
 لالحناو فعض نم اهباصا امو < ةماعلا ةفالخلا لاوحاىلعةماع ةرظن نا

 ةلود اهلظ يف تأشن ىتلا فورظلا نع باقنلا فشكت « ىلوالا اهروصع ذنم
 ىذلا فمغلا كلذ « ىرجهلا عبارلا نرقلا رخاوا ىف لصوملا ىف ليقع ىنب

 ةلودلا هذه ىف ةوقلا ىحاون نا الا « اهماو ةيساععلا ةوعدلا ءوش: عم دلو

 تلحفتسا ىتح « ةوقلا لماوع تفعض نأ امو « هذه فعضلا لماوع ريثأت تفقوا
 ٠ ةثزحت نم اهباصا ام دمب ةماعلا ةلودلا لاوز ىف رظتنملا اهرود تسعلو كلت

 ملل كلذل م سرفلا ةدعاسل مهتلود مايقبب نوئيدي نومسماعلا ناك امل

 نييساسلا ةداعد نا ىف كش نم نسسلو < بصاخلا ىفرا مهتلونت نع اوج رحتي

 بهولذأو نويومالا مهلمها نا دعب  مهيلا مامضنالاب ىلاوملا ءارغا ىف اوحجت
 اوداعتسا نا ىلاوملا ثبلي ملو < برعلاب مهتاواسو مهلاوحا نيسحتب اودان ثمح

 لاقتنا رثأ نا ىلع + نييساسلا ىلا نييومالا نم ةفالخلا تلقتنا نا ذنم مهذوفن

 امشح الا ةيسايعلا ةلودلا ىف احضاو رهظي, مل سرفلا ىلا برعلا نم ذوفنلا

 نع الفاغ ديشرلا نكي ملو « دشرلا ةفالخ يف ةكمارلا ىلا رومالا تدنسا

 ىف تحصأا ةلودلا ةراداو ةيلعفلا ةطللا نا نعو م« هتلود ىف للا هقمح

 رمد نعو « هتيواودو هطالب ىف ىمرافلا ذوفنللا لفلغت نعو « ةكمارللا ىديإ

 ةبكت تناك ىتح « سرفلا ىلا مهيديا نم رمالا جورخ نم مهئاتساو برعلا
 ٠ هيدب ىلع ةكمارلا

 ىتح سرفلا وحن رهاظ لي نم نويساسلا هرهظا امم مغرلا ىلعو

 هه األ -



 مكحلا ملفن سابتقا ىف مهب نيسابعلا رأت نم مغرلا ىلعو « برعلا ىلع مهورثأ
 نم صلختلا ىلع اولمع مهناف م طالبلا رهاظم ىف مهب ءادتفالاو مهنع
 نييولعلا نال كلذ ٠ نييولعلا ىلا ةفالخا ليوحت ىلع لمعلاب كلذو < نييساعلا

 ىلع نييولعلا باصا امم مغرلا ىلعو ٠ لبق نم نييومالاك ةفالخلل نيبصتغم
 « ةفالخأاب عهتقحأب خسمارلا مهداقتعا نع اولدعي مل مهنأف « نييماعلا ىديا

 تابارطضالا نم ريثكلا اوثادحاو « اهيلع لوصخلا لسم ىف نولضاني اولظو

 ٠ اوحلفي مل مهنكل م ديشرلا دهع ىف ةصاخو ةيسابعلا ةلودلا يف

 نيب ماق ىذلا عازنلا ىف هدشا غلب سرفلاو برعلا نيب عارصلا نا ىلع

 لع-ناسسرأو هريزوو همأ ىذلا نومأملاو ناس رع هريزوو همأآىذلا  نيمالا

 برعلا نيب ابزح اداهج « رمالا ةققح ىف ناك ىذلا عارصلا كلذ م ةفالخلا

 «برعلا ىلع سرفلل اراصتنا الا نيمالا ىلع نومأملا راصتنا نكي. ملو < سرفلاو

 لآ مايا سرفلا دالب ىف هيلع ناك امل الثامم نييساصلا دنع مكحلا ماظن حبصأ
 ٠ ناباس

 نم رومالاب مهدادتسال دشرلا ىدي ىلع  ةكمارلا ةكن ناف ورغ الو

 ءانعم « ءافلخلا ىديا ىلع سرفلا ْنس نيساسلا ءارزو نم ديدعلا لتقو هنود

 هدالوال دهعلا دشرلا ىلوي نا ال ول نيسامعلا رامعتتاو سرفلا ذوفن فعض

 ىوقي ىذلا تقولا ىف < اهذوغن فمضيو ٠ ةلودلا مسقنتف هدعب نم ةئالثلا
 ىف ةنيدلاو ةيرصتملاو ةيسانسلا بازحالاو تاّئفلا نم مهريغو نبيولملا دوغ

 ٠ ةماعلا هلودلا

 «برعلا طخسس راثآ « سرفلا نأش ولع نم لاخلا هلا تلصو ام نا ىلع
 «ةيتارفلا ةريزخلاو ماشلا دالب ىف ةروثلاب اذه مهطخس نع اوربع نا اوثبل امو

 تبت اه



 بلح لامش ىف ةروئب يليقعلا ثبش نب راسس نب رصن ىمسي ىبرع لجر ماقت
 لالذتسا نم ةهفنا هتروث تناك و « داللا نم هرواج ام ىلع سلغتو ها1ةم هنم

 ىنب هلود ىف اومكحت نيذلا سرفلا ىديا ىلع مهباصا ال ايضغو برعلا

 ٠ نيمالا لتق ىلع ًافسأو <« ساسلا

 دمي نييساعلا عم نواعتلا يف ةيمرافلا ةيطارقتسرالا تلشف امدنعو

 هذه تلواح م« نييساعلا ءافلخلا ىديأ ىلع مهب تلح ىتلا ةسماقلا تامكنا

 نم تاشنف « ىسايعلا مكلا دض ريهامجلا عم نواعتت نا ةيسايس مفاودل ةقبطلا

 اهدنعو « ةيناماسلاو ةيرافصلاو ةيرهاطلاك < ىلوالا هماريالا تارامالا كلذ

 ىلع ةطللاو ةفالخلا موقت ديدج رصنع ىلع دامتعالاب ساعلا ينب افلخ ركف

 نا ذنم نيسساعلا ىلع طخلس يذلا ىبرعلا وأ يسرافلا رصنعلا ريغ « هفانكا
 « كارتالا هلاوخا ىلع ممتعملا دامتعا ناكف « رومالا ديلاقم ىلع سرفلا ىلوتسا

 مفقافت نا ثبل امو « افلا نيسمخلا ىلع اوبري مهددع غلب ىتح مهنم رثكتساو

 دقح نا < اذه كارتالا ذوفن دايدزا رئا نم ناكف < رومالاب اودبتساو مهرمأ

 2 ةطلسلا يبولسم « يديالا يفوتكم مهمم ءافلخلا حبصاو « برعلا مهيلع

 كارتالا ىدياب حيصاو « سئامدلاو ىضوفلل انادم ةيماعلا ةلودلا تحصصاو

 ٠ هلتقو هسبح وأ هلزعو ةفيلخلا ةيلوت رمأ
 ىف ةلقّبملا ههلشو ةلقتسملا لودلا روهظ ناك انه نم

 لكب راصو م« ماسقا ةدع ضرالا كلامم تمسقناو « ةيساعلا ةلودلا فارطا

 ةيساعلا ةلودلا تحبصاو رهقلاب مهمكحيو فسعلاب سانلا ذخأي مئاق رطق

 يسايعلا ةفيلخلل قبي ملو « ةالولاو ءارمالل تاعاطقالا نم ةعومجم نع ةراعع

 فارطالا ءارما مجسشتو « اناضطو ًاتنعت شبجلا دادزاو « رومالا ريبدن ىف نأش
 رهظت نأ ةنوكملا ةععامتجالا ةيروثلا تاراتلل لاحملا حسفنأ و < لاصفنالا ىلع

 « ةلودلا ناكرا اتعزعز نيتللا ةطمارقلاو جنزلا يتكر حك فينع لكشب

 0 اهيلع اغقت نأ انتداكو



 ةيونزغلاو ةمئاماسلاو ةيرافصلاك ةيسرافلا تارامالا ترطبم دقف

 دالب ىف ةسطافلا ةلودلا تآشنو « سراف دالب ءارو امو ناتسربطب ةيولعلاو

 ةلود تماهو < ماشلاو رصمب ةيدستخالاو ةنولوطلا هلودلا تناك مث 6« برغملا

 ةيديزلا ةلودلا تماقو « سنون ىف ةبلاغالا ةلودو « سلدنالا ىف ةيمأ ينب
 دالبو لصوملا ىف ةيبرعلا تارامالاو تاليودلا نم ةعومجم تأشن مث « نميلاب
 لصوملا ىف ليقع ينب ةلودو « بلحو لصوملا ىف نادمح ىنب ةلودك « ماشلا

 سادرم ىنب ةلودو « ةلخلا ىف ديزم ىنب ةراماو « ةىارفلا ةريزخلا ضراو
 ةسبيرعلا تاليودلا هذه تلثم دقو < نيطسلف ىف نييئاطلا ةراما مث « بلح ىف

 برفملا ذوفن هيف لاز تفو ىف ةقطنلا هذه ىف يبرعلا دوجولا ةقيقح

 ٠ مهناطلمو

 ةفالخلا رومأب اوددماو ها4# ةئم كارتالا نم دادغب نوسهيوملا كلم املو

 سرفلا نم ةريثك لابجا لوخدب برعلا ىلع ةيصعتلا ةيبوعشلا تطشن < دالبلاو
 برعلا هقلطا كفل ةبوعشلاو  ةيسالسالا ةلودلا ةمدخ يف لعدلاو كرتلاو

 وا قرمقلا ىف + تيدخاو ميدقلا ىف برعلا يق نم معوضجا# نم لك ىلع
 مهخيراتو مهتراضح ردقو برعلا نأش نم لالقالا ىلع اولمع مهنا ذا  برغلا

 ٠ رئاصبلا بابرا ىلع ىفخنال مهسوفن ىف ضارغال
 ىرجهلاكلاثلا نرقلا رخاوا ذنم ةيماسلا ةفالخلا تلقنتا دقف مومعلا ىلعو

 ةفالخلا مجارت مايا ىف ةداعلا نم حبصاو < موكحملا روط ىلا مكاحلا روط نم

 مهفلاخي نم نملب ءافلخلا ضعب ىفتكي نا اهراطقا ضمب ىلع نيشلغتملا ءالتساو

 نم يسرافلا حورلا مهيلع محهو « مهتلود ىف مجاعالا رثك الو « ربانلا ىلع

 كرتلاو سرفلا نم اولعجو « ةيبرعلا مهتبصع مهيدياب اوفضاو م بناج لك
 ةلاسلا ارقي داب ةما خنيرأت هنأكو برعلا مسا راص « مهل ةثدحم ةيبصع

 نم هيلع هولخدا امب ىبرعلا مهمد اودفأ نيبماصلا نا كشالو < عالطالاو
 ةناعتسالاو < مهرصنع ىف مهدهز نم ناك امب مهتبصع اودسفاو « بيرغلا مدلا
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 تماقو لوصالا تطقسو « الصصا نيح دعب لخدلا ادنف < مهتلود ماقل هريغب

 ٠ عورفلا اهلدب

 - سرفلا دمب ةلودلا ىلع كارتالا بلغت عم  اورقي مل برعلا نكل
 ةعبر رايد ىف لالقتسمالا نم هلع اوناك امك اورمتسا لب « مهل عوضخلاب

 « ةفزترملا ناويد نم برملا مسا نويمابعلا طقسا نأ دس اممس الو < رضمو

 « سابعلا ىنب ةعاط علخ ىلا سانلا نوعدي جراوخ مهنم جرخم لازت ال تناكف

 ةييصع ماشلاب تجاه امك « ةعببر نم نايسش ونب اجورخو اعمج برعلا رثكاو
 لصوملا تحبصاو < يليقعلا ثبش نب رصن اهداف « ديشرلا دهع ىف ةيبرع
 تقاض املك ساعلا ىنب نم ءافلخلا احلم كلذ دعب ماشلاو ةيتارفلا ةريزملاو
 عيمج نال كلذ مهيلع نيطالسلاو ءارمالا طلسنت ءارج نم دادشب ىف مهب لاخلا

 اهئارماو ةبرعلا لئابقلل ارقم تناك ماشلا دالبو لصوملا نيب ةروصحملا ةقطنملا

 ةلودلاى ف ةبورعلاو برعلا ءاول اولمح املاط نيدللاو م« دعب نمز ذنم نيلقتسملا

 ٠ رومالا دلاقم ىلع تلوتسا ىتلا ةلخدلا ةيبوعشلا رصانعلا دض ةساسنا

 ةالولا ذخاو «اضيأ تدف دف ةساعلا ةلودلا يف ةيالولاو ةرادالا اما

 ناكف « مهوملظو مهيلع بجيال امم سانلا نولمحيو < جارخلا لها نوفسي

 راصو « ةساسلا ةفالخلا تفعض نا دعيو < هنعرلا كالهو داللا بارخ كلذ ىف

 ةفيلخلا حبصاو « ةرادا هل لاقي ءىيش قبي مل « بلغتملا وأ كلملل امبات ةفيلخلا

 ىف نأشلاو « فارطالا كولم ةرادا « ةرادالا تحبصاو « هتبب ىلع ىتح مكحيال
 ةفالخلا تأدب ذنمو ٠ امسا مهعم ءافلخلل عمست داكت الو « مهنأش ناطللا

 كولم وأ فارطالا كولم خيرأت « ةلمجلا ىلع خيرأتلا حبصا فعضلاب ةيماعلا

 ريما وأ كلم لك دمتي « نيكاشملا وأ نيعضاخلا ءارمالا وا « فئاوطلا

 ذخأي ام ىلع اهرهاظ ىف جسنيو « هطحمو هتجاح نم كلملا ةرادا ىف هدعاوق

 نوكي الو « ةعيرشلا ىف ررقملا دحلا ةياحلا ىف ىدعتي املقو « دادغب نع

 هيساعلا هلودلا فعض ديازتبو « هتجاحو ناطلسلا ةوف ردقب الا اهنع جورحلا



 مهساب رمآلا ىلإ نم مهنع نوبسثيو دادغب ىف ءاقبلا نولّشفي لاسمعلا راص

 ةريسشك تايالو نم فلأتي داحتاب هبشا ءافلخلا ةلود تحبصاو « ميلاقالا ىف
 تايالولا هذهب ةيزكرملا ةطلسلا ةقالع نكن ملو « اكم امتو افوناو فلتخت

 ريدي دادغس ناويد ةيالو لكل ناك امنا < ةيميلقا نيواودب اهيلع فارشالاب

 ٠ اهنوؤش

 ةيساسعلا ةلودلا ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عمتجملا لاوحا ىدرت امأ
 ىلا تاروثلا كلن « ةععامتجالا تابارطضالاو تاروثلا نم اددع دلو دقف

 تثدح يتلا جئزلا ةروئ' نكن ملف م اهروهدتو ةيساعلا ةلودلا ةقيقح تفشك

 نم قصرلا ريرحت تفدهتسا < قفالا ةدودحم ةقمط ةرون الا « ةرتفلا هذه ىف

 نأ نود « قارعلا داوم ىف ةرثكب اومدختسا دف ءالؤه ناكو < طقف جونزلا

 جئزلا ةرون' نا كلذبو < ماعطلا نم ليلقلا ىوس مهدوهجم نم مهل نوكي
 ماسظنلا دض ىناثلا ىساسلا رصعلا ىف ةريطخ ةيعامتجا ةخرص لوا لثمن

 ىف قيفرلا لالغتسا ىدم نع تفسشك اهنا امك « دئاسلا ىداصتقالا ىعامتجالا

 ىدامملا عمتجملا لثميو « مالسالا ءىدام فلاخي لكشب ةيسامعلا ةلودلا
 ٠ لاومالا باحصال عضاخلا فرطتملا

 لزلز دقف « ةلاسلا ةلودلا ىلع اريك ارطخ جئزلا ةروث تلكش اذاو

 , ةيفسلف « ةيعامتجا « ةينيد <« ىحاونلا ةيعشتم ةك رحب ىمالسالا ملاعلا

 يه كلت « هخيررأت ىف امهم ارود تبعلو « هتراضح سسا تدده « ةيساسس

 ةدسع جزامت, ٠ ةرجهلل ىناثلا نرقلا ىف تأدب ىتلا « ةيلعامسالا ةكرحلا

 الوصا اهيف نا امك < يسراف لصا نم ناك اهضعب لعلو « ةالغلا نم قرف

 تلمعو « ةيماعلا ةفالخلا ةليعاممالا ةكرحلا تعزان دقو « ةصونغو ةايرس

 ٠ نييولعلا ىلا ةفالخلا ةداعال ةدهاح
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 دحا ىهو اهل ةدعاق نيررحسلا نم تذدخستا ىتلا  ةطمارقلا هك رح اما

 لالخالاو < ىسابعلا عمتجملا داسفا ىلع اضياتلمع دقق نييولعلل ةوعدلا هجوا

 بلغاىف مهلتقو لب « مهيلسو جاجحلا لفاوقل ريثكلا اهضارتعأب < هتاورثو هنمأب

 ىتح تارفلا رهن لوط ىلع ىبرغلا قارعلا ندمل ةددعتم تاراغب اوماف امك نامحالا

 اومجاهو ىرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم ىف ماشلا دالب ىلع اولوتسا مهنأ
 ةكم نيفيرشلا نيمرحلا ىلا كلذ تدعت مهتاءادتعاو مهبيرخ# نا امك « ةرهاقلا

 ٠ ةمركملا ةسكلا نم دوسالا رجحلا اوقرس مهنأ يتح ةنيدملاو

 بحاص امو ةيماسلا ةلودلل يئارولا مكحلا ماظن ىلا ريشن نا انتوفي الو

 لماوعلا نم ريتعا ىذلا بولمالا كلذ « دحاو نم رثكال دهعلاب ةيءالونا

 ةليسمو حبصا هنا نع الضف م« اهفعضو ةيساسلا ةلودلا ةَأزجت ىف ةيماسالا

 ةماعلاو ةصاخلا نوؤشلا ىف لخدتلل ةفالخلا ىلع نيلغتملا ماكحلاو ءارمالا ىدياب

 طالبللا يف ميررخلا ذوفن مظامن رئا ىلا ريشن نا اضيا انتوفي الو < ةلودلل

 ينب ءافلخ مظمم ناب انملع اذا ةصاخ < ةسماسلاو دالبلا روما ريسستو ىساسنا

 الو , مهروصق ىف ىراوخلا نم اورثكا مهناو « تايبرع ريغ تاهما نم سالا
 تالهسو « ةيساسلا ةلودلل ةرم ارامثث زكرملا ىف ىضوفلا هذه رمثت نأ ةبارغ
 ةديعملا تايالولا لاصفناو ساسلا ىنب دض مامقلل نيعماطلاو نيرمذتملل قيرطلا

 ٠ ءاوس دح ىلع ةفالخلا زكرم نع ةبيرقلاو

 ةدفاح ةييوعش نم « ةماعلا ةلودلاب تطاحا ىلا فورظلا هذه ىف

 تدادزا فورل ىفو ةيئاعوع ةفئاطو ةتقم ةيرصنعو « ةروتوم هسسلقأو

 ىف « ماشلا دالب ىلا تدتءاو « برغملاو رصم ىف ةسطافلا ةلودلا ةرطسم اهف

 ىف ليقع ىنب ةلود روهظ ةيادب تناك « هتدامس ضرفل محازتملا طسولا اذه

 هبرعلا تارامالا نم اهريغ عم تلمع « ةصلاخ هعزن تاذ ةيبرع ةلود « لصوملا

 «مهيلعينجالا طلستلاو ةرطبسلا ةمواقمو « برعلا ذوفت ةداعال ةقطنملا هذه ىف

 ا



 خيرأتلا ثادحا ىف ال ء هفن دي خيرأتلا نأب لوقت نا ايرغ نوكيال دقو

 كلن نع اريثك فلتخنتال فورظب رمت موملا ةبرملا ةمالا نا كلذ « هباشت نم

 «بولسالاو ةفيكلاىفىرهاظلافالتخالا مغر « لقع ىنب ةلود اهبف تاشن ىتلا

 ىنب ةراما هيلع تناك امك ةملاخ ةبرع ةيساس عابتال ةجاحب مويلا نحن مكو

 ٠ ليصالا ىلبقلا عباطلاب كاذتقو ىموقلا اهعباط ماسنا مغر ليقع

 /دادغب ١4

 ىفل ولا

 ىديضاعملا ةدايع جاحلا مشاخ
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