




 دع ا ولف

 ىدآلا جاتنالا وح صاخ ليم باتكلا اذه فيلأت ىلإ مفدأ م
 هيف ام ضعب نأ نظأ ىنناأل طقف لب ىتيبعش عيسوت ببسب الو
 . ةدئافو ء؛ىودج نود نوكت نأ تاحارقالانم

 تاعابطنا ةليقملا لامجالا ىلإ لقنأ نأ باتكلا اذه نم ىفده

 اهاضتقع ىلا ءىداملا ددحا تأ كلم بهذ ١ ةامح ءانثا اهتعمج

 . تامعو تركف

 تعي ب ةدونسمللا لف الوأ قدي هتتك تانكلا اذه قو راس م
 ةثالث .اوصأ ىل باك أ ىلإ هءدلسا تنك « ةيتاكلا ةلالا ىلع لصفلك ةياتك

 قيفدتلا ىلع لقت 1 نسا ىسفند |نأ هم١ رظنلا ديعأ مك . هو>قنمل

 ءاوألا دن اق مثو )0 تارك ذ نذلا ةي الغلا ىناضتاو أ اد همذ

 2 هيط انه ةرم ريغ |هامسا درو نذللا جا رج سماج رسلاو سعلو

 , مهتثالث لم ميلف . تنايرب وثر' رسلا فورعملا خرؤألا ًاريخاو
 اهودا ىلا ةلءاجلا ةمدخلا ىف هوقفنا ىذل تقولا ىلع لي خلا ركشلا

 جارخا ىلع رام ريغ وأ ري ايفل صا: دع انين تمم 5 كش ا ىلا 5

 ا ناك
 راكم نااالا .. ةيددفلا مولا هرمز يصرف نا كالا

 يحتم 0 فو
 ١



 ع طق تسعس ام | ةيناسنالا ىفطاع الإ الط ردصم ال ىناطخاو ىلامعاو

 ريساأ نأ لب « ىرأ امف ىتقفاوم ىلع ريغلا لا نا « ابلك قايح ةدم

 تنك امب رهاجانأنم امو. تفخ اف .قادجووىجاوو ىدقتءم ىضتقع
 ًانةيتم « هب اعنتقم تنك ام ىلع ًارص» قنا ناو « فاصنالاو 'دعاا هارا
 . قاشملا لع رج املاط كلذ نأ فرثعاو . هنم

 له « ىلإ هجو ىذلا دّقنلا ىلع درا نا هل داس اهناذه 3-5 قف

 فافر ناف ورغ الو ةطاساأ ند نكس أم ىكقأ نامح 20

 ٠«ىرود مويلاناح دقأ و« مهتصق أاوورونوةءس 4 ةيناثلا مملاعلا برهلافف

 دنع تأ نأو ) مهم هارا تنك ام ضرعأ نأ تاواح دقو اذه

 . ةمات هق رعم | اف رعأ ىبلا روماآلا درء

 نوكسي نا لما نإ « ةيبدالا ةيحانلا نم نلوم صقاون تناك اهف

 ثيح نم بوش الو هيف بيع ال « فاؤملا كلذ ف درو ام لك

 . م. ف نيملعلا ىرموجتن وم



 0 امسصعأ|
 اند < ام

 شيجلا ىف ىلوالا ىناوطخ

 ةجملن ةسركلا تسرهدنس ةسردم لوخد ناك ١.90 ةئس ىف

 نم هي بلاطي ام لقا حشرملا هيف تدي صخ كلذ لبق هقبس ناحتما
 ناثلا تنكو ةبوعص نودي نيرجاحلا ناذه تزجاف . هلع تايناكما

 ضمد نأ تدلع امدذع . دعب امو « تغو دلو . ناحتمالا ىف نيعمسلاو

 كلذل اودمتسيل ىساردلا ماعلا ةياهن لبق ةسردملا اورداغ دق اوناكقافر
 . حاجنلا مل نونمضي نيسردم هيجوت تحت ناحتمالا

 . ارتاجبا ىف لوقءلا ةبخت ليمتسيل شيجلا ناك ام تقوا كلذ ىفو
 ناك نم الإ هذ لخد نأ عيطتسإ الو الو ةملاغ تناك همف ةشوعملا ناف

 ةمحاذلا هذه الهاج تنكو . ًايونس هينج ةئاملا نع لقي ال لخد هل
 امدنع الإ ابلع تءلطا امو ىدلاو اهلهجي ناك اي « اباكاشمو ةيلامل
 . ىتيتك راتخا نأ ىلع مَع و تسره دنس تاخد

 لك ايدج نيسخلاو ةمئاملا غلبي نك .تسرهدنتس قف :فورضملا امأ

 تاروت نم اذيلإ اهون قكسلاوب ىرتلا :يثارلا لف اه رده اقم
 دعمف . المكض ناك امهم وهألا ىلع تاقفنلل مزاللا ادع ام اذه . ةشحملا

 هل © ةءهس



 ريشا هيف ام عم رهش لك نيهنجي ىلع امركستي نأ ىدلاو ىضر ةشقاثملا
 . ةيؤمصلا ةلطعلا

 الو ةنس لك اهينج نورشعو عبرأ ضرغلا اذهل امهنم ىناصي ناكف

 ممددع ناك رقفلا ثيح نم كلت ىتلاح ىلع اواكن يذلا قافر نأ ىف كش

 ةبغر ىدنع ناك ولو رمآلا نم ًاريثك ملأتآل تنك ام نكلو . اليلق
 فكم رتتا نأ كاذن 1 تأدتا تناكو دب ةعاس ىرشأ نأ ىف ةيوق

 لئاوا ىف الإ دي ةغاس ىلع تاصح اف . قافر نم ريثكلا دنع اهارأ
 نأ ىل حمستل تناك ام ةيداملا قايناكما نأ امو . ١914 ةئس برح
 . سردلا ىلإو ةيندءلا ةضايرلا ىلإ تفرصنا اريثك وهلا

 ىتلا ةمدصلا دعب الإ سردلاب تيلاب اف ساوب سددقلا ةسردم ىف امأ
 ىلوةد ةيوعصب ىنرذ:7 تناك ىتلا ةيسردملا ىىداهش ةءارق دنع ىتتلان

 ًايضرم ىداهتجا ناكف تسره دنس ىف امأ . دهتجا ل نإ ةيب رحلا ةسردملا

 ةتسس ءافرع نيقوفتاا نب نم نيعي نأ كاذنآ ةداعلاو . رمآلا لوأ ىف

 . م,فافر رئاس ىلع مل ًازامتما كلذ ناكو . ةسردملا مطوخد ده روما

 ةيساردلا ةنسلا نم ىناثا فصالا ىف ءابقر نوذيعي ءافرع" ءالؤه ناك مث

 بئان ةبتر ىلإ نانثا وأ دحاو عفري ناك أ ريخأو ءارح ةلح نوداةتمف

 تئيعف . ةسرحلا ةسردملا بالطا كاذموب بترلا لعأ ىهو طءاض
 كلذ: ل] نامكرب ورع اوم نطو ةديد3 إف رمأ قومناك امههيوت ها هيزغ
 ةيلطلا نم رفاو :دع أب نأك ىترس هو« جد ةيرسلا هنو نا . دهعلا

 ةلداساف انلخد م : موس رتأ نأ ىلإ في رك ىتفيظو ىنتعفدف نيشئاطلا

 . ىرخأ قطانم ىف مث انقباط قوف ةدوجوملا « ب » ةيرسلا ةبلط عم لاتق



 حرشلا ىلإ جاتحت ال بايسال , ةيمدلا ج ه ةيرسلا انتبرس تبقلو
 اودمضيل ىنثتسملا ل اويهذي نأ ةباطلا ضعب رطضا نأ كلذ لكىدأو
 تسرهدذس طابضن ا ولو مود نأ نكمملانم ناكام ةلاح ىهو ءبح رج

 الإ ىه امن ,ةمدخلا ناوأ ربغ ىف ةبلطلا لمعي ناكامب نولابي ال كاذنآ
 ةبلطلا دحأ صيق قرحأ نأ ىلإ ثدح كارع ءانثأ ىتسامح ىنتقاسو
 ملف وق اهأ اقل وطأة كو ةحارب سولجلا نم هعنم ام هأفق راذلا تباصأف

 تعجرأو تحضفف فشكتي نأ ثمايال فنذملا نكلو بنذملا مسأب حبي
 . فصلا ىلإ

 كلان. :هترتوت. فيعرد ا ىف هتودعتا وه هني غلا نأ .نعأ ندم مش

 لمقتسم نع ثحايتتل تسرهدنس ىلإ ىأ تعرسأف . لماعت نودي

 طباض بئان نيعأ نأ كشو ىلع تنك ىنن] اهل ليقف ةسردملا دئاق عم

 نأ ىلع ناكو . الا ىف ثحب ال حبصأ نآلا نكتلو ءج » ةيرسلل
 ًادقاح ناك دئاقل' نإ « ةسردملا نم درطأ مل ىننأ ذ] أديعس ىسفن بسحأ
 صالخإب ىلع فطعي طباض كانهم ناك هنأ الإ « مالا ىف بجيالو ىلع
 كسا نييدعاكسأللا ةائزلا نم ةنيتك نهب رهو

 أراجتاف مدخأن أ عيطتسأ خل قنات ترعشتسا ةلي ولط ريغ ةدم دعب

 ةسردملا ىف ىسورد ءاهنإ دعب « انكمتي نا ىدلاو نإف « ةيلام بابسأل
 ىلدبال حيصيف : ىثاعم نيمأت ىلع ىنادعاسيف الصاوي نأ نم « ةيبرحلا
 تنور اهل كنسل قكي زل ده طن اضن هاضاقثا اب لع دفعا نأ نم

 ناك ام ةمضرلا ف مدقنلا نإ م . هدحو طامضلا ى ان ى تاقفن نم لع

 ثدحن ىذلا غارفلاب لب ةمدخلا ةدمب « مويلا نخل | وش 5 + اما
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 ةرشع عسأ مهو مهثيت ر ىلع اوت, نيمزاله نع عمسأ تنكو « شيجلا ىف

 . ةمدخلا ىف ةنس

 دنمهلا دالب شيج ىف كلذ ريغ ىلع مالا ناكف دنهلا دالب ىف امأ

 ةيناطي رب ةقرف ىف شيعلا نم وي نأ نكمملا نم ناكو ةيلاع تاشاعملا تناك

 ريثكلاناكو ) دن ادالب شيح. : لوخدلل حا تديقف كانه همقم

 نم الإ هيلع لصح الو تركد ىتلا ةيلالا بايسالل هيلع نومحازتي

 كنعلف . :نيثاللدلا و :سدانسلا تتكلف انأ انآ  :ىلوألا :قيثالفلا ىف نآك

 . ىتديخ تناك ام

 ةطساو ىلناك اف انأ امأ « ةين اما ةردااوراتخنأ ةيلط ىلع اوضرعو

 نأ نم ىل دال تنك ىننأ امو ةيندملا تاطاسلا ىف الو شيجلا ىفال
 . ريثكرولا ةديتك ف تديقف داهلا ىلإ يهذأ

 لصحأنأب لمآلا ىل حسفت تسرهدنس ةبلط ةحنال ف ىج د تناكو

 قادت نأ طررتق + هللا نرحل قيعت لا نيو هلع .ضماط ام ]ع
 اريك قال ىراتغلا ع فد“ اهون + ايتزعا دق كنك ىلا ةينكلا
 اهدناق لضف ةصاخ كلذو « اهلإ تمض ىتلا ةميتكلا نه تدفتسا ام

 قرش هولوك نآلانا دنا اهو نلاة ودك اهو. عانوا وكلا كا ذذيع
 تن تيوخلا' اهاتع ةروصت الل تثك امن ل نع ادهو لوآلا قيكل
 ةيلامشلا دنهلا دودح ىلع راواشبلا ىف ىلوالا ةقرفلا ىف اهئاول

 ىريخأتل انس لواآألا نيمزالملا ريكأ ذكيح تنك . وو.مم ريمسلد ىف
 رجا ةتيم كيس غدا قاقلو نسل ون سا ذقلا ةسوام ف قدووأا ف
 . ةينوناقلا ةدملا نع ةدايز
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 ثسمح ىابموت ىلإ باهذلل ,ة ٠ رخاوأ ىف راوشب قرف ترداغ

 انندخ نم نيريخآلا  نيتنسلا .ىضقتنأ ايناغ .ينجاولا قع نك

 تنةمتو « سردلا ىلع دحب تبيكتا دق انأ تنكو ٠ نطولا جراخ

 مهن نم قيمعلا علضتلا نوهاضتي نيذلل الإ متي ال حاجنلا نأ كاذنيح
 نأ اوعيطتسل اوناك ام ءامدقلا طابضلا نأ تظحالو « مهتع انصو

 نآل الإ ءىثل ال ةمدخ ةدمو ةبتر مهنود نيذلل علضتا كلذ. اونمؤي

 تناك امدنعف . ةقرفا ىوتس» زواجتت تناكام عوضوملا ُْق مهفرأعم

 اهدئاق هحرطب لاؤس لوأ ناك مف ميقتل ةديدج ةعلق ىلإ لصت هقرفلا

 دئاقلا هلضفي ىذلا لاتقلا عون وه ام » : ىلاتلا لاؤسلا وه هسفن ىلع

 عقوملا صاوخ نع رظنلا فرصب عونلا كلذ قبطيف !« لح ا ىلعالا

 أطخ رظنلا كلذ ىف نأ س>أ تنكتف ىرخالا لماوءلاو ودعلاو

 ىسفن لغشأ تنكام لب . أطخلا اذه لياحت ىلع ًارداق تنكامه نكلو
 . ىدونحجي ماههالا ىلإ ًافريضتف. قف رذ ف ارورسق قتلو مها كلذب

 هب احومسم نكي مل ةيبر+ا نوؤشلا ف ثيدحلا نأ ىلع ةوالع اذه

 . طايبضلا ةيدبأ ف

 تتكو ئرتع نه .ىزذللاو ةنداسلا قف ةفتك د 4 نيظيغأ
 شرجلا صقاون ىلع :91-١918 برحلا ىتعلطأ نقل و: اهكلغ

 طايضلا عيمجىلإ رماوآلا تردصو فيلكن روشىف ىتقرف دارفأ تعمجل

 ىنأ الإ كلذ نم ةدئاف ىرأ تنكامو « ةذدشم مهفويس أوزهجب نأ

 ًاريصق انرعش رن نأ انيلإ راشأ ىتقرف دئاق نإ مث . تاعفو تعضخ
 تصصقفانأ امأ « اماعون اكحضم هرظنم ناكو وه لعفف ةفاظنلا نيمأسل

 لل هبل



 ىتةرف دئاق تلأس اذه .نوتسكلوف ىف قالح دنع قماي 5 ىرعش

 ىعاد ال نأ ىحصنف . لاملا نم ًاًئيِش بحطصأ نأ ًايرورض ناكام اذإ
 ةرشع ىعم كانخأ ىنئاف كلذعمو .انل ان نوكي كمس ءىشلك نإ كلذل

 . دعب أم فورظلا هماع تلد © ثاعف ايكو ةييهذ تاهنج

 سذوم ةكرعم دعب طقم ةليلق امايأ « ميارلا جوفلا عم اسن رف ىف انلزز
 . وتاكول وحن انهجبا مث

 ًامم## ىتةرف ءاول وهو رشاعلا ءاوللا ناك ,. و4١ سطسغأ ؟ رِخىف
 ًاينقم“ .لدللا ءاتثأ ليزا نيم .دنن: نوكوه# ةيزق هيرق“ لوقحلا ف

 ءاوالا قاب ىطغت ةقرف كانه نم بي رق ةقق لع تناكو . مادقألا لع

 فيلنع موج ةقرفلا كلت نال اجافاو .ىداولا ىف اهءارو م“ اهلا

 . انو ىداولا ىلإ ةلزان ماظن نودب ةيراه تلورهف

 طخلاىف ىرخأ ةيرسو ىتيرس : نيطخ ىلع طسينت تناكف ىتقرف امأ
 نه 2 امه عضب 6 انءارو ناتير'وم ناتءقاملا ناتيرسلار ىمامألا

 ىلع ودعلا ةلئاقم انرمأو هداوج ,ىلع ةقرفلا دئئق انيلإ عرسأف . راتمآلا
 نأ نود نمو ةطخ انا 4 نأ نود نم كلذ انهم بلط ءلتلا َةَق

 حرج لبرانقلا نم ةيهاح ران ته لمجلا انةلسةف . ةيران تاقاط انممحت

 ىبف كل ذك تناكنا برحلا ناف . ةحدافرئاسخ انب تقل-و ىتيرس دئاق

 ' هنَغ تأرق لق تنك ام اهل ةقالع الو شهدم رمال

 رقرقت » باتكلاف درو م ىرقهقلا عجارتن انذخأ ةيلاتلا مانالاىفو

 ليللا ىف نايحالا بلاغ ىثمت مايأ ةئالثةدم كلذك انيقبو « . سوم

 تساإ اسس



 روجأملا وه رهام طءاض كاذن أ انتيرس دوقي ناكو راهنلا ىف ىراوتلو

 ناك ثيح ىلإ لصن نأ انعطتسا دق انك نا هل لضفلاو « لوب ح١
 ناك انتقرف دئاق رأ انغاب كانهو . انتدح ء ىلإ مضانو ىناطيربلا شيجلا
 اننةرف دئاق امأ . ء'والا نم ىرخأ ةقرف دئاق عم ءتفيظو نع لرع دق

 ة.سنرفلا ةءينجالا ةقوجلا دعب أمذ لخد هناف نوتجنكلا ديقءلا لوزعملا

 ١ نمط ذلرلا اهدنا

 ىلوآلا ةوطخلا الإ كلت تناكامو برحلاب ىراشخا لوأ ناك اذكه
 شيجلا ىناوب عم اناقت « نيالا, ةمج ىف احل ةيمهأ ال كراعم دعب
 كراعملا ت.ثذ كا هو ءافلحلا ةهج نم ىلايشلا بئاجلا ىلإ ىناطيرلا
 اندئاق , لون ١ ناكن الا نكلو ؛ ةيناثلا ةرملل لاتقلاب انرمأو « ةيماحلا
 انمدقتي ناك . ةقيقد رماوأو ةموسرم ةطخ هيجوت لتا#: انحبصأو

 ةيرق ىحاوض ىف ةيذ.أ ةعومج ون ةبجوم لامشلا نع ىيرسو ناتيرع
 نأ ىتيرسب تخرصو قيس تةشتما « س و ةعاسلا دنعذ , نيريتيم د
 انتباصأو . صاصرلانم ةيماح راث تحن اودع ةيرقلا انزيجاف ىل قدات

 قده عندنا اك فز يرحم اناماوااذ | لإ ةعناق: تارا
 . هتيقدنإ ىون هجوي ىناملأ ىلع ىرظن عقو انموجد

 اثي د> أطباض لاواأل انأد ىركسعلا نيرعلا ىلإ ىضمأ تنك اهدنعو

 تدهتنأ دق تذكو ودءلا لتقل ةيرملا م'ادختسا ىلع اننون_دب اوناك

 نالا نكلو زئاوج ام تزر>أ ةراهم ىلإ حالسلا كلذ لامعتساف
 ملو . عطاق فيسالإ ىدب ىف سيلو « ةيقدنب الو ةيرحال كلمأ تذكام
 ىركسعلا مالسلا ذخال همادختسا ىلع لب هب لتفلا ىلع هيف ىنوبردب



 رخؤمف 00 ةنعطب ىناملالا كلذ تردتأ ىنناف نأ قو ناك امو

 : .همد: ىف طرت لشن دهس قف نم انج مدع ف ةقليض أ وع هنظن

 نم ناملآلا درطن نأ انذده ناكذإ راهنلا ةيقد لاتفلا اناصاوو

 ناملالا اندرط دق انك نكلو . ىردص ىف ةصاصرب تبصأو ةيرقلا

 كلذ ىفو ةزاتمملا تامدخلا ماسو كلذل تداقف انضرغ ىلع اناصحو

 قىردض تدضأ اهدنع# نقاوتج نوعا توملا نم قذقنأ مويلا

 عرسأف « ىنع ناملآلا هايتنا فرصأ نأ كلذب المآ ضرألا ىلع تيمترا
 هسأر ىف ةصاصرب تضل ىحرج دمضل دخاو ةوتملا ةذأ لإ

 ةفاضر» توصأت .صاضرلا انور املا سثناو: -نع أ ظقسو

 لواحيملو « ىلإ ةيوصم تناك تاصاصر ةدعب ىدنجلا بيصأو ىتبكر ىف
 ليللا دنعو . اناتق دق اننأ نونظي وناك مجنآل انوذقني نأ ىّتِب - دارفأ
 تاكد انأ اهو اني ناكف ىدتحلا ام + انولمحما ىحرطا اوقات حاج

 محو ىبرحلا فاعسالا ثيح ىلإ انوذخأذ . أدج ةئيس ةلاح ىلع

 لقتني نأ دبال ناك ىبرحلا ىاعسإلا نأ امو ايحأ نل ىثأب ءايطألا
 لاقتالا تفر نا  :اهذنع قالو: نرخ ودعا . رخا ناكفيملا

 ءافشلل تائامتنأ دعب و تايفشتسملا دحأىلإ نوبجوف ءامحلازأال تدك

 نع ًاديعب ىشتسملا ىف ربشأ ةعضب تيضق ثيح ارئاجا ىلإ نوءجرأ
 ترأرو برهل !ىف ةدملا ريصقلا ىراشخأ ركسفأ تح كانهو برحلا

 تيفش امدنعف : في )ا نم ردقأ ملقلا : احيحص لازي ال معدقلا لثملا نأ
 . ةيب رحلا ناكرألا ىدحإ ىلإ ىض تيلط

 مولسلا ةكرعم ىف . مدقم ةبتارب 5 لئاوأ ىف اسن رف ىلإ تدع



 دق « همسأ ركذأ الأ لضفأ . ةاشملا نم ءاول ناك« مباتلا فيصلا ءانثأ

 هعيمج جوفلا هب موقي موحجم ىف ردعلاب مادطصالا ءاوا نوكيل نيع
 هدونج مدقت دنع ةعرسب رامخألا ءاوللا داق لصت نأ نم كاذنآ دب الف

 نيفاختملا دونجلا لمع نأ ذإ « ىلوآلا لاتقلا طوطخ ىف ندوجوملا

 ىلوآلا طوطخلا ىف اوناك نذلا ءالؤه ريصم اقلعتم ناك ةمجلا ءارو

 ذئنمح اوركف ؟ ةمزاللا ةءرسلاب رامخالا كلت لقثا ليبسلا فيدكف

 نيدو- وما دونجلا دحأىلإ لسن مث ءا والان اكرأ ةماقإ لحيىف ىبرت ةمامحىف
 نوديس ًاطاض نأ ذئدعب ىدنجلا كلذ اوهبفأو « لاتقلا ةمدقم ىف
 ةمالا تافتو ةماخلا مدقفف ةقرولا طبرتف كانه مهرمأ ريصم ةقرو ىلع

 . ءاوللا ناكرأ ةءاقإ لح ىف اهرقم ىلإ ةلاعال عجرتف

 نأك ىد> ةهاملا وجد بقرس ءاوالا دئاقو ةليوط هدم تضم 5

 ةةاعملاةلاسرلااوضفو الإ اوعرسأ و ابط وه اومقريف دعب نع تدهوش موب

 : ىلي ام ةلاسرلا كأت ىفو اهمدق ىف

 « توقمملا ريطلا اذه لمح نم تللم دقل »

 تلوجب دل . نأ املا مثدودجو داوقلا نيد ةردأن تاالاصت الأ تناك

 ارئاجنا ىف هتيضق ىذلا تقولا ادعام ابلك برحلا ةدم ةسسرذلا ةمجلا ىف

 شنرف ال . ىلعألا ىناطيرللا دئاقلا طق تيأر اف « تجرخ نأ دعب

 نإد . شويجلا دحا دئاق ةدحاو ةرم الا تدقتلا امو . جمهالو

 ,نولتاقألا دونجلا الو طابضلا ال اه لصتي ال ناك ةيب رحلا ناكرالا



 تناك ردقلا كلذ. لاتقلا ةمج نيبو ناكرآلا نيب دعبلا ناك ام ردو
 . نيؤرطلا نيب بحو لاصتا كانه ناكول ريض الو . دادزت ةيهافرلا

 ناكرألا ةحارل نولمعي نيلئاقملا دونجلا نأ وه ذايح ماعلا روعشلاف
 ةمدخىف ناكرآلا نوكت نأ وهو سكملاب ويف برحلاب انأ ىراشخا امأو
 لتاقملا هثيجو هدئاق مدخي نأ بحب ديجلا ناكرآلا طباض نأو نياتاقملا
 نوردعي نيذلاف . ةحداف ةراسحلا تناكنا ورغ الف . الوب ًأرتستم

 .مهدونج ةامح نولامي ال نذلا مه كاذنآ «, نزانمملا د'وقلا » نم

 ةرم الإ هتيأر ام « اهني نم ناك ريمولبو تاذوذش كانه نأ ىف كش ال

 . هبلإ تنادحت طق امو

 هعوجر لبقف جيه سال -ود ريساا ناكرآألا سيئر ةصق ملعي عينجاو
 لادنساب ةبج ىف ةيمادلا ه١ - ١؟110 ءاتش كراعم دعب اراجنا ىلإ

 ةقطنملا ىلع ةرظن قاوو لادنسأب تاعفترم روزي نأ ىف هتبغر ىدأ
 اوطقسودونجلا اهءانثأ لتاقىتاا ةعيذشلا فورظااو لحولا نءاع امدنعف
 : لاقو يعرلا هكام

 : لاق نهأرلا عقاولا وه اذه نأب هوباجأ امدنعو

 «ء ؟نألا ىدح صال | ىلع ءطق ىوعلطي ١ اذالو د

 أذإ ناك ابوروأ ىف ةيناطيرللا شويجلا ىف ةيبرحلا ناكرآلا سيئرف

 كانا ىدنجلا توء«ولتاقيو أمم أي ىلا فورذلا لبجلا لك اله اج



 نيرا رخا] قت ةسيللا قلن نه نايل كتي اذه

 ةياهن ق ىل حضن دق ناك هنأ تفؤهفأو كيمو فيلطأ ىنأ نظأ

 ةايحلا سرد ىلع ءىثلك لبق ماقبرحلا نف نأ 1414-١414 برحلا

 لك ف قديش ىف در ىسفنت بفهأ نأ ىلع تمرع ةدملا كلت ىفو

 ىاسع ام كاذن ١ لهاج انأ و اذه .هأوس وق 03 اننا عد أو هلمصافت

 تنك ىننأ الإ « رايكلا شيجلا داوق نب ىل فراعم الو لعفأ نأ
 ةيب رلا ناكرآلا ةسردم تاسارد عباتأ نأنم ىل دبال هنأ نه نيقي ىلع
 عبت ال تمدقتف . برحلا ةيام دذع ابءاوبأ تى دحتقو تداع دق تناك ىلا

 كلذ نع تعنم ىنكلو 15. ةنس ىف مث ١١ 4 ىف تاساردلا ةلساس

 كلت ةع اتم مه معس دق ناآك نم ةئال ىف ىعمسا روظت و نبترالا ف

 . سوردأأ

 نوستر يور مباو ريسلا اين ا1أ فل التحالا شيجل ىلع ألا دئاقلا ذئايح ناكو
 ىف هعم بعلأ نأ ىلإ ًاموي تيعدو سنتلا ىو, ناك« هفرعأ تنك اف

 « ىاتهازكرموىتبغر ىلعهءاطأ نأ وىفنب رطاخأ نأ بع تم زءفاين ووك
 نيعب ىلط ذخأس هنأب وهبابش ةدم ًاضيأ وه دهاج دقناك ام آر يثك هنأب ملاعانأ.٠

 رماآلا ىنخلبو ةحناللا ىلإ فيضأ دق ىمسا نأب تيلع ةدم دعبو رابتعالا
 دئاقلا ناف . ؛ 4« .رياني ىف ىلل هاكى هين رحل اناكرالا ةسردم قاحتلالا
 هنم تيلط دق تنك ام بس> لمع دق ناك ىلءالا

 هس ]همه



 ةلوهسلا نم نكي ملر مالا نأالإ . ىمامأ ةحوتفم قيرطلا تحبصأو

 . تننظ اك

 ةينالا لوصفلا ىف ًايلج كلذ مدبيسو  شيجلا ىف قايح خيرات نا

 هتياهت تناك ءرمأ نم ناكامبم , نآلا خيراتلا كلذ نإ لوقأ نأ
 . ةنسح أقح ةياهن , ىصخ اهف

 ا



 امف ةيرظن ًاسورد ثقلت ءطق تنكام ىتاء> نم دبعلا كاذ ىلإ

 ر ادا و اعرب هيكل هلع نم ىلك و كامي قرد هلا ضاق
 نع ًاموي تأرق تنكو « تاركسءم ا ىف اهتمضق ىتا تاون عبرألا

 الإ مدنع سيل طابض نع ثدحتي وهو لاق هنأ نيكلا كيوذوف

 : اه ةقلعتملا ةيرظنلا تاساردلا نولحمو مهمتفيظول ىملعلا مرابتخا

 « نيتاغ نايقت ابرح نيعبرأ انرضح ولو نيتلغب نا
 ناملالا طامضاا ند تدحتي وهو . ىاملأ دئاق نع تعمسدق تنكو

 ءامك ذاللا : قرف عب رأ ىلإ طابضاا مقأ قا[ لآق هنأ « ىرأ امف
 زك ارملا ىلعال نودهتجلاو ءامك ذالاف ٠ ةلسكلاو نيدبتجلاو قملاو

 خ] اياعاا ةدايقلا ملنل لهأ ةلدكلاو ءايكذالاو « ةمرهلا ناكرآلا ىف
 قملا امأ . فقوه لك ماءأ دومصلا نم مهنكمت ممءاصعأو مهجازم نأ

 + ةياراما لك اوينك نأ بحبو ًارطخ نونوكسي مهنإف نودبتجلاو

 ا ىدنع ءاعدا الو .١9 رباني هس رجلا ىلريك ةسرد» تلد

 ةريخ نودب نكلو ءاهدلاو ةنطفا ضع ىف نأ ىرأ تنك. ىذ

 هاشم تد



 5 أ الإ 5 ةرخلاو ةرطفلا وه مهمل أ كاذنمح ا تنكو

 نذإ لع ناكذ « ريغلا دقن ىلإ ليه ' ءارالا ىف الهاسآتم تنك ام 0

 . هل ةم.ق ال ءاره عالطا نود نم دقنلا حور نأ ملعت أ نأ

 ناكرالا ةسرده نم جورخلا ناحتمالا تمدق .#١6 (ريمسد) ىف

 وهو. ابيلع دحأ ىدلطإ ل ولو ةدمج تناك نامالع نأ ىظو ةمد رجلا

 . لقاألا ىلع شهدم مأ

 ةاشما ءاول ىف روج ا؟ ىذيع ىناف صأ نم ناكامبمو لاح لك ىلع
 هه ةيودخلا ادنلارأ قل لانا: ىنك رزه كورك قرع ميانلا
 عاونأ ةدع نم 1414 برح نم أوسأ تناكب رحلا هذهو , نف نسلا
 ترعشف . اباحع ىف نكت مل ةرامم دونجلا اهي رهظأ رزاجم ىلإ تاوحتو

 . أهنم انيهتنا امدنع ةيوق ةحارب

 نسا ١» دئدعع فرع ام شجلا ىف لمعت تأدتا درعلا آذه قو

 ناك اذإ امف طباض لك نع ناد ىلع ىنيم ريبهط) نع ةياتك وهو « دج

 نيملاصلا 7” طايضلا نم ريدك ددع لزعف ء« شيجلا 0 نأ انلاعغ

 ىنأرو « اهاح ىلع تيقيف العلا بتارملا امأ « لفسلا بتارملا ىف نكلو

 بحب ريهطتلا نأ وه . نيدلاعلا نيبرخآ نم جتنتسملا ىرابتخا دعب

 بابشلا طارضلا مدقتل لالا كلذ حسف.ف ايلعلا بتارملا ف نوكي نأ

 برح دعب ثدح ام كألذو برحلا ءانثأ مهتردةم اوربظأ نذلا

 برح دعب ثدحب مل هنإ لوفأ نأ ىتكميو ء لوله - 9

 .)545 -لورعو

 كلل |



 ازاكنا ىف تاذش ؛وم٠ رخاوأ ىف « نف نسلا ١ برح ءاهنا دعب
 بردك تدع ماعلا كلذ قو . أ 5 ىَ ناكرالا ف هةمات بصانم

 . ناكرألا ةسرده قف

 لقش تاواس..ق امع و تناك اهناه: ةقاننلا نتأمل :كاوثنبلا امأ

 اوفطع نب ردك داوق ةدع تدك كاذنمح تمدخ «2 نديدّش سردو

 ريبدتب صتخب امف ىراكوأ قة>أ ىنوكرتو ىف اوقتثوو « نوبحأو ىلع
 ءاوللا كئاقو قروتمر راهن نسا راش نيكلا هاوقلا ماله ندي نك ذأ :ىدنحلا

 طاضلا دنع ا!ضاللخ | .لردت.نأ يح ىتملا كتف ماظنلا نأ

 سردي طباض ىنأ ىلع شيجلا ىف تروهتشا تقولا كلذ ىف ءىنأ | نظاو

 د ةسس رده ىف ىوذنعإ نأ موعد ىذلا اذهو هنفب صتخم ام لك دب

 ىف ةنسح حاتن ىلإ ىدؤدس هنأ, ترعش ىنال نييعتلا كلذل تورسف

 حاجنلا ءارو ىعسلا ل عفر اذاطو ءهناكم َُق لاز 55 ه لج ةفص وهو

 اوم نيذلا راثآ عابتا الو ىصخشلا داهتجالا

 , ةيدنجلا ىنايح نم مهأ ىلإ ةبسنلاب ناك امع ثدحتأ نأ بحي نآلاو

 . ةريصق تاونس رشع ةدم اهتقرع ىلا ةمجوزلا ةأمخلا ىهو

 تسود هضحأ لوك ىف ناكرالا ةدوالمن ا وشم تنك مانت

 ٠0١354 ) سطسغأ ١4 ْق دواد ىنأ دلاوو 7 ) وءلود ( ما/ ف



 لبق ىتطع اهيف ىضقأ ارسيوس ىلإ تيهذ )955 ( رياني )ىف
 كاذئمح ىرعع ناك . رهشلا رخآ ىف ناكرالا ةسردم ىف ّتفيظو ىمالتسا

 أ رعا ناعأ فنك اهو جاوزلا ديرأ ال ًايزاع تنكو ةنس نيثالثو ىنامت

 تناك قام لك . تانولاصلا ىف ةءملاعلا تاعامتجالا ب>أ تنكامو طق

 ضعبب الإ ىمفتل حمسا الو ءاسملا ىلإ حايصلا ذنم لغتشا ىتمهمل ةفوقوم

 شيجلا نإ ىل لاق طايضا ضعب نأ ىتح . رهظلا دعب ةيضايرلا نيراقلا

 ىلع ًامزاع تنك ىنناف لاح لك ىلعو . جوزتا نل ىناو نارها ناك

 رجتس ىدالب نا نم نيقي ىل انأو ىتفيظو نوئش ىلع امامت بابكنالا
 . لوألا ةيملاعلا برخلا ىف ىرج ام ًافراع تنكو ىرخأ ةيملع برح ىلإ

 نض اخ هيج, امضخش ىلإ هدو ىذال» هات نأ قف قير له هلك

 . باطلا دنع ًادهتسم نوكأ نإ ىدعاسي نأ هللا نم بلطاف

 ةقفتو هسيقنلا ىلا هل والا نع ودق قا اريياوسن
 .ةرشع ىدحإ ىناثلارمعو ةنس ةرشع انا امهنم لوآلا رمعءابدلوو رفراك

 ىف ىموب ىلإ كش الو عجار كلذو دالوالاب متهأ لازأ الو تنك
 تيضقو اهيدلوو مالا نيبو .'ب ةقادصلا طباور تدتشاف . تاوفط

 وارك راودا رسلا رخآ قيدص ىلع كلذ ءانثأ تلصحو . ديعس ةلطع

 : انس نملك ١ نك ولو دعب اعمق انافادض تدتفاو

 وارك دراودا رسلا عم كنل ىلإ ةيناثلا ةرملل تيهذ 5١؟19/ رياني ىف

 اهجوز ناك اهيدلو عم كانه رفراك زسم تناكو . هباحصأو هتلئاعو
 بردلا ضغب ىلع نادلولا أشثو 0١و6١ ةنس ىلوبياغ ىف لتق دق
 ةرملا نم ريكأ رذراكى تس تعمتجا ةرملا هذهو . ةيدنجلاب قاعتي اه لكر

 همس 2 هه دع



 ىجاوز ناآكو . ىنامح ىةرم لوآل بحلا كارش ىف تعقوف لوألا

 .19510 ( ويلوي ) ١ ىف كيوسيش ةبعر ةسينك ىف انجوزت . ًاديعس
 ىنقفارت تجوز تناك . ةئكمم ىف اهتفرع ىتلاك ةداعس نا نظال تنك امو

 ىلوألا ةرا نيترم الإ قرتفن ملو لمعأ ام لك ىف ىكراشتو تالح اهنأ

 دعب ىلإ تمضنأ ثمءح نيطسلف ىف ىقرف ةدادق تالثسا امدنع

 ةضضرالا ةزهطادعب دوأد ءم ارلكنا لإ اتععزأ اهدنغ ةين الا ةرملار « ةدم

 انقارينا ناك نيترملا اتلك ىفو . ١؟٠مه ( وياه ) ىف ( ناتسك ايلا ) ىف

 ةيوق ةحص امل ناك امو دواد دلو ا1 نيعبرالا ىف أر ما تناك ةريصق ةدا

 . طق تضره امو مزحو مزع ةبحاصو ة>رف ًامئاد تناك اهنا الإ دعب امف

 ناكو اهدوحو دوق عمبم ةفأ تناك كالا دواد هلو هط ادا

 1 هلا عجارتت همأو ةيوق ةدارإ اذ ناك . ىدخدت ىضرال

 هتيب رس انأ متهأس ىتنأ انر رقع ىتتوفط تناك فيك ر كذأ تنك ىتنإ مث

 ىرجب اللو عورشملا انأدتا لو انكو : ةيدادعالا ةسددملا لخدي اهيندع

 هيب لاو تافمأ توهم لعب هنال ةلو ومس رماألا متو رخالا عم انم دحاولا

 . ءاقدصأ انحيصأو انتالطع نم ةديعس تارّدف ًاعم انيضقو . ىلع هلماك

 تيم ىف انا هتك و ةنس< نع ةعساتلا »ف ناك ههأ كتاف اهدنعو

 جورتأس ىتأ مهضعب نظو ةيداعلا ةامحلا ىلإ ىعوجرب ىباحصأ رسو

 لجرلانأ ىرأ ال ىتإف نولوقي اذام نوملعي اوناك ام مهنكلل و ةيناذلا ةردلل

 ممل ج1



 ىلع تبييكناف . دواد ةلطع أدع امف « ىدحو شيعأ تنكزنألا
 نيش راس نأ عيطتسي ناك عساتلا ىناول نإ . دجتسم طاشنب لبع

 . تاروانملا ىف همع قوفتي نأ هنكم طق ءاول ناكامو ةيولألا

 اهررة دق ىبرحلا بنكملا ناك ىلا ةصاخلا نيراقلا قيبطتل تيختناو

 . هتععم نس>و هتربش دار ام وسبح و هب ىف

 تيذخ ؤة ورع و وة ترا رغاوأ تاق قا كاوثنلا ءاننأ

 ناكرالا ىتسردم ىف اوناك ةميظع ةردقم مدن طايض ةدايق تدك

 رمتسا' لمع لضفيو « مهعمو مهناج ىلإ تمدخ مث .اطقو ىلزبكىف

 ةقثلا ىف ىوق امم ىنف ىلع رفاو عالطا ىلع تحبصأ ةطاسلاب قربخو
 . ايعص ناك اهم ىلضرعي فقةوم لك ىدحتا داكأ نأ .يطتسأ ىتتأ

 تمدص ىن:أالإ « كلذ ىدبأ تنكو مزاللاةوف ىسفنب ىّتقث امبرلو
 ارو اروهع نوكأ نأ نم ودا نأ ىنلعج ام ةديدع تامدصب

 تنك | 101/ ةنس ترمس نوع مار ةداق فكلذنأ امد. .:قنأقظأو

 ىامح قنا امسال انئمطم ا نأ عيطتسأ تنكو رطخ لك تزتجا دق

 ةيرهوجلا رومآلا جارختساو ركمفلا زيكرت ىلع تدوعت دق تذك ةرفنملا

 طاشنلا ىلع ىندعاس اذهو امراوتو اهفنةكت ا رص ال ليصأفت نم

 5 ىفيظ و ف دجتسملا

 ىنغلِإ ثومستروب ىف اهتيضق لياقب رثكأو ةنس دعب ١م ةنس ىف
 برعلاراوثلا دض نيطساف لامشى ةلئاقملا تادحولا ةدامق لسة أن أس آلا

 تس مولا



 قرتفأ نأ ًأارطضم تحصأ ىننأ الإ ثومستروب لارتج  روجام تذيع
 لافطأ تيب نم لقلت, هدحو قب هنالل كااذ ىلع بعصي ناكو دواد نع

 روجاملا ١4698 ةنم ىف هءاوبإ داسهعت ىتح ؛ رخآ لافطأ تيب ىلإ

 داهدنه ىف هاثدحأ دق ناك ىذلا لافطالا تيب ىف زدلونير سرتسملاو

 لتاقأ تنك نيح ىف ىدلو ةيرن ىف امهيلإ تحتراف ىناخصأ نم اناكو
 تام « ىتيبو دواد تيب امهتسردم تحبصأ ١144 ىلإ 4٠م ذنف
 اريك اددع عا رماو وهن نأ نأ دعي وفرع ةتن دوت ويوودالا
 ةواكوم انا :امأ م امافع الجر هتومع ةمالا تدق دقلو دال والا ىف

 ْ . ءةًأرمالو هل نينيدم دج اننإف

 تذيع نيطساف ىف براحأ تنكءانثأ ءو ومو ١م ءاتش ىف
 هزكرم « ايماظن أجوف جوفلا كلذ ناك« ارئاجنا ىف ثلاثلا جوفلا ةدايقل
 هدئاق تنك ىذلا عساتلا ةاثملا ءاول هيف لخادو ىريساس لبس ىف ماعلا

 كلاثأا جوفلاو : ًادج تررسأ نيطساف ىلإ ىلاسرإ لبق ثوهسارو: ىف

 بر> بشن ام اذإ ابوروأل ةدعملا ةيناطيربلا ىوقلا ىف الخاد ناك كالذ

 . 1589 سطسغأ ىف هتدايق لستأ نأ ًاضورفم ناكو

 ثيح افيح وشتم ىلإ تاحو ضرملا ىنأجاف وبام ىف ىثأ ريغ

 لسلاب اباصم ىنونظف « ىتثر ىف ةحرق ىتابرهكس'ا ريوصتلاب ءابطألا نيبت
 , رحبلا ىف ىرفس ءانثأ تلغشو الجنا ىلإ عوجرلا تبلطف

 نأ ارا رفا كيد نون نصا نأ  هفملط ننال هن فل -لويضتوب فلمن

 ىبرحلا بتكملا ىلإ ترضحو مايأ ةثالث تحتراف تفتخا دق ةحرقلا

 - مسخ سل



 تناكو . ثلاثلا جوفلا ةدايق ٍلسآأ نأ عيطتسأ تنكنإ كانه تاأسو

 دينجتلا ىلإ ةوعدلا نم برقىلء ةموكدحلاو عفت نأ نم برق ىلع برحلا
 بدحاص لك قبيو لطت تانييعتلا لك دينجتلا لا> ىف هنإ ىل اولاقف

 هنيمعت دعب ؛ ثلاذثلا جوفلل قاسلا دئاقلا ناف اذلو « هتفيظو ىف ةفيظر

 روكذملا جوفلا سأر ىلع هبصنم ىف كرن ٠ تارمعتسملا ىلع كاحك

 قئلاب تبجأف نماثلا جوفلا سأر ىلع نيطساف ىلإ عجرأ نأ تحرتفاف
 تع انقان لب هل نيدم بضم ال لارا عد نووناب تحيصأ قأ ل لتقو
 ىنرهلا بتكملا ةحار تقافاف « ىترتر ىف اوناكنيريثكد ارفأ لدم بلطلا
 تارمعتسملا ؟احك هيصنم ىلإ ثلاثلا جوفلا دئاق لقتنا سمالا ةياهن ىفو
 لبق تامبوويب ثااثلا جوفلا ةدايق نأ تملستآو طبضلاب هل قيلي وهو

 . برجلا نالعإ

 اس #4 -



 تتاقلا نيصلا

 ترخلا ىمظعلا اناطيرب لوخد

 روط ىف كاذنآ انكو (سطسغأ ) ؟م ثلاثلا جوفلا ةداق تملست

 موي ( رمالس ) كورا ىلا ورق 1 نلكلا دعا نأ ذإ: نوع دين

 . اءناملا ىلإ برحلا. ريخآلا ديدهتلا لسرأو اينولوب ناملآلا حاتجا

 ىلإ تاسرأيتلا ةيناطيرلا ىوقلارابخأ درسب لصفلا اذه قتكأس
 . جوف دئاقك اذ تنك ىتلاو «برحلا لئاوأ دعب الماق اسنرف

 بر لاعدال ا ناطيرلا شيجلا نكي : اه مه ريسدبس ّى

 ارتاجنا ىف ةلودسملا طاسوالا تدأس ىلا ةركسفلا نإف . ابوروأ ىف ىدج

 دءاسل نل ءايناملا عم لد دج برد لاح قد ايناطن رب نأ ىه ةليوط هادم

 رمأ اذهو . ةيوجلاو ةيرحبلا اهاوق مادختساب الإ برغلا نع عافدلا ىف

 . حيحصلا ركسفلا هغيستسي ال

 تاروانم اراجنا ىف ثدحت مل برحلا تقدس ىلا تاونئسلا ءانثأ 86

 ًارداق ناك ام ىاظنلا قاطيربلا شيجلا نأ قملاو « عساو سايقم ىلع

 . ةيدج ةمءقاو تاروانم ىف كارشالا ىلع

 ريغ هيف تالصاوملاو تارباخلا ماظن ناكف لتاقملا شيجلا امأ

 هل ”©ه



 كلذ لك . طق ايلع ةدايق مظنت الو ىرادإ دنس هل ناكامو « بسانم
 تناك لقتلا لئاو نإ مث . دينجتلا دنع الاجترا لحيترب نأو دال ناك

 5 ةمن دم لمت تانرع رداصت نأ « اماممكتل 6 بجاولا نمو « ىكست الإ

 تردوص نحش تارايمس نم ةفلؤم تناك ىجوذ ىف لقنلا لئاسوف

 نم ىجوف لقتنا امدنعو اهل ىنري ةلاح ىف ىهو ةيزيلجتا ندم ةدع ىف

 ؛ ةيكمجابلا ةمسن رفلا دودحلا لع هزك ارم ىلإ لزنأ دق ناك ثمح ءىارملا
 . ةمسن رفلا لوقحلا ىف ةرشتنم ةرسكملا تانحاشلا ىرت تنك

 اهانمدختسا نيذلاو ةحفصملا انعرتخا نيذلا نحن انك انناف كلذعمو

 نيلوجخم فرتعن نأو نذإ دبال. +١41 ةنس ىف . لاتقلا ىف ان ريغ لبق

 ةثراكلا نع نيلوئسملا نحن انكو دادعتسا ريغ ىلع برحلا انلخد اننأب
 .9١9+غ٠ ةنس ان تلز ىلا

 ةيناطيرلا تاموكسملا اهنأ ىرأ ؟ صقنلا كلذ نع لوئسملا ناك نم

 ١مم ذنم ةطاسلا تملس) ىتأا كلت امسالو نيب رخلا نيب مف تلاوت ىتلا

 بساندي كديدج حيأسل ىق ةشفانملا عرش خي ع راتلا اذه ذنم هنأ ذإ

 عم دفو « ةشقانملا دح اوزواجتي مل ١١م« ىت> . ةرصاعملا فورظلاو

 ؛« ىتإو . ديدج حياسل ىف ءادتب الاب رذح ىلع الإ رش أب مل 184|١

 ىنإ « ىجوف حالس ةصاخو ان>الس ىلع ًارفاو ًاعالطا ًاعاطم تنك ذإ

 ميرصت ةيسنرف ةديرج ىف تأرق امدنع ةشهدلا ىنتكدلم دق لوقأ

 ىناطيربلا شيجلا نأ ناملربلا ىف ( اشيابروه ) برحلل ةلودلا ريتركس
 . هاوس شيج لكىرابي نأ هنكم هنأو دادعتسا ريخ ىلع ناك

 سا #54



 . لئاقملا شدجلا ىف ةبقارملاو ةدايقلا يظنت ىلع ةرظن قانلف نالاو

 بيردتلاو بسانملا حيلستلا نيمأت دعب كلذب قاعتم ءىث لك ًايئاهنف
 موتع كالهلاو ةلئاه ةعرسب تي ءىش لك ةرصاعملا برحجلاوذة. حيحصلأ

 . ةدايقلا ىف مات ريغ ميظنت كانه ناك اذإ

 اوناك مهنأ ىف كش الو « ةئالثلا ىنرحلا بتكملا طايض نإو اذه

 سيئر : ىلي ك نوعباتتي اوناك « برحلا نالعإ دنع نيميملا ةثالثلا
 شيجلا ,سأر ٠ ( ثروج درول ) ةيروطاربمالا ةيبرحلا ناكرالا
 تفيضأ دق تناك. ةيروطارمما » ظفل نإف « ةينفلا ةيحانا|نم ىناطيرلا
 ةيركسعلا عئاقولا ريدم . مريلا ال ىنعم الو ١5.4 ٠ ىف بقللا ىلإ
 لك نع لوئسم « ( ليترب ىره لارج  روجاه) تامالءتسالاو
 طوطخلا كلت اهل] ةدنتسما . تاراخملا نعو ةيرهلا طوطخلا
 . تارياخناو عئاقولا اناكم.:لازتج .ت وجاف, نك :تفولا -كالذ:ف

 ماع فظومب ًاقلعم امبنم لكحبصأو اقرذ دق نيعرفاا نيذه نإف ىالاامأ

 . (حدنورب سالجود لارتج -روجام) ىميلقإلا شيجلل عالما

 رارق دعب )عه سرام ىف ثيجلا كلذ دارفأ ددع فعوض دقلو

 ةدرهلا ناكرالا سيئر ةراشتسا نود هتاذخنا ةرازولا نم

 . ةيروطارسمالا

 برحلا نالعا راهن ىرحلا بتكملا اورداغ ةئالثلا طابضلا ءالؤه
 دعاشملا ج دنورب :تاكرالا قو ليثوت ٠ ىلعالا دئاقلا ثروج حبصأ

 قدصي داكي ال رمأ اذهو . اسنرف ىلإ ةلحارلا ةيناطيربلا ىوقلا ىف ماعلا

 . ١9194 ىف مث ام وحن ىلع اغراف حبصأ بتكملا نإف  عقاولاف نكلاو



 توشردلا ىث دثاقلا نأ شيجلا ىف ء.دملا ذنه فورعملا نم ناكو

 هلاسرإ ضورفملا ىناطيرلا شيجلل اروف نيعملا ىلعألا دئاقلا نوكمس

 ناك ليد لارتجلاف . كلذل أذيمم ناكو برح مايق ةلاح ىف دالبلا جراخ
 نوكمس أ ًاعممج 9 نا ركفت انكر ر وعد ريع هم قى ةشوشودلا ق

 ىف ام دعو دق ناك ةدايقلا نأ ريا رشتنا هنأ الإ . لعألا دئاقلا وه

 د رم ا نو مروا هسا و نال هلل ف هرحلا لاح

 اها اف "1 ذإ] نآكو . ةيروطاربمالا ةس را أ ناكرالل أ اسيئر نبع

 تءمسو . مويلا ىح لازتال ةفيظو ىهو راحبلا ءارو ةدوجوملا ىوقلل

 تايانب ىف ماعلا هتدايق ركرم فيلأتب عرشو ىلربك ىلإ اح بهذ ناكهنأ
 .برحلا نالعإ لمق تاعووس تدءسره رد س

 نأ مهغلب امدنع ةشهدلا امهتكسام ديسنوريو ليد نأ ف كش الو

 ةم رحلا ناكرآألا سيئرناك ىذلا ثروج : للا ىلع لصح أثلام ًاحشرم

 تدادزاو « ةريحلا ىعقو شيجلا نا ديك آلا نف . ةيروطارمالا
 ؛ ةيروطارسمالاةب رحلا ناكرالل ًاسيئرنيع ديسن و ريا نأهغلب امدئع هت ريح
 دئاغلا دع نالا ةرظن قانلو . 16 ( ويام ) ىف هبصنم نع لزع هن إو

 5 ىلعالا هتدامق زكرمو ىلعالا

 قأي نأ نكمي ال 'ةداص « ًاصلذع ًاقيدصو . ًافيطل الجر ثروج ناك
 : ند لملذ ءئشب

 مزاول نم ايش لبحب ال « لتاقملا شيجلا ىف طباضلل ىلعالا لثملا ناك

 . ةاشم ءاول ةدايق ىه قبس امف ابلغش دق ناك ةفيظو ىلعأو ىدنجلا
 ةيرادإلا لئاسملاب هسفن جعزي الو ءاكذلا داح ناك



 ةحاسم ىف ءاهب>اوضو كراباه ىف ىلعالا هتدابق ركرم ثروج لعج

 كلذ ناكف . اعبرم ًارتمولبك نيس ا ىلع وبرت ىهو ةيرق ةرشع ثالث

 هب وعص لإ ىذش أم « قيمحتلا ةمدص تاالصاوم هحمش باطن راشتنالا

 . هب لاصتالا لدرب نمي دي اعلا لاصت |

 لهعلاف 4 أطخ نأك همصنم ف تروج نيمحعن نأ ىرأ نا ال نا

 رماوأ نم هلصو ام لع ةراظن ءاقلإب قكو هتقاط قوف ناك هماع ضورمملا

 فرصتت نأ املع ناك ةماعلا هزكارم نإو . ليحتسملا هنم نويلطي

 رشابم ذيفنت تاذ ةدايق ماهمب هسفن تقولا ىف موقتو ىلعأ ماع زكرك

 روما ناك كلا كالا ؟يلإو : هب ةقحاملا ةرا-إلاو ةلتاقلا ىوقلا ىلع
 ١ ١ أهم كمي كَ

 ةيناطيربلا ةلئاقملا ىوقلل ىلعألا دئاقلل تاملعت

 : ةسمملا

 انئءافلح عم دعأسل نأ مستدام تحل ةدوجوملا اناوق ةمهه-إ

 . كرشملا انودع هع زه ىلع

 حرسملا » ىرفلا ىلءالا دئاقلا فرص: تحت نونوكتس -؟

 كل رغملا فدهلأ همر الم ىف ء © ةم رجلا تامامعلل قرتشلا ت:لاعشلا

 اذإ هسفن نآلا ىفو . هنم اهنوقلتت ىتاا تاماعتلا لك قدصب نوقبطتس

 قافتالاف ةيناطيرلا ةيراحما ىوقلا رطخ ىف لعجب هنورت أ هنه ردص ام

 متيرحب اوظفاحت نأ ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيتموكحلا نيب ماق



 . رمآلا كلذ قيبطت لبق ةيناطيربلا ةموكحلا اوعجارت نأ ىف

 كلذ عمو . ردني ايف الإ عقتت نل كلتك ةعجارم ىلإ ةجاح نأ لمآلا انل

 . ًايسانم هنورت امدنع قملا كلذ لامعتسا ىف اوددرتت نل تعقو نإف

 لك نيعرف ىلإ الوأ ددحت ؟رماوأ تحت ةدوجوملا ىوقلا نإ - م

 عرش ددحت انأ 3 ؛ ىلعأ ةدايق زكرم عم نيجوف ا فلؤم عرف

 ىبرم.و « لياتق تافذاق ىرس نم فلاوملا ىكلملا ىبرحلا ناريطلا

 ْ دع ايهءن ربو كا ةو الع
 ةتاطررلا فرتلا نركسن ا دلال بعام وات وع

 . ناكمإلا ردق ىلع ىتش نكامأ ىف ةعزوم ريغ مك رماوأ تحت ةدوجوملا
 ىلاوشلا حرسملا ٠ ىسنرفلا ىلعالا دئاقلا فورظلا تمغرأ اذإو

 براحم اىناطي ريلا شيجلا نم ًاءزج لقني نأ « « ةب رحلا تامامعلل قرشلا
 ًامواعم نوكمي نأ بحب . ةيسيئرلا مكتوق اهيف لمعت ىتلا ريغ ةقطنم ىلإ
 املاح عجريس اذكه لصفنملا شيجلا نأو امتقو الإ نوك نل كلذ نا

 . ةيناطيربلا ىوقلا نم ىمظعلا ةلتكلا ىلإ مضيو انكم رمآلا نوكي

 1 رهاوا كح عوضوم ىكسلملا ناريطلا عرف نأ نيح ىف ه

 ىه ةيسن رفلا ىضارألا نم تابع موقت ىثلا ةمدقتملا ةيوجلا ىوقلا ناف

 شيجلا طباض لبق نم ةرشامملا ةيقارملا تت ةعوضوم ةلقتسم تادحو

 ررق ىبرحلا بتكملا نأ الإ . ةدحتملا ةكامملا ىف ىلعألا دئاقلا ىوجلا

 نونوكتس كنإو « ةيداعلا اهدعاوق نع اجراخ قبتس ىوقلا كلت نأ
 متسل منا ريغ . ةءراحما ىوقلل ىلعالا دئاقلا متفصب اهنع نيلوؤسم

 ةءامحا كل: ناف . ةمدقتملا ةيوجلا ىوقلا تاراطم ةيامح نع نيلوؤسم

 كل



 اوذخأتنأ ىلإ ةجاحلا تسم اذإ نكلو اهونمؤي نأ نيسن رفلا لع بحب
 ةمزاللا تاماعتا نوغامسو ؛ ىوقلا كل: ةيامح مكلقتاع لع

 : نرخ أ بتكملا نم

 عر تايناكما زواجتت ةيوج ةدعاسم ىلإ مر رطضا امر - <

 3 «( ىوج موج دص ؟فيج اهنونهؤت ةماع ةيامح ةيفاضا ةدعاسم ىلإ

 قوفت ىلع امتقولوصحلل وأ « ةيرب ةيبر> تايلمعب لصتم ىوج موجحل
 . ةجاحلا اهلا سمت امدنع . كلك ةدعاسم نوبلطتسد . لحم ىوج

 . ةمدقناا ةيوجلا ىوقلل دئاقلا ىوجلا شيجلا طباض نم

 اشيلب - روه ىلسأ : عيفوتلا آه9- ”- 1#

 ة>هصلا لودج ىلع ترظ: ىتأا تاملعتلا هذه ىلع كعالطا دعف

 .اسن رفوف ةفلاحتملا ىوقلا ةدايق ةعزوم تناك فيكىلع لدن ىهو ةيلاتلا

 قاطيربلا شيجلا ودبيو . ىلعالا دئاقلا ناك نيلماج لارتجلا نافذ

 رقاد تدك ١ مقرلا تح نتوبحلا ةعومجم قحلم هنأ ىلع براخملا

 ةرشابم هلعجت تناك تروجل ةاطعملا تاملعتلا نأ الإ . توس لارجلا
 تادبوعص بلس [ديح ىرت مث نمو . جدو لارا ةداق تح

 . ةيقرشلا ةيلامشلا ةهبدلا ىف ثدحت نأ ثبلت مل

 راهن ىفو .١44 ( ويام ) ٠١ ىف العف ةيب رحلا تايلمعلا تأدتبا

 لامشلا نم ىلي ام وحن ىلع ءرحبلا ىلإ ىوجنولنم : جلا ظنت ناكدغلا

 : بونجلا ىلإ



 توب لاراجلا عم ١ مقر شويجلا ةءومج

 ىسن رفلا ىناثلا شيجلا

 ىسنر فلا لوآلا شيجلا

 ةرام رفو ىلإ ىوجنول نم ةهمجج طيضل تناك شومجلا هلهو

 شيجلا همش لح ناك ةبجلا هذه نم زود ب ندرا ءزجلاف .٠ ْنآَد وس ُّف

 . ةيناثلا ةجردلا مه جاوفأ نم ةصاخ نافلؤم امهو 6 عساتلاو ىباثلا

 ًافلؤم ناكو ٠ براحما ىناطيربلا شيجلل ارواب ناك لوآلا شيجلاو
 . ىلوآلا ةجردلا نم جاوفا نم ةصاخ

 : برا | ىناطيربلا شيجلا

 ةرشأم هرفارا اليمتم ْس ٠ تاوءا لاروملا ةدامق تح سيل

 «.هراكإ لع ىرجانلا هللا ناز يعرجأ
 : ىيجابلا شيجلا

 : نيمكسجاملا كلم هدو 4 لقدسم

 : ( وديج ) ىسن رفلا عباسلا شرجلا ول |

 لارجلا ةمن تناكو ١ ٠ مفر شومجلا| ةعوم فق الخاد ناك

 كلذ ناكو 4 رسالا ا الا ءأرو ةجاحلا تقول اهمقمب نأ خدو+

 كلذ زاتحي نأب رمأ لب, هيلع قفاوي مل نيلماج نأ الإ . باوصلا نم

 ا ل



 دنسيل سرفتا وحن اجتم اكيجلب جاوفأ ةعبس نم فلولا شيجلا
 هيدل رفوتت ملو ةحداف تاراسخ دياكف . ةيدنلوهلاو ةيكيجابلا ىوقلا

 .اذكهنوكسي نأ نم رمآللل ديالو طق ةجينن نهؤت ملو مث ةيب حلا داتعلا
 ةكرحلا كلت نآلل نيلماج هبكترا أطخ ركأ شيجلا كلذ ةكرح تناكو
 .تحصأ ةلاحلا تناك امو . ةيقرشلا ةيلامشلا ةءجلا نزاوت ىف تلخأ

 ةين ىف هيلع ناك ام ىلع قب دق عباسلا شيجلا ناك ول ةئيس اذكه

 . جروج لازجلا

 نكي مل تالصاوملا زاهج نإذ « ةدايقلا نم أطخلا كلذ نع ادعو
 مدع ةرورضولع نويسن رفلا أ برحلات أدب | امني-و . رومآلا لبسيل
 نإن اذلو . لسسلا اذه نع رياختلا نكم ال هنأ ةجحب ىكساساللا لاععتسا
 ىداعلا نوةللتلا قي رط نع ضعبب اهنضعب لصتت تذخأ ةفلاحتملا تاوقلا

 ىلعألا ةدا.ةلا زكرم نإفىرخأ ةيحان نمو . ريبك بارطضا ىلإ ىدأ ام

 نودب وأ شيج عم ةيبرح تاروانمب متت مل ةبراحا ةيناطيربلا تاوقلا
 تايلمعلا ءادتاو !ة4عو هنس أسلرف ضرأ ىلع انلازنا نيب امف شيج

 طرقا ةرورم هود ودعلا :ناكو + عواش ا ف ةيذحلا ةيرخلا
 ىلع نيرمت مظني نأ نكمملا نم ناك هنأ الإ ىك.اساللا لامعتسا مدع
 دوجو مدع ىلإ ىدأ امم . برحلا و متيس ال ةآرم نوكيب . ةطيرخلا
 . ةيناطيربلا ةيراملا ىوقلا دنع ىجدارتسا بهذمو 0 ةنابب

 قلتي ناك ام ادا ن5 قمت تناك اهلإف . رهظت تناك ىتلا تافالخلاو

 ..لعالا نك رملا قمت ةدب نس نفاوأ

 تايلمع نيب تويب لارنجلا عمجي نأ ىلع قفتا ( وام ) ١؟ ىف

 كك 0 ن3



 ' جروج لارنجلا مسا كلذو ىيجابلا شيجلا تايلمعو ةيناطيربلا ئوقلا

 تامو ( وبام) ١) ى حرج تويد لارنجلا نآل اذه ققحتي مل نكلو

 «وم دعت مايأ ةثالثدعب الإ راشت الب لارتجلا هلع نيعي ممونيم وسب كلذدع

 ةطساولا نوكي داكي امتاد نوفياتلا ناكو . تاذ دق ناوآلا ناكو
 رابكللا داوقلا تارايز عم تالصاوملا طابض هلمحب رباختلل ةديحولا
 ةيوجلا طوطخلا نوصقي ناملآلا أدتبا ( ويام ) ١ ذنم . مهناكرأ عم
 ةدايق زكرمو ( نيلماج ) ةينوقياتلا تالصاوملا تعطقنا هسفن راهنلا ىفو

 ًاضيأ هسفن مويلا ةينوفياتلا فو . ( جروج ) ةيقرشلا ةيلامشلا ةيبجلا

 شويجلا ةعومجو جروج لارجلا نيب ةرشابملا تالصاوملا لك تعطقتنا

 تحت ةينوفيات طوطخ قبت مل ( ويام ) ١؟؛ ذنمو ( ترس ) ١ مقر
 شيجلابو « هراسي نع ةيكيجابلا ةدايقلا زكرمب لصتيل ثروج فرصت
 (جروج) ةيقرشلا ةيلامشلا ةهبجلا ةدايق زكسمو هنيمب نعىمذرفلا لوآلا
 ةيكيجابلا ىوقلا نيب امفطق لاصتا ةمب نكي مل نأ وه عقاولاو .هئارو نم
 مل ىوقلا كلت داوق نإف . ىسنرفلا لوآلا شيجلاو ةيناطيربلا ىوقلاو

 .ةيصخشلا تاءامتجالا ليبس نعالإ ضعبب مهضعب اولصتي نأ اوعيطتس

 امدنع « ريغخص ةدايق زكرم عم مدقتي نأ ثروج ةطخ تناكو
 هتدامق زكى سارا ىف كرسي نأو «؛ ةيدجلا ةس رحلا تامامعلا تأدتا

 ًارضاح نوكي نأب رئاكتي ذخأ طابذلا نم ددع لأ مث . ىسيئرلا
 ذئتيح اوركفف . ىوق ماحدزا ىلإ ىدأ امم مدقتملا ةدايقلا ركرم ىف

 ةحاص»تب رطضا ريخأو .همدقتب سأب ال طخىف ريغص ةدايق زكر لعحجب
 نورعشي (ويام) ١5 ىف نويسنرفلا أدتباو أمات ًابارطضا تامالعتسالا

 سل ع



 ءافاحلا ةبدج ناملآالا قشو . ةيناطيرباا ىوقلا نيمب نم ةقاشلا ةب وعصلاب

 قاطيربلا ىلعالا ةدايقلا ركرمل نكي ملو ىسن رفلا عساتلا شيجلا ةقطئم ىف
 لوآلا شيجلا عم مالا ناك اك شيجلا كلذ ةدايق زكرمب هلصي طءاض

 نمال تدد ىذلا رغثلا لمصافت ىلع الإ ةدامقلا زكرم لصحب لف ىسن رفلا

 اذه ىف ذخغاو . ودعلا تاكرح ثيح نم الو نييسن رفلا ةلاح :١ ثم

 ةحاصم سيئر ثروج ىعدتسا ( وبام ١1 ) ىف ًاشهدم ًارارق تقولا
 ( نالرف كام - نوزام لارتج  روجام ) هب ةصاخلا تامالعتسالا

 ىوقلل نميآلا ىنارولا سرحلا ةياح ةفلكم ةريغص ةوق ةدايق هبلسو
 ةفصن ةحاصملا كلت ناكرأ طاض مدقأ هعم لارتجلا ذخأ مث . ةيناطي ربلا

 نع جتنف ( هرامت دلارج ديقعلا ) ةيوجلا ىوقلا ىف ىلعأ ناكرأ طباض

 نع تامالعتسا نودب حببصي نأ هل ثدح ام ًاريثك ثروج نأ كلذ
 ىلعألا ةدايقلا ركمم نيب ناكرآلا لابعأ عيزوت نإف اذكهو . ودعلا
 . ناكم لك ىف كلذو ءدب"ا ذنم مظنتلا ءىس ناك ةدايقلا زكرمو

 لخدن نأ لبق ًاق> ةرساخ تناك ةكرعملا نأ م40 ىح تافامب قكو

 (.١414 ويام) ىف انرف ىف ةيراحنا ىوقلا ةبقارمو ةداسقلا ثمح نم اهمف

 . نياماج لارتجلا ىلع عمتي هنأ كش ال ؟ الوأ موللا عقي نم ىلعف

 ًابنجت ءىشب تأي ملو الوم ناك هنإو هيلعو ىلعألا دئاقلا وه ناك هنأل
 ىاطيربلا برحلا ناكرأ ءاسؤر مول ىف ددرتأ ال ىننأ الإ . صقنلا كلذل

 ىناطيربلا شيجلا لخدي نأب طق اوح.سد الأ .ماع بجاولا نم ناكهنآل
 فيدو نأ حضاوو. ةدايقلا مظذت مدع نم دحلا كلذ ىلع وهو ةكرعملا

 ةدايقلا مظنت صهاون نافرعي ام,مف . موللا ناقحتسي هناكرأ سيئرو

 دل اثق



 لكشب ىلعالا ةدايقلا ركرم (ظني نأ امهلع مزاللا نم ناكف « ايلعلا
 ركرمم ناكرأ ًأدج ريتعأ تنك اف انأ امأ . ناك امم رثكأ نفلاب ديقتم
 . هب ةقاعتملا تادايقلا نولغشي اوناك نذلا ءالؤه الو ىد ىلعألا ةداسقلا

 ىلع لمعأ نأ ىتمهم تناكو ليب ىنونج ىف تناك ىجوف ةقطنم نإ
 ٠١ ىتح . ةيكيجلبلا دودحلا ءارو ونيجام طخ دعب دودمملا طخلا عافد
 لابعالا كلت ادعو . طبضلاب ةيدايح ًادالب اكيجلب تناكو ( وياه )
 تايلمعل ًادعتسم نوكيل جوفلا بردأ نأ ىف ىعسأ تنك ةيعافدلا

 تنكو . اهب موقي نأ هنم بلطيس هنأ نه نيقي ىلع تنكو ةيبرح
 ناكرحتت ال ىمظعلا ايناطيربو اسن رف نإف . ىرحب ناكام ىلع ًاطخاس
 شويجلا نأ نيد ىف كرحتن ال انك . امولوب علتبت اناملأ نأ نيح ىف

 ايف انيلع مجهت نأ ىف حضاو اهدصقو برغلا وحن لقتنت تناك ةيناملآلا

 انانأ فذقت انك ءانثالا كلت ىفو . مجابن نأ ريصب رظتن انكو . دع

 مهفأ ال قتإف اذكه برحلا تنان اذإ .تاياعدلاو ريشانملاب نيحلاو هل

 ريمسلد <١ ىف « ىجوف ىلإ زيلربمش ليفون اهب ماق ةرايز ركذأ
 د أ ةعمست ال لكشب ضفخنم توص.لاقو ىندرفتا هت>اردعيو ل94

 ؟ , كيأر ام . انومجامم نأ ناملالا ةن نأ ىرأ الم

 هنوراتخي ىذلا نيحلا ىف متيس موجهلا نأ ىرأ ىتأ هيلع تيفخ ام

 مدت نأ عقوتن نأ نم انل دال ناكو ءاتشلا ىف كاذنمح انك. م

 . درايلا رطمملا لصفلا رخاوأ ىف ةكرعملا

 لوآلا ءاتشلا كلذ نم دافتسا كش الو هنإف ثلاثلا جوفلا امأ

 دا #4



 مدقتن نأ اطرداك نريكعللا مجوه اذإف ٠ انا اهون تونتو

 ىجوف تبردف . ليدلا رهن ءارو « نيفول ءاروام ىلإ دتع ةتطنم لغشنؤ

 . اسنرف ىف ىنعأ 0 و نابع

 درول نالا ١ كوري لارتجلا ىجوف ىف لخادلا عرفلا دئاق

 1 كج هفرعأو ناكرألا ةسودهف ًايردم هده تنك اي

 50500 ماريحال هيو اناعإ هن بحيأو هيأ لازأ ال ىتإ

 لقاثتأ تةكامو هحيزأ تنك ام . ماوعأ ذنم ىنطو هجرخأ ىدنج

 تنك امو تابوءصلا تدتشا امبم هرماوأ ىطعأ نأ دعب ةلئسالاب هماع

 تفاك . حوضولا ةياغ ىف تناكهرماوأ نآل ةلئسالا كلت ىلإ ةجاح ىف
 نيذلا دض ىنع عفادو ءاشأ اك هرماوأ قيطأ ىنعديف ةريبكىف هتقث
 هنم لبقأ تنك ىننأ الإ ىنمولي نأ هل ثدح . ىالم نوديرب اوناك

 . ىلإ اههجو ىتلا تاخسوتلا لك قحتسا تنك ىننال ءىث لك

 ةكرعملا ىف ثلاثلا جوفلا هب ماق ام ليصفتلاب درسأ نأ ىدصق سيل

 سأ ال عئاقو كانه نأ الإ . و4. ( وياه) ٠١ ىف تأدتبا ىتلا

 ىلا ةمهملا طبضلاب ىه ا موقت نأ انيلع متحت ىلا ىلوآلا ةمهملاف اهتيصأب
 نيفولو ليدلا لع ةمقاولا ةقطنملاف لحضو مدقتننأ ىنعأ . ابعقوتأ تنك

 ( وبام ) ١١ ىف انلوصو دنعو . مات حاجنب ةكرحلاب انمقف . ابطسو ىف
 نولازءال اوناكو .ناملالا نورظتنيالو اهسفن ةقطنملا ىف نويكمجلبلا ناك

 دنع ةقطنلل انلالتحا ىبتناو ليللا ىف ءىش لك انممتأ دق انك ذإ نيمئان
 هجوف بحسني نأ هملإ تيلطو ىمجابلا دئاقلا ىلإ تيهذف . رجفلا

 عوضوملا ىف رماوأ قاتي مل هن] لاقو ضفرف ٠ ةهجا لتحا نأ ىل حاتيل

 سل ساب



 . ةميدقلا نيذول ةئيدم ىف لحن نأ ىدجايلا شيجلا ىلع هنأ فاضأو

 ىلع هتبج تناكىذلا ىكمجاملا شوجلا امأ « نورتقي ناملألا ناكو

 . ىيجابلا جوفلا ءارو ىجوف تركرف مزاي ناكام رثك أدونجلا
 نأ وه ميل لحأو نييكيجلبلا فرصأ نآل ةليسو ريخ نأ تيأرو
 دحوت نأ نم دبال هنإ ىيجاباا دئاقلل تاقف اليلق مهتمارك فطءالأ
 كلت لخشي ناك ىذلا وه هنأ امو « انلمع ىف حاجنلل ةقطنملا ىف ةدايقلا

 ربخلا لصوو . رسف . هقرصت تحت ىسفن لعجأ ىننإف الوأ ةقطنالا
 ىعرف دئاق ءاجو ايظع !ءايتسا ثدحأف ىلعألا ةدايقلا زكرم ىلإ
 ةحازإل ةليح ىلإ تأ ىنناآل برطضي الأ هل تاقف مابفتسالل ىلإ

 . لؤّسملا دئاقلاو ةبجلا بدحاص بيرق نع حبصأسو نييكيجابلا

 بعصي مل فدنلا أدتباو ةيعفدملا ىرم ةفاسم ىلع ناملآلا لصو امدنعف

 مث ىجوف ءارو عجر مهجوف نإف . نييكيجابلا لحن لحأ نأ ىلع
 . ىمظعلا ىيجابلا شيجلا ةلثكب قحتلا ثيح لامشلا وحن بحسنا

 تناككاذنيح اهل تق ىتلا ةسرملا تايلمعلا بعصأ نأ نظأ
 ةبجلا راسي ىلع جوفلا عضأ نأب رمالا تيقلت ذإ «( ويام ) *7 ىف
 نيسنلا جوفلا نيب تثدح دق تناك ىتلا ةجرفلا دسأل ةيناطيربلا

 وليك دعب وحن ىلع اليل جوفلا لقن كلذ ىضتقي ناكو . نييكيجلبلاو
 دتشا ةكرعم ىرحت لازت ال تناك ثيح سماخلا جوفلا نم نيرتم

 . هلك راهنلا ءانئأ اهسيطو



 ريتعال مالا اذه ىف ركف دق ناكرالا ةمردم ىف بلاط ناكولو

 لابعأب ناسنإلا موقي « ةمزالا ةدش ىفو «برحلا ىف هنأ الإ . نونجك
 . ةهةشهادم

 . ( ويام ) ؟8 رجل ىف ةجرفلا تدسو . تلعف اذكهو
 كلم نأ راهنلا حايص ىف ىنغلب امدنع ىتشهد روصتت نأ كنكميو

 ليللا فصن ىف ( ويام ) ٠07 ىف ناملآلا ىلإ هشيج ملس دق ناك نييكيجلبلا
 ىيجاب شيج نم الدبف . ةجرفلا دسأل ىجوف لقنأ تنك نيح ىف
 . رخآ ريبدن ذاختا ىف عارسإلا ىلإ ىنرطضا ام ًائيش رأ مل « ىراسي ىلع

 نأ اورطضاو دفني نأ دازلا داكة يب رحلا تايلمعلا كلت ءانثأ ىفو
 رعشن راف ىجوف امأ . ةبراحا ةيناطيرلا ىوقلا ف تايجولا اوفصنب

 تافاط ىطعتو نوب راملا نودندملا ةكرتي ناكام شيعن انك اننال كلذ
 . هماع عت اهدنع ةقطنملا ؟ احل ةرداصملا



 نابلا ف ىناهنلا لصفلا
 كانه قبو وبام 8. ىف نابلا ىف ىلعآلا ةدايقلا زكرم رقتسا

 رحبلا تحت دوجوملا كللا نآل ناكملا اذه ريتخا دقو . ةيابنلا ىتج

 : رحبلا ىف كانه لخدي ناك ةدحتملا ةكامملا عم اناصي ناك ىذلاو

 . ندنلو رفود خم ةياهلا ىح ا وف.أت نباصتم قع نأ انعطتسا كلذبو

 ىلإ ني لمل ىف كركند رهسصجج ناو راس ىلع ىجوف ركسع

 ندامق نزاكرم نآك ٠ قو وقاو تروفنيب ةانقلا طخ نباتحم انكو ودام 1

 ناكام وأ « ىلعاللا ةدايقلا زكرمو « نابلا راوج ىف لهزلا لالت ىلع
 هسفن ثروج الإ كاذن] همذ ناك امو رحلا ةببج نم تيب ىف «.هنم أيقا

 . ناكرأ طابض ضعبو

 . لمرلا لالت ىف ىندايق زكرم ىلإ كورب ىدصق وبام «. حابص ىف
 ًاءاححأ انكو . برطضم دج ناكو الجنا ىلإ دوعي نأب مأ هنإ ىل لاق

 ارتلجنا ديعتست نأ ًادج مهملا نم هنإ الئاق هعجشأ نأ ىف ىدهج تيعسف

 تاونس ىض#: نأ عقوتملا نم هنأ ذإ تقو عرسأ ىف اهداوق ةريخ

 . وه وجني نأ لقآلا ىلع بحب . اعيمج انكله ولف . برحلا ىف ةديدع
 تنك ىتنال تشهدف ىناثلا عرفلل دئاقك هلع لحأس ىتنإ ىل لاقف

 اريلجتا ىلإ كورب داعو . عرفلا كلذ ىف رغصالا لارتج .- روجالملا

 . هسفن ءأسملا ئ

 ب تع



 (ويام) +. ربظ دعب هتدايق زكرم ىف اريخأ اعاتجا ثروج دةعو

 ىقاثلا عرفلا دئاق ةفصب عامجالا كلذ ترضحو « هرماوأ ىطعيل
 عاهتجالا لبق هيلإ تثدحتو (وباه) ١٠١ دعب ةرم لوآل ثروج تيأرف

 ىتدايق زكرم برقل ىريغ لبق عامجالا ىلإ لصأ نأ تهاطتسا ىنأل
 0 هزكرم نم

 ةموكحلا تاماعت ىلع ىوتحم ىتلا ةيقربلا انل أرق عاتجالا ىفو

 : لوقت ىهو . ةريخالا

 نالا متي ىذلا .الخإلا ةيامخ ىلاحلا طيخملا ةمفادم ىف اولصاو و
 انعطتسا نإ .ناملا لميس نع تاءاس ثال# لك انودسفأ . ىضرم لكشب

 طابضلا عم اريلجتا ىلإ ةدوعلا رماألا كلا لسرتس ركب نيلصتم قبن نأ

 نأ حلصت نأ دح ىلإ فخ ؟ وق نآ ىرن اهدنع مهنوراتخ نيذلا

 اودعتسا تالصاوملا تعطننا اذإو . عرف دئاق ةدايق تحن نوكت

 كلذ نإ ةمثأم جاوفأ لدعم زواجت ال ىاوق حيصت امدنع عوجرلل

 , . ةيركسعلا ةيحانلا نم ةقابللا مام ىف

 ءالخإو عافد نيمأتب رمي نأ بحي هنونيعت ىذلا عرفلا دئاق نإ م“
 . نييدن رفلا عم هلاصتاب كلذو ءىطاشلاو كركند

 قفتي نأ بحب لاتقلا ةلصاوم ىف عفن ال :نأ :ئار اه اذإ هنأ ذلإ

 . ءامدلل انقح ودعلل هعرفو لستسيف ىبن رفلا ىلعالا دئاقلا عم

 مهتعاطأو ىناثلا عرفلا جاوفأ داوق تعمج ( وياه ) م. ءاسم ىف

 م١ لبقملا ءاسملا ىف ءالخإلابو باحسنالاب صتخم اهف ىرماوأ ىلع

 .( ويام )



 . ادقعتم عامتجالا

 ليبس نع مهءالخإ نكمي ال نيذلا لاجرلا صتخي امف ترمأ مث
 ةدوجوم نفس لع نوذخ و, ثمح كركند ىلإ اوهجوتي نأ ءىطاشلا

 . بك ارملا ىلإ ىناثلا عرفلا تدعصأ ىلاتلا ءاسملا ىفو ًافرملا ف

 رجفلا دنع كانو اناصوو . نا قئاسو ( ىشلر ليف رس لارجلا

 ثروج درول

 ةيراحما ةيناطيريلا ىوقلا ةدايتل ثروج نييعت نإ تلقو تقبس
 . مويلا ىتح ىنأر نع تلدع طق امو أطخ ناك اسن رف ىف

 ردنالخلاو اسنرف ىف .١44 ةكرعم نأ وه مهفي نأ بحب ءىش لوأو
 دعب فاضي نأ نكميو ٠ ءىدتبت نأ لبق لاهتيوه ىف ترسخ دق تناك
 ناك فقوملا نإف كلذلو . « سدرأب ف » ةرابعلا « لابوه » ةظفل

 : ىناسنإلا ىوتسملا قوف نالجر ىتاطيربلا شيجلا نم جرخم نأ ىضتقي
 ةيراحلا ةدايقا رخآلاو ةيروطاربمالا ةيبرحلا ناكرالا سيئرك لوألا
 ثروجو ديسنورأ اناكف اختنا ناذللا نالجرلا امأ . اسنرف ىف

 5 امف ناقتي ال نانيبعت امهو

 * ماري ام ىلع اهب مايقلا نكميال داكي ةمهمب ثروج فلك دقف



 ريثكلا ءىثلا نأ انيأر . هناكمإ ىف ناكام ريخ ىلع فرصت هنأ الإ
 ةمكحب رتخي مل ثروج نأ نع ةوالع اذه ققحي مل هقيقحت بحي ناك ىذلا
 هبحاص ثروج نكي مف ٠ هنا اوك نو اف هاكرا ةماتو.ءاشغأ

 ' .٠ قيضلا هقاطن نمض ناكام حوضوب نيبآي ناك هنأ الإ ةعساو قافآ

 ةيناطيرلاو ةيسنرفلا شويجلاب تدوأف ةعيوزلا تعقو ام دنعو

 شيجلل دب ال ناك : دحاو ءىش الإ هيلع قي مل هنأ ثروج ىأر
 . ارئلجنا ىلإ ةيناطيرللا ىوقلا ةداعإ بجيف < راهني نأ نم ىسنرفلا

 نظأ امف ( ويام ) ؟! ىف ىلعألا ناكرآلازكرم ىف ءالخإلا ةطخ تمعص

 هلمع رثأت مث . بسانملا ديحولا للا هآر امع ليك ثروج داعامو
 . هتلالج بحاص ةهموكح وحن هيجاو : رخآ راتعا تقولا عم دعب امف

 ةريخالا ةرتفلا ىفو . ةيراحنا ةيناطيرلا ىوقلا ةنامأ نع لوُدسم دئاقك

 لو الا عرفلا ةدايق ةمهم ردنسكلال لس ذإ ركراب نه صلخت

 . ىناهلا ءالخإلاو

 ناك كيووتع نآل لإ هك كنتو وم انعيمج جرخن نأ اننا ا اعف

 تفقو ءاكذ دشأ لجر بر . قيضلا هقاطف نم حوضوب روم'الا نيبقي

 موسلا وحن ةيراحما ةيناطيربلا ىوقلاب هجوتي نأ لواخ فقوملا كلذ ريغ
 ىوقلا دونج ناكل لعف ناك ولو . نييسنرفلاب لاصتالا ىلع ًاظفاحي
 كانه مهسفنأ اودجوو ةيلامثلا امقيرفاىلإ اوهجتا دف ةيراحملا ةيناطيرلا
 . داتع الو مهد حالس ال

 .ىوقلا عاجر] نم لق“ الا ىلع دب ال ناك هنأ حوضوب ثروج ىأر

 زكاش دعب انأو .. ةيدرفلا مهتحلسأ عم ارتاجنا ىلإ ةيراحلا ةمن اطيرملا
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 . هيلع ركشلا قحتسي لمعك هل هظفحيس خيراتلا نأب لم“ الا ىلو كلذ هل

 مهذاقت] دعبو ؛ اسنرف ىف ةيراحما ةيناطيربلا ىوقلا لاجر ذقنأ دق
 اذهو اموي لاتقلا ىلإ ادوعي نأ مهناكمإ ىف لاجرلا ءالؤ» ميصأ
 . هوققحت, نأ نامل الا نكمأ م «ناك رمال اولعف اع

 كركند دعب ارتاجنا ف شيجلا

 ىلإ دغلا حابص تيهذو ( وينوي ) لوأ ءاسم ىف ندنل ىلإ تلصو
 ىل بحاص وهو « ليد كاجل ايصخش ًانايب مدق ال ىرهلا بتكملا
 1 مدق

 ةنس فلأ دعب ةرم لول ؟ ىرتأ ١ : ىل لاقو ىوقلا رئاخ ناك
 . , وزغلاو حتفلاب دالبلا هذه ددهت

 للع تنكف « ًاحرم امون تمنو .وده ىف لمالا تيضق دق تناك

 ندعم اان ليد ىنم كلذ طغسأف فاكس“ مارت ةيسفن ةلاح ريخ

 رطخم قدمو نل ىزيلجنالا بعشلا نإ تلق . كحضملا سآلا نوكي نأ
 ضعب هل تركذو ممدنع تالهؤم'ل ةداق شيجلا سأر ىلع مادام وزغلا
 ثيدحلا نعىنعنم نكلو تمدقام ىلع قفاوي نأ الإ هعسي ملف ؛لاثمالا

 ىفو . ىضرف هبتكم ىف هدحو هب عيتجأ نأ هيلإ تباطف كلذب ىناعلا
 سحاللا كلذ ىف ملكتلا نع عنتمأ نأ ىم هيف بلطي باتك هنم ىنلصو دفلا
 / . رخآلا وات دحاولا اولزع مهتركذ نيذلا ةداقلا نأ الإ . تعطأف

 ىجوف ىلإ عجرأ نأ تبلط كركند ىف عرف دئاق تنك ىتنأ عم
 .. ىلط ىلع تلصحو 2م نأ ديال ناك امل هدعأل ثلاثلا
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 ارئاجتا ىف نالا اوناك مهاجرو ةبراحلا باكرا فول طابض نإ
 نطولا ىلإ ةدوعلا نم مه ريغ اونكس#ل مهن احن اوحح ىذلا ناعجشلا ادعام
 زيبجتل ىكي ام الإ كاذنيح اريلجنا ى قبي ملف داتعلاو ةحاسالا امأ
 جوفلا كلذ دادعإلو كلاثلا جوفلل هئطعإ ىلع اوقفتاف . جوف

 . نييسن رفلا بناج ىلإ براحبو دوعيل دددج نم ادفرف ىلإ هلقنل
 لإ انقدوح نأ نه. نقي لع ادهتانك رلوت اذن ردتع افارزعا كلذ نك
 انكو ىلعأ دئاقك نيع كورب نإذ كلذ عمو . اهسذ عفن ال ناك لاتقلا
 هتدايق تحت اوؤاش امي- بهذن نأ نيدعتسم . ثلاثلا جوفلا نم . نحن
 ,نكلو ةيناثلا ةرملل شن املا عطفل انددعتسا تسرمسىنانامث انممل نأ دع
 . ومنوي ١١ ىف ةندهلا اسنرف تعقو ةرئفلا كل: ىف

 ارثلجنا نم ةسوئجلا ءىطاوشلا ةقطنم ىف لحن نأب ىجوف صأف
 ةقطنملا زيبجت ىلإ انعرسأه ًاميرق نولزتي ناملآلا نأ نونظي اوناك ثيح
 نوري اوناك ىذلا انامع نم ناكسلا ءاتساو . متي امدنع كلذ نم مهعنمل

 . هل تثرغكا اف مهئايت١ نعىل اوحرصو مهيباسبو ملوقحل ًابارخ هيف

 لاحلا اومبفيل زيلجنالا ناك ام « اسنرف قحس تلت ىتلا مايآلا ف
 نأ ىرت انك امدنع ىناحأ طخسو ىطخس ناك ام دشو . هتحص ىلع

 راصتنا ىلإ مهرظن كركند نم انباحسنا ىلإ نورظني زياجنالا روهمج

 : لاطبأك نددل عراوش ىف نولوجني نوين اطيربلا دونجلاو هانزرحأ

 دحأ _اك امو . الطبأ مهسفنأ نونظي ًاضيأ مو اذكه سانلا مهنظي

 .ىف نآلا تحبصأ انتريزج نأو . كانه ةعيذش ةمزه انمزه اننأ رعشب

 تعا و6: يح



 رطخلا كلذ نع سانلا م .اصيل هتقو ىف لشرشت ىتأ دقلو . لئاهرطخ
 . ريمازملا ةجباب ءىث هبشأ ىه ةجهل ىف

 ةقطنم ىف ةرم لوال .١:4 فصلا كلذ ىف لشرشت» تسقتتلا دنلو

 نيميمح نيبحاص دعبايف انحبصأ : نوتيرب برق « ةيبونجلا ءىطاوشلا
 ىب دح قفاسرف كلون اعمأ ةريخ ةمدقم ف هدعأ لازأال نالاىّت>و

 املاط ىتنأ دإ لوالا عامتجالا كلذ هصق ىورأل الماق فقأ نأ .ديرأ

 .ىركشي هيلإ عجرأ

 ىنغلب لمرلا لالت لامش عق'و تيب ىف جينتس برق ىندايق زكرم ناك
 ويلوي ٠ رهظ دعب ىجوف عم ىضقي نأ ديري ناك ةرازولا سيئر نأ

 راطتقلا ى ندنل ىلإ دوعي م نوتيرب ىف هترود ىهنيو ةرايس ىف لصي
 نال اندنع ةسامسلا لاجر ردقأ ال تقولا كلذ ىف تنكو ,ءىديدخل

 ًايغار تنك ىتنأ الإ انبئاصم نع نولؤسملا مهنأ وه كاذنيح مهف ىبأر

 ةقياسلا تاموكسحلا رذنأ دق ناك اماط ىذلا لجرلا كلذب عاتتجالا ىف
 . ثدح دق هب رذنأ دق ناك ىذلا وه اذهو اوعمس امو ميس انع

 سيدن اسن اكن د مهنيب وتايص+خلشلا نم اهريغو هتجوز لش رشت بحصن ناك

 ًاريثأت ف ثدحأ دقذوه امأ ءىف لسرشت ىأر ناكام نالا تح فرعأ مل

 روضح ىلإ هتوعدو ىري نأ نكي ناك ام لكى رب نأ نم هتنكف أع

 ارورسرسف , ثلاثا جوفلا نم ةعطق امموقت تناك ىلا تاروانملا ضعب
 زاضنلا لإ قاعد: وايه يزعم ةعاملا نرقيرب لا :انيقا :اندتغو الع
 اش ا اتا اياه توقلا ناكود اسوأ ةروسلا كادر
 هشهدأف ءاملا : تيجأم ماعطلا عم هبحأ ىذلا بورشاا نع لشرشق

 ند



 نم ةلاح ريخ ىلع كلذب تنكو نخدأ الو برشأ ال ىنأ تفضأف ىباوج

 ريخ ىلع كلذ, ناكونخدبو برش هنأ ةدح ىبب اجأذ 7 1١ .. ةيفاعلا

 تاالو دعت عم ةرم ريغ ةصقلا هذه تدرس دقعل .٠.٠ ٠ ةفاعلا نم

 لضالا نه اينم.هتركذ.ىئلاو قع

 عيراشم ةدع ىف نيكمهنم ةيبرحلا ططخلا وعضاو ناك لوهتءاوه ىف
 كلذن آل هيف نوركفي عورشم لك ذيفنتل نيعي امود ثلاثلا جوفلا ناكو
 انواسري نأ ًاموي اوررق ادكهو . لاتقلل دعتسملا ديحولا ناك جوفلا

 رخآ عورشم ىلإ هنم اولدع م ء روسالا رزج ذخآل نطولا جراخ

 كروك لالتحال انلاسر] لع اوقفتا ًاريخأو .ريق - باكلا ررج ذخال

 ةيبرح ةدعاق ىلإ كانه أئرملا ليوحتل ةيبونجلا ادنلريإ] ف نوتسنيوكو
 تلتاق دق تنك . كيتنالتالا ىن ةيناملالا تاصاوغلا دض مدختست

 برحلا كلت نأ انيأرو .ا4١؟9و ١91١ ىأع ىف ةمونجلا ادنلريإ ىف

 كلت نم اعورشم نأ الإ ة.هرن الإ تسيل دحاو جوك عم ةديدجلا

 ءارزولا سيئر عدي نأ روصتي نأ نكسمي ناك امو ققحتي مل عيراشملا
 ىهو ارئلجبا رداغي نأ داتعلاو حالسلاب زيبجتلا لماكلا ديحولا جوفلا

 1 عافد الب داكت تناك

 ديعلا كلذ ذنمو . سماخلا عرفلل آدئاق تنيع ١94.٠ ( ويلوب ) ف

 عرفلا نأ كلذب ىنعأ . شيجلا هيجوت ىلع ىريثأت لئاوأ العف تأدتبا
 ريشيبم املا ةتطنم ىهو هتقطنم جراخ ىح هب رعش أطاشن ثدحأس ماخلا

 ىف رشع ىناثلا عرفلا ةدايق تدلق * <. ( لبربأ ) ىف ريدتسودلاو

 (رمسد) ىفو ءاهف ناملآلا لوزن نوعقوتي اوناك ىتلا تنكلا ةقطنم
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 ًارشتنم ناكىذلا ةيقرشلا  ةيبونجلا ةقطنملا نشيج:ةدايقل تنيع 4١
 بيردتلاو برحلا بهذمنإف اذكهو .سكمسوملاو ىرسلاو «ثنكلا ىف
 ًائيشف ًائيِش دتمب ذخأ ريشتسردلا ىف اراجنا ىنرغ ربظ ىذلا بردا

 . نيماتلا طقسم ىتح ارثلجنا ىنونج ىلإ
 . لي فوسام مبفل مهه اذهو «ببهذملا كلذ ىلع ةران قانلف |
 .ةياقصو ١5419 ةئس | ةيرفأ ىق هتقيط ىذلا ود بهذملا كلذ نال

 ثدح ام لكنأ وه قحلاو 44١غ ىف (دنهزنو +١94 ىف ايلاطبإو
 لصأ وه كركند اتا نيتللا نيتنسلا ىف اهتيلست ىتلا تادايقلا ّىش

 . نيلرب ىلإ نيملعلا نم ليوطلا رفسلا كلذ ءانثأ مث ىنلا ءاجتلا

 اذكهو ٠ دادزب ةدايقلاب ىرابتخا ناك رب تقولا ناكام ردق ىلع

 ًادئاق تنبع اهمددنع ىهذم قيبطت ىلع ًارداق تحبصصأ ىتأ َىَسح

 طاضرماوأ تحت تفدخ نكنلا نبت أه ءانئأو 4 ُْق نماثلا شيجلا

 : ريثكلا ءىذلا مهمع تذخأ نيزاتم

 نأ نكسمال « كلذسوأ ةسائر تحت الوأ تنك سماخلا عرفلا ىف

 دنملا ف ىللعأ ادناقنيع نأ ثيلي مل هنأ الإ ء ىأرلا نيقفتم انك اننأل وقأ

 ًادئاف ةزاقناكف كور امأ « تيحارو:ردشتكلا'صاوأ فق تخيبصأت
 ةيروطارمم الاس رحلا ناكرأللا ىلعأ ًادئاق ًاروطو ةيلخادلا ىوقلل ىلعأ

 مهنأ ثيح نم ًاريبك الالجإ مبلجأو ىل ءايفوأ ًاباكحأ مهتثالم ناكو
 . دونج مهنأ ثيح نمو لاجر

 لتكتت نأ « ةيبرحلا تايامعلا ءاهتنا دعب ء امود ثدحبي هنأ امو



 تنرغأ 6 كني نيت كس و ناكرا طابض: ينتكملا نا رساتق ةيواذآلا قاووألا
 ًايشم لايمأ ةعبسموي لك ىثمي نأ بتكملا ىف هلغش ناك نم لك رب نأب
 كاذونيعبرآلا زواجتي لصخش لك ىلع عقي ناك اذه سالاو . ًاعيرس
 اوريسي نأ مهاكمي ناك عي رسأا ىشملا ن وديريال نيذلاف .طق ءانثتسا نودب
 ادبف . ةروك ذملا ةفاسملا عطق نم مهل دبال ناك نكلو ةيداعلا ةيشملا

 مثرمع ناك نيذل!ىتح «ترمأ امب اولمع عيبجلا نأ ريغ ىمألا لوأ ءايتسالا

 دخأ نأ ركذاو. كل ذب اوورس ةحار اودجو عيمج | . نيسملأ قوف

 له هتلأسف . بيبط ىلا ًائجتلم بربت نأ ل واح رامكلا نييلونودلكلا

 ريخلا نف نذإو تاق !مءن لاق . هلتق ضورفملا ىثملا كلذ ىف نأ نظ»

 امفو ةضورذملا ةفاسملا عطقب ماقو ًاروذ لدبتف « ىثملابو الاح تومت نأ

 ١ . مويلا ًايح لازيال وه للعأ

 بايشلللاجلا مسفا نينسملا طايضلا نم صاختتلا ىرورضلا نم ناك

 بطحلا , ىحنأ نأ ىفن ىلع تعطقف نسحلا ءالبلا اولبأ نيذلا مهنم
 تادس>ولا لك ىلإ ةيصخش تارايزب كلذل تقو شيجلا نع « سبالا

 . ةنفلا هتالهؤم نعو هنسنع ًاثحابادحاو ًادحاو اهطابض ىلإ ثدحتأ

 نأ ىف ةداعلا ترثتنا . ءاسنلاب صتخ امف ةفينع ةمواقم تثدحو
 نأ نطقمملا نع ناك ثيدبحوطا وعلا لإ ميقا ص وون لذ اهلا يحالممي
 قطانملا نع ًاروذ تالئاعلاو تاجوزلا لاحراب ترمأف . ناملاآلا لزني
 .ىلي امم نقوم تللعو . ناملآلا عم لاتق قطانمحبصت نأ اهنأش نم ىلا

 ارئلجنا ءىطاوش ىلع نانملالا لوزن دعب ؛لاتقلا ءانثأ . طايضلا نإ

 كلذو هنم برق ىلع نيتدوجوملا هتلئاعو هتجوز ىف مهنه لك ركفيس
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 وهو د.>ولاو لوالا فدملا نع هيبأيو ٠ ةكرعملا ى هتعزع فءضب

 حاصلا طباضلا نأب ىقوضراعو . اولزن دق اوناك ثيح نم ناملآلا درط
 ريدقت لقأ لعو « لب « تمجأف . دحلا كلذ ىلإ فءضي نأ نكم ال
 دبرأ تنكو هريكفتو هنادجو ىلع ىلوتست دق ةيرجنو ةذع كانه نأ

 , ممراوج ىف مهتاجوز تسيل فصلا ىف دونجلا نأ مث . اهايإ هبنجأ نأ
 لحرت نأ بجاولا نم هناف لاح لكىلعو . طايضلل كلذ حمسل اذايلف

 . نلحرف . تاجوزلا

 طايضلا حفن نم دب الف . ًادج مهم رمأ ةدايقلا ىوتسم نإ م
 لزعىلإ عفدي ام اذهو لمعلا ىف عارسالا ةرورض حورب فصلا دونجو
 نوكت نأ ىرورضلا نم ناكذ ناكرآلا امأ . ةدامقلا رامضم ىف زجاع لك

 . ةينفلا ةيلاعفلل لعأ الاثم

 ناكمأ ٠ ىرأ اف ًاماه ًاررد بءاي بابشلا طايضال ىعيجشت ناك

 نيبراحنأ طايضلا ىلإ ةبسنلاب ناكرألا حبصت نأ ىهو راطخأ ضعب ةمث
 بتكملا ىف نولغتشي نيذلا حبصيف ١914 - 1918 ٠ ىف ناك ادلثم
 نأ بجاولا نمو عيمجا لغش لاتقلاف مهلغش سيل لاتقلا نأ نود

 كانهو . هب حرصألازأ ام تنكو ىهذم اذه ناك : عينا هيلع بردي
 ارااجنا ىف اهكلمن ىتلا ةيراحما تادحولا روصتنت نأ وهو رخآ رطخ

 نامرحلا دعب هنأ وه كلاثلا رطخلاو . اومزم نأ نكمال ناملآلا نأ
 كلت نم نوعجارلا دوعي كركند انئالخا رثأ ىلع انب لزن ىذلا
 طايضلا لصحت نأ تررقف . سفنلا نع هيفرتلا ف نوركفيف ةئراكلا

 هدي ماو



 تناكام اذإ هنإ مث . لاتقلا ةةطنم ىف مهب قاحتلالاب تالئاعلا كلت
 تاهخم ىلإ نوءجري اوناك . اماهسنادنع ٠ دونجلا ناف ةفدنع نراغلا

 سانلا ذخأ اذكهو . بيطلا لكالاو ةراملا تاماخلا مهرظتات ثيح
 . هكصو هان اما ('ودحدسلو مهم قدحلا رطخلا نومرشت

 ءاردق ناك انيك قه عصا ايدطاو ايتها تنك ىلا نيرانلا كناكذ

 هدشأ ىلع رحلا وأ درللاو ءاتشلا نوكسي امدنع عقتتف « ارباجنا ىف شيجلا

 بهتلا مايعأدق اونوكينأ دع, طابضلا ءىجاف نيراقلاىلإ ةوعدلا تناكو

 كلت , ةروصلا هذه ىلع تاوواناا قل قف زك ذأو . أه ريغ نب رامت نم

 ىذلا رواهنر. أ ةررمتلاو ل كعقحا ثيح ١941| عب درى تندح ىلا

 ىلع علطيل - لا سج ب روجام ةكرء وهز دع اك ريمأ قف دقو دق ناك

 144٠. وبام ؟١ا١/ ىف تاعيفوتلل صصخل | ىباتك ىلع عق ةوف . اندنع ةلاحلا

 عسأو سايمتم ىلع تاروانم تعقو #١4 5 لئاوأ فو

 ىوقلل ىلعالا دئاقلا ذئئيح وهو - تدجا لارتجلا حرتقاو ادنلتكسا ىف

 تلاوتف .تمهذو تررسف . هعم تارواذملا كلت رضحأ نأو  ةياخادلا

 ىنرحلا بتكملا ىنماط ىاثلا مووأأ ىف . ةلئاه ةعرسب ثداوحلا كاذ ذإ

 سأر ىلع ردندكلا لحم .تنيغ دق تنك .ندنل ىلإ نوضحلا ًائوفنات
 لازنإ طيطخت ىلع رواهنزبأ ةساثر تهت . لمعللو لوآلا شيجلا

 نإ ىل ليق . +١94 ريمثون نم ىناثاا ىف ةياامشل ايقيرذإ ىف شويجلا
 طسوالا قوعلاو ىلعألا دن الا حمصيل رصم ىلإ قاطنا دق ناك ردنسكلا
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 عمتجي نأ هياء ناك ماع طباض دينع ىناصتس ةمزاللا تا-اضيالا نأو

 بتكملا ىلإ اوت تبهذ لب هل ثرتكأ 5 تمقتلا امدنعف ندنل ىف 5

 5 طمطخم ىف عارسال اىلع رواجنز» ١ فثسأنأ للع اأو أف . ىنرحلا

 شويجلا لازنإ نيبو اننيب قبب مل نأ ذإ جرحت رمأوهو « ةلبقملا ةيوكلا

 ادقتعم لازأ ال انأ تنكو . رهشأ ةثالث الا ةيلامشلا امقيرف] ىف ررقملا

 اللعم ىندابق زكرم ىلإ تدعف . برحلا ريمسش صتخم (مقىهذم ةحصب

 تقولا كلذ ىتح تنك ىنناف لاح لك ىلعو « رواج: زيأ عم حاجنلاب ىسفن
 . ءاوحلا ريمغت نم لكدعب ىل دب الف ء نيتنس ذنم ارباجنا ىف

 ىنرحلا بتكملا لصتا ذا قاد ضدك ية املا يدفلا حابص ىف

 لالا نصتخ انع الل او اعقاب ىلا ضلرالا نأ قوعل نوت
 ا ا لا ل

 ردنسكلا ناف . ءارحصلا َى نماثلا شيجلا ةدايق لتسأ ثميح رص ىلإ

 حابصلا كلذ رار ى ىل ليقو « هتطاس تحت نوك اقف رصم ىق نآك

 هلحم لحال تذيفت لتق هنأ ال ]نماثلا شيجلا ةدايقل نيع دق ناك ثوج نإ

 تحت ةيلامشلا اهةيرفأ ىف شيج لازنا ةيلمع ققحأ نأ نم الدف اذكهو

 هفرعأ ىلعأ لئاق رفاوأ ضنك مدخ ال ترص « هفرعأال لعأ دئاق ةطاس

 دئاق لهور « هسفن لمور ةلتاقأ شيج ةدامق مسلالو « ةمأت ةفرعم

 . ريخلا لك هنع تعمس دق تنك ىذلاو ةيلاطيالا  ةيناملالا شومجلا

 ىتنطلس تحن نوكيسو « ءارحصلا ىف طق براحأ مل ىتأ وه قحلاو
 ةوالع . ًاعيمج مهمزه دقناك لمورنأو ءارحصلا ف برحلابنوريبخ داوق
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 لفل فت ناك ردنسكلا نأ نمصاخ عون 000 تذك ىننأ نع

 .؟م دل ) 2-8 نوّدسلو 0-2 « ردقلا قرفم ١ باتك ىف

 . اريلجنا ىلرداغع صتخت امف ىلي ام ( ؟ لصف

 بصاخملا تو ىلا ريمغتلا فانا ىلع هعاط» نأ ةعاس ةدم اذكه

 ثيدحلا كلذ نع تدرو تفي 6 وص نك 1  هضصق كانهو

 نع ملكتي ناك ىرهجس وم نإف .٠ ىرمجتلووه « ا ١ نيد راد ىذلا

 هن امد فقي لجر اذ وه : ةرهاقلا اهفورظو فدرمنا ةأءح ت امهم

 ظحلاوه اهو . نامرخاو سردلا ىف ةليوط تاونس ىضقتيو هنفل
 رصتل م 1 ةمهم ةدايق استي و همترلا َْف مدقتيف “ هأ رهظ حاجنلاو هفنل احب

 رفذلاو الا وع اهو. + قادلا لك عشقنا عيصيوتلاب ريك لوو
 وه نكي مل اءرلو « اهناكرا ىلإ اهلك هتايح ضوقتت ةظحل ىو هياع باقني

 + اهي ابن ل ىلا هي وكمل ثا زرللا ةحئاللا نبه ىيصرو كذا قا يقاكملا
 ًاشيج ناف . ةرظناا هده رظنت نأ كنك ال قالا , ىعسأ» لوقو

 ابهاذ نوكت الأ ًادج لمتحملا نمو طسوالا قرشلا ىف مظني ًايوق

 . © لمور ىنعأ تك

 . ىمجاب ١» تعمتجا تنك اف . ةصقلا ةمصس نم دكؤي مل فسالل

 . راطملا ىلإ ىنبحصي مو . ايقيرفال ارتلنا ترداغ امدنع عيب أسأ 7

 نإ تمور نعش أ دم وحلا طب عار افا مس ردات
 هد مها # دل



 هلك راهنلا روطلا لبج ىف انيضمتو . رجفلا دنع دغلا راهن « روطلا لمج»

 . سطسغأ ١١ ءاسم ىف ةرهاقلا ىلإ انترفس انلصاوو

 تططخو « ىل ضرعتس ىتلا لكاشما ىف تركف رفسلا ءانثأو

 .لك اشملا كلت لحل اهذخكا فوس ىتاا ةقيرطلا نع ةيلاجإ ةروص ىسفنل

 ةدايشاا ةسرامم ىف ىهذم

 ناحتماك ىل كلذ ناكو « برحلاى ايلع ةدايق ةسرامل ارلجناترداغ

 نضر مل ىتأ الإ . هتءمج رخض رايتخاو لاوط تاوئس ةدم لمعل

 ايف اًيش ترول.ت ءىدابم ىهو . ةدايقلا ةسرامم ىف ماعلا ىندامل كعب

 تنك ذإ « ١«8#وع ذنم أمم حراصأ فدخاو نيذسلا رمم ىلع ىركسف ف

 دقّتءأو . ( ناتسكاب ) اطق ىف ناكرآلا ةسردم ىف نيبردم سيئر

 م نم تناك ةماعولاو ةدامقلا ةسرام ىف كلت ىندابم نأ انيتم ًاداقتعا

 . كعب مف روظ أم ىلع حاجنلا لهاوع

 هيرومأم حراصي نأ بحي ميعزلاف . ىنكست ال ةيناكمالا كل: نأ ريغ
 لقأ مل . هيف مهتقث فختف ًاروذ نورعشتسي مهنإف لعفي مل اذإو ةقيقحلا

 تايامعلا طيحت نأ بحي ىذلا رسلا نآل ىدونجل ةقيقلا لك امئاد

 بحي ناك ام ىلع امتاد مهتءاطأ ىنأ الإ . كلذ ىلع ىضتقي ناك ةيبرحلا
 مهحراصأ تنك ام لكو . مثالا هجولا ىلع مهامعب اوموقيلهوفرعي نأ

 ةقث هلك اذه نم دلوتيف كلذ نوملعي مو . هنيعب قلا ناك هب
 ظ . ةقيمع ةلداشم
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 نانا تعش نأ صبا ل نان ] نوح :ةلايبم ىوقلا ةلاهف
 نم رومألا حاطصت نأب المأ ريرقتلا كلذب اولطامب نأو .ىش ريرقت
 ؛ لمعلا ىف مزهلا ىه ديحولا ىركسعلا معزلا ةساسسف . اهفن ءاقلت

 نضع اف اياه كلذ سلو هلو الاب ىف اللا ةطانوق

 ىنايسلا مععزلا

 حوضوب هذده نيبتيو ديري ام فرعي نأ معزلا ىلع مزاللا نمو
 نم روءأم لك لعجب نأ بحبو « هكرديو الإ ذئدعب ًادهج ولأي الف
 فاو: ةنايسرت نركتف هته ةولطلا دعا كلهن ا هوومأف
 همق ا هيعبأ نأ عيطتسا ام قلخم كالذبو . ةيوق ةديدس ةرهاوأو

 نولمعي همثو و أيح

 ةعاعال ماو ءاطعأو ةطخلا ريو دعب نأ نورب ةداق توؤرع

 ليبس نع ةكرعملا ىلع اورثؤي نأب الإ قيبطتلا ىف اوكرتشي نأ ىف مهل
 اذه انرصع ىف ةكرعملا نآل ريبك أطخ اذهو . ةيطايت-الا مهاوق
 < ىتلا ةبوقلاةرطيسلاب انه قاعماجنلاف . ماريام ىلع ريسق ال دق
 جاعزالا وأ لخدنلاىنمنال هذه ةرطيسلاو . . ةيركسملا هتل | لبع دئاقلا

 نأ لإ ..انعلا كلذ. .نينكف كرفملا نأ ذ]:+ نشابملا: نومألا لدغ
 ليبس نع ةيئادتالا ةطللا ساسأ ىت كدي ال ىتح ىرورض مزملا

 نفد ةكرفملا .ءانقا اندوع نورومألا .لواخدت قا ةيضختلا ءارآلا
 لبف نم ةممصم لمع ةطخ بسحب ةيبرحلا تايلمعلا روطتت نأ بجاولا
 ىلع ةيصخشأا لا تار ولا د . قافتا لح ىلإ | لكلا أجاي الإو

 فوي خلا ًاييتاج اامعلا/كلث ريت وأ ب ةيرحلا كاراسعلا نيت نك
 + ةيئادكالا ةطخلاو: عفت هل ةرووضنو نو ررومأملا لدغ قم كلوت ىلا
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 ودعلا دي ىف لمعلا ةرشابملا حبصت نأ وهو ثلاث ضارتفا كانهو
 مزاللان ف ذديحو . وه أشي ام بسحب ةيبرحلا تايامعلا فيكستتف هسفن
 دئاقلل حمست ال ةجرد ىف ةبالصلا نم ىئادتبالا ٍيمصتلا نوكي “أ

 . ةديدجلا ةمجمتارتسالا فورظلاو بسانتي ىت> هيف لدعي نأ ىلعألا
 . ودعلا ةصاخو « ءاشي اك ليدعتلاب هل حمسي ال هريغ ًادحأ نكلو

 دعب تاعامتجالا هيف ماقت ىذلا ناكملا ددحت نأ ىرهوجلا نمو
 تاوق عم هتاثحابم ءانثا ىف . دئاقلا نأف ٠ ةسس رخلا تاءامعلا ف لوخدلا

 نم ققحع نأ نكمب امو ديري اذام فرعي نأ بحي . ةيراحلا هتادحو

 لب 5 هنلإ مهمع دتسإ الف . مهب اعامتجا فورظلا تضتقا اذإ . لمع

 ىلع ةلالد 00 مهن ”ارآىللع عالطالل مرعمجب الو مهلا هسفنب ود بهذي

 لد ؛ كرماوأ ىطعت نأ كيفكي هنأ دعت نأ أطخلا نف هدنع فعض

 ابحفنت تناك ىتلاحورلا بس < قبطت ارماوآلا كلت نأ نم دك أتت نأ بحي
 . اهتءلمإ امدنع

 نأ ديري ىذلا لكشللو هتطخل هميمصت دعب ىلعألا دئاقلا نإ م*
 ةيلوالا رماوألا هسفنن بتكي نأ بحب « هيلع ةطخلا كلت قبطي

 لمت نأب هناكرال حمسي الف « ةيبرحلا تايلمعلاب ةقلعتملا تاهجوتلاو
 ليصافتلاب صتخي لمع ىلإ ذةتيح نوفرصتي هيرومأمو هناكرأ نإف . هلع
 شماه لوزي كلو . ةيوتكملا للعلا دئاقلا رماوأ ىلإ دنتسهو

 . داك وأ ءاطخألا

 ةقرف ةدايق تيلسل موي ىبطخ تناك اذكه

 فن كرا دن



 نأ عيطتستو ذالوفلا لثم اباص شيجلا نوكي نأ بحي برحلا ىف
 ساسح ذالوفلا فالخ لع شيجلا نأ الإ بيردتلاو ني رملاب كلذك هلعجت
 كلاصتا ناك اذإف , ناسنالا وه ةيساسالا هتدام نال ساسح دٍجو

 كتزرحأ اذإو دوت لع د « هيف حور هال اذرا نانا ماعلا

 كنك ذئنيخ كيدب نيد نمام ىف ممم>حاصم نأ قا رؤي كل ايو ىلع

 وه ىدنجلا حو ء ردن اما نس حت اه لك مهتطساربو مهعم ققحت 1

 حورلا كلت نوكت نأ ىلإ ةليسو ريخو « برحلا ىف مه"الا لماعلا
 كراعملا ميري ىذلا وه حاصلا دئاقلاف . ةكرعملا ىف حاجنلا ىه ةيلاع

 تاراخلا عم ىتح ةيلاع حورلا قبتس نكساو . تار لا نم لياقب
 ةيناسنإلا حاورالاأ دونجلا فرعيو ةكرعملا حبرت نأ طرشب ةحدافاا

 تعمجدق توما نأو ةماتاا ةيانعلاب نوطاحت ىحرجلا نأو ىدس قفنت مل
 . باربلا تحن مارا تيروو مهثدج

 ضعب نع اهضعب فاتخن لاجرلا عئابط ل ميفت نأ قرفيودس فاو

 ىكوكلاو زدنلدبملا لاجرو . لتساكوسشو ماهرد ىف نداعملا لاعف

 نوفلت# شاولاو دناتكسالاو « برغلا ويفيرو ( ندنا ناكس )
 مهريغو راهلا ف لاتقلا نولضفي ًادونج كانهنإ م . ضعب نع موضعي

 نيح ىف ةكرحلا ىلع ةمئاقلا ةلقنتملا كراعبلل نواصي مهضعبو ؛ ليللا ىف

 . دودحم لقح ىف ةروص#لا ةدمجتملا ةكرعلا ىلإ نوحاتري مهريغ نأ

 هيد رفلا هن زيم جود لكداف : ضع نع اهضعب فاتخي جاوذالا نإف اذلو

 ىذلا لاتقلا عون كلذب نيبتيف اهسرد ىلعالا دئاقلا ىلع بحب ؛ ةصاخلا

 ماو مح



 مهضعب نوفاتخي مبف : داوقلا نع لوقلا اذكهو . جوفلا كلذ بساني
 مهنمو ٠ لقذتلاو ةكرحلا ىلع مكاقلا بردلل حاصي قه مهن .ضعب نع

 . ةدودحم ةنيعم ةببج ق برحلل

 كلذ ةجيننو اهلك ىلامعأ ىف ءىدامملا هذه قبطا ء ىنصخ امف ء تنك
 +: ودعلا نآآل ائادتا كنب ةعارب تاعت فتاك الخأ قا كرقلا نأ ىف
 تضرع ىذلاو ىهذم ناك ىذلا مهذملاب اديقتم نكي مل « تنيب امف

 ةقرفلادئاق ىح د ىنأادحو دأوق نيمعتن ىسفني انأ موقأ كنك بدل

 ثاث همللإ فرصأف ًاديدش ءانع ىنم باطتب كلذ ناكو « ةييتكلاو
 امدنعو ةينفلا ىطابض ةردقم اهءانثأ سردأ بيرقتلا وحن لع . ىتقو
 هنوحصنيهل نين واعم دحب نأ ىف ىعسأ تنك ةديدجلا هتفيظول طب اضلا نيعي
 وهو مهضعب فان فلاخت اى نيتي لع 0 ةديدجلا هت امم مايبقتا ف

 هياع بترتي ام لعت ىلإ ةجاحب سيل ةبترملا ىف ولعي امدنع طءاضلا نأ
 . ديدجلا هيصنم ىف

 ناف ؟ هوزواجب نأ نوءيطتسد ال ٠ ىلعأ 5 مهضعبل نإ م

 ىد اذك_ه اذكهو ةدتك دئاق نوك نال حاصي ال دق زاتمم ةقرف دئاق

 ةلساس ىف لجرلا وهام ىلع مهلا نإف . اياعلا ةدايقلا ىلإ لوصولا
 ىلعالا دئاقال ضرعت ىلا ةيوعص دشالا لك اشملا نم وه ايلعلا بترلا
 ةمئات ىه اهسفن ةلكشملاو . ىتقو نم ريس ريغ ًايناج كلهتسي ناكو

 .: .ةشدلملا :ةانحلا
 مادقإلا لثم ةريثك تافصب ىلحتي نأ بحب دئاقلا نأ ىف كش ال

 ةفصلا نكلو ءدونجلا ىف ةقثلا حفنت نأ اهنأش نم ةعاجشلاو ربصلاو

 د م# سل



 ؛ مزحلا كلذو ةيبدالا ةعاجشلا كلت ىه ءىش لكق وف اهيل] جاتحي ىنلا
 . اهنم نيققي ال بارطضا لاح ىف ةبقاعلا مم.مصت امدنع شأجلا ةطابرو
 ,هعاعشإو شأجلا ةطار وه ىللعأ دئاق حاجب ىف ىوقالا لماعلا نإف

 ريغ لع هرمأ لخاد ىن . دئاقلا كلذ نوكي امدنع هلاجر ىلإ هلاصنإو
 نورك .نأ بع . اغالا ةئاقلا نافذ وي هبدتك ردم, اةيقاو ومب ةفلق قا
 . هب قئاللا ناكمملا ىف مهنم الك عضي ى> هلاجر ىلع امان اعالطا ًاعاطم

 لاتقلا نإف بمنع تن! كياق بقارت نأ كيلع بجاولا نم هنإ مث
 ظ ا شيج دئاق كمصخ همي زعو 0 نيتمب رع نيب 00

 نأ لمحلات . ىنمتتأام ريغ ىلع ةيقاعلا ىرت امدنع كماق برطضا اذوو

 تا طن وفل يطكألا

 هفرص.٠ ليصافتلا ىلع ههابتنا عزوب الأ ىرورضلا نم هنأو اذه

 هتطخ قف ءىش ليدعل ىلإ رطضن نأ كل ثدحت دقو ٠ ةيرهوجلارومألا 0

 ىره جلا ىساسالا الاب اديةّتم قبي ملام عييطتسي نلو . ةيئادتبالا
 نا ناكرآلا عييطتست هيلإ ىذلا بلصلا رخصلا كلذ ذئنيح لازيالف

 مزاللا تقولا دحب نأ هنكمالف الإو ناكرألا ليصافتلا عدياف . دنتست

 نأو « ىوتسملا عيفر . حي ةكرعم ميمصتب ءودلا نم وج ىف ريكفتلا

 . عسأو سايقم ىلع ةيبر> تايامع العف هجوي

 ىلعالا دئاقلا ابممصب نأ بجي ةيبرهلا تايامعلا ةطخ نإ مث
 دن املاو . ةصاخ ودءلاالو فورظلاالو ةلاكرأ هملع امض رفن الق « هسفنب

 ةيجيت ارثسالا ةيحانلا نم بوغرم وهام نيب ىؤاوي نأ بح انه ىلعالا

 تحن نوكت ىلا ىوقلا ىلإ ًارظن ةيقيبطتلا ةيحاناا نم نكمي وه امو
 تتح قه تا



 مالا لك الاف : هحاحجت ىف فيعض لمآلاف لعفي مل اذإو . هفرصت
 . ليحتسم وهام نيبو ظحلا نم لياق عم نكمم وهام نيب زيمب نأ ىف

 رظالا ققدي نأ بجي ةديدع ليصافت كانه . ةطخلا ممصل دعلو

 . ناكرآلا ىلإ عجار اذه لمعلاف . ةيبرحلا ةيلمعلا ف لوخدلا لبق اهيذ

 ةرورضلا < لخشت ىلا ليصافتلا ةلتك نأ لع ص رحيىلعألا دئاقلانأ الإ
 دبالق اذلو . ةيساسالا ةطخلا دودحو سسأ عزعزب ال ناكرآلا هايقنا

 عسيطتس دئاقلا ناك « ىضم ليج فصناف . هبلتم ظقي ناكر نفل

 مالا هنكسم الق مويلا امأ . هناكرأ لامعأ نيب امف هسفنب قفاوي نأ

 . لعفي نأ لواحيالأ بحيو
 .روطتن نأ اهديرب فيك . ةكرعملا لبق ءررقي نأ ىلعألا دئاقلا ىلع

 ىح اهنيب امف نزاويو ةمزاللا رسادتلا ذختي نأ بجاولا نف اذلو

 موأقي نأىلإ رطضي نأ نودب ودعلا تاكرح نم ديفتسي نأ نم نكمتي

 . ةداوه نودب هتطخ قبطا وهو كلذ لعمرو ءهنم لعف درب

 ًاضيأ كانهو ؛ ةيركسعلا ىتديقعب ةصاخلا عباوطلا نم , نزاوتلاف ٠

 نأ هيف ضورفم عرف لكب ةصاخلا ةمرملا نييعت كلذب ىنعأ , فيلأتلا »
 فيلأتلا ىف ديدجتلاو ةكرعملا لبق فيلأتلا ىف ةرابملاف . ةكرعملا لخدي
 . ةدايقلا نذ ادامع امه , ىلاتقلا فقوملا ىف ريمغ# ثودح دنع

 . مهءيمج دارفألا لمشي مات لؤافت ىلع لاتقلا ىلإ نوابقتيف « دونجلا

 . ًامات ًافالتإ ودعلا فالتإ الإ مل دكو الو ةكرعملا لإ لاجرلا جرخيف

 نيب 4 ع



 . ةيوتكملا تاملعتلاو صاواللا ل.هتالام لعفت فرذلا كلذ ىف ةيطخلاو

 5 رشامم ل ءدس نع تايلمعلا ريسست 2 نا يح لاثقلا انتا

 صاو ,الا ىطعت ك ثسعدح ها د2 تاداضلا نك ارم تاذايز ةطساوب

 لعغشلا ىلع ةلاكر أ هنادحو دأوف نرمي نأ بج 1 دن ات)اف . ًامهذش

 06 ودس نهو . هزدجوو همصأو ةمهفش صارأ ىضتمم لمعلاو

 ءشيجلا ىف اهددع خاضت ةيرادإلا قاروآلا نإف . لزعيف كلذ نع

 نأ ىف كشال . نمضتتام فصذ ىت> مهفي ال «اهتءارق دنع ًادحأ نإو

 نإف يووم ال امهفش هاا ىطعل تيك فرعل 3 بوك ىلعالا دئ اهلا

 ةدايز ىلإ نوجاتحي رخالا ضعبلاو ماع ه-ميجوتب نوفتكي مهضعإ
 نيب ةلدامتم هما روطتتو دل ودك نأ بحجج ماع 5 ل.صافتلا ىف

 ءاشنإ نم دبال كلذ نيمأتاو . ةيحانلا هذهنم هيرومأمو ىبعالا دئاقلا
 مهن إف هتادحوو د, اغلا نال تاالصاوملا لونم ود 7 0

 تنبع ذإ كلت ةطخلا تقرط نأ ذنم اهترخا ةنيمن ةدعاسم نودؤي

 + ةاضه ءاولل اذلاق

 شورحب بهي نأ هنكمي مويلاىلعأ ًادئاق نأ نظأال مالكا ىراصقو
 مل ام ءرصنلا ىلإ مهدوقيف دارفأبو ىتح ؛ةطيسب تادحوبو ىتح . ةمخض
 كلذ مهفومسلو هذا دج ف هحفش نأ هماع بجاولا ف : نامإلا هدنع نكي

 نودي ىذا فما نأ دك اهلا ء هلا هاه ح اولا و حورلا

 . ح.يحصلا فدهلأ 52 وه ٠ ءاالججو 0 مهياع هيض رع كعل ؛ همل

 . رمسسم حاحت هل لمأ الف لعفي م اذإو



 . ىدئ اقع ىر>الاب هنأ ا كاف 0 عوضومل زيجو 2 اذه

 هنأ نظأ أم صخلأ نأ ةزيجو هروص) ضرعأ نأ تلواح دقأ

 دادزب نأ نم ءىرأاقلا نيكل آمفاك كلذ ناك امبرلو عوضوملا ره وج

 حابص ىف ةرهاقلا ىلإ تاصو امل . ىدلخ ىف رودي ناكال اهيف

 . ١948 سطسغأ ؟
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 سر فل ارصعلاا

 ىلا ةب ركسعلا ىنديقع ىدم تامح ءرصأ أرياجنا -تروداغ اَمَدَنَع

 ؟ اهتقطأ فمك نكلو . ةماعلا اهطوطخ ىف احل تضرع

 اهتفلأ ىتلا ةيفارغ وب وتلا زع فاتخت ةيلامشل' ايقتي_رفإ ةيفارغونوت نأ
 . قبس أمك

 بحب هنأو ندالا نيوتسملا ف قطن بحي كلذ نأ ىف : كش الل

 تقولا ىف ةيبرحلا تايلمعلا رييساو ةيفارغوبوتلا نيب تاقالع ةماثإ
 ا

 ةودخبالا نرغ انريوك ع ىدلنارطب نا فاح نأ انواع عكا
 [ههنري و سو افس ا قرتط لت ريغص:مفارع ةدع نيش للا نق اها قتيوون

 ثالث نيبتأ تنك نكلو . ةلحاق ءارعص سلبارطو نييلعلا نيبف
 : ةمبه طاق

 ىت> ءىطاشلا عم ريت ىلا . ةفوصرملا ةديحولا قيرطلا - ١
 نيد دارلا :نيمأنل .:ةديحنولا نه :قورطلا كلت نأ كش الو: نلنارظا
 ةيسيئرلا قيرطلا ًاضيأ نوكت نأ نكمم هنكلو . رخالاو أفرملا

 . شجلا تاللقنتا
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 نيب دتمت لالت ةلساس نع ةيانك ىهو ؛ رضخالا ليجلا

 . ىزاغشو قورط

 تادحو نم ةفلّوم تناك ةكعدو قوق نأ « تععحو تأرق امو

 : ةيومح قطانمو ةيعافد تالحم لغشتف هرداغت الو اهناكم قب ةيرارق

 نم ةيرارقلا تادحولاف . ةسك اعملا تاموجبلل ةماقنت تادحو نمو

 ناملآلا نم ةياقنتلا تاد>ولاو . تاحفصم اهدل اف . ةصاخ نييلاطيإلا
 ةفاؤم تناك ريزنملا شيج « شيجلا ةيخنف تاحفصم اهدنع ابمظعأو

 نيعسنلاو نيرشعلاو ىداحلاو . رشع سماخلا ةحفصملا جاوفالا نم
 . فيفخلا

 « رزاءلا شيج اندنع نماثلا شيجلا ىف نوكي نأ ىه نذإ ةجيتنلاف
 مدختسلو نب رغلاو زاهجاا ثيح نم ةلاح رخ ىلع [جفتففا اع رف ىنءأ

 لماعلا ناك نماثلا شيجلل هريفوت مدع نإف . تاموبرجلل عرفلا كلذ

 برقأ ىهل هرفوأ نأ لو“ الا قده نأ تيأرو ىتشلا هتامزه ىف لوآلا

 ظ . تقو

 ةيلاع نكت مل حورلا كلت نأ تدلع امفف . حورلا ةلأسم كانه مث
 هربيدت نم دب ال رمأ اذبف . اءاعلا ةدايقلاب هل ةقث ال شيجلا نأو
 هذه نم ًاًديْش ررقأ نأ عيطتسال تنك ام ىننأ الإ تقو عرسأ ىفو
 . رهظتو ودبت روم"الا تناك فيك ىلع ىتاذب عالطالا لبق ةيحانلا

 . رفسلا ءانثأ ىدلخ ىف رودت تناك ةريثك اهريغو راكف' الا هذهف

 تحيصأو ىنقعف مضوت: تحبصأدق ةلكشملا تناكر صم تازن امدنعو
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 كلت ىف قمعتلا نم نكمنأ املاح ىل رهظيس لحلا نأ نم نيقي ىلع
 . ةلكشملا

 تعمع دق تنك . كالنشوأب عمتجأ نأ ةلحعتنم نكأ مل

 .هعم ًاديعس نوك أ نل ىننأ تفرعف ةدايقلا ةسرام ىف هبولسأ نع ءامشأ

 لاجرلاب فراعلاف : ًاضيأ هلاجر باختنا ىف ًابيصم هارأ تنك امو

 قرشلا ف برح ناكرأ سيئرك تيبروك لازنجلا ادبأ ذخأي ال الثم
 نماثلا شيجلل دئاقك تيبروك نييعت ىف كالئيشوأ ةركذو طسوأالا

 . اهغيستسيل لقعلا ناك ام

 نماثلا شيجلا سأر ىلع ىثتير نيع دق كالئشوأ ناك هنأ مث
 ةردقملا همف ناك ام ىثتير ناف . هدئنع ىعو ىلع لدي كلذ سيلو

 ري يما رو ةمزاللا ةينفلا

 انوروأ قروش لا

 هذة وأ :لازسلا لإ ةراق ١ لشرشت ماق 4 سطسغأ ه ىف

 كادت لف ذل ناك و ءارحصلا 2 0 شيجلا ةدامق زكرم ىف

 نأ دعي :قماثلا نقيجلا رتقاسملا فئاقلا :كالتقزوأ ون: وكس وفن ىلإ ارفاذم

 طسوأ الا قرشلا ىف ةيناطيربلا ىوقلل ىلعأالا دئاقلاو ىشقبر لزع

 ناكراالا سيئر كورب ءارزولا سيئر بحصي ناكو . هسفن نالا ىف

 ىلع اوظح الو ةماعلا ةلاحلا ىلع ةرظن اودلأَف . ةيروطاربمالا ةسرحلا
 دئاقلا نوكي نأ ىأ . ًاعم نيتمهملاب موق, نأ هنك ال هنأ كالنشوأ

 شيجلل رشامملا دئاعلاو 0 الا قرشلا ىف ةيناطيرلا ىوقال ىلع الا

 هته ل نمأ ةرهاعاا ىلإ ةعوجرو مدعو. هتيفثا نآلا ق نئاثلا

 كر



 كالنشوأقفاوذ . نماثاا شيجلا سأر ىلع هلحع لحن نم كلذ دعب نيعيو
 نأ الإ . نماثلا شيجلا ة ابق لسنل رصم ىلإ ءىجأ نأ ىلع كورب عم
 ءارحصاا ىف رهتشا ىذلا توج نيدعت ذمح ناك ستومس لاشرام  دافلا
 سيئر قرأ سطسغأ + ىف . طسوألا قرشلا ىف ماعلا ىأرلا هدنسو

 نأ هيأر نم ناك ىلا تاريمغتلا ىلع هعلطي ىنرحلا بتكلملا ىلإ ءارزولا
 طسوالا قرشلا ةدايق نع قارعلاو نا دالب لصف ىهو اهثدحب

 . نماثلا شيجلا سأر ىلع ثوج نييعتو ردنسكلاب كالئشوأليدبتو
 تنبع دفلا راهن ىفو ؛ سطسغأ * ىف لتقوهترئاطب طقس ثوج نأ ريغ

 ىلإ الماح بوكاج .ءاوللا دئاق ءاج هسفن راهنلا ىو . هل لحال
 تاملعت ءارحصلا ىف نماثلا شيجلا ةدامق ركرم ىف كالئشوأ لارجلا

 لصو سطسغأ + ىف .هبصنم نع لرع دق هنأ لع ةرازولا سيئر
 ءارحصلا رداغ دق ناك ىذلا كالذشواب عمتجاو ةرهاقلا ىلإ ردنسكلا

 انأ امأ . نيثالثلاعرفلا دئاق ندسمر لارنجلل نماثلا شيجلا همياسآ دعب

 نماثلا شيجلا سأر ىلع ثوج نييعت نأ نم نيقي ىلع مويلا ىنئاف
 نسحلا ءالبلا ىلبأ ازاتمم ًايدنج ناكو , طق هب عمتجأ مل . أطخ ناك
 ىلإ ةجاح ىف حيصأو بعتلا هايعأ دق ناك هنأ الإ ءءارحصلا ىف
 . اهلع تملطا ىتلا تانايسلا ىلإ ًادانتسا كلذ لوقأو . ةحارتسالا

 تهجناو « اركاب ( سطسغأ ) ١؟ ىف ةرهاقلا راطم ىلإ تلصو
 ىلإ ذئدعب تيضم مث تقورتو تم.>تساف ليتوا زوهانملا ىلإ ًاروه
 ةعاسلا وحن ى كانه تنك . ةرهاقلا ف طسوأل | قرشلا ةدايقلا زكمم

 لازت الو ًاراح ستطلا ناكو . كالئشوأ دنع ًاروف تاخداو ةرشاعلا



 ار ايث ىل عاتبيل ىل قحاملا طباضلا تاسرأف ارئاجنا ىف ةيمسرلا ىسبالم ىلع
 . ءارحصلل ماصت

 ًاملع تنك له : ىنلأس مث طئارلا ةرجح ىلإ كالئشوأ ىنذخأو
 .٠ ةس رخا ءةطخ لاح ىل ضرعف . 5 . رصم رداغمس هنأ

 الف رماألا فاك امهم هيلع ظفاحت نأ بحي نماثلا شيجلا نأ اهساسأو

 نا راقت كلذ ناكو - لمور مجم ذإف . لاتقلا ىف فلتي نأ ىلإ ضرعي

 رارقتسالا رسيتي مل نإو انلدلا ىلإ نماثلا شيجلا بحسني نأ بحي
 لمنلا رمت نع بونجلا وحن باحسنالا لصاويف ٠ ةرهاقلاو اتلدلا ىف

 شيجلا ةداق كرم لقنل تدعأ دق ططخلا تناكو . نيطساف وحن وأ
 . لينلا وحن نماثلا

 ترعشتساف الاؤس قلأ نأ نيتره تلواحو اثهدنم ىغصأ تنك

 بجاولا نم هنإ ىل لاق مث . تمصلا تمزاف كالئشوأ نم اجاعزنا

 ةداق زكرم ىف نيموب ىضقأو ءارحصلا ىلإ دغلا راهن ىضمأ نأ ىلع

 دئاق لاؤي ال هنأ فاصأو .. ةتهارلا ةلاحلا ىلع علطال نماثلا شيجلا

 ةدايق ملتسا نلو . هماقم موقي نأ نسف يملك هل رجقفاتلا نومحلا

 هتدايق لس هيف ىذلا مويلا وهو ( سطسغأ ) ١١ ىف الإ شيجلا كلذ
 ناملستلا متب نأ نا هنع ردشتاو . نةقكلا لإ طوال قرشلا ف

 هسفنب وه بهذيسف . ودعلا نم مو ثدحام اذإف . دحاو موي ىف

 تنك . ندسمر نم هتطاس عجرسيو نماثلا شيجلا ةدايق ركرم ىلإ

 تدار ينادعبلالا قفدوتكم انا تكعت او كلذ 5 ارو ةكشف

 ةدايقلا :كرم ىن هتدجو نأ ثثبل امو ردنسكلا نع ثحنأ تيضف



 مدخأ نأ آدمعس تنك مف 1 ًاماد وه 6 اك وفل اقع ًامداه

 هةر د ىنأ الإ انعئامط ىف نيفاتخم انك : هرماوأ تحت

 دجوأ نأ كير ن 0 00 اح 5 رك

 نكم ال هنأ ب نم نو « ىلعألا دئاقلا دعب حبصأ دق ناك ام
 ا نالحار امهو ةناكرأ سيئر وأ كالئشوأ مم عوضوم ا ةشقاتم

 ردلف مويلا ) لارتج  روجأما « دعاسملا ناكرالا سيئر تدصقف

 ناكرالا ةس ردم ُْف الاط ناك جني دراه ض وج لراس ) لاش داع

 . اهظع أريدقت ةينفأأ هن الهوم ردقأ تنكو أبمذ فود انأو ىلريك ىف

 كلذل لهأج وهو ردنسكلا عم ةرهاقلا فق ىدوجو بيس هل تاقف

 عرفلا فاؤي نأ عيطتس ناك نإ هيلإ تياطو طخ تضرع م ببسلا

 نام ريش ةحفصم +. . نإف . .رصمهى ةرشتنملا تاطقهانم هددرب ىذلأ

 اك 1 نم ةيتآ ( ريمتيس) م ىف سيوسلا ىف ةرظتنم تناك

 دوعن نأ لع انقفتاو ًاريخ دعو . ةحفصملا جا وفآلا زيهجتل كت ىهو

 انعم زدنمكلا نوكيو ءاسم + ةعاس أ ىف هسفن مودا َْف عمتجو

 ىق ةيناطيربللا ةيضوفملا ى ةليللا ىضَقُأ نأ ىلإ تبعد دق تنكو

 شيجلا ناكرأ ىن ءاوللا دئاقب عمتجا ثيحب ىرمأ تربدف ةرهاقلا
 بهذيل ؛ ةيرداكسالا قرط قريفم دنع وه ةعاسإأ دغلا ةءاهن ىف نماثلا

 ةداقلا نكرم لإ ردنسكلا مم تعجر ءأاسم ةسدأسلا ةعاسأا ُئ



 ٠ بولطملا عرفلا عمجي نأ هنكمي هنأ انغلباذ « جني دراهم عاتجالل ىلعألا

 : نم فلؤيو رشاعلا عرفلا نوكيف

 تادحولا نم ةأشم ءاولو حفصم | حفصملا ىناشلا جوفلا
 . ةيجوفلا أ مفصملا رشاعلا جوفلا

 حفصم ءاولو ةأشم : ىدنلز لس وينلا جوفلا

 . ناث ىرح دعاسم نع ثحبلا وهو هيلإ ىعسا رخآ رمأ ىلع ناك

 كلوفرون ةييتك نم رنوبس ناتاكلاب رئاجنأ نم تيحطصا دق تنك

 نأ ىنغابف . وه الو انأ ال ءارحصلاب انل دهع ال انك اننأ الإ ةيكلملا
 مو رشع ىداحلا سراوفلا ءاول نم أباش ًاضياض ذختا دق ناك ثوج
 ةرهاقلا ىف نالا وهو لق امدنع ثوج لقت تناك يتلا ةرئاطلا ىف نكي

 نوتسوب نهوج ىعدي ناك . ديرأ ىذلا لجرلا نوكيس هنأ ىل ادبق
 لثم الطب ثوج ردعي 0 تض رعف

 . باحيإلاب ىناجأ نأ ثيلي مل هن] الإ . بابشلا طابضلا نم هريغ

 قيرطلا انعطقو ًاعم انشعف ىظح نسح نم هل ىرايخا ناكو
 هحأ تنك . ةفاتخم نادل ١٠ َْق اناتاقو بلالاو نيملعلا نيب أم ىف

 . برحلا نم عوبسأ رخآ ءانثأ ايناملأ ىف لتق . امج أبح

 ةرافسلا نم ةرايلا ىتتلقا ًاحابص ه ةعاسلا ء« ( ىطسغأ ) ١ ىف

 هاه



 لارتجلا ءاوالا دئاق نماثلا شيجلا ناكرا ىف دءاسملا سيئرلا ناك
 نيميمحنيقيدص انكو نافئغ هد سيسن رف رس (لاربج - روجام نآلا)

 مزالموهو روجام تنك ثيحالوأ كرويف ةرم ريغ فورظلا انتعمج

 ؛ اه ( ناتسك ابلا ) اطق ىف م ؤهوبس و !ه مج رصه م 6 لوأ

 هيف ىرأ تنك . اشياب ل روه ريتركس ناك ذإ 5١م ةنس ىفو

 . ًاماشتم « اليزه افمعض هتدجو . رهاب ليقتسم اذ ًازاتم ًاطباض

 ناتئمظالا :ةلإ .دنعأ ىدرمالا لوأ ًاقلدص ةعم نوكأ نأ تلواخ

 . ةلاحلا ىلع ىنعلطي نأ هيلإ تماط مث لمالاو

 امئاد. لضفأ ىتإ هتركذف ىل هدعأ دق ناك ًايطخ ًاناب جرخأف
 نعو ودعلا نع ليصافتاا عم ةصقلا لك ىل ركذف . ةيبفشلا تانايبلا

 عوضوم ا ىف ةيصخشلا هئارآب ىحراصو كالئش وأنع ةرداصلا رماوألا

 تسيل اهنإ لاقف « دونجلاو طابضلا مور نع هنلأس مث . ىحي هتكرتف
 رظتذي ناك امعو تيكترا ىتلا ءاطخالا نم ثيدح ىف لخدف ةديج

 لواحي هنأب تسسحأ ذإ كلذ ىف آديعب هعم بهذأ ملو « ةدايقلا نم
 . لوالا هسيئرل صاللخالا

 نيعأ نأ تررق دق تنك ةدايقلا زكر ىلإ ائاوصو لبق اذكهو

 حاجنلا زرحنو رزآ:ئف ةماتاا ةطلسلا هل قاطو نارا اهقكز:ناةتحع ند

 حرصأ نأ ريخلا نم هنأ تركف لب ًاروف هل ساآلاب عأ مل ىتنأ الإ . اعم
 .ناغنج هد فقوم كلذي زيع ىتح ناكرآلا طابض عيمج مامأ نن رتفا

 ةقاسلا /| فورظاا نيب امف نييعتلا اذه نع جئانلا قرفلا ًاءاج رهظيو
 ظ . ىعم نماثلا شيجلا ابضقةيس ىتلا كلتو ىدبعل

 دس ف م سل



 هدم ىدحح نافع نأ . تررفو تهزع أم ىلع تمدن طق امو

 , نيل .و نيدلعلا نيب امف قيرطلا بنج ىلإ انج انعطقو ابلك ب رحلا
 ننكر ناك ةقلفا رب قير | رع لف ااا دو ا ريق داذز ا: مكنكر
 هدعب دجوي نأ وأ هلبق دجو دق نوكي نأ ىف كشال ىنناو ًازاتمم ناكرأ

 . ىاطيربلا شيجلا ىف هزارط نم ناكرأ سيئر

 هنأ نم نيقيلا ىلإ رمآلا ىف ىهتنا انب ريست ةرايسلا تناك ايفو
 ىئاروف : حاجنلا لماوع نم نامبم نالماع ىدي نيب نآلا حبصأ
 كلذ ماد ام ىنم باط لك ىليو ىندنسي قيدصو ىسيئر ردئسكلا

 نافنج اذه ىناج لإو ؛ ح اجنلاب اللكم لمع ماد امو الوقعم بلطلا
 هز نأ وه نألا هملإ اف ىذلاو . نيمالا ىناكرأ سيئر

 . همأتلا ةقثلا مهنم قثويو ةمند ةردق مهدنع تادحو ةداق ىل

 . ندعو, لارا" ناقل سيلا نامل هئاتلا كانه قادقفتا
 نيطسلف ىف نماثلا ىجوف ىف ريشبم ةييتكل ًادئاق ناك ذنم هفرعأ تنك

 طق هب عمتجا ملأ اتم ةقرف دئاق كاذتأ ناك ء ودعو  ووعج ةنس

 اذإ امف ةيرورض تاحيضوت نع هتلأسف . ةل كلا ىلع ىعلطا . دعب نم

 نجف لئاذدو ىنما تنك اك ىنبي ملف باحسنالل رارطضا ثدح

 ةالاط لدعلا حا نأ تورت لظخ وعلا 7 نسال يقرا
 سطسغأ ١6 لبق نماثلا شيجلا ةدايق لست الأ رماوالا تناك

 ةداسلا زكرم ةعجارم ىف عفن ال هنأ تيأرو هنم 1١ ىف نكح اذكو

 1 ىسفش و الاح ةماتلا ةللوؤسملا ذخما نأ ىلع مزاللا نم هنأو ىلعألا

 شاهدنالا هيلع ادبف هعرف ىلإ ًاروف عوجرلاب ندصصر لارنجلا ترمأف

 نسال مدح



 خضر هنأ الإ نماثلا شيجلل ىلعألا دئاقلا عقاولا ىف لازي ال ناك هنآل
 ةدايق ىسفنب تذختا ىنا ىلعالا ةدايقلا زكرم ىلإ تقربأ مث ىرماوال
 دعب # ةعاسلا ذنم سطسغأ +١ « هتاذ راهنلا كلذ ىف نماثلا شيجلا

 عجارتا نأ عيطتسال تنكام نكلو « ىنم ًادرمت كلذ ناك . ربظلا

 « باحسنالاب صتخي امف ةقباسلا رماوألا لك تيغلأ ىننا مث . نقوم ىف
 ىتح هيف نه ىذلا ناكملا ىف لتامت لب باحسنا نوكي نل هنأ تاقو

 داوق ضع قتلاو ىعالطا عسل امر كاذنمح كلذ تيفتك او

 اذإ لاح ىف ةعرسب ةدايقلا ركرم رداغأ نأ, تررق مث . تادحولا

 *ىجافملاىذاختا ءارونم اءاعلا ةدامقلا ركر م نع ردصير دق لعف درلصحام

 ناذئج هد نم تءلط ىلاحترا لبق ىننا الإ . نماثلا شيجلا| ةداضأ

 . اهيقلأ نأ ديرأ ةملكل ءاسم ةسداسلا ةعاسلا اهلك ناكرآلا عمجي نأ
 . ىلامشاا بناجلا ىف نيثالثلا عرفلا دئاق ندسمرب تحمتجا دق تنك

 عمتجال ىبونجلا بناجلا ىلع رشع كلاثلا عرفلا ةدايق زكرم ىلإ تبجنا

 داهسرم خم رمالا اذكهو ليوط ثوبي لد انني رادف : جربي أر ف لارجلاب

 لوقأ الو نيزاتمم نييدنج امهانثثا اناك . ىلارتسالا عساتلا جوفلا دئاق
 : باقلا مح نم ىطخ ىلع امتوأو امينا طقف كلذ

 5 ناكرالا تدجو ثسح شيجلا ةدامق نكرم لإ ارخأتف تهجر

 ىتكم تناك ىلا ةيبشخلا ةميخلا برق مهعج دق ناغنج هد ناك

 . ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا تناكو

 اهوقات ىلا كلت عبتتس- ىرخأ رماوأ نأ مل تلقو ىسفنب مهتفرع ٠



 ةيجيت اريسالا ةطخلاى امان اريمغت ىضتقي ء باحسنالا مدعي مرمألا نإف
 نزلو نايل ذل و اذك قمح ااه نأ: ايلف بحاول قون ناك هنا اهو

 ءازولاىلإ لقتلا تاوعأ لمرتك «ءارولا قف ديب ةفاتيو ىلإ انت نأ قف

 . ةهجلا ىلع مامالا ىف عمجت صصخلاو ءاملاو ةخاسالا اعد امأو

 نماثلا شيجلا ةيوقت ىضتقي « باحسنإلا مدعب , رمالا نأ تاقو

 لقذتس.ناحوؤ اهردقو ارباجنإ نم ةلصاوأا ةديدجلا ىوقلا نإذ كلذلو

 ىنإ مث . قدانخلا رفحل اتلدلا ىف قبت نأ نم الدب انه ءارحصلا ىلإ

 حرفلا وه ًاديدج ًاعرف فاؤأو رصم ىف ةقرفملا تادحولا لك عمجأ-
 مرفلا كلذ نوكي الف . اديدش ًاحفصت احفصم نوكسس ىذلا رشاعلا

 قيرفالاعرفا لمع انشيجف لمعي لب ؛ دحاو ناكميف ارقتسم براحبل
 ودعلا ةلتاتم ةطخ امأ جوفلا كلذ !يكشتبرشوب دقلو . لمور شيج ىف
 ذنمو . ىغلتو لطدتسذ ءارحصلا ىف ةرشتنم تادحوو ةعزوم لتكس

 انقان جوف لك . ضعب ىلع اهضعب ةعمتجم جاوفالا براحتس نالا

 . هلمأك

 نماثلا شيجلا ةدايقزكرم ىف هتدجو ىذلاوجلا بحأ الىتنإ تاق مث

 قيضلا نم هياع نحن ام فو اذوك نيز> ناكم ىف ةطشن نوكدال حورلاف

 . رحبلا برق انتدايق زكرم نوكي نأ نم ديالف . شيعلا ىف حاعزنالاو
 . اناوق كلذ ددجنو ىحتسن مث فلعو ةوه لغتشنم

 :ةيفدحو لهو تفات نأ بع : ادع ةطيش نوشكللا سارأ نا
 هموجم ىف عرسأ ام اذإف : بيرق نع انمجاهس لمور نأ تعمس دقلو

 تح ويا وح



 ةمواقم انددعأ دق نوكنف ًاعوسأ رخأت ام اذإو « رطخ ىف نحنف

 انرود ذئئيح قأيسو هفتح قايسف نيعوبسأ أطابت اذإ امأ . ام سأب ال
 كاذئمح ودادعتسالان م ىوق تن اج ىبع ممم صل نأ لق مجاهأ نا ىنكلو

 . ايقيركأ نم لمور درطت

 نإ قهرم لمع نم انل دال « ةعاساا كل: ىتح هنأ ىف كشالو
 رحبلا ءىطاوش ىلإ نكمم تقو عرسأب لقني نأ بحي ةدايقلا كرم

 انتطخ كانو مصنف ةيوجلا ىوقلل ةماعلا ةدامقلا زكرم برق . طسوتملا

 دزوتسفاف : ىغلم وبف مخلا مادختسإ مدعب رمالا امأ . ىوقلا كلت عم

 نوكيل ةيهافرلا انسفنال 03 ةدنألل قاداو ايينكرتو افرع

 . ًاجتنم اناعع

 ةيرادإلا قاروالل ىهركبو لغشلا ىف ىيلاسأب مهتحراص ماتخلا ىفو

 نماثلا شيجلا ناكرأ سيئرك ناغنج هد نييعتب مهتريخا مث ليصافتلاو

 هطو وه 1 0 هدءهنت بدو ىَع رداص هنأك كيه ردصل رق لكف

 . هلك هدايقلا زكرم ىلع ةطلسأا هدلقأو قلطم هج وب ىَدل

 دنع اد.و ًاقيمع سوفنلا ىف هعقو ناكو مات تمصي ىيدح عمس

 . ددرتالو ضوبغال : ناكرالل حضاو ءىش لك ناللاف . لمالاروعش عيمج ا

 نكملو . ًابعتم ًاراهت ( سطسغأ ) ١م ىف ءارحصلا ىف لوآلا ىرابن ناك

 نماثلا شرجلا ىف ريمغتلا نأ ىف كشال . ادجان ناك همف لمع نآل ريضال

 ةيكحو ودهم ريسأ نأ لع بجاولا نم ناك هنأ الإ هلئثاوا ىف لازب ال ناك

 . .بحي الو ًابودحم نكأ مل ثيح ايلعلا ةدايقلا زكرم نم ًافوخ رذحو

 مس تح



 دنيح ريسيسو 0 مدع حبصي امدنع --_- ٠١ ىفامأ

 ا 20 ناك 2 3 ا هاف 0 ىئادقاو نقروأ

 . كعب مف لمعلا ىف نع لاو روهتل | ىبنج أملاط ىذلا

 ثب لو لجرلا كلذ نينو ىمب عفو يلا ١ ةليل و

 هعالط | ىومتي نا ىف هبغر امم ةعساو ةطاسب نالا عتمتي ناك . عفان ليوط

 ةدامقلا كرم نع دعت نأ نم ديال ناك , نك اينملا صعل ف ثَأَو ىلع

 ىعم مان قافتا ىلع ذٌدِيح نوكي نا ديريف ٠ هنع بيغأف

 ل8 كاوا ناعا هع تدك" عننا لإ: تلستنلاا اريغاو
 1 حاحنلا قدرط ىلع الا انحصأ اننا نم نيعي

 نأ « ناغنج هد نس و ىنم تاثداحم دعب « ءالج نيدتا ن' ثسلأ :

 ةريخاألا ةرملل لواح هنا. لمور لبق نم بيرق موجب ءىنن لئالدلا لك

 قف لعف أذاو ايلدلا ع رقفدسا و ةيردنكسالاو ةرهاملا لع ل وسلا نأ

 ىلإ ليمي مث ىنوتجلا بناجلا ىلع ىوقالا ةدوهجب لوحي نا اذهب ندا

 نماثلا شيجلا لم نأ هعسال هنأل كلذ نماثلا شيجلا ءارو رمل نيعلا

 . شيجلا كلذ الوا فاتي نأ نم هل دد الق « رصم ىلإ. لصيل

 ةماعلا هطوطخ ق مدعو ل هامل ىميمصت نأك ٠ اذه ضارشالا عم

 لوق> ةطساوب نيثالثلا عرفلا ةيجىف ىوقيسف ىبونجلا بناجلا امأ

 ددعلا الإ هيف عافدلا ىضتقتي ال ىت> هةكئاشلا ديدحلا كالساو ماخلالا

 : كلا ةبجلا كلت ةرابز, ىل ةجاح الف نذاو . دونجلا نم لقألا

 سس أله



 ىضمأ نا نم دب الف « ًاقيقد اصف ىلع ضرفي ناكذوونجلا بناجلا امأ
 حرفلا ديدج دئاق ىلإ ةسام ةجاحن تنك ىنا مث .ءاطاأ نود هنلإ

 دعب نيعي مل ادحا نا ذإ بناجلا كلذ ىف دوجوملا رشع كلاثلا

 .٠ ثوج فاخسل

 قتام لحم ىفو ىبونجلا بناجلا ىف ناكملا ادقفتم هلك راهنلا تيضقف

 ىلتلا اذه ناكو ءافاح معو تاسيورلا لت ةيمها ًاروذ تندمنو نيءرفلا

 لايما ةدع دعب ىلع عقي افا> نافذ . هلك نيبلعلا زكرم حاتفم ريخالا

 ذا هل عافد ال ناكو تاسيورلأ قرش  ىبونج ىفو نيدلعلا طخ ءارو

 . ةمزاللا ىوقلا انيدل نكي مل هنأ

 تاحفصملا كراعم نع تءح امب اليوط تركف دق تنك

 همج اهم انيعدب نأ وه لمور هذم< ناك ىذلا نأ ىلادبو ءارحصلا ىف

 مفادم ظخ هلكشإ باجح ءارو هتاحفصم ذدليَح مدختسيف « انتاحفصم

 . لاتقلا ةحاس لع كلذ, رطيسيو انتاحتصم لمع لطف تاحفصملا دض
 حمسأ نل . ىعم ةروصلا هذ ه ىلع رومألا ىرحت الأ ىلع تمرعف

 لتحنو نيبلعلا زكرمب نيكسمتم قمن لب عيرسلا موجهلاب انتاحفصمل
 نلو همق نحن ىذلا ناكملا ىف براحنتو « افلح معو تاسورلا ىلت

 نوكت داكن ىهو انتاحفصم دض مدقتت هتاحفصم عدنو اناوق كرحتت

 . ةيبرغلا افلح لع موخم ىلع ةرومطم

 عب اسلا جوفلا دئاق 2 نونجلا بناجلا ىف 4 تسقتلا راهنلا قو

 مهقوتملا لهور مرج نع انثداحتف . نروهشملا ءارحصلا ناربف « مفصملا

 كي ايل تح



 ىمري نل ًادحأنأ تلق . لمور ىلع هتاحفصمب ىمتري نأىسع نم لأسو

 ججشيو ىنأي هعدنو ةرملا هذه انتطخ ريغنس لب لمور ىلع هتاحفصم
 اهشف انف نح ةبلإ ةسننلا ةديفج ةركفلا «كناكو... ا": فض ةدار
 . ةليوط ةدم

 ا ا دامق 00 00 ا

 لفوز :تاموحبم لامست نأ نودي قض امو دادعاب رقاقنأ

28 

 ناو َْق مج ايس يأ ىلع لدن تناك ةدراولا تاماعتلا لك نا

 تادادءتسالاب , خيرات" كلذ لبق ؛ نا 0 ىلع انوا تنكو . ربشلا

 . لمور لعف امهم تادادعتسالاك لت عبان أ ناو ةكيلعلا كربلا ةمؤاللا

 ةنزاوتمااوق نوكت نأ اوقأ نوكن نأ نم نذإ امأ دب الف

 ةيجيت ارث-الا هتاكرحو هتام و ثدحنال ثيحب ضعب عم اهضعب ةمجسنم

 نوكأ نأ نم دب ال ناكمث . ةيموجهلاىتطخ ىف طق ًارييغت وأ لعف در

 نأ نود هتام وي قرض | نأ عييطتسأ ثدح ةومأا نم مزاللا باجلا

 . ىفده كللذ ناك . ةمسدئرلا تادادعتسالا فوت ىلإ رطضأ

 زكرم نه بطن نأ أعم انررقو ناغنج عم مالا ىف تحابت
 شيجلا ىلإ نيعبرألاو عبارلا جوفلا روفلا ىلع لسري نأ ىلعألا ةدايقلا

 . افلح لع تاعفترم لتحت نأ نم نكمتي ثيح هب رقتسي نأو نماثلا

 تس ياه تح



 هلماكب جوفلا كلذ لالتحا دعب لوزي نأ داك وأ ىنارطضا لازو

 تاحفصملا هدذساو اع ردم وهو أل هل التحاو 2 ةووكذلا تاعم:رملل

 5 قءمليو بح 5( ةدمجتأا (ّْ

 ناكو ٠ نوسنلاو دحاولا جوفلا رخآ ًاجوف تيلط دعب امفو

 ثلاثلا جوفلا عدأ نأ ىلع ناك . سيوسلا ىلإ لوزنلاب عرش دق
 ىنونجلا بناجلا ىلع ةيجيتاريسالا ةطخلا ليصافتب هسفش متم رشع

 ردنسكسلانم تبلطف . تقولا كللذ ىف دئاق هل نكي مل جوفلا كلذ نأ الإ

 هتيلسف « كانهىنطاس تحن مدخ دق اذه ناكو ارتلجنازم سكوروه نأ
 5 ماأيق ريخ هتمهم ماتو رشع ثلاثلا 3 ةداق

 أم دنع ىلعالا ةدايملا نكرم َْى تاررعصلا صعب انمقال اننأ دعا

 زدتكلاب ىاذ نأ تثمعصن أ خالو نوفماتلاب عك ايد نافع هد 5000

 ىذلا كالئشوأ ساللاىف راشتسا نأ ىردأ الو ءىش لك ىلع قءاو ىذلا

 دغ حابص ليحرلا ىلع اعمزم ناك

 هنيع دق كالنشوأ ناك ىذلا خيراتلا وهو سطسغأ ١ه ىف اذكهو
 شيجلا كلذ ىف ىهانلاو سمالا تنك . نماثلا شيجلا ةدايق هيف ملتسال ىل

 انشيج تبجو ةديفم لاعأب تق نيمويلا نيذه ىفو « نيموب ذنم
 ناك اذهو ةساملاو طاشنلا حور هيلإ تءجرأ ةصاخو ديدسلا همجوتلا

 ادن يبه

 ةكرعم مساب دعب امذ تفرع ام ةطخ ٍيمصت نآلا انياع قب دق ناك
 كلت تادادعتسإ « ابهوجو ضءب ىف « فصأ نأ لبق نكلو « نييلعلا



 افاح ملع ةكرعم ىلع ةفطاخ ةرظن قلن نأ نم انل دبال اه رييستو ةكرعملا
 ' ةكرعملا لاثم تناك . اهف تعقو ىتلا فورظلل أرظن ةكردملا كلت نإف
 ناك الافلح لع نودبف نيملعل' ةكرعم ايساسأ ًاديهمت انأيأر ىفو . ةيعافدلا
 . لاكسلا نم دحلا كلذ دنع نيملعلا ىف انححي

 دنع سطسغأ 15 ىف نماثلا شيجلا ىلإةرابزب ةرازولا سيئر ماق
 لمور مو دصل ىططخ هل تضرعو ةببجلا هتيرأف وكسوم نم هتدوع
 . و انوفا روصتا تدك كك عمت الأ

 برعلا جرب برق ءىطاشلا ىلع انتدايق زركرم ىف ىعم لميللا ىضق

 دق ناجح هد ناكو اذيدأن ف حرفو رورسلا ه رهس أنت رهس تناكو

 ةجاجزو هيسأ. الر مخ ءارزولاسهئرل رفوي ثبح ةمزاللار يب ادنلا دخت

 . ةقتعم كاينوك

 صصخلا ىرتفدىلع هم. عقوينأ ديلإ تيلط « دغلا ىف هياهذ دنعو

 راكذت موب وهو سطسغأ ١م ىف نماثلا شدجلا ةدامق تذخا تنك

 قهاوملا مين دل راك دت م نأ ول تددو» ٠ رطسالا هذه بتكف

 دعسأو دحلا هدونجأو نماثاا شوجلا دئ اقل نهزي 1 ةدامقلا ءادش ] مويلا

 ا ربشلا وتقل ف امهم نيريدج مث نيذللا

0 



 1 افلح ماع ةكدوو

 طامبربطا ضر لاركلا١ :

 هيرب ) مزمن ١

0 
 همم ف ] سيئافت ١ مى ١ ١

 ور
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 غلالار صغلا

 افاد مع 3 رعم

 !ه 1 ريمكس 5 نع طبعا ل

 نووزمالا ةقنينأ كل وصوت 106 عماقلا ىقيشلا و ا ةوانل نساك
 لاتقلا ريمست ىلع هنم ًاعالطا رفوأ مهنأب نيعدم ىلعألا دئاقلا رماوأ

 رماوالا كلل“ نه طاقن ليدمت مسفنأل نوحمس كلذلو ءارحصلا ىف
 ىرماوأ نأ ملا تمهنأف , ةكرعملا ءانثأ ىف ىتح كلذو « بيس ندأل
 ناو اريك 0 تنك ىلا ةماعلا ةلطخلا بسح اهريقاذح دفنت نأ بوي

 عيمجا لمع ديقتي اهب نيناوةك لب ةغقانملل سسأك اهقلأ مل ساوألا كلت
 ؛ 00 تنك ا روطتتو ءىدتت ةكرعم ىه نالا ا تنك'ىذلاف

 بولق ىنإ اياعلا ةدايقلاب َهَمْدلا عجرت ىتح رصنلاب ىهتنت ةكرعم اءديرأو
 ور ىلع راصتناب الإ اهعزن نكي ناكام هذه ةيسفنلا ةلاحلاف دونجلا
 . ةممدج تاراسخ نماثلا شيجلا فلكي ال لهس راصتابو

 رشابي نأ مزاللا نه ناكف اذإو . انأ مجاهأ نأ عيطتسأ تنكام



 لواحمسس لمور نأ نم نيم ىلع ىلددج قف تامالعتسالا ةمظزه تناك

 و موجها ق لودع كلذ ىلمف 3 ىونجلا بناجلا ىلع أمنهم قرحخ

 افلح لع تافترم وحن هجتت نأ لمور تاحفصم لواحت ذإ لامشلا

 . ىطخ تمم ءءاعو ىداقتعا اذه ناكو . تاساورلاو

 ىأوف تماظد . .: وفو همها ىلعو موجفا خي رات لع نيءاطم انك

 .٠ تاماللءتسالا تالت ءوض لع

 ىنونج ىناحفصمو افا لع ةق ىلع نيمب رآلاو عبارلا جوفلا تركر

 ودعلا موي نأ تدكأت نأ دعب ىتنأ مث . لتلا كلذل ىلا فرطلا
 ةقطناا نم تاحفصملا لقتأ نأ تيون افلح لع ةق وحن هجتيس ىساسألا

 نيءلعلا طخ ىف ةيدناليزومنلا ىوتلا زر ارمو ةمقلا ىرغ نيد ةدوجوملا

 امناكم ىف تاحفصملا قبت نأب ةمراص تناكف ىرماوأ امأ « ىسيئرلا
 حضاولانم ناكو رسكتيو ودعلا اهمدطصن نأ ض ورفملاف . كرحتتالو

 ناف « ةرهاقلا ًادصاق قرشلا وحن أوت هجتيو ىاوق لمه نل لمور نأ

 .٠ هشاج فاتاق ةشارولا هأوف ىلع تمءاقنأ ةدحرصم 4. تناكل لعق

 لقنتلاو ةكرحلا الباق ىونجلا ىناج فرط قبب نأ لع تررق هملعو

 ةكرعملا نع ىراوتيف ةعساو ةهبج ىلع حفصملا عباسلا جوفلا دتمي نأَو

 ناف افاح ىلع ةقو راسدلا وعن لمور شيج هجتا ام اذإو « تثدح اذإ

 كلذ ءانثأ ىفو « بونجاا نمو قرشلا نم هب شرحتي عباسلا جوفلا

 هتمهفاو رشعثلاثأا جوفلا ةدايق ىلستيل | راجنانم اصودق سكروهناك

 تاراسخ عباسلاجوفلا ةصاخو , عونلاكلذ باصي الا بجاولا نم نأ

 دل مراسل سس



 نحن انموم ىف هل دعملا رودلل ناكمإلا ردق ىلع أملاس قب لب « ةميسج
 « موجهلا كلذ روصتأ تنك فيك ىع سكروه تعاطأو ربونكأ ىف
 . ةيداعلا هتساح قفاوف

 اهتءوص تنك نا هطخلا بس> تروطتو تءقو ةكرعملا نإف اذكهو
 ةرجاع تحبصأ . ةيوقلا انزكارمب تمدطصأ امدنع لمور ىوق نإ؛
 ةاوطلا نأ و بتوصرب ةردب 6 نم اراك ا ءاطاشا اناث ١1 ةرعع زك نع

 ن'ربطلا كلذل ناكو . باح.نالا ىلإ . رمالا رخآ ناملالا رطضاف
 راصو ٠ ماجتن وك وجلا لاش رام ةدايق تحت . ةكرعملا ىف قيمعلا ماعلا
 نالءفي انك امو ًادعاصو نيحلا كلذذنم نارزاتيىوجلاو ىرل' ناشيجلا

 زازقلا ورفاناتوت الا ىاع لهو لذ ىذلا ىرقلا بيدا اعأ لبق نف
 ىلإ ىتح لياتملا تافذاق لسرب نأ ىف ردت وجلا لاشرام هذختا ىذلا
 ةءاسالاو داتعلاب مظنملا دوزنلا نه لهور كلذ عنمث اهفسنل قوربط

 ةلصاوم نع لدعو ةيساسالا هدعاوق نع عطقي نأهفوخ ةصاخ طمذااو
 . لاتغلا

 لمللا فصن دعب اليلق . ( سطسعأ ) م١ ةليل ثدخل موجهلا امأ
 بجاولا نم ىأر هنأ ناغنج هد لوقيو ةداعلاك اركاب تمن دق تنك

 ةددجاأ ىلا روظي ء وه لوش امو ءرخلا ىلع ىنعاطيل ىنقيفي نأ هملع

 ايداعةصصخلا ةعاساا ىف ة>ارلا تلوانت مث ,, هديرأ ام اذه ! نسح و
 نيقب ىلع تنك ىننال هدعبتسأ ال ىننأ الإ . كلذ لك ركذأ ال . اهل

 بس ملاك



 اه ريفاذح ىتطخ تدفن ام اذإ انفياح نوكي نأو دد-ال رصنلا نأ نم
 عم اهب موقأ ىتلا ىلوالا ةكرعملا نأ نم ققحنأ نأ ناك دي-ولا ىمبف
 ىنغلب امدنع . طيضلاب ةيساسالا ىتطخ بسح روطتتس نماثلا شيجلا
 بونجف مدقتب ترمأ «رظتنملا هاجتالا تذختا دق تناك لمور ىوق نأ

 اف لخد ودعلا ناك ىتلا ةجرفلا دسأل ىدنلز ولا جوفلا ةقطمه

 انماغلأ لقح وحن ةعرسب عجر : ًايوفء هلعف در ناكف انزكرم ىلإ

 ىدونج تففوأو كانه هانكرف . انفوفص ىلإ لخد دق ناك ثيح نم

 ىوذجلا بناجلا ىف هاوق ؟ ارثت نأ انتحاصم نم ناك هنأ ذإ مدقتلا نع

 ةبجلا بناج ىف ابيلع ىونأ تنك ىّتلا ةيوقلا ةراغلا نش نم نكمت ال

 كلت ةريخالا ىتطخ ضار ريغ ناك سكروه نأ ركذأو . ىنونجلا

 اعتاد ىلع امئاقو انوك اره ضب التع لاو لقاك ودنا نذل
 ثدو نأب ها . هعرف تاكرح امس الو انتاكر ح ةيقارم نء هنكسم

 تاعفترملا ف ودعلا دوجو امأو.هلاتق ةحاس ىف ةديدج ماغلأ لوقح وه
 ىتلا تادادعتسالا لك ىلع ًاءاطم عبصي كلذب هنأ ذإ اناةدعاسم ناكف
 هيلع بلقتنف لامشلا نع ههابتنأ فرصيف بونجلا ىف موجيلل اهذختن

 . ةحجان انتامح نوكستو انه ةيضاقلا ةرضلاب كاذتمح

 ىُديِج عفدأو هباحسنأ ىف لموز دراطأ ١ ىنن[ موضعي ىلع باعو

 كلذ دارفأ نأ ىلإ عجار كلذف لعفأ مل نإف . هيلع موجملا ىلإ نماثلا

 نيزبجي اونوكي ملو ليوطلا ريسلا ىلع نيبردم دعب اونوكي مل شيلا

 هسفن وه ائياع نشب نأ لمور ربّي نأ ان ىرحال اف .كلذل مزاللا داتعلاب

 تبع 4



 . نيدلعلا ةكرعم ىف متام اذهو ةيساسالا اندعاوت نم

 قا وار أ ءاغا كنك 6 توروطتو تيفو افاج لع ةكرعم نإذ اذكهو

 نوف هفلأ , , سرزنأملا كراعم ٠ هءاونع ًاياتك 4١و ىف « ةنط تأرف
 افلح لع فلؤم لا فصي . لمور ناكرأ نم كاذئيح ناك ىذلا نيتئيايم
 مث ازهلا ةلساسىف ىلوالا ةقاحلاو ءارحصلا ىف برحلا روحت ىه ه» : ىلي اك

 «انتاما طوع فردت ىتلا ةفاحلا ضو: كايبدتلا لك ىلع

 لوأو . افلح ملع ةكرعم نء ربعلا ضعب جاتنتسا نالا ىننكميو
 سشيجأأ ىوق نإف 2, شيج 2 تناك ةكرعملا فا نأ وه ودع صأ

 زكرم ناكو ةمتءقد ةطخ ىضتقم روطتتو طسنت كاذن 7 تذخأ نماثلا

 طابضلا لعج ام . ةكرهاا راوطأ لك ىلع ةماتلا ةرطيسلاب اظمتحي ةدايقلا

 مهريصم بقا ريو مهلمع رين دحاولا هيجوتلا ةرورضب نورهشب دوذجااو

 هجوم اركفملا سأرلا كلذ نوكأ نأ مهعيمجاوضر افلح ّلعةكرعم عبو

 اونوكي ملو لصالا ىف نييندم اوناك نماثلا شيجلا دارفأ نأ مث

 مهتاداع نم دئارجلا نوعل طي سانأ مهف « ةيدنجلل مهتامح اوفقو الاجر

 كلذ نوكي نأ نم أذإ دبالف . مهدئاق ةيصخش ىتح ءىش لك اوذقني نأ
 هاجر ةردقراللاو ةيةاجو هانثنا كره اضلأ لد ايجوق ارا رب نيل قت اقلا
 ىعسأو مهفوفص نيب امق لرب تذَخأف . هب نوةلعتوو هنود لب طقف

 ةعبقلا سبلأ تأدتا اماح لع ةكرعم ىف . ىلإ مههابتنا تفلا نأ ىلإ
 بقت العف تناك . هيلإ ىعسأ تنك امع ةوالع . مهو « ةيلارسالا

 ترهتشا ىتلا « هيريبلا ه٠ سبل ىلإ تادع مث . سمشلا ةرارح ررض

 . دع أف أهم
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 . ارياجنا ىف ىل قيدص ىلإ تبتك .٠ افلح لع ةكرعم تهتنا امدنعو

 تعوطتسأ 2( ىظح 00 : د ىدافا لهورب لواللا ىعامتجا نإ 2

 ىلع بعص اف ؛ مزاللا تقولا ىف ىططخ رمعأ و دوقفملا ماظنلا ديعأ نأ

 ناكىذلاوه هنآ نجف لوألا ةلوجلا تر ىنأوه ىروعشو ةعرهأ نأ

 . لمعلاب رشابأ نأ انأ ىرود نوكمسف ةيناثلا ةلوجلا امأ .لمعلاب رثأب دق

 نم ديال لئاسم كانه ناكو نيلعلا ةكرعم دادعتسالا ىلإ اندع
 . ةكرعملا كلت ططخ ذيفن“ ىلإ لاقتنالا لبق اهتجلاعمب عارسالا

 داد٠ال تال# حاون ىلع ىهايشنا ركرأ نأ ىلع تمزع دق تنك

 بيروت و رسال او. ةدايقلا هر هقف» يواطملا هولا ىفالا نسيجلا
 .. ناقالاو اهاتحا نميوع ىلإ ةعاع نت اهتالتو

 نينو لك تنك أ ذ] ارك نول عنا اذ ةةصيوجالا انا
 : انف داخ أ اهل اص دووم ودكم نأ قو

 اوناك نماثلا شيجلا دارذأ نأ . ريبكللا ىمه ناكف بيردنلا اما
 « مهنف ىلع بيردتلا مهمدعي ناك نكلو ., ةحيحص ماسجأ باحصأ

 تذخاف . مهنم ايلعلا بتارملا باحصأ امس الو « طابضلا لامها ءارو نه

 بثك نع ىسفذب امةمطل بقارأ « ةمراصلا رسادتلا ءهجولا اذه نه

 رماألا ىضتقا ام اذإ ةفيظولاو ةترلا نع لزعلا نع ددرتا الف

 ةداق ةثالثلا ىعورفل دبال ناك هناف ناكرالاو ةدامقأ ثم نم اما

 ءرشع ثلاثا جوفال ًادوجو» سكره ناك . ىلوألا ةقيطلا نه ةثالث

 دن ا حن



 هتملط ىذلا زبل رفيلوأ رسب نيثالثأا جوفلا ن تأ ىلع ندسمر تأدد م

 تادحو نم فلؤم هنال ىشيج ةبكوهو .رشاعلا جوفلا اما . ارئاجنا نم

 «ندسم رىلإ هتدامنق تملسو لمور دنع سرزسما تادحو دض تاحفصملا

 جوفلل دئاقك تباط مث ًاقياس ءارحصلا ىف حفصملا لوألا جوفلا دئاق
 تمدةتساو .ةرهاقلا ف للعالا ةداسقاا زكرم زم جنيد راه حفصملا عباسلا

 ىعفدم ريخ وهو « ةمءفدملا ةدامق هتملسو ناكرك ءاوألا دئاق ارئاجنا نم

 عافدلاب فلكملا . ناكرك دس رس لارتجلا نالا وهو ىتاطيربلا شيجلا

 ماع دش رك زويه سقلا تنيع كلذ دعبو . سيفوا مولا ىف ىتدملا

 ىناج ىلإ قبو ىركسملا دشرملل ىلعألا لثما وه زويبف ٠ شيجلا ىف
 ءاوللا دئاقل اهريبدت تدلسف ةيرادإلا رومآلا امأ . برحلا ءاهتنا ىح

 ةنجالا سفر © نوبل وز نانو لارتجلا مولا وهو نوساريور

 ىنكرت املف « ماها رج زايم ديقعلا هدعاسإ ناكو « تالصاولل هين:طيربا
 ىح ىعم قبو « هلمح ماهأرج لح « تركذ ىتلا ةفمظولل نوسارئؤز

 .برخلارخآ

 تالليدمتلا تثدحأو ةدامقلا ةلكشم تال كل كعمف نالا اما

 نيحلاص ندعاس٠ ىل ثان مات نائئمطأ ىلع تحمصا « ةمزاللا

 فدهلا ةلوبسب كردأ ناب ىسفن للعا تذخاف ء ىنم بولطملا دوب#لا ىف

 . نيملعلا ةكرعم نم ًارصتنم ًارفاظ جرخأ نأ وهو ىامأ ناك ىذلا
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 0 وفرز هد( روكا ]د

 موجهلل اندادعتسا ىف انترخأ دق تناك افلح لع نا ل

 عجرأ نأ ىلع بجاولا نم ناك هنأ الإ نحن هئشذ نأ ديرن انك ىذلا

 . نماثلا شيجلا دارفأ ىلإ اماعلا ةدايقلاب ةقثلا

 ,راصتناب مهتدعو دق تنك ىناف افا> لع ةكرعمب صتخمب امف اما

 . دعب اذ عرعزت# مل ىب ةمتث مهدنع كلذ نم جتنف ؛هب تدعو اه متو

 ناك افاح لع ةكرعم دعب اهمامأ تدجو ىتلا ةيساسآلا ةلكشملاف

 رحبلا نيب لمور ىوق هجاون اذنك . ناكمب ةيوءصلا نم اهاح

 ءارو ركر.ّدم ودعلاو . اليم غم اهوط ةهج ىلع « هراطق تاضفخنمو

 طق ناك امو . ةدتممو ةقرمع ماغلا لوح هععدت ؛ عينم دج ىعافد طخ

 : ىلب ام انءلع فت سو ناك ,:.نف وتفكم بن اج

 ودعلا طخ ىف رغب قش - ١

 در د يح



 عرفلاو . ودعلا زك ارم ىلإ رغثلا كلذ رشاعلا عرفلا ريد

 . لقنتلاو ةكرحلا ةعيرس ىوق نم فلّومو حفصم كلذ رشاعلا

 لمور ىوق فالتا اهنأش نموا ةبرهلا تايامعلا ةاصاوم # 
 : أما ًافالتا

 ودعلا عالطا مدع ىضت#ي , 'ىجافم مو# نم كلذ نيمأتل دب الف
 لمور لياض: ىلإ ام لصوتا ةطخ مهصت ىلع تمزعف . اناباون ىلع

 مرات نعو اناوق اماع بصنتس ىّتلا زك ارأأ نع ههابتنتا فرصو

 . دعب امف ةطخلا كلت فصو دريسو اهاع انمو#

 انهوجم رشابن نأ وه "ا لك لعمق همل] ةجاح ىف انك ام ل واو

 ام , اهنكامأ نم ماغلآلا عاق ىلإ انرارطضا ببسي « ةرمقم ةليل ىف

 ةرمقملا ىلامللا نأ فورعملا نمو . لمعلا ىف ءوضلا نم ًاًريش بلطتي

 حيصأأس ىنا شرا كنق افنو روش لك نه ةدودحم ةدم الإ ثدحت ال

 لك « ىرخأ ةيحان نمو ريمتبس نم ةرتفلا كلت ىف ماتلا دادعتسالا ىلع

 تدعوو « أمات ًاراصتنا نارظتني ىتاطيرلا بعشلاو نماثلا شيجلا

 ةيحان نم ةمات ةبها ىلع اونوكي ملام موجه موقأ نأ ىتا ىدونج
 ةكرعملاب ةرشامملا ”ىجرأ نأ كلذ لكىب ىدأف . ةحلسالاو دازلاو داتعلا
 تريخأو ربوتكأ 5 ةليل ف موجحلا تررقف . ربوتكأ ؟4 ىلإ
 ًاحام ناك لوه تياوه ىف ىبرحلا بتكملا نأ الإ . رمآلاب ردنسكلا

 امب موقي ةيبرح تايلمع عم ماجسنالا ريمتبس ىف لمعلاب رشابأ نأ ىلع
 . ريفون ىف ًاررته ناكو ةيلامشلا اهقيرفا ىف شويجلا لازنا عمو سورلا

 نأ ليحتسملا نم هنأ هل تاقف . عوضوملا ىف ىثفانيا ردنسكلا ىندصقف

 ت0 8 ٠ ههوحو



 ىراصتنا نأىرأ تنكو. رخآ دحاو لح لحيلفالإو ريمتبسف مجاهأ

 غ يىدتمالا :نوناف و مراصلا فقوملا كلذ ىل حمس افاح مع ىف

 . رمتبس ىف موجها مايقلا ىلع ضرفت رماواب تعمم تدع امو

 ردنسكملا وه نيبلعلا ةكرعم ةطخ بحاص نأ عيذأ دق هنأ ىنغا
 صتخي امف اذهو ىططخ رمحا ىسفن انأ تاك ىتنإو . هل ةحال ربخلاو
 ىنعن ام اف ٠ ًامئاد اهيلع ردنسكلا علطا ىتنا الإ ؛ نيءلعلا ريغو نيبلعلا

 ةميظعلا ةقثلل كلذ ىف ةيلوؤسملا ىناكرالو ىل عدب لب . أهذيفنت ىف طق

 .ىلعالا دئاقلل لاثاا ريخ ةيحاماا هذه نم وهف .اءوحن اهم رعشي ناك ىتلا

 نأ اهاوخو . افاح لع ةكرعم دعب الاح ارتعضوف ىلوآلا ةطخلا امأ

 هدشا ىلع موجملا كلذ نوكيسو أعم ودعلا ىناج ىلع نوكس انهوق

 نأ ىيين تناكو .زيل ةدايق تحت نوثالثلا جوفلا لمعي ثيح لاهشلا ىف

 جوفلا رهف ماغلالا لوة> ىو ىعافدلا ودعلا طخ ىف نيقيرط ىل قشا

 من ودعلا زكارم نم ًاريبك ًاءزج لتحيو امهبف ( ندسمول ) رشاعلا

 تاحفصم عرست نأ نم ذليح د.الف . دازلا لقنل هتالصاوم هيلع عطقي

 . هءانثا اهعيج صدتس ابنأ لمأ ناكو . اتنلا ىلإ لمور

 هفدهو رشع ثلاثلا جوفلا ناك تايلمعلاب فلكم لاف بونجلا ىف امأ
 «لامشلاف رشاعلا جو:!!ىلع لمعلا لهسيل ودعلا تاحفصم هيلإ بذحي نأ
 نأ طرشش حفصملا عباسا جوفاا ةدعاسمب كلذ لعفي نأ هيلع ناك

 دعب « ةدراطملا دنع هللإ ىجاحل ةحداف تاراسذ جوفلا كلذ لاني ال

 . ودعلا طوطخ قش



 ؛ءارحصلا ىف برحلل ةديدج تناك هذه ّىتطصخنأ ةلوهسب ظحاليو

 وحن ذئدعب روطتيف ىنونجلا بناجلا ىف ةدشب موجها 9 ناك ثدح

 ليشلا ىفالو بونجلا ىفال موجحلا ىلإ فدهت تناكذف ىتطخ امأ .رحبلا
 بوذنجلا ىلإ وأ لامثلا ىلإ هجتا نأ ذئدعب ىل ىتستيف «طسولا ىف نكلو

 كل: ىتطخ ىلعالا ةدامقلا ركم لمقتي و 5 ها صال | رسالتي امسح

 نأ ىلع ىتامحيا قاكرأ سيئر ىلع طغضلا اولواحو الوأ اضرلا نيعب
 ىّتح ىنقبس نم دلقأ الأ وهو اهنم ىضرغ مهف رد سكلا نأ الإ .اهكرتا

 . ىعم أهنع عفادو اهماع ىقداوو . هنارغب اعدام ىوخي نوكي

 بدك نع هئيرعو شيجلا تاروانم بقارأ تذخأ كلذ دعب و

 طابضلا ثيح نم ال ةيحانلا هذه نم ماري ام ىلع نكي مل هنأ تسسحأف

 تاطت نأ نم 6 كاوا :نوقاعتمءال ةدزؤ:ذوتحلا يح عملو

 لبق نيعوبسأ ربوتكأ 5 ىفف ٠ هب هل ةقاط ال ىثيج نم ًادوهجب ىوجم
 لمور تاحفصم ريمدت رشانأ نأ نم الديف . ىطخ تريغ « ةكرعملا
 اممامأ فقأو ابمو# دصأ نأ تررق , كاذنآ ةدرطملا ةداعلا ىف اك
 . ناحم صم

 فعلا 5 نيت هوجو ةاقلإ جاوفأ لع بلق ١ كلذ ءانثأ ىفو

 ةمججابمو ضعب نع اهضعب الزع دعب اجو ًاجوف اهبكلمأذ ىعافدلا
 كلذ ناكو هنع دازلا عطقو ءارولا نمو بناجلا نه ود ءلا
 ظ . ىشيج تانيناكما 1

 ةدماج فقت نل « نيا كلذ ىف . ودعلا تاحفصم نأ تركفو

 تاموجم ىف عفدنت لب «« ةحفصملا ريغ جا وفالا ريمدت لع ةجرفتم



 تاحمضم» .نسدتل ةلسو: ريغ نأ د :هديرأ :كيتكااه اذه ةفيلغ

 ابمامأ ةّباثلاو ةدوجوالا انتاحفصم ىلع م وجها ىلع اع ابلمح وه 2

 نأوهو هفدهىف نيثالثلا 07 ا ةصاخ اناَ ناك ةمامعلا ماج

 . ةحفصملا رشاعلا جولفلا ح و !وفأ أف لخدت تاقرط ودعلا طخ ىف قش

 ةاشملا جاوفأ رأى ةذلاج جاوفألا كلت عفدأ نأ لإ تدمع ىننإو اذلو

 دعب تنمأو تدع دق 3 نأ نم نقيتاا لبقو نيثالثاا جوفلا نم

 حما جاوفألا رمآ نأ ىلع تمرع كلذ ىلع ةوالعو . اهقش درحب

 ىه لب: نأب . موجهلا ءاددأ ةليل حايص ى قرطلا ديبعت مدع لاح ىف

 ةفوشكم لتاق# ىهو قيرطلا اهل قشو ) زيوت _4) ىابسن

 اذه ماالاو . ماغل الا لوقحل ةيبرغلا دودحلا ءارو لصت تح كلذو

 دقني نأ لغ 1 تنك ىنأ الإ ةحفصملا تاد>ولا ىضرب ظحح ل
 قف سلا قفدعي عسا نأ لإ تورطسا أ ىرسوو ةونادع

 . تادحولا داوق ضعب ةعزع فءض ءأرو

 ىلع ةعاق تناك :هتط3 ةعمضأا ريغ ودعلا تأدحو ريمدت أمأ

 ق تامالعتسالا ةحاصم سيئر سممايو روجاملا تغلب تامالعتسا

 نييلاطيالا دونجلانم ديك ألا لك ًادك أتمزاك ام امور نأ ىهو ىناكرأ

 ىتح ناملاالا نييلاطيالا طيح ثيحن ىوجحلا وأ ىعاذدلا ةطخ مظذيف
 راصمث نمو . ةكرعملا ةدش دنع رارفلاب ذاوللا ىلإ نويلاطيإلا عرسي ال
 نأ ذئدعب عيطتسنف نييلاطيالا نع ناملالا قرفن نأ لوأالا اندم
 رصنلا انا نمؤنو نييلاطيإلا نم طةف ةفلؤم ةهبج ىلع رطيسن

 2 .ةياهلا ىف

 مهمصح هوبا 0 صوم
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 ودعل | لماضتل ةطخلا

 نيبجو ىلع ناك ةطخلا كات ضرع نإ

 ١ - موجهلا ىف انتين ودعلا ىلع رمال نكمأ ام خت نأ .

 8 راتلا صخب اهف هشفن نأ . اليوط كلذ نم نكمتن مل اذإو ©

 ى اتناك رضوان كاف دقت ىلا ايرغ مي ثيح ةقطنملاو

 ليح ىلإ ءوجللاب كلذو بونجلا ى ةفينع تاكرح رهاظتلاو لايشلا

 مف أم عد اذكهو . ةمةيقخا انتمن نع هفرصتو ودعلا عدخت تاالتاخعو

 طخ دم ان رهاظت اننا 6 كيناكماا داتعلاو ةطزنلاوو هاو ١ يروق ل

 لهحال ةزهجالا نم طخلا كلذ باطتي ام لك عم بونجلا ىف بييانأ

 كلذ لكامو ةيحانلا كنت نه نوكسيس انموجه نأ نظلا ىلع ناملآلا

 تفرع ةطخ ىهوءودعلا ١ ادخل تمم ةماع ةطخ ىف ةلخاد ليصاف الإ

 ىلع ءاذثلا لك نوقحتس اهوذفن نذلاو « « ىرسلا مارترب زاهج ١» بما

 . ةحجان ةطخ تناكابنال مهصالخاو مهترابم

 ىوقلا كارتشالا هل نوكي نأ نم دبال ناك ىنرلا ناريطلا نأ م
 ناربط ىلع ًامججردت قوفتلااهل نمؤي نأ ديري هدئاق ناكو ةكرعملا كالت ىف
 كلذ ىفو . ( ربوتكأ مع ) ىف الماك قوفتلا كلذ حيصي ىتح ودعلا

 ةيوج تاموجهب موقي نأ ىرحلا ناريطلا ىلع ضورفملا نم ناكر اهنلا

 ا ا ا



 تايلبعع نه هعنميو أمات ًافالتا هناريط فلتي ىتح ودعلا تاراطم دض
 تيفح 90 نم دال ناك «س» ةعاسلا فو . ىوجلا فاشكتدالا

 لمأ ناكو تمصلا ىلإ اممغرتل ناملألا ةيعذدم ىلع ابلكن اريطلا ىوق
 نم انناريط نكمتي حابصا لبق 2( ربوتكأ ؟6 ) ىف نأ ًايوق
 دق ناريطلا كلذ نوك ذإ ةيربلا ةس رحخلا تاءامعلا ف شيجلا ةدعاسم

 . ةيوجاا نامل الا ىوق ىلع ماتلا زوفلا دئايح زرحأ

 دونجلا ةدايةيو شيجلات ايونعمب صتخم اهف ةمراصرماوأ تيطعأ مث

 تاملعت قداق ركرم نع تردصذ.شيجلا تابونعع صتخي أف ام امأ

 ةدم تقرغتسا اممرلو د32 نات ةكرغلا ناب ) ريمتيس ) 5 ُْف

 ايمي رذأ فيظنتىوس انيلع قءينلو برحلا انحر اهانحر اذإذ . ةليوط

 دونجلاتايونعم نوكت نأ ضورفملا نم هنإف اذلو . ودعلا نم ةيلامشلا

 ىلع ريصلاو دلجلاو شأجلا ةطابر ىلع نآلا ذئم نويرديف اهتسحأ لع
 نم مارب ام ريخ ىلع اوسيا دبملا كلذ ىتح مو قاشاأو بعاتملا

 . ةيحانلا كلت
 ًارك اذ ةدامقلا صتخم امف تابجوت ( ريوتكأ + ) ىف كلذ الت '

 اراضتنا انل .قمهقرس ةنعفذاا و :كاصتضالاب انناوقع نأ خظناألا بيانا

 اولتاقي نأ ةاشملا ىلعف اذلو . ةلوهسلاب لستسي نل ودعلا نإف ؛ ًاعيرسس
 6 الف ةايح قمر مهف مادام كلذ ميلمع اولصاوي نإ وب واتت

 والا ددع لعج امم ىضاملا قف ىرجب نآك مك « بر> ريسأك مهنم دحا

 يوم ورحل فاروس تفاد اماةقادلا نما قدا ولف: + امها ركأاو

 . ةحلسالاو د اّدعلا ندودوزم وهأد أمو
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 ىلوآلا لماوعلا نم اناك رسلاب ديقتلاو تمصلا موزل نأ حضاوو
 ةرهاقلا ىلإ تازاجألا ءاغلإ نم دبال ناك رسلا ظفلو حاجنلا نيمأت ىف
 علطأ تذخأف ًامعردت الإ نكمل ناك ام كلذ نأ الإ . ةيردنكسالاو
 ١+ ىف ًاريخأو نيأوئسملا طايضلا مم ةكرعملا خيرات ىلع الوأ داوقلا

 خيرات ىلع عيملا علطي نأ تبلطو تازاجأالا 16 تيعلا ريوتكا

 الاضتا ودعنا نياصتملا ةب+1ى نيمدقتملا الإ . هسفن راهنلا كلذ ةكرعملا
 ىلع نوعاطي ءالؤهذ ؛ اور را نأ نب سدس طخ ناع ميو ارقام

 موجح ا ءادتبال نيعملا مويااوهو ربوتكأ ؟عىف ليلب مابصلا لبق ربخلا
 . ةيباتك قئاثو ليبس نع متي ناكام كلذ رخلا ىلع عالطالاو

 . ايبفش لب

 داوق تعمجو اهنم ةيولطملا ةفيظولا ىلع ةدحو لك تعاطأ مث
 ايلع مهطيحأ ىتح ديقعلا ىلإ عرفلا دئاق نه مهعيمج تادحولا كلت
 ةكرعم اهديرأ تنك ةكرعملا كلت نإف . اهلك ةكرعملا ةطخ ليصافت

 مزاللا نف « ةرشابملا ىدايق زكرم ةبقارم تحت روطتتو ريسل شيج ه
 . لمع نم هل هنيع دق زكرملا كلذ ناكام ىلع ةقرف دئاق زك علطي نأ

 ناكو اموي ١7 « ىرظن ىف . مودتس ةكرعملا نأ كاذنمح داوقلل تاقو

 . , توفتيل ١ ةطخلا ليصافت ةعومج مسا

 ادرتجو اطاوخ | مهعيمج نماثلا شيجلا دارذأ لع تعذأ ا

 مهنم دحأ لستسي الأ مهنم باطأو لاستسالا ىلع هيف مهث>أ انايب
 رصنلاب مهتدعوو . لاتقلا ىلع ًارداقو حارحجب باصم ريغ مادام

 هسا © 97/7 دس



 نالا انك انناآل رصنلا نم نيقي ىلع تذكو « هبجاوب لكماق ام اذإ
 اًتيرفأ نم لمور درط ىهو انم ةيولطملا ةمهبلل مات دادعتسا ىلع

 . ةيلامشلا
 ىقدايقزكرم تدصق مث « ةفاحصلل نايبب تيلدأ ربوتكأ 0م حابصف

 ءاسملا فو . نيثالثلا عرفلا ةدامق زكرم برق بوصنملا ىجيتارتسالا

 مهنأ نم نيقي ىلع تنك ىننأل تلعف انس>و . ًاركاب تمنو ًاباتك تأرق

 ؛ تابلطلا ىلاأل ةحارلا مامت ىف نوكأ نأ بجيف ىلإ نوجاتحيس
 . نظأ تنكام لبق تيلطو تدصق العفو

 ...١٠ وحن نم فذقت ل.انقلا تأدتبا ءاسم هرو. ةعاسلا ىف

 . ةحفصم ١١.٠ وذ كل وهر . موجهلاب نماثلا شويجلا رشابو « عفدم

 نيملعلا نم » : هناونع باتك ىف ةكرعملا هذه ةصق تدرس دل

 ةيامعلا » هياتك ىف ناجنج هد امل ضرعو « ورجبناسلا رم ىلإ

 ىل الخدت عباط ناك ام ركذأ نأ نآلا ىدصقو . « ىروتكيف

 . ةدشلا ناوأ ىف

 سه هما
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 ربوتك 4 تبسلا موب

 .نأ الإ ال تضرع ىلا ةطخلل ًاقذو ريوتكأ »ثم ىف لاتقلا أدا
 ةحفصملا رشاعلا عرفلا جاوفاأل لامشلا ىف امبقش ضورفملا نيةبرطلا
 تركذو . ريوتكأ *4 حايص نم م, ةعاسلا دنع امهقش مت دق ناكام

 نيقي رطلا قشت نأ جاوفآلا ىلع متحتيس ٠ ثدح نإ كلذ رمآلا نأ

 مزاللا مادقإلا اوربظيل اوناكام اهداوق نأ الإ . لتاقت ىهو اهفنب

 ةراسخ نم نوفئاخ مبعمم و مهتادحو ى روتفلا ضعب ىل ادبو

 ىتأب هتحراصو رشاعلا عرفلا دئاق ندسمول توعدف . تاحفصملا
 اوقب اذإ مهريغب ةحفصملا هجاوفأ داوق ليدبتو هليدبتل دادعتسا ىلع

 . نسحلا عقولا اذه ىتالك ا ناكف . لمعلا ىلع مهف ةساح ال اذكه

 ألم نفنو. اميرط قف نأ عاطتسا لوألا جوفلا ىف حفصملا ءاوللا نإ

 . هيبناج نع افوشكم ميصأ ثيح ودعلا زك ارم ىلإ ءاسم + ةعاسلا وحن
 هديرأ تنكام اذ هو « رشع سماخلا سرزنابلا جوف هيلع باقناف

 ةقطنملا وحن هاجتالاب ىدنلزونلا جوفلا ذخأ بوئجلا قو . طيضلاب

 . ودعلا ةأشم ف فاللتالاو مطحتلا ةمامعب رشابو ةدرغلا ةسونجلا

 . هنم بولطملا رودلا بعاي رشع كلاثلا جودلا عرش أ بونجلا ىف

 0-2 ؟ن دحاللا

 حفصملا رشاعلا جوفلا نأ رشاعلا عرفلا نم ريخلا درو ؟رع. ةعاسلا ىف

 عرفلا ةقطنم ىب ونج ىف اهقشب أدتب] ىتلا قيرطلا ىف ةلوهسب مدقتي ناكام

 ل 00



 جرخ ولو هنأو هتيامع ىلإ انئمطم س ل هنأ جوفلا دئاق لاقو . 0-5

 نكي مل هجوف نأ ذ] جرح فقوم ىف حبصيس هناف ابقشي ىلا قيرطل

 . كلذ ىلع ةمداوملا ىلإ لمع ندسمول ناكو ٠ ا

 ذفن دق ناكف « لامشلا ىف ةفوقشملا قيرطلا ف « حفصملا لوألا جوفلا امأ

  ةفشع تامجهم ناملالا تاحفصم هماع تساقناف ودءلا رك ارم ىلإ

 نيثالثلاو رشاعلا نيعرفلا داق وعدد نأ ناجمبج هد ررقف ٠ عقوتأ تنك

 عاجرإ ىلع امزاع ناكر شاعلا جوفلا دئاق نأ تلع انهو . ىتكم ىلإ
 ماغلالا لوقح دارو اهتز تامر ناك فنيح ند: ةعالصألا هقاذيكو

 كلذ ليلعت لواحن وهو « ةدافإ نم هباصأ دق ناك ام لك ىدس بهذيف

 نيب اجلا فوشكم اض رعم اذكه قب ذإ ةحداف تاراسخ هبق>اتس هجوفنأب
 جوفلا دئاقب ىتاذ انأ لصتأ نأ ىنم بلطف هيأر نم ندسمول ناكو

 هتاوق ريس هجوب هنأ تسلع ام دنع ةشهدلا ىنتكلامو تلعفف . رثاعلا

 مامالا ىلإ مدقتي نأ لاحلل ه”رمأف اهنع اديعب ًارتموليك <١ وحن وهو
 . ءارولا نمال ةهبيجلا ىف هاوق دوقيو'

 نل ىطخ نأ ندسمولوزيل «نيعرفلا ىدئاقل انلع تحرص م

 نأ هتدارإ نأب هتحراصف « ندسمواب تظفتحاو زل تفرصو لدبت

 ثيح ودعلا زكارم ىلإ ماغلالا لوق> ةقطنم نم تاحفصملا جرخت

 نأ رشاعلا جوفلا دئاقو وه ادعتسم نك“, مل اذإو « ةقاطنم ةرح لمعت
 قف . تدرأ ام ناكو , امهريغب امهديأس ىتنإف ء كلت ىرماوأ ذفني
 ةاحلاقانحبصأو . ودعلا زكارم ىلإ انتاحفصم تذفناحابص مب ةءاسلا
 . السفن ةعاسلا ف سلا راهن ىف اهانمتأ تنك قى ا

 سس أ ىدإ دل



 ىاثأا جوفلا ةداق زكرم ىف عورفلا داوق تعمج ررظلا دنعو

 بونجلا ق قولنا زوونلا جوفلا ةيامع نأ انل مضلا كانهو ىدنلزوبنلا

 انا تايامعب اهتلددو اهتع تادعف ةحداف تاراسخ انفلكتس ىبرغلا

 ةيامعلاو .لامشلا ىف ىلارتسألا عساتلا جوفلا اموقي ءودعلا ةاشم يطحن
 نأ نم ددال رييغت وهو ةجرد ١م. هردق هأجنا ريمذ# ىطتقت تناك كل:

 1 لمأ تنك اهف / ودعلا ىلع ةاحاقملا عفو هأ نوكح

 ّ ريوتكا + ءاعرالا

 عرفلا ةهمج ىف عقت نأ نم دال ناك ةريخاآألا ةمدصلا نأ ًاملاع تنك

 هنأ الإ . طيضلاب عقوملا الهاج تنك ةعاسلا هذه ىف نكلو نيثالثلا

 ىف رشع كلاثلا عرفلا سآ نأ تررقف . اهل دعتسا نأ ىلع بجاولا نم
 ةوةك ىدنلزوينلا جوفلاب ظفتحا نأو ًايعافد ًافقو» ذختي نأب بونجلا

 ةقطنم ىف نالا تحبصأ ةيناملالا سرزنابلا ىوق لك نإ مث . ةيطايتحا
 كانه موجحلا ىلإ ليبس الق « لامشلا ىف اهانققش دق انك ىتلا قيرطلا

 000 ةيعافد ةهمج ىلإ ةرجلا نم ةقطنملا كلت تلوخ «نذإ

 ىلاحلا تقولل مدختسانأ ًاضيأ تررقو . ةيطايتحا ةوةكحفصملا لوآلا

 ةيطايتحا ةوقك رشاعلاعرفلاب تظفتحاو لامشلا ىف 00 الثلا عرفلا
 جوفلا اهب فلكملا مطحتلا تايامع ديدشتب ترمأ ًاريخأو . موجبلا
 مظنت ىتينو تحبصأ ذإ ءىطاشلا وحن هاجتالا ابلاط ؛ ىلاريسالا عمان
 . لحاسلا قيرط روح ىف هتدراطمو ودعلا ةهج قش

 !.لبال _ 



 : ريوتكأ مو سيما
 3 جارتنا انتن نأ ًانتاظ لامشلا ىف هاوق مظعم عمج دف ودعلا ناك ]

 انك اننأ الإ «لوالا : احح ناك اذهو . لحاسلا ىلع . ةقطنملا كلت
 لامشلا ىف ناملالا حبصأف . نييلاطيإلا نع ناملالا لصف نم نآلا انيهتنا

 طبضلاب عقي نيقيرفلا نيب لصافلاا طملاو . بونجلا ىف نويلاطيإلاو
 . لامشلا ىف اهانققش دق انك ىتاا قيرطلا لا

 لاصتالا ةطقن لع ىتمدص ثدحأ نأ تررقوأروف ىطخ تريغف
 تررقو . ةيلاطيإلا ةبجلا ىلع فنعلا نم ىوقأ بناج عم نكلو كل"

 . ؤ١ ةعاسلا ءرونكأ و ىف كلذ

 نأ ًافراع تنك ؟ كلذ ريخالا ىرارق ذيفتت نوكيي م نكلو
 نيويحلا لاونا نه ايقنطتن نا اع ق ةييمضلا نورت ةيورط | ةلسفلا
 نذإ انملع بجاولا نف . ناروأ  اكدنالبازاك ةقطنم ىف رفون مق
 قيقحت ىلع ةدعاسلل بسانملا تقولا ىف هئيج فلتنو انودع مزمن نأ
 لصن نأ ىف ةديدشلا انتيغر لع ةوالع اذه « شروت ه ةيبرحلا ةيلمعلا

 نفسلا ةيا+ل ابوطرم راطم ىلع انئاليتسا ىفو « برغلا سابارط ىلإ
 > . أطلام ىلإ ةدهجالاو طفنلا ةلماحلا

 لامشلا ومن ةدشب مجاهس ىلارتسالا عساتلا جوفا! نأ, تررقف

 لمحت اه (ربوتكأ)<١ و 8٠ نيد ام ةليل ف كلذو رحملا ىلإ لصنل

 ربوتك 1و نم « ةيلاتلا ةليللا ىف م لامشلا ىف ههابتنا زيكرت ىلع ودعلا

 ىتلا قرطلا لام* ءودعلا ةهبج ىف ةقيمع ةجرف قشأ ريفون لوأ ىلإ
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 ىدنل ز وينلا ىناثا جوفلا اهقثيس هذه ةجرفلاو طبضلاب الوأ اهائققع

 تحت نوكتس اهاك ةيلمعلاو ؛ ةاشم اءاولو حفصملا عساتلا ءاوللا هدعاس

 رشاعلا عرفلا رمي ةحوتفملا ةجرفلا ىف » مث « نيثالثلا عرفلا فارشإ

 0 7 لحأ نأ وه كلت ىطخ ماوقو « ةحفصملا هجاوفأ عم

 مساناكو » لامشلا ىلع ةيضاق ةيرضب ةعباتلا ةلمللا ىفاهفدرأ « نيعلا

 ظ . جراشربوس : اهاماك

 هدو ردنسكلا ىجيتاريسالا ىندايق زكرم ىلإ لصو حايصلا ىف

 لمق نم نادوذوم اضو , طس وألا قرشلا ىف ةلود ريزو وهو « ىزاأك

 ضعبس ظافتحالا ىلإ ىتعفد ىلا بابسآلا ىلع عالطالل لاهتيا وه

 ابلك ىوقلا ىر مزاللا نم ودبي ناكهنأ نيح ىف ةيطايتحالا ىوقلا
 1 ةكرعملا ىف

 ىلع تنك نيح ىف باحسنالا ىتين نأ نظلا ىلع مهضعي لمح امم
 . راصتنالا كشو

 .دعب ايف ء طق تيلع امو . ردندكلا قفاوو اهلك ىتطخ تدوأف

 ىف كورب ىأر نم نيقي لع تنك ىننأ الإ لاهتياوه ىلإ اوقربأ اذام

 (ربوتكأ ) .٠ ةعمجا
 » جراش ربوس 2 ةيامعب صتخ امو ىنام جوت نودأ حابصلا تيضق

 مظنت م اهل كرات « نارآلل ايش عدأ الو ىسفنب انأ بتكأ تنك
 . اهانإ اهلسأ ىتاا ةماعلا طوطخلل لمصافتلا

 سس إ هع دم



 شيجلا ديرأ تنك ىلا ةماعلا تاهاعتلا ثيح نم ىتاداشرإ تنودف

 ْ . اهم ديقتي نأ هلك نماثلا
 . رشاعلا عرفلاو نيئالثلا عرفلا لمع ثيح نم مْ

 . نيثالثلاو رشاعلا عرفلا نيب امف قفاوتملا لمعلا تددح م

 ناريطللو ةيطابت>الا ىوعالو رشع كثلاثلا عرمفلل لمعلا تن.ع م

 . ىكلاملا ىبرحلا

 (ربوتكأ) ١« تبسلا

 اهتجيتن نوكت دق , جراش ربوسلاب » ةقحاللا تاياسعلا نأ هكيأز

 .ىجرأ نأ ىف تررق كلذل اقذوف . ةلمللا كلت ىف تمجاه ام اذإ لضفلا

 .ىيقوت ) ىناثو لوأ نيب امف ةليللا ىلإ موجملا
 ةةشلا دم تررقف . ودعلا ديفي نأ كلذ ءاجرإلا نأش نم ناكو

 هل كرتأ ال ىتح . رثم ...٠ دعب ىلإ هتهبج ىف اهتثدحأ دق تنك ىتلا
 . ةحارلل الاحب

 نس> ىف كشت تذخأ ايلعلا تاطلسلا نأ فيضأ نأ نم ىل دءالو

 . :ايناوو وف الشف عقوتتو ؛ « جراش ريوسلا ١» ةطخ ةبقاع

 نيب ناكل يللا دنع ارهاب احاحجن !:زرحأ . رم غ... ابعسو ةببج ىلع
 تأ .١٠6٠٠ انئيد

 -ص ا|هءمه



 ( ريفون) ؟ ءاثالثلا

 (رشون) 3 ءاعبرالا

 ةقطنم ىف نيتيضاق نيتبرض تامح لمألأ فصن دعب ؟ ةعاسأأ ف

 0 نعلم نأ لواحي ودعلا ناك ثيحو اهانثدحأ انك ىتلا ةقشلا

 ًايص بصنت تذخأو اهيف ماغلأ ال قطانم ىف تاحفصملا تقلطناف
 3 ةمسن رفلأ تاحفصملا أبم دقتت . ةرميقتملا هأوق لبعو ودعلا ءأآرو ىلع

 مستست نأ الإ ابعسي ناكام ةيلاطيإلا ىوقلا نإذ بونجلا ىف امأ
 لقن تاودأ نم كلمت تناكام لك اهوعرتنا دق اوناك ناملآلا نال
 ش . تاالصاومو

 ةدراطم ىلإ ىامفأ نأ تفرصو : اهعمج نأب سكوره تفلكف

 . برغلا وحن ةلوربملا لمور ىوق

 تادحولأا نم ةادراولا تايلعتلا غيابت اهنم ةياغلا ةمظنم ىه

 تناكو . ةفاتلا عورفلا تادايقو شيجلا ةدايق رك ارم ىلإ ةمدقتملا
 قاكرا نم زاتم طباض اهعرتعو ء جد فرحلاب ةمظنملا كلت فرعت
 ( ريفون ) "ىف حورطم ىسره برق رسأ جني راونيم جمويه هعسأ

 هل إ م" دس



 ةلاح ىلع ىلعالا دئاقلا عت ىساسالل' ةطساوب لقنت كلت تاملعتلاو
 هك شما ف ارفأ نيب امف طباورلادشتو تاو هرتجلا

 تايلمعلا تروطت ةثالث لحارم لعنيملعل' ةكرعم تراص : ربعلا ضعب

 اهاضتقمب ةيبرحلا
 ىجيت ارثسالا قوفتلا ىلع لوصحلا هنم ةياغ' تناكر موجملا : الوأ

 نكمتننءضعب عم اهضعب اناوق مجسنتو دعب امف رقت نأ عيطتسن ىتح

 5 ةيناثلا ةل> رملا ىلإ لاقةنالا نم لئلمح

 اهنم ةياغلا . ةيماد همينع ةلحره ىهو ماعلا ع ةيايوصتلا»# اناث

 أن متي ىتلا ةيضاقلا ةيرضلا نم ذئدعب ها ودعلا ىوق عب دصت

 هديج يل
 طخشىف انأ اهبترتخا ةقطن» ىف ةيضاق ةيرض ةجيمن ىهو ةجرفلا : أك

 لامشلا ف نوكتس ةيرضنا كلت ناودعلا نظ لاتقلا ءانثأ قف . ودملا
 ةلصافلاةطقنلا ىلع !متامخ نييلاطيالل بونجلا كرنو كانه ناملآلا عمج

 انحاجنو ناك امناكف نييلاطيالا ةيحان نماهفدي دشتلا عم نيقيرفلا نيد

 ةسامح ىف فءاض ام طق تعرعزت امو ىتطخ ىلع تبث ىننأ ىلإ عجار
 . لاتملا ف هعافدناو ىشلد

 اك برحلا روحم ناك كانهف ؛ افلح لع ىف ررف لمور ريصم نإ

 نيملعلا ف لمور قحس مح . نيتنله نوف بتك
 مزه دق ناك ام , هداز ذفنينأ هل ثدح دق ناكولو . لمور نإ

 نييلاطيالاو نا الا لع ىضقو .امطحت م طح دق هناف نالا امأ . طق

 . اهرفأ ىف

 محا تع



 عم (تلا لصقعلا

 سنو ىلإ نيملعلا نم

 او48( وياه) 8 )940( ريفون) ه

 المجأ وحن ةدراطملا

 ىف رشاعلا عرفلا عم ( ريفون ) ه ىف ةيقرقملا ةدراطملا تأدتبا
 ةقطنملا برغلا ىف بتري هتكريف ( نيل ) نيئالثلا عرفلا امأ . مامالا
 هلبع ناكف ( سكوره ) رشع ثلاثلا عرفلا اماو . ةجرفلا تناك ثيح

 مل عم ٠ ىبرملا ودعلا داتعو انداتع عمجو نيملعلا ةكرعم عقوم فرطنت

 . أرفآو مثددع ناك نذلا نيمااطيالا ىرسالا

 فده ًامودو ًأدبا ىهو برغلا سابارط تناك ىوصقلا تياغو
 ماما ىرقهقلا عجريو ىزاغسب دنع ًاماد فقي ناك هنأ الإ نماثلا شيجلا

 نمؤؤاو ءىث لك ىهنا نا ىلع ًامزاع تنكف انا امأ . لمور تاموجم

 ىل حضتا ةدراطملا تأدتبا امدنعف . اهلك برحلا ةده ودعلا رش نم رصم

 : لي امب لبعأ ملام ىياغ كردا نل ىتا

 . برغلا نم هنيصح#و اليجأ زكرم ىلع ءاليتسالا

 مسا ءإ سس



 عرف وهو .٠ ليكم راوج ىف لبجلا ىف ةوقب حفصم عرف لازنا ( ج
 رورملا لواحت ودعلا نم ةوق لك دض بونجلا و# لاتَقلا لع ضورم

 . رصم ىلإ لوخدلل اليجا زكرم ْك

 ناريط دجاوت نأ ىلع ىوجلا شيلا ةدا نم لوصحلا (

 ناريطل ىلعألا دئانتا عم تقفتا ةيبرحلا تايامعلا هذه رييستاف
 ةدعأسملا نوكد : هملاتلا ةلصمملا ةطخلا ىلع ماجنن وك ٠ ىنرحلا ءارحصلا

 ناريطلا ىوق لدت تاعردملاف . تاعردملا ةيولأو ناريطلا نيب ةيوق
 كاأذو اهماع ءالمتسالا كحد اهمادختسا نكمملا تاراطملا ىلع دراطملا

 طحت نأ نم تارئاطلا نكمتتف دراطملا شيجلا رظعم نع ديعب ناكم ىف

 نا كلت ةكرتشملا ةيلمعلا ةياغو . اهتدراطم عباتتو تاراطملا كلت ىلع
 ابمحن ناريطلا نأ نيح ىف بثك نع هعبتتو ودعلاب اناوق شرحتت

 . امتراطم ف

 ىلع وه نوكي ذئنمحو 5 انفيقوت لواححو كانه ردع لمور نأ ىف

 . نيملعلا ىف ثدح ام

 هفقواذ لبجلاىتح ةدراطملا عبادي رشاعلا عرفلاوعدأنأ تررق كلذلو

 لصاوت نأ 00 اسادجاو ىزاغش وع هريس لصاوي نأب هرهأو كانه

 عيتطسيس ندسمول نأ تيأرو . هعرف نم ةءيفخ ىوق ريسلا كلذ

 د |.ه د



 ركرم ىلع موجه لاب نيثالثلا عرفلا ذئنيح فاك أف . ةمهملا كلب موقي نأ
 لس نأ أضيأ تررقو . برغلا سابارط وه ريسلا ءادتانو ال.جأ

 , لبجلا ىف عرفلا كلذ رقتسي نأ ىلإ سكو رحل رشاعلا عرفلا ةدايق
 ةريبك ةكرعم ىف عرف ةدايق نع هرجعل ارئاجنا لإ ندسمول لسرأ نأو

 لك ًانئئمطم تحرصأ اذكهو . هل لحل اراجنا نم ىسيمد تيلطو
 ةردنتم ةمان ةفرعم فرعأ انأو « ةثالثلا ىعورؤ ةدايق ىلإ نانئمطالا

 تاليدبتلا ىلع ردنسكلأ قفاوو . ىبمدو سكوروه ءزيل مو اهداوق
 ظ . ابلك هذه

 .المجأ ىتحو ودعلا ةدراطمل ةمزاللا تاملعتلا ندسمول تغلب
 ضعب ثدح نأ نم ًافوخ تايامعلا ريست ىلع ًاقيقد ًافارثإ تفرشأو

 كلذ ثدح ناك امداطو فورالا ةقةاو» اهتورب تارييغت داوقلا

 لك نأ ندسموا تمهفأف --- هببسب رصم سخن اندكف قبس اهُف
 تدعو دق تنك . ةرملا هذه ىطخ ديقتي أ اهماع بد< تأدح ولا

 . ىدعوب موقأ نأ ىلع ًامزاع تذكو « مات حاجنب دونجلا

 . ودعلا يدلي ْس ًاريسأ عقأ تدك .ةدراطملا ءادتا دعب ءاليلقو

 شوج جني و ماريا ريخ ىلع تامامعلا تروطتو توجب ىنأ الإ

 امهنم ةرم « نيترم لطه ىذلا رطملا لضفب ماتلا كالحلا نم لمور

 : هرسأب هيلع كلمنو بناج لك نم هب طيحن اندك ثيحورطم ىدرعف
 ةوقب نماثلا شيجلا عفدأ تنك ىنإف ء«صمأ نم ناك امبمو

 نأالإ . 0 #١ ىف المم +. زاتجاف ريشون وب ىتح مود مامألا 1

 د11 روع



 ةيوجلا ىوفلا نآل كلذ . كاذنيح ىنقاقت تذخأ ةيرادإلا ةلاحلا
 قرطل' ىلع ةيوجلا تراغلا نش# نأ ام.اع ناك ابوطرم ىف ةدوجوملا

 تالصاوم طوطخ ىلعو برغلا سلبارط ىلعو ؛ لمور نيو ةيردبلا
 داز بلطتت كلت تايامعلاو . المجأو برغلا ساب ارط نيب مف ودعلا

 هب ىبرحلا ناريطلا دمع نأ عميطتسل ال « هتءاخضب ناهتسال طفنلا نم

 نأ لمور ةين تناك اذإ امملإ ةسا١ ةجاح ىف انك ىتلا انتاعدوتسم نم

 نمو . هذم اهعزأل اوف هتاتاةم ىلإ انرطضيف اليجا ىف ًادوجوم نوكي
 : ىبرحلا ناريطلا ةدعا-م نع ىنغتسن نأعيطتمنل انك ام ىرخأ ةيحان
 . هتامامع شيجلا ىلع لهسي ناك ىدملا ةديعبلا هتاراغ ىف هنإف

 . رصم نه .ودعلا درط دعب سشون ؤ 9ىف ىنناف نما تاك امومهو

 هعلطأو رم الاب هيف هرشبأ انام نماثا شجلا ىلع تعذأ لرقأ ىتإ

 اضيأ اذكهو . ىنؤ نق ىناملالا سرزنابلاشيجنإف . ودعلاتاراسخ ىلع

 ددع ناكو « ةيلاطبإلا رشاعلاو نورشعلاو دحاولاو نورشعلا عورفلا

 نايبلا سفن ىف تينثأو . داوق 4 مهنإبو ”.... ىلع وبري ىرسألا

 هنأب تفضأو . انراصتنا نيمأت ىف لاعفلا هريثأتو ىبرحلا ناريطلا ىلع
 لصاوننأ بحي لب ءرصم نم ناملأالا درطب قّكنالأ انيلع بجاولانم

 ىنايب عيقوتلدي ناكو . املك ةيلامشلا ايقيرفأن م مدرطن ىتح انتدراطم
 . ًادئاق تنبع دق تنك ىننا كلذ

 ١٠64 ريمسيد !!/- 1١7 : اليجأ ةكرعم

 قفاتلا نشرجلا ذا رفا دنغ:نسحأ تالخأ الدخأ نه يرتق# انك ايفو

 هج )1 ذك



 ثدح له نولءاستي اوناكك شال مهناف . قاقلاو بارطضالانم ءىشب

 نوعجري مح اليجأ ىلإ اولصي نأ ىأ ًاقباس مط ثدحي ناكام ال مأ مهل
 نأ تيأرف . مهعبتتي ىذلا لمور شيج مامأ نيلوربم مهاقعأ ىلع
 نأب تررقو ىشيج تايونعمل ًاظفح أطايتأ الأو الاح ركرملا مجاهأ
 لاتفلا لبق اذإ هنأ نظر ىت> هب سرحت لازأ الو لمور ىع لاتحأ

 . رسأخ دب ال وهف

 اها وه لدور شح نكلو لذلك ىسعتا# را نإ زعأ
 زاتجا دقو عيباسا ذنم رمتسم باحسنا ىف وهو هل تايونعم ال ناك
 هعبتتي ناك ىرحلا ناريطلانأ ىلع ةوالع اذه « ليم ...١ هءاحسنا ىف
 الإ ركرم 0 لصي الذ « ةداوه الو ةقفش الد ناكم ىلإ ناكم نم

 ماس نماثلا شيجلل رمآلا ناك اك « هءاروىذلا ركرملاىلإإ رارفلاب ركفيو

 تودحلا ةنحات نذل ىزجه ةحرانأو مجاهأ نأ ذئام> تررقف

 ماغرإ دعب كلذو ءانل ةقفاوم دشأ ةحاسلا ثيح برغلا ةيحان نم لب

 بيرقلا ف موجهلا نوكي نأ تررقو اليجأ نم جورخلا نم لمور
 . اهب سأبال نماثلا شيجلا تابوئعم تمادام لجاعلا

 تدقفتف « رشاعلا عرفلا لح نالا لح دق ناكنيثالثلا عرفلا ناف

 اكرات ىرماوأ ىلع هتعلطأو (ريفون) نم عوبسأ رخآ ىف نيل عم زكرملا
 ةطخلا عباط امأ . ةييبرحلا تايلمعلا رييست ىف ”:راهمل اهلك ليصافتلا
 لوح نييدنلزوينلا هدونج عم جرييرف هب موقي ًافحز ناكف صاخلا
 ءىدتبت كانه نمو« هدارم لام ىف عي زك رم وحن ىونجل اودعلا بناج

 تالا



 دحاو تقو ىف متي كلذ لكو « ةيئارولا لمور ىوق دض ةيب رح ةيام
 عب اسلاجوفلاو (دنلي اه ) نوستلاو دحاولا جوفلا هنشل ىوبج مودم عم

 . (ريمساد) ١٠ ل هتنمعو لاتملا ءادتبا خيرات امأ . حفصملا

 ًأططخ هياع ضرعال ردنكسلاب عاهتجالا ةرهاقلا ىلإ تبهذ مث
 كانه تلزنف . ى'دنه ددجأو اناث عاتبأ نأ اضرا"كيوأ فلق رفرخا

 « ةيارغلا نم ءىشب .٠ ترعش ثيح ةرهاقلا ىف ةيناطيرلا ةيضوفملا ىف
 رك

 ١ ويقع اكو فيفا ]|

 ىلع موجهلل تادادعتسالا تدجو « ىندامة رقم ىلإ ىعوجر دنع

 أدت ا دق ناك هناف . ءىثلا ضعب هءاصعأ ةراهنم ودعلاو ةمدقتم اليجأ

 . (ءارولا ىف عافدلل حاص زكرم برقأ وهو ) اريوب زكرم ىلإ لقني نأ

 اوعرسأ دق اوناك نييدنل زوينلا نأ الإ ماريامريخ ىلع لاَدَقلا راسو

 عباسلا جوفلا نيبو مهيب سرزنابلا بارسأ تيرستف ودعلا عبقت ىف
 ىرسألا همش د فيلع كاع ناأكو .ةدشب مدعي ناك ىذلا حفصملا

 عاطتسا ًاريغأو . (ربمسيد) ١ موي ىف نيبناجلا نم اوعجرتسا مث
 نويدنازويناا هدبك نأ دعب برغلا وحن اهجتموجني نأ سرززابلا شيج
 3 نرحلا نارطلا ةدعأس 4٠ دافلا تاراسخلا

 تقحلأو ايايفوت ىف مظنتيو فقوتي نأب ىدنلزوينلا جوفلا ترمأف
 ثسيح أريوب زكرم ىتح هب لصتت ترمتسأ ةفمفخ ىوقش لمور شيج

 ني تعفو ىلا ةليخا رع تهننأ اذكهو 5 اهي ًانيصحت م ناك

 ا



 تاراطم برق شترأ لب رم ىلإ كيتكتلا ىندايق رقم تاق مش اني ديأ

 مدقتملا ناكملا كلذ نف نيثالثلا خرفلا ةدامق رقم راوج ىف ءانودرم

 ممصتل اريوب عقوم سرد تايامع هجوأ نأ ةلوهسب عيطتسأ تنك
 . برغلا سلب ارط وحن مدقتلا ةطخ

 ءأرحصلا ىف 94+ دالبم دنع

 نيءلعلا نم ليم 18. .دعب ىلع « برغلا ساب ارط دالب ىف نآلا انك

 . ةيضاق ةزه مره دق لمور ناك. ريسن انأدتبا ثيح

 ديعتسا ىت> ةحارلا ىلإ ةجاح ىف ناك نءاثلا شيجلا نأ تيأرف

 لاتقلانع اوفقوتينأ دونجلا ترمأذ « سلب ارط ىلع ةيئاهنلا ةيثولل هاوق
 ؛داليماديع دعبالإ لاتقلاىلإ اوعجرينا مهنأ عيمجا تربخأو اوناك امْيح
 انل ميقتام ردق ىلع رورسلاو ءاذهلاب ديجما مويلا كلذ ىضقتس اننأو
 اهدادع] «نرولألا ةنعطآلا" ةرهناقلا نمت :تدرووتماو كلا نوعملا
 ىف ءىث لك لصب ىتح ةمزاللا رسادتلا ناكرالا تذخأو « ديعلا كلذل
 5 مزاللا ناوآلا

 رابجلا لمعلل هدارفأ ىلعهيف ىنثأ ًانايب نماثلا شيجلا ىلع تعذأ مث

 ركذأو ؛ داليملا ديعت ًاعيمج مهئنهأو (ربوتكأ) بم ذنم هب اوماق ىذلا

 ىنمتت ىهو مهيب أهبيمح ناك ريشكر ويلا ىف ةاتف نم ىنغابدق ناك اباتك مهل

 . 54١م دالمملا ديع لبق ىثاهلا زوفلا ًاعيمج انل

 عيا ناك اذكهو ءارحصلا ىف ديعلا كلذ ءاضقب ًادج تررسو
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 لع انك وتم ان از اصتنا كمر يتعامل, .قانقللا اديشن, نطأ اين

 أريام ريخ
 رئازجلا ىف لزنأ دق ناك( نوسردنا ) لوآلا شيجلا نأ تركذ

 دعب هفده نآكو . سنوتو ترازيب وحن مدقتي ذخاو ( ريشون ) ف

 لؤاستلا مث نف سابارط وحن هجتي نأ « نيءعقوملا نذه ىلع ءاليتسالا

 نأو لوألا شيجلا وأ نهاثلا شيجلل سابارط ىف لوآلا نوكي نم ىف

 لع ل وتبا نأ لمدحن | نم ناك مهشيج ريغ اشيج نأ نمانلا روصس

 نإ . نماثلا شيلا لساو بولق ىف طخسلا رش ناك مبابق ساأبارط

 ه وع دب قَلَو ٠ ديحولا مهبقده .٠ تاوئس ثاالث ةدم . تنأك سطل أر ط

 .٠ ةرملا هذه مهيدي نيد نم تاق

 لك ناريسن الق دححاو: نأ ف امهتكرح هجوتو أامهطبضل ةدحاو املع

 سيلو . ةدداو اماع ةداق ىه هبلا ةج اح َْق انك ىذلاف امتحان م

 ' هاو لكل أف نوكي دار ةدع نم ةفل وم ةنجل

 ريس نأ وه سابارط ذخال قرطلا مصأ ناكف انأ ىنأر امأ

 حاجنل ءىث لك دعي نأو ناريطلا ةدعاسم مامألا ىلإ كمانلا فيجا
 انيلغ كلش ةيرخلا لوألا نشحلا تادانعنأ قا كالا ءاده ىفنملا
 ذقنأ ىذلا وه مامآلا ىلإ رمتسلا نماثلا شيجلا مدقت نأ الإ اندرهجب

 : #١184 (رياني) ؟ م - 5١ه - سابارط وحن مدقتلا

 . عقوملا كلذ ذخال ةيلاتلا ةطخلا تممس اريوب ىف ودملارصتنا نأ دعب
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 هناكم ىف لتاقي نأ لب ديدج نم بحسب نأ ودعلا ديرأ تنكام

 ىلع موجهلل ةدعملا ىوقلا ,ظعم تكرت ىننإف اذلو . بونجلا نم هقوطأف
 ىلوالا ةلحرملا نوكنت نأ لكشب تفرصتو ةبيجلا ءارو لمم ٠٠٠ دعب
 . شيحب شيج مادطصا هرعت انهدقت نو

 ىلإ أوت ريسأ نأ اهنم ةياغلا تناك اريوي ىلع موجهلل ىتطخ نإ
 . ان ريس فقويو انعم نأ ودعلا عيطتسي نأ نود نم ساب ارط

 لملق ريغ ًاداز بلطتيام اذهو ىساسألا لماعلا تناك ةعرسلاف
 ىزاغش ىفةينيوقلا اندعاوق تناكو ىرخآلا برحلات اودأو طفذلا نم
 ل دكأ . انين ىوخأ نيو ةطخ نهد الق ؛ اع ةدمعل ىهو قوربطو

 5 ( ريا ) ١؟ ىتح ةدم قرغتس ةطحللا كلت ثادحإ نأ ناكرالا

 . هنه ١6 لا ىف مجاهأ نأ تررقد

 ىل دب ال « مانأ ةرشع ىف سلبارط ىلإ لصأ مل ام ىننأ ًاملاع تنكو
 ىرورضلا نم ناك مث نمو . دازلا دافن ببسب ىناقعأ ىلع عوجرلا نم

 ودعلل عدن الو انلوص.. لاح سابارط أفرم مدختسن نأ نم نكمتن نأ
 (رياني) ١4 رظتنأ نأ طخ تحبصأف . هيف بارخىأ ثادحال لاجما

 هنم ؛ه لا حابص ىف ةوقب ودعلا لع بثأ مث « ىنيومت مه نم ىبتنال

 قخي الو . مايأ ةرشع ىف ةنيدملا كلت ىلإ لصأو ساب ارطولإ آوت ريسأف
 . ةمامعلا كلل# رطخ ةدش تناك ام
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 أةرم ُْف تثدحأو طسوتملا رحلا ىلع ةفصأع ته ) رياني ( 1 فو

 كلذو هيف ءسرالا عيطتست ال نفسلا تحيصأو« ًاميسج ًايارخ ىزاغت
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 قوررط ىلع داتعالا اننكمب ناكام ؟ لمعلا اف . ( رياني) ١١) ىثح
 ليغ ب: ةعبج هنأ 1[ + انذاتفو اذا هضم نه اذللا لفي افرك
 ىنلأسف « برطضي ةرهاقلا ىف ىلعألا ةامقلا رقم ذخأو « سابارط نع
 تررقف .ال مأ ًاشاس نيءملا خي راتلا ىف موجه ا ةين ىلع امئاد تنك نإ

 وهو ةثالثلا رشاعلا عرفلا جاوفأ نم تبلط ىلا ىتطخ ىف ايش ريغأ الأ

 انل راقت نآو اونأك كيحب انكم ناوطو لولا اوكا نأ نسكورف عرف

 ىضرف امهلإ ةجاح ىف نحن نذللا داتعلاو دازلا ىزاغشو قوربط نم

 نكرللا لف تفداوا مانا لك ندقيز ةظاذر هتمرع ناتو, وتكره
 سابارط ىلع فحزلا ىف ىتين ىلع مهعلطأ هيف ًانايب كلذ دعب نماثلا
 كلت ىف اولبي نأ مهنم باطأو انع ليم ؟.. دعب ىلع الإ لازت ال ىهو
 . نالا ىتح مهنم ناك ىذلا نسحلا ءالبلا ةريخآلا ةلحرملا

 , انحيصأو ماري ام ريخ ىلع راسو ( رياني ) ١١ فحزلا أدتاو

 وعلا ين | هقتعوب» | نقيرط حي صم زكرم مامأ ( رياني ) هى

 ضعب ربظأو ه: لا جوفلا لذاخت م . عافد طخ يوك نا هل راح

 تداعو ٠ ةفمنع تايلك ضعب تلقو هدئاقب تاصتاف بعتلاو روتفلا

 م4 ىف سابارط ةمدقتملا اناوق تلخدف ىلوآلا اهتدش ىلإ لاتقلا ةكرح

 ءادتبا دعب طبضلاب رهشأ ةثالمث , ًاحايص ؛ ةعاسلا ؛ وو#4 ( راني )

 . نيدلعلا ةكر عم

- 118“ 



 سلبا رط ىف نماثلا شبجلا
 . ًارطخ ناك سابارط لثم ةئيدم برق شيجلا دوجو نأ تيأر

 اوضرعو طايضلا فرصت تحت تعضو ةمخفلا لزانملاو روصقلا نإف
 اونكسي نأ نم طايضلا تعنم مث « تضفرف عنا احلا رصق ىلع
 مهعيمج شيجلا دارفأ قبي نأب رماوألا تعذأ لب ةنيدملا ىف لزانملا ىف
 ناك نماثلا شيجلا نإ . سابارط جراخ « ءارحصلا ىف« تامحنا ىف
 ةيهافرلا ىلع ىدونج دوعتي 0 درروأ هلك انوع مقوى 0 , ال

 . هعافدنإو هتسامح ىلع قس لإ ءاخرلاو

 رحبلا ءىطاش ىلإ اهانزواجتو ةنيدملا ىلإ نيل عم ترس كلذ دعبو
 لبقتسملاو ىضاملا نع ثدحتن انساجل . ماحتساللو رصعلا لكأ لوانتل
 ىلع انراوج ىف نيسلاج انتيثاح طامض ناكر « نيم.مح نيقر دص ان. "< ذإ

 عوض وم نوكي نأ ىبع اع هتل أسف. . من مف ًاضيأ نوثدحتي مهو لمرلا

 ءاسن نوكست نأ ىسع امف نولءاستي كش الو مهنأ ىباجأف « مهثيداحأ
 شيجلا دعأ نأ تررقف هءاوح- باوص نم نيقي لع تنكو سلارط
 نكمي تقو عرسأ ىف سابارط نع

 ساب ارطىف ماعطلا داوم نأ انلوصو نم نيموي دعب « ريخلا ىنغابو
 ىشيج دارفأ عنمم رماوآلا تردصأف « م 7“ بي وتلا ةرفوه تناك ام
 لب « ةيسا ارطلا تالحلاو تيناوحلا نم طق ًاماعط اوعاتيب نأ نع
 هئارشب تحمس ىذلا ىأشلا ادع مف أذه مهم ةصصخملا صصحلاب اوفتكي

 ًاعنم اهلك اهتذختا هذه ريبادتلاو . كلت ىرماوأ معاطملا باحصأ تغلبو

 كل



 ناملالل ةح رفزن وكتؤ ةعاجم لاح ىف ثثدح امر ىتأا نيفلاو بارطضالل

 نل ودعلا ةياعد نأ ىلع ةوالع اذه « اةءاع مبقوفت أو دعتسا نأ ف

 .ابمرأمو اهتاي اغل أهرمثسل 03 ساب ارطو ةعا4# ثودح نيدح ثكسل

 ةيب رحلا ناكرآلا سيئرؤ ةرازولا سيئر مأق ( ريارد ( 4و ق

 شيجلا نم تادحو ضرعتساف . سابارط ىلإ ةرايزب ةيروطاربمالا
 ةدايق» رون دج انأ تكول شرشت هجو ىلع ًارهاظ رأتلا ادبو نماثلا

 ضعب م,]] هجوي نأ لشرشت ىلإ تبلطو . لساوبلا ءالؤبك لاجر
 . نيملعلا دزم ؛ نماثاا شجلا دونج نأ هب اطخ ىوُخو . لعفف تانك

 «برحلا دعب اولئسام اذإ ههنأد « مهنطو نم موي لك نوبرقتي اوذخأ

 نك : طقف اوسحب نأ نوءيطتسا 6 تامرم لنه هب اوماق ىذلا 7

 أفرملا حالصإ « سابارط ىلإ ىلوصو لاح . لوالا ىه ناك
 4 داتعو دأز نم هملإ حاتم دقاأم داريتسال ةدعامك همأدختسال

 ةدعاسمب كلذ ىل متو.ىزاغنب و قوربط نعىنغتسن نأ كلذ. دن انتكميف

 تاصوو ( رياربف) م ىف سابارط أفرم بكرم لوأ لخدف ةيرحبلا

 . هنم م ىف ىلوالا ةريخنلا هملإ

 ثرم طخ ىلع اباخدن ةكرعم برقأ نوكنت نأ عقوتأ تنك
 < ' هملع ءالمتم الأ خسف زكرالاف . هفينع ةكرعملا تالت نارككتساو

 مدختسا نأ تيونف . ىرغلا بناجلا نم هقيوطت نم دب ال هنأ ىرأ
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 ةكرعم لبق رهشأ ةثالث ىأ « المجا ىف لازن ال انك امدنع « دالمملا
 ركرملا كلذ ىلإ ودعلا دراطن نا ائيلع ناك ةرئفلا كلت ءانثأ قف . ثرم
 . قرطلا تاقرذم ىلع رطيسن ناو: ةنع فافكتسالا خف نكمت) ين

 عباسلا جوفلا الإ « رمآلا ءىداب ىف « ةيلمعلا كلتل تمدختسا اف

 ىداحلا جوفلا تاسرأ ثيح ةمدقتملا ةقطنملا ىوقأ تذخأ مث , حفصملا
 اقوه حبصأ ( رياربف ) رخآ ىفو . رخآ تاعردم ءاولو نيسنلاو

 دازلا نم ًانط مه... موي لكهيلإ لصيو نفسلا ءاسرال اخلاص سابارط

 نم رشاعلا عرفلا تمدقتساو ةيرادالا ىومه ن٠ تيهتناف « داتعلاو

 . سابارط ىلإ ىزاغنبو قوربط ىتقطنم

 دعب ىلإ مضذا دق ناك رياكول لارنجلا نأ ركذأ نأ نم ىل دب الو
 تحت ًاروف هسفن لعل . ةريغصلا ةيسن رفلا هتوق عم داشتلا نم هلوصو

 . ةسيلالاو طفنلاو ةمعطالاب هديوزت كلذ ءاقل ىنم ًايلاط قفرصت
 . زاتمملا لجرلا كلذ دءاسأ نأب دو سه لون اأو لاخلا تمض رذ

 حبصأ : ( رياني ) ؟ ىف دقعنلا اكنالب ازاكرمؤم تارارق ىضتقم

 ردنسكلا نيعو ؛ سنو: بر> ىف رواهنزبا ةدايق تحت نماثلا شيجلا

 ىوقلل ىلعأ ًادئاق نيعف ردت اما ؛ ةيريلا ىوقلل ىلعألا دئافلاو هل ًادعاسم
 نم ةنسح تاريرقتلا هذه لكو . طسوتملا رحبلا ةقطنم ىف ابلك ةيوجلا

 اطلامو سنوت ىف ةيوجلا ىوقلا نإف . ىئاهنلا زوفلا انل نمؤت نأ اهتأش
 ةيبرح ةيلمع ءارو ًايعس نالا نماثلا شيجلا عم اهعمج نكمملا نم ناك
 ؛« ىيتكتلا ناريطلل دئاقك ردت ىلإ ماجننوك عمتجاف . ةدحساو ةعساأو
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 لمعت تناك ىلا ةيوجلا ءارحصلا ىوق ةدايق تسره دور. ىره سلو

 ليثم ال بارطضا ىث ةلاحلا دجو دق ناك هنإ ردنسكلا ىللاق

 فينع موجهم لبوق دق لوالا شيجلا ناك . روأمزياىلإ مضنا امدنع هل

 لك ىف دومجاف . ةلاحلا تقافتو ىضوفلا تمعف ةيلامشلا هتمج ىف ادج
 سالف . نيرم ال ؛ ةيطاشحا ىوق ال , ةطخ ال « ةيسامس ال : ةيحان
 لع ةوالع اذه . ءىث لك ىف لاجرالا ىلإ ءوجللا مدع نم كلذ دعب

 ادع ترحل اهواقلا لوأ قل اوتال فتاك ةنكررتمالا :نوقلا نأ
 . ابو الود دنع نحن انك

 سحأ هنأ الإ هزات هلل الضاو لمعلا .لغ ردتسكلا .بكناذ
 ًايلاط ًاثيغتسم ( ريارف ) م. ىف ىلإ بتكف ام ةدم قاق'و بارطضالا

 ا وددسلا لنص نعم بيد اوكا مون نأ قفاطنلا قد ناكذإ
 (ري'رب) ؟5 ىف حضتاو لمورب تشرحتو باحيالاب هتبجأذ نييكبرمألا
 نيمكي رماآلا دض لاتقلا نع فقوتلا ىلإ لمور رطضأ دق ناك انطغض نأ

 دخأ ضي رما نإ القاق ( سرام )ونه: قى يشكو ردشبكلا حاتراف

 نأ دعب نييكيرمالا نإف . ماتلا ءافشلا نم برق ىلع هنإو ةافاعملا ىف

 . ىلوآلا ةقبطلا نم ًادونج اوحيصأ اهوربتخاو برق نع برحلا اوأر

 نم دب ال ناك. لوالا شيجلا ةهج ىف هتعزه دعبف « لمور امأ

 ىدنلز ويناا جوفاا تم دقتساف. كلذ عقوت أ تنك را ووعب نع تاقثنانأ

 ةلاح ال . سقي ىف . ىهو ةمدصلل دادعتسالا ىف تذخأو سابارط نم

 ت3 -+



 ىذلا دوبل أ دعب ىأوق ىلإ ماتلا نانئمطالا رعشأ تذكامو « ةعقاو

 رطضنس اننإ ىف ىروءش ناكو . ردنسكلا ةدجنل اهنم هتءاط دق تنك

 ةصرفك اهبمنغتسا نأ تدرأف , افاح مع ُْف 3 ايلثم ةيعافد رع ىلإ

 لئالدلا لك تناك ( سرام ) ه ءاسم ىف . دعب |مف موجها ىلع لبست

 . دغلا حابص ىف متيس انياع ودعلا موج نأ ىلإ ريشت

 : 4١و« ) سرام ) < نبت له 2 رحم

 كلذب ماقو « حابصلا ىف أركا عقوت: انك م «هموجم لمور رشابو
 لمور داعف موجحلا كلذ انددصف . سرزنابلا نم ةئالث جاوفأ موجحلا
 رسخو باحسنالا ىلإ [ضيأ رطضاو « روظلا دعب ناث مو ىلإ
 5 هةحزؤصوم 6

 ناك ؟ نيندم ىف ققوم ناكو . اهل نأش ال تناكف انتاراسخ اما

 افلح مع ردم تاس القعود اغ] : وق ذاذعإ تاضاوو#+ افا لع ىف

 أانراصتنا نيب دم رع تابهس أضيأ اذكمه 5 نيملعلا ُْق أانراصتنا

 : 1946 (سرام ) مب ا”. : ثم ةكرعم

 ىعافد طخ وهو سل وت ُْف نوءسن رفلا هان لق ناك ثرم طخ نإ

 ناملآلاو نويسن رفلا داز مث « هتعيبطب ًاءينم طخلا كلذ ناكو
 ةقطزم تن اكو . هطمطم لدجب الصتم نأكف ىرغلا هنناج امأ (هتعانم َْف
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 ةدع كلم 4 همف ريسلا نكمل لامر رحبك سعت ةطمطم لامج ىرغ

 رحب ليبس نع قيوطتلا نأ نويسنرفلا ىل دك أو . برذلا ومن لايمأ
 ىهبج موج ىف ًاحجان ىنارأ تنك امو ديف ا رعا ناك كلوي اهلا

 ةصاخ ىتطخ موقت نأ نم ديال ناكف . ةعاذملا كلت ىف زكرم ىأ دض

 موجت هسفن ثقولا 6 همدأرب ؛ ةطمطم لابج ىرغ نع متي قيوطت

 . دود ىهدج

 رح ىف رمث قيرط كانه تناك له : هه ابمامأ تنك ىنلا ةلكشملاف
 كلا يناركتمال قوق: تاطرأ تنك قا :ئراقلا نك د اعوا# لاعزلا

 تذخأف . اقيرط تنيبت ءارحصلا هدف تناكو . داليملا دبع لبق ةقطنملا
 : ةلاتلا ةماعلا ابطوطخ ىف ًاريخأ ىل تددو : رولتت ىتطخ

 قرشلا بناجلا ىف مجابي نأ هيلغ ناك.ذ نوثالثلا عرفلا امأ ١

 . جاوفأ ةثالث

 فق ردبلا 5 2-55 1 ًافمنع 007 هطغض 05 نأ بدو

 . ةيطايتحالا ودعلا ىوق هيلا ليمتس نأ هتياغو « نمألا هيناج

 تءعح لق نورك هدر دع تاددحو خم نويدنازودنلا أمأ

 كلذ دعب اوعفدنيو ىنرغلا بناجلا اوفوطي نأ مهفده ناكف « مهلا

 . ةطمطم لابج ءارو مامالا ىلإ

 نيحفصم نيجوف عم طايت>الا ظفحيف رشاعلا عرفلا 100

 هيضتقت امسح نيبناجلا دحأ مجاهي نأ هنم ةياغلاو ( عباسلاو لوآلا)

 م



 ةنباسالارك ارلا سم نأ هل. تولطم هاذ: غولف وهو ةجاملا
 . ةم.ملا تاح أساأو

 1 ةيوجلا ىوقللا لبق نم رمتسم فينع

 لتاقم ما. ه 0 نم ةفل وم يق تك ةيددلزوينلا ىوقلا تءمُك

 سحب ملو ( سرام ) ١ رُخ ف , ىبونجلا بتاجلا ىف  ةحفصم ؟..و

 تايلمع ضعبب انش ( سرام ) ١8 و ١1 نيبام ةليل قو . كلذ. ودعلا

 ريغ ىلا ودعلا هأنننأ فرصل نأ اهنأش نم نيالا أنين اج ىلع ةيلسر

 كلت تحج و . ةيضاقلا ىت رض هيف برضأ نأ كوبر تنك ىذلا ناكسملا

 اطاض م« اهادحا ىف دّقذ سرحلا نم ؟”.# ءاوالا نأ الإ « تايامعلا

 ىدأ ءاوللا كلذ نال ةدئاف نود كاذ نأك ام نكلو « لجر ”.هو

 . ةيوق ةدعاسم ىناهنلا ح اجلا

 سرام .٠ ىف الإ متي الأ ىلوآلا ين تناكف ء؟٠ عرفا موج امأ
 ودعلا نأ ( 1 . حاب امص ىف تدكأأت ىنأالإ . ءاسم مب ةعاسلا ىف

 ترمأف . ىنونجلا ىناج ىف ةيراوتملا ةيدنلزوينلا ىوقلا فشتك | دق ناك
 و فذعب اومجام نأبو لا نع اوفقوت نأ نيبو دنلزوينلا لدلمح

 . أولعمو ٠ لامشلا ةببج

 سرامى ؛ لهو نإ هنف لوقأ أنامب شيجلل تءذأ سرام ؟؟- فو

 ةكرعملا كلت ىف اوحجني 0 مهنأ ىلا هلاجر هنأ دق ناك « نيندم ةعقوم دنع

 . ةدودعم ًامانأ حبصت ايقيرفأ ىف نييلاطيالاو ناملألا ىوق مايأ نإف

 تجاه



 روحلا مانأ تحبصأ .نيندم ىف انراصتنا دعب ؛ مويلاف . قطن باوصلابو
 ودعلا مطحي نأ نآلا نماثلا شيجلا ةياغف ٠ ةدودعم ًامانأ ام اتيرفأ ىف
 لايقلا يق هروح لضم ناك رقت قا ناو فوم خت ىف هوو
 د رد لام انك ان قع وك قا عبط اهلا قا ند و فو ىنفاشتملا
 ىلا ةرهشلا دعب انيلإ ًاعاطتم حبصأ عمجأ ملاعلا نأ ىمذنالو . ةياغلا كلت
 رحبلا ىلاودعلا مرو سن وت ىلا مامآلا ىلإف « ةيلاتتملا انتاراصتناب اهاذان

 اهصيخلت نكميو نيفلوم ةدع ال ضرع دقاف ةكردملا لحارم امأ

 : ىلي امب
 . انيمي ىف ةفينع ةيرضب ةكرعملا تأدتبا (ب

 نم قيوطتب انأدتا , ققحتت ةيرضلا كلت تناك نيح ىف ( ح
 ا

 نأ الإ . سمآلا .ىداب يضرم ًاروطت نيعلا نع موجها روطتو ( د
 نأ نوثالثلا عرفلا رطضاف ةيطايتحالا هاوق ةقطنملا كلت ىف عمج ودعلا
 . ريلا ىلع ىنعلطيا زل عرسأف . ةقباسلا هزكارم ىلإ ىرقبققلا عجرب

 عافدلا روط ىلا لقتذيوهناكم فق نأب نيا ترمأو شأج ةطابرب هتيقاتف
 ١ موجها نم الدب

 ىطغض لصاوأ نأدبال نك!و نيميلا بناجو تبثأنأ تررق ( ه

 . اهيذ اهاتف ةيناملالا ةيطايت>الا ىوقلا لصاوت ثيح ةيحانلا هذه نم
 امدختسم .هطمطم لايجدض ةبجلا فصتنم موجه هسفن نالا ىف تقو

 ىدنملا عبارلا جوفلا كلذا

 ه١8



 ةيطايتحالا ىاوق نم حفصملا لوآلا جوفلا تاسرأ ذئيح (و

 ةعرسب ريست ثذخأىتلا ةمقر وطتلا مهتك. رح ىف ةيدنازومنلا ىوقلا دعاسيل

 دعأ تنك نيدو عمق رذلا كلت هسفن وه - نأب سكوره تفلكو

 باك اهلا هوو انا ق انو امو

 نم ةيطايت>الا هأوو لقت ىلإ عرسأف كالت ياس ودعلا نحو (ز

 انمرجم ناك لس ظ مزاللا تؤولا 1 ىللصت ١ نكلو ) راسيلا ىلإ نيعلا

 . اطوصو لبق ةقيقد نيرشعب أدتب ا دق ىئاجفلا

 ىلع أمامت انيلوتسا دق انك ًاحابص وه ةءاسلا ( سرام ) ؟8 ىو
 . عوبسأ نم رثك أ مدت مل ةكرعم دعل هلك ثرد طخ

 هب انق ىذلا ىئناجفلا موجحلا ناك.ذ ىسيئرلا ةكرعملا كلت عباط امأ

 تناكو . ) سواق ) 5 ربظ دعب راهنلا حضو فك رسدالا تناجلا ىف

 تءهدق ثناك ةفصاع نأ ىلع ةوالع ؛ ودعلا نومع فو انءارو سمشلا

 عقوتي ودعلا ناك . نام الاو< ابعفدتو لمرلا ريثت تذخأو ءارحصلا ىف

 2. فنعو ةوّش راها حضو ىف هانمجابو « انتداعوههو لدللا ىف انموجي

 ماتلا فتاكتتا و «ىلاجفلا انمو# ىلا عجار كاذئيح انراصتنا فل ضفلاف

 شار امتار ظانلا قلك اهوا ودلاوب ةيولا ضرقلا قف

 ك رحتي ءىث لك ىلع هلباذق اذذاق نسحلا ءالءلا ليأ هنإف ناريطلا امأ

 0 انآ ناملأ ميلك ءه٠.م ىرسالا ددع ناكو ءودعلا ءارو دمعي

 . طقو نورايط / مم نه 6« 4.6 اوناكف انووذص نم

 نات



 امف فتاكدلا ةيلاعذ ىلع أعطاق ًاناهرب ءىجافملا موجملا كلذ ناكو

 ىنرحلا ناريطلا ةدايق نأرك ذأ نأ نم دبالو .ةيربلاو ةيوجلا ىوقلا نيب
 ءاعتشرك لطبرأو اهوتعكد كارتشالاىف رموالا لوا فود دن اك

 نأىءارحصلا ىف ىرحلا ناريطلا دْناَت تسره دورب ىره عانقال ًأطاض

 تاراسخلادبكتيو رطاخب نأ لبق لب لعف اف , كارشالا كلذ نع عنتمب
 .اهسف:ناريطلا ةرازونم لب ال ىلعالاةدايقلا رقم نم ءانث لانو حجنف

 بس ]م
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 أيةيرفأ ىف برحلا ءاهتنا

 نإذ ةعرسب ىبتنت نأ نم دبال ناك ايقيرفا ىف برحلا نأ حضتاو
 مضنيل سباك رغث ىف عفدني نأ الإ هياع مقا ناك ام نماثلا شيجلا

 تثدح(لير.ا) 5 ىف . نيتمج نيب ودعلا رصدنذ ةيكيريمالا ىوقلاىلإ

 نب...امق انيصأر ًادحاو ًاموي تماد « ودعلا نيبو ائذس ةفيشع ةكرعم

 قرش نييكي ريماألاب لصتن نأ انعطتسا (ليرب') , ىف . ناملآالا نم ريسأ

 لكو .٠ موي لك ريمالا تفلآلا ىلع ويريام نيسأت ان ريس ىف اذكو.« اسفغ

 ليوربا +.ى: :«فنتعتلا قال ادديح ادهبا ناملآلا نشيتينأ ىاع ندي اذه
 . اهلع انيلوتساو سك افس انحتف

 سلب ارط ىف ىل ةرايزب مان دق رواهت زيا ناكرأ سيئر ثيعس لدب ناك
 سك اهني لق ل وتساس ىنأ ددلمح هتدعوو . ثداوهلا ريصمفف شقانتلل

 ءاشأ ام ىنيدءيس « تلعفام اذإ « روامنزيا نأ ىناجأف (ليربا) ؟١هىف
 6 طواف نو قمرا تحف نر + قاوم لسا نا هنعأت

 هبلاطأ رواهنزيا ىلإ تبتك ( ليربا) ٠ حابص قف ًاريخ ىدعوف

 ادئاق تحبصأو « ( ليربا ) ١1 ىف ةرئاطلا ىتلصوف « هدعوب ءافولاب

 .الئاق فاعب كلذ لمع كوري نم ركنتسا دعب امفو . ةكرحلا عيرس
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 ًارداق ناك برحلا ناريطلا نأ ًافيضم . ةرئاطلاب قدعو امدنع حز ناك
 ىبرحلا ناريطلا نم تبيلط ىتنأل أطخ ناك اذه نأ الإ . ةرئاطب هدمب نأ
 . لعف اف يو اي مارغ

 دوهجيا عقي نم لع هلأسال ردنسكلا ىلإ تبتك ( ليربا ) ٠١ ىف ٠
 فلكي نأ تحراقاو . سنون ىف بردلل ةيئاهنلا ةلح 0 ننيكرلا

 امأ ؛ سذوت ىنرغ عقاولا لما ىف لمعلا ةلوهسل كلذب لوآلا شيجلا
 قفاوف . ةيارجلا انوركتو ليفاد.فنإ ةتطنم ىامأ ناكذ ىهج نم
 شيجلا نأ الإ . ىدمت” ىف مالا حاجنلا حجب ل ىثإف لعفلابو ردتسكلأ

 « ىباصأ ماكزل شارفلا 'هزالم نليح تذكو هتايلمع ىف حجني مل لوآلا
 شد ارنال نيك اهفسذيزل قداق لقد مدقق نأ ردنسكلأىلإ تءلطف

 عمج متي نأ مزاللا نم هنإ : تلقف . ( ليربا ) م. ىف لصوف . ه

 « تقو ىلا ف نيل رو نا عفر لك دقن ثدحت نماثلاو لوالا شيجلا

 ىثيج نم تادحو هيطءأ نأ تحرقاو . انل ةقفاوم دشالا ةفطنملا فو

 هيطعا نأ دعتسم ىتأ تفضأو . حفصملا عباسلا جؤفلا ةصاخ اهنمو

 تاق آريخأو 1 نبك و نهم ترك-فو نب رداقلا ىعوز# داوق دحأ ًاضيأ

 نأ انيلع ناك هنأ ذإ , ايقيرفا ىف ةعرسب ىهتنت نأ.نم. دإإل برحلا نإ
 دادعتسالا ىلع « نيحلا كلذ ىتح نكن ملو . ( ويلوي )ىف ةيلقص حتفت

 ..كلدل مزاللا

 < ق مد لولا شيجلا ىلإ سكوره لقنن او« ردنكلا ٌنداوف
 تذخأو ًارهاب ًاحاجن حجنف . سذوب حتتف اهنه ةياغلا ىلا ةكر ملا (ويام)
 قو سأو ةريزج هيش ىف ودعلا رصح اف (ؤيام) ا ىف امرزنبو سذؤت

 هد !و د



 قحتسي وهو « ةنيدما لخد نم لوأ حفصملا عباسلا جوفلا ناكو
 اني نأ ين عقوو ملستساف (ويام ) ١١ ىف ودعا ةمواقم تهتنإاو كلذ

 . لئاقه + م...

 شوبجلاب ظافت>الا نإف . ايقيرفأ ىف برحلا تهتنا اذكهو

 ةم>انلا نم ًاريمك طخ ناك ثره ةعقوم دعب ايقيرفا ىف ةيناملالا

 كلك ن اف سايس تادنالل هنن نأ نق ناك رلته نأ نقظأوبداةي كسلا
 نامح الاب ااغ اهنكلو .ناي> الا ضعبىف ةيرورض نوكت دق بابسالا

 . ماتلا كالحلا اهتيقاع

 لك دعب هلياحت ىلإ ةجاحالف برهلا كل ىف نماثلا شيجلا لمع امأ
 ىباتك ىف ءارزولا سيئر بتك ( وينوي ) لئاوأ ىف . ترك ذ ىذلا

 : تاعيقوتللا صصختا

 ارولق نأ كفل ىلا رو وينعلا قوق نك نسا نأ قالت نإ[

 ةميظملا عيراشملل ةزاتمملا ةءاخل نأ رهظب ؛ لئاقم 0م . . مالستساب

 رهابلا ماتلا حاجنلا, للكت نأ رادقاللا تءاش . نيدلعلا ىف ةممصملا
 ..+ قمانلا نعرجلا لسا .نظتنت لازت ال كلا ةلدقا] ىغاسملا
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 رشم ىلا رسصغا ض6

 هلقص ب دج

 ا ( سطسغأ ) ١١ -- ( ويلي ) ٠
 هدي سلسل

 هنأب صنت تاملعت ةيلامشاا ايقير'أ ىلإ تدرو +١54 (رياني) ىف

 ذأ نولو» رطا نع ايلاطب [ لوغ اه ةياغلا ةيب رح تايلمعب ماس
 . رايضملا اذه ىف ىلوآألا ةوطخلا نوكسس ةيلقص ةريزج ىلع ءاليتسالا
 . . ىكسوه » مساب ةيلمعلا كلت تيمسو

 سن وبىلت اتي لازي ال نماثلا شيجلا ناك ني>ىف (ليربا) ' ١ فو
 ةطخ نع ةميتانلا ةلاحلا نأ ىلع ةءاطال !,اتك ردتسكلأ ىلإ تاسرأ
 ةطخ كلذل اومنس دق مهنأ أملاع تنك ىنقاقت تناك . ىكسوه ه ةيلمع

 ابنظأ الأ ىلإ ىنعفدي ناك ةطخلا كلت نع تعمس ام نأ الإ ندنل ىف

 تارارق ذاختال رواه زيأب عمتجن نأ ةرورضلا نمىرأ تنكسف . ةنسح
 رازجلا ىلإ ترفاسو اذه ىحارقا لبقذ . ةيرهوج لئاسم ضعب نع

 ' (ليربأ) ١و ق

 لمعلاب ركفأ تحر رئازجلا ىلإ ىناقت تناك ىتلا ةرئاطلا فو

 ردنسكلأ ىلإ اهنع ةخسن تدلسو هيلع ىناظحالم نودأو ىنم بولطملا

 2 ل



 : ةيلاتلا ىهف الإ هايتنالا تفلأ ىتلا طاقنلا امأ

 شودجلا لانا قاعتي مف نهاأثاا شيجلاب ةصاخلا ةمرملا خيراوتلا ت1

 نيعملامويلا وهو ( وينوي ) لوأ ةصاخ خيراوتلا هذه نمو . ةياقص ىف

 . شودجلا لازنإل

 ةءاعلا كلذ ةيعا | ةطخلا .ليضانتلا لاكرأ ليد يع حو
 ةماقص لالتحا ىف ابك ارثشا بولطملا ىثيج تادحو ضعب نأو امس ال

 اولغتشا نيذلا ناكرآلا طابض نأ علا مم اذه . سذوت ىف لازت ال

 . ةكرعملا تايجاح لوجلا مام نولهجي ةطخلا كلت ممصت ىف

 ذنم سنو: برح نم جرت نأ وه كلذ لكى مبملا سالا

 ىف ابك ارثشأ ضورفملا تادحولا لكو نماثلا شيجلا ةدايق رقم نالا

 ف نمل زول برح ىبنن نأ كلذ دعب نكمي له نكلو . ةيلّقص برع

 . باوجلا ام ىردأ ال ؟ ةيلقص ىف دئدعبي برهلا ةرشابمل ةمزاللا ةدملا

 6 كا ا هر ُْق 5 نحلل ز نيدعت 0 ب ) ا(

 قبأىتح مزاللا ريثاتلا ل هل نوكد نأب همن هَل حمسأو ةره اهلا َْف

 تعش ايأ دافيا ءرطتسانأ كلذ لع ةوالعو:رومألا مامز ىلع ًاضبات ًامئاد
 : دودحم تقول امإو أ ًاماد امإ كانه قيد ةرهاقلا ىلإ

 سلا نم ةماقص ةك. 2ك رعم ةبولطملا تادحولا ج أرحتسا بحكي (ب)

 . ىلعالا اهرققمو نينئالثلا عرفلا 3 اقيدتع فز لاخلا ق
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 عوضوملا سردل بيرق نع ةرهاقلا ىلإ ةرابزن ىسفنب موقأ (+ )
 . كلذ ىضت#ت ةلاخلانأ ثيأر ام زك ىثودو ةرهاشلا نيب لقنتلا ديرأو

 جاوفالا ضع صتخب مف اهدعأ قف دبال تاريمدت كانه (د)١

 ًاروف هلا> دا نك.< ال ىذلا نييدنلزوينلا جوف امساالو تاآادحولاو

 . ةيلمص برد ىف

 تفولا ىف سنو: برح نم نماثلا شيجأا جارخ 1 نم ددال (5)
 ىنأ ىلع ةوالع اذه . لاح رك ىلع( وياه ) لئاوأ لبق كلذو « مزاللا
 شيجاا ىلإ نهاثا شيجلا نه رشاعلا عرفا لني نأ حرقا

 . لوالأ

 بتكملا نإ قرار كيف ضااس 16 رواة ندشكعلا قفاوت

 انتيلظ لا قارا : لاو نوعا ةماوروف ناسك قيل يوما
 ركفأ تذخأ ةرئاطلا ىف و. ( لبربا ) 0 ىف ةرهاقلا ىلإ تبهذو . هل
 . لمتسملاو ىضاملا ىف

 لازنإل تممس دق تناك ططخ عبس نأ ناجنج هد ةطساوب تسلع

 . ةيلتص ىف شويجلاا
 ( رياني) ىفندنليف ةكرتشملا ناكرآلا لمع تناك.و ىلوألا ةطخلا امأ

 ةهجلا ىف ناتعفدنم عساو سايق ىلع لازنإلا متي اهاضتقمعو ء ١44
 ىضرأل امك ام اننأ ىف كش الو ةريزجلا نه ىلامشلا فرطلا ىلإ ةمقرشلا

 ابلإ تيهتنا امه سابارط ىف لازن ال انك . تممص نيح « اننأ الإ ا
 ١ هام ىف نودي بفرالا ندهن ا نقال تنك او قآل

 “م



 نوفل نوءذد ء ءارخ امو ل ادتش ا ل قررا لططدخ ًاضرأ تمعتو

 ىلإ ططخلا كالت ددع 1 ىثمو؛ قارأ ىلع علطيأ مهن 7 ضعتلا ىادصق

 ىذمع ناك تفقولا نال . فرصتلا أذه لع مضار تذك أمو . ةعمسلا

 . لجاعلا بورقلا ىف ةيئاهن ةطخ ىلإ ةجا> ىف انحصصأ اندالو

 ليقتسملا ىلإ رظنأ تذخأ ةرهاقلا ىلإ ىناق# ىلا ةرئاطلا ف تنك اهفو
 دب الف ءاشن 5 ريسآ نل اياءلا تاطاسلا نأ ىف كش ال . مثأ حوضوب
 ذخأو حازااوةبعادملا نم ءىش عم ٠ فرصتلا ىف ةمكحلاو ةقدلا نمانل
 .. :ةواعتلا نير كل .اني1 انندلا نيظت ل قع ةةلويملاو سلا نيكلا

 ةيساس الا نوم لانى لهاشلا لأ وهز هىق لعب اهزاعددك قالا

 تف ةطخ ىلع اوضرع دغلا ىو ةرهاقلا ف ىاقالا ناجنج هد مدق

 ناكو . ةنماثلا ةطخلا ىهو رد:سكلأ ناكرأ اهتمم اي ةيئابنلا ةيلقص
 عمجت مظع لجر وهو . ىسمار لاريمالا نماثلا شيجلا لقنب فلكللا

 لق امدنع ادم ايما هاب كلذلو ةقادصلا طءاور هئيبو ىد مف

 . ةرباط ثداح ىف هره ةئساااسإ زق

 اهاضتقم.ف . ةعفان ريغ اهتيأر ةنماثلا ةطخلا ىلع عالطالا دعبف
 نيدحفق ةرب رجلا نم ىرشلا ىبونجلا ىف نماثلا نئدحلا لور: نأ بحي ناك

 . اهنه قرشلا ىلامشلا ىف لزني نأ بحي ناك ىيرم الا عباسلا شيجلا نأ

 ىوشب الإ مدطصنالأ ىف لم"الا كش الو ناك كلذ ىوفلاعيزون بدسو
 ىسنمهدو زيلو ىسمأر لاريمالا ةطخل ١كاتل ىضفر ىلع ىنقهأوو . ةفيعض

 نوكي نأ هنم باطل ردنسكلا ىلإ تقردأف . ىثيج ىعرف ادئات امهو
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 هبشو ازوك اريس ىنوذج نيب ةعقاولا ةقطنملا ىف نماألا شيجلا لازنإ
 ةطخ ىتاكرأ عم اميمسف . ةعساتلا ةطخلا هذه تزاكو . ونيشنب ةريزج
 . حصفلا دايعأ عوبسأ رخآ ىف اهانممس دق انك اننأال حصفلا ديع
 . ة.ابنلا ةط4لا صه تحض و

 * ىأ_ اهيل لؤقأ ًاءاتك ندسكلا لإ تاسرا ( ليزا )4 و

 بولطملا ةطخلا صحفا ىعررف داوق عم ةرهاقلا ىف نالا ىنإ- ١

 ىل رسيتي مل ىتأ ثدححو . ةيلقص حتف دنع اهذيفات نمادلا شدجلا نم

 ىمفاوت ال أ كير ش نالا ىدح ةط4لا كلت ىلع ىهابتنا زكرأ نأ

 نق اه ىلع

 انضرتعت نإ اننأ ضارتنالا ىلع ةسسؤم ةيلاحلا ةطخلا ناف-
 عقوتن نأ بحي هنأ عم . ةيلقص ىف روحم ا ىوق لبق نم ةنينع ةمواقم
 لاتةنوكمس هنأ ىف كلثأ الو .نامل*ألا لق نم امس الو ةمواقملا كلت

 5 ىلو' الا موجها كعب ماد ماع

 حمس نأ طرش ةياقص حتف تايلمع ىف كرتشا نأ دعتسم ىنإ - م
 ةدحاوةلتكسك لتاقينأ بحب ىشيج نإف . انأ ىطخ ىضتقمع ريسأ نأب ىل
 نماثلا شيجال لوالا دوبجيلاو هتادحو عزوت الو هجاوفأو هعورف ىف

 .ونيشت» ةريزج همشو ازوك اريس نيد ةعقاولا ةقطنملا لع زكرتب نأ يحب

 رص'الاق . تاراطمو ءىفارم لتحت نأ ىلإ ىعسن كلذ دهب مث
 ةيلاتلا انتايامع لصاون مث ذخأالا ةلهس ةقطنم لتحن نأ وه ىماس'الا

 « عيذم زكرم ىلإ اذ وح دعب اهنم

 هس ارد



 ةشقانا نطنشاوو ندنل رظتنن نأ انيضر اذإو جرح تقولاف - ؛

 ىف طق لمعب موقن نأ عيطتسن نأ اننإف « ضرعت ىتلا ةفاتخلا ططخلا

 نأ ذإ اهساسأ ىف اهلك ةدساف كلت ططخلا نأ ىلع ةوالع هذه . (ويلوي)
 ت.طعأ كلذلو . امذ حاجبت ال نأ لعيوهو ابمادختسا لواحب دحاو لك
 ندنلا ةنحضلا :تايلعتلا :نماثلا .نرحلا دقت نأ. .نآلا نتف« عرماوأ
 7 كلف ىنقفاوي سمار: لازيمالاو ..تلاثأا

 ةلاعف ةيوق ىبرحلا ناريطلا ةدعاسم نوكت نأ ساسأال هنأو - ه

 ىبرحلا ءارحصلا ناريط دئاق تسره دورب ىعم لمعي نأ بلطأف
 ١ هناكرأو

 ىوقلا لاتق ةحاس نأ ظحال دق .ىراقلا نوكي نأ نم سالو

 لوالا ىدصق ناك امو . انلاتق ةحاس نع ةديعب تناك ةيكيرم الا

 ةطخلا ه.ضتقت تناك م ةءاقص ىق ودعلا تاراطم ضع ىلع ءاليتسالا

 لازنإل نييكريم'الا تايلمعب صتخم امف ىصخش ىأر ىل ناك ةقباسلا
 ىننإف اذلو « ىأرلا كلذ ءادبإل ايسانم تقولا دجأ مل ىننأ الإ مبشيج
 مقاول تنك ام مث هنأ قعاو ىئارجلا قا هفنع لعف در عقوتأ 5-3

 ماجننوك لاريم الا لبق نم ديدش مول ىسمار غلب ليرب] ؟6 « دغلا ىو

 برطضاو ردنسكلاب لاصتا ىلع ناك ىذلا ىلعأالا ىرحبلا دئاقتلا
 ىلع انقفغتاو ىعم كحضي ذخأ نأ كنلذ ١ هنأ الإ سم الا ءىدان ىسمار

 ردتو ماجننوك نأ ىنغاب : ىليام هاوخل اياتك ردنسكلا ىلإ لسرأ نأ
 نأ ةحارصب ناع ال ىننإف ابمان اهتضرع ىتلا ةطخلا ىلع نامتفاوب ال

 انتطخامأ , ةضورفملا ىلو'الا ةطخلا انعستا أم اذإ لشفلا نوكتس انئءقاع
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 ثحابتنلةرهاقلاف كدصقننأ اننكعأ . ةحجان ةلاحم الىهف ىسمارو انأ
 يسوم املا شحلا ف نيت اولا ناف.كلذل اراظتنا هم الا ف

 « اجرح حيصأ تقولا نال .انأ ىتطخ

 سنوت ىف ىندايق رقم ىلإ تءعجرو ليريا ؟+ ىف ةرهاقلا ترداغ
 ءانث”الا كلت ىفو .ىشارفلا تم زاف ىلوص و ني- تضرمو ماكز ىناصأو

 تمعدو ليربأ ٠٠ ىف ربازجلا ىف رمتْؤم دققع ىف حجب دف: رونمكلا ناك

 تع توسل ناجس ود تارا اضيرع عتتك يا اهو ىدار قهشلا

 زبل تدفوأو هترئاطل لصح ثداح ءارو نم حارب بيصأ هنأ الإ

 هاوق نأ ىعدا ردت نأ ذ ةحضاو ةجيتت نع رفس مل رمتؤألا نكلو

 تا اطملا نمؤت مل ام الاعو ةيلمعلا ىف اهك اريشا نوكي نأ ةيوجلا

 ىوق كانه نكي ملام هنإ لوقي نأ ىلإ ماجننوك كلذ قاسف ٠ روف

 هنفس عيطتسا نل ودعلا تارئاط تامجم درا لوعفملا ةذفان ةيوج

 ىلع لوصحلا نم ردنسكلا نكمتي لو« اهنم ةيولطملا تامبملاب موقت نأ

 . طق ريرمتت ذخؤي ملو رم ؤملا ضفناف ةفلت+ا ىوقلا نيب قفاوتلا

 اضيرم لازأ ال تنكو ليربا س.ىف سن وت ىف ردنسكلا ىندصق مث

 هماع تحرقأو ر , ارجلا ىف سمالا دا هدم «قذلا وع لا نع دغ

 ةيركسعلا تاطلسلا لك هرضح# رخآ أرمتٌوم ا .ّ أ 1 نقع نأ

 نكم اه + عرانلا كلذ .ق.:كينش ه5: نوكأس قنا تيارو«ايلغل

 . ردنسكلا ىذطرش ىطخ نيوغاو نع وم ا كاذ رطخأ َّك نم لملم

 تاو



 وهو ريرقت ىأ ذخأ اننكمي ؛و روضحلاب هل حمس مل وجلا نأ الإ
 ناكرأ سيئر ثيمسلدب نع ثحنأ تذخأف ابرطضم ًاقاق ثرصو . بئاغ
 ًاضاأ وه ادا هنأ و ءالخلا تودو عفانملا ناكم ىف هتدجو,م روامنزيأ

 تبجأف ةيسايس بابساأل كلذو ةيئاهن ةطخىلع نوقفتي عيا نأ ول دوي
 تدجوىن:] تاقو« ةصاخض يأ ةيركسعلا ةمحانلا نم ىرورضرمأللا نأ

 نيكي رهآلا دورجب نإ تلقو تاعفف امذرع ىنم بلطف . ةولطملا ةطخلا
 همش ىنرغ ىلعو المج ىرحأت م ةسونجلا لحاوسلا ىلع بصل نأ بحجب

 انأوق ِ رشعت ىلا تاراطملا ىلع ءاليتسالا مهتياغ حبصتو ونشأ ةريزج

 عباسلا شيجلاو ىناطيرلا نماثلا شيجلان إذ اذكهو . ةمهم ةيوجلا

 ايضعي ةمتاه ءافاخلا قوق لمع انع وتحل ادع نالداس قدرمألا

 . لمعلا ىف ةدناستم ضع! زرع

 أضرأ وه عنتقاف « رواهنزبإ ريشتسا انحرو ثيعس لدب عنتفاف

 اذهو . بئاغ ردنسكلاو ىعم ةطخلا شقاني نأ ضفر هنأ الإ ًاثدبم

 كشلاللع ترمتساف ةيرحبلا امأ ءرمألا ىلع 9 موس ارو وح

 ةكريمألا ىوقلا لازنإ متيس ثيح ةهجلا نأ كش ةللعم ىطخ ةحح ىف

 نع تاوقلا كلت ديوزت لهسلا نم نوكي 3 , طقأ ةرم مد نكي م

 . طقف ءىطاوشلا ليبس

 ناكرأ ءاضعأ هرضخ أ رمتٌوم دقعي نأ ثيعم لدب ذةلمح كيتقأو

 طابض هل ضرعي ردنسكلا لصن انمحو« انأ هيف كرتشأو ةفاتخنا ىوقلا

 نأ الإ « ىتطخ ىلع عيمجا قفاوو . ذختا دق نوكي ىذلا رارقلا هناكرأ

 ل ١غ.



 تعجرف . ردنسكلاروضح لءق ىمسر رارقذختي الأ ىلع رضأ ناتو ]|

 « وبام # دغلا كف 1 نيداوحلا نيم ف 1: نيلاوت قا ن ذاع نقملإ

 رواجنز.إ نإ لوش أبمق نيف يحملا م ةمقرب ىتاصو ىلمألا فاصتنم ددع

 مث . ريخلاىلع ىنوعلطيل مونلا نم قوقافأف ٠ ت>رتقا ام لك ىبع قفاوم
 8 6 كلي ىلس ةهطخ ىضتقم لمعن نأ عيطتسل نال امنو سان رم قي تدع

 ماع ةامطأل نيوورغ وش معا نأ را كنك قاف

 ىتلا ططخلا لك نآل كلذو مالا حاجنلا طخ ماجن ىلإ نانئمطالا
 شوبجلا لازنا ةيفمك درج الإ لوانت# تناك ام ثحبسلا ىلع تضرع

 ىف نيدوجوملا ناملآلا عنم وهو كلذ ءارو ام ىلإ نفسا تكفا انآ

 . ايلاطيإ ىلإ موعيمج اوي>سنيو ةزيزجلا كلت نم اورفي نأ نع ةياقص

 تدك مالا اطيرتلا ناقد ا هطور نأ الرا كرف كالذ
 عرست نأ ًايناثو ةيرادإلاو ةيركسعلا نيتيحانلا نم كلذو ةدحاو ةدايق
 ذءايح ثدحتف نيتقطنم ىلإ ةريدلا قشّدف لامشلا وحن ةد>وملا اناوق

 انيسمىلإ لوصولل عاطتسملا دهج قابلا لواحي مثبرغلاوحن ةيعافد ةهبج
 ةيوجلاو ةيرحبلا ىوقلا دعاستو نام الاىلع ايلاطإ] ىلإ قيرطلا اوعطقيل

 رحبلاقيرط نع ودع' دارفأن م طق درؤوجني الأ لع ةصراح كلذ ىلع

 نوكن نأ عرضأ نوام دا نأ الا مده ركن ع رفسكلا قءادت

 ةدحاو ةدايق تح امه اون لك ىف نيداتخم نيشيج ةكرعم ةماققص ةكرعم

 نأ الإ ةياقص ىلع انيلوتساف . تحرقا ام لعفن ملف . ردندكلا اهنمؤي
 . ايلاطيإ ىف اوركسعيو اوجني نأ اوعالةسا مهمظعم ناملآلا
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 أريلجتا ىلإ ىرفس

 وياعا* ىف ىلإ مستساو . ايقيرذإ ىف ةمواقم لك تهتنا ويام١؟ ىف

 نعأ دئاقك لمور فاخ دق ناك ىذلا ىلاطيإلا ىسيم لاشرام . دليفلا
 مث ىرج دق ناك انع انئحابتو هعم ءاثعلا تلوانتف . روحا تاوقل

 :. .هرممأ ناكها راض

 لاتقلا ةرشابم لبق الياق حاترال ارئاجنا ىلإ رفسلا ىلع تمزعو

 ىذلا ىدنكلاا لوألا ج وفااروزأ نأ ىف بغرأ ًاضيأ تنكو ةياقص ىف

 انكاف ءارئاجنا نم ًاسأر تآوهو ةيلةص ءىطاوش ىلع انعم لزنءل نيع
 ىرأ نأ ىلا ىنقاس امم ةريرجلا ىف بنج ىلإ ًاينج هع. لاتقلا لبق هارأل
 . هم] فرعتأو ردابأ نأ ىرورضلا نه هنأ

 ارا ا ىلإ تاصوو ىقرئاط نيم ىلع ويام١+ ىف سابارط ترداغف

 . ةصاخ دواد ىنا» ىعاهتجال رورسم دج تنكو هنه )قف

 ىف وياهم 9 مو ايقيرفأ ىف برحلا ةياهنا ركش ةالص تميقاو

 ذئدعي ىل ليقفرهالا تبجعتو الإ عدا مف سلوب سدقلا ةيئاردتاك

 ىنأ الإ . ًايرس ًارمأ ارتلجناف ىدوجو نوكي نأىه تاطاسلا ةبغد نإ

 ني ىلع ىنلعج امم ١ ريسأ امئيح ىنعبتي ناك روبمجا نأ نم ًادج تررس
 تاقرطلا ضعب اهياع ضرت مل ساناا نم ريثك دنع ةيبعش ىل ناكىننأ نم
 نع نماثلا شيجلا ىلإ تدع كلذل ًاببس اذه نوكي دقو... ةيعامجالا

 بح ااا د



 سيئرو ءارزولا سيئرب وينوي ؟ مون ؛ تعمتجا ثيح رئازجلا قيرط

 نطئشاو نمرئازجلا امدق نيلجرلا نأ ترعشو . ةيروطارمإلا ناكرآلا

 لالتحالا كلذ رهدتسيو ةعرسب ةيلدص لالت-ا مت. ثيحب رومآلا ريسيل
 و . امهقفار نأ لاثرام لارثجلا ىلإ باطن نكم دح دعبأ ىلإ

 برحلا نم ايلاطيإ جرخي نا ىلع أتبا# ًامزع امزاع ةرازولا سيئر

 ىتم# ىلع هتءاطأف ةياقص ىف شويجلا لازنا ةطخ نع اليوط ىنئحابف
 . ماري ه ريخ ىلع .ىش لك متيس هنأ, ةيوقلا

 وينوي ىف ةرايزن موةيس كلملا ةلالجنأىنغاب ارتلجنا ف تنك امدنع

 سابارط ءاجو وينوي ١؟ى ايةيرفا ىلإ لصوو ةيلامشلا ايقيرف] ىوقىل]
 ىتلا تادحولا ضعب لق تئش نإ وأ « نماثلا شيجلا ىريل هنم ١7 ىف

 ضع دعب ىلع لحاسلا ىلع انميخم ىف م دق سس كاش لا: هل عنا
 ناك نال كل# هترابز قدا دورهم ناك هنأ قلطأ و. ناب ارط: قمت لامأ
 نيمأتا تاطامتحالا لك تذختا| دق تلكو « ةماتلا ةطاسيلاب انعم فرصتي

 ىتلا رصانعلا ضعب ىلع رانلا قاطأ نأ ام ب تررطضاو هتايحو هتحار

 لو كلذ نع مهسعنم دق تنكو . لزانا| نم ةدشتحم جرخن نأ عا راح

 تحت ةيسورفلا ةلمقب هتلالج ىنفرش وينوي 19 موي هليحر تقو ناح
 . راطملا برق ءاذغلا لوانتا تبصن ىتلا ةممخلا

 ةيلقص لالتحا

 ىل ىنمتي اميف ءارزولا سيئار نم ةيقرب ىتاصو ( ويلوب) ف
 . لسابلا ىشيحبو ىب هتق# نع بر..و حاجنلا

 دس 1م



 . ىداعلا ىنايب نماثلا شيجلل تعاذأ هتاذ مويلا فو

 . رجفلا لبق نيتعاس . ( ويلوي ) ٠١ ىف ةيلقص لحاوس ىلع تاز

 تصصصححو (« ةرم ريغ هل ضرع دقاف ةياقص ىف برحلا خيرات امأ

 .:هذحأ لع قف »فققوم لإ تهركأ انقوح:لاز] دع ةلماق
 ىدنكلا لوآلا شيجلا لعألا دئاقلا « نوتون كام ل رجلا نأ وهو

 طايض صمب عم وياوي فصتنم و ىف اطلام ىلإ لصو ( ارئاجنا ىف )

 . كانه ةيدنكلا ىوقلا دقفتل ةءاقص ىلإ بءذن نأ ىلإ بلطذ « ناكرأ

 قيقحلا برحلا ىلع ابردم دعب نكي مل ىدنكلا لوألا جوفلا نإف
 راما دوك وهو هرب هل سيأ اءاش لاول سدد وممس ىج هدئأق ناك و

 دض مهللاتق ىف نويدنكلا معزي الأ ىلع تمزعف . برخلا ىف اجوف ةرم

 نس ودعم عار دخا نأ ديررأ تنك نأ لإ «قكنملا نالآلا فونحلا
 ها“ مودقلا نع هعنمأ ء هللا كنتدشأ: و: رولا ىلع ىناجأف صال | ىف

 . ىرخأ تايلعت رودص ىلإ ةرايزلا ءاجرإ ًايلاط اطلام ىلإ تقرأف

 نبيدنكلا ةرايز ىلإ نوتون كام توعد ةياقص ىف برجملا ءاهنإ دعف

 ىنأ الإ - انيمروت - ىف ّلداءق رقم ىف ماقأو لعفف ةريزجلا ىف
 ادقاح ناك هنأ نظأو . ادنك ىف ةديدعلا قارابز ءانثأ طق هب تعمتجا ام
 نم نون هنكلا ناو . 982جم ُْف ةماقص ىلإ مودقتلا نم هيدص د ىلع

 مالا ه”ىدا لاتقلا دهع مهل نكي ١ معن ' ةماقص بردى دونجلا ه ريح

 أمدنعو : نب رهام اودوضصأ نأ أوثماب و «© آدج نيب ردم اوناك مهنأ الإ
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 م,جوف ناك ىلاط»إلا ربلا لالدحال ةدعملا ةيطايتحالا ىوقلا ىف مثرصح

 دا شيجلا جاوفأ ةبخم ىف

 دعب ةياقص ةريزج ىف شيعلا ةذل اوقاذ هدارفأ نأ ىف كشال
 راحلا سقطلانأ الإ . فشقتلا ةايح تناك ثيح ءارحصلا نم مهجورخ
 موفوفص ىف تكتفف ٠ دونجلا نيب ايرالملا راشتنا ىف ايس ناك بطرلا

 « هسفن ودعلا ثدحي مام حاورالا ىف رئاسخلا نم تفدجأو ًاعورذ اكتف

 قرت اط نع تيلخت ةيلمتص ىفو . اهل ىطلا انزاهج دادعتسا مدع ءارو نم

 يللا كلذ ها اظل هةر تناله هلق فازاطيب الا ةنيكلا
 ثيم 6 ,اطم ىف تطقس امدن- رطخ ثداحل ضرعتأ تدكو

 نأ رواهنزيأ نم نإ تيلطف . نوتاب لارتجلاب عمتجا نأ ديرأ تنك

 لقت امي ةرئاطب ىفحتاو لاحلا ىف لعفذ « ىرخأ ةرئاطب املدس

 ءادج ةديفم هذه تناكو . اهلخاد ىف بيج ةرايس

 انرايتخا ثمح نم ةياقص ىف لاتقلا نم ًاعيمج اندفتسا اننأ نظأو
 ةبقاع نأ الإ . فوفصلا ىف دونجلا ىلإ داوقلا نه كلذو « برحلل

 ناملآلا نأ ىنعمب ٠ ىحاونلا لك نم ةيضرم نكت مل ةكرعملا كلت
 دعب ايلاطيإ ىف نورقتسيو ةريزجلا نم مهمظعم بخسني نأ عاطتسا
 دعب امف مسج ررض كلذ ء ءارو نم انناصأو . نيسم قيضم اوربع نأ
 ءاوولا: ىلإ امراه اذا ..سأ لق اناظر ىف اقوي لارا دنع

 . تيكترا ىتلا ءاطخألا ببس فاشتكا الواحو

 ةلقرعملا رومآلا ضعب نم صاختلا ىلإ ةسام ةجاح ىف انك اننآل
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 « ةطخلا ذيفنتل ةّاسلا ةيطامت> الا ريب ادتلا ضع ىلإو . لاتقلا ريميل

 ءافلحلا نمو ةيحأن نم رحيلاو ربلاو وجلا ىوق نيد قءثو نواعت ىلإو

 . ىرخالا ةمحانلا نم مهضعب عم

 نحنو انتلصر ةملقص ىف برحلاب ةقاعتملا تاملمتلا نإ :اريخأو

 0 لازنا ةطخ نأ الإ ء ويعم ( رباني ) ىف ةيلامشلا مق أ ُّق

 امسالاو , .دبلا لبق طقو نرهش « وياه ف 1 ] امئابن الع قمتي مل

 : ىه ريخأتلا كلذل ة.سوئرلا

 موعيمج اوناك ةط4دلأ دمفلت نع 0 نيلوئسملا ةداقلا نإ ل أ ظ

 ططخلا مهضصف . ةملامشلا أستر رد َّت ىركب 2 رد تأ [مع ف نيلوغشم

 تاهو نود نكللو ةيظذلا ةمح انلا نمن و رهام ناكرأ طابض ةفاتخلا

 نم أجف عمن اي طط14لا كلت تناكدف . نبلو سما ةدالا لق نم مثدرت

 ابل ملع جالأطالا 70-50 نولوئسملا رطضأ اذل 10 ةيقيسطتلا ةمعقاو | ةمحانلا

 ةعاج ىاتك ادوهعو قو كلذ لع انقتنأاف لننتاو ا مف رريغتلا ىلع

 .٠ اهمهراخدا ىلإ

 ةديعب تناك نبل وثسملا ةداعال أيلعلا تادامقلا تأرمتم نإ (ب)

 |واقنتي نأ مهلع مت>تي ناكام ةطخ ىلع قافتاللف . ضعب نع ابضعب

 ريخأتلا اخ م نق: ليم م٠6 ةقاسم أمهنيبو رئازجلاو ةرهاقأا نيد

 . لمعلا ىف ءاطءالاو

 نأ عيطتسل هدحو ناك ابعمصج تاوقلل مظعألا دئاقلا نإ ( د (

 ةيسأيس لئاسم ف اكمهنم ناك هنأ الا ةمئ أه 1 تري رمتلا دخت
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 :: هك رعملا نيوسا ىلع هلك هدوهجج لذ نم عك الف ةماامشلا امقب , رفأ ىف

 ًابهص ًادقعم ناكو ٠ ًايعص ًادقعم ناك ةبرحلا تاءلمعلا زيبجت نإف

 . اهازنا رك ارم ىلإ شويجلا لقت اهنم ىلا ءىفارملا منت اضيأ

 نمو .٠ افيح نم رحبت نأ بحي ناك نماثلا شيجلا تادحو نإف
 ساب ارط نم اضيأ اهضعبو « ةيردناكسالا نمو سيوسلا ةانق ءىارم

 طسواآلا قرشاا ىف ماعلا ةدامقلا رقم وه لمعلا كلذ نع لوئسملاو

 اهنم رحدتل ةدعم تناكف ناورقلاو سوسو سك افس امأ . ةرهاقلا ىف

 رثازجلا ىف مظع الا ةدايفلا رقم لمعلا اذه نعلوئسااو ةيوجلا ىوقلا

 ندهتسكللا ةدامق ردو

 هيلع ناك تادحرولا م هريغ عم ىدنكلا جوفلا نإ اريخأو

 بتتكملا لدعلا“ ذه نعتلاوتسلاو: م ةدحتملا كلتملا نم سفمنا

 ندنا ىف ىنرحلا

 ططخو ىربلا شيجلا ططخ ةصاخ معت ىضوفلاو . ناي>آلا لاغ

 م ةدختملا ةمفارغ وتوفلا روصلاب صد مف مس الو / ىوجلا شيجلا

 رعود ف نواه نأ هده بولطملا 4 وجلاىوققال لعألا دئءاعلا نإو ٠ وجلا

 . اطاام ى َّّ ناك « ةيلمعلل ىلوآلا ةلد راو موجها ةطخ دادعال ىندامق

 دئاقلا كلذ نإ مث « كاذنيح ةيراجلا ةيبرحلا تايلمعلا ف كمب”م وهو

 ررزجلا نع عافدلاب صتخب امف ءاربخ اوناك هناكرأ طابض عم ىلعألا
 صتخم امو طق مه ةرخ ال نكلو . ةيلحاسلا ةيبرحلا تامامعلابو
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 . ربأا ىلع ىرجت ةيكيتكت ةكرعم ىف نواعتلل ةيوجلا ىوقلا مادختساب
 ناربطلا دئاق تسره دورب ناك نماثلا شيجلا ةدعاسمل نيعملا همخلا ناذ

 نأ دعب الإ ةلاخلا ىلع علطي ملو سابارط ىف وهو ءارحصلا ىف ىنرحلا

 .ةياقص لحام انك

 طامض ايجعهنوك أو الإ ىنعسال كلذ لك ركذتا امدنع ىننإو
 ناجنج ناك تابوءصلا كلت لك اومواقي نأ اوعاطتسا نيذلا ىناكرأ

 فاخلا ريخك هل ناك مشاب نأ الإ «ةرئاطلا ىف هثداح دعب كاذنيح ايئاغ
 رواهنزيأ ةطاس تحت نوامعي نذلا ةئالثلا ةداقلانإو اذه . فلسلا ريخل

 ىلع موجحلا الإ مهماتها ناك ام ( ردتو « ماجننك .ردنسكلا مو)

 نم ءىش ررقي مله . .فارملاو تاراطملا ىلع عيرسلا ءاليتسالاو ةريزجلا

 فرصتي شيج لك لب ةريزجاا فش ودجلا لازنأ دعب ةكرعملا ريسل ثيح
 لك ىف ررقام ىلع كلذ دعب ىلعألا دئاقلا علطيو هدئاق ءارآ بسح

 ىلع عطق: ىتح نسم وحن ريسال اندو,< هجون نأ عطتسن ملف . ةقطنم

 ةيلقص حتف ممتتل عيب اسأ ه وحن انيضقف . اياطيإ ىلإ مهقيرط ناملآلا
 هريغو كاذ 03 اندكت ن5 اه لتاقم) .٠٠.٠ .نماثلا شيجلا رسخو

 نواعتلاب ادحاو افص اعيمج انربدنا ول ةميسجلا تاراسخلا نم

 عرسأب برحلا نم انيهتنا دق اندك اننأ ىلع ةوالع اذه . فل اتلاو

 . هنم انمهتنأ امم

 سس ١ةحاس



 رسسئر اىلرصملا

 املاطياىف برحلا
 (٠5019 ريهسد)م#إ (  رمتبس]) '؟

 صتخب امف هيلع اندكام أوسأ ىلع ايلاطيإ برحب صتخم اهف انك
 نقاب نط كا امفلا نيت يقوم ننال يعود لق ترض
 نأ مزاللا نم ناكف برحلا نم ايلاطيإ جرخن نأ كاذنيح انفده
 كانه ذئدعب ودملا عبنتنو ايلاطي] ىلإ هنم بثت رفاحكق ررزجلا ذختن

 ىف ةءاقص برح نم انيهتنا امدنع لد لعفن لف . ةداوه الو ةحر الب

 ايااطيا ىف شويجلا لازنا الإ انل ةياغ ال انحبصأ ( سطسغأ ١)

 ىذلا ناكملا انددح دق نكن ملو ىت> . ةكرعملا ريمستل طق انل ةطخ الو
 نأ هيلغ ناكف + .نناثلا سحلا صتخم مف اهات وويخا لاوأا مني هيف

 تححلاف . رخ 1 ضرغدل نيعي و (سطسغأ) امل. ىف نيسم قيضم ريدي

 اءلاطيا ىف ىنم بولطملا لمعلا ىل اوددح نأ «( سطسغأ ) ١9 ىف

 (سطسغأ) م. ىف كلذو اولعفف

 هدحو نماثلا شيجلا فيلكت ةداقلا ةنن تناك . رمآلا ءىدان ف

 شومجلا لا.نأريسنوب نعءرو نم ةفل وم ههمج ىلع كلذو 4 رآا لالدحاب



 نم ىلامثلا ءىطاستلا ىلع ؛ وروتاومج ةقطنم ىف « سرتوب ةطخ

 . ةمزجلا مدق

 . نيس» قيضم روبع دعب رشابم هوجم ليبس نع « نواتيب ةطخ
 :ةطنم ىف ذفنت ةثلاث ةطخ ىف ريكفتلاب اوأدتبا ( وياوي ) رخاوأ ىفو

 ةئسح ةطخ ىأر ىف ىهو « , شنالافأ ١ ةطخلا كلل“ مسا ناكو . نرلاس

 . لعفن مل نكالو « اهباع هلك اندورجب زيكرت بحي ناك

 لعجو « سرتوب » هطخ ند لودعلا ررق# ) سطسغأ ( '* قو

 سماخلا شيجلا فرصا فض قاس أه ذم هنت فاكملا رشاعلا ىعرش

 موقيس رباالالتحا نأ ذئاي> ررقف . ءشنالافأ, ةطخ فاكم لا كيرمألا

 . ( نواتيب ةطخ ) نيم قيضم ليبس نع نماثلا شيجلا : ناشيج هب
 . ( شنالافأ ةطخ ) نرااس ىف ؛ ىيرمالا سماخلا شيجلاو

 : انآك أشم تأدّاو

 نفسلا نم ًاددد تحس شنالافأ ةطذل ًامعد « تاطاسلا نآل كالذ
 ناكرأ وأ لوطسأ دئاق ىعم سيلو تحرصاف « نواتيب ةطخل ةروجا

 نأ نتف لا ع تماطو تججت:-اف . نماثا شيجلا راال ةيرح

 دبع سآلا نخا قوات ةطخ :تحصاف تادف كغ قكلو ندير

 الئاق ردنسكلا ىلإ تقربا رهظلا دعب ( سطسغأ ) 19 ىف . اليحتسم
 ضرغلا ام ىشيج لازنا دنع اهب سأب ال ةمواقم ودعلا نم عقوتأ ىتنإ

 ىف ةيرحبلا تالصاوملا نيمات وه له ؟ طيضلاب هقيقحت ىنم بولطملا

 ؟ء شنالافأ ١ ةطخل لمعلا لممست ىلإ ودعلا هابتنا ةلاتساو قياضملا

 ود ١ -



 نأ ىلع قفاوأ ىننإ . هياع ىعالطا نم دبال قنلا, باوجلا ناك نإف

 ذيفنتلا ف ةماضهألاو ةيقيسالا اه نوكي نأ نم دال , شنالافأ ١» ةطخ
 ةيلاطيالا ء ةمزجلا ٠ ىف لشفلا نوكي نأب لبق: نأ انكم ال اننأ الإ
 ةمضاو تاماعت ىلإ ةجاح ىف ىتاه اذلو . ابوروأ ىف انامعل ةبقاع لوأ

 نأ دعب اج موقأ نأ ىف نوبغري ةياع لك ضرغو خيرات صتخب مف
 نولعجيف ةمامعلا كلت قيقحت نم نكمتأ نأ حو . نيسم قيضم رعأ

 ةعواقا ادا ةفقبا هلا ل اهو قنا نه مزاللا ددعلا فرصق تحت

 . ةوقلا لازنأ دنع ثدحم دق

 ناو تاملعت صخام ردنسكلا نم ىنلاصو ( سطسغأ ) ٠١ ىفو

 رسج سأر نمض نمآلا ىلع اوظفاحت نأ كتمهم نإ ه . ىتيقرب ىلع
 لمع" ةيرحبلا انارق لع ولبستل ةلاطيالا « ةمزجلا ه رخؤم ىدوجوم

 ديالف , ةمزجلا ١ رخؤم نم ودعلا بحسنا ام اذإو . نيدم قيضم ىف

 كلتا ان اهرضتت نأ كاذنيع نووطتنا قا قوقل هودتت#“ نأ قم
 نوفرصت ام ردق ىلع مكنأ اذه ماع ميسني الأ بحي نكلو . ةياغلا
 ةطخ نودنستو ردقلا كلذ, نونجلا الاطبا فرط ىلإ ودعلا ىوق

 ْ .. شنالافأ ٠

 ىنايامع قفاوتل ثدحت مل طق ةلواحم نإذ  رظذن اذه رمآلا ىفو

 ا.وف نيد أم ةلمل ىف نرأ ب ىف هل ازنا نيعملا وهلا سماخلا شيجلا|

 اليه 1. زواجب عيطتسيس نماثلا شيجلا نأ اوردقي ملو ( رستبس )

 . انتاطخ انل تردق كلذ بسحبو . رالكلا ىف ومجر نم

 ل )16١-.



 متي مل نرلاس ىف شويجلا لازنا نإف . ثدحام نالا لعي عيمجاو

 سماخلا شيجلا دنسأو مامالا ىلإ عفدنا نأ ىلإ تبلطف ةردقلا ةلورسلاب
 . ىشيج ىف ةيرادإ لك اثم ضعب ةراثا ىلإ ىدأ أمم ىيرمألا

 بلطو (سطسغأ ) ؟+ ىف رئازجلا ىف تايامعلا ةداق روامنزيأ عمج

 ربع تدبصأ فيك تدرشف » لو أتي ١ ةءامعأ ىتطخ ضرعأ نأ ىنم

 فيكو « سطسغا ١# و. نيب ام ةليل ىف ةيلمعلا كلت ذيفنت ىلع رداق

 نأ لع . ةمزاللا نفسلا ىدل ترفوت نأ دعب « ًارداق نآلا ترص

 اهنأ ةيرحبلا تاطاسلا تالعأ» . ( ريمتبس ) م و م نيب ام ىف ابلتحا

 .( ريمتبس ) "و٠ نيب ام ىف متنس « نواتيب د

 ءافلحلا نيب ةمئاقلا تالماعملا ىلع . كلذ دعب , روان زيأ انعاطاو

 نإف . نويلاطيالا !ماطي ةنده طورش سردل ةيلاطيالا ةموكسحلاو

 مهنأو ىتحح « برحلا نم باحسفالا ىف مون ىلع لدي ناك ءىث لك

 مدع تيد.أف . ناملالا دض انيلا مامضنالا ىلإ هدادعتسا اورهظأ

 نأ اننكمم ىذلا ىصقالا دحلا نإ تلفو . ةيناثلا ةطقنلا ىلإ ىنانئمطا

 , ءارولا ىف انودعاسي نأ وه انعم مهنواعت ىف نييلاطيالا نم هبلطن
 تفضأ مث . اهيف ءالؤه لازيال ىتلا قطانملا ىف ناملآلا عم اونواعتي الأو
 ةدشلا ىف نوكس: نل « نواتيب ١» دض ةمواقالاف كللذك ناك اذإ رمآلا نأ

 . اهنم فاخأ ثنك ىتتلا
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 ىف هيأرف ٠ ( رسمتبس ) ١ ١وو نيب ام ىف نراس ىف هاوق لازنإ ىف هتطخل
 مهنكميف « ايلاطيإ ىف بيرقتلا وحن ىلع اجوف ناملألا نأ وه كلذ
 سماخلا شيجلا دض جاوفالا هذه نم ؛ اهب سأب ال ةدرسب اوبجوي نأ

 موكراسشال تنك اف انأ امأ . انيلإ نييلاطيالا مامضنا عقوت

 . لؤافتلا كلذ ىف

 اوروأ ى نماثلا شيجلا لازنا

 همن ىلع هش مهعلطأ 5 75 ىدودج لع تع ذأ ) رام اس ( ٍ؟ ىف

 نأب فرشلا انل متي كلذب اننأ تاق امو . ايلاطيا .حاوس ىف انلوزن

 ىلع انما 5 رمل ىلع 5 هاما سشوءج نم سمج كد نوح

 ةمزاللا ةحاسالاو -داتءلا :نودوزم اننآل انئامانع احن نم ةمان ةناث

 . حاجنلا كلذ نيمأنل

 ىرك ذلا رات وهو (ريمتبس) ؟ ىف لوزنلا ةعتبا كارا وك

 ةسماخلا ةنسلا ىف انلوخدلو « ةيناثلا ةمااعلا برحلا نالعال ةعبارلا

 «.ةنااثأا ف رست ار اذ لعألا ةيحيضونلا اه حاتتو « برحلا كل: نم

 (سطسغأ) ىف مث ءرن ون ىف رحبلا ىلإ ناملآلاتيمر 144 (ويام) ىفف
 . ةياقص ىف ةيناث" ةرملل رحبلا ىلإ مهتيمر ١44

 ةدعاسملا انل لودؤي اوناكنف ١ نين دهو ايون نويااطيإلا امأ

 1مم



 لوق> ىلع ائنولد نويندملاو .ىطاوشلا نوسرحن دو لاف . ةعفانلا

 نيريثكلا حور توملا نم كلذد نوةبيف « انمدقت ضرتعت ىتلا ماغلالا
 تايلمعلا خيرا7 نع رشنيس ًايمسر أباتك نأ ىف كشالو . نييناطيرلا نه

 لماوعلا نع ةداع فشكيال «ىرأ ايف «ىمسرلا خيراتلا نأ الإ . الاطيإف

 « لماوعلا كلت دنع فقناف . اهتحنو ثداوحلا ءارو ةرستملا ةيساسآلا
 . ابلخاود نم ثداوحلا م

 . ربلاىلإ ةعرسب اناصوو سآلا لوأ ىف ةلوهسب شويجلا لازنإ مت

 ناك : ليلقب ءىطاوشلا زواحجت دعب انضرتعت تأدتب !تابوءصلا نأ الإ
 . ًائيطب مامالا ىلإ انريس

 ومع نا وحلا ل ةمرزع ىدهكلا لضو| ندعم رود
 اومقو دق اوناك نييلاطيإلا نأ ىلع ىنعلطأف . راطملا ف هب تعمتجاو
 ربخلا نأ الإ . ةندهلل مهيلع اهانضرف ىتلا طورشلا ىلع (رسمتبس) "ىف
 1 اوك اه نيف ىرسالا اهأ . دعب عذب مل

 امور ىف ولودا عيذي ءاسسم < ةعاسلا ف ء(ريمتبس) م ىف ( |

 طرشالو ديقنود مالستسالا اولبق نيل طيإلا نأ رئازجلا ىف رواجنزياو

 ةيكيرمأ ىوق لصتس ءاسم و ةعاسلا ىف « (ريمتبس) م ىف (ب

 ةنيدملا ىلع ىلوتست هسفن تقولا ىفو . امور برق ىلإ وجلا قيرط نع
 . اهراوج ىف ةدوجوملا ةيلاطبإلا جاوفألا

 « ىراب « ىزيدنري « تنرات لتحيس ىلاطيإلا شيجلا نإ ( .ج

 .ىلو انو

 هم 1مم ل



 مهشويج ءافاحلا لزتيس ١4 رع. ةعاسلا ف ء( ريمتتس )و ق(د

 *” كباثلا وحنلا لبع

 . ىلوب ان ومن هجتي نرلاس ىف ىكيرمالا سماخلا شيجلا ب

 . تنرات ىف لزني ىناطيربلا سماخلا شيجلا

 وهو ىأر ىلع ةعفاطإو هب تدرفناف لئافتم دج دكا ناكو

 اووقي ناف مل تايونعم ال نوداكي نالا اوحبصأ نييلاطيإلا نأ الوأ

 مهنوق>سيس ءالؤه نإو لب . ةب ركسعلا ةيحانلا نم ناملآلا ةمواقم ىلع

 مهتاش رحت انودع اسد هر مكمملا قفا مهتحاسأ نم مهلردربو تح

 فسنل لامعأبو ةرعولا كلاسملاو لايجلاىف ةيناملألا تادحولاب ةدرفنملا
 ىهو ناملالا عم نوأمتلا مدع ىلع ىلاطيإلا بعشلا لمحو ؛ اهريغو

 لاح لك ىلعو . عساو قاطن ىلع ىركسع لمعي نوكست ال تامبم ابلك

 ربدتن نأو احرص ًامزاح نوكي نأ بحي نييلاطيإلا عم اذفقوم نإف
 . ةندحلا طرشب اوديقتي مل اذإ مدض تاءارجإ نم هذختنسام أمدقم

 ناملالا ىوق فختسن الف ؛ رظن ناعمإو ةيورب الإ لمع ىلع مدقنالو

 نأ نوءيطتسي دقف « ءافعض نحنو ءابوقأ نولازنال مهنإد : ايلاطيإ ف
 .دالبلا ف تيثتن نأ اننكم ام عرسأب « شنالفا ه دض 0 نأ
 لاو ذل وهو مهد .تيراخ اطنخ الاطرآق ن اوراكل نسووتؤأ
 لغفلاب انو - ع اياب ايون نورس ل رع هع
 يمس لانك ناطستماو ني را امور هورعس نادر ةناعف
 نقتن نأ بح 0 ربلا ىف قاطنلا ةعساو تامامع» رشامن نأ لمقف

 همها



 نآلا ىتح طق عمسأ ملو ؛ اهاضتقمب دعب امف ريسن ةماع ةطخ رمألا ءىداب

 . طق ةطخ ائيدل سيل هنأ نظأو « كلت لثم ةطخ نع

 ناك هنظأ ام هنأ الإ . هل هتركذ ام ىلإ ًايغاص ردنسكلا ناكو

 . هل د

 شيجلا ضرتعت تابومصلا تذخأو . مهتحاسأ نم مهودرجخ نييلاطيإلاب

 فيعود (سمتيس)1؛وا“ نيد أم ىف هتلاد تقافتو هريس ف سماخلا

 ىوقتاصتا ) لامس مس ( ١7 فو وتس أدل نم زاعإ ىلع هن دجب لإ

 ىلإ بتكف . نم الا سماخلا شيجلا بناحجب ةيمام الا نماثلا شيجلا

 تناك ىلاوق نأ ىف كشالو ..هئدحت ىلإ ىعارسإ ىلع ىلركشا كرالك

 نم مغرلاب ) أموب /١ ىف ليم <. 0( هتعطق ىتلا قيرطلل ريدهتلا قحتسا

 سماقلا شيجلا نأ نظأ ىنأ الإ اهضرتم# تناك ىلا ةقاشلا تابوعصلا
 . انتدعاسم نودب هيلع ةضورفملا ةمهملاب دليح ماق ىكيرمألا

 ى ريس ةمحج وس نه ىلءاج ىيرفألا سماخلا شيجلاب انناصتا دعو

 نم ةينيوقلا ةيرادإلا ىركارم لقنا نأ ىلع كلذ ىضتقاف قرشلا وحن

 . ةيقرشلا ةقطنملا ىف ةيااطيإلا ءىنارملا ىلإ ربالكلا

 ايجوف ذخال لامشلا و مدقتب ترشاب كلذ نم تيهتنا املو

 نيرهنلا طوطخ ىلع ةيوق تاك ابتشا ودعلا نيبو ىنيي ترجو اهتاراطمو
 . ورجادسو وسلب رب
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 عباسلا شيجلا داق نيبو ىنيب مهافت ءوس لصح ريمتبس فصتنم ىف
 ءافاحلاا ىلا مامضناالا اوررةدق نويلاطيالا نأك . ويزير لارتجلا لاطيإلا

 يملا لمح .نأ قرير نأ: :تاقن كيداعأ ءارو قم تلئظو
 هتدصقف . ةيبونجلا ايلاطيا ىف شيج دناق مدقأ ةفصب هيدايق تحت نماثلا
 ةداوه نودب هحراصأ نأ ىلع امزاع تذكو مهم رمأ لك حيضوتل ًاروف
 ديقتيو ىقرصت تحت هشيجو هسفن لعج نأ ه.اع بجاولا نم ناك هنأ

 ىعامتجا تقو ىننال كلذ ىلإ رطضأ مل ىتنأ ريغ . ًامات اديقت ىماوأب
 انتدعاسم الإ هلمال فطلناو ةقابللاةراغ ىف لجر مامأ ىسفن تيأر « هب

 نال | نت انهن دانكلاو

 نماثلا شيجلا رداغأ

 ىنرحلا بتكملا نم ةيقرن بيس ا تَمْفَأ رمسلد ١ ؛ حابص 6

 سأر ىلع تيجاب لارتجلا لح لحال ارئءاكتا لإ بولطم ىتنأ غلبأ اهف
 ةيناطورللا شوبجلا هعومج ىهو 1 نبرشعلاو ةدحاولا شومجلا ةعومج

 : اسلرف 6 نسل املا لحاوس ىلع ةينا5 ةبمج ثادحال ةزبجلا

 ىنتكلو « نماثلا شيجلا ةرداغل نيرح دج تنك ىتنأ ىف كش ال
 وهورمظعلا بصنملا اذهل ىنيعتل طابتغالا ديدش ىرخأ ةيحان نم تنك
 كر دول ناقل نوووالا ىلا ل ذلتخا

 ببسف . قيمعلا لاعفنالاو حايترالاب هسفن تقولا ىف رعشأ تنكو

 ءاطخالللايلاطي | فانفرصتو انتلاحنم ارورسم نك أ ملىتأ وه حايترالا

 ل ما/ب



 عيطتسن نأن يبو اذنيب تلاحو اذن ايامعف انترخأ ىتلاو ًاقباس تركذ ىتلا
 . ءاتشلا لوخد لق « ًازاتم ناك ىذلا ىلوآلا انفقوم راثتسا

 انج رخأو «ةماقص انذخأو ام سأب ال دئاوذ انيصأ دق انكاننإ لجأ
 انللتحاو , اطلام ىف ىلاطيإلا لوطسألا انزجحو برحلا نم ايلاطيا
 نأ الإ « ايجوف ت'راطمو ىلوان هيف امم بيرقتلا وحن ىلع ايلاطيإ ثاث
 انناف « لولا ودع مو ناملآلا امأ . نيملاطي الل ةراسخ ناك كلذ لك

 لمت ١ انناالا كلذو « ءاتلا لمق طق ررطإ موهيصل نأ نم نكمتن ١

 ًاهنافو املاطا] ىل داغمل ايا تنك هلك كلذلو بوجي ناك م لمعلا ىلع

 اهنع الوؤسم تحبصأ ىتلا ةقطنملا ىف اهسفن ءاطخ” الا بكترت الأ ىلع

 نيع-ق رواهنزيا ناك ةديدجلا ىتفيظول مايأ عضبب ىنييعت لبق هنإ مث
 . ةيناثلا ةهجلا ىف برحلل مظعأ ادئئاق

 تانيمعتلا ندنل ن٠ ىسييبلا تعاذأ « ربظلا دعب ريمسيد م4 ىفو
 ًايقاب ودتسكلا 3 قاسلا همصام َْف رواأهنزيال اقع كسل و ةد.دجلأ

 . نيرشعلاو ةدحاولا شودججلا ةعومجمل ىل أ دناتتك انأو : هتفمبظو ىف

 ًاددع راتخي نأ شيج دئاق لكل حمست تناك ةفولأملا ةداعلا نأ امو
 ترسخا دقو « هل لقن ىذلا بصنملا ىق اولمعمل نيد رقالا هد دعاس نم

 سهلوو ةيرادالا لاصالاسي رك ماهارجو « ناكرأ سيئرك ناجنج هد
 زوء.هو تاحفصللل راشثتسك سدراشارو :تام الغتم الا ةحاضفم نسر

 نم تءاطو . دعب مف مم ريغ وعدأ نأ ىلع ًامزاع تذكو . ىلعأ دش رك

 لعفف « الوأ مهتركذ نيذلا .'لؤه لمت ىلع قفاوي نأ ىنرحلا بتكملا
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 ضرعتأ نأو ماهأرج ىعم ذخآ نأ تررمتد.زومهو ماهارج .انثتساب

 ناكر نك رك ةديوأ تنك ىذلا « مشابو زومصه أ ندوؤ طخسأ

 ناهتس ضرع ان اذإ هع ضنا اطاض ازا عدلاز ةنقظنلا فالدفلا
 فل م رعدأ نأ كان اف  فينعلا لمعلا دعب كلذ هل ثدحتن ناكو

 ندنلاق قوه تدحضوت لق نوع نأ دعب ةءلاتلا مايالا

 نيدلعلا ذنم ىقافر عم ىيتكتلا ىندايق رمته ىف دالمملا موي تيضقو
 ربظأا دعب هدحو هارأ نأ ىف ىدغر لع ناجنج هد تءاطأ كانهو

 ةديدجلا ىلدايق ىف نارا. .ىقترت ءةقرخا 3 هتربخأ ددتمحو

 ناك ناحتع هد.نآل اضرأ :تيرتسو رشف. .نيقابلا ءاهعأ هل ترك ذو

 . مهم آذهو ىتقلرط فرعيو ىنؤرعي

 م٠. ىف انيلإ لصي نأ انربخأف لح لحيل نيع دق زيل هييفيلوأ ناك
 فرءيزيل ناف  هنم م١ ىف نماتلا شيجلا رداغأ نأ تررقف (ربمسد)

 تايلوؤسملاوتاطاسلا ملست انياع كلذ لبسيف ةمات ةفرعم نماثلا سيجلا

 واجزياب عمشجال ريازجلا ىلإ ةرئاطلا تبكر ( ريمساد ) ؟0ىفو
 . ناكرأ سيئر هقفارب ناك ىذلا ثيعس لددو

 ىلوالا ةلحرملا ممتتل ةماتلا ةيرحلا ىل قاطي هن رواهنز.إ ىل لاقف

 ةدوجوملا ةمكبرهآلا ىوفلالك فرصت تحن تسب با ةكرعملا نع

 طايضلا ناشف ةدامقلا ليكشف نق 6 انث>امتو . ار اج ىف كاذنآ

 شويجلا ةءومجم ديدجلاىندايق رقم ىنمهيلإ جاتحأ دقنيذلا 0 ريمألا

 .- إ! ه6



 لاجرو طامضل ىعادو وه اةد> ىلع ادم هارأ تنك ىذلا رمالاو

 فن تأ ٠ نيماعلا ليم قنوقمدأرب مبمظعمو 6 نماثلا شيجلا ةدايق رقم

 ىهةرلا داق ره نأك ثمح وسام ف ) ريامسلد ( ٠ ُْف يعدوأب

 هنم تباطف . ةيدلبلا حرسم ىف ةلفحلا نان نا ناو حرق او

 3 دال هنأ ارعاش تنك ىننآل ةريخالا ىملك قلأ# مح ىلإ ققمدارب نأ

 هتشكو . تدوعص اذإ هادي ىل دعل ىن اج ىلإ نوكي ممح صاخم قدا دص نه

 ىرفلأو ىسمد؛ موعيمج نبرضاح اونوكينأ ىعورفدأوف نم تماط لو

 ىرخل ا ناريطلا دئاق تسره دوربو « ىدنلزوننلا جوفلا دئاق جربي ار فو

 ناجنج هد فصو دعإو . ساتلاب اصاغ ىدلبلا حرسملا ناكو .ءارحصلا ٌّى

 ةفطاعلا محفم وج وهو ؛ عامجالا كلذ وج « رصخلا ةياع 23 هءاتك ىف

 : عشختلاو توكسلا هدوسل

 : ةداعلا قلت امه ةلنالا قولا لضوو

 رواجا راطملا نم ىنرئاط تعلقأ (ربمسيد) م١ « دغلا حابص ىفو

 ماهارغ 4 ناجنج نك ةعبرالا قافر ع ابو انأو )2 ىقيتحتلا ى دابق رمذ

 .٠ سدراش»رو سعملو

 ىضاسملا ىف لمأتأ تحر « طسوتملا رحبلا قوف ريطأ تنكامفو
 برحلانأ نم هنيقيو رواهنزيأعم قاهر تركذتو . لبقتسملافركفأو
 ةماتلا ةملا امت*او تذك ىنأ ق كشال . هموم داليم ليع 2 ىو

 ىنأ الإ 1 ديدن ارسل برحلا ريسلا نأ طرش 3 نكمم رمآلا نأ ف

 . ديدس رييسآ ةمم نوكيس هنأ نم ماتلا عانتقالا اعنتقم تذك ام

 تعول اة ع



 معى الا لصفلا

 رامناا لبق  ارئاجنا ىف

 ٠١44 ( رينوي)-( ريا ) ؟

 تدحجحو ( ريمسد) ١6 - دف ند 1 ىلإ تاصو اندمدع

 وهو - دروأ رقوأ ةطخ نع ةخسن سرد ىلإ افرصنم .ءآرزولا سيئر

 5 ادنمرونلا لالت>اأ تايلمعل ةرثلا مالا

 ىركسعلا هراشتسم تدل ىننا هتبجأف« ةرظن اهبلع قلل ىلإ اهماسف
 . طق اهاع علطأ مل ىنإ ىتح ةطخلا كلت ىف 8 طق شقانأ مو

 ,سردأ ىتأ ول كلذ عم دوي هنأ ىلع أ هنأ الإ ىناوج ةحصب لسف
 امل ىلوآلا ىنءارق دعب اهذ فأر ىلع هعاطاو ةطخلا كلت

 5 ب هيجل

 تايالولا ىلإ ارفاس٠ ناك. رهظلا دعب شك ارم ىلا روامنزي] لصو
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 ةديدجلا هتفيظو مسني نأ لبق تافقزور ى ئرلا عم ثحابتيل ةدحتملا

 كالذ لق ريازجلا ىف هتيأر دق تنك '. دورول نقوا ةيلمعلل لعأ دئافك

 0 الإ ةطلا نع هدنع 0 كاذدمح تدلعو مايأ ةعضس

 ءىش لك ىف ندنل ىف هل لحأ ن ١ أ ىفلكف أمسح سا مل هنأو ء ةيحطس

 (رياخ) فصتنم ىف هءوجر ني> ىلإ اهدعأوةطخلا ىف رظنلادعأ نأَو

 اضيأوه نوكس « هناكرأ سوئر وهو « ثيعس لدب نأ ىلإ هرظ: تفلأذ
 ىّتَح هلع لحأ نأ ىتفاك هناي ةباتك هربخ نأ هنم تيلط اذلو , ندنل ىف
 عمتجأ و ظ ريارزجلا ىف مث دق ىذلا اذه لو 5 اكربمأ نه هعوجر

 ةددحتملا تاءالولا ىلإ رذاسو ةريصق ةرذ الإ شكاره ى رواهنزياب

 . ( رياني ) لوأ ىف
 هاكر لاعحوتو داوورولا نيكو عم ءاشعلا تاوانت ةتسلا سأر ةلمل ىف

 لقالا ىلع ليللا فصن ىتح رمتستس ة_ سلا نأ املاع تدكو . هتأرمأو

 ىلع عالطالا ديرأ ىننأ ايعدم ءاشعلا دعب أروف تيحسناو ترذتعاف
 5 درولرفوأ ةطخ

 اهتامحو ىلوآلا ىئارأ تنوذو تاعاس عض عالطالا كلذىنم ذخأف

 عوضوملا ىف ةمهملا ءارالاو هريرس ىف لازي ال وهو دغلا.حابص ى هيلا

 : ةملاتلا ةعدرألا دونللا ىلإ درت نأ نكم

 ) راني م( أ مويا كلذ لدمق درول رفوأ هطخ ىلع طق علطأ م١

 ناف اذلو لبق نم اهناش ىف دحاب طق لصت| ملو اهب دحأ ىتثدحي لو
 لوآلا ىعالطا دعب اهتترد ءارآ ىهو ةيبسن ةممق الا اسيل كلت ٌنارآ
 . ةروك ذملا ةطخلا لع طقو

 ل ؤ ا ب



 ًادج ةقيض ةهج ىلع عقت شويجلا لازنإل ىلو الا ةلحرملا نإ - ؟

 ىضوفلا رعت نأنم ديالف اهلك جاوفآلا ع نأ نم رغصأ ةقطنم نمضو
 ايريس نق فا رذخلا دكرذ دم ابر لوا قا ىلا اوكا معلا
 ديفا ةايعشس تر سطللا نأ ضرأ قاف ايوهيزتو

 ىهو ةيلاتلا طاقنلا نيهأت نم دب ال « طق شيجلا ةيحان نم ل «
 نيشرجلا نم لكو . ةعساو ةهبج ىلع متي نأ بحي ىوقلا لازنا نأ

 كد مقا ج نوال ةاظوب ومال ل 1 ياو ناقل
 افمم هل نمؤي نأ لواحيو ةلوهسو رسي هتايامعب روطتي نأ امهم
 . نكمم تقو حرسأ ف

 ىناطيربلا شيجلا نم لزني : ىلي مك ةح.حصلا ةطخلا جذوع نإ و

 شيجلا ثيح نم ًاضيأ 'ذكهو . خور هن الث نكمأ اذإو ناعرف
 ناريطلا دعاسيو ىلاوتت جاوؤأ عورفلا هذه ىلإ فاضت مث . ىكيرمألا

 ددعب ةه>حفصم ريغ تارا.س أاروف كلذ ىليو . ابمدقت ىف ىوقلا كل:

 تاياسعلا نيقاتعنأ نبق ايفرتنا بدن وحلا ةقرعلا امأد مخض

 ةعرس ىلضف. ةيربلا ةوقملا 2و نأ كلذ دعب انضرغو « ةيرلا

 ١ . اهفنعو انتامامع

 كلل ىارأ لع دعالاطا دنع اررق- اوووسءاززولا ننكر ىَذأف
 هتشفان تنك ام اهماع نودملا نأ ذإ ىقرو ىل ديعي نأ هئم تبلطو
 لغدأ نأ ةديفحلا قفطنا قلقا ' ىوف: فيرأ تنك انوي ازقسملا
 لدرشت نأ الإ . ندنل ىف درولرفوأ ةطخ اوممس نيذلا عم لك اشم ىف
 . ىصخشلا هريونت) الإ اممدختسي نل هنأب ًادعاو ةقرولاب ظفتحا
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 شك ارم فايرأ ىف انرامن ىضق#ن نأ لشرشت ةديسلا تدحرقا 8
 صن اهف ٠ قداف نان ارو ولا نينكر: كح اض قيرطلا قالو ”انلءفف

 مهيلع ناكنيذلا ءالؤه ىططخ ىلع علطأ نأ ىف رخأتأ الأ ىه. ططخلا
 ربمخت نه نكمتلا ىه كلذ نم ّباغو « برحلا ةحاس ىف اهوذفني نأ
 نأ تح ةطخلا كلت نإو اذلو ء ةلوهسو رسب اهو ريغن نأو ديرن ام

 حجنن مل ةياقص برح ةطخب صتخم ايف كلذ متي مو « ةعرسإ ممصت

 . درولرفوأ ةطخ عم اهسفن ةلكشملا ىف نآلا نحن اهو « ماتلا حاجنلا اه

 . ةيشكارملا فايرآلا ىف ةهزألا كلت ءانثأ انتحرف تناكام دشلو

 فرعتأ نأ تعطتسا شكا م ىلإ ةريصقلا كلت ىقرابز ءانثأ ىننا مث

 تلازام ةقرمع ةقادص أدبم كلذ ناكفذ ًامات ًافرعت هتجوزو لشرشت ىلإ
 . دتشلو ىوقت اذنيب امف اهبطءاور

 ثيح ندنل ىلإ ةرئاطلا تيكر ءاشعلا دعب « رياني لوأ ةليل ىفو

 . هنم 0 ف تلصو

 شيجلاىف ىناكرأ نه مهتذخأ نيذلا نيرخآلا طابضلاو ناجنجهد نا
 رقم ناكو ةماعلا ىلإ ةعاس نيرشعو عب رأي قوقس دق اوناك نمأاثلا

 سلوب سردقلا ةسردم ىف نيرشعلاو ةدحاولا شويجل ةعوم ةدايق

 ةسردنلل لب اقملا حانجلا تنكسف . الفط لازأ ال تنك ذإ ىتسردم ىهو

 نأ درولرفوأ ةطخ ىف ىلعألا ىرحبلا دئاقلا « ىسهار نم تيلطو امسفن

 نم ًاددع كلذب انكف ىعم نكسيو ةناكرأ نتف ف ىزي رك عم نأ

 ثيداحالا ىلإ لسرتسنو« ءاشعلا ىلإ نيحرم نيحرف عمت صاخشالا

 هدرز 6 د



 . تانه ارهاب ثيداحالا كلت ىبتنت نايحالا بلاغو . عيضاوملا ةفلتحلا
 تاعيقوت عم تانهارملا كلت لجست هيف ًاباتك صصخت نأ تحرتفاف
 لازأ ال كلذ باتكلا'و . نءاثلا شيجلا ىف ةداعاا تناك يك « اهءادكأ
 ةمس أمم ءادرأ نق هيلع ىوتحم ال امس سأب ال ةيخرأت ةممق هلو ءهب اظوت#

 ملأ برنار ةناسلا ناجي وه نارك اياغ عقو ةيخيرأتو ةيبرحد

 اهناف تانهارملا امأ . ةامحلا دبق !عنولاز,ال ل اسأ عيذأ ن نأ

 ةياهن خيرات ىلع موت ن ناي>الا بلاغ اهنكلو عيضاوملا ىتش لوانتت

 هتركذ ىذلاو روامتزيأ نيبو ب مث ىذلا 3 . برحلا
 . ًاهاس هناوأ ىف

 نوضو عفو ىف ان .كاتفا رانا هلك انفو نقلل انك اهااقأ الإ

 وهو « انرظتني ىذلا رامجلا دوه 1 ردقأ نإ فيطتسا# اراحج ا ىلإ

 . مويلا كلذ ىتح اهب ع راتلل دهع اال ةيب رح ةيامع دوه<

 رقم ىف ةمزاللا تاليدبتلا ىه اما] تفرصنا ىتلا ىلوآلا ةمهملاو

 دليم سسؤؤه وبد . نبرشعلاو ةدحاولا شومجلا هعومجب املعلا ةدامقلا

 .مهنيرا ةدشو مههولعةعس عم هيف نولخادلا طابذلاو تاونس عبرأ

 اوناكمهنأ ىلع ةوالع ةيعقأولا برخحلاو كراعملاب ةمات ةربخ ييعاونوكي مل

 دب ال ناك . نذأ تادبدجتلاف : همي دعلا مهئارأب 5 17 نا تعكف

 نيعاطم « برق نع برحلا اوردخا ناكرأ طابض نم دب ال ناكو ٠ اهنم

 تحت , ساوآلا ذيفنتو لمعلا ىلع ددرت نودب نومدقرف « ىيلاسأ ىلع
 نود ىل مد نك-او . كلذ قمحتف . هداشراو 0 همجج وت

 . ندنل ةيدنأ ىف اهلامعأ لمعت نئاعضلاو داقق>الا ت>ارؤ . ةءاوعص

 ه6 ["8ن اح



 تايد هو ق ىعم ناك ةفمظولاىف هةفاخ ىذلات مجاب لارنجلا نأ مث

 دهاش أدئاق نأ ول دويو هرييغت عقوتي وهو « نيميمح نيقيدص اكو

 مث ىذلا لكشلا ىلع ًايضار نكي مل هنأ الإ . هلحم لحب برق نع برحلا

 امل سيل ةدابق ىهو قراط ليج هدايقل الوأ نيع دق هنإف : هليدست هب

 . رمآلا ةيامن ىف طسوألا قرشلا ىف ةدايققلل نيع هنكلو . ةيمهأ ريمك

 ندعملا دونولا فوفص ىف ىت> اهنم دب ال تالليديتلا تناك أ نيخاو

 ابحر ةكرعملا نإو « بتاك-ااو ناكرآلا طايض ىف طقف سيلو . لاتقلل

 ىلإ عجار كلذو . ةفاتخلا مهتادحو سوؤور ىلع نواتاققي نيذلا طابضلا

 رامتا نم ؛ءكلذ دع ٠ مف دب الق .لاتقلا ءانثأ مار ريمسل ىف مهترأبم

 توتا ى“ طاضاا هال وهب قبلا هنو. "اءانغ ا رانتكا توطا

 كل: دسل ةمزاللا تااليد.تأأ ت تنك فو ك اذن. أراجنا ىف ةدوج وم ا

 نأ روهمجا ثيل ام مث الوأ راكنتسالاب ىناليدبت تلبوقو ًاداقحا ةيلثلا
 ' عنتقاف ىدصق مهف

 تاقالعلا ةلكشم ىمبف رمهآلا لوأ اباح قش ىلا ةمبملا ةلكشملا امأ
 . ىرحلا بتكملاو شيجلا ِس

 شيجلا هب موي لمع لكل ةبفارملا ديدش ناكبتكملا كلذ نإف

 شيج ىلع نوكم ىتلا نم دشأ ةبقاره ىهو , ةدحتملا ةكدامللا ىف
 ىغولا ةحاس ىف

 سيك كاذ ذإ تناك نيرشعلاو ةدحاولا شويجلا ةعومجج نأ ىنأرو

 . لجاعلا بيرقلا ىف ناملآلا ةمجاها هدادعإ بحب لاتق ىف
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 ساوالا لت هعرس ىلع ماومتي كب دس همجج وذ نه كلذل د الف

 . اهذمفننتو

 ١ سلوب سوددملا ةسردم ىف ةرض'#+ ىلإ داومتاا لك توعدف

 ت9اطتي كلذ لك نأ اوظعال بضعب نأ الإ . عيملا قئاوف

 اوناكو « تقولا كلذ ىت> ةفولأملا قرطلاو ططخلا ىف ةيوناث تاليدبت

 تقمةاوف . باوج ىلع اولصحي ماف ىنرحلا بتكسملا نم اهةيقحت اوملط دق

 . روف ابقيتدت ترمأو تاليدبتلا كلت ىلع لاحلا ىف

 تنكام نرحلا بتكملا نم طابض نب رضاخلا نيد ناك ا الإ

 ىنرحلا بتكملا ف مهئاسؤر ىلإ ربلا اولقنف ىتافرصت ىف مهضرأل

 ذ ىلع هطخس اواو

 « رج سماجرسلا « برحلا ةلودلا ريتركس نأ كورب نم ىنغلبف
 تدرطضاف . ىرهلا بتكملا ةطا-ب ةحرصلا ىوالابم ةلق ةدشب ركنتسم

 ةدعاسم نودب بردحلل ىثويج دادعإ ىف حجنال تنكام ىنآل « كلذل

 ىستيف هعم ءاذغلا لوانت ىلإ وعدي نأ حيرج ىلإ كورب رامأف
 . عوضوملا ىف اليوط ثحابتن نأ ذئايح انل

 كلذ تابقتف . كاذنيح ةمات ةفرعم حب ب فرعأ تنك امو

 + نورضل حارتقالا

 نع هل ترذتعاو فقوملا جرح جيرجلا تضرع عادذلا ءانثأ قو

 ًامتاد انأو ةجاحلا دنع هب رشانأ ىنعدي نأ هنم اءلاط لمعلا ىف ىعارسإ
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 هردض .حرشناف . ايبس مولل ىري امدنع هنم موللا لبقأ نأ دعتسم

 . اننيب امف ةقادص ءدب كلذ ناكو اذه ىالكل
 هب ظحلا اندعسأ ةلود ريتركس ريخ ناكهنأ ىرأ نآلا ىننإو

 اليدبت الإ ٍبتكملا كلذ نم باطأ مل ىننإو اذه . ىبرحلا بتكملا ىف

 ىلع ىسيمدب نوسردنأ ليدبت وهو « اياعلا ةدايقلا صتخب ايف ًادحاو
 . ىاثلا شيجلا سأر

 ليدش تنكو « نماثأ شيجلا ىف عرش دئاق ناك ىسمد ناإف

 طق عرعزتت ملو ىتاثلا شيجلل دئاقك ىناج ىلإ مدخو «هب باحيإلا

 . هب ىتمث

 سردب فاكم ةدايق رقم ندنال ىف ناك ةليوط ةدمب ١444 لبقو

 . ابوروأ نم ةيبرغلا ةءلامشلا ةقطنملا ىلإ ءافاحلا شوج ةداعإ

 هفرعأ تنك ىذلا ناجروم ىدرف وه رقملا كلذ لع فرشملاو

 لد نا افيو غلا هك اوعضلا ةرم يع ل اشو ةذع ةلرعس

 نع الإ هيدل تامالعتسا الو هل هيجوت ال وهو « ةقثئال ةطخ ممصت

 تامالعتسا ىهو « كلت ةعساولا ةيامعلا ىف اهمادختسا نكمملا ىوقلا
 هنأ ملعلا عم اذه . نطنشاو ىف ةمسقملا ةفلأتملا ناكرالا نم اهاقلتي

 5 فرع شيج دئاق هبناج ىلإ لمعي ال هنأ ىنعأ « هدحو لمعي

 . اهريتخ'و برق نع ةثيدحلا

 ةعومجم ناجروم اممعص 0 ةطخلا ىلع اعالطا تددزا الك تنك

 تركذ ىنلا بابسإلل ىتقث اهب تاق املك . نيرشعلاو ةدخاولا شويجلا
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 لمشت نأ نم دبال ىتلا ضوفلاو ةبجلا قيض نم اقباس اهناوأ ىف
 ةوالع أذه .روطتت مثهنم ءىدتبت عساو زكرم ال سيل ىهو تايامعلا

 دبال اننأ عم . جرويرش أفرم ذخأ ىضتقت تناك ةطخلا كلت نأ ىلع
 ةلوبسلاب انتايامع ريستل ةعرسب أفرملا كلذ ىلع ءاليتسالا نم انل
 . دعب امو ةمزاللا

 لازنإ] دعب لاتقلا روطت ةيفيك نع ةمضاو ةركف ا تنك امو

 ىغو ةحاس ثدحن نأ اندصقتف . ةيدئمرونلا ءىطاوشاا ىلع شودجلا

 : ثالم” لحارمب الإ كلذ متي لو «ىنوروألا ربلا ىلع ىرخأ
 لالتحا ء ودع" ىوق مطحت « ةيبرغلا اهوووأ ىأ هيل تهل راف

 كراعملا ريسن فيكرمألا لوأ ررقت نأ نذإ مزاللا نف . ايناملأ
 لحاوسلا ىلع ءاليتسالا ريستلا كلذل انميمدصت ىضتقع نمؤذف . ةيرلا

 اننأ رهاظلاو . انشويج لازنإل اهريغ نم ةقفاوم دشأ اهارن ىتلا
 . سك اهلا فرطلا نم ةلكشملا ىلع انابقأ

 ىلع لدت 3 ه4. - ( رياني ( -) دههلا كالذ ىف اذ:امالعتساف

 بيرقتلا وحن ىلع « اهنم + . أجوف ه. نم رثكأ اسنرف ىف ناملآلل نأ

 هلت اقمولا نطضتم اننا لف اه لدور نيكو: هن انيق نوزانلا خف

 ؟نذإ ةرطاخلا اذاءلف شويجلا  ازنإ موي لوأ ءاسم ىف ةيناملأ جاوفأ 5

 برحلاةدم ىف كلذ ديزي ايدنمرون ىف انشويج لازنإ ىف انلشف نإف
 تا ونس و: تاوذو

 رقتسن نأ نمو لاتقلاب انقيرط قشن نأ نم . ربلا ىلع ءانل دبال
 نم اندرطيل ةيطايتحالا هاوقب ىنأي نأ ودعلا نكمتي نأ ,لبق ةعرسب

 سا 594-



 نصحت ىتلا زك ارملا انناريط ىمح .ءانثالا كلت ىفو ؛ انلصو ثيح
 ككسلا طوطخو قرطلا فش هتالقثثو ودعلا تاكرح لقرعيو اهذ

 ؛ ةيد.دملا

 لقالا ىلع جاوفأ ه ام موقي أ بحبي ىلوآلا انموجم ةلحسم نإ مث
 انيناوج ىلع لزنتو وجلا قيرط نغ لمحت ىرخأ جاوفأ الإ فاضيو
 انل دب ال اذل و .. لخادلا ىلإ انهءدقت ىف انضرعي نأ نع ودعلا عدم ىد

 ثلاثلا مويلا ءاسم ىف ًاجوف ١١ و لوألا مويلا ءاسه ىف جارفأ ,. نم

 رابج لمع اذهو . يبا كلذ دعب أجوف ١م و « شويجلا لازنإ نم

 ًاضيأ باطتيو طسوتملا رحبلا ايطاسأ نم نفس راضحتسا باطتي

 . ةثالث ةثالث جاوفألا اف لقنت نأ نكمي تاراطم

 ريغ تعمتجاف ءىث لك ىف هلحت ل>أ نأ ىنفلك دق رواهنزبأ ناكو

 ءاضعأ عم ًاضيأ تممتجا ىتإ اك« نا ريطلاو ةيرحبلا ةداق ىلعأ عم ةمم
 رو ىم درولرذوأ ةمامع نأ نم نيتي ىلع ًاعيمج انك . ةفاتحلا انناكرأ

 . ىرخأ ةملعع لك ىلع اهتيوقت . اهعدقت بجيف . ابوروأ ىف برحلا

 . ايف الغف طق ضرتفن نأ عيطتسنل انك امو

 رعت نأب قاعه ان عاج نأ روف هلل حضلا ةطخلا ىف رظن" ةداعإ دعمف

 كلل ةصصخلا نفسلا نأو « ريغ سيل طيسب د.دهتك ليفنأ ةيلمع
 . درول_ةوأ ىلإ لقنت ةيلمعلا

 . أسنرف ىونج ىف مي شودج لازنإ نع ةرامع كلت | ليفنأ ةيامعو

 هذهو ةيلاطيإلا ةهمجلا نم ةذوخأم ل ىلا ىوقلاو 04 نولوت قرش
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 ةيرظنف . طق ايناطي رب ةطلس اهذيحت ملو « تعمس اف « ةيكيريمأ ةركف
 نم ةياغلاو 03 دحاو اكك ليفناو درولرفوأ رددت نأ ىه نيبكي ريمآلا

 هطغض فعض»و أهذ رف ناومج ىلإ ودعلا ىوو نم ءزج فرص ليفنأ

 . امنو ذبحت نويسنرفلا ناكو . ليفنأو . درولرفوأ ىلع

 نحن انكو ) سطسغأ) ىت> ليفتأ لوح رودت تاثقانملا تلاز امو

 اهمسأ لد, ةلهجأ ام مالو . زيلاف ةقطنم ىف ناملآلا قيوطت نم ىبتن

 (سطسغأ) ١١ىف اهذيفنتب رشوبف . , نوجارد » ةيامعب دئدعب تفرعف
 . برحلا ىف .افاحلا هبكترا ىجيتارتسا أطخ ربكأ ىنأر ىف « تناكو
 امنأث ىف تعقو ( سطاغأ ) لئاوأو ( ويلوي ) رخاوأ نيب امفف
 1١ واعز "عا رون م ءاروولا نسوا قاناركوب أ قير ةفينع ةئكق انْ

 نأ ىلع قفاوأ ىننإ هل لوقي نأ عاطتسا اذإ رشرشت نه هفقوم ىوقيس

 هءامأ تفعضو . ررق دق ناك أ ( سطسغأ ) ىف ةيامعلا كلب رشابب

 ًادعم ءىش لك ناك ( سطسغأ ) ىف هنإ اذإ امم هيأر ىلع تقفاوو

 . اسنرف ىوذج ىف شويجلا لازنإل

 ةيئاهلا درولرفوأ ةطخ ىلع ( .ائي ) ١١ ىف روامزيأ قفاو

 اهقيطن انذخأف . ام احمتو اهو رظنلا اندعأ نأ دعب ةيساسالا ةطخلا ىهو
 اياك شويجلا ىف رابج لمع كلذ نع جتنف . اهايصافت قدأ ىف كلذ دعب

 ناكرالا كلت نإ ورغالو . رمتادم فماع دوه ىلإ ناكرالا رطضا مم

 دجت كنظأ امو ديدلا ريسلا ريس تناك . ناجنج هد هيجوت تحت

 . مادارج « ناجنج هد اهفلؤي ناك ىتلا كلت نم ًارابتخا رفوأ ةئف ذئني>
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 تب تاقولل مويلا ) تربره دعب اهلإ مضنا ىتلاو « سهلوو مشب

 . ىنعم بعتلل فرعي ال ىذلا لمعلل لجر ( تربره ىوتارس لارج

 ةددلاب ةنياسالا ةطخا نما وح لإ نطنلا :ثقلأ ق1 اذه ديرأو

 تداق ضاوشلا فال ف... ىلا انكم نأ نس .تاءاضنلا نوطنل
 . دعب امف ةقاش تابوعص ىلإ تدأتاهش

 ةيدنمرونلا ءىطاوشلا ىلع هسفن تقولا ىف ءاليتسالا انت: تناك

 نروالاو ةقطنملا كلت نيب ام ىلعو ناتنراك بصم ىلاهمش ىف ةعقاولا
 افرم عم م ىلع لمتشت ةطقنم لالتحا كلذ لك نم انتياغو
 قرفم ن أ ملعلا عم أذه . دعب مو انتامامعا ةدعاقك اهذختن جروب رش

 . زكرملا كلذل قرت ١! وأ رسالا ب ناجح لكشي « ناك ه قرط

 كلذل ةدعملا ةيرلا ىوقلا لك ةدايق ىملس دق رواهنزيأ لارنجلا ناكو

 ىناطيربلا ىناثلا شيجلا - سالا لوأ ىف ناشيج ىرقلا كلو « موجملا

 فيضأ - ( ىلدارب هدئاقو ىكيرمآلا لوآلا شيجلاو ؛ ىسبمد هدئاقو

 زاريرك هدئاقو ىدنكلا لو الا شيجلا  نأرخآ نانقنح دفع اهملإ

 ىدصق مهفي نأ ره مهملاو نوتاب هدئاقو ىيرم الا ثلاثلا شيجلاو

 « ناك » ةقطنم ىف ودعلا ةبج قش ديرأ ىنأب رهاظتأ نأ وهو حيحصلا
 ةطقذملا كلت ىف . اهنم ةحفصملا أمس الو ءهاوق مظعم عيمج ىلإ هرطضي ام

 قاطيرلاو ىدنكلا ناش جلا 3 موقي ىلا تامجحلا دص كلذب الواح

 هوق مظعم لاتعلا ىلإ ف رصنم ودعلا نوكي امفو . ىسبهد ةدامق 5

 قشنل ىلدارب ةدايق تحن ةيكبرمأألا ىوقلا مؤدنت قرشلا بناجلا كلذ ىف
 الوأ بونجلا وحن هجتي اذه موجهلاو . ىبرغلا بناجلا ىف ناملآلا ةيبج



 زيلاف نوكس: نأ لمأو . سيرابو نيسلا رهن ىلإ قرشلا وحن هب لدعي م
 نيسلا رهن ىنونج ىف هقيرط ودعلا ىلع عطقاف مخضلا قيوطتلا كلذ روحي
 نم ربنلا كلذ روسج لك تمد دق ةيوجلا ىوقلا نوكت نأ دعب

 . ةمحانلا كلل

 ريغ ال تضرع ىتلا ةيساسالا ةطخلا كلت ًاقاعم هلك انامع ناكو
 نيلوؤسملاةداقلا نيب ابلع ىافتالا متو « ( رياربؤ) ىفانتاعامتجا ان

 . ( ليربأ ) 7 ىف مهءيمج

 لمصافت َْف قيفدتلا هاكر ن اح ع فن عدأ نأ كلذ لعب تيأرف ١

 دوهجملل شيجلا دادعإ ةئقارم ىلإ ىاهاو ىتفو أفراص ةطخلا كلت

 تذخأو قفرصت تحن ءريدار» صاخ راطق له . هنم بلطي دق ىذلا

 ةفرذ لكد لاصتالا الواحع شلولا دالبو ادناتكسا , ارئلجنا ىف لوحتا

 ىتح « مبءيمج توري نأو ىدونج لك ىرأ نأ ىن ايغار . ةدحو لكو
 تنك ام اهنودب ىتلا ةلدابتملا ةقثلا كلت اننيب متلو ىنوفرعيو مهفرعأ

 . ماتلا حاجنلا نم نقيتأ

 ه6 -امملا ىفةمياقلا تادحولا لك ترز دق تنك و بام فصتنم دنعو
 ًاعيمج مهو ؛ نوياملالع وبري مهتي ًاروىنوأر نيذلا لاجرلا ددعو ةدحتملا

 نويناطيربلا مهنيب نف . ايدنمرونلا ةكرعم ىف لو خدلل نودعم

 دقلو . ارج لهو نوينولوبااو رارحالا نويسنرفلاو نويناكيرمالاو

 ىرأ تنك ىتننكلو . ىبعتأ ًارابج ًادوبجب تارايزلا كلت تكئاهتسا

 ءىث لكق وف رس ىذلاو . مهدنع اهتز رحأ ىتلا ةقثلاب ىتحارو ىنأفاكم
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 همش ىدذ ثسعمع لد نم ىلءاج باتك كلذ ىل دكأ دقلو : مثدالب نع

 ىابق دعب ىوخن ابب نورعشي نويكيرمآلا ذخأ ىتلا ةقثلا لعو لبع ىلع

 ظ . لمعلا كلذ

 عيب أسأب اراجنا ىلإ ىلوصو دعي . ىنم تداط نيوالا ةرأزو نأ م

 . ةفاتلا دالبلا قطانم لماعم ىن ةيشيتفت ةلحرب موقأ نأ « لئالق

 ظ . ةمفاضإ تاعاس ىاظنلا مهتقو ىلإ نوديزيف

 نم محض رورمجب لصتأ نأ ةمثيتفتلا تارايزلا كلت ىل تحاتأف

 مل ضرعأ تذخأف لمعم لك ىث مهطاخأ نأ ىنم اوباطو ب لاملا
 ىلع ءاضقلا وهو دحاو لمع ىف ناكرتشم ىدنجلاو لماعلا نأ فيك
 ككسلا ىف نيفظوملا عم لعفأ تنك اذكهو . ابوررأ ىف ناملآلا ةرطيس

 تالاصتالا كل: لك ىتتعلطأو . ء.ىففارملا ىف قولمعي نيذلاو ةيديدحلا

 هضرفت ىذلا نامرحلا نمو برحلا نم مس دق ناك بعشلا نأ ىلع

 ..تالص نأ ىف فتهت ريهاجلا تناكو ةايحلا قفارم لك ىف عيمجلا ىلع

 3 أماعلا طاسوالا صعب ى همف بوغ رم ريغ الجر ثحيبضأ نا تارعشو

 ًامعدم لعفأ مل ىننأ “لإ 5 تارايرولا كاز نع عنتمأ أ ىم أوءاط ليال

 . اب موقأ نأ ىلإ ىتتءد لاهتيوه ى تارازولاضعب نأ مود

 ؟ هتايونعم ةيوقت ىلإ ةجاح ىف ناك لاععلا روبمج نأ وه عقاؤلاو

 , اهنم ةدئاف ال رزاجب ابوروأ ىف شيجلا لازنإ ىف نوري اوناك مهناف
 ةنجل تماق ءانثآلا كلت ىفو . كلذك رمآلا نوكي نل هنأ ممل تدكأف
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 شيجلا تاجاح ةيماتل اهدجنتست ابهيمج ةمالا ىلإ ةوعدد ةيموقلا نمالا

 . ناريطلاو ةيرحبلاو

 ةقطنم ىف . روه كي ونوس ىلإ ندايق رقم لقن ليربا ؟م ىف

 وكرف اهأ ؛ تامامعلل انتداقق ركرم نوكي نأ قفتا ثدح ٠ توهدتر و
 . زوه دل فمور ىف اسرق نك فه ىماثإ

 لوزألل نيزهجتملا نيشيجلل ةريخآلا واملعت تنود اضيأ ليربأ ىنو

 *ناع لولا )نافعا دفاون رب ادور
 هاوق عمجي نأ ودعلا عيطتسي ةعرس درا نا يود ال انتا د

 انياع مزاللا نم هنإو اذلو . انلوزن دعب انمجابل . اهنم ةحفصملا مس الو

 .تاموجهلا لك دص نم نكمتنل هعمتجب اماد اهظفحن لب اناوق عزون الأ

 نأ ىه مجاميل هاوق ملي نأ نع ودعلا عنم ى ةليسو ريخو . 

 «ن» مويلا رهظ دعب كلذو ةحف  ء ىوقي مامالا ىلإ انسفنأ نحن عفدنن

 امود ىلاوتتف شيج لك ىف ةحفصملا ةيولآألا نم ىوقلا كلت نوكتو

 قاقلا هفوفص ىف ىرتو هتالقنتو هتاكرح ىف هلق رعتف ودعلا شرحتتو

 .بارطضالاو

 ذنم ةرمتدملا ةيموجهلا ةيامعلا كل: ىلإ ءوجللا نم دب الو

 ةصرفلا انتئاف ىتاثلا مويلا ىلإ انرظتنا ام اذاف . انلوزنل لوألا رابنلا

 تاحفصملا تادحو ناف اذلو . ةيعافد ةطخ ىلع قين نأ ىلإ انررطضاو

 لمعلاب الاح رشابتو . ىلو الا ىوقلا لوزن دنع ًاروف عمجب نأ بحي

 . لخادلا وح ابقي رط قشنو

 دس إ 1/6 مس
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 ىه تاحفصملا أم موقت ىتلا ةيموجملا ةيلمعلا هذه ةجبننتو .- <

 3 ناوق نم ةمخضاا ةلتكلا ةمدقم ىف ةءدنم زكارم اذا نمؤت نأ

 ىننأ م . اهقيوطت ىلع ودعلا ىوقي نلف ةعينم رك ارملا كلت تناك

 ضارفاىع « ةمحانلا هذه نم « ةحدافتداك ولو ٠ تاراسخلاىشخأ ال

 هرخ وو ىدعلا' لكفتس هك ١11 كلت نان. كاراشخ ةع نروكتشلأ
 اهلازنا دعب ةمخضلا اناوةب ةءرسب مدقتن نأ انل ميقي ام انيلع هموجم ىف
 ةخسف تلسرأ مث . ةبجاا نم ةمبم ةقطن» ةلوهسب لتحنف ءىطاوذشلا ىلع

 ءارزواأ سيئرل ىرخأ ةخدسنو نيشثيجا ىدناق نه لكل تاملعتأاا نم

 . ددرت نودبو هتقفاوم ىطعأ نأ ثبلي مل ىذلا
 حبصأ دق ناك ىذلا سدو ليش ةره .رغ تعمتجا وب ام رهش ىف

 ناكو . دابق رقم ىف تامالعتسالا ةحاصم سيئرو ءاول دئاق نآلا
 نأ ىرب سعلو ناكف راوللاو ادئاوه ىف ةقطنملا دئات نيع دق لمور

 اذان يقول تاعءقتتسملاو ءىط اوثلا ياو

 تاعقنتسملا ىف انقيوطت ىلع ىوني هناف ءىطاوشلا ىلع انمزه نم نكمتي م
 . كلذل 0 ئتطخ تممصف ..ةيدنمرونلا

 ططخلل ريخالا ضرعلاب مظعالا ةدايا رقم ماق ( ويام ) ١6 ىفو
 سيئرو كلملا روض< سلوب سيدقاا ةسردم ىف كلذ مكو ٠ ةمل آملا

 نم لك قلاف . نيبناطيرللا ناكرالا ءاسؤزو :سئومس لاراجلاو ءارزولا

 دعنو . أويحسفاو ةيسانملاب قملت هلك سئرممو ءارزولا سيئرو كلملا

 تابقف ندنل ىف هعم ماعطلا لوانتا نأ ىلإ سةومس قاعد لياقب كلذ
 ©« برحلا دعب انوروا ريص. نع ىندحع ذخا ماعطلا ءانثا قو .هتوعد
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 حبصتف « !وروا ىف رومالا مظنت ايناطيرب سأرتت نأ بحي ففيكو

 دعب تأثو ىلا اسخرفل ةفدلا ةكرات ةلرع ىف شيعت الؤ:اسذو اهنم

 كلتب نوبمججا حراصأ نأ ىنم بلط ًاريخاو )و16 -,19 «برح
 هعيطتسا ال أم رفاجأ نأ عيطتسأف ء ايناطيرب ق ىذوفنلو ىربشل ءازالا

 ص رغ أ ىناه- وأ ع الاعفنا قدلو مالكلا اده ناب فرعإ .:ىريغ دا
 هل ةملك ال ىدنجلا نأ نم نيققي لع تذك ولو ريكةتلاو'لمأتلا نم رحم ىف

 .هيف نوملكتي ةسايسلا لاجر عدي نا هيلع بجاولا نم لب عوضوملا ىف
 نا تركذ ةريخالا ةلرجلا كلش ) وبام ) ؟ ىف تأدتبا مث

 ىعوجر نءدب الف . نراها نوكي نأ لع ررق دق ناك ( وينوب ) ه
 عرف اهذ لحي ةقطنم لك ىلإ ةرايزب تق ىنناو اذه . .خيراتلا اذه. دنع
 طظءاض :..وأ ه.. ف ناكخأ تدك نأ ل فيدتفو : جوف ىأ شيج

 الا . بعتلا ىنايعا دقو اهنم تعجر مايأ ةينامت ةلوجلا تمادو ..ةرم لك
 « دونجلا بولق ىف ةقثلا ديطوتل ًايرورض هارأ تنك دوبجما كلذاْا

 ىف انتلاح نع ملكتأو . هلماكب ىعوضومل ضرعأ لفح لك ىف , تنكف
 ًايلا- برحلاعضو نع مالكلا ىلإ لقتنأمث ءاهدنع اليوط فقأامو ىضلملا
 لخداو  لبةتسملاب صتخب امف اه لستسذ نا اناكمي ىلا لامالا نعو

 نم رضاحلا تقولا ىف انيلع ضورفملا دووجملل ضرعلا ى كلذ, دعب

 ىباطخ ىهناو... ةحلسالاو داتعلاب لماش عساو نيرو ىتوق دادعتسا
 ءافلحلا نيب ىدولا فلآتلا ىهو انامي نيفأتل ةيساسالا طورشلا .ركذب
 ةلدايتملا ةقثلا مث ٠ رمتسملا موجحلا ىلع ةيونلا ةمزعلاو ةساملا مث الوأ

 . رطتنن وأ انموجه نع ىنثتن الف حاورألا لذ؛ اريخاو
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 ىلإ ىودق ذنم م دن ناك ام لك, ركشأ تذخا ( وينوب ) ١ ىف
 رسلا ىلإ ةلاسر بتك ا نا ىلمع بجاولا نم تيأرف « (رياني) ؟ ىفارتلجيا
 بتكملا وو هوحن ركشلا نم رعشا ام لك نع اهيإ برعأ حب رج سمج
 تانكتلا كاذ: ىو: ..نايدتلاو ل اهامدقاقلا هياكل "تامدخلا لع ىرالا
 الخ ا نيف اناس نع ىزرشل يقتلان ةلوفلا ىووكتل ندا

 هحراصأ 5 . ةدورعملا ةمظن الاب ىدقت مدعو ىريص مدع بزسإ هود

 بتكملاو شيجلا نيب تاقالعلا تشعنا ىلا ةيبطلا حورلا ىلإ ىح ايئراب

 ٠ برحلا نم ءاهتنالا ىتح اذكه حورلا كلت رمتسن نا ىنمتاو ىبرحلا
 بةكسملاو شدجلا رصن لب طق شيجلا رصن سيل رصنا نوكسف

 0 ىبرحلا

 دئاق اهادبا الق فطاوع ىهو قطاوع ىلع ىنركشيل حرج ىتباجاو

 نيذلاو وه لازيال هنأ ىل دكاو . لاق امف ىرحلا بتكملا وحن شيج

 ةدا قال :ةيفانررلا نيب انلوب هتةعانلا ردا نوع ن هه نراس
 ' أطابضو درو

 تبه دق تناك هنأ ذا . انقا#: وجلا ةلاح تذخا (وينوي) لوأ دعب
 كوت ند الا معنا قفار رد اخ اوبر 12 ١ لول روف ةفضاع

 ةرشابملل نيعملا نراهنلا وهو (ونوي) ه ىلإ رمتستس اهنا ىلع لدب ءىث

 ىف انررق . تاثحامماو تاعاّجالا دعبو ايدنمرون ىلإ شومجلا لازتا

 لئالدلا تناكو . دغلا ىلإ انتدمعءىجرن نا وينوي ه نم احابص ؛ ةعاسلا

 همات مث ( وينوي ) 5 دعب مانأ ةعضب رمتسي ىسل وحصب ءىنت ةيوجلا
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 مدي مل عامتجا دعب لمعلاب ةرشابملا روامزيا ذئنيح ررقف « ىرخا ةفصاع

 . اعيمج انررسف ةعام عبر

 سدلونير ديسأا ىرال داهدنه تمدق ( وينوب ) ه ءاسم ىنف

 قخا ىتح ريبادتلا لك تذختاو دواد ريصم ىف امهعم ثحابتو هتأرهاو
 . ( وينوي ) ١ دغلا حابص ىف ءىدتبتس ةكرعملا نا عيملا ىلع

 اطسق تذخأ نأ دعب . زوه دلي ةهور ناتسب ىف راهنلا كلذ تيضق

 دونجلل عيذأ دق ناكو شويجلا ىلإ ناب ىميبيملل تاجس ةحارلا نم

 نأ انل مضتي رمالا ذخا همدق# عمو مدقتي راهنلا ذخاو . مهراحبا دنع
 . ماري ام ريخ ىلع ريست تناكو تأدتبا دق شويجلا لازنا ةيلمع

 نأ لوب 'ادتهووت نق نوكأ نأ لعن هيجاولا قف اأ فنار

 تاعج ده تناك ىتلا رونكلوف . س م .ه ةرمدملا تبكرو ثومستروب
 تانغ مت لإ كلذ, دم احا: ل] طق فعجو اف قرضلا قع
 . رهشأ ةتدس ماد

 نيشيجلا ىدئاش وش 15 لدق لصت ا نأ ىف ةمغرلا دب دش تنك

 تحت نيتعوضوملا نيتئيفسلا ىرهظ ىلع رحملا قامو ىلداريو ىسبيهد

 ىف امهعم ثحابتاو امهب عمتجال كلذ ىف ابغار تنك . امهفرصت
 . ةلالا تاروطت نأش

 دس رو دل



 ادنمرونلا 3ك رعم

 ,و644(( سطسغأ) ١و (وينوي )5

 روطن ىلع قيمعلا ريمثأدلا ان ناك ىتلا ثداوحلا ىلإ نالا لصن

 + وقل قوت نحتال اطل وجا رغبتك الاطاو.: اناحا د يرخلا

 . صاخ عونب ىدضو ةماع نييناطيربا
 نأ ًاضيأ انأ ىل ناح دق تقولا نأ ىلع كيأ قيدص قفاو دقلو

 ايقتلم + رج م معقاولاب ًاديقتم 00 عوضوملا ىف ىأر ىددأ

 ٠ مات صاالخإ ىلع هرك

 بكرملاب انيملا) «٠ برغلا ىف ةيكريمألا ةقطنالا ىلإ ةهجتم ىسن رهلا

 لوآلا شيجلا رومأ ى انث>ابتف ىلدارب ناك ثيم اتس+وأ ىكريمألا

 ةكرعملا رييست ةيفيك ىلع انقفتاو اهاموأ .ىطاشلا ىف هفقوم جرح ىفو

 - !ملإ ل



 قاف ىلإ وعد:ال ةئاسود ىهو ىنااطي رلا شيجلا روما 6 ةثحاسلا نأمو

 تدعصيف ىسمهأرو رواه: زيا لصو ةس) تقولا قو . طق بارطضاو

 اهناطبق نم تءاطو ىنرمدم ىلإ تدع مث « امهم عمتجال امهعكرم ىلإ

 تناكو . ةين ا ةرم ىلدارس اصتال ةمك ريمالا ةقطناا ىلإ اس عج ري نأ

 لزنو ؛ةئسح ًارامخا اهاموا ءىطاش ىف ةكرعملا ةلاح نع نألا رايخالا

 ىنعلطأو روئكلوفلا ىلإ دعص هناكرأ سيئر نأ الإ رحبلا ىلإ ىلدار

 ةقطنملا ىلإ ذئدعب انهجرو . ىيب ريمالا شيجلا لاو>ا ىلع ةقد

 ظ . ةيناطئرلا

 لعفدر طق رهظيملو ؛ ءاضفلا ىف ةعطاس سم.شلاو ًايفاص وجلا ناكو

 انعجرُه . رودت ةكرعم كانه ريل نأكف . ودعلا ناريط لبق نم ركذي
 ىنلقيو دوعي نأ بكرملا ناطبق نم تياطو ةيناطيرلا ءىطاوشلا ىلإ

 نم نكس دح ىصقأ ىلإ مدقتيو ةيسن رفلا لحاوسلا ىلإ دغلا مابص ىف
 لمرلاب ةنيفسلا تمدطصاو أاهركم لعفف . رللاىلإ ىلازنإل لحاوسلا كلت

 . ىسن رفلا را ىلإ الاس تاصوو ىناكرأ طايض دحأ هيف ناك بكره ىلإ

 انشومجلازنإ] نأ الإ . ةقاسلا مايألا ىف تركذ ىتلا ةفصاعلا تيهدقو

 وب وب / ىناثلا مويلا فو .انزك ارم دط اونو مدقتن انلوغأو هل وهمسل نام

 مايأ 4 ىنعا ءوينوي ٠١ ىفو لخادلا ىلإ لايمأ 5و ه نيب انرس دق انك
 ميو الوط اليم .٠+ اههذ نخت ىتلا ةقطنملا ةحاسم تحبصأ « انلوزن دعب

 ةمسل رفلا ءىطاوشلا لع نب ركسعم لمام> انخيضأ ش اقع الم +١ ىلإ

 دس ؤمب سل



 ىف ىل ةرارزل نلوعت لارجلاو ءآرؤولا سيئر مدق وسوي © ف

 نأ ًادعتسمو حرفااو طابتغالا ديدش ناكف لشرشق امأ . ايدنمرون

 نم ةياهنلا. نوكت 0 هللأ ءاش ٠ ىلي ام . تاعدوتلل صدصخلا ىرفد لع

 . نيمأ ١ : سئ وعم فاضأو « هيادمأا زارط

 وقت هوب 6 نداقالا [لامع قو ةيرلا قال تيد رغو تاقنب
 ًافقوم فدنف . الع ودعلا ىوق ةلامسا اهنم ةياغلا ةقرش ةبمج . نيته

 مدقتت ةيموجه ةيبرغ ةبجو . ىتاطيربلا نماثلا شيجلا هنمؤي ًايعافد
 قاطنلا عساو ًامتيوطت قرشلا ىلإ هفارصنا دعب ودعلا قيوطتل ةعرب

 «ناك» ةنيدم ةيقرشلا ةمجل ا رو>ف . ىيريمالا لوألا شيجلا هب موقيو
 نمو قرشلا نم هجن ىتلا ةيديدحلا ككسللو قير :ال قريفك اممهال

 ةيطايتحالا ىوقلا مظعم نأ ابو . انزكره ةقطنم ىلإ قرشلا بونجلا

 قردشاا نم زكرملا كلذ مجاهت نأ نم امل دبالف نيسلارهن ىلاعثش ىف تناك
 نأ نم نيقي لع نذا تحبصأف ..« ناك . ةنيدم وحن ةلاحع ال هجتتف
 ىهو انتياغكردن نأ انل متي , ناك ٠ ةقطنموف ًاومدسمو ًايوق ًاموجه

 ىتطخ ىلإ تدعف . ةيقرشلا ةهبجلا ىلإ ةيطامتحالا ودعأأ ىوق فرص
 تروابت نأ - هل اف « .ىطاشلا ىلع انركدعو ريااىلإ اناوزن لاح كلت

 اهديرأ تنك ىتلا ةجيتنلل ةيحالصلل لكةحلاص ودبتو حض فثدخأو

 . نيتنتوكلا ةريزج همش انالتحاو « ناك , ةةطن» ىلإ انلصو امدنع ا :ه

 تريغ ىننأ ىف كشال . ةيساسالا ةطخلا كلاتنع طق تلدع امو

 ده ريا تح



 نيعملا تقولا ىف اهنم روط لك مني نأ ىلع تررصا امو ابايصافت ضعب
 فيظنت نم هتننملو ويلوي ١ ١ ىفالإ الثم ؛ ناك انذخأ اف . ًاقباس هل
 ىكوتسا نأ تناك ىلوآلا ىتين نأ مث ويلوي ؟. لبق ةيقرشلا اه>اوض

 كل: ليوحتل زلاقو. ناكأو نيد تاعفترملا ىلع نكمم تقو عرسأب

 هنع تادع ليحتسم رمأ كلذ نأ تيأر امدنعؤ , تاراطم ىلإ ةقطنملا

 ىرحلا.ناريطلا تاطلس طخس نم مغرلاب

 كاذنمح 5 37 را ىتلخ فده نأوهو رخآ 2 3

 بص : ةيناملأل كا 0 لم هب نأ ذإ 0 ىرورض آذهو

 4 برغلا وع تحلا ةيكي ريمالا ىوقلل سس هام قرشلا فاجلا ىلع

 كلت ق طغضلا لصاوأ م ىنأالإ .دوودوج مسأب ةفورعم هذه ةيلمعلاو

 مدقتلا نع ىدسمد تادفصم تفقوت أم دنع ةمق دنيبلا 4 مجلا نم ةعطنملا

 الك ةقطنملا لوك الطأم لو ىذلا رطملاو ةفددعلا ودعلا ة كمو أتم باسإل

 : لحولا نم ري ىلإ

 اذه انامع نأ . دوودوج ةيلمعب ةرشامملا دنع . نوريثكلا نظو

 2 ةيقرذشلا ةريجلا ( نم سراب ىلع فحرزلا اهنم ة ةياغلا ةطخ ذيفان ءادنا

 لئغفلا اهتيقاع تناك ةكرغملا كلت نأ اوربتعا م مب مل فحرلا ك كلذ نأ امبو

 ايدنمرون 1 رعب نع درامز نايت نم 3 .ةحفصلا قالثم دحنأم أآذهو

 للا ازا نكناط رالاو نيدنكلا نأب روعشلا عم اماءارق نم جرختف
 اوذخأي»:نأ ىلإ نيبكي ريمأللا 'رطضا امم « ناك» ةنيدم ىف ىنعأ قرشلا ىف
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 نأ ىلع لدي اذهو . برغلا ةيحان نم مدقتلاو طغضلا مهقتاع ىلع
 . ةلوهب ابلبقو الع قفاو هنأ عم ةيساسأل ةطخلا مهفي مل رداجنزيأ
 سيراب وحن موجهب موقت نأ لع ىوننل انك ام . ايدنمون ةكرعم ىف انناف
 ناملألا ىوق ةلاّتسا ةيقرشلا ةهجلا ثادحا ةياغ لب ٠ قرشلا ةمج نم
 اوفحزي نأ نويكيريمآلا عيطتسيف برغلا ةيحان نم مبطغض فخيل الإ

 ًامضاو ًانودم هارت كلذ لكو . سرابىلإ ةيحانلا كل: نم ةلوهسد

 اهاهاجتي وأ اباه: ملو ىندايق رقم نع ةرداص'' تاملعتااو رماوآلايف
 نع ةرشايم نولوسمملا ةداقلا امأ . مظعالا ةددارقلا رقه لاجر الإ

 مثدنع نكي ملف مهتم دقم ىف ىلداربو . ىغولا ةحاس ىف لاتقلا ريمست

 تالداجي لاجنا مسف كلذ مهافتلا ءوس ناف . ةيساسالا ةطخلاب طق كش
 نوةاتخ او-ارو فقوم امظعألا ةدايقلا رقمف ىتادنأ لغتساف . ةفينع

 وراك اهرنم سه( ردا هدد | :اهدق ع لك اننا اودعلا روفلا
 كوألا ةظخلا نأ نهد ديب تارانكألا تتش. نأ قذأو

 «نلاف ناك , ةقطنملا ىف .املآلا ةبج قش ىضتقت“ تناك ءكاسوك»
 امحاص ناكو . امادعو ةطخلا كلذ تضفرف ةيقرشلا انتهج ةيحان نم
 ةدايقلا رقم ىف دعاسملا ناكرآلا سيئر كاذني- وهو « ناجروم لازجلا

 ةطخ ريغ تضفر ىننا امر « هلإ روامزيا ناجروم رظأ ىف . مظعالا

 سلا كلذ نم لباقملا فرطلا ىف انأ تحبصا « ابمدق ىتلا ططخلا نم
 ةداقلا نم هلو> نذلاو ناجروم ناف . فالتخالا لصأ اذه  ىواهساا

 مادقا ال دئاقك رواهنزيال ىنوفص ] ةصرف لك نوسلتي اوناك نييئاخلا

 . طق ةيحان ىف ةيناملاآلا ةبا قشن اننورر اهف « هدنع

 مع )6 ل



 ماجنن وك مهاب نمو ىنرحلا ناريطلا ةداق ناجروم بناج ىف ناكو
 ثادحالزاافو ناك نيدام ةتطنم ىلع ءاليتسالا نادب رب اناك اهناف . ردتو

 قناف . ةيمها ريمك ثادحالا كلت ىع قاعا انا تنك اهو ١ تاراطملا

 ههركاو لمور مزدمال لب تاراطم ذخال ةكرعملا لخدا مل
 امه امأ , تاراطملا ىلع ذئ دم» ىلوتساف ايدنمرون ىف مالستسالا ىلع

 ورمزه نمكلذ دعب نكسمتلل تاراظملا ىلع ءاليتسالا نآديرب اناك ف

 ماعلا ىأرلا نأ رهظت ةفاحصلا تأدتا ( دو ) فصتنم وحن ىفو

 تناك ام !دنمرونلا ىف ةكرعملا نأ نم هل ادب ١ . ام ًاعون هريصليع

 ءابو سنانوك وحن مدقتي نأ لواح دق ىلدارب ناك . ماري اه ىلع ريست
 أاهنع تركذ ام مو ةءقرشلا ةمدلا ىف دوودوج ةيلمع تناك من . لثفلا

 امف ثدح ىذلا مهافنلا ءوس نأب فارعالا نم ىل ديالو .٠ هئيح

 رثكأ الئافتم تأأد ىنأ ذإ انأ ىنذي ثدح اما ةيامعلا كلتب صتخم

 ءرودن هك رغملا تناك أح فحضصلا ىنودنأ ىحرصل ءانأ مزاللا نم

 ةقممدلا ةس رحلا انططخ ةفاحصال فشكن الا « انأو للدار . انامح ام

 . موي دعب ًاموي ةبوعص

 قل ةلواحم رخآ ىهو « اريوك ةيامعب انرشأ ( ويلوب ) 18
 تقفاو دق تنكو « ةيبرغلا نييكيريمالا ةيحان نم ودعلا ةهج

 كلذ ىف « سقطلا نأ ركذأ نأ ىلع مزاللا نم انه ىرأو . اهطخ ىلع

 ىوقىلإ ةجاحب انك نيح ىنف.ًأدج ةعينش ةسك |٠م انددك اعبي ناك« تقولا

 هس أم



 ءىطاوشلا ىلإ وادلا نم بك ارملا علم ةفصاعلا تناك « ةطيشأ ةديدج

 لواآلا ىكيريمالا شيجلا نأ مث . رحبلا ف الع ىوقلا كلت قبتف
 ىعانطصالا أفرملا مادختسا انئكمي داع امو . ةديدش ةنحمب بيصأ
 ةيرهلا ةدتعالا صيصخن ىلإ انأجلو هانكرتف اهاموا لحاس ىف
 .اه ذيفنت ل عام زاعناك ىلا ططالا نع اعومجا ىلدأرب 57 ةمكي رمهاآلا

 تنك 4 اهاضتممو انتطخ بسك روطتت تامامعلا تناك امفو

 : ىه امر بثك نع انتاراسخ بقارا

 (وينوب) "؟

 عو٠جب أ ويح رس 0

 ١ ا 1 ؟ نويناطيرب

 ١م 5 ١ هم ؤ/ م. ؟ نومك رمأ
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 (ويلوب) 1

 ف اماما 01 نويناطيرب

 م4141 0 1/4 نويل رمأ
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 (ولوي) 15

 حومجلا ىحرج ىلتف
 ؟؟.م.٠ "مكأذ٠ ع ٠ ١. نويناطيرب

 00-5 هاب |. نويكيرما

0 
 ًاضيرم ١١.٠.٠ اندعبا دق (ويلوي) ١9 ىف انك انناف كلذ ىلع ةوالعو

 . نييناطيرلا ةقطنم نع

 رشابي ثيحن ركسعي نأ ىكيرمالا شيجلا عاطتسا ءانثالاكلتىفو
 ةمامحلا كلت ءىدتبت نأ رمالا لوأ « اناما ناك . ودعلا ةهببج قش ةياع

 ةركفلا هذه نع لودعلا ىلا انررطضاف . سناتوك  ول- ناس طخلا نم

 .ةمورب و - ول ناس نيب ام قيرطلا نمهتيامع ءىدتبي نأ ايئام- ىلدارب ررقو

 كلذنأ ال1. ( وينوي ) ١١ ىف قيرطلا كلذ ىلإ لصن نأ اندصق ناكو
 0 اهماف ةين اطيرلا ىوقلا امأ . ( لوقت ١م ى الإ انل مي م

 بصنت ن أ ىلع ةيناملآلا ىوقلا تام ءابلك ةدملا كلت ؛ ةيقرشلا ةبجلا ىلع

 نأ ةيناطيرلا ىوقلا ترمأ دق تنكو . « ناك» ةقطنم ىف ًايص ابداع
 ىبمداكسامو'مهتهج ىفناكريمألا ريخأت دادزب ام ردش اهبطغض ىوقت

 تاراسخ ودعلا ديكو مايق ريخ هدوبجع مأق لب , طق ةلاهخلا كل: نم

 . .ثتاحفصملاب أمس الو داتعلاو حاورالا ف ةودأو

 مخ ةيدنمر وتلا تاءقنتسملا ىف انوقوطي نأ ناملألا لواح
 لصفب كلت مهتيامع ىف ةدم اوحجن دقلو . لاتقلا ةقطنم نم اليم: ٠ وأ

 ل ١م8-



 ةييرغلا نر ةحوتفم قيرطلا اوكر كلذ. مهنأ الإ
 دعب امف اهردسي نأ اوعيطتسيل اواك ام ةيلث مهن( ج قف كلذ 52-6

 . رخآ ١ ناكم َّف لاتقلا تاخد دفق تناك مهاوف 0

 نأ الإ ويلوي ©. ىف اربوك ةيلمعب رشابن نأ ضورفملا نم ناك
 ويلوي +0 ىف الإ ةيامعلا كلب ءىدتبن نأ عطتسن ملو انرخأف داع سقاطلا
 نوحتشس + ناك رهألا طنض .نادقعأ ةتغ 4 ثاملآلا نأ ققيو

 «تيأر امف « كلذ ره متي نلو . مهتمج اومظنيو د ىلا ءارولاىلإ
 زلافو ناك نس اتاعفترملا ل !ء وأ نرراألا م ىلعو 200 الإ

 ؛ربآلا فرطلا نم ةيقرشلا ةبجلا ىف ىطغض لقنأ ن أ تررقو

 نم باطت# ام نوموك ىف ؛ نمالا فرطلا ىلإ ناك قرش ىنونج ىف

 بالا قدتسب لكشب هب ماق أرابج ًادوهجب ىناثلا شيجلا

 رشابت نأ ضورفملاف ( توك وياب ةيامع ) نوموك ىلع موجملا امأ
 انكام ةعرسب اومدقتت نييكيرمآلا نأ الإ سطسغأ + ىف جاوفأ ةتس هب
 . ىبمد ةمتفاومع وملوب م٠. ىلإ دع وملاك لذ تم كقق ( أهرظتنن

 ؛ ودعأأ ةبج نوقش» نويك مالا دكا مع .وبلوي ١٠ه ىف اذكهو

 نطاق ايا ىجبو انعرز ام دص>:ف « ةم.ظعلا مش اتنلا عقوتت انك انك

 دباتن مويغلاو الإ ىه امو . ىدنامرونلا ردي نرحل ان ءارو نم

 راذنا قاس نودي |ئاوس ف

 . لشرشل ةبحصب ندنل ىف ءاذغلا رواهنزيا لوانت « ويلوب 5+ ىف

 ل 1مو



 بنتك روامتزبا نأ الإ . ءاذذ" كلذ .انثأ طيضلاب لبق ام ىردأ ال
 نه اه ىةئافأ هل باتكتلا كلذ قو عدس مويلا ءاسم ىف انك ىل
 ةبجلا ءانت] ةرورض ىرث كنأ ىراع هنأ ةرم ريغ هاعأ لشرشت نأ د

 ْ + اه ريس نونو ةيبادآلا كانيعملا مدقتت نيد ىف ةيرطضم ظ

 مهذأ ال ىننأ لشرشت ىلإ اكش رواهنزيا نأ سمالا لوأ تنظف
 علطأ رواه زيأ نأ وه ءذئدعب ىنغلب امف « عقاولاو . لمعأ نأ ىنع ام
 ةيكي رمالا ةفاحصلا هدنع هثدحت ىذلا جاعزالا ىلع ءارزولا سيئر

 اوفتكا لب ةمزاللا ةدشلاب لاتقلا اولخدي مل نيناطيربا نأ ىرت ىهو

 1 ةحدافلاتاراسخلا مهدحو نوددكتي نيكي رهالا اوكريو لملقلادوهجيلاب

 ؟ هلوف تيثت تاءاصحإلاو باوجلا اف

 تامصخشلا ضعب ءارزولا سئر اعد وملوي ؟10/ . دغْلا ءاسم قف

 ئذلا ققلب نأ تقل اعزب + .نواهتذلا عم . ءاذغلا لوانت ىلإ نيلوؤسملا

 اذهل كلذ ءانثأ رج

 . ةكرعملا ةأطو لك نيمكير مالا لع كرت ىسبمد نأ نم رواهن زيا اكش
 فذعب لتاقأ نأ ىهو ةيسايسألا ةمبرحلا ىتطخ ىلإ ههام:1 اوتفلأف
 ىلإ عفدنأ ىتنأ نيح ىف بناجلا كاذ ىلإ ناملآلا بذجأ نأو ىراسي ىف
 نأو ةطخلا كلت ىلع قفاو دو هنأ هماع اوظحالو . قيم نع مامالا

 عاطتسا اف . ةيناطيربلا ةبجلا ىلع ةبلقنم ةيناملآلا تاحفصملا ىظعم
 شيج لك ةهبج ىلع موجهب موت ال اذام لأسف . كلذ ركني نأ رواجنزيإ

 هوباجأف . ايسور ىف مالا وه ايلثم كيرماألاو ىناطيربلا نيشيجلا نم

 ب |هءالا



 فصنو نيفعض ردَس ىه ايدنامرون ةهج ىف ةيناملآلا ىوقلا ةفاثكن أ
 اع موجه مايقلا عيطتن انساف . ةيسورلا ةبجلا ىف اهتفاثك فءض
 , ناملآلا هديري ىذلا سمآلا طيضلاب وهو انرق عزونف اهلك انتءج
 اهلع انقفنا ىتلا ةيساس الا اننطخل ًاتذاوم نوكي نل كلذ نأ ىلع ةوالع

 نمي الا بناجلا نم ويلوي 06 ىف موجه انرشاب دق اننإف . ًاعيمج
 رسب الا بناجلا ىلع نييناا*الا ظفحيل لتاقي ىناطيرلا ىناثلا شيجلاو
 ةمدحات ةيأ نق عطاقلا حاجنا ىلإ اناصو ةسرحلا انةتطخ هاهو

 ؟ مالن نأ نكع

 ًاتذ' وم هارب ىذلا فقوملا هسفشب ددحي نأ رواهنزيا نم اويلط م“

 اتم رو هك رفلا ىف وقلل رظعأالا دئاقلا هتفصب هب دش نان ى رهو

 ضر ملف . صاللا ةيروطاربمالا ناكر الا سيئر ضوفي نأ نأ

 . كاذ, الو اذه ال

 خيران ىف راصتنا رظعأك ريتعأ ًاراصتنا انزرحأ لئالق مايأ دعبو
 نكي ملف ةكرعملا ى نوين اطيربلا ةبعل ىذلا رودلا امأ . اهلك بورحلا
 . نامعلل ًايداب ًارهاظ

 . [كيرمأ ًاراصتنا راصتنالا كلذ ىت ةيكيرم الا ةفاحصلا تأرو

 ةيقرشلا ةببجلا ىف هتمهمب ىناطيربلا شيجلا مققي ملول هنأ ًاعيمج ملعن اننأ ال
 . ةيرغلا ةبجلا ىف مهقيرط اوقشي نأ نويكيرمأاالا عاطتسا ناكام

 تحجب دقلو « ةيناطيرب ةطخ تناك ايدنمروب ىف ةيبرحلا ةطخلا نا
 نأ ريغ . نييكي رم الاو نيين اطيربلا نيب ناكىذلا قيثولا نواعتلا لضفب
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 هطؤ
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 وو



 ردقب ةكرعملا ىف اورطاخ مل مهنأ نم رواهنزيا ىوكش مهتخاب نين اطيربلا
 :تراقالفلا ق:. ووقفلا نم دوق .ىلإ كلذ, ىدأف نونك رماألا ظاخب اه
 . نتءولا نس

 رعأ نم مويلا وه ىذلا مىظعلا لدرلا كلذ رواتزبا نأ قطا اهو

 ةوالع اذه « انفوفص ىن اذكه ةنتفلا ىرب هنأ ىلإ ًاهتنم ناك. ىاحأ

 اللثم ناسا قف نا . نيحلاو نيحلا نس : عملا انكم ع

 . ةيناملالا دودحلا وح همدمت ق 3 نأ نم ىلدارب هعنم امدنع

 ريخلا ىف قيل طيرلا مرا ونون لإ يعم 15 قعدت 1 فتاه حرص

 . « كركند ىف م مح املثم

 قرط ىلع انك انأو كيا نأ موب دعب ًاموي حضوأ لكشب ىلاطو

 ىلع ما وهف ىنرحلا ىهذم امأ . برحلا رييستب صتخم امف ضيقت
 نزاوتلاب نحن ظفتحت ني> ىف ودعلا ىوق دنع نزاوتلا ى لاخ ثادحإ

 دددعلا طي :فيص رص ىلا لإ عجار كلذو . اناوق ىف ماتلا

 نوكن ىتلا تادلثلا دصيل ةعساو ةهج ىلع ةيطايتحالا هاوق مادختسا ىلإ

 ىاوب هيلع بلقتأ كلذ دعب مث , ىعافدلا هطخ ىف اهانثدحأ دق

 نأ ىروعشو . ةيضاقلا ةيرضلا هيلع لمحال ةقيض ةم+ ىلع ةيطايتحالا

 . نزاوتلا ٠» بهذم نومهفي اوناكام ,ظع'الا ةدايقلا رقه طابض
 اذه ىف روامتزبا ةدقع نأ رهاظلاف . ةيسرحلا تايلمعلا ريمست ىف
 ءيحان لك ىف نشب رمتسم ماع موجوب ىوقلا عيج موقت نأ ىه رامضملا

 ودعي مدقلا ةرك بعل ىف كح رواهنزيا هيش ثيعس لد نأ ركذأو

 وع



 مهسمحو عيمجا ثحيل رخالا فرطلا ىلإ بعلملا فرط نم ايرطضم
 اي داتءلاو حاورألا ىف ةحدافلا تاراسخلا اهتجبتن ةظخ هذ هو

 نسب اهف ةنراقملاو ء نأشلا اذه ىف تاءاصحالا ةعجارم نم اضاو رهظي
  ودتكلاوب نين اطيرلا كارا نيك رقالا تارا

 نولغتس مظعألا ةدايقلا رقمى ىنادعأ ىضما اذإ كلذ دعب ورغ الف
 مهنأ 4 تلز امو « رواهنزيا نيب و ىتس بهذملا ف فاالتءالا كلذ

 ناك اهىاتلانقيجلا نأ قم لش رشن ىلإ وكش نأ ىلإ نواهتؤا أوءفدنيذلا مه
 ا.دنمروت ىف رهظي أدب ىذلا فالحلا « كلذ دعب ؛ مافتف بحب (؟ لتاقي

 . عليو ءافلحلا بكرم حيطي داكو دتديو ىوقي ذخأو

 سطسغأ .ه.ىف تبتنا اهنا رامتعالا نكميف ايدتمرون ىف ةكرعملا امأ

 أمات « ًاقاطمناك انرصنف نيتروم قرش ىف ودعلا قاوب تملستسا موي

 عرفو شيج دئاق +. نس مف رساو لّتق هكرعملا كلت ىفو . ًاعطاق

 . هجولك نوفو تينشدنور نرذ لزعو ٠ لمور حرجو جوفو
 ف اتعأاو حاورالا ىف ناملألا تاراسخ ركذأ الو

 الإ . ضضملا اهنم رعشةس ةجباب لصفلا اذه متخأ نأ ديرأ الو

 ىل ىرج ملْوه تداح ركذب ىسفن ةعارأ نه اذني. ىل ىرأ ال .قنأ

 ةرازو ىف نيلوؤملا ضعب دنع ىنامر مهضعب نأ وهو ءايدنمرون ف
 « ريخلا ىنغليف « هنم ديفتساو بهنلا ىف لهاسلا ىننا ىلع ةيجراخلا

 هنلأسو لالتحالا ةقطنم ف لوحيد لارئجلا لثم هيلوك ديسلا تمدقتساف
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 .نيمس) رفلا نيم.قملا لبق نم وذل دكا و قواك همأ] تعور اذإ مف

 . قاطملا ىنلاب باجأف

 شو أوردصم قودعل لضأ ىلع تراع قيقدتلاو 75-52 كعب

 نأ ىلع ىنعاطيل ىندصق دق ناك ةيبرحلا ىتاكرأ طابض نم امعز نأ

 نجاودلا ضعب اوطقتا' دق اوناك ةيشيتفتلا مهتارود ىف طابضلا 557
' 

 قرنق ف1 اهدعت راوصأ الا ل ا وقح ىف ةحراس ىهو.بنأ أو جاجد نم

 فاكر ا لصتم 5 ةعد تدءاطق علل أب ١ 0 كم كدلمح
 سوا #> ١

 بص

 و ماا 5 ١ 9 ع "ع نه 0 هس نفاق :. نعال ان نك رح وم
 يح انس ادب 35

 كرا 5 فايس اذ هوان ةوفمق أمم كيما لايعاللا ل

 ١١ ىتاكرأ رقم الاح معزلا كلذ رداغي نة سلط اه وافلا

 9 طخ 15 عفر و نق الا تلح ١ اقلا  ك وصو دنعو

 .نترخلا ببتكملا

 ا

 تعلطا ست ا 8 كعب هي روطارسمالا ناكرالا سمين ر تحبصأ امدنعو

 ىرت برخلا مرات ىف ةرم لوال كنأ ىف ؛ كش الو . نايبلا كلذ ىلع

 قف ل "0 طايض درعا عت ىغولا ةحاس ف ىلعأ ادناق
0 
١ 2١ 
 5 هنأ وْ 56 حا 0-52 لاي تحس لو ةصقلأ نوكست نأ لمتحلا أ

 )وه



 ريع عيارلا_رصقلا

 نيسلا رهن لامش ىف ةمرحلا ءافلحلا ةطخ

 اسنرف ىف ناملألا ةلاح تحصأ ١544 سطسغأ ربش فصتنم ىف
 عاذأ دغلا فو سطسغأ مه ىف سراب تطقس : طونقو سأب ةلاح
 8 انوروأ ىف برحلا ةيابن نأ لوي همف اناس رظعألا تادامقلأ رقم

 . ديلا لوانتم ىف نوكي داكيو ءرخال موب نم ًاعقوتم أمأ

 انني ةهحمصأ ا وووأ ى يفوملا تابتنأ اضيأنانأ قرأ تنك
 انريصم ريرقت ىف عرسن نأ طرق كلوع هةدبلا لوا ف م ارفأ

 . ملعأ امف ةطخ نودب ريسن انك اننأ الإ . لمع ةطخمب ديقتن نأ ةصاخو
 ىوق تتشتو ًاعطاق ًاراصتنا ايدنمرون ىف ناملآلا ىلع انرصتنا اننإ لجأ

 بهذ الإو لغتسيو رهتسي نأ بحب حاجب لك نكاو ء ودملا
 . هلو عن الو

 تبكرف . ايدنمرون ةكرعم ىهتذت نأ لبق ةرضاح تناكف ىتطخ امأ
 ىرحلا ىتدايق رقم ناك ثيح جاكوب ىنول نم سطسغأ 99/ىف ةرئاطلا

 ابااعميف ةطخلا كلت هل ضرعأو هيعمتجال ىلدارب ناك ثيح نريجوف ىلإ

 : لي ام وحن ىلع ىهو . ةماعلا

0 



 نورشعلاو ةدحاولاو ةرشع ةيناثأ شودجلا اتعومج لكش ل ١

 4 وج نه بفلاتب رصادفلا هذ انتم 55 + نيبنلا روت: رانا نجت
 فحزتف . ودعلا تام# ىثخت ال ثيحب ةردقلا نم نوكتو ءًاجوف

 « قرذشذلا لامشلا وحن ةوقلا كلت

 نورشعلاوةدحاولا شويجلا ةعومج فرصننت ىبرغلا بناجلاف س ؟
 ردنالفلاو « ( ىلآك -- هد .. ايلاو ) ,« شناملا ءىطاوش فيظنت ىلإ
 . ادئاوه ىوتج ىفو سرفنا ىف ركسعت مث . ةيبرغلا

 قرشلا بناجلا لكشتف شع ةيناثلآ شويجلا ةعومج امأ م

 اينولوكو ليباشال سك |! ىلإ ةبجتم نيدرالا وح اهنيمب نم فدحزتو

 اذه... كرتشملا كحزلا تان ىناسألا رولا سفران نوكن دع

 نايلروأ لمشت ىتلا ةقطنملا ىف ركسعت ةعينم ةيكيرمأ ةوق نأ نع ةوالع

 لاوط نمالا ةوقلا كلت بناج دتمميو ء نالو . سعر : نولاش ءاورت

 . تنأان ىد راوللا رهن

 ىونج نم ةينالاو نوجارد ةيلمع ىف ةكرتشملا ىوقلا نإ مث -. ه

 أنني نع ام لاصتالا لواحن ناو . راسلاو ىسنان و هجوت اسنرف

 . ةم رجلا انتطخ نزاوت ىلع ًضرخ

 اناريط اكدجلب ىف ركسعن نأ ىه انفحزنم ةيساسالا ةياغلاو - د

 ءامعلا ءادننا ليف نيرلا رف'ءازيوامىلإ .ةمدقتم قطان لت تاون ايوق
 + قررا لع ةعوس لوقست نأ م

 ٠٠١ قو «ةماعلا املاعم ف كلت ىطخ ىلع ددرت نود لدار. قفاوف

 لوا



 ىعدو« أيدنمرون ىف هتدايق رقم ىف ًاعاتجا رواه زيا دقع ( سطسغأ )

 . ىلإ ام كانه ررق هزيجو ةملكبو . عامتجالا كلذ ىلإ ىناكرأ سيئر

 ىلعألا دئاقلا هسفن رواهنربا حمصي ( ريمتبس ) لوأ ذنم (1)

 شويجلا تامومجي

 ثيح « راسلاو زلمم و< رشع ةيناثلا شويجلا ةعومج هجوت (ب)

 . نوجارد ةيامع ىف ةكرنشملا ىوقلاب لصتت
 قديري ىتلا تاملعتلا ىلع لمعلا ىف مظعالا ةدايقلا رقم رشابو

 لبقف . رمآلا ف ىأر ذختي نأ ناجنج هد حرتقاف . اهب ديقتأ نأ
 . ىنرحلا ىندايق رقم ىلإ ةسفن ءاسملا ىف مدقو . ةدحاربقا

 اهتلس تاظحالم ضعب تنودو اهلإ راشملا تاملعتلاب ضيا ملف

 : لب مف ىه اهو . هيلع ا 0 روامنزيأ ىلإ داعف ناجنج هد ىلإ

 شويج ةلّدنك فحزت نأ ىهبرحلا ءاهنال قرطلا عرسأ نإ س ١
 كسي نأ وب + سرقت ا قدي لختاوسلا نو نأ ودع لاخلا و ءانلخلا

 . روراالتحن ًاريخأو ًايوق ًاناريط اكمجل ىف

 بحجب وأ ضعب ىلع اهبضعب ةمتامعلكك اناوق لمعت نأ تحي بحب سس »+

 . ةعرسب اهلمع م.تن نم نكمتت ثيح ةردقلا نم نوكست نأ

 ةمب را تايلمعلا هجويو بقاريل دحاو لجر نيعي نأ بحجب ل «
 هانزرحا ىذلا رهاللا راصتنالا ناذ . اهبحاجن نمؤي ىتح ربلا ىف

 لجري ًاقاعم ناك ةكرحملا رييست نأ ىلإ عج حار اسنرف ىنلرغ ل ىلامش ىف
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 ىذلا لثم رهاب راصتنا دعب ةدايقلا مظنت ىفام اليدمت نإ - 4

 را هاذا لا: فهنا قمل وان ةرخأ

 ) سطسغأ )ا فو ٠ رواهن زيا ف نيدعاس ناجملج هد ىطقو

 مسي نأ لواحو « ىتطخ ىلع قفاو دق ناك ىلدارب نأ ىلع ثعلطا
 قيد ٠ 8 هجملل ىلع لص مف 1 أهنم همسلا رأأ طاغفقتلا ضع

 هاعت قف هاك قءاسلا ناتج مدن لل دامه هاز لق ارضه نوارا

 ءاذغلا لوانتي نأ ىلإ هتوعدف روامنزياب ىباذ انأ عمتجا نأ تررفو

 لمد .ورأون - روس هانا نك ىنرحلا لادأمق رم ق دغلا ف ىعم

 لوصو لبق ديدج نم ىلدارب عمتجأ نأ ى ابغار تنكو . ايضار

 لاف هل اذصاق اركاب ( سطسغأ ) 5 ىف ةرئاطلا تسكر ذ روام زنا

 تيارت امدثع نع نآك اه. .نيتل زب نت دانفا لعب لقت قق لدار فخ
 نآلا حبصأ ع ىناج و نأ نم الدبف . هتركف ريغ ىلدارب نأ

 ثيعب لدب ةعمو رواهنزبا لاصتس ال ندايق رقم ىلإ اءريسفا هلع رو

 . ( وينوي ) < ةليل ىف ارئاجنال قرداغم ذنم طق هرأ مل ىذلا

 نم هنأ ىف ىنأر هل تضرعو ىضرف . انيلإ ثيمس لدب عمتج مث
 هيلع مزاللا نم هنأو ةحيص ةيئانب ةطخ ًاروذ انل ممصت نأ ىرورضل

 نوكن ثسحح كانه عمتجنو ىسيئرلا ان دوب نودع نءا ررقي نأ وه

 )وهوه



 قرط نأ ىلإ هتيين م . ةعطاق ةيئاسمن جئاتن ىلإ لصف نأ نم نيقي ىلع

 تامامعلا زك ارم نع ةديعب بيرق نع نوكتس اندنع تالصاوملا

 طخ نم برق ىلع داتعلاو طفنلاب انداز لعجن نأ نم ددالف . ةيرحلا

 ريرقت نم نكمتن نل « ةهجلا لوط ىلع كلذ انعزو ام اذإذ . لاتقلا

 قداو ىلا تطخ هل ضرعأ تذخأ ًاريخأو . ةمزاللا ةعرسلاب ان ريصم
 ةسرح ةطخ لإ دبع اذإ هنأي هتحراصو . ساآللا لوأ ىف ىلدارب اهلع

 دحاو طخ ىلع ابلك ىوقلا مدقتت نأ ىضتقتو ةليوط ةببج ىلع موقت

 مدقتلا نع فقوتن أ ديال اننا « رمتسم لكشب ةد>و لك لتاقتق

 ىتَح لب ال « هلك ءاتشلا برحلا ىف قبنف اوحيرتسي نأ ناملآلل حيتنف اموي
 دئاقلا وهو « هتاذب لخدتي الأ هب قئاللا نم هنأ تفضاو . 56 ه ماع

 فرصي نأ بحي مظعالا دئاقلاف . ربلا ىلع ةكرعملا رييست ىف « مظعالا

 نم ةعومجب ىلع لع نم فرشبو هريكفت غرفي ىح ليصافتلا نع هرظن
 اهنمو رحبلا قاهتمو . رلاى ع اهنم ققحتتو عزوتت ىلا ة رخا تايلمعلا

 . اهريغ ام ىلإ ةيساسلاو ةمادملا رومالاب كلذ دعب ل صتتو وجلا ىف

 هذه ىهو ء اهب ملعي لجرل ربلا ىف تايلمعلا رييست كري نأ نم سالف
 ىأرلا ناك نإذ . ايدنمرون ةكرعم ىف انراصتنا نه انتنكم ىتلا ةطخلا

 ىلإ دعتسم انأف «كلت ةمهملاهذبل ىيرمأ لجرب بلاطي ىكيرمألا ماعلا
 هرماوأ تحت مدخاف ىلداربل ابباسأو ربلا ىف ةكرعملا ةدايق نع لختأ نأ
 ىلع طق وني مل هنا ىل دكأو اذه ىحارتقال ًاروف رواهنزيأ برطضاف
 نل نيرشعلاو ةد>اولا شوبجلا ةعومج نأ ىلع قفاوو . كلذ نم ءىش
 نييكيرماألا نواعت نم دبال هنأو لامشلا وحن موجملا ىلع اهدحو ردقت

 دمحا# وكب



 تيجاف .لامشلا وحن موجحلا كلذ تايلمع ريسن ةدحاو ةدايق نمو

 ددع لقي ال ىكيرمأ شيج نميألا ىناج نع مدقتي نأ ديرأ ىتنا
 شيج الإ قبي نل كلذب هنأ ًايعدم ضفرف . رشع ىثالا نع هجاوفأ
 طخس ريشي نأ نم ددال سصأ وهو رشع ةيناثلا شومجلا ةعومج ىف دحاو
 ثيح انياع رثؤي ماعلا ىأرلا عدت اذاملو هتلأسف . ىيرمألا ماعلا ىأرلا

 ىف ىحاحلا نم هيلإ ترذتعا - . أطخ امأ ىفرعن فقاوم ىلإ انهركي
 ةيلوؤسملا ىلإ مزاللا هابتنالا هبتتأ ل ىنأ نمو ىركف نع عافدلا

 . رمأ نم ناك امبمو . وه اما احل بسس نأ نم كال ىلا ةيدانبلا

 رعشأ نأو الإ ىندسي ال كيا عم ىتاشفانم ركذأ امدنع نالا ىتنإف

 انأو ىلإ عمتسمل امه عردت, اناك نيذللا ريصلاو محلل هل ىوق ركسشل

 . ىأرل ضرعأ

 ةمئ اقلا ةيب رولا ةطخلا تدمتءاف . همزرع نع هعزعزأ : 9 ريغ

 معن اهنإف . رشع ةيناثلا شويجلا ةعومج اما .. ةدتمملا ةبجلا » ىلع

 وحن مدقت انأناك ىسيئرلا اهفده نأ الإ ءلامشلا وحن فحرلا ىف انترزآ

 نيبلا دنت قمت نأ لإ نددت اعينخ اكيضأ كمون قالا نع
 ْ . اهي رط ىف ةثذ لكريست مح

 نأ ىلع انم الك ثحب مظعالا دئاقلاو عيا ودحي لؤوافتلا ناكو

 ةطخو ىده ىلع شم مل اننأ ريغ . نامز لكو ناكم لك ىف ًاعيمج مجاهن
 نأ امأ . ةدحاو ةب معك ابةالّتخا !ءتايامعاا ريس ثمىةدحاوةيساسأ
 ىنارطض نا الإ مثالا هجولا ىلع ىرود بعلا نأ ىلع امزاع تنكف

 ا مح



 هأجن انفقوم فعض نم اذيقي ديزي. كراعملل ىرابتخاو ًاد.دش ناك
 كلذ ىلع ةلاخلاو ) برجلا نأ 57 الو ىنارطضال كلاس ريساو / ودعلا

 فقوم ناطيرلا بعشلا هنم فقي نل رمأ اذهو . لوطت نأ نم دال
 . كارتك الا معو ةالاماللا

 ىنغلي م ٌواشتلاو سأم ايلا ىلإ ترج اااط ىلا ةقلقملا ءانثالا قالت ىو

 ىلع قفاو كلملا ةلالج نأب ًايلع هيف ىنطيحت ءارزولا سيئر نم باتك
 تسلعو .( ربمتيس ) لوأ نم ءادنا ؛ لاشرامدلف ةبتر ىف ىنييعت
 دعب لشرشآ نأ وهو . ىلاتاا لكشلا ىلع مث نييعتلا كلذ نا دعب امف

 هدر كلل: :ءاط. يقارزلا هدارصأ لإ أ انناظناا نهي عوج
 نأ هنم بلطيو ةروكذملا ةبترلا ف ىنييعت ناب مدقي لشرشتب ذإو

 نايبلا اهياع عضوو ءارزولا سيئر ةداسو ىلإ 0 و

 شكو رواهنزيا ردا دغلا حامص َّق ريخلا ىسيميملا فقاذا او هعقومل

 . ىتنهل ىلإ

 اننأ نم ًائيقي تددزا . لمعن امي ًاريكفت تددزا الك ءتنكو
 ةلد اعلا بلا ا اكرر »ف يضتنالل | ناد نة ويسار: ةفاوص اع لمقال
 تأدتبا اهنأ ذإ ١44 ماعف برحل !ىهتت نأىلإ ةجاحىف اناك ةيناطيربلا

 !وميفما نييكيريمألا ةداق ناك امو . ىناطيرللا بعشلا لهاوك لقثت

 لب تاراسخلاب نولابي الف مهدالب ىف برحلاب طق اورعشي مل مهنآل كلذ
 , ةدتمملا ةيجلا , ىلع ةمئاقلا ةيبرحلا ةطللاو « ماعلا ىأرلاب نوديقتي
 ةريثكلاا تاراسخلا انفلكت نأو د. ال نآلا اهاضتقم ريسن ىّلاو

 كل 0 | دقت



 .ى لتاق# نأ ىلإ ةرطضن تهضأ ه0 لك نأ اذإ داكلا و دازوآلا ف

 ماقأ لو ناك رواج | 0 ىلع ةوالع أده د رمّكس» هروصاو امةطنم

 وهو . لاتعلا هومج نم لمع < 6 ٠ وحن كعب ىلع لءفارج ف هن داق رم

 فرشملا دئاقلا تامرمو قفتي ال نكلو مظعالا دئاقلل حاصي ناكم

 اة نك قلق وص معن نأ هي قتال ١ دو ىلا لس اداسعلا نع

 همم ر ُْف ًاءاصم ناك هنأ م 8 أمم اه نوكد نأ نه كب هلو اتانكسو

 ةمحأن نم هديب لبصت ه:ةعاجال 03 ةمنوفمأت طروطخ الو نما رملا ًامزالم

 فيلا نتا نأ بكيل 1 ةيفانلا تعادلا قم لاو يو فو

 . ريلا ىف ةكرعملا نع لاصفتالا مات الصفنم حبصأ يدي ماذا منك

 ديقتلا ةرورض ىف ملأو ةيناءلا ةرملل روان زباب اصتا نأ ىلع تمزدم
 . سم اس ( 3 5 ةيلاتلا تاعلعتلا هل | تددكو هحمحص هحضأو ةطخ

 نيمتسملا ىف ةيز ولا انيانانع هوجو. نكي كيلع ضرعأ نأ ةيزأ

 نأ اننكمي ثيح لاتة'' نم روط ىلإ اناصو نالا اننا قوات

 : انامل عسم تددنأ كلذ ىهمذف اباتحو نيل رب وع ماوجوم موق

 . نيم وجب مايقلل ةيفاكلا تايناكمالا انيدل سيل - ؟

 نأ نهج 0 ب هب ماسيقلا راتخ ىذلا موجحلا 5 مَ تب

 ىرخالا تايامعلل الامها كلذ نع جستن ولو ىوقلا ماّهالا هيلإ فرصد

 كك 0



 . اهناكما ردق ىلع ىوقلا كلت ابجلاءتو ءابم ةفلك-ا ىوقلل كرتتف

 ؛ رورلا قيرط نع موجمل : نانكمم ناموجم الإ انمامأ سيلو - 4

 موجملا وه حاصلا موجملا نأ ىرأو ءراسلاو زتيمقيرط نع موو

 . رورألا قيرط نع

 زيحت ىلإ ءوجل لكو انياع قاض دق تقولاو جرح فقوملا نإ - ه
 موجم ىلع ىوقن ال مبصن ثيحب انتايناعما فعضي ىنأوتلاو صرفاا

 هلجاع هنققاوما قرشا وهعارلاو ذنوب وورخلا ةةع لوطتو طق

 كحاشفل] نانا كفطتسا اهنا دهلا ترقاو فقاساع ىستقفاو

 كرا ظلام نع نالت نأ اع ردات يئفانا انآ عردالا ن

 دق ةصرفلا تناك تاملعتلا كلت تاسراا1 ىننأ وه عقاولاو

 مزاوللا لكن وتاب ملتس'و أدتبا دق ناكر اسلا وحن موجهلا نأف . تتأف

 ىمحي نأ هيلع ناكف ىنيمب نع لوالا شيجلا اما ء زئيم ىلع فحزيل
 ىضتقت تناك ؟ قا يلع ىف ىننواءي نأ عطتسي ملف همدقت ىف نوتاب
 نكمام ذاقنال ذفنم دوجو نم سأيأ مل ىناف كلذ عهو ٠ ضاوألا

 . فقودا ام ديدحت لع ةءعرسب لصحن نا طرشب هذاقنإ

 هسفن مويلا ىف هيلع ىنباجأف ريمتبس ه ىف ىباتك رو اهنأ لتسا
 ليفن رج ىف هتدايق رقم عم تالصاوملا نأ الإ . ءاسم يءيه ةعاسلا ىف

 كثلاثلا نادتملاف . نيتاحرم ىلع ىنلصو هباوج نأ ثيح ةلقرعم تناك

 نىبآثلاو لوالا نادنملاو 42١ ةءعاسلا 0 نامت هب قى الوأ الصو عبارلاو

 كل 00107



 باوجلاوه اذهو . ٠.6٠٠ ةعاسلا ىف . ءنم ه حابص ىف الإ الصي مل

 1 لصألا فى ناك اك « هلم أكن

 ىنا الإ . نيلرب وحن فينع مو نم دب ال هنأ ىف كعم انأ - ١

 نع رظالا فرصب موجحلا كلذ ىلع هاك انماتها ركرن نأ ىرأ ال
 . ىرخأ تادمع

 . نالا تفلتا دق ةيب رغلا ةقطنملا ىف ةيناملالا ىوقلا رظعم نإ ل ؟«
 لدحنو نيرلا ريعنو دي رفجيس طخ قدشنف ان>اجب لغتسن نأ مزاللا نف

 اهل وتسا هقداقلا 3: وكمل, نكي كوب فرش ان دكا 34 ىوودلاو نانلا
 قع عن اها الا اة صيوب اك الأ ىف نيكل نق ناسا قيفاخلا لع
 نم اننكمم كلذ انلمع نأ ىلع ةوالع اذه . لاح لكىف برحلا ةلصاوم
 . اسنرف ىنوذج نم نآلا بحسنت ىتلا ةيناهآلا ىوقلا ىلع قيرطلا عطق
 وعلا ركن ءاقل كي ىلإ انتايرض: هجوت نأ .قم لئن نكمتنف

 . هزك ارم نع عافدلل هاوق عزوب نأ ىلع

 امهو سرفناو رفاغا ىأفرم حتفن نأ بحي انمدقت ءانثأ م
 عيزوت نإف . ايناملأ باق ىتح انموجم ةلصاومل امهنم انل دب ال نالماع

 نم اننكم نل « هلكش ناك امهم . تركذ ىتلا ةطلا ريغ ىلع انتايناكما

 . نيلرب وحن موج ةلصاوم

 كلذ دتعو . ةلوأ نورلاو نابلا لغع نأ قب نان ةءافو و
 نيموجحلا دخأ اهم[ جاتا مزاوللا نع نال نامفكي نوكأ رفاحلاناف

 ًااد تمدق ىتناف ةيحانلا هذه صتخب امفو .امهذثا وأ ركذن نذلا

 - 76 تكتل



 لضفتو لامشأا قيرطو رورلا قيرط نع موجها هربغ ىلع مدقأ لازأالو

 2-0 « فحزلاب رشابت ىتح كمرلي ام ىلع ىءلطأو نالا

 نأ الإ ؛ روامنزيإ ةلاسر نم ىتاثلا ءزجلا الإ لتسأ مل ريمتبس ا“ ىف
 تبجأو هديرأ اك فقوم ديدحت ىنع لصحأ نل ىتنأ مهفال ًايفاكناك كلذ
 ىننأو امسال ىنم ةيولطملا تايامعلل نكيال ىناصي ىذلا دازلا نأ روامتزيإ

 را اسف يووم وم تت لا ديفا را نق الل 45 هه اع تحض نالا
 د>أ مادختسا نم نكسأ املاح نيلرب ىلإ انهو رورلا ىلإ فحزلاب

 اغار لازأ ال نإ التاق اك تثينعو سلك دوك هالا هتارف

 - عامجالا ف

 دق تناك ىلوآلا »ف خيراوصلا نأ ندنل نم ىنغاب ريمتبس ه ىف
 وأ مادرتور نظي ايف اهردصمر . ةقاسلا مايآلا ىف ارلجنا ىلا تفذق

 عقوف . نيتفطنملا نيتاه ىلع ىلوتسأ نأ تاسع ىتم تائسف . مادرتسمأ

 نيرلاو زوملا ىرمم زايتجال ىلاي معو ق>ز هجو ىل ددحيل هنيح ىف كلذ

 جنن ورب و ىبهد توع دتداق. مهن رأ ةنيادم ود ىوجون وكت نأ نمد الف

 لوألا عناملا نأ لعأ انأو . نأسلا كلذ ثحابتلل ريمتبس ١٠١ حابصوف
 + انني روع وها وف نيرق# لكا

 ىلإ وجلا قيرط نع روامنْزبأ لصو ريمتيس .٠١ رهظ دعو
 تثدحتف ؛ هتقؤر ىف ردت ناكو « ترم مانأ م لبق ىلطل ًاقذو ليسكورب
 . لوزألاب هل حمستل تناك ام هتيكر نال ةرئاطلا ىف امهملإ

 دقيت نا د هسصعت



 يب سس ع دا أجلا :كينظاركف

 هنأ الإ . لامشلاو .ءورلا ون فحزلا تاءامع اهريغ ىلع مدقي لازال

 ال هناك . اه 0 فرصي قالالطالا هجو ىلع اهمدقت, ال

 دات هده يباع لا ا لاحب عيطتسي
 داتعلاو دازلا ىلإ ةسام عا انيبصأ انناو يلا ةاها نع دقفت نوعا

 . ةحاسالاو

 ىلع مامالا ىلإ فحزلا نم قدما كا ىننأ مضاولا نم حبصأو
 ودعلا ديعتسإنأ لبق ّقفاوم هارأ ىذلا تقولا ى مهنرأ وحن عساوقاطن
 نقفزم نول يشل | نوال نع لقت | قيمللا روزا هان )1 عا ففع اذر اف مقا وق

 نع الوزعم هتيحان ىف امعي اذه لكحبصأو قرشلا ىلإ ىلدارب ةدايق
 نيدقطنم ىلإ اقثنم اذكه ريس فحرلا ماد ام هناي ت>رصف . رخالا

 ء طق ةجدتن ىلع لص نك اننإو نيتئف ىلإ اذكه حزب نوملا ماد أمو

 وت انأ قحز اه]و قرشلا و لدارب فحز امإ ىوقت نأ .ىردالاو
 مث ءةدشلاو ةوقلا سفنب هه نيفحزلا لصاون نأ عيطسن الو . لامشلا

 نم ةم رجلا ىتطخ معد نذإ بجيف سرفتأ أفرم رير# نم دب ال هنأ

 ًاضيأ لب « اننيومت رومأ يلع لوس طقف نيل معدلا اذه ناف . را.إلا

 مهأ نم ةقطنم ىف امطخ نومطحيف ناملآلا ىلع انطغض ةلصاوم نم اذنك

 مزاللا نم هنا كدا ربى ةكرشلا ولأ نابنإ ىلع دعاسي امم ,« قطانملا

 ًامزال هارب ام ذئدعب ؟حيف ىرظن ةهجو ىلع « رواج زيأ ١ وه علطي نأ
 ًارصم قبو . عقاولل كلذ نياحت ىلع قفاوي مل رواهنزيأ نأ ىل حضتاو

 تو هذي حن



 ةعساو: ةدتغ ةيدج لغ كاذو ىلا نوت ناتي ةلوأ تجاولا نمانأ اع
 هنأ الإ . دحاو موجه مايقلل اناوق عمجن نأ عيطتسن « طقف كاذ دعبو

 مهنرأ وحن نورشعلاو ةدحاولا شويجلا ةعومج فحزت نأب ىضر
 دعاستس . حاجتلاب تالكام اذإ ةيجلا كلت ىف تايلمعلا 00 عنتقاو

 . دعب امف هب موقت لمع لك ىف ةيوق ةدعاسم

 ةطخلا نأ اذهل لوقأ ةلاسر وامنزيأ ىلإ تبتكر يمتبس 9١ دغلا ىفو
 6 . اهاع مدنتس مت اتن نع رفست نأ ثبات نل انيلع اهضرفي ىلا

 نأ نكمم ال نرلاو زوما ىرهن ون ىناثلا شيجلا نم ةيولطملا تاامعلا

 لامملا كلذ حسفمف ٠ .هنم مج لا لق ىر « ريمتيس +9 ل |دق أم رشا

 نو رق ءاتشاانأ اموءأت اهتهواقم دتشتف ىعافدلا ل مظني نأ نم ودعلا

 قوفت نم ءىتث ريبك ديفن الأ نم ىثخأ ىنناف . ريغتي ذخأ سقطلاو

 نع تالصاوملاب ةديقتم ان:المع نأ مث . ىنامالا ناريطلا ىلع انناريط
 كل تالصاوملا قيرطب نغتسن مو انأطابت اذإف ءوجلاو ملا قيرط
 نيموجهلا الك ف حجنل اذنأاق هتهج راتخت دحاو موجم معدل أهعممج

 دبج لواحتس انناف كلذ عمو اننيوم :ذدعاوق نع عساشلا ان دعبل

 . انم ةيولظملا تامبملاب 5 وقبل عاطتسملا

 دغلا ف ىف. اج ثيم لدب نإف . عيرس لعف در هذه ىتلاسرل ناكو

 فيفوت رمأ هنإف . ىتيرظن ىضتقم لمعي نأ ررق رواهتزيإ نأ نريخيل

 ةثالثل ةعباتلا لقتلا تاودأ ىف رصت تحت لعجو راسلا وحن موجملا
 « نيرشعلاو ةدحاولا شويجلا ةعومج نيومت نيمأتل ةيكيرما جاوفا

 تا ٠ر4 .--



 لوألا سول مناف“ يفوه ل راب لوقا نأ لإ اريخأ تقوفو

 . الإ ًاجاتحم ىنارأ ةدعاسم ةيأ هنم بلطأل

 وب تددحو ىسب.د عم اهيف رظنلا ديعأ ىططخ ىلع تابقأف
 . 0 وحن فحرال ( رمتيس ) ١ دال

 أدع .نوتاب نأ ( طق لعأ / ىتأ ول تددوو ) دعب امف تيلعو

 هلوصح دعب رورلا رهثءارو امىلإ ثلاثلا هشيحبعفد ؛تاملعتلا كلت هتغل
 نم فذخم نأ مظعالا ةدايقلا رقم عيطتسي ال ثيح . ىلدارب ةقفاوم ىلع
 . لاَّقلا نع هفوي نأ لا بحل كلاذ ترف

 :لاثلا يانا ريان ١ نب ناضإو ( ريمتبس ) ١6 ىف
 . ىرهجش وم ىزيزع

 ناملعت ىف اهلإ ترشأ ىلا فادهألا بيرق نع كردن نأ لمأ نإ

 ا 0 يو م ؛« رورلا ىلع ىلوتدنه « ةّهاسلا

 ١ . هماع مزاع

 ىف نو>بصي تروفكنرفو رورلا نم مماحسنادعب ناملآلا نإ

 نادهالا ىلإ انف-ز مامأ اوهمقيل مثأوق عمج نولواحن دق . ةئيس ةلاح

 فادهالا كلت انك اردإب نكلو . ايناملا ىف امل] ريسن ىتلا ىرخألا

 ىرخأ زك ارم لتحن مث . برغلا ىف ةينااآلا ىوقلا ىلع انيضق دق نوك-
 . ىناملالا بعشلا ىلع انطغض ددشأو ةمهم

 دبج ناملآلا لواحيسو . هلا انفده لات ال نيلرب نأ ف كش ال

 ا



 انتايناكماو انتاوق لك عمجن نأ انيلع بجاولا نف اهنع عافدلل عاطتسملا

 . نيلرب وحن عيرس موجمل
 . ةيبرحلا سورلا ةطخ عم قسانتت نأ ب ةيبرحلا انتطخ نأ الإ

 هه جروب هد كيبول هع لدقأ 6 ةملامشلا ءقارملا ةقطنم كاأنبف

 دعاوقو « ةيناملآلا ةيرحبلا ةبقارم نم اننكمي اهلالتحا نإف . محرب
 ىوقلا لزع انل رسب هنأ ىلع ةوالع ؛ ةعسأو ةب راجت ةقطنمو لامشلا رح

 اناوق ةيامح انيلع لهسيو . كرامتادلاو حيورألا ىف ةدوجوملا ةيناملآلا
 . نيلرب ىلع ةمجاملا

 زك ارمىهف دسسرد - جي زييلو كيروسن رب - رفو:هقطانمك انهو

 اهب ظافتحالا ناملالا لواحن نأ لمت#ىلا نمو ةماه ةيرادإو ةيراخجت
 . نيلو. ىلإ ىدؤت ىتا تالصاوملا قرط ةي>ان نم اهتيمهال

 نم اهتيمهأىلعةوالع «ةيسايسلا ةيحانلا نم خينوم ةيمهأ كياع خت الف
 كلتل انلالت-ا نأ للعلا عم اذه . ةيندملا ةرادإلاو داصتقالا ثيح
 ايلاطيا نم ةيحسنملا ةيناملآلا ىوقلا ىلع قيرطلا عطق نم اننكمي قطانملا

 هيلع لدت ام بسحب الإ اهديدحت نكم الف طيضلاب انفادهأ امأ
 وأ ةيلاتلا تايامعلا ىدحا ىلإ دعتسن نأ انياع بجاولا نف « فورظلا

 : ًاعيمج اهي مايقلا ىلإ

 )ا



 ةقطنم قيوطت دعب نيلرب وحن شويجلا ىتعومج ىوق هيجوت |١(
 نيلرب جريل - تروفكن رف ةقطنم وأ نيلرب - رفوناه - رورلا

 . ًاعم نيتقطنملا قيوطت دعب وأ

 ىف شويجلا ةعومجف نيلرب ىلإ انابق سورلا لصو ام اذإ ( ب
 شويجلا ةعءومجو ؛ جروبمه ءىفارمو رفوناه ةقطنم ىلع ىلوتسن لامشلا

 « اهنم ضعبلا وأ اهلك دسرد  حيزبيل ةقطنم ىلع ىلو:س طسولا ىف

 . سورلا فحز مدق# بسح

 جروبسجوا للع ىلوتسل سويجلا ةعومج نإف لاح لك ىلعو ( >

 ه حمست ام بسح بونجلا ىف شويجلا ةعومج وأ طسولا ىف شويجلا
 . كاذنأ فورظلا

 انفحز مب و 4 اهريغو ةيناطلرب وأ )ع ةيكيرهأ اناوق لكبو عاطتسم

 . اهرصانعو اهمعش ىف ةفل أتم ةدحاو ةب رح ةيلمعك

 تاموجُهلا كلت هيف متت ىذلا تقولا دكا نأ نالا ىنعس الو

 لك ىف كيأر ىلع ىنعلطت كنا ول دوا ىنتنا الإ « متت ةوفو ةدش ةيأب الو
 . « انه كل تضرع ىنذلا كلذ

 لع عيرم ماع موجهم موقن نأ انكم ال اننأ ريمتبس 1م. ىف هتبجأف

 ريغ .نيوعلا ثيح نمو ةرادإلا ثيح نم انتلاح ءوس ىلإ أرظن أمن املأ

 . مزاوللا لكب ةدوزمو هل ةدعم ىوق هب موقت نأ نكمي ًاموجم كانه نأ

 سل 81١# ل



 هايم ىدشلا اور كلذ ىصتا ناو مزارللا كلت تساوت نأ بج

 لالتحا قيرط نع هديرن ام لع لصحن نإ اننأ ود ىصخشلا ىنأرو
 ايناملا ىف اناوق زيكرتو شينوهو . جرو.سجوا ؛ جربه رون لثم قطانم

 ليبسلا ريخ نأو رورلا وه انفادهأ ريخ نأ ىرأ ىتا لب « ىطسولا

 نإ اذه ىلع ىعم تقفتا اذإو . لامشلا و فحزلا وه نيلرب ىلإ
 ىريمالا لوآلا شيجلا جاوفا عم نيرشعلاو ةدحاولا شويجلا ةعومج
 لك ىلع ىوقلا هذه لصحت نأ طرش ةمبملا كلتب مايقلا ىلع ةرداق ةعسنلا
 . اهل رفوتي اب ىرخالا شويجلا نتكتف , داتعو داز نم اهمزاي ام

 نع فحرلا وه نيلرب ىلإ لبسلا ريخ نأ وه كيأر ناك اذإ امأ
 ةعوم ةمهم لا موقت نأ قفوالاف ٠ ىطسولا اينالاو تروفكن رف قيرط

 بعليو ٠ ىصقألا دحلا ىلإ مزاوللاب دوزتف رشع ةيناثلا شويجلا
 اهريغو ةيكيرمالا ىوقلا ةيامح لثم « ًايوناث ًارود نويناطيرلا

 . اهفحز

 . نكمم تقو عرسأب نيلرب ىلإ لوصولا وه مهملاف مالكلا ىراصقو
 ةيامعلل ىنكست ةثالث ًاشويج نأ ىرأ «لامشلاقيرطىلع رايتخالاعقو اذاف

 :ةنع سولت كف لف يوزألا قرط اهل... نكف انيك ةيمات نآو

 كلذو ذفنت ةطخو ذختي فقوم ديدحت نم دب الف ؛ رمأ نم ناك امهمو

 اهطرفت ٠ ةيلاجترا انتايامع نوكست ال ىتح تقولا نم نكمي ام عرسأب
 . فوراألا انءاع

 صتخم امف ىرأ ايلثم ىري هنأ ( ريمتبس ) .٠" ىف روامنزيا ىناجأف

 ه0



 قفاوي ال هنأ الإ رورلاو لامشلا قيرط نع نيلرب وحن فحزلا ةرورضب
 بناجلا ريسيو ( ةيكيريمألا شويجلا ) نمالا بناجلا فقوتي نأ ىلع

 وحن ( ةيكيرمأ ىوق ضعب عم ١# شويجلا ةعومجج ) هدحو رسإلا
 نوعو نيرا نبت لإ اهمع نتويجلا لمت نأ نويةتطخلاب اناا ةضاع

 متي كلذ دعب مش « هميمرتو هلالتحا دعب سرفنا أفرم نم اهمزلي ام
 ىلدار نم بلط هنأ فاضأو . لامشلا قيرط نع نيلر ىلع فحزلا

 اهنعر ىف: اناوق نع انيل هق ريس قف ىعآلا نتاحلا لإ بفعش نأ

 ةمكيرمأ ىوق نإ الئاق ه.اتك ىبنأو . فورظلا تضتقا ام اذإ اممحو

 ماها نوكي نأ ديري هنأو انتادحو ىلإ مذنتل تسوب نملصتنت ةديدج

 ايوق ًاشيج انلامش ىلع مدع نأ نيرلا رهن ىلإ هلوصو دنع لوآلا ىلدارب

 . نيلرب وحن انريس ىف انقواريل

 هيلإ ريشي ام ىلع ًاركاش ( رمتبس ) ١١ ىف روفلا ىلع هتبجأف

 دب ال نأ تفضأو « لامشلا قيرط نع فحزااب صتةءامف ىعم هقافتا نم
 دالبلا "قي نقع ةدقاانلا نكربكلاةعوتتا نوب نقال اني ال 1 فلفت نع
 رورلا لالتحا اندرأ اذإ انناف . اهل لح ال لك اشم مامأ حبصنسف الإو

 مل اذإو « اهاوس ام لكك ربي و راسيلا ةفك ىف ءىش لك عضوي نأ بحي
 . رورلأ ىلع لص نل لعفن

 تناكو ( ريمتبس ) ؟0 رهظ دعب ىاسرف ىف ًارمتؤم رواهنزيا دقعف
 رمتؤملا كلذ رضحأ نأ تعطتسا امو « مهنرأ ةقطنم ىف تقافت ةلاحلا

 رقم ىف ىرظن ةمجو نع عفاديو . ىاقم موقيل ناجنج هد تردتنا ل

 م



 قريأو«لع ةيفاص هئاضعأ ن من ريثكلا بولاق نكت مثيح ظعألا ةدايقلا

 رظن ةهجو نع ةمأت ةعؤادم عفاد روامتوبأ ن أنريخيل ليللا ف ناجنج هد ىل

 ديدشلا مامتهالا هيلإ فرصن نأ بحي لامشلاق ب رخص نإ لاك
 .طرشو ديق لك نم ةةلطم ةرزاؤم رزاؤي نأو

 ىف تررطضاو كاذ] ًاقافت تدادزأ دق مهنرأ ىف ةلاخلا تناكو

 ةلب اقلانيرلا رهن ةفض نم ىناطيربلا لوآلا جوفلا بحس ىلإ ريمتبس ؟ه
 ركذأ نأ ال] ىنعسي الو وجلا قيرط نع لقن دق ناك ثمح انتعضل

 ذإ سطسغأ 0م ىف هدنوكىف ىبرحلا ىتدايق رقم ىف روامتزياب ىعامجإ]

 عجري نآلا وه اهو . لعفي ملف . ىطخب ديقتي نأ حاخلاب هيلإ تيلط
 اهو اهيل] عوجرال طبضلاب ًارهش رخأت هنكلو « ةدشب اهنع عفاديو اهيلإ
 نأ لاح عيطتسن نلو « كاذنيح تلق ام وحن ىلع ىرجت ثداوحلا ىه
 . انرمأ كرادتن

 لوالا شيجلا فقوتذ . أوسأ ىلإ ءوس نم نروقلا ةلاح تراصو

 رواه زياىلإ تبتك « هنم + ىفو . ربوتكأ + وحن ىف هتايامع ةلصاوم نع
 نيرلا رهمتىلإ لوصولا عيطتسأ نل « ىلامشلا بناجلا ىف ىتنأ نفوديأ نم
 ىلدارب نم تباط ىتأ تفضأو . ىل ةصصخلا دازلا تايلك عفترت ملام
 . أعم ةلاحلا ىف ثحابتتل ريوتكأ م دغلا ىف ىنتيحب نأ

 لكاشملا ىف هرظن ةبجو ىلع انعلطما نفوددأ ىف روامنزيا انيلإ بتكف
 نأ بحب نيرلا رهن وحن ماعلا موجحلا نإ لوقي هيفو اعيمجانضرتعت ىلا
 فيضي مث لحاوسلا نم ةديدجلا ةيكيريمألا ىوقلا لصت ىتح أجر
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 ًامودو ًادبأ وه شويجلا ةءومجي لوألا فده لا نإف كلذ عمو . الئاق

 . نكمي ام عرسأب نوب لام ىف نيرلا طخ ىلإ لوصولا
 نيرلا وحن ف>زلا نال , انأو ىلدارب هىأرلا اذهىلع قفاون انكامو

 تريخأف مظنتلا ىلإ ةجاح ىف نيوقلا ةلاح تماد ام 0 ناك
 ىدوبجب بصاأل نيرا وحن نماثلا شيجلا فحز تفقوأ ىت نأ رواجنزبا

 مادختسالا ىلإ ال اص افرملاكلذ حبصل ثيح سرفنأ ىحاوض ىلع هلك

 نكسمي دح ىمقأب

 تالا تروا حرفا رواهنزبإ نم ىنءاج ريوتك ١ دغلا ىفو

 افرم لالتحإ ىلإ ديدشلا ماتهالافرصبو شناملا ىلإ ارسيوس نم اهلك

 . هميم رتو سرغنإ

 ىدابق رقم ىلإ ىلدارب ةقفربالاشرام لارتجلا لصو ربوتكا م. ىفو
 رومالا ريس ىف ىرظن ةبجوب هتحراصف « ىتكم ىف اليوط انثحابتو
 ملظعألا دئاقلا لازيال وهو ربل ىفةكرعملا ةدايق رواهنزيا دلقت نأ دح
 شويا تناكو رحبلاو رللاو وجلا ىف برحلا ريمست ىلع فرعشملا

 ةيفارغج ةقطنم ىف لتاقت امنوك عم ايموق ضعب نعابضعب لصف دق ذئايح
 ةدحو الو ةيرخلا تاملمعلا ريسل ىف هيجوت ةدحو ال « ةدحاو

 لاشرام ناكو اهقطانمو ابلحارم لك ىف ةكرعملا معن ىضوف لب . ةبقارم
 . راكنتسالا لك كلذ ًاركتتسم ناك هنأ ىف كشال نكلو اتماص ىغصي

 ىلسيتيل ليسكورب ىلإ ىتدايف رقم تاقن لئالق مايأ دعب« هتاذ ربشلا ىفو
 ايناغكدلطأو ىفو لئاوأ قف انهم تينا: نيرفأ هضفاياسلا هج

 هن ان



 بصم ةقطن» عم اهلك سرفنا ىحاوض نأ ىلع « هنم م ىف رواهنزيا
 نم الئاقم )6... انرسأو . ودعلا دي نم تذقنأ دق وكسالا ربن

 تاطاسلا ىلإ ًاعجار ًارهأ كلذ دعب ميصأ سرفنا مادختساف . ناملآلا

 غمابتل همع بونأ نأ ىنفاكو ىنركشيل ًاروف رواهئزيإ نباجاف ةيرحيلا

 تحت اوماق نيذلا مث نييدنكسلا نأ ذإ هدئاقو ىدنكملا شيجلا ىلإ هركش
 . ناملآلا نم سرفنا ةقطنم ربرحت ةمبمم «فارشإ

 حبصل نأ وهنيسلا رمنملاهمثىف ةسرالا ءافاهلا ةطخ روطت ريصم نأ

 نيذلا مه . ناملألا نإف برحلا خيرات اهفرع ىلا تالداجلا مظعأ 7
 نيقي ىلع لازأ الو تنك ى إف ؛ مالا ةيابن ىف انفالتخإ نم اودافتس]

 دعب ودعلا فوفص تمع ىتلا ىضوفلا امامت لغتس ىل و انأطخأ اننأ نم
 ةعزملا كلت دعب مهملاف ١ 44 5 سطسغأ ىف ايدنهرون ىف ةيضاقلا هتمزه

 ذختن نأ لب « مهضعب نظ اك « سرفنا أفرم ىلع ىلوتسن نأ طقذريل
 ىلوتسنو مهم شرحتنو ناملآلا عبتن ىتح رفاحك ايدنمرون ىف انفرصت

 ةمضاو ةبب رح ةطخم ديقتلا عم ىلامشلا بناجلا ىف اذل ةمزاللا ءىفارملا ىلع

 ةمدقتم قطانمىف انركسع انكل انلعف ولو « سطسغأ فصتنم ذنم ةطبسب
 ةردلع اذه ماقتل" لااؤأ لاف ووزلا لغات رتماون نيا ءاوواسلا
 نايس ندا ىلإ نوما ان درمو ةعرس فرحا انينأ "انك 1 لع

 . مويلا هيف نحن ىذلا ريغ ىملس بيرق رارقتس] هقيرط نع نمؤي

 سرضناو ؛ رورلاو تووفكنرف ةقلذمو ءراسلا ددرب رواهمنزبأ نآك

 نف اهل ايإطو لك اشملا ءارو ايعس الإ سيل كلذ لكو نيرلا طخو

 سس



 دحاو ماع موجم قيرط نع كلذ لك ىلع لصحن نأ ليحتسلا
 . مامالا ىلإ

 رورلاوسرفنا ىلع لصحينأ عاطتسا ناكل ىتطخم رواج زي ديقت ولف

 هتلاح حبصتف نيرلا رم ءارو ام ىلإ ةمدقتم قطانم ىف هدوجو عم
 .٠ مأرب ام رخ ىلع كلذ

 راساا ىلع لصحي نأ عاطتسا ناكل ىلدارب ةطخم ديقت ول هنأ وأ
 ءارو ام ىلإ ةمدقتم قطانم ىفهل ركسعم ةماق] عم تروفكن رو ةقطنمو

 . بونجلا فو طسولا ىف نيرلأ رهن

 هفادهأ نم طق افده لني ملف هل زانت ىلع رصأو الئافتم ناك هنأ الإ

 . اه رب ةلاح ىف ان>بصأو

 انكو اراجنإىف مايأ صضول ةحارسالل لم نبق و ترداغ رشون فو

 وبداوي 5 موباو ٠١ وو كوتا انلورب ذنم ةقاش امانأ أاعممج انشع

 ايش قحتسا ىنأ تيأرف ؛ طيضلاب روشأ ةتس كلذ لع ىطم دقو

5007 
 هعاطال ةرازولا سيئر ىلإ اوت تيهذ ارئاجنإ ىلإ ىلوصو دنعو

 مودت نأ عقوتي نأ نمنالا .هل دب ال هنأ اضيأ هل لوقأ الو انرومأ ىلع
 . ل 6م ماع ىتح قمت لال ٠ ءاتشلا لك برحلا

 . ليسكور, ىف ىتدابق رقم ىلإ تدع ريفون ٠١ ىفو

 تب )نيك



 رس باخر صعلا

 /٠١ ريمتبس ) ؟ه ( 1444

 صاوأ ىضتقمب « رورلا ىلع ءاليتسالل لامشلا قيرط نع انفحز نا
 قيرطىأو.نيرلاو زوملا ارم امهو ناجهنازجاح هضرتعي ناك « روامنزب|
 ٠ ةعساولا تاونقلا ضو: ىوخا هداوح انضراعي ناك انرتخا

 دعب نيرلا رهن وحن مامالا ىلا ةوقب عفدنأ نأ تناكف ىتطخ امأ

 ءارو ام ىلا ةمدقتم ةقطنم ىف ركسعأ مث . ابلك زجاوحلا كلت ىزايتجا
 . انفقومل اهمظنيف هاوق ودعلا ديعتسي نأ لبق نرلا

 جننورب لارتجلا ةدايق تحت « لوألا ءافاحلا عرف ىناصو دق ناكو

 شيجلاب هتجيدأف ةينولوبو ةيكيرمأو ةيناطيرب ىوق نم فلؤم عرف وهو
 . ىسبمد ةدايق تحت ىناثلا

 ؛مهنرأ هتهجو تناك فحزلا كلذ نأ ترك ذ نأ ىل قيس دقو اذه

 لزنأنأوع هيف قطخعباطو . م# اباجأنم ىتلا بابسآلا ًاضيأ تركذو

 قيرطلا حطقت ىتلا ةيسيئرلا سنا تاونقلا نيد ىوق وجلا قيرط نع



 نوثالثلا عرفلا فحزيف . مهئرا ىلا ةلصاولاو نفودنياب راملا ماعلا

 مثادلاصتا ىلع وهو هل ةيزاوملا قطانملاو قيرطلا كلذ ( سكوره )

 قيرط نع مهنرأ ةقطنم ىف لزنأ دق نوك ىذلا ىناطيرللا لوآلا جرفلا
 نيرلارهن ءارو ام ىلإ ةمدقتم ةقطنم ةقطنملا كلت ىلامت ىف نوكيو « وجلا

 نيب ةعقاولا ةقطنملا ف ركسعي نأ هملع ناكف ىناثلا شيجلا امأ . ىلامشلا

 دض تايامعلا هل رسيتت ثيحن قرشلا وحن ًاعاطتم ؛ ىزردوزلاو مهنرأ

 مدقت ءانثأ هعم نوكي « نيثالثلا عرفلا نأ مث . رورلا نم ىلامشلا بناجلا

 ( ىثتير ) رشع ىناثلا عرفلاو ( رتوك وأ ) قرشلا نم نماثلا عرفلا
 . هقشل ىذلا قيرطلا ناعسومف برغلا نم

 ةطخلان إف . ( ندراج تكرم ) مساب تايامعلا هذه ةعومج تفرعو
 ططخ دشأ اهنأ) ىلع ىلدارب اهفصي « ةثيرج ةطخ اهاضتقمب ريست ىتلا

 ابحاجن نأ نم ًافوخ اهدض ماق هنأ الإ . ( عادبالاب ًازايتما برحلا

 ىضتقيف رمتست نأ نم دبال تايناكما نع رفسي دق ىلامشلا بناجلا ىف
 تايناكمالاك ل: لالغتسال ىاوقىلإ مضنت ىرخأة يكب رمأىوق بلط كلذ

 .تقولا سفن ىف رورلاىلعو راسلا ىلع فءاضملا موجها ذبحي ذئايح وهو

 عم ليسكورب ىف انعامتجا دنع ( ربمتبس ) ٠١ ىف هنأ تركذ دقو

 رمتست نأ كاذنآ هتين..اه ةمصملا ةطخلا ىلع قفاو دق ناك رواهنزيا

 ىلوتست اهفحزءانئثأ و.اعم امهلالتحال رورلاوراسلا وحن ةفحاز شوبجلا
 سرفناأفرم لالتحا امأ .نفسلل امهحتفتو سرفناو رفاحلا ىأفرم لع

 مالو



 هلأ رسل لف تايامعلا نم اهريغ ىلع ةيامعلا كل: مدقتو ةةلفلو

 .( ريوتك !) ه ىفالإ ةرم لوآل اهلع

 ( رستبس ) ١6 ىف قتاوق ىلع اهتعذأ ىتلا تاملعتلا هتبثت ام اذه
 . هرماوأو روامننيا اياونب ديقتلا مامت ديقتأ اهيف ىتلاو

 همه م : تاءامعلل هيج وت

 تايم ايمامقلل دشأدادعتسا لع اند.صأ رفاحلا انالد>ادقو نالا أ

 1 رورأأ لالتءال أائم ةيولطاملا

 ودعلا نآل همدختسن نأ اننكسمال اننأالإ سرفنأ أفرم انللتا و
 هب فاكي لمع كانه نم هدرطو وكسالا رمت بصم ىف ًاطبارم لاز.ال
 . هنم ةبواطملا تامهملا نم هريغ ىلع همدقيو ىدنكلا شيجلا

 ايناملا ىلا قزف لا لوالا شيجلا لخد نمألا انيناج لع  «ع

 ركسع بونجلا ىفو .. ةيعافدلا ديرفجيس طخ رك ارم لصتم نالا وهو
 . ليزوملا رم ءارو ام ىلا ةمدقتم قطانم ىف يب رمالا ثلاثلا شيجلا

 لزعابنم ةياغلا «تايلمعب رشاينس ةيناثلا شومجلا ةعومج عم  ؛

 انقيرط ىف اننأ الإ رورلا وه قيقحلا ائفدهف نذإو . هلالتحاو رورلا

 ةل>رماالإس يل رورلا انلالتحا نأ ذإ مادرتورو سرفنأ ىأفرم لححتس

 . انناملا لخاد ىلإ انفحز ىف ىلوالا

 مسا[ اك سم



 فياك رند هلوز ماعلا طخلا ىبرغ ىف ودعلا فالتا - ه
 لدول داو لاوقلا وع :نقرسلا انو دهن نأ ذ] هد شك وسا اما دع انف

 .رورلا

 ابنت فجحزلا متي ىتلا دودحلا

 شويجلا ةعومجو نيرشعلاو ةدحاولا شويجلا ةعوم نيب - 5
 . ردع ةيناثلا

 رايق رغبوا كالي اعف رمل نقع ةفاثلا ضوحلا ةعوبكتت

 ظ . ( نيرلا رم ىلع ) نزوك رفيل
 رمنىلع) زدالبوأ ىلع فرشت نورشملاو ةدحاولا شويجلا ةعومجو

 . كيوسل رب - جدونرو - (نيرلا

 «تانامنلا نينوتل افاع الل 50 كلك دود وقت نا ومما

 قرشلا وحن مث لامشلا ون الوأ هجتي ىناطيرلا ىناثلا شيجلا فحز نإ
 لو الا نجلا "تحووب# لاوقلا هنتاج ةحان نم وورلا قاطو قيخ

 . ىونجلا هبناج ةيحان نم روراا قوطي ثيحن قرشلا وحن منا ؛ ىيرمأالا

 نم ديالو أمبفحز 3 را امهضعب نادت دق نذا ناشيجلاو

 ولا امهاوق ةياخ ةمزاللا ريبادتلا ذختت نأ

 دع ب95 ب



 ىدنكلا لودلا شيلا

 . هيلاك لالتح] مث . اينولوب لالتحإ ممتن ل 4

 رضاخلا تقولا ىف امأ «دعب ىلإ أجرب كركند ماتهالا نإ - 4

 . ىنكي زكرملا كلذ بجخغ

 نكشلا اهنم ةياغلا تايلمع ىلإ هاوقلك شيجلا هجوي نأ بحت ل٠

 ىوق كلذلك ىف هنواعتسو . ًامات امادختسا سرفنا ًافرم مادختسا نم

 .نبريشلاو ةريزجدض تايامعب ناريطلاماق دقلو . وجلا نع لقنت

 نيعبرالاو عساتلا جوفلاو لوالا عرفلا ةدايق ىرقم نأ--وأ

 سرفنا ةقطنم ىلإ رفاحلا ةقطنم نم تقولا نم نكمي ام عرسأب نالقنيس
 نوكتل رفاحلا ةريزج هبش ىف هناكم ىف نوسنخلاو دحاولا جوفلا قبيسو

 امئاق مادام ىدنكلا شيجلا فرصت تحت هل ةصصخلا لقنلا تاودأ

 . ًافنآ اهلا راشملاو هنم ةبولطملا تامهملا

 ناثلا شيجلا لحم لحن نأ ىدنكلا شيجلا لع بحت و؟

 امف امأ . ( رمتبس ) ١0 وهن نم هادتبا سرفنا ةقطنم ىف ناطيرللا
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 نه ةرداصلا تابيجوتلاب ديقتي ىناثلا شيجلاف ليدبتلا تايلمعب صتخم
 . ىدنكلا شيجلا

 ىدنكلا شيجلا هجتي . سرفنأ تايلمع نم ءاهتنالا دعب +١

 ريرحتو هطخ ىنبرغ ءادعالا فالتإ هتمهم نوكتو « لامشلا وحن
 . مادرتور أذرم

 ( ىلامشلا بناجلا ) راسي ىلإ ىدنكلا شيجلا لقني ذدئدعبو - 4

 . جروبمهو محرب وحن هجتي مه ؛ ىناثلا شيجلا

 ىاطيرلا ىباشلا شيلا

 لامشلا وحن هاجمالا وه ىلوالا شيجلا اذه ةمهم نإ -

 لعجيسو ؛ فارغ - جامهن  مهنرأ ةقطنمف زوملاو نيرلا ىرهم زايتجاو
 لقني جاوفأ ةثالث نم فلؤم عرف « ةمبملا كلتب مايقلل « هفرصت تحت
 . وجلا قيرطنع

 -رتنفد  ةلوفز طخلا ىلع ةوقب ركسعي شيجلا ناف مث نمو - 5
 لسيالا ةفض ىلع ةمدقتم قطانم لتحيف قرشلا هتبجوو « مهنرأ

 قرشلا وحن زكرملا كلذ نم فحزي نأ كلذ دعب دعتسي مث . ةيقرشلا
 دويقا كلذ هفحز ءانثأ ىفو . رسنوم  كوراتسوأ - ةنير ةقطنم ىف

 فينع فحرزب عفدني ثيح ماه وحن ؛ . ةنيمي ىلع صاخ عونب هطغض
 »هيف ريقلا قوز هنود ل ارط ةيبوتخلا وغ

 ل ع



 متيس ( ١١ دني ) نيروللا زايتجال لامشلا وحن فحزلا نإ -
 شيجلا ذختيو . بناوجلا ف ثدحبس امع رظنلا فربصي فذنعو ةعرسب

 ءىداب هفحز اهو م ىلا ةقطنملا عيسوتل ةمزاللا رييادتلا كلذ دعب

 . نيوملا نيمأتل ةطخ ثادحالو رمالا

 (رمتبس) 1٠ دحالا موي اهبلا راشملا تايلمعلاب شيجلا رشامي -
 وكلا قر رطقغابمست ضورفملات اءامعلاءاجر] نسقطلا ةلاح ئطةق# دقو

 رشع ةناثلا شوم.جلا ةعومج

 : ىلاتلا بيترثلاب قرشلا وحن ىكيرمالا لوالا شبجلا فحزي - 9

 نوب ىلع سماخلا عرفلا هجوي )١(

 ايولوك ىلع عباسلا عرفلا هجوي (ب)

 . شيجلا بناج ةياخل رشع عساتلا عرفلا نمؤي ( ج )

 وح لإ ةمدّةدم ةقطنم ف ركسعيو نأآوكو نود شيجلا لت - ١

 . ىنعلا نيرلا رهن ةفض ىلع لايمأ ٠

 ىناطيرلا ىناثلا شيجلا فحزو قفاوتت ثيحب ةيلمعلا كلت متت نأ

 رمتسم لاصتا ىلع قبأ نأ نم دبالف . ةيلامشلا رورلا ةهج قوطي ذ]

 . تايامعلا كلت ءانثأ ىلدارب عم
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 ىد ةمزاللا سادتاا ند نأ بدل امن املأ ىلإ لخدن ام دنع

 تاد>ولا اف لمت ىنلا قطاسنملاو تادايقلا تارقم نوكت ال
 ءالمعو سيساوجلا اهو ناسةمف اهبأ] لودولا لهس رظذال ةيدأب ةرهاظ

 ءانثأ مهسفنال اوطات< نأ نم طابضلا رابكل دب ال نأ مث . وباتسجلا
 . ريسةم دراطم ودع صاصر نم ًاذوخ مهةطاذه ىف مهن النت

 فقوملا وه ام ىرن نأ ثبان ال فود ايناملأ ف حبصن ام دنعو

 هبال و ادالا لإ قع اهاندا وهلا حاولا

 ىناماعت هتثدحأ ىذلا نسحلا عقولا ىلع ىنعلطانأ رواه 9 ثدلامو
 قفاوي هنأ ريمتيس 1 خر ا 0 هسفن ىف هسا ق هذه

 ىلع هدو,< رزكريس ودعلا نأ نم حرصي م“ : هب ترمأ ام لك ىلع
 نوكي نأديري هنإو اذلو . "ىث لك انل مث كانه هنم انيهتنا اذإف ءرورلا
 نام ملم ىضقا ىلإ 2.5 مالا يوقلا وفازت ثري ىدف هفته لدار
 قلد هب أو ىمقشم: هع أ قاض ل هلعملا ءارلا نإ للئاة 14 انك متو

 ةقطنم ىف سمرو امنيبموك نيب وه ميس هنكلو ىاسرف ىلإ هتدامق ردم

 . نيعت املاح اهم ىنريخيف امام لازب ال

 ا ه3 باط اطب باتك نرحل تتكملا نم هس#) تفقولا ُّى ىلدروو

 لك ذخعاو ة ةشأ سلا ىن|جاعتا نم نه ٠: رشعلاو نات || دل مستر نه 8 نيك

 هنأ درو باتكلا ةمئاخ قو . ىحور ىلع نيمأتلل ةمزاللا تاطامتحالا

 .-؟؟ هد



 عطاق سمأك لب, « ريغ سيل حارتقاك كلذ لكر بتعأ الأ لع بجاولا نم
 . ماعلا ةيروطاربمالا ناكرآلا سيئر لبق نم

 املاطو . ١944 ريمتيس !؛/ىف ندرج تكرم تاملمعب انرشأب

 دروام ىرأ اهف « اببف ليق ام ريخو . مهبتك ىف نو>رؤأ ا ال ضرع

 اننأ معي عيمجاو «٠ اءوروأ ليبس ىف دابجلا » وملو رتسشت باتك ىف اهنع

 مث نمو ؛ مهنرأ ىلاوث ةمدقتم ةقطنم ىف ركسعن نأ ويت

 . رورلا نم ةيلامشلا ةهبجلا دض ىناثلا شيجلا مدختسن نأ نم نكمتن ملف
 ىدأ ل فسالا نيرلا ره ىلع جامو زوملا 0 فارغل انلالتحا نأ الإ
 ١!ه.00 سرام ىف ةمزاللا ةوقلا, نرلا رهن زامتجال ردقت ال ةدعاسمانل

 كردن مل اننأب فارثءالا نم دب ال كلذ عمو . اينانير ىلع ءاليتساللو
 . ندرج تكس ع تايلع نم انتياغ

 ىلإ لقن دق ناكىذلا لوآلا جوفلا نم ىناصو ربمتبس ؟4 ةليل ىف
 نأ كانه سعال | هصخ نم اهو لوقي تاماعت وجلا قيرط نع مهنرأ

 *ىث لك . داتع الء ةحاسأ ال ءدا زال : اليحتسم حمبصأ ةقطنملا ىف ءاقبلا
 . طابضلا نم امس الو حاورآالا ىف ةحداف تاراسخ « دفن دق ناك

 جوفلا نم قب ام ,طحب ودعلا ,جاه اذإو , طق موجم ىلإ قيرط ال
 ىلإ هي رط لك قشي نأ صاواألا ىضتقت « لاحلا هذه ىف . امطحت

 : تاملكلاا هذبب ةلاسرلا ىهتلتو . لتس نأ نع الضف ةمدقتملا انفوفص
 ىلإ عيطتسن ام ردق» لواحن رمتسنسو اندبج ىصقأ ىلإ انلواح
 . اليبس رمآلا
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 ؛ ةمزاللا ةوقلاب لساوبلا ءالؤه ةدحن ىلإ لوصولا نم نكمتن ملو
 مهنم رسأو ربمتبس مه ةليل ىف انطوطخ ىلإ اوبحسناف ؛ مهبحسب ترمأف
 نيعجارلا ددع ىف ناكو .مهبضرممو مهئابطأ عم لتاقم م... وحن كانه

 رفاس م ةدم ىركسعلا ىندايق رقم ىف قبف :« تراهوكروأ جوفلا لاق

 نم هفيلأت دعب جوفلا ىلع هؤرقي ًانايب ىنم باط نأ دعب ارئاجنا ىلإ
 مهتوخن ىلع مهتأنهو ناعجشلا ءالؤه ترك نايبلا كلذ ىفو . ديدج
 دعب امف ًاروخن نوكي نأ عيطتس مهنم الكنأب مل تدكأو مهتعاجشو

 . مهنرأ ىف اولسبتسا نيذلا ددع ىف ناك هنآل

 مهنرأ ىف انحاجن نوكي نأ نيبو انئيب تلاح ةديدع بابسأ كانه

 : اهبنم ةيسيئرلا طاقنلا للي امف ء رك ذال ىنأو « ًامات ًاحاجتن

 ةلحرماك « ةيلمعلا كلت مظعألا ةدايقلا رقم ءاضعأ ربتعي مل : الوأ
 رورلا لزعل ىلامثلا بناجلا ىف ءافلحلا هب موقي رابج فحز نم ةميملا
 وةضاوكللذ ديرب ناك رواه زيا نأ ىف كشأ ال . كلذ دع مثالتحإو

 نآلا لعي عيمجاو ذئننت م رماوآلا كلا نأ الإ« هذيفنتل ةمزاللا رماوألا
 ةاواسملا مدق ىلع عزوبي « عقاولا ىف « ناك ةحاسالاو داتعلاب دازلا نأ

 لوالا ناشيجلاو ةمحان نم ندرج تكرم تاملمعف ةلخادلا ىوقلا نيب

 ننال ناوآلا لبق انداز دفنو . ةيناثاا ةيحاتلا نم نايكيرمألا ثلاثلاو

 باتك تأرق اذإ كلذ نم نقيتتل كنإو . هعيزوت ىف انريغ نع زيم مل

 . هم - ص . ابوروأ ليبس ىف دابجلا » وملو رثسيشت

 ًاديعب تازن ٠ مهنرأ ىلإ وجا قيرط نع ةلوقنملا ىوقلا نإ : ًيناث

 ها ا دح



 . هيلإ لصتل لاوط تاعاس تضف « لوالا انفده وهو « رحبلا نع

 ىلع ءاول لزني ثرحص رمآ نأ ىلع ناك . ىف فرتعأف اذه بنذملا انأو
 نوكلو ل همش ركسعبو قئاقد كود هلدحمف رسجل ا برق لقالا

 . لعفأ مل

 . ةيامعلا ةرشابم نم لوألا مويلا دعب الطاع سقطلا ناك : ثلاث
 نكمملا نم ناك هنأ الإ . برحلا ىف هب ديقتلا نم دد ال لماع سقطلاو
 ةيلمعلا تلوت ولو انمزلي ناك امب انودوز ول عناملا كلذ ىلع قوفتت نأ

 قتاع ىلع كرت الو عيا اهف ك رشيق مرلك ءافاحلا مهت ةيامع ىلإ

 5 مثدحو نييناطيرلا

 هاوق ديعتسي ناك سررناب سإ سإلا نم ىناثلا عرفا نإ : اعبار

 . هدصع َْق تف ناك ثد.دح [دئمرون نه هب ادهيملأ كعب 5-5 ةّوطزم ُْى

 ىذلا وهو . هنم هنظن نكن مل امب ماقف ق>تسي ىذلا باسحلا هل مقأ لو

 . وجلا قب رط نع لوقنملا لوالا جوفلا أروف مجام

 ةكرعم دعب أطخاس تنيك اك مهنرأ دعب طخاس تنك اذكهو
 حرصلا كدنل هديرن انك ىذلا تقولا ف رورلا لحن مل اننإف . ايدنمرون

 امص تدك ارق ا نفارعألا نمل هن ال ومهام قع اكدينامألا
 ىوقت الث يحن ةبوعصلانم ناك سرفنإ أؤرم ذاقنإ نأر دقأ مل.قرظن ىف
 نأ عيطتسي ىدننكلا شيجلا نأ تيأرو همادختسال ةعرسب هميمرت ىلع

 لجأ . رورلا وحن ةفحز لصاوي اناوق قاب ناك ذإ ةمهملا كلتب موقي نأ
 . انه ى رب دقت ف أممصم فدك اه
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 وملو باتدك نم هجرخت-١ عطقمب لصفلا اذه ىبنأ نأ كنا

 فانز نضنو اوودأ ليس نق ةايطااو

 فعضلا الماع نوكي نأ فسالا لك هيلع فسؤي مال هنإ د
 تاز انيخلانزعب قود طر بل يتئاوكن ع اللا رانا هم لن اوكا
 ننال اروبا انتا ر فحل نيمرقلا لقكتت نق ننال رولا دولار
 ةبرضلاك عمت: نأ نكمملا نم ممذاللا نمناك ىتل' ةب رجلا ةيلمعلا كلت ىل

 ىقددر“تقوت قولان اك امو . ةسرعلا ةقطنملا4 برخل اى ةءطاقلا ةمض 1

 دقي نأ فن رسفانتي ةداق 5 و ذوف:رايتعا تقو الو ءايلاغ نملاعفد

 رورلا لالتءا وه رمالا ىف لاقي ام لقأ ان] رخالا ضعبلا ىلع مهضعب

 « ابوروأ ليقتسم ثيح نم كلذ ىنعي ام لك عم ةعرسب برحلا ءاهنإو

 الوأ قل نات 8 فيتم وكرت ةويرملا :ةيلوعلا نأ يول قا

 ةيرادإلا تايناكمإلاو ةيرلا ىوقلاو « تارئاطلا ال صصخ ولو

 + نك افلا نيقطلا قفؤااب ناطخأ قف مغرلاب تحج تناكل « ةمزاللا

 5 ةعطنم ّ نس ايلا ره سإ] نا | ىاثآ 5 دوجو نمو

 ملك - تكوم ةءامعل رصملا ىان نأ زأال ىفإف

 د 6 حن



 ةررب رع اظن مبا ضرملا

 26 كرعرلا ء ونا
 ةياظلابسنرشلا

 ةعار ظل > ملرشنم ءرف
 . رب لا ىلع ام لين

 ةرقكلا ةعارعا يلقي <. عرض حب
 0 مفيهرلا

 هلو مسرع فطلب <٠ و لي ورهلا [
 نيار) مار و ام ىف ١ مرهتم "قلتم

 ١١١ ٌمكومإلا َةرملا

 طر طلا سلوهمنملا



 برملا ةيابمو نيدرالا 07

<> 

 تبتتأاو 5 سمسلد ا ف تأدتا ىأ نءدرآلا ةكرعم نإ

 ًارفانت نييكيرهالاو نييناطيربلا نيب امف تدلو ء١و6ه رياني ١ ىف
 ثداوحلا درس نم الوأ ىلددال هنأ ريغ . هركذ لمهأ نأ عيطتسأ ال

 .أانكم أهلجب ناك ةكرعملا كلت نأ ودس امم « هتمبس ىلا

 دابق رقم ىف ىعم ةربسلا ىضقيل رواهئزبأ ىندصق «ريفون ؟ج ىف

 لاقي ام لقأ ىهو ةلاحلا نع اليوط انثحابتف . نفوهنز ف ىركسعلا
 ٠ ةيض ره تسيل ابنأ أاهنع

 نعي ان داطخأ هلإ انتقاس ءاق وهو ءاتفلا قدح توا ءاش نإ
 قشو داتعلاو حاورألا ىف ةميسج تاراسخ ىلإ ىدأ « ايدنمرونلا ةكرعم

 ىلدارب شويج ةعومم نإ هل تلق رواهنزيا عم ىثيدح ءانثأ ىفو

 اهيل] فاضي نأ بجيف « ءىثلا ضعب ةفيعض ىل ربظت تناك رشع ةيناثلا
 بونجلا ىف موجحلا نع نوتاب فقوتيو«نوتاب نم ذخؤت جاوفأ ضعب
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 نوتاب ش 095 كَ هفقوم الاعم هب ضرب مل كلذ ىدارقا نار . غلو

 جوف عز نكس الفا ةلاب ىللع وريام اطوط ةبج ىق طارم

 كرش نأ نم لي دعب هعذب فعض ثادحإ نردد هنم نيجوف وأ

 بونجلا ىف سداسلا شيجلا هب موقي نأ نم دب ال ىذلا موجحلا ىف

 . رفود ةدايق تحت

 ربوتك أ«مىف هنايب ىف ال ضرع ىتلا ةطخلا نأبرواهنزيا تركذ مث
 ذفنت مل نذإ ةطخلا كلت نإ ءراسااو رورلا لالت>اب ىضقت تناك ىتلاو

 ىرخأ ةطخ نم نالا انل دب الق

 رد“ نيدو هيب عامبجأ كلقعي نأ تدحرقا رشوان 09 ىف انقارتفا لبقو

 قفاوف . ةلبقملا هتطخىلعانعاطيو هيأر لك ضرعيف « ىلدارب عم هرضحأو

 :. ياما 337 قل عبقري ق عامتجالا كلذ دقءي نأ لع

 م «ريمتبس لوأ ذنم ترج ىتلا ثداوحلا ًاضرعتسموه حتتفا دقو

 وهو « اذه ًاقداص هارأ امو اهنع هاضرب ًارها# ةريخآلا تامامعلا ركذ

 عقوتيوهو ؛ ال ىدقت ةدش نم ففخ ثيحم ةلاخلاروط: فصو لواح

 الئاق هتلك روامنزيا خو . مالكلاب ىل حمس امدنع « ىم دقنلا كلذ

 ىلع كلذ اندعاس:ؤ « ةماتلا ةحارصلاب هيأر لك ىدي نأ انعامتجا ةياغ :

 ضرعأ نك ىم بلط كلذ دنعو . اه ديقتن أ دير ىلا ةط4لا

 . ةلاخلا روطت ىف 7

 ودا جانا نأ نيو +. ةعاملا ابط طخ ىف ةلكشلا ال وأ تلوانتف
 رورلا لالتحا وه لوالا لماعلاف . نييساسأ نيلماعإ قاعتم ةعرس

 سل لا



 ماغرإ ىناثلا لماعلاو . برحلا ةاصاومل مهتايناكم] ناملآلا ىلع عطقنف

 : دحاو ناكم 6 كمحعملا الو لقنلاو كدا لع هعاَق برح ىلع ناملالا

 ىرقأ نو 2 تاحفصمو ل «لقن تاودأ باطن كلتك ًايرح نإف

 برحل اقيتنأ عاطتسملا كه لو أمس هن إذ أذلو كلذ 06 ودعلا نم

 ثيحلامشلاف تايلمعلا كلن نأو فيصلاو عيبرلا لئاوأ ىف تايلمعل
 توذخا] ف نوكتال ثدح ة:ك_لقنلاو ةكرحلا بع ةعاقلا برحلا نوكت

 برحلا ىلإ اننغريف ةيعافد طوطخ ىف نصحتي نأ ودعا عيطتسي ثيح
 ىطتمت 5 دنت هال دج هطخ نم نالا اناديال 1 5 مايقللو : ةذمادأ

 ءاتشلا ءانثأ اهعرع رو ودعلا ىوق لخاخت اهنأش نم تايامع « هيضتقتامف

 ىناملالا سررتاءا شيج نالا ذنم اهاخلخت بجاولا ىوقلا ةمدقم ىفو

 همادختسإ تدمملاو مك قانا دولا حفصملا شيلا وهذ . ىكداضلا

 . لقنلاو ةكرحلا ىلع ةمئاق برح ىف

 ةمزاللا ليصافتلاب ًارك اذ اهارأ ىتلا ةطخلا ضرع ىلإ تاقتنا م
 تدءاط مش . نيرشعلاو ةدحاولاو رشع ةيناثلا نر ويجا ىعومج تايابع

 قرص تحت لدا ريو هتاقلا 1 نيك أ انإذ لامقلا ف ةدانقلا هحوتنأ

 نقم تأ 2-55 تنكو : هفرصل تثححك انآ دئاقلا وه نوايا امإو

 , ريخالا لحلاب

 ًايعدم لامشلا ىف اندوهجي زيكرت ةرورض ىلع روامزيأ قفاوي ملو

 كلذلو . اول> يح ناملآلا فالتإ لب رورلا لالتحا سيل مهلا نأ

 د سس



 ىغم ىرب ال هنأ فاضأ مث . ةدتمملا ةعزوملا ةبجلا ةطخ ىلإ عجز

 ريسن ىتلا ةطخلا تناكولو هنإ الئاق همالك متخو ةدايقلا دي>وت ةرورضل

 نأو ةحجانك اهرتعن نأ بجاولا نم نذإ هنإف ةلشاف اهاضتقمب نآلا
 . اهذمفلت ىف رمتسن

 . طق ةجنن نع رمسيد / ىف شيرتسيم عاتتجا رفسي مل اذكهو

 نيتيسئر نيتاتكك ةرشع ةيناثلا شويجلا ةعومت تركسع ءانثاألا هذهفو

 ليم |..اوت لعل ىلع ةلصاف نيتلتكلا نيبو . موجبلل ةدعم امهنم لك

 ةدايق تحنوهو جاوفأ ةعبرأ نم فلؤملا ىيرمألا نماثلا عرفلا اهلغشي

 سفر ىد ىحاص عم فلو جلا بعلأ تنك ريمسيد ١ ف نوتلدم

 لوآلا شيجلا ةبج ىلع فينع موجه اوعفدنا ناملألا نأ رخلا ىنغلب ذإ

 رقمىلإ تعجرو سير تعدوف . قافلا ىلإ وعدتةلاحلانأو , ىيرمألا

 . نفومنوز ىف ةريزجلا ىندايق

 ىيرمألا لوآلا شيجلا ةببج نم ةفيعضلا ةيحانلا ىلع موجها عقو

 نوك نأ ريخلا نه ىر ا اال ىنإو . نييكير مالا ةهسج ُْف ًاديعت زواجتي نأ

 0 ل

 لحارملا نم ىل ربظ ام تركذ نأ سأب ال نكلو حيبق هسجو ىلإ
 . كاذن ا ةمهللا

 نيمسقىلإ ةرشع ةيناثلا شويجلاةعومج تءطقف ةعرسب ةلاخلا تقافت

 ىف ةلاحلا نيمأت ىلإ تردابف . امهنه ىلامشلا مقا نع ىلدارب لصفو
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 ا شويجلا ةءومم نم نمالا ءارولاو نمالا بناجلا
 ًاروف لسن أ نآب: هاو دوف ىب رو اهنزيا لصتا ١ ءر#. ةعاسلا ىفو

 كعب فل هى وهز لايقلا مسقلا ىف ةدوجوملا ةيكيرماألا ىوقلا ةدانق
 ( سجدوه) لوآلا الار نونا عساتلا شيجلا : نيشيج

 ةرضاحم دعب نيشيجلا ىدئاقب تعمتجا نأ تنل اف . ىنيع نع امهالكو
 ريب ادتلاو ًامهانئحابتو 19 ةعاسلا ىف راريركو ىسيمد نيبو يب تراد
 مامت الصف دق اناك امهنأ ذإ رمآلا ىلإ ةجاح ىف اهو . اهذاخنا مزاللا

 . موجحلا ءادتبا ذنم ىلدارب نع لاصفنالا

 ىلع ىنلمح ام اذهو . اجرح اح ناك لواللا شيجلا فقوم امأ

 نه.نك نأ :ثذدخاف أ دكت ال لكسك ىلامشلا مسقلا ىف ةكرعملا ريتعا نأ

 سك اعم موجحل ةيطامت>الا ىوقتلا رخدأو ةمهملا قطانملا نم اننكمت
 كلذ نم تبلطو عساتلا شيجلا فرص# تحن ةيناطير ىوق تلعج م“

 ءارو تعمج ًاريخأو . لوألا شيجلا ةمج نم ًاءزج لتح نأ شيجلا
 ةيطايتحالا ىوقلا لصت ىتح ةيناطيرب ةيطايتحاىوقلوألا اوعساتلا ش نجلا
 ىف ىللدارب ماقو٠ ًائيشف ائيش نسحتت ةلاخلا تذضخأو ةيكدرمألا

 تلدو . هب تق ىذلاب هيش لمعي ثلاثلا شيجلا نع ىنونجلا بناجلا

 هلم ١4 قو«( رباني ) فصتنم ىف تبتنا ةكرعملا نأ لع املك رهاوظلا

 هتأنهف هتدايق ىلإ ةيكيرمألا ىوقلا عاجرإ نأش ىف ىلدارب ىلإ تبتك
 بونجلا ىف هلمع ىلع هتركشو لاتقلا ىف اهداوقو ىوقلا كلت فقوم لع

 ىف انملع ناملألا طغض كش الو ففخ لمع وهو تلاثلا شيجلا عم

 قدعسأ نأب ًافرش» ىفن دعأ تنك كركذأ نأ سنأ ملو اذه . لامشلا

 - مه



 نييك ومال نيسرحلا فارلا لا كاد ننال ضلت" ادعم هللا
 : لوآلاو عساتلا

 هنه ا/ ىو (رياني) ١١ ق تهتنأ قو ةكرغف نأ وه عقاولاو

 نأبو ىلدارب ىلإ لواآلا شيجلا عجرأ نأب ريق ال |. ناق اهنا هر ذل

 نمدخسللا ىنأ هل تبثأل هتبجأو . دابق تحت عساتلا شيجلاب ظفتحا
 زلانوه ىف الصتا دقكلاثلاولراآلا شجلانأو هب ىنفلك ىذلا لمعلا نم

 فرشك هددتعأ' أ ذك فيقع قارخلا وع قاردع نال انهو

 هود زا رطب ادوتدم ل اتنلا ىنفرفال فتنغعست: نو أنآ مظع

 . لواآلا شيجلا

 مهتاراغ ىدحإ ءانثأ « ناملالا نأ ركذأ نأ نم ىل دب الواذه
 روان زب |تريخأت « ىترئاط اورمد دق !وناك ء!دئلوهواكمجاب لع ةيوجلا
 ْ ردا ةزئاط لاعب قرص مص لمع ومالا

 ىف نييفاحصلاو فدصلل هتعاذأ ىذلا ناسسلا ىسنأ نل سنأ نإو

 تامحدق ةيناطيرللا فحصلا تناك .نيدرآلا ةكرعم نأش ىف ( رياني )

 |نأ كيف نأ انوا سيئر ىلع تحروقاف . روامنزبأ ىلع ةفينع ةلمح

 نأ عيملا نم ًايلاط اهتاروطت عم ةكرعملا كل: ةصق « نييفحصلا مامأ

 قفاوو . ءافاحلا نيب ىخاتلاو فل آتلاو نواعتلا حور ثعب ىلع اولمعي

 نيب ناتشو « ةلياجلا متاتنلا ىلمع نم عقوتي وهو ىحارتقا ىلع لشرشن

 ىنعم أطخ طقف ناكام فحصلل ىحيرصت نإذ . مث امو عقوتن انكام
 نإ ًاضيأ لب « باصعالا جيبم ماعلا ىأرلا ناك نيج ىف هب تيلدأ ىننأ

 م



 ىذلا كلذ ضقانتلا مام ضقاني ىعمىلع هعاذأو ودعلاهطقت'هتلق ىذلا
 لاذ . نيمكي رم'الا دض هجوم هنأك ىالك كلذ حيصأو هدي نإ كنك

 دع ةرداج اهنا هيفقأل يقرب قاذالا 0 001 0
 . خارصلا العف ىسيبيبا

 ن'يبل' كلذ لقأ ملول ىل ريخلا نم هنأ نآلا ىرأ ىننإف لاح لك ىلعو
 ت5 نك ام كاذنم> 5 نيكي رمآلا داو#لا فقره نإ . فحصال

 ىلع لدي ناك ىمالك نإ مث . ناك امبم « هلوقأ اه ىلإ اوحات ري نأب مهل
 رفظألا دئاة'"_ هاوظ ىف ارعم ددنأف نزاوت الو او لادتعا الىدنع هدي

 , ىنطخم اوديقتي مل نيذلا نييكيرمالا ىلع لب ن انألا 26 نيضتلملا

 . مهنطخ 1 ىلعو امتح ىلع عط اهلا ناهرلا 6 0 ام نأكو

 ىف ءامللا نأ كلذ ىحصلا ىحرصت ىف ركذأ ل وه قملاو

 اف اورسخ نيكي رمألا نإف . ةفينع ةيرضب | ريض :نوذوالا 15 رعم

 ةم ردح ةطخم اندم#ت اننأ ول عي ناك اب نها دهر اققيوف عدم
 قرأ و ةاعار انكول ل اقل لع زو 4 اندئمرون ف ُ: انراصتنا كعب هةح.دك

 دبوطت رو: حا ل اكل: د2 امون ةيردلا ىوقلا تاركسعم ىف ىكيتكتلا

 0 نا ناك نا كرف كلل نأ ىلع ةوالع اذه . ءاتعلا ,انثأ

 ةيسامسلا بقاوعلا نع 8 نب رخال: :ةلاذلو عيب أس اما ةةيااترعا

 برحأ 59 كون ا سول اموي ابارقا ديرن نيح ىف ةميخولا

 1 أبنم صاختلاو

 ةدامقلا ةلكشم وهو دحاو ببس ىلإ هودو أدأ عجار . اذه لكو
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 ًايضار تنكام ىننأ معي عيمجأو . 1844 ريمتبس لوأ دعب ابميظننتو

 ىلع اهفخأ ملو « قركفب روامتزباو ثيمس لدي تحراص ىثأو اه

 باطتت ربلا ىف تايلمعلا ريسستل ايلعلا ةدايقلا نإف . هسفن لاشرام

 عورفاأو شومدجلا ةداق عمه رمّتسم لاصتا ىلع نوكي اذكار اعمار

 لو .ةماخلا نسح ىلإ اههجويو ةكرعملا مامز ىلع ضيقي ىتح جاوفألاو
 ةعومج لمعت نأ قفوأللا نأ ىرب لب هذه ىتركف ىلع رواهنزيا قفاوب

 دئاقلا الإ كلذ نيمعت لع ىوقي الو اهتمرم امل نيعت نأ دعب اهتقطنم ىف
 رمأ وهو ةدحاو ةكرعم الو كراعم ةلساسب أمئاق لاتقلا نوكيف مظعالا

 نأ ىلع ةوالع اذه لايشلا رح ىلإ ارسوس نم دتمت ةبج ىلع ليحتسم

 : اهتاعاره نم دب ال ةيموق تارعن ةمب

 أن دمقت مدع ىدأو سطسغأ مم دعب ةلؤوملا ةريفلا كلت تناكف

 .هتقاقأو رواهنزبا فقوم تجرأ اهرب ةلاح ىلإةديدس ةد>او ةطخم
 رواه زنا تعلطاو ةدايقلا ديحوتب صتخم امف ةشقانم لك نع تعنتماف

 مالك نودب طقف ىنم هباطي امب مايقلاب ىف تأ نأ ىف ةصلخلا ىتين ىلع

 . ليز ا هركش نع ابر عم روفلا لع ىنباجأف قءاعت الو

 تقود ءانأ اه ديقتي ةمكح ةهطخ نم انل دب ال ناك هنأ الإ

 عزوتي ال ىت> ءافللا دوبجل ديشر هيجوتو ديدست نمو « ءاتشلا ىف

 تناكو ءىش م“ اف . اينانير ىف ةكرعملا ىلع نومداق نحنو ىدس بهذيو
 .٠ هل درم ال ىذلا اهريسو رومالا ةعيبط ىف ىهو « نيدرالا ثداوح
 ىلعأ دئاقك ىتتيعو . هب بلاطأ تنكامب لمعلا ىلإ رواهنزبأ تعغرأف

 وهو . نييكيرمأ نيشيج ىفرصت تحن لعجو رسيالا بناجلا ىف ىوقلل
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 مظعالا ةدايقلا رقم نم ىوصخ ءايتسا ىف ديزي نأ هتعيبط نم مأ
 مهقنح دتشاف « ىلارال نيفلاخلا نييكيرمألا ةداقلا ءايتسا ىفو

 . ىلع ميطخسو

 تدعو اليوط انثءانو رامساد 4 ُْق اياز نوار قءاجو

 .رورلا لالت>| وه لوألا انفده نأب هحراصأ

 تحت اهلك ىوقلا لعج نمو هيلع اندوبحب لكزيكرت نم دبال نأبو
 . هيف ارحاجي نيمأتل ةدحاو ةدانق

 نأ هنم بلطأو سمالاب انثيدحب هركذأ هل تبتك ربمسيد ؟4 ىفو

  نواعتلا ١ ضرفي نأب قتكي الو مزحو مرع بحاص نوكي

 تحت ىوقلا كلت ديحوتب رمأي لب « ةدوجوملا ىوقلا نيب , فل آتلاو ه
 لك حات ري ال دق ىلدارب ناكولو « ةدايققلا كلتل انأ ىتيعيو ةدحاو ةدابق

 . نيمعتلا كلذل حايترالا

 نم تاملعت متسا « هتدامق رقم ى] هعوجر دنع ؛ روامنزيأ نإ مش

 ةدحتملا تايالولا سيئر ةّمثو ةماتلا هتقث نع اذه اهببف برءي لاشرأم

 :نواتوأ وه هب

 ةيناطيرللا فحصلا ضعب نم ىلإ درو ام لع باوج اذه فقوملاو
 ةلواحم لكنإ الئاق لاشرام فاضأو . رواهنزنأ ةدابق ىلع لماحتلا نم

 ةضوفرم ةلواحك اكريمأ ىف رشعتس . ىندايق تحن ىلدارب لعج ىلإ ىرت
 <« ساسالا ىف
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 ثاياعتلا :فذوز اههنغ نواع دا هذانق نقفرو قادت هذ قاكو

 . ركذلا ةفنآلا

 جاعزتالا مثالع روامز.إ كلعع تددبو رهالا ف نالجرلا ثحاأتذ

 ًاروذ تيتكف اهلك ليصافتا ىلع ناجنج هد ىنءلطأو . قاقلاو

 هءلع حرقا قاسلا ىناتك ىف ىننأ ًادكؤم هعور نه ءىدهأ 00

 لازأ ال لب ققوم ىلع ًاريصم تسل ىننإف ايف طيختن ىتلا ةلكشملل الح
 نو ىلع علطم ا اينسال عيمج ا ريخ نه وه هأرب مب لمعأ 00

 ىد 4 ىداقتعأو 5 لاش اف تاملعت ىلإ كلذ نشا انأ ابابجأ لق

 نومضم ىلع تعلطا ىننأب طق رعش ام رواهنزيأ نأ « مويلا كلذ

 . تاملعتلا كلت

 نم ةطخ ممصت ىلإ فرصن ا دق رواه زيأ ناك ءانثألا كلت ىفو

 نم ردتءب همش باك ةقوقره سمهسد ١ َْق ىلإ أءأسرأف . هديع

 تح لدعحجيو رورلا لال:>١ ىلع اند وبحب وهو هيت>رقأ ام لمعي هيس#)

 8 أمكي نه أشيج ف رصت

 دق ناك ىتأأ ةجرفا| ىف ودعلا مطخت ءىش لك لبق ىضتقت ةطخلا كللتو

 ثيح دلاوشير تاباغ ىتح موجحلا ةلصاوم مث « نيدرالا ىف اند
 . نيرلا رهن زاتحن نأ انيلع متحتي

 تايامعلا ةقأ رو كمدع وت ادعام همع رأ تنك ام ىلع تاصح كلذي و

 . لاش اف هم رب كعب ثحعبلا نع اجراخ حيصأ رمأ وهو ؛« أهريمسلو

 دلو هس



 قي رمأللا عساتلا شيجلا فاضيو ؛لابشلا ىف زكري !اوق دوبجب نإ
 . نرشعلاو ةدحاولا شومجلا ةعومج ىلإ

 نذل ىأر ىلع مدع ا 0 5 فرعي " ىلع ةهودلع أله

 لكس تاعهملا نيمعس قاعتب امو هيد و ىسيب فاالح عفو اذإ نيد 6

 دهرا اذار قي راقعلا وب وطلاء ينقع ةيئاثلا وبما" .ةفوتخا نم
 59 كلذ كعب

 ثيرتن نأ نم ًاملاطو ىركش نع !رعم رواه ريآل نذإ تيتكف
 : ةداقلا 6 ةررمملا تالي دعال ةيئانملا ةصرغفلا نيدحسو

 بلطتت نأ نم ددال نيدرالا ىف ةينرحلا تايامعلا نأ تركذ مث

 ْ رذأو ها دفتشا كعب الإ ءاهتنالا

 لن اثير لع دفق لاح ةرقاملا نعااتش ال كلذ. نأالإ

 5 اباحارم ضع َّى

 تاناغ ةمحأن نم م موجب نع ةرامع 5 هذه لاّتيرش ةلمع امأ

 هلك قيرلا رم يوغ ةقطنو ىو انناذدنأ دطوت نأ هتف افااؤد لا وفاو
 رهن ىناثلا شيجلا زايتجا ىهو ةيناثاا ةل>رملا ىلإ لقتذن كلذ دعبو

 «:ىرخالا اياحا رمق“ لن اتيرو تايلع روطت' لضاوت نيد قيزلا

 (ريا-هش)8ف٠ جاع قرص . هلا وقر نوهاباعاف تايلمعلا كانا دكا

 نو يقال اة امم قف. فيرا نق وع توتا وع“ اتم او
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 شويجلا ةعومجو ىيرمالا عساتلا شيجلا ىوق.تناك(سرام).٠

 سونذنم نيرلا رم نم ةسرغلا ةفضلا لع ةركسعم نورشعلاو ةدحاولا

 ىف « لياقب كلذ لبق نكلو . ةرمدم اهعيمج روسجلاو « جامن ىلإ

 نجاعر ىف ىلوتس نأ عاطتسا ىيرمآلالوآلا شيجلا ناك ( سرام)

 نكمتنف حالصلا مامت ًاحلاص لازي ال وهو ىديدحلا راطقلا طخ ىلع
 هتفض ىلع نيرلا ءارو ام ىلإ ةمدقتم ةقطنم ىف ركسعن نأ نم هقيرط نع

 تاغشالوأ اهنال ةمدقتملا ةقطنملا كلت ةيمهأ هياع تناك ام خي الو .ةيقرشلا
 انكسمم دعب انل تحاتأ ًايناثو « ةيقانلا ودعلا .جاوفأ قه ريوق ا ان

 نم كلاثلا ل ف اذكم و: ةلوعسو ةعرسل هوه فاو نأ

 لوط ىلع نيرلا ربت نم تبرتقا دق ءافاحلا شويج تناك (سرام )

 . رحبلا ىح ارسيوس نم هدادتما

 ةدايق ةلكشم ديدج نم ءارزولا سيئر راثأ 144ه (رياسف) ىف
 ةمرحلاناكرالا ءاسؤر عم ؛نظأ مف « اهتفقانم بلاط ذإ ةيرنلا ىوقلا

 ملعب اك - انأ تناك ةلكشم اهنالرماألل تشهد تناك ام دشل و٠ ناك ,ربلا

 ١. 44 ةنس امف ىاهنلا ىأر تميل ولا تقيس دق - عيجبا

 ردكم نذت لدي نأ ىو ناك لغرشت نأ ضاكلذ قة انللو
 طق تمبف اف انأ امأ . مظعأ دئاقك هتمبم ىف رواهنزبال لددو نواعك

 أمات ًافارصنا فرصنا نأ ثيلي مل هنأ الإ « ردت هبعلي ناك ىذلا رودلا
 ىلإ هقاس ىذلا نأ ىرأو . ةيوجلا تايامعلا نيب امف فيلأتلا در ىلإ
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 ناك رواهن زيا نأ اك ةيوجلا ىوقلا ةداق نيب ةرمتسااتاشقانملا ىه كلذ
 . ةيرلأ ىوقلا ةداق لمق نم هلانت تاعذلل ةضرع

 نأ نم نيقي ىلع اوناك ندنل ىف نيلوؤسملا نإف ىمأ نم ناك امبمو
 هنردقم نآل ؛ مظعالا دئاقلل الد نوكي نأ ردت نم حلصأ راسك

 ؛ ىرايطلا ردت دنع نكت مل ةردقم ىهو « ةيرلا تاءامعلا ىف ةينفلا

 نسير قراشتساو + قواتنا لع هويه ءأطو تلقح نم ةنكف

 روفلا ىلع امهتبجأف رمآلا ىف ةيروطاربمالا ناكرالا سيئرو ءارزولا
 عمو . ًائيش ايو ريغن الو ىه ام ىلع ةلالا عدن نأ وه حلصالا نأ
 هب عمتجا نأ ىنم باطف . رواهنزبا ىلع امهمتركف اضرع امهناف كلذ

 . نفوهنز ىف ىبرحلا ىندايق رقم ىف انءاتجا ناكو ( رياربف ) ١4 ىف

 لئاوأ ) اتاي رمتؤم ىلإ نييناطيربلاو نييكيرمالا ادفو ناكو
 ىدحأ ىهوءاطلام ىف تاعامتجا ضعب ادقع دق ( )4م  ريارو

 ثيم لدب رواهنزيا بدتناو « مرقلا دالب ىلإ مهقيرط ىف مهتاطح
 رواهن زيا حرحي نأ هنأش نم مالك كانه لمقف . تاعامجالا كلت رضحمل

 لكون وه هتفرع ىذلاو .انعاّجأ دنع هنم رواهنزي| ءايتسا,ترعشو

 ىنميو ؛ ىب عمتجي ناك ام كيأ نأ لاشر ام ىلإ وأ سيئرلل ةنايح لاق
 ةداقااو لاشرام نأ ىلع ةوالع اذه . نييناطيرللا لم هنأ كلذ
 هلامها نمو نييناطيربلا وحن رواهتزبا ليم نم نوكشي نييكيرمألا
 ةدايقلا مظنن وهو رواه ١. قاعي رخآ رمأ ةمن ناك هنإ مث . نيمن اطيرلل

 نحت ام ىلع ضار نآلا ىننا تبجأف رمآلا ىف ىنأر ىدبأ نأ ىنم بلط
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 باجلا 0 تاعاسعلا نع هدوحو وه الو وام نوكي سضخش نيدعت وهو هو

 هم ناك 11] كلذ. دف ,ويضاالو .. مترا دوبخلا رك فيح لايشلا
 صعب كح روامن زي 3 تسسحأو .روامزب 1 ةةاعدم أملك تاأهمج ةهدع

 ةدايقلا مظنت ىلع ىاضر نع تب رعأ امدنع نانئمطالا و حايترالا
 :لا هيلا لا ةضيفااذا 1: فرغ تنك انو

 مظنت ىلع قفاوم ىتنا نم هنقيت دعب هنأ كلذ دعب تيلع ىتأ الإ

 : ردئسكسلاب ردن لدبي نأ لبق ةملاتلا تارايتغالاب كس أ هيه

 رومأب متمف هلدب امأ . ةكرعملا ريسي ىذلا روامتزيا نإ )١(
 .ةيوناثلا رومآلا نمكلذ ريغو ةهجلا ءارو ةيرادإلا روهآلاو ناريطلا

 تاعومج ةداق نيدو هئيب 5 لح نأب آد درا قل (ب)

 . هسويج
 تان انا. وتقر نأ دق ان قم ردوا ردت ليدمت نإ (+)

 :.ةضوخقااةةنالاو

 ًاضيأ وه ىنراشتساو ( سرام ) ١ ىف رواهزيا ىف عمتجا مث
 ردنسك-لا قيسف « ىهام ىلع ةلاحخلا كرت نأب ىتحيصن تدعأف « رمآألا ىف

 . برحلا ةياهبن ىتج وه ثيح ردتو ايلاط.أ ىف

 ىذلا ثيدحلا ىلع هتعلطاف ( سرام ) ؟ ىف ءارزولا سيئر ءاجو

 هنكلل و .ىضرلا لك أايضار لشرشت نكي لَو . روان زيا نيبو ىب ىرج
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 رمالا نا نخل ليدل (سراه) ١١ ىف روامنزياب هعانجا دعب

 . © ثحمدلا نع ا 2 ناألإ حمصأ

 ءافاخلا نأ ىلع همش موعاطأ 1 5 ىثو.جل تءذأ ) نير أف ( م 8

 زامتجال ةممصم ىهر ردنولب تاءامعب ةمر اس ةلمللا 6 اورثا لق اوناك

 ىدنكللا شيجلاو « ىناثلاو عساتلا نيكي رمآلا نيشيجلا نإف . نيرلا م

 ةعومجج رود ءاج نالاو . سيرو جرح ر ني رمنلا اوريع دق اوناك

 . انعم هللاو مامالا ىلإف نرشعلاو ةدحاولا شويجلا

 نع بفاري ) سرام ( قل ح أبص َّق ٠ ىعم ءارزولا سد ر ناكو

 نم ةلباقملا ةفضلا ىلع وجلا قيرط نع ةلوقثملا جاوفالا لوزن 5-3

 ىضارالا ىف ةمدقتم قطانم ىف ةركسعم كاذنمح اناوقو « نيرلا رهن

 . لعمود ىدونج+ اممم امح 1 5 هج نأ ل نم تءاطف 0 ألا

 . ( سرام ) م ىف ندنأ ىلإ ًاعجار لفق مث

 ططخلاف « رواهنزيا عم . ركدفأ تذخأ نيرلا رهن انزايتجا دعب
 عيرسلا فحزلا مدقأ لازا امو تنك ىننا ملعي عيمجاو ةلبقملا ةيبرحلا

 قفأو لف رواهنزيأ ناكو . هءراجلا تادلمعلا نه هريغ ىلع نيأرب وح

 ١40 (سرام )م ىف هنأ الإ ؛ ١:4 ماع ىف ء رمالا لوأ كلذ ىلع
 ةمق أر غج ةهطقن ال[ هرظن قف تدل نيلرب 0 ىنحر اصيل ل نك

 ودعلا ىوق مطحن وه د يحولا لب ىسيئرلا هفده نأو ريغ ال

 . كحو أ

 ب معهد



 أ وهف ايناملأ ةمزه امأ . ةلداجلا لوط نم كلذ دعب ىودج الف
  ننو ناملآلا لستس نأ و» مهملا نكلو « هيف كشال نألا حيصأ

 ىمايسلا نزاوتلا كلذ اهعم ققحن نأ عيطتسذ زك ارم ىف  ةيبرغلا مم ١

 + انعوتونف نمالاو سلا دطون نأ نم اننكمي ىذلا ابوروأ ىف

 : ركارم لالتحا ىلإ سورلا قيسن نأ نم انل دبال هنأ ىنعي اذهو

 . نيلربو غارب « انييف امس الو « ةماه ةيسايس

 نإ ؟ ىرج اذافف . هءاسح هل انقأو هل انأيبت ول ًانكمت مالا ناكو
 ايلاطيإ ىف ءافاحلا ىوق نه تففخ اسنرف ىوئج ىف نوجارد تاياعع

 . سورلا لبق انيبف ىلإ لصت نأ نيبو ىوقلا كلت نيب تلاحو

 اذاملو . نوجارد تايامع لع ددرت نود» قفأو دق نيلاتس ناكو

 . هدالب حلاصو هحلاص ىلإ ىدؤتت ىهو اهياع قفاوي ال

 دودحل الع فقوتلاب سمأ كريمألا ثلاثلا شيجلان إف غاربب صتخي ايف امأ
 كلن قلتي مل واو . سورلل دالبلا كل: عديل . ايكافولسوكشتل ةيبرغلا

 ةعاس 764 فرظ ىف غارب ىلإ لصي نأ عيطتسي ناكنوتاب ناف « ساوألا
 ممصل ىلع لبقت ملذإ 4 (سطسغأ) ذنم اهانرسخ انناذ نيلر. امأ

 ةميقال نأ اومهفيل اوناكام نييكيرمآلا نإف . ةديدس ةماع ةب رح ةطخ

 نإف . ةيسايسلا ةيحانلا نم ةعره ىلإ كلذ دعب تدأ اذإ تححر برحل

 دعب اهريست ىلع ةسايسلا فرشت نأ نم دب الف « ةيسايس ةادأ برحلا
 . نيرفاظ اهنم جرخنس اننأ نم نقيتلا

 انزايتجا دعب « انناف . ىريغ هلاق ىذلا لكدعب هلوقأ ءىث قبي ملو
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 سورلا قيسن ىتح « كيتابلا وحن مامالا ىلإ عفدنن انذخأ نيرلا رهن
 ديزن ىدعو . كرم ادلا ىلإ لوخدلا نم مهعنمو رحملا كلذ لخدم :

 انمجاهتو « !مةوطت تاحفصملا تناكف ودءلا ابيف مواقي ىتلا قطانملا امأ

 . تاحفصملا عبتت ىرخأ تادحو كلذ دعب

 رواهتزياو ءارزولا سيئر ممصأ قرشلا ىلإ اذكه ىعسن انك امفو
 نم معنمأو سيرا ىلع قي رطلا عطقأ نأ عيطتسأ أ ىلع نايشخم

 ناشلا اذه ىف ىل اقرباف . كرم ادلاو نيتشلوه  جوسلشلا ىلإ لوخدلا

 . امل ىاوج ىف ىطخس ربظ امبرلو « ءىثلا ضعب ىنطخسأ ام اذهو

 هنأ الإ . هب مايقلا نم ديال امب ةريصب ىلع ىنأ هل تلقف روامنزيا اهأ
 ىلامشلا بناجلا ىف تايلمعلا ىف ىئاطب] نأ مهفي نأ هيلع بجاولا نم

 ىلعو : ( ليربا ) ء ىف ىكيرمالا عساتلا شيجلا ىعزن هنأ ىلإ عجار
 قيرطلا مهيلع انعطقو تاعاس تسب سورلا انقبس انناف لاح لك
 بك رعاذلا لإ

 ىلع رامسو نم دتمت ةيقرث ةبج الوأ لكشن نأ انعطتسا اذكهو
 نم دتمت ةيرغ ةبج ًأاضيأ كانهو «٠ بلآلا لع نتيمود ىلإ كيتابلا

 دونج نيتها نيتاه نيدو . بلاآلا رهن ىونجو ولسدلادآب وحن كبول

 عفترأو . سورأا مامأ ىررقلا قف: .قويووي :ثاملآلا قف نوسندمو

 نس مو نومام فصل وح لإ قالا شيجأ دنع ىرسالا ددع

 .(سرام) »و٠

 هج ايدج



 ديعتسل نأ تءاطتسا ايدنمرون ةكرعم د . ةناملألا ىوقلا نإ

 انالا لع تطقسو كالذي ل] ايس اذ ةاغ اف نآلا:امأ لتاهو انظاننت

 . بارخو كاله نم هرججبام .م ةيضاقلا ةبرضلا ةيراتملا

 ضرع د ناكر لمه نأ ىبرحلا بتكسملا نم ىنغلب ( ليربا ) ؟00 ىف
 هنم 74 ىف كلذو ءىجوسألار حآلا بيلصلا ليبس نع مالستسالل أبلط

 بحاص حبصأ وه هنأو ءاهيف لمأ ال ةلأح ىف رلته نأ ىعدي رلم# ناكو

 شيجلا حبصأ نآلا ودعلا نأ تيأر لب كلذ لكب تنبع اف .مألا

 كرم ادلا دودح ىلإ ةقدسأ ىد» حز لصاوأ نأ نم دبالف ىمورلا

 نم انطقتلا (ويام) ١ ىنذف . ةهعرسب ثداوحلا تلاوت مث كيتلبلا رحبو

 لاريمالا نيع هنأو هتدانق رتم ىف تام دق ناك رلته نأ ةينالأ ةءاذإ

 ذئدعب تفرعو طق ركذو لذ رام أمأ .ء:وم دعب هل فاذك نيينود

 هيصنم نم لزع دق ناك هنأ

 ةمناملالا ىوقلا دئاق « تيرامولب لارتجلا قرأ (ويام) ؟ ىفو

 مالسةسالا ًاضراع ىناثلا شيجلا ةدايق رقم ىلإ رزيولاو كيتاباا نيب

 مالستسالا كلذ متيل ةيراج تاثحابلل نأب قريأو داع هنكل « ادغ

 ٠ عسوأ قاطن و لعأ ىوتسم قيرط نع

 ندانق رقم ىلإ ادفو لتيك لاشرام  دلفلا بدتنا (ويام) مس ىو

 لصوو . نئينود ةقفاوم عم .الستسالا طورش ىف ةئحابملل جرنولاف

 : نه فاٌوم وهو !١رع٠ ةعاسلا ىق دهولا

 محا 7381 4 مس



 ةيرحبلل ىلعالا دئا_فلا . جروب ديرف نوف لاريمأ  لارتجلا
 . ةيناملالا

 دئاقلا « شوب لاشرام - دلفاا ناكرا سيئر « لزنك لارنجلا
 ىلامشااو ىبرغلا ىناج ىف ةيناملآلا ةيربلا ىوقلل لعالا

 7 ا اوال
 ناكرأ طراق مهيل] عمتجا مث , ناكرأ طراض: ل ديوف ووجأملا

 . كلوب لينولوكلا وهو رخآ

 الياق تأطابتف . ىناطيرلا علا تت اوفطصاو ىتكم ىلإ اولصو
 «ىناطيرلا راعلا تحت ىركسعلا مالسلا موعيمج اوذخأف «© تجرخ مث
 . ةرئؤه دج ةعاس تناكو

 : تلقف مهءامسأ ركذف ,؟ لاجرلا ءالؤه نم ٠ : رجرأملا تلأسف
 5 ؟نوديرب اذام

 ًاضراع لتيك لاشر ام - دلفلا نم أب اتك ىلع جرويد.رف ريمآلا أرقف
 نيلرب نيب سورلا مامأ ةبحسنملا ةثال للا شويجلا مالستسا لبقأ نأ

 ىذلا جروبسلكملا ٍماق] ناكس نأش ىف هقاق نع ًابرعمو « كوتسورو
 ::كاضتاول رتيناو سورا هت

 ريبدت لك نإ تاقو . شويجلا مالسةساب صتخي امذ قنلاب تبجأف
 ناملالا هماع قم 0 ديال ءزماودو رععو نيد ةرشلا ةبدلا ف

 اذالو برحلا اولخد اذالف . مهنم اوفاخيل اوناك اذإو . سورلا عم

 ؟ 94١) ىف سورلاب اوعدطصا

 تباطمث .برحلاب مهئادتب | لبق هيف اوركسفي نأ بحي ناك كلذ لك
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 مهمالستسا نوكي فيك ىف ىعم اوثحبي نأ نوديري اوناك نإ مم
 ؟ ةيدرغلا ةبجلا ىف

 نيين دملاب صتد مف قاق ىلع كلذ عم مهنأ نيفيضم قثلا اوباجأف

 اهاضتقع 9 ةطخملع ى ءم أوفي نأ ن ودبربو ةقامنملا كل: ىف نيمسقملا

 . رمتسملا حز مامأ مهشويج بح

 نيب متي نأ مهاع تضرعو فقوملا دي ذشت ىلع تمزعو تضفرف

 لامشلاوىرفلا بناجلال لع ةدوجوملا ةيناملآلا ىوقلا عيمج مالستسا ىد

 جيوساشلاو دالوجيلهلاو زيرفلا رزجو ادنلوه ىف لازتالةوقنم اهذ امب

 ؟ طرش الو ديق نود, كلذو كرمادلاو نيتساه

 ةةطنملا هذه ىلع قاف الل ا م سيل هنأ جروب دي رش نود باجُأف

 ةشةانملا تضفرف . و انملا كلت نمنييندملا نوؤش نيمأ7ىف ةثحابسلل لب

 . عوضوملا اذه ىف

 نودب مالستسالا مدع ىلع اورصأ نإ لاتقلا ةلصاومب مهتدده مث

 نيد رباسخ نم كلت ةلصاوملا نع جتنيام نوفرعي مثو « طرش الو ديق

 نال نينا و هوتجلا

 ةمدلا ىف ةقيقحلا ىلع مهعلطال مهمامأ ةطد رخ تطسب ىالك معدلو

 ىباغىلإ لصأس ىتأترعشو مهارطضا دتشاف اهنع ملة ركفال مو. ةس رغلا

 .مهتوعدو المأق مهحيرأ ن أ تدرأ أ ريغ . ةيوعص ريمك نود مهعم

 اوورتيو اوركفي نأ ىسع « ل ةدعم ةممخ تحت ءاذغلا لوانت ىلإ

 طباض ادع اف مهدحو ءاذنفلا اولوانتو . بجاولا هيلع مهدي ام

 سس اله.



 . :تيضلا اوهداف قفووغك ا انآ

 تاعاّجالاو تارضاحلل هصصخلا ةم.خلا ىلإ مهتيلط ءاذغلا دعلو

 مالستسالا مهيلع تضرعو ةيناثلا ةردلل ةلواطلا ىلع ةطارخلا تاطدسف

 ان تك مالستسالاب اوضر اذاد ؛ 0 رك ذا و ىلع هدشا

 نيمن دملا ق> اب نأ نودي لاتقلا قط ان انلالتعا 2 متي فيك ىف محم ثحنأ

 0 ٠ ر رض

 2 0 4 لمعلا 0 537 نأ كوم هسه 3و ادا نأ ديلا

 د التاب ىطورش لرش #0 نوح صتندس مهنأ لإ

 مهنم نانثا عجريف ؛ ىلامشلاو نرغلا بت اجلا ىلع ةدوجوملا ةمناملآلا

 . هقافتا ىلع اولصحيل لتبك ةدامق رقم ىلإ

 انثحت ىلا ركذلا ةقباسلا تاريرقتلا هيف تصخ ًادنتسم تيتكسف

 ل هحيف جروبديرف نوفو انأ دنتسملا كلذ عقون نأ ىلع « اهف

 1 راو ل31 لع نورعي تح جرو عتلا الإ
 مهقفارو جروبسملاف نإ ةر امسي لدي ردو جروب كب رف وذ مج رش

 نتعب نا و يدل يتبل يدع هم ندر كومو قنا

 انك ناله وتو جروبد رف نوف نم تبلطو . رئجافو لزنك ىتدايق

 ايمو ةعابلا نق( سرامر دنقلا لإ فينا

 هد مهو



 ىلاطم ىلع قفاوتس ةينام لالا تاطلسلا نأ نم يقي ىلع تذكو
 ناكام ملت رك ذو ءاسم ه ةعاسلا ؛ (سرام) : ى نيمؤفاحصلا توعدف

 :انقأو :ةسفن ءاضملأ نه 15 ةعاسلا ف مك نأ انف فاق اهو ) م لق

 ثراوبأ لمنولوكداا تيأرو لديرفو جروبدب رش نود لصو ىحرصت

 : ىن رصن ءافقلإ ُْف تاصاو نا الإ ٠ ريخلا لع ىعلطمل لإ اليقم

 باحيإلاب ىنباجأف ؛ لصو دق ىتاملألا دفولا ناك ذإ ثراويإ تلأس مث
 تارضاحلا ةممخىلإ ًاعم+ قومةارن نآ مل حمسأ ى ا ديياحمل تامتو

 ىباملا دوشملا موسفن 0 اوربا

 جروب دي ةنوفىلإ تباطمث ىناطيربلا دي ولا فطصا

 ىلع عفوا 9 ا ناك اذإ هاا كانهو 5 ىه.ح 2 هب درفنأ 3

 ءىث لك متي نأب ترمأ ذئي> . باجيإلاب باجأف . ةندهلا طورش
 تناك ثدحو ةلفحخلا كلتل ةدعملا ةمدخلا قف « ءأسم + ةعاسلا «تررق اك

 تاصو مث ؛ مه] نورظني عي+او ةميخلا كلتىلإ ناملالا ىنقبسو

 ىتلا لُثم ةطيسب ةلواط ىلإ كلذ دعب ًاعيمج انساجو نءالا ضيف |نأ

 . كعتسم قا ًاقيضم ىزياجبالاب مالستسالا طم رش ددلمح تأرّمد

 . لاتغلا لصاوأ نأ ء طورشلا كلت ىلع ناملالا قفاوي مل اذإ

 ةنمج رت نم نيتخسل نالملالا ىلإ كثعفدو . .روأ مز | ماب تعفو مش

 صنلا اهبلع بتك ىتلا ةق ولا امأ . ىنامالا ىزياجنالا ىلصالا صنلا

0 



 ىم أمماطو . شيخا ُّق مدختسملا ىدأعلا قرولا نف ىهف ىزيلجالا

 لازأ ال ىنإو . اهل ةيسمش ةروص الإ لسرأ لف رظعألا ةدايقلا رقم
 . ةمضراتلا اهتميغل امم الفتح

 كل رءادلا قودو اهلك ووجلا اقناع انناما قوغ لايق قو !دئاوه نق

 ديق نودب مست نأ ىلع ةقذاوم ةزناملالا ايلعلا ةدايقلا نإ - ١
 ع.مج ىلعالا نيرشعلاو ةدحاولا شورجلا ةعومج دئاقل ء طرشالو

 اممف امم انناملأ ىرغ - ىلاهشفو . ادنلوه ىف ةدرجوملا ةيناملالا شويجلا
 نيد اهرد رع لا نورد وول رآا نرد لنا رويال و قرف: نرخ
 ةيببرحلا نفسلا عينج مالستسالاب رمالا كلذ لمشيو . كرمئادلا ىفو
 لستسلو ا لست اهعيمج ىوقلا كلت نإف قطانملا كلت ىف

 ٠ طرشالو ديق نودب

 ولا تناك ىلا + وجاو» رخبلاو سلا قو. كراعملا نإ دو

 . مم ةعاسلا ىف ىهتنت او ةلخاد هالعأ ةروكذملا قطانملا ىن ةحاسملا
 ١940. ( وباه) ه تيس حابص ىناطيرلا قيصلا تيقوتلا ىضتق#

 ةشقانم نودب « روفلا ىلع ذفن: ةيناملآلا اءلعلا ةدايقلا نإ +

 ىأ ىف . ةمااحتملا ىوقلا نع . دعب ايف , ردصن رمأ لك« قيلعت الو

 ناك ناش

 هس ها“



 ضقنك نارتتعي اهذيفنت مدع وأ كلت رماوألا ىلع درعلا نإ -

 . هنلسو برحلا نيناوق ىضتقم امهلع حبو , مالستسالا طورشل

 هنأ ك « طق سمبال لقتسم صن اذه مالستسالا صن نإ -ه
 ةفلاحتملا ىوقلا هضرفت معأ رخآ مالستسا صن لك « هلحم لحب ال

 ةيناملآألا ةحاسملا ىوقلا ىلعو ايناملا لع قيطيو ابمسأب ضرفي وأ
 . ابلماكىف

 ةيناماألاو ةيزيلجنالا نيتغللاب بتك اذه مالستسالا صن نإ - ؟
 . حيحصلا صنلا ربعي ىذلا وه ىزيلجنالا صنلاو

 ىف عطاقلا ليوأتلاك ربتعي صنلا كلذل ةفلاحتملا ىوقلا ليوأت نإ
 . مالستسالا طورش ىنعم ىلع ةشقانم وأ كش ثدحت هنأ لاح

 جروب دب رش ىرمجتنوم . ل . ب
 لزنك لاشرام ردلف

 زجأف ١9856  ؛

 . لدي رف )را

 نيذلا ةعبراألا ناملآلا نم طقف دحاو الإ ةايحلا ديق ىلع قبي لو
 لاريمارتنوكلا مهو « ( ويام ) ب ىف ىركسعلا ىتدايق رقم ىلإ اواصو
 ىف عافدلا ةرازو ىف ةيرحبلا ءزجلا دعاسملا سيئرلا ًايلاح وهو رنجاف
 جروب ديرف نوفف ءالتق » ًاعيمج اوتاف نورخألا امأ . ةيبرغلا اينامل
 لياقب كلذ دعب لتق لديرفو « ةصاصرب رحتنا لزنكو « ممسن

 : ةرامس ثداح ىف

 سس 50



 دق ىتنإف . مالستسالا صن عسيقوت دعب لاغشالا ىلع تك ارتو

 ةرملل ناملآلا ىنءاج امدنع ( ويام ) م ىف موجم لكنع فقوتلاب ترمأ

 تاراسلا نتع :توداحةابلا اكردا انآ ١ رغاش كنك لوألا

 فقو ترمأ كاذ دنعو ٠ 7 ًاذاكم تنك ىلا حاورالا ىف ةديدجلا

 44١ه ( ويام ) ه تبسلا موي كلذ ىرمأ ذفني نأ ىلع رانلا قالطا
 | . م, ةعاسلا

 تبراح ىتلا ىوقلل آنايب عيذأ نأ ىلع بجاولا نم هنأ ىلأدب مث

 اوك انك. ىك ودع ةداقل ناس تأدشاف . دونجو ةداق نم دابق تح

 نع ًابرعمو مهنم أبواطم نات ىذلا رابجلا دورجلا ىف مهصالخإو مهتم
 نأب لمالا ىل ىتأ تفضأ مث . رصنلا ىلإ مهل ًادئاق تنك ىننأب ىراختفا

 تنك ىننأ الإ «نالا لعفأ ام غلبأ لكشب ةيناثلا ةربلل مركشأو دوعأ

 . عوضوملا ىف ةريصق ةملك مهلإ هننوأ نأ ىاغ:نجاولا نف.عرأ

 شويجلا ةعومج دونجو طابضل نايب فيلأت ىلإ تفرصنا مث
 نماثلا شيجلا ىف ىعم اوناك مهنيب نم نيريثك ن إف . نيرشعلاو ةدحاولا
 اوركشيو اودهشتسا نيذلا انقافر نيعشختم اوركذي نأ مهنم تبلطف
 ةيروطاربمالا فيك نأ ىلإ ترشأ مث . ةايحلا ىف انظفح هنأ ىلع هللا

 اهما] مضني نأ لبق رمآلا ءىداب ودعلا دض اهدحو تفقو ةيناطيربا

 انضرتعت نأ نم دبال ىتلا لك اشملاىل] مهتين مث . نويكيرمالاو سورلا

 بجاولا نف . ةقاش امايأدب اكت دق ايناطيرب نأ ىلإو . برحلا ةياهن دعب

 حضي نأ اع اصاخ انه 1ك قزذي نآو اهلي نآلا نتم تفتنا نأ اضع

 اك 0. 06-7



 فورالا تناك امبمو مالا هفلك امهم « عمتجلا ليبس ىف درفك هسفن
 اهزاتحجب ىتلا

 نأ مهنم تيلطو ءالو نم ىل اوصاخا ام ىلع مهترك ك5 ًاريخأو

 . برحلا انحر دق انك امكلسلا عدم امالا ىلإ نب ا رهّدسا

 ا ريش [رهأ ناك ام انو قاس فرنأ أَ نان فارعالا نم ل ددالو

 أاهدباكن كق ةقاش ا 3 نأ لوقأ نأ لمق تدوورنو ترك اذاطو

 لازا ال ىتاو . برحلا انحر ام لسلا حبر نأ انملع بجاولا نم هناو

 . دقتعأ ال . أقح للا انحكر له مويلا ىتح لءاستا

 . ١و١ ةنس ىف برحلا ءادتبا دنم ةيريلا ىوقلل اهتدأ ىتلا ةليلجلا

 ماجنن وك وردنأ رسلا ىلإ ًاباتك مهءيمج ةيرباا ىوقلا دارفأ مساب تبتكسف

 دئاقلا لاترون سل راش سلا ىلإ أ ًاباتكو , ىناطيربلا لوطسالا لاريما

 اهل ىوكش ن.ردمقتم روغلا ىلع ناباجاف . ىوجلا ناربطلل ىلعالا

 . ندانق تحت ةيربلا ىوقلا هب تماق ىذلا لمعلاب امهما2أ نع نيد رعهو

 ةلكشم مامأ انحبصأ . لاتقلا ىهتناو ناملآلا ٍلستسا دقو نآلاو

 ننذلاو سورألا مامأ نيبراهلا نييندملا نم نويلملا ىلع ةوالع اذه

 ا ةقرنملا ون زتلا نوي قولك ار :تفارالا و ىوقلا ف ورقنلا نق اوك

 سمسا #05



 رطخ هك دارلا كفن و ٠ امهمظعم 2 ةعارزلاو ةراجتلا تو

 رام كمعتل ةيرادا نكارم ل ةموكح نه كانه نذل ءانوأو عوجلا

 راسا ىل ناك اهون ى حج فيكم انأ انآ واللا ىف ةرفاعلا ةارحلا

 ىلعو ام لمعب مايقلا نم دبال ناكف كلذ عمو .رومالا كلت لثم

 .: ةعررسلا ننعم اه

 كا 00



 ورشع عباسلا كصفلا

 عقو ذ] ابوروأ ىف ةيسر ةروصب برحلا تبتنا 44١ه ويام ىف
 عيقوتلا كاذنأ الإ . مالستسالا طورش ىلع ةيناملآلا ايلعلا ةدايقلا ولثم
 زنين وداهسأ ري ىّتلا ةين املالاةموكحلا عيقوتالو ةيركسع ةطاس عيقوت ناك
 ءافلحلانأ قحلاو .ةيناملالا ةمآلا لثمب هنأ ءرلته توم دعبل « ىعدن وهو

 . جروبسفلف ىف زئينود اولقتعا نأ اوثبل امو ةموكحلا كلتب اوفرتعي مل

 لش رشن نيب الي رم ٌؤمىرتعا ىذلا ريغ فقوم ف أنحبصأ مث نمو

 برحلا اةي اهم دعب انناملاآلم افاحلا ةيقأرم مظنت ثحب ذإ نيلاتسو تلفزورو

 ىيرمأ وضع نم فلأتت ةبقارم ةنجل اولكشي نأىلع كاذنآ اوقفتادقو

 ءاضءألاءالؤه نم لكف .ىسنرف وضعو ىناطيرب وضعو ىسور وضعو
 ماع زكرم ًاعيمج مهنيب لصيو ةيندملاو ةيبرحلا هناكرأو هماقمئاق هل
 نوضرفي نيلرب ىف نيدوجوملا ةعبرالا ءاضعألا نإ مث « نيلرب ىف مقي

 ايناملا نأ ىلع ةوالع اذه « دالبلا كت فيك ةيناملآلا ةموكحلا ىلع

 اذإ امف بقاري اهيف ةقطنم وضع لكل «قطانم عبرأ ىلا تئزج دق تناك

 ا ةزيدح



 ةيناملالاةموكسحلا عقوتنأ ىلإ لكشتةنجمل ىهو ةبقارملا ةنجل ساوأ تذفن
 . مالستسالا صن ىلع

 قيقحت نكمأ اف « دعب أف , طق ةموكح اوفرتعي مل ءافاحلا نأ الإ

 دمعي ةيزكرم ةيرادإ ةموكح ةم نكي مل هنإ مث . ةبقارملا ةنجل ليكشت

 . دالملا نوؤش ريد: ةموكح ةماق] ىلع ىوقت الف

 لبق نم ةبقارملا ةنجل ىف وضعك نيع دق ناك رواجنزيا نا ًاريخأو

 قب رط نع سماألا ءىداب ايناملا حن نأ ءاذه مالا ىلع ةلاحلاو انررطضاف

 . ةيركسعلا ةيرادالا ليسلا

 نيرشعلاو ةدحاولا شويجلا ةءومت تناك ىتلا ةقطنملا ةلاح تركذ

 نيلتاقمو برح ىرسأو ءسورلا مامأ نيب راهنيين دم نم : اهيف ةركسعم
 عوجلا رطخ « نكسلل ةنكمأ ال « تالصاوم ال مث « اوملستسا
 تابارطضالا ثدحي نأنم دبال « ءاتشلا لبق لاعي ملام كلذ لك. ءابولا
 . نيب رغلا ءافلحلا قطانم ىف ةفينعلا

 نكمم تقو عرسأ فو مزح لك اشملا كلت ىلع لابقإلا نم نذإ دال

 نأ ىبرحلا بتكملا نم تبلط ٠ ياليل ءاهتنا لمقف
 د ا --- 00

 « ىندامق رقم ف ًايموي ةنجلل 0 ل تناك
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 .ةسلكولا 5 تيسملا ادت نر لاول انك كلذ عمو ندنل 3 ظ
 سيئرلا بايغ ءانثأ متي ىذلا لمعلا نأ انتءلع دق تناك برحلا نأ

 . هيو عفنال لمع 7

 ام فقومدي د 2 ىلع لوه تيوه ل احأ نأ نأ عيطتس اكل 5 الإ

 لدسعلا قا نأ كوز 00 نأ تنك ىتنأ امو . نأشلا اذه ىف

 ىريغنيع نإو ؛هب ناك « دعب امف هل اسر تب دتنأ ناف « ىسفن ءاهتات نم

 . قيفوتلاب هل ًايعاد هنأشو هعدأ مث قيرطلا هل تدبم دق نوك أ ىتنإف هل

 عمم ةديدشلا ساوألا رادصإ وه ةجاحلا هيلإ وعدت ءىث كنا

 لهاستي الامعأ كانه نإف.ةينامالا تالصاوملا تاودأ مادختساو ببنا
 بهنلا هيف عنمأ ًانايب تعذأف . سلا ءانثأ مامثآ اهنكلو ةكرعملا ءانثأ ايف

 نحشلا تاودأ نم اهريغو ىلملالا 5 تارايس « مادختساو ىدرفلا

 نأ ًافمضم رماوآألا كلتل نايصع لك تابوقءلا دشأب تددهو ؛ لقنلاو

 نم هيلع لص#«و بلطي نأ بحب .٠ نييناطيربلل ايرورض ودبي ام لك
 . ةين وأهلا قرطلا

 ًايثدبم ةمئاق تناكف ةيناطيرلا ةقطنملا نوئش ريبدت ىف ىتطخ امأ

 دلفلا ىلا ىرماوأ لصت . ةيناملألا ةيركسعلا تاطاسلا مادختسا ىلع
 نطقت نيدنك ىلا رئاودلا قيرط قع وه اهذقتنف نكو. لاش ام

 قاطيرلا شيجلا ىف تاطاسلا دودح بسانتت نأ تيلط اذلو . هتابجوت
 كانهو . ةمن امالأ لحاوسلا ىلا ناملالا فرعألا 03 لق ترمأ مث

 تأق |طيلاو تادئتسملا ماع كتعزوو ء اصحالا تأ ءامع م ماع تم 5

 - نا



 و اجاوفأ مبعزونو مهتحاسأ نم مدرحب ذئدعب انذخأف . ةيندملا
 ف ناسولاو ما ةعارزلا ى لمعلل ةيندملا قطانملا ىلع

 دعلإو 0 أم 4 هين دملا ةسلالا 0 وهو هتقطنم ىلا لك بهذي

 نوي رغلا بصي نأ ىع ء أم ظفتح# نأ ٠ قرأ ر مف 5 حءاصالاف

 . ابللا ةجاح ىف

 تادحول ةقفاوم ةيراد ١ تايسقت ىلا ةيناطيرلا ةقطنملا تمسق مش

 انذخأ تامسقتلا هذه قرح قعو# ؛ ةديتكو ءأ ما جوفو تو نا سيجا

 لات بيت رتلاب ةيندملا ةيشاعملا قفا ملا تيه لع لمعت

 لك لاو دازلانيمأت ناف . ءابولا دض طايتحال؛ .نكسلا .لك لاو كازلا

 ةيناطيرلاىوقلا ىلإ رماو الا تردصأ كلذلو . ةيمهأ رومالا دشأ ناك

 مسوم نوكي نأ ىف دهج لك تلذبو نآملالا نم لك لل ايش ذخأت الأ
 . احجان ًامسوم لبقملا عرزلا

 تنك قاف . ىضوفلا مهعتل ع ىقطنم رظنأ تدخلا اذكهو

 بجاوأ ص تبأرو ناملالا نوه سفن نودام ع” نع الوسم تحصأ

 تام الإو . ءاتشلا لئاوأ لبق مهنأش ىف ةمزاللا ريبادتلا ذختأ نأ ىلع
 : ءاوولاو دربلاو عوجلا نم مهيب نم نو ريثكلا

 ةملعتملا ةرك ذملا عقود نيآر ىف ءافاخ ا ةدأف عمتجا « وسو» © فو

 ررش نيل اتس أ اذأ قريخأو رواها تف وكون ربخأف 4 أمن املأ قدس

 طق ىنجال دعب طعي مل ديدج ىتيفوس ماسو وهو رصنلا ماسو دإفأ نأ

 تروفكن رف 6 مظعألا ةدايصلا ره 6 وعوب ١ 8 دماقتلا ةلمح تمو

 ل



 لصح ذإ هعم ماسولا كلذ دلقأ نأ روان زا نم تبلط دق تنكو

 ىردص ىلع قلع تلصو امدنعو ىضرف هرهاوأ تحت مدخأ نأ فرشلاىل

 ىدنج هدلقي ماسو عفرأ ىهو « لاديم سيفرس دشبوجئتسدلا » مأسو

 مثىفو روامتزياب اوأدتباف ربظلا لبق سورلا لصو مث . ىيرمأ ريغ
 كلذ ءانثأ موروصمو ًايناطيربو أيكسيرمأ أطباضا عمي ركتت ىلإ اولقتنا
 . روصلا طاقتلال بدأ الو ماظن نودب نومحازتي

 ةيكيرمأ ةرئاط .١4.٠ وجلا ىف انسوؤر قوف ترم ءاذغلا لبقو

 ىف هعقو هل ناك ريؤم ضارءتسأوهو « اهءارسأ بسحب ةمظنم ةيناطيربو

 ءزاجلا ١ لع صقرو قيسوم ةلفح ءاذغلا تقفارو سورلا سوفن

 .٠ ةرملا كلت لبق امل اليثم اودهاشي ل نيذلا سورلا باجيإ تراثأ

 انأو انناملأ ف برحلا نم انئابتا دعب ىلاوتت مايألا تذخأو

 تنك معف ٠ ايناملأ نوؤش ةرادإب صتخي امفقئاللا مظنتلا مدعل ًامه دادزأ

 نم ةين اطيربا ةقطنماب فلكملا نوكأس ىننأ ةيمسر ريغقرطب تربخأ دق

 كلتل ىمسرلا ىنييعت خيرات اوأجرأ مهنكلو « كلملا ةلالج ةموكنح لبق
 ةيناطيربلا ةبقارملا ةنجل نيب امف ماجسنا مدع ىلإ كلذ ىدأو . ةفيظولا
 ةيركسعلا ةطلسلا ايناملأ ىف اهممتتىتلا ةيرادإلا تامظنتلاو ندنلىف ةميقملا

 علطأل ندنا ىلإ وياه ١4 ىف ةرئاطلا تبكرف . فرصت تت لمعت ىهو

 ًايمسر انيمعت ةفيظولا نع لوثسملا نييعت ةرورض ىلع ءارزولا سيئر

 تافرصتو ةبقارملا ةن+ل ططخ نيب قفاوي نأ تقو عرسأب هنكمي ىتح
 ًادئاق تئيعو مالا ىلع لشرشت قفاوف ايناملأ ىف ةيركسعلا ةموكسحلا
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 دلانور رسلا نودنم نوكي نأ تبلطو « ايناملأ ىف لالتحالا ىوقل لعأ
 نلعأو.ىل رحل يدكلا قف ةيوروطا يدالا قاكراللا دعانا سفنرلا كو
 . ربأم 8" ًاممسر نانيبعتلا

 نأ ىنم ةبغر ةيناطيربا ةبقارملا ةنجل ءاضعأ تعمج دغلا حابص ىفو
 هنأ مل تاقف . انضرتعت ىتلا ةلكشملا ىلع مهعلطأ نأو الوأ ىلاح مهفرعأ
 كلت قبت الأ بحب نكااو « ايناملأ ىف نالا ةيركسع ةموكح نم ديال
 نم هنإف اذلو . اهاح ةيندملا ةرادإلا لتخت ال ىتح ةليوط ةدم ةموكحلا

 ىلإ نك تقو عرسأب ةيناطيربلا ةبقارملا ةنجل لقتنت نأ عيمجلل ريخلا
 . ايناملأ نم ةيناطيربلا ةقطنملا ىف مقتف « ايناملأ

 نييركسعو نيبندم نم . ناملآلا نأ ىنغان انناملأ ىلإ ىعوجر دنعو
 نوكيي نأ ىسع اهف نولءاستي مثو بارطضاو ءايتسا ةلاح ىلع اوناك
 انفو: تاظقتمتا نق تنك ىنأ انه ركذأ اس تا م

 ةبقارلا ةنجل رشاب: ىتح رومهألل اليبست ىناملالا ىركسعلا

00 

 اوناك « سورلا ىديأ نم اورف نأ دع مهنإف « ناملآلا ةداقلا امأ

 نوديري مهو نكمم دحىصقأ ىلإ نييناطيربلا ةدعاسم ىلإ دادعتسا ىلع
 ىرماوأ ضعب نوشقاني اوذخأف « ءافلك اولماعي نأ « كلذ لياقم ىف

 . هتحراصو ويام !١١ ىف شوب تيعدتساف . اهنم ضعبلا ذيفننت نوئجريو

 1 هلق وم نوكي نأ هملع بجاولا نم هنأو , هنم كلذ لمتحا نل ىننأ

 ةبوعص دجأ مل حيضوتلا اذه دعبو . ربكأ سيل لستسملا ودعلا فقوم
 . ناملآلا ةداق نم هريغ وأ شوب عم ىناقالع ىف طق
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 مهعاطأ تانايب مهيلع م م تهومت نودناللا نانكألا امأ

 هان ىدونج عم لعفأ تنك ا ٠ مثرومأ ريمسا ىف ىطخ ىلع. | 7

 قاناس امأ ؟ طق ًايسامس أقيلعت ىدونجل قاناب تثدحأ امو . برحلا
 . لاه تياوه ىف مهضعب تقاقأ « ربظي امف اهنإف « ناملآلا نييندلل

 تنكام ىنأ عم . تانايبلا كلت ةرورضف لاعلا بز> ةموكح تكشو

 ىف ىرسألا ةداعا مدعأو . ماظنب لمعلا ىلإ عوجرلا ىلإ مهوعدأل الإ

 « مهم نوعرازملا امسالو « ةيندملا مهتايح ىلإ نكمم تقو عرسأ

 .ابحالصإو مموؤش ريبدتب صتخب ام لك ويدأرلا قيرطنع مبغالبإبو

 ىلع انعكيصأو نءرلا ريث زانت انك نأ تقو ىف !44ه سرام ىفو

 عم انتاقالع نم نوكي نأ ىسع ايف لءاسآأ ترص ٠ انراصتنا نم نيقي
 2007 لب دس فقوم نم صاالا ق ديالو . مهمالستسا دعب نأملالا

 ريثك ىلإ اولسرتسي الأ اهيف مهحصنا تايلعت طاب ضلاو دونجلا ىلع
 نأ نم افوخ مالا لوأ ناملالا عم مهتاقالع ىف ةشاشبلاو فطللا نم

 وذل انفقوم الوأ اوذخت نأ ل والاف كلذ دعب جرح لإ كلذ مم ىدؤي

 . كلذ دع انف اة كلا ىف نراه ابنت مث ؛ دعايتلاو

 نأ اندبل ام مث . اب اولمعو متاصنلا هذه نم ىدصقم دونجلا مهفف

 ةديال ىلا كعذا) ةعاتلا دوب نه كوي وقت عسا هنأ اذار
 انو مش دا ا ا ل تي ا ىف مئاصت
 ىف لاسرتسا ةطخ ىهو ةديدجلا انتطخ مهل ضرعأو قباسلا
 .. ةقادصلاو ءاخالا
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 ايفر انهاوذاا ب رع ب نييركسع « الامجإ نامالا نأو اذه

 2 مه رمأت ام لك اوذفن» ن أ ماتلا دادعّدسالا ندعتسم اوناكو٠ امير ال

 . ةيسوراا ةقطنملا ىلإ ديدج نم اوفذقي نأ نم الإ مهم فوخ الو
 . ايناملأ ةميره دعب . مويلا نييناطيرنلا نأ وه مهدنع ماعلا ىأرلا امأ
 لبقملا رييكلا رطخلاك نوربظي مثو 00 دض مهعم اوفي نأ نم دبال

 ليا ار وشر: هكا ا ريفر وكلاب اووأ يتالاو اما ىضانا ف

 ركنتم وهو هملع انضيق نأ دعب رامه هب اند راض ىذلا ىأر |

 . امو.سم تامو مس اهيف ةريغص ويلا ىلع ضع اذه هلوق

 مخ 2.0.

 ب هه



 مف ءافاحلا نايب عيقوتل ةقاطملا ةطاسلا كلما ىندلق ( وبام ) 0 ىف

 ايف ىرخأ ةلود لك عم ةضوافبللو اهمالستساو ايناملأ ةعزهم صتخم

 صرحأ نأب . كلذدعب « تفلكو . مالستسالابلاصتا هل رمأ لكب قلعتي
 . نايبلا كلذ دونبب ديقتأ نا ىلع

 .نيلرب ىف ةبقارملا ةنجل عامتجالو عيقوتلا ةلفحل ( وينوي ) ه نيعو

 فورايمت راطم ىلإ ؛ رهظلا دعب و ةعاسلا هسفت مويلا ىف تلصوف

 .سورلانم فرشةقرف تضرعتسا م ءنييفاحصلا نم ريهامج ىنابقتساو
 . لوغشم هنأ قواجأف هتبلطف «٠ فوكويل ىراظتنا لاط هنأ الإ

 قوذخأف.ةيناطيربلا ةقطنملاإ] عجرأس ىننأب تددهولاؤسلا ىف تحملأف

 . انل نيع دق ناك ةثيدحلا لزانملاب رومعم ىح فرط ىف لزان وهو هيلإ
 ًاءاسم « ةعاسلا ىف نايبلا ىلع ةعبرالا ءافلحلا عقوي نأ حارتقا كانهو
 الك ىلع تقفاوف . هدعب نيلرب رواجنزيأ رداغيو ءاشع كلذ لي م

 .هسفن ءاسملا ىف نيلرب رداغأ نأ ىلع ًامزاع تنك ًاضيأ انأ ىتنال نيرمالا

 ةيقارملا ةن نوؤلش ىف «فوكويو انا « ثحابتن انذخأف

 ل



 ةئجللا كلتل هب ريتركس ثادحإ ىرورضلا نم هنأ تحرتفاو . اهرييسنو

 ةجرحلا لكاشملا سردل نكمم تقو عرسأ ىف امءاضعأ عمج مث نيلرب ىف
 فوك وب قفاوي مف . ةعبرالا ةنجللا ءاسؤر عامتجا لبق رومألا ديبتلو
 نوييرغلا ءافاحلا لسي نأ لبق طق لمعب ىنأت نأ اننكمي نل اننأ ًايعدم

 نيب اتاي رمثؤم ىف سورلل تمسق دق تناك ىلاو اهولت>| ىتلا قطانملا

 بحي ةريثك لك اشم كانه نأ تيجأف . نيلاتسو تافزورو لشرشت
 فوكوب قفاوف.اهل ةنيعملا قطانملا ىلإ ةيبرغلا ىوقلا باحسن لبق اهاح

 « لاح نم هيلع تناك ام ىلع ىهو « نآلا اهنكمي ال نيلرب نإ لاق هنكلو
 قرغتس دق دادعإ دعب الإ ةبقارملا ةنجل ءارجأ نم طق ًاءزج ىوأت نأ
 . كلذ لك تعمس امدنع هذخأم قاقلا ىنم ذخأف عيب اسالا

 هعالطا ًادصاق رواجنزيأ 1 تعرسأ فوك ويل ىنرداغم كلعبو

 ةيناملألا قطانملا ديدحت ناف . ىسورلا انايمز نيدو ىنيي ىرج ام ىلع
 ( ربمتبس ) ١٠ ندنل ىف هيلع قفتا دق ناك ةعبرالا ءافاحلا نم لكل

 . 198ه ( رياربف ) ١١ ىف ؛ اتلب رمتؤم ًايئاهت ًانالعا نلعأو ءر وك
 قافتاىلإ اهدي دحت ءىجرأ دق ناك نييسن رفلا لالتحا ةقطنم نأ ملعلا عم

 44١ه ويلوي ) ؟ةىفالإ نلعيمل هنكلو « عبرألا تاموكلا نيب رخآ

 نمث اهسفن ةنسلا نم ( ويلوي) ١1 ىف مادتسوب رمؤم عامتجا دعب
 ملام لمعب ىتأن نأ اننكمي نل اننأ « كلت ةلاحلا ىلع رماألاو « مضاولا

 اهانزواحجت دق انكو انقطانم ىلإ سورلل اهب فربءملا قطانملا نم بحسنن
 :١ انراخ لاتقلا ناك ءانثأ
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 دنع تلصو ثيح اناوق قبت نأ ىلع أرصم ناك لشرشت نأ الإ .

 ةدروسال ا قط اذا نع سور ] نتي هلا فاذ نمست انو لاكقلا تاب
 أوناك ىلا لك اشملا ضعبب صت امف مهفقوم اولدعي ملام د مل

 تاموكحلاءاسؤور نيب ) مادتسو ) نيلرب عامتجا ى اهلح ىلع نيمزاع

 رايتعا « لك اشملا كل ةمدقم ىفو . ةيسورلاو ةيكيرمالاو ةيناطيرلا

 اينولوبب ةقاعتملا لئاسملاو «٠ مىسقتلل ةلباق ريغ ةيداصتقا ةدحوك ايناملا

 ةيكيرمالاةموكسحلا امأ.ةيوناثلا لكاشملا نم اهريغو اسفلاو ناقلبلاو
 قطانملا نم ايثونج بخس نع رخآتت قل هتان: ترهاج دق تناك اهناف
 صتخم اهف هيلع قفا ام لك ذفني نأ ىلع ايسور تحلأ اذإ ةروكذملا
 ْ . لالت>الا قطانم مسقتب

 فالتخا ىف رواهنزيأ عم تثحابو كلذ لكل حاترأال تنك امو
 ديال نأ ىري نأكف وه امأ . ةمحانلا هذه نم انيتموكح رظن ىوججو

 الإو هب اردعو أمع مهل ىل> تنم سورلا نم قدصلا فوم فق نأ نم

 تانكاىأ الأ ىريامف باوص ىلع ودنو ٠ مرعم انتقادص ةدم لوطت ناف

 ضان فرو م :طقق نسمالا قا ةالتنا دفع. وكم :تاعاذتن اديتم

 انملع اوحلا ام اذإ اننأ رواهنزبا لع تحرتقاف . تركذو تقيسام ىلع
 ديالو انتاموكح ىلإ عجار رهأ أذه ل أعم لوقاذس ظ قطانملا ةلاسم ُّى

 . تحرتقا ام لع قفاوف . طقف كلت تاموكمحلا نيب هيف تبي نأ نم

 3 رواهزيأ عم ء رصلا غعراشب رظتنا تنك ءانثالا كلت قو

 رماألا ىف سورلا أطابتو .ناح دق نايبلا عيقوت تقو نأ غلبن نأ
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 انددهو سورلاب اناصتا مث . روامنزياو انأ ًاطخسو ءايتسا انددزاو

 ةداقنيب هب دوعوملاعامتجالا ًاروفمّت,مل امهتةطنمىلإ لك ًاروفعجرنس اننأب
 كانه نكلو عاتجالا كلذ ىلإ انيعد نأ اهيل والا توبا

 .سورلا اهب ضري مل ىزيلجتالا صنلا ىف ةلك لجأ نمريخأت ًاضيا ثدح

 نايب ىلع عيقوتلا متف. راص اذكهو ةدوصقملا ةملكلا فذحت نأ تحرآاف
 روصلا تاطقال ءاوضا تحن ءاسم رم. ةعاسلا ف ةعبرألا ءانلجلا

 . فحصلا ىلأي نم ريفغ ددع روض#و

 ايف ةيرس تاثحابل ةعب رآلا ةنجللا ءاضعأ بحسن | عيقوتلا دعبو

 ةداق نأ الئاق تاثءامما رواه زا حتتوأو ٠ هب راشةسم عم لك مثو ممم

 . ةيموكح ةدحو « عقوملا نايبلا ىضتقمم ء نوفلؤي . ةعبرالا ءافاحلا

 .هوقبظي نأ نودي ري ىذلا كلا لكش ىلع قافتالا الإ نذإ مهيلع اف
 ةيضقلا فنوئ>ابتيو ءافاخا ناكرأ ءاضعأ عمتجي نأ رمالا ىف قفوالاو
 ةقفاوم نورخالا ءالؤه بلطيو ةداقلا ىلع مهثحابت عناتن نوضرعي مث

 اهلاعأ نقاش ل هيفا: ةتحنا» اووف: انهواس فرك ونا آلإ
 تاقف. هل ةصصخت | ةقطنا اىلإ لك نويناطيرلاو نوكيرمآلا بحسني ملام

 تيجأف ؟ ؟ :فوك وي لأسف . ةدم دعب الا متي نل باحسنالا كلذ نا
 ليكشتل ةيفاك ةدملاث نت نأ ف اضأو الاح عنتقاف لقالا ىلع عيباسأ ةثالث
 امن اه قرت أل «يتفوو هنأ ويودةيقا ملا هنذع قا اهلل ةمناللا :قاكرآلا

 ةساجلا رو'مزيا عفرو . امفن نيلر ىف احلامعا ةنجللا كلت رشات نم

 معو



 لبق لمعلا ةرشابم نم نالا انل دبال هنإ اهبف لاق فقوملاب ةقئال :ةملك
 تاهاعت بلطل هتموكحب لك لاصتالا نم ؛ مبتطانم نع سورلل ىلختلا
 لوانتل ةرواجم ةعاق ىلإ انبهذ كلذ دعبو . اهاضتقمم رومالا سن ةديدج

 ٠ ةعاسلل الإ ء رواهنزياو انا « قبن ملف . ءاسم < ةعاسلا تناكو ماعطلا
 فوكوب انقفارف « انيرقم ىلإ لفحلا ةرداغمل نارطضم اننأ ىف انححلأو

 . هيف شغ ال ىدو ىلق عادو اننيب |مف ناك ثيح فوهابمت راطم ىلإ

 ىتهوك.هلا ناب نيود: ىلا تفرصن] ىندابق رقم ىلا ىلوصو دنعو

 ةنجل رشابت نأ نوديري ال مهف : حضاولا سورلا فقوم ىلع هيف ابعلطا
 ملام ايناملا لالتحاب صتخت طق ةلكشم ىف ثحبي نأ وا « اهلامعاب ةبقارملا

 سورلل اهب فرتعملا قطانملا نم نويناطيربلاو نويكيرم ألا بحسني
 سيل اننال بحسنن نأ ريخلا نم ىرأ ىتنأب تحرص. اتلي ىف ًايئدبم

 ةيسايسلا ىعاودلا نإ « قطانملا كلت ىف قبن نأ ىلا ىركسع عاد ايندل

 ةبقارم ىلإ انل ليبس ال حبصن لعفن مل اذاو . اهبع ىلختن نأ ىلا ةريثك
 . اهالتحا دعب اين املأ

 ركذاو . اهترك ذ ىلا بابسالا اذه ىحارقا ىلع لشرشت قفاوي مل

 سيئر نك ذأ مأع نطنشاو ىف رواهنزيا عم رمالا ىف تثحابت ىننا

 لاقف . ةيروطاربمالا ناك را سيئر تنكو ىيرمالا شيجلا ناكرا

 لابق ةدشلا فقوم فقن نأ انيلع بجاولا نم ناك هنأ ىري حبصا هنإ
 برحوىف ميعم اناخد انكل « مدانع لع اورصا ول اننا ىتح . سورلا

 دادعتسا ىلع اونوكي مل نييناطيربلا ناف : باوصلا نم كلذ ىرأ امو

 _- 44 - موسم



 نذإإ سورلا نواه اوناك الوأ مال ةديدج برح ىف لوخدلا ىلا

 دعب ىوقلا ىوهنم اوناك مآل آيناثو , ناملالا مامأ نسحلا ءالبلا اولبأ
 نم مهل دب ال ناكذ ءنويكيرمالا اما . ناملالا دص برحلا نم مهئاهتنا

 هتلق امم مغرلاب ءاسنرف اماو .نابايلا عم برحلا ءاهنال مهاوق عمج
 اهل ةميق ال ضيضحلا ىلع ةحورطم لازت ال تناكابناف ( وياه ) 54 ىف

 . . ابشجلو

 أرامف“ , انه مبملاو . انشيج روما لمها نأ عيطتسا تنك امو

 توقف. ستتم نورح ا ا

 لايل م لقالا ىلع هل نمي نأب ترمأو ةمرملا كلت هيلع ففخأ نأ
 ارك اذ دونجلا ىلع ةلاحلا تضرع مث . هريرس ىف اهءانئأ ماني « ؛ ىلع
 نف « ءاقشلاو عوجلا نوناعي ةماع نييبورالاو ةصاخ نيمناملالا نأ

 نإ مث , دودحلا ةزواجتملا ةيهافرلا رهاظم مهمامأ ربظن الا قئاللا

 كانه انحاجنل دب الو ,« ىصقالا قرشلا ىف براحت لازتال ايناطيرب
 ًاريخا ةس تناكو . نامرحلا نم ءىثو داصتقالا نم اننطو ميمرتلو

 تالئاع ال : ةمخضاو تناك عوضوملا ىف ىرماوا ناف تاجوزلا ةلكشم

 تامئاقلا ءاسنلا اما . اهاجر عم « شيعتل ايناملا ىلإ لقنت تاجوز الو

 اهيف مدخب ىتلا نع ةديعب قطانم ىف نمدخيس نبناف « شيجلا ىف تامر
 تناك ولو لمعلا حاجنل أديم يا

 عم ىصقالا هل تاهاست ىتنا الا . مرثكا وأ عيملا دنع ةتوقم
 نيحلاو نيحلا نيب مز انم ىلا باهذلاب مه صيخرتلا ىف طابضااو دونجلا
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 موا 03 طءاضو ىدنج ؛/ه.. وح صمخرللا كلذ نم ديفتست نأك و

 ىف ىسايسلا وجلا نال فحصلل تاح<رصتلا نع تكسمأ دق ىنناو اذه

 رذحلا نيعب انيلا نورظني اوذخا نييسايسلا نالو ًاديلتم ناكايناملا
 فحصلل لس نأ ناك نا نستر كفاك بيرللا ءاقا نعي ءانتسألاو

 دعب ًاريخاو تاملعتلا كلت نع هدحو لوؤسملا وهو ةمهملا تاملعتلا

 نييناطيربلا ءاضعالا عيزوت تررق « ( وينوي ) ه ىف نيلرب ىف انعامتجا
 نم حاون ة.'ع ىلع ةيقارملا ةنجل ىف نييناطيربلا ه اضعالا عيزوت تررق

 لا ةم تاعج مث ؛ كو رياتسأو رفوناه نيد ايف ةيناطيرلا ةقطنملا

 نحنا هناك 0 اا با قب نيالا نم رددقو قانا ول

 ندنلىلا ةرئاطلا تبك ر. ابلك لئاسملا كلت ىف ىرماوأ رادصإ دعبو

 ةيسنلاب اهفقوم ددحت ةموك-لا لعجا نأ لواحال ( وينوب ) ١4 ىف
 : ةيلاتلا ثالثلا لك اشملا ىلا

 سورلا ىلختلاو انل ةئيعملا قطانملا ىلا اباحسناأ ةرورض ١-

 . تركذو تقيس ام وك ىلع ءاناي رم وم ىف مل اهب فرعملا قطانملا نع

 ناكرألا نم ماسقأ ضعب ضرعي شيجلا دارفأ حيرصت نأ -- ؟
 مباع لحي نأ نكس ال نيبردم نيكنحم طايض نم مرح نأ ىلإ

 . ةلوهمس مهريغ

 اليع ةيقاب لازت ال ود.لا ةحاسأ نم ةريبكلا تايمكلا نإ م
 ىناطيربلا شيجلا ىلع لملا نم سيلو اهفالتإمدعب تردص ىتلا رماوألاب
 ودعلاىلإ عجرت نأ رطخ ىف امئاد ىبف » ةحاسالا كلت لع ,سرحلا نيأت
 . نكمم تقو عرسأب اهفالتإ ىف نذإ ىأرلاف

 مالا



 وين وي ١١ ىف ىنءاج نأ تثدلام ىتنإف ىلوآلا ةلكشملاب صتخب ايف امأ
 هدئاز نب .لتفا ةيءافاكلا ني كرك كاسر سبب ول كسول اهرالاق أ
 طبارت نأبو اسنلاو اناملأ ىف هل ةصصخلا ةقطنملا ءافاحلا ءالؤه نم لك
 ذنم اذه لمعلا رشابيو . ةيكيرمأ ةيسنرف - ةيزياجنا تاوق نيلرب ىف
 رمتّوم نآل رارقلا كلذ ىلع ةريبك ةيهأ نوقاعي اواكو ويلوب لوأ
 ويلو. فصتنم ىف نيارب ىف دقعي نأ مقوتملا نم ناك ةثالثلا رابكلا

 هتقطنم مزتلا دق مهنم لكن وكس مبعيمج ءاماحا نأ :نوركفس لكلاو

 . خيراتلا كإ]ذ دنع

 لارتجلاو (نييناطيربلا لبق نم ) سكنيو لارجلا دصققافتالاك لذ دعمف

 ةيفدك ىف هعم اضوافتي فوكوب لاشراملا (نييكير مالا ليقزه) ىالك

 تثدحو « نيلرب ىلإ نييرغلا ءافلحلا لوخدو . سورلل قطانملا لست

 ةيكبرمالاو ةيناطيربلا نيتقطنملا نيب تالصاوملاب قلعتي اهف ةمرم ةشقانم
 كرتي نأ لع سورلا قفاوذ ١ ىرخالا ةيحانلا نم نيلربو ةيحان نم

 م اهب نوفرصتيف نييكيريم“الاو نين اطيربلل ةيديدح ةكسو قيرط
 قفتام“ امهنايصنيمأتبو امهيلع سرحلاب سورلا موقي نأ ىلع نوؤاشي
 اليم» . وحنىلإعستت ةيوج قي رطب نيب رغلا ءافلحلل فارتع ال اىلع ناف رطلا

 لقف'”الاىلع ةعاسب اهرورهلبق ةرئاطزك رورمزع سورلا ريض نأ طرش

 قيلوت لوا قا ةعطس لإ 15 نئونخا .تاهتأا !دتناف مهتقطنم ىف

 -وفلا ناكو نيآرب ىلإ نييبرغلا ءافاحخلا تادحو تبجوت هسفن مويلافو

 . ىناطيرلا شيجلا لمي حفصملا عباسلا
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 ثحبلا .ىجرأ نارمأ امبذ ةبقارملا ةنجل ةمههو ايناملأ لبقتسم امأ
 ويلوي 11 موي نيارب ىف هداقعنا ررقملا رايكلا ةثالثلا رمت وم ىلإ امهو

 ةدحو اهل داليك ايناملا يهرت ىلع اوقفاوي نلسورلانأ ىل حضتا دق ناكو
 ةقفن ىلع شيعف تناك ةيسورلا شويجلا نإو , ٌؤرجتلل ةلباق ريغ ةيداصتقا

 . امن اهويهنف اذ ةلزانلا قطانملا

 تملست تنك« ةبقارملا ةنجا ىف ىناطيرب وضءك تذيع امدنع ىننإ مث

 انضرتعت دق ىلا لك اشم لال حنأ ىلع صنت ىهو ىتفيظوب ةقاعتملا تاملعتلا
 نأاممو فقوم لكديدحت ىف ءنجللا كلت ءاضعأ عامجإ ىلإ عوجرلا دعب
 نكي مل هنأ ىلع ةوالع اهلابعأ رشثابت نأ امل نستي مل ةروكذملا ةنجللا

 يموكح نإف« ايناملأىف رومآألا رييسنا اهيلع لوعي ةيزكرم ةيناملأ ةطلس ةم
 ةلاح لكىف اتؤاوم هارأ ام بس فرصتأ نأ « دعل أمف « ىل تدعم

 مامأ انفةوم ددحوتل نيمك- ا ةط , ت.هطتسا أم دمت نأ طرشي عقت

 هيف قدعاسإو ىنرظتني ناك ىذلا رابجلا لمعلا ىلع تيلقناف سورلا
 . نيدندمو نيوركسع لاجرلا ةريخ

 كلت نأ الإ ءو وعمه ةنس نم فصلا كلذ ىف ىراكفأ تناك كلت

 رضاحلا تقولا ىفنآلا ىمه نأ نيح ىف : املك ايناملأب قاعتت راكفالا

 فرصنأ نأ ادعتسم تنكامو ةيناطيربلا ةقطذملا ىف رومآلا ميظنت وه

 . سورلا عم انلكاشم ببسب ىلا كلذ نع

 ببال ع مدح



 انامل هضم ليدس ىف لمعلا

 ةيراحما ىوقلل مظعالا ةدايقلا رقم ىغلأ وغه مل

 ةقطنملا ف ىركسعلا م احلاو ىلعألا دئاغلا قب رواهتزيا ن أ الإ « ةفلاحتملا

 أطخ ناك ءاغلإلا كلذ نأ ىرأ لازأ الو تيأر دقلو . ةيكيرمآلا

 قالطالا هجو ىلع ةداسلا اوحبصأ سورلا نأ ىلإ اذن ىهتناو « ًاريبك

 قطانم ثالثىلإ تئزج ةيبرغلا ايناملأ نأ ني>ىف « املك ةيقرشلا اينالأىف

 مامأ أه فش ةدحأو ةهمج أن دنع داع م ضعب نع أاهضعت ةلةّدسم

 . ىقمحآلا ىوقلا انيصعت رام ىنجن نآلا نحنو . سورلا

 ىلع هيف نركش» . رقملا كلذ ءاهتنا دعب ًاياتك روامنوءا ىل بتكو

 نيئن اطيربلا دونجالو ىل هبا6] ىدبيو « ملسلاو برحلا ىف هل ىدعاسم
 لتاقن نأ « نيينططي ربو نييكي رمأ , عيطتسن اذنأ اعم انتبثأ اننأ لوقيو
 . ةيرحلاو ةفيرشلا فادهالا لمدس ىف تومنو

 نآلا امأ « ةيناسنإلا هتافصل مظع باب رواهنزيا وحن رعشأ تنك

 ىتح لازي ال وهو ءالولاو صالخإلا نم ءىش ىلإ لوحتي ىن] ذخأه
 نطنشاو ىلإ الحار 44١هريفون ىف اناملأ رداغ .ىلاةدصأ زعأ نم مويلا

 د مه



 هحناصن هليحرب تدةفف «٠ ىيرمالا شيجلا ناكرأ سيئر نيع نيح
 . ةليلجلا هتدعاسمو ةديدسلا

 .نم لك تناك ةفلاحتملا ا ّى 0 انءالا ةدامقلا رقم ءاهتنا دنع
 انركسع ًاكح اهبكحت تذخأو 0 اهتقطنم تاتءا دق عبرألا لودلا

 .لوخدلا امأ . ةرح تناك اهئ تالصاوملا ني رغلا ءافلحلا قطانم امأ
 نييبرغلا ءافاحلا نإ مث . ًاعونمب ًارمأ لازي ال ناكف سورلا ةقطنم ىف

 مهقطانمىلإ لوصولل ىوج ذفنمو ىديدح طخو قيرط مهل كرتدق ناك
 . اهلك قطانملا نيب ةرح تالصاوملاف نيلرب لخاد امأ « نيلرب ىف

 مهني 32 انوش الاهلا نوت أوناك نيس ر غل ءافاحلا نإو أده

 لثع نيكو لارجلاو 4 ةمناملالا اوه ريب كن َْق مهبتجو دم>وتل

 نأشلا كلذل ترومكنا رد 8 ةدهعتملا تاعاجالا نيين اطيرلا

 ويلوب ١6 ىف نيلر ىلإ لشرشتو نيلاتس لاشراملاو نامورت لصوو

 سيئرو ندبإ ةقفرب وهو لشرشت ةمجاومىلإ تعرسأف -مادتسوب رمتؤل
 اولذدس : ًاهببا حالو افلا لع ميعلطال ةيروطارمالا ناكرالا

 هلق أ . لك اشم ةدع ةلدح اه تارب رق ىلع لوصحلل مثدوبحب

 ةدحاو 0 5 امن 06 أع له نالا لاؤسلا وه أمهردصمو لك اشملا

 ةيراد] ]و ةيداصت أ يا 31 تناكاذإو ؟ نيقطنم تاذ داليكو أ

 نيمأتو « ابلكقطانملا نيب تالصاوملا ةيرحل لاجيا مسف نم دب الف

 . ايناملأ ءاحنأ عيمج ىف دحاو طم ىلع تايداصتقالا

 ا الا 7



 ةيضرم ةمحاح جاد: ىلإ نولصيس رمتؤملا ءاضعأ نأ ربظ امدنعو

 جاتن ىلع عانطتسالا نول عوجرلا ىلإ ناطيرأا دوولا رطضا

 دؤولا كلذ عوجرل ءىث لك دعأ دق ناكو . ويل ؟١ ىف تاءاذتنالا

 نمد و ند] رتسم هارب رخأ دفو هل لحل. ٠ مجرب م .هنم "ال ق

 نم لك ىلع قيمعلا ريئأتلا امل ناكو « دادسو مر اراك لك امثملا ابجاوف

 , ا سأب ال جناتن نع رمتؤملا تاءاتجا ترفسأو . امه اوعمتجا

 ثدمح نمو « ةيداصتقا ةد>و اهل دالك أب لأ رايتعأ ثيح نم اعد هي

 لوبقلا ثدح نمو . ارلك ةلت# | قطاذملا ف دحاو طم ىلع ناملالا : امو

 نم, ]ريغ أ وع اهدقنن لضوف# نأ قم الد ايتغاطم: انناملا لضيوفت نأ
 رضاخا ثقولا ىف اراع نب ةنئالأ ةعركس تلات ليغ ىلا فيح
 . ةفلادتملا مهالل ةمجراخلا ءارزو ابلكش ةنجل

 ةن+ل عمتجتنأ ىلع رواه نيا حلأَف تاريرقتلا كلت ذفن: نأ نآلا قب
 هنأ تاقو وملون م. ىت لوألا ابعاتتجا تدقعف لمعلا رشابتو ةيقارملا

 سكر :لازلا نع اق امن املأ نوؤشلارس دل ةيزكرم ةرادإ ةمب نكي ل

 ىلع ةيبرغلا قطانملا ىف ةيرادإ تامست اهل لح نأ ىف ًادهاجب لمعي
 نيب مات ماجسنا ىلع رومآلا سن نأ ًاريخأ انعطتسا ثيح ء لقألا
 لقحلا ىف ةصاخ كلذ انل مثو . نييكيرمأو نييناطيربو نييسنرف
 « ضرملا بيسي بحسني نأ سكيو لارا رطضا مث . ىداصتقالا

 ةد.دسلا ةحيصتلا بدحاص لب اديخ اتي دص طمو سيل هنادقفب تدقفنو

 هلع ل2 نأ ظللا ىدعسأ دقلوي د !ناملا نوعي قاعتب املك ىف" ةئاضلا

 . نماثلا شيجلا ف ىعم مدخ دق ناك ىذلأ نوساريور نابريرس لارا

 ل اا



 . ةينامل الا ةملقعلا همجوت ةلكشم ألم ركفأ تنك ءانثالا كلت ىفو

 اوذختي نأو مهن امف اوشقانتي نأ ىلإ ناملألا لاجلا حسف-١

 . مهذ ام ىلإ عوجرلا متت ىتلا ةمزاللا ريدادتلا مهسفنأب مه

 امس الو « ةيزانلا دعاس نأ هنأش نم ام لك فالتاو داعا-؟

 نأ ةنأش قع ان لكن هليدبتو « لمقتسملا نم فوخلاو « للملاو « ةلاطبلا

 . لمآلا عم ةحيحصلا ةميلسلا راكفآلا ىحوب

 . ىناملألا بابشلا ىلع ريثأتلا ءىش لك لبق - +

 دعبال] هعذأ ملو ةيناطيرللا ةقطنملا ناملال ًانايب نأشلا كلذ ف تلقو
 ويلوب ؟6 نم ًاخرؤم ناسلا كلذ ناكو « مادتسو رمؤم ضاضفنا

 هيف تركذ . اهسفن ةنسلا نم سطسغأ < ىفالإ رشنو لو - 94ه
 مهتداع]إو دونجلا حيرسل وهو مهتقطنم ف ىلمع نم لوالا رودلا ناملالا

 دازلاو نكسلا نيمأتل عاطتسملا لذ. مث ىتدملا لقحلاف طاشنلاو دجااىل]

 كلذ نم ىناثلا روطلا نع ثيدحلا ىلإ كلذ دعب تلقتناو . عيمجلل

 ريكسفتلا هيرح مهل] |! ديعأف هب سل هاأ نأ ديرأ ىذلا روطلا وهو لمعلا

 .كلذ ءارو نم ًادصاق شيجلا ةنامأ ةةاعتملا رومالا ادع امف رشنلاو

 ريهطتلا دعب ديدس ىلدع ماظنو ةيطارقومبد ةموكح ليكشت ىلإ لوصولا

 ىنأ تلق ةيحانلا هذه نمو . ةلصإ ةيزادلا بهذه ىلإ تمي ام لكن م

 ليبس ىف ماعتلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا ليبس ىف لذبي دوب لك عجشأس
 هتاثحامملا ف اولخدب نأ ىدوتجل تحمس كلذلو ؛ بابشلاب ةيانعلا

 -_- 4 م



 لبقملا ىساقلا ءاتشلاب ًاريخأ مهترذنأو . اننيب امف مهافتلا متي ىتح مهعم
 اوطاتحي نأ مهنم ًابااطو هل ةمزاللا ريب ادتلا تذخأ ىننأب مهايا ادعاو

 . ناكمإلا ردق ىلع هرش اوقتي ىتح مهسفنال ًاضيأ م
 جوفلا ناك ثيح ىلإ ةريغص ةراط تبكر (سطسغأ) ١ ف

 راطملا قوف اهوصو دنع ةرئاطلا تطقسف « هل ةرابز ىف ىدنكلا كلاثلا

 ىرهظ ةلساس تارقف نم نيترقف نإف . انأ الإ ررضب دحأ بصي مو
 دق تنك ىتلا اهلماك ةملكلا لوفأ نأ عطتسأ ملف . اتبعشنا دق اتناك
 ىلإ عوجرلا ىلإ تررطضاو جوفلا كلذ طابض ىلع اماقلال اهتددعأ

 ةرئاطب الو ةرايسب عوجرلا كلذ متي نأ نويدنكلا ىنمدارأو ىرقم

 . ةرئاطلاب ىندامق رد ىلإ تدعو .ضرا ملف . نأث ثداح نم ًاقوخ

 نم ةرم ريغ شارفلا ةمزالم لع تهركأ +١44 - 994ه ةئس ىفو
 ًارسوس ىف تيضق نأ ىلإ رمآلا ىف ىهتتاو كلذ ةرئاطلا ثداح ءارو
 . تاونس دعب الإ هيلع لصحأ ملو « ماتلا ءافعتسالل الماك ًارهش

 ةصجراخلا ءارزو رمتّوم ىهتنا ١56 ( ريوتكأ) لئاوأ قو

 ةيقافتا عيقوتل تالماعملا ديبمل دقع دق ناك . فالخ ىلع ندنل ىف
 . مواقت ال داك: تابوعص نع رفساف . ةودعلا نادلبلا عم لسلا

 نع دعب اهف اهتعنم ىلا زجاوحلاب ةيعابرلا ةبقارملا ةنجل تمدطصاو
 لكشت نأ تبأ اسنرف نأ وه كلذ ىف ىيئرلا ببسلاو . اهامبمب مايقلا

 ايناملأ ىف نوؤشلا ريبدت ابقي رط نع « ةيناملأ ةيزكرم ةدحوم ةموكسح
 نأ ىرتف . اهف ناملآلا عمط نم فاخت لازتال تناك اسنرف ناف

 ل ا



 نأ ىلع ةوالع اذه . اهنمأ ىلع ظفحلل ةديحولا ةليسولا وه ايناملأ قزجت
 ىبرحلا زاهجلل ىوقالا ردصملا رورلا ةقطنم ىف نوري اوناك نييسنزفلا

 - امايودتو ايناملأ نع ةقطنملا كل* لصف نوديريف ىاملالا

 ندنلىلإ تمدق « ةعبرالا ءافلحلاةيجراخ ءارزو رمتؤم لشف دعبو

 ىرظن ةهجو ىلع هتعلطأو « ىل نأ رثسملا أرز ولا سهئرب عمتجأل

 : ىلي امف

 ةعبرالا ةفلاحتملا لودلا ايناملأ ل نأ نكمللا 5 نيرأ فنتك" 6

 دقلو كانه ماثو ىلع اوسيل ءافا+لا نإف . مويلا ىأر نع تادعف أعم

 نأ ةفلاحتم ةلود لكل ةيرحلا قالطاب اويلاطي ناب نويكيرمألا دده

 ةيعابرلا ةبقارملا ةنجل ىف ةماكلا دحوت ملام اهتقطنم ىف ءاشت < فرصتت
 دنم أودعتسإ نأ بحجب نيس رغلا ءافاحلا نأ وه ىنمش نإو كلذ عمو

 فصن نإف ٠ دايما ةدم لوطتسو «اسسور عم فينع داهج ىلإ نالا

 هعدنالو هب كسمتن نأ بجاولا نمو . مويلا ائيدي نيب انامل

 . انم تلف

 رايات يش نم دال هنأ ىرأ ىتاةرورلا ةلكشم امأ )ب

 . ءافاحلا ةيقارم تحت ةضونلا كلن ريست نأ طرش ةيعانصلاو

 . نييبرغلا ءافلحال ةيعانصلا داوملاو ايناملال ةيئاذغلا مزاوللا كلذب

 ضر فن نأ عيطتسن ىد ةيفاك ةءراحت ىوقب ظفتحن نأ بحب ( د

 مث انبلاطم ىلع لوصحلا انل كلذب لهسنف ء سورلاىلع امس الو انتباهإ
 نالا انناملأ دحوت نأ ايئاطيرب ةحلصم نُم ناك اذإ ايف كلذ دعب لءاسكن

 تانراإو تن



 عم ةيبرغلا ايناملأ ىه انيلإ ةبسنلاب ةمهملا قطانملا نإف لاح لك ىنعو
 ىف لخدي الف ناكداسلا امأ . ادماو طسوتملا رحملا نم ةيقرشأا ةقطنملا
 سيئر تحضوأو . طق هل ديقال قاظم كانه امور ذوفن نآل ناسحلا

 املامعأ ىف ةيعابرلا ةبقارملا ةنن ضرتعي ىذلا ىلاحلا عناملا أ ءاويورولا

 عناملا امأ . ةيزكرم ةيناملأ ةرادإ لكقيقحتل اسنرف ةمواقم وه نالا
 ةين مالا ةرادإلا نإذ.سورلا هميقي ىذلا ءىديدحلا راتسلا» وهف قيقحلا
 . راتسلا كلذ عفري ملام اهلابعأ رشابتو متت نأ نكمم ال ةيزكرلا
 ىضوفلا نم ايناملأ ذاقنإل هذه انتالكشل لح دوجو نم نذإ سالف
 هلم, كلارك اد نك ةكمز نأ ص نذل كلذ ونوت ةاعتفالا
 ةيرادإلا عب راشملاو بئارضلاو دقنلاب قاعتي امف اهنه لك لمعت ةلقتسم

 . ىرخأالا

 . . ةناطيرلا ةقطنملا ىف انتلاح ىف ركفأ تذخأ ةئسلا رخاوأ ىفو
 قمحأ لؤافت الإ انددم الو حالصالا ىف ماهآلا ىلإ نب رئاس انك انناف

 ريسن نأ نعو هنم نس>أ وه ام ىلإ نس>الا نم ىعسن نأ نم انعنمب
 الهس ءاتش اوضق .ناملالا نإف . انحالصا ىف ةكحو ةقدد « انيوملا

 ءاتشلا دعب نكلو . مهتتفدتل محفلاو مهئاذغ نيمأت الإ مهل مال

 مدالب ةضهن نم نودمفتس ال عر لمام> نوربو « هنم نوج رخسس

 مهيصانم نع انلزعدق انك اننإ مث . جراخلا ىلا هلك ابجاتنا بهذي لب

 ةزاتمملاةلاعلا ةقيطلانم محو ةراد]لاجرمهو نييزانلا نم اريك ًاددع

 بارطضالاوقلقلا نمائيش اوثدحينأ ىلا مهتلاطب مهب ىدؤت نأ نم دبالف

 ل مما



 لقيال مهددعو نوحرسملادو:جلا هثدحب دق ام ىلع ةوالع اذه . دالملا ىف

 . نويلم فصنلاو نينوململا لع

 تذيع دق ىننأ ٠ ١و4 ( رياني ) 55 : ًاممسر تُعاب دق تذك

 وينويل" ىف ىتفيظو لامعأ رشابأ نأ ةيروطاربمالا ناكراألا سيئرك
 نم ًادحأ نأو « فرشلا اذه ىلع ًاموي لصحأس ىنأب طق تركف امو

 قاقالع نوكت نأ ىسعامف لءاستأ تحرف .ىرأ ايف ءركفي نل قوفرع
 تناك ةقثلا طاور ناف قس لنا امأ . هدا نيايبلا قانوي ع

 ايه ربغ نم نانئمطالا سفن لع تنك امىننكلو ءامهنينو ىني» ت 4 دق

 قادصقدقاناك ءريزوامهدحأو ءمهنم نينثا نإ . لاعلا بزح باون نم
 ١. 54ه سطسغأ ١6 ىف ٠ شيجلا ىف امم اموقي نأ ادارأ ةلوجل ايناملا ىف

 ضعب دارفأب انعمجم نأ انبلط مث . قدايق رقم ىف اهءاقل تنسحأف
 تاعاّجالا كلت دحأىف امهنأ «دعبامف تيلعو .ًاطابضو ًادونجتاد>ولا
 . هونج درفت نأ اميكم اديشن ويت, نأ طاشلا ند الط هانا
 ًاعنام ايناملا ىف ةيناطيربلا ىوقلا لكل رماوأ تردصأو كلذل تأتساف

 انأ ىننا امهتمهفأو رمآلاب نييئانلا تحراصو « اذبك لمع متيو دوعي نأ
 ًايمسر دونجلا هجاوي نأب عاستأ نلو شيجلا ف ماظنلا نع لوئسملا

 مهطابض بايغ ىف

 تذخأ . ايناملا ةرداغم نم برق ىلع تنك ىننأ ام . لاح لك ىلعو
 كانه انامع لك ساسأى امهارأ تنك نيتللا نيتلكشملاب ىايتها فعاضأ
 نم دبال ىلا ةيرادالا لحارملا مث « ىناملالا بعشلا ةلكشم : امهوالأ
 . ةلكشملا كلت اجل ايعطق

 لس 8487#



 وينويىف لستال 44١<وبام ىف ايناملارداغأ نأ ىلع بجاولا نم ناك
 ذنم انناملا ىف اهتيضق نا ةدملا نإف « ىرحلا بتكملا ىف ةديدجلا ّفظو
 ًارمأحبصأ ايناملا ديحوت نأ نم نيتي ىع ىتلعج دق تناك برحلا ءاهتتا
 نودب ديحوتلا كلذ متي نأ ىف كشأ تحبصأ لب ال « مويلا اليحتسم

 اهتاونعمو ةايحلا ىوتسم اوعفري نأ مهيلع بجاولا نمو . برح
 ةيسورلاةقطنملا ناملأ بصي ثيحي رهدزتو قطانملا كلت شعتنتفمبقطانمىف
 ةداعسلاو مهسوب نيدامف نولباقي ذإ اهمو اوناك ول نودوبو اهلا نورظني

 . ىديدحلا رات! نم ةيحانلا هذه نم مهونطاوم اه. عتمتي ىلا

 قلعتيامف اه تضرع ىتتلا ءارالاو راكذألا كلتل ًامعدو ءىنعملا اذهمو
 نيني رار هام ا قرد ايلاف ةرك دوي تك نالآلاو انانإ و
 كلت ةمتاخ تناكو . ويام م ىف ندنل ىلا تلصو امدنع د. أدي ءارزولا

 ظ : ىليام ةرك ذملا

 ديال ؛ مياس ىسايس زاهج اهل ةنئمطم آدالب تحبصأ اذإ ايناملا نا د
 .نمأ ةنايص ىلع ةنيملا ةيوقأ تادعاسملا نم كلذ نوكي نأ نم
 . « ملاعلا ىف سلا نيمأتو « ةيناطيربلا ةيروطاربمالا

 ل هم



 نووشعلا لصفلا

 لاشاو ىلا لوحدلل ىدادعتسأ

 لاك ا احا

 تبرعأ « نيرلا رهن شيج طابض ىلإ هتبجو ىذلا عادولا ناس ىف

 ىدنجلاب ةرشاسم ىلصت ةدام « كلذ دعب « لستأ نل ىتأ ىلع ىنزح نع

 ىضتقت تناك ةيروطاربمالا ناكرالا سئ رك ىفمظو نأ الإ ٠ ىاطيرألا

 تمرعف.هدارفأ لك-ا ةيهافرلا نيمأتو شيجلا مظنت نع الوئسم حبصأ نأ
 ةعسلا عيب اسآلا ةدم ديدجلا لمعبو ةدردملا ناعاو ىف ركفأ نأ لع

 . ىبرحلا ب بتكملا ىف ىصنص ىملسل مو: نع ىلصفت ىلا

 ىرج ام لك بثك نع عبتتأ نأ توطقنا اناللا قه ىدوعنو ءانثأ
 ناك كاذن أ ةموكحلا لاجر نإف شيجلاو ةنانلا قاعتي مف أرلجنا ق

 ةيعانصلاو ةيراجتلا عيراشملا ليودنو . ىعاتجالا نيمأتلا الإ مهل مال

 تاقالعلاو تالخدتلا كالت بلطتت ام لكو رومالا نم اهريغو ىركلا

 دتمب ام وحن ىلع عستتو دتمت ةطخ ىضتقمب هجوت و ريست ةحاسص ىوق نم
 رخآ تقو ىلا تجرأ دق تناك رومالا هذه لكشف « عستتو فورظلا

 ىطخسأ ةيلخادلا نوؤشلا درج ىلإ اذكه مانتهالا فرص ناف . نيعي مل
 ديقتأ نأ ديرأى لا ةطخلا ىسفنل حضوأ نأ ىلع تمزعو آديدش أطخس

 لسا ع -



 لح ىف ىرفظو لستأ امدينع ىرمأ نم ةريصب ىلع نوكأ يع يب

 .![ 5 ( وينوب )

 برحلا دعب هريصم نوكي نأ ىناطيرللا شيجلا ديرأ تنك اف
 هرومأ لمهتف ىلوالا ةيملاعلا برحلا دعب هريصم لثم ةنناثلا ةيملاعلا
 ٠ ةسأمس الو هَل بهذمال مبصتو

 روج املا ئاتادضأ تدع + اه دله تيقع# انناملأ قم ضوحو.دتغ
 . ىنايغ ءانثأ دواد ىدلو ةسرت ادهعت دق اناكنذللا زدلوئير ةديسلاو
 ناتسبلا نم ةيواز ىف هتزكرف « ايناأ نم لقاتملا ىتكم تلقت دق تلكو

 داجب] وه ةلاعأ نأ هضورأ انه وأ ولو لغتشال هيلا ءىجتلا تالخآو

 أاتباث قس لب فورظلا عم اذكه ريساال ىد شيجلل حيو نيم نع اك

 ةطخ نم نذإ ددالو .ةنسةرشع سم فا كارت رشع ةدم هءاع وهام ىلع

 دعب ام شيج ةلكشم » : عوضوم ةسارد ىف تعرشف . ةليوط ةدم حاصت

 طابضلا ةامح لمحت ىتح هنمؤن نأ بجي ا١ ضرعأ اب.ؤ .«برمحلا
 تابونعم هل ًاشيح. نواكشيف هيف نوشيعي ىذلا رصعلل ةمالم دونجلاو

 . هيلا باستنالاب ناسن] لك رختفي ةيماس ةدلاع

 طقف ةماع طوطخ تاذ ةيكيشكت ةطخ مهصل نم ديال ناك هنإ مس

 تررف اذلو ٠ ةنكمالاو هنمزالا 1 2 ن دامه و اهقممطل لوسيف

 نراالا كلت رضحسف لو د ناك ال ةضرنف نيرا ةلساس ثادحإ

 ايناطيرب ىف ةمدخلا ديق تدع نول زيال نيدلا ن .يناطيربلا ةداقلا لك
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 ىف ةيلخادلا لودلا ناكرأ ءاسؤر اميلا ىعديو « راحبلا ءارو امفو
 قارس عما نأ سل نقع قى ةراتكل وأ وشل وقمر
 عيباسأ ةتس لمعلاب ترشابو كلذ ىل متف « ةيرحبلاو ناريطلا ىدئاق

 . ىفيظو ىللسأ دعب

 ىذلا شيجلا ىلع ًاياعف ًاذوفن ىل نمؤا نأ ديرأ تنك ًاريخأو
 عمجأ تذخأف . ةرشابم ىنم صاوألا هتداق ىقاتيف « هسيئر تحبصأ
 ثحابتنف . لخادلا شيلا ةداق لك « ىنرحلابتكملا ىء رهشأ ةثالث لك

 نيالا ىف اذ ابان. .ةققرت» ىرملا .بتكتلا ديصو اتررقأ ن
 لدابتلاب « راحبلا ءارو ام ىف ًارهشو ارتلجنا فزءربش ىضقأ نأ تررقو

 ىتح تماد دقو  راحبلا ءارو اه ىلإ تايرفسأا هذه نم ةياغلاو

 اهرزي مل نادلب اهنيبو « ثلونوموكلا ءاجرا لكب لصتا نأ - ودان
 . هتمدخ ءانئأ رهو ةيرحلا ناكرآلا ءاسؤر نم دحأ طق

 دئاقك ىفصب ىصخب وه امنا تركذو تفلسأ ىذلا اذه لكو
 رطضأس « ةريخآلا ةيحانلا هذه نم ىتأ تيأرو ىناطيرللا شيجلل

 متي اه لك ف . لا هتيوه ىلإ ىلوصو لاح « ىنأر ىدبأ نأ ىلإ امتح
 دبالق « هفرعت ىذلا بارطضالا ىهو ضرأآلا هجو ىلع ثدحيو
 عالطالا نم هب اد عقاولا ىلإ اديس فأر نزك ىهدنذإا ل
 أمم « همف متي ىذلا ناكلا ىف هسردب كلذو « عقاولا كلذ ىلع رشابملا

 رحبلا راضقأ لك ىلإ اهب موقأ ةلحر ىلإ ىتجاح نم نقيتلا ىلإ ىنقاس

 عم



 داهدنه ترداغف . اف ةركسعم ةباطيربلا شوبجلا تناك ىلا طسوتملا

 دنع قا نع هلم م١١ ىف ارلجلا ىلإ دوعأ نأ ىلع ( وينوب ) ه ىف

 . لفاو ىشترأ مدقلا ىقيدص نم ةيقرب ىنتتاصو « ةرهافلا ىف ىلوزن
 وه ثحابتيل كانه هدصقأ نأ ىلإ اف بلطي .دنملا ىف كلملا بئان

 . ةجرح لئاسم ىن ىعم ( كاذنيح دنهلا ىف ىلعالا دئاقلا ) كالذشواو

 ( وينوي ) ١١ ءاسم ىف الإ ندنل ىلإ دوعأ نأ تعطتسا امو هبلط تيبلف

 ىرفس ناك . ةيروطارسمالا ناكرالل سيئرك ىف ظول ىلعفلا ىملسن موي

 ةيفاعلا نم ماريام ىلع تنك امو ابعتم ًاضيأ ناك هنكلو . معن ًاديفم
 . ( وينوي ) 77 ىف ىنرحلا بتكملا ىلإ تلخد امدنع ةحارلاو

 . ابعم انتدهاعم ةقاعتاا تاضوافملا نإف ٠« رصمع صخب اهف امأ

 كالا نلف. ايوط قفز دع ةيوام .لارع زل اه قران ةق تناك
 «برحب اندده وأ . بر> تعقو اذإف . رخأتت الو مدقتت ال ةنقاو
 ىف انل امم فرتعملا قوقحلاب بلاطن نا نم دبال اننأ فرعأ تنك

 انكف « ٍلسلا تقو ىف نآلا امأ . ةقباسلا ةيرصملا . ةيناطيربلا ةدهاعملا
 ىف انكو . ىصقالا قرشلا عم انتالصاو1 سيوسلا ةانق ىلإ ةجاح ىف

 طبارت ثيح ةيساسالا دعاوقلا مادختسا ةيناكما ىلإ ًاضيأ ةجاح
 رصم ىف ىناطيرللا دفولا نأ الإ . طسوالا قرشلا ىف ةلزانلا انشومج
 اهنأش نم سيل « كلت انطورشب ظافتءالا ةلواحم لك نأ لع دق ناك

 نماآلا ساحب ىلإ  ايئاهن , ءوجللاو ةوقلا مادختساو ءرومألا ديقعت الإ

 نم ةيناطيربلا ىوقلا بحس حرتق, دفولاف هيلعو . ةدحتملا ممالا ىف

 تاارادع



 ئريو « ةيضرم ةيقافتا ىلع لوصحلل ضوافتلاو رصم ىف اهزكام

 نكلو ىنعملا كلذب حيرصت ناعأو . ةأطو نيرشلا فخأ اذبك الح نأ
 ْ مهرارصإ ىلع اوس نييرصملا نإف ةدئاف نود

 ذيقتن نأ ىلع رصم هنا لاقو نيفيب ىل عمتجا ندنل ىترداغم دنعو
 نوكي نأ ىسع ام ميفتسا نأ ىلإ بلط هنأ الإ « ةيساسألا انبلاطع

 انم هلمأو «ءاتلدلا ندم نم بحسن نأ انضرع ام اذإ نييرصملا فقوف

 نوري امدنع انبلاطم ىلع اوقفاويو مهرارصا ىف نويرصملا نيلي نأ

 . موعم مهافتلا دادعتسالا كلذ انم

 رصم ايناطئرب ريفس) تعمتجا وسو أ .ق 5 د ىلإ ىلوصولاحو

 قوراف كلملابم « طسواألا قرشلا ىف ةيناطيربلا .ىوقلل ىلعألا دئاقلابو

 ةحلصم نأب هريزوو كلا! تحراصو اشاب قدص هئارزو سيئرو

 ةنايصل ىرصملا شيجلا عم ةيناطيرب ىوق نواعتت نأ ىضقت رصم
 فارتعاللدب الق هيلعو برح تيذشنام اذإ ةيبرعلا لودلاو رصم نايك
 الإو طسوالا قرشلا ىف ةيناطيرلا ىوقلل اهنع ىلخ ةيبرح ةدعاقب
 ديالو ال دادعتسا ريغ ىلع امهو برحلا رصمو ايناطيرب تاخد

 . رصم ىف ةدعاقلا كل: نوكم نأ نم

 ةلدامتم ةقثوجىف ةيضقلا كلت ثحح نم دءال نأ الئاق تلصاوو

 نيب رصملا ىلإ ةدعاقلا كلت ةسارحعجرت نأ ىعيبطلا نم هنإ مث نيفرطلا نيب
 قبينأ وه هيف بوغرملا نأ ريغ « ضرآلا باحأ مهنأ ذإ مهريغ لبق
 امدتع هنأ ثيح سرحلا ءالؤهعم رمتسم لاصتا ىلعنوين اطير نولثم

 ل را



 لمعلا ىلع لايفإلا نم نكمتت ةيلود ةمزأ ريشابت قافالا ىف رهظت

 امهاغت ىدأهنإو قدصامأ : ةيضقلا هذه متم هنأ كلما ىل ربظي ملو
 . هتدعأسع قدعوو هب نأب ال

 ىختن الأب لطن كلذ لباقمىفو» ربشأ ةثالث فرظ ىف باحسنالا كلذ
 كلذ دعر 50 يعل : ىلع تاأوئس 0م كعب الإ لاقل ةدعات نع

 لانقلا هقطنم ىلإ ىوقلا كلت بحسب ةيناطيرللا ىوقلل املعلا تاطلسلا

 لاهتي وه ىف ىتفيظو متسأ امدنع ةمدقتم ةيامعلا ىرأ نأ ىلمأ نع ابرعم

 .وسناوب 55 3

 ىنأرو «رصم ىف قالاصتا حاتن نع انا لاهتيوه ىلإ تاسرأ م

 ىلع است رطسب ظفتح نأ عيطتسا اخ تاقو روهو اطلامل فرانز لون

 رصه ف ءاقثملا ل ةجاحلا لود ٠ فوك ا رحملا نه ةقرشلا ةقطنملا

 ظافتحالا الوأ ىهو « ةيلاتلا تايضتقملا ىلع صر نأ طرشب نكملو

 ايبيل ىف اندوجو نإف ٠ ايبيل ىف اهديرن ىتاا ىوقلا قبن نأ ىف قحلاب
 ةلائقلا اق رفأ قو: طسوتملا رحبلا قاتح اضم نيمأتل ”نانفاكاطلاه نو

 قرشىئةيوج ىوقو ص رنق ىف ةيوجو ةيرب ىوقب طفتحن نأ ايناث بحبو
 انل دبال مث نيطسلف ىف ةيركسملا انقوة- لكب ظافتحالا عم ندرآلا
 ىلادع اولا دمعتانف . برحل ا ةلاح ىف رصم ىلإ عوجرلاب قحلا نماثلا#

 بج قحلا كلذ انل نمؤي ىلو . انل اهوظفح دق نورصملا نوكي

 مو



 قرع وهو لينلا ةبقارم نم نكمتن ىتح نادوسلا ىف ءابوقأ قبن نأ
 . ىوبحلا مم

 نكمي ام أوسأ ىلعةلالا تناك ثيح نيطسلفىلإ ةرئاطلا تبكر مث
 نيتيدوولا نيتيب اهرالا نيدمظنملا باعسإ باهرالاو بارطضالا نم

 ةيكيرمهالا ةنجللا ر رقت بارطضالا ىف داز ىذلاو.نرّتسلاو نوجرالا
 سانلا معو 0 ىدوم | ٠و .هو ل نيطساف لوخدل حامسلا ةيزيلجنالا

 : هراظتنا ُْق دولا ربص ليعو ريرقتلا كالذي

 انأ امأ . مزعو مزح لجرنكي مل ىناطيربلا ضوفملا نأ ملعلا عم اذه
 ىتح اهلك هتايونعم ًاعتمتم هديرأف « شيجلا ةلاح وه ىنمهم ناك ىذلاف

 ةطرشلا نأو امس ال «ةيندملا ةطاسلا ةبيه سانلا ىلع ضرفي نأ عيطتسي

 . انم بنذ ريغ كلذو اهتامبمب مايقلا نع ةزجاع تناك

 نم ناك كلذ ةيناطيرلا ةطاسلا فقوم فءعض نأ ىف كشالو
 نوزاشي ؟ نوفرصتي «دوهبلا ىديأ نيب ةيلعفلا ةطلسلا لمحي نأ هنأش
 ىلعألا دئاقلا تدحراصف . مهتموأقم لواح نم لك نودحتي مو

 تاطايت>الا ذاختا نمهل دبالف مودت نأ نكسميال ةلاحكلت نأ نيطسافىف

 لب الو مالا ماك امهم بواقلا ىلإ ةنينأمطلاو نمآلا ةداعإل ةمزاللا

 « ناكم لك ىف نوثينم مثو دوهيلا دض برح ىلإ كلذ اندوقي نأ نم

 نأ بحب لاح لك ىلعف . هلئاقنل ودعلا نأ ىردن دوعن الف نوركنتم

 ىلإ انأ نوك أسو تناك اهنيأ نئفلا عممتل ةديدسلا تابهيجوتلا ىطعت

 ا 00



 لاهتيوه ىلإ تقرأ 3 ةفاشألا ةحمرم َْف هدعاسال 0 شيلا بن اج

 طابضلا نم اددع تعمج نأ دعب و؛كلت ىترظن ةبجوىلع كانه موعلطأل
 هر اطلا تمكر ( رصو 06 ممن الم زل تأق ام مف تاقو دئؤرص ركسعم ف

 ٠ نيطسأف ةرداغمل

 دكا يع كلا ناقتي فدع واع لإ 1 نتحا لإ نا رفع و

 ع عش ادب نأ ىندع و دقو م دق قيدص هللا دع كالملاو . |مظع ال اقدسا

 ءازؤولا سما :ر علطأ نأ لل 1 هت عوق ٠ ةم رعلا لودلا ُْف ةكاطرولا حاصملا

 : تلحق اذكهو هحلعر

 تبعبتا مث ىلوبان ىف تازن كانهو ء ايلاطيإ ىلإ كلذ دعب ترحاو

 . ترزاك ىلإ

 قارعأ دقر ندي : تاصوو (وينوي) ؟5 ىف ايلاطيإ ترداغ م

 علطأ نأ اهب تعطتس ىاحر نم اور تل خل ميجسلاا
 نكمأ 0 كلذ نق قدروا تك نع شيجلا تابوعص ىلع

 ضرك نال اهأأ د مزاللا ىأرلا' ةلكشم لك ىف ىأ أر ىدبأ نأ نم

 ادعاو عيبمجأ بولق ىلإ نانئمطالاو ةّقثلا ديعأ نأب تيفت.ك | دق

 امم ةقئالل' لولا اءم امل دج ىت> انلع اباك لك اشملا مامأ ىندعاسم

 ل و



 نووشعلاو ىداحلا لصفلا

 لاهتاوه ُْف ىلوالا ىناوطخ

 هملإ] الخاد تنك « ىبرحلا بتكملا ىف ىتفيظو تلتسا امدنع

 : همش لمعلا ةيفدكو همءظنت طق ىل كبع اللو , نامح 2 هرم لود

 تارازولا ريخ هنأ ىرأ ىنتإف؛:4 حى هنم ىجورظ دعب نآلا امأ

 : لاهتيوه ىف

 ىريتركس رماوأ تحن كانهتمدخ ىننأب نآلا لوقلانم ىلدب الو
 فاطللا ثيح نم هل ليثم ال « نوسوا درول مهنم لوآلا ةثالث ةلود
 باتك فلؤم وهو هبابش مانأ ءانثأ نداعملا ىف لمعي ناك ؛ ةشاشلاو

 رطضا !54+فيرخ ىف . هاوتسم نم ًايتك تأرق ايلق « لجر ةايحو
 ًاضيأ هعمو هيجنالب درف هفلخت ةح بابسال لازتعالا ىلإ نوسول

 نوسول نم رومألا ىلع ًاعالطأ رذوأ ناك هنأ ملعلا عم ًانيه لمعلا ناك

 . ةرازولا ساب نم هن المز عم مأت ماو ىلع نكي مل هنأ ىل ادب املاطو

 ةثالثلا ريخ وه . لاونش ليئونابع ثلاثلا ةلودلا ريتركس ناكو

 ناك لاوئش نإف . نيلوالا نينثالا ىف ًانعط سيل اذه ىلوق نأ ملعلا عم

- 91- 



 : ميفلا عبي رس ناك ٠ ميرك بأقو « حضأو لمعو حداق ءاكذ بحاص

 ساحب ىق هب هانعتةأ رقت لك نع عشأ ديف . ميفلا دعب لمعلا عي رس

 :تالولاو:ةاررولا

 ىهو « أمهم ًاباسح امل مقا تنك « هذه ةيناسنإلا لكاشملا لكف
 . ىنرحلا بتكملا ىلإ ىلوخد دنع ىهابتنا الإ تفرص ىتاا لك اشملا ىلوأ

 تمدق « ىنييعت دعل شيجلل ىروشلا ساجب هدقع عامتجا لوأ ىفو

 قاعشس مق . :١9 وبام ىف داهدنه ىف اهتددعأ دق تنك ىنإا ةركذملا

 تفلأ ةركذملا كلتل ىنءارق ءانثأ ىفو . « برحلا دعب ام شيج ةلكشمب و
 . انشيج ريزعتل ريسن اهاضتقم ةطخ انديقت ةرورض ىلإ ىقالمز هانتنا

 ةدعاقك دعب امف ذختت ىح اهيلع مهعيمج اوقفاوي نأ ًاريخأ مهنم تبلطو
 . هلحارم فالتخا ىف ىنرحلا بتكملا لمعل ةيساسأ

 ةرورض ىبف ةركذملا كل# ىف ال تضرع ىتلا ةيساسالا طاقتنلا امأ

 ةرشع سلا وأ رشعلا ءانثأ شيجلل هدادعإ بجاولا زابجلا ىلع انقافتا
 ةدحتملا ةك-امملا ىف ةممقملا ثجلا تادحو نيب تافالعلا مش ؛ ةلمعملا ةئس

 اهمادختساو ةيبلعلا ثاحالا ةيمهأمث , ثلونوموكلا لود شودجنيبو
 ىلع تادحولا بيردت مث . اهلاعتسال دعي نأ نم دبال ىذلا شيجلا ىف

 ةيبرحلا سرادملا ةرورض مث . ةيرصعلا تايجاهلا لكسب ديقتلا عم لاتقلا
 ىوتسم ىلع رابكلا طابضلاو ةداقلا بيردت نكمي ثيحب اهقاطن عيسوتو

 ىلإو شيجلا ىف تايونءملا ةيمهأ ىلإ ترشأ ًاريخأو . مهبترو بسانتي

 . ةدكساملا ةيوجلا ىوقلاو ةيربلا ىوقلا نيد امف قيثولا نواعتلا ةمعأ

 ا



 بلطأ اهفىرخأ ةرك ذهوةدب دع تاظح الم ةرك ذملا كل:تقحلاو

 . هناكرأب ىلعالا دئاقلا تاقالع موقت تناك هيلع ىذلا ماظنلا ليدعت
 هناكرا ىف لمعلا رييسنا نع الوم ىلعألا دئاقلا لمي ىناطيربلا ماظنلاف
 ةدطت نأ نكمال كلذك ماظن اظن نأ ىنتلد دق ةريخألا برحلا تناكو

 ىتلا لك اشملا تايرهوج كردي نأ ىلعألا دئاقلا بجاو نإف . مويلا
 كلذ ءوض ىلع 3 1 ل ةمساسالا لمصافتلا ضعب عم هل ضرعت

 هيلع ابطرفت الف هد>و وه اهممصتو « هتطخ مصل هرك ذ قيس ىذلا

 ميري نأ نم هل دبال كلذ نيمأتلو . ودعلا الو فورظلا الو هناكرا ال
 همجوت تحن لمعت ىتلا هناكرا ىلإ ابعديف ليصافتلا ماتهالا نم هسفن

 ةنينأمطلاو ءودهلا نموج ىفركسفي نأ هل حيتيو ىلعالادئاقلا سيئر خيري
 نا روع ب نور ا يكل دا ةنقع اهراس قرن عل رد

 تدده ىننأ ىلإ مالا ىلىمتأ او . نييركسعلا لمق نم مأ نييندملا لمق نم

 تنك ىذلا ليدعتلا تانو ةمواقم لك ديدبتلا كلذ ىبنأف ةلاقتسالا
 قت لإ لما ري ةعض) تمضق ىذكلو « هغرأ

 بتكملا ىف اهتيضق طقف عيباسأ دعب « تيأر نأ تثبلام ىننإ مث
 ةرورضبو ةيملعلا ثاحالاب قاعتي |مذ ةخاو ةطخ كانه سيل نأ ىنرحلا

 .ةدود# ةده دعب ىلعفلا جاتنالا ىلا ىراظنلا ثحبلا نم لاقتنالا

 كلذ ىف ةمزاللا رسادتلا 82 له راجت قا دعا نأ :فوهشاو
 نأ: تا ولا ندا اذ تورقا ضادنتملا  ةعبا رع .ةعف زال

 امأء(90١ه١ ) تاوئس سمخ دعب همزاول لك ىداعلا شيجلا ربج

 ديبالف ءراحيلا ءارو ام ىوقو ةدحتملا ةك-امملا ىوق هيف امب هلماك شيجلا
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 لخدي نأ ذةيح عيطتسيف 15457١ ٠ ةنس ىف هلماكب هزيبحت نمؤي نأ نم
 هلك نرحلا بكمل حاتراو . ةديدشو ةممأد تناك أممه برح لك ىف

 يرحل ةأوذنلا نيتركسو ءاززولا نسيترادب ءقداو:نأ كعب نرقتلا كلذ

 لوقت ومع ةاسقرو و ايتزلا تعلطا م“ هناك رد اناس ةنلطفو

 .. اعيمج اوقفاوذ ؛ فل وتوموكلا

 مهدنع ةركف ال لاهتي وه ىف مالا باعحأ نأ تنيدت نأ تُييل امو

 اهتيتك دق تنك ةرك ذم قف . ةإبقم ةماع برح ىف انك اريشا نوكيس امع

 ةم لقم ىهن أ لع ا تل ك .ىرحلا ب بتكماىلوخد لق

 ادد ادق: هدقأ ذعار ١١ اذه ىلعلبتأ قفاوب ملو . انممت ىلا قطانملا

 ةيوجلا ىوقلاو ةيرحبلا ف ليمز نم تبلطف . هترضح عامتجا لوأ ىف

 تعد اضدرد فار زول نيت ردملا عوضولا ىف ةركذم انم لك مدقي نأ
 ةلمقا برحلا ىف مدختسدس ى ١ ةحاسالا ىوق ىدم لبجب لازن ال اننأب

 ىنإ تاقف . كلتك ةركذم فلأتل تقولا امل عستيال امهئاكرأ نأبو

 دعبو . ىبرحلا بتكملا ىلإ قركذم مدقأسو ىسفنب انأ رمألا فاكتأس
 , بلاط ام ناكرأ ىلإ اهتعفد . ةماعلا ابطوطخ ىف قاظحالم تنود نأ

 . ةيلاتلا طاقنلاب اوديقتي نأ اهطامض

 ةلتك ررجنف انوروا ىف انئافاح ةوق لكشتف دوعن نأ اندصق ( أ

 لماق تأ تمعن نأ بجاولا نمو . قرشلا نم ىنأي دق موجه دض ةيدرغ

 ++ ا اناس بل ايدل انقل ن

 امسالو ءراحبلا ف لوجتلا ةي رح فتحت ثيح ىعسن نأ بحي ( ب

 ل 16



 رحلا ىف انتالصاوم نمؤن ىت> « ةيلامشلا ايقيرف ال ىلحاسلا طخلا ىف
 . طسوتملا

 هيلع وه اك طسوألا قرشلا قبي نأ ىف اندهج ىعسن نأ بحي ( ج
 نشن اهنم ةنيتم ةدعاقك ةدحتملا ةءلمملاو ةيلامثلا .ايقيرفا عم هذختنف

 رقم ظفتح نأنم شيجلا دب الف و رشلا نمىنأي ودع لك للعةيوجلا انتامو#

 ىلإ عرفلا كلذ هيجوت نكمي ثيحن طسوالا قرشلا ىف عرفل ماع ةدايق

 . فورظلا هيلع لدن ناكم لك

 نم لكل اهنم ةخسن تاسرأف « عوبسأ دعب ةركذملا فيلأت مثو
 ةطقنلاىلع الإ اقةاوذ . ىلعألا ىرحلا ناريطلا دئاقو ىلعألا ةيرحبلا دئاق

 ءارزولا سيئرل ةركذملا كل# مدقت نأب ايضري مل كلذ عمو . ىلوألا
 دابجلا لئاوأ تناك كلو . ناكرآلا ءاسؤر ةنجل نم ةرداص اهنأ ىلع
 ةمناطب رب ةمجيتارتسا ديدحت ىلع لصحأ ىت> لاهتيوه ىف هتدهاج ىذلا
 ىتلا ةديدعلا تازارحلا لئاوأ اضيأ تناك كلتو « عيجلا اهيلع قفاويو
 . ناكرالا ءاسؤر ةئجل ىف تأشن

 ىهو . ةيالثلا ناكرالا ءاسؤر نيب امف ىرخأ فالخ ةطققن كانهو

 ءاسؤر ىلدي نأ تحرتقاف انأ امأ . ةلبقملا ةيب را ططخلا ممصت» قاعتت
 « ىرب ) حالسلا ىنلتخما طابضلا ف اهب ديقتت ةماع تاهيجوتب ناكرآلا
 زوج تناكاذإ امسال « ططخلا كلت ممصتب ةفلكملا ( ىرح « ىوج

 ةعفلا كلتل ريا نم نابرب اناكف ىاليمز امأ .قاطنلا ةعساو برحل
 تاروضت ىلا داتعا نودب ططخلا طينتستو اهتاذ د< ىه لمعت نأ

 هاك



 نم كلذ باطن نأ لوقعم ريغ هنأ ىرأ تنكو . اهاع رثؤت ةقاس

 ةضو رمملا تامامعلا تناك ام اذإ ةصاخ ؛ ةرخا لماق نولادب هل لمأ ص

 (ىرحبلاو ' 36 فوحلا ميكو | حالسلا ) ةثالثلا ةحاسالا كارتشاىضتقت

 كَ ىلا مهتوبأ ىناف كلذ عمو ؛ دأب ىالممز عندما و كدا نأ

 نيحالساا طابض نأ امو . ةيربلا ىوقلاب قاعتيامف ىقرظن ةبجوب 3 ا
 طايضل ىنامج ون نإف ٠ عوضوم لا ىف تاملعت نرقاتا اوناك ام نيرخالا

 نارجالا عيبا ةدت تتاك طال ممصت نأش ىف ىحالس

 : ةيالثلا ناكرالا ءاسؤر نيد عقو رخآأ ًافالخش تركذ نا ريض الو

 فو رظلا هاجت نييكي رمال اعم انفقوم دي>وت ةيفيك صتخ فالخ وهو

 لدار نس انتل سورلا عم انتابوعص نإف انضرتعت تناك ىتل

 تناكو . دحاو بهذ ديقتلا ىلإ نييكيرمالاو نحن انتجاح سطسغأ

 ند انآ. ةفنامو كلا ةسنانلا يه نأقلا كلذ ف: فاطر انت ترددت
 نإف ؛ لاح لك ىلع . ىناهبن .ىشث ثدح دق ناك اف ةيموكحلا ةمحانلا

 . ةسسرئرلا ريغو ةيسيئرلا لك اشملا سرد كلذ عم نابرب اناك ىاليمز

 تابوعصلا دنع فق:نأ باوصلانم سيل هنإف . انأ اذكهىرأ تنكامو
 انهابتتا اهدحو الع ركرنو الثم ايناملأو ايثينيف ىف ىتلا لدم « ةيلحما
 برحل اهانددعأو اهانمسص دق نوكن ةماع ةطخ نع رظنلا فرصب

 ترسل نع أ اين اقر وعر ةيلخا كل ناعلا نال عقت دق ةثلاث ةيملاع
 قاطن نص كراعملا كلت رايتعا نم دب الف , ةماع حبصت نأ ثبات نل
 ةليوط ةشقانم دعبف . هسفن تقولا ىف اهرييست ددحتو ابلمشي عسوأ
 ىنرحلا بتكملارظن ةبجو ىلإ ىلعالا ةيرحملا دئاق هتسأ نأ: كيعطتنلا
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 ىطاشن نع ةماع ةركف ءاطعإل فاك هل تضرع ىذلا كلذ لكو
 ىتح كلذو ٠ ناكرآلا ءاسؤر ةنجل ىف مأ ىنرحلا بتكملا ىف ناكأ ءاوس

 انك لإ لوب رفيأ ىف ةرخابلا تبكر مربي 2 5 سطسغأ 4

 . ةيكيرمال ا ةدحتملا تاءالولاو

 كانه ىتاوج ةياغو «ريمتوس ١١ ىف ةدحتملا تايالولا ىلإ تاصو

 سيئرلاب عاتجالل نطنشاو ىف ةماقإو ةمهملا ةيركسعلا زكارملل رايز
 لارتجلا فيض تنك ابلك ةدملا كالت ءاثئأو .ةيكءرمالا ناكرآلا ءاسؤريو

 : كيرمالا نئيجلاو رواها

 د اطيرلا ناكرآلا اشو يا وجب قحلت نطتغاو ل] :لؤضصو كتغو
 : جنك ىزاكلف عم ىناثحابم قلعتي ايف ادنك نم تق ربأ تنكام ىلع

 ناكرالا ءاسؤرعم عوضوملا ف ثحابتأ نأب ةحيصن باوجلا كلذ ىوخو
 نأ باوجلا فيضاو . هب ييرماألا سيئرلا ةحنافه نود. ةيكيرمأللا

 ,سأيأ ملف كلذ لك نم طق ءىث ىلع اوعلطي مل نييناطيربلا ءارزولا
 قفاوق . هب درفنأ نأ تعطتسا ام دنع ةلكشملاب رواهتزبا تحتاف لب
 ديحوت ةلأسم مهسفنأ لودلا ءاسؤر لقي نأ ناح دق تقولا نأ ىلع
 وه امأ ؟ نييكيرمالاو نييدنكلاو ني.:اطيربلا نيب امف ةبجلاو فوفصلا
 ىنعجش هنأ الإ ء«رمآلا ىف سيئرلا عم هتاذنب ثحابتي نأ ديري الف
 تنكو . ءاضمدلا رادلا ىف ًادغ هَ عمتجأ ذإ نامورت عم هنع ثدحتأ نأ

 : لمعفأ نأ ىلع ًامزاع

 . ريمتبس ١9 ررظ دعب وجلا قيرط نع ندنل ىلإ نطنشاو ترداغ

 لامتسالا نوك نأ ىسع امف لء اسنأ تنك كيتناتاللا قوف تنك ايفو

 :.ضامأ طيقلا ١ ةراذ ةيوضلا تيك انك بل لاق وهف ةعيرفلا
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 مالتسا لبق ةليلقمايأ نيطسافل رايز تناك فيك قبس امف تركذ
 دروأ ذ] ىن] و..هر اونو فدرم ١1 ناؤطضا ناك اهون لاهروهن ققطو

 نيطساف نم ىئاهناا ةيئاطيرلا ىوقلا ءالج ىتح خيراتلا كلذ ذنم ىرج ام
 ىهو « ةيركسعلا ةيحانلا نم الإ ةلكشملا لوانتأ نل « و 4عو فيص ىف

 ديدحت نم ديال ناك . ةيندملا ةطاسلا ةدعاس1 شيجلا مادختسا ةيحان

 فقوملا كلذ نوكي نأ ىسع أه ىدنعي الو نيطسافل ةيسنلاب فوم
 ةديدس ةمضاو ةسارسب ديقتلا دعو لاهتيوهىف ةرمتسملا تاددرتلا نأ الإ

 . بالا نييناطيرلا دونجلا نم نيريثكلا كاله ىلإ ىدأ كلذ لك

 ةلالدلل ةصاخو « ًاديفم ًاسرد نوكيل . هدض تدهاج ىذلا وه اذهو

 . كلت لثم لك اشم ىلع رمآلا باكا لبقي الأ ىغبني فيك ىلع

 طسوتملارحبلا نم ةيقرشلا ةقطنملا ىلإ ١945 وم'ود ىف قرايز دعب

 . طسوألا قرشلاف ىوقلا سأر ىلع تيجاب فاخ دق ىسبمد ناك
 دالبلا كلت ىف ةماعلا ةلاحلا تناكو نيطسلف ىنىوقلا دئاق لازب ال ركرانو

 دس م



 مج دق ناك ء؛ةساهرإ تالواحم دعب « شيجلا نإف . تقافت دق

 نيتاه ءامعز نم ريبك ددع فقوتو ةيدوهلا ةلاكولا لعو أناجاملا ىلع

 ملشروأ ىف دواد كلما قدنف فسذ ةلواحم دعب مث . نيتمظنملا

 دض بيبأ لت ىف ءىجافم موجب. ماقو شيجلا داع 1445 (ويلوي) ىف
 ءايتسا ةلاحلا تدادزاف . مهيف هبةشملانم ريبك ددع فقوتو « نوجرألا

 تذختاو « مهتحاسأ عم الإ نولوجتي ال نويناطيربلا دونجلا حبصأو
 تاموجملا دض نك اسملاو صاخشالا ةياخل ةديدشلا ةيطايتحالا ريادتلا

 . ةياهرإلا

 ريتركس نظ بيرقتلا وحن لع ١545 ( ربوتكأ ) رخاوأ ىفو
 ءاوحرس ام اذإ ةيباهرإلا تاكرحلا ءامعز نأ تارمعتسملل ةلودلا

 نينحتي كفا وجلا ناف حلالا لع ىرتملا تانيعذتلا كلل" اذإو
 عالقإلا ىلإ دوهيلا وعدتو ةيباهرإلا لامعالا ةيدوهملا ةلاكولا ركنتسنو

 ثداوح دعب اهذخأ بجاولا سادتلا ادع مف 2م اذكهو . اهنع

 عطقني و نيطساف ف ةيناطيرللا ىوقلا ىلع قيضف ةد. دج ةيداهرإ

 . نيينيطسافلا ةطرشلا دارؤأو نييناطيربلا دونجلا لتق نع نويباهرالا

 ةرئاطلاب نيطسلف ىلإ رفسلا تررقو ةلاحلا هذهل أظيغ تاللتماف

 ءارزولا سيئرب تعمتجا ىرفس لسبقو « 1945 ( ريفون) ؟8ف
 نأ وه هل تلق ام ىوخو . ايف فطاو ةجهاب عوضوملاب هتحراصو

 رداق وهو ٠٠٠٠.٠٠ لا ىلع وبريأم هدارفأ ددع نيطساف ىف شيجلا

 . هتافرصتىف ةمزاللا ةيرحلا هل كرثتال هنإف كلذعمو ءر ومالا طيض ىلع

 لس الو واسعا



 ريت ركس نإو . دوبيال كلذ عدي الو لسعلاب رشابي نأ بحجب ىذلا وهف
 امعز ميرست دعب ءودهلا ىلإ عجري وجلا نأ دع ا سدتسلا ها وذلا
 ريتركس ىريد؛ طءيضلا را دنع باهرالا

 عال ىداآلا فوتكم اذكه شيجلا راوي ا ضاردعتملا ةلودلا

 نأ لع ةيأزبف رصم وهو ؛ هل ةيمهأ ال « هسفن نع عافدلل الإ سمالل

 نيمزاع اذك نإف . ريسخلا ىلع الإ ىونت لازتال ةيدوهلا ةلاكولا

 ريخلاف نيطساف ىف هتبيهو نوناقلا مارثتحا ضرفنو نمآلا دطونالأ ىلع
 عسل نا ا

 نويناطيرب دونج ءىثالل لتقي نأ قيطأ نل ىننإ : الئاق تفضأو

 . مهرمع لبتقم ىف نولازي ال

 اهرعا و 5 ةاوز ولا سيئر باطذ 4 قيمعلا عفو | ىالكمل ناكو

 . نيطساف ىلإ تيضم مش . ةلاخلا نع

 نالأ رسلا تقولا اذه ىف نيطساف ىف ىتناطيرلا ضوفملا ناكو

 هلزعو ءارحصلا ىف نماثلا شيجلل ًادئاق ناك ىذلا اذه ؛ ماجننوك

 مه ىفىسيمدو ماجنن وك تعمتجاف . ١44١ ىف هيصنم نع كالذشوأ
 نأ هنكمم ال شيجلا نأ ماجننوكرقأف ٠ ةلاحلا انضرعتساو ( ريفون )

 لخدت بيسب همأع ةضورفملا تاديضتلا دس هب ةقاعتا' تاميملا موق

 ًاططخ كانه ن ا نول ىلا, يقتلان رييعاا را اعلا تاهجلا

 ح.بصنل نيطساف ىف برعلا نم ةيقابلا ةيقيلا لع ءا ضقلل ماك>] | ةعوطوم

 ٠ هي د وهم نيطسأف

 تالا



 دادزأ تنكام ردق !ع نيطساف ىف ةلاحلل ءايتسا دادزأ ترصو

 مزاي ام لك هيدل ناك ىاطيربلا ىناسلا ضوفملا نإف . ًاعالطا اهللع
 . ةمكحو ةئطشب امدختس مل امهالكو ةطرشلاو شيجلا : نمالا ديطوتل

 نوحاسم مهو ةعردملا تارايسلا ىف نولوجتي اهدارفأناكذ ةطرشلا امأ
 ةمترلاأ نم ىدنج لثم مهتحلسأ لاعتسأ ىلع نووقيالو « دونجاا لثم

 ثيح ارئاجنا ىف مالا ناك ايلثم مه. قثيالوبعشلا مبمرتحالف : ةثلاثلا
 . صاوآلا دشأ ذيفنت ىف ىت> الهاستم « ًاحزام ىطرشلا ودبي

 ىأرلا نأ نظ كلو ال ناك ىاللا ضوفملا نإذ كلذ عمو

 ةيدوهلا ةلاكولا نأ ذإ باهرإلا دض اهفنع لكب ةوقلا مدختسنالأ ىف
 ؛هيأر ىف « ةوقلا لامعتسا نإف « هيلع ءاليتسالا ىلع ةرداق اناجاهلاو
 . ةلاخلا ىف بارطضا ةدانز ىلإ الإ ىدؤرال

 ؛ دوهيلا ىلع انريصب الإ نيطساف مكن نأ عييطتسن نل رخآ ريبعتبو

 . ان ريخ باحسالاف نذإو

 نم ىئايتسا ىلع كانه رمالا باتحأ علطال لاهتي وه ىلإ تقربأو

 بتكمو ىنرحلا بتكملا نم لكىلإ ءارزولا سيئر بلطف .ةلاحلا
 تناك ىلإ صاخ عون ًاريشم , هترظن ةبجو نع اناس تارمعتسملا

 ًاضقانم نينامملا نم لك ناكنإ بحي الو . ةمدختسم ةحاسملا ىوقلا
 هنم ةءاغلا لو ( رياني ) لوأ ىف عامتجا نييعت ىلإ ىدأ امم ءرخآلل

 ةثالثو ًاطباض دويملا دلج (ربمسيد) ؟4 ىف هنأ الإ « نينايبلا ةشقانم
 . نيداه رإلا نم ىدومم ىتد دل اماقتنا « نييناطيرب طايض فوفص

 م٠ ؟ دخ



 ( رياني ) لوأ عاتجا رفسأو ىناطيربلا ماعلا ىأرلا طخس ثداحلا راثأف
 نأ تارهعتسملل ةلودلا ريت ركس ىنم بلط : ةمساجلا ةجمتناا نع ةعرسب

 ىف ىاسلا ضوفملا ىلإ اهمجوت مزاللا تاملعتلا ىناذب انأ نودأ
 ةمكحن نكلو ةدشلا لامعتسا نم ديال هلأ ىلإ ًاريثم تاعفف . نيطساف

 نيب لمعلاب ةرشامملا نوك نأ لع « طقف نيساهرالا دضو « دادسو
 كلذ نم هب ماقي ام لكو . ةطرشو أشيج ةيناطيربلا ةحاسملا ىوقلا ىديأ

 ىلع قدوو . هتلالج بحاص ةموكح لبق نم أيئدبم موعدم وهف ليبقلا

 ىاسلا ضوفملا ىلإ تقريأذ تاهمجوتلا كلت

 نييناطي رب ًامضاقو اطباض دوهلا فطتخا6,ء 1 ) ريادي ) 7 فو

 نالجرلا دري ملام اهذاختا مزاللا تاديدشتلا ىاسلا ضوفملا ناعأف

 ىلع علطي ال ودعلا نإ الئاق ًاضيأ كلذإ تأتساف . ةعاس 4م فرظ ىف
 نم هنأ ًافيضم هسفن ىنعملاب ىسمد ىلإ تقريأو . هدض ةذختملا ريبادتلا
 ةناظيرلا ةظاسلا نابتأل تي انتساعس ف :فريصات نأ اناغويجاولا

 كلذ نيمأت ىلإ ىدهج ىعسأس ىتإف . صوصللا نم ةمذرش ءارو نم
 . نيطساف ىف ةمرملا سفنب مدقي نأ وه هيلعو ؛ ندنل ىف انه

 كاريس انكي: تلسوأ ذ] ريك طف هضتعتا تأألا

 تنكو . ءارزولا سيئر رظنم تحت تعقوف « كلت ةمقربلا نع ةخسن

 ًافمطل ناك دال 6 هيد ىلاتعاا نقال هن يد نأ هلي عقوتأ

 لعجتس اهاوتحم فرع ام اذا ةيقربلا كلت نإ ىل لوقي نأب ىفتك او
 تيعبم اذإ ارك اكل نروكس هناك اذلو جرح فقوم ىف ةموكحلا
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 ةبغرلا كلتب ًاروف تلمعف . طقف ىبمد ىديأ ىف الإ عقت ال ثيحب
 اهنأ الإ . اهنم ةخسن لك فلتي نأو يقرب لطبيب نأ ىسمدل تقرأو
 عنمت نأب صاوالا تردصأ مث . دحاو ريغ اهآر دق ناك «كش الو

 عبتو « نيطسلف ىف اهاجر ىلإ مضنت نأ نم نيبناطيرلا دونجلا تالئاع

 ءاسنلا ءالحجن رمأت كانه ىاسا ضوفملا لبق نم تايلعت كلذ ىرمأ
 ةقطنملا تحبصأف . نيطسلف نع « رمل لمع ال نيذلا لاجرلاو لاهطألاو
 تاظنملا نأ ذإ كلذ نم بال ناكو . ابعوبر ىف لمعلل ةرح كلذ
 اهلابعأب مدقتو اهقاطن عسوت تذخأ . نرتس اهي نمو ةيباهرإلا

 ًايطرش ىل نيعت نأ ىلإ ةموكحلا عفد امم . ابوروأ ىف ىتح ةيباهرإلا

 ىنأج ىلإ هدوجو درجمب ؛ عمم ىذلا وه نآك امرلو ىنالقتت ىف ىنقفارب

 تنك ةلبنق ىلزنم ف وأ قيرط ىف اوعضي نأ نم نييباهرإلا ءالؤم
 : أم تدده لق

 0 حضتاو نيطساف ىف تابوعص ةرد انفرع ١4410 فيص ىفو

 ىوقلا بحسو بادتنالا نع ىلختلا ىلع ةمزاع تناك « ةموكحلا

 كلت ىف . نكلو . 44١م ( سطسغأ ) لوأ ىف نيطساف نم ةيناطيربلا

 ممألا ةمظنه ماعلا ساجما ررق ء1و40 ( ريفون ) رخاوأ ىف « ءانثألا

 ةموكحلا تررقف . دودحلا طيطختا ةن+ فاكو نيطسلف مست ةدحتملا

 «(١ة4/ ) ويام ) ١و ق بادتنالا نع ايقابن ىلختت فَ ةين اطيرلا

 خيراتلا كلذ مددق م“ ١ عب انا ) سطسغأ ) لوأ ىف اهاوق بحت نأو

 ميس أ ثو ع بح



 ةطخ ىلع ءانب دوهيال نيطسلف مستو ( ويلوي ) لوأ ل[ ةأك نتغالا

 . اءاعلا تابجلا اهبلع تقفاوو ةريدم

 اوذخأ دوييلا نإ . 14497 ( ريمسود ) ذذم رقافتت ةلاحلا تذخأو

 ةيب رحلا ةيحانلا نم ةمبملا عقاوملا لك مهل اونمؤي نأ ممدبج نولواحي
 اولخدي ملف « ريرحتلا شيج ادع ام « برعلا امأو . بادتنالا دابا لق

 اوقفتب نأ نولواح اودخأ مث « ةيماظنلا هاوق لب وفتك ١ لب لاتق ىف

 . تاديدبتلا دوهلا ىلإ نوهجوبو لبقللا دابجال ةدحاو ةدايق ىلع

 ةمظنم ىلإ نيطساو ىف انبادتنا الس ١948 ( وياه) ١6 ىفو

 . ( ويلوي ) لوأ ىف انشويج اذبحسو ةدحتملا ممالا

 طسوالا قرشلا ىف ًافيعض انفقوم اناعج اننأ وه اذه انامع ةجمتنو

 ناك ذإ « ةماع ةروصب هلك ىنرفلا ملاعلا فقوم لب انفقوم طقذ سيلو

 .نيطساف ىف دوهلا تيبثت ىلع لمعيوةخضاوو ةرهاظ روصب مهاسي برغلا

 انك مث ء ذئدعب تئرج ىلا دنحلا اندقف دق انك خعراتلا كلذ ىفو
 . رصم نم درطن نأ نم برق ىلع

 اسملو نادوسلا ىف نيتم ىوق ركسعم داجبإ نم كلذ دعب انل د الف

 . نيدلبلا نيذه ىف اندوجو ةبمهأ ىلإ ءارزولا هايتنا تفلأ تاز امو

 - ؟6.٠ هس



 نووشعلاو ثلاغلا لصفلا

 برغلا هدد-و لدتا ف

3252117 

 سيل نأ تنيبت « 1541 ( ويلوي ) ىف ىرحلا بتكسلا ىلوخد دنع
 ىف ةيناطررللا ةيجيتارثسالا نوكت نأ ىبع امع ةضاو ةركف كانه

 كلت نوركفي ىئالمز ناك امو . تبشن اذإ ابوروأ ىف ةماع برح
 تررصأف انأ امأ . نأشلا كلذ ىف ةركذم عفرت نأ نوديري الو ةيحانلا
 ءاسؤر ةن+ل ىلإ (ويلوي) ٠١ه ىف اهتمدقو هذه لثم ةركذم عفرت نأ ىلع

 نكمم تقو عرسأ ُْف ةسوروأ ل5 لكما ةرورض أبو انيس « ناكرآلا

 لكدض اهعافد ىف ةيرغلا لودلا بناج ىلإ ارئا#جا دوجو ةرورضو
 ظ <+.قرشلا نه اخإ ودع

 عانقال ةيناطيربلا تائيبلا ىف . لعأ اف . ىلوألا ةلواحملا كلت تناكو
 تاروت... اعتب ند قووو ال ولا قل اتقلا 1 كالا دوج نووي ىعاذلا

 لأ لذ ٠ ىديبط دهر تعادلا لع كاسر نذا وي لو . تشن اذإ
 ...ل ايوه قف كاذ ذإ ادرج تنك قآل

 : ةسرغلا ابءروأ ةيجراخ ءارزو ناف . ٠؟40 ىف ةلاحلا تلدمتو

 دعبو . ايسور عم قافتالل ليبسال نأ اوان ندنل مبعاتجا ءانثأ

 ١ ع 1ؤ/ (رمسد) م نيد ىاعدتسا ءايقي ذأ قىتاوج نه ىعوتجر

 ناح دق تقولا نأ اسنرف ةيجرأخ ريزو « ودب ىلع حرتقا هنأ ىنريخيل

 ,هف لخدت نأ ىلع اك, رمأ لمحو 5 ىلاردسف داحتا ليكشتل

 ةمجين ارتسا ةطخىلع ايناطيربو اسنرف قفتت نأ بجاولا نم هنأ فاضأو

 ل ل07
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 ثاددحت ا اومن :نذوىقلا ناكرآلا ىوتةسم ىلع نر تاثدحامم كعب 6

 ذعب نكلو ٠ 5 كل د كف اكررمأو أف اطل ر نيد تانئءاسم

 ناكرأ سيئر : ريفور لارتجلا نعد دقو . اسنرف عم لح ىلإ لوصولا
 ندال ىلإ « ةيناطيرب" ةيجراخلا ةرازو لبق نم ٠ ىسنرفلا شيجلا

 . ةلكشملا ىف اليوط هعم تثحاسشف

 ةيسرغلا ةدحاولا قافتالا هعورشت مدقت دق نفي ناك كلذ ءانئأ ىفو

 ايناطي ريو امل رف نس ةدهاعم : نيتيلاتلا نيتا> رملا ىلع ةممصم هتطخو

 +1 كيبل وهو + :اكجان )  ىتكولتملا نادل," اريك لخديب :ةينأ قف

 علطا مح . ةيفاني دنكسلا نادلبلاو ايلاطيإ ىلإ دتمت مث ؛« ( جرويمسكول
 لك عجشو ةمضأأ كلدل لاش رام سمحتو ؛ عوضوملا ىق هتين ىلع لاش رام

 ةايسلا :ةرخاتلا قف طسوتاا ريجلاواورزأ قوغ .لتكت .لع لع
 عورشملا كلذ ىف لوخدلا اكيرمأ ىلع نفيب ضرعف . ةيداصتقالاو
 . ةركفلل ىبرمألا ماعل'ىأرلا دادعتسا مدعل كانه مالا باوعأ ضفرف

 لبق « نحن انسفنال مضون نأ تناكف سمآلا ىف قرظن ةهجو امأ
 انوروأ ل يرسم اع يار ملا افق وف قوات سف دوو ف لك
 ظ عوضوم ا نع ةئالثلا ةحاجالا نس مو كل ريشم ناش معهم نأ ف ءأطو

 رظن ةهجو نع انام مدقأو 00 ::, انأ رثانأ نأ ىداددتما ظيحأو

 ةكرشلا جلا فاض نا داهللا عم ىلط ضفرو . ىنرحلا بتكملا
 . عوضوملا ىف ةطخ سرد ىلإ نيفرصنم اوناك ةئالثلا ةحاسألا نيد امف
 و انامع امءا>صأ رشعي اهو رمألا 0 ةظحا كات اةقتاضوو

 لمدس نع ةمامع امإ و . طشقف وح ايس قع ةمامع أم] : هوجو ةثالث ىلع

 فورواآلا ربل لك عدت نأ ىلع موقت ىهو ةيرب فصن ةيامع امإو . ربلا

 مل ثة.اأ/ل



 نم ريسن مث « لاغتربلاو اينابساب طقف ظفت#و « برح لاح ىف ودعلل

 . هيأي ريا قيرط نع ماوجم بلك ايروأ ررحنف نيدلبلا نيده

 . طقف تابلك ضع اهحذت ةركاذملا تناكف ةيربلا ةيلمعلا امأ

 ىهواهتيدباو تقيس تنك ىتل' ةظحالملا ىلإ الوأ تعجرو كلذل ترف

 لصي هيجوت نودب ةيبر> أططخ نوممصي ًأطايض عدن نا ىف انأطخ

 لكشن نأ ليحتسملا نم هنإ تلق مَ :.ناكرالا ءاسؤو : لبق نم مهلا

 ؛ مهناج ىلإ لزنتس اننأ نم برغلا لود دكُو: نأ نودب ةيبرغ ةدحو

 2 . ةيرلاو ةيرحبلاو ؛ ةيوسجلا اناوق لكد ؛ ةيربلا ايوروأ ىف

 ةيب رح ةطخ ممصت ىلع لبقن امدنع اننويع بصت كلذ لدمجن نأ نم
 ةدحوب ال 0 الف لعفن مُلْناو 1 تيزذلا نهيناب ودع دض عافدلل

 ىلإ ىمظعلا ايناطيرب انضرع دف نوكن اننأ لع ةوالع « ةسرغ

 . لئاه رطخ

 ىاقفاوي لف « ( رياربف ) ؟ ىف ىاليمز عم اذه قارون تقصاتو

 ىوروالا ربلا ىف ةلتاقملا نأب مهفقوم نوئاعي مهو عقوتأ تنكاك٠ هيلع
 2 ةيداصتقالا ةيحانلا نمو ةيركسملا ةيحانلا نم « اريلجنا ىلع ليحتسم رمأ

 لمقن نالءق اهفقوم ددحت ىّ> كر رمأ رظتنن نأ انماع بجاولان م هنإ م

 اهم ىهتنا نيتريخالا نيب ره !ىف اكيرمأ نإ تاقف . انل امةطخ سرد ىلع

 اذكه لعفت نأنم دب ال اهنأو , انفقوم تفقوو انب تاثمت نأ ىلإ رمآلا

 تنك نكلو ىضوفلا هدوست وج ىف ةساجلا تعفر 2 ةلمقملا برحلا ىف

 . ءارزولا سيئر ىلإ ترك ذم عفرت نأ كا دق

 تدعوه 54١م( رياربف ) 5 0 ارزولا سيئر عم عامتجا دقعو
 ًاشيج لسر نأ عيطتسأ ال انأ يعدم لتتأ | ملع قفاوي مل « ىدرظن ىلإ

 لا



 ىنعيأ « نرلا شيج وهو كانه ًاشيج انل نإ تاقف . ىوروألا را ىلإ
 اهنا يبرز كلانا اهئ اذإ كانخ مديل نأ نهيب ال اذأ

 ةهحو نع 58 اوذخأف ردنسكلا مث نفي ذتيح ىلإ مضناف

 سردت نأ ىلع ًايئان انقفتاو . هتقيرطو ه.ولسأب اهنم لك ىرظن
 هبلطتت ام عم اهيلع قفوو ام ذإ اهنع عفادأ تنك ىتاا ةطخلا تامضتقم
 . اهذوم: دادت»او ةحاسملا ىوقلا فيلأت ةيحان نم

 ريش. لاوط موي دعب ًاموي دتشا اذه رايضملا ىف انطاشن داو

 ناكمونأ لك ىف عذأو لوقأ تلز امو. 4 ( ليربأ ) ( سرام (

 كلذ ناكأ ءاوس ابوروأ رب ف برحلا ىف كرتشالا نم انل دب ال نأ
 اسل رف نأف . ةئس ةرشع سمخ دع 3 تاتي يدع دعب وأ !ة:مب

 ودعلا ةمواق لتكت7 نل : اهناج ىلإ !ناطيرب رت ملام سكولنبلا نادلبو

 مث ىناملألا لالتحالاب دهعلا ةثيدح لازت ال منال قرشلا نم ىتالا

 نومزاع اننأ نم نقينت ملام ةديدج انردسح لخدت نل اكيرمأ نإ
 لمعأ تنك ىننأ وه تلا نكمم دح ىصقأ ىلإ انسفنأ نع ةعفادملا ىلع

 هلاق اب ركفأ تنكام ىننأ الإ ء 1444 ( ويام ) ىف ىل ستومس هلاق ام
 ريغ ةطخ ىرأ تنكام ىنناأل ىسفن ءاقا: نم كلذ لعفأ لب كاذن 7 ىل

 ىدوبجم ىتأو . ا اوديقتتي نأ ىلع رمآألا باحأ لمح لواحأ ىتلا كلت
 عدلا ردد خف ا ١ . عاج قف . ةحلاصلا راهلاب هلك كلذ

 ع اةمإ رغلا ابوروأ ى لتاقن ن أ ىف ةيرهوجلا ةرورضلا » ىلع قاضفنالا مب

 ارهاب اذاضتنا دئنمح تزال قافتالا كلذ هيضتقيام رك لغو

 .١ ؛ م ماعنم لوألا فضلا ءاتثأ ة ةعرسب انوفا ى ةلاحخلا تشافتو

 لاتقلل ابوروأ رب ىف انلوزأ ةرورض ىلع ةقفاوملا ىلإ تلصو دق تنكو

 ل



 ديالو مين نم لاتقلا كلذل دبال نكدلو « تبشن اذإ برح لاح ى

 لشملا | :وناالإو . د>أو ل+ر ةطوبرم ةدحاو ةدايق نم نيت اق

 ةرورذض نع ةوالع اذه . ةيناثأ ةيملاعأا برحلا لمتقم ف صال | ناك اك

 دادعتسالا ىف لخدتت ىرخأ لكاشم لحل لجرلا كلذو . ةدايقلا كلت
 كش ةيدزغلا انوووأ توست نيد فد قل ذر ئذلا خذ ملا انا فروا

 كل: ىلإ نالمز_ تجنن 4 وينو لوأ ىفو ؟ ةلاعف برح> ةلآ 7

 ميقت ناكرأ طاض اا ' ىقتكسا 0 0 اننأ نيد رهنم | وباجأو ةمحاذلا

 41و وب مناك حا كار اف ءانأ كلذ ىرأ عدك امو «ندنل ىف

 قو ندنل ىف هلعف در روهأ ا لع كلذ فدعأف نلؤنل سورا راصد>و

 دئاق نيدعت نم الاح ديال هيأ ةموكحلل ناكرآألا ءاسؤر حرص ويأ وي
 ايوروأ ممأو سورلا عانقال كلذو ةفلاحتملا ىبرغلا داحتالا ىوفل ىلعأ
 تاق نأ الإ :ةيوغلا ةاوروأ سف لاققلا لع نومزاع انثأ قوئاةسركلا
 ناعأف رخ 1 عامتجا ىف ةيحاتلا كلت نم هفقوم ىخارت ىلءألا ةيرحبلا
 المع الإ سيل ةمسرغلا ايوروأ ىف ةدحاو ةدايق ثادحإ ىلع انمرع نأ
 الف . للحت: تذخأ ةمزالا كلت نأ امو نيلر. ةمزأب ًاقلعتم ًايساس
 . [ءلبع ابقسطت ىلإ ةمنلا نم زواجتلا ىلإ ةجاح

 ةدورض. لع. .قفارح نأ هنا امو كا ردّت تدرفناف

 ةموك-+لا تقفاو ىتءىضمأ تالظو اهلل] ىعسأ تنك ىتلا ةدايفلا دمحوت
 . ةسأم ةجاح ىف ناعوت ُْف

 عافد ءارزو نم فلات . ىنرغلا داحصالا نع عافد ةنل ىلإ

 :ةموقلا انووأ
 :.قيرألا داك الل ناكرأ ءاسور ةثط لا
 . دعب مف رر#: ةروضب ةدايقلا ميظنت كر

 . ]ها



 ىف ةيتكم ىلا عادلا ريزو قاعد 1445( رمثبس) ٠ فو

 لفتشت نونظلا تذخأف . ةفولأم ريغ ةعاس تناكو ١«رهه ةعاسلا
 دحا هَل رع باطأ ن أ ق ىتاواحم ريخ هاب دق رزولا نأ موضعي 0
 نأ لعب ضرع نيزولا نإ لي ةلك :كلذل ساعأ الرد وضالا قدرات
 . ىنرغلا داعالا داوق ةنجلل اسيئر ىنذمعي

 تبجأف ربخلا ىلع مهعاطأ وناكرألا ءاسؤر ةنجل دغلاف ريزولا عجو
 لمف نمو ةموكا لمق نم عامجإ كانه ناكاذا ةفيظولا دعمهم ىن أ

 . اهلك ةيرغلا ابوروا تاموكح لبقنمو ناكرآلا ءاسؤر ةنج+ نمو المز
 بتكملاب ًاقلعتم ًامناطيرب أطباض قبأ نأ وه : طرش ىلع نكلو

 تاهظنملا ىدحاب سيأو ةنس ؛. ذنمو ةدبعلا فلك ىذلا ىنرحلا

 نأش ىف ةشقانم كلذ الت مْ ىتلاقا, بلاطت نأ ثسلت نل ىتلا ةيلردلا

 نإ كلذ نأ, تحرصف . تيشأ اذإ برح لاح ىف طعأ لاق ني.عت

 تنضم نأ .تفطأ و ةفظرولا» نع اروو كاسل انآ ةياقوبدانتا
 لع لبستسو ٠ 002 أ طاض ىلإ دوعب بر ٠ لاح قى م ظءاللا دئاقلا

 ىحار ءقأ لمقف . بصنملا كاذل نيعأ نأ ناد ًاروذ ررقأم اذا ووفد

 سنا ىبرغلا داحتالا لود عافد ءارزو عمجا . 1944 ريبمتيس ؟ا/ ىفو
 ّى مو  ةدحاسملا ىنرغلا داحالا ىوق داوق ةئجلل نسور ىويعت ىلع

 00 ٠ مويلأ كلذ ىف سيراب ىف دقعتملا مهعامجا
 52 امج دعب نكلو ؛هيىدانأ تنك ىذلا فدحلا ىلا ذكه تاصوف

 نم ني مح نيقيدص اذكو :نودسيكلا دمسلا ىلع صاخ عونا هد اا

 .ضيقن ىفرط ىلع انك «ةينفلا لك اشملا ىف نكللو ةيعامجالا تاق العا ثمدح

 لئاسلا ضعب ةجحب عانتقالا ىلع مرضعب تعغرأ ىننأ لاقي قلاو
 . فينع دابج دعبالا ىاعسمىف حجنا مل ىتأ الا .ةيساسالا

 عاود



 ةت.اخ

 ىئارال حوضوي ضرعأ نأ ديرأ هذه قاركذ. نم ىهتنأ نأ لمق

 . ةيصوت اهكرتأ نأو لبقتسملا ىف

 لميس تققةحىتلا تالواحلا مهمل ١و. هةنس ىلإ عوجرلا نم دال

 تذخأ ايناملأ ةمره دعب ةيورواآلا لودلا نإف . ةيرغلا ابوروأ قاخ
 تنيلاع انآ الإ ةضاخلا ارلك افمنل] ةف تهتمي اهتم. لك اضف ايي ىناتتت
 اهققت لع ابلك لودلا هذه فلاحتت ةكرتشم ةنامأ ىلإ ةجاحلاب ترعش نأ

 اسنرف نيب اهنم ىلوآلا تادهاعملا نم ةلساس روعشلا كلذ نه جر

 ىه ةريخاآلاو ٠ ( سرام ) رهش ىف ١449 ماع كركند ىف ايناطيربو

 . تمن ىلا تادهاعملا م ىهو ءاووعو ىف ىلامشلا ىساطألا فاح

 ىاملأ موج دض ١940 ىف ةيناطيرلا ةيسنرفلا ةدهاعملا تناكو
 ىف ةيداصتقالا ةلالا تذخأو ؛ ا عيبر ذنم مث ثدح اذإ ديدج

 دبال هنأ مضتاف . اهيلع ةيعويشلا رطخ قاحو رقافتت ةيبرغلا ايوروأ

 ىف هتبطخ دعب لاشرام ةطخ تناكف . جراخلا نم ىنأت ةدعاسم نم

 ةسوروأآلا لودلا لك ىلع اكيرمأ ةدعاسم ضرع اهفو درافراه ةعماج
 (ريلوي) ىف اهنإف امسور أدع ام ةيحرألا كلَ ابلك لودلا كلت تمحرف
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 ةداضتقالا ةدعاسلل انلإ ةمضنلا لوذلا ضفرو ايشدر تقاعأ دؤوب

 ديت اسور نزلا بع الزب ..لاعرار. ةطغ ايضتقت نلا :ةنكرمالا
 ىلإ ىغت ىهو ناندمطا ىف سانلا لدخي هنأل ىداصتقالا راهدزالا

 نم مغرلابو كلذ عمو . ةيعويشلا رشن ىلإ قيرطلا ديهتل بارطضالا
 ةدحتملا تايالولا ىف اهب ذخأ لاشرام ةدعاسم ناف احل امسور ضفر

 . نامراه ليرفأ املع فارشإلل نيعو

 برحلا»تأدتا 18 4 لاش ةط4+ سورلا ضفر كعب هنإ م

 ةيبرغلا نادلبلا ضعب عفد امم . موي دعب ًاموي دعتست تذخأو « ةدرابلا

 سكولنبلا ناكو . قرشلا نم اهلإ لبقملا رطلا مامأ افوذص ديطوت ىلإ
 ةدهاعم ىف ايناطيربو هيلا مضنا مث , رهآلا لوأ طقذ ىداصتقا هفدهو

 ىداصتقا ًامئاد فدهلاو . وم ماع نم ( سرام ) ١7 ىف ليسكورب
 . ةيطارقومدلا .ىدابملا رشن ىلع لمعلا عم

 تسحأف « 144م (وينوي) ىف نيلرب راصح كلذ دعب سورلا رشابو
 ديحوت ىلع اهتلك تعمجأو اه قدحملا برحلا رطخم سلا برغلا لود
 ( ربمتبس ) ف ىبرغلا داحتالا قاكرأ داي 2 عقلا , ابعافد

 ىوقلا ىلع 8 فارثعالا عم ةنجللا كلتل ًاسيئر تذيعو ؛ 4

 ةدايقلل أرقم . اسنرف ىف . ولبنةنوف نيع مث , ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيرلا
 ةينيت اللا فورحلا ةعومجمم دعب امف فرعو ىوقلا كلتل (ىلاعلا

 . سروهمبن و

 ا ماع



 ديال لمع وهو « ىنرفلا داحتالا ىلإ نيدلبلا نيذه مل اددكو اك نهأ عم

 أمه ريغو ورك نيدلملا ةدعاأ هس موقت ةهأت ةئأم أ ىلع لوصحلا ه'م

 ( ليربا)؛ ىفءأيئاج عقوف . ىداطالا طيحملا قيرط نع ةيبرغا ابوروأل
 ةلود١؟ هاضتقم مطنت فاح وهو ىلامشلا ىسلطالا فاحلا لع 8

 ةيداعلاة ايلا و تالصاوملا ةنايصلو ىلودلا لسلا نيمأت ضعب عم اهضعب

 دعب تلكشت ىتلا ةمظناا تفرعو . ىلامثلا ىداطالا طحلا ةقطنم ىف

 . « ناطوأ م ةظفللا ةدهاعملا كلذ

 كل: ىوقل مظعأ ًادئاق اود ( ليرا ) ف روامزا نيع م“

 ١568 (رياسف ) 'ه ىف نانويلاو ايكرت اهلا تمضنا ىتلا نادلبلا

 الدب ادلب ١١ مضت تحبصأف ١١ه ( ويام ) ىف ةيبرغلا ايناملأ مث
 . 11 نه

 ءالؤه نم تيلطو ةيناطيرلا ىوقلا ناكرأ ءاسؤرب لصتأتذخأو
 شيجوهونيرلا ره شيجملإءاول ةفاضإب لقآلا ىلع اوضرب نأ ءاسؤرلا

 ةيزمر ةميق الإ اطسيل هذه ةفاضالاو ىتح « برا! لاح ىف هل ةميق ال

 دعب الإ كلذ ىلط ىلع تلصح امو «اهلإ نئمطت ةيبرغا لودلا لعل

 توض ١ نم كاما هلا ةفاعت د كو ركل الإ |عفرف ليوط لادج

 نونظاا ترمتثسا نأ كلذ دعب ورغالو ةموكحلا هتضفرف بناجو

 كلتو . مويلا ىتح تلاز اهنأ اهارأ الو ايناطيرب دض ةبرغلا ابوروأ ىف
 نيتملاعلا نيب رهلا ىف امتإف . 0 تق ولا» ىف: اكينرمأ .«لواتكت نونظلا

 ركذت ةمرغلا لودلاو امبلخدت نأ لبق ةليوط ةدم تثيرت نيتريخألا

 . فقوملا كلذ ددجتي نأ ديرت ال ىهو كلذ

 تا



 ( ائقيرط تضرتعا ىتلا تانوهصلا لك نم مغرلابو ؛ كلذ عمو

 تيخاأف . ةنيتم ًاسسأ ؛ةيركسعلا ةيحانلا نم « عضن نأ ىلا الصوت اننإف
 ةدايقلا رقا ديدجلا مسالا وهو ء باذشلا » اهاحن لحو سروجبنالا

 رواجزيا ةسائر تحت لمعي وهو « ةفااحتملا ةيبرغلا ىوقلل مظعألا
 دياتك انأ تنمعو .| 6 ( ليربا) ء ىف كلذ متو , مظعأ دئاقك

 ةسرغلا ابوروأ ىوق دادعا همه اذه « باشلاو » . روان زبال نواعم

 ططخلا هيف ممصت رقم ىلإ « باشلا ١ لوحت تبشذ اذا ىلا برحلل
 ةفاتحا ىوقلا ةداق ىلإ ةيكيتك-:لا ةيرحلا قاطت ىت> ةماعلاةيجرتاريسالا

 ةسن رفلاو ةيزياجنالا امه همف ناتلوادتملا ناتغاناو ةثالثلا ةحاسالا ىف
 ةعبرأ رماوأ تحن ءباثلا» ف تمدخو ةيزيلجنالا ىلإ ىوفأ ليه عم

 . كلذ هل مث ىذلا ديحولا طباضلا ىتنأ ىف كش الو ءداوف

 . هب ىتاقالع عي عيمجاو روامنزيا وه ةعرآلا داوقلا ءالؤه لوأ
 تايالولا ةموكح سأر ىلع هنأوب ىتلا تاباختنالاب كممنا نأ ثيل ام م“
 ريخ .نم نأ ثتيأر م الوأ كلذ نع هدرأ نأ لواحأ تكو . ةدحتملا

 ايوروأ ىف اندداسيف ةددحتملا تاءالولل ًاسيئر نوكي نأ عيبا

 . ةروق ةدعاسم

 دا لإ رهو تحن مدخو زاتمم دئاق وهو . ىوجدير هفاخو

 , هناكرآل نييكيرمأ اطابض هذاختاب أدتبا هنإف . . ةفيظولل حاصي ناكأم
 . ماعلا رقملا ف باسحلا . هدحو هل ىيرمألا ىأرلا نأ رعدتن انذخأو

 ًاعيمج انحبصأ اننأ جاعزناب سمن انلعجت تناك ىرخأ رومأ كانهو

 . ىثالتت ةوقك

 د ساه



 رنيو رج هفلخو !وهوم ويلوب ١١ ف انفودأ ىوجدبر رداغ

 رئذيو رج حجو . رواهنزيا مايأ ىف « باشلا » ناكرأ سوئر ناك ىذلا

 ةقثلا عجرأو ماعلا رقملا ىف ىيرمألا ذوفنلا ةرطيس ىغلأف ارهاب احاجب
 هتأرهابو هيىنطي رتلازتال ةفادصلا تافالع ناو . بواقلاىلإ نانئمطالاو

 نم ىعأا طباض وهو داتسرون لارنجلا !هه- ريشون ىف هلم لحو

 مدخأ نأ ادعم ثتنكو ىل ىح قيدص هنإو ىيرمألا ىنرحلا ناريطلا

 هرم اوأ تح

 اناوق تذخأ « مهسأر ىلع روامزياو «لاجرلا ءالؤه ةدايق تحت

 انيدبأ نيب تلعج يملا تاعارتخالا نأو امسال « موي دعب ًاموي دتشت
 ةدعتسم نكت مل اناوق ابلثمت تناك ىلا لو ءدلا نأ 2 ىىوونلا حالسلا
 انامع نوكي ىتح « انل قبب ملء ةحاسأو ةدتعأ نم مزاوللا لكب انديوزتل
 نع عجارتن نل اننأب ًانلع رهاجت نأ الإ ؛ سلا نيمأت ةيحان نم ًاجتنم
 لاعج ىف انييفلا قغ عافدلل صاللا ىضتقا اذإ ىووثلا حالسلا مادختسا

 «رشيورج لارتجلا عم قافتالا دعا كلذ ىدرصفق . تيشأ اذإ برح

 م١ موي ندنل ىف هيف ىالك تددرو « ١454 وبام »6 موي سيرأب ىف
 ىحبر صل دعب صالا ىف مومعلا ساحب شقانتو . 4 ماع ريوتك |

 دعل هب تحرصام ىلع ىرجب دق ةيب رلا تايلمعلا نأ هتشفانم نم جرخو

 مويلا ىملاعلا ماعلا ىأرلا نإف . بحيالو . هيأع ةيسايسلا ةطلسلا ةقذاوم

 دعب الإ 0 حالسلا ىلعألا دئاقلا مدخيتسسا الأ بجبال هنأ ىلع عمجي

 ديفم هنأ نمو « ةيجيتارتسالا ثيح نم هيف بوغرم هنأ نم ديكأتلا

 ثيحنم لوبقم هنأ نهو « ةيكمتكتلا ةيقيبطتلا تايلمعلا ثيح نم جتنم
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 مادختسا ةيناكما ىلإ انيق اة ناهبوب ذك هوب د ةعباسلا فدانا
 لا ال وصوتي اذ ] يرعل احق ايفا نغ خافدلل ىوونلا حالا

 نك ارواخلا قيفلا اال نيضع قاعتم ةملاغلا ةينادملا ليعتس ق] لوف
 مهأنأ الإ .قرشاا  ىونجلا ىويسآلا فاحلا ىأ « ناطوآلا , ةمظنم
 دماج حبصأ ١ه م مويلا هنكل ..ناطوالا» ىه .ريثك ثالثلا تاظذملا

 كلذ. اوس>أ دق ةيبرغلا لودلا ءاسؤر ناكو.طاشنالو هيف ةايحال نك

 ابطاشناجلإ أودمعمل ١ ةه1/ مأع نم راهم د ره َّق سد راب ع اوعمتدجاف

 . ًايبسذ احاجن الإ مهتلواع ىف اوحجني مل مهنكلو قباسلا

 نأ الإ . قرشلا نم تآ موجم نم فوخلا هببس ىبرغلا داحتالا نإ

 لحنت هطباور نأ د٠ موك فل ) مدي مل فوخلا درجب لع ًامخيم ًاداحتا

 . فوخلا فخن املاح

 لك نم نواعتتو اهفوفص مضت نأ اهل ريخلا نم رحلا ملاعلا مأ نإف

 طغضنم مغرلاب اهنايك ىلع ظفاحت نأ تدارأ ام اذإ . ددرت نودو اهاق
 نأ . ءافلحلا نيد نواعتلاب قاعتي امف بحب « ةديدشلا ةيلودلا ةيعويشلا
 نم لب . بلقلا كاريشأ نودب « طقق ناسألاب هنع ثيدحلا نع فكن

 نودب نوامعتو ةلدابتم ةحيرد ةشقانم ةسايس ىف اهعيمج لخ دتنأ مزاللا

 فقوملا نم رثكأ ًائيش نوكي نأ نكمبي نواعتلا نإف . ةياغ الو ضرغ

 ممأ نيد , قيقحلا ىمملاب ٠ ةيس امس ةدحو نم كانه امب ىتكن ال

 هس ل لا



 بحي . مزاللا نم رثكأ رهاظ وهف ىوقلا روعشلا امأ « ىبرخلا داحتالا
 تايداصتقالا طبار.فوخلا طءار نم ىوقأ طار ًاعيمج اننيب نوكي نأ

 فل أت نوكي نأ بجي ديدجلا طءارلا نإذ رمأ نهم ناك امهمو . الثم
 عفادت نأ ىلع ابوروأ 5 ممأ ةدعاسم ىلع اههرعو ةغللا ةيزيلجنالا رمألا

 فااتلا كلذ ةاونو . ةايحلا عم اههاجسنا لكشب ظفتحتو !هتي رح نع

 ةياهنلا عي طبارلا كلذ مط##و , ةيكي مآلا  ةيزيلجنالا ةقادصلا ىه
 ؛ مويلا ىه ةيملاعلا ةماعزلاو . ةدحتملا تايالولا هيف امب - انم لكل

 5 نيب ةليوط ةدم تناك نأ دعب ٠ تنكر ضال ىديأ نيب « كشالو

 اذه نكسلو « لاقت ةقيقح لك لثم ء حرحجب مالك اذهو . نييناطيربلا

 ةماعزلا نأ اومهفملو؛ نيو نويكيرهالا دقياف . عقاولارمآلا وه

 لهو تايونعملا ماع نم وه رخآ ءىشد لب تارالودلا ددعي ضرفت ال

 هاضتقم ىذلا . ةدحتملا م ةمظنم ف كلذ مهغقوم قطنملا مالي

 عاخ نولواحي مث « ةيبرغلا ايوروأ ىف ةيرامعتسالا لودلا نع نوءفاش

 . ةدحتملا تاءالولا لبق نم « اذه . ايقيرفاو امسأ ىف امتوقو اهذوفن

 مطحن ىلإ : «ترعتسا اهاذإ 2قفذقا كيشق و أسف قطنم ال ةسايس

 ىرغلا داحالا

 لكو « سورلا هنم فاخي ىذلا ديحولا ءىشلا وه ىبرغلا داحتالاو

 نإف ٠ ىنرغلا داحالا مطخت : ديحولا فدملا كلذ الإ ال مال مهططخ

 . رمالا فاك امهم نمؤتو مهرت نأ بحجب برغلا ةدحو
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 نيب قبلا ةأنق هكه

 نالعإ

 ني أ نال هلع ول نع رسل فايا نا
 قلاع املا يعدل ىلا ةطس ةحئاسلا ةنانيشلا ووو"
 ءاثالثلا موب رهظ ةساج ابفيراظم متفل ددحت ةماع ةصقانم ىف

 . 1451 ةنس راني 15 قفأوملا
 تاصقانملا بتكم نم ةمامعلا تادئدسم لع لوصحلا نكميو

 ةسمخ غلبه عقد ريظن ةيايعامسالاب لاغشالا ةرادإب دوقعااو
 بلاط ةلاح ىف ملم ةئامسخ غلبم اهل] فاضي ةيرصم تاهنج
 1 ديربلاب فادتتسملا لاش

 عمشلاب اهنم ىلخادلا متخي نيفورظم لخاد تاءاطعلا مدقتو

 ةئيه سيئر / ديسلا مسا ىجراخلا فورظملا نونعيو رمحآلا
 ءاطعلا قفربو ةيايعامالا« لاغشالا ةرادإ » سوسلا ةانق

 . ةيامعلا ةميق نم | م هردق تقؤم نيمأتب
 دقاعتاا مدعب رارقإ دقت ص اخلا عاطقلا ىلواقم ىلع بحب اي

 ةميق ىلإ ةفاضإلاب اهتميق ديزت لامعأ ىلع ماعلا عاطقلا عم ايلاح
 ريغ تاءاطملا ىلإ تفتاي نلو هششج + .... نع ةامعلا هذه
 . بولطملا رارقإلا أ نيمأتلا ةافوتسملا
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