




 تايصخشو تسغإرن

 َلاعصلا بم
 تراعتسالا دب ةروثلا لطي

 دتسرصتلاتيرتلو





 باّتكلا رعت

 ىف ةيهلالا ةيانعلا هثعبت دهاجم لطب روهظ نم ةمآ خيرات ولخي ال
 وأ غيز دعب نم مهبدهيل وأ ايدتعم اودع مهنع عيف ديل ةييصع فورا

 ىلع رشلا رصانع تيلغت وأ هتلاسر ءادآ ىف لطبلا ققو ءاوسو . لالض

 دعب اليح هموق اهلقائتيف هتريس لجسس خيراتلا ناف © ريخلا رصانع
 ةوق اهنم نودمتسسو « سوردلاو تاظعلا اهنم نوجرختس (« ليج
 مهضختوب © ىهير اصلا نوكت دك ةيفيم نم ضلختلا ق'مماما ددخت ةحور
 عابيف © سوفنلا فاعض ىوهتس ام اريثك ىذلا ىويئدلا ءارغالا دض

 بهذ ءاقل اهنم نوذفتءادعألل تارفثلا حتفتو © نمثلا صيخرب نطولا

 . لئاز ناطلس وأ عمال

 نم مهنم © نيدهاجملاو لاطبالا ءامسأب لفاح ةيبرعلا انتمأ خيراتو .
 هموقل صلختسا وأ « نيعماطلا لئاوغ هدالب نع عفدف رصنلا هل هللا ضيق
 دهشتسا نم مهلنمو. ملاظ مكاح وأ مشاغ ودع نم مهتماركو مهتب رح

 ليبس ىف ناسنا همدقب نأ عيطتس ام ىلغا مدقف ءقاكتم ريغ لاضن دعب

 . هتديقعو هنطو

 عئار لثم برعلا ءارقلل همدقا نأ ىنرس ىذا باتكلا اذه ىفو |
 مهضعب فارحلا وأ هرقن ةلق هيحاص مزع نثب مل « دايحلا ةلثمأ نم

 لزاني ناك هنأ هبهري مل لب . رخآلا ضعبلل ةرفاسلا ةئايخلا .وأ
 فاعضأ .ةيرششبلاو ةيداسملا تايناكمالا نم اهيدل ةمخنض كايروطاريما
 هللا ديع نب دمحم الملا « لاموصلا ىدهم » حافك ةصق نا ٠ هيدل ام فاعضأ

 ةراثم ةصق .ىهل شابحألاو نييلاطيالاو نييسنرفلاو نييئاطيربلا ديِض نسحملا
 «لاوط نينس هعاضخال ةابعملا ىوقلا لضاني: لظ دقف . ىب رع لك داؤغل ةشعنم

 دئاقلا ةلاسر ىلع هدر عورأ امف ٠ دوعولاو ايادهلا هرغت ملو . ديدهتب أبعي مل
 - : اهيف ءاج ىتلاو . ارورغو ةحاقو حضنت تناك ىتلا ىناطيربلا

 كتروث دمخت مل اذاو © كيغ.نع عجرت .مل اذا ايش كفيستتسا» 2
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 الو ادج ةميظع ةكلملا ةلالجلا ةبحاص ةموكح نأ ملعاو .. ةيئونجلا
 ّْ « .,. اًئيش اهتم لائي نأ كلاثم نونحم عيطتسي

 : هيلع ائلطيب در ناكف

 كتلاسرىلع تعلطا دق .. ناطيشلا دئاق « لفوك لارئجلا ىلا »
 .. ةعيضولا كتموكح ضارغأو ةئيئدلا كضارغأ عيمج اهنم تمهفو

 نكت امهمو .. اًميش ىدل ىواستال اهب نورخافت ىتلا مكتاوق نأ ملعاو
 . ( ادبع كرشلل نوكأ ناو ملستسأ نل فورظلا

 دقو ٠ « هللا نذاب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةّف نم مك » : ىلاعت لاق

 هدبع دبأق © مهديك دريو نيدتعملا رورغ مطحب نأ هتمظع تلح هللا ءاش

 دئاقلا اهيف.لتق .ةقحام ةميزه هئادعأب قحلي .نأ عاطتسا ىذلا حلاصلا

 ةموكح) ةبيه اهيق تعاضو ؛ ةهيفسلا ةلاسرلا كلت بحاض ىناطيربلا
 ٠. «ء ادج ةميظعلا ةكلملا ةلالجلا ةبحاص

 .. ىلعتساو ىفط نم لكل ةربعل انفح اهلا
 رصم نأ ىرصملا ءىراقلا ىدل ةيمهأ باتكلا اذهل لعجب اممو

 ةرادالا تلمش دقف ., ثيدحلا لاموصلا خيرات ىف اماه اروذ تبعل
 رشن ىلع تلمعف 6« رشع عساتلا نرقلا قى لاموصلا ءارحأ ضعب ةيرصملا

 ءاشس رآآ معف ةراحجتلا تطشنو تايفشتسملا تأشناو' دالبلا ىف عياعتلا

 .٠ ليوط دمآ نم هبيعش اهدهشب مل لاموصلا ىف ةضهن رداوب ترهظو

 قرفلا مهيلع فخب ملو « لمتكا دق نييلاموصلا ىعو ناك ىرصملا ألا لحم
 مهحلاسص ىطع رت ف مهديب ذخأت تناك ىتلا ةيرصملا ةرادالا سب عيسأبشلا

 ٠ اهل دح ال ىتلا هتينانأو ةيلالغتسالا ةبيلاسسأو رمعتساا ىشطب نيبو

 ىف ةلاعفلا لماوعلا نم 0 ىلع - ةيرصملا ا ةرتف 2 كلذل

 اول 1 1 ةاكملا نسخ هلا د كنق نإ دمحم انلطب داهج ناكو

 200 0 فرفغت' 91 هين و ىرق نامياو 0 ملا 2

 ىنأ نأ ثيلد ملا هروذب سرغ قذلا حافكلا نكلو 4 لاتقلا ةحاس ف لطيلا

 عطقست ملو ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا ىف رامعتسالا ىوق تراخ نأ دعب هرامث
 تاؤتسسلا ٍِق ملاعلا دانس ىذلا فراحجلا ررحتلا رايت مامأ دومصلا

 ٠ ةثيدحلا

 ةصقب اسسضيأ رص تطست أ دقق 6 ةبعسش -. دارفأ نيب ىموق ىعو قلخ قو

 ع



 اهتيروطاربما دهاشنتنأ ةيرامعتسالا لودلا ىلعلهسلا نم نكي مل. هلالقتسا

 دحاولا اهيلع رطيست تناك ىتلا بوعسسشلا لقتستف « ككفتت ىهو

 قحب فارتعالا ىف ةلطامااو فيوستلا ىلا لودلا كلت تاجلف . رخآلا ولت

 اهترطيسىف رمتمسستف فورلظلا لدبتن نأ ىسع .لالقتسالا ىف بوعشنا هذه

 ةدحتلا ممألا ةلاصو تحن تاوئس رشع لظب نأ لاموصلا و ضرفو

 كلت ىف دالسيلا ىلع ةينصو ايلاطيا تنيعو * هلالقتساب ى ظحب نأ ليق

 اهنأل « ميلسلا قوذلا نع اديعب تاذلاب ايلاطبا رايتخا ناكو . ةرتفلا
 اهتحفص نكت ملو «ىلاموصلا نطولا نم ربكآلا ءزجلا لتحت ىضم اميف تناك
 هباصو ةنجل ةدحتملا ممألا ةّثيه تلكشو . ضايبلا ةعصان دالبلا مكح ىف

 ءاضعأ سَ نم ناكو : ةيلودلا ةباصولا هذه طورشل ايلاطيا ذيفنن بقارتل

 نم هيف اوأر امل نويلاموصلا هيلا سنأ ىرصم نطاوم ةنجللا هذه
 نيدلالامك ديهشلا نكي مل . رامعتسالا بيعالال دصرتو قحلا ىف ةبالص
 ريصم دض كاحت ىتلا تارماؤلا نع هيئيع ضمفي ىذلا صخشلاب حالص

 تكردا ىتلا رشلا ىوقل كنذ قري مل . بحلاو ةدوملا هلداب ىذلا بعشلا
 ردغلا دي هتلاثغا نأ ناكف ٠ ةيناودعلا مهططخ ىلع ارطخ هدوجو ىف نأ

 بهذت مل حالص ,نيدلا لامك عامد نكلو 5 نيرمآتملل قجلا ولخس ينج

 نأ ثبلامو هداهشتسا دعب هئدابمل ىلاموصلا بعشلا رصتنا دقف ..ىدس
 . نيدئاكلا ديك مغرب هلالقتسا لان

 رامعتسالا عطتقا دقف . هلالقتساب هتنت مل لاموصلا تالكشم نا
 نوحزري اهئاكس لازام ريبكلا ىلاموصلا نطولا نم ةعستم تاحاسم
 ةداعاب ليفك نمرلاو ٠ خيراتلا ةيمتحب نموت اننكلو ٠ ىبنحجألا مكحلا تحت

 ءاهتداعتسا ىاع مهتميزع تحصو مهتملك تقفتا املاط اهباحصاأ ىلا قوقحلا
 انتنروهج نم هلامآ قيقحت ىف ديباتو فطع لك ىقليس لاموصلا نأ كشالو

 « ةوخألاو ةدوملا رصاوا نم لاموصلا بعشو انطبري امل ؛« ةدحتملا ةيبرعلا

 ١ تسع

 ٠ ىنرع را :لك ردص ندوب هنأ

 ديرف نيدلا نع . قيفوتلا ىلو لاو





 . رم د م

 لطبلا اذه اهسئاع رمتسملا لاتقلاو لصتملا حافكلا نم نرق عبر

 أو ةرابجلا رامدتسالا ىوق عراصي

 ىف هئدابم نع اعفادم اهاضق ريرملا لاضنلا نم ةقحالتم تاونس

 داهشتنسالا وأ ٠٠ ماتلا رصنلا اماق +٠ اهئادعأ ىلع ءامضقلاو هدالب ريرحتا

 ريرحتلاو قحلا ةيضق ىف

 ب لاموصلا  هدالب ةروث معزتيل نتسحلا هللا دبع نب دمحم الملا شاع

 ردصت ىتلا ةسلسلا كلذ ىف لمكيلو ىبنجالا مكحتلاو ةرطيسسلا دض

 ىتلاو نادوسملا ىف ىدهمللا دمحأ دمحمو رصم ىف ىبارع دمحا اهتلوطب

 ىتلا ةيبرعلا ىفارألا نع ةرمعتسملا ةيبتجألا تاوقلا ءالحا ىلا تفده
 دالبلا هذه اهب ترم ٠٠ ةيسايس فعض فورظ ىف اهيكحتل اهيلا زنك

 ١ .. كاذنا

 ءالؤه ةماعز اهيف تزرب ىتلا كلت ."اهسفن ةرتفلا هذه: ىف الملا رهظ .
 .. مهدالب ىف اهذوفنل نكمت ةيتاعلا رامعتسالا لود تناكو .. ةداقلا
 نم هبيصن ناكف .. وه امأ ايلاطيا مث .. اسنرف كلتو ايئاطيرب هذه
 اهضعب ةديتع لود عيرأ ىوق براحب نأ هيلع ناك دّمل .. رقوأ داهجلا

 ثيدح رخآلا ضعبلاو ٠٠ اهيلع ةنميهلاو': بوعنشلا رامعتسا ىف قيرع

 ىف حيبقلا ناديملا اذه ىف هترادج تبثي نأ ديريو ةسايسلا هذهب دهعلا

 ةشيحلاو ايلاطباو 000 ارتلجلا براحي نأ هياع ناك .. تقو رصقأ

 .. اهكلاوإ م هينطاوم ورح صلخيل :دحاو مآ

 . دع 3

 لاموضلا دجيل قوطلا نع نسحلا هللا دبغ نب دمحم الملا بش

 . هسفنل اهصلختسي نأ ديري لك لودلا هذه عامطال ةسيرف ىبرعلا

 2009 كلذ ثدح افيكف .. ةميرغ نود اهتاريخب رثاتسو

 نئبدوالاىرامغتسالا قباستلا ةسايس ىف عيرشلا لوحتلا اذه ءاج

 ثادب ةنسلا هذه ىفف .. 14/6. ماع ذنم ايقبرفا نم ءازجا كالتما ئلع
 بمس 7 ٠
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 ةهتسايس قاطن ىف ةراقلا هذه نم ءارجل كالتما أدبم لخدت ةيبروألا لودلأ

 .. ايقيرقأ ىف ءارحأ ىلع اهئاطلس طسب ىف لودلا هذه تذخاف..
 هتلخدو .. نسسئوت اسسنئرف تلتحاو .. وفنكلا اكيجلب ترمعتساف
 . اذكهو ... رصم ارتلجنا

 رمحألا رحبلا يبرغ قطانم ىلا اهريغو لودلا هذه طاشن لقتناو
 .تايلمعلا تزكرت تاهجلا هذه ىفف .. ىقرشلا ايقيرفا لحاسو
  .لاموصلا لحاس ىف رصم اهريدت تناك ىتلا قطانملا ىف ةديدجلا ةيعسوتلا
 ةرادالا هذه اهنع ترسحلا نأ دعب نادوسلا قرش ميلاقأو .. ررهو ..
 ايناطيرب نم لك تعرسأ دقلو ., رصمل ىزياجلالا .. لالتحالل ةجيتن
 تناكو .. تاهجلا هذه نم ءازجا عاطتقا ةلواحم ىلا اسنرفو ايلاطيإو
 .نأ ةيبروألا ةيرامعتسالا ةسايسلا ىف ديدجلا هاجتالا اذه راثآ لوأ
 قطانلا مهأ نم دعت ةدحاو ةقطنم ىف دالبلا هذه حلاصم تكباشت

 ضرعتت ةئالثلا دالبلا نم لك فادهأ تادبو .. ايقيرفا ىف ةيجيتارتسالا
 .. كاكتحالا اذهل ةحيتن رايهثالا رطخلا

 ,نب دمحم اللا داق ... عارصلا نم ةلئاهلا ةماودلا هاذه طصسوو
 .ناكو .. رامعتسالا ىوق دض ةينطو ةروث ىف هينطاوم نسحلا هللادبع
 ٠0 ةليوط ةرتفل ستسا ٠٠ اريرم احافك

 ةهريغ تفداص امك تفداص .. ةيروثلا لاموصلا ىدهم ةكرحو
 .فيك انيأر دقل .. قيفلتلاو هبوشتلا نم ريثكلا ةيررحتلا تاكرحلا نم
 البل ,مسر فيكو ٠. ةينطولأ ةيررجتلا ىبأرع ةكرح انل رامعتسالا روص

 امهتروص ريغ ىف امهرهظآ دقل .. ةيدهملا ةروثلاو ىدهملا ةيصخش
 .ضورغملا ةناهلاو ةلوطبلا روص ىحميو امهتيمهأ نم للقيل .. ةيقيقحلا
 .ىدهم عم رامعتسالا هآعف ام طبضلاب اذهو ... لوقعلا نم اهدوجو
 هتكرحو سوهتملا لجرلا ةيصخش ىف هرهظا دقل هتروثو لاموصلا
 .هذق مهيتك ىف هباتكو موخرّوم لج مسو ٠ شيطلاو ةيجمهلاب ةيروثلا

 .عيضتو حقاكملا لطبلا اذه ىلا ءىس ةقيقح اهنم اولعجيل ةيذاكلا عئاق ولا
 نايعلا دوهش ناسل ىلع الأ رونلا هتروثو هتريس رق ملو .. هحاقك .ملاعم
 أامأ ٠٠ هةهسنع قئاقحلا صضعب اودروأ نيذلا نيفصنلملا باتكلا نع ليلقو

 راصحل ةديدش ةباقر رامعتسالا .مهيلع ضرف دقف .نوينطولا باتكلا
 1 : : ْ 9 مهجاتنا

 . . تاذلاب لاموصلا ىف... هسفن رركي لمعلا اذه ىف رامعتسالاو
 ميهاربا "نب دمحأ ىلاموصلا لطبلا ماق رثع سداسسلا نرقلا ىفف
 فلأو نييلاغتربلاو نشابحألا دض ةروهشملا هبرحب «© ىنارجب ه ريهشلا
 حوتف » روهشملا هباثتك ب هيقف برع نبا ىبرعلا ملاعلا ثادحألا هذه ىف
 همهئاميهو هتوقي باتكلا اذهل يدل :رامعتسالا فقو دقو ,. « نادلبلا
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 .فرعي هنأ تبثيو باتكلا اذه كلتميب نم ىلع مادعالا ةبوقع ىصضرفف ٠٠

 ىفتخا اذهبو ٠٠ امهب هلهج تبثي نمل دبؤملا نجسلاو ٠٠ ةياتكلاو ةءارقلا

 دض برعلا حافكل ةرهاز ةرتف خيرات ىوري ىذلا ليلحلا رفسلا اذه

 كيلا عباصأ ىللع دعت خسل الا هنم قس ملو ٠٠ رامعتسالا ىو

 ء. ةدحاولا

 هنأ الا . . ةرصاعم نوكت داكن ىتلا الملا ةروث ثادحأ برق مغربو

 .. قيفوتلا اهضعب بناجح ةيداهتحا تالواحم .. اهدئاق خيراتو رشع

 يايألا نم موي ىف رهظت فوس ىتلا ةقيقحلا ىلا ريفلا ىدهت تراسو
 .. ةصاخ لاموصلا برعو .. ةماع برعلا اهب رخفب .. ةفرشم ةعصان
 رامعتسالا دض رصم ىق هتروثو ىبارع هريس 55 ةريسلا هذه لمكتلو

 هتدارأ ىلا ةوقلأ هذه دض نادوسلا ف هقروثو ىدهملاو ,٠ ىئاطب ربلا

 يهزيقو لاطبالا ءالؤه ةريس نوكتاو +. ليثلا ىدأو ىلع اهترطيس: ضرت
 .. ةلبقملا لايجألل ىورت ىتلا لبقتسلا ةروطسا

 ني ع

 ٠*٠ ىقيقحلا همسآ ء نيسح هللا دبع نب دمحمف

 ٠٠٠ هرهشلا مسأ 6 نسح هللادبع نبآو 1

 .. ةيبنجألا رئاودلا ىف هب فرع ىذلا مسالا وه « الملاو

 هبحاص نع ثيدحللا لاجم ىف اعيمج < ءامسألا هذه ركذن فوسو

 ةيصخش وه .. دحاو ءىش نع ةباهنلا ىف ربعت ىهف .. ةريسلا هذه
 . قيقشلا ىلاموصلا رطقاا ىف حافكلا لطب





 , لوألا لبصنلا
 ملل اؤ لاوَصلا يبرم

 كلت نم ةميمص ةيبرع ةرسأ ليلس نيسح هللادبع نب دمحم الملا
 هذه ىلا اهقيرط ةيورعلا تفرع ذم .. ايقيرفأ تنطوتسا ىتلا
 ةيمالسالا ةيبرعلا تاعطاقملا دحأ ٠٠ نيداجتوألا دالب ىفف ٠٠ تاهجلا

 مأث ىنيداسوأ بأل ةريسلا هذه لطب دلو ٠٠ ايقيرفأ ىقرش ىف ةماهلا

 ةيشبملا دودملا ىلع ترقتسا ىتلا كلت نم ةقيرع ةسرع ةرسأ ىلا ردحتن

 ْ .. ةيلاموصلا

 ةبورعلاو برعلا داجما تدهش ىتلا حافكلا ضرأ ىف الملا أشنو
 مايأ اهروص ناسحأ ىف ترهدزاو ىداليملا رشع. ىناثلا' نرقلا ذنم
 عارصلا راد ثيح ؛ رشع سداسلا نرقلا ىف ىنارج دمحأ حتاقلا' ناطلسسلا

 ىلا ةيبرعلا ةريزجلا نم ترجاه ىتلا ةيبرعلا رصانعلا نيب هدشأ ىلع
 نيبو اهلخاذ ىو ةيقرشلا اهاءاوس ىلع ترشتناو ه ايقيرفأ ضرأ
 ىوق و«ةيحان نم ءاحنالا هذه مظعم ىلع نورطيست اوناك نيذلأ سشابحألا

 عماومللا هذه ىلع اهمكح ضرفغل ىعست تاأدب  ىتلا ىبروآلا رامعتسالا

 بورهلاو ءاقبلا بح ىق لثمتي ابيهر عارصلا اذه ناكو 2« ىرخأ ةيحان نم
 1 8 1 5 ءانفلا نم

 نم هحافكو نسخ هللا دبع الملا ةريس لوانتن نأ لبق انب نسحبو

 ىتلا: دالبلا هذه ىف ةبورعلا .خيرات عجرتسن نأ .. هدالب لالقتسا لجا
 . لبق نم هل فالسأ لاضئو حافك تدهش امك هلاضنو هحافك تدهش

 لحاسلاىلا ةيبرعلا ةريزجلا نم مهتارجهو برعلا تالحر .تددعن

 ةريزجلاو لاموصلا لحاس نيب ةقشلا برقل ناكو .. اهل .لباقملا ىقيرفألا

 تاعامج تعئدناف .... تارجهلا هذه رمأ ليهست ىف ريبكلا هرثأ ةيبرعلا

 ىلعو .. ايقيرفا ىف ديدجلا  اهنطو ىلا .اهقير قشت تاعفد ىف ةيبرع
 نكامألا ىف ةيبرع تارامأ نيوكت نم اونكمتف مهتكوش تيوق نمزلا رورم
 لئابق ميقت  ثيح لخادنا' ىف اولغوت نآ اوثبل ام مث .. ةيلحانسللا

 ةراماب تفرع .. ةريبك ةيبرع ةيمالسا ةراما كانه !ونوكو لاموصلا
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 وشيدقم ىترامأ تناكف ةيلحاسلا تارامالا امأ .. لادعلا وأ رره

 . ةيلاموصلا ةئيبلا

2 

 .لئابق آوبرعب نأ لاموصلا دالب ىلا نوحزانلا برعلا عاطتساو

 ىف اريبك احاحن رشع سداسلا نرقلا علطم ىتح اوادسو 2 داللا هذه

 ,نمو لخادنا ق مهل ةيبصع قلخ ىلا ىدأ ىذلا رمألا 3 رامضمل ١ اذه

 مراعلا ىلا عجري حاجنلا 4 ف لضفلاو .. دالبلا هقه ءانبأ ميمص

 0 نيديؤهو ارابيصلا مهثوعدلا اولعجت نأ اوعاطتسا ثيحب ' عانقالاو

 كطاشنلا نأ فورعملا نمو .. ءاوس دح ىلع لخادلا ىفو لحاسسلا

 كلذ ىف ٠٠ طقف لحاسلا لع آرصاق نأك دالبلا هنهل ةيسنلاب. فولأملا

 . قالطالاىلع لخادلا ىف ىبروأ لغوت ىأ ثدحي مل هنأ ةحردل .. نيحلا

 ,ىلعو ةيقيرفالا ةقطنملا هذه ىف مالسالاو ةبورعلا راشتنال ناكو

 ةرطيس برمعلا اهيلع رطيس تاراماآ سيسأت مث ٠ ةريبكلا ةروصلا هذه

 .نييحيسملا ةشيحلا ماكح سوفن ىف هىيسسلا هرثأ اذهل ناك .. ةلماك

 .. ىقيرفالا لحاسلا ىاع اهطاشن اهل ناك ىتلا ةيحيسملا ابروأ لودو

 :«تارامألا اورمتعاو ©« فوخ ةرظن ىيرعلا طاشنلا علا نورظني اوءدبف

 ناتشتسا ىلا ةباهثلا ف ىدؤي دقو مهذوفنل اريطخ امحازم ةيمالساإلا

 .برعلا ءارمأ هيف دادذا ىدذلا تقولا ىف اذه « اهلك ةقطنلاب برعلا

 . لئاسولا ىتشب هذ مهيساكم

 نول 0

 «برعلا نيب قلقلاو رئوتلا ةعاضا ىلع وحلا اذه دهعاسس دقو

 شابحألا .كولم نيب ةددعتم بوزح مايق- ىلا ةياهنلا ىف ىدأو مهينسفانمو

 ثلاثلا نرقلا نم ءادتبا ةيدجلا ةروص بورحلا هذه تذختا دقو هنايكو
 .ةدحوم ةهح لخادلا قو لحاسلا ىف برعلا ءارمأ نوك دقو .. رشع

 ىتلا تاراصتنالا ىف ةرثأ "لتكتلا ١فهل ناكو .. رطخلا اذه ةهحاوم
 .٠ مهمكح ةعقر عانستا ىلا ىدأ ىذلا سصألا "٠٠ برعلا اهزرحأ

 ىف ىدأ نيقنرغلا نيب رتوتلا نم اعون وسجلا اذه قلخ اذكهو

 هثارامالا ءارمأو شاسبحألا كولم نين ةددعتم بورجح ماسيق للا ةياهئلا

 . هلاطلسو هنايك ىلع ظناحب نأ لواحي :لك . ةيمالسالا

 ةرسآألا سسؤم دهع ىف ةحضاو ةروص .بورحلا هذه تذخاو
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 دهع ىف كلذكو ( م !؟86 1 ؟ا/. ) كالمأ نوكي ةشبحلا ىف ةيناملسلا
 نم ددع بورحلا هذه ىف طقس دقو ( ١115 -0 ١155 ) نويهص دمع
 .. مهتاراما لالقتسا ىلع ةظفاحملا ليبس ىف ءادهش نيملسلا ءارمأ
 . امات ءاضق ةشبحلا كولم اهيلع .ىضّق داك ىتلأ

 هي

 نيماسسلا ءارما أدب .. ىداليملا رشع عبارلا نرقلا طساوأ ىفو

 مهدضعي ةيشبحلا ةلودلا دض اديجم افينع الاتق اوعدب لادعلا دالب ىم

 مهدئاسيو .. حالسلاو لاملاب لحاسلا لاوط ىلع نورشتنملا نوةلسملا هيف
 وراجيتافو هيدهو وئامآ ميلقا ىف ةشبحلا كلم ةالو ضعب لخادلا ىف
 تلقتسا نأ لاعب لاد علا كولم عم ءاحلاو ءالو ىلع اوناكو ٠٠ ورواد

 كولم بناج ىلا لخد كلذك .. .شابحألا كولم ةطلس نع ايبسن مهتاراما
 ةيلامشلا دودحلا ىف تاعطاقلا ماكح .. بورحلا هذه ىف لادعلا
 نع امامت ةلقتسم ةريغص تابالو نومكحب اوناك نيهللا ةيشبحلال ةيقرشلا

 , ةشصحلا

 تكرتشا مهئافلحو لادعلا ءارمأ نم ةنوكما ةدحتملا ةهبجلا هذه

 2 رصنلا ولت رصنلا مهتبسسكأ ةمظتنم ةروصب ةشيحلا دض لاتقلا ىف

 ةرفظملا بورحلا عم بنج ىلا اينج .ريسس لادعلا ةلود عاستا رمتساف

 لضفب نوعطتش اوذخأو .. ةيمالسالا ةلودلا هذه ءارمأ اهءاول داق ىتلأ

 , ةيقرشلاو ةيلامشلا ةشبحلا دودح نم اريبك اءزح مهتاراصتنا-

 ءافاخ دحأ ركب وبأ ناطلسلا نكمت نأب بورحلا نم ةلحرملا هذه تهتناو
 ةلود اهتاوث ناك 6. ةريبك ةلود سس و نأ نم عمصألا رمع ناطلسلا

 ب رره ىمم ىرتبأ ةمصاعب عليز ةمصاعلا لديتساو ٠٠ ةميدقلا لادعلا

 ٠ ةيداليم ١035١ ماع ىف كلذ ناكو

 دنع دنع ذي

 أدب ١815١ ٠+ ماع رره ةنيدم ىلا لادعلا ةلود ةمصاع لاقتنابو

 ةيعبسوتلا اهفادهأو ةيجراخلا ةلودلا ةسايمسس ىف روطتلا نم ديدج دهع

 ديحوت وه ليبسلا اذه ىف ذدختا لمع لوأ ناكو ٠٠ ةشيحلل ةبسنلاب

 طيلخ اهناكسو ٠٠ ةشيحلل ةيقرشلا دودحلاىلع ةعقاولا ةريغصلا تاليودلا

 عاطتسا جيزملا اذه نمو ٠٠ نيملسملا نم هبرعلا ىرجاهمو نشابح"الا نم
 ةلحرملل دادعتسالا ةبهأ ىلعزوكتل ةدحتمةيوق ةهبج اونوكي نأ لادعلا ءارمأ

 ناطلسلا اهءاول داق ىتلا ةلحرملا هذه ٠٠ شابحأالا دض مهكراعم ىف ةلبقملا

 ماق دقو ٠٠ « لوشألا » ىأ ىنارجب ريهشلا رره ناطلس ميعاربا نب. دمحأ

 هل نيدت تداك ىتح. ةشحلا دالب ىلع ةمظنم تالمح ةدعب ناطلسلا اذه

 بورخلا هذه هيف تماق ئذلا مشغ ىنسداسلا نرقلا زاتميو ٠*٠ ةعاطلاب اهلك

1 



 نأ دعب ٠٠ لخادلا ىلا فحزلا ىلإ نيملسملا عقد ىذلا غلابلا سامحلاب
 دودح ىلع ةعقاولا ةتطسنمل ةطنملا زواجتت' ال ةقباسلا بورحلل رحلا حجراسسم تناك

 ٠ ةشيحلا

 نييلسملا نيب رشع سداسلا نرقلا ىف تماق ىتلا بورحلا زاثمتو

 اهيلع لخخد لب ٠٠ لبق نم تناك انك ةيلحم ابرح دعت“ مل اهنأب شايحألاو
 طبرو ايقيرفا نم ةقطنملا هذهب ديدشلا همامتها هجوي ادب ديدج رضصنع
 الثمم ناك ديدجلا رصنعلا اذه ٠٠ اهيلع هترظيس وأ اهيف هئاقبب هحلاصم
 ٠ ةقطنملا هذه ىلع امهنيب عراصتلا أدب ىذلا لاغتربلاو ايكرت نه لك ىف

 ٠٠ زاتمملا ىراجتلا اهعقومب رفظلل اهيلع ادرفنم ةرطيسلا ىغبي لك
 مكاح حالملا ىرنع ةدايقب نويلاغتربلا هيف ناك ىذلا تقولا ىغف

 ىتح .ةيلحاسلا ايقيرقا ندم عم ةيراجت تاقالع سيسأت نولواحي انيس

 كارتألا ناك ٠٠ ئصم ماكح نيملسملا ةسفانم ىلع اضقلا نم اونكمتم
 ىلع اورطيسو ىنندألا قرشلا اولتحاو ىزغصلا ايسآ ىف اورقتسسا دق
 ىسرافلا جيلخلا ىلع اولط؟ مث هيف ةقدانبلا ليطاسأ اومحازو رضحأالا رحبلا
 فده ناك امك كارتألا فده ناكو ٠٠ رمحألا .حبلا الا مهمامأ قبي ملو
 زكارملا ىلع اونمدهي نأ رمحألا رحبلا ىلع ةرطيسلا نم - نييلاغتربلا
 نييلاغتر بلا ىلع ةراجتلا قيرط عطق كارتألا فده ناك امك ٠٠ هيف ةيراجتلا

 ةيدنهلا ةراجتلا راكتحا مهيلع لهسي مث نمو ٠٠ مهتكرح لشو

 مزه نأ دعيف ٠*٠ رمحألا رحبلا ىف مهتطخ  كيفنت ىف كارتآلا أدب
 ميلس ناطلسلا لسرأ ٠٠ رصم ىف كيلامملا: نيطالس رخآ ئروغلا هوضنق
 نيعو اهءامعزو اهماكح عضخلاف برعلا دالب ىلا ةلمح ىف اشاب نانس هدئاق

 ىناوملا .لك لالتحا كلذ دعب كارئألل مثاو ٠٠ ندملا لك ىف اكازتأ اماكح

 عليز ىلع .اولوتسا كلذ بقعو رمحألا رحبلل ىقرشلا ءىطاشلا ىلع ةعقاولا
 ةراغص م ةدع نم الؤطسأ اهن اونوكو اكرمج كلذك اهب اوماقأو 6

 . 0000 ماع كلذ ناكو راجتلا نفس ةمحاهل

 ىلا .نوعلطتي كارثآألا أدب ٠٠ " ىقيرفالا لحاسلا نم ءزجللا اذه نمو
 ىف مهل ةعبات ةلود ةماقا نم اونكمت اذا. مهنأ اونقيأو ٠٠ اهلك ..ةقطنملا
 ىلع مهتدايمس نأف ٠٠ ىبرغلا نمحأآلا ضبلا لحاس ىلع رطيست ٠+ ةشبحلا
 : ٠ اهبابسأ تلمكعسا نوكت دنهلا ىلا. ةراجتلا قيرط

 هذه ىف مهل فيلح داجيا ىف كارثألا هيفن ركفي ناك ىذلا تقولا ىفو
 ىف مهنونيعي ءافلح بسكل نيدهاج نوعسي لادعلا -ءارمأ ناك ٠٠ ةقطنملا
 ءاتبل ةسشبحلا كلم مامأ ةريبكلا مهتميزه دعب ةصاخو شابحآلا دض مهبورح
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 نم لتقو لادعلا دالب ندم .مظعم اهيف قرحأ ىتلاو م ١5١8 ماع لجنيد

 نكي ملف ٠٠ ةريثك ءايشأ اهتاكلتمم نم ينغو ٠٠ ةمسن ١؟ر٠٠٠ اهيملسم
 ٠٠ رسيلا ىهتنمل لادعلا ءارمأو كارتآلا نيد براجتلا مثيب نأ ابرغتسم

 ٠*٠ ضعبلا امهضعبب امهتقالع ناقثوي نافرطلا ذدخآو

 نوعاسلا نوملسملا كارتألا هماوق ديدج فلح ماق وحنلا اذه ىلعو
 نوملسملا ءارمألاو ٠٠ ايقيرفا نم ةعقبلا هذه ىف مهل ذوفن قطانم داجبا ىلا

 هذه ىلع ةرطيسلاو شابحأآلا ذوفن ىلع ءاضقلا نوغبي نيذلا لادعلا دالب ىف .
 ةديقعلا مهنيب تدحو نيذلا نيقيزفلا نيب قافتالا متو ٠٠ اهلمكأب ةقطنملا
 ميهاربانيدمحأ ناطلسلا ىف كارتالا ىأرو . .ةكرتشاا ةحاصلاو ةينيدلا
 ٠ ةديدجلا ةهبجلا دوقت نأ عيطتست ىتلا ةكرحملا ةوقلا ٠٠ رره ريمأ
 هاوقتو هنيدت نم تذختاو ٠-٠ حالسلاو لاجرلاو لاملاب هترصانو هتدياف
 ةملك عمجي اينيد ادئاق ٠٠ تاهجلا كلت ىملسم مامأ هراهظال ةليسرو

 ١ ش ٠ رصنلا ىلا مهب نيسيؤ ٠١ نيمدسملا
 نكد ل

 كارتالا نيب ديدجلا فلاحتلا ءابنأ شابحالا عماسم ىلا .تلصو
 هتءعرسأو 6 غلابلا رعذلاب اوييصأف ررهو لادعلا دالب ماكحو نيملسملاو

 ىلا فقي ىوق افيلح نع ثحبلا .ئف ( م 1975 ) ىنيليا ةشبحلا ةكلم
 ىبرحلا ىقرلا نم ةريبك ةبترم ىلا لصو ديدج ودع هجو ىف اهبناج
 ديدجلا حالسلا هيف أدب ىذلا تقولا ىفن همامأ دومصلا اهنكمي ال ىركسعلاو
 .ىدباأىلا لصب ةئثيدحلا ةيبرحلاتادعملا رئاسو قدانبلاو عقادملا نم نوكملا
 ,سؤقلا ىلع ايلك ادامتعا نودمتعن نولازي ال شابح“الا ناك ٠٠ لادعلا ءارمأ
 ةريبك ةيحراخ ةوق عه :فلاحتت نأ ةشيحلا ةكلم تآرو ٠٠ مهسلاو حمرلاو

 .تعمس نأ دعب امينس الو نييلاغتر بلا ىلا ثعلطتف ٠٠.لادعلا ءارمأ لعف ايك'

 .كلم .ليون امع ىلا تلسرأ اًدهلو ٠ ئدنهلا طيحملا ىف مهتاراصتنا ءابنأب
 ' + ليملسملا دض .فلاحتلا أدبم هيلع اهيف ضرعت ةلاسرب لاغتربلا

 ,ىف ذوفل قطانم ىلع ذاوحتسالا ىف ايدج نوركفي نويلاغتربلا ناكو
 2٠٠ دنهلا ىف مهرارقثسا بقع هتيمهأ اوكردأ:نأ دعب ايقيرفا ىف ءزجلا:اذهع
 ,سوفن يف بيط عقو اهل ليون امع :كلملل ةشبحلا ةكلم ةوعد تناك اذهلو

 ةوعرسأو : ةقطنملا هذهب كارتآلا نم امامتها لقأ اونوكي مل نيدذلا نييلاغتربلا

 ْ ٠١ ةيدج ةروصب ةنشبحلا .ةكلل ةدعاسملاب .مهيديأ نودمي
 هولمعف “٠ ديدجلا .للاغتربلا ىقبحلا: فلاختلا رطخ كارتألا كردأ دقو

 ,ىداعملا فلحلا ميطحتل لادعلا كولم عم مهقافتا ذيفنتل ةعرسلا هجو ىلع
 ةئثيدحلا ةيرانلا ةحلسألاب مهودمأف ٠+ هضارغأ ليبس ىف فوقولاو ذيدجلا

 * لاجرلاو لاملاب نيرزاؤم مهئارو نم اوفقوو



 فحزب ةضيحلا دض ةيورح «ينارج» ميماربا نب دمحأ ناطلسلا ادب

 ديبز:مكاج ىكرتلا اشابلا كلذ ىف هدعاسي ٠٠ هئادعأ دالب بلق ىلع لماش
 ىدذلا ةكم تفقيرش هرزاؤيو ٠٠ عقادملاو ةحلسألاب هدب زتب هيلا دهع ىذلا:

 ٠ برعلا دوئجلاب هدمق ناك

 ىقرشلا بونئجلا وحنا رره نم ١51:98 ماع ىئارجل ىلوآلا ةوزغلا تمعقو
 ةروكذللا قوسلاب لصتملا ىلاب ميلقاو وراود ٠ ةيصشيحلا قوسلا اهفده ناكوي

 لصاو مث « الاجوتيالا دالب وه مويلا راجيتاف ميلقاو ٠٠ راجيتاف ميلقا مث
 ىنارجو ىرخأ ىلا دلب :نم ابراه رفي ةشيحلا كلمو ٠٠ رادنغو اوش ىلا هفحز»
 ندملا برخيو سئانكلا فرحبو ةمخكض ادادعأ نشابحألا نم لتقيو هدراطي.

 لخدو ىنارج ىديأ ىف ةشبحلا ندم رهشأ ىلاب تعقزتن ىلاتلا ماعلا ىفو ٠٠
 ش « مالسالا ةنيدملا هذه ءانبآ نم ريثكلا#

 ةقطنم تعستا ٠٠ ىلابو ىراود نم لك ىلع ءاليتسالا مت نأ دعبو

 ةشبحلا لامش ىلا ىئارج لوحت مث اريبك اعاستا ىبرغلا بونجلا وحن ررمح
 تلفحو موسكأ ىلع ةواتألا ضرفو ٠٠ ارجين“ ميلقا' ىلا ذفنو ١65٠ ماع

 ةشبحلا طساوأ ىف-ىنارج بوزحب 51١١؟ ماع ىقح كلذل ةيلاتلا تاونسلا:

 اماجاد نفوتسيرك ةدايق تحت نييلاغتربلا دض تقولا سفن ىف هبورحؤ ٠٠
 هيلع ىلوتسا امب ظافتحالا ةريخألا هبرح ئنش ىف ىئارج فده ناكو ٠٠

 ٠ هتمرب اهبوئجو ةشقبحلا ىقرش تغلب ىتح تعسنا كالمأ نم.

 عفد يىنارج اهحتف ىتلا ةيشبحلا ميلاقألا ضعب ناكس رثآ دقو
 ريبك ددع رفاظلا هشيح ىلا مضنا نيح ىف ٠٠ مهنيد ىلع ءاقبلاو ةيزجلا

 ءامعز لغتسا دقو ٠٠ مالسالا اولخدو.مهعابتأ عم شابحألا ءامعز نم

 ىئصخشلا مهذوفن ىنارج ناطلسلا دي ىلع مالسالا اولخد نيذلا نييحيسملا
 نيملسملا نم ريثك مئتغا امك « مالسالا ىف لوخدلا ىلع :مهشويج ضيرحت ىف
 اده راصتنا ةصرف ةوزغلا هذه لبق ةشبحلا ىف اوماقأ دق اوناك نيذل»

 0 ةيمالسالا ةوعدلا رش ىلع صالخاب همودعاسف ملسملا كلملا

 تدعشا ىذلا 57000 ظحلا و مايأ رخاوأ ىفو

 هنيب ءوست ةقالعلا ثتأدب ١15549 ماع ىف هيلع نييلاغتربلا تامجه ةأطو هيغ
 ىلع هيلا لسرت تناك ىتلإ تادادمالا لوبق نضفرو , كارثآلا هئافلح نيبو.
 ,كارتألا عم هناقالع ةجيتن نم افوختم ناك هنأ ودبيو ٠ لاجرو ةحلسأ لكش.
 رامغ ,ضوخ ىلع مغريس هلاف شابحألا برح نم ةئاهتنا درجمب هنآ نظ دقف
 حيطيل هتاراصتنا ةصرف زهتني نأ ىأر. اذهلو « هئافلح دض ىرخلأ برح
 هئاهتنابو , هبرح ئف هنيعي ناك اماه ابكر كلذب دقفف « كارتآلل هتقادصي
 . لاوزلاب هتلود تنذ
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 تارامالا دودح ىلع ةظفاحملا ىه ىنارح ناطلسلا ءافلخ ةمهم تناكو

 ةيلاوتملا مهتاراغ نم اهتيامحو ٠*٠ رئاودلا اهب نيصبرتملا ءادعألا نم ةيب رعلا

 ضرفي مل ل ىنلا لحاسلا نم ءزجو ةيلخادلا قطانملا ىف مهحافك نكرتو ٠٠
 ىنارج ناطلسلا عم مهفلاحت مايآ كارتألا نكمت ذا مهتيامح كارتألا هيلع-

 ةنيدم ىلا اولصوو هربربو نكاوسو عوصم ىناوم ىلع مهيديأ عضو نم
 ٠ قرشلا ىف ةيلحاشلا ندملا ىف اولغوتو هورابد.

 تارامالا ىلع برعلا ناطلسب ظاقتحالا ىف ىنارج ءافلش حجن دقو

 هذه تناكو , رشع عساتلا نرقلا ىتح ىأ نورق ةئثالث لاوط ةيمالسالا

 ةيدرعلا تارامالا ىف لثمتت ةككفتم ىوق نيب احافك لثمن ةئالثلا نورقلا

 عاطتسا كلذ عمو م مهيدي ؤمو شابح” الا ىف نولثمتي ءايوقأ لنيسفانمو

 - ميراتلا اذه ىتح مهناطلسب ظافتحالا برعلا.

 ايقيرفا يقرش ةقطنم تدهش ٠٠ رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىفو

 ناك ديدج عون نم اعارص ةراقلا هذه ىف ىرخأ قطانم تدهش امك ٠٠

 اينالأو اكيجلبو ايلاطياو اسنرفو ايناطيربك ةيرامعتسالا ايروأ لود هلاطبأ.

 ةيلوآلا داوملاب هدمت هل ذوفن قطانم قلخ ىلا اهنم لك ىعس ٠٠ لاغتربلاو
 ةثيدحلا تافاشتكالل ةجيتن ابروأ ىف ةيعانصلا ةضهنلا اهيلا جاتحت ىتلا:
 ىذلا عارصلا ناك ىقيرفالا ناديملا ىفو ٠٠ ةراقلا هذه تحاتجا ىتلا“

 ىلع ىرخأو ةلود لك سس ةيرسلا تايقافتالا تناكو ٠٠ ةنداهلا فرعي ال

 * ذوفنلا قطانم عيزوت'
 مدتحا ٠٠ ىبرغلا رمحالا رحبلا لحاسو ايقيرفا ىقرش ةقطنم ىفو

 قطانم تتئابو ٠٠ دعب اميف هلصفنس وحن ىلع ةيبروألا لودلا نيب عازنلا

 معدت نأ رصم تآرو ٠٠ ةفصاعلا هبهم ىف ىقرشلا نادوسلاو لاموصلا

 ةغللا نصاوأ مهب اهعمجت اهل ناريج ىمحتو نادوسلا لحاوس ىف اهزكرم

 تابغر ىلع ءانب مهيلا اهدي تدنمف لاموصلا قطانم ىف ةبورعلاو نيدلاو

 تاي هذه يبا ررهو لاموصلا ةيرصملا ةرادالا تدمف اهودبأ ةديكأ

 ٠ ىئاودلا اهبب صبرتملا رامعتسسالا عنشج نم.

 ىطانم تناك ىذلا تقولا ىفو +٠ هيلا تنده اميف رصم تحجنو

 قطانملا تناك :٠٠ ةلهس ةسيرف رامعتسالا اهعلتبي ةيقيرفالا ةراقلا نم .ةدع.

 ترمتسا ةميرك ةايحو مات ءاشرب معنت ةيرصملا ةرادالا اهيلا .تدتما ىتلا"

 نيح كلذو هب تدعس ىذلا اذه اهل مدي مل ردقلا نأ الا ٠٠ نمزلا نم ةرتق

 كلمت دعت ملو ١845 +٠ ماع اهيضارأل ىئاطيربلا رامعتسالاب رصم تيلتبا:
 ءالخات ىلا ترطضا ةيسايس فعض فورظ تحتو اًئيش اهسفن رمأ نم-
 ىرخأ ءازجأو ردرهو لاموصلاو نادوسلا ىف هديلاقم ريدن اهترادا تناك ام

 لاموصلا قىدهمه د ؟ م



 ,قطانملا هذهب .رفظلل .ىعست ةيرامعتسالا ةيبروآلا لودلا تأدبو ايقيرفا نم
 ٠ مدقتلاب ةلفاحلا تاحالصالاب ةرماعلا

 دع دع د ش
 قرادالا نأ ىهو ٠٠ لاجملا اذه يف اهديكأت بجي ةماه ةقيقح ةمثو

 اهتايط ىف لمحت مل لاموصلا دالب نم ءازجأ ضعب ىلا تدتما امنيح ةيرصملا

 :ةيبروألا رئاودلا كلذ تروص امك رامعتسالا وأ ةرطيسلا ناولأ نم نول قىأ

 «ءاليتسالاو ٍذوفنلا.قطانم عيسوتو ةنميهلا ىلا ىمرت نكت.ملو ٠٠ ةيرامعتسالا
 امك ٠٠ دراوملا هله نم ةدافتسالل ةيلوألا داوملاو تاريخلا ةريفو دالب ىلع

 « امامنا كلذ ريغ رمألا ناك لب : ىبروألا عسوتلا ءارو نم ضرغلا. ناك

 ءاهريغو امورو ندنلو نيدباع فيشرأ ىف ةظوفحملا ةيمسرلا قئاثولاو
 ةبغر لع ءانب تناك تاهجلا هذه ىلا ةيرصملا ةرادالا دادتما نأ تبثت
 رصم ةرادا ىف اوأرو ىبروألا ىرامعتسالا لغوتلا مهعزفأ نيذلا اهيلحأ

 نم اويلطف ٠٠ مهددهتي ىذلا طوبطخألا اذه نم مهيمحي ام ريخ ةقيقشلا

 قدص ىلع .لدأ:سيلو ٠٠ رمألا اذه مهخياشمو مهئاسؤر قيرط نع ةرهاقلا

 .ةيرصملا تاوقلا هب ليقتست .تناك ىذلا لفاحلا لابقتسالا كلذ لوقلا اذه

 تردص امنيح هب تعدو ىذلا رثؤملا عادولا كلذ مث ميلاقألا هذه اهلوخد نيح

 ٠ ةيرامعتسالا لودلا طغض ىلع ءانب اهثرداغمب رماوآلا اهيلا

 رشع ةسمخلا نع ديزت ال ةريصق ةرتف لالخ ةيرصملا ةرادالا تكرت دقل
 .. هارقو لاموصلا ندم ىف تالاجلاو قفارملا ىش ىف ةمخض اراثآ اماع
 .تاعورزم .لاخداو ةعورزملا ضرألا ةحاسم ةدايزو ةعارزلل عيجسشت نمق
 !ريظن دالبلا هل دهشت مل لكسب ةراجتلاو ةعائنصلا ىف راهدزا ىلا ةديدج
 ةدوجوملا ةيلوآلا داوملا ىلع دمتعت' ةديدج تاعانص تلخدأ دقف , لبق نم
 ةفصرألاك . بيلاسألا اثدحأ اهيف نويرصللا ثدحتسا ىتلا ىناوملا تطشنو
 ميلعتلاب نوبرصملا ىنعو 2, تارداصلا ردصتو تادراولا لبقتستل تارائفلاو
 رهزألا ىف :ةساردلل دالبلا : هذه ءانبأ نم تاثعب !ودفوأو سرادملا 0

 0 ىف تايفشتسملا اوأشنأف ةيحصلا ةلاحلاب مهمامتها اوهجو امك ٠
 نم ءابطأ اهيلع فرش: ناكو ىرقلا بوجت ةلقتنلا تايفشتسملاو ةنابلا
 :تديدج اتدم نويرصملا أيشنأ كلذك ٠ ةئبوألاو ضارمألا ةمواقل ةرهاقلا
 لع تاشنمو نابم نم هوماقأ امب ةميدقلا ندملا ىلع تانينسحتلا اولخدأو
 ني ةيبهذلا ةرتفلا هذه خيرات ىكحي امئاق اهضعب لاز ال زار ط ثدحأ
 ٠ اهخيرات

 .هفقزطو الا حالصالل اليبنس ةيرصملا ةرادالا كرتت مل ٠* مومعلا ىللعو
 هقيبدألاو ةيداملا اهتايناكما اذه ىف ترخسو اهئانبأ حلاصل دالبلا هذه ىف
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 ىذلا رمألا ء هتنقولا كلذ ىف ندملا ىقرأ عراضت تاهجلا هذه تحبصأ ىتح

 عتمتت ىتلا ةدرابلا ةمينغلا هذهب رفظلل ريكفتلا ىلا ةيرامعتسالا لودلا عقد
 قلخىف ةيرصملا ةرادالا ترمثأ تقولا سفن ىفو . اهريغ ىف رفاوتب الامب

 ,ةيقيرفالا لودلا نم اهريغ ىف ادوجوم نكي مل دالبلا هذهل لماش ىموق ىعو

 ةراضحلا بتلاسأ اوقسشعو ةيرحلا ىتعم لاموصلا ىف نونطاوملا فرع دقلف

 عاضوألا لوبق ىلع مهماغرا بعصلا نم ناكف , نويرصملا اهلخدأ ىتلا ةيندملاو

 دض مهتاروث تددعت انه نمو دعب اميف مهيلع اهضرف رامعتسالا دارأ ىتلا

 دمحم لاثمأ مهراوتث ماقو .. ةيشطابلا هبيلاسأو ىرامعتسالا مكحلا

 عجا غم أآوضقيلو مكحتلا اذه اومواقيل هريغو نسحلا هللأ دبع نبا

 ىلع دالبلا هذه همكح ءانثأ ءانه ةلظحل رب ملق « تقو لك ىف رامعتسالا

 .. ةناكتساو عونخ نم ىرخأ دالب ىف هدجو ام سكع

 تاهجلا هذه ىلع ةرابلا ةيرصملا ةرادالا لضفب ديسشن نأ انه ديرن الو

 ةرادا اهنأ نم اهب هقاصلا ىبروألا رامعتسالا دارأ ام ىفنث نأ ديرن نكلو

 معازملا هذه دنفت اهضعب انركذ ئتلا ةلئاهلا لامعألا هذهو ٠ ةيرامعتسا

 ٠٠ ليطابألاو

 ةرتفلا ىف لاموصلا دالب اهيلع تناك. ىتلا ةلاحلا نم ةروص ىه هذه

 ةيررحتلا اهتروث .دئاقو ثيدحلا رصعلا ىف اهحافك لطب دلوم ترصاع ىتلا

 * نسحلا هللا دبع نب دمحم رامعتسالا دض
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 قالا لّصفلا
 ل هر

 ةرامعسإلا ةياور سو

 ةيلاموصلا ةرسالا ءانبأ ًاشني امك نسح هللا ديع نب دمحم أشن

 يقلتل ةيرقلا باتكب هتلوفط ىف وهو قحتلاف عرولاو نيدلا ىلع ةليصألا
 تبشو ةركبم نس ىف هنقتأ ىتح نآرقلا ظفحو « ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابم

 سلاجم داتري ناكف اييسص لازيال وهو ةيصخشلا لامتكا ةزيرغ هعم

 قطنملا ىف ةجحلاو نودلا ىف هقفتلا مهنع ذخأيل ةاضقلاو ءاملعلاو خويشلا

 ءاملعلا غلبم ىلا هلصوت ىتلا هتاموقم لمكتسيو « ريثأتلا ىف ةوقلاو
 اناكم هسفنل قلخي نأ هتباجتسا ةعرسو هئاكذب عاطتسا دقو , نيهقفتملاو

 امم مهبولق هتيصخشب ًالمف ٠ نيدلاو هقفلا لهأ نيب مايألا رم ىلع اقومرم
 ماوقتو هحالص قيرط نعو هيأرب ذخآلاو , هصخش مارتحا ىلا مهعفد

 وأ ىضاقلا ىنعت ةيلاموصلا ةغللاب ىهو ٠ دادولا ميسأ بستكا هتيالوو

 ٠ ىتفملا أ هيقفلا وأ ظعاولا

 ,لخدي ةنهم سرامي نأ هيلع ناك ٠٠ لاموصلا بابش نأش هنأشو

 ريغو ةحالملاو ةيسورفلاو ديصلا ةنهم كانه تناكف ةضايرلا رصنع اهيف
 ةوق هتبسكأ تاونس ةدع اهسرام ىتلا ةحالملا ةفزح وه راتخا دقو , كلذ

 * بوطخلا ةهجاوم ىلع ارارصآو ةينبلا ىق

 نأ بابشلا نس نم ةلحرملا هذه دعب نسح هللا دبع نب دمحم ىأر

 خويسش عمتجي ثيح زاجحلا دالب ىلا باهذلا ررقف « ةينيدلا هتفاقث لقصي
 الكم ىلا رفاسو ٠ مهملعب ديزتسيف ىمالسالا ملاعلا دالب فلتخم نم لضافأ

 ءاملع نم نوكي .نأ ىف لمأي وهو هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو

 ,مالعأ نم اوثاكف ٠٠ كاذنآ مهجيرختب زاجحلا ةالب ترهتشا ىتلا ةعيلطلا

 «مهبوعشو مهدالب ةايحىف اعلاب ارثأ اوكرتنيذلا حافكلاو فوصتلاو نيدلا
 .ناميالا عم ءادفلاو ةيحضتلا رصانع اهيف تعمتجا ةيررحت تاروث اوداقو

 ىتح ةليلق تاونس الا ىه امو هتبغر قيقحت ىف الملا حجن العفو « ةميزعلاو
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 زاجحلا ىف ةيباهولا ةكرحلا مظتنا ىذلا ديرفلا دقعلا اذه لمكي ناك
 ٠ نادوسلا ىف ةيدهملا ةكرحلاو ٠٠ ايبيل ىف ةيسونسلا ةكرحلاو

 حلاالص دمحم خيشلا ٠* لاموصلا رئاث ةذتاسأ زربأ نم ناكو

 , نطولاو نيدلا ةرصن ليبس ىف لاسبتسالا لوصأ هتقل ىذلا ىنادوسلا
 نادوسلا ىف ىدهملا ةروثو رصم ىف ىبارع ةروث رابخأ هيلا لقني ناكو
 لودلا مكح نم هينبل نطولا صالختسا يف نيثروثلا فادعهأ تدحوت فيكو
 امهدالب وزغي أدب ىذلا ىبنجألا ذوفنلا ةحفاكمو , اهترطيسو ةيرامعتسالا
 : ٠ مراع نافوط ةروبص ىف

 دمحم خيشلل ةفيلخك هربرب ءانيم ىف ماقملا هب رقتسا 1890 ماع ىف
 ىلعو ةقيرطلا هذه ميلاعت شن ىلع لمعو ةيحلاصلا ةقيرطلا بحاص حلاص
 هدوهج رصقي نأ أسشي ملو « هللا نم برقتلاو ةدابعلا لوصأ ىلاغألا ميلعت
 ىقتليل !دجبسم ماقأ كانهو ء تريك ةئيدم ىلا هلاقتنا ناكف ٠ دحاو ناكم ىلع

 زرق اهيف همنسا رهتتشاو هتوعد ترقتسا نأ دعبو هيديرمو هذيمالتب هيف
 كانه ماقأ ثيح همأ نطوم ىلوئسلا ىداو ىف دوداراق بوك ىلا ليحرلا

 * ضرغلا سفئل اضيأ ادجسم
 ديح وذ و نييلامونصلا ةملك حمج ةرورض ىف نك رتت الملا ةسايس تناكو

 ميعزك هتدايق تحن كلذو رامعتسالا وهو كرتشاملا ودعلا ةهجاومل مهفوفص

 هذه قيقحت ددصب وهو رعشو ٠ هينطاومو هنطو ةحلصم ردقي ىنيد
 ىلع نورطيسي نيذلا نييلبقلا ءامعزلاب همادطصإ نم ةلاحم ال هنأ ةسايسلا
 تاعمتجملا ىف فورعم وه امكو ٠ هذوفن ةرئاد ىف لك لاموصلا ءاحنأ
 ةماعد اهسيئرو ٠ عمتجملا ساسآ لكسشت ةليبقلا تناك كاذنآ ةيقيرفالا
 لك ىف ىئاهتلا عجرملا ربتعيو تاطلسلا هدي ىف عمتجت ساسألا اذه
 دب لا ةماعزلا ىهؤ' اهمهأ وأ هتاصاصتخا دحأ جورخ ةلأسمو ٠٠ رومألا
 ال. قالطالا ىلع هتع ىضري ال ةيغامتجالا ةايحلا ىف ريطخ بالقنا انعم ىرخأ
 00 * هذوقنو هتبيه نم ليلقت نم هيف

 عمج وهو هحافك راوطأ نم اديدج اروط نسح هللا دبع نب دمحم أدب
 ءامعز عم ةريخش ةسفانم ىف كلذب الخاد ةينيدلا هتماعز ىلإ نييلاموصلا
 ءاقبالاو ةيلبقلا مهتماعزل نييلاموصلا ءالو ماود ىلع نوصرحي نيذلا لئايقلا
 نيقيرفلا نيب برحلا تناكو ٠ سانلا هفلأ ىذلا اهعضوي عمتجلا زئاكر ىلع
 ٠ هوديؤمو هراصنأ هل لك ٠٠ نيادبم نيب ابرح

 مايأ لاوط لاموصلا لطب قلح ىف ةكوش عضولا اذه لظ دقو
 ءاسمعز ةوادع نأ ةصاخو ريثكلا هنم ىناع ىذلا رامعتسالا دض هحافك

 دض لخادلا ىف ةهبج٠ ٠ نيتهبج ىف برحلا هتمزلتسا ٠٠ هل لئابقلا
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 ىف ةهبجو ء هعيراسشمو هططخ مهداسقاو.« هدض مهت:روانمو مهسئاسدب

 ءامعزو ٠ رىصم ضرأ تمستقا ىتلا ةيرامعتسالا لودلا اساهمروق جراخلا

 ةيف اودجيل هوحت !اوهجتاو رامعتسالا اودناسس نيذلا ءالؤه لئابقلا

 ميرغو لاموصلا ةروث ميعز هايا مهدقفأ ىذلا مهذوفن نع مهضوعي ام.

 * رامغتسالا.

 رامعتسالا لود عم لئابقلا ءاسمعز فتاكت الول هنأ ضعبلا رثاذيو

 لظ هنأ ةصاخو ريصق تقو ىف الملا رصتنال ةلئاز ةيصخش ضارغأ قيقحتل.

 رامعتنسالا اهلالخ رطضا ابيرقت اماع نيرشقع ةدمل داليلا لخ.د ىلع !رطيسم.

 هتامجه نم ارارف كانه هتاوق زيكرتو لحاسلا قطانمل برهلا ىلا ىزيلجنالا-

 ٠ هلوح كاردالاو ىعولا اهظقيأ ىتلا ةينطولا رصانعلا فافتلاو ةددعتملا

 كلت لاموصل, ضرأ نع ردعتسملا ءالجا نم هيلا فده ام حاجن ىلع اهصرحو.

 لاموصلاو ىزيلجنالا لموصلا اهنم لعجو رامعتسالا اهمستقا ىتلا.

 ٠ ىلاطيالا لاموصلاو ىشبحلا لاموصلاو ىسرفلا

 ىلا تهتنا ىتلا ةيرامعتسالا ةسايسلا لحارم حضون نأ انب .يدجو
 لمح ىتلا لاضتلا ةلحرم نع مالكلا لصاون نأ ليق كلذو ميسقتلا اذه

 ٠ ىوقلا هذه دض لاموصلا رئاث اهءاول

 .. ةماع ايقيرف, نم ءازجأ كالتما ىلع ىبروألا ىلايريبمالا قباستلا ناك

 ىلا ةياهتلا ىف تدأ ىتلا ةرشابملا بابسالا نم ٠٠ ةصاخ ىقرشلا اهلحاسو.

 لودلا ىدحا طغض تحت 6 ماع لاموصلاو رره نم رصم باحسن ا

 هذه ءالخإ ىلع رصم تمغرأ ىتلا ٠٠ ايناطيرب ىهو ةسفانتملا ةيرامعتسالا.

 ..ررهو لاموصلال ايناطيري كلق نود كاذنآ فورظلا تلاح دقو.. قطانملا

 عامطأ نيب حجرأتت تاوئيس عضب تاهجلا هده تكرتف دعب اميق نيبتسس امك

 6 اهلا ذوفت قطانم قلخ ىلع ايقيرفا قرش ىف ةعنطصملا رامعتسالا لود

 ٠ اهيف زاكترا دغاوق كلمتوب

 ةيلايريبمالا ةيبروألا ةسايسلا ىف حيرسلا لوحتلا اذه ءاج دقو
 ةيبروآلا لودلا تأدب ةنسلا كلت ىفف 18٠ ماع ذنم ايقيرفال ةيسنلاب.
 ظسس قف نويبروألا كدخأو ٠٠ اهتساينس قاطن ف ةراقلا هذه لخدت

 تلوتساو وشنوكلا نويكيجلبلا ذخأف ءايقيرفأ ىف ءازجأ ىلع مهناطلسس.

 ٠ رصم ارتلجنا تلتحاف سنوت ىلع اسنرف»
 رحبلا لحاس ىلع ةريخألا كالمأ تحبصأ ٠٠ روصمل ارتلجنا لالتحابو

 هيلا بذج ازكرمو ١*٠ رامعتسالا عامطأل افده ايقيرفا قربش ىفو رمحألا.

 كلذ ىلع دعانس دقو ٠ داضتقالاو لامعألاو برحلاو ةسائتيسلا لاحر راظنأ

 2.٠ :ةراضحلا لبقتل تاهجلا هذه تأيه دق: ربعم» نأ اهمهأ ناك لماوع دعت
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 ميلعتلا ترشن و ةراجتلاو ةعارزلا تعجشف نارمعلا بابسأ اهيق تلخدأو

 . * ىرخآلا حالصالا قفارم رئاسو

 دع د

 تسيل رمحألا رحبيلاو لاموصلا لحاسو رره ىف عَ  كالمأ تا

 .ىتلا اضيأ اسنرفل ةيسنلاب لي بسحف ايناطيربل ةيسنلاب ةيمهأ تاذ
 ةنجللا ىف اهعم وضعو .رصم ىلع ىلاملا فارشالا ىف اهعم ةكرتسشم تناك
 اذه ىلعو  رصم ةيلام ىلع فارشالل تفلأ ىتلا ناجللا عيمجو ٠٠ ةيثانثلا

 .راظنأ .ليوحت ىف  ةيراجتلاو ةيجيتارتسالا ضارغالا نم لك تكرتشا
 قرش ىف ةيرصملا ةرادالا اهيلا تدتما ىتلا نادلبلا ىلا نييسنرفلاو زيلجنالا

 .كلذبو ٠٠ قرسشلا ىلا ىويحلا ةراجتلا قيرط ىلا ىأ رمحألا رحبلاو ايقيرفا
 ' ٠ ةقطنملا هذه ىلا ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا ةسايسلا ءاوضآ تلقتلا

 :تيلمكتسا دق ٠٠ ةئشانلا ةلودلا ايلاطيا تناك ٠٠ تقولا اذه ىفو
 ىلا علطتت ىرخألا ىه تذخأو +٠ بيرق دهع ذنم ةيسايسلا اهتدحو

 يلاطيا تعلطت دقو + ىريكلا لودلا ةدلقم ايقيرفا ىف ىجراخلا عسوتلا

 .شكل ٠٠ ةيلاطيالا ىضارألل اهبرقل سنوت ىلع ءاليتسالل اهرمأ ءىداب ىف
 ايئاطيا تدواع مث .نمو ٠٠ سنوت ىف ايلاطيا عامطأ ىلع تضق اسنرف
 .ىف اهعسوتل الاسجم نوكيو اهتيغب هيف دجت اهلع نخآ ناديم ىف ةركلا
 200 ٠ سنوت ىف ةقباسلا اهتراسخ هب ضوعت ةيقرشلا ايقيرفا

 ةةيلايريبمالا ةسايسلا ىف ديدجلا هاجتالا اذه راثآ ىلوأ نم تناكو
 حلاصم تكباستت نأ ٠٠ ايقيرفا -قرشو رمحألا نحبلا لحاس ىف ةيبروألا

 ىلع سفانتت لودلا هذه تذخأو ٠٠ ةدحاو ةقطنم ىف !رتلجناو اسرق
 :ةقباستملا ةثالغلا فارطآلا هذه نم لك ذخأو .. ةقطنملا هذه ىف ذوفن قطانم

 + هل ةديدج ضرأ بسك ىلع لمعي

 .نيرشع نم ترتشا دق تناك اهنأ 1848١ ماع ةأجف اسئرف تركذتو
 هذه تلظو ٠+ هروجان جيلخ ىلع كوبوأ ةقطنم ١/55 ماع ىق ىأ ةنس

 .ىرامعتسالا قفباستلا دهع ناك نأ ىلا اسنرف اهب متهت مل ةلمهم ةقطنملا
 ٠ كوبوأ نم ديقتستل ار تغرسأف ايقيرفا ىف

 جرخم ىلع حقت ىهف ٠٠ ةجودزم ةدئاف ةقطنملا هذهل نأ رهظ دقو 00
 ىلع .طيسي مهم ىجيتارتسا زكرم ىهف كلذبو ٠٠ بدنملا باب زاغوب
 ند سفن ىق اهنا مث ٠٠ قرشلا ىلا قيرطلا
 ٠ ةوش ةكلممو رره عم ىأ ٠٠ لخادلا عم ةراجتلل
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 .لالغتسال اسنرف تعرسأف .. اهتدئافو كويوأ ةيمعأ تحضتا اذكهو

 .نويسنرفلا فقي ملو ٠٠ كلذ اهل متو اهتالتحال ةوق تلسرأف ةضرقلا هذه
 كويوأ بليااجيب مهذوفن ةرئاد اوعيسوي نأ اوأر لب ٠٠ دحلا اذه دنع

 .نولمعي نويلحملا ءامعزلا ناك ءانثألا هذع ىفف ةيعيبطلا ةصرفلا مهتتءوو

 .ازارفو ىبروألا رامعتسالا نم افوخ مهتايلوثسمو مهكالمأ نم صلختلا ىلع
 ءالؤه نم هروجات ناطلس دمحم نب .دمحأ ناكو ٠٠ هقيرط .نم مهلاومأب
 ,للع اسسنرف هعم تضوافتف ٠٠ هتايلوئسم نم صلختلا ىلع اولمع نيذلا

 ٠ اسنرف كالمأ ىلا همض منتو +٠ اروجات جيلخ ءارش

 ددادتماو )/١8 ماع كوبوأ ةقطنم ىف ىسنرفلا طاشنلا روهظ ناكو

 ٠, ةيلاطيالا لاومألا سوعرو لامعألا لاجر جعزأ ارمأ اروجات ةقطنم ىلا

 .تمطحت نأ دعب اهيف زكارم كالتمال ةقطنملا هذه ىلا نوعلطتي ءالؤه ناك دقف

 الأ ىلع تممص ايلاطيا نكلو ٠٠ نييسنرفلا ىديأ لع سنوت ىف مهلامآ

 , سنول ىف ةتيقل نأ قبس قذدلا هسفن ريصملا رمحألا رحبلا ىف ىقالت

 نمث نم كلذ ايفلك امهم ةقطتملا هذه ىف اهل زكرم قلخ ىلع لمعن' نأو

 ,ماسع كنم ترتشا دق تناك اهتأ ٠ « ىرخألا ىه ايلاطي١ ترئاذتو

 5 بصع جيلخب فرعي و هروجأت .لامش عقيب كوبوأ نم اببرق اعقوم 1815

 .ةوق ايلاطيا تلسرأف ٠٠ ىلحملا ناطلسلا نم نويلاطيالا هارثشا دق ناك

 اسنرف تناك اذاف ٠٠ ةيلاطيالا ةدايسلا تحن تلخد ىتلا بصع لالتحال
 ترتشا دق ايلاطيا ناف هروجانت جيلخ لع هد كوبوأ ترتشا دق

 هيلع ترطيسو بصق جيلخ
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 هذه ىف انيلاطياو اسنرف نم لكل ىسمايسلا ذوفنلا روهظ ناكو

 ,ىف“.اعقت اسهنال ٠٠ ارتلجنا مامتها راثأ ارمأ لاموصلا لحاس نم ةقطناألا.

 اهقيرط نيمأت ايناطيرب اهيلع صرحت ىتلا رومألا نمد ٠٠ دنهلا ىلا قيرطلا
 ناكو ٠٠ .ةيناطيرب ريغ ديأ ىف عوقولل هضرعت نود ةلوليحلاو دنهلا ىلا
 دنهلا ةيروطاربما ةبحاص ىهو اهطاصم ةياعر ىلع لمعت نأ ايناطيربل ديال

 .تالصاوملا قيرطو 3 ةيدان نم ايقيرفا ىف ةيراجتلا قاوسألا اهمهبيو

 ٠ ىرخأ ةيحان نم 'ايقب رفا ىف عقاولا اهتيروطاربما ىلا

 ةيسايسلا ارتلجناو ايلاطياو اسنرف نم لك فادهأ تأدب اذكهو
 رطخل ضرغتتت“ براضتت ايقيرفا قوشو رمحألا رحبلا لحاس ىف
 + كاكمحالا
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 "اهناف ٠٠ ايقيرفا نم ةقطنملا هذه ىف ةيناطيربلا ةسايسلا نع امأ

 كه



 تقولا ىفف مم *:+٠ اممم د 8 ماع نع ةرقفلا ١ ىف ةجتريع :تاظمتل ترم.

 تناكو 0 جيلخو كوبوأ ىف اهمادقأ دطوت اسنرف هيف تناك ىذلا
 تناك ٠٠ 6 ناطلسلا ةكلممو بصع لالتحال اهتاوقب ثعنت ايلاطيإ

 - ١8/81 ماع رصم لالتحال اهتدع دعت ارتلجن ا

 ةسايسلا لماعو عقاولا لماع  ةيزيلجنالا ةسايسلا بذاجتي ناكو.
 لماعلل ةيسنلابف ٠٠ ايناطيرب ىف رارحألا ةموكح اهيلع ريست تناك ىتلا“

 امهيتسايس ناذفتت اسنئنرقو ايلاطيا نم الك ارتلجنا تدجؤ ٠*٠ لوألا.

 ايمقيرفا لحاسو رمحالا رحبلا لحاس ىلع قطانم كالتمال. ةيرامعتسالا.

 نم اهلك ةقطنملا هذه تعاضل ىديألا ةفوتكم ىه تفقو ولف ء ىقرشلا»
 ةرازو ناف ىناثلا لماعلل ةيبسنلاب امأ + دنهلا ىلا اهقيرط مث نم ددهتلو اهدب

 عحسمولا 0 اهتدايم مهأ نم ناك نوتسدالج ةسمايرب رارحألا

 ٠ رصمل ايناطيرب لالتحا ىفكيف عسوتلا نم دبال. ناك اذاو ٠*.  ىرامعتسالا»:

 ىلا نوتسدالج ةرازو ترطضاو ٠+ مقاولا .ةسايسس ترصتناو

 تآرو ٠٠ اهثدايم كلذب ةفلاخم ىرامعتسالا عمسوتلا ناديم ىف لوخدلا

 ىلاطيالا عسوتلا عنمت ىتح لاموصلا لحاس نم اءزج لتحت نأ ايناطيرب.
 ىف رصم كالمأ باسح ىلع اهعسوت نوكي نأ اهباسح تلمعو ٠ ىسنرفلا
 نأ دعب ةصاخو٠ ٠ اهيف رصمل اهيعدت ىتلا كالمالا نأ ٠٠ ةقطنملا هذه.
 ارتلجنا تأر ٠٠ ىرخأ ةيحان نمو ٠ اهئاطلش تحت ةعقاو ىنصم تحبصأ

 ايلاطيا عنمت مل ايقيرفا قرشو لاموصلا لحاس ىف اهقوقحو رصم ةيكلم نأ.
 ٠ هروجاتو كوبوأ ىلع اسنرف ةرطيمسس نود لحت ملو ٠٠ بصع لالتحا نم

 ىلا لاموصلا لحاس ىقاي برست عنمل اهتدع دعت ايناطيرب تأدبو
 بصع ىمهه +٠ ةماه ةقطنم ىلع نطيست نأ تأرو ايلاطياو اسسنرف ىديأ

 ٠ ةطقنكو ةراجتلل ماه زكرمك اهيلا ترظن دقف ررع ةقطنم ىهو  لحاسلا»
 دعت ايتاطيرب تذشأف ٠٠ هلك لاموصلا لحاسل ةبسنلاب ةيجيتارتسا-

 ةسايسلا روخم ىلا ةقطنملا هته تلخد مث نمو رره ىلع ضاضقنالل اهتدع
 * ١ ةيرامعتسالا ةيبروألا:

 ةييروألا لودلا ند ىرامعتسالا سفانتلا هنع رفسأ ام مهأ ناتو

 رصم  رصمل ىئاطيربلا لالتحالا.  ايقيرف: ىف اهل ذوفن قطانم :كلمت ىلع
 ررمو لاموصلا دالبو رمحألا حبلا لحاس ىلع كاذنآ رطيست تناك ىتلا
 ةلودك ديدجلا اهعضو يكحب هنأ ىرت ايناطيرب تحبصأو ٠٠ نادوسلا و:
 ةسقانللا لودلا تعضو اذهبو ٠٠ رصم كالمأ ىلع ةرطيسلا قح اهل لالتحا'
 ”,ب عقاولا رمأآلا' مامأ اسنرق ةصاخو اهل“
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 رصمل اهلالتحا نأ ةرم نم رثكأ تنلعأ دق تناك ارتلجنا نأ حيحص

 نم نكمتت ىتح ٠٠ نوبعلا ىف دامرلل ارذ كلذو تقؤم لالتحا قه امنا

 عطتست مل هسفن تقولا ىفو 6.6 اهكالمأو رصمل اهرامعتسا رمأ بين رت

 ناوألا تاوف لبق ةيرامعتسالا اهتسايس ذيفنت ىلع اهقلق ءافخإ :ايناطيرب

 تبرتقاو ٠١٠ ةسايسلا هذه قيقحتل ىعست تأدب اهريغ الود نأ ةصاخو

 ٠ ايقيرفا ىقرشو رمحألا رحبلا لحاس ىف رصم كالمأ نم اهذوفن قطانم ىف

 ررهو لاموصلا لجاس ىلا اهمه ايئاطيرب تهجو ساسالا اذمهه ىلعو
 ىتلا كلتو ٠٠ لحاسلا ىلع رصم كالمأ ىف ةيرامعتسالا اهتسايس ذيفنتل

 ىلع ايبويثأ ىوتحتو ٠ ٠لينلاب ةطبترم رصمق ٠ «لينلا عبانم دنع اضيأ عقت
 كاذنأ ىقيقح ديدهت كانه نكي ملو ٠٠ لينلا عبانم نم ىويح ماه ءزج

 ءالؤهو ٠٠ اهلهأ ىديأ ىف ةشيحلا قطانم نأ اماط لينلاو رص ةيسنلاب

 نكلو ٠٠ لينلا هايم ىف مكحتلاب مهتوقو مهتايناكماو مهتلاح مهل حمست ال

 ةلود لامونصلا وأ رره وأ ايبويثأ ىلع ترطيس اذا ةيلك فلتخي رمأآلا

 ٠٠ رصم ملانصمب رضت نأ عيطتست ةلاحلا هذه ىف اهناف , ةيوق ةيبروأ

 ةلوليحلل ايناطيرب تصرح ام اذهو ٠٠ ايناطيرب ةرطيس تحت ىه ىثلا

 : ش ٠ هعوقو نود

 د د

 مايقلا نم اسنرف تعنم ٠+ رصم ارندجتا تلتحا امدنع هنأ ظحاليو

 اسنرف ديدهتب ارتلجنا ترعش دقو لامسشلا ةيحان نم لمعلا اذه لمس

 ةيحان نم رصم ديدهتو ٠+ لينلا ضوح ىف لغوتلا اهتلواحمو اهل

 تنمأ دق ارتلجنا تناك اذا هنأ ىأ ٠٠ ىقرشلا بونجلاو٠ ٠ بونجلا

 نم ليئنلا ضوح نمؤت مل اهناق لامشلا ةيحان نم لينلا ضوج اهحلاصل
 ىف اسنرف عسسوتو ٠٠ ةيسنرفلا تاديدهتلا رطخ نم ىقرشلا بونجلا
 ىسنرفلا عسوتلا اذم ارتلجنا لباقت ملوك ٠٠ هروجاتو كوبوأ ىتقطنم

 حجنت نأ لمثحملا نم ذا ٠ اديدش ارطخ هيف تثدجو اهنآأل ٠٠ حايتراب

 ىف ثحجن امبرو اهعسوت ةرشابم ىف تاقوألا نم تقو ىأ ىف اسنرف

 ٠ هعياتم ىلع كلذ دعب رطيستف ليغلا ىلاعأ ىف لغوتلا.

 ةرطيسلا ةيناطيربلا ةسايسلا فادهأ معأ نم حبصأ ٠٠ هلك اذهل

 تاريحبلا ةقطنم ىف وأ ةشبحلا ىف عقت ىتلا كلت ءاوس لينلا عبانم ىلع
 ررهو لازغلا رحبو ةدئغوأ ىلع ةرطيسلاب الا متي ال اذهو , ةيئاوتمسالا

 ةرطيس ةيأ نم ةيبروأ ةلود ةبأ عمت لكالا ىلع وأ ٠٠ لاموصلاو: ةشيحلاو

 ٠ اهل اهكلمت نود ةلوليحلاو قطانملا هذه ىلع
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 رىعس مث ٠١ هروجاتو كوبوأ ىتقطنم ىف ىسنرفلا ذوفنلا روهظ ناكو
 نيتاهىدحا عسوت لامتحا ىنعي بصع ىف اهل ذوفن ةقطنم داجيال ايلاطيا
 حبانم قطانم ىدحا عاضخاو ٠٠ ررهو ةشيللا ىف امهيلكوأ نيتلودلا

 ْش ٠ ارتلجنال ةسفانم ةيبروأ ةوقل لينلا
 .ةرفاس ةروصب ىزامعتسالا عسوتلا ناديم لخدت نأ ارتلجنا تأرو

 .ةروصبو ايجيردت اهضارغأ ذفنت ىكل ثداوحلا تلغتساف ٠٠ لبق ىذ نع

 .تلغتسإو ٠٠٠ اهنوئيشش ىف لخدتتل رصم ىف ةيلاملا ةمزألا تلغتسا
 .نادوسلا ىف ةيدهملا ةروثلا تلغتساو ٠٠ رصم لتحتل ةيبارعلا ةروثلا
 ةقحاسلا سكه ةميزه تلغتساو ٠ ٠ سكه ةلمح ىف ىرصملا شيجلا ىنفتل
 ءالخلا .اهنرطيس تخت ةعقاولا ةيرصملا ةموكملا نم بلطتل ىدهملا تاوق مامأ
 ٠ هتاقحلمو نادوسلا

 .كالمألا هذه ىلا بوثولل هتابقحلمو ناد وسلا ءالخا تلغتساو
 ٠ اهذوفن ةرئاد ىلا اهمضو اهيلع ضاضقنالاو

 اهتعارب ةلغتسم هذيفنتب تماقو ايناطيرب هيلع ثمدقأ اذه لك
 نم يايسسب ةعيرسلا تايلمعلا هذه تطاحأف ٠٠ هيومتلا ىف اهءاهدو
 نم صلختت ىتح كلذو رصم كالمأ ىلع ةظفاحملاب بذاكلا ءاعدالاو صرحلا
 هذصح ىف دعاوق كالتما ىلع اهعم ةمحازتملا ةيرامعتسالا لودلا ةسفانم
 ٠ ةقطنملا

 ٍ ' دع د
 لاموصلاو ررح ءالشاب رارقلا رودص دعب ىلاتلاك فقوملا حبصأ دقو

 ةموكحلا تبلط ٠٠ علدزل ةبسسستلاب * ةيبرصملا ةرادالا نم ابهتاقحلمو

 نم ١5 ىف ةيكرتلا ةموكحلا نم ةناتسآلا ىف اهريفغس قيرط نع ةيناطيربلا
 ىلع ةدايسلا قوقح ةسرامم فانئتساب ةموكحلا هذه ردابت نأ 5 ويام
 ىبرغلا رمحألا رحبلا لحاس ىلع ةيرصملا ةرادالل ةعضاخ تناك ىتلا ىناوملا
 ويام نم ١0 ىف تداع مث ٠٠ اروف ىناوملا هذه نوينامثع دونج لتحي نأو
 ىلع هترطيس ضرغل ةيرورضلا تاوطخلا ذختي نأ ىلاعلا بابلا نم تباطق
 .ناكو ٠٠ اهنم ةيرصملا تاوقلا بادبسنا درجمب هروجات ءانيمو عليز ءانيم
 يكالمأو ةينامثعلا ةلودنا: ىلع اهصرح ىنعبال ايناطيرب هتبلط ىذلا اذه
 هذه نع ىبروألا ىرامعتسالا سفانثلا دعبت نأ ىف اهنم ةيغر تناك لد
 .نيحت نأ ىلا كلذو ٠٠ نييعرشلا اهباحصأ فارشا تحت اهعضوب ىناوملا
 . اهيلع  ايناظيرب ىأ ب اهؤاليتسا متيل ةبسانملا ةصرغلا

 كر عليز ءانيم لالتحاب تماقو رمآلا اذه كيفنت ايناطيرب تررق دقو
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 مغرلاب ذا ٠١ ةيناطيريلا ةسايسلا تافرصت ةبارغب قطني عليز ىنمأ ناكاو.

 ةموكحلا تمغرأ اهناف ١8485 ماع ذنم ةقطنملا هذهل ايناطيرب كالتما نم.

 ىزيلجنالا لصنقلا بئان بترم عفد ىلع ررهو عليز تلخأ ىتلا ةيرصملا.
 بايلل عقدت ةيرصملا ةموكحلا تلظ امك ٠٠ عليز ىف ةرادالا تاقفنو هتاففنو

 أملو ةلتحلا عايز نع ةيونسلا ةيزجلا رادقم هينج ١ةهر٠ء*٠٠  غلبم ىناعلا

 ىصم نأ ىرت اهنأ ايناطيرب در ناك ٠٠ عضولا اذه ىلع رصم تضرتعا

 ةرساخلا 181/6 ماع ةقفص نع نيلوئسم انسلف ٠٠ اهنم وكنشت نأ اهل سيل

 ٠ اهتاقفن ىطغت ال مليز نأل

2 

 ةرمعتسم ىلا 18875 وينود ىف بصع ءانيم تلوح دقف ٠٠ ايلاطيا امأ

 ١848 رياني ىفو ٠٠ ىلاطيالا باوتلا سلجم ىلإ نوناق كلذب مدقو ةيلاطيا
 دعب اهنم ةيرصملا ةيماحلا اودرطو بصع جيلخ لامش لوليب نايلطلا لتحا

 تررق ٠٠ ةنسلا سفن نم رياربف رهش ىفو ٠٠ حالسلا نم اهودرج نأ.

 لحاسلا ىلع اهتيامح طسبو عوصم لالتحا ايناطيرب عم قافتالاب ايلاطيا
 ىف ءاج دقو ايرترا سيسأت أديم كلذ ناكو ** عولصم ىلا بصع نم
 ةيجراخ ريزو نلعأ ١846 رياتي ىف هنأ ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو قئاثو

 وأ ساسأ ىأ كانه نكي مل هنأب جريسرطب ىف ارتلجنا ريفسو ايسور
 نأ اميس الو عوصم أ لوليب ىلع ءاليتسالا ىف قحلا ايلاطيا لوخت ةعيرذ

 ايلاطيا لمع نأ ىف كش الو ٠٠ ةيرصم ةيماح هلتحت تناك نيدلبلا نم الك“
 | ٠ ةمئاقلا تادهاعملا حورل ةفلاخم دعي.

 اهلالتحاو عوصم لوخد نييلاطيالل عم ١6/6 ماع ريمسيد نهبش ىفو

 عيمجو مهنؤمو مهتريخذ ىلع اولوتسا نأ دعب اهنم ةيرصملا ةيماحلا اودرطو
 اكلسم ايلاطيا تكلس تاضيوعتب ايلاطيا رصم تبلاط الو ٠٠ مهكالمأ

 تضفر ذا ٠٠ مليز ىلع اهئاليتسا بقع ايناطيرب هتعبتا ىذلا كلذ هباشي.
 ىلاعلا بابلل عفدت رصم تناك ٠٠ كلذ نم رشكأو ٠*٠ ضيوعن' ىأ عفدت نأ

 تلظو عوصم نع لزانتلا ريظن ةيونس ةيزج ىرصم هينج ١ا!لر٠٠٠ غليم
 ٠ غلبملا اذه عقدت ءانيملا اذهل نايلطلا لالتحا دعب .. رصم

 26د د

 ةدهاعم اهخيانشم دحأ عم نويسنرفلا دقع دقف ++ هروجات ىف امأ

 كالتما ىف قحلا لاملا نم غليم ريظن اسنرفل لوخت ١575 سرام نم ١ا/ ىف

 جيلخ ىف اعبرم اليم ؟ه اهتحاسم غلابلاو اهل ةرواجملا ةقطنملاو كوبوأ

 نم رره ءالخاب ردص ىذلا رارقلا ةصرف اسنرف تزهتناو +٠ هوا

 هروجات نم بيرقلا لاشرو ءانيه ىلا ىسنرف بكرمب تثعبف ةيرصملا ةرادالا

 اسنرق ىلا ايئاهن هروجات منضل هلوصو دهم دقو ١8485 ماع ويام لئاوآ ىف.

 ذأ



 رصم كالمأ وحن ةيبروألا ةسايسلا يرجم ىف رثأ ماه هاجتا كانهو
 دقف ٠٠ ىراجتلا ءاسجتالا وه هاجتالا اذه ناكو لاموصلاو رره ىف
 ىرخأ ةيبروأ ةسايس لك ىلع ىداصتنقالا رامعتسالا ةسايس ترصتنا

 نم ريبك هزج ىلع ءاليتسالل تعس ىتلا ايناطيربل ةبسنلاب ةصاخو
 لاموسسصلاب فرع دقو +٠ ةيراجتلا ضارغألا ىف هلامعتسال لحاسلا

 ٠ ةدايز ردنب ىلا عليز نم دتميو ىناطيربلا
 تيهذ +٠ ءزجلا اذه ىلع اهدي ارتلجنا هيف تعضو ىذلا تنقولا ىفو

 ىلا ءانيملا اذه لوحت لامتحال اهيلع اهتدايس تمعدو كوبوأ ىلا اسنرف
 ٠ رره عم ةراجتلل زكرم

 تاقالعلا ىف هرود ذخأي ىوقلا سفانتلا أدب ٠٠ تقولا اذه ذنمو
 لاموصلاو رره قاوسأ ىلع ةرطيسلا هفده ناكو ارتلجناو اسنرف نيب
 دقو ٠٠ ةفلتخملا علسلا لايقتساو ريدصتل لحاسلا ىلع ةعقاولا ىناوملاو
 ٠ ىف تلخدو اماع ؟؟ ةرتف نيتلودلا نيب ىداصتقالا سئانتلا اذه ىمتعسا
 عامطألا هجو ىف فوقولل ايناطيرب هدناست فرطك ايلاطيا ناديملا اذه
 ةقطنم ىف تزكر ت دق ةيداصتقالا ةسفانملا هذه نأ ظحالملاو ٠٠ ةيسن رغلا
 ىعيبطلا قيرطلا اهب دضصؤي ٠٠ ةصاخ رره ةعطاقم ىفو .ةماع لاموصلا
 ةراجتلا قرط هيف ىقتلت ىذلا ماعلا زكرملاو ٠٠ قرشلا ىف ةراجتلل
 1 « سكعلابو لخادلا ىلا لحاسل؛ نم لفاوقلاو

 قطانملا ىلع ءاليتسالا ىف ةيادبلا ذنم نوبغري زيلجنالا ناك امبرو
 ميلقاو ىبرغلا رمحألا رحبلا لحاس ىناوم ىهو نويرصملا اهالخآ ىتلا
 ىلع رصم ةموكح اومغرأ ىذلا رره ءالخا رارق ناف كلذ ىف ورف الو ٠ رره
 ملست دقو ٠٠ قطانملا هذهب . مه اورثاتسيل اديهمت ناك هذيفنتو هلوبق
 هذه تمتو ١885 فيرخلاو فيصلا ىف هربرب ىلع ةدايسلا زيلجنالا
 : 0 :« مات ءودهب ةيلمعلا

 حلاصملا تمدطصا دقف ٠+ عليز ىف كلذ ريغ ىلع رمألا ناكو
 . حيضوم ناك ىنلا ميحش. ركذ وبأ عز ءائيم مك اح حلاصم عم ةيناطيربلا
 مكاحلا اذه ىأر نم ناكو.ةقطنملا هذه ىف ميقت ىتلا لكاندلا لئايق ميظعت
 ددعلا ةريبكلا هترسأ دارفأو وه رصأو ةيرصلل ةرادالا تحن عليز لظت نأ
 ذافنلا لواحت ىرخآأ ةرادا ةيأ ةلواحم عمنمو ةرادالا هذهب كاسمتسالا ىلع
 تنيشوهبدل ايناطيرب اياون فشك دقق . .ايئاطيرب تناك نأ ةصاخو مهيلا
 ىتح كلذو ٠٠ اهلك ةقطنملا ةمالس دنضو نينطاوملا دض ةيفاودعلا اهلامعت هل
 ٠ نتاهجلا هذه ىلع ةرطيسلل اهل بسانملا وجلا قلخت
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 ىف ةديكأ هتبغر تناك دقف ةقطنملا هذه ىف ارتلجنا سفانت ىرخأ ةيبروأ
 دل دقيرط نغ هدالب ىلا ىعسي ذخأ ىذلا ىزيلجنالا رامعتسالا ةبراحم

 ٠ ىلاعألا نيب نثفلاو سئاسدلا

 ,ىنلا اهذوفن ةميزهب ايئاطيربل اسنرف ملست نأ لهسلا نم نكي من
 ةلقرع تلواح مث نمو ةقطنملا هذه ىل ماع نم رثكأ هب ظفتحت تلظ

 نمو نيلجنالا ىلع اهل ةيلاوملا لئابقلا بيلأتب ةيناطيربلا ةسايسلا
 ىنعم ناكو ٠ ىسبعلا لئابق ةصاخو ىرخآلا لئابقلا دارفأ نم مهنودناسي
 ىلع ىشخي حبصأو تاهجلا هذه ىف نمألا تعزعز ةيومد محالم ثودح اذه

 دارفأ هينت ىل كلذو ٠٠ عايضلا نم ىزيلجنالاو ىسنرفلا نيذوفنلا الك
 تآر اذهلو ٠٠ ىبروألا رامعتسالا حلاصل ةكارعم ىف دوقو مهنأ ىلا لئابقلا
 ىتح ةيومدلا تاكابتشالا هذهل دح عضو ةيزيلجنالاو ةيسن رفلا ناتموكحلا
 ىأرلا رقتساو ٠٠ رئاسخ ةيأب ةقطنملا ىف امهذوفن وأ امهعمسوت باصي ال
 .لصنقلاو ررص ىف ىسرفلا لصنقلا نم لك لزع ىلع 1841 ياني ىف
 لوزت ىتح امهنم الدب نيلصنق نييعتو ٠٠ عليز ةقطنم ىف جنك ىناطيربلا
 نيثلودلا حلاسسسصم مدخت ةيعيبط ةلاح ىلا ومألا دوعتو رثوتلا هلاح

 تعرش ٠٠ عليز ىف ىناطيربلاو ىسنرفلا نيلصنقلا رييغت رثآ ىلعو
 لحاس ىلع نيتموكحلا تاوق دودح لوح ىدولا مهافتلا ىف ارتلجناو اسنرف

 .نود امهل ذوفن قطانم ىلع قافتالاو امهحلاصم نيمأتل كلذو لامونصلا
 اطيناللأ نيب رابجنز لحاس ىلع ثدح امب ةوسأ كلذو ٠٠١ تايغرلل ضراعت
 + ةيدو ةقيرطب ةقطنملا اتمستقا نيتللا ارتلجناو

 ويام ىفقو ٠٠ مات حاجنب ارتلجناو اسنرف نيب تاضوافملا ترامسو

 امك  حاشوم رزج نع ارتلجنا لزانتب ىضقي امهنيب قافتا دقع مت 184ا/
 هبناج 0 يظن ىف كلذو دابمأو هروجاتو كودبوأ ىف اهقحب فرتعت

 ٠ اتيرجنود ءانيه نع ارتلجنال اسنرف

 سار ْنَم ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا قطانملا نيب ةلصافلا دودحلا دتمثاو

 ٠ هبرلا ىف ةعقاولا داليلاف ٠٠ اوش ىلا برغلا ىلا اهنمو رره ىلا ىتوبيج

 ىف :عقت ةيقرشلا ةيبونجلا لقاندلا ذالب اهبلغأو طخلا اذه نم لامشلاو
 ىسيعلا دالب ىهو روكذملا طخلا قرش ةعقاولا قطانملاو ٠١ نيينسنرفلا ةزوح
 ةزابح ىق عقت ٠٠ زنره ىحاونض ىف ىصوربسداجلاو لاموصلاو

 1 * نييناطي ربلا

 هتئقولا ىفف ٠١ دسألا بينصنب قافثالا اذه نم اسنرف تجرخ دقو
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 لحاس نم ماه ءزج ىلع اهتدايس تدكأو ةيويح قطانمب ةيف ترفظ ىذلا.

 لخادلا نيب ةراجتلا قيرط ىلع ةرطيسلا ىف هتيمهأ كاذنآ ءانيملا اذه

 ىتلا تابارطضالاو رره ىف ةيلخادلا لاوحالا نآل كلذ ء لحاسلاو.
 روكشلا دبع هللا دبع اهريمأ دي ىلع نمالا مادعناو ةرادالا ءوسو اهتقنتكا
 ٠*٠ ةشبحلاو رره نيبو لحاسلاو رره نيب لفاوقلا قرط فقوت هنع مجن'
 تناك ىذلا ءائيملا اذهب نييسنرفلا كسق ىعدتسي ببنس ىأ كانه نكي ملغ

 +٠ ةأجف ريغتت دق ةسايسلا نأ نيلجنالا ىأر ناكو ٠+ ام موي ىف هتيمحأ هل
 ٠ بسكلاب اتيراجنود ىلع مهؤاليتسا مهيلع دوعيف

 مل ارتلجنتاو اسنرف رامعتسالا ىتلود نيب تمت ىتلا ةيوستلا هذه
 اياون ةقيقح !وش كلم كلينيم كردأ دقف ٠ ةشيملا اهنع ىضرتل نكف.
 ةرطيسلا مث ٠*٠ ذوفن قطانأ هماستقاو لحاسلا ىلع ةرطيسلا ىف نيتلودلا.

 ٠٠ ةشبحلا ةراجت ىلع ةرطيسلا ىف ةبغرلا وه كلذ ىئعم ناف++ رره ىلع
 ىتلا رومآألا نم لحاسلا ىلع ءانيم ىلع لوصحلا ىف ةشيحلا ةبغر تناكو

 نوكيل كلذو +٠ ةيرصملا ةرادالا نم ةقطنملا ءالخا دعب اهقيقحت ىلع تصرح
 تأدب اذه ىلعو ٠٠ لحاسلا ىلع ءانيم ةيأ كلمت ال اهنأ ةصاخو اهل اسفنتم.
 نادلبل ةبسنلابو ةيحان نم رامعتسالا لودل ةبسنلاب اهرود بعلت ةشيحلا
 ٠ ىرخأ ةيحان نم ةقطنملا هذه

 ىذلا رودلا ىلع ةرظن ىقلن ٠٠ ةنشبملا ةسايس لوانتن نأ لبقو
 ٠ ذوفن قطانم ىلع لوصحلل ةقطنملا هذه ىف ايلاطيا هب تماقع

 نم بصع ءانيم اهئارشب لاموصلا ةقطنم ىق ايلاطيا طاشن أدب
 سفقانتلا ىئعدتصا دقو.« 1859 ماع كلذو تاهجلا هذه ىف لئابقلا خياشم»
 دك وذ نأ ىضاملا نرقلا نم تانينامثلا ىف أدب ىذلا ىبروألا. ىرامعتسالا»

 ءانيم ىلع اهءاليعسا ةيلاتلا ةوطخلا تناكو *+ بصعل اهكالتما ايلاطيا
 مث لييرصملا ىديأ ىف بيرق تقو ذنم عوصم تناكو + ١886 ماع عوصم
 ىدهملا ناطلس عنمل كلذو اهضيرحتو ارتلجنا ةقفاومب ايلاطيا ىلا تلقتنا
 ةيقافتالا ىف ىرسلا رصنلا اذه ديؤيو ٠٠ لاحفتسالا نم نادوسلا ىف
 لتحت نأ ىلع ارتلجنا اهيخ تقفاو ىتلا ( 18952) ةيلاطيالا ةيزيلجنالا

 عضتي اذه نمو شيواردلا ىديأ ىف ذقتقو تناكو ٠٠ اهلك السك ايلاطيا“
 لينلا ضوح ىف اهتسايسل ةمدخ ناك عوصم ىبف ايلاطيال ارتلجنا دييأت نأ

 ايلاطيا نوكتلو ٠١ ىدهملا دمحأ دمحم رطخ فقو ئف اهتدعاسمل كلذو ٠٠
 ٠ لحاسلا ىلا هلوصو نود لوحتو لخادلا ىف هذوفن نيب ارجاح
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 كلذلو ٠ ادقعم افقوم قلخ دق عوصم ىلع ايلاطيإ ءاليتسا نآ ريغ
 ىف ىروطاربمالا عسوتلا راصنأ ناك ٠٠ كلذ نم دصقلا حضتا امدنع-
 مهل دارأ امك ىدهملا تاوق مامأ زجاح درجم مهلعج ةركف نوضراعي ايلاطيا.
 ةشبحلا ىف عسوتلا ةرورض ىف مهفادهأ اونلعأ لب ٠٠ اونوكي نأ زيلجنالا
 ىبسرك رويئسلا ىروطاربمالا عسوتلا راصنأ سأر ىلع ناكو ٠٠ ررهوي

 'اذسرفو ارتلجنا كراشتنأ عودضم ىلع اهئاليتسا دعب ايلاطيال اودارأ دقق ٠٠
 ةلص قلخت ىتح كلذو ٠٠ رره قيرط نع ةشيحلا عم ةراجت ءاشنا ىف“

 ارتلجنا هيبأت نأ حضتي اذه نمو ٠٠ اهلتحت ىتلا عوصم نيبو اهنيب ةيراجت
 اهتدعاشمل كلذو لينلا ضوح ىف اهتسايسل ةمدخ ناك عوصم ىف ايلاطيال
 هذوفن نيب ازجاح ايلاطيا نوكتلو ٠* نادوسلا ىف ىدهمللا رطخ فقو ىف.
 * لحاسلا ىلا هلوصو نود لوحتلو لخادلا ىف

 ندع

 ةكزح ةيلاطيالا ةيرامعتسالا رئاودلا ىف ترهظ ١4483 ةنس ىفو

 نويرامعتسالا بهذ لب ٠٠ ايلاطيال رره ةراجت ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهتةيدج-
 ةراجتلل ناكو ٠٠ اهتاذ رره ىلع ةرطيسلا ىف اوبغر نيح كلذ نم دعبأ

 ريغ ديأ ىف تناك ىتلا رره مادختسا ةركف زاربا ىف ريبك رثأ ةيلاطيالا
 ىأر ىذلا .لونيج اموروتربما ءالؤه سأر ىلعو ةيلاطيالا -ضارغألل ةيلاطيا

 ٠ فطاخل فحز ىف رره ىلع ةاليتسالا

 ٠٠ وناليم نم ايقيرفا ىلا تلسرأو وروب ةسايرب ةئعب تدعأ دقو
 نم زيلجنالا هرذح دقو الوأ رره ىف ةيراجنت زكارم ءاشنا اهضرغ ناكو
 نكلو ٠ رذحلاو ءودهلا رهظمب روهظلا للع هوثحو ىبرح رهظمب روهلظلا

 ةيركسع ةلمح رهظم اهل ناك عليز ىلا هذه ةيراجتلا ةلمحلا تلصو .اننيح

 احيلست يت اكابر وروب اهسيئر ناك دقف ٠ ايراجت اهنم رثكأ

 : ٠ رره ريمأ هجو ىف فوقولل ايوق

 اسينيحأو ٠١ رره ةدصاق ١885 سرام ىف مليز نم ةثعبلا تماق
 نأ اهيف مهربخي ةلاسر مهيلا ريمألا لسرأ ةنيدملا ىحاوض ىف اوزهظ
 ةقيقح ىف هككشو هترئاث راثأ ىبرحلا مهرهظم نأل لحاسلا ىلا اودوعي.

 ىف ةبغر مهلو نولاسم لاجر مهنأب مهباوج ناكو +٠٠ ةيراجتلا مهاياول
 دودحلا زايتحا نم مهرذحف تداعو اهضفر هنكلو ٠٠١ مألل ايادح ميدقت

 ٠ رره ىلع ةدايسلا هنم عزنتل تءاج ةيركسع تاوق مهتفصب كلذو.

 ىأرو ةليسو ةيأب اهيلع ءاضقلاو ةثعبلا هذه ةمواقم لع ريمآلا مزع

 كلذو « ةثعبلا برتقت ثيح ٠+ اسيدلج ةنيدم بيرخت كلذل ةقيرط لضفأ
 امنيحو ناكملا ةرصاحمب هتاوق تماق دقو ٠ رره ىلا لوصولا نم اهعنل. '

 لاموملا ىدهم سس ٠ 6م



 اهب تمدطصاو ٠٠ اهثاقلل ريمالا' تاوق تفحز اسيدلج نم ةثعبلا تبرتقا
 ١ ه هدو عمهرخآ نع مهتلتقو : وترآ ىف ةراحلا عبانملا دنع

 اسيدلج ىف ادوجوم هللا دبع ريمألا ناك ٠٠ ةكرعملا هذه ءانثأ ىفو
 لا ل ل وقرا اج تبرخ ىتلا
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 6 نثر عامطأ ىلع ءاضق وروب ةثعب 5 ملا

 يف عناصمو ةيعارز تارمعتسم سيسأت ىف ٠ ةديدش اهتيغر تناك دقق

 اعلاطيا هتمناكو ٠٠ ماه قراحت نزكرمك اهلالغتنسا بنئاج ىلا كلذ « رره

 .ناطقألا جتنت ةيعارز ةرمعتسمك : اهتيحالصو رره ةبوصخ ىدم كردت

 ددعلا بناج ىلا ةليلق ةيعارز تالآ لاسرا ىفكيو ٠* نبلاو ركسلا بصقو
 ٠ ميظع حاجن قيقحتل ةيشاملا سوعر نم مخضلا

 هفالخلا تلغتساو ٠٠ كلينيم ريمألا ىلع ةرملا هذه ىف ايلاطيا تدمتعا
 .ىف حاجن قيقحتل ةشبحلا شرع ىلع سلاجلا انحوي نيبو هنيب بشانلا
 ةلامتسا ىلع تقولا كلذ ىف اصيرح انحوي ناكو + رره هاجت اهتسايس

 ٠٠ ةشيحلا دض ايلاطيا عم فلاحت ةدهاعم هدقع. نيبو هنيب لوجيل كليئيم

 يم ةدهاعم وأ ايسايس افلح دقع دق كلينيم نكي مل ٠+ نيحلا كلذ ىتحو

 .نييلاطيالا ةلماعم نسحأف ٠+ ةبيط اياون اههاجت ىدبأ هنكلو ٠٠ ايلاطيا
 ٠ ررهل ايلاطنا رامعتسا ديآو

ْ 3 

 يب ءوسلا هبوشي ناك ايلاطيال ةيسنلاب ةشيحلا فقوم نأ ةقيقحلاو

 :اهتلذب ىتلا دوعولاو تانامضلا مغرب اهعم سفانتلا نادم ف تلت اهنال

 ٠ مايآألا نم موي ىف ةشبحلل ارتلجنا

 000 ىذلا تقولا كلذ ىف .ءارولا ىلا اليلق عجرنلو

 هيسفانم ىلع ةيلغتب ةشبحلا لخاد ىف هناطلس دطوي نأ سداسلا سناّؤي

 هتدده ىتلا ةيرصملا تاوقلل هتميزهب جراخلا نم هدالب نيمأت مث مكحلا ىف

 :عالتبا لواحتل ناديملا ىف ارتلجنا ترهظ تقولا كلذ ىفف ٠ لاا

 ..ىلا رصن نم ريست تناك ىتلا ىدهملا تاوق راطخأ اهنع عقدتو رصم كالمأ"

 ٠ ليبسلا اذه ىف سناؤي ةنواعم ىلع لصحت نأ ايناطيرب تأر ٠* رصن

 اهيف تقفتا ةدهاعم سلناؤي عم ارتلجنا .تادقع ١885 ٠٠ وينوي ىفو. ٍ

 .لقن ةيزرح نامض ىلع مث ٠ ةيرصملا تاوقلا باحسنا ةمهم ليهست ىلع هعم
 هتنحت ةراحتلا هدم تناتو ء سكعلاب و ةهحلاو عوصم قيرط نع ةراجتلا

 : ٠ ةيزيلحنالا .ةيامحلا
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 ةرتلجنا ىلا ةحضاو تادعاشم مدقو٠ ٠ امامنا ةتادهعتب سناؤي ىفوأ
 هذه ةيامح نم اولا سأرلا سناؤي دئاق نكمتو ٠٠ جرحلا ديدش تقو ىف
 ىف نيدجلاو نريكو بيديمأ عوقو نود لاحف ىدهملا تاوق نم قطانملا

 ٠ اهيديأ

 عمه اهفلاحت لضفب ارتلجنا ٠٠ ىلب امك ١880 ىف امقوملا دجنو
 اهتدهاعم :ذفنت مل ارتلجنا نكلو , هنم ةميق تادعاسم ىلع تلصح. ىسناؤي

 ايلاطيال ايناطيرب ةوعد نأ كلذ نمو ٠٠ سناؤي اعذفن ْئتلا حورلا سفنب هعم
 امهتفيلحل ةبسنلاب دولا مدع حور اهبوشت ةوعد تناك عوصم لالتحال

 ٠ ةشضشيحلا

 باسح ىلع عسوتلا ىلع ايلاطيال ارتلجنا ىغيرحت نا لاقي دقو
 ةتكلو ٠* امهتيب ةمربملا ةيقافنالا صون غم ضراعتي ال عوصم ىف ةشبخلا
 ةيسنلاب عسوتلا نآل ٠٠ ةشبحلل ةبسنلاب ىدو ريغ لمع هعومجم ىف
 ارتلجنا نم رظتني سناؤي نكي ملو ٠٠ ةقبحلا باسح ىلع نوكيس ايلاطيال
 ىذلا تقولا ىف ةشيحلا ةحلصم ديدهت ىف اهديؤتو ايلاطيا ىفرحت نأ

 تعجش ىلا عوصم نإو امعوسخ ٠٠ زيلجنإلل هتادهعتب ىفوي سناؤي ناك
 ٠ ةيسبح اضرأ سناؤب ىظن ىف تناك ٠٠ اهعالتبا ىلع ايلاطيا ارثلجنا

 الضف ٠٠ ىودج نود نكل ٠٠ عوصم ايلاطيا لالتحا ىلع سناؤي جتحا
 ٠٠ ةدهاعملا كلت ىف لوآلا طرشلا ضقن ىلا ىدأ لالتحالا اذه ناف كلذ نع

 ىف امب ةشيحلاو عوصم نيب. رجاتملا لقن ةيرح ىلع تقفاو دق ارتلجنا تناك
 عوسمل ايلاطيا لالتحا نم لئالق تاونس دعبو ٠٠ رئاخذلاو ةحبلسألا كلذ

 ىلا نويلاطيالا اهلسرأ ىتلا ةحلبسألا ىلع .ةرصاق ةلوقنملا ةراجتلا تناك ٠٠

 اهروطتو ةلأسملا لوحت نأ كش الو ٠٠ سناؤي ودعو أوش كلم كلينيم
 ٠ ةدعاجملا حورل .اضقن ربتعت ٠٠ سناؤي سفانم ىلا ةجلسأ لقن ةيلمع ىلا

 ةأجافم ناك.٠ ٠ عوصم ىف ايلاطياو ارتلجنا هب تماق ىذلا لمعلا اذه
 ةشهد رثكأ ةريثك ازومأ ىقلتي نأ هيلع ناك نكلو « ىشيحلا كلملل ةراس ريغ

 ةيبروألا لودلا اهعبتت ىتلا ةسايسلا روحم نأ سناؤي كردآ * ٠ اءوس رثكأو
 ةجاحلا نأ وه ٠٠ ةيرامعتسالا فادعألا قيقحت ليبس ىف ارتلجنا ةصاخو

 ماسمأ اهزكرم ىوقتو ايلاطيا ارتلجنا ىضرت ىكلف ٠٠ نوناقلا فرعت ال
 * ةقيحلا ىبف عسوتلا اهل تححابأ .٠*٠ اسسنرف

 ٠* مسوتلا اذه ذيفنت ىف تعرسأ لب تقولا ايلاطيا عض ملو

 ىف .مدقتت تأدب مث ١/8/5 ماع رحبلا لحاس ىلع عقاوملا ضعب تلتحاف

 ىف وأ ئراجت عسؤتب انايحآو ٠٠ ةحلسم تاوقب انايحأ *٠ 'لخادلا

 ٠ ةيملع تاثعب لكش
 و



 تالمحلا هذه داوق دحأ ونيمبلام تنوكلا نأ 18481/ ماع ىف ثدحو

 ةيسشبحلا دودحلا ىلع وهو اولأ سأرلا ىدل اريسأ دخآأ ةيراحتلا ةيملعلا

 ةموكحلا نم اولآ سأرلا ريخأ دقو ٠٠ عوصم نم اليم نيسمخ دعب ىلعو

 ىف لغوتي نلو طعف عوصم ىلع رصتقيس ىلاطيالا لالتحالا نأب ةيلاطيالا
 ىتفيلح نيب برحلا تماق ام ناعرسو ٠٠ صضفر .بلطلا نكلو ٠٠ لخادلا

 ىلا ةيلاطيالا تاوقلا ىدحا تمدقتو  ايلاطياو ةشبحلا  ايناطيرب

 ىلاجود ىف نييلاطيالا مزهت نأ تعاطتسا اولأ تاوق نكلو اولأ سأرلا دودح:

 * عوصم ىلا _ باحسنالل نويلاطيالا رطضا كلذ ءازاو /١8/1 ىف

 دق هناف ٠٠ ايلاطيا ىلع سناؤي تاوق :تاراصتنا نم مغرلا ىلع

 نم ةشيبحلا نوددهي سيواردلا ناك ذا + ةريثك بعاصم اهب .تطاحأ

 ىفو ٠* بونجلا نم هثواني نييلاطيالا ةنواعمب كلينيم ناكو ٠+ برغلا

 نويلاطيالا رظتنا لامشلا ىفو ةروثلا ىلع لئابقلا اًيلاطيا تضرح قرشلا
 ٠ ةشبحلا ىف لغوتلل ةحلسألاو تادادمالا

 فيلحلا اذه نكل ٠٠ ارتلجنا وه سناؤيل ىمسرلا فيلحلا ناكو
 ايلاطيا ةديلصمو اهتجلصم تعار ارثلجنا. نألا ٠٠ اقداص افيلح نكي مل
 كاذنآ فرعي ىزيلجنالا ماعلا ىأرلا نكي ملو ٠*٠ ةشبحلا باسح ىلع

 زيلجنالا عاذأو ٠٠ ارس ةيزيلجنالا ةسايسلا ترج دقف فقوملا ةقيقح
 ةنايخلا ناف اهلك هذه تحص ناو ٠٠ ةيشحو الامغأ نوبكتري شابحألا نأ
 نع ادبأ لقت ال ةشيحلا ىف ةيبروألا ةبسابسلا اهتبكترا ىتلا عادخلاو
 : ٠ ةيشحولا لامعألا هذه

 كلميم نو 3 45 نب ناشف ةدهاس قانا كلذ ن2 ةلذسلاو
 ضب ىلع ءاليتسالا ىف ايلاطيا ةدعاسمب كليئيم دهعتي نأب تنضق ايلاطياو
 هذهل اقبطو ٠٠ سناؤي دض ايلاطيا ةدعاسم ريظن كلذو لخادلا ىف .قطانملا
 مل ايلاظيا نكل ةيسبحلا دودحلا نم تاعطاقم ةدع ايلاطيا تلتحا ةدهاعملا

 نمنض ةنئيدملا هذه. نكت ملو ةودع ىلع اهئاليتساب اهتدهاعم تنضقن نأ ثبلت

 ٠ كليئيمو ايلاطيا نيب .ةيقافثالا

 ئه ارتلجناو 57 نم لك ةسايس تناك دقف ررهل ةيسنلاب امآأ

 2 هللا دبع نيمأألا ةسايس مغرب ررهو ةشبحلا عم ةراجتلاب مامتهالا

 عصضولا اذه لوبقب نيتلودلا نم لك ترهاظت دقو ٠ بناجألا طاشنل
 تناك رره نيبو لحاسلا ىناوم نيب ةراجتلا ةداعال اهتيغر نكل تقؤملا
 عامطالا ةيحاص ىبهو ناديملا اذه ىف ايلاطيا تلخدو ٠٠ ةحلم ةبغر

 ىف اهتسايس ارتلجنا تديأ دقو , ررجحو لاموصلاو ةشبحلا ىف ةفورعملا
 ريمأ هللا دبع مهنمؤ سناؤي ءادعأل ةحلسألا مدقت ايلاطيا تناكو ايبوينأ
 : : : * ررص
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 اهمامتها دازو اهلبيقتسم ددهي ىدلا رطخلاب اسنرف ترعش دكئنيح

 ةصاخو ررهب اسنرف مامتها داز دقو ٠ امهتراجنو ررهو لاموصلا ةلآسمب

 عسوتلل احلاص ارل رم ىتوبيج تنال 2 ىنوبيج ءانيم ىلع اهب اليتسا دعب
 ةلاح ىلع ديتعت ةيحانلا هذه نم ىتوبيج ةميق نثل رره عم ىداصتقالا

 اهقيدص وأ ايلاطياو ارتلجنا تلوتسا ادت ٠+ اهنلح ععب ىبتلا هقطنملا

 ىتوييج تدقث 2 لخادلا ىف ىضارألا ىلع لاموصلاو رره ىلع كلينيم

 لالتحا مدعب اعم ادهعتنت نأ ارتلجنا ىلع اسنرف تحرتقا ذئدنع

 ىروبسلاس درول دجوو + اهنالتحا نم ايناطيا عنمبد كاموصلاو رره
 صرحت ارتلجنا تناك ٠٠ جرح ففوم ىف هسفن ةيناطيربلا ةرازولا سيئر

 ضعب ىثخت تقولا سفن 9 رره نم اسنرف دعيت نا ىلع كش نود
 ايلاطيا عم ارتلجنا طابترا نكل ٠+ كانه ىلاطيالا ذوفنلا دادتما نم ءىغلا

 ٠ رره ىن ةيلاطيالا عماطملا هجو ىف فعت نا اهيلع رذعتمللا نم لعج

 +٠٠ احرخم هسفنتل دحب نأ ىرويبسلابس ررق ٠٠ جرحلا اذهل اذاقناو

 هبوش ىأ . ليهجو ىلع رسفي نأ نكمي اسنرو مه ايرس اقاقتا دقعف

 مدعب ارثلحنا دهعتت نآ ىلع قاغنالا صنو ١88/8 رياربف ىف ل ضومقغعلا

 ٠ ةيامحلا تحن امهعضو وأ لاموصلاو رره عض ةلواحم

 عامطأ ةضراعم نم نيتلودلا عنميإ ال دهعتلا اذه نا قافتالا لاقو

 ارتلجنا نأ قافتالا اذه ىن ظحاليو ٠١ لاموصلاو ررع ىف ىرخأ ةلود ةيأ
 اهسفن ىع تمزتلا امك لاموصلاو رره لالتحا مدعب اسسنرف تمزأا دق

 عماطم مامأ فوقولاب دهعتلا ارتلجنا تضفر تقولا سفن ىفو ٠٠ كلذب '

 ل 3 ديؤت تناك اهنأل لاموصلاو رره ى ق3 ايلاطبا

 ٠ ةشبحلا ىف وه ايلاطيا لبقتسم نأ ىلا رظنت

 ةلود ةيأ عامطأ ةضراعم ىلع صني مل قافتالا نأ ظحالملا نمو

 ارتلجلا عنمي ال هنآ ىلا راشأ دق ناك ناو لاموصلاو رره ىف ىرخأ

 ٠ ةضراعملا نم .اسن رفو

 نفس
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 كتلاثالتصنلا

 ءاهتسإلا نص دولا

 ةيبروألا ةيرامعتسالا ةسايسلا تاروطت ىلع ءوضلا ائيقلأ قيس اميف
 دقل ٠٠ ةسايسلا هذه نم لاموصلا بيصنو ايقيرفا .قرش ةقطنم ىغ.

 تتفتف هتاعاطق نم اعاطق اهنم لك  تبصتغا ٠٠ لود عيرأ هيلع ترمآت

 اهيلع ظافحلا ليبس ىف عقاكو ةبورعلا ءاول لمح ىذلا ىبرعلا رطقلا ادع.

 تاراما لكبش ىف ةيبرعلا رصانعلا ترولبت ذنم اهتيدو اهديلاقتو اهلكش ىف-

 ٠ ريبك نأش ةقطنملا هده عيرات ىف اهل ناكو عليزو درهو ويسي دق

 لودلا نيب ذوسفن قطانم ىلا هتيتفتو لاموصلا ماستقال ناكو

 حبصي نأ مهيلع نع نيذلا نيينطولا سفن ىف رثألا ديدش عقو ةيرامعتسالا»

 ةرادالا رصع لاوز ىلع ضمي ملو ٠٠ نوعماطلا اهشهتي ةسيرف مهدلب
 لمأت ام لكب هلالخ دالبلا تعتمت ٠+٠ ةليلق ماوعأ ىوس ىبهذلا ةيررصملا»

 ةعيرسلا ةسكنلا هذه ءىجت مث ٠٠ ةيهافرلاو زعلا بابسأ نم هقيقحت ىف

 لاموصلا حبصيلو راهدزالاو دجملا مايأ ةلصاوم ىف نينطاوملا لامآب حيطتل'

 ٠* ايلاطيا الاموصو .+٠ ايناطيرب الاموصو ٠٠ ايسنرف الاموص دحاول“

 ٠ ايشيح الاموصو»

 بوعشلا ةمواقم فعضت ىتلا ةفلتخملا هلئاسوب رامعتسالا لخدو

 نم ةئف ناضتحاو ٠٠ ةقرفلا ثب ةسايسب مكحتلا ىف هرارمتسا دض

 بعشلا دارفأ ىقاب ىلع افيس نوكتل ذوفتلاو كلاملاب اهئارغاو نيتطاوملا

 رع ام لكد نا سوفنلا نم لالحتالا نكمتل ةميمذلا :تاداعلا رشنو»

 . بارطضالاو ىضوقلا ةعاسشا
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 اهتسئد نأ دعب لاموصلا دالب هيلع تحبصأ ئذلا عضولا وه اذه

 نسح .هللا دبع نب دمحم ريكفت لغشت ةلاحلا هذه تناكو زامعتسالا مادقأ

 ةيعوشب .الا ةمواقملا ىلا ليبسس ال هنأ ىأر دقو « هتقو لك هيلع كلمت

 نك



 رامعتسالا ةبراحمل هتئبعتو ءءوس نم هب داري امل ىلاموصلا بعشلا
 -ةهبجلا فاعضال ةنولا نم هبانذأو هراصنأ تالواحم فشنو . هعيراسشمو

 ٠ ةيلخادلا

 ءةعساو ةلمحب لاموصلا ىدهم اهءاول لمح ىتلا حافكلا ةكرح تآدب 1

 -ةهجو لمحب اوماق نيصلخملا هعابتأ نم رفن اهيف هدعاسي اهسآر ىنع ناك
 ىعطاعلا نيدلا ىأرو مهب طيحت ىتتلا ثادحألا ىف بعشلا دارفأ ىلا هرظن
 .لاموصلا ىديم بولسآ ناكو « دالبلا ءادعأ عم نواهثللاو نطولا ةنايخ ىبف
 ثيدحلاو هقفلاو نآرقلا ىف ةقباسلا هتاسارد لضفب ريثأتلا ىوق ةعورلا غلاب

 .كلذو ٠٠ اهقفتمو اسراد اهاضق ىتلا ماوعألا لاوط اهنم هنكمتو خيراتلاو

 -هعانقاو هتغالبو هقطنم ةوق ىلع تفضا١ ىتلا ةيوقلا هتيصخش بلاج ىلا

 ش ٠ ريثكلا ءىثلا
 ش فش ْ 1
 ,ىوقلل هتبراكمو ةيررحتلا هتلاسر فادهأ نم فده لوأ ناك

 .,للست مدعو ةمواقملا ةدحو نمضيل ةيلخادلا هتهبحل هنيمأت وه ةيرامعتسالا
 ,مهدالب لبقتسمب نيبعالتملا ةنوخلا ىلع هبرح تناكف , فوغصلا ىلا ةنايخلا
 مهنسفنأ نوثدحي نيذلا ءالؤه فقوم ىلع ةيسامحلا هبطخ .تبصنا دقو

 مادقالا نم هاجلاو لاملا تايرغم تحت دالبلا ودع رمعتسملا عم .نواغتلاب ٠
 ةريسلا كلذ دعب ىقبنو لاوز ىلا هاجلاو لاملاف ٠٠ ريطخلا لمعلا اذه ىلع

 ْ ' 0200 ٠ اريسع اباسح بساحتس ىعلا
 ,ىىدص نسح هللا ديع نب .دمحم اهب ماق ىتلا ةوعدلا تفداص دقو

 اووضناف هتماعز ىلا اوسنأ ذا نييلاموصلا هينطاوه .سوفن ىف اقيمع
 ةيدجو هئوعد قدصب اونمآو هتسايسو هقطنم مهبجعأ دقو هئاول تنحتن
 لع ارارصاو ةبالصو ةوق لاموصلا ىدهم ديبأتلا اذه دمأ دقو ٠ هحافك

 يعيرألا رامختسالا لود نم مهتيرحو مهلالقتساو هينطاوم قوقح عازتنا
 ٠ ١ هدالب تمستقا ىتلا

 ددالبب هدهع علطم ىف رامعتسالا اهيلع .مدقأآ ىتلا لامعألا نمو

 .للع اهبرحب موقتل دالبلا هذه ىلا نيرشبملا شويج هلاسرا وه لاموصلا
 ٠ عقاولا رمألاب اضرلاو ٠٠ مالمستسالاو ةتيكسلل سوفنلا ءىيهتلو دئاقعلا
 ”أدبو رامعتسالا فادهأ قيقحتل ناكم لك ىف نورشبملا ءالؤه رشتناو
 ةةيبرعلا ةيمالسالا ديلاقتلاو تاداعلا ددهيل قفآلا ىف رهظي مهثوعد رطخ

 1 ٠ ةقيرعلا
 يبهف ةريطخلا ةرهاظلا هذهل نسح هللا دبع نب دمحف الملا عزف >

5 



 .راشتنا عتميلو ٠٠ هدالب ةيرحو هئيد ةمرحو هينطاوه نايك نع مفاديل
 .ةصرخ نهتناو ٠٠ اروف اهطاشن فقوو لاموصلا ضرأ ىف تالمحللا هذه

 ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةرادالا لاجرب لصتيل 851١/ماع ةديدج ةثعب :مودق

 ءاروف تاثعبلا هذه لاجر ءاصقا ةرورض ىف هينطاوم ىأرو هيأر نع نلعيل
 ,ىمالسالا نيدلا ىلع اميظع !رطخ لكشت ىتلا. مهتمهم ءاذأ نم مهتيكمت مدعو

 خسملل ةيمسلا مهتاديقع ضرعتو لاموصلا ىف ىمظعلا ةيبلاغلا نيد
 : : ٠ هفيرحتلاو

 .قيرط :نع نييلاموصلا .لوقعب ثبعلا ىناطيربلا رامعتسالا دارأو
 الملا مهنسأر ىلعو نيينطولا نكل ء« ريسشبتلا تاثعب ءالجب ةفئاز دوعو

 . ىه ةئيسلا ةينلاو احضاو بعالتلا اوأر امو ةقدب دعولا اذه ذيفنت اوبقار

 رمعتسملا لاتقل مهروفن بابسأ ىلا لماعلا اذه اومض بلاغلا عبب بطلا

 .جافكلا لحارم نم ةلحرملا هذه الملا فصيو ٠ هدض سدقملا داهجلا نالعاو
 ظعاومو بطخو 2 ةهج نم ىرس عيرس دادعتسا ىف تعرشف 2 : لوقيف

 ”كلاشلا نم ررحتلل ةيلاموصلا لئابقلا وعدأ تنكو , ىرخأ ةهج نم ةرفؤم

 .فتاكتلاو نواعتلا ىلا لذاختلاو فلاختلا نمو لمعلاو نيقيلا ىلا لساكتلاو

 ىلا ةلذلاو مال ستننالا نمو « مادقالاو ةأرحلا ىلا علهلاو فوثلا نمو

 ”اوفتلاو ةيلاموصلا لئابقلا نم ريبك ددع ىدل عمتجافف ء ةزعلاو لاسيتسالا

 .نم مهودع ضغبو 2« مهنطوو مهنيد ةبحم مهسوفن ىف تسرغو ىلوح
 ,مهسوفن ىف ةينآرقلا تايآلا ىناعم هتحعيطناو ٠ مهدناسي نمو نيرفاكلا

 نطولاو نيدنلا نع عاقدلاو داهجلا ىلع اودهاعتو اهنم دصقملا !ىمهفو

 ٠ ةليلقلا قدانبلا»و فويسلاو حامرلاب دادعتسالا ىف اوذخأآو ء فرشلاو

 .نأ الا هنطو ىلع رفاسلا ناودعلا اذه مامأ لاموصلا ىدهم كلمي مل

 ةداعاو هينطاوم قوقح صالختسال ةيحضتلاو داهجلا قيرط هسفنل ذختي

 ةيارا تحل لاموصلا ءانبأ لمش عمجو رمعتسملا درطو « هدالب ىلا ةدحولا

 موق نحن » : هلوقب اهنع حصقأ ىتلا هثسايس عيمجلل نلعأ دقو « ةدحتم
 رخآ ىلا مهفرشو مهنيد نع اوعفاديل مهتين اودقعو ناميالاو معلا اوماق

 لاموصلا دالب ءاحنأ عيمجل رهطتل عفاكت موق نحن ٠٠ مهئامد نم ةرطق

 ىف هللا دبعن نأ انل نكمي ال هنأ امامت ملعن اتنأل نيرمعتسملا ءادعألا نم

 رمثتسي نأ الو ٠٠ هيانتك ماكحأ ميقت نأ الو نينئمطم نينمآ انضرأ
 « روكذملا ضرفلا قيقحت دعب الا اهيف ةيرحلا ميسن قيشنتسن نأ الو اهتاريخ

 ةةطاحاك مهتطاحأو تاهجلا ميمج نم نوقفانملاو رافكلا مهترصاح .موق نحنلو

 «ةيئاذغلاو ةيبرحلا تادادمالاو تالصاوملا ععمج مهنع تنعطقو « رمقلل ةلاهلا:
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 دض ىدملا ليوط جافكل ةطخ مسرب هتكرعم .كلاموصلا ىدهم أدب

 يعدت ئتلا دراوملا نمض دقو.لاتقلا ىف هرارمتسا اهب نمضي رامعتسالا»
 ةصاخو هتاوق نيومت امهب مت .ةريخذو يب رح داتعو نيلتاقم لاجر نم ه 0

 ٠ لؤوقحلا نوكرتيو حالسلا نولتختسم لاجرلا مظعم ن

 نيلاوملا لئابقلا ءانبأ نم ةصلخملا ةوفصلا هلوح لاموصلا ىدهم عمج

 نولمحي ىرقلاو ندملا ىلا هلسرب ثعبو ةعيلطلا ناسسرق مهنم لعجؤ 2 هل.
 نوحضويو مهنيدو مهدالب ودع لاتقل سانلا نورفتتسيو برحلا مالعأ

 مهعمج نيذلا ءالّؤه نمو ٠ تايناكمالا ىوق سفانم ةلزانم ددصب مهنأ
 عوطتلا ىلا ةوعدلا ةلمح ترمتساو نيلتاقلاو ةأاشمألا قيرف نوك هلسر.

 ٠ اهنم ىلوآلا رىقعلا تاوئسلا ىف اهقيرب تدهشو ء برحلا ةرتف لاوط:

 تناكو 2 ةريخذلاو داتعلاب تاوقلا دادما رود كلذ دعب ىنأي مث

 ةيلاموصلاتاوقلا نسب ىلعفلا كابتشالا أدب نأ دعب ةصاخو « ةبعصةمهم هذع

 نم ةحلسألا بيرهت ىف لاموصلا ىدهم مجن دقو « ةيناطيربلا تاوقلاو.
 ناك ام بناج ىلا ء نويلاطيالاو نوينسنرفلا اهيلع رطيسي .ىثلا قطانملا

 دالببلا هذه نم جرخ ىذلا ىرصملا شيجلا ةحلسأ نم نزاخملاب !ادوحا وم

 نوكتل لابجلا تاراغم ىف نزاخملا نم اددع :ىنش دقو « بيرق هتمقو كلم

 5 ةريخذلا هذهل تاعدوتسم..

 ةيركسع تاماكحتسا عاني عوضوم نسحلا هللا دبع نبأ لمهت مل

 داليلا لخاد ىف ىتثبف رفلاو ركلا تالاح ىف هتاوق. ةيامحل زكارم ةدع ىف.
 داتعلاو حالسلا نم ةريبك تايمك اهيف عدوأ ةيوق ةمخض نوصح ةعبرأ

 ةيجيتارتسا نكامأ ىف ماكحاب ةعزوم نوصحلا هذه تناكو ٠ نؤللاو ىبرحلا

 تامجه هجو ىف فقتل سيراتملاو قدانخلا نكامألا نم ديدع ىف ماقأ امك
 نم ةفلتخم عاقب ىف رابآلا رفحو هايملا ظفحل جيراهص ةدع ماقأ امك ودعلا
 ل عالقلا نم .اددع ًاشنأ نيقاعدألا لخاد ىفو « ةكرعألا ضرأ“.

 * ضرغلا اذه لثملا
 ةيعارزلا ىضارألا ىلع نيمئاقلا سأ .. نيومتلاو تادادمالا ناديه فو

 دعاوسلا جايتحا نم دالبلا اهب رمت ىتلا فورظلا ةاعارمب نيعرازمو كالم نم
 6 لوقحلا ىف ةلماعلا ىديالا ىف صقتن ةنع مجتيس امم لاسققلل هيوق

 مفوثو نيلتاقلا ةجاح .دسل كلذ مغرب جاتنالا .ةفعاضم ةرورضو
 : + مهيلإ نؤلل'

 ادبي نأ" حاجنلا رصانع هل .تلمتكا نأ دعب :لاموصلا ىدهم ىأر دقو
 +٠2 هكاول تنحت اووضني مل نيدذلا لاموصلا لمأ نم رفن نيقلتب هلاتق-

 ةقب رظلا :عابتأ .للع موجه.نئشب ماقف ةينطولا ىف اسرد ئدعلا ةبداهم اورثآم“

 ٠ مهرخآ نع مهدابأو خيشلا ةدلب ىف ةيرداقلا“

 لوصو ر
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 تهبن لخادلا ىف الملا ىضراعم ىلع ةلمحلا هذهو تادادعتسالا هذه
 لاموصلا رئاث تاكرحت ءارو نمكي ىذلا رطخلا ىلا ةيناطيربلا تاطلسلا

 تماقف ٠٠ اهدهم ىف اهديبتل هتاوق ىلع ءىجافم موجهب موقت نأ تأرف ٠٠
 ىلا تزعوأ امك *٠ هدعاست ىتلا ةماهلا لئابقلا دحأ ىلع ةعيرس ةوزغب
 ,نكلو اهدودحل ةمخاتملا راوثلا قطانم ىلع موجهب مايقلاب ةيشيحلا تارقلا

 ٠ ماثلا لشفلا نم امهريصم ايقل ليموجهلا نيذه
 تاوق عم لوخدلل ةبسانملا ةظحللا رظتني الملاو * تاوتس ترمو

 اغلب دق .ةسامحلاو دادعتسالا ناكو ريصمحلا ريرقت ةنارعم ىف لالتحالا
 ىتح هلاتقو وىدهلا ءاقلل غلاب قوش ىف نيلتاقملا عيمجو ٠*٠ امهتورذ
 لقاعم ثيح هتاوق عيزوت تقولا سفن ىف الملا ًادبو ٠٠ هتفأش لصأتست

 اهنم هتاوق جرختل ةيثدبم تاشوانم مهنيبو هنيب تثدحو ٠٠ زيلجنالا
 ىناطنربلا رامعتسالا تاوق دض ةيماظنلا برحلا ةيلمع اذه بقعأو ةرفظم
 ١ * ةرهاب تاراصتنا ةدع هدونج زرحيل

 تالمح عبرأ زيلجنالا لسرأ 19١5 و ١6٠١ نس ام ةرتفلا ىفو

 ةدحاولا هذه رهق نم نكمت هنكلو لاموصلا ىدهم لاتقل ايوق ازيهجت ةزهجم'
 نمو ٠ ريبك غلبم ىلا ىناطيربلا شيجلا ىلتق مقر عفتراو ٠٠ ىرخألا ولت
 هناسرف ةميجاهم ىف صخلتت تناك ىلاموصلا دئاقلا ةطخ نأ فورعملا
 ةعباتلا تاوقلل هتاشم ىدصت مث «؛ ةليصألا نزيلجنالا تاوقل نيصلخملا

 ىدهم ناسرف ناكو ٠٠ ةفلتخملا تارمعتسملا قطانم نم ىناطيربلا نثيجلل.

 ىواسي مهنم ليتقلا نأ مهتقرعمل داصرملاب صلخلا ايناطيرب ءانبأل لاموصلا
 دقو +٠ عباوتلا دونجلا نم ىلتقلا تائم ىناطيربلا رامعتسالا رظن ىف
 ىناطيربلا ماعلا ىأرلا جاعزا نم هيلا تفده اميف اضيأ ةطخلا هذه تحجن

 ٠ لاموصلا ىف هتموكح اهيلع تمدقأ ىتلا ةرساخلا برحلا ةجيتنن ىلع
 ن3

 تاوق عم اهيرح لحارم نم ةلحوملا هذه ىف ايناطيرب تلسشف نأ دعب
 ىضرت  ةمساح ةجيتن نع عبرآلا اهتالمح رفست ملؤ لاموصلا١ ىد هم.

 ىلعو هيلع ءاضقلا نكي مل نا هتكوش رسك اهلقأ ىناطيربلا زامعتسالا

 تمستقا نيتللا نيتيرامعتسالا اهيتليمزب ةناعتسالا تأر ٠٠ ةيروثلا هتكرح

 ش 1 ٠ ايلاطياو اسنرف امو لامونصلا امهعم.

 ةيراحمب ئضقي اقافتا اهعم مربت نأ ايناطيرب تأر اسنرفل ةبسنلابق
 ىدهم تاوق ىلا ٠٠ هيلع رطيسق ىذلا ىتوبيج ءانيم نم ةحلسألا برست
 نيب تدقع نأ قبس ىتلا دولا تايقافتال اضقن لمعلا اذه ىف نآل كلاموصلا
 هلاجرو لاموصلا .رئاث دعاسن ام لمعلا كلذ ئف نأ امك ٠٠ نيقرطلا
 قافنا مغريو ٠٠ داتعلاو ةريخدلا اودجو دقو مهبرح ئف رارمتسالا ىلع

 قل



 ذفني مل هنأ الا ٠٠ رمألا اذه: ىلع ةيزيلجنالاو :ةيسسن رفلا" نيتموكحلا
 شيج نال ةيلاموبصلا تاوقلا ىلا ماظتناب .لصت ةحلسالا تتاكو
 .ققحم وأ قطنمب عنتقم وهو براحيل تآي مل .كاموضلاب دوجوملا اسنرفأ

 لالخا اذه ىف ناك ولو لاملا ىلع لوصحلا الا همهي نكي مل مث نمو ٠٠ فدهل

 ٠ هيلع قافتالا قبس امب

 هتلخد ىتلاو ٠ ٠ رامعتسالا ناديم ىلع ةديدجلا ةلودلا ٠٠ ايلاطيا اعأ

 نش فلختلا مدعو بك رلاب قاحلل ةلواحمك ىقرشلا ايقيرفا ءىطاش ىف

 اليمز ايناطيرب ىف ىرت تناك اهناف ٠ ٠ ىرامعتسالا اهعباطو ايروأ ةسايرس

 هذه باصأ ام تآرو اهتاروانمو ةيرامعتسالا . بيلاسألا ديجي ٠*٠ اكتحم

 ىف كناكو ٠٠ ىلاموصلا ىدهلا تاوق ىديأ ىلع ةمصاق تابرض نم ةلودلا
 عاطقلا ىلا ةيلاموصلا ةيروثلا ةكرحلا دادتما نم ةفيخ سجوتن اهعاطق
 ىف ىناطي ربا رامعتسالا اهكيرش عم مهست نأ تأرف ٠٠ اهيلا لآ ىذلا

 ةنوآلا هله ىف ايناطيرب تناكو ٠ نسح هللا دبع نبا ةروث ىلع ءاضقلا

 اهتاوق راوثلا باصأ نأ دعب ةيلاطيالا تاوقلا ةنوعم ىلا ةجاحلا سمأ ىف

 قطانملا عبتت نأب ىضقي ايلاطياو ايناطيرب نم لك نيب قافتالا ناكو
 عضوي ىتح كلذو ةيلاطيالا تاطلسلا لاموصلا راوث اهيلع رطيسي ىتلا

 ىلع ةمواقللا ةأطو كفختو د دنع ةيناطي ربلا تاوقلل لاموصلا .ىدهم ءادع

 هتامجه نش لصاو نسح هللا دبع نبا نكل ٠٠ .ديدجلا عضولا اذه ءوض
 رامعتسالا ديزي ةقطنم ىف دجو ءاوسو ءزج ال لك هرظن ىف رامعتسالا نآل
 نل اذه ناف ++ ىلاطيالا رامعتسسالا وأ اهيلع هترطيس ضرف ىئاطيربلا
 ةدايسسلاو ةيزحلا صلختسي. ىتح لامضنلاو حافكلا بولسأ نم ريغي

 هثانثاو همزع نع هلنوحت ىف ةديدجلا ةليحلا حلفت. مل اذكهو ٠*٠ هينطاومل

 ْ ٠ هتدارا نع

 ىدهم تاوقل ةمئاد تاشوانم ىف مهرود مهل ناكف ٠٠ نشابحألا امأ

 اماود رفسي نيقيارفلا نيب ءاقللا ناكو ةسشبحلا دودح براقت ىلا لاموصلا.

 ٠ شابحآلل ةقحام ةميزه نغ
 نيت

 ٠ اهقرطو الا لاموصلا ىدهم ةبراحمل ةليمسو رامعتسالا. كرتي مل

 ةلازاو ٠٠ هتيصخش ميطحت ىف ةتطخ تناك 0 لئاسولا هذه لمكي ىنئحو

 هفادهأآو هصخش لوح ةضرغملا ةياعدلا برح تناكف ٠ سوفنلا نم هتماعز .

 ..هيسفائم ةراثال ةصرف لاجملا اذه ىف رامعتسالا دجو دقو ٠٠ هتسايسو

 كدحخأف ٠٠ الملا ةكرحل ةجيتن مهتاطلس تصلقت نيذلا لئابقلا ءامعز 00

 ٠٠ لاموصلا ىلع اكلم هسفن بيصتت ىف هاياون نع مهنيب تاعئاشلا جوري
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 نغوي ىتح كلذو ٠٠ ضرغلا اذه ىلا لوصولا الا هل فده ال هحافك نآو

 ةدشو هتوربجو هتوسق نع ىرخأ ةعاشا نمو ٠ هيلع مهبلقيو مهرودص»
 ةميخولا ةبقاعلاو ٠٠ ةياهنلا ىف رومألا ديلاقم هيلا تلآ ول هيسفانمب ةضطب
 رامعتمسالا جور كلذك ٠ ةلاحلا هذه ىف هيدي ىلع نونطاوملا اهرظتني ىتلا

 ٠ نيد لجرك ةيصخشلا هتافرصتو ةينبدلا هميق ىلع ت تامحهتلا نم هبانذأو

 تناك دقف ؛, لموصلا ىدهم مادقا دنع تتتفت تاسرختلا هذه
 احضاو ناكو , رامعتسالا هقلطأ ىذلا اذه ريغب لوقي هكولس ناكو هلامعأ
 رمألا لوأ ىف هرثأ هل ناك امبرو عقاولل فييزتو قحلا ىلع ءارتفا هنأ

 اهتقيقح ىلع رومالا تفشكتنا نأ ثبل ام نكلو ٠٠ هتقيقح نع راكفالا ةلبلبل
 نم جرخ امك ٠٠ برحلا هذه نم نسخ هللا ديع نبا جرخو ةياهنلا ىف
 درط ليبس ىف هثلاسر لصاويل اراصنأ رثكآو ادوع ىوقأ ىرخأ عئاقوب

 'ترادو ٠٠ هيئطاومو هتطول ةرحلا ةابحلا ريفوتو ٠* هدالب نم نيرمعتسملا
 ش هدالب ءادعأ نيبو هنيب الاجس برحلا

 فك

 عاطتسا هنأ الا هتاوقو لاموصلا ىدهمب تقحل ىتلا رئاسخلا مغربو
 ىلع تفرص ةلئاط الاومأ اهدبكو حدفأ رئاسخ ةيزيلجنالا تاوقلاب لزدي أ

 ةعبرأ نم رثكأ ىلا اهعومجم ىف تلصو برحلل تادادعتس,و ةددعتم تالمح
 صخرو تاقفنلا ةلقب سيق اذا مخض ردق وهو ٠٠ تاهينجلا نم نييالم
 راثم ةيناطيربلا ةنازخلا نم فرص ىذلا اذه ناكو ٠٠ كاذنآ فيلاكتلا

 تافورصملا هذه هتراثآ ىذلا ىناطيربلا مومعلا سلجم ىف تاشقانمو ةلئسأ

 ىذلا بعشلا عور نم ءىدهت امزاحو ايباجيا المع امءازا ذختي نأ ررقو
 . ةجيتن ةيأ ةيلاموصلا تاوقلا مم تاكايتشالاو بورحلا هذه ىف ريب مل
 : ٠ اهتيادب ىلع تاونس رشع نم رثكأ رورم دعب ةمنساح

 نوت سنو ب كاذنآ ناكو  ىناطيربلا تارمعتسملا رسزد ىأرو

 ىقرش ةقطنم ىف اهب ماق ىتلا هتلحر نع اعيرس اريرقت مدقي نأ - لشرشت
 لودلا تاوقو ةيناطيربلا تاوقل», عاضوأو كانه ةلاحلا نعو ايقيرفا

 اذه ءوض ىلعو ٠ 901١ا/ ماع ةياهن ىف كلذ ناكو , ىرخلالا ةيرامعتسالا.

 سرام ىف ىناطيريلا ناملربلا ررق ٠٠ ةشقانمو اثحب لتق ىذلا ريرقتلا
 شيجللا رادربسو ماعلا نادوسلا مكاح تجنو دلانجير ريس فيلكت

 ىتلا عاضوالا نم هسفنب ققحتيل لاموضلا ىلا ةمهم ىف رفسلاب ىرصملا
 ةبسائم اهارب ىتلا لواحلا حارتقاو 6 ةيناطيربلا تاوقلا اهيلا تلصو

 ٠ اهتاقرصت ىلع ىناطيربلا ماعلا ىأرلا. ةروث وثو ةموكحلا ءابعأ فيفختل"

 قارا دالي ىلا رفسلاب السعف ماقد ٠٠ رمألا اذه تحجنو ذفنو

 نيطالس .فلدور رانش مهسأر ىلع زيلجنالا ءاربخلا نم ةعوسمحم هيحصي:
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 كزامجلا ةحلضم.ريالم رتسزبمرآو كن :نرتيالكو نادوسلا ماع شتفم
 قىدهم نم بلط .مث نيلحتنالا نيلو:ةبسللاب ' عمتجا كانهو ان ةينادوسلا

 ريالا هطورشو هيلاطم ةفرعمو فقوملا ةيوستل هب عامتجالا لاموصلا

 ع دع

 ىلا ريرقتب تجنو ثعب « تارواشملاو تالاصتالا نم نيرهش دعبو
 ءاضقلل ةددحم ةسايس ذاختا اهلوأ لولح ةدع هيف حرتقا ةيناطيربلا ةموكحلا

 بجي ىتلا ةيسنرفلا تاوقلا. ةكراشمب كلذو نييلاموصلا راوثلا ةكرح' ىلع

 ٠ راوثلا ءالؤهل ةريخذ وأ ةحلسأ عيب مدعب 'اهعاتقا

 لاملا بسكتل ارس ةحلسالا هذصه ىهعيبت ةيسنرفلا تاوقلا تناكو
 ىلا لوصولا ىق ةيناطيربلا ةموكحلا تلشف اذاف اهتاذلم ىلع هقفنت ىذلا

 .باب حتف وه رخآ لح ىلا أجلت نأ اهيلعف ؛ لحلا اذه قيرط نع ةجيتن

 اهنكمي ام دح ىلا ةلاحلا ةثدهنتو مالسلا رارقاو لاموصلا ىدهم عم ةضوافملا

 * دعب اميق ىرخأ ةسايس ىلا ء ءاجتلالا نم

 لا

 عم فنعلا وهو لوالا لحلا ةبرجت تا ةموكحلا تلضفو ع

 تأادنو ٠٠ مهدئاق عم باصعالا برح لامعتساو نييلاموصلا نب دهاسجملا

 تاوقلل ماعلا دئاقلا لفوك لارنجلا هلسرأ ديدهتب ديدج نم ةرئادلا

 : هيف ءاج نسح هللا دبع نبا لاموصلا ىدهم ىلا ةيناطيربلا

 كتروث دمخت مل اذاو « كيغ نع عجرت مل اذا افسن كفسننس ه»

 حيطتسي الو ٠*٠ ادج ةميظف ةلالسجلا ةبحاص ةموكح نأ ملعاو ةيئونجلا

 كباوص ىلا دعو , هيف تنأ امع عجراف ائيش اهنم لاني نأ كلثم نونجم

 : ٠ « ةئيسلا كلامعأ لع مدنتو ٠٠ كيلع ةبيصملا عقت نأ لبق

 .دسقأ امخفم ادر ديعولاو ديدهتلا اذه ىلع ىلاموصلا .لطبلا در ناكو
 بتك دقف ٠٠ اهئازو نم بسكلا اودادأ ىتلا باصعالا برح زيلجنالا ىلغ
 : لوقي ىناطيربلا دئاقلا ىلا

 50 تاولقلا دئاق نسح هللا ديع نب دمحم ديسلا نه ه
 كتلاسر ىلع تعلطأ دق : ناطيشلا دئاق لفوك لارنجلا ىلا ةيلاموصلا
 ملعاو ٠ ةعيضولا كتهوكح ضارغأو ةئيندلا كضارغأ عيمج اهنم تمهقو
 مكنأ اضيأ كملغأو ٠٠ ائينش ىدل ىؤاست ال اهب نورخافت ىتلا مكتاوق نأ

 ىتيند  مكلتاقأ ىنناف ىدعلا ةرياسشثكلا ةلئاهلا مكتاوقب .ىنن وب راحت متنك اذا

 نكت اسس مهمو ٠ للملا فرعت ال ىتلا ىتميزعبو ىوقلا يناميابو ة ةحلاصلا

 ش 6٠ « ادبع كرشلل نوك" نلو ملمسعسأ نل فورظلا

 0 ا
1 

 ب



 ' رده ناك ةلماك نييلاموضلا قوقح صالختسا ىلع ميمضتو  ناميا ئفو
 .لثم: دوعتي ملا ىذلا هتءديدهتو رامعتسالا هجد ىف ةفيذق قلطنا ىذلا درلا
 اذه لفوك لارتجلا يناطيربلا دئاقلا ربتعاف ٠ « ةيهانتملا » ةأرجلا هذه
 .ىلع الواطتؤ ٠١ هل ةيضخش ةنامأ ىلاموصلا ىدهم هيلا هب ثعب ىذلا درلا
 ىدحتلاو رفاسلا ديدهتلا اذه ىلع توكسلا بجي الو ةيروطاربمالا ةيسدق
 .رئاطلا بئذلا سأر نوكي ىتح  هرظن ىف درمتملا اذه بيدأتب عيمجلا رابتعا در ىرورضلا نمو ٠٠ ةيزيلجنالا ةموكحلا ةييه نم للقي ىذلا
 ٠ ةربعلاو ةظعلا ريغلا هتم ذختي ىذلا

 نت ع

 .لماش موجيب مايقلل ناكم لك ىف هتءوق لفوك لارنجلا خرصتساو
 .تاءادنب هزكارم ىلا ثعبو , لاموصلا ىدهم اهيلع رطيسي ىتلا زكارملا ىلع
 راصتناب ةرأل هذه هسأر اوعفري نأ نطولا مساب مهفلحتساو ةسامحلا
 دوجسلاو مالستسالا ىلع اهدئاق مغري لاموبصلا ةروث تاموقم ىلع ىضقي
 ,ىف اناعما ٠٠ لقوك لارنجلا ررق امك ٠٠ لازنلاو برحلا ةرطابأ مامأ
 .حالسو ةريخذ نم هتايناكما لك اهل دشح ىتلا ةلئاهلا ةكرعملا هذه ضوخيو هسفنب شويجلا ةدايقو ةيبرحلا تايلمعلا ةساير ىلوتي. نأ  لاتقلا ةيدج
 8 حيلت م ةنيدم اهل ىسيقرلا ناديملا ددح امك ٠٠ ةئثايخو تاريخو لنؤمو

 ٠ باطخلا لصف نوكتل

 دع دع ١
 .ىلع ىلآ ىذلا لاموصلا ىدهم ةروث ىلع ءايضقلا لهسلا نم نكي مل

 هناميا ةوسسقب مواقي نأو ٠٠ كرشلل اديع نوكي الأو ملستسي الأ هسفن

 ةيوقلا , ددعلا ةفيثكلا ةيروطاربمالا شويج سأيلا فرعت ال ىتلا هتميزعبو
 .ضرأ نع عافدلاو ةيضقلا ةلادعو داهشتسالا حالس ىلا ةرقتفملا  ةدعلا
 ةيزاغ تنأ ٠٠ ةمثأ ةيدتعم تاوق اهنأ اهسفن ةرارق ىف رعشت ىهف « نطولا

 .ضقانت نم نيحالسلا نيب ام ناتشو « مهتيرحو مهلالقتسا نيئطاوم بلستل
 « هضارغأ ىناطيربلا رامعتسالا ىلع توفي نأ نسح هللا دبع نبا ررق

 .ةكرعملا ىف عيرس رصن ىلع اهدسقع ىتلا هلامآ مطحيو هططخ هيلع دسفيو
 ىف ىقليو هفوفص مظنيو هتاوق دشحي ماقف ٠ اهناكمو اهنامز ددح ىتلا
 سند نم نطولا ضرأ نوصو ةماركلاو رأثلا تاءادن هيبراحمو هراصنأ
 يدع 6 حيلت ىفو 5 الئامع ا!د[دعتسسسا ةكرعملا هذهل دعتسا و « رامعتسالا

 .تاوقلاو ٠ ةفينع ةيوق ةرظتنملا ةكرعملا تأدب لاموصلا ىدهع تاوق عمجتن'
 .نأ هل قبسي مل ىذلا ريبكلا اهددعو ةكاتفلا ةثيدحلا اهتحلسأب ةيزيلجنالا
 . ,ملطم ىف 'نادؤسلا" برغ ىف' سكه ةكرعم الا ةدحاو ةكرعم ىف كرتسش شا
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 هللا دبع نبا تنزوق لاتقلا يف ىناثلا فرطلا ناك 8 نادوسلا ىدهم ةروث-

 لاعقلا رادو ٠*٠ دينعلا بلصلا لتاقمللا تاموقم لك تلمكتسا دقو نمسح

 ةيناطينبلا ةموكحلا قلق ناكو ٠ ءادهشلا ددع عفت ريو ىلتقلا رثكيل مايآ ةدع-

 «٠ ةلصافلا اهتجيتنو اهرابخأ ةقرعمل اديدسش اهفهلتو اغلاب

 36 د6

 ةعيضم « ىناطيربلا رامعتسال. :لامآل ةبيخم ةعقوملا هذه ةجيتن تءاحو

 ىف مهلاسبتساو ميهحافك ةلصاوم ىلع لاموصلا. راوثل ةزفحم , هئادهأ هيلع-

 مهتاوق ترصتنا دقل ى'ااهنغ نوعفادي ىتلا ةماركلاو ةيرحلا ةيمضق ليبس

 ىعسملا ةيئاخ رقهقتل. ىلع اهومغرأو ارزؤم اراصتنا ةيناطب ربلا تاوقلا ىلع

 نييلاموصلا مادقأ هتأطوو ناديملا ىف لفوك لارنجلا ماعلا دئاقلا لتق نأ دعب.

 ىديأ ىف ىرسأ نييناطيربلا طابضلا نم ديدعنا عقوو “٠ مهلويخ كبانسو
 * لاموصلا ىدهم تاوق

 هتاوق تيتسشتو هعرصمو ديتعلا لفوك لارنجلا ةميزه رابخأ تناك
 ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ىف ءىبس مقو اهل براهو ريسأو حيرجو ليتق نيب.
 يف ةلاحلا هيلا تلصو ام اهعزفأ ىتلا ٠٠ ةصاخ ندنل ىف ةموكحلاو ةماع.

 ةيقيرفا رصانع ىصتنت نأ اهيلع رثكو ٠ اهيلا ةبسنلاب روهدت نم لاموصلا
 اهدقفيو « ةيروطاربمالا تاوق ىلع كيتكتلاو حالسلاو ةريخلا نم ةدرجم.

 رامعتسالاو ل.زنلاو برحلا ناديم ىف ةيودم ةعمس نم هب عتمتت امو اهتبيه
 عوفرم ةكرعملا هذه نم ىقيرفالا فرشلا جرخو ٠ ءادعالا بولق بحرت

 لطايلا. لع قحلا راصتنا ةصق لايجألل ىوري ل ةماركلا روفوم سأرلا:

 لاجم ىف نوتطاولا اهب ثدحتي ةروطسأ نوكيلو ملظلا لفاحج ىلع ناميالاو

 : ٠ داحمألا ةياورو رخفلا“

 دبع د6 2

 دئاقو لاموصلا ىدهم هزرحآ ىذلا فرشملا راصتنالا اذهل ناك امك

 هيف ىريل اروعذم به ىذلا ىرامعتسالا ملاعلا ءاحنأ ىف لئاهلا هيود.هقؤوث

 رفاضتد ٠ هعيراشم عيمج ىلع ءاضقلل ةيادبو ٠٠ همالحاو هلامآ عرصم
 بلقي ذخآو 2 هب. تقاحأ ىتلا ةنحملا هذه مامأ هسفن دناسيل رامعتسالا“

 هللا دبع نبا ةنداهمب ىأر نمف +٠ ةمزالا هذه نم خورخلل لولحلا فلتخم
 ةيناطيربلا تاوقلا اهلالخ عيطتست تاضوافم ىف هجاردتساب ىأر نمو: نسحب

 ةلصاومب لئاق نمو ٠٠ ةديدج ةكرعم !دادعتسإا اهفوغص ميمجت ديعت نأ

 ش * ةكرعملا هده ىف ثدح ىذذلل فرش درك فعلا لامعتسا“

 نم زيلجنالا لزنو ٠٠ الملا ةضوانفم اوحرتقا نيفلا ىأر رصتناو 50
 ىذلا مكاحلا بدن اوررقو ٠٠ ةدحاو ةدئام ىلع هعم !اوسلجيل مهئايلع-

1 



 ىلا ةمزالا لحل ةضوافملا أديم لومق الملا نم بلطيل لامؤصلا ىلع هويصت

 وه دحاو لح ىوس ه هرظن ىف ةلكشملا هذهل نكي ملو « برحلا اهنع تمجت

 ٠ ةلكشم لك لوزنو ؛ ةمزأ لك ىهتنت اهدعبو ٠٠ لاموصلا ضرأ نم ءالجلا.
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 ىدهم عم ةيروطاربمالا ولثمم عمتجا , ١11١١ وينود رهش ىفو
 اهأدبو ٠٠ وناع سال ةنيدم نم برقلاب تاضوافملا ةدئام لوح لاموصلا'

 ٠ ةوخألاو مارتحالاو دولا ىناعم لمحت ةيليثمتب ىناطيربلا دفولا سيئر

 نم ديدعل. الملل مدق امك ٠٠ نيرورغملا رورغ الا ىضرت ال ةلوسعم ظافلأو
 ٠ نيروجأملا باعل اهل ليسي ىتلا ةميقلا ايادهلا.

 ايادهلا هذص ىأزو . هرهبت ملف ظافلألا هذه ىلا عمتسا الملا نكل

 رومألل امسح تاحارتقا نم هيدل ام ضرع دفولا ىلا بلطو , لوحتي ملف

 ىف عقاولا رمألا مامأ زيلجنالا عضو اذكهو 2 تقولا عييسضت مدعل انامضو

 اوعدبف ةلطامملاو ةعداخلا بيلاسآ لامعتسا نم هدعب انكمتي مل نارصاو مزح

 «٠ هيلا اودفوأ اهلجأ نم ىتلا مهترافس نوضرعي

 نكرتي نوضوافملا ءالؤه هلمح ىذلا ةيناطيربلا ةموكحلا بلط ناكو

 ىفو «2 مهحالس لاموصلا لاطبأ ىقلي نأو , اروف .لاتقلا فقو ةرورض .يف

 لودلا تاموكحو ةيناطيربلا ةلالسجلا ةبحاص ةموكح فرتعت كلذ يظن
 ىلع اجوتم اكلم نسح هللا ديع نب دمحم لاموصلا ىدهمب ىرخالا ةيبروالا
 قطنم ةيسايسسل, هذهب ىضرت نأ اهناطيرب تدارأ دقو ٠ هلك لاموصلا»

 ضرع“ امنيح بصانملا ىلع نوتفاهتيف ةداقلاو ءامعزلا بيصي ىذلا رورغلا.
 ءاسضرا ليبسس يف مهبوعش بلاطم نيلمهم مهحافك نيكرات ٠ ٠ مهيلع

 مه ةيئاطيربلا ةموكحلا ةتعبتا ىنذلا بواسالا اذه مهجن دقو ٠ مهتاوزن

 ضرع نأ دعب اوثبل ام مث , ىبرعلا قرشلا ىف رمالا لوأ ىف اهوضراع ماكح-

 شرعملل نيصلخم امادخ اوراسص نأ ٠. فكلملاو ةرامالاو مكس خل 0 مهيلعت

 : ٠ ىزيلجنالا

 وهو * ةنوآلا هله ىف هاقلت در برغأل ىرامعتسالا ضوافملا عمتساو .
 هسملفو هاري ناك ام سك ىلع ىرغملا ضرعلا اذهل لاموصلا ىدهم ضفر
 مهينطاومو مهنطو ةحاصم ىلع ةيصخشلا مهحلاصم آولضف نيرخآ ءامعز ىف:

 عادخلاو ركملا مهبولسأ ىف ىأرو ةنايخلا ةحئار مهضرع ىف متشا دقف

 ةكلملا بئان هيلا اهب ثعب ىتلا ايادهلا ةداعاب هلاجر رمأف ٠٠ هب ريرغتلل

 مق ٠٠ سخبلا نمثلا اذهب هدالب عيب ال هنأب هنم ةلاسر عم ٠٠ دنهلا ىف“
 رومألل هحالعو رامعتسسالا قطنمل ةيرخسلاب لفاحلا عذاللا هفئيدح هجو
 تاملكلا هذه ىئاطيربلا دفولل لاقف , ةنايخلاو ةوشرلا وه , دحاو راقعب»
 ٠ ةدايقلا ىف قدصلاو لاضنلا ىف ةنامألل اروتسد دعت تلا

 لاموصلا يدهم بس 13 َم



 ىفده نكي ملو ٠٠ اكلم نوكأ نأ مايألا نم موي ىف ركفأ مل ىننا
 ؟ 0 ا : 1 9

 را نأ قف يح ىلإ يول هللا ++ ليكتمل ىف الز ينضاحل ١ ىت 1

5 5 00 5 
 5 نعم اع 0 18 يسم اعمل اجا نتخيل هيما ل3035 ةصاصلا خلط است عال

 .٠ 0 5 1 00 عا ا 1

 نيشحمملا لل ا 6 م وما سو مي امس نع

 ريغب اهثاهتناب ايذؤمو تاضوافملا هذهل الصاف ادح حيرصنلا !دعا نأكي

 ىدهم ةبالص تناك دقف ٠٠ اهيلا لوصولا رامعتسالا لمآ ىتلا ةجيتنلا

 * تايرغملا هينثت ال ٠٠ هدالب ةيضق هاجت هفقوم ىف لاموصلا
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 -ةلصاومل هلاجر ضهنتساو « هحافك نسح هللا دبع نب الملا فناتسإ

 ةقحالتملا تابرضلا هتبيه نم تللق ىذلا يناطيربلا رامعتسالا دضض لاضنلا

 ,ىناطيربلا ىشيجلا مزتلا ةطخلا هذه مامأو ٠ لاموصلا راوث هل اهلاك ىتلا

 اهيلا لصت ال ةيكحم ةرئاد ىف ىدهملا تاوق راصح ةلواحمو عافدلا ةطخ

 ره املك ةليقث ةليوط برحلا تاونس ترمتساو ٠ تادادمالا وأ نؤملا

 .تاوق تفعض املكو , اهتوق نم ةيناطيربلا :تاوقلا تداز املك ماع اهيلع

 :» تايناكمالا ةلقو لاضنلا لوطل الملا

 ايناطيرب اهيف تجارخ ىتلا ىلوالا ئمظعلا برحلا ةياهن تناك مث

 .لاموصلا بعش ةمواقم ىلع ءاضقلاب رانصتنالا اذه معدت نأ تأرف ٠ هرصتنم

 وه برحلا ىف اديدج احاالس عسوتب تلمعتساف ++ اهذوفنو اهتاوقل

 .ةقحالتملا اهتاراغ تنشو نييلاموصلا ىلتاقم ىلع اهلبانق تقلأ ىتلا تارئاطلا

 مهل لمأ لك ىلع ىفقتل ةرداغ ةيشحو ةروصب لاموصلا ىدهم لاجر ىلع

 * حافكلا ةلصاوم ىتح وأ راصتنالا ىف

 .تاوقو ماومهأ ةئالث نم رثكأ كلذ مغرب ةديدجلا برحلا تلظو

 .نسح هللا دبع نبأ هتروث لطبو , اهتيرح ليبس ىف لضانت لاموصلا

 امنيح 1915١ ماع ناك ىتح لاتقلا ةلصاومل لولفلا عمجيو دوشحلا دشحي

 ىنوأ ام لكب اهتيتشت ىلع لمعو هتاوقب ةميزهلا قزيلجنالا رمعتسملا لزؤنا

 كراعملا هذه ىدحا ىف حرج دق لاموصلا ىدهم نا ليقو ٠ ةوارضو ةوق نم

 هنكلو ٠٠ هفوفص ميظنت ديعيل ةشبحلا ذودح ىلا برهلل رطضاو ةيماتخلا

 ١915١ ٠* ىأ ٠٠ ىلاتلا ماعلا ىف كلذ ناكو ٠ هحارجب ارثأتم اديهش تاما

 * ءادفلا مث ةيحضتلاو لاعقلاو ةمواقملا بيلاسأ لك دفتتسا نأ كنتي

 5 ١٠٠١ هتاغو دعت 0-ً انف همت قد ةبارع قامعتتسالا لصاوو

 يذلا نادوسلا ىدهم نامثح مم لعف أك , هب ليثمتلل هلايثس نع ثحبلا



 , اعراوز رشئاجسو اهرئاجسل ةضفنم هتمجمج نم ايناطيرب ةكلم تلعج
 +: ننعأ

َ 
 0 م سى ةيسلأ ندد وهم وادب فيقتل كا وع 5 3-3 هل 5 5١ 4

 لو 00 ا داش 2-0 000 0 00 1 0 0 ١

 8 لأم 7 5 0500 ك 0(

36 

 دالب يف حافكلا لوصف نم لصف عورأ ىلع راتسلا لدسي :ذهبو
 ىدهم هثكرح معزتو هءاول لمح , مشاغلا.رامعتسالا ىوق دض لاموصلا

 ةسمخ لاتقلا ناديم ىف فقو ىذلا نسح هللا ديع نب دمحم لاموصلا

 * هينطاوم ةماركو هدالب ةيرح نع ةعاجشو ةلاسيب عفادي اماع نيرشعو
 تضرعتو 2 ىرخأ انايحأ وبختو انايحأ ةورذلا ىلا حفترت هتاراصتنا تناك

 رامعتسالا تاوقو ؛ لخادلا ىف ةنوخلإ! تالواحمو تارماؤملاو نتفلل هتروث

 ةوقلا قطنمو عادخلاو ةنداهملا بيلاسأ هجاوو ٠ جراخلا نم ةيثآل ةيزاغلا

 نع رامعتسالا زجع ىذلا ديرفلا هبولسأب اذه لك هجاوو ٠٠ توربجلاو
 فعضلا ادبو حافكلا ةدم تلاط ىتح رظتناو .. ةف رشم ةكرعم ىف هرهق
 رثاكتو ٠ نيرشعلاو ةسمخلا ماوعالا هذه دعب لاموصلا لطب ىلا برستي
 رامعتسسالا ىنع ىتلا ةئتقلاو ةنايخلا ناولأال ضرعتو ءادعالا هيلع

 ٠ لجرلل لجرلا ةهجآوم هتهجاوم ىف لسثف نأ دعب ٠٠ اهتدئاسمب

 تا





 بالا لّصفلا
 عامللا قف هحسلف

 هحافك جونم اهاعج ىتلا هتسايس الملا طتخا ٠٠ ةيعقاوو ماكحا ىف

 ةيحان نه رامعتسالا دضو ٠+ ةيحان نم هينطاوم مم ةهللاعت بولسأو

 ىف هئاقدصأ ىلا اهب ثعب لئاسر ىف اهحرش ةسايسلا هذه ٠٠ ىرخأ

 ةقداص ةروص انيطعت ةريثك ارومأ اهيف حضوأو ةداقلاو ءاملعلا نم لابضنلا

 فورظل.و ىبروالا رامعتسالا نم ني ذاقنال هحافك راوطأ نع

 ٠ جراخلا ىفو لخادلا ىف اهب تطاحأ ىثلا تاسبالملاو

 اسمك الملا اهيتك ىتلا لئاسرلا هذه ضعب انتلصو ظحلا نسحلو
 ثدحي امك ٠٠ ءاوهألا اهدسفت ملو هيوشتلاو فييزتلا اهلخدي مل ٠٠ ىه

 ىفخيو اهلاعم سسمطيل رامعتسالا ىديأ ىلا تلصو ةينطو ةلاسر ةبآ ىف

 تفتخا دقو نزو الو اهل نول ال ءاهوش اهتروص ريغ ىق رهظتل اهتقيقح

 ٠ امامت اهللاعم

 ٠٠ هلئاسرل اناونع نوكيل « نيقفانملا ثحابم » مسا الملا راتخا دقو
 نقفانملا نأ حجرتو ؟ تاذلاب مسالا اذدصه راتثخا اذامل طيضلاب ىردن الو

 رثئاث ةيسفن ىف رشأ'امم ع لاموصلا لالقتسا ةلقرع ىف اريبك ارود اوبعل

 الملا منبضوأ ٠٠١ نيقفانملا ثحابم ىفو ٠ لكشلا اذه ىلع اهلجسِف لاموصلا

 ىف عمط ىذلا ىبروالا رامعتسالا دض لاموصلا ةروث نع ةسوملم قئاقح
 ممهلا ذحشل هحافك ةصق حرشو 2 ىقيرفالا نطولا اذه نم ءازجأ ماستقا

 ظطاقيال باعص نم هقداص امو كرتشملا ودعلا اذه ةهجاوا ىوقلا ليثكتو

 رامغتسأاب تهتنا ىتلا ةاسأملا ىورو ٠٠ لاتقلا ىلع سانلل !زيفحتو ىعولا

 3 ةيونعملا يللا ميطحتل اهتالواحمو اهيلع اهثرطيسو مدالبل 0 عيرأ

 5 اوما

 ةفاضا نرد ىح امك الملا اهتود ىتلا لئاسرلا هذه لي اميف رشننو

 * قيلعت ىأ

 نفر



 : لوالا ةلاسرلا

 نه ةهفقوم حرش « نيقفانملا ثحابم ه هجهنم ىف للوالا هتلاسر ىفو
 ماعلا ىأرلل هتقيقح حضوأفو © جراخلاو لخادلا ىف هدالب ءادعأو هئادعأ
 ىلع ةالصلاو هللا دمح دعب لاقف ٠٠ نتفو تارم.ؤم نم هدض كاحب ام ملعيل
 : هلوسر

 مهنيد نع اوعفادي نأ مهتين اودقعو ناميالاو مزعلاب اوماق موق نحن »

 ىلاعت هللا ليبس ىف نودهاجي ٠٠ مهمد نم ةرطق رخآب مهفرشو مهنطوو
 ٠ ضرالا قوق نم اولصأتسي وأ مهضرغ اوققحي نأ ىلا مالسالا ةملك ءالعال
 نيرفاكلا ءادعالا نم لاموصلا دالب ءاحنأ عيمج رهطنل حفاكن موق نحنو
 نينمأ انضرأ ىف هللا دبعن نأ انل نكمي ال هنأ امامث ملعن اننأل نيرمعتسملا
 نأ الو , انتاريخ رمثتسسن نأ الو هباتك ماكحأ ميقن نأ الو , نينئمطم

 ٠ روكذملا ضرغلا قيقحت دعب الن اهيف ةيرحلا ميسن قشنئتسن

 مهتطاحأو « تاهجلا عيمج نم نوقفانملاو رافكلا مهترصاح موق نحنو

 تالصاوملا عيمج مهنع تعطقو « مصعملل راوسلاو رمقلاب ةلاهلا ةطاحاك

 بضغلا نم مهرودص تئلم موق نحنو , ةيئاذغلاو ةيبرحلا تادادمالاو

 نيرمعتسملا نواعتو 2 مهنرثك عم مهفلاختو نيملسملا لذاخت لجأل ظيغلاو

 ٠ اندالب ىف مهتلق خم مهقفاونو
 مهودع نم سخب نمثب مهبعش مهعابو مهطهر ىمهحلس موق نحنو

 ةينسن رفلاو ةيلاطبنالاو ةيسشبحلاو ةيزيلجنالا ةموكحلا انتدابال تقفتا نحنو
 اهرايتخاب لودلا كلت ةيوعرل تمستقا ىتلا ةيلاموسصلا لئابقلا عيمجو

 ٠. انبرح ىلع اهؤاملع اهضرحتو اهؤامعزو اهنيطالس اهدوقي اهعوطو

 مهذوسنج ترثك ولو مهتطوو مهنيد ءادعأل نوعضخي ال موق نحنو
 تمضلاو انيلع مهنأطو تدتنشاو تاكلهملا مهتالآ تعونتو مهتامجه تعباتثتو

 * بناجألا نيمدختسملا نم نورخآو ةيلاموصلا ةينطولا ةيرثكأ مهفوفص ىلا
 انتيحضتب رهطن نأو ىلاعت هللا نم ةنجلا انسفنأو اتلاومأب بحنو ديزت اننأل
 ٠ انمالساو انناميا قدصو داهجلا ىخ

 فتاكتن الو اهومكحي .وأ اندالب اولثحي نأ رافكلل حمسن ال موق نحنو
 ةعيرشلا نيناوق لذن الو ٠٠ ديدهتب الو ضوعب ال نيرمعتسملا عم كلذ ىلع
 ناعن لب ةينوفاطلا اهماكحأو ةرفكلا نيناوقل ةعضاخ اهلعجن الو اهماكحاو
 +٠ اهرامعتسساو اندالب لوخددب مهل نوحمسب نيذلا ىللعو ءامعزلا ىلع أنب رح

 اهنولعجيو ةيمالسالا ائتعيرش نونيهي نيذلا ةاضقلاو ءاملعلل انمول هجونو
 - ةرجفلا ةرفكلا مادقأ تحت

 لئابقلا ةيرثكأ حم انلاوحأ نع امأ ٠+ اهنع انتلأبس ىتلا اتلاوحأ كلت .
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 لئاوأ ىف تعمزآ الب هنأ خيشلا اهيأ لديف اهعم بواجتنت ىتلا ةيلاموصلا

 نود ىهو اندالب رسعتسنت نأ لودلا ضعب ىرجهلا رقع عبارلا نرقلا

 ِكلذ ىلا اهراكفأ تهجتاو ٠٠ ةيشبحلاو ةيسنرفلاو ةيلاطيالاو هيزيدجنالا

 ويشدقم نم ةيناثلاو ىلاهالا ةبتاكمب ةربرب ءانيم نم دالبلا ىلا ىلوالا تلخدو

 دكيليئيم اهحتف امنيح ٌةوقلاي ةعبارلاو ٠٠ ةفصلا كلتب يىتوبيج نم ةثلاثلاو

 كلذ دنع تقفتا هللا دبع ريمال» ىلاموصلا اهيكاح ىدي نم ةينرحه ١١١ه ىف

 تابتاكم تبئاكتو ةديدحلا دالبلا زامعتسا ىف مداصتت الأ عبرالا لودلا كلت

 ىف اطسق عبرالا لودلا نم ةلود لكل لعجتو « نيئنطاوملا عيمج اهلهجي ةيرس
 امك داليلا ىف ادودح ططخت مل اهنكلو +٠ ةيرسلا تابتاكملا كلتب اندالب

 ناكف انداهج اهيلع انلعأ ملحلا كلذ قيقحت .لبق هنال « قرط اهيف حتفت مل

 طيطختو اهينامأ قيقحت هللا ءامشش نا اهل نوكي نلو , كلذ نيبو اهئيب ازجاح

 طوطخلا ائيش' اهصغتت نلو ةايحلا ديق ىلع انمدام اندالب ىف ةيضرأ دودح

 ةهفات لاومأ لذبت تادب ةروكذملا ةلودلا نأ مث .. قاروآلا ىف ةبوتكملا
 مهزعو مهئطوو مهنيد مهنم ىرتسشتل رئاشعلا ءاسؤرو لئابقلا ءامعزل
 ٠ تامهيردلا كلتب

 نوكردي الو ,رامعتسالاو قاقرتسالا ةرارم نومهفي ال ءامعزلا ناكو

 وجل, الخ ام دعب نم ناوهلاو ىزخلاو لذلا نم مهبوعشلو مهل لصخحيس اه
 رامثتسا ديرت لودلا كلت نأ ىلا نوتفتلي الو ٠+ لودلا كلت نوضراغعي نم

 ىلا اهدالب تاريخ ىرجت نأ ديرت الو ٠٠ مهنود اهتاريخ راثئتساو مهدالب

 لثمك .تارهاشملاو تابترملا نأ ءاينغألا ءالؤه مهفي .الو ءايبغألاو ءالهجلا ءالؤه

 ٠ اهدايطصال ناتيحلاو ريطلل ىطعي اع

 بعشلا نيد اوريغيل دالبلا ىف سرادم نورشبملا حتف ىرخا ةهج نمو

 لاسفطالا لوقعل ةللضملا سرادملا كلت ىلا مهدالوأ ءابآلا مدقف ©٠ مهنيدب

 كلت اهتنكس ىتلا ندملا ىف اضيأ أشنو ٠ ةيمالسا ريغ ةأشن مهئشنت ىتلاو

 نودنهباوبأ تارهاعلا تحتفو « تاردخماوتاركسملا برش عبرالالودلا

 ةريغلا ةدش ىسفن ىف تراث كلذ تيآرو تملع اسلف ٠ لجو الو لجخ

 تداكو ابضغ ىحور تيهتلاو ةينطولا ةوذجلا ىبلق ىف تلعتشاو ةيمالسالا

 ٠ لفاحملاو دجسملا ىف بطخأ تأدبق ٠٠ ىنامثجلا لكيهلا نم جرخت

 دعولا ىف ةدراولا تايآلا ولتاو ٠٠ ةيئيد ةيسامح ابطخ ةمالا نيب ىقلأو

 متيمج ىف ءابول» رشتني نأ لبق بعشلا هبنأ ىكل ىهنلاو رمألاو ديعولاو
 بعشلا رذخأ لزأ ملو ٠٠ اهئاحنأ عيمج .ىلع ىدعلا ىلوتسيو ٠٠ دالبلا

 ٠١ هراتحأ نلل ةمكح الو ئىذانت نمل ةايد ال نكلو هيدانأو

 هيل نر نيمجلل يابحر ج نعمت ال ىل اولاق دقو

 رقفلاب انكلهتو انئنقازرأ عطقت نأ ديرت كنا » : مشاغلا ودعلل مهلاجر
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 اوعمست ملأ ٠١ هريغ ىلع ال ىلاعت هللا ىلع مكقزر نا : مهل تلقف ٠ عوجلاو

 هرقتسم ملعيو اهقزر هللا ىلع الا يضرالا ىف ةباد نم امو » : ىلاعت هلوق

 اذا انقزرب هللا ىناي نبأ نمد ىل اوداعس « نيبم باتل ىف لك اهعدوتسمو
 مكقزر ءامسلا ىفو » ىلاعت هلوق اوعمست ملأ مهل تلقف كمالك انعطأ
 ٠٠ « نو.دعوت امر

 مهوجرأ تع رش 2 قزرلا رمأب ىل جاجتحالا اذه لثم مهنم تعمس املف

 مهرماو' ال عوبضخلا نعو 2 ءىش لك ىف رافكلل :ةعاطلا ميدقت نع مهاهنآو

 ةالاوه نع نيملسملا ىهنت ىتلا ةينارقلا تايآلاب مهل تللدتساو ٠ مهيهاونو

 ىف ةوقلا نأ ملعت كنآل قزرلا ةنأسم نم بجعأو دشأ اذه ىل اولاقف رافكلا

 اذاو ٠٠ ةوق الو مهل لوح ال ءافعض نييلسملا عيمج نأو رافكلل تقولا ذم

 ٠*٠ كلذ بيس انكله مهتوعد لبقن :ملو رافكلا عطن مل

 ,ىىلاعت هلوةو « نوبهراف قاياف » ىلاعت هلوق اوعمست ملأ مهل تلقف

 ىنم كلذ لويق ىلع مهلمح ىف تزجع املف « نودشخاو سانلا اوشخت الف »
 ةيولق ةمأ نونوكتس مهل متددعتساو رافكلا متدهاج اذا مكنا مهل تلق

 ٠ ةيلقعلا ةركفلاو ةيمسجلا ءاضعألا ىف مكلاثمأ لاجر نم كاذ ذا نوفاخت الو
 ٠ ةرخآلا ىف مهل دعأ امو نيدهاجملا لضف ىف ةدراولا تايآلا مهيلع تأرقو

 ,ىدهملا جورخ دنع داهجلا ناوأ ىف دهاجتسو رخآتم هتقو داهجلا اولاقف
 رافكلا تالآ نوكتسو عفادمو قداسنب ىصعلا انل نوكت ذئدنعف رظتنملا

 الا انل لصحي الق ةيبرح تالآ انعم سيلو نآلا اندهاج اذا امأ ٠*٠ ايصع

 .لوقي هناحبسس هللاو ٠+ هللا نم ةرخآلا ىف باذعلاو ايندلا ىف كالهلا

 مك ٌقاملع مكللض ءالهجلا اهيأ اي : مهل تلقف « ةكلهتلا ىلا مكيدبأب اوقلت الو »

 ةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلت الو » ةميركلا ةبآلا ىنعم ناف اهلك قئاقحلا نع
 اوملسآ اهانعم سيلو 4 مكسفنأو مكنطوو مكئيد نع عافدلاو داهجلا كرتب
 .تلقو ٠ « ديرت امو ءاشت ام اهيف مكحتتف رافكلا ىلا مكسفنأو مكناطوأ

 هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك » : زيزعلا هباتك ىف لاق ىلاعت هللا نا : مهل
 ًاسيندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلف » لاقو ٠ « مكل

 مهناف نوملأت اونوكت نأ موقلا ءاغتبا ىف اونهت الف » : لاقو +٠ « ةرخآلاب
 ىلع نيئمؤمللا ضرح ىبنلا اهياي » : لاقو ٠+ ةيآلا ٠٠ « نوملأت امك نولأي
 مك ؤاملع ىتأي نبأ نمف اهلاثمأو ةيآلا هذه متعمس اذاف : ةيآلا ٠٠ « لاتقلا
 ٠ ؟ ةموعزملا تافارخلا كلتب

 لب امهتركذ ىتلا ثيداحالاو تايآلا نم ءىشب اوظعتي مل مهنكلو
 مهئاملع ضعب ىعسو مهيضعب ىشو ةجيتنلا تناكو , ادانع ال انايغط اودادزا

 .لاقو ىلاقتعاب اهل حمصت و داسقالاب ىنيبو ةيزيلجنالا ةموكحلا نيب ةنوخلا

 نأ تملعو ٠٠ ةمادنلا هيف اهعفنن ال انقو ةموكحلا مدئتس همالك لابن مل نمل

 ٠ ةميمنلا كلتب ةيراج ةرهاشم ىلع لضح ( ساجوا ) هل لاقي مهنم ادحاو
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 ةموكحلا نكرد ىه ىاثلا « ةربرب » ةنتيدملا نم تأدتبا كلذ دنعف
 ..لودلا كلت اهيق ىتنلا ندا نع ةديعبلا لئابقلا وحن تهجنار ةيزيلجنالا
 .حئاصنلاو ةينآرثلا ظعاوملاب نورثأتي الاجر اهنيد نم دجأ ىكل ةروك ذملا
 موق نودب مهعفادمو نيرمعتسملا ةهباجم نكمت ١ ال هنأ نقوأ تنكو , ةيمالسالا

 ٠ ائيش ديفت ال ةوق نودب ظعولا درجم نأو مهلالتحا فقوتو مهحامج درت

 . ظعاومو قلو ةهج نم ىرش عيرس دادعتسا ىف ذئنيح تعرشف .

 _لسكلاو كشلا نم ةيلاموصلا لئايقتا وعدأ تنكف ىرخآ ةهج نم ةرئؤم
 نمو لتاكتلاو نواسسعتلا ىلا لذاختلاو فلاختلا نمد « لمعلاو نيقيلا ىلا
 .لاسيتسالا ىلا ةلذلاو مالستسالا نمد .مادقالاو ةأرجلا ىلا علهلاو فوم لا
 ىنوح اوفتلاو ةيلاموصلا :لئابقلا نم ريبك ددع ىدل عمتجاف ٠٠+ ةزعلاو

 نمو نيرفاكلا نم مهودع ضغبو مهنطوو مهنيد ةبحم مهسوفل ىف تسسرغو
 دوصقملا اومهفو مهسوفن ىف ةينآرقلا تايآلا ىناعم تعبطن.و ٠ مهدعاسي
 اوفلاحتو فرشلاو نطولار نيدلا نع عافدلاو داهجلا ىلع اودهاعتو اهنم
 -ةليلقلا قداتبلاو ىحعلاو فويسسلاو حامرلاب دادعتسالا ىف اوذخأو

 ٠ لويخلاو

 ةموكحل, تدارأ دادعتسالا نم هب انمق امب نورمعتسملا ملع الو

 اندعتبا كلذب انملع املف ٠ ةأجف انلصأتستو ةتغب اتكسمت نأ ةيناطيربلا
 ٠ ةلييق ىلع برحلا تنلعأف ٠. فوشكملا اندادعتسسا متن ىكل اهتهج نع
 دتعق ٠9 ةربرب ىلا اهعئاضب تلمح ىتلا ريعبلا ترداصو .لاجرلاب اندعاست
 ىتلا لئابقلا عيمج ىلعو نيرمعتسملا عيمج ىلعو اهيلع داهجلا تنلعأ كلذ
 نع عافدلا ىلا ةيلاموصلا لئابقلا عيمج اراهج توعدو ائب رح ىف مهدعاست

 * داليلا ءاحنأ عيمج ىلا لئاسرلاو دوفولا تلسرأو نيدلاو نطولا

 نه ملسنو اندادعتسسا مشننل ةيزيلجنالا ةموكحلا نع اندعتباالو

 -ةموكحلا نيبو اهنيب ةققاومب رره نم انيلع ةسيحلا تزغ اهتاجافمو اهتتغابم
 لئابقلا ضعب نه ةشبحلا تلانف ةهج لك نم ائيلع وزغت نأ ىلع ةيزيلجنالا
 * اننيبو اهنثيب ترادف اهرثأ ىف انجرخف ءامدو لاومأ ضعب انل ةيلاوملا

 ٠ ةكرعم

 ”ةنلهأو انلاومآ ىلع ةيلاموص لئابق تراغأ هسفن ةكرعملا كلن موي ىفو
 ةيزيلحنالا ةموكحلا اهتلسرأ لئابقلا كلتو « كد » ىف مهاتكرت نيذلا

 ٠ اعم نيتكرعملا ىف انرصتنا اننكلو لاملاب اهتفمأو انيلع

 . تمأق امهل دادعتسا نودب امهانضخ نيثللا نيتكرعملا نم ليلق دعب مث

 .ضعب عم ( ةشبحلا كلم  كيلينم ) اهربد ائيلع تارماؤمب لئابقلا ضعب
  دحاو موي ىف انلاجر عيمج اولتقي نأ مهضرغ ناكو لئابقلا كلت ءامعز
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 لجر فلأ نوسمخ لئايقل, كلت نم عمتجاف ٠ صخش مهنم تلفي ال ىتح
 ٠ ةرماؤملا اوربد نيذلا ءامعزلا مهدوقي ( مد هرك ) ىغ

 ةيداعمو انل ةيلاوم لئابق مهنأ مهيسحنو مهب طلتخن نأ مهفده ناكو

 لجر اندوقي نأ ديرنو ةشبحلا وزغل نأ ديرن اننا انل اولاقو ٠ ةشيحلل
 لتقو مهضعب لجعتسا كرششلا ىف عقن نأ لبق ظحلا نسحل نكلو ٠٠ مكنم.
 ةرماؤملا تفسشكناف ٠ رصعلا ةالص ىلصي وهو سابع جاحلا هل لاقي الجر انه.
 لودلا رذحن امك اهلك لئابقلا رذحن نأ انررق مث مهن ديكم تحضتقاو.

 ةرماؤملا كلتب تماق ىتلا لئابقلا كلت نع دعتبن نأ اضيأ انررقو ةرمعتسملا

 ش ٠ ةلهاجلا لئابقلا كلت عم ابورح ضوخن اليكل ةئيبخلا.
 نأ هسفن تقولا ىف انملع ةروكذملا لئابقلا كلت نع اندعتبا امنيحو

 نأو « لامسملا ةهج نم اتتزغ ةيلاموص لئابق اهعمو ةيزيلجنالا ةموكحلا.

 * برغلاو بونجلا ىتهج نم انتزغ ةريثك ةيلاموص لئابق اهعمو ةشبحلا..

 لئابقلا نأ اضيأ انملعف اندادعتسا لمكتسن مل اتنأل قرشملا وحن انهجئاف .
 ةناعاو زاعياب قرشلا ةهج نم انتزغ ةيلاطيالا ةموكحلل ةيلءوملا ةيلاموصلا.
 * ةيلاطيالا ةموكحلا..

 تربد اهتاقلح لصتت ةدحاو ةلسلس تاوزغلا كلت نأ اضيأ انملع
 اهنأل ةيزيلجنالا تارقلا قحن هجتن نأ انررقف ٠ تاهجلا عيمج .نم انقيوطتل..

 كفني مل نكلو اهيلع انرصتناو اهائيراحف , ممالا كلت عيمج انيلع ةريثملا
 0 ٠١ ميرالا تاهجلا ( ريطروودالك ) نين اميق انع راصحلا:-

 اننأ ملعن اننأال ةيزيلجنالا ةموكحلا تاركسعم ىلا ىرخأ ةرم انهجتاف
 ٠ اضيأ انرصتناف ةيقبلا فاخت اهيلع انرصتنا اذ!

 حافكلا لصاون نأ انررقو هبانذأو ودعلا عافد ىلا انهجتا كلذ لجألو
 مزعب مهانلتاقو « تامطلب ةمطالاو نيتبرضب ةبرضلا مهل انلدبو ميلألا ريرملا
 8 ةمكحو ةسايسو ةعاجشو

 رثاكلا مهديس عم ىنومسش انم ةوسمقلاو باذعلا اوقاذ ام دعبو
 ةيزيلجنالا ةموكحلا نم كلذ دعبتسأ الو ( نوسنحملا خيشلا ) ىزيلجنالا
 5 6 نيييسل

 نم نيحلصملا مهتت تناك ىتلا ةقباسلا ممالا كلذ ىف دلقت اهنأ ١
 0 0 ةمهتلا هذهب مه ريغ و ءايبثألا

 ىمظعلا لودلل هتاواتمو انم دحآو لجر ةبراحم دعبتست اهنأ  "؟
 هذهب درفنم رهو اهريغو لاومال.و تالآلا نم تادعم الو هبعش ةهعم سنبل و“:
 . ةيسامحلا ةركفلا-
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 ةموكحلا نأ هنيعب ىأر نمه انملع اننا : ىلاجر مهو شيراردلل اولاقو

 وزغتبسو لاموصلا دالب عيمج قرحتو ضرالا قرحت ةلاب حلستت ةيزيلجنالا

 ٠ ةلآلا كلتب ةرملا هذه شيواردلا.

 ةلآلا كلت نا : مهل تلقو ةمالا عزف تنكس ةفوجرألا هذه ثملع املف

 رافكلا عيمج انعم قرحتس لب اندحو انقرحت نل ىهف اهدوجو انضرف اذ

 انلال مهيلع ةراسخو انل حبر ادهو , مهنودعاسي نمو انضرأ ىف نيذلا.

 رافكلاو ٠ ىسيئرلا انضرغ ىه ةداهشلاو دحاو تقو ىف ءادهش تومن

 ٠٠ مهيلع ةدبؤملا رانلا نولخديسو لوألا مهضرغ ىهو ايندلا نوقرافيس.

 رمأ اذهف اهريغ قرحت الو انب ةصاخلا نكامألا قرحت اهنأ متئنظ اذا امأو

 ريغ نكامأ ىلا ةقرتحملا نكامالا نه برهن نأ ردقن اننال هروصت نكمي ال

 نيذلاو نوقفانملا هتني مل نثل » : مهلاثمأ ناش ىف ىلاعت لاق دقو ةقرتحم

 اهيف كنورواجي ال مث مهب كنيرغنل ةنيدملا ىف نوفجرملاو ىضرم مهبولق ىف
 « اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث امنيا نينوعلم اليلق الإ

 رربيو ةنوخلاو نيقفانملا صئاصخو تافص حيضوت ىف ىضمي نأ دعبو

 تحضتا دقف كلذ تملع اذافد : لوقي مهتلئاقم ىلا هرارطضا ىلمعلا ليلدلاب

 تحضتا كلذك , ةيلاموصلا لئابقلا نيبو اننيب تعقو ىتلا بورحلا بايسأ.

 اهل انحبتساو مهتبراحمو مهلاتق ىف اهيلع اندمثعا ىتتلا ةيعرشلا ةلدآألا كل

 انسفنأ نع مهعفدو مهتبراحم نم هب انمق ام الولو ٠ مهلاومأو مهعامد.

 نيربدملا ةكوش ميطحتل انلاجعتساو ةيلخادلا مهتارماؤم نم انسارتحاو.

 لعفن مل ول : انشويج ىف ةرشتنملا سيساوجلا فاشكتساو انيلع بالفنالت

 ةروكذملا لئابقلا انثرسساألو ٠٠ دحأو رهش نم رثكأ انتصضهن تشاع ام. كلذ.

 ٠. رافكلا قئاشم ىلع عافدلاو

 عافدلاو داهجلاب لئابقلا موقت نأ اريثك تدرأو ارارم تلواح دق ىنا

 لكل تدهعتو ىلاجر نم شيواردلا نع ةلصفنمو ةلقتسم اهتطوو اهنيد نع

 ىف لخدي الأ كلذ نم ىضرغ ناكو ٠ لاملاو حالسلاب كلذ لعقت ةليبق

 ٠٠ لبقتو بيجت ةليبق ةيآ ىن ملف ٠ مهيلع ةرطيسلا ديرن اننأ مهرطاوخ
 شويجلاو مهدالب ىف ىتلا ةيلاموصلا لئابقلا نكلو « لامب د ةليبق الا مهللا

 ىف مهتضهن ىلع تضقو مهتكوشو مهتوق ترسكو اهلمش ثددب ةيلاطبالا
 : * ةزبحو ةده.

 نع ثدحتلاو انع رابخالا ىف قفانضعنالا وجرن ال اننأ ةصالخل:و

 انوذأو ةريثك نينس انوبراحو انلاومأ اوبهنو انءامد اوقارأ موق عم انبورح-

 رفاكلا انودع ةدعاسسسم لجأل كلذ لك ائب اولعفو مهتنسلأو مهراعشأب

 ٠ هطخسو هبنضغ داعبتساو هلاومأو هئاضر بالحتسا لجالو رمعتسملا
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 اننادهأو انلاوحأ نع ةفرعملا قح فرعي نأ ديري فصنم لكل حصناأو

 رومألا نعو انيلع رصتنا وأ اهيف انرصتنا ىتلا كراعملا نعو انيورح بابسأو

 ىراعشأ نم اهذخأي نأ هحصنأف كلذ دارأ نمف بعشلا ىلع اهانركنأ ىتلا
 ىدعب نم ىلاموصلا بعشمل ىنع اخيران نوكت ىكل اهتمظن ىتلا ةيلاموسصلا

 (شيواردلا) ىناوخ» صاوخ نم اهذخأي نأ وأ ديحولا يضرغ نع مهربخو
 .لاجرلا نم امذخأي نأ ف_-.هنم لك رذحأ ىنكلو ٠٠ ىعم اوذضان نيذلا

 نم ىأ نيرمهت ملا نم ءاو_ بس ناسللاب وأ ناديملا ىف مهبراحن انك نيذلا
 ٠ مهنم اهوذخأ نيذلا نم الو مهعم تناك ىتلا لئابقلا

 نيقفانملاو رافكلا دهاجو ىدهلا عبثا نم ىلع مالسلاب ىباوج .متتخأو

 نوعربي نيذذلا ىلعو نيرفاكلا ىلع ةنعللاو مهنواعي وأ مهدتاسي نم لكو
 ٠:. مهفرشو مهنطوو .مهنيد

 « ٠٠ مالسلاو اذه

 : لوقت ىرخآ .ةلاسرو

 اوموقي نأ مهرمأي ءاملعلا نم ةعبرأ ىلا اهب ثعب ىرخأ ةلاسر ىقو
 خيشلاو ب مدآ نب نيسح خيشلا : مهو داحتالاو داهجلا ىف ةمالا داشرأب

 ملمملا خيسشلاو ديع نب فسوي جاحلا خيسشلاو  سورع ند هللا دبع

 ةمدقم ىف لوقي ةلوشر لع ماملاو ةةليعلاو لا يجب دقيت ميهاربأ

 : ةلاسرلا

 نم ىلعو مكيلع هللا مالمس غالبا امهدحأ : نارمأ ةلأسرلا هذه دارهو »
 ءاملعلا ند مكنأ ثيح ادكاؤم مكيلا باطأو مكنم ديرأ : ىناثلاو مكيدل سفح

 ديحوتلو ىمالسالا نيدلا ةملك ءالعال اوموقت نأ ةادهلا مه نيدذلا مالعألا

 نوديعتسودو اندالبب نودقحي نيذلا ءادعالا ةمواقل ةيلاموصلا انتمأ فوفص

 فرشأ وه ىذلا ائنيد لالذاآ نولواحيو اتنزعو انفرش نويهنيو انتمأ

 +٠ نايدآلا

 .ببستو نيرادلا ىف كالهلا مهل بلجت" ىتلا ءايشالا نع ةمالا اورذدحو .

 :انئوك عم انل مهرفكت كلذ نمو عيمجلا نه هللا انذاعأ دادترالاو رفكلا مهل

 نم اندالب ثاقنالو هللا ةملك ءالعأل هللا ليبس ىف نيدهاجم نيدحوم نيملسم

 ٠ نيبذكملا  نيقفانألا مهنا وعأ بلاخمو نيرفاكلا ءادعألا نئارب

 فارحنالا نم اهولخو هلاجر نم شيواردلا ةديقع نع ثدحت نأ دعبو

 عغسارلا مهنامياو مهنطوو مهنيد نع عافدلا ىف مهتوقو مهلاسبتساو غيزلاو
 ىلا ءاملاعلا رظن هجوي ذخأ نيعماطلا ءادعالا ىلع رصنلاو ةيرحلا ئف مهقح

 ١ : لاقف ةمالا حصن ةرورض
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 مهورذح 4 مالسالا ءاملع ايف **+ بجوم الب اننورفكي كلذ عمو »

 ةيسنو مهل ميظعتلاو مهعم نكسلاو ةرقكلا عابتا نع مهورذحو كلذ نع

 بصنو ةيوعرلا ةوعدو مهعم ةلماعملاو مهيلا مكاحتلاو مهيلا ةعتملاو ةزعلا

 بلجي امم هلك كلذ ناف هب ريمعتلاو مهدلب ىلا عئاضبلا بلجو قرايبلا

 1 ٠ كالهلاو ليولا

 مهعم نكسلا امأو 7 تارفكملا نم اهنأ ىلع ءافح الف ةرفكلا عابتا امآ

 مهافوت نيذلا ناد : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ ةنسلاو باتكلاب رهاظ هميرحتف
 ضرالا ىف نيفعضتسم انك اولاق متنك ميف !ولاق مهسفنأ ىملاظ ةكئالمل

 6 «ءاريصم

 نيب منقم ملسم لك نم ءىرد انأ » لو.سرلا لوق اهنمف ثيداحالا امأو

 ٠ « ناراثلا قىءارب ال 9 ملو هللا لوسر 5 اولاق نيك رشا رهظأ

 نم ناميا ءاملعلا ركنأ دقو ٠٠ رفكلا بلجي امم وهف مهل ميظعتلا امأو

 نع ةيزجلا اوطعي ىتحم مهقح ىف لاقو مهتناهاب رمأ هللا نال ةرفكلا مظعي
 * «نورغاص مهو دب
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 سماها ل ّصملا

 ينلارعب لايوصضلا

 ينعي هداهشتساب نادي لا نم نسح هللا دبع نب دمحم ءافتخا نكي مل

 تاونسلا تناك دقف ٠+ رامعتسالا دصض حافكلاو ةمواقملا ةكرح ضارقنا

 بيلاسأ اعيمج نويلاموصلا اهيف ىقلت ةسردع اميعزو ادئاق اهشاع ىتلا

 ,نع ءانبالا ثراوتو 2« هبصتغم ضغبو نطولا بحو , لاسبتسال.و ءادفلا
 لدي اذهو ٠ ىنطولا حافكلل زمري اديلقت تحبصأ ىتلا ةسايسلا هذه ءابآلا

 ءىدابملا ةلاصاو ؛ سوفنلا ىف لافموصلا ىدهم اهسرغ ىتلا روذجلا قمع ىلع
 ىتحو ١95١ ماع ىف هداهشتسا ذنم الضتم حافكلا رمتسساو , اهب ىدان ىتلا

 .حبصأو هلالقتسا ىلع لاموصلا اهيف لصح ىتلا ةنسلا ىهو ١93٠ ماع

 ٠ ةدحتملا ممالا ةئيه ىلا مضناو ةدايس تاذ ةلود

 مكحتلا ةسايس نم اناولأ لاموصلا دهش ٠٠ ماوعالا لالخ ىفو

 لالحنالاو ىناطيربلا توربجلا دهش ٠٠ رامعتسالا اهضرف ىتلا ةرطيسلاو

 مايقو دوهع لاوز دهشو ٠٠ ةيلاطيالا ةوسقلاو ىشبحلا شطبلاو ىسنرفلا
 ايلاطيا تمزهنا مث ةشبحلا ايلاطيا تلتحا ةرتفلا هذه لالخ ىفو ٠٠ ىرخآ .

 عضو مث ٠ لاموصلا يف اهناكم ايناطيرب تلخدو ةيناثلا ىمظعلا برحلا ىف

 ةدايسلاو ةيرحلا ىف هقحب رفظ نأ ىلا ةيلودلا ةياصولا تحت لامومصلا

 * 193 ماع

 د6 3

 نم ةيرصملا ةرادالا لاوز تبقعأ ىتلا ةليوطلا ةرتفلا هذه لالخو

 لاموصلا ىدهم مايقو ٠٠ هيلع ةيرامعتسالا ةلودلا ةرطيس مث لاموسملا

 ةكرحلا هذه ءاهتلا مث , هدالب قوقح صالختسال ةينطولا ةيررحتلا هتكرحب

 دهعلا ناك ىتح دالبلا ىف هياكحت رايغتسالا فئاثسيل هيلا تيتناام ىلا

 . بعضلا ىئاع ةرتفلا هذه لاول هلا : !مقن ٠٠ لالقتسالا نالعاو نط ولا

 7 ا اوما لا 0 0-3 0 اننف 9 53 3 اع هلا
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 ايعاو ايعيش هنم تلعج يتلا ةيرصملا ةرادالا دهع تاونس لاوط ترهدزا

 *« احتفتم

 ىشيحلا ىناطيربلا ىسنرفلاو , ةيحان نم ىتسيشاسفلا مكحلا ناكو

 عمو ٠ ىلامودصلا بعدشلا قدحي داكي ايذالوف اقوط نونوكي ىرخأ ةيحان نم
 ةايحلإ ليمس نع هداعبا لئاسوو دايطضالا فوتص نم بعسشلا ءاقالام لك

 ندرغا سملتيب ىفم لب < ٠ ةليقثلا دووقلا هذهل ممستسي مل ةق 1 الا ةيندملاو

 نم ةصالخب هنامياو هسفنل هتقث هيلا ديعت ةيررحت تاضافتنا ضفتنيل

 ءانثأ تادح ىتلا كلت تاضافتنالا ىذه مهأ ناكو٠ ب ىبنجألا رامعتدسالا

 ٠ تاذلاب ١954١ ماع ىفو ةيضاملا ىمظعلا برحلا

 ةصرف زاهتنا ةرورض ىلع لاموصلا ىف ةينطولا رصانعلا تعمجأ

 نم .هريغو لاموسصلا دييأت ىلا ايناطيرب ةجاحو برحلا ىف ايلاطيا راحدن؟
 تناك ىتلا ةسيناطيربلا ةرادالا ىلا ىسايس جمان ريب اومدقتف ٠٠ لودلا

 ءازجأ لك نم رامعتسالا ةيفصت جمانربلا اذه ىف ءاج دقو ٠٠ لالقتسالاو.
 ىللبقلا بصعتلا ءاغلاو ةدحاو ةلودو دحاو ملع لظ ىف اهديحوتو لاموصلا

 ةلودلاو :ةيموقلا نومدضم ةضهانملا ةيعجرلا ديلاقتلا لكو ةينيدلا ةيفئاطلاو

 ٠ مالسالا وه ىمسرلا هتيدو ةيطارقميد ةيزوهمج :لاموصلا نوكي نأو

 ةيلاموصلا ةينطولا تائيهلا اهتمسر ىتلا ةيلخادلا ةسايسلا ىه هذه

 ةسايسلل جمائرب كانهو , . لاموصلا بابشىدان بزح ءاواتحتةبوضنلا»
 ةدحصحتملا ممالا قاثيمب بزحلا ناميا ىف صخلتيو ءاضعالا هرقأ ةيجراخلا

 2 مالسلل ةبحللا ةرحلا بوعشلا لك عه تاقالعلا قرع قيلاوت ىف بغرب ون

 قيثوت ىف يىمالسسالا ملاعلا نه لامونصلا نوكل ارظن بزحلا ىعسي امك

 هجمات رب نع بزحلا نلعأ كلذك ٠ ىرخألا ةيمالسالا لودلا لكب هطباور

 .٠ لاموصلا ليبقتسمه متسول ىداصتقالاو ىعامتجالا 1

 ةيلاعلا برخلا ءاهثنا فنم لاموصلا بايش ىدان بزح فقو دقو

 ةيرامعتسالا تامواسملاو للستلا :تالواحمو رامعتسالل افينع ادن ةيناثلا
 1١115 ماع نفس عوورشمل ماتلا هنضقفر كلذ نمو 3 لاموصلا .ةيرح دييقتل

 همامضنا ريظن ىف هلالقتدسا ىلع لوصحلا ىف لاموصلا ةدعاسمب ىفقي ىذلا

 مومعلا سلجم ىف هاقلا ىذلا نايبلا ىف ءاج دقف ٠ ىناطيربلا ثلونموكلل
 ةنئاطب ربلا ةموكحلا نا ١» : هنصن اه ةنسلا هذه نم وينود نم 1 ىف ىناطيربلا

 ىف ةدسحولاو لالقتسالا وهو ريبكلا لمالا قيقحت ىلع لاموصلا دعاستس
 ةدسل ةيناطيربلا ةياصولاب ىلاموصلا بعشلا ىضر اذ! ثلونموكلا قاطن

 . « تآوئمس -مهعأ



 نم هيف امل اعطاق اضفر سيب عورشمل ىلاموصلا بعشلا ضفر ناك .

 رمالا ٠٠ موعزملا لالقتسالا دهع ىف هتبرح دييقتو لاموسلا ةدايسل صاقتنا

 ٠ ىرخأ ىفاوأ ة ةروص ىف هنم ماقتتنالا تررقف ةيزيلجنالا ةموكحلا راثأ ىذلا

 ةسائسلا لاجم ىف فرع ىذلاو « ىلاطيالا اًرروفس عورشمل اهدييأت ناكف

 لاموصلا لا ايلاطب: عوجرب ىضقي ىذلا ءازروفس نفيب» عورشم مدساب

 : د طرش وأ ديق نود

 36 3 د

 اذه ناكف ٠*٠ اهب ايناطي رب تعلطضا ىتلا ىربكلا رمآتلا دصاقم امأ

 .ةيبسايسلا رئاودلا هثربتعإ ىذلاو ٠٠ ةنوآلا هذه ىف ةشبحلا عم ثدح' ىذلا

 ىتلا هتدايس ىلع اخراص ايدعتو , :لاموصلا بعش قوقح ىلع اناثتفا ةيملاعلا

 اسمهدو بسكل مهنم ةصيخر ةلواحمو ةشبحلل ةلماحم زيلجنالا اهكهتنا

 ايناطيرب تمدق دقف ٠ةكرتسملا حلاصملاو ةلدابتملا ةعفتملا ضارغأل اهتقادمصو

 ةفقطنم ىف ةيشبحلا دودحلل ةرواجملا لاموصلا ضرأ نم اريبك اممسسق

 .نود هارقو هندمو هلهأب ىششيحلا نطولا نم اءزج نوكيل ةشقيحلل نيداجوألا

 اذهب تقلخف , هل ىأرال عيطق مهنأك مهجف تفرصتو ٠ مهل ةراشتسا ىندأ

 للاموصلا نطولا ىلا عطتقملا ءزجلا !ذه دوعي نأ ىلا ةمئاق لظتس ةمزأ لمعلا

 ٠ ريبكلا

 ىذلا تقولا ىف لامودصلا ىلع ةّيشبحلا ةيزيلجنالا ةرماؤملا هذه تثايح

 نأ ىلع ةقطنملا هذه ىف ذوفنلا ةيحاص ةيرامعتسالا رصانعلا هيف ترفاضت

 ىلع ةياصولا نوئشش ةدحنتلملا ممالا لبق نم ىلوتت ىتلا ىه ايلاطيا نوكت
 ةيحاصو 2 1١48/5 .ماع ذنم هلالتحا ىلا ةقابسلا ةلودلا اهتفصب لاموبصلا

 ٠ داصتقالا لاحم ىف قربكلا ةيراكتحالا ما
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 :نيح كلذو  اتقؤم هيلا تفده اميف ةيرامعتسالا لودلا تححنو

 نيس صم يرق رمأ اهرظن ءانثأ ىف 8 ماع ةدحتملا ممالا ةئيه تررق

 نأو ةيلودلا ةياصولا تحن ىلاطبالا لاموصلا عضو ةيلاطيالا ثارمعثسملا

 سلجم فارشاب ةياصولا عوضوم ذيفنت ىلوتت ىتلا ةلودلا ىه ايلاطيا نوكت
 .ةحيصنلا ميدقت .هتمهم نوكت' ةدحتملا ٠ ممالا ةئيه عيشي لامودصلل ىراشتسا

 .اهذيفنتو اهمارثحا ىدمو اهلامعأ نع ىتوتس ريرقت دادغآو ةيلاطيالا ةرادالل

 .ىه : ثالث لوذ ىبودنم نم نوكتي سلجملا اذه ناكو ٠ ةياصولا ةيقافتال

 ٠ ايبمولوكو نيبلفلاو رصم

 ىلع ء ةيلودلا ةباصولا نالعا ةصرف زهتنت نأ ةينطولا رصانعلا تثأرو

 .مكحو لالقتسالل ىلاموصصلا بعشلا ةئيهتو دادعا ىلع صنت ىتلاو لاموسعلا

 .ماع ىهتنتو ةيقافتالا ذيفنت مود نم آدبث تاوئبس رشع ىدم ىف ةسفنب هسفن

 لاموصلا ىدهم ب ه م



 ترهظو اهفوفص تمعدف ثيدحلا اهدالب خيرات ىف لمع ربكأب موقتل
 ىلاموصلا نطولل ةدحولا ةداعا ىلا ىمرت ةيررحت ةيساييس جماربب بازحأ

 فارشا تحن ةيلاطيالا ةرادالا تذفن ١9805 ٠+ ربوتكا نم ١؟ ىفو
 هبعش ةئيهتو لاموصلا لالقتسا دونب نم دئب لوأ ةيلودلا ةياصولا ةئيه
 عو رشم أدب مث « للاموصلا ملعلا ءاسناب لفتحا نيح كلذو هرومأ مامز للوتل

 شثيجلا ىف خيراتلا كلذ ىتح ابيرقت فئاظولا لك تناكو , فئاظولا ةلموص

 ىديأ ىف « قفارملا ىتشو ميلعتلا ىف + حلاصملاو ةرادالا ىف ؛ سيلوبلاو

 ىرامعتيسالاوكحلا ةرتف لاوط قحلا اذه دالبلا باحصأ اومرح نيذلا بناجألا

 نأ ركذلاب ريدجو ٠ دالبلا هذه نم ةيرصملا ةرادالا جورخ ذنم تأدب ىتلا

 مهسفنأ مكح نييلاموصلا ىلوت ةلأسم ذفن نم لوأ تناك ةيرصملا ةرادالا

 هناآش نم ام لكو نيفظوم لاو طايضلا رابكو ماكحلا تنيع دقف + + مهسفنأب

 تناكو ٠٠ مهسفنأب ةقثلا حور مهيف تقلخف ٠٠ دالبلا ىف رومالا ةفد رييمست'

 *لاموصلا ىف مكحلا مئاعد ديطوت ىف ةئاملا ىف ةئام حاجنلا لمعلا اذه ةجينن

 ةلموصو ىلاموصلا ملعلا ءاشنا دعب ىربكلا ةيلاقتنالا ةكرحلا تناكو

 سلجم لوأ نيوكتل لاموصلا ئف ةرم .لوأل تاباختنا ءارجا فئاظولا

 . ةديدجلا ةموكحلا رايثتخاب بعشلا ولثمم هيف موقي ٠٠ دالبلا ىف ىعيرشضت

 بزح لوصح نع ترفسأ ىلا ةماعلا تاباختنالا تيرحأ ١1596 سرام ىفف

 اهعومجم نم نيعبرأو ةثالثب رفظ نيح دعاقملا ةيبلاغ ىلع بابشلا ةدحو

 ىتلا تايلاجلاو ىرخالا بازحالا ىقابلا مستقاو ٠*٠ ادعقم نيعبس غلابلا

 ىلاهونصلا بعشلل بئناجال, نويقارملا دهشش دقو ٠٠ باختنالا ةكرعم تلخد

 تشالت نيح ةيباختنالا ةكرعملا اهب تريدأ قلا.ةمكحلابو كاردالاو ىعولاب

 ليقتسمو نطولا ةحلصم ترهظو ٠٠ ءانمعلا .ةيبزحلا تمدعتاو تارداهملا

 ) ةضرف تاباختنالا هذه ىف ىلاموص لك ىئأرز ٠٠ رابتعا لك قوف لاموصلا

 اهتاورث بلس ٠٠ ةدع تاونس هدالب بصتغا ىذلا رمعتسملا نم صالخلل

 لك اهلخد م نمؤز ٠ اهءاحنأ مستقاو اهقازرأ ىف جاتو اهلهأب كيثكساو

 * ةروص ةيأ ىف رمعتسملا اذه دوعي الآ ةميزعو نامياب مهنم

 ةيقافتا ذيفنت لحارم نم ةديدج ةلحرم أدخل تاباختنالا تهتناو

 بزح نم ثيدحلا لاموصلا خيرات ىف ةرازو لوأ ليكشت ىهو ةياصولا
 ماعلا مكاحلا فلك رمألا اذهل اقيقحتو تاباختنالا ىف الف ىذلا ةيبلقألا
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 بايشلا ةدحو بزح ةياصولا ةيقافتا ذيفنت نع لوئسملا هفصوب ىلاطيالا
 هللا دبع مدآ ديسلا ةسايرب رواشتلل بزحلا عمتجاو ٠ ةرازولا فيلاتب

 اهئاضعأ رايتخال ادبهمث ٠٠ ةرازولا ةسايرل حشرا, رايتخال هسيئر نامثع

 وذ نه ٠* سمحتم ىلاموص بانش ةسايرلا ىلوتي نأ ىلع ىأرلا رقتساو
 هللا دبع مدأ ديسلا رذتعا نأ كعب ىسيع هللا دبع. ديسلا وه ةيبعشلا ةيبصعلا

 ةسمخ نم ةنوكم ةرازولا تناكو ٠ ىعيرشتلا سلجملا ةسايرب ايفتكم نامثع

 ثيح ةيجراخلاو عافدلل ناريتو كانه نكي ملو ٠٠ اهسيئر بئاج ىلا ءادزو
 ٠ ةيقافتالا ىضتقمب ةيلاطيالا ةرادال, دب ىف امهيف رومالا ديلاقم تلظ

 وه لالقتتسالا باوبأ ىلع وهو لاموصصلا هجاوي رطخ لوأ ناكو

 ىجيتارثسالا اهزكرم ىف اعمط دالبلا هذهىلا للستي أدب ىذلا ىكيرمالا .طخلا

 ىلع هضرأ ىوتحتو ٠٠ ندع جيلخ ىلعو ىدنهلا طيخملا ىلع لطي لحاسك
 لكشب ةيكيرمالا لورتبلا تاكرش لعفلاب ترشتنا دقو ٠٠ دوسألا بهذلا
 ىكيرمالا للستلا رهظم وه اذه نكي عملو +٠ ندعملا اذه نع ثحبلل سيك

 ناكم لك ىف ترشتنا ىتلا تامالعتسالا بتاكم كانه تناك لب ٠٠ يسحق

 تاثعيلاتلمع كلذك ٠٠ تايرغملاب سوفنلا ءارشو ناكيرمألل ةياعدلاب مايقلل

 فر.رطالاو ىرقلا تلمش ىح اهطاشن ةرئاد عيسوت ىلع ةيكيرمالا ةيريشبتلا

 نييئطولا ةمواقم تناكو ٠٠ هتغلو لاموصلا نيد براحتتل كلذو ةديعبلا

 لك ميطحت وهو هومسر ىذلا جهنلا عم ىشمتي ارمأ ةيكيرمألا عيراشملل
 : ٠ لاموصصلا رامعتسال ةلواحم

 لظي ىتح ىداضتقا رامعثسا ىف الثمم ىلاطيالا رطخلا كانه ناك مث

 تلواح دقو ٠٠ ةيساسالا هدراوم نم ادرومو هجاتنال اقوس لاموصلا

 نوكي قح ىلاطيالا دقنلاب اطبترم ىلاموصلا دقنلا لعجت نأ ةيلاطيالا ةموتحلا
 مشغل ةيلاطيإلا تاكرشلا تناك املو ٠٠ ةمظتنم ةروصبفو الهس لالقتسالا

 ةيناثلا ىمظعلا برحلا ىف اهتميزه دعب لاموصلا ىف ايلاطيا ذوفن لالحمضا

 ةموكحلا تأر دقق ٠٠ ىلاموصلا داصتقالا ىلع ظوحلم لكدششب نطيست تلظ

 تحت عوضوملا لاموصلا لظ ىف مهمكحت ءاقبو ءالؤه ذوفن ةيوقت ةيلاطيالا

 روتسد عضوب نييلاطيالا نوناقلا لاجر ضعب تفلكف ٠٠ ةيلودلا ةياصولا
 كلذو حلاصملا كلت ىلع .ظافحلا هيف نوكيو زكرملا اذه معدي لاموصلل

 ٠ ةيلاموصلا قوسلا ىلع ىلاطيالا ذوفنلا ةموادم

 ارمأ ةيلاطيالا ةسايسلا ءارر نمكي ىذلا رييكلا رطخلا اذه ناك دقو

 رامعتسالا دوبق نه ةسفن صيلخت ىلا حلطتملا ىلموصلا بعشلا لع تفي مل

 بهف « ركعلا ءاملا ىف ديصلا بيلاسأو ةيرائعتسالا تآروانملا ىلا ظقيتملا

034 



 نأب هلم اناميا ةداوع نود بيلاسالا هذه حضفيز , تاهاجتالا هذه مواقي
 ٠ تارودنملا كلتو دويقلا هذه نم صالخ ةيف لمعلا اذنه

 3 د

 ةصاخو ٠ ٠لاموصلا ىف اهذوفنب ظافثحالل اسنرف تالواحف تفاك مث

 اهناف روعسشلا اذه مغربو , ةرصتنملا ةعومجملا نمض برحلا نم تجرخ اهنأ
 *ىلوالا ةجردلا نم ةلودك راسكنالاو لازهلاب اهسفن ةرارق ىف سحت تناك
 ىتح جراحلا ىف اهتارمعتسمب ظافتحالا ىف وه اهجالع نأ اسنرف تأرو

 ٠ اهنغع اهخالسنال هاجتا لك ةدشب براحتو ٠٠ ةعنمو ةوق اهيلع ىفضت

 ناكام وىزغتو ٠٠ لاموصلا حاحجت ةيررحتلا ةيداحتالا ةكرحلا تأر امنيحو
 اسهنأ تنلعأف عايضلا نم اهذوفن ىلع تيشخ ىسرفلا لاموصلاب فرعت

 ٠ دالبلا ىف مئاقلا عضولا رييغت ىلا ىعست ةيسايس ةكرح ةيأ دض

 ىف ةيداحتالا ةينطولا ةكرحلا نأ تأر امني اسرف عزف دادزاو

 لودلا عم نماضتلابو ٠٠ هل انيد مالنسالابو هتبورعب ىدانت لاموصلا
 عضت نأ تأر انهو , ةيجراخلا ةسايسلا ىف اماع أدبم ةيبرعلاو ةيمالسالا

 ريغو ءانبملا ةراداو عئاصملا ءايشناك ىنوبيج ىف تازايتما ةدع اهحنمب يضقي

 اسيسترف تلصاوو ٠٠ ةيئطولا ةكرحلا ليطعت لفكت ىتلا رومالا نم كلذ
 نيملسملا لاموصلا برع ىلع ليئارسا ةرصانم ىف ةيرصنعلاو ىدحتلا ةلاسر

 0 لغاشلا لاموصلا ءانبأ لغش عوضوملا اذه حبصأ ىتح

 عمزملا ةيمالسالا ةيبرعلا ةلودلا هذه رمأ اهريثي ناك دقف ةشبحلا امأ
 عتملنكميام ىصقأ تلمع مث نمو ٠٠ لاموصلا ةلود مساب اهدودح ىلع اهمايق
 ةراما راصتنا ةصق اهتركاذ ىلا ديعيو اهعجضم ضقي ىذلا ثدحلا اذه
 علطم ىف ىتارج دمحأ ناطلسلا مايأ ةسبحلا ىلع ةملسملا ةيبرعلا لاموصلا
 ىف ترمآنو ةوق لكب عورشملا اذه ةشبحلا تبراحو رشع سداسلا نرقلا
 , نيداجوألا ميلقا ىف ةيركسع .دعاوق ةماقاب اهل تحمسف ايناطيرب عم كلذ
 ,ةيرذلا برحلاو خيراوصلاو نيريطلل دعاوق اهحنم ىلع تقفاوف : اكيرمأ عمو

 ةديدجلا ةلودلا _وفص ريكغت هناش .نمام لكو ليثارساو ايلاطياو اسنرف عمو
 رقتسي الأ تأر لب.« ةونغ هتعلتبا ىتلا لاموصلا ءزجب ةشبحلا فتكت ملو
 ش ٠ ةمئاق ةديدجلآ ةلودلل موقت الذ لاموصلا لك ىف عضولا

 ناكف .. لاموصلا ىف ىرامعتسا عورشم لك ءادو ةشبحلا تفتخاو

 ىذلاو 851١/:ماع ىف امهنيب مزبملا ىرسلا عورشملا ذيفنتب ارتلجنآل اهغانقا.
 بصخل نم ربتعي .ىلاموصلا .نطولآ نم اماه اءزج ايناطيرب تخلنس هاضتقمب
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 ايقيرفا سورعلاموصلل اهلالتحا مايأ ايلاطيا هنتريثعا ىذلاو اهزيمأو هعافب

 عقو دقو ٠٠ ةشبحلل ةغئاس ةمقل هتطعأو ٠٠ نيداجوألا ةقطنمب فرعيو

 اهيف امب ٠٠ ةقباسلا ةيلاطيالا تارمعتملا عضو ريبدت ليبس ىف ةدحتملا

 . ءزجلا اذه

 66 ةيكب رمالا بارحلا اهدنا. ىرخألا ةيشيحلا ةرماؤملا تناك مث

 ريظن اهتاذ ةشبحلا ضرأ ىلا اهقيرط ذْخأت تأدب ىتلا ةيركسعلا دعاوقلاو

 لك ءارؤ اكيرمأ تناك دقف ٠٠ لاموصلا ىف ةشبحلا قوقحب اكيرمأ فارتعا

 ٠١ هئاحنأ ديحوتو لاموصلا لالقتسا ةلقرع ىلا ىمري ىشيح عورشم

 نيداجوألا ةقطنم ىلعال هلك لاموصلا ىلع ءاليتسالا ىف عمطت ةشبحلا تناكو

 ٠ ٠ ىمظعلا برخلا ىف روحملا دض ءافلحلا اهتدعاسم ريظن كلذو بسحف

 ٠ ٠ اهيضارأ ىف ةيركسع دعاوق ةماقاب اكيرمال برحلا دعب اهحامس مث
 نع حصفت. روطاريمالا مهسأر ىلعو شابحآلا نيلوئسملا تاحيرصت تددعتَو

 ةشيحلا عالتبا ةرورضب نوحوليو « لاموصلا ةدحو عورشمل مهكض راعم

 ٠ هلك لاموصلل

 ىحو ةقطنملا ىف اذوفن اهرثكاو ةيرامعتسالا لودلا مهأل اريخأ ىتأنو

 ىلع اميسج ارطخ لكشي ريطخ رمأ لاموصلا لالقتسا نأ تأر دقف *ايناطيرب

 هققح امو لاموصلا ىلاكش الب علطتت فوس ىتلا ايقيرفا ىف اهتارمعتسم

 نأ امك ٠ تقو رصقأ ىف تارمعتسملا هذه ىلا هاودع لقتنت ىماينس رصن نم

 ىف ةينطولا رصانعلل لغاسششلا لغشلا نوكيس هندحوو لاموضلا لالقتنما

 لودلاو اقيناجنتو هدنغوأو اينيك نم قلطنتف ٠ ةيناطيربلا تارمعتسملا

 ةيقيرفالا ةراقلا ءاحنأ رثانس ىف لودلا نم اهريغو لاموصلا قصالت ىتلا

 ايناطيرب  رطضت دئدنعو , رامعتسالا دويق نم صلختلاو ررحتلا تاءادن

 تاءادنلا هذهل بيجتست نأ ىلا دليلا هذه ىف ىروثلا دملا ةأطو تحن

 هلله ٠م قح ريغ ىلع رارصالا ةبالصو فقوملا جرح نم اهسفن صلختل.

 2 ءزجلا اذه عابضو ايعيرفا ىقرش ةقطنم ىف .اهتياهن ىنعت ةياجتسالا

 , اهلمكاأب ىرخأ قطانم عيضب انذؤلم نوكيسس ىذلاو ةيروطاربمالا نم
 !ديهمت لاموصلا لالقتسا .ناكف ٠ ايناطيرب ةساس هعقوت ام حص

 بلاغأو ٠٠ قرشلا ةقطنم ىف اينيك مث ادنغوأو اقيناجنت لالقتسسال

 .ٍ * طشولاز# برغلا ىتقطنم ىف تأرمعتسملا

 تررق لامو.ملا لالقتساب اهف:رتعا نه ةلاحم ال نأ ايناطيري تأر امو

 قفاوثف ٠ ٠هفصتنم ىف لبحلا كسمت نأ تأرف اهتييه اهل ظفحي المع لمعت نأ

 ةلجسب هطبرت وأ ثلونموكلا ىلا همضتو ٠٠ ايلكش لاموصلا لالقتسا ىلع
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 دتمت ىتلا ةلسلسلا لمكي ىت> ٠٠ روصلا نم ةروص ةيأ ىف ةيروطاربمالا
 ةلتك قلختل ادنغوأو اينيكب ابرغ لصتتو اقيناجنت رخآ ىلا ندع بونج نم
 نوكتو .سيوسلا ةدعاق ,نع اهضوعت ايقيرفا ىق رش ىف ايناطيرب عبتن ةلئاه
 ٠  ىزيلجنالا ذوفنلل اديدج ازك رم

 ةيسن رو ةيكيرمأ تاعورشم ٠٠ ةيرامعتسالا تاعورشملل زجوم اذه

 رافثثتتسالاو لاموصلا ىلع ةرطيسلا ىلا فدهت اهلك ةيناطيربو ةيسبحو

 ةعومجملا عم هل حافك لك لنصقو هتبورع ةداباو هيعش ىف مكحتلاو هناريخب
 ٠ لاصوألا عطقم اعزوم اقزمم هلعجو : ةيمالسالا

 اديف , هيركلا عضولا اذهي ىضريل ىبرعلا ىلموصلا بعسشلا نكي عملو .
 ةقداص ةمراص ةميزع ىف نصيو , ةوقو فنعب رامعتسالا تاعورشم براحب

 ةدحتملا ممالا اهتردق ىتلا ةياصولا ةرتف ءاهتنا دعب الماك هلالقتسا لين ىلع

 قاربأ ءادهش رامعشس الا سوباك ةحازاو لاموصلا ريرحت لييس ىف طقصسو

 ٠ ءافرش نودهاجمو

 ةب مايسلا هقوقح بسكو ٠*لاموصلا لالقتسانع عافدلا لاجم ىفو
 هيف بئاوشال اميل س اقيبطت ةياصولا رارق قيبطت ىلع لمعلاو ةيداصتقالاو
 ديهسش طقس ** ىقيقحلا لالقتسالاو ةلماكلا ةيرحلاب رفظلا نع هقوعت
 بعشل ةي.ساسالا تاموقملا نع عافدلا ناديم ىف وهو رصم ءانبأ نم زيزع
 نيدلا لامك لطبلا ديهشضلا ةمثآلا رامغتسالا دي تلاتغا دقف ٠ ٠ لاموصلا

 ةمسسمأ عمل امئيح كلذو « ةيلودلا ةياصولا ةنج ىف ىرصملا بودنملا حالص

 اهيلسس ئتلا قوقحلا نم ديزمب نييلاموصلل 0 ٠٠ نيرخآلا ىلع ىعطيل
 ةيروهمجلا نم ةكراشم ديهشلا ]اذه نوكبلو ,ام موي ىف مهنم رامعتسالا
 ءانبأ نم اه نآوخا عمم داهشتسالاو لاسيتسالاو ءادفلا ىف  ةدحتملا ةيبرعلا

 -. لاموصلا

 ليبس ال هنأ رامعتسالا ىأر نأ قيس دقف , هسفن خيراتلا ديعي اذكهو

 زهتناف ١ هنع ةيرصللآ ةرادالا لاوزب الا هيلع ةرطيسلاو لاموصلا لالتحا ىلا

 ىناطيربلا لالتحالابيسي رصم اهب رمت تناك. ىتلا ىسايسلا فعضلا فورظ
 لاموصلا نع اهتاوق ءالجا ىلع هرمأب_ ةرمتؤملا ةيرصملا ةموكحلا مغريل اهينضارال

 امهءازجأ عطتقيل ةسيرفلا ىلع وه ضقنا ١884 ماع ىف ناكو كلذ مت املو
 ٠  ىضارتلاو قافتالاب هنيب اميف اهعزويو

 دام دي

 لاموصلا دالب ىف هريصم ررقب نأ ديرب رامعتسالاو 61/ ماع ىفو

 الا :لمغلا كلذ ىلا لييسال هنأ ىأر هيلع هترطيدسس ضرف ةلصاوم ساسأ ىلع
 نيدلا لامك اهبودتم ىه ةرملا هذع رصم تناكو ٠٠ ناديملا نم رصم لاوزب
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 ربدو ٠٠ هصخش ىف رامعتسالا اهبراحف ةيلودلا ةياصولا ةنجل ىف حالص
 مدسهلا لوعم هيف ىأر هنال ةعشبلا ةرودصلا هذه ىلع هنم صلختلا رمأ

 ش 0 ليقتسملا عبراسشمو ةسايسل

 وحن امدق ربسلا ىف ةينطولا 4:موكح لظ ىف لاموصلا بعش ىضم

 ليبس ىف رامعتسالز اهع ذز ىتلا تابقعلا ىطختي ذخأو ٠٠ رونلا ملاع

 الوأ فرشت ةياردلا ةياصولا ةمجأ تناك ٠٠ ىرخالا ولت ةدحاولا هلالقتسا
 لبقتسم ريرقتل ةدحتملا مهالا اهتعضو ىتلا ةيقافتالا تاوطخ ذيفنت ىلع لوأب
 ةياهنك اهتددح ىتلا تاوئسلا رشع ىهتنت نأ تكشوأ ىتح لاموصلا

 ٠ هيلع ةيلاطيالا ةياصولل
 ناعأ ةنسلا هذه ىفف ةد.جملا لامونصلا ماوعأ نم ١55٠ ماع ناكو

 عفنراو ةيلودلا ةياصولا تحت عوضوملا لاموصلا نم ءزجلا اذه لالقتسا
 حمبصأ نأ دعب ةدحتملا ممألا ةيراس ىلع ىبرعلا ىقيرفالا رطقلا لاموصلا ملع
 مالسلا رارقا ساسأ ىلع ىلودلا حرصلا اذه ءانب ىف لمعي « اهب الماع اوضع
 هتساردس ىف لقتسملا لاموصلا رارق ناك دقف ٠٠ ملاعلا بوعش نيب ةبحملاو

 نماضتلاو ةيركسعلا فالحالا ينو ىباجيالا دايحلا ةسايس جاهتنا ةيجراخلا

 « ةيقيرفالاو ةيويسآلا بوعشلا ةيقب عم

 ىف دحتا دقو هلك لاموصلا ىرن ىتح ليوط تقو ىضمي نأو
 تاميسقتلا هذه ىرن نل ٠٠ ىضم أميف رمعتسملا هقزم ىذلا ريبكلا لاموصلا

 .. ةنايك ىلع ءاضقلاو لاموصلا بعش ةدحو تيتفت اهبديرأ ىلا تاعازتنالاو

 ءزجلا آذه ىق مالسألاو ةبورعلا نيضتحا ىذلا ىقيرفالا قالمعلا ىرتنسو
 اهداجماو اهثارثو اهنيد ىلع ظفاحيل نينسسلا تاثم ذنم ملاعلا اذه نم

 ٠ لاجملا اذه ىف ديدج نم هيجاود موقد

 باتكلا م

 الا



 ننالأاا

 ةحفصلا عوسضولملا
 : .. باتكا ميدقت

 | لوألا لصفلا
 1١ .. هم د... 2 .. ةيورعلا ضرأ ىف لموصلا ىدهم

 ىئاستلا لصنلا

 "5 دن نأ ١ ني ره تمقم» مخ هع ٠ :نامعتتسالا ةماود طشسو

 | ثلاسشثلا لمس فلا

 85 ف دوت هيقفم هس ١ زن ناممثتسالا فنك“ ةكرعلا ق

 عبارلا لصفلا

 ماا 66 55 3 3 5 33 7 5 حافكلا 2 هتفسلف

 سماخلا لسصفلا

 5 م ولا + ان فقتولا ١ :دتف ”لافودتيسلا





 وعل اراتلا

 اش 64

 8 در اا ها
 7 ل

0 
2 
2 

 ا
 همومي

 م

0 

01 

د
 
5

 

 ل

 أي

 ل

 ١

3
1
5
2
1
1
5
1
5
2
4
2
4
5
 
5

2

 

155 

ّ 

1 

0

 

1 

3 

ٌّ
 

10
0 

 ا

 د

د

 

ل
 

ج

ا

 

ا

 

1

 
ا
ل
م
 

ل
ا
 

ّ
 

ا

 

1

 

0

 

.
 

1 

0

 

ل

 

--- 
1

 

0

0

0

0

0

0

 

لل
 ا

ل

ل

 

2 

م
ر
 
 ا

س
1
 

لل
لص
 0
 

2
 

0
 

1
-
1
1
1
 

1
0
0
 

لح
اذ
 
ل
م
ر
 

ل
 

مس
 ]
س 
 ل
ل [
 س
ل[
 

ا
 
ا
 

0
 

ل
ا
ك
 
11
 د
ال
 ك
أا
لك
تا
 

ك
ل
ا
 

2
 
ل
ل
ل
ل
ك
 

ل
 

ل

 

0 

ل
ن
ح
ل
ك
ت
 


