
 يناما مسفلا
 يلدنالا يف ةيومالاةلودلا طوقسل ةدعلاب اسالا



 ىنامرا ىسدلا

 ىلدنالا يف ةيومالا ةلودلا طوقل ةديعلا باسالا

 ةلودلا ف تر يتلا ثادحالا ىها ةميرس ةروصب انضرعتسا نأ دمب
 ماده ةفالخ ىح سلدنالا ضرا لخادلا نمح رئادع أطو ذنم ةينابسالا ةيبرعلا

 دالب يف ابيسأت نم شيرق رفص نكمن يتلا ةلودلا كلت ةمظع اذيأرو « ديؤلا
 يلا تاراعد الا كلت ندهاشو ةلسامع زك رم نع ةينأن 4 هنطوم نع 3 هلسعب

 ابهحراخو داللا لحاد ف ءيتادعا ص هط ارق يف ةبومالا هلودلا ماكح اهزرحا

 جوا اهديع يف ةلودلا تنلب نذلا روصنلا بجاحلاو رصانلا ةفيلحلا دبع يف ةصاخ

 مه رعمو مهماداو مهم ولع نا فيك و « ؟وروا عاقب نم ةمقلا كلن يف اهودحوا

 . كاذنا رهأتلاو لجلا مالظ يف قراغاا يبو .والا ملاملا ىلع ةفاقثو اروف مدن تناك

 ةفالخلا ةايح نم ةريخالا تاونسلا نع الصفم مالكلاب أدن نا لبق اليلق فقوتت
 كلت رود_ > ملق ىلا تدا ىلا ةيسيئرلا لماومالا فشتستا ىلدنالا يف ةيومالا

 ميظعلا بحاحلا ةافو ىلع دمب ةنم نوثالش يضع الو ةخسارلا ةيوقلا ةفالحلا

 فق



 يلا ةطرق يف ةيومالا ةفالحللا رايبنا اوعحرب نا نيخرؤلا ضمب لواح وأ
 طققم أ ..؟تومهس ةهتس لق ةلودذلا مسج ف نمكت تناك ىلا فمشلا لماوع

 نأ رخآ قيرف لواح ولو .اصقان مبثحم ناكل رماع يبأ ن روصنلا ةافو لق يا

 ضارقنا دمب ةيومالا ةلودلا اهب ترم يتلا ةعيرلا ثداوحلاب رايهنالا كلذ للطي

 ثداوحلا انل ربظي يخمراتلا ثحبلا نا ذا . اضيا !رصقم ناكل ةيرماعلا ةلودلا

 يتلا ةمراعلا ةنتفلاو « نيبرماملا ضارفتا لبق ةيومالا ةلودلا اهب ترم يتلا ةفلتخلا
 ىلا تدا يتلا باسالا ةعومج اعم ابلك تلكش بضارقنا دعب سلدنالا دالب تمع
 . برغلا يف ةنومالا ةفالحلا ىعادن

 ىلدنالا عمتجلا لكشت يتلا ةددمتلا رصانملا نم دحاو رصنع نكي مو

 ي رصق يذلا وه دحاو لجر نكي ملو « ةبومالا ةلودلا رايها نع لوؤسلا وه
 كلذ ةعاضا يف مبلك لاجرلا مهاسو ابلك رمانلا تك رتشأ لب « ةلودلا كلت قح

 لواحتلف . ةيوامم نب نمح رادع سلدنالا يف ءانب يذلا ميظملا ثارتلا
 . رمالا ةقمقح نيتن نإ

 : ةيبرعلا رصانعلا ةيلوؤم

 لابج ىتح قراط لبج نم اهملع اورطيسو اينابسأ برعلا حتف نا ديب
 وأ حافلا شيحلا عم اونأ نيذلا برملا ناكسلا نم ةقبط اهنم لكشتي أدب هنريبلا
 مهيديأب رومالا ديلاقم اوذستف ةيبرملا داللا ءاحنأ فلتخم نم دعب ايف اهمال اورجاه

 م ىععدت ينلا ةبقحلا يهو ايناس يف برعلا ميكح نم ىلوالا ةرتملا يف ةماخو

 مهئارأ يف نيفقفتم مهميمج !ونوكي مل ددحلا برملا ماكحلا نكلو « ةالولا و
 ادع «داللا كلت يف يبرملا يلا اهيلع ريسي نأ بحت يتلا ةطحلا يفو ةيسايسلا
 ىدا امن مهيب اهف اهرود بملت تناك ةيصخشلا عامطالاو دساحتلاو ةرينلا نأ نع
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 نئفلا ءارج نم ةلودلا فمض ىلا ٍلاتلابو ةمك احلا ةيرعلا رصانملا كلت عزانت ىلا

 . ةيلخادلا بورحلاو ةيلهالا

 نرق فصن لاوح سادنالا اوكسح نيذلا برملا ةالولا نم يأ نكمتي م
 تاكف . هتعاط ىلع ابلك رصانملا عمجب نأ مابهمهحالإ !١ ه١ ممحو ١ اير

 باون وا « مئاقلا يلاولا طاقسال تارماؤملا نوكيح محلا يف نومماط امود كانه

 دقو . يتاذلا مكملاو لالقتسالا يف الما مهتامطاقم يف نوزتني تايالولا ىلع

 يقفانلا نهحرلادعو ينالوا كلام نب حملا لاثما ءايوقالا ةالولا ضمب عاطتسا

 ةعساسحلا فقاوللا يف مهتيصخش ةوق اوتبثي نا .. يربفلا نمحرلادبع نب فسويو
 نا الا « ةيلاثلا ةيحانلا يف ةساخ ةيجراخللا تاراصتنالا نم اريثك اوزرحح ناو

 يبلا لكاشلا زربا تناكو . مبطوقس يلا يهتنتو امود مهبلع بلغنت تناك بعاصلا

 ةينميلا ةيبرملا لئابقلا نيب يديلقتلا عازنلا وه ىلدنالا يف ةالولا مكحح تضرتعا
 اولصو نذلا ةالولا نم الك ناف « ىرخا ةبح نم ةيرضلا وأ ةيسمقلاو ةبح نم

 قع هات لممي لظيو امدحا هيلع مقنيف رخال وا قيرفل زيحتي ناك حلا ىلا

 ةضراملا يف رخالا قيرفلا رود يتأيف هراصنا نم الجر هءالولا ىلا مف ريو هطقي
 نم ةلسلس ىلدنالا يف برملا ةالولا يكح ناك اذكهو .. هتياغ ىلا لصي ىتح

 نم ميم اهولمح يتلا ةميدقلا ةيلبقلا ةيصملا مهند اهيف اهتبس ةّئادلا تاعزانلا

 اهنع اولختي ملو « دعب مالسالا دلوي نا لبق ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف مهئارحس
 ضحلاو امل نيدلا راكنتسا مغرو ةيلهاجلا روصع نع مهدامتا مغر

 .اهذن لع

 يك ةفلتخلا ندلا يف ةيرملا رصانملا قيرغت ىلا ةالولا ضعب رطضا دقو
 راطملا وبا لف اك دحأو فده ىلع مبعاتجا نود اولوحيو مهتكوش نم اوففخ
 يف ىربكلا ثدلا فلتخم ىلع برملا دنحلا عزو نيح يلكلا رارض نب ماسح
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 نيطسلف دنحو هيللسشا ىلا صم دتحو ةطاترغ ىلا نييقشمدلا لسراف سلدنالا

 .لنكلو .. كايح ىلا نرستق دنحو هير يلا ثدرالا دنجو ةريزحلاو هنوذدش ىلا
 ةعا#+ ىلا الم ىلانأ امدنع هصاخ هيما شم نم صلحت مل هنا كلذ عم

 ..لاكم لك يف هيلع تاروثلا تاق نانمللا نم

 رظ « سلدنالا يفةي ومالا ةلالدلا يكح لخادلا نمح رادع سسا الو

 لع اهلك عمجتس ةيبرعلا رصانملا ناو رقتستس رومالا نا نمزلا نم ةلهول ىلنلا
 شرع موف نوءرتي اهدارفأ ةيؤر ىلع ىاتاا داتعا ىتلا ةك احلا ةلاللا هذه دبأت
 تدم كلذ نم أئيذ نأ الا ءطسوتملا ضيالا رحلا نم رخالا فرطلا يف كللا

 داز نكلو سلدنالا ءاحنا يف ةعزواا نولعلا نيب ةلقلا ةسمملا ةدح تنفخ اعر

 ةفانل تربنا ىتلا ةيب رماا هلق احلا تارسالا ددع دازو يشرملا يف نيمماطلا ددع
 محاضم تذقاف ناكم لك يف نيدلاو تاروآلا تربظو «اهتأوانهو ةبومالا ةرسالا
 . .بتقو ءلفعم تلنشو نيبومالا ماكحلا

 اونوكي 1 نيبومالا ءافلخلاو ءارمالا نأ فيك ةيشالا ةقلحلا يف انيأر دقاو

 ىتح قطانلا نم ةقطنم يف ةيب رعلا رسالا ىدحا اهتلعا ةروث دامخا نم نوبت

 ىدتح .. ىرخا هيب رع ةرسأ اهب تزتنا ةينات هقطنم ىلا ءارسالا ىلا اورطضب

 ,هيئاذعال ةماع ءروصن برعلا ةمواقم تفمضاو ىهاوق تاروثألا كلن تعض

 ظ . تود طاقساو مهدلع ءاضقلا نم ءالؤه نكمتف نيجراحلا

 ىف ونبو ناورم ونبو هيباحيااو يربقلا ل | اهب ماق يتلا تاروثلا ناو
 مكسحلا ءانثا يف ةبرملا ,سالا نم ىهريذو ثورلخ ونبو هدبع ءذبو جاجحلا وسإو

 رصانعلا ىلع رطب تناك يتلا ةينانالا ىلع ةلالد ربكا يحل ةبطرق يف يومالا
 لصحم تناك يتلا تافالحلا باسا ناب كاشال الامم عدي ال امم سادنالا يف ةيبرملا

 نيبنلاو نييبقلا نيب طقف يقرع ءازن نع ةيسم نكن مل رصانملا هذه نيب

7 



 ةماعلا ةحلصلاب طئاخلا ضرع نون يغب وهتامح اًضيا ةيصخش مفاودل ءازنااناك امناو

 . ةساحلا وم رامىلا لوصولا لايبدس يف

 هبومالا ةلودلا رايها يف ةيب ردلا رصانملا ةياوؤسم لاف مدقت ام ىلع ةوالخ

 ةقرطلا اوناك هنا ذا ؛ داللاا ثالث يف انوي اوناك ىلا ةايُلا ةعيباح يف اضيأ دجوت

 ةراحتلا اوكرت لب لمعلا عاونا نم عون يا اولوازي نا اوضري رف ةمك احلا

 «يلدنأالا عمتجملا ر صانع نم .هريغ ىلا ةرجلا لاهمعالا نم اهريغو ةعارزلاو

 ةأامحلاياطاو تاذملفل اوذتساو لفلاو ةعدلاو ةحارلا بح كاذب مهيلع ويف

 يرييالا رصنملا يف اوباذ نا اوشلي دف تاينا.سالا نم ءاسنب بم نوريثكلا جوريو
 يف ياكلا راطحلا وبا مقرف نذلا نييرولا هوذا ثدح 5 ددملا ريثكلا

 ٠ لياق دنم انركذ م مال: 8

 رصاتسملا يف اياخادنتو رصانمأاا هذه ناوذدب هنا رك ذن نأ بيو اذه

 لودلا اهقالت تناك يتلا ةمواقلا اضيا نمزا مم فهذا تناك ةينامورلا ةينا.سالا

 ةنريب الا ةري خا نم ةلتحلا ءا زجالا عاج رعسا يف ةياامكلا ةينابسالا

 اوريتعاذا « ةحوتفاا داللا لهال برعلا ةلمام» ةقيرط مدقت ام ىلا فاضي

 مهناداع ةساردو ناكلا روعش ةاءارمب اريثك اومترس زف « همل كلمو مهرب اننايسا

 كلذ نع اوفش ذآ« يحادلا مكحلا ىلا ارعب 5 امامها ا وريدي ملو « ,هديلاقنو

 ا رماثملا 9-5 . كاقلا م تاوزز ملا همح ونو تاروثأاو نكفلا داما

 نيح ايئاّمسا رابظا ىلا دمسو عضوا كلذ نم أ داللا ناكش و

 3 كلذ يل
 هل

 داحنت -أ 2 ةب ومالا داودلا طوقس يف تلحع ىلا با.سالا ىهأ نم ناكو

 لودلا ىراسصنب 5 ميةطانم يف ةروثلا ءاوأ ومقر اوناك ندلا برعلا ةالوأأ ضد

 افي



 ةبطرق يف ةيزكرلا ةموكحلا دض مهتومم نوبلطي ةمئرفلاب وا ةيلامثلا ةينابسالا
 هم ابحو ميلع افطعال ئرئاثلا ةالولا ءادن ىلا نوبيحتسي ءالؤه ناك ام اريثك و

 مهدالب دودح مفدل صرفلا زابناو ميباسح ىلع مسوتلاو ةدافتسالا يف اممط امتاو
 ناظقي نب ناملس رآث نيح طبنلا ثدح ام اذهو . عاطتسلا ردق بونحلا وحن
 ه16ا/ ةنس يف هطسق ري- لاو يرامنالا ىح نب نيسحلاو ةنولش رب يلاو يلكلا

 اًصيا ثدح ام اذهو . انيأر اك همارم غلبي مل هنكلو « نال راشب ! دجنتساف مال

 ريسسمأ الثم بل نب دمع دقنف يالا ةينابسالا لودلا عم يق ونب فلاحت نيح

 رركتو .نويل كلم كلاثلا وسنوفلا عم كرتشم مافدو ةقادص ةدهامم هطسق رس
 ةفمئادلا ةنيدلا تاروث يف ارارم ىراصنلاب ةنامت-الا ىلا برملا ةالولا ءوجل
 الا نانالا ىلع امو « ةيلدنالا ندلا نم اهريغ تاروث يفو « ةلطيلط » نايلنلا
 برملا نم ةالولا ضمي اهم موقي ناك يتلا ةددمالا تاروثلا كاد ىلع ةرظن يقلي نا

 نابسالا دعاس ايوق المع ىوس هلك اذه نكي ملو . لوقت ام ةحص كردي ىتح

 دودح نومفدي اوناكف . برملا اهبماكح يدبا نم ًاثيدف ائيش ىهدالب ةدامتسا ىلع
 اهوفعشا ىتح بونملا و# اليلق ةيومالا ةلودلا دخ لخدت لك دمب مهدالب

 ٠ ةياامثلا اهتاعطاقم نم ةماحلا ءازجالا كلت مبعاطتقاب

 دقف رخآلا دض ضعبلا « سلدنالا برع ابكت ري ناك يبلا مئاظفلا اما

 مهتافالخ ناف « سلدنالا يف مهتلود فامضا يف ريبك بيمنب أضيأ تمهاس
 راثلإب ذخالا يلا مفديو دافحالا دلويف أراهنا قارب ريزنلا مدلاب الإ لحت ال تناك

 تلمفل ةيسيقلا ىلع يضقت نأ ةينميلا تعاطتسا ولف . نمزلا مم اقافت رمالا ديزي ام
 مبموسدخ حاورأ اوقهزي نأ نوفانتلا ةالولا نكمت ولو . حيحص كلذ نكعو

 برعلا خير علاطي نمو . ةقفشلاوةمحرلا ينامم لك نيسان كلذ يف اوددر ال ةلمج
 برملا ناكسلا اهلداتتي يتلا مئاظفلا لصت تناك دح يأ ىلا ىري ىلدنالا يف
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 مم اهنولممتسي اوناك يتلا ةوقلاو هدمبو ٌندملا راصح ءانئا ةصاخ يهني اهف
 مهسفنا نوفمصي كاذب اوناكف . ةحوتفلا ندلا ناكس عم وا ىرسالا

 ليبس يف بونجلا ون ينابسالا فحزلا هجو يف فوقولا ةيناكسا لعذوضقيو
 . داللا عاجرتسا

 دب ال ةيومالا ةلودلا طوقس يف ةيرعاا رصانملا ةيلوؤسم ثحبل ةلمكتو
 مهنم نيرخأتلا امس الو نييومالا ءافلخلا ضب ةيمخش ركذ ىلا ضرعت نأ انا
 -١..ةهدح ه عم# موو ةنس نيب ام ةمقاولا ةرتفلا يف اويكح نذلاو

 مهد دع كلت ةثهدم ةعرسب ةركذلا هذه يف يكلا ىلع اوقات مهعأ ذإ م ١ .سأ

 مدرالا ىلع كح مهلوطا ةدم دز ملو نيترم ةفالحلا اولوت مهنم ةسمخ ءافلخ ةمسن
 تاقلخلا يف الصفم كلذ ىرخ اماموي نيمبرا ىلع مبضمب ؟ح دي مل انين تاونس

 . ةرتفلا هذه ثح لوانتت يلا ةيلاتلا

 ا رهاظةرتفلا هذه يف سلدنالا شرع ىلع اوبقامت نذلا ءافلخلا فعض ناك
 نإب اليفك ناك نمو « رخالا ضمبلا همقني ايازلا ضمب» مهنم عمتي نرف نايملل
 اهف رمت تناك يتلا يضوفلاو تابومسلاو لكاشلا ءاز ازجمي ناك مكحلا يف مجنب
 يلا اودمض نييومالا مكح حالص نم سانا سني ىح « ةرتقلا كلت يف داللا

 . ىرا م ىكحلا نم ديدج عونب هلادباو هئاهلا

 هيرماعلا ةلودلا طوقس لق يأ ًامبأ ه مهو ةنس لبق دحو دقو أاده

 ديفح دمع نب مكحلا لاثما فامضلا 'افنللا شعب سلدنالا يف ةنتفلا ءدبو

 هلودلا نوؤش ةهلاها مدع نم مغرلا ىلع ناك يذلا هتفيلخو رصاتلا نمحرلا دع

 نم ربك أ ماها ةشقانمو فيلأتو ةملاطم نم ةيفاقثلا رومالا ىلا هجوب يكحلاو

 يتلا تارمثلا ضمب كاذب عاضاف ةيسايسلا هتلود رومأ ىلا هجوي ناك يذلا كلذ
 نم ائيش سرامب نا عطتسي مل ديؤلا اماده هتفيلخ نأ اك . رصانلا هدج اهانح
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 نيجس هبش هرصق يف هامجو بمشلاب لاصنالا نم همزف أمات ردح كلذ سب هيلع
 . يدرف يروناتكد لكشب لاوحالا فرصي وه ذخا اني

 ًانايحا طي تناك ىتلا ةيشاحلا ءوس اذه ءافلخلا فعض ىلا انفصا ادا

 مط اصم مبليّمفت و هعرسب ةورعلا ىلا لوص ولا و هبعمطو ويملف دم محو 4 هم

 بابسا انك ردا ءابمدقتو داللا يقرب مبماّبها مدعو ةماعلا ةحلصلا ىلع ةصاخلا
 . سادنالا يف ةيوءالا ةيبرملا ةأودلا رايها

 ميلك باححلا نكي ملك « هكحا!و يئافلخل نيصاخم وبلك ءارزولا نكي م

 نريذلا باجحلاو ءارزولا ءامساب ءىم ةيومالا ةلودلا خيرانو . سانلا رايخ نم
 ىاتلا عمج نكي مل كاذلو « لسالا يعيضوو ةلفسأا نم هبماب نوخ رؤلا ىهسنب
 ءارزوو باجح نم نيرسثابلا مهئاسؤرل م ريدقت ىلتلا دقف اذاو « مهمارتحا ىلع
 دروأ نا دوأ اريخاو . رايمنالا وحن ةلودلا ريستو ةلللاو ىضوفلا ثدحت ءداوقو
 يف تلجع ينلا لماوملا نم الماع سنؤم نيسح روتكدلا خرؤلا هربتعا ًارما
 ىلع هفن روصناا رمع نأ وهو « كلذ يف نمن هدب ؤنو ةيومالا ةلودلا طوقس
 يف فمض ةطقن لكشي و هدبع يف سلدنالا اهباا تلصو ىتلا ةمظملا نم ىغرلا
 هدجلو هدفنا هئاننب يوقأا لجرلا اذه نأل كلذ . ةومالا ةلودلا لبقتسم
 ؛ ةمقلا ىلا ءدوعم قيست لأ نكف ناك يناا هيوقلا تاصخشلا لك لازا

 لازامست هنال . ةيوقلا ةيرعلا اينادسال ةتيتلا سسالا مدهب كاذب ناكف
 دينو هلحم لحم نا انكم ةيوق ةيصخش ةلودلا يف كلانه دمي مل يكحلا نم
 روصنلا اهب ماق ىنلا ةيلاوتلا تالجلا نا م . هتوي هكرت يدلا غارفلا
 يف برما ادم تنب ىتلاو لامثلا يف ةينابسالا ةيحيسلا ةلودلا ىلع
 يلا هتاذ تقولا يف تدأ اهرسإب يروا ءاحنا يف !ابم مهما تلمجو اينابسا

 ليو



 نم ىلنأا رمذتو نيلئاقلا دونملا نم نيريثكلا نادقفو ام اعون ةنيزحلا غارف
 ةينلا اهترثك و بورحلا ةأطو

 : هس رع 1 رصانملا قناع ىلإ أع مقن يتلا تايلوؤسلا ما يرظن يف يع هده

 . ىرخالا رصانملا ةلوؤسم رئاق . هنومالا هلودلا طوق

 : ةيربربلا رصانعلا ةيلوؤسم
 6 اهدب ىلع من يبلاو فقراط شح لركشت تناك يتلا رسمانعلا مظمم نأ

 نلريذلا ءادشالا داللا كلت ناكس ناف . ابقب رفا يلاعُت نم ةيرب رب تناك سلدنالا

 دعب اولقنا ( يمالسالا حستفال هيراَضلا ميسواقمو مهءواسقو مهءءاجشب رس

 يىمالسالا شملا فوفص ف نيسمحتتم ادونح مهداليل برلا لالعوا * مع نأ

 « ةيرسسالا ةرزسسجلا هبش يف ينرعلا لاضنلا نم ربك ألا طاقلا ميهاع ىلع اوامح

 . دالبلا ثلات ف برعات تمت يتلا تاراسنتالا يلوا اوزرحاو

 ةعيطلا كلت ؛ ىهدالب يف ةرباربلا اهايحت ناك يتلا ةايحلا ةعيبط نا
 ءالؤه تريجا  برعلا عابط نم ةيبرق مبعابط تلمج يلا ةيلبجا وا ةيوارحسلا

 ايقيرفأ يلاعت دالب ىلع ةرطيسلا نم اونكمتي يي مهدض ةنحاط كراعم ضوخ ىلع
 ةرباربلا حبصصأ كلذ مهل مت نا ذنم نكلو . برغلا و>ن يومالا عسوتلا ءانثأ

 مقفدأ در ةفالخلا هيلع دمتمت يذلا يباسالا رصتعلاو شدمحلا دامع

 .: برغلا وحن ةلودلا دودح

 ذخا اناسال برعلا لالتحا تقفار ىلا ة رحلا تانلمعلا تهتنأ نأ دمب

 ةلىهولا ذنم ريل دقو  دالإبلا ءاشأ يانغ يت كودضوتب سناقلا ينيؤلا دار 1

 برعلا دئحلا ةقط ام نيتزيمتم نيتعامحا نيتقط نولكشي نيحتافلا نا ىلوالا

 ملظعم نكس انني ةينوئحلا يض ءارالا يف برملا نكس دقو . ةرباربلا دنحلا ةققطو

 ىلا



 يفاب يف ةعزوم تناك مهنم ةلياق تاعابج ادع ام ةلحاقلا ةياامدلا قطانلا يف ةرباريلا
 اونوكي مل ىلوالا ةجردلا, ةرباربلا نا مضولا اذه نع جت دقو . سلدنالا ءاحنا

 يطمت الو .اهنف لمعلا بعصي يلا ةيلحلا قطانلا كلت يف مهتماقا نم نيرورسم
 قطانلا كلت يف مهتماقأ مكمن مهملع ناك هنا ةيناثلا ةجردلابو . اليثض اجوتنم الا

 هريس قومي هبجو يف امينم أدس اولكدي ناو يحيسلا ودملا اوحفاكي نا ةيلامشلا
 موسألا نع نيضار ةرباريلا نكي مل نيممتحم نيسلا نذحلو « بونملا ون همدقتو

 منال ىضرلا مدعو دسحلا ةرظن ةيبرملا رصانملا ىلا ثورظني اوناكو « سلدنالا يف

 . اهأوسا مملاوك رتو يضارالا نسحا مهسفنال اوفطصا

 قطانم مهدالب يف ندوكسي اوناك ةرباربلا ماغمم نا لئاق لوقب امير انهو

 كالذىلع باوحلاو ؛ سلدنالا يف ابلثم يف مهنكس نم نالا نورمدتي اذاذف « ةيلبح
 دايز نإ قرامط مبسأر ىلعو حمتفلا لبق مهداوق مهدعو دق ةرباربلا ءالؤه نا

 بيباطالاو ميمنااو تاريقلاب ةئيلم دالب ىلع نولوتديس ههئاف اورصتنا اذا مهنا
 م اب . رصنلا ليبس يف ةئاّمسالا ىلا ةقيرطلا كلتب مهومفدف « تازللاو

 لن ,هداقتعا يف ىهومرح نذلا برملا ةدالا ىلع اومقن مملح ققحتي

 . .,فنال اهئافطصإب ءايشالا كلت

 د_د>وا ىذلا دحولا لماعلا وه يكسلا عزوتلا لماع عبطلاب نكب 1

 بايسالاو مفاودلا نم رفاو ددع لانه لب « ,.ريلاو برعلا نين روقتاا ثاذ

 اينلع افالخ ميصا ىح نيقبرفلا نيب فالقلا هقش نمزلا مم ديزت تناك

 ةلودلا فءثا ام ةيءادلا رزاجملاو حلسلا لاتةلا ىلا دمب ايف روطتاحرص

 . ابطوقس يف لح عو سادنالا يف ةيومالا

 نيقي رفلا نم ىكلف ريربلاو برعلا نيب صاطلا يف ماحسنا كانه نكي مل

 ةساملاو مكحلا ِق هتطد نيقي فلا نم لكلو . هدللاقتو هتاداعو هتاح ةقيرط

 ما



 لكانشلا ص ملأت محاد فافتا لا لوصولا كاميطت:ب انوكي ظ 8 رومألا هرادأو

 لجا نم نيقيرفلا داحتا نود لوحتو امهند رصنلا ةبحو دعا ناك ام اهنب ةقئاقلا
 . ةماعلا ةحلصلا ةمدخ

 ضسب يف نورصتتي امدنع اوناك برعلا ةداقلا نا نيخرؤلا ضمب ركذيو
 ء دنملا نم ريربلا برعلا نيب الداع اميزوت مئانفل' ميزوت ىلا نودمعي ال كرامملا

 ةرباربال ةيقاللا ةليلقلا ةيمكلا نوكرتيو امظعم مبعابتالو ميفنال نوذخأيف
 يسادن الا عمتهلا ىلع ءالخد مهنأك نورمثدي مبلمجو مرملع ءالؤه دقحأ ام اهنوماقتي

 تناك مهل ةمزالم ةفص حبصاو سلدنالا يف يبرملا مكجلا ةرتف لاوط تاذ

 ىلع مهتامجو ةبطرق يف ةيومالا ةلودال بعاتلا نم ريثكص ةركا يف بلا

 ةبقملا يف ةساخ  ايئابسا يف برملا نا اضيا ركنن نا عيطتسن الو اذه
 ملم»هناو « ةلودلا يف ىربكلا فئاظوانيملستلا مه اوناك كى نم لوالا

 اذه ناك دقلو . ةيناثلا ةحردلا نم فئاظو ىوس ىرخالا رصانعا اوكرتب

 تناكيتلاو ةسايسلاو ةرادالا ىف برملا اهم عتمتي ناك يتلا ةربخال ارظن ايعيسلم اثيش

 ىلع نكلو « ميضاولا هذه نع ربربلا ىدل تناك يبلا ةيئادللا تامولعلا قوفت

 مهناب و ىعابحالا لظلا ررلا روعش تود لحت مل قوفتلا اده ناف كلذ نم مغرلا

 اهريغو ةمدقتلا بابسالا هده . ةي رعلا رصانملا مم ةاواسلا مدق ىلع نولماعي ال

 لح ىلا امهدارفا أجلفسلدنالا ىف نيتبسيئرلا نيتقبطلا نيب فالحل ران تدقوا

 مكحلا لالخ ةددمتم تامزا كلذ نع أشنو ؛ ةددعتم تايسانم يف ةوقلاب فالحلا

 هرايبنا ىلع تدعاسو هتوق نم تفمضأ يومالا

 مع



 عزتنت نأ تداك يتلا مال١4 ه1 ةنس يف ىربكلا ربربلا ةروث امو
 سوسناو نإ هلا لامع 0 مبصا يربربلا ميعزلا ةرونو ؛ بن رعلا يديأ سس يملا

 ريربلاو برعلا نيب مدتحا

 فوحجني اهلالخ ةرباربلا داك يتاا مال! جه١؟4 ةروث' نع جنت دقلو
 ىلا مبمهضناو نيساشلا هدونجو رمشب نب جلب ءيحب الول يكملا ىلع ءاليتسالا يف

 جت « ةريخالا ةظحالا يف ثورصتني مبلعجو مهنتك حجر ام ةينرعلا رصانعلا
 فتوسرحمو سلدنالا لامث يف نومي اوناك نذلا ربربلا نم اريثك نأ ابنع
 يفاه رك ىهدالب ىلا اوداع . بوتحلا وحن ىراصنلا اهتم رم نا نكمي يتلا تارمملا
 تحت اوقبي نا اوديري مل منالو عئاظفلا نم ةروثلا كلت دامحا يف بكترا امل برعلا
 ليلقب اهدمبو ةنوالا كلت يف تاصح يتلاةعاجلا نا ضعبلا ركذيو « ,بمكح
 . سلدنالا نم نورجاب وهبلعح يلأ ىه

 هرباربلا غوجر نإب لوقلالا هلك اذه نم صلخا نأ دوا لاح يا ىلعو
 ةموامقم فاعشا ىف هرثا هل ناك ةياامثلا قطانملا كلتل منم نيريثكلا ةرداغمو

 ةقباسلا ةروثلا هده ءارح نم تلصح يلا جئاتتلاو لامثلا ىراصنل نيذسلا

 قيمملا رثالا انيري امم ريربلا اهب ماق يتلا ىرخالا تاروثلا لك ىلع عمعت نا نكمي
 . سلدنالا خيران يف يربربا_يبرعلا فالحلا كلذ هكرت يذلا

 نمح رايب سع لوسو دنم دادزي مهددعو عفترب ررلا نأش أدب دقلو

 ادف « ايقيرفا يلام يف ناك امدنع هورصنو هودبا مهنا ذا ء سلدنالا ىلا لخادلا

 دخاو مهنم ريفغ ددع اهلا همم لخد ىلدنالا عاضخا هل متو هئادعا ىلع بلغت

 ل4



 هبوارحسلا قطانلا نم ابرهو ةورثلا ءارو ايعس نمزلا مم ةرجحلا ثورخا
 اورصتناو ةريك ةدايز مهددع دازف ةرهازلا ةصخللا قطانلا ومن ةلحاقلا

 سلدنالا ةسايس يف مهناكم ذولتحن تقولا كلذ ذدنم اوذخاو ناكم لك يف
 .ةبرلا

 هيف هبمأ يذلا ريطألا رودلا ىري اينايسأ يف برعلا خيرات علاطي نمو
 نوريثكلا ءاطتسا فيك و « ابيبجوتو رومالا ةفد ديسيت يف يريدإلا رسشلا دم

 مهبل لب ةرا زولاو ةيالولا ةثرم للا لوصولاو ةريطحلا بصاتلا لالتحا يعم

 نييداو < ىلا ايك ىف ىرتس 3 اعف يملا اركلعوتو ةقالخلاب تويوطت أ وحبس

 نييومالا مكح رخاوا يف

 نيب ةقاولا ةرتفلا يف مهتئاكم ولعو ربربلا رئاكت نم مغرلا ىلعو اذه
 ةدبدش نكت مل ةوادعلا ناف رصاتلا نمح رلادبع ةفالخو لخادلا نة رلادع ةراما

 اعيتفت انلق أك مبمظعم مدق ربربلا ءالؤه نال برعلا نيبو مهني ةمكحتامو
 نيلاسم ةماغ ةروسب اوناكف + ةسنابس ةيركسغ تاناثا سفلو ةؤرثلاو للا نع
 نيب فالحلا ةقش تمستاو ةوادملا تدادزا امني ىربكلا بصانلا يف نوعملي ال
 ىلع هداهعا بناج ىلا ميلع دمتعي نا دارا اذه نال رصانلا دبع ذنم نيقيرفلا

 يف هدمب روسنلا غلابو . ةيرملا ةيطارقتسرالا ةكوش نم دحن يكل ةبلاقسلا

 يفو ةلودلا يف تادايقلاو هيرادالا فئاظولا ميمج مبميلتو ىمهبلع دابعالا
 تراكو همرك و ههعن مهبلع غيسأو جينس هريك امسا وفا مدقتساف شما

 يف رومالا عظفا باكترا نع ثووعري ال نيذلا ةقزترلا نم مبمظمم
 تقولا كاذ ذنم نّفلا ترشتتاف . مهلا نسحلاو مديس ةحلصم ةمدخ ليبس
 دالللا تفءعضف راكم لك يف نيقيرفلا نيب لاتقلا شنو سلدنالا ف

 - ه غ.. ةنس يلاوح يف تأدب يتلا ةريخالا ةنتفلا تناكو كلذ ءارجا نم

 ا



 ابطوقسب الإ هتنت ىملاهبنأ ذإ هيومالا ةفالحلل هسنلاب ةيضاقلا ةب رضلا يع ما ١ مع

 . فئاوطلا لود نم ريك ددع ىلا داللا ماقناو

 يف ابيصنب أضيأ تمبسأ دق ةيريربلا رصانملا نأ ير اذكه
 ةلودلا روهدت :رع اهريتك ةلوؤسم ترتعاف هيومالا هف الرأس أ هنأبني لحلا

 . اطاطخناو

 : ةسلقصلا رصانعلا ةلوؤسم

 ةهقبط ص يلدنالا ممّا يف ةيمهالا يف ةثلاثلا ةقيطلا تناك
 اهدارفأ نم ددع تافرمش اضنأ ةقطلا هذه تدعام دقو . ةلاقملا

 ةداقلا تاف . ىلدنألا يف ةومالا ةفالخلا طوقم يف كلا يلا مبحومطو

 فواواحيو هيلا نولمي يذلا زكرلإب ًادبأ نومنقي اونوكي مل ةلاقملا
 ىلا يدؤي ناك امم مهمامأ تابقعلا عي ةلازاو دوعملا يف رارمتسالا ائاد
 رصنملاف . هلورإا يمايسلاو يرادالا نيزابجلا يف فمذطلاو ىضوفلا نم عون

 ةلاقسلاو ءا كلذ يف هنوسفاني ريربلاو مكحلاب ظفتحم نأ ديرب يبرملا
 ءارمالا دمتعا دقو . دالللا ىلع يهناطلس طسو نيقيرفلا ىلع بلغتا نولواحب

 - انيأر أك  مهنقث مدل ربربلا ىلع اودمتعا يع ةلاقملا لع نوومالا
 . مكحلا ىلع « ةرمتسم » ةروصب غزانات تناك هذه نال ةيبرملا رصانملاب
 ةمرملا رسالا ءالو نكمضي نأ عيطتسي ال ةفيلحلا وأ ريمالا نأ الاطو

 ةنيدح رصانع بلحل ارطضم هسقث ىر هتاف هكلل اهديأت هل

 نع دوذتو نطولا ءادعا دن دابلا موقنو هصخت يكح ابلع دابعالاو

 . مد ةديس

 يلع داتعالا لبق ربربلا ىلع داثعالا نلدنالا ةموكح تادب دقو

 مهدالب عقوم حم نيرخالا نود نيلوالا ىلع لوصحلا ةلوبل ةلاقملا

 ما



 نم قيض زاحم ىوس ةومالا ةفالخلا ضرأ نع ابلصفي ال يتلا بيرقلا
 ةرورضب هرمش شرملا رصانلا ةفيلخلا ىقترا امدنع نكلو . رحبلا

 ةيطارقتسرالا ةديدش ةبرض هجوب يك أيلك اداتع' مهباع داتعالاو مراثكا
 لكشتب ىو « ةفالخلا يف ريكملا نم ادعامف نرالا دنم اهنمب ةيرلا
 جمانربلا قيقحم ىلع هدعايو اهريفاذحت « هماوال مضخم ىوق شيح هبدل

 ىلع . يسايسللاو يركسلا نيلاجلا يف هماقا يوني فاك يذلا مخفلا
 هثيحيف ةيلقصلاو ةيربربلا رصانملا لاخدا نم رثكي رصانلا ذخأ ساسالا اذه
 . ةلودلا يحاو فلتخم يفو ةرادالا فو

 صاخ مونب ةبلاقصلاب قئي ناك رصانلا نأ نورلخ نا خرؤللا رك ديو

 . ماوس هيلوب ال ام ذوفنلاو ناطلسلا نم مهلوب

 ص معلا ءىدأاب سلدنالا يف ىقلطت « ةلاقملا و ةملك تناك دقو

 تدغ نا تلل ام اهنكلو ؛ ةيفاللا رصانملا نم نايمااو ىرسالا
 ناكو . ةفلتخلا ةلودلا حلامم يف .نومدخب نبذلا بناجالا لك ىلع قللع
 لود نمو ليشلا يف ةيحيسلا ةينابسالا لودلا نم ةباقصلا كئلواب ىتؤي
 دوسالا رحبلا تابج نم نوبلجت مهنم ريبك مق ناك اك «ةيقرسشلا !روا
 : نيعو ىلع اوناكو . اروا طساوأو ايدرامولو ايربالآك تاكس نمو
 ةسارحهلا ةصاخ نولممتسي اوناكف .رولوالا امأ . نايصحلا ريغو نايصحلا
 ةيركسملاو ةنرادالا بصانلا نم ريثكلا مهلا ويف نورخالاامأو . مسرملا
 ناك دقف ايناسا يلا ارانص نوبلجي ةيلاقصلا ءالؤه ناك انو . ةئاحلا
 ةينامورلاو ًالوأ ةيبرملا يهو داللا يف ةدئالا تامالا لمت ميلع لبسلا نم

 يحاونللا نم ريثك يف اوزربي نأ اوعاطتسا مهضمب نأ ىتح « أنا
 « يضارالا اوكلتعو اورثب نرأ اوعاطتسا مك . ةيرادالاو ةيدالاو ةيلملا

 ىلا



 رصانلا دبع ف اهدحو ةمطرق ف مخلب ىح مددع دادزاو مهتتاكم تعفت راق

 ثدما يف دحوت ناك _ءرمع ادع ؛ نيمخو ةئامسو أفلا رثع ةثالث

 . ىرحالا

 فئاظو رثك ا اولتحا م نم رصاتلا سارح مظعم حبصاو
 ص ميهدعاسي رصانلا نراكو . ةلودلا يف ةيرادالا فئاظولاو رصقلا

 يي ىبلا دايقنالا لع لئاقاا ءا زو برعلا فارشا مغريو مذوفن طسب

 صخُش يف رصانلا مايا شيجلا ةدايق ل: ىلا اولسوتو . مهتيه نم ففخم

 ةرادا مامنو رساب ىلونو ةطرشا بحاص ىرد حصا آظك ةدحم دئاقلا

 يف طبرلاو للا محل حصاف .. اهم قلمتي امو ةيفالحخلا روصقلا
 . ةلودلا

 ةراعيسلا اولواح امدنع ملظعلا .هرطخ ىلا دعب ابق روصنلا هنت دقو

 مكحلا نب ماده يعرشلا ابحشرم نع ةفالملا بجحت رومالا ديلاقم ىلع
 اوخ ناكم لف يف عبقحالو مهب ضاعف نمحرلا دبع نب ةرينملل اهئاطعاو
 دامب ايف اوحمت دقف كلذ مامو . ةمأل ةرطيس ةلودلا ىلع مهنرطيس نم

 هشوطرطو هينادوةيسرملاو هيرلاو هيسنلب يف فئاوطلا لود نم ددع ىبسأتب
 .. رايلالا ررحو

 فمضو شيحلا لالخما يف مثالا اونا هذه رصاتلا ةسايسلل ناك

 كلت هتسايس رصاناا ىلع تمت ةيبرملا رصانملا نأ ذإ ةيونملا هاوق
 ءابتماركل رأثال ةسانلا ةصرفلا رظتنت تذخأو ةيومالا ةلورلا دقحلا ترمضاو
 ةيرعملا ةلودلا يف ةيفئاطلاو ةيموقلا تافالحلا ةدايز ىلا هلك كلذ ىدأف

 دمت ىل يتلا ةيومالا ةفالخلا طوقس ف ليحعتلا ىلا يلالطو ,« سلدنالاب



 يهو يلدنالا عمتجلا يف ىربكلا ثالثلا تاقطلا نيب عازنلا لمحت عيطتست

 . ةيلاقصلا ةقبطو ريربلا ةقبطو برملا ةقط

 : تودلوملا

 يلدنالا عمتجلا تاقط نم ةيبارلا ةقطلا هذه ةياوؤسم نكت مل

 لوقلا ميطتسا امبر لب ةبومالا ةلودلا طوقب ليدمالا ف اهريغ نم لقا
 ىلا تدآو ةيومالا ةفالحلا تفمضا يتلا لماوملا عأ داحبإ ىلع دعاناهدوحو لرأ

 , اهرابما

 يف ًائيدح اولخد نيذلا يأ ناسالا نم نوذلا هه نودلولاو

 عتمت يتلا قوقحلا لماكب اومتمتب نأ محل قحب حبصاف يىمالسالا ندلا

 نيمللا عيمج نيب ىواس دق مالسالا نأ مغرو . ةيرءلا رصانملا اهب

 مبمالسا مغر مهنإب امود نورمشي !وناك ءالؤه نأ الإ تابجاولاو قوقحلا ف
 برملا نإ نورمشي اوناك لب « ةيعاتجالا ةبجولا نم برملا نم يفدا
 اوميطتسي اونوكي مل نيذلا برعلا نأ مقاولاو . اساكحو داللا دايسا مم

 نوكسثب كلذ ىلع ةوالع اوناك ء يرصنملا مهئايربك نع اولزانتي نأ
 ىريكلا سسانلا ميلا ثودبسي الو ؛ ددحلا نايسالا نيللا ءالو يف

 مهمفديو ةيبرملا رصانملا ىلع اضيأ ءالؤه دقحم ناك امم ةساحلا فئاظولاو

 نأ نود رومالا ليدتو ءاضوالا رييثت ىلا لصوتلا يف الما ةروثلا ولت ةروثلا يلا

 . كلذ نم ءيث لا أوقفوي

 ًاناحا مهممسي م نورللا وأ نونلولا اه ماق يتلا تاروثلا نإ

 عباط لمحت تناك 5 فنملاو ةوقلا عباط لمحت تناك ةيطوقلا نبا خرؤلا

 ضرفو هيطرق ةموكح نع ماتلا لالقتسالا : وهو حناولا فدحلاو ىظدتا
 . مهخلاصم قفاوب اكو محل ولحت 5 ميقطانم يف مهم ةصاخلا نناوقلا

 مق



 ابمجزتي ناك الثم هلطيلط ةنيدم يف تماق يتلا تاروثلا ملظمم نإو

 اهرطخاو تاروثلا هذه ربكا نكلو .نييرمعتسلا وأ نيدلولا نم دارفأ
 يف انع اذن انيأر يتلا نوصفح نب رمع ةروث يه ةيومالا ةفالحلا ىلع
 ىلا عجرت نيدلولا نم ةرسا ليمل- اذه فاك دقو . لوالا ةقلحلا

 عيارلا هدج دبع يف مالسالا يف هتلئاع تلخد دقو . دق ينارصن لصا

 معزلا نأ ربظبو . هترسا نم مالسالا قنتعا نم لوأ ناك يذلا رفمج

 ناك لب ًايقيتح اناا مالسالاب نمؤي مل نوصفح نب أرمع رتشسب يف رئاثلا
 نمزلا نم ةرتف هتروث ىلع ىغم نا ام كلذلو « ميددقلا هنيد رمعب

 كولم عم فلاحتو ةينارصنلا ىلا هتدوع نلعا ىتح ةصرفلا هل تحنسو
 ىرخالا ثدلا يف ندلولا نم راوثلا ناكو . ةحبسلا ةيناسالا لودل'

 ابم عورف هياروتو ةيساسالا يف هتكارح نوربتميو مبميعز هنوربتعي
 نسم رثكا ةيومالا ةفالحللا جعزي نوصفح نبا لظ دقو . امل ةبب#

 يف هتروث قحس نم رصانلا نمحرلا دبع ًاريخا نكمت ىتح اناع نيرشع
 هةكرحن اهدمب اوموقي ملو نيدلولا تاكرح تدمخف م هوو ع ه مسا ماع
 ةفالحلا تفمضا ىتلا لماوملا رم ًآلماع نودلولا ناك اذكه . ركذلا قحتسن

 . ابطوقس ف تلجسعو ةيومالا

 : نوب رعتسملا

 هب أوماق امب ةيسلدنالا ةفالحخلا فامضا يف اومبسا أضيأ ءالؤهو
 يقديدشلا بصعتلا نم هوربظا اميو ةئوانملا تاكرحلاو ةيلخادلا نيفلا نم

 نأ اوزاشي 0 لريدلا تكاسالا ىراملتلا مه تورمتملاو . تارتفلا ص

 نيمضاخ اهبف ةيعيطلا مهنايح اوعباتف احل برملا لالتحأ دب مهدالب اورداي

 ا



 نيدللا لدملاو حماستلا نم نكمم ام ىصقاب نيمتمتمو ةديدحلا ةلودلا نيناوقل

 + يمالسالا عربا امييلع صن

 مالا ءاوها ىلع ءانب طوقلا يح مايأ ىبحت تناك نأ دب نينطاولا
 ءالتلاو فارثالا نم ءاشغ الأف 1 هعامج الا هتاكمو درفلا ةقط بتي و

 ابنم نييفعم اونك وأ بئارضلا نم ليلقلا رزتلا الإ نومفدي ال اوناك
 مالسالا ىتا اهف « ةريقفلا ةقبطلا لهاك لقثت ةحدافلا بئارضلا تناك ان

 ةلودلا ىلا اهنودؤي ةدحاو ةيرض مبلع ضرفف نيسذلا عيج نيب ىواس
 . ةيزحلا ةيرض يهو

 ىرامتلا سس نيبمذلا ّس ضرفي ام لك وه هبزملا ءادا [تزناكو

 معلا مه مه رءاعشو مهدت أقع هن رجعو مهني هب مظافتحسا لبأقم دوهلا وأ

 قوقملانم هل حيصيف مهنم مالسالا لخدي نم لك نع ةديك ١ ةروصب طقست اهنإ
 . ءاوسب ءأوس لهل ام تاحاولا نم هيلعو

 مهينأوق عابتأ قح دكاسالا نم نيدهاملا ىراصنال برملا كرت دقو

 نايحالا نم ريثك يف محل اونيعو مهتاضقو مهئاضقل عوضحللاو مهديلافتو
 ىلع فارشالاو هبولطلا بئارضلا نسب مهبلا اودبع « مسنج هانيا نم اماكح
 . هقطنلا يف نمالاو ماظنلا

 ةموكحح نم نويرمتسلا اهنقالب راك يتلا ةنسحلا ةلماملا عسيخا ةداشا

 يوكشلا ىلا وعدي ام ملل كي مل هنأ فيك و ةيمالسالا سلدنالا
 مهنأ برعا يزود دبش دقو . لق نم اهلع اونك ينلا ةلابحال ةسنلإب
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 ملو نيدلا نوؤش يف ادحأ اوقهري زف حماتلا نم ريثكب نولحتي اوناك
 نم سقت تناك ةلودلا دراوم نال مالسالا يف لوخدلا ىلع أدحأ اوربي
 مبيحاست ني افا أورهحو ثالدب ىراسمتلا ملم فرعا دقو - ءأ رح

 ةنيكس يف هلك نماثلا نرقلا ىضقناف ةقباسلا ةلودلا كح ىلع هاا نيلضفم محل دعو
 ,(1) ظ وحلم 0 يأ نيدلا لاح ر ىدب نأ لود ءودهو

 خر ؤلاو 10121001805 سوحتياح يناسالا ىقريشتسلا كلذ ىلع يدب 3

 مما توكس قكيرمالاو [,0131” 600آر13 لون تيا يزيلغالا
 ريخالا اده لوقب .. مهريغو

 يف ةمزملا مقو نم ففخ برلا ماكح لادتعا نأ ... و

 ناكو « سانأا لقال هاما :رمضي ةهيزحلا عفد تاكو « كاسالا سوفن

 كلذ نيبو هند لوم نأ نود هرامش لوازر نأ بميعتلا عرولا عصي

 يتلا ىراصناا باتكلا لاوقأ امأ . . مالسب مهنوؤش نولوازب راحل وب دحأ

 « . ارتفاو ةئئابم ضخم يبق «ىواسا ملظفأ برعال اهب لوبسني

 بتفتاساو مهئاشقو مهاسؤر مك يمالسالا 1-0 تحت اولظ سمعا
 نيب رعتسلا نأ 1077 ىسامايد 2 رك ذب اك دف 55 ويس سلات و

 () [2هن : انوا. لمح سنسد (أ !؟كردفريلتتء ألا رم.

 (5) 6. ةااسسانسا ( "منن أ اذ ذا. لعانجردزن لع اه ككتلأذس تعلن
 ادورد. ادور: نفامرف | !نانان
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 حمامت لضفب بنج ىلا انج نيلسلا مم اوكدمي نأ اوعاطتسا
 مهمأداعو .بيهشاو مهالاقتساب ندوثوالا ظفتحا __كحص لاريريخالا ءال وه

 00 هوو مهنينأوقو

 نيب رعتسلا م5 ىلع انا نهرب: ىرخأ ةريثإ تادامدتسا كانهو
 ةك: اننأ دب ةلماعلا نحأو حماستلا عدبإب ةيمالسالا ةموكملا لط يف

 قرم اريثك نا ىلا هتاذ تقولا يف نيحملم ءانركذ يذلا ردقلا ادب

 شدحلا يف ىربكلا يسانااو ايلعلا فئاظولا ىلا اولسوت سادنالا ىراصت
 ودملا دش نيلسلا عم بنج ىلا انج نايحالا نم ريثك يف اونراح لب ةرادالاو
 . مهماع ءاضقأاو مهدالب لالتحا يوني ناك يذلا كرتشلا

 تراكو . اهريغو ةيطرق يف ةرهاز تاممتحم ممل تناك دقو اذه

 مبمظمم ناكو سلدنالا ءاحتا فلتخم يف ةراجتلاب لفتشي مهنم ريك مق
 نا ىتح ءابمولعو اهبادآو ةيب رملاةنالا يف نوعرببو مهتاداعو نيدلا قالخإب نلختي

 اضوع اهبف غودلاو ةيبرملا ةنالاب ماتهالا كاذ رخالا ضعبلا ىلع بيعي نأك مبضمب

 . ةينامورلاو ةشئاللاب ماتهالا نع

 نيي رعتساا نم ةفئالح كاف « مدقن ام لك نم مغرلا ىلع نكلو
 حصالا ناك ارو « يمالسالا كلا لظ يف ةمولظم ابسفن ربتعت تللغ
 ةفئاطلا كلت ىلع يلوتت تلك ديدشلا بممتلا نم ةحوم نأ لوقن نأ
 نيللا ضئبو يبرعلا ؟هملا ىلع ةروثلاو فرطتلا ىلا !بفدتف ةريئسلا

 )١( () خاستئنعم ج١ (ملفتنك :أذ هناا اناذ قحات 5-0 أ اهلل
 ؟5هحناأو 1891 م. 0

 ني



 روذب ثورذي نيدلا لارو ة.واقلا نم ددع ناكو 5 ميم هيرح لاو

 ةنايلنإ نيلدتملا ىراصنلا نم مهناوخا نومربو ةئتفلا ران نومرضيو قاقشلا
 .. ينحالا كحال عايصنالاو

 نب نمحْرلا ىفع ريعالا مايأ ءهامقا ىلا يصمتلا كلذ لصو دقو

 مالو . ةيلخادلا لكاشلاو ةيفئالءلا نكذلا ةراثا نولواحم اوذخاف كسلا

 اوأجلا دقف ةكرملا ةحاس يف ةبومالا ةلودلا تاوق اوهباجت نأ هبعسوب نكي
 بيب ةرهاهجملا فو حيدملا ىطنلا نع ةديمب ةليسوب مهياغ قيقحت ىلا

 لتقلاب ابحاص بقامي ءامنش ةئرج لكسدي كلذ ناكو . هنيدو يبرماأ ىن

 نوءاسلا ةاضقلا ناكو ؛ مهئادعا نم ناك اذا فيكف نيدلسلا نم ناك ولو ىتح
 مجبنلا ةمهتب نيبندلا نم وأ .رسقلا نم نيبصمتلا كئلوا دحأ محل مدقي ائيح
 فولواحتو نيالاو قفرلا همم تولمعمتي يمالسالا نيدلا ىنعو ينلا ىلع
 ناك .بتلا نكلو « كلذ لثم ىلا دومي الا هنوحدنيو لوقي امع هعاجرا

 عسي الف فنعأ تالكو عظفأ لكشب يضاقلا مامأ اهديي لب هلاوقأ ىلع رصب
 الإ نيمللا تادقتسس ةمجابم ىلع رارصالا كلذ مامأو كاذنيح يناقلا
 ناكف « لتقلاب نيسمّسلا نم ةعضب ىلع ؟ح اذكهو . ول كح نأ

 مهوربتعيو لب ةدابشلا ةفص ههباع دوئسيو هبافر كوم ركي نيبدلا لاح ر
 يحديسم رمتؤم كلذ را ىلع هطرق يف دقع دقو . نييدقلا دادع يف دمب ايف

 نيفظولا رابك دحأ هيف نمحرلا دبع ريمالا لثم هيليشا نارطم ةسائر
 مبلمع ىلع بترتت نأ نكمي يتلا ةريطخلا جئاهلا هتاوخال حرشف ىراصنلا
 . نيفرطتلا كلوا كلم ناجهتسا ىلع نوقفاوب مبلعج نأ عاطتساو

 ريمالا دبع ىتح تمادو تاونسب كلذ دب الا دمخت مل ةكرحلا كلت نكلو

 نأ نود اهتعاط ىلع جورحلااو ةروثلاب ةنومالا ةموكحلا ددهت نمح رادع نب دمع
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 . يعاخلا راحفن الا دح ىلا لصت

  هومالا ةلودلا هحو يف نعيفلاو لكاشملاو بعاتلا ةراثا هيمأ وأسم و برعال

 ةنومالا ةنالملاا نايك ضيومت تلحع يلا رصانلا دحأ لوربتمب

 .ابطوقسو

 : يفابسالا بعشلا ةعبط

 هيومالا ةلودلا طوقس ىلع تدعاس يتلا لماوملا ركذل الاكتسا
 بمشلا اذه ةميبط نأ أضيأ انه ركذا نأ دوأ يناسالا عمتجلا ةميبط ببب

 ال يقاسالاف . اهرسعاو روسالا سصأ نم هكح تلمح اهتاذ دحت

 دبر لب هك ىلا ةطلسلا ىلا ىمعأ اداقنأ داقنب الو ليلقلا ىضر

 رومالا ريدو ةماعلا ةسايسلا ريرقت يف كرتدي نأو ابلا دقتلا هجوب نرأ
 ناكو . قيقد جرح فقوم يف ةيبرملا ةموكحلا مطي نراك ام هدالب يف
 لكاشلا ىلخ دولواحم ةفيمض ةطللا كب تور اميح سىلدنالا لهأ

 قلخو ىوكشلاو مذتلا ىلا اودمع يرق اهنأ اوأر اذا امأو . اماما

 ةعزنلاو ةرحلا ةعيطلاو رحلا ركفلا نأ نع ادع اذه .ابحو يف بامصلا

 اهوحمو اهملع ءاضقلا بمصي ناك ذويسلدنالا اهب متمتي تناك يلا ةدرفلا
 اولوا ءايوقالا ءافلخلا وأ ءارمالا وأ ةداقلا ضعب نأ نم هعرلا لف

 ايروتاتك د كح ابكح يف اوغرو داللا ءاحملا ىلع ةماتلا ءمترط.- طب
 ةفيلخلا لاثمأ هنودبرب يذلا ركشل» بارو يههئارآ ضرفب كالذو ايدرف
 م كلذ نأ الإ ء ماع ينأ نب روستلا بحاسحلاو رصاتلا درج رادع

 ىضق املف . يمألا نيئاقلا ماودب الإ مدب ملو نمزلا نم احدر الإ لطب
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 مكسسحلا ىلع نيمئاقلا يدبأ نم رمالا جرخ هبحن يماع يبأ ن روسنلا
 دالبلا ءاحنأ تاروثلاو ىضوفلا تممف ليقث سوباك نم اوصلخت ههناب سانلا رمشو
 : هنومالا ةقالملا ترابماو

 : ةيرييالا ةريزجلا هيش دالب ةعسط

 دوجوو اهئاحنا يف كلاسلا ةروعوو اينابسا ف ضرالا ةميبلط نأ
 يف ةضبرمألا راهخالاو اهلامت يفو العسو يف ةديدملا ةعفترملا ةيلخلا لساللا

 مانتلا دالبلا لالتحا ةبومص يف ديزي تراك كلذ لك .. اهئاَزحا هلظمم

 يف ةيزكرلا ةموكلا ةعاط نع جورملا ىلع حلا ىلع نيقانلا مجشيو

 ىمقأ يف وأ لامدلا ىمقأ يف تاروقلا بكنت تناك انيح هناف . هبطرق
 ىتح ةريثك ةيميط تاقعزاتحال أرطضم هسفن ىر يبرملا شيحلا تاك بونحلا

 عبسفنا ةبوقتل اهب نيماقال ةصرفلا ىاعمي ناك امن ةروثلا ناكم ىلا لصي
 امينم انيصحت مبسفنأ نيمحتو ةديدج قطانم ىلع مهترطيس طب ةلواحو
 ةمقاولا ةددمتملا نوصحلا نأ ل[رع ادع اذه ةموكحلا تاوق لصت نر

 ىلع دعات تناك اهلالتحا ايرقت ليحتسي ناك ىتلاو لاحلا سوؤر يلع

 كلذ ىداف ةبولاطلا ةعرسلاب تاروثلا داما نع ةموكحلا زحع ىلعو ىضوفلا مقافت
 . طوق يف لجعو ةبومالا ةفالطلا فمش لا هلك

 ءالا ىلع ةماتلا ةرطيسلا ليس يف !ريثك اولذانو برعلا لئاق دقا

 مامأ ةياهنلا يف اوباغ مهنكلو ديدح نم ديب رومالا ةيصان ىلع ضيقلاو دالباا

 ميحنر نكسو هبلود تيهذف رك ذلا ةقباسلا ىرخالا لماوملاو ةيعيبطلا لماوعلا

 . ةعساولا مبتيروطاربما نم ةيحانلا كلت يف
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 : ةيداصتقالا لما وعلا

 اناسا يف برملا ابمكحم ناك يتلا دالبلا عانا نم مغرلا ىلع
 لخد نأ نم مغرلا ىلعو « ةيبونجلا قطانلا يف ةصاخ يضارالا بصخ نمو
 نم نيياللا ردقت ةلئاه اماقرا رساتلا ترم رئادع دبع يف ملب دق ةلوقلا

 هتمق ملت ام لاومالا توب يف هنافو دنع فلخ هنأ لاقي ذإ ريناندلا
 مغرلا ىلع 4 :هرصع كوام ىنأا ناك هنأ ليق يتح رانيد نويلم فالا ةغخ
 ءاخرلا اذهو ىننلا اذهب عدتمتت ل سلدنالا يف نيبومالا ةلود ناف هلك كلذ نم

 نم ريثك يف ترم « كلذ نم سكملا ىلع لب اخيرا لحارم فلتخم يف
 ريبك ددع ىلع ىفقت تناك ةديدش تاعاحمو ةداح ةيداصتقا تامزإب تارتفلا

 صلحتال نرمالا يلاعت تناك ةيدام تاقئاض يف .داللا مقوو ناكملا نس

 اتسقو ناتالا ناتيدامتقالا ناتسساسسلا نانريكلا ناتمزالا كلذ ىلع ابهنم

 ذنم يأ رسثاماا نرقلا فمتتمو يدالنلا عداتلا نرقلا فسصتنم نيب لوالا

 توش ىتح وأ رصاتلا ى ءدب ىتح دقت ريمآلا ل ةريخ الا تأ وزلا

 ةيومالا ةلودلا مايأ رخاوأ يف ةناثلاو ؛ م هس. هنس يلاوح يف همكح

 سلدنالا يىءش لاق ؛ يدالملا رشع يداحلا كدرقأا نم يناثلا عب رلا يف يأ

 . ريثكلا ءيشلا تاعاجملاو ةيداصتقالا ةقئاضلا نه ىماق نيتمزالا نيتاه يف
 ىلا اوأحل لب « بالكلاو اططقلاك ةّئاملا تاناولا لكا ىلا ًانايحا ىاتلا رلعضاو

 .. ابف ةحيذلا تاناوحلا مد نولكأي رقبلا حباذم

 ِف توا 6( ةدس لقأو امجد رمقأ ىرحخا تامزاو تاتمزالا ناناه

 ىح ءاحنالا كلت يف يبرملا حلا تءضمضو ىلدنالا يف ةيومالا ةلودلا تانك

 . ةيومالا ةلودلا طوقس يلا كلذ ىدا
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 تامزالا كلت ثدصحت تناك اذال : :رالا ضملا لءاستب اممرو
 ةبصخ اهف يضارالاو ةمستم تناك داللا نأ الاط سادنالا يف تاءاجلاو

 1 ةحيتتس

 دالللا ماستا اهنم ةددمتم لماوع يف نمكي كاذ ىلع باوجلا نإ
 بيب نأ بجيب ال ذإ اهئاخرو اهئارث لع دعاك ًاقباس ءاتربتعا يذلا هسفن
 أه راثتسال ةلماملا ىدبالا نم محض داع ىلا جاتحت ة.-اولا داللا نأ انلأ نع

 !اناكناذإ «٠ سلدنالا فادوقفم ناك لماما اذهو ٠ ؟ديح ًالالمةسا ابل الغ:ساو

 اسيزوت نيعزوم اوناكو « رثك الا ىلع نييالم ةسخلا نوزواجتي اونوكب
 ةيلاهشلا قطانلا تناك انس كاكا! ةلهآ ةيقرسدلاو ةيبونحلا تابحلاف  أثيس
 نم نكي مل اذهلو « مبنم ةلقلا ادع ام ًابرقت ناكلا نم ةيلاخ ةيبرنلاو
 ناكف « ةلماك ةدافتسا اهتاريخ نم ةدافتسالاو ةعساولا داللا كلت رامتسا نكملا

 . ةيداصتقا تامزأو يدام قيض كلذ نع متنب

 داسنالا دعاس تالا ىلا جاتحت ةمساولا داليلا نلف كلذ ىلع ةوالع

 لماملا تاكف كاذنآ افورمم نكي امم « لسفلا رامثتسالا اهراثتسا ىلع

 نأ فرفن نحنو « عاطتسا ام حدكيو دجبو هيدي لمعي يعارزلا
 ناكص كلذلو « اهاطخشتب نأ ميطتسي ال ةيويح ةيناكما نراسنالل
 .ًادودحم جاتالا

 ناك ةيلاشلا سلدنالا يضارأ نم (ريبك ًامسق نأ كلذ يلا فاضي
 , لك الا هحولا ىلع هلالثتسا ماطتسي امك يءارز حالمتسا ىلا ةحامم

 ةينفلا لئاسولا نوكلمب اونوكي مل ربربلا نم مبمظممو كاذكأ هناكس نآ امو
 لالغتسا نود دالبلا نم ريكلا مسقلاكلذ يقب دفف لمملا اذه لمي مايقلا لجأ نم

 . افيمض الالنتسا لغتسي ناك وأ ابرقن
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 لامعالاب مايقلا نم نوفنأي اوناك ناكسلا مظمم نأ نع ادع اذه
 نم ىرخالا ممتجلا رسانع يلا كلذ نوكرتيو ةيداصتقالا ةيعارزلا
 ةرادالا لامعال مص نوغرفتي امنب .. دوبمبو نرعتسمو ندلومو ربو

 اوناكف « ةلودلا يف ىريكلا فئاظولا لئشو لملاو هفاقثلاو شدحلاو

 يف ىقبتف ةلماملا اهناكس يديا نم ريبك ءزَج نم دالبلا نومرت كلذب
 . يداصتقا رخآت

 هيداصتقالا تامزالا باسسأ نع انمالك ضرعم يف ركذن نأ دب الو

 ةمهاسم « ايف يومالا مكحلا فمضتو سلدنالا يف ثدحت تناك يلا
 الو مهتامطاقم يف نيلقتم هبش اوناك ءالؤه نأ ذإ .ء كلذ يف ةالولا

 ديدبتا هبب الإ ةيزكرلا ةموكحلا ىلا بئارشلا لارا ىلا نودمسب
 ةموكحلا زكرم امود فمضي نك ام ةوقلا ةطساوب كامحاالا نم أريثكو

 لاومالا تقلن اذا الإ فيراصلا ءاعا لمحتت نأ نكمم ال ةنيزحلا نآل « يداملا
 . اهدحو ةمصامأأ نم سلو تامطاقلا فلتخم نم

 ةحلسمب رارضالا يف مبعشجو « نيمزتللا ١» رود ىنن ال (ريخأو
 انباح نومزتلي اوناك نذلا ءالؤه بئارضلا يلمحم ناف . ةيدالا داللا

 نوقهرب اوناك ةموكحلال افلس لالا نم ملم عفد لبأقم ةئيعم ةقلعتم نم

 راك ١ سانلا نوبلاطيو ةوسقلا عاونأ فلتخم نولمعتسيف مهتباجب بمشلا
 نأ انالط نايحالا نم ريثك يف كلذل نرطشم مبسفنا نودجيف مهلع امن

 هدنع قرف الف افلس غلللا لتسا دق يلاولا نأ انلاطو يباحلا ديؤت ةموكملا
 رخآأت كلذ نع جعتتي ناكف « ٍبعكلا نم مزتللا هلصح يذلا غلبلا رادقم يف
 كلذ دعاسيف ةموكحال ىداصتقالا مضولا أت تح هئقعي ةيدالا بعشلا لاوحأ يف
 . مئاقلا محلا رابهنا ىف هلك
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 ةفالهللا طوقس بابسا نم ةداصتقالا لماوملا تناك نذا مدقت ام ىلع ءانبو

 . سلدنالا يف هيومالا

 : ةسايسلا يف ءاهقفلا لخدت
 اوفرصف روشملا مدقأ دنم نيننابسالا ىلع ينيالا عياطلا رطيس

 ةملكلا امل لمجت نأ ةسينكلا تنكمتو . اهتاءارمو نيدلا رومأب ميماتهإ
 ةللس تناك اير لب « !روا ءاحنأ فلتخم يف م اينابسا يف لوالا
 كلذ ىل#مت هقو . رخآ ينروأ دلب يأ يف ابم ربك أ كانه ةيبتكلا

 دويرغلا طوقلا تاك نيح ىطسولا روسملا علطم يف ةرهاظ هروسصب

 ءانثا 4 داللا ةرهاظلا ثات تمزالو ةيريبألا ةرزملا هش نومكحم

 اريبك امارتحا نكي ًاتيدتم يقب ينابسالا بمشلا ناف . يبرعلا م ىلا

 بعشلا فارم نب ةيماس ةيارم يف مبعضيو ءابقفلاو ءاذملاو فيدلا 5
 ةيقب رع اه اوزيمت ةريكا ةميق م لمح ةصاخ ةفص مهباع ىفضا امن

 . ىلنلا

 نع لافي 4 يللا نينا اجر نع لاقي .كرأ نكي امو
 ةهيسدقو لاع زك مب معانا نيب اومتت نيذلا أضيا نييحيسلا سسقلا
 هل اداوقو بمشا نيهجو. مبسفنأ اوبصني نأ اهطساوب اوعاطتسا هليلج
 نولمفي اولاز الو ةريطخللا .باكاشم يف مراشتساو ىانلا مهئارال عاصناف
 ٠ رضاحلا انرصع يف كلذ

 د ميناكم ص هةصاخ .:نوفسلا ءاقفلاو ءهأالعملا ايفاح دقو

 ءالؤه ضصرحو ءارمالاو ةالولا ىدل ةماخ ةوظحم اومتمتف ينرعلا مقفل

 ىلا بمشا بكل محل نيديؤمو مهنع نيضار مهئاقبا ىلع نوريخالا
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 ف هيمأ ىب ماكح ميلا مجرو ةريكلا بتاورلا مولع تي رحاق 3 عرق <

 العو مهزكرم مف « نيراغتسلا ةفصب نومتمتيو ريمألا بناج ىلا ةفاد
 « سلدنالا يف مهناش

 ةسايس نع فلت# تناك ماشه ْت مكحلا ةسايس تبرأ ربظي نكلو

 دامتبالا ةسايس ؟حلا مبتاف مههباع داتعالاو مهتارادمو ههنم برقتلا يف هيبا

 أدب دق مزكرم نأ ءابقثلا رعشا امن هوملو هديص ىلا فرصناو ىهنع
 ىتح ديدجلا ريمألا ىلع اطخس روث: مهسوفن تذخأو هيلع اودقحف عدستاب
 يف ىبجتت نيدلا لاجر ةمقن تأدبو . هيلع ةروثاايف ركف مبْعسب نأ
 ( رانا ىوف نم ةينيداللا ةتسايس ىلا توحي اوذدحأ ذإ ه مكحلا نع مهثي داحأ

 ةصاخلا هقالخال نوضرعتف ةماعلا دارفأ نيب هدض ةئيسلا هلعدلا نوشيو

 هلاس ىلع لظذ مهعياعدو محلاوقاب أبي ىلا نكي و ٠. هومحلو هسااحم كوفصير

  ه؟مهيةنس لوألا ةرلا يف ءابقفل ةصرفلا تحنس اهف . 0 هنم ريش رمل

 نم ضلختا ابطويخ اوكي دق اوناك يتلا ةرماؤلا ةيفنت ىلع اولوع م م.ه
 نيدلا نيداولاو بد لا نم ريفغ ددع كلذ يف مه دي ب تاكو . 5 لا

 م؟حلا ىلع نيثانلا نانعالا نمو ؛ هبسوفن يف ىوه فداست تاروثلا تناك

 نب د وهو مق نب «هبلع لوعلا دحأ نأ الإ « 0 تايم

 هسفنل اذه مقتاف حلل اهتسق ىورو ةرماؤلا فك يناورلا مس
 أ نجسلا ميل هم يا نم انه نيم تاب بسلا قو ع معا
 . صامقلا عاونأ نم كلذ رينب وأ راملاب

 نود كلذ نم ربشأ ةمضب دعب ديدج نم ةروثلا ىلا ءابقفلا داع مث
 ع هنم نسحأ ةرملآ هده ِق مهلفح نوكي نأ نودو مهياغ لا اوقنو نأ
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 س ه م.+ ةئس تنااذا ىتح نينس ةمضب ةنيكسلا ىلا اودلخا كلذلو . لوألا
 ؛همط رق ناكس نم محم ددع كلذ ف مهدي وي مهمايصع تالعأ ىلا اوداع م م

 يتلا ةنيدلا نم ةيبوذجلا ةيحاضلا لهأ محلا دض امحت نيرئاثلا دشأ ناكو

 تيم كالذلو ٠ لمملا نع نيلطاملا ةماملا نم مبمظءمو ضب رل ىمست تناك

 يغبرلا ؟ملاب انايحا محلا ريمآلا نوخرؤلا ىعدو ضبرلا ةروثب ةروثلا
 كتفلانودي ررصقلاىل]ذوزاثلاه-وتو.همك حةرتفيف ةيمحأنمةروثلا .ذ4ناك ال

 ةروثلا وهباجت نا هسارح ىلا زعوأف جرح فقوم يف هفن اذه ىأرو ريمالا
 ةرثث مبسفنال اوحتفي نأ اوعاطتساو نيرهاظتلا ىلع ءالؤه مجبف ةوقلا
 ىلع ءانب اهف رانلا اوامشاو « ضبرلا » مهتيحاض ىلا اهنم اوذفن مهنيب

 اودترا قرتحت مهتوي ءالؤه ىأر ال . محلا ريمألا نم ىماوأ
 تناكو . لتقلا مهمف اولمعاو ءارولا نم دنحلا ىبجاهف بيبللا نم اهذاقتال

 نم رثك ١ غلب هبطرق لهأ نم اهساولتق نيذلا ددع نأ لاقب ؛« ةهر ةرزح

 ةدم يف دالبلا كرتب مهنم ءايحالا محلا رم أو رثاثلا يملا رود تمدهو افلا ني رسثع
 . امردانم ىلا اورطضاف ةعاس نبرشعو عبرا

 تداكو يودمالا محلا هطرق يف هابقفلاو ءاشملا دده اذكه

 ءابقفلاو ءاماملا كلذ دمب دعي ملو . هيلع يضقتو هناكرأ عزعزت نأ مهترو
 هبئارآب كولدي اوالو ادبأ دمخم مل مهتوص نا دب .ء ديدح نم ةروثلا ىلا

 مايتأ ةرورض ىلا مهلا نيينم ماكحلا ىلا دقنلا نوبجوبو انايحا حيرص لكشب

 . مقتسلا قيرطلا

 نمز يف مهنأشو مهتناكم قباس ىلا اوداع دق نيدلا لاجر نأ ربظيو
 ةماتلا هترطيسو هتيروتاتكد نم همغرلا ىلع اذه نأ ذإ ىماع يبأ نب روصنلا
 ىلا دمع كلذل . هل ىهديأتو ماضر بسك ىلع صرحب ناك داللا لع
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 امو قطنلاو ةفسلفلا يف ثحبت يتلا ةميقلا بتكلا نم فولالا تارشع قارحا
 . كا مالل ةدمفم اهنا نيدلا لاحر يعدي ناك ىللاو .. ةمسطلا ءارر

 ةيماملا نيبومالا تابتكم نم اهلك بتكلا كلت بحسب روسنلا نا
 ةسبرض هجو دق نيدلا لاجرو ءابقفلا يضريل انلع اهتارحا زاميالا مث
 ليوط تقو ضع مل هنأل « سلدنالا يف هيللاو ةيفاقثلا ةكرحلا ىلا ةديدش
 كلن نم ريثك ىلا عوجرلا ةرورضب نورمشدي ىانلا داع ىتح كلذ ىلع
 ةرضحتلا بوعشلل ةمدقلا تافاقثلا ةفرعم ىلع اج ةنامتسالاو اهسلاطل بتكلا

 . ةضالملا

 نولواحتو الإ رت ةصرف نوكرتي سلدنالا يف نيدلا لاجر نكي ملو اذه
 يف كاذ مبلخدتب اوناكف مهتتاكم عفرو مزرك م ءالعال اهنم ةدافتسالا

 هطلس نم نافمضي اناك ام اريثك بارطضالاو ىضوفلا نم انايحأ نوثدحمت ةسايسلا
 . ةيزك رلا ةموكحلا

 : ةلامثلا اناسا لود : يحسملا رطحلا

 اهرصاتععيمج ملت هضخ واهلماكس اينايسأ دالي متف نم برعلا نكف
 ةمب رثلا باضحلا ىلا تأحلو ةروثلا ىلع تبقب اهناكم نم ةرينص ةمذرش ادع

 والسب معزلأ اهدوقي لاشلا ىمقأ يف 110 هيقيلح تامطاقم ل

 عاضخ ال شح كلاسرا ىلا ةيمالسالا ةيب رملا ةموكحلا تدمع ااو . مءانحع

 :ةرخص يف ةمقاو ةمينم ةراغم يف اهدارفا ممتعا ةرئاثلا ةريغصلا ةمذركلا كلن

 تام ىتح ةليوط امانا برملا دنحلا مرصاحف ؛ احنودافوك ةرخسب ةفورمم
 هب صخش نيئالث نم رثك ١ تاياورلا رك ذن ام ىلع نيب مو عوجلا نم مهمظمم
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 نم رطظنتني رطخ يدا هنأ برعلا دوئحلا ىأر كاذتمح . ةأ صاو لجار نيب نيب

 تاوقلا م امأ توأبشي ة ارمأو الح ر ٌنونالث ىع ام : اولاقو ةثفلا كلتك ةلق ةئف

 . اوداعو موك رم مث ؛ اهلفاحجو ةيبرملا

 ةلقلا كلت نأ اوركف امدنع باسحلا كاذنآ برملا دنحلا أطخا دقلو
 راوثلا كلوا نأ ذإ « ىبرملا جملا ىلع ارطخ لككتن دمت ىل راوثلا نم
 ةاون كاذب اوذكشف ربك أ اددع دعب ايف مهلا اومضي نأ اون :ى: لئالقلا

 لواحتو ة.يرملا شويحلا شوانت تأدب يتلا ىلوألا ةيحيسلا ةلودلا
 ابضارأ ديستست يك كاذب ةصرفلا اهلا تحئنس املك ىضارالا بسك

 .ةيللا

 داتا نم دعب اف أشنتس يتلا نويل ةكلمت ةاون تلكشت اذكه

 ةينارصنلا ةمواقلا كرح تأدبو « ةيقرعلا ! رات ةيبرغلا ايقيلح يتعطاقم
 . ينرملا جلا

 ىرخأ ةحبم لود اناا يلامش يف لعن م نمزلا عم تلكشت دقو

 اناحا فلتخت تناك. ىانروةناو انولااكو ارافانو هلاتدقو ثوحار ١ لود ش

 هل دامح و يمالسالا ينرملا رطخلا ة ةيحاول داحتالا ىلا دومت نا ثرلت ال مث اهني اف

 . ةيلابشلا يضا رأألا ضب بك

 زجولا انضرمتسا نيح باتكلا اذه نم لوألا ةقلخلا ىف ءانيأر دقو
 ةيمأ يب ءافلخو ءارمأ نأ فيك سلدنألا يف ةيومالا ةلودلا خيرات

 دودح اونمؤي يك ةيلامشلا ةيحانلا يف وزنلا ىلا مبماتها لج ثوبجوي اوناك
 ه بونملا وحن ةشارصمنلا لوذلا مدقب لود اولوحتو ءاحناللا كلذ يف مهعأود

 لودلا ىلع كراملا ملغمم يف نورصتتي اوناك برملا نأ فيك كالذك انيأرو
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 . لودلا كلت ىلع رسم نوقوفتي اوناك مهنأ فيك و ةيلاشلا ةينابسالا
 محلود دودح عفد ىىف ىف دوححنب اوناك قدامنا ناف كلذ عم نكلو

 نم مغرلا ىلع ىرت اي كلذ يف مبحاجت رساف .رخالاو نيحلا نيب بونملا وحن
 . يركسلا برعلا قوفت

 ةلودلا نم ابعاطتقاو يضارألا بسك يف نابسالا ىراصن حاجت رسم نأ
 : ابمهأ ةددعتم لماوع ىلا كش نود دوعب ةيسصالسالا ةسرملا

 ناك دقق ٠ لاتقلا يف مبفنعو لوكا يف نيحيسلا ةعاجحش -1

 ١ هس فظنشلا ءايخ جا ةيسا#ا هيج قطانم يف كنوشيمي ءالؤه

 7 ريكا طق اع اوأخنو , هفاقثلاو لملا نم ريك طسق لاون نم مهنكف

 يف كلذ م دافأ ظ عالطالاو ةفرعلا نم لشض ردن ىللعو :وقلاو ةيسوزفلا

 م ىلع كاذنآ دمشمت تناك يتلا بورحلا كلت ؛ بفرفلا فض مهم رح
 ةئمهدقلا ةفلتخلا ريمدتا لئا.و ىلع اهدامعأ نم 0 | ةمسسحلا

 ' يب

 دحتت لبكلا يف هيناسالا هينارصنلا لودلا تناك ام أريثك - ن

 وحن مدقتلا نم ابدنع ةيبرملا تاوقلا مامأ ًامينم أدم لكشتف اهنيب اهف
 نب روصنلا بجاحلا دبع يف الإ مبالا امص اهراصتنا لمجتيو لالا
 ىلا بونجلا ىصقا نم همكحل ابلك انابسا عاضخا نم نكمت يذلا رماع يبأ
 ظ . لامدلا ىمقأ

 داحنتتساو تامطاقلا فلتحم يف مهدامتا مدعو برعلا قر 30-

 حيتي ناك امم ةيحيسلا لودلا كولمب ًانايحا ةيلإثلا قطانلا ةالو
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 «سهديبأت نم ةديدح ضارأ بسك و بونحلا وحن عسوتاا ةصرف ءالؤمل
 3 رخآ نود رمال

 رصانملا نم مهلغاو هيلاهشلا قطانلا يف برمعلا نراكسلا ةلق د

 : بونحلا وحن انعم رم م" ل ةّماد ةروصب رحاهت تناك ىلا هيرربلا

 ىلع لمعلاو امدامتسا ىراصنلا ىلع لبيو اهناكس نم أب رقت قطانملا كلت واحت

 ةيدايمحلا يضارألا لالتحا ًامود نولواحت ىراصنتلا تاك - ه

 ليد نايحالا يلغأ يف لصفمت تناك يتلا « آي3 ([عرماتنق 16 هه(]16 د
 كاكتحالل امنم ليشلا يف ةناسالا لودلاو بونحلا يف ةيرملا ةلودلا

 برملا ميح آل ضرالا نم ةمساش تاحاسم كلذب نوحريف نيفرطلا نيب

 ةميق ىدم نع نيلفاغ « لصألا يف مهلا عبتت نكت مل امنال ابعاجرتسإ
 . هتيمهأو كلذ

 تذخأو مهدالب اهنا نومي دالب نع نومفادي ىراصنلا تاك - و
 اهف محل نكي مل داللا نيلتحم اوناك مهنا نورعشي برملا ناك انيب « مهنم
 اوحبسصا داللا كلت يف ةدم هلع تضم نأ دسب نكلو . لمق نم لوصأ

 مل اهف مبقح نأ نوربتس اوراصو اهزانا ىهنأو ميكلم اهنا نورعهي

 ةليوطلا ةرتفلا كلت اهنف اوركم نأ دمب نييلصالا ابلها ّىح نم لقأ دس
 ةلئاقلا ةركفلا ىلع اوضرتعانيذلانيخرؤلانم ريثك دجودقو اذه . نمزلانم
 بوالا مهنطو ةدامتسال ءدلا دنم كولتاقي اوناك لاشلا يف ىراصتأا نأ

 اودر ىكل الإ كلذ ذولمفب اونوكي م مالا ءىداب يف مهنلأ نيرك اد

 ةرمدلا تارانلا رس نم هبسفنأ ىلع نونمؤيو ههدالب دود- نع يبرملا رطحلا
 . مهيلع ةيرملا ثاوقلا اهنشن تلاك ينل
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 يتسلا ةجردلا ًامكحتسم لاكلا ىرامن هرك دركي مل لمفلابو

 اريك ًاقتيرف نآل بونحلا ف نيلسلا دم ضملا اهروسصتي نأ نكم

 كاملا نم ريثك يف ىر اتالو « ناسسالا نم ناك نيذسلا ءالؤه نم

 ةمدخت كوقحتتليو مبكيلمو مدالب لكورداني ىراصتلا نم هقزررم أدونح

 ملكتي يتلا ةينطولا ةفطاملا كلتي نيعاش ريغ يبرع لاو وأ يبرع ريمأ
 نأ ىرن اتنأ لب . باجالا باتكلا نم ريثك اهفصو يف ضيفيو اهنع
 ةرمتسم ةروصب لصحم نراك ةيلاكلا ةينارصنلا لودلا هده نيب لاققلا

 يف ىراصتلا ةغر نأ ىلع الدب امن عئاظقلا عاونا لك هلالخ بكتريو

 يف الإ مهيدل جصنت مل ابلماكب اهتدامتساو مهبضارأ نم اثات برملا درط
 ىلا ليت ةنومالا ةفالخلا تأدب امدنع يداليلا رشع يداحلا تنرقلا يلاوح

 . راينالاو فمشلا

 يتلا ةيساسألا رومالا يه دقن ام ىلع اهلك ةفلاسلا لماوملا هذه

 تناكف . برملا ةوق نم مغرلا ىلع بونحلا وحن مسوتلا نم ىراصنلا تنكم
 لماوملال وأ نمو ةيومالا ةفالحلا ىلع راطخالا ربك أ نم ةيلامشلا ةيناسالا لودلا

 . ابطوقس يف تلجع يلا

 : ةحراخلا راطخالا

 كوك رعب 1 نوح راخ ءادعأ احل ناك ةلودلا هذه نأ 07 سلدنالا

 ءاضقلاو لك اهنضارأ 0 ءادتعالاو ابنم للا ١ اواح نآنوي * ْ رت هةص رف

 نورمطافلاو لاإشلا يف ةحنرفلا ءادعالا كثل وأ لوأ ناكو . الذ مهنكمأ اذا ابلع

 . قرعلا يف نويسابلاو بونحلا يف
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 ةلودلا نوؤش يف لخدتا ءالؤه لواح دقف ةجنرفلل ةنلاب امأ

 هنريلا لابج هثيجو نالراش ربع ذإ لخادلا نمجرئادبع دبع ذنم ةيومالا
 مااح امه برملا ةالولا نم مهل نافيلح مبمعدي نيذلا يضارأ يف اولغوتو
 مدالب ىلا ةجنرفلا داعو ©0) تاثف دق ةللا نا الإ « هطسقرسو هنولشر

 نم ةقرف نأ ذإ ةمالب مهدالب ىلا اولصي مل كلذ مم نكلع . نيبئاخ
 ةرخؤم اوجاه سنكشبلا ىرامتلا نم ةعامج مهدعاي برعلا دونحلا

 كلت اوتفاو. هنريلا لاح يف لافتور رمت ربعي نأك انب كاملراش شيح

 ةديدش ةبرض دكرعلا كلت تناكف نالور روبشلا دئاقلا ايف امي ةرخؤما

 . يحن رفلا شيحال

 بالا ةمئرفلاو برعلا نيب ايرقت بورحلا أدت ل ةكرعلا ثالث ذنم
 نم ةحارتسالل مهني ايف كاقيرفلا اهدقمي ناك ةريمصق حلم تارتف يف الإ

 تناكو لخادلا نمحرلا دنع نب ماشه مايأ يف برحلا تمقوف . لاتقلا ءانع
 ذإ ماشه نب ؟هللا مانأ كلذ سكع ىلع تناك ابي برعلا ةحلصم يف

 . انولاتاك ةلودل ةاوث اهرلمجت نآو هنولشرب رثث اولتحم نأ اذه دبع يف اوعاطتسا

 دعو ةمساح ةحبتن هل نوكت نأ نود يناثلا نمحر ادع دبع يف لاققلا ددحتو
 اددع اولتحاف نمحرلا دع نب دمع ريمالا نمز هنولشرب همجابم ىلا بردلا

 دبع ريمالا لصو اذا ىتح ةمنرفلا بولق يف بعرلا اومرو اهنوصح نم
 ةجابمو ةحنرفلا لاتق .فتاع ىلع نوذخأي لكلا ةالو ىز ىلا ىلا

 . مهضارأ

 ةسنلإب ايقيتح ار لكشي ناك يمنرفلا رطخلا نأ ىرن اذكهو

 )١( لوألا ةقلملا يف لخادلا نمحرلا دبع ثحب يف ةلجلا هذه نع مالكلا مجار .
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 لاصتالانع ةجئنرفلا ءالؤه عروتي مل كاذلو سلدنألا يف ةيبرملا ةلودلل
 ةحلصلا نأ الاط مبعم ةيساموايدلا تاقالملا ةماقاو قرشلا يف نييساسلاب
 هيلع ءاضقلا بج ًاكرتشم أودع اممل نأ ىلع اقفتا اهنأ الاطو نيقيرفلا نيب تممج

 ْ . ىلدنألا يف ةبومألا ةلودلا وهو

 ىلا نودي برعلا نم سادنالا ماكح ىر كلذ لباقم ينو
 ةدحأو ةبح 3ةكشتو عرصم اادملاو تاراقلا لداتو نيطنزيلا مم فلاحا

 . ىرملا يف نيساعلا : كرتشدلا مهودع دض

 يلا ةيومألا ةلودلا رطضت تناك يتلا ةيلاوتلا تالخلا هذه نا

 اتفلك ,هدض اهضو# تناك ىتلا ةريثكلا بورحلاو ةحنرفاا لاتقل اهجوت
 نم المأع كش نود تناكف « اهتقو نم اريك ًامسق تلغشو تاقفنلا نم رثكلا

 . ابطوق- يف ليجمتلاو اهفامضا ىلع تدعاس ىىتلا لماوعلا

 بهذنلل نييمطاقلا ءافلحلا قانتعا نم ىتأت دقف يمطافلا رطحلا امأ
 ةوعدلا تناكو . سلدنالا ءاما يف ىتح كلذ رش يف مهتغرو ىعبشلا

 ةيدرام دراومو هعرأ ةداقو همظنم لوصح ىلا ينك هب وق 5 قط 2 ةيمطافلا

 عفدل ههتايناكمأ دنت ىلا مب تباهاو سلدنألا ماكح تفاخا ةلئاط
 رطخ نأ ريظبو . .ملود ةمالس ديدهب ليرم ةهدلمو مهادلا رطخلا كالذ

 رصانلا نمحرئادع مذأ يف الإ حوضوب هريثأت ربظيو مقافتي مل نييمطافلا
 ةوعدلا در يف سلدنالا ماكح بناج نم اماهها ىر ال كلذ لق هنا ذإ

 لسر اذه ادب رصانلا ةفالخ تءاجالنكلو « اهنم فوختلا وأ ةيمطافلا
 تادهاملا دقعتو ىضارالا لتحتف ىفك ارلا لحاسلا ىلا ىثويحلاو ليطاسالا
 بلمحو مبهرأ ىتح نيسطافلا دض كراملا ضوختو داللا كلت ءارمأ عم
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 ضم مايقلاب اوفتكاف سلدنألا ىلا قيذلا زايتجا ةركف نع نولدمب
 ةلئامم تارانب رصاناا ابلع در « ينونجلا هبرلا أفرم ىلع ةيرحلا تاراثلا

 ةيمطافلا ةوعرلا يدصتلا يف نواه ول رصانلا نأ كش الو . سنوت ءىطاوش ىلع
 ةفالحللا ةمالس ىلع رطخ ربك أ ةوعدلا هذه تلك دل اهراد رقم يف اهتمحابمو
 : سادنألا 96 هنومالا

 برتلافةومالاةلودلاو ذرسدلا يف ةيسا.لا ةلودلا نيب فالحللا امأو

 لخادلا نمحرلا دبع لصو نأ ام كاذلو اهديدرتل يعاد ال ةفورع» هبابساف
 روصتلا رفح وأ ةفيلخلا دبع ىتح ةومالا ةلودلا ايف سساو سادنألا للا
 الولا دحأ عمم فافتالا نم نكت دقو . هتلود ىلع مماتلاو هيلع سدلا ىلا

 ىلع ةروقلا نلمي نأ ىلع يصحيلا ثيذم نب ءالملا وهو نييسلدنألا
 الض لصح اذكسده . تادعالاو شويحلا وه هدعو لخادلا نمحرلا دع
 ةمصاع ىلع ءاليتسالا يني محض شيج سأر ىلع راس ءالغلا نأ ذإ

 نم نكمفو نيرطلا يف هيقل لخادلا نحرادبع نأ الإ ةومألا ةودلا
 ىلا نيبسا ملا راعش دوسألا لملاب افوفلم هسأر لسرأو هيلع راصتالا

 عاترا روصنلا هأر الف ةكسم يف جملا ةضيرف يدؤي ناك يذلا روصنلا
 لدصف رافلا يومألا كالذ ىلع ءاضقلاب هل لبق ال هنأ لعو هرظنا

 كلذ ح[درم سلدنالا يف نوبومالا صلختو هتطخ رع ربظي ام ىلع
 . مهادلا رطملا

 هيومالا ةيالما طوقس لا تدأ يللا ةدسللا لماوملا مهأ ضش هذه

 ناسنالا ميطتسي ىرخأ ةريثك ةيوناث ابابسا كانه نأ كش االو « سلدنالا يف

 كلتل محلالتحا ذنم اينابسا يف برملا خيرت ىلع هعالطا لالخ نم ابصلختسي نا
 . هومالا ةلودلا طوقس ىتح داللا



 نأ ذإ اهدادمتا يعاد الف ةفالحخلا كلن ةبابنل ةببرقلا باسالا امأو
 ةمقاولا ةرتفلا ثداوح ىلع هعالطا درحيع ابحاتنتسا نم نك تيس ءىراقلا

 ةن- ةفالخلا ءاثلاو ؛ م اأ١ءواتح هامل ةنس نيب ماعلا هناهن نيب

 ةرتفلا كلت ثداوح ضارمتسا ىلا تذإ لقتندلف . ما.سإ حش ع؟

 2 امتلامو
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