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 ماعلا ق تعقو ىلا ثداوحلا ف مجول لعب لصف هو

 1985 ةنس هينولو 157+ ةئس هينون تريب
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 . ... ةيعانصلا ةيئدلا
 .. . ةيرامتسالا ةعزلا

 . ةيركسعلا حوراا
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 ةحفص

 ايناطبرب زكى لدبت ىسراسلا لصفلا

 ةيناطيربلا ةروطاربمإلاو

 2 م خم كيفكم للا سل ا لاا وأ اخ او ايناطيرب

 81 مانام اع وح هوي يمت 4 ةيئالطسفلا رول ذينألا

 ١و٠ ةئس هينو' نيب ماعلا -- عباسلا لمصفلا

 ١و8 ةلس ويلوبو

 م اا اقلط وما قم معا ..نابايلاو نيصلا نيب عازملا

 سول ا وم دا دوج للم دود ان هس تم ةقنطا قأنلا

 سهل نم ىلع ملم رم مم تم م نع ...طزاقلا كورحلا

 م سد دسم مح نع :ىدكلا قوقل و قافاللا ةكفاَزع





 تاتا اج
 ملا ءادمشعم

 هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دجلا

 ريخ ناف (دعبو) . هلسرو هئايبنأ عيمج ىلعو « نيمألا

 :هفلّؤم هب همدق ام وه ءارقلل باتكلا اذه هب مدقب ام

 لاقتنالا راودأ نم رودىفملاعلا خيرات ةصالخ د هنأ وهو

 ىراقلا نظي, دقو . « ءىش ىف ىضوفلا نع فلتخ داكب ال

 انين تربع دق ةقلاع دب تاك نقلا قدا تسلا نأ

 نكل . هعوقو ابنت امم اًقيش تبذكو أ « فلولا ءارآ نم

 هذه ىف ملاعلا اهدهش ىلا ةريطخللا ثداوحلا نأ ةقيقملا

 تلظ دقف . هتاءوب تققحو هءارا تزئع دق ةدملا

 اهتديق ىتلا لالغألا ميطحتل لمعت اهللالخ ىف ةبولغلا لودلا

 ةيركسملا طورشلا ايئالأ تضقنف ؟حلصلا تادهاعم اهب

 ةرفاع بوق نمأك راكورخو :« ىاسرف ةدهاعم ىف



 ع

 ةيتسشافلا رطخ نم فلؤملا هب ًابنث ام قدصو « نازوا
 باتكلا ناف كلذلو . نيطسلف ىف لقالقلا ددحت نمو

 ىنأ لع . هتدح قلخم م ةريطحلا ثداوحلا هذه من

 ؛اهضاتنو اهللعو تداولا هذه ك5 ةمزاضأل نأ قمار

 هيف تحرش « أزجوم الصف ةتسلا هلوصف ىلإ تفضأف

 نيصلا نيب عازنلا ةنامألاو ةقدلا نم عيطتسأ ام ردقب

 هذه هتراثأ امو « ةيزانلا ةكرحلاو ةيشدحلا ةلأسملاو نابايلاو

 قرششلاو ناقلبلا ىف عقو امو « لك اشم نم تائداحلا

 « نيمللا سمألاب لمعلا كلذ نكي ملو . ثادحأ نم ىندألا

 ةبيرق امإ » تاثداحلا هذه نألو « ةليلق ثحبلارداصم نأل

 نم اهملع محلا 6 اننيعأ مامأ عفت لازت ال وأ ام دهملا

 . لازاا ىلإ امرقأو رومألا نصا

 اهب تحرش ةليلق تاقيلعن ىدنع نم تفضأ كلذك

 أع :د ىقلا ةيراتلا تداولا وأ ةضماثلا تاراينلا نطعب

 , ئداعلا ”ىراقلا لع تيفخ

 ئراقلا دي ىف ىذلا ٌباتكلاف:اذه ادع ايف امأ



 تا

 نآل « رويم ىزصر ذاتسألا تانك نيا ةحيحص ةروص

 . مجرتلا لصألاب ديدشلا ديفتلا وه ةجرألا ىف ىهذم

 ىلإ تقفو دق دهج نم تلدب امب نورك | لعاو

 . ةزيزعلا ىدالبو ىغل ةمدخ

 رياررب نم

 اوه ةئس هيلو





 تارت
 نم رود ىف ملاعلا خيران ةصالخ وه نينككلا اذه

 . ءىث ىف ىضوفلا نع فلتخي داك<ال لاقتنالا راودأ

 ارت أل ىأ ههه ةيمرقلام انهزهرتلا ةوارطلاو

 هذه ىرن نأ انتعاطتساىف نكي مل كلذلو « اننيعأمامأ عقت

 افنوكيماد اهازأ وأ ءايققح لع ةعوزاا فيواوالا

 32 ناعوت نكي. ا منان نم

 كلذ عم اننكل . فارما هنأ امل ريسفت' ىأ لع

 ريغ نم « 'ىراقلا هكردب صرع اهضرعن نأ عيطتسن ال

 ضرغلا راثآ نمار أ انريغ هيفىرب دق ًاريسفت اهرسفن نأ

 بنجتن نأ عاطتسملا نم نوكي دق متن . لماحتلا وأ

 | ول ادرك عئاقولا درس انيفتك ١ اذإ زيحتلا رطخ

 انلعف اذإ ىتح اننكلو « قيلعت وأ مرش لكن م ايلا افاج

 رايتخالاو « اهمترنو ثداوحلا راتخم نأ انيلع ناك كلذ

 ىلإ لوكوم صأ وهو « اهتيمهأ ريدقت' نابلطتب بيئرتلاو



 ملا اه مس

 ردقب « بتك أ نأ تيأراذحلو . يمنا

 تاثداحلا ىف ةيصخشلا قارا ع ةنامألا ف عين -سأام

 برحلا دعب ملاعلا ىف عقن' لازت الو تعقو ىتلا ةيسايسلا

 دخان قراقلا لإ ىلطأ كلذلو . امبسلو ىربكلا

 ماع اناتك هديب ال نا وروي ةففيتتس لع اتكلا| اذنه

 لب « سانلا ميم نم اهب امه هقنارإ ةنفلف اعوطلم

 ىتلا ثداوحلا ىف سانلا نم درف ءارآل طسب درت هدعب

 . رضاخلا تقولا ىف ملاعلاب فصعت ءاجوملا اهحير لازتال

 رويم رش
 قىرس دتمثتر



 لوالالصفلا
 ةلماعاأ ىوقلا

 اهاحر تراد ىتلا ىربكلا برملاب دهملا مدق الك

 ةطقت تناك اهنأ حوضو انل نيب 191841514 نيب

 ىلإ اهدعب ملاعلا لقتنا « ىرشبلا سنجلا خيرات ىف بالقتنا

 ةيسايسلا لك اشلا نم هيفام فاتح ببدج ىخرات دهع

 ىف هيلع ناك ام انيب ًاقالتخا ةءداصتقالاو ةيعاهتجالاو

 . « برألا لبقام » هيمسن ئذلا ىصقلا تقولا كلذ

 نع عبارلا مويلا تبقعأ ىتلا ماع رشع ةتسلا تدهش دقق

 مضنلا ىف تاروطتلا يضرم 1914 ةنس سطسغأ رهش

 دهشت ملام « ضعبي هضعب ماعلا ةقالع ىفو « ةيسايسلا

 تاروطتلا كلتو ؛ اهل ةءواسم نمزلا نم ىرخأ ةرتق

 ىتلا ىهو « برحلل ةيساسلا مياتتلا » أهمسن ىلا ىه

 . اههنك راهظإو اهليلحت باتكلا اذه ىتس

 اهضرعنس ىتلا تاروطتلا نأ *ىراقلا ننظب. الو



 قع هل مشع

 نكت مل اهنأو « برحلا راثآ نم ًارثأ اهلك تناكدق هيلع

 7 000 كشالا اهاحر ردت ل وأ ثدحتل

 دع الوم اكل ارشد اتوا اضقان ثاروطتلا نفح

 نكل ؛ ةرضاملا هلكشأ ريغ ًالاكشأ رخال امن

 ديت مرمر كتم كلن 6 ةمطع سوق هتف لق اينلقتن

 ىتح ىوقلا هذه تناكو ؛ عججأ ملاعلا فو ابروأ ىف رمتخت
 هؤاراو نيدمتللا ملاعلا مظن هب ءونت اهوا لبق

 ؛ ةلئاه تاروطن هيف ثدح نأ امل دبال ناكو . ةيسايسلا

 ةقدملا قاوفر للا ناك ةيزلت ارا لقفت اواو ع

 تن معأ ىنمع وأ ؛ ىوقلا هذه اهتجاهأ ةبوث الإ نكت م

 * برتغال لل تازسنألا ىه ىوقلا هلم
 3 تناك نتوألا نأ اذه نم مهفيرال هنأ ريغ

 بورملا ىف سيل الك . دحأ ىلع هتعبن قتال « ع ًاموتع

 اذإ امن ' نكي برح لك لب « ةموتحم » برح اهلك
 اج قيراحلا نيفاحلا م نواوعتلا لالا لوا

 يوقلا نكُل . سفنلا طبضو ةانألاو ةكملا نم ايفاك
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 ةساسلا ضعب رهظ تضقتأ دق اهيلع ملكتنس ىتلا

 بركلا تقلطناف اهلمحن ىلع اووقي مقا ابروأ ىف نيلوتسلا

 نيذلا ةساسلا كئلوأ مولن نأ انقح نمو . اهلاقع نم

 كنت هنك مهف نأ كلذ عم انيلع نكلو «ءسعلاب اوعان

 ىوقلا هذه تلظ دقل . اهناطلسل مهتعضخأ ىتلا ىوقلا

 بابسألا امل تيه ىتح برملا لبق ملاعلا ىف اهلمع لمعت

 دقو . لمعلا سيلاسأ تريغن' نإو نآلا لمعت لازث الو

 اعلا مظنل ةديدجلا روصلا لكشت لازتالو تلكش

 6 درخلا] ةنيب اعلا مكاتتلا »ايست قاةثازاو

 هذه لاحت نأ وه انيلع سحي ام لوأ ناك كلذل
 انتءفد ىذلا ديدملا رصعلا اذه هنك كردن يل ىوقلا

 . ًاعفد مايألا ثداوح هيلإ

 ممول مورا تب 5

 ةساسم ىف لست ناك ملا لماوفلا قوق نإ

 امهف لمعت لازت الو « برحلا لبق ممجأ ماعلاو ابروأ



 حورلا كلن اهم ىنعنو « ةيموقلا حورلا ىه اهدعب

 طباور نم اهني امب رعشت ىتلا « بوعشلا لعج ىتلا
 نيم : ةاطلا قلاع اف راقاو سلو ةنحقلا

 دوستلا اذه دلس اهاذإرال ا تيزت امو ا فيو

 اذه ناكو « بوعشلا نم سعش ىف ( هؤشنم ناك ايأ)

 حور هيف بد ؛ هريغ ناطلسل ًاعضاخ وأ اتتشم سعشلا

 ءهنبررح لينو هئعش ملل ابئاد لمعي ذخأو « مذتلاو قلقلا
 ةيموقلا ةزعلا هتعفد « هتررحو هنتدحو لان ام اذإ ىتح

 . بوعشلا نم هريغ ىلع هبيلاسأو هراكفأ ضرفي نأل
 ربك أ ثيدحلا رصعلا ىف ةيموقلا ةعزنلا تناك كلذلو

 « اهتدحول لمعت كفنت ال ةئتشملا مآلاف « برحلا بابسأ
 مآلاو ا ا فلا ىيرعأ لع ةيراطلا مآلاو

 اوبك اه طيسلا نا دكر ةركاظلا

 رش ةيموقلا ةعزللا نأ سانلا نم ريثك ىرب كلذلو

 تمظن ىتلا لودلا نأل « كلذك تسيل اهكلو « ضحم

 تناك « ىبوقلا روعشلا اهدحوو « ىبوق ياسا لع
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 نوناقلا ةعاطم ء ناكرألا ةدطوم ء مئاعدلا ةتباث اهاد

 ةطبارالإ اهئازجأ نيب دجوت ال ىتلا لودلا نم رثكأ

 ملا مظن ناق كلذ لع ةدايزو ..ةدحاو ةطلسل عوضم ا

 اناا ةمرتلا لونا ةهاس الإ حلقت ل ىتاذلا

 ضعب لع مهضعب سأتلا فطع اهف غلبير ىتلا اهدحو

 ؛ ةيلغألا ناطلسل عوضحلاب اضرلا ىلع مهلمح اًملبم

 ؛ةيموقلا ساسأ ىلع لودلا موقن نأ ريملا نمناك اذملو

 اشنت ىتلا راطخألا حجر يام ايازملا نم ماظنلا اذه ىف نأل

 . ةسفانتلا ةيموقلا لامآلا مداصن' نع

 ةمالاو ةلودلا نأ سانلا دقتع نأ ةداعلا ترج دقل

 «ةيموقلا ةلودلا» نأ ملعب نم انم لقو « نافدارتم ناظفل

 ءازجأ ىفو « رشبلا خيرات نم ةليلق تارتف ىف الإ دجو م
 ايزوا ةيررع ىف تاق فق نق رألا فلس وقالت

 اذه نم ةلود لوأ تفاكو ؛ ىطسولا روصعلا لالخ

 اسنرف.اهتعبت مث « ارتلجإ ىه اهتيموقب ترعش عونلا
 لاقتربلاو اينايسأ نم لكت لان كلذ دعبو . هدنلتكساو
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 ةدحوأا تاذ لودلا تناك املو . اهتيموق ةدنلوهو

 ثيردحلا خيراتلا ذا اهيرع مم انآ نعل ةيفزتلا

 اضبأ ىه تناكو ؛ مألا هذه لرب ةعاقلا ثاسفانملاب

 ةيئدملا رشنو « ةيروألا ريغ دالبلا كالتما ىلإ ةقباسلا

 . ةيسرألا ةزكبلا هان ىف ةيزووألا

 لود ملاعلا ىف نكي. ملو رشع عساتلا نرقلا لهتساو
 ةدحتملا تايالولا انينثتسا اذإ ءابروأ برغلودالإ ةيموق

 ربع تقولا كلذ ىف دوجولا ىف ترهظ ىلا ةيكب ص ألا
 لها فنك ةيييوفلا 1 ناكل طلطأل لكلا

 م ةيقرشلاو ىطسولا ابروأ ىف تقولا كلذ ىف اهلمح
 بورملا بابسأ مأ ىه تناكو . نيجعلا ىف ةريما لمعت

 ظعأ ناك ىتلاو «نرقلا كلذ ىف ترمتسا ىتلا ىربكلا

 . ةيلاطبإلا ةدحولاو ةيناملألا ةدحولا هنع تضغمت ام

 نينا ع نورت ةدح اكن دق ان اطإ و انانلأ نأ كلذ

 قس اينوعو نالاكش انؤاك ام اهينكلرت ن نققييش

 , تعستاو « ىربكلا ملاعلا لود فاصمف امهناكم انأوبت



 رلاعلا حرسم ىلع اماه ًارود نابملت اتذخأو اماما

 ف فردا جسما ملا ةروخ كالذكو ىيماولا

 ,نماماعو رشع عساتلا نرقلا لالخ ىبرفلا ايروأ بونج

 “4 نورق ذنم مهناطاسل اه وقح ندا ةلزلا هةر

 م اهياهتن ناكو + ارتدحو لاعتشال دفاع تذخأ مث

 . نامزلا نم اليج ايروا نوؤش بارطضا ىف لماوعلا

 هذه حاج مبك دق اهلع ةيروألا لودلا بلت نكل

 ىف نابايلا تناك كلذ ءانأ ىفو . ىهدلا نم ائيح لامآلا

 هود ابك نص الار اهوومأ كمت دق ارا جراخ

 فوررألا نذا انف: ؛ ةيوؤألا لوذلا نازط وق

 ملاعلا لود نم تحبصأ دق تناك ليحرلاب رشع عساتلا

 .ةريبكلا ةيناطير يلا تارمعتسملا تناككلذك . ىربكلا

 ؛ةيونملا ةيقيرفإو ةديدجخلا ةدنليزو ايلارتسأو ادنك ىهو

 .تلظ دق تناك نإو اهتيموق تايئإل لمعت فدحا نق

 لواحت مايناطيرب نأل « ةيناطيربلا مألا ةعومج نم ءازجأ

 .تماق مث . اهنامأ ىلع ىغقت وأ اهليبس ىف فقت نأ



 د ؤةااسس

 الود اهسفن نم تنوكو ةسيونملا اكيررمأ تايروهج
 اذكهو . ىضوفلاو بارطّصالا نم دهع دعب ةيموق

 اهءاوأ دمتو « اهدبع نم رشتنن' ةيموقلا ةركفلا تذخأ

 . ريبك رثأ اهيف ةيبروألا ةيندملل ناك ىتلا ملاعلا ءازجأ ىلع

 هيف رصتنن م ابروأ نم نك كلذ دعب قب

 هئازحأ عيمج ىف نقع تراك اينكل عةييوقا رمل

 نرقلا ةءادب ذنم اهف دتشت تذخأو . ليوط دهع ذنم

 نكن ملو . 1514 ماع ىربكلا برألا مايق ىلإ نيرشعلا

 ريغ ىربك لود ثالث ككفتب الإ رصتنتل ةكرملا هذه

 ةوق تناك اك « ايكرتو اسفلاو ايسورلا ىه « ةيموق

 : :نيدسل كلذو؛ اهسس قف ئرخأ ةيقغ ةنيطنلا انا

 تايموقلا هذه نم ءازجأ مضت تناك انالا نأ هوا

 ظافتحالا لع ةعمصنق تناك ابلأ اينداثو# ةنتغلا

 ةوق لع لدأ سيلو . ةيواسلا ةيروطاربمالا ةدحو

 ؛ ةيموقلا لودلا عيج نأ نم اهترويحو ةيموقلا حورلا

 انتظم لا نق ةموؤو وردا ند كلم ردع هدا لح



 دس 1س

 زيغ لودلا نأ نيح ىف « ةظهابلا بره ءابعأ لمتح نأ

 اهرايبنا دعاسو اههاضوأ تسظقن و ترابنا دق ةيموَقلا

 « ىوق ساسأ ىلع ابروأ نم ريبك ءزج ميظنت ةداعإ ىلع

 . ىلاتلا لصفلا ىف كلذ ىرتسو

 بابسأ ريك أ نم تناك ةيموقلا حورلا نأ قحلاو
 لتشر مكا كافذاغلا لذ رنه نك لف ؛ برملا

 ىف ( ممم ؟ءءلندمسف ) دئاتدرف زتارف قوديشرألا

 ببسلا هلثقم نوكي نأو « ( 5ة:هزون0 ) وثيجارس

 بارطنمالا ةجيتن هلتقم ناكل ب ء« ىريكلا ب رحلا رشابملا

 ىذلا بنارطغألا كلذ :تققملا نوضلا نوب ىوقلا

 . رصانعلا ةفلتخملا ةيواسملا ةيروطاريمالا نايك ددهم ناك

 ريصم تنيع ىتلا ىه اضيأ ةيموقلا حورلا تناكو
 هاك بولا روت نإ كلوت دعيلا بزل

 دعب « ىطسولا اروأ لود رايهنا تلج ىتلا ىف امسنلل
 نهوأ دق بوعشلا هذه داس ىذلا بارطضالا ناك نأ

 لامألا تناك املو . برملا ةءاديذنم ةلودلا هذه ىوق
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 اهرمأ ىلع ةءولغللا وأ ةتتشلا ةيبروألا بوعشلل ةيموقلا

 اهتبقعأ ىلا ةيوتتلا قو: برحلا نيس ىف نتبك رثأ تاذ

 : ىلب اف لاجإلاب اهركذنسف

 ةيحيسم لود عبرأ ناقليلا ةربزج هبش ىف ناك )١(

 رمشع عساتلا نرقلا ىف كرتلا هس نم تصلخم دق ةرينص

 امب ةعناق وأ املاح نع ةيضار ريغ تلظ اهلك اهنكلو

 تحن لازت ال اهئازجأ ضعب تناك دقف ؛ هيلإ تلضو

 سانجألا تناكو ؛ دعب مهنم صلختست مل كرتلا ناطلس

 .كارتألا ل ةيضاظا ءاكحألا هذه نطق ةنلثلا

 ريثك هنع أشن اطالتخا ةطلتخم ( ةينودقم ىف ةصاخيو )
 اينانلو نانوللا فدا مث . دساحتلاو نحاشتلا نم

 جر ثداكو ايكرت تمجاهو ماع ىف برصلاو

 لع تعزانل' او ماع ىف اهنكلو 2 اءروأ نم كارثألا

 تمضناو برصلاو نانويلا تدحتاف بالسألا ماستقا

 ءزملا اهومرحو ايراغلب مهتنالث مجاهو ؛ اينامور امهبلإ
 لالقتسا نلعأ ذئدعبو ؛ اهراصتتأ ة 3 نم كَ الإ
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 . نأ هيلع قفتملا ناكو ء ىريكلا لودلا ةءامح تحن اينايلأ

 . برصلا ىلإ مشن

 ةمدقم 0-0 نيرحلا لنيئاه 1و9

 دقق « اهران راعتساب ًاريذنو ىرتكلا ةييروألا برحلل

 نيين اقليلا لاما ببسبو ناقلبلا دالب نم اهررش رياطت

 ىدحإ نأل كلذو . دعب تققح دق رك : ىّتلا ةيموقلا

 نكممال ىتامأ امل ناك برصلا ىهو ةيئاقلبلا لودلا هذه

 ىف عمطن' تناكدقف ءاهدحو ايكر رى سامع لق يفقس

 برمملا عيمج ج اهئاول تحن مغت ىربك ةلود نوكت نأ

 اسنلا تناكو ؛ ةيواسفلا ةيروطاريمالل نيمضاحلا

 دعترت تناك اهنكل « ىربكلا اهتفيلح ايئامللأ اهرهاظن"

 ارك و ةيفرتلا تريلا نقم سب اوكا سنا

 تناك اسقلا نأ كلذ ليصفتو . برالاب اهتدعوت ام

 لع ةدتملا ايشاملد ةءالو نامزلا ىم نرق ذنم كلت

 تمض مث « نييرص اهلهأ لج ناك ىتلاو رحبلا لحاس

 ىنيالو ( 1518 ماع ىف ) كلذ دعب اكالمأ ىلإ اسعلا



 ةنسويلا ف ةييرصلا سئ اسدلا ثناكو ؛ كسره لاو ةنسوبلا

 نم هيلو ىف ىواسفلا قوديشرألا لتقع تبا ىتلا)

 ةيبرصلا ةيموقلا ةعزالا نم اسْفلا فواخعو ( 1414 ماع

 . ىرتكلا برحلل رشابلا بيسلا اه

 تناكف بواادلاو فاسلا ىرهن لامث ىفامأ (؟)

 ماوقأ نم طيلخ نم اهظحم نوكح: ىلا و ان هود

 نيبعشلا ناطلشل عضخمو  ضعب ىف اهضعب بائرب

 . طسولا ىف رجناو بر ثلا ىف ناملألا نيبواسُملا «نيك احلا

 برصلا دودح ىلب.امم ىبرغلا بونجلا ىف نكسي ناكف

 رشتنبو « نيواسُملا برصلا نم ريثك ةرشابم ةيلامثلا

 ( 5امعمع5) نيقولسلاو ( ىمدقتدمد ) تاوركلا

 نابعشلاناذهو . ةلودلا هذه كالمأ نم ةعساو نيضرأ ىف

 ناو قمار قلل: افكر ر يور يمشلا اهتنر
 نولمأ, نويرصلا نوينطولا ناكو . نيدلا ىف هنع افلتخا

 « مايألا نم موي ىف اهلك ب وعشلا هذه نم فلأتي نأ

 ةلود « دوسألا لبخلاو ايشاملدو ةنسوبلا لهأ نمو



 هم 1ع

 انوا لرد مدح نوتيلا: نيفوكملا بيرشلا

 ىلايخ لح اذه نأ !ة4 ماع ىف حول ناكو . ىمظعلا

 هاهفاقت نأ دب ال ناك ايئالأو اسغلا نآل « لالا زبزع

 اذه تلعج دق برألا نكلو؛ ةوق خم انينالاف لك

 بونجلا ىف ناك دقق كلذ ىلع ةدايزو . ةعفاو ةقيقح ملا

 ايناماسنرت ةبالو رجلاو اسلا ةءروطاريمإ نم قرشلا

 .قامور لصأ نم عارز اهناكس لجو « ةعساولا ةبصحلا
 .ناملألاو رجلا نم مهمظعم نإف راجتلاو ايلعلا ةقبظلا الإ

 طيح ىتلا اينامور ىلإ ةءالولا هذه مضت نأ نكمأ اذإف

 نم ًاضيرأ ةلودلا هذه تحبصأ « قرشلاو بونجلا نماهم

 فذق ىذلا وه لحلا اذهناكو . وود لولا كاك

 (1كك5 مأع ءافلحلا فناج ىلإ برملا نوتأ ىاينامورب

 ىف ناك كلذك . ىمظعلا برملا هتقةح دق .ًاضبأ وهو

 ناتيالو رجملاو اسْلا ةيروطاربمإ نوم ىبرغلا لامثلا

 ايئارومو ( 8هطعس12) ايميهو امه « اهئايالو ىنغأ نم

 ( تعععطو ) كشتلا امهئاكسل ناك دقو « ( 8ةمءوحتو)



 تا

 نرقلا ىف اسفلا مهتقحس ىتح خيراتلا ىف ميظع نأش.

 ةمظع نم مل ناك ام طق اوسنب مل مهنكلو ؛ رشع عباسلا

 نيترالولا نيتاه رواحيو .ةبرح نم هن نوعتمتن اوناك امو

 عارزلا (5اه«هلعو) كاقواسلا اهنكسي ضرأ رجلا لاعث ىف

 . نيررجلا مهماككح نوضغبي اوناكو « كشتلاب ةلصلا وديدش

 بوعشلا هذه نيب ةوقب اهلمع لمعت ةيموقلا ىمح تناكو

 برملا را' تبشاملق . ىركلا برا لبق ًاضبأ

 بوعشلا هذه ليبس ىف ةعاق تناك ىتلا قئاوعلا تمطحو.

 ةلود ناديملا ىلإ اوزربو اهومنتغاف ةحناس ةصرفلا اوأر

 هه قريشا لاقل لإ نك اريج وب هده ةيوت

 ( 0ةلاكو) ايسيلاف ةءالو رجلاو اسفلا ةيروطاربمإ

 نأ لبق هدنلو ةكلمم نم ًاءزج لبق نم تناك يتلا ةينفلا

 نم لب نييدنلوبلا نم اهناكس ةيبلغأ نكت ملو ؛ قزم
 اهفةك احلا ةقبطلا نأ ريغ « ( دنطعدادمد ) نيينيثثورلا

 ةصرفلا نوتيحت اوناك ابلهأ ناف كلذلو « ةيدنلوي تناك

 . ةيرجلا ةيواسُملا دودحلا جراخ مههنطاوم ىلإ اومضنيلا
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 لفن ةميظملا ةيروطاريمإلا هذه لك تناك كلذكو
 . ةيموقلا حورلا اف مرطضنو لجرملاك

 لغشت ىتلا ةعساولا ةذنلو كلم تناكو عز

 ميظع ناهد اميسوألا انووا وش وم ايطغ اند

 امناريج عماطم اهيلع تدع دق انك اووا خيرات ف

 انعلاو اسوا اتييتتفاف نقع قياثلا ءيورتلا ف

 طق اوسني مل نيدنلوبلا نأ ريغ . ( طمددد12) ايسوربو

 ناكو . مهماكخ ىلع مهتاصاؤم عطقنن مو «دلاتلا مدخم

 ةيروطاربمالل ًامضاخ بر ملا لبق ةدنلوب نمربك آلا ءزجلا

 و هلهأ موسن تناك ىلا ةيسورلا

 ايسوربو ( 20560) نْزو ىتعطاقم لمشي اهنم ريغبص

 لك جنت مو « ةيناملألا ةيروطاربمإلا ةزوح ىف ةيبرغلا

 غبص ىف ةيناملألا ةم زكملا اهي فردت ىلا لئاسإلا

 نم ثلاثلا ءزجلا امأ . ةيناملألا ةغبصلاب نيتبالولا نيئاه
 ةءروطارمالل ًاعْضاخ ناكف ايسيلاف ةعطاقم وهو ةدنلو

 ماسقأ ىه كل: . هيلع مالكلا قيس دقو ( هل واسعلا

 (مام ح ؟)



 ا

 هفخ ام اذإ هنأ ىف كشي دحأ نكي ملو ؛ ةنالثل ةدنلو

 مهنإف « كنييدنل وبلا ىلع ثالثلا ةيبرحلا لودلا طغْبم

 دقو . ةيموقلا عبر ح دادرتسا ىلإ اومسي نأ دال

 مزه امل هنأ كلذو . ةصرفلا هذه برملا ميل تحاتأ

 ذوحتسا « 193107 2 ١5١6 ىبأع نب سورلا نالألا

 ىلع ةرئادلا تراد املو ؛ ةيسورلا ةدئلؤي لع نانألا

 نييدنلويلل تحنس « 1518 ماع ىف نيواسنلاو نالألا

 000 مدهع لاوط اهنورظتني. اوناك ىتلا ةصرفلا

 ش مييديأ لوانتم ىف مهتدحوو مهر

 151317 ماع ىف ةيسورلا ةبرصيقلا طوقس ناكو (4)

 نقوم ةيررألا نوجا ةفامحلا ةةيباعلا مناتتلا لوأ

 تب ىلا ىوقلا رولا لدا رعمرثا لع توما

 ىرخأ تايموق رودص ىفو « نييدنلويلا رودص ىف لغت

 ىف ترحفنا . ةيسورلا ةروطاربمالا اهتعلتبا دق تناك

 ىتلاو « لامثلا ىدقأ ىف ةمقاولا ( ةدادص) هدنانف ةءالو

 نكت ملاهنكلو ء ديوسلل ةعبات قباسلا نمزلا ف تناك



 ا

 الع لوقا 3 ؛ ةغللا ىف الو سنجلا ىف ةدديوس

 ؛ مث اهعوضخ نع ةيضار ريغ تيفب اهنكلو سورا

 . مهنع لاصفنالا ةصرف امل حئست نأ اه”سي ناكو

 ىلإ ةعقاولا ىطابلا رحبلا تايالو ىف كلذك ترحفناو

 ( [هاهتباو) ايفتل « (ولمهنو) اينرتسإ ىهو امونج

 فتراكو . (اناطسسهمأد) ايناوتلو ( [عاتاهم4 دنلتل ) وأ

 تاذ ةزيمتم ننال سايرس اك راو هات

 نيف اوك ف ايفتلو انوتسإ امأف ٠ ةيماك كان

 ىف امل نكن م مو « امهخنرات نم دهع ىأ ىف نيتلقتسم

 :ةيروألانوؤشلا فيرصنىف ةعومسم ةلك مايألا نم موب

 ال تاهشو قيما اع ةوشتلا هقتا نا ايينكتلو

 ال ناك نقف ايناوتل امآو. ٠ اهذوخو فانثإ ةطوف ةبركلا

 ابكلو؛ رشع عبارلا نرقلا لالخ خيرانلا ف رطحلا ضعب

 برملا امل حيتن نأ لبق لالقتسالا ىف عمطت ن كن

 روعشلا لجارم ترجفنا ًاريخأو , اهديرت ىتلا ةصرفلا

 ىف ةيسورلا (8ءودهنهطاه) ايارسب ةءالو ىف ىوقلا



 ميسسا #” هب تنس

 امور صقل توم اياها مظعم ناك و :تيونطلا نطقأ

 قوتن' تناكىبلاو ل ل

 . اهبلإ مدالب مض ىلإ

 ىتح مرطضي ىوقلا روعشلا ناك كلذك (ه)

 . ةيراحلا شويملا اهزغن ل ىلا ةيسورلا تايالولا ىف

 فتراكرأ ضوقت لو مأع ةرو دكت م هنأب كلذ

 فئاوط لالقتسالاب بلاطت تماق ىتح ؛ ميدقلا ماظنلا

 درع امه مرت ا هقزوم ت7 لك يدوس اح

 نسوا 17 ل تكا رانلا قيما ندر الل

 ةريغصلا بوعشلاو يرغلا بونجلا ىف (اناعهنم©)

 ةيراضلا ةيمالسإلا لئابقلاو زاقوقلا لابج نكست يتلا
 ةرروتلا هو _ نما كلل: تاسا طهيفاوأ ىف

 « للاطملا هذبم فارتعالا ضعب فرتع نأ ىلإ

 لخاد ( 50166) « ةيتييفس تايروهمج » ةماقإب تحمسف

 ةروثلاير تنكس الو . ذئتقو ”ىشنأ ىذلا داحتألا ماظن

 نم تئشْنَأ ء« توكسلا ضعب/ ىضوف نم اهقعأ امو



 داحنأ » اًيعسر اهملع قلطأ مسالاب ةبدهاعت ةلود دالبلا كت

 27 ( 10.5.5. 5) « ةيك ارتشالا تييقسلا تايروهج

 فراكى وقلا روعشلا نأ ىرن ثحبلا كلذ نمو
 ةيقرشلاو ىطسولا ابروأ نم ةعساو تاحاسم ىف مرطضب

 ؛ (/تععمم) ةحيإ رحب ىلإ ىلامثلا دماجلا طبحملا نم دنت
 ةلدبقا نم ةلبغ لكعي [لاث ووقشلا اذه ناك اجقتي قف

 اهقعأ امو برحلا هتراثأ دق رخآلا اهضعب فو «برملا

 ؛ اهنايكب ظفتحم نأ بومشلا هذه ضعب تعاطتسا ال

 رخآلا ضعبلا امأ . اهتاريج نمزلا لوط ىلع اهمضحلو
 ناكو « ابخاص ايوق هيف روعشلا اذه ناك دئف اهمهأ وهو

 نمألا نأ نظلا ربك أو . اهيف قاقلا بابسأ ربك أ وه

 ىتامألا هذه تيقب ام « رارق امر قتسيل اناكام مالسلاو

 هدفه لا فتاك ١ قودت انيلود ةتقسويعةسوقلا

 تناكمأ «ملاعلا نايك بلقتو برملا ران دقتتث م ول ىنامألا

 نكي امهم نكلو ؛ رودصلا ىف شيجن لامأآ درج 00
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 نيذلا ةساسلا لهاك ىلع تقلأ دق برحلا نإف اهرمأ نم

 ةدع ءاشنإ وه« ًاليقث ائبع ابروأ نوؤش نوفرصي اوناك

 اهتاقالع ميظنناو ةييووألا ةزاثلا هقضتف ةنق لج

 . ابو ديدحتو

 ءابروأ قرش لعأروصقم ىوقلا روعشلا نكي و

 ىذلا ابروأ برغ نإف « اه.رغ ىف اضيأ مرطضي ناكلب
 نم اضيأأ وه لخم ل اهتاراصتنا ىلوأ ةيموقلا هيف تلاث

 ىف ام ًارطخ لقأ تناك نإ و « اهلح لهسي ال لك اشم
 (ةلهدمع نيروللاو سازلألا ةلكشم اهنف . اهترش

 نم اسنرف امهئعطتقا نيتللا نيتبالولا « 8ن 1 مهندع)

 مث رشع نماثلاو رشع عباسلا نيئرقلا ىف ايناملأ مب
 تحبصأ دقو . 01 مأع ىف امهلع تلوتساف اينالأ تداع

 امهاهأ سلاف ناكنإو ةيسنرف نيتيالولا نيتاه فطاوع

 نع نوضري ال مدهع لاوط اولظو ؛ ةينامألا نوملكتي
 ةداعإل ةصرفلا تحنس برملا تماقاماف . ىنامألا يملا
 . قفاوت مل ىتلاو « ١80١ ماع تمت ىتلا ةيوستلا ىف رظنلا
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 كانه تناك كلذكو . مايألا نم موب ىف اسنرف اهيلع

 اتسيرتو ( ةزن:01) لوريتلا بونج ىه ةيلاطبإ تابالو

 هذه ىلع ءاليتسالا ىف ايلاطيإ لمأ ناكو ؛ دعب ررحن م
 بناج ىلإ برحلا لوخد ىلإ اهم ادح ىذلا وه تابالولا

 جوزاش ةبالو ىف ناكو . دونه ماع ىف ءاقلحلا

 ٠ « ةقرعدلاو اينامأ نيب دودحلا لع ةعاقلا ( 5«طاووسعر

 ]قرم ريثك « مك ماع ىف ايسورب اهتبصتغا ىتلاو

 عفرو مهفاصنإ بابسأ برملا مهل تأيه نذلا نييقرعدلا

 ٠ مها ىلع اوقبل اهالولو ء مهنع لظلا

 ابروأ ىف مرطضي نكي مل ىوقلا روعشلا نأ ىلع

 ليج ثبرحلا لبق لعتشت هتوذج تذخأ دقف « بسك

 اهنيرات لاوط نكن مل ةيبروأ ريغ دالب ىف نامزلا نم
 هلمع لمعي ىوقلا رؤعشلا اذه ناك ؛ ىبعم ةيموقلل كردت

 ناكو ؛ اهلع ةضورفلا ةيناطيربلا ةءاجلا تحن رصم ىف

 ًاديدج احوز ىرغصلا ايسآ ىف كرتلا :سوفن ىف ثغيب.

 ناكو « مهنه ذعب برحلا اواصاوب نأ نم منكم
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 « قارعلا ضرأو ماشلا فو مهتريزج ىف برعلا كرح

 ءافلخلا ناكو . ةيكرتلا ةدايسلا ىلع ةروثلا ىلإ مهعفديو

 عيان هنوعجشلو برعلا نيب روعشلا اذه نود

 تعضو اماف « ةرئاد برحلا حر تناك اهنيح « ةيبرحلا

 . امامون روعشلا اذه ءاضرإ نم ددال ناك اهرازوأ برحلا

 ىتلا دنهللا ىف اهلم لمعت ةيموقلا حورلا تناككلذك

  ةيسايسش ةلي عنو ةزف لوأل ىاطيرتلا ملا أابلعج

 رصع ىأ ىف لبق نم اهفرعن مل ةرنطو ةفطاع اهيذ دجوأو

 نا ران نمر رودس ناك قيال اهضرات نع
 ةنعراا ةفلاث دع اياها قتكشم ةمساولا نايملا هذان

 ةيحان ئم لمعلاو « هناطلسو برغلا ذوفت نم صلختلا ىف

 مقوأ | م ىبروألا زارطلا ىلع م وٌؤش ميظنت ىلع ىرخأ

 ىضوفلاو بارطّضصالا ةاوبم ىف دالباا
 ايسا دالي ىف ةيموقلا ىتامألا ثامبنا نأ قلو

 :لماوتلا ىزؤقا نسينا ؛ ةفنقلا ةدماطلا كايذلا :كاذ

 .ثعبنت ىتامألا هذه تأدب دقل . ةيسايسلا ماعلا لاوحأ ىف



 د نه

 املاقع نم برملا اهنقلطأ مث « برحلا لبق رودصلا ىف
 ”|هاد ًارطخ تحبصأ ىتح « اهريس ةعرس نم تفعاضو

 .:ةيروألا ريغ بوعشلا ىلع هناطلس لاوزن برغلا رذني

 .عزانمال قاطم ناطلس هنأ حولي ناك ىذلا ناطلسلا كلذ
 : ةديدج تاهاحنا لئالد لامألا هذه تناك امبرو . هل

 .نم ريك ألا مسقلا ةايح ىف ريطخ بالقنا ىلإ ىدؤتس
 .ةيضرألا ةركلا نأكم

 .ىوقأ تناك ةيموقلا حورلا نأ ىف نذِإ لادج الو

 .برحلا راث تاعتشا ام دنع ملاعلا ىف ةيسايسلا لماوعلا

 نيني ق نآلا ناك ١ هل ناك اهلمع نأ و بقزيكلا

 كانه نكل « « برحلل ةيسايسلا مثاتنلا» هيمسن ام

 .ىف ةيموقلا حورلا رثأ نع اهرثأ لقي. ال ىرخسأ لماوع
 .ةركفلا قب ترثآ دقو 6 نمظنلا تركا راث لاعشإ



 سس كا ل

 مع املا مارا ب

 برحلل قباسلا نقلا ىف ىانصلا بالقنالا ثدح

 :هيانع لع امأر راشلا عمتجلا ماظن بلقف ؛ ةيبروألاا

 ةكرحلا اهف تأدب امارئلجتإ ىف بالقتالا اذه أدب
 ىتلا تالآلا مادختسا يأ ل ناكو' « ةيموقلا

 « ةرم نيرشع جباتنإلا ىلع تاسفإلا ةردق تفعاضا

 "1 مئاضبلا نم هيهتشي ام نانعا تيفقنأو

 مادختسا املوأ : دعاوق ثالث ىلع بالقتالا اذه ىنب دقو

 محفلا نم ةجئانلا راخيلا ةوق - ىوقلا نم.ةديدج عاونأت

 تالآلا اهثدحم ىتلا راحشأالا ةوقو.ةايوركللا ةؤق 3

 لقنلا لئاسو مادختسا اهيناثو ؛ ىلخادلا قارتحالا تاذا

 منة راخبلا' نفسلاو ةيديدملا ككسلا ىهو ةديدجلا

 .ىتلا ةثيدحلا ةيلاملا مظنلا مايق اهلاثو ؛ دعب ايف تارايسلا

 راغص ىرم فالآلا دراوم عم اهتطساو نكمأ

 تحن ىريكلا تاعورشملا ىف اهب عافتنالاو نيرمثتسلا



 مسسم 01/# سس

 هديا تانرقلا كناتذلا نانا ةرزع قارا

 . تاكرشلا هذه نمريثكلا مضن' ىتلا تاباقتلاو ةيلوكسملا

 نم اهريغ ىلع ةزربم اليوط ًانمز ارتلجإ تلظ دقو
 ترشتنا 164٠ ماع ذنم نكلو ءرامغلا اذه ىف لودلا

 ماعلا ىفو لب ابروأ بر ىف ًاعيرس اراشتنا مظنلا هذه
 جل ادعس قش نوزرتقتلا قوقل اذه فاك امونو مجأ

 : هن نع اقع ة ثا ولك نييشلا ةئدلا

 نأ ريطملا بالقتالا اذهل ىلوألا ةحيتنلا تناكو

 ماعلا نيب لب ؛ ةيبروألا ةراقلا ءازجأ نيب طب اورلا تبؤق:

 دالبلا لك ىف ةيديدملا ككسلا نم ةكبش تئشنأَو « عججأ

 اهتيهراشلا تاعرشم نقلا قالا تنخاو ةنازا

 « رخآ دلب لك ىلإ دلب لك ت الغ لقتت « عاطقتا الب
 نم عقص لك ىف ةيلوألا داوملا نويلطي :عانصلا ادغو

 ضعب رثإ ىف اهشمب تاعرتخملا تلاوتو « ضرألا عاقصأ
 دجو « تالغلا نم ةلغ لكل ةديدج مفانم تدجوو

 فيرصتل ةفلتخلا ملاعلا ءاحنأ ىف قاوسأ نع نوحي راجتلا
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 .« تارأا تاعي ةيملاعلا ةراحتلا تفعاضنو « مهئاضب

 ةيداصتقا ةدحو زيجو نمز ىف هلك ملاعلا حبصأ 1
 ةكساهم

 ,مهتادأعو اهعيمج بوعشلا ءأي ١١ ةديح اما رعألا

 ةراجتلا تكاحو « هباشتنو براقتت مهيهالمو مهماعطو

 .تطبر اهديدع ىصحال (طويخ ملاعلا لوح ةيلاعلا

 .بعش لك تلعجو « ضعبب اهضعب اهعيمج بوعشلا

 ةعانصلا ةوق نأ حالو . هيلع دمتعبو رخآلا ىلإ دنتسي

 ةيموقلا ةوق ىلع ميردنلاب بلغتتس ةدّحوملا ةراحتلاو

 قدمت نأ ذهآل ةموتع ةحبتن هذي نأ قللاو . ةّنَعْلا
 الا الر درة قالا تروم اذ منألا الع لاظا يم

 « الاب قاقأو كلذ اهعور دق اهلجوأ اهلك آلا نكل

 دامتعاو ةيلودلا ةراحتلا وع : نوكي 1 ياش اهنأل

 نأ تيشخ « ولا اذهل ابنا ضعب ىلع امغمب بوعشلا

 ءانغتسالاو اهسفنب ءافتكاالا نم امل منام كلذ نوكي
 نم مألا ىوقأ حبصت نأ تيشخ اك« اهريغ هجتني ام

 ؛ ةيبرحلا ةهجولا نم ًاضيإأ اهاوقأ ةءداصتقالا ةهجولا



 تاللصاح نع اهتالصاح ءاتنعينالا] لمعت تعرش كلذلو.

 هسفن تقولا ىف تناكو . احل ةسفانملا مألا هاف

 اذهلو . ةيكرمجا بئارضلا حالسب كلذ ىلع ةنيعتسم

 « ضعبو اهضعب مألا ني ةفينعلا ةيكرلا برحلا تماق

 تاينسا يدب ةعانلا ةيهوقلا ةميورشللا كلم |ايارقكو

 تاواح ىتلا "”( ريزانحلا برحب ) ةريهشلا ةمداصتقالا

 حامسلا مدعب ايداصتقا برصلا ىلع ىضقت نأ اسفل اهف

 . ةمهملا اهتالصاخلا ذفنع امل.

 عسأتلا فررقلا فصنتتم ىف ةريصق ةرتف تءاجو .

 « اهدقز نإ يرق ةيزوألا مألا نأ اهبف ادب رشع

 اهنم لك داهتعا ةرورضب نقوتو ثداومحلا قطنمل عضختف

 ىلإ اهنيب طباورلا ماكحإ ىلع لمعت مث « ىرخآلا ىلع
 ريزاتخلا ىلع ةبيرضلا تفعاشف برصلا نم مفتت نأ املا تدارأ )١(

 . ةمهلا اهرجاتم فيرصتل ذفنمب احل حمست ملو ءاهتارداص ممأ تناك ينلا
 . راحبلا نع ةديعب ةيلخاد ةلود برحلا لبق تناك برصلا نأ فورعمو,

 م ىلا ماا



 ميسا اانا هج سم

 ةراجحتلا هن رح قالطإب كلذو 3 عاطتسم دح نقلا

 انيق ايف تمسي ةخأ لدألا كلو نكل اناث اكؤانإ

 ءافتك الا ةسايس ملا مظعم تعبثأو ' 1407٠ ماع ذنم

 ةراحتلا هيا ىا 4 ةبداصتقالا ةهجولا نع سفنلاب

 2ى رخآلا لع اهنم لك داهتعاب فرتعن' نأ لدن ؛ ةيمهلا

 .ىهو « داعالا اذه 5 ىضشب ىلا ةسايسلا لع ريسلو

 .نورتمملا نيرقلا اديب داك اموت هن راعتلا ب ركلا ةماض

 قيما ىلا ىىطنلا ناطور الإ ةيراجلا ينال

 هزكىمو'« ىراجتلا ملاعلا قوس إدبملا اذه اهعابتا لضفب

 بفيض فرع وهن راع نيك الاوكللا لقا لانا

 اامأ . ةرومعلا فارطأ ىلإ اهريستو « ةيراجتلا هنفس

 .ةيلودلا ةراحتلا ناديم ىف ىرت تناكف مآل زوم اهي

 ةراحتلا قالا عاسناو 6 ىربكلا فاعاتملا مأيق حبصأ

 .تفاسما نك "وه (« ةيموقلا حورلا ريئاتب « ةيلودلا
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 ديبأت ىلع ةلماعلا ىوقلا نم انوكي نأ لدب « عازنلا

 .نأ ءابتم اليل الإ ء اهنيج لؤدلا تنقأو مالسلا

 ىتلا ةيكرملا زجاوحلا ةماقإ ىه ءارثلاو ىننلا ىلإ ليبسلا
 .دجوتال هنأ عم « تالصاملا لدابن' ةيرح نود لوحت

 .داقتغالا دح ىلإ قملا اه لصي ةمأ ضرألا رهظ ىلع

 .نيب ةيكرجلا زجاوحلا ةماقإب ىرثت نأ اهتردق ىف نأب

 . ةيلخادلا اهئازحأ

 ري ر] وتس زا مرا سس جب

 ريغن' تناك ىتلا ةيوقلا لماوعلا نم ثلأثلا لماعلاو

  ةيملاعلا برحلا ران لاعشإ ىلإ تدأ ىتلاو « ملاعلا لكش

 طسبل دوهج نم ةييرغلا لودلا هلذبن تناك ام وه

 :تاذ لع تنريعسسا دقو + ةيروألا نيغ دالابلا لع اتاطأس

 هتتافاشكتسالا دهع ١ رم ىأ « ةلماك نورق ةعبرأ

 4 رع ورا و رشع سماخلا نينرقلا ىف ةيفارغجلا

 برغلا ملاع ابروأل ترهظأ ىتلا تافاشكتسالا كلن.



 مس ,ما# تيم

 : ميدقلا قرشلا ماع و ديدحلا.

 ايئايسأ ىهوابروأ برغ ىف ةيموقلا لودلا تناكو

 رامغملا اذه ىف ةقباسلا ىه ارئلجتإو ةدنلوهو لاقتربلاو

 اهتوق ىهاظم نم ارهظم الإ هيف اهلمع نكي ملو « ىملاعلا

 رثك أ ىه ىمظعلا ايناطيرب تناكو . ةيموقلا اهتزنعو
 ةيارلا تناك دقف ؛ ملاعلا ىلع ابروأ ذوفتل اطسب لودلا

 لف و هناتالا هون عك قادم ةيناطيرلا

 لصي.ملو ؛ أهرصاععبر لظنو ةيضرألا ةركلا حطس عز

 نرقلا نم ريخألا عبرلا ىف هتباغ ىلإ رامتسالا اذه

 ؛ديدش عازت ابروأ لود نيب ماق نأ دعب الإ رشع عسأتلا

 تيقب ىتلا دالبلا كالتما ىلع اهني ةسفانملا سيطو ىمسو.

 لولا همس عار يقتل 4 يعدم

 تداكو « ىداحلا طر لا رئازج عيجو ةيقيرفإ ةراق اهنيب

 أيناطبرب تطسو « ميسقتلا اذه ةسيرف عقت ًايضيأ نيصلا

 عضخم ايكرت نأ حالو « سراف دالب ىلع اهذوفن ايسورو.

 لحي دكي ملو « اهفارشأو ايناملأ ذوفنل ائيشف فيش
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 دالب ةيضرالا ةركلا حطس ىلع قبب ل ىتح 6 مأع

 را هوقو ا رقاق انوفا وو دول يطا ىلع

 . دحاو ىداصتقاو ىسايس ماظن ىف هلك ماعلا عمتجاو

 ًاعيرس ًاعفد ملاعلا امفد ناذللا امه نالمأع ةمت.ناكو

 املوأ : 1515 ءدمه٠ ىجاع نيب املع ناك ىتلا لاملا ىلإ

 امتنع نأ اهنهذ ىف خسر دق ايروأ ىف ةيموقلا لودلا نأ
 دعت اهناوءناخبلا ءارو دذلب كذلثما الع مع ةيوقلا

 ثالثلا تايروطاريمإلاب تسبق اذإ ةريمص ةفيعض

 ةءروطاربمإلاو ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىهو ىربكلا

 لمأت' تناكو . ةيكب ألا ةدحتتملا تابالؤلاو ةمسورا

 000 ملاعلا ىف ىربكلا لود فا نقرأ

 عارصلا كلذ ءان؟أ ىف ةباقلا هذه ىلإ لوصولا ىف تحلفأ

 "اياتلأ نكل . ليلا كلذ. ق فيس ىنلا + مغرألا
 رئاس دعب ناديملا اتلخد ناتللا ناتلودلا اهو  ايلاطبإو

 دهع ذنم الإ مثل مل امهتدحو نأل «ىربكلا لودلا

 لوح ةريثك تابقع امهليبس ىف تماق دق - ببرق
 ( مات - م)
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 ةصاخنو اههاتلك تذخأف « ىرامتسالا امهمسوت نود

 4 نويسلا ضع نا ا لوك نب بلاطت ايئاملأ

 .تناكو . ىربكلا لودلا نيب اهزكرمم عم بسانتي

 ىدأ ىذلا قلقلا ةرئاث راثأ امم ققحت مل ىتلا لامآلا هذه

 ةعانصلا ةجاح وهف ىتاثلا لماعلا امأ . برمطلا بوشن ىلإ

 ابروأ جراخ ىف لفنلا داوملا نم دروم ىلإ ةرضاحلا

 أهجتنن ىتلا داوملا ضعب تحبصأ دقو . هنيعم ضني. ال

 نم « ةفلتخلا توزلاو طاطملا اهرهشأو « ةراخلا دالبلا

 ةيعانصلا لودلا تعس كلذلو « ةعانصلل ءاشألا مزلأ

 اهتجاح اهبف دحين ىلا دالبلا كالتما ىلإ ابروأ ىف ىربكلا
 ءافتك الا ىف اهتبغرب كلذ ىلإ ةعوفدم « داوملا كلن" نم

 ةعزتلا تدحا كلذبو ؛ ةءداصتقالا ةهجولا نم اهسفنب

 ةيراعتسالا حورلا قلخ ىف ةيعانصلا ةيندملاو ةيموقلا

 . برحلا قباسلا ليلا تداس ىلا «ةبهلملا
 لودلا نم ةفئاط تناك ىتح 4 ماع لحي ملو

 ىه كلت « ملاعلا نوؤش ىلع رطيست ةنخضلا ةيملاعلا



 0-2 ا

 ةيكحب مألاو ةيسورلاو ةين اطيربلا تايروطاربمالا

 دودح تناكو .ةيلاطبإلاو ةيئابارلاو ةينالألاو ةيسنرفلاو

 اا مظعم ىف ةيراضتم اهملاصمو ةقصالتم لودلا هذه

 اهيف ناكم ىأ ىف اهني رجتشي عازت لك ناكو « ضرألا

 حاصم تناك كلذك . برحلا رطحلل امضرعي نأ دبال

 ىعانصلا سفانتلا ةرج تَدَقَو ىلا ء ةمخضلا لودلا هذه

 برس يشن اذإ برطا ندع مانعا يعم نانو
 امل برملا ناف « لمفلاب ثدح ام كلذو . ةلاحم ال ةيملام

 بوعشلا نم ابعشالو نادإبلا نم ادلب كرتن 1 ترمتسا

 ىلإ اهرانب ىوتك ا الإ هنأش ةلآّنمو هرخأت نم مب أمهم

 تناك اذكهو:. اهن قوتك ١ادق هنأ قعو. امدح

 ىلا ةيوقلا ةيراعتسالا حورلا لضفب ىربكلا برحلا

 ممرات ىف ثذاح لوأ ىه« ةيبروألا ةيموقلا لودلا تداس

 تنيتو « ةبطاق ضرالا بوعش هل تعمتجا ةيناسنالا

 ىلع بوعشلاو « ةمام ةيرشبلا سانجألا ملاصم نأ هيف

 . هارعل ماصقناال اطايترا ةطبنيم « اهفالتخا



 م

 أهيلإ ملاعلا هيف لصو ىذلا دهعلا لمح ةياغ كلتو

 ماد رطخ نم هيف ام ىلع « رشبلا خيرات ىف دوهعلا مأ نم

 لودلل مدعلا مأ ءاقلا تك مرد الوان ميظع ءالبو

 لهو ؟ اهاضو ةيشع نيب تماق ىتلا ىريكلا ةيملاعلا

 أهريغ ىلع ةرطيسلا امل مودت نأ ةيروألا بوعشلل ردق

 كترناك لكاس كلت" © لوزت نأ ةرطتشلا: ةذكل رذق وأ

 ًاراثمو لدجلل اعضوم مويلا ىتح لازتالو ؛ برحلا لبق

 بوعشلاو لودلا هذه بخل نكي. امهم نكلو « فالغخلل

 . ىف مرطضن تناك تلا ةيموقلا لامآلان إف « سيلا ملاع ىف

 قذلا ىئانصلا طاقتلاو« ةيزتلا ةيموقلا لودلا ننوفت

 وأ ةيملاعلا ةدحولا ابرق دق « اهردص هل قيضي, ناك

 برملا ىقعت ىتلا ةيوسنلا نوكت نأ ايجوأو ؛ اههشي ام

 ةيسايسلا متاتنلا » نأ اذه ىنممو . عجأ ملاعلل ةلماش

 ع ومع رع ل زي نوكم نأ اك رزمإول 6 52

 : هيبروألا ةراقلا



 ري ركسعلا عورلا

 ةيبروألا بوءشلا ىف ةيموقلا حورلا لعج ىنلا نإ
 ةوقلا نأ بوعشلا هذه داقتعا وه « رطحخلا ةديدش

 عيج تناك د قل . ةمظعو ةوق لك ردصم ىه ةيبرحلا

 اهتورثو اهتوق نأب لودلا ىلإ ىحوت ىبروألا خيراتلا ديلاث
 ىف ىلا نآوو ةركسللا اهيراؤم لك ذادتكت نإ
 ظلال ةءانملا نأو ؛ةوقلا ىناج ىفالإ نوكير ال ةءاهنلا
 ةءركسعلا ”ىدابملا ىه كلن . ةمخضلا قلايفلا الإ اهنيعب
 ةيناطبربلا ةيروطاربمإلا ةمظع نأ اهب نونمؤملا دقتمي

 ىلع اهتردقو راحبلا ةدايسل ايئاطبرب دهع لوط اهؤشنم

 ميراتلا روصع مظعأ نآو. اهءارو اهف اهكيشم ذيفل

 اينيع قاويل ا معو رفع م ازا! عوتوأ نضع يسوم
 نأو « ةيبروألا ةراقلا ىلع رطيست اسنرف شويج تناك
 مدلاب» الإ ةدحولاو ةوقلا قيررط ايناملأل قشي مل كرامسب
 لواحب ايرهوج ًاريغن راكفألا هذه ريختت لو . « ديدحلاو
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 ريغت اهيلع ًارط ثيح « ارتلجتإ ىف الإ ةعانصلا رصع
 ةماعد ىه حالسلا ةوقال ةراجتلا نأ ةمألا تنيبتو « ليلق

 برحلا تناكدقف اذه ادع اهف امأ . ةيروطاربمإلا ةوق

 ةيئايميكلا تاعانصلا تناك اء اهتمدخ ةعاتصلا ل

 . ةثيدحلا رئاخذلا دعت اهنأل عيجشتلا مظعم قلت

 الإ دجملا لانت ال مألا نأب سانلا داقتعال ناك دقو

 برملا لبق ام دهع تزيم ةيعامجا راث 1 « حالسلا ةوقب

 راثآلا هذه لوأو . ىبروألا خيراتلا دوهع نم هريغ نع
 تناك. اهدحو ايئاطيرب ادع « اهعيجج ةيروألا لودلا نأ

 . حالسلا لمح ىلع اهلهأ نرم روكذللا عيتج بردت

 ةيركسعلا ةمدخلا ماظت اسنرف نع ايناملأ تذخأو

 ةرم لوأل اهدالب ىف ةلودلا هذه هتلخدأ ىذلا ةيمازلالا

 « ايماع اهظنن هتمظن اهلكل ؛ ةيسنرفلا ةروثلا 0

 اذإ هنأ قم الو . هيف اهحبن لودلا مظعم تجبن مل

 ماظنلا ىلإ مألا نسما قاولاكلا عيج عضخ ام

 اودومت ءالاعفتاو رأت مهتايح ىنس دشأ ىف ىركسملا



 لس نقر

 شيلا طايبغل ناك كلذلو . مهتعاط و طابضضلا مارتحا

 ا« ريبك ذوفن ارتاجيإ ادع ةيروألا دالبلا لك ىف
 هيلع نوكن نأ بحي اهف مهئارآو ايلعلا مهلث تناك

 رثألا كلذ ناكو . مهدالب ىف رثألا ربك أ ةيموقلا ةسايسلا
 طابفلا نيرا فيس ا نانا قنرك اهيا

 . دالبلا ىف ةيقيقملا ةك احلا ةقبطلا ىه

 ىوقلا سفانتلا نم راين ىف ابروأ تسفدنا كلذو

 ةوقلا نأ .داقعألا هيف ناب قاتلا ضر انسدنالاو

 قره تاكو وتقلا ةووش ف نضل اغلا انتل نق

 نم مئاد فوخو ةبهر ةايح ةمأ لك ايح نأ ىعيبطلا

 قولا نش لع اهوباريوت# ثاورع انتاؤوع

 نم اهريغ نيبو اهني موقي, هأسع امل ةدملا دادعإو

 الوه دادزب حيلستلا ىف ىفانتلا ذخأو . بورملا

 بوعشلا ضب الإ « ةماع بوعشلا ىلع هتأطو لقثتو
 فاتت هنآ :اهوودقم ف نسل: نأ تأ رب لا ةرقوفلا

 ءبعلا اذه ضب اهلماك نع تقلأف « ةبوقلا ملا



 ا

 تيودشلا رئاساء اراك هرقل نائم اهنا نه ةذطلاو

 ةديدخلا ةورثلا مظعم حيلستلا لع قفنت تناكف ةيروألا

 . ةعانصلا قبرط نع اهتءاج ىتلا

 ىلع لسعلا ىلإ اضيأ ىربكلا مألا فوملا عفدو
 ىوقأ ايناملأ تأدو « اهريغ عم فلاحتلاب اهسفن ةءوقت

 ىالثلا فلاحتلا نيوكتب ةسايسلا كلن" ةبركسملا لودلا

 فلل انو را باكو دان العز, ان نيرا
 ضييألا رحبلا ىلإ ىطلبلا رحبلا نم ابروأ ىف دنمت
 قف ايف وكلا لولا ياس دكت وتو طولا

 لصف ىتلا لودلا نأ ةموتحلا ةحيقنلا تناكف . ضعب

 7 فس حرم ايو منزرا عرذخا كلاعتلا اذععارال

 فاح ايسورو اسنرف تنوك 1١ مأع لح ام اذإ ىتح

 نم اهفوملل اًثيشف ايش ايناطيرب هيلإ تقاسنا « ايئانث

 نو ترحلا ةقيانلا ةودكلا وسلا رشا قازاتلا
 ىأب اهسفن ديقت' نأ اعاد تضفر دق ايناطيرب تناك

 :تسسلا نأ هلك كلذ ةستن :تناكو + تبان كلاح
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 .ةوملا ف قف دانه فنا فون ةيورألا كولا

 .صخأ ىلإ اهسأر نم حالسلاب ةحجدم اهاتلك اًيرقت

 .«رذجلاو ةيبرلا نيعب ىرخألا قرت اهاتلكو « اهيمدق
 لوفي ال نفك الطلا فاقت ةفكاو رسفلا نرأاو

 ةيورالا 2 انقملا نيم ةلكفما 7 كنار رع الا

 . نيتبوقلا نيتفئاطلا نيتاه نيب ةمواسملا قيرطب م

 .نم ربك آلا ءزجلا ماسقتاو ابروأ ماسقنا تاكو

 وحنلا اذه ىلع ىربكلا ةيروألا لودلاب طبترملا ملاعلا

 .نم ًاعون ضعبلا هيف ىأر ؛ خيرراتلا ْ ًاديدج اثدح

 .نع فالتخالا لك فاتمي ناك هنكل ؟؛ ىلودلا نزاوتلا

 رئاس دحت' نأ هتباف تناك ىذلا ؛ ميدقلا ىلودلا نزاوتلا

 4 ىرخألا لع نهادحإ نم عقب ءادتعا لكدصل لودلا

 اهي فرتمت يلع ةطلس ديدجلا فلاحتلا اذه ىف نكي و

 .رجشي ابق لصفت ةكحم الو « ةسفانتملا ةموقلا لودلا هذه

 .لاح ىف ةيللاعلا ةسايسلا تناك كلذبو . فالخ نم اهني

 .نم امل دبال نأ اهمم حال بارطنمالاو قلقلا نم



 تا

 . ًالجأ و أ كلذ ناك ًالحام مايألا نم موب ىف مادطصالا

 لبق ملاعلا لاح ىف الوه لماوعلا دشأ وه كلذ ناكو.

 ةءركسملا "ىدابملا راشتنال ةمزال ةحيتن ناك اء برملا

 لصفلل ريخألا أاحللا ىه نوناقلا ال ةوقلا نأب داقتعالاو

 تهجاو ىنلا لكاشما مظعأ تناكو . قالا نوؤش ىف

 لاحلا هذه ةدوع منمت ةليسو داحبإ برحلا دمب ملاعل

 نواقلل ملاعلا نوؤش ىف ايلعلا ةملكلا لمحو « ةبعرلا

 . ةمشاغلا ةوقلل ال ةيناسنإلا ريمصو

 مطار ص رلا ح

 ىف برملا لبق ملاعلا داس ىذلا قلقلا بابسأ نمو

 نإ لوصول اهافك و: ةيطا رقت وع اورام انراوأ

 ,ةةساشلا و اذايفنالا ىلا ىف ايضازرغأ

 ارنلجيإ ىف دلو ىذلا ىباينلا محلا ماظن نأ كلذ.

 ارتلجإ ىفالإ رشع عسأتلا نرَقلا لئاوأ ىف دجوب نكي ا

 ايئاطيرب ىف هنإ لب ؛ ارئاجيإ ةديلو اكبمأ ىفو « اهسفن



 مل ىتلا ةيطارقتسرألا ةقبطلا ةرطيسل ةليسو الإ نكي مل
 ىلا نكل مرر وب نوعا قناع اك روق م1

 « نرقلا كلذ لالخ ىف ةبيمت ةعرسب رشتني ذخأ ىلايتلا

 ىو ةيرثلا ةيئدلا دالب ىف « ريخألا هفصن ىف ةصاخيو
 ارتلجنإف . ةيرالا لودلا ذوفنل تعضخ ىتلا دالبلا لك

 كال كام انكل + ناقل قع ةافاز عشر الك
 طعن مل نإو « ًاقح ةيطارقمد تحبصأ ىتح رذحو ةدؤتب

 ىرخألا ةيروألا لودلا مظعم امأ .ناكسلا عيب قلل اذه

 ةسفاك ووك ذا اناس عيبج باختالا قح تطعأ دّقف

 رشملاىف ايكرنو ايسورلا تلواحو ؛ ردت ريغ نم ةدحاو

 لو ٠ رايثلا كلذ ىف ريست نأ برحلا تقبس ىنلا نينسلا
 تارمعتسلا عيجج نإ لب ءاهسفن ابروأ ىلع صألا رضتقب

 اكبيمأ تاير وبمج كلذكو اهجراخ ىف ةريبكلا ةيث اطيربلا

 أهسفنب أهسفن 5 تايطارقمد اهاك تحبصأ ةيبونجلا
 ةينايأيلا ةيروطاربمالا تسبتقاو . امسا امإو ةقيقح امإ

 ؛ ىتاملربلا جملا ماظن ةيرغلا مظنلا نم هتسيتقا ايف



 .نينسلا رشعلا ىف نامل هش سرفلا دالب تأشنأ كلذكو

 دادبتسالا رين اهلهاك نع نيصلا تقلأو ؛ برحلا لبق ىتلا

 ْ لاكش لظ قنيشروتلا ةيوأه ىف ىدرتت تداكو ؛ ميدقلا

 دنهلا قلقلا داسو ؛ ىطارقمدلا ىروهلا مكمل 9

 مهن نيبو امهنيي ليح دق نيدلبلا نيذه نال 4 سلف

 ىتح ناليج نرقلا اذه نم مرصنب ملو . ىتاثلا

 ةيرورضلا تازيملا نم ةياينلا ةيطارقمدلا تحصأ

 طق دهشي مل هلك يراتلا نأ ىتح « ةنيدمتم ةلود لكل

 - دحاو ىسايس هاحنا ىف ماعلا قاحفلا عافدنالا اذه لثم

 ىبشلا ميلعتلا راشتنا ىسايسلا روطتلا اذه بصصو

 ةيبعشلا ةفاحصلا تمعف « ندمتملا ملاعلا دالب عينج ف ماعلا

 دح قوفت' ةدايز نينكذلا راشتنا دازو « دالبلا لك

 اذإ ةديدجلا تايطارقمدلا رودقم ىف حبصأو « كاردإلا

 ةقيقح اهناطلس لمحو ةماعلا نوؤشلا سردت نأ تءاش

 سانلا نوؤش ىف ريطخ بالقنا ثدح كلذبو . اهوال
 ىف بالقلا نم ثدي ناك امالإ هقوفيال ةيعامجالا
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 . ةيعانصلا ةيئدللا سلغنا سيسل ةيداملا مهّنايح

 عيرسلا ونلا اذه دعاوق خسرت نأ انكم نكي ملو

 لوح موحي " كركمشلا تدنخا لب 0 :ةعاقو دطوتتو

 دالبلا ىفف . برخلا تقيس ىتلا نينسلا ىف ةيطارتمدلا

 ةرمعز هءارو ىمتحم ًاراتسالإ ةيطارقمدلا نكت مل ةرخأتملا

 تقحس ايسورلا ىفو ؛ ةيقيقحلا ةطلسلاب عتمتن' ةدساخ

 ' ةقلطملا ةمدادبتسالا ةطلسلا تداعو ًاقحس امودلا»

 ؛ و ؛ يكل ًالهأ سيل سيل نجاع ىطارقوربب ماظنب دالبلا

 2 تايموقلا مداصن لعج رجلاو اسفلا ةيروطاربمإ

 دب ىف ةيلعفلا ةطلسلا تيقبو ماهوألا نم اهو ىلاينلا

 ةدعاق ىلع يخيتنملا غئاتشرلا طمب. ملايناملأ ىفو ؛ ةيكلملا

 هطايضو رصيقلا قبو ؛ ةيقيقح ةطلس ةنأ ماعلا باختالا

 ةلودلا نوؤش ىلع نورطيسي نويطارقوريبلا هناوعأو
 لع ودب تناك أسنرف ىفو ؛ اهرادقأ ف نوفرصتيو..

 نحو داسألاو قيضلا نفارعأ نم رنك ةموكملاب

 ةموكملا ةطلس نأ ب رملا ليبق حال اهسفن ايئاطيرب ىف



 م

 ,ىدابلا فعضلا اذه ةحيتن تناكو . لاوزلا ىف ةذخآ

 .ىطارقمدلا جلا اهدوس ىلا دالبلا تاموكح ىف

 ىف ةيركسعلا تاموكسلا لمأ ىوق نأ « حيحصلا

 اهنيع ةنادل ةطارقفنلا نأ قلطاو ءيسرالا راصتنألا

 ةيموقلا تاسفانملا راين مامأ كلتا نا عيطتست نكت

 تناك ىتلا تاسفانملا كلن" « ةيركسعلاو ةيرامتسالاو

 « ماعلا نأل كلذو ؛ عجأ ملاعلاو ابروأ نوؤش ىلع رطيست

 44 ةيطارقمدلل مما 016م 2 نكي 4 نسلو سير الاقاك

 . انما هواعجي نأ ةسايسلا لاجر تابجاو مأ نم ناكو
 0 ميظعلا 3 كلذ ماعلا لتبا امل هنإف كلذ عمو

 اامأ ؛ تايطارقوتوالا ترابناو اهدحو ةيطارقمدلا

 .ةءوق ةرفاظ تجرخ دقف ةيطارقمدلا

 . اهلك اشمو ةيسايسلا ةيطارقمدلا مايق نم مأ و

 3 51 ب هنعأ ١ ةعلا ىلا تومغلا ا

 . ةيداصتقالاو ةيعاّجالا اهبحاون لك ةيطارقمدلا حورلا



 .سانلا لمج دق « صقت نم هيف ام ممر « ميلعتلا نأب كلذ
 تك لالا ع و « مالستسالاو عوضحلا نوفكنتسي

 تاتيحلا نم اهريغو تاباقنلا نوئشنيو مه دوعمج

 .قفوألامعألا بابرأ نم طورش عازناو؛ مدوهج ديحوتل

 .نينسلا ىف ارتلكئإ ىف لاعلا ناكو . ريماب مهيلع د وعاو محل |

 نوبلاطي اوذخأ دقنويلبات بورح تبقعأ ىتلا ةب رطضملا
 .بابسأ ةخلاكمل اهناطلس مدختست نأب ةرهج ةموكسحلا

 المع مقا وزألا قو ةفشا واق وزرفلا اق ودك ةناقلا

 .ىف لضفلا مجرب ىتلا ةورثلا نم ربك أ ابيصن لاملا
 .كلن" ةوق ةكرملا هذه داز امو . مدح ىإ اهدوحو

 رشع مساتلا نرقلا ىف تناك ىتلا ةيناسنإلا فطاوعلا

 .تدأ دقو . رشبلا مثيرات نم هلبق رصع عا ف اتم قوقأ

 .ىلإ « ارتلجتإ ىف ةصاخيو « لودلا ميج ىف ةكرحلا هذه
 :تاموكسلا مابق ىلإو « ةيعاوتجالا تاحالصإلا نم ةلسلس

 هه رطل هده داو لبق نم اهم موقت نكن م لامعأب

 ماكحلا نأ ىتح « ةيطارقمدلا ةرئاد عاسناب اعوذو ةدش .



 ع عر دس

 نوكب نأب حمنت ملو ةيطارقمدلا تمواق ىتلا دالبلا ىف

 +: ةريظأف# اهتاراجع نم ادب اودحي مل« قيقح ناطلس امل

 اذه ىفراكتبالاو طاشنلا نم اينامأ ىف كرامس ةموكح

 اذه ىهاظم مظعأ نوكي دقو . ريثكلا ءىثلا ددصلا»

 ايلارتسأو ايناطبرب نم لك هيلع تمدقأ ام اهمبعأو هاجتالا»

 لاحلا حالصإل ريبادت نم برحلا ليق ةديدجلا ةدنلزو.

 . اهم ةيعامجالا.

 ةلراك كك ديلا راقت قراكرلا هده انا ناكر

 عازنلا نإ لوي سكرام لراك ناك . ىقامألا سكرام.

 نييلامسأر لا ةقبط نيب اماموب موقي نأ دب ال ةدايسلا لع“

 نم نيمورهم لا لاملا ةقيطو « رضاحلا تقولا ىف ةك املا.

 ريخ جرب ال هنأ نودقتع هعايشأ ناكو . .مهتوقح.

 نيسحتل اهم نوعرذت, ىتلا ةئيطبلا لئاسولا نم اًقلطم.

 ماظنلا ضقنن' ةفينع ةروث مايق نم دب ال لب « لاملا لاح

 تحب اديدج اماظن هناكم ميقلو ٠ ةيضاطعا نم ىعامجالا:

 نيذلا ءارّجالا ىأ « ةلماعلا ةلتكلا ةيروتاتكد» فارشإل



 مهنكلو «دلب لكى ةعيش سكرامل ناكو . ل كلم ال
 ةيرخ تاموكملا لقأ لظ ف ةرق دعا اونا

 دق .لامعلا بازحأ وأ ةيك ارتشالا بازحألا تناكو

 قباسلا ليلا ىف ةيئالربلا لودلا عيج ىف تنوكت

 ىف لاعلا بزح نوكتق « هلبق ىذلا ليجلا وأ برحلل
 لق نإو بازحألا هذهو . 16٠١ ماع ىف الشم ارئلجيتإ

 اهلك اهناف « ةفرطتملا سكرام ”ىدابم قنتعا نم اهنم
 ةعدقلا ةك اا تاقبطلا ةرطيس ىلع ءاضقلل لمعن تناك

 . نييقيقملا اهلثممو لاملا تاقبط دي ىف ةطلسلا عطوو

 تناك ةلئاه ةيعامجا ةرو" نأ ىرن كلذ نمو

 اع قاتلا نالعنالا ناك ءاونيو» ايؤوأ ىف نيت

 ناك دقف « فنعب و ةءاخ وأ لهم ىلعو اجيردت ثدحيس
 مظن لدعت نأ تبجوأ ةبوق لماوع ةيرئلا ةيندلا ىف
 رضتش لاو ءةلماغ يدنا انوا قف ةعامالاةالل

 ديحأ دقو ةيساسلا نوؤقلا لقتةطا رمال نالت

 2 مهدي مف نووامبتي: ءارآلا هذه باصأ نم نوؤفرطتلا

 (ات غن ؛4)
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 مهنأسلب قطننا تن اكو «ةلماش ةيلود مهتاكرح تحبصأف

 برمحلا لبق سانلا نم ريثك ناكو . اضيرأ ةيلود تائيه
 اغلبم ةوقلا نم ملاعلا ىف لامعلا تاكرح غلبت" نأ و

 بارضإلابوأ هب موقت دحتم لمع بركلا عنم ئم اهنكمي
 ناك يتلا ةديحولا برحلا تناكو . لمعلا نع ماعلا

 ىه « اهم نومتم ةكرملا هذه ءامجز نم نوسمحتلا
 « ةلماعلا ةلتكلا » نيب اهعوقو نم دبال ىلا برحلا
 ةيفزا ركيوؤيلاو ةفيظداو مألا عيجف ( !:هاعاه:ته4)
 الإ ثبلت ل لامآلا هذه نكلو « "” (8هسسهمماةأع)

 دقق « ةيبروألا برا بوشثن اهبلع ىفق ىتح اليلق
 نمًاريثكى وقأ ىوقلا روعشلا نأ ةلهو لوأل ترهظأ
 . ةيفئاطلا ةفطاملا

 ةيطارقمدلا وحن اهئمب ىلا ةيبعشلا تاكرملا نكل
 نم برملا ريس ىف غلا رثأ امل ناك ةيعانصلا مظنلا و

 تناك ىتلا تح تاموكسملا لك ت أر دقو . ةدع حاون

 (مجرتلا)  كالمألا باحأو راجتلا نم ىطسولا ةفبطلا (1)



 اد هو ب

 ىف مفاكت اهنأ دقتست ىتلا ةعدقلا تاقبطلا املع رطيست

 . باسح امل سسحينأ دبال تاكرملا هذهنأ اهئاقب ليبس

 تصتخادق ىريكلا برحملا نأ ةفيشتلا هذه ىوق امو

 اهيف تكرتشا ذإ « لبق نم ىرخأ برح هب صتنخم ملامب
 ابف ءاسنلا هتلذب ام ناكو ؛ اهؤاسنو احلاجر اهعجأ مأ

 نيلاطمل از زعم ؛ اياحضلا نم هنلمحت امو « تادوهجلا نم

 اكارتشا ةيسايسلا قوقحلا ىف لاجرلا عم نكرتشي نأ ىف

 امم ةيراحما ملا ف لاجرلا عيجج جرخأ دق كلذك ٠ اماث

 مهناهإ عونعرتو « ةيداعلا لامعألا نم هنولوازب اوناك

 لاتقلا ناديم نم اوداعو ؛ ذكتقو مئاقلا ماظنلا حالصب

 مين نم رفوأ طسقب اوبلاطي نأل ًادادعتسا شك أ مو

 امو «راطخألا نم هل اوضرعت ام عم ًافاكتي « ةايحلا

 الوقعم ناكو . مهناطوأ نع عافدلا ىف اياحضلا نم هولمحت

 ىف « ديدج « ىعامتجا ماظن » مايق ةعرس سانلا لمأي نأ

 ناكرأ هيف كدتو شورعلا هيف لثن' تناك ىذلا تقولا

 ةنماشلا اهاناق كلا تابنتاولا نقاشا نه ناكو ::لودلا



 دل مال ا

 لامألا هدم أوفق نأ ءاهراز وأ نا تسون أ دف

 . ةددعتلا ةريبكلا

 دالب ىف مهدقلا ماظنلا ماعد برملا تضوق دقلو

 كلذ ةحيتن تناكو . هئياغ داسفلا أهي لب ىلا ءايسورلا

 مهب نأ لواحي لودلا نم اهريغ نود اهبف سعشلا ماق نأ

 ًاقبطنم اديدج ايعامتجا ماظن ميدقلا ماظنلا ضاقنأ ىلع

 ايسورلا ىف تماقف ؛ ةيك ارتشالا ىن 07 ميلاعن ىلع

 ةيبروألا لودلا بواق ىف تقلأ ةيفشلب ةروث 1517 ماع ىف
 ةروثلا هتقلأ ام « لوهذلا نم الوقع ىفو ىعرلا نم

 قى 'اينانطلا دوق يوك الون ..تف نع ايبا وتلا

 سانلا ئظ « ةندحلا تبقعأ ىلا ىلوألا نينسلا ىفابروأ

 دالبلا ىلإ لقتنتس ةيفشلبلا ىودعلا تأ « اومقوت لب

 ايراغلبو رجماو ايناملأ  ةبواغلاا دالبلا ايسالو ىرخألا
 عمو . ءاقشلاو سؤبلا بورض دشأ نوناعب اهلهأ ناك ىتلا

 نأ اياعب ناك دقي ةينص نكما دف ظطأ اطهننأ

 ةيعايجالا قراوفلا ةلازإ ىف ةبغرلاو ةيطارقمدلا ةكرحلا



 دل جا د

 اليجس أمهم تكلسو؛ ةدددج ةوق برحلا امهتبسك ادق

 « برحلل ةيسايسلا متاتنلا » مَأ نم كلذ ناكو . ةديدج

 كورلا ٌمعّرملا بسس 5

 تادقتعملا نم ىرخأ ةفئاط كانه تناك دفقل

 ةعاتيملاو ةيرقلا لامآلا طسسو المك لعق لامألاو
 ىتلا « ةيعامججالاو ةيطارقمدلاو ةبركسعلاو ةمراعتسالاو

 كلت العا وود كرفاسسو منبرا لايق ايزوأ فرم

 نينا أ نقال دعو اهنرمأ ةئتس ىف ةقفلا نأ نه

 انونج الإ تسيل برحلا نأو ؛ كلذك نوكن' نأ جي

 نيب ةقالعلا دوسي نأ سحب نوناقلا 32 نار اكو
 ةنأو « ةدحاولا ةلودلا دارفأ نيب ةقالعلا دوسي اك لودلا

 عاذنلا مسح ىلع ةرداق 5 رنا ةلطاس: هوو خم لالا

 اهديووع وف لح نأ مألا رودقم ىف سيل نأو « مألا نيب
 امهئيهم ال نيذللا مالسلاو نمألاب عتمتن' ملام تارثلا ظعأ

 . رقتسم ىلود ماظن الإ اهل
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 ةيلودلا ةكرملا اهبمسن ىتلا ةكرملا كلن" تناكو

 ىأ « ثيدحلا رصعلا لاوطام ةجرد اهلمت لمعت ةعاق

 ةراقلا 0 ىنيدلا حالصإلا ةكرح تمرح نأ ذنم

 نم ةعاطلاب امل نيدت تناك ىتلا ةديحولا ايلعلا ةطلسلا

 داز دق ةكرملا هذه نكل . ةيوابلا ةطاس ىهو « لبق

 ىربكلا لودلا نأ كلذ . رشع مساتلا نرقلا ىف اهطاشن

 سال اماظن ابدوأل حضن نأ نويل بورح ده تاواح
 عمو . ققح دق اهلمأ نا م15 ماع ىف تنلعأو ) مادلا

 ىف تبش ىتلا ةيموقلا بورما هتييخ دق لمألا اذه نأ

 قلطب, ناكءىث لقألا ىلع قب دقف ؛ نرقلا كلذ فصتتنم
 لودلا ةعومج هب عيطتست « ىبر وألا نماضتلا » مسأ هيلع

 تاعزانملا ضفل اهنبي اهف رواشتن نأ ىربكلا ةيبروألا

 ابروأ تميت نماضتلا اذه لضفبو . بورألا عنمو

 رصعلا ىف نيرخا ندهع ىأ نم لوطا سلا نم نبدهعب

 نمو 184 مأع لإ امله مأع نم اماد دقف . ثيدحلا

 اضبأ قافثالا اذه اهناعأ دقو . 5 ماع ىلإ ه8 مأع
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 ميسقتلا اذه ىدؤي نأ ريغ نم ةيقبرفإ ةراف ماسنقا ىلع

 برحلا رطخ ابروأ ه تقتنا ام ًاريثكو «ريطخ كاكتح الإ

 ةفباسلا نينسلا ىف اهتدقع ىتلا تارمتؤلا قبرط نع

 لودلا ىف تنكمت اضبأ اذه لضفيو . ىربكلا برحلل

 هذه ةوق نم غابو ؛ ميكحتلا قيرطب ؛ تاعزانملا ضف ةدام

 ةيلود لك اشم نامث 0 قرط لطم نأ ةداقل

 ىاع نيب ةلكشم نوالثو « ٠184و 1٠٠١ ىاع نيب

 ىاع نيب ةلكشم نوعبرأو سمخو ءدمكء و

 «او١٠٠لو 120٠١ نيب ةلكشم نوعسلو « امه و امك

 ميكحتلل تادهاعم اهنيي ايف دقعت ٍلودلا تنخأ مث

 تاعزانملا لك اهتطساو: لحن نأ اهسفن ىلع اهب ضرفت

 تدقمف « « ةيساسألا اهملاصم وأ اهفرش » سمتال ىلا

 ةقباسلا نيتسلا رشعلا ىف تادهاعملا هذه نم تارشع

 هيف تمسقلا ىذلا تقولا ىف ىتحو . برملا نالعال

 ةنيدم ىف نامهم نارمؤم دقع نيحلسم نيركسسم ابروأ

 ثمحبلل 1607 ماعىف ىنأتلاو 1454 ماع امهدحأ ىاهال
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 اذه ليلقت ناكمإ ىفو حيلستلا ىلع سفانتلا أ ىف

 ةياغلا هذه كاردإ نع از دق نيرغؤملا نإ معن . سفأانتلا

 رجشت ىتلا تامزانملا ضفل ةئيه وأ ةنكح اماقأ امهنكل

 . ةليسولا هذهب اهنيي فالملا مسح ىف ةبغارلا لودلا ني

 امهئاوتحاو نيرعؤملا نيذه دقع ىلإ ةوعدلا درجم نإو

 ليلدل « ةمهملا لودلا نم ةلود لكس نييمسر نيلثمم .لع

 ءارعشلا ىلع ةروصقم نكت مل ةيلودلا ةكرملا نأ ىلع

 ةماسلا»نئاه وهال اه فيعسا انآ نه كناتكاو

 اهف نواعتت تناك لودلا نأ اذه ىلإ فاضي, . « ةيلمعلا

 ةماعدعاوق تعّصو دقف ؛ هك فرخ اهوسو ف اب

 سمأ مظنو ؛ ةيدآلا ةيكلملا رقم اهاظناو + نوعا

 ميظنتب ةنل تماقو « ىلودلا ديربلا داحنا ةطساو ديربلا

 نيدمتملا للعلا ءارآ نأ قملاو . ةنوطلا رهن ىف ةحالملا

 تناك ةعزنلا هذه نأو « ىلَوُد هاحنأ ىف ريست تناك

 قرط تبرتقأ الك مايألا ع ىلع ءاضمو ةوق دادرت
 اماكحإ ةيراجتلا طباورلا تدازو « لاكلا نم لاصتالا
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 .مملا نأل )0 ملا ةوق تداز انك كاذو اذه قوفو

 . هل نطوال
 .هذه لع تضق دق برملا نأ ىعألا لوأ ىف ادبو

 رع قنلا نارللا نأ ةقنقللا نكل :: ةييوقلا ركل

 لع انتم لك اغا ناذقم لوذلا عي 0 ماعلا ىلع

 نأ سن ناك وا كةنيزو الا بوعتلا معو“ ىرخألا

 . اهني تاقالعلا عطق ءارج نم هتساق ام نأ -- اهماعي

 امهم اهراصتتاب هينحن نأ نكمي 2 لك ًاويثك قوفب

 .(طبأ توعشلا هذه كفرعو ..اهماح نعتلا اذه نآك

 .نأو «ةيروألا ريغ دالبلا نع ىنختسن نأ عيطتست ال اهنأ

 .ظفحو اهتايملةيرورض اهلك ءاكيرصأ هلب «ةيقبرفإو ايسا
 حبصأ دق هلأ ماعلل تفشك برحلا نأ ةصالخلاو . هناك

 ةيدملا ناوية وحلا كس[ ةينبان سو ةيداصتقا ةدحو

 .ةماقال ةليسو دج مل اذإ دوجولا نم اهراثآ وشو ادإل

 .نجيو «ةلادعلاو سلا ىقدعاق ىلع بومشلا نب قئالعلا

 . كالهو بارخ نم هرم امو « اهعئاظفو برحلا م 37



 هد مراسل

 مهدشح نرذلا امابش عورف تش ةيراحلا لودلا تناكو.

 كلذو « برحلا لعءاضقلل نوراحيد مهن ادشح لاقل

 كنت أديت دكت مو . اهلاوهأ لمحن ىلع مهمجشت مك

 عيجج ىف ةساسلاو نوركفللا ذخأ ىتح ةيرشبلا ةرزجلا

 فترورواشتب. « اكبمأو ايناطيرب ىف ةصاخيو « دالبلا

 هل يسرح ام يدنا ع كيو ىلاع ماظن دعاوق عضوأ

 برملا ناكف . ريصلا ءوسب اهرذني. ماد رطخ نم

 ىلع ةوق اهتداز لب ةيلوّدلا ةكرملا ىلع ضفتن مل هذه ةلاخلاو»
 ملاعلا ةساس دج مل ءاهراز وأ ترحا فيضو الوم انتر

 ابجاو « مهقتاعىلع تيقلأ ىتلا ةليقثلا تابجاولا نيب نم

 عيطتسي « ىلود ماظن ءاشنإ نم ةيانعلاب ى وأو ةيمحأ لظعأ

 . توربجلاو ةوقلا يجب نوناقلا يح لدبتسي نأ
 لمعن' لويملاو تاكرملاو ىوقلا هذه لك تناك

 اهجوأ تغلب دق اهلكو « برحلا لبق ابروأ ىف اهلمع

 تنيع ىتلا ىهو . برملا تماق امل هنم برقي ام وأ

 لكشامأ . ةيسايسلا اهجئاتن هيف تراس ىلا ماعلا هاجمالا



 دل جواس

 م لع ةبهعل ًافوقوم ناكف قيقحلا مئات هذه

 قالخأ ىلع هضعبو « مناتنلا هذه اهنلمث ىلا بوعشلا

 دعأوق عصو بوعشلا هذه مهلإ تثتدذهع نيذلا ةساسلا

 نيذلا « ةساسلا ءالؤه عمتجا الو . ةيئاهنلا ةيوسنلا
 ١415 مأع ىف ؛ مرودص عيظتعاو ماوق برحلا ثتده

 ؛ مريغل حتت لصرف ملط تحب مدهنلا لاعلا ءانب اوديعيل

 ةساسلا نم ماوس لع قان مل ةبيهر تاعبت مهيلع تيقلاو

 ميراتلا دوهع 0كم



 ناثارصنا
 ب وا تيقعأ ىبلا 4 وسلا

 علصلا ا مدل ١

 لصفلا ىف اهللحتن نأ انلواح ىتلا ةعزانتملا ىوقلا نإ

 برملا اهتداز مث «٠ برملا ران تدقوأ ىتلا ىه قياسلا

 ةبوسنو ملصلا دقع تقو نآ املو . اهتوق ىلع ةوق

 تددح ىتلا ىه ىوقلا هذه تناك « برحلا لك اشم

 طورشلا نأ سانلا ضعب نظي.دقو . ماعلا ةبوسنلا لكش

 اهالمأو اهعرتخا دق حلصلا تادهاعم اهلع تلمتشا ىلا

 ىف ناك هناو ءاهوضمأ ننذلا نولوئسلا ةساسلا كتئلوأ

 ا تلم ىوعا طويق رهط نأ اوداغاذإ مهمسو

 رم تاؤونفلا نعالسأ ءيوك سل . :فلتعالا لك

 ةساسلا ءالؤه عيطتسي ناك ام ىصقأ نإف « نظلا اذه

 اوادعي نأ وأ ىوقلا هذهراث | اوهجو نأ وه «هواعفيإ نأ



 نع ةجراخ تناكف اهسفن ىوقلا امأ ء اهريس نم ًدليلق
 . اهريثأت تحن م اومقي نأ مل دبال ناكو مهناطلس

 ميظع رمؤم لمع نم ايهما ملصلا طورش تناك

 رثؤملا اذه ىفو . 1915 مأع رباني رهش ىف ساراب ىف دقع

 ىف هنم ةقيقألا ىلإ برقأ ًاليثمت اهلكجلاعلا بوعش تلثم
 من٠ ماعلا خيران نم نمز ىأ ىف دقع خا نك فنا

 ؛ ةبئاغلا لودلل ممم ريغ ةيعمالا ةهجولا نم نكي مله

 عمستل تيعد اهنيحالإ هيف لثمت مل ةيواغلا لودلا نأل
 تفقوو « هروضح ةدءاحلا لودلل حمسي لو ؛اهيلع تملا

 رظنن' ةيفشلبلا ةروثلا ران اهيف م رطضن تناك ىتلا ايسورلا

 هنكل ميمص هلك كلذ . هيف كرتشت الو دعب نم هبلإ

 «©9ةفلث لاو ةفلاحتملا ىريكلا » لودلا هيف تكرتشا دق

 نابايلاو ايلاطيإو ةدحتملا تايالولاو اسنر فو ايناطبرب ىو
 تناك انور يرق النا لس تمن كت ىز
 ىلا لودلا نيس فورا ةرخألا ابتدع ل ىرملا

 ملاعلل رهظي يل ةرابعلا هذه لايعتسا ىلع نسلو سيئرلا رصأ )١(
 . فالحأ ىف كارتشالا ضفرت لازتال اكبسأ نأ



 ا

 كلذبو « ايناملأ ىلع برحلا راهشإي لاتقلا ىف كرتشن م

 تايروهمج مظعمو مايسو نيصلا دالب ًاضيرأرمّؤرلا ىف تلثم
 ىتلا ةمهلا بوعشلا نإ مث . ىطسولاو ةيونجلا اك
 اهلع تراث 3 اكرتو اسملاو ايناملأل ةعضاخ تناك

 حبصت مل تناك فاو « ةيراحم ابوعش رمؤملا اهدع دق

 ,نوودنم سرأب ىف عمتجا كلذلو . ةمظنم الود دعب

 بوعشو ايفالسوغووو ايك افواسوكشتو ادنلو نع

 .نيينويهصلاو قارعلاو برعلادالب و ىرغصلا ىطابلا رحبلا

 . دوهبلل ايموق نطو نيطسلف نوكن نأب اودعو نيذلا
 اومقو نبذلا نكل رمتؤملا ىف اهلك بوعشلا هذه تلثم

 . طقف ىلوألا ثالثلا لودلا وودنم م حلصلا تادهامم

 ةحاف ناك ىذلا ميظعلا رولا اذه ىف لثم دقف اذه لعو

 ةحاسم سامخأ ةمبرأ نم برقي. أم ميراتلا ىف ديدج دهع

 . ةطساولاب وأ تاذلاب امإ « هناكس عبر نم رثك أو ملاعلا

 20 عباطب اهلك ةعوبطمرم وما لامعأ تناكو

 هتسءاج ىذلا ضرغلا ناكدقف ؛ صيحم كلذ نع نكي. ملو
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 .سانجألا ةفاتخلا فئاوطلا هذه نم ةفئاط لكهلجأ نم

 اموررعلا فسح اننا هده و 5 يشن نأ تاللاز

 نأ اهجاو نم نأ مت تناك اهلك اهنكلو ؛ اهبعشل

 . ةبطاق ماعلا بوعشلو ايروأل ديدج ماظن ةماقإ ىف كرتشن

 دارملا نع هتجرخاو هيلع تغفط نإو ؛ بجاولا اذ هو
 راظن أمامأ الثام لظدق « فئاوطلاو بومشلا عماطم هنم

 مألا ةبصع قائيم ىف هيلع اوصنب نأ مهنفيإو نيل
 نكل . اهعيج حللا تادهاعمل ًامتم أاءزج ناك ىنلا

 نع ذل نامت ىف كل ازتخالا ونبات وانا لؤنلا ناميش

 هتفص امدح ىلإ هبلس دق ةدياحلا لودلاو ايسورلاو ىه

 هذه تبلغ دقو . ماقتناو باقع ةادأ هلعجو « ةيماعلا

 اهنأ عمو ؛ ةرشابم برملا قع رمتؤملا لامعأ ىلع ةفصلا

 اردت تناكدقف « تقولا كلذ فورظ اهم تضق دق

 . هتارارق نم تأشن ىتلا لك اشملا عيمبج

 نم رارج شيج دوفولا عم رمتؤملا ىلإ ءاجو
 نيخرؤمو نيداصتقا نم « عاونألا ىناتخلا «ءاربخلا د



 هيلإ ءاج اك« ةرشبلا سانجألا ىف ءاماعو نييفارئجو
 فئاوط تناكو . ةيرحبلاو ةىدنجلاو ةسايسلا لاجر.

 اسنرفو ايناطبرب ىف اهسال ىربكلا لودلا ىف ءاماعلا

 نم ْنْذِإِب « ليروط نمز ذنم عامجالا ىلاوت اكبصأو.
 ةمزاللا ططخلا مسرتو تامواعمل عمجم م رك

 ميظنت وهو « هيلع امدقم رثؤملا ناك ىذلا مخضلا لمعلا

 ىرغصلا بوعشلا تناك كلذ ءانثأ ىفو . ديدج نمهلاعلا

 دادعإ ىف دحن « اهرصأ ىلع ةيواغملا تايموقلا » ةصاخيو.
 من: سراب تناك ؟ةيوقلا ايناس يوزقل قئاثراا
 اهئاحبأو اهطاشنب و ءاربملا نم ةرارجلا شوبملا هذه اجي
 دفولانأ انماع اذإ اهددع كاردإ عيطتسن دقو . اهتالداجو

 ءاش ولو . ًاقدنف نررشع ىف لز دق هدحو ىباطيربلا

 « ايفاو اثنحب تامولعملا نم هل عج ام لك ث حي نأ رمتؤملا
 « بلاطمو تايرظن نم هيلع ضرمُي ام لك شقاني نأو.

 تقولا عاضأ ناك ا[ لسا نع ةدع هلمع ىف ىفقل'

 ردع اهلا 5 ىمت ولا تارارق نأل دس

 . تقوأأ ةميق نام



 دن "خه دس

 ردحت تناك رمتؤلا داقعنا ءانثأ ابروأ نكحل

 اسغلا تناك دقف ؛ رامدلاو ىضوفلا ةءواه ىلإ ةعرسم

 هللا وما رن لاف اكفالاو اك راو لاو

 هرثأ ىلع تماق ايناملأ ىف بالقتا ثدحو ؛ لالحنالاو

 , اهعامد تدطوت دق نكن مل اهنكل ةديدج ةموكح

 دبال ناك كلذل . دالبلا ددهتي ْنْذِإ ىضوفلا رطخ ناكف

 ةوقلا نم اهل ةمظتنم تاموكح ةماقإ ىف عارسإلا نم

 ذم نكي ملف ؛ اماطم اهرمأو ةعومسم اهلك لمج ام

 ىف سانلا ناك كلذك . لبوطلا لدجلاو شاقنلل تقو

 بارطنضال تاعاجلا مده ابر وأ عرق ةقشناو عاقصأ

 نيو دالبلا هذه نيب لحب ملو ؛ ةعانصلاو ةراجتلا بالود

 ميظنن بجاو موقي ركؤلا ناك نيح « ةلماشلا ىضوفلا

 . ةرفاظلا بوعنتلا اهتمظن ةدع ناجل الإ « ديدج نم ملاعلا

 نرم عو امانمز ابروأ نم ريك ءزج ىلغ رطيسو

 ايناطب ريو اكيمأ اهتناعأ « ةتقؤملا ةيلولا تاموكملا

 ميظعلا لمعلا كلذ ناكنف ؛ تاقفنتلا نم.دجاتحم ام ملمع
 (جتات -ه)
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 ةرورض ىلع ًاعطاق ًاناهرب ناجللا هذه هب تماق ىذلا

 نأ ترطنضا ةيروألا بوعشلا نأل :« لودلا نيب نواعتلا
 . درب ملوأ دارأ ءاوس هريغ اصمب اهنم لك ىنعي

 تناك لب لاملا هذه ىف اًرراج ىناوتلا نكي م

 لدجلا لوطا عستم تقولا ىف نكي. ملو ؛ ةبجاو ةلجعلا

 باطب, ناك ىتلا ةريثكلا لك اشم عيجج ىف ثحبلاو

 ةشقانملا هرحمب ممسي تقولا نكي. مل لب « اهف تبلا

 ةصاخنو « تاغللاو سانجألا ددعتلا متضلا رمتؤلا اذه ىف

 هل بطلا نم هيف قلي ام لك مجرتي نأ دبال ناك اذإ

 كالو .داقعألا »هن اكل ةدجلاو ةنلا نما تك"١

 ةريغص ةئف ىدبأ ىف لاحلا ةعيبطب ةيلعفلا ةطلسلا تزكرت

 اسئرفو ايناطيرب - ىربكلا لودلا لشمت لاجرلا نم
 اذه لعةطلسلا لودلا هذه باصتغا راثأ دقو . ايلاطبإو

 4 كش ريغ نم رارضأ هنع ثحلتن و ةريثك ى واكش وحنلا

 ىف تبلل ليبسلا هذه ريغ ابمامأ نكي م لودلا نكلو

 مظعم تناكو . ةبجاولا ةعرسلاب ابمامأ ىثلا لئاسلا
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 ةعرسلا ىلإ ةعجار رمتؤملا لامعأ ف ترهظ ىتلا بويعلا
 وعدي ىذلا نكلو ؛ لمعلا زاجنإل اهنم دب ال ناك قتل
 5507 ان هنوف لال نعل انهو فعلا لإ

 امم ًاريثك أوسأ نكن ملةءوستلا هذه نإ لب « ةريثك

 . اهئابعأب ضهني نأ عاطتسا دق تؤم ْنأو « ى

 تعضو : لوقنف رمتؤللا ليكشت ىلإ نآلا لقتننلو

 نيود رعي ا ركم ساكت ل سعألا كلوا ةلفلذلا

 . ىربكلا سلا لودلا نم ةلود مهنم نينثا لك لثع

 ةنخلا ىورم ةيسنرلا تارازقلا وخضت نأ قوز مّ

 ةعربس نايشل كلذو. + لوذلا هامل لوألا :نيودنلا

 لاطلا ةعيبطب ةسْجلا ءالّؤحل ناكو . احب ةرسو اهرودص

 تح تناك ىلا ءاربخلا تامولعم ىلإ ومجرب نأ ىف قملا

 لاعتل ةصاخ انجل ضرفلا اذهل اون 01 مهفرصن

 تبحسلا نأ نابايلا ثبلت ملو . ةنيعملا لك اشملا ضعب
 أر يثك اهمبت نكت ١ ةيبروألا لئاسملا نأل رمثؤملا نم

 كاكا دودنلروأ رويذسلا ىلاطب,الا بودنملا ملطبطب و



 ةرزعأ رف لب و « رمتؤملا لامعأ ىف ماه روب ( 0:1 هس

 را نط هنأل تاقوألا نم ثتقو ىف سراب كرت نأ

 تحبصأ كلذو . ةبجاولا ةءانعلا قلت م ايلاطبإ بلاطم

 مهيديأ ىف عمتجا لاجر ةثالثل ماعلا ميظنت ىف ايلعلا ةملكلا

 خيراتلا ىف مريغ ةنالث ىديأ ىف عمتجي ملام ةطلسلا نم

 اوداعأ نيذلا ةيثالثلا ةموكملا لاجر الو ىتح ءهلك

 . ةينامورلا ةلودلا ميظنن

 جروج نسمملا خيشلا ةثالثلا ءالؤه لوأ تاكو

 ةرازولا سئر ( 06مر:ععم تاع عمععهان ) نيف"

 + نكمل ةشايو.ل تناكو. عرثلا :فوزرملا ةيسنرنلا

 نسلو ور دوو ةدحتملا تايالولا ةيروهتج سيئر مهن انو

 خيراتلا لعل قباس ذاتسأ وهو ( 7/ههكرود# آزاد )

 ةرازولا سيئر مهلاثو ؛ ةيعداك الا هتعزن طق هقرافت م

 ( طونتأ4 11هزن4 0عم7مع) جر وج ديوأ ديفادةيناطبرربلا

 دلقن ىذلا مهلك ايروأ ةساس نيب نم ديحولا لجرلا وهو

 ىناَمْلا لالخ ىفو برحلا نمز لاوط ًاريطخ ًابصنم



 كو

 دب لوانتم ىف تناكو . اهتقبس ىتلا ةردكلا تاونسلا

 ىلا تامولعملا لك لاخلا ةعيبطب ماظعلا ةثالثلا ءالؤه

 ةصاخلا ناحللا لامعأ ىلإ نوعجرب اوناكو ؛ ءاربملا اهعمجج
 نأ مهبلع ناكو . ضرفلا اذمل تنوكت ىتلا ةريبكلا
 وودنم اهم مدقتن ناك ىتلا بلاطملاو جيجملا اوثمب

 اصملاو ؛ ةفيرطلا تايرظنلا ةاعدو « ةرئاثلا بوعشلا

 كلذب ىمألا رخآ اوملطضا نيذلا م مهنكل ؛ ةفاتخل
 : .ديدجلا ماظنلا عضو بجاو ميظعلا بجاولا

 ناك هنأل مدقلا دهعلا لثمي ناكنف وصنلك اما

 ىلا فورظلا ةديلو هئيلقع تناكو ؛ نيعبسلا زواج دق
 مراص ًاعاحش ناك . هتايح لاوط أنروأ قوس تناك

 نيتابمو ؛ ةيسئرفلا ةينطولا ران هردص ىف ججأتن باقل
 هينطاوم سوفن ىف ساجلا ران ذب نأ عاطتسا نيتلملا
 هنايح ىلع ىنطن تناكو . ةنحم اهمظعأو ب رحلامايأ دشأف

 ةينامألا ةيسنرفلا برا ىركذ ةلؤملا ىرك ذلا كلن اهلك
 اينالأ دعي ناكو ؛ ١/٠ ١0١ ىأع نيب ترعتسا ىتلا



 مسن ة/و مس

 اهدي نأ همه لك ناك كلذلو . دلألا ىدنألا هدالب ودع

 نم امو. اسنرف ديدهت ىلإ دوعن ال ىتح اهحانج صقبو
 ىذلا ماظنلا وه ملاعلل ماظن ريخ نأ ىرب ناكو ؛ مايألا

 نك نقلا ةماهزلاب هوا اع وعع و اينقت: لع اها رخاهق قمات

 كلن ىف ةمالسلا ىرب نكي, مل هنكلو . اهم ةقيلخ اهارب

 لب حالسلا عزتو ماعلا مالسلا مالحأ ةيلايملا مالحألا

 هذه لاثمأ نع ديعب ىبقاو لجر هنأب شفي ناك

 متل ورمل

 هسفن ىف سبلو اك(رمأ نم مدق دقف نسلو امأو

 راكفأ لجر تاكو . اهنئاغضو ابروأ داقحأ نم ءىث

 برحلا رش اكبرصأ قو دقو . ءىث لك لبق تايرظنو
 ملاعلا ىف ىدان اهرامت ض وذم نأ لبقو « عاطتسا ام ردقب

 قلأو « « راصتتا ريغ نم حلصلا » ءادن سئايلا قئاحلا

 بطخ ةدع ىطنلطألا طيحلا نم رخآلا بناجلا ىلع وهو

 ؛ ديدج ىلاع ماظن دعاوق اهئمْص ةيماس ناعم تاذ

 تالببو نع ديعب « « ةيطارقمدلا لعهيف فوخال»



 تا

 تابق دق ايئاملأ تناكو . ةيركسعلا تاعزنلاو بورملا

 « حاصلا طورش اهب ددح ىتلا « رشع ةعبرألا 'ىدابلا »

 لوأ نسلو ناكو .اهساسأ ىلع اهحالس قلن نأ تيضرو
 وهو ةميدقلا ايندلا ضرأ هامدق تنطو ىكبمأ سيئر
 ديدش سام اهءوعش هتلباق اهءاج أماف « محلا تسد ىف

 هسفن دعب وه ناكو « ديدجلا دهملاب ًاريشب هيف تأرو
 امهالوأ : ناتيساسأ ناثركف دكلمتتو « ريشبلا كلذ

 ةفشالب نم اهراعتسا ةرابع ىهو « « ريصملا ريرقت' »

 ةسو ركب نأ قوما ةمأ لكل نأ اهاهمو ء اسوا

 دق رمت ؤملا داقسنا لبق نأكو . اهسفنب اهسفت ع 0

 نيبدنلويلا ةيضق نع مفادب نأ هسف ىلع ذخأ

 . نيمولظلا ماوقألا نم مريغو نييك افواسوكشتلاو
 داحيإ اهانعمو «ةيلوُدلا » ةركف ىه ةيناثلا ةركفلاو

 . بورما نمو تاعزانماةبوستلةرح منيب هطنمنواعت
 ةدهاعم لكت امتشا ةركفلا هذه ىلع هرارصإ لضفب و

 نكل . ملا ةبصع قاثيم ىلع حلصلا تادهاعم نم
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 كردي ملف : راكفألا هذه مئاتن حوضو نيني. مل نسلو

 ىف ركفي. مو « ةيموقلا ةركفلا ءارو ةنماكلا راطخألا

 هتركف ققحب فيك فرع مل هنأ اك « اهئاقتا لئاسو

 نم نكي مل هنأل هلك كلذو « ممألا ةنصع نع ةمهملا

 هنأ فرتل كلذك ناك لو: 4 :نيلثنلا ةعاشلا لغو

 ىداني ىتلا ةسايسلاب ةيكبرممألا ةمألا ديقي نأ عيطتسبال

 ءاضعالا نم دحاو هعم تأب. ل هنأ هنم غاب دقلو اج

 ؛ ةيكب ىحألا ةسايسلا ىف هل ضراعملا بزحلا ىف نيزرابلا

 اكييمأ تضفر ام دنع « ةلذم نم هاساق ام ىساق كلذلو

 ةمألا نأ ىلع ًاداهعا احملوبقب ابروأ عنقأ ىتلا طورشلا كلت

 نع زحام دنعو « هديؤتو هىسهاظن هئارو نم ةيكب ألا

 . بوعشلا ىف اهمب ىلا ةبذاكلا لامآلا .قيقحت

 هيليمز نع فاتن ايسايس ناك دقف جروج دبوأ امأ
 عرسأو اقذحو ءاكذ امهنم رثك أ ناك ؛ فالتخالا لك

 ىف ةبالص نم هاليمز هب فصتأ امب فصتي مل « ةهيدب

 لجر نسلو ناك اك نكي مل . ركفلا ىف دوجو ىأرلا
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 :ةسايسلا ىرب وصناك ناك اك نكي. ملو ؛ دئاقعو ”ىدابم

 ةمأ هارتام الإ اهنم نيبتسي الف « قيض راظنع ةيملاعلا

 ةيناطيربلا ةءروطاربمألا لثع ناك هنأل كلذو ؛ ةدحاو

 عاضوألا اهني فلؤن مل « ةفلتخ ممأ نم طرلخ هو

 .قيفوتلاو ىضارنلا لئاسو اهني تفلا لب « نيناوقلاو
 ةءوسن لك نأ ىرب نسلو لثم ناكو . ءارآلا لدابتو
 هذه لثم نأو « ءاقب امل ىجري ال ماد لسب رشبت ال
 .نأ نكمي الو « ماقتنالا حور اهملع نأ نكمي ال ةءوسنلا
 هكلذلو . ملالذإو نييولغلا ءادعألا ىلع ةوسقلا عم قفتن'

 ىلإ رجلاو ناملألا نم نيبالم ةدع عاضخإ ىف ضراع

 .تناك نإو « ايقر أهنم لقأو اد مود نم دخلا لوو

 ةنكلو: م ويطتلا ر نيلو اهاع رب ةثيدحلا لودلا هذه

 ىتلا داقحألا نأ نم ىصنلك ه. رعشي اع رعشي ناك

 ديال لب ءاهلافغإ نكعال ةنحاطلا برطلا كلن اهتدلو

 طروت دق وه ناكو . حاصلا طورش ىف رثأاهل ٍنوكيي نأ

 .ىف برحلا دعب ةيباختالا كراعملا ىدحإ ضوخم وهو
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 ءادنا ف تيفو نزلا داقعتا ءانئأ هدب تلغ دوهع

 ةفئاط نآل اذتلمتإ لإ ةدوسلا لإ رطضا نأ تاضوانلا

 انهدةندعا اه اهعووتتت الزل ىف هراقتا نول

 لرع لقا ال جروج ديول ناكو . اي الأ مامأ هفقوم ىف

 هنكلو « ةيبرملا اينالأ ةوق ضيفخم ىف ةبغر وصالك

 ىلإ ضيفختلا اذه ىدؤي, نأ ىشنم ناك رخأ ةهج نم

 لواح كلذلو ؛ ابروأ لود رئاس ىلع ىبرألا اسنرف قوفن"

 حالسلا نم ىرابجإلا اينامأ دير جن نأ ىلع صني. نأ ائبع
 ناكو د ,قهراسلاب هن ضرخالا لوذلا ديرك ةيشس

 دقو « نسلوو وصنلك نب نزاوتلا ظفح نأ هيلع

 اهمعأو حلصلا طورش ضب لع نأ هئاهدب عاطتسا

 ؛ ةرايعلا ةحيرص ريغ ةمهم تاضيوعتلاب ةصاخلا طورشلا

 ىلإ ةرفط لاقتنالا نأ هتزيرثب فرعي ناك هنأل كلذو.
 ىتلا داقحألا نأو « ناكمالا ىف سيل ديدج ىملاع ماظن

 تقرا قف وك اف 5 تيا لااا بلو

 ًاديبنت مألا نق نأ ةكلللا نين: نينل ناو « يلع ءاضقلل
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 برح نال تحن لت لع تدقع تاقافناب ًاديدش

 . دهعلا ةثادح

 لاجرلا ءالؤه هدعاوق عضو ىلا ماظنلا غيصو

 «ناحللا نم ةريبك ةفئاط هتلصفو هنأشنأ ىذلاو « ةثالثلا

 ةقلاحتلا :لودلا »+: هزني ةيكينتر تا ره اطباق

 ةهج نم ةبولغملا سلا لودلاو ةهج نم « ةفلتملاو

 ىاسرف ةدهامم اهمهأو تادهاعلا كلن لوأو . ىرخأ

 ةيمقو فوم ان انا وألا لودلا نب ( الهدهتااعو )

 ةدهاعم ىه اهيئاثو . 1919 مأع نم هيد * ىف

 اسعلاو لودلا هذه ناب ( 56 عانت ةأ8 ) نامرج نا

 امثلاثو . 8 ماع نم ريمتيس ٠١ ىف تيضمأ دقو

 تيضمأو ءايراغلب نييو'اهني ( ةلسنش لا ) ىو ةدهاعم

 نونايرت ةدهامم اهتعبارو . 6 ماع ريفو "/ ىف

 هيون 4 ىف كينفماو « رجلا نيو اهني (1كدصم»)

 00 م عم ةدهامم تدقعو . مأع

 ايضا 2 اهيلع قدمي مل اهكلو او ماع( 15 2
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 « |ىهاب ًأراصتنا ايكرت امف ترصتناو تبشن دق ةديدج

 ,نيح 19 ماع ىّح ا عم ىناهلا حلصلا دقع رخأت

 ىف تدقعو . (اهسددم056) نازوأ ةدهاعم تيضمأ

 ةيسنجلا تايلقألا ةباجل ىرخأ تادهاعم سمخ 1515 ماع

 نم لك نيبو « ةهج نم ةفلتؤلاو ةفيلخلا لودلا نيب

 نانويلاو ايناموروايفالسوغوبو ايكافواسوكشتو ادنلو

 : ىرخأ ةهج نم

 ليصفنتل ريغصلا باتكلا اذه ىف لاجلا عسقي. الو
 هذه اهلع تلمتشا ىتلا ةدقعملا طورشلا لك ىف لوقلا

 « شاقتلاو لدحلا نم اهوح رادام لكو « تادهاعملا

 تادهاعلا هذه مئاتن ىلع ةماع ةرظن قلن نأ انبسحو
 ايروأ لاوحأ ىف ايتادحأ ىلا تارييغتلا لعو ةعمت

 ' مججأ ماعلا لاوحأو

 ىورلا ىتنتلا 6

 نسا تادهاعملا نم ةدهاعم لك تلمتشا
 ةدهأعم نأ نع امهم تزاتما نيمبم نيمسق ىلع ى ناكلا



 كس 64 ع

 ميراث ف بورك أ نم برح ىأ دعب تدقع ىرخأ

 لدرس نم كا زترك فقول وألا مسقلا ناكدقف

 لا ةدام نبرشعلاو تسلا نع ةرابع وه تادهاعلا

 ىلع قائيلا اذه صنبو ؛ مألا ةبصع قاثيم اهنم فلأت
 بوش عيجج نيح دعب مشن مالسلل ةميظع ةبصع ءاشنإ
 ءاشنإال ناسنإلا اهم ماق ةلواحت لوأ ىه هذهو . ضرألا

 تلشف اذإ ىت يح دعنو « هعجأب ىرشبلا سنجلا لثمت ةئيه

 : رشبلا ميراث ىف ديدج دهع ًادبم هللا ردق ال

 هذه وسم ةدهأعم لك نم ريخألا مسا فو

 ف ءأح دقو ؟ 3 لامعلا نوؤشل صاخ لصف تادهاعملا

 3 وه مألا هةيصع ءاشنإ نم ضرغلا نإ 0( : هتحامبذ

 نا لعالا موقيرال مالسلا اذه ل و 6 ماعلا مالدسلا

 ىلود ماظن ءاشلإ كلذ دعب ررقبإ 32 ى» ىعايجالا لدعلا

 مدت تارمؤم دقع هبجاو « مألا ةببصعب طبت لمعلا
 نامضو «هطورشو لمعلا تاءاس ثحب ةفلتخلا ممآلا اهيلإ
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 .لوأ ىه هذهو . تاعوضوملا هذه ىف ةماع تاقافثا دقع

 ,عوضوم ماع هجو لاما اصماههف تعج ةيلود ةدهاعم

 ىعضاو هيلإ ىرب ىذلا ضرغلا نكي و . ىلود قافتا

 نيعمتج لمعلا ةرورض ىلإ سانلا أاوهفي نأ الإ لصفلا اذه

 .بجاولا اذه نأ اوررقي نأو « لاعلا ةايح ىوتسم مفر

 . ةسايسلا لاحر تابحاو مأ نم

 .ناف « صقن نم حلصلا تادهاعم ىف نكي امبمو

 .ديأنو « نيلصفلا نذه لعابلك اهلاّشانأر كتبال ادحأ

 .هتغاب ام ىلع ليلد ربك أ اه ءامل ابر قت هلك ندمتلا ماعلا

 هدؤب, ترأ للودلا ميظنتلا عيطتسي ايف سأنلا ةديقع

 . عفن نم

 .ءاشنإ نودعيس لبقتسملا ف نخخرؤملا نأ ىف كشالو

 نأ قطو ملاعلا 2 راث ىف ديدج دهع ةحاف ملا ةبصع

 اهرثك أو «برحلل ةيسايسسلا مئاتتلا» مظعأ ناك اهءاشنإ

 ةلود نوكتنأ اهئاشنإ نم دصنني نكي مل هنأ ىلع . ارطخ

 مامضنالا نآل كلذو « ىربك ةيماع ةطاس وأ لودلا قوف



 ,نم ةلود هنأ مسو ىف ناكو « ًاضحم ايرايتخا ناك اهلإ

 كلذب رذنت نأ دعب تعءاش اذإ اهنم بحسنت نأ اًهود

 لع اهءاضعأ مغر نأ ةبصعلا نكي مل كلذك  لودلا ةيقب

 اهولبق ىتلا تابجاولاب ءاضعألا ءال وه متي ماذإ الإ ءىث

 .كلمال لالا هذه ىف ىتحو . ابللإ مومامضنا دفع نكتاط

 'اهرمأب نما ةحاسم ةوق؛ ةبصع ىه ثيح نم ؛ ةيصعلا

 دمتعت نأ اهللدبال لب « اهتابجاوب مايقلا ىلع لودلا مرتو

 ااودهعن مهنألا نب .راثع اهؤاضعأ هب موق ىذلا لمعلا ىلع

 نم اهيلع نيجراملا هجو ىف اوفقي نأ اهيلإ مامضنالا دنع
 ,لب « لودلا قوف ةلود ةبصملا نكن ل كلذبو . اهئاضعأ

 لمع ةدايستكاذ ةرق مأ نيب مظنملا نواعتلا نم اماظن

 هيف تعمتجا ىذلا مويلا نإ ىررخأ ةراش ز انيحافوات

 .هذه دقش 0 اة ٠ مأع ريان ف ةرغ لوأل مآلا ةيصع

 ارك املا لامك مالا

 . 4 الود اماظن »



 هن ىو دل

 ةقلاععلا لودلا ارتي خللا ف نينمأ اني اكو ةدازب

 « نوثالثثو ناتنثا ىهو تادهاعملا تعقو ىتلا ةفلثؤلاو.

 ةلود ةرشع ثالث اهنمو « اهريغ ىف ةيقايلاو ابروأ ىف رشع

 ايروأ ىف تس - ةبصعلا ىلإ مامغنالل تيعد ةدياحم
 دهع نييلصألا ءاضعألا لك مقو دقو . اهريغ ىف عبسو

 نم ىهه ىربك ةدحاو ةلود الإ اهلإ اودضناو ةبصعلا

 تايالولا ىه كلو « اهاوقأو لودلا ىنغأ ظحلا ءوس

 ةبصع ىف اهخويش ساحم ىأر دقو . ةيكب صألا ةدحتملا

 , ةدهاعملا رقي نأ ىلأف « ايلملا هقوقح ىلع ءادتعا مألا

 ناك ىذلا سلو نسسعرلل ةي دل ةوادملاب كلذ ق ارثاتخ

 ضفرلا اذه ناكو ؛ ةبصعلا ”ىثذم سانلا مظعم هدعبإ

 أاهدازو « اهايح ءدب ىف ةبصعلا ىلإ تهجو ةديردش ةبرضا

 حاج ىف اريثك نوكشي اوناك ذئتقو سانلا نأ ةدش

 ةيولغللا لودلا عدنالو . ةحومطلا ةديدجلا ةسسؤملا هذه

 اهدهع نكلو « اهنيوكت' لوأ ىف ةبصعلا ىلإ مامفنالل

 ةر.عتبسم وأ ةلقتسم ةلود لكل نأ ىلع ةحارص صني. ناك



 تحضن اذقلو . اهيلإ مامغنالا ىف قملا اهسفنب أهسفت 5

 رثإ ىف اهضعب نيقباسلا ءادعألا لود لكل مفلاب اهيلإ
 ةديدجلا ىطابلا رحبلا لود أهبلإ تمضن | اك « "" ضب
 انينثتسا اذإو :'ايئابلأو ةشبملاو ةرملا ةدنلربإ ةلودو

 ىتلا) ”ةيفشإبلا ايسورو ةيكبرمصألا ةدحتلا تايالولا

 ناز 52و الايسر ماظن اهدعتتو ةيطفلا ناك

 تلا لودلا ىّتحَو : ةلك ماعلا !مئاول تحن عمجي ةبصملا

 كارتشالا ضب تكرتشا دق اهنلإ مامغنالا نع تمنتما

 *. اهتمظن'ىتلا ةفلتخلا طاشنلا ئحاون ىف

 ثإلت اهنؤؤش ريدت نأ ىلع ةببضملا دهع نصنبو
 لك ةزغ عمتجم ىلا ةيمومعلا ةيمجلا اهالوأ : تائيه

 هذه ىف ةنصفلا ءاضعأ نم وقع لولو: اقيني ف نع

 دما كلذكو ءاورسو هةر كورعل اون كوين ة ولا

 اهزبك أو( 1نطء85)ايريبلو كلفنا ) ىتيياهلثم لودلا

 ايسورلا تءضنا (؟) ١988 ماع ةئصعلا نماينالأ ترش )١(
 . كلذ دعب ةبصعلا ىلإ ًاضيأ ايكرت تمضنا (") ريخألا دهعلا ىف ةبصعلا لإ

 ( مجرتلا )

 ( مات -
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 ضرأ ىف ماع لكىف عمتي كلذبو . ايئاملأو اسئرفك
 دشح « ةلماكماءةناماهدايحبذكسمتسمتلظىتلا ءارسي وس

 . ( لبق نم اهانينثتسا ام الإ ) مجأ ملاملا بوعش لثع
 « ةيذيفنتلا اهتئيهوأ ةبصعلا سلجم ىه ةيناثلا ةئيلاو

 دادزب ذخأ دقو . ةيمومعلا ةيعمللا نم اعامتجا رثك أ وهو

 ىتلاو « هيلع لاحت ىتلا ةريطخلا ةيلؤدلا لك اشملا ددغ

 امتاعايتجا ىف ىريكلا لودلا اهجلاعن نآلا لبق تناك
 ابطاس ىلع راغت ةيعبإا نأ ىلع . (طق اهنجلاع اذإ) ةيرسلا

 ساجلا ناطلس ديزي ال نأ ىلع صرحنو « ةدومم ةريغ
 امهو نيرصنع نم سلجملا نوكتتبو . بجاولا دحلا ىلع
 « ىمظعلا لودلا تواثع نيذلا « نوئئادلا ءاضعألا »

 لودلا نم ةيعججا مراتخم نيذلا 6 نيعادلا ريغ : ءاضعألاو »

 ابروأ ىف ىرغصلا لودلا تدجو اذممو . ىرخألا

 ىضقو « ةيملاعلا ةسايسلا ث يبل الام تاراقلا نم اهريغو

 رودلا ناكدقلو . ىمظنلا لودلا ةيروتاتكد ىلع كلذب

 10 0 لودلا هب تعلطضا ىنللا ريطحلا
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 ةزرابلا ىهاظملا نم « مايالا سم ىلع دازتم رثأن م اهئارأل

 دق ىمظعلا لودلا نأ ىلع لدي امهالكو . ةبصعلا ومن ىف

 ناكص قنلا اذهنأ دمب ايف ىرنسو . اهنأش صققني ذخأ

 . تادهاعملا هب تضق ىذلا ديدملا ميسقتلا ةمزال ةحسيتل

 ةسخل » دوجو ىلع صنب ىلصألا ةبصعلا قاثيم ناكو
 نأش نم ناكو « « نيعاد ريغ » ةعبرأو « نيغاد ءاضعأ

 امأ . العلا ىه ىربكلا لودلا ةلك لمحت نأ ماظنلا اذه

 اتاملأنأل «نيئاد ءاضعأ » ةسخ دجوي لازب الف نآلا

 ءاضعألا ددع نكلو « ةدحتلا تايالولا لحم تلح دف
 «ةمسن ىلإ ةيعملا ىلط ىلع ءانب داز دق « نيئادلا ريغ »

 . ةبصعلا سلجم ىف ةيبلغألا ىرغصلا لودلل حبصأ كلذبو
 تارارقلا نأل امبم [يمأ سيل ءاضعألا ددع نأ نظي دقو

 ] ةيمومعلا اهتيعمجو ةبصعلا سلم اهردصت ىتلا ةريطحلا

 كانه نوكير اليكل كلذو « عامجإلاب نوكم نأ دبال

 نالرافعألا يوقع فا ةذاس نما نأ نمر

 رارغ أ للنت نأ ةلود ةبأ رودنتم ىف لمحت ةذغاقلا هذه
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 نأ ةقيقملا نكلو اذ نعي نق“ ةيضعلا تازازق ف

 هك هييللا نذل كار تمما 1 دا ذا دع اذ

 املو ؛ عاججإلاب هتارارق ردصي, نأ نم ةصاخلا هبيلاسأب

 اهئار ال تعيببمأ دقف تاوصألا ةيبلغأ ىرغصلا لو دلل ناك

 داو اهناه دخأو ةياوتا كارازقا قفز ةيق

 « ماغرإلل ةلّيسو سيل ةبصعلا ماظنْنَأ ةقيقحلاو . دا رطضاب

 رج التوت قراها ملاعلا ىأر نع ريبعتلل ةقيرطلب

 .نابتساو رهظ ام اذإ ىأرلا اذه ىدحتت نأ لع ةلود

 نعت ةننلا فانهم ةقيفألا وب ةيلازلا ةفيملا ب ب

 اهؤاضعأو اثينج اهطومو « ةريدقلا ةعادلا اهّيراتركس

 مهماع كو مردقأو ملاعلا ىف نيعرتشلا ربك أ نم

 ثداوخ ىف ةكيملا هذملل محي نآل ةمظنملا مهيراجتو ريزغلا

 نأ ىف كش الو . مايألا سم ىلع ًاديازتم الاعف ًارثأ ملاعلا

 ربك للا لماعلا نكن يبلودلا نيفظولا نم ةئفلا هذه لمع
 . اهتايح نم ىلوألا نينسلا رشملا ف ةبصعلا نأش عفر ىف

 ةيادبلا هذهلناك فيك ةيلاتلا لوصفلا دحأ ىف ثحينسو.



 مد يلب ل

 + ةناوذ ةيديو بانل زعلت ةيعموت قل طقلا ةينطلا

 كفل لبصألا اهقاثيم سسح ةيصعلا ىلإ دهع دقو

 : ماعلا مالسلا دييأت اهمجأو اهالوأ : ةيسيئر فئاظو

 نم الدب ةيلودلا تاعزانلا مدح ىف لقعلا ميكو

 لإ يف ازد تويتو ؛ةيقعرلا ةرخلا ميكحن
 اهعضن' وأ اهقاثيم اهددحمي ىتلا لئاسولا عبتت نأ ةيضعلا

 ةيلودلا تاعزانلا قاثيما مسقو . دعب ايف اهسفنب ةبصعلا

 اهيف لصفلا نكعي ىتلا تاعزانملا املوأ ؛ نييسيئر نيمسف
 ىلا تاعزانملا امههناثو « اهعون ناك ايأ ةينوناق ماكحأ

 لاصملا سمت اهنأل ةليسولا هذ اهتيوست نكميال
 ميقا امأف أهفرش سع : وأ ةعزانتملا لودلال ةيساسألا

 نم ةليسو هِبْف لصفلا نم ديالف تامزانملا ئ :م لولا

 ةينوناق ةمكح ىلع هتلاحإ وأ « اهلع قفتي ميكحتلا 007

 لع قاثيملا ىف صن كلذلو . ناتعزانتملا ناتلودلا اهلبقت

 ةيلود لدع ةنكح *ىشنت نأ ةبصعلا تابجاو لوأ نأ
 سمت ىتلا ةبعصلا لك اشلا امأ . ملا لك نير
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 اهيف دبال نأ ىؤر دقف «ةيساسألا اصلا وأ فرشلا»

 دهعو ؛ ةيساموابدلا قيفوتلاو ةملاصملا قرط عابتا نم

 نم ةلود لك تدهعتو « ةمهملا هذه ةبصعلا سلجم ىلإ
 ىلإ ليبقلا اذه نم عازن لكل يحن نأ اهملإ ةمضنملا لودلا

 نأ دسب الإ رح لمع ىأ ىف عرشت ال نأو « سلجم

 لودلا ىدحإ تثكت اذاف . عازنلا ىف هرارق سلجم ردصب
 ءاضعأ رئاس اهم موقي ةيديدأت الامعأ كلذ مزلتسا اهدهعب

 لج نأ ةقيرطلا هذه هيلإ ىدؤن ام لقأو .' ةبصعلا
 اذإ برح رعتست نأ لقو ؛ روهش ةعضب برحلا بوشن
 داوملا هذه ىف كرت دق هنأ ىلع . ةدملا هذه ابليجأت نكمأ

 + نعدت الو برحلا ديرت ىتلا ةلودلا اهم ذفنن' ةرغث

 . اتاتب مرحن مل برحلا نأ ىأ ؛ ساجلا

 وه ةمهملا ةيصعلا تابجاو نم ىتاثلا ىجاولاو

 « اهيلإ ةمضنلا لودلا حالس عزت ىلإ حيردتلاب لوصولا

 ضان ن اضن قع ةنمسلا ةركيو نأ نضووتلا نأ

 حالس عزن ىلع حلصلا طورت تصن دقو . لودلا هذه



 بك يكب بج

 ةيرحلا اهدراوم ضيفختب اهتمزلأو ةبولغلا لودلا لك

 دقو . اهلخاد ىف ماظنلا ظفمل ىنكي, ىذلا ىندألا دما ىلإ

 حالس عزت نأب « ريطخ ىعسر دهمت طرشلا اذه سص
 دهعو « ةبلاثلا لودلا حالس عزت هعبتيس ةيولغملا لودلا

 . دهمتلا كلذ ذيفنتب ةيصعلا ىلإ

 ىف ديددج ريطخ بجاو وهف ثلاثلا بمجاولا امأ

 مامأ ةيلوئسما ضعب ةلوكشم لودلا تلعُج دققف . هعون

 لودلا نأ كلذو . ةيلود تادهاعم نم هدقعت امعةبصعلا

 اهتتراتوكس ىف عدو نأ تدهعت دق ةبصعلا ىلإ ةمضنلا

 « لودلا رم اهريغ عم تادهاعم نم همرين ام لك

 ةدهاعم ىه اهصوصن عدوتال ةدهاغم لك ناب تفرتعاو

 صوصن عم قفتي ال ةدهاعم ىف طرش لك نأو ؛ ةلطاب
 عنب ليفك نامغلا اذهو . ًايضيأ لطابط رش ةيصعلا قاثيم

 ؛ نهوو صقن نم هبفام نر لودلا نيب ةيرسلا تاقافثالا

 تادهاعم ىف جردت ال ىتلا تاقافنالا لمشي ال هنأ مغدو

 نم لمح ةبصعلا قاثيم ناف كلذ ىلع ةدايزو . ةيمسر
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 ؛ اهنع ىضرت ال ىلا تادهاعملا ىف رظنلا ةداعإ نكمملا

 لوم قاغملا انهم ةرقع ةنسالا هلا نأ كلذو

 اهئاضعأ نم ةلود ةبأ ىلع ريشتنأ ىف قحلا ةيمومعلا ةيعملا

 ةحلاص ريغ تجبصأ ةدهاعم ةنأ ىف رظنلا ديعت نأ

 دهن ىتلا فوزظلا اهسفنب لاعن نأ ىفو « قيبطتلل
 « لمعلا اذهم اهءاضعأ مزاتث نأ ةببصعال نسيلو .. مإلسلا

 عامس نع اه مصق نأ عيطتست ةلوذ نمام نكلو

 .- هارد ا لوقلا يرحم يللا ابن 1 دنت ةيرست

 ةبانج وه ةبصعلا تابجاو نم عبارلا ثجاولاو
 تضرق ىتلا:لودلا ىف ةينيدلاو ةيسنجلا تايلقألا قوقح
 ش حلصلاط قرش تعضو نأ تققو تايلقألا تادهاعمابملع

 ىلا ةمانلا قوقحلا نأ لع تادهاتما هده تصن دقو

 ةئاقلا ريغ ةيناجألا نناوقلا فمي تالت لل اراك

 ليفك نامضلا اذهو . اهذيفنن ةبصعلا تئْمْصو ؛ ليدعتلل

 ةحارص صن نأ دعب امسال «تايلقألا هذه نع لظلا عنم

 أهرظن .تيفلب نأ ةبصعلا ءاضعأ نم وبمع لكل نأ ىلع



 َ زخل وضغ أ 525 ريق وقطا هذه لع ءادتعا ىأ لإ

 رجلا ةلودل ناك الثم اينامور ىف رجلا لع ملظ مقو اذإف

 ورع اق ملظلا اذه ىلإ ةبصعلا رظن تفلن نأ

 .بجاو ةبصعلا تابجاو نم سماحخلا نجاولاو

 .نسح نأ لودلا ىلع نأ هنومضمو ؛ ةيمهألا ريبكو ديدخ
 .نأ كلذو . اهككمل ةمضاخلا ةرخأت لا بوعشلا ةلئماعم

 ةرصتتملالودلا ريد نأ فروق اقف حلصلا تادهاعم

 طبييحلاو ةيقيرفإوايسا ىف) ىضارألا نم هيلع تلوتسا ام
 .(ايكرتو ايناملأ) ةبواثملا لودلل ةعب ات تناكّتلا ( ىداملا

 000 ةداملا ) ةبصعلا نع بادتنالا قيرظب كلذو

 نأ اهترادإ ىف ىعارت نأ تادفاعملا هذه اهلع تبجوأ

 ف ةنيققم ةانأ اهقرو ة رخأتلا تاوعشلا هذه ةيهافر »

 هنأ ةبصعلا تابجاؤ نم نأ ىلع تصنو « « ةيندملا قنع
 .نع تاريرقتب اهيفاوت نأ ةبدتنملا لودلا ىلإ ىلطت

 نمألا ةبصعلا ثحبن نأو « اهدهع اهم ذفنت لا ةقبرطلا

 أ ل نايحأ 5 لاحلا تعد اذإ اهسفنب



 لل © هل سس

 ىذلا بعشلا حبصأ ىتمو « ىرورض ريغ بادتتالا

 نإو . هسفنب هنوؤش ةرادإ ىلع ًارداق بادتنالا تحن

 ملاملا فنك ىف ىه ةرخأتملا بومشلا نأب داقتعالا

 « هثميقو هرطخ هل دبدج أدبم « هتباصو تحضنو ندمتلا

 لاودلا ايلعووستل لا ةساينلا قوتي نأ "اف نمو

 هقيط ريهق فو نإووفرغاللا يودقلا [ةناس

 فضرط السب ةيلاخلا مألا ىلإ تاقتنا ىتلا دالبلا ىلع

 ةفاتخم ةيلود تابجاو ةدعب ةبصملا ىلإ دهع ًاريخأو

 ةطساوب ) لامعا ةلماعم ةلداع طورش عضو اهنم ؛ عاوألا

 لريزطولا ناكسلا ةبامحو « ( ىلودلا لمعلا ىتكم

 « لافطألاو ءاسنلاىف ةساخنلا ةبقارصو «(تارمعتسملا ف)
 « ةحلسألا ةراحن ىلع فارشإلاو « نوبفألا ةراحو
 تعضوو . ةئبوألا ةخلاكمو « لقنلا ةيرح ىلع ةظفاحللاو

 نم ةئاقلا ةيلودلا ىتاكملا لك ةبصعلا فارشإ تحن

 طؤورشلا هذه عضو ناكو . ةمام تادهاعم ىضتقع لبق

 ددمتتو هقاطن عسقي فوس ىلودلا نواعتلا نأب ان اذيإ



 لمحل نواشلا كلذ نوك نا دينو سلا: هيضاو

 ليلقتو ضعبب اهضعب مألا طبر ىف ًارثأ ىوقأ ىفاشنإلا
 لودلا عانقإال دهجلا نم لذبي ام لك نم برملا رطخ

 لدابتملا نامغلا ىلع اهتمالس ىف داهعالاو « اهحالس عزمي

 ةانحروم لوألا نوتيلا قف نأ رت تاكو هاني
 لما اذه ةسضلا

 نونسلا تققحدح ىأ ىلإ رخآ لصف ىف ثحبنسو
 هوا ا امج ترب ناك ا ةييعيلا 4 قو لوألا
 . اهتاثيم ىف داولا هذه عضوب تحوأ ىتلا ىف « ةيلود
 درع نس هن اذإ ءاشنإ نإ لوقف ماقملا اذه ىف ابسحو

 وه «ًاسرقث ةنيدمتملا لودلا لك اهرهاظنو ؛ ماعلا ىأر

 ىق كيدح دهع هب 0 ليدن ميظع لمح كلش ريغ نم

 تبقعأ ا . ةيناسنإالا خيرات

 تناك امبم نكلو : ىرخأ ماو نم بويع برالا

 + لامآلا ةكيهيّلع ةبئوستلا لاتعا نإف «توبنلا هدف

 ةودل ايلبقعل مدع هنن مظن ةروص ىف اهزازبإو

 . مارتحالاب ةريدج
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 ير وسعلا ف مط راذلا مهمل مس ا#

 ءاضعألا دبحأ ( 5ا45) سطمسا لارنملا ناك

 , ةجئاتن .ضعب نع ضرب م نإو حلصلا روم ىف نيزرابلا

 نييلمعب ماق هنإ هثاهتلا دعب رمتؤملا لامعأ فصو ىف لاق دقو

 ةيركسملا .ميطحت الوأ ماا ىف رثألا ىميظع نيليلج
 . مآل ةيصع ءاشنإ قأثلاو ةيسورملا

 لوا نا ةيوكتلا عضو مت ام دنع سانلا حال دقو

 تناك ةفلادتلا لودلا نَأِب كلذ . امهمحأ نيلمعلا نذه

 ىلع ةقحاسلا ةمزملا رطخ نم ةاجنلاب دهع ةثيدح ذكتقو

 ةرارغالف « ةدملا ةلماكلا ةبيهرلا ةيناملألا ةبركسعلا دي

 ل وع ل ا ميطحت نأ سان ادب اذإ
 عيمج ىف ماعلا ىأرلا نإف اذه قوفو . ةجاحلا هيلإ وعدت م

 برحلا بوشن ةعبت قلب ابرق: عامجإلاب ناك ءافاحلا دالب
 مسا ةداملا تررق كلذلو . ايناملأ قئاع ىلع اهعئاظفو

 ًاريرقن برحلا نع ايناملا ةيلوئسم ىاسرُ ةدهاعم نم



 تودع

 .هعقوتو رارقلا اذهم فرتعن نأ ايناملأ ترطضاو « اي رص

 عن نأ اهرودقم ىف ناك ايناملأ نأ ىف كلش ةمث سدلو

 هدعت ملام ةوقلا نم اهل تدعأدق اهنأو « ثدارأول برحلا

 قلا لا رنلا نأ اضرأ قلما نم وكلو ؛: فرخ ةلوذ

 فورا وبن فقلكوت قانملا كفل ل افاذرع

 نردلا نأ يغب ادفع ارضا ىرطلا لاغتقا ليات

 رظنلا دعب نم اوتوأ دق اونوكي. مل ةيوسنلا اومضو

 هادو افقرتس لك وونألا او نأ همم نونيطشست ام

 . ةعورملا ةنحلا هذه نم ةاجنلاب دهعلا شدح اوناكمهنآل

 نيرا نيفايالا يرو ورا لسيعب قو
 :ىاسرف ةدهامم اهلع تامتشا ىتلا ةيبيدأتلا طور شلا لك

 را شافت هلأ طورش ةوسقلا ىف اهعراضن مل ىتلاو

 تبقعأ ىلا ةيوسقلا طورش امل لثم برقأو . اهلبق

 تماد ىتلا بورملا ىهو « نويلبانو ةروثلا بورح

 لع تمقو ىتلا تابوقعلا نكلو ؛ ةنس نبرشعو انال#

 كلن: تعاطتسا ثيحن لادتعالا نم تناكذئتقو اسن رف



 ,نمصلختتو « تابوقعلا نم اهبلع ضرفامىدؤننأ ةلودلا

 . اًلالقتسا اهم ديق ىلا دويقلا لك نمو لالتحالا شوج

 .6 ةيروألا ةرسألا » ةريظح ىف ىرخأ ةرم لبقت نأو

 .دقف «( 69 ماع ىف ايئاملأ لع تمقو ىلا تابوقملا امأ

 :تفدشلا اعلام لدالا# ل رطو هتيفلا تون عرقا

 . قحلا سلا ىلإ ايووأ ةذؤوع رجا قولك آلآ

 اهرت 2اس هاو قارا اناملا نه تيتا

 .هنأب لمعلا اذه ريريت عاطتسملا نم ناك اميرو . ذعب

 اايروأ هساسأ ىلع تمظن ىذلا ةيموقلا دبم ىلع قبطنم
 .تايوقع ثالث اهلع تمقو دق ايناملأ نكلو ؛ ذِكتقو

 . ةريطخ ى را

 ران اواعشأ نيذلا نم اوصتقي نأ ءافلخلا لواح (1)

 :ةدأملا ىف ةرصتنملا لودلا « تمهناف » ؛ مهمعز ىف برملا

 .قباسلا ينال أروطاربمإ ىناثلا نرازاهوه ميلوانلع» 7

 .ةيسدقو ةيلودلا قالخألا دص ىربك ةعرج باكنراب
 اليلع ةمكع مامأ هك احن تأ تضرعو ؛.« تادهاعملا



 ظ5هظ508

 ةفني ل ظحلا نسل نكلو . ةاضق ةسجخ نم ةنوكم

 رصيقلا مهيلإ أجتلا نيذلا نييدنلو ملا نأل حارتقالا اذه

 (ًضيرأ ةينلا ىف ناكو . هئادعأ ىلإ هوماسي نأ اونأ قباسلا

 نم ددع ءافللا نم ةيركسع ك احم مامأ ك اح نأ

 اوفلاخ نيذلا ناملألا طابشلا نم ىأ «برملا ىر »

 دق ناك نإو ذفنب مل اضيأ مزعلا كلذ نكلو . اهنئئاوق

 . ةماحلا اياضقلا نم ليلق ددع ةينامألا < الا ىلع ضرمع

 .تيقلأ دقف . تاضبوعتلا ىهف اهاسقأو تابوقعلا دشأ امأ

 هوا رتخا و ادم نه رطل هيج اه لك وشال | نزف

 ؛ ادا عيسملا اهيلإ بلطي, امل دح كانه نكي ملو

 نك ديغ نمو ًانيع ءافلحلل مدقن' نأ اهيلع ضرف . اهنم
 الواتس لك مستنأ اهيلإ بلط ام« عئاضبلا نم ًاريثك

 ةيشاملاو محفلا نماهل رصحال ريداقمو ًابررقت ىراجتلا

 ججانم لالغتسا قح اسنوف تيطعأو . اهريغو تالألاو

 .نطعلا نم اهجانم قل امع امل ايضيوعت ةينغلا راسلا ىداو

 . مآلا ةبصعل ةعضاخ ةصاخ ةرادإ ىبلقإلا اذمل تلءجو
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 ةدودخم ريغ ةظهاب ويد اينالأ تلمح دقف هلك اذه قوفَو

 تاضيومعلا ةنلل مهنم تْنَشنَأو ءافلحلا اضيومت اهنفذت

 نمو: . هواذَأ نكمي ام ىصقأ ءادأب اينامأ مايق نمضتل

 نإو تاضيوعتلا رادقم ددحت مل ةدهامملا نأ ظحلا نسح-

 رشعلا يف لودلا لغش.ام مَأ نأ كلذ لع يترتادق ناك

 ميردتلابتضفخ ىتلا «ةبقاعتملاتارمؤملاوهةيلاتلا نينسلا

 مئرلا ىلع نكلو ٠ ءادألا ةليحتسملا ةظهابلا غلابملا كلن"

 ءابعاب ةلقثم لظتس اينالأ تإف ضيفختلا اذه نم

 ان تسل و. وخلا ةننبن نيتس ةظهابلا تاضيوغتلا

 تلظ.ىتلا « ةببرغلا ريبادتلا كلن“ انه ثحن نأ ىلإ ةجاح.

 ةذوع.ترخأىتلاو ؛ ةدع نينس بارطضالاو قلقلا ًاراثم.

 اذه ىفو دقف « ةفولألا ةيلاملاو ةءراجتلا املاح ىلإ ابروأأ
 ئسنلا هءاتك ىف (19«80) ىلو ذاتسألا انمي عوضوولا»

 ءاّزجأ دحأ وهو .©”«بزحلل ةيداصتقالا مئاتنلا ضعن م

 ةدقحملا ةيناثلا ةلأسملا اضيأ ثحب اك« ةلسلسلا هذه

 5مزطع ظعمسمر لأ ع 00 مقعوانعمععق ه5 طع ال/وع (50)



 هاج

 نود ىهو « تاضيوعتلا ةلأسك لاصنالا ةديدشلاو

 تاضيولا كات ابملا ناناهو ب نيل مهضعب ءافلحلا

 : ةيروألا ةراجتلا بارطضا سبس اهه - نودلاو
 او سد ون ترا دعا ام وتك انضو

 ةيركسع طورش ايناملأ ىلع ترف ًاريخأو ()
 ةلئاحلا ةينامألا ةركسملا قحس ىلإ رت: ةوسقلا ىف ةءاغ
 تلتحا ءافاحلا دونج نأ كلذ نم . هدعب ام مايق ال احس

 تلتحا 6 نيرلا رهن بسغ ىف ةعقاولا ةيناملألا دالبلا لك

 ماع رشع ةسخخ ةدم هقرش ىف «روسج سوءر » ةثالث
 دعب طرتشاو ؛ ةدهاعا طورش ذيفنننامغل « رثك الا لع

 امو وه قبب نأ « ميلقإلا اذه نع ءافلحلا تاوق للبت نأ

 اقف اك نييك ناتمالا هوما ألا نم ووراف

 الاخ عالقلا نم ًادريع ىأ « ماودلا ىلع حالسلا عوزنم
 ىلع ايناملأ تصئرأ مث . عافدلا لئاسو لكن مو دونجلا نم
 اهنكم ىذلا « ةيمازلإلا ةءركسملا ةمدخلا ماظن ىنلت نأ

 (مان سل 0



 دع نع

 وأ مدت نأ اهيلع ضرف مث . لجر فلأ ةثام ىلع اهشيج

 رئاخذو قدانبو عفادم نم اهيدل ام لك ءافلحلل لست

 ةنل تنيعو . ةريغصلا ةوقلا هذه هجاتح امالإ « ةيبرح

 هذه ذيفنن' لع فرشتل ةعساو تاطلس تاذ ةصاخ

 لك ءافلملا ىلإ مسي نأب ةدهاملا تضقو . طورشلا

 مهسقنأ نالذلا نكل : ارق ميظسلا قاللألا لوطسألا

 ( 5هدمد « واف اباكسأ » ىف هنم ءزج ىوقأ اوقرغأ

 ةيرحبلا اينامأ ةوق تديقو . ءافلحلل لسأ نأ دسب عاود )

 ( تاصاوغ ءانبي أهل حمس ملو ؛ةدددش دويقب لبقتسملا ىف

سع ةيوج تاوقب ظفتحت نأ اهيلع مرحو
 ظ ؛ةبرح وأ ةيرك

 . ءافلحلا ىلإ تارئاط نم اهيدل ام.لك لسن نأ ىلع تمترأو

 لك اينالأ تمرح ةقحاسلا ةديدشلا طورشلا هذه

 عيمجم تظفتحا لود نيب ءال نع اهتلعجو « عافدلا لئأسو

 ةميظع ةمأ لالذإ نكل . برملا لبق ةوق نماحل ناك ام

 هرب ام هل سيلو « مودي نأ نكمي ال هلك ل الذإلا اذه

 اهريغ حالس عزنل ةمدقم اينامأ حالس عزت نوكيينأ الإ



 ال وو

 ةجابيد ىف لعفلاب اذه ىلإ ريشأ دقو . نهرايتخاب ألا نم
 ذفنن نأ ايناملأ ىلإ اهبف سلط ىتلا « ةيركسعلا طورشلا

 نكمملا نم لمح ىكل » طورشلا نم اهيلء ضرف ام
 وصنلك دهمتو « ةماع لودلا حالس عزن ىف عورششلا

 كلو دعوا اذه نو نأ (هريغ ادهن نول ننكر

 نامل وللا كرام را روج لع علا زاك ١ دع
 دق جروج ديوأ رتسملا ناك نإو « حلصلا تادهاعم ىف
 اهتقلخ ىتلا ةشدحلا لودلا ىتحو . كلذ بلط ىف ملأ

 اذهنأ عم « اهحالس ددحت نأ الع ضرفي. مل تادهاعلا

 لبصح ىذلا لكو . تقولا كلذ ىف ًالوقعم (سعأ ناك
 . «ةيوانملا ىرخألا لودلا حالسو اياملأ حالس ديدحت وه

 دوهملا ذيفتت ىلع فارشإلا بجاوب ممألا ةبصع ىإ دهعو
 هذه ىتح ةبصعلا لازت الو «تادهاخلا اهلع تضق يتلا
 . اهذيفنن لييس ىف اثبع دهاجيت ةعاسلا

 ةريرجلا اب روأ طي ربك - ؛

 ةينيدأتلا طورشلا ىلع مالكلا نم لقتنن نأ انل ذل



 سس 1 هه دس

 نسحل نوكت نأ دبال ىنلا طورشلا ىهو  ةدهاعلا ىف

 تاليدعتلا ىلع مالكلا ىلإ -لجألا ةريصق ةنوقوم لفحلا

 قرم قبأ نوكت' نأ لمتح ىتلا ىربكلا ةيسايسلا
 'ء مودأو ىلوألا

 نأ ةيوبقلا عضو تلوث ىتلا لودلا ىلع ناك دقت

 ايناملأ نآل « ابروأ نم ريبك ءزجل ةديدج ةطبرخ مسرت
 دق ةيواسفلا ةيروطاربمإلاو « امهحير تبهذ دق ايكرتو

 اهنع تلصفتنا دق ةيسورلا ةلودلاو « اهناكرأ تعضعضن'

 2 ماظن اهل عض و نأ يلفت تتلو ةئذلا اهنانألاو

 ظعأ ذكتقو تثدح ىتلا تاويغتلا تناك كلذلو . ديدج

 « ثيدحلا خيراتلا ف ى هج ةهاس لاف متام لكن م

 قه ورابا تورد ةتادحأ اذ ميمعتلا اذه نم ىثتسن ال

 :لحألا ريق اكل فاطنلا ةيئئاو ةيضان قواردلا

 اديب ةديدم !ةلييوطا مسر ىف اهدئار لودلا تدعو

 كلودلا هود لمع نأ ةفرتش ةلواع كل وانتو« ةيموقلا

 ىف ناكىذلا روطتلا كلذ مف ؛ مألا دود لع ةقيطنم



 هل

 ريغ نمو جيردتلب لي ةريخألا ةمبسلا نورقلا لالغ
 ىلع ةيسايسلا ابروأ ةطيرخ ليكشت ىلع حضاو دصف
 اساسأ نايحألا .ظعم ىف ةغللا ا ا ل محل

 ةريثك لاوحأ ىف لد دق خيراتلا ناك نإو ؛ ةيموقلا

 روعشلا ةدحو ىلع اليلد موقنال ةفللا ةدحو نأ ىلع

 عين ًادبملا اذه نأ ىلع . ةيموقلا ساسأ وه ىنذلا

 . لاوحألا لك ىف
 تاغللا اهبف طلت“ ةعساو عاقي ابروأ قرش ىف. ش

 . تاغلل ةطب رخىلع علطي نملكل رهظب ادبدش اًطالتخا

 أصاخ طايتحا لودلا تظاتحا نأ اهطالتخخا نم غلب دقو
 ةدع كلذل تعضوف « عاقبلا هذه ىف تايلقألا ةياجل

 تازارقلا تناكو. ملا ةبصع اهذيقتت تنمض تادهاعم

 لود ةفحجم ةماع ةفصب ابروأ نم ءزملا كلذب ةصاخلا
 ادنلوو ايناملأ ني دودْلا تنيع دقف .نيقباسلا ءادعألا

 موتنا راس ويخلق وذلا 3 تبخل كيف

 ةيقرشلا ايسورب ةبالو تلصفو « ناملالا نم نويلم
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 اهيحاون لك نم تطيحأو ايناملأ ةيقب نع ةيئاملألا
 اينامور سل رجلا لهأ ثلث عضخأو « ةيدنلو» ضارب

 نويواسفلا حبصأو ءايك امواسوكشتو ايفالسوغوو

 ةجاح مدالب ىفث الو « ةّقيْصض دودح ىف نيروصحم نامألا

 مهيلع مرح دقف كلذ عمو .انايو ةنيدم ة ريبكلا مهتمصأع

 ايناملأ ىوقت اليكل ناملألا مهناريج ىلإ اومضني نأ نات

 ًادبم قباطي نيبعشلا مامضنا ناك نإو « اهمم مداحأب
 تنرثلا ميلقإ ىف مهنم ريبك ددع عضخأ كلذكو . ةيموقلا

 ؛« لامثلا ىف اهزكرع ىوقيل ايلاطيإ مح ىلإ ( 7م«4) ش

 ةدهاعم ددجلا نييلاطبإلا اياعرلا ءالؤه ةءامجل عضو و

 دق ثداوملا نأ عم « ىربك ةلود ايلاطبإ نأل « تايلقأ

 مهْنم جوحأ ىه ةفئاط اهلك ابروأ ىف يل هنأ ىلع تلد
 . ةباجا هذه ىلإ

 هللا نناسأ ىلع ماقلا ةيموقلا أدب لفغأ كلذك
 ناتب الولا ناتاه تديعأ دقف . نيدوللاو سازأألا ةلاح ىف

 فنرإو ةيسئرف امهفطاوع نأ ىه ةبوق ةجح اسنرف ىلإ



 تاع

 ًامارتعا كلذ ناكو . ةيناملألا ىه امهف ةدئاسلا ةغللا تناك

 ةمورقلا انك اناا تيل اهننسراةنالا زك

 مكتب ىلا دالبلا ءارو ام ىلإ ادنلو دودح- تدمو

 نأ ةيوسنلا ىمضاو ةجح تناكو ؛ ةبدنلويلا ةغللا املهأ
 لبق ةعدقلا ادنلو نم او تناك ة دئازلا ىضارألا هذه

 ةبوقن' ىف ةبغرلا نكل . رشع نماثلا نرقلا ىف اهميسفت
 ايسورو ةهج نم اينامأ رش مهيقي صح نوكتل ادنلو

 انو« نارقلا اذه قرئ اكن وكم دق« ىرخأ ةهج نف

 لوزاب قرشلا نم ادنلوب دودح تيوس دقف هيدس نكي

 حلصلا ةدهاعم تفتك او ءاهك المأ ضعب نع ايسورلا

 . ةيبرغلا موختلا ديدحت

 تالاح ىف مريصم ريرقتل ناكسلا ءارآ تذخأو

 عةيكرعدلا ةغللا هلهأ لكتب ىذلا يوزلش ميلقإ اهنم« ةليلق

 .ابسورب نم ءزجو ةيقرشلا ايسورب نم ىبونجلا ءزجلا فو

 (7«عا5#) نشن ميلقإو ةيزونجلا ايزيليس ىفو ؛ ةيرنلا
 تمسق نأ يوزاش ىف ءاتفتسالا ةحينن تناكو . ريغصلا
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 ةقرغدلا نيبًالوقعم ا يسقت عازنلا عوضوم ىهىتلا ةدطاقلا

 ةقحاسلا ةيبلغألا تناكف ةيقرشلا ايسورب ىفامأ .اينامأو

 ةيونجلا ايزيليس ىف ءاتفتسالا ىرجأو ؛ ايناملأ سىناج ىف

 نأ ةجيتنلا تناكف « مألا ةبصع فارشإ تحد هم: ماع

 نم نوكيي « محفلاب ىنغ ميلقإ ايناملأو ادنلوي نيب مسق
 ةغل تفلتخا نإو « ةكساتم ةدحو ة.دايمتقالا ةهجولا

 بارطضا منمل ةديدش دويق تعضو كلذلو ؛ هلهأ

 . ميلقإلا اذه ىف جاتنإلا

 تفتخا نأ اهلك تارييغتلا هذه ةحيتن تناكو

 تيقب وأ « ابروأ ةطيرخ نم.ةعدق ةيسايس تادحو
 ادعو دوجولا ماع ىف ترهظ نأو 500

 .لبقتسملا ىف ةسايسلا حرسم ىلع اهرودد علطضتاا ةديدج
 قرشلا ىف اهدالب نم ًاريثك كلذ ايناملأ ترسخ

 نيروللاو سازلألا ىميلقإ ترسخ برغلا ىفف ؛ برغلاو
 (عممعم ع ةاداسعكو) ىديملمو نيبو ىميلقإو « نيينغلا

 مم جوراش نم ًاءزجو ؛ اكيجلب ىلإ امض نيذللا نيريغصلا
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 ' ةةمرغلا ااسورب ميلقإ قرشلا ىف تدقفو ؛ ةقرغدلا ىلإ

 نزو اهم تخاسو ؛ ةبرتلا بصحلا ةعقرلا عساولا
 اذ مغر ايناملا نكل . ايزيليس نم ءزجو (0©205)

 .سفألا نم نويلم نيتس لع اهددع ديزي ةمأ تيقب

 « ايسورلا انينثتسا اذإ اناكسم ابروأ لود رثك أ ىأ
 نأ نكمي الو ؛ ءانثتسا الب ةوقو ًاطاشن اهلك اهمظعاو

 . حانجلا ةضيبم ةليلذ دألا ىلإ هلا ل قب

 .نم ةلود تلظ ىلا « 50050 امأو

 تيحم دقق ءرشع سداسلا نرقلا ذنم ىمظملا ابروأ لود
 « ةيسايس ةدحو ىه ثيح نوم ابروأ ةطيرخ نم
 ذفنمال ةيلخاد ىرغص ةلود اهاتلكر جاو اسْلا تحبصأو

 أمم طيح , ةيمهألا نم ةثلاثلا ةجردلا ىفو « رحبلا ىلع اهل
 ريك ألا ءزجلا ىلع رطيستو اهيلع دقحم اهنم ربك أ لود
 ةينغلا ,يلاقألا تلصفو . ةعدقلا ةيروطاربمإلا دالب :نم

 .نيتميظعلا نيتمصاعلا نيئاه نع تسبادوو انيقب ةطيحلا
 ذب ايماف"< قراجتلاو لالا انج 0 اتناك نيتللا

 . بارحلاب نتددبم لاصفنالا اذه



 د ١و." ادسل

 وأ ابروأ نم ةيكرتلا ةيروطاربمإلا تجرخأو

 يقول تلمح تاكوكم ميلقإ الإ اهل قبب ملذإ «تداك

 ةيروطاربمإلا هذه تيقب نأ دعب كلذو ؛ ىلوبيلغ ةريزج

 . لودلا تايربك نم اهف دعت تناك: نورق ةسخ ابروأ ىف

 اولاني نأ حلصلا طورش اوعضو نيذلا عاطتسا وأو

 ا امغيضقو امغقب ابروأ نم ايكرت اوجرخأل « مهيغبي

 طوق قم ناك دمار: ردت ةنورتأ ةلوذ اهرابطو

 ةناتسألا عضو 00 اهلع ىضق ىتلا ريس ةدهاعم

 ريبدلا وهو « مالا ةيصع فارشإ تحب ناقيضملاو

 ةضبن اوضيم كارثألا نكل . ةبغرلا لك بوغرع
 (15؟؟ ء1و؟١ىأعف ةببرحلا مهتوقاودرتساو « ةديدج

 نادر كما كلا وم مهب داري ناك ام ىلع اوضقو

 در نأ طرشن ؛ مهتدأيس تحن نيقيضلاو ةناتسألا
 | مألا ةبصع اهتمالس نمضن' ناو حالسلا نم ةقطنلا

 كتنسو ءايسا ىفابك المأ ظعم ًاضيأ ايكرت ترسخو
 جراخ ىف تئدح ىتلا تارييغتلا ىلع مالكلا دنع اهيلع



 ا

 1 باتكلا نم رخآآ عضوم ىف ابروأ

 مأيأ نم ابروأ ىف هتبسك ام لك ايسورلا تدقفو

 جورخ ىطملبلا رحبلا نيبو انبي لاحو « ربك ألا سرطب

 لاصتا اهل قبب. ملو ؛ أهدب نم ادنلتفو رحبلا اذه تايالو '

 نوكي داك, ىذلا دوسألا رحبلاب الإ ةيبروألا راحبلاب
 ةيبرذلا ايروأب اهلاصتا حبصأ كلذكو . اقلغم اًيلخاد ارحب

 نيعأ ىف تحبصأو « اهنع ادنلو لاصفنا دعب ًارذعتم

 ةدئانف نم نوكنو . ةدلمرط ةذوبنم ةلودةيروألا لودلا

 انامورو ادنل ولو ةديدجلا ةيطلبلا لودلاو (1ةداقصل)

 لكُم . ةييرذلا ةراضحلا نع اهلصفن تاقاملا ةلصتم ةلسلس

 . بعرااو فوحلاا رظن ايسورلا ىلإ رظنن لودلا هذه
 ةدعةمدهلا تأبر وطاربمإلا هذهضاقنأ لعتميقأو

 تمعسلاف « ةعدق]ودىلإ اهدالب ضعب تمّضوةدددجل ود

 . ةيلودلا نوؤشلا ىف اهتاك تلعو اهصاع دازو اهتعقر

 ايك اًثولسوكشتو ادنل وب ةديدججلا لودلا مأ ناكو

 نم امهتوف ناتلودلا ناتاه تدمتسا دقو « (ايميهو )



 دس ١ هر دل

 نع ًاريثك ص قننال ادنل ون تراصف « ةديلت ةيموق ديلاقت'

 كالا هدو ةجئانلا توت ةيورألا لوذلا ىوقأ
 اهتحاسم تغلب . ةءداصتقالا اهتردقم ىف اهعراضت ملنإ و

 هادا كومو ١ ىلا عوج هوك نوم
 . سفنألا نم ثويلم ؟5 اهناكس ددع غلو ٠ (ايلاطبإ

 رتموليك 14... ٠ اهتحاسم غلبت ىتلا  ايكافواسوكشتامأ
 «نويلم فصن و ا ويامر شع ةثالث اهناكس غلب .ىتلاو عبر

 ةديدجلا لودلا ةيقبو ؛ ةيعانصلا لودلا قرأ نم تناكف

 نم ًانأش لفأ اهلكو ايناوتلو ايقتلو اينوتساو ادنلنف ىه

 . نييلوألا نيتلودلا

 اينامور برملا دمب اهنأش الع ىتلا لودلا معأ نمو
 لبق نم اتناك ناتللا « ( ]دهم-5ا«12) ايفالسوغويو

 نكُل ؛ ناقلبلا لود نم نيترخأتم نيثريغص نيتلود
 رتل قا نا ومع اهحاسم تغلب برألا دعب اينامور

 5 ( ىمظعلا ايئاطب رن ةحاسم نم ربك أ ىأ) ابرق عب

 تنوكنو . نويلم فصنو أَن ويلم رشع ةعبس اهناكس غلب و



 بس ١ هاهي ادب

 نيثواسلاو تاوركلاو برصلا ةكلمم وأ ) ايفالسوغو»:

 ةبلاقصلا دالب ىرم ( حيحصلا ىسرلا اهعسأ وه اك
 ةيروطاربمالل ةعبات تناك ىتلا ةييونجلا ( 5!ة:هصأع)

 تراصف ؛ ةريغصلا برصلا ٌدكلمم نمو « ةواسألا

 ةحاسم نم ربك أ ىأ) عبرصرتموليك ؟ه ٠ر٠٠ ٠ اهتحاسم.

 فصنو ان ويلم رشع ىنثا اهناكس غابوا( ىمظملا ايناطبرب

 نيتاه ىلإ تمض ىتلا دالبلا مظمم تنك اول

 ةيئاخ ةدايز امهتعقر تداز ىتلاو « نينديدملا نيتلودلا

 ةورث ظعأ ىهو ؛ رجلاو اسفلا ةيروطاربمإ نم ؛ ةميظع

 أشنم اذهناكف « ةيلصألا نيئلودلا دالب نم ةيندم قرأو

 ضرفن نأ ثبعلا نم نكي مل كلذلو . ارحل ةريطخ سعاتم
 نانويلا تناكو . تايلقألا ةءاجل ةدهاعم نيتاودلا اتلك ىلع
 اهلإ تمص دقف برحلا دعب اهتأش الع ىتلا لودلا ةثلاث

 هازو . ةليملا قرشإلا هحيإ رحب رئازج اهممأ ةعساو دالب
 قيرغإلا نم فالآ اهملإ لقتنا امنيح ىربك ةدايز اهناكس
 ١١/٠٠٠ اهتحاسم تحبصأف « ايكرت دالب نم نيتجاللا
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 . نويام فصنو نويرالم ةتسيلإ اهناكس دازو عبر صرتموايك
 اذا . مأع هجوت ةديدجلا ابروأ ةطب رخ ىه كلت

 ةيموقلا إدبم راصتنا لثمت اهنأ هرك دن ام لوأ ؟ اهرئأ ناك

 . الود ةيروألا لودلا عيج تحبصأ دقف ؛ ايئاهن ًاراصتنا

 .ىه ةيموقلا لودلا دودح نأ ىلع خيراتلا لددقو . ةيموق
 ايبس نأ لمأت نأ انل قي كلذلو « ابمودأو دودحلا تببأ

 دق ابروأ ىف بارطنمالاو قلقلا بابسأ مأ نم
 طالغأ نم سكترا امع رظنلا فرصب « هيلع ىفق

 . ىرغص ملاظمو

 حج رخ دق وحنلا اذه ىلع ةيموقلا |دبم راصتتا نكل

 ىلع ةلماكلا ةرطيسلا هل تكرت دقف « لادتعالا دح نع

 تايهيدبلا نمدعو « ةييرملاو ةيداصتقالا نوؤشثلا عي

 ريدقت ىف ةقلطلا ةيرحلا ةدايس تاذ ةلود لكل نأ

 كلذ ققح نأ ةديدجلا لودلا تدارأو؛ ةيكرجلا ابموسر

 لمعت تذخأف « سفتلاب ءافتك الا وهو عادلا ضرغلا

 تناك الو . ةيلاعلا ةيكر جا زجاوملا ةماقإب هيلإ لوصولل



 ١ؤوؤواس

 ةةيراحتلا كلاسملا ثعطق دق ةديدجلا ةيسايسلا دودحلا

 ,ىف ةعاقلا تابقعلا تفعاص زجأو لا هذه نإف «ةعدقلا

 .ىلإ ةجاحلا دشأ ىف تناك اهيح ةيلودلا ةراحتلا ليبس
 امع دتشتو دادزت زجاوحلا هذه تنذخأو « شاعتنالا

 ابروأ شاعتنا تلعج ىتح « برحلا لبق هيلع تناك
 هتببس ىذلا ىداصتقالا بارطضالا نم اهجورخو

 اذه ا ظمورملا

 ,ىلع تبترت ىتلا راثآلا نإف ةببرحلا ةهجولا نم امأ

 ةلابو رثك أ تناك الماك اراصتنا ةيموقلا إدبم راصتتا
 ىف ىتح ركفي ل ًادحأ نأب كلذ ؛ ةيداصتتالا راثآلا نم
 هيف تمنرأ ىذلا تقولا ىف  ةديدجلا لودلا تاوق ديدحت

 ىلعو « دح ىمقأ ىلإ اهتاوق ضيفخت ىلع ةءولغملا لودلا
 كودلا تررق كلذلو . ىرابجالا دينجتلا ماظن ءاغلإ

 . اشويج امل تأشنأو « ىرابجإلا دينجتلا ماظن ةديدجلا
 « ىتالألا شنجلا هيف ضفخ ىذلا تقولا ىف ةرارج

 16 قياس وخلا لودلا فروع كوع



 هس 1؟

 . اهتباغ ميلستلا ىف ةسفانملا تغلب امنيحتناك امىأ ءاهلبق

 قئاع ىلع قلأ ىذلا حالسلا عزت بجاو حبصأ كلذبو

 . نوكب. نأ بجي ناك ام قع مآلا ةبصع

 ةمغر نم ودبي ناك ام قلقلا ىعاود ربك أ نمو

 ماظن مدقلا دسافلا ماظنلا كلذ ىلإ ةدوعلا ىف لودلا
 اريثك اهءارو تفلخ دق برحلا نب كلذ . فلاحتلا
 ةدعتسم ذئليح مألا نكن لف ءد داقح لاو ف وازملا يع

 دخت تناك هنأ آلا ةيصع ىلإ اهتمالسإ دهعت نأل

 يو . ماقتنالا 1 نومزمللا اهؤادعأ دمع نأ

 بيلاسأ ةهدقلا ةرطحلا بيلاسألا ىلإ تداع كلذلو
 ةمونق وانما اهرؤانست الرش 0539 ةيعافدلا فالحألا
 دعب اسلرف ماقتنا ىشخ ايناملأ تناك اي ايناملأ ماقتنا

 ريبك شرج ظافتحالا ىلع ترصأ كلذلو ؛ ( م٠ مأع

 ريصق تقو ىف لاتقلا ناديم ىف عضن' نأ نم اهنكمي
 لب كلذب فتكن ملو . ةدعلا ماك دنجلا نم نينويلم
 .ايناملأ راج ايك امواسوكشتو ادنلويب !متالص:تقث 5



 لسد

 ؛ ىسر فلح امهعم طبترت ل نِإو ؛ بونجلاو قرشلا نم

 . امهثويج مظنت ىلع اهودعاسيل اهطابض امهتراعأو

 مضعم تنروىتلا ىهو « ةثراولا » لودلا تلمف كلذكو

 نم اهفوحلم اهناف « ةعدقلا ةيواسفلا ةيروطاربمالا كالمأ

 نأ لبق ايعافد افلح تنوك ةمطحملا رجلا ةلود شاعتنا

 ىمسو « حلصلا تادهاعم هب تبتك ىلا دادلا فحي

 اك اهواسوكشت مضو « ريغصلا فلحلاب فلملا اذه

 نأ ىلع فاك ليلد اذه ىفو . ايفالسوغوو ايئامورو

 توام ةينع ايزوأ له: قلت[: قيفملا مسا ءاو

 : حلصلا تادهاعم

 ديدلسا ميسقتلا اهنع رفسأ ىلا مئاتتلا م نم ناكو

 اذه نأ ىهو ؛ذئتقو كاردإلا قح اههنك كردي. ةجيتن

 ني لولا نزاوتلا قربك" | ريوقت كوع نق ميسقتلا

 , ىربكلا لودلا قوفت نم ًاريثك لاقو «ةيروألا دالبلا

 ىمظع لود. تس برحلا لبق ابروأ ىف ناك دقل

 ايناطيرب ىهو « اتويام نيثالم ىلع اهنم لك ناكس ديزب
 (متات -م)



 سا عدكم

 ءاناطإ وانما ايلاواناملاو : انيلوقو# يتطملا

 نك انكم نكي. لف لودلا نم م اه غ اع تمول و

 نب رشع اهلهأ غابي ىتلا اين :انساألا نيبالم ةرشع نم

 نييرالم ةسمخ نيب ماكس لود سخ ةمثناكو . انويلم

 ثالنو «نيبالم ةسمخو نويلم نيب لود تسو ؛« ةرشعو

 . نويلم نم لقأ اهناكس
 ميسقتلا دعب ريغتلا لك تريقه لالا هده وكل

 عبرأ ىلإ تس نم ىمظعلا لودلا ددع صقتق ؛ ديدحلا

 نالوا ادوأ ةطبرخ نم تسحم رجلاو اسفلا ةلود نآل

 اولا فردا ندعم نار اق عيل مولا

 اهئاكس دادعن' حوارتي ىتللا ةءوناثلا لوذلا امأ ٠ ةيؤوألا

 نرم تدازف « ًاثويلم نيثالثو نيبالم ةرشع نيب
 اينامورو ادنلونو اينايسأ ىهو « سمح ىلإ ةدحاو

 ىتلا لودلا ددع دازو . ايفالسوغوو ايك اًمواسوكشتو

 ىلإ سمخ نم ةرشعو نيبالم ةسخغ نيب اهناكس حوارتي

 ثس نم تداز نيبالم ةسمخو نويلم نيب ىتلاو؛ نام



 دعه 11م

 نرشعو ًاعسن ابروأىف ةلقتسملا لودلا ددع غلب و «نامت ىلإ

 كلذ كانه دعب ملو ؛ نيرشعو نيتنثا تناك نأ دعب ةلود
 لاما تناك اك اهراغصو لودلا رابك نيب عساشلا نوبلا

 لودلل ناك ام نأ اذه ىنعمو . رشع عساتلا نرقلا ىف

 ؛ لاز دق ناطلسو ةرطيس نم نمزلا ميدق ىف ىمظعلا

 .لاوزلا اذه لعاليلد هناذ دح ىف ةيصعلا نيوكن' ناكو

 جراخ ىف ةمظنملا لودلا مظعم نأ كلذ نم مو

 طبنص اهريصم نأ تنقيا وربي ىلإ نيصلا نم ايروا

 نوؤشلاىف مأه رودب عاطضن تدب كلذلو ؛ ايروأ نووشن

 . حلصلا رمتّوم فو برحلا ف تكرتشا نأ دعب ؛ ةيملاعل

 الإ برحلا لبق ىربك لود ابروأ جراخ ىف نكمل م

 رثك أ تذخأ دقف اهدعب امأ ؛ نابايلاو ةدحتملا تايالولا

 نأ ىف اهقحب بلاطن ابروأ لود زيغ نم ةلود نيرشع نم

 لودلا هذه نو. ةيلوذلا نوؤشلا ق:ىاراش نوك

 لودلا مع ًاريثك ناقوفت ( نيصلاو دنا ) ناتثثا

 ىرعلا ساسألا كلذ قوفتلا ساسأ انددع اذإ ىريكلا



 ب اط|طع

 رون اهن كل ب ناكل دادعت سول كلا قلاب

 نوؤشلا ىف ريبك نزو امل ماقيرال ةدع تاس نيتلودلا

 ( ليزاربلا) ةيروأ ريغ ىرخأ ةلود ةمثو . ةيلودلا

 550 عسقو « لودلا نبب ىناثلا ماقلا ىف ثحبصأ

 تاليودف لودلارئاس امأ ؛ ةعبارلا ىف نامثو « ةثلاثلا ةبترملا

 : ةمهألا ةعدع

 تاقالعلا ىف ديدج دهع حانتفاب ءىنت قئاقأا هذهو

 كانه تناكدقل . مألا ةبصع ءاشنإ هيلع لد. ةيلودلا

 ىلاعلا نم ربك آلا ءزلا ىلع رطيست ةيروأ ةيروتاتكد

 تاين ىف اهنم لك بارت ىربكلا لودلا نم ةفئاط اهلثمتو

 ىملاع ماظن ميردتلاب هلع لحذخأ ماظنلا اذه . ىرخألا

 نورتلا ةعبرألا ىف نأش نم اهل ناك ام هيف ايزوأل قفل

 نأ اهجراخو ابروأ ىف ىمظعلا لودلل هيف هالو «ةقباسلا

 .لودلا نماهريغعم رواشتلاو كارتشالا ىلع اهسفن نطوت

 ايروأ جرام قف تقرع لا تاريغتلا - ه



 سس 1١

 تاريغتلا هذه م ل ؛ اندوأ جراغ ى ةماه تاريغن

 ىف هيلع صن. ملو « ةرشابم ريغ ةقيرطبو ميردتلاب ثدح
 . رخآ لصف ىف اهئحن لواحنس هذهو ؛ ملصلا تادهأعم
 : حاصلا رمتؤم اهنع رفسأ ىتل مئاتنلا ثحينسف انه امأ

 اهتارمعتسم لك اهنم تعزتلا ايناملأ نأ متاتنلا كلت مأ

 مطعم تدقف ينطحر ناو رصقلا لودلا اًنيشناو

 نرقلا ذنم اهناطلسل ةعاخ تلظ ىتلا ةءويسألا اهك المأ

 ايناطيرب ةبامح تح ةيموق هبش ًالود نأو ءرشع سداسلا

 . ايسآ نم ىبرملا بونجلا ىف تنوكن  اسنرفو
 ايف اهقافثاب ةرصتتنلا لودلا ىلإ دالبلا هذه تلقتناو

 ىضاملا ىف ثدح ناك امع فلتخ لاقتناهنكل « اهني
 ةبلاغلا لودلا نأ كلذ . تاراصتتالاو حوتفلا بنع

 ةبصع نع ةاين ةديدجلا كالمألا هذه ريدتل تبدتتا

 تمسقو . ةرادإلا هذه ىلع ةببععلا فارشإتلبقو « ملا
 صاخلا بادتنالا املوأ : ةفلتخم ماسقأ ةنالمث تايادتتالا

 ىلع اهسفنب ةُئاق ةلقتسم ًالود حبصن نأ ىجري ىلا دالبلاب



 دي دج

 هاكر نه ففلسلا قلل نك زسسو## 00

 مهمظعم ما ماوقأ امكبس يتلا ميلاقألاب صاخلا امن

 « ىمسم ريغ لجأ ىلإ ةءاصولا ىلإ ةجاح ىف 9

 وه ثلاثلا عونلاو . ةيئاوتسالا ةيقيرفإ ميلاقأ اهلثمو

 ىلإ مايألا نم موي ىف مشنت' نأ ىجري ىتل ميلاقألا صاخلا
 ؛ ةلزتملا ىف امل ةواسم نوكت' نأو امل ةرواجملا لودلا

 ىف حبصي نأ لمتحي ىذلا ىبرغلا ةيقيرفإ بونج اهلثمو
 ةدفعلا ةيونلطا ةيقدرفإ قم اد رطبا سلا نك"

 نيب ةينالألا تارمعتسملا تمسق ةقبرطلا هذه

 ةلقتسملا ةيئاطيربلا كالمألاو ىمظعلا ايناطن ربو اسنرف
 ' نم عاونألا هذه اهككح ىف ىعارب نأ ىلع « نابايلاو

 نيتمقاولا نينرمعتسملا ىلع اسلرف تلوتساف ؛ بادتتالا

 نورنكلا ةرمعتسم اهو ةيقبرفإلا اهك' المأ طسو ىف

 ةريغصلا ادنل وجو ةرمعتسمو « ةعساولا ( ةصعممو2)

 قر معتسم ىلإ ءازجأ امهم تمض نأ دعب ( 7هعماق54)

 ( 0014 تمدك؛) بهذلا لحاسو ( الوكت ) ب رج
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 تارمعتسم مأ لع ايناطيرب تلوتساو . نيتيئاطبربلا
 ” اهمض نكم ىلا ([همهممتاه) اقينجتت دالب ىهو اينالأ
 هدنغوأو ( !(عصأ2) اينيك ةعدقلا تارمعتسملا ىلإ

 ََن وكتيل - (12رهعملفس4) دئلاستو ( انودصلق)

 تيطعأو . ةيقبرفإ قرش ىف ىربك ةرمعتسم اهلك اهنم
 اهكالمأ دودح ليدعتل اقينجتت نم ًأريغص .ًاءزج اكيجلب
 يضل اها اناوتساأ فيظعاو ؛ىعتكلا دواي ىف ةعساولا

 « (8فهسسمم كل كرامس ليبخرأوةين املألا جلوس 0ننصعم)

 ىلإ ىبوتملا ىداملا طيحلا ىف ةينالألا رئازجلا تمضو
 مظعم نع ايناطيرب امل تلزن نأ دني 4 ليدخل دمت

 ىف ةيناملألا 'رئازجلا نابايلا تنخأو . طيخلا اذه رئازج
 وقتويك ةءالو تنخأ اك ىلامثلا ىداهلا طيحلا
 لع نابايلا ءاليتسا ناكو : ةينيضلا 00-0

 نيصلا ىف تازايتمالا نم هتعزتنا ام ىلإ اقاضهوشتو يك

 كلت ىلع ةرطنسملا ةلودلا نايايلا لعجي ًاريذن برملا ءانثأ
 ةمج بعاتم اهنع أشن دق ةرطيسلا هذه نكل . دالبلا

 . دعب ايف اهليدعت ىلإ تذأ



 دل ة5 0اس

 فاتخيل كالمألا هذه لع ةدايسلا ليدبت نكي مو

 نيب ثدح تناك ىتلا ةريثكلا تامواسملا نع هانعم ىف

 طيحلا رئازجو ةيقيرفإ تمسنقا ام دنع ةيبروألا لودلا
 ىتلا تاريغتلا نكل . برحلل قباسلا ليجلا ىف ىداهلا
 ؛ انأش مظعأو ةلالد ربك أ تناك ةيكرتلا ةلودلا ف تنثدح

 ةدايسلا ىلع ءاضقلا ىلإ ىرت اهلكت اريغتلا هذه تناكدقلف

 ىبرغلا ىبونجلا ءزجلا مدقت نود تلاح ىتلا ةءرخللا ةيكرتلا

 ىتلا بوعشلا ريرحت ىلإو « ةلماكن ورق ةمبرأ ايسآ نم

 نوعا نكس ودينا تالا ىف اونو تع عنا

 ن ةوتس لوو ا ارامل مهتيغب لق م ةنوستلا

 نيت لأ نقدم طفلا لزاب ١ كلذ يوتا اكس ىلق

 ةناتسالا كرتلا نم ذخؤي نأ تررق اهدبم ىفاهبلع

 اومرحو « ايروأ نم كارنألا جرخمي نأو 3 نانحلاو

 وهو « ىرغصلا ايسنا عاقب بصخأ نم كلذ قوف

 تايالو ىنغأ نمام تقو ىف ناك ىذلا ىبوفلا اهُّؤْرَج

 نازل دل ميقا دنويز هن انوا ةرققا ربما
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 تناك ىتلا ايلاطيإ ىلإ ىبرثلا ىبونجلا فرطلا ىطعأ اك

 رئازجو سدور ةريزج ىلع 151١ مأع ذنم رطيست

 ميلقإ ىلع ايلاطيإ تذوحتسال كلذ مم ولو . زيناكيدودلا

 ديرأو . اهناكس نم نودئازلا هيلإ حزما هرمعتسل ىنَع

 لامثلا ىف ةمقاولا (قءصعمند) اينيمرأ أ ملست نأ اضيأ

 نأو « ةيكرتلا ةلودلا مسج نع ىرغصلا ايسآ نم قرشلا

 حاتن ىكل ةيبرفلا لودلا ىدحإ ةيامح تحن عضو

 ىفقت تداك نأ دعب ةايلاو ضوملل ةصرف نمرالل

 اهلع تضع ىتلا كبح 0 . ةددعتملا مباذلا مهلع

 ضيم مث . اهلمحت نأ تبأ ةقاشلا ةليقثلا ةنامألا هذه

 نانويلاباوقلافاشابلاكقطصم ةدايقبةءوق ةضين كارتألا

 ةطبارس تناك لا ةيئاطن نبلا ىوقلا اوودهو + رستلا ىف

 رش رقيس ةدهاعم اوقزمو « نيقيضملا ةبامل قانج ىف
 اهيف مرمأب نيك اهلا ابروأ ةداس نم اوعزتناو « قزم

 ابننا لك تقبأ 0 ماع نازول ىف قرح ةذهات

 . ايروأ نم ًاريغص ًاءزجو ىرغصلا



 دع اذن د

 دقف كارتألا ابكلتع فتاك ىلا دالبلا ةيقب امأ

 ىتلا رصف .رهظب. ام ىلع ايدبأ اجورخ مهيدبأ نم تحرخ

 برحملا نالعإ تقو ىتح ةيمسأ ةدايس اهلع ناطلسلل ناك

 فرتعاو « 1514 ماع ىف ةيناطيربلا ةباجلا اهبلع تنلعأ

 ةيناطبربلا ةيروطاربمإلا ىلإ دالبلا هذه مهب حلصلا رمتؤم
 هولان ىذلا لالقتسالاب نوبلاطي اوناك نييرصملا نأ عم

 «اهسفن ةريزملا ناكس برعلا امأو . ليلق نمزي كلذ دعب

 نم مو ىف اولوكي ع مناف ١ ماشلا ةيداب ناكس ودبلاو

 اماف . مديب مرصأ مظعم ناكو « كرتلا يب نيضار مايألا

 زاحللا ريمآ ةماعز كارثألا ىلع اوراث هيرطا تاق

 ةيئاورلا ةيصخشلا ىذ سنرول لنولوكلا ضبرحتو
 تبث ىلا اهنورطا ىف نيك ناك مهل ناكو « ةييرغلا

 برحلا واودأ رخآ ىف ماشلا دالب نم كارتألا درطب

 نم كرتلا زيلحتإلا حجرخأ هسفن تقولا ىفو . ىمظعلا

 نم دنال ناك كلذبو ؛ ةيندم ملاعلا دالب مدقأ قارعلا دالب

 ةريزجو قارعلاو ماشلا دالب ةعساولا دالبلا كلت ميظنت



 اوس

 : ةديدج لود سمخ اهف تئشنَأف توعلا

 هريدت اسنرف بيصن نم ناكو ايروس لامث )١(

 ىضم امف دالبلا كلنأ تناكو ؛ مألا 1ظ 003

 ةعدقلاروصو ىلحو ةيك اطنأ ندماهفو ءاخرتاذ ةينغ

 دعت نأ بادعتالا نم نطرفلا ناكو © ةنييللا تزيبو

 انفنتي اهنا شط داليلا هذه

 تلعج دقو ةريغصلا ةسدقملا نيطسلف ,ذرا (؟)

 نع ةباينلاب اهريدت ايناطبرب ةيامح تحن دوملل ايموق ًانطو
 دوهبلا بلاظم نيب قيفوتلا ةمهه تناكو . ةبصعلا

 اهناكَس برعلا بلاطمو ؛ ةلمهملا دالبلا كان ىلإ نب رجاهملا

 اف حلصلا روم لواح دقل . ةياغلل ةقاش ةمهم نييلصألا

 لامآلا ىحي نأو ىضاملا طالغأ حاصي فرأ لواح

 ؛ةدنلو ةلودالثمدوجولا ىلإ داعأف «ةعدقلا تايركّذلاو

 هلواح ام برغأ نكلو « ةمدقلا ايميهو ديلاقت' ايحأو

 ىلإ دومللا ةداعإ عورشم ةيلايللا تاياورلا ىلإ هرقأو
 . ماع لأ ذنم هنونكسي اوناكى ذلا « ميدقلا مهنطو



 دع 1

 ضرأ « ةمدقلا ةريزجلا دالب ىف تئشنأو («)
 تحن ةديردلا قارعلا ةكلمم : ىونينو لبابو ايدلكو روأ

 اهشرع ىلع سلجأو « ةيصعلا نع ةبدتنم ايئاطير ةيانح

 ةيح ةراضح ثعب عاطتسي لهف . زاححلا كلم ءانبأ دحأ

 ىف ملاعلا ىلع ةراضحلا سم اهنم تقرشأ ىتلا دالبلا ىف

 كلذ ؟ نورق ةدع ةلمهم تلظ ىتلاو « ميدقلا نمزلا

 . ةموق ةتباث ةموكح دالبلا كانت ىف تماق اذإ الإ نوكيي ال

 ىضارألا ىف ىرخأ ةيناطيرب ةبامح تئشنأو (؛)
 دالب ثيمسو ندرألا رهن قرش ىف ةمقاولا ةيوارحصلا
 ' نم رخآ ريمأ اهلع اكاح ميقأو « « ندرألا قرش »

 . كلاما زاحملا تدب

 نوكش, ىلا ةعساولا برعلا ةريزج امأ (5)
 تحن اهنأشو تكرت دقف ةلحاق راح نم اهمظعم

 . لجألا ريصق ناكسحلا كلذ نكلو « زاجملا كلم
 نم ةفئاط ”ىئثنب نأ حلصلا ركؤم لواح اذكهو

 نم ىبرثلا بونجلا ىف ةعقاولا مالسإلا دالب ىف لودلا



 تدك 1١6 تح

 دهع ذنم ةيكرنلا حوتنفلا هكا اه حلصب, ناوف اس

 ماق ىتلا ةموستلا ىحاون نم ةفيررط ةيحان كلن . ليوط

 ةصرف ىالسإلا ملاعلل تحاتأ اهنأل « حلصلا رمقؤم اه

 اهنألو « ثيدحلا ملاعلا ىف هتمهع عالطضالاو هانب ميعدت

 نقلا: لا وط ازد أ كو اهلع تراس ىتتلا ةطخلا ضقانن

 ىلإ ةيمالسإإلا بوعشلا عاضخإ ةطخ ء رشع عساتلا

 ةسايسلا هذه جت لهف ؛ ةييرغلا ةرمعتسملا مآلا

 . لبقتسملا ةمذ ف صأ كلذ ؟ ةديدجلا
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 ثاان/رصفلا
 ةيطارقمدلا مدقت

 ةاعرملا مراعيملا ١

 تادهاعم اهتدحتأ ىلا تاريغتلا نأش نكي انبع

 اهتبيس ىتلا تاريغتلا نم انأش لقأ اهنإف ءاهترقأ وأ حلصلا

 نأل كلذو ؛ تادهاعملا كلن ىف ركذ امل درب ملو برملا

 نه سا نك لاك ىف فول تاووطت رادع ىركلا

 تنطق اروسلا لدم ناس كارا أذل نوف
 تفعّصُأ وأ ةعدقلا ةك اا تاقبطلا ةدايس لع برملا

 مهتريقع نوعفري سانلا قلطناو « تناك ا اطل

 للقي « ًاديدج اًيعامجا ماظن نوبلطب « تراكم لك ىف
 م ًااظح ةلماملا تاقبطلا منيو ةيعامجالا قورفلا

 قالا امرك ١ اهلعج و « اهجاتن | لع دعاسن ىلا ةورثلا

 لاوهأ نم اوساق ةءراحلا ألا لكىف نابشلا نأل كلذو

 نم أوعزتت | دقف ؟ مهلبق دحأ هساقي لام امتاليوو برحلا



 لس ان

 قدانخلا سب ىف نينسلاو مايألا اوضفيل ةيداعلا مهلامعأ

 فولآم ةديدجلا ةايملا كلت مهنم تملتقاف « اهئاقشو

 كلذ نم اهتلوح ذإ ' مهتايح ىربع تريغو « مهتاداع
 داع مث . سانلا مظعم ةايح هيلع ريست ىذلا ىداهلا طفلا

 نيرشبتسم نيحرف ةعدقلا مهييلاسأ ىلإ نابشلا كقلوأ

 نوابقي ال اوحبصأ مهنم ًاريثك نكلو « لالا ةعيبطب

 امع اوضوعي نأب نويلاطي اوذخأو « اهتالع ىلع ءايشألا
 ىسايسلاماظنلا كلذباوادبتسينأ اومزتعاو « ىذأ نم محلا

 ماظنلا كلدبو « مئاقشو مهسؤب ببس هونظ ىذلا

 ةيرغب مانلا و مظعألا داوسلا لع ىذلا ىعايحالا

 اوادبتسي نأ اومزتعا « مهتداس ةمدحل ةرخخسم تالآ

 مزعلا اذه ناكنإو « قيأو امهنم ًاريخ رخآآ ًاماظن امهم

 ةايح برحلا تلدب كلذك. انيمم اًمضاو ًالكش ذنتي

 ءاسنلا ناك « قدانحلا ىف لاجرلا ناك انيبف ؛ ةعدقلا ءاسنلا

 نّدَأ دقو ؛ لاجرلا الإ اهب موقي نكي مل لامعاب نمقي
 فرعلا اهديق,.ال ةرح ةشيع نشعو « اهنع ىنغال تامدخ



 دس ا ري دنع

 نيواسي تأ نبلطي نذخأ كلذلو ؛ ةعدقلا تاداعلاو
 ةروثب اًناذيإ نهنم كلذ ناكو . ةينطولا قوقلا ىف لاجرلا
 نوكم ال دق «ىطللا ةميظع ىذا ةفيس ةنتئاسو ةفابخلا

 ..اهاوأ الإ اهراثا نم هانز ام

 ةنركلا ةكارؤطتلا ني كيد اهنا ركضانتلو

 ةيعاتجالا نيتهجولا نم ةيبرغلا بوعشلا نايك ىف

 تلج برملا نكلو « برحلا لبق أدي دق ةيسايسلاو
 : ةفلتنع لاكشأ ةثالثث ىف رهظف هريس

 ةعرس ىلإ ةيروألا لودلا .ظمم ىف ىدأ )١(
 . ةمأث ةيسايس تايطا رقمد ةماقإ

 ىلإ ايسورلا ىهو ةدحاو ةلود ىف ىدأو (0)
 62 هاا هي عمتجلا ماظن باقل ةناهساو ارح ليلا

 تريغ ةميظع ةيعاّجا تاروطن ىلإ لودلا لكى ىدأ
 1 0 د تاقبطلا نيب ةورثلا عيرز ونو ةايلا تيلاثلا

 ىف ااحصأ اهيلع مدقأ تارييغتلا هذه نكل ()

 نم ريثك اهبقعأف « هماظن لالتخاو ملاعلا راقتفا تقو



- 

 بئاحس مهنيعأ نعتسعشقت اف «بارطضالاو لمألا ةبيخ

 . نايحالا ضعب ىف ةيطارقمدلا هجو ىف اوماقو «رارتغالا

 مظن نم ماظن ىه ثيح نم « ةيطارقمدلا نأ قحلاو

 نينسلا ىف ىلتبن تناك «ملاعلا حالصإلل ةليسوو « يلا
 و عيطتسل الو « ءالتا دشأ برحلا تبقعأ ىلا

 . حاجنب اهثالتبا دمع تزاتجا اهنإ نيقثاو

 ومالا مطار قمرلا مايق ا

 ترطادغب ثدح ىذلاروظتلا لع ليلدرك ناك

 دقق طوب يامل 5 1انألا ةيوقحت وع

 تال ىتلا ةنالثلا تويبلا امي رقث دحاو تقو ىف تفتخنا

 اهطوقسب طقسو « ةدع اورق ابروأ قرش ىلع رطيست
 ءارسأ مظعم نودمي اوناك نيذلا ناملألا ءارممألا رافص لك

 تضف ©”ةيكللا نانويلا تغلأ مث . مهتاجوزب ابروأ

 ؛ ةلود ةرشع ىتنثاوحن ىف الإ ابروأ ىف امل دوج وال

 ا ذرىأ ىزيلجيإلازارطلا نمز ور وتسد كوام اهكوام

 )١( ماع رخاوأ ىف ةيكلللا نانويلا تداعأ ٠و١
 (مات حو
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 فرشت نذلا ءارزولا ىلإ محلا تاعبت كرب نوضري لب

 ؛ ةيباين سلا (لقالا ىلع ةيرظنلا ةهجولا نم ) مهيلع
 اسنرف اهني نمو « ةيبروألا لودلا مظعم فج | ةالذنو

 تايروهمج «برحلا دعب تماق ىلا لودلا عيمجو انالاو

 . ىنعمو ايما ةيطارقمد

 برملا دعب ثدح ىذلا روطتلا ىلع ىناثلا ليلدلاو

 ةورثلا دويقب ديقملا ريغ ماعلا باختنالا قح ريرقت وه

 الو . لبق نم اهبف ًاررقم نكي مل ىتلا لودلا عيج ىف

 لودلا هتماقأ ىلا جملا ماظن نأ :لرقلا لا ةجاع

 قح نإ من . لماكلا ىطارقمدلا ماظنلا وه ةديدملا

 فترود لاجرلا ىلع ًاروصقم اهضعب ىف لظ باختتالا

 لاقتربلاو ارمماوسو اكيحاب و استرف لثم كلذو « ءاسنلا

 تحتم لودلا ظمم نكلو «رجماو نانويلاوايفالسوغويو
 كلذ رثأ نم ناكو ؛ ءاوسلا ىلع لاجرلاو ءاسنلا قملا اذه

 رثأ ىف لج لع ءاج دمألا هيلع لاط ىلا ةأرملا ريرحت نأ



- 

 نأ رك داب رادع وه امو: اهعاق وم نيتك" كيرالا

 - تناك«ملاعلا ىف ةيباينلا مظنلا دهم ىهو « ىمظعلا ايناطبررب

 ةلماكلا ةيطارقمدلا ماظن تماقأ ىتلا لودلا تابرخأ نم

 ىلعالإ ايف مت ل ىطارقمدلا ماظنلا اذه ناف ءاهدالب ىف

 ؛ 1998 191١ ىلو اق ىضتقع نيتعفد

 لودلا .ظعم ىف دئاسلا كحل ماظن حبصأ ادن

 عيمج دي ىف ايلعلا ةطلسلا عضي ىذلا ماظنلا وه ةيرغلا

 ىف ةطلسلا هذه ىلوتت ىتلا ةادالاو . ندشارلا ناكسلا

 ةيئاطيرلا محلا ٌةادأ نم ةرويص نه اهرقت' البلا لك

 يا نر و واضعا كارو نيا نما وكم عال

 هنك كاردإ نكمي الو . ةمألا لثم ناملرب مامأ نيعمتجمو
 هنا انركذ اذإالإ هردق قح هريدقتو بالقنالا اذه

 تاذ لود ثالث الإ ماع ةئام ذنم ابروأ ىف دجو» نكي مل

 ثالثلا لودلا هذه ىف ىتح هنأو ءام عوأ نم ةيباين ظن

 ءرومألا ديلاقم اهديب ةريخص ةعفل الإ الثمت ناملربلا نكي م

 ةوطخ ةياينلا ةيطارقمدلا وحن طخ معمل ظن نأ



 2 اف

 قاما مأع ذنمو « ابضعب ق5 مأع ذنم الإ ةيقيقح

 دعب الإ ةلماكو أ ةماع حبصت مل ظنلا هذه نار اهلسم

 ىف ىتحو ايروأ ىف ةيطارقمدلا نأ اذه ىنعمو . برحلا

 « اماع نيتس ىلع اهلكش ناك اَيَأ اهلجأ ديزيال ايناطير

 ذنم الإ متت ل لماكتلا ايامه ىف ةطارشالا ذو

 ىلع امتردقو جيحلل اهتيحالص ثيح نم امأ . نينس رشع

 رود ىف لازت الف « اه ىحوأ ىذلا لعألا لثملا قيقحت

 .رايتخالاو ةبردتلا

 . ىف ثدح ىنذلا روطتلا ىهاظم نم ثلاثلا رهظملاو

 ماظنب اهدمب ءاينر اا دعا لوذلا مظعم نأ اقوأ

 قبب ملو ؛ « ىسنلا ليثعْلا » ماظنب فورعملا باغتنالا

 لكشب ماظنلا اذه عبقت مل ةلود ةمهلا لودلا نم انردأ

 لمع ةرفاوتم ةلدألاو ؛ اسنرفو ارتلجيإ الإ لاكشألا نم

 ضارغألاو . لجاعلا سيرقلا ىف هيلع ةمدقم اسنرف نأ

 لك ليث نمضي نأ )١( : ىه ماظنلا اذه اهاخوت, ىتلا

 « امتوق عم سانتي. ًالداع ا ىأ لا ىف ةدحتم ةفئاط



 نأ (؟) حيحصلا ىنملاب ةيباين ةموكسملا حبصن كلذ

 ةعبنا لمحت نأ نود اهتطاس مدختست نأ نم ةيلقألا عنمت

 ماظنلاك ىرخألا ةيباينلا منا نأل كلذو ؛ ابمادختسا

 لاننت نأ نم ماظنلا ةنسملا ةيلقألا نكمت الثم ىتاطيربلا
 ىف عارتقالا ىه سلطت اهيح ةقحاسلا تاوصألا ةيبلغأ

 ريرقتل اهتطلس مدختست دقو . 0 لان ا

 َقّمِي نأ (0) ررضلا ةميظع اهنأ ةيبلغألا ىرتتاعورشم

 دي ىف ةموكلا ىلع ةباقرلا لعج هيلإ ىدؤي, ىذلا رطحلاا
 نيذلا ريكفتلا ىعدع نيددرتملا نيبخانلا نم ليلق ددع

 دعولا وأ ىعذلاب نرثأتم كاذ وأ ىأرلا اذه نيب نوبلقتي

 ىف ررقت' ىتلا ىه ةفئاطلا هذهو . ةيباختت الا ةءاعدلا وأ

 ؛ ىتاطيربلا ماظنلاىف باختنالا ةجينن تالاحلا نم ريثك

 كلذ ىديو لاوحألا ظحم ىف ةساسلا اههلإ ا

 ىف ةيرثك ألا بزح ءاضعأ نم و ذأ كيلا
 ء 011 8 5120« 03إ امضرعرظتني ةماه تاعورصمنأ نوريال نيح نالربلا
 ةيلقألا نأل نالربلا هرفي ًاعورشم ضرعتل ةصرفلا هذه ةياقألا زهتلت دقو
 لمحتتق لا ىف ةموكسحلاو « ةسلإلا ىف نيرضاحلا ةب رثك أ ث اهؤايضعأ حبصأ
 . رارقإلا اذه ةجيتن



 ل سوال

 ىف ديدشلا باقتلا منع تأ (4) بقاوعلا !وسأ ىلإ

 بازحأ نيب ةيبلغألا لاقتنا هيلإ ىدؤي ىذلا ةسايسلا
 نزاوتلافىسنلا باختالا ةقبرط ىف امأ . ءارألا ةبضقانتم

 بزح عيطتتسإ الق بازحألا نيب ىلأغلا ىف دوحوم

 رطضي اذهلو « بازحألا رئاس ىلع هتدارإ ىلع نأ هدرفع

 نكم نوقف ألثع قافنا لع اوضا رتب نأ ىلإ ةساسلا

 ةيسايسلا ططحلا قبن' كلذبو . ةقفتلا اصملا نم

 وعلا ينك دقو اه ذل رقم ج ةقرن ادت ةوي مام

 ىلإو ةموكملا ىف ليدبتلا ةرثك ىلإ ىدؤي هنإ ىسنلا

 دؤجو نواضفي اذه لجأ نمو . كلذل اعبت' اهفعضو اهيلقت

 بزح مرزإ دشي «ةموكملا سأر ىلع لاجرلا نم ةفئاط
 نأو « مهتسايس اوذفنب نأ ف مهنكعي مر ا

 :قيرط نع هيلع نورطيس مهل ةادا نامربلا اوذختي
 اذهو . مهيلع وه رطيسي نأ لدب « هيف مهل ىتل ةيبلغألا

 ةطاسلا مات دحاو بزح دوجو لوقي ىذلا هسفن ىأرلا

 ةفشالبلا ل وه « بازحالا نم هويغ هل عض



 د امسو

 نايلطلا ( 8ة5كواو) تسشافلاو سورلا ( 8هاوط عبتاعو )

 . نومتحم تسشافلاو ةفشالبلا نأ وهو ءدحاو قراف عم

 ططخلا قت كل ةماد م .احلا بزحلا ةطلس نوكت نأ

 ةياينلا ةموكملا راضنأ نأ نيخ ىف « ةشاث ةيسايسلا

 نم فينعلا لاقتنالا نأ نورب ىسنلا ليثقلا نم ةيلاحلا

 . ريبعتلل ةليسو ريخ وه ةضقانتلا ءارآلا نيب نيح ىلإ نيح
 ليلا دايما لوقو شا رطدلا هيفوعقلا ةاقازإ عزو

 أهم مهفي نأ بجي ةيطارقمدلا نإ اذه ىلع ادر ىسنلا

 نيب لوقعلا قيفوتلاو ىضارغلا إدبم ىلع ةمؤكحلا مايق

 ابيصن ءارآلا نم ةنيعم ةفئاط لك ءاطعإو « ةفلتخملا ءارآلا

 اهلك ابروأ لود تعبئادقو . ةيموقلا تالضملا لح ىف

 نالازت الف اسنرفو ارتلجيإ الإ ريخألا ماظنلا اذه ًايبرقت

 + 1915 مأع ىف ايلاطبإ هب تدعو كرف تافراك

 . امم فذق فينع لعف درو بارطضا ةرتق هتبقعأ نكلو

 ايئايسأ | تعبناو .15؟؟ ماع ىتسشافلا ماظنلا نآضحأ ىف

 هيلع ريست ىذلا ماظنلا ايفالسوغويو لاقتربلاو نانويلاو



 داس

 لودلا هذه ىف سانلا روعش نكلو ؛ اسنرفو ايناطيرب

 * نت وكما لع اعلا نادك تضر عبرألا

 .ةيروتاتكدلا ىلإامإو ةروثلا ىلإامإ ىدأ اهتطلس مادختسا

 هلوأ نم ةيباينلا ةيطارقمدلاماظن تذبنف ايسورلا امأ

 سورلا ةفشالبلا نأل «راكنإلا لك هتركنأو هرخآ ىلإ

 فترودعب 1517 مأع ىف ةطلسلا ىلع اوذوحتسا نيذلا

 ليح نم ةليح اهنإ نواوقيو « ءايرو اشغ ةيطارقمدلا
 : ةيلايسأ رلا داديقتما هءارو نك اراهعو 6# قزاز دنوولاو

 « ةلماعلا ةلتكلا ةيروتاتكدي » فرءباماظن اه اولدبتساو

 لب اعيش نوكلمال نيذلا « ةلماعلا ةلتكلاب» نودصقبو
 ةلماعلا ةلثكلا سرامتو . مهنيبج قرعب مهتوق نوبسكي

 نم ىمح ال ددع قيرط نع ايرظن اهتروتاتكد

 ةيدولا نمامأ : نازلا تفاوظ نفل اعرعأ «تينتلاو

 ةيقيقملا ةطلسلاو « عيطتف ىعؤن لاملا سلاجف ةيلمعلا
 ةبسن الإ لثعال « ماظنلا قيقد ريغص ىعويش بزح دي ىف

 عيج بزملا اد ل نا
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 .لكو كذلمألا رك لع قؤظيشتو ة ةلوبلا ثاقالكو

 .شيجةطاسوب مهتدارإ نوذفيو « ىعانصلا طاشنلا ىحاون

 .هسفن هند نم لك لع ةمحر الب ءاضقلل هنتومدختسا

 مهسقنأ ب زا ءاضعأ رياعأ اهناذإ و ؛ ةفواقلاوأ سنقلاب

 وأ ووو ماقلا ماظنلل ناعذإلا مدع وأ ددرتلا نم ًاثيش

 ةباطخلا ةيرح للعامات ءاضق ةفشالبلا ىغقو . اليتقت اولتق

 ةتيرافلا نيعتسوماطلا ع اماطلا واق أو ةةفاحبملاو

 .ىرب ىذلا ضرغلاو . امحاص ىلع ًارطخ اسمه تناكولو

 .لع اهلك ةمألا لوقع اوغوصي نأ وه موقلا ءالوه هيلإ

 .بتكلاو فحصلا لكى لعةمانلا مهترطيسب دحاوزارط

 .ةئيه لك توص مهناكسإو « سرادلاو تاعماملاو

 ا مهأر ريغ ىأرب ىداتت ( الثم ةسينكلاك )

 .كلدب نوجرب مو. 3 اطلس ريغ ىويئدوأ ىند ناطلسب

 .بويع نم املس ايعامحا اماظن لبقتسلا ىف اوميش نأ

 هعسو ىف نكلو « ةيدرفلا ةيكللاو ىدرفلا راكتبالا
 .دهتر ىف ةمألا دارفأ عيمج لعجي ام ةورثلا نم جتني نأ



 د ير سس

 ضارغأ قيقحتل ةديحولا ةيقطنملا ةليسولا وه هنإ
 قع نولوش مهسفنأ ةفشالبلا ءامعز نكل ؛ ةيطارقمدلا

 ع ةيرشبلا تايصخشلا لك ةميقب فارتعالا ةيطارقمدلا

 3 اهراتخ ىلا ةقيرطلاب هئارآ نع رداعلا نأ درف لك قحنو

 فقيال نأ طرشب عمتجلا نوؤش فيرصنتىف كرتشينأو
 8 اهملع ىدتعت وأ دارفألا نم هريغ قوقح ليدس ْق

 در نع ةرابع بيجحلا ةيفشلبلا ماظن مأيق ناك دقلو

 دسافلا ماظنلا كلذ مئاعد رايبما هيلإ ىدأ « ديدش لمف

 ةمزأ لالخ ىطارقوريبلا ىمورلا دادبتسالا ماظن « ىهاولا

 لواح ةيرصيقلا تطقس امل هنأ كلذو . ةيملاعلا برحلا

 قكل طارد امال ايقاع أ لق رمق نأ نورا

 قي رطلا ف نكتست نأ ناد: لبشأل ةيطارقمدلا منا
 ءانثأ ماظنلا اذه ةيرحي ديرأ امل هناف كلذلو « ىوسلا

 :ةمينشلا ةيموقلا ةعزملا ابقعأ نيذللا سأيلاو بارطضالا



 و 1١ قب كس

 ةيمارتم دالب ىف ةصاخمو ةبرجتلا لشفت نأ دبال ناك
 تنين نور اهلها يفرح هيك فارطألا

 ىضوفلا تداس اماف . مهسفن أب مهع مهسفت 1 8 ىف ةقئباس م

 لاجرلا نم ةفئاطلا تزف ةعرألا تخحا لعفلا اذه 3

 ىلعاوناكنيذلا ةعزملاو سأبلا ىلوأ دابكأألا 0

 0 ناك ام اواو « ىعويشلا ىئشلبلا بزحلا س

 نم لاضلا روعذلا لهاجلا نعشلا نفاع رودص ق

 / 0 ويكروبلا و ةقيطةلالا ةقبطلا وم او نقع

 نم ةفشالللا ضلخم كلذيو:: امرقت اهرغآ نع اهاحف

 ةقطووايل أوهجو مث . ةضراعملا ءامعز اوناكل اوقب ول

 ءانبأ نم نيرئاثلاو بناجألا ةازغلا د ىمورلا سعشللا

 ةييرملا ةراهلاو طاشنلا نم ًاريثك اورهظأو « دالبلا

 ءاليتسالا مل متالو راطخألا كلن" ىلع ىلغتلا ىفةقئافلا

 ةعساولا ةيروطاربمإلا كلت ىف ةورثلا دراوم عيجج ىلع

 اننا مق يو متر « دراولا ةميظملا « ةعقزلا

 من دعاوق نوعضي اوعرش كلذ رمل مت امل « بارحلاو
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 اذه نومدختسلو ؛ خيراتلا ق فيىع ىداديتسا ماظن

  ةيعويش ةلود ءاشنإن م هب نوماح اوناك ام قيقحتل ماظنلا

 اهثحبن نأ لبق ةيطارقمدلا تذين ايسورلا نأ لوقلا لمجو
 قم اهضفر لف تمغرا اينأ ىرخأ ةرابب وأ ءاعرجوأ

 ايرتك كرذت نا قع

 هبشلا لك ةببش ةباغ ىلإ ايلاطبإ تلصو كلذكو

 . اهقيرط ريغ قيرط نع نكسلو ايسورلا هيلإ تلصو ام

 .تسشافلاو ( 881155هآتسأ ١ىنيلوسومىلوتسا نأ دعي اهناق

 ةيباينلا ةيطارقمدلا تذبن «15؟؟ ماعىف يملا مامز ىلع

 ةموكملا ىلإ تاحلو 6 ءايرو عادغ اهدمعت يلا

 ىذلا نديرشلاك يل وفول هيلإ ىعسل ىذلا ضرغلا سدلو

 ةدحولا حور ثبل لمعي, وهف ؛ سورا ةفشالب هيلإ ىدسي

 ىف ًاقارغإ مظنلا دشأ وه هيلع ريسي ىذلا جملا ماظنو

 ةيدلاو مرقد نبا وف ىربو . ةيموقلا حورلا راهظإ



 اغا

 هوجري ام ققحي ىكل ىأرلا ف فالخ لكىلع ىضقي نأ
 لع اماث ءاضق ىضق كلذلو . ةوقو ةدحو نمايلاط.إل

 وهو ؛ ةفشالبلا اهلع ىضق م« ةفاحصلاو ةءاطخلا ةبرح

 ىفو « سسحتلا مادخت سا ىف ةوسق منع لقب داك ال

 . ةك احم البو تقو ع رسأب هيضراعم لع ءاضقلا.

 ناف لبقتسملا ىلع مهامها نورصتي ةفشالبلا امنيو

 ذخترو « ديجلا ايلاطبإ ىضاع مادهالا لك مي ىبلوسوم

 زيزعتل ةليسو ( 21 اووبعالل) لقايكمو رصيق ىركذ»

 ىلاطيإإلا جاتلاب ظفتحا اذملو . ةيموكلا هدابمو هناوعد.

 ةروصب ظفتحا اك« ةطلس لكه بلس نأ دعب سمح ةئيزللا

 اذإ ةميق ناملربلل ىرب ال ناك املو . نام ر بلا روص نم:

 عدتبا هناف « ةمألا ىف ةدوجوملا تافالتخالا لثع ناك
 كينقانلا قناع نافعا لسع تاهل عر

 نأ كلذ عاطتساف هدب ىف اهلك ةطلسلا زكرو ؛ نيصلخلا»

 نم لكف . ةيداملا ىحاونلا نم ريثك ىن ايلاطيإب ضمن.
 نعام ةقاب بكت نأ الا هيف آل نالا الاظإ ق3
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 اصلا لكىياوسوم عضخأ كاذكو . ةيديدحلا رطقلا

 دج ليبس ىف اهب ىعضو « ةمألا ةحلصمل ةيفئاطلاو ةءدرفلا

 .ىباثلا لحلو حور كلم لشع وهف ؛ اهتمظعو ةلودلا

 ًاريثكو « برحلا لبق ايناملأ رصيق (1ةانءاس 1)

 . فيسلا لياصب مرغم هلثم وهو « اهنيع هظافلأب لثمتي ام

 اهدراوم نأوةديدش ةيداصتقالا ايلاطيإ ىعاتم نأ الولو

 امابروأ مالس دده ًارطخ ىنيلوسوم ناكل ةدودحم

 ظ برألا لبق هددهم ىلاثلا ميل و ناك

 اه ناتفينعلا ناتيعجرلا ناتكرحلا ناتاه تسيلو

 رئاس ىف دئاسلا ىطا رقمدلا ىلا ىلع اتماق ناتللا اهدحو

 ايفالسوغويو نانويلاو اين اهنا ىف ثماق دقف ؛ ابروأ لود

 4 اماتمز تيقبةيركسع تاموكح و تايروتاتكد ادنلوو

 ةئشانلا ىضوفلا نم دالبلا هذه ذاقنإ اهم ضرغلا ناكو'

 عرذت, ىتلا ةحملا نكلو . ىطارقمدلا محلاز ع نم

 مهنأ ىه اهاكدالبلا هذه ىف ىطارقوتوألا حلا ةأعد اهم

 اه راجع ىلإ ريومألا ةدامإل اتقؤمدب غرذتلا ىلإ نورطضم



 باو وطب

 . اهدهع لطي مل تايطارقوتوألا هذه نأ قلساو . ةيداملا

 امانا راك قاتلوا لئازقنفلا جيلا ظن لكر كشر و

 محلا اذهنأ كلذىف امهّتححو . ةيتسشافلاو ةيفشلبلا الإ

 لك اهاخوتت نأ بحي ىتلا ضارغألا قيقحتل حلصب. ال

 ديدح ىف فالتخالا لك“ نافلتخ اهو . ةنيدمتم ةلود

 ةيفادعاو اره نأ قف ناقنك اييتكل و :نعارغألا هذه

 الا هال بورت 7 نطيل و فاح

 امهو . ةيروتاتكدلا ةطلسلا ىلو تي, نأ هنقح نم ناف كلذلو

 نأب داقتعالا هساسأ نأل ىطارقمدلا يملا ناك

 يمس وأ يردها ةقئاطل ازاكتيإ تيما ةكملا

 هاردي نأ وب نانسنإ لب نك نأ تعاولأ نأو

 ىف ةمألا امم قرت ىتلا ةطحلا ريرقتل ةرملا ةشقانملا ىف

 : مالفلا جرادم

 مل نإو « ةيعجرلا تاكرحلاو تاجاجتحالا هذهو

 سانلإ نأ ىلع لدت « فراحلا ةيطارقمدلا رايت ريس قعت

 ناوي اهب انس نزك ديو احكام ق ان اناتو وذا



 د ١ع اد

 نأ هؤشنمو ؛ كاردإلا اذه نم ًارثأ ةلود لك ىف ىرت

 نم هب عتمتي ناك ىذلا ءاخرلاو مالسلا ومن مدقتي مل ملاعلا

 ايف مللامأ تباخ ساتلا نأو ء ادج اعيطب امدقت' الإ لبق

 هماظن نم ريخ ديدح ىعامحا ماظن نم نوجرب اوناك

 نأو « تناك امم ةايحال حلصأ ودينال ايئدلا نأو « قياسلا

 اوحضأ اير قت لودلا نم ةلود لك ىف قلما نم نيباللا
 ىف قل امم مغرلا ىلع برملا لبق اوناك امم الاح أوسأ

 امو « ثيدح نم اهديدع ىصحن ال ىتلا ةياينلا سلاوملا

 . جييحضو ةبلج نم اهوج الع

 عا ربا تارولطتلا ع

 ايناطيرب  ايئاملأ - ايسورلا

 ماعلا ىف تماقو اهرازوأ برملا تعضو ال

 حالص ىف سانلا لاما تبوق « ةديدج ةيطا رقمد تاموكح

 بارحألاو لالا بازحأ دعاس دتشاف «ةيعامالا ةلاملا

 ةرطصلا تومفلا لع رعت تقع او هك اجخكلا

 « ةبالخ ةيلايخ قرلاو مدقتلل جئارب لامألا ةميظعلا
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 ىف تردص يتلا ةيساجلا ةرشنلا هنوتحا ىذلا جمانربلاك

 . « ديدلا ىطارقمدلا ماظنلاو لالا » ناونعب كإبلا اذه

 اوبس (|يباضأ نألا + تياعن لامآلا ته نك

 ملاعلا ثراك ىتلا ةيساقلا ةيداصتقالا فورظلا باسح

 . تقولا كلذ ىف اهزاتحج

 ةورثلا نم هعمج ام دديبب نينس عبرأ ملاعلا لظ دقن

 نم قفنب حبصأ ىتح « باسح ريغ نم هيف فرسيو

 لودلا نإ مث . مودت نا كن زل لاس فو ههلاقودأو

 اهدوهع لكه جوت نأ برحلا لالخ تزطنا ةيبروألا

 هيو فلحاب < ايتام اعمر ترلل هد عنص ىلإ

 نأ لدب « اهسفنب اهتايجاح عنصن'ابروأ جراخ ىف لودلا
 تناك ل ودلا هذه عئاضب نأ عمو .ابروأ نم اهدروتست

 لودلا هذه نإف ءانم'ىلغأو ةدوج ةيبروألا عئاضبلا نملقأ

 موسرلا ضرفب ةديدجلا اهتاعادصب ظفتحم نأ تمزتعا

 اص ىف كلذ نكي مل نإو « ةيبنجألا عئاضبلا ىلع ةيلاعلا

 اذه ىلع ةديدجلا ةييروالا لودلا تراسو . اهوعش

 ( عمان ه- 0



 © اطال

 ءافتك الا ىف ةبغرلاو ةيموقلا ةعزنلا اهزفحم « طقلا
 | ف ماق ا ةيلودلا ةراحتلا كرح كتاطمت' كالذبو 0 أهسفنب

 نم ستنت ىقلا ةورثلا تصقنو 7 ةمج باعص نم اهليبس

 تاع ونصلا نم ل وأ عيطتسلت اع أ 1 سي

 : مالا نم اهريغ هجحتل ام هب امهلاديتسا 5 ا

 ىلا تودلاب ةييروألا بوعشلا لهاك لقثأ ًاريخأو

 كاقذانلا كافرا دازؤن» ةمرطا ءانعأ لودلا ابتضرقنا

 نودلا نم اهملع ام ءادأ ىلإ ةلود لكر ارطضا ةيراجتلا

 . ًادقث ال يع ءاذألا اذه نوكي نأو ؛ لودلا نم اهريذل
 نم اهريغ بصب ل م ءاعألا هذه ند ايناطيرت ثاضاو

 ةراحتلا ىلع اهريغ نم ًادانعا رثكأ ابنأل « دالبلا

 « لالاب اتافلح دادمإ ىلإ ترطضا دق ابنأل وع ةيدنجألا

 . ىرخأ ةلود ةنأ هتلمح امم رثك أ نويدلإ نم تلمح

 رخآ باتك عوضوم لع ءادتعا أنه هأتيتك امف نإ

 ( ظوتنا عزم ر ىلو ذاتسألا باتكو هو 4 ةيملا هذه ف

 دق ةرورضلا نكلو ؛ برحلل ةيداصتقالا مناتنلا نع



 يا 1 خا دع

 حرش ىلعانل اًئوع كلذ ىف نآل هيلإ ةراشإلا ىلإ اننأجلا

 ,نيعودخم | وناكم نأ نهرا سوانا تنكح هر

 لدب ىراجي داسكو لطع نم ملاعلا باصأ ام ليلعن ىلعو

 نأك الاطؤملابا نه ىنانلا لودنه ف نكح نكاد

 ؛ جيكحلا زك أم نع نديعب ةذيذللا مالحألا هذه باءصأ

 ققحم مدع ىف فنذلا نإ اواوقي نأ مهتعاطتسا ىف ناك

 اودقتعي نأو «رومألا ةمزأ مديب نم ىلع عقاو مهءالحأ

 ةلامأ صرفلا مل تحيتأ ام اذإ ىح ؛ نولوقي ام ةحص

 ءابنع الك نأ نتن تنطا مهنأ اوسع« لك اشلا كلت

 اورج وأ اًئيش اواعفي نأ نوعيطتسي ال نيرئاح اوفقوف
 . رامدلاو بارما اوامف امب مدالب ىلع

 نم لدنام لك فصن نأ انه انزونقم 0

 ف ايروأ لود نم ريثك ٠ ف براخحت نم لمعامو دوهج

 ىعتتع صخلن نأ انهسحو « برحلا تبقعأ ىلا نينسلا

 ىهو فوكلا لودلا نم ثالث هب تيا م راجإلا

 ايناطيربو ايئاملأو ايسورلا



 د ١مل دس

 اسسورلا

 اوذفني نأ نينيل ةماعزر سورا ةفشالبلا عاطتسا

 هنأل كلذ و ؟صوقنم ريغ الماك ةيع ةيصفلا مدئاةع جمان رب

 لكاوغلأف ؛ داقتنا ىأ وأ ةضراعم ةيأ مهليبس ىف فقث' م

 تاكرشلا وأ ةيسورلا ةموكسلا اهتدقعء ىتلا ن وبدلا

 لك ةيكلم اوعرتو « باجألا مم ةيسورلا ةيراجتلا
 ١ ىضارأو مجانمو نفسو عناصم نس لاومألا سوءر

 اوفتكي ملو « هعون ناك ا كلم نم كلام لك اودرجو

 املو . نايحألا نم ريثك ىف كالملا ءالؤه اولتق لب كلذ

 اورّيسُيْن أ واواح اهدئاوفو نودلا ءابعأ نم كلذب اوصاخت

 عيجج نم ةفلؤم ةماع ةيراحجت ةكرش هن اكىعانلا ماظنلا

 : سعشلا داركأ

 بعشلا رقفْنِإ لوقت ةيعويشلا ةيرظنلا تناكاذإو

 .باعصأ هنم اهعزتتي ىتلا هدك رام نب هنامرح نم "ىشان

 رويس نأ ةقمقابلاب اهل ن6 دش لازمألا نكوذو

 سكع اودجو مكلو ؛ مهعيمج ناكسال شيعلا دغر
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 ةريتسم ةحاننف ةعاففلاو0 أ اودعيو ؟ن وتقود اواو

 لاومألا نونو نأ رق ةديدج لاوضأ سيل :.قفدت ىلإ

 راخدالا ىلع َسانلا عجش اذإ الإ اهياع لوصملا نكعال

 نأ اونيبنو « نورخدب ام ىلع ةدئاف اولاني نأ ىف مهلمأ

 ةعانصلا ىلع نوماقلا ناكاذإ لانملا بعص ىعأ ناقتإلا

 قى مهتبغر وانة اهنا مهنرخ هيلإإ مهنفديال

 مهنأب مهماع مهطاشت ىف دزب مل لامعلا نأو « بسكلا

 ؛ ءىث لك ىف نواهنلا ىلإ نوأيمي اوصضأ لب عمتجمال نولمعب
 ضرف بجاولا نم راص ىتح نمرلا نم ليلقالإ ضعي لف
 هنوساقي اوناكامم ًادادبتساو ًاماظ دشأ ةرخسلا نم ماظن

 املدبال ايسورا نأ محل نيبناو . مدقلا دهملا لالظ ىف

 تاجتنم نم اهنجاح ىلع داز ام ىجراخلا ملاعلا عيب نأ نم

 « ددعلاو تالالا نم هجاتح ام هنم عاتبت ناو اقرأ

 لك ت ذبن ةمأ ىف ةماق امل موقت ال ةيجراذلا ةراجتلا نأو

 .اهوكلسىتلا قرطلا ةجيتن نكتمو «اهئامازتلاو اهدوهع

 . سؤبلا ىف اوواست لب ءاشيرلا ىف ساتلا ىواست تأ
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 . مدقلا دهملا ىف اليثم هل اوري ل مليم اغلب نيذللا كتضلاو

 ١و١ ماع ىف الإ نسحتلا ضعب لاجلا نسبت لو

 رييغتلا ضعب هماظن لع ( طعدن# ) نينيل لخدأ نأ دمب
 روجألا إف هلك اذه عمو . ةيلامسأرلا ”ىدابم ضعب لبقو

 فرس هلا طولا قا عابرأ ةثالث ىلإ عجل

 هذهنم مدفي لو « نينس ةدعدمب الإ «ذئتقو اهل آض ىلع

 عيمج مواغلِإ الو « ةرسولا تاقبطلا ىلع مواضق ةيحانلا
 قادجو لولا نال ندعو لكم هترداصمالو «نوردلا
 ترابو « نيلطعتملا لاعلا ١رم فالالا تائم دالبلا

 اوامعي نأ اوأ عارزلا نأل ةبصخلا ةيعارزلا ىضارألا

 ىتلا ةيرجتلا تلشفو « مهنم عزتنت تالوصحم اوجتنيل

 « ةرفط هلك أب ىارتشالا ماظنلا ذيفنتل اهب اوماق
 تايرظنلا نأ ىرخألا دالبلا ىف نويك ارتشالا فىعو

 ديرأ اذإ كلذك نوكت ال دق « قرولا ىلع رهظلا ةمئارلا

 ءالؤه صرح نم مثلا ىلع كلذو ؛ اًيامع اهقيبطت
 . ةيسورلا ةءرجتلاب نظلا اونسح نأ ىلع نييك ارتشالا



 لس ؤمها١ ل

 « برملا تبقعأ ىلا نينسلا سجلا لالخ ايروأ ءاحنأ

 ؛ اينامأو ايراغلبو رجلا ىفهل نيدلقم دوجو ىلإ ىدأ ىذلاو

 ثيرتلا ةرورض » نورك ذب هل اسامح سانلا رثك أذخأو

 . « لهم لعويسلاو

 امنالأ

 برألا ةبامن بقع اينالأ ىف تشن ىتل ةروثلا نإ

 كانو أخ ميدقلا ماظنلا دعاوق تكد ىتلاو « ىربكلا

 لوأ مهنم ريتخاف « ةحجارلا ىه نييكارتشالا ةفك

 5 اطراختسم لوا 6 ةديدجلا ةمأ املألا ةبروهمجلل سيئر

 نظي ناك « ديدجلا ةلودلا روتسد عضول تقولا ناحاالو

 ماظن اوعيقيل ةصرفلا هذه نومنتغيس نيبك ا رتشالا نأ

 امل نوعدب اولظ ىتلا ةيكارتشالا *“ئدابملا لع لا

 ذئتقو تناكةمألا نأل كلذو ؛ ةئماك ماع نيعبس سايح

 ىلع دقحم « لالحتألا لع ةفرشم « سأيلا تالاح دشأ ىف

 نكح . لابولا .اذه اهلع رج ىذلا ميدقلا ماظنلا



 دست ١6 58

 اودضخو ماظنلا اذه ةماقإ ىف اوركفي مل نييكارتشالا

 ةيلقألاو"”تسسشطربسالا اتفئاط هو هيلإ نيعادلا ةكوش

 روتسد هب اذإف « مظعلا روتسدلا عضو متو ؛ ةيك ارتشالا

 سيسأت ىلإ هوعضاو ملطتي مل « ةبرملا *ىدابم ىلع مئا
 :ةكاراشا ةفوكح

 ةءاطخلا ةبرحو ةيصخشلا ةءرحلا روتسدلا اذهلفك

 ًاعيمج ناكَسلا نيب ىواسو ؛ عامجالاو نيدلاو ةفاحصلاو

 رئاس نيلهألا منمو « ةماعلا فئاظولل رايتخالا قح ىف

 « ةينسشافلا ايلاطبإو ةيفشلبلا ايسور اهتركن أ ىتلاتايرحلا

 اذإ الإ ةيكلملا ىحو « ةيداصتقالا دارفألا ةيرحن رهجو

 ايداع ادسوك عع وكو اخاه وناقلا اهعزت

 نم بزقي ام هيف سيلو . لاومألا ةثارو قح ىح اك

 قح الإ « ةداع سانلا اهمهفي اك « ةيكارتشالا ظنا
 ةينوناقلا لئاسولاب ةماعلا كالمألا ىلإ مضن نأ ىف ةلودلا

 مل نيذلا نييك ارتشالا نييطارقمدلا بزح نم رسيألا حانجلا م ٠ )١(
 ةراثإو ةينطولا ةيعججبا ىلإ تاباختنالا منم اولواحو ديدجلا ووتسسدلا مهيجعي
 ( مجرتملا ) هيلع دالبلا



 دس ١ جال“ دم

 « « اهيلإ مضت نأ نسحب ىتلا ةصاخلا ةيعانصلا تآشذملا »

 دحأ هركشي م قح وهو ؛ اهماحصأ امنع ضو نأ طرشب

 هاشتقعو» اىاؤةقايتقيا ةقؤت#ل وذلا نانو ةلوق لع

 م« ةعاذإلاو قربلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا تلوتسنا
 مناصمو مارتلا طوطخ ىلع ةيناطيربلا تايدلبلا تلوتتسا

 ماغرإ قح ةلودلا ىتاملالا روتسالا لوخ كلذك . زافلا

 .قين نأ طرشب ضعب ىف اهضعب جمدنن نأ ىلع تاكرشلا

 ةلودلل لعج كلذبو ؛ةيلخادلا اهترادإ ىف ةلقتسم اهنم لك

 ,قح اهيطعي نأ ريغ نم « ىجانمملا ميظنتلا ةيلمع ىف اًيصن
 . ةدنلا ةيعانصلا تاسسؤللا ىلع فارشإلا

 ”ىدابملا ىلإ ةلمعب تمي ادميموروعسدلا ف شنلاو

 .بابرأو لاعلا سلاجم نم ةلسلس ءاشنإ الإ ةيك ارتشالا

 اهلو ؛ عناصلا ف لمدلا ىتاع اهيقمأ؟ لامعألا ظ

 ش 8 :اطولا سلجملا اهربك أو ءزك ارملا سلاحي

 ةلصلا تاذ نيناوقلا نم حرتقي ايف ثحبلا قح هل ىنلا

 0 5 ام هلك اذه ىف سيلو . ةيداصتقالا رومألاب



 1 مك

 قيبطتو ه اهإ و « حيحصلا ىنمملاب ايك أرشا اماظن هيمسنا
 اقيبطن' ىداصتقالا طيحلا ىلع ةيسايسلا ةيطارقمدلا ناس.

00 
 .دالبلا ٍٍ راس لادتعالا نم وحنلا اذه ىلعو

 طق ةموكسحلا لواحم مو ؛ ديدجلا ماظنلا اذه ىضنقم

 . مل اهنأ اذه نم رثك أو . لماك ى ارتشا ماظن عضو:

 ءاليتسالا ىف اهقحو « ةلدتعملا ةيروتسدلا اهتطلس مدختست

 ىلإ تلقت ذإ كلذ سكع تلعف لب « ةصاخلا عناصملا ىلع
 لكو . مجانملا نم ةلودلا هكتلتمت تناك ام ضعب دا ىفألا
 تامعتسا اهنأ ةيك ارتشالا لامعألا ليبق نم هتلعف ام

 جامدمالا ىلع ةيعانصلا تاسسؤملا مافرإ ىف اهقح

 نم ددعلا ةريغص ةفئاط قاخ ىلع اذه اهلمعب تدعاسف»

 . ةلودلا ىف ةوق ربك أدعبامف اوراص « ةعاتصلا لاجر رابك

 ْ ةعيبطب ةيناملألا م وكملا هب تدنع أم مأ ناكو

 امم ءافولا وه « برا تبقعأ ىتلا نينسلا لالخ لاخلا

 ةحدافلا ةيلاملا تامازتلالا نمحلصلا ةدهأعم اهلع هتصرف»



 - !ههداد

 مظعأ ىلإ دصق ريغ نم كلذ ىدأ دقو « رصحلا اهئطخم ىلا

 ىتلا دوهملا نأب كلذ . بر اذئم ثدح ىاهتجا روطت

 ؛ لمعلا ةميقروهدت تيبس تاضبو ملا ءادأل ةلودلا اهتلدب

 ضيضمحلا ىلإ ةلمعلا توه ىتح دادزب روهدتلا اذهلازامو

 دنع . 157 مأع ىف ىهرلا ضوح نويسن رفلا لتحا امهنيح

 ةلمع ةهءوكمحلا تأشنأو « هتميق مدقلا كراملا دقق كلذ

 تيغلأ نأ كلذ رثأ نم ناكو . سهذلا ساسأ ىلع ةديدج

 مفدت نأ (مورفم ناك ىتلا تامازتلالا عيمج مقاولا ىف

 ةددحلا دئاوفلا ثاذ ةيلاملا قاروألا لك اهنمو « كراملاب

 تاصو ام ىلإ كلذب ايئاملأ تلصوف « هلكل هألا نددلاو

 لهاك نع عفتراو ءاهنويد عيج تغلأ نيح ايسورلا هيلإ

 تادنسلا كالم ىلع ىذقو « ليقث ءسعةينامألا ةنازملا

 ايعامتجا ًاروطن كلذ ناكو ؛ مهبلع ىفقب داكوأ ةيلاملا

 نخي انيلع ىلا قه ةقطلا هس فتن ذوو ارطغ

 لد دق هيف ال وقال نينو تاك ادق فاعلا

 ' « نيح ىلإ اريك ًاللش ةيداصتقالا اينالأ ةردق أهلع ءاضقلا



 ا

 ايسالو ةيبنجألا ضورقلا ىلع دمتعت نأ ىلإ ترطضاو
 ةيلاملاو ةيداصتقالا ثادحألا هذهل ناكو « ةيكبرمألا

 اموت ناك دنا اهم يلب ىسايسو ىعامتجا رثأ ةضحملا

 اهنكل « ةريطخ ةيعامجا ةروث ةباثع تادنسلا كالم

 ماظنلا بلق اهنم دقي. ملو اهسفن ءاقتلنا نم كرما رو

 ةرشابم نيغ ةحنن تناك لب: ذعقو متاقلا .ىاتجالا

 . ايناملأ لع تّضرف ىلا ةييرحلا تابوقعلل

 « ةميظعأل اوهأ ةديدجلا ةينامألا ةيطارقمدلا تقالو
 « عدصتلا لئالد هيلع تدي ماظن ءانب ديعت نأ املع ناكدتف

 لإ كيرطخ و © ةنغ اراد ندنلا [ذَه 0 ةقاغنو

 « ىبألا اهيعش ةزع تحرج ةلذملا نم بورضل عضخم نأ
 اننكل . ناتناو لالذإ نم اهلع ظرف امال بقت ناو
 تلقوا ديخأ ف اناملا ىنف :: نأ ماع هجوب مك

 ار ع رورو ةقاحلألا يي نأ عمو ٠
 ةديشر ةويرطقم ةنيارسا ياك ان نأ تيعاظتنلا 0

 لوحي ىباختتالا اهءاظن نأل كلذ نيوكي دقو « ةلدتمم



 دع 1ةها/ب ب

 ىلإ اهتساس رطضيو « ةفينملا ةفرطتملا تابالقتالا نود

 . فالنثالاو ماّتولا بابسأ ىلع مهقاط دهج اوصرحي نأ

 ؛ رورغ نم اهاشغي ناك ام مهنويع ىلع نم فد دقو

 مولع ىنأو ؛ ملاح حالص نم نوطنقب اناع ا

 طال سوم اديمارك اركذل فقو

 هيمو اهرطال تقشو اهدوجو تررب موم.لا ىلع

 ©” ىرخأ ةهج نم ةروثلاو ةهج نم ةيعجرلا نيب

 اياكيرب
 برملا اهنع تضخمت ىتلا ةيعامتجالا مئاتنلا تناك

 . ىرخألا دالبلا ىف تناك ام ايناطيرب ىف رثألا ةئيلب

 م ةجردب برالا نمز ىف لاعلا تاقبط ءاخرلا معدقف

 «اريبك ايقر مهني ةايملا ىوتسم 00 لا

 هلاح ىلع قب لب برحلا ءاهتلا دع رك ذي اصقن صقتني مو.

 رشع ماد امظع ًاداسك ةراحتلا ثدسك نأ دعب ىتح.

 اميزوت ةورثلا عيزوت تحب ناكءاخرلا كلذ نكلو 0

 |متورث تلق ماع هجؤب دالبلا نآل «تاقبطلا نيب ًاديدج
 (مجرتلا) ىزالا بالقتالا لبق لصفلا اذه بتك )١(



 30 ١ هرب تح

 قرط نع ديردجلا ميزوتلا اذه مو ٠ لبق ىذ نع

 هلم ملام ةرسوملا تاقبطلا اهنم تلمح ىتلا ىئارضلا

 . ىرخألا دالبلا ىف اهرئاظن

 ىتلا متاتنلا رهظأ ناكدقف ةيسايسلا ةهجولا نم امأ

 . ةوقو ادع لالا تاباق دايدزا برملا اهنع تضخم

 لطبق قو لق مع اوواز فلاراقللا هذه ءادعأ نأ كلذ

0 ” 
 ةلودلا بازحأ ىتاث ىسايسلا لاعلا بزح حبصأ كلذكو

 سدح و « ةيبهألا ليلق اليكم اب زح- برحلا لبق ناكن أ دعب
 ىجاهتجا ماظن ءاشنإ نم هب مهمني ناك امل هترصانمل سانلا

 نأ لبق ١918 ماع ىف ترج تاباختنالا نكل كي دح

 « ناك ربلا ىف دعاقلاا ةيبلغأ ل ب ف ةيقيقللا ب زملا ةوقرهظن

 ةموكح مهنم تفلأت نيذلا نوظفاحلاو رارحألا اه ان لب
 « 1918ىتنس نيب ماق ىذلا ناملربلا ىفاهل تناك « ةيفالتثا

 لداعن ةقحاس ةيبلغأ لع تلصح ذإ « ةقلطم ةطلاس
 نم وود يلد اين عم « هئاضعأ عابرأ ةثالث
 ع

 . نييخأنلا تاوصا
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 .رودص ىف مرطضي ناك امذئتقو ةموكحلا نع بغي. مو

 نم هوجرت تناك امو « لام قم ىرخألا ترومفلا

 جروج ديول رتسلا ناعأف « ةيعامتجالا لاخلا حالصإ

 اهدوهج لذبت نأ املع سي دالبلا نأ ةرازولا سيئر

 ؛ «لاطب ألا دف يسب ًاقيلخ ادلب ارتاحتإ لم ةدحولا

 لاما ققحي مل هنكل ؛ حالصإلل الماش ًاعانرب عضوو

 .تاقيط نيب تابارطضالا عطقنت لو «ةمالا نم نيسمحتلا

 امزح زوم تاداقتلا ءاسو « اهلكن ينسلا هذه لالخ لالا '

 ابقي محلا وش نيرا رع هدأت نانلكلا 3

 . ماعلا بارضألا نلعنو

 المع ناك ةموكملا هب تماق .ىذلا لمعلا نكل

 اهدعب تءاج ةنوكح ةبأ دبن مو ارنا دف أمظع

 “؛ ىعامجالا ميظنتلا ناديم ىف طاشنلا نم ىه ةدبأ امرشع

 « سدلا حك اينيءاقا ةره لوألا كااطخ ت3

 انواق تنسو «ةقفنلا ريبك اهظع اعورشه كلذل تدعأو

 * سمحششلا ءانبأل ملشلا لبس ليهست هنم ىجرب .ميلعتأ



 تاو

 ؛ةيدبدحلا ككسلا تاكرش نم ريثك ديحوت ىف تدلفأو

 جامدإل هب تماق ىذلا ديحولا لمعلا وه اذه ناكوب

 مسرتل لقنلل هزاز تاق اوكضسنف انهم كاك دا

 تحرتقاو « ايفاو امظنن قرطلا ميظنتل ةمزاللا ططالا

 « ةلودلا ىلإ مجانملاراهتسازايتما لقنب ندعتلا ماظن حالصإ

 لامعألا بابرأو لالا ترم ةطلتخم تائيه فيلو

 : ةييلمألا نيدتتلا ةبلاهعزك أو مجانملا نال اهرغصأ

 اوضري ملم هنأل ريخألا عورشملا اذهاوضفر لاملا نكل
 تعدو . ةلودلل اكلم اهاك ةماعلا قفارملا لج نم لقأي

 جمانرب عضير ىنطو ىعانص رمتؤم دقع ىلإ ةموكملا

 ةعانصلا لاجر نم انا تماقأو « ىعانصلا حالسإلا

 نأ كل ذاع كانانتلا ةمورفك قيورح الا وصلا

 تممجو '« ةكرتشف ةيعانص سلاحم اهنم قب اف '”ىتنت

 الو . اهلك ت اعانصلا لمث ىتح ةلاطبلا نم نيمأتلا ماظن

 او ماع ىف ةليوطلا ىراحتلا دانكلا ماوعأ كاذب

 هب اعن كل : دع اهم ماظنلا اذه ةرئاد تعسو.



 او

 ةعانصلا ةدعاسمل تاعورشم تدعأو « ةلجاعلا ”ىراوطلا

 . ( ريدصتلا تادامتعاو ةيراجتلا تاليبستلاك )

 ليبس ىف ةريبك ةوطخ دالبلا تطخ لمعلا اذهمو
 كلذ ىف تعرش ىلا ةموكملا نكل . ىوقلا ميظنتا

 ؛ 1477 مأع ىف تطقسأو ةيعجرلاو دوما تمهما لمعلا

 اهيف ألا تلوت نمزلا نم ةرثق اهطوقس دعب تءاحو

 نم ناتنثاو نيظفاحملا نم ناتنثا « ةفلتخم تاموكح

 داسك ىف اهلك اهدهع لالخ ةراحتلا تلظو « لاملا

 ةمزأ دالبلاب تلحو ؛ نويلم نع نيلطعتملا ددع صقتب. مو
 ةلاطبلا نع ناملربلا ىف لدحلا مدتحاو « ةديدش ةيموق

 : ةحيقنىلإ دؤيمل اهقع ًالدج ناكهنكل « ةراجتلا داسكو

 تاموكح ىتح  ةبقاعتملا تاموكملا ىدل نكي مو

 ىتموكح نإ من . روهمجلل اهب مدقتت' ةنيعم ءارآ - لاملا

 نمار يثك ن كلو « ةيهال ةييلغأ مهدي ون نكن مل لاما

 ضرع نود لوحي ايوق ًاببس كلذ ىف اوري مل اهراصنأ

 نأ ىلع , ِتاحارتقا امل تناك نإ دالسبلا ىلع امهتاحارتقا
 ( مات حور
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 تلو' ىتلا تارازولاو « ةج كش الب تناك قئاومعلا

 دقو . امل لح داجيإو اهليلدت ىف ًاعسو رخدت ليلا

 ءبعب تعءان دقلف ؛ قالطإلا ىلع امل لح ةمث نوكيإ

 ةأطو تدتشاو ؛ مهنم مخرلا ىلع نيلطمتللا لامعا ةناعإ

 ةيساسألا دالبلا ةراحنتروهدتو « ماع دعب اماع ىئارضلا

 اورضينأ 157١ ماعف لايعلا لواحو . اد عطب ارو

 نأ ىلع مهلشف لدو و اأوحلفي مف امام بارضإ لمعلا نع

 2 بسك ةدئافلا مدع سيل مويناح نم رشابملا لمعلا

 طونقلا نم حور ةمآلا ىف ترسو . ررضلا ققحم هنإ لب

 مدتحاو « ةيسايسلا ةايملا دوم ىف ةيلج ترهظ ةبيحلاو

 مهي بزح لك ذخأو « ناملربلا ىف لدجلا ولت لدجلا
 نوبخانلا ادبف « ةيموقلا تالضعملا لح نع هزحعب هاخأ

 ةليسو هيف اودحي مل مهنأل ناملربلا ىف مهتقث نودقني
 كلن: نأ دعب اه حضو اهراو .٠ ةمألل ريما قيقحتل

 رومألا تماقتسا ارلو ؛ لورتنأ ثبلثال ةيتقو ةرهاظلا
 ئذلا نكلو ؛ اهدهع قاس ىلإ تداعو ابن ءاقالت م



 ا

 ىقىرس ام اهيف ىرس برملا دعب ايناطب رين هيف ةبرمال

 ؛ةينامربلا ةيطارقمدلا نم ءاينسالا حور دالبلا نم اهريغ

 . مايألا ىدم ىلع دايدزالا ىف ذخأ ءاينسالا اذه نأو

 ىلالربلا ملا نززوسا 4غ

 تاروطتلا نع ةحيانلا ةبيحعلا لالا ىه ْنْذِإ كلن

 ابروأ ىف تماق : اهريسب تاج وأ برحلا اهتدجوأ ىنلا

 ةطاسو» لمعت ةلماك ةيطارقمد تاموكح ًابيرقت اهاك

 ماظنلا اذه اهيف مقي مل ىتلا دالبلا تذخأو « ةمايتلا سلاجلا

 ©0نيتلود نكلو : (دعب ايف كلذ ىرنسو) هثاشناب فلاطت
 انذبنو هلكماظنلا اذه انذبن ةيروألا لودلا 7 1

 لودلا نم ريثك ىفو ؛ اهيلع موقي ىتلا ةبررلا ءىدابم هعم

 ىلع اهتردقبو ةيناملابلا مظنلاب ةقثلا تفعض ىرخألا
 دعب اههجاوت تذخأ ىتلا ةعونتلا ةدقعملا لك اشلا ججالع

 قيقح « رطحلا ديدش دبي 1 نإو ؛فعضلا اذهو .برملا

 . هيف كشال

 (مجرتلا) 2 ايئالأ ىف ةيزانلا ةكرملا دسب ًاثالث انحبصأ )١(
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 هسفن ىتاطرإلا ماظنلا ةعيبط ىف نا ادع نسل

 بلاطم ءسع وه اغإو هيف بيعال هنأ وأ ؟ ايساسأ ًابيع

 هب ءانف ماظنلا اذه لهاك ىلع تلَأ سيصعلا تقولا اذه

 اباوج لاؤسلا اذه نع بيج نأ ميطتسن ال ؟ نيح ىلإ
 نم ريثك ىف ةدوجوملا فورظلا اتالح اذإ الإ ًاففاش

 انيلع بيرت الف كلذب انل ممسيال لالا ناكذإو « دالبلا
 . ايناطبرب ىف ماظنلا اذه ريس عبتتب انيفتكا اذإ

 ىتالببلا ماظنلا ىف ةيساسألا ةلكشلا نإ )١(

 نورظني ايلعلا ةماكلا باحأ مو نييخانلا نا

 نوريثكو ؛ هدوجو ىلا. الو هب سحي ال نم ةرظن هيلإ

 ريثت ام دنع الإ ةسايسلاب ماها لقأ نورهظب.ال مهنم

 ىلع اهب متبي ال نم مهنمو + مىيعاشم ةماعلا تاباختنالا

 ةميق ةل آض نأ اهنم : ةدعبابسأ لامهإلا اذملو . قالطإلا

 تاوطأ نب ول نرشعو ةينا نيب دحاولا توصلأ

 :ناإ لف نم رض الوب ندعو يذلا لب نييعالا
 توصلا لمي ىزيلجيإلا باختنالا نوناق نأ كلذ ىلعدز
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 ةمبق ال ًامئاض نوب لعفلاب بغتنب ال احشرع ىطع ىذلا
 باختتالا ماظن ىلع قدصصيإل يملا اذه ناكنإو «هل

 نيرع ويس ادا علل داحألا سيكل قرا حبلا
 ًريثكو ؛ هثوص هيطعبف هتقثث عطوم نوكيو هاا لك

 نب راع نأ لع ا وفقا قاع هيت 114

 هسفن مدخ اهدحأ راتخا اذإو « امهبلكه ركب. .نيحشرم

 ةينسايسلا ةيرتلا لئاسو لازت الو . هريمص ضرب ملو

 ةجلاعم ةيسايسلا تاعوضوملا حلاعن ال ةفاحصلا نأل ةصقان
 ةيسايسلا بازحألا اهب موقت ىتلا ةياعدلا نألو « ةيدج

 نيذلا نيبخانلا نم ءازجأ ةرشع نم ءزج ىلإ لصتال
 نإذ كاذو اذه قوفو . ءاضعألا رايتخا مهبلإ لكو

 وعدع موق نايسايسلا نأ سانلا نيب ةرشتنلا ة ركفلا

 ىف بسلاو . باعلألا نم ةبعل ةسايسلا نأو صالخإلا

 باغيتثالا نوناق يسح) نييسايسلا نأ ىأرلا اذهراشتلا

 نونيدب نم ىلع اودمتع, نأ نوعيطتسيال (ىناطيزبلا
 دق باختنالا ف لشفلا وأ حاجنلا نآل لعق مهئارأب



 ا

 نددرتملا نم ةعامج ةاؤضا نن اليلق ًاددع ةيسورك

 صرحخال وهو هسفن ىلع هعطقي دهعب حشرلا اهسكي

 . هب ءافولا لع

 ىف عبتت' ىتلا تاءارجإلا نأ يمانلا ندين (©)

 منان نأل « ةيقيقح ريغ ةيروص تاءارجإ اهلك ناملربلا

 قدصبو . شاقنلا اهف رثؤي. ال لبق نم ةررقم ثحبلا

 ةيبلغأ ناملربلا ىف ةموكحلل ناك اذإ صاخ عونب اذه

 نكن ملولو ًاضيأ قدصبرام ًاريثك هنأ ىلع . اههزح نم
 اهدي ىف نأ ءاضعألا داقتعال كلذو « ةيبلغألا هذه امل

 هسفن هتثدح اذإ هيلع ءاضقلاو نامربلا لح سلطت نأ

 نام ربلا نأ قملاو . ةماحلا لئاسملا نم ةلأسم ىفاهتفلاخع

 تافورصملا ريرقلو عيرشتلا ىلع ةيقيقح ةباقر هل تسيل

 ةماحلا نيناوقلا عيج نآل كلذو « ةرادإلا بالود رييستو

 ءاهقفاو:امالإ اههف ليدعتلا نم لبقتالو ةموكسحلا اهدعت

 طوف نأ دوق وم كدلاو ١ انين واحلا عيطتستالو

 سيلو . هثحب, نأ لمؤت نوناق عورشم ساجملا ىلع



 ا

 نم ًاعورشم ضراع اذإ هنأل ةرادإلا ىلع ةباقر نالرلل

 «هديؤتل ةيموكملا ةيبلغألا هل تربع ةماهلا اهتاعورشم

 ثلاقتنلا كلذهتاذإ ةموكللا نأ نرتلس ءاطعألاو

 ىلع ةباقر نال ريلل سيل ًاريخأو . ةماع تاباختتنا ثرجو

 ةينازنم هيلع ضرعت ىتلا ىه ةموكملا نأل تافورصملا

 اذ انصاف نتا نوف نب اميقع اضع اوس ةلوألا

 نالربلا نأ عقاولاو . ةيسيئرلا اهباوبأ نم باب ىف تلذخ
 ذنم تاقفنلا باوبأ نم باب ىأ ضيفخم ىلع ورح

 تاعجدق ةموكملا ةوق نأ لوقلا ىراصقو . لماكل بج
 رصحتت داكن « شاقنلاو لدحلل ةيعمج ءىث هبشأنأل ريلا

 هرودب رؤي ىذلا ؛ ماعلا ىأرلا ىف هريثأن ىف املدج ةيمهأ
 نامربلا ىطعأ ول ىتح هنأ ىلع . ةيلاتلا ةماعلا تاياختنالا ىف

 هذه لامتسال ةيفاكلا ةعاحشلا ىتوأو « ةيقيقح ةطلس

 هتقو نم عيضب.أمو هيلع ريسي ىذلا ماظنلا ناف « ةطلسلا

 طلاع نأ ىلع رداق ريغ هلمحي كلذ لك هئاضعأ دوهجو

 نأ ايرظن هيلإ لطي ىتلا ةعونتلا ةريثكلا لامعألا



 اهيا

 تائم قافنإ ماع لك ىف ناملربلا زيج كلذلو . اههلاعي

 . ةشقانم وأ ثحب لقأ نود تاهدجلا نم نيبالملا

 قح نم ىه ىتلا «ةطلسلا لك ىلع ذوحتسا دقو

 وهو ءارزولا سلجم ءالعف اهدقف ىتلاو ءانوناق نامرلا

 اعاد اوسيل الجر نيرشع ىلاوح نم ةنوكم ةريغص ةئيه
 بزالا سيئر مراتخا ةزرابلا تاءاقكلا ىذي نم

 ةيماغم ىف تاوصألا ةيبلغأ لانب نأ عاطتسا ىنللا

 اونسحي نأ نوعيطتسي الالجر نورشعو . ةيباختنا

 وأو مهتتام ىلع اهوذخأ ىتل تاطلسلا عيمج ىف فرصتلا

 نأ ميك ال مهف . رشبلا ةوق قوف ةوق اعيمج اوتوأ

 ىلاو ) مهيلع ضرعت ىتلا نيناوقلا عيمجج ليصافت اوثحبي
 ( عاونألا ةفلتخع انوناق نيمبرأ وح ماع لكىف اهددع غبي

 ةيموكملا تارادإلا لامعأ ىلع ايلمف افارشإ اوفرشيو
 ةلودلا تاداربإ | وبقا و وعجل ربو ةرصملا [مليتع نا

 اود هيو ماعلا ىف هيي رع ردم ةقلاوأ اهناققتو

 اهنوهجاو ىتلا ةدقعملا ةبعصلا لك اشملا عيمج كلذ دعب
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 عيمج اوجلاي نأ نوميطتسي ال مهنأ عمو . موب لكى
 0 نوحمسي ال مهناف 2 0 ةمهملا لئاسملا هذه

 نكمأ امل اوحمس واو « ايدج اثحب اهئحب ىف كرتشي نأ
 ًاريثت هعاضوأ تريغت اذإ الإ اهلا نأ هسفن نالربلا

 نافل ةييلا» ةلظلملا نأ كانت حشو اريك"

 فنأ بمي ةيطارقوري ةفئاط مو « نيمادلا نيفظوملا

 اهام رصقتب لب « ةديدجلا لك اشملا ةجلاعم اهيلإ لكوي ال

 ىداعلا اهقيرطىف ةيموكملا ةلآلا رييست ىلع

 ةبأ ىف ةقيقملا نم ابيرق فصولا اذه ناك اذإو

 ؛ اريك هيف انلايم سيل هنأ انداقتعاو « هيحاوت نم ةيحان

 ةلاعمل ةملاص ةئيه نامربلا نكي مل اذإ بجسن ال انإف

 دعب ابهجاوي ملاعلا ذخأ ىتلا ةدقمملا ةديدجلا لك اشلا

 . هئييه طقستو هذوفن لحمضب نأ انشهدبال م برملا

 امإو «تاذلا برحلا هضوقت ل نالربلا ناطلس نأ لع

 نع فشك هلاك تناك اهتقلخ ىتلا ةصبوعلا لك اشم

 ؛تاقبطلا عيج نوب ةيطارقمدلا راشتنا نأ نيحىف ؛ هفعم
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 بعصأ نم لعج دق « لاك نم برحلا دعب هتفلب امو
 بمعشلا عمست نأ ةلقاعلا ةريغصلا ةئفلا ىلع ءايشألا

 ددعلا رييك هبطاخت نأ امل ديال ىذلا روه جا نأل « اهءارآ

 كنك ىف اهحجيأو لئاسولا ريخ تحبصأ كلذلو أدح

 ىجري ال ىتلا ءافوجلا دوعولا لذ ىه نيبخانلا تاوصأ

 .رربم نود سعشلا بولق ىف سعرلا فذق وأ « ابقيقح



 د

 الصفا
 ىروألا ريغ ملاعلاو ابروأ

 امرشا تاقرمعلا لري ١

 برحلل قباسلا ليلا ىف ةيروألا مألا تمستقا
 اهنكمل عضاخ ريغ ىرخألا تاراقلا نم ًيقأي ناك ام لك

 سراف ىف ىتحو . نيصلاو ةيكرتلا ةلودلاو سرفلا دالب ادع
 ةراهلا نأ حالو . «ذوفن قطانم» امل ذختا نيصلاو

 تعنيف + طوال ةوكلا كداييا ةنزوألا

 ىلإ اهتراجن تذفنو « ملاعلا ءاحأ ىف اهعناصم تاجتنم

 ةدام ةيئانلا دالبلا تاحتنم نم تذخت او « هفارطأ ىصقأ

 ةيزلجيإلا ة للا امسالو ةماهلا اهتاغل تعضأو ءاهتءانصل

 نودلقيناكم لك ىف سانلا ذخأو ءاهف سطاختلا ةطساو

 امأو ٠ مهتيلستو موهل لئاسوو مهئايزأ ىف نييبروألا

 عيمج ىلع تضرف دقف ةيئاضقلاو ةيرادإلا تايروألا ظن

 بومشلا هذه اهتدإق وأ « اصرف ةيروألا ريغ بوعشلا



 واو

 ملاعلا راطقأ فاتخم نم نابشلا عوج تذخأو . ةراتخم

 تئشنأو ؛ اهمولع رارسأ لع فقتل ابروأ تاعماج موت

 * نيييدقلا دتهلاو نيضلا ذاب ق ةيروألا معلا رود

 : ىلوألا امترطف لع ةيقابلا ةيقيرفالا بوعشلا نيبو

 مئاقلا ىبنرحلا نيييروألا قو وفتب ناكم لك ىف سانلا رقأو

 كفس ىف ةيملعلا لئاسولا مهءادختتساو ماظن قيففم اع

 دونملا نم ةليلق ةمذرش نأ ىتح« حاورألا قاعزإو املا

 . تاراقلا نم ةراق فصن عاضخإل نكن ةيبروألا

 ةيبروألا ريغ بوعشلا ىلع تضرف ابروأ نأ ةصالحلاو
 . اممظعو اموقب مهترهمو اهناطلس هلك ملاعلا ىف

 نم ريخاألا دقعلا ىف اهجوأ ةطاسلا هذه تئلبو

 ةءراعتسالا حورلا تلصو ام دنع « رشع عسأتلا ثرقلا

 ىف اهنكل : اهسفنب اهدادتعاو اهتوق ىصقأ ىلإ ةيبروألا
 «باعصلا ضعب ابليبس ىف تفقو نيرشملا نرقلا لئاوأ

 نيصلا ىف تماق ىتلا (8مد«عم) رسكسلا ةروث تناكف

 و الا ملا عماطم اهنقال ةمدص لوأ ىف 15٠٠ ماع



 سس 11/1 اح

 نابايلاو زيلجتإلا فلاح ءاج مث . راعتسالاو حتفلا ىف
 ؛ةيزوا ةمأ ةيووأ رزق ةمآ ةاواسع تازتعا لوا ناكتف

 هتبقعأو . نيصلا ميسقت ىف ةبعرلا ىلع فلملا اذه ىضقو

 امل تزتهاف « ١6٠٠ ةنس ىف ةينادايلا ةيسورلا برحلا

 ةيبروأ ةلود اوأر ذإ ءملاعلا ءاحأ عيمج ىف سانلا ىعاشم

 اذهل ناكو . ىويسأ بعش ةركنم ةعزه اهعزبم ىربك
 ناك امىلع ىهق هن ال ءاهلك ايسمآ ةراق ىف غيلب رثأ ثداحلا

 ريثك ىف رشنو «ةبهرو ةعور نم اهلهأ بواقىفابروأل

 لهأ عرشف « ًاديدج احور دنملا ىف ةصاخيو دالبلا نم
 : قيير وألا ةاواسم قف نولاظب ةذانلا هدف

 مل ىحورا ابروأ ناطاس هيمسن نأ نكمي ام نأ ىلع
 ملرصمو نيصلاو دنهلا لهأ نأب كلذ . هناوق فعضن

 ةايملا بيلاسأ نوعبتي مهناشو اوكرتبنأب ذكتقو اوبلاطي,

 ناب اوبلاط اعإو « لبق نم اهنوعبتي اوناك ىتلا ةقيتعلا
 ىبروألا زارطلا ىلع مهنوؤش نومظني ًارارحأ اوكرتي

 اهقوةحب بوعنشلا هذه ت.بلاط . مهلبق نابايلا تلعف اك



 د

 مةيبروأ ةركف اهتاذ ىف ةيموقلا ةركف نكل « ةيموقلا
 عملاب كلذك اوبلاطو ؛ قرشلا ماعلا ىف دوجو اهل نكي

 نأ ىلع اوامعو ؛ ةيروألا مظنلا نم ًاضبأ وهو « ىباينلا

 «ةيروألا عناصلا تاحيتنم نع مهتاعونصع اواقتس

 جاتنإلا قرط ديلقتب ةبانلا هذه ىلإ اوعس مهنكلو

 ها نير وألا نق نراقال مهنأ اوان ةمووألا

 قرط عابتابالإ ىواسنلا كلذ اوتبثي مل مهنكلو « ءاكذو

 ىف ةبيروالا تاغللاب مواعلا ةساردبو ؛ ةيبروألا علا

 . نايحالا مظعم

 رشعلا لالخ قرشلا ملاعلا ىف رشتني قلقلا ذخأو

 ةكرح تماق 16١ ماع ىف . برحلل ةقبأسلا نينسلا

 ًادبو « ةيكرتلا ةايملا عاضوأ بلقل لمعت ةاتفلا ايكرت

 تبشنو « 160 ماع ذنم دنحلا ىف ريطخلا بارطنالا

 ةرطابأ ناطاس ىلع تضق ىتلا ةينيصلا ةروثلا ١1١ ماع ىف

 ميظنن نم كمت خل ميدقلا (ةلممعط») وشناملا

 زارطلا ىلع ةثيدح ةيروهج اهلعجو ًاديدج امظنن نيصلا



 سم 4 ا/ت سس

 عجاضم ضقت ةيرصلا ةينطولا ةكرملاتذخأو «ىبروألا

 . اهرمأ ىف رظنيل رنشتك دروللا لسرأ ىتح زيلجتإلا
 اهلك تاكرحلا هذه ىف تثعبف برملا ران تبشو

 نم رثك ١ اونلعأ ءافلحلا نأب كلذ . ةميظع ةديدج ةوق

 « ريصملا رير فتق ح نعو ةيطارقمدلا نع نومفادب مهنأ ةرم

 بؤمشلا بلاطم اوركتي نأ مهيلع بعصلا نم حبصأف

 بوعشلا ةبيه تفمضأ برحلا نإ مث . مهناطلسل ةعضاملا

 له : اهسفن لأست ةموكحلا بومشلا تأدبو ةيبروألا
 ةيندملا اهملإ ىعست ىتلا ةياغلا ىه ةيشحولا ةرزجلا هذه
 نأ ةيندملا هذه قحتسن لهف كلذك تناكاذإو ؟ ةيبرثلا

 ىذلا عوضحللا كلذ امل اومضخيو اهب سانلا بحسب

 فذقت ةك احلا ةيرثلا بوعشلا تناك ؟ هب مهيلاطت

 اههضعب زهجيل اهتورثىصدتو « برملا نوثأ ىف املاجري

 ؟ اهناطلس ىلع كلذ ىغقي نأ ىجرب لهف « ضعب ىلع
 ؛ برحلا ل يبس ىف ةوقنم تييوأ ام لكم دختست تناكو
 ىتانملا طاشنلا كلذاهرهظ ءارو م رطننأىلإ ترطضان



 واس

 ؛ ملاعلا ىلع اهترطيس ىف لضفلا مظعم هيلإ عجري ىذلا

 داهإ ةمرقال ةشاللا ودعا فووالا قه عسانا

 اذه ىف اهماكل اهتاواسم تايثإو « اهدالب ىف تاعانص

 يعود اهرازوأ برحلا تعدو ال ارخا ونجم رانكلا

 تكرتشاو « حاصلا سلاج ىلإ ةبيروألا ريغ بومشلا
 .نييموكمحملا كارتشاال دادنألا كارتشا ابماكح عم

 سلام ىف اهناكم بوعشلا هذه تأوبن مث « ةداسلاو
 ١ مالا ةبصع

 بوعشلا ةوق برحلا تنهوأ اهلك لئاسولا هذه

 امل ةعضاخلا بوعشلا موقت نأ امْح ناكف « ةيرثلا

 ججلاو ةيموقلا ةبرخلا دشنتو « ابءاكح اهتاواسع رهجتف

 ىلع روثتو « ابروأ لود ىف دئاسلا ىطارقمدلا ىتاذلا

 ةقالعلا لدبتت نأ كلذ عم دب ال ناكو « « رامتسالا »

 لقأ الف هلك نكي نإ ؛ ىنروألا ريغ ملاعلاو ابروأ نيب

 بلاطي نأ هل حيبي ًاثلبم ةيندملا هيف تغلب ىلا هئزج نم

 ىلو الا متاتنلا وه نآلا ىتح هانيأر ىذلا لكو . هتبرح



 نكل ؛ ديدجلا فقوملا اذه اهملإ ىدؤي نأ ديال ىتلا

 لك اشم قلخي فوس هنأ ىلع ةلالدلل نكي هانيأر ام

 انه انتجاطغبلا ىف نينلاو ب وبرمألا نبأ قفا دخدلت

 دعب ابروأ جراخ ىف ثدح ام لك ليصفتلاب سردن نأ

 ىلع ةلجاع ةرظن قلن نأ انبسحو « تاروطن نم برملا
 . نيصلاو دنلاو ىالسإلا ملاعلا ىهو ةمهم نيدايم ةنالث

 رينا معلا كورلا - ىحوم ورا ماعلا * 

 ءادحا نفور ا ىف ايضاقو رمل رثأ غلبي م

 . ىاالسإلا ماعلا ىف هغلبام اهسفن ابروأ ىف الو ىتح ملاعلا
 ىف ةدتملا ةعساولا ةقطنلا كلت ىالسإلا ملاعلاب ىنمنو

 ىطنلطألا طيحلا نم ىبرغلا ايسآ بونجو ةيقيرفإ لامش
 ىمظعلا ناكسلا ةيبلغأ نيدت ثيح دنهلا دودح ىلإ

 ذنم هب نيدن تناك ثيحو « رضاحخلا تقولا ىف مالسإلاب

 . داليملا دعب عباسلا نرقلا ىف ةرمهابلا ةيمالسإلا حوتفلا

 ةقطنلاهذه دودح جراخ نيماسملا نم نييرالم ةدعك انهو

 « نيصلاو ىطسولا ايساو وبالملا رئازجو دنهل دالب ىف
 ( مات -ذ؟)



 د اؤاييل

 بوعش نيب ةقرفتم تاماج ءازجألا هذه ىف مهنكلو

 دالب وهف انه هانركذ ىذلا ميلقإلا امأ :وخأ ناردا نم

 كد امظع اليم اهبف برحلا رثأ غلب ىتلا ةيقيقحلا مالسإلا
 . اكد ىاالسإلا ماظنلا دعاوق

 ةيمالسإلا ةيرظنلل ةيساسألا دعاوقلا نم هنأ كلذ

 ءايضعأ ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ىننلا عابتأ عيج نأ ةايحلا ىف

 ةيويندلا ىتلا ةفيلخ ناطلسل نوعضخت ءدحاو عمتج ف

 ةفئاط ىه « نيماسملا نم ةريبك ةفئاظ نإ من . ةينيدلاو

 م هنأ دقتعت « ناريإ دالب مهمظعم نكسي نذلا ةعيشلا

 ةقيقحو ؛ ىعرش ةفيلخ ىنلا عن لع دعب مالسإلا

 اذه نكلو ؛ نوسفانتم ءافلخ نيينسلا دالب ىف ماق هنأ

 ةيمالسإلا ةدحولا ةديقع ةيساسألا ةديقعلا ف رثؤيل هلك

 فرتعن مل ىتلاو « ىرخألا تاعمتجملا لكق وف ىه ىتلا

 . ةيموقلا قورفلاب طق

 ذنم مالسإلل ىلعفلا سيئرلا وه كرتلا ناظم و
 رشع سماح نين رقلا ىف ةميظعلا نييناممملا كارتآلا حوتف



 ل 1ا/ل

 مالسإلا ًاشن نيذلا برعلا ناك نإو « رشع سداسلاو
 تناكو . مايألا نم موي ىف كارتألا كب اوضرب مل مهني

 ةيمالسإلا راطقألا عيمج لمشت اهدجم مايأ ةينامئلا ةلودلا

 ماشلاو ىرغصلا ايسا ىهو سرفلا دالب برغىف ةعقاولا

 ؛ ةيقيرفإ لامثو رصمو برعلا دالبو ةريزجلا ضرأو

 كم ثالثلا ةسدقملا ندملا ةصاخ ةفصب مضت تناكو

 ىمحي ىذلا وه ناطلسلا ناكو ؛ سدقملا تييو ةنيدملاو
 . رابك الاو لالجإلا عضوم كلذل ناكف « ندملا هذه

 « لمفلاب اولقتسانأ دعب «ةيمالسإلا دالبلاهذه ماكح لظو

 تلحمضا نأ دعب ىتح « نينمؤملا ريمأ ةدايسل نوفرتع

 كشو ىلع ةيكرتلا ةلودلا نظن اءروأ امبيو . كارثألا ةوق

 نوضون, قرشلا دالب عيج ىف نيماسملاب اذإ < لالحمالا
 نيطالسلا رخآ ديلا دبع مايأ ف ةميظع ةديدح ةضبن ٠

 ع ولأ عمست لو ء ( 1و١ هيد) ماظعلا

 وهالملادالب و دنحلا ىف نوماسملا راصو ؛ لياقلا الإ ةضملا

 زاك ١ < ناظلننلا لإ نورظني ةنقيزفإ ظساوأو ةيئانلا
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 مهسيئرك « رخآ تقو ىأ ىف هيلإ نورظني اوناك ام
 مهتاواص ىف هل نوعدي ىنلا ؛ مملامأ دقعمو ىنبدلا

 رخآآ ىه « ةيمالسإلا ةعماملا ةكرح «ةكرملا هذه تناكو
 ماعلا تاتش عمج وهو الأ « ميدقلا لمألا كلذل ءايحإ

 . ةفيلخلا ناطلس تحن ىالسإلا

 دحن ةييروألا بوعشلا تناك ءانثألا هذه ىو

 ىالسإلا ملاعلا نم ربك آلا ءزملا عاضخإ ىف ةعرسم

 ابك التماب تضقو دنهلا دالب ارتلكنإ تكلتماف «اهئاطلسل

 كلذو ؛ مالسإلل ىربكلا ةيجراخلا حوتفلا رخآ ىلع

 فدانا محل امضاخ لظ نيضا نه ًالاوكللنأل

 هذه ىلع زيلجإلا ىلوتسا اماف « رشع ىتاثلا نرقلا ذنم

 نم ًانويلم نوعبس ىقاطيربلا جباتلا 1 عضخ دالبلا

 : اها ١ ىماسم مهكمل سورلا عضخ : أ كلذك . نيماسملا

 ىلوتساو ؛ دنقرمسو ىراختو هويخ لهأ ىطعسولا

 شك ا!مصو سنوتو رئازجلا دالب ىلع تويسنرفلا
 رصم ىلع ىلمفلا فارشإلا زيلجإلا حبصأو ؛ ةيمالسإلا



 د مؤ

 ةدايسل فرتعن لازتال برملا ةبادد ىتح تناك اهنأ عم

 ىلع ةرطيسلا زيلجيإلاو سورلا مسنقاو ؛ اهلع ناطلسلا

 ىلإ سلبارط نويلاطيإلا مضو ؛( ١5.7 ) ناربإ دالب

 ةراق لودلا تنيشلاو ؛ىركلا برطا لبق مهكالمأ

 ثيح) ةراقلا هذه طسو ىف نوماسملا حبصأف « ةيفيرفإ

 لودلا ل نيعضاخ (ةعرسب رشتني مالسإلا ناك

 تاجاس يتلا ةيحيسملا لودلا هذه نأ حالو ؛ ةيحبسملا

 هيلع ترصتنا دق ماع فلأ نم رثك أ برملا مالسإلا

 ءايقتأ رودص ىف شيحي ناك ىذلا لمألا نأو « اًيئاهن

 داجإ وهو( نيوهبط لا لع وتلا ايأ ذنم نيماسما

 اذه نأ حال « نيلللا ةفيلخ هسأرب ميظع ىالسإ تع

 دالب نم قبب لو . ريخألا ءاضقلا هيلع ىفق لمألا

 ًايبس اهؤاقب ناكو « ةينايثلا ةلودلا الإ ًالقتسم نيماسملا
 ةلودلا هذه.مجن نكت '/ ميظع لمألا اذه كودك عا

 لهو : لوفألا ىف ذأ ناك ىربكلا برملا لبق تح
 ةاتنلا ايكَرت لاجرو « ًالوأ ديجلا دبع نأ نم كلذ لع لدأ



 تأ راع مح

 باج تح ىهسفنأ اوعضي نأ مرس دق « هوملخ نبذلا

 ايروأ لود نيب نم ةديحولا ىمظحلا ةلودلا ىهو « ايناملأ
 رازالو ؟ نيماسملا دالب نم ايش ابك المأ ىلإ مضن مل ىتلا

 مترا لبق ةعئطو نيدقملا كني ةناقسالا رضيفلا

 وجرب ال ناك « اميجج نيملسملا ىباح هنأ الملا ىلع نلعأو

 كيلا نينا ان حلمنا نس أذل كاف ءارووتا
 تاخداملو . ريخألا ءاضقلا هيلع ىضق نكي مل ىذلا ىنيدلا
 21 ماع ربوتك أ ىف ايناملأ بناج ىلإ برملا ايكرت

 « لاجرلا نم ميظع ددعب اهدا ةاسبو ةلودلا ةذكئيه ةيناغأ

 مساب ةماع نيماسملا وعدت نأ اضن اهروتقم ىف نآكو

 . رافكلا ىلع ةينبدلا برملا ىلإ ىأ داهملا ىلإ ةفيلملا

 ؛ ةرلاب ةرْثلا يدع نكي ل نإو داهجلا نالعإ نكل
 ؛ ءافلخلا هفانمي وأ ناملألا هوجري ناك ام ارثأ لقأ ناك
 ىف بدت تذخأ دق تناك لالحنالا لماوع نأل كلذو
 هيف ترس دق برغلا ىودع تناكو « ىالسإلا ملاعلا

 مالسإلا دالب نم ريثك ىف تاصأتف برحلا لبق ىتح



 سا

 ىريامعم اقلطم قفتتال ةركف ىهو ةةسوفلا كف

 تايموقلا ىلع وأي ىنيد عمتجم داحمإ نم مالسإلا هيلإ

 ةيبرتلاب نوعبشملا ةاتفلا ايكرت لاجر نكي. ملو . اهلك

 ديملا دبع هب ىنعي ناك اكمالسإلاب اريثك نونعي ةيرغلا

 ةوعدب اوادبتساف « ةيكرتلا ةيموقلا مهمه ربك أ ناكل ب
 ةعماجل ىرخأ ةوعد ةينيدلا ةيمالسإلا ةعماحلل ديا دبع

 هذه نكلو ؛ ةيناروتلا ةعماجلا ىهو ةضحم ةيسنج

 رصم ىفامأ ايكرت ىف اذه . ًاريبك خان قلت+ ةوعدلا

 فارشإلا نم صلختلا ىلإ نوليع نورصملا ال دقق

 نآل لب ةرفك نييئاطيربلا نأل كلذ نكي ملو « ناطيربلا
 ةركف مهكلمت طابقألاو مهنم نيماسملا نييرصملا

 مثول مهسفنأ برعلا ىتحو . ةرح ةيرصم ةمأ نيوكت

 ىف اهورشن م5 قارعلاو ماشلا ىف مهن اورشن نذلا

 ةركف برملا لبق مههف ترس « اهسفن برعلا ةريزج

 مغر كارتألا نوهركي اوناك كلذلو « ةيرملا ةيمونلا

 : مهناطلسل مهعوضخ



 د اطملع

 « اهلك ةديدمجلا راكفألا هذه ةرئاث برملا تراثأ

 ءافلخلا رصتتا ام اذإ هنأ ليوط نمزب اهتيابن لبق نيبتو
 مسقني وأ نيبلاغلا نيب عزو.نأ ىالسإلا ملاعلا ريصم نإذ

 ىجيسملا ملاعلا ف ثدح ام ةيموقلا لودلا نم دع ىلإ

 نيل قيد[ لو قم ناكو ..: كفينولا ننعتلا اق

 رصم ىلع ةيئاطبرربلا ةءاجلا نالعإ برالا اهنع تضخم

 ىلإ اهخيراث ىف ةرم لوألو ايسر: لاقو كبط ىلا

 كالمأ نم اًيعمسر تعطتقاو « ةيئاطيربلا ةيروطاربمإلا

 ثب ىف (1515) ةيلاتلا ةنسلا ىف ءافلحلا ركف مث . ةفيلخلا

 : برعلا بولاق ىف كارتألا ىلع ةيموقلا ةروقلا تو

 تناك ىذلا زاححلا ريمأ عم ذكتقو تاسوافملا تأدو

 «نيماسملادنع نيسدقملانيلبلا ةنبدملاو ٌدكم هك المأل مشت

 هيلع هللا ىلص) دمت ىبنلا ةلالس نم هسفن وه ناكىذلاو

 لقتل الانا ايم اعوان ورش طوول( -

 ةريزج (هداقتعا ىف ) لمشت ةيموق ةبب ع ةلود سيسأت

 كارثألا ىلع ريمألا راث مث . نيرهنلا دالبو ابروسو برعلا



 د ؤملهد

 .ىنلأل ةميق ةدعاسم برعلا مدقو « اكلم هسفن بقلو

 .ىف ( ةاهد4ع) دوملو ماشلا برح ىف (ةلاعطرب

 .ناذه نكمت ةدعاسملا هذه لضفبو . ةرب نْلا برح

 قررغاو يكرم جتك ةارلالا ةيؤع ىنافاكاقلا

 نكلو « ةقالملاب بلاطي نأ ىلع (سيأ زامحلا كلم
 .نوكي نأ نيماسملا ةيشخو « هلوح تماح ىتلا كوكشلا

 حور ثعب كلذ لك ةببسغ ةلود دب ىف ةءوعلأ مهتفيلخ
 .دعب . اهسفن دنهلا ىلإ ىرسو ىالسإلا ملاعلا ىف قاقلا

 , 8د1:هانع) روغلب ل اواا/ ةنس ىف تردص كلذ

 وو نيظسلف نوكت نأ ةوينلا ومو قا ةريوبقلا

 ,نم نيطسلف ىف ناكسلا ةيبلغأ تناك ذإو . مل ايموق
 .بارطضالا نم ًاريثك ةرك ملا هذه تراثأ دق برعلا

 . ةمرعلا دالبلا ىق

 اك ى طوق نويف وك كلذ ءانتا ىف ءانلطا اكو

 .تناكو . اهك المأميسقتل ةيرس تاقافثا مهني ايف اودقمف

 اك ؛ ايروس كالتما ىلإ علطنت' ديعب نمز ذنم اسأرف



 ساما

 ىذلا قارعلا بونج كالتما ىف ىغرت ايناطيرب تناك

 طفنلا عبانم نم هيف ام ىلع ذوحتستل برحلا ءانثأ هتلتحا

 نيطسلف نوكت نأ تبلطو ؛ دنحلا ةمالسس ىلع نئمطتو

 تدعو نأ دعب ايسورلا تبلاط اكد وهلا ايموق ًاثطو

 لوضانألا لامثو اينيمرأ الن وكم نأ ةناتسألا كالتماب

 151 ماع ىف ايرس اقافنا مهني امف ءافلحلا دقعو . قرشلا

 : ( 5رباممم - "[ءمأ) تركحيب سكيس قافتاب فرعي

 اوعجأو «كالمألا هذه ميزوتل ةطخ ساسأ هيف اوعضو

 عنقت ل ىتلا ةيموقلا برعلا فطاوع اور, نأ ىلع
 تحن ةيبرع الود اوئشني ناب « اهسفن برعلا ةريزجي

 دعب نانويلاو ايلاطيإ تدعو مث . اسنرفو ايناطبرب ةيامح

 مت وأو . ىرغصلا ايسأ برغ ىف ةعساو كالمأب كلذ

 ةلود الإ كارتألل قب امل اهلك تاقافنالا هذه ذيفنن
 ::لؤضانألا باق ىف ةريغص-

 ةدعاسع ةيناطيربلا شويملا تعاطتسا كلذ دعب

 ايروس بورح ىف ةينماق ةبرض كرتلا برضن نأ برعلا



 د إل

 ارهاب ًاراصتتا شويملا كلن اهف ترصتتا ىتلا قارعلاو

 ةيوسنلا رود كلذ دعب ءاجو . 1918 6 19107 ىاع ىف

 لئاسملا ةيوسن هتضتقا امم لوطأ تقولا نم تضتقاف

 كافافتا نيو قف وتلا ةبوععل كلذو © اهنقن ةيزوألا

 انك دقق. ةيرالا فوعقلا قامأ نيو" ةيزجبلا ءاقلللا

 ؛ ةدحوم ةيبرع ةلود م نوكن' نأ نوعمطي. برعلا
 ةباج ةعضاخ ريغ« قارعلاو ماشلاو برعلا ةريزج لمشت

 ةلود اهلوتتلذ ةياجلا نم دب نكي مل اذاف . ةبيروأ ةلود

 ءاكيمأ نوكت نأ لضفألاو « دالبلا عيمج ىلع ةدحاو

 دشأ نوضراعب اوناكو . ايناطيرب نكشلف كلذ رذعت اذاف

 نوعركي اوناك ام رثك أو« ةيسئرفلا ةباجلا ىف ةّضرامملا

 لصق نيمالا ءاعوت ةفلظلا لودلا ني مدالب 'مسقت نأ

 ىلإ ( آه»#عممع) سلروأ قيد صو زاجحلا كلم نبا

 نودودنلا لذبو ؛ برعلا ةيبضق نع عفاديل ندنل و سيرأب

 مدهج ةياغ ججروج ديوا رتسملا ةصاخيو نويناطيربلا

 ةيبرع ةلود ءاشناب اوحمسي نأ ىلع نيبسنرفلا اوامحيل



 نكلو « ةيلحاسلا دالبلا ىلع ةرطيسلاب اوفتكبوايروسفف
 ريمألا داعف ءاهعجأب اير وس كالتما ىلع اورصأ نييسن فلا
 ةلود ايروس ىف ”ىشني نأ لواحو قشمد ىلإ لصيف
 ١و١ ماع ىف اشيج نويسنرفلا هيلإ ريسف « ةلقتسم

 ةلصفنم لود عبرأ أهيفن لوكشليإ اوعرش مث « ؛ اهتم هجرخأ

 خم اهاعأ مظعمو نانبل ةلود نهادحإ ؛ مهتيامح تح

 مييلع تودي نويسنرفلا ناك نبذلا نييحيسلا
 اراك داع

 نولوألا ناعاف « برعلاو ءافلملا نب قافتالا مت مث

 تحن اهسفنب اهسفن ب لود ءاشنإ وه مهضىغ نأ

 ىتا دالبلا ةرادإل اهسفن ةلود لك تبدتناو « مهتامح

 ةبصع ىلإ بادتنالا قئاثو تلسرأو « اهناطلس تح

 ايروس ىلع امادتناباكص اسن رف تيطعأف . اهدامتعال مآلا

 ايسا ىف امل ةرواجلا ( ©ةنءد) ايلكيلك ةعطاقمو

 رهن ىلإ اقرشو ليلخلا رحبملإ ابونجدتكت ىتلاو ؛ ىرغصلا
 مهناطلس طس اوعيطتسي مل نييسن رفلا 5 ؛تارفلا
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 . دعب امف ىرنس ام ريبك ءانع دعب الإ دالبلا هذه لع

 نيطسلف لع اهدحأ « بادتنتا ص ايئاطيرب تيطعأو

 ميلقإ ىلعو ورمل ىوفلا نطولا ءاشنإ ىلع قفنأ ثيح

 لعب ايف ىمس ندر الا رهن قرش ىف عسأو ىوار حك هبش

 ضرأ ىلع اهءادتناب ىتأثلا كصلاو ؛ ندرألا قرش ةرامإ

 ايئاطيرب تعجش ام تاعرسو . قارعلا وأ ةريزجلا

 اك مهيلع اكلم لصيف ريمألا اوراتخي نأ ىلع نيبقارعلا

 كلذب تقف « ندرألا قرش ىلع ًاريمأ هاخأ ىه تنيع

 كيلع ان مقا كورلا روس ذأ ةعيزتلا اناا قع

 بغربالءادرج ءارمص اهضرأ مظعم نأل ةاقتسم ةلود اههف.

 تربسهريسلا لسرأو . اهكح دحأ عيطتسيالو اهف دحأ

 ىلإ ايماس ًابودنم ( زر [1عطعتغ 5ةسنعا) ليومصا

 مو « دوهيلل ىوقلا نطولا ءاشنإ ىف عرشيل نيطسلف

 ناكسلا ءايتسا ببسب ةلهس ةمهم ةمهلا هذه نكت

 ف مهروفنو برعلا
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 ةثيرحلا اك
 ناطلس ىلع اهانحرش ىتلا ةوستلا هذه تصرف

 ,ضرف اك« ءافلطلا ةمحر تحن ةناتسألا ىف ناكى ذلا ايكرت
 رم ةدساو ةحباسم نعاوت نيس قف نان ونلل لزوءدن هيلع

 كارتألا ةساحت راُنأ ةيوستلا هذهن كل . ىرغصلا ايس
 اسا ىف لب ةناتسالا ىف ال « ةمواقملل اودعتساف ةيموقلا

 ةنردم اوذختاو « قيقحلا « ىوقلا مهنطو » ىرغصلا

 مهيف ماقو « ةمواقملل ارك دالبلا هذه ىلق ىف هرقثأ

 اودقعو « هلوح اوفتلا اشاب لاك نطصم وه ريدق ميعز

 مهنكك « ةيبرعلا دالبلا نع مهيلخم هيف اونلعأ ايموق اقاثيم
 .نوجاهي اوعرش مث . ةيكرت ىرغصلا انسا قت نأ اويشنقأ
 لب « مهتواعمل دادعتسا ىلع ءافلحلا نكي. ملو ؛ نيينانويلا

 كارثألا عم ايرس ًاقافتا نويسنر فلا دقع نأ ىمألا غلب

 مهنأل .هكمل اوبدتناىنلا ايلكيلك لقإ نع هاضتقم اواخم

 . برعلا ةروثو كرتلا ءادع نيران نيب اومقي.نأ اودبري م
 رحبلا ىف مهب كا رتألا قلأف نيينانويلا ىلع ةرئادلا ترادو



 ا

 , 1١77 مأع ىف مهيلع تضرف ىّتلا رثيس ةدهاعم اوضقنو

 ةدهاعمدقعب تهتتا نازوا ىف ةليوط تاضوافم تأددو
 ايسما كرتلا ءاطعإ ىلع أهيف صن « 155 مأع ىف ةديدج

 اضبرأ صن اك« ةيموق ةلود مذ نوكتل اهلك“ ا فردا

 كارثألاو ىرغصلا ايسا ىف نييئانويلا ناكسلا لدابن ىلع
 ةناتسألا ةديدملا ةدهاعملا تدرو « نانويلا دالب ىف

 دب بار طتسالا نمت كلذب و... كارتألا ىلإ نيقيضملاو

 ةيموق ةيكرت ةلود ىلإ ةمدقلا ةيناهملا ةلودلا ماسقنا نع

 تح ةصلاخ هبش وأ ةصلاخ ةيبرع لود ىلإو « ةلقتسم

 . اسلرفو ايناطبرب ةءاج

 ةيكرتلا ةيروطاربمإلا ككفت اذه ىنعم نكي. لو
 نم مأ ناكو . ًاضيأ ةيمالسالا ةدحولا ككفت لب بسخ

 : مالسإلا ديلاقت ىلع اًجورخ هنم رثك أو ككقتلا اذه

 0 محلا مدالب ىف اونلعأ كا رثألا نأ

 ةفيلخلا اوملخ مث « ةيباينلا ةيع,لا دي ىف ايلعلا ةطاسلا

 ماع ىف هريغ ةفيلخ اوراتخاو ذئتقو شرعلا ىلع سلاجلا



 وك

 ةيودصأ خيراتلا كلذ نم لريماع كعبو ؛ 199+

 نيتطلسلا لصفو « العف ةفالحلا ءاغلإب ًارارق ةيعملا

 عم « امات الصف ىرخألا نع اههادحإ ةينيدلاو ةيسايسلا

 . نيتطلسلا ديحوت ىلإ ىرب ةيمالسإلا ظنلا حور نأ
 دبر نم ميلعتلا عزتناو « ةينيدلا فئاظولا ذئدعب تيغلأو

 لدبتساو « ةلودلا فارشإ تحب عضوو نبدلا لاجر

 ىلعألا نوناقلا تقولا كلذ ىلإ ناك ىذلا « نآر قلاب

 نوناقلا نم دمتسم دددج ىتدم نوناق « ةماع نيماسملل

 نوناقلا ساسأ ىلع مق ديدج ىاتج نوناقو «ىرسيوسلا
 عم باقنلا سبل نم نعنمو ءاسنلا تررحو ؛ ىلاطيإلا
 عاضوألا تازيمم نم اناك نه نعو نهعوضخ نأ

 تاذو يبه ءاوألا ذك ميظنتلا لمثو . ةيمالسإلا
 كارتألا ىلع نوناقلا متخ « ةعدقلا ديلاقتلاب ةلص لك مطقنل
 اذه نأ نظ اممرلو . ةزراب تافاحب تاعبق اوسبلي نأ

 ميظع ةقيقملا ىف هنكل « ركذلا قحتسيال هفات سمأ رييغتلا
 ةفازلا" وسما هنا ةفاع تاملعملا ةداع منال < ةيعخلا



 يس

 دحسي كرأ ىلصلا ىلعو ؛ ةالصلا ف شورطلا وأ
 هلعفي نأ هيلع ليحتسي ىمأ اذهو « هتهبحب ضرألا ىلع
 ورب ملو . ةالصلا ءانثأ ةزراب ةفاح تاذ ةعبق سبل اذ

 ؛ميورحلا اذه نم عرسأو دشأ ديل قتلا عاج ورخ#خيراتلا

 نيبو اهنبب ةلص لك تعطق دق ةيكرتلا ةيموقلا ةلودلا ناف

 ؟ مالسإلاب نيدت لات ال تناك نإو « ىالسإلا اهيضام

 نم هلاخدإ عيطتست ام لك اهدالب ىف لخدت تذخاو

 هسفن تقولا ىف تناكو ؛ مهتشيعم قرطو نييحيسملا ظن

 تراثأو . اهيلع ةيسايسلا برغلا ةدايس اهتوق لكب موافت

 « ىتالسإلا ملاعلا ىف ايظعاجايه ةديدشلا تابالقتالا هذه

 ءانع نود اهللبق دق ىكرتلا سعشلا ةيبلغأ نأ حولي نكلو

 ةدحو"نومتب. ال املوبق دعب كارتألا حبصأو 11

 . اهمدقتو ةيكرتلا ةمألا ةيرح ىلع نوصرحياغإو مالسإلا

 للعو « ةينامملا ةلودلا ٍدّقع طارفنا ىضق دقلو

 عمتجج ءابثنإ ةرك ىلع « ةينامثلا ةفالملا ءاثلإ صخنألا

 مالسإلا حبصأو « نيياسلا ةفيلخ هكحب لعأ ىالسإ
 (مات -١؟)
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 للك وستو لكم نفور ةقلظوت# نيكل كلذ ذكي

 ديلاقتلا لك ضقانب اذه نإ ؟ ةينمزلا ةظلشلا نم درج

 ةطاس ال ةفيلخ دوجو ناكمإ ضرف ولو . ةيمالسإلا

 لغشلا ىه لئاسملا هذه تناك ؟ رات فيكف هل 1

 اودقمف « ةريخألا تاونسلا ىف مالسإلا ءاماعل لغاشلا

 . نآلا ىلإ لازت ال اهنكلو « اهثحبل تارمت لاو سلاجلا

 لاب لغشبال كلذك اهءاقب نأ حوليو « لح ريغ نم ةيقاب
 دالبلا مهي ىلا اقإو « ماع هجوب ىبالسإلا: ماعلا

 ء ةيموق ةبرح نم هيلإ ىعست ام وه « ةفلتخلا ةيمالسإلا

 ةعماجلا ةركف ىلع مألارخأ تضق ةيموقلا ةركفلانأل

 .ةيحيسلا ةعماجلا ىلع لبق نم تضق 5« ىلوألا ةيمالسإلا

 . ىطسولا روصعلا ىف ةينيناللا ْ

 يب رعلا لورلا

 نم تخلس ىلا دالبلا ىف ةريطخ لك اشم تراث

 دقف.. ةيوستلا تمت ترأ ذنم ةيناهعلا ةلودلا مدج

 تدأ ةمواقم ةيسن رفلا ةطادنلا ةمؤاقم ىلع ايرونم تبأد.
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 اذه ىعأ نم غابو ؛ ةديدش ةينلع ةرون ىلإ وه ماع ىف

 بادتنالا ةنْل هيف تققح نأ ناحألا ضف حافكلا

 . ملا ةبصع ىف

 برعلا اهناكس نيب نيطسلف ىف عازنلا ماقامأر يثكو

 نم ناطتب فقوملا اذه ناكف « دوهللا نيرجاهلاو

 اذه نأ ىلع . ةسايكلاو ةظقتيلا ماود ةيئاطيربلا ةرادإلا

 نرهربو « ةيسنرفلا ةقطنملا ىف هغلب ام غلبب مل عازملا

 لضف م ناكو « دالبلل نومفان مهنأ لعدوبلا نورجاهلا

 . ةلمهملا دالبلا هذه ىلإ ءاخرلا ةداعإ ىف ريبك

 ىلاطيرربلا جملا ألا لوأ ىف نويقارعلا موأقو

 دالبلا ىف ةروثلا بيمل عالدنا اهنع جتت ةديدش ةم وام

 ىف ةلئاط الاومأ ايناطيرب تقفنأ نأ دعب ء ؤ٠55 ةنس

 :(هرومأ ميظنتل نيفظو لا نب اددعاجلإتلسرأوءاهتنقرت

 ردقلا نم عرسأ رهظي ام ىلع لمعلا اذه ىف اوراسف

 ايناطبرب نيب ةدهاعم تدع مأع فو . بجاولا
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 ملا ةبصعف القتسم ًاوضع كلذ دمب قارعلا لوخدو

 هيطوتل نكنال ةدملا ةةفاز ا كاز اييدف ةريفتلا كلو

 تيلطو ؛ اهرومأ ةبرطضملا دالبلا هذه ىف ينحل ناكرأ

 طرتشاو « نكمأ نإ ةنس نيرشع ىلإ لجألا اذه دتي نأ

 نأ لالقتسالا ليث ىلع مهصرح مثر مهسف أ نويقارعلا

 لصوملا ةيالو ىف «مهقوقح » الوأ ايناطبرب م لفكت
 كرم طيلخ اهنكسي ىتلاو ؛ قارعلا لامهث ىف ةمقاولا

 فئاوط مهنمو « برعلا ريغ نم مهمظعم سانجالا

 ةيالولا هذه نأب نوحتمي كارتألا ناكو . ةعدق ةيحيسم

 قم ابيع واط و6 اهنع اول لا دليلا ينم نكدال

 ثترطضاف « اهرمأ ىف ةضوافملا تح نوضفرب ىهدلا

 ثحبتل ةصاخ ةنلس دالبلا هذه ىلإ لسرت نأ مالا ةبصع

 اصف أهرارق ةبصعلا تردصأ أهنتح نأ دعب و «ةلكشملا

 ًاريخأو ؛رارقلا اذهذيفنتب ايناطبرب ىلإ تدهعو قارعلا
 ةدهأعم مقوت نأ 1١55 ماعىف ظملا نسحل ايكرت تيضر

 ىتح ايناطيرب لازت الو « ةعوضوملا ةبوستلا اهيف تلبق



 تعا ؤ8/ ح

 ماظن دالبلا هذحل عْضوو . قارعلل ةيماحلا ةلودلا نآلا

 نأ دعب هنأ ىلع قفتاو ؛ ىلاين سلجم تاذ ةيئاذ ةموكح

 قارعلا مضنتو ةباملا ىغلت ةم وكحلا هذه مئاعد دطوتت

 دالب ىف موقت دئدنعو « ةلقتسم ةلودك مالا ةضعاللا

 تدقع :١5 ماع ىفو . ةديدج ةيموق ةلود مالسإلا

 ناب ايناطبرب اهف تدهعن قارعلاو ايئاطبررب نيب ةدهأعم

 . عاطتسم تقو عرسأ ىف ةباغلا هذه ىلإ قارعلاب لصن

 . ريطخ بالقنا .اهسفن برعلا ةريزخ ىف عقوو

 برحلا ءانثأ ريبك نأش هل ناك ى ذلا زاجحلا كلم نأ كلذو

 نأ تاقوألا نم تقو ىف لمأي ناك ىذلاو « اهدعبو

 هثدحن تناك اميراو « ةميظع ةبب رع ةلودل اكلم حبصي

 ىنلا ةلالس نم هنأل ) ةفالخلاب لاطي, نأ اضيأ هسفن

 لوقت ؛ ( ةسدقلا دالبلا ىاح هنألو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 لا هنأ هداقتعال ىالسإلا ملاعلا سبضغ راثأ كلملا اذه نإ

 دجي ريمأ 15766 1474 ىأع ىف هيلع ماقف ءايئاطيرب دب ىف
 نردلاب كسلا ىديدش نيياهولا ةفئاط نف سم نيمأ وهو
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 نأ تاقوألا نم تقو ىف فيخو « كلم نم هجرخأو

 ديدهتو « ميدقلا ىالسإلا بصعتلا ءايحإ ىلإ اذه ىدؤي
 «قارعلاو ندرألاق رش نيتئشانلا نيتبيرعلا نيتلودلا نايك

 ريمألا نأو همايأ تبهذ سصعتلا اذه نأ نيبن نكسلو

 تادهاعم دقع ىف ضواف, نأل دادعتسا ىلع هسفن ىناهولا

 ىلا هر ةةيكدافولا ب يطو ةذاا فورد نيف

 ال ةءواردملا اهل نع ىلإ ىرخأ ةرم

 تناك ةينامملا ةلودلا لالحنا نأ لوقلا ىراصقو

 ةينسايسلا متاتنلا مأ ىه تناك اممز ةريطخ مئاتن هل

 ةيمالسإلا ةفالحلا تيحدقلف : ىربكلا برحلا ةرشابلا
 رودص ىف شاج املاط ىذلا لمألا كلذ اهءاهذ بهذو

 ةعاطلاب نيدت ةميظع ةيمالسإ ةلود مايق لمأ - نيماسملا
 لحم تلحو . ىلعألا نيماسما ةفيلخ ىلإ ةيويئدلاو ةيفيدلا
 (ةيماوقلا را هيكل ةميرغلا ةركفلا لمألا اذه
 دودح:لخاد نوكشت ةيموقلا لودلا نم ةفئاط تذخأو

 ابروأل نوكيي نأب ىضرت الو « ةعدقلا ةيماسلا ةكلملا
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 ىلع ريست هسفن تقولا ىف اهنكلو « اهيلع ىسايس نأطابم
 ىدحإ ترفظ دقو ؛ اهمظن عبنتو ةبيروألا لودلا لاونم
 اهتكلو « اهالقتسا ريرقتب ايكرت ىهو لودلا هذه

 ًاجورخ ةميدقلا اهديلاقت" ىلع تقولا سفن ىف تجرخ
 ةماث اهنا ةررملا ةريوح نمو ضرخا ةلووةعو نانا

 . ةعدقلا اهمظنب ٌدكسمتسم لازت ال اهنيكل لالقتسالا

 اهنا فايا ريوملا دنع لازتالق ةيرملا لونلا ناساانأ

 اسلرف فارشإ اهف ةيروألا مظنلا لاخدإو « ىموثلا

 نأ لودلا هذه عيطتست لهف . مألا ةبصعو ايناظير بو

 نكل ؛ لبقتسملا ةمذ ىف سعأ كلذ ؟ ةناغلا كلن" ىلإ صن
 تلا نارا هيف كشال لج لقألا ىلع ًادحاو ًاقيش

 نأ دعب ىمالسإلا ماعلا 5 ىروطتلا اذه تدبش ىلا

 رطخب تاذ نونس « ةليوط ةدم حايش هلماوع مواقي لظ
 . ةراضحلا رات ىف ريبك

 اعلا اوللا نع مرا رزملا ب ىمو مس ورا ملاعلا # ان

 برملا نع نائشانلا زوطتلاو بارطنالار صنت!
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 « ةينامعلا ةلودلا قاطن ىف ةلخاد تناكيىتلا دالبلا ىلع

 اماك اهيف هل ناكو « مالسإلا دالب عيمج بازطنمالا ع لب

 هبرغلا ناطلس نم ررحتلا ىف ةيغرلا ىه ةدحاو ىهاظم

 . ةيبرغلا مظنلا ةنلقت قوتيوناسنلا

 هع قا لام

 ةيقبرفإ لامث نم ءزج بار طضالا نمولخي دكي
 اينايسأ هنم كلتمت ىذلاو « همظعم اسنرف كلتمت ىنلا

 اياب: كماب ىذلاو ب نقك اره ارفف

 ملدنا دقف . ( ترمعدهنمم اكينريسو سلبارط) ايبوأ

 مطتسي ملو برحلا ةبادب ذنم ايبوأ ىف ةروثلا بيل

 ىلع ريغص ءزج ىف الإ ممءادقأ اوئبثي تأ نويلاطيإلا
 دعب الإ برحلا دعب مهلك دالبلا عضخ مو« لحاسلا
 . نيبلاطب الا ىلع ةرئادلا اهنمريثك ىف تراد ةنحاط بورح

 ةءراضلا ةيب رملا ةيلبجلا لئابقلا تراث دقف شك[ ىم ىفامأ

 ىمدي ريدق معز ةدايقب فيرلاب فورعلا اهلامش ىف

 تاظو « ةركتم ةعزه نابسالا تمزهف « ميركلا دبع



 د "ءاؤادب

 ااسئرفو اينايسأ شويج موأقلا +١١١١ نيلماك نيمأع

 ةمرغلا كيلاسألا ةمواقملا هذه ىف ةعيتم « نيتعمت#

 « ىنالسالا ملاعلا ىف غيلب رثأ ةريطخلا تاروثلا هذهل ناكو

 اسنرف ةباجل ةعضاخلا سنوت ىف تماقو .ابروأ ةبيه فعضأ

 « ةيروتسدلا تاحالصإلاب ةبلاطملا ىلإ برت ةينطو كر

 لخت مو . اهيلاظم ضعب بيجت نأ اسنرف ترطضاو
 .نم ةيسئرفلا تارمعتسلا مدقأ ىهو اهسفن رئازجلا دالب
 .نم ربك أ طسقب للاطن تذخأ دقف « ةكرملا هذه رثأ
 : ةركتاوربلا نأ

 رز

 « مايألا نم موب ىف ةيئاطيربلا ةدايسلا رصم لبقت' ل
 ىضونذلا نم اهتاجن ىناطيرربلا داشرالل ةنيدم تناك نإو
 نرفلا ىف اماكح اهيف اهمقوأ ىتلا ةءداصتقالاو ةيلالا
 ةيامحلل دالبلا تعضخ برحلا تبش الو . رشع عسانلا

 دوجوكش ريغ نم هبابسأر بك أ ناك اموضخ ةيناطيربلا
 اذه شر اهنكل ؛ دالبلا ىف ةريبك ةيناطيرب تاوق



 سل اس اسس

 ,كارثألا ىلع اهفطعب رعشي ام ذئتقو اهنم دبي مل عوضملا

 لب ؛ ةيناطبربلا ةبروطاربمإلا ىلإ مامضنالا ىف ةبغرلا وأ
 اهيلَغ تّضرف ةلقتسم ةلود رصم نأ نوري نو:رصملا ناك

 ىلع نوفسأي ال اوناك انييو . ةيعرش ريت ةطلس ابروأ

 ىديدش اوناك مهناف « ةيعسالا كرْلا ةدايس نم صلختلا

 صلختلاو « ةيناطبربلا ةدايسلا نم ررحتلا ىلع صرحلا

 نييروألا عيمج أهم عئمتي فراك ىتلا تازايتمالا نم

 دالب عيمج ف أهم نوعتمتي اوناك 5 ٠ مدالب ىف نيميقملا

 .ةناكلا ةلونلا

 . رم و عراف حن اهرازما قت عضن برحلا دكت و

 ةماعتلا ةقبطلا ىلع رصتقت مل 9 ين ةيلظو رح

 نيذلا نيحالفلا ىلإ ترس لب « برا لبق تناك اك
 نم مجريغ دافتسا امم رثك أ ايناطبرب لامعأ نم اودافتسا

 ًايعز اشاب لولغز ىف ةكرملا هذه تدجوو ؛ تاقبطلا
 دفولاب فرعي ًايزح دالبلا ىف ظن « هنانق نالت ال ًاريدق

 ؛ةبئاش هءوشت ال ىذلا ماتلا لالقتسالاب ىلاطب ىرصلملا



 تع "ام

 رحت ل ةبقاعتلا تارازولاو كلل نأ دفولا ذوفت نم لبو

 ةموكمحلاو حلصلا روم مصأو . ههجو ىف فوقولا ىلع

 بلاطم عامس نع امهئاذا ( مألا لوأ ىف) ةيئاطبربلا

 نم تغلبو مأع ىف ةكرملا تدتشاف ؛« نييرصلا

 ةصاخ قيقح ةنمل لاسرإ ىلع ةموكحلا لمج ًاثلبم رطحلا
 نع ثحن ى « (امم4 !مئامعغ) رثلم دروللا ةساير

 نأ نوبربملا ىنأو ةنجللا تعطوقف . ةمزالل لد

 كلذ عمو . لالقتسالا نم نوبلطي.اهف ىتح اهوضواغي

 لالقتسالا وهورلعألا نييرصملا باطمىلع اهريرقت قفاو
 اعيطتسي نيفرطلا كل . تاظفحتلا ضعبب هذبق نإ و

 امتدايسب ظفتحم نأ ايناطيرب ةقاط ىف نكي. ملو « قافتالا

 « ليوط لجأ ىلإ ةريبك تاوق مادختساب الإ رصم ىلع
 قفاوب نأ ىتاطيربلا ماعلا ىأرلا عيطتسي ال صأ وهو

 نأ لهي نكت مل ةيئاطيربلا ةموكملا نكل . هيلع
 ىف لاصنالا قرط نم ةءويح ةقلح ىلع فرشت رصم

 مدي ىذلا نادوسلا نأو « ةيئاطيربلا ةيروطاربمإلا



 مدس وق دس

 لمعالإ ةيجمحلا نم هجني مل مدالب نم ءزج هنأ نوبرصلا

 هلاح ىلإ دوعب, ناب حسمستت ال ىهو « نييئاطبربلا نيفظوملا
 ىلإ ةجاح ىف رصم ىف ةيبنجألا اصلا نأو « ىلوألا

 . اهيحينم
 . ىلإ لصت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا عطتست مالو

 كف ماع ىف تردصأ )2 ةيرصم ةموكح ةبأ عم قافنا

 « تهتادق ةباجلا نأ هيف تنلعأ دحاو ىناج نم ًاحيرصن

 ف ظفكلاو و ةداسشغلاو ةلقتست ةلؤؤال ةصينصأ رم أو
 ةيوكسلا ذب ىف قبن « ةماه طقن عبرأ حيرصتلا اذهىف

 . نيفرطلا نيب ىدو قافتاب ىوست تح اهدحو ةيناطيربلا

 تالصاوملا قرط ةمالس )١( : ىه عبرألا طقنلا هذهو

 سيوسلا ةانق قرطلا هذهب دصقيو ) رصم ىف ةيناطبربلا
 لخدتلا وأ ءادتعالا نم رصم ةءامح (؟) . ( ةصاخ ةفصب

 ٠ قوقحو رصم ىف ةيبنجألا ملاصملا بام (م) . ىنجألا .
 ةعيبطب نو رصملا رعشو . نادوسلا ةرادإ ( ؛) . تايلقألا
 تمادام اًّمح نالكي ال ةدايسلاو لالقتسالا نأ لاحلا



 اد املوجهادعا

 ىلإ الصبر م نيفرطلا نكل ؛ ةقأق ةماحلا تاظفحتلا هذه

 . يرممتلا ىف اهب ظفتحا ىتلا ةماحلا طقنلا هذه ىلع قافت

 ةرازو » تفلاتو « عضودق اديدج اروتسد نأ عمو

 لالتحالا نإف ءاشاب لواغز لوألا اهسيئر ناك« ةلوكسم
 ىلرم ةلساس تثدحو . اما لظ ىتاطي بلا ىركسملا

 لتقم اهرخآ ناك ؛ نييناطيربلا نيفظوملا ىلع ءادتعالا

 ؛ ( ماعلا هدئاق ) ىرصملا شيجلا رادرس كاتسا ىلريسلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا ددشتو ءادتعالا اذه ةحبتن ثناكو

 ِتاءارجالا ىلإ اهئاحتلاو « ةلجاعلا ةيضرتلا بلط ىف
 0 35 ىلإ لوصولا حبصأ نأ « ةديدشلا ةيركسعلا

 تفخ لاخلا نأ عمو . ناكمب ةبوعصلا نم ةلكشلا هذه

 نيب قافنا ىأ نآلا ىتح من م هناف « لبق ىذ نع اهتأطو.

 ةموكملاو « ةدايسلا تاذ ةلقتسملا » رصم ةموكح

 ةظفتع مقاولا ىف ةموكحلا هذه لازت الو . ةيناطيربلا

 ىتلا لاملا ةموكح نأ غمو . ةيركسعلا ةوقلاب اهطورشن

 هله ةيوسل' ىف سغرت تناك 5١؟ ةنس ىف تفلأ



 ا ا ادم”

 « ريبك دح ىلإ اهف لهاستلل دادعتسا لع تناكو « لئاسملا

 اهتادوهج تقفخأ لب ءالوبقمالح اهلحن نأ عطتست ملاهناف
 « مهترطيس ىلإ نادوسلا عاجرإب نيررصملا ثيشت مامأ
 ةلص ةبأب نييرصملا ىلإ نوتعال نييئادوسلا تأ عم
 . 9”ةيوغل وأ ةيسنح

 رصم ىف اهدهع لاط ىتلا لك اشملا هذه مابق ْنإو

 ةضاو ةلالد لديل شك امو ماشلاو قارعلاو سرافو

 ىالسإلا ماعلا ءازجأ ىف ةيموقلا ةعزنلا هيلإ تلصوام ىلع

 ةرطيس لع ةروثلا ةدش ىلع لدب, مك « ةوق نم ةفلتخملا

 ةيموقلا لودلا لك تعّصو دقو . ةيسايسلا برغلا

 طغ ىلع اهسفن ظنت نأ اهنيع بصن ةديدجلا ةيمالسإلا

 ناطلسل عوضحلا لبقت ال اهلك انكتو» ةيزنلا لودلا

 ككقت دعب نآلا ىبالسإلا ملاعلا حبصأو ٠ مألا هذه

 ًاقالقإ رثك أ ةفلتخلا هئازجأ ىف ةيموقلا حورلا لصأتو

 هبرع نيينادوسلا ةيبلغأ نأ 3 كلذ 2 لوق ذأ بيرت 0



 سم 5 ا سس

 مدقلا هماحبو هتيقرشل مكسمت مايأ ناك امم ةيبروألا لودلا
 . ةيمالسإلا ةدحولا لح

 ساق درع
 نم تقوى انه اهانركذ ملا داليلا لك تيك

 .ةياعفلاوأ ةيمسالا ايكرت ناطلس ةدايسل ةعضاخ تاقوألا

 مالسإالا دالب نم عساو ميلقإ دنهلاو قارعلا نيب نكل

 ؟ ةينامعلا ةلودلا قاطن نمص مايألا نم مول ىف نكي. |

 ' .لوكي هيف ىبرنلا ذوفتلا رثأ داكب لزعنم لحاق ميلقإ وهو
 نان ضيا وهانكلا ماعلا ىف رخآ ميلقإ ىأ ىق هنم لقأ

 سراف ميلقإ وه كلذ . ةديدش ةروث ةيبرغلا ةدايسبلا ىلع

 . نائفآلا دالبوب

 نأ ملاعلا ىلإ ليخ ىربكلا برملا ران تبش اماف

 هايناطيرنو ايسورلا ةرطيسل مضخم نأ اهيلع ىغققم سراف.

 ايسورال امهادحإ ذوفن ىتقطتم اهضرأ نم اتلعج نيتللا
 ءزحلا ناكو . قرشلا يف ايناطبربل ىرخأألاو برغلا ىف
 اهئاهتادعبو برحلازاودأر خلا ىف دالبلا كلن ىم ىلامكلا



 ا

 تاوقلا نو :اهنلظم + ةنطقتح تاع رانك دنا انام

 مل ةيفشلبلا ايسور نكل . ةفشالبلا تاوقو ةيناطيربلا

 ةموكملا اهايإ اهتئروأ ىلا ةطلسلاب ظفتحت نأ أشن

 لع اهنوفلاحي مهاعل سرفلا فاصن نأ تلضفو « ةيرصيقلا

 . سراف ىلع ةدايسلل ىوعد لك نع تلزنو« ةيبرنلا ألا

 ءزجلا ىلع ةياملا قوقحب بلاطت مل ايناطيرب تناك املو

 دقق « ايسورلا رطخ قتل الإ دالبلا كلن نم قرشلا
 اذه ىف قوقللا نم اهسفنل هيعدت امع اضبأ ىه تلزن '

 الماك ىموقلا اهلالقتسا سرفلادالب تداعتساو « مبلقإلا

 اناملروأ اسلم اف ”ئشنت نأ تلواح مث . صوقنم ريغ

 « يروه جملا ماظن دالبلا ىف ميت نأو ع ةطلس اذ

 هيف تبيشف « ةيطارقمدلا .ظنلل ةدمتسم نكن م اهنكل

 « شرعلا ةديدج ةرسأ ءالتعاب تهننا ىتلا ةروثلا ران

 مث . دالبلا ةيلام ميظننل نييكب سمأ نيراشتسُم ءامدتناو:

 املالقتسا لعكلذب تنمأف ملا ةبصع ىلإ سراف تمضنا
 ناقملا قفعأ هددهم نأ



 هه ا تحب

 رياغق ونا درع

 عضخم ال ةيجمح لئابق ةيلبجلا ناغفألا دالب نكست

 اهدالب عزانتت نامزلا نم ارق تيقب « ماظن وأ نوناقل

 ىف ةيسورلا ةروطاربمالا امه ناتبوق ناتييروأ ناتلود

 . قرشلا بونجلاىف ا ربلا دنملا ةيروطاربمإو لامشلا

 اهادحإ ناتموثشم نابرح ايناطبرب نيبو اهني تماقو

 ءالمم١ ء1مل/5 ىبأع ىف ةيناثلاو ءددغ٠ ءامسه ىباعىف

 دالب ىلع رطيست نأ دنهلا نم شويج امهبف تلواح
 « قرشلالامشلا ىف نيمقاولا نيريطحتا نيرمملا لعو ناغفألا

 ةنمزألا ىف دنهلا دالب ىلع ريغم لك امهكلس ناذللا اهو

 ةلواحم لك نأ ىلع نابرلا ناتاه تلد دقو . ةيخيراتلا

 نكل . لشفلاب اهلع ىضقم ناتسنائقأ ىلع ءاليتسالل

 ةمهلا تارمملا ىلع ترطيس ةيئاثلا برحلا دعب ايناطيرب

 ىف: تاشنأو + ناتو اهكلمأ لإ تنك نأ دع

 ىلع ةدايسلا نماعون تطسنو ؛ةماه ةيب رح ةدعاق انوك

 ربيخرم  اهدالب قرتخي ىتلاو دودحلا ىلع ةيراضلا لئابقلا

 (متات -د؛)



 ماما اج

 ناتسن امفَأءارصأ ناف كلذ ىلع ةدايزو . تارمملا نم هريغو

 فارشإل ةعضاخ ةيجراملا مهتسايس نوكت نأ اوابق

 عم ةلقتسم تاقالع مل نيوكن ال ناو ةقهلا ةيوكح

 ةناعإ ىلع كلذ ريظن ىف نولوتسي اوناكو « ىرخأ ةلود ةيأ
 رمال حا فوتو دوج

 يلا نايس انف نأ دنملا لف نع لساناكو

 :ىاطيرلا تلد ضلغما توللا ملا زلط نكح

 رداو لكح ىلع ىفق ىنلا هللا سيبح ريمألا وه

 لمتح ناكى ذلا تقولا ىف ىتح «هاياعر نيب بارطضالا

 . ةيكرتلا ةلودلا طوقسرلأ لع بصعتلا حور مهفر وثننأ

 ةرشابم برحلا ءاهتلا سقع ليتغا هللا سيبح نكل

 هتمفد ىنلا هللا نامأ هفلخو « (١؟15 ةنس راني ىف)

 ىلإ ةفشالبلا سورلا لامع ضبرحو ةيمالسإلا هتيم
 قوما داوتتتمالاو ةيناطرولا ةموكملا لع توحلا نالغإ

 نيس هت نيوسلاان] هو كقول ازهار تملا

 اوناكف « ةيكرتلا ةلودلا طوقس مروعش راثآ دحلا



 لل

 . ةدعاسلا مل اومدقيو ةازغلاب اوبحرب نأل نبدعتسم

 نكل . ةثلاث ةينانفأ برح بوشن نم رفم ةمم نكي. ملف

 ثاوق ةاذغلا لإ تريس ةدنهلا ةئاطيولا ةهوكملا

 دكن ملو برألا تبناو « ةقئاف ةعرسب مهتدص ةلئاه

 ان انه فر ازوأ

 ىلق نأ امل حي, فقوم ىف دنه لا ةموكح تناكو

 ا ؛ حاصلا طورش اهودع ىلع

 لمحت لف «ديدجلا رصعلا حور اهيف رثأ دق نيتلودلا ني
 : مح و ىوقأ ناغفألا ةسايس لع ىتاطيربلا فارشألا

 ةلقتسم ةلود نائفألا دالب تنلعأو « ايئاهم ءاغلإ هتنلأ لب

 فارشإ نمدنحلا ةموكلط ناك ام ىعتناو « ةدايس تاذ

 اهتدعو ارتاحبإ تناك ام لطب « ةيجراخلا اهتاقالع ىلع
 ليثقل نويناغفألا لسرلا لسرأ ام ناعرسو . ةناعإ نم هب

 تادهاس كلو ةيووألا لونلا مصاوع ىف مدالب

 دالبلا ريمأ رفاسو ؛ ايسورلاو سرافو ايكرتو ناغفألا نيب

 حك ناك هنأ حوابو ؟ ةيلزو الا هوز هبحصن ابروأ ىلإ
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 رفظام كل . ةيحمهلا هتكلمب ىلإ ةيبروألا مظنلا لاخدإب

 هتاحر نم دوعب دكبب لف لجألا ريصق ناكز وف نم هب

 ةيناغفألا لئابقلا تداعو كلم نم ملخ ىتح ١؟ةماع ىف

 اهنكلو « ىضوفلاو بارطضالا نم هيلع تناك ام ىلإ
 . ةيبرغلا ةدايسلا رين علخ ىف تحلفأ لاح لكل ع

 ىمالسإلا ملاعلا ىف اهل ناك ب رملا نأ لوقلا لمجو

 ناك ىذلا ةيروألا لودلا ناطلس نأ اهنم . ةماه مئات

 لودلا نف ةقئاطنأ انفو انا تنقو عاستالا ىفذخلا

 لمفلاب نوكت' اهضعب « دالبلا هذه ىف تماق ةيموقلا

 اهضعب ولالقتسالا مات امضعب ؛ نيوكتلا رودىف اهضعبو

 . توقوم هنأب هب نوعاقلا حرص افارشإ ابروأ هيلع فرشت
 ةدحولا لح ميدقلا ملا ضاقتأ لع لودلا هذه تماق

 نيطسلفو ايروسو قارعلاو رصمو ايكرتف . ةيمالسإلا

 ةيسايسلا تادحولا نم ةفئاط ىه ناتسنانفأو سرافو

 ماه رودب لبقتسملا ىف اهنم لك علطضتس ىلا « ةديدجلا

 ٠ ملا ةبصع فارشإ تحن ةكرتشملا ملاعلا ةايح ىف



- 

 رثرلا ىف لثرمألا

 ىف اهنم دقعأو بعصأ دنحلا ىف جلا ةلكشم نإ

 قورف نم دونما نيب ام نأل ءابروأ فو ىمالسإلا ملاعلا
 ةجرد ىف فالتخا نمو « ةيفئاطو ةينيدو ةبوغلو ةيسنج

 ةيمالسإلاوأ ةيحيسملا بوعشلان بام ًاريثك قوفي «قرلا
 اهنإف « ةيقيقح ةدحو اهتاذ ىفدالبلا نأ عمو . قورف نم

 اهخيرات نم دهع ىأ ىف نكن مل ةيسايسلا ةهجولا نم
 دعب ةدحولا هذه ايناطبرب اهتبهو ىتح ةكسامتم ةدحو

 قررقلا قف اهدي لع دنملا تتصف + اهلع اهثالئثنا

 ةمالاو: السلا كاضأ وب ةيشارم ةدحتو ركع مساتلا

 ىه مافتلا ةكرتشم ةادأ اهل تحبصأو « ةلداعلا عئارشلاو

 ةقبطلا اهب ىطاخت نأ عيطتست ىتلا هب زيلجتإلا ةغللا

 دالبلا ف ترشتناو « دالبلا ءاحنأ عيمج ىف ةماعتملا يعل

 -ةموذلا ةذابلا نم ةليتتل ةينئاسملا راكتمألا نية اذن

 دنحلا خيرات ىف ةرم لوأل أشن اهلك فورظلا هذه نمو

 روعشلا اذه ام الكو « ةكرتشلا ةيدنهلا ةيموقلاب روعش



 ا

 نم صختلاو ءايتسالا مور دونهلا سوفن ىف ثعب
 : ىنجأ بعشل ع قوضللا

 « ماع نيسمخ ذنم ةينطولا ةيدنهلا ةكرملا تأد

 اهنكلو « ىنطولا ىدنهملا رمتؤملا ةرم لوأل اهم ىدانو
 اديه ةلياقلا ةقفلا لك هر ويهتم اهيزعأ ؟ىوان ىف قينا#

 نأ دقتعن تناك ةئفلا هذه ىتحو ؛ ابيمغ املعن ةماعتملا

 ىف لضفلا امل ناك ىتلا ءايئاطب_ربو دنهلا نيب ةطبارلا ماود

 تدتشاو .ةدحوألا هذه ماودأل ىرورض « دنهحلا ديحوت

 ةقباسلا ةنس نرشعلا لالخ ىتاذلا لالقتسالاب ةبلاطملا

 ددهللب ار ع طا ىتح فنعلاب تنرئقاو « برحلل

 ةبيه تباصأ اميح « 1507 ةنس دعب ىتاطيربلا محلا

 اهم تينم ىتلا ةعزملا ىهو ةءوقلا ةيرضلا كلن برغلا

 تارصاؤملا نم ةلسلس تأدب فئدنعو . نابايلا د ىلع ايسورلا

 اوعطاقي نأ دونملا لواحو « لايتغالا ثداوحو ةدرسلا

 بلاطم ضعب ايناطيرب تباجأو . ةيناطيربلا عئاضبلا
 ( 880:1 اندم )و ثنمىلروم تاحالصإ تذفنف 5 ىلا
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 ايختنم ًارصنع تايالو لا ةيعبرشنلا سلاجملاف تلخدأ نأ

 . (سلاجلا هذه ىف ةيبلغألا هل نكن نإ و) ًاريبك
 نأ وهب ةوطملا هذان قالا هييقرلا ألا عضو
 نع رييعتلا ىلع ردقأ تحبصأو اهدعاس دتشا ةضراملا

 نيذلا نيبختنملا باونلا نأ كلذ . ةيممر ةفصب اهئارآ

 كلذ.و « هيلع ةعبتال نم ريس اوراس ةعبن لك اومرح

 نم ىربكلا برحلا ءدب ىف دنهلا ةلكشم تحبصأ

 :ةسنوتلا لك الا

 نوكس ىف اببس تناكف برحلا ىحر ترادو

 اهني ىتلا ةطبارلل دنحلا ءالو ترهظأ اهنأ كغ بارطضالا

 ددع لاتقلل عوطت دقف . ههاظم لجأب ايئاطيرب نيبو

 ةليلقلا تايالولا نم بير قتلا هجوب مهلك د ونحلا نم ريبك
 نم ًابورض دونجلا ءالّؤه ىدأو ؛ ىبرحلا حورلا تاذ

 ىف ةصاخبو لاتقلا ندايم نم ريثك ىف ةماهشلاو ةلاسبلا

 فنرأ نم كلذ ايئاطي رب تنكمتو « نيطسلفو قارعلا

 . لعفلابمهتبحسف دنهلا نم ا مهلك اهدونج بحست



 هاشم

 تفعاضو « ةينطولا ةكرملا توق كلذ عم برملا نكل

 دنهلا نأ كلذ . ةريبك ةدايز اهلاطم ىف ثدازو اهاطخ

 كالمألا بناج ىلإ برحلا ىف اهبجاون مايقلل تيعد دق
 برملا سلاجم ىف اهواثمم كرتشاو « ةلقتسملا ةيناطبربلا

 : (موتلع امنيح) مألا ةبصعو حلصلا رماؤم ىف م

 مهشنال اوبلطي نأو دونملا مكون نأ ًالوقعم ناكف

 لو ؛ اهنع نومفادي مهنإ ءافلحلا لوقب, تلا تايرحلا كلت

 لذاقتسالا نم لقأ ءيش دثنس اوكري دنملا ءاعر وك

 فقوم ريغ برملاريسْنإف اذه ىلع ةدايزو . ماتلا ىلخادلا

 ودبي ناك ام نأ كلذ . ةيدنملا فئاوطلا نم ةريبك ةفئاط

 ةفالحلاو ةينامملا ةلودلا طوقس رداو نرم قفألا ىف

 ناكس سجخ نونوكي نيذلا نيماسملا يعز ةيمالسإلا

 نع نيديعب تقولا كلذ ىتح اولظ نيذلاو « مهعيرج دنهللا

 ةكرملا هذه راصنأ ناكو . ماع هجوب ةينطولا ةكرملا

 اهي ايلعت قينلتعلا نيودتملا قود ل ضلال كلوأ

 تانك عمج ناكمإلا زيح ىف ودب, ذخأ دقف ترك ادني اذأ



 بلم 1# سس

 . ةيناطيربلا ةدايسلا ةمواقمل اميجج اهديحوتو ءارآلا

 :ترامض تلا ةعرببلا ةتاطيزربلا ةموكملا تقردأو

 .؛ةيغس ةريبك ةمدقتباهاضرتئ نأ تمزتعاف «ثداوملا اه

 ا اك رض ١137 ماع سطسغأ ىف تردصأ كلذلو

 ةيناطيربلا ةسايسلا هيلإ مرت ىذلا ضرغلا نأ هيف تنلعأ

 ىئاذلا محلا ظن 5: ةيقرت وه تقولا كلذ ذنم دنهلا ىف

 املالقتسا دنحلا منم ةيئاهنلا اهتياف « ةدرطم ةيقرت

 . ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ةرئاد لخاد ىف ماتلا ىلخادلا

 .لماك ماظن عضوي نأ ذئتقو عاطتسملا نم نكي. مل هنأ ىلع

 .فارطألا ةيمارتم دالب ىف روفلا لع ىتاذلا محلا ةماقإل

 .ليهس ىف ىلوألا ةوطحلا تناك كلذلو ؛ تاعزنلا ةفلتخ

 دروفزماش ويجاتنم ريرقن' ىف تءاج ىتلا ىه جردتلا

 .قفاو نوأق ه. ردص ىذلا ( 81ههتههنع- 0 ءاسصمتم»ل )

 دنملا ميلاقأ ىف نوناقلا اذه ماقأ دقو . ناملربلا هيلع

 لامع اللا نلمرم قت ع فااوتو ملل اطملتخع ماظن

 .ضعبب « ظفتحا »و « نيلوكسم ءارزو ىلإ ةيموكملا



 دم 51م دس

 (دالبلا ىف ماظنلا ظفحو ةيلاملا رومألا اهنمو) نوؤشلا

 تايالولا ىف ىتحو . نيعادلانيفظوملاو نيعملا ماعلا ك أحلل

 اهيلع نودمتعي ةريبك ايلع تاطلس ماكحلا حم اهسفن

 ةماعلا دنحلا ةموكح امأ . ماظنلا اذه ءانب راها ام اذ

 «ةلوئسملا » ةموكحلار صانع نمدحاو رصنع اهف نكي

 نم ةيعبرشتلا ةيعجللا ىف ءاضعألا ةيبلغأ تناك إو
 ديمن نأب تدعو ةيئاطيربلا ةموكملا نأ ىلع . نيبختنملا
 « نينس رشع لك ةباهن ىف عوضوملا ماظنلا ىف رظنلا
 نكل . ماظنلا اذه ملفأ اذإ ىتاذلا جملا ةرئاد عسوت نو

 « فينملا رمتسملا جايحلا ىوس جتني مل دعولا اذه
 ٍ . ىاذلا محلا ةرئاد عيسوت ةيلاطملاو

 .. سآلا لوأ نم نيينطولا دونها ةيبلغأ تضفرو

 تمطاقو « اهئافر ققحي ام هيف رث لو ؛ تاحرتقملا هذه

 تيفلأف « اهلع تبنرث ىلا تاباختنالا سصألا ”ىداب ىف
 نم ددعلا ةليلق ةئف قئاع ىلع ماظنلا اذه. ريسلا ةعبت

 حلقي فيكو . هلحارم لك ىف لشفلاب ءابو ؛ نيلدتعلا



 د كاوا

 نوكبالو ةيلوئسلام دعو ةيلوئسملا نيب عمج محلل ماظن

 رييستل ةمزاللا لا ومألا ىلع ةيفاك ةطلس ةلوثسملا هنائيمل

 قلقلا نم دنملا فداس ام ةلب نيطلا دازو ؟ لمعلا بالود

 هذه لاخدإ تبقعأ ىتلا نينسلا رشعلا ىف بارطضالاو

 وه مظع معز سودنهلا نيب ماق دقف ؛ تاحالصإلا

 نم صلختلاب 2 ناك ىذلا ( تمكن ) ىدناغ امتاهملا

 تناك ام ىلإ دنهلاب عوجرلاو ةثيبحلا ةييروآلا ةيندلا

 كار داو ةياكووو ةلئاف نت لوألا اهقيفّق هلع

 مدع 1 رح اهامس كرخ مايقلا ىلإ ىدناف امد ةياغلا هذه

 «قاطير ب وهاملكل ةيماسلاةعطاقملاىأ « ةيماسلان واعتلا

 ل مهيعس نع ىلختلا ىلإ نويناطبربلا رطضب

 اعاطتسم نكي. فنعلا ىلإ ءاجتلالا مدع نكل . ل

 ىدناف هيف محي ام مع ناكو ؛ ايلا اذه لك ط سو

 نيحالفلا نم اريك ادع ةينطولا هك رملا ىلإ من هنأ و

 ثبو ؛ ةقحاسلا ىدنهلا سعشلا ةيبلغأ نون وكب نيذلا

 سوفن ىف هشعب امب كلذ « ايناطيرربل ءادعلا حور مهف



 سل اء

 . هميظعتو هلالجإ نم ىدنهلا بعشلا
 راثأ دقف نوماسلا امأ . سودنهلا ثيح نم اذه

 ةديدسلا ةيفاركلا روعتش ةئاثلا ةلونلا ااوقتس مههف

 دنحلا ءامعز رم نيفرطتملاب ألا غلبو « ايناطيربل

 يابم ةراغإ ميسا مدادعتسا | ورهظأ نأ نيالا

 ةراغلا هذه نأ مم 0 بيحرتلاو دنهلا ىلع نانفألا

 بارملاو ىضوفلاراشتلا الإ رثأ نم امل ناكامل تحمجوأ
 هف نراقب ذعلا كْرقَو دنهلا ىلع ءاجو . دالبلا عور ىف

 األ لثع - ضعب نم مهضعب نوماسملاو سودنمهلا

 هذه تناكو . ىلع دمحو تكوش نبرخآلا لثعو ىدناف
 1 ةروطخ ةمرألا تاقوأ دشأ ىهاووس ووو ةرثفلا

 باجنيلا ميلقإ ىف ةديدش تابارطضا تثدح اهيف نآل
 ةموئشلا ( قست اوهع)رارتسأ ةثداح تعقوو ( 8نهزدط )

 « بعشلا نم روهمج ىلع ةشاشرلا مفادملا اهيف تقلطأ ىتلا

 ةءيوستلا تدادزاو رودصلا ىف ظيغلا لجارم تافغف
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 نكي مل نيماسلاو سودنحلا نيب فلاحتلا نكل

 نيمانملا وودس ف تالا وان تي هتف 6 ايلا رمأ

 ديلاقتلا نم ريثك ىلع اوضقو ةفالحلا كارألا ىنلأ امل

 ةشعلا ةروثلا هذه قو: نوماسملا اهبظع اناظر

 نيماسملاو سودنملا نيب ميدقلا ىنردلا عازتلا ددجت ةماعلا

 عارزلا ةداع نم نأل كلذو ؛ هتدش ىلع ةدش دادزاو
 أهوشنم ناك نأ دنهلا ىف تابارطضا تثدحام اذإ ءالهجلا

 نا هال ره ةداوب نمو ةهالا يوكل ةلطاس فلعل

 نوماسملا ذخأو . نيمدقألا مهئادعأ لع مهبضغ ماج اوبمصي,

 العل ؛ دنحلا ىف ىتاذلا محلا مايق نوشي ناكسلا ةيقأ مو

 أدب كلذكو ٠ مهيلع سودنملا ةدايس ىلإ همايق ىدؤي
 دنحللا دالب ثلث نونكحم نيذلا ء .توينطولا ءارسعألا

 ديدشلا مههرك نودبي « اهناكس عبر نم برق, امو

 نويسايسلاو نوين وناقلا الع فرشي ةموكل عوضخخلل

 . ةيناطيربلا دنملا لاجر نم

 نينسلا هلينه تراحم هتكرت ئدلا رثألا ناكو



 مع

 ةظعلا كلنو « اتوب ىضاملا ةظع تداز نأ ةرطضملا

 نئهشا ىف ةيفئاطلاو ةشدلاو ةيسنلا تاعزاتملا نأ نع

 دعاوق ىلع محلا ماظن ىأ مايق لسحي ةجردب ةريطخ

 ةطاسلا دوجو نأو «ناكك ةبوعصلا نم قافثالاو ةشقانملا
 هلا وهن 3ع مزاج هجم ىووسكللا قايد
 ىتلا ىوقلا حاج حبكو ىضوفلا بئاصم نم اهذقثأ

 ىنلا ىبرفلا ةوفنلا نكلو . بارطضالا قلخ ىلع لمست
 اهف سرىغ ىذلا هسفن وه ماظنلاو لسلا دنهلا بهو

 تافالتخالاب ضيف دب ىف ققحتأ فيكو . ةيرملا بح
 اهلع موقت ىتلا ءدصقلاو ىأرا ةدحو ةضقانتملا اصملاو

 ةيطارقمدلا ظنلا نيب قيفوتلا نككي لهو ؟ ةيموقلا ةركف
 ةقبطلا قوفن' ررقي, ىذلا دماخلا تاقبطلا ماظن نيبو

 سجخ نأ ررقي اك« اعاد اقوفن سعشلا ةمام ىلع ةزاتمملا
 لمح طاطا مهتعيبطب نوطحتم اهميجج دالبلا ناكس

 83 تسرغ اذإ ةءرملا ”ىدابم نكل ؟ اسندم امسح ملايخ

 لييس ىف جردتلا 20 نِإف كلذلو 6 سهدزو ومنت نا ددال



 ل بل

 . لئاسولا نم ةليسو ققحتب نأ دب ال سعأ « ىتاذلا يملا

 ملسلا ىلع ةظفاحلا نيبو ةياغلا هذه ني قفو فيكف

 دعب الإ هلك اهيراث ىف دنحلا امهم عتمنت م نيذللا ماظنلاو

 .نيناه تيب قيفوتلا نإ ؟ اهبف ىتاطيربلا جكحلا مايق

 ههجاوام تصأ ىه لك اشم ةدع قاخ دق نيتياغلا

 . ىمايسلا ملاعلا 2 راث

 :هفتعأ ام دتإ ل وقنف دارظتنمالا اذهذم هوم

 طابنتسا نم دبال ناك« اسومام ًاقافخإ 15٠ ماع ةءرحت

 ماع ىف ةموكملا تنيع كلذلو . ةلكشملل ديدج جالع

 ةتحب ةيئاطبر ةنْل ىهو « ( 5102) نوميس ةنْل 7

 .ناكف ؛ ىناطيربلا ناملربلا نم مهلك اهؤاضعأ ريتخا

 نع ةيئاهنلا ايناطيرب ةيلوئسمل ًاريرقن لكشلا اذهس |هنييعت

 دونهلا نوينطولا ضفر هنيع سبسلا اذهلو . دنملا

 عيجج اهمطاق دنحلا تراز املف . امةلص اهب مل نوكت نأ
 مهل لوحال نينلا نيلدشعملا نم ةليلق ةئف الإ ناكتنلا

 .تناك اهنيو . عضوت نأ لبق اهتايصوت تضفُرو « ةوق الو



 دس عابس

 اهفرطن دازو ةينطولا ةكرملاتدتشا اهماحنأ لصاوت ةنحللا ا

 «ًالجام اما ًالالقتسا دنحلا لالقتساب ىلاطن تحب ىتح
 . ١و٠ ماع رباني رهش ىف روهال ىف ىلطملا اذه تاع

 « نيلدتمملا ىتح تاقبطلا لك هليبس ىف رايتلا فرجو
 ماتلا ىلخادلا لالقتسالا نم لقأب نوعنقي اودوعب مل نيذلا

 ماظنلا وهو « ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا قاطن نمض'

 رشن الو . (نوينمدلا) ةلقتسملا كالمألا ماظنب فورعملا

 نايصعلا » ةكرح ددجتب اًناذبإ هرشن ناك ةنجللا ريرقت
 بارطضالاو سغشلا ثودحو « ىدناف ةدايقب « ىندملا

 فرطن' نم مايو . ةيدنهلا دالبلا نم ريثك ىف ديدشلا'

 نم مهنني دجوب دكي مل مهلك دونحلا نأ ةينطولا ةكرملا
 موقت" ىتلا ةصيوملا لك اشملا ىف ةشقانما را ثحلا نش

 سودنهملا نيب مداصتلا رطخ صو «ىناذلا جملا ليبس ىف

 ماظن و ةيطارقمدلا نيب قيفوتلا ةلاحتساو « نيماسملاو.

 حورلا تاذ تايالولا نيب ديدشلا نبابتلاو « تاقبطلا'

 تايالولان يبو « اسر قت هلاجر م شيلا دهن ىلا ىبرحلا»



 م #5قاد

 ناحتمالل نومدقتي نبذلا لك اهنم جرخي ىتلا ةلاسلا

 « ميظعلا دنحلا عاسناو ٠ ةيموكملا فئاظولا ىلطا

 . اهنك اس نيب ةراضحلاو قرلا تاجرد فالتخاو
 ةنمل تاحرتقم ىدنملا ماعلا ىأرلا ةداق لبقب لهف

 ريغب عاطتسي لهو ؟ تاحرتقملا نم اهريغ وأ نوميس

 ىف ةهازتلاو مالسلاو ةيسايسلا ةدحولاب ظافتحالا ةوقلا

 | هبهوام ريخ ىهو « سانلا نيب ةلادعلا ميزوت
 عون ىأ مهجتي نأ نكمي لهو ؟ ايازملا نم دنحلا ىتاطبربلا

 ةيعامجالا لاحلا لدبتت نأ لبق ىتاذلا حلا عاونأ نم

 ليفكلا وه هدو ليقتسلا نإ رك ًالدعدتملا قف

 نم نكي امهم نكلو ؛ اهلكل ئاسما هذه نع ةداجإلاب
 كلذ « هيف ءافخال ًاروهظ رهظب ًادحاو اعيش نإف اهمأ

 ىربكلا برملا دعب دنحلا ف تعقو ىتلا ثداوملا نأ

 ةلالدلا ىف امهسفن رصموايكر رت تذاوع وه وفا ةقاك

 ريغ دالبلا ىف ةعاق تناك ىتلا ةعدقلا تايندملا ثرأ لع

 نإو « ةيسايسلا برغلا ةدايس ىلع تراث دق ةيروألا
 ( مات -ىه)



- 

 ةديدجلا برغلا ءارآ نأو « هراكفأ نم ًاريثك تلبق

 رولقف ىف نسل: ةودقلا قردقلا لوقغ قريع كت

 اهنكلو « لاخلا هذه هيلإ ىدؤن فوس اع ًابنتي نأ دحأ

 ثداوحرطخأ نم كش ريغ نم دعتس |اهتجيتن نكن امهم
 . انأش اهمظعأو ىرشنلا خيراتل

 ىبصلا دامب ىف ىطوفلا - ه

 فسوف لوقلا لنه نأل انهتةلاخلا عستي.ال

 :« نيصلا دالب ىف تندح ىتلا ةيروثلا تايالقنالا

 انعسيال اننكلو . تابالقنالا هذه تبقعأ ىلا ىضوفلاوأ

 ربك أ امل ناك ىتلا ثداوحلا ةلسلس نع فرطلا ضفن نأ

 . ىرشبلا سنجلا سمخ نع لقي ال بعش ريصم ىف رثألا
 ةيروطاربمإ نأ حال نورشعلا نرقلا لهتسا ام

 00 عطقتت نأ دم ال ةدماخلا ةعدقلا نيصلا

 تدفع ىتح ؛ نابايلاو ىريكلا ةييروألا لودلا اهيلع

 ترصتناو « 16١١ ماع ىف ةينابايلا ةب زيلجيإلا ةدهاحملا

 كلذ لاخ « ٠9١ه ١5١4 ىأع ىف ايسورلا ىلع نابايلا
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 ةدرطضم ةزجاع تيقب نيصلا نكلو . ةجيننلا هذه نود
 هيف دتع ًاثاديم ىريكلا برملا مايأ ىلإ تلظو « ماظنلا
 راجتلا دب ىلع « ةدءازم ةعرسب ةييرغلا لودلا ذوفن

 نيرشبملاو ةمديدحملا ككسلا ىئشنمو تازايتمالا بالطو

 ةكرح دالبلا ىف ثماق هسفن تقولا ىفو . ميلعتلا لاجرو

 قياما ماكو +: ةويليعلا نابقلا تاهو ةوت ةيفزت

 نوئاقلا ناكو . ابروأو اكيررصأو نابايلا ىف للعلا مهنم اوقلل
 نم نابايلا تذقتأ م نيصلا دالب اوذقنب نأ نوجر اه

 ميظعلا ةسردملا هذه ىن ناكو . ةيبرغلا هظنلا لاخدإب لبق

 نأ نكم ىذلا (58ان-الوه قعد ) نس تاي نص روتكدلا

 ناكو . ةينطولا ةينيصلا هكرملا (!![ةنتأ»أ) ىنيزاع هيمسن

 ناكو . يلم اًيسايس ًالجرال ادن ناكه نأ ىف ىنزام هبشي

 ناهركب -- اهيبن وه ىتلا - ةاتفلا نيصلا ةكرحو وه
 ماخ ىلع نالمعيو « دالبلا ىلع ةيروألا لودلا ةدايس

 نيعبشتم اوناك ةكرملا هذه لاجر نكلو . اهرين
 نييغار « ةيطارقمدلاو ةيموقلا “ىدابم ؛ ةييرغلا 'ىدابماب



 دنع رايت

 نأ ريغ نم « نيصلا دالب ىلإ اهلمحم اهولخدب نأ ىف
 رطيست نذلا ةعساولا داليلا هذه لهأ لاح اونيبثي

 اوفرعبو ةبمألا مهني رشتننو « ةعدقلا ديلاقتلا مهيلع

 . ءارالا هذه لوبقل مدادعتسا

 تبننا دالبلا ىف ةيئاخ ةروث 151١ ماع ىف تماقو
 اهتطلس تناك ىتلا (ةاهسءادان) وشناملا ةرسأ طاقسإب

 تصوت د ةحا زارا كف اهلك دالنلا عمجت |هفعض ىلع

 تايالولا ىف كلا ماظن ناكرأ هتضوق امف ةروثلا هذه

 هالوتن تناك ىذلا ميدقلا محلا كلذ وهو « ةينيصلا

 مسالاب نيصلا تلعجو « نيماعتملا نيينيصلا ماكحلا ةفئاط

 . مختتمز الرب اهيف ةطاسلاىلوتر ةريبك ةدحاو ةيروهج

 ةئيه ةبأل نكميال هنأ ىمألا "ىداب نم حولي ناك نكلو
 اهل ندب, نأ وأ « ايقيقح اليثم دالبلا لثمت نأ ةبختتم

 ةدايزو . ددعلا ريثكلا ىجمحلا ىنيصلا بعشلا ةعاطلاب

 دالب ىفكالمأ ةيروألا لودلل لازنال ناكدقف كلذ ىلع

 نم اهريغو ( 5ادمعطهت ) ىاهننش ىف ناكف « نيصلا



 ل ا[

 ىف ةلقتسم نوكن داكن ةيبنجأ تايلاج ةينيصلا روغتلا

 ربك أ ىلع فرشت ىتلا ىهروغثلا هذهو ؛ اهسفن يح

 ةرادإ تحن كراما تناكو . دالبلا ةراحت نىرم مسق

 اص.“ ةيك رجا ةفيرعتلا عضو ىف تورو ؛ نيييروألا

 دبأ ىف ةمهلا ةيديدحلا ظوطحلا تناكو ؛ ةصاخ اله

 مك اع مامأ الإ نوكاحب ال بناجألا ناك اك « ةيبنجأ

 ةلود نوكت' نأ ميطتست ال نيصلا نأ نيبتو . ةساخلا

 هذه لع تبلغت اذإ الإ قب ةلقتسم ةنما ةدحوم ةيموق

 . ابقيرط ىف ةعاقلا ةملا تابقعلا

 ىاك ىث ناب ىعدي مزاح ىرادإ نيصلا ىف ماقو

 ادتسسم ًاقلظم مب نوسة دعا ككل زنوج ةرز قلو

 ىلع اهيف ظفاحو « ةيروص ةيناملب ظن ىلإ ىعاظلا ىف

 نيرو لج نيعأىف قرت مل هتطلس نكلو ؛ ةدحولا ىهاظم
 ىوق ذوفن ممل ناك نيذلا نس تاي نص عابتأ نييرظنلا
 لقتساو « ةيونجلا تايالولاو (©دهنمد ١ نوتناك ىف

 تناكب رحلا تبش اماف . ايلعف الالقتسا ميلاقألا ماكح



 د سل

 ماهتها رصحصاو . ىضوفلا ةيواه ىف ةعرسب ردحنن نيصلا

 لخدتلا مطتست لف «ةصاخلا امنوؤش ىف ةيبر وألا لودلا

 نيبو اهنبي لوح وأ اهرمأ ىلع اهنيعتل نيصلا نوؤش ىف
 فرظلا اذهب عفتنت نأ نيصلا عسو ىف ناكو . ىضوفلا

 لعفلاب ثدح ىذلا نكلو « ديدجلا ماظنلا دعاوق تبئتف

 . اهذوفن ةبوقتل ةصرفلا نابايلل حاتأدق فرظلا اذه نأوه

 نوؤش لع ةرطيسما تحبصأ ىتح كلذل لمعت تلازامو

 ( 1230 - كدهنن) وشن وايك رن ىلع تلوتساف « نيصلا

 جنتناش ةيالو ىلع اماطلس تطسبو « هتماقو ىنامألا

 تمدقمأ : عينملا ىبرألا عقب وملا تاذ ةينغلا ( 5طدمسأمدع )

 وفت' ل حنمو تا زايتماب بلاطملا .لرم ةفئاط نيصلل

 ترا كيمو الواب ايفقر لهن سكلا اوكح

 عقت فوس ةبرطضملا نيصلا دالب عيج نأ حال اهراز وأ

 ىلا ةعسالا ةؤزتلا زارع نوب نابابلا ةرلطيش فخم

 اهعيج اهيلع فرقت فوس رفصألا سنجلا ابكلتع

 : ةدحاو ةطاس



 ا سس

 اهمانطأ برضن' ىضوفلا تناك ءانثألا هذه ىفو

 ( مءاندع) نيكب ىف تناكف . نيصلا دالب ىف ةعرس

 مألا ةبصع ىو حاصلا رمتؤم ىف نوودنم اهل ةموكح

 تبلطف « ابلكن يصلا نأسلب ملكتلا قش اه نأ .نعقتو

 فارشإلا امل وكي نأو « دالبلا لالقتساب فرتعي نأ

 ةيدجألا تازايتمألا ينم فل: نأ اكراجت لع لئاكتلا

 ةموكح نكلو . ةيطارقمد ةبر وهج تحبصأ دالبلا ْنأل

 لودلا لمحت ادليف ذرعا ةاتاو ةماعلا كك

 تاي نص عابنأ نآل كلذ . اًنزو ىلاطملا هذه ميتال

 ( 1تمطتمو - اهم ) مات حينموكلاب نيفورعملا نس

 ةلقتسم هبش ةموكح نيصلا بونجو نوتناك ىف اوأشنأ

 تناكو . سورلا ةفشالبب قيثو لاصتا ىلع اهنأ نظ

 داوق وأ نييرادإلا ماكحلا دي ىف 00 ةيلعفلا ةطلسلا

 مهضعب ةراغلا نش ىنوددرتاونوكي 1 نيذلا ء شيملا

 سؤبلا نم لاح ىف نيصلا تحبصأ كلذبو . ضعب ىلع

 ةقاعاةوييروألا رايقلا ذارآ انور فهر اه مش



 ل وسل

 برألا دعب مهطاشن ل اوفن تسل نأ ةصاخ مم زيلجتإلا و

 ريوق نأ يهرطلا رق ن اك + اننا ىف مهتافام اوضوعبو

 ناك ذإو . راجتلا ءالؤه ىلع ىسنجلا نيينيصلا روعش

 اوناك مهناف ءاطاشن راجتلا رثك أ م زيلجتإلاو نويايايل

 فاجألا ىلع ةللا هذملل اًصرعت مريغ كرم رثكأ

 ؛ةناعقلا ةطافلاو

 ىتنس ىفايححي أدب رومألا ةماقتسا ىف لمألا نكلو

 فرطتملا بونملا بزح مستك ١ اهنيح ادكام ءلةك“

 الدم ميايك ىسق مناي ىلإ لصوو نيصلا دالب رظمم
 اذه لاحر نأ حولي ناكو . الامث هاطخمو هن - !ةصئ)

 داوقلا نم ةيصخشلا مهل اصم ىلع ًاصرح لقأ بزملا

 لبو « دالبلا ظعم ىلع نورطيسي اوناك نيذلا نيعماطلا

 نييرو الل ةيهاظلا مهتيهاركو مموقو مهمدقت ةعرس نم

 حاورأ ة ا ةماغ تارق:ةلامزا ىلإ لولا تولغفلا نأ

 قمرلا نرخ هله نطللا ةدساو محلا زيفأو اهاناقو

 اذه نم مأو . ةيبروألا تايلاجلا زكسم اهسفن ىاهننشل



 ىتلا ةديدجلا ةموكملا نأ ىف لمألا ضعب حال نأ هلك

 ةعقاولا ةعدقلا ةمصأاعلا ( ةلوهاعاع ) نيكنان ىف تمماق

 اهل بتتسيو اهناطلس ىوقيس ةينيصلا دالبلا طسو ىف

 كاعد لدتا ةقوكلل اوف 4 غلب لب ؛ سحألا

 . اهيلاطم ضعب نع لوزنلا ىلع ةيبروألا لودلاو نابايلا

 دالبلا ميج ىلعاهناطلس طسبل ةيفاكلا ةوقلا تييتوأ واو
 اهكلو . حالفلاو ريللا قيرط ىف ريست رومألا تأدبل

 «تمطحت ةعدقلا ةيموكملا ةادألا نأل كلذ نع تح

 ةصاخمو ؛ روفلا ىلع ةديدج ةادأ ءاشنإ لهسلا نم و 5

 اهعأ راعم ىدلحلاو تفر ثيعتتا تضل ذات

 بعصت ائلبم عماطلاو ةوشرلاو داسفلا تاي را كو

 شيلا داوق عاضخإ عاطتسملا نم نكي. لو . هتمواقم

 نأ ودبي هلك كلذلو ؛ دالبلا لامث ىف ةصاخمو ءايوقألا

 قولا ايس ذليل دو قبنا فوس نيصلا
 ألك ىضاملا ىف امل تضرعت املاط نيذللا بارطنمالاو
 يتفرغ لع قتساعتو  ةعدق 3ك" ان ةرسأ تظن
 ع



 ا

 ةيبرغلا راكفألا راشتنا نم نيصلا نحن ل كلذكو

 وقت مل ةعدقلا اوقع نأل كلذو « ءاقشلاو بعاتملا الإ

 نيصلا عيطتست ىرتاي لهف . ةديدجلا ءارالا لانا لغ

 كلذ ةعاطلاب امل نيد « ةمظنم ةموكح اههف ”ىشنت نأ
 ىلإ لييسلا اف تعاطتسا اذإو ؟ سانلا نم ريفغلا ددعلا

 ةمذ ىف نيلاّوسلا نع باوجلا نإ ؟ ةموكملاا كلت ءاشنإ

 هذه ايان نبب ءالجن ناودبب, نب سحأ نكل و « ليقتسملا

 نقلا نأ املوُأ : قرفتلاو لالحن الا ةصق ةينيصلا ةصقلا

 كشال ةروث ةيروألا بوعشلا ةرطيس ىلع راث دق ىنيصلا

 امهم « هريصم ريرقت قح »هل نوكي. نأ ىلع مصو ؛ اهبف
 0000 مالألاو ئادشلا نم كلذ ليبس ىف ىساق

 موقينأ نكميال « هئاشنإ ىف ءطبلا غلب امهم ديدجلا ماظنلا

 ناب كلذ نيناياثا وأ ةايووألا هفارفإ تح نآلا

 حمسي ال اثلبم ةوقلا نم تغلب ةيموقلا ةينيصلا حورلا
 ماظنلاو نمألا ءاوأ رشن عطتسي مل نإو « فارشإلا اذهب
 نأ نيعألل ةءدابلا ةيناثلا ةقيقملاو . ةينيصلا ةمألا نيب



 للا اال سس

 لاقت تذخأ ةديدجلا ةينيصلا كرا ىف رصانعلا ىوقأ

 فارشإلا تضفر نإو « ةيروألا بيلاسألاو مظنلا

 . دالبلا نوؤش ىلع ىبروالا

 ةصقانلا ةلاجسلا هذه داربإل الإ انه ماقملا مسني. م

 ىف نرشتنملا لالحتالاو بارطضالا فصو ىف ةفاملا

 اهاقلن ىتلا ىهاظملا نأ حوضوب اهنم ودبي نكلو ؛ نيصلا
 ىرخألا دالبلا نمريثك ىف اهاقلث ىلا اهسفن ىه نيصلا ىف

 بوعشلل ناك ام نأ ىه ىهاظملا هذه . ابروأ جراخ ىف

 ناو « هنمز ىفقنا دق ةعدق ةيرحس ةدايس نم ةيبروألا

 رم نسل نأ تيدا هذ ةيودألا وتغتيوذقلا

 عيطتست ال اهنكلو « ةيبروألا ةيسايسلا ةيروتاتكدلا

 ةيلاصفتالاو ةيئاشنإلا 'ىدابملا نم رحت نأ سغرتالو

 ةيموقلا ةيركلا ئدابم ىهو « ابروأ نم اهملإ ترس ىتلا

 . ىتانصلا ميظنتلاو ىطارقمدلا محلا و



 دل ال

 ةبأ ودلا ةعزبلا مدقت

 رغلا ىلع راو باو ىسفنلاب ءاهتكولا -- ١

 ىف راص دق ملاعلا نأ ىف كشلا ًالاع برلا قبنم
 ةمداصتقاو ةيسايس ةدحو اهتقبس ىتلا لايجألا ةئالثلا

 نالا دس بوعقلا لق يحاول أو «ءارحألا تاق
 ىتلا ىه ةر1كبلا ةيعو نوط لع يقم نيد

 اهبنكلو ؛ مألا ةبصع ءاشنإب ةسايسلا لاجر ىلإ تحوأ

 ةماعلا لاصملا ىلإ ةصاخلا مألا اصم لاملا ىف مضخم 5

 لب . كلذ لعفت نأ اهتعاطتسا ىف نكي, لو ؛ ةعمتجم امل

 حور توق برحلا نإف طبضلاب اذه سكع لصح

 ىلا ملصلا تادهامم انيأر كلذلو ؛ ةيموقلا ةيناثألا
 ةيمرقلا لاؤنلا نم اددخ اذيأ ينل مآلا ةيصع تأشنأ

 « بذاكلابارسلا كلذ ءارو ىر ةرح ابكرتتو ةديدجلا



 دل سل

 كلذلو . ةراجتلاو حيلستلا ىف سفنلاب ءافتك الا بارس

 خيرات وه برألا تبقعأ ىلا نيئسلا رشملا خيرات ناك

 « نيضقانتم نادم ذا ندر يردكللا حافكلا

 ىذلا ةيموقلا ةيئاذلا ةءافكلا ًادبم ميدقلا أدبملا اهدحأ

 فارتعالا امهناثو « ماودلا ىلع ةيموقلا لودلا هيلع تراس

 . هاضتقع لمعلاو اهضعب ىلع اهضعب لودلا داهعا |دبع

 ةيئاذلا ةيافكلا ًادبم نأ ماع هجو» لوقلا نكميو

 لمع حاك ارالقو + ةسيكبلا نيننلا هذه و ةلثلا هل تناك

 .ةيساملا حورلا ىف هانيأر اك« ةيروألا لودلا نيب هلم
 دقاق ب ةمووألا وبغ بوعقلا ىف ةفئانلا ةينؤقلا

 ةءداصتقالا ةيحانلا ىف اهسفنب ءافتك الا ىنبن ال ةمأ ىرن

 تفرتعا اهلك لودلا نأ عم ةيكرمججا ئارضلا ةدايزب

 اذهم اهناب 1500 ماع ىف دقع ىذلا ىداصتقالا رمثؤملا ىف

 تابقعلا تعضأو . رامدلاو بارملا اهسفن ىلع رحن لمعلا

 رثك أ تقولا اذه ىف ةيلودلا ةرلحتلا ليبس ىف ةعاقلا

 نأل كلذو ؛ برملا لبق تناك امت ًارطخ دشأو ًاددع



 سس ابر سس

 نم اهاياعر منت ىكل اهدهج لذبن ةمأ نيرشعو مست

 سؤرلا كلذ اهؤازج ناكف « ىرخألا مألا تالغ ءارش

 دب ملاعلا ىرث اذهلو . هلك نيدمتملا ملاملا مع ىنلا

 نم هيلع ودبن ىربكلا برملا نم ةنس ةرشع ىتنثا

 داوملا نأ ىه كلن « ةبيرغ ةيهاظ ةءداصتقالا ةهجولا

 قوف أهرادقم داز ةورثلا جاتنإل ةمزاللا داوملاو ةيئاذغلا

 ايتعأ ىلا دذللا قف ورع كلل كلود بحيام

 ؛ اهجتنم نيب ةقافلا ترشتناو « اهرتشي, نم دحين ال

 ةئيمت اهم نكمم ىتلا تاودألاو تالآلا تداز كلذك

 نيىهاملا لالا ددع دازو « سانلا ةجاح دسل داوملا هذه

 نكل وتاكل تهااو ريدي نأ ن وعيطتسي نيذلا

 ةوه ىف اهباصأ ىدرتو ةلطعم كلذ عم تلظ تالآلا
 مهسفن أ اونغيِنأ مهعسو ىف نيذلا لامملا امني « سالفإلا

 ىتح « ةقافلاو ةلاطبلا ةشيع نوشيمب, مهعم ملاعلا اونغبو
 تدأ ىتلا بابسألا أو . مهنم نيلماعلا ىلع الك اوحبصأ

 ءافتك الا ىلإ اهيعس ىف مآلا نأ ةبيجملا لاحلا هذه ىلإ



 ل كوس

 عيطتست ام لك ةورثلا لدابت ليبس ىف تعضو اهسفنب

 ؛ اهتاحتنم عيت نأ ديرت ىعف ؛ تابقعلا نم هركتبنت نأ
 امل هؤادأ نكمي ىتلا ديحولا نلا ذخأت نأ ىبأت اهنكلو

 . ىرخألا دالبلا تاحتتم وهو

 عزب ىلا ادعام) ةماع لودلا لازت ال كلذك

 ةيمهو راطخأ نم اهسفن نيمأت ىلع لمعت (ةونع اهحالس

 همزاتسياماهبوعش لهاك ىلع كلدب قلتو «اهحالس ةدايز
 قى ملعت لودلا هذهو . ةظهاب تاقفن نم حيلستلا اذه

 ؛ ةحارص كلذ تنلعأ ام ًاريثكو ؛ لعفت امف بارحللانأ ملا

 يشتت نأ عيطتست ال حيلستلا اذه انآ ةفوم نفوز

 أدبم نأ ملمت اك كلذ لست . ةمالسلاو نرمألا انقل

 رح هبلإ ىعسلا نأو « هقيقحت نكمي ال سفنلاب ءافتك الا

 حالسلا عزل تارمتؤملا دقعن ىهو . بارحلا اهيلع

 ؛ ميلستلل تارمتؤم امءاد حبصت تارمتؤللا هذه نكسلو

 لذبتف ءاملةسفانم لودلا رئاسدمَت اهلإ سهذت ةمأ لكو

 « ضعب ىلع اهضعب دمتعي نأ ىضرت الو « اهنعزاتقل اهدهج



 د عمال

 هيلإ ىعسن ىذلا لك لب « ىرخألاب اهنم لك قث نأ وأ
 . اهريغ نع لقتستو اهسفنب ين

 ةبصعلا ثماق تاسفانملاو فواخلا هذه طسو ىو

 داّعا ةديقع « ةديشرلا ةديدجلا ةديقملا مألا ىف سرغتل

 ماين ناجحا تا دقو ايتن نطل لع نشمللا

 فراك امبراو « الين امدقت الإ ةياغلا هذه ىلإ مدقتت

 ءافتك الا إدبم سالفإ مالل نيت نأ الوأ اهيلع سجاولا

 ىتاثلا !دبملا حاجي ىف لمأ كانه نوكي. نأ لبق تانلا

 هرج ىذلا سؤبلا نم مثرلا ىلع نكلو . ةبصعلا ادبم
 ءاهتاذب ءافتكالل مألا ىمس هيلع هرحب لازب الوملاعلا ىلع

 ةريصقلا ةرتفلا كلن ىف ةبصعلا دد ىلع مح ىذلا مدقتلا ناذ

 مدقن' « نينس رشع ىلع ديزت ال ةرتف ىهو « اهكراث نم

 ضرغلا وه سفنلاب ءافتك الا نأب كلذ . يبع شهدم

 ءملاعلا ىف مأ تدج دا د مألا ةكردتل ىعست ىذلا

 أهعازتلا نكمي ال سوفنلا ىف ةلصأتملا ةبغرلا هذه لثمو

 خيرات ىف رشعلا نينسلا آل ةظل ىف لوقت ؛ ةظل ىف اهنم



 دنا أ حج

 هدافأ ام ةفرعمل قيرط ريخو . ةظمل الإ تسيل :ةيدملا

 ناك اف ركسمتا نأ وه مألا ةيصع دوذو نم ماعلا

 «نينسلارشعلا هذه قملاملاف ثدحينأ نكمي وأ ثدحي

 .دوجولا ىف رهظت مألا ةيبصع نأ

 جس مسارلا ريمه ح ؟

 ةادأ مأ ةبنصملا حبصتا نأ عاطتسملا نم نكي. م

 كلذ نكي ملو : اجنردت الإ ةيلودلا لك اشملا ثحبل

 نمألا لكو كلذلو . ةيوستلا م نأ دعي الإ فعل

 ىتح يقاب لازب ال ناكى ذلا ىللغألا ءافلخلا سلجم ىلإ الوأ

 تادهامم دقع ةعبت هيلع تيقلأ ىذلاو ءدوكا ماع

 لعفي ناكو ٠ لك اشملا دقعأ ىف لصف ىذلاو « حلصلا

 نأ دس قدنو. ةبضعلا لإ مجرب نأ ريغ نم ةداع كلذ

 نم رعكؤم هلع لح , عامجألا نع عطقناو ةذقع طرفنا

 مظعم ئدؤبو سارأب ىف عمت# ىمظعلا لودلا 0

 اذهو . لبق نم ىلعألا ساولا اه.دؤي ناك ىتلا لامعألا

 ايلاطبإ نيب رحش ىنلا عازللا ىف لصف ىذلا وه سلجلا
 (مان ححطد)و



 سس جاك سس

 فالتخا عازتلا اذه سبس ناكو . 49 ماع ىف نانويلاو

 دودحلا هذه نييعت ناك امو . اينايلإ دودح ىلع نيتلودلا

 نع اجراخ كلذ ناك دقف حلصلا تادهاعم نم ًاءزج
 , نم دبال تاك ىلا لك اشملا امأ . ةبصعلا صاصتخا

 دم ىدألا قرقلا ىف 36 اماما :ةدينكنف اكونت

 ؛ +١١5 ماع ىف نازول ةدهاعم ايكرت تمقو ىتح ماد لقلقت'

 تاضيوعتلاب ةصاخلاداوملا نم تأشن ىتلا لك اشملا اهنمو

 مهضعب ءافلطلا ىلع ىتلا نويدلا نمؤ حلصلا تادهاعم ىف

 000 لك اشم ىهو « ضعبل

 دقف تاضيومتلا امأف . برحلا دعب تماق ىتلا لك اشملا

 يلم لانا هدو هوما نياطتلا نقلا
 مل كلدبو . ىاسرم ةدهامم اهتاشنأ ىلا تاضيوعتلا

 ىهو برملا دمب تماق ةلكشم مأب نأش ةبصعال نكي
 مياقإ ةيسلرفلا د ونجلا لالشحا اهلإ ىدأ ىتلا ةلكشلا

 ءادأ اس رف نمضتل ؛ 199+ ماعايناملأىف ( .:طع) ىهرلا

 ةلكشملا هذه ءارج نم مقت ابر وأ توا ؛ :تاطينوعتلا



 دل اس دس

 تاقالعلا حبصت مو . ديدج نم ىضوفلاو بارطضالا ىف

 ةبصعلا ًايهثو ةيداع هبش ىربكلا ةيروألا لودلا نيب

 تاضيوعتلا ةلكشم تبوس نأ دعب الإ اهمجاو ءادأ ةصرف

 ىلإ برقأ ةبوسن اهتبتعأ ) 19؟4 ماع ىف ةتتؤم ةيوسن
 لك اشملا تناكمانثأألا هذه ىفو . ( ١99 ماع ىف لقعلا

 ايف ىوست ضعبل مهضعب ء ءافلحلا ياوعاداو لا
 7 مألا ةبصع عبصت ْنَأ عاطتسملا نم نكي مو: مهيب

 تمادام ةيلودلا نو 0 هيف ثحن ىذلا ىسئرلا 0

 :هناير والا ةثءاسلا واذ لوتع دست ةلكشلا هذه

 اتدئاف ترهظام ًاريزك ةيلودلا ةئيملا هذه نأ لع

 ميقا ةاذأ ميظنن من نأ لبق لاقتنالا ةرتف ىف ىتح

 ساجلا اهيلع لاحأ دقف . نيوكشلا ءدب ىف تناك نيحو .

 ىلع وهوقي ل ىلا ةصيوعلا لك اشملا نم ًاددع ىلعألا

 ةريمدلا لودلا نم ةظالطولا ١ ىعرسلا وهوهالاب اهلج
 لبقي يكل اهنمده ال ىتلا ةقثلا هتهازنب ق”وب نأ نكعال

 لاحأ اهنيح اًيلجت كلذ رهظ دقو . لولح نم هضرعي. ام



 من »عة

 نكت ملو . ةييونجلا ايزيليس ةلكشم ةبصملا ىلع نجلا
 تناك ام لك لب « ةلكشملا هذه لح ىف ديلا ةقلطم ةبصعلا

 ىتلا طورشلا ىف اهنكمي ام نسحأب فرصتت نأ هغيطتنست
 نكن مل ةبصعلا ْنِإف اذه قوفو . ىلعألا ساج لا اهددح

 ثحبلا ناجل ماظن « عيدبلا ماظنلا كلذ اهسفنل تنوك

 عمو . عافتنا ريخ دعب اهف اهب تعفتنا ىتلا ةهمزتلا ةصاخلا

 اهلك أو لولجلا ريخ نكي ملهيلإ تلصو ىذلا للا نأ
 ةءداصتقالا تايجاحلا اهتاحرتقم ىف تعار ةبصعلا نإ

 ل تارايتعالا تعار 5 « هيلع عزانتلا ملقإلل

 نتاج 0 حلصلا تادهاعم ايقاوأ نقلا ةنوقللاو

 وو

 لاقتنالا ةرتف ةءاهن لبق ةبصعلا تلاع كلذك

 اناطإ ضانقلا ند اف يفرد قوخا ةلكذم

 ًاضاضقتا ةيقب ىغإلا ( 0:84 ) وفر وك ة رب زج ىلع ىناجفلا
 هناذ ىف ناك هنإ لب « نيتلودلا نيب برحلا ران دقو داك

 ظ ُّض اذه نم حرصأ ءادتعا كانه لهو .٠ ةيقيقح ابرج



 دس 9غ جا دسم

 فراكو ؟ ىربكلا لودلا ىدحإ هتفرتقا ةيصعلا دهع
 نع زم هنكلو ءادتعالا مقو اميح لعفلاب ًادقعتم ساجملا

 ؛ نيتلودلا فعضأ نانويلا ةءاجل امساح ًاققوم فق نأ

 ءارفسلا سلجم عزتنا نأ ثدح« اذه نمرثك !كدعل

 ىلع مئاق عازنلا نأ اًمتحم ةبصملا دب نم ةيضقلا هذه
 2 امافكا ل نتا ىااوودلل ا نتاجس عتاب

 تيجتحاف « ايلاطيإل ةرهاظ ةاباحم هيف ًارارق اهبف ردصأو

 دشأ ةيمومعلا ةيمجلا ىف ةلثمملا ىرغصلا لودلا هيلع

 ةيوعص ءالجب تروظأ ةثداملا هذه نأ عمو . جاجتحا

 لودلا ىدل ةفولأملا ةمدادبتسالا تاعزنلا حاج حبك

 نأ لبقتسملا ىف نكمال هنأ انضيأ تتبئأ اهنإف « ىربكلا

 أم« ةبصملا جراخ لئاسلا هذه نم ةلأسم ىف لصُمب

 هنع ربع اذإ ةوق نم نيدمتملا ماعلا ىأرالام ترهاظأ

 . ةيضخلا ءاشنإ اذه ةزونشم حدنيمأ : ةطنت ةليسو

 ةلكعلا ني ةروطع ده قرح ةلكقتسلا هو

 نأ ىه كلن . ةبصملا ذوفن ةيوقت نود تلاح ةقباسلا



 سس 7#ع

 تعانسورلاو اذ اماو اك ضأن ملاعلا لود ربك نم امال

 ايناملأ امأف . اهئاحبأ ىف كرتشت ال ىلوألا نينسلا ف تناك

 اهناطلس ىوقف "2 ماع ىف ةبصعلا ىلإ تمضنا دقف

 / اهنأل « اهجراخ ىف نكي نإ ايروأ ىف خيراتلا كلذ دعب

 لودلا د ىف ةادآ د_ ع سألا لوأ ىف رديت تناك ادمن

 اهنع لزعم ىف اتيقب دف ايسورلاو اكبرسعأ امأو . ةرفاظلا

 اك/مأ ءاقب امسالو كلذك اهؤاقب ناكو « |هزايتخاب
 ىتعطقنم ريغ نيتلودلا نأ ىلع . اهفعض بابسأ ربكأ

 نيبودنم نالسرتو « اهفارطأ لوح ناموحت لب ءاهم ةلصلا

 ىلإ وعدت ىتلا تارمتؤملا ىلإ امهلبق نم نينواعم وأ امهنع

 نم تاعورشع تارمتؤملا ناتلودلا 'جافت دقو . اهدقع

 اع ةماه ل وذل حالس عزنل ىمورلا عورشملاك اهدنع

 ىذلا (1«هالدوهطدعإ) جوليك قائيكو « ًالجاع اما

 نيتاه نأ ىلع لدب نيعورشملا الكو . اكبصأ هتركتبا

 ءاضعأ صرح نع ملسلا ىلع امههرح لقي.ال نيتلودلا
 أهملإ ايسورلا تميطناو ١87 ماع ىف ةبعملا نم اينالأ تحرش )١(

 . ١9514 ماع نم ريمتبس رهش ىف



 سل *م7/

 فنييتلودلا نيئاه ىحنن' نأ ريغ . هيلع دنزب لب ةبصعلا

 نم افعضأ دق اهلل امهءادعو ةبصعلا لامعأ ند كلا

 قر نامغل هعضو دارب ىذلا ىلاعلا ماظنلا كلذ كلش ريغ

 نمل ااا ترويع

 ورم اوك امن ةبصعلا ذوفن نأ ىف سيررال نكل

 ؛ اهتايح نم ىلوألا نينسلا رشعلا ىف باعصلا هذه غر
 ىف ةرم اهسلم اهدقعي ىتلا تاءاهتجالا تحيصأ ىتح

 « ةنس لك ىف ةرم ةيمومعلا اهتيعجو « رهشأ ةثالث لك
 هيلع ثح' ىذلا حرسملا ىه تاماهتجالا هذه تحبصأ

 ةبصعلا ذوفن ةدايز ىلع ليلد ربك أو . ةيلودلا لئاسملا مأ

 لودلا ىف ةيجراخلا ءارزوو تارازولا ءاسؤر صرح

 ءاسؤر ناك دقلف . اهتاتنسلج روضح ىلع 2 ازّم صرح

 سلجم عامجا نورضحيال ةيجراخلا ءارزوو تارازولا

 ؛ 15؟؟ ماع ىلإ ىأ اهتايح نم ىلوألا نيئسلا ىف ةبصعلا

 ةيسامولب دلل ىسيئرلا ركرملا لازبال ىلَعألا سلجملا ناك اهنيح

 لشتب ًانأش مهنم لقأ ءارزول نودهمي اوناكلب « ةيلودلا



 2 ؟ خرا د

 مروضح دا ٠ يزال كلذ ةيتامأ : مود حاَصم

 ءاسؤر 3 نح « ًاماظتنا دادزيت سلجلا تاساج

 نورمغحب نيذلا ءاضعألا فصن ةيجراخلا ءارزوو تارازؤلا

 نأب كلذ . ةريخألا نينسلا عبرألا ىف ساجملا تاءامتجا

 مينكعال مهنا اودجو اهميجج لودلا ةسايس ىلع نيرطيسملا

 ءاهلا ا هكا د دمهم رإغلا اجبت

 . ةيلودلا تاقالعلل

 لدبت ىلإ ديازّملا ماهالا كلذ ىدأ دقف اذه قوفو

 هب ريست ىذلا حورلا يف + سحم ريغ ناك نإو. « قيقح
 ىف لامعألا ريساو.ءبتت نيذلا لكف . ةيلودلانوؤشلا

 هنودسإ ام وك لع نوعمجي نوداك, ( 02©660) اًينج

 ةرظن' لك اشللا ىلإ زظنلا ةداغ ىأ « ةبضنلا حور

 نأ اذه قف سلو ةطع ةفرق ايثم رثك ١ ةلؤد

 مهسوقن .لدبتت اًمينج هلإ قوبهدي ني مألا ئودنم

 كش ريغ :نم مهنإ لب.الك همك فرعي.ال الدبت

 لا ةنيرتلا محلا او نو نولاز.ال



 لل #عو

 هنأل ) ةبصعلا نوؤش ىلع ةرطيسملا ىه ىمظعلا لودلا
 غورشم .ىأ طفت نأ نيم ةدحاز لك رودتع ف

 ,لكأ ةزاجإ ىف ىماسأ طرش عامجإلا ذإ « هيف بغرت ال
 .تناك اك دعت ل تامزانملا ةيوست نأ ريغ . ( عورشم

 .ىمظعلا لودلا نيب ةمواسم درجم لاوحألا ظعم ىف

 ربت نأ ةلود لك بجاو نم حبصأ لب « ةسفاتنتملا
 هنإو نيذلا ؛ ةدياحلا لودلا نم نيممتجلا مامأ ابكلسم
 .ىف اورظن اذإ نو زيتي ال مهملاصم ىف رظنلا دنع او زيحت
 هرثأ هل.سمأ كلذو ؛ منهيلع ضرعت ىتلا لئاسلا ظمم
 ذوفتلا نأ كردت ىربكلا لودلا تذخأ ٍدقو ..هتيمعأو

 رظنلا ىف صالخإلاو ةحارصلاب نالانبام رثك أ ةماعإلاو

 هركذ ردجي امو . ةيموق ةرظنال ةيلود ةزظن رولا ىلإ

 .تلن' ىلا نينسلا ىف ) تاظ ىتلا اسنرف نأ ماقملا اذهف

 .فلاحتلا لئاسوب اهتءالس نامغل ىعست ( ةرشابم برخلا

 ,قيرط نع ضرغلا اذحل ىهست نآلا تنخأ « ةقيتملا

 هاو فاس اذ تبسنك اف ؛ وبلاء اظنلا ةماقإ



 ل هه ا دل

 اهكل ءاهلاتن نآ اين أطبرب عسو ىف ناكو ؛ ابروأ ىف ةيبدأ

 ىلا ةميظعلا مالسلا تاعورشم نع اهداعتباب اهترسخ

 . ابروأ لايخ اهعدتبا
 نم هنقالام نر ؛ مألا ةبصع نأ لوقلا ل

 خرم ىلوألا ريشعلا نييسلا ق ةحبصأ « ةديدنغلا تائنملا

 نبي ةيلودلا تاقالعلا محمةلع رود ىذلا روحا اهتايح

 « صاخ هجوب ةييروالا لودلا نيبو « ماع هو ماعلا مأ

 المتحن دعب. لو . اهنع ءانغتسالا نكمي ال ةادأ تحضأ ام

 هيف تناك ىذلا ميدقلا ماظنلا ىلإ مألا دوعت نأ انكميوأ

 قيررط نع ( ظنت نأ امل ردق اذإ ) مظننت ماعلا نوؤش

 ىتلا « ةسفانتملا ةدساحتملا لودلا فئاوط نيب ةمواسملا١

 نزاوتلاب » ظافتحالا ةرورض ماودلا ىلع اههلاب لغشت

 كارتشالا ىرغصلا لودلا تدوعن دقو . اهنببامف 4 ىلودلا

 ام انأش ظعأ تحبصأ نأ دعب ةماعلا لاصملا ثحب ىف

 ةريثك لازت ال تناكنإو ىهو.. برا لبق تناك

 ذخأ دقق#ةضاحلا اهللاضم قرني ايح ايده مايغالا



 د #"هؤ

 دوعن نأ نكمي الو دوعن نلو « فلتلا 2 اهني أشني

 . ةعدقلا املاح ىلإ

 ةيسامولب دلل انكم نوكتل ًاشنن مل ةيصملا نأ لع
 ىوق ساسأ ىلع مالسلا حرص ديشتل تماق لب « بس

 فوملاا بش هيلإ ذفني ال ًاديدج ًيلود اماظن ميقتلو « مئاد

 ىلاف . ىضاملا ىف ةيلودلا ةسايسلا ىلع رطيسي ناك ىنلا

 ؟ ةءاغلا هذه ةبصعلا تققح دح ىأ

 مرعملا قارو تال

 ةبصعلا قناعىلع ةاقلملا ىربكلا تابجاولا لوأ ناك

 :ةيلئناةوم ممألا ني عازتلا ةيوستل ةادأ منت نأ

 ىتلااياضقلاف : ثالثقرط ىدحاب ةءاغلا هذه غواب نكعو

 :تادهاعلا وأ ىلودلا نوناقلاريسفنىف فالتخا نم شنت

 نكمت ؛ اهلك مئاقولا ةفرعم ىلع اهتبوسن فقت ىتلا 5

 نم طسو عون ةمكو . ةيئاضقا| قرطلاب انييف لصفلا

 قرطلاب هيف ينملا نكمي ىذلا عونلا نم سيل اباضفلا
 ميكحتلا قيرطب هتوسن نكع هنكلو « ةضحلا ةيئاضقلا



9-6 

 ددع اعاد دجو ًاريخأو . ناعزانتملا نافرطلا هن ىضر اذإ

 مالو ءاضقلا قيررط نمال هتبوست نكعال اياضقلا نم
 قيرطب الإ هشجلاعم عاطتسيالو « ميكحتلا قيرظ
 . قيفوتلا وأ ةطاسولا

 اب وم كذا ةينلا قبة يمنا عدلا قو

 ىلع اوقفاو نأ ىلع اهئاضعأ عيج لح ىف او. ةنس

 ىاغال: ىف ةعاذ ةيلود لدع ةكحم ءاشناب ىغقب نوناق

 0 قع نم ةكمحلا هذه فلأتنو . ( 1ع طدجبع)

 ريك أ نم مهلك نوراتخي نيبئان ةاضق ةعبرأو ًايلصأ اينما

 ةيعطا وأ لعألا سلجللا ةطاسو مألا دما وك هاددط

 لك نولثعو نوثاقلا ىف نيملضتلا نم مهلكو ؛ ةيمومعلإ
 ةيلاع ةمكحم ءاشنإ نأ قللاو . ماسلا ىف ةماحلا عئارنلا

 ةريطللا ثداوحلا نم ناك لودلا نيب لدعلا ةئاقإل الع

 ملاملا ةقث اًمايق ذنم ةكمملا هذه تلان دقو . خيراتلا ىف

 تنوكو « اهف لصفتل اياضقلا نم.ريثك اهلع ضرعو

 نوناقلا ابم ىرثأ ةينوناقلا تاقباسلا نم ةفئاط ابماكعأ



 22ظ00

 نأ اضيأأ ةبصعلا سلجلو . ءارثإ اهيأ ١ فرتمملا ىلودلا

 ىحاونلا ىف « اًيراشتسا (يأر » هل ىدبتل ةمكسح ا ىلإ مجرب
 ًالعف تماق دقو . سلجملا هيف ثحب عازت ىأل ةيهقذلا

 « عيمبا ةقث' تزاح ةهازعب ةدع تابسانم ىف بجاولا اذهب

 . لادج وأ ثحب نود اهمكح لع نوعزاتتلا لزنو

 ءاهرايتخا ضحع ةنكملا ىلإ احل اغإ لودلا نكل

 هو« ةبرايتخالا ةداملاب » ةفورءملا ةداملا تاق اذإ الإ

 عو قةكملا لع اعاد لزنت نأ اهاضتتقع دهعتنىتلا

 وحن دومحلا مدقتلا اذه حبصي نلو .اياضقلا نم صاخ

 هذه اهعيمج لودلا لبقت نأ دمب الإ الماك نوناقلا 2

 ايناملاو الرف ايتم لود ةدعنآلا اهتنق دقو : ةدالا

 اناا امأوع طورش اقف اكن رو انك + ان طوق

 ابلبقت للف ايئاطيرب امأو ؛ ديقالو ظرش ريغ نم اهتلبقخ.

 : وفك تاظفحف اهلبقو هه ماع ىف الإ ٠

 لماش ماظن ةماقإ ىف نآلا ىتح ةيصعلا عجن لو ٠

 نيب دقع دق ةتادهاعم نم 220 نإ من ٠ ميكحتلل
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 اقم ىف قلتم تازهاتلا هذه ظورش وكوت لودلا

 ىف. ةضملا تلواع قلو. فالعقللا لك لطس عع

 مضت كورا ريهشلا 1594 مأع ( 2موامعما ١لوكوتو :

 نكلو ؛ اهئاضعأ عيمج هلبقي ًادحوم اماع اماظن ميكحتلل

 ايناطبرب ةضراعم اهمهأ « بابسأل ميلفت مل ةلواحلا هذه

 : ميكحتلل ماع ماظن ىأب امدقم طينرت نأ اتاد تضفر ىلا

 مادختتسال ًادادعتسا لودلا نم اهريغ نع لقتال اهنأ عم

 ,:ةدحب لع ةلاض لك ىف ةلاهزانلا ةلدت ق ةليهزلا ةذه

 قافتا دقع ىلإ ىعست نأ اهنيع بصن ةبصعلا تعضو دقو

 ةييصونف قيوطتلا# ميكحتللا مادختسال لودلا نيب ماع

 ائانعأل تش قلو... نكم أ اذإ ةمام ةدجلاو ةدهاعم

 ىلإ مهنانئمطاب اورعشي نأ ةناقلا ةدعلإ لوصول لبق

 .نأ هنودب نواب ال انانئمطا ةيموقلا مهتوقحي وقحب متقلا

 . اذه ىف ةبغار اهلك .ىرغصلا لودلاو . مهحالس اوعزم

 . اهدي لغي هنأل هنع ةبغارف ىربكلا .لودلا امأ . ماظنلا

 مادختسا ىف ىربكح ةوطخ لودلا تطخ مث



 د ”ةو دل

 (آمءهمتم) ىئراكول تادهامم تدقع امل ميكحتلا

 نم ادنلوبو اكيجلبو أسلرف اهبف تدهعناو « ١56 ماع ىف

 ةمكحم ىلع ضرعت نأ ىرخأ ةهج نم ايئامأو ةهج
 . ةكرتشملا نهدودح ىلع نهب شنب فالخ لك يكحتلا

 امهم « عونلا اذه نم ىتلا ةيلحلا ةيئزجلا تاقافتالا نكل

 هنمضي, مك ملاعلا مالس نمضت نأ نكمي ال' اهنأش مظع

 ناتميظع ناتلود تمادامو . ضرغلا اذهل عضوي ماع ماظن

 فنراف « ةكرملا هذه نع لزعم ىف ايسورو اكساك

 اكبرمأ نإ من .احلةميقال حبصت اهسفن ونراكوأ تادهاعم

 ادم كلوت ةفاع ميكحت تادهاعم مقوت نأ لبقت

 ميكحتلا لبقتال امنأ ىأ 90( ةامهمع )ورئم |ديع ةداع

 ندم أ نو ةسارسلا تاكا نبأ لاش ف

 رخآ ءزج ىأ نيبو ؛ ةهج نم ةيبونحلا وأ ةيلامثلا اكبسمعأ

 .نلعأ دقو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةيروهجج سيئر ورته )١(
 ماعلا لود رذنأو « .نييكي سلا اكيرمأ » نأ ةمألا سلجي ىلإ ةلاسر ىف
 ىف لخدتلاب ( ١47 ) تقولا كلذ دعب نمل ٌحيمست نأ هدالب نأب ميدقأ

 ناسا أدبملا او حبصأ دقو ٠ اهضرأ نم ءزح كالتما وأ اكبر نوؤش

 ( مجرتملا ) . ةيحراملا ةدحتلا تايالولا ةسايس



 سس ؟م

 للقي ءانثتسالا اذهو . ىرخأ ةهج نم ملاعلا ءازجأ نم

 ميكحتلا تادهامم نأل « اهتادهاعم ةميق نم ًاريثك

 تاقالعلا ىف نواقلا - ميقتو ةنين أمطلا حور ثدنال

 نآلا ملاعلا مدقتي.ملو ؛ ةلماش ةماع تناك اذإ الإ « ةيلودلا

 مدقتي مل هنإ لقت مل اذإ اليص امدقن الإ ةباغلا هذه وح

 ظ . قالطإلا ىلع
 قفوتلا ةييمد انوع ةيقنلا لع تكأ اريقلو

 لاوحألا لكى برألا بوشن مع ىكل « ةملاصلاو

 ءاضعأ نم وضع كابتشاو اهررش رباطتب رذنت ىتلا

 نينسلا رشعلا ىف سلجلا ىلإ بلط دقو . اهيف ةيصعلا

 ةيلطق نيرشعو عبرأ نع لقب ال اهف طسوتي نأ ةينضالا

 نامت ىف لعفلاب يشن دق لاتقلا ناكو . عونلا اذه نم

 نينالاو' ..نصألا ىف ىنلغلا لخدعي نأ لبق ايم ةتالاع

 ثدحي ناكدقف « هباب ىف ًاديدج وحنلا اذه لع قيفوتلا

 8 منم ىف ةطاسولل ةدياحم ةلود ىدت نأ ىضم اهف

 باعصلا اهفتتكت تن اك اهتمبم نكلو ؛ نيتلؤد ناب
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 حارتقا ناعزانتملا ضفرب نأ انكم ناكدقف ؛ ماودلا ىلع

 نم هب مدقتي نأ دحأ ىلع اضورفم نكي ملو « ةطاسولا

 امي فوخب ميكحتلا قاثيم ناف نآلا امأ . هسفن ءاقات

 نم.ىضع هيلإ هاعد ام اذإ بجاولا اذهب موق نأ سلهملا

 سلجلا نأ نالعإلا درع ناك ام ًاريثكو « ةبصملا ءاضعأ

 . لاتقلا فقول ايفاك ةلأسلا ثحبل مهتجيس
 نيتنئا الإ ءاهللاءىتلا تالاهلا لكى سلجملا مسجيو

 أمهبف لشف ناتللا ناتثداحلا امأ . ًالجاع امان اساحن ء اهنم

 انرشأ دقو 100 ماع وفروك ىلع ايلاطيإ ةراغإ اهالوأف

 دب نم ةيبضَتلا ءارفسلا سام عزنا اهيفو ؛ لبق اهلإ

 ىف (الاا»ه) انلق ىلع ادنلو ءاليتسا امهتيناثو . ةبصعلا :

 احل سيلو « اهتايح ءدب ىف ةبصملا تناك نيح ٠+1 ماع

 ماظن تلمكتسا نكت مو « فرآلا اهلام ةبيملا نم

 نأ كلذ . تالاهلإ هذه لثم ىف اهعبتن' تلا تاءارجإلا

 لوادي لا ري نانا اقرا ردك تيتو ةيعففا

 نيتلودلا ريك ذتب لاتقلا ىحر فق" نأ اهوطخم ةوطخ
 (مياي د رال)



 0 ا

 ىلإ اهوعدت مث « اهقاثيم امهيلع.هضرفينامب نيتبراحتنملا

 ريغ نم كلذ لك. .دودحلا ةقطنم نم اهدوذج بحس

 ةؤطخلاو .« هسفن غازالا عيوضوم: ىف ءىشل' ىغقت نأ

 نم ؟ىاذ ,اهؤاضعأ راتخمي قيقحتلل ةنخل نيمت نأ ةيناثلا
 بهذتق. , ."'' مئاقلا عا زنا امل ةخاصم ال ىتلا لوبلا

 ( موختلاب اًصاخ ناك نإ ) عانزتلا ناكم ىلإ ةنحللا هذه

 دقلو . اهثحب ةجيتني.ًاريرقت مدقت مث هنّصؤم ىف هنجتو
 ةلاي نءلامر رقت ء.تاووقللا هنن نفعت قنا

 نم هتوثحا امل باجإلا عّصْوُم « 1578 ماع ىف لطولا

 ةعزانتلا لودلا تلبقو . اهتهازتو ةيماعلا اهتقذلو قيصافتلا

 :٠ لك ىف ةنحللا رارق ىلإ ذنتسملا ةبصعلا <ح 2

 ىف.انلقو ادنلو ةداح ادعام ثداوللا _:رم ةثداح

 ةينوناق هلا عازتلا بيس ناك اذإ امأ . 01٠

 اهلك تاءارجإلا هذه نأ ةقبملا ىلع ايلاطيإ ءافنعا رهظأ دفا ْ ١١(
 ةيصعلا تارارقب برضت نأ عيطتست ةبوق ةدتعملا ةلودلا تناك اذإ ىدبم ال

 (مجرتلا) . . طئاملا ضرع
 15 هةنس ىف ةغيحلاو ايلاطي و وم نابايلاو نيصلاو مف

 ”(مجرتلا ١
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 ساجلا نإف ؛ تادهاعلا ىف اهلع اصوصنم اقوقح وأ

 اهيأر » ىدبت نأ ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلإ بلطي
 ةمكمملا ةروشم تضفُرنأ طق ثدحي لو ؛ « ىراشتسالا

 لودلا نم ةلود عضخم ىرتاي لهف . تالاملا نمةلاح ىف
 ئرغصلا لودلا هل تعضخ ام ةمكمملا رارقل ىربكلا

 ىربكلا لودلا لوقنو ؟ ايكرتو نانويلاو ايفالسوغو لثم
 عازنلا ىف افرط تناك نإو ايناطيرب نأل ميمعتلا ةغيصب
 نمألا نكي مل « 155ه ماع ىف لصوملا نأشب ماق ىلا
 هذه اهبف عبتتو رمت ةثداح لك نأ ىلع . تاذلاب ىه اهمهب
 كرت لاستا لاقو ع هده ةدفسلا هلي: تارا رألا
 ١ . اههجو ىف لودلا نم ةلود نأ

 تدع ةيمتلا نإ ل زشق ءانلقت اهنألا لجعل

 ةيوسنل ةادأ قاخ ىف «دودحم حاجي هنكل « اًيقيقح حاجي
 ةميظع ةيلود لدع ةمكحم تماقأف ؛ ةيماس ةبوست تاعزانملا

 0 هيرس افلا
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 لاجر ىلع ضرعلل حلصن حمتال يل تامزانملا ىف ميكبحتلا
 ميكحتلا ىلإ ًاحلن نأل لودلا دادعتسا ناكنإو « نوئاقلا

 ف 0 حاج تحجب ةبصعلا نإ مث . ةضاو ةدايز داز
 نأ تزهظاو:ه:قيفوتلا ةظاس عم كيطعأ ام مادختسا

 لودلا نيب بورملا عنم ىف اهيلع دامعالا ناكمإلا ىف

 اهنكل « ةميظع لامعأ اهلك كلن" . لقألا لع ىرغصلا

 + ةكيامطلاب اهعيج لولا ستقت نأل ةنفاك و نغ لآ 1

 نالازت ال ملاعلا ف لودلا ئوقأ نم نيتلود نأل ةصاخمو

 نأ صقانلا حاجنلا اذه نا نوب ةدضفلا معد

 تمدقت اهنأ وأ ء حالسلا عزن ليهس ىف مدقتت مل ةبصعلا

 عزت ال لودلا نأ كلذ ىف بيسلاو . ًاليئض ًامدقت

 ظ حولسلا راع ا يسو وسو م سقتاو اذإ: الا اههكاذم
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 عربا عملا
 مألا ةبصع ىلع ةضورفما تابجاولا مأ نم ناك

 ةبصعلا قائيم ضرفو بوعشلا ةفاك حالس عزنن نأ



 ةداشلاا .

 . ةياثلا هذه وابل اولمعي نأ اهئاضعأ ميج ىلع هسفن

 لا دي علصلا تادهاعم تمعقو ىلا مألا تطينراو

 نأ ئاشرث ةدهاعم ف اينمض ادعو ايئاملأ تدعو اهيح

 .اعوطلودلارئاس حالس عزب هبةعيس اهرك اهحالسعز

 نكلو# ةعرلا انهو 2 نألا ىننلا ةنييفنلا ةلطو
 ممألا لوأ ىف تدارأ دقف . حايرلا جاردأ تبهذ اهيعاسم

 نم ةنل تنيمف « |مساح اجالبع اهتاذ ةلأسملا حلات نأ

 اعورشم اوثحبي نأ مهبلإ بلطو « نيبركسملا ءاريخلا
 أبي ساقن ةدحو نييعتب ىضقي. ( 90 رشِإ عورشم )

 نم نيعم ددع ةلود لكل صصخب نأو « ةييركلا ىوقلا

 ىلإ دؤن ةطخلا هذه 5 و ؛ هيلع قفتي تادحولا هذه

 لكو ةاكشملا اوثحبيل اوءاج مهعيج ءاربملا نأل ءام ةجيتت

 ؛ حالسلل قلطما ضيفختلا نكي امهم هنأ ىلع مدعم مهنم
 ؛ ضيفختلا لبق تناك مك ايبسن قبن نأ سجي هتلود ناذ

 ىف ثحب يلإ حالسلا عزت ىف ثحبلا لوح كلذبو
 لإ ليس كانه نكي ملف كلذ ىلع ةدايزو . ميلستلا



 ؟ ل دل

 راصن أو "”ةماعلا ةينطولا ةمدحلا ماظن راصنأ نيب قيفوتلا

 ىلع قافنالا نكمي مل كلذك . ةيماظنلا ةماقلا شويملا

 : لودلا نم ةلود لكل ةبيرملا تاقفنلا ديدحتل ةليسو

 . رخآلا ضعبلا ف اهنم ىلعأ اهضعب ىف دنجلا تابنىص نأل
 قيفروقلا نيب ةنسنلا كيد كاونتملا عطتسي اور

 . ةيدلاو ةولا

 ةلقتسم « ةدحتملا تابالولا تماق ءانثألا هذه ىفو

 1١١7١ ماعيف ىربكلا ةيرحبلا لودلا ةوعدب «ةبصعلا نع

 ىهو ؛ ىرحبلا حالسلا عزت ةلأسم ثحبل عامتجالا ىلإ
 أ ىربلا حالسلا عن ةلكشم نم نوهأ ةلكشم

 هيف تقفنا (1هعطتمعام»ه ) نتحنشاو ىف رعؤم كلذل

 نأ عيطتست امل ةتباث ةبسن ىلع ناباِلاو اك/يصأو ايناطيرب

 ديزت ىتلا « ىربكلا نفسلا » نم ةلود لك هيقبتست

 ماظنلاك ايشيلر لاب فورعلا ماظنلا ةماعلا ةينطولا ةمدخلا ماظنب ديعقي )١(

 نم ةدم ايركسع ًابيردت ةمألا لاجر عيج بردي هيفو . ارسيوس'ىف عبتلا
 لقأب لاجرلا نم نكمي ددع ربك أ بردي هنأ ماظنلا اذه ايارنم نمو - نمزلا
 ىغقتت ام دنع داتعملا مهلمع ىلإ نودنحلا فرصنيو . تاقفنلا نم نكمب ام

 (مجرتلا ) . ةمئاد ًاشويج تسيل عونلا إذه نم ىلا شووجلاو . برحلا



 5 فا

 (مفان المع قافتالا اذه ناكو . نط ٠٠٠٠١ ىلع اهو مج
 تعاطتسا ثالثلا لودلا نأل ءهل تمسر ىتلا ةرئادلا ىف
 ىحاونلا ىدحإل ةصصخملا تاداهتعالا صقنن نأ
 ةسنلاب اهزك رع فعضن' نأ ريغ نم ؛ لقألا ىلع ةيبرحلا
 حاجنلا اذه نويكي رمألا ذخناو: نيب رغألا نيتلودلا لإ

 ٌكأتن ىلإ ةبصملا جراخ ىف لوصولا نكمي هنأ لعاليلد
 نأ ىلع . اهتياعر تح اهبلإ لوصولا نكمي ىتلا نم ريخ
 نأ كلذ . هرهظم نم ةميق لقأ تناك قافثالا ةقيتد

 ضفتت مو « اهحالس عزنت مل ىربكلا ةيرحبلا لودلا
 ؛ مالسلا هدوسي ماع ىف ابمزاب ىذلا دملا ىلإ اهاوق

 تناك ام اهتاوق تلظو « راحبلا ىلع ةرطيسم تيقبو

 مطتست مل اهناق كلذ ىلع ةدايزو ٠ را ع قلقا
 ةب اللا اهميج لودلال كرتت نأ تيضر نأ دعب الإ قافتالا
 فال ةرشع نع اهتلوم لقت ىتلا جراوبلا ءانب ىف ةماثلا
 . ناديلا اذه ىف اهني ةسفانملا تأدب ام ناعرسو ؛ نط

 را ية اني ررافلا صل رنا كي



 دي عاج

 قمءاقت ام كاد رطلاو تاضاؤتلا نم قنا اهلدخا

 سمع مل حالسلا عزن ةلكشم نأ ىأ ء طرش الو دبق ريغ

 . ًاقلطم عقاولا ىف

 ىلع لودلا قافتا ىف لمأ ال نأ حضتا نأ دعب ؛ أديدج

 .ةفاكب حالسلا ضيفخم لك اشم « ةدقمملا لكاشلا

 كادو ؛ نيج داتا زا هكا فو اتت قل يقعوا

 ةوفلا نم هْيلع تناك ام ىلع قبت نأ ىلع اهنم لكر ارصإل
 نم نكي ملو . ًاضعب اهنفعب ىشخي تمادام ةيبسنلا
 باسح هيلع ىتيي ىذلا ساسألا ىلع قفتن' نأ عاطتسملا

 نأ وه ديحولا لمألا نأ حالو ؛ ةيبسنلا ةاواسملا هذه

 نأ ليدعب رعشلا كل ا لأ بوعشلا رعشت

 دح ىف ةبصعلا دوجو نأ ًالوأ ىجرب ناكو . اهل مزال ريغ

 : ةدءازتملا ةقثلا نم لودلا سوفن ىف هئعبت امو « هناذ

 نأ كلذ دعب نيبنهنكل : ةنينمايطلا هذه ثبل نايفكي
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 ىلا ةدعاسملا نأ نمضي نأ ميطتسي نم ذإ كي ال اذه

 ,لمفلاب مدقتت فوس امهبم ادعو ةبصعلا قائيم اهب دعب

 .لودلا نم ةلود لبقت ملو . هتمالس ددهت وضع لك ىلإ

 ءديدهلا اذه لصح اذإ اهاوق مادختساب اّمدقم دهعتت نأ

 .لودلا مم برح ىف اهكابتشا ىلإ ىدؤي.دق اذه نأل
 نم نذإ دبال ناكنف . ةبصملا ىلإ مضنت مل ىتلا ىربكلا
 دروللا ةماعز ةبصملا تذخأ كلذلو ؛ رخآ نامض دوجو

 طفل ىزخأ ةليسو نع ثحبن' ( 1014 ©681) لسس

 .تامغلل ةدهاعم عورشم كلذل تعضوو « مالسلا

 .فخ نأ هيلع ةعقوملا لودلا لك هيف تدهمت « كرتشملا

 1َدْبَم نكلو . هيلع ىدتعي ةبصعلا ف وضع ىأ ةدعاسل

 ةغايص مثل دكت مل هنأ ىلع ؟ « ءادتعالا » ةيهام ررقي ىذلا

 روفلا ىلع هتضفر ىتح 1954 ماع ىف :ةدهأعملا عورشم

 . ذشتقو ايناطبرب ىف ةماقلا لاعلا ةموكح

 كدا اة ةهيزع طبشي مل كلذ نكل

 .لضفبو . ةنين ا مطلا هذه داجإل ىرخخأ لئاسو نع ثحن



 تس هس

 فدعا ىوقلا انل رقم او نين اطيررلا ءار قولا وانس

 ءاضعأ لك هب ديقت, ىرابجإلا ميكحتلا ًالصفم اًعورشم

 عيقوت ىف مهلك |وكرتشي نأ هاضتقع نودهعتيو « ةبصعلا
 ةيماسلا ةءوستلا لئاسو عابنا ضفرت ةلود ةنأ لع باقعلا

 فتراكو . لئاسولا هذه اهنم هبلطتن امل ناعذإلا وأ

 ةقيثو عورشملا اذه ةروص ىلع ىوتحلا لوكوتوربلا

 لوأ ىف حالو ؛ ىربك ةيانع اهدادعإ ىف تاذب ةك

 .ثدعأ امدنع انكلو . ةماث اهبف كرت م ابنأ سعألا

 ف محلا تسد ىف تعبرت دق تناك لودلا ىلإ اهعدقتل
 اذه تضفر « نيظفاحملا نم ةدددج ةرازو ايناطيرب

 ةموكح تضفر اك« اناب اصفر 6 ماع ىف لوكوتوربلا

 هل حرتقت ملو ؛ كرتشلا نامفلا ةدهاعم لبق نم لاهلا

 ةرم الغ ( طءمعاومع ١ ىلني تبضقن كلو ؛ اليد

 . 2”كيدج نم لمعلا ايبا دبال ناكو « ىرخأ
 0 زيسلوي وأ سيسدوأةحوز ىلتب ةصقرلا بتاكلاريدي )١(

 , اهلزمت متت ال ىح راهنلاب هلزغت اق ليللاب ضقنت تناك قلا ( [نازنو5ءو )
 . لزغلا اذه لكي ام دنع مهباط ىلإ مهبيحن نأ اهباطخ تدعو تناكو
 ( مجرتلا ) 8 اهحوز قمع نأ كلذ ءانثأ ف وحر تناكو.



 ل مرا

 ةييفنلا فطقا وجم ةئسا منت ةكلا هداه و

 كلذ . ايناملا حا رتقا ىلع ءانب م امالا لإ يو رخل

 نيبو ركوا تادهاس فعول واط تاطراق دوش

 نيتييرغلا اهنتراج اكيحاب و اسنرف نابو ةهج ن مايئاملا

 لودلا تدهعتو ؛ ىرخأ ةهج نم ةيقرشلا اهتراج ادنلوو

 وللا لإ نعادإ ملت الا ةنانملا ثافاتالا زهق
 فالحلا ضرمت ْنَأ اهللع لب ؛ اهدودح ىلع عازت ببسب

 تادهامملا ذيفنت'ايلاطيإو ايئاطبرب تنمو . ميكحتلل

 كرا ناكولا كديقزم ةنونلا ةودملا صن اهف

 هذه ةمرح ىلع ىدشعن ةلود لك دض اهاوق امدختست

 نعل وذلا أوو نأ مألا ةناسمل كلور نادال

 تثثدح اذإ هنأدهعتلا اذه متأتن نم نوكيدقو . ةيدتملا

 ايناطيرب نَِف « سهرلا ميلقإ اسئرف لالتحاب ةهيهش ةثداح

 عوزمملا ايئاملأ ةذغاسم ىلإ عرب نأ اهبجاو نم ىرت دق

 .امبراو . ابروأ ىف ةيرح ةلود ىوقأ اسنرف د اهحالس
 لاط نيودع نيب سلا نامفل ةبجاو ةرطاخلا هذه تدب



 افلا

 اهتبقاع نمؤن ال ةرطاخم كلذ عم اهنكلو « |.مادع دهع

 . حالسلا ةعوزاملا ةديحولا ةلودلا ىه ايناملأ تمادام

 مامألا ىلإ ةرييك ةوطخ تناك ونراكوأ تادهاعم نأ لع

 اهاضتقع ايناملأ تمضنا دقف « امل ةموسرلا ةرئادلا ىف

 اهنإذ اهدونب تذفن اذإو . 1455 ماع ىف مألا ةيضع لإ

 دودح رثك أ ىه ىتلا دودملا ىلع مئادلا مالسلا نمضت

 أاهريخ نم غاب امهم اهنكلو . ابارطضا نيدمتملا ماعلا

 :« مامألا ىلإ ةدحاو ةوطخ حالسلا عزت ةيمطق مدقت مل

 سل | انها وق قرت ل ةلكف 00
 ' ناك نإو « ضيفخم ىأ اهضف مل لب  اينالأ ىوق

 ايتن وقتما ةيللا ف ايبا لع تنمأ اهنأ ضورفللا

 ىرخأ تادهاس دقت نأ ىع رب ناك اعراو . ةيشخ دشُأ

 كلذ 1يرم طيش ع و « ونراكوا تادهاعم طمب ىلع

 " لبقتال اهنأ ةصاخ ةفصب ايناطيرب تحرص دقف ؛ ققحت م

 نأ ندر هون اند يعمر شادعت
 . ونراكول تادهاع5 ,تادهاعم ىه دقمن'



 ف

 نم ىساسألا لمعلا أدبي نأ هذه ةلاطلاو دمال ناكو

 دقع ىلإ دهؤل ةيريضح ةنجل ةبصعلا تنيغ كلذلو « دءدج

 تبعشتو «تاشقانملا تلاطو . حالسلا عزنل ريبك رمتؤم

 ذخألا اهف لاط دعاوقو تاعورشم تدعأو « ءارآلا

 لودلا قافتاىف لمأ ةقراب قفآلا ىف دبن : نكلو ؛ درلاو

 لئاسو ىلع وأ « حالسلا عرت ىلإ ةيدؤملا لئاسولا ىلع
 قوزع مث . حالسلا عزتي نأ هريغب جري ال ىذلا نامفلا

 ىلع ىف ىرحبلا حالسلا عزت ةلأسم ىف ةصاخ ثاحبأ

 يول نك اولا ةلأسم لط كلذو ء روس دع«

 نك 1 مأع ىف ثح ريغ نم تثيقب ىتلا ةريغصلا

 لضي ملو « ةجينن ىلإ لصيرفأ نود ضفنا 1957 ماع رمتؤم
 . ًاليلغ ىنشت ال ةصقان متاتن ىلإ الإ ٠6١ رمتؤم

 ضرف ىلع اوشفانت اوممتجا اذإ ءاربهلانأ كلذف ببسلاو

 ٍ؛ مقتال نأ تحب بزملا نأ ضرف لعال «ةعقاو برحلانأ

 نأ ةمزاعم ىهو رمثؤلا ىلإ ىتأت ةلود لك نإ اذه لعو
 ' اهتجاح ىعارث نأ.بحي هنأو «'ةيبسنلا اهتؤق ضقتنت ال
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 ل ميس

 ىلإ ثحبلا قرطن اذإو . برملا تماق اذإ ةصاخلا

 تاجاحب فرتعت نأ ةلود لك ىبأت ام ناعرسف ليصافتلا
 . لودلا نم اهريغ

 ىتح اتيقب ناتللا ناتلودلا تلواح ءانثألا هذه ىفو

 نييودنم اتلسرأ نإو « ةبصعلا نع لزمع تقولا كلذ

 نينئص ناتلودلا ناتاه تلواح « ةشقانملا ىف اكرتشيل امهنع

 ىف ايسورلا تمدقتف . اًيئابن الح ةدقعملا ةلكشملا الحم نأ

 حالسلا عاونأ مهنا 50007
 ىف ةخرص بهذ حارتقالا اذه نكل « ًالجام امان ءانلإ

 مالسلل اًماع ًاقاثيم ماعلا سفن ىف اكيسعأ تحرتقا مث . داو

 اهعيزج لودلا دهعتت' نأ ئغش ( جوابك قاثيم مسلي اب رهتشا

 ةقانشما كا قول لزا ةسادن ةاذآ ترطا ديال نأ

 اذه اهلك لودلا تعقوو . ميكحتلا قيرطب فالحلا

 ن زيثك نظو ءاهسفن اكو ايسورلا نويفاع -
 امنأ كلذ دعب نيبت نكل 4 تلح دق ةلكشملا نأ سانل
 . ركذلا قحتسي امدقت لحلا وح مدقتن ل لب ؛ 7



 دب م/إ

 ,ىلا تاشقانملا ءانثأ ىف تحضوأ لودلا نأ كلذ
 ؛ «ةيعافدلا بورا » لمشيال هنأ قاثيملا عيقوت تقبس

 ,ىف ناك دقل ؟ ةيعافدلا برحلا ىهام ررق., ىذلا اذنمو

 .برصلا دالب اهونغنأ ررقن نأ 4١15ماع اسغلا ةعاطتسا

 ,سفن ىمدت نأ ايناملأ عسو ىف ناك اك ةيعافد ابرج ناك
 ةبغم نمؤن تسيلو . اكيجلب ىلع اهتراف رربتل ءاعدالا اذه
 قيفة ايكو 6 طق
 .برالا امف نوكتىتلا فورظلا نلعتو ثحبن نأ اهبجاو

 هدهو.. ءاذنعا يزد انف نوكت قلاوب# ةيعافد ارغب

 ةاودلاف ؛ اهئاضعأل ةبسنلاب ةبصعلا سلجم اهلثع ةطلسلا
 ىتلا ةيماسلا ةيوشتلا لئاسو مدختستمل اذإ ةيدتعم نوكتإ

 اهملإ ىمتنت ال ىتلا لودلا امأ ؛ ةبصملا دهع اهبلع' صني

 كلذ ىلع ةدايزو . ةلأسملا هذه ىف لصفلا صأ امل كرتادقف
 جوابك قاثيم سعال نأ تم زتعا دق اكبرصأ نأ حولي هنإف
 .تناكقاثيما عقوت لودلا تناك امي لإ كلذ قوام ادن

 ةلود هو ( لأ قتمعان2) اوحراكمت روغل لتح أهذونج



 دس دكا

 اذام مث مآلا ةيمع لإ لففلاب ةيضنملا لولا قب زيدل

 ةلأسملا ةذنه فكرت دقل؟ اهدوهع دنع ىلا ةلودلاب لقي

 تعضوأ ذإ « باوج ريغ نم ( اهلك ةلكشملا ساسأ ىهو )

 هذه ىف ةعبن ةمأ اهلع قلم نأ لبق: ال اهنأ اهسفن اكيسعأ

 ىلا ةلودلا نالعإ ىف كارتشالاب دهمتت نأ تبأو « ةلأسملا

 عيقو : ىف وأ « نوناقلا ىلع ةجراخ اهنأب دهملا ثكنت

 قح ةبلاطملا نع 3 نأ تضفر 5« اهبلع باقعلا

 . اهداف نأ ئرككلا لوألا تروق اهناذإا اهنهواحألا

 فسر | |ذإ ةيباكو هت يورألا نيج هيدا وق نإ

 ىلإ بورحلا هذه ديدحت كرثو «ةيعافدلا بورما » اهنم

 ىذلا نامغلا نم ءىث هيف سيل - اهران دقوت ىتبلا لودلا

 . حالسلا عزال ايساسأ طرش هدعنو « لودلا ةبلطت

 لود عيمج تعقو نأ دعب هنأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو
 :(مخض (عانرب اكبرمأ تعضو « مب وايك قائيم ملاعلا

 اذإ ًاريذبتو اهنم اهفس دعي وه 7 ةيرحلا تاتا

 هك ةايسو هنأ 6 « برحلا ذبن ررقن' دق ناك



 سس 17# ل

 اهحالس عزت ىلع ىرخألا لودلا عيجشتل لئاسولا

 طخ مل ماعلا حالس عزت ةلكشم نأ لوقلا ىراصقو

 ةقيض ةوطخ الإ مهللا ) ةدحاو ةوطخ للا ليبس ىف

 لدجلا مدتحا نأ دعب «( ىرحبلا حيلستلا ناديم ىف ادج

 «ةرمتسم لارت ال تامشقانملاف كلذ عمو . نينس رشع اهف

 ليبس ىف لودلا طخم ملاذإو ؛ ةرمتسم قبن“ نأ دبالوأ
 لجاعلا سيرقلا ىف راثث نأ دبالف « ةيقيقح ةوطخ اهلح

 قبت نأ لدملا نم لهو « اهحالس عوزنلا لودلا ةلأسم
 نيب « اهسفن نع عافدلا لئاسو نم ةمورحم لودلا هذه

 « مدقلا صمخأ ىلإ نسأرلا ةنق نم حالسلاب نيحجدم ناريج

 عز 0 مهل لدب ىذلا ىنمضلا دهملا نأ نيح ىفو

 ش و م

 مل عوضولا اذه ىف تريثأ ىتلا تاشقانلا نأ ىلع

 ندألا لقا و نا( تان ا عب ايل فدك

 0 ل
 (مجرتلا) 2 فاؤلا

 ( مات حرم ) 5 .



 ب 1/1 عع

 دجو اذإ الإ روسيم ريغ ىمأ حالسلا عزت نأ وهو

 اهتوقح لين نم ةقثاو ةلود لكل محي ماظن مبقأو «نامغلا

 نأ لودلا تقثو ام اذإو . حيلستلا ةماث تناك وأ اك

 امهلاومأ ديدبن" نع عنتمت دئدنع اهناف  لاز دق برحلارطخ

 . ديدبتلا اذه فقو ىف لمأ الف كلذ لبق امأ ؛ ميلستلا ىلع

 ماقي نأ ةليبنلا ةياغلا هذه غوابل ةليسو ريخ ناف كلذلو

 لدابقي ةيماع ةئيه وأ « كرتشم ىلود ماظن مايألا ىع ىلع

 غولبل ةبصعلا هب تماق ىذلا لمعلا نإو . ةنوعملا اه ناضعأ

 امم مغرلا ىلع « لبقتسملا ىف لمألا ىوقي ال ةياذلا هذه
 ماد لشف نم حالسلا عزل ةيمسرلا تاضوافملا هب تدئم

 ةبصعلا نأ لمألا اذه ىوقي ىذلاو . مازمال طبثم
 تدوعو « تامزانملا مس يا انو فقيرا

 . اهنيب امف ىأرلا لدابتناو نواعتت نأ بوعشثلا
 ىل ورلا ,نواعملا - ه

 ىف ةيلودلا ةعزلا مدقن' سردي نمل ودبي فوس
 ملسلا لئاسو ميظنن' ىف تاذلاب ةبصعلا هتلمع أم نأ لبقتسملا
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 ثب ىلع تدعاس ىتلا ؛ ىرخألا املامعأ نم ةيمهأ لقأ

 تعجشو توقو « هميظننو مألا نيب نواعتلا حور

 تمأعو « ةيلاع ةرظن ءايشألا ىلإ رظنن نأ ىلع بوعشلا

 نأ هرودقم ىف دعي مل ناسنإلا نأ بوعشلا ةداق كلذب

 تعا مألا ناو اهو هنت نكن

 « موي لك ىف اكسامت دادزي « « دحاو مسج ىف ءاضعأ »

 . اهئاهمن ىف - اهقفارم نم ريثك ىف اهلك ةكرتشم اهنأو

 طورشلا عضو فو « ضارمألا ةخلاكم ىفو « ىداصنتقالا
 حالسلاك ةراضلا داوملا ةراحن ميظنن ىفو ؛ لمعلل ةملاصلا

 لاس ةنقر قود ةكيتاقلا كاكوبلتلا علا رنتللا و

 لدابن ىفو « ءاوه لاو رحبلاو ربلا ىف عيرسلا رجلا لقتلا

 رسما | طشرنا سرا ىذا ع نوما

 لاحلا ةعيبطب احل ةعباتلا تائيبلل الو ةبصعلل سبلو

 لك لب ؛ ىحاونلا هذه نم ةيحان ةبأ ىف ةيرابجإ ةوق
 نأو « ةيمسرأا تارمتلا دقعت ْنَأ هلممت نأ عيطتس ام

 اههدقتو تامواعلا عج ةئاد ةيماظن تائيه ”ىشنت



 ل

 تاعوزدفم نايا دم نقول امل حصنلا ءادسإو بوعشلال

 . ةينوئاقلا اهمظن نم ًاءزج اهلعحي مألا حبصنتت تاقافثا

 نيب قراوفلا ةلازإ ىلع ةبصعلا لمعن اهلك لئاسولا هذبمو

 دادزنتق «قرلا ليبسمف نواعتلا ىلع اهلمو « ةفئتخملا لودلا
 . اماكحإو اقوثو نيدمتملا لاعلا ءازجأ نوب ةلصلا

 ةيحانلا ىف ةبصعلا دي ىلع ملام ثوكي دقو
 كلذو . قالطإلا ىلع اهيبعأو الامعأ .ظعأ ةيداصنقالا .

 ثادحألا ريست ام ًاريثك ةيداصتقالا نوؤّشلا نأل

 اههجاوب ىتلا لك اشلا نأ اك « رضاحلا ملاعلا ىف ةيسايسلا

 لماوعلا اهبابسأ نوكت ام ًاريثك ةسايسلا لاجر
 انو دهن سستش ال قود مهيلع قم ىتلا ةيداصتقالا

 نييداصتقالان: رعؤملاف كلذ لجيدقلو . اهدح ومدالب ىلع

 .(8:نووءاو ) لسكورب ىف ةبصعلا امهلإ تعد نذللا
 ش نررمتؤلا ىف عمتجا دقف ؛ /1١551 ماع اقينجو ١5.٠ ماع

 ؛ ةعانصلاو لاملاو داصتقالا لاجر ردقأ نم ةزاتمم ةبخت

 ءاريخلا ءالّؤه نكمتو ؛ عمجأ ماعلا ىف ةناكم مهمظعأو
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 ازوأ انها كوت ىلا فورا اوهيرشتت نأ نم
 تائيملا نم ةئيهل رسيتنر الام ةوقلا نم هل ناك ًاضازعتسا

 لامف رثأ لسكورب رم ول ناك هنأ ىف كشالو . ىرخألا
 تاقوأىف تاموكملا نم ريثكل ةيداصتقالا ةسايسلا ىف
 تراكو ؛ ىلاملا تابثلا ةداعإ ىلع ْنواع هنأو ؛ ةبيصع

 رم ةمامأ . ىداصتقالا شامتنالا ليجس ىف ىلوألا ةوطخلا
 ةرايعلا حيرصب نلعأ دققف 15517 مأع ىف دقع ىنلا اًينج

 ؛ بارملا نم ابروأ ىلع ةيكر ملا تافبرعتلا .هرحي ام
 لودلا ةسايس ىف نآلا ىتح رثؤن ل هذه هتحارص نكلو

 لودلا هذه عنم ىهو ؛ ةدحاو ةهجو نم الإ ةيبروألا
 دق هنأ ىلع. ةيكرخا يئارضلا ةدايز ىف لاسرتسالا نم

 .اهف سائلا تده اعر ءارالا مم ةفئاط نوكت ىلع دعاس

 هيف ىضقي ىذلا تقولا نيحي دقو ؛ داشرلا قرط ىلإ دعب
 باقتلا اذه هبيسي امو « ةلمعلا راعسأو دقنلا تايلفت ىلع

 دحاو ماظن اذهب لدبت سيو“ ىداصتقالا بارطصالا نم

 بهذلا نم دجوب نأ هاسع ام ىلع دمتسي ال «' لوقعم



 بس ؟ا/راإ دح

 ىلع عضوي نأ دبالف ماظنلا اذه عضو ام اذإو . ةفدايصم

 هاج يم وكت نادك لو ؟ ناو

 . ةياغلا هذه غوابل

 ةبصملا هتلمعام باجعإلا ىلإ ىعدأو كلذ نم مطعأ 7

 ىداصتقالا بارخلا ةوه نم لودلا نم ةفئاط ذاقنإل

 ايراغلبو رجلاو اسْملا ةيلام ةببصعلا تمظن دقف . ةقيحسلا
 قيحب ناك امم دالبلا هذه تذقنأو ءاوتساو نانوبلاو

 اهتذاقنأ نوكت دقو ؛ هفصو نع تلا زج سؤ نمااوب
 . ضورق نم اهفارشإب هتدقعام لضفب ةنحاط تارو' نم

 فالآ ءاوبإل لاملا نم مزاي ام ةبصعلا تمدق كلذك
 لمعلا اذه ثمظنو « ايكرت نم نيئجاللا نيينانويلا

 نير الا ناك ميظملا اهلضف اضييأ ىسفن الو . قاشلا

 ءاجوملا برحلا فصاوع مهتعزتلا نيذلا سانجألا ىلتخملا

 اذهب ماططت نأ ةبنبلا روذقم ىف ناكو مهةطاوم نم

 لاجر مظعأ ةروشع نيعتست نأ عيطتسل أبنأل ءبملا

 ربك | ةنواعم ىلع دمعت فترأو « لاملاو داصتقالا



 دس اال

 تأبشنأ دقو . ةيلاملا لودلا قاوسأ ىلعو تاموكجلا

 ةجاحلا تقو اهتمت ةمظنم ةوق نيدمتملا ماعلا نم ةيصعلا

 ؛ ماظنلا ةبرطصلا ةبوكنملا ةفيعضلا بوعشلا ةّواممل
 نم هريغوأ ليلا اذه هدهث ام ريخ ةوقلا هذه تناكف

 ل الا نيس لع ةلدألا نيف ة طاق لاخألا

 نكي ملنإو ًانأش اذه نع لقي ال رخآآ ىمأ ةمو

 ىذلا ةبصملا ذوفن وه كلذ ؛ سانلل [ىهالظ هلثم

 ىلإ ةدنتسم تايلقألا قوقح نع عافدلا ىف هتمدختتسا

 ةرخأتملا بوعشلا قوقح ةءامح ىفو «تايلقألا تادهامم

 تاذلاب ىه اهتوق نإ من ٠ تابادنتالا ماظن ىلإ ةدئتسم

 نأ عيطتستال اهنأل ءادج ةفيعض نيترثادلا نيتاه ىف

 وأ ةمظنملا ةيموقلا تاموكملا ةطلس لع ىدتن

 ةءوق ةلود رع نأ ىف ددرتت ل ابكلو « اهاطخت

 ؛ ايروس ىف اهاباعرل اهكماعم :ًاثلع رربت نأ ىلإ استر فك

 ةروثلا بايسأ امل حرمشيل ةيقيرفإ بونك (يئان ادلب وأ

 ناكس ( 8مه0!ءاذةعاك ) رترا وسلدنبلا نيب تبش ىتلا
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 ىتلا بيلاسألاو « ةيناملألا ةيبرغلا ةيونجلا ةيقيرفإ

 مدقت نأ لالا هذه ىف ةبصعلال سيلو . اهعق ىف تعبنا

 نكلو ؛ اباقع اهبلع مقوت نأ وأ لودلا ىدحإ مول ىلع

 لا وأ « تايلقألا هذه امل عضال ىلا تاموكملا

 ًاريدقت رثكأ نوكت « ةرخأتم بوعش لع رطيست

 دق اهنأ تفرع ىتم « دادبتسالا ىلإ ًاليم لقأو ةعبتلل
 . نيدمتلا ملاعلا ةمكحم مامأ احامعأ. لع بساحن

 تعاطتسا ام لك حرشل نأ ىرورضلا نم سيلو
 لابعأ عزم ةزينصقلا تاهت انا اياد 5ر7 نأ ةيضملا

 نأ انيعو ةامراعلا مجو نواعتلاو ىلودلا ميظنتلا

 نوراتخنوماد نوفظوم اهيف ؛ةماع زك |سعاهل نإ لوقت

 ناجل مهنواعن « دالبلا لكى ةناكم نييئاصخإلا .ظعأ نم
 :ةفاتللا ةريثكلا تاعوضوملا ثحبل ءاربملا نم ةيلود
 2 مامألا ىلإ ريست نأ ىف ةيغرلا مألا ىف ثعبتا اهنإو

 هلذبتامو ؛ ةمظنملا تامواعملا نم هب اهدمت ام لضفب ًالئايتم
 نأ ءاريخلا ءالؤو عسو ىف .مادامو . داشرإلا نم احلا



 ها را دج

 فزأ لودلا لكىلإ اوبلطبو ٠ قافثا عورشم اوعضي

 ةيمومعلا ةيعما اذه مهيلط ىف مديؤتو « هيلع قفاوت
 مهلم هجتفي ام لقأ نإف « كلذ مهعسو ىف مادام « ةبصحلل

 و هدرز فان مألا مدقت ىف لمألا دادزي نأ

 ىهو ةيلودلا لمعلا ةئيه لاثلا ليس ىلع رك ذنلو

 ىفًالالقتسا اهرثكأأو ةبصعلا اهيلعفرشت ىلا تائيملاهأ

 تاموكتلا لكل نالثمت نم ةثبحلا هذه نوكتتت . أهلمع

 تعضو دقو. اههفلاملاو لامعألا بابرألوةبصعلا ىلإ ةمضنملا
 تاعوضوم ف تت ادهعغ ردع نع لقال ام اهدخو

 لاقطألا نيل قدألا دملاو:؛ لذملا تاماس ةدنك ةذغ

 ىفو داحنالا ىف لاهلا قحو « مناصملا ىف نولغتشي' نيذلا
 ىو « عوبسأ لك" ىف اموب لمعلا ءانع نم ةحارتسالا

 نم كلذ ريغو « نققنلا ف ضيبألا صاصرلا لاممتسا
 ؛ ةريثكو أ ةليلق م اهلتتت دق ىوهملا هذه: كافوتكولا

 ه1 نيبال ناب هندس ميألا اهذنفنت ال دقو

 ريسك ةمأع ةطخ عضول ةبصعلا هلذبنا دوهع اهرمأ نم



 لس "يالا سس

 ثعبن“ ىهو ؛ ةلداع ةلماعم عانصلا ةلماعم ىف ملا اهيلع

 ةيقارلا دالبلا ىمحنو « اهعابنا ىف ةبغرلا ةرخأفملا مألا ىف
 , ةعورشلا ريغ ةسفانلا رطخ نم

 لامعأ نم ؛ دمتام أر يثكو « لامعألا هذه تّد اعرو

 ىف ىسيئرلا اهلمع نم اًنأش لقأ اهمأو « ةءوناثلا ةبصعلا

 دق لبقتسملا ىف اهنكل ؛ حالسلا عزو مالسلا ظفح

 كلذ . ريبك قام رثأ نم امنا أهريغ نم ا

 ملاعلا ىف ميج اننأ دالبلا لك ىف ركفلا ةداق م اهنأ

 ا ماعلا مضي ريبك دحاو عمتج ءاضعا نماحلا

 ىلإ ةءاهلا ىف ىدؤيس ىذلا وه ةديقملا هذه راشتناو

 داركم نيالا مألا هب هب كردت ؛ ربا سويا

 نظن وأ ء اضمب اهضمب بواحيل شويملا اهنم لكش يمت

 نيبو اهني ةيراجتلا ةلصلا.عطقب ىرثت نأ اهرودقم ىف نأ

 هب تماق اذإ ةقامحو اًقرخب لمعلا اذه دعي 5« اهناريج

 سل ةنيشلاب انكم اق كالا
 تمدقت ىلودلا ريكفتلا ةداع نأ ىف كلش ةمك سدلو"
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 دعب ؛ مأع هج هلك ماعلا ىو ؛« صاخ ةجو ايروأ ىف ش

 : ةيموقلا ةعزنلا دادتشا نم مغرلا ىلع ىربكلا برحلا

 تبقعأ ىلا نيئسلا ىف مألا رودص ىف دقحلا ران جألو

 لمعلا ىلع اهلك بوعشلا صرح نم مئرلا ىلعو « برحلا
 دخلا لاشك ديس ارو رع امن ميقا كحل

 مألا ةبصع دوجو ناكو . اهلك اهراقتفا ىلإ ىدؤيس
 مدقت' ىلع ثعاب ربك أ وه لامجألا نم اهدي ىلع متامو
 ةديازتلا ةلوهسلا اًضيأ هبابسأ نم نكل ؛ ىلودلا ريكفتلا

 ابروأ نم ربك ألا ءزجلا تلمج ىتلا ء لقنلا لئاسو ىف
 . ماع ةثام ذنم هدالب مظعم هيلع ناك ام رفاسملا ىلإ برقأ

 تايمنجا نم ىصحي ال ددع مايق قرلا اذه ىهاظم نمو
 . برملا دمب ام دهع اهم زاتعي ىتلا عاونألا ةفلتخلا ةيلودلا

 ةبصملانَأ ةيحانلا هذه ىف طاششنلا عاستا ىلع ليلد ربك أو

 ديزي ةيلودلا تآشنملاو تايعجلا ءامسأب ًالجس يقلل وبا
 . ةحيفص' ةثاملل ىلع هن :احفص ددع

 مه ناتئيه ة ةرهش ةيموقلا تاشنملا هذه مظعأو



 مدس مقود

 ؛ ةيلودلا لمعلا ةباقنو « عانصلا تاباقنل ىلودلا داحتألا

 أش امهنع لش او : برملا لبق اهاتلك تئشنأ دقو

 3 |5 مأع ق مليا يتلا ةيلودلا ةراحتتلا ةفنع

 هذهلو . ةيلودلا ةراحتلا ليبس ىف ةكاقلا قئاوعلا ةلازإ

 هسا ا نو لو قسرا عبدأ ف عورف ةفرغلا

 عيجشتل 15ه ماع ىف تسسأ ىتلا ةيماعلا ةرادإلل ةيلودلا

 ىوقلا رمثؤم اهنمو . ةحيحصلا ةثيدحلا جاتنإلا لئاسو

 نسح ىلع عجشيل :١١ مأع ف دحو ىذلا ةيملاعلا

 ىلودلا نفسلا رثؤمو « ةفلتخلا ةيعانصلا ىوقلا مادختسا

 ىلودلا ةبوملا ةحالملا ركؤمو « ضأو9؟١ مأع 2 سس وم ا

 سسأ ىذلا ىلودلا ىراجتلا ىتالربلا رمتؤللاو ء( 909

 ىلع كادلبلا عيمج ىف تانالوبلا عجشبل 4 ماع ىف

 نأ اهشور و ماك راجقلا لئادلا فة عئأرشش نس

 تايع ىلودلا داحنالاو 4 ةيلودلا ةي'ويهصلا ةيعطاو

 نم ارك دي ءاوسألا هذه ىلإ فييطل و. مآلا ةيصع
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 ةيماعلاو ةيريملاو ةيريشبتلاو ةيفيدلاو ةيوسنلا تايمجلا
 . ةيبدألاو ةينفلاو

 نكلو ؛ ةماسلاو للملا ىلإةعرسب وعدي درسلا اذهنإ
 تماق اهعججأب ةيلودلا تائيملا هذهنأ ركّذلاب ربدجلا ءىذثلا

 ىانإو ترام اهنا ظفم نآوم ايهقت ءاقلك ف

 نأو « اطابترا هؤازجأ دادزت ملاعلا نأ ىلغ اليلدل ابمابق

 ةيلوّدلا ةعزالا هساسأ اجالع هلككحاشم لك ةجلاعم

 نأ ىلع . موي لك ىف هترورض ىلجتت ةضحلا ةيموقلا ال
 ذلف تشن نإو: 4 ةيموقلا ةغزنلا تسطر ال ةلك اذه

 ةعزنلا نأل كلذو ؛ ةمفانلا ةحيحصلا اهرهاظم ىف فعضن

 ةريصنو ةممتم ىهىلب ةيموقلا ةعزنلا ةودعتسسبل ةيلودلا
 ءافتك الا ىلإ ىرت ىتلا ةيموقلا ةعزنلا كلت امأ . امل

 ؛ ةيكرلجا زجاوملاو حيلستلاب كلذ ىلإ لسوتلاو سفنلاب
 حفاكت تناك نإو «ضارقنالا ىف ةذخا ةيلاب ةديقع ىف

 . تيمتسملا حافك اهتايحب ظفتحتل



 ب ممل

 لواسلااصفلا

 ةيناطيربلا ةيروطاربمالاوايناطي ريزك سم لدبت
 اماطيرب ح1

 تاعمتجملا نم ةفئاط وأ عمتجم هلك ملاعلا ىف سيل

 امو ايناطبرب ىف ترثأ ام اهرئاصم ىف برملا ترثأ

 ةرشتنلا ةفلتولا بوعشلا نم اهب طبنريو املوح عمبجت

 . ملاعلا ءاحنأ ىف

 نيب اهاحر تراد ىتلا ىربكلا برحلا تناكدقلو

 " لك ددح «ةعبرأ نم كاع رخلأ ىف 1و1: ذة14 ىباع

 رودباهيف ايئاطيرب تعلطا « خيراتلا تارتق نم ةرتف اه

 ةدحاو ةلود ةرطيس نم ماعلا ذاقنإ وه « ماه ىويح

 غيلب نتا اينعفلاره ركل لاك عفا ةرامعلا ة عر رأ

 ايناسأ فرع وف لوألا كازتلا امان نادك لو

 ٠ كلذ ترهق هيفو « ( ظانعدطءاط) تاباصيلا ةكلملا مايأ

 ىهو هنم تجرخو « راحبلا ةيرح تناصو دينعلا مصخلا



 لس إل

 ةصاخلا اهتايح ايحننأ ىلع ةرداقلاو « ةيرحبلا لودلا رك أ

 اهناطلس طسبتواهتراجنر شنت نأو ءاهدده. رطخ.ريغنم
 فلحلا تداقىلا ىهفىتاثلا كارعلا ىف امأو . راحبلا ءاروامق

 ءهطباور تقثوأو رشع عبارلا سيول ءايربك لذأ ىنلا

 تاذ مألال وأو ؛ ةيراختلا مألا مظعأ 00

 ملاعلا ةدايس باب اهءامأ حتفو « ةيطارقمدلا تاموكحلا

 برالا ىلع ىضقني نأ لبق ةدايسلا كلن' تلانف  ديدجلا

 ديحولا ودملا ىه تناك كلاثلا كارعلا ىفو . نرق فصن

 كلذو « هتعزهىلع نويلبانو ةيسنرفلا ةروثلا وقتل ىذلا

 نم ىمو كارعلا اذهنم تجرخو ؛ ةبرحبلااهتوق لضفب

 ؛ عزانم الب راحبلا ةديسو ماعلا لود ى وقأ كش ريغ

 ةبلآلا جاتتإلا لئاسو اهتجرخأ ىتلا ةورثلا كلامو

 نيب مضن « ةميظع ةيروطاربمإ ىلع ةرطيسملاو ؛ ةثيدحلا

 برح لك تناكو . تاراقلا هابشأو تاراقلا اهفارطأ

 توينغلا نأ عاشزا ىقانيستئلانلا بورللا تعوم "

 ؟ةريخألا نزلا رثأ ناك اذاف اتوقف ةدايزو ةناظيرلا



 بس كرار |

 رشع عساتلا نرقلا لالخ ىف ىمظعلا ايناطيررب تناك

 «عزانم زكرملا كلذىف اهعزانب ال عجأ ماعلا لود ىوقأ

 ةيرحبلا اهنلزع اهلوأ : لماوع ةدعملإ اهتوق عجرم ناكو
 اهريغ هب 3 ري ارواب اهب تنمأ ىتلا

 محلا مظن + نأ قمار كور ا لوالا نم

 سوفا قا شرفلا نأو «نانكمطاو نمأىف أهم ةصاخلا ىتاذلا

 لماوعلاهذه ىتاثو . نيناوقلا ةعاطإو ءودملا سمح اهئانبأ

 ن. اهريغ هيلإ ومسي نكي. مل ىذلا ىرحبلا اهقوفت وه

 اهسفن ىلع ايئاطيرب تنمأ قوفتلا اذه لضفبو ؛ لودلا

 مظعو ؛ ملاعلا ىف ئرخأ ةمأ اهسفن ىلع نمأت امم رثكأ

 ةراضحلل ةلثملا ىه تعضأو « راحبلا ”ئىطاوش ىف اهذوفن

 هذه ثلاكو. ةيبروألا دي بوعشلا عم ىدل ةيروألا

 امتكلمت ىتلا داحرألا ةضفاولا ووش رس يه زاوللا

 ىتلاو ؛ةموكمحملا اهموعش الت صلخأىلاو «ةلهسلئاسوب

 - لفنلاداومال امدوتسمو اهتامونصملاقؤس ايناطبرب اهتذخحتا
 لئاسو ىف اهتوفت اهمارو . مألا نم اهريغ هلثم لئت م
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 لهس محفلاب ةينغ مجانم دوجوو « ةثيدحلا ىعانصلا جاتنإلا

 ةيعانصلا ةوقلا وه سيررق دهع ىلإ ناك « جارختسالا

 هيلع توطنا ام وه سماخلا لماعلاو . ماعلا ىف ةديحولا

 ةوق نم هيلع |وعبط امو « ةرماغلا بح نم اهئانبأ سوفن
 تأشن ىلا ةيلاملا اهتوق وه اهسداسو . ىدرفلا راكتبالا

 : هتأشنأ امو « اهئانب أنيب راهتسالاو رادالا ةداعراشتن ا نرم

 ةوقلا هذه لضفب تحبصأ دقو ؛ بيحت فر صم ماظن نم

 ملاعلا تدم ىتلا ةميظعلا ةنئادلا ةلودلاو « ىلاملا ماعلا نكس

 دراما زعل هلا ومالا تود عشم هع تخا اد عع

 لدابتي ةيلاملا اهتاركتبمو ابلئاسو لضفبو ؛ ةديدجلا

 اناني طع عباسلا لماعلاو . ةيلودلا هتراحت ماعلا

 .ىزكرملا عدوتسلاو «رملا مظعلاقوسلا اهدحو ىف اهنأ

 لوحي الو هلك ماعلا تالغ عيمج هيلإ ىنأت ىذلا ماعلا

 اهسفنل طن نأ اهرونتم ناكر د لئاح هنيبو اهنيب

 ةرظشملا فو اينألو «ةسفانلا شح ال ابنأل ةلطللا هذه

 قح ملعت ماعلا ءازجأ نم ءزج لكوىف اهعئاضب عيبن" نأ ىلإ
 ( عتات - ١5١



 هل 58ه دس

 نلف اهدإلب ىف اهل لودلا ةسفانم ىلعوقت ل اذإ اهنأ ىلا

 هده اساور اهجواخ ىف ةسفانملا هذه ىلع ىوقت

 رملا اهتموكح ماظن وه « ةيبهأ اهلقأ نكي ل نإو « ةمظعلا
 هنأل ؛ ممجأ ملاعلا مأهلاونم لع تحسنو هب تبححأ ىذلا

 ةبرجتلاب تتدئو « رارقتسالاو ةيررحلا نيب اهرظن ىف عج

 م لفكيي هنأل « نيصلخم اهاياعر عيج هلعضخو ؛ هتيحالص

 . بجاولا دجلا قوف مهر ح ديقي الو نوتاقلا ةيامح

 نم ةيحان لك ىف ةيئاطبربلا ةدايسلا تناك دقلو

 ةقيم ا ن وكت نأ نكع آل + ةتوفوم ةذانس قا وتلا هذه

 ىف ايناطب رب نع لقت ال ىرخأ اممأ ملاعلا ىف نأل « ماودلا

 لماوع ةم ناكو . ةيداملا اهدراوم وأ ةيعيبطلا اهههاوم

 ليجلا لالخ ىف ةدايسلا هذه ماعد ضبووقت ىلع لمعت ةدع

 لاوزب رذنت اهسفن برحلا تناكو . برحلل قباسلا

 لالحإو « ذوفنلاوةماعزلاةدايس ؛ ةلحمضملا أيناطب_ربةدايس

 بالقنالا اذه . اهل :ةوقلاو ماظنلا ةدايس ؛ ايناملأ ةدايس

 ترأ عيطتسال ارضا نكلو « عقب ب ل لقألا يلع



 ريسي ىذلا ماعلا اذه ىف ةدايس ىمسي ءىث هل نوكي

 هذه ىف بغرب نأ بعشل قيال لب « ةيرخلا قيررط ىف
 00 ةعدقلا ايئاطيرب ةدايس تذخأ كلذلو . ةدايسلا

 ًابجاو حبصأو «برحلاب بسو برحلا دعب ًائيشف ًاًييش

 اهنأ كشالو ؛ ملاملا ىف ديدج زكرملاهسفن فيكت نأ اهلع

 . ابصن فييكتلا اذه ليبس ىف قلت
 د انتفع تاردبا نزلنا اق لاو فحللو

 . تاروطن'

 تناك امال نمضي ىرحبلا ايناطيررب زكسم دعب مل
 لئاسو ىف ميرسلا مدقتلا نب كلذ ؛ ةمالس نم هب عتمتتت

 هتفرع ىعرم لكشب وزفلا رطحلل اهضرعي ىوجلا لقتلا

 اهندم نأل بعرم لكسب لوقت و « ىربكلا برملا ءانثأ
 . ةيشع نيب اهريمدت نكحمي ناكسلاب ةظتكلا ةعساولا

 الإ رطحلا اذه ءاقثال ةليسو دعب فشكتست ملو ءاهاعضو

 ناف « سمألا ىف ام لك اذه سيلو . اتاتب بورحلا نم

 ءارو نم ماعطلا نم اهيلإ ىنأي ام ىلع اهئاقب ىف اهداهتعا



 ب موك

 تجاه اذإ عزفلا لجاعلا بارما ىلإ اهضرمي راحبلا

 هؤاقتا ةعاطتسالا ىف سيل رطخ كلذو «تاصاونلا اهئفس

 ناف . برا تلد ام ةقشلاو ءطبلا ىف ةياغ لئاسو الإ

 ددعلا ةليلقلا تاصاوفلا سبسب اعوج نوتومي اوداك ابلهأ

 ىف اهججاه ام اذإو ؛ برملا ىف ايناملأ اهتمدختسا ىتلا

 اسنرف كلت ىذلاك تاصاوتلا نم لوطسأ لبقتسلا

 ًارطخ دشأو امل ةأجافم رثك أ موجملا اذه ناك الثم

 ابلهأل ًامينم القعم لبقنم تناك ىتلا ةريزجلانأل « اهيلع
 ةعاطتسا ىف سيلو . مهل ابوصنم اكرش نآلا تمضأ.

 ام ةصاخلا اهدراوم ىلع اهتمالس ىف دمتعن نأ ايئاطبر

 نأ تدارأ اذاف؛ ةيضاملا مايألا ىف اهيلع دمتعت تناك

 ملاملا هب موقي ام ىلع لّوَمُت نأ اهيلع ناف اهسفن ىلع نمأت

 . عوقولا ةليحتسم براا لعجل ىعامجإ لمت نم نيدمتما
 ىرمحبلا ايناطيرب ةدايس دهع نالا ىفقتأ دقلو

 ترطضاو « نورق ةئالئ ماد نأ دعب.هل ٌدَرَمال ءاضقنا
 فرتعت نأ (91 ةنس) نتحنشاو ةدهاعم ىف ايناطير



 ل هس

 هنأ نيقيلا لع لعن ىهو ؛ امل ةدحتملا تايالولا « ةاواسع »

 ةدحتلا تايالولا نيبو اهنيب مسيلستلا ىف سفانتلا ماق اذ

 . اهنيعم بضني. ال ىتلا اهدراومب ة خلا اهملع كات

 فرأ ترهظأ برحلاناذف «سألا ىفام لك اذه سبلو

 ىلع « راحبلا ةدايسب » ظافتحالا لمح ةرضاحلا لاوحألا

 ددع ناك دقلف . رومألا سعصأ نم لك ألا هجولا

 «برحلا ةيادب ىف تقلطنا ىلا ةريغملا ةيئاملألا ئافسلا

 ريض. اهانأ ف رسحلا نم تلقت نأ تعاطتننا وأ

 لبس رصقلا ىف ةياغايناملأ لحاس نكي لولو ؛ رك ذيال
 ؛ دحلا اذه ىلإ اليلق تاريغلا هذه ددع ناك امل ةباقرلا

 . ًادارط نوسيرأو ةثام الإ اهصنتقي, مل اهنلق ىلع اهنكلو

 ىرحبلا رولا ىف (]6111م6) وكيلج دروللا كلذ ركذ

 ظافتحالل هب عرذتب كسل 1١87 ماع ىف دقع ىذلا لَجْمْلا

 نمضن ْنَأ تدارأ اذإ امأ . طقف ًادارط نيمبسب ايناطيربل
 لوعبس اهفكي الف لاوحألا لك ىف راحبلا ةدايس اهسفنل

 نإ اهتعاطغنلا ف ىدنلف قم نعال دنا ب كازا



 سم 5

 كلن" راحبلا ةمالس نمضتل ةصاخلا اهدراوم ىلع دمتعننأ
 نواعن ىلعدمتعننأ اهلعلب « اهتايح اهلع ضقت ىلاةمالسلا

 نأ لاخلا ةعيبطب ايناطيرب ىلع زمي دقو . ةمظنم ةيملاع ةئيه

 صانم ال ةموتح ةجيتن كلذ مغر اهنكل « ةجيقنلا هذه ىقت
 منامي ءاتكا ١ مألا رثكأ ايئاطيرب تناك . اهنم

 اهعقوم حبصأ دقف نآلا امأ  لقألا ىلع ناديملا اذه ىف
 امضعب لودلا داهعا ىلإ عاد لوأ نوكت نأ اهيلع محب

 .راطخألا نم اهعقوم هيلإ اهضرعيام تردق اذإ « ضعب ىلع
 ةيسيئرلا اهئازجأ ىلإ انرظن اذاف ةيروطاربمإلا امأ

 اذه مهف ىف انعسوت امبم « ةيروطاربمإ » قبت مل اهنأ انيأر
 تحضأ لب « اهيلع « فارشإ » ايناطيربل قيبلو . ظفللا

 اهنم لك ىعسن هر ونوم زج الا ديف رك

 ( ةيكرطبا زجاوملا قيرط نع « اهسفنب ءافتك الا » ىلإ
 : ةيناطيربلا. عئاضبلل با وبألا ةحتفم اهقاوسأ قبن مو

 مطعأ تناك ىلا دنهلا دالب ىلع فصولا اذه قبطنبو
 مأ مهو « ةينطقلا تاجوسنلا فيرصتل 'قا وسسألا



 ب مهو

 ءانشتسالا ىلع دنجلا ميمصت ناكو ؛ ةيناطيربلا تاردابعلا

 ىتلا بابسألا ربك أ نم اهتعاطتسا ردق عئاضبلا هذه نع

 ىرتعا ام ناكو . برحلا دعب ةعانصلا هذه داسك ىلإ تدأ

 مدعو ؛ روط: نم برها دعب ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا

 اناطول ناك اره لح نيك ةفاوكساس ةوحو

 كلذ ناك : ىندألا دحلا ىلإ نآلا صقن دق فارشإ نم

 «برحلا دعب ةلودلا هذه ىلع تدب ىتلا ىهاظملا مأ نم هلك

 داو اهاعاتم كوس ا عمألو

 نم هب عتمتت تناك ام ايناطيربل قبب مل كلذك
 اهكراشي حبصأ لب « ىعانصلا جاتنإلا لئأاسو ىف قوفتلا

 را مألا نم ددعلقألاى لع قوفتلا اذهىف ٠

 ةعانصلا ىلع للعلا قيبطن' ىف ايناملأو ةدحتملا ثايالولا

 اهيف لامعألا لاجر نأ كلذ سبسو . اقدح اًقيبطت
 ترخأت ايناطبرب نأو « ىماعلا ثحبلا نورقتحي نولا زال

 جاتنإلل ةثدملا مظنلا مادختسا ىف مآلا نم اهريغ نع

 ىلإ لوصولاىإ ىري اهظنن ةعانصلا ميظننىو « ريزكلا



 - موس

 ىساقت ىهو . نيعمتج ناقتإلا و داصتقالا دودح دعب أ

 ىساقت 5« قاوعلا منوأ اذه اوكا اشي نهن ألا

 ميدقلاب مركسكو : اهف لامعألا باعصأ نم نريثكد انع

 مايأ اطاص ناك ام لكب ظافتحالا ىف مددشلو ءث رلا

 ةلماكتلا املامع تاياقن دانع ةبقاع اضيأأ ىماقتو . مهلا

 لئاسولا نيبقت ديرأ ام اذإ باتضلا قلخم قلاؤ؛ ماظنلا

 رييغتلا كلذ ءارج نملاملا سيصي نأ تيشخو «ةيعانصلا

 تاءارجإلاودويقلاب كسقلادشأ كسمتلو ؛ تقؤملطع

 . برحلل ةقباسلا ءاخرلا ىنس ىف اهلع ريست تناك ىتلا

 كالتما ىف قوفن' نم اهل ناك ام ايناطيربل قبي مل كلذك

 قم ىلع دجوب نآلا اهم نأل « ةيعانصلا ىوقلا رداصم

 تايالولا نم جرختسي ىذلا ديدجلا مسفلا قمت نم ربك ا
 مجيأ مادختسا ىف تأطبأ دقو ؛ دالبلا نم اهريغو ةدختملا

 قرطلا عابنا ىفو محفلا ةعانص ىف ريبكلا جاتنإلا لئاسو

 فنراف كلذ ىلع ةدايزو . جاتنإلا تاقفن ليلقتل ةيلآلا

 لحم .تذخأ ايناطيرب اهكلمت ال ةوقلل ىرخأ رداصم
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 ةيئاملا ىوقلا اهنف « تاءانصلا نم ريثك ىف مفلا لح
 تاذ دالبلا اهف سفانت نأ ايئاطبرب عيطتتست ال ىتلا

 تيزلا اهنمو « لابجلا سوءر نم ةقفدتملا ةريثكلا ىراحلا

 ىذلاو ًاًئينت هنم اهضرأ حتتنن داكن ال ىذلا لورتبلا وأ

 ةلئاط الاومأ هداريتسا ىلع قفننو هدروتست نأ امل دءال

 . ماع لك ىف

 طاشن نم املهأ هب فصتب ناك ام نأ ايضبأ حولبو

 عاطتسي الامم اذه ناكن إو « لحمضي ادب ةرماغم ةوقو

 ايناطيرب نألالحمضالا اذه ببسو .تاءاصحالاب هتابثإ

 ؛ ىرايتخالا عوطتلا ماظن لعةدمتعم ب نك رام تيا

 ناديم ىلإ اوبهذ اسامح مدشأو اهئانب ار يخ نأ كلذ ىنعمو

 وه اذه نوكي. دقو . تافارذ اوكلهو الوأ لانقلا

 ىف فيخم صقن نم برملا دعب هدهاشن ام بس

 تاعبتلا لمحتل نيمئاط نومدقتي نبذلا نيل املاجر
 نم ةيحان لك ىف دهاشم سحأ هل باعملا ةهجاومو

 ةيعانصلا لامعألا فو ةسايسلا ىف : ةايملا ىحاو:



 ا ورا

 برلا دعب اهيف رهظي. مل اهاكف « نونفلا ىفو ةبراجتلاو
 ذاذفألا لازب الو « ةرهشلا نم اهظع اظح اوتوأ لاجر

 كلذك : برألا لبقام لاجر م زيلجيإلا نم نويمانلا

 اليم ةيناطيربلا بوعشلا نم ةريثك فئاوط ىف ىرأ

 دقو . اهيويع حالصإ ىف ةموكسحلا ىلع لاكناالل ًاديازتم
 هتمضو ام سعشلا ةماع ىدا ليلا اذه أشنم نوكي

 56 ةلكح ظن ذم ةرخألا نسل ىف ةيركللا ٠
 ؟ مظنلا هذه ذيفنت ف قرطلا نم همكلس ام وأ «كنضلا

 لع لاكنالا ةداع ء اهسفن ةداعلا هذه دهاشن اننكل

 ىلإ نوملطت, نيذلا ةعانصلا ىريدم نيب «ةموكحلا
 اوناكمءابا نأ عم « ةيبنحألا ةسفانملارش مهيقتل ةيركملا

 هجوأ اهجو مهسفانم مامأ اوفقي نأ مهلع ايجاو ثوري
 دارفأ رئاس نأش كلذ ىف مهنأش) ءىثىف مهنع نوزيعال
 .ناديلاىفىعرص اوطقسةسفانلا لع اووقبجلاذاف « (ةمآلا

 أرط برملا دعب نييئاطير بلا قالخأ نأ ضعبلا ظحالبو

 0 دوا حور مهسوفن ىف ىرسي ذخأ دقف «ريطخ ريغت اهيلع



 ل ؟ةوس

 صلختلاو باعصلا نم رارفلا ىف ةبغرلاو مالسنسالاو

 ةحارلا بورض نم اهريغو باعلألا ىلإ مهئاجتلاب اهنم

 نا كيبلتأل ةطراف لونا كنسازوكت نق, ةلاناو

 . ريطتسمرشلرذنب طخ ةدوجومتممادام اهنكلولورت

 : انين وصون ل ولامن اكو مانلا انها قديم اةإذ

 بعشلا هلذب ىذلا دوهجملل ىعيبط لمف در تناك امبرف

 :نوورتلا مكر امر يلا ناك انيعل واو كلان

 ايناطبرب ةوق ىرتعا امف اببس برحلا تناك كلذك

 تامح دالبلا نأ كلذ . فيخم فعض نم اهدعب ةيلاملا

 تيما اهنأل ءئرخأ هلأ هلمحت لام بئارضلاو نويدلا نم

 . ذرب دكي مو « برحلا تاقفن نم م ميظع بناجي اهءافلح

 اودرب نلو « لاومألا هذه نم ايش ءافلملا ءالؤد اهملإ

 ءال ره مسأب هتنادتسا ام الإ « لبقتسملا ف اهم ائيش اهملإ

 لعن نيو. ةيكرصألا ةدحفلا تايالولا نم ءافلخلا

 ديزت « ابلهأ لهاك نع ءسملا فيفختل ىرخألا لودلا

 نيتيسايسلانيتئيملا اتلك نحو ؛ جيردتلاامءابعأأ يناطب رب
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 ابوغسعأس أ اهارتو بئارضلاة دايز ايناطيرربىفنيتبوقلا

 ىرخألاو « ةررقملاىئارضلاة دايز ديرئامهادحإف « هنانليف

 ىلإ رظن ريغ نم « ةررقملاريغ بئارضلا ةدايز ىف سغرت
 لشت ةليقثلا ءابعألا هذهو . لاومألا هبف قف 2 أم

 فعضنو « ةدع هوجو نم جاتنإلا ىلع ايناطيرب ةردق

 سعشلا تاقبط نم ريثك ىدل راهتسالاو راخدالا ةكلم

 نمتعلا كونغ رطل اذه و وعلا لل انو

 لئاسولا فعض ىعارب نأ نود قارلا هتشيعم ىوتسع

 عيج ىدل دهاشم أ اذهو ؛ كلذ نم هنكحمت ىتلا

 تناك ام ايئاطيرب دعت ل بابسألا هذحلو . تاقبطلا

 مزايام مدقت ىتلاو ءملاعلا مأل ةنئادلا ةميظعلا ةمألا لبق نم

 كايالول ا ثذخأو : ةعينطلا هدرا ومر اكسال لاما قم

 ةوق نه زك رلا اذه ام لغةوعدشتو ايلعّن ةذيقلا

 هفضل | متر ىفرصلا اهءاظن عطتسي مل كلذك . ذوفنو

 برملا بّتعأ ىذلا دهعلا لاطم ىراجي انا تا نم هب

 ماظنلا اذه ىلع رطيسملا مبصأ دقلف ؛ باعص نم هيف امو
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 اريك هتدقفأ ةمخضلا ةبلاملا تاسسؤملا نم ليلق ددع
 تايسلا هنه تربك الو قو نيف ورشنل ناك
 نفاسنإ ىف لالا ناتتألا لئاسوب لع ناطلس عم ام اذ

 . اهعجشتو اهنيعن نأ لدب اهتقاعإو ةيلاملا تاعورشلا
 لال هلك يزل ادع اذ اطير هني خ17
 ماعلا م أ ىلع ىراحتلا اهق 0 ”هايإ اهملوي ا

 00 ثلث ريَسَتو كلتمت لازتال ام من عجأ

 فصن نكل ؛ ةيرح ضرألا قاوسأ مسوأ اهنأل كلذو

 ا او ارك ويش دع نكو « لطعم اهئفس

 اهتارداص تناكنإو « اهتايحىف اهملع لمت ىتلا ةيجراحلا

 تارداص ىنعض لازت ال (ناكسلا ددع ىلإ ةيوسنم)
 نم هندقف ام نأ ىلع . اييرقت امل ةسفاتلا مألا ربكأ

 الف هتبكترا أطخ ىلإ هضعب عجر اذإ ةيجراملا اهتراحجي

 ءانثأ ىف اهنأب كلذ . أطخلا كلذ ىلإ هلج وأ هلك مجرب

 ةيجراخلا ابقاوسأ مظععب ىحضت نأ ترطقا :ىرألا

 ؛ةبيرحلا لامعألا ىف ةيموقلا امتوق عج زكرت كل
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 ىرخأ مأ هضعب تاغش هتكرت ىنلا غارفلا كلذو

 ءبع اهَرهظ ضيقني مل ( ةدحتلا تايالولاو نابايلاك)
 ةيموقلا تاعانصلانم ماقامرخآلا ضعبلا لّدّشو «برحلا

 برملا تعضو اماف . ةيناطيربلا تادراولا ضاقنأ ىلع

 5 زجاوح تاعانصلا هذه ةبامل تميقأ اهرازوأ

 لخاد اهعيج مألا تذخأو « ةيلاعلا ةيكرمجلا يئارضلا

 تلاد دان هاف نال اللا نايت اج عم نرأ
 كلذ ءارج نم ناكو . ركذلا ةفلاسلا ةحيتنلا ىلإ لمعلا

 ' ىئلاو اهتفنب قتكت نأ قام لمأ ال تلا ؛ايناطيرب نأ

 ةساوقز اع عجأ ماعلا عم راجيالاب الإ ايم نأ عيطتسال

 ( الاعمسه) ةنايو ةنيدم اهملإ تطمح ا ىتلاةلزمملا ىلإ تطحا

 دمتعت ةءايو تناك ام ايناطيرب تناك دقل . برحلا دعب

  ةريثكلا ةيراجتلا قرطلا قتلم ىف اهمقوم ىلع اهئاخر ىف
 ىف ةددعتلا زجاوملا تميقأ نأ دعب ةنايو لان ام اهللانف

 ببسلا ٍظعم عجري اذه ىلإو « ةيراجتلا قرطلا هذه

 ةروطخ نم ملب دقو . نيلطعتملا لاعلا ددع دايدزا ىف



 د هل يال سس

 ماعلا ىأرلا نم ريبك مدق دخا نأ ةديدملا لاك[ ءّذه

 هيلع ريست ىذلا ةيراجتلا ةبرحلا ماظن كرت ىلإ وعدي
 اهعبتت ىلا « سفنلاب ءافتك الا » ةسايس عابتاو ءايناطبرب

 نأ عيطتست ال ايناطيرب تناك املو . ىرخألا نادلبلا

 دقف « اهناكس فصن نم تصلخ اذإ الإ اهسفنب قتتكت
 ةياغ  ةياغلا كلتل لسوتلا ىلإ ةوعدلا امق تيروق

 ةيريوط اريمإلا ديجي دع انا ءاهتك قتلا ماك الا

 ءازجأ تيضر ام اذاف . ةءداصتقالا ةيحانلا ىرم

 امسفنب ءافتك الل اهامسم نع ىلختت نأي ةيروطاربمإلا
 ىنعم ناك-- لجاعلا بيرقلا ف كلذب ىضرت نأ ديعبو 5

 ىثلث« لطمتلقوأ « اهرايتخاب فعضت ايناطبرب نأ اهئاضر

 . قابلا ثاثلا ءاهنإ ىلإ غرفتن يكل ةيجراحلا اهتراجي
 نع امان الوحم تلوح دق نوكت اهناف كلذ تلعف اذإو

 ىناطيروبلا ىداصتقالا ماظنلا اهيلع ماق يتلا ةسايسلا

 . نآلا تح

 ًاريطخ ايالقتا اهعومج ىف دعت تاروطتلا هذه



 ع

 اهتسايس ىف اليدعنأ بلطتن «اهتدابمو اي أطب_ربيزك سم ىف

 لب ةمزأ نآلا زاتحت ايناطيرب نأ ىف كشالو . ةيموقلا

 دعب ال هدرفم رييغت لك نأ ىلع . ًاديدش ايموق ًارظخ

 دعب ل ىرزجلا ايناطيرب زكسم ناك اذاف . هتاذ ىف ًاريطخ

 اهل لفكت ةديشر ةيملاع ةسايس ناف « ةمالسلا امل لفكي

 ىف ةريزجلا هذه عقوم لازي الو . ظعأو قبأ ةمالس

 نيدمتملا ماعلا بلقىفو ةيررحبلا ةيراجتلا قرطلا مأ طسو

 . . ضرألا هجو لعدإب هب عتمتي ىفارغج مقوم ريخ ابيرقت
 ناف « عزانمالب راحبلا ةديس نآلا ايناطيرب نكت ملاذإو

 نكت ملاذإو . مالس ىف راحبلا تيقب اذإ هل ةيمحأ ال كلذ

 هذه نم ًاريخ ناف « ةءروطاربمإ ىلع « ةرطيسلا » امل

 آلا نم ةعومجمل ضبانلا ىلقلا ىه نوكت نأ ةرطيسلا
 اهنكع امظنن ةعومجلا هذه مظنن نأ ةطبرش ىلع « ةرملا

 ءارو ايناطبرب نوكت دقو . ارح انواعن نواعتت' نأ نم

 «ىعانصلا ميظنتلا لئاسو نسحأ عابتا ىف مألا نم اهريغ
 ناو. ةكمطلاو لكما راد عاطتسي صأ اذه نكلو
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 ىلا روغثلا نم اهمرقو « ةيعانصلا اهتاعطاقم ءازجأ جامدنا

 ءامل ةمزاللا ىوقلا رداصم نمو اهتايجاح يف دمت

 ماقال نسحاادإو : اهتنالا ىدحأ اذإ ةييظع تازيم اهننكم كلذ
 تيزلا نم اهتجاح اهدالب ىف ايناطيرب دج ال دقو . اهب

 امهجارختساب ناليفك لمعلاو علان كلو « ةيئاملا ىوقلاوأ

 مح ةميظع لازت ال ةردقلا هذه نكلو# ةيلاسملا اهتردق

 لئاسولا تذختا اذإ اهتدايز ناكم إلا فو « صقتلا اذه

 اهدوهجم ديحوت نسحأ اذإو . راخدالا ميحشتب ةليفكلا
 فيفختب قيلخ دوهجلا اذه نِإف ةديشر ةدايقب ىوقلا

 ذنم هيلع ناك ام لع ار يثك درزي ال ىذلا فبئارضلا ءبع

 ىجربال كاذك . نيدهعلا نيب ةبسنلا تيعور اذإ ماع ةّئام

 ىف ميظع قوفت نم امل ناك ام ايئاطيرب ظفتح نأ

 ىلع نوفرشملاو اهلامج نْقيأ اذإ نكلو « ةيملاءلا ةراحتلا

 لك اومواقي نأب مهبلع ىضقي بجاولا نأ اهبف ةعانصلا

 .ًادادنأ اونوكي نأو 6 .اهدحو مهتافكب ةفرش ةسفاتم

 ( مئات ح )٠0



 مس اى سس

 كلذ اونقبأ اذإ ؛ ممتويب اومظني تنأو « مهيسفانل

 نمضي, ام قاؤسالا نم ديعتست نأ ايئاطيرب تعاطتسا

 ىننت نأو « مهتشيعم ىوتسم ىف ًادرطم هاقترا اهلهأل

 . ايظع امن ةيروطاربمإلا دراومو اهدراوم

 ضارىغألا هذه لاتن نأ تءاش اذإ ابنأ واب نكلو

 دوهجلاب اهيبش امام اًيموق ًادوهجم اهبلإ هجوت نأ اهيلع نإذ
 ىلع. باذتتت نأ امل دب الو « برحلا ىف رصنلا اه انأ ىذلا

 ىف روخ نم هيلإ ىدؤي, امو طونقلاو مالستسالا م

 عوت ىلع فوقوم ةباغلا هذه غولب نإ ًاريخأو . ةعزعلا

 تابجاو نأل كلذو ء اهتافصو دالبلا ىف ةئاقلا ةموكملا

 امم ارثأ ظعأو ناش ربك أ رضاخلا تقولا ف ةموكملا

 هذه اهم ىدؤت' ىتلا ةقيرطلل نأو « ىضاملا ىف تناك

 اهرثأ هلداعي ال بعشلا سوفت ىف اميل ًارثأ تابجاولا

 ماظن لدع فيك ف رعن نأ انمهي كلذلو . ىضاللا ىف

 يل ةزييكلا ةيلاثلا ةةريدقلا ىذ ةبناظيرلا ةموكملا



 هد اك دس

 . رطاخلا هل رسب امم لاؤسلا اذه نع باوملا سيل

 ماظن نأ انل نيبت اهحتاتنب ءايشألا ىلع انكح اذإ اننإف

 ىتاملألاوأ ىسن رفلا ماظنلا نم اجت لقأ ىناطيربلا ينملا
 ىفو ؛ دحولا ىوقلا طاشنلا حور ثعب ىف ثيردحلا

 لع انكح اذإو . ةبيصعلا تاقوألا هذه ىف ةمألا ةدايق

 « تاقبطلا ةفاك نم سانلا قالخأ ىف هرْنأب ماظنلا اذه

 .ءاشنإلاو ريكفتلا لع نير داق داحيأ ءامعز قلخي مهن أ انيأر

 نامزيرتش لاثمأ : تاعبتلا نوامحتتبو « ةمآلا ةقثث نولانب

 ( 8هم4) نايربو ( ممامعم6 ) هيركتاونو ءاينالأ ىف

 نأ لوقلا ىراصقو . (صقت نم مهيفام غر )اسنرف ىف
 ديحوت ىلإ اهتجاحب ةمألا راعشإ ىف حلفي  ماظنلا اذه

 . دوهللاهذهلذىف اهنودوقي نيذلا ءامعزلا قلخو ؛ اهدوهج

 نآلا ايئاطيرب نأ زجملا اذه سبس نوكي دقو

 لاعت نأ عيطتست 0 ءاذأ ادرج ادهع هجاوت

 ةيناطيربلا ةسايسلا نأ حوليو . لكاشملا نم هيف ام

 ةطلسلا ىلع مئادلا سفانتلا بحي امم رثكأ اهيلع رطيسيي



 م او ري سس

 ىف هدهج اهنم لك لذب ال ىلا ةفاتخلا تاذحألا نيب

 فشكو هريثب ريهشتلا ىف لب « جتنلا ىفاشنإلا لمعلا
 ةادأ ةيسايسلا بازحألا نأ ركتن انسل . هصئاقتو هويع

 ماظن تأ حواي نكلو « ىطارقمدلا محلل ةيرورض

 نيفرشملا لعجم « ةنورملا نم لاخ دماج ةيئاطبرربلا بازحألا
 « فرصتلا قلطملا ءامعزلا نم ةليلق ةمذرش اساس لق

 مهعابتأ هك الود عوللا ليلظف عضو نواقتسي

 موعاطانإو٠ مهيلع ةروثلامهسوفن ىف نورمضب, مهسفت ]

 نوركتي ءامعإلا ءالؤه نأل كلذو ؛ مهتاوصأ ءاطعإ ىف

 . لمعلا ةءرح َهْلَب ةشقانلا ةيرح مهيلع

 باتكلا اذه نم ثلاثلا لصفلا ىف انملكت دقل

 انلقو « ريغن نم ىتاطيرربلا يملا ماظن ىلع ًأرط ام ىلع
 ةطلسلا 3 شوا نامت ؟لا اذه ىهاظم مأ نإ

 ةيبزح ةرازو دب ىف ةيرادإو ةيلامو ةيعيرشت نم اهعيمج ,

 ىلا ةميس+لا تايلوئسملا اهرهظ ترقوأ « ددعلا ةليلق

 لإ طفلا وع ند و وية وقنا لع كل



 م

 نام اهنتتاثوب فدل ةيسا وة ةمألا تادلع

 « ضحم ىروص فارشإ نمالإ « ةطلس لك نم نال ربلا
 ويموت ةققخلا ف هلم ران تع ةموكشللالابعأ لغ

 لامعأب رشي تأ نالربلا عسو ىف نإ . اهدقت ىلع

 ايش لمسي نأ نم عرونم هنكلو ؛اهلطميو ةموكملا
 نكي مل اذإ هذه ةلاحلاو بمالف . اهحالصإل هدنع نم

 ابجالعو ةريطخلا ةيموقلا ئراوطلا ةهجاوم ناكمإلا ىف
 باعصلا لزانن نأ ايناطيرب تءاش اذإو . ًاحجان اًمالع

 اهياعنإَف ,حاجنلا نم ةقثاو ىهو برحلا دعب تماق ىتبلا

 . ةيموكملا اهتادأو اهتماعز حالصإب ًادبن نأ مول 32

 لاي رسلا مرو طارسم ورا سس ؟

 رصانع ةثالث نم ةيئاطيربلا ةيروطاربمإلا فلأتت
 00 م ىتلا ةميظملا كالمألا املوأ : ةفاتخم

 نالا ىتح لازت الو لبوط نمز ذنم تناك كالمأ ىهو
 اهنأ طباور نم ايناطي_رب نيبو اهنييام لك « ةلقتسم الود

 ايف اهعم كرتشت اهنأو « دحاو جباتل ةعاطلاب اهعم نيدت



 دن مآ تس

 نادلبلا وه رصانعلا هذه ىتاثو . ةبرحلا مظل نم هب عتمتت

 دالبو ناليسو دنهلا ىهو ةعدقلا ةرابضملا تاذ ةيقرشلا

 فارشإ اهيلع ةيناطيربلا ةموكحلا دالب ىهو « واالملا

 هذه تناكن إو « ىلوألا نادإبلا لع احلل امب ربك أ رشابم

 ءابسفنب اهسفت 3 ىف اهقحب ىلاطن تذخأ اضيرأ نادلبلا

 ويضتسلا وو ةوخألا نينتلا قا رقللا انه ضب لاو

 اءاقصأ لمشتو « ةموكحلا ةيروطاربمإلا ءازجأ ثلاثلا

 ىف الإ ةيروطاربمإلا ىإ مضنت مل ةيقبرفإ ىف ةعساو
 رطيستا كلدلنألا هة هو ةريخألا ةنش نيننحلا لدغ

 . ةفلتخلاكشأب ةيلمف ةرطيس ةيئاطبرلا ةموكحلا اهيلع

 عبر لمشت ىتلا نيوكتلا ةبيجملا ةيروطاربمإلا هذه

 سكر ثلا ةدحوم تسيل اهناكس عبرو ةرومعملا ةحاسم

 ضرفت « ةلاعف ةيزكمم ةوق اهل تسيلو « ماظنلا الو

 . لوطسألا ةوق الإ مهلا : ءازجألا هذه ىلع اهتعاط

 ريغت, ٠*١8 ماع ذنم ةيروطاربمإلا هذه تذخأ دقلو

 جردتلاب لوحت و « فورظلا سح ابرطضم ار اهلك



 ا ساو

 نآلا هنومسي ام ىلإ حيحصلا ىنعملاب ةيروطاريمإ نم

 : مالا نم ةرسأ

 برملا لبقام ىلإ تناك ةيروطارمإلا هذه نأ ىلع

 . ريدقت' لقأ ىلع نيتمهم نيتيحان نم ةكسامتم ةدحو ليلقب
 تبوه اهلك اهريست ةدحاو ةيحراخ ةسايساهل ناك دّقف

 ةلقتسلا كالمألا ىتح اهئازجأ عي تناكو ؛ "”لوه

 كرتب ةيضار اهف مرطضن' ةيموقلا حورلا تناك يتلا

 ؛ ةيناطيرللا ةيجراخلا ةرازو دي ىف ةيجراخلا تاقالعلا

 لك اشم امامها ةلقو ءازجألا هذه ةبارد ةلقل كلذو

 ذخؤيلو . لك اشلا هذبم احلنأشال نأ اهداقتعاو ءابروأ

 الإ ةيجراحلا ةسايسلا ىف ةلقتسملا كالمألا ىنودنم ىأر

 دتشاام دنع برا تقبس ىتلا ةبرطضملا نيئسلا ىف

 ىاع ىف نايروطاربمإلا نارمتؤملا دقمف « ىتاملألا رطخلا

 لئاسو ذخت مل تقولا كلذ ىف ىتح هنأ ىلع. 191١ ء لو

 « ةماملا ةرادإلا نار اقتسالا هذه قرأ ميظنتل ةيعسر

 ةيناطيربلا ةءوكحلا رقم ا/طزغعطولا (1)
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 ةيجراخ ريزو هسفن وه ايناطبرب ةيجراخ ريزو قبو

 ةيروطاربمإلا تناك كلذك . اهميمج ةيروطاربمالا

 )2 اهئازجأ عيمج نع عافدلل كرتشم ماظن ىلع دمشمت اهلك

 ءايئاطيرب قتاع ىلع هلكم قي داك عافدلا اذه ءسع ناكو

 ىنذلا روتسدلا ىه لاحلا ةعببطب ةلاعفلا هتادأ تناك اك

 ءازجأ فلتخم نيب ةرحبلا تالصاوملا قرط ظفح

 هذه لوطسالل لعج ىذلاو . ةحوتفم ةيروطاربمإلا

 اهوزنغ عاطتسي ال ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا نأ ةيمهألا
 .ةيونلا ةئلامعلا دثملا هود وه دضتاو نكت ىفالإ ا

 تادابت برحلا ليق ايئاملأ فاخم ايئاطبرب تأدب اماف

 « عافدلا نو وش ىف ةرم لوألىأرلا ةبروطاربمإلا ءازجأ

 تاقفن ىف كارتشالا ضعب ةلقتسملا كالمألا تكر رتشاو

 ىتا ةليلقلا ةيبرملا تاوقلا ميظنت ىف عبتاو « لوطسألا

 . ىتاطيرربلا شيجلا ماظن اهم ظفتحم كالمألا هذه تناك

 ىلع تقولا كلذ لبق هميظنن ديعأ دق شيملا اذه ناكو

 عافدلل ةطخ عضو مل كلذ عم هنكلو , نيدإه دروللا دب
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 ةيروطاربمإ ةراشتسا ةمث نكت مل هنأ اك « ىروطاربمإلا
 . ةيحراخلا نوؤشلا ىف

 ةيروطاربمإلا نأ نومقوت, سانلا نم ريثك ناكو

 ببسب برملا حبش حالام اذإ اهناص وأ مطقتتو راهتس

 هجوب ايناملأ تناكو . ماظنلا ىف فعُص نم هيلع ىه ام
 , عازنلا نم اهدي ةلقتسملا كالمألا ضفنتنأ عقوتن' صاخ

 ةديدجلا كالمالا نأو ؛ ةروثلا بيمل دنحلا ىف علدنب نأو

 اهم ظافتحالا جاتحيس تاراقلا نم اهريغو ةيقيرفإ ىف

 « ماهوألا هذه ددب ثداوحلا ري نكل . ةريبك ىوقىلإ

 حور نم ىجي ام برحلا ىهاظم بجتأ نم ناكو
 ءازجأ نم ءزج لكىف ىماملا ىعاجاإلا صالخإلا

 نتا زحل هش تحس انوا رقت ةيروطا ريمإلا
 نضر ال | مقالا ىف بوؤعتلا امههيدق لاومأ و يق

 ةدنليزو ادنك تدنج دقف . رطاخ سيطو اصر نع

 توت الاوح ايرق اهاعز عيج ايلا ساو ةةيشللا

 ريوبلا دمخأ ةيقيرفإ بونج ىف ةسك اشلاربوبلا فئاوط



 دل سعال

 ناذللا نابعشلا لذب مث ء روفلا ىلع درقلا اذم مهسفنأ

 ىلع ءاليتسالا ىف اهظع.ًادهج دالبلا كلم امهنم نوكتت

 ىلإ اهدالب نم يئاتك السرأو ةينالألا تارمعتسلا

 ئسايسسلا تنارطتصالا نكس دقملا قود اقرت قواك

 اسنرفىلإ اهنم تلسرأو «برحلا لبق ًارشتنم ناكى ذا

 اهلثم دنملا لسرت ل شويج نيصلاو قارعلاو نيطسلفو

 اهنحمو برملا نأ حالو ؛ لاتقلا نيدايم ىلإ لبق نم

 ىلع قيلطلا رملا ةيروطاربمإلا ماظن ةيحالص تتبثأ
 . ةكسامت ةلقو هيخارت نم غرلا

 فقوم لدد تايحضتلا هذه ةماخم نكل

 «ةيجراحلا ةسايسلاو عاقدلا لك اشم ءازإب ةيروطاربمإلا

 ىف ةءاف تاروطت ةيروطاربمإلا هذه ءانب ىف ثدحأو

 رومألا هدم لات نأ ذئدعب ناكمإلا ىف دمي 07 ةيمحألا

 ناكل ب ؛ةيروطاربمإلا نم ةيئانلا ءازجألا ىنمن ال اهن اكو

 ديرأ اذإ لئاسولا نم ةليسو اهيلثمم ةراشتسا نم دال

 . ةماق ةيروطا اريمإلا هذه قبن' نأ



 ب ماوس

 نأ ديال ناكو «دنملا ترعش دقف كلذ نع ااضفو

 ريطخللا لمعلا اذهب برملا ىف تءاطضا نأ دعب اهنأ  رعشت

 نيفظوما قيرط نع اهمأر ذخؤي نأ ىف اهتجح تبوق دق

 فرتعي نأو ءاهتموكح بالود نوريد,ن.ذلانييناطيربلا

 اهريغ هب عتمتي امب عتمتت نأو : اهئاط عاق هلو 3

 . ىلخادلالالقتسالا قوقح نم ةيروطاربمإلا ءازجأ نم

 ىف ةيموقلا ةكرإلا ةيوقت ىف اببس برحلا تناككلذبو
 كلذ انييأر 5« ةيروطاربمإلا ءازجأ نم اهريغ ىفو دنملا

 : ةقباطلا لو يملا ةفعأ ف

 امل تحاتأ دق برملا نأ حال (ضييأ ةدنلربأ فو

 نم ديعب نمز ذنم هبلطن تناك أم لين ىلع لمعلا ةصرف
 ءزللا ىه ةدنلربأ تناكو . ىتاذلا محلا ىف اهقح ريرقت

 برا ةصرفزمثا ىذلا ءروطاربمإلا ءازجأ نمديحولا

 ةينوناقلا ةهجولا نم تناكدالبلا هذه نأ عم « ةروثل

 ىتاطيربلا نامل بلا ىف ًالثمم ةدحتملا دكلملا نم ًاءزج

 ىف تراثف لبق نم كلذ ةدنلر بأ تامف دقو . ليثع منأ



 ل سا

 ةكبشا ىتلا ثالثلا ةيبروألا بورملا نم برح لك

 رشع عباسلاو رشع سداسلا نرقلا ىف ايناطبرب اهبف

 مث 1515 ةنس ًانلع اهبف ةروثلا تبش . رشع نماثلاو

 نأ رطللا نهانا ترق ةموكللا عكلو: تفغأ

 ةدناتكساو ارتلجيإ هب يلاطن تناك اب ةدنلربأ ىلاطت

 دق نييدنلر بألا نم نيريثك نأ عمو ؛ لاجرلا نم زليوو

 ىدنلربألا بعشلا قب دقف « مرايتخاب برحلل اوعوطت

 . ايناطيرب لذخي نأ هللا وعدب اهنع لزعم ىف ماع هجو
 ران ديدج خرم اهيف قوش اهوازؤوأ توألا تعضواملو

 اهف ترادو ؛دامرلا للخ اهضيمو حواب. ناك ىتلا ةروثلا

 اهميلستو ايناطبرب ناعذإب تهتا ةنحاط ةيلهأ برح ىحر
 تطعأف « ىروتسدلا عازنال ه مست نأ ضرت ملاعب ةوقلل

 . نيحلا كلذ لبق هنوضترب اوناك امم رثك أ نييدنلر ألا

 ةعبرأ ل0رم نوكتت نأ ١98١ ةنس ىف تابق اهنأ كلذ

 تاذ ةلود ىهو «ةرحلا ةدنلربأ ةلود» ةدنلريأ سامخأ

 « ةلقتسملا كالمألا 2 ماظنب عتمنت ) مان ىلخاد لالقتسا



 د سوال

 :رسو اهشيج ءاشنإو ةيكرمجا اههئارض ريرقنا قحبو
 ةيروطاريمإلا ءزج ناك كلدو . اهتلمع كسو اهتيناوق

 « ماودلا 0 ضفرب ىتاذلا جملا هبلط لظ ىذلا ديحولا

 ءالولاو ةغاطلا ضورف لك ذقت قانلا ديحولا اهءزع

 برخلا ةسامبلا مئات مظعأ ناكو .. تنرللا .ءانثأ

 حافكلا كلذ ةمسالا ةقررطلا هذه ىعتنا نأ اهسجيأو
 تاذ ةنراقم كلنو . نورق ةعبرأ ماد ىذلا لبوطلا

 كسمت ىتلا ىه ماغرإلا ال ةيرملا نأ تبثت ليلج ىزغم

 , رايمالاو عدصتلا نم اهعتمتو ةيروطاربمإلا ءا حا

 اهملع قيطني ملاعلا حييرات ىف تمماق ةيروطاربمإ لوأ ىهو

 . ًادبملا اذه

 نأ ةيروطاربمإلا ءازجأ ةبلاطم نع أشن ام لوأو

 ىلع فارشإلا ىف لبق ىذ نم عم . اك ارتشا كرتشت

 كالمألا نولثع ةساسلا نم ةفئاط تيعد نأ ؛ اهنوؤش

 ىتلا ةسايسلا رب رقت ىف ريك نأش ءاضعألا ءال ول ناكو



 ا ساما

 اذه كترأ نظر ناكو.:بركلا زاودأ ر غلا ىف كعنتا

 ةيروطاربمإلا ءازجأ نيب نواعتلل ماظن عضو ىلإ ىدؤيس

 نم اًئيش نكل . ميدقلا ماظنلا نم ضرغلاب فوأو قدأ

 ًاريذن ثداوحلا ريسل نومبتتلا هآر بسبسل لصحي مل كلذ

 دقع امل هنأ كلذ . ليقتسملا ىف ةيروطاربمإلا لالحتأب

 ةلقتسملا كالمألا نع نوبودنم هرضح محلصلا رمثؤم

 ىف ءاضعأ مث ثيح نم هورضحي م مهنكلو « دنهلاو

 مث ثيح نم لب ءبس ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا دفو

 لودل نيلغبك تادهانملا اونقو 5 اها مدالبل نواثم

 كالمألا ترهظ ممألا ةيطع كلاود لو هالك

 هذه ىف اهروهظ ناكن إو « ىرخأ ةرمدنهللاو ةلقتسملا

 . ةقباسلا ةرملا ىف هنع فالتخالا ضعب فلتخا ةرملا

 ةدحو ىهه ثيح نم ةيناطيربلا ةبروطاربمالا تاعج دقف

 ادنك نكل « ةبصعلا ساحم ىف نا ا

 دنهلاو ةيقيرفإ بونجو ةديدجلا ةدئليزو ايلارتسأو

 ” اهل ءاةينسلا ةئموشلا ةمطا ىف ءاضعأ انك فها



 ل سووا

 هز ا ريض لتقل اذنك كيما كسلا لود ا

 هذه ىف ضعبلا ىربو . نيعادلا ريغ سلجملا ءاضعأ

 ىف اهيلإ رظنب ال ةيروطاربمإلا نأ ىلع ًاليلد ىهاولفلا
 لماعي لب « ةيسايس ةدحو ىلإ رظنب ام ةيملاعلا ةئيحلا هذه
 . ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ةلماعم اهئازجأ نم ءزج لك

 ريغ الماك اهقح تيطعأ كالمألا كلت نأ اذه ززعبو

 نع وأ ةبصعلا لخاد ةيلودلا لئاسلا ثحب ىف صوقنم
 بحي ىتلا ةسايسلا وه سيل هثحبن' ىذلا نأو « اهقيرط
 « كالمألا هذه نم ةفلؤملا ةيروطاربمألا اهبلع ريسق نأ

 . ةلقتسلا لودلا كارتشا ثحبلا ىف كرتشن ىه لب

 ةيروطاربمإلا ءاضعأ ءالو برملا ترهظأ اذكهو

 فلؤتت ىتلا طباورلا ىف ىهاظ فعض اهبقعأ اهنكلو احل
 اهسفنل ىلطت ةلقتسملا كالمألاف . ءاضعألا ءالؤه ني

 ؛ ةيبنجألا لودلا ىدل اهلبق رم ءاونس نام قع

 تنيع دقف « ةضراعم نود قملا اذه. عتمتت تحبصأو

 . ناجنشاو ىف امل ًاريفس ةدئلربأو ادنك نم لك
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 ةلقتسم تادهامملادقع قح ًاضبأ كالمألا هذه بلاطو

 لمفلاب ةيشرفإ بونج تدقع دقو ؛ ةيدنجألا لودلا عم

 اذه اهسفن ايناطيرب تفرتعاو . ايناملأ عم ةدهاعم

 ةيروطاربمإلا ةدحو ككفتبو « ىجيردتلا لالحتالا

 ىلع ةحارص ونراكوا تادهاعم ىف صن دقف « ةيساسلا

 ىف ةمودملا تادهعتلاب طبنرت ىتلا ىف اهدحو ايئاطب رب نأ

 . اهب احل نأش ال ةلقتسملا كالمألا نأو « تادهاملا هذه

 ءاهسفن ةلقتسملا كالمألا بلطىلع ءانب صنلا اذه عضوو

 نكت مل تادهاعملا هذه اهيلع تماق ىتلا ةسايسلا نأل

 اهتررق لب « ةيروطاربمإلا ءا زجأ نيب ماع قافتا ةديلو

 ةماع ةسايس عضوأ ةادأ دجوت ال ذإ ؛ اهدرفمب ايئاطيرب

 . ةيروطاربمالا اهيلع ريست

 ةيناطيرلا ةيروطاربمإلا تحبصأ قب رطلا 7

 نك سنا ىزملا كتم ةليئاس انها ترا فن
 ءدحأاو جاتل ايمسا اعوضخ اهعوضخ ىف الإ ةدحاو ةلود

 ةعمت# ةبصع و اي واق افلح أ ةدهاعت ةلود ىه تسلو



 دس ن1 ل

 ىلع محن ةدهامم دجوت ال هنأل كلذو « اهب افرتمم

 ةكفم ةكرش ىه امنإو . لمعلا ىف كارتشالا اهئاضعأ

 ةفطاع ضعبب اهضعب اهطبرت ةلقتسم لود نم ةنوكم

 نأ ىف ةيرحلا لماك اهيف وضع لكلو ؛ ةكرتشم اصمو

 كرتعأو . ءاش تقو ىأ ىف هعالت ىتلا ةطحلا هسفنل طتخم

 ىذلا ىروطاربمإلا رمتؤما ىف رص الماك افارتعا اذه
 كتفاوملا مأنم تارا رق تناك ىذلاو 1555 ماع ىف دفع

 هيف ىري دقو .ةيناطيربلا ةروطاربمإلا مرات ىف ةزرابلا

 ةلواحم لك كرتل ايئابم اليحست لبقتسملا ف نوخرؤلا

 افارتعاو « ةيسايسلا ةيروطاربمإلا ةدحرو ميعدت ىلإ ىرأ

 ليلدلاو . ايئامن ايدو الالحا ةيروطارسمإلا هذه لالعاب

 مألا ةبصع ىف ءاضعأ ةلفتسما كالمألا نأ كلذ لع

 ىف ةطبنرم ءاضعأ تسيلو ؛ ةقيثو طب اور اهم اهطبر
 رولا ربمالا مسج

 ءانثتسا زاوج عم ) ةلقتسملا كالمألا نإف اذه عمو

 ةطبتيص اهسفن دعت ( ةيقيرفإ بونحو ةرحلا ةددلر يأ ةلود

 ( ملام س ؟5) ش



 سب سبالا# تح

 امنإو . ةبصعلا نيبو اهنيي امم ىوقأ طابرب ةيروطاربمإلاب
 ةراشتسالل ةادأ تدجوأ ةبصعلا نأ نيتئيهلا نيب قرافلا

 هيف كيركف ام لك نم مح كرتشلا لمعلاو ةكرتشللا

 دقعنت' ىتلا ةيمومعلا اهايعمج ةبصعللف . ةيروطاربمإلا
 « ةماعلا تاشقانملا اهيف رودت ىتلاو « ماع لكىف ماظتتاب

 امأ ؛ ةنسلا ىف تارم ثال# عمتج ىذلا اهسلجم ةبصعللو

 ىذلا ىروطاربمإلا رعؤملا الإ ال سيلف ةءروطاربمإلا

 دا تودحج ذل وبنوتكا وب عبرأ لكى ف ةرم عمتج

 تائيه تاذ ماظنلا ةميد ةيرانركس ةبصعللو . هتابجاو

 ةىداصتقالاو ةبب ركلا لك اشملا ثحبن ءاربخلا نم ةصاخ

 ةيروطاربمإلا امأ ؛ كلذ ىلإ امو ةحصلاو لامعلا لئاسمو

 ىه ىتلا تارمعتسملا ةرازو الإ ةيزكىم ةئيه اهل تسيلف
 «ارئاضما ةقوعأو وكمل ا وك للا ةادألا نينوتع

 ديبأت ىلع ةدمتعم لممن' نأ عيطتس ال كلذل ىهو
 . ءاضعألا عيمج

 مظعأ ناك ابر ىذلا ٠ سطمسا لارتجلا ىريو



 ل يبل

 ماع نيثالمث ذنم ناك ىذلاو « اهلك ةيروطا ربمإلا ةساس

 ةكرملا نأ لارجلا اذه ىرب ؛ حالسلا ةوقب اهمواقي

 ىتح دح دعبأ ىلإ تاصو ةيروطاربمإلا ىف ةءزكسماللا
 ةطبارلا ني داقتعالا ٌىوق وهو . ارقيقحالالحنا تحبصأ
 ىه ملاعلا دالب عبر ىلع مالسلا ءاول ترشن ىتلا ةيسايسلا

 لالحتالاب امل حمسي ال نأ بجي ردقلا ةليلج ةطبار

 ةطبارلا هذه ةءوقتل ًاروف لمعلا ىلإ وعدد كلذلو « اجيردت

 ام ةءروطاربمإلا ءازجأ لالقتسا نم صقنن' ال ةليسو

 .:لالقتسالا اذه نم ممألا دفع فشلا

 رومأ ةعبرأ نإف ةءاغلا هذحل لمعلا ىف عرشام اذإف

 ةليسو دجوت نأ الأ : صاخ عوني اهتاعارم بج
 داما نمضن' ةيجراخلا ةسايسلا ىف مئادلا ر واشتلل

 هذهمو ؛ ةبصعلا ةرئادلخاد لمعلا ىف اهلك ةيروطاربمإلا

 5 رشنل ةوق ربك أ ىه ىتلا) ةيروطاربمإلل ىنسقي ةدضولا

 ولا ىف ويك طساقب لطصت نأ( (ملاملا ىف مسلا ءاوأ

 ةسايس عضو 7 نأ ىباثلا نعال وي ىلاعلا سلا مئاعد



 سس سال

 ذيفنت اهتطساو: نكمي ىروطاربمإلا عافدلل ةكرتشم

 ءاوأ رشنو « ةبصعلا قائيم اهقئاعىلع اهمقاي دق ىتلا دوهعلا

 ةرمثتسلاريغ ةرخأتلا ةعساولا عاقصألا ىف نوناقلاو هللسلا

 دجوت نأ ثلاثلا سعألاو . ةءروطاربمإلا دودح لخاد

 اهب لماعت ىتلا ةقبرطلا ىلع قافنالاو رواشتلل ةليسو
 رم اريك امنق نآلا نّوكن ىتلا ةرخأتلا بومشلا

 بومشللا هذه ع ةمبت نأب كلذ . ةءروطاربمإلا ْناكَس

 0 «غ ؛ ايناطيرب قئاع ىلع نآلا اهمظعم عقب ةرخآتلا

 نهقزك تادناقا اهيلع عقت : ةبونملا ةيشرفإ

 ّ 986 ةدنليز و ايلارتسأ تبدتنا كلذك . ليبقلا

 رئازجو ةديدجلا ةناغ ىف ةعساو نيضرأ ةرادإل برحلا

 ةيفيك ىفةصاخلا اهلك اشم ادنك ىتاعثو . ىداهلا طيح لا

 عمو . اهلامث ىف وميكسإلاو اه.سغ ىف رجلا دونملا 5
 تاعيتلا هذه ابقتاع ىلع تذخأ ةيناطيرلا بوعشلا نأ

 :ابتو ةئدلا رقت ةوغاتلا ىرعقلا ءاضرإ سو ةيظللا

 ! م ةئشانلا لك ابثملا ةّساردب ةليلق ةءانع الإ نعن ” مل اهناف



 ل مالو ل

 ةيناطيربلابوءشلالواحن ملو « ةيماع ةسارد بجاولا اذه

 ريست نأ سحي ىتلا ئدابملا ىلع قافنالل ىأرلا لدابتن" نأ

 ةبروطاربمإلا نإ ًاريخأو . بوعشلا هذه ريضح ىف اهيلع

 ناديملا ىف لمعلا ىف اهئازجأ كارتشا ىلإ ةدددش ةجاح ىف

 اهقتاع لغ ةيناطي بلا تومشلا تذخأ دقل . ئذاصتقالا

 ملاعلا ىف ةعساو عاقصأ دراوم ةيمنن' وه ميظع لمعب مايقلا

 اهنككو ؛ دراولا هذهب ةيناسنإلا عفتنلا ىتح «دعب م!

 نأ امل سيلو . ةيانعلا نم هقحتسي ام لمعلا اذه رعن مل

 نفور ظل رقوأ هدالبلا ده لتاتسلال بيشو ةرعتدلت

 ةريكللا 3 راجتلاتاداحتالا فارشال هلكت . 2 رادقألاو

 ىلع همظنتو هيف ركفت نأ اهيلع بجي لب ؛ ةمظنلا ريغ

 ةرئاد ىف ةلخادلا لودلا عيجج عم قافنالاب ةينواعن ةدعاق

 اك ؛ هتعبنت لمحت ىف اهعم كرتشت ىتلاو « ةيروطاربمإلا

 بناج ىعارت نأ بجاولا اذهم موقتت ام دنع اهبلع نرأ

 : ةيحمتملا توعشلا ةلماعم قف لدنلا

 لئاسولا نم مبني ام ثحبل انه مست. ال لاجلا نإ



 بح ما: تج

 نكلو ؛ اهئادأل ةمزاللا ةادألا وأ تابجاولا هذه ءادأ ىف

 ةيمنن' ىلع نواماعلا عرشي مل اذإ هنأ هيف ةيرمال ىذلا

 ىذلا حورلا اذه لثم مهلمع ىف ةيروطاربمإلا دراوم

 ؛ مدوهجع هيلإ اواصي نأ مهعسو ىف اع نولاع مو هانفصو

 ةيروطاريمإلا ءاقب ىف ليلق لمألا نإ كلذ اولعغي مل اذإ
 دنع هكدا نقل ب" ةلئاع ساني ةعت :ةقاظيوألا

 ىماسلا لالحالا وحن برحلا دعب ويست ةيروطا ربمألا

 كلذ ناكل يبسلا هذه ف زامل تلال ا ذوو هوب للف

 . ةيناطيرربلا ةسايسلا سالفإ ىلع ًاليلد

 اهتجاحي ةيروطاربمالا روعش مئات نم ناك دقلو

 غامر ةده فيشو نأ + ةسوق نواعت ةسايكت لا

 كالمألا كرتت نأ تاحارتقالا هذه نمو . ةفلتخلا اهئازجأ
 ةيحانلا نم سفنلاب ءافتك الا ةسايس دنهلاو ةلقتسملا

 دوعت كرأ ىلع « ليردعتلا ضعب املدعت وأ ةءداصتقالا

 امملع ريست تناك ىتلا ةسايسلا ىلإ ةعمتجم ةبروطا ربمإللا



 ل مسالا

 ًادبتف « ةيكبرمألا تارمعتسمملا ةروثو 15١ ماع نيب

 ةراجن دصي اهلك ةيروطاربمإلا لوح ىرج جايس ةماقإ

 جايسلا اذه لخاد ىف عبق, مث « ةيناطيربلا ريغ دالبل

 وجربو . ةرملا ةيروطاربمإلا ةراحتلا ماظن جيردتلاب

 نيكمت ىلإ لئاسولا هذه ىدؤت نأ ىأرلا اذه راصنأ

 ءافنك الإ نت ناو ةلقوصب اة: يول هول انيق

 ةعيبطب اهدحو ايئاطيرب هنع زجعن' ام وهو « اهسفنب
 طم ىلع ةيلام ةدحو ةءروطاربمإلا حبصن كلذبو . لاخلا

 وعد ىتلا ةركفلا ققحنو « ةيكيرمعألا ةدحتملا تايالولا

 «ثراوكلا نم ايروأب لز.ال اجالع نوكشل مونضعب أهبلإ

 ىف لمألا ناك نإو «ةيبروأ ةدحتم تايالو ءاشنإ وهو
 ىف ةعاقلا بالا نأ لفي اهتم راسا نعت نو قف

 كالمألا نأ اهنم : ةمج ةريبك ىناطيربلا عورشملا هجو
 ةسايسكرتل اهدادعتسا ىلع ًاليلد رهظن مل دنهلاو ةلقتسملا

 لوخد» حمست وأ « اهيلع ريست ىتلا سفنلاب ءافتك الا

 . اهدالب ىلإ اهتاحتنم سفانت ىتلا ةيناطيربلا عئاضبلا



 ل اور سس

 ةعباتلا دالبلا .ضعم هب عتمتت ىنلا ءاخرلا نأ نيو

 لماكب راحنألا لع اهتردق ل1رم ءىثان ةءروطا ريمالل

 ىرخألا ةمراجتتلا م مألا نأو « ماعلا دالب عيمج :عم أ مرح

 كلذ لع ةدابزو . ةسايسلا هذه ضقن قى ضراعت

 ةيناطيربلا كالمألا نم ريتك ص م تادهاملا نإف

 نيب ىوست نأ بادتتالا تحن | نم ناك ام ةصاخيو

 يك اذإ ىتحو ٠ اهدالب ىف مألا عيج عئاضب

 نأ نودقتعي سانلا نم نيريثك ناف « باعصلا هذه ىلع

 ةلقتسم ةيلامةدحوتلاحتسانإ ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا
 نأ لدي نوطار كنا نم هعسا اهييف نع

 ةفاس نا قنوت ِلسلا لماوع نم الماع نوكت
 دحلا اذه ىلإ ريغلا نع لالقتسالاو سفنلاب ءافتك الا

 دقتعي, نم سانلا نمو . ملاعلا ىلع باركللا رحب ريبكلا

 هذه. نما نأ ةنمآ ىهو عيطتست ال اهسفن ايئاطيرب نأ

 ةيدنجألا نادلبلا عماهتراجي ىقلثب ىحضتتف ةرطملاا ةرصاخملا

 ءازجأ رئاس عم اهتراحن وهو « قابلا ثلثلا ىمنت : كل
 . ةيروطاريمإلا



 ةداضنل <

 ةيلانملا ةلكشلا هذه لوح ماق ىذلا لدجلا نأ ىلع

 ىغطن دق ىتلا ةرييكلا ى خلا ةلكشلا ىلإ ةلصب ثعال

 ةيلمع رمتسن نأ حمسي له : ىهو ةيلاملا ةلكشلا اهيلع

 ةيروطاربمإلا مسجف بدتتذخأ اهنأ جيولبىتلا ككفتلا

 لهو ؟دح دنع اهفقوا لئاسولا ذخت' نأ نود برملا دعب

 ا مألا نم ةوخأ اهنأ ىلع ةيروطاربمإلا رمتست

 اهيف ام نوكي نأو ٠ فطاوعلا طابرب الإ ضعبي اهضعب
 مألا ةيضع ةادأ نه لقال انك: لكأ قواد: ةادأ مت

 نبي ام طباورلا نم اهئاضعا نيب سبل ىتلا ةئيملا ىهو
 طئاسو داحإ عاطتسي له وأ ؟ ةيروطاربمالا ءازجأ

 2 عافدلاو ةيجراملا ةسايسلا ىف كارتشالاو رواشتلل

 دراوم ءامإ نم هد سلطتما امو6 ةزخ تلا توعتعلا

 امئاضعأ لالقتسا كلذ سمي نأ ريغ نم « ةعساولا دالبلا

 'ىشنأ اذإ ماظنلا اذه نإ ؟ لاوحألا نم لاحب ىلخادلا

 نم تماق ىتلا ضاغألا عم لاطا ةيطب نضراعت ال

 هنأ اء اهساسأ نكميو اهءانب ىوقي لب مألا ةبصعاهلجأ
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 , هيف تعبنا اذإ الإ عازنلاو كاكتحالا راطخأ ىف ديز.ال

 ءدحأو ىنعم الإ هل نوكي نلو . ةيراجتلا ةلزعلا ةسايس

 ىف ملاعلا هآر ةفلتخملا بوعشلا نم ءاإ ريك أ نأ وهو

 راهتسا ىف ةوق نم نواعتلا هلوخيام مدختسي « هنايح خيرات

 يل ةزارلا هذه ةقيتوع نوفل ةاضأ عبر دراوم

 بوعشلا ةيقرتلو « هلك نيدمتملا لالا ريمختو «ءانإلا اذه

 . ةرخاتملا

 اهتكرتو برحلا اهتفلخ ىتلا لك اشملا نيب سيل
 اهتمي ىضعأو ةلكشلا هذه نم لقعأ وعام وشل وعن

 . لملا لع



 "” عل اسلام صعلا

 ١و ةنس هينوب .١٠ ةنس هين وب نيب ملاعلا

 ةريطخ ثداوح نينسلا تسلا هذه ىف ملاعلا ف تعقو

 نكت ملنإ اهمظعمو . هريصم ىف رثألا ربك الن وكيس

 ءاهتبقعأ ىلا ةيوستللو « ىمظعلا برحلل ةيميبطمناتن اهلك
 هذه تمقو دقو . ةيوسنلا هذه داس ىنلا حورلاو

 ناكو «ايروأو ةيقبرفإو ايسآ : تاراق ثالث" ىف تائداحلا
 مفاكت تلظ « ٍةعدق ةلقتسم ةلود ىلع ءاضقلا اهراثآ نم

 ىرخأ ةلود نم ءزج عاطتقاو « ًاليوط اًئمز راعتسالا

 ةئلاث ةلود قح ريرقتو « ةلقتسم هبش ةلود هنم تنوكت'

 ىف ىرخأ ثداوح ةمثو . اهدالب ىف ةماتلا اهتدايس ىف

 لصفلا اذه ىف لواحنسو ؛ ةيمهألا نم ةيئاثلا ةجردلا

 . زاجيإلا ةءانب اهلك اهحرش

 )١( مجرتلا ) اندنع نم ليمفلا اذه (



 لل سبل سس

 ,دابايلاو نيصلا ىبب عارملا - ١

 لوهجو ايروشنم

 تقولا ىف نابايلا هجاوت ىتلا ىربكلا ةلكشلا نإ
 عسقت ال « ةدرطم ةعبرس ةدليز ناكسلا ةاليز ىه رضا ا
 نايايلا نأب كلذ . دراوملا ةليلقلا ةعقرلا ةقيضلا اهدالب اهل
 « عيرم ليم ١ 4مره0م ىلع اهتحاسم دب رثال ةيلصألا
 : نيفلألا فوم ويم 4 نضال كقولا قابنكسي

 . سيرقتلا هجوب ةنس لك ىف نويلم ةبسنب نوددزي



 ل علل دس

 لع الاى ةةيفارزلا نيفارألا ةطايعشر الو

 لك لبق عارز نييئابايلا نأ عم « رئازجلا ةحاسم نم
 اوكلتما دق نييروألا نأل ةنكم ريغ ةرحملاو ؛ ىف

 اومرحو « راثتسالاو نكحسلا ةحلاصلا راطقألا لك

 . نيبروألا ريغ ىلع املإ ةرحشلا

 نابايلا نأل « ةلكشلا هذه ىربكلا برملا لحن مو
 الو نمستال ىرغصلا رئازملا نم اليلق الإ اهدعب لنت' م

 ةلكشلا تلعج دق برحلا نأ قحلاو . عوج نم ىنفت

 نايايلا ةعانص تمم اهلالخ ف . تناك ام دقعأ ةينابايلا

 عئاضب نم تلخ ىتلا قاوسألا ىلع تلوتساو ؛ اهتراحتو
 هذه ةيفانما لع نارابلا ةردق ةازو- + ةيروألا لودلا

 وقس كانا نع رساتلا روحألا ريغ لودلا

 ةيينابايلا ةلمعلا ةميق ضافختاو « ىتابأيلا لماعلا ةشييعم
 ىعانصلا ميظننلاو « ةريخألا نينسلا ىف ًارييك انافخحن

 لك ىف ديدجتلا بابسأب اهذخأو « نابايلا ىف ثيدملا
 مطعأ كلذ ىف تقاف ىتح ءىف يروا مألا



 دل سسك سس

 عضن ىمظعلا لودلا نب اهئاكم تأوي ذتم نابابلاو

 نيصلا نأب كلذ . اهنم ءازجأ ىلع وأ نيصلا ىلع اهنيع

 قوس نيصلاو « هنيعم سضني.ال ةياوألا داوما دروم

 نأ لودلا وم ةلوذ عيطتستال ةينابايلا تاعونصملل

 اهبف بتتساو دالبلا كلن تمظن اذإ « هيف نابايلا سفانن

 . ماظنلاو نمألا

 نرقلا رخاوأ ىف نابايلاو نيصلا نيب عازنلا ىدأدقو

 2 نيتمألا نيب برح ىلإ ( ١مهذه - هه: ) ىضاملا

 ةيووألا لولا وكتل + ةناانا قولطاو انساب كيخا
 تعضفم ءاهراصتتا ةرمث نابايلا تمرحو ىمألا ىف تلخدت
 هذه عم كابتشالل ةدعتسم نكن مل اهنأل « مغرم نابايلا

 فكعسما نيملا كلذ نمو: اهتحتن لمنال برح ىف لودلا

 دعا وهدف مانقألا ١ رءا انسولا و نابايلا نيب برحلا

 دقعو لخادلا ىف اهدراوم ميظنتب امل دعتستنيتلودلا اتلك

 يبدا اة كرحا قنخ 5 . جراحلا ىف تادهاعملا

 اهتاليتساو ء فورعم وه ام نابايلا راصتناب 11١5 ةنس



 د مه دس

 ترو اهبف اع ((6همسذسسو) جنتن اوك ةريزج هبش لع

 (آعماساع) جنتويل ةريزج هبشو (0:6 قتاطتان# رثرا

 . 156 ماع لودلا اهنم اهتعزننا دق تناك ىتل

 دتشاو ؛ نابايلا لع دقحت كلذ دعب نيصلا تلظو

 ١5١5 ماع ىف نابايلا تمدق ىتح نيتلودلا نيب عازملا
 بلاطم ةدع هيف اهملإ ىلطت « ةجهللا ديدش نيصلا اغالب

 ؛ « نيرشعلاو ةدحاولا ىلاطلا » مسأب دعب امف تفىع

 تلبق دقو . نيدلبلا نيب عازنلل ًاراثم نالا ىتح لازتإل

 اهلبقت مل اهنأ نلعت كفنن ال ابنكل « فلاطملا هذه نيصلا

 ةراتخم ةعئاط اهتلبق نيصلا نأ حرصت نابايلاو ؛ ةمثرع الإ

 ترك ذاذإو . نيصلا هلبقت ملام اهنم تدعبتسا نأ دعب

 ريشت ىهف نيصلاب اهتاقالعو ايروشنم ىف اهقوقح نابايلا

 . نيرشعلاو ةدحاولا ىلاطملا هذه ىلإ

 ةيدام حاصم ايروشنم ىف نابايلا تدجو اذهو

 مجانمو ةيرحب تآشنمو ةيديدح اكمكس لمشت « ةميظع
 تاشنأو ؛ اهريغو تارطاقلل عئاصمو ديدحلاو مفلل
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 هذه ىف امل تلعج « سرادمو تايفشتسم ايروشنم ىف

 . ةيمعهألا نم ىلوألا ةجردلا ىف اقوقح دالبلا
 امر تناك اهو سراء اننا ققيسلا نأرف

 ءةطلسلا نوعزانتب داوقلا ناكو ءىضوفلاو بارطصالل

 ؛ ضعب ىلع مهضعب مرودص ىغوت ةيبنجألا سئاسدلاو

 نع عافدلا ىلإ ةرطضم لاخلا ةعيبطب نابايلا تناكو
 امنيح ء 1١*15 مأع ىف هتياف بارطّصالا غابو . اهمللاصم

 ةنطاقم لع نوضح اوذغاو« نوتنضلا نايقلا راث

 انزوشنم قا فيت تاباضتلا ثذعاو؛ ةنايانلا عئاضبلا

 ذاوقلا دي ىلع باهرإلا 2 اق رشثتاو « ادا

 ْ ٠ . نير كسعلا

 مألا ىف لغدتلا نم امل دبال نأ نابايلا تأر ذيدنع

 ةبصع تغلب أو ءايروشنم ىف ةميظعلا اهللاصم نع عافدلل
 عازالا ةبوستل.ةرشابم نيصلا ةضوافمل اهدادعتسا ملا

 اهنلبق تلاطم ةسمخ لعفلاب اهل تمدقو «نيتلودلا نيب

 قوقتلا مارثجاب :صاختا:٠ سمالخلا بلطملا الإ نيصلا



 سس اللا سم

 .ايروشنم ىف نابايال ةماقلا تادهاملا اهتلوخ ىلا

 ايروشنم ىف نابايلل ْنَأِب فرتمت نأ نيصلا تبأو
 نم اتناك نيتلودلا نأل مألا ةبصع ىلإ تالا ورع

 ذر سة ردا ةييستلا نأ ةاويحلا ةتاعا ورق نافعا

 اوناكىذلا قا ساسأ ىلع عازنلا ةموستو ( مهنع ىذألا

 ألا ىف ةبصملا تاخدت لمفلابو . مهنناج ىف هنورب
 نوتل درول ةسايرب قيقحتال ةثعب نيصلا ىلإ تلسرأو

 ايروشنم دالب وزننت شوبملا تذغأ مث . ( آررانمد)

 رهش ىفاو امو . لالقتسالا ىلط ىلع اهلهأ ضرحتو

 ةلودب اهفارتعا نابايلا تنلعأ ىتح ١وم» ةنسم رزمتبس

 ةعقاولا ثالثلا تايألولا نم ةنوكملا « ةديدجلا وكوشنم

 .ايريبيسو ايروكل ةرواجنيصلادالب نم قرشلاءزلا ىف
 وكوشنم ةلود: قويجو ةينابايلا نشويملا تللقو

 لوومجةعطاقم تلخدىتح ءاب ونجاهفحز لصاوت ةديدجلا
 2( اوس ةئس رياني رهش ىف ميظعلاروسلا لامث ىف ةمقاولا

 ةنسلا نم سرام لئاوأ ىف اهلك ةعطاقملا عاضخإ متو
 ( جات - ؟؟)



 اسس

 . ( ةلاهسءاتانامنم ١ وكوشنم ةلود ىلإ ثمضو « اهسفن

 - تمدقو اهلمت نم تغرف دق نوتل ةنحهل تناكو

 تنلعأو ؛هتساردل ركع ةمسقلا ةدل لغ ليحأو اهريرتت

 ةلكشملا لح نع اهز< )همعةنس رباني ١١ ىف ةنحللا هذه

 تفرعا ىذلا اهرير قت ترشنرباربف 17 ىفو .ايماسالح

 هذهىف نابايلا لمع نأو « نيصلا نم ءزج ايروشنم نأ هيف
 نأو « سفنلا نع عافدلا ةححب هريربت نكمي ال دالبلا

 ةعاق ةيميبط هكر ح تسيل ايروشنم ىف لالقتسالا ةكرح
 .اهف مهقأ ىذلا ماظنلاب فرتعنال اهنأو « اهسفن ءاقان نم

 ىتايايلا دفولا سحسناف « ريرقتلا اذهىلع ةبصملا تقفاوو

 اهنم اهءاحسنا ةبصملا نابايلا تدلبأ سرام 57 ىفو ؛ اهنم

 اهترادإل تبدتنا ىتلا ةيطيحلا رئازجلاب أهظافتتحا عم ايمسر
 ميألا ةبصع نع ةبئان

 نيب عازتلا راودأ رخآ رودلا اذه نوكيس لهف
 ىتلا ايروشنم دالبب نابايلا تكن لهو ؟ نابايلاو نيصلا

 نإ افيو را ناز الو امام مد دات



 ا

 نأ اننظ ربك أ ؟ نيصلا دالب نم ةينغ ىرخأ تاعطاقم

 ةلساس نم ةقلح الإ سدل اير وشنم ىلع نابايلا ءاليتسا

 نيصلا نيب عازتلا ددجت دققف . نيصلا ىف ىتابايلا راعتسالا

 اذه دتماو « ايلوغنم ىف ىنابايلا ذوفنلا لغلغتو « نابايلاو

 رملا لامث ىف ةعقاولا دالبلا عينج لمت وع ةاوفتلا

 نع عافدلل ماسملا قاستما لإ نابالا رطضتادقو. رفخألا

 انزوشنم قلق وم تانقاك راظقألا هذه اهطافم

 نايايلا ةين ىلع لدأ سيلو . ايروك ىف كلذ لبق تلمف امو
 ماع ىف !همالعإب لودلا ىلإ هتهجو ىذلا راذنإلا كلذ نم

 اهمنأو «نيصلا ف صاخ زكرع اهسفنل ظفتح اهنأ وسو

 11 روع ةيولا لونا فلاجوم لهدترت واش

 ورنم !دبم ىلع دالبلا هذه ىف اهتسايس ىف ريستت اهنآو

 . اكيرمأ ىف ةدحتملا تابالولا هيلعريست ىنلأ ( 81هه:هع)

 وهو « 'ىرأقلا دل رودي نأ دب ال ناث لاؤس مو

 ىلإ ايسآ ىف ةيتييثسلاو ةينابايلا طاصملا رواحت ىدؤي له
 « هنم رفم الق عازعلا اماف ؟ نيتلودلا نيب برك عازب
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 نآل «رضاملا كقالا قلاكتالا ةقينيف يالا انأو

 . سأبو ةوق نم نمحألا شيجلل امب لودلا معأ نابأبلا

 5 ةثئدملا هتادعمو « لئامحلا هددعب شيما اذه سلف

 سيل « عججأ ماعلا بواق ف بعرلا فذقي ىنلا هميظنتو
 تضق ىذلا دسافلا ىروطاربمالا شيجلاك شيلا اذه

 عماطم نابأيلل لهو . ٠15ه ؛ 15١4 ىأع ىف نابايلا هيلع

 امل ناك اذإو ؟ رضاحلا تقولا ىف ةيقرشلا ايريبيس ىف
 يره ف اهاحأ نم كتعت نأ قدعتت ليف عماطم كانه

 تييقسلا تايروهج داحنا عم بقاوعلا ةلوهجم ةنحاط

 ؟ ةيك ارتشالا

 محلا رأس ؟

 نات نم ىرخأ ةجيتن الإ ةيشبملا ةلأسلا تسبب

 ترانا ناب فالذ:+ ايكقعا اة ورقنلاو ةفوررألا فرألا

 اهتعفد ىتلاو « ايلاطبإ اهملع اهتقلع ىتلا لامآلا ققحت م

 ايلاطبإ طمت لف . نيتعدتلا اهيتفيلح ىلع جورملا ىلإ

 لنن ملو « ةيقبرفإ ىف ةينغلا انالأ فاروفس نياكم



 د سوو

 ايدعالإ نآلا بح حلصلا تادهاعم تعقو نأ مول نم

 تاظ كاذلو « لاموصلاو سابارط دودح ىف ًاريسي
 أمف لتق ىتلا برإلا نم اهريغ هانج ام اهنامرح وكشت

 . اهئانبأ نم نويلملا عابرأ ةثالثث وح

 اهك التما ىلإ ىعستو ةشيملا ىلإ علطنت ايلاطيإو
 كيلنم عم تدقع كلذلو . ىضاملا نرقلا رخاؤأ ذنم

 اهل تلمج ىتلا( اههك) ( [نعءنهلا ١ ىلايسك أ ةدهاعم

 ةدهاعملا هذه نكل . ةيخراملا ةشدحلا نوؤش لع ةدايسلا

 ؛ دمحك مأع 1 ىف نييااطبإلا ةعيه دعب تيغلأ

 .دكت لو . مأتلا ةشيملا لالقتساب اهدعب ايلاطيإ تفرتعاو

 ىلع تحرتقا ىتح ةرفاظ برا نم جرخم ايلاطبإ

 لين لع ىرخألا امهاتلكد عاست نأ ةيناطبر بلا ةموكحلا

 اذهل تاضوافملا تددحتو ؛ ةشدملا 50 تازايتما

 تجحتحاف ةشيحلا ام تماعو ء 3 ماع ىف ضرغلا

 :ةيسلا عاام

 ةدهاعم 1؟؟8 مأع ىف ةشحلاو ايلاطبإ تدقع 9



 د سول

 ميكحتلا قبرطب ايوست نأ اهف اندهعت« ميكحن وةك

 ماع نم رباني, ىفو . فالخ نم امه رحشي ام لك

 مهس ؟١٠6 نعايلاطيإل ةيسن رفلا ةموكحلا تلزن ١م

 سيئر نإ لاقيو ؛ ةيديدحلا ىو بيج ةكس ىف اهمهسأ نم

 ايف ذئتقو اثحب دق ىباوسوم ويشمل فيعرف ةرازولا

 ايلاطيإ ةبغر تدتشاو . ةشيملا ىف هلمع ايلاطبإ ىونت

 ماقأو « ىنيلوسوم اهرمأ ىلوت ذنم راعتسالاو حيتفلا ىف

 ةيموقلا ةعزملا اهف ىوق ىذلا ىتسشافلا ماظنلا أمف

 . 2. ةيرامتسالاو ةبركسملا حورااو

 . ةشيملا دالب ىف ةريثك اصم ىرخألا لودللو

 سيدأو وبيج كس مهسأ نم ربك ألا ءزجلا اسنرفاف
 ةمم ةيدام اصم نادوسلاو رصمو ايناطيربلو « باب

 لخاد (اليبمج) ةيراجم ةطحم نادوسللو « لينلا هايم ىف
 ةيناطيربلاتار.عتسملا رواحت ةشيلاو «ةيشيخلا ىضارألا

 :نادونسلاو ةكتغوأو انثك و لاموضلا ف

 تبرطضا : 154 «ىوح» ىناع نيب ةشيلا



 ل ينجم سس

 ابارطضا 141 ماع ىف كيلنم ثوم دعب ةشيحلا لاوحأ

 بااخغ ىف عوقولا نم اهم لو ء 1515 ماع ىتح ماد اديدش

 تُنَشْنَأَو اهران ثيخ اماف . ىدظعلا برألا الإ رامتسالا

 ١45 ماع ىف ةيشيحلا ةموكملا تبلط مألا 0

 ةمالسو اهالقتسا ىلع ةظفاحملا ىف ةبغر « |هيلإ مامغنالا

 ناتموكملا تناكو « املط ىلإ تبيجأف ؛ اهدالب

 . اهل ًاديضعت تاموكحلا دشأ ةيسنرفلاو ةيلاطبإلا

 ىلع ًاروطاربمإ ىرفط سأزلا لو :٠ ماع ىفو

 هتيلوت ذنم ذخأو « ىمالساليه روطاربمإل ا مساب ةشيملا

 .«ةيئانلا اهئازجأ ف هناطلس ةءوقتو ةشدملا ديحوتىلع لمعي

 ىلع ًانيعتسم ةيموكحلا اهتادأ ميظنتو اهنوؤش ةيقرتو

 نيبدبوسلا ةصاخيو « ناجألا ىرم ءاريخلاب كلذ

 : ىكيجلبلاو نييرسيوسلاو

 عازلا أشنم : ةشبملاو ايلاطيإ نيب ىلالا عازنلا

 ةشبملا كالتما ىف ايلاطيإ ةبغر لاملا ةعيبطب ىساسألا .
 ماظنلا مايق لجتو ؛ اهلالقتسا ىلع ةشبملا صرحو



 ل مع

 ةريخألا ثداوملا تسيلو . عازنلا اذه ريس ىتسشافلا

 . هتلسلس نم تاقلح الإ

 ببسو . لاولاو ةثداح ثداوحلا هذه لوأو

 لاموصلا دالب ىف ةيراضلا لئابقلا ةداع نم نأ اهعوقو
 دالبلا لخاد ىلإ ةنسلا نم تاقوأ ىف لقتنت نأ ىتاطيربلا

 نداجوألئابق امههف كراشت ءءاملا عيانمو ىمارلا دايترال

 . ةيشيملا (0عوهع»)

 نييعت ةيشيحلاو ةيناطيربلا ناتموكملا تدارأو

 ١ ماع نم ريفون رهش ىقاتلسرأف ؛ نيدلبلا ني دودحلا

 ىلإ تاصو املو . ضرغلا اذه ىلإ ةيشبح ةيئاطبر ةنجل

 اهنأ عم رابألا سرحت ةيلاطيإ ةوق اهبف تدجو لاولاو
 . ةيشبح ضرأ ىف ةعاقلا تاذهاعلا عيمج صوصن بسح

 وم اقفل واننا قي ارك هوقلا بانك وهطاو

 ءاهركسعم لوحة يب رح ةيلاطبإتارئاط تماحو « ةثبلا
 ةرع الا هدمه نم هطانتنا قاطيزلا تودتلا نيلطاف
 ىلع ةنجللا مزنع نراعأو « امل رربم ال ىتلا ةيئادعلا



 ةشيحلا دالب





 د موقد

 :ةموكحال ىعاتم اهدوجو يبس اليكنل باحسنالا

 اهسرح اهءارو ةكرات لعفلاب ةنحللا تيحسناو . ةيشملا

 مقو ريمسيد نم سماختا مويلا فو . لاولاو ىف ىشبملا
 4 نيتموكملا جاحتحا ىلإ ىدأ نيتوقلا نيب مداصن

 57+ ماع ةدهاعم ىلإ ةدنتسم ميكحتلا ةشيحلا تبلطو

 ..ندتماا ةبقاعمو ضيوعتلاو راذتعالا ايلاطيإ تبلط اك

 .ميكحتلا ضفر ىلع ةيلاطبإلا ةموكملا ترصأ املو

 :اهرظن تفلت ربمسلدا 4ىف مألا ةيميع لإ ةقنملا تقرأ

 رباني, # ىف ةبصعلا ىلإ تبلطو ؛ فقولا ةروطخ ىلإ
 . :ةرشعةيداحلا ةدالا صنك عازنلا ف لخدتت نأ همم ةنس

  ,ىكل اهلط ىف رظنلا تلجأ ةبصعلا نكل . اهقاثيم نم
 رومألا نأ ريغ . ةبدو ةبوست عازنلا ةيوسنل لاجلا حسفن'

 .؛ ريان, ؟5 ىف لاولاو ىف رخآ مداصن" عوقو تجرح

 . دنجلا نم نيتقرف ةعيمتب ةيلاطبإلا ةدايقلا صابو

 .ةصاختو « نيدلبلا ىف ةييرهلا تادادعتسالا تلا ولم

 :.ىلإ لاتقلا ددعو دنجلا لسرت تذخأ ىلا ايلاطيإ ىف



 اكسل

 تناكو . ةشبملا حتف ىف اهيل تعضوو « ةيقرشلا ةيقبرفإ
 : بابسأ ةدمل عازنلا اذهم ماتتها لودلا رثك أ ايناطيرب

 « ايم انك دولا ةعيطلا قاف ةيهلا الافات

 « دالبلا كلن" ىف ثدح امم ةيقير فإلا اهتأرمعتسم رأت اهنمو
 ىلإ ةيردبلا امالصاوم قبرط ىف ةشيحلا عوقو اهنمو

 اهظح نسح نم ناكو . ةيقيرفإ قرشو ايلارتساو دنهلا
 ةقفتم ف راظلا اذه ف ةنماخلا اهلاصدنأ تونس نموأ

 لدعلا دعاوق عمو « ةبصعلا قاثيمو ةشيملا لاصم عم

 ؛ مولظلا فيعضلا رصنت ايناطيرب تزربو ؛ فاصنإلاو

 قاثيم نع مفادت ىتلا لودلا ةيناث نوكت نل اهنأ نلعنو .
 اهريزو ( 20ع0) ندبإ رتسملا فلتخاو . ةياهنلا ىلإ ةبصعلا

 ضرع رارص ةدع سيرابو ةمور نيب ةيصعلا ىدل

 نأ ايناطيرب سعأ نم لبو ؛ فالحلا ةيوسنل- تاحرتتم

 ىف اهيلإ رمتو عليز ءانيم نع ةشيحلل لوزتلا تضع
 نع ايلاطيإل ةشبملا لوزن ريظن « ىناطيربلا لاموصلا

 ةرداصتقاو ةيسايس تازايتما ةدع اهحنمو اهضرأ نم ءزج



 سل معا

 ةنْل تزجيو ؛ هلك كلذ تضفر ايلاطيإ نكل . ةماه

 نيودنلا باصن ببسإ اه.هع مايقلا درع قيفوتلا

 ةلئاحلا ايلاطيإ تادادعتسا نم نابنو « نييلاطيإلا

 ةيلاطي,الا فحصلا ةحملو ىنيلوسوم روينسلا تاح رصتو

 عجرت ا ايناوهيرملا لعبا ترقق قانا اك نأ

 اهني ةقيملا لع ةراكنلا وهو نك الا ايكيرك نع

 نم عيطتست ام لك اهناو مألا ةبصع تلذبو

 اذهل ةيمومعلا اهتيعمجو اهسلحم دعو ؛ برحلا عنل دهجلا

 عماج باطخ اهادحإ تزاتما « تاسلج ةدع ضرغلا

 ( 51: روه لبوومص ريسلا اوه ةنس ريمتتس ؟ ىف هاقلا

 نلغأو «ةيناطيربلا ةيحراخلا ريزو ( 5ةطتانعا [1هدعع

 ىرخألا مألا امدو « ةبصعلا ديب.أتىلع هتموكح ميمصت هيف

 لافؤل ويسلا تزطو: دخلا هننو فن كررقؤلا لإ

 دينا يهتف ةيميقرالا زازا سقر طولا

 اهادص ددرو « ةبصعلا دهعب هتموكح كسب ّنلعاَو



 ل سعر ل

 مث « دايما فقوم صألا لوأ ىف ايناملأ تفقوو

 اهنمص تذخأو « ايلاطيإ و دولا لئالد رهظن تأد .

 ركب ذئنيح أدب راتهرحلا نأ حوايو . ةبصعلا ةطخ دقتتللا
 تاقالعلا ترتوتو . عازنلا اذه نم ةدافتسالا ةيفك ىف

 اهشيج نم ًاقرف ةيناثلا تلسرأو ءايلاطبإو ايناطبرب نيب

 .ضيبألا رحبلا ف املوطسأ ىلوألا تزرنعو ءايبول ىلإ
 نادوسلاو رصم دودح ىلإ دنحلا ثتويسو 4 طسوتلا

 ةعقاو برملا نأ تاقوألا نم تقو ىف ادبو « ةيبرلا
 . ةلاحمال ايلاطبإو ايناطبرب لب

 تناك اهنأ حوابو ؛ هلكك لذ ابعت ملايلاطبإ نكل
 نم اهدب ضفنتس دجلا دحام اذإ اهنرقتنا ع ةقئاو

 و ىرخألا لوذدلا ناو « اهددرت كلذ ىلع لد م” عازملا

 دوهملا نع عافدلل ماسخلا نبع ىلإ مالا اهب ليصبي

 ةدرفنم برألا رامت ضوخ نل ايناطيرب نآو « قيثاولاو

 رطضتس لب 4 ةيصعلا قاثيم نع عافدلا وأ ةشيملا ةرصنل

 ةيداملا اهطاضم لع ايلاطيإ 42 قافنالا لإ حلا د



 د سووا

 نيتلودلا نيب لصفلا موب ءاجرإ ىلإو ؛ ةشيحلا ىف

 . نيت راعتسالا

 ايقروس تلو اههادعما الاطر فلك“ اكو

 ضرأ ىلع 0*١ ةنس ربوتك أ رهش نم ثلاثلا مويلا ىف

 كلذ نم عباسلا مويلا ىفو . لاموصلاو ايرئرإ نم ةشيملا
 عيقوت تررقو ؛ ةيدتممأيلاطي نأ مالا ةبصعتنلعأرهشلا

 اهم نم نثي مل كلذ نكل . اهيلع ةيداصتقالا تابوقعلا

 ىف هلك ملاعلا فقو ولو اهتباف ىلإ ةرئاس اهنأ تنلعأو

 ةيمنلا تأدب ةذاقفالا تروقنلا كت زد اروعي

 ضرفو ء اهنع لورتبلا رظح ىف ركسفت ايناطيرب ةماعزب

 رظح دعت اهنأ ايلاطيإ تنلعأف ؛ اهياع ةنركسع تابوقع

 : هلثع هلباقن' ايئادع المع لورتيلا

 3 هب اذإ تابوقعلا ديدشت بقرتب ملاعلا انبو

 ليوعص ريسلا اهضرعي ملصلل تاحرتقمب ريمسيد ؟ ىف

 ةشيملا دألب فصن ايلاطيإ ىطعن' «لاثال ويسملاو روه

 تراث ذئدنعو قابلا فصنلا لعاهذوفن طسبن'و امرقت



 د ماني م

 ارشد اههراعو ةيطنلا لقد ماعلا ىأرلا ةرئث

 عمو . هتادتعا ىلع ىدتمملل ةأفاكم ةضورءملا تاحرتقملاف

 قيال ينال تاطيقتلا تيقن الط فضل اذه

 الطالع امال هيلا قفز قا ورغأ

 هيف دع لاخلا ناو وده وسلا قفا

 . نيح ىلإ ةيعسرلا ةسايسلا مرسم نم باحسنالاو

 شابحألا نع نفن ملو « ةرئاد برملا ىحر تلظو

 ةيلاطب. إلا شوبجلاتمدقتف « ةيعيبطلا مهلقاعم و مهتعادش

 .ريغو ةعورشم ةثيدملا برملا تادعم عينج أهدب ون

 رداغو « ةيشبملا عافدلا ةوق تراهناو « ةعورشم

 نم ىناثلا مويلا فىف وبيج ىلإ كلم ةمصاع روطا ريم 8 |

 ةيلاطبإلا شويملا تلخد لئالق مايأ دعبو . بأم رهش

 . ايلاطيإإ ىلإ ةشبملا مض ىيلوسوم نلعأو ءابابأ سيدأ
 تارارقب تبرضو اهاغتبم ايلاطيإ تلان اذكهو

 ماعلا ىأرلا فطع ةشيملا دقي لو ؛ طئاملا ضرع ةبصعلا

 تادهاعملا نأ ىرخأ ةيصنيبتو ؛ اهتيضق ىلع هلك ملاعلا ف



 ا ا ممعو د

 | ةيامج عيطتست ال ملا 1ع ناو وو اعل

 هلو نبق لئاوأ ىف ةيضدلا: كمخلا ناو: قيكلا

 4 ريخألا أهروطن دعب ةلكشملا ىف رظنتل اة« ماع نم

 ةرورسشب ترهجو « اهدهع ذيفنن' نع اهزيع تنلعأ

 تابوقعلا ءاغلإ تررقو « اهتوق عم قفتن ىتح هلي دعت

 ىتلا لامآلا تاغ: ايلاظبإ لع لبق ىف اتصرف قا

 . اهدوجو ىلع لاعلا اهقلعي ناك

 ؛ ايلاطيإ ىلإ ةشوملا مشب لودلا ف رتعت لن آلا ىلإو

 نأ لهو« مئارلا سألا وانو اهارغا مهوكت

 ابروأ عقوت تداكو ؛ ةشبملا دالب .ىلع تلوتسا دق !يلاطبإ

 ةيزغ ةيصنلا كباصاو "ةنحاط :تنرخ قاياجأ قف

 . اهرايبما ىف ايبس تناك اعراو اهناكرأ تعلعز ةديدش

 اءئانأ ىف زيزاشلا ٌركرلا بس

 ورك وأ قدمو ىاسرت ةدهاس شت

 كفو نأ قمن مألا ةبصع ىلإ ايناملا تمضنا

 مو . اًقينج امل هلعفت فوس ام ترظتناو ونراكول قاثيم.



 د سول نس

 ةيمومعلا ةيعمجا نم رارقب اهدودع لدعت نأ مقوح نكت

 اهنكل « عابجإلاب الإ تارارقلا اف ردصن ال ىتلا ةبصملل

 حالسلا عزت ةلأسم ىوست نأ لقألا ىلع مقوتن تناك

 ةمألا كلن تلظو . ةبصملا ضارغأ مأ نم ىه ىلا

 مأ نيب حالسلا ةعوزتم ىاسرُ ةدهاعم دعب ةبركسعلا

 ناملألا لظو ؛ اهيمدق صمخأ ىلإ اهسأر ةقنم ه. ةحجدم»

 تارئاطلا مامأ ةوق الو امل لوح ال ةليلذ مدالب نوري

 امنورب « ةرارملا شويجلاو ةمخضلا مفادملا و تابايدلاو.

 .اسنرفو ايك اًواسوكشتو ادنلوي ىف نيملا ىأر
 نأل « ريسيلا ىمألاب ةلأسملا هذه لح نكي ملو

 ىلع تبخ دق نكت ل برحلا اهتدلو ىتلا داقحألا نارين
 تابثإل دوهج نم نولدتعملاو نامزيرتش هلدبام غرلا

 دتشت تذخأ ةينالألا ةفاحصلا نآلو «ايناملأ ةين نسح

 «اسنرف ةصاخيو «ةيروألا لودلا ضب نألو « اهتجحلا
 . اًرس اهسفن حياست ىف ةداج ايناملأ نأ دقتعن تناك

 5 ١١5 مأع ىف نامزيرتش تامو نوئسلا تو



 د “عابس

 تففتعو «ىزك ةرانغ هنوع مالسلا ةيضق ترسخو

 نأ نوري اياك نيالا نيك ارتغالا تيطارقمنلا ةوف

 نس ةيهقلا ونا فووتس ناقد اناملا ةفاشن

 عبس ينج دو بطخم هنوم دعب ايناملأ تلظو . مالسلا

 . ادي انانملأل دقال ةهعغ ىأ ةيحام نإ اةتوود تنم

 ايناملأ ىف تناكف ةبداصتقالا ةمزألا تلح مث

 مسا اف تعا كراوكلا ها نب ةماطول راك

 عناصملا تدرطو ؛ اها وأ فراصللا تقلغأو ءاهلاومأ

 ؛غلبو « نييالم ةتس ىلع نيلطعتملا ددع ىبرأو ؛ املامع

 ًانلع ءارجلا ةيعويشلا ةءارلا تقفخو ؛ هتباغ بارطنمالا

 نييطارقمدلا ةموكح تزهو ء« ندلا عراوش ىف
 ةنغ بعشلا تفلتو « ةمزألا ةملاعم نع نييك ارتشالا

 هدجو ىّتح ؛ هيف وه أمم هذقني ميعز نع ثح ةرسبو

 . (ةلم1: [1:1) رلته فلدأ ىف

 2 راث ىف لوقلا ليصفتل فئاخصلا هذه عسقن ال

 هذالب ةيساقت ام ىأر امل هنإ لوقت نأ انبسحو . رلته
 ( مئات -؟؟)
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 جملا ماظنب تذخأ اذإ الإ امل ةاجالنأ ن قيأ ء« سعاتما نم

 اهزك م ىلإ اهعفرو ايلاطيإ ةرثع لاقأ ىذلا « تسشافلا

 هراصن أو وه ىمسو « بزملا اذه ساسأ عضوف . ىلاملا

 تأدب و . « الدهن ىزانلا » وأ نييئطولا نييك" أرتشالا

 اهب ماعىف تلواحو « ( 8ة2:13) ايراقاب ىف مهكر ح

 تدخأو « حلفت لف فنلاب ةيروهلطبا ةموكح باقت نأ

 . نينس سمح نجسلاب رلته لع ثضقو ةكرملا ةموكملا

 لوصولل لمعي ذخأو « رهشأ ةعضب دعب هنع جرفأ هنكل

 ةمزألا تناكو . ىروتسدلا قبرطلاب جملا ىلإ

 تفاو اذإ ىتح « ةكرملا ةيوقت' ىف اببس ةءداصتقالا

 ىّتحو « دعم 3 غاتشيرلا ىف ىزانلل ناك ١ و*» ةنس

 نويلملا عابرأ ةثالثو اتويلم رشع ةثالمث باغتنالا ىف اولان

 رلته نيع ١؟## ماع نم رياربف ىفو . تاوصألا نم

 . يرن دنه ةسأير دهعىف ةيئاملالا ةيروطاربمالل ًاراشتسم
 تراتخا ١س ةكس نطيل قايقتلا اذه تامالو

 هتحنمو « ةلودلل اسيئر رلثه ةقحاسلا سعشلا ةيبلغأ



 ا

 « ليوط نامز ذنم امملإ قوتي, ناك ىتلا ةماتلا ةطلسلا

 هيف رب لو « كوكش نم هيضام لوح موحيام تيسنو

 .ةءوقلا ةدحتملا ةزيزعلا ةميظعلا ةيناملالا ةلودلل ازعرالإ

 ىه لخادلا ىف اهكأردإل رلته ىعسي ىتلا ةباغلاو
 لعجو « ةمظعلاو ةوقثا ىهتنم اهغالبإو ايناملأ ديحوت

 « هدالب ىلع ةلماكلا ةدايسلا سحاص ىتاملألا سعشلا

 ةباثلا هذه ىلإ لوصوللو . ليخد مد لك نم هريهطتو

 هبش لودلاو تاباقنلاو بازحألا ميج ىلع راته ىفق

 تاذ ةدحاو ةلود اهلك د البلا لعجو « اينالأ ىف ةلقتسما

 أهلك نيدت ةديقعلا ةلسوت عار ةءزان ةء زكى ع ةموكح

 اهتوق ةنزانلا ةكرملا دمتستو . لعألا اهسيئرل ةعاطلاب

 طابضو عارزلا نمو « ةريقفلا ىطسولا تاقبطلا نم
 نيذلا عانصلاو « ءامدقلا فارشألا ءانبأو ميدقلا دهملا

 دوهلل ةوادعلا ةدددش ىهو . ةءداصتقالا ةمزألا ىف اوذوأ

 بابرألو « ايناملأ ةعيزه بيس اوناك مهنأ دقتعت نيذلا
 |وناكن يذلا سكرام لراك عابتأو « نييراضملاو فراصملا



 - م “هاد

 زاتمتو . دوهملا عم نيفلاحتم ايناملأ نومكحي اهداقتعا ىف

 « ةيسنجلاو ةيموقلا ةديقعلا ىف اهفرطتب ةيرلتحلا ةكرحلا
 ىلع ظفاحت نأ ديرتو « ىرألا سنجلا ريغل الضف ىرت الف
 اوضرعو « ةيندملا مهقوقح لك دوهللا مرح دقو ؛ هئاقث

 مزك سم مهنع نشب لو « مظنلا داهطضالا نم عاونأل
 . دالبلا ةردانمىلإ مهنم ريثكلا رطضا ىتح ىلالاو ىماعلا

 بسلا ةلودلا مداخ سيل ىنامألا نأ ةيراتمحلا دقتعتو

 اياك ةيشلا زكاطنلا 55 ىو عضاخلا اهدبعوهلب

 نأ ةلودلا ةءاغ نإ : لئاقلا ىطارقمدلا إدبملاب نمؤن الو

 « دارفألا نم ددع ربك أل ةداعسلا نم طسق ربك أ 'ىهت

 مدقي نأ درفلا ةباغ نأ وه رخآ أدبم هب تلدبتسا لب

 بجاؤ نأ ىرتو . ةلودلل ةبداملا ةوقلا نم طسق ربك

 نأ لجرلا بجاو نأ ام ةمألا دالوأ برت نأ ةأرلا

 ةعاحشلا اهداقتعا ىف لئاضفلا لضفأو . اهلجأ نم براحت

 نأ ةتيم لضفأو « برحلا مالا لمحو ودعلا ةهجاومو
 .: هنطو نع ًامفادم ىغولا ةحاس ىف ناسنإلا توع
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 ىف مهلك ناملألا مج ىهف ةيجراملا اهضارمغأ امأ
 «ةيدئاو نزل رم ةموت سما زل فع :اكيزاغو اناذلأ

 مدعو «ىتاملألا سمشلا تلذأ ىتلا ىاسرُف ةدهاعم ءاغلإو

 بعشلا قد ريرقتو ؛ وراكول تادهاعب فارتعالا

 ماعلا نوؤش ىف ايناملأ ةلك مفرو « علسنلا ىف ىناملألا

 تارمعتسملا ةداعتساو  ةلودلا دودح عيسوتو « ةيسايسلا

 . ةيملاعلا برها ىف اهنم تعزتنا تلا

 . ضاىغألا هذه غوابل ةليسو لكب رلته عرذتيو

 مح ايف أدب ىتح ايناملأ ىف ىمألا هل بتتسي دك مل

 ةفشالب 9 نع هلئاسوو هتدش ىف قرتفب ال باهرإ

 وأو ةضراعم لك ىلع ىفغقف ؛ ايلاطبإ تسشافو ايسورلا

 نييطارقمدلاو دوهلا دهطضاو « هراصنأ نم تناك

 لك نم ةرادإلا رهطو « نييعويشلاو نييك ارتشالا

 اي ديدملا ماظنلا ىلع نوفطعب ال نيذلا نيفظوملا

 ئتحو ؛ لاملل ةيموكح ةرادإ اهم لدبتساو « تاباقثلا

 دالبلا ىف ًاشنأو ؛ ةفاما هنا كفوا لع ةسينكلا



 ب "هر د

 ةثديمم نم لك لغءاطقلا ق ايدكشما ةلكع ةسوتاع

 اهلك ايناملأ ىف قبر ل ىتح « ءايتسالا وأ ىصذتلاب هسفن

 ىزانلا ناطلس مواقت نأ عيطتست ةيودد وأ ةينثو ةكرغ

 . مهتدأبم ريغب نمؤن وأ

 مهيعان رب نم ًاريبك ًاءزج نآلا ىتح ىزانلا ذفن دقو

 اماحسفا ةليقتسملا ايناملأ ةطخب ريذن لوأ ناكو . جراما

 دعي اهم ماع ىف ملا ةبصع نمو حالسلا رعؤم نم

 . نم ًايقان نكي, مل ايئاملأ ىلإ راسلا ةقطنم تداع نأ

 ةيركسعلا طورشلا الإ ىتاملألا سعشلل ةلذملا طورشلا

 ؛ نيرلا ةقطنم ديرحتو ةيبرحلا دالبلا ةوق ديدحت ةصاخلا

 . دويقلا هذه نم صلختلل صرفلا نيحت ايئاملأ تناكو

 ةمدخلا ةدم ةلاطإ اسلرف ثررق انيح اوه ماع عير ىفف

 ةعيرذ لمعلا كلذ ايناملأ تذخت| ؛ اهدالب ىف ةيركسملا

 « ىاسرف ةدهاعم ىف حيلستلاب ةصاخلا صوصنلا ءاغلإل

 حلستن تلظ نأدمب ةيما زإلا ةب زكسفلا ةمكللا !تاوزقو

 ةركسع ةلوذ ماعلا مامأ تزربو « نينس رشعرسلا ىف
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 :ةوقلا نم قرألا ةحزالا ل

 عم أسلرف تدقع هسفن ماعلا نم ويام رهش ىفو :

 ايناملأ هتدع « ايبرح اقاثيم ثيبقسلا تابروهمجج داحتأ

 تجتحاف « ونراكوأ قاثيم اضقاتمو تاذلاب اهدض هجوم

 ماعلا اذهىف قاثيملا مربأ ىتح تربصو « ذكتقو هدقع ىلع

 اهتيحتأ تناك ىتلا ةصرفلا امل تحنأ ًاريخأو . (همد)

 ةلامبتا تار املف .: ها قم طخ لخف قاكلا اذه لب اقل

 نم اسنرف فوقوو « ىشبملا ىلاطبإلا عازنلا ىف لودلا

 ةصرفلا هذه تزهلا « ددرتلا فقوم عازنلا انه

 ةقطنم لالتحال اهتيج نم لئاصف تريسف ةحئاسلا

 رلته رهملا ناكو . ماعلا اذه نم سرام 7 ىف مارحلا نيرا

 فقوم غاتشيرلا رينم قوف نم نلءعي هسفن تقولا ىف

 قاثيم صوصن اهراكنإو « ابروأو اسنرف ءازإ ايناملأ

 لع ةلئاك قاذألا ىتعتلا ةذايض ةدوغو ة وكر

 . نررلا ةقطنم

 ديدجلا ءادتعالا اذه نم ًايضغ اسنرف تطاشتساو



 د طم“ م د

 لودلا ىدل تحتحاو « قيثاوملاو تادهاعملا ةمرح لع

 درت. ثأ اهيلإ تبلطو ؛ وراكوأ قاثيم ىلع ةعقولا
 ماغ رول ةدعتشسم ل 1 لودلا نكل . ءادتعالا اذه

 ترهظو « نبرلا ةقطنم نم اهدونج بحس ىلع ايئاملأ
 ةصاخيو لودلا ةيقبو اسنرف نيب ىأرلا ىف فالحلا رداوب

 رظنلا ليجأتب اهتداعك ةبصعلا تفتك او . ايناطبر
 . عوضولا ىف

 ةيركسعلا لالغألا رخآ ايئاملأ ثيطح اذكهو

 ؛اهدذلب قةلماك ابتدابش تاقتحو + قاسم ةذهاعهق

 هتلان ام 5 نل اهنإ الك؟ دحلا اذه دنع فقت لهف

 رم نوكب ال دق . هلك ققح مل ىزانلا جمانرب نأل

 عازتتال ايناطيرب عم برالا ىف كابتشالا مهضارغأ

 لبق 6 اهتم ةيراعتلا وأ 1 ندتلا ةطاسلا ناطوف

 رآز ودق نأ انك وكم آل قو نرازامهوه يلو

 اهنم اوعزتتيل وأ مهسفنأل اومقتنيل اسنرف عم برحلا
 ةاود ىوقأ نآلا اسنرف ْنأِب كلذ . نيروللاو سازلأألا



 اا دج

 . نينس ةدع كلذك قبنادقو « ابروأ برغ ىف ةيبرح

 مضب ةلودلا عيسوت كشالب ىزانلا ضارغأ نم نكل

 دقو . اهلإ اهدودح جراخ ىف نيميقلا ناملألا عيج

 ةيطاقسف انروا لوكاس لا ءاعفالا| ةليك دق

 نويلطيم  ةنانألا ةلودلا نا فعل هل[ ايكيتر اوراقلا

 ارسيوس ىفو اسْفلا ىف ناملألا ءاتفتسا تقولا ناح اذإ

 كلذك اورخأتب نلو 1 ايزليسو حوراش قو ةينامل الا

 كالتماو ىدنلويلا زاجللا نييدنلويلا اوعزانب, نأ نع

 لمفلاب أد دق عازتلا اذه نإ لب . ( طدمتنع ) جزئاد

 1 . ( ١م ةنس ةيلو)

 ف د كلذ لجا نم اومدقي و مهنا حوا نكمل

 نوقثي ال ءاوعش برح ىلع -- لقالا ىلع رضا تقولا

 اومظنيو مهنوؤش اوحاصي نأ نولضفي لب « اهحتاتنب
 لبق ملدبالو . برملان ونأ ىفاهم اوفذقي نأ لبق ماوق

 نودجي دقو . ةجاحلا دنع م نونيعتس ءافلح نم كلذ

 اوعاطتسا اذإ مل اًيعيبط ًاقيلح ةيتسشافلا ايلاطإ ىف



 د مسجل

 قافثالا اذه سيلو ؛ اسفلا ةلأسم ىلع اهعم قافثالا

 تحلفأو « اهيلإ ايلاطيإ اينامأ تب ذج اذِإف . ريسعلا رمألاب

 ةيتسفف ةلتك ابروأ طسو ىف تنوكت ءاسفلا مض ىف
 «قوعلا ف اناناعو بزقلا قايقرت قوي لو

 اسنرفو ايناطيرب : نيرطش ةيفشلبلا ريغابروأ تمسقتاو

 فلاحتلالودو ادنلوو «ةهج نمىرخألاةيرئلا لودلاو

 قرشلا ىف ةفقاو نآلا ايسورلاو . ىرخأ ةهج نم ريغمملا
 ددحتب ةرذنملا تالاّحالا هذه ىلإ قلقلا نيعب رظنت

 هذه حبصت دقو . ةيلامسأرلا ابروأ ىف ةءداعتلا فالحألا

 رورشش ابروأ قب نصح تنوكت اذإ ةيتسشافلا ةلتكلا

 ابروأ برغ ىف اهضارغأ نيبو اهنيي لوحيو « ةيفشلبلا

 ناقفتبال ناودع ةيفشلبلاو ةيتسشافلانأل كلذو ؛ اهطسوو

 لئاسولا ضعب ىف اقفتا نإو ضارغألاو ”ىدابملا ىف
 ىد'ولا ءفرشلاو هناقللا ُيراوع -

 ةماه ثادحأ نم ىتدألا قرشلاو ناقلبلا دالب لخت

 5 ١و5 ةنس هينواو 19٠ ةنس هينون نيب ةعقاولا ةرتفلا ىف



 ل مسلم

 . حاصلا تادهاممو ىمظعلا برحلاب ةقيثو ةلص تاذ اهلك

 ةءوسنلادعب عازبلاو قلقلا ددجت نانيلو ايروس ىفف
 لاوحألا تأده مث . قارعلاو ايناطبرب نيب تمت ىتلا

 يصل وشلاو يحوم نون انبإ او ثييوربلا مدي وفك
 لك اشملا ءوسنل ةقيرط ىفاوركفي نأ ىرخأ ةهج نم

 ةقادص ةدهاعم عورشم لعفلاب عضوو ٠ مهني ةعاقلا

 عورشللا اذه لسرأو « ايروسو اسنرف نيب تلاكو

 اين ايروس هيف تفصو دقو . ىروسلا باونلا سلج

 امل لثمت نييمن: قحح تلوخو « ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود

 « نينس ميرأ دعب مألا ةبصع لإ مامفنالاو سيراب ىف
 اسلرف مدقن ةنس نيرشعو سمخ ةدهاعملا ةدم تددحو

 . داشرإلاو ةدعاسملا نم هجاتحت ام احلالخ ىف ايروس ىلإ

 ساجم نم ع ورشملا بحسو تاشف ةلواحلا هذه نكل
 فتاالارودتو . ( #+١9 ةنس ربقو ) ىروسلا باونلا

 عضول نييسنرفلاو نيروتبلا نيب سراب ىف تاضوافم
 ةوسقلا هذه نأ لفرومألا لباغ لدتو#؛ ةديدج ةءوست

 . لاهَحالا ةديعب تسيل



 ل مسج ل

 « ةهج نم برعلا نيب عازنلا ددجت نيطسلف ىفو

 تماقو « ىرخأ ةهج نم ىقاطيربلا محلا دوهلاو

 سلبات ىف تارهاظم ( )<*١5 ىخاملا لير ا نوت

 ةرهملا لع حاملا نيطلف ءاأ ئاشو نادقل اتدنو

 8 ومألا تروطنو . ىدوملا راهعتسالاو ةينويهصلا

 ىلإ تارهاظملا تبلقناف , ًاعقوتم نكي مل ًاعيرس ًاروطت
 موجملا ىلاوتو « نيطسلف ءاحنأ عيمج تمم ةحاسم ةروث

 ىف ةيناطيربلا ىوقلا لعو ةيدوهلا تار.عتسلا ىلع

 ترثكو « مهنايك نع عافدلا ف برعلا تاّتساو « دالبلا

 ىلع لديام كانه سيلو . سيرختلاو لايتغالا ثداوح

 رشدي ال (ةلبم تغلب دق داقحألا نأل ةمزألا جارفنا برق

 . جارفنالا اذه برقب

 تافواقلا ططورح هد سكلا كلو نقع لو

 « سعشلا ةيبلغأ اهديؤن ال تام لك ةدع ةريخالا

 تلدبنت مث « ىهاظلا ىف ايبسن ًاءوده ةداه دالبلا تلظو

 رخاوأ ىف اهانيأر ف ةَأْؤ رصم وحن ةيزيلحتإلا ةسايسلا



 ا

 دشأو ايلعلا ةبرصللا ةسايسلا ىف اهلخدتىف حرصأ ٠44 ماع

 ضرم ناك اعرو . ذئتقو ماقلا ماظنلا رييغت ىف ةبغر
 بيساه ةيلودلا تاقالعلا بارطضاو دا ٌوفكلملا موحرلا

 هتحيتن تناك دقف ببسلا كلذ كا . لخدتلا اذه

 ىحاصةرازو تفلأتو «ذئتقو ةماقلا ةرازولا تلاقتسا نأ

 « مدقلا ماظنلا تفلأ ىتلا اشلب ميسن قيفوت دمت ةلودلا

 تناكو : لماك ماع وحن روتسد ريغ نم م تلظو

 ةلأسلا ببسب ترثوت دق ايناطبربو ايلاطبإإ نيب تاقالعلا

 رسم نأ نظو نيتلودلا نيب برملا حبش حالو « ةيشبجلا

 . ىأر كلذ ىف نييرصمال نوكي نأ نود اهملإ قاسنتس
 هذه نأ ةيناطيربلا ةموكملاا لاجر تاحيرصن نم ادنو

 تموز ؟ قر وشسدلا محلا ةيرصق طرا ةقوكملا

 نأ ءامعزلا ىلإ ةمألا تبلطو ؛ دالبلا ف تاءارطضا ةدع

 ؛ اهتوعد ءامجزلا ىلف . فقوملا كلذ ةلاعمل اودحتب

 ةسايرب ةينطو ةهبج ا ماع نم ربمسيد ىف تفلأتو

 تكسمأ كدنعو . اشاب ساحنلا فطصم ةلودلا سحاب



 ل مس

 ع ١؟؟م ةنس روتسد ةداعإ ىف اهتضراعم نع ايناطيرب

 مقرف ا اشا ميسل لاقتساو « روتسللا اذه ةيعاف

 ءارجإ اهتمهم اشاب ىهام ىلع ةلود ةسايرب ةديدج ةرازو

 بيج نأالإ داحنالا اذه مامأ ايناطبرب رتملو . تاباختنالا

 ةلكشلا ةيوسنل تاضوافم ءارجإ نم هتبلط ام ىلإ ةهجلا

 ردصو ؛ ١5٠ ةنس ةدهاعم ساسأ ىلع نيئمألا نيب ةمئاقلا

 . نايرصملا نيضوافملا نييعتب موسرع رياربف 1 ىف

 « سرام رهش لئاوأ ىف لعفلاب تاثداحلا تأدو

 ةلكفلا دج ناعما نافكعلا لف يقرأ 'ىقرو

 2 0 0 صحألا 'ىداب - نادوسلاو هب ركسعلا

 داكو أ قافتالا مت نأ دعب هيلوب فصتتم ىف روطسلا هذه

 ةلأسم ىف رودت تائداحلا تأددو ؛ ةءركسعلا لئاسملا ىلع

 لوصولا ىف ةبغرلا اديدش نيفرطلا نأ حوايو . نادوسلا

 ًاريثك تببس ىتلا ةعاقلا لك اشملا هب ىوست « قافثا ىلإ

 . تام زألا نم

 ةدع ١5٠ مأع دعب محلا تثلوت نانويلا دالب قو



 ياما

 لقالقلا اهكح مايأ ىف عطقتت ل « ةفيعض ةانزكح

 ةيكلللا ةداعإ ىلإ ليع ماعلا ىأرلا ًادبو ؛ تابارطضالاو

 نم ًاريثك ى روهطجا يملا لالظ ىف ىماق نأ دعب
 ؛ ةيكللا بازحألا دعاس دتشاف . مالآلاو سعاتلا

 ١مم ةنس ريفو رهش ىف ىلانويلا عش لا قس اورخأو

 ىكلملا ماظنلا تراتخاف ؛ هيضنرب ىنذلا يملا ماظن ُْف

 كلذ رثا لعو . عاججإلا نم برفت ىلا ةقحاسلا هتيبلغأ

 شرعلا ىلع سلجأو « ندنل ىف هافنم نم كلملا ىدتسا

 حرفلا ىهاظم نيب ريفوت رهش نم نيرشعلاو سماقنا ىف

 دعي مل ىروهجا محلا اصنأ نأ حوابو : جامتالاو

 ىف سولي زينف 5 توم دعب ةصاخنو « مهسأب ىشخ

 . 9١م5 ةئس سرام

 ىلاطيإلا عازنلاةصرف ةموكملا تزهتلا ايكرت ىفو

 تضرعف « نيرلا ةقطنم لالتحا ىلع ايئامأ مادقإو ىشبحلا

 ةضاخلا ناوول ةنها داوم لادن ةيووألا لوذلا لع

 اهاكلس ىتلا ليبسلا ةباغلا هذه ىلإ كلست لو . نيقيضلاب



 د مسار س

 هذه ءاغلإ ناعتو « عقاو ىمأب لودلا هناجتف ءايناملأ

 كلست نأ تلضف لب ؛ ةقطنملا حيلستىف عرشتو « داوم

 ةعقوملا لودلا نم ركؤم دقعو . قافتالاو ةملاسملا قيرط

 أرسبوسل (381075ه1) ورتنم ىف نازول ةدهأعم ىلع

 (هيلو )١18 رعؤملا قفاو دقو . عوضولا اذه ثحبل

 مرتو الاع نقشلا ةقطنم حيلست ىف ايكرت قح ىلع

 ًاديسو افران ىف ةيقن مويلا ءاسم ىف ةيكرتلا دونجلا

 .قوفلا لغ نومحتلا لامعأ

 اهداوم ضقنت حلملا تادهاعم ىرن اذكهو

 ىلا لالغألا مطحن والا لونا اع ا ةيقشلاو

 ابلنت ل ىتلا ةبلاغلا لودلاو ؛ تادهاعملا هذه اهم اهتديق

 ىعستو ؛ اهلع ىرخألا ّّس جرم اهتيغب تادهاعملا هذه

 فرخ ةراث ملسلابو ةرات برحلاب اهضاسمغأ كاردإل

 لهف . فقرتلا وأ زجاعلا فقوم ةفقاو ىرخألا لودلاو

 ةلازال برحلا دعب تضم ىتلا اماع رشع ةعبسلا كل



 ل

 رومألا كرت لودلا لضفن له وأ ؟ ديدج نم ثحبلا
 ؟ ىضاملا ىف ترج اكل بقتسلا ىف ىرحي

 تأ دقل . مألا ةمهقل نيم: ةعضتا نازك

 ةيوقلا لودلا حاج حبك ىلع ىوقتال ةبصعلا ْنَأ براجتلا

 لودلا ىدتقت لهف . اهدهع ثكتتن نأ امل ادب ام اذإ

 ةبصعلا تارارق ىلع انضيأ ىم جرختف ىربكلاب ىرغصلا

 ةادأ ةبصعلا قبن له وأ ؛ اهتحلصم ىف كلذ تأر ام اذإ

 ردق له وأ ؟ ىرغصلا اهب بهرت ىريكلا لودلا دي ىف
 لك عيضتو ؛ ةساسأ قم راك نأ ىلادلا هادا اذه

 لكهباهذب نهذتو « هتماقإل تلدب ىتلا تادوهجملا

 ةيناسنإلا ىلإ تدأ ىتلاو هب طبترت ىتلا ةيلودلا تاسسؤملا
 ؟تاسخا لجأ

 نم ةئراك ناك اذه ثدح اذإ نكلو ىردن ال

 هاساق ام ىبن دقولاءلا نأ ىلعاليلدو ؛ ةيرشبلا ثراوكلا

 قترت ل ةيناسنإلا ْنَأو « لاوهأ نم ىمظعلا برحلا ىف

 .ةيونعم ةركفو ةيدام ةادأ ةيصعلانإ . ىفاكلاقرلا دعب
 ( مئات - ؟4)



 ذآ

 ريغ ةزجاع ةادأ اهنأ تبث دقف ةادأ ىه ثيح نم امأ

 طوب لاننا امد لود ةدبل ةئداغ رعاكم

 ىه ثيح نم امأو . ءاشت |مفيك اهريستو اهتدارإ ىلع

 لوقلا اهيلإ تلصو ىتلا راكفألا .ظعأ نم اهناف ةركف
 ىلا« ةنحاطلا بورحلا عنمل دوهملا نم هلذبت امف ةيرشبلا

 . برغلاو قرشلا تايندم ىلع ةلاحمال تضقترمتسا اذإ

 ًاصقن اهدعاوق ف نبإو « ةفيعضو ةزجاع ةبصعلا ْنِإ

 'ىثلا ادبي نأ ةينوكلا ننسلا نم له نكلو ؛ ًابويعو
 نع ةيحضصتلا تاغلأ ىلا: لوشلا ين" لهو ؟ ةلماك

 ؟ بويع نم اهيف ام حالصإ وأ صقن نم اهيف ام ةلككت

 ةجاح ىف ىه لب مدهلا ىلإ ةجاح ىف ةبصعلا دعاوق تسيل
 اوظفتحمي نأ ةساسلاب ريدجو ؛ ميمرتلاو حالصإلا ىلإ

 مهضا سغأ مأ هحالصإ اولمجيو ؛هعامد اووقيو ءانبلا اذهم

 : مهينامأ ربك أو



 ليلدلا
 مص ل مسعل

 ١١ ؟ : ماعلا بارضإلا

 : هلتقم كاتسا لريسلا ب كاتسا
0 

 ةيراعتسالا ةعزتلاو راعتسالا

 مولا

 <31 : سطمسا لارتملا - سطمسا

 قل

 ؟١51 رشإ عورشم : رشإ

 5١55٠٠ : ةيلامعلا ةيقرفإ

 ؟1؟ , ؟ ١9 : ناتسنانفأ

 11 ”ديدجلا مسقتلا ةجيتن : ملاقألا

 ١1٠

 اناركأ : ٠١

 ايئالأ : ١
 <« +1١ م99 : نيروللاو سازأألا

 من6 مل

 ةقبطلا « م : اينالأ داحما - اينالُك

 طورصلا , "8 ةركسلا

 و ؟ حلصلاةدهاعم ةيبيدأتلا

 عدم ينالألا لوطسألا هه

 دم ١٠١ ةيعاداألا تاروطتلا

 ةيصع ىلإ اهعامضنأ < ١هال

 نم اهباحشا ءاك54م ممألا

 ةمدخلا ررقت « "هم ةبصعلا

 , هم ةي.ءازلالا يركسلا
 مه 5 نيرلا ةقطنم لتحت

 مدوءدس علو 9٠١ : هللا نامأ
 م١٠ : رازتسأ

 الو -- ١١7 ىلع : تابادقالا

 ؟5 : ىعانصلا بالقالا

 : ةديدجلا ابروأ ةطيرخ - ايروأ
 ماعلاو ابروأ ء115 -- هو

 "مه - ١1١ ىنروألا ريغ
 وم ل 5إ/ : ودنلروأ

 ايناطي.. ريزو يتوتنأ رتسلا : نديإ
 ؟ 4 ممألا ةيمع ىدأ

 موال س م16 : ةدنلربأ
 تايالولا « م : ايلاطيإ داحمأا- ايلاطبإ

 ايلاطيا ء م»# رر# ل ىلا

 سوا دس 4:٠ ةشيحلاو

 ه2 ةولا
 5071: لسكورب رعؤم - لدكورب
 ٠١ : ةقريهلا ايسورب -- ايسورب

 ١٠هةيبرتلا ايس ورب « 6٠غ

 : ةيناطيربلا ةيروطاربم؟ او ايناطيرب
 س؟485 ,ايهنيب ةقالعلا لدبت

 ةيعاحالا تاروطتلا ء ٠"



 دل مل

 ىف اهرشأت ءؤ58 - هوب
 لالحمْضا ء 516 ملعلا قيبطت

 اهلهأ ىف ةسعانلا ةوقو طاشنلا

 ؟ةا/

 ١ال؟ : رسكلا ةروث - رسكلا

 ءه* : ةيفشلبلا ةروثلا س كيفشلبلا
 ١1١ ع5

 19 : ةيطلبلا تايالولا  ىطللا

 ١86 : روفلب ةركاذم -- روفلب
 1١1 15 : ناقلبلا برد س ناقثبلا

 ؟ا/و : زتراوسل دْنللا

 نزوب : ٠١١

 ١ء١ال مها ١؟ كو دساك :ادئاو

 : 8هالباعإل ىلوب ةانسآلا ب لوب

 ل

 داحتا « ١٠١١ : ةلاطبلا نم نيمأتلا
 ةيك ارتشالا تييقسلا تايروهجج

 مغ م1

 جو اس ٠+ : ةرحلا ةراجتلا

 غ٠ : يلاثثلا فلاحتلا

 ؛٠ : ينالثلا فلاحتلا
 1١ : ريغصلا فلاحتلا

 : ميدقلا هماظن ددهمم فلاحا

01 

 +١ : ىنابايلا ىزيلمإلا فلاحتلا

 5 : ةآرملا ريرحم

 ١؟.مااج مام" عاام :ايكرت
 ,ءاوو د االله

 هم : مكحتلا

 تنرت :٠١

 اينافلسئرت : ١١

 ٠١ 215 : ايك اةولسوكشت

 ه4 : ىروألا نماضتلا
 : ايناطي ربىف نيدعتلا ةعانص - نيدعتلا

 ١و١ -

 1744 : ملعتلا

 ؟8؟:4* وم : تاضيوعتلا

 ىبو -ح وى“ : ىسنلا ليثعلا

 5١*١١ : ىلودلا نزاوتلا

 سنو :٠١1١

 595 : ماظعلا ةثالثلا

 رئازجلا : ٠١١
 مو : وكيلح دروللا ب وكيلج

 ؟ا/1 : اينج ركاؤم - اقينج
 «58 : جروج ديولديئاد - جروج

 ,اهؤ ,ةؤؤ والو ال؟

4 
 م١٠ : هللا بيح
 <« ١84 : زاجحلا ريمأ - زاجملا

 اذا
 ل غو : ةيشبحلا ةيلاطيإلا برحلا

 ةيئابايلا ةيسورلا . *ه٠
 ةيليصلا ترحلا ع ذال#
 سس , مم ع ةيايايلا

 20 ةموتحم تسيل برحلا 5 برملا



 دل اا

 1١ : ةيديدجلا ككلا « ١١ برحلإ ةرشابملا باسألا

 نود : ماللاركؤم  مالملا | < ج١ انا مرتمت مل برحلا

 ساحلا ء 155 برا ناويد
 "117 يلرحلا

 ١٠١ : باختالا قح

 1١5 : هلالصضا - يئالربلا محلا
 1 ابك ء سل

 م. : ةناطيربلا ةموكحلا

 ؟٠ : ةيراجتلا ةباجلا
 ؟م : ةيمازلالا ةيركسعلا ةمدخلا

 عاودق؟ : ةنالخلا ءاغلإ - ةفالخلا

 ا١وىمل عاقل

 ةيطارقمدلا ء ه#*- ؛ ةيطارغمدلا

 ماب. - ١١9 ةلماكلا

 ةيموقلا لودلا : ١ - ١١

 إل - + : ةيموقلا

 ع» ل #ال : ةيركسعلا حورلا

 ؟ه س ه : ةيموفلا حورلا
 ايسسورلا

 ب5١ ٠١ه ةيطارقمدلاو

 ةيعايحالا تاروطتلا < ٠+

 44 ١١١

 : نبرلا ةقطنم لالتحا - نبرلا

 نكن

 م. : اشاب لولغز

 5٠ : حلصلا رؤمو ةساسلا

 ؟528 ؛ لسس درواألا - لسس

 ايسسور , اال

 4« ءاله ١ تادهاعم

 ؟ ه١ ماللا ةادأ اهدعب امو
 ش +١ : كاثوللا
 - 1١954 ءا48١ 11 :ايروس

 شلاش 0 را

 ١91١ : رقيس ةدهاعم - رقيس

 185 : توكيب سكيس

 م6١58 1١١4 : ايزيليس

 مس ؟1718 : نوبيس ةنجل - نوميس

 ؟؟ه

 ,؟# : جوزالش 1٠١ ٠١5

 ١ا/م : ةعيشلا
 برسلا : 11*١1

 : ليومص تربيه ريملا 2 ليومص
 ١65

 4751 : روتكدلا - نس تاي نص
 قي

 مع. اد "9ع : نيملا

 « 9 : ةيكرجلا زحاوحلاو بئارسغلا
 قضم ل

 نار

 ؟+6ه ةدهاعم : كريشملا نابضلا

 ه٠ : ةيفئاطلا ةفطاعلا
 ١44 ناك ام أوسأ ملاعلا

 قارعلا :  -3196 1١١4ا١5ا.

 مالو سس الا 2519 : ممألا ةبصع



 ل ساي

 كوم. ؟عء ور دسالال

 د جب ع ىو د اد

 نكن فل ل

 مب ىابو ل يبهر سل

 عرايس عدم

 ؟١٠٠ : ىلع دغو تكوش : ىلع

 مدد : اشان ىهام ىلع

 الإال عم٠ ل 44م : لاعلاو ليعلا

 355١ اهم م اله دم

 ةقرفتم ىرخأ فئاعصو
 ايسيلاغ : ١٠١

 مغ ء 515 : ىدناغ

 علوم سو: . د6 تسشافلا

 ب1« ع4

 ١١ : دئايدرف زئارف

 : ابروأ ىف ةيبدألا ةماعزلا ىلوتت اسنرف
 اهحلاصم ع 5 565١0

 نم اهفقوم قا ةشيلا ىف

 ىلع جتجم « "41 ةيشبحلا ةلأسملا
 م١ نبرلا ةقطنم لالتحا

 ,لوحك معالمه ,ا5؟8 : نيطلف

 م51 52١5ه

 مهما, ك؟مهال :انلث

 | م51 : سوليزينك

 :م١

 اووةءامل امال :

 موم يم“

 ةووءال[,ال “ ء“كك تم

 ء 1١١ : اشاب لاك قطصم ب لاك

 ١4

 موال عمم 944 : وقروك

 « 547 : جوليك قاثيم - ج وليك

 ؟ال بد سول

 موو ,عالعاب : لاثال

 م٠٠ : ايوا
 ١ : ليتواوكلا - ىنروأ
 , 54521١١١ ةدهاعم : نازول

 نسوي

 ؟ هه : وئراكول تادهاعم -وئراكول

 ىلا" اع "امام ؟5ال

 مهو هال مذ

 ١و٠. 4١1ه: فنرينبل

 48 : سكرام لراك - سكرام
4 

 ؟ : ةثيدحلا ةيلاملا مظنلا  ةيلالل
 51 : ةرشعلا سلجم

 ه : ةمنادلا ةيلودلا لدعلا ةكحم
 موال او... : شكا
 « : ةيناطيربلا تارمعتسملا
 ١و - ١ا/ا/ : نوما

 ١ برحلا دعب اهفالتخا : لكاشملا

 اع ”هؤ عاالمد , ؛ا“ :

 ميحد س51.

 هو اله ؛ حلصلا ثادهانم

 « ةقرفتم ىرخأ عضاوم ىفو

 عدوتوةبصعلا اهمجارتنأن كمي

 ردصصم



 ل ماله دس

 10 ةبصعلا ةيرانر كس ىف

 م58 : ةيروسلا ةيسنرفلا : تاضوافملا

 ل 54 : ةيناطيربلا ةيرصلا
 ضل

 0 : ىلودلا لمعلا بتكم

 ىديمام : ٠١8

 ٠١  رئلم درول : رئلم

 ؟١ا/ : دروف زباش - ويحاتنم

 858 ركؤم : ورتنم

 ؟8 4051118 هورتم ادبم :ورتم

 مو ءدس# »ا : وكوشنمو ايروقنم

 ؟ ال : ىداصتقالا رعقملا

 ؟؟5؟ : ىروطاربمالا رعملا

 ؟م4 : ةيلودلا تارعؤملا

 هد* هه : ىاهال رعؤم

 ؟3514 6 5517 : ناجنشاو ركؤم

 ؟86١ 95١14 :اوتنم ىلروم

 ىنيلوسوم : 31١1-8 1١4736«

 ةثياوقيلوسوم ٠ 4؟١اه؟

 ؟هرم 1١95 - 61١51 : لصوملا

 هو ؟ : ةيوسنلا ىف ةيبيدأتلا ةيحانلا

419 
 موو ب "ها : ىزاتلا

 مده : اشاي ساحنلا
 ء1؟ ءمال- مح : مالسلا عزت

 فيش ل لا

 سال و,مو وا“ :ةيلودلا ةعزنلا

 ةيلودلا ةعزللا مدفقت ع

 ؟مو د 95

 علو سل *.ءانلاريرحم : ءاسلا

 نمل

 ؛ ةديدج ةرازو فلؤي : اشاب مسن
 م68 ميدقلا ماظنلا ىتليو

 ؟و 5١51و ءامم : لاملاتاباقن

 ؟ هال لاعلا تااقنو ىزاتلا

 وال سل 901 : اودراكتت

 منن مه راه فلدأ : رلته

 ١١" نيدله دروللا : نيدله

 ؟؟و- 94*١1 : دنحلا

 نق

 ؟م5-- 54١ : ةيلودلا لمعلا ةئيه

 84 ةشبحلاروطاريمإ : ىسالساليه

8 

 "485 4 غلاولاو ةنداح : لاولاو

 شماه + 45 نسلو سئرلا : نساو

 ممله ول تىممكأ

 ١4 ؟ 54 ايناملأروطاربمإ : ىتاثلا لو

4 

 م05 : الا عتمم ةنايو

 !١ ء19١1 م5 ةيموق ةلود : نابايلا

 نيكد د ضل

 "ه5 "هد ما1؟+ : دوهلا

 ؟؟15 : ىاك ىش ناوي

 نييوب ٠ ٠١5

 :ايفالسوغوي  -31١4و٠١

 مدوجومللل 5.8 نالوا



 كاررتنا

 : ةيعبطلا طالغألا هذه *ىرافلا ححصي نأ وجرت

 باوص طخ رطس ض

 وع وحب ا 66ه

 ساخأ ةعبرأ عبر 3 1١
 ثبصت تبصَق ١*١ ةبهب
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