولس + ابيرقت اراتكه ١م ةيلكلا ةحاسملا غلبتو

 نم أمومع قوباطلا هه انه خلبتو ٠» « ره 2 1١ + يلامشلا لتلا داعبأ أد ىملوهع

 توك



 لمخا داعبأ * رخأتم يسأيع 29 لَو يمالسا 0 أعبرم ب 0 ا

 + طقف لوأ يمالسأ مه اا >>( أود يبونجلا

 / يق رطس 4 اره 4 ند >4 تاورهتلا ةفض دادتما ىلع رثكأ وأ ؟هم ا

 دصسأانسم ه نكامألا صعد يف عافترا ىلعأك ؟ د9 جو م ْش تهمه» رىاكوع

 يأ رف / يف ولس « 'أاعبرم مس يمس __ الو نم حوارتت هيف عئاشلا قوباطلا

 ٠ ىئاسأس

 ردصأ يوت يلامشلا لتلا داعبا امأ ه اره >2 ؟*و يبونجلا لتلا داعب د

 3 ئااساس 3 زاتكش ؟ ره هيسرقتلا ةحاسملا ٠ كلذ نم

 5-5-5 4 33 56 حش راو ب رسل ىلا لبا 7 يقرشلا مايم لن هس +5

 ةسصانلا نم عافترا لقأو رعصأ لالت دجوتو < 5 3 ) مظننم ريغ )

 س لوأ ىمالسا ٠ ابيرقت راتكه ١9 ةيلكلا ةحاسملا ٠ هنم ةيلامشلا

 ٠ رخآتم يسابع

 ميس ح5 نم مو ارتن قوباطلا ةحاسم ه ةره © 55+ هداعبأ باعه

 رثسأتم يسابع ٠ لوأ يمالسا ٠+ أعب رم ميسم 0 و أعب رم

 نيح ىف + ارم ا ٠" يبونجلا لتلاو # ا 1١١ طسوالا لتلا داعبا م5

 ٠ رخآتم يسابع ب لوأ يمالسا ٠ ؟اعخ٠ غشش لتلا داعبا غلبت

 همام ق نم هحعسل ةانق لوط ىلع أب رقت 0 ةفاسم دتمن لالت ةعومجم ت-رماوا#/

 دفق اذه نكلو 4 5 اهضرع خلبب ةقطنم ع رشتنتف ةضاقنلا امأ

 عامترالا لصدو 4 أاهفصن نم كا رارمتساب لعشت ةنطوتسم لثمال

 مجسم ا ل نم هتحاسم حواأرتت قوباط دوح-و نكح 563 ٠ مولا

 8 خاتم يناعدب نلا رتاج + امو
 4للبلق ةضاقنلا نكلو « ْ  ق نم دتمت ةانق ةفض لوط ىلع د

 ما



 لمشي دق اذه نا الا ؟ ىلا عافترالا لصيو ٠ ه٠ ىلع ديزيال ضرعلاو
 + لوأ يمالسا ٠ ةانقلا نم ةمدهم لا فاقضلا بلغالا ىلع

 امأ « ارهاعمو. طسوالا لتلاو 6 5ر6 يه غجغ لتلا داعبأ ب45

 ٠ اهضعب نم ادج ةمرق اهلكو ٠ ؟ ا 2١ يهف قرشق لتلا داعبأ
 6 اعبرم مس 7-5 5+ نم حوارتنا هدوجو عماشلا قوباطلا ةحاسم

 # لوأ يمالسا ٠ اعبرم مس ١" هك ابق غلبتام هنم دجوي نكلو

 ٠ رخأتم يسابع

 لشمتو ٠ ”رهالاه٠ا قج ل غش 05٠ (يقرشلا) ىماللا لت ل5

 نيح يف « طقف عضوملا نم يبونجلا فرطلا يف تالالسلا رجف رود

 دجوتو ٠ طقف يلامشلا هفرط يف يشكلا  ميدقلا يلبابلا رودلا لثمتي

 ادج ةريغص لالت ةعبرأ « ةرشابم عضوملا برغ عقت « ةميدق ةانق ربع
 ةيلكلا ةحاسملا ) ةيناساسلا  ةيئرفلا / ةيقولسلا راودالا ىلا مجرت
 ٠ ريثكت كلذ لبق راودأ ىلا عجرت داومب ةبوحصم ( راتكه هرده ىلاوح

 ٠يثرف / يقولس ٠ ؟ ا لقأ وأ ه٠ امهداعبا نارواجتم ناريغص نالت م١

 ٠ يثرث / يقولس هاب. اع 50 ا غج ا قش 18١ لملا؟

 ءىشك # اسرال / ثلاثلا روأ ٠ 4رو 4٠ه داعبالا ٠ يماوللا لولت تيا

 هعم نوكتو م١ نم بونلحلا ىلا ةرشابم ادت ه٠ ىماوللا لولت م6

 "و مام و وا جدع شا“ ه٠ ج  ش نم دتمي ابيرقت الصتم اطخ

 كلذ ادع اميفو + 2١ نم ةرشابم بونجلا ىلا هاصقأ عافترالا لصي )

 يطغتو ٠ ( ؛ اهعافترا غلي ةطسبنم ةمق تاذ ةبضه نع ةرابع وهف

 ىلا عجرت ةلصتم ةضاقن ج و قج و ق و قش ىلا ةعقاولا ةقطنملا

 ةحاسم ىصقا غلبتو + ةريغص لالتو يئرفلا / يقولسلا رودلا

 ٠ يثرف / يقولس + اعبرم ارتموليك

 ماو



 * ةميدق ةأانق فتك لوط ىلع ىبرغ دادتما هلو ه٠ !رهاعإ؟ه هداعبنأ ماوه

 ةيحانلا نم رتموليك دعب ىلع دجويو ٠ رخآتم يسابع  لوآ يمالسا
 ٠ (راتكه هروه يلاوح) ريغص يناساس عضوم غشش

 فتك لوط ىلع دتمت « ؤره اج هو اهداعبا غلبت ةريغص لالت ةموظنم س5

 يمالسا  يناساس ٠ ابيرقت ادحاو اراتكه ةيلكلا ةحاسملا ه ةميدق ةائنق

 ْ ْ + ركاتلا ىناعلا رولا" ىلا سكم كملولرأ

 01 اهضرع نكلو / تملا ةفاسم ةميدق ةانق يذاحت ةنطوتسم تما

 ةحءاسملا ٠ ؟ره ىلا اهعافترا لصي نيح ىف ١١١ نع تاهجلا بلغأ يف

 ٠ ينرف  يقولس « ابيرقت راتكه م ةيلكلا
 روأ رود ءانثاو ديبعلا « ؟ره ا ١4٠ يقرشلا ىلامشلا لتلا داعبأ ملم

 هتيبلاغ < ا!ره از ؛١؟ه يبرعلا يب ونجلا لتلا داعبأ + اسرال / ثلاثلا

 ةانق الا امهنيب لصفتال ٠ يفكلا  ميدقلا يلبابلا رودلا ىلا عجرت

 + رخأتم تقو يف تقش

 + ةمددق ةأنق فتك يف ةيوازلا ماق ىنحنم لوح ؟ه+٠ ةفاسم دتمب ل8

 ب يئارماس + ؟ره ىلا عافترالا لصي نيح يف ٠ ضرعلا لدعم

 ش ٠ زخأتم يسابع

 ٠+ لوأ يمالسا. + ؟رده زك ١١٠ اك شاد قا ا146 ملاع»

 غلبت ء قج غش نم دتمي ادج ةريغص لالت نم نوكتي طيخ بلك١
 ةروصبب هخي رأت معجريو 64 ١ >< 49 اهنم يبرعلا يلامشلا لتلا داعبأ

 هداعبأ غلبتف يناثلا امأ ٠ يثكلا ميدقلا يلبابلا رودلا ىلا ةسيئر

 ءانثآ ارمتسم يدكالا رودلا ىلا سيئر لكشب عجريو ؛ ١ اع م٠

 ىلع رهظت نبللاب ةينبم ةريبك ةبانب راثآ عم اسرال ا ثلاثلا روأ رود

 اذه ءازجأ مظعم نأ ىلع لدت نايعلل ةرهاظ ءازجأ كانهو ٠ حطسلا

 كونا



 بونجلا يف عقيب لت اذه ىلبو ٠ لهسلا عافترال ةجيتن تلدبه دق لتلا

 لكس يشك 8-5 ميلف يلباب مرودو ه٠ إ 8< + هداعنأ خلبت يقرشلا

 لثامم مجح نم نالت يقرشلا يبونحلا فرطلا دنع دحويو ٠ سيئر
 5 يناساسلا نوذلا ل ناعج رد

 ةنطوتسم لثمت ن8: يو اهداعبأ لطس وتم خلس ةسسئر عمق ل اذا

 رهظتو «ه 5”توه >4 2- ق "5+ اهتحاسم ةقطنم -بمضص عقت هلصتم 3 همست

 ٠ رخآتم يسابع # يناسأس ٠ نكامالا نم ريثك يف ةليلق ةضاقن ناعلل

 © ق جس غش موو اهداعبأ ةحاسم ىطغعت ايبسن ةلصتم ةضفختم لال _ريعس

 » يتارم امج هلوأ ىمالسأ ه ؟ ره دح ىلا يي 5+

 رودلا ىلا يبرعلا يلامشلا فرطلا عجري ه 51+ + ا قج سس غش فكعإ ل ا

 دجوت ةيصيخبسشت طامنا عم سيئر 00 يثرفلا / يقولسلا

 قال نق عم جرم هما ةيلالا لكبر ةقرد رق لك مكرش
 تدفو اهلعل ةرثعبم ةيشك اياظش ةعضب اضيآ كانه دجوت امك ٠ ( اهخيرأت
 23 يقرشلا يبونفحلا فرطلا رات 0 وك ةرواحملا عضاوملا يو

 م ه+٠ ةفاسمل رودلا اذه ةضاقن دتمتو ؛ يدكالا رودلا ىلا عضوملا

 «٠ ابونج
 5 ميلف يلباب 6 يدكأ « ارد ا أ! + هداعبا بلع ©

 فاكسسالا وأ ةبميدقلا فاكسسشسا انهفلعلا ةلخستلا نا وسبل 52

 ناووهتلا ةنع ىلع. مك ره: ةفاسما هرم سف كنتو : ىلسلا ةيرعلا

 ةنتطوتسم هده لثمتو ٠ ؟؛ دح ىلا ا١٠ اضرع هه٠ ب هه. ام هيقرشلا

 اهلمكأب ةتساسلا هده لعشت تيا ةددح هروصن اهناطيتسا رمتسا

 ابا لاب كرار رةقولابلا ةليزالا ىف | رم وتلا ىلارع]
 ءطقف عضوملا نم يبونجلا ثلثلا يمالسالا رودلا يف ناطيتسالا يطغبو
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 دبازتتو ثدحأ اهخيرأت حيصي يمالسالا ناطيتسالا ةضاقث نا نيح يف

حلا هقرطلا وحنا تمدت# رعب اهتم
 يف ناطيتسالا نا ردقيو ه يون

 لعسشا داكنال امنيب 4 ةيلكلا ةحاسملا .سمخل لعش ين ارماسلا رودلا

 و اهاويقع الا رخآأتملا ىسابعلا رودلا ىف ناطشتس الأ

 ٠ لوأ يمالسا ١ ٠ ام م٠ هداعبأ بلعب

 مق « ناورهنلا عاق قوق ةره ) م« ا« ؟هد اهداعبأ +٠ ةليعشلا لولت 530101

 «٠ رخآأتم يسابع  يناساس ٠ (رادحنالا ةديدش ةفاح لكشب ردحنت

 ٠يقرشلا بونجلا وحن ضفخنم زوري هنم دتمبو ٠ "رو ريب 15+ هداعبأ بالاك كي

 * يارا ينولس
 يفتك ءاقتلا ددحي يذلا بناجلا ىلع هعلض لوط غلبي لكشلا ثلثم لت 536

 ٠ ا! رقت راتكم هر ةللكلا ةحاسملا ٠ م " عافتراو ا < و ةمددق ةانق

 هيحانلا نم هعطقتو 6 #رم ريب ١؟م يه يقرشلا يلامشلا لتلا داعبأ مس

 وهف يبرعلا ىلامشلا لتلا امآ ٠ ةميدق دددح ةكس ةدس ةيقرشلا ةيلامشلا

 ب يناساس ه اببرقت راتكه ؟ر6 ةيلكلا ةحاسملا ٠ ؟ هعافتراو رعصأ

 ٠ لوأآ ىمالسا

 ناطبتسا ىلع لدت ةدحاو ةيضش ٠ مرواعؤأإ ها قو دس غش عفوو راسم

 نسيت ىنيمخألا رودلا ىلا مسجل ىف هتيملاغ . ثيدحلا ىليأتلا رودلا نم

 : يثرفلا / يقولسلا

 را داعب هيا هده و٠ ا 4-1 وه جة 4 0 عش ١ ١ جاو جيلا لت ك7

 هام رقت ١ !اراتكمه 1 غلبت انيرقمنلا لدتا دلتا ه وقل موو ىيكدللا

 من



 ىئرايلا/ىقولسلا رودلا ىف ةحاسملا نم ردقلا اذه تغلب دق اهلعلو

 نم ىنثتسي « ىهتنا مث ىناساسلا رودلا ءانثأ ناطيتسالا رمتساو ٠ طقذ

 ىلع ريغص لت يف رثع ثيح عضوملا نم ىصقالا يبرغلا فرطلا كلذ

 ٠ لوالا يمالسالا رودلا ل هخب رأت متجر راخف

 ةطسسنم ةرصاعملا لالتلا نم ةعومجم ىف دجوب يذلا سبك رلا لتلا داعيا هسا

 يسابع - لوأ يمالسا 4+ *؟روؤ 2 ؟بىو هو 4 عاس ق ٠+1 ىه ةمقلا

 ٠ رخآتم

 ةردن سكعتال دقو ٠ ميدق ىلياب - تالالسلا رجف ١ ٠ ا ٠: هداعبأ بمد

 ٠ ( يثرف هلعل ) نرف لتلا ولعيو ٠ امهم اناطيتسا ةيشكلا اياظشلا
 ٠ةلصتم ةضفخنم لالت داعبأ هله ٠ ؟رو اي ؟*+ »« غج س قش هوو _ر/ا»

 ٠ ميدق يلباب ٠ ةيحلم ةرشق هيطعت ٠.1 اع 5٠ هداعأ راب

 ىلا ةرشابم علا رواجم ادج ريعص لت اه # 2 او سيئ رلا لتلا داعبأ 2

 ٠ ينك - ميدق يلباب ٠ ةميدق ةانق ربع غجج
 ةلصتم ةقطتم نانوكت ناتلزعتم هش ناتمق ٠ ىقرشلا رويط وبأ لولت ىو

 ةلثامم ةحاسم هل لت عقب اهنم قرشلا ىلأآو ٠ 4 اك 18 اهداعبأ غلبت
 ٠ راتكه كرو يلاوح ةيلكلا ةحاسملا ٠ مره ىلا لصي هعافترا ناآلا

 5 لوأ ىمالسا - ىناساس

 * لوأ ىمالسأ ٠ ؟رو ام ا/* « قج - غش ؟بعمو تودع

 اعيرم مس ١ هتحاسم غلبت قوباط ىلع رثع دقو + ارد ا« ١4٠ هداعبأ 4١
 ٠ لوأ يمالسا  يناسأس + اعيرم مس 50و

 هلعلو (ه5١) برقع لتب انركذي, رظنملا ليمج عفترم لت ء سيد وبأ لت 45
 نال



 حترتو + ها(" غج # قش 4+ ةمهم ةميدق ةنيدمل اعضوم ناك

 ةيبرغلا ةمقلا عافترا نكلو « ةضفخنم ضرأ امهنيب لصفت ناتمق هيف

 عضوملا نم يبرغلا يلامشلا فحللا برق رثع دقو ٠ ٠ طقف هزه ىلا لص

 «ةنيدملا نوصح نم اءزج ناك هنأ ودبي نبللاب ينب كيمس ر ادج راثآ نع

 ٠ ميددق ىلباي  ديبعل

 ماعلا قب قيرطلا هعطقي ءامل ا 500 16١ اع غجج ل قشرش 535 ٠

 ةقطنمو لزعنم ريبك لت كانهو ٠ توكلاو ةيزيزعلا نيب طيرب يذلا

 ةريعص ءازحأ نامعلل رهظت امك ٠ يبرعلا لامشلا ىلا عقت ةريبك بئارخ

 نييترلا تاطسنالا ن1 ىقنو» هب ةنايسفلاو ةيقرشلا ةيحانلا يف ةريثك

ه ١٠١ يلاوح ) يثرفلا / ىقولسلا رودلا يف ثدح دق ناك
 عم ( راتك

 ٠ ةحاسملا هذه سمخ ىوس لغشت مل ةيناساس ةيماهن ةةدوكيم

 داعبأ نييزاوتم نيطخ يف دتمت ةرثعبم لولت ةعومجم ٠ ةبدح لولت 4

 م غلبت ةيلكلا اهتحاسم نا نمخيو هاه اع .1٠٠ اب ىو اهريكأ

 دق ناطيتسالا نا لمتحيو + يئارماس  يئرف / يقولس + راتكه

 ٠ رخآتملا يسابعلا رودلا ىلا اهيف رمتسا

 ٠ لوأ صدا نب 61 6 هداعبنأ 6

 تايمكن ةيناساس ةضافن دحوتو « يق يدكأ ٠ * اع ه٠ هداعبأ 55

 ٠ ةرشابم هنم لامشلا مقت ةميدق ةانق فتك لوط ىلع ةريغص

 35 ين ارماس ل لوأآ يمالسا ٠ اره رم ة+ هداعبأ تت

 مضشتنم ريغ وهو « عمجملا نم غشش ءزجلا يف سيئرلا لتلا عقي +
 هنم رغصأف تلا لالتلا اه] 4 5 2 أه+ه ا ايرقت واتم هداعبأ

 رصتقيو ٠ ةعساو ةميدق تاونق راثآ رواجت ادج ةريغص ةنطوتسم

 قاب



 .٠ راهنالا فافض نم ةبرخملا ءازحالا ىلع ةيراخفلا اءاظشلا دوجو

 نم ودس اذل يثرفلا / يقولسلا رودلا ىلا عجري ةانقلا فتك ناك الو

 ريهطت ءانثآ ةيوناث هلحرم يف تيقلا دق اياظشلا ناب جتنتسن نا لوقعملا

 يلباب  اسرال / ثلاثلا روأ ٠ ةيساسأ ةنطوتسم لثمت ال اهناو ةانقلا

 ٠ ميدق

 ةفاسم دتمي زورب عم « ه ا ٠٠” ىلاوح هداعبأ غلبت ٠ زامق لت 2

 قناه

 مغرلابو ٠ يبونجلا هفرط برق ةطقن ىلعأ دجوتو ٠ لامشلا وحن هليوط
 ةيلك عجرب « ودببام ىلع « هناف عضوملا اذه ةضاقن عافترا مظع نم

 دجوي راتمالا نم تائم ةدع دعب ىلعو ٠ ىئرفلا / يقولسلا رودلا ىلا
 طبحت هاج ان ١و٠ هداعبأ غلبت لوالا يمالسالا رودلا ىلا مخ لت

 ىيئالار
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 عامترا لعفب ةئطاو هتاهج مظعمو ٠ ةمسدقلا متكند مصر# هلعلو 615

 هقطنم ىوتسم معفترا دقف ٠ هدودح مسر بعصلا نم حبصا ادل لهسلا

 « ةعارزلل ةحلاص ريغ تحبصأو م ٠٠ لقالا ىلع اهرطق لوط غلب
 دوجو زكرتو ٠ رمتسم ناطيتسا ةقطنم لثمت ناو دبال اهناف اذل
 نايعلل ةرهاظلا ءازجالا نم ريثك ىف ةسيئر ةروصب ةهضاقنلاو اءناظشنلا

 طيحبام ةفرعمو ٠ يشك  ديبع ٠ ”  ؟ره نم اهعافترا حوارتن يتلا
 فصحتملا ىلا نويلحملا ناكسلا اهبلج ءايشا ىلع دمتعي عضوملا اذهب

 ٠ عضوملا اذه نم اهب اوءاج مهنأ اولاقو ١١٠ هنس عيدر ىف ىقارعلا

 و ؛ اسرال / ثلاثلا روأ رود نم ةيناوطسا ماتخآ ةنس هذه لمشتو

 : يتأب ام اهيلع بتك هقوباطو بينين هلالا مسا ركذي شقن اهدحا
 ٠ ليماك نس

 ٠ متكند ةنيدم نم ميظعلا وترام دئاق

 يوفي نس للا
 هليلق ةقطنم هنم يبرغلا لامشلا ىلا دجوتو ٠ ؟ره ال ٠٠ هداعبأ لمحه

 نم نوكتت .١6 بونجلا ىلا لامشلا نم اهرطق لوط غلب عافترالا

 هيحانلا نم مك ؟ دعب ىلعو ٠ اهضعب نم ةبيرق نايعلل ةرهاظ ءازجأ
 يمالسا ٠ لثامم خيرات نم رخآ ريغص لت دجوي ةيقرشلا ةيبونحلا

 ٠ ينارماس  لوأ

 ٠ لوأ يمالسا «ه 5” اي اأ٠١١ هداعبأ 5305:

 ٠» رخاتم يسابع  لوأ يمالسا ٠ ( 5" - ؟رد نم هعافترا حوارتي هله

ت ةريغص عضاوم ىلع هسفن خبرأتلا قيطنيو
 مك ارو ةفاسم هنع دعب

 دع



 امهنم لك لغشيو ٠ ةيلامشلا ةهجلا نم مك ؟ر؟ و غش ةيحانلا نم
 ٠ اسرقت راتكه +«ر6 اهردق ةحاسم

 » ى ارماس تى لوأ ىمالسا «ه 5 را قا عش ا١؟*٠ لطول

 كنئمد هنكلو دودحلا حضاو سغ 4 عافترالا ليلق + بد رغ ودأ نت ساق اب

 دتتمتو + ؟ره دح ىلا ٠ اهداعبأ غلبت ةقطنم نمض الصتم ادادتما

 دنيؤت وأ م ه٠+ ةفاسم يقرشلا لامشلا وحن عافترالا هليلق ةضاقن

 ديس لذ ىلعا ةنفاقنلا هذه لقب كويوتاو هب ةئردع ذاتك. عرفا ة.ناكيم
 ادعص دتمتو « عرفلا اذهل ةبسنلاب اببص يقرشلا لامشلا وحن مك ره

 اناعبك يتلا ةيلكلا ةحاسملا ردقتو ه م ++ ب ++ نم حوارتت ةفاسم

 رودلا ىلا هتمرب عجرب ناطيتسا وهو ٠ راتكه ؛رو يلاوحب ناطيتسالا

 ٠ رخآتملا يسابعلا

 مك اره اهردق ةفاسم قجج غش ش هاجتاب دتمت ةئطاو ةليلق ةضاقن مهمه

055 +٠ 

 ناطيتسالا ةضاقن نيب لصملا ليحتسو ٠ ةميدق ةانقل اعساو افتك ةيذاحم

 لب « ةعفترم وأ ةريك نكت مل اهنا دكؤأملا نمو + ةأنقلا ةضاقن نيدو

 ةحاسملا ٠ ايبسن ةلصتم ةروصب دتمي ريغص ةنطوتسم طبرش درحم

 ٠ يناساس  يثرف / ىقولس ٠ اراتكه غلبت ةنطوتسملل ةيلكلا



 غلبي هداعبا لدعم نكلو لكسشلا مظتنم ريغ طسوالا لتلا ٠ مالعملا لا

 ةميدق ةانق ربع عقي ةييرغلا ةهجلا نم رخآ لت دجويو ه ال اع !هه

 لتلا قرش ىلا نايعلل رهظو ٠ ؟ره اع .+ < ١5١ هداعبأ رادقم

 ناطيتسالا لعلو رخأتملا يسابعلا رودلا ىلا عجريو ٠ ريغص ءزج طسوالا

 ةفرعمل ٠ يناخليالا رودلا تبقعا ىتلا ةئمزألا ىف ةيئاث هيلا داع دق

 هاب لكش رظنا ةنآلا عضاوملا عقاوم

 ء(ةطباه ةيعيبط ةمكأ لمش دق عافترالا ) ©" >2 ٠+ هداعبأ ٠ زوزن لت مه

 هادم خيرات ىلع « هتلق مغر « هيلع روثعلا مت يذلا راخفلا لدبو

 ٠ ااسرال / ثلاثلا روأ  ةيدكالا راودالا

 عامترالا اذه نكلو « * ١١١ يه عضوملا داعبأ + ناوصلا لت ملكا

 ىلع رفحلا رشتنتو ٠ هتحت ثدح يعيبط عافترا ىلا ايئزج ىزعب دق

 ديزي. ال ةريدتسم ةريعص رفح اهنكلو « لقالا ىلع حطسلا نم / ه١ وحن

 صيصرلا نم نوكم يسأر عقص ةمق ىلع عقبو ٠ م اره ىلع اهقمع

 ةعارزلا ةيناكما رصتقت ثيح (لوطاقلا عرفتو) ةرشابم ةلجد ةينث لامش
 ٠ ةرشابم هفلخ معقت يتلا تاضفخنملا يف ةفاجلا ةعارزلا بولسا ىلع

 عقصلا فحل دنع ىرج دق « ىرخالا ةيحانلا نم ؛ ةلجد نوكنال دقو .

 ةعارزلا يف رمثتسي يضيفلا لهسلا اكرات « ناطيتسالا نمز ىف ةرشابم
 ةيحطسلا تاطقتاملا خيرات عجرن نأ نكميو ٠ يرلا ا أدامتعا

 (يمالسا رود ىلا سيلو خيراتلا لبقام) ىلا عضوملا اذه يف ةسيئرلا

 ةنقتم لماوح لمشت ةريبك ةعومجم ىلع رثع دقو + ىئارماسلا رودلا

 ةداتعملا نيولتلا ةقيرط قفو ةنولم اهلك خلا ١ تاساط « رارج « عنصلا

 رجحوةريعصةيلصن اياظش عم هذه تدجو دقو ٠يئارماسلارودلا يف

 راجحأو يريجلا رجحلا نم تانواهو رتسابلألا نم تاساطو ىظشم

 ةنوسح راخف نم اباظث ةدع تدجو دقف كلذ ىلا ةفاضاو ٠ كلدلل

2١ 



 مظعم نا حوضوب رهظي نكلو « فالح راخف اباظش نم ةعضبو ززحملا
 نا ودبي هيلعو ٠ ىمارماسلا رودلا ةعانص ديلاقت هيلع يلغت راخفلا

 دتمب هلعل وأ + يطغي « هتورذ غلب دق يمارماسلا رودلا يف ناطيتسالا
 ءازجا عيمج ىلع (كلذ لبق وأ) ةنوسحو افلح تانطوتسم ءارو اميف

 يلبابلا رودلا ىلا اهخيرات عجري ةنطوتسم دوجو رصتقيو + لتلا

 تأدب دقو ٠ عضوملل يبرغلا يبونجلا ءزجلا ىلع يثكلا ىيدقلا
 + 1١9.515 ةئس يف عضوم ا اذه يف اهتاسقنت ةماعلا راثآلا ةيريدم

 4 0 ىمالسا ب ىئناساس #4 2 4 مو هداعبأ تبي

 » يناخللا  رخآتم يبايع فك هرم 2 5١و هداعبأ ف هيرخلا لك 00 أ

 مس ؟١ هتحاسم قوباط دوجو رثكيو « هره ام ؟؟٠ هداعبأ ٠ دوسأ لت ا

 قاطن ىلع عضوملا اذه قوباط بلس دقو ٠ اعبرم مس 54 و اعبرم
 ٠ يناخليا  رخآتم يسابع ٠ عساو

 عنج بهذ دلدو أه لسلق راخف ىلع هيف رثع دقو ل اره ريب +١6 هداعبأ بتم“

 ٠ يناخلبا  رخأآتم يسابع ٠ تحنلا ةيلمع لعفب عضوملا نم

 ةيلام 9 لوطا ملا ة فض ةاداحمد : ١٠١م٠ ةفأسم كتم انبل/اأآك

 ٠ يناخليا  رخأتم يسابع + !رهاكا*٠ا

 مب #ب 170٠ ص 4 ١ ١4090 سنوج سكيلف سميج رظنا هةيعولضلا لت بمالا/

 زنوج سكيلف سميح ١848 ؛ ناسين ىف اهب ماق ةلحر )

 تالجس نم تاراتخم ٠ ةميدقلا ناورهنلا ةانق رثأ ديدحت ضرغل

 حسمملا تايلمع تلصوت يتلا ةجيتتلاو ( #4 مقر يبموب ةموكح
 ريثك اريبك اعمتحم اهفصوب أطخا دق زنوج نا ىه رضاحلا تقولا ىف

 ةيل نأ ولو اعضاوتم ناك اهمحح نا كلذ نم الدب ودسو ٠ ثاكسلا
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 ددعو ةميظع تاونق فافض ةرثك نم كلذ بحاصب امو هتادادتما

 نع اعابطنا ىطعت نارفالاو فافضلا هذه قوباطلا نارفأ نم ريبك

 0 زاتكشم 5 يلاوح غلبت ةنمخملا ةيلكلا ةحاسشملا :ه كلذ دوجحو مدع

 ى لوأ ىمالسا - ىناسأس



 تاروصملا

 4 اهنم ةبعشتملا عورملاو ةمدقلا ناورهنلا ةانقل يوج رظنم : ىلوألا ةروصلا

 +6 راققلا كبع نوب ةقويفلا ةيوتسلا ةوينلا: رضا

 ٠ ىلفسلا ىلايد ةقطنم يف عرتلا بساورو ةميدقلا عضاوملا لثمت ةطبرخ

 + لفسالا ىلايد

 ٠ ةيدكالا روصعلا ىلا

 هلالس نمز نم : لفسالا ىلايد لوهس ىف هايملا يراحمو تاتطوتسملا # »م

 + نطسولا لبان نهر لا ةقاثلاوقأ

 لبا, ةنمزأ يف لقسالا ىلايد لوهس ىف هايملا يراجمو تانطوتساا .ت

 ةتمزالا تن لفبسالا ىلا د لوهس ىف هايملا يراجحمو تانطوتسلا بح عز

 يح

 + ةئاساسلا

 ٠ ةيمالسالا

 ٠ ءارماس راوجب لوطاقلا مف 4-

 دومعلا : لفسالا ناورمنلا ةقطنم يف يرلا تاونقو ناطيتسالا # م

 ع



 ٠ ءارماس نمر

 ٠ ىلوالا ديبعلا تالثاس نمز : ةصخشملا ةيحطسلا تارشوؤملا ١

 ٠ ىلوالا ةيلبابلاو ةيدكالا ةنمزألا : ةصخشملا ةيحطسلا تارثشأملا

6:5 



 لوادحلا

 دادعب ين هيبسنلا ةبوطرلاو « راطمالا طقاستو « ةرارحلا تاجرد ل ١

 .٠ هدا ب
 تارتململاب (سابع ىللد) ةيروصنملاو دادغب يف يرهشلا رطملا طوقس « 

 ٠ لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيئاورالا ليصاحملا قطانم # »م
 ٠ اراتكه رشع ىنثال ةيمسوملا لمعلا تاجاح

 ٠ ةسيئرلا ةيونسلا ليصاحملل ةيعارزلا تاطاشنلا ميوقت  ه
 . ةيقارع ( تاظفاحم ) ةبولأ ةثالث يف يشاوملا عيزوت # ٠
 ٠ هايملاب ىلابد تاوئق اهدوزت ىتلا قطانملا 7

 ٠ 160 ةنس ءاصحا بسح لفسالا ىلايد ميلقا ناكس م
 ٠ !ة.هال ةئس ةبوقعب يف لمعلاو تويسلاو ناكسلا سه

 ٠ لفسالا ىلايد ميلقأ يف ىلوالا تالالسلا مضاوم ا
 . لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيتوكلاو ةيدكالا عضاوملا ل١

 . لفسالا ىلايد ميلقا يف ةميدقلا ةيلبابلا ةنمزالا عضاوم
 ٠ لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيشكلا عضاوملا 85

 . لفسالا ىلابد ميلقا يف ىطسولا ةيلبابلا ةنمزالا عضاوم
 . لفسالا ىلايد ميلقا يف ةديدجلا ةيلبابلا ةنمزالا عضاوم

 . لفسالا ىلابد ميلقا يف ةينيمخالا عضاوملا اا
 . لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيئرفلاو ةيقولسلا عضاومل
 .٠ لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيئاساسلا عضاوملا
 ٠ لفسالا ىلايد ميلقا يف ءارماس ةنمزأو ةيمالسالا ةنمزالا عضاوم



 ٠ (م664 ةنسل) لفسالا ىلايد ميلقا يف جارخلل ةينابعلا تانايجحلا 5

 ٠ (ة18 ةنسل) لفسالا ىلايد ميلقا يف ةيسابعلا تايابجلا سا
 ىلايد ميلقا يف (ءارماس نمز دعب) ةرخأتملا ةيسابعلا دوهعلا عضاوم ب«

 ٠ لفسالا

 ٠ ةرخآتملا ةنمزالاو (ةيلوغملا) ةيناخلبالا ةنمزالا عضاوم 5
 ٠ ةنمزالل اعبت لفسالا ىلايد ميلقا يف ناطيتسالاو ناكسلا لاكشا له
 ٠ ةشرفلاو ةيشكلا ةنمزالا : ةصخشملا ةيحطسلا تارشؤملا ١ع

 ٠ مالسالا ردصو ةيناساسلا ةنمزالا : ةصخشملا ةيحطسلا تارشؤملا 4

 ٠ ةرخأتملا ةيناساسلا ةنمزالا : ةصخشملا ةيحطسلا تارشؤملا 6

1 

 ٠ تاعاطقلاو ةطخلا : انتريع ىف ةيراثالا تابرفحلا ل7

 ىرجملا حطس يف مطاقملاو ةماعلا ططخلا : ةرطنقلا يف ناورهنلا دس ١
 ٠ يولعلا

 ٠ ماسقالا : ةرطنقلا يف ناورهنلا دس اهب

 ءماسقالاو ةطخلا : ةرطنقلا لامش ناورهنلا ىلع ىنميلا ةفضلا عرف مظنم ل؟٠

 ططغلا : ناورهدلا عورف يف تاونقلا تامظنمو ىرسيلا ةفضلا مظنم ل١
 0 ماسفالاو

 .ماسقالاو ططخلا (هكامس) دينجلا ينب فاكسا يف ةيراثالا تابرفحلا ب؟؟
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 ىلاسيد لوهس

 ةميدقلا هابملا يراجمو تانطوتسلا اياعب

 .ةشادحلا ' انهيت ر وص يف ىلايد لوهس حطس نسرامشت ةتالا تاحفصلا نيدن

 ثار صاعللا ملاعملا اما قباسسلا ن نائطسصتسالا راثآ ىلع يحال قات اتلا ةيعضنا ككو
 هذه نم ضرفلا ناف هيلعو . اهرايظاب متهن ملف اثيدح اهتيمعأ تبستكا يتلا وأ

 يرلا نم ةكس فدالا ةتس ذنم ةمكارتلا ةرهاظلا راثآلا لامحأ وه لعئارخلا
 ٠ هرصاعملا ىلابد لوهس ىلع ضرالا حءطس ا ىرشبلا ناطيتسالاو

 ةفطنملا قاوسكت ١( تح 1 .لكيش) ةدرفنملا ةيخبراتلا لحارل ١ طئارتح نأ عمو

 ريبك سايقم ىلع ءهمئاقلا حطسلا فورلذ نايب ىلع بصنت انه هنانعلاف ؛ اهلك

 ماظتناب أدبت ©« ماسقأ ةينامث ىلا تمسق دق ةطيرخلا ناف اذلو . عاطتسملا ردق

 لهس اهنم نوكتن يتلا ةيبوسرأا ةحورملا لوط ةعطاق بونئحلا ىلا لامشلا نم

 ا ا م ا و مل را

 طئارخلا رداصم ءىراقلل مضتت ىتحو . اليلق الخادت اهنيب اميف لخادتت ماسسق الا

 يتلا هدويقو يرانآلا حعسملا تاءارجاو ©« ةطراخلا هذه مسرل تمدختسا يتلا

 )١ قحلم عجارب نأ هيلع اساسا تدمتعا

 ةطب رخلا لملد

 أآدحاو ارتم « (روتنكلا) فافكلا كموطخ ةلصاف

 111 © ةقباسلا 0

 تامعل ومحلا » 2 0

 ديعلا مكر "7 ياا مق رلأ ريشد "فن انضوا

 597 ) قحلملا يف هعباطب يذلا

 قب يئام ىركم عاق

 يجراخ في
 دأ رت ا

 - تاعفتتسم

 ةيلمر نابتك

 ه قي
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,00 95 
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 6ك



 د
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 ١( ) لكش

 ٠ لهسالا ىلاتد

 كن ريج ةلحر : مجرملا ) ١ما/؟ ةنس ىف ةعارزلل ةيبرعتلا دودحلا

 . ( لكش « 71 ماله

 (.٠ 7. 5. عجرملا) 151مةئس يف ةعارزلل ةيبيرقتلا دودحلا
 "91. ©: ١ طئارخ 1.600 ةلسلس ؛« طئارخلا عيمجت مسق

 حنتنه ةكرشل يىوجلا حسمما عجرملا ) 5١ه ؛« ةعارزلا دودح 1
 ا 1 د ىف . ' : ١

 طئارخو © ن.... : | ةديقم هلش ةيوجح تاعونم « ةدودحملا 5

 ( رامعالا سلجم « ةيقارعلا ةموكحلا اهتدعايتلا ضرالا رامثتسا
15 . 

 طئارخ نم ةطسيم : عجرملا ) ١51١ ةروصملا تاونقلا ةكبش

 ةلسلس [ 57ر55. : ١ ] ةدقع عبر « ةدحتملا تابالولا « ششيجلا

 . ( طئارخلا

 - و



 مسه مه <
 6 كلا ت>“ لا تف تظل تس

 ل اه هه هيب يس ©
 هللا © اني ا

 از دماو هم .ّ هر هن

 م
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 ( ؟ ) لكش

 ها ق ٠ 2٠ ) نييتوكلاو

 . تاراتكه © نم لقا ركاسدو ىرق بنارخ .

 . تاراتكه .١ نم لقاو راتكه 6 نم رثكا ؛ ةريغص ةئيدم .٠

 . تاراتكه .١ نه رثكا © ةريبك ةنيده *
 ٠ ناطيتسالا راودا ىلع ماقرالا لدت

 . (م.ق ؟ه..  ؟... يلاوح ) ديبعلا ا

 ع 07 هب ع يخدرأتلاب ةيسشلاو ءاكرولا رود |

 .(م.ق ؟؟..اد #"...) تالالسلا رجف رود 521

 ٠ (م.ق ٠6 .5٠.٠ ) يتوكو دكأ رود -1؟

 - ) قحلملا يف ةدرفنملا عضاوملا اضيا لمشت
 . خيرأتلا لبقام راودا ىلا اهخيرأت عجرب اهدييشت ديعأ ةيئام يراجم

 . ىدكالا رودلا ىلا عجرت اهدييشت ديعأ ةيئام ىراحم

 يا ايو سلا وو يويعج العا 4 ةلطم َ ةر هع نم نم نح

 يرلأ دو تلك تو 5 رحم نودب يضارأ ! دودح ءارو اميفق مت اهلمعلو ةمئاد ةنط م 1
 هد امم | 00000

 ' عانق 30



 ملك



 (8) لكش

 . ةريغص ةئطوتسملا نوكت نا لمتحب « يبيرقت خيراتلا ديدحت

 . راتكه (() نم لقأ « ركاسدو ىرق بئارخ

 . ).١( نم لقأو راتكه (() نم رثكأ ©« ةريغص هدلب

 . راتكه ( .١ ) نم رثكأ « ةريبك ةدلب

 ناطيتسالا راودأ ىلع ماق رالا ضعب لدت

 ناطيتسالا رامهظا ىلع رصتشت (م.ق ...5١  ؟”..) يتوكو دكأ

 5 هطراخلا دده رود ىف

 + ماقام دعت [ هم ) اسنآلاح نيساو ةشيلاكلا نوا

 .(م.ق )..148--..١1 مبدق يلباب

 +1 01 هج دك | امنع ا ىقتا
 .( م.ق ”ة"«ه )..١١ كيسي ىلباب

 يتلا هلاحلأ يف الا ناطبتسالا نوي ) م.ق ةالال د ة90) كندح 85

 ْ 000 ةطراخلا هذه ةرتف لالخ ادب دق اهيف نوك

 ( 1 قحللا ي هدرعلملا عضاوملل اماقرأ اها ةطراخلا ل 7
 يلبابلا رودلا ىلا اهخيرأت عجري اهدييشت ديعا ةيئام ىراحم 0013-0
 5000 ١ مدقأ راودا وأ ميدقلا سس

 يشكلا رودلا ىلا اهخيرأت عجري اهدييشت ديعأ ةيئام يراح
 1 رمق قطانم . لاكسلا ةليلت وأ ةنوكسم ريغ هايملا ىراحم 00 5 58 0 ليلقب كلذ لشفق وأ

 تان هاند جزر د

 ةروصر

 .رصاعملايرلا دودح ءارو اميف عقت اهلعلو ةمئاذ تسيل يضارإ هرم.

 قال



 مكه



 ( () لكش

 .(ما555 م .ق "556) يثرف  ةثدح
 تاطقتلم ىلع لوصحلا بعص . يسرفت خيراتلا دبدحت ه

 . ةيحطس ٠

 . راتكه 6 نم لقا٠ ركاسدو ىرق بلارخ |
 ١ ناش + نيا لئاوا» راكم © سرح ١: : هدلب

 0 ولا وا

 . عبرم رتم وليك نم رثكأ : ةنيدم
 . ةسسيئر ةنئيدم

 . ناطيتسالا راودأ ىلع ةيلاتلا ماقرالا لدت

 . ( م.ق مال 558 يلاوح ) ثيدح ىيلباب ١

 .(م.ق ١!5,  هالال يلاوح ) ينيمخا - ؟

 .(م 56568-م.ق 5١١" يلاوح ) يثرف  يقولس ب »م

 ا اوما ةرتفلا

 0 ه لكش )
 (ج) قحلملا يف 0 عضارلا اضيا 2

 ماكر لمشثشت

 5 ةداوح ون: أن هلصتملا تانطوتسلاو مح

 هروصب اهناطيتسا مت وأ نطوتست مل ةيئام يراحم دادتما

 اال

 ءاآرو امسف عفت اهلعلو ةمئادلا تانطوتسمملا نم لا ضرأ 00

 .٠ رصاعملا يرلا دود © + ** 

 ةكذ





 (ه) لكش

 .(”9ال م 51 - لاعب
 . ةيحطس تاطقتلم ىلع لوصحلا بعصب « يسرقت خيراتلا ديدحت

 , - 00 2 - ١

 . راتكه 5 نم لقأ + ركاسدو ىرقف بنئارخ

 . راتكه <«. نم لقأو 5 نم رثكأ « هدلب

 وملك ) راتكه ..١ نم لقأو ". نم رثكأ ©« ريغص يرضح زكرم

 . (عبرم رثم مب
 . عبرم رتم وليك نم رثكأ ؛ ةنيدم

 ٠ ناطتيسالا راودأ ىلع ماقرالا ريسشل

 يف ءاج ام لثم « ( م8158  م.ق 150 يلاوح ) ينرف  ثيدح يلباب ب" ل١2
 ( ؟ لكش ) ةقباسلا ةطراخلا

 .ةيتالا وول كلذك ةنيبم ©« (1727/-م117 يلاوح) ةيناساسلا ةرتفلا ل 1
 ) قحلملا يف و ةدرفنملا عض ااوملل اضنأ ةطراخلا لمثت

 دودسللا اهبف رهظت 6 ايمسس 57 تس ةينام يراجم

 ةروسعب اهتاطيعسا رمت وا نطوتسيت : ةيلام يراجم دودح

 ٠ رصاعملا 5 كيل

 جابأ



 قاب



 (1 ) لكش

 ةيمالسالا راودالا : لفسالا ىلايد لوهس يف ةيئاملا يراجااو تانطوتسلا

 ةهاطغم اهنا وأ دحا اهرزب مل اهنا امأ ؛« اهخبرأت دوحو تبث نادلب 8

 | . ةثدح ةنطوتسمب
 . راتكه 6 نم لقأ ٠ ركاسد وأ ىرق بئارخ

 وليك ) راتكه ..١٠ نم لقأو “. نم رثكأ © ريغص ىرذح زك رم ©

 ا

 . عبرم رتم وليك نم رثكأ ©« ةنيدم 0

 . ةمصاع ةنردم 6-6

 ٠ ناطيتسالا راودأ ىلع ماقرالا شعب لدت

 رمح ةكيح عفا ويطل 0: عيل ولا #ءااالا هت اتاسللا ةرتغفلا
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 ٠(ما١ه. ب مل# يلاوح ) ارماس رصعل ةيلاتلا ةيسابعلا ةنمزالا
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