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 مير تراس منسب
 ءادنأالا عج ىلع مالسلاو ةالصلاو « ناملاعلا بر هلل دجلا

 . نلسرملاو

 ةغللا ىلإ هتجرت انرث] . اقباس ةرتلجتاب فراعلا ريزو مث « دليفش ةعماجت
 ةقيرطلاب نودلبان نع تفلأ ىتلا . ةنضراتلا بتكلا نم هن ال : ةيبرعلا
 قئاقح اهيلعىتبتو « ةفلاسلا مئاقولا لاحنىتلا كلت - ةصلاخلا ةماعلا
 قطنلا ىلع اهيولسا ىف اكاد دمتعتو « اهتفحل مئاقو اهنه طبنتستو « اهتلت

 ذوذشال ةتسانتمتلصتم تاقلح هثداوح نمز وكي ىذلا « ىخيراتلا

 نويلبان مرات تاحودملاهفئاح ىف أرقت  فيلأألا ماع يف انيبم احتف
 لع كلذبفمتف 6 اهدحاوواندلالجرنالاخلا نيب وهذإو ءاخشو ىف

 تبلاغ ااط ىتلا ةرابجلا هسفن مهغتو « ملاعلا خيرات ىف لجلا هراثآ
 هريغ نودزويلبان ىلإ اندصق انو . بيصن ريخت اهنم تزافف ثداوحلا

 «ةيردنكسالا ةنيدم ىسذرفلا شيجلا لزت موي "ىدتبي « ىند الاقرشلا



 بل
 جيراتباهعرات ل سوو «لودلانيب رصمكلسف « ميظملادئاتلااذهف ارشاب

  ةريخ ةلاابتضبنل ل الأ ةوذجلا قي دعتةصاعةاح ايف ثعلو « ماعلا

 ةيرعلا ءارق ىديأ ناب نوكي نأ ىلع أنصرح وهو. خا مأو

 «ىكءرشع عساتلا نرقلا ىف ايروأ خيرات نم اذه اءزج رشي باتك

 « اهنوفلكيىتلاتالاقملا ةباتك ىلعاذه انتمز ىف خيراتلا ةبلطدب نيعتبمب

 طقن يف فراعملا رصحت ىّتلا ,ةميدقلا ىرب رحتلا رابتخالا ةقيرط لدب

 . ىناولا لوقعملا ليلجتلاب اهنم ةيضايرلا زومرلاب هبشأ
 ٍةقداصت آرم ىبرعلا انباتك جرش ةقدو ةيانعلك ةججرتلا ىف انيخوت دقو
 حرش ىلعز جوملا فلؤلا بواسأ انن ام اريثكو . ىزيلكنالا لصألل
 اهنم لص الاولخ عممتاحفصلا ل فسأىنىتلا «ىئاوحلاب طقتلا نمريثك

 هئالذكو ( ؟معو ؟01) ىف صيف لؤملا اهاتبسن نيتشاح الإ ءاعنج

 . لص الابتسيل ر وص الل و: كاروصم ميس :تاكلا لا انقما
 ىدنفأ باشلا دع ذاتسألل ان 1 ليج مالا ف دقن انإو

 دعأ ذاتس'الاو امسلا قطصم ذاتسأللو لوصالا ةعجارع هلضفتل

 . اببلع : باتكلا عيطىتلا ةروصلا ةمجا رمل ىدنِفأ صقانلا

 ىماعلاسورلا ةاراجمنم هبلإ اندصقام ىلإ انَمفو دق نوكت نأ وجرنو

 مالسلاو هحوضنى دعاسيو هتطخ بسسانيامب هاادمإو ء رصمعثيدجلا

 هدايز قطصم دمش 2 لفون دمج
 191؟1/ نس ويم لوأ ىف ةيردنكسالا
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 نويلبان باتك
5 5 

 . هابص ىف نويلبأن : لو"الا لصفلا | ١

 . ةلاطي الا ةلا : قاتلا لصفلا | »

 . ماشلاو رصم : كثلاثلا لصفلا |

 ١ | اسنرف ميظنت : مبارلا لصفلا ,

 . ةيروطاربمألا عماطم : سماخلا لصفلا |

 . ةيروطا ربمألا حوتف : سداسلا ل صفلا رس

 . ةيروطازيمتالاصئاصخ : عباسلا لصفلا |

 . ىلو الا ةمدصلا : نماثلا لصفلا | 9

 . ءانيلا راها : عساتلا لصفلا | 3"

 . ريخ آلا رودلا : رشاعلا لصفلا

 ش . نويلبات تالكض مب 6

 . ةمهلا نادلبلاو مالعالا سربف "هع
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 ( (2ن>0ععمر ) نودتب رح مسمر دك نع

 ل ىباسأا رسم مجرات و ناك بحاص تعفر دج داتساالا انل اهراعأف لضفت



 ةليخلالا نم نهذلا رضحي كف ترباتوب نويلبان انركذ اذأ
 « ةئيدحلا روصعلا ىحافربك أ حمالمل هج ىذلا اذ نم ! تايركّذلاو
 5 ازقالا دادع يف هلمج داكي ىذلا ريغصلا همسج « اهداوق دئاقو

 « نيفششكلا هسجاحو « بمحاشلا ىنوتيزلا هدخو ٠ ردتسملا هسأرو

 نيترئاغلاهنيعو , ءامسدقلاليئات لجأل ثم ةتوحنم اهناكو هيتفشو هفنأو

 ًاروطو « ةراث ىئابرهك ررش امهنم رباطتي نوللا ىتيدامرلا نيتقاربلا

 تناك 1ك: اضيأ فولأم كشالدماوقو؟» ادمقرعي الريكفت [هرمغيا

 ىذلا اذ نم . اهب همسر نيروصملا ذل الاط ىتلا سباللا كلت ةفولأم

 كلتو « هيفتكو هردص ىف لثمتت ىتلا ةلئاطا ةوقلا كلت فرعي ال

 نانسشالاكلتو « هنم ةكرحو ةراششأ لك ابيلع منت ىتتلا ةرهابلا ةلوصلا



 ليوطلا فطعلاو « ةقنوملا ةعبقلا كلتو ءندت نيّيقدلا نيدبلاو ءاضنلا

 هتروص ري ل ىذلا اذ نم ؟ ىفظلا ىلإ امهم راس الاط نيذللا ىدامرلا

 انا اروطاربمأوأ الوكرأ ةعقاويف مئالطلا دوقي ارينص المحن الطب

 .تدعأ ىتلا ةرخافلا ةليوطلا لاحلاوف الفار مارت ةسينك بارحت ملم

 ا ةحاش ناسرف ةكوك نار لع اسبام ادئاقوأ ؛ هجوتت لف

 لعأمقاو ةءاغق اقوا كلبملا ءاتشلاىف ايسورلا مجولث ىلع ةرعتم

 .ةءوامم ءاضفلا يف ةرظنو م رم نقذو نيتسوقم نيفتكب ةتيفس نهظ

 وك ذتىتلا فطاوعلاو راكف“ الا نأ ؟نيتببتك نينمع نم ثعننت ىسأ

 هشفننويلبانهيقل ام اهبراضتو اهنابتيف هبشتل « ديجلا مس الا كلذ عامسل

 نمل نأ نذعتلا نمو . نيروصملا 00 هد

 3 ةيراعتم قطاوغرالأ نويلبان لشم لجر ىلع هلك خيراتلا ىف

 ,قلأ م سانلا ف باجعأ الا رعاشم « ةاحلا دبق لع وهو ؛ كلم

 هلع رم الا هفقي و: ,٠ مضغ هيلع قش ء بعرلا مهسوفت ىف

 .نورظنمل ا داقنلا رك أ نأف ؛ هيلع نيقانلاو ء هب نيبجملا

 .ةرحلا نم « ءىشل لب طمف ةنيأبتم ءار بال « هتاح خيرات ىلإ

 وزع ام انرتع ناك ىلا 2 اعدل ةمظملا فقاوم نم هتوحإم مان

 .صحفلا مهبعتي نيذلا ءالؤه ظن ىف وهف ٠ فيز» لف اير

 الو هل هاج الو ماق « تازجعملاب ىلا ىلم لجر نع ةرابع « ىسفنلا
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 ىوعدلا كاذب ضحدق « ةيرشبلا عابطأالا ةورذ ىلإ قئراو « ةورث

 باسن الا ىوذ نم للق الأ ا ةساسلا نأ : ةلئاقلا

 000 ىد مادم هنع تلاق ىذلا لجرلا كلذ نأ ىلع . باقل الاو

 ةفرعم ىوس ةلئاطلا هتوق تافاخم نم ناسنالا ىبل قبيل هنأ

 ةروثلا دلو اضِيا وه , «« دادبتسالا نف ىف ةديدج رارسا ضع

 هب ىدات ىذلا : ىطارقومدلا ًادبما ةمص ىلع ليلد عصنأو ؛ةيسنرفلا

 امو ءانغ بهاولا بامص ال ممتج لك يف ةاحلا باوأ حتفب اضا

 تايلقت نم ٍبواقلا كرحب امعانمب ىغالا فئاح نوبلقي سانلا م اد

 ىف ةغر وأ ةعاسلا فواوح ميظع ءارمتسا ىفابح ل

 ركتةنبل صو سراب يف 1707 ةنس ( 20336[2 16 54861 )لئاتس ىد مادعحلو (1)
 اهتكذب اهبأ نولاصدأوربجعأو زعلافتأشن . ةروثلاليبقاسنرفيفريبشلا ةيلالا ريزو (6[8 لك ه)
 ١ادحةنستجورو « ةعفايتنب يهو ةباتكلاو بد“الاب لغتشت تأدبدقلو ٠ ةرصع ةيداملا نس قيىهو
 سراب تاتولاصةكلم لئاتسئد مادم تشع . دعب امف سيراب ىف ديوسلا ريقس لئاتسزورابلا نم

 اسنرق ىلا تجر م . ارتلجتل ىلإ نيرجايلا مم ترجاهف اهؤامحز فرطتو ٠ ةروثلا تماق ىتح
 ترجبف اهئدام نع ضرت ل ةراد”الا ةموكح نكل . بد'الآو ةسايسلاب تلفتشاو 175 ةنس

 ثدحت لف ابجسي /نويلبان نأ الا  ةمظعلاهنايح ديف نويلبات ناك نيح 11497 ةنس تدلع مث اسنرف

 . اسنرق كرتىلا اهم ترطضا ةيهارك امهفراعت بلقثاو , ةقادص امهنب
 .نيرخاسلاو نويلبانىلع نيدقالل مم ةعرسب اهنولاص حبصأف 18١ ٠ ةنسلئاتسىدمأدم تعحر

 ء اهدبطشي نويلبان أدتبل كلذ دنع. 4-18 ةنس روطاربمالا ريص ليع ىتح كلذك رمتساو . هنم
 رداصر ءاسإرخ نم ةرم ريغ اهدرط ذإ . كاذ ىلع هرارمتساب هسفن نأش نم رغص هنأ كش الو

 رةهعنماتلا سيول نم ةوافح لك تبقأ ثيح سراب ىلا تعجسر نويلبات طقس املو ٠ اهتكدحأترم

 لب اسنرف يلا لئاتس ىد مادم عجرت لو. الإ نم نويلبان عجر ال بوربلل ترطضا اهُث ريغ
 ١1م1 ةئنس ايلاطنأ ىف تنام



 ءاصقتسا وأ « ةيرشبلا ةدار'الاو ةوقلا لامعأ نم ةلثمأ ىلع عالطالا

 ةيرشبلا ىوقلا كاردأ ءارو ايرج وأ « ةراهلا فطاوملا ىوذ نار

 © نولبات ةايع سود نواصاويس مهنأف ٍ !الا ىلع ن طسنت ىتلا

 ةرابجلا ريطاسأ نع اهئاجم يف لمت ال « ةصق ًاماداهف نودحسسو

 ىذلا راجفنالا كلذ : ةيرشبلا ىوقلل راجننا ريك أ اهنف رهظي « نجلاو

 .ندمتلا ناسنالا ةامح يف ًاريبك ًاريبغت ةثيدحلا روصعلا ىف ثدحأ
 ناكو ةسرتطمفا ٠١ يف « ويسك اجأو قنولبات دلو

 نم هوبأو . ونيلوماراشيتيل ىرامو ترانوب ىرام لراش دالوأ ىناث

 .«!)فناكستيف وتاشم ناسو اناز راس ىندلب ىف عورف هل ىسنرولف نابع

 «©9هعشرق ةريزج 1654 ماع ذنم اونطوتسا نويلبان دادجأ نأ ريغ

 تالغلاو ' ةرعولا لابجلا اهتعدوأ ىتلا ةرحاسلا ظانملا نيب كانه
 ىلقرزلا راحبلاو « ةيفاصلا ءامسلاو « ءانتسكلا رحشب ةلفاحلا 3 |

 نم مغرلا ىلعو . مهتاريج مارتحا مضوم ترانو لآ شن

 نم ىوتسعب مهتزاوعو ا « مهتارث ةلق
 نيدودعم اوناك « شيعلا فظشو ةجاذسلا يف ا مطوح

 ةسخ ةريزجلا سلجم يف مدخ دّقلو .الاح ويسكأجأ تارسأ نسحأ
 ايلاطبا ؟ مقر روصم رظأ )١(

 ةريزجلا كلت ىف ةمقاولا دالبلا مقاوم نم ققحتلل ةقشرق ةربزج ١ مقر روصم ركنا (؟)
 باتكلا نم لصفلا اذه ىف انهةروكّذلاو
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 فلس نأ تينت ةلد"الا نأ ريغ « ةفلتخم تاقوأ ىف تربانوب لآ نم
 .نالا ةهج نم هفاس ن . ةردقم رثك أ ناك مالا ةمج نم نويل

 لك نأش « ةغالبلاو رسشلا ىلإ الام اكد اتيشر نويلبأن وبأ اك ممن

 ارمانم « ةلاما هلاوحأ ىف ًايرطضم ًاقرسم ناك هنكل « ىلاطنأ
 ةعوطتم أما تناكف نويلبان مأ امأ . لاما نم ديري ام ىلع لوصحلل

 . اهتيهو ابهجو لاج اهرمت رخل ال تظفح ةليتج تناكو « ريظنلا
 لّقع تاذ تناكو . ناكم لكيف ىانلا باجتأ اهئابسكي اناك نيذللأ

 ملكتنال اهتاح لوط ةآرلا كلت تلظو. . عتصتتلاو ءايرلا نم لاخ ميلس
 كراكو. ةنعاف تاطاغ طلقت انا قولو اهم قطنت وأ « ةيسنرفلا

 ؛ ناوصلا نم دوطك سار ميوق قلخ ىلعو « حشلا ةجردل ةدصتقم
 اهسفن تدجو ام اهريغي لو ءتابثب اهمايأ لوأ ةابحلا فيلاكت تباقف
 ا دع أمف زعلا نم هبف

 ) )1١ةنساهف دلو . ةقشرق ةريزج جئرات لط( طومويسداع ومان )رب ىلووايلاكا ١٠٠
 ىقلو - الدمج ةئس ةريزإلا انرق تعاتبل م . اوح ةدروبح كح نم اهريرحت كرح محو نآكو

 ىلا معزلا رق كلذ دنع . انقل هرمأ ىلع بلغ ىتح نيسترفلل ةريزال ملست ىلوواب ىأ

 ةئس هنطو ىلا داع مث ارتلجنا ١985 مل ةيسنرفلا ةموكحلا لامتأ نأ دبب . ةيسترفلا ةروثلا نابأ

 لأ اهمضو اسنرف نع ةريزلا خلس اهضرغ ةروث مظنف ء ماعلا كاملا ةفيظو نم هثرفنو . هضرت
 ندنل برق تامو . بلقلا ريسك 1795 ةنس ارتلجتلا ىلا ةدناث داو ءاعسم ىف قفنأ مت . المنا

 ماع ةقشرق ىلا هناقرلقن دقو. اه-9 ةنس ىف ١444 . يلواوأن رابخا نمريثكي ىراقلا رميسو اذه

 باتكلا نم ىف ةلصفم



 ةآرملا كلت نأ ىلإ ًاريشم 20 ايليتروك مس أي. ابوس ةنس ىف اهاعد

 -لاطي اا أ نوكتت أب ةقلخ « مزمل 6 ءاكذلا تاذ ءانسحلا ةفيرلا

 ناسنالا نوكينأف رشلا نم ناكرشع نماثلا نرقلا فصتنم ىف

 دجلا لاضتلا راخأ مش عبتتي ةيرحلاب فوغش لكن اكو . ةفشرقلهأ نم

 كودملا ا « ةريغصلا ةريزجلا ناكس هب ملق ىنلا

 ىلوؤان 0 ا ناك ةنو الا كلت ىف . اسنرف ناطلس دض مث

 -..اهئارش ماو ةمالا ميزو ةرزجلا لاس برح لطي -

 « ةدسبلا ةريزجلا اقوا تناكو د انوا مداوع رك و

 داخل | مهاخا ىف اهدعب راثأ نيذلا ورا ناجعا عدو

 نانويلاك اروأر ظن ىف ة ةفشرق تناك اذل ٠ ةعدقلا روصعلا لهأ ةلوطب

 بونج ىف ريوبلا كاب و را وا كارت ”الا برات ىهو دعل مف

 دلو ىذلا نوبلبان امآ . ةيناطيربلا ةيروطارب٠ الآ مواقت ىهو ةيقيرفأ

 ىتس ناف «ًايثاهن اسنرف ىلإ ةريزجلا اهيف توضنا ىتلا هنسلا كلت ىف

 رابخأ نا دب الو « لاضالا كلذ ثداوح ةءوامم تناك هتادح

 . ةحان لكنم هيلع ىرتت تناك ةنحاطلا برحلا كلت تارطاخم

 ناو سرت نقال وو اروع رعيته لا ل ف
 ىتاثلا نرقلا ىف ةيتامورلاةروطاربمالا داوق ريهاشم دحأ ةأرما ( (:نورر عزو اليليتروك )١(

 اومدن- نيذلا اهدالو“ال اهديرتنسح ىلءابتربش رككرتوةئباونينبا اهجوز نم تفلخسدقلو . دال لا لبق
 مهيأ دبي ليل تامدخ امور
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 تكراش ثيح « لابجلاو تاباغلا فتدروط< ماياب هدالبم لبق « همأ
 ةرئفلا كلت ءانثآ ىف ىلوؤاب ناك امنإ . هتارطاخم ىف ىنطولا شيجلا
 بتكي نأ همالحأ ىصقأأ ناككلذلو , نويلبان نيع ىف ىلع الا ل اغلا
 نيسذر فلا نماهري نحت يسزوكي نأ وأ « هسار طغسمةرب جلا خيرات

 ودعلاهرك ناكو « مادق”الاوةعاجشلاو ةنازرلاب ةّمشرق لهأر هتشا
 ضع ناكر . راع وشلاو ناحاو ماقتنالاو « ةليضف قشرقلا دنع

 وأ ءادتلثكسا ىف لابجلا نكأس هب رشي 6 ؛ هتريشع وحن هبجاوب

 ةسارفو رذح اذ ناكو . ةمثو ًارخع هنتي ناكو . 2” ولوزلاوأ ىنابلالا
 هتظيفح تري اذإالأ عنصتلا ىف ةيهاد « ىلالا قالخأ ىلع هكح يف
 00 « ملأ ةقرسلا نم هعنع هفرشناكو ٠ ءىث لكتدسفأف

 علاق امم لقحلاو لزاما ىف اهدكل ةأرلا ةلمامم نسحو

 ا : ىههالما ىف سغنيال اتزر ١ مزعلا ديدش ناك ماع

 نأ نود بيذعتلا لمحتيو « ةفش تنبب سبني الف قرولا سليل
 قلطني ثيدحلا هاوهتسا اذأ كلذ مم ناك هنكل . آرجض سهظي
 دس د طل ل لع كو اسلاك مالكلاب

 تايم نطمزو ا تافرعلا كلك يك دلل ع تلا ىلا ارح

 . امدو اجل انتشر نويلبأن ناك« ىرخأ

 ةيقرفا بونحح ىف ةرشتتلا وألا سنج نم عرف ولوزلا )١(



 طمسم ري لق « ءاسنرف ىف ةسردلا ميأ ملظعم نويل ىفق

 ردأاغ : نيش ةعستو تاونس عيس ةذل هما هجر الو +فتمار

 ناتوأ ىف ةسنرفلا ةئلا عتيل 1/4 ةنس ريمسيد ١١ ىف ويسك أم
 ع انو ب نينس عسّت كاذ ذإ هرمع ناكو اسنرفي «'» ( هدم )

 ء امأع رشع ةعبس هرمع ناك ١781 ةنس ريمتس ىف ةزاجاب اهلإ

 ليوطلا هباغ ناك كلذ عم . ةيعفدلا تايالآ نم ىالا ىتاطباضو

 رعشي ناكمنأ ببسلاو . هداؤف يف ةساجلا رانل ايكّذم , هتينطول ًارعشم
 ةسردملاب اناط ناك نأ مايآو ( 19:ن دمع ) نءرب يف هتذمات مايأ امد

 المل ذي ريانا مب هك ام ف ١ ىلا شيا ل رشا

 ةيسحو ليلقلا هلامو ةيبنجالا ةتنكسلا هنورقتحم ةببص ةبطاخل طضنو

 ءاريثك هتربرس ىف ريكقتل ىلا ةيرغلاب روعشتلا كلذ هب ىدأ . مودملا

 بوبحت نفاد وبع حبصأ افاشمادب ررعهتل و قط م انأ ناك نادعبهنأ اىتح

 شجن - هسفن نع وه لاق ا« مضقلك اج » هثالمز نب
 . عاطالاهردص ىف

 هتلوفطذنم رهظأ هنكل م تاغالاقذحىف ًاريدق نويلبان نكي م
 ديريدوبأ ناك. نويسنرفلا هتذتاسأ هيف هذحش ةيضايرلا مولعلل اليم

 اهرو_ ترغت ةركفلا نكل , ةيرحبلاب هقحلي نأ مالا لوأ نم

 مم



 هتأيح نم ىهتتي نألبق - هسفننويلبات تابغر ىلع الوزت اذه ناك
 عرفلا اهتال « ةيمفدملا لخدي نأ ىلع ىأرلا قو . نيرب ىف ةيساردلا
 لمعلا بحو ءاكذلا ةفك هيفحج.رت ىذلا برحلا نونف نم ديحولا

 هةتلوفط مايأ نم نويلبان رهظأ دلو . مسجلاو لكشلا ةلاض ةفك

 ةريغصلا ةسردلا ىلإ هقيرط ىف وهو ناكف « ةيبرحلا ةأحلل اليم
 تاه وم اكم رمل عيش ا دوق سود ناد
 . دانحالا ةاح ىلع هس ةن ضوري هنأ الئاق « ركسعملا

 روطلا كلذ يف قلخلاو ىلقعلا هوه ىلع دهشت ىتلا لئالدلا امأ
 ىلإ هلاسر نأ كلتن» . اهتلق مغر ىلعاهتاذ ىف ةعنقم اهتف «هتابح نم

 وهو هبتك امم الاتم كيلأ . ةيلج ةيدج تناك ةسردملا نم هلهأ

 "هادم اني لاك تدرب 35" "الا همت قال كايف ركنا

 ترومب ملع الو .اسق نكيلف شيجلا ةاحل هئيبيال لزطاب هعلو نإ
 لاق احضان ار وعش آءولمم اباطخ ةرشع ةسماخلا يف وهو ىتك هدلاو

 ردق انكه نكل ءانبمأ ًارونتم انطف انطاوم دإلا دف دّقلوو

 ناك له انسفن أ لئاسف ةنازرلاكلتو دجلا كلذ م امأ . «, ىلاعت لولا

 لام تسيل بوملا نهم ىو ملف - هاب ملف ادم نو

 ىف كامبنالا ىلإ هباعتتسا جاتحي ىذلا معلا اهنأ لب « ةبالخلا رهاظلا

 جيراتلا ةساردتناك كلذل . ةيساسسلا ةمظعلا هبحاص لاني ىتح سردلا
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 صصق لاطبأ دم هنأهيلآ ل يخ الاطو , هيلإ ءايشالا مت ايفارغجلاو
 (؟هوسورهبتكى ذلا 6 ماعلا خم راتىف شح ه»باتك ناكوو(7كراتواب

 . عاط الا هسفن ىف كرح ام لوأ «لودلا بقاعت ميرات ةيف درسو

 يف ةيبرحلا ةسردملا نويلبات كرت 1786 ةنس ربوتك أ ؟2يف

 ناكو . سنلاق دنع اطبارم ناكىذلا ريفال ىال اي قحتلبل سيراب
 الو , ءاقدصأ الو الام كلعال ء هرمع نم ةرشع ةسداسلا ىف كاذ ذإ

 تام . شيجلا ىف ىقرأا ىلع هب نيعتسي ذوفتلا ىوذ نمادحأ فرعي

 « ةعشرق يف نان رفلانافظولا نروبشويو وبرام كلذكت امو ءدوأأ

 همأب قاضو . اهلئاع ةافو دعب نوملبان ةرسُأ ةيانملاب نادهعتب اناكناذإلا

 زواجتيال « ناث مزالم ةفظو ىف وهو يعوبسالا هينأر ناك انب لاحلا

 انك اس لاحلا كلت مامأ نويلبان دعق اذاف « ايرصم اشرق نيناكلاو ةسملا

 ىح فرخ أتسو « لوأ امزالم حبصي ىح تاوئس تس ظني هناف

 وهو ءهسفن دج دمف لاونملا كلذ ىلع رمتسا اذإو . اشابزوي ريصي

 هبتار ىنكي ال ذكيحو « عاديتسالا ىلع نيلاحلا نم « رمعلا لبتقم يف
 ةتزاولل ١ هبنك ر هشأ و يداليملالو“ الان رقلا ف شام قتنوب بتاك ( طقوم عطط) كراترلب )١(

 . هلبق ىذلا رصقلا ىف نامورلاو ٍنانويلا ريهاشم نم ريثك مجارت ىلع يوتخم يذلا .. ءامظعلانيي
 ةينيدلا مولعلا سردو 17919 ةنس انرف ين( لو عورتع 130وو1 ع( )دويسوب كاح دو (؟)

 قبو . 1731 ةنس رفوللا ةسينك فظحولل رع عبارلا سيول ءادتسا ىتح هئيص عاذ مث. اهف خبنو
 ىذلا روكذلا هتك ةميلعت لجأ نم بتكدنأ لاقيو . دهلا ىول اذاتسا نيعو ٠ سيرا ىف هويسوب
 . تاقلؤم رغ ربتيت
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 ىلعزاعتساف « همزع نم ددش لظلا ليقتسملا كلذ نكل . هقمر دسلا

 ساهننالا ىلع هدب ام ةلقل رداق ريغ ناكالو م ةشيعملا ىف دصقلا, هلاح
 مف نويلبات فصو . هعلاطلاو سردلا ىلع بك 1 ةئيندلا يهاللا ىف

 يمته ةقرلا نأ انقاكرشا خدك روب لاق م ان الا كلت دعم

 . «« لمعلا نم طف كا تاقوالا ىف

 تزاتما « ءابد الا نم ةعومم تقولا كلذ ىفاسنرف ىف ناك

 ومسو ةقدب ىبروالا بدالا ميررات يف اهقبسام ىلع مهتباتكا

 لمالا نيب عملا نم هتوح امم ةدازتسالل ءىراقلا اهتاوهتساو « اهمارع

 نويسنرفلا ةفسالفلا مث باتكلا كتاوأ . ةهاكفلاو فطاوملاو

 ةناسن ”الاو لقعلا ميكب نوداني اوماق نب ذلا « ؛ رشع عسلتلا ْنرقلا ىف

 ريغ ايامي ةمصخلا ىف يه ةمظنأ تح نعت اهنأ 06 تادب ةمأ ْى

 ةفسالفلا كتلوأ مجاه . ماهوأ الا اهدوشت ةيحمه ةلمزا نم هللا

 ء ءىدابلا مسوأب نينيمتسم « ىنرفلا ماظنلا ناكرأ نم نكر لك

 ةاحلا ىف نوكي اذام "المال نيحراش « ةجرحم تاماهفتسا نيهجوم
 ماظنب هنع ضيعتساو متاملا ماظنلا مالظ نبع ىضق ول ةداعس نم

 فالتخا ىلع رصعلا: باتك لك داج دّقلو . ريكقتو مزح ريسع
 هبواساو روف كلأو «ةيبد“الا ةكرحلا كلت ىلع موتجزمأو مهيهاذم

 لانيرو «ةنيصرلا ةيفسلفلا هتسامسو وجرتو « ةقيشرلا هتباتكو عتملا
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 نا ىلع ةذفلا هتردممو وسورو « ىباطخلا بولس الا ى هتيهومو

 لمع تاروصتو ةساسح سفن تافارتعا ةقيسوم ةناب ىتكي

 ةريقحلا ةفرغلا ىف ءابد“الا كئلوأ ىتك ةملاطم نأ مرجال . قطتم

 « مدحم ريق ناثمزالم وهو « نويلبان اهنكسي ناك ىتلا ء ةشحولا
 <« نوبات ناتفي نأ ةبارغ الو . قاطنلا ةعساو ةلمع ةبرتةباثع تناك

 .ضارب نأو « لائيرو وسور لاثمأب « هرم نم ةرشع ةعباسلا يف وهو

 . اسنرف ىف ةيسايس ةروثب بيحرتلا ىلع

 صرف شيجلا ىف ىلو الا نيتسلا عبسلا ةدم نويلبانل حسنأ
 . ةليوط ةرثك هتازاجأو ةليلق هلامتأ تناك ذإ ءةملاطملل ةريثك
 مرودصح رشنت نيذلا نأش « ةدافتسالا حران هبلق ف ججأتب ناكو
 : لاق تقولا كلذ ىف هتاح فصي هماال تك . ةرم لو ال

 لي بهذأ ذأ« اليلق مانأ ىنأو ٠ لم ريغ ىلئشي ام ىدل سل وو

 لك او« 0 ةمبارلا ةعاسلا وهكأو , ءاسم ةرشاملا ةعاسلا ىمجضم

 نولبانةلاطمةرثك ع نع جنن.« ميلك ةثلاثلا ةعاسلا يف ةدحاو ةرم

 «كوللاهركيو , نابهرلا تحي 0 نا نيمدقتملا ةفسالفلا تاباتكل

 .ىوهفداصت مل ةفسافلا نأ ريغ ٠ ةيحيسلا ةنايدلا بهاذمب نمؤيالو
 رثؤت ال ىذلا فنصلا نم هلع نتال,هقالخأ وهتست لو ءهسفن ىف

 ةعلاطم يف نععو 5 ماقر الاو مئاقولا ةءارق هزلي « تايوأعلا هيف
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 ةساسلا لاحلا ةفرعم ءاغتبا «تالحرلاو ايفارغجلاو ميراتلا بتك
 فك ةيسردملا هتاسارك نم رهظيو اذه . هبف شيعي ىذلا ملاعلا ىف
 هبوشت تناك سومللاب هعلو 3 الأ , ناسحلا ملع يف ًارهام ناك

 لب « ٌراثلان ابشلا رئامض يا امرع ة روسو « ةمحور فطاوع
 تناك كاذأ . مماطملاو ضارغ' الا ىوذ ةدئفأ هنلا ويصت ال ةيواحإ

 ةهجاوم افلك لاَر ال وهو ٠ املأ وبصيو ةمظعلاب لحي نمب هبشأ هلاح

 ناكف. ةدرجلا مطاكشأ ىلع لاجرلاو ةحضاو ءاش'الا ة ةيؤرو قئافحلا

 تانئاكلا رارسأ ىفقمعتلا بح يفنيلثم "3رترقو('”نامسوأ ىف ىرب
 هتمظع جوأدرفا ملي كك ("7نيسارو قدوك ف فد اهعارو امو
 لبو طقف قئاقحو فراعمةرئاد سيل ميرراتلا نأ اذ 8 ةندلا

 ؛ « زيحتلارباد مطق ىلع لماعلاو قحلا ةرانمو ةيعضولامولعلا يراجأ
 تراث ام ىلع ملاعلا دهشيل « هدالب خيرات مضي نأ هحمطم نك كلذ

 ادتلتكسا نف حت ىنل ىلاغلا'سقلل لاطبأ فصو»ىف دئاصق مظن ممدق ىديلرأ رعاش (1)
 ةزيلجنالا يل نايسوأ دئاصق تقرت دقو ٠ ةميدقلا ة ةئنمز ير َق ةرم لو" ال اهكسو ادنلرا ىلأ

 ااا ةتلح

 دحأ ذاتسالا ةببرعلا ىلأ ابحر ٠ 1؟الا؟ هنمم هتبح ىلاك “الأ بتاكلا اهفلأ ةصق رترف مالآ )20

 ابروأ ىف ةيبد“الا ةكرلل نع ةحضاو ةروص ىطعت اهسفن ةصقلاو . ىدنفا تايزلا نسح
 . رشع نماثلا نرقلا 5

 )١( انفرفىقنييحرسلل باتكلا ريكا( عهروعل1 1ع, 1م عزمع )نيساروفروك ناك .
  5رضع مساتلا نرقلا فصتنم ىتح ةيح امه اياوو تلظو . رمع سداسلا نرقلا طساوأ .٠
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 ذحش هنآ ولو كلذ كلذ دارأ . هلالغأ ىف فسر: ىذلا دادتتسالا نم هدض

 هبردي نم ناك ؛ ةريغص صصقو تالاقم ةباتك ىف ٌةرم ريغ هملق

 تك غوت االمإل ةنس قو . ةلافلا تاناورلا ةياتكى ع هسفن

 وهوةريشك تامولعم مج ل العب كلذ دعلو « ,ةعشرق نع لئاسروو

 : ةريزجا نع البفم ارعررات فلؤيل ويسسك اينأ ف
 رق ل لمأالا باوبأ تحتفف « ةسنرفلا ةروثلا تءاج

 نأ نظو « ةمشرعب الأ محب ملف نويلبات امأ . اسنرف يف مورو

 ١« ةيطارقورببلا ةفبر نم هنطو ىب ريرحتل ةعاسلا تبرعقا
 عمبصذو 5 ةنس ريمتبسو ةزاجأ ىلع لصحكلذل . ةبسنرفلا
 هبطت« ©'7نييقشرقلا ةروثىف لغوأوةقشرق ىلإ ف سوي ربك“ الادخأ

 سرح ءاشنإ لع دعاسو : ةجبم ةيروث ضئارع فلأو , ةيدنالاف
 دض ةكرحلا سار نيدايصلا ةدإب ويسكاجأ ىف حبصأ ىتح , لهأ
 ةعورشم ريغ لئاسوب حجت 184٠ ةئس ىفو .فارشالاو ةسواسلا

 نأ ادقتعم « نيقشرقلا نيعوطتلا نم ةقرفل اناث ةدئاق هباختنا ىف
 همقو دقلو . ىشرفلا شحلا ىف هتفيظو عم براضتيال ناختتالا

 ةيبرغلا تافللا اهتئئاص تاملك ةيطارقومدلاو ةيطارقوتالاو ةيطارقوتسر'الاو ةيطارقوريلا 0
 .ةركرلا ىلع مئاقلا ملا ماظن اهانم ةيطارقوريلاو . مالا مح ىف ةفلتخم عاونا ىلع ةلالدلل
 . طقف رشاملا هسئر مامُل الوئسم فظولل ابف نوكي ىتلاتجردلل

 دقلا ماظنلادض ثراثىتلا اسرفتايالونم اهرابتعاب اضيأ ةريزطلا ىف ةسفرفلاتروثلا تملق (؟)
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 ع ةيءاظنلا ريغ شوبجلا ةداق رارسأ ىلع ةديدجلا هتفظو محن والا
 'ىف ىوكسملا ماظنلا ىنلأ اميح ةيساسلا هراكف أ ىلع ريبغت ًارطاغأ
 نم ةيريدم ةربزجلا تحصأو 4( ١/45 ٍةنمس ريشوأ 7٠ ) ةقشرق

 تناك نأ دمب ء اسنرف ىف ةديدجلا ةطارقوعدلا ةمكلملا تايريدم
 , ريغتي ةقشرتل ىدقلاهبح نأ كلذ . جاتلا تارمعتسم نم ةرمعتسم

 ىف ةيلهالا ةسمللا نأ امس الو «لوزي ذأ اسنرفل هءادع نأ دبب
 هدالب ىلإ ةدوعلاب ىلوؤابل تنذو « هشطاوم ايازع تفرتعا سيراب
 . اسنرف هتمزيعاىذلا ىنابنلا ماظنلا يف ةقشرق ليشمتب تصخرو

 مانغالا ةامر نم بعش مح نويلبان نوكي نأ ردقلا ىلإ ن كل

 ,ةروثلاوابروأن اببرحلاتيشنامل هنأ كلذو . ءارصخ القا هاوزو

 ىلوؤاب مهنا ٠ نييوقعلا ىديأ ىف سيراب ىف ةموكسحلا تحبصأو
 ةيووتسلا كسلا ةأعد ع نم همأ لوأ نم ناكو ) « نييقشرقلا ميعز
 نيلدتملا يزح نم هنأب ( هنفن مايأ هابإ اهمارك ال ارتلجتال انيدمو

 تلسرأ ةسسنرف ةيرحن ل ا اريلجتال نيثلاملا

 هو )شيدر س نم ةبرقم ىلع ةريغص ةرب زج ىهو انيلادام ىلا

 عم ءاهتاق يف هروثفو هنواهتل ؛ اهاشف ىف ببسلا هنأب ىلوؤاب

 ا ل ا ا

 ةتشرق ةريزج ١ مقر روصم رظنأ )١(
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 ,هل اسومان هنيعي نأ ةرم ىلوؤاب ضفر ىذلا « نوياباث وخأتربانو
 بتكو « نئاخ ىلوؤاب نا لاقو ءاعيبر رمشع ةينامث كاذ ذأ هنس ناكو
 ةموكحلا تلبق . ةلصقمال الأ حلصيال ةّمشرق ميعز نأ نيوقمعبل

 ىف تررقو « ىروثلا باشلا كلذ لوق صيحمب نودب سيراب ىف
 ىف ىلمن الا ره ولا ىبودنأ دهعو . ىلوؤاب ىلع ضبملا 18ةنس لير

 رابخأ لوصو دنع ةّمشرق لهأ ةماق تماق . رارتلاذامنأ ىف ©00 ايتساب

 0 ةمح امعزو م ابأ هنوردتعل لجرب تحل ىتثلا ةناهالا كلت

 ثيح « ىلببجلا ©”تروكن صحب ىمتحاهنأف ىلوؤاب امأ ٠ رهدلا

 0 هدادعتسا نلعأو « ةاعرلا هلاجر رم نوصلخلا هلوح
 ةنتف باب ىلع ةريزجلا تحضأ كلذ دنع : هوحن اسنرف هيونت ام
 ةشئاطلا ةلعفلا ببسي اجرح ترانوب ل1 زكرم حبصأو « ةيلخاد
 . ناسول اهاتأ ىتلا

 هن“الء ةيسنرفلا ةروثلاوحت ىو'الاهتساجت ريتتدف نوبت ام
 رصق ىلع موجها دهاشو « سيرأب يف 10795 مأع فيص

 ىرسيوسلا سرحلا ةحيذمو « اهسفنةتسلا نم هشوي 0 ٠

 ءاغوغلا ىرت نأ ةيركسملا هتيبرت ىلع ربكف . سطسغأ ٠١ ىف
 دوجو مدعل « قزمت ةمظنم ةقرف ىرت نأو « ًاداسف ثيعت

 ةقشرق. ةريزج- ١ مقر روصم رظنأ (5)و )١(
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 عوجلا تناك اهب © نيروب هقيدصل اشهد لاق . مادقم مزاح دئاق
 نيئافلا ىبعي )! 00 همنوب 7١ ق كلملا رصق وحن قفدتت 3

 ؟ لوخدلاب عاعرلا ءالؤط نوحمسي فيك ( رصقلا نع عافدلاب
 ةوهبع ومب كلت نمقئامسم وأ ةثامبرأ ىلع ءاضقلا ممرودقم يف يل

 بهذ سطسغأ ٠١١ ةحيذم ءانثأ ىفو «« ؟ رارفلاب ةيقبلا ذولتف مفادملا
 لهادحأف قي نأ ةبالخ ةرايعب ةفداصم نكمتو ٠ ىرابوتلا قئادح ىلإ

 نأ انيريدج ! بونجلا لجر ىأوو : الئاق لجر ميَذ نع ايليسرم
 ةمالحأ نم نويمبان شظانلا كلت تفش ةلمباب «« سيعتلا اذه صلخت

 نأو ء لولج موباصأ دق نييبوفعبلا نأ هلهأ ىلإ بتكف لوألا

 نع انصخ اذإ سانلا نأو ٠ ةلغسلان يساسدلا نم ةمذرش دس محلا

 سوو . مجاسرأل لتبت ىلا ذويجلا قوحتسدبال ادع لات

 )١( نيب ىف ةييرهلاةسردللأ ىننويلياتلسز( [.هانأ5 18011 عددع )نيرو سول .
 نويلبان دجوف اسئرف ىلأ نيروب عجر الوم ةنس ىفو , ةيتاموليدلا فئاظولا ىف ةمدخلاب قحتلا

 ابف ذوغللا يوذ نمو سراب ىلع ايرح مكاو ىنرفلا شيل ىف ادن ٠ بلط ازلؤك ةنس ىفو

 حبصأ نا دسب ىتح نويلبان رارسإ عدوتسمق يو لبقف هل ًاسومان نوكي نل هقيدص نم نويلبا
 هنع افع 9-14 ةنس ىفو . شحلا : ةريج ةصاخلا ةيطعالا ىف بعالثلابهماهتال لزع مث . ًاروطاربمأ

 جروصاه ةرافسل ايسايس اقحلم نيعو نويلبات ٠ ىلل ديعأف « ةيناث بملتلا ةعرج يكترا هنأ ريغ

 كلذ نويلبات نيروب رفغي مل . ةيسنرفلا ةنيزخلل ةمارغ كترف نويلم مفدي هيلع محو ء اسنرف
 نويلبات مساو نويلبان ءادعأدشأ نم 1854 ةئس تام ىتح نيملا كلذ نم قبو . ىماقلا حلل .

 ةنس سيراب ىف تبط تادلجم رصع ىف هتاركذم نيروب بك دقلو ١415 ٠ نويلبان ابق فصو

 هتايح راودأ عي ىف ٠ هعامطأ لئاتم ركّذو .
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 هربتعاىذلا كلفلا ,لع ةسأرد ىفةواس نويلبان دجو ء باهر الا كلذ

 . « ىأسلا لعلا وو

 ىشابزوي ةبترب 1757 ةنسفيرخ يف ةّمشرق ىلإ نويلبان مجد

 ء جوتلا ريغ ةمشرق كلم ىلوؤاب نم اهلع بوضغم ةئرتسا ناَذَكُو

 « سيراب يف ىله الا رمتؤملات رانوي فسوب اختنا نود لاح ىلا

 تربانوب ةرسآ نابش ةيافك ىف دقتعي ال ميدق ”ىمايس ىلوؤاب نال
 مطعي م كلذ نم مغرلا ىلعو . هءادعأ هلع اوناعأ نبذلا نييوقعبلا

 ىلوتقةرزجلا لهأ نم نيريثلا معز لظ ىنلا لجلب هتقالع نويلبأ

 الو . انيلاد ام ىلإ ةسعتلا ةلجلا كلت ىف ةعفدملا ةدابق هتماعز تحت

 نويلبان بتك ىلوؤاب ىلع ضبقلا رارق ويسكاجأ ىلإ ءابنالا تلمح
 ةلماعملا ىلع ةديدش ةجهلب حتحم « سيراب يف ىلمثالا رقؤملا ةضيئرع
 ىتلا ةنتفلا نأ دسب . ىلوؤاب لثم فيرش ميظع ىطوب ةفحجما ةئيسسلا

 غلبت اهم ةلاسر امترئاث ”ىدهت 3 نم دشأ تناك ةفشرق ىف تممأق

 ( كدت عانت )ىتشتيلاساقدصأ اوتاكنتربانوبلان ال ب ةساجلا نماهترابع
 عاشالو .ىلوؤاب ءادعأ كلذب بارا ال قلو لا كج
 « ةيضرتىأ لمع كلذب لاحتسا , تروك ةدلب ىف ناسول شيط ريخ

 لهأ نيبو موثلاع نمو ت ترانوب لهأ نب م

 ةيرقاو اريسأ قولان دخل نأ ءانسشلا كلت ءانثأ ىف ثدح . ةريزجلا
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 قتخاو « برطلا نم نكمت مْ ةيلجلا ( اةهءمهموحم ) وانتوكو

 دعإ ب ةليل تاذثدحو . ةريزجلا لامش ىلإ ىف اهنمو ءوسك اجأ ىف
 ةعبرأب بروتل « لبللا فوج ىف نويلبات مأ تظقوأ نأ ليلعب كلخ
 ع( 3ان1ءا11 ) ىلليمةدلب برق ركل ىداو ىلأ اهدالوآ نب 5

 ىلوؤا راصنأ نأ ثدحو . حبلا ىلع ولّتباك نصح ىلا كانه نمو

 ةتس مط اوقرحأف « معلإ نيمتتلاو نويلبان ل! ىلع مهضغ ماج اوبص

 ع تادراطلا كلت ءازأ نويلبات نم ناكاف ب نيناتسبو ًانوحلطو تويب
 ىقلاك ءانيم نم تماق ؛ ةنيفس .هظ ىلع هترسأو وه رفاس نأ الآ

 كالت لك“ مايأ ةثالث دعب نولوط تاصوو « ١/98 ةنس هنوب ٠١ ىف

 نه وأ « ةريثكلا تكلا نوطب نم اهلصافت ءافيتسا نكمي ثداوحلا
 ٠ ةيرجحلا ةّقشرق لزانم ىف نييلاحلا فيرلا لهأ ثيداحأ

 ماق برغلا قف : اسنرف يف ثداوحلاب الفاح فيصلا كلذ ناك

 ُ نويدنوريجلا ماق ايدنمرون يفو ٠ ةموكحلا هجو ىف نويكللا

 0 ا 0
 ناو . هنع اوبتتا ىذل دنوريملا ملقا ىلأ ةسن ..نييدنوريجلا ةعامج هئاضعأ رهشُثو ٠ فرطتلا

 ىىذلا نايوفلا بزح ىكمب ءديدجلا ىسنرفلا روتسالا ىلع مقني . راسيلا بزح ىبوقتيلا بزحلا
 طسولا بزح همسا ناكف كثلاثلا بزمل امأ . نيبلا بزح وه ناك كلذاو روتسدلا دضاعي نأك

 ةطخ ذاختا نود رخ' الآ دعب برلل نومدخي اوناكف ددرتلاو رذحلاب اوفرع دارفأ ىلع لمتشا

 .ةسايسلا يف ناع“الا فضا اذهو . ةيبلغ الل ليل ةطنس الآ مهللا « ةنيمم ةيسايس
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 ةروت تماقزومل ىو ٍ؛اطسسرمو ودرب ىف اوماقاك« آني( 6امهمقتصسمإ)

 ممزك ارم نع نييسنرفلا اولجأو « اكجلب ءافللادرتساو . ةريطخ

 اسنرفتحبصأف , نيسنلافوهيدنوكو سنياملثم دودحلا ىلع ةيرجلا
 7١و ةنس سطسغا؟/8ىو . اباخاد ىلإ ءافلحلا شوج فحرز ةدده»

 ءطسوتملا ضيب الا رحبلا ىلع ةمهلا ةبرحلا ءانملا ءنولوط لصو

 ةموكحلادهشت مل. رشععباسلاسيول ىلع هيلع قفخم ىزياجنا لوطسأأ
 تقولا كلذ نم « اسنرف ةدحو ىلعو « اهنايك ىلع ًارطخ دشأ آنقو

 ظ نوباقنيلاقنمىأ نوفرعيال ىراح نيطسوتما نيلدتعملا كرت ىذلا

 , كللا لتعب اهمسا خطلم رك ةرافتم لئارط نبب اوثكذأ

 « ةمعجرلل امر قف ضيبأ ملعو ةفرعلا اهماكحأ ىف دحلا زواجتبو

 . راملاوةناه“الا اطل لمحت دالبلا يف لغوتتو مدقتت ءافلحلل شويجو

 مضني نأ هحلاص نم ىأر : هقيرط ريت ىف ةبوعص نويلبان دجن م

 ةواوم "الامام زىلعزيضباملا سدرابةساسل هرامتحا مغ ءرةكافلا ةم رك

 )١( نييلبجلا بزح ىلع ةسرق انينرف ةاخ نأ « ةحارش ف ناعأف

 حبصأو نيهلا بزح نويدنوريجلا حبصأ ذأ : اهتدابمو اهعاضوأ تريغت دق ةقباسلا ةيشاملا ىف
 ىلعأ ىف اهدعاقم تذحأ فرطتلا ةديدش ةلث بزحلا ىف ناكو . راسيلا بزح يبوقعيلا بزحلا ةيقي
 بزح راسلاونيملا ىزح نيب نكو ( 110م ةعدقت0ق ) نيتاجلاب اويقلق سلجلل تقرش

 . ىوق“”الا قيرفلا ىأر نوعبتي اوناكو ( 1ره 21و38 ) لهسلا ممان ءؤاضعا فرع ثلع
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 ةحصنبالمسقحتلا : 1798 ةنس ريمتتس 15 ىف ىا « ليلعب كلذ دعب

 ركسملا ةيروهملا شجي ةيعفدملل دئاقك ىتشتلاس قتشرقلا هقيدص
 هنأ كلذ . ةرم لال ةيركسملا هتافص ترهظ ثيح « نولوط م امأ

 مافرأ ىلع فقوتي راصحلا حاجي نأ دحأ لاب رطخم نأ ل

 ةلسو اا أَو , ةيلخادلا ءانملا كرت ىلع ىزيلجتالا لوطسأ' الا

 مقاولا( 1: ةقيوسنال الع )تابجبل نصح وهض رغلا كلذ ىلأ لوصولل

 ةثالث ىضم دعبو . ( تهز: ) ريكس أر نم ىنرغلا فرطلا ةيابن يف
 هلامعأ تجوت لفتال ةعاحشو لكتال ةعزعب ل اهاضق نبشأ

 و ةرفاظ نولوط ىلهالا رمتؤلا شوج تلخدذأ ٍ ماتلاحاجنلاب
 نأ ةعينشلا ماقتنالا لامجأ نم تتأو الو ةنس ريمسلد 9

 ابار ,لفو دحام نا نأ مرجال . راصحلا مايأ مئاظف ىلنلا

 ى بست ىذلا باشلا انباع ةندم ةدفما دب (7ريييسنور

 كلذل . هلأةموكملاوب وحن اك ام تقو ىف « رهابلا راصتن“ "الا كلذ

 هاند ةثذقوأ همس ميو ىو ؛ءاول نر لأ ةقرلب هتأفاك

 سرا ىف 19١١ ةس( ة[كوع صدأ !ود 130ططورد] ءادنع ) سور نايلمسكم دلو (1)

 ريك نأش ذتعسب هل ناك ىدلا( 12عورد و ن]1م5 ) نالوعدب فرعت ثيح اب ةيلك ىف ىبرتو
 تاقبط سلجم 1,85 ةنس بخعتاو « ايماحت ريسسيور حبصأ 1941 ةنس ىفو -  ةيسرفلا ةروثلا ىف

 محو ىلحتالا رهؤملا مايأىّتح دادزب هفوفن لظو . راسيلا بزح ءامعز دحأ ةعرسب راصو ءةمئالا
 م الا حبصأو . ةطلسلابدرفنأ مث ١م ماعلا نم*الا ةنجل 59 ىف أاوضع نيع نيح ء باهرتالا

 . 21944 ةنس هيلوي لل ليرأ نم روهش ةثالث ةدمل اسرق ىف قلطملا

 ؟



 ضرغلاو « ةيئاذغ داوم ديروتل ةرباخلا ةجحح اونج ىلإ - هبلط ىلع

 . برملا نالعأال ادببمت ةهجلا سرد قبشحلا

 نكي امهم « ةيروهتلا شج داوق نم دئاق ىأ ةامح نأ ننال
 لثم .دئاك دنك و أ شاو ةياشو ىلع ةفقوتم تناك «هردقو هصالخإ

 يؤكل يردلا لوغو شور انيس اكز ولاكن اكل
 29 رودسرت ةرونىف هك ارخشا يف هبتشا كلذ ممو (0) باهر الا

 ةلس رباني 1؟ ىف مادعتالاب هيلع محو ءاسنرف كلم رصع سدانلا نيول موج نأ دعي (1) ٠
 اوبغرأ ءاوس ء باهر“ الا نم ةيف اوعرش اف ىضلا مهلع من دق هنأ ةروثلا ءامعز كر ء 6#

 فورظلا تناكو - مهنم رأثلاب ةيكلللا راصناو نيسحرال ةصرفلا حتسنال ىتح ع اوهركمأ كلذ ىف
 ا نع تأشن ةدع راطخأ كاذ ذل دالبلاب تطاحأ دقف مهضارغا قيقحتل مل تأيبت دق اهلك
 ءاهجراخو داللا لخاد ىف كللا لتق اهدجوأ ىتلا عزفلا

 كنف نم مهحاورأ ىلع ىلهالا رعؤلا ءاضعأ نم ريثك فلخ امل هلل روديمرت ةروث ليصفت ()

 .ءامدلا ةقاراو باحر“ الل ةجاح الأ نوسحم اوأدبو ءاسنرف ىف هرمأب مك الا حصأ يذلا ريسسود
 روديمرت١٠ قفاولل1١؟54ةنس هيلوي 55 ىف ةلصقلا ىلا هلاسرأب رم الاىهتاو ريسسيور ىلع اورم ات

 ١ . ةيسنرفلا ةيرطل وقل بسحب
 لع لحيل ٠ يله'الا رمتؤلا همضو ىذلا ةيسنرفلا ةيرخلا يوت نع ءىث ركذ ردجم انه

 .397515 ةئمس ريمتبس © مود ىف هبروبمجلا نالعا خيرات هودبم نوكي نأ ىلع . ىروجرجلا موقلا

 تمسقق : عيباس”الا ماظن ىمعو . لوصفلاو روهشلاو ماي'الل ةديدج ءايمأ موقتلا ىف تعضو دقو
 لايرولفولانيمرحسوزوتلقو زوفيلبو زوفيتوريمرفو ريموربو ريمدتت هو ارهش رضع ىتثا ىلإ ةنلا

 دجم ةيسنرغلا ةغللا ىف ءامالا كلت ىنامم ىف لمأتملاو . روديتكيرفو روديمرتو روديسمو لاردبو
 ىوتحم موقتلا كلذ بسحب رهش لك نكو . اضرف ىف ةفلتملا ةيوجلاو ةيعارزلا مسلولل ىلع لدن ابأ
 ةينسوةيددع مايالا ءامسأ تنئاكو مايأترسصع اهنم مسق لك عماسقأ هثالث ىلا ةمسقم ءاموب نيثالث ىلع

 . .يروجث رجلا موقتلا ىف دحلالا موي لحم لحيل ةلطع موي ًامئاد رشاعلا مويلا ناكو  ةينيتاللا ىلع
 رخآ ىف مايأ ةسمخ ةفاضا ىلع قفنا ةيسمشلا ةنسلاو ةيسنرفلا ةيرخلا مب وقت ةنس نيب قفوي ىلو
 - ةلطع مايتالا ةسخلا كين نوكت نأ ىلعع؟10 ةنسلا مايأ ددع لمتكيل روديتكرف لك

 فن



 سأرلا ناك هنأ مهتا « ةيفارغجلا تامولعلاب ًادو زم اونج نم مجر الو

 نجسقاما فج زو « ةيبرحلا ير تعزو « ريببسلورأ ركفلا

 ةنس سطسفأ 17 يف (ةدانطوو )بتنأ برق( نة )هيراكن صح

 بنجتيناكهن ال «ةمهتلاهبلعتثيام اهب دجوب هقاروأ نأريغ 4
 ضرعأمل هنأ كلذ تبثي . لحارلا مكاحلا كلذ مم ومالا يف لخدتلا
 اداقتعا ضفر سدراب ىف ىلخادلا شيجلاةدانق رسبسبور نالمسكم هلع

 ةنوأ نأو « ةنيدملا كلت ىف لصقل نمقاجت قنع ىئال سيل نأ هنم

 « نوللبان رذحلا كلذ داقأ . دعب نحت مل اهبف راثلا ل الاك [ باستكا

 «سطسغأ 7١ يف ةحارس قلطأف « هيلأ ةهجولا ةمهتلا هيلعتبت مذإ

 نم نويلبان نهربام ناعرسو . للقب كلذ دعب ةيبرحلا هتبتر ىلأ ديعأو
 5١ ىف« ( 1260 ) وجيد ةدلب نع تتشأل , هبهاوم مظع ىلع ديدج

 نيب تالصاوملا مطق تلواح ؛ نييوسعأا نم ةقرف لمش , ريمتبس

 اهردد ىتلا ةبئاصلا تاكرحلل كلذ يف لضفلا ناكو ءاونحو اسنرف

 , ةعفقدملا دئاق هتفصب

 ءايلاطيأ يفرش وبجلاةداقىلوتبافغش نويلبان.حبصأت قولا كلذ ذنم
 اهذيفتب نكم ةطخ مسر دق ناك هن الو « ابضرأ ةعبطب هماللأل

 نكل . اسنرف دض ىبرو"الا فلاحتلل رسي/الا حانجلا ىلع ءاضقلا
 شيلا عم بهذيل هتعدتساو «كلذ نيبو هنبب تلاح ةموكسحلا

 فك



 ىار . ةاشلا ءاول ريمأ ةبترب اسنرف برغ ىف تاروثلا دامب فلكملا

 هنأو ءهادم ىرديال المع قلس هنأف « رمالا علطأول نأ نويلبان

 « ةدئاف اهئارو نم سيل « طاخم ابلك ةلهأ برح رامت ضوخيس

 انلو . نييكللا نيحالفلاو فارش"الا نم ةيماظن ريغ تاباصع دض
 ع ضرلاةجحم ء هب فلك ام ذيفنتن عرج منتماو ء سيراب ىلإ بهذ

 ىميعز )ند هز لوريرفو ) 8هصسوق )أ راب ةدضأعم لع ادمتعم

 .نولوط راصح ىف هتردقم باجأب ادهاش نيذللا « هيبلغأالا بزح

 روم الا ةنجل هتراشتساف « نمزلا نم ةرتف نوبات امساب ظحلا لظ

 «ةموكحلا اهتلقو « لعففالاطبإ ىلاتملل ةديدج ةطخ مسرإإ ةببرحلا

 لاحم نأ تءاش ريداقلا نأ ريغ . لاتملا دادنب غاب تعلو

 ربظ ناكو «شاعملا لع( هنأ موو عمهم نال وكتن وب هيسلود

 دضعالو نويلبان مئيصأ كلذب . ةيمسرلا رئاودلا ىف هقيدصو نويلبات
 ١796 ةنس ريمتبس ١6 ىفو « ةعدقلا هتدناعل ةبرحلا ةرازوت بنتو ءهل

 شيج ىف ةيعفدملاتاوق مظنتلةنيطنطسقلا ىلأدفوي نأ ظتيناكامنب
 . داوقلا ةُأق نم همسا يطش . ناطلسلا

 نأ كلذ : سيرأب ىف ةروث ” مانق ةطقسلا كلت نم نودلبان ذعنأ

 , ةيكلملل نيمتتلا لك نم نحب اهوركم حبصأ ىذلا مالا ركؤملا

 ءاضحالا الث نوكي نأ ررق ال سانلا سضغ راثآ « نيلدتعلا لكن مو
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 نم ةديدجلا ةراحالا ةموكح ماظن تحن ةلبغملا ةسعيرشتلا ةئحطا ىف

 لمام لك نأ ىلع لدبل « ا ةئاتفعا

 « همرتحم ةمظنم ةموكح اسنرف حنلو , باهزالا مح نم صالخلا
 سلجوديدجلاروتسدلاةدئافأم أضن اولاقو . هل ةمقالامالك الآ سيل

 كلذ ىلإ امو , ةئامسخلا سلجمو , خويشلا سلجتو  ىساجلا ةراخالا
 0-0 اذإ  ءاغوغلا طلست منمل تذختا يتلا تاطابتحالا نم
 .همتيس حئاذم م امإ ةماح تفقو ىتلا ةباصعلاكلتديى روم لا

 لأ ا 3 ياو كلو كلا مادعا ىككح تذفن نان
 عضب لكملا قيس هلاك ا هيلا لو حود تقعزأ ىتلاو  ةرزج
 كلت نمماقتنالاى لع افلأ نيثالثنم فلؤلا ىلممالا سرح امزع ؟ كس
 ىلاولا شيلا ناكالو ؛ توقمملا «نيثلثلا نوناق » تررق ىتلا ةئيطا

 . ديدش رطخ ىف ةموكمحلا تئاب « فال ةسمخ ىلع ديزي الرؤملل

 7١م ةنس ريوتكا ه مون جرحلا قزاللا كلذ نم رعؤما صلخت
 سني ىذلا ارا ةطاسوانأ# نيع ىذلا « نوليان دئاملا مقادم لضفب

 بارتقال اسرق ىف ةييصع امايأ ةالة9 ةئس سطسغأ . ةعل رمغتلا ةيعفلأ مايأ رخاوأ ت تناك )١(

 تالتمل ةامخلا رش اونمأي ىح فارش“الا ىلع ضقلا ةينلا تررق كلذل . دودهلا نم ءادع”الا
 عينا ىلع عزجلا ىلوتسا ءادع“الا دي ىت نادرف طوقسب راي" الا تفاو الو . نوجسلا مهب
 * ىتح حتاذلل هذه ترمتسا . ايف ناك نم لك ةامح تدوأو ةحلسم تاباصع دو ما

 . ( ريمتبس جيلذم ) قحم تبقل كلذل ع ٠٠٠١ وحث ءانثأ لتقنم ددع غغليو ريمتيس
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 سيرا شيل ًادئاقةثباسلا ةلللا يف نيع ىنلاو «هتردقمو هتقادص

 7 نويلبانىأ ىمتؤلا نع عاقدلا رمأ لآدمف ءًايدنج اراب نكيولالو

 ناكوو : ةثداحلا هذه يف نوللبان فصي وبدت لاق“ أتسح ءالب ليأ

 تقوى ناكم لك يف رضاحدنا انيلأ ل يخ ىتح « بابل" الا شهدي هطاشن
 ىتح « ةحضاولا ةميرسلا ةزبجولا هرماواب سأنلا شهدأ دقو . دحاو

 ةسامج مهتقثو « هب ةقث مهماجعأ لوحتو « هلمع يف هطاشنب لكلا بج
 ىلعافقوتم عراوشلا برح حاج ناكالو . «« هئادأب مجرمأي ام لمعل

 قمح نولباسلا ناديم نم عفادلاب 2” اروم ءىجم ناف « ةِيفدلا
 ةسينكناديم نم تمدقت الكت ناكع وجللا نأ كلذ . ىمتؤملل رصنلا

 ؛اذدصح عقادملا نارين مهتدصح ىرايوتلا رصق وحن شور ناس
 راسخ تناكو « ىمؤملا شوبج راصتنا نع ةمقاولا تلجنا ام ناعرسو
 . سوفنلا نمن:تثاملا زواجتتال نيفرطلا

 نم اسنرف توط كلذ سكع ىلع ةجدنلا تءاج ول هنا كشال

 نويلياتداوق ريك أ نم وهو . 197١ ةنس ( ]موعطنمح ةكان»ه1) اروم مقوي و 0١
 قفار دقو . ليات ىلع اكلم ١4١4 ةنس نيعو نويلبا تخا نيلوراك حوز يهل ميصلخسأو

 ةنس جزيل ةعقوم ىف ةلابخلا دنا ناكو 81١؟ ةنس ةيسورلا ةلخلا ىف نويلبات روطاريم الا اروم

 ءافلخلا اروم را . تقولا كلذ يللاوح ارومو نويلبات نيب رقات لصح هلل دب . اهذ؟

 اروم داع ع هيلط ءافلخلا ضفر الو . يليان ىلع اكلم ه فلرتعالا طرصإ ع مهلا مامضنالا ىف

 نويليأت مزع م عايلاطبا ىف مزه هل الأ 66 موي ةئاملا ١ ةرتق ىف هعم براحو نوبلبان ىلا

 . هجاتو هشيج امهنم لك رسخو ولرتاو ىف

 ىف



 فئامصن كت امهمواذه . ةيله'الا ةئتفلاو ىضوفلا ضيضح ىلإ ديدج-
 فرش ىف لقيال ناكها « ةعينش هلامأ نكت امهمو « ءادوس رمؤلا
 اصلا لثمب ناكهنثال « مهيلع ديزب لب « هئوانم نمريثك نع هضارخأ
 حبصت تناكرومأ ةثالث ىلع ةظفاحملل لمعيو « اسنرف ىف ةريبكلا

 ةيوسنلاي عةثالثلا رومتالا كلت : 21 ريمدنف يف هيلعىضق ول رطخ ىف
 وزغلا نم دودحلا ةيامحو « ةم'الا داحتاو ء ةروثلا اهتجتنأ ىتلا ةماعلا

 هنأ حي الو « ىلخادلا شيلا ادئاق هنيستب نوللبات ءىوك . ىنجالا
 ةاواسملا ىلع مئاقلاديدجلا ىعامتجالا اهماظن اسذرفل ذقني مل سمتؤما هذاقنأأي
 ةلصاوم ىلع ةمزاعو كلما مدب اهدي ةثولم ةموكح دقن لب طقف

 .اهداليدو دح ىلع نيريغملا دض لاتقلا

 نر رسأ قولا مقو « ظحلا اهيف اهز ىتلا ةنو“ "الا كلت يف

 هينراهوردنكسازكرلاةلمرأى هو « 29نانلاتو اراب ءاقدصأ نم ةأرما

 مايأ همنع ةلصقملا تقد ىذلاو « ةيروهلا شج يف ادئاق ناكىذلا

 . هلثم نيصلخلاو ءايرثالا نم ريثكقانعأ تقد اك« باهرالا 9

 ةيبرغلادنطارئازج نم كشترام ةريزج ىف هينراهون نيقزوج تدلو

 مويلا يف ةروكذلل ةتفلا تسقو دقو ع ةيسنرفلا ةرملل موقت ىف ةنسلا روهش لوأ ريسنف مَ
 . هنمريشع كلاثلا

 وهو . 1934 ةنس نيران ىف لعورت 1,ورص]د 31 11]]18عرج نايلاتريسأل ناح دلو (؟)
 - ريدسلور مادعاب تبناىتلا ةرماؤلارييدتىفلضفلا هيلا عمجدو 6 اهراودأ لوا ىف ةروثلا ءامكز دج

 ؟ا/



 ناك ناش ةيبذاجلاو ةقرلا نم مظع بناج ىلع تناكو ءالالد# ةنس

 تيكر نوايا راج هتلااعو ناترتفاخ توص تاذ بونجلا

 ”اعلع نع ند لدأل + لفاطا ى افرق نيس ناك. رخل
 ىح .: ةيسوفلاو هدهملا تيت نم عفا ايناكتإ لع ةرداق تاكو

 . ايش اهلع يأ اقنأت تانولاصلا داور ريك ا رودقم ىف كيو

 رصقو ههجو رارفصا يف نكي مل ىذلا « باشلا دئاقلا نودلبات امأ

 كات بح ىف عقو هنأف . هيف ءاستلا ببحنام هرهظم ةنوشخوهتماق

 ' نع هنثي لو ٠ نينس تسبب هيلع تداز ىلا ةيطارقوتسرأ الا ةلمزثالا
 اراب عم ةئبتلا اهتقادص نال ؛ اهطومت نالفطو هوكشت مف اح

 اذه ؛ ىرخأالا تارابتعالا لكى ع تحجر «ربكلا ذوفنلا ىذ

 . حربملا بحلا عم الاجم ريدقتلاو ريكمتلل نأ الدج انماس اخأ
 ؛اهتطاوعتتكلمثسحي ةيورلاو ةنازرلا نم تناكف نيفزوج امأ

 سفنلاب ةّثلاو ةعاجشلا كلتل اهتدارإ تعضخ نأ ثبات مل اهنأ ريغ

 ررش اهنم ثعبني امن اك ىتلا ةللغتملا ةرظنلا كلتلو « لقعلا ةعسو
 بحلا كلذ تايط ىف ةنماكلا رانلا كلتلو « راصب الا هنم عشخم

 2 مالا نأ كاردأ نع كلف لك/امأ نيفزوجزبست فيكو حربلا

 105 ةنسسرامهىفرم الا رخآجاوزلا مت؟ نولبانل أرهاز الصتسم

 حارتقا ىلع ءانب ةلاطإ الا ةلمحلا ًادئاق نويلبان نيعزيموبب كلذ لبقو
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 ىذلا « برجا لجرلا كلذ كردأ ذأ ؛ ةثامسجلا سلجم ىف 20ونرك
 ىتلا ةطخلا ةميق « جراخلا فةروثلا تاراصتنا يف ريك "الا روحلا ناك
 رومالا ةنجل ىلإ اهمدقو « ةقباسلا ةنسلا فيص ىف نويلبات اهعْضو
 .اهعضو ىتلاقطخلا ذافنأت راانون لارلا ىلأ دبعي نأب راشأو « ةبرحلا

 اسنتبمىسنرفلا نشيجلا لخدو ع 17١١ مط(] وجور ©ةعصصمأ) ونركرازال دلو (0)

 نيفرطتلا نمناك ثيح اهسب رمتؤلا ىفو ةسيرعتلا ةيسجلا يف ًاوضع بختاو نالوا ةنس
 ةّجسل 99 ىفونرك نيع ءانثالا كلت ىفو . رمع سداسلا سيول مادعا بناح ىف اوتوص ىنلا
 هنردقف الشلجرلا كلذأ فرعي خيراتلا داكي الو . ةيبرطلا نوؤشلا ةراحا هب طينو عع ماعلا نم“ الا

 دق اسرقمازهتناك ىتح ةنست ىلع لوحلا لحم لو . اهزيبجنو شويجلا مظنت ىلع ةيجعلا
 . تأ اراصتنأ تلقنا

 ىلا



 نائلارض
 ميلاطب بارما

 عيرأ وحن ايروأ كولمو ةيسنرفلا ةروثلا نيب ةمئاق برحلاتلظ

 .ةنتفلاو نجلا تاّقآ ا ثبعت اطوأ ىف ةيسذرفلا شوبجلا تناكن ينس
 اكيجلب تحتفف  اهمادقإو اهتءاجشب ملاعلا تشهدأ نأ تثبلام مش

 تزافو « نال الادالب ةرم ريغ تزغو « سينو ىوقاسو ةدنلوهو

 نمز ىف- هلانت الو هب مح تناك اهناول' الاةثالثلا ىذ علا دهع ىف

 ربتعت اهلمج اوأش اسنرف دجم غلبو - ضيبالا ةينورربلا ةيكللا لع
 اطرش بل" الا لابجو نيرلا ىلا ةدتملا (17ةعدقلالاغلا دودح داحرتسا

 ببسلأ نكي ل . هنودب ةكأق مالسلل موميال اهتسايس ىف ًايرهوج
 لاكوأ « طقف ةيسنرفلا شوبجلا قوفت نم ققحتلا لاغتلا كلذ يف

 ةسرفلا ةم'الا ةساج لب ءايروأ شوج نسحأ ابتاعجىتلا تادعلا

 تدجو ببسلا كلذا ٠ ةيرحلا رامضم ىف جردتت تأدب ىتلا
 ىاكسي جيلخو نشناملا رحم نم ةيلاخلا اسنرق دالب ىلع قلطي ناك ىذل مسالا وه لانلا (1)

 هثللت مهتيمستو ىدالياا سماخلا نرقلا ىف كنارفلا لئابق لوخد لبقبل“الا لابو نيرلا رهن ىلأ
 . اسئرقىأ مهمسا نم قتشم مسا داللا

 مو



 اهسفت « ةقزترلا اهشوبج ءامدب ةححشلا « ةعدقلا تاكللا

 اهعارو ؛ عوبسأ لك اهئانبأ نم فالآ ةيحضنل ةدعتسم ةلود ةلابق
 نم امسورب كلم ربك 'الا كيردرف هلذب ام قاف ىذلا لذبلا كلذ
 9 اروأ كولم فلاحت ذخأ نأ كلذ نع جتتف ٠ هعقاوم ىف سوفنلا

 فلاعتلانأ نع الضف ءههجو ىف تاءوعصلا رثاكتل ًارظن , كاكمتي

 نم ايسورب تبحسنا كاذل . ًاتيثو سم'الا لوأ نم نكي مل هسفن
 اينايسا|تذحو ءاننامل أ لامث لك اهءارو ترجو ء1ا/ة6 ةنس برحلا

 لاغتشال انك اسك رحت اهنكلو « ةيداممتسيقبف امسورلا امأ ٠ اهوذح

 ٠ اهتاح ىلع ىضق أضرم ةرصيملا ضرأو « ادنلوب يف اهدونج

 ىوس اسنرف م برح ةلاح يف ىربكلا لودلا نماذإ قبي م

 ةسنرفلا دودحلاب فارتعالا مدع ىلع اترصأ نيتلا « اسفلاو ارتلمتا

 فقوم ىلع افقوتم ةيربلا برح ا رارمتسا حبصأ كلذل ٠ ةديدجلا

 ةيرحبلا ماظن تدسف ًادقةروثلا نأ اهماملف ارتلجتا امأ . اهتردقمو اسفلا

 اسنرف تارمعتسم ىلع ءالئتسالا اهتعاطتسا ىف نأ تآر « ةسنرفلا

 امتاكلتمىلعةراغالل شوج لاسرأو ؛ةيراجتلا اهليطاسأب صيرتلاو
 لوصحلا اسذرف ةلواحت ىف ةعونتم تابومص كانه تناكهنأ مرج الو
 نأاال ؛ ةديدجلا اهدودحم نيتلودلا نيتاه نم ىمسر فارتغا ىلع

 2 لو' الا تفلاحتلا ' ممل," ةيسترفلا ةروثلا ءاتثأ ابروا خيرات ىف فورعم فئلاحتلا اذه 22

 خا



 ةك اح اسنرف بصل نأ هانعم ةيعببطلا دودحلا ةيرظنب فارتعالا

 07 ةه“الا ىذ قاما ىرجلا كلذ « تلشلا رون اهيف ام اكيجلب

 ىتح « ارتلجتاو هدنلوه ناب ةريغلا هزاثأ الاط ىلا « ةملظعلا

 38 اكجلب نأ نع الضف « ةحالملل هلامتسا معلا ينال

 اهكمأ , .ةيوق ةلود هلع تلوتسا اذإ ىنلا 5 يركن نعت

 اننا ركع نا بكم ناككلا قار ورايق جل هدف ناو

 نيهتست ارتلجنا نأ قوف ء«ضيوعت نودب اسنرفلةيكيجلبلا اهضرأ نع
 ىلع قفخم ناول'الا ىثالثلا لعلا ىرت نأ نع ةنس نيرشع برحلا

 ةرازولا مامنه عضومتناكى تلا «كيجلبلا ةلأسم نأ ىلع . سرفنأ

 وا لاا رسع ير حراك عضومكلت مل , ةيزباجنالا

 دينعلا باشلا روطاريمالا كلذ ن"ال ٍ؛ ةسن ذرفلاةير وهلا نيبو اسفلا

 017 تمن تايارطلا نزاع خا نادنفسي ميلا دقاعناك, رظنلا ريمتلا

 : نو ثلا نمش ساب لع ال مف مقتتي نأ ىلع « نوبرب كوام فملحو

 ىلع ةيناملاالا لاصملا ةيا ىف 03 نمدل انو «ةناهالانم كوللا مامِعو

 نم هيلع الو , ةسدقلا ةيئامورا ةلودلا رس تل

 نا ذإ « سنو ىوقاس اهنم تعزتنا ىتلا انيدرسل ةدعاسملا بجاو

 ابسفن ايلاطيإ تسيلو «ةيبرغلاالاطيإ باوبأس راح دعي ايتيدرستلام

 اذن



 نع ةديعب ايلاطيأ نوكت نأ ىفاهتحلصمو « اسفلا مزاول نمالإ
 ا رمق هس مرتك سلا رنا تلا
 . نييكللا نم ةلصقملا اياحضل ماقتنالا وأ « نيرلا ىهن ةيامح وأ

 : قيرش حلص ىلع لصحيو اياطيأ ف زوفي نأ قويت مهي ناك
 ١/54 ةنس ةملوي يف هتك« ةعيدب ةرك ذم ىف كلذل ةطخلا مسر دقو.
 ذاختا ةرورض ىلإ اهنف راشأ انس هنم ىتصأ ناكى ذلا  'رييبسيورأ
 دودحلا ىلع فيما موجبم طخ سارا وودل ند كادلا دج

 هتطخ نأف «ايلاطيأ ىف شيجلا ةدابق هديب حبصأ دقو امأ . ةيلاطي الا

 ةقلح مطقبل « نينب الا لابج ارباع ارييقرلا لبس نم ريسي نأ تناك

 لامثةعقاولا ”راملا للعةرشتنملا ةينيدرسلاو ةيواسفلاشوجلانبلاصتالا
 نم نييواسفلا جارخإ هنكمأ امهلصف هل مت اذإ ىتح« انوقاس ةدلب
 اتسيرت دنع نم مدقتلاوأ , ايراقاب ىلإ لوريتلا لابج روبعو الاطيإ

 ًارفاظ مدقتي مث « نيرلا دنع ىسفرفلا شيجلاب لصتي ىتح الامث
 . اهراوسأ دنع حلصلا طورش ىلميف انيف وحن نيشيجلاب

 ىفف : ىدالاو ىماملا مدقتلا عم شمتم برحلا نف نأ مولعملا نم
 ةيعقدمو « اهتاهوف نم ىثحن قدانبلا تناك امل رشثع عياسلا نرقلا

 تناك ًاعفدم رشع ىنثا نأ ىتح  لامتسالا ةبعص لجلا ةليقث ناديملا
 نمزلاكلذىف  ةمحلمىْ الة يفك فئاذق سو ء شدحجلل ةيفاكربتعت

 دب ف



 ىلع اللا تارا 0

 ةلج زكارم نيت ناكمحاللا كلت ىو . ةمساح ةريصق اهتردن

 ,مويلا د رك د ةسفدلا لاجرو قدانبلا ةلجو بارحلا

 لكمامأ ٠ ةريغك تاءاس قرغتسي ةجاحلا دنع زكأرلا ريت ناكاك

 ىلا ىوققلا مسقي نأ م زاح دئاق ىأ رودقم ىف نكي ل فورظلا كلت

 ٍءاددع هشيج قوفي شي عم كابتشالاب صاخم وأ « هنرمإ تحن

 ًاشيجقوفتم نكي امهم. شيج ىأ مغري نأ ليحتسلا نمزاك كلذك
 رودقمىف ناكو ب كلذ ديرب ال شخ ” الا مادام « عهعم كابتشالا بع رخل
 لمعي موقي نأو « عيباسأ ةدل هةعيح نكرم قم نأ مزاحلا دئاقلا
 ' . ةئس ةيارقل ةمقوم ىف كلبتشي نأ نودب تارواتم

 نم ةلسلس لاخدإب برحلا نف ىف ةروث رشع نماثلا نرعلا دهش
 ثناك ىتح ١78٠١ ةنس تفاو اف : ةيرانلا ةحلس الا ىف تانيسحتلا
 ةدحاو ةفلط نمرثك أ قالط"ال حلصت ةاشلا ةقرف ىف ىدنجلا ةقدنب

 م ؛ لامتسالا لبهسلجلا فيفخ نادسال عفدم عد رثخأ 2 ةعشدلا ىف
 دا ةريخأو . ( ةيكارلا ةيمفدلا ) ليلا اهرجت ىتلا ةمعفدلا تءاج
 .شجشى ًاطباض ناكو « ١/16 َ ينط ءونده]1) لاقوبرح عارتخأ

 « ةعفتملا مظع ناديملل مف ةدم نع ةرابع وهو « رشع سماخلاس يول

 يتلا , ةيعفدملا 0 كلتةجتن رصتقت و ٠ نزولا فسخ

 نإ



 لو المفدملا راص ذِإ برحلافةمه الا ن * ميظع بناج ىلع تحبصأ

 ططخ نيناوق لك تريغت لب « ةأشملا تاكرح اين المأع ةرم

 « قرف ىلإ شوبجلا ةئزجت نكمملا نم حبصأ ىتح « هريبادتو لاتملا
 ةقوفتمةوق دض اهسفن نع عفدتنأ ةدحاولا ةقرفلا ةعاطتسا ىف ماد ام

 تمقو اذإ لق"الا ىلع اهسفنب ملت نأ وأ ٠ نسح عقوم ىف تناك اذإ

 لئاسلا ةلأسم تحبصأ “م نمو . ةنقاس تاكرح ةيلمس رام

 .يهو « ةديدجلا ةقيرطلا كلتنم نوديفتسي فيك برحلا لاجر مامأ
 نكمي ةوقب ىلم الا طخلا لوط ىلع ةيبرح تاروانمب مايقلا ةلوهس
 .ةلتكش جلا ءاقبإ ماظن ىضقنا كلذكو . اميردت اهتاثف عاضوأ ريمغت
 داوقلا رودّمم ىف راصو ؛ لاتقلل شويجلا فافطصا ماظنو « ةدحاو

 ةقرف لاسرإو « رانلا طوطخ ىلإةدعابتم طقن نم شويجلا ريبست

 | موجحلا ةطقن نع ودعلا يظن ليوحنل وأ ةبولغلا ىونلا رزأ دشل

 زادحتاو ضرأالا ةعيبط ةفرعم ىرورضلا نم خبصأو . ةفصخلا

 ةعقومب سكن نكمل نعتمابو . شيلا تادحو ترثك يح قرطلا
 ةقرف ضاضفناب ةكرعمريصم ريرفتو « ةلصوبلاو تاروصلا م ادختساب

 ةقرفلا رهاظت نأطرشب «بئاكلا لوف لع شي لع ةدحاو

 . ةعمتجم ةعفدملا نارين ةجاهملا

 .ةروثلا لبق اوشاع نيذلا نويسنرفلا نويبرحلا باتكلا كردأ

 قو



 اهوحضوأو , ةمدقتملا تاريغتلا ىلع تيذب ىتلا برحلا نف ؟ىدابم

 اهيرجتل ةصرف حنستنأ ل ان فعلا رعاك اهرفالوو مهتاباتك ىف

 «, ةيموحطا تاكرحلا ةمّق اوفرع مهنأ كلذ ل |_ثم . لاتلا نيداس ىف

 مادختساو « لاتقلا لبق شيجلا تاتف لصاوت ىف ةعرسلا ةرورضو

 ةسهأ اها ارق قوم ةدحاو ةلتك ئاتكلا موجه ديهمتك ةيعفدملا

 مهناباتك ىف اوحصنو لب ؛ ةقاسلا تاكرحلا 7 يف ةبكارلا ةعفدملا

 نع ءانغتسالازلتسي ىذلا رص “الا كلذ « شوبجلا ةكرح ةفخ ةرورغب

 تاركسعملل ةرواجما دالبلاو ىرقلاقاهرإو ,رئاخذلاو نؤلالّمتل قرق
 لثم : برحلا نف لوصأ لكت ناك دّقف ةلجخلابو . هللإ نوجاتح ام

 « ةيوملا هتاماكحتسا نم هجارخإو « رارمتس اب ودعلا ةقياضم بوجو

 نطاوم ىلع ةفيثع تاجبب هكابدإو ؛ مالظلا حن تح ةنأج انهو

 تافلؤم سرد نم لكل ةقورعم تناك ل وص الأ كلت لك هفعّص

 (8ه دمعه: )ه يضر وبولاقوبيرجو( 6هنادهم: ) ريبج نيييرحلا باتكلا

 ل امالإ املم ترائو ناك كلذ ىلعو . ( 8س 1غ11) ؛ َق ىدو

 ع اهتيطت ىف لضفلا هل مجري افإ ؛ برحلا نف يف ةديدجلا دعاوتلا

 . لأعفلا اهرثآ تابثإو

 ؛ اهيلع دزي مل هنأ ىلع . ةديدجلا دعاوقلا كلت نوبات عبت

 رصنلا اهداق ىذلا وه هناي الإ هل ةنيدم ةسنرفلا شومجلا تسدلو

 لإ



 ًاديدجًاماظن كس / و « ةديدج ةلب صقل ا عرتخي لمتأ كلذ : نيبملا

 هعضوأم جهمتا لب « عافدلاو موجحلا تاكرحل ةديدج دعاوق مضي ملو

 تناكى تلا برحلا قرطو «دونجلا ب يردتو حيلستلا قرط نم هريغ
 ان . ىلوألا همايأ هيف ىضق ىذلا « ميدقلا ىسنرفلا شيجلا ىف ةعبتم
 ىصوأ ىلا « جودزلا ماظنلا موجحلا قرط نم لضفي نويلبان ناك

 وقل ةيمام الا طوطخلا نارين ل نب عمجلل « ريبيج هب

 كلت عبتي مل هنكل . بقاعتلاب اهمادختساب ءةججاهلاةصارتملا يئاتكلا
 ديرب ىذلا نادبلا نم ءزجلا كلذ ىلع اهرصّقي ناكل ب  اقاح ةقيرطلا
 طينهلع ضاضقنالل ةصرفلا تحنسام اذإ ىتح , هيف ودعلا قيوطت
 ةرادإ هطابضل كرتي نويلبان ناكف كلذ عمو . ةصارتم لتكب موجها

 عيزوتبةصتخلا اهامس اك «« ةماعلا ططخلا و امأ « ةيعرفلا ططخلا
 بي ىتلا ودعلافوفصىف فعضلا طقن رابتخاو : ناديملا ىلع قرفلا

 «هتاصاصتخا نمتنناكف « اهوحمفادملازارين لكب يوصتو « اهتجاهم

 ةصارتملا بئاتكلا موجه ةقيرط نأ ريغ . همهس شاط املق كلت يفو
 تايث مدع ىلعأةقوتماهحاجن ناك« ةيسذرفلا ةروثلا شويجاهسبتا ىتلا
 فوفص ىف للخلا بدي نأ طرتشي هن ال ؛ اهجاهت ىتلا فوفرصلا

 نوكحي ىَّح « عئالطلا تاروانم وأ عقادملا لمفب اط هجوما شيجلا

 ةنوكم ودعلا شوج تناك اذإ امأ . لاعف ىثآ ىئاتكلا تناجافل

 لحب



 ةيعفدملا ناريت نم مهسحت ,الببس مهسوفنل عورلا فرعي ال ةأمر نم

 موجه ىدحي ال ةلاحلا كلت قف 5 5 نيطيارملا ضر الأ ةعببط

 ةمقاولا عيضتف ةتكلا ةببجدصحت ةامرلا نارين نال « ش باكل

 ؛ ابمصخ ىلع امجأب لاهتالا نم ةبتكلا كلت ةوق نكمتت نأ.ل ابق

 ةنس اديم ةعقوم ىف ىزياجنالا تراوتس لارتملا راصتنأ رسانه

 هنأ ريغ . "0 ةرزجلا هبش برح ىف نوتدنلو تاراصتناو 6

 تناك ١/5 ةنس ةيلاطيالا ةلجلا ةداق نويلبان لست ان هنا انوش
 ىتح هنأال « ةميقلا ةفورعم ريغ ةصارتللا بئانكلا موجه ةقيرط

 ِتاشلا رهظأو «ةيسنرفلا تاوقلا مامأ شيج ىأ فقي مل ةنسلا كلت

 . اهابازم نمقمحتلل نيمزاللا رانلا برض ىف دادسلاو

 ايزو شوجي ىسحأ ناك ىلا + ىنكزنلا "شحلا نأ ظحالب

 ببسبةوقلا نم ىلعأ ةجرد غلب « رشع سداسلا سيول دهعرخاوأ يف

 مغرلا ىلع هنأ “كلذ .اسنرف ىف تئدح ىتلا ةيسايسلا تابالقنالا
 ءاقبل هيف ةنماك ةبيرحلا هتوق تلظ , هطابض نم ريثك ةرجاهم نم

 | ةمدخ يف نيسدنهمو نييعفدم نم ىلا شمل لاجر مظعم

 عزجيبال حببصأ بسشلاو نطولا شيج نآنعالضف ؛ ناولأ الا ىنالثلا

 م ىلا ةسرجلا تع ا ا

 نيو



 ةحوتفمىرلا باونأ تحصأدقف ةبارغالو . لبق نم ةفورعم نكت
 ,فارش الادجو ىف الإ ةاسر تناك نأ دعل «أبب ريدج لكل

 ىف ننسعضي ىف حبصي نأ رداق لجرل نكملا نم راص ىتح
 ليبس يف تصخر سوفنلا نأ كلذ يلع دز . داوقلا ءاظع فاصم.
 اماتم ارم ناك نأ دعل , تأمالا ىف ًارخذ شحلا حبصأو « نطولا

 تانكحث ىلإ ةمالا ةمح ترسو ؛ هيلع ةظفاحلا بج كلمال
 ليبسابليلذتو باعصلاةاقالمادعتسمىدنج لك ح بصأف « شوبجلا
 . هلبدل اهتاح ةمأ تفقو نأ قبسي مل ىذلا داهجلا كلذ

 رابكىدل افورعم نكي ملءايلاطيإ يف ةدايقلا نويلبان ىلوت امل
 عفحتلا هجولا اذ« ريغصلا باشلا كلذ نأ اومز نيذلا هطابض
 نكعالا 5 ارخافم هسورع ةروص مهلا و ىذلاو « ةلئضلا ةماعلاو

 عضوأ دعب هنكسل و دياكلاريستو ةاياطلاة جستن الإ هنيعأن وكي نأ

 ()سعظحال اء« نيمدق لوطلاوف داز انك رهظ « ةدايقلاةعبق
 ةيونملا حورلاىفو انقرفزك ارم ىف انهقانبأ أدب و : اب هعلقىذلا

 ادب . نيريقف نيو نم هدةنس ق ( ل0016 683 ) اتسم هردنأ دلو )١(
 هسلئر هنقأ ىح ةيلاطب“ الا برلل َْق انسح ءالب ىليأو ٠ :ةعرسب ىقتراو ةروثلا نابأ ادنج ةايح

 ىتح راخقلا هسننل بسكي انسم لظد .( 1خم[ورد( ءطعرتع 06 ]و ؟1ءامزعع )نويلبات
 بضغ نيح ةريزجلا هيشبرح مايأ ىتح لاتقلا نيدايم ىف لمعإ قبو ء 18١6 ةةسالاشرام حبصا

 . 1439 ةنس تام تح اهمدخ ىف انسم لذد ةينويربلا ةيكل|تعجحر الو . نويلبات هيلع

 ف



 إ

 رسن ىتلا ةطخلا انل مسر مث « ةقرف لك ىف ةدئاسلا ةيرحلا ةوقلاو

 ةناو <. كيلا نط رحشم أب دغلا ىف موقيس هنأ نا هراعإ كلذ دعت . اهلع

 "هيرو ايسم ناك . 7 داع لاقل مولا يف ودعلا ةجاهم 06

 ةؤتب ملكتي زاك د يدجلادئاقلانكل 0 ويلباتنمربك 1 ”وريجوأو ّْ

 لالا داب دج هب سس نم لك ىح » 000

 بوعشلاةرصن ىمحاييفاهراث أ ىتلا « ةداجلاا اهفةججأتلاةمالاتنناكو

 ا ةداراو ةضام ةعزع ىن « هلثم دئاق ءارو ريسلل ةدعتسم

 « لابخ ةوقو ةحاصق ىلا « هرارساو برحلا نف ىف ةراهمو

 ًايدنج هوبأ ناكو . 1768 ةنس ( خ]هدو سلع 18 عدساادتعرم ) همترب ردكسأ داو (1)
 ىسنرفلا ىشيحلا برح ناكرأ سيئر راص ىتح ةعرسب هيدترب قترأ . 17٠١ ةنس شيجلا هلخدأف

 ةئس الصنق نويلبات حبصأ امو . اهسفنةفيظولاب رصم ىلإ نويلبان ققار دقو . ةيلاطيتالاقلحلا ىف
 رطضا كلذ دتع . 1414 ةلس نويلبان طقس ىح لمعي لظو ٠ ةبيرخلا ةرازو هيدتر“ دلقت 5

 هيبترب قطي مل لإ نم نويلبات جسر امل نأ ريغ ء اسنرف ىف ةديدجلا ةيكلملل عوضألا ىلا هعتر
 . هنطو ثداوح عبتتي ناك ت ثيح دودحلا ىلع ةدلب ىف مقأو ٠ ىانلا نع يجتتحاف . اسئرك ىف هاقبلا

 ءهتني كايش نم اموءلطب هيعترب ناك ءا1618 ةئس ايروأو نويلبات نيب ةيئابلا برك ءانبأ قو

 قلأف رظنلا قطيإف . ةيسنرفلا دودملا وحن مدقتت ةرفاظلا ةيسوربلا شويجلا نم ةقرق ىأرف
 .تاف عراشلا يلف كابشلا نم هسفنب

 ناكوءالدا ةنس ( طزوحرع (طقهجا عع ةسوعم عمت ) وريجأو لراش ريب هلو (؟)
 ,ةعراصملا ىف ذاتسأك لغتشا مث« ىسترفلا نئيجسلا ىف هتايح لوأ مد . سيراب يف ةبكاق مئاب ءوبأ
  ةقرف داق ةئر ىلا تاونس ثالثن + لقأ ىف قمتد» ةسنرفلا ةروثلاشدج- لئسد 1955 ةنس يفو
 .نولبانهلوح اوفتلا ندلاداوقلا ص لخلأو ربك ] نم راص تح قرب قبو . ايلاطيا ىلإ نويلبانقفار دقو
 . 1ها5 ةنستامو

0 



 غالب يف تان اك عضبب بولقلا راتوأ سم ىلع ةردقو تدصلل بحو

 . ةيرحةرشن وأ

 جذاكنم اجذومن قح ايلاطبإ ىف نويلبات بورح ةحناف دعت دقلو

 نب هادو أم ىلإ ةيواسفلا شوبجلا باشلادئاقلا دراط ذإ : ب حلا نف
 تاو نيرشع نم لقا ىف هتنداهم ىلع نييتيدرسلا مغرأو ءوبلإ
 2 ةفيقخلا ةيلبجلا مفادلا 3م اسفدم نيمو ةدرأ كلذ لكز رحأ

 شوج نعددعلا يف صقني ع ةاشلا نم شدجو ةلاخلا نم ليلق ددعو

 نويلبان ةردم نأدبب . هتريم ةلقو هتلاح ءوس نع الضف اليلق هئادعأ
 لك دنعءادع "الا دونج ددملا ىف قوفت املعج هشويج كي رح ةعرسيف

 ناثولا ضهانلا ناشلاز 1 تناك ب رحلا أف بجالو ؛ 7 ةييد 5

 لهجلاو لاتلان ا تلف ماملإلا ة ةقد نيب « م 9 وةخوخيشلا نابو

 ىسذر فلا شيجلا ةبرد نويلباتحاجت بابسأ نم نأ انتوفي الو ."17 قبطم
 دئاقلا مزح ناكو , وه هدوقي نأ لبق ةلبجلا ىضار الا ىف لاتقلا ىلع
 لصفامل هنأ كلذ لثم . هدوتج ةلوص نع رابتعالا ىف لقي ال باشلا
 نب واسمتا 0 فتّسي م«( هحا عسا 2( 7تنتنمدنع ءادع الا شوج

 ءافتقال ًاقرش لوحن لب «ايدرامل لوهس ىلإ راد الا اولو نيذلا

 .( [8ءوسدلتعان ) ويلونمرملا ىواستلا دئاقلاو نويلبان يباشلا ناب ةنراقم انه ”راقم انه دوصقلل (1) 00
 كلذ ىف بورما اهدنع تبشن ىتلا دالبلا مقاوم نم ققحتلل ايلاطيا ؟ مقر روصم رظنأ قفز

 . باتكلانم لصفلا
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 .اسنرق عستالصاومءاقينم مهيلء ءاضقلاب نكمتيىن> « 1) نيتنمديبلا
 ولو و (0م0) اًميشتو ( 0[3ه4ه1) ىقودنم يف مهيلع رصتنا دقو

 اهيىلعل «تنمديب ةمصاعنيروت ىلع فحل ىداع دْئاق هناكم ىف ناك

 ةنده نيتنمديبلا عم دمع لب « كلذ لمفي مل هنكل , حلصلا طورش

 :هنلإ جاتحي امزك لع اهاضتمع لصح«( ("اعمومءم ) وكسا ارشلدنع

 قرتخت ىلا ةييرحلا قرطلا م لقاعم ةثالث ىلع ىلوتسا ذِإ

 ةعاضإ مدع وه هتوق يف رسلا نأ ىلع نودلبات لد كلذب . تنمدس

 مزليام عبمج ماتلا همالإو « ةبفات هريس تاراغتا زازعإ قل تنوا

 وبام١٠ ىف ىدول رسج زويلبان محتقا 5 لاتملا ناديم ىحاوت ىف هلمعل
 . ناليمىلإ ةفيرط يف ناك ىتح مايأ ةسخ ضمت | مث ابسقنا ةنلانم

 .ةبوعلا اوتنام ةنيدم نايم لالة يركإ لامع الا ىف ء ءىن مث ناك

 غلبرامتايماحلا نمو «رهشأ ةمبرأ ةدمل ىنكي امقوثلا نم بيف ناك ىتلا

 «دوسالا رسنلا وذ ىواسفلا لمعلا مادام هنأ كلذ . افلا رشع ةثالث

 « (ةنصعنم) ويشنملا ربت ىلع ةفرشلا ةنيصحلا ةنيدملا كلت ىلع قفخم

 ىلإ اقرش الو «لوردتلا وحن الامث مدعتلا نويسنرفلا عيطتسي ناف
 ةريغصلاةلاطي الاتاليودلا اومنت ايلا مكعال مب ةلايزلاو امسال ءاتسيرت

 دحللا كلذ لوخد ريتمتو «ميدقلا ماظنلا ىلع 8 تناك ىلا

 اينيدرسو تنمديو نتال .نييئيدرسلاب ًآضيأ نومسيو ءتنمديب ةكلمب ىلأ ةيسن نويتنمديبلا (1)
 تنمدي ىلع يوتحنو ايلاطبإ نم ىنرقلا لامعلاا ىف ةمقاولا ةكلمملا ىعو ء دحاو ىمسم ىلع نايم

 ١ اشدر هم ةريزجو
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 .ىضوفلا اريك ارم ةعبقلا ةفاقثلا تاذ مداليوفىروهملا هشيجو

 ٌمادصو ءاوتنام نءراصحلاكقلإ تارم علز |مهشويجنويواسفلا لسرأ

 نملقأ نيسنرفلا ددع ناك ًاضيأ انهو ِء تارلا عيرالا ىف نوللبان

 تناك ةرابع هشوبج تاكرح رادأ نويلبات نأ ريغ « نييواسفلا ددع
 امئادعأ نمربك ؟«ةمهملا نك ام الا لوح ,لاتقلاتاءاس جرحأناراسجت
 اوتنام نعراصحلا كفل اسفلا هتلسرأ شج لوأ ددع عي . اددع

 لك ناكو «( ؟؟انع صو عل ) رزمرك ةداق تحن لئاغم فل ا ناس“

 ةداق تحن فالآ ة ةرشع مهنم اهل نيعيرأو نينثا نويلبان ةمقحا اه

 . راصحلارارمتساب نلوغشم ( 5ع ع) هييرورس

 اوئطخأ نيواسفلا كل « ةكرعملاب رزمرق زوفي نان ذإ رظتتلاناكو
 نينثا سار ىلع جسد داالا نونو رزمرق راس ذإ : مهتاوق ميسقت ىف

 ناساف ةورلاو دراهم ناي وورطللا كم لانج لا تقلاك
 5-5 ( 00ه503مهزاعط ) شنق واد 2 0 رش ًالاىواسفلادئاقلا راس

 نم مغرلا ىلعو . لئاقم اهر٠* نيلر لع رج رب الا # فاعلا
 ع هقتاع لع قتلا ام  مأيقلل فاكريغ ىسنرفلا شيجلا ناك أطخلا كلذ

 (8مجتليعلاد )الب شور ىفدمع ىذلا ىبرحلا سلجملا رارق رق هنأ ىتح
 تناكى لا تادعملا كرثو راصحلا كرت ىلع ا١الوح ةنس هيلو ١" ف

 ةن"الاةيواسفلاشوجلا دصل ةيسنرفلاتاوقلا لكدشحو « هل ةأهم

 فو



 مآ ورجوأ حا ارتقا ىلع ءانب م زعلا اذه ناك ا ءاوسو . راصحلا كفل

 00 ةرطاحلا حور اقفاوم ناك هناف «هريغ

 كرت نع مجنت : ىتلا ةراسخلا نأ كلذ. نويلبان ظن دس عم ًايشمتم

 ىلا ةيونعلا 1 ةراسخلا يناجي ائيش تسيل «هتادس ةحضتو راصحلا

  نادملا ىف ةع ؟ زطادب تلح اذإ و رقهقتلا ىلإ رطضا اذإ شيجلاب ل حب

 ودعلا تاوق لك ىلع معلا + قفل عنتتنا قولا ضرغ لك ناكو

 الوأ شتقونادزاوك دصق ادراج ةريحب ىبونج هنادحو عمجنت نألبق

 ىذلا رزمرق ىلإ هتاوق هجو مث ؛  سطسغأ " ىف وتانول نم برقلاب

 ل )هتويلتساك يف هم رهف اوتنامةدحنل مدبدج 5006

 ةراكو ١ انيوب 7 00 ل

 ل تاراخا ناخأو يع تاس سر ألو

 60( . اننالأ بونج ىف ةيسنرفلا

 ثالث تاه ثالث نم انيك ةجلبم ىلا يعرت امنا ةراحل ةيسقرفلا ةموكلل ةطخ تناك (1)

 ةدابقب قاتلا ريسيو ء نيملا ىدلو ةهج- نم نادروج ةدايقب لو“الا شيجلا ريسب : هلصفنم شوي
 ةثالثاشويجللا تراس . ايدرابل لهس نم نويلبان ةدابقي ثلاثا ريسيو . بوقفلا قيرط نم وروم
 .نيرلاوداوىف نيطبارم نأرتل الا ناش ناك .هنويلتساك دنع رزمرف دئاقلا نويلبان مزه امدنعو
 9١ب51/ةنس عسر ىف - ارقيقتو اقفخأ امل الاءبوتادلا ىلطأ وحن ففحزلل امم لاصقالا باب ىلع اناكو

 .نع ةرلا كلت زجع وروم نأ ريغ ٠ نيرلا روبع ىف حجنو ٠ نادروج لدب ةدايقلا شوه
 شوه تام مث ٠ . املجت نيرلا ىداو ىف ةيسترفلا شويجلا فداصت مل اذكحو بك ارلل ةلقل روسلا
 . نويلبان ىعلزمدحأ كلتب لازف ء اهسفن ةنسلا نم ريمتبس ىف
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 اونكمهنكل « راصحلا كفل موجملا نويواسفلا فئاتسا ريمتبس ىف

 نيرطش هشدج رزمرُق .طش : لبق نم اككفت رثك أو ارظن لقا
 «لورتتلا اقرتخم ( دهحن4مءناع» ) شتقوديقاد ةداق تحن امدحأ
 اًميرط اتنريلا ىداو ًاذختم « ماعلا دئاقلا هتفصي هترصإت حت ىخ“ الاو
 لتاقم ١٠ر+ .:نمتلولا رتتقودتقات وتدج زيبا ريصسا# قوي هل

 ةداق تحن طيضلابهددع فعْصَو وقمامأ ( دجله )وديرقوردنع

 ىداوُف لغوأ ىذلا نويلبات امأ .( ؟هنطمتم ) اووقو وردجوأو انيسم

 اليم هب مطق نأ دعب هنإف « نييوسفلا نيشبجلا نيب قيرط يف ءاتنرللا

 ةراسخملمحو , ريمتبس + ىف هعمكبتشاو رزم رقيق حل « ةعاسناتسيف
 شج مامضنأب ةلب نيطلا دازف ءاوتنام ىلإ اهرثأ ىلع رمهفت ةحداخ

 رذعتلا نم ناك الو . اهنا ذأ نهاول ىف دق ءان انيق 1

 لوهزنوسافي نويلبات مهكرت « ةنسلا نم تقولا كلذيف برحلا ةعباتم

 ةرسع ريغ سيراب ىلإ لسرأ مث . مهب كتفلاب ةليفك يهو « ةئبو'الا
 .طضيال ىتح « يثك نع راصحلا لصاويل تادجنلاو مفادملا بلطي
 . ضارم الا ةءابم تناك ىلا « اوتنام تاعقنتسمنم نارتقالا ىلإ

 راصحلاكفل ةنناثلا ةلواحلا دبص ناب « ميباس الا ةتسلا ةرتفتناك
 خيراتلا دامو امرك أ ضع ”ةلاوةثلاثلا ةلواحلا نبو اوتنام نع

 ىف هلاممأب ةسنرفلا ةيروههلا شج لبقتسا اهتانثأ ىنف : ىلاطي الا
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 اع اورثأت دق اوناكن يذلا « نيروتتلا اباهأ نم سن هب بحرو ؛ناليم

 ..:نوريتعي اوحبصأف ٠ ةرحلا ملاعتلا نم ةيسنرفلا ةروثلا هب تءاج
 ًاحبشةيواسقلاةموكحلاو الاجد ايابلاو ةميقع ةنايد ةيكلوثاكلا ةنايدلا
 تناك فطاوملا هذه لاثمأ نأ ن زولبأت فرع . دادتتسالا حابشأ نم

 «باح اللا وأبطلا وأ نوناعلا ةسأ ردبتيظح ىتلاتاعبطلا ىفةر ويمع

 ىأركلذل . ًاجذاس الهاج لازي النيملاطيإالا نممظع الا داوسلا نأو

 ءىدابملا ريشبو ء ىروهج شيج دئاق هتفصب ءةسايسلا نسح نم
 اوملطتو « ةيرح اب اوفغشنيذلا نيلاطيإإلا ءالؤه مجشي نأ « ةيروبا
 ارارفوانيدومو وجر تايالو ترهظأ اماف . اهدراوم ىلعمطديل هلا

 ءاروامةيروبمج اهنم نوكو نولبان اهكراب « ءةيطارقوجبدلل الس انولويو

 ف كلذ لعف  ةيوابلا تايالولا نمارطشابلا مض ىتلا "وبلا

 هنأ نلعأ وجر ىلاهتال هثمب ”اتكحوفو . هتموكح ةقفاوم رظتي

 .؛«ةرحلاةيوقلا مم مالا نيالاطل 10 متصلا نأ ىغبني ىذلا تقولاناحوو

 ممجي دالبلا هر احلال لهأ نم لاجرلاو را

 . ةلاغلا سئئافتلا هتموكحو'هدونجو هداوملو هسفنل

 موك ل ا حكم

 1100 ا
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 وأ ةيوإبل تايالولاعمبرح ىلوخدلا ةبقاع ءوس احراش(1)ةراد' الا
 حلصماربإ ةرورضو « ةلرلقلا شويجلا نمهت متن ام :ىلبانةكلم مم

 ةيواسعأا شوحجلا مويغ عشقنت : ىح تاضوافع ابابلا ةلغاشمو ليان عم

 بناج ىفاباعجي رحالةيلاطب ”الاةيلامشلا تايال ولا علطتنأامسال و.ةمجاهملا

 تطتخا تناك ىتلا ةرادالا ةموكحتحبصأ كاذب . نييسنرفلا
 ةدعاق ل بع أسكلا عم حاص دقعو ءالاطنإ بونج وزغ عورشم |اهسفنل

 اهعورشم لشف دقو  اسنرفل اكجلب ءامب ليام اهلإ ايدرابل مض

 ةيروهملا مظنلا ىمحتنأ امهلع امن ىحضُأو ب نويبان هثدحأ اب هلك

 «هنأيالو يفانأبلا مح ءاعب ىلع ريصت نأو «المأو ايدرابمل يف تميقأ ىتلا

 ىدنج نعءانغتسالا نكع ال هنأ تفرعو ؛ ليان يف ةينورربلا ةيكلملاو
 لورعتلا ىف لئاقم +ءر٠.. تعج اسنلا نال لامشلا شيج نمدحاو

 ىف اهلشف دعب ةثلاثلا ةرمال اوتنام نع راصحلا كفل ادادعتسا اتسدرتو

 . نيتفباسلا نيترملا

 ةزابن نع انتا نعرامملا تقوس ند كلان يعن ولو
 ىزسقلا ةداق تحن ديدحلا ىواسفلا شيجلا ناك ذإ : نويلبات ةرابم

 ىللع_هن ال ءمياضفي لب ,هيقباسك,ردمأيدنج ناكر ( ةلكتماعت )

 .هصقتيال « اتيت ممدشأو مطزان نم ىوقأ ناك نويلبان لوق وقرسح

 . الار ؤللو باهركالا ثداوحدبا ٠م ةنس روتكأ ىف اسقرفبتسلق ىلاةموكحلا هل 00
 في



 برح ىف هتك تحجرو «نويلبان هلع رصتتااذلو « بابشلاةسامح الإ

 +. الاس مقاولا ل نك

 ةفحازلامهتاوق اضيأ ةرلا كلت اومسق نييواسفلا نأب يرغلا نمو

 فحزف ؛ ميسقتلا رطخ ةقباسلا سوردلا نم اوملعترمل ناك اوتنام ىلع
 شتقوديقاد رخ ” لإ ىواسفلا دئاقلا مدقتو كمر نف ىزتتفلا

 وجطلا كلذ بانتجا دارأ هنأ اهصخلف ن زوللبات ةطخامأ . لو ريتلا نم

 ءاتنربلا هن دنع ىزتتفلا ىلع اقتل و قع نام جودزلا

 ةرخؤمهجاويىتح لورتتلا ف هلأ ىلاعأ ىرجاعبتتممشدج عرسي نأبو

 ا ا ا

 ذيفلت نكي لو - جيدالا رهن ىلع مدقتلا نع هفاعيإال اووقةرمإ ت

 ل

 لوأ تناك ك لذل . طبضلاب ديرب ام هتطخ ليصافت لك ذافنإ ىلع دمتعي
 ؛ نويلبات شج ىلع ىئاصملانم ةلسلس (ةءعم1 ) الوكرأ دنعةمحلم
 وربجوأ نأو « شتفوديقاد فاقيرال قفوي ملاوبوف نأ كلذ ىلإ فضأ

 شيج رهظ ربوتكا ١١ ىو . اتتريلا نه : روبع ىف اقفخأ انيسمو
 انو رقةدلب باوأ دك ( 1 | و رييدلاك لالت لع ى زيتفلا

 مادقإلا نأ دجو « ءارولا ىلإ هدريل نويلبات جرخالو ؛ (”هدده )

 ؛ ناصح زكس ىف ودع مامأ ًامفن دجي ملايلاطيإ يف هشيجدب ىهتشا ىذا
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 طخ لوط ىلءزييسنرفلا دص نع راهنلا لوط مادىنلا لاتقلا 0

 هنأأل انوع نولي اناوك حبصأ . 0 مدرو « لاتقلا

 ع ضعيب امهضعب نالصتينيواسفلا نيشنجلا نإف اوتنام ىلإ شمت اذإ

 :ةناثةريص لواحاذإو ء اهيقوهو هب طاح ' نألمتحلانف اورق ىفقباخإو

 ةرلا ىف هيقلام قي هنإف ورييدلاكل الت ىلع ةطبارملا شوبجلا مجاي لإ
 رودي نرأ اهاوذ ةطخ هيلع تلمأ ةيرقبعلا هتريصب نكل . ىلو الا

 ةيعفدلاو لقنلا تادعم ىلع ىلوتسيو , ىزتنُقلا ركسعم لوح هشدجي

 نم شتفوديقاد نكمتي نأ لبق لاتق يف هعم كبتشيو « ةيطابتحالا
 , انئوريف ىف لتاقم ٠٠٠" نويلبات كرت كلذ ىلع . هتدجنل لوصولا
 وكتور دنع ربنلا ريع مث . يد'الا نهن ًاعيتتم ةيقبلاب وه جرخو
 نيب ةعقاولا تاهشتسملا ضرأ قرتخاو ء روتكا ٠١ يف ( 80مم )

 ١ . هنوبل“الاو حي دثالا ىرهت

 مئاقلا رسجلانأ كلذ : رظنتم ريغ قئاغ نيسنرفلا مدقت ضرععأ

 ٍ(!)نينناو ركلا نم ناتيبتكه يمحت تناكال وكرأ دنعةنويل الا رهن : لح

 نيعلا رح مدقتو الع لحامل انسح الثم هدونجل برضن ويلبات نكك
 000 ةرطنقلا اومحتميو « هوذح دونجلا وذحل

 ءرعمساتلا نرقلا فيواسنلا شيملايقرف ضي مع مسا تلوركلا ىلا ةيسن نييتاوركلا (5)
 برخلا ىتح رجلاو اسما ةروطاريما تحن تناك ىتلا سانحالا دحأ يتاوركلا سنلل نم مهو

 . ةيلاخل ايفالسوج وب ةيروهجم سفلا كلذ نكسيو . ىمظملا
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 ةمقاولا ةيرقلا توبب كيبابش نم ةيماح ًاران مهنورطمب اون نييواسفلا
 طسو ىفو ب ضهقتلا ىلإ نويسنرفلا رطضا . ىهنلل خ الا بناجلا ىلع
 ىو ٠ ءاهديملالا كو « ىبنلا يف نويلبان طمس نيرعهعتملا م احز

 متي شن انهو لوك رب طيح هاكى تقلا شي نات لاا وبلا
 .رصنلاو ةعزطا نايوانتي امانثأى ناللناقنمل ناك « ١ا/ ةليل ىحترمتسا

 مهسأر ىلعو « ناسرفلا نم ادع نأ كلذو : لولا ةعابضتتي مقا م

 ؛ىواسفلا شيما ةرخؤم لوح اوفا « ةقافكلا ةقرفوم دوس دب

 ءافينع ًاموم كانه نأ نييواسفلا اومهويل « قاوب“الا ىف نوخفني مهو

 زهتنأو ٠ ةايرامتلا كونص أ نارطشألا "بد نأ ةجتنلا تناكف

 ىلع "ضقناو « ىسذرفلا شيجلا ةنميم دوقي اكو ع ةصرفلا وربجوأ
 دعب ء مزكأ رم نمباحسنالاملإ مويلا ليصأ مأجلأ ىتح نيواسفلا
 . الوكرأ ةعلق نع لاطبالا عافد راهنلا لوط اومفاح نأ

 نال  هلإ | نويسنرفلا ناك امجوحأ تقوىف راصتنرالا كلذ ءاج

 انور ىلإ قيرطلا حبص و 00 ' مويلا ىف جك اوبوق

 « مزعو ل ةفوديقأد مامأ احوتفم

 بحسنا ىزتتفلا نال ءالوكرأ ةمب م
 هل حمسي 0 مص حبصأو 5 ورييدلاكت اعفترم ىلإ ريوتك ا 8١ موي

 مل شتفوديفاد نا سود ممل شتقوديقاد ةنوعع



 وفسر دقو ل طير كاش سوم نجا الور موللا تاعك
 . انيسمو اوبوق اب ماق يتلا ةفينملا ةدراطلا مامأ

 أسم يف انف تم ىتلا ةعاسلا تءاج ء ىبشأ ةعبرأب كلذ دعب
 0 ١م ىف هنأ كلذو : ىلو قير ةبضه ىلع اوتنام نع راصحلا كف

 هو ق لوغربم سا( [هدباد»0) ربوج ىسترفلا دئاقلا دجو

 .ًاددع هشج قوفيو لامثلا نم مدقتي , ىزتنفلا ةدابق تحت شيج

 ناحستالا ىلإ رطضا الإو «دادمالا ىلط يف ريبوج لسرأف

 2 ىح « ىلاتلا موبلا حابص نم ةيناثلا ةعاسلا ضمت لو ؛ هعقاوم نم

 د رمفلا ءوض ىلع رصبأو , اثوريق نم نويلبان هيلإ لصو

 حد "الإ نهشو ةريحبلا نيام لمللا ءىضل اهراثو « ةسجلا نيواسغلا

 ةعاسلاىلاوح ةعقوم بوشنل اهت تادعلانأ ىأر امن ويلا صلختسا
 2 نيسنرفلا دع: كف غلبي نيوسفلا ددع نأو « ةرشأاعلا

 « لورمتلا نم ةدلبلا ةجاهل ىنأي شيج لكنأب زاتع ىلوفير مقوم
 ةفرشما ةيلاعلا ممقلا قلستب الإ اهزك ارم نع اهتيماح ءالجإ هنكمال

 لك هءارو كرغي نأ لبق ةيلاملا ممقلا قلست هنكميال ا« ةبضحلا ىلع
 ممددع ةلق ىلع , نييسنرفلا ناعأ نأ كلذ نع جتتنف ٠ هتمعفدمو هلخ

 « ةلاخلا نم ةرشكق رفو ًامفدم نوتس ء تبشن ىلا ةمقاولا ءانثأ
 كلذ ىلإ فضأ . مهدحو ةاشلا ىلع ندمتعم نويوسُلا ناكن يح ىلع

 ىلا



 انهو « ةلماك ةليل ةريسم دعبل ةدجنب انيسم لوصوو ؛ نويليات طاشن

 دبك نع لي سمشلا دكت للف . نييسذرفال رصنلا دك أت فيكى رت
 ممدراطل قيرطلا ىف جلثلا .ك ارت الولو « نويوسفلا سحدنا ىتح ءامسلا
 6 عيباسأ ةثالثب كلذ دعب . تنرت ةدإب دعب ام ىلإ نوسنرفلا

 ىف ةرثع ناك ىذلا رجحلا لازو « اوتن ام لبع قفخم ناول“الا ىتالثلا

 00 .نولبات ليس
 فحرزلا لصاوي نألبق « هعمدباسح ىوسيل ايابلاىلإ ن ويلبات تفتلا

 0 نع ةلعأ دبق ديح نأ نويلبات ضفر اضيأ أتهو ٠ ماماالا لإ

 ًاممط وأ « اهرّقتحم ناك ىتلا ةسفرفلا ةرازولا ةراشال اعوط حاجنلا

 ةموكحلا تناك. لاتقلا ةجتن يف ًاثيش رثؤتال ةنه تارامصتنا ىف

 ىلع تحأو « ةيحيسلاتذبن ىنلا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةيدامم ةيوابلا
 نه ناكو . ةيروهلا مظنلا يف مهماقم ةسواسقلا ىري نأ تراانو

 ىلإ ةرفاظ مدقتت نأ ءاهتكتح انفرع ىتلا « دونجلا ىلع ادج لبسلا
 الإ: :تاموكللا فيا ىف ةيوكح لع ىفت قدح و ابسفن اموز

 ىسابسلاىوهتسنال ء ءارغ“ الا نم اهيف نكي امهم « ةيرجتلا كلت نأ
 روعش ردكي نأ ةكملا نم سيلذإ : ريدقلا ىرحلاوأ كنحلا

 . مهنطعو مهنالو ىلإ ةجاح ىف نويسنرفلا ناكتقو يف كيلوثكتلا
 دئاقلا فحزي نأ « ىربكلا ةبرحلا ةقاجلا نم ناكهنأ نع الضف اذه

 هد



 مساحلا ءاضملا دعب اهبلع ضعي ل ةيواسفلا شوبجلاو ءامور ىلع ماعلا

 ) 1ه1عدانمم ) ونقنلوت تقابالل ب دفع نأ نوبلبات ىفتكا كلذل

 نازود « تاعطاقمو ة ةنيعروصو ةيزج ىلع اهبف لصح ,رياربف ؟9 يف

 قئالعلامطقي الأ ىأردنأ ةقيفحلاو . راطخالل ىبرحلا هزكرم ضرعي

 ةحلاصل راتخا انلو ؛ اممحم اوتنام طوّمس عيبعإ ىت> « البلا عم

 ديدج ىواسكش جى لع ةعرسب ءاضقملل هزاهتنا دارا ىذلا تقولا ابابلا

 نوليان ماهتهاناك كلذكو ٠ .( ههلنهصعمام )وتمأيلات ىهنىلعدشتحي

 ا ٍلستو اوتنام لستهببدو رسل كرت هلعج امامها قئاقدلا نك
 . امور ىلع ةلجلا لككتل مايأ ةعضب بسك ل يبس ىف ىواسفلا ماعلا

 شوجلا تاراصتنا مياتتب د كلت يف رود 00 | زاتما دقلو

 ابق : هقوقص ىلإ م الخالا مدع قرطت «ةبرد لقأ ودع ىلع ةيسنرفلا

 لاترتسوو ( 8ءعهدعم) رثربىرمت اقرعخقرشلاو لامثلا وحن مدمتيربوج

 ىبمن دنع راش قوديشر الان ويلبأن مزه ء لوريتلا ىق( طانونطعماطقلل )

 ىلإ ((:01 06 هد1) سقرأتل بج دنع كلذ دعب هريعىذلا « وتتمالات

 ةداب ىل أس رام ,8 موب لصوف ء ةيواسفلا ةمصاعلا وحن مدقتو ء ايثنراك

 ةداسصب ىسنرفلا شيجلا مئالط تلصو ليربإ 7 فو ٠ (؟ةالممط )خالف

 انرق ليم ةئثام دعل ىلع « ( 80 نييول ةنيدم ىلآ انيسم

 متو حلصلا بلط ىف تارباخلا تادتبا هذه نييول يفو انيق نم

 نو



 ىنلا « هرظن فقاثب نويلبان ىأر . نيفرطلا نبب ةنده ىلع عيقوتلا

 ند رووا عدلا ترطلا» ةيلاطنالا برحلا ةدم لوط هب فصَنا

 ةرطاخلا نم نآىأرو ٍ؛ ودعلا لع ضاضقنالل متاللا ف رظلاو « مدقتلا

 شوبجلا تاتش مج لامحالال ؛ لعفام رثكأ مدقتي نأ ؛ ًامح
 نم ةدعاسم ىأ ءاوصو يف لمأ الأ لع هنا لب طق ةيواسن

 ةيقدنبلا ىحالف نيب تاروث مانق لمتحلا نم نأو , "» نيرلا شويج
 . ةمجرلا طخ هيلع مطقتف لوريتلاو

 تاضوامللاءانثأأ ىف «اوهتسالا ليبس ىلع « اسْقلا ىلإ نويلبان مّنق

 ةلدلا نال يق دما روس باو در نمش

 (ةيركح ماظن نكي مىتلاو ءاسنرف ةأوانم ىف ركفت مل ىتلا ةكطلا
 يف ثحبلا لبق ردجامنأ . اننا نضيوتت ورا ايدي امادتما

 وه اسمتال ةمعط اهعدمت ةركف بحاص نأ ىك ذن نأ« اهعوضوم

 توجوتوهةمعطلاكلتلوبق ةركف بحاص نأو « هاوس نود تراانو

 كلت يف راتخا نويابان نأ كلذ . ةيواسفلا ةرازولا سيئر ( ةلههننا )
 نأ هضرغ ناكل ب ء ةيكلم ىهاالو ةيروهمج ىهال ةساس ةنو الا
 برقأ نأ ف رعو ؛ سم الا هفاكيامهم ةعرسب اسفلا عم ًاحلص دمعي نأ

 ةبقدنبلا اهحنم وه ايدرابلو اكيجلب نع لزاتتلا ىلع اسفلا لج قيرط
 )١( مكر ةيشاملا عجار )١( ص 44 .
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 تناكى تلا « ةريغصلا ةلودلا كلت ةرهشل نويلبان هبأي لو . امهلباتم يف
 هبلق يف ىماسلا اهفعض كرح ملو ء نيرماقلاو ءاينغألل وبلا قوس
 ةيافكلا هف ام لمع هن أ دقتعا هنأ بيرغلا نمو . ءاردزالا لب ةقفشلا

 نمشلاب سيل اهتيرح نم ةيقدنبلا نامرح نأو ءايلاطيإ ريرحت ليبس ىف
 قلخ ىلع ةبنلا دمع كلذل . ايدرابم ةيرح ءارشل مدقي ىذلا ظعابا

 سم“ الاعكالذ سيلو « لاكش الا نم ل كش ىلب ةيقدنبلا نيبودنيب ةلكشم
 ىمحت نأ اهنكمي ل ثيحب فعضلا نرم تناك ةيقدنبلا نأف : ريسعلا
 . ةيبوقعملاءىدايملا دض اهفتماق ىتلا تار هاظملا دمحم نأ وأ « اهتدمح

 ةروثلا ردتل ةعيرذ انوريف ىف ةئتف ماق ةثداح تذخنا كلذ ىلع

 ًاشفم طقسي نك ةفّلا ةموكحلا تطقسف ءابسفن ةيقدنبلا ىف
 ةساج نيئوامم اوحبصأ ذإ ٠ ًابمجابالقنأ ةيقدنبلا لهأ بلقناو . هيلع
 رئاعشلكو ءارجلا ةوسنلقلاو ةيرحلا ةرجسشو ناول“الا ىئالثلا ىلعلا وحن
 جولث لحن لو «قيصلا نونجلا كلذ ىضقنا ام ناعرس نكل . ةروثلا

 ءايضم ال ناح دق تقولا نأ نوملبا ىأرىتح لابجلا مق ىلع رروتك أ
 ءارجلا ةوسنلقلاو ةيرحلا ةرجش نأ ةقدانبلا لع ىتحو « 2١ ةدهامملا

 نأ نكمي ىتلا بئاعلا ربك أ عوقو عنهن مل ناول“الا ىثالثلا معلاو
 هوركلا ىواسما ملا فرفرو ةيروهلا تمسق كلذك . ةلودب لحن
 . ةيقدنبلا تارحم ىلع دوس“ الا رسنلا وذ

 . ةيقدنبلا مضت اهف اه ايلاطيأ نأتي اسنلا نيبو هنيب ةدهاملا ىتي (1)
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 ةناسن ”الانم الاخ ناك نويلبان لمع ام نأ تاهدبلا نم ناك اذأ

 ىح : ءىث ىف ةحصلا نم سل « ظفلا لجرلاب نويلبات فصو نأف
 ةيركح لاو ةوكرلا# اسنرف ىلإ ًارس اواسرأ ةقدانبلا نم ةثالث نأ
 نينابماوديعأو « ماعلا دئاقلا سأب ن قيرطلا يف مهلع ضبق مث« ةراد“الا
 ولودناد هيساو مدحأ ملكت , نولبات مامأ اولثم اماف م نالبم ىلإ

 هلعجو « نويابان عومد كح تس هلك قام صفو (هديتا)
 هتمأ ,ًاقؤم ائش الإ نكت مل هتامف نأ هعانق“ال هدهج ىف ام لذيي
 ءاتحةقداصتارسسلا كلت تناكو ؛اريخ هدعوو « ىوصقلا ةرورضلا

 ْ .23 زتلرتسا ةعقوم دعب هدعوب نويابأن رب دقو
 اهب ماق ىنلا ةيسايسلا لامالا ىهشأ ةيقدنبلا ىلع ءاضقلا سيل

 ةيروهج سسأت وهو ابنم مما وهام كانه لب « الاطبإ ىف نويليات

 لود تضقام اريثكو . ( تتيداستمع ةعمسطأ# ) ةيلامثلا ىل الا
 ةوابتموكح ل عىضقىتلا ءادنلوب ادهعنلثمأ الا برقأو « لودىلع

 ةديلوك ءايلاطيإ لامث ىف ةيروه# مابق اقاما . اهتاريج عم اطل ءاضرإ ابلهأ
 ةموقلا ةيرحلا حور ما نادك هنو ةذيللو ةيصفرفلا ودل
 كاتمم اهدوجو قفتيال ىتلا ةيكللا تارسألل ةناهإو « ايلاطيإ ىف

 اهتززه تلت ىتلا .جرويسرب ةدهاعم ىننم اسما تلزات. 14٠6 ةنس ريمتبس 856 ىف )١(
 ىقلو“ الا كلتتضت ءويمروفوبماك ةدهامم هيلع تلصحام عيج نع نويلبان دي لعزيلرتسا ىف
 . ايلاطيا ةكلمت ىلإ

 هك



 ريفاطلخ تناك ةديدجلاةيروهخلا نأ داقنلا لوقي دقو . ةيموقلا ةيرحلا
 نءقريغص ماسقأو وبلا ءارو ام تاهجو ايدرابمل نم انوكم « سنأجتم

 !مازج أن يبامل « اليوط سعت نل هذه ةلاهلاو ىبف ؛ ارسيوسو ةيقدنبلا
 تمض ةديدجلل ةيروهخا نأ هتظحالم مهلا نم هنأ الإ -قراوفلا نم
 تاذ نالسم اهترضاح تناكو « امدقتو اطاشن ايلاطيإ ناكس رثكأ

 ةينطولا لقعمو لعلاده اينولوب ةعطاقم اضِئَأ تمض امهنأو ءميدقلا دا

 يتلا ةريغصلا ةيلاطي“الاتايروهمللا لاثم ىلع سسؤت ملاهنأو « ةراحلا
 ةدعاق ىلع تسسلأ لب ء رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف تلحمضا

 « اذه .ايلاطيإ بارخ ىف ابس اهدقتناكىتلا ةيلحلا غلاصلا دييقت
 يف ايلاطيإ ريرحت ىف ةميظع راودأب اهؤانبأ مق ةرسأ نم مو
 امو ةلامثلا بلاالا ةيزو نينسات ناكف « سثع مسأتلا نرفلا

 ىلإ ابعلطت ىف لوالا ببسلا « حاصللاو لام" ال نم كلذ دعب ثمعل

 . انلاطيإ رب رحت ىهو ىريكلا ةسوقلا ةلأسلا

 كاتماقأ ام « همدو هل ىعاد ىل نويلبان نأ دعتمي ناسنالا داك

 ىفنولبا كب ِ ؟ال .و - ةساس ةيرت ابلاطنإ ةيبرتل ةسردملا

 ؟مهطودلنبأ دحأ الن وفت !منويلاطي' الاه ف تي ملأ ؟ الاطيأ لص الا

 ىأ هلم يف ناك اذإ نكل ؟ مهبولق نونكم فرعيو مهتنل ملكتي ملأ
 ناكدنال ب رورثلا هيف اهدلو مل ةفطاعلا كلت ناف , هبناج نم ةفطاع

 هال



 ضرفالب اموق نأ اكردمو « ةيلاطيالا عئابطلا بويع ةفرعملا مامتافراع

 ألا تايجاول هاوس راع روهد مهلع ترم ةايلا ف نعالو

 دارا ينل ىف دامتعالا اذه ىوق . ةيساسملا ةيرحلل الهأ اوسدل

 هحنمنم مغرلاب كلذلو  ناليم لهأ نم ةيبوقميلا ءىدابلا راصنأ نم

 نبيع هناف « ىشرفلا روتسدلا طم ىلع اروتسد ةدئدجلا ةيروهجلا

 ةموكسحلا ربخآو « نيفظوملا رابكو باونلاو ةاضَملاَو ءارزولا هسفنب
 « شيلا ةدعاسع تسسأ ةيلامثلا ىل الا ةيروهج نأ سيراب ىف
 نعامأ . شيلا اهم بحس اذإ امنوؤش رييست عيطتست ال اهنأو

 ةيراج الآقي رك لا ةانحنأ قردان د ا لبمتسلا

 ةيلوعسلاو ىساسلا كساملاو داحتالا ايازم ةيروهمللا كلت لهأ لعتس

 ةموكحلا نوهركي نيحالفلا نأ افراع نودبات ناكو اذه . ةموقلا

 . ةميقلا ةطحنم ةيلام قاروأب ةديجلا مهتالوصحم ذخأ لحتست ىتلا
 دونجلا تبحسانإ اهنأ ةرادالا ةموكحل نولبان دك أ هلكك لنا
 .ةديدجلاةيروهجلاةماقإ ل عهناعأن ملك ةامح عامضلا تضع« ةيسنرفلا

 عم ةرئاد تاضوافملا تناك اذب « االوال ةنس فصو عيبر يفو

 رك ( ةديدقلا ةيروهجلا ماظن دومتت ايلاطبإ تناك امثيو , اسفلا

 ( ةكمسطءالمه ) هنا وابوم رصق ىف كواملا ةشدع شيعي نوملبان

 نويلبات صقتيال ناك كانه . نالمم نع الس رشع ىثأ دعب ىذلا

 6مم



 اذإو « ةماعلا بد“ لا ميقيو ودل ءارقس ليفت ناك ذأ ججاتلا الإ

 تايمسر ماظن هتتشاح تعبتأو . ىدنلو سرح هتيعم ىف راس كر

 لطب هتعد ىتلا « ةيلاطي الا دست الا ودئاصملا هيلعتلاهلاو « قشد

 ةيناسنالالوسرو « ديدجلالابينهو « مالسلا ناكرأ دشمو « نامزلا

 هلوح فتلاور ةزاتملا تافبطلا فسعو داديتسالان اربنم اهذقتمو

 نمدولان ام عرف نوزيمتي اوناك نيذلا.ءاك د الا طابضلا راغصنم ةلث

 دسحلا قرفي « ليقتسملا يف لام الا نم مهمامأ أكو“ تارافتنالا

 . بولعلل نولاعلا امبف وفصل ىنلا برحلا ةطبار مهعبج 3 لعل مهدد

 ةريغ ءولمملا اهحوز فعادت ,ةشاشب ةءولملا نفزوج هبناح ىلإ 0

 ةححوبحب يف نبلكون أن هاعرت « ثالذلا وبات تاوخأ اهممو ءاهلع
 ىلع, هئاصخأ لكل ًايضاوتم اشاب نوملبات ناكءالؤه نيبو . مقلا زملا

 نابجعم اونآك هلوح نبذلا لكو . لمعلا تاعاسؤ هئايربكو و هسوبعوغر

 دنع ساولا هماعلو « ةعبطلا هتشاشلو « رودصلا حرشتىتلا هتهاكفب

 نرجو لهب هب دازو . ةساسلا وأ ةقالحا "الا لئاسلا ثحب

 َْق ل ءاعدتسا ىلع ردلق « هلمتف دجم « ةروشملل ميتتسي ل

 ؛ هضأ ىغأ و هلامعألل دح - كانهسيلأ انايحأ مهيلإ ل اخ ناآكو . تق ةوىأإ

 ص جئوم ث ثاحب ال ع برم ا ناكرأ لاجر مم سلجي ةراتف

 رييش ىسنرف لع وهو . 1745 مط (0ووروت1 ةةهمعع ) حتوم رابساج و ()

 ةرحل زو نبيع 6 ةروثلانابأ قو“ ١/8 ةئس ةسنرفلا ةيعداك الا َّق اوضع بختتا ٠ ةضايرلا 5

 .نويلباتءفرعت ثيح ايلاطيأ لأ راد“ الا ةموكح هتدفوأ مث . ةسنرغلا
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 ا ةيفارخ تاياكح صقب ةبلح ىف سلجم ةراتو ؛ ةسدنطا ىف

 : دحأ اهركتي الزاكف هتمظعامأو ءاط دحال تناك فهسفتي نودليات

 ويم نبيل اطي الا نيفيرشلا عم وايمومرصققئادح فمويتاذ ىثعناك

 2007 هعارطا نم ىشبامجلإ ىضقأف, «(ة1ءامن) ىزلمو (31:01)

 ,؟ةراد ”الاةموكح لاحر دجى *الالاطيا ! قرصتتاى ف : 1 نادعتتل زهدو

 مهو ؛ نويلبان لاق اك« ةجضا ريغ تناكى رثككلا :د نأ ريغ

 نسل نأ كرحا .ةناق © اترك ف ةفزكملا لاعب تع و6 نو

 ةلودلا رومأ تداك الو « سكعملاب لب اهلع ءاضقلا هرودتم ف

 تناكدملف ٠ اهصملختو بيسلا نوبات ناك« ةيناث نييكللا ىلإ لوؤت

 ىلإ نوبرب لآ عوج عنم ىلع لمعي هلمجت ةحجار بابسأ ةثالث كانه

 مهنأ ىلاثلا ؛ ابروأ عم حلصلا نوءدبيس دبال مهنأ لو“الا : سيراب

 نونغتسس كشال مهل ثلاثلا ٍ؛ اسنرف ىف روم الا مامز نولوتيس

 ناك « كللا لتفياوماق نم ةلث مح نأ كذ ىلإ فضأ ٠ هتامدخ نع

 أراب لاثمأ لاجر دوجول , ميدقلا ماظنلا مايأ نمار لقاالا ىلع

 سيراب نم رابخألا تءاج ال كاذل ٠ مهسافت مكو مهتوشر نكع نم

 تاروشنم نويلبات لمع « تاباختنالا ىف نييكللا نمريثك حاجنب "ىنت

 وردج و ادفوأ امن ايلاطيإ فشيجلام اممأب د سيرا ىلإ اباسرأو ,ةيروهج

 نم نيبيادنلا نيسلجلا ريهطتلو ٠ 0 سون بعرا ءاقل“ال
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 حجن ىذلا "”روديتكرف بالقناب سم الاىهتناو . ناعجرلا ءاضع"الا

 قةفيسض ةدينع ةموكح سيمأتو « ةيكللاراصنأ داخإ ىف ًاتبماحامت
 هنف لصح ىذلا فيرخلا ىف هنإف : نويابانل ملاطلا اهز مث .دحاو نأ

 ( 80ه ) شوهغو ءاكذ هيا زمربك أ ناديملا نم جرخ بالقنالا
 وهولو الاتامذإ ؛ ( ة[هدعدس ) ورومو ( طنءطءعدن ) ورجشلو

 .روديتكرف بالقنا دض لمعلابزارخ“ الا مهتاو « بابشلا ناعيريف
 ,ةيروهلاةامحريك ”اكهترهشتدازو « دجملا ةورذزولبان مب اذكهو

 :اناطنإ ى اهنتا تلا ةدشلا ةلسلا قادتكم رتل قرغاو
 عم ويمروف وبماك ةدهأعع ىلع مقو 107419 ةنس ربوتكا 17 ىفو ءاذه

 سيئر ( (:هادعداتءا ) لزنيوك نع ءاهد لقي ال هنأ نهريف ءاشلا

 كلذ ىفةكتح مجرثك أو ابروأ ساوس ربك أو « نييوسقلا نيضوفلا
 اكجاب نع اطالح ىلع اسفلا تلزانت ةدهامملا كلت ىضتمعو . تقولا

 « ةلامثلا ىلأالا ةيروهسجم تفرتعاو ءاسذرفل نيرلا دودح .نعو
 كلت نويلبات ىلمأ . ةيقدنبلا نم قرشلا ءزجلا كلذ لباقم ىف تذخأو

 ىأ ىلع اهالبقت نأ امهلع ناكف اسفلاو اسنرف امَأ « طورشلا كلت

 . ناك لكش

 ٠از1933 ةنس
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 ماشلاو ريصم

 أسنرف موصخ نم قب نأ  ويمروفوبماكة دهاعم دع نع جنن
 نوبلبانل ةيداعمةظحل ضل الك ضيىتلا ءارتلجنا وه دحاو ودع ةتسلا

 ادوعهئادعأ ىلصأن ويلبان ظن يفارتلجتاتنناكو . ىرخ الا لودلان ود
 اهناالو « هير ةوذلاو كاريس عاسلاو ةورثلا نم هيلعتنناك ال
 تناك نإو اهناف اسفلا امأ . اسنرفىئةنتفلا ثب ىف اديجولا التناك

 53 اسنر فيز اكمىلبع قفخي ماهم نأ الإ ايدرابل نيداسم يقتلبأ دق

 نأ ىلع . نوريب دول جيبلخ ىلع وأ نولوط ءانيم ىلع قاطيوللا لملاوخ
 فلاحتلاروحمو «ةسذرفلاةيكللاةاعد نمنيثجاللا ذالم تناك ارملجتا
 لعارتلجنا تماد امو . راحبلا ىلع ةطلستلاو ء اسنرف دض ىبروأالا
 . ناكر الاددهماسنر فىف ةروثلاهتماقأ ىذلا ماظنلا لظسسف«لاحلا كلت
 كا لاق« ١/واب ةنسروتكأ ١م ىنولبات ىتكددصلا اذهىفو
 اناوق لك هيجوت بجي اهلع ٠ ءاضقللو ءانتقحس الإو اريلمنا قحسانيلع
 . « انمادقأ تحت ابروأ تحبصأ انحجن اذاف ء رحبلا وحن
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 بجو « ارالجنا قحس ىلع ةمزاع اسنرف تناكول هنأ ىنخمال

 تعب تناك نإو « ةروثلا نأال , اعيرس اهتيرحب مظنت اهيلع

 اهاوق ىف اس ارثأ تثدحأ اهلف 2 0 اهشوج ىف

 ةرخو ةنف ةراهم نماهط مزليام ىلع« ةيردسنلا نا كلذو . ةيرحبلا

 ىلا « ةروثلا ءىدابم عويشل داسفلا اهيشغ دق « اهيحاون لكىف ةليوط

 نافلاتمماقف ؛ ىغملاجرلا تاحردفالتخال ف رعت الو ماظنلاب امعتال

 ةيرحبلا ةيعفدلا لاجر تامدخ نع ىغتساو « نفسلا ضاوحأ يف
 ىلإ هقيرعلا رس“الا ءانبأ ةافكلا طابضلا نم ريثك رطضاو , نيبردلا

 ءانثأ انسحءالبتابأىتلاهةيسنرفلاة يرحبلاتحبصأكلذاو.ةمدخلا كرت

 جوأ ىف ىتح اهيفالت نكمل ةجردل م اظنلا ةلتخم , ةيكيرم الا ىرحلا
 ةلودلا كلت نأ يراتلا تاقداصم دعسأ نمل هنإو . نوبليان ةمظع

 . « امتيرحب يف ةفيعض تناك« ابروأ ىف ليثم اط ىهظي مل ىتلا « ةيبرحلا
 ةيقيرفأو ايشيلارتساو ايسآ عوير ىلع اهذوفن طسب يف اطامآ نأ ىح
 <« اهئايكل اظفح اهتلضانمل تماق ىتلا ىوقلاكفتب تعاض اكيرمأو
 .ةساسلا ةنودللا ًاراضتلاو

 باشا دئاقلا نويلبانىلإ ارملجنا ةلزانمرمأ طاني نأ متحلانم ناك
 ىلع نيمي نويلبان دكي لو 0 ا

 رح ؟ىطاوش دقن ادب ع ءاربلعلا دض ةهجوملا شوحجلا س

 ؟



 دادعإ لبق ارتلجنا وزغةلاحتسا كردأف « اذةرب ةنس رباربق يف شنألا
 ارتلجنا نأ ىلع . اليوط انقواهدادعإ قرغتسي ىتللا ةيفاكلا تادعملا

 ع مسأو ناطلس ةراخ ةلوؤب لب ع قف ةرتوخ قولت لق نكت

 دجي « دنطلا ىف اهتاكلتممو ةعساولا اهتراجت نم اهتوق مظعم دمتسل
 رحبلا كانه ناك شناملا نحب قيرط منتما اذأف ؛ اهتجاهل. ةدع اقرط
 لعارتلجنا لمحت « رصملعةلريبشت نكعشيح « طسوتملا ضيبالا
 .ندنل ىلع فحزلاهنودي ليحتسي ىذلا رم الا - ةيرحبلا اهاوق ميزوت

 نودلبان ناف : رصم وزف رربت ىرخأ ثعاوب كانه تناك دملو
 ءرارس“الا نمهيوح امو هتمظعو قرشلا لامجب ]يناك ةنسقثادح ذنم
 مال"الا مامت نيملم اونك ةقشرق لهأ نم رحبلا داور نأ هيلع هلبسي
 رصم نمو ع رصم نم ةبي رق سنوتو , محل رواجلا سنوت لحاسي
 درولا قئادحو برعلا ىراخت ىلإو « نارهطو ةكمىلإ لاخلا حرسل
 دقلو .سدقملا جنكلا فاض ىلع ءاضيبلا دياعلا ىلإو « مجعلا دالبب
 شيجلا كلس ىف يمدني نأ « بابشلا نس ىف وهو نويلبان "كف
 اكرت ىلإ بهذي « ريغص دئاق وهو ءاموي داكو ؛ دنهلا ىف ىنطيرإلا
 يرحلا هانثأ ىفو ؛ ©" ةيبرحلا هتايح ةلسلس نم ةقلح اهف انفو

 لاصنالا ةمرف هل حاتت نأ باحتلا نم هضرغ ناكو . ناطلسلا شيج ىف ةيعفدلل مظنتل ايكرتل
 داوقلا مق نم هعمإ فذحو هيلع ةراد'الا ةموكح بضغ ببسب هل حمس مل نكلو . قرعلاب
 .( ؟4 ص رظنا )
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 رصنلانمهزرحأ امل« ردقلاو ءاضقلا ةوق ىف هتدمفع تدتشا ةسروالا

 ثدحتي ناكو . قرشلا وحن هبذجت ةمفخ ةوق ناك رعشو « رصنلا وات

 ايلاطيإنأ دقتعي حبصأ ىح , نايح الا نم ريثك ىف هئاقدص“ ال كاذب
 ىارغجلا اهلكش نأو ؛ ءادتبالا ةطقن ىه لب « همالحأ ةياهن تسيل
 ءاليتسالاهيلع لهستس يرراعتلا ةريثكلا اهلحاوسو « صببلا فدتملا
 كئذل ٠ دالبلا نم اهءارو امو «طسوتملا ضيئالا سسبلا عامصأ ىلع

 ىلوتساو ؛ قرشلا ىلع افرشم ءانيم هل نوكيل ءانوكنأ ىلع ىلوتسا
 ةيروجبللةيروملارسنأو . اونج ىلعرطيسو « ناينويأ رزج ىلع ًايأ
 ةراثال ظ حلا ىلعدمتعاو « ىتايردالا حبلا ىلع دعاوق هل نوكتل ءاهم

 . امريم ءاضق انكرت ىلع ءاضقللو نانويلا ىف ةنتفلا

 نم ناكل « رصم ىلع ءالشسالاىف ةلجلا تحج ول هنأ قخضال
 نويلبا كرتي نأ نكمملا نم ناكذإ : ىلودلا نزاوتلا لتخم نأ لمتحلا
 « ةيردنكسالا نم ةبرقم ىلع ودغِيو حوري ىزيلجن الا لوطسالا

 ىضعميو « ةيزاطعت الا ءيطاوشلاب لاكوست «شنألا ىلإ وه دوعيو

 ةانققشو رصم حتتف نع جيتي نأ ًاضيأ نكملا نم ناكو . اهتموكح ىلع
 ر؟لاناربلا ىوقرملإ مامضنالل دنا لإ ريسالقلجز يمجتاميصحتو سيوسلا

 نرقلا رخاوأةليوط ةدم زيلجت“ الا تأوان ءىطسولا دنملا ىارامإتدعؤعقلطيسل نارا 09
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 ناعورشملاقفخأ اذإ امأ . قرشلا يف مهتاكلتمم نم زيلجن”الا درطل

 ةيروس حتتف عورشم رصم لع ىلوتسي ىذلا مامأ لازي الف « ناقباسلا
 . ةينامملاةلودلالاصو أ قيزمتو ةنيطنطسقلا ىلع ءالتتسالاو

 ىسايسلا وجلا نم صاختي نأ مزحلا نم ىأر هناف نولبان امآ

 مب دق نكي م هنأ ايس الو « نكيام عرب سرب ىفرضكلا
 ناك هنأ م ةراحألا ةموكح ىف ةيوضملل حلصيل هرمت نمنيعبر الا

 مل ىه اذإ «قطنت نأ ثبلتال اهتوذج. ناف « غلبت امهم ة ةرهشلا نأ ًانقوم
 الوم ةنس راني ؟ه. ىف لاقدنأ كلذ تدب + لام *ةللالئالج اهكذت

 . هب موقأ لمح نم سيلف ءانهعكلا ديرأ ال ٠ : نيرو. هسومانل
 تللب دق وبلا ةريمم للبلا اذه نإو « تنص دق موقلا ناذأ نإ

 ان ًافاك ًاعاسنا مساولا ناديملاب ايروأ تسيلو ءاهت "دج ىلع ىنرهش

 ا ا 55 .«« ةعساولا ةرهشلا لن لاجم وهف قرشلا

 ناكمن أ, نعالضف « نويلبانىع مامأ ةلثام تناكربك 'الا د ردنكس الا
 ادالب «ةقناخ ةندمو ةخسار ديلاعت نماهف امو ءايروأ ءارو نأ دقتعي

 نبا زف« لود تلادو لود ترهظثسح ء فارط الا ةسارتم اهريغ

 سيلهتدارأ سسح اهميظنت نأو ءزيزءب هيلع سيل اهحتف نأ نويلبان

 . ريسعلا نمالاب
 ربتمت اسنرف تناكدقف بج الو «هيأر ةرادأالا ةموكح تلبق

 وى



 لك لود اهلامأ حطم : ةببلصلا هبرحو سدول ناس مايأ كتم عاصي

 ةيندل» تاذ اهئ ءرصم نع فورعملا ناكو . ىتكالا قرشلا دالب

 اهتموكحنأو , اهفعضب ةفورعم ةيبرحلا اهتوق نأو ؛ ةيلاب ةعيتع ةريهش

 (ةعتطدتاتي ) زشبل حرقا دقن اكو « ةانطلا بناج الا كلاما ىديأف

 رهشأ اذه زانببلو « لينلا ىداو ىلع ءالتسالا رشع عبارلا سيول ىلع
 ليزاوش تاعورشم نرم ابسفن ةركفلا تناكو . نامل الا ةفسالف

 كلذ لكنع الضفو . رشع سماخلا سيول ءارزو رهمأ( (©طمتدعنل)

 لجمال ولو « نويلبان دمبُيسو ءاًنَح ارتلجتا قياضيس رصم حتف نأف
 نهرب ىذلا لجرلا وهو « ةيلخادلا اسنرف ةساس ةرئاد نع « سرق
 تب . ةيطارقوعدلا مظنلا ىلع رطخ هنأو « ىداع ريغ درف هنأ لع

 : ةيرورطااسنر ف ةساس اه تزاتما ةقيرطب تللذ كاتو « ةبلأما ةبقعلا

 ةركلا هع يفكر انفو ش وزال ءاووشسس كعرذلاب ا عاخإو

 ةإجلا نيومتل«كنرف نييالم ةثالثء (8ءمع) نريفف اهبلع تلوتسا ىتلا

 . رصم ىلع

 ةعامج 31 ١و4 ةنس ونام ١9 يف نولوط نم نولبأت ملقأ

 شيج سأر ىلع « نيسدنهلاونونفلا لاجرو ءاملعلاوداوقلا ةرهمنم

 سيئر هيدترب ناكو . لتاقم فلأ نيثالثو ةناك نم فلؤم بردم

 ال



 اروءو(ةمصسمعو ) نالو 27نومرام داوقلا نيب ناكو « برحلا ناكرأ

 ءاماعو نييضايرلا دوجو َْق ناك م ٠ ( افرع ) ريبلكو 0هيزدو

 دئاقلا ماها ىلع لدام نيئاسيكلاو نييرث'الاو ضر الا تاقيط

 فا رمم حتف نوكي نأ ىف تبخر ىلعو « ةيندلا روم"الاب ماعلا

 ممجلا ىف ًاوضع هباختنا ذنم هنآ كلذ ىف ببسلاو . ةيداملا حوتفلل

 , ىماعلا ثحبلاب ةنعارفلا ضرأ نع ماثلا ةطامإ ىركَف « ىماعلا

 هنونفو هتاداعو هعئارشو قرشلا سردي نأ ًانعيأ هتين ىف ناكو
 . هأدسو هت ىه ىتلا هتنايد كلذكو « هتاعور مو هتاعونصمو

 نكمتيو « ةيسايسلا هتبتكم ىف نيمءوت نآرقلاو ليجن الا حبصي كلذب
 ءراكف الا نم سانلا هدوعت امبو هتغلب قرشلا ةثداحم نم نويلبات
 لماعتو . ىنسحلاب لمعت « رصم ةديس هدب ىلع اسنرف رعصتق

 . ةورثلا دراوم نيسحم لع نهنسنوا# مطوتع يبان اع نويرطلا

 شيجلا لخد - 1994 ةنس ( 5008 2181010116 ) نومرام سطسغأ دلو 0
 دوجو ءانثأ هتربشتأدب دقلو . 175+ ةئس نولوط راصح ىف نويلباي فرعتو. نسلا ريغص وهو

 لم“ الا نأ ىلر نيح 341١4 ةنس ىتح ةيروطاريم الاو ةروبخلا ةمدخ ىف لظو. رص نييسنرفلا
 نع روطاربم الا لزانت ىف ببسلا تناكءافلملا شيج عمتدح دقق .بهذ دق نويلبان راصتا ىف
 لكب مهتسح ىتلا ةلمقلا كلت ىلع نوبرب لآ هأفاك دقلو . الإ ةربزج ىلإ باحذلا هلوبقو شرعلا
 .ةينويلبانلاقروطاريم الاداوةرابك نمتنام نمرخآ كلذب ناكف. 180ةنسىتح نومرامشاعو « ميسلام

 هلسرأ ذا ء رصم ىف ةيسنرفلا هلا دوجو ءانثأ ءاللا نصأ ( 72عووز< ) هند لبأ (
 .كيلامملا د كيلدأرم الأ ىح امات الجت حجنق .ليقلا هجولا ىف كيلاملا لول بقتل نويلبان
 . نادوسلا ىلا هعمج

 م



 اديدج ادروم نيريثكلا نيلماخ ا ةمهلا ىرتافلا اهتكس نم ذخنتو

 .2) ةرحلا اهاوقل
 ةلاثنا ؟ه.: نم ةتوكلا « ةيرغغلا ةسقرفلا للا .قيرط ناك

 ء نكل ٠ 0 7 الام رطل رص عسل ةدصأق

 م الا ًارتجا نسل دوجو نم مغرلا

 عدلا انلاث نصح ىف هل تدصر ىتلا ةيماحلا ن"ال « ظحلا نويلبان

 ؛ةينوب 88 ىف نصحلا نع تلت ءءانبجللو ةنوخلا نم ةمذرش تناك

 هاسىلإهيلون لوأ موي لوصول نمىسنرفلا ل وطس الا نكمب كلذيو

 ؛ ةمواقم قات نأ نودب ربلا ىلإ دونجلا تلزت كانه . ةيردنكس الا

 رشع ةثالثينسل دجولومايأ ةثالث كلذ لبق اهلإ لصو نولليات نأ ىو

 ًارانهلصي هراظتنا 500 نيعبسلاو ةعبر "الا تاوذ نم ابكرم

 ىزيلجن الا رحبلا ريمأ ناك اهنبف : هتمدخ لاوح الا نأ الإ ٠ ةماح

 هجتيل هلوطسأ ىلإ هرماوأ ةيهادلا نولبات ردصأ ءرصم وحن اعرس
 بتاج نم ريخأتلا كلذ الولو . ىونجلا فرك ةريزع ءىطاش وحن

 عم ريلا داوق ريك أ لياقتل ٠ نسلن بناج نم ةلجملا كلتو ءنويلبان

 لادج البى لجنتت ناك ةيرحم ةمقومى يهلك رراتلا ىف ىحبلا ءارمأ ربمأ
 . نييسفرفلا ةعزه نع

 ىعرف دحأ ىلع ةرهاقلا وحن فحزلا حاجنب رصم ةجاهمل مزلي

 . فلؤلا مالك يف درو ا ةمحرت ةراسلا هذه نأ ىلا ءىراقلا رظن هجون )1١(
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 : , ةددعتلا اهتاونقو اهتاشتسمل ءاتدلا ضرأ د م عم« ليلا
 عرصم ىف ةيبرحلا ططخلا هيضتمت هد

 ؛ لينلل ىبرغلا عرفلا قيرط نع ةيردنكسلالا ن نم شيجلا فحزف
 ىلع هةمظن شجي ء لسا مرداملا مهتلامخو كلاما نويلبان هحاوو

 هل نادو « ةرهاعلا لخدو . ةيوق ةيعفدم هرهاظت تاعلرم لكش

 نودي اهيف رصتتا , مارهالا برق ةمساح ة ةعقوم دعل ىرحتلا هجولا

 لوزت نم اموي نيرشعو ةثالث دعب كلذ ثدح ٠ ةريك رئاسخ

 نمز ىف ناكل بدلا نأ ولو ؛ ةيردنكس الادنعربلا ىلإ ةيسنرفلا دونجلا
 ىلع لاحتسالو «ايونجكيلاملا ةدراطم نم نويلبان نكمل ,ناضيفلا
 . ةيناث ابامش عمجي” نأ ةقرفتلا مطولف

 ةديدش ةيمالسإ ةمأ طسو ىف ؛ ىسنرفلا شدجلا زكرم ناك
 مغر ىلع « ناكمطالا علال ةءيبطبشسبت ايتن كاستنالا
 ام ««راتلا وأ :: نولبان اهزرحأ ىتللا « ةمساحلا ةيلوالا تاراصتتالا
 ةنيدلا لويملا ةاراجم ةرورض نويلبان كردا . نويرصلا هبقلي ناك
 3 فيك هسفن يف ركذو ٠ ماهوأ الاب اهملعت تررتشاةماىف ةدئاسلا

 ريبك رتبوج نبا هتلمج 00 دبعل ريكصنالا ردئكساالا ةرايز
 هلاتي نكي ملام ةوطقلكلتب ردنكس الا لات, فيكو 90 الا

 نط امورلاو نانويلا دالب ىلإ هتدابع ترشتنل دقو ٠ راسقلا نييرصلا ةملآ رصلا ةملآ دحأ نوم نومآ (1)
 رسقي اذهو ٠ 1 اهون يو نورت الاو (26115) نفز نولو“الا هاب ثيح . مهدعت

 . قامورلا رثيوج مساك :رصملا نو مسازارتقأ

 ىُ



 مزع كلذأ . 7 نيينودقلا نم افلأ نورشعو ةئام هترمإ تحن نول

 عماجلافسلجي ناكف «هذه هتساس ىف هفلس رثآ وفي نأ ىلع نويلبات
 حرش الأع نوتس سلجم نأ ةداعلا ترج ثيح « هلماملا نبب سهلا

 نيدلا ىلع ةظفاحلاب نيمئاقلا ءالؤه نيب . هللا باتكريسفتلو نيناوقلا
 ةعرولاهسفن ةلاح راق وىفمهل فصي 5 مشاخاةسلجن ويلباتسلجي ناك

 رهظب دوءهللاناتك ىفّد راولا ل ئاسملا ضعب ىناعم ف مهشقاني و « ةعشاخلا

 " الول هنأ ءاماعلا دقتعا ىح ؛ ( (ملسو هلع هللا للص) ىتلل ميظعلا هلالجإ

 ءأيناث ىلع ضحوا لوأ ارق مرح انلا«ناتاو رقاب رشا و«ناتبفع
 .مالسالا ”نيدّرصمنيلزانلانييسنرفلا ميجج لحتتي نأ نكمملا نمزاكل
 7 ا الإ نأ ءابضنأ ءاملعلا دقتعاو
 ةيروهتلا د ونج نبأ رشتنمناكىذلاديدشلاداحلا الا نال « مهبولق نم

 ىف ءىش نوبات توفي اليكلو . © ةيكلوثاكلا | عوجدإ را
 شيل لكم سير عبك دجسم ءانبل تاممصتلا عضوي سم ءهتعدكت كس

 اف ءهناالأ هلأ ال_هرا « بيرق موي ىف هللا نذأب دهشيل « ىسنرفلا

 .هللا لوس 3 د

 نركي ل « ناتيئاخ ناتثداح هططخ لك نويلبات ىلع دسفأ

 ءرحبلا ىف نئيسنرفلا لع زيلجن الا راصتنا اهو ٠ لمتحر يفامهعوقو

 الا



 نسلن مطح سطسغأ لوأ ىفف : ايكرتو أسنرف نيب تاقالعلا مطقو
 شيجلا نيب تالصاولا ةتغب تمطقناو « ريق ىنأ قييبنرتلا لرطساالا
 ء.ةراسخ كلت نم لقأ ةعزه نأ كش الو . امأت اعاطمنا اسنرفو

 انركد اذإو . لماكش يجى لاخلا نايرسلنامح"الا ن « ريثك ىف ىنكت
 :ز|نونعي اوناكن أ دعبف : رصم ىف مهلامآ تباخ ن قول اناووتج نأ

 ةذبن "هنا ينمنسوو نامل وئاناوك ١ | اودجو « ماخرلا نم روصقب

 ناكسلا سح رتب نوعثب اوتاكو ء نس الاعاملا ريغل مافشل 5 / ,ةقتعلا
 نمتقو ىأ ىف ركسعلا نع مهداعتبا درجمأ اودجوف « اولح انآ مج
 ءمدقت ام انركذ اذإ . ليكتلاو لتقلل ةضرع مهاجم تا
 8 ايفاك ناك« مهتلاح كلت لاجر ناب رشتي وس ريخ ىأ نأ انماع
 لكب ةرهاعلا ةثراكلا رابخأ قلت نويلبان نأ الإ . امج ناصعلا ىلع

 «ةئطمسفنوةيلاعقفثنعمهيف بطخو هلوح هطابض عج م ءءوده

 زايتسأ ىلإ جاتحم ىلاو «رصم ىف ةنماكلا ةمظعلا دراوملا ىلإ اريشم
 ايتعاطتسا ىف « ةملظع ةلود راغلا يف تناك رصك ًادالب نأ : الئاق
 جرتست نأ « مدقتلا ن» تاعانصلاو مولعلا هيلإ تلصو ام لضفب
 نويلبان 5 ذو . نابسحلا ف تسيل ةمظعلا ىف ةجرد غلبتو « مدقلا اهدجم
 ىوس ةنيعم دودح اهل سيل ضرأىف « مجزكرم ةعانمب اضيأ هطابض
 ىرخأ ةهج نم حب راعتلا ليلق ضفحنملحاسو ؛ةهج نم ءارحصلا

 في



 ىلا لكلاب رست نم شيجلا ىلع اوظفاحب نأ همالكرخآ ىف ثاصوأو

 مث . ممهلا رابسم تالاحلا كلت لاثمأ نأ اوركّذي نأو ءهفوفص
 وأ ا لاق لابخ ولعو ممش نع فش ةرابعب همالك

 ءالواذ اكرم كلذب هلعجنف , انرمغي ىذلا نافوطلا قوف انسوءر مفر

 « قرشلا هجو رينن نأ انل امتكدم ردقلاو ءاضقلا قاوك نأ ةغف الز

 ميراتلا اهب نادزا ىتلا ءامس"الا بناجم ةشوقنم انؤامسأ نوكست نأو

 ٠ ««ىطسولانورملاو ةعدملا روصعلا ف

 زكرم حيبصأو « اسنرف ىلع برح ا انكرت تنلعأ هشبل كلذ دعب

 كلتنم . ةحراعو ةلكافاة هدول لاطفال اسرع رن قوش

 ثحل دجاسملا ىف ناطلسلا دنع نم ةئأ تانامرف لبتت تناك هنأ

 نويلبا قوأ نأ كاذ نع جتنو « مالس“الا ودع درط ىلعنينؤلا

 ب ةسلك ةروثلاب مهمأعل , ةديدش ةبومع ةرهافلا لاه خف

 وتلا ل ناك اهب « ىلاتلا رياني ىفو . نينمؤللا ريمأ ءادن

 هتءاج «رمح الا سحبلاب ليتلا طرت تناك ىتتلا ةانعلا راثآ نع سني

 « رصم وزنل ًاشدج درج « ةيروس ىلاو رازهلل اشاب دعأأ نأ هانثالا

 كذب رورساكأ نودلبان رس ” . شيرعلا ىلع تلوتسا دق هعئالط نأو

 ةصرفلا زاهتنالو ٠ هزكرم نع عافدلل ماشلا وزغ هل رّرب ىذلا أبنلا
 هنأ امس الو ؛ رك ا

 اذزإ



 ىسأأو « ةيلصالا هتطعخل امبت اسفرف ىلإ عوجرا ىل !ء رداق ريغ حببصأ
 ءالتتسالا ىف نأ ىلع . ديد دنع نودي دنطا لع فحزلا نعارجاف

 نيمأتو « هناكس عوضخ ةلوهس ىهو « اهب ناهتسي ال ايازمع ماشلا ىلع

 ترص عودت« هير ةكعات ارتلكا د بقوإ ع ةيرملا ةررصلا دودعا

 ىلع فحزلا ءدبل هسفن ماشلا ةحالصو « قرشلا ءاحنأ ىف نوبات

 ةرمال نويليان فقيس كلذ لكقوفو ٍ ابروأ ةيكرتو ىرغصلا ايس
 ىذلا رازجلا كح نم ماشلا صيلختل مدّقتي نيح صلخلا فقوم ةثثلثلا

 .كيلالا كح نمرصمو « نييوسفلا نم ايلاطبإ صلخ ام قاطي ال
 عوجلاو امظلا التقي , ةخلال ءامم تح ةيروسلا ةلجلا تراس

 « ةريغص ءانبم راوسأ دنع ةعزه ةلجلا تهتناو ؛ نوعاطلا راشتنأو

 مثالا لوأ نويلبات حستك .٠ لاعلا ىف ثداوحلا ىرجت رينتل اهالول
 ىلوتساو « شيرعلا ْذِخَأف : هقيرط ضرتعا ام لك ريغصلا هشحي

 ىفراصحلاب اهقتوطو رازجلا قم ءاكع ىلإ راس من ءافاي ىلع ةونع
 00 . 11/54 ةنس سرام 5
 ةعفادملا ىوقلا تماد ام ء لحاس تاذ ضرأ ىلع ماتلا ءاليتسالا
 5 ةيرحبلا تادعملا ىف ةمجاهلا ىلع ةقوفتم
 كلذ ةراهم اهلمعتسا ىتلا « ةيرحلا ارتلحلا ةوق لب وويل ةعزع

 نيمأ كمنس قدر سلا ة داع عبطلا ىذ ءفلّصلا مهشلا لطبلا
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 ابب زاتما ىتلا ةيملعلا ةردقلا لضفب ء نكت ىذلا ىزيلجن الا رحبلا

 بزح نم_(اطزهدجف 06 طاطغا مءهتن) وبيلق ىد راكي ىنرفلا سدنهلا

 ىتح « تايماحلا ةيوقت نم-.ةيسنرفلا ةروثلا ىلع نيقانلا نييكللا
 تافوذقلاو ماغل”الا مواقي نيرهش ءاهز ريغصلا نصحلا كلذ للخ

 راصحلا مقدر سرام ٠١ ىفو . نويلبان هيلإ اهبوص ىتلا تامجحلاو

 نؤلا دافن برقلو « ىسنرفلا ركسعلا ىف نوعاطلا ىشفتلع ءاكع نع
 فال ةثالثوحن نيريخ الان يموجهلاف شيلا رئاسخ غولبلوءرئاشنلاو

 « رصم ىلإ هقيرط يف كرت الوطسأأ نأب ءابناالا تءاج مثىدنج
 دعل ع هننوي ١4 يفو . ىدس ىهذت ةققد كرتي الأ نولبان ىأرخ

 « ليئض ماعطو ةرعو قيرط ىلبع « ليم ةثاعالث نم برقي امةريسم
 قرغتسا ىذلا « رقسلا الذب نهربو ؛ ةرهاملا ىلإ ماشلا شج لصو

 ,ناسن'الا ابلمحتيواهنناعي نأ نكك ىنلا دئادشلارادقم لع ,ًاموي *
 وذ مظع دئاق هريسي مادام «لامس الا نغ هب مايقلا هنككب ام ىلعو
 . ةيديدح ةدارإ

 رباسحلا مغر ىلع ءرصم يف شويجلا نم نويلبان ةدابق تحن قي

 ةككحم تمدختسا اذإ « ةيفاكةوق « نوعاطلاو برحلا اهتئدحأ ىتلا

 ىلإ :لئاتمقلا ١همددعو كارت ”الالزت . لامشلانمممادلا طخ البام
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 ًاديياير اورظنتاو « ةعينم ريغ نك امأ ىف اوقدنخو « رق ا دنع ربا

 . موجطاب نودلبات
 +0ىفء رق ريق ىبادنع كارت الاى عزيبسف ىفلا راصتنأ نأ ىف لادجال

 اسلوب وثملاةبسنلا تناكاذإ خي راتلا قراصتنا ريك اريل ءسطسغا

 مجاهىذدلاىسنرفلا شيجلا نأ كلذ . بورحلا ىف حاجنلا سايقم ىه

 ازاتممناكهن اريغ ء ريثكي هددع فصن ىلع ديزيال ناك امْعلا شدجلا

 هرطضاو « صاصرلا هنف لمهاف «تادعلاو مادقأالا و ةداقلا نسحي

 . هدونجح نم لجر خا ىح كله ثيح « حبلا وحن رمهقتلا ىلإ
 ةقدلاب ةمقوملا كلت ءانث أى نويلبان اهب ماق ىتلا لامح الا لكتزاتماو
 عمجب عارس الاو « ليقلا هجولا ءالخأاك : قداصلا مزعلاو ةعرسلاو

 , ىط سولا تاماكحتسالا ىلع موجحلا ماكحإو : لاتملل ةمزاللا ىوقلا

 . ةبواطملا ةظحللا ىف ريالا حانجلا نم اروم ةدايقب ةلامخلا مدقتو
 .. ءاكع دنع ةعزملا اعين راصتنا وحك نأ ن ذأ بجمال

 ىلع ًامزاع نولبان ناك« نيرهش نم رك ةعقاولا كلت لبق

 «ىنت اسنرفنمهلإتاصوأ راخ ان الإ : ةفخ ىرصلا طفلا ةحرام

 .تنمدسو اسفلاو اسورلا نأو « ابروأ ىف ديدج نم تماق بروحلا نأ

 ناترامود ىلإ ذكموي نويلبان < راق :ةنروهملا هض تفلامت لبانو

 معماسن رفىلإإ عوجر را ىلع همزع ة.عفدلا حالس دئاق( 12هدحسقاته)

 ىفآ



 نمهملإ تلصو رابخأ هسأر ىف ةركفلا كلت ىتوق . هداوق ضب
 هتفسب قوطي ناكى ذلا ءثمس ىبدس ريسلا لسرأ ذإ : ةهاد ودع

 نيسنرفلانأ 1 رتزطدلاز اقدح نويلبان ىلإ ؛ دكا ف

 وزغلا طخل ةضرعم تحبصأ اهسفن اسنرف نآو. املاطيإ نم أور
 بحي ىذلا لجرلا دقتمي نأ لاوحالا كلت ىف ىعبطلا نم . كيدج نم

 هبلع ىغَمي بجاولا 0 ةبرحلا هتياقكب نشيل ماد ام -- هدالب

 مفا ودلانأ الإ  نولليانىأر كلذك . هضاح نعدوللهدلب ىلإ ةدوعلاب

 عماطملا نم ءىشب ةجوزمم كشال تناك «كلذ ىلع هب تدح ىتلا

 ةدسافلا ةموكحلا ىلع قئحلاب هرهج مغر , ىلع هنأ كلذو . ةصخشلا

 ىف رودي ناك « ىلوشيرو الوكرأ ىراصتنا تعاضأ ىنلا « ةطبختملا

 . هرؤهظل ةحناس ةصرف ةراد“الا ةموكح لاجر زج ىف نأ هتريرس
 جيتوم هتقفربو « سطسقأ ؟١ هليل «ةيردنكس الا نم ملقأ كلذل
 لاطب الادونحلاامأ. هلاجرردقأ وناكطايضةعبس و( 3«:طماءا)هيلوتربو

 ءامس تحنو ةبنجأ 5 يف :ًأامظلاو عوجلا هلجأ نم اولمحت نيذلا

 ريبلكنأ ىتح « ماي مهسيئر كرت ريخ اوثجوف مهنأف  ةراح ةيرادم

 «نويلبان هل هكرت باطخم ةماعلا ةدايقلا ىفهيلإ دهع' ىذلا « ريدقلا دئاقلا

 . لمعلا اذه ىلع اهيف جتحي ةصرفب ظحم م
 تأدب ىتلا ةلجلا كلت « رصم ىلع ةسنرفلا ةلجلا ةصق هذه

 ا



 اح ًاريدقت نأ ىلع . ءافخلا يف اهحاص للستب تبتناو لالجلا اهنحم

 رحبلا ىف زيلجن الا قوفتل « لشفلا عوقو محيةلجلاهذه لاوحأ لكل
 ةيئئاث ة ةهج نم اماناعاضخإ نادونشلا برع عاضخإ م دعو « ةهج نم

 ةالدج اناساخأو . هنودب ردم عاش نامل كالا سلا
 لينلا ىداو ىف نييسنرفلا مدق تييثتل ةيفاك نويابان ةراهم نأ

 .بورح رئاسخ لامحاو 0 راصح ةموامم نم موك اتيت

 انك « امط ةم دعم ر صم تف ناك نيذللا نيعورشلا نأف ءءارحصلا

 ابهتمشجمأ ىلا بعاصملا انركّذ اذإ انن"ال ؛ ًادبأ امهتيتحت نكمال

 « ماشلا ىلع اليوط قرغتسي مل ىذلا اهنحز ىف ةريغصلا ةيسنرفلا ةلجلا
 شو.جلا قحل امو « شيلا نيو.تي نومناقلا اهبقل ىتلا ةدشلا انركذو

 نوكي نأ نم دب تين كي ل« لاتقلا رئاسخو ضارم الاكتف نم

 شو.جىلإ جاتحتس اهنأو امسال « لشفلا دنملا ىلع ةلجلا بيصن
 تافاسم مطقتس اهنأ نعالضف « ربكأ ريع هلل هتك

 م , ءىث اهنع فرعب ال « ةروعو 0 ضرأ ريو قل نهد

 .: نافسلف نع اقوم ناك

 ىضفأ ىذلا « ةيناهثلا ةلودلا ىلع ءاضقلا عورشم نكي مل كلذك
 ف لمأ ىأ ىلع اثعاب ,ءاكع راصح كرت لبق نيرو ىلإ نودلبان هب

 نأ نكمل ؛ لتاقم فال ةعسن نم أفلؤم اشدج دج نال ب حاجتلا

4 



 نأ نود فصلا فوجيف ةنطنطسقلا ىلإ ءاكع نيب ةقاسملا مطقي

 «لتاقمفال] ةعبسن ل وصولا ىف نويلبان حاجنب انملس اذإ و . ىذأ تم

 ناك اذإ « ةينططسقلا لعىلوتسيفيكو ؟ ليندردلا رويعل هتلسو اف

 ؟ةيزلجن الاوةيكرلانيتيرحبلانمةفلؤملا ةوقلا اهنعمفادتسنأقتحلانم

 انا للا اا الطاب الابخ ناك نيعورشما الك نأ كشال

 نولبان راضأ ةيدج ةركف ةنطنطسقلا ىلع ءاليتسالا ةلاسمتناك

 ناب لاح فتن دس ريسلا نأف « ءاكع عانتما ببسي اهنع ىلختلل

 . ققحلا لشفلا نعبو نويلبات
 نيذللا ناعورشلاو « ماع هجوي رصم ىلع ةيسنرفلا ةلجلا نأ

 ءريدقتلا ىفأطخلا نم ءىث امهبوشي ناك ن إو « صاخ هجوب الإ امض

 نويلبان نأ كلذ . ةمئادلا اهجئاتن نم الو « اهتيظع نم للقي ل كلذ نأف

 ةسارد ايرو*ال حانأو «ةئيدمتلا تاموكسحلا مظنب رصم ىلإ ىتآ
 نع بتك ام نمض نوللبان لاق . هتغلو لدنلا ىداو راث“ ال ةماع

 ىلو الا ةرمللوو : كيلاملا بمعتل ىبقلا هجولا ىلإ هيزيدرييست رابخأ
 اح عفادب « ةئيدمتم ةمأ تعرش «ةينامورلا ةيروطاريم الا دهعذنم

 ىلا .« ةمخفلا بئارخلا كلت نع بمنتو ثحبت « فراعلاو مولعلل

 صحلا نأ بير الو .«« نورق ذنم ةرونتلات عاجلا لوقع تانش ظ

 ى ىشرف طباض دشر دنع هفشك ىذلا « تاغل ثالثب شوعنملا

 لهب



 ,لع ( نوم مهااةهد ) نويليمأش ”لد ىذلا وه « نولبات شح

 هءرصم فصو 5: باتك نأ ضيا تير الو . ةيفيلغوريهلا ةغللجاتفم

 نذلا ءاملعلا تادهاشم ىلع نب هبق ءاح ام لك عضو ىذلا

 تمفد ىتلا « دالبلا كلتل ىملع فصو لوأ ناك« شيلا اومفار
 ءزج قيشاو ىهبأ أ ةياكل حيسلا لبق ةئس ةئاميرا ذ دنم تودوريه

 هم رأت نم

 ىاوإ كل :ميظعف نويبان ةرهش ىف ماشلاو رصم تف ريثأتاذ

 نتلعتم نيدلب حتف قيرط نم ىفأت ةرهش نم ر ثك أديرت ةمظع

 نا ءامسالا ىأو ؟ اهسقاوةحسلما مظنلا تايركذ م دقأ

 ءامسأ؟ ©'3ةرصانلاو افايو مارمن الاو ةيردنكس الا نم رهشأ ن 1

 نمو ٠ ٠ ترانوب تاراصتنا ديدج نم اهتيص تمافأو « تيصلا ةمئاذ

 لاقل نان ور اك ىتلا رابختالا عج نأ ةظحالم مهلا

 .راصتنا ماك اسنرفىاهنع بخ ًاءاكعةع : زهن[ىح ءامةعزهىلإرشت م
 ةفطاعي نييسنرفلا ءارملا روهج نوأق رابخ الا كلت ”الع تناكو

 ضرأ نيب هلامتأ تقاق ىذلا « شهدملا باشلاوحن اجعالاو خف
 تابارطشالاب اهتنزاوم مهترهبو « ةيبلصلا بورحلا ةصق نيمدق*الا
 . ةيلخادلا مئازهلاو

 . اهنم اليم ؟١ دعي ىلع ءاكع قرش ىبونج- ةقاو ىو حيبسلل هاليم داب (0)
 /مو#



 ارا
 انف يلنت

 تماسأ دق اسنرف تناك« باختنا لمعل سخان ىعدي نأ لبق
 (07 جمر فءانيملصو الل هنأ كلذو . نويلبانل نوبش نم ةراتخ اهزوني

 رصمنمرفسلااهقرغتسا ىتلا عيباستالا ةتسباجتحالا دعب «( .مةزدمأ

 .امن اك« دالبلا ءاجرأ ىف رورسو حيف ةنر هلوصول ناك« اسنرف ىلز
 تروهدت دقفىجبالو .ةم'الاءاودأ ميج عج مجانلا ءاودلا ىلع سانلا رع

 اسنرف تمئسو « لشفلا تاكرد ىف ترقتسا ىتح ةراخالا ةموكح,
 مظنو «الاطيإ حتفىنلا لطبلا نأ قحب تدقتعاو « ةروثلاو برحلا
 ىنلا ةريقحلا تانحاطملاو ةفينعلا تاعزانملا يف صاغي ل ىذلاو « رصم

 دج ىذلا وه ةيروبخا الإ لمعي مل ىذلاو ء سيري ىف تثدح

 ماغرإ هنكميو « 9 لك ًاءوس دادزي ىذلا فقوملا كلذ نم ًايصالخ

 عيطتسيىذلاوع فيرشحلص لوبق ىلع زيلن الاو سورلاو نييوسفلا
 ىديأ بع برضلأو ؛7'2 هيدنقال ىف نويكلملااهراثا ىتلاننئلا دامحإ

 1ذه يف ةدولولا ةيسنرفلا دالللا عقاوم نم ققحتلل اسنرف ؟ مقر روصم رظنأ (5) و )١(
  لصتلا
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 ,قرطلا حالصأب موقي مث ع قرطلا عاطقو ىعامجالا بالقنالا ةاعد
 سل . اسنرف ىف ةتبأث ةميقتسم ةلدع ةموكح ةنلقإو « يللا مظنتو

 ىذلا دلبلا ناك ايلاطيإ ىف ىطسولا نورقلا ىنف ة ,ًايرغ داقتعالا كلذ

 دودحلا مقبل « هنع ىنجأ هيزت كح ىلإ أجلي ةيلخادلا تاروثلا هب كتفت

 . مقتسلا ساطسقلاب

 يف الوأ ترهظ ىتلا « ىسنرفلا ماعلا ىأرلا لاح تناك كلت

 تثبلام ىتلاو « ريوتك 3 ىف نويلبان هب لبوق ىذلا ماعلا بيحرتلا
 ىهابسفن لاحلا كلت . ماعلا ءاتفتسالا ىف اينوثق الكش تذخأ نأ
 ديتسا كلذكو . اهملإ تدنتساو نولبان ةموكح اهباع تزكترا ىلا
 كولم فالخم « ةثارولا قح نمال ةمئالا ةدارأ نم هتطلس نويلبا
 «ةروثلاديلو هنأ هسفننويلبان نلعأو : جروبس ىطب ناسو انيقو نيلرب
 :ةتيركح كو هتاكمىلاهعفر ىذلا وهسانلا نم نييالملات يا

 اكلم الو اتح ًايروهج نكي مل ىذلا , ةموكسحلا نم عونلا كلذو
 ةفاطلا ةطلسلا دوجول , نيماظنلا عاونأ ىصقأ نم اطياخ لب  اضحم
 كلذنأ لوقن «  ةم'الا ةدارإ ىلإ لصالا يف هدانتسا بناج ىلإ هيف

 هكر ىذلا ىمابسلا ثرإلا نم ءزج وه : ةموكملا نم عونلا
 ترتعأ « اضيأ ةدركملا نم . عونا كلخ مامأو . أسنرفل نودلبان
 تام رك ةينجا موجة دي زلاوأ عقار ولاق حلا ىلع ةكتاقلاتاموكحلا

 هذا



 |ولاقن يذلا نييتربانوبلا بناجف ىطارق وعدلا ىأرلا ناكأنلو .ةيعرشرمغ

 راصتنالل ةستن اشنرف شرع ىلع نوبرب لآ زياجت الا سلجأ ام دنع
 ةموكح طاقسإ وأ ةماقإ مهعمسو ىفسيل بناجالا نأ 27 ىزيلجنالا

 ةطلسلاءاغلإ يفق حلاةبحاص يه اهدحو ةمثالا نأو ء اسنرف ىف ةعرش
 . ةم“الا اهتءاقأ ىتلا

 لجرلا انأ رسفت «اسنرف ديس نويلبان اهب راس ىلا ةقيرطلا نأ
 فنعلاو ةلمحلاب ةموكسحلا ماظن بلق ذإ : هيف شاع ىذلا رصعلاو

 ىتايح ةرتف كلت دو : © ازيمر ىد مادمل كلذ ىف هلوق نموه امم
 سيراب ىلإ لصو ا هن كلذ. , ةردقلا ربك أ اهبف ترهظأ ىتلا
 ابلك اسنرفو « هنبج ىلع "ال التت ©9 ريق ىأ ىف رصنلا ليلاكأو

 لجرلا رهظمب سهظو « ىدنحلا رامش ايناج حط « لطبلاب هيداتت
 ةيرصلا راث الا نع ىباعلا دهمملا ىف ةلاقم ولتي ةراتف ء عضاوتلا
 الثمتم « مالعالا ءاماعلا دحا ةمفرب قرطلا ىف هزنتي ةراتو , ةعدقلا

 طوقسي ىهنأ ىذلأ ء 1416 ٠ 1414 ىتنس ءافلخلاو ارتلجتأ راصتنا ىلا انه فلؤملا ريشن )1١(

 . استرق شرع ىلع ىقوبروبلا رشع نماثلا سيول سالجأو « هيقنو هعلخو نويلبا

 مط تجوتوءا١٠7 مع ( 38550عمجع 0ع 13 عمان581 ) ازمر ىد ملدم تقاو (؟)

 تقيعو « نويلبات مايأ ىلرسلا سيئر دعب امف حبصأ ىذلاءازمر ىد لراش تنوكلا نم 3

 . نيفزوج ةروطاريمالا تافيصو ةريبك هتجوز

 .( 73 ص رظنا )كارتتالا ىلعنويلبان ابف رصتتا ىتلا ةيريلأ ريق ىلأ ةعقاو انه دوصتلا (؟)
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 .(0علقصل ةسق هودعر «بيسلاو لضفا يلا لئاملا ىنتاللا لثماب

 يماقملا سل هنأ س انلل رهظي نأ تناكهتطخ نأ كلذ لكيف ببسلاو

 ,ةيماسلا ةاحلا نونف ىف عيلضلا لجرلا ًاضيأ وه لب ء طقف لودلاب

 ةدع .:رولبان ىضق كلذك“ رامز ايل نجا ما رالف
 فرءتيو « ةيسنرفلاةمصاعلافةسابسلا ىرجم بثك نع بقرب عيباسأ

 لاجرنبب نأ فرع ذإو ب اهدحأ ال عنيا نود بزح لكءىدابم

 ء(قهططن 5ذ رند )سيسبب الا وهو هثدبك مر ديالجر ةراثالاةموكح

 (!).ريعرب بالقنا ثادحإ ىلع همم نم“ 5

 نودي الوذرم نكي امهم روتسد لع ءاضقلا نومألا نم سل

 الج رارهدحأ نأكف نارم انلا امأ ٠ ةلمعلا كلت قئاقدب ةصاخ ةيانع

 رخل الا ناكو ؛ فيسلا ةوق ىلع نكتتراو ظ لمعلا ىلع ليج

 ةءادب اتا « تاطلسلا لداعت ىلع موي اناطن ع نأ ارا افوصلف
 سال ةيفيكب ةراح ةلاةموكح طقست نأ ديرب امهنم الك نأ ءدب ىذ

 ةبوعص تناك طيضلاب انهو انه . ةيروهجلا ومت ةم'الا لص اهمم

 ىوقأ تقولا كلذ ىتح ناك ةيوهمجلل عيشتلا نأ كلذ : عورشلا

 «ورومو نادروج لاثمأ داوقلا ناكو ء اسنرف ىف ةساسلا لماوعلا

 سلجم ىف ىمظعلا ةبلاغلاو ء ةسجخلا ةراد"الا ةم وكم ءاضعأ نمنانتاو
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 لواح اذإ حجني نأ بالقناى ال ناكامو . اهريغب نونيديال ةئاممجلا
 ةلغتشلا سوءرلا نم ةّمحاسلا ةببلاتلا اهبف تلصفىتلا ةلاسلا رشي نأ

 ىرورضلا نم ناكك لذ ىلع . ةبكللا ءاغلأب اسنرف ىف ةسايسلاب
 ةيوضعل هلهؤتال تربانوب نس تناكذإو ب رذحلا نم ريثك ىف ريسلا
 نأوا+ امي ةلاقتنالا لم ءاضم "الا م نأ ىوز: دق + ةزاأألا
 ةرماؤلا ىربدمىلإ , ريخلا كلذ عوبذ درجمب ناعيرشتلا ناسلجلا دي
 . روتسدلا ىف ىظنلا ةداعإ

 ةلسلس تبلطت اهنكل ؛ ةأرجلا ىلع ةقاقو ةطيسب ةطخلا تناك
 شطبلا دي نأ سانلل نيبت ةيئاؤ ةلعف اهمنت « ةرطخلا سئاسدلا نم

 ةرادألا لاجر نم ةئثالث نأ نع رفسأ قيقدلا ثحبلا نأ ىلع.داصرماب
 «مهثدبم يف كشي خويشلا سلجم نم نيتس نأو « مهلع دمتعي ال
 نيب ةسفنلا ةلاخلا نأو « ءىث هنم ىجري ال ةئامسلا سلجم نأو
 هدض ارامل ارا انادي نيرا ترام و اييوتسللا لاجلا
 ويشلا سلجم لءعتسي نأ ررقت كلذ ىلع ءانب ٠ ةيبوقعبلا ءىدابلا

 ةيحاض ىلإ سيراب نم ةيعيرشتلا ةئيهلا لقن ريرمتل ىروتسدلا هّمح
 ددت سيراب ىف ةرماؤم دوجو ةجح . ( 56 010:4 ) ولك نأس

 ةيسفنلاو «سيراب عناصم نع ديمي نمأم يف كانه . اهتاسلج رارمتسا
 نويابان دوني تاالتما ةقيدح طسو ىفو ءاهلامع نيب ةبرطضلا

 مو



 ىلع نويابان ة ةكزع تّحص ء ةعاطلا مهتعبطو بورح ا مهتكرع نيذلا

 . هسفن ىلع ءاضقلا كص اسنرف ىف ىروث ساجم رخآ ن نم عزتني نأ

 ١(, ل95 ةنسريشو ١٠وو ) ريعرب اذ و 18 وم اعلان ةطخلا تذفن

 نوبات كالتما دهع لوأ امهنةفاول مع راتلا ىف ا ماي الا نم اههو

 « حويشلا سلجم رارق درجمب هنأ ثدح ام ليصفتو . 0

 ىلإ ن ناسرفلا نم مكن بكوم ىف نويلبات بكر « ريعر ١8 ةحدص
 .ةاواسملاو ةيرحلا ءىدابمىلع ةيروهجا ميمي نأ نأ مسقأ ثيح . ىرل,وتلا

 هتلبأتلا ىعس دقو ٠ ةراد الا لاحر دحأ سومانل ىضفأ كلذ دعب

 انام وو : لاق اسنرف ءاحن أ اهادص تددر تاملكب « رسم

 ىلع ميم ' مالسلاو اهتكرت ؟ ةرهدزم اهتكرت ىتلا اسنرفب م مكلف

 تافعف رصتلا مل تلخ ! اهب برالا اذأف الإ تدعو ءامعوبر

 .«ء!سؤبلاو يادي اننا هواياطرإ ة و : كل اتلحإةعزهلا قرا

 «ولك ناس ىف نيميرشتلا نيسلجلا ءاضعأ عمتجا ىلاتلا مويلا يف نكل

 مهسفنأ اودجو 8 مجرواست كوكشلاو « مهبونج "الع بضنلاو

 ءاعدوجو هم ىف كنلا عيجاح ةرياؤب هم تاس نابع نزيماع

 كيذل ٠ ةمشانلا ةوقلا ةرطيس ىلإ ىدؤيس هنأ اوأر عورشم ديبأتل

 دلاو ءنيعمتجلا نيعرشلا سوفن ىف ىوه نويلبان ةوعد فداصت م
 00 ةبطخم خويشلا ساجم نويلبان هجاو نأ دعب هنأ كلذ لع
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 نآك ثح « ( 0 ةسو ع "ريترو الايف ةاك رهظءةيرطبضمأ
 : هلوح جيجضلا العف « ناسول هرخأ ها ادم ةثامسجلا سلجم

 نا ةفدصلا نسح نم. ناكلا جراخ لإ لو هيلع يمت أ ىح

 هتفالب تمدخ ذإ ءهبخأ نم برقلاب ةسارلا 507 ناسول

 .©9هخأةاح يف ةيناث ةرم نايسول رثأ كلذيو«نويلبان ةفيزملا ةعئارلا
 رارق رادصتسال ,ًالاع توصلا نوعقري ءاضعلا نك انيعنأ كخ“

 هنخأب قحلو ناسسول ”لسنا . نوناملا ةياحب متعلا نم نويلبات نامرحي

 صوصللا ةرمز نم ٠ سلجلاذقنت نأ يول عارم يتاح

 ءارئاجتإ ىف ةرازولا سئر ( طناغ) تب رج أتسأ نذلا ةرؤمللا

 نوعماسلا قدصو , ًادصخ ًامثرم ةلزهلا تفداص., هتيرح ىلع اوضعمل

 موبلا كلذ ليصأ ثدح ىذلا دمي قئاقد مضي ضم لذ ب ةبذكلا
 علا رش قنا دو بارحلا تناك ىتج« هؤامس ةعاقلا

 ,نوعفادتعا جلا مهتبد راب سلجلاءاضعأ ناك ىت - و«ىريف ارو ١ الا لخ. دم

 ىلع نوولي ال « ذفاونلا نم نوزفقيو ؛ باوب الا بوص نورطاقتيو
 مويسنو راظن"الا نع اوباغىتح« راجشالا مالظىف ءافتخالا ريغ ءىش

 اهمظق ٠ ىعانطصا وج- ىلع لاقتربلا راجشأ ةبيرتل ةيحاحز توبب اهب ةصاخ ةقيدح (1)
 تناكوم 155+ ىلا ؟هذه ةئس نم شاع ىتق ريهشلا ىنرفلا سدنهلل ( 7181282114 ) راسنام

 . ةيحامزلا اهتويدي ةرجش 1٠٠١ مسقو « ماسقأ ةثالث ىلع ةقيدملا يوتحم
 رظنا ) كوؤاب معزلاب ىشوام دند ةرم لو“ال نويلبات هيخأ ةايح ىف نايسول رثأ (؟)
 ٠ اسنرق ىلادقشرق نم اهلك ت ربانوب ةرساليحر ىلا ىم”الا رخآ ىف ىدأ ام ء ( 1١ ص
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 ءاضعا نم ةريغص ةنهل تممتجا « ىلاتلا مويلا ىِش ةرغ يف . مع راثلا

 ةقؤم ةموكح فلأت تررقو « دوس رد راض ن ٠ نيسلجلا

 1( و937 نانو ]ارك يورو يدسسو وللا اهراقعا وك
 عمق ٌةرطق ةقارإ نودبو  كلذي . ةساسأ نيناوق دادعإ: م ار

 .دالبلا هيلإ قوتت تناك ام كلذو ٠ لاط ىنلا نيبوميلا كح ىهتن
 الكتس«ثدحام ىلع رهشىغم دعب عضو ىذلا روتسالا ناك

 . ترياثوب دي ىفايلملا ةطلسلا عضو مغر ىلع « ةيسليسلا ةيرحلا سهلتم

 كلنا اماركلاف : ةيروبخلا مظنلل ىلعأللا لثما ةريتعم امور تناكالو

 ,لصانتلاب ديدجلا روتسملا ىف ةيذيفتلا ةطلسلا ءاضعأ بف :رابتعالا
 تاعورشم ةشقانلنويبرتلا سلجم ةموكحلا ةئه بناج ىلإ ءىشنأو

 مظنلا كلت نأ ريغ . روتسدلا ىلع ىهسلا خويشلا سلجسمو ,نيناوقلا

 مهرغي ملو «دالبلا ىف ةسجارلالوقملا ىوذ عدخت مل ةينامورلاب ةهيبشلا
 برسل ىلإى رت اهلكت ناك اه ال ء سيسس قذح هيد ىذلا اهفرخز

 نأ كلذ . ةموكحلا يهو ةسئر ةهج وحن حيرردتلاب م املا ىارلا ةوق

 ,ةموكحلا سيئر حببصأ« تاونسرشع هتيالو ةدمو« لو لإ لصنملا

 : ةماعلا ةسايسلا ةطخ عضو .روم الا ةفد رديو ءارزولا راتخف

 نويبرعلا سلجم ىديا ىف نكت لف « ةيقيقحلا ةيميرشتلا ةطلسلا امأ
 نكت مل اهنأ 6« تيوصتلا قحمل سيلو ةشقانلا قح هل ناكىذلا
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 اهل نكيرلو تيوصتلا قح اهل ناكى تلا ةميرشتلا ةئيطا ىديأ ىف
 ءاضعأ نم ناوكلا ةلودلا سلجم ىديأ يف لب , ةشقانلا قح

 ريضحت لولا لصنفلا ةسار تحن مهب طاني ميرشتلا ىف نيئاسعأ

 ةيذيفتتلا ةئيلا ءاضعأ ن ماضل منع مل كلذ قوفو . اهقرنمو نناوثلا

 محلا ىفذ ويلبان ءالمز نال ءسمالاب داديتسالا ىلإ حونجلا نم العلا

 2« لوالا ناك لير . هتسايس اودقني مى هتطاس ىف هومجازي مل

 نمهلصأ أ اريدق ان كا ( (:ةسادقءعمثو ) سير يسأبماك ةمساو

 أب هسفن عشك يف هنقو لح فرصي « كالا ةلتق ٍنييبوععيلا بزح

 «(مادصتد)ناريلةمساف رخل الآ امأ . ب رشلاول ملا نم باطو ذ

 نولبات هاوط « ةعدقلا ةكلملا راصنأ نم ًامضاوتم ًاممتم الاع ناكو

 قياوسلاكلت لاثمأ نأ ىلع ناهربك هذختاو «رئاطلا هظح انج. تحت

 .ديدجلا دهملا ءاول تح ءاوضنالا نود لوحنال

 : ةروثلا راعش لحم لح ىنذلا ةديدجلا ةموكحلا راعش ناك

 الاجر مدعت مل ةيطارقومدلاف بيجمالو ٠ ةيافكلاو حماستلاو ةمظملا

 بوعشلا لومع نووهتسي فيكن وفرعي «ةسايسلا نونف ىف نيكتحي
 ةساسلا لوأ كلذ نع الضف ناكنودلبان نكل . ةبالخلا لاوق”الاب

 ناك هنأ كلذ . ماعلا ىأرلا نيع ُْى ةموكحلا ةيلحت نف ىف مجريمأو

 ا
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 بعالملاو تاماجلاو روسجلا ىنتو « ةرومعملا ىصق أ ىلإ تدتما ىتلا

 ايوروأ ءاحنأ ىف ةلئاطا تاونقلاو « ماخرلا نم اهتاحردم ةعونصلا

 قاخأف « ىغاملا ىف ةمظعلاك لت م تناكاذإ و. ةنامورلا

 نف نأ نويليان داقتعا ىلإ اذه . رضاحلا ىف كلذك نوكت نأ سيرابب

 عدالبلا نوؤش ةرادإو نيناوفلا عضو ىلع رصتقي ال ةسايسلا

 ةرهاظ تايرك د نم فلخال فلسلا هكرتي نأ بجي اماضيأ لمشي لب
 ,ةيبروالا نونفلا ةمصاع سيرا لمج ةركف نكل . ةدلاتلا ةمظعلل
 ىلع دعاسو  ةراد"الا ةموكمل اهدهع مجرب ء معلا بالط ةبعكو

 نرحل اءانث أسير ابىلإ سئاقتلاو فحتلا نم نويلبان هلم ام اهجاضنإ
 سلق ء اسنرف للع رطبسملا وه حبصأ دقو امأ . ىلو الا ةيلاطي الا

 ةركفلا كلت قوف . ءاهب سيراب ديزي ام ةميظملادحوتف ىتأت نأ ديعبب

 نمدالبلا هلإ ل مصت دق اع « « ملاعلل ديدج لثم راهظ“ الءورشم فيضأ

 ةموكح عيجشت لضفب « ةيعانصلا نونفلاو ةماعلا لامٌتالا ىف مدقتلا

 ٠ اهدشتتو ةمظعلا يحن ةديشر

 ىلع ةموكحلا موقت نأ « نولبا ةدقع ىف ىناثلا نكرا ناك

 مهسورد نوقلتي نيذلا ء برحلا لاجرف بجتالو ٠ حمانتلا ةدعاق
 فالتخا نومدختسي نميف مهمهمال « لاتقلا نيدابم ىف ةيساسلا
 .هتموكح لاجر نوللبات راتخا كلذكو . ةيساسلا وأ ةنيدلات اعزنلا
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 دصقو مساولا حماستلا أ ادبم ىلع « هلبق هدونج ليومورك راتخا اك
 ةياحم ءاوسلا ىلع نويكللاو نويدنوريجلاو نوببوقميلا عتمتي نإ
 . ةلطلاهت ركع لظ ىف ىضالا ىنزحلا ضغابتلا او اوذبني نأو « نوثتلا

 0 « ني رجاهلا دض نيناوقلا تففخ نأ ددصلا كلذ يف هلامعأ قف

 ةموكحلا نأو ء ىضم دق داهطضالا دهع نأ نورعشي كنوثاكلا
 قادصم كلذ لك اخ , ةنيدلا ةمالا لابمأ ةاراجم ىلإ ليم ةديدجلا
 . «, ىتموكح رومأ يف فطاوعلل لاجم ال وو : نويابان لوق

 نأ كلذ . نولبان نم ردقأ ماعلا رف « ةيراد' الا ةبافكلا ىف امأ

 «ءاش الا لوصأ مهقتو م اظنلاوءدهجلا لذي رصحتتال لاجرلاةياقك

 اهو « نيتردان نيتلخ ىلع اب فقوتت لب ء طقف اهمئاقدب ماههالاو
 نويلبانزاك سانلا نب ىهلاو سمالا ىلعو , ةساجلا ةراثإ ىلع ةردقلا

 نيرشعو عبرأ نم ةعاس ةرشع قامت هلمت ىلع بكي ةرورشلا دنع
 ةئه رمتست تناكام ارثكوو : ©) لاتياش هنع لق ىتح « ةعاس
 امئانْنَأ يف وه لمح , تاماس رشع وأ نامت ءاهزهتسارب ةدوقعم سلجلا

 تاعاس نم ةعاس ىأ ىف ناسنإ هار امو .«« ةشقانلاو مالكلا ءبع

 .اظفي اداح هتهذدجو الإ ء ديهج لمع يا رثا ىلع وا ء راهلا وا ليلا

 ٠ دبش ىفرف ىلايس ( ]موو قصغمزمع (طقداو] ) لاتاش ناوطنأ نا (1)
 ةيلخلهلا ريزو راص ىتح ةروثلا ىف لمعو . 1941 ةئس نم هيملبئوم ةعما ىف ءايميكلل ذاتسأ هلصآ
 . 1855 ةنس تام ىتح كلذك قيوء١ه4١ ةنس جملا لزتعل مت ء٠٠14 ةنس
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 مريد ناكو « « عضولا ةماتوةعقدو ةعلرس ءاريخا] هتأشقأتم تناكو اذه

 ,هتاداعف الدتعم ناكالو. هنفيقحةفرعم ليقفكرتو !رمأ ساعي مل ثيح

 اوم راك هتدئام ىلإ ساييالو ء مامطلا نم صاخ عونل ليال
 احذوعو ةيوجتأ ناكهنأف « ثيدحلا هاوهتسا اذإ الإ ةفقد ردع

 هناللا لاب ترم احسن اد ريح و موا . هيسوءرمل

 ريثك" ناك هنأ عمو « أيش ةيقيرغ الا ةغللا نمو , ليلقلا ريغ

 الدب( 5«ءانم» ) ةملكل وقي ناك« هسسنرفلاتايكلا قطذ ىف نحللا

 ةيلكو ( تان! صتصمما )نم الدب( 1ن1مدنمدس( )ةملكو( 5ءةعتمص ) نم

 هيلع ضعمل كلذ مغر ىلعهناف « ( 55 همذمعق ) نمالدب(1هره عن )

 تناكو. سيراب يف ةكتح سوءرلا ىوقأ هبأرأ ناد ىتح روهش ةعضن

 .ناكف ؛ لاجرلا تازيم نم ةزيم كلكو «احل ه+ | ةبسا ىف هتفث

 :الئاق هسأر برض « ىأر ىف ةلودلا سلجم ءاضع عأ عم فلتخا اهلك

 نييردم مهسفنأ نو دعي سفن ةحيصن نمىلعفنأ ةانأ س .ارلا اذه نأ هو

 ادمتعم , هتريصب روني ادشرتسم « هيأرب لمعي ناك اذلو . «« ناكتح

 مان يف وهو ؛ هنهذ ءافصو همبف ةدحو « ةعساولا هتركأذ ةقد ىلع

 .ناكملا هدنعاط زاك ىلا ء ةماعلا ءاش الاب هسفن ةيذغت نع ىنال كلذ

 ةلالا رومأ يف اديدشو ادج اقيقد ناكو . ةيلمعلا روم"الا دمب ىلأثلا

 نمز نأ سشي ةموكحلا ىف فظوم لكحبصأ ىتح « تاباسحلاو
 هذ



 وهو هبقرت نويلبان نيع ناك لمعلا ىف ديو ٠ ىضقنا دق نوابتلا
 اهريثص ةراد"الاب ةداخلا روم الاب امام ناكو . هبتكم ىلإ سلاج

 [واذه . ابلئاخد ةفرعم يف هيسوءرم ةدعاسم نع أنف « اهريكو

 نم ممأ ىه ىتلا « لمعلا حور رييست ىلع ةردقلا ىف لشم هل نكي
 ةيبرحلاهئاسر |هس ىلع ناكوتلا ةغلإلا ةعرسلا نكت ملو . هسفن لمعلا

 ةزجحوم امد تناك ىتلا« لئاسرلا كلت ةمبق نم ةللقم « هسومان ىلع

 ةعببط نع حوضو من لب «ةضماغلاب الو ءاقرخلاب تسيل « ةمساح

 ناك .سشدل ؛ ءاهنم ةفيم ىلع علطي ىذلا "ىراقلا نأ ىت 0 امحاص

 هيلع هضيفي امم ةمج 'ىلتميف « نميهلا ىوقلا توصلا كلذ عمسي
 ٠ دقوتملا لمعلا كلخ

 لقرعيال أ ءاسنرفىف ةدشرقم ةداعال مزاللانمزاك اعر

 دنتسل ىذلا ماظنلا نأ كلذو . ةيلحم تاطلس دوجو نويلبان ةدارإ

 رصنع دوجو نودب حاصيال : تاطلسلا كلت لثم دوجو ىلإ

 5 وكحلاوا احلانبب ةلدابتمةقثدوجو نودب لق “الا ىلعوأ « فارس الا
 ةروثلاز ال , 7١و9ةنسىف الصاح نكن منيلماملانيذهنم ائيش نأري رغ

 ماسعنالاو وادعلا روذيت رذبو ء اسنرففا ري لعتضقةسنرفلا

 عوجرلل فورظلا كح نويلبا أجتلا كلذل . اهضرعو دالبلا لوط يف

 ىمنرفلا حلل ىسئرلا نهظلا تناكىتلا « ةيزكرلا ةيسايسلا ىلإ
 هب



 , هترئاد ىف مك احلاو « هتمطاقم ىف ىللاولا حبصأف م ويليشير مايأ ذنم
 ةعضاخ تال آو ٠ ىزك ىلا ماظنلا كلذ مئانص « هتنيدم ىف ظفاحلاو
 جالع لاحلا نم ناك امبر نكك؛ هنيعب دادبتسالا وه كلذ ٠ هتدارال

 ةسنرفلا ةمالا مسج ىف تيرطضا ىتلا « ةماسلا ةيسايسلا تاجا

 . الوعفم فخأأ ءاودب « ةضاملا تاونسلا رشملا ةانثأ
 الو . ميدقلا دهملا ماظن ىلإ عوجرلل ةركف ىأ كانه نكتملو

 ظ ةئيدرلا مظنلا نأ « نويملبان اهتدغأ ىتلا تانسحلا ربك أ نم ناقورف

 . ءاضملا ابلع ىضق ىنلاو « ةيعامجالا تازايتمالا اهلع تماق ىتلا
 حبصأنأو 6 نويلبانوظن نيب 1 دج مل ءىروت سلجم لوأ يف رخال

 ديدج نم اًمفحتم , ةيوَقلا نويلبان ةموكح لظ يف ىسذرفلا حالفلا

 ةكحمو « ديصلا نيناوق نم هيفا قاهر الا دهع عوجر ةلاحتسا
 فرشلا ماسو ًايضيأ تانسحلا كلت نم . ةفحجلا هبئارضو , مزتللا
 ىارو ريغ اماسو نويلبات هلمج ىذلا( 1عونمص 1كهدصعات# )

 كرم ةباثع نوكمل «ةيندلاو ةيبرجلا تامدخلا ىوذ ىلع هب ماعن'الل

  ةقلطلاةاواسملاةاعدهب لوقتاممغر ىلع « ةموكحلا ديفةدعو « مسهلل

 داق سلست ىلا ىه رئاغصلا كلت وو : ددصلا كلذ يف نوبات لاق

 ثاريملا نوناق ىف ًايرهوج اريشت نويلبات ثدحي ملو اذه . «: لاجرا
 'ةركف عم ىشمتي ىندم ا نوثقلا لمج لب , ةيروثلا سلاجملا هتفلخ ىذلا
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 50 ءزج ءاقب عم , ىواستلاب هكرتلا مسقت ىعرشلا اهسلسأ

 دهعف اتناك ةعانصلاو ةراجتلا نأ مولعملا نم مت . ءاشي كثّرولا هبف

 ,"””ةلخادلارورلابئارضبو 0 تاباقنلا نيناومب نيتفهرم ةيكللا

 ىلع ناكه ئابعأ ل امنأ نأ ةحردل اس هعلزوت ناك ىذلا ىلاما معلب

 تحستك اف ةسنرفلا ةروثلا تءاج ٠ هلمس ىلع ةردقم سانلا لقأ

 لف نويلبان ءاجو ء ةنقاب نم اط ىرت الف « ةعرسو ةوسق ىلا ظلا كلت
 نل ىهف « ةيساسلا اهتيرح ىف ةلهاستم اسنرف نكت امهم هنأ سني
 قرتلا باب 5: لعج كلذل. ةعامجالا تازاتمالا م اظن عاجرأب ححمسل

 .«ةيطارقوعدلل ديحولا رايعلاوه كلذ نأ هداقتعال «« بهاوملل احوتفم

 امهم « نطاوم لكل نمضي ىتح « ةسايسلا نسح يف ربك الا رسلاو
 فئاظولا ريك أ ىلإ ىقرلا ناكمإ « بسحلا عوطقم وأ ًاميْضو نكي
 . ةلودلا ىف زك ارلاو

 ,ةيسذرفلاةروثلاريئأترارمتسا لعةلالدلا كلذدعب ةج اح تتناك اذإ

 لاسم ةياح لجأ نم موقت ىتلا ةئيدحلا تاباقلا نع اهضارغأ ىف فلتخت ةعدقلا تاباقثلا (1)
 ٠ ليح ناك كلذلو اهتاعونصم ةيام اهضرغ ناكف ةعدقلا تاياقتلا امل نايح”الا قك أ ىف لاسملا

 امم . لفغلا داولا ةنكمأو قلوس" الا راكّتحاو . اهتاعونصم لثم جرخم ىتلا تاباقثلا ةملزم اهلمع

 | . ىءانصلا عسوتلاو نسحتلا ليطت لأ ىدؤي

 'ةعطاقم نم رجات لسرأ انف ٠ تامطاقلل نيب كرم- ماظن ةروثلا لبق انرف ىف ناك (؟)
 رمت ةعطاقم لك دودح ىلع ةدع رورميئارض عقدي ناك . الثم سيراب ىلأ مئاضب بونجلا ىف
 .ءارثلاو ميلا ةكرح فاعضاو تاجالا نامتأ مفر تاقيبضتلا كلت لثم ريئأت رهاظو . هعئاضي اهم

 كان



 هرقأو « ةروثلا هتعضو ىذلا ضراالا ميزو مال 0 اظن نم لدأ سيلف

 وحن منجي هنأ ىلع ليلد كلخ ىفو . نيناوقلا لوصأ ىف هنيئو نولبان
 لئاسلل ميج نعزاتع ىتلا ةلأسلا ىف « ةروثلا ؟ىدايم وحن لب « ةمعجرلا

 موب 0 لف ٠ دالبلا يف ةيومحلا اصلا ناك اهساسعىرخ“ الا
 ةسنكلا ةعبأت تناك ىلا ضرأ الا عاجرإ ىلع نحالفلا لج ىف

 رشعلا ىف تابارطضالا ءانث أن دحالفلا ىلإ تل ىّتبلاو « فارش'الاو
 لوصح نودب امإو « سخم نيثب عاتتبالاب امإ « ةئباسلا تاونسلا
 ناكرا ممأ نم ناكهن“ال « كلذ ضيقن لمع لب ؛ ؛ ًالطم ةميام دع

 راصتقالا مدعو « ابتنص ىف فلتخلا ةضماغلا قوقحلا كلت نيزمت هتساسس
 يتلا ةسينكلا لمجو لب « نيحالقلا راق بح ةيركشلا ليج لع
 ناك امو . هلع قفاوتو لمعلا كلذ رمت ارسق يكدبأ امهنم تعزتنا
 اسنرفىف اهمهأوةيداصتقالا /اصملا زيك أ ةلامسا نملثمأ ةسايس تمت
 57 هيماح نويلبان ربي حالف لكحبصأ ذإ « ةديدجلا ةموكحلا وحن
 هئامد تدطوت ءرودوتت لآ نمز ,ارتلجإ ىف ىنيدلا حالصأ الأ نأ
 «ددجلا كالملاةّمبط ىلعابسئافنو ةيكيل و ثاكلا ةسينكلا بالسأ ميزوت
 قوقحلا بامصأ لو'الا لصنتلا اهب لمش ىتلا ةياجلا تناككاذك

 ماظنلا نأب ةمألل ليفكر يخ , ةروثلا نايإ ةحونمملا ةديدجلا ةيكللا
 . دوعي نل ميدعلا

415 



 ةمزاللاءاسش“ الا كلتةماقإ !ىلعرارصرالالإ وعدتلاوح“ الا تناك

 نأ نويلبان مزع يف ناك هنأو أمسال « ةديدجلا ةطارقوعدلا ةموكحال

 ومن هتطخ كلذ نم ٠ ةروثلا تاهدحتنم نم اعادع املك ذي

 لك ىف هفداص امم ةرارم دشأ ًاداعتنا ابلجأ نم فداص ىلا ,ةسنكلا

 طقفةماعتلا ةقبطلا نيبال ء رصعلا عاضوأن م حبصأ هنأ كلذ : هلامتأ
 ةنايدلاذبن ء ةروثلا ءانثأ الملادملا اط تناكى تلا ةلماعلا ةقبطلا نيبو لب
 « لظلاو تازامتمالاو ةلاهجلا ةادأ ةسينكلارابتعاو « ةزئاج ريغ ةيرفك

 , كلذ لكف ةالانمال . اهلع ةبقارلا ديدشتو ءاهذوفن فاضإ ع
 « هطاضو شيجلا داوق مظعمو « سيرا ف ةروتتلا تائطلا ناخ

 وأ ًارافك امإ اونك « نييبانلا ةساسلا لاجر نم اريك ًاناجو

 فيطوةعسلات افارقلا ةسيرف سيسقلا نورت 5 مهيدي نيرتهتسم

 نيعرشتلا لام يف ةديقعلاكلت تلج دقو . هنطو ودعو « نناجأالا

 ةلله الا ةسجلا تعزت 9؟ ماع ىفف : ةروثلا نابإ ةووملا لاير

 ماظن ل وبق ىلع اهتمترأو « ةد ودحت أفاق وأ هلع يسيح و ةستكلاكالمأ

 « ىلو الا ةيسيسلا يف نييراوحلا دهعماظنلإ ةبسنلاب نتاج ىطارقوعح
 ' نورقلا فكل ونأكلا دئاتعوةسنكلا ظن ةفلاخلا لك فلاخي هنكل

 روف فيرش ىيلوثاك لك دالبلا ءاحنأ ىف عنتما كلذل . ةثيدحلل

 بورض لكب دهطضان « ديدجلا ماظنال ةعاطلا نيع فلح نع هنيد ىلع

 كف 00



 لاملا ىه اك ىودخ الب نكلو , رصعلا كلذ يف ةنكملا داهطضال
 نودرمتلاذخأو « اكاقةسينكتلا ماسقنا ”لظ . باف داهطضالا دوهع ىف
 نومنشيو < تاباغلاو لوقا ىف مراعش نومي نبدلا لاحر نم

 تابترملا نأ ثدح من. . ةيلاخلا هسئانكو ديدجلا ماظنلا اوابق نيذلا ىلع

 قوف كديصا ,ديدجلا ماظنلا اولمق نبدلا اهاضامت د ناك ىلا « ةلكضلا

 «ةكلوثاكلا ةسنكلا ةموكحلا تنلأ كلذل . ةيواخلا ةنيزكلا ةقاط

 ماظنلا فدهتسي اليكلو ٍ نيدلا لوصأب قلعتي امف اهتديح تناعأو
 ىأ ريسي الأ ررقت «ةينيدلا رئامشلا راهظإ ءارج نم رطخلل ديدجلا
 « ةماعلا تاقرطلا ىف ضافضفلا ضيئالا هئادرب كوم ىف سيسق

 . ةدابعلل سانلا ةوعدب اناذبإ سئانكلا سقاون قدُي الأو
 ةيويند ةوق نيدلا نأ لئاقلا ىأرلا لبقيال ناكنويبان نأ دب

 .هتتادح ذنم هسفن ىف ةيردأ اللا ةديقملا ءاقي نم مغرلا ىلع « ةلئاز

 ىلاطي الا حالفلا دهشو « هيدنقالثداوح خيرات فرعي ناكهنأ كلذ

 دالبلا ءاحنأ ىف نيسيدقلاب نيحالفلا ناعإ ةدش ارو نيشساف

 ابالاةطلس ةيهولأ ىفو )2 تازينملا ىف خسارلا مداتسعاو : ةقالوتلا

 يددتلا# ريثأتلا نمهللادنع ءارذعلاةديسلا ةعافشل امفو ءامور ف

 نيحالفلا سوفن ىلع ةرطسملا ةيحورلا ىوقلا كلل ام ملعي كانهلا

 نبدلا نال ب هتضبقىئابامجيو اهليمتسيف « ةيمه“الا نم شيلا ركاسعو
 مه



 ماظنلا رد وو وه لب« تذبن تمدق اذإ ءايميكلا تايرظنك سيل
 سقلاوهو « ةذوعشلاو كف"الا دض «« ةياقولا د: وهو .« ىعامجالا
 . مموعاطأ ام ءالول اسانأ ن وعيطي ةانخلا ىديرط لعج ىذلا ءىفلا

 حتتف ذإ ةلودلاس اجي ءاضعا دحا عم ةلمل تاخذ نويلبان هزنتي اند

 دحلالا موي انه تنكو : : لاق نبدلا عوضوم ىف ثيدح ا بأبي هعم

 ةلصاص أَ ذأ عرتف ةنك اس ةعبطلاو ىدحو ا

 هتداع ريسأ ءرأاو ؛ ىنجش تكرف نش( 10 ) ليور ةسدنك سوقا

 سوثن ىف توصلا اذه عورأ أم ىسفنل تلق . لوثالا هتيرثو

 0 اظلامذه كف ىأ لاذودو مكتفسالف لاعي فيك( قرمعل ! ريدا

 ىإ نولوةيدق . . . ةموكملا هالوتت نيد لالا نوم نا

 ءرصم ىف السم تنك . كلذ نم اثش تسل ىنكلو ,ىلوثاك

 دف آل انآ... ةمااللا ةحلصم ءازو ايرجن ءاته اكل وثاك نوك انو

 ءاينلآ وت ذنب راخأ مث. «هللا دوج وةركف ىف لب. . . . نايدألا ىف

 وه نبدلا لج رف حت الو . «. ءاشأالا هذه لك قلخ ىذلا : : لاقو
 تي هن ال « لاج”الاو' روصملا عيمج ف ىندملا احلل ىغيبطلا فيلحلا
 ةيدؤلا ةقلخلا لئاسولا :» سانلا حرشيو « سوفنلا يف ةعاطلا حور

 ةسنكلا !ءانأدعاسيو « «« اعيشسانلا مضتىنادئاتعلا »» ال ع. داحتالل

 تست ىلع هو ةوعب لمعلو « بطو ةعارزو نولأق نم فرعي ع

93 



 ' انهوو موي تاذلةذإب كلذ لك ف رعي نولبان ناك: ىعامتجالا ماظنلا

 ' ةراق نآلا مثو؛ لالاب ارتلجتا مهيلع دوجن نب رجابملا نم 2 نوسم

 نلاطتي اذهو « ممذوفت ىلع ءاضقلا بج « ىسشرفلا سوريلك الا

 . ««اباللا ةقفاوم

 ىلع نويليأن م رع :قرخأ تاسلو « بابسالا كلت لجأ قف

 ءاهدلا 228 وج قس يراب ىف تاضوافملا تادبف ,ايابلا ةحاصم

 قم رفنلاو ةيبوؤتلا ةعداحلا نمو « نييلاطي الا ةلداركسلا بناج نه

 ,ةقافتالا 180؟ ةنس سطسفأ يف ناقرطلا لبق لبق مث. نويلبات بناج
 .. ةنسةئاموث الث ةدملا ذرف ةوةسينكلازييتاقالمل ا أساسا ةكبقييلا

 2 نييروتسدلا نددلا لاجرب ابابلا فرعا نآ:ةيقافتالا نومضم ناك
 لباتم ىف. ةروثلا نابإ ضرتالا عيزوت .ماظنبو « ةدودملا تانركلاك
 نم روف ا رفىفةيكل و ثاكلاةسينكلا لو الا لصنقلا داعأكلذ
 ٠ نييسذر فلا نممظع'الا داوسلا نيد اهنا: ف رتعاو «ارهجاهرئاعش ةماقإ

 نوردثك موصخ ل ن هلا لصاح وهاك  ذكيح ناكدنأ ىلع
 ايازم راكنإ رذعتلا نم نكل  ةنقافتالا هيلع تراد ىذلا ًادسلل
 ةسينكلاىف ىلخادلا ماسقنالا احبو « نيحالفلا عزف نم ففخ قافتا
 ديما كان ةموكو كل كلان قفوو ءاسنرف ىف ةيكلوت ىلا
 ل اي ا 2 ا ا ا حمم

 .روتسفلا هنس ىذلاديدجلا ماظنلا اولبق نيكل ةسواسقلا ىلع قلطت ت تتناك ةماكلا هذه )١(
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 ةلبابو . ةديدجلا نييلا لح اوضفر نمم رك ذتال ةفئاط انينثتسا اذإ

 ناعرسهنأريغ ؛ نويلبانلاق مك لف الا عا واع دعل وو
 مهني فارتعالا ءازإاظها ان اومف د مهنأب نيدلا لاجر سعشام
 , ىدي'الا يفوتكم مهتلمج «؛ ةيسايسزينا ىقدوةلسلسةاؤ قافتالا لت ذإ

 نايل ةقيو هيك كة عيش ككل كشاف

 درعتلا ىماسلا حورلا ءازإ هفقوم ددح دق نويلبان ناك كلذ لبق

 بصانم لك تناك اهي هنأ كلذ . اهثارتو ةروثلا ديلو وه ىنلا

 ىنزحل ةحوتفم , ةلودلا سلجمةيوضعمىلإ ةيرق ةساير نم « ةموكحلا
 ناوأ تدصوأ ذإ + ةءوكسا اومطنا قالا نييكلللو' نييرتعلا
 ام هنأ , كلذ ةستن تناكو . اهحلاصي مل نم هجو ىف ةلادعلاو حساستلا

 وهو « لولا لصنتلا لاتتفا ةلواحت 18٠١ ةسريمسيد +6 ىف ثدح
 نيذلا  نييكلملا ىلإ ةمهتلا هيو مل ءاربو الا راح ًادصاقهتبرع بكار
 تجوب - مهلإ ةرماؤلاة بسن نع ثحبلارفسيإلو , ةديكلا اورد
 ووذ مهما مهنع فورعملا « نيييوهعللاب نيلصتللا نيفرطتملا ناونلا ىلإ

 0 ا مهيف ةمهتلا ترصح ام نأعرسو . دالبلا ىلع رطخ

 ريفكتللال « ممدض ىدام تابثإ ريغ نم ايبوقعي نيثالثو ةئام نويلبان
 دق . لبقتسملا ىف مارج“الا مه نامضك لب ء مه-اءاسإ قياس نع

 «لاتغالاب اًئاد ددهم وهو ودغيو حور ىذلا لجرلل رذعلا سمتلن
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 .ةسايسلادعاوقيمات لهج نع شيةلادعلا ورىنانياع ئابكلاالعنأ الإ
 ةنورم هنم لقأ ناك افإو « ىوقعيلا نم ًارطخ لقأ ىلا ناك

 حرسو « ندنل هتببك تناكو ٠ ديدجلا ةموكسحلا ماظن ىف ءاوضنالل
 ثيح « اسنرف برغ ىف ةفيثكلا ةيريلا ميلق"الا ةيئادملا هلام
 قطع ىلإ و « ةسئابلا نيحالفلاة عبط صالخإ ىلإ دنتست هتوق تناك

 ةسنرغلاةيروهمجاللو الا محلا ناكك الذل . ءاسنوالاج ملاءلا كيل 3
 نم اهوحن هجوي امم ةاجنلا تلا مطاو «هيدنثال ىف ةتتفلا ىلع ءاضقلا
 لهاستلا ضعب ىدا . ةيلودلا تارماؤملا ةمظنلا ريغ تايرضلا
 ةيبرغلا قطانلا عوبر ىلع مالسلا ةقراب روهظ ىلإ ةنيدلا لئاسلا ىف
 يفوتلا لضف هل سيلف كلذ ىلعو « رصم نم نويلبان دوعي نأ لبق
 ميظنلا حاجنلا كلذ نأ ريغ . ةساتخلا |مهراودأ ىف الإ فويسلا دامتإو
 هوفص ركع دق « ةبيرغ ةيشحوب هراودأ لك يف زاتما عازن مسح ىف
 نيبكلملا ءامعز رثك !ناكىذلا «(8:هالغ ) هيئورف ىلعضبقلا ةعرج
 (1«مومد) نوسنل ىلإ ب هاذوهو هيلع ضيق ءادوع مهبلصأو ةأرج
 همم نمو مدعأو « ةيركسع ةكحم مامأ كوح من ب هليبس ءالخإدمب
 حأ رودصت ابثإ عيطتسنال انك نإو انإ . صاصرلاب اسر عابت الا نم
 ىلا طباضلا نأ فرمن اننأ الإ , نويلبات نم ةئداحلا كلت نأشب
 . ريدكت ىأ هيلإ هجري م اهذيفتتب ىركسملا هدالب فرش سند
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 . ةئاهةيوست اهنمرثك | ةنده 18٠١ ةنس هيدنقال ةثدهت تناك
 لارنخلا رود بملي نل نويلبان نأ مضاولا نم حببصأ ل هنأ كلذ 35

 نورم اني نييكللا بزح نم نوروبتلا ًادتبا 0 ىزيلجتتالا كنم

 ناكىتلا « ةرماؤملا كلت روح ناك. ةوقلا قيرطب هنم صلختلا ىلع
 ريم الاكللذ « 27 اوتراح تنوكلاوه «نويلبان لتق ةقيشحلا يف اهضرغ

 ءهتابحراودأ ل كىف ماهو "الابدرثأتو هشيطو هنبجر هظ ىذلا ىسنرفلا
 هؤاكرشو هناوعأ ناك هعابت “ال ىئاصملا ةبلجمو « هل ةرعم تناكىتلا

 مروجو « ةروثلا نابإ ادنلوه حاف (9 ورجشبب لارتجلا ناسسئرلا

 ( 1)عوبورج ) نقد ةعطاقم ىف 13١4 مع ( (عورنوع 3ق[هرداع ) كنم جروج دلو م)
 يكلم ناكو . 17ه ةنس ةيركصلا هتايح أدب ريبش ىدنج وهو . ارتلجتا نم ىبرفلا بونملا ىف
 بجعأو ٠ ةيزيلجت الا ةروثلا معز ليومرك ىلا مضقاو ايروهجح بلقنا مث ٠ تراويتس لال اًتثامم

 اك ا ليومرك هنيع 154 ةتس ىفو ٠ ةيكللا ادتتتكسا عاضخلا هب طاتف ةيبرحلا هتراجب ليومرك

 داس 1368 ةنس ليومرك تام الو ٠ ىلنلا هيف ابح ةببطو امزح ربظأ ثيح . ادئلتكسا ىلع
 « اريلجتل ىلا ةيدنلاتكسالا دودللا ربعوةصرفلا كنم زيتاق ء ةيناطيربلا رز ءاحمأ ىف بارطشالا

 تلظ كانه ٠ ةمواقع قلي نأ نود ىدنلتكسا الآ ةتسس سأر ىلع 130 ةنس ند لخدو

 تمجروكنمححت دقو ٠ تراويقس لآ ةدطا ةركف ديبألل ةحتاس ةصرفلا دجو ىتح ةلوهجم ةسايس

 ىذلا هبثلا هو ةريخمخالا ةراعلا ىقو . ارتلمتل شرع قاتلا لراش أوبتو « ةدورطلل ةبكللل

 ٠ نويلبات نم اسنرف ىف نويكللا هدارأ
 دقو ء رسصعسداسلا سيول ةوخأ قاث وه ( نردت[ع 0" خ س[وزو ) اوتراد تنوكلا )
 ٠ رشاعلا لراش بقلو 1484 ةئس اسنرف شرع لوت

 ء ريتق لمط هوبَأو . 1935 ةنس ( (ةا1311ع5 21126851 ) ورحشب لراش داو (5)

 ةعاسش ربظأو . ةيعفدلل حالسب قحتلاو اهم جرخمن ىتلا . نيرب ىف ةيبرحلا ةسردلل ىلا هلسرأ
 تناك هلام نأ الآ . 195+ ةنس دئاق ةنر ىلا ةعرسب ىقتترظ ء ةروثلا شوب ةمدخ ىف ةميظع
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 ف نبد متل نيكللا لاطنا دحا ( نةمدهع (هفدسفمل ) لاحودأت

 3: را هتبقربو نيدبلا همست : ءا ارم .طاخ ىذلا وهو « هيدنقال

 نع ىنشي لأ ظني الق ءاسنرف برغ ىف محاللاو نماكملا رامع ىف

 0 دب . نونليات سرح مم ةكرعم يف كابتشالا طخ ىف ةرماغلا

 . قاطتلاةعساو ةرماؤم لك ىف لاخلا ىه م« ةرءاؤلل ذاقنإ رذعتلا ند

 ءاسنرف ءيطاش ىلع هلاجرو لادوداك مس روج لزني نأ لبق هنأ كلذ

 ناك ف بكت ف رعو ؛ ء مهتانب املع تطاحأ دق نولبان ةطرش تناك

 ره طوى احمد وأ لو“ الا لصنتلا لتق ةانجلا مزع يف

 كاذذإ نيح لبقيل وروم ىف ادوقعم لم الا ناك فيكو : قيرطلا

 اوةسانيذلا داوقلا مظعأ ناكهن ال « ةيكللا ةداعأو نادملا ىلإ مدقتلا

 نيرم اتملا ىلع ضيقلا قلأ امن 2 قلطلا كلا د

 ءازج مادع"الا ناكف « 23 ايفل ارهاق نيموعزلاو نايقيشحلا

 تاف ورجشيي امأ . ءادش“ الا رشعىثالا هلاجرو جروجل ًرظتتماقافو

 هيعكشل وروم امأ . رحتنا ىذلا وهنوكي نأ ىلتحمو « نجسسلا ىف

 بهذ اهنمو . ارتلجتأ ىلا بره هنأ ريغ « هتفنف ةنايلل ةرامتالا ةموكَح هنم تمتشاو . ةيكلم اياد

 ذيفتل سيوان ىلإ ءاخلع لو*الا لصنقلا لايتغال لادوداك جروج ةرماؤم تناك ىتح. اينالل ىلا

 راربق ىف ةرماؤلا تقشك مث ٠ ممم كارتشالل ورومدئاقلا ةاهتسا لادوداك عمأتبع لواحو ٠ ةرماؤلل

 ايم نجسلاف ورجشب دجو لير ىفو ٠ سيرا ىف لكيملا نحس ىلل ةانْلا قيسوع 180 ةنس
 - نويلبات لمع نم ناك هتوم نأب داقتعالل وعديامالانهس يل ل ىل- . راحتتالاب هيلع متل ليساطثيح
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 لو ا ايم لا هررلا تاينكا نجلا ماق ام مغر ىلع نجسلاب

 فقخ مث ؛ * ؛ ةعدملا امور ةمدخ ىف لام الا نم 217 ىموي هب ماقام

 . اكيرمأ ىلإ دامي الاب نويلبان ىمأب محلا

 فطاوعناروث مغر « نويأبا قوه قفو روم الا تراس انه ىلإ
 تن زوعو «ةءاس الا رك 1 هلأ ءىسأ نإ معن . نييروهباو نييكللا

 ام ريدم نمهسفنل مهتنا . ةسيسخ ةئيندةرماؤك ا ةليلجلا هتامدخ

 كلن ىف ثدح افإ . ةرجازلا ةبومعلا دح نع جرخ مل ايفا اماعتنا

 نيبتهنأ كاذ : ةريكةلز فرتقاو منش امرج بكترا هنأ ةنو“ الإ

 ًارظتنمناكى للا تيبلاءارمأن م ريمأ نأ « لادوداكممم قيقحتلا ءانثأىف
 لوحةطرشلا تاهشتسماحو ؛ ةرماؤلا معزز وكيل «سيرابل همودق

 تردل ناك ىذلا باشلا (طدم ل”ةهوطنع» ) ناجاح قودلا

 دودح ىلع ةيناملالا ندأب ةنالو لامعأ ع نم ( 18( مط عتس ( ممتإ ةنيدم

 ناكلاب لاصتا ىلع ديار نير ريق ري اء واحعب دعنا اسنرف

 ةلودلا ةمدخ ىف ايد ةايح أدب . ممق ٠١١ ماع ( طصورصرعوت ) ىمو# هد )١(
 كلت ىف ٠ هتنبا جوزتو رصبق سويلوي نوطو . ةسايسلاب م١ ق 5١ ماع لفتشا مث م ةيبامورلا

 سويلوي عم هتقالع تعطقنا هوز تنام الو ءىبموب « تيرم دالب نويلوي حف ءانث الا
 ىذا اهف مزع نيمعزلا نيب ةيلخات برح تسلق مث . ةادعأ معز حبصأو ةسايسلا ىف هفلاخو

 لري ىبموب ناك اميحلمقف ٠ هلنعل اطباض سويلوي لسرأ ثحع رمصم ىلا بربق ٠ ٠ مق ة ماع

 . ايلاطيا نم هلأ ىذا براقلا نم
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 . , همادعإو هتك احو هيلع ضيقلاب نويلبات ىمأ كلذل )2١. هيروعد
 ىلإ 18١4 ةنسسرام ٠١ ءاسمنم ةسماخلا ةعاسلا ىف ريم“ الاب ء .ىش

 : ةرشع هل ةيداخلا ةعاسلاةك احمال مدقشسح « ( "ام ععبصعم ١ نسْنِف

 دادم فمي نأ لبق  ىلاتلا مويلا حابص نم ةثلاثلا ةعاسلا تفصتتا اف

 ةرفح يش ىدوو « ىلع رآأي م دعاو « قدتخ يقدب 5 د هيلعكحلا

 هم ىلا ةلزرم . ةكملا طابش مت نأ لبق هتاقرل تدعأ تناك

 مم : بايه ريغ شّلجْلا طباو ء هفتح هيدنوك ءارمأ شآ قل اذكهو

 . هبلإ بست ام ةثءارب

 « ةشئاطةوسقنعفشتىتلا « ةلعفلا كلت اكسترا ىفزويلباث ناك

 هنأ كلذ ىلع لدي . ىسايسلا ءاهدلاو بضغلا ةروس لماعي اموفدم

 ىلوثالا تاعاش“الا نأ يبت « ةليوطةدهسيرابىلإ ريمالالصينأ لبق
 اودع ناكر يمالا نأو ءاط ساسأ ال ةطرشلا ل اجر كوكش تراثأ ىلا

 ةنس ( (1 872165 15826018 1011120111162: ) هييروعد اوسترق لراش دلو )١(

 ءاهلا مضناف ةروثلا ت تناك ىتح ٠ يسنرفلا شينْلاب قحتلا ءرمع نم ةريغع ةئماثلا قو . 4

 ايس كلذ ناكو ء الدّم رم“ الا لوأ نمزاك هن الا . ىنوقسيلاىدانلا ىف اوضع ةنس حصأو

 اهوزغ اودارأ نيذلا اهئادعأ نم اسئرف ذاقنأ ىف هيبروعدل لضقلا عجريو ٠ هل ءروثلا ءامعز هركىق

 ةموكحلا هتمهتأ كلذل . هل ةيهاركلا ةدايز فببسلا تناك هناراصتنل نأ ريغ ٠ ةروتا ىلع ءاضقلاو
 مايضنالاب رم“ الا عاطأ ةلصقملا نمهتبقر هيبروعد دقني كلو ٠ 1754 ةنس سيرابل هتعدتساوةتايخلاب
 ارتلجنا ىلإ دعب بعذ مل ؛ةيبروأالا داللا بو ةدم كلذ دعب لظو ٠ ةيواسملا شووملا ىلا

 .ءاا1ذك؟ ةلس تام ىح اهم ماقأ ثيحس

 ك٠



 ةرماؤملا قدي لكي لف ٠ ءافخلا يف لمعي ام اتمال ارم

 كفل نأ مث . هييروعدب لاصتا ىلع نكي ملو « اهلع قفاوي مل ىبلا

 اهو 0 نابش نيب نيتمئاش نيتلعل ناك ةسشئرفلا دودجلا بردي

 ظ «نويمباننأ ريغ. صتقلاودصلاب ملولاو هتببطخ نم برقلاب فغشلا

 امر همادعإ نياك 5 ريم الا كلذ ةءارب نم هقوثو مغر ىل اعب

 ىح ؛ مهعابشأو لوبرون ةرس "ال ةريع كلذ نروكنل , صاصرلاب

 :مادهالا كح ذيفتت ةليل مهنعزويلبان لاق دقو . ع" انلا ىف اوكرتشيال

 ىجاوو « ىصخش ف ةسذرفلا ةروثلاى لع ءاضملا مولا كئلوأ ديرب ::

 دق ةيساسلا تالماجلا نمز نإ .اط راثلاب ذخ'الاو ءابنع عافدلا وه

 اهريفءامد قيرادقو «بجاولا لع لمأ امءامدلا تقرا دقو « ىضع

 كلت ذفتتباطاحأ ناذللامتكتلاو ة ةعرسلاتضقدَقلَو ٠ « ليقتسلا ْى

 ءاحر ىلع قيرطلا نو «ريمضلا ةراشتسال ةصرف ىأ ىلع« ةلعملا

 « ىماعلا سردلا كلذ را ىلإ اضيأ افاضأو ب نويلبان لوح اونكنذلا

 كارتشالاىلع ادبأكلذدمب ةينوبروبلا ةرسالا ءارمأ نم ريمأ رسج لف
 .هنسفنل قشرفلامقتتي فيك اوكردأ مهن“ ال « نويلبانلاتغالةرماؤم ىف

 «كلكىف هوبقرنيذلانم فرعن ام «هماقتنال الاف ئ مفدزويلبات نكل

 6 ا لالادضتننحلا كك وكشلا نمدجلا ناك اموهو  ةبيهرلا ةعاسلا

 اروهشمابو ةاسألا كلت ىلع ملط ىذلا م ولان وكي ناءاضقلا ىغق
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 ةئاذققحدقلو . ىندللا نونقلا رودص موي هتقفاومل ء اسنرف مرات يف
 لنم نويسفرفلا اهدشن الاط ىتلاةبغرلا « نوناقلا لع دلاخلا ريالا

 1 :ب متقلا ةبغر ىهو « ةروثلا نابإ اهلإ اوقاتو ء رشع سماخلا نرقلا

 ْ لع ولم ف اوراس ةلودلا سلجم ءاضعأ نأ ققحلا نم .ةنواقلاةدحولا
 اءاننأ يف ةلانملا ةيميرشتلا سلاج ا اهتدعأ تناك« نيناوق ةسمخل ساسُأ
 :بحاص ناب نأ نم مغرلا ىلع نكل . اهزجنت ملو ةروثلا

 ىف لضفلا مجري هيلإف ٠ يراد عمار روبوت هاو وول لب ةركف

 نم اهللختي امو «تاروثلا ةريف نأ مولعملا نمو . هلع ضرع ام ذافنإ

 « لاح يعاهرارهتسا مدعو « ةيسأبسلا دئاقعلا ريغتو بازحأالا نحلطت

 حنست ةصرفلا نأو ؛ نيناوقلا نسل ةءءالم فورظلا نسحأ تسيل

 نويل لضفلاو الاخ ميرشتلا ناديم ودبيو ء فصاوملا ًادهتام دنع

 . ةدلاخ ءاثأ ةتولق نمت دقلف؛ اهحوتس دكتع ةفرفلا نابت يف
 نولاقلاو . ةفرطتملا ةيضرعلا مظنلا نم ةروثلا هتثدحأ ام لكل فغأو
 خاوراو فالطلا يي وهف ٠ فاصن *الاو مسماستلا ًادبم ىلع مئاق هناذ

 ةسدق هلم ربك أ حوضو ررعي نواق دوجولا ىف سدلو « ىبدلا

 . ةاحلا ىقيرس *الا ةطبارلا ةناكمو « درفلا ةيكلم

 هنأو « « ىحطس ميرس لم هنأب ىندلا نوثاقلا ىلعداقتلا ل اج
 هنأو ٠ ةماعةنونأق دعاوق ضعب هف ناسن" الا مجاري ببجال بيتك

 ليما



 نوثاقلا تابعشت دايدزا لواتتي مل هنأو ءاهدقعو ةاحلالك اشم امي ل

 ىنلا لمعلا نأ ةظحالمبجي هنأالإ . ةعدقلا ماك” الا ىلإ دتسي ىلا
 ةأرج لكبنويلباندمتأ «ةنسةرشع سمح ثيدحلارصعلا فال "الامل غفت
 ناقل تت نولا هللعسانلاذخأ دق 5 نوعا مادقإو

 كلذيف ل.سيلولو . نولاق الن مريخ « صقن نم هيف نكي امهم « ىندمل
 اندهع ىتحاط نولق ال ةمأ اسنرف قبت نآلمتحلا نم ناكل« تقولا

 ىلع ةمئاق ماظن ةثام نم ريخ ادحاو أنوثق نأ ةحاشمال هنأ مث . رضاحلا

 ىلع نويلبان نوناق اذهو . تازامتمالا نم ريخ ةاواسملا نأو « فرعلا
 لكى ع هتعلاطم لبست ريغص باتك ى فد نيب هطقن ٍرْمْحو « هرثص
 ةيطارقوهد عامل ةحضاو ةروص انل مسري ء ةيسنرفو ىسنرف
 فلحلا اهثروىتلاةقيتعلا ديلاعتلاو ةروثلا عير شت نيب قفويو « ةنيدمتم

 قابلا نع

 لاق . هتدوسم عضوو نوناقلا ةشقانم ىف امهمآرود نويلبان بعل
 ؛ ءاعدا الو جلجلت الب ملكتيزاك هنإ وو : ( ؟طتطدسل عدت ) ودوبتةنع

 لداعي ناك لب « سلجلا ءاضعأ نم وضع ىأ نم ةجح لقأب نكي ملو
 6 فالخلا ةطقن مهفت ىلع ةوق نم هنتوأ اب « ةردقم مرتك آنا

 هترابع ةغالبب مهنع زاتما امآريثكو ؛ هتجاسم ةوقو هئارآ ةفاصحو
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 ؛رغصلا لواتي اىنوناقلا ل وانت نويل نأ سنن الو .«« هراكتبا ةوقو
 ؟نم ءةخسذ ةينوناقلا هتدع غلبم ناكف . ءاضفلا قناع رهو عةماعط

 :ىف اهعوتسا , (طدددار امود فلؤموأ « نيناوفلاو حاولا باتك

 :نوتاقلا ىف نينثا وأ ةلاسرو « ( ”هاعمع» ) سفالاق ىف س راق ةفرغ

 [نينونالا عم تارماسم ضعبو « الاطيإ يف براحن وهو امرت

 تاشقانملا رضاحتو ء( طوءاةهلثد ).سلاتروبو( 1ءههعاع؛ ) هشنورت

 . ةساج نيثالثو سمح ىف سلجلا ىف تلصح. ىتلا ةليوطلا

 نواقلا نوكي انإ ب نونأقلا ىف ىنخ رس تهنسيلف لاح لك ىلبعو

 . لقعلاو قفتاام نسحلا نوناقلاو «اريسعو اضماغ الاغ ءىدرلا

 : مظع ىرطف ءاكذب نوناقلا لئاسم نم ًاريثك نويلبات لج دقو

 00 هملإ ظني ىتلا ةيوارلا نم نوناقلا ىلإ ظني مل ومف

 نابهذمتلا ةهجوب ديمي و ٠ ةماعلا ةحلصملا ةيواز نم هللإ 0

 ةجوزلا رييغت نوكي نأ ةيرحلا مسأب نوري نيذلا « ةروثلا بهذمب
 « ةصاخ ةاعارم لئاسم ضعب ىعار دقلو - نكسلاا ريغت ةلوهسب
 ىه لئاسملا كلت : براجتلاب معدلا ىزيرغلا ليملا نم هيف ناكال
 ةيسدقو «قالطلا ماظن توبثو « دلاولا ةطلسو « لجرلل ةأرما ةعاطإ
 ةكارتشالاو ةأرلا قوقح راصنأ دجال :كلذل . درفلا ةيكلم
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 ريشي ام نويلبات هعضو ىذلا نوثأقلا ىف ًاريثكر ضاحلا انرصع ىف

 حدلا نويلبان مهيدجتسي ناك نا لمتحلا نم سل هناك , مهباجعإ

 رارحأ الا قئاثو نمةعيثو ىندلانونأقلاف لام الابو ٠ مثرصع ىف ءاج ول
 َدْلُْخَو تين هنأ ىلإ ةندلا محيررات ُْق هتسضأ مجرتو © نييك ارتشالا ال

 . ايروأى ةسنرفلاةروثلا اهتخدأ ىتلاةميظعلا ةمعامجالا تاحالصأالا
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 يح م#*ر رم «

 اك لصعا
 ير وللا ريمذلا علطم

 نم ًاءزج الإ ةيلصنملا اهب تماق ىتلا ةيندملا لامالا دفتتست مل
 اضونا نه وولخ ام نما قنات ابنا ىف مغرلا ىلع « نوبلبان طاشن
 ميرات ىف تزاتما ىتلا مير“ الا تاوتسلا تناك ذل . ابروأ خيرات ىف
 مضوو « ىنيدلا عازنلا ةيوستو ء هيدنقال ةروث ةثدهب ىلخادلا اسنرف

 بارحلا ةدهو نم اسنرق لاشتنا تدهاش ىتلاو  ىندملا نوناقلا

 كي راب ليثم هل قبيسي مل رسيلا يف ىوتسم ىلإ «لالتخالاو
 ةبرح حوتفو « ةريثكةيسليس ثداوحب ان ةلفاح تاونسلا هذه

 , ةيراعتسا ةيروطاربمإ سيسأتل ةعساو تاعورشمو « ةرهأب

 ةسايس نأ ديب . ابروأ ىف نويلبان ذوفن عيسوتل ةرمتسم تالواحو

 : ةيروثلا تاموكسحلاتافاخم نم لب نويلبان لمت نم نكتمل ءادتعالا
 اوناك « ةليوط ةدمب ريمورب بالقنأ لبق « ةيروهجلا ةساس نأ كلذ
 عياوتلا نمةقلحي ةطوحم ةميظعلا ةيطارقمدلا مهتموكح لعج نوديرب
 ةيساسلا اهمظن ءام لضفبو اهطاشن لضفب 0 « ةيروهجلا

 دن



 ءازجأ ىوقاسو كجلبلا نورتتعي اوناككلذل ٠ ابروأ ىلع ًاماع اًدوفن
 الاطياو « اط ةبعبط ىئاوح ارسيوسو ادنلوهو ءاسنرفل ةممتم
 اصلا لج الو ةيسنرفلا ةروثلالاثم ىلعدب ثدحت ةروثل 'ايبم نادم
 لالخ يفو «ةمشاغلا ةساسسلا كلت ذافنال ةدعلا تدعأ . ةيسنرفلا
 دحىلإ نيرصتنم نوسنرفلالصو !/الوي مأع ىلو الا روبشلا ةعضب
 دملابلقنا مث. ةعبات تايروهج ىلإ بلاطيإ ةريزج هبش اومسقو « نيل
 20 ديدج ىنروأ فلاحت وكتب رصم ىف نويلبا يايق ءاتثأ 000

 « ايلاطبإ نم نييسنرفلا درط نم هئاضعأ دحأ اسفلا تنكمت

 . ادنلوه :ىطاوشمىلإ ةيزلجتإ ة ةيسور ةلم تراسو

 لوأ « نيثاحبلا ضب معز اك رصم نم نويلباث ةبوأ نكت مل
 سجيرف ءانمىلإ نويلبان لصي نأ لبق هنأ كلذ . لظلا قف”الايفةقراب

 « اهب اقادح [راطخ' الا دشأ نم تصلخت دق اسنرف تناك

 ةكلممو اسنلاو ارتلجتاو ايسورلا نم انوكم نكو . يناثلا فلاحتلاب فلاحتلا كلذ قرعب )١(

 مسوتلل دح عضو ىف ةبغرلا وهو فئلاحتلا كلذل ملط ببس كانح ناك ايكرتو لاقتربلاو يلب
 يعو .ايسورلاف : ةدح ىلعةلودلكل ةصاخبابسأ كاته تناكو ٠ ايروأ لود لك ددهيذدلا ىسرفلا

 فوقولا مطتسق مل ارتلجتلو . ال ةناهإ اطلام لالتحا تريتعا_فلاحتللا كلذ نيوكت اهلا جد ىلا
 نييسنرغلا لالتحا دم دع ايفا تدعأ اشلاو رصم يلع ةيسنرفلا هللا مام ةنكاس

 ةيسنرفلا ”ىدابلا ىلع ةينامورلا ةيروهجلا نيوكت ذنم برا يف ايدج ترككف يلبانو . ارسيوس
 نم نويلبان جارخإ ديرت تناك ايكرتو . ةماادلا ارتاجتا ةفيلح تناك لاقتربلاو ٠ ايابلأ ةرامإ ناكم
 .ليثلا يداو
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 . ءادنلوه يف 29 ناو دئاقلاو « خرويز دنعانيسم دئاقلا كرارابمت

 دق « ةيبرحلا ةراهملا ىف قيقحلا نويلبان دن « ىسورلا فوراوس ناكو

 « قيرطلا ىف قرغ نويابان ناكولف . ارسيوس ججولث اقرتخم رقهقتي أدب
 ةناكلا ىلعو « نيرلا دح ىلع ةظفاحلا نييسنرفلا ةعاطتسا ىف قبل

 امتدّقف ىتلا ةناكملا كلت  ابروأ يف مهتلود اهتأوبت ىتلا ةيماسلا

 . نا الاى اهعاجرتسانمنكمتت ملو«ةينويابانلاةيروطاربم الاطوقسب

 نيل دح نأ « ناديلا يف ةأْخ نويلبان روهظ ةيمحأ نكك
 اسنرفىلإ دربال حاصىأ اهيضري نل يتلا « هعاطأ دح نكي مل ىميبطلا

 ةحتنو « ىلو الا هتاراصتنا ةرع ناكىذلا « ايلاطيإ لامث ىلع اهئاطلس
 اسنلاك لود ىلع ىلعت نكي مل جينملا كلذ نأ الإ . ويمروف وبماكح لص

 ىتلاءحلصلا تامدقم نم ض غلا ناك كالذل ؛ فيسلا دح الإ ارتلجتإو

 قاثلا سيسنرفو ارتلجتا كلل» ثلاثلا جروج ىلع نويلبان اهضرع
 هيوقلاو ءنيتموكحاروغ ريس«لوأ الصنقعبصأ امْيحءاسفلا روطارعمإ

 مغرلا ىلعو . ىدج حتاص ىلإ لودولا ال : ىسنرفلا ماعلا ىأرلا ىلع

 سراب ىف هتايح أدبو ءا1955 ةنس 1 نوب امأ . انيسم ركذ مدقت (1)

 حبصأ تح اهف لمعوةروثلا ف لخدمت . ( 138131023 )ؤرتنادب فرعت هاذ ذآن يحو . بتك لاك
 ةيروطاريم"الا ةمدخ يف لظو . كلذ دب نورب قو ٠ ادنلوه قىسنرفلا شيل دك 1744 ةنس

 سراب نيبكلملا ن٠ ةعاج هيلع رهاات نأشثدح مث . ولرتاو ىف نويلبان طقس ىتح ةينويلبانلا
 . هولتقو ه١ اومقوأف 12١9 ةنس
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 كات نأشب هلئاسر نأ « نولبان دعب اوءاج نم ضعب دقتعا كلذ نب

 باتكلا نم ريثك كانه لاز امو . مالسلل بحلا حورب ةءولمم ةلأ

 هؤانعأ هرطضأ مالسلاى حم مظعأ ناكهنإ نولوقي « ن :ويلبانبنيبجسلا#

 هلك ليوط رود يف هسفنب قلب نأ موتحلا ردقلاو هلع نودقالإ

 .وزغو نفرح

 « رض رشبنال ٠ ٠مأع لهتسم ىفاسنر ,فىف ةسرحلا ةلاخلا تناك

 .انسو نلا باح ستاءأ جنم ىناثلا ف لاحتلا باصأ ىذلافعِضلا مغ ا ل

 : ةلداعتمت ناك ةمنال الاضر ”الاىفةي واسفلاو ةسذرفلا ى وقلانأ حس

 ىسرفلا ورومةدانق تحنتناكى لا « نايراحتلانيقيرفلا شوج ن 3

 ن رشعوةثام - تناك « ند الا نيرلاىبعىواسفلا( ]مو (ىاركو

 : انلاطيإ ىف مرمأ ىلع نييواغم اوثك نيسذرفلا نكل :نلئاتماشلا

 نينا د ردنا نقط ا الم ةرمإ تف ناك اهنب هنال.

 نيثالث غلبي 'شيحي اريشيرلا ىف اركسعم انيسم ناك« تتمدس ىف افلأ

 تاوق ناب الاجس ةلاحلا قيتامنب هنأ لمتحلا نمزاك كاذل . طّمف 31

 دودح ايلاطيإ ىف ةيواسفلا شومجلا قرأت « اناللأ ىف ىلركو وروم
 : (0ىزيلجن الالوطسالاة رزاؤمىلعةذمتعم«ةيسنرفلاسناقوربةعطاقم.

 "ىطاوشلوح نسلن ةدايقي فوطي طسوتلا ضيب”الارحللا ىق يزيلجن "الا لوطسالا ناك () :
 . رم"الا جاتحا اذإ نييواستلا ةرزاؤمل هيلع دايعالا نكم ناك كلذأو :ليان ةكلمت'
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 . سناقورب لهأ نم نييكللا ةنواعمو

 0 نيسنرفلا زارحإ رطخلا كلذ ءردل ةلمسو ريخ ناك

 ىارك ىلع يضق اذإ هن"ال : نيرلا ءىطاوش ىلع امساح
 لطضاو « نييسنرفلا م امأ ةحوتفم انك ىلإ قيرطلا ت تحبصأ ءاننأملأ

 اياطبإ ىف ةلغوتلا ةيمامأالا مزك ارم عيجج ءالخإ ىلإ نويواسفلا
 ؛ لفاشلا لغشلا انامل دودح تناكو ,» - نوليان لاق ةقضحلافو

 تارابتالا كلت ىلع ءانب , هب ةيوناث ةلأسم ناكف اونح لحام

 وورمو يسم ةدعاسمل هبحوت نكمي اشيج عج نأ دعب «نويإن رق

 [ةطيسيهتطخ تناكو . ب رحلا ناديماينألا ن 00 ىعاودلا بسح

 ادنع نررا سجن روبع ىلع ةيثلا دقع هنأ كلذ : دحأو لآىف ةمظعو

 ٌةرسدم للغة ةريبك ةوقب أخ ضقنيل ؛ ( 5كطدكاظهسقعم ) نوفي

 طظخ هيلع مطقي كلذبو ؛ ىل كة دابق تحت ناكى ذلا شجلا ةرخؤمو
 رقىبا كارت رب الاىلع ىضقام ءامأت ءاضقهشج ىلع ىضقيو « ةعجرلا

 ةبالو عفا ولا انيق ىلإ ريسي كلذ زجني نأ دعإ مث

 . ةيواسفلا

 نأ كف ٠ عورشلا كلذ بحس هنع بيست ىصخش قّئاع دج

 أديتبم ٠ نويلبانل نيون رت لج نأ نم رك أ هنأب 5 وروم
 عوبس ”الايف ىأ رلا رقكلذل . ةقئافلا هترهشل هنع ءانغتسالاةلاحتسا ىلع

 ةدايقب ىطابتحالا شيجلا فحزب نأ ع 18٠١ ةنس سرام نم لوالا
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 ةرخؤم ةيامح ىف وروم دهم نأو 6 اينامأ ىلعال اناطبإ ىلع نوب

 ريسي نيح ىف « بوتادلا بونج يف ةيموم ةكرح هشيج ةرس ِ

 «سالم شج ةرخُؤ ل

 نييواسعلا رطضلو « انيسم ىلع عقاولا طغضلا لاحلا ىف وحمب كلذي

 ورغال . ةريبكة عزه مهب قحايو « ماظن الب رمهقتلا ىلإ ارارطإل

 متكتلا نأو «هذه ةئي رجلا ةطخلا اهم تذفنو «تسبتاىتلا ةقيرطلا نأ

 د قحست , تادادعتسالا لصافت لكب ةيانعلاو ةعرسلاوت

 «'»رانريناس ليج روبعزأ كش الو . نوياباندعب تءاج ىتلا لاجالا

 نونا قع ا فيطللا وبام رهش ىف ليمج قيرط ىلع« مايأ ةعبس يف

 هتراهم دهشت ىتلا ةل أسما انأ . اينحا و 51

 لابج ىف فورعم ىمم روبع ىف هحاجت هب دهش امم رثك أ « ةيبرحلا

 « ةماعلا هتطخ هب تزاتما ىذلا راكتالا ىهف , ةموأقم نود باأالا

 مئالت ىتح « ةصاخ رومأ ضعب اب لادع.ىتلا ةعرسلا هيلا اقاض»
 رك روبعل ىغقت تناكة لص الا هتطخ نأ كلذ لثم : ةريغتم ًافورظ

 نددبلا فوتكم ورو« فوقو ببسي ن كلو « ( 5مادنوع» ) نجولبس
 نم انيسم عم نعيواسقلا كاتشاب ءابن“ الا لوصو ببسبو « ةمج نم

 نيعبرأو ةئام ةفاسم ىلع مقاولا .دانرب ناس روبع و قرا هيج

 + برحلا كلت نيدايم نم ققحتلل ايلاطبإ ؟ مقر روصم رظقا قد
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 [لسحي نأ ًاضيأ همزع ف ناك مث ةلص'الا هريس ةطقن برغ اليم

 ارثإهلوصو ىدأ مع نك ؛ رملا هروبع درج « سالم شيج ىلع

 :. اونج ىف راصحلا م واعي لازنال ناك انيسم نأ ءويام "ىف (1نءد)

 5 را رو م ”المدق حرفلاو , نويلبات بغر كلذل

 لإ ا ره سحرلا طعافودتل كرات تناك ىلا ةللصأالا ةطخلا نع

 ىلع ءاليتسالاو ناليم ىلع فحزلا ىلإ ىمرت « عمطلا اهؤام ةطخ
 فلتخم انهو . طسوأ الا وبلإ سهم ىلع ةعقاولا ذفانملا عينج ىلعو ايدرابمل

 نأ دادمالا شيج دئاق ىلع لوالا بجاولا له يف نوببرحلا داقنلا

 ؟ اهتدجنل لسرلا ةنيدملا فتتكت ىتلا مفادلا وحن تابثي فحزي

 0 4 ىف ديجي عافد دعب اونج تماس الثف

 نسحتسي نيينفلا تاقثلا ىأر نكل . ةثراكلا ةاقالل فخ ل ىنلا

 ا فالتإ وه دئاقلا بجاو نال : نويلبان اهمبتا ىتلا ةطخلا
 طخ ىف هشويج هعضوب نولبان نالو « هناجصأ ةدعاسم ال

 ءاهنؤم لكدغنتست مل اونج نأ ول ؛ ةطخ جبتنا سالم شوج ةعجر

 شيجلا ضيرعتامإو « راصحلا كرت ىلع رصاحلا شجلا لمح امإ اهادؤم
 شج دي ىلع « هرخآ نع ءانفلا ىلإ سالم ةداءق تحت ىواسفلا

 برحلا ىف لشفلا وأ حاجنلا نأ كلذ ىلإ فيضأ اذإو . ادع هقوفي

 ةمصاعىفةًأْخ نويلبانروهظ نألنماع ؛ ىونعملارث الا ىللعةفقوتم هل أسم

 م١ا١ا



 ناك ىنلا ريثأتلا ىزاوي  الاطيإ ءاحن ا يف امظع ارثأ ثدحأ ايدرامل
 : او راصحلا كف هببسي

 « ةيروطاربم الا خيرات ىف ىهابلا ملطلا كلذ نم مغرلا ىلعو

 ىلا ء 14٠.٠ ةنس هنوي ١4 ىف ( 3[هعدوم ) وجنرام ةعقوم تناك

 نم دئاق مظعأ هيف عقب دقام ىلع ًادهاش « برحلا كلت ا تمتتخا

 ءاردزالا نيعب رظن نويلبان نا كلذ . هودعب هتناهسا بيسي تاطاغلا

 ةيلصإلا دعاوملا لمهأ هن أ تح , ههجاوب ناكىذلا لبكلا لجرلا ىلإ
 ( ة1ءوعدسةبته ) هيردنسلا لع فحز التف . لاتقلا ىف اهعبتا املاطىتلا

 اومج دق نويواسفلا ناكو الأ نيثالثو ةعبرأ ىلع ديزبال شيب

 ةمزه مزلي امرك أ هنلق ىلع هشدج نويلبان ربتعاو . موق لكاهدنع
 فال | ةتسهنملسرا أيرغ ىسنرفلا مدقتلا ءانث | ىف هنا ىتح عودعلا

 هم لسراو# ( طندععتم ) ازتشتاسو( تعسصمدم ) انومب رك ةياجل

 ىواسعا شجلا ىلع قيرطلا عطقبل « هيزيد ةداق تح امسق ًاضيأ

 ةكحلا نم ناكهنأ لادجال . اونج ىلإ هرمهقت لمتحم ناك ىذلا

 ىواسقلا شجلا نأ ضرف ىلع , رارغلل ةنكمملا قرطلا لكدس ةيبرحلا

 ترهظأو , دينع برات ىواسفلا نكل : ةريبك ةمواقم ىدب نل

 قيوطتيفعورشلارطخ ( 13هسنل» ) اديمروب رعهن لبس ىف هتعاجش
 «رجفلا علطم دنع ةعقولا تأدب . هتعزه نم ققحتلا لبق شج
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 داتنمالا 5 15 نهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا ,لاوحهيردنسلا ىلإ
 دداتسا | نكع نيسنرفلا ةدراطم ىمأ نم قيام نأو 6 ةفيلح رصنلا نأ

 هرو هدّؤس نييسنرفلا لوعفدب نويواسفلا ذخأو داوملا راغصل

 1 كورد 61 ن1 1 ة0 ( ولوج ناسملإ ةيدؤلا قيرطلا لوط لع اقرش

 قهلف نا لوا و هدعلا ةهحو نم ارا لوحتت ةدراطملا تداك ىِح

 فصق عمس هنأ كلذ ببسو ٠ نادبلا ىف ةَأْك لص“ ايلا ةعاس ةيرد

 هلوصوبو « ري الب لسأب ىدنج لكل عفي ام هدب دوص فحزف عفادلا
 0 ااا ةلماكلا 0 تبلقناو « هتاتشأ 9 شيث د

 98 لات 0 ًاطاشنو 0 وام وحنرام ة ةيرق ىف

 مونلا ىتداعنم نأ 7 اوركّذت « ةررعلا ءانب الا املأ د : الئأق مهيف حاصال

 00 لاتملانيداس ىف

 ةدايقب ةلاخلا اهرهاظت , هيزيد ةقرف موي ف صخلتتف ةمقاولا امأ
 فوفصلا رع 8 .لرومرام ةداعب ةعفدلاو 6 )0( نامرلك

 نشيملا لئدو ء37هةئس ( ]1”سورجعمزو 15عا1ةتصومسرت ) نامرلكاوسترف أو (1)

 ذقنأىذلا « ( ؟7ج1مدو“ )ىلا دنع راصتقالا ىف لضفلادبلا عجريو . ةعرسب هيف قو ىسترفلا
 ليوحمق لضفلا هنلا مجد 5 الكا ةنس ىنجسالا وزغلانم اهسفن انرفو ءلشقلا نم ةروثلا

 نشويج ىف مدخم رمتساو ءالاشرام 18١4 ةنس نامرلك حصأ دقلو ٠ اراصتنأ, وجترام ةءزع

 ,لظو ء مهلا نامرلك مضنق ء نوينوبروبلاعجرو ٠ نويلبان طقس ىتح .ةينويلياتلا ةيروطاربمالا
 1840١ ةنس تأم ىجح مهمدخ ىف

 نحب



 « ةتوهم تفقوو « ةيئاحفلا ةمدصلا كلت ءارج نم لوهذ ةبو

 تربع ىتح ماظن الب ترقهمت من ؛ اهققاوم نع مزحزيت تأدتإ
 كالذكو « لاتقلا نادم ىف نولابان مانف ليلا ءاج . اديمروبلا ري

 تلا ةلاسرلا ىفو . ةيدبالا ةءونلا ماناذه نأ الإ « هيزيد ف
 الع رشع ةسجخ ةغلالا ءاهيالسأو برم لا مئانغآددعم نويمبان اهتكأ

 5 ليتق فالا ةتسو نسا كل ١ ةناو ار ناعبرأو 1 راسب

 بحاصو « لطبلا هليمز ىلع ضسأ اهلك ةرقف لوألا لصنتلا صتمخأ
 05 يدم نولبان ناكدقو . رصم ىلعةللا ىف ةميظنلا لام الإ

 ىلع مقوي سالم تلءج ةجرد ىلإ نييوسفلا ةعضعض يف لضفلا نم.
 ويشنملا نبت برغ ايلاطيإ لكنع الزانتم « ىلاتلا مويلا ىف ةندملا

 . ةينأث ةرم نوسنرفلا اهلتحمل ( ةلتسعتم )

 يوكل اةيلاثزأ نئاطلا رامتألا تالة سا ةسقم لو تناك"
 ابهيلع لوقتي ةيرجتلا رود ىفو ةثيدح لازتال ىهو  ةيلصنتلا
 فعال ىذلا رهابلا تنصلا نم عونلا كللذ ليواق الا سأنلا

 امهم ايش هع يتحلل لك لا طمف نيبئاعلا سارخإ دنع '

 ىلع اداس اسنرف ىلإ در هنأ ةناثلا ةحتنلاو . هدادس نك

 ا ل اسفلا مم حلصال ليسلا دهمو « انلاطيإ
 ةظفاح ايناملأ يف اهشوج لازتال تناكو « ةدسلا ارتلجتاب ةطبترم
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 متفنؤتسا كلذا ٠ . قاشحلص دقعل اهرطضي اموجترامىف رتمل ءاهتاك

 .نويسفرفلا اهيف مأق تاّضوافم ىف تفرص ةرصق ةرتف دعب برحلا

 :ريمسلا نم موي ُْ اهدشأ برحلا تغلب مث ٠ ناك ةراهملا نم رودب

 3 ترهشا ىلا « تاباغلا ةريثكلا عاتبلا نم ةمقب دنع دربلا ديدش

 ([مدعداتسلعد ) ندتلتهوه دنع وروم راصتنا ممت ثبح ءايراقأب

 ,ىذلا حلصلا مو .وجنرام ةعقاو هتلعف ام م٠ ةنس ريمسلد 7 ىف

 ,هبانتجا ىلع اهدهج لمعت اسعلا تناكى ذلاو « اسنرف هغبت تناك

 ةناثلاةرملل ٠ ( ةانهعو3116 ) ليقيتول دنع ١ 18١ ةنس سياريق 3 ىف

 ىلعو كيجلبلا ىلع اسنرف « ءالمتساب ةركتلا جوزيه عر قرع

 تايروهمجاب تفرتعا ًاضِيأ ةناثلا ةرملاو . ىوقاس لبعو نيرلا دح

 قفاو ًاًضيأ ةناثلا ةرمللو . 29 ةلامشلا بلا الاو هيتقلطاو هنقاتبلا

 نكت تح ءايقلأ ماظن بلق ىلع ةسدقلا ةينامورلا ةلودلا روطاربمأ

 نيمأتلا نم« ةروثلاو كوالا لئق لبع تماق ىتلا ةسنرفلا ةموكحلا
 ليقيتول ةدهامم تدر راصتخالابو . ةعورشأا ريغ اهساكم ىلع
 ضع عم « ويمروفوبمأك ةدهاعم ىضتقع هيلع تناك ام ىلإ لاحلا

 . 175 ةنس اسنرف اهتحتف نأ دعب ارسيوس 0 مسالا وه ةيفاتلا ةيروهملا 6

 , 19317 ةنس اسنرف امهجْزَغ نأ دعب كيجلبلاو ادناوع ىلع قلطأ ىنتا مسالا وه ةفلطا ةيروهخاو

 . ىلو"الا ةيلاطي“الا برحلا دعب ايلاطيأ لامث ىلع قلطأ يذلا مسالا وح ةيلابعلا بللالا ةيروبجو
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 سيو مايأ ذن هنأ كشالو . اسقلا طاصمدض اهلك تاليدمت
 كلذ نم ءابمظعأ احلص هئاضماب ىسنرف ىمايس سهم مل« رشع عبارلا
 . اليوط سمعي مل هنا ىف بيسلا كللذ ناك امبرو ؛ حلصلا

 ءاسنرف ءادعا ةيصعنم رخآ الا وضعلا ةلزانمرمأ نم ناك امامأ

 نكت ملام هنأ ب بسلاو . ةفلاخم ةقيرط عابتا ىلإ ةلاسملاةعببط تضف
 وزغ ىف ركفت اسنرف لعل ةيفاكدادعتسا ةلاحىف ةسسنرفلا ةيرحبلا

 ىلعزوكيو . اهدض روف لاحت نيوكتىلع ةينلانويلبان دمع ءاننبأ
 دبتسلا كلذ« اسورلا رصيقلو الاسلوب مقبلا فلاحتلا اذ س

 فاكر ريم الب ةيزيلجن الا ةموكحلا ىلع ةاك نقلا 0

 ضرعاملكى كارتشالل أ ًادعتسمحبصأو اطلابق ري لف اهتالئتسال

 . ديدجلا ىلامخلا هزازيمشاراهظإ.ل بس ةقرطتلا تاحارتقالانم هلع

 بذبذت نع ظنلا مطمب ةميق اذ نويلبات ظن ىف فلاحتتلا كلل ناك

 لاق م« أمأ حيتافم كلتمت اسورلا هو نال ءهتاكذ ةلقو رصنقلا

 ىلع ءاليتسالاو دنا حتف هنكمي اسورلا ةدعاسعو ء رباني ىفزويلبات

 اهنوكىتلا 2"2ةيلامشلا لودلا ةبصع ةدعاسمبو ب ناقلبلا ماستقاو رصم

 ةملطزب حلسلل دايحلا ةيصع مماب جيراتلا ىف ةفورعم ىهو ء احلسم اداح ةبصعلا كلت تناك (1)

 لولا رجاتمل ارلجتإ ةقياضم نأ ةقيقللو ء ةجح اطلام ارتلجتإ لالتححا ةلأسم تنخنا ىتلا ايسورأ#

 18٠١ ٠. ةنس ريمسيدف ةبصلا كلت نيوكت ىف ببسلا ىع اسفرق ىلا ةلسرللا ةدياحلا

 انفراإ



 ىضقي نأ هنكمي « ةيناطيربلا ةيرحبلا نيناوقلا ةمواتلل اثيدح رصنقلا

 لو الامتافتلا كلذ ىلع ءانب . ارتلجتإ هب متمتت ىذلا ىراجتلا رسيلا ىلع
 لودممربخالا دي ىلع تيرجأ يتلا تاقافتالا ىضتقعو ء رصيقلا عم

 .ةلضتتادهاعمو تاضواقمةلسلس ثع ءديوسلاو اسو ربو كراغدلا

 « ةيزيلجن “الا نجاتملا عنم ىلع لبان ىف ةفيعضلا ةموكسحلا تمئرأا مث

 تقولا ىقأي ىتح اهضرأ ىف ركسعي ىسذرف لالتحا شج لوبق ىلعو

 تدهمت ذإ « اينابسإ تمر كلذك. 2” رصممملإ اانهبف نكمي ىذلا
 نولبانلا'”انايزيول نع لزنت نأ « ةدسافلاةفسضلا عباراالراش ةم كح

 رخآ ىلع ضعي امكل ةملاسملا لاغتربلا ىه وزغت نأو « ىقاكست لباقم
 . ةبرو الا لودلا ندب اهئالمع قدصأو ارتاكتا ءافلح

 .ةأخ همارصنا مث لئاطاافلاحتلا اذه نيوكت ميبرلا كلذدهش

 كلذبو « سرام؟# ىف ججروبسرطب ىف لتق لو"الا سلوب نأ ببسلا
 لابن 1 نومابان لع تلاهنا تقولا كاذ ىفو ٠ زاهجلا لكة ماعد تطّقس

 دئاقلا نأ اهايصفتو : 9 «؛ نيلادبلا ةمأوو ةيرحم هتمف امع ةراس ريغ

 .” رص لازتال ةسنرفلا هللا تناك (1)

 رهن ضوحم هيلامعلا اكيرمأ ىف ةيسنرف ةرمعتسم تناك ( [.موزوزومو ) انايئول 0
 ىلا ةيسق مسالا كلذب اهاممو ؛ ١586 ةئس ىسنرفلا ( 1.8 58116 ) لاسال اهفتكع ىسيسلب
 - قاكست لباقم 18٠١ ةئس اسنرف اهتدرتساو 5 ةنس انابسا اهتذخلأ مث . رع ميارلا نما

 . كنرفنورلم 5١ لباقم *١8٠١ ةتس نويلبات نم ةدحتلل تايالولا اهتعاتيا كلذ دعب
 ءارتلجنإ دير ()
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 ةيرصلاهاملاقامظعأ ةراصتنالان (ةانعم توصل )ىم ركراع زيلجن الإ

 نجا هوك دنع راغدلا لوطا الا ىلع ىضقنسانْنأو ء سرام ٠.١ ىف

 داقتعالاب رهاظتىرح الاب وأ لو“ الا لصنملادقتعاف . ليربأ + ىف
 لوخدو « سيراب ىفهتأطخأ ىنلاةيرانلا تافوُذَملا نيب ةقالع كانه نأ
 وهو لاق ذِإ ؛ رصيقلا لتقمو « دنا زاغوب ىزيلجت الا لوطس الا
 قوباصأ دعف , 2 زوقينو زيت الا ىنأطخأ نْل و0 : مر "الا قرح
 هتساسامجتناى لاةبصعلا ةب ةبخ نأ ةفرعم انهمهملاو. «« جرويسرطلىف

 ادج حضاوو. «نك اهلل ةيركح مم سو ككل ل 1| رات

 6 انفو هعماطمةحضت نمفلكت امهم - ىضقت تناك ه تحاصم نأ

 هنفس ق ريبكلا صهنلا كاذ دس نم هنكمت ةنده لع لصحم نأب

 ةباقو ىف و بيسلا ناك ى ذلاو ءرصمو للام هيلع عاشأ ىذلا «ةسرجلا

 ةضهانمل ةيوق ةيرحب نم دبالهنإ م . وزغلا نم دعب |مف ديدشلا هودع

 ردتكسا | محذأ: ىلرو *هلا فلاحتلا دّمع رثثنا دقو امسال ءارتجنإ

 تاخناو ءارتاجتنإو ايسورلا نيب عازنلا  ديدجلا رصيقلا -.- لوألا
 عرمدؤ نوطا ل لوألا لضتتلا راس الا دضقا ونهر ةضغ

 تقوىفحلصلل دادعتسالا نم هو رهظأ الو «لامترللا موزغ ىف روتنلا

 فسوق فرظلا كلذيف نويلبان ةيسفننم برتقي نأ دارأ امنإو .فاؤللمالك نم ةرابملا (0)
 . نيك افسلاةموكح ةيزيلكت“ الا ةموكحلا
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 ضفر ىلعلامتريلارادجإ نم ةوجرملا ةدئافلا تعاضىبح «سسانمريغ

 اسنرفنبةدهاعمدعمل تاضراتكاس هلك كيذل . ةئ يزيلج الأ رجاتملا

 . 18١ ةنس ربوتك أ ىف ندنل ىنارتلجنإو

 نايمأ حلص نع روهش ةسخخ ىضم دعب تاضوافملا كلت تضخم

 ًِك وكش بابسأ ةلازإ يف ال ةركفلا كلت نولبان مدختسا .( ةسنءدم)

 دشن ا ىح « هتوقو هعارطأ ىلع ةديدج دهاوش داجيإ يف لب « هئادعا

 نالربلا ىف )7 سكوف عم اوتوصالاطنيذلا «ةساج زيلجن الارارح"الا

 ابي فصتا ىنلا رخل ةبمسنأب ف ارتالا الإ اومطتسسي ل «ىزيجت الا

 ةعاجج اهب ىهتشا ىتلا ريخلا ةبحم عوننم نكت مل « سكوف لطب نودلبأ
 هنأ كلذ ىلع ليلدلاو . ةيناسنإالاو مالسلا راصنأ ©” نويسدنرفلا

 , ندنل ىف 1954 ةنس ( 118:15 لن 03عو 1”مرع ) سكوف سميح سل راقت فو (1) :
 ءارتليتل دح اكيرمأ لالقتسا برح تيقن الو« ةرشع ةعساتتا ىف وهو ىتيلجمتالا نالربلا لّحددو

 ىتا ةيزيلجتالا ةرازولا تطقس انو . نييكيرم"الا نع هلسلب نينقدلل ربك أ نم سكوف ناك
 .ةيكيرم الاتارمعتسل | لالقتساب ةرتعا ىلا ءةيلاتثا ةرازولا سكوف لخد ءاكيرمأ دض برحلا تريس
 نمح ةدمل ةطراعلا معز قبو تارازولا كرتفع ثاثلا جروج- كلل بضغ سكوق راثآ كلذ دب

 . امهم نيبجسملا نم سكوق ناكو ٠ نويلبان ربظو ةيسنرفلا ةروثلا اهتلتأ ىف تثدحم ةنس نيرصعو
 ,ديدج نم ةرازولا سكوق لخد ١405 ةئس ىفو . ةروبشم ةيباطخ- ةينالرب فقاوم كلذ ىف هلو

 هئداس تناكو . ارتلجنا هتمنا ينال بيطخ ربكأ سكوق ريسو ٠ ةيلاتلا ةندلا ىف تام هل ريغ
 ٠ صلخم يلق نع ةرداص هلامتأو .ةيلع

 جروجاهسسأ ةينيد ةيمج . ناوذتالا ةيسج وأ ( "1ع 0081655 ) نويسدنرفلا (؟)
 ' .رصعمياعلا نرقلا ىف ارتلجتإ يف نينتيهلا نيحلصلل ءا لع دحأ نكوق
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 ريمتبس ىف ادنلوه ىلع قاثولا دشو « ليرإ ىف تنمدبي أسنرفل هن

 3 ةيلامثلابل الا ةير وهج تناك ىتلاةفطنلا ىف )ابلاطبإ ةيروبج 2 1

 نأ ةجستنلاتناكو . نيانب ىف فرصتلا قاط اسمر اييلع هسفن بصنو

 املاطيإ بونج_نرمدالبلا ناكس ىلعةعزومةيسنر فلا شويجلا - ةعبأ

 بصنتت ناك ةدنجأالا ةللاملا تاناع“ الازأ نيح ىف «ادنلوه لامث لإ

 ىلع لوالا لصنقلا طاشن رصتقي مل. ةيسنرفلا ةنيزخلا يف ايم .

 باسح ىلع ةيقيرفأب ةسنرفلا اننغ ةحاسم يف عسو لب « انروأ“

 رازج ىدحإ وجنمود ناس عاجرتسال أيوق ًاشيج لسرأو « لاغتربلا

 ةنثلا ًادقاع ناك هنأ نيبتي كلذ نمو . دسعلا ىديأ نم ةيرغلا دنطا

 .ماشلاو رصم نم هنامرح ضوعي ؛ برغلا ىفةيروطاربمإ ةماقإ ىلع

 ةيراعتسالا اهحوتف عيمج نع ايما ةدهاعم ىضتمع ارتلجتنا تاخت

 اقرونيم تدرو « ناسرفلاىلإ اطلام تماسو عدادنر تو نالسس ادعام

 هب بقلي ناك ىذلا «, اسنرف كلم و» بقل نع تحنتو «اناسأال

 كلت لباقم نوبلبات ىضر . ثلاثلا دراودإ دهع تره ارئاجنإ كولم

 نيسئرفلارودمميف دعي ىذلا ىرصلا .طقلا نع ءالجلاب تاملستلا

 لاغترللا قو «ءاش ىنأ اهوزغ هنكك ناكى تلا لبان نعو « هيف ءاثبلا

 .هودملنيكتسملا فيلحلا اهئوكك نويلبات ةوادع اهسفن لبعتسبلج ىتلا
 هنأ ةقيقلاو « ةرياعلابرم“الا لوأن م حلبملا كلذ زيلجتأالا داقنلا لباق
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 وبس دمياعوبسأ اهتمض .هظ « ساس الا ةهاو دعاوق ىلع اننبم ناك

 ا . ةحاجلازويلبان عماطم نم رهظي ناك |
 يودتم ْى امم رثك أ تماس ةدهامملا نأ زيت الاد داتتلا دقتعا

 !مجاولا 7-0 تامهأ اهنأو هب مسي نأ ىزياجنإ ىسايس ىأ
 لا تماس اهنأ كلذ لثم .اهيف ددشب نأ ىطو لكىلع
 95 و دض د. جامتا ان مو ء كنترام ةريزجو اصلا
 ممل ل انقي نأ نكمملا نم ناكول مث . ادنلوهو ايدرابلو تنمديب
 تاقنأأ ىه اذإ اهامتحاعيلع ليحتسللا نف «طورشلا كلت ىزياجتالا
 ! علصل ىنمم ىداعلا ىزيلج الا مهني م راصتخالابو ٠ ىرخأ ءابعأب
 تامادعتسالا يف خارت وأ « ةيراجتلا بئارضلا ىف فيفخت ىأ نمضتي

 هاردأو . نو.بات بناج نم ةيراعتسالا تاينلانع عاطقنا وا « ةييرحلا
 عةيراك امن ةدهاعم ىلع ةقفاوملا نع نويلبان عانتمافىداعلا ىزيلجنأ الأ
 نوكُت فيك ْدِإ : ةيناطيربلا ةيعانصلا ةوقلا فاعضإ ىف ةرهاظ ةبغر
 مئاضبلا ربتعت ىهو ء ىمظعلا ايناطيرإ ةصلخم ةفميدص ةلود

 .نوعاطلاب ةءوامب ةهج نم ةيثأ ةءوبوم تالصأح اهنثاك ةيزيلجن الأ

 لاقتابو « وجنمود ناس ىلع ةلجلاب ًاضيأ ىداملا ىزيلجت“الا باترا مث
 لوطسأانةين ىلع حلصلا لبق تربانوب نأ دقتعاو « ءانايزيو ةكلم
 , !كيرمأو دنطا ىف ارتلجنإ تارمعتسم عازيناب 57 مايقلل اك
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 هتديرج ىف أرق اذإ ىتح .ارتلجنإ 'ىطاوش ىلإ فاك شيج لقنيو
 لسرأ هئاو ار رسم نييرسيوسلا حنم لوالا لصنفلا نأ ةنموللا

 نظ « ةيسايس ةمهم ىف قرشلا ىلإ نييسنرفلار حبلا ءارمأ نم اري
 | . ةدايزو ققحن دق هكوكشرطخأ نأ

 نيب تلاح ىنلا ءارتلجنإ دانعىلع مدني همايأ رخآآ ىف نويلبان ناك
 نكتامبمنكل . هترابع دح ىلع ,, ىعامْجالا ددجتلا :: نابو ابروأ

 مالسلا ةركف ناف ,هتاؤله تنس قف ةقيلا هففاتم قةلارقأ

 ةركف ةظحل كرتي مل هنأ كلذ . لأب ىلع اموي هل نطخت مل مئادلا تبث
 ةداسلا ةعزعزو ؛ دنطا ىف ةسئرف ةلود سساتو « رصم عاجرتسا

 ةريصقلاةيلامثلا ل ودلا ةبصع ىأر ىلعزاكهن أ م . ةي زملجن الا ةيرحبلا

 ارتلجتإ راجإ ةيندملا مدقت تارورض نم دقتعت تناكى تلا دم الا

 ءادع“الا مئاضي لمحت ىتلإ ةدياحلا نغسلا شيتفت ىف اهقح كرت ىلع
 نم ناكو .ءادعأالا "ىئاوم عم نجنتىتلانفسلا ىلع ءاليتسالا ىفو

 ةعانصلا نم ًامفنرثك أةعاررلا:نأ دقتعي « ةيمحلا ةراجتلا سهذم ةأعد
 امل دودح ىأ عضو مدع ىلإ ليعو ؛ ةراشلا نع اف رثك أ هذهو

 ىلع . ةديدبلا تامانصلا عيجشت زل يس دوهملا نم ةموكح ىف
 ميس وأ « ارتلجتإ عم ةيراجن ةدهامم دّمع دض نويلبان ناك كلذ
 :ةيرح' ةركفب نيذخ الا « .نييرظنلا و» كتئلوأ ىلإ ءىث ىف
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 ةفاحصلا بيردت نف ىف ادق ًاذاتسأو 6 طا رقوت ١ ناك ألو . ةراحتلا

 , ةيبابسلا ةيرحلا كلت تقلا لكت معي ناك« دادبتسالا ىلع ةماق"الل

 .ندنل ىف ىحصلا اهيف معني ناك ىتلاو , آدبأ اهمهفي مل ىتلا

 وه اك عءهسفنل هروصي ىذلا ىلعالا لثملا ناك ىمالا لوأ نمو

 نأ نكمي امل ةفلاخلا لك الاخ « ةيداعلا هتالسارمو هناثداحم ىف دراو

 ظسوتل ضن الارحبلاربتما هنأ كل : ىزيلجنإ ىسايس ىأ هب حمس

 اوفا طبل ثسح , اأسنرفل ىرخآ ةرابعب وأ « ةشياللا لودلل ك كنك

 نيببقرخأ اداحتا اينما رمتمامنإ مث .الاطيإوأنابسإ رئازجمارشأ مافاد
 مييردتلاب رئاسوابلاو « أاسنرفل عبات اهتصننمرثك ١ « ةكندتاموكح

 ىنارسيوس تناكو اذه . ىسرفلا داشرالا تانسحب عافتنالا وحن
 نب ةلخادلا تاعزانلا اده نأ دعب امسال , همياوت نم امبأت هرظن

 ادنلوه امأ . ةرهأب ةيسايس ةليحب ابلهأ نم نييداحتالاو نييطارقوعدلا

 ةمساولا هتلودل هعضو ىذلا ماظنلا بسحي اهيلع ناكق اونجو اينابسإو
 شيلا فجامدنالا فرش نءالضف « لاجرلاب ةيسنرفلا ةيرحبلا دمت نأ
 . ءاخسب اهعابتأو اسنرف ءافلح ىلع اعزوم ناكى ذلا « ىسنرفلا

 ناكةسرو الا ةسايسلا ىفةماعلا نويلبان ةرظن ىدم كلذ ناكل

 .برحلاعوقو نأ لوقلا نكل . ابيرق برحلا فنأتست نأ ظنتلا نم
 .تقولا ب استك ١ ةلا مد اداه سل 6 ناحل الا ضعب ف ةنم ىفمال

 لاب



 اال , برحلا ىخأتت نأ اريثك نويلبان مهب ناكالثم : ةمهم ريغ
 ةيراعتسالات اعورشلاو ءانابزيولراعتساو ,وجتمودزاس لم ءالتسالا
 ىتح « ىزيلجن الا ل وطسالاز وكس عةفقوتم اهلكت ناك «ىرخأأالا
 ةيرحبلا مفر نم نولوطو تسرب سرنا ىف نفسلا وءانب نك
 عورشمى نويلبان لوخد ناك اذإو ٠ اهمصخ ىوتسم ىلإ ةسنرفلا
 هبضغ هتراثإو ؛ اماهت هتيرحب ةيومت مي نا:لبق , راحبلا ءارو امف
 ناك ىذلات قولا ىفءهعورشم داسفإ ىلع ردقت ىلا ةديحولا ةلودلا
 حجرات يف ءادوس ةطمن « رداقلا دي يف املعم لازيال هسفن عورشلا
 ناس ىلع ةلجلا نأب هناليه تنس ىف نويلبات فرتعا . مزاحلا نويلبا
 قارتعالا كلذ ىلإ فيضي نأ هنكك ناكو . ةريبك ةطلغ تناكو جنمود
 .كانه نيمبتلا نيبنفلا ردقأ عورشلا باتتجا ىلإ هيب نأ
 ىف ةلخاد ةنتف دا وأ « ةرثاث ةرمعتسم در نكت مل ةلاسلا نأ كلذ
 وجتمودزاسز ال : ةيسنرفلا ةيروهخلا تارمعتسم 5 ةبنغ ةرمعتسم
 فرتمتلازتالتناكو « ىسرفلارلعلا اهعوبر ىلع قمخم لازتال تناك
 عيظف بارطضا ةرتف دعب اثيدح تمجرأ اهنأ مث « ةيسنرفلا ةدايسلاب
 ىذلا ديحولا ىلصأالا ىجنزلا لضفب ةيسنرفلا ةدايسلا ةريظح ىلإ
 ردترفول ناموت وه لجرلا كلذ . ساوسلا تافص رهظأ
 ىلا ءاش الاةثالثلاة نب زجلل لج ىذلا (10دن85 ن1 10ج عماست#)

 ليف



 .تاحاح دسل دوسلا لاعلا نمتيأث دروم يو : اهتداعس اهلع تماق

 اهردي نيفظومةعاجو « اكيرمأو ةريزجلا نعب ىراجن لدابتو « عرازلا
 ساو هنأ ول ءاعنص نسح لولا 05 لاحر

 ٠ لجرلا كلذ هب ماقام

 سانج "الان اول أف التخاقل أشم ةراثإ نم مظفأ ءىشملاءلا ىف سيل
 .ةنعشم ةثواك وأ ةيعرم ةكداح ارتجاع نأ يسال اور ةيرشلا

 ءانثأىفةر ,زجلا نم اورف نيذلا ء ضببلا نوعرازلالاقوجنمود ناسؤو

 ةريزج ىف « ةريبك ةيسذرف ةيلاج ىلع ليحتسلا نم نأ« ديما فرخ

 مدق تحن حبصت نأ« ء ركسلا رئازج نيب ةميتبلا ةردللا ميلضفي تناك

 59 مدعلو ةضالادجلا يوك, و ع ىوعتلاب رهاظتم دمع

 |جاح ءارسش ىلع ةيسفرف ةرمعتسم جت نأ نويلبات راكسفأ فلاخي ام

 ىلع ءاضقلا ىلع هيأر نق دقف ء ندنل نم اهتابلاكو اكيرمأ نم
 ركل لارنجلا ىلإ وجنمود ناس ىلإ لسرلا شيلا دهع . ناسوت
 ناك الو . نولبات نهصو ترانو. نيلو جوز :ء( 1مءاع« )

 نبذلا بيَح ٠ نيرلا رمت ىلع وروم عم مدخ دق شجلا كلح

 .ةجلا لاسرإ نم ضرغلا نأ « نوليات لامعا اًناد نوبيعئاونأك

 ماعلا دئاقلا ابطعأ ىتلا ةيرسلا تاملعتلاف بجتالو . ةيضهاتم داعلإ

 9 ءارغاب سم ريلكل نأ كانذ : نويلبان ىلعقمتاللاب ءامنثالل نكت

 اذه



 لواالا ءزجلا دنت . ةريزجلا نم مهيفنو « تف يف مهعاقبإ مث « هداوقو
 لابج ىلإ ىفنو « ةمينش ةعدخم ناسوت ىلع ضبقو « جمانربلا كلذ نم
 ةرادلا تراذ مث ةيديلجلا فصاوعلا نيب ىضق ثح اسنرفب اروجلا

 ىزاجن الار عاشلا ")7 ثروسدرو كك يتلاقاسألا كلت دن ىلع

 ا ءءارفصلا ىجللا تيضقنأ ذا زوار ووقا قناة روخرا 0

 ىُغقت تداكو ء خافلا وجنمود ناب شج ىلع « نيطاشلا ضقنت

 ىبرغلا ماعلا باو وأ | شلجنإ عمي رحلات دص د لجر ضخ ال هلع

 . نويلبان عاطأ هحو أك

 كلذ ليصفتو . مالسلا ءانب رامملا يف ببسلا اطلام 00

 كانه نأ تأر  ءىث لكقوف دنطاب مايتهالا نم اه امب ءارتلجنإ نأ

 ضيب الارحبلا ف ةريغصلاةريزجلاكلت ضرعت مدع ىف ةيوح ةرورض

 !مهمديدج نمزءسنرفلاالبتسالا يلا اصح و ةليا امئانيمب ١ طسوتلا
 لالقتسانمضينأ « نامأةدهامم ىضتقعم وهف ناك مث. لاوح ”ةلانكت

 لوصحلادرجمبةيناطيرلا دونجلا امنولجتأوءىمظعلوحتسةريزجلا

 جدرباكىف يرث 17٠١ ةنس( 18/111[ ةطح 13701051:0113 )ثروس دروبايلو هلو ()

 نمهنمز ىف حبصأو « بادتالا ةلاطم ىف هتقو لك ىشق ام نطرس هنأ ريغ . ًاسيسق نوكي نأ دصقب
 .لجأ نم هزيجارأو.« دولفل ةينغأ » اهربشأ ةريثكةيرعش تافلؤم هلو . زيلجنالا ءارعش ريكأ

 ٠ ةيزيلجنالا ةنللا ىف بتكام

 لندن



 ةدمل ليان ةكلمم شيج نم ةيماح اهيف مضوت نأو , نامشلا كلذ ىلع
 دنع انحوب سيدعلا ناسرف حبصي ل داعتعا ىلع « تاونس ثالث

 ءالجلابةصاخلاتايوعصلا لكنأ قحلانم . اهتبامس ىلع نيرداق اهاهتنا
 وحتدمارم رايت فاّقبإ ىلع قفاو نويلبان نأ ول لوزت تناكاطلام نع
 اباح لحبو ةعرسيب بحسنت ةيناطيرلا دونجلا تناك كلذ دنع . قرشلا

 هتميطبرداقريناكدنأ الإ .ىنمموافرحةدهاعملا ذفتتو ١ ليانلا شجلا
 ةحلصلاهيف ىضقتتناكىذلا تقولا ىفو ؛ هيزجانم رطاوخ ةّئدهم ىلع

 مأ هكولسر اثا : ارتلجتإ عم دم" الا ةليوط ةلاسم ىلإ ةمبرحلاو ةيرحبلا

 ضيب الارحبلا نم ةيقرشلا لحاوسلا يف اصلا تان لودلا فواخت

 ةيحالص فو .ايكرتماستقاةلًا سم ىفرصيقلا ب طاخ هن كلذ نم. طسوتلا

 ةلج 180 ةنس رباني يف دعأ هنأ مث ؛ نيسنرفالةرولا ةريزج هبش

 | 0 7 ١ هيف نتا ةيروسو رصم عاب نأ راصتخالابو . دنا ىلإ

 ' . امهعاجرتسا قيرط ىف ظنلاثسب دافيإ يف عراس هنا ةجردل
 ىف ءاتبلا ىلاعلا بابلا اهاجر ىتلا , ةيزيلجنأالا ةموكحلا تأر

 ديدج بس ( 5ءابدانه»ذ )ىأنتسيس ىالريم الا ثعب نأ ءاطلام

 روتينولا ةديرج يفثسبلا نيرقت ىهظ الو . نويلبانتامن ىف ككشتلا
 نييسنرفلا ةيحع فصوهبفو « 18.8 ةنسرياني ا" ء ىف « ( ةقوصنانن# )

 للك



 ءالتسالا ةلوهس فصوو 2 طسوتلا ضب الا نحبلا قرش لها للنع

 اطلامةريزج قت نأ ةيزيلجن الاةرازولا تررق « رصم ىلع ديدج نم

 رطقلاو اكرتوحنزولبان ةين نسح نم قثوتست ىتح ءاهشوج ةضبق ىف

 للعقل أسلاف ب ةينفلا تارابتعالا داريإ ىلإ كلذ دعِانب ةجاحال .ىرصلا
 .ةدهأعمام 0 ل اطلام نمي احسنالا اهبضف 2 | رتلجتا نااهاتمماه رهاظ

 ناحسنالا قيست نأ ىغبني ناكى تلا طورشلا ضعب نأ نع الّصفو

 « ةينف لئاسم ىلإ دقسبال ارتانإ فقول قيتحلا ريربلا نف «ذفتت
 عم قفتي مل ىذلا ستسلا نويلبان طاشن وهو « عقاولارمألا ىلإ لب

 . ىلا وئجنإ زكرم ةمالس
 ريزو: 7'2ناريلاتتاحوهجتضرتع|ىتلا ةيسيئرلا ةبقعلا نأ رهظي

 ىثخم ناك ىلا نويبان ةسرطغ يه« سلا ليهس ىف اسنرف ةجراخ

 ريقس( 997طئاسمماط )ثروثيوه دروللانا كلذ ىبع ليلدلاو امهمالبإ

 اريرقت « نويلبانممنيضاستساد ةثداحم دعب بتك« سيراب يف ارتلجنإ

 سرابؤ( 03:15 8اوص عع '181167ة20 2ناربلاتربروملراشرمالا او ()

 يلإ هأجلا ءامجزلا ىدامت نأ ريغ.ةروثلانابإةسايسلاب لفتشا « ةقيرع ةرسأ نم وهو ء 1704 ةنس
 ةبجراخملل ًاريزونيمتو ٠ سيرابدط هدنعو ٠ ريدسيور طوقس ىتح اسنرق نع اديب لظف قرجابلل

 نويلبات روطاربمتالا دخ رسلا ىف لسي أدي هنأ ريغء 8:9١ةنس ىح كلذك قيوءاالهه ةنس

 ةساسلا رابك نم لظو . ةديدجلا ةيكلملاىلإ همامضناناريلات نلعأ روطاربم”الا طقس انو .هلزمق

 ءأدبم ىلعتسشيال ناكدنأ ريغ ةسايملا ىف ةعاربلاب هل دوهشم ناريلاتو .ةليوط ةدم اسنرف ىف

 14و



 :ىزاسرفلانمةقرف دئاق هنأك ملكتي ناكل و“ الا لصنتلا نأ هيف ركذ

 :مفلصو بضغوءايربك تامننهمالكل لختيناكو . ةريبكة لود ساكأل

 «نينس رشعى دل لسلا ىلع ةظفاحلا ةرورض ىف لادتعاب ملكتي ةراتف
 لقنينأث يبايال مث « تاطسحلا ىلع طاستلا ةمزاللا لئاسولا دعت ىتح
 ىنولمزيهجتةلالا تعد اذإ هرودعم ىف نإ لوغف «ديدش ظف ىلإ

 مالا ىف ءىش ىأ نكمي ال هنإو « لازنلا بامال هنإو « ىدنج
 ل رم ةدهاملا طو رش نم ارق نع لزاتتلا ىلإ هثجاب نأ

 4 اوبك ىذا هب اومحلي نآنوعطتسيالزيلجن الازإو «« لو نوجوو

 ةتارعتسم عضإ ىلعاولوتسيوأن تيغس و ساس مهكعاموى تف ةأذإو

 برح لوأ تناكاذإو هو . ندنل ىلإ برحلا مئاظف لمحيس هنكل

 برخلا ناف :> « ليربإ يف لاقأك «« تنمدسو كيلا انسك ادق

 . «« نيكم رارق ىلع هغبن ىذلا ىداحتالا ماظنلا عضتس ةيزاثلا

 امح ىدؤس ىدلا قئالعلا مطق شخممل نوليات نأ ذإ ىهاظ

 ءوجتمود ناس ةثراك ضيوعت ىلإو ءابروأ ىف ةديدج حوتف ىلإ

 ةسفن منقأ دفلو . ااون اهلرف ديف يرسل هينا عت لإو

 ةسسؤمةلود ماودل نايرورض ةاإو برحلا نأ « هتمذ ىضرت ةقيرطب

 يفو . ةيلخادلا تانحاطملا نعمجنت ىتلا داقحألل ةضرعمو ةروثلا ىلع
 ندقيرعلا ايروأ كوامنع امات افالتخا فلتخحم ىزكرم نإ :: : لاق كلذ

 م



 نو « مجروصق ىف لولا ةشدع اوشيعي نأ مهنكءالؤه . كللا ىف

 ..عزكا رمقيعو رشم لعدحأ مههس احمال « ةليذرلا عاو :الكل اوماستسي

 .«لبجلا ناركنب دحأ مهعهتي الو 4 ممريغ بيصتتف دحأ نكفي الو

 .لع ىتلأسف انا امأ نورق ذنم كلما اهبف توبي نم اودلو مهنأال

 .نحلانمشرعلاى فهل نأ دقتنال دئاق كانه سلف : كلذ نم ضنلا

 يف لاعف ثا اذ ناكهنأ دقتسميال دحاو لجر كاته سدلو « ىلام ل اغم

 .كلذل . . . ريعرب نم رشع نماثلا بالقنا يف اهتذخت ا _ ىلا قيرط

 0 . . لاجرلا ءالؤه ىلع ًايساق نوكأ ن“ال ًارطضم ىنار
 ا انف « ةيهرلا يلع جراخلا قو لخادلا ىف مئاق

 .هسار ىف ةرمتحلا ركف'الا كلت ةأح 1 لالا قارمن

 « تاملستلاض مب ارتلجنإ نم قئالعلا مطقلبجأتل هسفن هبلاغت امنيو

 ٠ لاضنلا تادعم زاجن"ال دحب لمعي نودابان ناك

 .لارث مظعأ تناكف «برحلا تأدتبا 1800 ةئس ويام ١5 ىف

 ةلاسريفو . ولرتاودنع ًاريخأ تبتناو « رشع عساتلا نرقلا ىف ثدح

 .نيذللا ربصلاو لادتعالا نويلبان نكذ ءخويشلا ساجمىلإ ةرخاف

 قارتجنإ هنتم تبكر ىذلا ططشلاو , ةيسنرفلا ةساسلا امهتجهتنا

 ةبرحلا هتطخ امأ . هدونح ةعاحشو هضارغأ ةلادعب هاونو ءاهلاطم

 .ةيروهباضرأ نم نب اتم ةيزيلجن الا ىجاتلا عنم ىف صخلتت تناك

 ذا



 كش ىأ نويلبان رواسي ملو ٠ اهسفن ارتلجنإ وزغ مث اهئافلح ضرأو
 ”نإ وو : ويامىف هلوق كلذ ىلع لدي ؛ اهيق جالس ى تلا برحلا مظعف
 كاذل ًادادعتساو « ةيبروأ برح ىلإ اهتعيبطب ئدؤتس برحلا هذه

 هنكمي هنأ دقتعل ناك الو. « ايسورب وأ املا ىناج ىلإ مضأ نأ بجي

 اسورلانأو«ءاهمضَب ىهلتت ةمظع اهئاطعاب وو ةلوبسي ايسورب باذتجا
 هودع ةهجاوملامتحا لبع هططخ- عضو هنأف « ةمطا ةرتاف اًعاد نوكتس

 .اهنايدوو ايلاطيإ لابجنيب ارصتنم نيترم ههجاو ىذلا « ميدقلا
 ( ةةم,سا طمعهاتوا ) اروبل ومومايأ اتناك م ارتلجنإو اسفلا تعب

 ىدعأ 5 ريهشلاى واسفل دئاقلا ( اخسهعدع ) نجوأ وع ىزاجنالا

 مامأق ب رطلا دست هذه -رشعنمأتلا نرفلا ىف ىسنرفلا > وتلا ءادعأ

 ًاروامإةلصولاةيرحببلا قيرطلا اهلع قبضت كلتو «ابروأ ىف اسنرف

 . ملاعلا نم ابروأ

 نيلي



 واسال صم

 ٌيروألا رصإلا عوتف

 مهتيقاعمو لوألا لصنقلا لاتفالن بكللاةرماؤم فشك دعاس

 رود ىف نمز ذنم ناك عورشم مامتإ ىلع « 18٠4 ةنس سرام

 ثيدح مضوم لق الا ىلع نينس لظو « نويلبا سأر ىف نيوكتلا
 ءروتسد ام اموي هرظنقري مل لو”الالصنقلا نأ كلذ . ماعلاو صاخلا
 < قومحم ديمم هذوفتو « تاونس رشع ةدمل ةدودحم هاضتمم هتفيظو

 كقذ لدامي م ٠ روتسدلا كلذ اهيلع صن ىلا ةينالرعلا تائيطلا ماق

 نالراشوأ ردنكس الا ةربش ةزاح ىلإ عل لور هدم ا: زكرلا

 نأ ىف 18٠7 ةنس ىسنرفلا سعشلا ىنهتسا | كلذأ . ناهف ضفلو وأ:

 ؛ عاجلا ةراضإ ةعشنلا تناكق هتان هم ةلصنقلا نولبات لوت

 سطسفأ 4 ىف ىطعأذإ: رانا ملم سوا ىلإ سالاىدأو

 صقنأ م خويشلا سلجم ء ءاضعأ نيرعتو هفلخ + راشخا قح 18٠9 ةنس

 ىلع نيخانلا ناجل تنيعتو «وضع نيس ىلإ نويبرتلا سلجم ءاضعأ"
 ةيرخل راثإ رخا كلاز انبو هام ادم مهنئاظو اهؤاضعأ لغشي نأ“

 لق



 هكات . مويشلا سلجم لمع نم ريخأالا نوناقلا ناك. ةلودلا ماظن ىف
 نم تحبصا ىتتلاو ء روتسدلا ىلع ىهسلا ةمهم اهب ظين ىتللا ةئطا

 ,ةضرامملل رثأ كانع نكي ملو . هبارخ ىلع دعاسمل لماعلا دهعلا كلذ

 ةامرنم ةقرفب عاد الب بلم رك اك ءانف ن'ال
 . ءوراوطلا ادادعتساو نوفاقلا ىنرمت لبهستل « دبلا لباتق

 ىف « ةشارو ةيروطارسمأ ةاحلا ةدمل ةلصنعلا تلدبت الو

 مالا ىأرلاةلاع فريك اريبغت ليدبتلا ثدحي مل 137 ٠6 ةنس سرام

 يب ايلع لضخ ىلا ةناكملا ىلإ كلذ مجري. نوليات اوف وأ

 ذضنت نت . ىلع سانلا لمش ىذلا عزفلا نأ ليلدب ء بولقلا

 تناك ىلا بئاصملا روصل مامأ بهذ زاحناد ق قود ىلع م ادعألا

 اذبأ انه ردجيو . ةموكحلا سر لئاق دي تلاتغا ول ا
 ةيوكح اهف ماقأ ةناو 6 ئظوفلا نم اسئرف ذقن[ نويلبات نأ كد

 . ةفينع ةبكن اهسكنت ملام توبثلاو ةملظملا ىلع اهرهاظم لكتلد
 ةئتفلا نيبو اسنرف نيب الئاح تفقو اهدحو هتايح نأ ىذنال مث

 فسأو « ةيرحلا عايض نييسنرفلا نم ارك لاعب ةلخادلا

 .ن* ةفخ نوسحوت لياقري 0 و برأ اديدجت ىلع نورخآ

 .ىسدمىد ىرام نيسلا ربت نف ةيبونجلا ةهجلا ىف سيراب ىف رصقلا انه تأهنأ ()
 هل ىلإ ٠546 نم اسلرق كلم ميارلا ىرنه ةجوز
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 سمذتلاىلا مهام نكي امهم ءالؤه كن كل . هعماطمو نويلبان قرلب
 .ىلع تابثلا ىف مهل امذوهن وروم دئاقلاذاخت | ىلاو «دادبتسالا ني

 دهعوأ هيدنقال ةرو : مايأ ديدحت ىلإ مهدحأ علطتي ) ع ىماسلا 1

 بناجألا نورس“ اتا ل ناحتقولا نأ اوسحأ مهل « باهرالل

 نويليان داعبإ نأو « ةصاخللا اهل ةئالملا ةموكملا تذخت [ اسنرف نوب

 دح ال وأ « نيرجاهملا دح“"ال سيلف « ةماعلا ةلاحلا رمغبال محلا نع

 ٠ هداعبإ نم ةدئاف تفك « باهرألا لاجو

 ةمئالا ةهج نم تابوعص ةيروطاربمألا سيسأت فداصي مل
 .نويلبانةرسأنمنيبرق الاس ناجنم لب « ةيبانلا تاتيطلا وأ ةيسنرفلا

 اهلكت ناك يعي رشتلا سلجملاو نوسرتلاو ويحل ” لجم *نأ كلخ

 أ ونلا ذبن تّدبف ىلا :ةيئارولاةقلطلاةموكحلا ًادبم لوبقل ةدعتسم

 ىذلا« ةلودلا ساجم ىف نكي ف . ميراتلاكلذلبق ةنس ةرشع ىتثثا

 تاوصأ ةعبس نم رثك أ« ةيروثلا تابصخشلا ىوذ نم اريثك مخ

 ةطسوتلا ةقبطلاو دونجلاو نيحالفلا نإ مث. ماعلا روعشلا كلذأ ا

 ديدج نم ةروش 00 نم_لضفأ وه انإ ءىث ىأ نأ ىرت تناك

 تضرع ةيوعص نأ الإ . ةاواسملا ىلع مئاق ماظن ىلع شيوشثتلا وأ
 شرمل ثراولا ةلأسم تحبصأ ذإ ءادالوأ نفزوج بجت ملال

 اهيف ةئقانلا واختالو .؛ ثحبلا طاسب ىلع ورم ةيووظارمألا
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 ,هئلخ ليصفتو . روفنو ةنيغض الب اهيف تبلا ىهتي الو « سئاسدلا نم
 .ةردعم ووذ ميلكو انس هلم ربك أ مثو ع ع, ةثالثلا نومابان ةوخإ نأ

 ,ىف ةربك زك ارم ىلإ ماهسلاك اوذفن دق اوناك« ىداعلا ىوتسملا قوف
 ةماه طقن يف خل الا نع مهنملك فالتخامغرلبعو . ددؤسلاوىنلا

 .ناسول ناك ام ردقب عبطلا دراب سيول ناكذإ | - مئابطلا ثيح نم

 .قلخ نم مهترسأ فاصوأب مهفاصتا يف اضع مهضعب هباش - هّداح

 .قحب ةلئاقلا ةينامورلا ةطخلا نويلبات كرت . ةدننعلا ةدارألاو ةريغلا

 ,ىذلا ديدشلا حاحلاالل امارتحا « شرعلا ىلع هفلخم نمل قلطلا رابتخالا

 ةرئاد نع ةيروطاريمالا جرخت الآ ررقو « فسوي هوخأ هبلإ ههجو
 مدافحأدحأ نتي و «ادلوروطارعمالابجنب مل اذإ ىتح ءايشيتيل ءانبأ

 نم مرح ٠ مدع نم سيول ىلإ مث 0 هتيرذو فسو ىلإ !جاتلا لوؤي

 دينملازايسولنأوهو : دحأو ببسل ناوخأ ةيروطاربمالا ةثارو قح

 ؛ اهرثضفرو ًاجأح اهحأ « ىلعسولا ةقبطلا نم ةأرسا نم جوزت

 كلذ نلعأ ذإ .« ةلزلا كلت لثم بكترا « ةرسثالا زيزع مورعج نأ ناو

 هنأو « اكيرمأب رومبتلب ُِق 000 م جوزت هنأ ©" ريغصلا راحبلا

 .نويلباتضغأبنلا راثأف « ةيكيرمالا هتجوزي ابروأ ىلإ عوجرلا عمزم
 يا ؟ ةنس اسفرفو ارتلجتانيب برحلا تنلعأ الو ٍء ةيمئرفلا ةيرحبلا ىف اطباضموريج ناك (1

 .لوطسالا اهماقأ ىلا جرتغلا ءانتأ جورتو ع ةيكيرم . الا ءانلأىف دوجولل لوطسالا عم باشلا كلذ ناك

 درر راجل أ ف
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 .تاريمال اخلاص اجوزو ًاريمأ هرظن ى ىنرانو 137 حبصأ ىذلا

 . تادنجأ

 00 طالب نيوكت « ةيروطاربم الا تالككم نم ناك
 قشرقلاسلاسأ تناكدقلو . تايمسرلاب مايتهاو « لابقتسالا

 ةيرخس عوضوم « طالبلا اح لمجلا ىلع ةللا هوا تاكرخو

 امو ناك ىذلا « ىعيبطلا فرظا اول نبذلا « ةداسلاو تادسلا

 .ناكو ؛ ةفطالملا تاجاول هبأي لل نويلبان نأ كلذ . فايق فانتان

 ,صقرأا ىف ةراهلا للق « ةببروالا ةطارقوتسر" الأ دئلاقت ليج

 ناكو .ةضايرلاةاوه قالخأ نم اولخ « ةسورفلاب مامل تالا طسوتم
 .«رورسلاووبلل ال هزكرم هيلعفمتحم بجاوك ءديصلل اناحأ بكري
 .ىف هجوز اهذتقت تناكىتلا , ةفل الا روبطلا ىلع هتقدنب قلطي وأ

 رفحلا ىلإ هعفدي ناك ىذلا عفادلا ىلإ كلذ ىف اماصنم « اهتتيدح

 .ةريغص ةادأ لكق يزكو عبطقت ىلاو « هتاريمب دئاولاو ىسا نكلا ىلع

 .ءروصلاب لحال « نذهم ريغالفغقيسوملا هقوذ ناكو . هديت مقت

 .هيف لاق ىتح , تاعمتجلا يف ثيدحلا فارطأب يذاجتل طسبنب الو

 .ةلست عيطتسي نم نأ: ميدقلا ماظنلا ديلاقت لكباملم ناكو « ناريلا

 .لجر نويلبان نأو « هتلست 0 نويلبأ
 .نروضت نم فرطلا ها نك حلا هودعك ةندملا ريتعإ

 لذو



 ىلإ هسولج نم وأ تن رانا دس نلتيزاكرعالا عاج وم

 تترش ءنط نهجاوزأ صالخإ مدعنم عاشي ام نهلعص مب نهناج
 . ناريلات اهب هاف ىتتلا ةيكهتلا ةرابعلا كلت نم.

 ةمغن لع برضلا نم رورسلل اداسفإ رثك !ءىشانندلا ىف سيل

 5 نأ نوبلبا ثيداحأو . ليوط عوضوم ىف « لم رارمتس ان ةدحأو-

 : اند سيرت دإ © ورضاك هاندإ نجوتسك ايو امالك نكت

 هسوسياطالتنأف لاغلاو . دحاوع وصوم ىف لمت ليوط ماهفتسا ىهف

 .هنف داصتقالا ىعاريز اك: لئاضفلا نم ريثكي زاتم «لمعلل بحب ىقانأ

 نوساسلاهئزك ارم * العو « ءانةلادياكم رت نمؤرمأم ُْق كوكو

 - ءافرظ نويليفطو ءافعض لاحر ال 3 نوبردملا داوقلاو , نوكتملا

 ىروطاريمالاطالبلاو . رورسلا سمش هيفغزيتال طالبلا كلذ لثم.
 رهاظمهنعتلخت , ةمدقتلا لئاضفلا كلت لكهيف تلجت ىذلا ىئرفلا'

 نوكيال فيكو . تايمسرلا راقوو كلا لالج- هيف داز الك« رورسلا
 تاب . كلا مدع اج ىلا مظن لكل جر طالبلا سأر لعو كلذ

 ريخأتو لجر ميدقتو ءالالجإ سوعرلا ةأطاطو « ةيمسرلا سباللاو

 لخدت ىتلا « ناطلسلا رهاظم ضعب الإ تسيل« امارّحا ىرخأ

 اهل ةميق الو « سانلا نيب هتوَب ك احلا سسشتو « سفتلا ىلع رورسلا

 نشعبتملا لالجألاو ةبسطاب هؤاهتوءىداعلا لجرلا لامخ نوت اهناالإ

 ْ . دالبلا سيئر نم
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 لإ رورسلا لاخدإ ةيسيئرلا هتفيظو قولخم كلل نأ ةركف امأ
 نأ دقتفا هنأ ببسلاو . نولبان نع ةديعب تناكف ةاياعر بولق
 ةدئامىلإ سلجافإ ناكف ؛ اكاد مهسوسيو مهسوسي نأ همهو ا
 نع زج اذا 00 سلي ناك حيرطشلا وأ قرولا بل

 ةطلسلا حورا ناكو ٠ شغلا ىلإ دمع ةعورشملا قرطلاب بسكلا
 هئاصقتسا نمتافتإل « هعابت /لئاسر لك نأ ىتح « هتعببط ىلع ناطلس
 ناب سلجي ةماعلا لامسالا طغض فخ الك ناك . ةصاخ تناكولو
 فب داما ا 'ادارف ًاددعطالبلا تاديس ضعبل ددحسف « هئاصخأ

 . اهتنتت ىنلا للا تاتفنوأ ءاطزنم
 ,رورسلاوةيرحلا ديننا لا « ةطلسلا بح حور تناكو ء اذه

 كلذ عمو . ةترشأ ةاضعأ عم نويلبات تاقالعف اهيناعم ىلجأب ةلثم
 سلو ؛ هتاوخأو هتوخ الو همئال ًاصلاخ ابح هبلق ىف ظفحي ناك
 نم وأ « هتئادح ىف أبامحت ىتلا دئادشلل هلمحت نم دجتأ ءىش هناح ىف

 ةهجنمكلذ مجرريو . هترسأ ةهافرل هنلوجر مايأ اهرهظأ ىتلا ةءورلا
 يف ىرخأ ةهج نم هداقتعا ىلإ و « ةيقشرَقلا ةريشعلا بح ةفص ىلإ
 ملاعللو اسنرفل نهريسل « ةءانه ىف اوثكهلهأ نأ نم ققحتلا بوجو

 تارصالات ذختا اذإ نوبرب لآ نم نسحأ تربانوي ةرسأ نأ , مجأ

 ةصرف ةيروظاريمالا ني ىف ناك دقو . ةنزاوملاو ريدمتلل ةدعاق
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 نذلا لوبرب لاق : لوملا كلذ ديبألل ةقباس ةصرف ىأ نم:زيك أ

 ا ةرسأ « للبنو ايئابسإ ماك نولازيال اوثكو انتر تارك

 5 ومشلان بةيكللاةادأ اوحبصي نأ ةنيرحلا عماطملاو ةسايسلا تبضق

 2 ةع لقال نسم كه نوكيأ د سلو « ةشئاللا

 كلذ مث ولو ٠ ايشيتيل ءانال ريداقلا تايط يف اءوبخم نوبرب لآ ةمظع

 ناكمإ ىلع امطاس نار « ثداوحلا قراوخ نم ةثداح تناكل

 قد لجر دوهجع ©« بمع ىلع ًاسأر «ىطبلا ميدقلا علا م ألكن لق

 نيترو لاا ور هع اب ب ع شرب

 ىف حاجتلل س اق طرش كانه ناك انإ . نالراش كلم هغلب ام اهعاستا

 ةعاطلاب رشتت ناك ةماسلا نك ارماو ةعفرلا نأ وهو « رامغلا كلذ

 ٠ ةرسالا سيئرل ءاسعلا

 .تادعملا دعل ناك ارتلجنإ ىلع برحلا نويلبان نلعأ نأ موي نم

 اريثكأ اهرورع باطجأل ةرضنألا شالا سل 99: : امو لاق . اهوزغل

 عهيمدقدنع |رتلجنإ ىكرتس كلذ متاذإ هنأمعز دقو . « مادق الا نم

 ةعبرأ نأ « هناله تنس ىف عوضؤلا كلذ نع ثيدح يف لاق دم

 ,3ىرلاغلا مايلولثمأ ارحب احتافال وو ندنل هلوخدل ىكت تناك ماي |نأ
 م( اتمم احح اتلجنإ كلم ىناثلا لراش تخل نبا جئازوأ مايلو وه كلاثلا مايلو )1١(

 لاي ىلع اريسقطت مل ارتلجتإنأ ريغ. ( دتؤ8ب 1:4 ىلا نسمي روكا لراغ ديب هج

 .٠ 1544ةنع ارتلجيإ ءاحولبقف «شرعلامايلو تلوو هتملخ ,ةيكيلوت اكلأ سمحت
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 امزاع ناكهنأو؛ زيحتلاو ىوطلا نع هزنتلا ينو ةءورملا ىف هزانما م
 .حالصإو , تافرولا سلب الإ ىلع ارتجنإ يف ةيروهلا نالعإ دمب

 .دنعو . ءارعفلا لع ناينطولا نايعالا ةورت ميزوتو « باونلا سلجم
 !©)هنولطي« ءىش أكو ةراحبلا وه حنعو ؛ عامرلا هب بحري كلذ:

 .لاحدقو ناتريزجلا حبصت اذكهو . ادنلريأ ىف ةلصفنم ةيروهج ميو
 نارطاشت« ةيناثلا ىف ىنجالا مح لاو « ىلو الأ ىف ةصاخلا كح

 : . ديدجتلا دهع اسنرف

 :معتف ناكمأب الدج انماس ول ذإ : تافارخلا كلت ىف ةمبق ةمث سبل

 .اسووبهيلإ تراص ام ىلإ اهريصم يف كشلا لاج الف ارت نوب
 .عيطتسلاملك اهنمزويسنرفلا ةأبجلا زتبيف : ( 36مد )"0اني ةعقوم دعب
 نم زىغمالم ؛ لالتحا شج اهقتاع ىلع قلثثو « ىئارضلا نم هعفد
 5 نم مثودرطيو دونجلاو ةابجلا هجو يف موقلا بهم ىتح ليوط

 ءوسنمزإ : ناسرو "الا نيس رحلا باتكلا ىروهشم دحألاق . نطولا

 هلوطس”الا ىف ترسعقتا تناك ىتلا درغلا لاح ىلإ ريشي نأ دارأو ةراحبلا فلؤال ركذ 3
 بيس كانه نكي ملو ٠ روج“ الاو تابترملا نيسحت لج“ال ء ١الو9 ةنس شناملا رحب ىف ىزيلجتلالا
 ةنملا ق ةراحلا بلاطم تنِحَأ دق لب ٠ 14-اةنس نويلبان هلخسق ةنتفلا كلتل,يماس

 ءاهف اودرمت ىتلا
 ,صوصخمةراسصلا كلتفلؤلل دووأ دقو « ادنارأةيناثلابو ٠ ارتلجنإ ىلو“الا 5 دوصقلل قف

 «نويلبان رظنىف رمثع مساتلا نرقلا لئاوأ ىف ةيناطيربلارزلل ىف ةيسايسلا ةلاخ لأ ريشل «نيترزجلا
 ٠ باتكلا نم لصفلا اذه قايسورب عم نويلبان. برح رظنا (

 ةا/ ١.



 ندنل نصح ىلع ًادبأ قفح م ناول“الا ىلالثلا ملا نوك ابروأ ظح

 دفتتسال ارتلجتإ ىلع نويابات ىلوتسا ناكولذإ ب © 'روزدتو رصقو

 نعةزجاعارتلجنإ تحبص"الو « ابروأ اهم ىنآ ىلا هتوقضعب كانه

 دقحلا ران ن الاريثي ىذلا راكتحالا كلذ ء راعتسالا نادس راكتحا

 , لوقعلا نم ناك امر . ةيبرو "الا لودلا نم اهيمحازم بولق ٍقاملع

 : ةدايس ىلع ىغقل ارتلجنأ ضرأب ىسنرف شبج لزت اكول هنأب لوقلا
 كلذ دنفي ام كانه نأ رم « لصح امم رصقأ ةدم ىفايروأ ىف نويلبات

 ربك أ لوؤيذأ ملاعلا مدقتل اريخ ناكدنأ ركتبال خيراتلا نأ مث . ىأرلا

 نمالدب ء ةيعانصلاو ةيساسلا ةيرحلاب نيدت ةلودل راعتسالا ف بيصت

 اذه . ىراجتلا راكتحالا لجأ نم راعتسالا ىنبت لود وأ ةلود
 داقتعاللو عدي ام ةمث سيلف « سطعلا نم ارتلجناب نولبان قحلي امهمو

 (ةيرحبلاو ةيراجتلا !متدايس دادرتسا هطوقس دنع اهعاطتسا مدع ىف

 تناكى تلا ىرخأالا لودلا ىرامتسالا مسوتلا ناديم ىف قبست ىّح
 . ريغ سيل ابروأ ةراقب ةطبترم  اهلكوأ  ابلج لازت ال اهحلابسم

 تناك« ةعدقتملقنع ةرابع نال وح ا؟ ( "ووجوب 0[ [ءوو4 ورح ) نق نمح 1
 روزدنو رصقو ٠ بايو ةملق ةنيدم لكل ناك نيح ,ىطسولا نورقلا ىف ةيمحأ تاذ
 هيف ,لذدأو ءرصع ىداملا نرقلا ىف متافلا مايلو ءانب مدق رصق ( ؟171دلوو» (ةقأاع )
 كإ 1 يصوصخ- نكسم هيكو ٠ ندنل ىاوض رظانم لأ ْس رصقلاو ٠ تاليدعت ةدع رودويت لا

 .ةكلاللةرسالاةربقماضيأ رصقلابو , هتكل نوروز نيذلا كولملاةقايضل .صصخم ءزج هو ء ارتلتإ

144 



 عاجرال ب ةفاك امم ةنس وأ 16٠4 .ةنس ىف أرتلحتإ ة ةعزه تناك الثم

 نم نكي م هنكل ب نيدنوما ىلإ سأرلا ةرمعتسم وأ ناليس ةريزج

 ةيروطارب+ الا لجأ يف ةنس هدم ىلإ ةيزطا كلت ىدؤت نأ لوتملل
 .«اهتحاسم ىلإ ادف ديزي وأ « ةينا.الا ةيرامتسالا

 ماظنو ء ىوق شيج يهو . ةماه رومأ ثالث ارتلجنإ وزغل مزاب

 ىلإ اطازنإو اهروبع ىمحت ةيوق ةيرحبو « نؤلاو شوبجلا لمن لفكي
 لوثالا نأ الإ انيه رومثالا كلت نم دحاو ىأ دادعإ نكي مل.ربلا

 ةرتفلاءانث اءزويلبان عاطتسا. ثلاثلا نم لهسا اذهو « ىنأثلا نم لبسأ

 نم فاؤم شج ةئيعت , 18٠0 ةئس ويأمو #1١8٠ ةنس ويأم نيبام

 يلا ةوسملاو ىرابج" الا دينجتلا ماك لضفب لتافم ؟لءردوف

 لو « مال الا نم رثك ىلإ كلذ ىدأف ؛ ؛ هذافنإ ىف نوريدملا اهلمعتسا

 نم نيدنجلا سمح نإ :: : نويلبان لوق ليلدب ةوجرلا ةجتتنلا جنتي
 ءارقف نم مهمظعم اوناكن يذلا « نيدنجلاكئلوأ نآر يف. «« ةمئالا ةلاثح

 . قانكلا مهطابض بيردت لضفب اوثبل ام « فايرثالا ىحالفو ندلا

 كفا ىتلاءنيرمتلا تاركسمم ىف (لظنم ًاشج اوراصنأ « ناكنملا

 ىتح « شناملا نحو لامشلا رحب ىلع ةمقاولا ةيسذرفلا ءىطاوشلا ىلع

 هنيخرؤلالاوقأ ىلع دزيوءىمظعلا برم لبق ةينالكالا ةيروطارعمالا ىلإ انهفلؤلا ريشي ٠ )١(

 ٠ ةيلاطلةيئاطيربلا ةيووطاريمالا دخ نوبتكي نين
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 :لسري نأ 18١5 و٠5 ٠ ىأع نم تقو ىأ يف نويلبات عسو يف ناك

 قرشلاب ونجلاىصقأىف ةمقاولا رع )تنك ةعطاقم ءىطاوش ىلإ

 اان قوام « لتافم ١٠٠ر ٠٠ نم ةفلؤم ةموخث ةوق ارتلجتإ نمت

 زيهجت ةلأسمامأ . رصعلا كلذ ىف تبراح ىلا شومجلا ىأ نع ةراهمو

 14١ ؛ةنسوأمىف: ةبوعص ربك أت ناكف شملا كلذا لقنلا لئاسو

 ؛زاعيقلا ةيوتسلااةيرحبلا تالاقنلا نم ؟٠1ءانيب العف سماوثالا تردنص

 7٠٠١ ءانيب سطسغأ ىفو 14٠١ ءانيب رمثالا ردص هيلو قو

 .ةيلاما تاناع الاةرورض ىسذرفلا سشلا ميفتل مظع دوهج لذبو

 نفسلا نم ميظعلا ددعلا كلذ ءانب ةلاحتسا نع رظنلا فرصب نكك

 , لاك« ةييرحلا نفسلا ءانبب ةطبترملا لامع"الا لك لبطعت نودب « ةلاعنلا

 ىلإ ءابيف تذب ىتلا ءيفارلا نم تالاقتلا كلت ىفس ليحتسما نم

 اهب قحلت نأ نودب «ارتلجتإ ىلإ دونجا ليحرأ نيع ىلا أفرملا

 م ىتلا نفسلا نأ كلذ ىلإ ف ضأ . ربك( أبطع ةيزيلجت الا تادارطلا

 ةيعوتجلا يتلا نفسلا ددع دي للف « نويلبانر لق امج تممقن اهزاجإ

 ريغ ناك هنأف ءءانيما كلذ يسوتنممغرلاىلعو ؛ ١6٠٠١ ىلعاننولو دنع

 . ريبك ءانع دعب الإ | دونجلا لازنثال لاس

 صقن ناك امتءاحرو ةمدقتلا تادملا ةيافك مدع نع الضف '

 نويلبانللّيخهنأ كلذ : عورشلا لكىف موؤشلا بيعلا تلاثلا بلطلا

 راه



 مالظلا ةسماد ةللل ىف شنلا روبع هرودعم ىف نأ 180 فيرخ ىف

 كلذ لثم ٠ تالاعنلا سرح لوطسأىلإةجاح نودي ؛ حابرلا ةلداه

 اباسح هيف بسحم ملهن ال ه فلظلاب فتحلا ىلإ ىعسلاكن اكل معلا

 َج ىغ الو ءشناملا رحب يف ةددعتلا امهتالاحو رزجلاو دملا تاقوأل

 ةيوتسم نفسلا نم مظع ددعءاعبإ ةبوعصل الو « قيضلا اينولوب

 ليلا طسو ىف ةاج حير بوبه دنع « ضعب برٌعي اهضعب « ناسقلا

 لوطسأ ًاضيأ جرخم نأ ةموسرلا ةطخلا ىلع ءانب انضرف ولو . ميلا
 لخدسنع ةمقاولا(8:ه01) لسكت ةريزج نمةيدنل ولا تالاقنلا نم

 عيطتسي نلف ؛ ةسئرفلا تالاقنلا لوطسأ ةنواعم ىزرديز رحب

 نويلبان مئتقا . ةيبرحلا نفسلا امهسرحت مل اذإ ءىش لمح نالوطملالا

 ق ةيرحبلا هتأوق لك ع ج ىه حاجننلا ليبس يفةوطخ لوأ نأ ا

 انيزح الوطسأ شنالا قراضم . ىف عمجم نأ هنكمأ انإ | ىتح ءشنالا

 ءريبست نكت ىزيلجنا لوطسأ ىأ نع ةريصق ةدملاقوفتم ًاسنرف
 . روبعلا تالاقثلا الوطسأ عيطتسي كلذ دنمف « هدض
 ا يههو : ىريكلاةبوعصلا تناك بضلاب
 نراك« ىزيلجن تالا لوطسأالا نم اددعو ةوق لقأ هنوك نع الضف

 .شلالاقاومو ىلكسي يلخ ىفو ءطسوتلا ضيئالا نحبلا ىف ار

 ا أراهنو البل ءتسرب ءانمم ىف أرصاحم هنم ءزج ربك | ناكو

 لق



 تحت لوطسُأب « ةلدتعمو ةثيدر وجلا تابلقت لكل اضرممو «ءاتشو
 نسلن زاك مث . ( (:همه»هلاذه ) سلاونروكىزيلجن الا حبلا يمأ ةدايق

 نكت ةقيقدلاةبقا سلا كلت نأ مغر ىلع«نولوط لوطسنال داصرلاب انقاو
 روهاآلا ىف همادقإو هتراهم لع نوللبان نهرب . هتطخ نم اءزج

 ةلإ ةدقملا كلت لح نكمي الدنأأ ٍلعو « هزكرمجب حىأر الل ةيرحبلا

 راحبملإ مهجاردتساو « مم زك ارم نع ىزيلجن الا حبلا ءارمأ ءالجاب

 ارو ةزاهع نم تقل اهو ةديدعلاهدراكم نا ةعصحلاو . ةدمعب

 ءادنلريإ ىلإ مث  رضم ىلإ عالق الابر هاظت نف' .لوقعلا تره

 ءانيم ىلإ نولوط لوطسأ ريبست نمو ؛ ةيبرغلا دنطلا رزج- ىلإ مث
 . سلاوروك لوطسأ مام ةليوط َتامداخم دعب هرورمو ٠ ع دورش

 ام نويلبان دنع ناكو « نفسلا يف كاذذإ المعتسم راخبلا ناكول

 ططخلا كلت ضعبذيفنتن كم ال 2 ةيافك ووذ ةراحو « ةأرج وود رحب

 ةصقان ةيرحب نماريثك لمأبو اريثك نتي ناكن يلب نأ الإ . ةقدلاب
 . ناسنإ 9 ضخستال رزجلاو دلاو حليرلا نأ ىسنو « ىوقلا ةرئاخ

 ةنمتلا تادادعتسالاو ططقلا كلت لك نأ نأ نيثحابلا ضعب معز

 ردعل نأ ًاموي دصقتي م نوبات ناو أماذ دح ىف اعدخ ابلك تناك

 ىنلا «ةراحلا ةققدلا ةريثكلا لئاسرلا أرق نم نكل . شألملا

 : ةيرحبلا ةلأسملا لوح ابلك تراد ىتلاو « نينس ثالث تقرغتسا

 لف



 ارتأت إوزغل هططخ يف ًاداج ناكنويلبان نأ ىف ةدحاو ةظحل كنشبالا

 فيرخ يف امطوأ : لكتالا ىلع نيفرظ ىف اهذافنإ ىلع همزع ىفوأا
 .فيصو عسر ىف امرو « 18٠4 ةنس فيص ىف أمهناثو «180* ةنس.

 .برضب ىمأ اذاملف همزع ىف اداج نكي لاذإ م  ًاضينأ 160 ةنس

 : ديو نااار تاب ينط نم رح هوس هلع لاين
 نودنل يف برض . اريلجنإ وزغ ىركذ :: رخ الا هجولا نم هلعو

 ءىطاشلا ىلع عيباسأ سجل روطاربممالا فرص اذاملوو«« 18٠64 ةنس

 دادعإ ىف طاشن نم ىتوأ ام لكلذبي ء 8 ٠4 ةنس فص يقف( ىلاهثلا

 ناكأ ؟.حبلا ةيؤر دنع برطلا ةوشن هيوهتستو «ةيرحبلا تادعلا

 « 18٠ هةنس سرام ىف كنرف نولمن:رشعصصخ ام دنع الزاه

 ةسرفلا ةعطاقملا يهو ,( طنهدملزت ) ىدراكس يف قرطلا حالصال

 ةطخ مسر اهْيح وأ ؟ ةيبونجلا ةيزيلجن"الا ءىطاوشلا ىلع ةلطلا

 .نفسلا لك عج نمضنت «ليدعتلاو قيمنتلا نم ريثكدمب ةققد
 .متاذإ ىتح « ةيبرغلا دنْطا ىف كننيترام ةريزج دنع ةيسنرفلا ةيبرحلا

 .ىلإ ةلفاق ةسنرفلا نفسلا تعرسأ ىزلجنألا لوطسالا للضت

 نم حبصأ « عورشلا ذافتإ ناكم مدع حضو امل هنأ ةقيقحلا ؟ انولوب

 .ه نويلبا ًازمر ناشينلا ىلعمسردقو.ةمدقلا ةبئانويلا صيصات"الإف ةعاجعتلا لطب لقرح (1)
 ءارتلجنإ ىلإ ًازمرتمسرف رحبفا تفامأ

 لو



 دنع ادبأ دصقب' ملاردلجتإ وزغ نأب لوقلا ء ىعيبطلا نم لب « لبسلا

 :كاماعإ الإ نكي مل شناملا روبع نأ ءةسرطغتم ةجبلب نويلبان ناعأ كلذ

 نرحل ادادعتسا « هبيردتو هنيوعو شيجلاةئبعت نم نكقلا هب دصق

 :ةرامعلا ىلع تقرص ىىتلا نييالملا نأو ؛ دحأ رطاخ ةراثإ نودب ةمبروأ

 :ىندامرلا رذل الإ نكت مل« 'اولاو قرطلا حالصإ ىلعو « ةيرحبلا
 ءاراجتإ وحن ةراهمو رارمتساب ههجو ىذلا حالسلا 5 وِ ىنج الا نع

 ءابروأ نم خ“ الا بناجلا يف ىرخأ ةلود ةراثثال ًاهجوم الإ نكيمل
 . اسفلا ىعأ

 برحلا بوشن لاهتحا ننال « قحلا ضعب نمريذامملا كلت ولختال
 ةدشتجلا شوبجلا لمج « نولبات سأر لغشي ناك ىنلا ءابروأ ىف.
 « ندنل دض اههبجوت امههأو اهادحأ : نيتهجو نم ةعفان اننولوب دنع

 لودلا ةبصع دض  ىرحبلا عورشلا لشف ةلاح يف  امهتيناثو.

 تب امتوكي نأ ءالجا وأ الجاع « ققحلا نم ناكىتلا « ةيبروثالا
 ىصعتسا اذإ هنأ ةقيفحلا فو . كاذ نيح ةيزيلجنالا ةرازولا سئر.

 امإ : اهو اهدشر ىلإ اهتاث"ال ناقيرط الإ قبيالف ءارالجنإ وزغ
 ةراجتلا هجو ىف ىرأق راصح ةماقإ امإو , دنهلا ف ةّصاق ةيرض ذافنإ

 ضقندعبو ب 175 ةنس ىلوالا قيرطلا نويلبان برج . ةيزيلجتالا
 نأهنم انظ « ةيناثلا قيرطلا وحن ًاهجوم همه لج ناك , نامأ ةدهاعم-
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 لشف اذإ ىَح« الوأ ايروأ لود ىلع طلستلا مزلتست اريلجنإ ةعزه

 ةلودب شرحتلا مزاللا نم ناك « هركذم دمتللا ةيناطيربلا رازجلا وزخا

 ار رام المل طع دع درك حل ةقززا

 . .طاوخلا ةراثإ نق اهنم نويلبان ملتي ةقباس مجيراتلا ىف نكي

 بئاصملا نم هلعرثاكت ام ببسب « ىواسفلا طالبلا نأ كلذ ريسفتو

 لالالا بورض نم ريثك لوبقل دادعتسا ىلع ناك« ةيلاوتلا ةبرجلا

 يهوةدماجاسفلات فقو الثف . ديدج نملاتملاناديم ىلإ لزني نأ لبق
 هاركإو « ليان ةكلم لالخا ةداعإو انالأير كونه هبالو وزغ ىرت

 ريم الا لع ضبقلام راالا قرح :يهوتلبقو 5 ةلام ةناعإ | عفدلعاننابسإ

 هلع كحملاو : ا ةيروطاريمالا ضر يف وهو ,ناجتاد

 رطب هسفن نولبان نلعأ الو . ةيرس ةك احم دعب مادعالاب

 رفاسو كلما ةزع نوبات تذخُأ ال تلعف ك كلذكو 0 ا

 قئائولا استيل ةم ةعدقلا نالراش ةيروطاربمإ ةمصأع لباشال سك ىلإ

 ةئهنأ هلك كلذ ىاسسلا .ديدجلا هزكرعاهف اسفلاتفرتعاىتلا

 2 لعلب رحلت دادعتسا ىللعدسسلاسفلا نأت ررق ناب حلا نيبشفلا ر اك

 بلغت«ىورللاب حصني اك ىذلا « ىواسفلا لراش قودشرالا ناوب

 . ليجعتلاب نالئاقلا نئسمحتلا ءارآ ىلع ةليوط ةدم هيأرب

 لامع ةازغ مب قلسلا فقررلا كلك عماام انها جرم

65 



 ًاةاساسزيمترم اودهاش جيدوبسباه لآ نأ كلذو : املاطيإ ىف نولبأت

 :ايدرابمل ىف ةيروهج سيسأت اهنم « مرظن قرت ىتلا تاريغتلا نم

 44 ةنسًاضيأ مهباسح ىلع اهعاجريسأو « 1ا/وإب ةنس مهاسح لع

 دشاو قدا ماظن ىلع « نيتتسب كلذ دعب ةينآث اهم ةيروهجج نسا

 00 نوبات ةسار تحن ارطخ

 .نبب الصاف «« ةيلاطيلالا ةيروهجللا » معبصت نأ ةلمآ « تاءارجالا
 اخ رهظ نكل. ةيقدنبلا ىف نييواسفلاو تنمدبب ىف نيسنرفلا

 .نأ نوبات نلعأ ذإ : راطخ الاب ارذنمديدج عورشم 18٠4 ةنس

 روطاريماكديدجلا هزكرمو قفتيالةيلاطيئالاةيروهجا ةسارب هظافتحا
 ةيلاطي“الا ةيروهخلا ليوحتب اسفلا ترطخأ كلذ ىلعو ٍه اسنرف
 .قاكلا نامضلا عم ء اهشرعل تريانوي فسوي لوبقبو « ةيئارو ةيكلم
 كلذ نأ الإ . !دحاو سأر امهلمممال اسنرفو ابلاطيإ ىجات ءاقبل
 لدبتسأ « فواخم نم هنمضت امو « تايبش نم هيف ام ىلع عورشلا
 فسوب لوبق نأ وهو : نييواسفلا لاب قالق ال ىعدأ ناك خاب

 ركف رادتت هنتال ؛ هناوثال امياس ناك ىلاطي الا شرعلا ت رانو

 .ةتدرتلا ةروطارسألا شرعل نيحشرلا نمض نه فه | كرحاو

 ًازكرم لبقي نأ ىلع « مايألا هب ىتأتام |ظتنم اسنرف ىفءاقبلا ىْثآ
 ربك أى بتىف نويلبانركف مث ٠ ةيلوتسلابالمع بعانملاب اءولمت ايدرابمل ف

 امك



 كلم بتل هرمع نم ةثلاثلا يف وهو هحنم ىفو ٠ سيول هخأ دالوأا
 عورشلاكفزأ الإ هلي ارشرع مامز كلبي يف هدشأ غلب ىح«ايلاطإ

 هنم رهظ نم ىلع روطاربمألا ىأر رقتلف ؛ ؛ دلولا نأ ةضراعلل لمه]

 ٠ ءهسفنل ىلاطتالا جاتلا ذخأ ىلع مزع هنأ كلذ : هعارطأ غلبم الج

 سملاب اماق هينراهوب نجوي 8 نوكي نأ ىلع اناطيأ كلم حبصيف

 ءاطلامزويناطيرلاىلخ امير قوم بئرتلا كلذ لعج . نالبم ىف هنع

 ليحتسلا نمزاكن كل . لمخر ألا رحب ىف وفروك ةريزج نويسورلاو

 دقتميوأءتاظفحتلاو لاوقألا كلت لكقدصي نأ كك دىماس ىأ ىلع

 يقو ٠ ةرم هدي , ىف عقو جا جات نع لزاتتلاب حمست نويلبأت ةيسفن نأ

 ,ديدحلا قال راش ميسا ام. ناطرشوا هتان .نويإيات تف : 1 ةقيتمل
 الضف اناطيأو اسنرف ىلع نمسهملاو ءنالسو لباشال نك ! كلمو

 ىلع . نييسنرفلا ىلع اروطاربمإ اثيدح. هكيربتو هيلإ ابابلا هجوت نع
 لكب هسفن يوتواملاطيإ ىلإ 18٠8 ةنس هنوب ىف نويلبات بهذ كلذ

 لعش ناك 3 ىديدحلا ايدرابل كولم جانب أتي نالمم ةئئاردتاكىف ءوده

 مطوحو نوتأي ذإءىطسولا نورملا ىف ةسدملا ةينامورلاةلودلا ةرطابأ

 لجأ قدرابمل لبس ىلع ةلامخلا مهقومح المال اوتشملنال" الأ ناسرفلا

 دالبلا هل تناد ىذلا اسورابريل ناكامم عسوأ نولبان ةطلس تناك

 دقلو . اهضهاني نم قلت لاهأب اهنع تزاتماو « ىطسولا نورقلا ىف
 هذ/ ١



 هتهئال«ءايلاطيإ اعاطقإ هدن وكف ةرملا كلت ايلاطئالهترايزةصرف نهنا
 *ىطاشلا ىلعةمقاولا ( ظنهصطنمم ) وشيموسب ةدلب نم ( كانه ) زيلإ

 :ةسنرفلا ةيروطاريم الا ىلإ مضو ءابلإ ةريزج ةهجاؤم ىف ىلاطي الأ

 : ") ةيروجبللا ةيروهخلا هنم نوكتت ىذلا لحاسلا
 ىذلانويلبان ةبراحل حا املأ اسفلا ناضرحت ارتلجتإ و اسسورلا تناك

 يباشلاكلذ 00 هقلازأب يسلاو . مدقتام وحن ىلع اهمترأ

 .مفو هنأ ةجردبناجتاد مادعإ | لجأن م ابضاخ ناك- حومطلا قارا
 ثاءدتعا ىأ دض ءاسفلا 0 ةدهاعم ىلع 164 ةنس ريشون 5 ىف

 اسنرف تقرخ امل تاءادتعالا كلتتعقو . اسنرف بناج نم ةديدج

 :ئواسفلا طالبلا ىلع رابختالاتدروف « ةأرجب لشينول ةدهاعم ةمرح

 هلو ايسورلالاجر ةنوعم قلت نل اهّأف ٠ ةعرسب اسفلا بهت ملاذإ هنأ
 ؛اسعلا روطاربمإ نيد زك كلا الج لع ىلع . دعب امف ارتلجنإ لاومأ

 هلي . هشودج ةئبعت ىف أدبو ءامحم ةئس ةنوب 7 ىف غ 29 فلاحتلل

 :لمتحلا نمناكلملو  ةكرحلاكلتبنع ٍلقنت ل. ةرهاسلا نويلبا ناع نأ
 ىفمب نأ ىأر « برحلل اسفلا بهأت نأ لبق روهشةعضب مرصنت نا

 97 كأو ةتسئوينرقلا اهحتق نأ دعب اونجس ةيروهج ىلع قلل ىدامسالا وه اذه 60

 .ةعدقلا ةيروهمجلا ماظن

 ٍةيزيلجلالا 5 رازولا سيئر تب هنوكت ف عجن دقو كثلاثلا فلاحتلاب فورعلا وه اذه قفز

 «نويلبات بق ىف تقولأ كلذ ىف ايرظابو اينأبسإ تناكو ؛ ارتلجتإو ذديؤسلاواسْلاو .ايسولا نم

 ور



 .تاشفام اذ ىتح ءارتلجتإ دض ةريخالاو ةميظعلاهتطخ دادعإ ىف وه:

 . ةدحأو ةمفد مهحستكيل نييواسفل عوج لبع ضقنا

 ««ناريلات للإانولوب ىف وهو ء سطسغأ ٠ ىف نويلبات بتك مث

 .نيثالثو عرأ نمفلؤم( عسم1)لورفنم لوطسأ م 5 لآق

 السلا سار الا لوطسالاشاق د اذ( لأ ودم دجيأو «ةنئس

 ءامم شنألا الخديل (3ممد:) تسرب نم علقلا لوطس' الأب قحلو هل

 مي ملافإو « لآق مث . «« ارتلجنإ ىلع رطيسللا حبصأ نأ المأ كانه نأ

 ريمتيس 58 مويفذنوك أ او , ةهجلاهذهىف 000 رداغأسف 5: كلن

 .ىرخأ ىدنج ؟هر- «قعاو © لت م ساررلع اننالأ ىف

 ندعو تناولت ةيسودق قرك أو , ةيقدنلاو ىلبانةكسلمت ىلإ

 .كلت ةباتك لبق نكلو . عىاسغفلا بناج بهرأ دوعأ الق « ايراثاب

 دئاق « فينايق حبلا ريمأ ناك سطسغأ ١٠١ ىف ىأ ءعوبسأب ةلاسرا

 ..هتلواحم ىف قفخأ دق « ةفلاحتما ةناسالاو ةيسنرفلا لطاس الا

 .2"ىنونجلا انابسإ ءىطاش ىلع سداق ىلإ باي الاب سمئالا ردصأو

 جاردتسا ىف الوأ حبت ( العد عانوو ) فيتيف رجبلا ريل نأ ثدحام ليصقت (1)
 نفسلا دهاش امل ةليخلا فشك نسلق نأ ني « ٠ « ةنس عيمر ىف ةئيرعلا دنملا رئازج وحن نسلن

 نذلن لسا كلذ ىلع ء ةيبرغلا دنملا رئازب- ىدحأ اجينأ ة ةديزج دنع عوجرلل بهأت ةيسنرفلا

 هه سلاونروكر حبلا ريم تلسرا ىتلا ةيزيلجن "الا ةموكحلا ريذحتله نفس عرسأ ربظ يلعالوسر

 .ىلإ جورخلاو راصحلا كتب أرمأ ٠ لوْرفو تسرب ىف ةيسارلا ةيسنرفلا ليطاسالارصاحم ناك ىذا
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 ,ةيزللجن الا ةيرحبلا ةظّمي لضفب لوثالا دصقلا لشف اذكه
 نويواسفلا ناك . ىخ الا ميظعلا مالا ذفني نأ الإ نويلبانل قبب
 ءايلاطيإ ىلإ مهشوبج نم مظعالا ءزجلا رست ىلع ةبنلا اودفع دق
 كلذ مجري . اينأم أب ونج يف لاتقلل طقف ىدنج هءر٠٠٠ ءاقبإ ىلعو
 ةلق اجرح فقول داز مث. لاوحالا ريدقت ءوسنم ءىث ىلإ بيترتلا
 دادمالا لوصو راظتنا ةرورضب مه الابم مدعو نييواسفلا ريص

 لوصو راظتنا ىلع قافتالا نم مغرلاب هنأ كلذ ليصفت .ةيسورلا
 (ةمس) ن الار بن ىلع (3ءهسدمس)وانوارب ةدلب ىلإ ىسور لئاقمو + ره.

 نأ مزحلا نم( 36د )كامىواسفلا لارنجلا نظ « ربوتك أ ٠٠ ف
 ,ةبونجلا اناملأ لهأ هبلإ مني نأ ةب ةشغب « ةسسنرفلا دودحلا رحت مدقتي

 كلت تملام ناعرسو . ةللخاد ةرو' اسنرف هلوصو ثدحم نآوأ

 نود ءادوسلا ةياغلا قارتخاب لحي كام ناك انيبذإ ؛ اقنوأ از ةطلغلا

 «تارم ثالث هشيج دع لثم هددع لبي شيجب اذإ « ةمواقم قلي أ

 اءرسم ريع ءاماظن قدأو اطايض افك أو ةداق هنمنسحأ هنأب زاتعو

 ءايناسإ بونج ىف ( 1؟1مزو[مع ) رتسنف ىأر دنعهلياقف ءىمنرفلا رحبلا ريما ةيباقل رحبلا
 ء سداتءانيم لإ ءاجتلالا ىلإ ف يتليق رطضأ كلذ دنع ه ةعزملا قلو ١٠٠ ٠ ةنمهيلوب 39 ىق

 هتعزط ماقتالاو رحبلا ضرع ىلإ | جورخلا فيليف لوم ٠ ء ابق ةترصاحل ىزيلجتنإ لوطسُأ ءاحو
 روتك 8١ ىف رغنالا فرطلا ىأر دتعقماتلا ةعزملا « تقل نأ ةجييقنلاتناكقءرتسنف سار دنع

 ليلقي اهدعب تامو ةكرملل هان حرج ىذلا نملن رحبلا ءارمأ يمل دي ىلع 16١ ءو ةلسس -

 لوح



 ناعرسؤ . ةيضاير ةقدب ةعوضوم ططخ ىلع ىتش قرط نمانالأ
 .روبع ىلع عيياسأ ةثالث ضمت ملو , لفاغلا اهصتقب كابشلا تطاأ امإ

 دق ىواسفلا هشيجو كلم ناكىتح « نيرلا ىهن '* مظع"الا شيلا
 ىنطخ نذفندمل وو : نويلبان تك كلذ دنع ا انامم ) ملأ دنع الم

 تايركذ نم هيف امب ء ميراتلا يعيال دقو .«, طبضلاب اهتمسر اك

 الثم ؛©0 كلم ىسوربلا دئاقلا ةاح اهنم ركذلاب صخنو , لاثمأو
 ةيلص“الا ةطخلا ىلع قايطنالا مامتًاقيطنم قيوطتلا ةطخ ذيفنت ناك
 - لا ىف لصح اك

 بحستناك « نويبان مامأ نورةهمتي نووواسألاو نوسورلا امني

 ريغ ذعقو ةيسوربلا ةءوكمحلا تناك. اينام أ لامث ىف عمجتت كلا

 ماظن ىلع 3 ىلالأ نوم نيس ىوق ن الا رست ىلا ةئرا يلا

 ةور ' لقأ ابسفن اسورب تناكو . 9 ةسمحتم ةشطو هلكى ركسع

 ,ةئيدحلا ادناريإ هيف شيمتىذلا ضفخنلا ىوتسملا نم ةجردو ًاناكسو
 كلذ قب دقو . ارتلجتل وزنل نويلبان ءدعأ يذلا شيحلا ىلع ةرم لوثال مسالا اذه قلطأ (1)

 ٠ ةددعتلا هورح ىف روطاريمالا شدت اقصال مسالا

 يبورلا ىربلا دقاق وه ( 8عرتط ق0 770ج 8601156 ) هكتم نوف دراهنب ()
 ةنس قوتو -18٠ ٠ ةنس داو . امل نيئالث ىمورلا شدحلا ىف برحلا ناكرأ ةئيهل ًاسئر ىتب ىن#
 ططخ لع ىف ٠ رشع مساتلا نرقلا نم رخكالا فصنلا هن داح « ذاتسأ مظعأ وهو و 0

 + هريادتو لاتقل
 ه ىمظعلا برحلا لبق ةيناملاالا ةيروطارعماالا فلؤلا فص ()
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 ودك املأ ثلاثلا مايلو كيردرف كح تحت تذبن اهنأ ليخ ىتح
 ملا ىلو الا ةجردلا لود نم
 ,قكت تاراثإ مغر «رصبتالو ةعاجش الب « ةّئاد ةديحح ةساس

 7 دعب مطتست ملىذلا تقولا ءاج دلو . لاتقلل ممش تاذ ةمأ زازفتسال

 ءزج راسل ىبزإلا ليسلا غلب 18٠5 ةنس فيرخ ىنف : اريص ايسورب
 حانجال نأدنم ةقث « , ملأ ىلإ هقيرط ىف ايئمأ اقرتخع ىسفرفلا شيجلانم

 كلت لاثمأ تكرتول هنأ رهاظ . اسورب دامح ةمرح قرخ يف هلع

 ةياح تحن تناك يتلا ءداحلا ةقطنمل ةميق الف « باقع الب مارجلا
 امور ويمد عب انور هلام دع تذل لاب ةدهاعم ىضتعمب ايسورب

 اهدادعتسا اسورب ضرعت نأ اهادؤمءمادستو ىف فلاح ةنها

 ابامجت لكشب ةحنملا كلت طورش تعضأو . نويلبات بناج ىف لخدتلل

 :اهتلع تدعأ دق هئانثأ ىف ايسورب نوكت « نبش دعب رحلا ىدؤت
 ليانو اينالأو ادنلوه نم بحسني نأ ملأ ىزاغ نم تبلط امنأ كلذ
 نينامو ةّثام هتالصاوم ليبس ىف تقلطأ الإ و ؛تنمديبو أرسنوسو

 | .يررتكلا
 تقول برحلا ايسورلاو اسفلا اروطاربما ءىجري نأ مزحلانم ناك.
 تناك بورا عج نأو امسال « نادبلا ىلإ ئسوربلا شيلا وو
 نويلبانزأ كلذ ليصفتو . ةمادنلا ةلجملا يفو ةمالسلا ىنأتلا يف لوقت
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 التو وم لك نم جيلا انفزتع ناك انيف ىلع هئاليتسا مضر
 شويجمو ءالاطبإ نمةعرسبعجر ىلا لراش قوديشرأالا شوج

 اهيلإ مضنتت تذخأ ثيرح « ايميهوب ىلإ ملأ دعب تدترا ىتلا ايسورلا

 ىذلا كرشلا نم صالخلا يف تحن ىتلا ءىواسفلا شيلا لولف

 ,اهتوفتمغر « ةلئاطا تادحولا كلت ىلإ فيضأ هنأ ول . ملأ ىف بصن
 حبص ال « طسوأ الا بوتدلا ىداو ف برا ىسورب شدج ةوق

 ةظقيلا لك اظقيتم روطاربم الا ناك. اجرح ايقاروم ىف نويلبان زكرم
 نم لك عم تاضوافلا باب حتتق هنأ ىتح , زكرملا كلذ طاح
 كلذ نم صاخت هنأ ىلع . اهني دسفي هلع سيسنرفو ردنكسأالا

 هنأ دقتعا ىذلا « ردنكسأ رصصلا رورغي لب «ةساسلاب ال قزألا

 ةنلا دقعو ءراخفلا كلذب درفني نأ داراف « نولبات رهق ادحو هنكك

 18.5 ةنسريمسلد نم قأثلا م وبلا ناك: لاتملا ىلع نويليات رابجإ ىلع

 ىتلا .ء ىربكلا ةمقاولا تعقو نيح « نويلبان جيرونت ديع قفاوملا

 ثح ؛اقاروم ىف ( ةدداعملنات) زتلرتسأ َ روت نم اهدا تذخأ

 داس ةعقاولا ةليل ىف . ةيسيئرلا اهزك ارم ناروطاريم الا م 53

 مالظ ترانأو ؛ ةقثلا هزالم شهدم حور نييسنرفلا د

 املأ نوعبس هش ٌكرتشا ىذلا , لعاشملاب صقرلا ءاوضأ درابلا لمللأ

 ءافلخلا شيج امأ . حابصلا يف رصنلاب نب رشبم ء روطاريم الل نيقتاج

 ٠



 ١ ىتلا( ممم عم ( نزتاربت اعفتر م ىلع ال ناكف« 511 ا نيناعمغلابلا

 يور هلكم ١ نيمعلا تقرع اذإ ضيم نقوم ادع وللا يفرم
 تناك . «« ىداولا ىلإ ليسا رادحنأ وو ةبضطا نم نوردحتب هئادعأ

 «نمتالا هحانج دضىسورلا موجهلا دوهجم لك لوح نأ نويلبان ةطخ

 ,نزتارب تاعفترم ىلإ ةريبك ةوق رييست كلذ دعب هل رتب ىَح
 حاجنلل ةمزاللا ةقدلاب تاكرحلا تبتر . ىسورلا شيلا بلق تتشيل
 لاؤسلا (1) تلوس دئاقلا ىلإ نولبان هجو © لك يف

 تاعقترص ىلإ لوصولل كمزلي تقولا نم : ىب آلا

 . «, ةقتقد نر شع نم لقأ ىمزلبوو :تلوس ا « ؟ نزتارب

 انتكمرف « كيذك ةلأسملا تناكاذإ ود: نولبان هلع در اهدضو

 قداجلا ةلتاط ني قولا لعالم . «« رخآآ ةعاس مير ظن ل

 ريس « نك الا هحانج مم اوكبتشا دق يسورلا نأ + عادلا كرو

 براح دقو . ا ىبلق دض تلوسو ؟' ” تودانربو اروم

 ايدأع ايدل ايدج شيجلا لخد ءاد955 ةنس ( لت ءماو ةوهددلا ) تلوس الوقبن 5 )ا
 اردق نويلبان داوق مظعأ نم كش البوهو . ًاضيأ همايأ ىف قرتف نويلبات مايأ تناك ىتح هيف قرتو

 ىتح كلذك قبو ء افرق نع تلوس دميأ نويلبان طقس الو ٠ برم ىف ةراهمو ةريخو
 ٠ ةديدجلا ةيكللل مدخو ء 1414 ةنس اهسقن ةيسنرفلا ةموكحلا هتعدتسا

 ,ةينرتلاةرحبلا لخد . 1934 ةنس ( لعوص 8ر01 ) تودانبب ناد كو (؟)
 نكي ا هنأ ل نيفورعما لجبل“ حسأو«ةعرسب ذل دئضو قرافو# ةروثلا 00 ةيافك رهلظأو
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 خيرات ىفاراغ مهتسك م ارثك ىلا ةعاجشلا كلتب سورأأ

 لم مدع ةرثكك مهلع اورهظ نييسذرفلا نأ كسب ٠ بورمحلا

 شج لولف تذعأو# رهظلا ىلاوح تاعفترملا ىلع تلوس ىلوتساف

 0 فناجلا ىلع ةرقهتتم ردحنت ( 1كساسوما# ) فوسوتوك

 باج ىلع لو نييلا ىلإ ىمنرفلا شيجلا بلق لوحت انيب « ةبضلل
 ةسينكنم هنيعب روطاربمألا ىار . رسيالا ىسورلا حانجلا ةرخؤمو
 تاقلطلا تلدوبت الو.ةيسورقرف ثالث تدسبأ فيك قوطنأ تناس

 « ةدرابلا ةلدلا كلت ىف ب ةعاس يف نادمملا ىلإ كر « ةريخنالا

 ثعبلت ماسجأو ةدمأاه ثئشح ثثج نم مويلا مئانغ بيرغ ناعمأب دقفتو

 . مال لإ تاوصا أهنم

 رصيقلا بحسناف « ةتيملا ةبرضلا كلت دنع ةَك برحلا تفقو

 «ىمو ريا ص دوفلا(ءادسوونا#) زع زامج وه رطضاو «لامثلاىلإ روحدلا

 دبلا كلذ ىف اسنرف داوق ةيقب نود زاتمأ تودانرب نأ ةلظحالم مهلل نم ٠14.5 ةنم الاشرام

 دش برك تلم ديوسلا نَل ٠ 4 ةنم ثدح هنأ كلذ . ىرتشالل ةتلماعم نسحو ةمركو ةيلحم

 ندلو امره ًافعض ناكو رقع كلاتلالراش هناك تلووو عبارلا فاتسح اكل متازعق ء نويلبات

 نييديوسلا ىرسالل ةلماعملا نسح نم هنعتقرع امل دملل الو توداترديوسلا تراتخاف داو 4

 كلذ نم ايسورلاو ارتلجتا تجعزئادقلو- نويلبانعم ةفلاحلا رصاوأ ةيوقلةليسوكو ءبرحلا ءاتوف
 نييسنرفلا لقأتقيقملا ىف تراتحا ديوسلا نال ع فوختلل عاد تمت نكي مل هل ريغ ؛ 0

 راصحلل ماشنالاب روطاربمالا دمي نأ شفرديدجلا هبستمتودائرب لبق املو ٠ نويلبان عم

 نع نويلبان بلط كلذ دلع « توماترب يلوتق 181٠١ ةنس رشع ثلاثلا لراش تام مث ه 3

 141١ ةسايسورلا ىلإ مضناو تودانر,ليةيإف طرش الوديق البىراقلاراصملاىلإ مشني نأ تودانرب

 . نويلبات دض فوفصلا لخدو
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 همساب عيقوتلا ىلإ « نازيم ىتفك ىف ابروأ ريصمو انيق يف قب ىذا
 متو دّمف اسفلا امأ . ( >ءءهدادع) ججروبسرب ىف ٌناش حلص ىلع
 ةدهاعمبو ِء ةثلاثلا ةرمال نويليات بضغب تءابو « يفو“الا ءازجلا اهيلع
 قفاو ء ال٠ ةنس ريمسلد هم يف ء( 5ءطمسطصتسس ) نورينوش

 ءاشالحو ( 1هته ) ايرتسإو ةقدنبلا نع لزانتلا لع سيسنرف

 نونجلا ىف ةركتتملا ضارتالا نعو  لوريتلاب ةيلبجلا ىاوطلا طخ نعو
 . جروبسياه لآ كالمأ م دقأ نم تناكى نا اينامأ نم ىبرغلا

 اعدقو ؛ اننالأ نونجو الاطيإ ديس زنلرتسأ دعب نويلبان حببصأ

 ةقدنبلا يم هذوفن نع ةجراخ تاوق تالث ايلاطيإ ىف همجاوي ناك

 احأ اهل اسفلا رزأ دشب ةيوق ء اهسفنب ةفيعض لود -- ىل ابانو امورو

 000 قبقد اجالعىعدتست اهتأسم تحبصأ مث نمو - ايبرحو
 ىواسمك شيج نم اءزج رسكو : لأ دنع ًايواسغ ًاشيج ن نويلبان دابأ ام
 فالحأو كالمأ ىلع ضاضقنالا ىلغ ًارداق حبصأ « لراس ةنهرخلا
  ةيلاطيلالا هتكلمم ىلإ ةيقدنبلا مضف : ايلاطيإ يف جروبسباه لآ
 ايابلا ىلإ ةنوشخم بلطو « ىلبات نم نويرب لآ درطل انيسم لسرأو
 نأ نأ ىوبإلا ملا درت نع تو «ىرال راحل ىلإ مني نأ

 كذب . ةسينكلا ىف ىوندلا سيئرلاو امور روطاريمإ هسفن نويلبان

 ىطععأ ءادطوم اهيف هزكسمنوكي كلو « هتضبق يف ايلاطيإ تحبصأ
 لك



 ءازح ارهصو اكلم حببصأ ىذلا «ايراقاب رعمأ ةقيلخل لورتتلا رام

 ديدجلا انلاطيإ نينوانع نفو# نأ قدا برحلا يف هتدعاس

 , نويلبات ببر ناجوي تجوز ىتلا هتنبا نال ءهيلع نممؤأ ام لع

 رثأ لكم تاونس نال اياطيإ تم لاا ريبادتا كلت
 ابيزاف دي ىلع هرمو شيلا ولح ا الاطيإ تقاذ دقلو . ثديخ ىواسك

 :ابنوكترود ىف ابمهأو تارثفلا جرحأ نم ةريفلا كلتتنأكو « ميظملا

 ةلمجلبا نونفلا رود تيرخو « 0 بورح يف اهؤ انبأ لسا

 ىل رجلا داديتسالا لامع « ن رولالا ءالكولا اهئئازخ بهنو ٠ اهلدمب

 ليحتسي ناك ام « نويلبان كح نم تلان لق"الا ىلع اهنكل . ىسنرفلا
 ةرظنو « ةيموقلا لام الا ران ءاكذإ وهو « هايإ ابلينت نأ اسفلا ىلع

 ,ةماعلا ل ئاسملا ىف ىدجلا بي ردنلا ءىدامو«ثيدحلا ماعلا ىلإ ةديدج

 « اسنرف ىف ةطلسلاب هدارفنالاناكهنأأ نويلبان نكس ايام نم

 كيفتسل نأ « لبقارعلا هضرتمت نأ نودبو « تقو ىأ ىف عيظتسي

 برحلالخدي مل هنأ كلذ لثم. ةبرحلا هضارغأ قيمحن ففورظلا نم

 ىأر ثيح ءاينامأ ىف ةساسسلا لاحلا دقفت دعب الإ نك ذلا ةفن الا

 ناو ءاسقلا مماطم نم ة ةفبخ سجوت ةبونجلا ةنالأ الا تاليودلا نأ

 كالت, .اهتمر دسني ائيش اهئاطمأب ءاسنر ف بناج ىلإ اهتلاهتسا نكملا نم
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 3 كراشاوىسنرفلا رابتلا عم ايراقابو ريك قو نداي تراس ةقيرطلا

 اثل لاو ضو 20 تبلط راصتنالا دعبو و زيلرتسا 00
 |ةحلصمفف هابل نكن ارو تامدخلا كلتلاعمأ اهب افاكت ىلا

 تان نم اثالث ةشهدم ةعرسب لان نوليأت نال ء دحاو فرط

 ىلإ ةيناثلاو « ©"0هبدير ىلإ نهادحإ سكون : ثالثلا تاليودلا ءارمأ

 ةبرغلا تارهاصملا كلتبو ؟ موريج هخ'أل ةتلاثلاو 5 هبدير مع نبا

 طبرو راقولا نم مياطب لئاهلا هعورشم نوبات عبط ٠ ةعفولا

 ةيبنجأ ةيمارغتاقالعإ . لِدُص ريغ دج تاذ « ةعدق تاتويب ثالث

 ةيرضلا ًاقيرط « تلصأتو تمت ىتلا تافلاملا كلت تدهم.

 ةلودلا نويلبان ام ذإ : ايناملأ ىف اسفلا زكرم ىلع ةيضاقلاو ةريخ“ الا

 ىلا الاماظنلا كلذ لدب م اقأو ء < ةنس هبنوب ىف ةسدملا ةينامورلا

 نمةنوكم موق بم إ] دتس أل + ةيرق ةبسص نعول قا

 اودع نأ « عوطقم دهع مهيلعو « ةطلس لك ةنم نوفل ءاومأ

 داحتا نهرب كلذكو. . ةنيعم ةييرحتانوعمب ةيسذرفلا ةيروطاربمالا
 دق ىذلا نهولاىلع امطاق ًاناهرب  ةبصصملاكلت مسا وهو  نيرل
 ىف ةئطاخلا فطاوعلاو ءىبسلا ريكفتلا ريثأتب « ةنيدمتم ةمأ هبلإ ريصت
 ةباتكي لهاج وهو , ىنال “الا نهولا كلذ روغ نويلبان ريس . ةسايسلا

 . 159 ص رظنأ '0)

 اك



 اجرتم ناك ىنل قوق ادعام « ةنال“الا ةثللب ةدحأو ةلكة ءارق وا.
 مدا عضو هنأ ىح « اطيش اهنع فرعي ال ناكف « ةيسارفلا ىلإ

 ةامدو « ةشئاطلا مالح "هلا ىوذ<ند ررهتجلا ةفسالفلا ةعق ىف( )تناك

 . ملاعلا قلبجدتلا
 ةموكح ةبوقعب ةصاخلا ةعدقلا ةلأسلا دقفت مل ةنو“" الا كلت ىف

 نم اكش - نولبان لوق دح ىلع - « ندت قدا ناعالا وو

 نتذبنو :لوقعلا نع أجراخ ىحضأ وزغلا عورشم نأ قوس أمهتدح

 ًااتبرغتالا ©فرطلا ةعقوم تلاح مث « سطسفأ ذنم ةركفلا
 هتهاشمل « ديدج 0 ابملا ةدوعلا نود

 دقعهتأ كلذو : اضيأ ةرادالا ةموكح ةساسو ىلو الا هتساس ضعب

 ٍءاهتارمعتسمو ارملجتإ رجاتم هجو يف ةبرو'الا 'ىناوملا قالغإ ىلعةنللا

 ةراادلاعاستال« لئاطلا عورشلا كلخ ذافنإ ءانثأ ةظحل ةحارلا قذيو

 -ايسآ ةاغط خيرات ىفالإ البثم هل ثحابلا دج ال اعاسنا اطوانتي يتلا
 ءةسمدنهلا هتقدو « ةذفانلا هتريصبو 3, بقاثلا هنهذ ىلع مظعي لو

 بصنف هتراش ال عضخت اهرس ا ةرآق 0 5 اهم زاتما ىتا

 ناهلأ ل يخو ءادنلوه لبع رخ“ هلا ليان ىلع اماح هتوخأ دحأ

 جربزجتوكة بدم ىف 1714 ةنس داو . ةثيدحلا روصللا ةفسالف ربك أ ( لجورج[ ) تناك (0)
 تاقلؤم هلو ءابتساح ىف ةفسلفلا ذاتسأ تايح ءانتأن اكو 4-١4 ةنس اهب تامو «ةيقر هلا ايسورب ىف

 . ليلجلا ملا كلذ ىف صاخ بهذمو ةريثكأ
 .(1) مقر ةيشاخل امس الو ء 18ه ص رظنا ةفز
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 اعإ ٠ سرفنأ وأ اونجوأ نروهجل عوضخ نع لعيب نل انابسإ عوضخ
 هماقأ ١ يذلا يرطب عاملا ىو را تارغث ثالث كانه ناك

 نم هعورشم مدهنل تكرت ول « لاغتربلاو ايسورلاو انالأ يف ةعقاو
 دبالو ؛ تارغثلا كلت م ناك ىلامشلا انامل لحاس نأ فدان ناسا

 تهرك مأ ايسوري تيضر ؛ ىراقلا ماظنلا نمض لخدي نأ
 ا تمغعرأ دف ةيسوربلا ةموكحلا تناك

 ىف كلاما ةرسمالل ةمباتلا « ششوناه ةيبختتم نودلبات نم لبقت نأ
 . نيلرب ىف ةساسلا راظنأ حمطم مقاولا ىف تناك ىتلاو ءارتحإ

 لواح ذإ : ارتلجنإ عم قئالعلا مطق لباقم اهياع اولصح مهنكل
 امالتسا نأ اونقيأ ىتلا ءةحنلا كلت اوضفري نأ ىدس نويسوربلا
 نكل . ىناطيربلا لوطسالا بال مهسوفن اوضرعي نأ نودي لاغ
 ةعدالاب عورلا مركلا ةسايس نم ديحولا نويلبات ضرغ ناك أل

 مجرتسي نأ 38 ضفر هنأق ارتلجتإو اسورب نيب قاقشلا قلي نأ

 ترصاحنذإ : نابسحلا ىف ناك ام مقوو « برحلا تنلعأ مث. ىطعأ ام

 ءايسوربل ةمباتلا قاافسلا ىلع تلوتساو « ةيسورملا "اولا ارتجتإ

 كلذدنع . هتعانص ىلع هرك | ىذلا للا زكرم اهزكرم حبصأ ىلا
 نم سانلا لاقو ء نيلرب ىف اهاصقأ نايسترفلا ةهاركلا ور تغلب
 أءوط « ةيعيبطلا اهتفيلح ارلجتإ عم برح ىاسورب لخدت نأ ةقاجلا

 ني



 ةركسحم ةرفظلا ةريبكلا هشويج لازتال «دبتسم ىنجأ سأ
 ةئدبتل انك اس نولبان ك رحب ل ثدح امم مغرلاب . اينال آب ونج

 عمت اضوابت لالخ ؛ دعو هنأ رهظ الو ؛ ةيسوربلا فواخلإل

 ءايسورب ساكت حفلع+ ا رتلجنإ ىلإ رفوئاه عاجرأب «ةيزيلجفالا ةموكسملا
 . نورا ناورجا يمال مالو كايزدرف ردصاوأ

 ءالتما نممغرلاب هنأ كلذ : برحلل دادعتسا متأ ىلع نويلبان ناك

 دافتعالا ىلع لمح امم ءانلاطيإ لئاسع 5-18 ةنس فص يف هلئاسر

 نع ةديدجلا هتكلمم ف فسو هخأ تدبتتب الاغتشا رثك أ ناكمنأبإ

 هنم ًاهلع , نييسوربلا بقرت ةرهاس تناكهنيع نأف « لامثلا لئاسمأ
 شج نكي تبشن نأ امنأو « مهنيو هنيب بشنت دق برحلا نأب
 ىلع نويلبان ىضق ةعاسلا تند امل كلذل . اهضوخل ادعتسم وتلرتسأ.
 كلث لصفتو : برحلا نف ة ىف ططقلا قرأ , نم ربتعت ةطخم هودع

 فحز « اهقحتسيلالةرهشبممني ناكىذلا « ىسوربلا شيجلا نأ ةطخلا
 ةباغلامش ًاعبتم « كيوينر قولا مرطا هدئاق ةرمإ تح مام“ الا ىلإ

 شيل ىليعةعجرلا طخ مطقي نأ لمأ ىلع« ( طستمهتم ) احروت

 نأ لمتحلا نم ناك. هتممم بنجتي وأ « ني ىلا نم فحازلا ىسنرفلا

 همصخ قوفي ناك هن ال « قيرطلا كلذ عبتا ولو ىح نويلبان رصتي
 «مداح ريغو ايداع ناكر اصتنالا كلذ لثم نأ الإ . ةردملاو ددعلا ىف

 نم



 هرج ,مهتالصاوم طوطخ ىلإ نويسوربلا دتري نأ هيلع بترتي ذإ

 از . نوسورلا مموافلح مهلإ مقني ىتح « ةيعافد ًايرح نوبراحي

 لب« نييسورللا ةعزه ىلع رصتعيال « انجاح انما رفق نونا

 مج كلذل. مهشيج ىلع ءاضقلا م مهلع ةمجرلا طخ مطق لمشي

 قرش ىلامث هاجنا فةعرسب مدقتو « ( ةاهز» ) نيلا رهن دنع هشوجج

 لاسلا رهتوحن راسو « ريونصلا راجشأب ةوسكلاةبانلا كلاسم ًاقرتخم

 ناب لمح ؛ حاجنلا نم 58 « لئامم ١؟ءرع ٠ هعمو « ( ةدقلع )

 ةوسكم ضراالاو ءاومص وجلا ناك. لفاغ ديلب مصخل اراقتحا هبينج
 شيلا كلذ ىفدحاو ىدنج قيرطلا لضي لف « ىعرلل ملاصلا ةلكتلاب
 ريوتك ] ١؟ ءأسم يفو . مويلا اليم نيثالث راس ىذلا « م سمرعلا

 0 1نور جربوا مقل شجلاس أر ىلع 20 وقاد لصو

 لماع لومار وه 3 ما رو اسمورب كلم نيب كلذب لصفف

 ىلع ةقلقلا رابخلالا كلت تدسفأ .ةيسوربلا رئاخدلا تاعدوتسم

 نكل ٠ لامشلا وحن ماع رسمت حارتقا ىلإ هترطضاو ؛هنطخ كيوسنرب
 مفدنتتناكىتلا « ةفصاعلانم تالفالاب حمسي ناك ىذلا تقولات اف

 للصف ريغ نع « ربوتك ١ ١ موي نويلبات ضقنأ م . بونجلا نم

 عمفتو ٠ ءاكالالا ةئس ( 1.هدنزو 1[7ع0185 128حهنو(غ ) وقاد الوقن سيول )١(

 هلناكو ٠ رصم ىلإ نويلبان قفلرو . ةروثلا بورح ءانثأ زرب دقو . ةيبركلا ةسردلل ىف نويلبات

 . ةيربلا ريق ىأ ةمقوم ىف راصتتالا ف لضفلا

 نغي



 ةلبرلا ةيمامثالا ةيسوربلا شويجلا ىلع « ددعلا يف ةقوفتم تاونب
 رصتناف « ( 8:هدعما هع ) ههولئهوهةدانق تحن ع( لعدد ) أني دن

 دنع نهرب ىنلا  وفادل ربك "الا لضفلا عج هر اا

 ىذا.« ( ممدساملا) تأتشر 1 دنع ىسي ةرارسورلا شيجلاب هئاقتاإل

 «نوليان نودب رصششي نأ حارسا شدج نم ريغص ءزج رودعملأ
 . ةيعفدملاو ةلاخلاو ةاشملا ىف هنع قوفتم ودع ةهجاوم مغرو

 « ةحودزملا ةيرضلا كلت دع نوبات مدق تحن .ًايسورب تحبصا ل
 هر يش رطل مارس و تسلا

 اسخ ءايسورب كلم تلاثا مالو كايرهرف ىلإ « نيمويب ةعقاولا لبق
 ىلع نويلبات ردقأ ناك ام يتلا « ةئارلا ةغالبلا نم سيرف للق ىف
 هبلإ حصنو « ةققحلا ةعرطا و مدرشحو ةزيطقلا فورظلا ف اهعزبحا

 شف ردقف 1 ءامدلا تقيرادقو امآ . ةصرفلا تاوفليق حلصلا بلطي

 نايسورعلا لالذإ ىلع ةنلا دمعو «ةندطا بلطل ممتسي نأ حافلا

 ىلوتساو مهلقاعم عيمج رصاخ . ىرخأ ةرم هرمأ اوضراعيال ىَح
 ةبرح ةمارغ ضرفو « مهتمصأع ىف هشوبج ةدابق زكرم ماقأو ءابلع

 ةطخلا كلتب . بئارضلاب نيقهرم لص" الانم اوناك موق ىلع ةظهاب
 . « (8هعدطدعط ) 29 خابسر ةعزط نولبا مقتنا و « ةمساحلا

 كم ريك ”الا كيردرف مزه اهدعو ,بل"الا ره ىلع ةعقاو اينوسكس ىف ةريغص ةدلب | )١(

 ءاسنرققرصع سماك سيول كح ةدمىفيأء 1709 ةنس (5 نحط: وع) زيوس ىسلرفلادئاقلاامسوبج

 م

 هام

 نير



 ةريشلاتاموسرماةلسلسلوأ 2ع نالرب نم رش وك موي َْق قا 3

 داعب « رصح ةلاح يف ةيناطيرلا رئازجلا نأ تنلعأ ىتلا

 اهعم ةلسارملاوأ

 5 لبق ىرخأ برح رامت نويلبان ضوخم نا ملا نم اك
 ,نم مغرلا ىلع هنا كلذ يف ببسلاو . ةرهابلا تاراصتنالا كلت رامث

 نم ريغص قب ء(ةسطءاع ) كيول دنع ميلستلل رخوأب رارطضأ

 درع مدقت امور انج ح نآوأف . ررض هسسع ل ىسوربلا شيلا

 0000 ال «رهغصلا شيلا كلذ ةنواممل ءادنلوب قيرط
 110 )وس راقى ن ومليات مح زكلذل . لاسلا دنع تسقو ىتلا

 نماحن ودعلان كل . ريمسيد ق ةمسأح ةعقوم ىف كبتشي نأ لراخف

 تاكرحلا تنهربو « هصانتقال مساو ىدم ىلع تح.رط يتلا كابشلا
 نيلوجو (طمااهع) كستلويودابدتع نويلبان راب مق ىتلا ةيبرحلا

 م ىف تعبنا ىتلا « ةشهدلا ةعيرسلاةطخلا نأ ىلع ( 6هاوسنه)

 .ةيدنلو بلا لاو الانيب « سراقلاادنلو ءاتشطسويف اهراركت نكمال

 ةيدنلو.ةديسب حي ماه ثيح « وسرافىف رياني نهش روطاربمتالا ىضق
 تبقعأ .ىتلا ( ؟"هنمهوعد) اكسْفلاق ستنوكلا ابمسا « ةليج
 نفل ابرق يف ةجراخلا ريزو حبصي نأ هل ردق « دلو هنم

 م هتظقي نم لاقي مل ىهالملاف سامننالا نأ ريغ . ةيناثلا ةيروطاربمالا
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 فحزي (88 مدنهمم» ) نسجنب ىسورلا دئتلا نأ ياربف ىف لعالو
 تراص دقو .٠ هتمحاهل الامث عرسأ 5 جزانأد نع راصحلا عفرأب

 ةرألي | - شيسورت دنع تمقو ىلا ء ةجمطلا ةيرطضما ةمحللا

 نم الثم راصب الا ىمعل طقاستملاجلثلا و « ( طفت طلكراسس ) ٠

 دئاعلا ةردعم نإ : ةلئاقلا 27 ىوتسلت ةيرظن ديؤت ىتلا محاللملا ةثمأ

 ةرثكقرف دوجو نمالإ أب ال رصنلا إو « برحلا ىف اريثك مهتال
 .تطلتخخا ىذلا « مويلا كلذ ناك دفاو اهعاشوأ ديد.حت بعصي ددعلا

 نوللبانفقو ذإ :.ةديدل ةصق يف ةنزح ةثداح لو اك جلثلاب ءامدلا هيف

 ةوطخ مدقتي ملو« لجر ؟05*٠٠ رسخ نأ دعب رصنلا زاحو «هودمل
 ٠ حاصلا لبس ىف ةدحاو

 فطاخلاقربلا مابك« ةعمال اماهسةشهدم ةفخم نويلبان ذفنأ م“

 قرتخاف« ةمساحلا ريغ برحلا كلت مويغب ديلم وج ىف« ضعب ولت اهضعب
 ديد مغرو:. ةنوثأ قل هشيجم ىف ماظنلا لالتخا مغر ءمتاعلا هلظ اهب

 .لصفتو. هيحانج نم نييواسفلا هئادعأ برقو « هترخؤمل نيديوسلا

 .بدالاو برخلو ةسايسلا ىف اهم نوريثك هارفأ غبن ةقيرع ةيسوو ةرمم مدا ىوتسلوت (0)

 0 كلسون راع اهل ادحأ ٠ (آ.عم 1010وغ01) ىوتسلت ويل تنوكلاو
 ارتلجتلو ابك نيب ةروبشملا مرق برح ىاهه» ةنم مدخو ٠ ٠ نازاقةعماح لخ دو وكسوم يوت ىند

 . ظورعم ايئاورو ادي ارعاش حبصأ دق ناكو ء شيحلا نم بحسنا كلذ دعب.ايسورلاواسار فو

 لع نويلبات اه افصو فصين هيقو «« يلسلاو برحلا م باتكاأبنم ةريثك تافلؤمملو

 . مهدالب نع نييسمورلا عادوو 1١41١ ةنس اسسورلا

 ءاالو



 رقيلسلا هتاينك ناعأو « ةنده نييديوسلا عم دقع هنأ« نويلبان هلمع ام
 يلو نييسيئرلا هيمصخ عم ةميمع تاضوافم باب متتق م م ءاسمتلا

 .« مجعلا هاش عم ةدهأعم دّمع هسفن تقولا ىف رصيقلل بعاتملا قلخي

 ١  كرتشلا مودع هجو يف ديدج نم مايقلل ايكرت ناظم وقل صقر

 ' هئاهدي كر م“ ةيئاثلا ةلودلا ةضهنل تبرتقا دق ةعاسلا نأ اتم

 اسنرق ضارغأ ةمدخل ىنكي دح ىلإ نييدنلوبلا نيب ةموقلا ةفطاملا

 نسجنب بكترا نأ ثدح كلذ دنع . اسفلا فوانم ةراثإ نودب

 هانعم زكرمنم نويلبان تصلخ- « ةشحلف ةيبرح ةطلغ ىسورلا دئاقلا

 .ًاديدجر طخ ججرحلا هزكرم ىلإ فيضي ناكب رحلا ىف ريخات لكأ
 لجري من ىف بصي « ( خ11 ) لآ همسا ًاريغص ًادفار كانه نأ كلذ
 جربزجنوك دنع ىطلبلا حبلا ىف بصي ىذلا « ( مد«ومن )

 دنالديرف ةدلب عقت ل آلا تافطعتم دحأ دنعو « ( ؟هدنهدطعت# )

 « هءارو نهتلا ثيح « ءىدرلا زكرملا كلذ يف . ( مةوقندم4.)

 رصن ناكو ؛ نويلبان للاخم ىف نسجننب عقو « ادج ريغص شجنو

 نأ دقتعا عينلا كللا اذ ايسورلا رصبق نأ ةجردل انيبم نييسفرفلا

 : مسج ر طخ ىف ىسأدكلم

 ةراعع وهو « (151810) تسلت حبأص دمع 18ا/ ةنس هملوب ىف

 ىلعال « ةدقاعتلا لودلا نيب ةيداعلا ريغ لاحلا ىلع لدت ةيوست نع

 اذه



 للاحلا انرصع يف اسنرف ابسور افلاحت نأ مولعلا نم : اهحلاصم قفاوق

 27 َموّقلاو كساقلا نم انناملا هيلإ تراص ال ةيعببط ةجيتن الإ | سي
 ًاسوراو اسفرف ةمازم اثيدح ىوفتو « العف فلاحتلا كلذ لصح دنلوب

 سهظ ىلعرصيقلاونويلبان لباقتالنكل . ةيناطيربلاةيروطاربمألا اب
 ةعو نع ةرابع انالأ تناك ( !ةهسعد ) نمينلا رهن يف ف راج
 ةقرشلا فارط "لا لصفي اكو « ةنحاطتملا ةفيعضلا تاموكسحلا نمأ

 و : ”ناصم دحأ « لجوطا ىلع ةيزيلجن الا عئاصلا نعأ اسسورلا نم

 نك تقلل .ةادرلا ضرتالا نم ةشسلش تاملس ءدنملاب جكلا
 ىف امهنب نوكَت ام افالخ , ةيراجت للاصم نيطبترمزيلجن"الاو سورلا
 مظمم ناكف « قرشلا يف ءادملا نم رشع .عساتلا نرقلا ضاوأ
 ةمصاملا فجات دج يال ناكو ءارتلجنإعم ةيجراخلا ةيسورلا ةراجنلا

 ىسورلا فلاحتلا ضقنول ىذألل ةضرع هتراجت حبصتو الإ ةيسورلا
 : ىزاجنألا

 مالا نم ةدئئفال نأ ؛ 50 ناكر دنكسإ رصيقلا نأ ريغ
 م ةرئافلا ةنواعملا نمالاتسكيُذ نع الضف ناكو . دنالديرف دعب ءىشب
 هلام ناك كلذل . ةفلاسلا برحلا ءانثأ ارتلجنإ هتفرلح هيلإ اهتدأ ىلا

 . ىمظللا برح البق ينال صوصخم امبط ةحيحص ةرايلا هذه 4ك

 نهي ا 090



 آبل هاحزأو « ليلضت نم هدنعام لكب نويليات هل هنيز فلاحت لوبقل

 اةسصانلا ىف ةصاخلا ةّقيط نامرح ريثكي هايازم قوفت ليقتسعي

 هناف ؛ راحبلا ءارو نم ةدراولا ةهافرلا بورض ضعب نم ةيسورلا

 ىف ىنافتلا ىسورلا بعشلا اهب للعتي ىتلا « ةيخيراتل ىامأالا ناب سيل

 ةيروطاربمالا داحرتسا نم مظعأ ةئنمأ « ةيقيرغالا ةسنكلا ةمدخ

 لويلا نعادرجم ردنكشالا نكي ملالو . كارتالا دب نم ةيطنزبلا

 نا نول حرقا ال هئاف هفالسأ ء ءاظع ضعب ىلع تلوتسا تل

 كين «هعيمحتل رصيعلانيبو هنييفلاحتلا ىعسيس ضرغ ايكرت
 .ةوبحالا ىف هوو ء اير كرك لردك

 ردنكسالا فرتعا : ةصاخ ىرخُأو ةماع ةدهامم كانه تناك

 اهءارجإ حرتقا وأ « نودلبان ابثدحأىتلاتاريغتلابىلو الاقدهاملاىضتتم

 هتامطاقمايسورب نمعزن هنأ كلذ ليصفتو .ىسابسلا ايروأ روصم ىف
 (؟:هدامطملنم) ايلاقتسو مسأب ةديدجةكلمم ماقاو , ةبقرشلاو ةيبرغلا

 تن وس مب ةيج ةقع اج نم هج هيأة

 ا قرخا ةيجيورم انك كاد ةود

 نإ لبتستلا ل تن ىلا ةسايسلا تتععذإ : مدعت ام أ 0

 هتضفر وأ « نويلبان نيبو اهنب اسورلا طسوت ارتلجنإ تضفر
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 تمقو اذإ « هيلع قتل ناك. ايسورلا نيبو اهنيب اسنرف طسوت اكرت

 قوف نواعتو « ىراقلا راصحلا ايسورلا منت نأ « ىلوالا ةلاسلا
 ةيراح ىلع اسفلاو لاقترلاو ديوسلاو كرام ماغرإ ىلع اسنرف كف
 دعاسي نأ ؛ ةىاثلا ةلأسملا ىف هيلع قفتملا ناكو ٠ ةيزيلجن ألا ةراجتلا

 ة:طنطستلا ادعام اهنب ةيكرتلا تاكلتملا م استقا ىف رصيقلا نوبات
 عارطأ ةفيحص ىف ةيريسفت ةيشاَ 0 ”لمورلاو
 نوما هلق « ةيئاثلا ةمصاملا ر دنكسالا بلط امل هنأل  نويلبا
 ةداسلاهانعم اذه . لاحت كلذ ! ةنيطنطسملا و: : الئاق تايلاضفرلاب
 . ماعلا ىلع

 .قيكو « ةيسفنلا هتالاح نسحأ ىف تاضوافللا ءانثأ نويلبات ناك ]
 مالو ءادنلوب ىف ابفواخعو برح ا مالا بنعأ دقو «كلذكن نوكيال
 هنإ :: لاق ذإ :رصيصلا بحي هنأ اهدعب نلعأ « ىهاب حلصو تالفحو

 نا دقتمي امم ربك ار لمحي « ىلقلا بيط فيرظ روطاددإ
 نانا رع ىسورلا فلسا رح هنأب عا نويلبات نأ ةفضحلاو
 قف اسورب كلم اند برغلا ىف هكلم تيبتل نيتمزاللا ةنوعللو
 اهتالسوت مغر أهبلاطم ضفر هنأو امسال رورسلا هبلق يف تلخدأ
 تحن اسورب عما كر هرورس ىعاود نم ناك دقو . هيدل

 لالتحا شي ةلقثم , نئازخلا ةيواخ « لاصو الا ةعطغم  هيمدق

 ذك



 .سأرلا ارتلجنإ "ىطأطت نأ «ظبتي لب ءوجري نويلبانزاكو . ىدنرق
 لزنتو ء ةيسورلا طورشلا لبقت نأو ٠ تاراصتنالا كلت ةمظعمامأ

 ةلاحخلا كلت ىو . ةيرحبلا اهنيناوق جاعلو# « ةيراعتسالا اهحوتف نع

 ىدامت اذإ امأ ؛ قرشلا .وحن هجابطأ هيجوت ىف ارح نويلبات بصي

 برح اب راحبلا ىلع طلستلا 9: نم هنكمب ه هزكرف مهيف ىف زياجنألا

 6 ضرالا ىلع
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 اس الصفا
 ٌيروطارسمد لا ىهئاصمم

 امن قاف اذا فرظلا كلف ىف نويلبان ةيروظاربمإ تغلب
 .ىصق الا اهدح ىلإ تلصو نكت مامغأ أ عم«ىمذرفلا بعشلا قامأو
 لابجو نيرلارهت يمه اسفر ف حوتف ىصقأنإ + رصيقلا ًاموي ناريلات لق

 ليلدلاو . ««نويلبان حوتف نف اهنعداز ام امأ«سنادب ريلا لابجو بلأالا
 تاراصتنالا رارمتسا نم مغرلا ىلع هنأ ةرابعلا كلت ةحص ىلع
 « شيجلا ىف ةسلجلاو ىلغتلا حور تقبأو داقنلا تسرخأ ىلا ةيبرحلا

 .تلم ةمئالا نأ هو ,همامأ ةلثثلا ةقضحلاب ارعاش روطاريم الا ناك

 هيقل امم لقأ ةسامح م املا ىارلا ىدل ىقايديدج راصتنا لكن أو«برحلا

 ىلع ال نويلبان ةيصخش لع زكرت ةمدظعلاةيروطاربم الا نآوءهقباس
 .قافسيراب ىلإ وجنرام ءاينأ تاصو امل هنأ كلذ ةيآو ٠ ةمالا اضر .

 نحن تمل كن دق نكلا لوقعلا دح حرفلا يف قارغتسالا
 «( ةلمفحسع ةدصما )ونوجم ادم ببتكدقلو . ًادحأ انيرابخأ كرحت مل
 ةيراحل الامم نكي ل ىنرفا روهكا نأ «دونجلا نيب تشاع ىتلا

 اهأ



 لك نأ نيح قو ؛ ارتلجتإةبراحمىف بغر هنأ عم «ام6١٠ ةنساسعلا

 :للما نيعب اهيلإ .ظني ناكة برو الا ةراعلايف روطاربم الا تاعورشم

 وهو « راحبلا ءارو امف عسوتلاو مادقأالا حور ناك عزملا وأ

 بعشلا ةيسفن نم ةلجج امودعم « ةيناطيربلا ةيروطاريم الاوت رس

 ظن ىف نكت م وجنمد ناس ىلع ةلجلا نأىتح«تقولا كلذ فىسنرفلا
 نيير ىلا بردت لبأ «طقف ا ةذوبك زاكي ةليسو سانلا

 | .انضيأ نيسنرفلا

 نيبو « ةيسنرفلا ةنطولا ةحلصلا ناب ىفانتلا كلذ انركذ اذإ

 هتساسس تازيمم نم ريثك ليت انيلع لبس « نوليان عابطأ تاءاحيإ

 قلًاذإ هنأ هتطفو هناك ذب روطاربمأالا كردأدتف . ةيروطاربم الا

 ضروتللا كذ ىدأ اسنرف قناع ىلع هتاكلتم ىلع ةظفاحلا ءبع

 نأ هب در ولا ريم الاةساسةسساسأ الا ةدعاقلا تناك اذل . هشرع ماعد

 لمحت .نأو « ناكمألا ردقي ىسذرفلا بعشلا بويج قهرتال
 بيرال ٠ هعاطأ هبلطتت ام تاعفن هدي تحن ىتلا ةبنج الا لودلا

 مفاد نأو « ةقباسلا ائايعأ قوف ةيلام ءاعأ ضعب تلمح اسنرف نأ

 رشابم ريغ قيرط نم برحلا بعاتب سحب أدب فارغلا

 ةمالا تمادام نكل . قاطلاو حللاو ذبينلا ناثأ تمفترا امل

 نافأ# اهدومت روهدت نمو « ةديدج ةرشابم ةييرض ىأ نم ةقبلطظ

 املك



 كيذل . لاتقلاز ادم نع نيدمعبلا لوقع نعةديعب لظت ب ىحلا مال

 مىدقن قرورادصأب حمس موو لخدلا ىلع ةييرض نوبلبان ' ضرفيل

 دشأ | مومعلا هجو ىلع مم نيذلا . حاتلاو عقاصلا باحصأ ضوعإُي

 انالأو ادنلوه قاوسأ لمجي ماظنب 25 برحلا اتم ًارثأت تاقبطلا

 ةلخادلا تاقيرعتلاضيفخت نودب ؛ ةيسنرفلا ةراجتالةحوتفم ايلاطيإو

 ةساسلايف مدقتأم ع ع ددجلاةيروظاريمأ الا عابتأ لجأ نم

 ةيروطارعم الا ءاضعأ ىغَأ ةيداصتقالا ةمزالاب سعشي ملأ « ةيللا

 ناح ىف « تجن اسنرف نأ ىأ ٠ ةرقفلا اهعباوت لب « ةيندم اههظعأو

 ةمياتلا «ةيدنلوطاو ةننالألاو ةلاطيألا مياق“الا_ضرأ فصن نأ

 الضف. ةيروطاربمأالا مزاولا ر رارمتساب ةصصخم تناك «ةيروطاريمألل

 ثالث تاذ ةمارغ م هيلع ًاضورفمناكم لاق"الا كلت نام نأ نع

 ةطبارما ةسنرفلا دونجلا ءاوبإو « ةيبرحلا تانوعملا ىهو : بعش

 .مظعألا شيلا ف جاسنالل يلحق رفدادعإ ونيوكتةرورضو,مدالبب

 لئاسوب ايروطاربمإ ةروعش اسنرف ىف دجوي نأ نويليان لواح
 هثدح ىهدجت ىذلار مالا , هسفن ىف ةسخلاو ةعفرا ج جس لعلم

 برم لا ءابتنا دنع نومرام دئاقلا مال هنأأ كلخ لثم . هقالخأو

 ءائيسم لعف اك« هسفنل ةورث عيمجت هله“ ال ء ىلوثالا ةيلاطيألا
 متانغو بالسأ نم ةلئاظ ةورنب اورفظ نيذلا طابضلا نم رثكو

 ام



 كما مئانم هداوتل نوكي نأ هرورس ىعاود نم ناكمث ٠ايلاطيإ

 تدطوتالو ٠ مهتعاجش لضفب هل نيدت ىتلا لودلا فو مهب ورح ف

 الش : هيناعمسوأب ًادبلا كلذ نويليان قبط « ةيروطاريمأ الأ ماع

 [تاميْض ءاسفلانم اهعزتنا ىتلا ءايشالهو ايريسإو ةيقدنبلا ملاقأ أ نم

 :نكحرا حبسأ كلذبو .ءارم الاو تاقودلا ضعب ىلع ام معنأ

 'ةيبرجلا تارسألا نم ةعومت ديف ةيسفرفلا ةيروطاربمأالا يف ددهملا
 دودحلا ىىزتلم مايأ لاحلا تناك اك « ةيلام تاقافتا لباقم اهيمحت
 ىلا ةلئاطلا لا 0 كلت تناكدّملو . ىدالمملا سماخلا نرّقلا ىف

 مير نم لب ةيسلوفلا ةنيزخلان مال - سارحلا ءالؤه ىلع تقدغأ
 «ةيبرح ا ةبارح "الا ةفاكاضيأ حنم  ةيروطاربمالا خبات 5

 روظنمناكف ىداعلا ىدنجلا اسما انآ . مهلإ ةيروطاربمألاببحتل

 مط تمفد دنالديرفو اني لاطبأ نأ ىتح ء ماتهالا كلذ نود املإ

 .اهتميق نم ةثاملا ف نوعبرأ طحنأ دوقن مههتاور رخؤم نم

 راقعو ةلئاط ةورث تاذ «ةديدج ناعأ ةقبط نيوكت ناكدقل

 ربك أ « ةيعامجالا ةاواسلاب لئاَقلا ةروثلا ًادبم ىلع جورخ « تبأث

 هتطخ نع عفأت نويلبات نكلو ٠ رونود نويجسللا ناشن نم ةسغأ

 رمال ادحاذأف ع ئسا اسراتما نأ احم مباقلأ الا نإ هلوقب

 طوحم نأ دارأ هنأ ةقيفحلاو ٠ نامعأ ةقبط نيوكتل ىعسلاب همهتي نأ
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 اهتاعض ىمحت « ةورتلاو هاجلا تاذتارسألا نم ةرئادب هترسأ#

 عرازلا طيح طسوف ةزراب ررازجكا أعم أبلكحبصتف « ةنوناق تا زانما/

 . نوحالفلا ابكت يا ةريغصلا:
 ارز اهو نع علا هوقنلا قاوم اها قونت نمل <
 دهعملا كلذ ٠ ةيرؤطاربم الا ةدحو ةيوقت ىهو  ةيلص الا ةياغلأ ءارو:

 ةئه نيوكت ةركف قالت نأ يمبطلا نم . ةيسذرفلا ةمماجلا وه

 «ةعماجلا التساىلإ ة ةيرملا عم نم ماعلا 0 عورف لك ىوخن ةنعاو

 « ةحبحص ةسلس ىلع ةقئاق ةنيعم ةسسئر ”ىدابك ةدشرتسم ريسنو

 .سانلا مهفنل دح عضو مدع ادع ؟ نونمؤي نيذلا دنع اناسحتسا

 ىلا ةيرشبلا ةاحلا ىف دقتيالا نويت ناك من ةموكحلا جاو

 ةكلوثاكلات ائيطا لامعاب ابجعم ناك اذلو « تباثماظن ىلإ دنتسنال

 هئللذىف 18٠8 ةنس سياريف 15ىف ىتك . ءاسعلا ةعاطلا قلخ سرغيف
 ابمتدت مل اذإ , ةيساس لاح ىلع تابثلا نكمال ,» : لاق ددصلا
 اجاو ناك اذإ .املافطألا لهجاللطو . نوسنلا اجت ةنيعم "ىدابم

 . نيدحلم وأ نييكيلوناك نيكلم وأ نييروهجج اونوكي نأ مهلع
 ةيبرت ىلعهبأو ىق كلذأ. «« ةمأ نيوكُت نعةزجاع قت ةموكحلا ناف

 ايذتحم «ريغلا رحت ىتلا « ةنيدلاةيركسعلا تافصلا ىلع اسنرف ءشن

 نارط ناك اضِيَأ كلذلو ٠ نييعوسيلاو نييطرابس“ الا وذح كلذ يف
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 أءتا ركسعلاوةريدالا ةاحناب ًاماح ءاهراتخا ىتلا ةيوناثلاةسردملا

 :ىذلا ملعتلا كلذ اهتايدو4ى 7-1 اهماظنو « بازعلا نم اهوماعمو

 .لكت ناكو . ضر الا ىلع هلظو هللا ةوق ةاد اكروطاريم الآ هيف لثع
 ةمبات هذهو « ةيسنرفلا ةعماجلا سلجل ةعبات ةيوناثلا سرادملا كلت

 .سرادملاو ةميدقلا تاعماجلا دمتعت ثيح ارتلجإ فالخم « ةموكحلا

 , بترتي ىذلا بعتملا قيدضتلا كلذ دجت الو ء ةسوبحم تابه ىلع

 دئلاقت ىلع اهمظن ةيرح لضفب تظفاخ «ةموكحلا ةبقارم ىلع

 تقب دقفءنولبات اهأشنأ ىّتلا ةسنرفلا ةعماجلا امأ . ةمراخ ةردتعم

 اهلإ اهئانثأ ف تهج'"و « ةيروطاريمألا طوقس دعب لاجأ ةئالث

 ل يي 31 ةداع أهرثت ىتلا تاحامتنالا

 ليحتسي ناسرو لإ ني اول نقرا نيب ةماتلا ةلقعلا ةاواسما

 لسي م نويت ناكالو . اهبف بوغرم ريغ كلذ عمىههو «اهقيشحت

 ٠ ةعماجلا ما اظنب ىئأت ملةمأالا داوس ناق ب ةيئادتبالا سرادملا ايش

 نويل لامتأ نم مسقلا كلذ ادلاخ ًأرثأ حبصأ كلذ لكم غرو

 ساسأ ىلع نويلبان ىب انه ٠ءاسترف ىف ةميدملا مظنلا لوانت ىذلا

 خيرات هب زاتما ىذلا هاجنالا يف راسو « ةثورولا ةسنرفلا عئابطلا

 «دحاو نكرم لوح ةيسنرفلا ملاق الا فافتلا وهو « اسذرف

 .ةشتاللا بوعشلا هب تزاتما ىنلا مظنلا غوبنلا كلذل عضخو
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 عماهن ال« ةناتم لقأ اجيسن تناكسف اهسفن ةيروطاربمأالا ام
 ءالاطيإ ىف لصح امك ءىموقلا روعشلا ىف ةنماكلا رصانعلا اهتيوقتت

 نولبان ةرابع دح ىلع وأ « برحلة ةجتن امنوك نع جرخت

 ريت اعادت ناك اهد 0 6 1 ارتلجتإ ىلع راصتنالا ة ةجشن 9

 ةريتك هع يلقن لاكشأ راظنم ابروأ روصم ناك « ليدعتو

 «ةمباتقكلم ًاناثو ءةعبات ةيروهج الوأ ادنلوه تناك العف . ءاوهنالا
 كللا رهظأ ذ ذنم فسخلا ماست «اسفرفل ةمبات ةيالو تراص آر يخأو

 كلذ لثم نأ ورغال ٠ امامت راصحلا نيناوق قيبطت ىف اروتف سيول
 «ةيبنجالا نادلبلا ف روطاربم الالام معزي 0 هنأش نم ناك قتلا
 لق الا ىلعءزجءاقب نم ققحتلا يلع اًئاد دمتعت ةدشرلا ةموكحلاو

 نويلبان ةسايسو ققحتلا كلذ ىتأي نيأ نم 00 اهناكرأ نم
 ناكىذلا "2ءايلافتسو روتسدب دصق هنأ كلذ نف : ىلقتملا لمرلاك

 عدالبلا كلت ملاقال اجذومن نوكي نأ ءةننال الا ريتاسدلا مظعأ

 نوكت نيذلا « اسوربو كيوزنريو ىسه بوعش ةرخفم اًمح ناكو.

 ٠ نويلبان وخأو ادنأوه كلم تراانوب سيول (1)
 ( 116556 (ةقوع] 01 ) لسكس ىس ةرامإن منوي 7 ىتلا ةكلملا ىه ايلافتسو (؟)
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 يلا تانامغلا ام نكلو .ةسناجتلا ريغ ةلودلا كلت ناكس مهم
 ءىلاطي الا روتسدلابيصنك ايلافتسو روتسديصت نوكي الأ لفكت
 <« نيلافتسولاىلع راهنا ملطيال وأ ؟ ةضراعمةفصاع لوأ مامأرابن ىذلا

 .تسحم دقو « نييسنرف .مهرابتعاب « ىروطاربمإ موسرم ردص دقو

 لساك مهتمصاع تربتعاو « دوجولا مع نم ةيروتسدلا مهتكلم
 ؟ اهتمبار وأةيروطاريم آلا نئادم ةثلاث ( عددا )

 انريتعا اذاف. «« الود اداحتا وو هتلودىمسينويلبان ناك ام ًارغك

 ةدايسلل مسقت كانه نوكي نأ بجو ؛ ةملكلا كلتل ىماعلا ىنعلا

 نوكلا ميل الا "الا وأ« تايالولا تاموكح نيبو ءداحتالا ةموكح نيب

 .دودح ىف ةداسس تاذ ىاحنالا ةموكح نوكت قت داحنالا طابت

 دودح ىف ةداس تا ميلق“الا تاموكح نوكستو « ةنعم ضارغأ

 .ينعيزوتو تابجاو ولا ىف صيصخت ًاضيأ كانهو . ىرخأ ةئرعم ضارغا

 نأ ذإ: : نيبناجلا نع نم ءادتعالا دّصةنومْضمةنعم دودحو «قومحلا

 4 ةماغ تانبفإ زاتم ًايوعش * كانهنأ ىلعم وقتةيداحنالا ةموكحلا حور

 ؟”ىدابم ىلع دهاعتتو «ةكرتشمةحلصملدحتت « ةنيعم[طاصموديلاةتنيدت 7

 .« ةهجنم ةصاخلا اصلان عب قفوي ىّتح« لدابتلا ىضا رتلااهماوق ةقيشد
 .داخنا ىأ هب زاتع رهظمكانهس لهن 1 ى رخل ةهج نمقماملاةحلصلاز و

 .ةيروطاريمألا تناك ٠ ةيلاملا ءابع الاف قيقدلا صيصختلا نم رثكأ

 اذ



 «ةدايسلايفةرطاشم اهيفنكي لف : كلذ نمسىثلك نماولخ ةينوبلا
 راصتخالابو ١ ب نجلاو مابعأيفلداع م يسقتال و( لامع اللديدحتالو

 تاذ ثالث رئاودك ةير وطاريم الا تناكلي ؛ روتسد كانه نكيمل
 ةينامالا ياوتلا اهيناثو ب اهبةفحل اتايالولاواسنر فاطوأ ء دحاو ركب
 ؛ الاطيإ لإ ةكلمبوجربو |لاقتسو ىهو « نويلبانامتوك ىتلا ةلاطي الآو:

 ىنلا « جرير فو ايراقأب لثم « ىلخادلا لالقتسالا تاذ لودلا امو
 .اهدنعنم قرفب شيجلا دمت نأ نيرلا داحتأ طورش ىضتقع اهيلع ناك

 ىلع ةيناطيربلا ةيروطاربمالا مالت امم رثك أ  نويلبان ماليال
 ةدحو دوجو مدع لجأ نم -الاح هلع ةئاقلا د ماظنلا

 انيخوت اذإ مولم اههالك . ةعبساولا تاكلتمملا كلت طبرت ة ةيرت
 ةيروطاربمأألا نأ كلذ ريسفت - ىنعلا انكرتو فرحا ةنراقلا يف

 كساقلا امأ ؛ ةسناجتملا لويملاو ةكرتشملا ةحلضلا اهطيرت ةيناطيربا

 ردقب . اكتكمت رثك أ ناكسف ءةيسنرفلا اهتخأ طبرب ناك ىنلا
 « دبتسم ةدارإ ىلع هزاكترأل , هماظن ىف ةقد رثك أ وهام

 سانجلالا ةفلتخم ةيرابجإ ةيدنج نم شج ةوق ىلع هناكتراو
 ةيروطاربمأالا اهتدجوأ يتلا ىريكلا فئاظولا تناك

 اسنرف يف نيندلا نيفظولا تاقبط ججراخ صاخش"ل ةحوتنم

 ىلع دفي ناكف ٠ ةيروطاربمألا يف تجدنا تلا ملاقألا ىلاجأ نم
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 ةمورو ايناكسلو اونجو تنمديبو ادنئلوهو كيجلبلا نم ء. سيرأب

  ةلودلا سلجم وأ « ةيعيرشتلا ةفرغلا وأ « خويشلا سلجل ءاضعأ
 حور داجيإ ىلع دعاستس صرغفلا كلت نأ نويلبان نع بتي مل

 قاشنالا ماظنلا لوبق ىلع ددجلا هاياعر بردتسو « ىروطاربمإ

 َيانْكْلا 0 راس ىذلاو « ةماعلا رومألا ةجاعم ىف عبتملا لماشلا

 ركفو نيتم قلخ نم نويلبان هرهظأ ام لضفب سلجلا ءاضعأ نم

 < ةرح ةفاحص ىلع ضير اذإ فشلا نأ ىعدبلا نمو ٠ باث

 .ىلعألا لثلاهرظن ىف ةيذيفنتلا تائيطلا تسيلف « ةلمأع ةيبابن ةئبهو
 نال ةضرع نوكت ةداع اهال ؛ ةماعلا ةحلصللا ليبس يف ىضلا ىف

 . لمن دحاو جب ىلع ريست ناالو , نسلا ىف نينعاطلا ابلإ مل

 .نايعل 7 نع مئانلا نماكلا صقنلا كلذ ةيراحل اع اعورشم نويلبان 6

 نم ددع سلجلا تاشقانم رضح نأب سأف « ةلودلا سلجم ءاضع

 ءاكذالا نم ةيروطاربمتالا ءازجأ لك نم نوبختي « 5
 ةيذيفتتلا ةئيطا نيوكت ىلع لام الا دّمعو ٠ ءانغأالا نيسمحتلا
 . مايس كل« نيعمتسلا :و ءالؤه نم ليمتسلا ىف ةيروطاريمألا

 .نكتأل نأ يقدح ةناكورلاو ةينويلبانلا نيتلوذلا نيب ظحالي

 ةيزكرملاو قلطملا كحلاف : ىسايسلا خيراتلا هاعوامربك أىمف « هقبقد

 :نتيروطاريمألان يتمصاعلا نملكءالتماو ةيينج ألا دونجا قرفوةيزجلاو
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 . ةفورعلاةرهاظلا 2 هجوأ ىه كلت  نيدمتلا ملاعلا باللي
 رصيق سويلوب نع ()سوينوتيوس بتك دّمف كلذ 0
 .«,ةعدتلاديلاقتلالعةينبم تناكى تلا تاسملا لكلح هنإ و: : لاق

 هفلخ نمو رصيف نئوبلوب ةساس تلمأ ىتلا هذه ةريغلا 0
 ,نوناق يف .هاظ رثأ تان يم. ةرحلا تايدلبلا وحن ةرصاشقلا نم

 دهع ىف« تابالولا نأ ريف ٠ نوبات نوناقو ةسشنرفلا 7

 َّة ةيرملا نم سصنب متمتت تناك « ىلو الا ةنامورلا ةيروطارعسألا

 ةيروطاريمألل ميت طقوأ ةسسذرف ةبالو .ىأ هب متمتت ةيلخادلا

 سوثايدلقد مايآ ىامورلا حلا م اظن نأ كلش الو . نوليا دهع ىف

 هئاامريثأتلاو داصتقالا ىخوتو اقل ىف عليم هدعل اوءاح نمو

 هجوأ ضع ىرخأ ةهج نم مرؤلا ىري . نويلبان هماقأ ىذلا ماظنلا .

 تايالولا ماظنو ةينامورلا دودحلا ىلع تايالو ةماقإ ماظن ندب هبشلا
 .ردع علان ولا ف تميأ تلا «ةيدنولاو ةيولألاو ةينولكل

 ,مظعلاع دقتلا مكرر ةئيالا ةهجولا نم ل ابماشت كانه نأ ام

 رصيق سطسغأو امور سيدقت نأ كلذ ٠ ماعلا يف ةنيدلا ةاحلا ىف

 ةضاق « نولبان اهناص ىتلا « ةيروطاريمألا ملاعتلاب هتنراقم نكي

 .فاصم ىلإ« اهتكيرأ ىلعسلاجلا صخشو ةيروطاربمأالا نكرم مقرب

 .نطلرتو نايشئمود ةرطاب" الأ رصط يف امور بتاك ( 5نعاوردتاو ) سويتوتيوس )1١(

 1 6 لو الا رصيق رفع ىثنالا ةايحمرات 5و هبتك محأو ٠ نايرداهوأ
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 , ةصاخلا نيبارقلا مدعت ةينامورلا تاموكحلا تناك اكو .ةهل آلآ:

 ةنابد قئتعا 0 ناف هدوبلا ةناحل نارا ولقررا ديس

 الو.. اسنرف ىلإ ةيكل و ثاكلا ةنايدلا عجرأو « رصم ىف ثارقلا

 نلعأ 2 انيلوهو ندلا ءاماع نم عم طسو ىف امو هسفن ىأر

 هعتس كذب هنأو « ىتنتسلوربلا بفهذلا قانتعا كقول هنأ

 ةساسلاف ٠ سانلا نم اوم نوعئرأوأ نونالث ديدجلا هقنتمم ىلإ

 حماستي 500 تناك ثذإ ناتيروطاربم الااتلك يف ةنيدلا

 ماظنلا عم براضتنال تناك يتلا .ء تادقتملا لكو حت لماش

 نكل ٠ ةموكحلل ةبجاولا ةيساسلا ةعاطلا ىف رثؤت الو « ىعامجالا.
 ةرصايقلا ظن نم ىدم دميأ ةنيدلا روم الا ىف نوللبات رظن ناك

 ريسلاو ٠ نيحبسملا ةرصاقلا نم الهاست رثكأو ء ننثولا

 نم بناج ىلع تحصأ ةيبرو“الا ةينيدلا فطاوملا نأ كلذف
 نم اس امع الضف ء لمهن وأ ىقتحت نأ اهعم نكمال « ةيمه“الا
 57 5 حمسيال امم ء اهرئاعش ةماقإ ىف ةدماجلا تافالتخالا

 ىلع ةسئنرفلا ةيروطاريمالا تحب . رخآ ىلع بهذم ليضفت وأ

 « ىخ الا نود قيرفل زيحتالب ء مظنتلاو سيسأتلا ةساس كلذ

 تربتعاو ؛ ىيلوثاكلاو ىتتتستورعلاو ىليئارستاللةمظن الا تعضوف

 ٠ ةيروظاريمالا شن يف نييواستم نينطاوم ىهاذلا هذه ءاضعأ

 هذفن



 لثم ايد ارشبم نويلبان نكي ملمث ٠ ءاوسلا ىلع امابعأ لح ميلر
 تناكو و7 ت تالبب سويتنوب لثم ايدأع ناكل ب « نال راش وأ «0نالو

 ناكو ؛ ةعامجالا تابارطضالا دض ًامفان الصم هرظن ىف ةنادإ

 تاشقانملا ةدح ليلمتو « ةنيدلا تافالقل كو رش ام الا هضرع

 هلاهذأ . ةب دو.دلاو ةنيدلا فئاظولا نبل صفي دح ةماقإو ؛ ةتوفالل

 ةقئاط طاخم « ىلو الا ةرملل ادنلوه هترايز دنع هآَر ىنلا رفاتل
 ف وفصىلإ كف وفص اومضف,انأللا دض منكن اخإ 55 : لاق” تنسقإلل

 مارتحا يلع بجاوف « هناا وفرتنل متنك اذإامأ . تتتستوربلا
 ءاماعلا راتص نم ةلث رودقم ىف نكي مل هنأ كشالو . « هتارازخ

 م١856 نم هكح ةدمو , ةينامورلا ةلوفلا ةرصايق دحأ ( لدلتةص ) نايلوج ()

 هجورخ شرعلا هئالتعا دنع نلعأ مت ةيحيسلا ةنايدلا ىلع أشن هن”ال , دترملاب بقليو . ةيدالس
 ءابلعا

 ىلع نيماكل قامورلا قلاولا وه ( طووتئت#و 211346 ) تالي سويقوب (9
 ام حيسملا تأريب ًايصخش ًادقتم ناكو ٠ ةيداليم ص - 5 نم( 5عدد شقق و 150868)

 . ملشروألمأ ءاضرتال هبلصب اريخأ ىمأ هتكل . ةك احلل ءانثأ ءذاقنإ لواحو « مهتنمعيلإ بسن
 ( (هصعاتدو5 ةهطقءط ) نسا سويلينروك ىلا ىمتنت ةينيد ةعش تستسنالا (0)

 (1.مان7هن ) ناقول ةسماج ًاناتسأراصوتايملاالا سردم# ء ٠٠46 ةنس ادنأوه ىف داو ين#
 نوعاطلاب تام ىتح كانه قبو « ٠15١ ةنس ( ال388 ) ريب ىلع ًافقسأ نيع مث. 135 ةلع
 8 ءادكوهع ىف ةعساو ةيلدج- ةكرح ىف سبسلا ناك ءازجنأ ةمبرأ .ىف عقي فلم هلو 1554 ةنع

 مدارتالا ةيرحو كرينا صوصخم حيسلل ملامت نأ نعربي نأ هفاؤم ىق لواح نسف نأ كل
 بعذم عت دقلو ٠ نيعوسلا امسالو ةثبدحلا ةكبل .لوتاكلاةسينكلا ملامتل ةفلاخع ردقلاو ءاضقلو

 نيمنمتلل ىأ (.0هلع ظمسوعطع ر مل مهلع قلطأو .تخرتأ,ىلاهأ نم ريثك نسف
 ٠ ةعدقلاة يكل رئاكلاب

 أَو 09



 ةفيظولا كلت . صر "الا يف حبسملا لثمم ةطاس اوديقي نأ نييدنلوم لا

 عدلا ىذلا « نييسنرفلا روطاربمإ هدحو أب صنتخا ةيرورضلا

 . ةنيتاللا ةحيسلا لودلا ىف ةيندلا ةطلسلل ريك "الا ردصلا

 ماي 506 نييسنرفلا لوقع يف وجنرام ةكرمم مايأ تيحأ

 ؛ىور دقو. ها و وكلا نويلبان ددرب د ناكلراش

 نأ“ ناممأ حلص دقع ءانثأ سيرأب اوراز نيذلا « زيلجن"الا نم ريثك

 هبقل هسفنل لو"الا لصنملا ذاختا لامتحا ىلإ ليع ناكماعلا داقتعالا

 هبستمو سيراب لهأ ثيدح عضوم كلذ ناكاذأف . نييلانلا روطاربمإ
 نال راش وم لعج ىذلا يلا ريثأتلا مهف ال لتباف وهوزرت

 نم ريثك رهظ دقلو . نويلبانل ىلعأ الثم نييكنرفلا لطب

 ماحلا نأ كلذ : ةيسنرفلا ةيروطاريم الا ىلع روعشلا كلذ لئالد

 ةجانلا ةيناسالا تامجلاو اينالأو اكجلبو اسنرف ىلع رطسسي ىلا

 .لويو « امور ابايعم قافتاب هتيروطاريمإ دهع حتفيو «سناربلا لاجل

 ىطعيو , هسأر ىلع ىديدحلا اهجات عضِو ايدرأبل ىلع اكلم هسقن

 سيئرلا هسفن ربتيو « نيد ًاسلجم عمجموو « همإلونل ةينرح تاعاطقإ

 سا ىلع ريسلو « ابروأ برغ ىف ةيكلواكلا ةسينكلا ىندلا

 مجاهيل هتيروطاربمإ ءاحنأ عيج نم سانج الا فلتخم رارج شيخ
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 « ؟')اسورلا رصيقلةمباتلا نيدلا نع ةجراخلا ةريرعتلا ةيروطاربم الا
 اهابشأ نويلبال نوخرؤلا حرقا ؟ ديدجلا نامراش كالا كلذ سلأ
 لثم ©'7نيت هريتعاف « ىطسولا نورقلا مرات نم اهوسبتقا ىرخأ
 يف بهذي ىذلا ,«7نوسام لاقو . نييلاطي الا "27ىريتو دنوكلا
 نيذلا « نابهرلاو نيعوسلا نإ «دح لك قوف نويلبانب باجتالا
 1 « اود رل نيترو ةلالس اوك «ىطسولانورّقلايف ةيوابلا اورصن
 ا .(0ةنيلبجلا مطويل ءاسنرولف نم (0.ناح درط

 ناينس 15 . اهتعزح ناكمأب هداقتعاو ايسورلا هتيراحخ نويلبات ىلع ىبتلا انه فلو ما دصتي )١(

 مسانلا لصغلا َق ليصقتلاب هئاكم ق

 تافاؤم هلو 141 ةنس دلو . ةداقت يسترف بتاك ( 8 1 ةل82© ) نيت يرنع (

 .ةيسفرفلا ةروثلا نع بتك ام اهمهأو . خيراتلاو بدتالا ىف ةدع

 ايلاطب | ىف ةقزترملا ءامعز اهانمم . ةيلاطبإ ةملك( (:0200111616 ) ىيتودنوكلا مز

 - ًاسانم ًارجأ ممل مفدي نا نمل ةيبرجلا تامدخلاب نوموقي !وناك ع ىطسولا نورقلا ىف

 ' تامو 1488 ةنس دلو. ىدتلتكسا بتاك ( 10210 3588501 ) نوسام دوواح 4

 .نرقلا رخآ ىق
 كرتشاو عسنرولفىةيداليم 1؟16 ةنس دلو . يلاطتتالا سنلل رخ ( 1823216 ) ىتاد مز

 هملتها لوح مث ٠ 1045 ةنس ايلاطبإ ىف فليوجلاو نيلبخلا بازحأ نيي تملق ىتلا بورملا ىف
 داللا نيب لقتقي قبو ء 1؟١؟ ةنس ايلاطإإ نع ىقن مث . ىنلبجلا بزحلا مدخو ةساسلا وحن
 . 1591 ةنس تامو ءةئس نيرصع

 ,ةيشناللابال ةثيدحلل ةينايلطلاب بتك نم لوأونةسنكلا لاحر ريغ نم رهظ بتاك لوأ قيادو

 ٠ ةيملاالا ايديموكلا  باتكهبتكام رهشأو ٠ ةثيدخلا ةينايلطلا ةغللا ىسسؤم نم كلذب ناكف

 مل الاكطناكساهتنأ ىف ثداح « امهنب امو محجلاو ةنجلل ةيلايْس ةرابز نع ةراع هعوضومو

 ء باجعتالاب نييثثولا قيرمالاو نامورلا ءارعش نم ًاريثكر ك ذو . ءامدقلا معلاو ٠ بدلا ل احر نم

 ةيروطارعمالاةيراظن نع عظدلا هباتكضرغو . ةنجلا مهاوثم وكي“ نأ ةينيدلاءراكسقأ هلجمست /نإو

 فليوجلا امل . ةيروطارسالا ديؤي ًايزح ىطسولا نورقلا ىف ايلاطبإ ىف نويقيلجلا | ناك 0

 . تاوابأنلا ةطلس ديؤي ًايزح ارئاكذ
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 تايروطاريم اك الو « ةينامور نويلبان ةيروطاربمإ نكست مل
 يهو , ةدحاو هيو وم اد ةثيدح. تناك لب « ىطسولا نورقلا

 الو ء تبالو نتجنلو الف « داصتقالا ىف امراب ناك نوللبان نأ
 ريفوتلاىلع ةكاَقلا ةزيملا كلت ىف هفلبم اوغلبي نأ مهنكمأ « نوتسدالج
 نوكي ام صرحأ ىلع اك مهو « ةمحر الب رمتسلا ديدشلا
 ىف الدتمم ءهسيلم ىف ًادصتقم نويلبان ناكدقل . لاماو تقولا ىلع
 لكب اقدم « تارسملا عاون ال اقتحم « هتقوي المخ « هبرشمو هلكأم
 ليخمو . ةماعلا لئاسملا ف فرصي كنرف لكى بع صرح نم ىتوأ ام
 «نويلبان ةيروطاربمإ ريغ ؛ ةميظع ةموكح ركذي ال خير راتلا نأ انيلإ
 نيفظولا ةبساحبو « ةيلاكلاتافو رصملا لك مطق دمعتت اهتساس تناك
 ىَأب موقت نأ ةيدلب ةثيه ىأ ىلع رذعت ىتح « رينص لك ىلع رارمتساب
 ةقضحلا ةنص ىلع ليلدلاو . اهدراوم راهئتسال اهسفن ءاقلت نم ةبرجت

 ني « ةرشابم ريمورب بالقنا بقع نويلبان بتكام « ةريخالا
 ىف هعابتا بج ام « ةيلخادلا ىيزو كلذ ذإ ناكىذلا ع ناسول هضأال

 « ةركذلا كلت ىف نويلبات "يرض دقو . اسنرف ىف تايدلبلا ةرادإ
 ةمفنلا ىلع ءرصعلا كلذي ةصاخلا ةيمسرلا قارو“ الا مظعأ نم ةريتعلا

 تايدلبلا فصو ذإ : ةيلخادلا هتساس يف رارمتساب وه اهسعل ىتلا
 ىف ىعاطق“الا ماظنلا ةثيرو اهنأب « املأ نيثالثو أتس ةغلابلا « ةيسفرفلا

 اوك



 «ةسواسّملاو ءالبكلارين نم ةيسذرفلا ةروثلا ام.ررح « ىطسولا نورقلا

 لاجر ديل عاهب لحام ركذ مث . ةيعرش ةيصخش تاذ كاذب تحبصأو
 ريغ نوبدلاب ةلمثمتراصى تح ءاهوبلسو اهوقلت | ًانيذلاءةراخالاةموكح

 متو . ةديدجلا اهدراومو اهتايرح يف ةكحب فرصتلا ىلع ةردأ
 ريسلا يق « ةلخادلا اسنرف ةموكح ىف ةمهملا ةلاسلا نأب هترك ذم

 قيرطلا مسرو ب ةتبأث ةيلام ةلاح ىلإ ةميقسلا ةنهاولا تائيهلا كلت
 : ىلاتلاب 0 بجي ىتلا تاوطخلا نيو « كلذ قيتحت ىلإ ةيدؤلا

 مسن 6 ةبدإب فلأ نيثالثلاو ةتسلاب ةعاق لمعت نأ ىلوالا ةوطخلا

 تفرعو « ةنيدتسلا تايدلبلا تيصحُ ام انإ ىح « عاونأ ةعسن ىلإ

 ةوطخلا . اهذاقنا ىلإ اهدوهجم لكة موكحلا تهجو « امنويد رداقم

 ةرئاد نمض ةلخادلا تايدإلا ةعطاقلا اح روزي نأ ةينألا

 لش هليكو موي نأو « اهاوحأ دقفتيل ةنسلا ىف نيترم هذوفن
 ماا 0 ا نم لصف الإ هندلا قرتارم مقرا ف

 9 5 ىلنحو 3 ل را ًافاكب داصتقالا ةطخ داع

 ف 6 ىتلا ةئيدلا وأ ةيرقلا ىف ىراكذت دوم هل ماقيو 17 لصانملا

 ًاداصنقا ماظن ماقأو « هصرغ نولبان لان كلذب . اهنع نويدلا عفر

 ناك هسفن ماظنلا نأ ىأ « ةرشابم الصنق حبمأ نأ دمب ماظنلا كلَ قط نويلبات نأ ىعاري © 4
 . ةيلصتقلا مايأ ذنم ًامنق

 1 5ا/



 ةرازو ةطساوب اسنرف ىف ةنيدمو ةيرق لك ىلع قراف الب همبط اقيقحد
 اننأ الإ . اسوسحم افيفخت تايدلبلا نويدفيفخت ىفدب حجتو « ةيلخادلا
 اهم تساق ىتلا «ةيبرحلا تاراصتنالاو ةيلاملا لامتالا كلت انركذ الك
 نأ جو « تادوهجلا كلت لك اهلجأ نم تلمح ىتلا  ةيروطارعمالا
 نم ةئيدمىأ ةرايز ان حيتأ اذإ اننأو ؛ اري خلل ناعيا نك ذك
 نيدلا لاجرو نيماعملا اندجول ء1م16و 48+18 نبي اسنرفندم تراهمأ

 نم ةيلاخ سرادللا انيأراو دج ةلئَص تابترب قيض ةشيع نوشيمي
 تاودالاو تاضرعملا ىلإ ةرقتفم ةيمومعلا تايفشتسملاو , ذيمالتلا

 ىلع لبحلا ةكرات ةموكحلاو « ةدساك تامانصلا اندهاشلو « ةببطلا
 الو لّمعلا نم سيل ذإ . حالصأالاب ةيانع لك تدقف دقو « براتلا

 ضرفي «رييغتلل لباق ريغ انوناق نسي نأ « ةيلالا لئاسلا ىف ةّمحلا نم

 . نك اسك ى ع امنتسر شعةسمت دالبلا نم دلب يف ةموكحلا فيراصم
 «ةيلاملا نأ لوقنزأ نم ربك ؟ ىلإ عوضوملا اذه يف ضوغلا اننكمي ال

 اهيلع تقبط اذإ ةريثكر خت « ىرخ'الا ةيرشبلا:لام“الا لكك
 ةمظن الا لكىنامئاد دهاشت دعاوقلا كلت لغم نأ الإ .ةل الا دعاوقلا
 ةيزكسمةيروطارمإ ىف لامحألا ىف داصتقالا ةرورض ىلإ ىجرت ىتلا
 دارف الا ةموكحلا كلت لثم ربت نأ محلا نم ناك الو . ةميظع
 . ةيباسحقل أسمالإ تسيل اهسفنةاحلانادقستنأةبارغالف « ماقر“الاك

 لكيلا



 ىو رلا ٌمرععلا

 | نأ ىراقلا راصحلا مسست نولبان ةلؤاحم نع ببست
 ةكلوثاكلا ةسينكلا اهو الآ« ةيرو "الا ةيندلا ىف نيتوق ريكأب

 ةلودلا دوجو نأ دقتمي دس نمز نم ناكهنأ كلذ . ىوقلا حوراو
 كلوثكلا داقتعامغ رلع «ةيوروأالا لئاسلاقللخلا ةاعدمةيوبالا
 . ةنيدلا لئاسما يف ابابلا لالقتسا نامل « ىرورض اهدوجو نأ

 ىلا ةب ةساسلا تاقافالا ءانثأ للخلا كلذ نع ن زويلبات ىضفأ

 ىف ةدتمم ةرامإ ىلع ىملبسلا محلا ابابلا لظو ب ٠74 ةنس تلمع
 ,©0 ( ةنسنسن ) ىيعر ىلإ ( "عمدت مه) انيشتارت نم ايلاطيإ ضرع

 جيوتلا ةلفح كيردتل سيراب ىلإ ىأو « ةقافتالا ليق نأ دعب

 ىلع ريصي نأ مزاح ناصر ىم| بس ىأب اميلخ ناكدقل . ىروطاريم الا
 ةوق ا بعاتلا نم هلمبس يف ضرعي امهم ةلاخلا كلت

 ةريقفلا ةرينصلا هترامإ ىف ةمئاقلا ةفيمضلا ةموكحلا نم تأ ملاإا

 . ايلاطيإ ؟ مقر روصم رظنا ()
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 ابروأ ىف كيلوثاكلا رئامض ةراثإ ىلع هتردعم نور «طلظإا

 ف «زتلرتسأ دعب امزاح الو انصر نكي ل نويلبان نأ ريغ . ةبطاق
 ينل نأو امور كأس هنأ نلعأ ين نالراش رودس ةبايردش
 'ءدص ةساسسلا نمو لهسلا نم نأ ًادقتعم «هتيروطاربمإ عياوت نم
 :نم نويليان دجو مث. ةلتالا ىف ةعراب « ةيدالا دراوملا ىف ةريّمف ةرامأ

 ارتلجنإ دض ةيموجه برحيف كارتشالا نع مياسلا سوبب أيابلا عاتتمأ

 ماظن ىف امسر امور جامدإ ناالإ . هترامإ ماهتلال ةيفاك ةعيرذ
 ناك ١٠ ةتسويام ىلإ ءىجرا ىذلا  ةيسنرفلا ةيروطاربم' الا
 .اهتمر نم ةسينكلا لاس نامرح اموسرم ايابلا رمشن ىف ابيس
 «اعديفل لهي سرب # ةمرش ةيعو هلم اكاخ لق نويلبان باجأف

 ةلعفلاكلت : اهباكسترا نع مفاد نأ ثبلام مث « ءابن دك ارتشا كتم

 أمور ىف ( 9هتيتممل ) لانيريوكر صق يف لبللا حتنج تحن ضبعلا ىف
 « ىذرفلا روطاريم الا ةفئاخم ىلع ًارتجا ىذلا روقولا خيشلا ىلع

 .اونج برق انوقاس ةدلب ىفنجس ىلإ دونجلاب ًاروفخم ةعرسب هلاسرإو
 ىلع تناك /بابلا ةرامإ نع نويلبان ةركف نأ ىكذ انه مهملا نم .

 .هطوقس دعي س انلا فطعتسقل ىلا دئامعلاو ءار " الا عم ضيعن يفرط

 الب ابك نكك , ةيروطاربم“الا تابالو نم ةيالو اهربتعا هنأ كلذ

 ربك أ اهنأ ىلع ديزتال اهسفن ةيوبابلا نأو ء سيراب نم بعت الو قلق
 ا



 نم ةلداركلا ةيمجءاضعأ مظعم نوكي نأ فخسلا نم نأو « ةينقنأ

 ةلدارك ةيكيلوثاك ةلود لكل نوكي نأ حرتقا هنأ ىتح «نيلاطب الا
 هصاصتخا نم نأ نويلبا ناعأ مث 0 دع ةبسنب اً ناب نم

 يف ةنيدلا لامع الا دبيأتو ءابابلا بتر عفدو « ةينيدلا سلاجلا ةوعد

 تالجس تاقن كلذ ىلعو . ىمايسلا هذوفنب ةيكلوثاكتلا ٍةسينكلا
 سيسأت لامحا ةتسل الا ىلع رادو « سيراب ىلإ ىوبابلا طالبلا

 لجأ لاط ول ةقيقحلا فو .امور نع ةلقتسم ةيناملأ ةكريرطب
 رارطضا لمتحلا نم ناكل « ىرخأ تاونس رشع ةيروطارعم الا

 تريغ ةسينك عم اهتاقالع مطق ىلإ اكيرمأ ىف ةيكلوثاكلا رئاشملا
 . دحلا كلذىلإ تنهتمأو « اهمامم

 بطلا .1وتاك يق لك ناك اننوةدشأ املا ؛ عازنلا ناكامبو
 مالا ريك ىلع ىلو:سب اذه اديدوولل سأر ىلع هنانعل ماج

 قبطي نأ ء ىراقلا راصحلا ممعت ةرورضل « ىآر هنأ كلذ . ل

 ملف لافتربلا ةكلم امس الو ءايريببأ ةريزج هبش ىلع ىسفرفلا م الضنلا

 طالبلع ةرطيسلا بابسألا ءيبهأ ادب ىح«اسورلا عم حلصلا م 7

 نك او اردق ريك أ م أعورمشم عورشلا كلذب فدرأ م . ةنوبشل

 تناكتساىتلا « ةتوقملاةدسافلا اهتموكحو انابسإ ةكلمجومن ء ارطخ

 نفسوةلامتانوعك هتدماو « نوليان حاصم ةمدخ ىف ىدم دعلا ىلإ

 نمل



 ' سيرخت تدهاشو « هرمأ عوط ارتلجنإ ىلع برحلا تنلعأو « ةيبرح

 ةحلصماهف اط نكي مل برح لجأ نم « رتالا فرطلا دنع اطوطسأ
 ناديردم ىف داقتعالا داس ءايسورب مم برحلا ءانثأ نكسلو . ةيويح

 بوبحم ( 600هإ ) أودوج مزعف « ةركتم ةعزه باب ىلع نويلبان

 بهي نأ « ةينابسنالا ةكسلملا ىف قيتحلا مكاحلاو ءازيول ايرام ةكلم

 ماو الاثر دص كلذ ذيفتتلو . نوليان ةضيق نم ةلودلا صيلختل َةاخ

 دنع صاو“ الا كلتت غل أ ام ناعرس نكل « ىنابس الا شيلا ةئبعتي

 مدعي نويلبان ريك ذتل ةيافك ةئداحلا كلت ىف ناك. اني ءانبأ لوصو

 اهنز ةساسس ىلإ هعفدلو « نابس الا كلمندب و هنيب تباث مالس نازفكسا

 ةرس الاكلتىلإ ةمساح ةبرض هيجوت ىف صخلتت « 18. هةنس ىف هلكع
 . ىلبانو امرابو اسذرف اهنم تحارتسا ىّبلا « ةقيتعلا ةينويروبلا

 دحاو نظوانبا( ةهعطندحءالن ) ىللقاك امو هنأ نولبات نهرب

 رك ذي ال خيراتلا نأ كلذ . ةينابسالا ةيكلملا ىلع ءاضقلا ىلع همزعب

 ىتلا « ةرماؤلا كلت هب تريد امم رثك أ ةعاربو ورتب تريد ةرماؤم

 ءاهحالسعزنعم « فينعبالقناىأ هركت ةمأ كابرإ و ةريح اه دصق
 نويلبان اهاطخ ةوطقس] وا كنك دقو امئانبأ نولق يف بعرلا ءاّقلإ و

 ةسّح نم ةنوكم ةيبرح ةقرف ع ةعزف ةمدان ةموكح نم بلط نأ

 اماق . ةكرافدلا دودحلا ىلع ةمدخلل « دونجلا ةوفص نمافلأ رشع

 ناح



 ( 1101 ةاعزص ) نتشلهةيالو لهسملإ دونجلاتلسراو ؛ هبلطىلإ بأ

 ( ممداهنسءطاعوس ) ولبتنوف دنع أيرس اقافتا دمع « كراغردلل ا

 وزغل انابسإ عم ءادال ةنس نبوتكأ 0 ىف  سيراب برق

 تنكم اهنأ « ةيقافثالا كلتل ةيقصحلا ةصهالاو . لاغتربلا مسقتو

 نمأ قم ناك اهانأ انابسإ ىلإ ةسنرف دونج لاسرإ نم نويلب

 ءقاوملا لفق ء نويلبان طغضتم ٠ رم الاب مئاقلا لبق دقف  لاغتريلا

 ضرغلاوه ىراقلاراصحلاناكو لف؛ةيزيلجت آلاةراجتلاهجو ىف ةيلاغترلا
 ىأ نم لاغئرالا ةياجل لوبقلا كلذ ىنكل « نويلبان سأر يف ديحولا

 مثقل عاتسماىف دجوو « أهبف خم ابرحوج ريزاك نويلبان نأالإ . . موجحأ

 . (”هضرغل ةفاك ةعيرذ ةلمج ةيزالجن الارجاتملا ةرداصم نع مالا

 ةسذرف تاوق نم نوكم شيم لاغتربلا وزنل ةطخلا تمسر م“

 يف ةرامأب اودوج ءىفوك ناشبجلا اهلع ىلوتسا ام اذإ ىّتح « ةننابسإو

 «بعرلاتالاح دشأ يف ناك اودوج.أ انه انتوقتي الو .لاغتربلا بونج
 . سسانم ريغ تقو ىف هعاذأ ىذلا قادعلا روشنملا ةثداح حمضف ذنم»

 ايرام ةكللطمأ دنع ةيلقملا ىوقلا لالقل ببسي كلذوءانحوي ريمالاوهرمتالاب متاقلاناك (1)
 هىئاولالافقإ و ارتلجت ىلع برحلا نالعإ لبقو ٠ ةيزيلجن "الا ةموكسملاب لاصنا ىلعناكو ٠ كوالا

 ةيزيلجن "الاعئاضبلا ةرداصم ضفردنأ الإ . ندنلف ةرازولا رسب ةيزيلجنالارجاتملا هجو ىف ةيلاقتربخ
 .نويليان نييو هنيب فالخلا بيس كلذ ناكف « ةجح

 ب



 راك ول ٠ نويلبان ةحلاصل «ىث ىأ لمست دمتم ناك اذلو

 اقرط نم نيل ين ةيشلا اروام لجرلا كلذ ءاكذ

 0 قيدصلا ةافاكم نأو , ري ابرشلا ”ىفاكي نأ روطاريمأألا

 ؛لاقامل قابس الا كلذ ةممق نودلبات . ردق دلو . . عئاض لمأ ةيلاغترب

 لع هئيخحم نيعتسأسو « ةم"الا لكنم توقم اذه ىارسلا رظان نأ :»

 . «. اينايسإ باوأ حتتف
 ةمطاقم فطبارما ونوج شيج ربع ١4٠07 ةنس نيوتك 118 يف

 ةنايس الاةيسذ رفلادودحلا ءاغلأ نب درشعواس م هددعغلابلاو ءدنو
 أدل قفتللاناكو . ةنوبشل ىلإ هقيرط ىف (013509) وسادببلا رن

 ا عض و ,تاهج ثالث نم مدعتت ةب ةنايس الاتاوقلانم واسم ددعهن 0

 !هتحلصم نمتقوىف شومجلا نم اينايسإ ءالخ“ ال قافتالا كلذ ن زويابان

 هنأ ةطخلا تناكو . ةيفاكلا عافدلا لئاسو نم ةيلاخ ةكلمملا نوكت نأ

 .«ةنوبشل ةنيزخلاو ةكلاملاةرس' الاول وطسالاىلعونوج ذوحتسي اهنب

 .دئدنعو « ةجودزملا ةلجلا ةنواعم ةجح اينابسأ ىلإ ةسنرف دونج ريسن

 .نع لزاتتلا دح ىلإ فيعضلا اينابسإ كلم عبارلا لراش باهرإ نكعي
 : هتقمت ىذلا « اودوج ىلع ءاضقلا لبسلا نم حبصيو « بورطا وأ هشرع

 مهتعفاوع وأ ىلاه الا ناسحتسا نيب ةكلمملا ىلع ءالتسالاو ,ةمالا

 . لقألا ىلع
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 هئانثأ ىف قل فحز دعب , ريفونا"» يف ةنوبشلونوج لصو
 نفسنم ةنيفسلع ترحأ ةكلالا ةرسألا نأ لا دحوف « ةمج تابوعصإ

 اناقأ دق نييلاغتريلا لوطسالاو ةنيزخلا نأو « ىزياجتتالا ل ىلطسنالا

 نأ ىلع ةنو آلا كلت ىتح لدت نئارملا تناك لذ عمو . هدي نم

 .ةينابسالا دودحلاو , تحتف“ دق لاةتربلاف : حجت دق نويليان عورشنب

 ىف كارتشالا راتس تح ءةيسذرف شوبج ةسجخ ةطساوب ترض
 قيرطلا دننهتلو ء امما نابسأالا مهئافلح ةدعاسمل ةيلاغتربلا ةملإ

 دصقم ةقيقح ىف كش ىنابسإ ىأ ياخ اذإو . العف اينابسإ لالتحال
 18.8 ةنس سرامو رياربف ىف تلاز بيرلا لكن أف ءروطاريمألا

 انوايبماب ىهو « ةمهلا ةينابسأالا لاعملا ىلع نويسنرفلا ىلوتسا اهنح

 ؛(ةعدعو) سأروجسفو ناسا. سناسو ةنولشربو( اةسيدما هو )

 « نوبلبأت دنع ةلاخلا دوق نسحأ ءاروم نأ ىلامالا لع امن ايو

 0 .روطاربمالال وسر هتفصي ديردمىلع فحزي

 لرابش نأ وهو « نوييان هنبحتي ناكىذلا فرظلا ءاج كلذ دنع

 اومزعف « ىسرفلا مدقتلا مملاه أودوجو ازيرت ايرام ةكللاو مبارلا

 نم ةاجنلل ءاكيرمأ ىلإ !اهنمو هبل ةيلمبشأ ل ليحرلا اوررقو « رارقلا لع

 : ميدقلا اهتقم دايدزال « رططخلا ةم الا بضغو « روطاربم لا ةمارص

 دنع اوفقوأ نيبراهلا نأ الأ . نونئاخ مهنأ أخا اهرومشلو مهكحل
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 ْ ااه وذ تناك ة روث تماق كانهو « ( دصصزسع2) وا

 منبال هشرع نع لزانتلا ىلع كلما اورج راوثلا نال « نويلبان عورشم

 أ . ( ةداسصتقمم ) سأب ر وتسأ ربمأ دنأتيدرف نق

 اهب فصتا ةليضفل ال «هتمأ نم ابوبحم ديدجلا انايسأ كلم ناك

 ط1 ال لب « قالختالاو لاجخاو ءاكدلا نم اولخ ناكةنأف

 « دنانيدرف ىلع ًائيه نذإ ناك. هدالبل راملا لج طالبل اودع ةمالا

 ةمئالا ثعش ملي نأ « هينطاوم نيب ةميظنلا ةبحلا كلتب معني وهو
 دنانيدرق ناك نويلبات ظح نسح نم نكلو . ةازغلا دض ةينابستالا
 ةلدبو ء حلصلا بلط يف فحل برحلا نلعي نأ نم الديف . ًاناج
 < ىنابسالا شيجلا تاتشأ مجم ءايسولدنأ ةعطاقم ىلإ مجارتي نأ نم

  اروم ةدانق تحن ةيسذرف ةقرف تركسع ثيح , ديردم ىلإ سهذ

 فرعي ناكىذلا ءاروم ضفر . نويلباتل للذت باطخ ىتكك انهو

 ليو كللا عنج « دئانيدرف بقلب فرتمي نأ « هتيؤر درجم نابجل

 .بونجيف نواب ةدلبىلإ بهذيزأ ليو « فرج افش ىلع هشرع نآ هل

 ..نولبان عم ةيصخش ةلباقم نأ داقتعا ىلع « روطاريمتالا باقل اسنرق

 نأ مع ين الإ لصو اق . اننايسإ ىلع اكلم هب فارتعالل ةمزال

 .لورو لآ مح ءاهتنا بوجو ررق نويلبان

 ممالبك ادالب نإوو : : دنانيدرف عم هثيدبخ قايس يف نويلبان لق ٠

 انتحل



 ضعب نم اعبط رماالا واخ ال . اهعاضخإ لبسي نابهرلاب ةءوام
 مهل لفك أ ىتنأ اوماعاذإ ن نوءدهس نيينابسالا نكل « تارهالم

 ةظفاحلا عم اضافضف اروتسدو « قيل هلا لع مهدالب دودح هان

 . «« ةسوملاو ةييللا مغدنا وغلب

 ىرو رضلا نم حبصأ طو رشلا كلتي ضر هدر نآرهظ الو

 نأ عبارلا لراش نم رارقإ نوبليان دب ناكو . هو هنبأب هتهجاوم

 نأ ىوس ديريال لجرلا ناك الو ؛ هنبال شرعلانع لزاتتلا ىلع مغرأ

 لزانتلا ىلع هدلوووه لمح نأ ىؤر « ىالاوووماوب اولخ نوكي

 ةياور تلثم انذكهو . خآ لزانت ىلع وه مقوي م « شرعلا نع

 ثيدح ًاريمأ أهف نولثملا ناك ء وياما” يف نولبات مامأ ةينابسإ ةلزه

 تاكا ال ؟اوراب اسمان اضن وار جدل

 أ نسلا كلا نأ لصح ام لصقفتو . مذ قلخو ءىذب ناسل

 ناك نولبان ةنانكّنأ الإ «تالا ضقرلاب هرمأ ليوقف « لزانتلابهنبا

 ةريطخ ةروث ثودح ءابنأ هتلصو ذإ : بالا ىمأ نم دس مهساهن

 هريخأو نم ” انا باشلا ريم الا مهتاف ءديردم ىف نييسنرفلا دض

 ناخلا ةماعم لماعس هنأف « هنلل نم شرعلا نع لزاتتي ل نإ هنأ

 قودلا باصأ ام هبيصي نأ ةفاخم الزانت دنانيدرف تكف . ىماملا

 ق نويلبات نايو هيب ةدمامم ىلع مقو دق هذلاو ناكالو . ناجتاد

 ا



 . ,روطاريمالل اينابسإ شرع ىف هقوفح لك نع اهبف لزانت «قباسلامويلا

 .ماري ام ىلع تمتخ نوياب ىف تلثم ىتلا ةيكبما ةكحضلا ةياورلا نأف

 0 3 ننيوأ هضفر نأ دعب اينابسإ شرع ترانو سوي لذ

 محلا راتخي نأ ىلع هرظن دعب هلد « ليانو لاغتريلا نيب اروم ٌريخ

 . ايلاظلإ ىف

 هايس ام وه كلم بارخ يف ببسلا نأ دعب امف نويلبان فرتعا

 | ادالبعاضخإ دارأ هنأف كلذ ىف ةبارغ الو 5 ةينايسالا ةحرملاب

 انألأ او اسعلاو الاطيأف : : ثداوحلا ةعونتملا ةتاح لك ىف ابلثم فداصي

 ةددعتم لود نم ةنوكم « ةيفارغتح تاحالطضا ىوس نكت ل

 بولاق يف ال ع نكيمل تاموكسحل ةعضاخ « ةكرتشم ةفطاع اهيف دوسنال

 نع ةلصفنم ةدحاو ةمأ تناكف انابسإ امأ . لوبق الو لصأ سانلا

 ىتلا تداوملاب راق ال قديما شمات الاعتلا ئرخ "الا لوألا

 بهتل ةيسذرفلا ةروثلا#ي ر نأ كلذ ىلع ل يلدلا .اهريغتوراكف'الاكر حت

 قوحو ةيروتسدلا تايرحلا فداصت لو « سناربلا لابج ءارو ام ىلع
 ةروثلا اهتققح ىتلا تارابعلا نماهريغو « ىنيدلا حمماستلاو ناسنالا

 ودع نويلبان ىف ىري ناك ىذلا ىنابسالا داؤف ىف ىوه « ةيسنرفلا
 ءاحنأ ىف ترشتنا ام ناعرسو . هدالب ىزاغو هكبدلم فطاخو « هنيد

 ةيسذرفلاةقرفلا تماسالو ؛ ابروأ لكل اسرد تناك ة اخ ةكرح اينابسإ
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 نليأب دنع قابسأ شدجل « هينوي 78 0 ( 2همهصت ) نوييد ةداش

 « هعورشم تابوعص ريدعت ىف هأطخ نوللبات كردأ ء( 8دياعم)

 ةرطسلا نكك الو « قرو ىلع ريح روتسدب ررغتال انئابسإ نأ معو

 دعب اوبردي ل نيثيدح نيدنج نم نوكم « ىرعلا ككفم شجي اهلع
 . لاتقلا لوصأ ىلع

 نرم ةليوط ةلسلس نم ىلو لا ةقاحلا ةننابستالا ةروثلا تناك

 ةيروطاربم الا ىلع سم'الا رخآ يف تضق ىتلا « ةيموقلا تاكرملا
 ةلئاطلا تايوعصلا تناك ةروثلا كلت ىف . ريخلالا ءاضقلا ةينوبلبانلا

 مطافتو « ىطسولا ةبضطلا بدك : اينابسإ ضرأ ةعيبط نم ةجئانا
 ةلقو « سداق ىلإ نوياب نم فحزلا قيرط عم ةيلبجلا لسالسلا لك

 ._تالصاولاىنأنوعالةبقعزاكى ذلا راه الاءاظنو ء اهت ءادرو قرطلا

 .رفلاوركلا نرحل ًادج ةحلاص اينابسإت لعج تابوعصلا كلت لك
 بسم نود هراثأ ىذلا «لاضنلا كلذ ىف نويلبات ظحعوس دادزاو

 ارتلجتإ شيل اناديم ةريزجلا هبش برح تدهم ذإ « ًاباسح بقاوعا
 ندنليفدنالثروقودلا ةرازو نأ كلذ . ءالبلا نسحأ هبق ليي ىرلا

 امتحن لئاطال نوع ىف ةيبرحلا ارتلتإ ةوقفرص نم الدب « تررق

 مم
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 ناطيرلا شيلا كرتشي .نأ « تابجلاب ةءويوملا 2) ركسلا ئازج ىف
 يظع نأش رارقلا كلذل ناك. لاغتربلاو اينابسإ يف ىوقلا لاضنلا ىف
 زىزاج الا دئاقلا شيج دوجو نع جتنا نبهت“ ال : برحلا كلتريصميف

 ,نابسأالا اهب ماق ىتلا , ةلسابلا ةمواتملارزأ دش ( 0-25 لزاو

 'تاهج ىف , نييسنرفلا عم نايس الا كابتشا ناك« مهماظن ءوس ىلع

 الخ ناك دقلو . ةيئاعبرلا ةيبملا تع لا ارهق انوع راس

 + 144 قروش دط لوألا ةزرشلا يرموكن نأ قولت
 'للقلا ةيزيلجن "الا شوبجلا تددب نيح ؛ 18١8 ةنس سطسفأ ١ ىف

 . نييسذرفلا نم لاغترملا ترهطو ءونوج شيج ىلزاو ةدايقب ددعلا
 ”فغتسي برحلا ةدم لوط لظو «ربتعي نأ نويلبان ضفر

 عبارا نم اهذيفنت ساوأ هداوق ىلإ ردصيو « اينابسإ ضرأ تابوعصي
 < ةرهابلا جي اتنلا كلت لبعتسملا نسح هتقث ىوق اعرو . تالحتسلا

 .فحز الء١16ىفةلخادتملا| 8« هءاتش ىف ةريصملاب نما تضفلا ىنلا

 ىضقو « لتاقم نم نوكم ميظع شج سأر ىلع هسفنب
 «ديردمقاكلم فسو هاخأ داعاو:لامشلا ف نيينابسالا ةمواقمليع

 :ىزيلجن هلا دئاتلا ( هزم 3هاه ةةمدمع) روم نوج رسسلا د راط مث

 لؤافتلل عاد ةمئنكي ملهن ريغ . ايسيلاغ لالت حسفس ىلإ نويل لهس ىلع
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 «وراسفو نليأب تارذنم نم ظعتا نوبلبان نا ولو . كلذ كلذ ءارونم

 ناكل ءوربب "الا من لامشتمقاولاميلقألا ُْى ةسسرحلا هلامعإ نو

 :ةليهاول ةرطتما فرحا همدقت نأ وه لصح ىذلا نكل . ًامكع

 لع ةبرحلا هتضيق فدو « هشويج ةرهز تدفتتسأ برح

 . ايروأ ىف هئادعأ لكت عجشو ءايسور
 باب حتف هنأ نم رثك أ نويابان قلخ نيبب ء ءىث نم سل

 «هسأرىفرمتح قابس الا عورشلاو «ةيناثلا ةرمال ايسورلا عم ةضوافلا

 ةجاهلتارفلا رمقيرطنع ة ةجودزم ةلم رييستلو « ايكرت ماسنقال

 اهلحاسي ائابسإ نوليات ىأر ٠ ارتحت ال ةمباتلا ةيدنملا تاكلتلا

 ,ةمفلا ىف ألاطيإ دعل ةيرح ةوق ردبصم ةريثكلا|بيناومو ليوطلا

 وش رسك لع دعاسي ٠ انلاطيإ ىلع ءاليتسإلاك ابيلع ءالمتسالاف

 ةينابس"الا ةروثلا نأ ريغ . انتكلكساتفمسداق نأ رابتعا ىلع سضاجتإ

 ماستقا عورشم لازف« ةساسلاةرودتسكعو ءاش“ الأ هجو تريغ

 . ىدنم لا 42 رشلا هعملازو ءاسلاو اسو رلا هب غوار ىذلا « اكن

 وفشو « لصأألا نويلبا: ضرف امبلحملحو « ةيلمعلا ةساسلا ةحفص نم

 هباسح نصي أ هنكم يح« ةنكأس اسفلا ىبتل تلت فلاحت ديدجت

 هانالأ ىف رمؤم ىلإ رصبقلا ّىعُد كلذل . نيبذيذلا ايناسإ لهأ مم

 ءارمالا بيسك «ديدجلا هرود يف نويلبان راهظ" لدي دع

 -ىق« ( لسا ) ترفرإ ىلإ ردنكسإ تهذو . مهيماحو نامل

 قد



 .ىحضأ نوبلبان وحن ديدشلا هسمحن نأ 18٠4 ةنس ريمتبس 4

 هيف دعو ىرس قاقتا ىلع مقو كلذ معمو . ةبيرلا ضعل هبوشل
 دس كلذب . ماسحلا قاشتماب اسفلا تدب اذإ ام ةلاح يف ةدعاسماب
 ايروأ ةلاحنأ ريصب ىأ ىلع ضخي مل نكلو ؛ اتقؤم امهني فالخلا ذفانم
 تذخأ ىسورلا ىشرفلا فلاحتلا نأو ؛ تسلت ماي نع تريغت
 تداحزا ء ةديدج تابوعص نوليأت تهجاو اهنب هنأو , هتدج ليت

 ىلع نادغبلاو حالفأالا ىترامإو ةدنلنف ىلع ءالئتسالاب رصيملا ةوق

 . بونأدلا تابصم

 باب حتتق ىهو « « ةسمتح ةجشن اناسإ يف نوليأت لشفل ناك

 روطاربمإ سيسنرفَقق ةومنآكلذ : ديدح نم اسفأا عمميدملا عازنلا

 نيب ن'ال « انابسإ قذوبربل 1 ملخل ةشهدلا ىلع رصنمي مل اسفل

 بئاصمب اهؤاضعأ راي ةباقن هاك « ةكلم ةطبار ةجوتلا سوءرلا

 مجن ىذلا « كولملا ملخ ناك اذإ ىردي نمو ء اذه . مهناوخإ كولملا

 حاجتب ب قيطيال«نويابو ىلبانو سذرولفو لساكو كيوزنربو نيروسفف
 ويلا: ءاطأ نأ «ةيناسم الا لأسل يف ل دقو ؟انيق ف ةرمرخ" ا

 ناك اذإ مث ديرب ام ةباج ال اهدادعتسا وأ ءهتسنر ف فعض ابغقوي ال

 نأ نللل اذإ لاجالف برحلا ىف هفيلح ملخىف درتي مل روطاربم الا

 ىرسي ديدج حور أدب دق راصتخالابو - هدب نم دياجلا تاعي

 نفذ



 تفعاضو «ةيلهأ ةيبرح تاوق نيوكست يف هرداوب ترهظ ؛ اسفلا يف

 ىأرلا ىق 18.4 ةتس ريمسلد فو . ةينايس الاةروثلا ءابنأ هنيوكت

 لجأ نم دادعتسالل ا انايسإ ىف ب رجلاب نويلبات لاغتشا زاهتنا ىلع

 مو ةثالث ةساسسلا كلت ناطقأ ناك . ىلاتلا عييرلا ىف برحلا نالعإ

 ( 40 كاوةنمه ) ل زويداتس تن :وكلاو « لراش قودشرأالا

 0 «سارأب ىف نويلبات فرعنسلا ثيدحر يفسو « ةرازولا سيئر

 خينرتموه باشلا كلف : هيلع ءاضقلا ىفاريبك ١ ًارود سلي نآدل

 نم راك ةسجرلا ةوهلل 0 همسأ راص يذلا ( ( ة81ءانعهتعا )

 ”تلزنأأ اهتتم بكر ىتلا ةيسايسلا ةنيفسلا نأ عم « نامزلا نم ليج
 .ةساسلار ىف ةيموقلا تاكرح لا هتثدحأ ىذلا دلا تقو ىفةرملوآل

 هنإ معن . هرم نم نيثالثلاو ةعساتلا نويلبان غلب ةنسلا كلت يف
 هلمحتو هطاشن روتعي ىلو : ةديج تناك هتفك نأ الإ « انيدب ىحضأ

 لابجرو٠ نوج ريسلاه بشت ءانثأ ريع هنأ كلذ نهريي . ءىش ىعاصلا

 يف « مدعلا ىلع اريستس نار لع ( يدمفمسمسق ) اماراداوجلا
 0 514 مطقو ؛ راصبألا تمتأ ةيجلث ةفصاع طسو

 (دبل (ديلولادلب)دمل ودالق نمداعوو جلثلا ودلجلا امشحتم« ريمسلد وجقاموب

 ةرابلاف لمال ة ةرلا كلف ناكسف ء مايأ ةنس نم لقأ ىف سيراب ىلا

 . ريطلا ةعرسب تابقع اهلك راغسأب اهيف ماق ىتلا ةريثكلا تارا نع
 هشيج اكو .ةيرصلا ةلجلا مايأ اه 8 ةيلاعتناكل بقتسملابهتقث نأ مث

 فار



 نم مغرلابو . ةيمسرلا تاءاصح'الا بسح. لتاقم ه٠ ءر-٠٠ غلي
 رعشي هتلعج ةثالث لماوع نأف « اينايسإ يف ءاقبلل ٠+" ءر٠٠٠ رارطضا

 هيساو:# قوزاج الاه داوتسوو: نهو 0
 ىتلا ىهصوصخلا ىلعةريخ“ الا هذهو ع «« ةليوطلا هتيذحأو « نانرلا

 هما

 ةماع برح ىلإ 1805 ةنس برح لوحت مدع ىف ببسلا عجرب
 نييواسفلا لعن ويلبان اهب ضقنا ىتلاةشهدملا ةعرسلا ىلإ اينالأ رب رحتل

 لعتشتن أل بق انيق ىلإ اهب مثدراطىللاو ء بونادلل طسوالا ىداولا ىف
 هجوتليعهئردميو « هرظنىقاثبىأر هنأ كلذ . لامشلا ىف ةروثلا ران

 طسو ىف ةمواقمال ىرّمفْلا دومعلا نأ « رومالا لئالج ىلإ ةمملا لك

 هل موقتال ثيحم شيجلا كلذ رسك اذأف « ىوسفلا شيجلا وه ابروأ
 تداكيرحلازأ الإ . ةيلورتتلاو ةننامل الا ةنطولا ترش « اهدمب َةَكاق

 « (8تاطتعع ) همترب ططخ ءارج نم « نارسحلاب دوعت اهرمأل وأ يف
 سمأ نويلبان نأ كلذ . دئاقك ال برح ناكر اك ًارهام ناك ىذلا

 تاملمتفاضأ و « ( 8هاتقطهد ) نوب وزار لوح شيجلاق رف لك ع يمجتي

 « ليرنإ ٠١ لبق (1مع) نآلارمن نييوسفلا ةوه هلا ف هنا نعت

 دفن . (1ههاب ) نمت ىلإ مجارتي نأ ىسرفلا شيجلا ىلع بجي

 ىلإ ( >ه«هددا) وقاحةقرفتفحزو «ًابيرقتتاملعتلانملو'الا ءزجلا
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 لراشقوديشرالا هيف سجن ىذلا مويلا ىف ىأ « ليربإ 1+ ىف نويزازي
 سطل غل .لتام سأر ىلع« ( 1و: رراسيالا رهن روبع ىخأ

 ها ف هدرا نوبرتارف ناك و قاد نأل ءمدشنيسنرفلازكرعب

 ةقرف شجلا ىح انج نيب كانه تناكو « ايرغ اليم ا ةفاسم لع:

 نراك ولو . ) منعدم تو ) يريستبأ دنع ةركسم ةنيض تراثا

 000 نم ةنوكلا وقاد ةقرف مزه داوقلا ةرهم نم قوديشرألا

 ةركقىلع ىضقوكلذدعب مدقتلو « دادم" الا هللإ لصت نأ لبق لئاقم

 ضرالا بهني نويلبانب اذإ « هتلغغ ىفقوديشر الا امنب نكل  همترت
 برحلا نالعأب ممس هن"ال ؛لاتقلا ناديم وحن « ةليوطلا هتيذحأب :و
 ةعبارلاةعاسلادنعو ءسيرابفوهو ليربإ ١؟ ءاسمنمةنماثلا ةعاسلاىف

 ( »هدهسهاط ) تروقوأنود قزناكر شع مياسلا مبا نمالاع

 اهب مق ىلا ةييرحلا تاكرحلا تزاح دّقلو . نادبلا لامكأ ىلع نممهم

 نسحأ نويلبان اهريتعاو « نيبيرحلا داقنلا مظعم باجعإ ةرملا كلت
 كلذ .اباصاغت ضب ىف ةقدنم اهصقني ناك امم مغرلا ىلع « ةييرحلاهلاممأ

 كا وقاد ىلإ مالا رادصأب هشيج تاتشأ مج هنأ 1

 رسكل فحز مث. نمنالا حانجلا عم مدقتلاب انيسم ىلإ و « رسيئالا
 هتأدحو تقل ةيرضىوسفلا نيالا حانجلا برضف « ة ةقرف ةقرف هودع

 ماظن الب شهقتلا ىلإ رسيالا حانجلا ريجأ مث .ججريسفبأ دنع ىعرص
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 عراسأ ريخأ و 6 ( [مصقفاسا ) توشدنال دنع راسي الا روتر بع ىح

 .تناكىبلاءةيسدئرلاتاوملا ب راحبزاك ىذلا «وقادةدجتلهسفنزويلبات

 ترينت كلذبو « ( ظءاعسدطل ) لبجإ دنع قوديشرالا ةرمإ تحن

 ىف اوكبتشاو « نويزنأر ىلإ نويواسفلا دتراف . نازمملا يك عضاوم
 دقو « بوتدلا نيرباع ماظتناب اويحسنا م « ليربا ”7 موي ةعقوم

 «مأيأ ةسمهخ تماد ىتلا  برحلا كلت يف لئاقم فلآ نيس اورسخ
 .لاتملا ةحاس ف ددرلا لع يرسل رجلا ةومل ةيلغلا يداك ردح

 فرحنا راسِيالا روبع دعب قوديشرالا نأ ؛ ليربإ ىف نوبات ملع مث

 « هانيع تقلأتو « امهئاق ىوتساف :» « ةميقتسملا مدقتلا قيرط نع الامث

 ن الاوو : لاقمث . حرفلا ةوشنهتراشإ و هتوصوهترظن ىلع ترهظو

 . ««رهش فرظ يف انيق ىف نوكنس ! مهشدج عاض دّقل ! ىدي ىف اوعقو
 ليزت وهو الإ « عيباسأ ةثالث ضمت ملذإ : هلامآ ىف الدتمم نول ناك

 . ةيواسعلا ةمصاعلاب _( 5كطفدطصتمم ) نوريتوش رصف

 ميرسلا بونادلا فاقْض ىلع ةياورلا كلت نم ىنثلا لصفلا لثم

 نيرطش ىهنلا رطشت ثيح انيق نم لاممأ ةثالث دعب لع « نايرجلا

 نولبانلاق . تابانلاب ةوسكلا ةريبكلا ( ةماددهس ) وايوأ ةريزج
 نإ وو: ةرلا كلتىف ةيبرحلا لام الا نم همامأ ناك أ مفصي دعب مف

 .فطع كلعو « ادع ناكلا فرمي ودن مامأ بونادلاكو جن روبع

 ف



 ىجئاسفلات ناك امو . ««ارطخ ةسرحلا لام الا رثك أ وط نايسلا

 ةلواحم تمتحت «روبعلا يف ءاطبألاببسب اريثكر سخت اسنر فو ًاريثك

 ءانيسم دْئاَتلا ةقرف تربيع ويام ٠١ ليلىفو . ةبعصلا ةلمعلا كلت

 ةريزجلانمرهنلاء نال دئاقلا ةرمإ تحن ةفيضخلا ةلاخلاو سرملا ةقرفو

 ىاب نهولا قاحل ال ةفاك ةلباقم أوابوق ثمح « ةيلامثلا ةفضلا ىلإ

 رابنلالوط#ر ٠٠0 نم ٠ نوكم ىذرف شج ثبل ذإ : ةيداع ش سوح

 براح ( ظددانده ) جسنسإو ( هموم ) نريسأ ىيرق لوح

 ءدادم الا هنع تمطقو , لبسلا ههجوىفت دس « هيلعةقوفتم تاوق

 نم كت ملابتكلو ءدادمأ تاسرأ ؟؟ هلل قو . روسحلا ميدهت

 برحيفءرخآ .1 موي ءاضقنأ دعبوو نازيلاىتنك عاضوأ ريغت ثح ةوقلا

 قرمخو « ةريزجلاىلإ هشويج نويلبات بحس ءاهسيطو ىمح لاجس
 .ناعجشلا مجشأ ناكىذلا . نال دئاقلا جناسإ - نربسأ ةعمعم طسو

 . ليحتسمب اهيلع سيل نويابات نهق نأ ايروأ تكردأ كلذ دنع

 «برألام تمتخىتلا ةعقاولا تعقو « عسيباسأةثالثب كلذ دعل

 نهم نويلباث ربع . ( ؟؟ةومس ) مارجاف ةعقاو ميراتلا ةفورعملا يهو

 نيرشع ةبسنب هودعىلع ديزي مرمرع شجي ويلوي ه ةليل ىف بونادلا

 نا ةعئاولا كلت تنهرب . لاتقلا هات ىلاتلا مويلا فو . ةئالاق

 سل ىسئرفلا قوفتلا ناو «اضرع اثداح تسل ةيوسفلا ةعاحشلا
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 رك ىف أدب « فينع لاتق دعب هنأ كللخ . يعيبطلا ماظنلا تارورض نم

 قوديشر 2 بحسلا . رهظلا دعل ىتح متسمأو « ويلوي مايأ نم موي

 كرتي نأ نوديو « ىوَملا ل وافمريغ هنكل « 57 نادملا نم لراش

 لراش قوديشر "الا وه موزهلا ناكف . ودعلا دي يف اماع وأ ا

 ةاشمالةسنرفلاةعفدملا لاجر رصتنلاناكو « ىواسفلا ىدنجلا ال اًمح
 همانأ يف ناك اك « ةرخافلا ةاد“الا دعب دعب 5 ىذلا « « مظعأ الا شيجلا

 اذه . انايسأ َْق كلهت تناكش يلا ةرهز نأ كلذ ببسو . ىلو الا

 ءةعقاولا ليصأ شوبجلا ىلع ىلوتسا ىذا « نئاشلا رعذلا نهرب دقو

 اش انوب كانه نأ « نوج قوديشر الا شيج بارتقا ربخ عاذال

 نيبردملا دونجلا نيبو مارجاق ىف اوبراح نيذلا ثادحنالا نيدنجا ناب

 ..نيلوعساو الورك راف اونراح نذلا
 ىق لظ « روهش ةعبرأ اهادم نيروطاربم“ الا نيب ةنده تدمع

 ىرخ الاتاهجلا ىف ةمئاقلا تاعزانملا ماهتهأب عبتتي نيةيرغلا الك اهئانثأ

 مامأ ناسمئرلا نارطخلا ناكو . ةرم ظحلا ماستبا ىف المأ 2 ابروأ نم

 أك ىلا ءرصيقلا ىأر شي وأ « برحلا ايسورب نلعت نأ نولبا

 عم فلاحتلا ضقن ىلع « تادعاسملا فعضُأ نم ةيبرحلا هتدعاسم
 ةميزه لوصح وهو . لاهحالا ديعب رخآ رطخ كانه ناكو . اسذرف

 « ىطلبلا حبلا ءيطاش ىلع زيلجتلالا لوزن وأ « ايئبسإ يف ةركنم
 .اينالألامثىقدشتحى تلا « ةيروتلارصانعلاةراث الهيسنأن اك ام تقوف
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 فيرملا لولحو فيصلا ءاضمناب تعشمنا مويغلا كت لكن كل

 : ًاقؤم اق ىسورلا فلاحتلا لظو٠ 5 ْ نويسوربلف,
 ءاينأتدرو من نييواسفلا نم ايسيلاغ نم اعزج أاسورلا دعانا لع

 نأ سو « نييسنرفلا اص يف نوكت ام مظعأ تريتعأ اننابسإ نم

 1 تأ و « ( 1هلهجءه ) ارعفالات ةعقوم دعب لاغتربلا ىلإ رمهفت ىلزاو

 دفنت ثيح ىلإ تراس « سرفنأ ةججاهمةيمسالا اهتهجو « ةيزيلجنإ ةلج
 ع تابجلاب ةءوبوملا ( "هلهطعتعد) نيرشلاو تاعقتتسم يف اهاوق

 شويج دينجتل ةميرذ اهدوجو ذختا نويلبان نآىوسم ابرأ لتنإف
 لاصتا ال ةشئاط تاروث ثالث ايناملأ لامث ىف تماق مث. ةديدج

 ىثمتل ارظنو « كلذ لك مامأ . ىرخالاولت ةدحاولا تدمحأ « اهني
 . |رغاص حلصلا. بلطي سيسنرف ءاجءىواسفلا شجلا ىف ضارمالا

 نأ سيسنرفب ردج“ الا نأ تاضوافلا ءانثأ يف انلعزورلبانركَذ

 ( 1نكطاعدقاعس ) ناتشنتشل ريمالل لاق ذإ « شرعلا نع لزاتي

 ؛ليمبابسفارتعاىلع دمتعأ لجر عمق فتن أ ديرأ :» :ىوسفلا ضوفلا

 ةليفلاو عابسلا تنهرب ام اريثك . ىت اح ةدم ىتزجانم ىلإ دومي الخ
  «فطاوملاةكرحتالك ديسن كل« قل فاهريثأتو ةفطاملا ةوقلع
 زج © هرصق ليزن هودع ناك ىذلا ءاسفلا روطاربمإ نأ ورغال

 هباسشللذل . ليمباب فرست ىتلا « تاواجملا وذح وذحي نأ نع
 فلا



 2 ماعلا تسيرت ءانيم هيف امب ء نييالم ةعبرأ هناكس غبي املقإ نويلبان

 تعمل ىتلاةناه الا نع الضف اذه . ىتايردالا رحبللىلامثلا لحاسلاو

 سوك أ ١4 ىف « اهسفن ايف ىف تدقعىتلا « ةدهأعملا كلت يف اسفلاب

 :لك اولذي نيذلا « نامجشلا نييلورعتلا كرت ءارح نم ع 18٠ ةنس

  نويلبان ماقتنال « نطولا ةريظح.ىلإ عوجرلا ليبس ىف لاغو صخر م
 ,ىمايس جاوز نيش دفع نأ د د مادو تح

 هعوجردعل نيفزوج قلط نوللبان نأ كاذ : ثيدحلا خيراتلا هركذي

 نراك. اهتقفاوم لانو « ةيواسع ةقودسثرأ دي بلطو ء سراب ىلإ

 « كلذ ىلع مدقأ هلجأ نم ىذلا«ىلع الا بسلا نع هلوح نأ الاحم

 اهوحنرعشل قبو « هبلق ءلم ةرم اهحأ ءةلمج ةأرما تالسوتو عومد

 ألو «السنهنمبقعت مل نيفزوج نأ كلذيف ببسلاو . بحلا ةفطاعب

 ويشلا سلجررق ءشرعلا ث راو ىلإ ةجاح ىف ةيروطاريم الا تناك

 ىتفأ من . جاوزلا دمع لالحتا ءروطاريمثالا رماوأ لكل مضاخلا
 .ادبأ لصحي مل جاوزلا نأ « مظعأ ةآرجب سيراب ىف ةفقاس الا سلجم

 نما نم احذر درو دبعأ عضوم اص ليدب راتخا ناك

 ناسو انيث ىطالب عم دحاو تقو يف ةدع تاضوافم تحتفو
 < ةيواسعا زيول 2 نم جوزتلا قررا ررق اريخآو . جروبسر طب

 ةهج نمةيكيل و ثاكت ناك اه الو ءةهج نمجاوزلا نس يفتنناك اهمال
 هفرل



 مهنا دقتعاو «هب ىسورلا طالبلا ءاضر مدعل سحأ هن"الو 5 ىرخأ

 «ةيبرحلاريزو ( ةمهسؤم )هيوك اللاقالو . ةثلاث ةهج نم هنوضفريسإ:

 در « ةميظع ةلود دعت حلاسُفلا نإ « ىواسفلا جاورلا يف اضراعم ناو
 ىعيبطلان م.«« مارجافةمقاو رضحت مشان ىلإ ليخحينذإ وو: نوييبانديلعا
 داقتعالا ىلع لمحبل « ةيضالا برحلا ثداوح نويلبأت دهشتسي نأ:

 ةيروطاريمألا لكيهاهلإ دنتسي ةيوقةماعدنوكسس ىواسُلا فلاحتلا نأ:
 يف ةرسأ قرعأ نم ريغصلا قيشروُلا جوزت اذكه . لتحل ةيسنرفلا
 ةأرلا نأف : رشلانم مويغ جاورلا كلذ ببسب تدبلت دلو . ابوروأ
 جاوزلا كلذ ديلو شاعو « ةودع اهتلود تبلقناو « ةصلخلاب نكت
 . هيبأ مسا ءادعأ ناب « ةسعت ةثيدر ةشيع ىنريانوبلا ىجروبسباهلا
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 فقل



 اياالصفا
 ءانبلا رابيملا

 . يهو ثداوحلا ةلصتم تاباور ثالث يف نولبات طومس مي

 دقو . ولرتاو ىف ىاتخ لصف اهولتي « ولبتتنوفو جزيبلو وكسوم
 . لاضنلا كلذىف تبهذوتلا اياسضلاو ء تلذي ىلا تادوهجلا تزاتما

 .لذبام ةدايزب دقتعيفلخلا لعج ىدمملإ روهتلاو ةماسجلاب «ريخألا

 .يف تكرتشا ىتلا لودلاف . ءامدلاب بضل رصعلا كلذ ةقاط نع
 < ارفث رثك أ شوبجلاو ادع رثك أ تناك ًالمق اكارتشا برم لا

 رثك [نؤلا دافنو لاتقلا ءارج نم نيبراحتلا تقحل ىتلا رئاسخلاو

 ونيدوروب ةعقاو ىف لتتقلا ددع غلب . ةقباس برح هتارامم ,الوه

 .نيرشع وةثامجزيبل ىحرجددعو ءأَقلا نينا اهدحو( 9

 ىهن ءارو دادترالا ىلإ هرارطضا نم مغرلا ىلع نويلبان نأ ريغ . افلأ

 كللالازنعاقركفل نعذي مل« لجر نويلم نمبرقي ام ةراسخنيرلا

 كلذ نأ ببسلاو ٠ ةعقاو نيرشع نم برقي اهف كلاتشالا دعب الإ
 قرطلا وأ « نوشللتلا وأ «فارغلتلاب هل دهع ال رصع ىف ثدح هلك

 ةذحي



 تناكُف . روهجللا لوقعىف ةفاحصلا نم ىدجر أت ىلب وأ «ةيديدحلا
 سانلاو « رييغتلا ةئطب راكسفأ الا تناكو ء ةعرسب راثثال مالا
 كلذ نأ الإ . ةيبرحلا ضارغالل مهميظنتو مهتراثإ دنع دابق بعصأ
 ىأر «ةئدر تالصاوملاو « ةّئطِب هيف رافس الا تناكى ذلا « رصعلا
 تريس « ةدحاو ةدارإ ةوق رثأتل اعوط اهداق سلس ءاعمج ايروأ

 كولاكلاو قزاوقلا قرفب تنأو ءوكسوم ىلإ نييسنرفلا نيحالفلا
 عاطأو اصم هتجلو هادس لاضن ىف ماحتلالل سيراأب ىلإ ةسورلا
 . ةعدقلا انندلا ىف ىربكلا ةرشعلا ممأالا

 ىوقلاحورلاراصتنا ةلئاهلا ةيثالثلاةاسأما كلت ىزغم نابيرال
 دصق الب عجشتو بردت ىتتلا ةرطيسلا كلت «ةيبنج ألا ةرطيسلاىلع

 ايسورب ىفو ء ارتنإو ايسورلاو اينابسإ ىنف . اهيلعىضقت ىلا ةليسول
 تنهرباك زاتكو«هلاب ىلعاوجئاتنرطخت مل ةوقب نويلبان مدطصا ءاريخأ
 معل . ىلو'الا اهتريسل أمئاد عوجرلاو ددجتلا ىلع ةردقلاب « ثداوحلا
 قيرفت نكي فيكحو « عراوشلا تارهاظم فرعي نويلبان ناك

 «ايفابو"1)سيراب ىف لصحلم « دورابلا نم ةنفح قالطاب نيرهاظنلا
 , 56 ل ؟٠ نص رظنا ء اهرك ذ مدقت ىيراب ةثداح م0

 برحلا نانإ ء 1757 ةنس ويام ىف ًارئاظ ناليم لخد ال نويلبان نأ ايفان ةثداح ليصفت (؟)

 يثاوم عيج ذخأو ء ةراد“الا ةموكحتاملعت ىلع ءانب ٠ سئافنلا نم ًاريثك مج « ىلو“الا ةيلاطبتألا
 دونا نم اوقل نم لك اولتقو ايفان اوجلحو ء نوحالفلا راثف . شلل نيوم) ايدرامل ىحالق

 - دونجا اههنف ايفا تحيبتسا مت , رلوثلا ىلع دورابلا قالطاب ةدعب ةروثلا كلت تدخُأ . ةيسنرقلا

 فنك



 عونلا كلذ نمةيموقلا تاكرحلا لكربتعا امل ًاطخأ هنأ الإ . اتلاو

 ةبالصلا نم *ىشب اهدامإ ”لهسو ءاهيف ةعاجشالو ءامل ةمبقال
 ءىزلجن'الا شيجلا الإانابسإىف رطخنمسيلزأ الثمبسح . ةيبرحلا
 ىراتلا مارضإ ايلاطيإ بونج ُْق نييربالاكلا ةروت داحال ىكي هنأو

 ءىشىف لاق دلو . صاصرلاب أيمر دارق الا ضعب مادعإ و ءىنأبلا ضعب

 ىوقملاحورلات يم نأ انيلع بجي وو : هلئاسر ىدحأ ىف فافختسالا نم
 اهتندم نايل لف ذي هضاب تير نكمل نو «ءاننالا ىف

 كر ىلع 6 روبأتلا و 2 ديدجلا ىدنجلا بردي ام هل ةلوهسب ةعدملا

 قزويلبات عوقويف ببسلاز وكي دق . ءىطبلاىخرتسلا ريسلا داع

 ءىثنم سيل هنال ٠ يهاتلا نم ردك و ل ا

 نأ كشالو . رم الا ىف لاسرتسالا نم ءاكذلا ىلع ًارطخ رثكأ

 لقعب رضأ « لامسأالا ليقث نم هيلغ بترغي امو , كلاب دارقنالا
 ايضغعرسأو « ةحبصنل اناصن|لقأحبصأ ذإ «هقالخأ يفهاخآو « نويلبان

 مينكلو اليوط رصم ىف نورسيس مت نويسنرفلا معز ؛ ةيرحبلا ريق ىنأ ةعقاو دعب )١(
 ديدقتلاو ع عراوشلا مظت لجأ نم نك امثالا ضيمدبك ٠ نييرصلل تزفتسا لامعاب اونأ
 ةراشلا عضو اوأ نيدلا ءاملعلا ضعبل نويلبات ةلماعم ءوسو « قروأ ماظنب بئارضلا ةيابح ىف

 درطل ابظع اشيح ىمي ناطلسلا نأب تطانتالا ترتاوت كلذ قوفو ٠ ٠ معرودص ىلع ةيسنرقلا

 : نويليات اهدخأ ام ناعرس نكل . ةرهاقلا ىف ةروت مايقل ًاببس كلذ لكن اكف «ء ناسنرقلا

 دوحلاتلخدو ء ةيئسللا ةهيو رهز "لا قتروتلازك أرم ددهو ٠ ء مطقملا ينر ىلع مقادملا مدوف

 . نام'الا هنم اوبلط تح نييرصللاب نويلبات لاز امو ٍِ هتمرح اوكهتنق اهلين رهزحالا ةيسفرفلا

 ففت





 ( 11هر:قعع اء صغا) هينرق سأروه ممر ةريك ةروص نم ءرج

 ىاسرف فحسب هظوفحم



 نارات نم ةجراخلا ءارزو ميا ىذنإو“ هرماوأ ةفئاخل الامحا لقأو

 لك ناك نبذلا ( (ةلممعأا) هب رام ىلإ ؛ ( نكتدسمدهدت ) ىنابماش ىلإ

 ىلع ليلد نسحلال , ىأرلا لالقتساو ةردقلا ىف هقباس نع لقي مهنم
 .اسنرف طاصمو روطاربم الا ةسايس نيب فالخلا ةفش عاما

 هيلإ هجو ىذلا ء ىراقلا ماظنلل ةيقطنملا ةجيتنلا نويلبان طومسناك
 عورشم ناكل . مارجاو ةعقول نيت تلاتلانيتسل !|قهطاشننمءزجربك 0

 مزلتسيملاهت|سعتسموأةيزياجن الارجاتلا هجويفابروأ ىناوم لكق الغإ
 اسنوفل نويلبانمض نأ هنع جت لب , طمف نويلبأن حوتف راد عيسوت

 . ( 01ةهدطستي ) جر ويندلوأ ةقودو ©) ةسنها ندلاو ادنل وه

 « لام الاكل تن عاجتنن يذللا,نيماعلا عزفلاو ءانتسالا نعرظنلا ف رصيو

 . ىسرف لك سار ىلع اهاليوو ةقافلا فونص رح ىرحبلا راصحلا ناف

 ندلل نم ةعوم ىلعمسالا اذه قلطأ دقو ٠ ىطسولا نورقأل ةيسنملا ندلل خيرات عجب (1) .
 ؛ 121 هن ( 1آ[1ةصقعهأاتع 1.عقهاتع )ةيسنبلا ابهاةيراجت ةصعابنبابق تنوكىتلل ةينالكالا

 ء نييديوسلاونييكرامدلار حلا ناصرق نمساهرجساتميف ندملا كلت اهلمعتست يتلا ٠ ةيئام الة يناوللا ةيا

 .ىسلط“الاطيحلا ىلإ رشع سسماخلانرقلا رخاوأ ىف لوحتتةراجتلا تأ دتبا (1لالحمضالا ىفةبسعلا تنخيأمث
 تالثالإ اهيقسملو ء ةيسنملاندملادقعراتتنا ابحت تناكف.(1514-1744)ةنسنيثالثلا برح تاو

 (لسطوءطر كيولو (1182215158 )جرويماه يعو ء ةميدقلا ةيصملا لظل ةظفاح ةينالأ ندم

 هجسو فلق دارأ ىتلا . جابسلا ماكح"ال نويلبان اهلعيلوتسا تلاحم ٠ ( 8>ءدمعا) نمربد

 ٠ ةيزيلج“الا :راحتلا

 فني

0) 



 دمحُأ هتأب نويلبات قال الا فوسلفلا رعاشلا 0)هتج فصو
 رخآيفابروأىفتماق ىتتلا ةيندملا نم ىلعأ ةيندم ةماق"ال نيثوعبملال سرا

 قابطلان مغلي نآقلاسرلاتايضتةمنمناك اذإن كسل . رشعنماثلانرقلا
 نفسلاق بت نأو « قاوس الاف نكسلاو نبلا دوجو ردني نأو « غلب ام

 دحاولا ىريكلا ةيراجتلا لالا فرصت نأو , لبت ىَح قولا ىف
 ةغسلف لقأ ًاسانأ نأ فرمن اننأف « اهماونأ قلغتو « اطامع رخ الا دمب
 يناثلا ةاستسالا لإ قروش لاعأ قاورتإ هتف ةئرماشو
 « ناكملك ىف راسخلا نع ضخ ىراقلاراصحلاف : رريمالب فارس الاو

 قحلاو و ًابارخ جرب ةيقودو ادنلوه لثم ةيراجتلا دالبلا تحبصأو
  ىرابجالا دينجتلا انينثتسا اذإ  نويلبان ةساس ىف دجوي مل هنأ
 . ىراقلا راصحلا ا ايروأ قى اهوا لعج ام

 ني الا هنع جتتي نازال«ةقدب عورشلا ذيفتت نكمأوأ هنأ خال :

 < ةراجتلاىلع ايلك اداهتعا دمتتال ةلئاطلا ارتلجنإ ةورئنكل . بولطلا

 . . ىعانصلا اهطاشن رك نع ةرابع اهمظمم نال , نويلبان معز 6

 ءاعيرس اومن اومن اهتاكس نأى هف « ةنداصتقالا اهتلاحففعضلا ةطقن امأ
 «]هطقسم ؟؟011عدصع ؟هرذ ©0ءاظع) هتجح نوق جئاجنفلو ناهوي و )00(

 هثدحو . هرصع بد الالاحر ريك أ نمو . ثيدشتارصملا ىف نال الا ءارعش ملظعأوهو , ةنس

 كلذ دعو  هبح جعاول ففصي ع6 رف مالآ 99 هباتك بتكو اهيماح ةبوطخم هاتف بح ىف عقو هنأ
 (1781151) تسوافقلور اهنمتدع انك جرخمو .ةسايسلاو بحالانيب بلقتي لازامو ءبدالابلغتشإ
 ١845 ةنس تامو ةقئاف ةيلاةرهشب ًامتم ةنس نينامهثو نيتتثا رمحدقلو . ةقيقحلاو رعشلابانكوةريبغلا

 فه



 .ايروأ نم حملا داريتسا ىلإ رخ“ ال نأ نم ةجاحم تحبصأ ىح
 :ناكل « ةيزيلجنآلاق وسلا نع تمطق' ةيبنج"الا لالغلا تاك نأ ولو

 نك. حلصلا باطل اهرطضت ةهلأ ةعاجم ىف ةلودلا ممن نأ لمتحلا نم .

 ةصاخ تاصخ.رب نايسنرتلا نيردصملل حمس لب )2ع مك م ماظنلا كلذ

 قتحنىف راصحلا لشفي نأ ًاذإ ايبرغ سيل . ارتلجنتال مطالغلاسرأل

 كلت ىضتقم اهب حمس ىتلا ةعساولا ةراجتلا ببسب هل عضواام

 9 ررغلااإ نيبرهلانيب ميظملاطاشنلاببسبو « ةصاخلا تاصخ را

 دشأ اهنم لك ناك ىيتلاءتارارقلا رادصإ نأ ادقتمم قوولبان لظن نأ

 مافرإن م هنكميس ءةقدلاب اهذيفتت ليحتسي يتلاو « هقباس نم ايضآ
 . عوضخ ا ىلع ارتلجنإ

 ءهجاوز ةلأسم اهمهأ ىرخأ نايا و « نولي: ببسلا كلذلمح

 منسقا هنال  اينابشال ةدوعلا وهو , لوألا همزع نع لدعي نأ ىلع

 ةيزاجنألا ةراجتلا ىلع طغاضلا لولا رادأ اذإ هنأي ءىثلا ضعب

 . اهرودجب نم اهلع ىضمي ةريزجلا هبش برح نآف ؛ ىرخأ ةرود

 هدرغيمل هنأ الإ . لاغتربلا وزنل « هداوق ردقأ , انيسم هنع ىانأ كلذل

 لو ٠ فاك شيجب هدوزي لو « ايئبسإ ىف ةيسئرفلا شوبجلا دا
 . لمعلا ىف ةماتلا ةيرحلا هل كري

 فذ



 .©"2وك اسوي تاعقترم ىلع ركسعي وهو أانسم قاد دعلو .

 6( 1 هرج عم-١ ءلعمق )ساردق -سيروت ص وطخ مامأ و ء( 8سعدمعم )

 ناك ردي ملام« (ةدسفتمس) ميراتس دنع ىوتشلا ه زك سعف قو

 . رانلا ةهحاوم ىلع نييلاغتربلا بيردت ناكمإ وهو : طق نويلواث

 وتجنلو اب ماق ىتلا « ماعلا بيرغتلا ةطخ نأ ًاضيأ انيسم ىأر

 ىضاقلا ىمشرفلا م اظنل ةديدش ةمدص تناك « لاغتربلا ءاحنأ ىف

 صكن هلك كلذل . ا ىتلا دالبلا ةريع ةيسئرفلا شومجلا نيومتي

 181١ ةنسليربإ ىف انيسمربع ذإ : لاغتربلا تحو « مهيلقعأ ىلعةازغلا

 « ضافولا ىلاخ « ماظنلالتخم « درمتم طخاس شيجم ةيناسالا دودحلا
 < لابو نما ةثامل ىف :قيتؤلبو ةيئاغ رمتخ نادم ماض الا قل

 :ع نويليات ةكح مدعو نوتجنلو ةراهم ىلع دوهشملا هدادتراب نهربف

 ةقلح لوخد ىلع لاغتريلا رابحإ ةلواحم ىف ىتاهنلا لشفلا ىلعو

 . ئراقلا راصحلا

 ضخ آلا ىدو ”الأ فرطلا نم ىهدأ ةبيصم راصحلا ددهت ناك

 ىسنرفلا فيلاحتلا فاعضإ لإ تدا ىتل 6 نولليات ةسأس ةحشن

 مالا لوأ نم حب ركسم ريغ ناكر صنقلا نأ كلذ لصفتو . ىسورلا

 ةبموقلا لام الا عيجشتلو ,ايسورب اهب تصخ ىتلا ةيساقلا ةلماعمال

 0000000 ٠ ةمزطلا هيك برح نوليم نم قتحتلا اياب روصم را )|
01 



 أسنرف عم فلاحتلا لبق هنإ مث . وسراف ةقود ءاشناب نييدنلوبلا نيب

 ريثأت تحت ايسورلا ىنةيراجنلا ىئاودلاو فارشأالاءاضر مدع مغرإع

 هيدا رح ىرخا ةهجنمىهتنيلو «ةهج نم نويلبان ةصخشر
 نوليان ةقداصم نأ دّقّمِير صقلان اكو اذه .| رتلجنإ نيبو هيب تماق

 ثداوحلا تبهذأام نأعرس نكل . قرشلا ىف هعارطأ ديقنت ىلع همت

 ةروفلا :توخا ذِإ « نيام نابع امحم تفغشو « امج ديزلا

 ايسورلا تاخد كاذل يس ربع لجاولإ بكرت ماستق قا ةنناسأإلا

 اسنئرف تدمأو تيغاودا خر كو :ةرطضم١ 4 هو ةلبسبرح

 بالنا باب ىلع ابروأ نأ ةعرسب نودلبان كردأ . 00

 لاما ا نم مغرلا ىلع هنأ كلذ ليصفت . ا

 كلذ نم ريك * الا ءزجلا ىطعأ هنأف « ايسيلاغ نم ءزجب هتامدخ

 8 دصقب نييدنلوبلا ىلإ ءنورينوش ةدهاعم ىضتقم مياق ةجل|

 ةيجراخ ةرازو تدع دقو . اسورلا عم * برح عوقو ةلاح ىف مهماع

 نويلبان نم تبلطف « ليولاب اينو را ة ةشود ةعقر 1 ميو د اسور

 ىأ هنكل . "01دنلوب ةكبلمم ءاحإ ىلع قفاوب نل هنأ احن رصادعو

 ههللت ىقو ء ايسوربو اقلر ايسورلا نيب ةعفاو ةلقتسم ةكلمم ا؟ ماع ىتح ادنلوب تناك (1)

 ةرصيق ةيئاثلا نيرتكو ءاسنلا ةروطاربمإ زيرئابرامىلع ايسورب كلم ريك الا كيردرف حبتقا ةنسلا

 ىمسيام مث اذبو « مهنيب اق ةقيمشلا دنلوب ميسقتي ثالثلا لودلا نيب محلزتلا با لافقإ ايسورلا

 ٠ ىمظعلاببرما تناك ىتح , ةقيشلا ةلودلا كلن لالقتسا ىلع ىضق ىذا لوئالا ادنلوب ميسقتب خيراتلاو

 . ةيروهت ن الأ هو « املالقتسا دالبلا كإ ىاسرف ةدهاسم تمحرأ ذإ

 فحل



 عم برح عوفو لامحاب هداقتعال ءدهعلا كلذ هسفن ىلع مطعمي نأ

 ول . رصنلا ىلع هل انوع ةيدنلوبلا ةينطولا نوكت ثيح « ايسورلا
 «رذحلا نم ءىشب هتساس ىف راسل ايروأ يف فيلح الب نوليان ناك

 عم ىضارتلل ارطضم سل هن ب قيحأ « زيول ىرام وزوهو « هنكل

 . نايسورلا
 تلمج ةيلام بابسأ الول ؛ برح ىلإ رتوتلا كلذ ىدؤيل نكي م

 هنأ ىو : ىراقلا راصحلا ةساسس ىلعع ءاقبلا اسسورلا ىلع لاحملا نم

 منع نأ 8٠ 0 ءرصيملا نم نويلياتباط ال

 ةعفارلاو ةيسورلا هاملا ىف ةيسارلا ةيزيلجت“الا نفسلا عنج رفسلا نم

 ءانغتسالا عيطتستال ايسورلا نال ءضفرلابهبلط ليوق, ةدياح امالعأ

 ابلمحت ىتلا بكأرملا نآالو « ةيزيلجن"الا تارمعتسلا تالصاح نع
 ردص ءا٠١4 ةنس ريمتبس خاوأ فو : ةدياحم امالعأ عفرت اهيناول

 «ةسسورلا 'ىلاوملا لإ ةدياحلا 2 ارم لوخدليببستل ىسور لاع سحأ

 تناك ىتلا رئارحلاو ةذبن الا ىلع ةظهاب ةيكرجج بئارض ضرفلو
 بالقنالا كلذ نأ نويلبات ىأر راصتخالاب . ةسنرفلا تارداصلا م

 . ءادعلل نالعإ ىلا ايسورلا ماظن يف

 نقل « ةلاح ال ةعقاو تناك برحلا نإ نيخرؤملا ضعب لاق

 « بورما ءاقتال ليبس ال هنأةقيضحلاو» . رصيقلا ىلع موللا خأ ضعب

 فض



 , ةعمطلا ىف تبث ماظن نم اعزح اهيربثم لامعأو قالخأ انريتعا اذإ

 لاوحأ نعو « رصيقلا نعو نويلبات نع هماعن ام نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ىف كشلا الام كري مل ء تقولا كلذ ىف نيتيلودلا ةلاماو ةراجتلا:

 -ام ةلود ىف ةبكرج ا موسرلا رييغت يف سيل اعإ . برحلا عوقو برق

 لك ايسورلل ناك ذإ : برح بوشن ىلإ وعديأم  هتاذ ىف

 اهموسر ليدعت ىف ءزبسلا نم اهتنازيم قحل ام تأر نأ دعب , قحلا
 قح ىأ نوياباتل نكي ملو ؛ ةيلخادلا اهتاجاح بساني ام ىلإ ةكرجلا

 « ةلكشم نع ثحبي ناكر صبقلا نال أاشني مل مداصتلا لخدتلا يف

 ىراقلا راصحلا ماظن ل دشنت ىف نواهت ىأ نأ ريتعا نوللبان نال لب

 . هزكسمو هتيروطاربمإ يف ةنعط ةباثم نوكي

 برحلا تقبس ىلا دادعتسالا ةنس«ةيلقعلا نويلبان ةلاح تناك
 مل هنأ كلذ . برحلا بانتجال م متيي مل هنأ ىلع ًاعطاق اناهرب ء ةيسورلا

 بج ىبرو "هلا مالسلاو فس ريكا ره دقاتثام برقلا لالا متي

 ناسررتلا ودا ىف نك ام نارك ايزطو ةسامح اءولمسن اك لب « هتلازإ

 : ددصلا كلذ ىف نويلبان لاق . بهنلاو وطسلل باب هل نهظي ام دنع

 ءاضعلا ىلع زومزاع انإ.نوقوسم نحن نأىلإ اوف رعي نأ سانلا ديرب هو

 صوصل ىلع صوصالكض قنن نأ ىلعو ءابروأ نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع
 نهج العف ًاديو .« دنْطا ىلع نيرطيسلا حبصنل « ةأرج انم لقأ

 فيضأ



 | رورانل لاقو « سأرلا ةرمعتسمو ىرصلا رطقلا ىلإ تالجلا

 ذ دنلا ىلإ دصاقلا لاحر طحم اهلا كو نع 210( دهطودمع)

 :قرفظلا هفحزا ىحاتتفالا رودلا الإ تسيل اهنإ ةيسورلا برحلا نعو

 درا فرتعا دمف « أبيرغ كلذ نم ءىش سل. قرشلا عاقسأ

 ىلع .طيسيس هنإ لوقي ن الاو « ةقّسلا ابروأ لم هنأ 18. مأع

 - نينس ثالث يف ملاعلا

 لوا هنأ ءةسب نجلا ططخلا عضو ىف نويلبان ةردقم ىلع ذخأ مع

 :توكو ؛ ةريغصلا شوبجلا مزهنت ثصح ايسورلاك ةلود حتف اب ايدج

 نأ ريغ . اينابسإ يف لصح امبرثك أ ةعرسإ اعوج ةريبكلا شوبجلا

 ليحتسملا نم سدلو « حاجت هيلع بترتو كلذ لبق هعوقو قيس اثداح

 هعبلب ,دودح اع ريبكر رصنىاءهقباسكه تجتن نوكَتف ىرخأة رم هعوقو

 ؛ هلدمتسا الإب رح اوأةساسلاىفائيش نوللبان كرت 706 ."معيرسحلص

 طرا" ى لاكلا تابوعتك خف ها رمملا فعض ىلع دمتعاو

 دجو ٍنَأ ثبلي ملو ع همصخ عابط ريدقت يف أطخأ هنأ الإ .ءارحصلاك

 ابتلو « لاتقلا نم هنامرحو برحلا باتتجا اهادس ةطخمامأ هسفن

 جارد 0 101115 0ع 1[ه.ط هددص «) نوران يد سيول تكلا دلو (1)

  ًاريدق ًاريزو ناكو ٠ رصع سداسلا سيول دبع ةيبرهطارزوونيروهشلاانرفتساسدحأوهو
 16 ةق ء ١؟هغةنس هلزحلا تدأ نييدنورلاو نيسوّسيلا نيب ةيبزللا تانحاعلا نأ

 . دئالديرف ةعقوم نإ انه فلؤلل ريشي (7)

 هذ



 دولاظتقي قا وا .رفق همهمملق ىلإ رارجلا هشيج جاردتسا

 ىح « ىسورلا شيلا رثأ ءفتقأ ىلع مزعو « هتيورو هتنكح توصل

 لا دهشأل ءوكسومنمهيلاطمل تصنارصيقلا نأولو . وكسوم لصو

  نويلبان نكد الكركذت ًاتفتالى تلا « ةليوطلا ةيبرحلا ىس ألا ةلسلس
 ىلع مطاقلا ناهربلا اًئاد قيتس 181+ ةنس ةيسورلا ةلجلا نأ ريغ

 ظنا مطقب ؛ ايروأ يف ةيبرحلا ةوقلاب ةدحاو ةلود دارغنا نع جتتب م

 برحلا نأ كلذ . لاتلااهلع زاس ىتلا ةيبرحلا ططخلا بويع نع

 عاطأ نيب نيب ءاقبلل عزانت ةلأسم لب « نيتمأ نيب عزات ةلآبسم مسم نكت ل

 . نيدتلا نم ميظع. بناج ىلع داجتأ موق ةينطو نيبو ء دحاو لجر

 مب ةرشع دعب الإ برحلا وقولي ل ىنلا «ىشرفلا بما ا

 لك طسويف . دوهعما ءاضزلاب رابخ“الا قلت دف « ل لاتَقلا بوشن نم

 مض ىقهلشف مغر ىلعدنأ ىلع ادمتممءاتماص ائداه نويلبأن:فقو كلذ

 ةسامح ةراث ال لئاسولا دعأ دق“ هيناح ىلإ كارت الاو نييديوسلا

 ىحانج ةياجلا شج ىلع !ء ايسوربو اسفلا نم لصحو « نييدنلوللا

 < مهلثم داق نأ نويلبانل قبسي ل« « لتاقم فلآ ةثاتس هددع غلب شيج

 مددع الث ناك ذإ : ديبعلا تاراغ نع فلتخمتال قرطب ممدنج نأ دمب

 رم لاغتشال « ةيروطارعمالا عم ةفلاحتملا وأ ةمباتلا ميلاق“الا نم

 لعأ نم براح دفف كلذ عمو . انابسإ يف ةمدخلاب اسنرف شوج

 كقو



 نييدنلوهونييلاطإأو دينا ان م ء تادحولاعوتتملا مبا كلذ نويلبات
 ثدحي لو «نييسنرفلاهطابض ةرمإ تحن ءامدلا قارأو « نييدنلوب و
 شيلا ينف ول هنأ كش الو . لاتقلا ةلصاوم نع عنتعملو « «اناصع
 .« مهسفنأ دونجلا ىلإ كلذ عجرب الف « هتاواحم يف هرخآ نع مظع الإ

 رودقم ىف سيل « ةميبطلا هجو ىلع اقيمص اشنفن تشقن بابسأ ىلإ ل 5

 . هيلع بلغتت نأ مظمت امهم ةيرشب ةوق ىأ
 « نيتتس برخلا رارمتسا ىلع ةبترم ةيلصالا نويلبان ةطخ تناك

 ةيناثلا ىف مدقتي مث« (1) ايناوتمل ىف ىلو الا ةتسلا يف نييسورلا لتاقمف

 نم عستم هيدل ناك ةطخلا كلت ىلع ءانب . رك تا روسو

 نبش يح لاتقلا ءاحر الو ء ةمجاولا ةيانعلا دادعتسالاب ةيانعلل تقولا

 نأ ولو .فلملاب هلخدادمءال ةحلاص امناوتل لوهس وكت نيح « هينوي
 ء(هرندود ) اسيرد دنع اهلمعي هيلعريشأ ىتلا قداتخلا يفر ظننا رصبقلا

 نولبان سسكل « ساردق - سروت ىف نتجنلو طرح ىمحأ اديلقت
 «متافلا شيجلادب زاتما ىذلا «مظعلا ىددعلا قوفتلا نأ ريغ . ب حلا

 . ارظتتم ناك ام سكع ىلع « نييسورلا عقلو 6 نيويسارتلاب رضأ
 اوناكع ودعلا ةلزانمل مهعلطت مغر ىلع « نييسورلا داوقلا نأ ببسلا

 ةثالثنمرثك ًاهددع شيج عم كابتشالا نود رمهمتلا ىلإ نيرطضم.

 : ينو راابرطا داس فرم ايسورلا وصي رلظا 07:
 فدل



 ملابلا نويلبات شيج نأ مث . مهترمإ تحت ىتلا تاوقلا فام
 لو « قيوطتلا تاكرح ىف حجني مله نؤلاايارس ادع لتاقما١ ١ر٠.

 روطاربم الا نأ ةجيتنلاو .ةدراطلا تاكرحتمايلل ةمزاللا ةقخلاههف نكي

 فرطلا دنع « كسنل ومس ق سطسغا فصتنم يف ةميعت هاجروا

 5 لتاقم فلأةئام هشدج- نم دّمف دقو « ةلحاق ءاحرح ضرأن م قرشأ#

 ,ةقرتخا كسنلومسشارخقو . هب ثدحتلا نكي مساح ظنون

 هنأ كلذ . وكسوم ىلع فحرلا ىلع نويلبان مزع «فيرخا رت

 هجاوي نأىلع« هلثميسكي وأ هرسخسف , هيدل ام لكب ىماقي نأ لضفأ

 ءاتشلا ف هنوكسنم هشيج ىلع دوعت ةراسخ وأ « فرشم ريغأر دهتت

 ةدانقب نويلبان قيرط ىف ىسورلا شجلا فقو كلذ دنع . ىاوتلا:

 ةمالا توص ىل ىذلا « كنحملا ىنطولا ( 1؟دسوم#) فوسوتوك

 ينلا« (8همهفندد» ) ونيدوروب ةمقوم يف كبتشاو « نطولا ذاقن ال

 ةحيذم تحتف دقلو يعيدبلا هزات الا نمو وتلا او

 داخل ءىشبتأت ل امكلو ءوكسوم ىلإ قيرطلا نويلبانل ونيدوروب

 بحسناو«وكسومفوسوتوكك رت مثيهودع بلق ىف ةقداصلا ةعزملا

 ةاخضاضمنالا ىف المأ « ةمصاعلا نع ةدسعب ريغ بونجلا ىف ةطقن ىلإ

 وكسومىلع نيسفرفلا ءالتسا نأ ريغ . ككفملا ىسنرفلا شيجلا ىلع

 ةنيدلانويلبات دجو ذإ ءنييسورلا قنح داز هنأ الإ مهلل ءائيش دجي ملا
 فون



 ىو لغلا ريمدتلل اهماسأ دقو « اهشورع ىلع ةيواخ هلوخد ىدل

 كد اهتسلأ تملدنا ىتلا رانلا لاعشأب ء ابك اح بلق ىف ججأتلا
 نم مغرلا لعو ٠ أاهردصم رمأ ىف لكلا ريح لكشب « بوص

 ةورتمل بئارخلا نم ةبيتك ةلتك ناب ٠ وكسوم ىف نويلبان قب كلذ
 ا ردنكس الأ ابن الما ريوتك ١ انا حن ءادؤوتنللا

 ايالق# ةيسذرفلا يهالم او لثاملل انوناق ةرتفلا كلت ءانثأ ىف عضوو

 :جواثلال وطه ضأتن موف ىلا ىلعذإ ؛ لماكرهشب تافدق ناو الاناكر مهمتي

 عال فكك رقمتت تقووف نم لامه ام أف « قيرقل كلف ىف
 ء«ةيكل لايذأ نحب ؛  مادق الا ىاد , راط الاىلاب شيمي ةحداف رئاسخ

 دنع ةدراطملا نع نويسورلا فك املو . قزاوقلا بارح مامأ الورهم

 ةيروطاريم الل ىبرغلا دحلا كاذ ذإ ناك ىذلا ء( >ةءدعص ) نمين ىهن
 . نوديزي وأ فلأ ةثامسح دقف دق مظع الا شيجلا ناك« ةسورلا

 رودب نويلبان اهف سهظي انيبو . ايناملا يف ةيناثلا ةياورلا تلثم
 ةمالاروطق ىف مهمل صف ابسفن اهب اذإ « هئايح راودأ نم ريطخ ملظع

 موقي ر ريبك شيج.نيوكت ىرو رضلا نم حبصأ هنأ قال . ةينال“ الا

 زك ارم ةياجخل « ايسورلا ىف ًامريم ءاضق هيلع ىغق ىلا « شيجلا م امم

 ,مددع غلابلا « ءاسترقزاكس نبي ناكدقلو . ةيروطاربمالا ىف دا

 ةمدخلا نك اصلالاجرلان م فصنونن دلع نع لقال اناء ولم "+

 وأ



 . ةرتخ" الاب ورحل ىف رئاسخلانماسن رفدتدبكت افمغر ىلع« ةب دولا

 مراوالبمدانعإو « ةعرسب مدينجت نكمي ءالؤه نم 3 اسقن اننأ الإ
 « روهش ةعلرأ قع نويلباننكم | ؟ رازملا ةديعب برحل ةلماكلا

 د نأ « ةميرسلا ةئبعتلا ىلع دعاست ىبلا ةثيدحلا لئاسولا نوديو:

 . ىنلا «لمعلاكلذمتو . ًاعقدم ؛هالو لتاعم ٠٠ انناملا ىف لاتعمل

 «رضاحلا رصعلا ىف ةينرحلا ءارزو نم نيزو تدص ةعاذ"ال ىنكي

 7 وطاريمالالاممأجمان نووس يمني للا للعلا عمو « ةئحاط برحدمب
 . ادج ةقأش ةيبرح الامتأ رشابو « ناديلا ىلإ كلذ دعب نويلبان عرس

 ايسورب تناك« ماقتنالل رصيقلا هريس ىذلا « شيجلا نع الضف هن"ال
 اهتديح نع اسفلا جورخ هتمي زه ىنمم جبصأو « هئادعال تمضنا دق
 . هتدعاسم نع نبرلا داحتا فكو

 هنأ كلذ . نويلباتل نيفيزم نيراضتنا نايلو الا ناتمقاولا تناك

 (ةمسسم)نرتوبدن مث ئييزيبل برق ©!( 1سامم» )نزتول دنع قتلا

 نايسوربلا نم ةنوكم « ًاددع هشبج قوفت ةوقب « ايسيلبس ىف

 ببسلا نكي . مساح راصتنا ىلإ اهدحأ ىف قفوي لو «نييسورأأو
 ىلع ترهظ ىتلا « للملا رداوب نال « ةصاخلا هبهاوم روتف كلذ يف

 راود" الا يف هيلإ قرطنت مل «برحلا كلتل ةريخ"الا راود" الاف نويلبان

 0. ةعهدلل برحلا كلت ىف لاتقلا نيدايم نم ققحتلل ىلسولا ايروأ روصم رظنا ١١(
 ةفسضيإ



 لوأ نأ ريغ . مدقت امم ببسلا طابنتسا ىلإ اذ ليبسالو . ةيحاتتفالا
 هاددع هودع قوفي شح لاتقلا ةحاسىلإ لوصول دْئاَملا ىلع بج ام
 ةيلمعلا كلتب نويلبان ماق . هبناج ىف ةصرفلاو كابتشالا ىلإ عارسالاو

 .ناكف : مانق ريخ نزتوبو نزتول ىف ةثيدحلا تانلمعلا بعصأ يه ىتلا
 .هنق دوهعم وه ام« ةداقلا ىف هبهاومو « ةكناصلا ضرألل هريخن

 «نزتوا دنع موجحلامامأ هشيج- نم ةئلاثلا ةقرفلا عج جارت ءانثاءثدحو

 .ناكف « ثادح" الا نم سرح نسا ىلع هداوجب نساك هنأ

 نا كشالو .٠ ةروسكلا ةقرفلا ةعاحش هب تددجت اعيدب ةرظنم

 .ىنرحلا مهبيردت نأك ن نيذلا « ثادحأالا نيدنجملا نم شج لمح يف

 .كلت كم ىلع ؛ ناديملا ىلإ ممريس نم ابستكم ديحولا

 ناتمقاولا امأ ٠ ةيديدحلا ةدارتالا كلت ةوق ىلع المدان تئاطا نيسقاولا

 وقت مل ثيحن فعضلا نم تناك نويلبان ةلامخ ن"ال ءالاجس اتناكسق

 . ءادعالا ةدراطم ىلع

 ىلجأ نويلبان نا نم مغرلابو . ةمبق راصتنالا كلذ لثمل نكي مل
 دنأ ًالاع ناك « نيتعقوم سسكو « ايسيليسو انتوسكس نع ودعلا

 « ةلابخلا نم امس ال ةريبك تادادمإ 'الب ةيضاق“ ةبرض ذاقنإ هنكعال

 هيكل دعي بردي مل ىذلا هشيج نأو < بولا اولم. هداوق نأو

 هلمتعي دعي مل هنإ مث . هتوق .فصن ىلإ برحلا وأ ضرما وأ تولا

 يلا



 ةعيرس تاطاشحا ملا هنأ دفتعاو « اهتقادصو أسفلا لع

 «كلذ سبسو ٠ هثادعأ فص ىف اسفلا حبصت نأ لمتجلا نف « ةيديدهت

 أهئأ دب ءاميهو ىف ابشوج ةئبعت ةمتهم تناك اسفلا نأ داقتعالا .

 نعو ةيردلل الا تايالولا نع لزانت اذإ نويلبان ةلاسمل ةدعتسم تناك

 اهريتعاو ء طورشلا كلتضفر هنأ ريغ . ةينأل'الاو ةيدنلوبلا هحوتف |

 «([هوطسءاب)خايبال ىلإ ايلاطيإ نم شجر ست ىلع مزعو ءىربك ةناهإ
 مقو « راكف الا كلت ىلع ءانب ٠ مهتفاخس نع نويوأسفلا لدعي ىح
 .قرغتسل ةنده ىلع ( طاوهونا# ) زيقسالب ىف وبنوي 5 ىف نوللان

 ميجشتب ىغبي ناكاكإو ؛ هحوتف نع لزاتتلا ىف يكفي ملو . نيرهش
 موب فذقي دج نيدنجم دادعال « تقولا بسك م لصلا ىف مالكلا
 + مكرتم تاركذم يف ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو ٠ نوكله ثيح لإ

 . لوبق ىف وينوي "* ىف نويمبان ىلع ىواسفلا ريغسلا م تك اذ
 : : لاقذإ . بضغب نويلباندر ىلإو اكوا موملا ياو طورت

 5 لاحم كلذ ؟ يشر راملا قا لإ لظختا رظننت اذام وو

 . ككوام نأ ٠ ضر الا نم ريش نع لزنأ نل ىنكلو «تومأ فيك
 ٠ نوبوؤي كلذ عمو  ةرم نيرشع اومزهني نأ نكعي كلما ف اودلو نيب
 : .قيرطنع كلما تغلب دق «كلذب ىل ليقالفاانأ امأ . مهصاوع ىلإ
 ؛ نوكلا هشيجب لح افإ « مئاصوه اذام خنرتم هلأس م «« برجلا

 تفرغ



 .ةيسورلا ةلملا ءاننأ مظع“ الا شيجلاب لحام ؛ ثادح“ الا نيدنجلا نم
 7” ثسل كنإ وو : فنعب لاقو سع مث « ةرفصر وطاربم الادجو تلمف

 ' نيدام ىف تأشن دل . ىدنجلا ردصب شيب ام فرعت الو  ًايدنج

 . انبو . «« لجر نويلم ةابح عايضب اليلق الإ أبي ال ىلثمو , برحلا
 نومم ةيواز ىف هتعبمي فذق لاع توصن تالكلا هذه ظفلي وه

 : جورخلاب نذأتسا ام دعي «ريفسلا هل لاق كلذ دنع. . ةفرقلا اياوز

 : ,تدفو ام دنع كلذب سشأ تنك د قل ! ءاقعلا ككلم ىلع ىالوم دو

 . «, كنع ىلاحترا ىدل ةّمثلا لكق ثاو انأ اهو

 تنكم نإ و امنا ٍ ةندملا دمع رض ىلع نويبرحلا داقنلا عمجأ

 هنآليلدلا . هئادعأل امفن رثك" أ تناك« تادادمْالا عج نم نويلبا

 ىلإ اتمضنا دق ديوسلاو اسفلا تناك سطسغأ ىف برحلا تآدتبا

 ماء مولياعي مكعرع لل مهشيج حبصأف « ءافلحلا فص

 لءاستنل انإو ٠ ةيلاطي الاو ةينابس الا دونجلا نم مهف اب «نيسنرقلا

 ىنأبتي نأ نودليان يورط راسل يأ صم نازك ايا

 هقرعت ام لكو ٠ ككشتلا الاج حتفت لأسم كلتا: ةحشلا كلت هنوب

 «نولبانل ةسالم لقأ فورطظلاو "تطاير ودك

 هؤادعأ ناكو «نيايردم ريغ ثادحأ اهماوق ةلتكهش هشوبج تناكق

 . لبق تناك امم ةوق لقأب مهئازع نكت لو « ةرفن زعأو اكسامت قثوأ
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 ةفاسم ىلع « لالا سمن ىلع اينوسكس ةمصاع ندسرد مق
 ىلع نوليان مزع كانه . اسنهوبل ةلجلا دودحلا لامش البم نيرش

 نم نكمتيل لب ؛ طقف بل'الا رهن طخ ةياجل ال ء هشدجم فوقوا
 غنييدنلوبلا هئافلح ةقثو «نيينوسكسلا هئافلح ءالو علع ةظفافلا

 ىلا «تاجملا مج لباقي مثالملا ناكلا كلذ هفوقو هنأ هداقتعإلو

 رتل 6 .هراشخا ءوسل دعب أمف ورتب كلا داب

 نال بقءاسيهو ىلإ رمهقتي ىذلا شيلا قيزهت نكم ثيح « لابجلا نم

 . امف ىمتحيل راملاو قياضملا ىلإ لوصولا نم نكمتي

 ىلع ءافلحلا قفتاذإ . أّمح تانكتلاب ةمعفم ندسرد ةعقاو تناك 3

 6 0 ل ا

 يل شج ةلباتمل اتلسرأ 0 ىانو

 نم وهوءاال9ةس ((نطقرأ ع5 11عماه5 0 تلن»0هأ)ويدوأالوكيل راع

 ,نييواسملاو نييسوربلا يلع ةدع عقاوم ىق ربظ دقو ءاسنرفىف نيدودملا ةيروطاربم”الا داوق مظعأ
 . دنال ديرف ةعقأو ىف نييسنرفلا راصتنأ ىف بيسلا ناكو ء اني و زيلرتسأ ىتنقأو رضحو

 ةيروطاربمالا داوق مظعأ نم وهو. ةالث9 ةس( 811161 3©[2 ) ىلن ليشم كو (0)

 ًانيم ًاراصتنا هراصتنال فرسلا ماسو هحتم ىذلا  نويلبانل ًاصالخإ مهدشأ نمو « ةينويلبانأإ

 ل ظحالبر. ( 1.6 19285 06و طوب مو) ناجغلا جدأ هاعسو . دئال ديرف ةعقأو ىف

4" 
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 1 ( جعمدعوت اق ) زقتدو ( 6205و 8ءعمعد ) لريب سورج داب

 لع اتتهرب ,ىموربلا ىنرحلا ميراتلا ىف ناتدلاخ ناتعقأو تعقو ثبح

 نادم نم قرشلا فرطلا ىفو . ديدج نم ةيسوربلا ةمظعلا ثعب
 انلانودك امىبسن رفلادئاقلا اسيل سشيج دئاق رخولبمزهمساولا ب رحلا

 :تذش ىلا ةدحولا ةعقا ولا امأ . .( [[ةاعطوعط ) خابر رباكلا نهم كلع

 . لاتملا راودأ لوأ ىف تدخل . ةمدقتلا ةعنشلا مازحا هل ةلساس نع

 ؛سطسغأ ؟؟ يف ندسرد ىلع يعيقولا لا ع نأ بيسلاو

 قدور اىلظنو ملستلل صطضتسق:يدلا نأ خسارلا داقتعالا لع نيم ناك

 رخوابدضالاشنالو ,اهتباخ عوجرلان م وياباننكمتي نأ لبق ءارنيصح
 نآل؛ ريدعتلا كاذ أطخ ىلع تنهر ثداوحلا 1 الإ . اسيلبس

 ناك ام ردقي فحزلا ءىطي نآك ( 5كنووسومطأم) جرن زراغش
 جيراخ تبشن ىتلا « ةمقاولا ءانثأ فو . عوجرلا يف اعيرس نويلبان
 دي ىف ةدايقلا دوجول « الاح نسحأ عافدلا ناك « ندسرد راوسا
 دكرأ سطسغأ 77و ؟ىوي تقرغتسا برح دعبف : روطاربمالا

 هطاشنب رفظلا كلذ نويلبان بات ولو . دودحلا ىلإ ىميهوبلا شيما
 « اسنرقىلإ نويليان رق الو ؛ نيينويروبلل ىان مضخ 1814 ةنس الإ ةريزج ىلإ نويلباث ىفن ال

 هدونجلس هلل ريغ . ميدقلا هتمعن يلو لعضبقلل , ىدجمفالا 3 ىو لع ىلن ةموكمللا تمي
 ىلنلواح « ةعقاولا كلث ىف نويلبات مزهل امل مت . ولرتاو ىف هعم براحو , هبلإ مظناو « نويلبانل

 ينرفلااعتاا سلع مانأ ,مادعألب هيلع مو ٠ هيلع ضقو ٠ حلقي خا رسيوسملإ بورملا

 ءاؤام ةئنسصاصرلا يامر مدعأو

"52 



 هتاراصتنا نم ةدحاوك ءاني فص ىف ندسرد تحبصصال « ميدقل

 ةحبصلل ناك« ةمظع ثداوح ةلثمأب لفاح خي راتلا نكلو . ةمساملا

 لوأ يف نويلبان ىبظأ : اهفيكت ىف ةعوطقم ةطخو لاعف رْأ ةيفاعلاو

 سوح اب مجرف ةدوهملاهتع زعةوقوهتعرسوهتنورم ةعقولاكلتراودأ

 لوأألامويلا فو-ةعاسنيمبسونينثاى الممزيعسل ةعرسإ ندسرد ىلإ

 0 مهزك ارم نع انلأ رفع ةسخ نم افلؤم اشدج ىلحُأ «ةمقاولا

 .ىطابتحالا فوفصيفامكح ًاداصتقادصتقاف «ددملا كلخ_غصن نعلفت

 مغر ولع ىداملادطاشتنع لقي يسذرفلا موجطلا ذخأ «ىلاتلامويلا و

 شجلا باقزأ ىتح « لبللا ءانّثأ ر وطاريمأالا ىلإ ةمظعدادمأ لوصو

 تاصوامدنع رعهعتلا لع جرينزراقش مزعنيح ىف « املس ل ظىواسفلا

 رس الا حانجلا ةعزهم هئينت ءاحاص ةسماخلاةعاسلا ف « رابختالا هنلإ

 ةدراطمهرودعم يف ناكل «هتوق جوأيف نويليان نآولف . هشيدج نم

 يميهوبلا شيجلان "ال « مهفوفصببطعلا قاحلإو ء نييواسفلا لولف

 نايسورو نييواسمن ىلعىوتح ناكو « ءافلحال ىسئرلا شيجلا ناك

 رامدلا قاحلإ ىفو , ثالثلا لودلا كلت كولم مقارب و « نييسوريو

 كلذ نوكي نأ بجاولا ناك . هريدقت نكم ال ابوروأ ىلع رأت هب

 ةرابمللو ظحلا نأو ايسال ترحلا كلت نم ىلص ال( ضرغلا ريمدتلا

 .رهبمتلا ىلع جرينزراعش هارك | ينىءالدمب حللفأو « نوياباتل اممتجا
 ىذو



 ةعزطاو , ةعزه رقبقتلا ليوحتل ةصرفىأ كرتي الا انه هب انيق ناكو
 نويلبات باصأو 77 موي ليسلاك تلطه راطمألا نكل  اهلست
 ًادتبا اماف ٠ مايأ ةسخخ هداوج ةوهص ىلع هئاقب دعب بعتلا ةكبنأو « درب
 ”يلظ يف لسراو ءت ثبتنا هتمبم نأ ردتعا هطغض تحت نيلي ودعلا
 . ىدامرلا هفطعم نم طقاستي ىطملاو ندسرد ىلإ بكر مث . هداوج
 0 نأ همترب دئاعلا ىلإ بتك ءاسم ةعباسلا 0
 مويلا ىف بشنتس ةظع ةعقاو نأ ىلع لدن نئارقلا لك نأو «لعل

 0 ”, ةءوبنلا بيذكت نم دغلادب ىتأ ام مغر ىلعو : ىلاتلا
 مادناق دئاقلا ةقرفذأ نيح ىف , ندسردف قبو « داوقلل ةدراطلا ىمأ

 طبحأ ءودعلا لع ةعجرلا طخ مطقل تالسرأ ىتلا (؟ةمههسسع)
 ٠ ( سلدد )رك دنع ترمدو أبي

 انوسكس يف ىسنرفلا شيجلا ددع صُقن ريمتبس طساو أ فو

 ا ىثفتو « لئافم ؟ةءر٠٠٠ ىلإ ٠٠ءر*
 ةعرسب نيومتلا عاصم تدادزاو « ىحرجلاو ىضرملاب يقل
 دعبول نم الا ناك ربمتبس ” ىف ىأن ةمب زه دعب أمسالو « ةريطخ
 نأ لبق هيلع ىضقبف نويلبان كبش ىف ةفلاحتلا شوبجلا دحأ مقفي نأ
 ديعب ناك لم الا كلذ نأ ريغ, هذاقن ال نارخ“ الا نانثالا لص
 ندسرد اذختمهشحجبودغلوحورب 0 روطاربم" الا لظو 2, لاّحالا
 قفوي ملو ءودملا عم ماحنلالا ءانتياهشيجو هسفن دهجأف « عهل ازكسم
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 ؛ رقهتتلاب عطقي لف «ددرتلان م ءىشهيلعىلوتسي ًادتبا انه . هتينب ىلإ

 سس ع رخوأب نأ كلذ . ءافاحلا لعفب سم الأ ذأ ةركأ ًاهنكل

 لصتاو « بل الا رهنربعو ؛ ريمتبس نم ريخأالا عوبس الا ىفايسلس

 «تودانرب ةدابق تحن ىديوسلا ىسوربلا شياب ريوتك أ7ىف
 نم جريتزراقش زرب امني « نولبان ةعجر طخ ىلإ لامثلا نم ًاقطعنم

 نويلبانىار . هتلباتأ بونجلا نم ةئطب ةرود رادو « ةسسيهوبلا لاجلا

 فاقال جزيل ىلإ اروم لسرب نأ « ةيقيوطتلا ةكرحلا كلتب لع ال
 شيمي رامدلا قحاي نأ ىسيئرلا شجلاب وه لواحي ذإ « جربنزراثش
 كذل . كرشلا ىف عقيال رخولب نأ نهظ ام ناعرس نكل . يخواب
 ةريح يف تضقنا مايأ دعب «ربوتكأ ؟ موي يفو , ةطخلا تسسكع

 شيجلا ةمزهلعو ؛ اروم ىلإ هتوقب مامضنالا ىلع نؤيلبان مزع ةلؤم
 رخوأب ءىجي لق « جزيل ىلع بونجلا نم فحارلا فيولا

 و 1 موي رهظ جزيل روطاربم الا لخد هتدجتل تودائربو

 ةحيدص ىف لاتقال ادمتسم هشيجنوكي نأ لبق ناموي ىغقنا هنأ ريف
 . رشع سداسلا مويلا

دع وذ شيج أبيف براحت ىنلا محالملا نم جزيل ةعقاو
 - دودحت د

 ارفظريخالارفظبف « ةعقاولا ءادتبا دعب امابت دادمأالا هملإ لصت ًاًسدج

 لاتقلا نويلبان أدب . هتتكل ةمياتلا تافاضالا كلتبسب ايم

 لع. ؟١٠٠ر٠٠٠ةلاحر ددع مصخ دّصءا9ءرد٠٠ هددع غلي شيمي
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 . نملو الات اءاسلا قصخ"الابو« لولا مويلا ىف هدنع ناك كلذ
 كل جزييلىلإهتاوق هجو هنآ ولف . جاجتلا هداك هييرق واول

 ٠١ موي ج رينز راقششيجب محتلي ثيحب - لمعي نأ هملع ابجاو ناك

 نمناكلو « هعومج لماكت م كعل ريثكي هشدج نع لقي اشدج ل |بامل
 «ندسردف لتاتم هر . نوبات كلوت قلو راصتنالا ل اتحلا

 اهضفر ىتلاةوطخلا كلت («  81. 2+ ) ريس ناسلارجلا ةدابق تحن

 نم مغرلاىفعو « كلذعم . حاجتلا ف هلامآ تنسحتتل - هسفنل ةرم
 يف ىلو الا راود“الا اهب تزاتما ىتلا ءططخلا ب راضتو :ةمحلا روتق
 «نيبواسفلا قبس ربوتك 117 يفو. هملإ داع هءاكذ نأف ءايرغ هفحز
 يف ريدمتا أطخأ هنأ الإ . ةدوهعلا ةعرسلاب ناديملا يف هلاجرب فقوو

 ةعقاولا ىرملاق ةرعتسم ب رح ا تناك |منب هن اهصخلم«ةيوبح ا

 نم معفادم ىود َةَأْخ نويلبات ممس ءجرينزراقش دض جزيل بونج

 اكشم نومرام دجوو ؛ توصلا ردصم ىلإ ضكرف «ةئيدلا لامث

 لامشلا نم جزيل وحن ة ةعرسل مدقت ىذلا « مرطأ ىموربلا ىخولب عم
 ىتح «طاشنب ةيسنرفلا زك أولا ىلع هران اج بصي ًادتباو ء ىبرتلا

 قف هادختمال انحاوالج بسيد ول ىلع 0

 . مساح

 نك



 ىلع ل يللا نجامو . ىمدنتال هيدنو دما جزيبل موي ناك

 شجلا للق ما لشن ذإ « ا الجر ناك ىتح نوللت

 . هلادعأ ةرئاد ىف ةطقن ىأ قارعخا ىف قهخأ ىرح اب وأ « ىنيهولا

 لصو اميسج اقليم نويلبان ىئاسخ تغلب اهب هنأف « كلذ ىف ةيارغالو
 ةيرضلا دعت فرظلا كلذ لثم ىف . رهظلا دعب ىوق ددم ججربنزراغش

 ىةعقدعيضي ال ىذلا وه مزاح ا دئاقلاو , ةمب زه ةباثم ةمساحلا ريف

 دشلو رخألا ءارو نم اسأيو ةروطخ داد ني قزأم نم هشدج صلخت

 مويلا ىو ٠ رقهقتلل ىمأ ىأ نويلبان ردت ملال دارملا ةقعم تناك
 هطاطسف ىف وهو نويلباث بتك سطام دحأ موي - ىلا

 نأ الإ . ملستلا ىلإ ريشيو , ةنده جرش ىواسفلا روطاربم الل

 تلقت الأ ىلعاولومف « مهتضبق يف ةلبا يف حيصأ هنأ اركردأ هءادمأ

 ىف لأتملا فنؤتسا الو . تاّضوافملا اوضفرو « مهيديأ نم ةسيرفلا

 يناديلا ف ىواسكلا ىطابتحالا لك ناك ء«رشع نماثلاوهو « ىلاتلا م وبلا

 ىف خراب هدهابلا 210 نع سد تودانرب ناكو

 نأ دعب : جزييل نع اهركىمنرفلا شيجلا ىلمتا مث . ةيلامشلا ةهجلا

 نط و د اف لسسإلا در انرتم نية

 هرماوأ روطاربم الا ردصأ ىبظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا فو ٠ نادملا

 وحن ةليللا كلت لوط مفادنت ةيسذرفلا شوبجلا تلظو « ماعلا همت

 *ا



 ىفو . ىلاتلا مويلا حابص ىف ( 1815166 ) رّسلِإ ىهن ربعت ى <ل «ةئيدلا
 جره ىف نييراملا ليس مفدناو ؛ ىزيكلا ةماطلا تعقو مويلا كلذ

 «( نارونعمس ) وتاش دئالا لباق كانه . دصحولا رسجلا وحن فصوال
 « ةزيلا بيرغ ود: الجر مويا كح ءاسيوزرةبللا ةعاسلا ىلاوح

 يف احناس ع هسأر اقرطم ةنيدملا لهأ امس هللعو « ريغص مج طسو

 كلذ ٠ (0).ءن راح بهذ كوريل اموو ةدوشنأ ددرب « ركفلا نم رحب

 ,ةعدملاةدوشن ”الا ددريعهنبعل روطاربم الا وه ةزبلا بيرغلا لجرلا

 . لوافلا مطحلا هشيج ظنم مؤملا ىظنملا كلذ هتلبخم يف اعارس رعامني
 رمال رح تطل لا جزيل دعب قببإ

 رين حرطتل اينالأ تبه ذإ . ةيزكرمللا ةزهلا كلت ءارج نم ضوقت
 يلا اونراحو « ءادعأ ىلإ فالح نم نويرافانلا فاقناو , نويلبات

 ليات تدمعو « جنروأ ل ال اهءالو ادنلوه تنلعأو ؛ رمهتتلا
 دراط الءانايسإ ىف ةيسنرفلا ةكلممللا ملح ددبتو ٍ؛ اسنلا عم ةدهاعم
 هللا ى ةيتلا تناك: سناربلا لابج- ىلع تلوس دئاقلا نجنلو
 نم ةرونتملاو ةشغلا تاقبطلا نآل اسئرف ءاحنأ عيتج ىف ةديدش

 رايس قلقلا نيعب نوملبان لامع ال نيتس ذنم ترظن ةماالا

 « 38131 هدنعاع عد مق ة2لا 856155
 211 هريعغممر 2011010 10110183536.”
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 .تلخو « مئاصلا تلطعتو « نيتتس ى نايظع ناشح ىف دقو امإ
 . جراخلا نم وزفلاب ةددهم ةلودلا تحبصأو ع ةموكحلا نئازخ

 .ةساسلا ةيدوبعلا نع ةجضانلا ةمقلاب ًاديدش ًاساسحإ لقاع ا
 ةركفل ليك تناك دونجلاو نحالفلا ةلتك نأ نم مغر ىلع م
 ءار الل مستستتأدبةمالا نيقركملا ةقظلا نافا كر وطارمالا

 ةماعلا ةساسلا لع ةمآلا ةرطسبلو « فرشم حلصب ىدانتو « ةرحلا

 .نييداع لاجر نم ةنوكملا ؛ةيعيرشتلا ةئيطلا لجو الب تحرص دقو

 ةيرحلا ىفاهتغربو ٠ ةموكملاب اهتقث مدعب « ىطسولا ةبطلا نم
 .فينع بنتي هدحدضروسجلا ساجلا نويلبات فقوأف « ةيروتسدلا

 . قافو اسنرفو درا نيود لنآ كل ةفاسملا خرا لدي

 .نكلو. ةناه "الاب فارتعالا وأ ريكشتلا ى أي سانلانم_فنص كانه
 اير ناكني درلا داحتا نأب "ةئداحلا هتاعاس يف فرتعا نويلبا

 ةيروطاربم الأ نا «ءاغراف[ هود ناك ىراقلا راسل ناو ل أئدر

 نانا هسفن ةزعوكلو . !دباهدادرتسا نكع الو لاز ميت ىمظملا

 وهو « ةلودلاس لجل , روظاريمأ وهو « اموبلاق امل هريمض ميكحن لبقت

 « اهلإ اسنرفتعفر ىتلا ءامسلا نم طوبطا نوديرتأ هو : هروأحي

 ««؟ ةرخاف ةيروطاربمإن م الدب ةيناث ةرمةطسسب ةكلم نوحبصتو

 )١( ةناليه تلس ةريزح وهو .
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 . تلاجالو . اهدجو امت وأ ءاباعج امم ْفعَضُأ اسذرف كرتي نأ هلعزع
 1 نأمسقأو ء بضغلا ةروس هيلعتل وتساهفالحأ خت ةلاسم هركف ىف
 )66 ىدي ىلعؤرحتلو « مث و بمقر حلوو :لاقذإ ماقتنالانمدب ال

 انمز ةناه'الل نيكتسي الأ ميلستلا ىلإ هوارطسا ها

 كانه ماد امو . اننأث برحلل نيمأع فرظ يف دعتس لب , اليوط

 ىلع دمتيو « ةحلاصلا ةلذ بنجتيسف برحلا ناديم ىف حاجت صيصبب

 لخت لاهتحا ىلعو « اهيف هئادعأ عوقو لمتحم ىتلا ةيبرحلا تاطاغلا

 اهدالب ةيشنرفلاة مالا ىرت ام دنع .جفنت ىتلا ةلاسبلا ىلعو «اسفلا
 ىنح « تاضوافملا ىف ةلطاملاو فيوستلا هتطخ. تناك كلذل . ىزرْنت

 سيرتي اني ء حلصال دعتسلا سهظمب ىسشرفلا بمشثلا م امأ نهلظي

 . ةصرف لو دنع هثادعأب .ةياكسالا

 ةطخ نال ,هبارخ يف ببسلا وه هعبط ىف بلصتلا كلذ ناك .

 ةرس'الا رييغتوأ « شرعلا نع نويلبان لزانت لص "الا فبلطتإ ءافلحلا
 نم« 181 ةنس ريشون ىف «اوثمب ءافلحلا نآكلذ لع ليلدلاو . ةكلالا

 ىلع نولبان مم ةضواقلا ضرعيل سيرا ىلإ الوسر تروفكنرف
 لابجو بل الا لابجو نيرلا رهن يهو : اسنرفل ةعبطلا دودجلا ةدعاق.
 : انيترف كفيلا نأ دعل « 1814 ةنس راريف 4 ىفو . سناربلا

 ) )1١جزيبل ةعقاو دعب نويلبان ىلع تبلقنا ىتلا ايراقاب ةمصاع خئويم -

 نكن



 5 نويلبات رودعم ىف ناك « ةعفادملا شويجملاب ةب زه لوأ تعقوو
 ىلع ةقفاوملاو ىوقاسو اكجلب نع لزاتتلا لبق هنأ ول « هشرع ظفح
 توصل خيصي نأ نويمبان ىلع بجاولا ناك. ةعدقلا ةيكللا دودح
 , حلصلا دقمل ىنطولا بجاولا ءادنل ممتسيو , ةيصخشلا هتتطف

 نأ ()([م 8ظهاطنغم) يبتورال دنعزويلبان ةعزه دعب ثدح

 دئاقلا لوخ ذإ : سأرلا:ىطاطي نأ ىلعهيأر ىق امن اك نويلبان ىلع رهظ
 ةدودحم رغ ةطلس « ريارف ؛ ىف , ( (:هتاعتنمعمات»ا ) روكنالوك
 ىلع ًادتمم ىللتلا مويلا ةحيبص ىف ناك هنكل . ءافللا عم ةضوافملل
 ءاسلا غلب هنأ بيسلاو . سيابدلاب اروصم شقري « هتفرغ ضرأ
 شياب فحزيس جرينزراقش نأو « قرفىلإ مه اوق اومسق ءافالازأ
 اهني « نيسلا .رهتل ىتاحللا ىونجلا قيرطلا امبتم ء سيراب ىلإ ىسيرلا
 ىلإ الامث ءنييسوربلا نم ةنوكم « رغصأ ةوق سأر ىبع رخولب ريسيإ
 تاهيامتلا ىلع عيقوتلل ؛ ةبجرالاريزو « هيرام ءاج اماق . نرأملا ىداوب

 ىنإ ود: لاق ىذلا هدس نع قبرملا قير مل «ريفسلل ةرداصلا

 زارحإ و هنظ قيتحت نم مغرلا عنكل . «ءرخولب ةميزه ىلع مزاع
 .اسنرف شرع نويلبان دّمفأرخولبةمزه نآف“ ةرهاب, تاراصتنا ةثالث

 بوأ رم ىلع اهسفت اسنرف ىف ةعقاولا ةدلبلا كلن دنع نويليلنب تقلع ىتلا ةمزملا تناك 41
 هشيج- نم عمو ذِإ ء ةركنم ةعزه . 1814 ةنس راريف ىف , نيسلا عورف دحأ ( قناع ١
 ملي شح نم يرجو لينق نيب ىدنج ٠٠٠١ نع الضف عامفدم ؟؟ رسخو ع رممالا ىف 00
 . طقفافلا نيبرأ هددع-
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 .نسلا نايدو ىف نوللبان اهم مأق يتلا ةيعافدلا برحلا تناك

 .«ريغص شيج نكمتي فيك |هيف سهظ ذإ « باجيالا مضوم١نرالاو
 .نم؛ ةيلخاحطوطخ ىلع كرحتي « ةربخلا عساو رهام دئاق هتاكرح ريدي

 ..ةدحومةدابق هزوعت « اددعهقوفي ودعب ةعزملا ولث ةعزطلا قاحلإ

 .ثالنلاو«(7همءد) ىورت دنعرخوابىلع عيرسلا ضاضقنالاكلذ نم

 .ىاريعومو ( نددصمدتتطءنإ ) تربويماش دنع ةلاوتملا تابرضلا

 ,شجلا ةمدقم تنفأ ىلا« ( ؟هسعاتقسردو )نأشوُفو( 8[هدنصتنستل )

 .دنع ةيبونجلا مئالطلا ىلعراصتنالا مث ء نراملا ىهن لوط ىلع يسوربلا

 .نم تقرغتسا ىلا لامعالا كلت لك تناك ) ة[همكعطعهتب ) ورشنوم

 .هنف نم اعيش دقفي ملروطاربمأالا نآىلع ةلالدلل ةيفاكرباربف ١ ىلإ ٠
 .ريرقتل ةيفاكريف تناك اتقؤم مدقتلا رادتل اهفاقيا مغر لعاهنكل و .مدقلا

 .هشجل مفي نأ نويلبات ءادعأ دحأ مزع كلذ دنع. نيقيرفلا دحأ راصتتا

 .ظيلغايدنج لب«ةغبان نكي ىذلا«رخواب وهكلذ.رم الاهفلكيامهم اقيرط
 هيأي ف .ايسوربت تحل ىتلا تالذملل ماقتنالاب ىطولاهبلق جا ءايمأبلقلا
 نمناكهن أل ءعزعزتي ال فقوو«ىواسفلا ركسعلا داسونذلا بارطضالل

 مضناو«ىبرغلا لامشلاو حن ةيناثمدقتلب.ةعزولا زونيكتسيال يذلا ءالؤه

 . ( 8ن10» ) ولوب ةدابق تح اكيجلب نم مداق ىسور ىسور شجملا

 ( تفمدصع ) نوؤارك ىلإ نوللبات خولي دص تادادمألا كلتيو

 . ةلئالا برخلا كلت نيدايم نمققحتلل اسنرف روصم رظنا (1)

 كن



 ىلع فحزلاب امإ هل مسي زكرم يف كلذب حبصاف ء ( 5.20 ) نولو
 ءريخ ”الاقيرطلارخولب راتخا .ىونجلا شيلا ىلإ م امضنالابامإ |وسيرا

 دنع مدطصا,ودعلاتالصأوم طوطخددبل ءاق د نويل 00 تام

 .ىست كرلا شياب ( قنعأم - قانا - 16 ( ب ا ريس سلسرأ

 5 ستلا مهايأ دق لتاقمفلا ١ نيثالثىلع ليحتسما نمو . هثادعإل

 ادص كلذأ . دادعتسا متأ ىلع أيسن اوناك فلآ ةئام ىلع اورهظي نأ
 تدببمأيأةمضب اقرشد ريسلصاو ؛ كلذ نموغ ءرلاىلعهنكل « نوللباث

 رثك أ ةطخ ةيأ ءابناةلاحتساب داعنلاضعل لوم 0 ذإ . ةميظعلا هتردق اهخ

 ةعقاول ةرشابم ةعباسلا مايالا ىف نوبلبا امأه ىلا ةطخلا نم ةمءالم

 شيجنوكتدبكم « نيروللو سلزل الات ايماح هجم ال : سيسرا
 ةطخلا نأ الإ . مهماسقنا ىف ديزيو « ءناحلا تالصاوم هب مطقب ىوق

 ىلع مزع سيرأب ىلع نوفحزي ةازغلا نا هعامس درجمبو « تامهأ اهسفن

 ا ودعلا كل « ةمصاعلا برّهلةعفاو قا كادشالا

 اطوخد نم نويلبان نكمتي نأ لبق ايسورلا رصيقل تساسو « مايأ
 رصقرلإ دتراهجولاكلذ ىلع ةمصاملا نيبو نويلبان نيب ليح الو

 هعقاو ول  اقوشنم « سل رأب ب ٌَش (عمدامتسعطا عدس ) ولبتتنوخ

 ىف ةيومحلا اصلا 5 ايروأ مالس دض عازنلا رارمتسإ ىلإ  هداوق

 نانئمطالا اوداراف « ءاجرلا 0 لق ةلاح اومكس داوقلا نكل . اسنرف

 ءالؤه رتعن نا أ نلف سان : ةصرفلا عابض لبق مهل قتسم ىلغ

 "ع



 , لزاتتلاب نويلبان ىلع اوراشأ ال « نيمرجم نيصلخخلا نيرداقلا لاجرلا

 سفن ررق وبدلا .سلجم نأو « كلذ اودارأ ايروأ كولم نأ مهملعل

 حمس نأ ميلمأ ناكو . يمت قش نسوا لا ووك نأو « لاطلا

 0 ةينويلوبانلا ةرسثالا قبت نأو ءهدلول لزاتتلاب روطاريمالل
 ل ””ال مغشقلل هنذأ ىلع ناريلات ىلوتسا ىذلا « «رصبقلا نكل . اسنرق

 داوقلا لبق مث . طرشالب ميلستلا نويلبان نم بلطي نأ ررق « نوبروب
 مديس ىلع اوح أل يريإ  يفو ٠ ىودجااليهليدعت اولواح نأ دعب رارقلا

 مايأ ةسمخ كلذ دعبو ؛ الاطيإو اسنرف ىثرع نع لزانت ةباتكل
 0 لا ةريزج ىلع ةدايسلا نويلبات حنمت ةدهاسستيضحأ

 ولينتنوف نم هليحر ةليل امس عرجت نويليان نأ لبق . ايلام اصصخمو
 طونقلا كلذ لثف « ةياورلا كلتيذكي خحيراتلا نكلو .ابلإ ةريزجىلإ

 .تافداصم نم رك و عورلا رع لجو قلخ نم نكي

 : اموب لاق ذِإ «دمب هتثي مل لمكنأ ةنحم مايأ الا دشأ ىف رعشو « رادق الا

 « رشبلاىوتسم قوف الجر اًئاد نطان 4

 هبيشت ةيكللا سناقورب ةيالو اقرتخع ابونج نويلبات ريسي امن
 ىف ةدم ماقأ« سرقنلا ءادب لقثم ميمح سرش م ره لجر اذإ « تانعللا
 ء ارتلجناب ريل يتب طاطا رسل دارنا سدح ةعرزم
 00 سيراب ىف كلا ىلوتبعأتي

 .نويليات دعي. اسنرف كلمرصع نماثلا سيول ىلإ فلؤلل ريشي )١(
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 رساعلالصإ

 رمضان رورلا

 ىضم. يرانا ثداوح برغأ نويلبت ةأيح ىف ةيلاتلا ةقلحلا ربتت
 «ةريغصلا هتكلم 5 روهش ةرشع ةقلحلا كلت لئاوأ ىف نولبان

 اسنرف «يطاش ىلإ لزنو « حبلا قيرطب أل لسنأ نأ ثبل اممن
 افرتخمع نيكللا سناقورب لهأ ابنجتم راسو « لجر ٠7٠١ سأر ىلع

 سيرأب ىلإ عرسأ ابنمو ؛ ( 6معهماطاع ) لبوتيرج ىتح ةلبحلا راملا

 وأ“ ناربثلا قالطإ لدابت نودبو « ةشوانم وأ برح عوقو نود

 انهو . ةلودلا مح ديلاقم دو اهاصوف , ءامدلا رم ةرطق ةقارإ
 هتمضنأ سدراب نع هدرأ تاسرأ ىتلا شوجلا نأ ركذن نأ انتوفيال

 ةقرفلا اجر فقوامل هنأ كلذ ليصفتو . ةرحاسلا هتيصخش ريثأتب هلإ

 ةيبونجلا ةبجلايفقيضلا ( ةملك:هر ) هيرفال مدنعهقيرط ىف ةسماخلا
 مهلإ بلطو , ىدامرلا هفطعم احتاف نويلبان مهيلإءاج ء لبونيرجةدلبل

 - مران اوقلطت نأ كنكم ! دونجلا اهنأ وو : لأق . هللع رانلا اوقلطي نأ

 كن



 ادح ىنلاوهممطلا سيل ؟ ميدقلا مد مدل ئاقتسلأ ؟ كلها ىنورتالأ
 ةلوتلاسأر نوعبر  الاو ةسجلاابلإ ةريزج نم ىلطامإو ءانه ىلإ :

 انقزوا ىف ىلو الا لودلا ةثالثلا تّمفاو دقو«سل رب ِْق محلا مآ:

 هولباقو « ليلاض الا نم هلوق ىف درو امع سانلا ىمع . ««ىعوجر ىلع

 عهبعشب رابلا بالا ناك ولف . ةديدش ةساب قيرطلا لوط ىلع.
 ال « ءارمفلا نع رسعلا ةمئاض لح ىلع رهسلا يف لاوطلا نينسلا ىضقو
 تئارض أك سلنلا سن اماك , الياهت رثك أب هتلباتمنكملا نم ناك
 ىلع سانلا نئتفا راصتخالابو .سوفنلا اياحضو ءراصحلاو برحلامايأا
 نم جرخام دنع امسال « مرعم هثيدحن  ممتاقيطو مهفانصأ فالتخا»

 ؛ هدلب ميراتفف اذسات رواحبلو ؛ البكاي ايروهج ًادادح قناعل هتبرع.

 نيماحلاض عب ا نوبارتس ةجرب نع مامتهأي ب تبدأ عم مم ملكتبلو.

 ةمدقت راخأ سيرا ىلإ تدرسن الو ٠ هنيناوق حالصإ ىلع همزع نع

 اهزفو الق كللا سضغ بتنا « هيلع ضبقلا مدعو . حجانلا'

 «سرام٠٠ ءاسم , ىريليوتلارصقىلإ نويلياتةيرعترلصو امو . طونقو-

 ايسامأ ة ةنيدمب م٠ ٠ق 54 ةنس لاوحريهشلاقيرغالا فارغا( ىوزرورو ) نوبارتسإ دو ()

 مح لوأ ىف تامو .دوسالا رحلا ىبوج (طورر[نو) ستنوب ملقأب (ةرصقم1و)٠
 4١ ىلع لمتشيو ٠ ىخيرات امه دحأ ناظعنافلؤم هلو ٠ (7131611118) سويرابطروطاربمالا

 ةلوداادالب اهف فصو ء اباتك 17ىلع لمتشيو ىفارغج رخ' الاووليلقلا الإ اهم الص ملايلتك
 . مهديلاقتو مههأ ماظنو مهتادطو ابلهأ قالتأ نع قينيقأو .هيئامورلا»

 ىلا



 كرتو « سيراب نع هتيشاحو باغ دق مره كلما ناك ىتح رطملل

 . ةيروطاربم الا لاجرل ةنيدلا
 ىف افإو . ةربدم ةرماؤم ىلإ ةزجعملا كلت ىف ببسلا عجري ال

 نكي ملام طاشنلا نم هحناوج نيب ظفحي ناك هن"ال ءابلإ نم نويت
 ةريغصلا هتكلمم ةصاخلا ةهفاتلا رومألا ىف دج لو « نابسحلا يف

 نيتفبط نأل ءسيرابملإ لوصولايف حجنو . طاشنلا كلذ دفنتسي ام

 ةنوبروبلاةموكحلا ايرتنأنادوت اتناك_نيحالفلاو دونجلا_-سانلا نم

 نأ كلذ ىنعم سدلو . لامحأ نم تفرتقا ام ىلع اقافو ءازج ىزابمت
 اهساس نأ لب « ةدبتسم وأ ةدساف تناكر شع نماثلا سيول ةموكح

 ىفتمع تحنف « تاقفنلا ضيفختومالسلا ديطوت ىلع ةئاق تناك

 هبمتقام ريك أ «ةيندللو ةيساسسلا ةيرحلا نم ابدصن بوتكم روتسد

 وأءةننلا ءوسب اهمهتي نأ دحأال قح ال نذإ . نويلبان دهع ىلع سانلا

 ديبأت ىلإ رمألا لوأ نم اهداتسامدع نكل . ةم"الا ضوهن ليطعت
 لام الا نم ةلسلس بسب , اهدبض ىجوقلا روعشلار بثت اهلعج « ةمألا

 ليلعت ىف ةفرطتم ةسايس عابتأب شيجلا تيضفأ الثف . ةييكحجلا ريغ

 عيزوت : ماظننأب ةلئاقلا تاءعامشالا 40 ورتبزيح الفلا تبضغأ و ع تاعقتلا

 . بيرق امهخسنيس ةروثلا هتثدحأ ىنلاءضر الآ

 نرم ةبصع اهتوت ىتلا ؛ ةدماجلا ةسجرلا ةموكسحلا كلت هازأب

 «هاب /١



 حالف لك ملع ذإ : ةيسنرفلا ةروثلا لطبك نويلبات خال ء نييكللا
 ناك بلا ض ر لأ درب نأ هنم باطي نل ,, ريصقلا ىثابنوألا ا

 نيل راج نراك انهينن وي ةوررتلا هز ةازنلا نكرر مزتللا اهكلع
 لظ ىف ىجاهلاو سيسقلا نملق'الا ىلع فوخ الف « هكح نع شت

 « مهبوأق هنكتام فرعيو « مطوع مهني ىذلا « بعشلا نإ « نويلبان
 ورب ةتازاعتلا قيضادلو# راد لك ىف ةفورعم هتروص تناك ىذلاو

 ريطاس الا نم آءزج نالراش لثم خبصأ ىتح« ناكم لك ىف ددرتو
 صصق هصخش لوح فلؤتو « ةفيرط زازعإ باقلأب ىعدي « ةيموقلا

 .فرعت ال « كلذ سكعىعاواكف نودجتسلا اهماكح امأ . ىصحتال
 لامحأى عزيجتحنييفنم ةتسزب رشعوة ساو شاع ملأى وساسذ رف مهنع
 لامع الانمةيروطاريم الاهتتا امجراصبأ تيم دقو « ةسفنرفلاةروثلا

 0 نايم ههدتارعتهصق نايربوتاش َق وأ ام لك نم مغر رلا ىلعو . ةليلجلا

 وسور بولسأ دعب ةيناثلا ةيترملا ف قأب ىذلا « هبولسأ ىف ةغالبلا نم

 فداصتا ةمدقلاةرسأ الانأف - ىسنرفلا رثتلا ىف نابلا كولم رك !

 )١( 1[تتقصعموأتو 8عصغ (نطقاعدتت طن[ مرت ا ) نايرووتاش هينير اوسنرف كو «
 .ندنل قةقضةشدع شدمي نينس ةدع لظو ء ةيسنرقلا ةروثلا ناب | اسنرف نم رجاه . 1954 ةنس

 .ناتبلاب مييإ راعي نعحبصأ تح, فيلأتلاو ةلاتكلاب لعتشاو م١٠18 ةنس سيرابل ةدوعلا نمنكمت مت
 قودلا مادعإ بيسي هيصنم نم لاقتسا مث « نويلبان ةمدخ- ىف لخد كلذ هاننأ قو داتجيان 

 ارتلجنإ و انرفل ًاريفسنيع مت ءاسترف ىلإ عجر نويلبات طقس انو . قرلال ودبي لقتتي ذخاو

 ملع تامو عرشع نماثا ىيول دهع.ق 1844
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 اهرقتحاو ءابخم رات فلاسل ضببلا اههرك ذِإ : سانلا بؤلق ق ىوه
 نأ ةاسفام ةيريك الا تلقح ء؟ىببلا ايضا خل هلا نطنلا

 ىلع فوخ كانه نكي مل! لجأ . رومألا ديلاقمتساست يه اذإ لمست
 اخأ اوتراد تنوكلا نكل ٍ؛ رشع نماثلا سيول دهع ىف روتسدلا
 هؤدبم « راكف' الا قيض ًاذيد ًاصمتم ناك « شرعلل ثراولاو : كالا

 . ابعت ةسيئكلا تاقبط دش ال عضاخلا «قلطلا يلا ىم اسلا
 نم ماعلا ىآرلا هيلع ناكىتلا « ةلاحلا 0 يف هتلاض نودلبان دجو

 ةنلب اناحأ ماكتيءرايدلا لالخ سوجي ناك كلذل . طخسلاو ةببرلا

 ناكف . هسماس قورب امم «رارحأألا ةفلب اناحأو « نييبوقملا

 ةيعاطقأالا 'ىدابلا رطخ ءرد ىلع هتابح فقي هنإ نيحالفلل لوقي
 لع مدن دق « برحلا لزتما حتاف هنإ ندلا له ال لوقيو ؛ ةنيدلاو

 هاشختمىث الزأ دجو الو . مالسلاوةيرحلا بحي هبلق االتماو « لعفام
 ةنقث وورع فوخأ ةوف برمحلا 5 ماع هجوب ساتلا

 ىف فلكر يغ « عمطلا اهبىحوأ اطالغأ كشالب 6 الجر نمتلل
 ف سانلا سافنأ دمخم ةسايسب وأ « ةيجراخ و ابلك ةاح ةعشحلا

 ةدم هقيفحتل ىعس ىذلا ىلعالا :لثما نأ نابأ مث . ةيلخادلا نوئشلا
 لدعلا نم سنل هنأو ءاسنرف ةداشب ىروأ داحتأ نوكت وه « هتاخ

 برحلا لفاشم طسو ىف مظنلا نم هئاقأ اجب هع نمانلا كت قأ

 ؟ ماو



 فورظل ةيرورضةجيتن اهتوسق تناكى لا ةسايسلا ىلعوأ « اهاوهأو
 تايكتلانكل « ايروأ ةديس اسنرف لعل قوتي ناك هنإ لاقو . ةبلقتم

 قوف نورثكلا هلإ هقبس ىذأا عمطلا كلذ نأ هتبلع هب تلح ىتلا

 ,مذافنإ انكميلاز الءهجانرب نم دعب قّمحتي 1 ًاءزج-نأ ىلع . عاطتسملا

 تايوعص ببسي تلجأت ىتلا « ةرحلا مظنلا كلت اسنرف ءاطعإ وهو

 ىرومهبا( ( نوعصما) ونراكل م ءاهس داق ىتلا ءتاح رصتلا كت .برحلا

 ناتسنوك ناماجتب روفلا ىلع امدو « ةلخادلا ةرازو لوبق ىلع مدقلا

 بزح نم ؛ مم لإ مئارش رش ءاماع ريك ؛«( 8ءدزدستس نهدماقمأ )

 1 ٠ ةيدج روسد مب درأأ رارحأ الا

 « مالسلاو ةيرحلا عمامح ىشمتتناةيروطاربم الا ةعاطتساىفناكو ل
 لدأ سيلو . اهنم اهتاجاحل قفوأ ةموكح ةيسنرفلا ةم'الا تدجو ال

 ةسينكلا مظن تلظ « ليوط نمزب « نويلبان ةافو دعب هنأن مكلذ ىلع
 ديلاقتلاتلظاك ؛مظع'الااهسدنبم ابكرتاك ةعماجلاو ةنويلبانلانيناوقلاو

 ةيروطاربماللام ةاونلاذبن اوذبن ةالو كح تحت ةينويلوان ةيسنرفلا

 لوحن ىذلا « كلشلا وه نوللبات 0-0 ىذلا اغإ . قوعحلانم

 ناءزج دادبتسالاو برحلا نأ « نييسنرفلا نيب ًاخسار ةداقتعا

 دامتعالا كلذ وح ناك دقو . نولبان ةعبط نم نارعغتب الو نازحت ال

 ةديدجلا ةرحلا هئدابم ةطاحإ ىلع نويلبان مزعشلذلو ؛ مزحلا هيلعاملوأ
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 نع جتت ىلا ةيمطابو « ماعلا ع ءاتفتسالا قيرط نم ةمأالا ىضرب

 طسو «هينويلوأ ىقو . ةم'الا ةدارإ ىبع هلوزنب سيرأب ىف لافتحالا

 « سيرابب ( تددسردو 36 ةلهس ) زرام ىد ناش ىلإ ىعُد ريبك مج

 ةيرعا دن ىلا ديدجلا روتسدلا ةعاطلا نيمب روطاربم الا مسقأ

 تايمسرلا نكلو . ىلبتلا |محلاو « ءارزولا ةلوئسمو « ةفاحصلا

 رح قلت 500 نأ اهنم ىتلا « قئاتحلا ريغت ال تالافتحالاو

 01 وطارب«الانأ اذ ىلعريلدلاو . ناقفتيالا ربا نوما ردو

 - هناليهتنسف هون اكًامزاع ناك فاض الانوناقلا لوبكنم مغرلا

 . ناديلا يف راصتنالل اهيف قفوي ةصرف لوأ ىف ةيبادتل تائيطا لحم نأ

 عوجر نع ًايياس ءاضر ىضرتس ابروأ نأ لمآ كانه ناك اذإ مث

 لييس يف « جهلا تلذبو « لاوطلا نينسلا تضق ام دعب ء :رويلبا

 اصت هرارف ءابنأ دكت ملذإ : ارسس لم"الا ىحشأ دقف « هعاضخإ

 نأاوررقو 2 ىركلاة يناثلا لودلا نعزوضوفللا ممتجا ىح « انيق ىلإ

 اناطيرب تدقاعت ةرشابم كلذ دمب . نوناقلا ديف حياصأ نويليات

 لإ ىدنح 6١.رد٠ ٠ امهنملك زهجت نأىلع اسوربو اسفلاو اسورلاو

 اماه ًازجاع تراانوب بصي ىح وو حالسلا تحن مهئاقيإ و « ناديلا

 مغرلا ىل اع نويلبات نأ ديب . . ديدج نم روم الا وفصريدكُت نع

 ةماح نع اسفلاو ارتلجتإ لصف نم لم "الا مدعي ل « هلك كلذ نم

 فل



 ستؤم ىف تمقو ةداشم نأ هماع هبلق ىف لم الا كلذ ىوقو . هئادعأ
 .بناجىفابئانأ ايسورلا تناك« اينوسكسوادنلوب ريصم صوصخ انيق
 ةلاسلاةيوستنممغرلاىلعو . رخآ بناج ىف اسنرفو اسفلاو ارتلجتإو
 .اًاق لزي مل بانترالاو ضغابتلاب روعشلا نأ نويلبان بسح« مالسب
 مرسلا اخ دك دب انتك انناطيزيو اسفلا ىلإ ارا كلذ ىلع

 نيتموكح اى دحإ لبقتإفءاسن نا كما لا ةبضنملادودحلا 5-5
 كلتزأف ءاسفلا فقومرغتل ه هصرف كانه تناكول هنأ ةفصخلا . هدوعو

  هسبفن ءاقلتنمىبان كلم اروم ماوي ماق ال«ليربإ ىف تعاض ةصرفلا
 ىلإ ةيلاطي“ الا ةم الابعاد «ةيؤبابلا تايالولا ازغو ؛ليبان نمجرخو
 .اهلك ايلاطيإ ىلعاكلم هلوبق لإ و ةروثأ

 مئالط تعمتجا ثيح « اكجايىف ايروأو نوياباننيبعازتلايف لصف
 نييكجلبو نييدنلوهو زيلجنإ دونج نم ةئوكبملا ؛ ءافلحلا ش

 تحن ىسودإ شيجاهعمو « نتجنلو قودلا ةدأق تحن 5 0

 .ركفلا هسأر ( «معاوومدس ) وأنسينجو هتوق ردصم رح : واب ناك

 .ضاولو ىتح « كيجلبلا ىف هودع نؤيلبان بطي نأ محلا ,نم ناك
 نمو ؛ ةيبرحلا ةهجولا نم ىلا نم ذإ . ددعلا للق شجم كلذ ىلإ

 ريعت" ىتح ءاسفرف طسو يف ظني نأ « ةيسليسلاةهجولا نم ىطخلا
 نويلبانمزوي نأ كشالب قرطلا ريخ ناكدقلو .دودحلا ءافلحلا شويج

00 



 نيواسفلاو سورلا عوج بهأت نأ لبق ءزيلجت الاو نييسورللا

  هعم تناكى تلا « ةوقلا نأ نم مغرلا ىلعو . لاتلا نادبمىلإ لوزللل

 ىتلا دونجلا انينثتسا اذإ  ودعلا دونج ددع فصن ىلع اريثك هزت

 دس دودحلا ةياجلو هيدنثال ىف ةنتف مانق دض ىطايتحالل تصصخ

 « مهتبرد يف نولمي ال دونج نم انوكم ناك هرغص ىلع شيلا اذهنأف

 اليحتسمن كي[ كلذلو . نوبلبأن هداق شدج ىأ نع . مهتيسفن قالو

 ىلع ىلوتسيزأو « ةركتم ةمزه هءادعأ شيجلا كلذب نويلبان مزيي نأ

 تدعأ ضنا كلذل . هب اسنرف ةقث تبثي نأو « ةضفخناا ىضارالا

 - راصتنالا دعب كانه نم اطاسرال لسكو ورب ىف ةررحم تاروشنم

 ءولرتأو يف نويلبان رصتتا ول هنآ ريغ . تاروشنلا كلت رشنت م

 ةلتكلا نأ كلذ . دب اهعوقول نكي مل يتلا « ةبكتلا ىفالت نكم أ امل

 08 اكحلب ىف ةطبارلا 00

 ةطاشحا تاوق مجرهاظت « لئافم م٠ ١ر٠٠٠ تغلب انارقع

 « ًاديدش روعشلا ناكث مح « ةدقاحلا ةيروثلا م "الا نما دحال

 اهب تشاج ىتلا ءةججأتلا اهتساح ىلع ظفاحت امهم اسنرف نأ ةجردل

 ىذلا ءردأنلا طاشنلا نم نويلبان كلءب امهمو « ةيسذرفلا ةروثلا نابإ

 لاحلات ريت دقواذه . برحلا رسخم نأ محلا نف « هتئادح يف ه"الم

 مظنلا اهشيج انيثتسا اذإ ) اسنرف تناك ولرتأو ةنس ىنف ب لاحلا ريغ

 فاو



 - سم الاب هريغ مويلانويلبات ناكو ؛ ماهو "هلآ اهنع تلاز ةمأ ( رنصلا

 ةفث لقأ ناك هئكل ؛ هفيرصق نسحو هلطاشن ىف اشهدم لظ هنأ من

 نم نكي مل مث م لبق نياخ ا نودا لقأو « ةدش لقأو « هسفنب

 ابق ىطسولا تاتبطلا نيب دئاسلا ىأرلا حبصأ ةمأ هعلاشت نأ ىظننملا

 نكي لو .ءانلا نم اهدق هب مياشي ناك ام لثمب ةيرحلاو مسلاب ةاحانملا

 له الاس رجلاو ةطرشلاوةراحبلا نم ةعرسب هدنح يذلا ء« فيدرلا

 زويل نأ ملعلا عم - مظنم شيج دادمنال حلصي ؛ , كراجلا سرحو
 مكرع“ 8 !ىلبعل بصح نأ أ دول |نملذب اممغر ىلع ءمطتسي

 ةلاعلا مئاقولا ىدحإ تسسل ولرتاو ةعقاو نأ نذإ .هاظ . لجر

 .عرانأ ىرجي ريغتل تناك ام ريغ اهتجيتن تناك وأ ىتلا « ةمساحلا

 نأ ريغ ٠ ةقلط لوأ ىودت نأ لبق ًاروهتم الجر ناكن ويلبان نإف
 ةسفن نويلبان دجو ىلا« ةديحولا ةثداحلا اهنأب قح ةقورعم ةمقاولا

 ةنقاولا امنأبو « ةاشلا برح ىفميظملا ىزيلجتألا ذاتس"الا ةهجاوم ىف

 عازتلا كلذتسمتخينلاو ءابروأ يف اسنرف ةداس اهدنع تبتنا يتلا

 ةطارعتسر ”الاديلاقتلانبب وةسلرفلاةروثلاى ىدابمنيبماق ىذلاءلب دوطلا

 ١ ىطسولا نورقلا نع ةثورولا«ةسينكلاو

 ربك ”الا لماعلا وه ءاقلحلا شوج يف لئاطلا ىددعلا قوفتلاناك

 راصتنالا نييسنرفلا ىلع ليحتسملا نم ناك ثمح ,ولرتاو ةعقاو ىف
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 نأ نويلبان ةطخل تناككلذ ىلع . ةعمتجم نتجساوو رخواب تاوق ىلع

 دودحلا لوط ىلع دتملا « ىزياجتالا ىموربلا طخلا طسو مطقي

 تزاتما . امهمأ نم هقيرط ىف ىتأب ام لع ىضقي نأو : ةكحللا
 ايم ولا ةقدلاو متكتلاو ةعرسلاب ةطخلا كلت ىف ىلوالا راودألا

 ىوقلانأ نيح ىف ,«" اوراراش راوجم ىسنرفلا شيجلا ممتجا هينوي ٠4

 « ليم هام هر اواعاع ةرثبم تالظ ةيسووللاو ةيزيلجن'الا

 000 ىذب نكي مل ريخأت ثدح انه . تنغ ىلإ جيل نم

 . هئادع"ال ةميظع ةميق اذ ناكدنأ الإ ء مءاجنلا يف نويلبان لامآ

 موب 0 ماقلابجو ىذلا ء (ددسط»ع ) ريماسلا نمت روبع نأ

 رات لقي / نويل نأ ةيلاو ىلاتلا مويلا نهظالإ مّن ل 6

 تعرسأف . املعةطخلاب اوطاحأدق ءافلحلا ناك « رشع سماسلا مويلا

 ى ؛ همدعت عنل ضعبب اهضعإ لاصتالل ةيسوربلاو ةيزيلجالا شويجلا

 انالث (ةنومر ) ىنيل دنع شولب مج دقو الإ مويلا كلذ نهظ نمي
 ؛( ابيرقت ؟«ر.٠٠ هددعؤلالا ) هشيج اهنم فلؤللا عير الاقرفلا نم

 «( 0ههلمم ظمه) اريرتاك ىلإ ةعرسب د دادم الا نوتجنلو لسرأ امنب

 قيرطىلعةدتملا ء ةسورعلا طو خلاب غ ء ًايرقتلابمأةتس ةفاسم لع

 ىف ىسوربلا دئاعلا لباق دق قودلا نو انهو رلراش  لسكور
 0 ا ل

 ب سو

 )١( ةينويلبالا بورحلا رخآ نيدايم نم ققحتل  كيجلبلا_٠ مقر روصم رظنأ .

5 



 . مجاهي مل وه نإ هتدعاسمل مدعتلاب هدعوو «؛ حابصلا

 ثمح « هشيج تاكرح ىلع نميهي نأ ميلا دئاتلاسئاصخ نم
 كورظلا نم فرظ ى'ال امئالم ه هزكرم لعج نأ نمةعرسب نكمتي

 اوراراش دنع هركسعم ىلإ نويلبان مجر . اهعوقو لمتحلا ةيئاجفلا
 هداوجق ةوهص ىلع هئامبل « اكوهنم رشعسماخلا مولا ءاسم ةنماثلا ةعاسلا
 سون رويع يف حجم هنأ هماعل « ابرط قدهبلق نأ ريغ . ماي ع مح

 ةقرفل ةمياتلا :ةيمام الاةيركسعلازك آرملا ءارولاىلإ در هنأو , ريماسلا
 ادعامقو . ءاقلخ ف قوفؤتسل تاينرأ ناو ةيسورلا( رنا ءاعم ) نكبر

 ةيسوربلا قرفلا نأىوس « ةفيوتامولعم نولبان ىدأ نكت مل كف
 لاتملل ةعرسبابماتلا لمتح الدنآو «, ةعسأوةحاسمىلع ةركعبم عير الأ

 يلع ىلندئاقلا بصن ,نيمسق هشيج مسق كلذلو ٠ ىلاتلا مويلا ىف
 قبأو«نمي الا حانجلا ىلع( 66هءاوب )ىثورجدئاقلاو «رسي الا حانجلا
 . فورظلاىعدتست امسح نيحانجلا دحأ هب دعي اطاشحا هتداق ت تحن

 وحنمدقتلل ةيهألا م ام ىلع نوكمل ىان دئاقلا ىلإ رماو الا وده
 نك الا حانجلا ىلإ تاملعت تلم ورز راش وب دوم جك

 نم كانه دج نم ةجابأو « ( يل

 مامأ فوقولا مه رسيتي ن أ نييسوربلا نأ نولليإت دمتعا . نييسورلا

 ةبوعص قل سىاننأو « لتاقم فلآ نيعيراَنَم رك ىشورح فحز
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 ىزياجن الا شجال ةمياتلا « ةنقرشلا ةيمامإلا زك ارملا قارتخا يف ةللَ

 . مارب ام نسحأ ىلإ !متيبطب ةماعلا لاحلا لوصنت مث نمو . ىدنلوملا
 قوفتلضفب « سيرولفدنع ةسحما ريذ ةيسورملا ةقرفلا مط دعبذإ

 لسكورب لخديو «ىانةدعاسملابرغر وطاريم الا لوحتي « نييسنرفلا
 ا

 . ناحنلو قودلا ةدانق تحن طاتخلا

 ةعرس بيسي «امات اقأفخإ | ريدمتلا كلذ قافخإ نم مغرلا ىلعو

 نكع ثسح ة ةعوضوم تناك نوللبان ططخ نأف « رخواب شيج ماثنلا

 امل هنأ كلذ . ةديدجلا لاوحلالا ىف رثك ًااهحاجن ةلافك عم اهتيوست
 نيمست نم فلؤلا « ىسوربلا ىسيئرلا شيجلا مب

 هيأر ىق- لَ, نيعبرأ نم نوكم هنم ءزج مامأ ال - لتاقم فلأ

 ىللعوأ « هشجم كري نأ هرمأب ىان ىلإ لسرأو ؛ هودع قيوطت ىلع

 بناجر لع ضقنينأو « لسكوربيلإ ةيدؤلا ق قيرطلا «هنم ءزجي لق'الا

 كيتشي « كاذب ىان موي امن هنأ ًاضيا ررقو ؛ مم خؤمو نييسووبلا

 عرسي الا ميجا ادع نيسوربلا عملا نيتس سأر ىلع وه

 ةعاسلا ىف ةطخلا كلت تأدب . مهلقو نمي الا مهحانج ىلع ضقني مث

 نكمبلا نم :و : 20( 6ةدود4) راريجل روطاربم الا لاق نيح «ةثلاثلا
 ( 6هدسأع 1 [عصضع ةادتحتست عع نعوم 0)راربح سيرومنيتإ تنوكلا دلو (1)

 راريج دلق عابلإ ةريزج نمنويملات دط انو ٠ ةقثق ةرابم رهظأو طوطتم شيحلا لخد  78١؟ ةنس
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 ذفن اذإو . تاعاس ثالثب ةظحللا كلت دعب برحلا ريصم ررقي نأ
 مفادم نم دحاو عفدم هدي نم تلفي نلف « ةقدب ىرماوأ ىلن
 : .«« ءادع الأ

 .تاراصتنار خا ناكىذلا « ىنيل ناديم ف برحلا ريصم ررّقتي داك

 يتلا ةفشعلا محاللا عاق ىف شقن امت « فنملا ىف اهدشأو نويليان

 ةرشاعلا ةعاسلا ىف ممزك ارم نع نويسوربلا لبنا ذإ . اهيف كرتشا
 نتجنلوقودلا مط أبنت امو ««لمعلا هروصتيال 0 راحدنأنبروحدم 2و

 دنعو . ماظتناو كساب قهتتلا ىلع ةرداق «ةمظنمةوق اولظ مهن ريغ

 ,ىتح « ىسوربلا شيلا باق وحن سرحلا ةقرفنويلبات هجو بورغلا
 .ببسلا مجريو ءدوشنما رصنلا زرحي ملهنكل . ناديلا نع هالجأ

 .ىف كابتشالا ىلإ هترطضا تاطاغلا نم ةليوط ةلسلس ىلإ كلذ ىف
 _ ىان ةداش زكرم نمدحاو لجر ةدعان اع نارتو عة رلا

 .ناكىذلا ءاطاشن ءولمملا عاجشلاىلن دئاقلا نأ تاطلغلا كلت لوأو

 .قيرط لوط ليعمدعت - طّقف ىركسع روأي نعةرابع هيرح ناكرأ

 ”الدبف . تانكتلا ةرملا كلت هيلع رج ىذلا « دوهعلا هيِأتِب لسكورب

 «ةرشعةيداحلاوأ ةعساتلاةعاسلا يف ءاريرتاكىف ودعلا زك ارم ماحنق|ن م

 -ءاسترف نع راريج ةديدجلا ةموكحلا تدسبأ ءنويلبان طوقس دميو . رفاوؤح رجو ىنيل ىف ةقرف
 .ىسنرقلا شيلا ىف الاشرام نيع ىتح راريج لظو. 18197 ماع ىتحابلإ ةدوعلا نم نكمتب مى
 . 1ذ08 مط سراب ىف ىقوتو ٠ ةيبرحلل اريزو بيليق ىول كلملا هراتحاوم 4١؟.ةنس
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 هنأف « هترمإ تحت لئاقم ”ره١٠ ىوس كلعال جئاروأ ريمأ ناكنح

 ىذلا ء هودعل دادم"الا تلصو نيح ءرهظلا دعب ام ىلإ لاتملا لجأ

 هيكتم ىلإ ةراغىانناككلذلو . ءاسلا ىف هددع لاثمأ ةعبرأ هددع غلب

 ارواب نعام ناسا يوسع ١ لتنال ارا
 لماكلارصنلالانل نولبان همدختسا ول لماع كانه ناك كلذ نم مغرلا

 (ماطمامد) ن ريددئاملا َةق ىفناكلذ . لاتملا ريصمرب رتل هاغتباىذلا

 رك ردا راق لاك ىان ةداصل ةعباتلاو « اقل نير شعم ةفلؤلا

 ىركسع روأي ةعاسلا عيرو ةعبارلا ةعاسلا ىف ىنأ ىَح « اريرتاك

 . ىنلومن ًاروف ريسلاب هقرقلارمأت «ةيوتكم تاملعتب نولبان لبق نع

 نويلبا نم ىأرم ىلع تحبصأ ىتح ءاقرش عبر“ الا قرملا تهجنإ

 بلط ىف حلي اهللإ لصو ىلن نم ارمأ نأ الإ . ظتنم ريغ ناكم يف

 لدف «. رشابلا هسئر نأ نولريد عاطأ . اريرتاك ىلإ اووف ةدوعلا

 نيرشعنم ةلؤْلا « ةقرفلا كلتتضم كلذبو ب هرصبت مل

 ؛اكش لمعت نا ء نيناديلا نيب اباهذو ةئج اهقيرط يف ءافلأ

 . اهدحأ ىف لاتقلا ريصم ررقت نأ لمتحلا نم ناكو
 .ةراهمومزعب ةزاتمةطقنلا كلتوتح ناديلا يف نويلبان ةدابق تناك

 مضوم باصأو « هةقحز ىف متكتاو ةعرسلاب ةناتعأ شهدأ دَمُح

 .نييسوربلا ىلجأو « ةيداعلا شويج لا نيب لاصتالا ناكم ىف فعضلا

 فا



 و وكلا مدع نأ الإ . املا رشغ ةسخ ةراسخ باح نأ دعب

 .نويلبال نكي ل بابسأ ىلإ مجريءامربم اميرس ءايضقءرخولي ىلع ءاضقلا
 « نولريد ةطلغو , ىان قرف نيب نوأعتلا ةءادز لثم « ناطلس ابلغ

 مقو 11 ةحببص ىف :نكل .نيحانجلا الك ىفبرحلاناكرأل امكأداسفو

 , اريرتاك ىلإ هفحز ىف ىلن ىخارتنع لقتال « ةريطخ ةطاغ ىف نويلْات
 .نواهتلا نمطيلخ ىلعءانبتتتسا هن أكلذ . ىنيلناديمنعزول ريد باغ وأ
 هانفاك اصيحمتقئاقحلا صيختت ىلع ءانبال « ءاع“الاو ةحصلا لالتعاو

 يف ةيبخل لايذأ نورجم مهنأو « لاتقل ةوق مهيف دمت مل نييسوربلا نأ
 .قيرط نع ميتال اوم نراك نونكتم( ناو قارات عرض هرج
 .ناكن وكس اهلك ت اماس ةيبرحلا هتاكرح للخت كلذا . جيبيلو رومات
 < سمتلا حي ورتل لاتقلا ناديم لوح ايكأر فاط الثف : هفتحابف

 يف ركفو لب « سراب يف ةيسايسلا ةلاحلا نع هداوق مم ثدحتو

 ىلإ ةيئاهنلا تاملعتلا ردصي لو ٠ الماكاموي ةحارال هشج حيرست

 لئاقم##و ٠ ٠ سأر ىلع نييسوربلا بقعتيل رهظلا دنعالإ ىشورج
  ىهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا الإ ىأن ةدجنل سهذي لو ؛ مقدم 55و

 ةجاهم هنكمأأل « تاعاس عبرأب كلذ لبق فحرلا كاذب :ماق هنأ ولف
 لصح ىذلا اكإ .قودلا شج ددع فعض غلبي 0 قودلا

 : لطاطا رطملا ةيبنس ىذتلا « نقهتتلا ةكرح دسفيل البق ارخأتم ءاج هنأ
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 .© ةرهابلا لامعألا نم ةيناطيربا ةلامخلا هب تماق امو «ليسلاك
 ىلع هزكرم قودلا ذختأ تبسلا موب نم ةرطمملا ةليللا ةكللت يف

 دحأ ةفاسمىلعةمقاو ةلك أ يهو ,( 3[هد1 54. 3ءمص ) ناجح ناس نوم

 اهتحالصل هرظن بقاثب قودلا اهراتخا «لسكورب بونج اليمرشع
 مفترم « ةدراي 10٠٠ دعب ىلع « هتبجاوم يفو .'عاقدلا ىف هييلاساال

 ةبسل - ( 1.6 اذهل .اللندصعم ) سنأيالا لبال مسا فورعم

 ةيلاتتم اتك لبللا لوطلصت تناك هتق بع ةعقأو ةعر زم مسال

 لقثأ ناكر وطاربمألا نأ الإ . نويلبانددومي مئاج بعتم شيج نم
 لياقم اعقدم ”+6 بصني نأ هنكمي ناك ذِإ : الاحر 0 ةعقدم

 ه٠. لياقم نيبردم لتاقم 47٠٠/ ريسي نأ هنكك ناكو ء. 4
 0 زياجنأللا نم طف املأ نورشعو ةعبرأ مونم

 نم ققحتلا دعب ناجح ناس نؤم نع عافدلا ىلع قافتالا لصح
 نيجتلو قلت ء 7 موب ةروك أب يو .ةيسورب ةدعاسم لاسرإ

 «نويلبان عقوتي ناك اكاقرشال .نورقهتتيزنيسوربلانأ هادؤم اربخ
 رشع ةثالث دعب ىلع ةيرقىهو (  110م8 ) اولا هاجتل ىف الامش لب

 .هبلإ لم ىذلا ءطياضلا ىلعقودلا در . ولرتاو نادم نم ابيرقت الص
 سس
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 نم ءىث هلصي لق نويلبات امأ . احاص ةعباسلا ةعاسلأ ىق ىنيل 'ةعقاوب نتجنلو قودلا لع 200(

 ةنماثلا ةعاسلا لبق كرحتي نأ , ةمفاولا كلت دعب . ذئيح هرودقم ىف نكي ملو , ىلن دئاقلا زاخا

 ١ 1 ( فلؤملا ) . اص

 ال



 : ةسورب ةقرفب ولو , ةدعاسلا ىلع داّعالانكمأ اذإ هنأ ءابنلا كلذ

 كيتشيو« ناج ناس نوم دنع نولبان راظتنا ىف لظي هنأف « ةدحاو

 ىلإ ضهمتللو « لسكورب ةيحضتل ارطضم نوكي الإو ء لاتملا يف هعم

 ءاسم نم ةرخآتم ةعاس ىف« ةلاسر تدرو مث . تاشلا مث ءارو ام

 .راظتنالا ريرفتملا تدأ «انلعلا ةيناطيرملا ةداصلا زكرم ىلإ ثبسلا

 يف نأو « رفاولا دنع عمجتي وأب شيج نأ « ةلاسرلا كلت ىدؤمو

 ءوس نم نكي ) كلذ ىلعو . هتدعاسم ىلع دمتعي نأ قودلا ناكمأ

 لصت نأ «قرطلا قراقم الم ىتلا لاحو الا رابتعا عم« ييدقتلا

 ةحرللا ةنمبملا ىلع اهئارين بوصتف « روظلا ىلا وح ةيسوربلا عفادملا

 . ةيناطيرإلا زك أولا ىلع عقاولا طغضلا فقختو

 ىلع رودلا ناك اهب « ةبعللا كلت" ىف رظتنملا وه نيجنلو ناك

 نومك | نذ مادنلا ونرش ةواعلالا ةليطا كاك" نول

 «نوتحتلو اهرظتناىتلاءةدمححولا ةيسورملا ةقرفلالصتىتح « ناجزاس

 نأ ريغ . حاجنلل ىماسالا طرشلا اهنإ ةدوهعملا هتقدب لاق ىتلاو
 نيثالثلاو ةسماخلا ةعقدلاو هرم هداك ةماحلا حب خات نويليات

 قئاقدلاب مامتالا مولتست تناك ةلحلا نأ عم , موجحلا دبل احابص
 ةسئرفلا دادم الأ مل ع قاوثلاو

 الاحوأ راطم' الااهتلعج ىتلا ءضر "الإ ةلاحيو ع ةه> نم ناو الا دعب

 ففل



 ةيمها نكت امبمو ٠ ىرخأ ةبج نم ةلاخلاو ةيسفدلا لقن اهعم رذمت
 نأ نع هنأ وأ اب لفحيل نكي ويلان نأف « تارابتعالا كلن

 « هركسمم نم تاعاس مبرأ ةريسمىلع «نييسوربلا نم افلا نيمست

 للعءن ويلبان نأ ال مولا ءأنثأ قنتتلول مامضنالا ل عقبنلا اودعك

 احابص ةيناثلا ةعاسلا ىف ىثورج دئاقلأ نم رخ لوصو نم مغرلا

 داسفإ لامخا دعبتسا « رفاولا وحن نييسوربلا فحز لاهحأب هئنذي

 ىسوربلا شيلا نأ دامتعا ىلع « ةسرجلا هتاكرح زك يلع ا

 6 رابدأالا تلو ءافلأ نيعيرأ ىلعديزت ال ؛ ابتازع تراخو ترهق ة ةوك

 الاخ ىلا فاو 4 عيل وحن اقرت: لوثالا ايفا نرطت ترطخو
 ةلاسر احابص ةرشاملا ةعاسلا يف لسرأ كلذ ىلعو . لفقر نم

 « فرعا ًاريثك ملهي مو ٍىقاولا دنع نييسوربلا ةمجاهل ىشو رج ىلإ
 ( 8نلم#) دئاعلا ولوب ةقرف نأ « رهظلا دعب ىلو الا ةعاسلا دنع

 ىلع ديز ال ةدحاو ةقرف أهدع ذإ : رصبلا ىدم ىلع ةيسوربلا

 ىشورج كرحن ولف ؛ اهرهاظيام اننا سدلو لتاقع ىلا نيثالث

 نيران ناب ةقرفلا كلت ت حبص أ ( ةعرمطا هندح ( وأيمح نم ة ةعرسب

 دئاعال نويلبأت لاق تقولا كلذ ىف . ريخ" الا: ءاضتلا اهلع ىفَقلو

 5 .الاوءانلارف طنب نومستحابصلا اذه ىف انديب ناك وو تلوس

 . «« نيعبرأ لياقم نوتس اندنع لازال

 .ىذلاو  ةلحلاو ةعاجشلا ىلع اعبط بترتي ىذلا لؤافتلا كيذب

 فنا )1١(



 . هلاجرو نئجنلو نويلبات ىردزأ « دينعلا ىأرلا فيلح اناحأ نوكي
 تبهذىتلا كلتك ةريبك ةوق لصفل فسأ ىذلا ءتلوسل لاق دّتف

 : ةينابسألا بورحلا ىف زيلجت الا فرع هنأال « ىشورج ةدابق ثحت
 ل هنأ م «« هلثم ءىدر هشدجو ءىدر دئاق نتحنلو نأ كل دكة 9و

 ا ةينابسألا برحلا دبش خا دئاق وهو « ( 83611ع) ىر قدصي

 . بلنتلان كمي الو « رشابلاءوجملا اهيف رثؤي ال ةيناطيرملا ةاثكا نأ هلوق
 ةأجافْلا ططخ مادختسا ىلع ةينلا دمع لب ؛ ةيركسملا عدخلاب الإ اهيلع

 اثيدح رصنلابت جوت ىتلاو « هعئاقو نم ريثكَىف هتمدخىتلا «ةعيرسلا

 بلق قرتخي م « ةفيعضلا ةيزيلجن "الا فوفصلا تفابيف ؛ ىنل دنع
 هتيفدم نمةيماحآرانهياصيزأ دعب« ماعوتانأ موجيب قاطيربلا شيا
 ةكرحلا كلت ذاقنإ ىف نويلبان نيعتسي نأ عمزلا ناك دقلو . ةزكرلا

 ةعقاولا ( 11ه نود دوا )تنموج و هةعر زموحنةريصق لبلضت ةيلمعل

 نويلبان مثأ نأ دعبو . نميالا ىاطيربلا مانجلا مدقت طخ برقي

 موي نأ عقوتو« هتاروصم همامأو ريص ناوخ ىلإ سلج «ءىبش لك
 . ادبجم اموب نوكس هعئاقو نم نيتسلا ةمقاولا

 « ةلئاطا تاجحلا نم ةلسلس لكش الامجإ ولرتاو ةمقاو تذختا

 «هراسيوىلاطيريلاطخلابلقندع نع مفادلا نم ةدصاح ران اهرهاظت

 , ةنناملالاو ةيناطيربلا شوبجلا نم ةلسبتسملاتامواقْلا نم ةلساسو

 و



 ناك امبر « ناتمهم ناتطلغ ةروهشملا تاجا كلت همجوت ىف لصح

 ةقرف هتأدب ىذلا ميظعلا م وجطا نأ كلذ : امهباكترا نم ائيرب نويليان

 «رهظلا دعب ةدحاولاةعاسلا ف «ى زي الأ شي بلقىلع نول ريددتاقلا

 مسقلا ناىلا رظنلاب )ل وطلاةميظع جلا ةفيض ماسقأةب لاو اوك

 تناكف . ( ىرخألا ولتةدحاولاةفظصم طروأ ةيناكنمانوكم ناك

 تناك نح يف ؛ ةيناطيربلا ٌةاشلا نارينل ًاميدب انده نولويد ةقرف

 نويلبات ةداع ترج هنأ ريغ . ةيفاو ريف ناربنلا كلت ةباجإ ىلع اهتوق

 ىذلاءىدرلا ماظل كالنار.« ةداومأ# ةرغصلا يزل اكاكرملا كرو نأ

 مآ ٠ هسئر نود دئاقلا اهنع لأسي ةطلغ «نولربد ةمجه هيلع تراس

 لك ابلع فرت ذإ « ىلو الا نم ًارطخ دشأ تناكف ةيناثلا ةطلغلا

 ةعاسلا فصتنم ىفدنأ ةطلغلا كلت ليصفتو ٠ لاتقلا ىف ةيلانلا راودالا

 يان عرسأ ءاهزكارم نم دعب عزعزتت مل ةيناطيربلا ةاشماو « ةعبارلا
 قمعلا للقلا ضفخنلا ىمسن نأ حص ول - ىداولا ضرع اقرتخم

 ناسرفلانم ةريبك ةوقسأر ىلع مسالا كلذب نيمفترملا نيب عقاولا

 تاجطا نم ةلسلس تأدتبا كاذ ذإ نيح . مهضرأ ىف ةاشلا ةمحابمل

 اهترهظأ ىتلا ةنيتلاةلاسبلا دض « ىدستعاض ىتلا ؛ةفدملا ةبكأرلا

 تناك ىلوئالا ةمجطا نأ كلذ ىنممو . ةينال"الاو ةيناطيربلا تاعبرما

 نيذلا ءالؤهنأ الإ . ةيفاك تاوق اهززعت لو ءاهتاوأال ةقباس كش الب

 "الو



 1م ةيوحذ رح 3 نويليان مف نم جرت ةلك نأ نورتي

 1 . هملع نو هدب أدتبا موجحلا نأ نودقتسي أطخلا نع ةهزنم

 شوبجلا تابثو « هتعاجشو نئجنلو ةرابم لضفب ةعقاولا تبسك

 ىنورثؤياوأدينيذلا «نيسورإلافحز لضفبو ةينام لاو ةيزياجن الا

 اولوح ىتح مويلا مش لفأتلو ءةرشابمةمبارلاةعاسلادمبنويلبانزك رم
 « ةعرسلا ىخوت ىشورج نأ ولو . ةركنم ةعزه نويلبان دادترا

 :هعنم هيلع ليحتسملا نمزاكهنأ ريغ « ىسورللا فحزلا ريخآت هنكم'ال

 ةدعاسمل ناتقرف كلذ قوفو « هترصاحل ىكيام خولي دتع ناك ذإ

 ىللعرصتقان ويابان نأ واب رح اةجيتنر يغنت تناك لهنكلو .ننجنلو
 ؟ىنيل نم ضهمتملا وعلا ىعتل ةلماك ةقرف لديزاسرفلا نم ةلث لاسرإ

 كاذ ؟ ةدحاو ةمفدو اريكبت رثك أ ميدقلا سرحلا لسرأ هنأ ولوأ

 نويلبان بكترا امير . لصح ناك امب مزجلا نكمي النكلو « لمتحم
 ةحيبص كوت مغ رلبعو .هتداعك اطر ل رح
 ظقتساهنأف: 0 لجر ةقاطق وفلاتقلاءاننأ ىف هلامتأ تناكع ؛ موي

 فاطو «احاص ةدحاولا ةعاسلا - دحأ موب اكو توات او موب

 ةفاشكلا ريراقت عمسف «ةئلاثلا ةعاسلا يف داع مث مْ ةسمام الافق اوملاب

 نادم ىلإ 57 ةعساتلاةعاسلا ىفو . ةديدجرماوأ ردصأو ءنوسلاو

 « ةيبرجلا تاكرحلا ىرجت ىلع افرشم لللا ىتح قب ثمح « لاتقلا

 فحم"



 اراسكنا شيجلا رسكنا الو . ةرباثمو مزعو ةرابع سماوألا اردو
 بكر م ؛ نيراهلا ثعش ملي ىدس هعسو ىف ام لك لذب ء ريال

 ةسماخلا ةعاسلا ء( نادم ه«ن116 ) ليل راش ىلإ لصو ىتح ءاعرسم

 راش غنوللا نأ ركذن نأ انه انتوفي الو . ىلاتلا متل حاببص نم
 نم رثك أ هداوج ايطتم قب هنأو « ةعاس نيرشعو عيرأ نم رثك أ

  لاتملا اهقرغتسا ىتلا ةجررحلا م ايذألا ةميرأءانثأ «ةعاس نيثالثو عب

 نم كلذو ,ولرتاو دعب تحل ردقلا للاغي نونلبات لظ

 ىلإ ( طانئانممعتللء ) ليشيلبف نم نك ةياثولا هسفن صئاصخ

 هنإو ؛ لجر "٠٠ر٠٠ ةئيمت نكملانملازام هنإ لوقي فسوي هبخأ

 اهررحىتلا ةرشتلا فو . ءىش لك ذاقنإ لمتحم ةعاجشلاو ةرباثلا عم
 ةجنتك ةبكتلاروص؛هنن وب اوموي(1.6 ة1هدئاعسم ) روتين ولا ةديرجل ٠

 «هننويام ١ ١ويسيرأب لصوألو ٠ راصتنالاةعاسوؤف بيسلا لوهجت عزف

 ةيروتاتكيدةطلس ةيعيرشتلا ةئبهلا هحنمت ناهسأرب لاج ام لوأ تاك
 07 الو . رمورب بالقنا مايألجر دمي مل هنكل . ةلودلا ذاقنأل
 و . عاتمالا ىلع وقيمل لاحلا ىف هلزانت ىلع ناتيميرمشتلا ناتفرنلا
 ا د تعا قلو اتا علل

 « ةيبوقعيلا حورلا ريثي له ركفي « (ظليدفم) هيزيل ألا رصق دنع هل

 هتلمج ىتلا « ةيروطاربمألا سفنلا نأ الإ . ةلخاد ةنتف ران ىّذيو

 ؟ ول



 منيو . هذهك ةفرشم ريغ ةماخ نم هتذقنأ « عاعرلا ىردزي ادق
 لوضت هركف دقات( دلو هوس قو زيلام رصقىلإس حسني وه

 ؟ه ىفو . ءاشن لاو ةباتكلا ىف اهفرصي اكيرمأ ىف ةديدج ةامح ىلإ

 فحص ىلعأ نم دعت «ىسذرفلا شيجلا ىلإ عادو ةلاسر بتكه ينوي
 سفنلاب ةقثلا ةمشن ىلع للا ىرُلا هبولسُب اهيف برض ذإ « بدألا
 نييسورلا نأب «مايأ ةمدرأبكلذدعب.«ءان ألا تءاجم“ . ةلوجرلا ف طاوعو

 وحن هقيرط ذختاف ء«سيراب نم ةبرقم ىلع اوراص رخواب ةدانق تحن

 نم اهيلعوهضرعام ةنوشخم ةنقؤملا ةموكحلاتضفرنأ دعب «رحبلا

 . اهرماوأ تح دئاتك اسنرف ةمدخ

 تادا رطلابجحومب نيل و عةنئمأ دعت ملض راالانأ 0 رخأىأ رألو

 مقلا ريم“ الا ىلإ بتكو :ةرورضلا اهتضتقا ةليضفرهظأ « ةب زدات الا

 مركيومتحيل ©: زكوتسييئ ثم أ هنأ «ناعي ايتك ارق ىف
 ءىراق فساي دق .اهنيناوق تحت ةياجلا بلطيلو « ةيناطيربلا ةمألا

 , نويلبان ةايح لثمءاهرهمأو لامألا فلتخمب ةلفاح ةايح نأ خيراتلا

 ىمايس وهو . م . ق ٠16 ىلاوح اننأ ىف ( '[ارعرردزؤ[0ن1هو ) زكوتسيميت دلو (1)
 مث ٠ سرفلا مح نم دالبلا ذاقبإ ىف لضفلا عجرب هيلإو . انيئأيفريك ”الا معزلا حبصأ . ربك

 ىف سالتحالاب مهما . م . ق 4/١ مطيفو - هئايربكوهفلصلهموق نم اهوركم حبصأو .لالا تريغق
 رمااّنلاب مهتاثيحع ( كل ءبوو ) سوجحرأ ةدلب ىلإ لحرف. دامبالاب هيلع حف.ةلودلا لاومأ
 ِء هتدظو مرك ًاقسرفلا كلم ىلع لزتو.هنامح ىلع اظوخ انآ لإ بربف .ةماقلا ةموكملا ىلع

 . تام ىتح ( 810 عمعوزو ) ايسئم ةدلب يف .شيعلا نم دغر ىف كانه شاعو

 فيلا



 ةيروهملا وجىف وأ «زيلجت الا فارش"الا نيب ةراس ةماخ فداصت م
 بجاولا نم اهياع امل «ةيناطيربلا ةموكسحلا نكل . ةرحلا ةيكيرمألا
 لعلمعلاةرطضمت ناك« ءاقللا مماهدهملو ءايوروأىفماعلا مالسلا وحن

 لس راكلذل قي رخآ ةرمهةعفأدذم ىودب ماعلا جاعز الذ وبلبأت دوعل الأ

 . ىسلط الا طبحلا ىصاقأ ىف :فصاوعلا بهم ىف «ةيرخص ةريزج ىلإ
 نولغك ع قرب هد نويلبان ناك« 1491 ةنس ويأم نم سماخلا ف كانهو

 . « ىبرغلا قفاالا هجوىف هلاقدأ ةئاق, هلاَعنأب ءان «زونكلاب لحمل ئاه

 رافغتسالا نويلبات رفغتسا « ةعاجشب هلمحت ليوظ حربم ضرم دعلو
 مجرت اهانيفل الءاباصأن عاتنمم ولولا ,ةميدقلاةئطخللا كلت نع ريختالا

 وهو ىضقو ميدقلا ىبروأالا ماظنلاو « ةيسنرفلاةروثلانيب عازتلا ىلإ
 .سشأةثالثين محتل ونم رك 5 هرم نم نسما و ةناثلاةنسلاىف

 هسرح دوعي وهو ( وأرئاو ىمقو نودلبان نأ ول ضخش لك ىنتي

 رسألا لأ ريغ . ةيفيصلا ءامسلا ضرع يف رشتني ليللا قفشو « مدقلا

 لخي مل« طلتخمقلح نم ريقحلا بناجلان ع ف شام عم « ةناليهه تنس ىف
 نأ كلذ . ىركفلا ومسلا تارمث نم الو « ةنخراتلا ةيمهأالا نم

 نوفوريلب ةئيفسلا رهظ ىلإ هدوعصب هتثت مل ةيلمعلا نويلبان ةايح

 نوتسميجءانيسىلإهلوزتي الو ء هافتمىلإ هتلمح ىتلا ( 72العممطم» )

 ةساسسأر فت يقب لب « هنالمه تناس ةرب زج يف ( ةدصعماهدمد )

 فحل



 نهرتس 7 هنالسه تناسيف لاق. ةقلبانا ديو وكو ءاهعايتأ ديرب

 ةعقاو تناك ام « ةبرو'الاتايرحلا ٍلعرطخ ولرتاو ةعقاو نأ ماي“الا

 قو .«© ةيانورا ةلودلا تاير لع ارطخ 0 ( ططتانمم1 ) ىيلبق

 ةقراب ديعب نم رصيأ  هلولحت نويلبات انت ىذلا يمجرلا مالظلا طسو
 مايق ىف هلمأ عضو دقلو . امور كلم موي هبقل ىنلا ريغصلا نال لمأ
 0 ع ةدنجأالا ويحل ةونب اهله تولع ةماادك امو اينوت

 سمش غو زب درجعب هنأ عدمتعاو ع قيتع بهذمو دئاب ماظن ىلإ ليك
 ىتلا «اهتموكحوةيروطاريمألا نويسذر فلا ركّذيس «رحلارصعلا كلذ
 ةلاه اهب طصحتو , ةثيدحلا ةمظنأالا اهمهدت بعشلا فاتك أ ىلع تماق
 هنالمهتنسف هتارك ذمو هتاثداحم ىف ويلبانحضو كلذل . راخفلا نم

 صحرصعفال و بق ربك [تناكى تلا «هتسايسوهتامح نه هجوأألا كلت

 « ماشلاورصمو ايلاطيإ ىف ىلوالا بورحلا نع تاصخلم لمأو
 ضعب يف هسفن نع لاقو ؛ ةيروهجلا ةمدخ ىف هدجم ساسأ ىب اهح

 . ةموقلا قوقحلاو ةيرحلاو ملسلاص لخلا قيدصلا هنإ تاثداحلا كلت

 ةبوتكم « ءايرلاو ةعيقحلا نم أطيلخ ةيسايسلا هتيصو تناك كلذكو
 ىخانإا ةيصولاكلتمسا ىلع شاع دّملو .بيرق هلبقتسم رصع حورب

 مجانع ةروهشم تناكو ,ريكأالا ردنكسالا وبأ بيليف اهاني ءاينودقمىؤةعدق ةدلب ىيليف )١(
 هولتق نيد# نيرئاثلا ىلع ع م ٠ ق 4* ةنس , سوينوطناو سويفاتكوأ رمعتنا اهفوقضفلاو بحذلا
 . هدم نمرومالا ةمزأىلع اضبقو ي هل امقتق ءارصيق سوينوي مهديس

 نكذب



 ةنسلارورمىرك ذموي نييسلر فلا ىلع اروطاربمإ ىلوثىذلا« نويلبات

 ,نم ناك للقب كلذ دعلو « قارس ةعقاو ىلع نيعبر الاو ةسداسلا

 . ةللاطي الا ةدحولاىسسؤم

 دوماجىنآوو : لاقهناليهت نس ىف هسفن نع اموي نويلبات ثدح

 .بابشب ميراتلايف ىنونجلا هدورش راوصف 7 ءاضفلا ف فُذَق رخص

 دقتما :ةشهدملا هتاح باجمأب ضرعتسا الل هنأف بجع الو . فاث

 .ةرف لبو ودك ةنيضلا رابلاكوبتت لا تاقواملا نم تبل هل
 «لاءالتجرخأ « ةيهاركلاو بحلانعةدرجم«ةعببطلاىوق نم ةيرصنع

 راغصقلعام أ ًاريثك نأ نآىارو . اهبف نماكلا ءاقبلا عزانت ب ترش

 اومرتحاو« ةعدق تايرظنب اوكسحتو « دحاو ًادبم ىلعمهتابح لاجرا

 ةركفأاتاقبطلا سواسوب ناديقم نييرظن اوناكف « مهيوعش ديلاقت

 . قرإلاضيموك نولمع.ف لاجرلا ءاظعامأ. مهينأرهظ نيب 17 ىلا

 اودرحت نأو « تباث ىلعي مامالا ىلإ 00 نأ مهتمظع 00

 :اونوكي نأو «روم الا يف 0 جتانلا بتلابساسح الا نب
 .نوبابات لاق . تالاحلا دشأ ىف ىتح ةدارالا 0

 هدنعءىش لك نوكي ىذلا وه ىوقلا لجرلاوو: ددصلا كلذ ىف

 هيأتري ام ةعرسب ررقي ثح ءدحاو تقو ىفةكرخلاو لقعلا هانعم
 هكللذ . «ع ةدحأو ةعطق اهلك هتعاحشف ذدئصحو؛ قيم ريكفت دعل

 نكمل



 هدا دك 1 جعىلإ وعدب ىذلا نكل ؛ ةيجعزوللبان ةاح لعجام.

 ءاضقللرصعلاتايموزل نم تناك هتامح نأن اح الأن م ريثك يف دّقتعا
 : لاوح الاةدشو فورظلا بلقتىلع مزحو ةقدد.

 نويليات هكر ىذلا ء فطعلاب ةطبخم تدجو ىتلا تاساملا تلد

 وهو « ةئيرجلا هتامحىف اهب راسا حورلا ىلع « ولرت او دعب هتيرع ىف.

 ! لجأ . فرج افش ىلع ىشع هنآ ٠ هتمظع جوأ ىف ىتح ءامئاد رعشي.

 نم لستي « روطاربمإ وهو نوليات ناك فيك ملل اطم لك فرعي

 دئاسلا روعشلا فرعيل « تناوحلا بابرأو لاملاىلإ 0 «هرصق

 ساسحلا "ىدهتنأ وأ هانامأ جتنا 5 ةوقالناك امئللذكو . ةنيدلا ىف

 انذكهو . ةملظعلا ءاشأألا ىلإ ةفرصنم ةايح عم ىنأي ىذلا .طخلاب

 جر لقأ متشيو « هءادعأ بقرتي ناصرقلاك هتايح لوط نويلبان لظ

 . وجلا ىف ةناخللا
 باكو ءةنسحلا هتالكو ةبطلا هلامتأ رك ذب بستك تقام دقلو

 «عاط الا اهيف تبراضتىتلا فورظلا ادع امف , نويلبان نأ لوح رود

 هنأ ريغ ءباسح الب ءامد قارأ هنإ معن. ةدخو اطل ًاءولمم اًئاح ناك

 عم ولدا كي راصا اورد ةوجدلا كسلا لا الا انور

 ءاهركتم قفاو هنأ كلذ لثم . فيسلا عضوم فسسلا عضوب مامتهالا

 طرشبةطابضل اوماس « قر رسأ ١6٠٠ مادعإ ىلع ,ريغص دئاق وهو

 نذل



 5 لمسلا كلذ نع قتلا ضمب عفادي نأ بيرغلا نمو . مه“ اه نايا

 لخااذ | ىرسأألا نمقوثولاةلاحتسا ًادبمىلع « ثيدحلا ا

 بورح لات ريصنمزلا ضعت مث .اوهنأ اذإ مهماعطإ ةلاحتساو « مهليبس

 ةحذملا فصو يف بتك هنأ ك كلذب دبش حياذملل زعبم ال نويلبان

 ."7 اهآر ««ةعقومىهمأ هداسإ لوقي ونيدورو .ىديتدع دا ةعنشلا |

 ىلشىناللاث "”دحامدتعنزتجنلو فصو نيبو كلذ نيبقرفلا عسوأ ام

 نأ هللا نم للطأ وو :لاق اولراو ةنقومب دعل ( 1م0و 5طعالع» )

 ؛ ةعمعلا طسو يف نوك ال. اب ك رثخا قوما دع وكلا

 دعي نزحلاب سعشأى كل . ءىثبسحأ ال ىنأ ةجردب الوغشم نوكأ

 لقعلا نأأل ء راخففلاو زعلا ىف ريكمتلا ميطتسا ال يت « ةرشابم كلذ.

 ؛راصتنالا ةعاس ىف ىح ءاقشلاب رعشأى او . ةكوهم نوكُت فطاوعلاو

 . «« رصنلا وه ةعزملا ءاقش دعب ءاقش ربك أ نأ دقتعأو.

 هتايح لوط ل ظوءنيصلخمءاقدصا ضع نّوك نويابان نآوغرىلع

 «لاجرلات اتيطو فانصأ لك عم هثيداحأ ىف ةفطالملاوةحر اصلا ىلعأ .ارداق

 . ريخلا لمح وأ قدصلا وأ قوذلا نسح ىف هيلع دمتي ال ناك هنأ الإ

 0 ا

 : ةراسلا كلت هنم فلؤلل سبتقا دروقو وا ل

 “( عوالم طقس لع طقاقتللع 16 راسم طعوتت ل116 ل 'ةأ ةصعمرع بن”

 ( فلؤلا ١)
 كر



 «فطاوعزودب وماشتحا نودبنهءاروىرجن ناك ىتاللا« تاب وبحلا ةعاق

 نم طحأ وأ ىلعأ نكي مل هنأ ىلع ةلالدلل كت .هغارف تاقوأ يف
 رهاط نويلبان نكي ملل ىلع . هلاثمأ نيب هرصعف ةداتملاتايوتسلا
 نعول ةمانلا مق لو هتاوهش دبع نكي مل هنأ الإ « ليذلا

 .ناس مايآ ذنم « همايأ يف تماق اماثم سئئاسدلاو ةيبوسحلا نع هزغتلا

 ., ةلئاطا هعارطأ هلملدو « ةلودلا نوئش ربدب نولبان فقو ذأ : : : سيول

  نيمهنلا نيجازتملا ةمعنلا ثادحأأب ءىلتمم طسو ىف  ةلفأ ديق ديح ال
 .«مظعلا عاستالات اذنك امأالا لامجيجسهتي نويلبات سلق ناك دقلو

 .ثعبنلا فاصلأ لاجالو ءرحبلا جوت نيردصت ىذلا ضمانا توصلاو
 لثم ةعببطلا نساحم رئاص نم ىنخام امأ . موجنلاب ةقلأنلا ىلايللا نم
 .« ةرجش ىلع ءاتشلا شمنو « ريط كيزتلو 3 0 نبع وأ :ةرهز ليم

 71 نيسار تاياور دبنت اك ذنت الأف كفرا ناو 5 هرظنعرتست

 .نم ناك هنأ كلذ لكر يسفتو . نايشلل طمف ةحلاص اهريتعي ناك ىلا

 .تايرورض نمو ؛ امظع ءىثلا نوكي نأ لاخجبا يف هقوذ تايرورض

 .ةدارألا ىوقيو « قالخألا مهري امم ءىثلاز وكي نأ ةمظعلا ىف هقوذ
 لاخلل نولليان ليم مدع ريسفت وه اضِيأ كلذ ٠ تابنلا لئالج م مآ

 .. لاما لجأ نم لاخلا بحو« حورلا ةفخو « برطلاو ل

 -: ددصلاك لذ لاق . اهمدمتو نونفلاة امل ةمزاللا رصانعلا نمكلذ ربغو
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 ا دفتأال ةعدقلاكتارابع ىدحإ دجوت : ليجلا قوذلا اهمأ ! هآوو

 رمت ال ىلإ .ىف شؤي ال اثيدر ما أاتسح ناك | ءاوس انولسأ مسك ام نإ

 سايق نوئفلاو باد لل هسابق نكي مل كلذ ىلع. ؛« نكفلا ةوعب الإ

 ةصق ىلع كمبو « لمعلا بحب ىذلا لب ء لاثبا بحب ىذلا لجرا

 ةروص نع لاق . اهنفب ال اهازغع ةروص ىلعو « ايضانعاو اهعوضومب

 اهعوضوم نإ ود : © دشات ريوبمت (.21٠ 1[ءرودموواهع ) ليبومرت

 مهني ل نويلبات نأ كلف.« ؟ مزه 27سادينويل نأ يرئالأ . ىدر
 ناكف « ىداع دئاق ةعزه داخيو « هدودح نع روصم حجري قح أب

 ةرادجلا ةأفاكم باد الاو نونفلا نادم نوكي نأ هرظن ىف ردج“ الإ

 . حاجتلا ة ةئيزو

 ةميلملا ءايشأالا نأب لوقلا ةتيقحلانم سيل « مدقت مم مغرلآ ىلعو
 ارجاع ناك هنأب لوقلا وأ « نويلبان دنع ىنمم اط نكي مل باد" الا ىغ

 ءرشبلاوشاىحم ةعجبلاقىذلا لجرلق . . ةميقتاذةيبدأمطق ربح ع

 دنعو. ةعدقلازانويلا قع ىيركولو ايلاستىميلقإ نييريبشرمم ليبومرت () و (0) و )١(

 نأريغ ء سلدينويلحجت ٠ م . ق ٠44ةئس سرفلا دصل هطرابسإ كلم ساديتويل فقو رملل اذه
 شيجلا ةرخمىلع اوضقتاو .هوكلسف ءلبجلا قوفقبرط ىلع سرفلا لدزييطرابسالا ءركي اينانوج

 روصلل اهدلخ دقو . ةصقأل| صقل رداقلا دي هتك ًادحلو ادعام عه هرخآ نع هونقأو « ىطراسالا

 ءالعد ةنس سراب ىق و ىققأ ( لوعوجدعم آرمسنو [2وجز ف )ديفا ىول ها ىمنرفلا

 برقأو نويلبان نيحمملا ربك | نمو ء ةروثلا ناوعأ نم ناكو « نيروصملا نوفل نم وهو

 ء14* ةئس تام تح اهب مقأو لعكو دب لإ بهذق ءروصملا ىقن نويلبان طقس املف . هاقدصل»

 فلن



 اذإ ؟ ءانسلا نع نوثحبت له وو : ةيعدم ةفيخس ةفئاط يهو

 .كشالبس حن ناكل جرلا كلذ لثم . «ءهلأالا ةالص اوءرقا : ملأى أف

 .نارون دعب اهررح ناكيبلا « هتارشن ضعب نأ مث جداسلا لاما ريثأتب

 زجولا « ىسنرفلا بواسأالا ىف ةميدب جذامن دعت « ةرشابم لاتقلا

 ,مخفملاو .ىرعشلا لايخلا نم فيفخ سعب هو انهفطللا ءدقوتما
 داقنلا نم ريثك ذخأ دقلو . ةيقشح ةغالب ةثفتب تارابعلا ضع ىف

 لعرب « ناببلا لع ىف تاطعس ضعب نويلبان ىلع نيصحملا

 0 م نويلبات نكلل . ةفرخزلا ىف قوذلا ةلقو « لاذتبالاب هلئاسر
 .ةبطاخمهتانالعإ وهتارشن ىف دصقي ل هنأ ه 8 انهسجاولاو . مهكح

 لاق . اهتماعواسنرف دونجلب « ءادوسلا ةيدرألات اذ «ىطسولاةقبطلا
 امعزلا ىلع طلستلاةطساوب.لاعلا او ريغ نيذلاءاظملاسجتاموو : ةرم نودلبات
 < ةماعلل نويلبان تاباتك تناككلذلو . «« ةماعلا لع ريثأتلاب لب ءادبأ

 « راخفلاو ةينطولا نيب ةعماجلا .ةمغنلا كلت تيرض نأ ًادبا قبس و

 .نويلباتتاباتك لثمو .نودلبانةلود ليققلودىأى «ةماعلاءاوهتسا لجأ نم

 هكلذىلعو . ةماعلا داوق ةنل فص يف دودعم |هالك ءوسورةفسلف لثم

 هيف قيرطلا دهممو ؛ نييبرحلا نيلسارملا وأو « نييفحصلا ريمأ نوليانف

 تااكرشلا ذاتسأ وبف ؛ ةفاحصلا مادختساب ماعلا ىأ :ارلأ فسكت نف

 مأتم ليج ىلعققبطلاابتوابغ رضاجلا رصعلا ىف رقت يلا عةميظملاةفحصلا

 ىذا



 لإ“ ىذألا نم همام ببسي ساق دّقأت وهو: « ناريلات لآق

 ةمعنلا هتاسح ىف هنإو «ةيورلا ةعاس يف اًماح بقاث ىأر وذ نودللان
 :انايسإىهو « طقف ةريطخ ةيسايس تاطلغ ثالث بكترا ثداوحلا
 فيضيسنثيدحلانيخرؤلا ثح نأب الدج انماسولو . ايسورلاو ابابلاو
 .نويلبانةراهل باجع الاب لخبلا مطتسن نلف« ةمدقتملا تاطلغلا ةكاق ىلإ
 | يف ةريثك لئاسم تاحىتلا ةراهلاكلت «فورظلا مادختسا ىف
 .ةدعترلوح ىتلاو « راطخألا نم ريثك ىلع تضق ىتلاو « برحلاو
 .تناك دح ىأ ىلإ « ةلأسم قيتس كلذ عم . اراصتنا ةعزطا تارم
 «.تافنالا ءرشربو نالخألا ومس عم ةعفتم نوليات لام ةياهن

 ؛«شحوتلا سفنيف ىلع "لا لثما وه وزغلا لجأ نم وزغلا نأ قال ذإ

 .نووكت وأ« بورحلا وعدت ىتلا بابسأ الا سامتلا لبق بجاولا نأو
 .مافتو ءبورحلا ب بشأن 7 هلأ نم ىذلا ضرغلا تابثإ «تايروطاريم الا

 مح قاف سمألا انثي اذإو . ماملا لدملا ةكح م امأ ء تايروطاربم الا
 ..ظنلا فرصن «فيسلاب انندلا ىلع ةرطبسلا نم 0 ةعانشرثك ]

 ؟ ةلمعلا كلت نع ةرشابم نيجتانلابارخلاو ءاّمشلاو ءامدلا رده نف

 :؟ بشل الذإ نم اهيلعلوصحلا نكمي ,ةميق تاذ وأ «ةبيط ةجستن ىأ
 .فرنن اننأ الإ . عوضولا اذهشقانيمل وهف ءانه نويلبا' ىأر فرن ال

 مستقلا ف ةياغلا كلتل لصوملا قيرطلا دجو هنأو « هتياغ ناكر اخفلا نأ

 مب



 كلذلو . رامدلا نم هثدحام رادقمب راخفلا ساشلابلاغ ليت ناك هنو.

 يفو « ةراحأالا قرظو « نوثاقلا فةمظعو ريثكتامدخ نموغ راالعف“

 مظعلا ثيدحلا لثما نويلبات قبيس « اسذرف ىف ىلقعلاو حالا مدقتلا:

 قفتت ال ىتلاو ءاعدق ىس الا ىف بسلا تناك ىتلا « ةأرجلا كلت

 . ةيرشبلا ةأحلا تابساتم ممآدبأ

 م1







 نويلبان تاك" ضعب

 . اها مارتحالا عضوم وعلا

 . نيدمتلا ناسنألا ىف ةليضف لوأ نطولا بح
 . براجتلاب الأ ةميكح ممألاحببصت ال

 ءاهرشنو امساثإكوللابجاوف ؛ ءالظملام رختلةسردم ةنحلا

 نيوكت امحابتعاطتسافو « بواقلا كرحتو سوفنلا رثت اهنأل

 . لاطيالا
 . اهعاضوأب اهتميق ء ةيباسح ا م ار لاك ىلنلا -

 فاروس بم ا

 . ءانعالب كلل منن ىم'الا نبت
 نأ عم ؛ نادجولا ريثيام اهولخ يف ةشيدخلا انمظن صقن

 نكمأ ولو « نادجولا قيرط نم الإ ساسي ال نانسن' الا

 . مجتأ اناويح ناكل قيرطلا كلذ ريغنم هتساس

 مهب ريدجو « ةدساف ةقيرط ثادحتالل تاعوضؤملا رامتخا ٠

 . لامألا لئالج مظاخ طبحيل « ةلوطملا بتكتلا 'اوءرقي نأ

 . رشبلا لوقعل ةأرم م رأتلا

 "4 (1و)



 . كالا ةرثعو ء ىدنجلا ةعيضمو « لماخلا ةلغشم بحلا
 ابقالخأ ب ةأشن سأسأ : يرابجألا ديتجتلا

 ْ . امادأع نوكتتو
 م وتلا نيدلا ءادعأ دلا ميراتلاو ميلعتلا

 ؛يعامجالا ماظنلا سلب ؛ حورلا صمقت رسنيدلا قئرأ ال

 نم ريمفلا منع كلذو « ءاوس هللا دنع سئانلا نأ لوعي هنأل

 . ىغلا لايتغا
 . لاتقلا تاموزل لوأ ةدانقلا ةدحو
 . دوجولا ىف رهظ ىبرح لجر أرجأ ىسفن دعأ
 . ءىداطلا ريكفتلا ماعلا دئاقلا ةفص لوأ

 كرش يف تعقوو ردق اذاو . ليلحتلاب امئاد امزغم تلزام-

 ةعفنم فنلا ةب ةساحم نا عةماتلا ةقدلاب ىتنطاع للحأ « ىملا

 ٠ .لطت امهم

 هفرمنأم لك نإ و .كبلق رسهافبتسسلف ءاكذلا نم غلبت امهم -
 يق رع ضاق اقر« تاتنيوت وب ةعطق هنأ -هنع
 . تضكراذ :اميرس مدل

 ناكشلا أهو 4 تاشلاو مدعلا اديلومرحسوف ارش الالالح يح

 0 نع تزجع نادلا ناديحولا

 يديم



 . هألا مهمارتحاو دنجلا ةعاط ىف

 . هرارضأو لاما رورش ردصم ىه ندنل

 كس لوك نأ صرحلا هب غلبي ىذلا وه ميظملا طباضلا

 ”لدكلذ نع زجعانأف 5 ةهج ىأ نم هودعت ” احافم دصل

 . هشوبج نك وطب ]6
 ةعبطلان أف « اسنرفتامحام نما ريلجتإ تحبص ل توف ول

 قشر وأ 07 نورلوألثم ةيسنر ةةريزحنوكد بتنك

 .حابم ا|برميفةركسلاهبشيف ارشاالاب ف رتميالىذلاروتسدلا
 ىف اذأف « تباث ماظن ( ةطارقوتسر الا ) فارش "لا مايق

 هاجلات اذ ةئئغلا 0 ويلا لإ ةرضامول و عقال يد
 « ءالؤه نيب نم هيلع ىضق اذِإو « ىطسولاةقيطلا نمذوفتلاو

 . سعشلاو مقاصملا ءامعز ر لظيفف ميحاو قب

 ةفظو تطخأ دقل . لمعلل تنبرو تدلو , ىنديد لمعلا

 .لم دودحدمب كر دال ىف كلو «ىرصل دمت قرعو لجر

 كالتما تدرأ امإ . كالتمالا يف ال سسأتلا ىف ىتارغ ناك

 . ةرهشلاو راخفلا ةصان
 أسنرف نأ كالذ ىلع لئلدلاو 3 برغلاو قرشأا : ناتثا للملا

 .راكفألاو نيدلاو تاداعلا ىف ناتلئامم | رماوتإو

 ٠ قلك جلخ لغ ينرفلا لمادا برق ةقاو ( 01650) نور ةدزج 09
 ىلا



 .اًنادبذكيآلن ا انايحأ ب ذكيناديلعج حالو «بوذك نالق

 :.ةسانملا د صانع ف ل ردوا لا ةقارإ 0

 2502 ا

 يف ايرورض سل اذهو « مظع قذح ىلع لدب كياطخ

 6 طاشنلاو قلخلا ةناّتمو ةقدلا ىرورضلا امثإو « بركلا

 ذإ ء تابتفلا بيذهتل ةماعلا مظنلا ىف ةمهم ةدام ةنايدلا --

 مهيلإ ظنا . ىرظن ىف تاللدتملا ءاسنلاكى هنلا ولوأو ءاملعلا

 سمسم

 اذن

 4 عءاماعلا د ادحا رزوتسل نا كابا ! نكلو 3 مهتدحو

 1 ءاسنلا 0 0

 شا نع نو زجعل 00 « لوعلا نوديحي "1

 . لامحالا

 .ىناشنم سيلك لذ نكلو « تايبدالاىف ائرمف "ىلع نوبتعي

 . لشفلا هكح بيصتف ةهحرلاب كلم فصتا اذِإ



 ةمهلا نادلبلاو مالعألا سرهف

 ةيئاجلا فورحلا بيترتي ةبترم

 - 1198 ع ىمركربأ

 . 916 م جريب

 #*  ع ةيرحبلا ةعقاولا عريق وُث

 .لاو عرب عةيرلا > 9

 . 3145 6 73739 ( 14و ( !قعئنيرلا داحتا

 ل66 م من
 ا . جررجأ

 .آ901 ليخإ

 . 44 6 #4 ع ربت ع جيدأ

 . 705 ع زيوجتارأ
 . #و##  بوأ ريس  سيسرأ

 .119 « ترثرأ
 .#|4 أ الال ء م١ 44و ء الوكرأ
 .؟99 ؛ جتاسإ  نييسأ
 ءرلولتم وك هرجع ء هوورترتسأ

4 4 . 1 
 . 5-3 ايناي-إ يف ةعطاقم ء سايروتسأ
 «ءزالال ؛ لهم م لؤلو . لوتالا ردتكسإ

 انشا ا
 1١14٠. ايرنإ

 ,؟هزلعزمزو ء ه4 قده ء ةريزجو الإ

 ]ل ءرعزلالا |

 ءلؤلال و 199 ع ةيروهج ع ةلامعلا يل'الا
 ل5( رهن و لالا

 ,لب , ةموكح ع باعرتالا

 4١15٠) رهن ؛ نآلا
 * ال1 ري وريال

 . لل 64986 ٠ رع رامألا

 ,معو : رهن ع ةنويلالا

 . م0٠ 6 عم ٠ عاب عىوسنلا دئاقلا عىزتنتنلا

 ع٠ ع هو ع هه ع مال ٠ ةموكح ةراخألا
 . اؤأل 2 4ك عملا ( ال6 6565

 . لع ع ال١ ع ةنقأو ع مارعألا

 . مع عال١ عه ءرتسلا

 . 41 6 يريجنار والا

 .ل)18 ع و11 , ةنقاو علل
 . 15 ع 11197 ع ل ع حل ع نايبأ
 . 48, ؛ ايليمأ
 .8م  ِبِقَأ
 . 9. ( ايناسإ ىف ةعلداقم ء ايسولدنأ
 . 4 « ناتوأ

 069+ 64غ 46 4 4٠ عوربجوأ

 9769 ع رمدوأ

 ؟ و



 . #1“ , تاتشروا

 الهو ء ةريزج ء نوراوأ

 . 50 « رزج « نايئويل

 كح علو ل ع كي ولم ء وع اراب
 95 6 انتساب

 « 11 ئ]ةهحذع ]54 + )#8 ي م . ايرظأب

 96٠١ ء لؤك ءلال

 . )53 + حلص لاب

 «95 16 . لو 5 و . لاكش . واب
 . قال ؛ اك ءاه

 .؟١0 ء مو « نليل
 0.1909 < نويأب

 .ز199ء1له4 ٠ مال ء تب

 00 نرتاب

 . 35٠ ء وانوأبب

 ,.1, ؛ ةيلوتر

 ام ع1 م ع6 هيتب
 ل ءرمت ء لجدي
 . 94 ل66 ؟ )59 ل54 تودانر

 . 4074 48. ريغ ء اقرب

 هاثو رحم ءدر

 . ال , راليأ ل شيسورب
 ءؤكاء للا ءىك ء و ء بالقناءريعر

 .االإل ءاقك

 ٠ لا« ندد

 : |." ءوو ملو ةسردم « نير

 “٠١ ؛ .5١ ورجشل

 . أوو زقمالب

55 

 اليل ال65 6: "46 ء الغ « 8"( رخولب
 م ولو كم ع اإل ء المال اله للم)
 ا الو زلال ها ارا“ . طال , ال الكت

 . 4١ « ربن وبلا

 . 9886 789 نزتو
 11٠١. . سلاتروب
 . 766 هيسروب

 .119) ءلزلؤو . ربل . اديمروب

 ياله ء 76 , ؤلالإل . ةمقأو  ونيدوروب

 .الق 2551 نيرو

 . 9884: تاعفترم ءوكاسوب
 . هام « مم  لاترتسوب
 لع هويسول

 .3و١ 26 نروشوي

 . مي , مزن و ىوسفلا دئاقلا ء ولوي

 . غل © ىوسفلا دئاقلا « وبلوب

 .امهؤ زملإ ترانوب

 . مب . نيلوب

 ءاقأل لألف ء 1411" « مددح

 . ع , يرام لراش

 2 ا نيلوراك

 . 1954145 ءل8 1١64 ٠ نايسول
 ١4# ء149ء]هزلء(ا# ء سلول ٠

 ' . باتكلا عوضوم ء نويلبا

 6165.49.16. 46 مسوي

 اللاب هلل ع م ااا
 . 8هب , ردتكسإ زيكرلا ء هينراهوي

 .ا8غ 2 51 نيفزوج

 . 15ا ء و54 نيجوي



 هال“ ع ليج 0 سفرات

 , زلإوؤ ء ةعقاو « ارفالع

 , هال ع ربم ع ومال

 . "7 . نايك

 ,لللم ,لىإ ؛زهؤ و )»م ء ناري

 1 . 14 أ
 5 6 لوكالا فلاح

 ,لاويوري لات د
 . لذه« ثلاثآ و

 . )41 ءلوج ء مه لأ نلج - نويأ

 لاالإل « ةروث « روديمرغأ
 . 11٠ , هيثتورتا

 , إل . ةمقأو . افيشن

 . ل1 زل 11 ممل وزوج . ةدحاع ء تسلت

 . 24 « توجوح

 . "6 ء الاله ء سأردق - سيروت

 #18 ء 189 ء 18) « يترقول ناسوت
 . ف ومع

 ودوست 6 ١١9 .

 . ]98 . يرنح « نيت

 . ٠35م 140 ء 184 « ةيسنرفلا ةسساملا
 , الا 6 1/4 لاا جالا ع 717 ءىشورج

 ,14) ِء مادم  وئوجح

 .الل١ و ا“ ه ءا؟ءع . دئاقلا ءونوج

 , 999 ءو) لو و نويدنوريلل

 .9ا/ « موقتلاءىروجريل
 .”56 « لاقوبير يع

 .37 74 6 ليج

 . قي ء 464 « نادروح

 وبلا ءاروام ةيروهج
 م8 4 هو سوح

 . 749 < لريي - سورج

 , . ةغ. نيملوج
 , يوب راتبي
 . 1و9: تسلسل

 8: كلي اضواء ولولا ع اودوح .

 . ابل ولج

 م١ ء ال « الاب ء رصم ل عةيسفرقلا ةلخلا
 81 زي ل ل
 , 7.٠ , ووو , ةيسورلا ةلجلا
 , ٠# وو « ةيلاطيالا هلا
 . مع ء الغ ء ةيروسلا ةلملا
 . 1 « فرطتلا ىنوقييلا بزحلا
 . 19 ٠ نايوفلا بزح

 . ٠" , نييلجلا برح
 . ١ , لهسلا برح

 جال , ىلعتالا سرملا
 الو ؛ كشر رحح

 . )48 ء ندتل نصح

 ء 76 ع1 ؛ 1, ىراقلاراصحلا
 711270 نشا و

 .ه+ 6« ع4 و ع8 « شتفودفاد

 . 352 لله ء ؟964 , 1و وقاد
 « هم «لمهم ,لءه , قولا , ناجتلد

 . الهؤع ال

 . والم ء ال“ ؛ ىو. نولرد
 نوتتاد « 1١4 .

"6 



 نالوعد ٠ 9 .
 . 74 « نالوكتوب هيسلود

 تل قيد

 . هو , ولودناد

 . ١946) حج ١16) 4056 ةسروعد

 .لالل )أم لزج ء الو ته م. هيد

 لل « نيترامود

 . قه ء اجور ء وكيد

 الاقل, دئاقلا ء نوميد

 . 588 ء سيول كام ءاديقاد

 . والا“ ء خاسر

 . 4 « ايزيتيل ىرام ءونيلومار

 . ]6 ب و 7 00 ع ريس ور

 .وو , ةسنك#« ليور

 . ق6 قد ماده « ازيمر

 ءالل5 ءاللو ء ؤ4 ةعقأوو نويزتار

 . ؟الع ء دئاقلا ء ير

 , 5 , دئاقلا « نمر

 « لاو ع 145 6 1194 ةريزج , ةناليهتنس

 .18) 18 ء كالو ككل
 . قل ء قع ءابأالا ء« سييس

 . او ؛ اإل ء و6 ع قدسريس ها ثيمس

 . 7746 99144136 ء 154 < تلوس
 6# ىد ملدم ء لئاتس

 8.00 ناديم « نولباسلا

 . "0 ةسينكء شور ناس

 . 116 ء ىمورلادتاقلا ء فوراوس

 ها“ : #1. ةسرورسس

 وك

 . م1 ع ء ولكن اس
 998 ها رمم ء نجولبس

 قايتسسم . ١84

 . ؟جوءابجع , ةيقلو ء كسنلومس
 . ىو و. 6 . ريغ ء ريباسلا
 . 999 ء ريغ , لاثلا
 ا تنوكلا 6« نويداتس

 . ؟غ5 + ىسنرتقلا دئاقلا ءريس ناس
 اظءانءل 415 . اينابسإ كلم« عبارلا راش
 < 1/1946 الخلل #1413 « جرين راغش
 . ه١

 . ملال ع7 ء رهن ء تلملا

 . 51 وكساريش

 . 4١ ء لاتباش
 . ؟عه , وئاش

 , 9 : لفلراش

 . القإل تروساش

 796 49903 6 935 ءةدهأعم « نورتو
 . طج ءاروو ءاوراراش

 . 89 « زرام ىد ناش
 ا ؟ءؤدكو 5٠ ء ةعقوف , رغ”الا فرطلا

 . 94 6 ةعقاو « شيرعلا

 - م١. الو ءال6 الة ءالإ «راصح و اع
 . ؤ8ه ء ؤو# ء ةيلاقلا لؤنلا ةصع
 لوو « ةيقوذ ءاوسراف
 . ا. ءةعقأو . ىلا

 نتلاق ٠ ١٠9٠١)9.'

 . ا". . نينلاق



 . ه) ع بالشا ع روديكرق
 . اله و نادرف

 , عه ء عع « 0" «ىوستلا دئاقلا ء رزمرق
 . علل , عم ء دتاقلا , اوبوف

 6 < خالف

 . 1844 ء الزلال ء لاب ء ةسقوم , دئالديرف
 , اله ها يمال ى الالإل ى يا“ .ء ولبكتوق

 . 95. « )69 « رحبلا ريمأ , فياليق
 . 18/4 ء ستنوكلا ء اكنفلاف
 . ؟عي . دئاقلا ء مادناق

 . الاإب , ةمقاو ء ليفييليف

 4! 46]:١1٠6ءالء بوو ةريزج . هقشرك
 .١مهءاد

 . ١111111١ ةع١1قيحوم يدلل نولقلا
 . الع .ءاباب . ىف , ةرهاقلا

 1١9. « ةموكح , ةيلصتا
 «1 141 1ئول٠٠ءوكيزيلو لوألا لصتتلا

 ءالس ءلاطءزلو للم م ءا
14 - 
 . 5غ « ثتاريملا نوت

 . وه , تاياقلا نيناوق

 . ٠١64 ٠ 9١٠6 ؛ جروح ء لادوداك

 . "606 8و ع وتراك

 . 89 6 سريسابماك

 ل7417 ا رهت ء خايزتاك

 ال“ يطع وم ء اريرتاك

 ء )#58 « 59 . ةدهاس « ويمروقوماك
 .1156 114 ٠ ىوسقلا دئاقلا ء يارك
 , رمان , ةنقاو ء نوؤارك

 . [إب. ,دتاقلا ؛ نامرلك

 . اجب ءديج ءدتئقلا ء ريل

 , (#4,4 ء ىوسنلا دئاقلا ء شتقونادزاوك
 , )06 , ةمقلو ء نجاهبوكا
  إ ء ىوسفلا ىنايسلا ء لزتتيوك
 , عع , ةنقاو ء لوك

 , 99. « ناماجت ء ناتسنوك

 - , 9و ل16 . فوسوتوك
 . 700 , روكتالوك
 .اظخلا 6 ىنالأ لبال

 . وال ءج ء دئاقلا ءنال
 . لوز ء ةعقأو ء رييتورال

 . اذ توشدنال

 . لو ء خاببال

 . قف ء نارل

 , 91 ء ماعلا نمثالا هيجل

 .94 رخو
 , و19. دئاقلا ءريلكل

 , الوب , ةعقلو ء نول

 ها“, ةنده ء نيبول

 . ٠# « نصح ء تليجيل
 , اله »بالغة عال هءالامب اجمع ةعقاو « جميل
 ءالالا ءىاق ع 5117 ءم همر ء ىبل
 فم دافي

 . 913 150.6 ىوسفلا دئاقلا ,دلام
 . هاء 44 عا” راصح ءاوثام
 ءلل 4 44 ٠ عم ءوي٠ ء ىو دئاقلا ءانم

 , 14 ل ع و م

 ؟/



 و8 ءلزو ء ىوسملا دئاقلا , سالم
 .زمل ل ءالاغلا

 , زو الضال خيترتم

 « 1161١ 4عم44.51.4م ء دئاقلا ءوروم

 5111107 لي نش 10

 ء م. #.و ع لع لج , دئاقلا , اروم
 إل اع

 8٠) ب54 , دئاقلا ء نومرام
 . ع١ « ةمقأو ء تنتنم

 . 180 ٠ 48. رهن ءويشنلا
 . 1959 ء غ0. رع ء نيلأ
 . ملإب « راستام

 154« 1434 1 ؟8"و] 9٠ 1 ]96ةعقاو ءوجكرام

 , لهو . م6 , ةيرام

 , الوب ى ةعقأو ء ىلريعتوم

 , لوألا « ورتثوم

 ءازمكءزمزل ء9لالث وقوم كك ؛ نسلن
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 لت و 744 « ل67 ءألاا ؛ ليشم و ىان
 الالم هلال الل

 , »7 ء ىد سيول تنوكلا ء نوبران
 . م١ « ةرحاتا

 . 786 911لالء رهو نميلا
 . ١١ ء عع , دئاقلا ء شوح

 . )9 و ةعقأو . نينعوع

 .., »الم . ةيسنملا ندلل
 . 118 , ىوسملا ىنايسلا ء زرته

 . 99 . ىبورللا دئاقلا ء ةعولئهوه

 , م لالا هالو خمالوام ىةمقاو ء مارجاو
 ءوربز ءرسو بوس نسرول , ةعقأو ءولرتأو
 اي اولا ال م ابا ولما

 . زلال ءالإلا ء 34 ءرقأو

 .ؤ١هه ؤمإل ءواله م ةكلمم ء ايلافتسو
 ءالئ4 ومو 51 7 , قودلا ء نحو

 لمع ءوربو م "العم "الا إل ء اإل
 ل م١ اربع , قاب
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