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 حسم ١ انك 1
2 
 هان يس ( يب ع سا من

 ةيوقلا كراعملا خيرات وه ممالا نم ةمأ لك يف ةفاحصلا خيرات

 ةجرملا فقاوملا خيراتو <« ةيرملا ليبس يف فصلا اهتيضاخ 0

 نم نوجسلا قامحأ يف ناعجشلا نورره ا اهاضق ىتلا ءدوسلا يلايللاو

 نيل د اج

 . تحتف نيذللانفلاو ركفلا خيرات وه ةمأ لكيف ةفاحصلا خيراتو

 تماقو .٠ اهتاحفص نم ًاريثك امل تصصخو « اهباوبأ فحصلا امل

 .يتاطلا و اذ دم فب
 يعاتجالا طاشنلا خيرات وه ىالا ةياهن يف ةفاحصلا خيراتو

 ىو فسر ل ا تلا ع للا يذلا

 ”ةراهدرا امارع 6 الماك كك 0

 هد عدلا

 امل ىرخالا ممالا تافاحص نم اهريغك ةيبرعلا ةمالا ةفاحصو

 ءارآلاو راكفالاب كلذك ءيلم <« بوطخلاو ثداوملاب .يلم خيرات :

-68- 



 -ةِيفلاو ةيبدالاو ةيركعفلا تارابلاب ءلم « ءيدابملاو
 اي

 ملظم هنكلو .٠ هبناوج رثك أ يف .يضم خيرات وهو . ةيعاتجالاو

 . ىرخالا هبناوج يف
 د د د

 ىمه « طقف ةدحاو ةيحان نم ظملا ةئيس ةيبرعلا ةفاحصلا نأ ريغ

 ( ىزارط يد لف ةيركشلا نإ جرإر فشق خيرأتلا ها

 هذه دجت مل مسالا اذهب فورعملا هباتك يف ةيبرعلا ةفاحصلا هذه

 ةقيرطب ىنعأ - ةحيحص ةيماع ةقيرطب اهل خرؤي نم ةيبرعلا ةفاحصلا
 نأ لا ذأ نها ل11 ىراررلل ئذ فكان فردا ةعررطلا شدت

 نأ يلا اهنم ةيبرعلا دالبلا يف تردص يتلا فحصلا اًلجس نوكت
 . ةيبرعلا ةفاحصلا روطت يف ًاثحب نوكت

 قل ىلإ, ( 3: كما قف احتبعلا#) كلذ نم ىكتست نإ 02 اننا لع

 ترفظ دقف ٠ ةيبرعلا تافاحصلا ةيقب نم  خييرأتلا ةيحان نم  دعسأ

 . ةيماع ةقيرطب امل اوخرأ نمب ةيرصملا ةفاحصلا هذه

 هدعميهاربا روتكدلاةيرصملا ةفاحصلاهذهل اوخرأ نيذلا ال ٌؤهنف

 ةرهاقلاةعماجنم هاروتك دلا ةجردىلع هب لصح يذلا ثحبلا ينكلذو

 ر 19.155 1ةنس ىنتح 1758ةنسنمةيرصملا ةفاحصلاروطا :هناونعو

 خيرات ) باتك بحاص ( ةراطع سايلإ ىكاطسق ) ريغكلذ ىلاهقبسي

 ناك ناو . 15م ماع يف ةرهاقلاب رداصلا ( ةيرصملا فحصلا نيوكت

 بلف “تنؤكلا «ناتك ىلإ هكقيرط فب ثّوق) ريخالا: ناتكللا | ذه

 "جلا ةراشإلا كتفعس قذلا"ىراارط غد 2
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 يدي نيب يذلا تاثكلا اذه فلؤم" آذب 256٠ ةّنس اذنمو

 : مسأب تفرع ةلسلس ردصن ءيراقلا

 . « رصم يف ةيفحصلا ةلاقملا بدأ »

 لصوو . ١1565٠ ةنس ةلسلسلا هذه نم يلوالا ةقلْللا ترهظ دقو

 ةعسات ةقلح ةعبطملا ىلا قيرطلا يفو . ةنماغلا ةقلملا ىلا اهب فلؤملا

 ةرشع س* لمعلا كلذ يف فل وم لا ىغقو . ةلسلسلا هذه 0

 .هتباهن ىتح ٍدح اذههل* يف يغميسفل اجالا يف هل هللا طسب اذاو ةلماك ةنم

 يجيرخ نإ لب ؛ ليك[ ذه دنع ةيرصملا فحصلاب رمالا 3

 خيراتب مهضعب لغتشا ةرهاقلا ةءماجب ةفاحصلا مسقو ةفاحصلا دهعم

 خيراتلا اذه نم ضماخلا اوفشك و ةيماع ةقيرطإ ةيرضألا كف خلا

 . ةيحانلا هذه نم ًاديدج علا ىلا اوفاضأو

 خيراتي ةيانع اال ةيرصملا ةفاحصلا خيراتب ةيانعلا هده[ نق اذإف

 فسالا ءادبا الا ةلاللا هذه يف انعس مل ةيرصملا ريغ ةيبرعلا ةفاحصلا

 دس يف ةيبرعلا بوعشلاو ةيبرعلا تاموكملا بناج نم لامهالا اذهل

 صقنلا اذه

 اهيف موقأ دادغب يف يسفن تدجو دنم ةىهاظلا هذه يرظن تتفل

 تالاقملا ةياتك ىلا كلذ يناعدو : بادآلا ةيلكن ةفاحصلا سردتي

 ةارعلا ةموكملا توعد ابيفو . هيقارعلا فحصلا اهترشن ىت يتلا

 . ريبكلا يموقلا لمعلا اذبي ةيانعلا ةرورض ىلا يقا

 . ثيدحلا ثحبلا اهنع ىضري قرطب ةيقارعلا ةفاحصلل خيرأتلا وهو

 هبماق يذلا ريبكلا دوهجلابل اجملا | ده يف هونأنأ ىلع صي رح يننأ ريغ



 ىهو . ةيقارعلا ةفاحصلا خيرات نع هّنا رضاح ف ىلطب ليئافر ذاعسالا

 لودلا ةعمال عباتلا ةيبرعلا تاساردلا دهعمب اهاقلا يتلا تار كلا

 هب ماق يذلا عفانلا لجسلاب هيونعلا يغبني كلذك و . ةرهاقلابةيبرعلا

 كرتاالا يغبنيال امك . ةيقارعلا ف-صلل ( ينسملا قازرلادبع )ذاتسالا

 داتمدا ( ةيردلا ةفادصلا ر ناتك لا ةراغإلا نود لاخلا اذه

 نانبلو رصم ف ةفاحصلا خيرات ىلا فلؤملا راشأ هيفو .ةورم بيدأ

 .نادوسلاو ايقيرفأ لاعتو برعلا ةريزجو نيطسلفو قارعلاو ايروسو

 ىلا عجرت برعلا دنع ةميدق ًاروذب ةيبرعلا ةفاحصلل نأ ىلا بهذو

 ةيبرعلا ةباتكلا ةأشن نع مالكلا يلا كلذ هاعدو . يلهاملا رصعلا
 . كلذ وحنو ريسلاو مجارتلا نف نعو

 ِ أ

 ميظعلا يريدقت عم ينذا تلق اذا ءىراقلا ينرذعيلف كاذو اذه عمو

 نيروكلم نوفل رلا كتاف رام ماو ىلإ . مكشلا وإ هربا ذك

 نم ايلعلا دهاعملاو تاعماملا اهدشنت يتلا ةياغلا ققحت اهارأ ال

 .ةفورعملا ةيبرعلاراطقالا نم رطق لكل ةليصالا ةيخيراتلا تاساردلا

 هذه ةصرف زهتنا 0 عورشم 3 ريكفتلا لا يناعد ام كلذو

 « نرعلا نييفحضلاو نيخرؤملا و ءاماعلا ةداسلا ىلع هضرعأل ةمدقملا

 لك « عؤرشملا اذه يف ةنواعملا يلا ةوق نم كلمأ ام لكب هوعداو

 عورشلا اذكهو : هدسارد عونو هعكدو هفورظو هتقاط دودح يف

 ا رسل يي كل روككوا كلا عينت

 « ٌبرملا :ؤاكسلا ءهف د

 5 ةفرر 141ه د كك 3: فلا اك ف

0 

 دس . .....  صب

 عج



- 

 .٠ ةيرصملا ةفاحصلا نع ءزجف

 ٠ ةيقارعلا ةفاحصلا 0 ناثو

 .ةيروسلا ةفاحصلا نع كثلاثو

 . ةيئانبللا ةفاحصلا نع عبارو

 : ةيبرغم ا ةفاحصلا نع نس ماخو

 هاو
 ٠ ةيرئازملا ةفاحصلا نع سداسو

 . ةينادوسلا ةفاحصلا 016 عباسو

 5 ةيدوعسلا ةفاحصلا نع نماثو

 .اذكهو ةيتيوكلا ةفاحصلا نع عساتو

 امهم - دحاو ثحاب ضبني نأ لالا ةعيبطب ريسيلا نم سلو
 .مخضلا لمعلا اذهك لمعن - سردلا ىلع ريصو ثدبلا ىلع ةردفنم قوأ

 نأ يبرعلا نطولا نم ميلقا لك يف ةيبرع ةفاحص لكب ىلوالا نإ
 سي مادام ميلقالا اذه ىلا نومتني نيذلا ءاماعلا نم ملاع امل خرؤي

 هفورظ وأ هتالهؤمو هتاسارد تماد ام وأ «كلذولع ةردقلا هسفن نم

 . كلذ نم ءيثب مايقلا ىلع هنيعل ةينهملا

 يبرع رطق لك يف برعلا يناوخاو يسفن توعد اذه لجأ نم

 ناديم يف ريبك صقنل ًادس هيف نال كفرا اذه زاجنا يف ةكراشمال

 . ةيناث ةهج نم ةماعلا ةفاقثلاو ةهج نم ةيعماملا ةفاقثلا نيدايم نم

 ةفاحصلا خيرات يف - برعلا نحن - شيعن نأ بيعلا نم نإ
 ( ىزارط يد بيليف تنوكلا ) هأدب باتك ىلع مويلا ىلا ةيبرعلا
 « ةيماعلا انعمارك نع دوذن ن] برعلا نحن الع لب . 151 ةحس
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 ىلا ردابنمث« ةيبزعلا ةفاحصلاخيراتل ل وال ادئارلا وأ_بيليفتن وكلا

 . ةيبرعلا ةفاحصلاو ةيبرعلا ةيموقلل ةمدخ ريبكلا عورشملا اذهزاجنا

 نأ اهل يغبني ال يتلا ةيبنجالا ممالا مارتحا قحتسن هدحو كلذب

 يف اهرظن ةهجو انيلع ضرفتو < يموقلا لمعلا اذهب انع موقت

 || ركفلاو يبرعلا خيراتلا ةسارد
 د ع د

 ةلسلسلا كلتنم ىلوالا ةقلملا هذه ءارقلا ىلا مدقن نحنو نآلاو

 قح نم نأب رعشن © « ةيبرعلا ةفاحصلا ةصق » مسا اهيلع انقلطا يتلا
 ةصق درس يف اهيلع انرس يتلا ةقيرطلا هل حرشن نأ انيلع ءىراقلا

 . ةصقلا هذه ةباتك يف اهاتيخوت ىتلا رومالاو « ةيرصملا ةفاحصلا

 يلي ام رومالا هذه نمو

 ىف ابتبتك يتلا ةصقلا هذه هرم راجيالا ترثآ ا ا

 000 اذه ىلا رظنلا نكمي ثيحب « ةيرصملا ةفاحصلا خيرات

 ةعستلا وأ ةينالا ءازجالل رصعخم هنأ ىلع ةلسلسلا هذه ءازجأ نم

 ٠ « رصم يف ةيفحصلا ةلاقملا بدأ » ناونعب اهتراتك نم تغرف ىتلا

 0 فاك دف 0 كا

 ةفاحصلا تعاطتسا كح يأ ىلا : وهو" لالا اذه نع دج

 امو 7اهتهجاو" ىلا نامّضلا: ىه" امو 0 نأ ةيرصم لا

 9 كلذ ليس يف اهتلذب ىتلا هوا امو ابن تمعمت ىلا ةيرطا ىذه

 . ةرشابم ريغ ىرخاو هرشابم ةقيرطب ةلئسالا 1

 هع أ "1ث

 هب ما يذلا دوهيلا ركشن ناو « ةيموقلاو ةيخيراتلا انعمذ ءىربن نأو



 خيرات تور يتلا ةصقلا قايس هسفنب ظحالي نأ ءىراقلل تكرتو

 ٍ | عبتني در ف5, ناو < اذحإو اكل اهلاطا كب ك1 هن رطل ةفاحصلا

 .٠ عاطتسملا ردقب احيحص ايار كلذ لك نم هسفنل

 خيراتلا ةسا لل يلا ةغلابلا ةيمهالا ءىراقلا كردي انه نمو

 ردخا رضعلا يآ دلع كلا ول كفلا

 فرعي هنأ ىلع اذه انتقو يف صيرح بوعشلا نم بعش لكن اف
 نم ىريل ةيطارقوميدلاو ةيرملا لجأ نم هلاضن خيرات نع ءىش لك

 نمو . ةيعاتجالا و ةيركفلاو ةيسايسلا هتايح روص نم ًاريثك هلالخ
 نم ريثكب رثك أ ةفاحصلا خرؤم هجاوت ىت تلا تابوعصلا ودبت انه

 .٠ ةفاحصلا ريغ ع خام ةيال خرؤملا ةحا وث ىتلا تابوعصلا

 211 كل[ ةكرشلا ةفاحصلا نع كحل رت انصح مل

 ةيرصملا 9 مأيق ىتح ١م ماع (ةيرصملا علاقولا 1 نيب عقت

 : كف ك0

 ةجاحب نوكت فوس ابيلاوعدن يتلا ةلسلسلا هذهنأ كلذىنعم

 رئاودب 0 ناوكتس ل الك هذه ىف ىهو« رمكسملا ددجتلا ل

 ةامواكلا ةفاصإب تاعوسسوملا هذه روطتت مل اف . ىركتلا فراخملا

 ةيلاب ةعدق مايالا نم م موب يف حبصل 0 اهناف 0 تقو نم رك

 . كلذ ببسب ءىراقلا رظأ يف اهنميق دقفتو

 .ةيبرعلا ةغللاب ةيوتكملاةيرصملا ةفاحصلان ع انثدحت اننا - ًاعبار

 |١ ةفاحصلا نع ثيدملا انةلغاو

 ةيزيلجنالا ةغللا وأ

 5 0 ص 5
 هيسنر فلا ةغللاب رصم يف تردص يف
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 ٍتناكو .٠ ةيعانصلاو ةيراجعلا ةك رللاو ةينجالا تايلاجلا 0

 عامتجالا ا ةباتعاو .:راشلاراخأاب ما فج دا هذه

 ٠ ( نايسبجا هيرجورب ول ) ةديرج اهيلع ةلثمالا نمو . ةسايسلاو

 ةئللاب ةيوتكم رصمب ترهظ ىتلا فحصلا يف كلذ لثم لقو

 لاثلا ليس لع فعضلا هذه نمو . ةيزيكتالا

 0-0 ةنيدع اهضعب ردص ةيسنرفلا فحصلا نا 0 نحن و

 ( ليم نايس:جا يذ) ةديرجو ( تيزاج نايسبجا يذ ) ةديرج

 . اهريغو ( سكنفس ) ةديرجو»

 باتكلا اذهك همجح يف ريغص باتك يف عيطتست ال - ًاسماخ

 جلا فحصلا عيج ىلع يفان نا ةيرصملا ةفاحصلا ةصق هنفاكرسل يذلا
 الكل

 ادعم وذي رمأ كلذ ناف . حبلا ةربف يف رصم يف تردص

 باتكلا ةيابن يف هاندروأ ام ام دح ىلا هنع ىنغن دقو . مالا عقاو

 دنم ةدرصملا ل ءاهسا ىلع تلمتشا يتلا مئاوقلا نم

 تاعوبطملا زقنع القن كلذو 155١. ماع ىلا رشع نماثلا 0

 خيراتل اوضرعت نم عج هنع لقن لقن يذلا ردصملا وهو .٠ ةيرصملا

 .ةيرصملا ةفاحصلا

 ةفاحصلا ةصق ) ةامسملا ةلسلسلا نم يلوالا ةقلحلا هذبف ( دعبو )

 ىرخا تاقلحهللا نذاب لجاعلا بيرقلايف اهب ىحات نا وجر ( ةيبرعلا

 راطقالا نم دحاو رطق يف ةفاحصلا ةصق اهنم ةدحاو لكى كحت

 . ىرخالا ةيبرغلا:
 ير

 ا



 جها_نملا ضعب مدخت ناو « ةيبرعلا ةبتكلما يف ًاغارف "المت ناو

 نع دوذت ناو <« ةيبرعلا تاعماملاب ةفاحصلا ماسقا يف ةيساردلا

 نم انمالقأب انخيرات ةباتك ديعن نا انيلع متحت يتلا ةيماعلا انتمارك

 ٠ ىرخا يللا ةرتف

 يف انعم نوكرتشيسنيذلا انءالمز قفوي نا لبتبا ريدقلاهللا ىلاو ِ
 "ا 4

 ةفاققلا ناو نم لل اناا 13 سوبا ةك راما ل120 ؛
 في نع . 4 ملل وب :

 ٠ ةيفحصلا تاساردلا بناج هب ىنعتو .٠ ةيدرعلا دآ | ف

 ةعمال ردكسلا صلخا ملك نا ةمدقملا ءده ماتخ يف يجاو نمو

 0كا[كا ادد و لها ك١ ناككلا اذ 2: قف هاش دقق . ءاذخ

 رعلل ًارانم ةعمالا هذه تشاع . ( ةياعدلاو مالعالاو ماعلا يأرلا ) ١0
1 

 . قفوملا هللاو معلا ةبلطل ةببكحو

 ١15519 ةنس (ناريزح) هينوي يف دادغب

 - م زرت فيايالا ريع





 ةراضحلا خيرات يف ةفورعم ةصق راكفالا وأ رابخالا ئيودعل

 ٠ ةيلاتلا روطسلا يف ©'” ( ةماعلا ةعابطلا ) باعك ابضخل

 اهلقنو راكفالا نيودتل لكس ديلاب ةروطسملا بعكلا ل

 ناسنالا ناكو . ةنس ةئاسمجخو فلا وحنب ةعابطلا عارتخا لبق

 ةعبرا ىلا مدقلايف دنت ةطاسب رثك ١ لئاسو ىلا دمعي كلذ لبق ىئادبلا

 دقتعملاو . ةناعكللاب نيودتلا ةقيرط لبق ةنس فال[ ةسخ وأ قالآ

 ةادحلا تدلتملا ثنا راخالا ىودك لئاسولا لوا نأ ناألا لا ١

 ىلوا نم ناكو . ةينفلا ةراهلا وا بيذشتلا نم ظحلا ةعدع ليثاتلاو

 ةيناسنالا تطخ مث . راجشالا عوذج ىلع رفحلا كلذك ل ئاسولا هذه

 يس

 ج ربستب ىف ةعابطلا ةسردم ديم نتيلكوي نيلك فيلأت « ةماعلا ةعابطلا باتك )١(

 مجرتو ٠ كرو.يوذ ةكرش ىف ةرادالا ساجم سيئر بئان نكتب زاراشتو ( اينافلسنب )
 . دادغبب نيلكن رف ةسسؤم قيرط نع لوؤاش رونا ذاتسألا ةبب رعلا ةفللا ىلا باتكلا

 تم



 ةوطخلا هذه تلثمتو « رابخالاو راكفالا نيودت يف ةديدج ةوطخ
 نيبروشآلا ونييرصملا ءامدق دنع نأشلان اك م« ةراجحلا ىلع رفحلا يف

 .ةليقثلا ةيرجحلا مقرلا لحم روخفملا نيطلا مقر تلح مث. نيينادلكلاو

 رسكب ) قرلا روهظو يدربلا قرو روبظب ءامدقلا دوبج تللكت م

 ٠ رقبلا دولجو زعاملاو معلا دولج نم رضحتسملا ( ءارلا

 .راكفالا لقتل تمدختسا ىتلالئاسولا ىلوا روصلا تناك ابرو»

 وه . لازتخالاب ءيث هبشا ا ترا اهدعب نهظ اًميشف ًائشو

 ةياتككلا اهيلع لثم نسحأو - زومرلاو . يزمرلا بولسالا

 اك ل ا و لا امدفلا اهاشلا ىلإ: عدرا

 6 نست ىااراكفا لك ام“ اهب قوطنملا ةملكلا يف

 لحو « كلذ دعب ةيزصرلا ةياتكلاو ةيروصلاةياتكلا تروطت مثد

 وا ءابفلالاب فرعن ايف تعمجت نا تدبل ام ةيتوص فورح امهلحم

 تضفأ ونيطسلف يف راخفلا عطق ًاثيدح تفشتكا مث. ةيدجيالا فورحلا

 برقي ام لبق دوجولا يف ترهظ ءابفلالا نا اهادؤم ةيرظن مايق ىلا

 فورعملا اهاكش يف ءابفلالا ناف كلذ عمو ٠ داليملا لبق ةنس ىنلأ نم

 يراسل وهو. لوألا نيفلا ثولكسالا ناسا لع تماث مولا
 وك سع لاقتتنابو . داليملا لبق فلا ةنس يلاوح نانويلا هستقا يذلا

 .ةينانويلا ىلع ةينبملا ةددتاللا ءابفلالا تحبصا امور ىلا ةراضحلا

 يال لا

 لقتل ةيطخبا لئاسولا وم انل يوزتاىلا ةصققلا :هذه نإ كشال
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 نيخرّوملا نا كلذ « ةيناسنالاةرابضملا ومو ىثمتترابخالاو راكفالا

 ةعابطلاوةياعكلا عارتخابت أدب امنا ةراضملا نا ىلع نوقفتي نوداكي

 رابخالاو راكفالا رشنةمبم ىف ةياتكلا بقعا يذلا فلخلا اهرايتعاب

 . ىناسنالا مدقتلا لماوع نم ايقيقح الماع تحبصا ىتح

 ةعيبطلا نس رابخالا ىلع عالطالا بح نا فورعملا نمو

 هنا ىلع ناسنالا ىلا رظن ابلجا نم يتلا بابسالا نم وهو « ةيرشبلا

 سانلا ىلع راخخالا ةيادر يه ةفاحصلا تناك اذاو 3 عبطلاب يندم

 ةيرجحلا شوقخاا ىلا رظنلا نكمي مث نمو « اهتاذةيرشإلا مدق ةميدق اهناذ
 لامعتسا يف زوجتلا باينم ةفاحص اهنا ىلع مدقلايف ةتعمملا روصعلا يف

 ىلا عجرت ىتتلا ةيرصملا ىدربلا قاروا ليبقلا اذه نمو « < 5 لا ده

 كلدح ليبقلا اذه نمو « دالبملا لبق 2ك فال | ةفرا نم 5

 ىلعو ثداوحلا ليجستب نوفلكم نوخر وم نييلبابلل ناك هناي ليق ام
 خيرات ةبادح ىف دالملا فق فلاثلا نرقلا وخرؤم دمتعا ءالؤه

 كتم . 3 عا 8

 و لا

 صاوالا ةروص سالا لوا ةفاحصلا تاتا ىنعملا اذهب

 ةشوقنم بعشلا يلا ماكحلا اهبدجوتي ناك يتلا تار 1

 : رك رودس ةيوككم ذأ فاننا كالا يف ةدمالا وراجحالا ىلع

 لوقلا ىلع انلمحي ملاعلا يف ةديرج مقا ةفرعمب فغشلا نا م

 لبق )51١( ماع ترادص « نانا ناك ا» ان لاق ةينْبَص ةديرج اهنا

 2 كا ةيمسر ةفيحص ىهو داليملا

 )١( ص .. ةورص بدا 6# .



 لإ ةديرأا يه ةيمسر ةديرج لوا نا لاقيف ( ابروا ) يفاماو

 لبق ه4 ماع ةطلسلا هيلوت بقع رصيق سويلوي روطاربمالا اهردصا

 « ( رابخالل يمويلا لجسلا ) يا ( هوو طةنءدو ) اممساو داليملا

 (كيبشلا ناتبخا لجتسا) يا ( ىف موووزنا) كلذنك تمسو

 ةيئاضقلاو ةيبرحلا رابخالابكلذك هتدوزو هرابخا,ت يدع ابنال كلذو

 .خ ويشلا سلجم رابخاو

 نو اوناك (رابخالا عانص) امل !اةيةقبط ايروا ف ذ ترهظ مث

 ٠ ةراجتلا رابخاب ءيش لك لبقو الوا متهت يتلا ( ةيرابخالا لئاسرلا )

 فدل 2 كالا نرقلايف ارتلجنا يف رابخالا ةعانص ترهدزاو

 . اسنرفو ايلاطياو ايناملا يف ةعانصلا هذه ترهظنامزلا نم نينرق دعبو

 غ رباتوج اهعرتخا « داليما ١45 ماع يف ةعبطملا تربظ اريخاو

 كلذو رابخالا رشن قرط يف ةيقيقملا ةروثلا تثدح ةعبطملابو يناملالا

 ٠ بادالاو مولعلا رشأ نع الضف

 تفتلاوا 6 ةفلطلا ةأكنل ةيقيقملا ةفاحتسل ( ءاشن تطتر ا اهو

 «هيلع ةباقرلا نم اعون اوضرفو « ريطخلا عارتخالا اذه ىلا ةوقب ماكحلا

 ةلككشم ىمسن ةلكشم ةيرشلا خيرات يف ةم لوال تراث مث نمو

 ةددشملا ثايوقعلا يف تغلاب ماكحلا ةوطس نا ريغ ( ةفاحصلا ةيرح )

 هاجتالاداع كلذلو . مادعالاةبوقع ىلا اهب تلصو ىتت> نييفحصلا ىلع

 ةعبطملا قيرطنعال خسنلا قيرطنع كلذو ةيفخ قرطبربلا رشن ىلا

 . ةوسقلا ةياغب نواماعنو ةوقب نودراطي رابخالا هذه باتك ناكو

 تك



 حيحصلا ىنعملاب ةيدرواةدب 0 لدات رياح دقف ءيث ن نم نكي بم

 503 ل 1 تيس رة وع هود تدراحو) ماي اسنرف يف

 ف كلذ لعل فحصلا رادصا يلاوتو : رشع عبارلا ساو ١ول كلملا ةمدخل

 كحض ةذدشملا ل تذدختاو . اهريغو هدنل وهو هرتلجنا نم لك
 ماع لوالا ل 4 كاملا دبع ناك ىتح داليلا كلر عيمج ف نييفدحصلا / | ري ىا|- 0

 ةفاحصلا 0 هذه نم فيفختلاب صاق 0

 هذه لالخ نويفحصلا عاطتسا و « نيلماك نيماع اهتيرحب ةيزيلجنالا
 ناللربلا ري لف . ناملربلاو ةسيدكلاو كلملا دقنل اوضرعتي نا نيماعلا
 .1١١خ ماع كلذو قفحتصلا ىلع ديدج نم ةباقرلا ضرف نم ادب

 دبع يف فحصلا ىلع ةباقرلا تيغلا ىت> كلذ ىلع صالا ىقبو

 + ادخال ماع ف كلذو نااةكتللا

 نام ةيسروالا ةفاتملا خيرات ف لسرتسن نا اننه ديرن انعلاف

 ةيرصملل ةفاحصل 00 انثحب ع وضوم َن جراخ كل . | ةفاكصلا ةبز 5 انك ا ا

 رابخالا ةياور ىه ةفاح صلا 20-2 اذ ذا هنا لوقن ىرخا ةرصو

 يزاحلا اهانعم ةفاحصلا نا كلذ ىنعف « ءارقلا ىلع ام ةقيرطب اهضرعو

 روصعلا ةيقلو م داشالا ندطأف ةيلهاجل اا يف تر رعلا اهقرع قيقحلا ال

 نم مه ريغ انفرع 3 ةعبطملا اوفرع ىتح م مهيلع لكلا ٍِه ىلا ةيمالسالا
0 | 

 ؟ 10

 ةدوقلا هرم [ط ئزاجلا ى اهلانعمةفاخصلا يللا قرع كل نجا

 ءاكقاك كلا ةيربشلا ةروصقو « مبادحا لبجسد
 رو دن مب لسد علو ناو حل

 تا



 ةروص يفو و( تامو وامملا ( ابنومسي اونك < يلا تارك ذملا ةروص:يفو

 يتلا بتكلا ةروصيفو < تالحرلا عي وضوم يف تيتك ىلا عكا

 - وص لق لي تاعوسوم نلكش َْق 0

 امهالت نمو ريثالا نباو يربطااب مهدهع ىتتح ةريبك ةيانع اهب اونع

 نيخرؤملا رابك نم

 « ةثيدحلا ةفاحصلا نونف نب م اانه ناك | دا قحلاو

 تامولعملاب ءىراقلا ديوزت 0 ةليسو لاقملا اذه ناكو

 نوثدسب اون5 برعلان اي  نونسمطم نحنو  لوق اننا «ةحيحصلا كسلا! تاكد نال ا ب ا وسو ١ قانا 5 7

 نمالوا اوبتك ام عيجج يف ةياغلا هذه ىلا نوفدهيو قيرطلا اذه

 يتلالئاسرلا يهو  ةيناويدلا ريغ لئاسرلا اهب ينعنو  ةرحلا لئاسرلا

 ٠ يبرعلا بدالا خيرات يف مهترهش مهل ءاماءو ءايدا اهتباتك ىلوي ناك

 11217 انيح ةلودلا ىلع رطخ ردصم هذه مهتربشل اوناك دقو

 هاك اانح اهل ةنايصو نما

 روصنم ا ةفيلخلا يلا عفقملا نب د هللا دبع اهب تكتل 7 ىلا لئاسرلاذ

 : هع ة ءام 5 وهو لوالا عونلا م هقاياكلا

 - لازتعالا بهذمل راصتنالا يف ظحاملا اهبعكي ناك يتلا لئاسرلاو

 نم تنك - يرجهلا كلاثلا نرقلا يف ةيسابعلا ةاودلا بهذم وهو

 . يناثلا ع ونلا

 تتنك" اهيلا:انرشا لا ةرحلا لئاسرلا: هذه نا: هيف كشءال قذلاو

 0 ليلقلا ع : ليف اتلعكا عدلا كلا ةلماكتعما ةفاحص -:نيوحتلا قم لدلقلا عمد

 هيا



 مو  ةرحلا لث اسرلا 1 ىلعةلثمالا نمو تاهت

 -: يلي ام -

 3 باتكلا ىلا بتاكلا ىيحبي نب ديمحلادبع ةلاسرو 1

 دلال وزر ةيفافار دايتملا ةح العال ةساسلا ةلاسإلا ٠

 . روصنملا ةفيلخال اهبتك عفقملا نبال ةباحصلا

 ءانثتسا نودي اهلك ظحاملا لئاسر

 دقلرلا لا سنا نب كلام دل اتوا 3

 نف لك يف فرطتسملا ) هيادكح يف يمهيشبالا لئاسر ضعب

 .٠ يرعم ا ءالاعلا يبال ن را رفغلا 5 ةلاسر ا

 دحاو قراف عم نحصلا لاقملاب هبشلا ةبيرق لئاسرلا هذه لكف

 -: نيقراف وا

 را هد نماولا ثيح نف [يتاثو «كوطلا ت2 نع قفا

 تاما فاكر انةفحشا ذر تروم. ةقاشلا ك1 3

 خسنلا ىلع موقت اهنال « كلذ نم ًائيش فرعت مف ةل ااسرلا اما هيف

 10 طملا روهظ ل ِ ابق عبطلاب كلذو ديلاب

 د د د

 وه يرجهلا ةرللقلا نرقلا باتح نم الجر روصتعن نا انلو

 هله حيحصلا علا قحص مظعا نوكبي نا ةردجا ام « ظحاملا

> 23 



 رصعلا قحص ناك لعفلاب وهو . ةعبطملا رصع يف شاع هنا ول « ةملكلا

 ناكو ءىراقلا ىلا امهلقني رابخالاب متبي ناك . ع زانم الب يسابعلا

 اة تنكيتَو هيحاوتن نم ةي>ان لك نم ىطاعلا عمجج ا فصل

 53 ةقاشلا اخ رق تقال ينك نكتب هوفكا ولا نل تنال

 بعكيو « نايقلا نع بتكيو « ةياطخلاو بدالاو عا لاجر نع

 3 خا 6 نعت ؛ الجللا نع لعق 7 « نيماعملا نع

 هنا ىلع ةقيقملا يف ظحامللا بتك ام لكى لا رظنلا نكمي اذكهو

 : 7 تفقولا يف ةفاحصلا اهيىن ينعأ يتلا ةيفح صلا فنا رطلا نم

 لازتعالا ناكو « ةلزتعمال موب ناك ظحاملا ناذ كاذو اذه قوفو

 و ئرح مو © ى حملا ثلاثلان رقلا ىف ةيسابعلا ةفالخلل ابهذم اذهربتعا مث نم

 . ةلودلا اهنع ىضرت ةيبهذم ةفاحض هتاياتك ةيرتعا وا لجرلا

 «< نرعلا ا نم 0 ةيفحصلا هلويم ف ظحاملا لكمو

 كلل انيلاةفصو ) وا افارتللا :تالحرلا باتك مهنم رك ذل _ ضصخنو

 دقو يداليملا لك | رملا ءانيان م لقوح نباو « ) ممالا كلاو 0

 عضومت « ةنس نيثالث ملاعلايفاطو ايفا رغملا ملعب فغشو دادغب يف اشف

 قحصلا لعفياك ةصاخلا هتادهاشم ىلع هاني كلاملاو كلاسملا هباتك

 نيح ثيدحلا كلذ يف هلثمون ريعم ع ع وضو» ىف افحص

3 ' ٍ ْ : 
 فيطللادبعو « ةلموطب نباو « ريبج نباو < يسردالاو < يسدقملا

 .٠ مهريغو 0 يدادغبلا

 ت7 تت

0 







 ل

 وراس دم ف ةعابطلا ةأشن

 ةعبطملا خيراتب ءيش 0 لبق طبت ةفاحصلا خيرات نا اناق

 َىَط | ةعبطملا يه ةيبر رعلا فو ١) تمدحتملا تاس نا ليقو

3 

 نارقلا لالخخ اهيف عبط دقو . داليما ١5١4 ةنس امو داك تنسات

 ةكردلا بعككلا ىلا ةفاضالاب ةيلثلإ كت نم حد قع هذ اشلا

 ؟اهيفعابتو قرشلاقاوسا ىلا بعكللا هذه لسرت تناكو « ةيحشلا

 «ةيبرع اهفورحو ةناتسالا يفوقرشلا يف رشتنتةعابطلا تذخامت

 قرشلايف ترهظ ةيبرع هك اشاد ىلا ةبسنلاب ةيناكلا ةعبطملا تناكو

 نامل لئاارا ىف 21 ق ةفراطلا اهاشنا ىلإ ةعطملا ىه فرعا

 ٠107١57 ةنس ينعن رشع نماثلا

 نمو ةقوكتجلا نم ًاديدش 6 ل ةناعسالا ةعبطم نا ريغ

2756: 



 ٠ ناطيشلا حام ق ره سجر ةعبطملا ناب دموي اوتفا ندذلا نيدلا لاحر

 ناطلسلا نم مظعالا ردصلا ردصتسا نا ىلا داوم يقفو

 اردص دعب ايف راصيذلا ( يدنفا ديعسل ) نذالاب ١17؟ ةنس ىف سا

 ةقفلا تلعك (نع تكلا 2 عبطب تماق ةعبطم ءاشناب 0 مظعا

 ٠ ىرخالا ةينيدلا بتكلا ةيقبو ثيدملاو ريسفتلاو

 . نانبل لبي ريوشلا ةيرق ف كلذ دعب ةيبرعلا ةعابطلا تفرع 5

 7١ه ماع كانه ةيبرع ةعبطم لوا رخازلا هّللادبع ساهثلا أشنا دقف

 ) اتحوي رام 1 ف كلذو

 باحصا لشهمرإلا نبذ علاطلا هليثنا ل زلع ةسفانمل 5

 ٠75٠ ماع ةيبرع ةعبطم ءال ؤه أشناف « كيلوثاكتلاو ( انحوي رام ) ريد

||| 
 نح تقولا' كلذ ىلا' رصتقت'“ تناك ايروشو نانبل عباطم نا ريغ ١ تاعك داطم نا َخ

 يف ةيبرعلا :عباطملا ءاشنا كلذ دعب ىلاوت مث . ةينيدلا بعكلا عبط

 بناج ىلا ةماعلا وةيندالا 0 00 < رشع عساتلا نرقلا

 يف نانبل يف ترب يتلا عداطما مها نم ناك
 تلانااشك 1 نييعوسلا ءايالا 2 () رشغ عساتلا نرقلا فصعنتم

 لئاسرلاو بتكلا نم مخضددع رادصا يف لضفلا املو «مويلا:ىلا ةاق

 اهئيدحو اهيدق تادالاو نونفلاو .مولعلا ىعش يف ةريبكلا مجاعملاو

 . ةيبرعلا ةفاقثلا قدع يف ريبك نيد اهل حبصا انه نمو . ءاوسلا ىلع

 . يبرالا قرشلا يف ةءابطلا « تاباص ليلخ (1)



 ءيجم لبق ة_عابطلاب دبع نييرصما نكي لف ( رصم ) يف ام

 [ذك أر دعو, ترانا لا رناسملا :ةداشب هج احم 0 ةلمألا

 ةينيتاللا فورم ايدو ( ةعبطم ) رصهىلا هعم بحطص:نا لجرلا

 صاوالاو ةيمسرلا تانايبلا عبط يف اهب نيعتسي ةيبرعلاو ةيبروالاو
 ٠ نييرصملا يلا اهب هجوتي يتلا ةيموكحلا

 نيتديرج راد_صا ىه ىرخا ةمهب ذئتقو ةامملا ةعبطم تماقو

 «دراكيدال» ةديرجو ( 1ع 00111: ) « ريبر وكااولد ديرك -:اهو

 ناتديرملا تعزوو «ةيبرعلا ال ةيسنرفلا ةغللاب اتردص ( ]9 205:3 )

 نيتديرملا نيتاهنيب ةعطقنم ةلصلا تناكو .ةيسنرفلا ةلمأادونج ىلع

 ةيسنرفلا فرعي ال يذلا يرصملا بعشلاو

 زل يلا ازإ نيكل هلا همت أ قا ماؤعبلا لا رتسملا وكف
 رادصا يف ( لوكو ةظدوأ شمل م تاوحأ ثالث ىلع رصم يف مهتماقا

 خيشلا اهل نيعو « هينعلا » مسا ال راثخاو ةيبرعلا ةغللاب ةديرج

 ةفيحصلا هذه نا ريغ « ريرحتلل اسيد

 رصم نم نويسأرفلا ج رخو . دوجولل ا رولا رت ةريخالا

 5 اهتم ع ١ وردصإ نا لبق

 ٠ ةعبطملا مهعم اوذخا مهنكلو رصم نع نونيسنرفلا الج معن

 يلاو ( ىلع دمحم ) انيأرف 188١ ماع ناك ىنح اهنم دالبلا تلخو

 طملا» ايفساو ءةيهشولا نما اوال رشن] ة لووك ةعبطم ء ىثني ىصم

 . « اشابلاةعبطم » كلاذك اهللاقب ناك و « قال وب ةعبطم»وا «ةيلهالا

 <؟7



 يينلا «» ةيرمصملا علاقولا 2 عبط دعب ايف لون يتلا يه ةعبطملا هذه

 0 مب اهنع تحتل

 ريشنس اك نونفلاو مولعلا فلت يف ةثيدملا بعكلاو ةيدقلا بنكلا

 .٠ ثحبلا اذه نم هعضوم يف كلذ ىلا

 اهال ول ىتلا ةيبرعلا ةعبطملا روبظل زاجبالا لك زجوم خيرات كلذ

 لئاسرلاو بتكلات رشف املو «ةيبرعلا ةفاحصلا ت رهظ امل لالا ةعيبطب

 رخآا اربتعت رصم تناك ناو هنا ريغ .عاستالا اذهب ةفلعتملا'تافلملاو

 « ةهج نم ةيسرفلا ةامملا قيرط نع اهناف ةعبطملاب الاصتا قرشلا دالب

 . ةفاحصلا ىلع افرعآ قرشلادالب لواربتعت ةيناثةهج نميلعدمح قيرطو

 يف تردص ىلا ةيسنرفلا ةفاحصلاو ءىثش ةيرصملا ةفاحصلا نا ىلع

 ةفاحص اهنا ىلع ةريخالا هذه ىلا رظنلا حصي الف . رخآ ءيث رصم

 فحصلا كلتىلا رظنلا ىلا ًارطضم خرؤملا ناك ناو « ةميمص ةيرصم

 تاضرقلا فحص نع هيرات يف قربا لَم

 يف ةيمويلا ثداوحلا طبضب ءانتعا ديزم مهل ناك موقلا نا )

 صخلم يف قرفتملا نوعمجي م 2 مهماكحا نكاماو مهنيوا ود عسي

 عيجج يف اهنوعزوي ةديدع اخس هنم اوعبطل نا دعب مهلجس يف عفر

 (٠ شب ثلا

 ايروسو ريدم يف ةيبرعلا ةفا_حصلا نع كلذ دعب ثدحتنس

 . هللا ءاش نا كلذ نكمأ الك ةيبرعلا دالبلا ةيقبو < قارعلاو

 كيو



 فاىمصلا هامات ةسرر ُق انتي رط
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 .هذه يف ةيبرعلا ةفاحصلا ةسارد يف ةيماع ةقيرط انأ نوكس

 اهنا ىلع ةفاحصلا ىلا رظنلا ىلع ةقيرطلا هذه موقتو .راطقالا

 ةايحلاو ةيسايسلا ةايحلا يف رثؤتو زثأتت نا دبال ةيعاتجا ةرهاظ

 ةلأسملا تسمدلف . هيف رهظا يذلا دلبلا يف ةيركفلا ةايحلاو ةيعامجالا

 ٠ دالبلاهذه نم دإب لك يف ةيبرعلاةفاحصلا نع ءارقلل ىطعت تامولعم

 ههنا ىلع ىحصلا ىلا وا ةفيحصلا يلا رظني ى ع م ابنا لب

 ةياعكلا ل 001 ف كلذ نع لصفندال ءزج

 © انكار ءرشنلا نواثل عضخ# يح نئاك اهنا ىلع اهتاذ ةفحصلا

 رودي كلذ اننا ىف رعو “انشق ايشودتب © رمالا لوا افعض دلوتف

 كك ةلوجرلا رودف بابشلا رودف ةمولغلا رودف ةاوفطلا

 :ةساردب انه أدبن نا ىلا نورطضم نحن سا سالا اذه ىلع

 وا ةيروسلا وا ةيرصملا ةفاحصلا اهيف ترهظ ىتلا ةيركفلا ءاوجالا

 :ىلاو « اهسفن ةفاحصلا ةسارد ىلا كلذ نم 0 نا انلو . ةيقارغلا

 ,ضااصخو تازيم اهنم ةلحرم لكل لحارم ىلا ةفاحصلا هذه يسِقَت

 .نكعرو ىلإ لكلا

 . راوطالا هذهب رمت اهارنف ةيرصملا ةفاحصلاب أدبتسو

 اهلا فاكسلا ءارلا

 ثكند تب امان ةكس نم ةاتاورطلا

 18487 ا4الا/ ةنس نم بابشلا روط-؟
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 ىلا 18485 ماع نم لالتحالا دض حاافكلا وأ ةلوجرلا روط -*
 . ١915 ةنس ىريكلا ةيرصملا ةروثلا مايق

 . ومو ١915 روعسدلاو ةيرحلا لاكعسا نوط -

 لنم يبوروالا رارعت سالا ةحفاكم روط وهو رئخالا روطلا 8

 ,الا ةروث مايق ىلا ةيناثلا ةيملاءلا برحلا مايق

 اهب ماق يتلا ةريخالا ةروثلا لظ يف ةيرصملا ةفاحصلا روط 5

 . 1569 هيلوي ؟* يف شملا

 ذنم ةيرصملا ةفاحصلا اهب ترم يتلا لحارملا وأ راوطالا يهكلت
 لكن ع ثيدحلا يف ضوخ نلو . نيرشعلا نرقلا فصتنم ىلإ اهتأشن
 راطالاو ىلقعلا راطالا نع ثدحتن نا 0 انلَو ام  اهنم د>او
 : اهتيادب ندم هقانم كل[ |هيف تي نيذللا ئىعءايدلاا



 فاثلالّصملا

 ةيرصملا ةفاحصال كي كش ءاوجالا

 ةأشنلا روج يف

 نا ديال ممالا نم ةمأ يف ةفاحصلا نع ثدحتن كل هنا انلق

 تشاع يتلا ةيعاتجالاو ةيركفلا ءاوجالا نع ثيدحلاب كلذل مدقن

 هدهل ةيسايسلا ءاوجالا اما . اهل خ رؤذ نا ديرن يتلا ةفاحصلا اهيف

 جاتحت ال كلذلو خدراتلا بح ىف ةسوردهو ةفورعم يف ةمالا
 هذ 7 3 ب

 : ةراشالا د دم اهم نكي لب ةساردلا ىلا انم

 ةلمحلا مايا ةتحبةيبدجا تناك رصميف ةفاحصلا نا فرعأ نحنو

 6 ةعابطلا نف اهقيرط نع رصم عمه يتلا ةلمحلا يهو ةيسيرفلا

 فرعم لس يرصمل بعسلا اهب حجي : دمحامك دو يلع مح ىب 0 هلا د قلا نوي ةساس ةشفلل عضوو لع ديم نا

 مك ا



 دالبلا يف ءيث لكهسفنل ركدحي هنا ىنعمب راكتحالا ىلع ىنبت اهنا

 شملاو مياعتلاو ةراجتلاو ةعانصلا هسفنل راسل وورد درعا

 لوالا علاصلاو لوالا لالا رصمه ِف ىلع دمحم حبصاو . ةفاحصلاو

 ميلعتلا ساي لصتتيام لك يف ريخالاو لوالا عجرملاو لوالا ع رازلاو

 اهتاشن ذنم ةيرصملا ةفاحصلا تفنتكا اذكهو . ةفاحصلاو شمجلاو

 تريك نيل تالا رصم ىف ةيركفلا ةك را ىلع تداع فورظ

 .ةينأت ةبج نم يلع دمحم روهظو ةبج نم ةيسذرفلا ةلمأا ءيجم امه

 امه نيرخآ نيلماع نوخرملا فيض نيريبكلا نيلماعلا نيذه ىلاو

 روهظو ح رسملابو ةفاحصلاب اهيف مهلانعشاو هك ٍف نييروسلا روهظ

 02 ل لا ندا نانا ين
 ةدح ىلع ةعبرالا لماوعلا هذه نم لماع لك نع ثدحتنسو . ةيرملا

 ٌريسُأ رفلا رم

 يرصملا خيراتلا ةيادب اهنا ىلع ةيسنرفلا ةلمملا يلا رظنلا حصي

 «داكت وا ةعطقنم يبروالا لاعلاو رصم نيب ةلصلا تناك دقف . ثيدحلا

 ءاقللاة باث ةلمحلا هذه تناكف رصم ىلع مهتلمحب نويسنرفلا ءاج مث

 نم نييرصملا ظقيأ ريبك سوقان ةباثعو « برغلاو قرشلا نيب لوالا

 مالظلا لاع نم مهب تجرخ ةديدج ملاوع ىلع مهنويع حتفو « مهتابس

 نرتقا ىذلا رونلا ملاع ىلا ينايثعلا كحلا مايا هيف نوشيعن اوناك يذلا

 ٠ ةيسفرفلا ةلمحلاب نرتقا ام لوا
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 نم ناك ٠ مهرمشو مهرخب اهيف اورثاو رصم لإ نوسترفلاا صا

 نوكفت اوذخلاو ©ةانثلا ىلا نيرحملاا 2 تريغل نا كلذ ةجدذ

 هتان ل ا هةر 00 ةددكملا يفاعملا ضعب

 ماظنو « بعشلا قوقحو بعشلا ىن-مو « ةينطولاو نطولا ىنعمو

 لوالا ءوضلا ةباثمب ةديدملا يناعملا هذه تناكو . كلذ وحنو مكحلا

 . اناق م ةيرصملا ةايحلا مالظ رانأ يذلا

 كاذنا نويرسصملا اممهفي أدب يتلا ةيصخشلا ةيرحلا هذه نا مث

 تارفاس تايسنرفلا ءاسنلا نويرصملا ىأر دقلف «ةأرملا كلذك تلاوات

 0 تريلا لوقي كلذ يفو « ظفحت ريغ يف لاجحرلاب تاطلمب#

 نوشع اوناك مهؤاسن مهضعل عمو رصم لا ؛دنسأر فلا نحن

 تاناتسفلا تاسبال هوجولا تارساح نهو مهن اسأ عم عراوشلا يف

 ف امنقسيو ريمحلاو لويخلا نوبك ريو ةنومملا ةيريرحلا ليدانملاو

 ماكل :ذارصو ةيراكملا ةبعادمو ةبقبقلاو كحضلا عم افينع

 مهمهف اما . ةيصخشلا ةيرحلل نييرصملا مهف ثيح نم اذه

 نحنو . اضا كلذ ىف حضاو رثا نييسأرفلا ناك دقف ةيماعلاو ةيبدالا

 ةيرحلل

 نم رصم ةساردل ءاماعلا نم ةبخت هعمو رصم ىلا ىتأ تربانوب نا معن

 نع فشكلا يف ربك الا لضفلا ءاماعلا ءال ول ناك دقو . ةدع حاون

 . ميدقلا ىرصملا خيراتلا باب سانلل تحئف يتلا ةيفيلغو ريما ةياتكلا

 .٠ سوسلا ةانق عورمشم اوسرد نيذلا تجمل يسدنهم نا مث

 . اهب مهفرعو ةعبطملا وه ا نش رصم ىدها يذلا وه ترباوبو

 ك0



 .٠ ةفاغضصلا انركذ دقف.ةعبطملا نرك د اذاو

 ةروطخ لقتال كلدك "ورب روماب ىنع اذه تربانوب نا مث

 هل أشناف يرصملا بعشلا ةحصب ىنع : اهيلا انرسشا يتل 0 5

 هدم 05 تكلكو ؟تافولاو ةقلاوشلا راند اع 0

 ةعبطملا ىلا ةفاضالابو . نيملا كلذ ىلا نييرصملا ىلع ةديدج ءايشال

 مك كلذك نك رشلا نما ةلشللا تحف ةحضلا ,.اكاو ةفاسلار

 ةذوعشلا بورِصض نم ايرض اهودعومهراظنا ترب يتلاةيملعلا لم 0

 <. ريل ١ لوش كلذ قنهو ©رحسلاو

 نم ةجاجز ذخا مهضعب نا ناكملا كلذ يف تيأرام برغأ نم )

 ا ايملا ضع ابيف ع وضوملا تاجاحزلا نم

 ةّنم دعصو ءاللا ىلتف ئرخأ ةجاحز َنَم اش اهيلع بص مث سأك يف

 رفصا ارجح راصو تاكل يفام فجو عطقلا ىتتح نولم ناخد

 0( 3 أتنيعاي هانرظأو انيدياب هاندخا

 مسالا يرحل

 كلذ هيف ذر و ار م ور تلا ل كلذك نورعال رعت

 هامس ام ءاشناب رصم يف يباينلا ماظناا لخدا يذلا وه تربانوب نا

 نويرصملا اهيف كرتشا يتلا ةيموكحلا ةئيملا وهو . ناويدلاب كاذ ذا

 نمو“ مهتا وذب مكحلانف اهيف اوسرامو « مهتايح خيرات يفرم لوال

 ٠ مهسفناب مهسفنا مكح يف كارتشالا يف مبقح ىلا نويرصملا هبنت مث

 تت



 ملا 0

 نيبسنرفلا نا رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا جئاتن نم ناك اريخاو

 حور يف ةعسإو ةرهش املا تلعج ةريثكا ذك اهع نوتكت اوتنط-

 اهيلا بْذج رصم نع نالعاب ةبثا تناك ةلمحلا نأكو « ايروا

 « ةهج لك نم نيثحابلاو ءاملعلا اهيلا تفلو بوص لك نم نيدئاسلا

 اعوضوم تدغو يبروالا بدالا يف رصم تزثا قيرطلا اذه نعو

 ٠ بدالا اذه 0 نم ةيمهالا غلاب

 اليجاضرعم تناك يضاملا نرقلا يف ةيرصملا ةفاحصلا نا سننالو

 هذه لقنل ةحلاص ةادا تناكو ةيسنرفلا ةروثلا اهب تتا 9 راكفالل

 ىلا  قرشلا لقعلل عالم نأك اهنم ريثك و راكفألا

 . ةيناثعلا وا ةيمالسالا دالبلا ناكس نم

 و ررظ ا

 0 م ام وحن ىلع نييرصملا لو ةع ةيسنرفلا ةلمحاا تظقبا

 ةوق يهو ضبني ىتح ثالث ىوق نم هل ديال هنا بعشلا كرداو

 . ةفاحصلا ةوقو علا ةوقو شملا

 هن'الف ةديدملا رصم أشنا يذلا لجرلا هنا ىلع دم نع انلق اذا

 ءاننلا نا خيراتلا انثدحيو . ةمدقتملا قل هذه مهف يذلا لجرلا

 زيه نم نشع فيلاثلاق يف ماع ينطو رمت وم ةئيه يف اوعمتجا نايعالاو

 نييعلو ( اشاب ديشروخ ) يلاولا علخا وررقو 16٠٠ ةنس ( رايا ) وبام

 ٠ مطورشب ا! مهيلع اي الاو يلع
 أ

2-00 



 دمتتعاو ةديدعلا هتاحالصا ف لجرلا عرش تقولا كلذ ديمو

 طباضلا هنم قلخف ىرصملا حالفلا ىلع تاحالصالا هذه لكك

 ىساسلاو بندالاو يحصلاو لعملاو ملاعلاو سدنملاو ببطلاَو

 نحنف ( ميلعتا اما ) . هسفتيهتقُد يرصملا بعشلل تذاعف <« ك احلاو

 يف ركف اتحب ايرصم هلعجو شروجاي هم ها ليبس يف يلع دمحم ن أ ملعت
 در ِ يت يا

 َ انف 2 عانصلا و نييرادالاو ءابطالا و نيسدنهم لاو طابضلاب 5

 5 ءال وه ىلع لصحي
 هجنا انهو . كلذ نم ٠ يثل رهز جالا حاصيال ال ؟ رهزالا نما

 جذومنلا ىلع ةشيدحلا سرادملا ءاشنا ىلا لجرلا اذه ريكفت

 ةقيرطلا هذهب ثيدحلا ميلعتلا ركتحي هاندجوام ناعرسو . يبروالا

 ثيدحلا يلعتلا رشنيف اتنع لجرلا قلو . رهزالل ينيدلا ميلعتلا كرتيو

 رمالا لوا يف ةثردحلا سزادملا تدمعساو ٠ ةرخآإ هب سانلانم

 ديمالت مظعم بطلاةسردم تذخا هنق. .رهزالان رم ةيادبلا يف ذ اهذيمالت

 ةثعب لوأ ىلع دمحم ةموكح تدفوأ ًاضيارهزالا نمو ىلوالا ةءفدلا

 ؛ يواطبطلا هعافز اهئاضعا نم قع ١ 1 ةعس انضشرفا لا ةشلغ

 ءايميكلاو ةسدنهلا مولع ذيمالتلا سرد ةثيدحلا سرادملا هذه ينو

 دمحم ركف مث . اهيلا امو ةيبرحلا نونفلاو ةضايرلاو بطلاو ةعيبطلاو

 وأ ) ةيزيبجتلا سرادملا أشناو رهزالا ةبلط نع ءانغتسالا يف يلع

 - عا ( ةيون ثلا
 . ةباطلا نم اهتجاحب ةيلاعلا سرادملا ةيذغت ىلع موقت

 سرادملا يلا ( ةيوذاثلا وأ ) ةيزيهجتلا سرادملا هذه تجاتحاو
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 ناك اذكهو .ذيمالعلا نم مهيلا جاتحت نم اهيذغت ىتلا ةيئادعبالا 1

 هتتثو ىلعا ىلا هتدعاق بواقملا مرحلا لثي ىلع د دبع يف ملعتلا ا

 . لفسا ىلا ا

دمك هب ضهن يذلا ملعتلا اذه حجنو
 ٠ ىلع 

 ٠ نيينفلا و نيسدنمملا و طابضلاب شما ةيذغت يف الوا

 محملا ١

 نييرادالا نيفظوملاب يلع دم ةموكح دادماي ايناث

 هس ا

 ةضهنلا مهيلا تجاتتحا نيذلا نيمجرتملاو ني_سردملا دادعاب اثلاث

 ىلع اضيا موقت تناك يلع دمحم دهعب تنرتقا يتلاةضهنلا نا ىلع

 : وه ديذدملا ساسالا اذهو « ملعتل اب يف اا كك سا

 لا 2

 يتلا تاحالصالا عيج هيلع رودت يذلا روحلا وه شرا ناك

 هلجا نمو « ةعانصلا و ةراجتلاب ىنع هلجا نمو . ىلع دم اهيف ركف

 هاد كلا عئاصملا ىلا اشابلا جاتحاو . ةصاخ ةفصب يلعتلاب ىنع

 ةسددنهلا مولع ةبلطلل نوسردي نيذلا نيسردملا ىلا وةثيدحلا سرادملا

 يف بتك تقولا كلذ يف رصم يف نكت ملو . برحلانوتفو بطلاو»

 هذه لاخدال طقف دحاو ليدسالا اشابلا ماما نكي لو . مولعلا هذه

 اوروكملا مث نمو. ةمحرتلا ليدس وهو « ةثيدحلا سراد.-لا يف مولعلا

 داوملا ترصحو . ةصلاخ ةيملع ةهجو ىلع دمت دهع ىف ةججرتلا ةكرح

00 



 : خام خب ارق رغش وه يذلا مخضلا لمعلا اذه يف اشابلا دمحءاو . خيراتلاو ايفارغجلا
 دوعب اثير كلذو ءرمالا لوا رصم يف نيميقملا نييروسلا ىلع ةجرتلا

 يللاولا لكو مهدالب ىلا.ال وه داع الق < رصم ىلا ايروا نم نوثوعبملا
 ناكهنا ةجرتلا ةكرحب اشابلا ماتها نم غلبو . لمعلا اذه مهلا
 مهرمأيناك - رعلا قاتل ايروا يف مهدوجو ءانثا يف ةثعبلا ءاضعا 0

 « ةيدرعلا ة-هللا ىلا ةفلتخلا داوملا اهيف نوسردي يتلا بتكلا لقنب

 . ةقدلا غلاي اقيقد اباسح كلذ

 فيثك شجةجرتلل رصم يفدشت>ا ىتح ةليإق ماوءاالا يه امو
 ةقرفو « نيثوعبملا ةقرفو « نييروسلا ةقرف : قرف ةدع نم فل

 1 تب تح _اهْؤاشنا لعفل ايمت و  اهءاشنا يواطيطلا ح رتقا يتأ ةسردملا ىىيرخ

 ريدم ةماءزي ةموكمحلا يف نيفظوملا ةفرفو « نسلالا ةسردم ىهو - ٍِ هن 2 دل ل -
 نمم نيححصملا ةقرف مث « كيب مهدا مهاربا كادني> سرادملا ناويد ا دع ا 8

 « رمالا لوا يف ايوغل احيحصت ةجرتملا بدكلا حيحصتب مهيلا دع
 5 هتياهت قى لعفلاب نيجرئم || وحسم أ م

 أ ةج لاو متخصخلا 0 الضف نيدحصملا ءال وَ ةناكأ دق

 ىعشل ةصاخلا مجاعملا عضو وه رالا ادهو < رخ عون نم ةفاقثلا 0 0 ١ . 3 5 كا + |

 يك رب وتتم م اهنخكا حيحصتب اولغتشا يتلا نونفلاو مولعلا

 تهجتا اهرضح تعنت ىتلا ةمجحرتملا بتكلا لعناب ىلاو . كلذ دعب

 .يفاقثلاح رصلا ءانب يف رثالا قمعا هل ناك :رخآ لمع ىلا نيد رصملا دوبج « امو : « هكلإ - ناسك كاع || .٠

 سنا 4

 مث « قطنملاو ةسايسلا مث ءايميكلاو ةسدنهلاو بطلا يف ةججرتملا
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 د

 « ةعدقلا ةيبرعلاب تكلا رشن وه ريخالا لمعلا اذهو . ةيدرعلا ةمالل

 خيراتلاو رعشلاو بدالا يف ةءوبطملا ةيبرعلا بتكلا ددع غلي دقو

 بتكلا ددعل كيل ا اة
 انا وةسجخ 145١9 ةنس ىتح نيدلاو

 ” رشع عساتلا نرقلا ةياهذ ىلا اهعبط مت يلا ةيبرعلا

ماق عب اطم نام يلع دم دهع يف يعابطلا ءبملا اذه لك لج دقو
 

 ءاداب موقت يكل ةريثكلالاومالا اهل لذيو . لجرلا اذه اهئاشنا ظ

 . مدقتملا وحنلا ىلع اهتااسر

 م0 24 لل ةيردلا هللا تءاح رشد عساتلا نرقلا يف

 ذنم ةيبروالا ةسايسلا باسح يف يبرعلا ترذلا 5007

 صاخ هجوب مهنم نوقرشتسملاو نتويروالا لذتو . تقولا كلذ

 .ةئيدقلا ةيبرعلاب تكلا رشنو يرض فات طا

 .يبرعلا بدالا ةسازدل ايسرك مهتاعماج نم ةعماج لكى ف اوأشناو

 رهن يف يبروالا راعلا ىقعلا ةقيرطلا هذهبو . ةيقرشلا بادآلاو

 ل د ا نمو . يقرشلا رايعلاب ةيدرعلا ةفاقثلا

 ٠ ثيدحلا يروسلا لقعلاو ثيدحلا يرصملا

 انام ور رد 0 ملا ا

 دحاو قفراف عم 7 < لوالا يسابعلا رصعلا ىف ةمحرتلا 1 رو نآلا

 اهني انعوظعم تناك ةيسابعلا ةجرتلا 0 وهو. 0 ديال

 ةمججرتلا ةح رح نا نيح ىلع. يسرافلا بدالاو ةيننوياا ةفسلفلاب

 اهريغو ايميكلاو بطلاو ةسدنب لاب امد :داخع مظعم ل ةيرصملا
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 ءانه اهركذنو - ةيروسلا ةجرتلاةك رح اما . ةثيدحلا مولعلا نم
 : 0 ىلا ال بدالا ىلا هجتن تناكف - دارطتعسالا ليبس

 تكراشو ىسابعلا لقعلا ةينانويلا ةف سلفلا تظقا 6
 ةيبوروالا مولعلا تظقيا كلذك « ههيوكتتا ىف ةئييوق ةك راش
 . هتاهاجتا ىف ىدملا ديعب اريثأت ترئاو يرصملا لقعلا ةثيدحلا



 تاكارلضملا

 كثداؤللا َْط ضر ؟اععا كك رصم ىلع نييسنرفلا ةلمدل ناك

3 : 2 : 0 
 8 نريخا ريبعل كح ىلع - مهماكحا نكاماو مهنيوا ود يف ةيهويلا

 تدار [لع سب نان[ ده لفشل نركش نإ لع 122-0 [كف
 1 ا كك :

 فحصلا نمةفئاط رصم يف تردصاف نمو ٠ كلذ وحنو ماكحالاو

 ٠ليعامسا دهع يف ربظ ما ىلع ع دبع ف ربظ تا ةيمسرلا

 : لب ام اهمها فحصف يبلع دمحم دهع يف ردص ام اماذ

 .ردكشملا اراك

 8 انف ةبمسرلا فحصلا نم ليعاينا دبع يف ردص م اماو

 تا



 . سرادملا ةضور ةفيحص -:

 . بطلا بوسعي ةلجب وأ ةفيحصو

 تأشن ابنال ؛ ةتحب ةيمسر تأدب ةيرصملا ةفاحصلا نا كلذ ىنعم
 لو < مهتابهيجوعل تعضخو « مهلا وماب تشاعو « ماكحلا روجح يف

 . كلذ ىوس فده نم امل نكي

 ضعب كلذك دبش ةيرصملا ةفاحصلا خررات يف ةأشنلا رود نا ىلع
 ةيلهالا فحصلا هذه ناف كلذ عمو . ةيمسرلا ريغ ةيلهالا فحصلا

 ربتعت كلذل يهو . محلاومابو ماكهلا نم يحوب تناك ةيمسرلا ريغ

 ردصاماهنمو . يناثلا ناطلسلا مساب ردصام اهنمو . ةيمسر هبش افحص
 -: ل والا نف « اذكهو . يلاولا مساب

 ناطلسلال اح ناسل تناكو . 1800 ماع تردص ةنطلسلا ةفيحص

 كلذ يف رصم يلا و اشاب ديعس ويدحلا دض هنع عفادت تناكو . ىنائعلا

 كس اه دعتس نا ةفكحصلا هاله زادصأىف:افسلاو "تقلا
 حالفلا اهب حبصا ( ةيديعسلا ةحئاللا ) مساب خيراتلا يف فرعت ةحئال

 اكلم .اهك ضرالا تناك نا دعب اهعرزي ىتلا ضرالل اكلام يرصملا
 تاحالصا فقت ملو . ءاشي نمل ءاشي ام اهنم ببي « هدحو ىالا يلول

 : هنن لقملا حالصا يلا هتزواجت لب دملا اذه دنع ديعس

 داعو . يرصملا شما لخاد يف ةيطارقتسرالا براحي ذخا دقف
 . يلع د.حم لعفي ناك مك شرا اذه يف يرصملا حالفلا مادختسا لا
 لمع اهببسبو . ينائعلا ناطلسلاو ديعس نيب ةوادعلا تأشن انه نمو

 تقش



 . ةنطلسلا ةديرج رادصا ىلع ناطلسلا

 ةاشنلا رود يف ىر_خا ةيلها فحض ترهظ ليعارسا دبع يف مث

 -: اهنمو

 ١- لكلا ىداو ةفيحص ٠

 . راكفالا ةهزذ ةفيحص -؟

 . رابخالا ةضور ةفيحص +

 هبشو ةيمسرلا فحصلل ةلماش تسيلو ةييرقت ةيئاصحا هذه ل

 0 هر كلف ىذإا ءاقنلا رود يف تردص يتلا ةيلهالا وا ةيمسرلا

 ٠ 12/5 ةكس ىلا 12656 ةكس نم بيرقتلاب

 يو © دصق نع فحصلا هذه نم ةميهه ةفيحص 2 انلفغا دقو

 رودلا عقاولا يف لثت اهنال 1807٠ ماع تردص يتلا مارهالا ةفيحص

 . ةأشنلا رود ىلي يذلا

 وبلا لائم رم

 نم يلع دمحم اهيف 0 يتلاةنسلا يهو 18 ماع تردص دقو

 ةيلاملان و ؤشلا نا ىلع دمحىأرو . نيواودلا ءاشناو ةموكملا مظنت

 ريرقل وأ صخلم ىلا جاتحت نارمعلاو ملعتلا نوؤشو ةيعارزلاو

 اا
0 || 
 نأ » نا م مدقل و

 5 5 ءلإ و > 1
 ىار مث . لقالا ىلع ربشلا يف ةص لانروجا

 هىعاردصا مث . عوبسا لك ريرقتلا اذه هيلامدقي نا بلطف « مزلي ام
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 05 0م و وب نو ّوسملا ىلا

 ىلعح" كلذ نِلَغ ئقب و٠: مالا أوا ديلا طخب خسني ريرقتلا اذه

 7 . اهيف عبطي ريرقتلا حبصاف 185١ ةنس ةعلقلا ةعبطم يلع دمح
 ىلع دزي ف - ةفيحصلا هذه نم يأ - اهنم ردصت يتلا خم ل
 ىلع لمتشت تناكو « ةيكرتلاوةيبرعلا نيتغللاب اهرودصناكو . ةثاملا
 حمسي ناكو . ةليلو ةليذ فلا نم صصق ضعبو ةيموكحلا رابخالا
 ملفبعشلا امأ . لانروجلا اذه ىلع عالطالاب ةموكحلا ٍفظوم ضعبل
 ىتح كلذ ىلع لاحلا رمتساو . ةفيحصلا هذهب ةلص ىندا هل نكي

 -: اهب ىنعنو ةيناثلا ةيمسرلا ةديرللا ترهظ-

 ةرقلا عئاق ولا

 لاءعا ىلع علطي نا بجي يرصملا بعشلا نا كلذ دعب يلاولل نيبت
 ةروصلاب دخلا لانروجو «يلاولا تاحالصا عفقي نأو ةمركشلاا
 . عباطلا اذه هل سل ةمدقتملا

 ةرابعب وا  ضرغلا اذنهل ىرخا ةديرج ءاشنا ىلا يلاولا هجتاف

 وه ؛ ديدج مسأي ردصي ثيحب ( وبدا لانروج ) ريوطت ىلا - ىرخا

 ريمسلد ىف اهدادعا نم ددع لوا ردص دقو . ( ةيرصملا علاقولا )

 . امى ةنش ( لوالا نتوناك)

 ىلاو كلاملا تيبلا ءارما ىلا لصت كلذل ةيرصملا عئاقولا 50

 ينظوم عسيمج ىلا و ابدواو رصم يف معلا ةبلط ىلا و نيدلا لاجرو ءاماعلا

 يلاولا نم يحوب ةيرصملا عئاقولا تناك و . ءانغتسا الب ةموكحلا

222 
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 م يرصملا رطقلا تاهج عيجيف عقل يتلا ثداوحللةصالخ ىلع لمتشت
 ا 0 ب

 هفصوو يلاولل ءالولاو ءانثلا تارابع ىلع كلذك لمعشت تناك

 وا ) ةفيحصلا ةمدقم يف اطرش ناكو « كلذ وحنو يلا ىف لدعلاب

 ياولا ةداع نم نأك و: تاراعلاوذه نمضتت نأ ( ىحاعتفالا املاقم

 8 .٠ ةعبطملا لا امل اسرا لبق ةفيحصلا تادوسم هسفنن عجاري نا

 8 تى

 .٠ ف هه ما 5 3 7 . م

 طابضلا تايقرتو شا احنا سش ىلع كلدح علاقولا تصرح

 :اةييرشلا مهتاراصتناب ةداشالاو

 كلذو ؛ اهتايح راوطا نم ناث روط يف ةيرصملا عئاقولا تلخد 2

 ىلا ريشنس م 184١ ماع كلذو ؛ اهيلا يواطيطلا عفار هعافر ءيجع

 . دعب امف كلذ

 : يم هير سصملا عئاوأولا هق ةفاحصلا ترصاعىتلا ةفيحصلا ىه ةيرصملا عئاقولا ةفححص نا ىلع

 انثدحت انكحلو . مويلا ىلا اهب ترم ىتلا راوطالا عسيمج يف ةيرصملا

 ٠ ةاشنلا روط وهو طقف لوالا روطلا ىف ةفيحصلا هذه نع نآلا

 اعلا هام رجلا

 ةديرج ءاشنا ىف ىلع كيخ كف +1١88 ةنسماشلا برح ةيادب ىف

 اي كلا هكا ع هيلا كاكرل] سنا لة

 اهتيانع ترصتقا دقو .ةيداهلا ةعبطع ميطا تفك < نيموي لك ردصت

 )زو هللا تايزلا قمفت كاكا للا كك عن
 ماكحال نسسسلاو رسخ تايال يعمل ىلا تا رجلا ارسل لع ليرعل

 ,شعل ل ةفيحصلا هذه نا ريغ . مارا هذه باحصا دض ردصت يتلا

 ةدهاعمللا ىهو - 184٠ ةنسندنل ةدهاعم كلذ ببرسناك امرو اليوط
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 يضعال ةحلم ةرورض كانه دعت زف يرصملا شحلا طاشن نم تدح ىتلأ دا م ل < 7 3 1 5

 " ةفيدحصلا 6 رس ق

 ردصا يلع دمحم اهأشأا يتلا ةيمسرلا دئارجلا هذه ىلا ةفاضالابو

 ةفيحص 187١ ة:س اهيلعىلوعسا نا دعب تي 01 ةريزجىف لجرلا اذه

 ... اهامس ىرخا

 زي مي رك عئافد

 ليجستد موقنو ةيرصملا علاقولاب هيبش ماظن ىلع ردصت علا

 عوبد يف يلاولل ةياعد ميظنت ىلع موقت اك. ةريزملا يف مكملا سلاجم
 ةيكرتلا نيتغللاب عبطت تناك و « هتسايس نع عفادتو « ةريزجلا هذه

 ؟ ةقئاوكلاط

 بي ةيسأرف ةفيحص كانه نا دحن مدقل م نك ىلا ةفاضالابو

 هنأف ةيمسرلا فحصلا نم تسيل اهنا نم مغرلا ىلعو اهيلا ةراشالا

 -: يه ةفيحصلا هذهو « كلذك اهنا ىلع اهيلا رظنلا حصي

 داسيا رردقت وم ول

 اهممسا ةيعوبسا ةيسنرف ةفيحص ترهظ *١8 ماع فيص يف

 ثيح ةيردنكسالا ةنيدم اهرقم ناكو ( نايشدجا روتنومول)

 . اهل مزاللا لاملاب اهدمي يلع دمحم ناك و . ةيبنجالا تايلاملا ِيقت

 اهترصانم يف هتبغر ةنوعملا هذه لذب ىلا هتعد يتلا ب ابسالا نم ناك و

 ىرخا ةديرج همساي رشني ناك يذلا ينامثعلا ناطاسلا دض هعاّرت يف هل
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 ىلعموجهلا يلاوت ةريخالا هذه تناك و ( ناموتوا ريتنومول ) ناونعب

 ةفيحصلا هذه نا رهاظلاو . هنسايس دقت ىف يف ادبج 5 ات الو ىلع دمج

 ٠ رهشا ةيناث ن نم نك مد ' اهنا كو كح ي ىلا ةيسئرفلا

 :ب مصل عئاق ولا ىلا ةدرع
 فحصلا مها مالا ةقيقح يف يه يتلا ةيرصملا عئاقولا ىلا دوعنو

 و ةيمسرلا

 يفو .ديع ة لوالا سابع دهع هالتو ىلع د دهع ىفم

 ناويد قلغاف . دوك رلا نّمءيث ةيركفلا ةيرصملا .ةايملا ناصا اهدبع

 6 3 2 دسفو . لماعملاو عناصملاتقلغا و ( ملعتلاو ةسرتلا ةرازو سرادملا

 صلختي نا ىلع دم لواح نيذلا طؤنرالا ل لوخدي هسفن 0

 .٠ رودصلا نع ةيرصملا علاقولا تفقونو .٠ مهنم

 ناب ال وا هرما ردصاف ليعامسا ءاج ىتح كلذ ىلع لا ملا قبو

 ةعللاب كناكا نا دي ةيرملاةئللا ةمزكملا تاناكملام حج نك

 دافيا ىلا ةدوعلاو ةيبرملا سرادملا ءاشناب هرما ردصا ابك . ةيكرتلا

 , مظنلا ىلع يرمصملا شيلا بيردتل اكيرماو | _سنرف ىلا ثاث
 ةيبرغلا ٠

 ىرخا فحص رادصابو ةيرصملا عئاقولا ةداعاب هرما ردصا ايك

 ةفيحصو « بطلا بوسعي » ةفيحص اهمها نم ةيبرحو ةيبداو ةيماع

 ٠ « يرصم ا شا برح ناكرا » ةفيحصو « سرادملا ةضور »

 1 يد



 ىسدا رم ا مضر د هيكش

 يف اشاب ليعارسا نم نذاب اهرما ىلوت ةيبدا ةيءاع ةفيحص يهو
 يف ا_هنم لوالا ددعلا ردصو . يواطمطلا عفار هعافر تقولا كلذ

 ادسنس ل ف ( ناشين ) ليربا رهش نه رشع ع اسلا

 دعب ايف تديز ةرم لك يف ةخسن ٠٠١ اهنم عبطيو « ربشلا يف نيترم

 ةيبرعلا نيتفاقثلاب نوفقثم لاجر اهيف 2 . ةخسل ل١٠ يلا

 « افارغملا يف بتحكي مهضعف : ةياغلا هذبل نوبخت:نم ةيبروالاو

 < ءازرفلا وأ ا. كلا كف رمهضعبو < خيراتلا يف بعكيمب معلا

 . اذكهو ءاشنالا وا بدالا يف بتكي مهضعبو

 ىنعت سرادملا ةضور تناكف ةعحبلا ةيرابخالا ةيحانلا نم اهاو

 يف لاهي ناك ام نمت تناك اك . تاناحتمالاو .ديمالعلا رابخات

 ءانث اهلكو « ا تايلكلاو ةيحامتفالا تايكلا نم تاناحتمالا

 ةضور تناك ادكهو . سرادملا راثتنا ةكدرح ةميجتل اولا لع

 امأ ربتعت يهو « بادالاو مولعلاب ينعت ةيرصم ةفيحص لوأ سرادملا

 عقاولا يف ةلجلا هذه تناك امك ناديملا اذه يف ةيبرعلا تالجملا عيج

 لك ناك دقف . ءاماعلاو ةذتاسالا اهفيلأتب موقي يتلا بتكلل اضرعم

 يف الصف الصف ينفلا وأ يبدالا وأ يماعلاهب انك ركل اذه نكد

 رود يف تشاع ىرخا  ةفيحص كانهو . اهفالتخا ىلع تعكلا اهتم

 يهو ةأشنلا

 ًِ 06 2 تل ةنام «نلا ىف ل وضفلا هذه عمت مث <« سرادملا ةضوز ةفيحص
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 بألا بوسعي لك

 يف ةيبطلا فحصلا مدقأ اهنا لب . ةيرصملا تالخملا يلوا ربتعتو

 ناكو . ايرهش ردصت تناكو 1616 ماع تْمشنا . هلك يبرعلا قرشلا

 كلذل نييرصملا ءابطالا ريبك وهو ( ميكملا اشاب ىلع دمي ) اهررحي

 نان مشا ءابطالا نم راح ددع اهريرحت ف ةعم ةلرتشاو ٠ نيملا

 ةيحصلاو ةيبطلا تاعوضوملاب ينعل تنك و . ءاوسلا ىلع بناجالاو

 "تل فهل فرط كلر

 ٠٠ يهو ىرخا ةيمسر ةديرج تردص اضيا 185ه ماع يفو

 ارسل - كيلا هرقل

 تاعوضوملا ةملاعم ىلعلال ا ةعيبطب ترصتقادقو ةيرهش تناكو

 طابضلا نم ريبك ددع اهريرحت يف كرتشا و ةيركسعلاو ةيبرملا

 تاكا نكت 1 تل نافع تالا طاشلاو نورس

 ىرخا ةديرل ناكملا تكرتو ةديرجلا هذه تفتخا مث . ءايدالاو

 ٠ ناونعب

 ى رسصملا شيجلا بره ءنألدا ةري رع

 شاملا برح ناكرا ةئيمل ىدص تناكو 187+ ماع تربظ دقو

 اهتليمز نم اصصخت رثكا تناكو . ةنسلا كلت يف تفلأت ىتلا يرصملا

 شاملا عئاقو نع لوصف رسشنب ينعت تناكو . ةيبرملا نونفلا يف
 . اهريغو ةيبرعلا ةريزملاو ماشلا يف يرصملا



 ود يف ةيمسرلا ةفاحصلا نع مالكلا عدن نا عيطتسن الو

 اذه ىف ةيرصملا ةفاحصلا كنار دنع ةصاخ ةفكو فمقت نأ نود ةأمنلا

 لوالا دنا لاه شح يواطهطلا عفار هعافر هب ينعتو . رودلا

 عستو نل باتكلا اذه ناك ناو . باتكلا اذه لوصف نم لصفب

 نم ةلح سمع لك يف ةدئارلا تايصخشلا نم قىرخا ةيقحص ةيصخشل

 260غ(
 ةيرصملا ةفاحصلا اهب ترم ىتلا لحارملا

 مشكل

 باتك ىلا عجب نأ ةريبكلا ةينحصلا تاسخشلا هذه ىلع فرعتلا دارا نو )١(

 . فلؤمل ةين الا هئازحاب « ةيف>صلا ةلاقملا بدا د

 » يننا دمحو « دوعس يبا هللاددعو « يواطبطلا ه_ءافر : نم لك نع مالكلا اهفو

 «هدبع دمحو ؛« قدسابي داو ( لوال ءرجلا يف ) يجزالاوءيناتسبلاو « قايدشلا سرافو

 يلع ديسلاو ( كاتلا رمل يف ( يحلب وم ا ميهارباو ) يناثلا ءزملا يف ) ميدناا هتلادبعو

 ديسلا ىطل داو ( سماخلا ءز جلا يف ) لماك قطصمو ( ميارلا ءزجلا يف ) فسوب

 ءزجلا يف ) ةز+ رداقلادبعو ( عباسلا ءزملا يف ) يمفارلا نيماو ( سداسلا ءزجلا يف )

 هعوضومو ( مساتلا ءزجلا ) ىلاعت هللا ةثيشع ةعبطملا ىلا قي رطلا يفو . ( نماثلا

 . ( ةسايسلا ةدي رح يف لكيم نيسح دمع روتكدلا )
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 عئارلا لسا

 يواطيطلا هعافر

 ةيرصم أ ةفاحصلل لوالا ا ىلا وأ

 ةأشنلا رود يف ةيرصملا ةفاحصلا نع مالكلا عدن نا عيطتسن ال

 زوذلا "اذه ف ةيرصملا ةفاحصلا كنار دنع ةضاخ ةثكو كفن نأ نود

 .( 1مل )16١١ يواطمطلا عفار هعافر هب ينعأو

 َء 008 ِ |
 : ةثيدملا ةضهنلا داور نم دئار لوا وهو

 . ةمجرتلا وأ لقنلا ةك رط معز لوأو

 | لردع ف ا ااع أ رهف تا ل

 لجرلا عمج فيك و « ةججرتلاو ةفاحصلا نيب ةقالعلا يه ام نكل

 ؟ كلذ ىف بسلا امو ؟ امهنيد



 -عساتلا نرقلا يف ةيرصملا دالبلا تلعمت يتلا ةضهنلا نا لعن نحن

 .نمو « ةتحلا ةيفاقثلا دمعلا اهمها نما داراكك دع لع كما اما 1

 ٠ ةجرتلا دومعو ةثيدحملا سرادملا دومع كاذ ذا اهها

 اهتأشن ذنم ةيرصملا ةفاحصلا ىلع امازإ ناك هنا اضيا ملعل نحنو

 فيجو كلذلو ككاو زارع وام ضو عيل 0

 يف امل فده لوأ يفاقثلا فدهملا لعجت نأ اهسفن ىلع ةيرصملا ةفاحصلا

 .نمو « ةجرتلاب ةيرصملا فخكملا'ةف انُغ اتنءاج انه نمو . ةأشنلا رود

 -ةفاحصلا نيب عمجي يواطبطلا هعاذر لوالا ةفاحصلا دئار ناك انه

 . ةجرتلاو

 218٠١ ماع كلذو < رصم ديعصب اطبط ةنيدع يواطهطلا هعاذر دلو

 هذه يف سردتلل اهدعب حجن رهزالا يف تاونس سم ىعَقؤ ةيداليم

 ةعماملا هذه يف هتذتاسا نم ناكو « ىربكلا ةيمالسالا ةعماملا

 *« تالحرلاب علوم قفالا عساو خيش وهو « راطعلا نسح خيشلا

 .كلذ يف رهزالا خويش نم هئالمز يف نكت مل ةيلقع ةنورب فرع
 رهزالا اهل هبأي ال يتلا مولعااب اعلوم راطعلا خيشلا ناك « تقولا

 هذه لك خيشلا سرع دقو ايفارذملا ملعو خيراتلا ملعع كاذنيح

 ٠ هعافر هذيمات ىف لوملا

 ةيماعةثعبل اماما هل راتخينأ خيشلا اذه ىلا ىلع دم بلظ نيحو

 -ه١؟١41 ماع ناضمر نم سداسلايف رفاسف «ةعافر هل راتخا اسِنَرف ىلا

 . اسنرف ىلا ( م 1855 - ناسين - ليربا نم ١5 قفاوملا )
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 ىصواو هتلحر | ين ءايربزام لك لجسي نأب دموي هذيملت ذاتسالا

 كلذ نم هل فلأتو كلذ ذيملعلا لعفف.« اهتيابن ىلا اهتيادب, نمح

 رظنيو . (زيراب ضيخات يف زيربالا صيلخت) بناتك وه روهشم باتك

 نم رصم خيرات يف لوحتلا ةطقن هنا ىلع يناتكللا اذهب لا نوعج بلا

 لك هعافر فصو باتكلا اذه يفو ٠ ةيسايسلاو ةيلقعلا نيعحانلإ

 دودو ةيملعلا عماجلاو ةيسايسلا ثادحالا نم سراب يف هدهاش ام.

 |[ ك تابرغتسملا نئازخوأ-ةيرثالا فحاتملا و ملعلا دهاعمو بعكلا

 يلا ةفيثعلا ةروثلا كلت سراب يف هعافر هدهاش امم ناك و.« - اهاضش.

 < ةلاختلزوا يقوو رخاعلا لزاق كلل دج ينرفلا بعشلا اهب ماق

 ٠.ىدابمل راثوبعشلا امهيلعبضغف ةيدادبتسالا |مهتعزني نيف ورعم اناكو:

 مايالا ماب خيراعلا يف هذههتروث تفرعو . ةاواسملا وءاخالاو ةيرملا

 ٠بيليف سول كلملاهناكم ماقأو رشاعلال راش طقسا و. ةديح ا ةثالثلا

 ينرفلا بعشلا اهذخا ىتلا دوهعلا ةجرعي كلذقوف يواطبطلا نع

 ( 0طقهتوءو ) مسا نويسنرفلا اهيلع ٌقلطا يتلادوملا يهو هك و ام ىلع

 ةلكعهو (ةطرقر) ةظفلب ةسفرنلا كلا. ذه يواطهطلا مجرت دقو

 يواطهطلا ثدحت كلذك باتكلا اذه يفو . ىنءملا سفن لمحتةيدرع

 . ينرفلا باوثلا سلجمو ةيسنرفلا ةموكملا ماظن نع

 هب تحبصأ اريبك اردق ةيسنرفلا ةفاقثلا نم يواطبطلا فرعو

 ةيابن يف هناحتما تقو ىتا مث عباطلا ةيعوسوم لجرلا اذه ةفاقث

 علب يواطبطلا مدقف < تاونس سمح يهو سراب يف اهماقأ يتلا ةدملا»

 د ١ كفل



 -خيراتلاك ىعش مولع يف ةجرتم ةلاسر ةرشع يتنثا ناحتمالا ةنل

 ايفارغجلاو مءالا قالخأو فراعملا رئاودو ءايميكلاو ميوقتلاو
 .للا .. ةسايسلاو انجولوثيملاو ةيبرملا نونفلاو ةسدنهلاو

 .ىلا اهنم لقن مث بطلا ةسردمب اجرتم نيعو رصم ىلا لجرلا داعو
 ( نسلالا ةسردم ) ءاشنا يلاولا ىلع ح رتقا مث « ةيجيوطلا ةسردم

 .قحلا مث ءامل اذاتساو اريدم هعافر نييعتبو اهئاشناب يلا ولا ىعاف
 3 هذه وجيرخ اهجرت يتلا بتكحلا ددع غلبو « ةمجرتلل 8 ةسردملاب
 ةيبرحلا نونفلاو ةسدنهلاو خيراتلا مولع يف باتك يفلا ةسردملا
 ؛ اهرعغو نواقلاو

 اعجر الجر ناكو « لوالا سابع هفلخو يلع دم دهع ىفمو
 "| ريدم اهب نيعو نادوسلا ىلا هعافر رفاسو نسلالا ةسردم ءاغلاب رماف

 .42184+ ةنس يناثلا نيرماشت  ربفون ٠١ يف كلذو ةيرصم ةسردمل

 ةجرت يف |_هلالخ يف هسفن لغش تاونس ثالث هافنم لاط كانهو

 رصم ٍ اشاب ديعس ىلوت مث ةيبرعلا يلا ( كميالت ) ةيسنرفلا ةياورلا
 0 ًار ظان نيعو رصم ىلا يواطمطلا ةداعاب رماف ةيداليم 1840 ةحس
 .يهو ةميدقلا ههسردم يلا نينحلا هدواع كاذ ذا . اهب ةيبرحلا ةسردملل

 15 ةداغاو ةسردملا ةداعاب رمأ ىعح ويدحلاب لاز اف نسلالا ةسردم
 ْ . ةجرعلا

 ةيبرعلا بتكلا رشنب كلذك ةيانع هل ثناك يواطهطاا نأ ىلع
 .بدكلا عم كرعشت نأ دبال بعكلا هذه نا هنم ك1اردا ةعدقلا

 تا



 ةديدعابتك رشنف « ثيدملا يلرعلا لكلا زركت يف ةثيدحلاةيبروالا

يصتغتلاده اعم 2 باتك
 ةنازخ هلاك و 6« صء

 وو« يزارلار خفلا 0 ابنم

 . كلذ ربغو «
 ا

 قرير 5 اتا 2 ف « بدالا

 0 ندامع عضو نم لوأ يو ءاطبطلا هع ءاذر نوكي كلذبو

 ا فاضا اهيلاو « رشنلا دانعو ةجرتلا دامع اهو ةثيدحلا ةضبنلا دمع نم

0 

 ٠ ليفاسأ كيع يف كلذ

 نم م لوالا فقدها ن :

 ا ناأكو 03 فيأعلا دومعوهو ةضهتلا مم

 ا

 كلا عضو يواطبطلا دنع فيأتلا

 | خيراتلا 0هانيلوابربلا ةغللا ةدام يف ةثيدحلا سرادملا اهبل ١١ حاعحت ىتل

 ةغللا لجا نش ( ةماعلا ةفاقثلا ةدام ) قحت اهمس نا حصل دو

 ةفحتلا ) باعك لغم وحتلا ىف يف ةثيدح ابتك يواطبطلا

 ابعك
 عضو ةيبرعلا

 عضو اك ( ةيوحنلا لوصالا و ماكحالاو دعاوقلا يف ةيعكملا

 بادالا جهانم يف ةيرصملا بابلالا جهابم ) هياعك لغم ةعلاطملا ف

 ٠ ( ةيرصعلا

 هناونعوةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلاىف هباتك خيراتلا يفدبتك نب

 ليما قيفوت راونا ) هباتكو (  زاجحلا ن هن 0

 ماعلا ةفاققلاو وتلا نمو مر ل ووظ ر قا يف

 ٠ ( نينبلاو تانبلل نيمالا دشرملا ) هياتك

 مداخ كيانع ومزلا ةلخكر هناك يايدعالاك 22و

 ةعبس ىلع تيراف َ ةج رثملا ا ادع
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 رعشلاو ةغالبلاو وحنلاو ايفارغإلا و تالحرلا يف اهنا الانا
 . بطلاو ةسدنهلاو صصقلاو نؤاقلاو هقفلاو بدالاو

 .ةفاحصلل لوالا دئارلل ةمجرتب انيتا اننإ لوقن ىرخا هرق( دكت
 خيرات نع زجوملا ثيدحلايف امل ناكم ال داورلا مجارت نأ نم مغرلاب
 ةفايسلا لاسر نإ وهو . دحا و, كلذ يف نرذع نكحلو . ةفاحصلا
 هذمي الا أقلطم حضتت ال اهراودا نم يمترلا رودلا يف ةيرصملا
 ةيرصملا ةفاحصلا داور عم ةقيرطلا سفن مزتلن ال انارت كلذإ . ةقيرطلا
 . رودلا اذه يلت يتلا ةيخيراتلا اهراودا يف
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 سماك لا لّصملا

 ةأشنلا رود يف ةيلهالا ةفاحصلا

 .. ةيرصملا ةفاحصلا نم نينول دهش ةأشنلا رود نا انلق

 ٠ يموكحلا وأ يمعسرلا نوللا - املوا

 ٠ يموكحلا ريغ يبعشلا وأ يلهالا نوللا  يناثلاو

 اناا رو راو مك ةنفوكملاا] ةهرلا كحصلا :ةئناكو

 .ةيناث ةهج نم مهتاهاجتا وماكحلا ةسايس نعوةهج نمةلودلا ةايح نع
 داليم هدهع يف دالبلا تدهشف 1878 ةنس ليعامسا مكحلا يلو مث

 .اهروهظب لجع اه اهنم ةديدعبابسا كلذإ تناكو ةيلهالا ةفاحصلا

 5 يه بابسالا هدنخف اهومت ىلع كلذ دعب دعاس ام اهنمو

 ١- تقولا كلذ يف نوكسي أدب دق رصمل يعشلا نايكلا نا ٠

  1هنع عافدلا يف ةيلهالا ةفاحصلا ىلع داتعالا تفاهة

- 



 ةهج نم رصم يف نيميقملا بناجالا دضو « ةهج نم يلاعلا بابلا دض
 رخآ بناجالا كئلوا اهيلا يمتني يتلا تاموكحلا دضو « ةيناث

 . نيدح اذ احالس عقاولا يف تناك ةيلهالا ةفاحصلا نأ ريغ . ىمالا

 + ةيحاتلا هذه نم هعضراو تاهل هذه دض ليععتا نع تعفاد دقف

 ةيحان نم هتجرحاو ليععسا ة ساس دقنل هسفن تقولا ىف تربناو

 نيو هنن ليعمسا طخشاو# هكا "ةكلو لا نرحلا ماقد

 ناطلسلل تادعاسملا ميدقل يف هتبغر مدعو 4 برحلا هذه ىلع هسفن

 هذه نع ثدحتت اهخيرات يف ةعلوال ةيرصملا ةفاحصلا هكرتو كاذن

 نا كلذ ىنعمو . لبق نم اههب اهل ديعال ةقالطو ةيرحب برحلا

 روهظب تاجع يتلا فورظلا نم كي ل ناو برحلا هذه بوشن

 اهون ىلع تدءاس ىتلا فورظلا نم ناك هنا الا « ةياهالا ةفاحصلا

 : انزل :تارتس ةقلرتلا

 ةيسورلا برحلا بوشن لبق ترهظةيلهالا فحصلا نا كلذ . دعب ايف

 يف اهنء انثدحت ىلا ةيركحفلا ةكر حلا وأ ريونتلا ةك رح نا -5

 نم ناكو٠. اهراغ تجعناو اهلكا تتأ نق تناك ةيضاملا لوصفلا

 1 يرصملا ماعلا انااا ماس ام رصم يف أدب نا كلذ ةجيتن

 ةريثك روما يف ثدحتي ذخا يرصملا ماعلا يأرلا اذه نا

 بنمو ةنذألا اي قع نويدلاو ليعمسا دادبتسا : اهنم

 عازتلا اهنمو . نويدلا هذل ةيمتح ةجيتن ناك يذلا ينجالا لخدتلا

 ا



 -ةي سورا برحلا مايق اهنتمو .٠ يللاعلا بابلاو ويدخلا نيب ناك يذلا

 سمحتي قيرف : نيقيرفىلا كاذ ذإ يرضملا يأرلاماسقناو « ةيكرتلا

 ةيرصملا فحصلا تمسقناو امك . سورلل سقف لاو كارالل

 لاطإاب تالا نبت أي( نيقيرف ىلا كلذل اعبت هيلهالا
 .باجعالا رهظي قيرفو . قحسا بيدال رصمةديرج تلعف امك كرتلا

 ٠ ديسلا دبع ليئاخيم اهبحاصل نطولا ةديرج تاعف امك سورلالاطباب

 رصم يف ةياهالا ةفاحصلا روهظ ىلا تدأ يعتلا بابسالا نمو

 ا كا

 .نع هانلق امو : هاك قف يفاغفالا نيدلا لاج ديسلا ع

 يذلانيدلا لاج ديسلا روهظ نع هلوقنام وه ةيكرتلا ةيسورلا نرحلا

 ١20/١ < 14175 ٠ يمأع نيب رصم يف شاع

 ةضبنلا بابسا يف مهتكراشمو رصم يلا نييروسلا ةرجه

 ةيركفلا 5 نع مالكلا يف 1 يذلا وحنلا ىلع ةيرصملا

 صخنو .ةيمسرلا ةفاحصلا دعب ةيلهالا ةفاحصلا ابيف تشاع ىتلا

 -: يلي اوف ةزجوم ةملكب نيرخالا نيبسلا نيذه

 قناتنا معي رلا لامس ريسلا

 تس اهن ىضقو اخ رصم يف يناغفالا نيدذلا لاج ديسلا ٌرهظ

 ةدلاترظنو © ةكاربو ًاريخ اهلك تناك (1/155071) نم تاون

 0000 10 : ع
 -تءاس دق كاذ ذإ رصم تا 9 هر رجلا لوف هنا ىلع دموي رصم

 كلوذلا لخدتن دالبلا ةلكفرو « ليعمسا نويد بءسب ةيلاملا اهلاوحا



 ةلودلالاوما ىلع ( ةيئانثلا ةبقارملا ) ماظن اهيف تأشنا يتلا ةيبنجالا"

 حبصا هبو ( ةطلعخلا تارازولا ) ماظن دالبلا يف تأشنا مث ..ةيرصملا

 . يسنرف رخالاو يزيلجنا اهدجا نايبدجا ناريزو ةرازولا يف

 لاما ءوس ةصرف زهتناو رضم ىلا يناغفالا طبه فورظلا هذه يف

 يف يهو ةفسلفلاو قطنملا رهاظلا يف اهعوضوم سورد ءاقلإب ماقف اهب

 نا دعب نيماسملا ةلاح نع ةصاخلا هتركنفل حرش نطابلا وأ ةقيقملا

 يناغفالا نيدلا لاج ديسلا ناكو .٠ يبروالا راعتسالل ةسنرف اودبصا

 ناكو . فحصلا يف ةباتكلا 013 ىهه ىرخا ةقيرط كلذل كلسي

 بيداو . لولغزدعسو «هديعدم 2 نوريثك كاذ ذإ هذيمالت نم

 يليئارسا لجر وهو ع ونص نب بوقعيو « ميدنلا هللا دبءو « قحسا»
 . رصم يف ةرخاسلا ةفاحصلا ءاول لم

 رصم يف حالصالا ءاول يناغفالا نيدلا لاج ديسلا لم اذكهو

 ىتاو . ةيفاقث ىرخالاو < ةيسايساهادحا . نيتبعش وذ حالصا وهو

 . امهنم ةدحاو ةبعشب مهنم لك لقتساف هدعب نم هذيمالت

 نييرصملا نم ريثك ىلا رصم يف هماقم ءانثا يف يناغفالا ىحواو

 . اهنم يتلا فحصلا ءاشناب نييروسلا و»

 . يروس وهو « ٌقحسا بيدأ ديسلا اهبحاصل رصم ةفيدص ١-

 . شاقنلا ميلسو قحسا بيدأ اهبحاصل ةراجعلا ةفيحص -؟

 . ع ونص نب بوقعيل « ةراظن يلا ةديرج

 اهرادصا ىلوت يتلا ةفيحصلا يهو « ىقثولا ةورعلا ةفيحص -:
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 آاناك نيح هدبع دمخ خيشلا عم كارتشالاب نيدلا لاج ديسلا هسفنب

 ٠ سراي يف اعم نييفنم

 رصم ىف هلو ند وسلا

 ةيبسأ ةيرحب اهيف اوعتمتيل رص ىلا نينرؤسلانم نوريثكلا رف

 بعشلاوةموكحملا راظنا تفل فحصو ينفويبدا طاشنياهيف اوموقيلو

 انا رصم يف ةيلهالا ةفاخضلا نا أطخ نوريثكلا دقتعا ىتح يرصملا

 دقف . كلذ ريغ ةقيقملاو . مهدحو نييروسلا كئلوا لضفب تأشن

 يداو ةفيحصب ةيرصم ةبادب رصم يف ةيلهالا ةفاحصلا هذه 0

 هللادبع همسا يرضم اهريرحتبءوقن ناكو 1810 ماعتربظ ىتلالينلا

 يح وو ليعمسا لام ىلع انلق 6 اهرادصا يف دمتي ناكو . دوعسلا وبا

 هءناشملاةةلقعت اع اك طرد :ةلدعإ فحل اهتلت مث < ليعمسا

 .لالج ناّثعو يحليؤملا مهاربا اهيبحاصل راكفالاةهزن ةفيحص ١-

 هللادبع لجن وهو يبنا دم اهبحاضل راكفالا ةضور ةفيحص -؟

 . لينلا يداو ةديرج بحاص دوعسلا يبا

 ةسفانُم'ةيمتمرلا فحِضصلا"نفانتةيلهالا تفحضلاتقفظ اذدكتهَو

 يرصملا دوجولا نم لوزت ةيمسرلا فحصلا هذه تأدب ىعح وق

 ,يه ةدحاو ةفيحص ريغ نمزلا ىلع اهنم ّقبي لو . ىرخا دعب ةدحاو

 . مويلا ىلا ةدوجوم تلاز ام يلا ( ةيرصملا عئاقولا ) ةفيحص

 .هفحضلا نم ذبشن ل ةأشنلا رود ناف :يتش نم نكي امو

500 



 . اه ناتفيحص اهمها ادج ليلق ددع ريغ ةيلهالا1

 علا اما هللادبعل « لينلا يداو ةفيحص ١-

 .لالج ناهثعو يحليوملا ٍيهاربا نيبيدالل راكفالاةهزب ةفيحص ١- اذ ا نيسدالل راكفالاةهز ةف

 لبثلا ىداو زهيك#

 رصم ىف ىنجالا لخدتتلا ةيراحم يف هل ناك ليعمسا نا انلق

 مت يذلا باونلا ىروش ساجم قيرط اهو « اممل كلاث ال ناقيرط

 ةيمسرلا هبش ةيلهالا فحصلا قيرطو « داليما 1877 ماع هسيسات

 . ةيداليم 1451 ةنس تييتات ىقلا لبلا يداو ةفيحص اهنمو-

 0 ا ىلا بعز نوعي يررعم لوو لل, ليعمسا ىضاوإ كللذن

 نسلالا ةسردم يف جرخت دق لجرلا اذه ناكو « ةديرجلا هذه ءاشناب

 اسيئر ةرمث ابمهجر خت دعب نيعو . يواطهطلا عفار هعاذر هذاتسا دي ىلع

 هسفن تقولا يف ناكو . اضنا ليعمسا دهع يف ءيثنا يذلا ةججرتلا رقل

 ةسردم يف ةجرتلاة دال ًاذاتسا و مولعلا رادةسردمب خيراتلا ةدامل ًاذاعسا

 .نشلالا

 نم ةقيقد ةروص تناك لينلايداو ةفيحص نا فرعن نا مهللاو

 ةديرج )ةراتعفلا هده اهناونتع تحت ا دقو . ةيرصملا علاقولا

 . ( ةيعوبسا ةيسايس ةيبدا ةيماع

 .. يلي م تناكف ةفيحصلا داوم اماو

 .عوبسالا رابخا وأ « ةيلخادلا ثداوحلا ١

 كذا د



 ةلوقنم.ساج ا اذه رابخاو < يرصملا باونلا ىروش سلجم ؟

 ٠ ةيرصملا عئاقولا ةفيحص نع صنلاب

 ٠ يمالسالا ملاعلا يف ردصت يتلا ةديدملا فحصلا تانالعا #

 نع تانالعالا ةحفص نع ةرابع يهو « لينلا يداو تاقيرو -5

 6-1 - هلا 5 3 2 30 هع 2 0 .- ١

 ن5 هحفصلا هده يفو . ةديفم تاروشنماو ةديدخلا تاعوبطملا

 هاا .٠ || 5 |- .٠
 : كلذ وحنو مهتافلؤمو يقل ع بدالاو معلا لاحر ضحب نلعل

 ناكو . ةيدقلا ةيخيراتلاو ةيبدالا بتكلا نم لوصف ضعب ه 3

 ٠ ( ةطوطب نا ةلحر ) ناك وه ةديرخا ةتع تتلعا لاخلا لوأ

 - ةعاارالا دام

 ءالفدلا :هزن :فيكص

 ٠ 1855 ماع تردص .لالج نامثعو ىحليوملا ميهاربا اييبحاصل

 سما اهاثا مث < طققف نيددع ريغ لاق اف - اهنم ردصي ملةنا رهاظلاو

 ةديرملا هذه هلعفت تأدب امل ةجيتن ءاغلالا اذه ناكو تيغلاف ءاغلالا

 نإ اك دخل[ نف نإةمركمللا تاو ةمركشلا يلا و

 هؤواقتا بعصي ًارطخحبصتو اهرما لحفتس ال ىتح اهئاغلا ىلا ردابت

 .دعب اميف

 ةفاحصلا داليم تدهش ىتلا ةيخيراتلا ةرتفلا تزية دقف ( دعبو )

 تحارتسا دق دالبلا تناكو . يسن يسايس ءودهب رصم يف ةيلهألا

 ةروثلا تناكو . ءييثلا ضعب ةيسايسلا اهتالكشم نم هئانثأ يف
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 [ يي تت الو دوك 0و تالا ثلا تدخلا ده ةيارعلا

 لكخأ 0000 ] بابشلا رودوشهو « اميرات يف اديدج

 قالا لصفلا الرف ماو لو 015

-- 



 سوال نلبعتلا

 1 ا
 ا لمأ عىع عافلكلا 2

 امم _ 11

 اهقوفتو ةيلهالا فحصلا روهظل تدهم ىتلا رومالا نم نأب انلق

 اه نيل ظع نيرعا ةييسرلا ةفاح لا لغ

 يف هؤاضقو ةأجف رصم يف ينانفالا نيدلا لاج ديسلا روهظ ١-
 . 141١-1415 نيب ام تاونس تس رصم

 ١ مأع هكا ةيسورلا برملا بوشلو مم٠

 نيذللا نيريبكلا نيثدملا نيذه يف لوقلا ةداعا ىلا ةجاحب انسلو

 ةيرصملا ةفاحصلا تنش كلذا . يرصملا ماعلا يأرلا نيوكتت ىلع اناعا

 ت8



 نا ةأشنلا رود تزواج ىتت> ع .ءرتتو ومنت تدخاو « قوطلا نع

 نم ريفولا ددعلا نم هاندجو ام كلذ لئالد نم تك بابشلا رود

 لع د يتلا ةريصقلا ةرتفلا كلت يف تربظ يبف . ةياهالا فحصلا

 نم ناك م .٠ امه؟ - ١م/» يماع نيب دنت يتلاو « تاوئس عبس

 ةيرمحلا نم ريبكلا طسقلا كلذ اضيا ةيرصملا ةفاحصلا بابش لئالد

 ىتلا ةيلهالا فحصلا نمو . رودلا كلذ ين فحصلا اهب تعنتتمت ىتلا

 :١ لب ام كاذ ذا تردص

 ماله مارهالا ١

 14ا/ا/ نطولا ١

 امالا/ ممم

 امالا/ ةراجعلا 4

 ايلف هراظن وبا ه

 فحصلا كلذد انيأر ةمدقتملا ةيلهالا فوصلا بناج لاق

 : ةيلاتلإ

 ل 3

 114 ةاتفلا رصم

 ايده ةرهاقلا رصم 4

 1/4/4 ناهربلا ف

 امم فئاطلا_٠

 تك



 1841 ديقفملا كاز

 امم كيئكلا و ككل

 "ماك اه رود تا ىتلاةير رصم ا عّلاقو ولا ةديرج كلذ لك ىلا فاضي

 تتعاع اق: ةأشنلا روط ف 3 اهرود تذا١(<تابقلا روط ىف و

 نيح 1881١6188٠ ى ماع نيب ةرتفلا ىف يف اهروصعىهزأ ةفيحصلا هذه

 اثيدح اماظإ اهل عضو نأ دعب ةنلبعادجم خيشلا اهريرحت ىلوتي ناك

 « اهدحو ةيبرعلا ةغللاب ردصت اهلعجو « ةرادالاو ريرحتلا ثيح نم

 .ةيلهالا فحصلا ن رع < يمسرل ١ عباطلا نع اهب دعتتاو

 ةيفسلفلاو ةيعاتجالا تال اقملاب كاذ دة ةيرمصملا عئاقولا تردرو

 ناكو . حالصالا ةكرح يف ةيوق هك 17 0 ةينيدلاو

 . يل فالا ذيمالت نم ةبخن علاقو ولا ريرحت يف هدبع دم خيشلا نواع

 يوابلحلا ميهاربا و « لولغز دعسو « ناماس يركلادبع خيشلا مهنمو
 .٠ مهريغو

 حفلا ركأ دع ةريصت ةفقز ققن نإ كلذ دعيانلع

 0: ةفاكفتملا

 مما رق دلا

 و دو ناينانبل نالجر اهسيسأتب ماق

 ةينجالا تايلاملا مقل ثيح ةزدكسالا 5 ةنيدع ةيعوبسا مارهالا

 ردصت تذخاو ةرهاقلا ىلا تلقتنا مث . ةيراجتلا ةك رحلا جورتو

 يحاص ىلع تطرتشا دق ةيجراخلا ةراظن تناك و . كلذك ةيعوبسا

 تع



 تماق ىتتح كلذ العفو . ةس ةساسلا يف اضوخي الا مارهالا

 0 فحمصلا نم اهريغك مارهالا تلخدتف « ةيكرتلا ةيسورلا

 ةيرصملا دالبلا تحبصاو برحلا تهتناو ؛!ةنفايشلا ناوشا هلا ف

 دالبلاو ايك رت نيب حلصلا تاثداح يف ةيسايسلا تامواسمال اعرض

 ىلا ةيرصملا ةفاحصلا تعفد يللا عفاودلا نم كلذ ناكتف# ةيبروالا

 رسصم عضو ) هب ينعأ و ةئدشللا لك اهيلع ديدج ع وضوم ضوخ

 صرفلا تعستا اي « ةفاحصلال اجم عسلا ت تقولا كلذ نمو ٠ ( يلودلا

 ةياهالا ةفاحصلا ىلع كلذ داعو < يرصملا ما ءلا يأ |

 دادزيو رصم ءامس امل رهفكت مويغ يرصملا قفالا ىف رو

 « ليعمسا دهع رخاوا يف رومالا برطضتو « اهي تناجالا لغدت

 « كلذ لك نع فحصلا ربعتو « ةلاحلا هذه ىلع ماعلا طخسلا دنشيو
 ١ ثا ها

 ١ /ما/ة م ماع ش رم رعل ا نع ليعمسا لزعل م6 .٠ ةيرحلا نم اهبيصن دادزيو

 2 6 1 5 6 ىن يصح حرف ةنر كلازل" ماو العلا 1 قيفو ةتبا كوشتو

 ناعرسن مث « قيفوت لايةتسا فحضلا نسحتو « ةيفحصلا ٌراودلا

 هعوضخو < بناجالا ماما ديد.-لا يلاولا اذه فعض 4-١ نيبت ام

 درطب هيلع ا! وراثشا نيح ةصاخو تناحالا ءال ؤه ةروشا امان اعوضخ

 مارهالا فكوم 0 52 اسلرف ل رصو» نم يلاةفالا ندلا لاج 0 : 0 ل ا

 و ةنوآلا كلت ىف

 م ودحلا كح ةنخ راعملا ُكياَح تانعاو ةكفرأملا مارهالا 0-0 1 ان | 2 - ' 5

 ب يتادع

 هدي

5 



 ميركملا كرطخات ([يرذ داب لإةفت تقرلا يف تفقو اهنكلو
 عب

 ناونعب ىرخا ةديرج رادصا ىلا اهابحاص رطضاو < ا_قالغا ىلا

 3 0 كا ةرخالا قالاغاب ةم 5 ا 2 1-3 مأ هالا ىدص )

 ٠ ةيسأرفلا ةيلصنقلا يعاسم لضفب كلذو ىلوالا نع جارفالاب تحعم

 ١ ا 1 .: 5 5 - :
 روطلا يف وأ ) بابشلا رود يف مارهالا ةايح نا ( ةصالخلاو )

1 1 0 1 

 لجا نم مقل ةايح تناك ( ليوطلا اه ,ع راوطا نم لوالا

 ىطولا

 رصم طابقا نم لجر اهررحي ةيعوبسا ةيسايس ةديرج يهو

 اهداف رك طولا هذن كلا ك] الفاو نشا لع لئئاخ مدرع
 . هديع وص اقول

 بناج تدخاو ةهيذ رتلا ةيسورأابرحلا نع ثيدحلا ىف فحصلا ن

 فالخ ىف كاذ ذا ةيرصملا ةموكحلا ا تناك . كارتالا 0-000
 و رو 5 55 7 1

 ٠ كلذ 0 نم فحصلا هرسلل مع ّى ذاغعت اهاعج يف علا ناطلسلا 0

 صا كلذك ةفيحصلا اهبيف تضاخ ىلا ةيسايسلا رومالا ن

 خيراتلا يف تفرع دقو . اشاب رابون ةسايرب ةيرصم ةرازو 1 0
 3 . 5 . ١ - ا .

 يزياجنا اهدحا نييدجا نيريزو ىلع اهلاتشال ةطلعلا ةرازولا مسأي
 لابقعسا 2 اهنا نطولا هفيحص تاكدس نم ناك قاف ف رخالاو 1 36 1 --(. 000 0 2

 بيخ مث ..اههمودقب تلءاقتو عالاب لوا نيزيزولا نيذه

 . كلذ دعي اباما

 ا ال نع ليش وطول ةنجس اني
 تدك



 .سلجم لخاد يف نييرصملا باونلا نع عفادتو نييبنجالا نيريزولا

 يف غلبتو ةطلتخلا ةرازولا ىلع مهموجه يف مهديؤتو باونلا ىروش

 . ًاديعب ًاوأش لاحلا اذه

 رم

 لاجج هذاعسا نم يحوب ٌقحسا بيدا وه يروس باش اهردصا

 . شاقنلا ملس هقيدص اهريرحت يف هكراشب ناكو . يناغفالا نيدلا

 تناكو . ةيردنكسالا ىلا ةديرجا رقم لقن مث . ةرهاقلااهرقم ناكو

 ةريثك روما يف كلذو ةموكحلا دقن يف ةريبك ةأرج ةديرجلا هذه

 2ك هد لإ كناسالا لع جب رصملا ةموكمل ا دانعا

 2 زوحجيال ةيروا 4 هناي ) كلذ قحسا بيدا فصو

 وحبصاو « انئابإ مدي تلبج يِ ١١ ضرالا انوعزان موقلا نال اهيلع

 + ادا ىق يف ءاسعا

 تر افينع ال اضن يرصملا نطولا نع ربصم ةديرج تلضانو

 نع ةديرملا تعفاد ام . ةرم نم رثكا ليطعتلاو ءاذيالل هلجا نم

 كرتشاو . نييدجالا نيريزولا ىلع ابرح تناكو باونلا ىروش سلجم

 اباورسشنو « هدبغ دمو ينانذفالا نم لك ةفيحصلا هذه ريرحت يف

 . ةيرأا لجا نمدحافك و ينانفالا ح ور نع تربع ةيسايس تال اقم

 و41007 ماع رخاوا يف شاقنلا ٍيلسو قحسا بيدا ناقيدصلا ردصا مث

 -: ىهو ةيناثلا امهتفيحص ةيردنكسالا ةنيدمب

 اي وي



 َمراولا

 نانفالا اف ادصو لوألا رش رجالا نه تراث ذك

 2 لظتلابااهتددبف ةموكلللا ١ اهن'تقاضو ٠ عدنلا للادكغ هذلماتو

 يتفيحص يف يرصملا بعشلل ح رشي قحسا بيدا ناك و . ايئاهن اهعقلغا

 يفاعم هل حرشيو « موكحلا قوقحو كاحلا قوقح ةراجتلاو رصم

 ايمي قع اجنر هزني يع ديل قو و ةحطبملا او نطولا

 نهذلا ىلع ةبيرغ ءايشأ هذه لكو . ةيبروالا دالبلا يف ةفورعم يه ام

 داما نرسل عوسسلا تيت را كا و كال درا
 . ةريخآلا اهضوخت ىت تلا تاعوضوملا يف يف تضاخو ةيدروالا فحصلا

 ماظن وبأ

 لاج ديسلاذيمالت نم وهو 414007 ماعع ونص نببوقعي اهردصا

 فكفو « رصم يف ةيلزحلا ةفاحصلا ماما وه ع ونص نباو يناغفالا نيدلا

 يف ةيرصملا ةايحلا عاضوا نم رخس 5 ليعمسا نمةيرخسلا ىلءهسفن

 : رطو ةهج نم ةفاحصلا قيرط : اه نيقيرط كلذل كلسو « همايا

 ردصا ام لادا ناكاو . ايظعاحاجن ا امهيف حجنو . ةيناث ةبج نم حا ل

 ا|هيف روص . ( ةراظن وبا ) اهمسا ةفيحص ةيلزهلا فحصلا نم
 نف ىلع كلذ يف ًادمتعم ليعمسا مايا يف سانلا هيناعي يذلا زظلا

 ؛ ةصاخلا اهبازعسو ةماعلا اهب ا ةيماعلا ةغللاب تارقاكا

 مجاهي ع ونص نبا ذخا اك

 ليعمسا ويدخلا همججابم نع اضف ةموكحملا يف بناجالا نيفظوملاو

 ارزولاو ءارمالا 0 وده ةتتفيحص 2
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 نم ةفئاط ردصا كانهو

 . ( ةراظأ وا ) هعفيحص ل ىلع جوع | ةقيقملا يف يه ةيلزهلا فصلا

 #: لاثملا ا ىلع ءاهسالا هذه نم

 دا ١

 ءلا_"

 نم حفاكت تناك اهنا اهيلا نرمثا ىتلا كمحصلا هدهد ريس نه ىرن

 يفنلل كلذ 0 نم نوصرعتت) وا |  يباحصا ناو ٠ ةيرخلا لجا

 ال ةضرع فحصلا هذه تناك م بيذعتلاو

 نييفحصل هلا ءاذيإ وفدحصلا ليطعل نم ةيتافمسا ام نا

 ةر رتفلا كلت ةعيبط عم ىثشمتي 1-5 ةيذج الا در البلا كا ًانايحأ مهيفنو

 يف لثت يتلا ةرتفلا يهو ٠ هي 1 نه حافكلا ةرتف | اهنا انلق يتلا

 ةيرطلا نم ردقب,تمعنل بابشلا رود يف ةيلهالا ةفاحصلا نا انلق

 ةودضا كعناالا ردقلا اذهب معنت مل امرو كلذ لبق اهخيرات يف هب معنت مل 2 . د َّى نا 5
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 وتس قررا ةرر لإ هنع تينحت يذلا نوهتللا وهو 1558 ةنساروعسذ
 م2

 ات

 نادي رئثو فح صلا هذه صضعب نع انثدحت دقو

 8 كالا اهضعب نع

 هى رسلا ٌةآرم

 تيسلا يموب ةره اقلاب ردصل ةيبدا ةيماع ةيسايس ةدبرج يي و

 قروحنغ ماس ةهمسا روس لجراهبحاصو ع هدأ اك نمءاعبرالا 0
 5 ٍِ : مصورا ولا رز 1 ر

35 3 . 1 : 
 نيدلا"كاج ديلا ديمالت نم يريضصم لجرل اهريرحت رما كرت دقو

 ىف دالبلا مع ىلا اداحتفلا فصو قف ردوخي قحصلا اذه ذخا

 اذه نا يلا ىهتناو هيابسا ثحب يف ضوخي ذخا م« تقولا كلذ

 وحن مهتابجاوب مباهج ىلاو كلاملا تيبلا ءارما ىلا عجر اما داسفلا

 ان نوفرعن ال مهف مهلاوحا لالعخاو مهريبدت ءوس ىلاو مهنطو

 الو انأر نوعمسي الو مارتحاب هوحن نورعش انوناق الو هل نوعضخ#

 اوماثو مراحملا اوكهتناو دودحلا اودعت مينا لد احصن نوابق 1

 |[ تكسر ]رس ورا وعر ربط ليلا ا وداخل سا خإلا 1

 نادلولاو روحلا اونتقاونيتاسلا اوسرغوروصقلا اوداشو اوكعهو

 بحجعلا فراطم اوبحسو براشملا يف اوننفتو ل اكأألا ق فراوتخاتل

 َُك ِ كلذ ا ف]اناو



 َمرَاَعلا ريصم

 لولا تاذ ةيرسمملا ةرازولا قيفوت ويدخلا لاقا 188٠ ماع يف

 ضاير ىلا ةديدجلا ةرازولا دنساو « فيرسش ةرازو يهو ةينطولا

 يكحلا ىلا ةدوعلا هانعمكاذ ذا ةرازولل اشاب ضاير لوبق ناكو « اشاب
 « ينطولا بزحلا مسايةيرس ةيعج تفلا كلذلجأ نمو «يدادبتسالا

 ثيح سراب يلا هعقفن ىلعّوحسا بيدا لاسرا يف بزحلا اذه ركفو
 « انركذ اك يفاغفالا نيدلالاج اهيلا هقبس دقناكو ةيرحلا نطومب ذال

 اسئرفىلا رفاسف قحسا بيدا دئارج ءاغلاب رها يذلا وه ضاير ناكو

 يفو . ضارر ىلع هبضغ ماج بص كانهو « هردص يف مدتحي ظيغلاو

 وحن اهعبتيس ىتلا ةطخلا فصي قحسا بيدا بتك ةرهاقلا ري_هم

 لاق ةيرصلا ةهوكجلا

 نع ايفاجتم حيرصتللا بناج امزتام رومالا قئاقح فشك أس )
 لهأ ضئاقن نيبأو « دقنلا يوذ ءارآ ولجاو « حيماتلاو ضيرعتلا

 احالطصا مهيمسن نيذلا صوصللا بياعم حضوأو « د_ةعلاو لملا

 ( ةمالا ءانما) اهو مهوعدن نيذلا ماكحلا بلاثمو ( رمالا يلوا )

 كلذ نم يدصقو . ( ماظنلا ةالو ) البج مهيقلن نيذلا ةماظلا دسافمو

 عقرأو « يبرعلا مدلا ةلاضف جيهأو < ةيقرسشلا ةيمحلا ةيقب 0

 ل 04 نيؤراعلا بولق ف 0 ىلا ىيدحا 6 نيجذاسلا نيعأ نع 3 ةانكعلا

 عادا ا تريلا ناو امان ايوان شم احس مهل نأ ئمتوق

 .ليبس ف لق نف . مة وةح بنج ف سافنلاو نفقا اورغصتسياو
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 هلها نود لتق نمو < ديبش وهف همد نود لتق نمو « ديهش وهف هلام
 . ( ديعس وهف كلل وا دعب شاء نمو . ديهش وهف

 ,ناه رملا

 .لك هديزتو يررحتلا رايتلا يمنت ةينطولا فحصلا ترمتسا
 كلمت ام لكب رايعلا اذهمواقت ةموك + | تضمو . ةوق ىلع ةوق موب

 ةشلع ول كسلا ذه نم | كل  كفلعإ و تاطلس و كاك لم

 لطخشلا لّوحت مث .ةيرنلا"تانرشنلا ضع اهناكتم ثررظف:. ةيررخحتلا

 دمار ككل "لع اقسال شرا يف طابضلا اهب ماق ةيز ون ةكرح ىلا ماعلا

 126١ .٠ ةنس فيرش ةرازو يه ةيروتسد ةرازو تفلأتو ٠ ةيعجرلا

 ناكو ةينطولا هفحص يررحتلا رايعلل ناك تقولا كلذ يف

 يكلملا رصقلا ىأرو . ةيزيلجنالا وةيسذرفلا مهفحص رصم يف بناجالل

 هنع عفادت ةيلهأ ةفيحص رخالا وه هل نوكت نا يغبني هنا كلذك

 ةنيدع ( ناهربلا ) ةفيحص رصقلا ردصأ كلذل . ةينطولافحصلا دض

 ٠ هللا حتف هزم خيشلا ىلا اهريرحت 0-2 ةيردنكسالا

 كلذ يف دمتتعن ناكو . اًيوق ًاءافد ش ٌثرعلا نع عفادي لج رلا اذه ذخأف

 وعدت يف ىتلا ة هيذأ آرقلا تايآلاب أ اد هتالاقم وشحدو . ةيئودلا 3 ةعزتل ا ىلع

 رمالا ل يلو ىلء جورخلا ناب كلذ رسفو . رمالا يلوا ةعاط ىلا

 ةدردتلاو ىككلا نفاع

 0 خيرات نم ةقلقلا ةرتفلا كلت يف تلواح دقف فيرب: ةموكح امأ
 تيطقوو ١ ءانتسونا نودب اهاك فحصلا فرطتال ادح عضل نأ ةهالا
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 ريفون ىف ردصر مور ف تاع وبطمال كاناقكاوا كلذ

 فيرش ةرازو بناج نم ةيفسعتلات اءارجالا هذه لك نا | ريغ . احا

 -ولا تارايعلا ىف رثؤت مل ةينطولا

 ةروثلا بوشن كلذ ةجيتن نم ناكو . ةوق

 نيفحصلا نا وهو هل ,فس وبان, ثدح ةجرملا ,ةنوالا كلت ىف

 ةاراجعمهومهتاو نييروسلانييفحصلا مهنا وخابن ةظلارا وءلس | ني قلل

 رداغ كلذ لجا نم .هعم ةعلاضلا ةيراعتسالا لودلا ضعبو ويدخلا

 ءالقعلا لواح_اًنيعو . تقولا كلذ ىف نعم نييرزوسلا نم قوريثكا

 ىلع مهطخس نم اوففخيو نييرصملا عور نهاو دهب نا ةمالا يف

 عاقدلا يف نسملا ءالبلانم نويروسلا البا قرات و نييروسلا
 رعي رودصلا نايلغو ةروثلا تاقوا يف ؤذ هنا ريغ . ةيموقلا ىنامالا نع

 ملا ناتيطاألا نم ءيش ىلا مه كل نك راوغلا ىلع

 . نيزجانتلا نيقيرفلا نيب اهتسايس يف بذيذتت يتلا فحصلا

 نع نالا ثدحتنل ةروثلا فحص نع اتقؤم ثيدحلا عدنو

 ةيرصملا ةخاحصلا بابش لكك 0 مبدنلا فحعص مها نم ةفيدص

 : ةفيحص يمهو

4 . 77 
 تم سلاو تنل

 نم رسع سداسلا يف اهدادعا نم لوزلا تالعلا مدنلا ردصا دقو

 ىحصفلا ةيبرعلاب دم اا يعم ادا ناد هنو ف

 هللا ىف ب تالاكا ٠ ءاوسلا ىل لع ةماعلا و ةصاخلا اهأ رقيل « ةيماعلاو
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 ىلا مسقني ناك اهيف ميدنلا لاقم نا وبف مسالا اذهب ةفيحصلا هذه

 .: نيمسق

 2-2 تاكا 5

 . ةيعاتجالا هيويع نم

 0 00 - اهينأنو نات | 2 ل ل

 . هيويع نم بيعلا اذه ىلع

 ةجاحب يعاتجالا حالصالا قرط نم ةقيرطلا هذه نا كشالو
 ثيحب ئحصلا ميدنلا يف نأ ةدوبهلا ناثاهت رفوت دقو راهب موةعارب ؛ ىلا

 عزانم داب رشع عس اعلا نرقلا د هنأ ىلع 0 ف هيلا رظن
0 

 ىلع ةفيحصلا ةده ف ةيم اعلاب تتك ىتلاتال اقملا تناوع نمو

 ملا عل و تي كلان ع نم ده )ناوتعو:(ناندلا ملط كفه زا ءينانوتع لاما ليم
 . خلا .. ( هللا ىلع لكتاو . 00 7

 ليس ىلع ىحصفلا ةغللاب ةفيحصلا ذب حر ىلا ديل ) / اقملا نمو

 وهو ( يجنرفالاب باصم ىلع يط سلجم ) :ناونعب لاقماضيا لاثملا

5 -0 
 ل ١١ نويدلا ةلأسم يهو ٠ كاذ ذل نوبرصملا اهيف ركفيناك يتلا ةيرصملا

| 
 الا ةياهن يف يبننجالا لخدتلا عقو اهيسسلو ؟« ليععتا اهيف طرت

 يرمهزلا ءاد ( يجنرفالا ( لففلب ىنعل نك <بكتتلاث نإ ريغ

 نعاءادلا اذهن تكي «دتلا ناكو . ةفورعملا ةثاخلا ءاؤذالا نموهو

1 

 ةلكشملا ممص يف هب لخدو مدقت مك ىحصفلا ةيبرعلاب ةنككا لاق ظ

 وقو نعو « ليعمسا فارسال ةجيتن دالبلا باصا يذلا تارخلا 1

 ا



 . كلذ ريغو ةيئانثلا ةباقرلا ضرفو ينجالا لخدتلل ةسيرف دالبلا#

 مهو ةمآلا يف ءالقعلا نع ( يط سلجم ) ظفلب ميدنلا ربعو
 . اهب لح يذلا بارما نم دالبلا ذاقنا ىلع نورداقلا مهدحو

 لاقملا يف اهروصف رصم نع ( باصملا ) ظفلب ميدنلا 0
 فيطل ةروصلا ل ايجباصعأالا يوق مجلا حيحص نأك ىت و ةروصب
 نطظلا نسخ ايععسا وه ) هل بحاصب ىتقفل «فلا اذه لتبا مث. هلا
 كالملا ىلا هب ىدوأ اذههبحاص ن قر ةنمن ةلمزم صل كداقت

 نم نييبروالا نم ءوسلا ةرسامس نم هارتشاف ٠ قاوسالا يف هعابو
 دقفف ةراعدلا رود يف هي اوسمفناو تاوهشلا نطاوم يف هب اوقلزأا
 ةيرخ يف هب اوقلاو «هنم اسوؤيم حبصاو ضرملا همزال و هتحص
 هئاود اهلا زكياو ها اوغرعتد ةرغ نيح ىلع هموق هب سمو. ةرذق

 هيلا داعاو « هل_صافم يف ءادلا ن ا ول
 ةيزمر ةقيرطب ميدنلا 1 يذلا لاقملا ةصالخ هذه . ةحصلا ن

 . ةرتفلا كلت يف دالبلا اهيلا تهتنا يينلا ةّئسلا ةاالا نع هب ربعو

 ١مءا-١./5 ةنس نيبام ةريصقلاة رتفلا ىلا خيراتلارظني اذكهو
 . ةيرصملا ةفاحصلا ةايح يف بابشلا رود لثت اهنا ىلع

 ةيرح ) داليم اهيلا ريشن يتلا ةرتفلا هذه كديع دنإ ىلطلاو
 ةفاحصلا تفرع - ةرتفلا هذه يف يا - اهيفو .رصم يف ( ةفاحصلا

 02 كا روق هاد اتم تاو 1 فتاطو اكدر تاما
 لكيف لضفلا عجري اهريغ لبق اهدحو ةرتفلا هذه ىلاو . ماعلا يأرلا»

 تءال8-
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 اهئانثأ يفو . جضنلا دح يرصملا يعشلان ايكلا غلب اهئانثأ ينف . كلذ

 ةفاحصلل ماد ولو . ومنلاتاجرد ىصقأ يلا يرصملا ماعلا ىأرلا لصو

 اهي قوفت ةجرد اهاوتسم يف تغلبل ةيرأا نم ظمحلا اذه ةيرصملا

 يف هلك ملاعلا ةعيلط نوكت نأ اهتردق يف ناكلو « ةيبروالا ةفاحصلا
 هدا د ا يناعم لك

 اهناو ةيبارعلا ةروثلا يفتلشف اهنا دالبلا ظح ءوس نم نكلو

 . ةيداليم 1١م١ ةنسيف يناطيربلا لالتحالاب تينم لشفلا اذه ببسب

 مث . ةيرحاا توص اهيف قددخاو « اهتلاح تلدبتو « اهتضهن تفقوتف

 ةدئار نوكت نأ نع يناطيربلا لالتحالا دض ريرملا حافكلا اهلغش
 اهثدحتسا يتلا روصلا عيمجبةيطا رقميدلا و ةيرحلا يفاعم يلا هلك ماعلا

 الث نر تملا نرقلا

 بل ند سك هيوسيت جرس سس

 مسمسسسشسشسلسسسس سس اااالسللا ا

 امو ١47 ص فاول ريصم ىف ةيف-حصلا ةلاقملا بدا نم يناثلا ءزجلا عمجار )١(
 هذهل اليلحتو تيكبتلاو تيكنتلا ةفيحص يف ميدنلا تالاقم ن.٠ جذامم دجت هيو . اهدعب
 . جذاملا

 تالق



 حافكلا تارث نم ةرمتناك ةيبارعلا ةروثلا نأ هيف كش

 نم نوير هع ك1 يتلا قرطلا نم اقيرط تناكو وأ ةيرملا

 عاضوالا عيمج ىلع يرصملا ماعلا يأرلا ةيرصملا ةفاحصلا تطغسا

 روهظ ةروثلا هذه بوشن ن مو .٠ ةبقملا كلت يف ةِيلاملاو ةيسايسلا

 .. لاكملا ليبسس ىلع اهنم يتلا ةيبعشلا تاكرحلا
 ىمس ايف تركف ةيردنكسالا ةنيدم ةعاج روهظ - الوا

 يموق كنب ءاشنا ىلا 14104 م ماع ٍِف تعدو « ىداصتقالا لالقعسالاب
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 داحتا ) ةعاجلا هذه ماو . بئاجالا دادبتسا نق دالبللا ذاقنال

 . ةيرددكسالا ظفاحم نظل رمع اهسسئرو ( ةيرضملا ةبنجشلا

 وأ ( ةينظؤلا ةيقملا ) متساب ىرخا ةيبغش ةئيهف روهظ - ايناث
 نم ناكو 3 اشان ضايرةزازو يف ىنعن امام ماع كلذُو ىنظولا نوما

 . عهريغو اشاب ناظلسو قطل رتغو اشاب فيرس ةيغملا هذه ءاضعا

 سلجم لخاد يف ةضزاعملا روهظل ىدص عقاولا يف ةئيملا هذه تتاكو

 ةُموكح هتدعا يلام ع ورشم ىِلَع سلِخلا جاجتحاو يرصملا تاونلا

 ٌنؤريثسملا ىأر كاذ ذاو . يدام سالفا ةلاح يف اهنا هب نلعتل ضاير

 ةماركو ناونلا ةمارك و ةءالا ةماركت اناهتما ع ؤرتثملا اذه يف

 يذلا سالفالا زاغ اهب نؤحمي ةيلام ةيوتست يف اوركفو : ةموكمملا

 يركتبلا ديشلارادب اوعمعَجا نا دعب كلذناكو : ةموكملاا هنعناعت
 اوبلاطو ضرفلا اذهل مُهعاتجا ةصرف اوزهتناو . فارشالا بيقث

 ارطراخأ < نار راك[ رز[ ف كل ثا ةطر ارو لاك

 . ٍباونلا سلجم ماما ةاوؤسم نوكت نا ةيموقلا ةرازولا هذه يف

 ماع ةيردنكسالا ةنيدمب ةيمالسالا ةيريخلا ةمحلا اثنا. اكلات

 ءاينتغا نم هئاؤدصاو ميدنلا هللا دبع دنَسلا يعاسم لضفب كلذؤ

 روخش5 كلذك ةيملا هذه ءاشنا ىلع ثعابلا ناكو . ةنيدملا ةذه
 تسسأتف . اهقفارمب ةراثئتسا ودالبلا يف ينجالاذوفنلا نايقطبةضاخلا
 « نامل, تاتبلاو نينبلا لت تلا ةرملا سراذملا حعقل ةحجلا هذه

 . ةنكقملا قرظلا لكب يبنجالا لخدتلا ةحفاكملو
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 دصاقملا ةيعجج » اهمسا ةرهاقلاب ةيبعش ةئيه روهظ - اعبار

 رومالاب لغتشت تناكو « هدبع دم خيشلا اهئاضعا نم ناك « ةيريخلا

 ةريثك روما يف اولوادتو ةيعملا هذه ءاضعأ عمججاو .. ةيساسلا

 اذهب ةرهاجما كلذو < اهنم ىمأ لك يف اماع ايأر مهسفنال انركاو

 عباسلا يف ةيعجلا هذهل عاتجا رخآآ ناكو « بسانملا تقولا يف يأرلا

 ع ورشم ىلع قيدصعلل كلذو 1885 ةنس - طابش - رياربف نم رشع

 يف ةغيلب ةبطخ هدبع دمحم بطخو . باوتلا سال ىساسالا نوناقلا

 ٠ عاتجالا اذه

 تناك ةمدقأملا تامجلا هذه لك نا ًاضلا لاقيةنا قملا نا ريغ

 كلذو تقول: كلذ لف 2 قءاشن ير طاقنل هيام ةجدن

 .. ناتيعجج لاثملا ليبس ىلع اهنم ةيرس تايعج لكش:ىلع

 طاسعلل مي رمسلا يعمم -ذ١

 مضنا ٠ 1451 ماع ترهظ . ررصم يف ةيرسلا تايعجا ىلوا يهو

 اوماق نيذلا طابضلا هوالمزو ةيبارعلا ةروثلا ميعز يلا رع دما اهيلا

 اهيف ةبلاطم ليعمسا ىلا ةضيرع ةيعمجلا هذه تمدقو ةروثلا هذبي

 لو . حالفلا لهاك نع بئارضلا فيفخت اهنم . ةيداصتقا تاحالصاب

 بلاطملا هذه ىلا بيجتسي نا كاذ ذا ليعمسا ىلع لبسلا نم نكي

 ٠ بئارضلا هذه يلاةسام ةجاحب ناكو هنويد يف اقراغ هيف ناك تقو يف

 ترهظو 9 ماع يف اهنيفت نع ةيرذلا ةطفلعا نها ةادلعا اريخاو

 ىفطصم يلا بوسنألا نطولانزألا ريغ وهو « ىنطولانزملا » مساب

 تيكا
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 ا

 مة أب ةحت يف ميعزلا اذه دب ىلع هواشنا مت يذلاو لماك

 ماَنْلا ريصم جيء '؟

 ةردكتإالا ةاك 6 تا يتلا ةيرسلا تايعمجلا نم يهو

 طابض ريغ نم ةمالا يف نوفقثنا نابشلا اهماوق ناكو . 18075 ماع

 ميلسو قحسا بيداو ميدنلا هللادبع اهئاضعا نم ناكو « شيلا

 . شاقنلا

 اهسفن نع تنلعاو ةيرسلا ةيعمجلا هذه مسا ريغت مدنلا ريثأتب مث

 .ةيمالسالا ةيريخلا ةيعمجلا مسا

 25 ا

 دعب « ةيبارعلا ةروثلا موقت نا ابيرغ نكي مل هلك كلذ لجأ نم
 طابضلا ىعذت داز نا دعبو < ليعمسا يح يف امل ناهذالا تأيهت ذِإ
 ةسك ارشلا كارتالا ىلا شيلا يف ايلعلا فئاظولا دانسا نم نويرصملا

 يبا رعدما ماقف « اما انامرح بصانملا هذه نم نييرصملا نامرح نمو

 . كاذ ذا دالبلا ةجاحب ني روتسدب قيفوت ويدخلا بلاطو هتروثي

 يف ةيروسلا فحصلا رثك ١ ىلع يضقت ةيبارعلا ةروثلا دجن انهو
 ةئررعلا شك لحل تقحيص كلت نصالخاق كشلا ايل داعأك و رسم

 ال 0:31 ةيرشم انعم يوكل تاقتا و. ةفاوزا كلان

 ( ديفملا ) ةفيحص اهنمو .. دنلا هللادبع ديسلل ( فئاطلا ) ةفيحص

 اتَن هنا ظحالن اننكلو . ةرهاقلاب ناردصت اهاتلكو .ىسمشلا نسل

 ةرضانم يف ادهج ولأت ال ةرهاقلاب ردصت يتلا فحصلا هذه تناك
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 ”الو : ةرؤثلا ةذه هانت ةيردنكشسالا تحض دجن انب ذإ ةروغلا

 مصتعيو ةيردنكسالا يف ميقي كاذنيح قيفوتن اك دقف كلذ يف ةبارغ

 ! اهيف يناطيربلا لوطسالاب

 نيتفيحض ىلع عقاولا يفةيدارعلا ةرؤثلا تدمغعادقف كلذ ىلعو

 . ( ديفملا ) ف ( فئاطلا ) اه ؟ طقف
 ةروثلل عفنأ انرظن يف تناك (ديفملا ) ةفيحص نأ نم مغرلابو

 ةفيحصلا ىلع انه ثيدملا رصقنس اننإف . ىيدنلا ةفيحص نم ةيدارعلا

 اهناب (ديفمال) انفا رتعا عم كلذو . (فئاطلا) ةفيحص يهو ؛ ةريخالا

 : اه نيماه نيفقوم يف ةروثلا تدافأ

 يلا رع نيب برحلا نع ةقداصلا رابخالا لقنت تناك ابنا الوأ

 .دعإ كلذ حضودس م مدنلا هلعف ام فالخ ىلع كلذو زياجنالاو

 نيِيروسلانييفحصلا ىلع ةيبارعلا ةروقلاةركف تدقن اهنا  ايناث

 اهتدأ يتلا ةليلملا تامدخلاب نيدرصملا تركذو < مهنع تمفادو

 ٠ ةيرصملا ةضهلل ةيروسلا فحفلا

 فئئااطلا فيكص

 ةيتارعلا ةروثلا رضصانعنم اماه ارصنع نأك ىدتلا نا لعن نخث

 يتلا ةديرطلا بحاض ةسفن تقولا يف ناك و دخوالا اعظح فاكتر

 ف يمخو .فئاطلا يه ةدير ملا ةذهو . اهراكفاو اهئازآ نع ربعت

 ينبارع دجا حرتقانا دمب تيكتبعلاو تيكسلاةديرمج اهررغا ةقيقخ
 ٠ ( فلاظلا ) ىلا اهمسا ريبغت
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 -: ةيلاتلا رومالا ىلع فئاطلا ةسايس موقتو

 قيف ف ىلعو هيلع ةمقنلاو ليعمسا خيرات نع ةباتكلا ةلصاوم ١

 ٠ اهيلع هذاهتعاو ةيدنجالا ل ودلاب هماتها لجا نم-

 «زوعلاو س وبلا نم هيلا ىهتنا امو ىرصملا حالفلا ةلاح حرش -"؟

 ٠ يحاونلا عيمج نم هب ةيانعلا ىلا ةموكحلا ةوعدو

 متدنلادوبجم نم مظع ب ناجي ءاعسا دقو دع عل حالصالا 2

 حالصالا ن نا ةفيحصلا هذه يار نم ناكو . فئاطلا ةفيحص ىف

 ٠ يباينلا حالصالا لعالا موقي ال رصم يف يبايسلا

 دِص يبا رع بناح لإ فوقولاو ةيد ارعلا ةووعلا نع عافدلا -5

 ١ زيلجنالا .٠

 ناديم يلا فئاطلا ةديرجب ممدنلا لقتناو ةعقاولا تعقوو

 .ةريشملاو رطاوخلل ةجيهلا تالاقملا بتكي ذخاو « لاعقلا

 رايدلا يم يماح ) مسا تقولا كلذ يف يبا رع ىلع علخي ميدنلا ناكو

 . ( ةيرصملا

 فئاطال آب رم رمسا رم نر لا 3 را وما محم رشلا اليم

 برحلا يف ا طخ يف بيطخلاو ينحصلا ميدنلا عقو

 لالتحالاب تمهتنا ىتل 5 و. زياجنالا و يبا رعزيب ها يلا

 نييراحمال ةيونعملا 0 عفر يف اعط _ ميدنلا نا كلذ . يناطيربلا

 ىلا كراعملا فصو يف لوهي ذخا  نييرصملا نينطاوملاو نييرصملا

 يبرحلا داتعلا ْفِص



 .فصو يف فيزي ذخا م. نيملا كلذ يف يرصملا شيلا هكلمي يذلا
 فصو يف ططشلانتم بكر و . زيلجنالابنويرصملا اهعقوا يتلا مثازحلا

 بناج ميدنلا مزتاي لو . يبارع شرب اوقحتلا نيذلا نابرعلا ةعاجش
 . برملا هذه رابخا نم هدروا ام عيمج يف قدصلا

| 

 تاغلابملا هذه نع ضاعتساف . ديفملا ةديرج يف ىسمشلا نسح هليمز

 ةوادعلا ةراثا درجم ىلع موقت ىرخا ةطخب مدنلا اهنم رثكا يتلا

 فيوخت ىلع موقت اك . زيلجنالا دض نييرصملا بوق يف ءاضغبلاو

 زياجنالا بلغ نيذلا نييدنلريالاو دونملا ما كا نم نييرصملا

 نسح بذكي ملو . مهتاورث اولختسا و مهلالقتسا اوعاضاو مهرما ىلع

 يبا رع نم لك نع تردص يتلا ةيبرأا تارشنلا فرحي ملو يسمشلا

 . يناطيربلا لالتحالا شجو

 هنم حلصا ميد نلا هيف عقو يذلا يمالعالا أطخلا اذه نا ىلع

 اذهيف هسفنل حيي ناكو فئاطلا ًاقحام ردصي ناك ميدنلا نا مث

 ام قوف مذلا وأ حيرجتلا يف ةغلابملاو دقنلا ةيرح نم ىنحصلا قحلملا

 . هل يغبأد

 نييفحصلا يلا فذقلاو بسلا هيجوت يلا قلزتا هنا كلذ نمو )

 كرت نا'اهجئاتن نم ناك يربك ةنعف دقنلا اذهب ثدحاو . نييروسلا

 اوداعو مهتايح نم ةجرملا ةرتفلا كلت يف رصم نويروسلا نويفحصلا

 ( . ةيبارعلا ةروثلا ران دمخت ىتح مهدالب ىلا

 .لاجم يف ًاسيرذ اشف فئاطلا ةديرج يف مىدنلا لشف اذكهو
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 نم تيكبعلاو تيكدتلا ةفيحص يف حجن ام رادقمم برحلل ةياعدلا

 يعامتجالا حالصالا ثيح

 « يعامتجالا حال صالل ةيعادلا ريغ برحلل ةيعادلا نا كلذو

 «نكتمل اثادحا َقلخي وأ هثيدح يف قرخمب نا ًاقلطم هل ي ىغبندال لوالاف

 غل ا رات نا اًئاد هيلع بحي لب « عقي مل 15

 ةيونعملا ح ورلا نم عفري ناو ءاشب امك اهيلع قلعي نا كلذ دعب هلو

 ل

 يبارع نيب تراد يتلا برملا نع هلاوق 5١ ىف ميدناا قدص ولو

 يذلا نكلو زياجنالا ىلع نيبرصمالةياهنلا يف رصنلا ناكل زياجنالاو

 ؟. فيزلا اذه لك هسفنل ميدنلا حاب فيكف < سكعلا وه ثدح

 ريبكلا قحصلا اذه نم حاتحت تناك فرحلا ةيامدلا ةركف نا ل
 )0ع(

 يرد نك ا لا

 نا ( ةيبارعلا ةروثلاو ةيرصملا ةفاحصلا ) ع وضوملا اذه يف مسوتلا دارا نم )١1(

 "مط ١ !ا-5٠١ ص فلؤملا (ةيفحصلا ةلاقملا بدا) باتك نه يتاثلا ءزجلا ىلا مجري

 تاهل



 و فاننا للا

 حافكلا رود يف ةيرصملا ةفاحصلا
 قاطيربلا لالتحإلا لض
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 بدير ذواك
 1885 ماع يناطيربلالالتحالا ةثراك ةيرصملا دالبلاب تلحنا نم

 سفن نم ( لوالا نوناك ) ربمسيد ١١ يف ةيلخادلا رظان سما ردص
 «حاجنلاو « ديفملاو « فئاطلاو « ريفسلاو « نامزلادئا رج ءاغلابةنسلا

 ميدنلا ىفتخاو دالبلا نم هدبع دمت ننو يسمشلا نسح ىلع ضبقو

 لوهذ يف دالبلا نولعحلا عضو اذكتم قا «تناردس عشقا فا كن

 كلاس رك ان ان كوب ةييايرسلا جاروشلل يقلل[ تعلو ملي

 تا هن



 مارهالا ةفيحص لثم ةيروسلافحصلا ضعب كلذ دعب هيلا لالعحالا

 نك فاطر كلا شاقنلا ميلسل ) ةشورخلا ةتحضاو

 ٠ ( ديسلا دبع ليئاخيإ ) نطولا ةديرج

 رشع نع لقل ال ةدم اهطونقو ابسأي يف ةيرصملا ةفاحصلا تلظو

 دض ريرملا اهحافك ىلا تداعو ةلاملا هده نم اهدعب تِقافا تاونس

 دالبلا ىلع ةثراك يناطيربلا لالتحالا ناك ناو هنا ٌقحلاو . لمح لا

 كلذو « ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا ىلع اريبك الضف كلذ عم هل ناف

 لكب ةمواقملا ىلا ايوق اليم نييرصملا يف ثعب يذلا وه لالتحالا نا

 . ةنئكمملا قرطلا

 هتضبق يف مهئاقباو نييرصملالالذا ىلعهتسايس ىنيولالتحالا ءاج

 ٠ قرطلا هذه كلذ ليبس يف كلسو ةنكمم ةدم لوطا

 م1
 ميلعتلا نم لييض ندق نيد رصملا عنقل نا الا زيلجنإلا ىبا دقف

 لالتحالا عجش كلذلو هلجا رم نم طقف ىلوالا ةلحرملا زواجتي ال

 ىلعا ةجردل نوجلصيال مهنا نييرصملا مهواو بتاعكلا رشن ىلع

 . ميلعتلا تاحرد نب

 ىي رلا بصعتلاب نبي رم ا مايرئارو ىحز بس دلا ىب را ىم خلا -

 برعلل الا حلصي :ال قيتع نيديمالسالا نيدلا نالالتحالا معز

 حصنو .انرق رشع ةثالث نم رثكحا ذنم ءارحصلا يف اوماقا نيذلا

 ا



 يف ببسلا وه يذلا نيدلا اذهب نيكسمتم اول_ظي ال ناب نييرصملا
 ! اذك . ةراضحلا نع مهفلخت

 نيبع رمثلا ماخخلا ىلع ,ىبيضتلا »+

 ناك و 21855 ةنس يف ىحلا ىلوت يذلا يناثلا يماح سابع مهنمو
 نا ريغ « ةينطولا ةكرحلل ىمالا لوا يف ليملا ربظا دق اذه سابع
 يلا هورطضاو هتوق نم اوفعضاو هرفاظا اوماق نا اوثبا ام زيلجنالا

 . ةياهنلا يف همالستسا نالعا

 آي رمصم لا ٌيْدَط ولاب ناهس لا - 5

 ةيرصملا ةيسنملا ءاغلاب هيف اوبلاط ادح كلذ يف زيلجنالا غلب دقو

 بناجالا نم هب "رم نم لكل ايلود انطو رصم حبصت ثيحب اهتاذ

 ٠ ةرباع ةحلصملو ةريصق ةدل ولو

 سالب ) هامس ام رصمل عرش لب كلذب رمورك فتكي ملو
 بناجالا كلوا نم مهرثك | دالبلا نع نيلثم مضي يذلا ( ىعيرشتلا

 . باخعنالا قيرطب ال نييعتلا قيرطب ساجلا اذه نولخدي نيذلا
 د د د

 تاونسلا كلحا نمت ناكف رشعلا تاونسلا هذهنوبرصملا شاع

 ةديدج ةسايس ىلا اودتهاذ رمالا يف اليوط اوركفو « مهخيرات يف

 ١.. ىف

 ل زم دلا تاوداب اه ريو زثاو ّمي رمصم ا ّرم للا دا رعا ّء-ايد

 ذإ كالتح شالا تاوذا تارق لالقعسالا تاودا نهم .نكلوو
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 سفنلاب ةقثلاو معلا يه لاتقلاتاودا نم هريغو عفدملا وعول ايف كاذ

 لمالا قيقحت ىلا اهدحو ةيدؤملا يهو ةيرمصملا ةيصخشلاب نابالاو

 . يفاطيربلا لالتحالا نم صالخلا وهو يرصم لك هيلا وبصي يذلا

 5 كلذ ىلإ لكسلا ان نكلو

 ريغ ليدس نم مهماما |ودجي لف ىالا يف ايدج نوبرصملا ركف

 . ةفاحصلا

 7 لعفت را مقاكسملا ع.طتت اذام نيكل

 ةيحانلا نم نييرصملا نع عفادت نا عيطتست يتلا يه ةفاحصلا

 اوناك نيذلا نييعرشلا ماكحلا ءارو فقل نا عيطتستو ها

 نا عيطتست يتلا يه .ةفاحصلاو « ةيرامتسالا ةوقلا لالذا عضوم

 لداعفالا ةعاخ نك فتحت ةسلقلا هس اننا ف ن2 عفادت

 «ةيرصملا ةعماجلا ءاشنا ةركفل ج ورتو « بيتاتكلا رشنب ءافتكالا يف

 ةينيدلا ةيحانلا نم نييرصملا نع دوذت نا عيطتسل يتلا يه ةفاحصلاو

 كلذدعب رضحتملا ملاعلل حرشت مث الوا ينيدلا بصعتلا ةمهت مهنع فنتف

 سدقي نيد هنا ملاعلا اذمل تبي امب « يمالسالا نيدلا ءىدابم نم ايش

 ٍ قوقح مرتحيو « ىروشلا ىلا وعديو « لعلا ىلع ىفحيو « ةيرحلا
 يتلا مهتايح يف سانلا عفني ةيكارتشالا نم ردقب نمؤيو « ناسنالا

 . ناكمو نامز لك يف اهنويدي

 نم. كسف ام حلصت نا عيطتسل يتلا يه اضلا ةفاحصلاو
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 فعضلاب روعشلا لقت ولذلاب روعشلاىلع يضقتف ( ةيقلخلا ةيحانلا )
 كوم دج لهد ةلاشلا ةَداْغ براحتو « لتحملا ماما ةناكعسالا و-

 يف مهفا رسا نييرصملا ف مواقت اهنا ىنعُم ب ديسلا طل دمحا ذاعسالا

 عيطعست قرطلاوذهبو ةيارككلا رردتلا مهيف سرغتو ةلوطبلا ريدقت

 . لالقتسالا تاودإب نييرصملا ديوزت ةفاحصلا

 ثردملا يرصملا خيراتلاظ-ال و « كلذ لك ةفاحصلا تلعف دقو

 لثاوا و يضاملا نرقلا رخاوا يف ةفاجصلاو ةماعزلا نا كلذ بناج ىلا

 .ادحاو اًئيش اًعناك يالا نرقلا

 تقولا يف وهو « ديؤملا ةديرج بحاص ناك فسوي ىلع ديسلاف

 ٠ ةيروتسدلا ءىدابملا ىلع رئاسلا حالصالا بزح سيئر هسفن

 ناكو ( ةديرملاب ) ىمست ةفيحصل اررح ناك لماك ىفطصمو

 <56 ىماع نبب رصم ىف تفلأت الق تناك تارَحالا 2 لكو

 .القحاب

 نم ناديم يف نطولا ةدايق ءامزلا ءال وه نم دحاو لك ىلوتو
 ا نرعا ىلإ ندا

 قطل دمحا فقو لالقتسالا ىلا ةيدؤملا قالخالا ناديم ينف

 يمالسالا نيدلا نعو يرصملا محلا نع عافدلا ناديم يفو . ذيسلا

 فقو لالعمحالا اهيف نعط يتلا رومالا يهو ةيرصملا ءءانكللا نعو

 . فسوي ىلع ديسلاإ



 ٠ اذكهو « لماك ىفطصُم فقو ةينطولا ةكر خلا نادنم ىف

 ةمواقملا ناديم وه دحاو ناديه ىف اعيجج ةداقلاو ءامعزلا كرتشاو

 تلعج يتلا يه اهلك قئاقحلا هذهو . يناطيربلا لالدحالل ةديدشلا

 دض حافكلا ثارتف نم ةرتفلا كلت ىلا رظني ثيدحلا خررؤملا

 اوقلطا ةيرصملا ةضهنلا راوطا نم روط ابنا ىلع يناطيربلا لالتحالا

 نارا راوطا نم يفاحصلا روطلا وهو مسالا اذه لعفلاب هيلع

0 

 دانك ف لل رو داتا نق كه عه رع تاور

 ٠ ( ديدجعلاو مالسالا ) هباتك يف نمد زلر ه1 ذاعسالاو ( رصم )

 .ةرتفلا كلت يف ةيرصملا فحصلا ثيدح رثك هلك كلذ لجا نم

 : ةيتالا تاعوضوملا نع

 ١ يبدلا بصعتلا ٠

 ”ةلرضلا اكل

 ةيرصملا ةيصخشل ٠

  34ةيرصملا ةعماجلا و ميلعتل ٠

 .هتاوداب ةمالا ديوزتو لالقتسالا

 اا وضق نا دعب زيلجنالا اهعدتبا يتلاةيباينلا سلايلاو روعسدإ

 ةيبارعلا ةروثلا هتدو يذلا يباينلا ساجا ىلع .

 ةرتف يف ةيرصملا ةفاحصلا اهيف تحبس يعلا ثال اجلا يه كلت

 ةايحلا ح رسم ىلع رهظ كلذلو « يناطيريلا لالتحالا دض حافكلا
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 يف لالتحالا تمواق يتلا فحصلا نم ريبك ددع ةرتفلا كلتل ةيرصملا
 . ةمدقتملا يحاونلا نم ةيحان لك

 لالخحالا دْض حافكلا رود مسقن نا لواحنس مهفلا ةلوهسلو
 6 اتق لل يناطيربلا

 .امملك ادا .  ىل والا ةرتفلا

 اكو ممل ةيناثلا ةرتفلا

 46 : _ ةئلاثلا ةرتفلا



 ٠ عساتللا لّصْلا ٍ

 نوالا ةرتفلا يف ةيرصمل ا ةفاحصلا

 املك امم'ك

 يزيلجنالا لالتحالل رمالا بتعساو « ةيبارعلا ةروثلا تلشف

 حاصمو قفني دالبلا ًاديدج اماظن نيرفود درول عضوف < رصم يف

 دروللا ىتاو « ةفاحصلا ةير> ىلع ماظنلا اذه يف ضنو «لالتحالا
 ىتتم ةفاحصلا نال هيلع دوعت ةحاصم نادل اهل تاتا عدلا

 اهيلع ىتلا ةلاملا ةفرعم ىلع هدعاست ابناف ةيرملا نم طسق اهل ناك

 ٠ ةيرصملا دالبلا

 ةنورقم تناك لالتحالا تارتف نم ىلوالا ةرتفلا هذه نا ريغ

 تارا



 هملا هب رعش يذلا ماعلا لوهذلا ةلاحب

 ..فحص اهنم فحصلا نم ريبك ددع ءاغلاي رصم يف هللالتحالا أدب

 دقو « ةثراكلا هذه بقع نوبر

 تناك دقو .« قداصلاو «قرشلا 2 « ريفسلاو «نامزلاو « حالفلا

 قفني ناك و « يللاعلا بابلا ناسل نع اريبعت فحصلا نم ناتريخالا

 ناك و © تفولا كلذ ف رشم 0 يزاغلا اشاي راتخم |ههيلع

 .. ةيتالا ثالثلا تاهملا لبق نم اددهم لالتحالا

 ةآرم ةديرج نم لك هن عقادت تناك "نقو يلاعلا باجلا-١

 تردصيتلا قداصلاةديرجو « يناقللا ٍيهاربا اهررحي ناك ىتلا قرشلا

 : ةةبكرتلاو ةيترعلا نيتغللاب 1854 ماع

 تناك دقو يب ذرفلارايتلا امها نمو ةيبنجالا تارايتلا ؟

 ةيرغ كفو 2 نإ[ اوف |[ هن ملا ةييقرو فحص اير

 كلذ ىلا يسرفلا رايغلا اذه ىلا لمت تناك يتلا مارهالا ةفيحصك

 ؟ كمل

 قول هاك نار اه تاكو ةفيكطالا تارا

 يتلا ةيرصملا عئاقولا ةديرج ىلا ةفاضال ايلالتحالا اهاغلا يتلا دئا رجلا

 .٠ ةينطولا تارايتلاب اهل لخد ال ةيعسر ةديرج درجم تيقب

 مما نوكت نا اوأر دقف  رمورك - مبميعزو زيلجنالا اما

 نيتفيحض قيرط نع كلذ مه ققحتو « ةينطولا فحصلا ضعب
 رمث سراذو فورص بوقعيل فطتقملا ةفيحص يهو ةيرهش اهادحا
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 2 بلا ماع توريب يف ةفيحصلا هذه اردصا نق ناك ناي وس اهو

 مطقملا ةفيحص يهو ةيموىرخالاو « اممم ماع ةرهاقلا يلا اب المعنا

 سوبراكم نيه اشهد. ع“ا ثلأت عملا رتشالاب اضنانايروسلا ناذه اهردصا

 ٠ اذخمح مأع

 ةمادقا كين نثم لالثخالا تاالام ةطوةديرح كافز تناكو
 0 9 +: 5 5 ب دقف كلذ عمو دس ادع ليئاخيل نطولا ةديرج ىهو 6 رصم» ف

 مكحملا لابقتسا تنسحا اهنا نم مغرب ءاغلالاو ليطعتلل تضرعل

 . يناطيربلا

 ناكو « مهدالب نع نييرصملا ءامبزلا رثكأا !ىنن تقلا كلذ ف
 ىقتلاك انهو < سراب ىلا ىن يذلا هدبع دم خييشلا ءامعزلا ءال ؤه نم

 .. رادصا ىف اعم نالجرلا كرتشاو يفاغفالا نيدلا لاجج ديسلا هذاتساب

 ١/1/5 ىفث ولا ةورعلا فيك
 يف ينطولا رايتلا نع ربعت تناك يتلا ةديحولا ةفيحصلا يهو

 ةئاقر نع اديعب ةيرحلاو رونلا ةنيدم يف كلذ اهل مت دقو ةرتفلا كلت
 نود تاطلسلا هذه تللاسشإ د قة كلذ عمو 6 ةيزيلجنالا تاطلشلا

 نييرصملا ضعب ىلا لصت نكت لف ةيرصملا رايدلا ىلا ةفيحصلا لوصو
 ش . ةيرسلا قرطلاب الا

 .. ةيلاعلا داوملا نم فلأتي ىقثولا ةورعلا جمانرب ناك دقو

 ابجوم اهيف طيرفتلا ناك يتلا مهتابجاو نييقرشلا ماهفا  الوا
 . مهتاف ام كرادعل اهكولس بجي يتلا قرطلا حيضوتو مهطوقسل
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 ةجاحال ذا « بيرق حاجنلا يف لمالا نا كلذك مهمابفا  ايناث

 اهروصت ةميظع ةزئاد عطق يلا ةب 000 ةطقن يلا لوصولا يف

 طاطحناو ممهلا روتف بجوب

 اهيلع ناك ىتلا 00 ّك ةفاك 35 ةوعد < اثنا

 لثملاو « هلوادب حاص امبالا سعال رخآ حلصي الف < مهفالسا ومهؤاب[

 ءافاخلا دهع يف مالسالا هيلع ناك ام وهةديرللا رظن يف نيماسما ىلعال

 ٠ ىرخا باوبا نم داسفلا مهيلع لخدي نا لبق نيدشارأ

 ةيندملا رامغم يف نومدقتي ال نيماسملا ناب معزلا لاطبا  اعبار

 نم عظت ف م هنيد نال « مهنردب نيككبقتم اومادام هدا

 نيكمتو ةيقرشلا ممالا نيب تالصلاو طباورلا ةيوقت  اسماخ

 ؟.مهدف ةكرتشملا عفانملا ديياتو اهدارفا نيب ةفلالا

 رابخالاو ةماعلا رابخالا نم مهمهي اب نييقرشلا لصو ._ اسداس
 . ةيقرشلا دالبلا هاجت دعا لودلا ةسايسبو ةصاخلا

 ةفيحصلا هذه رادصا يف هدبع دمتخو نيدلا لاج ناوعزلا ك ءارتشا

 ايعاتجاو اينيد رصم حالصال اهيفن المعل 0 نمالقتناو

 حالصل اهيف نالامعل ناهعزلا حبصا يلا ةرئادلا يش عسوا ةرئاد ىلا

 اداقععا نادقتتعل نايعزلا ناكو « ةماع ةيبرعلا دالبلاو ةفاك نيماسملا

 < نيدلا قيرط نعالا نوكي ال قرشلاو برعلا حالصا نا امزاج

 ةيمالسالا ةعمالاةركف ناو مهنيد يفالا نيماسملل ةايح الا اهدنعو
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 ىلع مهنيد نوملسملا مهف ىتمو ىرخالا طباورلا ماقم موقت نا بجي

 اعدو « ممالا نيب مهب ةقئاللا ةبترملا ىلا اولصو حيحصلا هجولا

 لصق يتلا ةثيدملا مولعلاب نيملسملاذخا ىلا ةفيحصلا هذه يف ناهعزلا

 نيملسملا ىلع يا- مهيلعو ؟ لاتقلا تال ١ عارتخا ىلانويبروالا ابي

 ٠ هروص نم ةروص ةيا ىلعو ناك انا لالتحالا اوبراحي نا

 58 يتلا ةروطخلا ردقو ةفيحصلا هده ساب لالتحالا معو

 < رصم ىلا اهلوخد نود ةلوللا ىلع لمعف « ةرتفلا كلت يف اهيررحلو

 دادعا ةيناث دعب رودصلا نع تلطعت ىتح ةفيحصلا هذهب لاز امو

 سفن نم ( لوالا نيرشت ) ربوتكا يف تفتخاو : اهدادعا نم طقف

 بلا

 يف ةيرمصملا ةينطولل توص لكى فهخا ةفيحصلا هذه ءافتخابو

 ٠ لالعحالا تارعف نم ىلوالا ةرعفلا

 نم ةيناثلا ةرعفلا تأدب اثير الا كلذ ىلع مدي ل لالا نا ريغ

 .. يقالا لصفلا يف كلذ حضتيس ام لالتحالا تارتف



 سشاعلا لّصْملا

 لاالتحالا تأرتف نم

 ا ع وما

 6 ةيلاتلا فحصلا ةرتفلا فض تدبش دقو

 ١- 1مهم5 ةنس فسوب ىلع ديسلل « ديؤملا ٠

 ةنس ميدنلا هللا دبع ديسلل « ذاتسالا -؟ 1855 ٠

 * امك ةنس اضر ديشر ديسلل « رانملا ٠

 ٠15٠١ ةنس لماك ىفطصم ناشلا يعزل « ءاوللا 5

- ١ 

 ةنس ديسلا نطل دمحا اهررحن « ةديرجلا ه 15007 ٠

 ا



 افز8 هك كلذك ينطولا#

 ٠.151١ ةنس ىنطولا 0 ١ ناسل يهو < لعلا 5

 ةفزاتللا فحص نه ىهو ىعفارلا نيما اهررحلل 0 بعشلا و

 ري يسم ا

 هنع لاق ةفاقثلا يرهزا 0 لء ديسلا اهبحاصو

 دقو « انايحا ركمو ءاهد هلو ارهام ايفحص ناك ) هنا صدأ زلراشن

 سابع ويدخلا هطاحاف « يبرعلا ملاعلا يف ةرادصلا ناكم يللا ديؤملا عفر

 © ةصاخ ةهجو ل ها ىلع ديسلا هجو دقو. ٠ ةياعرب

 جيهي ىل-ةالا ىلع هموصخ رظأ يف ناكو « ظفاحملا يأرلل اقوب هلع

 ٠ ( ينيدلا بصععلا نماوك

 قلطا ىتح ا راشتنا ةيبرعلا دئارجلا عس وا'ديإملا ناك دقل قلعاو

 يليام ىلع تماقف ديؤملا ةسايس اماو ( قرشلا سمات ) هيلع

 فده ناك هنال يناثلا يملح سابع ويدخلا نع عافدلا  الوا

 « ةينطولا ةك رملا هب مطحيو همطحي نا دارا يذلا يناطيربلا لالتحالا

 ٠ عال كو] كي ةقلمتم هكا نأ | ءاذه تناك دقو

 نك يف يناطي ربلا لالتحالا كابا ايناث
 يي

 يفةيفحصلا ةلمحلا رْيْؤَت ىع :> و « ديؤملا ليطعت يلا لالتحالا رطضي ال

 . ةسفن لالتحالا هلا

 زيلكنالل اًضرغ ناك يذلا يمالسالا نيدلا نع عافدلا
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 اوممزو « هيلع عينشتلا يف اوفرساو ةلطابلا مهتلا لكب هومر ذنم
 «.ةعردللاءءراضللا ككار نع نيش زخات ىن كلسلا هنا

 تاراظنلا ىعتش يف نيدوجوملا بناجالا دقن يف دادتشالا  اعبار

 مهنابو اهديلاقتو دالبلا تاداعب :قبطملا لهجلاب مبفصوو ةيموكحلا

 . روصلا نم ةروصب اهمكح يف كارتشالل نوحلصي ال كلذب

 ةماعلا اهتردق نايبو ( ةيرصملا ةءافكلا ) نع عافدلا  اسماخ

 . ةمات ةرادجي دالبلا قفا م عيجج ىلع ةرطيسلاو مكحلا يلوت ىلع

 ةءابش ةعران ىلا اك كتل انو واو كلانا ءارعفلا حاشد اح

 « ءارزولا ةبساحمو ةينازيملا رظن ىح اهل نوكي ةيبروالا سلاج لاب

 فرع مالسالا ناب ةلئاقلا ةقيقحلاب كلذ يف فسوي ىلع دنتسا دقو

 كولا نندانككا قم ىرؤتتلا

 يف نولسا رم هل ناكو مات حاجنب هفادها قبقحت يف ديؤملا ىغمو

 اهدحا ناقحلم هل ردصو « ةيبروالا دالبلاو ةيمالسالا دالبلا رثك ا

 تالاقملا نسحال ةجرت ىلع نالمعشي اناك يزياجنا رخالاو ىسأرف

 يلع ديسلا وهو  ديؤملا بحاص ناكو « يبرعلا ديؤملا اهرشني يتلا
 يف هتديرج ترهظ دقو « ريهاجال هفصنو ريمالل هفصن اليا توب

 ةينطولا دئارملاا نم واخي نا كشوي ىنحصلا نادبملا هبف ناك تقو

 اذه ت'الم اهنا ىلع ةديرجلا هذه ىلا بعشلا رظن كلذإو « امات اولخ

 -. فسوي يلع ديسلا ىلع دقحلانيعب لالتحالا رظن م < ثداحلا غارفلا

 ندا 2



 ةفاحصلا خيرات يف ةروهشمةيضق يف ةمك احملل همدقىتح هب لاز امو

 وبام رهش ف كلذو ( تافارغلتلا ةيضق ) ةنس ( سام )

 ذ مكحلاب قطنلا موي وب ىفو ف ريهاملا تدشتدا ةيضقلا هذه يف

 ةءاربب مكحلا ردصو «مدقل عضوم اه نكي مل د ل ةحاس

| 
 ابطعل مهبضعل انهو هل فاعملاب عيمجلا تاو صا تلاعتف فسوب ىلع

 ادوهشم امو ن راك و قانعالا اسد 2 ل ات

 ٠ رصمه خيرات يف

 رائسرلا

 رسشع نع لقت ال ةدم ةيبارعلا ةروثلا بيطخ ميدنلا ىفتخا

 هنع ردص يذلا وفعلا رثا ىلع 185١ ماعفصتتنم يف ربظ مث « تاونس

 2 ا ل ا ف ىناثل يملح سابع وبدخلا نم

 5 0 .٠ اهتم فادها تاذ اهتساسو « ذاعسالا » اهاعش هققش مما

 يعامتجالا حالصالا -الوا

 .٠ مهلعتلاو - 0 5 ايناث

 ٠ برذلا ماهوا دض قرشلا نع عافدلا  اثلاث

 . يناثلا سابع ويدخلا نع اعافد ىناطيرب 0 يس

 نم عبارلا ءزجلا ىلا مجري نا ةيضقلا هذه ليصافت ىلع فوتولا دارا نمل )١(

 ةئام ىف ةي رسصملا ةفاحسلا ) باتكو « ساؤملل ( رعم يف ةيفحصلا ةلاقملا بدا ) باتك

 . 78 ص . اضيأ فلؤملل ( ماع



 0 لا و

 ةيموقلا ةغللا ابنا رابتعاب ة-برعلا ةغالا نع عافدلا كك اهدا

 ةوعدلاو ةيدرعلا ةغللاب سرادملاب ابك داوملا سرد نا ةوعدلاو

 هب لماعي يذلا ءاخسلا سفنب ةغللا هذه يسردم ةلماءم ىلا كلذك

 ىرخالا داوملا وسردم

 3 اهعبتا ىّت ِي لا هقل رطلا سفن ذاعسالا ريرحت ِق مكه "جلا عبتاو

 ثالث تايوتسم ىلع اهررح هنا يا « ةج 2

 00 لا ةغللاب ةماملل تالاقمو : « ىقثولا ةورعلا » ثالاقم

 تاللاقمو « 0 كلا رو 6 ةهيبش ةيماعلا

 وه الو بواسالا يف يلاعتملا عيفرلاب وهال طيسب بولساب تبتك
 هأرقيل نيعجردلا نيتاه نيب طسو هنكلو « ةماعلا ةجرد ىلا طباحلاب

 .هب اوفقثتدو نيماعتملا قاض

 ميدنلا هيف ذخا دةفذاتسالا ةفيحص يف لالتحالا ىلع موجهلا اما

 ايش كلذ دعب دمشت هعجمل تذخاا مث سالا لوا يف .قفرلا بناج

 اهنمو لالتحالا فحص ماما هجول ابجو ميدنلا فقو انهو « ائيشف

 فحصلااما « ةيناطيربلا تاطاسلا ةفيحصلا هذههيلع تدعتجساؤ مطقملا

 نع ميدنلا عاطتسا اذكهو . هدناستو هديْؤَت تفقو اهناف ةيئطولا

 أدوا كئادجلا قر ةيؤضملا ةاطتولا«رانالعشبا نإ ذاتسالا ةفيخبف قيرط

 ىفطصم. اهسأر ىلعو ةريبك تارهاظم يف جرش يرصملا بابشلا هب

 تشعك-



 رطضاف مطقملا ةفيحص تارهاظملا هذه يف بابشلا مجاهو < لماك

 ىلع ةيناث ينلاب كلا ىلاو ذاتسالا ةفيحص ليطعت ىلا لالعحالا

 نيعبراو نينل 000 د ابنم ردصن ملو اهتايحذات اتسالا تمعخو ميدنلا

 . طقف اددع

 ىلا رصم ةفيحصو دي ؤملا ةفيحص نهالا ابيرقل ناديملا الخو

 اذ5ه ةنثس هدونش سردات هعما رصم طابقا نم لكعر اهردصا

 لالعحالا مجاهتو ينطولا رايغلا رياست تذخا ىتلا مارهالا ةفيحصو

 تال اقمل اهردصح فت دخلا 6 اننوفل كقؤولا' سفن ىف لملا ربظاو

 دطولا م هعاك اش ىلع نهو لماك ىفطصم

 ةبسابسلا باع دلار ذي رسعلا ةقامصلا
 ١444- نيب ةعقاولا يهو لالتحالا تارتف نم ةيناثلا ةرتفلا يف

 ةفاحصلا ةوق نم تداز ةميسج ثادحا تثدح مدقل احح 65

 ةلماعم يف هتوسق نمو يناطيربلا ذوفناا ةدايز نم مغرلاب ةينطولا

 ىلا ةجاحلاب نويرصملا نوينطولا رعش تقولا كلذ يفو٠ . ةفاحصلا

 م يناطيربلا لالخ حالا ةحفاكم يف نيللا مزتلت ال ةديدج ةفيحص

 558 لب « مارهالا لعفت مك اهتسايس يف بذيذعت الو ديؤملا لعفت

 4 ةفيحص تردص كلذلو زياجنالا ةهباجم ق ةفيدع ةحب رص

 ما وسللا

 10 ةنس ( يناثلا نوناك) ريان رهش نم يناثلا مويلا يف كلذو

 كاك 6:



 <« لماك ىفطصم وهو كاذ ذا ةينطولا ةك رحلا يعز اهررحي ناكو

 كلذك اريبك اهل دادعالا ناكل ةقويسلا نيل دع دقو

 ةكلل» لا: ةيرصملا هك طول اى نكلت 11 زجل: ةوادالا و شبح نم

 ناطلسو نيملسملا ةفيلخل ةيحوزلا 1 نم اما تصلخ دق تقولا

 ةفالخلا نع عفادي لماك ىفطصم ناك انه نمو « ةيناهعلا ةلودلا

 : نيضرغل

 . ةرتفلا كلت يف يرصملا ماعلا ح ورلا ةرياسم - امههلوا

 . لتحلا دض يللاعلا بابلاب ةناعتسالا - اههيناث

 0 افل ْؤم ناك دقف ةفيحصلا جمانرب اماو

 تلعفام رامتسالا تاججه دض يمالسالا نيدلا نع عافدلا -الوا

 ' .ديؤملا ةديرج

 قيرطلا اهرابتعاي ةيمالسالا ةعماملا ةركف نع عافدلا  ايناث

 5 زيلجنالا 2ُ صاختلل دي>ولا

 عارم إو هكسلا لثا ولا لكي ةيطرلا هك كلام ثدي اكلات

 . هجراخو رطقلا لخاد يف اهل

 ل ءاوللا تناك ناو « يعاتجالا حالصالاب ةماتلا ةيانعلا  اعبار

 دَيْوملا نا نيح ىلع« ةأرملار يرحتل نما مساق اهبماق يتلا ةكاردلا ل

 3 -ليتدناب

 دايدزاب مهسوفن "الم يذلا سأيلا نم نييرصملا صيلخت  اسماخ
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 سس

 يذلا ثداحلا وهو ( هروشاق ) ثداح دعب ايس الو يناطيربلا ذوفنلا

 ٠ نادوسلا 0 ف 5 ةكيرش ايناطيرب هب تحبصا

 15 ىدولا ,ىانث دا رعب ءارالا

 ثراك و ءاشنرف لإ ل تناك اعد لوا ف ءارللا نإ فرش

 برقتلا اذه يف نال لماك ىفطصم ىلا برقتت ىرخالا يه اسنرف

 تاسلف < صم لذاملا ك ؟رعم يف اهتقحل ى علا ةعزهلا نع ابل اضيوعت

 لماك ىفطصم ةماعزب ةينطولا ةكرحلا ديرأتب ةعزهلا ضيومت ىلا
 16١4 ةنس ارتلجناو اسنرف نيب يدولا قافتالا عيقوت هنا ريغ

 < رصم يف زيلكنالل ةيرحلا لك اسنرف هيف تك 5 يذلا قافتالا وهو

 فقوم ريغت  رئازملا يف نييسنرفلل ةيرحلا لك هرتلجنا هيف تكرتاك

 ٠ انرف ةقادص نم تثريو ءاوللا

 < ةببطولا. ةفاحصلل ةديدش ةمدص قافتالا:اذه ناك دقو

 تنعما و« زياجنالا ةضه انم يف نيل قوف انيل ديؤملاةديرج هيتدادزاف

 اهتداز ةمدصلا هذه ناف ءاوللا اما « ةيبلسلا ةسايس يف مارهالا هب

 فحصلا ىلوا تحبصاو ةييعش ءاوللا تداز كلذبو « ةوق ىلع ةوق

 ىلاوةيبروا ةلود ةيا ىلع داتعالا مدعىلا نييرصملا تعدو « ةينطولا

 نويرصملا كمشتعل نابجي لب 1 ةكلاملا ةرسالا ىلعىتح داتتعالا مدع

 اهحافك يف هاوللا تبطمو . ةينطولاينامالا قيقحت يف طقف مهسفنا ىلع

 ةروهشملا ( ياوشند ) ةثداح ترد ىتح يناطيربلا لالعحالا دْصض
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 اهيف مدطصاف هده ىا وشد 5170 يزياجنا

 اتا اديدش رطا كك مهنم رفف هوددهو هودراط نيذلا نيحالفلاب

 اساسا ةتحبلا ةيدرفلا ةثداملا هذه نم ذختا ىعورك نا ريغ « قيرطلا

 بصعتلاو شحوتلاب نييرصملا اهب ىمر ىتلا ةضيرعلا مهتلا ن نم ةفئاطل

 . رصم يف نيميقملا بناجالا ةايح ىلع هنم ىثخي يذلا دحلا ىلا ىنيدلا

 ةحيضفةثداهلا هذه نم قلخدةف لماك ىفطصم باشلا يعزلا اما

 ةنس ( هينوي ) ناريزح يف روهشملا هلاقم بتكف « هرتلجنال ىربك
 هب رغ وا. ( ندمتملا ملاعلاو ةيزيلجنالا ةمالا ىلا ) .. ناونعب 5

 يف ذاشلا هفرصتو رمورك ىلع ةعموكحو يزياجنالا بعشلا ردص

 لوو كفل ةذهأو نيكل 0

 تاروقعلانا ةك احلا لبق تتلعالالتحالل ةيلاوملا فحصلا نا )

 < 35 احملا نم ةدوشنملا يه نذا ةلادعلا نكت لف « ةلئاه نوكسعس
 5( مو لا 5

 ديم رمورك ىلع راصتنا ربكا ءاوللا بحاصل مت اذكهو

 ؟ ةداطلا نك لرد كمدنا حاسأملا انه نزل يف لالتحالا

 وا يلاعلا بابلا ىلع داتعالا ةركف نع ءاوللا تلت ائيشف ائيشو

 كلذك « اسنرفىلع داتعالا ةركف نع تلخت امك « ةيمالسالاةعماملا

 نيرتسلا كافر فرك اكلم نعد حفلا عزكم ع ةنطعت

 رلصم ) ةركف يهو اهريغب اوقاعتي الا بجي ةدحاو ةركف لبقتل

 -ك34ةع



 .لوصللا يف طقف مهسفنا ىلع نييرصملا داتعا ةركف وأ ( نييرصملل

 .لالقتسالاو ةيرملا ىلع

 5 ماع يف نا معزلا اذهب لجع موتتحملا لجالا نا ريغ

 : يع قرخا ةفيحص يف ىسايسلا ىاجنالا رولتو

 هادي رسما

 خيرات يف ةبيرغ ةرهاظ تثدح 0 نه ريخالا ماعلا يف

 قف ةضاشلا تار ردا كد ماك دمر 2 سلا ناكملا

 فحصلا نا اعاد لودلا خيرات يففورعملاو « ةينطولا فحصلا لخاد

 يذلا نكلو « ةيسايسلا بازحالا ناضحا يف أشنت يتلا يه ةينطولا

 فحصلا ناضحا يف تاشن يتلا يه بازحالا نا وه رصم يف ثدح

 ( لوالا نيرشت ) ربوتك | نيب بازحالا هذه فيلأت مت دقو . ةينطولا

 : يتلا بيترتلاب 10٠ ( ربمعيس ) لولياو

 ثدحتنس يتلا ةديرملا لخاد يف أشن دقو «ةمالا بزح الوا

 كلا اهنع

 يف أشن دقو « ةيروتسدلا ءىدابملا ىلع حالصالا بزح ايناث

 .٠ فسوي ىلع ديسلل ديؤملا لخاد

 ىفطصمل ءاوللا ةفيحص لخاد يف أشن دقو « ىنطولا ىرملا  اغلاث
 هذه نم ةفيدص لك اب تدي ا ءارالا نا كلذ ىنعمو لماك

 .نوكحت نال حلصت ءيدابم يف ترولبت دق تناك ثالثلا فحصلا



 هل ناكو ذئموي عقو اثداح نا اهروهظ ببس يف ليقف ةديرملا اما

 نا هتصالخو ( ةبقعلا ) ثداح وهو « نييرمصملا سوفن يف ريثات

 اهيعدت |هنم لك« ةبقعلا ىلع اعفلتخا ةيرصملاو ةيكرتلا نيتموكحلا

 ىلع سل ترطتناف م اهدي. هرتلجنا:تلخاكتو ىرخالا نود.اهعفنل

 مهيلع زجت لو عضولا اذهل اوهبنت ةيرصملا ةمالا ءالقع نكلو « ايكرت

 هذه يف زياجنالا ىلع كارتالا اورصنف يناطيربلا لالع حالا ةعيدخ

 نوركني ءالقعلا داعوفقوملا اذهل مبسفنا زيلجنالا لهذو « ةكرعملا

 ةيرصم ةديرج أشنت نا هتعاجوديسلا ىنطل يأر نمناكف « رمالا يف

 زثأت الو ايكحرتب رثأت اهل نوكي نا نود اهدحو رصم ناسلب قطنت

 يف ةلثمم ةيلعفلا ةطاسلاب رثأتت ال اى« ويدخلا يف ةلثمم ةيعرشلا ةطلسلاب

 ةك رشل اكلم ةديرجلا نوكتنا ديسلا نطل ىأركلذك «لالتحالا

 جمانرب اماو « اهيف ةيقيقحلا لا صملا باحصا وا دالبلا نايعا نم
 : لي ام فلاعيف ةديرملا

 ضحدو ةيرصملا ةمالا دارفا نيب لالقتسالا ةديقع رشن الوا

 ةدعاسمب اهلالقتسا ىلع لصحت نا نكمي رصم ناب ةلئاقلا ةركفلا

 دوج الا نييرصملا ةيرح ىلا ليبس ال هنا عم « ايكحرت وا اسنرف

 ٠ نييرصملا

 نم الدب ( ةيرصملا وا ةيموقلا ةعماجلا ) ةركفل ةوعدلا  ايناث

 ضرغلل ةلصوملا يه ىلوالا ةركفلا نال (ةيمالسالا ةعمالا) ةركف

 . رصمل ةدئاف تاذ دمت لف ةيناثلا اماو
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 اساسا ( يلاربيللا بهذملا ) وأ رللا بهذملا لعل ةوعدلا - اكلاث

 ةموكحملا ىلع ال درفلا ىلع داتعالا حبصي هبو . عمتجلاو ةموكحلل

 ةموكحلل دوعلال ثيحب هقفارع عيمج نم عمتجماب لصتي ام لك يف
 » يلخادلا نمالاو « ءاضقلا : يه ثالث تانالو ىلعالا ةاظللب

 ٠ يجراخلا نمالاو

 نم ةيسايسلا رومالا ىلا رظنلاو ةيرصملا ةيصخشلا ءامغا  اعبار

 . اهتاذ ةيناثعلا ةأودلا نع ةلقتسم اهدحو رصم ةيواز

 يرصنع ديحوت ىنعمب ةيموقلا ةدحولا ةيوقث ىلع لمعلا  اسماخ
 ةرغث لتحملا ديال ىتح طابقالا رصنعو ةمالا رصنع اهو ةمالا

 !. ةينطولا ةك رملا ميطحت ىلا اهنم ذفني

 ةموكحلل ةكيرش ةمالا لعجي يذلا روتسدلاب ةبلاطملا  اسداس

 ىلع لوصملا نوكي نا ةديرملا رظن يف سأب الو « ةماعلا لامحالا يف

 سلجم و تايريدملا سلاجم قيرط نع كلذو جيردتلاب روتسدلا اذه

 ةايح ىلع لوصحلل اديهت اهتاصاصتخا عيسوتو نيناوقلا ىروش

 ا

 لممعلاو ةموكحملا يف نييرصملا نيفظوملا يدياب ذخالا  اعباس
 يلوتل الها اوحبصي ىتحةيرادالا و ةيقلخلاةيحانلا نم مهحالصا ىلع

 ؟ تناقلا نيل اا الا

 اذ الغاإو كسر وخاربسلاو امورك هناوإلا ردات لع دراما
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 مهتءافك يف مهيلع نعطلاو نييرمصملا قوقح ىلع تائدفالا رهظع

 ٠ ىح نودب

 عيجشتو ةيركحفلاو ةيبدالا و ةيملعلا ةك رحلا عييجشت - اعسات
 لك نم يرممملا عمتجلاب ضوهنلاو ةعارزلاو ةراجتلاو ةعانصلا
 .هبئاوج

 دب د

 ءاوالاو ديؤملا ثالغلافحصلا هذه تفلتخا:ناو هنا كلذ ىل
 حالصالا اهيلع ينيد ينلا ءىدايملا يفو 0 و ا

 لالت_حالا نا ريغ . ةينطولا فادهالا يف | 26د
 ناي ينطولا بزحلا فحصب قيضي ناك يناطيربلا
 هل متو « ءاوللا ل ايطعت نم ادب لالتحالا دجي لف نيرخآلا نييزحلا
 يتلا مل لعلا ةفيحص اهنم ةديدج ءاعماب اللا ردتمق 4 ١5٠١ ماع يف كلذ

 . 1918 ماع بعشلا هفيحصو 191١ ةنس ةردَص

 سعشلا

 ١6١ ةنس يف ترهظ ينطولا بزحلا فحص نم ةفيدص يهو
 يف ةماحلا ثادحالا نم اثدح ر صم خيرات يف تدهش يتلا ةنسلا يهو
 طغضب  يناشلا يملح سابع ويدخلا ن ما مالو يروقشللا ابطل
 نيناو قلا ىروش سلجم ءاضعاو فحصلا باحصاو نيينطولا نم
 ىفتقمو ( يماظنلا 3و جيب كركم ب ةيهرجملاةبحلاو
 مساب ديدج سلجم امهلح لحيل نيقباسلا نيسلحلا يغلا نوناقلا اذه

 اقل د



 لب دالبلا تابغر ققحت مل ةيعما هذه نا ريغ (ةسرضتلا ةيعججا )
 نح ةيعطلا هذه ءا_ضعال نكي لو لالتحالا دي يف ةبعل |_هنا ربظ
 2 يمفارلا نيما ( بعشلا ) ررحم ىربناكاذ ذا « ءارزولا ةبساح
 ىناطيربلا لالعحالاو ةيرصملا ةموكملا ةبساحمو ةيعيرشتلا ةيعمجا هذه
 . ماظنلا اذه ىلع

 لوقت ناك هنا ةدير_لا هذه يف يعفارلا نيما ةأرج نم غلبو
 . ةموكملا يلا همالك اهجوم

 ةيعملا لح ّىح يسفنال ا ازرلا لات و رطعا

 . ( ةيعيرشتلا
 ١514 ةنس (سطسغا) ب يف كلذ دعب ىمظعلا برحلا تنلعاو

 ىلع ةباقرلا ضرفو ةيفرعلا ماكحالا نالعا ىلا ةموكحلا ترطضاو
 ربمسيد رهش نم رشع نماثلا يف ةيناطيربلا ةياحلا نالعاو فحصلا
 ع اه سمعا ةفوكخلا تردصإو © :١١١ هل ( لوالا نوناك)
 ىمفارلا نيما سفن ىلع كلذ ربكف « ةياحلا نالعا رشنب فحصلا
 هديب لطعي نا لضفو راملا اذهب ( بعشلا ) ةفيحص خطلي نا ىباد
 ةقيثو رشن نم يرصملا بعشلاو هل مرك | كلذف ةفيحصلا هذه رادصا
 رهش نم رشع عباسلا يف كلذ هل مث لعفلابو « رصمل ةبسنلاب مادعالا
 يهذلا رصعلا ىفقنا كلذبو <« 1915 ةنس ( يناثلا نيرشن ) ريشون
 روطلا ) مسا اهيلع قلطا يتلا ةرتفلا تضقنا وأ ةيرصملا ةفاحصلل

 . ( ةينطولا ةكرحلا راوطا نم يفاحصلا

 اك ا
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 ةرشفلا كلت ىف :فئاطلا ىئصلا

 ناو ةروهككسلا ىاوشرد هداك كيل رشم روكا ل6

 اهاح ةديدع ةسانن نلت هنا اق (تسو وع دلا ريسلا ) هدعل

 ةياعفلا ةطلسلاو ويدخلا يف ةلثممةيعرشلا ةطلسلا نبب ( قاذولا ةسايس )

لا نيب ةوحلا تداز مث نمو لالتحالا يف ةلثمم
 ءاعانلا نيينطولاو وبد

 ىلا سرامو « ةينطولا فحصلا ىلع قييضتلا يف تسروغ نعمأو

 كتل: ىلع لا( ( دست قرف ) ةسايس 0

 م نيينطولاو ويدخلا نيب قرفي ذخا 5 5 نيماسملاو طابقالا نيب قرفي

 أدب مث نمو نيماسملا مهب ظيغيل رصم يف طابقالا نم برقتي ذخا

 كفل رق عارصلا اذه دادزاو ( قئاطلا عارصلاب ) رصم يف ىمسي ام

 يف طابقالا فحص مها نم ناكو « لماكى فطصم باشلا مبءزلا ةانو

 ( نبطولا ) ةفيحصو ( رصم ) ةفيحص : اه ناتفيحص ةرتفلا كلت

 هلا رصم طابقا نم لجر دي ىلع تددجت مث تلطعت دق تناكو

 يف ناتيطبقلا ناتفيحصلا تفرساو < ٠ ةنس ( يهاربا يدنج )

 - بصعتلا اهساسا قوقحب ةبلاطملا فوات ةوادعلا ةرآثإ

 ةجهلب ءاوللا ةديرج يف |مهيلع درا شواج زيزعلادبع خيش بشلا رطضاف

 ذا . ءاوللا اهرشن يتلا ةيوقلا تالاقملا نم ناكو <« فنعلا لك ةفينع

 معز نيع نا ثدح من هدالب ف بيرغ مالسالا » ناونعبلاقم كاذ

 ةنتفلا تداعف ةيرصملا ةرازولل اسير ( يلاغ سرطب ) كاذ ذا طابقالا

 ففاوم اذه يلاغ سرطبل ناكو <«كلذ لبق هيلع تناك امم دشا ىلا

 ا



 ردص يذلا تاعوبطملا نوناق ةداعا اهتم < نيينطولا رظأ يفةفرشم ريغ
 خانف زايتما دم صاخلا ع ورشملا ىلع ةقفاوملا اهنمو < 184١ ماع يف
 ةجرد ىلا ةينطولا فحصلا طخسا يذلا عوورنملا وهو < سروسلا

 دازف ةيرسلا صوصنلا ىلع لوصحلا ىلا ءاوللا ةقيحص لجو ةديدش
 فحصلاو ملطقملا ةنيكص نا نمح ف ع درشملا اذه ىلع طخسلا
 0 اسأم رمالا ىهتنا و ع ورشملاب بحرت تناك ةيطبقلا
 ١11٠١ ةنس يف ىنا درولا ميهاربا همسا ير رصم باشهلتق - يلاغ سرطب

 ةيناطيربلا فحصلا اهيلا تمضن ضذاو ةيطبقلا فحصلا ةرئاث تراثف

 صقايرق ) هل لاهي يطبق باش كانه اب ماق يتلا ةياعدلا لضفب
0 " 

 امن اهادم ىصقا نيماسملاو طابقالا نيد ةموصخلا تغلبو
 دقعب نوبئطولا هيلع درو « ديعصلاب يطبقلا رمؤملا دقع يلا طابقالا
 لع ةلارمت ْؤملا ى معناو 4 153١ ماع ةديدملا رصم ا (يرصملا رقؤملا)
 0 تلخ تارارق ىلا ىمالسالا وأ ىرصملا رفوملاو
 ترو اج لع اللد اع اجو درسا و  لالتحالا ع وضوم
 ةرطيسلا يف لالتحالا حاجن ىلع طابقالا ونيملسملا نيب ةقرفتلايف
 . اهيلع يضقي داكو نشل سشوار لعام

 ىلع ريخالا ءابضقلا يضقي نأ لالعحالا عاطعسا كلذ لج

 ةديدج ةينطو ةفيحص ترهظ ا ا
 ( ةديرلا ) زارط نم اهتكلو ينطولا بزحلا فحص نم تسيل
 : يه ةريخالا ةفيحصلا هذه



 ىباهرنا

 «ماع ةيردنكسالا ةنيدع تردص « هزمح رداقلادبع اهبحاصل

 .نيماسملا نيب ةيفئاطلا ةكرعملا ةثدهت يف ريبك الماع تناكو <

 دروللا » هفلخو تام دق تسروغ ريسلا ناك كاذذاو « طابقالاو

 2 وك الع راس ىلإ شا ةلان لا ل ده 01و ا

 . حالصالا ىلا ليمي ناك هسفن تقولا يف هنكلو

 ٠-خيشلافذ_تقولا ضعبةينطولا فحصلا تاوصا تعفخ كاذمويو

 ماعلا يف لجالاهك رديو ةصاخ ف ورظل 1407 ماعديؤملا كرتيفس وبيع
 (ةديرطلاو) < 1405 ةنس ًايئابن رودصلا نع هتفيحص فقوتتو يلاعلا

 ماكحالا نالعا بقع ىحصلا لمعلا كرتتديسلا نطل دمحا اهررحي يتلا

 .ينطولا بزملا فحص نم بعشلا ةفيحصو < 4!194 ماع يف ةيفرعلا

 ردصل نأ يمفارلا نيما اهررحم ةمارك ىبأتو رودصلا نع فقوتت

 ناديملا يف تيقبو « ةيفرعلا ماكحالا نالعا اهب نركذ اك ةديرج

 ,مطقملاو مارهالا لثم لالتتحالاب مادطصالا مدع ترثا يتلا فحصلا

 يلاهالاو .٠

00000 



 رع ءراولا لسنلا
 ةئلاثلا ةرتفلا يف ةيرصملا ةفاحصلا]

 ماعنمةدعمملا ةرتفلا يه لالتحالا تارتف نم ةثلاثلا ةرتفلا نا انلق

 ةفاحصلل ةبسنلابمات دوك ر ةرتف كشن ودب يهو“ 1514 ماع ىلا 51-

 ىلع ةياهلا نالعا ببسبو ىمظعلا برملا مايق ببسب كلذو ةيرصملا»
 فحصلا مظعم تفقوت ةرتفلاكلت يفو ةيفرعلا ماكحالا نالعاو رصم-

 تعيبو ايئاهن تفتخا دق صاخ عونب ديؤملا ةفيحصتناكو « ةيرصملا ا
 يف يتلا فحصلا ريغ ناديملا يف قبي ملو < 1517 ةنس يف لعفلاب»

 ةفيحص لثم برملا فورظ رياست ناو لالتحالا نذاهت نأ اهتعاطغسا:
 زاروذأ لل اود لأ يف يلاههالا ةفيحصو مارهالا ةفيحصو مطقملا#

 ”ثذنظفش



 ءهرصاوا ردصا دق كاذو اذه قوف يناطيربلا لالتحالا ناكو . اهتايح
 ريكا, ريق وم ردع نماثلا ىف كلوو ةنيردشتلا ةينطا لطتن
 قرولاراعسا نا كاذو اذهيلا فاضيو « ١١ هنس ( لولا نيرشل )
 د ةجرد ىلا فحصلا عيزوت ضفخنإو ةريبك ةجرد ىلا تففقترا
 0 َح ١ .نمنا ريغ طقف ةدحاو ةقرو فصن يف ردصب اك | داو“ املأ
 : ةرتفلا كلت 0 تره ىتلا فحصلا

 روطسلا ةفيعص
 ةنس ىرخالا يه تفتخا يتلا ةديرجلا ةيقيقملا ةثيرولا يهو
 -تناكؤ « ةاناو قفر يف ةديرملا ةوعدب وعدت روفسلا تناك 5
 ةيدقن ةيعاعجا ةيبدا ةفيحص تناكو « ديدجتلا يف اهتطخ ىلع ريسن

 ,.نم ١" ةعجللا موي يف اهنم لوالا ددعلا رهظؤ <« عوبسا لك ةرم ردصت

 ديمحلادبع اهررحمواهبحاصو «ةرهاقلا ةنيدمب 11١6 (زومت) ويلوي ربش
 «لكيه نيسح دمة ذتاسالا نم لك اهتباتك يف كراشين اكو « يدم
 الخاهف مهعيمججو « نيما دمحاو < يمهفروصنمو قازرلا دبع ىفطصمو

 .فاك ديصر مهيدلو « نيا كلذ يف ةيرصملا ةعماللا يف ةذتاسا لوالا
 .ةسايسلا امأ < ةفسلفلاو عامتجالا و بدالا يف ةيمدقتلا راكفالا نم
 . ابيف ضوخلا مدع ىلع اوقفتا دقف

 نييفحصلا نم نوفقثملا نابشلا كلثلوا متأ دوُقِعيل اة فت ََى

 ديدجتلاةلاسز -ديسلا قطلدمحا ذيمالتنم مهلكو - ةعم املا ةذتاساو
 . كلدك اهريرحتيفمهذاتسان وكر اشياوناك دقو ءديملا اهتأدب ىلا

 تالاكد
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 دوعأ ةرتفلا كلت يف ةيسايسلا.فحصلا نع ةركف ذخأن ىكاو

 ٠ يناطيربلا لالتحالا دهع يف يلاهالا 6 لإ

 ةبنيدم يف تربظ يلاهالا ةفيحص نا يلا انرمشأ نأ قبس

 . يناطلربلا لالدثحالا رصع تدهشو ماع ي ةةيردنكسالا

 ةروص ءىراقلل ىطعن ىكلةفيحصلا هذه نا ةوكتتنا نا نالا ديرنو

 لالتتحالاب دابا تنام يتلا ةنحملا ءانثا يف ةينطولا ةفاحصلا نم

 كل يمالت نم مالا ةقيقح يف هز+> رداقلادبع ناك . يزياجنالا

 ديسلا طل ٍدمحا اهيلا اعد ىتلا جاككملا نيم #دفر قي ةللاا)

 (ةيمالسالا ةعماللا ) نم. الدب: ( ةيرمصملا ةعماملا ) ةركف يهو

 لالتحالا ءانثا يف ةركفلاهذهب ظفتحت يلاهالاةفيحص اندجو كلذاو

 ةعم اط|ةركف ىلا ليما لالا ةعيبطب لالت>الا لاجرناكو « يناطيربلا

 نيح نيخرملا ضعب مهوت كلذإو ةيمالسالا ةعمالا ىلا مهنم ةيرصملا

 تسيل اهنا عقاولاو ةيلالتحا ةركف ةيرصملا ةعماملا ةرككف نا اولا

 ةسايسدسفنل جهتني ةرتفلا كلت يفيناطيربلا لالتحالا ناكو ٠ كلذك

 نيتطلسلا نيب قافولا ةسايس ) يهو يلاهالا روهظ ذنم ةديدج

 لالتحالا يلا نمَرَت ةيناثلاوويدخلا ىلا نصرت يلوالاف« ةيلعفلا وةيعرشلا

 ٠ صورك اهيلع ناك يتلا فالخلا ةسايس نع اهل ايي.( يناطيربلا
 حدتماف ةيعقاو ةيلمح ةيلقع وذ لجر وهو هزمح رداقلادبع ءاجو

 كاذ ذا أدب يذلا يناطيرباا دمععملا ىلعو اهيلع ىنثاو قاذولا ةسايس

 ريخالا اذهب ينعتو «ةيلاملاو ةيعارزلا تاحالصالا نم ةلسلس

 ك1



 نأ"قف يلاهالا ةفيحص عني مل كلذ لك نا ريغ ٠ « ثقتك زول 2

 كلذك رعشتو ةيرصملا فخصلا ىلع فاطيربلا لالتحالا ةأطوب رعشت
 ةرتفلا كلت يف فحصلا هذه تلخاد يتلا طونقلاو سأيلا جورب
 *ةيرصملا دالبلا خيرات نم ةيساقلا

 ل تالاقملا نم ريثكب ( يلاهالا ) ربعت تذخا هلك اذه نعو

 ىلا لوصولا نم سأيلا نع تربعو ةباكلاو نزملا عباطب تغبط
 لاقم كلذ لك نع تربع يلا تالاقملا هذه نمو. ةعرك ةرخ ةايح

 : ناونعب

 سد رلاو طيفلا سايس

0 
 نوكسلاو .ودهلا,ةديدجلا ةلاللا هذه نولياقينويرصملا ناك اذاف

 اودوعيمل مهنال الو« تدرب دق مهتننطو ةرارح نال كلذ سلف

 مم“ رخآ لاا ذحاو مهلامآ اودقف مهنال نكلو « ثداوملاب نوثرتكي

 هرتلجناو اسنرف نيب يدولا قافتالا هيف دقع يذلا مويلا نم اومهف
 اولعق نأ دعب نوبحي الو ةديذج ةلاح ىلا  ةلاخم ال - نوزئاس مهنا

 . عقاولا نوركني الافطا اوقبي نأ ةبرجت مايالا
 : لاقملا اذه ماتخ يف بتاكلا لاق مث

 اذا هل هلك لبقتسملا وطقف هعسردمو هطيغل يرصملا قب كلذلو 2

 27« ةسردملاو هطيغب ظفعحي فيك فرع

 . 40 ص « نماثلا ءزجلا ء رص يف ةيفحصلا ةلاقملا بدأ « ةزمح فيطالا دبع (1)

 91 دي



 بركلا ببسب دوك ر لا ةرتف يف ةيرصملا ةفاحصلا نا كلذ ىنعمو

 تحبصا ةيفرعلا ماكحالا ضرفو ةيالا نالعا نم اهيلي اموىربكلا
 باحصا كلذ اعدو « ةيسايسلارومالاب لاغتشالا نم مات سأي ةلاح يف
 اصملا ىلا طقف تآفتلآلاو ةلج ةسايسلا كرت يلا كاذ ذا فحصلا

 (لقملا ) طيغلا ةسايسب يلاهالا بحاص اهنع ربع يتلا ةصاخلا

 .ةنرالاو
 ووسسس ع وس

 ذنم ةيرصملا ةفاحصلا نع ثيدملا نم غ رفن نا لبق انب ريدجو
 نا 1515 ةنس ىربكلا ةيبعشلا ةروشلا مايق ىلا يناطيربلا لالتحالا

 : نيماه نيرماب ينع
 . ةرتفلاكلت يف ةيرصملا تالحلا رهشا ىلا ةرباعلا ةراشالا - املا 1

 ةعانص تناك كاذ ذا ةيرصملاةفاحصلا نا يلا ةراشالا امهيناثو

 . ةلاسر اهنوك بناج ىلا



 رىسعمذاثلالّصْملا

 0 برخلا مايق ىلا ١/1/5 ىم ٌمرمفلا ىف

 ةنااذث دتم كلذاو ةضوبلا تحصلا' نع نآلا ىلا ثذحتن انك
 . ىمظعلا كر | مايق 2 يلا تينا تيفاوادعا اندهع

 فحصلا وأ تالحلا ىلا ف ةلاسلا ثيدحلا اذه ءانثا ىف ل

 يسايس عباط اهل نكي مل تالخحلا هده كاع رادع ا

 ناكف تالج لا هذهل ماعلا عباطلا امأ و . ديعب نم الإ ةسايسلاب لصتت و
 لأ كلان نو ف ظفرلا كلو ةاىلاذ « ايدقنو ايعاتجاو ايبدا اعباط

 « ةيفلاو ةيدقنلاو ةيءاتجالا و ةيبدالا راكفالل ضرعم - هذه انمايا

 اساسا اذده سالف ةيسايسلاث ادحالا ةعباتمو يسايسلا قيلعتلا امأو

 ل ل او قا تالاجمال



 يتلا تالجلا هذه ضعب ىلا ةراشالا درجم ىلع انه رصتنقن كلذإ
 «ىمظعلا برملا مايقتقو ىلا امامه ةنس نم ءادعبا رصمه ف ترهظ

 : يلي ام تالجلا هذه نمو

 ردصت تلازامو ناديز.يجرومل 1847 ماع تردص « لالملا ١

 : عوللا لولا

 ١ سويراكم نيهاش اهبحاصل 1885 ماع تردص « فئاطلا .

 دمتعت تناكو 14٠ ماع ترذص يتلا « ةيرصملا تالجلا ةلجم
 . اريبك اداتعا ةروصلا ىلع

 ٠ يحايوملا ٍيهاربال 1858 ماع تردص « قرشلا حابصم -4

 .نارطم ليلخل 140٠ ماع تردص « ةيرصملا ةلحلا ه

 . ليلا ناوطنال 151١ ماع تاردص « روهزلا -5

 يعابسلاد مو قوقربلانمحرلادبعل 141١ ماعتردض“«نايبلا

 . روك ركز دتنكسال ١844 ماعتردص « تاياورلا تابختنم ه
 ٠ قداص ليلخل 1404 ةتس تردص < بعشلا تارصاسم 5

 ٠ ةنس تردص « ةديدملا تاياورلا  15٠١قزر الوقنل ٠

 ١ لفون دنه ةديسلل 1845 ماع تردص « ةاتفلا ةلجم «

 ةيردنكسالاب ٠

 وتيرفا:ندتسكلا ةديسلل 1444 ةتستردص « نّلملا سنا 7

 . ةيردنكسالاب



 مشاه ةبيبل ةديشلل 1445 ةدس تردص'«©قرشلا:ةاتف

 : تانتاكل تاذّيس تآريَخآلا' ثالفلا تالحلا بخاؤضو

 تناكو « يحايوملا يهاربال ١501١ ماعترردص « ديز وباةلجم 5

 ء'ةّرخاسلا موس لع المت

 0 "تاق كا هاب ةخس تردص « ةروصملا ةسايسلا 6

 . مهار ريا ظفاح رعاشلا عم كارتشالاب

 اهنم ربظب نكي لف « رمعلا لوط ظحت مل تاليا هذه لكنا ريغ
 يتلا ( اهنانف هجم ءانثتساب كلذو ىنتخت مث دادعا ةعضب نم رثكا

 . مويلا ىلا ةدعمم لزت مل ةليوط ةايحب تيظح
 د تلة د كرت

 واسم ايرنوك بتاج ىلا فانص ريرعلا كلذ رفا
 يناطيربلالالتحالا لالخةيرصملا ةفاحصلا نا ظحالننا انب ريدج

 ىلع دمعت ةفاحص ا خيرات يف ةرم لوال تحبصا ثالثلا هتارتف يف
 وا ةمهاسملا ثاكرسشلا قيرط نع ءاوس: ةريبكلا لاومالا سوؤر
 ةقيرطلا هذبيو < مخضلا ءارثلا يوذ نم دارفالا وأ تاعاملا قيرط

 تاك كيرالا ةفيحص تأشنو . ينطولا بزملا فحص تانكذ

 تقيس اول نأ فورتملاو ©ماَرهآلا ةقيطص ستوديو طبتم
 دقو 19:5 ماعرخاوا يف ةمهاسم ةيفحص ةكرش لوا سيسأتب اهريغ
 م ناذج ينف لكشب ردصت نأ ىلع فحصل | هذه عيمج كلذ دعاس

 لثم ةثيدح ةعباط تال ىلع لوصحملا ىلع فحصلا ضعب كلذ دعاس

 2>ظ22925



 .لفتحاو 5-19 ةنس فسوي ىلع ديسلا اهب أدب دقو ( فيتانورلا ) ةلآ

 0 و ا
 روصلاو ةيوديلاموسرلا ترهظو « ماظنلا اذهببسب قحصلاحارخالا

 ذدنم ةيرمصملا فحصلا ةدئار مارهالا تناكو ( نوتفاهلا ) ةيلظلا

 تحضاف كلذك ةيفحصلا تاناوتعلا تروطتو نيرشعلا نرقلا ةادب

 وأ ةضيرعلا تاناونعلا روهظل كلذ دهمو رثكا وأ نيدومع ىلع دعت

 نأ كلذك ديدملا ماظنلا اذه رثا نم ناكو « ةفورعملا ( تاعشناملا )

 لخادلا يف رابخالل نوبودنمو ج راخلا يف نولسا م ةفاحصلل حبصأ

 تالاكو تماقو « ةفيحصلا ريرحت يف نودعاسي نوزاتمم نوررحو

 ةريبك تامدخب (سافاه) ةلاكوو ( رتيور ) ةلاكوك ةروبشملا ءابنالا

 ةوادب دهع يف تناك ةيرصملا ةفاحصلا نا كلذ ىنعم . فحصلا هذهل

 نطولا ضرأ زيلجنالا مادقا هيف تنطو يذلا تقولا ىلا ةيقيقح

 ردصت يذلا لكشلا ةطاسب يف لثمتت ةوادبلا هذه تناكو يرصملا

 هذهبو ةفيجصلا رادصا يف مدختست ىتلا لاومالا ةلقو « ةفيحصلا هيف

 اديس نأ ةرفدارا هل ىف حا 12 كل اك كرية

 ذا هبيج يف نكي ملو « يناغفالا نيدلا لاح هذاكسا ىجو نم ةدن رد

 لشق ا وكلا كلذ

 ديدجروط ىلا تلقعنا دقف لالتحالا دبع ذنم ةيرصملا فحصلا امأ

 نم هيلا تلقتنا يذلا روطلا نع هتيمها يف لقي ال لكشلا تيح نم

 ادح ةيرصملا ةفاحصلا تغلب دقل قحلاف . ع وضوملا وأ ح ورلا .ثيح

 تاك



 مت>يو ةفاحصلا هذهل خمار ظن تفلي يجراخلا رهظملا يف جضنلا نم

 يف ةرم لوال ةيرصملا ةفاحصلاتلقتنا و ةرهاظلا هذه الجطت نأ دلع
 رودلا اذه طاوشا نم طوش لوا تعظقو ةعانصلا رود ىلا اهخيراث

 ممل أ احلا ةراقإ كلذ يدم © واكل رود كك د
 قع ءاونم الق ةمختللا لاومالا سْوُوَز لح موقت تأدب ةيرصملا
 ةردقلاوعساولا ءارثاايوذ دارفالا قيرط وأ ةمهاسملا تاكر شلا ٌقيرط
 ديسلا طل اهررحي ناك يتلا ةديرملاب لثملا انبرض دقوةيفاكلا ةيلاملا
 ولا نال ب ع عب زك رش اهزاذما ىو زاك دف

 تسسا يتلا مارهالا ةديرجاضيا لثملا انبرضوةيقيقملا ماصملايوذو
 تقيس ىتلا ءاوللا تناك كلذك و 15:1 ةنس يف ةمهاسم ةك رش لوأ
 : . ماظنلا اذه ىلا فحصلا عيمج

 روطتلا نم ريثكل ىرخالا يهتعضخ دقف ( تاناونعلا ) اماو
 ثاذحالل كلذ ف لصنتا ناك + نحنا 0

 تاناونعلاهذه تأدبدقف « نيرشعلانرقلا لئاوا يفتعقو يتلاةماحلا
 تاناونعلا فحصلا تفرع انشق ائينشو دونع نم ركل: ليتومدت

 ءىراقلا اهيا كبسحو ( تاتشناملا ) مسا اهيلع قلطن يتلا ةضيرعلا

 ةثداح اهيف تعقو يتلا ةنسلا يف ةيرصملا فحصلا يلا عجزت نأ
 لماك ىفطصم باشلا ميعزلا هيف يفوت يذلا خيراتلاو ياوشند
 . كلذ قادصم ىرعل كلذ وحنو.

 عيمج ف اعستم انكم . انما تدجو الكتف تانالثعالا امو
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 محتي ناك و « داريالا رداصم نم اماه اردصم تحبصاو « فحصلا

 نيما عم لاملا ناك ام« انايحا اهررحمو ةفيحصلا بحاص قوذ اهيف

 هيدل نالعالا ةسايس نم ناك دقف « رابخالا ةديرج ررح يعفارلا

 . هنث الغ اهم ةيحورلا تابورشمال نالعا لك ضفري نا

 ةيرصملا فحصلا نا ىهو ىليجستلا قحتست ىرخا ةرهاظو

 اهنا رابتعاب اهل ارقم لدول نم ذختت اهتوادب دهع يف تناك

 نكاو . ةيرصملا رايدلاب نيميقملا بناجالا رثكا هنكسي يذلا دلبلا

 ةرهاقلا يف ايئاهن ترقتسا ةعانصلا دوهع نم لوالا دهعلا يف ةفاحصلا

 .ةيعاتجالاو ةيسايسلاوةيركفلا تاك زملا عبنم اهنال وةمصاعلا اهنال

 ةرهاقلا ىلا انلقعنا مث ةيردتكسالا يف اتأشن ناتريبك ناتفيحصكانهو

 لثملاامهنم لك تطعأ كلذيو «يلاهالا ةفيحصو مارهالا ةفيحص اهو

 ةديرج ريغ ةدعاقلا هذه ىلع ج رخت لو كلذ دعب ردصت ةفيحص لكل

 تيقلو ةيردنكسالا يف اى هس ل ديشر اهردصا. ىتلا ريصبلا

 . اهنع لوحعت لو ةنيدملا هذه يف



 تع لاخلا لّصنلا

 اذا١ ةنس ةروث

 بريال ذاك

 ادح ةيرصملا ةينطولاب ناوهلا غلب يناطيربلا لالتحالا دهع يف
 رابتعا ىلا ةوعدلاو ةيرصملا ةيسنجلا ءاغلاب رمورك دروللا هعم بلاط

 لب ٠ ةرباع ةحلصمل ولو اهيلا دفي يبنجا لكل احابم ايلود انطو رصم
 راشتسملا همم انيأر ادح كلذكح غلب ةيرصملا ةينطولاب ناوملا نا

 ىلا اهب لزغي ايماظنانوناق رصمل عضي ( تينورب ميلو ) رصميف يناطيربلا
 ةطلس لعج هنا كلذ « ةيزيلجنالا تارمعتسملا ةبترم نم أوسا ةبترم

 . نييرصملا عم كارتشالاب بناجالا يدياب يرصملا عيرشتلا
 ةبلاطم ىلا فورظلا كلت يف زيلجنالا رظني ناك كلذ لجأ نم

 « نونجلاو ةقاملا نم عون اهنا ىلع روعسدلا و لالقتتسالاب نييرصملا

 ها



 كلذ نمو . نييناطيرباا نيدمتعملا نم نوريثكلا حرصي ناك اذهبو

 : اهبنم ضرغلا ناك 1515 ةنس ةرون نا مهفن

 ةيناطيربلا ةياملاو ينا_طيربلا لالخ حالا نم صلختلا -الوا

 -ةكقارعلا ماكحالاو

 . قيقملا لالقعسالاب ةبلاطملا  اينأث

 اهب دجوا يتلا ةروصلاب يبايذلا كملاو روتسدلاب ةبلاطملا  اثلأث

 0 حلاعلا دالب رثك ١ يف مكملا اذه

 ةدوثلا يعز لولغز رعس

 يعمجلأل ب لي محا ك4 كل يسلا زك ئلراط رتل | لود كن فرو

 يمهف زيزعلادبع هاليمز هعمو يعزلا اذه بهذ دنم كلذو ةيعبرشتلا

 ةيناطيربلا ةياملا راد ىلا ةيعيرشتلا ةيعمللاب ناوضع اهو يوارعش ىلعو

 نالئععا دعب ىنعا ) 1514 ( يناثلا نيرشت ) .ريفون نم رشع كلاثلا يف

 صيخرتلا يناطيربلا ماسلا بودنملانم اوبلطو ( طقف نيمويبةندحلا

 ةموكمحلا ىلع ةيرسمصملا ةمالا بلاطم ضرعل ندنل ىلا رفسلاب مهل

 هلوقب ةلباقملا هذه ىلع يناطيربلا يماسلا بودملا قلءف . ةيناطيربلا

 نا نود اهرسساب ةما مساب نوثدحتي طقف ةثالث نأ نم شهدي هنا )

 ٠ ( اهنع ليك وت مه نوكي
 يرصملا دفولا فيلأت ةركف لولغزدعس نهذ ىلع تدرو كاذذا

 « ةيسايسلا اهقوقحب ةبلاطملا يف ةيرمصملا ةمالا نع اليك و نوكيل
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 ءاضعا هعقو يذلا ليكو تا ةغيص دعسعضوو دفولا فلأت ام ناعرسو

 ةيرصملا ةمالا دا رفإ نم. ريثك و ةيعب دتلا ةعمجلا

 عبر اسلا يف ةرهاقلاب عيرشتلاو داصتقالا ةيعج تنلعا ناثدح مث

 عاهنمل ماع عاتجا نع ١5١9 ةنس ( طابش ) رياربف رهش نم رسشع

 «رصم يف نهارلا يسايسلاعضولا نع لافارب رتسملا اهيقلييتلا ةرضاحلا

 نالطا ا ب ب دعم م لوف انس
 دعس فقو مث هترضاح ءاقلا نم رضاحلا ىهتنا و « عاتتجالا ناكم ىلا

 : لاقف ةبطخلا ىلع قلعي لولغز

 185٠ ةدهاعم هعنمج اذ لالقتسا اهل اندالب نا « ةداسلا اهيا )

 ةيامحلا نا نوماعت 6 ىرخالا ةيلودلا تادهاعملا اهب تفرتعاو

 نا امهادحا بلطت نيتما وأ نيفرط نيب نوكي دقعب الا نوكت ال
 « ةياحلا ءابعا لمحتت نا ىرخالا لبقنو ىرخالا ةيإح تحت نوكت
 « لبقتسملا يف اهنم لصحي نلو يضاملا يف رصم يف لصحي ملام كلذو

 اهبلطت نان ودبو اهسفنءاقلت نم ةياردلا ارتلكنا تنلعا 5 ةنسيفو

 « نوناق اهل دوجو ال وةلطاب ةياح نذا يهف ةيرصملاةمالا اهابقت وأ رصم

 يمت برحلا تارورص نم ةرورض يه لب دحاو فرط نم اهنال

 ( . ةدحاو ةقيقدب برحلادعب ةياحلا هذه شيعت نانكمي الو اهتياهنب

 كايتو طقساو نينطاوملا قيفصت نيب ةباطخلا ربم دهسا“ رو

 تانولاصلا نم ةروثلا لقن ادعس نا اهموي اولاقو مهيديا يف لالتحالا

 . ةماعلا ع راوشلا ىلا ةصاخلا



 ىفنف طخسلا اذه نم رطخلاب لالتحالا سحا تقولا كلذ نمو

 مهنال الا ءيثل ال هطلام ةريزج ىلا نطولا ضرا نم هيحصو ادعس

 تلاخ ىلا ةيصخاملا ةيناطيربلا ةطلسلا تاراذنال ع وضخلا اوبأ

 نعمل ناكل لأ و مالسلا رمتوم ثيح سيراب ىلا رفسلا نيبو مهنيد

 ةباثمب ناك نلا اذه نا ريغ ةيزيلجنالا ةموكحلا ىلع دالبلا بلاطم
 نكح 1 يتلا ةيبعشلا ةروثلا هذهل ىلوالا ةرارشلا

 ق1 تا دل اد سرا كادت نقف نو

 . ١57١ ةنس ( ناسن) ليزبا

 م للا تاقيط عسب لوشن هام وُملا

 يفالو اهنيعب ةئف يف ةروصح نكت مل اهنا ةروثلا هذه يف مهلاو
 عيجو هتاقبط عيمجي ئرضملا ككعشلا« ابيت كرتشا لن اهنكفب ةقبط

 نيماحمو ءابطاو نييمسر نيفظومو نيحالفو لامعو ةبلط نم هتائيه

 « اضيا ريبك بيصن ةروثلا هذه يف ةيرصملا ةأرمال ناكو < نيسدنبمو
 ةرهاظم تجرخ 1919 ةنس ( راذآ ) سراهرهش نم رشعسداسلا ف

 نركنا يناطيربلا دمتتعملل ابوتكم اجاجتحا نمدقو ةديس ةناتتو

 ىلا يرصملا د-فولا رفس نود ةلوليحلا هيف نركنتساو ةيامحلا هيف

 . ( مالسلا رقؤم ) ىلع ةيرصملا ةيضقلا ضرعل سيراب

 ه0 وكلا ترطصا نكتلا اذه نم ةريثكت هم تاكا دكت
 نم نعل الا يف كلذ ناكو لولغز دعس نع جارفالا ىلا ةيناطيربلا

 | سفن يف زياجنالا لواحو < ١9١9 ةئس ( ناسنن ) ليرب| رهش

 ا د و



 .ىلع لودلا اولمحي ناو مالسلا رمتؤم يف ةيرصملا ةيضقلا اوبراحي نا

 . ةياحلاب فارتعالا

 ةيناطيربلا ةياحلل رهاظ دييأت هيفو هتارارق رتؤملا نلعا لعفلابو
 داهطضالا داعو هيلع تناك امم دشاب ةروثلا تداع انهو < رصم ىلع

 دمصو « هيلع ناك ام ىوقاب ةيناطيربلا ةيركسعلا ةطلسلا بناج نم
 خ ويشلا سلجمب ةيجراخلا ةنجللا تردصا ىتح مهتروث يف نوينطولا

 .« ايناطيربل ةعبات الو ايكرتل ةعبات تسيل رسصم ناب ارارق يكيرمالا
 . مالسلا رتؤم تارارقل ناك يذلا رثالا فعض كلذبو

 راع
 درول ) ةسائرب ةيناطيرب ةنل- ثعبتس اهناب هرتلجنا تحرص كاذذا

 .نييرصملا ضوافتو ةروثلا بابسا يف اقيقحت يرجتل رصم ىلا ( رنلم

 ةموكملا بناجنم حيرصتبنرتقا اذه نا ريغ « ةيموقلا مهبل طم يف

 حييرصتلا اذهل رصم يف رطاوخلا تراثف « ةياملاب ابكسمتب ةيزياجنالا

 تنقياو « ةماث ةعطاقم نوبرصملا اهعطاقف رصم ىلا رنلم ةنلل تءاج مث

 نم ساسا ىلع الإ نييرصملا ةضوافم ىلا ليبس ال هناي رنلم 2

 نكمي يتلا ةديحولا ةجلا ناب تعنتقا ام « مهلالقتساب فارتءالا

 ةئيمحلا هنال لولغز دعس ةسائرب ( يرصملا دفولا ) يه ابعم ضوافتلا

 تحجنكلذبو ةيرملاو لالقتسال ايةبلاطمال ةيرصملا ةمالا اهتلكو يتلا
 نماثلا يف يناطيرب حيرصت ردص ذنم ةيناطيربلا ةياملا ءاغلا يف ةروثلا

 د ب نك



 ةلود رضع هركحنا ةيق تقردعغا 14579 ةنيس طانش نمي نيرشعلاوم

 .٠ ةدايس.تاذ ةلقتسم

 اروتسد مهسفنال اوعضي نأ نييرصملا قح نم حبصا كاذذاو

 ١١5 ةنس يف روتسدلا اذه عضوو « مهيناما ققحيو مهتاجاحب ىني
 أ

 ناك « ةملكلا 0 حيحصلا لا ةيباين ةايح رصم تاذيو

 «دفولا بزح : اه نيك نيزح نولثمي ذْئموي نويرصملا باونلا

 روتسدلا عضو لضف مهل ناك نيذلا نييروتسدلا رارحالا بزحو

 َ ةيسايس بازحا تقولاكلذ يف رص ناكو . ةينوناق ةغايص هتغايصو
 وِ

 نييزحلا نيذه ةيمها امل نكت مل نكلو ينطولا بزحلا اهبنم ىرخا

 ربكحا رصم يف ةيسايسلا ةيباينلا ةاّيحلا يف اكرت نيذللا نريبكلا
 . كذالا



 رشع عنارلا ليلا
 ١.15 كنس ةروثوةبيرصم ا ةفاحصلا

 ةيفرعلا ماكحالا تناك ىربكلا ةيبعشلا ةروثلا هذه ةيادب يف
 دقف كاذو اذه عمو « ةدش لكب ةيرصملا فحصلا ىلع ةةبطمو ةُقاق
 .ىثب ةروثلا هذهل دييأتلا رهظي ناك نم ةينطولا فحصلا نم اندجو
 ةد.رج ) فحصلا هذه لاثما نمو < ظفحتلاو طايتحالا نم ريثك
 نييرصملا اومهتا نيذلا زيلجنالا معا م ىلع درت تدخا يلا ( مارهالا

 رداتلادبع ١_ييحاصل ( يلاهالا ) ةديرج اهنمو «فرطتلاب نيزاثلا
 ةصرف زك[ تر نا كلذلو,دعوم لع ةروثلا هذه. نم تناكو ةزمج
 ةيودتكسالا نم كلذ ببسبتاقعناو « ةروثلا ءدهأ اهدييأت راهظال
 - ةدردع تاق ءاغلالا و ليطعتلل تضرعنو ةرهاقلا ىلا

 ةةينطولا فحصلا نود نم تدرفنا اهناف ( مطقملا ) ةفيحص امأ

 كال ب



 ةثراكو« امل فسؤي ثداوح وت ارهاظمو بغش ) اهنابةروثلا اهفصو

 ٠ فاصوالا نم كلذ رخآ ىلا ( اهللاصم ددهت ةنتفو دالبلاب تلح

 ل ذأ نم ةفاحصلل دبال ناكو اهقيرط يف ةروثلا تضمو

 ةفاحصلا نيب بواجتلاب نوسحي نويرصملا أدبو« مهر لعفنتو ال

 رفسلاب هياحصالو هل حامسلاو لولغز دعس نع جارفالا دعب ةروثلاو

 كلذو. مالسلا رتؤم ىلع ةيدطولا ةيضقلا ضرعل سراب يلا ىفنملا نم

 كاذذاو لالتحالل ةديؤملا هتارارق رقؤملا نلعب نأ لبق لاهلا ةعيبطب

 « اهنم اريثك لطعو ةينطولا فحصلا ىلء لالتحالا طغض دعشا

 تارمشنب ةلظعملا فحصلا هذه نع نوينطولا نويفحصلا ضاعتا

 ( يرصملا دفولا ) مساب ةرشن ةريخالا نمو « ةيرس ىرخاو ةراث ةنلغ

 . (لوهلا وبا ) ماب ىرخاو

 رهشأ ةثالث اهب تضقو مدقت اك رصم يلا رئلم ةنل ترضح مث

 ©ةيرللا لح نم اتق ؤم ةيرصملا ةفاحصلل طسبد نأ لالتحالا ىأرف

 < ةرتفلا كلت يف يرصملا ماعلا يأرلا ىلع فرعتي نأ كلذ نم هدصقو

 |مهنم لك ترسشثنو ةصرفلا هذه ( يلاهالا ) و ( مارهالا ) تزهتناف

 تاوقلاءالجو لالقتسال ايةبلاطملا يف نيينطولا ضعبل ةريثك تال اقم

 قييضعلا ىلا لالت>الا داع ةنجللا هذه ةمبم تهعنا املو « ةيناطيربلا

 ٠ لبق يذ نم رثك اب فحصلا ىلع

 ثادحالا مهأ ىلا ةرباع ةراشا ريشن نا كلذ دعب انب لمحي

 ٠ ةروثلا ةفاحص يف تا يتلا ةيسايسلا
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 : يليام ثادحالا هذه مهنأ نم ناكو

 تعلط امهمويو « انمدق م ةرهاقلا ىلا رنلم ةنلل لوصو -الوا

 اح رخم نويرصملاهيف دجو حارتقاب يلع ديس اهبحاصل ( ماظنلا ) ةديرج
 اذهو « رئام ةنإ روضح ببسب اهيف اوعقو ىتلا ةطرولا هذه نم مهل

 ىلع اممهب مايقلا نيبو اهنيد ةلوليم او رنلم ةنمل ةعطاقم وه حارتقالا
 : بسلا اهب ضري مل يتلا ةقيرطلا كلت

 ةنمل تعنتقا ذنم كلذو ةيزياجنالا ةيرصملا تاضوافملا .دب  ايناث
 ةدي>ولا ةئيهلا وه لولغز دعس ةسائرب ( يرصملا دفولا ) ناب رئلم
 بهذ كلذ دعب « ةيرصملا ةمالا بلاطم يف اهعم ضوافعلا نكمي ىلا
 كفلعخا و < تاضوافملا رده ىلفان ل رحالا_ندعل يلا سراب نم دعس

 <« تاضوافملا عطق ىلا ىدا ايساسااذالتخا يزياجنالا و يرصملا نابناجلا
 |9 2 ا تادي كلادمألا فوفص ىف قاقثلا أدي ءكاذذاو

 : نيقيرف ىلا
 ءارجا يف ىلا ةبحاص يه ةيرصملا ا نا,ىري قرف تا

 . ةيزياجنالا ةموكحلا عم تاضوافملا

 ..ةمالا نع اليك و هفصوب كلذ يف

 قيرفلاو ةيرصملا ةرازولا سيئر نكي يلدعةماعزب لوالا قيرفلا
 . لولغز دعس ةماعزي يناثلا

 تاضوافملا عطق دعب رصم ىلا ندنل نم لولغز دعس عجر نيحو

 د تارك ت



 يف هرودب حافي مل نكي يلدع نكلر تاضوافملا هذه فانّئةسال

 ناتاه اهيفو ررصم ىلا داعو تاضوافملا عطقف ةجيتن ىلا لو صولا

 ٠ يلدع ةببجو كعس ةببج اهو <« ضراعتلا لك ناتضراعتملا ناعهجملا

 هنال تاضوافملاب ىضرلا هثدابم نم نكي لف ينطولا بزحلا امأ

 ةكرحلا هذه نع دعتبا كلذلو ( تاضوافملا لبق ءالملا ) أدبمب لئاقلا

 لوالا هميعز دهع يف هءالبسني مل ناو « يرصملا بعشلا هاسني أدبو

 . لماك ىفطصم

 رقما ةفاشملا اهن تاتا ىلإ ةفايلا كاد ال كن انام ف الات

 اب زيلجنالل نيبت نأ دعبف 157١ ةنس ( طابش ) رياربف ؟8 حيرصت وهف

 الو ةيضرم ربغ ةقالع تحبصا ةياحلا نا كشلل الاجم عديال

 حيرصتلا ةيناطلربلا ةموككلا تردصا ارماجناو رصم نيب ةيدجم

 ماكحالا ءاذلال كلذب تدهمو ةيناطيربلا ةياحلا هيف تغلا روكذملا

 . ةيفرعلا

 كلذنرق هتكلو 2 اهتدايسورصم لالقتساب حيرصتلا ةكقرتعاو

 ا ةعلرا تاظفحتي

 "ا ل دال

 . كلذك تايلقالا ةياح

 ..نادوسلا ةلاسم تك



 هفصوو فنعو ةوقب رياربف حيرصت دفولا فحص تمججاهو

 0 ةفيحص حب رصتلا 0 كلذكو »2 ةينطو ةبكن هناب 1

 « يعفارلا نيمال رابخالا ةفيحص يمهو ةرتفلا كلت يف فحصلا مها

 لالقتسا هنا ىلع حيرصتلا هب فرعي يذلا لالقتسالا ىلا ترظنو

 ٠ قيقحب سإو يلكش
 وهف ةيرصملا فحصلا اهب تراث يتلا ثادحالا عبار اما  اعبار

 نا رياربف 8 حيرصت ىلع بترث دقف 2< 1177 ةنسروتسد رودصثداح

 ةرازولا هذه تماقفهتعيشو نكي يلدعةسائرب ةيرصمةرازو تفلأت

 < يرصملا دفولا ةئيه نم وضع اهب سيل روتسدلا عضول ةنجل فيلأتي

 لك ا همراقلا كفوف را ررلا ماد ملا نشأ

 نأمل نارا 2 تو دكر 2 تل ا

 ةيعمجا هذبا دب الو هعضوب موقت ةيسيسأت ةيعج نم هل دب ال روعسدلا
 * ناحل حاشا لع نوح نإ

 ثوحبلا نم هةلحلس رشنمماقو ةبسانملا هذه يعفا رلا نيما زهتناو

 تار دكا كش ك2 | ل د

 ضعبل تال اقملا ضعب ترشنو كلذ يف را بالا ةفيحصب مارهالا

 ةقيرطلا هذهب ةيرصملا ةفاحصلا تشقاو يروعسدلا نؤناقلا لاجر

 كلملا ةطلس ىلع صنلاو تايلقالا قح اهنم يتلا لئاسملا نم اريثك

 يذلا © نادازتتلال لأدلا اهكفو < ةطلسلا هذه انيدجتو ةيروسلاا

 ىف الكا رك وه: حار كاسل هذه ةكفام لا ةفاحملا اعد

 عر ا ع



 كلم ) هنا ىلع كلملا ىلا ريشي يذلا صنلا اهنمو < روعسدلا صوصن

 "وسلا ورقم

 وهف ةيرصملا ةفاحصلا يفت ثا ىتلا ثادحالا سماخ يا  اسماخ

 . ةديدجلا ةيسايسلا بازحالا روهظ
 ةيياينلا ةايحلل ديال ناكو روتسدلا عضو نم ةنجللا تغرف

 يغيبطلا نم نكي ملو « تقولا كلذ يف رصم يف أدبت نأ نمةحيحصلا

 ىفنملا يف نطولا نع بئاغ دعسو ةينائربلا تاباختنالا ير_-# نا

 ةدوع ىلع ةيرصملا ةموكملاو ةيناطيربلا تاطلسلا تقفتا كلذاو

 « نيعنسنم رثكا تماد ةليوط ةبيغ دعب هيلا داعف نطولا ىلا دعس
 للملا "تتفحطا'ةغلانم كلذ ىف تغلايو .هلابقتسا ةالتبلا .تتسحااو

 زاذ كلذبو « ةمداقلا تاباختنالا يف زوفلا يف نييروتسدلا راز>الا

 ةمالل ةيسايس ةديقع دفولا حبصا ذئموي « ةقحاس ةيبلغاب دفولا

 . ةديقعلا هذحل !نعر هدحو لولغز دعس حبصاو « ةيرصملا

 ةسايسلا حرسسم ىلع ترهظ يتلا ةديدملا بازحالا هذه اما

 : يلب ام اهمهاف

 ١ لاولغر دعس ةمعرو ةجلغالا نوح وهو «دقولا نزح «

 نم غارفلا دعب هفيلأت مت يذلا نييروتسدلا رارحالا بزح -؟
 . نكي يلدع هميعزو « روتسدلا عضو

 هنم ضرغلا ناكو « ( يارسلا بزح وأ ) داحتالا بزح +
 بازحالا نيب نزاوتلا ثادحا  ىكملا ناويدلا لاجر كلذ معز اك -

 : ةعاقلل ل اا



 ديدج مساب هؤاشنا ديعا مث ًامات الشف ىلملا بزحلا اذه لشفو

 ريخالا بزدلا اذه لشفو ٠0*19 ةنس كلذو ( بعشلا بزح ) وه

 سإاف هئاشنا يف يروعسد ّىح ىلع دمتعي مل هنال الا ءيثل ال هقباسك

 . اهمكحي ىتلا ةلودلا يف ىسايس بزح هل نوكي نا كولملا نم كلم

 هكا ان انملاو نط امن دعنإ ثار و ع ةيدشسلا« كيرلا كرت
 . دعب ايف

 د د ف

 190120152 درت ملا تحضلا ىلا

 ..دقولا فحص -الوا

 . اهتهو< تقولاكلذ يف 5 ريثك فحص يرصملا دفولا مساب ترهظ

 ل
 رداقلادبع ذاتسالا ةدير_1لا هذه رودصب نذا ىلع لصح دقو

 < 1155 ةنس ( لوألا نوناك ) ريمستد ربش نم رسعسداَسلا يف هزم

 وهو - لولغز دعس لع اهنم لوالا ددعلا رادصال دععسي ناك اذبو
 ه0 0 لآن ةنشدلا ع كا

 9١؟؟ ةحس ( فا كلا نوناك) رياني رهش نم نيرشعلاو نماثلا ينو

 لاو ل ا 52 2 تلا يناهتلا تايقري هلوا يفو لوالا ددعلا ردص

 وه اراعش اهيف تذختاو ةيدفو ةفيحصلا هذه تدب كلذبو دفولا

 0 هدا ع

 تاس



 ةبح لا موقت 30 لمعلا يف صالخالاو لوقلا يف قدصلا ىنبجعل )

 مولا قت لوف نيب

 -هبر راوج ىلا لقتنا ىتح ادعس دناسن غالبلا ةفيحص تيقبو

 يرسصملا دفولا ةدناسم يف غالبلا تضمو <« 1997 سطسغا بآ يف

 . دعب اهيلا ريشنس ةريثك بابسال هنع تلخت مث 1987 ةنس ىتح

 هى رمشلا بكوك

 ماع تردص ةيدفو ةديرج يهو <« ضوع ظفاح دمحا اهبحاصو

 اهنا ىلع اهيلا رظنن انلعجت ة.مالسا ةيقرش تاهاجتا امل تناكو 4

 نر 10[ رك يفر ١ كس لع كب النبل ] ةقخشل داتا

 دمحا روثك دلاو نيسح هط روتك دلا اهريرحت يف كراشو « ١359 مأع

 . |اهريغو ةيدعسلا ةئيهلا بزح ميعز رهام

 .. نييروتسدلا رارحالا فحص  اينأث

 : رصم يف بزألا اذه فحص ىلوا نم ناك

 ( ريم رولا ) ةسايسلا

 ,مسأب ديدج بزح نورك فقع تررلصإ ىلا ةنيحبملا ىهز
 ريرحت ىلوتي ناكو « 1471 ةنس يف كلذو ( نييروتسدلا رارحالا )

 هذه ىلع قفنت تناكو « لكيه نيسح دم روتك دلا ةفيحصلا هذه
 . هتارسو بزأا اذه باطقا نم ةفل ْؤم ةك رش ةفيحصلا

 امعءاذدب ةيرصملا ةفاحصلا خيرات يف ةسايسلا ةفيحص تزاتماو
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 نيسح دمحم اهررحم ناك دقف كلذ يف ةبارغالو « ةيرملا نع ديج ا
 عفادملاو ( ةديرجلا ) ررحم ديسلا نصل دمحا ذاتسالل ادمن كف
 ةيموللا ( ةعلايسلا) رّيرحت قفكرتشاو» رضميفاتايرللا نغلجكالا
 ةفسلفلا ذاعسا قزارلا دبع ىفطصمو بايد قيفوتو نيسح هط نم لك

 3 ينزاملا رداقلادبع مهارباو هع دومتكو ةرهاقلا ةعم اجي ةيمالسالا

 .. ينطولا بزملا فحص _اثلاث

 اى ريصملا ءا والا

 ا يلا ةيبعشلا ةروثلا يف ماه رود ينطولا بزحلال نكي

 بزحلال د ناش ناك دقف كاذو اذه عمو «1919 ةنس يف

 طظفاح كر ا كلذ سئر هلواح ام اذهو . ةفيحص ينطولا

 هذه نا ريغ < 157١ ةئس يرصملا ءاوللا ةفيحص هرادصاب ( ناضمر

 .راشتنالا ةعسب ظحت مل ةديرجلا

0) 20 

 اهمها نم ةريثك دئارج ةروثلا مايق لبق ينطولا بزحلل ناك
 بعشلا تبجتحاو « يعفارلا نيما اهررحب ناك يتلا بعشلا ةديرج

 ىأر ةيرصملا ةروثلا تماق اماف « مدقت ام ةيناطيربلا ةياحلا نالعاب
 ريرحتب ماقف ينطولا داجلا فنأتسي نا هبجاو نم نا يعفارلا نيما
 ( ةينطولا ةفاحصلا ةك رش ) اهتردصا يتلا ةفيحصلاي هو ( رابخالا )

 ىك ن ةرذعف : ةرتفلا كلت دمارج نم اهريغ لبق رك ذم نأ ةديرجلا هذه قح نم ناك )١( 5 . 5 5

 . اهدورو ريخآتل ءىراقلا

 تا



 ٠.117١ ةنس (طابش) ريا ربفرهش نم نيرشعلا يف اهنملوالا ددعلا رهظو

 نع صالخاب عفادي نا ةدنرألا هذه يف هسفن ىلع لجرلا ىلآو

 «ةوق لكب هدزا ْوي ىمالا ةيادب يف دعس ءارو فقوو ةيرصملا ةيضقلا
 ف ميعزلا اده 00 امنع عم فلعخا نا ثيل ام نكلو

 ساسالا ليدعت مهياعطرتشي نالبق زياجنالا عم تاضوافملا فانثدسا

 ناك ىفارلا نانا نأ زجاانا قع تاع رانلا هذه هيلع ىنبت يذلا
 2 4 - - .٠

 ين طولا بزحلا فحص يف كرتشا هنا و لماك ىفطصمل اصل اذِات

 حبصا و ؤحصلا ناديملا ىلا يعفارلا نيماداع نيحو «ساسالا اذه ىلع

 ربعل الو ةصاخ ةئيه رابخالا ف مدخي ال هنا ) لاق (؛رابخألا) زر

 وه طقف دحاو أدبم نع عفادت ةما مدخي اماو تاذلاب ةفئاط يأر نع

 ٠ ( ماعلا لالقعسالا

 ( دابا ) ويام رهش نم رشاعلاىلا جهنلا اذه ىلع رابخالا تراسو

 : وه ديدج مسلي ةفيحصلا تردص مويلا كلذ يفو < 1975 ةنس

 مادمت لاو ىريعملا ءاوالا

 ينطولا بزملا ةفيحص

 نم رثك١ مدي ل رابخألا ويرصملا ءاوألا نيب داحتالا اذه نا ريغ

 تيقبو يرصملا ءاوللا نع اهدعب رابخالا تلصفنا « مايا و رهشا ةثالث

 ٠.1577 ريمسلد يف هسفن يعفارلا نيما ةاذو ىلا كلذك



 ىشتعرس كااَصتلا

 ووك ةنس ةدهاعمو

 ةنس يف ردص يذلا روتسدلا لظ يف رصم ةايح ىلا رظنلا نكمي
 : نيروط تاذ ةايح ابنا ىلع 7

 .لكمم 52 روعفالا فانكاإ روط و

 حجن نا ىلا - 19. ةنس نم روت_سدلا ساكتنا روطو -؟

 . كعل كلذ ح رشنس م٠ ١و*ه ةنس روتسدلا اذه ةداعا يف نويرصملا

 ةايحب نويرصملا معن  روتسدلا شاعتنا روط  لوالا روطلا يف
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 رصصم تدهشو ةيفحصلاو ةيركفلاو ةيبدالا ةكرملا يف رثالا مظعا

 ٠ سمالا ةقيقح يف اهثايداوو اهباتك مظعا ةرتفلا كلت يف

 ةيرمصملا ةرازولل اسئر يقدص ليععتا ناك يناثلا روطلا يفو

 ا يف روعسدلا لطعف

 نيروتسدلا نيبؤرفلا ناكو « رح روت هناكم عضوو كس

 © ةمالا روعسد ىمس ناك _ ١؟؟2ةنش روكسد وهو لوألا نأ

 بويعلا نم ريخالا اذه ينو « يقدص روعسد ىمس ناكف يناثلا اماو

 ةحنم روتسدلا نا ِقدص ربتعا دقف < رصم يف ماعلا يأرلا ةرئاث راثا [م

 روتسدلا اذه يف يقدص صنو < بعشا!قوقح نم اقح ساوكلملا نم

 عسيمج روتسدلا اذه لقنو نينس رشع ةدمل ليدعتلل لباق ريغ هنا ىلع

 كر 3 قال روم كلا لزأ كاوا قرا يك قل قررا

 نوريثك اهيف دبشتسا يتلا تارهاظملا تماق كلذ لجأ نم . يباينلا

 تاباختنالا ةعطاقم ىلع م م ةبلط نم

 « بازحالا نيب فالتئالا ةركف ترهظو « يقدص اهنع نلعا يتلا

 نع اع يتلا ( هي حا ) ١51 6س رقد دان اع ظننا لا (ةقطولاةهلطانز تاتو

 « روتسدلا اذه نع ىضرلا مدع مهراهظا و زيلجنالا تال واح مغرب

 . 1517 ماع يف كلذ نييرصمال متو

 ١9300 دنس ارئلجكا و سقم نيب فلاوتلا و رفاعم

 هرتلجنا و رصم نيب تدقعيرصملا روتسدلا ةداعال يلاتلاماعلا ينو

 اهيو 2155 ةنس ( سطسغا ) بأ نم نيرشعلاو سداسلا يف ةدهاعم
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 لالقعسإراف ناك ذاكر اى: ةنس 0 لالقتتسا رصمل حبصا

 تقولا كلذ دنمو ١1977«6 ةنس ( ري ) طابش ١8 حيرصتب ديقم

 لعفت رو ء ت5 عييمتلا نم 0و ةكرملا باصا

 ةهجو نع عفادت يتلا هفحص يسايس بزح لكل ناكو « ةفاحصلا

 ةفيصلا .ا عا 55 2 ىرعألا بازحالا نم هريغ مجاهتو < هرظن

 كئلوا مالقا يف يسايسلا بذيذعلا رهظو لاملاب باتكلا رابكل

 داسفلااذه نم بعشلا جضورصم يف ملا ةاداتدسفو « باتكلا

 يف رلظنلا تاهجو 6 ”ونتو « طخسلاب بابشلا سوفن ت'الثماو

 ينيد حافك و يسايس حافك مث ناكف ةئيسلا ةلاللا هذه دض حافكلا

 تاليلاو ةيرصملا دئا رملا يف كلذ تاعابطنا تربظو يركف حافك و

 لاثملا ليس ىلع ابنُمو « ةيرصملا

 تردص ( ةاعفلا رصمب ) ةفورعملا ةعاجلا لاح ناسل 4 ةخر علا ب١

 : اهنء اليدب ةعاملا تردصاف ةموكحملا اهتلطعو 19+ ماع يف

 ١975 ةنس ( ءايضلا ) ةفيحص "

 2 اضيا ةعاملا هذه مسي ترهظ مث

 :اريخاو . 191 ةنس ( رغثلا )+

 ةعاملا هذه تلوحت نا دعب كلذو ( ةاتفلا رصم ) ةفيحص -:

 . 1558 ةنس يسايس بزح ىلا

 فصنلا مجح يفو ةيءوبسا رد صن فحصلا هذه نك تناك

 اهك ف فحصلا هذه ر ,,رحت يف كرتشي ناكو . ( ديولبات ) مساب فورعملا
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 فارط نيدلا رونو ناوضر م ا

 .( 6-6 دمحو

 دقو .٠ ةرتفلا كلعل ةيسايسلا ةروثلا نع منت فحصلا هذه لكو

 ةروث نعو اضيا ةروثلا هذه نع منت فحص مف ل

 -: اهنمو ةينيدو ةيركف ىرخا

 فئاطلا ١-

 نذدلا انكم دمحاو يماح فسوي اهردصا ةيعوبسا ةفيحص يهو

 ةبراحم يف ةيوق ةكراشم كلذ قوف امل تناكو < 15807 ةئس لماك

 ٠ اليوط مدت مل اهنا ريغ « ةدسافلا ةيسايسلا عاضوالا

 : ةٌئاقلا ةلاخلا ىلعطخسلا نع منت تناك يتلا فحصلا هذه نم مث

 ىيولسللا رنا دلا هد

 ماع تردص « ةيعوبسا « يرهوج يواطنط خيشلا اهردصا

 تلوحتو انبلا نسح خيشلاىلا كلذ دعب اهزايعما لقعنا مث كوم

 قحااهل ناكو « ةينيدلا نوؤشلاب اريبك اماتها متبت ةيموي ةفيحص ىلا

 نم هب رعشل امع اسفتعم اهيف دحو يذلا يرصملا بابشلا يف رثالا

 ءاطقلا در

 : كلذك نيماسملا ناوخالا فحص نمو

 ري رْئلا -

 ةيا سايس تناكو < 1988 ماع تردص ةيعوبسا ةفيحص ىهو
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 ىلا تمضناو نيماسملا ناوخالا ةعاج .تلزتعا مث « ةينيد اهنم دك

 نيماسملا ناوخالا ةعامج نم ءاضعا اهيلا مآ ةريخالا ةعاملا هذه
 ٠ ةاعفلا رصم ةعاجج نم تقولا سفن يف ءاضعاو

 ١5 ةرهاعم ىم بي رمصملا فاكلا فقوم

 اهيف لمأت تناكو ةدهاملا هذه دقع ىلا ةيرصملا فحصلا تعد
 يرصملا بناملا ناكو « ةياغلا هذه لجا نم تاضوافملا تأدبو اريخ

 نمتسا يذلا ينطولا بزحلا ادع اهف هي ةيرصملا بازحالا عيممل العم

 خده اعملا عيقوت مثو« ( ءالملا دعب الا ةضوافم ال ) لئاقلا هثدبم ىلع

 . 1985 ( بآ ) سطسغا رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف

 -: ناىما ةدهاعملا يف ام اوس ناك

 هر هنا ل را ندر ةلأسمع لصتي -املوا
 . يزيلجنا دئاق شا ثلا اذهلو < يرصم ش.ج اهب ةيزيلجنا

 : لاثملا ليبس ىلع اهتم ىتلا 0 او كلا لص كايا

 دعب ةيناطيربلا تاوقلا اهلتحت يتلا ةيركسعلا قطانملا ةدايز ١-
 . ةدهاعملا لبق هيلع تناك امع ةدهاعملا

 مرعب ملسلا تقو يف رصميف ةيناطي اكل تاوقلا ددع ديدَحت -؟

 .خلا رابط فلا ةقلزاو يدنِح فال!

 ىلع رصم يف ةيناطيربلا تاوقلل رت ترد
 ٠ رصه ةقفن ىلع يأ « اهعقفن



 ةديدشلا ةضراعملافقوم هةر ب كل 00

 دقف ©« (غالبلا ) ةفيحص كاذذا اهالوا اد ناسا

 اهبحاص نا كلذ ىلع اهدعاسو ةدهاعمال اديدش ادقن تبحو

 هتافرمصا ىلع اجاجت ١ دفولا نم © رح دق ناك هزمح رداقلادبع

 .٠ 1585 ةنس دفولا ةهبج يف عدصت كراك جتن يتلاةيسايسلا

 ( ةسايسلا ) ةفيحصةدهادملل كلذك ةضراعملا فحصلا نم ناكو
 ةفيحصلا هذه تيراح دقو 4 0 نيسح 200 رومك دلا 0

 ٠ ةيوق ةيراحم ةدهاعملا صوصن

 يهد"( ءاضلا) ةنحم ضنا :دهانملل ةضراتملا قعضلا نمو
 هذه ىلع طخسلا فقومتفقو دقو مدقت اك ةاتفلا رصم : ٍِض

 اللا ىلع اهيف لمح ةفينعتال اقمد اقعلادومت سابع ابي رشن وةدهاعملا
 * اهماشا نم ةلطاب ةدهاعملا تريتعا لق ينطولا ا : أ

 اوربع نيذلا ا او رك ما ا رك ءارخألا اما

 ناك نم مهنمو « ةوقب اهضراعي ناك نم مهنف « ةدهاعملا قال نع
 نيبناملا قافتا اهنم يكل ظافلا [اذلأ ف اك ىر

 . ةيننجالا تازايعتمالا ءاغلا ىلع يزيلجنالاو

 تبحر دقف كاذ ذا دفولا فحص اهعمو ( مطق

 ساحتلا ىفطصم سئرا اهنصوو < ةدهامملا هذمل ت

 سكس مايالا هل تعيثا مث ( لالقتسالاو فرشل
 .اكهأ ةنف رتل

 ع



 -_روتسدلا ساكسنا ةرتفينعا- ةرتفلا كلت فحص رهشا نم امو

 : يلي ام كلذك

 رب رجلا غرمبلا ١-

 نم دحاو ماع دعب ةزمح رداقلادبع .اهردصا ةيموب ةديرج يه

 تلطع ةديرج ةرشع عبرادعبو « يقدص دهع يف ميدقلا غالبلا ليطعل

 يشن مهنم نورشكو هيلا لذ اللا دن كرتشاو كلذك هل
 ددعلا ذنم هنا ريغ « ينزاملا رداقلادبعو < ىسوم همالسو « كراتم

 . طقف ( غالبلا ) يدقلا اهعسا يلا ةفيحصلا هده كاع عبارلا

 ؛همج ةنس ةدهاعم تضراع يتلا يه غالبلا يأ ةفيحصلا هذهو
 ةيبزلا ة ايلا داسفو رصم يف ملا داسفتبراح يتلايهو « انمدق ام

 يه مث < يبايسلا دقنلا لحم لح يذلا يسايسلا قلمعلا تيراحؤ أضيا

 لهاستو هقيرطنع فرحنانا دعب دفولا .ىوانت تذخا يتلاةفيحصلا

 .ةينطولاةك راب زيلجنالا راتهتسا ىلا هلك كلذ ىداوةمالا قوقح يف

 داجرجلا -.؟

 تناكو « ١901 ةنس بايدقيفوت دم اهردصا ةيموي ةديرج يهو

 ةموكح دفولا اهب براح يتلا ةحاسالا نم ىغم اهف ةفيحصلا هذه

 لؤيم ( قرشلا بك و ك ) اهتايمزك ةفيحصلاهذهلو < يقدص ليعمسا

 نيسح هط نم لك اهريرحت يف كرتشاو « ةيمالسا ةيبرع تاهاجتاو

 158 ةنس وودصلا نع تفقونو . ىهزع دومت و داقعلا دوم سابعو

 كوت



 ( زيمواا) فسوبلا رود - 7

 عم تفلعخا مث “ سمالا لوا ةيدفو تناكو 48١ه ةنس تردص

 تيقبو اهلا وحا تبرطضاف اهيراحو اهنمهنءارب بزملا اذهنلعاف دفولا

 ةنس اهئاغلاب ًارارق دقولا تاموكح ىدحا تردصا ىتح كلذ ىلع

 لماكو ىمزع دو#و داقعلا دومح نسا اهيف بعكي ناكو <1ةا/

 ٠١ ىو كلا

 ىرمصملا - ع

 دوم اهرادصا ين كرتشاو 1987 ماع تردض ةيموبةفيححص ىهو

 اهعسايس يف ةدي احم ودك ناكتو 6 ا 6 اعلا دم وحعفلا وبا

 اريثك دفولا اهيلع دمتعاو . كلذ دعب ةفرطعم تحبصا مث صاالا لوا

 ءاعلا ةراشالا 2 هش ك1 ةفحس ركل نقف نإ

 ىك رسعألا نفارْلا 6م

 | 5 ع 1 5 ءئ -.

 يراك با حقنا نا قولت اتعر اناسل'“ تناك هةموو ةفحض

 « ىسمايسلا بزملا اذهل ابصعتو افرطت ةيدفولا فحصلا رثكا

 ةفيحص ) اهتايمزىوتسم نم لقا ىوعسم ىف هسفنتقولا ىف تناك
 اح

 . ىرخالا ةيدفولا فحصلا ىوعسم نم كلذك لقاو ( يرصملا

 لوس رلا -7

 ةما) حا كلذو ركع ماع تردص ةيموب ةفيحص ىهو
 ِ محل هل

 مسالا اذهب اهنيوكت متو يرصملا دفولا نع تقشنا يتلا ( ةيدعسلا



 كل هلا يمهف دوم ةسائرب هدعب نمو رهام دمحا روحك للا ةسائرب

 ع 00 ل ا ل لا
 .دفولا ةيراح ىلع ةروصقم

 اهيلا انرمشا ينلا كتحصلا هياء اذ نكت مل ىرخا هند كاع

 5 جلملا رصقلا رظن ةهجو لثمي اهضعب ن كو
 ليععتا نم ىعاب 1557 ماع تردص ىتلا ( بعشلا ةفيحص ) - كلذ

 نه حجنت لا حجنت ل اهنا 1 يتلا ةفيحصلا يهو يقدص
 ىتلاورضقلا تاهاجتا نعل ذك ربعت تناك يتلا ( داحتالا ةفيحص )
 0 . ١5,88 ماع ترهظ

 دزهلا ةقالتلو ا اهكيضأ ال ةيخيرات ةظح الم" انه لجتسلا انامل
 ةنيدم يف اهلك تزكرزت ةرتفلا كلعل ةيرصملا فحصلا نا ةظحالملا
 نم ءىث يف ةرهاقلل ةسفانم ةيردنكسالا ةنيدم حبصت ملو ةرهاقلا
 ةريغص ةفيحص ادع ايف فحصلا عيجج رغثلا اذه نم تفعخاو ؟ كلذ
 ةدصلا+ ةيراحت ةفيحص ىلا تلاحتسا يتلا ( ريصبلا ) ةفيحض يمه
 ةنيدم يف ةميقملا ةيبدجالا تايل الا ىلا ىمتن> ىعلا فحصلا ضعبو
 : 1 كولا



 رشعرسداّسلا لّصتلا

 ةيرخملا ةفاحصلا

 جا در عش عر مودف 81 3

 ىلا هرتلجنا تدمعف < 11 ماع ةيناثلا ةيملاعلا سرللا تماق

 تعضوو « ةنكمم ةجرد رخآ ىلا اهب عافتننالا و 1597 ةدهاعم قيبطت

 ةدوج ولا ةيساسلا نازحالا ءاذأ ةديدعة سايس اًبسفنل كل ذلة رالجنا
 رئاس نود ( دفولا بزح ) ىلع ماتلا دامتعالا ةسايس يبهو رصم يف
 يف رخنت تأدب يتلا لالحنالا لماوع نم مغرلاب كلذو « بازحالا
 برملا مايق لبق يكلملارصقلا ناك و . تقولا اذه لبق بزملا اذه
 ماع هدلاو ةافو دعب ةيروتسدلا هعطلس قوراذ يلو ذنم ينعا - نيماعب

 كلذ نم ضرغلا ناكو كلمال قاطنلا ةعساو ةياعدب موقل - 13307

 تةليواك كهنلا لع وروما كللاروأ اصلا كلملا رهظب قوراف نا



 هيفو ١145 ماع ( طابش ) رياربف ؛ ثداح يف ابتورذ ةياعدلا هذه

 ىلع كلملا اورب_جاو « نيدياع ريصق لوح مهتابايد زياجنالا دشح

 ةدارال اهدهل كلملا نعذاف « ةرازولا ل كشتب ساكللا ئطمت تكد

 ءادعا اهفصو م - زيلجنالا بارح ةنسا ىلع ةيدفولاةرازولا تءاجو

 برحلا ع وقو ثداحبةيرصملا فحصلا ترثأتو - فضولا اذهيدفولا

 « ىرخالا ولت ةدحاو نادبملا نم بحسنت تذخاو ةيناثلا ةملاعلا

 « نييروثسدلا رارخالا ةديرج قع ( ةسايسلا ) فحص تفتخاف

 رصم ) ةفيحصو ينطولا بزحلا دئارج نم يهو ( يرصملا ٍلعلا) و

 . ( ةروصملا فئاطللا ) ةلجم كلذك تفعخاو . ( ةاتفلا

 لماوع نمار دماغ 1549( طاع زر ارق 4 ثدا ءاو

 نك نارك كلذ وم ردك از ندا ررمألا نق ككملا فا_ دنا

 ( ةعاسار [ةزاةلجم تناكف © ىللا رطقلا هك ارش رم انن افعملا

 احرسسم رخآ بناج نم ( ةيعوبسالا مويلا رابخا ) و بناج نم
 و م وك

 ىكمو « كلملا 2 ةديدملا اهعسايس يف ةيرصملا ةفاحصلا تضمو

 ةيلوؤسملا تفعخاو «دفولا ةموكح ىلع داتعالا يف هبناج نم كلملا

 تراهناو « كسلا ةاداتدسفو « ةيروتسدلا ح ورلا تفعضو ةيرازولا

 هيف كرتشا يذلا تقولا ىف اهتورذ ةلالا هذه تغلبو <« قالخالا

 ع ونبنييرصفلل تفشك ةريرعةبرجت اهتاذ فب رملا هذهتناكو
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 .٠ اكييلا انرعتف ام عدلا ىىوابشمملا عيج نع صاخ

 كاذ ذا دالبلا اهيلا تلصو يتلا ةلالا ءوس نم مغرااب هنا ريغ

 بلطت تذخاف لوالا اهطاشن يلا ةدوعلا يف ةيرصملا فحصلا تركف

 يعولا ءافا ىلا ةوعدلا يف تطشن م ١55 ةدهاعم يف رظنلا ةداعاب

 ةيرصملاةفاحصلا تزبتنا و « نيطسلف ةلكشم روهظب نرتقا يذلا يىلرعلا

 عفرو مالسلا رداوب روهظو ةيلاعلا برملا ءابتنا ةصرف كلذ لكل

 كلت يف ةيرصملا ةفاحصلا فعضل ىرخا ةعس كانهو ةيفرعلا ماك الا

 نم زرحا اهب فحصلا ةيانعو ةيرابخالا داوملا ةبلغ يشف ةرتفلا

 كلذيف نكت مل ةيرصملا فحصلا نا عقاولا و < نحصلا لاقملاب اهتيانع

 لق ( لاقملا سكصع ) نأ ني اني أذنب نقف © هيك للاعلا كيحص نيب اعدب

 5 ( ربخلا رصع ) هلحم لحو ىفتخا

 ةياخادلا رابخالا و ةيج راها رابخالاب فحصلا ةيانعترداز < لجأ

 ا ليل ووو رتل كولا نا امانه كك كسار

 نيينانبللاب نييسذرفلا كابتشاو 154١ ماعقارعلاب يناليكلا يلاعديشر

 ةيموقلاب يرصملا بعشلا ةيعوت ىلع كلذ لك دعاسو < 154 ماعذنم

 .ةيناث ةهجنم ةنهارلا ةلاللا ءوسب روعشلا ةدايزىلعو ةهج نم ةيبرعلا

 هنع ربعت مل بعشلا تاقبط رثكا لع يذلا طخسلا اده نا ريغ

 يرصملا بابشلا هنع ربع ام ردق تقولا كلذ يف ةيرمصملا ةفاحصلا

 اهتاعن نم ناك يتلا باهرالاو بارضالا ثداو> يف كرتشا يذلا

 نم كلذ ريغو 0 ( ناثع نيما ) و ( رهام دمحا ) لايتغا
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 ةهج نم ةيكحلملا ىلع هطخس نع بعشلا اهب ربع ناك يتلا تذاوملا

 . ةيناث ةبج نم رامتسالاو
 تنرتقا يلا فحصلا ضعب ىلا ةزجوملا ةراشالا انه انبي نسحبو

 تقااهت و ةرتفلا هذهب

 مازولا زكا

 دفولا نزح ىلع هقاقشنا دعب 1444 ةنس ديبع مركم اهاأشنا
 ا و ا كحل ا نك سو ل تر
 نيذلا ةفاحصلا بابش نم ريبك ددعل اهردص ةديرملا هذه تحسفا
 غيمج هيف تهجتا تقو ينفكلذو « يأر ةديرج اهنم اولمجي نا اودارا

 . 1444 ةئس ةديرملا هذه تفتخا مث « ربخلا ىلا - انلق م« - فحصلا

 مولا رابما
 نيرسشت ) ربفون يف نيما ىلعو نيما ىفطصم نامأوتلا اهردصا

 مجح يف نكلو ةيعوبسا ل هذه تردص < ١544 ةنس ( يناثلا

 املبتك انه نمو كلتو هذه صئاصخ نيب عمجتو « ةيمويلا دئارجلا
 ىرخا بابسا قوفتلا اذهل ناك هنا ةقيقملاو < قوفتلاو حاجنلا

 . كشلا لمتحت ال ةءارب نامأوتلا هيف ع رب يذلا ىئحصلا نفلاب لصتت

 تيراحو يكلملا رصقلا ىلا اهرمعا لوأ يفةفيحصلا هذه تلامو

 اهتذقنا ارط كلذ يف تكلس و ضيقتلا ىلا ةأجف تلوحت مث دفولا

 دفولا فحص اهتضراع كلذ عمو « نؤناقلا ةلئاط تحت ع وقولا نم
 . كلملل ءالولا مدعب اهتمهتاو اهنجاهو-

 تيل



 ءاغلاب تدان يتلا فحصلا ىوقا نم ( مويلا رابخا ) تناكو

 نا دعب ( ةعاس رخآ ةلجم ) كلذ يف ابتكر اشو « 15 ةنس.ةدهاعم

 ف كلذ دازو < 1545 ةنس ىعباتلا د نم نيما ىفطصم اهارتشا

 نيتفيحصلا جاور

 ريق نم | نيثك تريكتتسا اهنإ مولا راح تاس نع ناك

 مههارباو < ميكحملا قيفوت : لثم تقولا كلذ يف رمصم يف ءايدالا

 « رداقلادبع ىزو « يعباتلا دمشو <« يمزع دوو < ينزاملا رداقلادبع

 نم ناك م : مهريغو «داقعلا دو# سابعو « يوانشلا لماكو
 لشم نيزرابلا نيماسرلا دوي تعفتنا اهنا كلذك اهتانسح

 .(اخر)و ( ناخوراص)

 م اللا توص

 كاذ ذا تلحو < 1555 ماع تردص ةيسايس ةيموي ةفيحص ىهو

 نعةيدفولا فحصلا نم ريثك يلخت دعب و مكملا نع هئاصقا دعب ةمالا

 يف رظنلا ةداعا ىلا ةوعدلا يف ةفيحصلا هذه تكرتشاو بزملا اذه
 ف نكلو يناطرربلا لالتحالا ةيفصل ىلا ةوعدلا و 1585 ةنس ةدهاعم

 لماوع نم كلذ ناكو « يللا لقعتلا لاكتلام 0



 رءارنلا

 فحصلا نم تناكو 14407 ةنس نيدلا جارسم نيساي اهردصا

 . ةيدفولا'

 ىد لعب

 اهسأريناك ىتلاةيدعسلا ةئيهلا مسأي 1554 ماع رخاوا ىف تردص

 . يثارقنلا يمهف دوم اهتسائر يف هالتو رهام دمحا روتك دلا

 ىساس ربا

 « ةيدعسلاة يملا مسأاب ثدحتتةيسايس ةيموب - 550 ماع كيدص

 ةفينعلا تالاقملا نه اريثك داقعلا دوم سابع رشن ةفيحصلا هذه يفو

 ٠ ساحشاا ىفطصم سئرلا اهيف مجاه يتلا

 رصقلا ىوىئص

 ثدحتت ةديرج امل دعت لف رامتسالا هعمو ىكلملا رصقلا اما

 تناك ةفيحصلا هذه نا لب « ةفورعملا مطقملا ةفيحص ادع |همساب

 . يناطيربلا يماسلا بودنملارادب اهتيانع نم رثكا رصقل ابكاذ ذا ينعل

 : تردص ىتح كلذ ىلع لالا قبو

 رام لا

 « كاذنيح يكلملا رصقلا لاجر دحا ( د”الج راجدا ) اهردصا

 ةيدالا تايناكمالا نم اهبلو 1147 ةنس ةيسايس ةيموي تردصو

 اقل د



 : ةيلاتلا فحصلا ًاضيا ركذنو

 ةيك ارتشال اب يدانت 1544 ماع ةيعوبسا تداع « ةاتفلا رصم ١-

 . هاوق لكب داسفلا براحتو

 ١١44 ماع رخاوا يف ناوضر يحتف اهردصا « ديدملا ءاوللا '

 ناكو « ينطولا بزحلا ءىدابم ءايحا ىلا ةفيحصلا هذه تعد دقو

 . ةغاقلا عاضوالا ىلع دالبلا طخس نع ريبعتلا يف ةك راشملا لضف ابل

 مايق ىلا تعد < 1545 ماع ةيمويتردص « نيماسملا ناوخالا -*

 تلطع دقو « ةيبزحلاو داسفلاو لالتحالا براحت ةيمالسا ةموكح

 . 1544 ماع

 رخاوايف رودنم دمحم روتكدلا اهردصا ةيرهش ةلجم « ثعبلا -4

 151 يف تلطعتو 454 ماع

 سئر انبلا نسح ذاعسالا اهردصا ةيرهش ةلجم < باهشلا ه

 . 1945 ةنس ىلا 1447 ماع نم تشاعو « نيماسملا ناوخالا ةعاج

 3. و د

 مي ريصملا قاوصلا ىلع اهرماو نيطسلف برع
 ليثا رسال ةغثاس ةمقل اهئاطعا ونيطسلف باصنغا يف رامتسالا حجن

 دالبلا يفىرسي ناك داسفلا نكلو لوما ثدحلا اذ رطاوخلا تراثف

 اكمال



 زاعتسالا:نلعو بناج نم: جلملا رصقلا ىلع ذدْئموي ًادمتعم ةيرصملا

 !| ءرخإ تاج نم هةشفن

 وهو دحاو قيرط ريغ اهماما ةيرصملا فحصلا دجت مل كاذذا

 حافكلل نيعوطتملا بئاتك ىلا مامضنالا ىلع يرصملا بابشلا عيجشت

 ليثارسا ةيراحم يف ةيبرعلا شوبلا تك رتشا مث « نيطسلف لجا نم
 دعي باهرالا ثداوح ترثك و « عيمجلل ةفورعم بابسال تمزهناو

 يثارقنلا لدقو نيماسملاناوخالا ةعاج لح اهجئاتن نم ناكو < كلذ

 عباتتكلذك اهرأثا نم ناك و « رهام دما دعب ةيدعسلا ةئيهلا سيئر

 ةرازولا ىهو « يرس .نيسح ةرازوب تبعنا ىتلا ةيرصملا تارازولا

 . ةقحاسلا ةيبلغالاب دفولا زاذ اهيفو « تاباختنالا تك

 كدا ةيفرعلا ماكحالا تغلاف ةيدفولا ةرازولا تءاجو

 تفنأتسا مث نمو « ةينيطسلفلا برحلا ءانثا يف دالبلا ىلع ةضورفم

 : اهنم فحص روهظب نرتقا يذلا ينطولا اهلاضن ةيرصملا ةفاحصلا

 ياسا

 قحلملا اذه ناكو « ةعاس رخآ ةلجمب اقحلم 1149 ماع يف تردص

 ةروث لبق تردص يتلا ةيمويلا ( رابخالا ) ةديرمل ًارغصم عقاولا يف

 . طقف دحاو رهشب ١1079 ةنس ( زومت ) هيلوب

 ريرجلا سعشلا 5
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 رصم مساي ةقطانلا ةيعوبسالا فحصلا نم يهو يكارتشالا بزحلا

 ؟ ةاقفلا

 ةوع رلا 7

 اص اهردصا « نيماسملا ناوخالا فحص نم ة.يعوبسا ةفيحص

 ءاكفأ ةنس فىرايثع

 ى رسم ا ورا 6

 ةاشثما ننالاثم تناكو < 145٠ ماع بيجن ريحلا وبا اهردصا

 نع اريثك كلذك دعتت يتلاو ةرأثالا رصنع ىلع دمتعت يتلا فحصلا

 . كلذ وخنو سانلا ضارعاب نايحا رجاعتو ةفاحصلا ةنهم بادآ

 فس وبلا ديد -8

 : خيرا ١ ةيرصملا ةفاحصلا خيرات يف ةيفحص ةله رطخاب ةلجملا هذه تماق دقل
 لوحت ةطقن اهتقيقح يف تناكو ةيرصملا ةايلا يف رثالا دعبا امل ناك

 دبع ىلع تضق ىتلا لماوعلا نم تناك امنال « ةفاحصلا خيرات يف
 ٠م يف شرما ةروث ىلا تدا يتلا لماوعلا نم تناك ام ةيكململا .٠ 3 5 نة -

 ءا1وهؤ ةمس ( زوق)هنلوب

 تاقفص نع فسويلا زور ةلجمتفشك ةيفحصلا ةلمحلا هذه يف

 رصقلا لاجر نم ددعو قوراذ كلملا اهدقع يتلا ةدطاقلا ةحلشإلا

 . شيملا طابضو



 ( يغارملا ىفطصم ) خ ويشلاوضع مدق ريطخلاثداملا اذه نعو

 نعدعبا باوجتسالا اذه ببسبو « ةيدفولا ةموكحلل اباوجعسا

 الا ١

 «ع وضوملا يف يرصملاءاضقلا لخدت ةيفحصلاةلمملا هذه ببسبو

 لخدتو؛ ةلحلاريرحت سيئر ( سودقلادبع ناسحا ) عم قيقحتلا أدبو

 لك ةيرصملا فحصلا تذختاو قيقحتلا يف كلذك يكلملا رصقلا

 زور ) بناج ىلا ةلجلا يف كرتشاو «هسنفن كلملا ة .جاهملل ةعيرذ كلذ

 يعمر وأ يندم اءاذالا زر ىل (يرطلاور كحش ا( قسوللا

 < يعرص ىفطصم و «ديبع مركم اهيذ دارتخا اك اهريغو ) ةاعفلا

 « ةكرحلا .14 ديؤملا فقوم ه سفن ( ةلودلا سلجم ) فقوو

 يرصملا بعشلا راثو <« سلجلا اذه ءاغلاب ءارزولا ىلا كلملا ىحواف

 ىلا كلملا دمعف « اهذيفنت نود لاحو ةسئايلا ةيكلملا ةدارالا ىلع

 حضرت لو لبق نمهلثم رت مل ام ةفاحصلاةيرح ديقي ديدج عيرشترادصا
 تدافحلا عاما و, ةلاجلا هذه ىلع يرصملا بعشلا طخس دادزاو هل

 ةيدا_صتقالاو ةيقالخالا نيدايملا تلعش ىعح كلذ دعب ةيفحصلا

 سل ةيناعل امو يرصملا حالفلا نع ثيدحلا نم كل

 نايغط نم هيس اقل اهو يرصملا لماعلا نع ًاضيا ثيدحلاو « ةقافلاو

 .لاومالا سوؤر باحصا

 تماق ىرخا ةك رح طخسلا اذه لكب روعشلا ىلع تدعاسو

 ةبلطلا اهردصي ناك يتلا ةيرسلا تارشنلا ةك رح يه تقولا كلذ يف
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 0 ا رارحالا طابضلاو ةهج نم لاعلاو

 تيهعناو سفلا ىلع اقنحو ةدسافلا ةككالمال اضغب ت داك اظيغ

 ٠1969 ماع ( ( يناثلا نوناك) ر اني يف ةزهاقلا قيرحب ةاسأملا

 و نم ركل فلاثلا ف ف شما ةك رح مايقل هلك كلذ دبمو

 ةيرصملا ةفاحصلا اهشيعت ى لا يهو 1166 (زوت)هِيلوي

 ٠ رضاحلا را ىف ةيبرعلا ةفاحصلاو



 رشععِلاَسلا لّصفلا

 ةيرصصملا فحصلل ىنفلا ماقتلا

 يناثلا ريلاعلا برخلا ضايق ىتع

 .ثادحا نم اهالتامو ةروغلا ةفاحص نع مالكلا كرتن نا لبق

 نإ ان لمحت 1385 ةنسل ةيئاطيرلا - ةيرقملا ةةهانملا ت21[

 يف ةيرصملا فحصلا هتزرحا يذلا رهابلا مدقتلا ىلا ةرباع ةراشا ريشن

 يف مدقتلا اذهناك دقو « ةيناثلاةيملاعلا برحلا مايق ىتح ىنفلا لاجلا

 .ةيمويلا دئارملا ىف هنم حضوا ةيرصملا تالخلا

 : كاذ دا تالا ءده ريشا ندر

 ل0

 .سانلل تدبو < ١1311١ ماع تردص .. يزوف نايلس اببحاصل



 دارحالا ةجاهمو دفولا ةضراعم ىف تقلزتا مث « مالا لوا ةدياخم

 نييزحلا نيذه نيب عقو يذلا «ظداحالا) ف داخل دف نييروتسدلا

 قيفش نيسح اهريرحت يفكرتشاو يفدص هاغلايذلا روعسدلا نع اعاؤد

 اعاور ة جار ونقف امدقت تزرح | واهريغو لالجب مهارباو ىرسملا

 ين

 فس وبلا دود

 مث ةينف ةلجم اهرما لوا يف تناكو 15750 ةنس تردص دقو

 تارججه دض دفولا نع عافدلا ةيسايس ةلجم ىلا تلوحت نا تبلام

 ةيموبلا امتقيقش تجرخ ؟دفولا ىلع تجرخ مث (ل م
 تع و ا 5

 ركل يثلا فسويلا زور ةلجم تناع كلذكف دفولا وأ 0

 ( يمعباتلا دم ) اهريرحت يف كرتشي ناكو « ةياقالا تاموكح نم

 لصحي نا هقحنم لعج اريبك اينف امدقت هدي ىلع ةلحلا تمدقت يذلا

 ٠ حابرا نم هردت ام فصن ىلع

 فسويلا زور ةلجم ىلا رظنلا نكمي ةصلاخلا ةينفلا ةيحانلا نمو
 نوريثكلا ج رت اهيفو « ةملكلاهذهل حيحصلا ىنعملابةسردم اهنا ىلع

 نيها ىلعو نيما ىفطصمو ىصماملا لالجو ىعباتلا دم لاثما نم

 1 اخرومعنملادبعماسرلاو (ناخوراص ردنسكلا) مسابروهشملا ماسرلاو

 عاد رغك

 ةلجم يف لمعلا لزتعا نأ دعب 154 ماع يمباتلا دمحم اهردصا
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 -تيقبو مالا لوا يف ةفرطتم ةيدفوةعاس رخآ تناكو فسويلا زور
 . ةدم كلذ ىلع

 ثالثلا تالا هذه يلا ةرباعلا ةراشالا ةداعا ىلا اناعد يذلاو

 .يتلا ةيمويلا فحصلا اهعمو  تزرحا ابنا نم هانلق نا قبسام وه

 . ينفلا لاه لا يف اريبك احاجن  كاذتقو ترهظ

 0 ىلي ام مدقتلا اذه رهاظم نمو

 دقو ءازارلا مكيعلاو ةعذاللا ةيرخسلا يف اعيمج نك كلك

 نيملا كلذ يف ريرحتلا بيلاسا نم ىولسالا اذه روهظ ىلع دعاس

 . ةفاحصلا ةيرح ىلع احيرص اصل صن دقو 197 ةنس روعسدلا رودص

 .يف ةيسايسلا بازحالا دوجو بولسالا اذه روهظ ىلع دعاس اك

 ٠ ةيرحلا هذه لك ةفاحصلاو بازحالا حنم يذلا روعسدلا اذه لظ

 هذه نع ريبعتلا يف كلذك تالجلاو دئارملا كارتشا  اينأث

 « نوتراكلا موسرو ةيروتاكيراكلا موسرلا و روصلا قيرطب ةيرخسلا
 يتلا حمالما ميسجتو صاخشالل ريوصت روتكيراكلا نا اهنيب قرفلاو

 ةحضاو ةغلابم حمالملا هذه زاربا يف ةغلابملا وأ رخ] نع ًاصخش زيق

 هل ةبحاصملا تاملكلا نمو يروتاكيراكلا مسرلا نم فلأتي كلذبو
 ٠ ةيرخسلاو كحضلا ىلع ثعبت ةمكن

 نعو راكفالا نعو ثداوملا. نع !نيبعت وهف ( نونراكلا ) اما

 هيجوت دصقب كلذو تائيملا وأ صاخشالا ضعب ابفقي ىتلا فقاوملا
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 مهفقاوم يف بازحالا اوأ تاهل وأ ضاخشال اإل و عذاللا دقنلا

 . كلذ وحنو مهتاهاجتاو مهتاعرنو مهراكفاو

 فحصلا تامش لب ةيرودلا تالجلا ىلع موسرلا هذه رصغقت لو

 ةسايسلا ةديرجو غالبلا هرجع حوضوب ترهظف ةيمويلا

 0 فسويلا زور ةديرجو

 يف ام 1 كلك ءاوقالا تك راشيل يرضملا ةديرجو

 !ةلامخلا

 الزر ةيرفقا نتا نطل اوز', تالا اهانرك د نارا

 يف ددعلا اذه اهنم م رهدزا ىت 9 تكا ذ فعلا اوقع نم طقف ةلثما

 : اهو اههنع انثدحت نيتللا نيترتفلا

 :ةسامبا © رتفو روتسدلا شاعتنا ةرتف

 ٠ ةريخالا ةرتفلا يف تناك ام رثكا ىلوالا يف ةرهدزم تناكو

 ةروصلا رمصنعب اهفالتخا ىلع تالجملاو فحصلا ةيانع  اثلاث

 ده تينعو صاخ عونب لالماا: راد تالاجم ف ذ ترهظف ةيفحصلا

 : اهنمو ( ةيفارغوتورلا ةقيرطلا يأ ) ةرئاغلا ةروصلاب تالجملا

 ٠ 1575 مأع تردص يتلا روصملا ةلجم

 ٠ 1555 ماع تردص يتلا ( ءيث لك)

 ٠ 1555 ماع تردص ىتلا ( ةروصملا ايندلا ) *

 سفن تعبتا يتلا ( ةروصملا فئاطللا ) ةلجم نع اضف هلك اذهو
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 تمعها ةمدقتملا بابسالا 5 ربوصخ || يف ةثيدملا ةقيرطلا

 صاخ مق اهنم ةدكتاو لكل ير وكت 5 ةمولا دنإ لا

 هذهب ةضاخلا رودلا ىلع كلذ يف ذاتعالا نم الدب,( تابيشيلكلاب )

 . ةديرملا جراخ يف تايلمعلا

 حضاول ولا ديدجتلا يف تال الحا او فحصلا عيج ارز ما كانا

 طارعلا تاناونعلاب ا_هتيانع كلذ نمو < جار_خالا ثيح نم

 ةينفلا ةرهاظلا هذه سا 1 نم هملعنر ع م«ذلاو « ةؤادلا و 11( تاكشنالا ر

 قحلم يف ةيرصملا ةفاحصلا خيرات يف ةرم لوال تأدب اهنا ة_ةيدملا

 كلذ ناكو « ديسلا ينطل دما اهررحي ناك يتل 1

 تردص مويلا كلذ يفو 16٠١١ ( طابش ) رياربف نم ردع يذاملا ِق

 : يلاتلا ضيرعلا ناونعلا اهيو ةديرجلا

 ( سوسلا ةانقو ةيمومعلا ةيعما )

 .ةانقلا زايتما دم عورشم ىلع ةيعجلا ىذه ةقفاوم مدع ىلا اريشم

 تالجملاو فحصلا ديد_#4 مدقت ام لك ىلا فاضي  اسماخ

 جارخالا يف ديدجتلا نع الضف بيلاسالاو تاعوضوملا يف ةيرصملا

 رهظت يتلا ةيعابطلا تائيبلاو فورملا يف ديدجتلا نعو « بيوبتلاو
 . ةديرملا وأ ةلجملا تاحفص ىلع

 كيفن ودلا تالجملا نع الضف _ ةيمويلا فحصلا تدرف ةأ دقلو

 جورخ ناكو .خلا .٠ نؤاقلاةعارإلاو ةأرملاو نفلاو بداللت

 ا



 ةقفوم ةوطخ لبق نم ةقلغم تناك يتلا قافالا هذه ىلا دئارلا

 خيب : .٠ خيراعلا اهلحس

 نا دعبف تاحفصلا ددع يف ةدايزلا يقف الإ عل كفا عت! الب

 ةديرجك - فحصلاضعب يف تداز طقف تاحفص عبرا ودعتال تناك

 روصللاةصصخ اهنم ةريخالا تناك و « ةحفص رشعيتنثا ىلا - غالبلا

 . ةيفارغوتوفلا

 ةرتفلاكلت يف ةيرصملا ةفاحصلا ب اصا يذلا ديدجتلا نم _ اعباس

 يتلا ةيعوبسالا فحصلا رادصا يلا ةدوعلا |_متايح نم ةرهدزملا

 ةسايسلاوغالبلا يف كلذثدح اك « ةيمويلافحصلا ضعب ىلا يمدخت

 شاعو < 5 ماع ينكلذو ةيعوبسا ةفيحص اهنم لك تردصا دقو

 ةيعوبسالا ةسأيسلا تشاع ام « 190 ةنس يلا يعوبسالا غالبلا

 . كلذ دعب اتفتخاو 15١ ماع ىلا

 ةسايسلاو غالبلا امهنم لك تقبس ءاوللا وديا نا فرعذ نحنو

 ٠ يعوبسالا ءاوللاو يعوبسالا ديؤملا رادصا يف

 ةيبدالا تالجملا روبظ كلدكح ديدجتلا رهاظم نمو  انماث

 اهنمو كاذ ذا ةيركفلا ةضهنلا ءاول لمح يف تكرتشا ىعلا ةصلاخلا

 : لاثملا ليس ىلع -

 يف ةيعوبسا .تايزلا نسح دما اهردصا يتلا  ةلاسرلا ةلجم

 . 155 ماع

 < ] هنلااو ةجاتلا و فيلات ةل نعاك رادع علا كةفاقعلا,ةلجتمو

 اا ا



 دما داش اهي رت كر رب تاكو : 125 هس تا دك هع و لا

 . كاذنيح ةرهاقلا ةعماج بادالا ةياكب ذاتسالا نيما

 رعشلل < يداش يبا ىكز دمحا روتتك دلل  ةيرهشلا ولوبا ةلجمو

 1 . 198*؟ ةنس تردص ةصاخ

 . 158: ماع « دمحم يواصلا دمحال « كلذك ةيرهش - يتلجمو

 . ١و5 ماع راقفلا وذ نسح اهردصا يتلا رجفلا ةلجمو

 راثآ نم ارثا تناك ةيبدالا تدل بانها ناكلا روع لفات

 1547 157؟ ىماع نيب رسصم يف اهجوا تغلب يلا ةيبدالا ةضبنلا

 ىلع ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا نيبرطا نيب عقت يتلا ةرتفلا يف ينعن -

 ٠ بيرقتلا هجو

 2 كاك هسا تداجلا دك نإ كلذ تالا نك

 ةنس روتسد رودص دعب ترهظ يتلا ةيسايسلا بازحالا نيب عارصلل
 ةراشالا تقبس امك ةفاحصلاةيرح ىلع ”صنيذلا روتسدلا وهو 19

 ةسايشلابةقحلم (ةيعوبسالا ةسايسلا) ةلجم تردص امدنعف .كلذ ىلا
 .نم مشع عساتلا يف كلذو - لكيه نيسح دم زارع لن مولا

 (غالبلا) بحاص بلق يفةحلم ةبغر تك رحت 1555 ةنس سرام رهش

 ( ىعوبسالا هدا نتاع رداقلادبع ذاعسالا وهو -

 نعو . ةنسلا سفن نم ريفون رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف هردصاف

 ةديد-ج تاوعدو ةديدج زاكفا تأشن نيتريبكلا نيعلجملا نيتاه

 ٠ (يرصملا بذالل ةوعدلا) لاثملا ليدس ىلع اهنمو ٠ ةديدج تاهاجتاو

 < الكتل



 اذهيف تناكو . ةيعوبسالا ةسايسلا ةلجم اهب تدان يتلا ةوعدلا يهو

 دمحا ذاحسالا اهريرحت ىلع ماق يتلا ( ةديرجلل ) ادادتما عينصلا

 0 اضرعم ناتلجملا ناتاه تناك  ديدش راصتخايو . ديسلا نطل

 .٠ ةضهنلا كلاعب تنرتقا يتلا 0

 ًاروط داقعلا لخد_صاخ عونب  يعوبسالا غالبلا يفو »

 نايبلا ةلجم يف هعطق يذلا لوالا روطلا دعب ةيبدالا هتايح نم ًاديدج
 '"" « ةديرملا ةفيحصو

 تردصو دقنلاو بدالا لاجم يف صصختلا ىلا هاجتالا رهظ مث

 هط اهريرحت يف كرتشاو ١9 ةنس تايزلا نسح دمحال ( ةلاسرلا )

 . رشنلاو ةججرتلاوفيلأعلا ةنل ءاضعا نم اهريغو نيما دمحاو نيسح

 ةلجعب اولقعسي نأ اوأر ىتح ( ةلاسرلا ) ريرحت يف نوكرتشي اولظو
 . ( ةفاقثلا ) ةلجم يهو مهب ةصاخ

 ىرخأ ةيبدا تالجم تردص ةيناثلا ةيملاعلا برملا ةياهن يف مث

 ليبس ىلع اهنمو . ةفاقثلاو ةلاسرلاو لالملاو فطعقملا سفانت تذخأ

 لانكا

 - نيسح هط روتك دإل ( 1545-1448 ) يرصملا بتاكلا ةلجم

 . نابضغلا لداع ذاتسالل ( ١908 954١ه ) ناتكلا ةلجمو

 : ةيع طخفلا ةفاحملا روهظ ا

 )١( ص ةلاقملا نف  مجن فسوي دمت 075 .
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 مدقت ىلع اليلد ربععي فحصلا هذه لثم روهظ نا هيف كشال امو
 ةلسعارزلا“فحصلا نم ًاددع ةرتفلا هذه تدبش دقو...ةفاحصلا
 ةيويرتلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيئاسنلاو ةيبطلاو ةيزوناقلاو

 ل وحنو

 ةيعاتجالا ةضهنلا يف ةيوق ةكر اشم اهاكف حصلاهذه تك راشو
 فيرششلا رهزالا ابي عفتناو اهريغو « ةيوغللاو ةيميلعتلا ةضبنلاو
 . يرصملا عمتجملا يف حضاولا اهرثا ال ناكو ؛ ةزواشلا تايحاو

 (دالوالا ةلجم) ىنن الا يغبنيف ةصصختملا ةفاحصلا انركذ اذاو
 رديكتسا اهردصا 15757 ماع تردص ةروصم ةيعوبسا ةلجم يهو

 يتلا( ةكرشتلا وعلا مساي ةفورعملا ةيعوبسالا ةلجملا ني ويراكم

 « 1554 ماع ةيرهش فصل <« فورعملا لثمملا مالع دمحا اهردصا

 ماع ةيعوبسا يماخ ديجلادبع دمح اهردصا ىتتلا ( حررسملا ) ةلجمو

 ١54 ماع ( ةهاكفلا ) ةلجم يف ةلجملا هذه تجمدناو < 6

 ( ةهاكفلا ) نع ( نينثالا ) ةلجم تلصفنا مث نينثالا ةلجم تيعسو

 1557٠. ةنس يف

 فحصلا ضعب ماهتهاي كلذك ترثأتسادقف ةيضايرلا باعلالا اماو
 اهردصا ( ةيضايرلا باعلالا ةلجم ) اهنمو ةرعنلا كلش ىلا هكحتملا

 .1577 ةنس ساطغ دا ْوْه

 ةيرصملا ةفاحصلا هتزرحأ يذلا ينفلا مدقتلا حلاعم نم 5ع

 مساب ةفورعملا ةيرطسلا عملا تال[ رومظ اهتايح نم ةرعفلا كلت يف

 © نا شرا
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 فورح روهظو يوديلا عما نم الدب ) كينوسنالااو ) ( تتوسل

 لضفبو « ةدقلا فورا نم احوضورثك ١ اهنكلو (جح رغصا ةديدج
 عستت تناك امم رثك |ةدام اهلك ف حصلا تعسنا ةديدجلا فورملا هذه
 ٠ يضاملا يف هل

 رداج عيزوتلا ثيح ردع لش كف ةيدخلا لادم عر رولا يح نم اما - 22 قداح
 (ةيدهعتملا) الاقي ةئف يدياب فحصلا عيزوت ناك د قف نيدايملا نم هريغ
 <كحضصلا ضع العلا, ىف ةهرزت ريغق را ىلا دهعت تناك ام ا ريثك

 عيزوت 0 سسأعي ١35 ةهركتم ف مارهالا ةفيحص كك كلذإو

 ىودعلا ترس مثكلذ يف ( لالهلا راد ) اهتعبتام ناعرسو « اهب ةصاخ

 . فحصلا ةيقب ىلا

 دعاسو ةرعفلا كلت يف اظوحلم اطاشن طشن دقف نالعالا اماو

 ماع ( سك الك ) مساي ةفورعملا ةينالعالا ةكرشلا روهظ طاشنلا اذه

 « ١48١ ةنس ( ةدحتملا تانالعالا ) مساب ةفورعملا ةك رشلاو < 4

 ةديدج ةطخ اهسفنل  مارهالاك_- كاذ ذا فحصلا ضعب تطتخاو

 ةديرجلتو ةرادالا بتاكم نع اهيف نالعالا بتاكم لصف ىلع موقت
 . "” ١55 ماع كلذ ذيفنت مارهالا

 ,نم اهريغ ىلع زيمعلا ىربكلا فحصلا ضعب ةلواح  رشع يفاث

 ةلاكولا هذهل نكمي ثيحب . ةيملاع ءابنا ةلاكوب عافتنالاب فحصلا

 لإ لش 1 راظتلا ةككلا ةيرخلا ةديرللا ذه سخن

 )١( ةيرصملا ةفاحصلا خيرات يف طوطخم . يواصلا نيدح دما .

 - م



 هذبب تزاتما ىعلا ةريبكلاةفيحصلا قيرط نعالا ىرخالا فحصلا

 1 .ةزيملا

 اهسفنل تركستحا يتلا ةيرصملا مارهالا ةديرج كلذ ىلع لاثملاو

 رهش نم نيرشعلاو ثكلاثلا ةروث لبق كلذو . ةيملاعلا تالاكولا ىدحا

 .5١ه؟ ةنس ( زومت ) ةيلوب

 كا زتل لقط 2 يفكملا ة تشان ا نسؤكمف' در وكلا كتل“ اما
 . يبرعلا يارتشالا داحتالل اكلم - 155٠ ةنس يف رداصلا ميظنتلا

 ةسسؤلا هذه تلوحتمث . طسوالا قرشلا ءابنا ةلاكو تْئشناكاذ ذاو

 ةفيحص راد يف نوكيس اهرقمنا لاقي ءابنالل ةيبرع ةيملاع ةلاكو يلإ
 . مارهالا







 ةديضملا ةفاسملا يدرج

 رزج ا و لم ا نيب

 ةيرح نع ثيدملا دنع اهيلا رظنلا تفلن نأ يغبذي قئاقح كانه

 . روصعلا نم رصع يأ يف وأ دالبلا نم دلب يأ يف ةفاحصلا

 حيحصلا ىنعملاب ةفاحصلا ةيرك دوجوال هنا  ىلوالا ةقيقملا

 لاملا سأر ةرطيس نم صلختلا عيطتتسي يطارقوميد عمتجم يفال

 انا نإ كلر . هةر نم ماكملا ةرطيس نمو « ةهج نم

 ؟ ةاماكلا اهتيرح ةفاحصلل قلطي يذلا حيحصلا يطارقوميدلا عمتجا

 ىنعم له نكلو . اذه انملاع يف عمتجملا اذمل دوجو ال هنا عقاول

 ؟ ملاعلا نم ةدوقفم - ىرخاب وا ةروصلا  .ةيفحصلا ةيرطا ان كلذ

 ةدقم اهكلر. ان لكشإ ةدوجوم ةيزطا هده نإ كلذ نعإ ةباغال

 . لاكتشالا نم لكتش لك ف

 -االال-



 - نولوقلاك بوعشلاةعفاص ىهو  ةفاحصلانا  ةيناثلا ةقيقملا

 ثا ىغبلد ال هنإ كلذ ىنعم و ٠ هراتمو هراوم « ةدوقمو ةدئاق

 لب .ةدوبعم اهنم لعجن نا انل يغبني ال و . ةديهش ةفاحصلا نم لعجن
 رازوا لك اهلع ىلن الق ١ قاصنالا نيني املا رظنن نأ ىف

 اهدحو اهلا ست نإ ضني ل 6 عمدجملا يف رهظت يتلاتاذا رحنالا

 يف ةفاحصلا كير اًعادسعشلا نا. عمتجملا يف ة ءا ةماقتسا لضف

 8 م نيتءح اعلا نيتاه

 .تاقوالا لك يفماعلا يأرلا لثمتال ةفاحصلانا  ةثلاثلا ةقيقحلا

 ءادا نيدو 8-5 لوحعت رم اطوغض قاف ام 00 فحصلا نا كلذ

 . اهقتاع ىلع ىقلملا بجاولا 5 8

 مهثارإ ءادبا يف نينطاوملاّوح ىه ةفاحصلا نأ  ةعبارلا ةقيقملا

 ةدحاو ةدعات ل ا ةسايسو عمتجملا نوؤش يف

 انل تبثت فحصلا ىلا ةيعقاولا ةرظنلا نكلو . ةحارصلاو .٠ ةيرخلا ىه

 « ديلا عباصا ىلع نودعي نوليلق رفنالا ابي عتمتي ال ةيرملا هذه نا

 .٠ فخحصلا ريرحت ءاضور مه رفنلا ءالؤهو

 ةفاحبصلا نا  ةسماخلا ةقيقحلا

 فاول سفن ّق ةديقم ةيرحلا هذه

 ىلا ترم اهنأ ىلع ةيرصصملا ةفاحصلا خيرات ىلا رظنن نا نكمي

 لحا سع سخ يف نآلا

 اذكأ د اكمل ةنسن . يلوالا ةلحرملا

 اذنك - اذاك ١  ةيناثلا ةلحرملا

5 



 اواو 188” نم  ةثلاثلا ةلحرملا

 انما تك اقلأ نم  ةعبارلا ةلحرملا

 ل 010 15 كات ةلخرلا

 نأ بحي لحارملا هذه نم ةلحرم لك يف مالكلا زجون نا لبقو

 يف اهتأشن ذنم ةيرصملا ةفاحصلا قنع يف تعضو يتلا دويقلا ىلا 0
 : لوقن انهو . ةيفحص تاعيرشل وأ نيناوق ةروص

 تاعوبطملا نأ ىلع دقعني نيثحابلاو ءاهقفلا عاجا داكي د
 رت نوناق ىف تدجو  ةفاحصلا اهءنمدقم

 طبضيو اهنوؤش مظني عيرشل لوأ 1١841١ ةنس ( يناثلا قس (

 1841 ةنس نوناق ىلا رظن اذا هيف ًاغلابم يأرلا اذه دعب الو . اهلئاسم

 رئاسو ةفاحصلا طاشن ترياس ةيررصم عر ةادا لوا هنأ ىلع

 ٍِط تر 7 لل تصد 5 اهلحا رم شلت ف اع وبطأ |

 . 6 عمرو و رسلاو 3 1 كويسلا

 6 تلا ةنس ونام نا لاخلا ةعفطإ ترو ما لا نككلو

 ريشن ةريثك ىرخا تاعيرشت هتقبس دقف . ةفاحصلل يرصم عيرشل لوأ

 ىي ايف راصتخاب اهيلا

 ةنس ( زومت ) هيلوي 1 يف يل لع دم هردصا يذلا عيرشتلا تا

 ضاخ نذان الا قالوب ةعبطم ىف ناتك يأ عبط مرحي هيفو 898

 . ( اشابلا ) نم

 .؟هو ص دي ةثلاثلا ةعبطلا ةب رصملا ةفاحصلا روطت  هديع ميهاربا )١(

 - لال



 فحصلا امأ . طقف بتكلاب صاخ نؤناقلا اذه نا كلذ ىنع

 هنا يا . "' « هعيبد تيبلا بحاص ةقالع اهي ىلع دمع ةقالعتناكف »

 هذه مظني عيرمشت ىلا ةجاح يف نكي ملو هسفنب اهيلع فرش ناك

 . ةقالعلا

 نييرصلاب ى صاخ |اهدحا ناعيرشت ردص ديعس ديهع فرح اناث

 -ةو يف فحصلاو بتكلا لمشب اها الكو .٠ بناجالاب صاخ يناثلاو

 هداوم نم ةيناثلا ةداملا يف امهنم لوالا عيرشتلا صن كلذ و ء ايم

 يهو ) تانتيزاغو ( كئارخ دنري) لئارخ ا شنت قا عبطت الا ١

 ىلع (لوصحلا يأ ) لاصحتسا نودب تانالعاو ( ًاضيا كحل

 قلغت ناذئتسا نودب كلذ لعف نمو . ةيلخادلا ن ناوبد نم م ةصخ رلا

 لئاسرلاو فحصلاو بعكلا نيب عجج رارقلا نا يأ ( ةعبطملا دستو

 نؤناقب ارثأتم ناك يفحصلاهتاعيرشت يف اديعسنا لاقو .تانالعالاو

 ( يناثلانوناك) رياني 5 يف ةناتسآلا يف ردص يذلا ةيفحصلاتايظنعلا

 روك كلا قاكملا عرشتلا اوم نم لولا ةدالا تنكر . 01

 : لوقل

 نمو « ةموكحلا لامال د_ةن لك نع ااعب عانتمالا بحيد

 « ةفاحصلابتكمب » ىمسيام ةيجراخلا ةراظن يف ديعس أشناكلذ لجا

 فحصلا اهرشنت يتلا رابخالا ةبقارم بعكحلا اذه ىلع بجوأو

 .كلذك تاج اتفالا 0

 )١( ص مدقتملا ردصملا سفن 55١ .

2 



 ىلعبناجالا ونييرصملل 1ا ل اما اعل نكي «ةفاحصلا بعكم» نا ريغ

 .نييرصملا ةلماعم ا زيدي ناك لب . كاوا مدق

 ةفئاو يردملا ةئكت دس ةديع قاةارصملا ةفاكسلا 4م كمر

 0 تديقت لب . اهدحو ةيرصملا تاعيرشتلاب ةديقم نكت لو . ةاواسملا
 و2

 ةيناثعلا تاعيرشتلا هذه نهو . اعم تقو يف ةيناثعلا تاعرشتلابو اهب

 انك ىلا 1008 ل يذلا 1680 ةنس عي 0
 ٍِ هود 3

 ااه ف عمد رشلو . هقياس نم ةروص
0 

 ةيرحو ةفاحصلا ةيرحدفرتعا ريخالا ملرادجلا |ذهءنا كحسلاو
 - -._ . 3 6 نك 0

 نم اما . طقف ةيرظنلا ةيحانلا نم ناك امنا كلذ نا ريغ . تاعوبطملا

 ك5 كناف ةبا فتم كفن نا اهنا صلاا ةفاحبملا ءظعتت لفل فاعلا ىف لحل
 2 ِ در عمم ا :

 لج نم الياق ةفاحصلل لجرلا ىحراسو ٠ ايععا دهع قى 3

 .فحصلاب لصتيام لك يف ربخالا ولوالا عجرملان اكل و.ةيرحلا

 رفاو امد ةخش (لوالا"”قيرشن ا يع نما و

 -لا ةبقارمو ةفاحصلا

 روكدملا بتكملا مظنت ةداعاب ليععتا رما ردص 5

 مهنم هن الاث“ ٠ ءاضعأا هس نم فلأعُي

 . نييرصملا

 ةعلات تاعوبطملاو دئا ملكا ْن وكت نابار رارق ليعمسا ردصا اعبار

 ٠14148 ةنس ( لوالا نوناك) ربمسد ١1 نم ءادتيا ةيلخادلا ةراظنل

55 



 -هل ( ةيرصملا عئاقولا ) ىلع فرشملا حبصا كلذك رارقلا اذهبو

 : 97 ةيلهالا :تاعوببظملا وو فحصلا ىلع .اًنضناب فارشالا َقْح

 ١887 ةنس ( يناثلا نيرشت ) ربفوننم رشع كلاثلا يف  اسماخ

 هيف تددح رشنلا مثار يص اخ ءزج هبو يلهالا تابوقعلا نوناق ردص

 يف ردص رخاب نوناقلا اذه لدع مث . نييفحصلاب قيحت يتلا تابوقعلا

 مف للا كدر 5 يللا الا ل عبارلا

 ٠ قياسلا نوناقلاب تدجو يتلا ةينوناقلا تارغثلا

 ةنس (راذاآ ) سرام ربش نم نيرشعلاو سماخلا يف  اسداس

 يف رداصلا تاعوبطملا نوناقب لمعلا ةداعا ىلا ةجاملا تربظ 4

 ًامات ًاسالفإ سافأ يذلا يناطيربلا لالعحالا دهع يف كلذو 1841 ةنس
 000 ١

 يرورضلا نم حبصأ 1689 ةنسل ديدجلا نوناقلا اذه بجومبو

 صيخ رتىلع لصحي نا فحصلا نم ةفيحصر شنب مايقلا ديرينم لكل
 كلذي يناطيربلا لالعحالا فعكي مل مث . ةياغلا هذهل ةموكححلا نم

 ةفاحصلا مهت ةلاحايان وناق ١911١ ةنس (ناريزح) هينوو 5 يف ردصا ىتتح

 . 5” حنجلا كاع لإ كلذ لكم لاك كك اانا ع

 ماظنلا قفو  نيدجرد ىلع ىضاقعلا نم فحصلا تمرح كلذبو

 "الدب نيثرم اهسفن نع عافدلا نم كتم رح ىرخا ةرابعب وأ - قئاسلا

 مال ةدحاو ةرم نم

 )١( ص مدقتملا ردصملا #0٠ .

 صا ديرف دم - يعفارلا نحرادبع (؟) 1١88 .

 داما د



 روتسدلا نم يناثلا بابلا نم ةرشع ةسماخلاةدالا تصن - اعباس

 .نوناقلا دودح يفةرح ةفاحصلانا ىلع ) 1577 ماع ربظ يذلا يرصملا

 تاتو وأ كتحصلا راذدناو <« ةروظع فحصلا ىلع ةياقرلا نا ىلعو

 ايدورض كلذ ناك اذا الا آب روظحب يرادالا قيرطلاب اهءاغلا

 امظع احير ةيرصملا ةفاحصلا تحير كلذبو ٠ ( يعاتجالا ماظنلل

 ةيرحلا هذه تناك ناو . ةيرحلانم طسقلا اذهب اهل روتسدلا فا رتعاي

 وهو . مدقتملا صالا نم ريخالا ءزملا لبق نم ِيضلا اهيلع لخد دق

 ٠ يعاتجالا ماظنلل ايرورض كلذ ناكاذا الا : لوقي يذلا ءزملا

 نك (لوألا قشنا) روكا نم نركملا و ىلاكلا يف - امهات

 2 ةاودكسدلا شامعبا ديعاكمس روتسدلا ساكفنا دهع 0 كر

 رشع نماثلا يف ةيركتلا ت05 ٠ ةفاحصلل ديدج ع ورشم ربظف

 ىلع 5 فذقلانأشت ا ١91١ ةئس ( ناريزح ) هينوينم

 ليطعت هب نك 1 عروضوملا اذه ف ةقباس نيناوقل اليدعل حصالا

 ؟ كلذ ذب 35 "امال اًيكاحاو ىرادالا قيرطلاب ةديرحلا

 يذلا نوناقلا وهو 1585 ماع ىف رد_ص يذلا نوناقلا - اعسات

 حعفل يلام نام ذ وأ ةفيحصلل صيخرت ىلع لوصحلا ةرورض ىلا

 نمخسنلا ضعب ميدقتو كلذب ةماردخلا ل 5 ءافعك لاو « ةعبطم

 ميدقت عم هلك كلذو .عيزوتلا ةتحرخ ف ءدبلا لبق ع وبطم لك

 ىتلا ةعبطملاو : اهيرشانو ايررحو فحصلا باحصا نع ةصاخ تانايد

 ضاخلا متل ءانل اب عك جر دك دش! نونو [ةيكت ادقور اهبف عبطت

 ٠ يرادالا قيرطلاب ةديرملا ءاغلا وأ ةعبطملا لافقا قحب
 ا



 سرام ةياهن ىف نييرصملا نييفحصلا ةياقن نونا ردص  ارشاع

 ةفاحصلاتاقالع يظنتو نييفحصلاق وقح ةنايصل 154١ ةنس ( راذإ )

 نوجراخلا وا نوفلاخلا اهب ىزاحي يتلا ةقي رطلاو « ر وهجاو ةموكحلاب

 نوناق ردص 5١ ا راذا ) ن

 لفولا ةموكح تزعوا 6١ ع ناريز

 لِ .طعاي رادالا ل ل ع نوناق ع ع ورس

 1 ثلا مدقو ةيرادالا 0

 ,ثملا اذه دض اوفقو ءاضعالا ن

  8لم١

 ةفاح بصلا نأ كلذ ىنعمو . ةر عسر فحصلا تناك اهيفو

 3 ا 0 ا 1
 اوما تردصو « مهيحو نم تناكو ماكحلا ةراصخلا 5 ا

 ِء



 ارم نورحملا 00 نم 1 ةفاحصلا هذه ل نم دجن ف

 0-3 ًايفاقث ًافده ىلوال

 لع الو « ةيرحلا ا يثب معنت د كاذذ

 ١١ سراب يف دهش ( يو هاطهطلا ) اهدئار نأ مغرب

 مو . ( ةديجم ا مايالاب ) خيراعل

 كلذكا عيرخملا ةفاحصلا لخارم نم لوألا ةلح رملا تلي

 هده تناك. و ةيسرأ| فحصلا بناح ل ةيلهالا فحصلا ردوظ

 نييرض لع دموي فحصلا

| 3 / 5 
 نر ورصم اهتز دفحص -لوالا

 ةيحصو ( 18754) راكفالا ةهز ةفيححصو

 نير ع اي 5 نا ةلهالا ل مىناثلا نرضلاو
|| 

 أعاؤدوديعس ةيراحخرصم يف اخرصم ىف تردص دقو ( 1865ا/ ) ةنطلسلا ةقحصلا

 ةراجتلاو (18ا) رصمو (18195) نب ٠ ىناهثعلا ناطلسلا نع

 اهررحي ناك يتلا فحصلا يهو (14074) ةسورلاو (18079)

 ةالتلا/ىلا افرق نيذلا,نؤيروسلا
 . ءا م 1 .

 ٠ نييناثعلا لظ نم اوصلختيو
( 



 ؛ ةيرمل اب معنت نكت ل اهفالعخا ىلع ةيلهالا فحصلا هذه عيججو

 ءءاوسي ءاوس ةدمسرلا تحصلا نأ كلذ( اهنأش

 ٌريئاثلا لم للا

 ارا

 0 دام اهها ماسج ثادحا ةريصقلا ةرتفلا هذه يف تثدح دقو

 . ةيكرتلا ةيسورلا برحلا بوشن ١-

 شرعلا نع ليعمسا ويدخلا لزع ١

 .ةيرحلاو روتسدلا روذب سراغيناغفالا نيدلالاج ديسلاروهظ +

 ةيبارعلا ةروثلا مايق 53

 هروسملا تحصل! تف سف اننا مككنلا ةشورلا زكا را

 ةديرجف . سورلا عواشي مو كارتالا عياشب , مدام نيمسق يللا

 نطولا انك 2 باجيالا ربظت تكل فحم بيدال رصم

 ةئارقلا يتلا نيرا باها هلا دكر واكل

 ةنوعملا دقت نم صلختلا يف اهنم ةبغر ةيرحلا هذه عجشلا 5-7

 ةيرصملاةفاحصلا تسرام اذكهو . برحلاةبسانو 2 رتالا اهبلطي ىت

 . اهتايح خيرات يف ةرم لوال اهني رح ةيلهالا

 تببلا ىلع ةيلهالا فحصلا ةأرج يف داز دقف ليعمسا لزع امأو

 « ءارمالا ىلع قرشلاة[ رم ةفيحصيف يفاقللا مهاربا لواطت ىتح *ح كلاما

 ينعا  اهوذح توذح و. ةيرصملا ة ايلا كاما يذلا داسفلا مهيلا درو

 ٠ تقولا كلذ يف ةراجتلاو رصم فحص - قرشلا هرم ودح
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 نييفحصلا مالقا يف رثالا ربكا هل ناكدقف نيدلا لاج روهظ امأو

 ةيمدقتلا مهراكفا يف زثالا مظعا هل ناك م . نييروسلاو نييرصملا

 5 ةيراا نعم مهفو

 ىلع ةفاحصلا ةأرج نم داز دقف ةيبارعلا ةروثلا بوشن امأو

 ميدنلا ضرم مث . ليعمسا هميرغ ميدنلا مجاه دقل ىعح . ةموكملا

 هناف ليعمساب اصاخ ناك ام الا ) اهريرحتي مايقلا نع ةفيحصلل رذتعاف

 ٠ ( ضرم نم هب امل اجالع هتباتك يف نال هبتكي

 ةيرصملاةفاحصلا لحا ىم نمةيناثلا ةلحرملا يفلوقلا ( ةصالخو )

 ٠ ةيرطا نم ريبك ردقب تعد# اهناو ةيلهالا ةفاحصلا تابش لكم اهنا

 تالا لم رمل

 اكل را

 دقو . يناطيربلا لالت_حالا وه ةلحرملا هذه يف ةيوازلا رجحو

 : ناتنا اهه] تارتق ىلا ةلرأا هده تنسقنا

 ادهحد ىلا ١ه١؟ نم  ىلوالا

 1١518 ىلا 18845 نم  ةيناثلاو

 ةمدصلا رثا نم ميظع لوهذي نويرصملا بيصأ اههنم يفوالا يفو

 . لالتحالا عوقوب اهب ا ورعش يتلا

 ف لالعحالا دمع نينس رشع نع لقت هل ةرثق لوهذلا اذه مادو

 ٠ ةروثلا ةداق ديرشتو فحصلا تارشع ليطعت يلا اهئانثا
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 املوهذنم تقافأو اهراثع نمةفاحصلا تضهن ةيناثلا ةرتفلا ىفو

 و 8_0 7 تبوح 26 . د7 ةمواقم 2 ربا نمل ده اج ان ردكلم ل انامل ك2

 نم ةمورح رصم هيف تناك ت قو يف كلذو . ةوق لكب لالتحالا

 عقووةيلهالا ةفاحصلا تالضعنم ىوقت اهتاذ ينةمواقملاو . حالسلا

 رحى ىح افك ىف ىثملا لعاثعاب ناك ناسنالا هب سحاب ىتم مظلا

 : طوشلا

 ةيبرما ةمواقملا لح تلح ىتلا ةيفحصلا ةمواقملا هذهل ناك دقو

 : ثالث تاهبج

 .٠ لالعحالا تايجه دصض يمالسالا ن ذل نع تعفاد ةينيد ةببج

 . ةعماجلا ءاشنا و يلعتلا 0 6 ةيقالخا ةيعاتجا ةهبجو

 روعشلا يهيتلا « لالتحالا بسا ورنم نييرصملا صياختيت بلاط اك

 نم ةلثمملا ةوقلل ىمحالا عايصنالاو ةلاسبلا ةرابعو عوتخلاو لذلاب

 . كلذ وحنو لالتحالا لاحر

 0 اهيلع قلطأ يتلا ةلحرملا اهنا ةثلاثلا ةلحرملا ( ةصالخو )

 ةيظولا هكا رذكا راوطا ف يفاحصلا روطلا ) مسا ةيرصملاةفاحصلا

 00 نم هب ن اال الحسم ايف مب ىتلا ةلحرملا اهناو

 . لالتحالا ةنراح ىلع اهناعا يذلا ردقلا

 ا ف كداعالا اذه عسو يف ناكدقو

 ان :كلوؤ زنا 3لا الكا كل. ةانئالا وأ لاذطقلل كك ذيخ

 م يف لاؤحالا:ةقدتح ىلع فرعي 0 يف هنم

 تا



 ٠ نابسح يف نيلتحمال نكي لام ثدح نكلو

 تفك ع لالعحالا ةهواقم ِف عملا تنفك ارنا فرو

 ربك | نت ناكو ؛. هعقيقخ لع فقي هعلمجو « هتأس نع ندمتملا ملاعلل

 : مهو ةثاللث ةرتفلا كلت لاطبا

 - 1 1 يسع 6

 ةفحص ززغددسلا ينطل دمحاو ( ءاوللا ) بحاص لماك ىفطصم

 . ( ةديرجلا )

 رعبا لا لمع رألا
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 + نت تف لا كلذ م 5
 : نيترتف ىل كلذك لكل شاملا

 رودشدلا حاتكإ ةرق لوألا

 روتسدلا ساكعنا ةرتف ةياثلاو

 .يتلا ةلحرملا هذه مقنت لكيه نيسح دمت روتكدلا يأر ىو

 : نيترتف ىلا اهنع ثدحتن

 ( طابش ) رياربف 58 حيرصتب ديقملا لالقتسالا ةرتف _ لوالا

 ٠15157١ ةئس

 ٠ 1585 ةنس ةدهاعمب ديقملا لالقتسالا ةرتف  ةيناثلاو

 : روتسدلا شاعتنا ةرتف - يلوالا ةرتفلا

 امل تعضو دق 1915 ةنسل ىربكلا ةيبعشلا ةروغلا تناك

 يقام



 .رودهسدلاو لالقتسالا اهو :امل تلاثال نيفده

 روتسد رودص هيلع دع اسةيفحص ةيرحب ةرتفلاهذه تمعن كلذلو

 يه ةمالا نا ) لوقب حيرص صن روتسدلا اذه يفو . 147 ةنس

 5 عيمجلل ةلوفكم هيل نإ زك وقر رحنا منو( تاطلسلا رق

 ٠ ةفاحصلا ليبس يف تابقءع ترهظ انهو

 ثالث تابهبج نم ىناعت تناك كاذ ذا ةينطولا ةفاحصلا نا كلذ

 - ببسب يلخادلا ماسقنالاةهبجو « زيلجنالا ةهبجو < رصقلاةهبج : يه
 قحأ وه نم ىلعنييرصملا نيب عازنلاو ةيرصملا ةيزياجنالا تاضوافملا
 ةيسايسلا ةهبلا وأ < لواغز دعس ةماعزيةيسايسلا ةهبملا : اهب مايقلاب

 ٠ تورث قلاخلادبع وأ نكي يلدع ةسايرب

 هيفقرتحت يذلا نوتالاب هبشأ ىهوثالثلا تاببملا هذه تيقبو

 . ةيلهالا ةفاحصلا اهرانب ىلطصتو ةيرصملا ةينطولا

 : اهبنم ةريطخ فحص تربظ ةرتفلا كلت ىفو

 ضوافمال مسريو . صالخا نك 5لالمعتلالا + ةبفع 3ةنرقلا

 ٠ اهيلع ريس ةطخ يرصملا

 روثسدلاءارو لككش نإ 0 فقواهيفو 18 ةسايسلاةفيحصو

 3 لإ ساعي هيرو ه7
 . ةمكحو رارصاو ةعاجش يف اهنع عفادي ذخاو تايرحلاو

 ميكر دعس او ةزمح رداقلادبع فقو اهيفو  غالبلا ةفيحصو

 ةيعجرلا ىوقلا نراحيو ةيمدقتلا ىوقلا ديؤي ذخا اك . ةروثلا

 كا



 ثدحتي ضوع ظفاح دمحا قفط ابيفو - قرشلا بكو ك ةفيحصو

 ٠ ةظل رخآ يلا اذه هفقوم ىلع دمح دقو . دفولا ناسلب

 ظفاحدمجحاهليمز عيئص بايد قيفوت عنص اهيفو - داهلاةفيحصو

 ٠ بعشلا ةيبلغأ لثم يذلا بزملا هفصويدفولا نع عفادي ذخاو ضوع

 فحصلاهذه لكب  روعسدلا شاعتنا ةرتف  يلوالاةرتفلا تمعن

 بنالا ادع ىرخأ بناوج سكعت فحصلا هذه تناكو « ةينطولا

 بدالا يه ىرخالا بناوملا هذهو .ةمالا بناوج نم هلا

 ور خا ةيددالا ةكرشلا ترهدزأ اذه بدسلو

 نيرسشعلا نرقلا يف هلثم رصم فرعت مار

 : روعسدلا ساكنا ةرتف  ةيناغلا ةرتفلا

 ناكو .ساكسنالا اذهىلا,تبطفأ ثادحاتثدح هادا نش ف

 ةرازولا سدر يقدص ليعمسا دي ىلع روتسدلا دأو ثادحالا هذه لو

 نم هثعبو روثتسدلا ةداعتسا ليبس ف ةفاحصلا لاسعساو ءةيردشا

 ياراظللا قا "كنتكا انيآز اردقو ةيكتتت نم كلذ اهلك يم 0

 عم ةضوافملا ادبم ضفري يذلا ينطولا بزحلا ادع اهف - اهلكة يرصمل

 ةنس ةدهاعم فالتئالا اذه رثاو تفلتئا دق - وه ثيح نم زياجنال

 ةك رعمةيرصملا فحصلا تضاخ اهيلا ريشن يتلاةرتفلا كلت يفو . ١

 ةروبشم ةيضق كلذ يف ال ةسايسلا ةفيحص 0 ٠ داسفلا دصض ىرخ

 ) صقل مناي . (ىكلا ةشازر تقر
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 ةواسقو ةوشرلاو ةيبوسحملا براحت ( عالبلا) ةقيحص ةدهو

 ةكلا ةاذآ
( 

 عددصل ثداحوه ثداوحلا نم ةرتفلاوهذه هتدهشام را نو

 نمو . ( ةيدعسلا ةئيهلا ) مساب ديدج بزح فيلاتو «دفولا بزح

 هنانل نوكتمل ( لاسالا ) ةديرد تريلخ ربخألا بزحلا اذه لجأ

 لاوللا راحت و دفولاب تا ناك ( فرعا ر) ةفعض

 . ١59 ةنس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايق ىتح كلذ ىلع

 يهو 157 ةدهاعمب ًاديقمالالقتسا دالبلا سرا كلذ ءانثأ يفو

 تقولا يف ةرتلجنا تعفنو « ةيبنجالات ا زايعمالا تغلأ ىتلاةدهاعملا

 : ناعما هكا 0

 سماح لم رألا

 نآلا ىلا

 انفقو يذلا ثحبلا اذه نوضغ يف ابيلا رشن ل يتلا ةلحرملا يهو

 ( ْرَوَم) هيلوب ربش نم قرشعلاو.كلاغلا يف شيلا ةروث مايق دنع هب

 ةنس ةفاحصلا ٍمظنت نوناق تدهش يتلا ةلحرملا يه مث . 1400 ةنس

 هذه شيعن اننال و 1177 ةنس ينطولا قاثيملا روبظتدبش <.

 ثحبلاب املوانتن نأ انل غوسي ال هناذ رضاحلا تقولا يف ةلحرملا

 ٠ ( باجح ةرصاعملا ) : لوقت يتلا ةجحلا ىلع اداتعا كلذو يخيراتلا

 تماق ( ةياوؤسملا ) ثيحنم ةيرصملا انتفاحصنا ( ةصالخلاو )

 ءانيأر ابك اهتايح لحارم نم يلوالا ةلحرملا يف كلذو يفاقثلا اهبجاوب
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 . ةيناثلا ةلحرملا يف يفاقثلا اهبجا و ب ناج يأ يعامتجالا اهبجاوبتماق مث

 : ةثلاثلا ةلحرملا يف يناطيربلا لالتحالا ةمواقم ًامات ًاضوهن 5ك

 .ةعبارلا ةلحرملا يف اهتوق لكبروعسدلا و لالقتسالا ةيضق ترصان مث

 دهعلا وه رصم دوهع نم ديدج دهعب رشبت تماق ةسماخلا ةلحرملا يفو

 : ىياتقتلا

 ميو ايار دفن ( رطل ر كف نم هدم افا

 : ةيتآلا تارتفلا يف ةحيحص ٌةيرحب كءد#ت ةيلهالا ةفاحصلا هذه نا

 قيرطلاة ا دبي هو 1887 18105 يماعنيب ةيناثلاةلحرملا . اهالوا

 ةقرظا ردد

 يماع نيب ةثلاثلا ةلحرملا تارتف نم ةيناثلا ةرتفلا  ةيناثلا

 يفاحصلا روطلا ( مسا اهيلع انقلطا يتلا ةرتفلا يضهر 1514-8

 . ( ةينطولا ةك رملا راوطا نم

 انقلطا ىتلا ةرتفلا يهو ةعبارلا ةلحرملا نم ىلوالا ةرتفلا  ةعلاعلا

 . ( روعسدلا شاععنا ةرتف ) مسا اهيلع

 ءارقلل همدقن يذلا ثحبلا اذه اهنع ضخعمت ىتلا جئاعنلا يه كلت

 ةيبرعلا دالبلا ةيقب ف نوخرؤملاو ءايلعلا لصاوب نأ ْق عمطن نحنو

 يخيراعلا يبرعلا ع ورشملال 2 3 ةيبرعلا ةفاحصلا خيرات يف مهتاباتك

 ©. قفوملا هللا و . هيلا انوعد يذلا

 9 فيل الاربع دا رغب



 ةظحاالم

 ةيبرعلا فحصلا عيج ءاعساي ةئاقب باعكلا عفش هك

 . 1585 ةنس ىلا اهي ةفاحصلا تأشن ذنم رصم ىف تردص قا

 ةدحتملا ةيبرعلاةيروهخلا يف تاعوبطملاةْغاق ىلا ع وجرلاب اثنا ريغ

 ضرغلا ققحت ال ةريثك تاوجل اهب ةيرصملا فحصلا مثاوق نا اندجو

 ةياهن يف مئاوقلا هذه رشن ىلع ثحابلا صرحي هل جأ نم يذلا

 . ناتحلا







 تاعوضوملا سربف -أ
 دالبلا ىف نيخرؤملاو ءاماعلا ىلا فل ْؤملا نم ةوعد ابدو ةمدقملا

 نمفلاتت ثيحب ةيبرعلا ةفاحصلاةصق فيلات يف اومهسل يل ةيبرعلا

 ه هنيعب دإب يف ةفاحصلا نع ايش اهنم دحاو لك صقي ةددعتم ءازجا

 ١6 ةيبرعلا ةفاحصلا ةصق ىلا لخدم

 ؟ لو دنا لدهفلا

 رم يف ةعابطلا ةأشن

 ةفاحصلا راوطا 0  ةفاحصلا خيرات ةسارد يف انقيرط

 كي كر

 ىناثلا لسهفلا

 افلا رد يف ةيرصملا ةفاحصلل ةيركفلا ءاوجال

 لمار ر هس اك نيرا اوبل ( يتصور ةسنر لااوإلا

 لقا ان 00 رز رد نع ةئلمطل ب (ةفنرفل

 ل ةجارتلا ةك رح 'با#ه ل لع دمت روهلخ - *ه -

 ُتلاثلا لصفلا

 اعلا رود يف ةيعمرلا فحصلا

 ةديرطا 2 4 ادا علاقولا ل ل

 عئاقولا ىلا دار عئاقو -4ه- ةراجسملا

 بوسع ةلجي - 48 سرادملا ةضور ةفيحص - 4ال - ةيرصملا

0 



 ةديرح :  ةكي م ةركسلا ةديرجلا - 4 -تطلا

 44 - يرصملا شملا برح ناكرا

 معسبا سلا لمصفلا

 3 ةيرصملا ةفاحصلل لولا دئارلا وأ يواطهطلا هعافر

 ىسماخلا لمعفلا

 ةأشنلا رود ىف ةيلهالا ةفاحصلا

 -11- رصم يف نويروسلا -ه5- يناغفالا نيدلا لا ديسلا

 ”*  راكفالا ةهزت ةفيحص - 5١ - لينلا يداو ةفيحص

 516 ىسداسلا لمهفلا

 نم حافكلا رود وأ بابشلا رود يف ةيرصملا ةفاحصلا

 ةيرملا لجأ
 وبا 67١ ةراجعلا « ٠6١ رسمصم < 55 نطولا < 8 مارهالا

 ناهربلا 274 ةرهاقلارصم « #72 قرشلا ةآسع 7١< ةراظن

 .ةب5 تيكبتلاو تيكتتتللا «ز:ه

 عباسلا لصفلا

 ةيبارعلا ةروثلا دبع يف ةيرصملا ةفاحصلا
 ةفيحص « م0 ةاتفلارصم ةيعبج < 2؟ طابضلل ةيرسلا ةيعملا

 السارم نوكي نأ يف هلشف وأ مدخلا أطخ < 5 فئاطلا
 . 25 فئاطلل ا

3050 



 44 نماكلا لمصفلا

 :يناطيربلا لالتحالادض حافكلا رود يفةيرصملا ةفاحصلا

 يمالسالا نيدلا نم طملا < ه5 يلمتلا ع هه ةيديبت ةلك

 ماكحلا ىلع قييضتلا < 85 ىنيدلا بصعتلاب نييرصملا ماهتاو

 ةسايسم « ة٠ ةيرصملا ةينطولاب ةناهبعسالا < ىو ناعرتلا

 « ه٠ لالقتسالا تاوداب اهديوزتو ةيرصملا ةمالا دادعا

 « 1 لعفت نأ ةفاحصلا عيطعست اذام

 ةره سساتلا لصفلا

 :لالعحالا تارتف نم ىلوأالا ةرتفلا يف ةيرصملا ةفاحصلا

 2 ىقثولا ةورعلا ةفيدص

 00 رُساعلا لدعصفلا

 : لالتحالا تارتف نم ةيذاثلا ةرتفلا يف ةيرصملا ةفاحصل

 تازحالاو ةيرصملاةفاحصلا « "٠١ ذاعسالا “< ديؤملا

 يدولا قافتالا دعب ءاوللا 6< ١٠ه ءاوللا <« ٠١١ ةيسايسل

 - 0 دال كعسلا« ١46 ةديريإ|) 6 [:مد- 552 ةسل

 1١١5 ٠ ةرتفلا كلت ىف ةيفئاطلا فحصل

 ١ ركع ىداحلا لدهفلا

 : لالتحالا تارتف نم ةثلاثلا ةرتفلا يف ةيرصملا ةفاحصلا

1-6 



 ةسايئس 618 يلاهالا ةفيحص
 6« ١1١48 روفسلا ةقيحط

 . ١٠ ةسودملاو لما

 ركع ىلاثلا لمعألا مضر

 برملا مايق ىلا 18070 نم ةرتفلا يف ةيرصملا تالخلا رهشا

' 
 : ىمطعلا

 ١؟4 ةلاسر اهنوك بناج ىلا ةعانص دبعلا كلذ ةفاحص

 رسع ٌتااَنا لصقلا

 :اقب ةيةنس رو

 ةروثلا <« 1١؟5 ةروغلا معز لواغز دعس < 1١8 ةىدت ةلك
 و هرو ميعد ل ر ددمه

 ©11 رئلم هنط 1١< همالا كاقلم 2 2 061
 لمشل 0

 رّسع عبا رلا لصفلا

 ١111 ةنس ةرونو ةيرصملا ةفاحصلا

 د < 1114 ةنس ةروث يف ةيرصملا فحصلا مها

 ءاوللا ١5١ 6< ةيمويلاةسايسلا 0١ ةفرشلات كر ١4

 رابخالاو يرصملا ءاوللا ١45 « رابخالا « ىرصملا

 20 ىنطولا تزملا ةفيحص

 رع ىمماكلا لصفلا
5 

 ةنس ةدهاعمو روعسدلا ساكعنا دهع ىف ةدرصملا ةفاحصلا

 قم

1 



 4١ه ١985 ةنس ةرتلجناو رصم نيد فلاحتلا ةدهاعم

 ريذنلا ١47 « نيماسملا ناوخالا ةديرج ١47 «فئاطلا

 ١595 < ١48 ةدهاعم نم ةيرصملا ةفاحصلا فقوم 1

 ةكفمو للا زور 3022 - داهل- 180 كيذا عطل

 1915 يرخملا دفولا 161 يرعملا 3 16١2 ةمودل

 1١86١. روعسدإ

 رّسع ىسداسلا لصفلا

 : ةيناثلا ةيهاعلا برحلا دعب ةيرصملا ةفاحصل

 ةمآلا توص « ١55 مويلا راح « 165 ةيدفولا ةلعكلا

 فحص ١١6 ساسأالا < ١٠١8 يدالب « ٠١8 ءادنلا < ١ها/

 ىلع اهرثاو نيطسلف برح <« ١١58 نامزلا < ١08 رمصقلا

 ديدللا بعشلا 21١ ةظلل رخآ « ١59 ةيرصملا ةفاحصلا

 زور 1١6١< يرمصملا روما 1١5١« ةوعدلا <

 .ا١5١ فسويلا

 ليت رع عدباسلا لصفلا

 ةياعلا برملا مايق ىتح ةيرمصملا فحصلل ينفلا مدقتلا

 آ!18 ةعاش رخا < 115 فسولا زور 4 ١14 لوكتشكلا

 1و د

 ةلحرملا 410917 رزجلاو دملا نيد ةيرسصملا ةفاحصلا ةيرح

 هك



 18105 ) ةيناثلا ةلحرملا 184 - ( 1898-1859 ىلوالا

 ا4/-(1845-15118 ) ةثلاثلاةلحرملا < 1ك - ( 12 80-

 ةسماخلا ةلحرملا < 183- ( 1948 ١و107) ةعبارلا ةلحرملا

 ٠.157 (نآلا ىلا_ 1457

 ظمع زمم

 باتكلا ىس .ءابرف

 راسل :ولك



 فحصلا سربف 5

 ب

 ٠7 ةرامز وبا

 ١١4 ديز وبا

 ٠ ةرافص وبا

 لك ءالا د5 25٠ ةراظن ولا

 7 ءاقرز ةراظن وبا

 ولودا ١7١

 ١١١ ( ةيرس ةرشل ) لوهلا وبا
 داحتالا ٠١١

 نينثالا ١7١

 اوءءرو 9ع ءل؟م اال( 157١ ) رابخالا

 30158 زاخألا

 «١١ا6 ١5561١4 مويلا رابخا

 ١و0 ٠١4 < لاه١« 615٠ ةءاس رخا

 ١١١ ةظأ رخا

 نيماسملا ناوخالا ١40 < ١59

 495 614 يرصملا شيملا برح ناكرا

 5١؟ <« ١58 ساسالا



 ذاعسالا ٠٠ر« ١١4» 1٠١ 4م٠6)

 ١7١ ةيضايرلا باعلالا

 77 سلجا دنا

 ١ا/؟ دالوالا

 ١ يكول س6 1021172 2 اعلا

 60131 162 لك اف 3564348 251 237 ؛م مارهالا

 نال ب ورا ضل 4 لارا لت كر 0 1

 امه ء ال54 ء لالا“ « 51/7

 هس اضن تن

 ٠“ه ؛ 55 ناهربلا

 ريصبل ١11 « ١57

 ثعبل ١69

 يدالب ١١8

 لملف 2 0 02 للا 4 0 ١١ ١ علل

 ١116117١ 6119 يعوبسالا غالبل

 ٠٠١ ديدجلا غالبل
 ١الإ ءزالس نايبل

3 
 ها |

 18521488 ءالا 55.5٠« ةراجعل

 ار ل



 ٠١4 ءىال ءىغ ءالف ءال١ ت5 تيكبعلاو تيكستلا

4 
 لح ا ع

 رغثلا ١47

 ١/١ ءدكو ةفاقثلا

 ١5 تيزاج

 كلو 1١١941١٠١ 1٠١)ء 41186115411١86١ ى؟ ةديرملا

 امك ء لالا ءك45 5

 450 46 0 4١ هيركسملا هدير

 اذ ىرسلا رضا

 44 «47 24١ ىويدخلا لانروج

 اوؤ١ءله٠ دابلا

- 

 ب١ يواملا

 ك6

 روعسدلا ٠6١

 ١5١ ةوعدلا

 ١5107 ةروصملا ايندلا



 ١١ تيزاج نايسبجا ىذ
 ٠١ ليم نايسجا ىذ

 تارا

 ال٠ < ١١5 ةلاسرلا

 ١١ ةديدجلا تاياورلا

 «١5/6١5860 ه١ ( ةيمويلا) فسويلا زور

 ١502١15721١5١ ( ةيعوبسالا ) فسويلا زور

 ١مه « 4" رابخالا ةضور

 5١ راكفالا ةضور

 امله 6 غم 6 ئءال“ 40 راما ةضور

 م

 «١ه8 « 55 « 88 نامزلا

 57 روهزلا

 همس(رس

 18 ( 20174 2151874 ) رابخالل يمويلا لجسلا

 ١١ ( ةيزيلكنالا ةغللاب ) سكنفس
 روفسلا ١١8

 ه5 « 88 ريفسلا



 8١ه ؛ #4 « ؛؟ ةنطلسلا

 ١الا ء)1/١٠ « ١59 ةيعوبسالا ةسايسلا

 ١١4 ةروصملا ةسايسلا

 ن5ؤ ءا5ا 0644١454١47214١ ه٠ ( ةيمويلا ) ةسايسلا

15 

 رس

 )١9١9( 21١١١ ١45611١561١41١9 بعشلا

 )١975( ١67 بعشلا

 ١1٠ ديدخلا بعشلا

 ناهشلا ١١9

 ه5 قداصلا

 59 مارهالا ىدص

 ١45 ةخرصلا

 ١ها/ ةمالا توص

 ١/7 ةكردتلا روصلا

 ض2

 ءايضلا 6١545 ١49



 ل

 182١م8 485240 مك « ل“ 1841(255 ) فئاطلا

 فئاطلا )19717( ١41

 ا
١ 

 ىقثولا ةورعلا 3/5١ « ٠١4

 ظل لكلا

 ١١4 ىرصملا زعلا
 5 ا

 ١١ ةاعفلا

 ١١4 قرشلا ةاعف

 ١٠7١ رجفلا

 ١17١ ةهاكفلا

 55 حالفلا

 اذمد ارم

 ١7١ يرصملا بتاككلا

 نفل باتكلا

 ١5١ ةلمحلا

 ١56 2154 لوكشكلا

 ١1 ءيث لك



 اذا < ودال<60١ < 114١ قرشلا ا

 “١ نا ني

 ا

 ٠ ( ةيسنرفلا ةغللاب ) داكيد ال

 هال < .٠١ ةروصملا فئاطللا

 وزو 4 را 4ز غ2 و241 ءال 6:5 < ١.ةه«< 1١٠١ ءاوللا

 ذك 554 < 115

 الو يعوبسالا ءاوللا

 ١5 < ه6 ديدجلا ءاوللا

 ١؟؟ يرصملا ءاوللا

 لو رابخالاو يرصملا ءاوللا

 ٠١ ( ةيسنرفلا ةغللاب ) نايسدجا هيرجوربول

 ه> ( ةيسنرفلا ةغللاب ) نايسبجا روفسبول
 57 ( ةيسنرفلا ةغللاب ) رييروك ول
 4١ ( ةيسنرفلا ةغللاب ) نايسدجا رويتنومول

 40 ( ةيسذرفلا ةغللاب ) ناموتوا رويتنومول

 بمد

 ١١ ةيرصملا تالجملا ةلجم
 ١م ةيرصملا ةلجلا



 4 رزز؟ 4 ؟ءاب 4ك كه كرو 4 دما <؟..< وع ديؤملا

 امككزوةة64 15 <“ 142 24:١

 "55 ىعوبسالا ديؤملا

 ٠7٠١ ىتلجي

 امه < مه ةسورحم ا

 امك كوك كام < ه5 قرشلا ةأم

 ١١ بعشلا تارىصاسم

 ١7١ ح رسما

 ١١ قرشلا حابصم

 امهتك امه ءالاءالء<د55 6566 هذ (ا١مهال) رصم

 (1١١541٠١6١ امه665) رصم

 55 ( ١ملله) ةاعفلا رصم

 ا5؟6اةؤوءاةؤ < ١ؤ5 ( اذعم) ةاتفلا رصم

 ٠74 < 55 ةرهاقلا رصم

 اذ؟ < ا5ال6<5١؟ 21١١١ يرصملا

 ا١كا/ روصملا

 ىمهءمتء م14 مخ «55 ديفملا

 ١الإ < هك فطتقملا

 همك كك كك“ هرب مطقملا

 ١١ تاياورلا تابخعنم

 كا



 14 حااجنلا

 ا١همل ءادنلا

 ريذنلا ١40

 امه ع5 عدل عدل 4 راكفالا ةهز

 7 ةيرصملا تاراظنلا

 ماظنلا 1١١١

 دخول لاك

 16 06 « ؛4؟ ليثلا يداو

 ١8561١4 ءىةال ءمه 658 255( ه5 نطولا

 ١١١ يرصملا دفولا

 ١٠ه ( ةيرس ةرشن ) يرصملا دفولا

 2 ةيديرك عئاقو

 تى ع كم ع ع م ةيرمصملا عئاقولا

 امم ه5 5525

 تبا

 )الا ءذكك دل لالحلا

 48 6 407 6 45 بطلا بوسع

 ا



 مالعالا س رهف ا

1 

 مم كيب مهدا مهاربا

 ١١٠6 لالج ميهاربا

 .٠ يركش مهاربا

 اا/4ب ” ىدبع مها ربا

 ١هالء١٠٠ء1ل4* ىفزاملا رداقلادبع مهاربا

 امج < ىح < 7 ىفاقللا مهها ربا

 ١١١ ينادرولا ميهاربا

 )14 158 ءتع ؛51 471 ٠6٠ يحلبوملا ميهاربا

 55 يوابلحلا مها ربا

 ؟١ يهيشبالا

 ٠١ ريثالا نبا

 7١ ةطوطب نبا

 7١ ريبج نبا

 ”؟ لقوح نبا
 ١5١ بيجن ريخلا وبا

 7١ يرعملا ءالعلا وبا

 ١١؟ سودقلادبع ناسحا

-5-0- 



 ١/١ ء 1١8*١1٠١ نيما دمحا

 ١9012014١ ضوع ظفاح دمحا

 ١7٠١ « 159 تايزلا نسح دمحا

 ١47 نيسح دمحا

 ١7 يواصلا نيسح دمحا

 ٠7٠١ يداش وبا ىكز دمحا

 ١417 نيدلا دعس دمحا

 ١7١ دم يواصلا دمحا

 مال ءىت عمه 2ك 2« قل « ل١ ىلارع دمحا

 1١ مالع دمحا

 ه٠ قايدشلا سراذ دمحا

 ءلل١٠96411861156411 ٠1٠١٠١ و9 ه٠ ديسلا ىقطل دمحا

 لكلا 54 جا ل

 رهام دمحا ١5٠ 61 1572١4١هه ١5064١

 ١68 دالج راجدا

 5" ىكردالا

 اممم عى ءالك ءالا ءال١ء ك٠ عه 6 ةه*٠ قحسا بيدا

 ١7/٠8 هورم بيدا

 0 رك تأ نناككسا

 ١07١ سويراكم ردنكسا

 كا م



 ؛غهؤ ءهمءهال 4:82 4 #4 ع4 (ويدحلا ) اشاب ليعاعسا

 امكتءالملا ءلمه ءملظ ءزا ءءء الم ء ان تام عك

/41. 

 77 باشخلا ليعاعسا

 قدص ليعامسا 2١40 ٠٠١ « 2158 15

 ىرخطصالا ٠١

 17 ليخلا :نوطنا

 ١77 ونئيرفا ازدتسكتلا

 5١ه ءاهأ/ تاكوزاض ردشكلا

 د ا اب نورك موو 5٠ ٠١٠١ يعفارلا نيما

 ادي 1

 1 لؤاش رونا

 ملام ب

 قل ينادمحلا نامزلا عيدب

 ١١ لافنرب

 55 القت ةراشب

 يلاف سرطب 41١4 ١١5

 8١ ( فارشالا بيقن ) يركبلا
 هع كاينيلوب



 18 هدونش سردات
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