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 ملقم
 ميركلا ربص ةرئاجلا نامزلا ماكحا ىلع نيرباص ةناكتسالا ىلا نيدلاخ اهيف اوناكماركلا برعأ| ىلع ذورق تضم

 ةمالا هذه . ءاقترالاو ددؤسلاو دجلاب خيراتلا امل دبش ينلا ةعركلا ةمالا هذه ناف . ةريبكلا هسفن تحرج اذا

 ءاول ترششو راصمالا تخود ينلا ةمالا هذه . تاءارتخالاو مولملاىلا قبسلاو قوفتلاب عمجا ملاملا اهل ”رقأ ينلا

 تييصا ديزم همم عمطي الام ةدايسلاو ةمظملا نم تنل ينلا ةمالا هذه ..كيتنالثالا ىلا دنسلا رهن نم اهناحوتف

 اهنإلا ةكوشر سكيب مل طوقسلا اذه نكلو . طاطحتالا ضيضح يللا دجلا تاجرد يعسانم تطقسف اهسفن
 دمسلا ناكاليوط ًانمز ريصلاو ةناكتسالا ىلا اهراطشاف لفلادامرب اهلعىمط هنكلو اهردص يف ةساجلا ةلمش قطا الو +

 ظافتحالاو مهتيموقملاعم ةنايصب ةمينغلا نم اوضرورطاخ بيطنعمهتكوش لظ ىلا برعلا دلخأف . كرتلل [قفارم هيف
 دادبتسالا فيس مهسوؤر قوف لسو ةريخالا تاونسلا يف نييداحتالا حاير مهيلع تبه اذا ىتح فيرشلا مهنيدب

 مهلع اوضفنف ةكارتملا لامرلا حابرلا كلت تفس هداحتاو مهنيد يرعاككنفم مرصنع لمش ًاتتشم مهتيموق رصاوا ًامطاق

 مهماما نيسحلا كلما ةلالج عفرو . فويسلا رافشب لالقتسالا نيبلاط مالظلا هجو يف اوبهو ميضلاو ةناكتسالا رابغ!“

 ٠ اهتياجل لقاممو ًانوصح'مدابكاو مبجبم نم اهلوح اولم+ ةيرحلا ةيار

 ةروثلا هذه يضام نع ثأشلا ةريطخ روما لبج دقو اهبابساو برعلا ةروث نع ماعلا يأرلا هفرعيام لك اذه

 اذه قرط ىلا دوعن نا ىلع نآلا هرشنب ماقملا مسي ام باتكلا اذه يف ابنم لمج نا انيأرف اهلبقتسمو اهرضاحو

 . هللا ءاشننا ًابيرق عوضوملا

 برحلا تنلعا يتلا ةيقرشلا ةلأسملاعورف نم ةيبرعلا ةلأسملا تناكو برحلا ءذهجئاتت نم برعلا ةروثتناك الو

 ابك اشم رابظاو ابعورف ناييو ةيقزشاا ةلأملا فصو ىلع باتكلا اذه ةمدقم يف يتأن نا انيأر اهلجا نم ةيبروالا
 دق امو رضاحلاو يضاملا يف لاوحالا ريس نم ةئيب ىلع ءارقلا نوكيل كلذو « برعلا ةلأسمب ةميظملا اهنقالعا رظن

 ٠ ناقلبلا دالبو ايسآ برغ يف نامزلا لقتسم يف ةيلع نوكت

 اريخا

 ىوعو»
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 لورا لضفلا

 قرشلاو ير وولا برا

 ابعورفو اهراوداو ةيقرعتلا ةلأسملا

 كسرحلاو ةنسوبلا ةلأسم  اينابلا ةلأسم  ةينودكم ةلأسم  زيغاوبلا ةلأسم

 ةسييمرا ةلأسم  رازاب يفون ةلأسم

 ةيرملا ةلأسملا

 تبه يتأ| ةفصاملاف . الوقمم ئاهن الح ةيقرعلا ةلأسملا لحب قرشكلا لجا نم يبتنتسو قرشا| لجانم ةيبروالا برحلا تنلعا

 ىلا لاخ نم ايسآ برغو ناقلبلا بلقتس اهنكلو ةيعاتجالاو ةيسايسلا نيتبجولا نم مروا يف رثؤت دق ١41 ةنس يف ميدقلا ملاعلا يف

 ٠ نوكحلا ةحلصم يف كاذ نوكيو « ىرخا مئا زتعنو مثا لذتو ةديدج لود اهضاقتا ىلع موقتو ةميدق لود ضرقنتف لاح

 ياللا يف يق رشا أسما

 ابمكح تح يتلا مالاو ةيكرتلا ةمالا نيب ديدش عازن اهنا » : مملوقب ةيقرشلا ةلأ ملا باتكلا:رابكو ةسأيسلا لاجر ف”رع

 . « يرخا ةبج نم ةضقانتلا الامآ قيقحتو ابعامطا دسل عازنلا اذه يف ىمظملا لودلا لوخدو ةبج نم اهكح تح تناك يتلا وا

 ابلح ىلع اهرارصاو ىمظملا لودلا فاصم يف ايسور لوخدب تدقمتو ابروا يف كرتلا روبظب دوجولا ملاع يف ةلآسملا هذه تربظ دقو
 نا كلذ نع أشنف قرا يف اهل ةمحازم ريكا اسمنلا تناكو ابروا يف ايسورل ةمحازم ربك ايسورب تناكو . اهتحلصم مثالي الح
 اهروحم ناك ةيبروالا اسمنلا ةسايس ناو ايسور يعاسم ةلقرع يف ةبغر هيف اهملاصم ةلق ىلع قرشلا لئاسم يف لخدت تلعج ايسورب
 . ةيوقلا اهنراج ايسور نم نما يف هلعج اهتياغو قرلا

 اهتدش ىمقا تفلبو مويلا ىلا رشع سداسلا نرقلا نم ملاعلا يف تعقو يتلا لكاشملا مظعم يف اببس ةيقرعلا ةلأسملا تناك دقو
 ابروا نم. كرتلا درط ىلا يعرت تناك يلا ء ةسدقملا ةفلاحلا ه مارباو جربنلاك ةكرعم يف نيينامملا مازهنا دعب خيراتلا يف ةرم لوالا
 ةنس ) زيف ولراكي تدهامع تيتا ةينامءلا ةلودلاعم ةديدع بورح نع ةفلاحلا كلت ترفسا دقو . اسمنلاو ايسور نيب قرشلا ميسقتو

 ةنسوبلا نم مسقو ايلادوبو اينوفالكساو اينافلنرتو ايرافنه نع اهاضتقمي كرتلا الج نيتللا ( 171م ةنس ) زيف وراسإو ( ١5

 ٠ ايرس نم رخآ مسقو
 ةلودلاىلع ءاضقلل ناح دق تقولا نا تأر لب ابكالما ىلا فارطالا ةيمارتملا دالبلا هذهمضب « ةسدقملا ةفلاحلا » لود فتكت ملو

 اهريفس فينليف يد زيكرم ا حاجصو ىمالا يف اسنرف ةلخادمالول امهلاَمآ قيفحت يف حجنت تداكو اهميسقتىلع تقفتاف امربم ءاضق ةينامملا

 . ةينامملا ةلودلا ةحلصم قفاويام ىلع دارغلب ةدهامم ماربا يف ةناتسآلا يف

 اينوب ئربلا نيس ىلع انيرتك ةروطربمالا ترصأف ةيقردلا ةلأسملا نم اترف تناك يتلا دنلوب ةلكشم تدقتت 11/4 ةنس يفو
 اهيلع برحلا نالعإب ثااثلا ىفطصم ناطلسلا تمنقاو اببجو يف اسنرف تفقوف ادنلوب شرع ىلع ثااثلا تسغوا كلملل ًافلخ يسيفون
 يف ينامملا لوطسالا قرحو بونادلا رهن ىلع سورلا راصتتا نع برحلا كلت ترفسا دقو , هدالب ةجلصم يف كلذ يأر هنأل لءفف

 ايسور ةمحر تحت ةينامءلا ةلودلا تمضو يتلا ( 17874 ) يجرانيق كوجوك ةدهامم مارباو ( 10707٠ ةنس ) ةريبشلا همشج ةكرعم

 ةينانوي ةيروطاربما ةمصع ةناتسالا لمح ىلع !بب« ةنس اسمنلا عم تقفتاف . اشيا لخادلاو جراما نم اهبارخ ىلع لمست تلم
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 ةنس ةدهامم ساسا ناكو . اهقانعا نع يكرتلا رينلا علو ةروثلا العا ىلع ةيناقلباا رصانما| ثحن تذخاو اهتطلس تحب ةديدج
 يبرنلا ناقلبلا انمنلا لتحت ناو ليئدردلاو ايراغلبو ايخالفو ايفادلوميا يترشلا ناقلبلا ايسورىطعت نا اسمنلاو ايسور نيب

 تح ةيناقلبلا رصانملا لالقتسا ساسا ىلع ١م
 روكوس يد تنوكلا اسنرف تفلكفاهتصح ذخأت نا ريغ نم مسقتل ا اذه حست نكت ميلا لوهان كلو اسلا ايسور اس

 ٠ ارق ىلا رصمو ايروس مخ لباقم ناقلبلا نع اسمنالو امل لزانتي ناو قرسلا ميسقت .ة: ىلع ايسور عم قفتي نا

 نييوسمنلاو سورلا هجو يف فوقولل ارتلكنا ةدعاسم اسنرف تبلطف نآلا اهرك نا لاجال بانا قاما اذهميط رف دقو
 يف نويناّمملا لخد ؟ا/ريإل ةنس يفو . امل“ ةدهامم يف مرقلا ةمطاقمب ابسفن يدفت نا ةينامملا ةلودلا ترطضاو اهبلظ يللا اهبجت رف

 مهناخ نكلو ةديدع كراعم يف نييوسمنلا اوربقو سورلا ىلع مالا ءدب يف اوزافف ادنلوب ببسب اسمنلاو ايسور عم ةديدج برح
 نال ةدهامملا كلتب انيرتاك ةروطاربمالا تيضر دقو. ياي ةدهامم ماربا ىلا اورطضاو مازهنا رش مهشويج تمزبناف ةياهنلا يف ظحلا
 نيملا كلذ يف ادنلوب ىلا ةبجتم تناك اهراظنا

 ةقرتفلا تأسلا

 رشع عساتلا كرقلا يف

 تايروطربما ةمث سيلو رف ركو !بروا نا » ءرارسا متاكو هقيدص نايروب ويسملل ايلاطيايف ةريبشلا هتاراصتنا دعب ترابنوب لاق
 نوصح هماما فقت ملولو ةيروس مجاهو رصم حاتجاف قرشلا يلا هراكفا لك ميظعلا حتافلا كلذ هجو دقو « قرشللا يف الا ةميظع
 . مويلا فرمنام ريغ قرشلا راصل اكدع

 قفتاف قرعشلا نع لوحتت مل هراكقا نكلو . ابلكابروا خود امدعب ةميظعلا ةيروطاربمالا كلت أشناو اسنرف ىلا ترابنوي داع مث

 قرعتلا آل انع مغرلاب نح امب مظعا نوكت نا بج و : ا ان ةدهاعم يف هميسقت ىلع ايسور رصيق عم

 ةب راح ىلع هلج لامآلا هذه هللعي ناك هنكلو قرشلا ميسقت ىلع اقفتال ايسور رصيقل نويل وبن صلخا ولو « ماظع لاجر ىلا جانحي

 ادنلوب عيسوت ىلع همزع لوالا نيرما ىلع همم فلتخا نا ثبل اهف . هعاطا دسو قرسشلا خيودتل ةصرفلا زاهتنا يف هنم ةبغر ارتلكنا
 . ليئدردلاو ةناتسالا ىلا لوصولا نم سورلا عنم ىلع هرارصا يناثلاو

 ةيناقلبلا مالا يف تثب ةيوسنرفلا ةروثلاو ايسوريعءاسم نكلو ريبكلا نوياوبن بورح نم ةميلس ةينامءلا ةلودلا تجرخ دقو
 يه تناك قوسلا يف عاتك اهئارشو ابعيب يف مواست ةيبروالا لودلا تناك انيبف لالقتسالاو ةروثلا ةركف يه ةديدج ةركف

 كلذ دعب تراصف طقف جراخلا يف نيذلا اهءادعا براحت 110 ةنس لبق ةيتامماا ةلودلا تناكو . املالقتسا بابسا دعتو اهتابس نم
 تلشف اهنكلو . ديعولا ةراتو دعولاب ةراث مثالا كلتيف لالقتسالا ةركف ىلع ءاضقلا ةلواحم اشيا ابكح تحتيتلا مثالا براحت خيراتلا
 ٠ ايرافلبو اينامورو نانويلاو دوسالا لبجلاو ايب رس لالقتسا كلذ ةجيتت تناكو . اهبف ىمالا ةالو ةسايس ءوسل اهيعاسم يف

 ناوذحم امذخاو اهذوفن ايسوربو اسمنلا تداعتساف فارطالا ةيمارتملا هتيروطربما تعضعضتو ريبكلا نويلوبن طقس دقو اذه

 روبعنم ايسور ارتلكناتمنف هيلعمهقافتا دعب نويل وبن ءادعا نيب تقرف ةيقرسثلا ةلأ.لا نكلو ملاعلا كالتمالميظملا حتافلا كلذ وذح

 تقفتاو ايميهوب ىلا نييسوربلاو ايتابركلابجىلا سورلا مدقتنم ًافوخ اسمنلا تسجواو ةناتسالاىلا مدقتلاو رتنو الوت فلا ير
 فالملا اذه ببسب اهذوفن ضعب |-رف تدرتسافشيلاك ةدهامم يف قرس“لا ميسقتىلع اتقفتا نيتالا ايسوربو ايسوريلع اسمنلاو ارتلكنا

 ةيناملالا كلاملا ةدايس ن نم ايسورب عنم ىلاو ايلاطيا يفو ناقلبلا يف نييوسمنلا هجو يف فوقولا ىلا يمرت اهتسايس تناكو اهئادعا ني

 اهتواعف ةينامءلا ةلودلانم برقتت تلءحو كلذإ ارتلكنا تبضنفرمالا ' نجرب كي يف ةيناقلبلارصانملا لالقتسا ربظ دقو

 در 00 1 ملقا 6ع1 011 اللا /ع3ك177



0 

 ةحلصم يفبرحلا كلت مقن سيرابرمتؤم ءاجو. ةريبشلا مرقلا برح يف ابعم ايسور تبراحو اسنرف هديؤت تناك يذلا «يلع دهم دىلع
 دوسالا رحبلا يف يمورلا لوطسالا ارتلكنا تسبحو ةينائملا ةلودلا نع [ةقؤم رطملا لازو اهراسكتا دمب ايسور تللسف ابك لودلا
 ةلازا ىلع تلممف رف اماو . لالقتسالاب ةيناقلبلا مالا ضعبو ةيلاطيالا ةمالا تدعو انامل يف اهذوفن ايسورب تنكمتو

 ةييناملالا كاملا لمح وهو رعؤملا كاذ يف ناريلت هلممتسا يذلا حالسلا اهدي نم تءزن اهنكلو كاذ يف تحجنو انيف رمتؤم راثآ لك
 يلا ةيلاشلا ايناملا كلام ماضضنا نع فرطلا تضغو ( 114 ) كرمتدلا يف ابعاطا دسب ايسوربو اسمنلل تحمسف ايناج يف ىرغصلا

 نم اهرامغ تضاخيناا نيمبسلا برحيف اهنأشو تكرت اهنا كلذ ةجيتت تناكف ( ١مج ةنس تروفكت رفو رفون اهو سه ) ايسورب

 ٠ انامل ىلع امتدايس طسب يف ايسوربل تحمس امدعب دادعتسا ريغ

 هيلا رع يم عب يقرا الأسلا
 اممقن راث ينأا بورحلاو اهلح قلغتساو تءببتساينلا لئاسملا اف نافلبلا ايس الو ابرواىلع امؤش ١ميبمب ةنس نيلرب رمتؤم ناك دقو

 ىلا اهبابساو ابالع يف عجر مويلا ةئشانلا برحلا خيرا: بنكي نا ققحم خرؤم دارا اذاو . رمتؤملا كلذ جئاتن الا اهياصم تمظعو

 ةمحر تحت ةيفالسلا ةلودلا اييرس لمجو طسوتملا رحبلا غولب نم اهمنع !منأشن لبق ايراغلب لامآ ىلع ىضق يذلا موؤشملا رمتؤملا كلذ
 دوسالا لبملا ىلع عاضاو اهيف نم'الل 2 كسرحلاو ةنسوبلا لالث-!ب اسمنال هناذياو اهبجو يف كيت ايردالا قبرط ةلافقاب نامرملا

 لباقم اياراسب نع لزانتلا ىلا اينامور رطشاو ابيف قزرلل درومال ةيلبج دالب يف .رصح اهيلع ءاليئسالا لمأي ناك ينا| كالمالا ثلث

 آل  نانويلا لامآىلع ىضقو اهنوؤشيف لخدتت نأىمظملا لودلا حمسو !روا ةياسو تحت ةينامملا ةلودلا عضوو هحيربود تامقتتسم
 [يابساو للخللنطاوم كلذب كرتف . راظننالانم ًائيشرسخم ال ديحم للبقنسم تاذ حزام رليفسن وكب دروللا لاق اك

 هذه ران مرضاو ًاديقعت ةبقرشلا ةلآسملا داز اك اكتحا ناقلبا يف اهحلاصم كاكتساو نامرحلاو ةيلاقصاا نيب فالملا دا
 . ةساكآلا برحلا

 ةيقرشلا نأسلاو ناقل
 نانويلاو اينابلاو ايرسو كسرمللاو ةنسوبأا لمشت !بروانميق رشا ابونجلاىلا ةعقاودالب هواه روموةرق رسدلا هلأ م1 ساساذاقلبا

 تابالقنالا ةرثكل ةيقد انيبمت ةياحلا اهنكاما نيمي نا بناكلا ىلع بمصي ةديدع متا اهيف نا

 مهمظمم دصق مبكل» لاز امدعب نرينان ويلاف ابتقاط دبج ةميل- اهتظفخ اهتيموق ىلع ةرويغ تناك ُ

 روبع ىلا ةءااقصلانم م-قراعضا مروا نوحلا ازغاملو اينابلاو ةينودكس٠ نم يبونحلامسقلاو ايلاستو هروملا اونطوتساو ناقمللا بونج
 ًابونج كاذيلياميف نويب رسلا لزنو ايسامدو ابرتسا يفو فادلاو فالا فافضلع نويتاوركلاا لخ داليملل سماملا نرقلا يف بونادلا

 .ااو ةيب ونجلا ناقلبلا لوهس يف اولزنو بونادلا ربن نويرانلإلا ربع مث
 اذهو يلاوتااىلع ًاضنب اهضعب حزحزت ممالا هذه تناكو . ايدآ نم اونا نيذلا نيبناروتلا نم كرتلاو رمملاو نوملاك نويراذلبلاو

 ميكلم اوطسبو نيب سلا ىلعشوبراغمللارصتنا دالي رسثاءلا نرقنا ينف . ابيف نطقت يتلا دالبلا دودح نيي.ت ىلع يمهلا اهفالتخا حضوي

 هالبلا يف تعنتماو نييرافلبلا ترهقف نييتاوركلا ةلودتساق مث ةناتسالا يحاوضرلع ىتح اينابلاو اينودكم ىلعرسشع يداحلا ثرقلا يف
 ةيبرسلا ةلودلا اهتبقعو البوط ًانمز تزّءاف ةيرانلبلا ةيخالفلا هلودلا تسسأت رشع يناثلا نرقلا يفو . مويلا نويبرسلا اهنكسي يتاا

 .ايبرسو ةينودكمم ءاروام ىلا ةناتسالا يحاون نمدتمتر بكألا ناشود ةكلمتناكو داليملل رشع عبارلاثرقلايف ةمنملاو ةزملا ةورذ

 نويرانلبلاو نوييتاوركلاو خالفلاو نويب ربا دصحتاف داليملا رسثع عبارلا نرقلا يف.ةرارجلا ميشويجب بروا نوددهب كرتلا أدبو
 م 4١م ةنس ةناتسالا طوقس دعب ًايكرت هلكناقلبلاراسو ١مريه ةنس ةريبشاا« هوصق هذكردم يف عرما ىلع اوبلغ مهنكلو مييلع

 ةلوذلا ثر نب عملت اسمتلا تناكو لالقتسالا ةركفب ةبيناقلبلا رصانملا مظمم هاج ابروا يف طحنت كرتلا ةلود تذخا الو
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 ديدش فالخ كلذ نع أشنف سكذوئرالاو ةبلاقصلا ةيماح اهنا ةجحب اهبجو يف ايسور تفقوو ةركفلا هذه وحمىلع تدعاسف

 ناليمريمالا دبعيفف . كرقلا اذه لئاواو يضاملا ثرقل!إر خاوا يف ناقلبلا يف تمقو ينلا ثداوحلا ةسالخ هذهو . نيتلوذلا نيناه نبب

 ممرما ىلع اوبلغ مهنكتلو ويب رسلا مدعاسف ةينامءلا ةلودلاىلع « ةنسوبلا ناكس راث . اي رس ىلع اكلم كلذ دعب راص يذلا شقفون اربا

 نوييرسلا به ايراذلب لجا نم ةيلاتلا ةنسلا يف ةينامءلا ةلودلا ىلع برملا ايسور تنلعا الو 1ملل ةنس مازهلارش مهشويج تمزهلاو
 ةمطاقمو ( رب مهئاطعإب ( 1مج/ ةنسسرام م ) ونامغسا ةدهامم يف كلذ نم مهتضاعاف اهراصتنايف اهوكراشو اهمدعاسم ىلا
 لولا ضرت مل ةدهاءملا هذه نكلو « توربو اينارف يترلبو هبا رحب 'ىطاش ىلع ةينودكم نم (-فايرانلب ةراما تطءاو رازاب يفوت

 نيب قاقشلا ءاقلاو نافلبلا يف ايسور ذوفن فامضا ىلع نيلرب ةدهامم يف ايناملا مم تقفتاف كينالسب عمطت يتلا اسمنلا اهسالو ىمظملا

 اينامورل ةجيربود نع لزانتلا ىلع ايراغلب تهركأو « كسرحلاو ةنسوبلا اهنم تذخاو اينارفو تورب ابرس تطعاف ةيناةلبلا لودلا
 ويراذابلاو . نيب رسلاو نييرانلبلا امسالو ةيناقابلا الإ نيب قاقشلا روذب كلذب ترخبف ابكالما يللا ايسوراهتتضينلا اييراسب لباقم
 اهودع هجو يف فوقولل نير سلا نم نوب رقاييضامايف مرلعج كرتلادادبتسا نا لب سانلانم قيرف موتي اكيفاللا رصنملا نم اوسيل

 ديحوت يف اوبغرو موسفنأل نويراغمبلا هبنت بونادلا رهن سورلا ربع املف . يموقلاو ينبدلا مهلالقتسا ىلع نوي رسلا ظفاح دقو . اييلك
 يمه نيح دعب ولو مونياغ ىلا ةيدؤملا قرطا| ريخ نا اوأرو نيب رسلا فالخم ةناتسالا نم مهب رقا مهمفنبال نايصعلا نا اودجوف مهتيموق
 هنم ةبغر 1/٠ ةنس محل ًاينيد سيئر سخ رسكالا نيمفمظع حابتراب ميبلط ىلاءلا بابلا لباق دقو ١ ةسينكلانع لاصفنالا
 ىلع امراس ًاينيد امرح ىقلا هنا ةفاتسسالا كريرطب هلع ىلع لوا ناكو . امات احاجن حجنف نيت راملا نيتمالا نيب قاقشلا ءاقلا يف

 .٠ ديدملا ميسينك سيئر ىلعو نييرانلبلا
 ناكس مظعم نأب نيببرسللا عنقت تءاقف نيب رسدااو ني راخلبلا نيب قاقشلا ذأ يف اد,ج ولأتال ىرخلا ةبج نم اسمتلا تناكو

 . ةينودكم ىلا اهبجوتو . كسرحلاو ةنسوبلا نع مراظنا لوح نا كاذب ةدصاق اريف ةرلقالا مم نييرانلبلا ناو مهنم ةينودكم
 لالتخا ةجحي ابرلع برملا نالعا ىلع ايرافلب ةموكح اسمنلا تامح ايراغلب ةراما ىلا اسبهاضنا ةيقرشاا يلمورلا تنلعا الو

 اراسصتنا نييبرسلا ىلع رصتتاف اكسنت ًادئاق ناكو نيملا كلذ يف !رافلب ريما جربنتاب ردنسكلا ريمالا نكلو ناقلبلا يف نزاوتلا

 . مالا يف الف اسمتلا لوخد دمب الا اهنغ لجني ملو انيارفو تورب يتدلب لثحاو هاب

 نم ةينودكم يف لالا تناكو اهلامآ ىلع ءاضق ةيناقلبلا مالا هيف تأرف ناقلبلا يف مدقت كلاملاو ينامءلا روتسفا نلعا دقو

 ملادلاراظنا هيف تاوح ًاروشنم ١91١ ةنس ريفونرخاوا يف اهيف ةيوروثلا تايمجلا تردصاف موب ىلا موي نم اءوس دادزت ىرخا ةبج

 لمعي 1810 ةنس سيام١م يف ةينامءلا ةلودلا دض ةيرس ةدهامم ماربا ىلا اييرسو ايرافلب ترطضاو ني4لاريغل كرتلا لظ ىلا ندمتملا
 ةمقاولا دالبلا يطعت ابرس ناو امورش رهن يترش ةمقاولا كالمالا ىطمت !راغلب ن يف ءاج دقو 19٠ ةنس رخآ يلا اهب

 تلفكت دقف ةبركسملا ةبجولا نم اماو . اهنيب عقي فالخ لك لح يف رسهيقلا مكسحت ىلا نآجاي اهناو ابر غوانينالب راش لابج يلايش
 اذا ايامور ىلع برحلا نالعإب نا.اودلا تلفكتو يدنج فاا يتثع نيينامءلا ةمحابم ايرالب تلفكتو يدنج فلا 16. دشح ايبرس

 ةلودلا ىلع برحلا دوسالا لبحلا نلعا ربوتكا مب يفو ةدهامملا هذه ىلع نان يلا تءقو +١91 ةنس ويام ؟٠ يفو نيينامملا رزا تدش

 ىلوالا ةيناقلبلا برحلا تنلعا هنم 1, يفو ةيناملا

 ( ناقلبلا بورصو ةيفرسُملا راس

 تدقمف حلصلا ىما يف طسوتلا لودلا نم بلطت نا ةيناءلا ةلودلا تراعضا ىتح فصنو رش برحلا هذه نالعا ىلع ضم مو
 تنانف ربش نم رثك ١ تاضوافملا تلظو يارج درودا ريسلا ةسائرب هنم 1 يف ندنل يف ءارفسلا رمتؤم حتتفاو ربعسد م يف ةندملا
 لزانتت نا تبا اهنكلو نيي اقلبلاىلا ايقارت دالب نم مسقو تيركةريزجو سوديباو ةينودكم مب تفرتعا ةينامءلا ةلودلا نا ابتجرتت

 ايراغلب ىلا ةنردا ملتب هيف اوحلأ يملاملا بابلا ىلا اكرتشم .الا يف ىملظملا لودلا ءارغس عفرف ةحيارجب رزجنعو ةنردا نع
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 ءاظعريشتسي نا نيحلا كلذ يف مظعالا ردصلا اشإب لماك ىأرف ةدشاا يف ةياغ اذه مهغالب ناك و رزحلا ةلأسم يف ىمظملا لودلا مكحمو

 188م ةنس رباني ؟؟ يف ناطلسلا ةلالج ةسائرب هجغإب هلود يف دقع لاط سلجب ىلا ماعدف نمالا يف نيبسايسلا املاجرو اهداوقو ةلودلا

 . لاما يف حلصلا مربيو ىمظملا لوذلا بلاطم لبقي نا سلجلا اذه ررقف

 كلودلا تنلباف ةيداحتالا اشإب تكوش دوم ةرازو اهتفلخو يلاعلا بابلا ةثداح رثا يلاتلا مويلا يف تطقس اشاب لماكةرازو نكلو

 اذه دمب ندنل يف تاضرافاا تطقناو ةميا رحب رزج ىلعو ةناتسالا حاتقم ةنردأ ىلع ةظفاحلا يف اهتبغر 1و1 رباني م٠ يف ىمظعلا

 ديدجلا ساسالا ىلع ولو حلصلا ماربال لودلا طسوت بلطت نا ةينانءلا ةلودلارطشا ًاديدش داقتا اهران تدقتاف برحلا تداعو غالبا

 دوسالار حبلا لع ايديم يرش ينورب هرتلم يلا ارم مرحب ىطوتسدور نم دع أطخ ةيقرشلا مدودح لعج وهو نويناقلبلا ةمضو يذلا

 تلمج مث ( 181 ةنس سرام ؟9 يف ) اهنع راصحلا عفر تبلط نييلبملا ديب طقسن”نا تكشوا ةردوقشا نا اسمناا تأر الو
 يوسع سيسق ىلئقمو ةردوقشا يف ايتيلصنق ىلع لبانقلا ظوقش ةجحب هدودحىلع اهشويج تدشح امدعب برملاب دوسالا لبحلا ددهتت

 رصحلا نال .ىلع اهعم تقفتاو اهتثيشا عوضحللا ىلع دوسالا لبجلا ءاركا بوجوب ىملظملا لودلا انيف ةموكح تمنقا دقو . كبيا يف
 . برحلاب دوسالا لبجلا ةموكح تددهتو اسمتاا كلذ بضغاف نيبلبملا ديب ةردوقشا تطقس ءانثالا كل يفو هثطاوش ىلع يرحبلا

 ةردوقشا نع ءالملاب دوسالا لبحلا تمنقاف ةماع ةيروا برح عوقونمافوخ 1... ةنس دعب ةيناث ةرم اسمنالعضخم نا ايسورتأر دقو
 مدودح لمي نييناقلبلا بااطم ضفر ىلع اهتموكمح أر ةناتسالايفمقو نسحا ناقلبلا نوؤش يف اسمنلا لو دلناكو اسمنال اماركأ

 تيضر يذلا ساسالا ىلع #١١ ةنس وبام م. يف ندنل يف حلصلا ماربا ىلا نيزناقلباارطضاو يتورب هرّيلم  روتسدور طخ ةيقرسلا
 نكل و . دوسالار حبلا ىلع ايديم ىلا ةميا رحب ىلع سونيا نم دتع امق:-م طخ ابروا يف ايكرت دودح لمج وهو اشإب لماك ةرازو هب
 تناكو . كينايردالا ىلا لوصولا نم ايبرس عنه اسمنلا امتدجواينا اينابلا ةلأسم تدقعتف . ةيناقلبلا لكاشملل ادح عي مل ندنل حلس

 .اهلافغا عيطتسيال حلاصم وذ نونم الك نالو ندنل ةدهاممىضنةعاريف اكح نكي نانلبق ىمظملا لودلا نال ةيلود ةلآسم ةلأسملا هذه
 بلطلا اذه نانويلا تضفرف اييلا ابل 7و كينالسنءولت نا نانوبلانم ايراخلب تبلطف نييناقلبلا نيب فالملا ماق ءانثالا كلت ينو

 1515 ةنس سرام ١٠ ةدهامم تناكو ةوقلإب الا كينالس متالاهلا تلاقو

 هذه تلتحا اهناتلاقو ةجلا .لقتو اربدو وفاشتيكو بوكساو

 اهناو ةيلود بابسال اينابلا لالقتسابيضرلا ىلا ترطشا املا ةجحايراذلب عم اهتدهامم ىضتقع لمعت نأب تضفر مث ًامئاد الالثحا ندملا
 يف ) ايرافلب تلاقف هكح لوبق يللا اماعدو ينأتلاو ةنكحلاب ةيراحع يف اهيلع بجي امم رثك أب تماق

 ِي اهنا ( 1910 ةنس وينوي ل١ اب رس اماو اهنع ةيب سلا شورحلا ولمتام دعبو طقف ة
 .٠ اهيلع عزاتتملا كالمالا نع ءالملا تضفر ابنكلو مكحتلا تلبق دقف

 ةدنس ليربا 16 ) غربس رطب ةدهامم ىضتقع اهتلئحا يتاا هرتلس ةنيده ينتكتال اهنا ءانثالا كلت يف ايرانلب اينامور تمهفا دقو

 ةدد,٠ اهنأب ارماع عم برحلا ىلع تمدقاف اهديدبتب ابعت مل ايراثلب نكلو نييناقلبلا نيب برحلا تمقو اذارخآ اضيوعت بلطت لب ( 1و1

 !بونج نييناثويلاو ابرغ نيبرسلاو الاهث نيينامورلاو اقرشش نيينامءلا نم « عبرالا تابحلا نم
 ٠ تسراخب يف ناقلب رمتؤم دقع ىلع اهئادعا عم تقفتاو حلصلا ايراذلب تبلط ويلوي م. يفو

 « سراي رهام »

 . ةيبروالا برحلا لبق اهفرمنام ىلع ناقلبلا ةطيرخ اهبحوع تءضو يتأا تسراخم ةدهامم تمر و1 ةنس سطسغا ٠١ يفو

 ادحاو الكشم لحن مو مهلاصم نابت و ميعاطال لالا تعسوو نييناقلبلا نيب دقحلا ران تمرضاف قرشلاىلع امؤش ةدهامملا كلت تناكو

 نئامضلا رايت ةمواقم ىلع يوقي الو ةسايسلا عباوز ماما تبثبال دساف ساسا ىلع هنماقا يتقو حلصب تفتك ١ لب ةيلخادلا ميلك اشم نم
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 لاما ققحت ملو ةبرصنملا أدبم ىلع هدالب ىلا اهعش لمؤي ناك وا هل تناك ةمساو يضارا كرت يللا مهنم ًاقيرف ترطشا اهنال داقحالاو
 3 اهف يتلا رصانملا ةدلصم عم قفنب الداع ايسقت يضارالا كلن ميسقت يف رخآلا قيرفلا

 © تسرك ٌمرهاعم رعب مروا

 ةيقرسشلا ةلأىلاىلا اهراظنا تيجوف دج رهاب ناكةيناقلبلا لك اشملا ةيوسن يف تسراخبرمتؤم حاج ناىمظملا لودلا تنظ دقو

 ايلاطيا تلاثو ١814 ةنس ويام لئاوا يف ناقلبلا ديدح ةكس نآشب اييرسو اسمنلا نيب قافنالا مف . ناب [.ئاهن الح اباحب يف تيغرو

 حرصف . ةيسلبارطلا برحلا يف اهتلئحا يتلا ةينامءلا رزملا نع اهئالج لباقمويام 10 يف نيديآو ريمزا نيب ديدح ةكس ءاشنإب ًازايتما
 ةمالس ىلع ةظفاحلا يللا يعرت ىندالا قرسشلا يف ايئاطيا ةسايس د نأب ويام 5 يف يملاطيالا باونلا سلجم يف وناياوج ناس يد زيكر ملا

 ةيسنرفلا ةيروهجلاسيئرل ةرتلكنا كلم هلباقم رثا هنم مس و ليربا ؟١ يف ايسورو اسنرفو ةرتلكنا فحص ترشو « ةينائملا كالمالا
 يبروالا نزاوتلا ىلع ةظفاحلا يف اهدبج لذبتس لودلا نا د : هيف ءاج ايسر اغالب يثالثلا قافتالا لود ءارفس هدقع يذلا عانجالاو

 وللا لسلاو
 ةرايزو ايزإلا يف اسمنلا ةيجراخ ريزوب ايلاطيا ةيجراخ ريزو عامجا رثا اير اغالب امنلاو ايلاطباو ايناما يف فحصلا ترشتو

 يف درو دقو . ةيقدنبلا يف ليثونامع روتكف كلمال وا 1414 ةنس سيام ؟٠ يف انيف يف زئ رف روطاربمالل لحلو روطاربمالا
 ارتلكنا تقفتا مث « ؟يلس الح ةيناقلبلا ةمزالانع تأشن ينلا ةديدملا لك انما لح لع تقفتا يثالثلا فااحتلا لود نا هم غالبلا كلذ

 ايسور ةينامملا ةلودلا تباجاو لوضانالا ديدح ككس ىلع ايناملاو افرف تقفتاو ةلجد يف ةحالملاو دادنب ديدح كس نأشب ايناملاو

 3 .كا لوضانالا ثايالو حالسإب ىمظملا لودلا حارتقا ت را نأش يف اهبااطم يل

 ايلاطبا لمج ايف نمالا ظفح يفديف سنربلا لشف نأل موي ىلا موي نم الاكشا دادزت تناك هلك كلذ عم اينابلا ةلأسم نكلو

 حنس يتاا صرفلا زاهتنا ىلا ايراغلب هبنو اهنم تبصتغا يثاا ىوريبا دالب ىلع نان وبلا نيع حتفو . اهعاطا ببسب مئاد عازن يف اسمنلاو
 ٠ نانويلاو اييرس اهتراج نم ماقتنالل

 نع ةرابع ةيداسلا ءرهاوظ عم ياهلا فقوملا نا » لاقف ءانثالا كاذ يف !روا ةلاح نيبسايسلا باتكلا رابك دحا فصو دقو

 لئاسملا كابتراو هبانتجا ىلا ليبسال اعزانت ةيبروالا حلاصملا عزانتو ةلافغا لودلا عيطتستال ًالالتخا قرسشلا يف نزاوتلا لالتخا

 . « ماسحلا قاعتمإب الا لوزبإل اكانرا ةيقرشلا

 زيقرستلا :دأسلا عورف

 يتلا وا ابكح تح ينئا متالاو ةيكرتلا ةمالا نيب ديدش عازن و امنأب نيبسايسلا نم اهفرع نم عم ةيقرس#لا ةلأملا تفرع دقتا

 ةلأسملا هذهلو . « يرخا ةيج نم ةضقانتملا املامآقيقحتو ابعإطا دسا عازنلا اذه يفىمظملا لودلا لوخدو ةبج نم اهلكح تحت تناك
  ةيااتلا لوصفلا يفايفصو ىلعيقأنسو ةيبرملا ةلأسملا اهمها ةديدععورف ةيبروالا برهلا نالعا يف يبرهوجلا بسلا تناكي ثلا ةدقمملا

 ٠ ةينمرالا ةلأسملاو رازإب يفون ةلأسمو كسرحلاو ةنسو)ا ةلأسمو اينابلا ةلأسمو ةينودكم ةلأسمو زيغاوبلا ةلأسمو

 « زفاوبلا لاس 5

 ؟ لوذلا عيبج جراوبلوا طق ةيسورلا جراوبال ( ليذدردلاو روفسبلا ) زيغاوبلا حتفت له : يببام يناملاجانكمم زيغاوبلا ةلأسف
 هلع ارض ايسور رضي لودلا عيم جراوبلا امحتفو ٠ اهدي ةضبق يف لب اهناب ىلع سراح ةنانسالا ةموكح لمجب طقفايسورل اهنعتفف
 فيكف ةنائسالاو زيغاوبلا ايسور تيطعا اذاو . ىندالا قرشلايف عاطالا تابحاص لودلا عاطال ةضيعللندردلاو ةناتسالا كرتبو

 نيينامملا ديب ةناتسسالاو زيغاوبلا تلظ اذاو . طسوتملا رحبلا يف حلاصملا تاوذ ىمظملا لودلا لاح لب ذامور لاح نوكي

 لئاسم مظعا نم لازت الو تناك زيغاوبلا ةلأسم نا ىرن فرطلا انردا غيكف . اينامورو ايسور ايس الو لودلا لك ىلع ميظع ررضل#
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 .٠ انمالك قايس يف ابطسبن يثاا بابسالل ىندالا قرسشلا
 هيلا ايسور لوصو نكلاو ءاشيام فيكهيف فرصتلاو هحتفو هلافقا يف ارح يللاعلا بابلا ناك ةينامع ةريحب دوسالا رحبلا ناك ام

 كلت تريغ يضاملا ثرقلا يف تمقو يتاا ثداوحلا نم كاذ ريغ يلا ةسينائءلا ةلودلا فمضو يبرغلا هئطاش ىلع نيتديدج نيتلود مايقو

 ةكرتشملا راحبلا لمي » ةبج نم يضقت ةياودلا نيناوقلاف . ابضومغو احلاكشا يف داز امات ريبغت ةينوناقلاو ةيسايسلا اهيتبجو نم لاما

 نذه نكلاو « اهنايك نع اتافد ابكالمإب عافتنالا قح لودلانم ةلود لكل نأب » ىرخا ةبج نم فرتعتو « ءاوسلا ىلع عيمجلل ةرح
 أديملا ينني لوالا أدبملل اقبط كرتشمر حب هنا ةجحب ارح دوسالا رحبلا لمج نأل زيغاوبلا ىلع اهفيبطت عاطتسي ال نيحبحسلا نيأدبملا
 . ةينوناقلا ةبجولا نم دقعلا ةدقع يه هذه سكملاب سكمااو ابكالمإب عافتنالا قح ةينامءلا ةلودلا حنعي يذلا يناثلا

 اهلافغا ديرتال ةحاصمو هنع ديحتال ةلأملا يف ايأر ةيناقلبلا لودلاو يمظملا لودلا نم ةلود لكل ناف ةيسايسلا ةبجولا نم اماو

 لتحا ا! ربكألا سراب ناف نييضاملانين رقلايف ارخعيرات ةمجارم نمرثك ١ ةلأسملا هذه يف ةياودلا حااسملا نابت ءارقلل حضوي ءيشالو

 بابلا ضفرف اينامع ل زبال رحبلا اذه ناكو دوملالا رحبلا يف ةرحلا ةحالل ةلئاسم ثحبلا طاسب ىلع ضرع فوزآ رحب 'يطاوش

 كلذ نم دوسالا رحبااو فوزآ رحب يف ةيرح نفس ءاشنا نم ١م ربمتبس 1م. دارثلب ةدهاعم يف ايسور عنمو اناتب كلذ يلاعلا
 ( 107004 ةنس ويلوي ٠ ) يجرانيق كوج وك ةدهامم ماربانم نيين(مءلاىلع ةيناثلا انيرثاك ةروطربمالا تاراصتنا دعب تكمتف نيحلا

 .٠ هبجو يف الفقم روفسبا ءاقب عم طسوتملا رحباا يف اهلوطسال ليندردلا قيضم حتفو زيغاوبلا يف ةرح ةحالملا لمجو

 ؟+ميف ةيناثأاو 108 ةنس ربعسد ؟م يف ىلوالا نيتدهاعم ابعم تمرباو ايسور عم ةزامءلا ةلودلا تقفتا رشع نماثلا ثرقلا يفو
 ٠ دوسالا رحبلا لوخد نم ةيبنجالا جراوبلا عنمو يسورلا لوطسالل زيغاوبلا حتتفي اهب تلفكت م.

 تعنم ىمظ.لا لوالا ضم.و يللا.أ| بابلاعم ةديدج ةدهامم تمرباو ةيناث للدردالاعوضوم ارتلكنا تحتف ٠1م ةنس راني يفو

 ىلع ىضقو ةضقان:[ا تادهامملا هذهب هدي يلاءا| بابلا لفف هنم جورملا وا دوسالا رحبلا لوخد نم ةيناملا ريغ نفسلا لكابج ومب

 ءاركأاب اهسفنل تمقتتا ايسور نكلو ةيرحبلا برغلا لود ةحاصم يفو ايسور دض ةدهاملا هذه تناكو هك الما يف هفرصت ةبرح

 ءاهباع برحلا نامت يتلا ةبرحبلا لودلا هجو يفزيغاوبلا لافقا ىلع ( ١مم ةنس ويلوي 5 ) يس هلكسا راكته ةدهامم يف يللاعلا بابلا
 ةراثو ايسور ةسحاصمل ةرات هيما يف لخدت يمظملا لودلا تناك ةيبروالا ةسايدلل ًاحسرم نيملا كلذ نم ليندردلا تاب دقو

 ٠ لاحلا بلقت ةمبتم اهدض

 يضقت يتل| ( 1841 ةنس وينوي 1م ) ندنل ةدهامم تمرباو يس هلكسا راكته ةدهامم ءاناا نم ارتلكذا تنكمم 149 ةنس ينو

 لافقا يف ثحبت مل اهنال ايسور دض ةبجوم ثدنل ةدهامم تناكو روفسبلاو لن دردلا ىلع « ًاسيلوب » يلاملا بابلا ةماقاو زيغاوبلا لافقإب
 ام اذهو دوسالا رحبلا نم ايسور مجاهت يتلا ةلودلل برحلا نإبا يف ةدحتف ةبرح يماعلا بابلل تكررت اهن'اكف لسلا نإبا يفالا زيغاوبلا
 ٠ ايسور 'ىطاوش ةمجابل ةرمرم رحب نيا كلذ يف ءاقلملا ليطاسا تلخد امل مه م ةنس يف المف مقو

 ايسورل زوجي الو ةيبرملا جراوبلا هلخدتال دياحع رحب دوسالا رحبلا نا و ايف ءاجو سيرإب ةدهامم تمربا ؟ميود ةنس يفو
 15/1١ ( ٠ كداملا ) هئطاوش ىلع تاناسرت ءاشنا

 ايلخدتال ناو ةلفقم يقبت » نا ىلع لودلا تقفتاف ( ١مم ةنس ) نيلربو ( 1م01 ) ثدنل يتدهامم يف زيغاوبلا ةلأسم تحتفو
 . « ةقباسلا تادهامملا يف ةنيمملا لاوحالا يفو يمظملا لودلا قافناب الا ةيبرحلا جراوبلا

 عنا ليئدرد قيضم ةينا ربلا ليطاسالا تلخد سونافتسا ايأ ىلا اهشويج تلصوو ةينامملا ةلودلا ىلع برحلا ايسور تنلعا الو

 لاوحالا يضقت اهسح املافقاوا زيغاوبلا حتف ةيرح يلاعلا بابل انكرت نيلربو ندنل يتدهامم نا ةجح ةناتسالاىلا لوصولانمسورلا

 نيلربو ثدنل يتدهامم نا ةجحب يسورلا لوطسالل زيغاوبلا حتفنم 18 ع ةنسو 19. + ةنس يلاعلا بابلا تعنم اهنيع ارتلكنا نكلو
 . نأشلا اذه يف ىمظملا لوالا تارارق ذيفنتب هيلع نارضفت

 تاو ةسايسلا رايت عم امئاد ريسي ناك يلاعلا باباا نا ىلع لدي ْر وبلإب قلتث يأ تادهامملا ريسفت يف بيرغلا ضقانتلا اذبف
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 زيغاوبلا تلخد ةفلاحتملا لوذلا ليطاساو ةيزيلكنالا ليطاسالا اف . ًاضيا ىملظعلا لودلا رظنو ةرظن يف نأش اهل نكي مل تادهامملا

 ابنم جورحلاو 1.0 ةنس اهلوُحد نم ةيسورلا ليطاسالا تمنم مث نيلربو ندنل يتدهامم مسإب 1مم و 1804 و 18٠7 ينس يف
 ٠ اهنيع ةجحلاب ساعسغا ١١ يف ولربو نبوج ناةينامالا ناتجرابلا اهتلخدو اضيا نيتدهامملا كنيت مسإب ١و. ع ةنس

 ءورلم ذأ د

 لاكشالامسح همم نكممال ًاطالتخا اهيف رضانعلا طالتخال ةيرصنعلا أدبم ىلع ةينودكم ةمسق رذعت نع ةينودكملا ةلأسملا تأشن

 ةينودكميف رصانملا ءاصحال ةطلتخم ةنإ نيبعتىلعغاتزسرميف نيب روطاربمالا ةلباقم يف اسمنلاوايسور تقفتا دقو . الداع ايضمايسح
 اهامتا تبهذل تنيع ولو نيم: مل ةنجالا هذه نكلاو . ؟رها/م ةنس ةيقرشلا ىلمورلا يف ةيبروالا ةنجالا هيلع ترج يتاا ىاسالا ىلع
 نييراخابلا ةينودكم ناكس ددع له ينميسفنا بناجالا نييئاصحالاو ةيناقلبلا تاموكسملافالثخانم هارنام كلذ ديؤي ٠ ع جارما

 فلا نومبسو نانويلم نيبيرسلا دع لهو فلا نوعبس وا فلا ةئم خالفلا ددعلهو افلا نوتس وه وا فصلو ثوبلم وه وا نانويلم
 فلا ةئم ثاث نيينابلالا دهسع لهو ًافاا ثورشعو ةثم وا فاا ةثم تس كرتلا ده ع لهو قالطالا ىلع نويبرس كانه سبل وا

 1؟ طقف فلا ةثماوا

 اهودنساو اهتم اومعز ججحاهنملك اودياو مريرافتو مهنتك يف نويئاصحالا اهتبثا ماقرالا هذه يف ةميظملا قورفلا هذه نا ىلع
 لوخد لبق يلاوتلاىلع ًاشمب اهضعب حزحزت تناك ةيناقلبلا رصانماا نا ىلاعحريف بدجملا ضقانثلا اذه ببساماو . اهودروا ةلدا ىلا
 ةيرحلا رخل اهل قثبنا نا يلا لاوتملا اذه ىلع تلظو ندلا ةمماج ابءممح ىهاظلا يف ةدحاو ةما تراصف تحيدنا مث ايروا يف كرتلا

 . يضاملا ترقلا لئاوا يف لالقتسالاو

 ةمالف . اهنب تناك يتأا قورفلا لك تلازا ةينودكملا رضانملا ىلع تأ رط يننا ةريثكلا تاالقنالاو ةديدعلا راودالا ن' يهدبو

 ملكتي نا اهنم اريبك اقيرف ترطضا لاوحالا نأل اهنيب زيرمتلل ةيفاكدمت م
 ناقبرف نيبرسلا نالو ةينانويلا ةسينكلال عبات نيبراثلبلا نم ًاريبك قيرف نألو ةنس نيمب راو تس ذنم الا اينيد لقتست ملايراغلب نأل

 ام يف هيلا اودنتي نا نويئاصحالا عيطتسي الف خيراتلا اماو . يرافلبلا سخرسكالا قيرفو ةيئانويلا رانفلا ةيكربراعبل عبات قيرف

 لاكشالل لح نسحا ناككلذل . يرخالا مالا اف تمغدناو اهرود يف تككح اهيف نطقت ينلا مالانم ةمالك نال ةينودكمم صتخمي

 ةلود اهلمجو ماتلا لالقتسالا اهجنم بوجو ىلا مهضعب بهذف ىمالا يف !وفلتخا ةسايدلا لاجر نكلو ةلقتسم ةلود ةينودكسم لمج

 ىلع ىمظعلا لودلا عم يلاعلا بابلاقفتي ةلقتسم ةيالو ارامج بجي لب نورخآ لاقو ةيمسرلا اهتمل ةيوسنرفلا ةغالا ناوكتت ةرح ةيروتسد
 لح يف ابروا تفلتا !ساو . ةيبسنلا ةق.رطلاب .ءاضعا رصانملا بختنت يرادا شلحي هتمرم يف هدضعي اهل يجرم كاح نيت ىلع

 ف حالصالا ءارجا يف يملاعاا بابلا ىلع تحلا مالا ملسلاىلع رطخ اهف تأرو ةينودكم ةلأسم

 ءاصحالايف ةجح بهاذملافالتخا ذخؤيالو . هتما

 روتسدلا نالعا دمب كلذ يف ةبغر ربظأف

 فلا ةئم قافناو هوصوق ةيالو يف كلذ لثمو ةردوقشا ةبالو يف يدنج فاا ةمردنحلا ددع ةدايز اهف ررق ةيحالصا ةحال ردصاو

 كالسالاب « تالوقةرقلا» هذه طبرو اينايو ةردوقشاو رت انمو كينالس تايالو يف ةمردنجال ةديدج « تالوق هرق » ءاشنا ىلع ةربل

 لمجو نيحلا كلذ يف ةيلخادلا ريزو كب لداع جالا ةسائرب ةينودكم نوؤش يف  ةينوفلتاا

 لئولوكلاو اخإب ناموب لارثجلاو ةيمومملا لفشالاو فرامماو ةيئاقحلاو ةربرحلاو ةيلاملا تارازويف نيفظوملا رابكضعب اهئاضعا نيب

 . كب يتاجر ماقمئاقلاو تواوف

 ندلا رصانملا عيمج كيرتن يف برت يناا نييداحتالا قرت مل ةطمللا هذه نكيا

 تا تبأو اك ارئا نيفظوم مهناكم تنيعو مورلاو نييراغلبلا نيفظوملا تازعو ةيبنجالا ةبقارملاب ضرتمف ةينودكسم يف اهذيفنت ررقت
 نوناق هتمس اديدج ًانوناق تردصاوةيكرتلا ةفالا رييغ# ضئارءأ!لوبق تضفرو ةينودكم جالسا يلع ةيريءالا ةينودكم لاوما يفتت

 0 ْئ يح ينأا تاماظنا١ مرج تفلا ىتح اهدعاس دتشا اف ةيذ
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 تاالمو كينالسو رتسانم يتبالو نمو اينابلا نم حالسلا تعجج مث ةينابلالاو ةيبرسلاو ةيراذلبلاو ةينانويلا تايمجلا ءاغلال تاعامجالا
 كلارتا نم ريبكددسب تءاجو نيب رسااوماورالاو نيبراذلبلاب اهريغو اكئالبو يناشتوكو كينالسو بيتشأو رتسانذو بوكسا نوجس
 تأدبو لايتغالاو لتقلا ثداو ترئاكتو لاخلا يف ةروثلا رداوب تربظف اف يتا| رصاتملا ةةحازمل ةينودكتم ىلا كسرحلاو ةنسوبلا
 « ةيلخادلارومالاميظنت ةنجل » و ةيرانلبلا « ةروثلا ».ةيعمج باصعا كلذل تزتهاف ًادانف ضرالايف ثيدت ةينانويلاو ةيراغمبلا تاباسملا

 ناسنا همجمح قوف ناكبتشم نافيس اهنحتو ًاسمش اهراعش تلمج « رجا ةوخالا ه ةيمج مسإب ايراغلب يف ةديدج ةيوروث ةيءج تغااو
 ابخا عيذستا نيلرب ةدهامم ىلع ثعقو يتأا لودلا مساوع ىلا ًادفو 18.1١ ةتنم « ةيلخادلا رومالا ميظت

 مساب » لوقت *١931 ةتس هينامملا ةموكتحلاىلا « رجلا ةوخالا » ةيممج تبتكو . ةينودكم نأش يف لوخدلا ىلا !بروا زفتستو كرتلا

 مدلا يف سمخنملا فيكاربشنو ةوسقلاب ةوسقلاو باهرالاب باهرالال ب اقتسو . نافابلا دالب يف ةروثلانامن ءامترالاو ةضبنلاو ةيرحلا
 نم سالملا انل لفكتي يذلا سدقملا هروثلا لع لوح ءادشالا ةروثلا لجرو زيزملا نطولا ءانبااب اودشتحاف . لظلاو ةوقلا هجو يف

 . دابتسالاو لذلا ةبقر
 ةدهامم دمب كلذك تراص دقو ةيناقاباا برحلا نالعا ىلهق ةينودكم تناك اذكه

 ٠ ايرس دض ةييروالا برحلا ايراثلب لوخد يف اببس ناكو نييب رسلا ىلع دقح ىلا لوحت

 كرتلا ىلع نييرانلبلا دقح نكلاو تسراخب

 « زيئابلوبا رأسا عد

 ةينودكم نم امسقو ناقلبلا برح يف تاقتسا ينا| اينابلا لمشت كيتايردالا يقرش ينابلالا رصنملا امنكسي ينلا دالبلا وا اينابلا
 نم افلا نومب راو ناثثمو نيملىلا نم فلا ةسئم ينامث مهنم افلا ثوميراو ةثمو نويلم اهناكس دع سوريا دالب نمو ةيبرسلا
 .٠ كيلوتاكلا نم فلا ةئمو سكذوئرالا

 « سننلا نبا د وا ينابلالاف . مايالايملاوت ىلع اهوظف- يتلا مهتاداعو مهقالخاو مهتخلب ةيناقلبلا رصانملارئاس نع نوفطتخمنوينابلالاو

 . لئاه يومد ماقتنا اهبقعي .هب قحلت ةناها لقأف ميضلا ىلع مقي الو ةيرحلا ىوهمو فرشلا دبعي

 ريبكلاردنكسا عم قرععاا اوحاتجاف :تاوزنلاو بورحلا عيمج يف اوههوش مهنكلو نامزالانم نمز يف ةلود نوينابلالا دشي ملو
 اوبلقتا مث هوصوق ةكرمه يف دارم نااءلسلا عم اوكرتشاو ناسقلبلا ىلا مهلوسو دب ةبلاقصلا اولئاقو سوريب عم نيبناموزلا اوب راحو
 ٠ مهلالقتساو مهتيرح نع امافد موب راحو ريبشلا ينابلالا ميعزلا كب ردنكحسا نمز يف كرتلا ىلع

 ةيريمالا لاومالاو بئارضا!نمووةعأف نيللاو ةكحلابمييلا موليمتسيو نيبئابلالا ةلمامم اونسحينا نوين ملا نيطالسلا ىأر دقو

 رطاخ ةنيط نع ينامءلا شيجلا يف نوينابلالا عوطتف ةيلخادلا مهنوؤسش يف لوخدلا اوسسدنتجاو ماظملا رودنملا مهنم اونيعو

 . مالسسالا ميمظعم قنتعاو

 تاب نا ىلا امويف اموي رسثنت تذخاو ةينودكم ثداوحب ةرئأتم نرقلا اذه لئارا يف اذابلا يف ةيموقلا ةركفلا ترهظ دقو

 ةغالا ةينابلالا ةفالا ل حصتنا ةموكسملا نماوبلط ءناسبلاووف وناريتا
 فورملاب ةينابلالا ةغالا بتكت ناو اينابلا يف ةديدج سرادم أشنت نا هيف اوبلط رتسانم يف رخآ اءاتجا اودقع مث مدالب يف ةيسرلا

 مييلع يضقي مبنع اهدامتبا ناو !بروا يف ديحولا مهنصح اينابلا نا اوكردا مهنال كلذ ءارج نم كرتلا صئارف تدمت راف

 ديبادتلا ذاذما يف نيملا كلذ يف ةردوقشا يلاو اشإب يردب ىلا اودبعو اييف ةيموقلا ةركنفلا ىلع ءاضقلا يف اوبغرف ايسآ ىلا ليحرلاب
 ةناها كلذ اودمف ندملا يف حالسلا ل نم نيزابلالاعنمو ةناتسالا رماوا ديفنت ىلا اشاب يردب عرسأفإ( 193٠ ةنس ) كلذل ةمزاللا

 مدبعناطا لا علخ را ةناةسالا يف نيبنابلالا ءامعز ضعب قنش كلذ بقع مث || ةموكتحلا ةسايس نم مهايتسا نع اوب,رعاو ممل

 تابسملاب اورهاجو هعاللا اسع اوقشف مييلع بئارضاا ضرفو مدينجتل ةثطوت اينابلا ناكس ءاصحا يلع هموكحملا رارقاو ديجلا
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 يذلا حالسلا نكلو ٠ مهنم خالسأا عمجب هيما ردصاو ليثم املقبسي ملاةدشب مهتروث عقو ريبك شيب اشإب دوغروط تكوش مها

 اوبلطو ةيموقلا مسإب ةرملا هذه ةروثلا اونلعاو مهل تحنس ةصرف لوا اومنفف نيينابلالا ديب ديدجلا حالسلا لظو ادق ناك همج
 ةيريمالا لاومالا قافناو ةينيتاللا فورحلاب بتكحت امدمب مهسرادم يف اهدحو ةينابلالا ةغللا سيردتو ماتلا يراذالا لالقتسالا
 . مدالب حالما لطابك

 ضمبو ةسبيبشلا تللحو ٍبعشلا تاقبط عم ىلا نيركحفملا تدعتف اينابلا يف ةميظع ةعرسب ةيموقاا ةركحفلا ترشثتنا دفو
 ٠ ةلبقملا ناقلبلا ةسايس هيلع رودت روحو نيتم يناقلب قافتا ماربال ةطساو ابلمجو ماتا اينابلا لالقتساب ءامجزلا

 رقبقتلا ىلع ته رك أف مهماما تابثلا عطتست مل اهنكلو ةريبك ةلم مهيلع اودرجو مهيلاطم يلا نيذنابلالا ةباجا اوضفرف كرتلا اماو

 نونكسي نبذلا ةدرملاراث لايشلا يف نبذلا نيينابلالا ىلع ةلخلا هذهرزا دشل اشإب دوغروط ةموكحلا تلسراامو . ةردوقشا ءاروام ىلا

 ةملاسملا ةطخل تجهنو اهفقوم جرح ةموكحملا تكردأف . برحلا يف نويحي.ملاو ودلسملا كرتشاو قرشل هردوقشا بونج يف
 هوصوق لبس داشر دمع ناطللا رازو ةينابلالا سرادملا حتفب أيما نيملا كلذ يف ةيلخادلا ربزو كب ليل ردصأف اينابلا يف نيللاو

 نيبروسيلاملا ءامعز اشإب دوغروط اعد هنم ؟١ يفو . تايصعا| يف ٍه اوكرتشا نبذلا نع اماع ًاوذع ردصاو 1411 ةنس وينوي 15 يف

 ,ذلا نيبروسيلالا نكلو . وينوي ؟4 يف ةيناث لادتقلا يحر ترادو هب مهتقث مدل كلذ اوضفرف ازون يق عامجا ىلا

 سرادملا حتفي مدعوف.ةنيتش يف ايكرت دمتعم كب نبدلا ردص ءانثالا كلت يف نوشوافي اوناك هل مرك ةدشل اشإب دوغروط ةضوافم

 . ةنيكسلا ىلا مدالخا لباقمةي زكرماللا ساسا ىلع مدالب ةراداو قرطلا حالصاو ةلفنالا
 ةيزكسماللا بلظ يف نيينابلالا رثا ةينامءلا رصانملا اوناك مهنال اضيا هرم هذه مدوعوب اوفي مل كرتلا نا ىلع

 ايينابلا يف يربحام ىلا جرفتملا ةرظن رظني نكي مل لودلا ضعب نال ديدج لكش يف ةيناباالا ةلأسملا تلخدو بطحلا مقاف:تف ةمساولا
 اسمنلا تناكو . (ديدش اءافد نيينابلالا بيلاطم نع اومفادو هددبتي يذلا رطخلا ىلا يلاملا بابلا ةناتسالا يف لوألا هذه ءارغس هبنف

 زغيفو راسإب ةكرمم يف نين معلا ىلع لراش سنربلا راصتنا ذنم كيلوتاكلا ةيماح اهنا ةجحب ماتهاو ةقد لكب ةينابلالا ثداوحلا ريس بقرت

 . اهذوفن ةقطنم يف ايئابلا لعجو هموعزملا قوقحلا كلت ديا نيلرب رمتؤم ناو 101م ةنس

 أشنف هدنع هبااقسلا فيقوت نكمي ىذلا نصحلاو رخبلا ىلا يدؤت يتاا قيرطلا اهنال اينابلا نع فرطلا ضغتل امنلا نكنت ملو

 اهمهمو نيينامورلا ةثراو ا دنت ايلاطيا نال يرخا ةبج نم ايلاطيا نيبو اهنيبو ةبح نم ةبلاقصلا نيبو اهنيب فالحل مقافت كلذ نع
 . اهدالب 'يطاوش نع اءافد كيتايردالا رحب

 . هيلا نابلالا نيرئاثلا ءاجتلا ببسب دوسالا ىلملاو يللاملا بابلا نيب ةسايسا| تالصل اوفص ركمت 1911 ةنس ويام رهش يفو

 ويبسلا حيرصتو رمالا يف ايسور لوخد الول هدنيتش ةموكح ىلع برحلا نالعا تررقو دودملا ىلع اهشيج ةتتايملا ةموكتحلا تدشخ
 لبجلا ىلع ءادتعالاب هينامملا ةلودلا حدستالا ايسور نأب » نيحلا كلذ يف هي راما ريزو اشاب تمفرل هناتسالا يف اهريفس نوكحيراج

 ةمدخلا نم مهيفعيو نييروسيلاملا نيرئاثلا نع وفملاب ءرما ردسي ناو دودخلا نم هشويج بحسي نا يلاملا بابلا رطشاف

 ءاشنإب مدعيو اينابلا يف هيمسرلا سرادملا يف ةينابلالا همالا سبردتو حالسلا دلقتب مهل حمسيو هيريمالا لاومالا عفد نمو ةيركسملا

 ٠ برحلا ببسي مهب تقحل يتلا ةراسملا نم مهضيعبو مدالب يف قرطلا

 اينابلا ةلأسم حتف نم دب نكي مل كلذل . مبنم أ ريثك ائيش كرتلا ءآرو ممدلع ليلق ةلودلا هب تيضرام نا نويناب'الا ىأر دقو

 0 .ا| ةلودلا ىلع برحلا نالعا ىلع نييناقلبلا تأ. رج يتأا لماوملا ربكحا نم ةينابلالا تاروثاا تناكو . 19110 ةنس ةيناثث

 .كيتايردالاو ايفابلا يف ابحلاصم نع اءافد هيبروالا برحلا يف ءافلحلا رزا دش ىلع ايلاطيا تلمح يتلا بابسالا ما نمو ةيناقلبلا برحلا

 ..«فوسالا
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  0كسرزرلاو هور تاتمد «

 تقوم الالثحا كسرمحلاو ةنسوبلا يتمطاقم لالتحا يف اسمنلاىىلا دهعي ٠ هصنام نيلرب ةدهامم نم نيرشمااو ةسماملا ةداملا يف ءاج

 نم حضتب اك ةينالا ةلودلا ةدايس تح كسرحلاو ةنسوبلا ءاقبا يف ابروا ةبغر ىلع لدي ةداما هذه قوطنمو . « اهنوؤش ةرادا يفو
 ورسملا لاقو « ةينامملا ةلودلا ةدايس سمت ال اهنأل و ةداما كلت ىلع ارتلكنا بودنم يروبسلس دروملا قفاو دقق . رمتؤملا تاشقانم

 اسمنلا بودنم يءاردنا تنوكلا لاقو « كسرحلاو ةنسوبلا يف يبروا سباوب رود لثمتس اسمنلا نا ه استرف بودنم نوتكتيدو

 نأب لبقت هتموكح نا و ايسور بودنم فوكاشت روت وبلا لافو « ةت< ةيروا ةلاسم كسرهلاو ةنسوبلا ةلآسم دمت هتموكح نا »

 ءرقو اهب يلع دمحو اشاب فوفص  نوين ممل نو.دنملا لاقو « !بروانع ةبايتلاب اقوم الالتحا كسرحلاو ةنسوبلا يتمطاقم اسمنلا لتحت
 . « ةينامملا ةدايسلا سعام هيف ثوربال مهنال » كلذ ىلع نوقف مهنا  اشإب يرودويت

 ةندح ةموكح امل تفلأف هيف نمالل ًارارقا ماظنلاو لدملاو ةيرحلا ساسا ىلع كسره او ةنسوبلا نوؤش ةرادإب اسمنلا تلفكت

 سوريلكالا قوقح تعزنو ةفقاسالا ةيمست قح تبصتغاف امربمءاضق اهف يفالسلا رصنملا ىلع ءاضقلا ابينيع بصن تعضو اهنكلو
 بئارضلاب نيلهالا قتاع تلهثاو ةسيموقتا ةينيدلا دايعالاب لافتحالا تعنمو ءانبلا ةعدق اهنا ةجحب سئانكلا تلفقاو سكذوثرالا

 ابرح كاذب تنلعأف ليثم هل قبي ملالغ فدسلا قنع تلغو يبرسلا خيراتاا سيردت تعنمو ةينطولا سرادملا تلفقاو ةديدسجلا

 . امومع ةبلاقسلا ىلعو ًاصوصخ نييبرسلا ل ًاناوع

 ( 160م ةنس ) اهكالما ىل' كسرهلاو ةنسوبلا تعضو يناملا روتسدلا نالعا ةصرف تزبتنا لب هلك ثاذب اسمنلا فتكت مو
 ةشهدب تاجاجتحالا هذه تمباق دقو . نيلرب ةدهامإ ةمقوملا لوذلا ضعبو اببرسو ةينائلا ةلودلا جاجتحاو اهماكس جا

 راك ىلا ليبس الف اهب ريملا ةموكح طبرت ةيخيراتلا ديلاقنلا ناو كسرملاو ةنسوبلا ىلع ديدج ءيش أرطي مل هنا » ةلئاق بارغتساو
 بااطي يضا'رالا عاجرتسال ةجح هدحو خبرا ا ناكولو ابعاطا عابشاو اهاعدم دييأتل خبراتنا لا اسمناا تأمل دقو « اهيلع قحلا اذه

 ةديكسا كسرمحلاو ةنسوبلا ىلع ةيخمراتلا اسمنلا قوق تناك ولو . مدي ةطبق يف نوينامثلا

 اسمنلا لفكت : » : هصنام ابنم ةيناثلا ةداملا يف ءاج ( 1و. ةنس ترش ) هيرس ةدهاعم 1مي٠0 ةنس اييرس عم تمربا ا دبملا ةمدق

 . « ةينامملا ةلوالا ةبراح يف اهتدعاس اذا كسرحلاو ةنسوبلا ايب رس ءاطعإب

 ةرازو سيئر شتبن الوكت ويدملا لاقف دوسالا لبجلاو اي رس ىلع ةديدش ةبرض اسمنلا ىلا كسربلاو ةنسوبلا مض ناك دقو
 ةلأم اهب لححت ينثا ةقيراعلا ىلع فقوتي دوسالا ىبجلاو ايبرم.لبقتس» ن' د : !بروا يف ةياينلا سلاجلا ىلا هعفر ربر#ت يف اقباس ايبرس

 تحن دوسالا ىلوملا للجو كيتايردالا غولب نم اب رس عنعو نيتفالسلا نينلودلا نيب لصفي اسمنلا ىلا اهعض نال كسربلاو
 ناقلبلا يف ةبلاقصلا حااصمنع عافدل' ىلع ةرداقريغ تناك ابنال ا-منلا ةئيشا خوضرلاىلا ايسور تراعشا دقو « ةزنامرجلا هتراج ةمحر
 . ةينالايلا برحلا يف اباشف دمب

 ةميظع دئاوف اسمنأ| تلما ةيناقلبلا برحلا تنلعا امو

 حامتو مالا يف اينامور لوخد الول ايبرسس ةججابعب ايلاطيا
 يرذت تداكو قرسثلا يف ةيلودلا حلاسملا كاكتحاو 1 فالتخا

 ٠ نييناقلبلا نيب  اتقؤم  حلصلا ماربا يف تسراخب رمتؤم

 (راولب يفوت ناس -ه)
 .ال ىرخا ةلأسم كانه ناك ىل, ايرسو اسمنلا حلاصم اهيف تكتتحاو نونظظاا ملوح ت.اح يتا| ةديدولا ةنسوبلا ةلأسم نكت مو

 رهملاو اسمئلا ةموكمل نيلرب ةدهامم نم تورشلاو ةسماحلا ةداملا تحمسدةف . رازاب يفون قجنس ةلأ-م يهو انأشو ةيمها ابنع لقت

 (دوسالا لبحلاو ايم رس) نيتفاللا نيتلوذلا نيب تلصفف « ةجاملا نيح  كينالس قير طلع  رازإب يون يف ةيومن ةيماحعضت نأب »
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 تمءا دقو . نامرجلا ماما ةناتسالاو طسوتملا رحبلاو كيئالسو ةينودكم قيرط تحتفو اببرس هجو يف كينايردالا قيرط تلفقاو
 هوصوق ليس يف هم ل ناو ةعرس لكب اهشويج هيلا لقنت نا عيطتست اهمنماو عقاوملا نسحا نم ابب رح امقوم اسمنلا ةداملا هذه

 . يداصتقالا اهذوفن هفطنم يفو اهتمحر تحت ناقلبلا يف ةيفالسلا ممالا لمجصو رادراولاو افاروم يرهنو

 هيرو نأ ->)
 لاش ىلا دوسالا رحبلا نمو لوضانالا بلق يلا طارارا لابج نم دتمت نمرالا اهنكسي ينلا دالبلا وا ايجرويج وا ةينيمرا

 افلا ةيامبراو نويلم مهنم ةمسن نيبالم ةثالث وحن نمرالا نم اهناكس ددعو ناربا دالبو لوشانالاو ساقوفلا نم مسق لمشتو قارمأأ
 . تسلا ةيقرشلا تايالولا ىعدت يتلا زيزملا ةرومعمو ركب رايدو ناوو سيلبتو مورضراو ساوس تايالو يف يأ ةينامم

 . ةيقرعلا لئاسملا دقعا نم مهتلأسم تناك كلذاو تايالولا ءذه لك يف ةيلقالا م نمرالاو

 بلطإ اقيرف نيقيرف مؤامعز تاكو يضاملا نقلا لئاوا يف نيبنامءلا نمرالا يف ةيءوقلا ةركفلا ىندالا قرشلا ثداوح تبنث
 نيزامملاو سورلا هركي ناك ريخالا قبرفلا اذهو ةلقتسم ةكللم املك ةعدقلا ةينيمرا لمج ىلا يعرب ًاقيرفو طقف يرادالا لالقتسالا

 1 . ءاوسلا ىلع

 ةطخ ةبقارا ماوملا نم [لمي تبختتاف ١مسو. ةنس ذنم اهقوق يلاءلا بابلا بلاطت ةاتفلا ةينيمرا وا ةينمرالا ةييبشلا تأدب دقو

 فيلأت نمو اماع سوريلك الا باختنا لمج نم 17 ةنس تنكمممث ةيسايسلا لئاسملا يف هرزا دشو ةينمرالا ةمالا سأر كرب رطبلا

 ةكحلا ةسايس ىمالا هدب يف يلاعلا باسبلا جبن دقو . ايداصتقاو ايبلعو ايسايس ةمالا ضابما هتمبم وضع ةيامعب را نم ديدج يلم سلمي
 مهاوخالا ايسور هتحنم يذلا لالقتسالا نم عسوا ايرادا الالقتسا مههنف ايسور يللا ءاجتلالا نم مهمنمل نيينامملا نمرالا عم نيفلاو

 رودصلا دسحا لاق دقو . اهظع اءافتلا مهب ةلودلا تمفتن او مهصالخاو مهنقادص بستك اف مههوجو يف بصانملا بإب حتفو ساقوقلا يف

 « نمرالل مقلاو نيبنابلالل فيسلاف لقلاو فيسلا نانثا ةلوذلا ماوق د ماظملا

 ةمج بعاصم نكلو

 . ممددع ةلقو نمرالا فمضو

 ٠ 1// ةنس برح تبش نا ىلا اموبف اموي دادزب نمرالا دارك الا دابطضا ناكو
 5-5 3 ا لوضانالا يرق ضب يف نمرالا اوحذو دارك الا

 نمرالا اهكنبرإلا تايالولا يف مزاللا حالمالا ءارجإب يللاماا بابلا لفكتب : يهو ةيناثلا ةداملا لوبق ىلع ةينامملا ةموكلا ءارك او

 ةلودلا فوؤش يف ايسور لوخد ةبقاع ارتلكنا تفاخو . مهيلع ءادثعالا نم دارك الا عنمب و مدالب يف نمالا طقحو مهنع ميضلا عفربو

 ايسآ يف حالسالا ءارجا ىلع ةينأا دقع يملاملا بابلا نا : اهيف ءاج  ؟؟ببي وثوب ع يف  ةدهامم يلاعلا بابلا عم تمرباف ةينامملا

 يفذيفنتلا يما لمها هتكاو ايا نيلرب رمتؤم يف كلذ ىلع ياما بابأا قفاوو « نييحيسمو نيملسم نم اهناكس لاح نيسحتو ىرغضا]

 .امءلا دالبلا رئاس يف لمها اك ةينيمرا

 نو اصمكاكست>او ةيبروالا لودلا فالتخال ةيدف ةينيمرا تبهذف . نيحافلا دارك الا رزأ دشو هدوبعب ثكنلا ىلع ىلاملا بابلا

 ., ىندالا قرسلا يف

 تارهاظمب اوماقو ةديدش تالمح برغلا ف# يف ةينامءلا ةموكحملا ىلع اول. كلذ ءارج نم نمرالا نويع يف ءايضلا دوسا

 روهشملا اشإب ديعس نا ىتح اديدش (دقح مييلع يلاعلا بابلا دفخ مهنوؤش يف لوخدلا ىلع اهناموكح لجل !بروا مصاوع يف ةديدع

 ٠ « دوجولا نم نمرالا ةلازإب الا لحتال ةينمرالا ةلأملا نا »  نيملا كلذ يف مظعا اردس ناك دقو لاق هتنازرب
 اوضفرف اهلام>١ ىلع محل ةقاطال بئارض مهيلع ضرفنو مهنم اساصتقا نمرالا ىلع دارك الا ضرحت ةينائَءلا ةموكمملا تلمج مث

 ؛ 00081 ا

 ميويصمتو دارك الا ناوفنع اهمها ناكرالا ديطو ساسا ىلع ةينيمرا يف لاحلا حالسا نود لوحت تنا

 جاه ةينامملا دالسبلا يف سورلا لغوت املف

 ١ اناالاا/ا ك1
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 ١1مه6ةنسريمتبس 4 و ساطسغا ١؟ نيب اهريغو لامو كينشو يروتانو نوسماسو يثوم يف كلذ ءارج نم حباذملا تعقوو اهءادا

 لزب ىفتك ا .هنكحاو اببلط ىلا اهياجاف نيمرملا نع ثحبلل شيتفت ةنجل نيبي نا يلاعلا بابلا نم تبلطف نمالا يف ارتلكنا تلخدو
 ةنس وبام ؟ يفو . نييكلملا نيفظوملاو طابضلاو داوقلا نم نيريثك ىلع حباذملا ةمبت تقلا شيتفتلا ةنجل نا عم طقف سيلتب يلاو
 كلذرلع هتلمح يتأا بابسالا حضواو اهب لمماا ضفرف ةينيمرا نأش يف يلاءلا بابلا يللا ةكرتشم ةركذم ىمظملا لودلا تاس رمية

 ٠ 1مم ةنس وينوي ال يف ةناتسالا يف ىمظملا لودلا ءارفس يلا اههلس ةركذم يف
 نكلو نمالا :ظفا نيرهاظتملا عم ةطرشاا لاجر ىئثمو ةنائسالا يف ةيش ةرهاظم ةينمرالا تايمما تماق ربمتبس س. يفو

 نمءرالا اهنكسسي يتلالوضانالا دالب عيجج ينو ةناتسالا يف نمرالا حباذم تأدبو ةلتقف ينامع ظباض ىلع هسدسم قلطا اسمحتم !باش
 اوماقو لذا دارك الا ةينيمراب صتخحام يف نببااطع يضر هنا ىمظملا لودلا يلاعلا بابلا غلبا امو ةنس ووتكا 7. يفو

 اهرطضي لمسب اوموقي نا مل نع مرما اهمهمال !روا نا نمرالا ىأر اهو ريدقت لقا ىلع ةمسن فاا ةثم مهنم اوحبذو نمرالا ىلع

 ضرف- مهل طاتحا دق ناك ديجلا دبع نكلاو . ١45 سطغا ؟9. يف ةناتسالا يف ينامملا كنبلا ىلع اومجبف مهنوؤش يف لوخذلا يلا

 جابيملا غلبو عئاظفلا هذه ىلع اجاجتحا برغلا فم ةمايق تماقو . نيموي يف ةمسن فال آ ةتس مهنم اوحنذف مهيلع ةناتسالا عامر
 ديحلا دبع ناطلسلا غالبا ىلع اهةفاوت نا ىمظملا لودلا نم تبلطو ىمالا يف لودلا يلا ندنا ةموكح ترطشاف هدشا ارتلكنا يف
 ٠ 81م5 ةنس ربمتبس 1١ يف كلذ ناكو « هشرع عايض ىلا يدؤت عئاظفلا هذه ةلصاوم نا »

 ىلا نمالا دمت نال ةدمتسم اهنا د اهيف تلاق يلاعلا بابلا يلا ةجبالا ةديدش ةركذم يماظملا لودلا تللسو روتك ا م١ يفو
 ايسور تالو لوضانالا يف ارتثكتا عاطا ىتخت تناك اسرف نال ةبولالا ةدئافلاب تأت مل ةركذملا هذه نكللو «ةوقلاب هباصن يلا
 ٠ نمرالا نع اتافد كرتشم لمعب مايقلا ىلا لودللا قفوت ملف . ةينيمرا لالقتسا يف تدنام

 ةينامملا كالمالا ةمالس نع عافذلا ىلع ايسورو افرف قافتا نع هترايز ترفساف شيراب رصيقلا راز 145 ةنس ريوتك | يفو

 بلل ااشإب ديمس هفلخو ءانثالا كلت يف ةرادصلا بصنم نم اشإب داوج لزعو . ةينيمرا يف حالمالا ءارجا يف يلاعلا بابلا رزا دشو

 رود يف تلخد دقو ةينودكم ةلأسم ىلا ابروا راظنا تبحتاو ةينيمرا يف هباصن ىلا ارهاظ نمالا داعف ( كوجوك ) رينبلاب

 جياذم ببسب هيما لطي مل مرورس نكلاو فصوبال رورسب نمرالا هلباقف ينامءلا روتسذلا نلعا 1ة. مي ةنس ويلوي ربش يفو
 نيمرجلا ةبقامم بلطو اديدش اجاجت>١ حب اذملاكلئ ىلع نمرالا كرير طب ينوراشرا رويسنوملا جتحاف 1... ةنس ىلةربا نوش يف هنطا
 ١9.8 ةنس ريمتبس 1١ يف هئافعتسا مدقت ىلا رطشا الاو فيوستلاو ةلطاملب هبلط ةموكحلا تلباقف نمرالا لاح نيسحتو

 يف اهريفس سريج يد ويسملا عفرف يناّمملا روتسذلا نالعا دب نمرالا ةدعاسمب اهيلع يضقت اهتحلصم نا ايسور'تأر دقو
 ايسوروايناملاو اسنرفو ارتلكنا وبودنم دقعو . ينوراشرا روينسنوملا ءافمتسا رث ,را نع يللاملا بابلا ىلا ًاهبسم [ريرقت ةناتسالا

 ةلودلا تناكو . نمرالا اهنكسي يتأ| تسلا ةيقرعشلا تايالولا حالسا يف رظنلل 140 ةنس ريون م٠ يف سيرإب يف اعاتجا ارسيوسو
 وضعو نيينمرأ نيوضعو نيهلم ءاضعا ءاثالث نم ةيصوصخ ةنجل نيمت نا تلبقف ءانثالا كلت يف ةيناقلبلا برحلاب ةكمينم ةينائملا
 ١ . نيلهالا نيب فالملا ةيوستو ةمردنملا حالسال ينجا راشتسم ةسائرب ينادلك

 يلاءلا بابلا هنيمي يننجا شتقم اهنم لكسل نيتفطنم اهلمجو ةينمرالا دالبلا السا ىلع ايسور عم يلاعلا بابلا قفتا رباربف مل ينو
 . ىمظملا لودلا ةقفاوع

 رامغ ضوخ ىلع انلمحتس زيغاوبلاو لوضانالا يف ايسور عاطا نا د ةيبروالا برحلا نالعا دمب نيينامءلا ةساسلا دحا لاق دقو
 . «ارتلكناو انرف نيتعدقلا انيتفيلح دش اهئادعا بناج يف برحلا

 الح اهعورف لكو ةيقرعشلا ةلأسملا لح يلا اح يدؤت يلا يمظملا ةيبروالا برحلا بابسا نم اببس ةينيمرا ةلأسم تناك اذكهو

 اد , ةيرصنملا ساسا ىلع الوقمم ايئابن
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 مبرملاةزوث ' - اا

 يفادلا لصفلا

 دم يعل ألا جس
 توبداحتالاو برعلا  يضاملا يف كرتلاو برعلا  ةيخرا

 - هلامعا  لوالا يبرعلا رمتؤملا  ةييرملا تايمجلا روبظ
 .ءازا نييداحتالا فقوم

 تيارت

 يضاملا يف ةطلسلاب اورثأتسا نبذلا كرتلا نيب ديدش عازن » يبف اهنم عرف اهنال ةيقرشلا ةلأسملا هب تفرع اهب ةيبرملا ةلأسملا ف“

 قحلا مسإب ةاواسملا نوبلطب نبذلا برعااو ةسوج نم مددع ةلقو مرقفو مهلبج عم ضيا لبقتسملا يف اهب راثثتسالا ىلع ةينلا اودقعو.

 ةلأ لا تناك دقو « ةضقانتما اهنامال ًاقيقحتو ا,ءاطال دس هيف اهلوخدو عازنلا اذهب مروا ماتهاو . ىرخا ةيج نم ةوقلاو ثوناقلاو
 اسيسورو اسنرفو ارتلكنا عسي مل ادح تذل ةيبرملا دالبلا يف ايناملا عاطا نأل ةينامءلا برملا ايس الو برحلا بابسا ا نم ةيبرعاا
 زاهتنا يف ةبغرو مهرزال دش برحلا لود نم ادب اورب مل نامالا عم برعلا نايك ىلع اورمآت نبذلا نيبداحنالا نألو هنع توكسلا

 ,رمتام نأشلا اذه يف كرتلا ءامعز دحا لاق دقف . اهدسب ةمئاق اهل مون ةبرض ةيرملا ةمالا برشا ةصرفلا

 ذيسلاب اندادجا ابحتفيتلا ةيبرعلا دالبلا ايسالو ةيكرت يامملا دالبلا محب نأ نآلا دمب انل لمأ الو

 صصنأا انفلاحو ةيبروالا برحلا رامغ انضخ اذاف . ةلودلا يف ةيلقالا نم اننألو ظحلا ءوسا ةيروتسد تراص
 ب ترسكتا اذاو . اليوط انام رصنمل محلا انلفكو ءاضن مظعا ةيكرتلا

 «نافوطلا اندعب نمو . لاح لك ىلع اندي نم بهاذ محلا نالوانل 5
 يعم اكلام اولتقاو اهتلامو ينولتقا

 روم الا مامز مهمالتساو نيبداحتالا نم كرتلا ةالغ رورظب تدقعتو برعلا ةلود ضارقنإب دوجولا ملع يف تروظ ةيبرملا ةلألاو

 . مهتايفطو مدادبتساو مروجو برملاو مالسالل مراقتحاو فوتحلا دراوم ةلوالا مدارباو.

 ريغ رصانملا ىلع

 ةلوذلا لبقتسم نال ًاثيشرسخم الف اندالب تعاضو

 زيفا رغم هز
 رحبلا بونجلا نمو نامع رحبو سراف جيلخو ناربا قريدلا نمو سروط لابج لايشلا نم اهدحب ينلا دالبلا يه ةيبرعلا دالبلاو

 ٠ برمعأا ةريزج هبشو قارعلاو ايروس لمشتو طسوتملا رحبلاو رمحالا رحبلا برغلا نمو يدنملا طيملا

 اهناكس ددعو نانبل لبجو سدقلا اهو نيتيف رصتمو توريب وماشلاو بلح يهو تايالو تالث ىلا نآلا ةيروس مقتو : ةيروس

 . ةمسن نويلم فصنو نيبالم الث نع لقي ال رضحلاو ودبلا نم

 (-قلمشيو روزلا ةيفرصتم يه ةدحاو ةيفرصتم ىلاو ةرصبلاو لسوملاو دادنب يهو تايالو ثالث ىلإ قارعلا مقيو : قارعلا

 . ةمسن فا ةثاعبسو نيبالم ةالث ىلع ديزإ رضحو ودب نم هناكس ددعو ركب رايد ةيالو نم

 ناهعو تومرضحو دوو ريسعو نميلاو زاجحلا يهو ماسقا ةرشع ىلا نآلا برعلا ةريزج هبش مسقتو : برعلا ةريزج هبش

 . ماشلا ةيدإو تيوكلاو نيرحبلاو رطقلاو
 ةدجو ةرونما ةنيدملاو ةسمركملا ةكم اسهندم رهشاو ريدعو نميلا نيب برعلا ةريزج يبرغ ةمقاو دالب زاجملا )١(

 كاامونبو موقبلاو عيبسو ليذهو شيرقو يثرقلا يمن يبا فيرشثلا ةسالس مو ءافرشلا اهلئابقو اهرسا رهشاو عبئيو ثيلو فياطلاو
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 -!١م-

 ٠ مريغو ةنيبجو فيقثو ريطمو ملسو ةبيتعو حورسم ونبو ملاس ونبو برحو مهفو ةلداجحلاو ثراحلا ناو
 تيب ةمات ندم رهشاو رامذو نارمعو ةخانمو ءامنص لبج ندم رهشأف هماهتو لبج : نيمسق ىلا نميلا دالب مقت  نميلا (؟)

 . ةديدحلا اهربشا ةديدع يتاوم نميلا يف و لجإبو هيقفلا
 . ممريغو فينارزلاو حبارجلاو لدهالا ونبو راهو رعشلاو دوعلاو ريكبو دشاح نميلا لئابق ربشاو

 هلادغرو لياحو اهبا لبج ذم ربشاو شيرع وباو ايبص هماهت ندم رهشأف لجو هماهت ًاضيا نايسق ريسع دالبو  ريسع (م)

 ةيواسسو فلحلاو لثخو نارعثو نارهزو دماغ ريسع لئابق رهشاو نازيجو ةدفنق اهرهشا ةديدع يناوم ريسع دالب يفو . سايلاو
 ٠ ممريغو نسح ونبو باهش ونبو ديبزو رمع ونبو رهش ونبو لوأس ونبو

 رمش لبج وا لبجلا يتاثأاو دوءسلا نبا ةراما ثيح ضايرلا وا ضراعلا وا ضورملا لوالا ماسقا ةثالث ىلا دهن مسقتو دج (5)
 5 انهم لآ ةراماو ميل لآ ةراما نيتراما نع ةرابع وهو مصقلا ثلاثلاو . ديشرلا نبا ةراما وهو لئاح هتصاعو يل لبج وا

 نع عفترت اهيف ةق ىلعا ماك الا نم ةلسلس نع ةرابع نميلل ةرواجما دالبلاف . نامعو نميلا نيب ةمقاو دالب توم رضح (ه)
 اهندمو اييناوم مها هايملا ةريثكو ةبصخ دالب تومرضحو . عساو لبس نع ةرابع نامعأ ةرواجملا دالبلاو . رم 04٠ وح رحبلا حمس

 ٠ ميم ونبو ةيئاوملاو يماوملاو يعرم لآ و ديشر وبا لآو ديز وبا لآ اهلثابق ماو هجسو طيرمو مرتو مابشو رحشلاو ةلكملا
 ىلا ايرادا مسقتو لصيف نب روميت اهناطلسو طقسم اهتصاع برعلا ةربزج هبش نم يترمشلا بونجلا ىلا ةمقاو دالب  ناهع (+)

 وست اهناكس ددعو رافظو نالبجو روسو ةريظو « طقسم » رضخا لبجو هنطابو لبخلا سأرو هجرشو رطق يهو تاعطاقم عسق
 ٠ قاتسرو هوشو ءاضييلاو روسو طقسم اهندم ماو نيين ريلم

 ماو عي رم رتم وليك ةثم سمو فلا عم ةيحطسلا اهتحاسم برعلا ةربرج هبش نم يترسشلا لاشلا ىلا ةعقاو دالب  رطقلا ()

 ٠ مناف نب للا دبع يلاحلا اهريماو ءركحو عادبلا اهتدم

 يلاملا اهريما مجملا جيلخ يف رئازج ىلعو رجه اهتمصاعو اسحالاو ناس نيب ةمقاو دالب ىلع مسالا اذه قلاعي  نيرجبلا (4)
 ٠ ةفيلخ لآ ىيع خبشلا

 يفوتملا حابصلا كرابم خيشلا نب حابصلا رباج خيشلا يلاملا اهريما ةلقتسم ةراماو مجملا حيلخ ىلع يرحب ءانيم  تيوكلا (ه)

 ٠ 1918 ةنس رخاوايف
 ديشر موخيشو يلع دالواو نالعشا| يرون اهخيشوالورلا اهمها تش لئابق اهنكستو قارعلاو ماشلا ةيدإب وا  ماشلا ةيداب )٠١(

 مال ونبو ةرامالاو ديبزو رمشو يطو نمسا دبع نب دبف ربك الا مهجيشو هزنعو ماشلا ةيدإب يف مريغو فاحلاو رخص ونبو ريعس نب

 ٠ قارملا يف مريغو
 .ىلع مونكللو ةريزجلا هبش يف برعلا ددع قرقدتلاب دحا فرعي الو نآلا ىلا ةلروجي لازت ال ةمساو يراعس برعلا ةريزج هبش يفو

 ٠ ةمسن نوبلم 7و نع ولقب ال لاح لك

 .سيدجو مسطو دومتو داع مرهشاو ىلوالا ررصملا ضارقتإب تداب مبا مهنف ( حون نب ماس ىلا ةبسن ) ةيماسلا مالا نم برعلا

 نم لوا هنا لاقي يذلا ناطجق نب برعي ونب مه ةبراماا برعلاب نومسبو نوبناطحتلاف . ناندع ونبو ناطق ونب مه تيقب ما مهنمو
 عم ليعامسا هدلو لزنا دق ميهاربا ناكو . ميهاربا نب ليعامسا ىلا نوب نيف نويتاندملا اما . [كسم نميلا دالب ذختاو ةيبرعااب ملكت

 . كانه لف رثكف مارحلا تيبلا ىنبو ةكمب رجاه هما

 ةدعاق تناك نميلا ينف . زاجحلاو ماشلاو ةريحلاو نميلا يف مالسالا لبق ةميظع ةيندم برعال ناك  مالسالا لبق برعلا ةيندم

 1915 ةنس ربوتكحا ؟١ يف قرشلا ةاتف ةلجل ةلافم نم (1)
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 .٠ ملشرواب ليئارسا ينب كلم دواد نب نايل! ةرصامم تناكو سيقلب ريمح كولم نمو . ريم لايقا اهف نوكلامملا اكو ءامنص كلما

 . عنصلا عيدي ءانبلا متع وهو بيراحلا اهثومسي ةريبش فرغ هلو ءامنص ىهاظب نادم رصق اهْثم ةميظع روصق نميلا دالبب ناكر
 نب نامنلاو شربالا ةعزج ميك ولم مظعا نمو مرعلا ليس دعب تلسو يتلا نمبلا لئابق ىدحا محم نم كولما ناكف ةريملا يف اماو
 .٠ ةييرماا ينابملا مظعأ نم اهو ريدسلا رصقو ق'روحلا رصق يب يذلا وهو سيقلا 'ىرما

 ةفج مهنم ماشلا ىلوت نم لو'و مرعلا ليس دعب نميلا نم اولحر نطحق نم مو ناسغ لآ يف كلملا ناكف ماشا يف اما
 . ةنفح لآ لاقيف ةنساسفلا كولم هيلا بسنت يذلا وهو ورمع

 ٠ مهتارمع مظعو مهتيندم تعسناو اهالاو امو ماشلا ىلع ناسغ كوله بقامتو . ةديدع عناصم ماشلإب ةنفج ىنبو

 . اكوام ثومسي اونوكي مل مهنكلو شيرقل ةسايرلاو مدقتلا ناكف زاجملا يف اما

 عسواو ًادتع مدقاسيئرلا ناك الكو . ةاضقو خياشمو ءاسؤر محل ناك امناو كولم مهل نكي مل هناف ةيبرعا| لئابقلا ةيقب اذكهو

 0 مظعا همارتسا تاك ةورث

 نم طملا اوذخا نا ىلا راعشالاو بطحلا ظفح يف مهتاداح ىلع نودمتمي لب نوبتكي الو نوؤرقي ال نيبمأ برعلا مظعم ناكو
 برعلا نكت مل كلذلو . دارفالا نيب هرشن ىلع كلذ دعب مالسسالا دعاس مث . زاجحلا برع طخلا مهيلا لصو نم رخآو ةرواجلا مثالا

 . ًاديلقت اهتوثراوتي تاظوفحع مهدنع تناك امناو ةثودم مولع دبعلا كلذ يف

 ينلا ةيعامجالاو ةسيسايسلا تابالقنالا ىلا ةبسنلاب ةفلتغم روصع ةسمخ يف مالسالا دمب برعلا راس  مالسالا دعب برعلا

 .ا مهب ترم

 امو فيرعكلا نآرقلا دوجوب ةغالا ترذهت هيفو ه ١ ةنس يللا مالسالا روبظ تقو نم دتع وهو  نيدشارلا ءافاخلا رصع )١(
 رثاو . اباهأب اوجزتماو اهدالب اوحتتفا يتا ىرخالا ممالاب برعلا طالتخال اهتاحالطصاو اهتايمسم ترثكو ةغالبو ةحاصف نم هيف
 ٠ نييومالا رصع يفالا جضنت مل ريثأتلا اذه رامث نكلو مهمادآو مهسوفن يف طالتخالا اذه

 ةيواعم عيوب نم ماشلاب نيبومالا ةزوح يف ةيرملا ةلوالا تناك ذا ه 1م“ ةنس ىلا 4١ ةنس نم وهو  يومالا رصعلا ()

 خيراتلا يف ايظع !القنا ةسيما ينب ىلا ةيبرعلا ةلودلا لاقتتا ثدحا دقو . 1م ةنس نوبسابملا اييلع مهربق تح ه 41 ةنس ةفالملا
 ةفالخلا يركلقتناو ٠ وروش تناكو اكلم نيبومالا دبع يف تراصف ةفالخ نيدشارلا نمز يف تناك دقف . يبرعلا

 امولع اومضوو مهب اصاخ ندمت اودجواو مبءولعو ةروايحلا مثالا ندمت اهلها سبتقاف ىرخالا لودلاب ابك اكّبحا كلذ بجواف ماشلا ىلا

 دعاوق اومضوف مجاعالا ةطااخمب ةفالا ىلا قرطت دق ناك داسفلا نال وحناا لع هوفصو ام ةلجج يفو . ثدمتلا كلذ اهاضنقا !طادآو

 مهعالطاو ءافلخلا ةدئاف هب مهدسقو ينجالا خيراتلا ناك هب اوعرش ام لواو . ةيبرملا ةمللا يف خيراتلا نيودتل اومتهاو « ايطبشلا

 . ةدمع لك مهرابخا نم اوسبتقيل ىرخالا مالا لاوحا ىلع
 . باب لك يف اومظنو ءارمشلا رثكو بدالا قوس تجارو ةبااحللا تقتراو نيبومالا نمز يف رعشلا رهزا دقو

 يلا ةيميبطلا مولءلا لقنب يدب هسيفو طحلا طبضو ةيءرما| ةسفالا تخسر هيفو وحنلاو ريسفتلاو هتفلا عضو مهرصع فو

 . ةييرملا ةفالا

 هتضتقاام ىلع اهف لاوحالا تبلقت دقو . فيثو نورق ةسمخ ةدسم يا ه ود ةنس ىلا 8س# ةنس نم وه  يسابملا رصنلا (م)
 1 ٠ عاتجالاو ةسايسلا

 م ءابدالاو ءانلملا ماركت او ملا راشتتا ىلع اهؤافلخ دعاسو . ةورثااو ةدايسلاو دجملا ةق ةيبرعلا ةلودلا تفلب لوالا ثرذلا ينف

 . ةيبرملا لوالا ناف هلجما ىلغو . ءابطالاو ةفسالفلاو نوثدحلاو ثورسفملاو ءابقفلاو ءارعشلاو نوخرؤملاو نويوغللاو ةاحنلامهدنعغبنف
 ميبعش ةيهافر ىلع صرحلا يف ءاسفلملا ينافتو ةكلاملا رومال مايهالاو ماكحالا يف لدملا ثيح نم ةبطاق ملء يف ليثم اهل نكي م
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 م هدارفا نيب بدالاو معلا جيورتو هتحلصم ةنايصو

 مهئارزو رثك | اولمجو . مهبورح يف مهورصن دس اوناك نيدلا سرفلا دالب دودح ىلث دادنب ميكلم ةمصاع نويسابماا لمجو
 اوناكو ةمدق ةيندم لها سرفلاو . برعأا نم نيبومالا مايا يف ةلودلا لاجر لك ناك نا دعب سرفلا نم مهتموكح لاجرو مهتاضق

 نائحتسا ءاسخسب لاومالا نوردييو لملا لها نودعاسبي هكماربلا ناكف ناورش ونا ىرسك نمز يف تأدب ةيملع ةضهن يف ذئموي
 .. ةيرملا يلا مدقلا ماا لقن يف ءاضيب دايا كاذب مهل تناكف مهحئارقا

 ناك يذلا هللا ىلع لكوتملا مايإ يف مهدادبتسا أدب دقو ماكحالاب اودبتساو ةلوذلا روما ىلع كارئالا دق يناثلا نرقلا يف اما

 ىلع رصتنملا هنبا عم اوقفتا مث هياوعمطق مييلع هورصتيل هنم كارثالا برقو مهبف لكوتملا دبتساف سرفا! نم مو ةيولماا ةميشلا هركني

 ةلآآ ءافلللا حبصاو ًاشطبو ادادسبتسا اودازو كاذ دب كارئالا يما لحفتساو . ءافلملا ىلع مهنأر ج لوا كلذ ناكو هولتقف

 ٠ مهيديا يف

 غينو بدالا قوس اهف تجار دسقو ةورثلاو يترلا جوا يف تناكف سادنالا اما « قرسثلا يف برعلا ةلود تلاد ثااثلا ثرقلا يفو
  ةبطرق يف ناكو . نورهاملاعانصلاو ةفسالفلاو ءايدالاو ءارمشلاو باتكلاو ءاملعاا

 الف يلملا يقرلا اذه لثم ىلع دالبلا تنا . رجب 4٠.٠٠٠ يرحم تناك اهلا يرقملاو ودل نبا ركذ دقف . اهلثم ملاملا يف

 . جالفلاو نارمملا نم مسالا كردلا تفلب نا بجع

 . نامزالا نم نمز يف هلثم ال نكحب مل ةيهافرلاو حالفاا نم اظح تان :اف ةيب رملا ةيمطافلا ةلودلا رصع يف رصم كلذكو

 تاعزانملا هنثب اهب ماكحالا ىلا قرطتي داسفلا فسخا ثيح مجاعالا اهلخد يتاا دالبلا يف لاونملا اذه ىلع نكت مل لاحلا نأ الا

 مهؤادعا مييلع رهظتسا نا مهقرفت ءارو نم ناكو ابازحاو اعيش ماكحالا لاجر قرفتف . لما>تلاو قاقشلا روذب نم تابزحتلاو
 دالب ىلع مهناطلس اوطسب دق اوناك نا دعب ضرالا نم هريخص عقب يف ميكلم لظ شككتاو مهتلود تاادو ائيشف ًاثيش مهتطلس تلءاضتف

 ىلا الإش راول رهن فافض نمو ابرغ ييتنالثالا رحبلا 'ىطاوش ىلا اقرش جنكلا فافض نم مهمالعا اومفرو ةلمج ةيروسو برعلا

 !برغو ارش ضرالا ءاحتا يف مهئاراصتناو مهتاحوتف جيرا رشتناو مورلا دالب نم أبناج اولثحاو ابونج ايقيرفا طساوا
 ميبصعت ماج مهيلع نوبصي اوذخاو موربق نإذلا ءادعالل داسيعتسالاو مظلا نم ابره ءابدالاو ءاهملا قرفت نع جتن دقو

 . بواقلا ىلا سأيلا برستو ةيندملا هجو مظاو ململا ءايض مهباهذب ابخن مهم

 دقو ةلقتسملا ةلودلا ربظعي تروظ لب ةيسابملا ةلودلل اعرف نوكت نأب فتكت رف ةيقوجللا ةلودلا تربظ عبارلا ثرقلا يفو

 « ماشا دودح رخآ ىلا نيصلا دودح نم ةيقوجالا ةكلمملا عاستا غلبو اهتح تك اف ةيسابملا ةلودلا تاماسقنا كلذ ىلع اهدعاس

 . ها عا. ةئس اهدي ةشبق يف دادنب تاخدو

 ميفمض ثومنتفي جئرفالا لعجو اسويف برعلا فمضف ةريخص تاراما ىلا تمسقناو سلدنالا ةلود تلاد اضيا رصملا اذه يفو

 . يلع نب هللا دبع وبا وهو ه مهيب ةنس يف سادنالا كولم نم كلمرخآ رفو مهبديا نم اهءيم تبهذ نا يلا مدالب نومجرتسيو
 هَ ذخأت رف اهناطلس نم نكميام طسباو اسهتوق نم نوكيي ام دشا ىلع كارتالا ةلود تناك سادنالاب برعلا ةلود ظوقس دنعو

 نييلسملا ىلع ةفالملاو ةطلسلاب كارتالا درفني ىتح مهشو ع لث نم يرجح ام يلا حايئرإب رظنت يديالا ةفونكم تفقو لب ءاسمتاا كئلوا
 : لوقي ذا يدنرلا ءاقبلا وبا سادنالل هتيئيم يف كارتالا هب بتاع ام ماقملا اذه يف درون نأب سأب الو

 تكابقع قبسلا لاح يف ابنك ةرماض ليلا قاتع نيبككاراب
 ةنأا مالظ يف ابنك ةفهرم دنلا فويس نيلماحو

 ناطلشو رع مي اطوإب مهل ةعد يف رحبلا ءارو نيمتارو

 نابكحر موقلا ثيدصحي ىرس دقف سلدنا لها نم أبن مكسدنعا

 تازيم
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 نراسنا زيي اف ىرساو ىلستق مو كومضتسا انب ّ
 .تاودعاو رانا ريملا ىلع اما ممحاهلتايبا سوفنالا

 ٠ نيطسلفو ةبروس ىلع جنرفلا اهراثا يتلا ةيبيلصلا بورحلا دمب ايس الو برملا بطخ متافت سماخلا نرقلا يفو
 برعو كارئا ىلا ةموسقةم ذئنيح تناكو ةيمالسالا كلاملا ىلع لمحو لوثملا كلم ناخ زيكنج ربظ سداسلا ذرقلا لثاوا ينو

 مصمتسملا اهتفيلخ لتقو دادنب حتففوكأل وه هل: نم ءاجو . اميظف اليثمت الها لثمواهتاكم قرحاو اهندم رثك ١ برخو اهحستك اخ
 +اارلا .!| ةفالمللا تلقتناف رصم ىلا نيسابعا| نم ام نم رفو 585 ةنس

 كرثلاو لونملا كح تحت ايف يمالسالا ململا ناك نورق ةثالث وحن يا ه بس 6 ةنس نم وهو  يلوذملا رصعلا (؛)

 !يرغ رصم دود> ىل اقرش ايروسدودحنم كرتلا محو.ارغ ايروس دودحولاةرش دنهلا دودحنم هيف لونملا ةطلس تدتما . برعلاو
 .٠ نمبلا يفو كيتنالتالا ءيطاوس ىلا !برغ كلذ ءاروام يف برعلا داسو

 بويا نيدلا مي حلاصلا ناطلسلا ىمالا لوا يف م.,ءانبا ةدكارشو كارتا مو كيااملا ةزوح يف ماشلاو رصم تناكو
 وحن مهدي يف كاملا لظو ماكحالاب اورئاتسا اريخاو ديور اهيور مهنأش مظعو اورثكتق هئادعا ىلع انوع هل اونوكيل هيلا مرقو

 ا ةنس 10+ نم

 ٠ كونملا ةطلس يف سرافو قارعلا تناكو كرتلا ةزوح يف ىرشصلا ايسآ تناكو
 ةريفص تاراما نميلا تناكو برذملاو نميلا يف برعا| ةدايس ترصحتاو انمدق ام ىلع سادنالا ةلود تااد رصنلا اذه رخآ يفو

 ٠ ربو اهضعبو برع اهضعب شكارعو رئازحلاو سنوت يف يرغص لود هناوتق برثملا اما . ثدعو ءامتسو دببز يف

 رحبلا ثوينانملا زانجا اهبف اهتكوش تيوق امو يلونملا رصملا ءانثا يف ىرغصلا ايسآب ةينامءلا ةلودلا تأشن  يناملا رصعلا (ه)
 اومفرو انيف اورصاح ىت- !-متاراماو ابكحلام اوح_ةكحاو ( ةيحبسم 4١ه ) هبرجه موال ةنس ةينيطنطسقلا اوحتفف ابروا ىلا

 .٠ ناقلبلا ةربزج هبش ىلع مهمالعا

 ملا دالبلاب ابقلاو اهحتفف ماشلا ىلعو اهلع ملس ناطلسلا لمح ماكحالا اهيف تدسفو رصم ةسايس تب راطشا انلف
 , نيملا كلذ نم ةفالملا شرع ىلع نامع لآ نيطالس ىوتساو

 ام تبثيو ضقنيف ةدارا لك قوف هيف ناطلسلا ةدارا ةافطلا محم نوكييام هيشا قلطملا جملا عون نم ةينامملا ةموكحلا تناكو

 . ضراممالو ديق ةمث سياو ماكحالا نم ءاش
 نابلس ناامل ا دبءرخاوا ىلا يا ه هيلع ةنسىتح ةكلامملا عيسوتو تاحوتفلا ةدايز يلا مهلك هدب يف نامع لآ نيطالس طشنو

 . شيملاو ةكلمملا لاوحا مظن: يف ربدتلا ةلقو ةمالا ةلماعم يف ةوسقلا نم مهنم ناك اع فعضت نيينامماا ةوق تذخا هنمو . ىناثأا

 ةيعرلا يف نيطالسلا داديتسا دازو ىضوف املاح تحبصأف ىرخا ةبج نم اببلق نتفلا ترخمو ةبج نم ةببروالا تاوقلا ابيلع تبلأتف

 عدنا : لوقي مهلا- ناو مهكلمم نم مسقب ميظافتحا لباقم ًارطش ًارطش مدالب ابهئاطعإب ةيبنجالا لودلا عم نولهاستي اولمجو

 . فيديا يف اهب معتنف نحت اما اندعب يني نمل ماتهالا
 كلارتالا ضغيب قلخلا ىلوا مهنا عم انك اس نوكرحب الف فعضت مهنفالخو أزجنت مدالب مهنيع مأب نوري برعلاو كلذ لك

 تعب اوكردا مينكلو . مهتنل ىلع نوضاقلاو مراثآ وديبمو مرايد وبراخو مهكلم وبصتغم مم الو فيك « مهنم ماقتنالاب مهقحاو

 الا لودلا عاطا نم اهب طي امو عايضلا نم مدالب ددهتي ام مهتريصب

 اىلا يدؤتيثا| ةيلخادلا نئفلا بحل

 م وس ةنس ين

 دادتما ىلع اودعاسيو كارئالا ىلع اوروثي نا نم الدبف

 اهنودضميو « سالخإب كارثالا نونوامي اولمج ابعالتبا ىرخالا لودلا ىلع لبسي ثرحب ةلوذلا فا
 نا مهتماو مهتيموق نم يتب امو مبنيدب ظافئحالاب ميتموكح يف مهظح نم نيضار « بهاومو ةوق نم مراكفاو مهيديا هيلا تلصو اع

 . ءانقلا يديا هلوانتت
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 الاب

 .يضرإام ىلع نوف رصتب !وأدبو ماكحالا مامز نويداحتالا ملت. سا نا ىلا ةليوط ًانورق كارتالا ىلع برعلا ربه يف ببسسلا ناك كلذ
 ةلمع بحي اهف نوربدتي اوذخاو ذئنيح برعلا رودص يف بضغلا جئاه جابف . ةمالاو ةكلمملا حلاصمل نيثرتكم ريغ مهعماطمو مءاوها

 . رساركحلا باينا نم مهنابكحا ًاذاقنا

 مرش نوشخم يذلا مهلاطبإب نوشاعبيو مينودبطشب اوذخأف مهتطخ نع ىضرلا مدعو داقتثالا تارظن مهنم كارتالا ظحلو
 . مرنم فوخ تمن ميرلع ىقيي الف برعلا ةوق عزوتت نا

 .سوفنلا تناك اذا اذكحهو . مه:ذاو ميتيموق نع ءاذسبالا ةراغ درو مهنايك نع عافدلا يف انابثو ةوق برعلا داز كلذ نا ىلع
 . املالفتساو اهنيرح نع دوذلا ليبس يف تلسبتساو ميضلا ىلع تدرمت اذظ تديز الكف ارابك

 (كراو يعل (

 - يضاملا يف -

 رصعلا اذه تاثداح ةميلط يف اللج اثداح ملعال جرخل ابرط مالسالاهل دافف برعلا ةريزج هبش يف رجفنا يذلا ميلفملا ناكربلا نا

 ءاقثال ايديا ًايسايس اقارتها ليوطلا اهداحتا دءباتقرتفا ٍقرعتلا مما مظعانم | نا كلذ . ىهدلا هقمرو هدنع خيراتلا فقو

 -ةسمالا نع تلصفنا نيتما مالسالا عردو ةفيرعثلا ةبمكلا ةرماحو ميركلاا نآرفلا ةبحاص ةيبرعلا ةمالاف . لاتفلا نيدايم يف الا هدعب

 ٠ اهمرغ برعلا ىلعو ابمنغ كرتلل ناك انورق اتفاصت امدمب مالسالا اون او نآرفلإب اهؤامعز رفك يتلا ةيكرتلا

 ينبدلا بصعتلا دربق نم |هتررف- ةريخالا تاونسلا يف راكفالا ىلع تأرط تابالقنا ةجيتن وه لب هموب نبا ثداحلا كلذ سياو

 مهقافنا ن' ةفابرعا تربظاو يماتجاويسايس داقتعا لكثالذب تريفف . ةينطولا او ةيموفلا ةعمالا ءاول تحب ةلمج مضنن اهلمدو

 ةيرملا مراعش يراعفلا مربظعي روبظلاو تالطلا كلت مصفل اوطشنف . ةيموقلا ساسا ىلع امئاق نكي مل هنال مييلع ارش ناك كرثلا عم

 ,لبتو قارعالا بيطو قالخالامراكع اودرفتموق لداعلا خبراتلا ةدابشو ثدم:لا ملاءاا فا ”رملاف عدب الو . لالقتسالا مدئارو

 نكت مل اهايازمو امترطف هذه ةمأف . ةرعازلامهتيندمو ديلا مهيضام كذب مهل دهشي ٠ ممشلاو ةءاجشلاو ءاكذلاو ةمحلا ولعو تافصاا

 نآلا ىلا رطاخ ةبيط نع هتلمح يذلا يكرتلا رينلا الول اهتلك قرفتو ابفهضب لثملا برضيو طاطخنالاو لبحلا تاكرد ىلا طق-تل

 ٠ مراقملا امييشغو ملاظملا اهتقهراف نيدلاو ةرتامولا ماب
 .نم مهلاشتنا يف اهظع مييلع برعلا لضف ناكم مهادآ نم اوسبتقاو مهتايد اوقن اف ماركلا برعلإ (1) نويناروتلا جزتما

 ءامد كفسو يصاعملا باكتراو لايتغالاو ردا اهتعيش لئابق مالسالا لبق نويناروتلا ناك دقو . لالضلاو ةيجمملاو ليلا ةدهو

 . مدافحا نم قيرف سوف يف ةيقب هنم لازت الو هيلع اورطف امم كلذ ريغ ىلا ءايرالا

 و فارطالا يعارتملا يعالسسالا كلما مامز موهلس يذلا برعلا لضفب ماكحالا تسد يف نويناروتلا كرتلا عبرت

 لف . راصمالا مهعاب اوكحلتماو راطقالا اوخودو كلاما مهل اوحستك او نيحتافلا فاصم ىلا لالا تاكرد
 بادآلاو مولملاو ةاواسملاو لدعلا ساارىلع مالسالا ماق دقو . فيسلإب مبءاضخاو مهتيندم بي رذتو نيرخآلا ىلع تاراغلانش الا ىنمم

 تجارف ةيمالسالا مولعاا ىتح مولملا اوحو انيع الو ارنا برعلا ةيندمل اوقبا امإ اهوكح يتلا مثالا ةيندم ىلع اوضقو ةيبرغلاو ةيقرشلا

 . مهيا باستنالا يف ثويداحتالا رخافي موق (1)
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 .. ةممأا ربكو ةيحللا لوطب مدالب يف نافرعي يتالاو ملاعلا راصو مهتاود يف تاذوعشلاو تافاخسلا

* 
 ا

 محلاوما تيامبت ميتفلو مهنيدو مهتيموق نودقفي اوداكو ةرهازلا مهيلدمو ينايسلا محلالقتسا كرئاا عم مداحتأب برعاا دقف

 دبع يف قرسشلاب لحام ىلا برذلا رظنو . انابم مهنيدو ًارقتحم مهعسا راصف مهنيب هبانطا للا برضو مهدالب ترفقاو مرايد تبرخو

 لب ابرع اوسيل مويلا بر.لا ناو ءانترالاو ةراضحلا لبس يف ةبقع مالسالا نا و لاقو امم برعااو مالسالا ىلع كلذ ةعبت ىقلاف كرتلا

 . « ةيلابلا برعاا تافر م

 ةمماجلاب اهوبقل يتأا ةءماجلا يف مهلوخدب برملا هعاضأام نايدو ةيكرتلا ةموكسلا 'ىواسم دادمت ىلا ماقملا اذه يف انب ةجاح الو

 ذنم هسفن يكرتلا خيراتلا عجاريلف كلذ نم ائيش فرعي ن 'ىراقلا ءاش اذاف . ةيكرتلا ريماا رصانملل ةعدخو ةقيقحال اهيوهت ةينامثلا

 را لك احم يذلا كنل ر وميت ديب اهطوةس ىلا (1) اهناكس نم فلا ةبامبس حبذو اهراث آو اهبتاكم قرحو دادنب ىلا وك الوه لوخد
 1!! قارملاو ةيروس يف مولا نويداحتالا هلءفيام ىلا خلا خلا ... اهدادما كرتلا ىبا يتاا سادنالا ةلود ضارقنا ىلا « اهيف ةيندهل

 نع برعا| لاصفنا هذه ةلاملاو بجع الف . نيطسقلا نيب نانشو ابنم كرتلا طسق اينامملا ةكرشلا نم برعلا طسق اذه
 (ص) لاق دقو لقالا ىلع مالسالا لجانف برعلا لجا نم نكي ملنا نآلا ىتح مبنع مطاصفنا مدع نم بجءل!لك بجعلا لب كرتلا
 : ٠ « مالسالا لذ برعلا تلذ اذاد

 مامز برعلا مس ذسنم اهب ترم يتلا راودالا ل 'ىراقلا فاقياو اقيقد ايخيرات اسرد ةيبرعلا ةلأملا سرد نآلا يعوضوم سيلو
 هذه هب ترم يذلا ريخالا رودلا يف ثحبلا ةديحولايتراغ امناو تادلجم ىلا جاتحيو هح رش لوطبام كلذف . كرتلا ىلا يمالسالا كالا
 ةلود ىلع برحلا نالعاو كرتلا ندع لاصفنالا ىلا برعلا ترطضا يتلا نأشلا ةريطملا بابسالا رابلظال ايلاجحا ايذيرات اثح ةلأسملا
 . نييداحتالا

 ةمجارم نم "يراقال ريظي أك ناكمو نامز لك يف مامااو صاخلا دنع فورم برعلل كرتلا هركو دبملا ةعدق ةيبرعلا هلأسملا نا
 اسمع ميللع عم نورقلا هذه لك كرتلا اوساخا برعلا نكنو . ةثيدحلاو ةعدقلا مرامشاو مهبتكو برعلا خيراوت ايس الو خيراوتا
 ىتح لاقي قحلاو اوناك دقو . يعوقلا مهن ايك ىلع ةظفاحلاو مالسالارانم عفر يف مهتبغر ارمها ةيرهوج بابسال رشلا نم مها هنورمضي
 مهتعنل تناكف ةسيعسا ةروصب الا مهيلع كرتلا ةطلسب نيرءاش ريغو مدالب يف لمعلا لالقتساو لوقلا ةسسيرحب نيمتمتم ريخالا نمزلا
 توريديو مينوكحي مييف ةمدقلا رسالا ءاسؤرو مامحز لظو ٠ ةلقنسم ةرح ةيعامجالا مهتايحب ةلص هلام لكو مهتاراحتو مهتاداعو
 ةبغر نيتسا ةنس حباذم ردو ذئنيح روبشملا ملفعالا ردصلا اشاب يلاع ءاخ يضاملا ثرفلا طساوا ىلا ملسلاو برحلا نمز يف مهنوؤش
 مدالب نوؤش ةراداو برعلا ءامجز ذوفن ىلع ءاضقلا نم ةناتسالا ةموكح نكمي ايلمف الوخدرمالا يف لوخدلا ىلع ابروا لمح يف هنم
 تدبعتو ةلودلا تماق ىت- ةيروس يف اشيج اسنرف تلزناو ة<ذملا تأدتبا اف ارهاب احاع هتسيسد يف حج دقو . ةيكرتا ةرممتسك
 مملاب ترثأتساو دالبلا ماظن تريذف . ابيف فارشالا تلذو ماشلا نايعا تقنش اهنا ةج .ا|تناكو . امراس اباةع نيمرجملا ةبقامعاروال
 . اهاخوتت تناك يتلا ةءافلا تكحرداف

 وا رخآلا قيرفلا ناكو ةلودلا يف ةسيلاع بصانم يف برعلا ضم هيلا ب_هلا نم اقيرف لامساف ديجلا دبع كلذ دمب ءاجو
 ةاتفلا ايكرت ةيممح اوسساو كرتلاو برعلا رارحا مافتف . كرتلا رارحا ضعب عم ةينامملا دالبلا جراخ اديرط اديرش رارحالا قرن

 ةكلمملا هذه يف ثنبب روتسدلا نالعا ناو ةينامءلا ةكلمملا يف دا-ف لك ةرؤب ديجلا دبع ةموكمح انا نودةتمب برعلا رارحا اكو
 كب يعاس . ش ريبكلا يرتلا خرؤملل ٠م« ةحفص مالعالا سوماق نم يناثلا ءزجلا عحار (1)
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 . اهقيقحت ليبس يف ءيث لك اوسانتو ةياذلا هذه ىلا لك اوهجوف . ةيقارلا ةيحلا لودلا فاصم ىلا امفرت هديدج

 ) نوب داكرباو برعهل (

 )رواش دبع

 قرف ال ةقلطملا ةموكحلا نم ابملاني ناك يذلا مظلا ثيح نم دحاو ىوتسم ىلع ينامملا روتسدلا نالعا لبق ةينايملا ةمالا تناك
 تاموكحلا نأش نم هنا اك رظلا يف اهاياعر نيب يواست نا ةقاطملا تاموكتحلا نأش نمو . اهب عو اهيكرتو ابحيسمو ايهم نيب

 ,. هدي ركشلاب اوس نكت ملو رو:سدلا لبق ىوكشلاب ءاوس تناك ةينا .ءأا ةمالاف . لدملاب اممش نيب يواست نا ةيروتسدلا

 ةطلسلا ةضهانم نع ةمالا نهت يكل دحاولانطولا ءانبا نيب ةلصلا جئاشو عيطقتا ةعمامجلا ىوقلا ريد هئميبط نم دادبتسالا نا

 ينطولا .اخالا رصاوا طب رو ةمماجلا يوقأا هيبنت اهتعيبط نم ةمالا ةطلس نا أك . ةطلسلا هذه ءامعز نم تاوبشلا دابما لذتو ةقلطملا

 ١ م. ةاواسملاو ءاخالاو ةيرحلا ساسا ىلع مئاقلا ماملا لماكتلا يوتسم ىلا قاسنا سوفنلا يف ةفئالا حور ثبو
 1 ةيروئسلا ةموكحلا دبع يف ةمالا ةطلس ةميبط قةحتت ملو ةقلطلا ةموكسحلا دبعىلع ةينامءاا ةمالا يف دادبتسالا ةعيبط تققحت

 ىلع ماعلا لفاكتااو ةمالا ةلطلس قرقحتو هزمااو داصحالا اب درفلا ةطلسا خوضرلاو لألاو كذاختلاو عطاقتأاو فضلا لديتسي

 نيب لدابتم نظ ءوسو حال_ىالا نم مظع ىأي كلذ نع أشنف . ءاخالاو ةيرحلاو لدعلا ةموكح ةيروتسالا ةموكحلا مام ديطوت

 ٠ كرْثلاو برعلا نيريبكحلا نيرصنملا

 ةيبرملا ةمالإ نظلا نوئيسي كرتلا اولءج نيذلا م مهسفنا كرتلا نايش نا ىمالا يف بيرغلاو

 (ه ماو ةنس ) اهيلا يتاتسغادلا كب دارع *يحم دبع ىلعرصم ىلا اوثحل نيذلا نابشلا ءالؤه

 ةفالخ نم هفيوخت يه ةديكملا كلتو . يساسالا نوناقلا ةداعا ىلع هلمحو ديلا دبع باهرال ةديكسم ةيلاعلا تاماقملا ضمب عماوربد

 ١ ةروص يف هل ةفالملا كلم ريوصتو ةيبرع

 نا يلا عما ىلاىلع اهورركف ديلا دبع سواسو نم ةدافتسالل ةليسو ضارغالا ووذ اهلمج نا سانلا نيب ابعويش لا نمو

 يف ةرم نايبصلا هقراض يذلا بعشا لثك مهلثمو ارلثم راص ذا مبسفنا اهوقلتخا نبذلا يف ىتح ةيكرتلاةمالا يف ائيس ارثا تثدحا
 يف لاق نا ثبلام مث « رورجلا ىلع ادوقت الا عزوي نالف » ممل لاق نإب مبنم صلختف عراشلا

 .٠ هبيصن ذخأيل انكحار مءارو مقدنا مث « احيمص رمالا

 ةدايس ىلع رطملا ةروص نييداحتالا تمسج يرخالا ةيناملا رصانملاو برعلا تاين يف كرتاا تملاخ يتلا اهلاثماو كوكسشلا هذبف

 ةينمالا هذه لينل اوقفو دقو . هيدي نم ةطلسلا ًاذاقثاو هرش نم ًاصاخمت ديجلا دبع ىلع مايقلا يف اولجمتساو افوخ اوسجوأف ممرصتع

 . يرخالا رصانملا ءانبا نم ةينامملا ةلودلل نيصلخلاو مرارحاو ميطابضو برعلا ءامعز ةدعاسمب

 . هسواسو قوف ًاسواشو الا هدزت ملو ةديكملا هذه مهعم حجنت

 اذه نا ينرادا امو مهاهذ دمب

* 

 ال

 .٠ برملا ءامعز ربكأ نم معزا رشنت مل ةيسايس ةلاسر نم نايبلا اذه ذخا (1)
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 4 برملا ةروث -590-

 ىلا اومضناو هليبس يف مهتيموق ىتح ءيث لك اوسانتو ةميظع ةسسامحب برعلا هلباقق ( ويلوي 5س ) زومت ٠١ يف روتسالا نلعا

 قوقحلا يف نيواس:م نيبنامء موك اوراص لب دركحالو نمرأ الو كرت الو برع ةلودلا يف قبب مل هنأب ميثم اداقتعا ًابلاقو ًابلق كرتلا

 ٠ تابالقنالا خيرات يف لبثم هل دبعي مل اهاممتا يقرتلاو داحالا ةيممح ىلا مراظنا تيبتاو تابجاولاو

 قافولا ىلع ابلك ةينامءلا رصانملا عامجاو يقرتلاو داحتالا ةيممح عينص نم ماعلا رورسلاو ديدشلا فطملا كاذ دعب ىرج اذاف

 قاقشنا ىلا هلك اذه بلقن'ىتح ىرج اذام ؛ ةاواسملاو ةيرحلاو .اخالا ةايح ةديدحلامهنايح قيرط يف اوريسيل ةيضاملا.داقحالا يمءاننو

 ىلع مهتوامتو اهيلع رصانملا فطع ةوق ةلئاحلا ةوقلا كلتب عافتنالا ةيمحجانسحت مل فيكو ؟ ءايتساو ةبلجو ءانحشو سفانتو قارتفاو

 ؟ روتسالا نالعا موي اب تدان يناا ةيرحلا "يدابمل اديبأت اهديشمت

 ةنالاىلا تداعو ميتقراف اهنع اودرفنا اه نكلو اممم مهلا اوروظا امل نييداحصتالا عم ةدحاو ةل ك الكت راص ةينامملا ةمالا نا

 . دادبتسالا رصع يف هيلع تناك امم دشأب اهسفن ىلع
 نم هنورءضي اوناك ام اونلءاو ةيسنحلا ةرصنلاب اورهاظت ذن» رخآ قش يف يهو قش يف اوراسو ةمالا نع نويداتالا لصفنا

 حور تداعو مهنع ممولذ تدمتباف ةفاكن ين مءلا يف ساسحلا بصملا كاذب !وهينف ةينامءلا رصانملا رئاسا كرتلا ةدايس دبي كاسمتسالا

 . رمحالا رحبلا ءىطاوش ىلا ابروا موخت نم ةينامءلا دالبلا ىلع قافشلاو رفانتلا حر تبهو مرودص يللا ةيدنجلا
 نامملا بوعشلا عم فنعلاو ةدشلا ةسايمس لامتسا ايس الو مزح نع تردص ينأا طالعالا نم هيلا فيضا ام عم أطخلا اذه

 .- نم رظننم ريغ ًارينت نييداحتال كلس» ريغتب ترعش بومشلا .ذه نأل . ةيناّمملا ةمماملا باراعضال يناثلا ببسلا ناكىرخالا

 فيت ةلدابتملا ةقثااو سوفنااىلا دو-ي نظاا ءوس ذخأف .دادبتسالا كاكر'مداهو نونافاا ةطاس ردقمو ةيرولا يماح هسفن دعي ناك

 ٠ كوزتو
 شيلا ىلع اهقف.تو !برو' يف ضورقلا دقعت تذخاو ةيناّملا بوعشلا حالسال ةدعاق ةوفلا ةيداحتالا ةموكحلا تلمج للم كلذ أدب

 يف دومي ملو . اهب اكسب مدشاو امل رصانملا صلخا اوناك نبذلا دركلاو ناسبلالاو برعلا امس الو ةيكرتلا ريغ رصانعلا هب برضتل

 عضوو فرامملا ميععتو ملعلا ريش .اهمهاو ةيناملا هسيماونو ةسيئوناقلا حالمالا قرط رينب حالصا تاموكملاو مثالا خيراوت نم خيران

 ريغو ابلها طيشنتو ةراجتلا ةيامحو ةمفانلا ررمالا ىلع قافنالاب ةيمو.علا ةورثلا دراوم ءامتاو ناكرالا ديطو ساسا ىلع لدملا دعاوق

 . اهنع بذلا لببس يف اهيئافتو امتموكح لوح ايفافتلا ةلعو اهدحيو !مندامسو ةمالا يقرت لصا يبه يثلا حالسالا بورض نم كلذ

 امتاو خيراوتلا نم خيرات يف فرعي لق ءامدلا كفسل ًاناديم ةكئلمملا لمجو فيسلاب حالسالا يا حالسالا نم برضا| اذه اما

 ريثب لاملا مهضرقت نا تضنرو نيحلا كلذ نممه نظلا ةئدمتملا لودلا تءاسأف . نييناروتلا مدادجا نع نويداحتالا هثرو اماريم ناك

 . ةلودلا ةيلام ىلع ةيبنجا ةبقارم

 داك موقت ا نيبداحتالا نم ةعامجيتح اهلك ةيالربلا بازحالا اهت نييداحتالا بزح ةسايس يف ةريبكلا طالغالا هذهو

 يد هرجورب ةديرج ررحل 141١ ةنس نأشلا اذه يف قرفوتاضر روتكدلا هلاق امو . هريغو فوسليفاب فورهملا قيفوت اضر

 يف يدوجو ناك اذاو ةوقلا مادخ:سا يف ابفلاخا ينكاو ةيوق ة هوكح ىلا ةجاح يف دالبلا نا ىلع ةيمجلا عم ما: قافتا ىلع انا:

 .يءمجال ريك الا لثمملا كب تماط ىلع لمحا نأب يلع ىضق سلجلا

 روتسدلا نا . ىل نطولا اهرفتفي ال ةنايخ كلد ناكل يرينك تكس ولو تلءذام لمف' نا يلع بجاولا نأب يداقتعال كاذف يقرتلاو

 رصانعلا لماعت مل اذاو ةباطخلاو ةباتكلاو لوق | ةيرح « ةيساسالا قوقحلاو ةيسايسلا ةبرحلا مرتح مل اذا امل ىنممال ةلكالا ثوكيال

 ةدحاو ةلماعم ابلك

 داحتالا ةيممح يف يلوالا ةعاساا ذنم قيفرو يقيدصو ةرازولا يف ة

 «.٠ روتسدلا ماكحا ىضتق

 نما رصانملا يف ةرموقلا ةركفلا تبن يت'ا يه نييد'الا ةساي- نا قبس امن اندلع  برعا| ةطهانم نيبداحتالا عورش

 بردلاب اهنظ ءوس ىلع اهلرذع الف ةينودكملا رصانملا ايرس الو رصانملا ضعبب اهنظ ءوسل [رذع تلحتنا اذا يترتلاو داحتالا ةيممج ناو
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 كاذب تبرضف ةينامملا بوعشلا لك لبق برعلا دارطضاب تأدب ةيمجلا هذه نكلو . هدمبو روئسألا العا لبق اهل اوصلخا نيذلا

 .٠ ةيمالسالا ةممالاو ةينامملا ةدحولا ساسا يف لومم لوا

 اولءج ىت- ةبرملا رون اوأر نا اوثبل اف لظم نجس نم قلطاو لاقع نم تلفا نك روتسالا نالعا دءب اوبه نيزائملا نا كاذ

 مورلل اكو . دركلاو سكرشلا ميبقعو ةناتسالا يف نابلالا فاأف ةمالا يف ثوامتلا حور ثبا تايدتنااو تايمجلا نوفلؤي

 ايدان اوحتتفاو ةناتسالا يف « ينامملا ين رملا ءاخالا ه ةيممح اوفلأف عرثا برعلا ىفنقاو ةزوناق اهولمإ ةبرسس ةمظنم تاي.ج نمرالاو

 لافقاو مهتيممج لح ىلا ةياب لا يف اورطشا مهنا يت> برعلا الا ليللا لمعلا اذهب ماوقالا كثلوا نم موق ضهون اف . مسالا اذه

 بردلا ىلا ترسف يقرتلاو داسحالا ةيمج نم تردس نطأا ءوس رداوب نم ةرداب لوا لمعلا اذه ناكو . نيبداحنالا ىمأب مه.دان

 . خيراتلا كلذ نم مقافتي بطحلا ذخاو

 مظعا ىرخاروما يلا هتدست لب « يف مءلا يلرعلا ءاخالا » ةيمجل نييداحتالا ةضهانم دسح دنع ذئنيح ىوكشلا فقن لو اذه

 برملا تاخدا مدعو ايناملا ىلا ةيململا طابشلا ةثميب قاحتلالا نم مهناطوا نم برعلا طابض ءاعدتسا اهنم . اءأش

 لكل يقرتلاو داحتالا ةيممح ءاضعا ةوعدو برعلا ينظو» لزعو ةيمهلا ءذلل ةيزكرملا ةنجالا يف يقرتلاو داحتالا ةيءمج ىلا نيبستنملا

 فطاوماا ملؤت يتاا رومالانم كلذ ريغ ىلا برعا| ءامعزب ثارتكألا مدعو ةيلخادلا نوؤشلا يف مهتضوافم يللا ةينامملا رصانملا ءامعز

 . ةينامملا ةدحولا ةطبار يف رثؤتو

 طقف يببام يف رصحنت 181١ ةنس يف برعلا يواكش تناكو
 تروناق محي ةيلخادلاو ةسيجراملا يترازو يف ايس الو ةناثسالا يف اهف اوناك يتلا فئاظولا نع مهنم ريبك ددع ءاصقا ١

 يف نوبتكي نويداحتالا ناكف [دهع برماا ءانبا نم نيرومأملا لك« قيسنتلا » اذه لوانت تيحب  نيرومأملا رييذت يا «  قيسنتلا »

 . هتيسنج « ذوق ملا و فرعيل برعلا ءانبا نم ررمأم لك مسا مام' ( يبرع يتا ) ع فرح قيسنتلا لوادج
 انملا رصانملا نيب فيلأتلا هتياغ عامجا يا ىلا برعلا ءابا ةوعد مدع -«

 نم لوا اوناك نيذلا برعلا طابضلا ىتح كينالس يف ةيزك را ةنجالا يف ةيداحتال» ةيمج' ءاضعانم يبرع يا لاخدا مدع م

 ٠ روتسسألا نلعا

 :الا يف اهلجال عمتجم ةي.هلا تناك يتأا ةيسايسلا تاركذملا يف ةيمجلا ءاضعا نم يبرع وضع يا لوبق مدع - ع

 . ةنحب ةيكرن ةيممج يلا ةينامع ةيممح نم يقرتلاو داحتالا ةيعمج لبوحتو ةيداحتالا ةيزك را ناجالا يف يبرع لوبق مدع  ه

 ٠ ةرازولا يف برعلا ءانبا نم دحا قيي مل

 فراع وا يبرع باظوم نيبمتمدعو كرتاانم ةاضقو نيفرصتمو ةالوب برعلا ءانب

 ثيحب يكر ريزو ىلا اهدانساو يبرع ريزو نم فاقوالا ةرازو عازتنا
 ةاضقلاو نيفرصتملاو ةالولا لادبتسا ب

 ٠ قارملاو ةيروس يف ةيبرعاا ةالإب
 « ةيروسلا ةضهللا » ةيممج لحرلع اولمع مهنا كاذ كاثم « ةيبرعلا دالبلا يف يبدا وا يملع عورششم لا نييد الا ةضراعم م

 خلا .. اهف ةمظنم ةسردم ءاشنال سلبا يف تفلأت يتلا ةكرشلا اوغلأو ى قشمد يف تقلأت يتلا ةيدالا

 نيينامملا ىلع هيف رظح انالعا .١9.8 ةنس نطنشو يف ةلودلا ريغس سان دقف اهب يف ةديرغ ةضهانم رم ةملل مهتضهانم ب هب

 سا هناو كويلم فصن نع اهددع لقبال كانه ةيروسلا ةياالا نأب هملع عم ةيكرتلا ةئالا رينب ةرافسلا ةبطاخم اكريما يف نيميفملا

 . ةيكرتلا ةثللا نسحي دحاو لجر اهنيب

 لاق دقو . ناججرتلا ةطساوب نيلهالا عم نومهافتي نيحلا كاذ يف قارعااو ةبروس يف احلا ءاسؤر ضبو نوماقءاقلا ناكو

 يلاولا ىلا نيينميأ| دحا ىوكش هنذإب عمس هنا « مادقا » ةديرج بحاص كب تدوج عم هل ثيدح يف نييوسمنلا نيقر شتا دحا

 . هدادمت ىلا انب ةجاح الو ءارفلا هفرعي امم كلذ ريغ ىلا . السع لظنحلا لمج هنا يا (-كع مجرتملا !مكسف مجرتملا ةطساوب

 نكن مل برعلا قوقح نال برءال سالخا لقا نويداحتالا روظا ول ءانثالا كلت يف همسح لوسي ناك نالملا اذه نا بير الو
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 ةاملسااب راثئتسالل نييداحصالا بح ةدش نم كلذ دمب همظعم أشن ةيبرمأ| ةمالا ءايتسا نالو 11 ةنس دعب تراس امك ةموضبم اراك

 ةصقانلا لامعالايف مدي لغو ةيرادالاو ةيسايساا زك ارا نع مهئاصقاو برعلا ةضهانم ىلا ىدا اطروت ةيسنجلا ةرمنلا يف مهطروتو

 , مهتاداعو مهتيندمو مهتقل ىلع ءاضقلا ىلع لمعلاو

* 
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 يف ليوط عامتجا ىلا يقرتلاو داحتالا ةيممج ءاضغا نم يأرلا باحسا مهئامعزو برعلا ظابض ضن اعد 19.8. ةنس رخاوا يفو
 ةجيتت نع رفسي عامجالا اذه داكو . ًايئاغ امح كرثلاو بردلا نيب فالملا اذه محل اهذاخا بجي يلا ريبادنلا يف ثحبلل

 مروفت ديزيو برعلا سعام مرهوفتو ىمالا يف اهريغو كب ةروشقا فسوبو كب فياغا دمح اك كرثلا| ةالغ لوخد الول ةيضرم
 مهيف مهلامآ ىلع مي

 ءامعز ضعبل نييداحتالا تاين تروظ ناىلا كاذكت لظو . سرام م١ ةروثث تبقع يتلا ىلوالا 5 ةنك اس لاملا تناكو

 امل ماعلا يف رمأا يأرلا يف ًاريثك رثؤت مل ةملؤملا ثداوحلا كلت نكاو . ةيبرما دالبلا ىلع ةلجلا ولت هلجلا مهلاسرإب ةيلج ةحضاو برعلا

 اوضريل ناروح ىلع اهول-را يتاا ةلمحال ادئاق يقوراغاا اشإب ياس موحرملا اونيع دقق ٠ نيملا كلذ يف ءاهدلا نم نويداحتالا ءادبا

 ريبكلا يبرملا دئاقلا اذه اوطاحا ىرخا ةبج نم مينكلو . ارش مهل نورمض.ال مهنأب مومنقيو نيبعتلا اذهب برعأا

 ٠ اهنم ءيرب وه ناكو هبلا اهوزع يت.ا لامعالا ةمبت نم برعلا ماما اولصننمث هعسإب مهتطخ اوذفنو مهب هدي اولثف كرتلا ةالغنم

 برعلا نم بوبحم اواو . ةلجلا كلت برح ناكرا يف كب يلع زيزعو نمياا ىلع اهواسرا يننا ةلمحال ادئاق اشإب تزع اونيعو

 نم هادبا اه ءامدلا نق نم نكمي كب يلع زيزع نو اسال مءوسيام ثاذ يف بردلا رب ملف ميئامعز رابكو مهعيعص نم يناثلاو
 . نآل ىلا ءرامث ينمت ةلودلا لازتالو نيقيرفاا ةحلصم يف ءاج ىب< مامالا ةدايس عم اقافتا ميا ةسايسلا نسحو ةرابملا

 ةعومسم مهنكو باونلا لضافا نم نثوءبلا سلجم يف مهءاون ناكف اريثك تءاس دسق ءانثالا كلن يف برعلا ةلاح نكت ملو

 او داصتتالا ةبسجنع سر اولصفنا دق اونوكب مل مهئامعز نم ًاقيرف نألعاظاا يف ةنسح نيبداحتالاب مهتالسو ةثداه مدالب ةلاحو

 ترهاظأو برءلارارحاب تكسحتف اهلا ةرناملارصانملا ىلرمتسيو اهديؤينمىلا ة-ام ةجاح يف تأ +1 ءذه نالو نيحلا كلذ يف

 . اهلامآل ارح مهلا ليلا

 ةديدجلا مهنطخ اونلع'اف مهلاح ةقيقح نع ماثللا اوطاما اهظع ةينامثعلا داللا يف مذوفن اوأرو نييداحتالا ىمالا بنتسا ا هنا ىلع

 نمرالاو نيزنابلالاو برعلا رارحا لك ةنيح اهنع لصفناف ةتحب ةيكرت املج اليدمت مرتيعمح جمانرب اولدعو دابشالا سوؤر ىلع
 نيد الو ةينطو الو مهل ةربخال كرثاا ةالغ نم نابش ابمام ز ملتساام دمب اهتمواقع اورهاجو مهلطو ةحاصم ىلع نبروبذلا كرتلا ضد 3

 ىلع ةكلمملا نوئش ةراداو ايرادا الالفتسا ةسيناءلا تايالولا حنم اهتياغ تناك ين| « فالثثالاو ةيرملا و ةيمجج كرثلا رارحا "اشناو

 يركف يفطاو رون اضرو اشإب حلاسو نيدلا حابس سنربلاو اشأب لماكك كرتلا ءالفع ةيمجلا هذه كلس يف مظتئاف ةيزك اللا ساسا

 ثاذ ناكو . طابشلاو داوقلا نم ريبك قيرفو نيبنابلالاو ماورالاو نمرالاو برعا| يثومبم مظ.مو ممريغو كب قداسو لاك يلعو

 نييمت و ن هومبما لحم للحو نييداحتالا 3

 :-الا

03 

 ب

 ءايتساو تارماؤمو ناقلبل| يف دامت'و اينابلا يف ةروثو ايلاطبا عم برخ . ءانثالا كلت يف ًادج ةديدش ةرج راما ةمزالا تناكو
 نييفالالا ةرزاول نو.داحتالا هكرت يذلا ثرالا نم كلذ لك. شيملا يف داسفو ةرادالا يف كابتراو ةنيزالا يف غارفو لخادلا يف

 لج تامج لب طونقلاو سأبال لستسن مل ةديدجلا ةيفالثثالا ةرازولا نكلو . عقارلاىلع قرملا مستو بطحللا مقافنف 1910 ةنس يف

 , ةيجراخلاو .ادلا لاخلا جالسا يلع رتفبال مزعو يتال ة ةميب
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 مهنيب اهومربا ينلا تادهامملا ةرمثمدقفي دق ًاعوق (جبنم ةيجراملاو ةيلخادلا هتسايس يف جين يلاملا بابلا نا نويناقلبلا ىأر امو

 مهشويج ةثبمتب كلذ !وززع مث ةينودكسم نأش يف ةدبدع ببلاطم ةينائملا ةموكحلانم اوبلطو ةحئنالا ةصرفلا اوزهتنا مظع ءانع دعب

 ام ىلع ةينودكسم هلآ س يوسي نا ىلع ىملظماا لودلا عم ةليوط تاضوافم دعب يللءلا بابلا رارق رق دقو . ةلودلا دودح ىلع اهدشحو
 . اهل دادمتسا ىلع ةمالا نكت مل برحلا ابانتجا اهتلزنمو ةينامملا ةلوذلا قوقح ظفحمو ةيئاقلبلا لودلا يضدو اهناكس ةحلصم قفاوي

 نالعا نيبلاط يلاعلا بابلا ماماو ةناتسالا عراوش يف ةميظع تارهاظعب نو.داحتالا ماق ىمظملا لودلا ىلا اذه هيارق غاي نا لبقو
 براحن انعدف ايزاغ ترصواشإلب تب راح دقل » هل لاقف نيملا كلد يفيظعالاردصلا يزانلا اشإب راتخم مهنم دفو لباقو لاخلا يف برحلا

 ىلع نيبكلمو طابض نم اهراصناو اسهعورفو يقرتلاو داحتالا ةيممح ديدشت نم ناكو . « ءادبش وا ةازغ ريصن نا امأف ًاضيا نحن

 ةجاحو شيملا ةلاح ءوسب ارلععم ةيلخاد برحل !بانتحاو رطارحلا نيك ستيف ةبغر نيزاقلباا ةب راعىلا ترطضااهما ةيدالئثالا ةرازولا

 . حالصالاو ةنيكسل| ىلا ةمالا

 ةيرملا بازحالا روهلظ
 ةيقرشلا ةلأسملا تضرعو اهدالب يف عاطالا ترثكو كالحلا ىلع ةينامءلا هلودلا تفرسثأف ةيسابارطلا برحلا ةيناقلباا برحلا تبقع

 اوناك ام عرساو يوقا ةلودلا ىعرطحللا نا برعلا ءامعز ىأرف ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا ةيدنالاو ةيبروالا فحصلا يف ثحبلا طاسب ىلع
 دالبلا نع عافدلا نع ىلوالإب زجستس ناقلبلا ماما اهنصحو ةناتسالا جاي-س وهو يلءورلا ظفح نع تزجع يتلا ةلودلا ناو نوشخم
 برملا ءانبا نم ةينطولا باتا نم ريثكل اربنم ىمالا امله ناكو حالس الو ثوصح ابيف سبل ذا ةيوق هلود الع تمجه اذا ةيبرأا

 ناره ىلا ىعدا كلذ نال ةيزكرم اللا ساسا ىلع ةلوالا ةرادا لع بوجو ىلا ةوعدلا وهو كرتلا ءايكذا ضعب هيلا مهقبسام ىلا

 ةلقا مينم نوليلق الا اهف رمبال ياا تايعجللاو ءارقلا دنع ةفورمملا باز. الا اوفلاف . ةج احلا نيح هسفن نع عافدلل هدادمتساو راعق لك
 لمار ركود زك زمول نرخ يه بازحالا هذهو . برءلا نابش نم ةصوصخت ةئف يف اهراصحتاو اهراشتنا

 + هماوقو يبدالا يدتملاو ةبروس نايعا نم ةبخت امماوقو ةيتوريباا حالصالا ةرمجو مظملا كب قؤر ريكللا ينطولا ةداعس
 اي رك عو ةيكلمىرخا تايعجو بازحاو بيقنلا كب بلاط ديملا ريبكلا معزلا اهسيئرو ةيحالصالا ةرصبلا ةيممجو برعلا

 ٠ قارملاو ةيروس يف اهرفرتقا ينثلا ةريخالا عئاظفلا امس الو نيبداحتالا عئاظف بقع

 ةيزك ص اللا بزح

 دالبلا يف نييداحالا سئارف ىلا ترجو ةمهت مظعا ةيتوريبلا ةيحالصالا ةيمجلا ىلا وا ةزكرمالاا بزح ىلا با. ةنالا ناك املو

 اذهو . اهئيرتفمو ابيذاك او ةحافسلا ةبصملا كلت عئا ذ ىلع محلا ءارقلل كر اهلامعا ةصالخ نيباو اهنوناق رمثنا نا تيأر ةديرعلا

 : هصنب ينامملا ةيزكرمالاا بزح نوناق وه

 ( ينامملا ةيرادالا ةيزكرماللا بزح ) مساب يسايس بزح فلا : ىلوالا ةداملا

 نم فاؤملا ينامملا بعشال ةينامما| ةطا-| يف ةيزكماللا ةرادالا تانسحم ناب بزحلا اذه

 ةيرادالا ةيزكرماللا دعاوق ىلسسؤت ةموكسحم هعورشملا لئاسولا لكبب ةبااطملاو

 نم دسقلا : ةيئاثلا ةداملا
 ادلع تاداعو نايداو تاغلو سانجا تاذ رصانع
 ٠ ةزامملا ةلودلا تايالو يف

 ةمساولا ةبزكماللاب ةبلاطملا ىلع ينبملا هدصقم رسثنب وبف رارسالا نم دميام هيف سيلو فخ بزحلا اذه سيا : ةئلاثلا ةداملا
 : | ملاما| يف ىقبنال ةلودلا نا ًانيقي .داقتعال دحا نم ةيشحلا نود ةينالعو اربح

 ,. ةيرادالا

 ةيزكىماللا بزح يف لوخدلا نا : ةمبارلا ةداملا

 ةيزك سمالا| ساسا ىلع اهتموكسح تينب اذا الا يءاب

 نم الوا نوكتي نا طرسش ىلع . ردا نم نيرسثعلا غسلب ينامع لكلا
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 دعاَوقلا لبقي نا امبار . ةريسلا ءوسب رهتشم ريخ انلاث . فرعلاب لع محب ةيلع موكمحم ريغ ايناث . ةيندملا قوقحلا عسيمجمب نيمتمنملا
 . بزحلا جمانرب يف ةينبملا

 كاذ ىلع ةيلحلا ةرادالا ةنجل ةقفاوم عم بزملا ءاضعا دحا هليلد فوكي نا بزملا يف لوخدلا ديرب نمل ينكي : ةسماخلا ةداملا

 . ةباثلاو أدبملا يف بزملا اذه فااخم بزح نم مادام وضع لوبق زوجي الو

 . هاش تقو يأ يف ةتيوطع نم ليقتسي نا بزحلا ىلا يمتنملل : ةسداسلا ةدامل
 ءارقفلا ينميو تاعربتلا بزحلا لبقيو ناشرق هلقا ايريبش ًابتار همسا هيف لجسملا عرفلا ىلا عفدي نا وضعلا ىلع : ةمباسلا ةداملا

 . بتارلا نم

 ٠ ةلجال عضو يذلا يسايسلا ةنماثلا ةداملا
 ميمسو ينام لكب اومسي نا بزملا يلا نيمتنملا ( نيثومبملا ) باونلا ىلع : ةمساتلا ةداملا
 اقلتنم بزحلا ماب ةموكحلا ةمجارم بزحلا ىلا نيمتنملانم دحال غوسيال : ريتال حلا

 . بزالا لجس نم هما ىحمي كوالا اذه لثم

 أديم ىلع ابلها نم ةرششع اهف عمتجا ةيرق وا ذلب لكل زوجعيو ةرهاقلا رصم يف ماملا بزحلا زكرم نا : رسثع ةيداحلا ةداملا
 ٠ كاذب ماملا زكرملا اوربخمو هل اعرف اوسسؤب نا ةيرادالا ةيزكيماللا

 :رثع ةيناثنا ةداملا

 | يف بزملا .انرب دعاوق
 ءاضعالا دحاىلع تبث اذاو مهسفنا

 نادعاسمو ريتركسسو « سيئر بئانو « سيئر مهنم بختني وضع ١ نم بزحا املا ةنجالا فاأنت
 ةدئاف هيف ىرت نم اهيلا مضت ةنجالا هذمل زوجعو « قودنصال نيماو « هل

 . اهئاضعا دحا ةسللا سأري هيئانو سيئرلا باغ اذا ةثلاثلا ةداملا

 ريتركسلاو سيئرلا باختتاو ةيرادالا هتنمل فيلأت يف 1م « 1١ نيتداملا عبتي بزملا عورفنم عرف لك : ةرمشع ةمبارلا ةداملا

 . قودنصلا نيماو

 بزي .٠

 عرفلا ءاضعا عيمج ءرضحي هنس لكن م ( كاريزح ) وينو رهش يف الحم ايعرف ارمتؤم عرف لكدسقعي : ةرشع ةساملا ةداملا
 ايلملا ةنجالا ءاضعا هرضحي ةنسس لك نم ( يناثاا نيرسشت ) ربففون ريش يف ةرهاقلا رصم يف اماع ايبزح [رمتؤم ايلملا ةذجللا دمتتو
 , ةيعرفلا ناجالا ميلسرت نوب ودنمو ماملا نكرملا يف بزحلا دارفاو

 ٠ هلبق نم ابودنم ماملا رمتؤملل عرف لك لسرب : ةرشع ةسداسلا ةداملا

 زكرملا فرمتو يرسلا عارتقالاب امناضعان م اهقودنص نيماو اهريتركسو اهسيئر ةيرادا ةنجل لكب .هع ةمياسلا ةداملا
 ةرهاقلا يف ماماا

 سانلا نيب اهميمعتو بزملا 'ىدابم رششنل ةعورمشملا لئاسولا لكب ىمست نا ةسبعرفلا ةيرادالا ناجالا ىلع :
 ءافكالا نم ةيدلبلاو ةيرادالاو ةيمومماا سااجمللو نيثوعبملا ساجل باو: باختنا لبس يف داهتجالاو نيبزاملا دارفا ريثكتو
 . بزملا أدبم ىلع نآلا

 دارفالاو ناجالا رئاس عم ىمستو ةيزكرماللا ةموكحال عيئاولااو نيناوقلا ىلبدعت عضت ايلعلا ةنجالا
 ٠ اهب ةموكحلاو بمشلا عانقا ىلا

 ٠ هلاوماو بزحلا عورف ينظومو ءاضعالا ءاماو اهتارارق ديقأ رئافد ذخت#: نا ةيعرفلا ةيرادالا ناجلل' ىلع : تو.

 عبرا عامجالا رضعال يذلا وضعلاو هبئان وا سيئرلا نم ةوعدسب لاحلا تشق الك ناجالا عمتجت : نوريشعلاو ةيداحلا ةداملا

 . ةنجالا ةيوضع نم اليقتسم دمي رذع ريغ نم تايلاوت» تارم

 تاببب افشك ةنس لك رخآ يف ةنجالا كلت ىلا امدقي نا ةنل لك يف قودنصلا نيءاو ريتركسلا ىلع : ثورشملاو ةيناثلا ةداملا

 ٠ ايلملا ةنحالا ىلا ف شكلا اذه نم ةروم لسرت نا ةنحل لك ىلعو ةنسلا كلت نع هتاةفنو عرفلا تاداربا
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 ةوعدلا تررك اذاو لقالا ىلع اهئاضعا فصن عمتجا اذا الا ةسينوناق ناجالا تاركاذم دست ال : نورشلاو ةثلاثلا ةداملا
 .٠ رفح نع قتكا

 مالا رمتؤملا وا ايلما| ةنجللا تارارق هب اهتديقام الا املامعا يف ةمانلا ةبرحلا عرف لك ةنجال : نورشملاو ةمبارلا ةداملا

 لالخ يف اولخد نذل .امسا يوحب ًافشكر ورش ةالث لك اياملا ةنجللا ىلا لسر“ ن عورفلا ن + ىلع : نورشلاو ةسماملا ةداملا
 ةدملا يف اهلامعا نايم يوحي رخآ افشكو ناكم ىلا ناكم نم نيلقنتملاو مهجورخ بيسو هنم نيج راخلا ءامساو بزحلا يف ةدملا هذه

 . ةرركدذملا

 ٠ بزحلا نيناوق ذيفنت ن-حو عورفلا نامل لامعا ريس بقارت نا اياملا ةنجللا ىلع : نورشملاو ةسداسلا ةدالا

 فوشكلاو حئاوللا نم يلع دربام ىلع ءانب هلاوحاو بزملا نع ةماع ةحال "يهت نا ايلملا ةنجالا ىلع : ثورشماو ةسبالا ةداملا
 : 5 ٠ ماعلا رمتؤملا ىلا اممفرتو عورفلا نامل نم

 ناكم لك يف اهسأربو (15) ةداملا بسح ةررقللا اهدسيعاوم يف ماملا رمتؤملاو ةيمومملا تايعجلا عمتجم : نورشماو ةنماثلا ةدامل
 ٠ ايلملا ةنجللا ةسائرب دقمنيف ماعلا زكرملا اماو « ةيرادالا ةنجالا سيئر

 ذاملا ةنلا يف اهلامعا نع ةرادالا ةنحل ناب يفو تاباسملا ةجبتن يف ةيمومع ةيمجلكرظنت : نورشمااو ةمسانلا ةداملا

 ٠ ايلمع ءايثا دمي ضفتو ةرادالا سلجم ءاضعا فصن بختنتو ةلبقاا ةنساا يف هب لمملا بام ررقتو ةيماتملا تاباسحلا ىلع
 ابرلللا هنجالا ريتركس ىلعو ةيمومماا ةيمجلا تاررق.و رضاحلا طبضب موقي نا ةيرادا ةنحل لك ريتركس ىلع : نوثالثلا ةداملا

 5 ماملا رمتؤملا ل معا طب اوموقي نا هيدعاسمو

 ةيؤرو ةيضاملا ةنسلا يف بزحلا لامعا نع ايلملا ةنجالا ناب ىلع عالطالا ماءلا رمتؤملا صئاصخ نم : نوثالثااو ةيد ىلا ةداملا

 . اهررقتو ةلبقملا ةنسلا لامعا نع هيلا عفربام لك يف ةرك اذمل و اهلع قيدصتلاو اهتاباسح

 بلطب ال كلذ متي الو.« ماملا رمتؤملا قوق نم يساسالا يب-ا.لا بزحلا جمانرب يف ليدبتو ريبغت لك : نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ٠ ءارآلا ةيبلاثب لمعيو عورفلا ن1 نم ةنهل وا ايلملا ةن

 ٠ هصخم اهف اهنم لك ماملا رمتؤملا هررقيام دفنت عورفلا ناجلو ايلملا ةنجالا ىلع : نوثالثلاو

 ةينوريبلا ةيحالصالا ةيمجلا
 يف ةموكحلا نذاب ةدقمنملا ةئااثلا ةماعلا اهتسلج يف توريب يف ةيحالسالا ةيمومسلا ةيمجلا الع تقدص يتلا ةحئاللا اشيا هذهو

 1918 ةنس ( رياربف ) ىتاثلا ثوناك ساو )معو ةنس رفص م يف عقاولا ةما موي يدلبلا ساجلا راد

 ةياين ةيروتسد ةموكح ةيناثملا ةموكسحلا : هيساسا ةدام

 ةيساسالا امتوؤشو ةنطللا نايكي ةفامتملا لامعالا ىلع لمتشملا وه لوال م.قلا : نيمسق ىلل ةبالولا ةرادا مسقت  ىلوالا ةداملا
 . سوكملا عضوو نيناوقا نسو فارغلنلاو ةتسوبلاو كراجلاو ةيركس.ااو ةيجراملا لئاسملا يهو

 . ةساخلا ةيلحادلا ةبالولا نوؤشب ةفلماملا ةيلحلا لاهعالا ىلع لم:شملا وه يناثلا مسقلاو

 ./ ةيزكرما ةمركملاب ءفارجاو هريرقت طوتم لوالا مسقلإب قلعتيام لكف
 ٠ يرمبلا ةيالولا سلجع هرب رقت طونم ىناثلا مسقلاب قلعتيام لكو

 مسق! ةفلماملا لامعالا عيمج ءارجا ىلوتب ةفصلا هذهيو ةيزكرمل ةءوكسحلا ليثمت ىلوالا : ناتينوناق ناتفص يللاولا  ةيناثلا ةداملا

 . ةيزكرأا ةموكحلا تارارقل اقبط لوالا

 ساجلا ت'رارتل اقيط يناثلا ملقا ب ةقامتلا لاهعالا عج ذيفنت ىلوتي ةفصلا هذببو اهسأرب لا ةبالولا ةمركح ليث ةباثلاو
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 : يف هفئاظوو يللاولا قوقح اما . يمومم'

 يلاولا » باب يف اهناسيب ينآلا طورسشلا ىلع يومملا سامللا تارارق ىلع ضارتعالا  ؟ . يومسلا ساوملا تارارق ذيفنت - ١
 ىلا اهعدقت لبق اهيلع هتاظوحلم ءادبال « يعومملا سلجلا ةدنهل و اهدمت يتلا عيراشملا حئاول ىلع عالطالا - م . « يعومسلا سلجلاو

 يومما| سلجملا مشي ماظنأ اقفو ةبزكرملا ةموكسلا ىلع مهئاعما ضرع دعب نرريدأ'و نيماقمئاقلاو نيف رصتملا نيل

 نيا داميملا يف يعومملا سلجلا ةوعد + . فيظوتاا لجأل مءامسا ناحتمالا ةنحل هيلع ضرعت نيذلا نينحتمملا بالطلا
 . «٠ نيراشت-ملا ساي هو' ساولا ةنهل ةقداس ةداملا قوف عامجالا ةلوعد هنكعو

 نيبلسا ريغ نم رخآلا فصنااو نيهلملا نم مهفصن بختنب ًاوضع نيئالث نم يعومع سام ةبالولا يف فاؤب
 يبسنلا للثمتلا ةدعاق ىلع ىنبتف موممأا تاباختنالا رثاس اما ) يرسسلا عارتقالاب مه اسفر مهن« نوبختني مو تاوئس عمرا ةدسمل

 . ( تااختنالا رئاود يف يددعلا

 يلاولا ىلبق نم هياع ضرءبام يف ةرك اذملاو ةيلخادلا ةيالولا لامعا عيمج رب : يهف هفئاظوو يعومسلا سلجللا قوقح اما

 ضورقلا دقع م . ةيساسالا ةنطالا نوؤشسمت ال نا طرشب اخادلا ةءاغنالا عضو  ؟ . هئاضءانم ةرشعوا سل للا ةزحخل وا

 ةبزك رملا ةموكحلا ةقداعم اه مزيف غلمملا اذه اهنميقزوا> يتا|ضورقلا اما . ةبالولاب ةصتخلا تادراولا فصن اهتعبق ز

 رئشلا رثاسو ةعارزلاو ةعاتسلاو ةراجنال ةمفانلا ةيمومملا عيراشملا ةيناثع ( منو:آ ) ةمهاسم تاكرش فيلأتل ندر لصأاد 0

 اسيياع ةيزكرملا ةموكملا ةقداصم بجيف ًازايئما نمضتت ىتلا عيراشملا اما . أ نا طرش ىلع ةيالولا لخاد ةينارمملا

 ٠ ةررقملا سوكملا ىلع ةيروسكلا مئاضلا ريرغت - ه . كلمتلا قح اهل نوكي نا ىن.عب ةيونمملا ةيصخشلا تاكرشلا هذه لوختو

 لخادتي الو هلزع بلطو يلاولا حاض.ةسا قح 0 ٠ ةيالولا ةموكح ةرادإب يه يت ا رثاوالا يراشتسمو ينظوم بتاور ريرقت -5

 . ًاقلطم ةماعلا ةيسايسلا ثوؤشلا يف يعومملا سلجلا

 خيرات نم عوبسسا لالخ يف ن راشتلا ساحي ةقداصمب يلاولا املع ضر. ملام :هلفان يىومملا سللا تار'رق  ةعبارلا ةداملا

 يلاولا ىلعو ةيمطقلا ةينوناقلا ةفصلارارقلا بتكيي تاوسالا يثث ةيرثك أب هيلع رصا اذاو هرارق يف رظلا سلجملا ديءيف اهان' هنيلبت

 ةيالول نكرم نم ثانثاو ءاوا لك نم مهنم دسحاو هئاضعا نم ةنجل يرسللا عارتقالاب يعومملا ساجملا بخيتني  ةسماملا ةدانا
 ٠ يمومملا سلجلا راشتسم ةرادإب عمتجتف ةدحاو ةذس
 نييمت م ٠ ابعئاول دادعاو ةيالولل ةمزاللا عيراشملاسرد *  . سليما تارارق ذيفنت ةبقارم ١ : يبف هنجالا فئاظو اما

 لبق مءامسا « ناحتمالا ةنجل » اهيا مدقت نيذلا نينحتمملا ىلع ضارتعالا قح  غ . املامعا يف مهم ةنامتسالا نيبساصتخا نيسدتبم

 ي ةداملا قوف عامجال يعومملا ساوملا ةوعد  ه . يلاولا ىلع اهضرع
 سوبا ردو تاموسرلا ربدعثابو رادرتفدلاو ةيالولا زكرم يف عرشلا كاحو يللاولا  ةسداسلا ةداملا

 ملا ةموكملا مهيمن اهطابضو ةمرد.جلا

 نادنموقو فارذلتلاو ة
 ةدلل ةيالولا يلاو طرشلا اذه نم ىنئتسيو « ةمان ةفرعم ب رمأ| ةغالا مهتفرعم طرسش ىلع

 ٠ ءارجالا عضوم ةحلاللا هذه داوم عضو خبرات نم تا

 : هنايب يفآلا هجول ىلع مهنيبعت يروعو دالبلا يلاها نم اونوكسي نا يغبنيف نيفظوملا
 نيزاتمملا يمسا ناحتمالا ةنهل مدقتف اهيف لوخدلا نوبلط, يتلا ةرئادلا سيئرو راشتسم نم ةفلؤم ةنجلا ماما ةفيظولا وبلاط نحتع

 اهبلا بوسنملا ةراظنلل همسا يالا غم يدلو . اهدا نينيف يملاولا ىلع ثاضرمي اهتقداصم دمبو يمومملا سلجلا ةنحل ىلا مهم
 . يومسلا سلجملا هعضي ماظنل أقفو نونيميف ةيادملا ءاسؤر اماو . هدعاقتو هنيقرت قوقح ىلع ةظماحم ابلجس يف ديقيف

 . امم اهيلا نييوسنملا ةرئادلا سيئرو راشتسملا بلط ىلع ءانب مدي فكت ةيلدملا ءاؤر ادع ةيالولا لبق نم نوني نوفظوملا

 يلاولا هذفني نيلاحلا الكيف ديلا فك رارقو . نيراشتملا ساجم ةقداصمو راشتسملا بلط ىلع ءانب مدي فكتف ةيلدملا ءاسؤر اماو
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 ردع ةسمخو ةيالولا زكرميف افظوم ناك اذا كلذ هميم خبرات نم مايا ةعبس لالخ يف يلاولا ةمجارمب قحلا هدي ةفوفكملا فظومللو
 سلجم يذلا فظوملاو . همدعوا كزملا توجو يفكحبل نيراشتملا شاي ىلا هاوعد يلاواا ليحيف . زك رملا جراخ ناك اذا اموي

 اهلا يف يرجتف ًايئازج لوزمملا ةكاسححم اما . ةياوزعم شامم ىلعمي الو ةموكنلا رئاود يف همادختسا زوجال هلزمب نبراشتسملا

 .٠ يمومعلا يمدملا ىلا راشتسملا نم ةساخ ةركذمي ةيلدملا
 م سايح دعب مهلزع بلطي يذلا يلاولا ةقداصمو راشت-ملا بلطب مدي فكتتف ةيزكرملا ةموكلا وفظوم اماو

 . اموب نيثالث ةدم يف مهفلخ نيمي نا ينبنيو اهيلا نيب ونملا ةراظنلا نم
 . سهلا اذه نم رداع معو نيراشتسملا سامي نم يللاولا بلطب مهلزع نوكييف نوراشتسملاو نوشتفملا اماو

 ةدسم يف هفلخ ةيزكرملا ةموكملا نيمتف هئاضعا عومج يثلث ةيرثك أب يسومملا سلجملا رارق ىلع ءانب ةلزع نوكييف يلاول| اماو
 , اموي ثيعبرا

 ةيكرتلا وا ةيرعلا ثالثلا تاذللا ىدحا مه:فرسعم طرشش ىلع بناجالا نم نيراشتسم ةيزكرملا ةموكحلا نيمت  ةمباسلا ةداملا

 كرخلاو فارذلتلاو ةطسوبلاو ( ةراجتلا ةفرغ اهب قحلتو ) ةيلاملاو ةمر دنحلايعو ةيالواازكرم يف ةبنآل رئاودلل كلذو ةيوسنرفلاوا

 زكرم راشتسم همجرم نوكيو ءاوللا يف تناك ةرئاد ةيا شيتفت قح لوخم ةبالوأا نم ءاوا لكلا ماع ًاشتفم ضيا نيمتو

 . هصاصتخا ةرئاد نعش اهيف عجارملا ةلألا كلت ةلخادلا ةيالولا
 ةيلدمااو يعومملا ةبالوأا سلجم يهو : ةيئآلارثاودلل نيراشتسم ةيزكرملا ةموكحلا اهاضرتيثاا لودلا نم يعومعلاسلوملا نيميو

 او ةراشتسالا ةدسم اما . لمعلا تاقوا يف ينامملا رامشلا نوراشت-لا ءالؤه سبليو . سيلوبلاو ةيرلبلاو فرامملاو ةمفانلاو

 . اهديدج نكمو ةنس ةرشع سمخع
 فارثلتلاو ةتسوبلاو كراجلا تالساح وهو ةنطلسلا زك م ىلا هتمرب دومب اهدحا : نيءون ىلع ةيالولا قانرادع ةداملا

 . ةيالولا ىلا هتمرب دوعي تادراوا| نم ركذام ادع وهو رخآلاو . ةيركسملا تالدبلاو

 ينظوم ادع نيراشتملاو نيفظوملا عيمج بتاور اسييف لخديف ةيونسلا ةيالولا ةسينازيم يمومدلا سلوملا-مظني  ةمساتلا ةداملا

 .٠ فارثلثلاو ةطسوبلاو كراجلا يراشتسمو

 . ةبالولل اكلم اهتمرب نوكتتو ىعومملا سلجملا ىلا ةيالولا نهض ةلخادلا ةبريمالا كالمالاو ةلوحلا يضارالا لست  ةرشاملا ةداملا
 همادختسال هيلا بوسنملا ةلملا ساحجبيلا فقو لكرسي لب فاقوالا يف يعومملا سلجشللالو ةرادالل ةقالعالا - ةرشع ةيداحلا ةداملا

 . ( فئاوطلا يقابي ةوسا مهتلم سلجم ىلا مسن ةيالولا يف نيل فاقوا عيمج هيلع ءانب ) اهنوناق بج وع.

 ةمجارم نود يمومملا سلجملا ةقداصم ةيدلبلا موسرلا عضوب قملا اهلو . اهلامعا عيمجب ةلقتسم تايدلبلا  ةرشع ةيناثلا ةداملا
 ترا ةموكملا

 ءاضعا نم هنع هبينب نم وأ ) يىودملا سلجملا سيئر ءؤاضعا نوكيو نيراشت ملا سلجبى مي سلم فاؤي - ةرشع ةثثاثلا ةداملا

 . ةبالولا نكارم يف رئاودلا يراشتسم عيمجو ( سلجملا ةنجل
 روتسدك ( ةمئاللا هذه ىلع ءانب ) ةيزكرملا ةموكحلا همضت يذلا ماظنلا داوم ريسفت ١ : يبف سلجلا اذه فئاظو اما

 بوجو يفأكححلاو رظنلا ٠- . يعومملا سلجلا اهمضب يتلا همظنالاو تارارقلا ريسفن -؟ ٠ يومملا اهسلجيو ةيالولا ةموكحل

 نيراشتسملا دحا نيب عقي يأرلا يف فالخ لكيف نيراشتسملا دحا وا يملاولا بلطىلع ٠ انب محلاو رظنلإ 4 . همدع وا فظوملا لزع
 سكر هبايغ يف هنع بوتبو ةيالواا يلاو سلما اذه سأربو امربم هك نوكيو تناك ةرئاد ةيا وا هنامل يدحاوا يمومملا ضاجلاو

 .٠ سلجلا اذه راشتسم وا يمومعلا سلجلا

 ةفالاك ةيعسر ةسذل ضبا ربتعتو . ةيالولا لخاد تالمامملا عيمج يف ةيمسرلا ةذالا ريتعت ةيبرعلا ةفالا نا ب ةرسشع ةعبارلا ةداملا

 - ٠ تابعالاو باونلا يسلمم يف ةيكرتلا
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 8 برتلا رو

 يدقناا لدبلا ةميق

0 

 ركسملا ةمدخلا ضف  ةرشع ةسماملا ةداملا . ةيالولا يف للا مايا ةمدس لا يضقتو ن
 ةريا نيرششع ىلا طايتحالاو فيدرللو نيثالم يللا ةيماظنال

 يبدالا يدتنملا

 ضوافت ةموكحلا ىأر امل ةسايدلا يف ةلخادملا ىلا راطضا هنكلو يمالا ءدب يف ةتحب ةيملع ةيممح ناك دقف يبدالا يدتنملا اماو
 يدانلا اذهل نورولظي يقرتلاو داحتالا ةيممح ءامعزو ءارزولا ناك دقو . حالسالا نأش يف هعساب ليلخلا مركلاا دبع موحرملا هدمتمم

 اوموا بسطخلا هيفاوقأاو مريغو كب يركسش تحدسمو كب يحنفو اشاب لامجو اشإب روناو كب تملط رام هرازف ةميظع ةقادص
 ناو نصب (ين مع يدان ناك يدانلا اذه نا ىلع لدي امم كلذ ريغ ىلا ةيبدالاو ةينيدلا هتالافتحا مظمم اورضحو مئالولا هئاضعالا
 تناك ًادحاو المع هئاضعا دحا ىلعوا هيلع اوتبثب نا مويلا نوعبطتسيالو ٠ ةيضاملا مهلامفاو مهلاوقاب كلذب اوفرتعا مهسفنا نييداحتالا
 3 مهنع لاصفنالا يف ةبغرلاو كرتلا ءرك ةحئار هنم متشن

 ةيحالسالا ةرصبلا ةيعمج

 ريبلا ةيموسملا ةيمجللاو يبدالا ىدتنملاو ةيزكحرماللا بزح نع اهتياغو اهتطخ يف ةيحالسالا ةرصبلا ةيعمج فلتخم الو
 ناثومبلا سلمي يف اهئاضعا نم ًاباون اهلوبقو اهب ةرضاحلا ةيداحتالا ةموكنحلا فارتعاو اهنيناوقو اهجيانرب اهنم ةريثك كلذ ىلع ةلدالاو
 ينرعلا رمتؤملا رارق ىلع اهنقفاومو دومسلا نبا ريمالاو ةسس نامل ةموكحلا نيب قيفوتلا يف ب بلاط ديسلا اهيئر يعاسمو
 . باتكلا اذه يف ةحضاو ءيراقلل ربظن يتلا ةلدالا نم كلذ ريغ ىلا سيراب يف دقع يذلا لوالا

 يم ا ده ا
 ةجاحو ةيناملا كالمالا ةمالس ددبتت تناك يتأا راطخالا نكحاو ةيمسر ىرخا تايممج ةيبروالا برملا نالعا لبق نكي ملو

 رطالا ءاقتا سح وه اك رتشم ايميبط ًاسح نييركسعو نييكلام ةيبرعلا ةمالا ءانبا نم ةرونثلا ةئفلا يف تدجوا حالصالا ىلا دالبلا
 يفر ماا رصنملا اهس الو اهبف يتلا رصانن اهنيوقتو ةينامملا ةلودلا ناركح نع عافالا هساسا ةباذلاو ًادلا يف امان ًاافتاو
 . ميركلا

 اشاب لامج حباذم نم اومن نبذلاو ؛ قارعااو ةيروس يف نوبداحتالا اهفرتقا يتلا عئاظفلا رثا رخآ اجهنم ةثفلا هذه تجين دقو
 . ًاميظع مهماقتنا نوكسيسو ماقتنالا ىلع مويا نولممي حافلا

 تام يذلا لوالا ينبرعلا رمأؤملا لاعانم رثكا نامع لآ شرعا مظملا مهصالخاو برعاا ةينطو قدص ىلع انادي ءيث الو اذه
 000 ةبخو مهنابداو برعلا ءالقعب كتفال ةجح نوب داصتالا هذختا يدلا هنيع رممؤملا كلذ . اهناماو ةمالا لامآ هيف

 لوالا يبرعلا رعؤملا
 ام هيف ءاج ةيزكماللا بزمل ايلملاةنجالا ىلا بانك سيرإب يف نيميقملا بردلاءابدا ضعب لسسرا 11م ةنس(ليربا ) ناسين ع يف

 : ةتسالخ
 ةليبنلا جتياغ ةم +: انذقوا كلذل نيح لك يف مهتيقرتو مهتدامسل برعلا ءانبا اهداترب يتلا ينامالا متانرب يف مج دقل د

 تاراخلا ىرجيو ةيسايسلا ةيدنالا يف ءابطهلا زماغمو دئارجلا تارظانم ءازا رايدلا هذه يف هب موقن نا عقوتت ال ًاردصم مك انربتعاو
 نم بوبحلا نطولا ةباقول اهذ خلا بجاولا ريبادنلا يف ثحبلاو عاتجالا ىلع ةيبرملا ةيلاجلا لمحام كلذ . ةييزملا دالبلا نأشب ةيلودلا
 برملا نا بناجالا هيف روظت برمال أرتؤم دقعت نا تاترا تاشثقانملا دعبو ٠ ةبزكس ماللا ساسا ىلع اندالب روما حالصاو 'ئراواعلا
 ةيزكماللا تاحالسالا قيبطت بوجوب ةيناهملا ةلودلا حراصتو ةينطولا مهام نولظفتحمو تناك ةلودةيانم لالتحالا ةيداع لوءردب
 : رمؤملا ثحابم هلوح رودنام ميلاو ٠ برعلا دالب يف

 ممالل عع انااا 5177 هوب (00081ع



 ع

 لالتحالا ةضهانمو ةينطولا ةايملا

 ةيئامثملا ةكسامملا يف برعلا قوقح
 ةبزك اللا ةدعاق ىلع حالصالا ةرورض

 اهلاو اير وس نم ةرجابملا

 54 عيل مالسلاو دامملاو ةيادبلا داسف نم دالبلاو ةمالا ةباقول أي نا هللا انبسحو

 رم اروضحلا اهلبق نم نيبودنم لا سرا تررقو لوبفلاب ةيزكماللا بزملا ايلملا ةنجالا تباجا 1و0 ةنس ليربا ١4 يفو
 . « هجانرو بزحلا 'ىدابل ةقفاوم نوكنت ىتح رمتؤملا تاعوضوم يف ةكراشملاو رظنلا قح مهل نركتي نا ىلعو

 رعؤلا دقع بابسا
 : يو . ناطلا ةديرج ررحم عم هسيئر ثيدح يفو هنا لج يف تقلا يثلا بطحلا يف اهدجنف رمت ؤملا دقع بابسا اما

 برمعلاا اوفلا دف ءالؤهو كرتلا اوفلا دف اوناك برعلا نا » : رمتؤملا حائتفا ةبطخ يف ياورهزلا دبهللا دبع مود رملا لاق . [

 جازتمالا كلذنم قب ملو ًاضياميةقرفايناف ةسايسلامينبب تجزماكن كل وورق ةردءنمرثك ١ هيلع ىضماميظع جازم ناةيرفلاجزتماو

 اهنكلو . امم نيزاملا برملاو نينامملا كرتلا دنع ةنيمأ دمت لازتال ةطبارلا هذهو كرتلا ضمبو برملا ض.ب نيب ةطبار الا مدقلا

 امملا هذه يف ةسايسلا نا مولممو لبق نم تناك ام رثكا ةسايسااب ةددبم تحبسا دق سوفت يف اهتزع عم

 اييلع نمملا ىشم يتلا ةسايسلا كلتب ةكحلمملا هذه هيلا تلسوام نآلا برعلا ىأر ادلف . كرتلا ةموك اهنأب !روا اهفرمت كلذلو

 .ني اك هب نيمترم ريغ ًاميمج برعلاو كرتلا ناك ميظع بجاو ىلا اوهبنت ةطبارلا كلت نم ةبقابلا ةيقبلا ىلع نيصيرح اوناكو نآلا ىتح
 اومفتنا كرتلا الو دالبلا ةعاضا بنذ نم مهتءاربب اومفتنا برعلاال هنا ًاحضاو ني دق هناف . دالبلا ةءايسب نيقيرفلا كارتشا وهو

 .كارتشالا اذه مدع وه ءاخالا يفاني يذلا لب ءاخالا يفانيال كارتشالا اذه نا يبيدب و . ليقثلا ءبملا كلذ ةمبت مدحو ميلمحتب

 : هصنام ةثاثلا رمتؤملا ةسلج يف اهاقلا يتا ةبطخلا يف ةيزكرماللا بز يبودنم دحا ثومع كي ردنكسا لاق +

 نزلا نيمب ابسما ىلا ظنت مظملا لبقتملاو ملؤاا يضاملا كلذ نيب يبف راه فرج افش ىلع ةريخالا ثداوحلا دعب

 ٠ لجولا نيمب اهدغ قمرتو فسالاو

 ل :لآ تاقلح ةيضاملا اهتايع ثداوح دارفالا نهذ ىلع رمت يك مالا نهذ ىلع رمت ةايحلا ىلع رطحللا فةوم فقوملا اذه لثم يف

 تراص ثرح ىلا امتقاس يتلا رارسسالا فدكنتو ابعوقو ماا ثداوحلا نهر يهو هرت ملام طابت رالا نم اهنبب ىرتف ضعب باقرب امي
 ٠ ليبس ةاجنلا ىلا مث ناك نا ةاجنلا للبس ىلا يدتوتل كلذ نم تفرع اب نيمتستف

 يذلا وه ضرغلا اذهو نيءالا دلبلا اذه يف بوسو بدح لك نم انءامجا يلع ثءابلا وه هيف ةمالا تحبصا يذلا رطحللا كلذ

 . ٠ عامجالا اذه نم هيلا يرن

 : يلب ا« هباجاف رمتؤملا دقع بابسا نع رمبؤملا سيئر يوارهزلا ديسلا موحرملا ناطأ| ةدبرج ررحم لأس م
 ذاخضاو ايف تاخد يتلا ةديدولا ةل ىلا يف ريكفتلا ىلا اناعد نأشلا ةريطحلا ثداوحلا نم ابروإب ةينامملا ةلودلا تايالو يف ثدحام نا

 معا هنا نع لقت مل نا هده.ب امبم أرصنع نوفل" وب برملا ناف ةيناث ةبج نمو ةيج نم كلاذ . اهيمئاتت ءاقتالا ةيرورضلا لثاسولا

 ثنا ةدسحوب يرخالا رصانملا ىلع ةيزم رصنما| اذحلو . ابلك هيناملا رصانملا

 بلاطم ًابرع انتةصب ةموكملا ىلع ضرمن ناو ةماءلا ةرادالإب كرتشن نا نيزائع ةفصب بلطنل انئج كلذلو ةعاسلا ىتح ةلموم تناك

 ٠ انقيموقب ةصاخا
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 ةرئادي

 ًاقوق- هل تثدحا تافصلا هذه ناو هليمو هتاداعو هن
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 ؟ سيراب يف رعؤملا دقع اذامل
 : لاؤسلا اذه ىلع أدر ناطلا ةديرج ررحل يوارهزلا ديسلا موحرملا لاق
 نكمب ينلا ةيرحلار دق لع انل تنهرب ( اهئاضعا نم قيرف نجسو ةيحالسالا ةيمجلا دابطضا يا ) ةريخالا توريب ثداوح نا د

 يف ةيمها ابهحلاسم دادزت يتلا !روال انيأر موفنو انبلاطم عمسن نا ىرخا ةبج نم انيأر دقو . ةيروس يف دفعي رمتؤم امم عتمتي نا
 . مساوملا رئاس ىف اهنم ادع رثك ! اهف ةييرماا ةيلاملا نأل ابروا مصاوع نم اهربغ ىلع سبرإب انلضفو موي دب اموي ةينامملا دالبلا

 رعؤملا ةباغ
 ٠ يهف تارارقلا اما هتاعامجا يف تيقلا يناا بطحلاو اهبلع قفاو يتاا تارارقلا نم رمتؤملا ةلاغ روظتو

 . ةعرسلا هجوب ذفنت نا بجيف ةينامْما ةكلمملل ةيرورضو ةبجاو ةيقرقحلا تاحالسالا نا ًالوا

 اكارتشا ةكلمملا ةيزكرالا ةرادالا يف اوكرتشب نأب كلذو ةيسايسلا مهقوتحي عتمتلا برعال ًانومضم نوكيي نا مبملا نم - اينا#
56 

 , اهتاداعو اهتاجاح يف رظنت ةيزك يمال ةرادا ةب رع ةيالو لك يف أشنت نا بجي اناث

 ةمئاق يهو ءارآلا عاجإب (هيووس ةنس يناثلا نوناك م١ يف اهياع قدوس ةصاخ ةمئالب اهبلا طم تمدق توريب ةبالو تناك - امبار
 . نيبللقلا نيذه قيبطتو ذيفنت بلطي رمتؤماف . بناجا نيراشتسم نيرمتو ةيمومملا سلاجلا ةطلس عيسوت اهو نييساسا نيأدبم ىلع

 ةيبرملا ةغللا ذوك ساجلا اذه ررقي نا ب :ربتمم نوكتت نا بج ةيبرما| ةمالا  اسماخ

 , ةيبرماا تايالولا يف

 ٠ ىصفالا ءانثنسالا ىلا وعدت يتلا نايحالاو فورظاا يف الا ةييرملا ثايالولا يف ةيلحع ةيركسملا ةمدخلا نوكت  اسداس
 . اهتإلام لئاسو نانبل ةيفرصتمل لفكت نا ةيناّمملا ةينسلا ةموكملا نم رمتؤملا ىنمتي  امباس

 . ةيزكماللا ساسا ىلع ةمئافلا نيبناينملا نمرالا بلاطمل هليم ريظيو رمتؤملا قداصي - انماث
 || ةموكتحال تارارقلا همه غيلبت يرجيس  امسات

 ملا ةلودلا عم ةباحتملا تاموك حال اسيا تارارقا هذه غلبتو  [رشاع

 . اهفورشب مركحاا اهباحرتل

 ةيمسر ةمأ

 , ةينسلا ةينا

 الزج (ركش ةيونرفلا ةموكحلا رمتؤللا ركشب

 رعؤملا تارارقب قدام

 حالسالا ناجل ىلا نومتنملا ءاضعالاف رمتؤملا اذه اهلع قداص يأ تارارقلا ذفنت ملاذا - لوا

 ٠ اهيلا نيمت ١/ تايمجلا نم ةصاخ ةقداوم الا ةينائْملا ةموكسلا يف نإ 3

 اذا الا ةيميرشتلا تالاختنالا يف حشرم ي هد-اسم نكمم الو نيبنامءلا برعال ايسايس امان رب تارارقلا هذه نوكتتس اي

 بلطو جمانربلا اذه ديبأتب لبق نم دهمت
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 ناجع

 ١م ءامبرالا موي نم سيرإب يف نمزج ش عراشب ةيفارذحلا ةيممجا ىربكلا| ةعافلا يف دقمنملا يبرعلا رمتؤللا تارارق يه هذه

 ةنسس بجر 14.) 118 ةنس ( وينوب ) ارز ح مم نينثالا مويىلا ( 1مإ ةنس بجر !م ) او1م ةنس ( وينوي ) ناربزح

 نم هنع عافالاو ةنأسش ءالعاو هدييأت رؤملا ةياغ تناك يذلا ىنامملا نطولل مظع صالخاو ةفداس ةينطو يلع لدي ايكو ( 1معإ
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 . نائدحلا 'يراوط
 هنيطخ يف ناراعم كب هردن موحرملا لا بف . رمتوملا تاسلج يف تيقلا يتأا بطملا يف ةحضاو ةباغأا هذه تروظ دقو

 افازج محل ىنستي هنا لوروصتيف مدالبو مهنما نم ف.ضاا عضاوم هعم نولجع اشيط مهن

 ةبقاع لسا ةيكرتلا ةمالإب انتاقالع لاصتاو ةلودلا هذه انطابت را نا قالطالا ىلع ركحني نم امو

 ٠ ماوس رخآ طابترا يا نم برعال اريخ جتناو
 ظافتحالاو ةينامماا نضح يف ءاقبلا نو رجابملا ثويروسلا ىنمتيو » لاقف نيب روسلا نورجابملا بودنم بايد يدتفا بيج ملكتو

 يف مهلاوماو ةنوصم ميضارعا نوكت ناو نيمو ىراسصن نم نطولا يف نيفاختملا ممناوخا قوقح ظفحت نا طرمشب ةينطولاب

 «٠ نطولا بحب بهتلت مهتدئفاو ةينطولا ءابربكب ءاضت ميسرادمو نمأم
 ةيرملا ةضهناا نم ضرغلا ن' كارتالا ا:فاوخا نم يزكرملا ماظنلا راسسصنا ضعب موت » . هتبطخ يف نو مم ردنكسا لاقو

  ةلودلاب يدوي داك يذلا  دسافلا كلا لكش لادبتسا الا ديرنال ةيبرعا| ةمالا ناف ةحسلا نع ديمب يما وهر ةلودلا نع لاصفنالا
 ممس نم مويلا ةكاملا ةثبملا تناك ولو . ةيزكسماللا ةدعاق ىلع ملا وهو مملو انل حاجنلاو حالصلا هدحو هنم ىجري يذلا ملل

 «اذه انفقوم ناكل شيرق
 هتارارق ترمثن دقو مهئارآ ةداو مهئامزب كتفلل ةجحو ةلودملا برسلا ةنايخ ىلع اليلد نويداحتالا هذخا يذلا رغؤملا وه اذه

 . ءارقلا نم نيفصنملا مهدئ ظفر مهيذاكاو نيبداحتالا مهن يف مكمل اك ران باتكلا اذه يف هئابطخ لاوقاو هلامعا ةسالخو

 .وثستال برملا يف ةيبصملا نا » هصنام
 املا ةلودلا ءالو نع عاطقنالا

 ينرملا رعؤااو نويداحتالا

 اذه هو يف ةدحاو ةموق !وماقف ةيبرملا تايالولا حالسإب ةبلاطملل سيراب يف ماع رمؤم دقع ىلع برعلا مزعب نويداحتالا لع

 : يهو ةيلاكلا لئاسولاب همن اولسوتو رمتؤملا
 اوزعواو ةنااتسالايل' ةيداحتالا ماملا يأرلا ةديرج بحاص رودملا يدنفا هطك برعاا نم مهعيانس ضب اوعدتسا مهنا  الوا

 فحصلا ض.. أطخ هببس حالسالا نم هب نوبلاطي وا هنوعدي وا برعلا هلوقيام نا !ممسالخ ةيبرملا ةلأ ما يف تالاقم رسشني نأب هيلا
 و« ةمحلم برع »و « تزع برع ه الثم لوقيف « برع » ةملكب ةفوبسم برعلا ءامسا ركذي نا داتعا ضعبلا اذه ناف . ةيكرتلا
 هدايسأو رودملا هط يأر ىلع كرتلاو برعلا نيب فالخال اذه ريغ ببس تمن نكي ملو . ةيبرملا ةمالا ريقحت دصق «نالف برع »

 . نييداحتالا

 ٠ اهتمصاع يف يبرعلا رمتؤملا دقع عنع ةيوسنرفلا ةموكحملا عانقا اولواح مهنا
 نيبلاطملا يعاسم طابحال ةيءالسالا ةسءماجلا ةوعدب مايقلا ىلع هناوعا ضعبو شيواج زيزعلا دبع خبشلا اوضرح مهنا أثاث

 تاياذلاو برآملا بادسا هيلاجحم بدلا راعش تحت ايسايس ..تي هلزنم اولمجف نيبحيسمو نيمل-م برعلا نيب قاقشلا ءاقلاو حالسالاب

 . مالحا قيقحت وا ةفيظو لييبا مادقالا ىلع نومارتب نيذلاو

 ىنملا اي يب'تايقرب روص مها اول راو برعأا ةضهم ةمواقعي ةيبرعلا دالبلا يف ميسيساوجو مهعبانص ىلا اوزعوا مهنا - امبار

 . ايكضرت يف ةدوبمملا قرطلاب امميقوت ىلع نيفظوملا نم ًاقيرف اولمح
 .٠ اهسفن نع ابعافد يف امل ةدح ةغرافلا محلاوقا ةذختم املامعاو اهتارارق يف ةيداحتالا ةموكحلا ت'اكوت ءالؤه ىلثم ىلف

 : هانممام ةيمجلا لاح ناسا نينط ةديرج تلاقف رمؤملا ىلع ءاومش ةلوح ةيداحصالا فحصلا تلمح دقو
 حلاصم ىلع ةريذلاب سيرإبو قارملا يفو رصم يف ةرانو ايروس يف ٍةرات ىعاظنت ءلا نأب حيرصتلا اندعاو لوقلا ابررك 4 »

 .اهراوطا يف ةببجع ةفئاط نع ةرابعو دا- ةلآ الا يه امو ءيش يف ةرب رملانم تسيل ةئفيه كلذ لاثمإب مايهلاو ةدرعلا قشعو برعلا
 هيدشأا ىليملا نع فشي اسم الا اب رعلاو برعلا نع ماكتتال نح (ميبف . ءاوعش ةلمح ةبيرملافحصلا يضمب انيلع تامح كاذ انلق ا
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 ماي

 لواح الف نم اماو . « ةيبرملا ةمالا نايك مدح مظملا :لومملا د انقيمست يف ددرتت الو ءادلالا برملا ءادعإب انبقلت فحصلا كلت ذاو
 ةلأسملا يف انتالاتك ناف . اهنع ضارعالا دير ثيخ نم نعاطملاو مئاتشلا هذه انمدخ دق نوكن كلذ انيخوت اذا اننال مهتلا هذه ينن

 كلذ ةجيتف تناكف مروح يف نيروزملا ديك ثودرو ةسقيقملا نع نويفادي ةدحاو (دي اوءاقف هب بردلا ءاضتسا (رون تناك ةيبرعلا
 . نوقراملا ةنوحلا هلمميام دض

 اهاخوتت لازن الو انك يثلا ةباثلا نا ناهرب علب تنبثا ةيبرملا دالبلا نمت درو يتلا ةريخالا ءابنالاف هيلع ىلي الو ولعب قحلا »
 اهب اهقصلا يتلا ةعينشلا مهتلا ةدار اهتدقر نم تبه دق اهءاظعو اهءالضف قشمد انيأر دقق . ةيروس يف اميظع (ريئأت ترا اننالاثك يف
 مم . ةييرملا ةراضحلا دبم قشمد نايعا رابك م اذاف اهيمقوم ءامسأ ىلع. ءارقلا علطا مهنم ةيقرب ةلاسر سما انرسثن دقف . نوقفانما

 1 سيرإب يف ةيبرملا بيعالالا بامحسا نالذخ نوكتي مف يوقتلاو دهزلا بابراو ءاظظملا فارشالاو ءالجالا ءامملا
 تارسشنلا نوعزوب اوذخاو لالتخالا تادعم اودعاو مهمارغ ورب اومظن نيذلا ءابجنلا برعلامسإب نيرمتؤملا ءالؤه نا »

 « اهتمرب ةيبرع ةبالو نعلكتي نا مهنم دحاو لكسل حصب مهبجو يف نوحبصي اوماق نبذلاو . دج ةميلا ةبقاع ممل نوكحتس ةءرملا

 اوبلط دقف نأش الو محل ةفس الو ءيش يف برعلا نم اوسيل تاجتحالانول سري نقلا نا د : مهفارفلت يف ءاظملا ءالؤه لوقيام اوممسا
 ةثيملا يف ءيثال مهنااكءال"وه . قالخا الو بدا الو لقع الب نايتف نع ةرابع مو اهنودامي نآلا اوييف اهولاني مل الامآ ةموكحلا نم

 مهنال ركش فلا اهءاظعو ماشاا نايعا ركشن نحنف » ةلاكو الو مهل ةسفس الو برعلا نم نيبودنم ريغ ضبا مهف ةيعامجالا
 « . قئاقحلا ىلا انودشرا

 ٍيلف جاجتحالا تافار ,ملت نم الباو ةموكملا رطع نأب قشمد يف ابعرف ىلا تزعوا دقق ةيداحتالا ةيدجلا اماو نينط هتلاقام اذه

 : يلاتلا قسنلا ىلع ابلكو ءاضما ريغ نم ابضعبو ءاضمإب اهضعب يملعلا بابلا ىلع تافا رذلتلا تااهماو اهبلط
 نيملم ةبروس لها عيمجف . ةينسلا ةموكحملا هجو نم نيرافلا نيدرشتملا نم ةئف ةيروس يف حالسالا ةركفب نيمئاقلا نا »

 تمفرو ةلودلا نأش تلعا يثا| ةرضاملا ةرادالا زرط نم مرورسو مسهنانتما ةموكسحال نورهظبو مهناءارتفا نوبذا

 ةيسنجلا يف اولخد رمت'وملا نايب يمقوم نا و : ءانعمام « بيرغ رمت'وم و ناونعب 1ة#1 ةنس ويام يف ًاضبا نينط تلاق مث
 ناك اذاو . ةيمها لك نع راع مهنايب يف ءاجام ىلع سيرإب يف دقعي يذلا مرعؤف ةيمالسالاو ةسييرملاب هلس لقا مهل قبب ملو ةيوسنرفلا

 «؟ داضلاب اهناكس قطني يتلا دالبلا لك نم نيبودنم نوعدبال اذالف برعلا مس ةقرقح نوعسي هومقوم
 اوررق لب كلذب اوفنكي مل مهنكللو رع 'وملا ةسضهانمل اهيلع نوبداحتالا دمتءا يتلا ةلفاسلا سئاسدلاو بيرغلا قطنملا وه اذه

 ركفت ةموكحلا تلمجو . « ديدج نم ةيبرعلا دالبلا حتفن نا انيلع بجي » : راكفا ريوصت ةديرج تلاقف ف.ضلاو ةدشلا لاعتسا

 : اهنم « ةيضاق ةبرض برملا برضا اديب ىتش روما يف
 )١( .نآلا اهركفل لاجمال بابسال كلذ نم نكمنت مف . ةمركملا ةكم ىلع ًافبرش رديح فيرشثلا نيبمت : الوا

 ىلع جاجتحالا تافارغلت نم الباو نويقارملا اهرظماف كب برهوو اشإب ينسحو اشإب ديواج ةدايقب قارملا ىلع ةلمح لاسرا : ينام
 اهتبقاع نم"ون الو اهرارش راطتسي ةروث حاتفم مويلع ةلمح اهلا سرا نا كردن ةموكملا لءجام ةدشلا نم اوربظاو نيبمتلا اذه

 .٠ اهنع لودملا ىلا ترطبضاف

 مظمملا دنسلا ديسلا يلا » : وهو نيسج فيرشلا ةدايس ىلا يلاتلا باستكلا ءانثالا كلت يف برملا ووعبم لسرا (1)
 تود كل فرتسنو ةكم ةراما ىلع كرقن ناثومبلا سلجم يف بردلا باون نحن و هللا همادا ةكسم ريما اسشإب نيس> مظعالا فيرشلاو

 نع ةباينلاب وه اذه انعامجاو . مسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تيب ةصالخ نآلا كنال ةيبرعلا راطقالا عيمج ىلع ةينيدلا ةسائرلاب كاوسس
 , و كنبد نع سهلا عفدل كدعاسيو كتمال كظفحب هللاو . ةجالا دنع هب ريجح اندالب لها
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 هسه ىلا فحزلا فئأتست مث قارملاو ةب روس يف ةيءوقلا ةركفلا ىلع يضقت ةييرملا دالبلا ىلع ةلمح لاسرال يمسلا : اقا#

 يلآةلجلا هذه دئاق اشإب ديواج لوصو دعب فالملا منيب عقو نييدامصتالا نكل وبرعلا ءارما نم هريغو يسيردالا ديسلا ةبراحل هربزجلا

 كلاسرا نورخآ لضفو نيبرودلا ببدأت بوجوب زخآ قيرف لاقو يبيردالا ديلا ىلع او فحزلا بوحوب مينم .

 .٠ برمأاب برعلا بيدأتو لاملا ءارمالاو لئابقلا ءارغال ق رملا ىلع ةلجلا
 توري يف ةيناملا ةيلكلاو ةناثسالا يف يبدالا ىدتنملا لافقا ىلع ةموكتلا مزع : عبار

 :بسالا او اج نيذلا نييداحتالا عئانصل ماركا كلذو ةيناهءلا دالبلا ىلا لودلا نم ةيربصملا

 . جالسالا

 يقا رملا مهزلا لايتغا |يتاواحعو . هريغو بيقنلا كب بلاطك مهئارآ ةداقو برملا ءامز لليتغل ىل نييداحتالا نرارق : اخ
 امو ةرصبلا يف ةريبك فئاظو يف نييداحتالا طابض رابك نم نيطباض ضرغلا اذهل تنيع دقن .فحسلا ءارق دنع ةفورمم ريبكلا

 ني ؛ادفلا نم ريبك اددع اهمم تلسراو اهيف ةمردنجلل ًانادنموق هتنيع يدلا كب فك اعو ةرصبلا عقومل اهئاق هنلج يبقلا كب ديره

 كرمشلا يف اومقو مهنكلاو ةموكسملا ىماوا ذيفنت محلل ىنستيا لوضامالا ىلا برعلا طابض نودعيي اولعج يت- مهنفيظو مامز اوملتسا اف
 ةطخ تلشفو هراسصناو هناوعا لسع تتشتو كب ديرف لتقو هباحصو كب بلاط ملف :قارملا يف نيبجالسالا ءامع هوبصن يذلا

 .٠ ةيبرملا دالبلا ي امان الشف نييداحتالا

 ديغو ةيرصما ةيرملا فدصاا
 ةسضهانم ةموكنلا نم ةوعدب

 يرملا رعؤلا دمي نوبداحتالا
 رملا ةالا ىلع اهنسد ينا سئاسدلا لك يف تاشفو رمتؤملا عنم نع ةيداحتالا ةموكملا تزجع

 قاسفتالل سيرإب ىل يقرتلاو داحتالا ةيممج ريتركس كب اشاب تدم تدفواف مهنم نيي-السالا ايس الو برمال ليما رهاظنلاو اهتطخ

 نم بلط ام يف هتشوافمواكريماو مروا يف ةسب ماا تاولاملاو ةرحلا ةسيرعلا بازحالامظمم لثم ناك يذلا يبرملا رمؤملا عم

 .يجيبس اع ابنم امسق الا ةموكسلا ررقت مل تش روما ىلع همم قفناف . دالبلل حالسالا

 تااملا لصفلا

 *«  كرتلاو برملا نيب موعزملا قافتالا )ع
 يف يوارهزلا ةمبم س يداحتالا دفولا  هلامعاو سباب رمتؤم دفو  ممالولاو بلبل  ةناتسسالا يف برملا تازهاظم

  نايعالا سلجي يف هنيست  ةناتسالا

 كلذ دعب دب رث لف

 ةيبرملا ةبيبشلا رارق
 : هبيرمت اذهو ةناتسالا فص يف هترشنو يلانلا يمسرلا رارقلا ١41 ةنس سطسغا لثاوا يف ةيداحتألا ةرازولا تودسا

 ررقت مهةيهافر ةدايزو اهلها دامساو دالبلا ةيقرت بوجو ىلاو ةينامملا تايالولا يف ةجزمالا ىالتخاو تارورضلا ىلا رظنلإب هنا »
 تايالولا ةضوافمو هللا ىلع لاكنالا دمب

 بجو كلذو تايالول يف تاعادا سلام ىلا فقاولا طءرش بهحب يللا ريما لمع ىلع ةفوقوملا:فاقوالا ةرادا يف دبعي نا »

 .٠ اييرق رهني ديدج نوناق
 نم ةر> يف هونلا نم مسق دشحام ببسا ةموكملا تأر اذا الاشبتفنلا ةرئاد يف سلا نمز يف ةيركسملا ةمدهللا نوكت نا »

 م هجتو ريسعو زاجحلاو نميلاك ةديمإلا تايالول يللا ةيبسنلا ةقيرطلا يلع ركاسملا لسرتف تابحلا
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 ةيثدملا بابسأ ريفوتل كلذو.ةالا هذه اهناكس ةيرثك ١ ملكت يتلا تايالولا سرادم غيم يف ةيرماا ةمالا سيردنلا نوكيي نا د

 ةرمشابم بجيف بئاكملا عيمجيف ةيب ملا ةغالإ سيردتلانم ةدئاف كانه تناك امو اذه . لابقتسالا يفو لاحلا يف اهلا جاتحت يثثا
 ةفلب سيردتلا ىقيي نا طرب ضيا ةيرثك الا ةفلب يلاءلا سيردتلا بابسا ريفوتو ةيدادعالاو ةيدشرلا بتاكملا يف نآلا كاذ

 ٠ يمسرلا ناسلا ممعتل كاذو تايالولا رضاوح يف ةيدادعالا بتاكملا يف ناك امك ةيكرتلا

 نيمتو . طرسالا اذه يللا مهنييمت نيح رظني ناو ةيمسرلا ةغللا ىلع ةوالع ةيبرملا ةذالا ىلع نيفقاولا نم نورومأملا نيمب نا »
 لبا دقو , ديدجلا نوناقلا ىضتقمي نونيمبف نوبونثلا نور ومأملا اما , ةينس ةدارا مهنيبعتا يضتقي نيذلا نيرومأملا ةيزكر ملا ةموكحلا

 نم ةبالو لكحا بناجالا نم نيشتفم مادقتسا ررقت دق تاكو . هب لمعلل فاقوالاو فراعملاو ةيرحلا تارازو ىلا رارقلا اذه
 ةمفاتلاو فرامملا زجع امساالو ةيلملا فيراسملا نا ديدولا تايالولا نوناق يف ءاج كاذلو . ةجاهلا ردق ىلع تايالولا

 لذب بسجيف تالالول' نوناق يف امل ةحوندملا ةيحالصلا ةرئاد نع رخال نا ةبالولا ىلعو . ةيالولا ةيئازيم ىلا فاضت ( لافشالا )
 ءنيكأ هدانا

+« « *« « 

 يذلا ضويما| نا "ىراقلا نظيالو . فالخا امدح اهب برملا لبقو برعال هيداحالا ةموكنلا اهت:م يتاا تاحالسالا يه :ذه

 ٠ يناكما نيج لسالا كلذ ةمجرتلا يف تيرح دقو هنيع يكرتلا لسيالا يف ضوممااف . ةمحرتلا ةكاكر نعي أن ءرازولا رارق يف ءارب
 يف ةيبرملا ةذالإ نوكي سبردتلا نا ه هيف درو دف . مبلعتلا نأش يف رارقلا كاذ يف .اج اب (دوصقم ناك ضومغلا لا ىلع انلدي امو

 ءاسقب د طرتشا مث طقف «ةيدادعالاو ةيدشرلا بتاكملا يف ٠ ةيبرملا ةغااب سيردتلا رصح مث « ةذا

 تايدادعا سردت ةفل ةيأب انلع لهو ةذيقا.لا تارارفلا هذه نم ًاثيش انمهف ليف «اهميمست لجال ناك اي ةيكرتلا ةذهاب سيردتلا

 . تايالولا ريضاوج يف الا ةيدادعا بناكم ةيبرملا دالبلا يف سيل ةن'و امسال دادنبو قيشمدو توريب

 هل ىنممال طرشلا اذه نكلاو . ةبب ملا ةذالا ىلع ميفوقو طرسش الا نيرومألاب قلعتيام يف رارقلا كلذ يف ركدذلا قحتبام درب ملو
 مهنيمتو اهرارسا ىلع نيفقاو مهنا لوقتو « اوب رظ برظ والا ٍةيبرعلا ةمالانم ن فرميال ًاسافا ديت اك ةموكملا نال هنم ةدئاف الو

 نا بم » 1١م ةنس ساطسغا م يف رداملا اهددع يف نأشلا اذه يف نينط تااق دقو « اهناكس

 ىلع فوقولا لبق هقفلاو ةماقتسالاو ةيمدقلا يف رظنن ن١ ببي لب اما: افوقو ةبدرملا ةذال هنك ىلع ني
 | ةمدخلا هج ةلأسم اما « ةنالا اوهركأ ني داحتالانكلو برع ةيضرت تناكف تايالولا سفن يف شيتفتلا ةرئاد يف ةيرابجا ةبرك

 ٠ تايالولا نوناق يف دروام الا كلذ دعب تارارقلا كلت يف قبب لف اضبا فاقوالاب قلم:ءام ضفرو اهضفر ىلع تاطلسلا

 -  ةءانسالا ىف برما تارهاظم -

 برملا:ءامعز تدعو.يقرتلاو داحالا ةيممح نال ةناتسالا يف امسالو ةيبرملا ةيدنالا ضعب يف عقو نسحا رارقلا اذهل ناك دقو

 وذح وذ تو اهب ةينائملا رصانملا رئاس عمطت الثل فحصلا يف كلذ نلعت نا أش ملاهناو مهبااطم لك ةباجا ىلع تمزع اهنأب ايسر

 ةموكحأل ركشي|يلاملا بابلا برعأا ءانبا نم دفو دصق !ةبلس ةنس سطسغا ه يف هاثالثلا ررظ دعب ةثاثلا ةعاسلا يفو . ابمم برعلا
 حاتم ريغ ناك برعلا ءانبا نم [ةيرف نال. ديدش ءا.ع دعب دفولا كلذ فلأت دقو اهل ةنتو اهب رب ا يف لبجمتلاب ايبلاطيو اهدوعو

 هصوص كب ميهارباو يرئازسجلا اشاإب نيدلا يبحو ديحب ف.رششلاو نيالا يحب فيرا هيلحتو ردي- فيرشلا نم  هفيلأت
 خبشلاو يفاصرلا يدنفا فهرعمو ريقش كب برحتو ديؤملا كب عيدبو ينيسحلا كب يركسشو ينويالا اشاب يركشو ميرش را

 ردصلا ىلا رديح فيرشلا مهمدقف , ليلخلا يدنفا ميركحلا دبعو رديح نيسح روتكدلاو مظملا كب يماسو شيواج زيزعلا دبع
 ةياغ نا لاقه كرتلاو برملا نيب مافنلا ءوس ةلازا يلا هحاينرا نع ايف برعا ةليوط ةبطخ هستءاخف ىفااو ادحاو ادحاو مظعالا
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 | ةمللإب ةبلطخ شيواج زيزملا دبع خيشلا ىقلاو. ىمظملا ةفالخلل ةينامملا رصانملا صلخلا ميركلا يبرعلا رصنملا دامسا هترازو

 ىقلاو ليلا ميركلا هسبع موحرملا مدقت مث كرتلاو برعلا نيب قرفت نا ردقت لبقتسملا يف ةوقال نا لاقف فطاوملا كلت أركاش

 : لاق ةبيبشلا مساب ةيلاتلا ةبطحلا

 تايجاو مما نم نيبجاوب ماسيقلل ةيبرملا ةيببشلا نع ةباينلاو يسفن نع ةلاسالاب كيدي نيب لوثلإب فرشثتا « ةماخفلا بحاساي و
 . صالخالا

 :مملا ةموكحلا ةثنهت وه لوالا بجاولاف »
 .٠ يجابلا

 ىلعو هردق قح ةيبرعلا دالبلا يف حالسالا اهردقت ىلع ماركحلا ةرازولا ناكرا رئاسو متمافن ركش وبف يناثلا بجاولا اما د
 لمعلا اذه كل ركشت ةيبرملا ةبيبشلاف . ةموكحلا روما يف ابكارشاو ةيبرعلا ةمالل ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ءاطعإب اهدوعو

 هذه ردقت يتلا ةيبرعلا ةمالا نال ماركلا ءالكولا ةئيهو جتماخل نئمطتلف . بوبحلا كلملا اذهل ءافرو ةدامس ةحاف هدمت يذلا ميظملا

 داؤفا|ممص نم وجرا اذهلو هحاجنو هتداعسو كرتشملانطولا اذه يقرل اهبءاسم عيمج لذبتو اهتقاط دبج ىمست اهردق قح تارارقلا

 نموفملا ًاحيمتم ةيبرعلا ةمالا هانمتلام ضب ركذب يركش كرشا نا ىلع أرهتا نكلو . نكمام برقأب حالسالا تارارق ذيفن

 رصنلا اذه ىلع رفظملا ينائملا شيحلا ركشو ودسعلا دي نم ةنردا عاجرتسا

 ةيرصملا فحصلا نع عنما عفد وجرتو ابنفر سمئلث اسنذاو فسالا ىلا وعدي ,وريب يف ةيفرملا ةرادالا ءاقب نا »
 ىلا سانا بولق نم هلاقتناو ركشلا ميمعت يف ةبغر كلذو كلملا اذهل امهصالخا يف كشنال اننال ةلفقملا ةيلحلا دئارجلا رشنب حامبلاو

 . اريثك ةموكحلا ةفيظو لبست ةينطولا اهتفيظو ءافيإب اهنالو فحصلا ةدمعا
 اهبلا بناجالا لوخد نال نيطسلف امس الو ةيبرما| دالبلا يف  كاافحلا  ةرودملا يضارالا عيب ةلأسم يو ةيناث ةلأسم كانهو »

 . هنأشلا اذه يف قفاوم يمطق رارق ذاختا ةينسلا ةموكلا نانح نم لا
 مينم بردلاو كرتلا ٠ ءالغع نم وعدم نيمب راو ةسجل نايلتكوت قدنف ةيبرماا ةبيبشلا تلا مويلا كلذ ءاسم ينو

 نبدللا يح فيرششلاو ردسي فيرشلاو رفعج فيرشلاو يناتسبلا يدنفا تانلسو كيب ليش ايفا ولو الب اجو كب تف

 ةيبرعلا ةبيبشلا ةوعد مهتباجا نيوعدهلا رك.هو للرلملا ميركلا دبع موحرملاضبن ىولملا عيزوت لبقو . مريغو ديمم فيرشلاو
 ليجمتا يقرتلاو داحنالا ةيممجو ةرازولا تيراؤس نضام ا ةدعاسم بلطو كرتلاو برعلا نيبهافتلا ءوس ةلازإب هرورسنع برعاو
 ٠ جالسالا رارق ذيفنت يف

 فيرعلاب كلذ ىلع دهشتساو . ديعب نمز نم صالخاب برعلا نومدخم ءارزولاءؤالمزو هتيممجو وه هنا لاقف كب تملط ملكتو

 يقرتلاو داستالا ةيمرج ريتر كس كب يحتف نم بلط مث هتيبمج ىلا ةيحالسالا هيعاسم لك بسنو مافتلا ءوس دوجو ركفاو رديح
 هسفن نع ةلاصالاب ةيبرعلا ةبيبشلل ركعشو كب يحتف فقوف 4 م.-إب ملكتي نا  مويلا ايف وس يف ةلودلا ريفسو - نيملا كاذ يف

 ءالثو هب تدسعوام زاجتا ىلع ابءزع نعو حالصالا يف ةيمجلا ةبغر نع برعاو ءاشعلا ىلا مهتوعدب ابهركت نييداحالا نع ةباينا
 . داحتالاو فالثثالا ىلع رصانملا ثخل نيملا اقذاي كراما ريزو كب يتح ليعامسا هذاز نإبإب

 : تيبلا اذهب هتبطخ لهتساف ذئنيح فرامملاو ةعارزلا رظان ىتاتسيلا يدنفا نابلس بطخو
 درا ديدح يف برضت سانلاف يوم لا ىلع بواقلا تفلأت اذاو

 ةسيرملا تايالولا يف ينيقملا حالصالا ءارجا ىلع تءزع اين حرصو اهنم وضع وه ينلا ةموكحلا نع ةباينلاب ملكت مث
 , لاملا جالسا ديرتو بجاولا وهام فرعت اهنال دمب اهيف اوركفي مل روما برعلا لينتس اهناو اديك | امزع

 ةناتسالا يف حالصالا دفو

 . جالسالا ذب ةبقارا روضحلا ىلا يبرما| رمتؤملا ءاضعا وعدي سيرإب ىلا ىلرحلا ميركلا دبع موحرملا قربا كاذ رثا ىلعو
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 الا ىلا اولسوف مهب كب راتخم موحراو ةرابط دمحا خيشلا موحرملاو مالس يدنفا مبلس م هئاضعا نم ةثالث رمتؤملا دفوأت '
 يدتنملا اوراز نا دمبو هنم مظعا ةناتسالا دهشت مل لابقتسا مهل ىرجو 191م ةنس سطسغا ١6 يف ةمجلا ربظ دعب ةدحاولا ةعاسلا

 قافتالا يف مهملا حاضيا اهنا اولاقف اباجا نم اوءاجينلا ةمبملا اوامسبو ةيبرملا تايمجلا يدمتمع اوممتجا هيف ةيبنه اوحارتساو يندالا

 يرسلا قافتالابأيمسر فارتعالا ىلع اهلمحو ةلودلا بصانم يف ةيبرملا بازحالا ءامعز ضعب نييمت يف اهتشوافمو ةموكنحلا هتتلعا يذلا
 ٠ يبرملا رمتؤملاو يقرتلاو داحالا ةيمم نيب مربا يذلا

 هؤاضعا لباق سطسغا مس يفو . ةلوسسو موي يناث ذنم دقءلاو لحلا لهاو ةموكحلا لاجر ضوافي سبرإب رؤم دفو لءجو
 حالسالا نأل . ةعرسلا حانج ىلع حالصالا ذيف.تب ةموكحلا ىمأي نا هنم اوجرو يناّيملا شرعلاب برعلا قلعت نع هل اوبرعاف ناطلسلا
 . ًاريخ مدعوو ممركشف اهناكس دامساو اهتورث ءامئاو دالبلا ةيقرتل ديحولا قبرطلا وه

 نع ابرعم ةيكرتلاب مالس يدنفا ميلس ةرضح بطخو حايتراو رورس لكب مهلباقف دبملا يلو دفولا ءاضعا راز سطسغا ؟7 ينو

 دبحا خيشلا موحرملا بطخ مث هسفنىنءلاملكتف . ليلخلا مركلا دبع موحرملا هبقعو . ممل هتبمحت نع هنوممسي امل هومسب برعلاق لمت
 نم » لئاقلا « ميظملا يبرملايننلاو ميركلا نآرقلا ناسل نيبم يب رع ناسلب كوم بطاخا و ةرابملا هذه هتبطخ لبتساف ةيبرملاب هرابط
 هذه دفولل هومس ركشف . ةيروس روزب ول نو هسفني هققحت دق برعال هومس بح نع هممس ام نا لاقو « هبحا يحبف برعلا بحا

 3 ٠ ةيبرملا دالبلا يف لاما حالصال هديج يراصق غرفي نأب مدعو اليزج اركش فطاوملا
 اهلا تعد ةيبرعاا ةبيبشلا مسإب ةمئاسش ةسمياو ( سطسغا «0 يف ءامبرالا ) مويلا كلذ ءاسم يف يقرتلاو داحالا ةبممج تمواو

 ةيمدجمسأب ملكتف كب يحتف فقو مامطلانم اوغرف امو . ةناتسالا يف برعلاو كرتلا ءاظع ضعبو نيينامملا ءارزولا لكو حالصالا دقو

 : ءانممام لاقف . يقرتلاو داحتالا

 رورسلانم هتيدبا ام نآلا ديعأف . كرتلاو برعلانيب مثيذلا قافنالاب رورسلا فطاوع تلدوبت عامجالا اذبك ىضم عامجا يف ه
 مهل ركشاو ميه يدنفا راتخمو هرابط دما خيشااو مالس يدنفا ملس نم فاؤملا يبرملا رهؤملا دقو ءاضعا ماما عامجالا كلذ يف

 . « ةلودلاو ةمالل ديمس دبع ةءدقم قافتالا اذه نوكيي نا وجراو ةقداصلا مهتريغو ةديجلا مهيعاسم

 : هييرمت ام لاقف ليلخلا ميركلا دبع موحرملا هبقعو
 راكفا لع خالا فيقوتل ةطساو اهنال امم برعلاو كرثلا مضت يتاا تاعامجالا هذه لثم تيأر املك يداؤف رسو يردص حرش »

 نانحو قوش لك ناقنامتيو هيخا ىلع نيوخالا نم لك عفدنيف قئاقحلا ميتا عطستو رطاوملا كنحت ايلثمبف هفطاوعو ةلايماو هيخا
 يف كاملا ةضيد نع دوزت ينائملا عومجملل ةوق اهبفاصت يفو نايفاصتيف ةدحاو اهباا لوصولاقيرطو ةدحاو ةيانلا نا اهنم لكلا نيبقي ذا
 ٠ تالفحلا هذه لثع اهمابقل ةيزكرملا يترتلاو داحصالا ةيمج نونيدم انناف كلذ ىلعو . ةايحلا كرتمم

 تاذ سمالإب كرتلاو برعلا ةلأسم تناك دقف . تالكتملا دقع ليزتو تالضمملا لح اهنأل ملظمل تالفحلا هذه انرورس نا مث
 يب رعلا نير صنمال ًامئالم الح تاءامجالا هذه لثعاملح رسيته بضاا بنذ نم دقعاضارغالاو ةيومتلا لها اهلمج دقو فوخو رطخ

 ةلودلا ةدامس اهف ةيويح ةدام نبرصنملا نيب عافنلا نسحب مويلا تراس ةلودلا نايك ىلع يضقت ةلأسملا هذه تداك ام دمبف . يكرتلاو

 او . اهتيمها راكناو اه«يوشت يف اوبغر نبذلا ةسامت مويلاياحت ةيبرملا ةلأملا ةقيقح نع راتساا اوفشكن يذلا ةداعس ناف . ابحالفو

 اوبهو ةلأسملا رطخ محل مج نبذلا لوا م  توريب يدالف الئاق كب تءلط فه انه  ةيجلاو ةريثلا باحصا توريب لها ناك

 حالمالا تايمج رئاس ىلاركشلا ديزم ًاضيا يدساو ةينائملا ةمالامسإبو ةديبشلا مسإب مركشا انأم ةيحلا مرئاض مهللا هتحوا امب

 دالبلا ءاجرا نم اوتا ندذلا نايعالا تارضحل ًاضيا ركشاو اكريءاو سيرابو رصم تايممج ركدلاب ىصخاو ملاملا راطقا يف تفلأ يناا
 ةيزكحرلا يترتلاو داحتالا ةئيهل ركشاو ةوقو مهفو ةكح لكب سدنملا مهيجاوب اوماقو سراب يف يبرملارمتؤملا دقمل اهلك ةيب رمل

 رييادتلا ذاختا ىلع ميمادقاو ماتهالاو ةريثلا رظن حالصالاب نومئاقلا ممل اهفشتكحا يتلا قئاقهللا ىلا مرظن ةينسلا ةموكحلا ماكر او

 « تاياذلاو ضارغالا يوذب نيلابم ريغ ةمزاللا
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 :  يهو يبرملا رمتؤملا دفو مسإب ةيلاثلا ةبطحلا أرقف هرابط دمحا خيشلا موحرملا ضهن مث
 ,. ءامناو قافثالا اذه يف كرابو ةايحاو فيرشلا عججلا اذه تاايحد

 : داسلا اهنا
 اساربن اهلمج ناو هينبعبصنارمضينا لقا لكب ردم ةفلاب ةكح يرممل يهو . كقدص نم كقيدس مهلاثما يف برعلا ءاكح لوقي

 اهوقدصي نا ال مهلامعاو محلاوقا يف اهنوقدصب لاجر ىلا ةجاحلا دشا يف تنابةفااهديا ةيلملاانتل ودناف ةيعامجالا انئايح يف هب
 . هدمبو روتساللا لبق ءاقرالا ةسايسلا هذه ةرارم نم هانعرجتام انبسحو . [راض وا ناك ًامفان

 ةزيزملا هتايح ىلع ًاصرح هنم هذاقنال ىمسا ناو هيلا هيبنا نا يلع يضن

 اهد>ال ىنغال ناونس ناوخا كرتلاو برعلا نا فأ . ءيش يف ةءورملاو ةقادصلا عم الف هارا اناو رطخلل يراكنا اما

 راكناف « قالطالا ىلع مافن ءوس اهنيب نوكيال ن' اضبا ةلودلا ةحاصمو اهتحاصم نف اريلع فقوتت كلملا اذه ةايح ناو رخآلا نع
 قيثوتو . نيقيرفلا نيب عافنأا ءوس ةلازا ىلا يعاسلا وه بحلا امئاو امم امل بح ريغ هركنمو .م اهب رضم هدوجو عم عافنلا ءوس

 مدقتلا نم كلملا ظح نوكني ةقثلا هذه ردق ىلعو . ةموكحلاو ةمالا نيب ةقثاا وه ء كلما حاب ساسا وه اهنيب دادولو ةبحلا ىرع
 ًاظفح حالصالل انبلط انني ةيساسالا ةدعاقلا هذه ىلع . هت> قح يذ لكءاطعاو ءيثب راثثتسالا مدع وه ةقثلا ساساو . حاجتلاو

 تقولا نا نولوقي اوناك نبذقلا نم هل ابح رثك ا اذه انبلط يف انكف . ةلوح ةمئاح عاطالاو هيلا ةصخاش نوبملا انيأرام دمب كلملا اذهل

 جالملا لوانتو مزلا هل بيبطلا مادقتسا ناك ضيرملا ىلع ضرملا دتشا الك لب نيمم تقو هلل سبل حالصالا نا عم حالصالل بسانم ريغ

 0: لفكاو جوحا هل

 شين نا ديرتو ( قيفصت ) ينامءلا لالملا لظ تح انأ_هن اننا ناكمو نامز لكي فو نآلا حرصتو انهاوفا ءلمب انحرص دقاو

 ىضزال ( قيفصت )للا ريغو لسملا نيب كلذ يف قرفال داضلاب قطان لك برعلإب ينءاو برعلا « نحنب » ينعاو ( قيفصت ّ) هلظ تحت
 يف اهالاو شرمنل ةيضارلا ةشيملاو ةديمسلا ةايحلا اهل باطن امتاو ( قرفصت ) انلاوماو انحاورإب ابيدفن انناو . اليدي ةيلعلا انتلود نم

 ٠ قوفحلا لدابتو محملا يف كارتشالا ةدعاق ىلع ,و ءائهو ةدامس

 ةرضحو مظعالا ردصلا ةمان خرصو كايملل حبصلا ربظو ابو قحلا صحصح امدمب حاضيا ةدايز ىلا ماقملا اذه يف جاتحت الو
 مهتإنطو ىلع اونثاو اهردق قح حالسالاب نيمئاقلا ةيمها اوردقو نأشلا ةريطخ رومأب ةلودلا لاجر رابك نم اهريغو ةيلخادلا رظان

 . مهتماو مونطوو مهتلودل سالخالاو ةقادصلاو بجاولا مهياع هضرفيام اولعف امنا مهنا نودقتمي ءالؤه نا ىلع . ءانث بيطا

 عفانلا هرم نطولا ينجيل هذيفنت نورظتني لكلا تابو اه-رصنع نيب مث يذلا قافنالاب كرتلاو برعلا نم ءالفءلا عيمج رس دقلا
 يف ةلاعال عقاو ذيفننلا اذه نا ديزتل دايز هءاروام ديك أت ةيلخادلا رظان ةرضحو مظعالا ردصلا ةمالغ انا دكا امدعب امس الو

 .ديزت لبب دملا اذه دنع حالصالاب فقتال ةلودلا ناو لجاملا بيرقلا

 امئااكرتوا اوناك ًاب رع هب نيم'اقلا ناو نم كرتلاو برملا يف لب برعلا يف ءدئاوف رصحنتال عفانلا قافتالا اذه ن' دقتسن نحنو

 هلودلا هذه ءاقترا نوكيي نارمملاو ةراضحلا ل يف برعلا ءاقترا ردق ىلع هنال ينامملا كلملا ةداعسو امم نيقيرفلا ةدامسل ثولمعي م

 .٠ ارحبو
 ةيندملا قوقحلا ىلع ينءملا ديما قافتالا اذه امم برعلاو كرتلا ءينها كلذ لجا نم

 ةايسسح ينامءلا نطولا ارب احن يذلا ةيقيحلا تاحالسالا نم ريثك ىلا اهلاجر قفوي ناو ةيلما| ةلودلل ديم ديدج دبع ةحاف هلم

 ٠ لمبني مث رطق ثيغلا لواو ةينطولا من ريغ هيف نيعاسلل ركشاو ةيقار ةديعس
 ةحاصمنمسيا هنا ءارايذلاف# دوجولاملاعىلا دوعولازي- نمتاحالصالاءذهةموكحلار ظن نيلئاقةدالااهياسانلا نم قب رفلءاستيو »

 حيصتق نطولا حاملا يف ةمالا ىلعو اهسفن ىلعو هللا ىلع دمتم: ناو نآل' نم احلاوقا املاءا قست نا لب طقف ءافولاو دعولاب ربلا ةلودلا

 يف حاجنال ليفك ريخ اهنانبا دادمتسسا مظع يف انلو هداعساو نطولا ضاهنا يف ةدحاو دي اببهاذم فالتخا ىلع
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 ,٠ تنآ برقا
 تاو انيلع ًاناطلس ةيئاذلا ضارغالا لمجح ال ناو نطولا ةداعسو ةلودلا ريخ هيف ام ىلا ًاميمج انقفوي نا هللا لأن مانخلا يفو »

 دئاوفلا يف ًاببس بئاونلا نوكت ام اريثك و . اهدسمب انل ةايح الف اهب ربتمن مل نا اننال انل ظعاو ريخ ةريخالا بئاونلا يف ىرت

 ٠ « قيفوتلا يلو هللاو

«* «* *« 

 دقق رسلا يف ةديكم مهل ربدتو رشا مسح رمشت نطابلا يف تناك برملل صالخالاب تزهاظت يتلا ةيداحتالا ةموكحلا نكلو
 اكو . احالسا جاتحتال ةيبرملا دالبلا نأب ةرهاجلاو برعلا رارحالا هك امممهتفلكو ةناتسآلا الا نيب رولا اهمئانس ضعب تعدتسا

 نم مريغو ريقش دمسا خبشلاو مظملا اشإب دمعو نالسرا بيكش ريمالاو فسويلا كب نمحرلا دبع نيسفنلا ن

 حالصالاب نيمئاقلا ىلع ةديدش ةلمح اولمحىتح ةناثسآلا ىلا اولسو اف . اهنطساوب ءارقفلا بهننم وا ابفئاظو نم نيقزترملاو اب نيذئاللا

 جالسالا مايف مهترواشمل ايبلاميتمدقتسا ةموكحلا ناو مهسفنا ءاقلت نم ةناتسآلا ىلا اونايل مهنأب راكفا ريوصت ررحل مدحا حرصق

 بناجالا ىلا دالبلا ميل ةبنطولا نم ءيث ىلع تسيل ةيءرع ةبيبشل اهتلاسمو ةموكحلا عادخمال (دج نوفسأي بر !| نا لاقو
 . نيمل-ماو مالسالاو ةلودلا ىلع ءاضقلاو

 ٠ باسح محل بسح الو مهن أبمي ال نينئاخ نيقرام قابش دسيب اهدب تعضو ةموكوملا نا مهنم ناث قو

 ىلع ميلك اوممجا دقو . هباعسا فكو هفك ةضبق يف ةفاك ةيبرعلا ةمالا نأب ماملا يأرلا عانق' يللا ًامئاد ىمسي ناكف كلاثثا اما
 ةيكرتلا ةئالا ءاقب نأ فدصلا يررع دح”ال لاق ريش دمسا مدح نا ىتح هيلع تناكلام ىلع لاحلا ءافبإب ةموكحلا ةبلاطم

 ةناتسالا ىلا اهولسراو ةيءرعاب «تالاحضرملا  تآ اعدتسالا اوبتك اذا منالمبسفنا برعلا ةحلصم يف ةررعلا دالبلا يفةيمسر ةفأ

 1 نيرساملا برعلا نوكيف لاوطاا نينا لظن دقو :ءاقا ةدم ت'اط

 الا دصقتال اهناو حالسالا ذيفنت يوننال ةموكملا نا ةناتسالا ىلا يداحتالا دفولا لوسو دعب سيرإب رمتؤم دفول حضتا دقو

 ٠ نويحالسالا همقوتي نكي مل لكشي حالسالا نأش يف ءارزولا سلمي رارق ىلع تردس ةينسلا ةدارالا ناو امسال فيوستلاو لطملا
 نع الضف ةيدشرلا بتاكملا يف ىت- ةيبرملا دالبلا يف ايرابجا ةيكرتلا ةمالا ميت لمج اهف ديزو ةديدع نكاما يف ةروتبم تءاخ

 ىلا يملاثلا ربرقتلا اولسرا دقو . ةمساملا ةرداغم اوررقو كلذ ببسب حالسالا بالط فقوم جر .اطلسلاو ةيدادعالا بناكملا

 : وهو اهنم عرفس موي ةناتسآلا يف ةيبرملا تايمججلا يبودنم

 ةسماغنو ديعلا يلو ومسو ناطلا| ةلالج نم انممس دقو نآ برقا يف اهذيفنت بلطو حالصالا ديعاوم قيقحتل ةناتسآلا انثج

 !بايترار وظن نا عيطتستال ةمطاق ةحب رص ادوعو يقرتلاو داحتالا ةيمججو ةموكملا لاجر رثاسو ةيلخادلا رظان ةرضحو مظعالا ردصلا

 تاو لجاملا بيرقلا يف ةلع ال عقاو حالصالا يفنت نا ةرم ريغ ةيلادلا رظان ةرضحو مظعالا ردصلا ةماخف انا دك او . ايف
 نا ةحلصملا نم انيأرف لاوحالا اهتدعاسو صرفلا اهل تحنس الك هززمتو هديزت لب دحلا اذه دنع حالصالاب فتتال ةيلعلا ةلوالا

 لوبقل اهدادعاو ةمالا عماسم ىلع ابةمرب ةلأسملا ضرعل اندالب ىلا رفسلا ىلع انمزعو كاذب انيلع يضقن ةسايسلا نال ىضرلب ىهاظنت
 ةقيقح ةموكملا لاجر انميفا دقو . ةفيرشلا انئياغ ىلا لوسولا ةلامفلا ةءزاللاريبادنلا ذاختال وا اهدعوب ةموكملا تربا اذا حالسالا
 ءوسو مالا مقافت نع نيلوثسملا مدحو مه اوناك نآ برقا يف اهب اورب مل ناف دوعولإب اهيف ىضرت ةرم رخآ هذه نا محل انلقو لاحلا

 ةركف ىلع ءاضقال ةيروس يف موميانسضعب ميمادختساو نيبداحتالا ةسايسنم هءايتسا نع اوبرعا ام دعب ةنائسآلا اوكرت مث« ةبقاملا
 . ةييرماا دالبلا يف حالصالا

 مهب ةقثل| اودقفي ملو نيبداحتالا نم اوطنقي مل ةناتسآلا يف برعلا نابش نم ءراصنا ضعبو ليلملا ميركلا دبع مود رملا نا ىلع

 ءيرحلاو برعال نييداحتالا سالخإب يوارهزلا دبع موحرملا اومنقأف ةيناث ةرم اوعدخ مهنا كلذ ةجيتن تناكو مه.ممب:ضوافم اولصارف
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 5 ةناتسالا يلا
 راطق ىلع ةناتسالا ىلا يوازهزلا ديسلا موحرملا لسو ىبظلا دعب ةدحاولا ةعالادنع 1ةي#0 ةنسرب وتك ا برم ءاثالثلا موي يفو

 نير كسعو نييكلم برملا نابشلا عيمجو مهطابضنم [اعباض نومبسو فيذو برملا نايعا يجكر سلا ةطح يف هلبقتساف سربسك الا
 برملا ءامعزلا ىبحياو حالسالا ىبحيلف » دحاو توصب رووجلا فاه ةتذفان نم هتدايس لطاو راقلا لصو الو . دج ةميظع ةسايعب

 ٠ فاتهلاو نيفصتلا نم ةطحلا ءاجرأ تيحصراف « ةيبرملا ةمالا يبحتلو
 ىدتالا ةاردا تناك ةبكرم نيسمخ نع لقيال تابكرملا نم لتر يف نولوقتسملا راسو هل تدعا ةبكرم هتدايس لقتسا دقو

 , ادج ةديدش مهتسامح تناكو « وبق موق » يف اهراد يلا ميلقنل اهتدعا دق يندالا

 مداحتا ىلع ىتثاو ةمالاو ةلودلا ةمدخ يف ميينافتو مهتيبح حالصالا يلاطمل ركشو يوارهزلا موحرملا ضهن ماقما مهب رقتسا امو
 يسر هتاضوافم تأدبو يلغوا كب يف لاتثنيتن وكلا قدنف ىلا هئاقدسا ضب عم يبدالا ىدتنملا نم داس مث حالصالاب ةبلاطملا يف نيالا
 «فصنو موي ةئ اتسالا ىلا ةلوصودمب يا ١.١ ةنسرب وتكا م. يفةرازولاءاضعاضعب ويقرتلاو داحس الا ةيممجر يت ركسكب يركش حدم عم

 فيودتلاو لاما يونت ةموكلاا هللا همحر يوارهزلا ديلا ردا ىتح موبسالا ف سنو عوبسا تاضوافملا هذه ىلع ضمب ملو

 1 يفو . ةقاماا ءوس هنورذحيو كلذب هيلع ثوحلي ىليلألا م.ركلا دبع موحرملا الا ءؤاقدصا ناكو رصم ىلا رفسلا ىلع مزعف

 ىلاتااثيدحلا هتديرج يف رشني نا هنم بلطو فحصلا يررح دح ال باقف نيبداحتالا لطم نم هئارتسإب حاجب نا هتدارس ىأر ربفون

 1 : وهو هذي طخم هيلع عقو امدمب
 : لوقت اذاف حالسالا نأش يف ىرجام ض.ب ىلع ماعلا يأرلا فقوت نال ذاتسالا اهيا نامزلا ناح دقل  ررحلا
 :: يف دقملاو ىلا لاجرنمأةبرف ت :سالا يلا تبتا دقف اديدج ةرش معا الو كنم رثكا معاال -

 عستم تقولا نم يل دمي ملو . الاوقاال الاعا ديرت نحو ةدئافلام نكلو . لبق نم حالصالا اوبلاط همجسام عدوعو نم تءمسف
 سهم ىلا رغ-لا يف ليج.تلا لعينثحت: تافارغلت و ًابتك ىقلتا موي لكيفو بجاورمااهنم يرفس نايناقدسا ىربو ةناتسالا يف

 ؟ كرفس لبق ةلألا هذه نم ءابتنالا وجرت لهو  ررحلا

 . كلاؤ -ىلعدرلا نمينمنعو يتمهط.يو يءزع نه وب يلاملا اهلا ونمىلعر ومالا ريس ناف كلذعمو دعب ةموكنملا ةبن نسحب ةقثلا دقفا مل -
 ًاتاتب ةموكسحلا نم اجرلا عطق ةباثمب دمي آلا كرفس نكلو -
 مايالا للبقتسم يف هتلهاجت اذا اهل رذع الف ةموكحال هتمهفا امو ءاشخاام اذه ب

 ةموكتحلا ةلطام يف ببسلا وه امو

 و ىنسملالانتلمامم مورو انبلاطم ديؤياهئاضعا نم ًاقيرف ناف يقرتلاو داحتالا ةيمجح يف ماق (ةالخ ببسلا نظا

 ٠ اريثكةقاملا تءاسالاوانبلطام انل ناك امهبنام عانقاامهوا عاطتسا ناف حجر, نيقيرفلا يالعالو انعم ةدشلا ليمتسابريشيو ضفرلا لك
«+ «*َ « 

 .خ نم نوريثك اق ةناتسالا يف عقولا مظعا حبرصتلا اذه عقو دقو

 ,لاطم ىلا برعلا بيج ةموكحملا ناب مهئاجر نع اوبرما دقو . فقواا جرح نوكردم مهنا فحصاا
 ج يف ةئباس ةلاقم كب لاك يلع ريهشلا يرتلا بئاكلا أشناو . رفتغتال ةرانج هيفنتي لطملا وا سيراب

 : نأشلا اذه يف هلاقام ض., اذهو للا يف مبكارشاو برملا ءاضرا يف

 دمتو لمفت الو لوقتةينامملا ةموكنملا نا ركني دنا نم امو . اهتريس ءوسب مهتموكتح راهتشا مهتري رسم بيطب نوزامملا رهشا »
 .دالبلاو ةمالا ءافترالاو حاجنلا باوبا تحتفو امن تنسحال جبنملا اذه ريغ يضاملا يف تجهن ولو ينن الو

 . ةييرملا ةلأسملاو هينمرالا ةلأسملا . اهلبقتسمو ةلودلا ةايحاريلع فقوتت نيتلاسمب مويلا يلاءلا بابلا ينمي »
 عم اهقافتانع رخأنت الو يناوتنال اهنأب تحرصو داهشالا سوؤر يلع اذه اهقافتا ثنلعاو برعلا عم ةموكحلا تقفتا دقف »

 ركؤم عم مهقاقت

 تاحفص ىلطو تاممتحلاو ةيدنالا يف ًامهفو الع كرثلا

 قافتا قءزع نا اولقو

 ةموكملا ىلع اف ملا ملي
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 ادبئو اهدعو زجنت نا ابيلع بجاولاف ايرهظ دعولاو فيوستلا ةسايس تذبنو ةيديلقتلا اهطخ تريغ دق ةموكملا تناك اذاف نمرالا

 . البف حالصالاب

 بابرا مادقا ت فرت ضرالاو لابملا كدت لاجرلا ةمهف . هنود لوح الو هبجو يف تابقملا ففتال ءيث يف بغرب نمو »

 .٠ نالذحلا الا نوكحن الف رطاخ ةببط ريغ نم ًاهركم ةلمعو ءيش ىلع ءرملا مغرا اذا اماو . كرتلا ان عاش لاق ام ىلع مزعلا

 نود رشقلا تربتعا دقف ةيعرفلا رومالا نم رثكألا ىلع ناك ثلملا اذه حالمال ةموكسملا هتلمعام لك نا فرتمن نا انيلع
 مريلا اهنم وكحشن يتلا ةمؤملا ةلاملا انخلبف يئامملا نود ظافلالاو بابالا

 ةدوكحنملا ةمالا هذهب تلزن يتلا حداوفلاو بياصملا نال . ارغابتا نسحال يناا ةيضاملا اهطخ نع ةموكنملا لدعت نا ءاجرلف »
 ' ةيبرملا ةلأسملا يف لامالإب اهلاوقا نرقت نا وه ةموكحلا ىلع بجاو لوأف . فقوملا جرح اهتمهفاو قرمملا اهتابس نم اهتظقيا عااطلا
 9 مدنم ةعاس تالو دقملاو لحلا لها مدنيف نامزلا توفي نا لبق

 يف اهيلطف . مظعالا اهدنسو نيكملا ةلوذلا نكر مهنال برعلا عم اهقافنا موي اهرست ةلك لك ايبف انلفو ةموكحلا انيرطا دقل »

 ميقتاوع ىلع ةيلوثملا نم امدق يتاتو محلا يف مهكر شت نا لب طف كلذ سيلو اهيلع مومم تقفتا تأ بيلاطملا ذا نا لاحلا هذه

 نا انيلمف كاملا ظافتحالا ةطبارو نيدلا ةطبار مهنيب و ان نا . انع ءابرغ مم اوماعو برملانع ءابرغرباثلا نمزلا يف انشع دقل »

 ديدشلا موللا نكلو مييلعو انيلع مظعراع مهعم انمه مدمف . ىبرع كاذو يكرت اذه لاقي اله نيينامع انميمج نوكن ناو دش اهدشن

 .. يصانملا رئاس نع اندعتبا أك برملا نع اندمتبا نيذلا نحت اننال اندحو كرتلا نحن انيلع عقاو
 اذاف . ىنعم كلذل هقفن ملف نحن اماو . مينع اوسبتقاف ةرعابلا بادآلاو ةرهازلا ةيندملا نم ءاجنلا برعللام برغلا لها فرع »

 ا مهتقاط دوج اهنومدخ مهنال حاجنلاو حالفلإب ةلودلا رسشف ة[جلا يف برعلا كرتشا

 نرد حتم نوكنف مييل ١ مضتنو انيلا ثومضني مهنا ٠ سا يصار يو ةيمالسالا ةفالمناو مهنطو ىتامملا نطولا نا نور

 .٠ نيتملا تباثلا ناينبلاك نيخآتم

 ياما ملا لظ يف كرتاا عم ةوسخا اوشيمي نا نوميطتي مهنا امام اونقياو نيهلم ريغو نيلسم نم ةفاك برعلا فرع دفا »

 مهقوقح مهلقو انسكملا ف ميكر بالا كلذ كوكل ميتلماعم يف انيضامنم دسف ام حلصنو مهمم انرما نم جوعا ام موقتلف
 روتسدلا ماكحال [قبط اقافو ءازج ةريغصلا :ريبكلا ةلودلا بسانم نم مهبيصن نكيلو . اهلك ةموكسحلا رئاود يفو ناثوءبملا سلم يف

 ناميفن نا انل نآدقل . هنع عافدلا يف دهاجو ءاكب يف يبرعلا هك راشب لب هدح ويرتلا ةلقم عمدت ال كلذ دمب ةحداف انب تازن اذاو

 م.ركلا يبرعلا رصنملا ايسالو ةينامعلا رصانعلاب انرزا دتشا كلذ انمهف اذاف . دوسم يبرمل| الو ديس وه الف سمالاب هريغ مويلا يكرتلا

 . يناملالاب اينامأو يوسنرفلاب اسنرفو يزيلكنالإب ارتلكنا رزا
 يموقلاب ه : اهيف لاق « لجملا لجملا ةءرسلا ةعرسلا » اهناونع لمج ةلاقم ءانثالا كلت يف نازول نم مادقا هديرج بحاص ثعبو

 ناك ولو هياع تاو وا ةموكنحلا هتتسحتسا يحالصا ناب يا اورجا يناوتلا نم

 هئارجا يف نا لمت اهنال ل قفصتو حالمالا ذبحت !روا نأ الذات الو ءاطبا لمتو دعت مل حالسالا ةلأسم نا ٠ ين فرط نم موبلا

 لودلا نا نوملعت الا . ءاملا نانع ماوكش ثنلب نمرالا نا نوملهت الا ؟ لمعلا نبأف ناذآلا مسا هيف انمالك نكلو . اهملاسمل انيمأت
 ةميزع تح دقل .٠ سفنلا يف ىوه نينم مهبيلاطم تباصاو نمرالا ىلا نيفصا « ةديدجلا ةمقالا د علب ندري يتاولاا امس الو ىمظعلا

 لمت ملاذاف انأشو ةيمها ةيقرعاا هلأسملاك ابروا رظن يف تراص جالمالا ةلأسم نا . لطمت اهلإب اهث المف حالسالا ءارجا ىلع ةموكحلا

 5 مفدي الو دصي ال ةكامملا ىلع ًارطخ تناك !بروا عنقيو اينانءلا رصانماا يضرب الح ةنكملاو لقملاب

 اذه مكاوقق . دالبلا يف ءاضق وا ةيالو لكل مزايام انددعا الو دعب دعتسن مملانثا اولوقت الو عقصو رطقلكيف حالسالاب اوأدبا »

 . احالسا نومورأ الو المت ْنوءيطت ملا ىلعو متمض ىلع ةجح ذْخْؤي

 , دوجلاو ددرتلل تقو انل يدب مل . ةعزفم (رامآ اهروطس فيعاضت نيب نورت الا اب-مالم نيل ةيبنج ١١ فحصاانم مترتي الو

 ,60 941 مالللعع1 01 انااا 8كا1



 ٠ اوعو اوممساف ةميلا بئاصم انب لزني هنال ادغ هيلع بساح موبلا ناوت لكذا . ةدماج فقت ال نارم.لا ةميبطف
 حالصالا نمبر جاممهن وبعب اوأر ىتم مهنا انلقو (نيلكنا اونوكتي ناانسحتساو انلاعا اوبقاريا بناجا نيشتفم مدقتست نا انررق د

 فنا يردس ءلم فسالاو تدلع يننكلو ٠ هانلقو ءانررق ام رخآ ىلا انا نيمم ريخ نوكنتف مدالب فحص ىلا هنع اويثك

 . اذ نم ءيش يف - ايئاملاو ارتلكنا ىتح - !روا ضوافت مل اننموكح> نا

 نح انك اذاف : تلاق نا ىلا «ابيلع ينمتأا نم دب ال ان: ةءببطال ناو ةيميبط ريغ لاح انلاح نا !:يف ىمالاب نومثاقلا ملميلف الا »

 نيب نا ديرت اهنا عيذت ةموكحلا اميب هنا . |فكلم نم يت ام يف نومماطلا انل نوبقارملا ءارب يذلا اف انيف دوالاو ف.ضلا اذه ىرث
 ابقتاع نع ةبزكرملا ةموكحلا لآثا مفرو ميدقلا بوثلا علخ

 ةريسشابمو بناجالا نيشتفملا مادقتسا نا نولوة مالا .
 دب رميح امو ابروا مصاوع ىلا اذه اهمزع قربلا ريطبف بنجا نيشتف»
 را بايسا ثوكردي ال يذلا لاهللا لابملا نم بئاوط وا هفئاط ىر

 . !ذك الا نولوقب نا مبهاوفا نم جرم ةلك تربك . نطولا ءانبال نانيبءو لالقت-الل ناميشم حالصالا

 ٠ كلذنم ءانسم ماملا يأرلا نا نينئف هيلع نوقلمبو انزو هل نوميقب الام فخصلا ىلا نوبتكي نياضملا وا نيلاضلا كئاوا نا »

 ٠ اهنم كحضي لوكنلاو اهل يكبي لوبحلا . كحضتو يبت ليف مهتيطوو مرعذ يثاب نم اموق نورتكحب مايا دمبو
 فءضتو ميتوق يخئرت ومر زع روسخمت ىتح نايذهلا اذه نوأر قي ال ةموكملا لاجر نا اد مؤملا نمو »

 .ءأا ثداوحلاو لاوحالا هذبب ناءولع ث.دحلا | راو مدقلا اني رات نا , رادقالا هل ام نيبقرتم راتس

 ماجا نومجحت ةرات نيددرتم دسقملاو لحلا لهالظ اذا راملاو جرحنلا نم ةيانلا غلب دقو اهفقوم ىلع نمأت ال ةلودلا نا »

 اهنبا يلجع » . اهنع لوث-ا نم فرعي الو دحا اهنع لأب ال يت ا لاحلا هذه !بروا تمثس دقف ايمهو اءادقا نومدقي ةراتو (يةيقح
 ريصم وكي نا نيديرتا . راه فرج (ةشرلع دالبلا ثنإبو جراما يفو لخادلا يف هبالط ربص ليع دقف حالصالا ءارجا يف ةموكحلا

 مر ما نيكحابلا حون كلذ دمب انيدجحا ؟ ةيناّملا ابروا ريصكك ةيناملا ايسآ ريصم نوكتي نا نيديرتا ؟ يلمورلا ريص؟ك لوضانالا
 , 5 نبداثلا

 تافارثلت منو
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 راتت-الايف ةيغرلاو ةيدنحلا ةرعبلاهياع تبلغ ني دامتالا نكلو هب ةموكملا نوحصنيو كرثلا ءالقع هلوقي

 ةسايس عابتاو دارفالا ضعب لامآ قيقحتب ةيبردلا ةمالا ىلع ءاضقأا ىلع اولمعو دالبال قرقح جالسا لك ضفر ىلع اوممسف ةطا-إب

 ٠ مهئارآ يداقو برعلا ءامعز عم فيوستلاو ركملاو عادجلاو نيالا

 ناك امم جذومت اذه

 يوارعزلا موحرملامسربةنيزم راكفاريوصتو نينط ارتمدقم يفو ةيداحتالا فحصلا تردص 10م ةنس ريمسد ررش رخاوا يف

 ةيلاتلا «رابملا عم اشإب لاسمحو كب تملطو اشأب روثال ةريغ# موسر هتحيو لوطسالل زمر هراسي ىلاو ينامءلا شبجال زمر هنيع ىلاو

 « ميظملا اهلبقتسم ةيناملا ةلودلا ديشت داححالا اذه لثم ىلعو كلملا رسب لاطبالا ءالؤه لثع » : ةريبك فورحب

 دامو فسويلا كب نمحرلا دبعو يوارهزلا ديجلا دبع مو-رملا نييمتب ةينسلا ةدارالا تردص ؟14 رباني ؛ دحالا حابص يفو

 ريخلا اذه قرف . ينامملا نايعالا سلحي يف ءاضعا ايخكلا يدنفا دمحاو بيق.

 حالصالا ىلع ةبرض ربك ا نايعالا بصنع يوارهزا ديسلا لوبق يف تأر ياا ةسيبشلا يف ايس الو ةيبرما| دالبل

 تناك يثأا ثداوحلا ةميت هدحو هيلع تقاو هنم تأربتو هلم ىلا اهحايترا مدع تريظأف . قالطالا ىلع ءيئ

 2 يدنفانيدلا ي عوقسرسس يدنفا فسويو موبي يدنفا

 ١ همحر كردا دقو

 أ الا بصنملا اذهب
 ١ هتباحأف . ةبلاع بصانم

 اغلب أف هبكنترا يذلا أطحللا مظع لاملا يف

 يف ابرق مهنيبعت ىلع رارقلا رق نبذلا بردلا ءامعز ضمب عم ةسءزالا ةعرسلاب حالصالا ذيقنت ىلع ةموكحلا
 .ايسلا اهتالص لك تمطق اهنا ةلئا

 , نايعالا سلجم يف ًاوضع همسإب نيع يذلا بزالا كلذ ريشتي نا الا هيلع اف همدع وا ءافدتسالا ررقي

 لببقي مل هناو كلذ ىلع ترصا اذا هئافمتسا ميدقتل دمتسم هنا ةب

 نا ءاش اداف هلامعا نع لوثملا وه ةيزكرمالاا بزح ناو همم ةيب
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 هتعدتساف ةموكحلا عم هتضوافم يف !هماعخ مثال اجبنم جينب مل للملا مركتا دبع موحرملا نا ىرخلا ةبج نم ةبيبشلا تأرو

 يوارهزلا موحرملا لوبق يف هتمتامهمدعو ةيمجلاو ةموكسلا ٠ ازا هفقومنعو خبراتلا كلذ ىلا حالصالا يما يف ىرج امع هاضتسال

 تايعا نم لجر فلا ىلع ديزي ام كانه هراظننإب ناكو . هل هتبرض يذلا دعوملا يف يبدالا يدتنملا راد ىلا اهافاوف نايعالا بصنع
 تاثم ماما ةيبرعلا ةلأ مل قلمتت ةيسايسرا رسإب حوبب نا عيطتسيال هنا للا همحر نلعارمالا يف ةلوادملا ا
 يدنفا دمساو بيطحلا نيدلا فيس موحرملاو ةيكرتلا مارب ةديرج بحاص ريقش كب بيج باختناىلع ذئنبح رارفلا رقف . سانلا نم

 اذاف ةيسايسلا لاو>الا ىرحي ىلع اوفقيو ةيرسس ةسلج يف هب اوممتجيا رديح كب يحرصو يراخبلا يدنفا لالح موح رأاو رغاد
 . هل ةييبشلا دامعا مدع اونلعا الاو هبف ةيب رملا ةمالا بناج يف من ام اودجو

 تماد ( يلغوا كب ) اريب يف ةيرسس ةسلج يف 1914 ةنس راني ١ يف ليلملا مركلا دبع موحرملا نوبختنملا ءالؤه عمتجا دقو
 دبع موحرملا لوبق نا ةمسلجلا كلت يف هللا همحر هلاق اممو . ليالا فصن دمي فصنلاو ةثلاثأا ةعاسلا ىلا ريظاا دمب ةثااثلا ةعاسلا نم

 نم هل نوكحب ذا هج راخ يف هلءف ىلع ردقب الام سلهملا يف لؤي هنال هل وق مدع نم ريخ نايعالا كلس يف ماظتنالا يوارهزلا دجلا

 ىلع ةريشع الو ديلا يف روفصع ه ايبلا ثومرب يتلا بلاطملا برعلا ءانبا هب غلليام ةيداحالا ةيمجلا يف عانقالا ىلع ةوقلاو ةذفالا ةملكلا
 قرتااو داحتالا ةيممج عم نييءالمالا مل همرا يذلا يرسلا قفتالا نال الا بصناا اذه لبقي مل للا همحر هتدايس ناو « ةرجشلا

 رصانعلا رئاسسو يتلا رصنماا جاره نم ًافوخ نمزلا عمو جبردتلاب الا ابيلع لوصوملا ىل ىلببسال برعال ةميظع دئاوف ىلع يوحي
 نم أدر اهيلع لوصحلا يف يدفن نا .ظما| دئاوفا| هذه لثف . ابنم برعلا لاذام لثم اب:بلاطو ةموكلا ىلع ةينائملا

 ما ترف 3 ركنا الو ه لق نا ىلا . اند اهدي تمضو' .ىلخا يقرتلاو داحتالا ةيممح نال راظتنالا نم ملأتتال ناو نمزلا

 عاطا مظع « ةحضاو ةيلج ةلدأب يتلا يبرعلا قافتالا تابثاو تايعالا بصنم لوبق ىلا يدنفا ديجلا دبع ترطضا ياا بابسالا

 ديسلا ةئربتل ينكي'هدحو ببسلا اذهو . اهيف مهلامآ قيقحتل كرتلا عم انفالتخا ةسرف زابتنا يف مهةبغرو ةيبرعلا اندالب يف بناجالا

 نا يقرثلاو دامتالا ةيممج ةدلصم يف ةيمسر دورمب انعم ميطابت راو انل نييداحتالا صالخاب ةماشنا انتم نع الضف كرظن يف يوا_رعزلا

 ةنجالا ٠ا ءاضعا ةبغر نكلاو لامجالاب ةمنقم يدنف'ميركلا دبع تاحبرصت نكت : ملو ء اهدي ةضبق يف ةموكحلالظت نا تءاش 'ذا اهب ربت

 ةناتسالا فحص يف رباني هب يف نلعا يذلا يلاتلارارقلا نوردص. ميلمج برملاوكرتلا نيب ةمزالا داهتشا ىلا لوؤرام لك بانتجا يف
 :!1 دمتمع هاندا انءامسا نيمقوملا نحت انممتج ا هصن اذهو رصم فحص يف هنم ؟ع يفو توريب فحم يف هنم ٠١ ينو دبع ةيبرملا ةب

 ىلع ةن-ح ىلوالا ةيمومملا تاحالسالا ءيدابم اندجو همم ةضوافملا دعبو . ةيصوصخ ةسلج يف اليوط اعاجا لييملا يدنفا ميركلا

 ىلع ان دعاسبال رضاحلا تقولا نا يرن !ةذكلاو رورسلا بجو ام هيف سيلو ةبولطملا ةجردل' ىلا لصي مل فيفنت'ا ما نكلو روظب ام
 دبع داتعا مدع نآلا زووم الف ارقيرط يف ةبقع فقي اعرو ةماعلا ةحاصملا ىلع شوشب كلذ نال لاوحالا ريس نم ءايتسالا رابظا

 ةصاخ ةراشتسا هتاضوافم يف ا واهاارهعجربو هرزا دشت صاخشا هءب رانم ةيراشتسا ةنجل باختنا بج لب يدنف' مركلا

 دامالا ةيعمجو ةرارولاو ة ديحولا لوسرلا ىتبي يذلا يدسنفا ميركلا دبسب اهتلص امناو ةموكحلاب ةنجالا هذهل ةلص الو

 ( تاءاضمالا ) « ةماعلا ةداصملا ىلا برقا كلذ نال يترتلاو

 ءارزولا ددرت رثكف نيبداحتالا ةين ند اهعانقاو ابئاضرا ىلع ,لممتو ةيرماا ةبيبشلا ىلا فازنت كلذ دمب ةموكحلا تلمجو

 تملط هروزيو الا عوبسالا ضعب وا عوبسا يضحي ال ناكسف هيد مبطخ ترثكو يبدالا يدتملا ىلع يقرتلاو داحتالا ةيممج ءامعزو

 تءلطنم عمسام رخآ ناكو . ءاضعالاعم ءاخالاو دادولا تارابعو ةيساجلا بطملا نولدامتيف ممريغو يركش ثحدمو لامجو روثاو

 كسحتت اتناف انم برءاارف اذاو د : هلوق فيرسثلا يوبنلا دلوملاركذب يبدالا ىدتنملا لافتحاموي اهاقلا ةبطخ يف ددصأا اذه يف كب

 « هيخال خالا ةخاصم مهخاصنو انرودص يلا مهمضنو مهمزتلثو مهب
 .رماا دالبلا يف ةكرحلا اودّخاو اهدارفاضعب مهئاضرأب ةيحالصالا تاما نيب اوقرف مهنا نويداحتالا نظ امو

 , هيخال خالا ةطاصم ميخاسمل ال موءادعال نكلو كي تعلط لاق اك برعلا ءامعز ضعبب اوكسعأو ةأخ
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 عيارلا لصفلا

 م5  ىلوربا تامرصلا غ2-

 ةيباينلا تاباختتالا  قافنالا دعب ةيبرملا دالبلا يف لاملا  هنك امو كب زيزه فيقو

 ةيلدملا ةلاح  ناثومبلا سلم يف برعلا باون بطخ
 ةموكملا حلاصم راسو - فراملا

 هللبري#

 مكبرعلا اوعدخ مهناو امتسامحو اهداسحتا ىلع اوضقو ةيبرعلا تايعجلاو بازحالا نيب ميمئاسدب اوقرف مهنا نويداحتالا نظ

 ةطملا كلت اومسرو ةيموقلا مهتركف ىلع ءاضقلل ةصرفلا زاهننا يف اوبغرف مدالب يف ايئابن ةكرحلا اودمحاو مهئامعز نضمب اوعدخ
 ةيرعأ| دالبلا يف ١41 ةنس لبق اهذيفنت نم اونكمتي مله 1414 ةنس رباربف رهش ذنم اهنودعي اولمج يت يتلا ةميظفلا

 شيملايف ةيموقلا ةركفلا اولتف اذا مهناو هنم برعلا طابض ءايتسا نع أشن حالصالا ذيفنتب ةلطاملا نم ةبيبشلا ٠ ءايتسا نا اومعز

 يف اودمباو بلح تاوج يلا ربالوب يف تناك يتاا ةيبرعلا قرفلا اول_سرأف ةيبرملا بازحالا رئاس يفو ةبيبشلا يف ابلتق مييلع لبس
 ةيمسا فئاظو مودلف ثيح يلوبيلغ ةربزج هبسشو هيقارتو لوضانالا ىلا ةناتسآلا نع يب رع طباض ةيامبرا نم رثك ١ دحاو موبسا
 اهف نبذلا برعلا ءامزب كنفلا اورق ةناتسآلا يف مهيلع برما|ضافتن نم نما يف مب-فنا اونظو اذه مهلمع نم اوهتنا الف . ةيماس

 .. ةقرب لطب يلع كب زيزع ريبكلا ينرملا طباضلاب اوؤدتباو نيبكلمو نيبركسع نم

 1914 ةنس رااربف هب يف نينثالا حابصيلع كب زيزع فبةوتباهرما ةيداحتالا ةموكحلا تردصا :  يلع كب زيزع ىص ضيقلا

 سيلوبلا ةرثادىلا هوعدو مارت>ا لكب يكلملاسياوبلا لاجر نم ةثال هنماند مويلا كلذربظ دمب نايلتكوت قدنف نم اجراخ ناك انيبف
 ببسلا نع نيملمتسم سيا وبلا زكحرم ىلا مهنم نوريثك بهذو اودمقو برعلا ءانبا هل ماق ةناتسالا يف ربخلا عاذ امو لوبنطسا يف

 قللطبسو اهف هل لخد ال روما نع بوجتسي هنكحلو فقوب مل كب زيزع نا ممل لاقو فاملتو ةشاشب لكب ماملا نمالا ربدم مهلب قف

 هنا ةقيقحلاو . هلزنم يف سيل هنا هل ليقف لاحلا ةقيقح ىلع هنم فقيا كب تملط لزم يوارهزلا موحرملا دصقو . ءاسملا يف هحارس

 ٠ ةئدعب حضنا ام هتلباقم يف بغرب م
 يدارهزلا ديملا دسبع موحرملا برعلا طابضلا دحا دصق سيلوبلا ةرئاد نم كن زيزع جرختيلو ٠ ءاسم ةرشاملا هعادلا تفزا امو

 نيكحلم برملا ءاينسا هذلباو يلاتلا موبلا يف هب هربخمو ببسلا نع ثحبي نا برملا طابضلا مسإ هن. بلطو ركو رك قدنف يف
 ذاتسالا ايبا ةموكتملا غلب ا و : لاق نا يللا اهباز> | نوؤشو ةناتسالا ةسايس يف هل لحدال كب زيزع نال ةلمامملا كلت نم نيبركسعو

 « . دارفالا ليبس يف اهنقارا ىلا انرطضت الف ن نطولا نع عافرلل ظحت نا بجي برملا نح ان. ءامد نا

 ام ءارجاو كب زب زع ىلع ضبفلا يلا تدا ينلا بابسالا ىلع فوقولل اهم اءاّتجا ةيبرملا بازحالا وبودنم دقع رياربف ٠١ يفو

 ةدازو ناو مهيبحو موخا كي زيزع نا وهو ًادحاو !اوج ميلك مهنم اومم-ف مريغو كب تملطو اشإب لامج اولباق مث لاحلا هيضتفت
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 ٠7 برعلا ةروثا -864-

 «! ةرصبلا ىلع لاو ةنيبمت تررق ةسموكنملا ناو ةلودملا نع عافدلا رمأب قلعت يتلا ةبركسسلا نوؤشلا ضمب يف همم ققحت هيبرحلا
 ةكاح يف لجمت نا ةموكحلان م اوبلطو ةناتسآلا يف ةديدع تارهاظم اوماقف ةرملا هذه نييداحتالا بذكب اوعدخني مل برعلا نكلو

 نب ريبإلا نيب ركسسملا .' مالا رابكو برحلا ناكر ا نم ةنجل كاملا هذه يما ىلوثي يذلا يركتسملا سلجملا ىلا فاضي ناو كب زيزع
 ما هل قوقل خجال نيذلا ضعبو هديبعو اشاب رونا عئانص ضعب نم يركسملا سليما تفلأو كاذنم ًاثيش لمفت لف . ةيرملا نوؤعلإ

 يزمرو يركسملا كب ناهلس دوبشلا روضحب 1814 ةسنس ليربا لوا يف ءامبرالا موي ةكاحلا تأدب دقو  ك
 لاوقا ةصالخو كب زيزع ىلا تبجو يثلا مهلا ءارقلا لاو . يدنفا ديسشرو يدنفا نبدلا رون مزالملاو يدنفا

 .٠ يعسزلا ةسلجلا رضحم يف تدرو اك دوبشلا

 ةيبرعلا ةركفلا ثب يف برغلا سلب ارط يف وهوىعس دقف ةينامملا ةحلصملا ضقانت كب زيزع ةركف نا »  يركسملا نابلس لاق
 « هل كارتالا طابضلا ضعبو انا يتسك امم الول هيدس يف حجني داكو اهنوؤش ةرادا وه يلوتي ةلفتسم ةيبرع ةلود ءاشنا ينو نيلهالا نيب

 8 ا ا ل ع اعل ا كب زيزع نا » : يدنفا يزمر لاقو

 كرتلا ةلودلل نئاخ وبف ًاسوصخ اشإب رونال ودعو امومع كارتالل ودع كب زيزع نا » : يدنفا ايش لاقو

 يتابع رمل ىلإ ندلامغ ايم ضررا حو جون ىلع يبح مامالا عم قفتتا كب يدنفا نيدللا رون لاقو
 «. ةدحاو ةيب رع ةلود نمبلاو يزاغنب لمجو ةركفلا هذه ذيفنت ىلا يزانتب يف وهو

 برملا ضمب حبذ هناو ناقلبلا يف نيهلملا باسا ام ىلا هحايتراو ةرورس نع يعاما برعا كب زيزع نا د : يدنفا ديشر لاقو
 «ءايحا برعلا نم تارشع » نفدو يزاذنب يف

 ىدي رخآ صخشو [ يشاملا ماملا يف نادو-ا يف هيلع ضبق يذلا ] ىاملا دسلا ةدابشعاسل ةيناث ة-لج تدقع ليربا ١4 يو

 ال دوقنلا نم افلبم نيبلاطبالا نم لتسسا كب زيزع نا هقرب يف تمس » : ساما دبملا لاقف « هقرب يف زع دنع ًايجوبق ناك مس

 . «دالبلا مهميلست لباقم ةريل فلا ١٠6 نع لقي

 « نييلاطبالا ىلا دالبلا ميلت يف هتضوافا هدامح كب نسح همسا الجر كب زيزع ىلا دفوارصم يويدخ ومس نا » يجوهقلا لاقو

 رصم يف هرورم هانثا قباسلا يويدحلا ومس كي زيزع ةلياقع كلذ ةحص ىلع دهشتساو
 . هيلع اودهش نرذلا دوبشلا لاوقا ةسالخ ةذهو ةقرب لطبىلا ثويداحتنالا اههجو يثلا مهنا ,ناايه هذه

 تينا امو . كلذ نع لودملا ىلا م رطشا هب ماملا يبرملا يأرلا ماتها نكلو ةكاحم الب هومدعي نا نييداحتالا دسق ناك دقو
 دسحا نم برعلا ءامز ربحلا غابف نجسلا يف ةلايتغا اوررق امويف ام دادزب ناك لب دمخم مل برعلا جايه نا اوأرو ةكاحلا

 ىلعو اشإب سردناس نوف لاشرملاو مظعالا ردصلا ىلع ةلأ لا اوضرع مث نمالا يف اولوادتو اوممتجاف ةناتسآلا يف ةيداحالا رداصملا
 دسق ىمظملا ايناطيرب تناكو . ةعيظفلا مهتم رج فارتفا نم نييداحتالا عنم نوناقلاو لدملا مسإب مينم نيبلاط ىمظملا لودلا ءارفس
 نكمتيإف هحا رس قالطا بوجوو هتءاربب اهتمنقاو هنأشيف ارارم ةيناثملا ةموكحلا تضوافو يلع كب زيزع ةلأسع اساخ اماتها تمتها

 ةيرملا دالبلا يف ةميظع ةروث ىلا يدؤي همادعا نا اوكردا امدمب ايس الو بلطلا اذه ةباجا الا نويداحتالا

 دق نوكن نا اما اهنأآلو .ةيينايبص مهت هيلا اهوزع ينلا مهتلا نأل قالطالا ىلع ةينوناق نكنت مل كب زيزع ةكاع نا يهيدبو
 هكاحي نا ذئنيح ماعلا دئاقلا اشإب رونا ىلع بجاولا ناك اهلبق تناك ناف اهدمب وا ايلاطبا عم حلصلا ماربا او نازول ةدهامم لبق تنقو

 تجرخو ةيلاطباوا ةييرع اما حلصلا دمب تحبصا دالبلا نال اهببسب هل ضرمتلا يف ةينامملا ةموكنحلا نأش الف اهدمب تناك ناو اهيلع
 اهوبسح ناو ةناتسالا ةموكسح هل ةلص الو اهيف القئسم ًاريما ناك كي زب زع ناف ةيبزع نويداحنالا اهبسح ناف . ةينانملا ةطلسلا نع

 . اهاوس نود هتكاحم امل قح ينلا ايلاطيا ةموكسح ىلا هميل-: بجاولا نم ناكف ةيلاطبا

 ةراشالا تمدقت يذلا ببسال قراطاانم ةقيرطب هلثقل كاذ اوررق لب هنكاحل كب زيزع فيقوت اوررقي مل نيبداحتالا نا ةقيقملاو
 . اب نيمئاقلا لقب ةيبرعلا ةركنفلا لئق يف مهتبغر وهو هبلا
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 ارح 'كناك ءدسبو روتشألا لبق ةتايح ناف ينامملانطولل ةرعابلا هتمدخ نط كب يلع زيزع ءازج ناك اذه - كب زيزع وه نم
 روتسدلا نلعا ثيح ةينودكم يف ىنميلا اهدي ناكلب ةنيتم ةيوق يفرتلاو داحتالا ةيممجم هنالص تناكو . ةيرحلا ليبس يف مئاد داب

 ما ركآلاو مارتحالان م هعضوم هتلساو ةميظملا همدخم يقرتلاو داحتالا ةيعمج ها تفرتعا دقو . ةعاسرششع ةمضبب يزاين هنلعا نا لبق

 هئااقفرا حصنف اهارتتم دمحالو اهابقع نعؤتال اهتميتانيناا رضانما ايس نا هداقتعالروتسالا نالعا دمب اهنع لصفتا هنكل و
 ال لغاوشؤ لك اشم اهنع محل ناك ناو زيي الو قرف الب“اهئاقتا يلا لببساا اودبعو اهقوفح ةينامملا رصاتنلا !وليني نأب الاراالا

 هيلع نوديسفي اوامجو ينامهلا نشيملا يقءةيبرملاةزكلفلا ثيي هلا اولقو ةنايلاو قورما ةوموتاو هحنسن'هيلع'اوركتأف اهتم نوضلخم
 يأرلا بامصاو نيينانا ًاقبرف ىدتساف 1811 ةنس ةناتسالا يف هتماقا ةسسرف كاب زيزع منتغاو . هليبس يف تارثملا نوم

 يور أدعااو الا اهونسحتساف هءارآ.مهيلع ضرعو ةلودلا ةئأش ءالعال هنم دبالرما ةينامثلا رضانملا قافنا نا لاقو هلزنم يلا هيدسلا
 نيب روفنلا ءاقلا يف: ًاببس لجرلا اذه.ةضرامم تناكو . مونع ضانلا دمبا ةقرقلا يف وهو مريلا بفلزف كرتلا ىلا هنفاتم ؛هتب رق لسالا

 . .ةيكرتلاو ةييرماا نيتركتفلا نيب يلاتلابو يقرتلاو داحتالا ةبممحو كب زي
 لتتاقم فلا.نبشعو ةيئامن مرثك.ا تدقفو ريسملاب نازيج لكرعم يف ةينامملا ركاسملا ثلن او نميلا يف ةروثلا 'ران تبش الو

 زيزع ىأر ةيسلبا رظلا برحلا ببدب ةريخدفلاو ةثوؤملا متع تطقناو برحلاو عروب يدنجاو طباض نيب
 .ودهلاو هيضخبمو هداسح نم قيرف ىلع اذه هلمع قشف ..هرامث يني مويلا ىلا ةلوذلا لازتال [:ح ًاحاس همم دقمف ىبحت مامالا ةدايس

 ثرح برغلا سانارط ىلا ةقداصا|"هتينطو هتففد.مث . ةسسين املا ةلودلا ةحلص# ىلع برعلا-ةحلص» مدق اهنا ةجحص ةيدطؤلا يف قورلاب
 قوفتلاو:ةردقملاو ةلاسبلاب.ءؤادعا:هل دبش دقو , اليوط ًانمز لحاسلالعنييلاطبال'فقوي نا لاما نم هديدافنو هدونج ةلق ىلع نكم
 اببتيبش برغلا فجحس ضمب نا ىت> ةبب رحلا ةرجولا نم كرامملا مظعا نم اهيف ىصتنا يبا ويل وي 1 ةكردم تفاكو كاتقنا نيداتم يف

 ني.ئامورلا ىلع رصتنا يتلا ةريبشلا ( ناك ) ةكرم#
 . هئافعتسا ةجرت هذهو امري ردع ةسمخم هنجس لبق يأ 1814 ةنس راني ٠" يف ينامءلا شيحلا نم كب زيزع ىفءتسا دقو

 : ةليلجلا ةيبركلا ةرازو يلا
 ىلع مايالا هىوقن ال نيتم ظايرب هب ينطبرت لازتال ةيضاملا ةيزكسسلا يئايح نكلو خيراتلا اذه نم يناملا شيلا تكرت دقل »

 نيم نا ىلع يتماقا لمع رسم ةينامثلا هيريسموةلا نم ةليلخلا ةيب رجلا ةرازو ينبلطتظ هئانبا ىلا نطولا خاتحاو برح تبش اذاف همنعف
 , اهدرقا يتلا ةقرفلا يل

 0 يلع زيزم»

 حلايب نا هيأر بنا

 مهدوهعو نويداحتالا

 س اجب يف بئاذ ١*7 برعلل نوكيي نا ىلع يوازهزلا موحرملا عم تقفتا دق ةبداحتالا ةموكحلا تناكو  تاباختنالا ةلأنسم

 ١ تناكف نِملا ريظ برءال تبلقو ذيفتتلا ةعاس قافتالا اذه اانوعبملا

 3. .لا غلبي مل مهيثوعبم ددع فاو ماشلا ةبالو نم مقو ةرسبلاو

 :ل١ تاباختنالا نايا يف قارملا تايممج نم يملاتلا رب قتلا ةناتسآلا يف ةيب رملا تايمجلا ىبودنم ىلع درو

 يف نوبغرب كويدادخبلاف ء !مبحشرم زوفا ةسمزاللا ريبادتلا ذاخما نم نكمتتل قارملا يف ةيبابنلا تاباختتالا ةموكملا تلجأ »

 نم ةثالثلاو اشا,يلع دمع اولريملاو اشاب حاتفاا دبع اولريملاو اقباس ىنانملا شيجلا يف برحلا ناكرا سيئر يقورافلا اشإب يداه باختنا

 كوكر ككارتانم يدنفا نبذلا حالص بختنت نا ديرتف ةموكحلااماو . ببرق دبع نم دءاقتلاىلع اوليحا نبذل شيملا داوق ربكحا
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 ريب يف الا (بتيست اونيع برماا باوث نا ة



 . تهل

 ردملا نم نيئالثا فود ةثالثلا نم لكو اشإ تكوش دو موجرملا قيقش كب دلاخو دادنب ءالزن كارئالا نابشلا نم يدنفا داؤنو
 تنيعو قارما| ءاما رئاس ىلا اشيا يب , رشعو ةماتو دادي ىلا يئابكب ةبترب ًاطباض نيثالثو ةسمخ ةموكحلا تاسرا دقو

 اوفاك ثيح نميلا يف ةديدبحلا نع اياون كرتلا ضعب بختتلاو برملا نم نينثا الا بلح نع بختي ملو لصوملا نع ايكرت اثوعبب
 « . خلا خباا نيدرام ءاول نع يكرت ثوعبم جرخو نيفظرب

 مديدشلا ةيقارملا تحت ميلك مهتعضوو مهنم نييحالسالا ايس الو برعلا هاوفا تك لب هلك كذب ةيداحتالا ةءوكلا فتكبت لو

 سلحي يف  ةرصبلا باون اسوصْخو  مهباون لوبق مده يف تبغر مث مهماركاو مهمارتحا يف غابت تناك اك مراقتحا يف تغلإو
 اييرقت لقتسا دق ناك يذلا ببقنلا كب بلاط ديسلا ايس الو مهبازحاو برعلا ءامعز نم اهفوخ الول كلذ يف حجنت تداكو ناثومبلا

 ٠ :قارعلا نم يبو نجلا مسقلا يف
 باونلا هلافام اهنعرك ذا نأب ينك أف مينا كرتلا ءامس اك يب رملا يتلا قافتالا دمب ةيب رملا دالبلا ةلاح اما  دالبلا يف.ةلاملا

 ٠ : ةيناّملا ةيسرلا ةديرجلا يعو ( عباقو ميوقت ) ةديرج نع القت ناثومبملا سا يف مهبطخ يل

 19184 ةنس وياوب 1١ يف باونلا سلمي يف اهافلأ ةبطخ يف ةرضبلا ثومبم كب يلظبف نايلس لاق  ةيبرملا دالبلا يف لدملا

 : هييرمتام ( ةيناقحلا ) ةيلدملا
 ةمافتسالا ريغ فرميال لدملا هيف ماقي يذلا ناكملا نا لوقيو نونافلاو لدملا عبنمروصتي ةيادملا ةراظن مسا ؤرملا عمسي انيح د

 نبع يساسالا نونافلا لب طقف ةيداماا نيناوقلا فلاختال لدملا عبنم هان روصت يذلا ناكملا كلذ نا نيح يف ًاقبرطو 0 نوناقاار

 , ةيرملا دالبلا يف ايسالو

 الو ببس ريغ نم مهلزمت هيلدملا ةرازو نكللو بابسأل الا ماكملا لزع زوجحال هنا لوقت يساالا نوناقلا نم م١ ةدالاف »
 اكعد ةلزعىلع هيف جني ةرازولا يلا افارثلت لزع يذلا ةيادماا يرومأم دحا لسرا دقو بجوم

 ٠ ملرج ىلا بهذا يا ( تبك همتيج ) لانا ف'رغلتلاب ةراظنلا هيلع تدرف هقوقح نع عافدلل

 لدملا عينم يه يتلا ( ةيناقحلا ) ةيادعلا ةرازو تناك اذاف اولزع مهنكلو ةيقرتلا نوةحتسي برعلا ءانبا نم نيريثك فرعن انا ه
 .٠ ذا انما وكشن نم يلاف نوناقاا فلاخم امب نبرومأللا:لمامت

 مالا ىرث اننكلو دابملا قوقحي ًاظافتحأ اهم نينلم وا ةيلحلا ةذالا ىلع نيفقاو نورومأملا نوكيي نأب يضقي بجاولا نا" قوملعت »
 م-راك اوفظوي نا اشيا ينبني ال هنأب ببجنف ةيرملا ةفللا كرتلا انفاوخا لمتي نا ينبني لهو لوقي لئاق براو . كلذ نم دضلا ىلع

 .٠ ةيرملا دالبلا
 كاذب عيجلا رسف ةيبرملا دالبلا يف ةييرملا ةنالإب ةك احلا هبجوم 1مبو. ةنس سطسغا ”؟ يف يف ةينسلا ةدارالا تردس دقل

 قارءاا لها نيب سيلو ةيكرتلا ةمالإب الثم قارعأ| يف يرو لازت ال ةك املا نا انرودس ءلم فسالاو ىر' اننكحاو اوجبتباو
 7 ةذالا مله ميفي ةثملا يف.دحاو

 ازو ةينازيم يف ةشقانملا ءانثا

 ٠ نوينامء انميمجف كلذ يف قرف ال : كرتاا يثوعبم دحا يدنفا يناز

 4 اضيا كاملا هلاح يللا ةيلدملا ةرازو رلظن تفلأ يناو : ١ بيطملا

 هضفر وه ديرب نم صفرو هنبمت وه ديرب نم نيعيف ساتاالاو ةعافشلاب ًامئاد لمعي ةيلدملاريزو ةرضح نا : يبرع ثومبم
 ٠ ينع ةديمب ةوشرلا نال هضقتاو مالكلا اذه درا : 2 ريزولا -

 ققاطيب كلذ قوكيي دقو ضوع الب ابرج اهو ةؤشرلا ريغ امه سائلالاو ةعافشلاو . ةوشرلإب دحا كمبتي مل :
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 .اهاقاأ ةبطخ يف ةيب رمأ| دالبلا يف فرامملا لاح فصي توريب يثومبم ذحا مالس يدنفا ملس لاقو  ةيبرملا دالبلا يف فرامملا
 ةشقانملا ءانثا 1414 ةنس ويلوي ١4 يف باونلا سامي يف

 ٠ سرادملا لاح يفركنتال اهنكلو اذسك ةيدادعا سرادمو اذك ةيناطلس سرادم يدنع لوقت نأ فراعملا ةرازو يننكن »
 [انا ةفيرشلا ةنبرملا ةفالا سيردتل نيمت اهنا . مالكلاو قوبطتلل الاثم تاملعملاو نيملمملاو نيريردملا نيبست ةلأسم ةداسلا اهبا اوذخ
 اهرلقتف فرامملا يف ةقيظو ةرازولاثدحت . مهنم هلا يلا ةرادالا أربت نيريدم نيمت يه لب ماوعلا فراعم نمرثك أب اموهفرامم تسيل
 لجر ىلا باستتالاو سائاالاو ةعافشلا الا لؤسا الو ةدعاق الب نكلو نحتمت ةرات اهمتداراو اهاوه عبتت ةراتف باسح رينب ءاشت نم
 م٠ فتم تسسأت توريب يف ةيناطلشلا انئسردم هذه . هنوفرعت يذلا طاطمنالا يف ةيمسرلا انسراد» تامج بابسالا هذه لك . ريبك

 توريب يف نييعوسرلا ةرلك يفو بلاط ةئامو فاا ةيكريمالا ةيلكلا يف ةبلطلا ددع نا نيح يف بلاط يتثام اهبالط ددع غابي الو ةنس
 اهيلع لابقالا اذه تببس يتاايه بناجالا سرادع | نا نولوقت مكاماو . اشيا بلاط نام عبس ريرفلا ةسردم يفو بلاط ةئام عبس

 انئانبا نم دحا لخد امل فئاظولا كلسب ماظننالا يف نيلهالا ةبغر الواو . لمعو دج ريغ نم بستكت ال ةقثلا نكلو ةقثلا اهنا معن
 مث الك ؟ ةعارزلا وا ةءانصلا وا ةراجتلاىطامتي ةموكملا سراد» نم اجرختم نآلا يتح متيأرأ . نايمال ىحاظ كاذو . ةلودلا بناكم
 . ةيعرلا سرادملا ال ةيلهالا وا ةيبنجالا سراذملا يبحر نم اجنوطامتي نذلا عبمج ناف الك

 نوشيمي الاجرنطولا جرخم يكل الا أشنك مل سرادملا نا عم نيفظوملا عنصل لماعم تنإب ةيصرلا انسرادم نا ملبا لا يتنزحي »

 .٠ مهلوقع ةرمثب نطولا نومفني الاجر مدجو مدكب
 اهنا ؛ ةمالا باونإب لوقا ناينم نوديرت اذام . اهيف لوقا اذاف تانبلاسرادم اما ةيرملا اندالب يف نايبصلا سرادم لاح كلن »

 . لفسالا كردلا ينا

 :(مملا تانباا ةسردم نا . ضي اةطحنم لظنةمالاف ةطحنم تماد اف ةيعامجالاةثيحلانك رو ةيدالا ةايحلاماوق ةأرملا »
 ددع ةنسلك ابنم جرختي يتلا ةيبنجالا تانبلا بتاكم فالخم يلملا مارتحالاب ةرردج ةدحاو ةذيلت نآلا ىلا اهمئاشنا ذنم ايف جرختت مل
 ٠ تايقارلا تاينفلا نم ديبك

 فرامم اررزو ناو باجسلا بجمااو ديدشا! فسالاب جوت ةيبرلا دالبلا يف تاتبلاو نايبصلا سرادم لاح نا لوقلا ةسالخو »
 اهتابجاو فراعملا ةرازو لمهن نا دج اننزحيل هناو . لالا حالصانع دعاقتيوهف كاذعمو ةيروسيف فرامملا لاوح الط فقاو مرتحلا
 . ٍبناجالا ةمحازمب اهبلع يضقت ةيسايسلا ةحلصملا ثيح ةيروس يف ايسالو

 يناكملا ادعام ذيملت فلا مه اهيف سرادم ايسوراو ذيدلت فلا غم اهف ةيروس يف سرادم ماركلا باوذلا اهبا اسنرف ةيروبجج »
 رظحلا مكحردا ريثكب ريبكلا ددملا كاذ نود ةيعسرلا سرادملا ذيمالت ددع نا متلع اذاف . اهريغو ةيكريمالاو ةيناملالاو ةيلاطيالا
 . دالبلا دديتي يذلا

 تدسست لب طقف لاماالا اذهب فنكت ملو . ةييرملا اندالب املاهاو انفرامم ةرازو لك اوتو ةيمضرلا انبتاكم نع زجوم نايب اذه »
 اف دحاو يبرع ةبلطلا ءالؤه نييا لعاال اريثك تيعس دقف . ابزوا ىلا ةمالا ةقفن ىلع كرتلا نم تاثم اهلاسرإب برملا قوقح مضه
 تايالولا يف ةموكنملا اهنأشنا ياا سرادملا هدع فصن نع لقب ةيبرملا دالبلا لكيف سرادملاددع نا نع الضف ةثما يف ادحاو تدجو
 . اهلك ةينامملا ةمالا لاب طقف 11 ةنس ةيكرتلا

 . برملاو كرتلا نيب قرفت ال : يكرت ثوميم » -
 , ةيصوصخلا انلثاسم يف ءيثلكيف بساحتن اضيا ةوخالاك اننكلو ينجالا ةجو يف ءارضااو ءارساا يف ناوخا اننا : بيطحلا

 تلطمف ةباطملا :ربنم نع يلختلا ىلع بياعملا ءاركا يف نويداحتالا باونلا بغرو لادجلا دتشاو ذئذيح يساجملا يف ةجضلا تماق دقو
 , انقؤم ةسلملا
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 ةنسويلوي ١١ يف ناثومبملاسلجييف اهاقلا ةبطخ يف قشمد ثومبم يتروملا يدنفا سراف لاقو _ - فارغلتلاو ديربلا ةحلصم

 عالطالا دب الا هباحصايلا لسربالو ةييرملا دالبلا يف حتفي بيئاكلاضْمب لا » : ةيبرملا دالبلا يف فارغلتلاو ديربلا ةلاح نع 1١غ
 ناكف تاءاشالا هذه عبنم نع تلأسف ةمساعاا نع اذكو اذك ةعاشا الثم قشمد يف عمساتنكو . لسرب ال هناا رثك الا يفو هيلع
 سانلا رارسا نوم نا . فارغلتلا بتكمم ف ةْيْرصنلا دئارجلا ىدَحأ يلا ةناتسالا نم لسرا عوضوملا اذه يف افارغلت نا باوجلا

 نيرومأملا نا كلذ ينيبسلاو ةحضناو ريغ تافارغلتلا درم (ريثكو .اهسبدقاو فارغلتلاو ديربلا تابجاو ما نم ةيصوصخلاو ةيسايسلا
 لسرم لا ىلع رذعتيف او ةلكنيتملكلا وا نيتلك ةملكلا لمبح الثم ماشلا يف ةيب رملا ةغللا لببع يذلا رومأملاف ةيلحلا ةنللا نيق راع ديغ
 نم كلذ يفو . اهاوخ نع مهنم مابفتسسالاو اهيلسرم.ةعجارم ىلا ان ررطشاف لكشلا اذه ىلع تافارغلت انك انيقلت دقو دارملا مهف هيلا
 حلصي نم برمأ| ءاسنبا نيب سيلا ؟ ةيلحلا ةئالا ىلع نيفقاولا نم فارذلتلا وفظوم نوكي ال اذاملف . هيفام ةراملاو تفولا عايض
 . 1 فئاظولا هذه

* « « 

 نم ادش/“ داقتنال ةضرع نيبداحتالاو برعلا نيب موعزملا قافتالا دسب ةيبرملا دالبلا يف اباامعاو ةموكحلا رئاود لك تناك دقو

 لثم يف مالكلا نم باونلا عنم نيملا كلذ يف ساجلانيئر شاب ىلباخ نا الول ىمالا مقافتي داكف هنيع باونلا سلج يف ذاقتمالا اذه
 نال لحارع ةقيقحلا نود ناك مدالب ةلانع مازكلا برعلا باون هب حزمس ام نا يههدبو « ناهذالا شيدخت » ةجحي عيضاوملا هذه
 ٠ جوضوو ةحارصب مهلارآ نع اوب رعا م نا لايتغالاب وا ةقنشلا نيددبم مناد اوناك مهنالو ةدودع تناك مهتيرح

 ةينلا ةمالس نم هريغو يوازيهزلا موسحرملا امس الو برعلا هيف ربظا يذلا موؤشملا قافنالا كلذ جئاتن نم ةجيتف لوا هذه
 رابكح دحا فاك دقو . مهعم اهودطق ينأا دوبملاب ثنحلاو مراقتا ىلع مأر جو مهب نييداحتالا طروام ينامئءلا شرعلل صالخالاو
 نايعالا بصنم هلوبق دمب ( نايرود لكرسلا ) يدان يف هنع ةلوقب كرتلاعم قافتالل ةميظملا هيعاسم ىلع يوارهزلا موحرملا نيبداحتالا

 ةلمع ب يوارهز نم قئشم - يوارهزلاديجلا دبعموحرملا  يوازهزلا اذه نا يا « ريلك ند ئوارعز يؤارهزوب د مايا ةمضيب
 : لئاقلا لوق ةحص كلذب تبئآف « س كنرف وح اهتميق ينام

 . ادرمت مثلا تمركحا تنا ناو هتكلم ميركلا تمركحا تنا اذا

 ملؤي ام كلذ يف نال ةعركلا ةيبرملا ةمالل نيبداحتالا ايس الو كرتلا راقتحا يلا ةءاشالا مدع باتكلا اذه يف اندممت دقو اذه
 الاندلا نع مهمفرت دنع محلوق ةريبشلا محلاثما نم ناو « برع » دوسالا بلكلا نومسي كرتلا نا مهر كذن مف برعلا ءانبا نم ءارقلا
 دالبلا يف مادقا ةديرج بودنم اببتك يتلا تالاقملا برعن ملو . ايرسع نوك ا اذه تلمف نأ يا.« مب هلوا برع م هسدإباي ينوب »

 ايف ءاجو ةيكرتلا دالبلا يف نويداحتالا اهعزو يتلا ةرمشنلا الو « لاملإ مهضارعا ىتح ءيش لك ومبمي برعلا نا د اهيف لاقو ةيبرعلا
 اهفرمب يتلا تابانكلاو لاوقالاو لاثمالا نم كلذ ريغ ىلا « ملعأا يف ررظين يا نم ريخ يرتلا ناصح نا ه انيلع ةيلب م برعلا نا »
 0 0 يخالا تاونسلا يف لوشانالاو ةناتسالا راز نم لك
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 *( نييداحتالل برملا صالخا لع
 ةيروالا برحلا لبق هيبرملا بازحالا ةطخ - خيزاتلاو ةريمال باتك برملا اما فقوم

 نيفونشلا برعلا ءامز نم ةبرس ةيسأرد بنكح  اهدمبو
 ك0

 رخاوا يف ممم ةومربا يذلا قافتالا دمب مهل اوصاخاو هدميو روتسدلا لبق نييداحتالل مهبازحاو ماما برملا صلخا

 ديزي ام نآلا ابنم ركذاو ةقباسلا لوصفلا يف ابشمب تركذ ةديدسع كلذ ىله ةلدالاو . ضبا ةيبروالا برحلا نالعا دمبو 91

 ..'ضقان هضقنب الو دار هدرب الف ءالجيو احاضيا
 يتأا تالجلاف . نامزالا نم نمز يف برملا ءارما سالخا نود ميمئاظفو:نيبداحتالا لامعا نحت مل برعلا ءارما :صالخا

 ةبغرومإل الإ ايحاهيلع ةظفاحلايف برمل|بغريتا ةلصلا كامات برملا ةريز ةبشيف اهوقا رايت ءامدلاو بربلا.ارما قفاهوطسرا ١
 صالخأب هدونب لك ذفنو يلع كب زبزع ةطساوب ريهشلا قافتالا كلذ ميسم مربا يحب مامالا ةدايس ناف.. يعوقلا مهنايك ىلع ةظفاحلا يف

 ةطساوب نييداحتالا ةموكتح عم دومسلا با ريمالا قفتاو.. مويلا ىلا اهرام يني لازتال ىلج امدخ ةئاتسالا ةحوكتس مدفن ملظع

 احل ابااوم قازملا يف ةيبرعلا لئابقلا ضعب لازبالو . ءاسحالاىلع (يناثع انادنموق نيمي نا كنذرث. ىلع لبقو بيقثلا كب. ٍتلاط هيسلا
 رثا نيبداحتالل ىتب ال اهالولو بورحلا هذه يف ةميظع امدخ لئابقلا كلت اهتهدخ دقو . مدالب يف اهتفرتقا ياا عئاظفلا لك عف نآلاىلا
 نا ىل مل هلالو ىلع اظفاحع لظ هناف كلذ عمو ميركلا هتيبلو هل نويداحالا هوني ا0:الهاج ةكمضب رش ةفايسم نكتي ملوي. قارعلا يف

 ٠ ءالبلا معو بلملا قافتو ساكلا حقط
 مهمم قافتالا ىلا ًالايم مهتسايس ءوسب هداقتعاو محل ههركعم ناك دقف نييداحتالل ًاهرك برملا ءارعا دشا يبردالا ديسلا اما

 هنيم ةديدع بورح يف ًاببس تناك يتلا لك اشملا م. الذب ينلا يعاسملاو مدئادش نإلا يف مهنع هتوكس ىليادب قافنالا"كلذ يف اغار
 ةيمع رات قئاقح هنمضو ىيمع مامالا ةدايسس ىلا. يسيردالا ديسلا ةلسرا يسايس بلتك ةروص ماقملا اذه يف نسدنا نا تيأرن دقو مهنيبو

 (1) : هصنب بانكلا وه اذهو ميعم كويداحالا اهمبتا يتلا ءاقزيللا ةسايسلا ىطو.بزنلا ءارغا ةين نسح ىلغ كدت

 محرلا نع :رلآ هللا مسيو

 لعاو هدمس سوم للا قرشا نبالا ديح ىمي مامالا ( ؟ ) ىلوأ دماحطإب وه يذلا ىلوما تانج ىلا يسيردالا يلع نب دم نم »

 دادولاتايسن مبا اهيدهم روطسا هذه يوب يدي نيب تابت ميدقت دمبو . هتاكربو هللا ةمحرو مك لع مالسلا . هدج نأ ىلع هبتارم

 مالسالا ينس ةمال.ااديسلامالعالا ءانلملا ءالجالا ةداسلا ةبحصب وهاماهرخآما ركلا عميتكتدرو دققرونلا قابطا ل عسالخالا تاحفنو

 نيزملا ديع ديحولا ةمالملا ونصلاو يراذلا نيسح نب دمحا نب يلع نب دمع يزملا ةمالعلا ونصااو رماع مساق نب ىبحت نب دمحا وتصلا

 نم لابأا حرشتاو مهمودق فبرشو مهلوصو اظرسس دقو : يلوحلا يعرسلا دم نب دم يزملا ةمالعلا ونصلاو لكوتملا نب ىبح نب

 ىتش ثاحبا يف انرك اذتو موموبف فئارظو مهمولع فئاطأ

 )١( ةنس رانملا هلمع نم عبارلا ءزجلا يف باتكلا اذه رسن 1+١
 جاو باقلإلا نم ديتعاام ناكملا اذه نم فذح )00
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 هذه يف لاما قفكو ءوضقت الخ دقع اودازا اكو قافولا وه هبلا وعدن اموموي لوا نف ةموكنملا نيبو اننيب حلصلا ةدام اما و
 انبجا اذاف انيل| مهلسر لوصو دعب, ( تارم.) عبرا لب تارم تالث عوضوملا اذه يف مهنيبو اننب تلص> ةرك !ذملا.قاف.ةريخالا ةدملا

 . .انل راقتحاو [ربكو آيت. اوضرعا, قلفولا هيف اع
 انني مقود نكي مل تقولا :كلذ يف نال.ةاميسب داوم مهل نبك اذ عانبج أ فريجالا هثيمع يف قيفوت د#ع ةطماوب تارملا ميوأف »

 ءاسقب:عمب« دامنفلا نم دالبل .نيطباسش « ركنملا نع نيهان « فورملاب نبرمآ انتابج يف نوكين.نا يه داوملا كلثو ءامد كفس مهنييو

 ( نازلج:) اوقيي ناو ,.تايربلا جلاصمب يف نيددوتماو ةاطقلا شامم نم مزن اهب مايقلا مهبلدو « تالساحلا قاسن مهلاو « مزك ارم

 اف طسوتم هلإو «ٍساجنملا نم هيجاصو نس نيب حلاص .ةكم ربما كفي .ناو « دالبلا يف ةوقلا نم ةدابز اوثدح.ال ناو.« هاتمملاةيترب

 بح كاذهىلا.انادا نكحسلو . بالطم نوكسن.نا داكن ال اها !مال اممم كحضب اميداوملا هذهو « جامعا نم مهنييو مكتب
 هابييلاو ةالبل ةحارلا

 « فالتلاب هو'المو , هنازاج ىلع اشبإب يلع .دمجو كب.بغار دمع اهمدقي يتلا ةوقلا كلت اوقاسف كلذ ضيقنب الا باوملا ناك اف »

 عيات يريسلا لا اورمشاو .. ماعلا اذه. جح ديف ( عملا ]) لاجر نضعب سب> يف عقو اك مهبل جاجحلا بلط ىلع اناودع اودادزاو
 محل جتفا_ةمالسلإ تدرا نا ينا :(؟) تزع قفرب ةماما| ةوقاا لوصو.نهح يف رسم قبرطب انيلا اوأسواو (1) نوع نب ني> .ةرامال

 .٠ ناك ام ناك دل محبو مهتمفادمييف هب انمتساو هل يملا رومالا انضوفف . اندي يتلا دالبلا فرط .ىلع رع يتاإ مامالاب ىلا قب ىطلا

 وهو لبحتتبملا كح يف وهام ىلع نيلعتلاب باوجلا مهنم ناكبسف مانفقوو .(م) نيزع ميلا لسو امدنع عتطسإوب تارملا يناث »
 ضعبل ردم ةلوسو دنع نززع ريخ ا اك جلا ملذب دق متنا عم ضارعالا ةياهن اذه ئم ملل ققحدقو ٠ ةناتسالا روض انتباجا

 انني لاح بنا ىلا روياط.نيئالثو ةمسن وحن زيمجت يف دخاو تزع عنمو « ثا ةمجارما نم ةرهر رك اهو, كلذ انئاقمسا

 ةيضقلا مييلع سكبعو « نينمؤملا ءدابع عم هتنس وه اك انايسو ةمقلا انع فشكف ,.ةريخالا هتمحر نم هب انكر ادت امب هللا .مهنيبو

 .٠ .الونفم ادعو اكو رايدلا لالخ اوساخ ديدش ىأب ىلوا هل [دابع مييلع طلسو

 59 توكنلإب مهنم باوجلا ناك انبجأف انناوخا ضمب عم يعارشلا ديلا ةطساوب ناك ابتلاث و

 اناوسخإ نوكت ناو « قافولا.ىلا هيف انوعدي نايلطلا ةنتف م-,بلع تماق نا دمب هباوج اناا ا ريسع فرصتم نابلس عم اهمبار »

 لجال ءدوطحب 0 مركسم برقرسون نا ىلا انبامصاصلخ ضعب م لييتلاو بيحرتلإ هيلع انبجأف « قاقشلا رجهتو

 ٠ كلذب انيحاص 76 خلا ةلجلا ريءاوطلا 2 :

 ترا ( يديم ) ةزرفم يف نأ انبتكو «ةكرح لك انكت_هاف فطملا انذخلا مهب نايلطلا كنف نم ءانيأرام عم ةدملا هذه يف مث »

 * خا لب ركسملا ةحاصمب ةلتتشا نسي رم ل هيلو « ةقفتنلا قيراب م (4) يلع داع نا مهتم ناحف . ةومانم مكظ يع مو

 ةسالا يف فرسلا.نم هلان ام نال ندلا لهال هتوادع ربك ١ لجرلا اذه نال ءاملماا ت'داسلا تويب نم هقيرط يف دجو ام قرح

 خ ) مبلل رتخم مل رك اسملإب نازاج مدق املو . كانه يراصتلاو نيململا نيب عقو.ع زانت مايا ( هنطا )'يف ملاما هقنش بابسإب ( ناك )
 زئرا يف بابسالا. يه هذه نا نظب هنأاكو . هيف ةسمجلا ةملقا.تلطمتو ةساجناب ثولت نا همهم الو ةدلبلا كلت عماج الا ( ةءاخ

 فادم لجال (ه) ماشاا ةرج يللا دنحلانم ءانبج وام زيبحت يف ببسلا وه اذهو « همزايلف ءيثنمقزر نم » بإب نم بئرلاو نيشابنلا

 ٠ كوع نب نيسح فف.رشلا ةكس ريمال ةمبلت ريسع دالب اولمج يا:(1)
 .نامءلا ةلودلا سيحل ماملا دئاملا للك دقوذثنبح نمنلا ةلمح دئاقاشإب تزع وه.(؟)
 ١ ةموكنملاو مامالا نيب حلصلا ةطساو ناك يذلا يرصملا ىلع كب زيزع وه (م)

 ٠ ةئنيح ماعلا اهدئاقو نميلا ياو اشاب يلع.دمج وه.(4)

 ٠ ماشلا ةيج اهنومسي ريسمل ةباامتلا دودحلا يه (ه)

 . ةجللطش يف
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 , . ناعالا و نيدلا لها زك ارم ىلع ةظفاحلاو , ناينطلا اذه

 مانربخاو ( يديم زرغم ىلآ مالكلا انب قاسنا ىلا لاوخالا هذه يف ناوخالا ءالؤه نيبو اننبب ةرك اذملا تلصح دقو »

 عمةملقلا هذه:الا قب ملو ةطلدملا ةعفادع نوصحلا كلت دهو هدج ىلا بدنملا باب نم اهزكازمو ةلوذلا عالق برض دق نايلطلا نأ

 ىلع رمالا فقوتو هيف نايلطااو'كرتلا نيب فالحل لاط كونبس ةدابشت ةطساوب نايلطلا عم ةيانج هل تقبس دق اهيف يتلا ةدلبلا خبش نا
 ءانج امل دلبلا كلت ىلا اهادمتي لب اهبلع رصتقي ال ةزرفملا هذه نايلطلا دصق :دهشف اهل ةدايشلاب ةلودلا هتددهتو خيشلا اذه ةداهش

 "٠ ةتفرع اك ةرلبلا هذه اوب رض دق ًاقباسو ميرلع اهخيش
 ةماعلا تالحم ىلا كلت مهعقاوم نم اوب ره عقاوملا نابلطاا برض اذا: عضوم لك يف نم ةلمجك ركاسملا هذه نا دهاشملا نمو »

 بحسلا يف سانلا عقوا اماذهو « انركذ اكونم اوجرخو ربش وح نم ةملقلا ةفه تبرش دقو « دحاو عفدم برضي الو اوضفادي مو

 ةلودلاتزجمف «ءوسي مدنمق نمم اياعرلان ع ةمفادملاب مايقلا وا ةيجراخلا ظفح اهنم ىجرياك هيلخادلا حالسا نعتزجع ا ةلودلا ناف
 . نولقمي ناك ول قلما نه ساناااومسي نا الا مهل يتب اف اذهو اذه نع نآلا

 يف نيذلا ركسسملا عم انهلكتف ةديدحللا لتحت نا امم ىدخم ةلاح ىلا ةديدحلل مهن رصاخمب نايلطلا نم بطملا دتشا دق هنا مث -

 بح مواعملا نمو « ةملقلا ءذه كلذ نمو اهتاقحام امبتي تلتحا اذا ةديدحلا نال نيملىلاو مالسالا:ىله ءررش ابب منءاقب نإب ةملقلا
 لب نطولا ىماب نونمتييالو نيمللملاو مالسالا يملا ت هذه مالتسال مريناوبي نولتملا ءاجو ةديدحلا تلتحا:اذا هنا مهلرصا

 لحاسلان م ريياوبلا برضتو الفلا نم اوب رضي ناب نطولالهاعم برها قيرطب ولو نيلتملاىلا ميلستلايف مزاللا:ببترتلا نولمسب الاح
 ناف « سلب ارط تايف رصتم ىدحا يزاغ ينب يف اولف اكءرسالا يلا نطولا للها اومليو برحلا مقوموبا اومفديو نيلتحلاب اولصتيب ىتح
 يفوبلاوماؤ مهيلاها اوعدوبو لانقلل اودمتسيل ةموكملا زكرم يللا اوعرسا لحاسلاب نايلطلا ريباوب وأ رام نايلطلا لالتحا ةيشع ابلها

 رك اسع تراصابممجإب ةيفرصتملاو الا اورمشي مل ليلا نجن الف « متويب ىلا اومجرف ةينين أمطلا مومزلاو كارئالا مهمنف , نيكم لمع
 هذه نا زهتشاو . نايلطلا ة او ءاسنلا لود لاجرملا الا لزانملا نم جورحللا نكمي ملو عافدلل اوماقف ةينايلط
 ةيرحلا عقاوملا يف ذئنيح مءافب .!كلذ بابسابو . ةيفخنابلطلا نممهؤاربك هذخاام بابسإب ركاسملا نم ةلمامملا

 مالسالا عني نف « ةيصخشلا ةحلصملل دالبلا عيبو « ةينافلا ضارغالل لب نيملسملا ةراما ىلوتي نا مزاللاوهاكروغتلا ةيامحو 0 ال

 ايبرملا رك اسملا عم اوقيبل انعم لوزنلا يف مهنابطاخ الف , كفالا قالتخا نم مهل امم هيدنيلق نبدلا بدني نمو كرتلا نم
 اومنتما ناو مسييلع هللا بجوا ام هيف نودؤي نيملسملا يديأب ةيد يملا ةزرفملا عقوم نوكي ةديدسنلا ثلتحا اذا ىتح بنج 5

 . ءةلهأب الا "يلا ركملا قبح الو د اذهو اذه اوبأف كلذ ميلف مهئاربكب قاحالا اودارا ناو . مازلا الف

 ؟ هجو يائم يرعش تيلف نولساولا ةداسلا مهنع ىور اك ةمفادملا مك يف ببسلا انثا نو ركذي سانلا ءالؤه نم بجعلاو »

 نوكي اف اذه لس ولو مايا ةينامث ةديدحلا نيبو اننيب نفالا يف ذا نيرانب ىلصن نا ىخم اولوقي نا ةفاسملا يف مهنبيو اننبب برق ياو.

 لانقلاب نومتاق مم لب ةموكلل نيساخلانم ةبجلا كلت لها نا عم كانه همفادملا نم عناملا امو ؟ سلب ارطل نايلطلا لالتحا يف مهباوج

 مل كلذ دعبو اليلق ائيش الا ركسملاو يلاولاو ةحلسالا تمؤر نولتلا لثح نا لبق ةموكنلا نا باجءلا نمو « نآلا نم نيلثحمللا رم
 تءاج هدمب يذلا مويلا يفو نازاج نم كارتالا جورخ هليل حبص يف نا ًاقباس مك انفرع انا يدبع يفو . رفنوا مردبالو نيدهاجلا دمتانو

 ةيانملا انه مريمآم مزاي هناو مملابلاطبا برح نالعاىلع اهتجرت يوتحي اهلئاسر ضنب اذاف نيدهاجلا ديب ثمقوف رحبلا ٌقيرطب هطسوب
 مهعم ءيثىندا نيماسملا رشاعم انم لصح اذاو ريك الا ءادملاب عؤوان نم اذه مهتلماعم نسح نم انبجعتف « موظفحو نيبلاطبالا اياعرب

 هيلا مترمشا امم ثحب لك يفونسو . ميركتتلاو بيحرتلاب ءانيقلتف ٠ ميرك باتك درو ذا عوضوملا اذه يف نح ايو . ةمايقلا تماق
 . هللا ءاش نا هقح

 ملف نا يلا  داقحالا بهذت دئادشلا دنع ةئاف مقرع امك اهؤارما ناك ناو ةينائملا ةلودلاو ) مكلوق نم هيلا مترشا ام ما 0

 . . ( فاصنالا نآلا انرغب ال هناف حالصلا نع ةينائثملا دعابت نم متركذ امم اقباس ناك ام اما
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 ثابلطاا مايق تقو يفرلسلا ىلا حنبح اشاب نابلس باتكي نءاجالو ؟ اندنع دقح يا كاذخي الف . اهامار نم تاراثلا فصنا دقو »

 باوحلا لوا يف 8 ان رشا دق كك لكاشملا هذه لح موقي نم انناوخا ءاصخا نم تاسراو هتروص كلا تردص 0 ثبحاو تففاو

 ( هبودنم ينعي ) خالا كلذل نايلس باوج ءاج املف لماوملا تواطب شب يتح كالاهلا عاونأب داعبالا نم مهنم قيس ام ىلا تفتلن مو
 كلذ دمب ناك اف باوصلا ىلأ اؤدنم نا ءاجر ةكرح يا ىلهع نع فقوتن انلز امو كلذ نم انبجمت ةيبرتلل ريباوطلا دادعاو ديدبتلاب

 يرعش تيلايف باتكلا كواوك اةركذ دق اك سانا!لضافاو ءاملمااو تاداسأ| توب قرح ةجحلا يذ ربش يف اشإب يلع دهع روم االا

 لب ءينثل ال ةدوللإ هيلا برتقت انحبصا ادودل ودع سمالاب ناكنم يتح فاصنالا اذه نم مظعا فاصنا هيف لهو اذه دمي عنصن ام
 نيلئاماا قدصاو الك؟ نيدلا نم اذه لهو ؛ كلاهما ىلع ولو هيلا انسفنأب يمر نا كلذ دم, لقملا نم لهو ًادبرف حالا ًابح نك

 « نينمؤم منك نا نولعالا متناو اونزحت الو اونمت الو » لوفب
 همم ةسبطاخللا نسحت نم مهنايعاو مهئاربك نم درب ملذا هيلع مام ردن ملو ملبق نم هنوك نع دزب مل وه هيلا مترشا امنا مث »

 , ةيلاطبالا ةوقلاب ةلوايحال ةينامملا ةيالولا نع ١ تراص نميلا ةبالو نال ةناتنسآلا يلا باطملا ةلصاوم هيفيك يفو كلذ يف

 يرطاخ دجا « كلذ ولثا امدنع ينا مامالا بهما ملعاف ( مهنيبو 8 ام حلصب مهنيبو اننيب ام نرتفا ول نا ) هيلا مرمشا اماما »

 ىلع ال نكل حلصلا يف طسوتلا متررك أر يخ هللا < ازج متتك ناو يف ةسسرفلا ١ نا اودارا نيح هنال ء كلانه امم رسكنب

 ىلا دبماا ىلع وه يذلا لحلاو « ميدقلا بحاصلا ينا عم يلع عومترث آف قفوا ميتحلصا حلصلا ناك ام نآلا فالخم ةيطرشلا قبرط

 : يقم تالا
 لوالا بيبحلل الا بحلا ام 2يوهلا نم تئش ثيح كداؤف لقن

 لزنم لوأل دبا هنيتحو 2 ىتفلا اهنا" ب ضرالا يف لزانمو

 رخآ يلا ليعافالا حبقا نيدلسملاب تلمفو « محوقلا نيدلا ىلع | ماوس تقوف انفرع اك ةيرفكلا للملا نا ) هرم ركذام اماو »

 نيطالس ناك ا« لاوحالا نوكسسو « لإب نانئمطا يفيمو ةلبوطاا نامزالا هذه تذخا دق ةمالا هذه نا افخم الف ( ةومتحر شام

 لها كشالو , فينلا مهنيد قوق- يف ةيمالسالا ةمالا باون مهنا الا ممل روظم الو فيرشلا عربشلا ةبا

 رضاالو ةمساشلا راطقالا عيمج يف مريغو نيملسملا نيب ةماعلا ةروثلا يعدتست اهنال ةسايسلا هذه مده ىلع نورساجتي

 انشع اذبلف , ةقفاوملا ىلا نوحنجيف « ةياودلا لك اشملا دنع قباسلا ناطلسلا مدديتي ناك اهو « ةينيدلا برحلا هذه نم بناجالا ىلع
 تلتحاو نانويلاب ترفظ ثيح ناكم ىلعال ةلودلا فد ام ةريخالا ةدملارخآيف ناكىلب « ةقاشعإ جراملا يف عمسن مله احلل ع مدعي

 يىرخالا للملا لها اوضريل ةيرحلاب اورهاظت.كارتالا نم ةريخالا ةأشنلا هذه تءاج ا « ألا ردقلا ام ةمصاع

 مك ازجو داحلالا نم اهيف ام ىلع هللا كافاع متربنو بحاص دمت هداز يترس مالسالا خيشل ةفلؤملا ةلاسرلا كلت عبانج لسرا دقو

 ةيعجلا روفنل كارتالا يف للملا لها عمطو : مهنع كارئالا ةبغر نم مالسالا لها جض ؛ فارما تدح ذئنيذ . ةدافالا كلتب (ريخ لا

 ناوراي هبترب قباسلا ناطل| نمز يف ميكن ناك نا دمب « راذلبلا ةبالو تاقتساف « مينم دالبلا بابتنا يف اوذخأف « مهتم ةيمالحالا

 راغي بناجالا تماق ذئئيحو سنوت ةيمبت ىلع |:رفا قدصو ةيفخ سلب ارطو ًانلع كسرحلاو ةنسوبلا اتبالو تعيبو

 زينك يلوا قبرطب ةينامءلا ريذلو بابسالا هذه ةينامملا دالبلا لالثحا ىلا مهديا اودف
 ضب نم م,

 نم هذه سلف نا عم « متركذ اك سافو
 ثال# ةفاسم يف ناك ام ناكف امله نم ةيمالسالا ةسايسلا مايالا هسه يف تريختف اهلالقتسا يف قباسلا ناطلساا يمس ةبيرق ماوعأ

 . تافلتلا يحاوذلا نم ءاش ام ىلا هدي دع قيرف لكو « تابحلا لك نم دئادشلا ىعادنت اهي ةءبأرلا هذهو « تاونس

 عيرقتلاو ةماللإب حلالا مرق « لالحضالاو ةيمالسالا دالبلا قارع يف بباا م نم اوفرعتل لاوحالا ةذه أشنع مانفع دقو »
 . ةماركلا بلسو خيبوتلاب

 اوثوب مث رومالا مهمم قفارت نا يلا درجلا نيكستلا دسصقل ناك ثنا اهيلا مترسثا يتلا ةطبارلا يف انم دارملا ام يرعشب تبل ايو »

 مم مهل اندسرعتو قرطاا مهل انمأو كسال دوسع فال آ ةرششع مهل انمدق ذا يضاملا ماما 06 ةفادع مينو اننيب نكي ملنأك
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 نمالا لآو للا اناجنف اذيلع ضل موجحلا يف هلبحلا ريبدت الا مهنم ناك امل ءفرش لكب نودنيو ثوحورب ةيقيقح ةلود اوراس ىتحا

 ٠ هل الا ةوق الو لوح الو ةريملاو ةناهالا نم هيف مم ام يلا

 اماسي ريغا| يديأب دالبلا طوقس ىلا لآ نا لاحلا دتشاو نينمؤملا رطاوخ اوفطعتسي ملْنا رظتنملا وه اك رومالا قفاوت ال واد
 امو . يمهلالا ماقملا كلذ يف ةرذمملا امو « هللا نم ان ةجحلا ةمافا الا هذه يف اف هومرباو ءواح ام لوبق الا انمرفي الو مهل كارتالا

 ينأرلا يف ءاكر مش « نبدلا نم عافدملا يف ءاكرشش , للابقتسالاو لالا يف عاد نودب عقاوملا يف ءاكرسش مو نحن نوكن نا دصقتلا ناك
 وكت لب ا جوي قايلاو اوامر يل انوه لات ةيرعلا فوكتت الو هاني اني بجواام يدؤتو ءاني هاربام لن تحت

 . الهسو قافولاب الهاف هلك كلذ نم نمأ ىلع

 ةمبرسشلا ةماقاو , ركتملا نع يبنااو فورم ىمالل ءارفقلا ةبربلا هذه يف للا ديبأتب مق لجر الا وه نا ريقحلا ةقيقحلا يفو »

 , امتومدخعو ةيملالا اهميلامتب نولفتم نك انك نا « ةمصع الو اهنود انل زرحال يلا
 تردس هنا عاذو عاشو « رثاوبلا فويسلاو تارمدملاب ةيوحصملا رك اسماا اودشحو كارتالا نم ةديدملا هأشناا هذه تماقف »

 هيلع "نم نم عيضب ال نيمركألا مركحا وهو هللا دبب ىمالا نا نودلعب الو « انلاصئنسإب  ةيمخلا ندل نم ةراشاو « ةيناطلس ةدارا

 نم قدصا نمو ًاقح هللا دعو « زيزملا هباتك يف دعو امك ءاداع نمم مقتنيو هرصني لب « هتما رك للحب ناءالا نم ةاسكو « هئيرب نم

 ئرلا نم انمقتتاف ) لجو زع لافو ( دارشالا موقب مويو اينالا ةايحلا يف اونمآ نيذلاو انلسر رصننل انا ) لجو زع لاقف .
 لك نم لاوهالا اهيلع تعادتف ةلودلا هذه تذخا نبا نم لعا تايآلا هذه دنع هللاو يناو ( نينمؤملا رصن انيلع اق ناكو اومرجا

 , ( هل درم اله اءوس موقب للا دارا اذاو ) فولأم باسحلا يف ردقت .الو « فورعم بولسا ريغ ىلع ةدح او ةلمج ٍبناج
 ماودب علال هللاو يتاو . ( لاو نم هنود نمممل امو ) لئاقلا ناحبسف ةليح لك هتمفادم يف تمطقتاو ةنفب يحلالا ربقلا اهأجاف د

 تءجر نا نكن ءاحنالا عيمج يف هللا اهيفشي ةعاس ةلودللا هذه ثبلت داكتت الو « يتابرلا بيبطلا نوك | ناىلا ليبس نم لبف ةلملا كلت
 2: انيفتك ١و ماءملا يف حلصب اممم دباو رومالا ليمسافت نيلصاولا .ةداسال انرك ذ دقو . ينامحرلا ميقتسملا ظارصلا ىلا اهتسايس

 اننيب لمجنا دجحلا هلو للا دابع لضفا نم مو « ع نوحضويم اك« ةفلتخم ثحابمو ةليوط تاماقم مالكتل نال انه كلذ حرش نع

 دالبلا ظقفحو مالسسالاو نيملسألا حال هيف امنا نيقب ىلع اونركحو نايباإب موي مهلثمو « هللا يف دادولا صااخو فيل آلا مهنيبو

 ةنرو كلذب تررحت دقو ( ةعاج يب ) ىلا ( قرسثلا ) نم دودحلا ةدام يف مهنابيب انيفتك ا كلذكو . قافو ىلع هيفاناف عادخ نودب

 « هتاكربو للا ةمحرو ماقملب نمو يكممي ءانسأو مالسلا فيرشو اذه « رماع ىبحب نب دمحا ديلا يلآلاا ردب لاضفملا ةمالملا طخم

 ءاضمالا

 بذكو قافنو عاد ةسايس تناك دقف , برعلا ءارما رئاس عم مهتسايس ريغ يسيردالا ديسلا عم نيبداحتالا ةسايس نكت ملو

 يف اهركحذ درو يتلا بابسالا نيللاو ةكملاو ربصلاب نيبداحتالا نم اهولباق مهنكلو ؛ ناّمزالانم نمز يف برعلا اهفلأب مل ءادتعاو

 يرق متايكل ةظفاحلاو مالسالا رانم عفر يف مهتبغر ابمهاو ىبحب مامالايلا هباتكيف يبردالا ديسلا اهيلا راشاو ةقباسلا لوصفلا
 الو هسفن نع اءافد اه.راح هنكلو ةريخالا تاونسلا يف ةرم ريغ ةلودلا براح برعلا ءارما مم

 . ةيجراخ برحرامغ تشاخ وا قزأم يف تاخد اك اماسي وا اهنداه امئاد ناكو . اهنم ما وه ام وا يسيردالا ةدايس اهركذ ينل

 م لنا

 ربك ١و ةريزملا هبش يف برعلا ءارما نم مهعم الها: مظعا تناكو اهظع اصالخا نييداحتالل تصلخا ادقف ةرب علا بازحالا اما
 ةبرسلا ةيسايسلا بنكلا نم لصفلا اذه يف هثبثأامو اهئامعز لاوقاو اهارارقو اهلامعاو اه:طخ نع هرك ذ قبس ام كاذ له لباد
 مهلا لصت مل نيذلا نيبسايسلا مهلاقدسا ضعبو قارعلاو ةيروس يف اومدعا نيذلا يأرلا باحصاو ءامزلا ضب نيب تادوبت يتأا
 ايسلاب ةفالع هل نبيل امو ءايدالا ءامسا الا ارنم فذحي مل ابصنب بتكلا يه هذهو . نيحافسلا رارعثالا

 : هسئام ل14 ةنس راني ١6 يف نييسايسلا هئاقدصا دحا ىلا يرئازجلا كب ميلس ريبكلا طباضلا موحرملا بنك
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 يززع» .٠

 اثدعسي ال ميركلا دبعو يوارهزلا عم ةومربا يذلا قافئالا نا ممن . انا مهسالخا يف كشال لاجب الف نييداحصالا اسلخا دقل د
 ام نكلو ءيش لك لع يوتح « يدركللا بارجك و هنا ءاقدسالا نم قيرف معز ناو تاحالسالا نم هيلا جاتح ام لك هيف سباو

 ةموكحملا عم قفني مل ول يوارعزلا نال يأرلا اذه ىلع تسل انا ؛ قافثالا اذه ىلع هدقتننو يوارهزلا 'ىطخم نا اءل زوجا ؟ لمملا

 ىليت يو اهيلا يمرن يتلا ةيانلا سكحع ىلا يدؤبو ةيلماا ةلودلا لالقتسا ددهب لممب موقت نا اماف اجرح قزآملا دشا يف نآلا انكل
 ( ةمقرقلا ) هذهلك دمب ةنيكسلا يلا دلذمت نأوا اهناكس داعساو ةلودنا ةيوقت ىلا لوؤي ام .لكف منك راشمو كرثلا انناوخانم انقوق-

 5 ىانلا نيب
 هذه ناركح ىلع مرح مييلا نحت نا بع نآلا انيلا نويداحتالا ءيدب

 ( يرئازجلا ملع )
 ةلودلا وخد لوبق يا ١14 ربوةكحا ؟+ يف.رصم يف نيبسايسلا هلاقدصا دحا ىلا مي راستخغ موحرملا بتكو

 : يفرح هصن ام طقف مايا ةسمخم برحلا

 زيزملا يخا»

 ,ة !يرح نوكتت نأب دج ميظع لمالاو ءافلملا لودو ةيلعلا لودلا نيب ةلاحم ال ةمقاو برملا نا يلا ليخم »

 ايلا انبازحا انيغلا دقو . ار فن يف نييناملا نأش عفرتو ةريخالا تاونسلا يف اب تنم يناا ةرادملا نم ةلودلا
 ان ترْلل هذه يف انلامعا نم نويداحتالا امس الو كرتلا اذاوخا ىرب فوسو كلذب يضقت ةكرتشما ةداصملا نال ةيلخادلا اننافالتخا

 يذلا ةموكحلا بز- ممم مارب ام نسحا ىلع نآلا نتو . كرتشملا نطولا ةمدخ يف انيئافتو يفامءلا شرعلل ا:صالحا مظع' مهل ربظيع

 برم نأبا يف نوكستس ةيرو نأب ةقث ىلع نكف . دبالا يلا هللا ءاش نا كالذك لظنسو ةديدشلا ةمزالا هذه يف ةينطو ربظا
 « (1) ءايحا اناز ام نيلهالا بناج نم ردسكي ام عقي الف اهلبق اهنم نسحا

 ( مهوب راتع)

 : هصنام 1914 ةنس سطسغا * يف هلاقدصا دحا ىلا ليلخلا ميركلا دبع موحرملا بتكو
 برحلا رطخل اءرد اهذاختا ىلا ةينسلا !بنئءوكرح تراعشا يناا ريبادتلا نأل ةبروس يلا رفسلا كشو ىلع انا ءزيزملا:اهبا »

 ةيروس يف يتديم كوكتتسو . ماربام نسحا ىلع اهذيفنت ليبس يف هدسرج لذبي نا هتءاو هتلودل صاخم ينام لك ىلع يضقت يمظملا

 ةموكحلا يتدعو دقو . ةيناّئءلا رصانملا نيب روفنلا بابسا نم هعوقو لمت ام لكعنا يمسلاو ةموكسملا رزا دش ىلع ةمالا ةاك عج

 نكحنل . اهئانبا نم دارفالا مسإب وا ةيبرملا ةمالا مسإب هنم اهبلطا ينل ةلداملا بلاطملا لك ىلا ينييجحو ةمرملا هذه يف يرزا دشن نأب

 لودلا ءادتعا عنم نم نكمتنل اهرهاظم متأب ةينائءلا ةدسحولا رابظاو ةييروالا برحلا بقاوع نم ةلودلا ذاقنال ةدحاو دي اناك

 , اماقم لعاو ًانأش عفر' ةجرحلا ةمزالا هذه نم جورملاو انيلع ةسسورفلا

 ( ليلخلا ميركلا دبع )
 تاو ةينامملا ةلودلا يف ةماما| ةثيعتاا نالعا دعب رصم يف

 «٠ ءرمت انيلع بجاولإب موقنال نا ة

 ا! هوحصن نيذلا هئاقدصا ض.ب ىلا يتاصمحلا دم موحرملا لقو
 نف بيصعأا ناوالا اذه يف هئانبا نم درف لك يلا ةجاح يف نطولا

 الا راثملا ةلجم بحاص اضر ديشر هيسلا ذات_سالا هقبدص ىلا يوارهزلا ديجلا دبع موحرملا بنكو

 برعاو ةيسايدلا هثارا لكونهضو « دا لكنع هلكموتكم» يف ب بتك ١914 ةنس رباني ١١ يف الوطم ايرسب اماتك ةيزك مالا

 ينأا ةياتحلا مظع ءارقلا كرديا ماقملا اذه يف هستمرب باتكلا رسثنا نا تيأرف ممل صالخالا بوجوو نيبداحتالاب ةماثلا هتنأ نع هيف

 بز ناكر ا دحاو ةي

 ,٠ توربب ةيدلبل (سيئر ءانثالا كلت يف للا هحر ناك ()
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 نيفوتلايف ةبغر هيلع هنما دقحو هباعسا دافتنال هسفن ضرع يذلا ةريرسلا بيطلا ةيئلا نسملالجرلا اذه مادعإب ثويداحنالا اهفرتفا

 (1) ةمدقملا دعب بانكلا صن اذهو . ةبلخادلا بلك اشم مظعا نم ةلودلا ذاقناو كرتلاو برعلا نيب

 ةيكو ىضوف متؤلا ةركف يسسؤم ىما تدجو فيك سيرإب تثج ذا ما تلصف تنك و
 يذلا عجلا قرفت رمؤملا ءاضقنا دمبو « لومأملا قوف ىلامت هللانم قوفوتب ًاقاورم
 برششم نم افشر ملامهو تباث بوياو هينيز ليلخ ينو « هركحفلا لثما يدحو يزيز عاب تيقبو « لوبن اتسا قبرط نع هدالب ىلا
 تافاعتم اهنال نكلو اهل كيرش ال اهدحو توريب مه امئاو ء ةيروسلا ةعماجلا نم الو ىتح « ةدحاو ةرطق الو ةيبرعلا ةمماحلا

 ٠ نيه ملا نييتوريبلا اهتقفر نيو اهنيب هعبر الو داوتلا اذه لثه نكتب ملو « يرغس ىتح ًاديج انيداوتو اهمرباسو يتارباس
 ماوقالاو تاعاماو دارفالا ءازبتسا رثكحيف ءءارتب ةموطقم ةلئملا ترقب رصم ىلا روفلا ىلع تمجرو مالا كلت تلجع ول

 يه امو  يبشا“ ةسخ ةدم ةركفلل الث كانه ربصلا ىلع ينردقو « اذه نم ينل - لجو زع هللا نكل « انموقو انتعابحو انساخشأب

 . رابتخالا اذه لثم ىلا انج وحا امو « ابروال يراب ! اهيف مظعو ريثك ىلع اهيف تقفو « تناك ةدملا تدمنو  ةريثكلا الو !

 « حبحس ريغ اهذخآم نم ريثكدمب نع ةفرعملاو « ينثت ال يداي ةفرءملا نال اهيف دج ام يرال لوب اتسا ىلا كلذ دمب تئج »

 »1 حيحص ريغ ذخأم ىلع ينبما لما رضا ات
 :ك ١ يناظأ تدكو رثك ١ تفرع يرخا ةدم دمبو انه ةرضاحلا كاوحالا نم (ريثكت فرع ليلقب يلوصو دعب »

 كاذلو ء ةدسيفاك ريغ ةفرعع تمجرا اهنم هناحبس رطافلا ين | ينأتلاو ربصلا الول هنا يل نيبت نآلا نكلاو « ةطاحالا لك
 لبصفتلا اذهريخأت ناو « هنينأماملاَنم *يشب حرشاو لصفا نا يل زوم تحبصا لوقا امناو يتطاحا تمت لوقا نارسجأ ال تحبسسا

 . هتقو يف مويلا ءاجو عفنا ناك حب .رشلاو

 يقل حالسالا لاجر (ع) مريغو نويداحتالا («) ةينامملاو !روا )١( ( تاعوضوم وا ) عيضاوم ةثالثب قلتي اسنبه حرشتلا»
 هةوثا ه:اوطو ةلوطا ثا ثااثاا ترخاو يناثلإب عفشاو هيف ثحبا|رصقا لوالإب مكن أدبا ين او . يرخالا تابحلا يفو انه برعلا ءانباو

 ذهب ةطاحالا ىلع انلامعا نم ريثكو مافتلا
 امناو اهنوؤشرأاس يف لخادتلا تررقو ةينامملا ةلآملا يف ةسايسلا رت نم راثس رخآ يروا تفشكدقا :

 ركؤملا دابعاو يمالارتس يف

 تطحاو

 ٠ هيف ةحورسملا قئاقحلا .

 اهف هميزوت ةروصو هتيكو لخادتلا اذه ةيفيك يف فالتخالا ضعب

 : ذلا ديدملا لكشلا كاذ دف يللايلا ضخمتت ىتح ربشا ةثالث ىضع الو « عوضوملا اذه

 لخادتلا مدع عم اهباا برقا توملا ْنا يلا تبهذ اذا ًاياامم تساو : بط لخادتلاضعب نال ةشئاع تناك ام نسحا شيعتو كاذ دعب
 ءادب د ؤتف اهيلع برحلا باشثنال بيس ةدسحاو لك قلخت ذئنبحف ةئبلا لخادتلا مدمب انلق اذا انأف « كلذ نم ءيث عم هنم

 . ةدحاو ةيفد هتكح لا

 ىلع مدقم عوضوم مويلا مروا يف سياو « مهن

 ىقبتس ةلودلا نا هنظا يذلاو هيلع نو

 ائيشمنا ملو رفح نوكي نا الا رخآي سايس بزح نآلا دجوي ال ؟ مريغ نف كوفورعم ثويداحتالا : مريغو نوبداحتالا (؟)»

 ٠ بردا تاءامحو نمرالا تاعامجو مورلا تاعاجك سانجالا تاعاجج الا نيبداحتالا لب دهم ال ذئنيحو , اذه نم

 : رظنت "له ؟ اذه لثم برعال ليف تاءامج نمراللو تاعامج مورللا نا فرعن »
 اما « نءرالا اذكهو « ينامجو يناحور نيسلجع هوطبر دسبتسي اليكاو كرطبلا موسأرب ةدحاو ةعامج مهلك مورلا الوا

 الا مالا « كلذ لثم برعال سبأو ةب ةيئرم ةمظنم ةيسسايس تايءمج مهل نمرالاو مورلا س [يناثو . كلذ لثم مهل شيلف برعأا

 ٠ توريب يف اننءامجو رصع يف ا.ئعامجو نمرالاو مورلا م ني.داحتالا ريغ نذا « توريب يف انةءامحو رصم يف انئعاج

 ةلودلا بابش اوددجم نا ةءطاق ةين نووانو ةسيضام ةديدسش مئازب نوحاستب مويلا مو ةرشابم رمالا ءاياوا م نويداحتالف »

 ( 1915 ةئس ربمتبس ) موسع ةنس ةدمقلا يذ ربش لثاوا يف ةرداصلا رانملا ةلحم يف باثككاا اذه رش 0(
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 ثودويو ةيضاملاممتاثرطخ ثوفرتميو « ىلببسلا اذه يف مؤالضف عدعاسبو برعلا مهبأا صاخم نا نوهئشيو . فوراظلا حمست ام ردقب
 ةبج نم بائرم ينكلو « يل تروظ ةريثك ةلد'ال ناعالا لك هذه مهلاوقاو مهنينب نمؤم انا : كاكمالا ردقب اهلثم يلا اودومب ال نا
 تراف « مهتبلباق ىوقت نا هب ىجريو « مبكر نم ريش مدحو مبكرت مدع نا ىرا لاح لك ىلعو « ةبتلا ىلع لمعلا باق

 ميار لجا ينال ةئامختلاب مكامخا ال يناف ... بانك يف كلذ ىلا مترشثا اك  ةجردلا ءذه ىلا نظاا نيسحتب ينوئطخت نا متثش

 اوهركن نا يسف » هناحبس هلوق قادصم نم كلذ ودجرا « ةكربلا نم ءيش يأطخ يف نوكي نا وجرا امئاو « يبأر نم رثك |

 . أ ريثك [ريخ هيف هللا لمجو ًاثيش
 نم مدي ام ىلع اوظفاحت نا ماراصقو ةكلمملا يف اولق دسقف مورلا اما . مورلا هيلع م امب نيبداحتالا فصو اذه »

 نولمأي امم بيرق ظح ةيثو.بلا يف مهل متيسو ةيسورديب ةل 5 مورا مهف نمرالا اماو « مهيلا تافنلالا لقيسو ةيثومبملا قحو ةيك رابلا

 يف قرفرلا حالا ىلا هتلسرا يذلا بانكلا يف يدي ىلع مت ام تلصف دقو « اننعاج لثم ريتمي نآلا ملاخا ْناف برعلا رسشمم نح اماو

 . ديزأس انيهو يضاملا ديربلا
 قبقملا حالصألا اجر (م)»

 .رثك 1 مهن : ١. حالسالا لاجر نا ناب

 مييضام مهل دبشو مهنعزع تحسو مهتبور تنرمو مهر اجت ترثك نم « لمءاا قدصو رظنلإ قدص نيب حالصالا عوضوم يف اوعمج نم
 :م ىلع مهفوقوو « تاقبطلا فلتخمي مهطالنا رثك نم

 تا

 ىلا ةجاح يف منا دقتعا ام هللا رففتسا  متظا امو : ىرخالا تامجلا يفو انه برعلا ءانباو

 نييقيقم ا جالسالا لاجربينعاو « ةعبرا وا ةث

 ماظنلا بحب موحور تجزتما نم « تابقءلا عونتم ىط عربصو . تاعزنلا نب

 ىنم مهف مراكفا تبرشا نمو « يحالمالا دارملا عمامم راسبخإب مهتريس ردو فاد قدا
 لاف:شا ىلا ةجاحلاو « مريثكت يلا ةجاهلا  نيبمظع نينجاح ماما نومقاو ءالؤه ةلفل نحنف « اهقشعتو اهتبحع مهتدئفاو ةطبارلا

 يذلا تابسلا لوالا  نيميظع نيلكشم ماما مريخ عم محلائتشا ةيومصو مهنلق عم نحت مث « م

 :هاو هللا ههركي يذلا داسن

 .بطو ميسنج نم شيا نم عم ءالؤه
 ١ ف يروا يذلا عشملا يناثلاو , هيف ةمالا

 لمالا مقلع مال انه برعلا ءانبالاح ةياكم نآلا دخآو « عوضوم لكيف يه انبحو مكمكمل لامجالا اذه للمفت كرئا »

 ...انيه مهتم فنص ىلع ارارم

 حالمالاو ةسايسلا ةبجنم ريفنلا يفالو ريماا ينال لوالا فنسلاف « ثوروءأمو نودمتهو نورجات : فانسا ةثالث انه برعلا »
 ١ تااثاا فنصلاو (1) مهل قيلئالو ةسايسال نوقبلي الرمعلا ةئشان يف دالوا يناثثا فنصلاو « ةلقلا ةياغ يف وه من

 : اوبصنيل اوءاج نيذلا نولوزمملا نورومأاملاو انه ثومرقملا نودعاقتملا ثورومأاملاو فئاظولا ضب يف نوبوصنملا ثورومأ لاو
 يتدهز نآلا اهسق'اس يناا ةلياقلا ةبرجتلا هذه ناف ايف مهوخد مدع يلوالاو ةتبلا كلاسملا هذه يف مهل ةبرهت الف طابضلا اماف »

 وهو , ًافن ابسفنو ةلوالا ةعزعز اذه لجال يهتشيف ةموكتملا ىلع موبلا مقان ... نا كلذ : انم طابضلا ار كرتشي ةبمايس لك يف

 ناو برعلا تاكرح يهام يردا الو « برعلا تاكرح رخؤب هسمعز ىلع هنال هل داضمو ةموكحملا عم !ذالثئا ىلع مقان كلذ لجال

 نمو يلامت ةلوحب حجنب ال نكللو (4) انعينس نمو انه مرفنيو دالوالا كئثاوا ضعب ةلو> عمج نا ديتبع اذهو . يسرت ن

 لكنع ىضري ذثنيحو رومالا ءاياوا ةملاهه ىلا حن هتدجوف هرابتخا تدرا دقو « انئيب ةقادصلا ىهاظ ىلع ظناحم وه يرخا ةبج

 * . انلاجر فاصم يف مبا

 او نايعالابصن يرارهزلا موح رملاو ةبيبشلا نيبعقو يذلا فالحل رثا بانكلا اذه بتك )١( لوصفلا يف هيلا انرن
 , ةقياسلا

 فرتعا دقو نابعالا بصنم ةلوبق دعب هل نيبركسمااو نيبكلللا نابشاا ضعب ديد رثا ىلع كلذ يوارهزلا موحرملا موت )١(

 , ليافب بانكلا اذه ةباتك دمب ةناتسالا يف برعا| ءانبا نم قبرف ىلا ءاطخ هللا همحر
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 مهل م الف نوبوسنملا ثورومأملا اماو , يش لمع نمط: الو ءيش نييضرب ال زئاجملا لثك مهلثل نودءاقتملا ور ومأللا اماو و

 مل ناو حالسالا ءاج دقف تءاج نا ةيرومأملا الا حالسالا نم نوميفي ال نيك اسم عابجف تايرومأْلا بالا اماو ء بصنملا ظفح الا

 دحا ىلع دمتمت نا انئءاجج عيطتت برم اهيف سبل ةرضاحلا اهتلاج يف ةمجاملا للا كا ربظب ليصفتلا اذه نمو . حالمالا عنم دقف «يجحت

 ً ام لكو ( نالفو نالف ) نوكي نا الا ميالا« مهنم دحا عم ةطبارو ةلس لمست نأنوا « مهنم

 وا مييبال !را مهللاغا نم نكمتي ل مهضعبو ميركلا دبع باشلا نودسحم دالوالا كئاوا ضعبو . دبع لق ن آملغلا مكوخا .ءاج

 . ءاوهو ءاره هلكو لاقو ىليق نم هيلع اورْثك | انه نفل . الثم مبهع نبا وا مهنخا

 دق رض- ويقارمااو نوير ولاه . صاحلا ةريزحلا لهاو قارءاالهاؤ ةيرو. لها مهف ىرخالا تاجلا يف برملا اماو »

 توبه ال , اودعاسي لا نووني الو نودعاسي ال . اومبغي نا نودبري الو ناومهفي ال“. ةناكتسالاو ءاذختسالا اودوعتو لذقلا اوفلا

 نم مهب ةطبارلا"للسو. بحب كئاوا . مدعاوس دشو رسلا هللا ماقو لهالا مهف صلخلا ةريزجلا لها اماو . ارظقوب نا مط.قورب الو
 عزوتت نا رشيلاعسو يف ناك ولو (ريثكت طبننساو اريثك ( نالف ) خالا باتكن م تدهف دق . مهئانغ ةلف لغرضحلا عم اهمطقت نا ريغ

 بابلا اذه يف ةيفوصلا ةيرظن نكاو توم ريذحو دجحو زاجيلاو ريسعو نديلا ىلع اءازوا يحور ناكتل ةددعتم ةنكما لظمبحاورا
 .. اهقيبطت نكميال

 سيا لمع لمح انه ناخانه. ىلا مزالو ريشن اك كانه مزال انا يزيزع اب رظنا »

 لو نالجمم المع كيلءف يأرلا اذهنع تيضر ناف ميبلع دمتبب نيذلإ اءااجر
 ميدقت ىلع قافرلا كلمح اهنم يناثلاو . ميم وهو ةسماط قافرلا ءاضرو . مالا وهو ةساخ كئاضر.نع فارغلتب يريشبت. نيلجمملا نم
 ام وهف ثااثاا اما . ةيقب يهب اهلك بئاغرلا ذيقثنت ىلع ميمادقا لياد هنولمجعو نييبتلا اذه هيف نوذيمي ةرادصل فارثلت
 . يلممااو يبملماا حالسالا ثبا ناكمملاو نامزلا دعاسي ام ردقب مهعيزوتو ميرلع دم:هي نبذلا لاجرلا داجحيا ىما نم اني

 يلا اريهخا هيأر عدب نم تدهع نم اناو . عوضوملا تابج نم ةمج لك انيبم الصفم يلا بنك أف يأرلا اذه نع ضرت مل ناو »
 ٠ هيلو يأر

 ابهفارطا لك يف ةمالا نكلو . لاو>الا نم لاحب زوي ال سأيلا نا يهو . ةسالملا ةسالخ كيلاو ةلصفملا ةسالملا يه هذه »

 ال هناو . مدحو ميكرو ةكامملا يما مديب نم لامها زوبع ال اذكو . اهلها زوج ال اذه عم هناو هيث يف ايياع د.تمي ةلاحب تسيل

 ٠6 مظع يقوش ناو . ةعرسب مكرما رظننم ىلاو . حرحص ريغ رابخالا نم ةاؤرلا هب فرصتي ام رثك | ناو . انره لاجر.نم انل دب

 ( يوارهزلا ديا دبع )

 اهدمبو ةيبروالا برجلا نالعا ىلبق نيبداحتالا برملا سيالخا مظع 'اللا تبثن اهلاثما نم تائدو ةيربسلا ةيسبايسلا بتكلا مذذيف

 عم مهفالخ لك ةئنيح برملا ىباتت دسقف برحلا يف ةينامملا ةلودلا لود دمب الا هرهاظم منأب ريظي ال ميانملا سالخالا اذه نككاو

 تامو لانقلاو ليئدرالاو ىاقوقلاوبيقارملا يف, كرامملا رامج هدونج اجه كرتشاا نطولا نع اءافد ايلاقو لق مهيلا اومضناو كربلا

 يننكمي ثيحي لاومالاو بئاريضلا عفد يف ةبنامءلا بومشاا عيمج عم ةسيرملا ةمالا تكرتشإو لاتقل نيدارم يف فولالا تارسشم مهن+

 ةءال' ىلع بريضام ىادضا ناك رطاخ ةببلم نع ةيب رجلا تاعرب او بار ولا نم برملا هبفد ام نا يهجر ءاصجا يلا ادانتسا لوقا نا
 . برحلا هذه يف كرتلا هب عربت امو ةيكرتلا

 ةدعاسملا دب ةلودلا ىلا اودم دنغ ةيروسو قلرملا يبونجو ةريزملا هبش يف برملا ءارما اما. . نويِئايملا برماا ةطغامرضمب اذه

 نبدايم يف اهرزأ اودشو لاجلا نم هجاتحت ام اربلا اولسراو ايشيج يف مهاجر نم ريبك ددع عوطتو اممم مهفالخ اوسانتو صالخإ

 ٠ لاجرلا نم دنع ام لكب اهبناج يف برملا رامت ضوخ ىلع يتنال ةمهب نولعمي اوناكو ندع تابجو لانقلاو قارعلا يف ايس الو لدتغلا
 انا ءالعاو ةلودلا نع عافدلا ىلا ةبطاق برملا راكفا تيباو ةينامملا برحلا نالعا دمب اهلك تلح دتف ةيرملا تايمجلا اما

 ار دبش ديسلا هجوف مهديبأن يف ةبغرو ميرلع ةريغ مهمظعا نيبداحتالا اهركمدشا راسو اهناجرد يصقا ةسامملا مينم تنلبو

 ةسميقبب بارس وهو ( لالف ) هنع

 ددع انه يدوجوب رثكي نا وج را يناق . لبا
 لوالاف . رفا دعب ىلع هيف كمم اناو نامزلا عم
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 ) : هصن.ام هيف لاق (1) ةيروس يداسم يلا باطخ ةبزكرماللا بزح ناكرا دحاو ةيمالسالا رانملا ةلمم بحاس

 فكلاو اهل تاردثااو لاومالاو سفنالا لذبو ةلودإل ةءاطلاو سالخالا يف ةدحلاو ةدجنلا نه هومر وظا ام ل ركشا مث

 ايبااطم عيمج نع تنكس يتاا ضرالا متا يقرا اذسه يف مهاس منا ىت> اهردق هرضاحلا لاحلا مردقتو اهنم حالسالا بلط نع

 « خلا ةيلخادللا اهتاعازاتمو
 ةديدع تانايب نيبداحتالا ع اع يف مادعالاب ميبلع كح وا اومدعا نرذلا ةيبرملا ازحالا ءامعزو نبدلا ءاسؤر نم هريغ رشنو

 ٠ اهلييس يف سيفنو لاغ لك لذب ىلع مومزعو ةيداحنالا ةموكحال برماا صالخا مظع هلك ملاعال

 * ايبآ اييآ

 ٠ برحلا يف ةيناّمملا ةلودلا لوخد لبق يا 114 ةنس ريمتبس 1١ يف هارغلا مارعالا ةدب رح يف باطلا اذه ردن (1)
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 «( برملأ قوسو مم للا وك نييداكالا تامعم م

 ةينطولا ةيساجلا ديشانالا - كرتلا يف ةيموقلا ةركحفلا - اهعورفو يغناجوا كرت ةبعمج

 هميلاعتو هناكرا - نييداحتالا رظن يف مالسالا - ةمالاو شيملاو طابضلا نوملعي فيك“

 مم هللا يضر ) تودشارلا هؤافلخو هتباحصو (ص) ينلا

 مالسالا يف سدقم وه ام لكو ءايبنالاو ةكمالملا

 برملا ءامجز نم قبرفوعم موقافتإب 1.14 ةنس لثاوا يف وحلا محل افصام دعب ؛مهناف ْنويداحتالا اما , برعلا رما نم ناك ام كلذ

 ءاضنااو برعلا قحسل ةلئاملا تادمملا نودمي اولمجو ةصرفلا اوزبتنا قافنالا دونب ذيفنتب مهتبلاطم نع رخآلا قيرفلا توكسو

 مالسالا اساسا ةيبرملا ةيموقلا نا مهسفنا يف اولاق دقو . ةموضوملا موقوقحب ةبلاطملا ىلا ةيناث ةدوعلا نم مومنمو ةيموقلا مهتركف ىلع

 , ةلفاس ةليسو لكب كلذل اولسوتو ًاضيا مالسالا وح ىلع اولممف ًامرتحم ابوق مالسالا مادام قحست ال اهناو

2 ' 5 

 يظل يراكرنا لومملا

 وحم اهنياغ اولمجو  ةيكرتلا ةلئامااوا كرلا ةفثاط يا «  يغاجوا كرت

 ةخيشملا نمو ةيلخادلاو فاقوالا يترازو تاصيصخت ثم افيراصن

 اسبنم لكل عورف ةءبرا اهلو ةينودكمو ةيقارتو ناتسكرثو سافوقلاو لوضانالا يف ةي

 اهو ةميظع ةيكرت ةيممج نويداحتالا أشنا

 اهزكرمو ةينامءلا صانملا كيرتنو مالسالا
 ةدلب لك يف ةرسشتنم يهو ضيا ةيمالسالا
 : يم عورفلا هذهو هب ةساخ ةمبم

 :ءلا هتمهمو س ةيكرتلا ةكلمملا يا - « يدروي كرتد-١

 دعلا كيانؤ هلع ةياوغم ةغل اهلمجو ةب

 ةبب ال يكل ةلصفنم فورح

 ةيموقأا بتكلاريثثو مدقتمم دقتمي الو مهيأر يرب ال يرن ريغ وا 02 بناكل ك ةمواقم « يدروي كرت » ةبممج ءاضعا ةفيظوو
 مم رادقالا ارتراتخا ملاعلا يف-ةما مظعا كرثلا نا ميمابفاو ميدقلا يناروتلا خبراتلا موبردتو كرتلا

 مريغو كب يركف يناماو كب رون اض

 نم ةبكحزتلا ةذالا « ريوطت » ارمها ىتش قرط, ةيكرنلا بادآلاب

 ابيئباتكو ةيكرتلا دالبلا يف اهرسثنو سرادملا يف اهميلتو ةغالا

 ةيساجلا ديشانالاو

 فرشالو ةيموقالومهل ةينطوال ةناو ينانوب لصانم مهناو مهنم أربتي يكرتلا رصنملا نا اولقو لتفلاب موددبتو ةنا

 هل قيسي مل لكشب نيينامملا ريغو نيزاملا كرثلا يف ةيموقلا ةركحفلا ثب هتمبمو  كرتلا تابث يا «  يكنرد كرثد -؟

 ٠ مثالا خيراوت يف لبثم
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 -18- ه برملا ةروث

 ىلع مو . اهف ةيموقلا ةركفلا ىلع ءاضقلاو ايكيرتت يف ةبغرو رصانمال اهرك مدشاو نيبداحتالا ةالغ نم يتنرد كرت ءاضعاو
 ىلع [رمش موطاشن ةرسمم تناكف موقع ىلع لبملا نم اراثس لدساو ممراسبا ىمعا رورغلا نكلو طاشنلاو ةمدلا نم مظع باج
 (1) ًالإوو ةلودلا

 نيي ةغللا هذه راو ةعدقلا ةيكرتلا ةئللا ىلا ةيدلملا بنكلا ةمحرت هئاضعا ةميمو يتلا ملا يا  يبتبكلب كرت اناث
 5 داحتالا ةلودب اهطب رو ساقومتلاو ناتسك رت يف ةيكرناا ةيموقلا ةركسفلا ثبو كرتلا

 ٠ مهيب ةيضايرلا باملالا رسشنو موماسجا ةيوقتو كرتلا ةحصب ةبانملا هتعبمو  ةيكرتلا ةوقلا يا س « يجوك كرت »  امبار

 ناو ايرهش [سمسر عفدي ناو ايكرت لوخدلا بااط نوكيي نا اهءورف دح | يف وا « يغاجوا كرت و ةيممح يف لوخدلا طرتشيو
 ب همساريذي ناو ىرخالا ممالا ىلع مهتدايس طسبو كرتلا نأش ءالعال ةلامو هطاشنو هتايح لذبي دهعتب

 وأ املس وا [دوع همسا ناك نمو  ةعدقلا ةيك رتل رخلإب رونا يا - قادإشيا ماب هباعصا نيب مويلا فرعي راص الثم رونا همسا ناك نف

 خلا زوغوا وا وكاله وا ًازيكتج وا (روخيت مويلا همنا راص اديعس وا انيسح

 « يغاجوا كرت » ةيممج نم مسولك مهنال ةيلاحلا ةموكملا لاجر كلذكو ةيناروت ءامأب مءامسا نييدامتالا طابضلا لك لدب دقو

 . كاذ ريغ اهب ميفرعب يتلا مهامسا ريغ ةيناروت ءامساب كرتلا مهءاصسا نيب نوف رميو

 ايس الو مدقلا كرثلا خيرات سيردتا ةيكرتلا ىرقلاو ندملا عبمج يف ةدبدع ةيدنا اهعورفو يغاجوا كرت ةيممج
 . ٠يث لك يف ىرخالا ممالاىلع اهقوفتب دقتمت ايلمجو .؟رثلا ةمالا يف ةيكرتلا ةركملا ثبو ناخ زيكنجو زوغواو وك اله خب

 ةياسنملا ىلع نولحو نوف ةيرصنملا ةركحفلا ثبو مدقلا خبرانلا تايكرتلا ءاسنلا ميلعنل عوبسالا يف مايا ةثالث ةيمجلا هذه تنيعو ,

 لجال « يغاجوا كرت د ةيممج ةسينامع ةريا فلا نيسمخم اريخا نيل للا فاقوا ةرازو تعربتو . ةيكرت ةيموق ةيبرت نملافطا ةيبرتب
 كنل روميتو زيكنجو زوغاوو والحل ةلصغم

 همسا اهيلع ةقرو باوبلل روظر نا هيلع بج ايا لخدي نا دوي نم لكف كرتا| ريغ ىلع اهلوخد مرحم « يغاجوا كرتو ةيدنا
 ةيعدالاو ةمجلا ةبطخ عم ةعدقلا ةيكرتلا ىلا ميركلا ثآرقلا ةمجرت يف أريخا يغاجوا كرت ةيعمج تمس دقو هتدالو خيرانو هعرو

 هذه دوجو نأب اهدافتمال عما وحلا نم ةباحصلا ءامسا عت ىلع تءزعو ةيبرعلا ةمالإب هتوالث يعالسالا نبدلا بجوي امم اهريغو ةينيالا

 . كرتلا يف ةيموقاا ةركفلا فعضي ام ةسدقملا نك امالاو عماوجلا يف ةيب رملا ءامسالا

 كذكحو « يغاجوا كرت د ةيممح عورف نم اعورف الا ةبركسع وا ةيكلم ةيدادعا وا تناك ةيدشر ةبنامءلا ضرادملا تسياو
 ةيبروالا برحلا لبق لوضانالاو ةناتسألا يف تسبسأت يتلا ةيبدالاو ةينيدلاو ةيدلعلاو ةيسايسلا تايمجملا عيمو يقرتلاو داحتالا ةيعج
 ه اامدبو

 خيرات سود ةناتسالا يف برملا .ناكرا ةسشردمو ةيبرحلا ةسردملا ايسالو ةيلاملا ارسرادم جمانرب يف ةموكملا تلخدا دقو

 تارضاحم ءاقا يف كب هللا دمجو كب ايض دلاخو كب نيماو كب فياغا دمحا ىلا تدبعو مهتاماظنو مهءادآو ةيبرحلا مهءولعو نيناروتلا
 مهسوفن يف ةيكرتلا ةركفلا خ سرلاو اهيغو ةسدنهلاو بطلاو قوقحلا سس رادمو ةيب را سرادملا ةذمالت ىلع عيضاوملا هذه يف ةيموب

 ةكحامملا ب « يدروي كرت »ب ادنبالا سرادملا عيمج يف ةذمالتلا ضامتساو
 مريخو ناخ زيكتنجو وك الهو كنار وميت خيراتو - يكرتلا فيسلا - ارث باتك و - ةيكتلا

 ذهب "ىدتيب يذلا يطولا :مديشن نودشنيو ميفويس نولتسيو مهسرادم تاحاس يف ةيب رحلا صرادملا ةفمالت عمنجب موي :لك يو

 هب امصا نيب هب فرعي يناروت

 كا دقو

 .ءومجع ةبرصملا بنكلانم ةيلاملاو ةيدادعالا

 )١( مدحا ناك ةلودلا نايك ددهن ةجلطش ماما نييناقلباا شويج ثناك (ميبف لقملا هروصتب ال ًاثلبم رورغلا مهنم غلب -

 مالها مث 0 خل . 1 رج يف «ىشنبر نال مائها مظعا نارا نوؤ دي ايكرت متين نا بجي و هئمجرت ام ايف ءاج راكفا ريوصت ةدي تالاقم ةلسلس ءىثني_ كي فياغا
 نيصلاو دنحلا ىلا .
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 : تايبالا
 يدنالناس يلئاش يلنآ يغارإب كناخ زكسن+

 يدتالكا هليوب هديرح يغار كناخ تبآ
 خلا .برحلا يف ديهملا قيرطلا اذه جهن ىلا ناخ تيآمالعا انتدشراو فرثلاو دهملا وج يف ناخ زيكتج مالعا تحومت دقل : يا

 دقو . ميس رادمو مهزانم يف هنولستسي كرثلا تلمجو « يدروب كرت و ةممج هتفلا يذلا ديدحلا ءاعدلا هلك اذه نم برغالاو

 : هتجرت مملسهو لوضانالاو ةناتسالا يف عماوجلا يف ةلامتسا ريا تررق

 نالسا انالوم ةباطرب مولعتاو )١( ضيبا بئذب مهلا نسحاو ةيفاملاو ةحصلاب كرا ىلع معنا ءيث لك ىلع رداقلا هلالا اهءاد

 ل مالا
 ؤملا قيرطلا ىلا انيدشرا ةبوبحلا لبا ناروت ةكلمم اب تناو »
 ١ لمجاو ائماما قارون قءرط رئا ءينث لك ىلع رداقلا هلالا اهبا »

 شيجلا يف ةيساملا ديشانالا
 طابضاا نورقتحب مو يغاجوا كرت ةسيممج ىلا نيبتنملا نمو نييداحتالا نم كرثا هدونجو هطابض مظمف ينامثءلا شدحلا اما

 نا مداقتعالا ةناّملا ةلودللا اهتيهس5 نم نورفنيو ةيكرتلا ةلودللا الا ةلودلا نومي الو ىرخالا ةيناملا رصانملا ءانبا نم دونحلاو

 : شما يف اهب نوم رثب ياا ةيساجلا ديشانالانم جذوم اذهو . فيسلاب كرتاا امهتف ةرممتسم الا تسيل ةيكرتلا ريغ ةينامملا دالبلا

 كستناما هكلك رث نس زك زب

 زيمرو ىسروأ وا به هقروق جيه
 ات>اورإب كيدفن اننال رمش يعخت الف كرثلا درب ةناما ( ايسا ب ) تناو كرت نح : يا

 هموي وا قترا ريشيتب ىجنك كرت يا
 همرود هنيدادما كنيليوك شوق
 كدادجا دالب دادم' ىلا لالا يف عرساو اليوط تمن دقف يكرتلا ىتفلا اهبا ضهما : يا

 يدنالناص ىلناش ىلنا يغاربإب كناخ زيكتج

 يدنالكا هليوب هدب رح يغاربإب كناخ ت

 انيدانب ريبكلا زوغوا اندج نال كيلا ة
 1١-: طارصلا اندهاو رضاناا درولاك

 هلفان ةزب كلكرت كسزم هلآ يعاقتا

 هلواووب رسشيتبيراش وقبأب مل هرتصوم
 بيحتلاو جيجشلا م هان ام انفكييلو هقيش نع ميلا تكس: انئادعا نم مقتنن ملام اك ارثا ىعدن نا انل قيم ال : يا

 هبت غاط مل هياكنا هب يرايا ملي روب

 ءرارإ نوسريك راناج يرلابموب ملاث الطإب
 ىارجالاو سيقاونلا عالتبال اهاف ضرالا رفقتو تبمانبدلا لبانقرجفتتو ماك الاو لابحلا ماما طسينتف مامالا يلا اوماه : يآ

 يدوروب مرا 11 هدنتلا كغاربإب لآ
 يدويب ناروت يكسب هدنتلا كغاربإب كوك

 اشيا مهل ارامش ناك دقو نيمدفالا كرتلا ةلآ نم هلا ضب عيبالا بئذلا 0(
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 ةديدجلا ناروت ةمظع ردصم وه يذلا رمخالا ملا تح ديلا ىلا اندادجا راس دق يأ

 نوسرو ناشودرا نوتلا ذي اراغاط نبوي

 كلكوب هدن رزوا رانتناب  قاريإ لآ
 قثارحلاو ضاقنالا ىلع يكرتلا لملا تحت داشيس اندم ناف فرساا )١( يذناا ش

 ( ةمالا نوملعي فيك ) .
 ميطابضو برعلا دونج نم عمسم ىلف لاتقل يف كرتلا اهب مئرتب ينلا ةينطولا ةبككرتلا ديشامالا نم جذوع اذه
 كر » ةيمج ءاضعا نم ةذئاسسا ةلوالا سرادم يف نيينائملا ةذمالثلا ىلع اهيةلي يناا سورسلاو بطملا نم جذومت ءارقلا ىلاو

 اورب اونيع « يغاجوا
 ا:سالا يف ةيبرحلا ةسردملا يف ةيركسسلا ةيرتلا فانسا لاق

 : ةتسالخا
 كرثلا ريسثامم انل تربظاف برغاا يف تءقو يثا ةميظماا ثداوحلا ةيسانع ةيمهالا ةياغ يف ةلككلع يتلا نا ةداسلا اهيا دوا و

 3 ايناملا ةبراع ىلع ترساجت ةريخصلا كيجلبلا ناف . اب ربتمن نا يغيني ريسعو لبق نم انلاب يف رطخم مل روما
 يب خيرأت هركذ شيج مظع' مام' يدنج فلا ةئم ىلع ديزي ال

 ايارتحاو اهل ًالالجا انسوؤر'ىطأطن نا الا كيجلبلا ءادعا كرتلا

 ندسو ايناملاو ارتاكذاو اسنرف تمظع اذا نود: و'نطولا مايو ةيموقلا مسإب هب رات تناك انال هتفقو ؟ ميظملا يناملالا شيلا رايت
 نا ءازعالا اهبا انيطف , نبدلا مسإب ال ةيموقلا مسإب ةاسيحلا كرتمم نضخ نهنال ؛ ءارث اهرثك او اماقم ضرالا مما ىلعا نار سويجلاملا

 طئاحلا ضرع ةرثيالا ة .دقملا ةيموقلا ةذبصب ملاملا ماما ادءاسو نآلا نم رهظن

 حانجاو يانل 1 نم ءاج يرن هنا ؟ هيلا بستنن يذلا نامع وه نف . نيبنائع انتيم-' نم بجعال يفاو كارتا ةداسلا اهبا نحن ٠
 نبآلا فالسالا سئبف يضاملا يف انفالسسا لههحع انعدخ دقلو . هباا انبا-:ذ١ نم فرعا هلطا ىلا انباتناف . يكرتلا هشيم دالبلا هذه

 اوبراح اذا مهناو كرتمينا مودلمف . لاطبالا اندونج ةذتاسا نون وكنت سوأبب رق شيجلاب نوقجلتس ءازعالا ايبا ا . انئيمرق نوسنا

 ةيكصرتلا نا اودك أنو . رخفااو دجلا نم كيجلبلا هتزرحا ام نوزرحيو هيلع نو رصتني يرتلا للملا ثحمو كرلا للا نم ودماا
 « ةيعامجالا هثرملا لئاضف ربك ١ نم ةيسنجال بصعتلا ناو مالسالا نم انل ريخ

 .نجلا تظفح دقو اهنع ءاضغال نك ال ديلاقت ةيقرعأا ممالل نا دئاقلا اهبا لمت » : الثا برملا طابض دحا هباجاف

 كنرضح تنك امو . كرتلاب انطبر“ يتلا ةديحولا ةطبارلا يه ةينامملا رصانملا كيرتتف . نآلا ىلا ةلودلا ةمالس تلفكو دزاقتلا ءذه
 ىلع تيضق دسقف ينع ينجا لع يا يد لع وه هنع عافدلا يف يلا تدبع يذلا لما اذه ناو ةيكرت ةلود ةلودلا هذه نا نآلا ينماس

 بنج يف براح ال ةيكرتلا ريغ رصانملا ءانبا عيمحو برعال ءانباو انا ينال ةينطولا ينطاوع لك تددحاو امربم ءاضق ةيونمملا يترق
 «. ةينانملاو مالسالا شارح نع ًايذو ةدحتم دصاقملالا كرتلا

 ٠/ . ايكرت ةمبت نم كرصتعو تنأف ابر نكن ناو كناو فطاوما ريغ ةقيقحلا نا معاو : الئاق دئاقلا باجأف

 ام مايل ةينامنعلا برحلا نالعا دسمب طابضاا فس ىلع ءاقلا سرد يف

 هاا لود تاادف

 كرثلا مم

 ةيلسالا مدالب نويتارونلا كرتلا هدمي يذلا غاط نونلآ لبل مسا )١(
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 الف نبدلا اما . هتياغ يلا لوسولا فيمضلا ابلممتسي ةيعانجا ةليح يه كل ةجح.اهذهتت ينلا ةينامملا نا ؟ فيسلاب اهوحتفي ملا كدالب

 تنا اما . ةيونثلا ةيصخشاا رومالا نم هنال ابناج نبدلا كرتنو يكرتلا لما تحتو ةيكرتلا مسإب بيرق ضبننسو ةسايسلا يف هل نأش

 (1) « يبررع نطو وا ةيبرع ةيموق ملاعلا يف سبل هناو كرت ركنا اوفرعت نا ميلف كنج ءاذب
 الو مهجاجتحإب أيمت مف ذاتسالا دئاقلا لزعاسهنم اوبلطو ةيبرحلا ةرازو ىلا ةبطخلا هذه اوم نبذلا برعلا طابض جحا

 الا ببس الب ودملا صاصرل مس,ةضرعو لاتقل نيدايم ىلا مهب تفذقف مهنم ضلختلل ةمزاللا ريبادتلا ت
 نييداممالا كرتلايف دبماا ةعدق برعأ| لتق ةبغر « ةبغرلا هذهو . مدالب يف ةيموقلا ةركفلا لثق كلذ دمب اهل ى-تيلموحم يف

 برملا اوضرع ه هيف ءاج ريبك يداحتا دئاق ىلا ني.داحتالا ءامعز دخا نم باتك ىلع ربالوب يف ١41١ ةنس برعلا طابض رثع دفف
 (2) « ! سرالا دال يف انل نومزلي مهنال مهب اوظفتحاف دركلا اما . اندبفي ميلتق نال مهنم صاختلا ىلع اولمعاو ودمال ساصرا

 ) مالسالاو نويداحتالا (

 يف طرخما ىتح رهشا ةمضب |رئاشنا ىلع ضع لف . كرتلا يف ةسيموقلا ةركفلا تب يف ارهاب احاجن يغاجوا كرت و ةيدمج تقل
 ٍ اف ناتسكس ارو ساوقأاو لوضانالاو ةيقارتو ةناتسالا نابش نم فولالا تاثيم اهكلس

 رتكحلا بتك رينو سرادملاو عماوجلا يف هب دلا تارضاحلاو بطحلا ءاقاا يف ارئاضعا نم نيممعملا يلا اوديعو مالسالا مدهل مدي

 ةينيدلا سوردلاو بطحلا ءاقاا يف مهيلا اودبع نيذلا نيممسملا رهشا نم ناكو . اهئاصقا ىلآ اهئاصقا نم ةيكرتلا دالبلا يف داحلالاو

 مالسالاو برعلا ءركيف هلثم هكاو نبدي 1 ثوعبم هللا ديبع ريغ وهو هللا ديبع هما لسالا يناسففا لجر ريبشلا ايفوص ايا عماج يف
 ( ايفوسالا عماج يف روكدذملا هللا هسيبع اهاقلا ينأا بطحلا ةسالخ وهو ) « ديدج موق » باتك جاور داحلالا بتك مظعا ناك و
 بطملا نم فن ءارقلا يلاو . اهريغو ةريبشلا « داهتجا  ةلحيو « باتك كوصو » كب يرون لالمل « لبق:ملا خبرات » باتكحو
 نيبالمإب تعزو ةيلخادلاو فاقوالا يترازوو ةيمالسسالا ةخيشملا ةقفن ىلع تعبط ين.أ بتكلاو ةناتسالا عماوج مظعا يف تيفلا يتلا
 ةيكرتلا دالبلا يف

 ترسشنو كرابلا ناطمر روش يف ايفرسإباعماج يف اهافا| ةبطخيف هللا ديبع لاف - ىرخالا مثالا فارشاو ءاسؤرو كرتلا ليخ
 ' : ةصق ام ديدج موق باتكح نم و. ةحفم يف

 ([ يد فتم :تءزكس 22 تيرغب اج و !روا) ٠
 ( تايداملاو » . رويناط قر هلوايتموكسح كموقر راك ادفعبجش )

 ( كنسودروا كرت نليديا سيدقت ةليس ةلياج تي« احبض )
 ( فارشا هرئاس ماوقا زككحيدنبا سيدقت كزس ىراريكر اب )
 ( رد هلضف هلبا هفعاضم فامضا ثدنئمرحو تفارش كنساسؤرو )

 يكرتلا شيجلا ليخ او رويغ عا هش ةءوكح اسهنأب ةلقتساا كرتلا ةموكحح نوفرمي ندمتملا ملاعلا لكو !بروا نا » : يأ

 يرخالا مالا فازرشا نم مهنوسدقت نم ةفعاطم فامضأب ًامارتاو افرش مظعا يع ( اسبض تايداملإو ) ةيآ اهسيدقت يف تلزن ينلا

 (مءلص) يناا الا يرخالاممالا ءاسؤرو فارشا نم نوسدقي ال كرتلا ناف نايب يلا جاتحب ال حضاو ةراببلا ءذه ىنعمو « اهناسؤرو
 برعلا هنع نيرهاطلا تيبلا لآ ةئاو ند ثارلا هئافلخو

 هللا تيب جحو نيفيرسشلا نيمرحلا نع هصنام مج ةحفص ديدج موق باتك يف ءاجو  نيفيرسشلا نيمرحلا يف نيبداحتالا يأر

 مسيهنم دحاو ريغ انيلا ارلقت دقو ةناتسآلا يف ةيبرحلا ةسردملا يف برعلا طابض نم تاثم عمم ىلع ةشقانملا هذه ترج (1)
 ءارقال اهانب رمف

 ةيبرعلا فحصلا مظمم يف هنيح يف باتكلا اذه رش ()
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 هيأ ارحلا

 ( كنس ةيمالسسا تفالخ كرت نيفب ريش نيمرح هك مادام )

 ( هذلاحواردلكم ثوصم هليماع هدنتااىن هظفاحو هماطاقتوقو ذوفن ) 4 دي

 ( ذوفن صقانت كتفالخ هد ىتءرحو فرش كناهلا راشم تاماقم )

 ندنوب .يدتباصقانت هدنتيسن ير دقو)
 و ءراداتحتشن ةيمالساتفال اعرش ارابتعا ندنوكوب )

 ( نعشدو يراصن ةساخنإبو وب ةسدقم تاماقم وا ناك مزاليملوا )

 ( يب هك وا .ردضورمم هي هكلهت ارحب هدنتحتينبام كيرلاةود )

 ( دادعاو راضحا راود روارلامن وديلتثه داهد كج هدياعفرو عفد )

 ( خيلا..ةباقس متلمج|) رلن ديك ردإلكد ضرف يءادا كج. هجكدمتيا)

 ( اميز . درت درانالواراتف ركهب انعذالير ويب باطخةليس ةليلجتيآ )

 ( تفارش يكن كديد هجلواردلكد ةيئاذ تفارش ينفارش كنيمرح )
 ( رد ةيناّمع تلود نيكم وا ردنيكللا ناكم )

 ناف ةظفاحلاو ةمطاقلا اهتوقو ةيمالسالا كرّتلا ةفالخ ذوفنب يغبنب أك ةنوصم تبا نيفيرمثلا نيمرحلا تاماقم تماد ام و : يأ
 بج يتاا ةسدقملا تاماقملا كلت نا كل 7 اهتمرحو ةروكذملا تاماقملا فرش

 كاّذلو ءادعالاو يراصنلا ليطاسا ىلا رحبلا نم امس الو ربلا ةبج نم ةضرعم يه اهذوفنو ايكرثلا ةفالخلا ةرادا تحت نوكت نا

 اما . اهراطخا عفدل مهشويجو ءادعالا ليطاسا نم مظعا ًاشويجو لباسا ةلودلا ”ىنن نا ىلبق نيملسملا ىلع اضرف جحلا نوكي ال

 نيمرحلا فرش نال « خلا ... ةيافس مئامجا و يللاعت هلوق يف مالملا ةلئاط تحت نومقي مناف جحلا يلا نوبهذي نبذلا

 « ةلوالاوه نيفب رشلا نيمرحلا فرش هب يذلا نك اسأا اذهو هنك اسب ناكملا فرش لبق نم البق انلق اك وه لب

 يف ديدج موق باتك يف ترسشنو ايفو ايا عماج يف اهاقلا ةيطخ نم هلا ديبع لاقو  نيدشارلا ءافلملا يف نيبداحصتالا يأر
 :هسن ام مه ةحفما

 ( يافلخ هزكرامماج هكردتلفغ هبترم هنتلايجردقتوب )
 ( سيدقت هليا ةيوبن ثيداحا قوجر. هدزكس راصا ينيرامسا كبرع )

 نذدكر ىافلخ نالوا شارويب )

 ( ماقمنكر ونلوا ركذ ىنمسا كلكرتيافلخ هد هبطخ زكس زمنيا )
 ( رخآ هدنزامت هعمج زك سرنيا ىغاشا قايارب هدليزنتو ليلذت )

 ( داب هلئمرح ىنسا كنيرب

 زكسرديا مض زامت هدرب كر هيد ربظ )

 ( ثدع نوبعا زكي رابتعاو ليزنت كزش ةسايس بهرلنوب )

 ردرايش عدبمو )
 .( ماوقا هدلا- ىثيدلوا لجيمو سدقم موقرب زكوق : راو ىماهد )

 اليكر داقلا دبع ند هرئاس ) 5
 (ردسق هقح بانجاتو ريكو ركتم تنج لسهاو ييدقت )
 ( نونب هرازوس بك ماشرخا ماش لوا يرلمتيإ ماكنت هحرع به )

 ةاوااا د64 5 (001 1 ملال 62701 انااا 5ا1



 ( ةنكج ةدباروبظ يدهمرب هدنجعا كب رع موقىملرب دناق كراكرت )
 ( .٠ تافازخ هجين هجيناهدو ىس همئاوا راظتنا اا هل داقتعا (

 ركب يبا ءامسا يا د ؟ماوج ناردج ىلع برعلا ءاقلخ ءامسا يلع تاوتسا ينأا ةلفذلا هذه امو ليلا اذهام د يا

 ةريذكساا ةيوبنلا ثيداحالا مهتسدق نيذلا كرثلا ءافلش ءامسا نم اما مارتحالاب نوركذت الو « مينع هللا يضر يلعو نامعو رمعو

 ةمجلا موي نينمكر نودبزت مث 4 الياذتو ةلافا اليزنت ربنملا تاجرد نم ةجرد برطملا لني يتلا ةفيلطلا مساةبطألا يف نكذ اذاو

 نيسدقلا مكموق ءانبا مكث لب كاذ دنع مكب لالا فقت ملو . ةسايس متاش نم طا ثدحو عدتبم اذه لكف « ريظرخا د مسإب

 باذعب مهنم نيلكوملا ىتح هتكئالمو للا نا نرعدتو ينالفلا خيبشااو يودبلا خيش او ينالركلا رداقلا دبع نوسدقت مترصو نيلجبملا

 نم جرخب هنأب مهءانقاو كرتلا ليلضتل قومستو « ماش هرخاو ماش هلو' د (مئاد نولوقتو ةيبرملا هذالا نوملكتي ريكتو ركتم ريقلا

 « ... تافارحل نم كلذ ريغ يلا يدهم برعلا

 ««بداحتالا ظن يف ءاباوالاو هكنالاو رضحلا
 : هصنام اهيف ءاج مره ةحفس ديدج موق باتك يف ترششن عوضوملا

 ( نالوا ندزكسموق يكهزكلطإب داقتعاو ءزكلفع مراشاش)

 ( جتف يعماجو هديل وب زكي رادمكح رب ناشلاليلج

 افسه يف ةبطخ كرابلا ناضمر رهش يف ايفوس ايا عماج يف هللا ديبع بلعشو -

 (دانسا هرارضخ لي عوموهوم هدزكس

 ( حابش ره هدمماج كسا هد هنردا بكا
 ٠( ردواو ذاقثعا رب هجقلخ هنفي دنلوب كرضخ هدنسانما ىزامت )

 ( نامز ىراكد ريك يرجي راراذلب هد بولوا بولتممالسا ىودرا )
 ( ندرك سءراكلمورارضخوايلوا هج راكي ؟شمجاق هيرنرضخوا )
 (هدنسهب رادح !؟رلبهمروطذ وجع اهن وش راقءرافك ؟يعرليدمجاقلوا)
 ( هجران ولم بقامتم ينكرت كن ةطقن رب نالوا مهم هبيرح نف )

 ( بولذم يسودرا مالسا نكييا قحال ىس هبونمم هوق كن هكئالم )

 ( يفيدلوا حورجي زمدنفا لو هيلع ىلاعت هلل ىلس يربك لوسرو )

 ( بانجو طوتمهتوقيدام كت برام ىكياو )

 ( ؟ ردرطد تبثم هليا هيوبن ثيداحاو تايآ ينيب وا فرط#ب قح )

 قت "ب 2 ص ,1 4 مسح نم رق نأشلا ليلج ناطاس عماجلا اذهو رلبلا هذه حتفي ن لبق رضألا ناكنا ؛ هلطابلا ؟ناداقتعاو مكلفع نم ةريحالاب » يا

 امادسب الا عماجلا اذه للخدي نا عبط: نيلجبملا مرق نم يرت نإ ؛ مل اذالو

 مل بسو هباحساو هلآ ىلطو هيلع ىلاعت هللا ىلع 3 كل حئافلا ناطلسلا هلخد

 حبصلا ةالص رضحي رضألا نا نودقتمي هنردا يف ةماعلا كاذكحو . رضالاك موهوم يلايخ صخشا ممارتحا ثوهجوتو ( اذك )
 رضملا زينب ملا هتردا نويراذلبأا لخدو ةلودلا ركحاسع تبلثنا ا رضملا اذه بره نبا ىلاف . كانه ميدقلا عماجلا يف موب لك
 مالالا يهيج باغي ملأ ؟ رافكلا هجو يف ءابلوالاو ةكالملا ءالؤه فقب ملاذاا ؟ انرك اسع مزهنت ن'ىلإق ةكئالماو ءاباوالا نم فولأو
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 سلا ؟ ةكئالملا نم نيبالملا ةوق دوجو عم برحلا نف نم ةمهم ةطقن اولبمعا مهنال دحأ ةوزغ يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا جربو

 ٠ ؟ كاذ يف هل نأش ال ياتو هناحبس ىلوملا ناو ةيداملا ناطونم لازخمالاو راسصتنالا نا ةيوبناا ثرداحالاو تابآلا يف تبا

 هناكرا نم مالسالا مده اولواح لب دحلا اذه دنع مداحلاو مرفك يف نويداحتالا فقب ملو - نييداحصالا دنع مالسالا ناكرا

 : هع و ه١ ةحفص يف يلب اع «دبدج موق د ريبشلا يصوقلا مهب اتك يف اود رسف

 ( هلكوتاكزو جحو تالصوموسالوا ند ةبنيدماكحا ديدج موق )

 ( ناكر ا يراك [طقف ردك -ه:+ هد راك آز مشيا راكذا اشاح يندارش )

 ( ينبدراةيجذد هيثيداحا وهيتانآماكحا كديدح موق بويمتيادع ند )

 ( قالخا اناث تدابش ةلك اناث لقع الوا درانوش ئد ناكرا )

 ( هينا ةمظمم تفالخ ًاسماخ برحو دارج انديوالام امبار هندح )

 ( ردب رح مزاول ليصحص هليا قافتاو داحتا هدننلا يغاجنس )

 ةالغ نم فولالا تارششعو يغاجوا ةيمج ءاضعاو نييداحتالا نم فلأتت ياا ةيكرتلا ةبيبشلا  ديدحلا ءشنلا ناو : 0:
 نبدلا ناكرا نم اهدءيال ةنكلو اهم ةدابشلا ةلكو ةاكزلاو جحلاو ةالصلاو موصلا ندلا ماكحا نب - كرثلا
 اسبار ةنسملا قالخالا اثلام ةداهشلا ةلك [يناث لقعلا ًالوا . يه ءذهو ثيداحالاو نآرقلا ماكا نم ديدملا ءشنلا 0 يتلا
 « ةينامملا ةمظمملا ةفالملا ةيار تحت قافنالاو داحتالاب برحلا مزاوا دادعال يمسلا [باخ اندبو الام برملاو هايحلا

 . هصن ام 1 ةحفص يف ديدج موق بانك يف ءاجو  ةسدفملا نك امالاو عما وملا يف نيبداحتالا ءارآ
 ( ناشيذ ين هليسي ولع دصقم هظفاحع ىداحتا هدمالسا تام )

 ( يدزملو هدعام هتسانب عماج ةهلحمب هلع هوطخم هوامخ زمدتفا )

 ( تبافكح عماج رب ةب هيرق جافرب نالوا ,ركحبدكيو )
 ( يدرارويديا )

 دصقب كاذو ىرق عضبل ينكي دحاولا دجسملا نا ير ناكو ةلحع لكيفو ةبراقثاا دج الا ءانب عنع ( معلص ) يبنلا ناك د : يا
 « ةيمالسالا ةللا يف داحتالا ىلع ةظفاحلا

 : هصنام هنم ١6 ةحفص يف ءاجو

 ( يرل هيكت ونس ادعامث دن رامماج نيطالس هدتفالخ زك م )

 ( صيسختي هيركسع مزاولىيرل ةمقاو فراصم كءردبا فرط رب )
 ردالوا)

 صصخت ناو نيطاللا اهاني يتأا دج |ىلا ادعام ةفالملازكرم يف ةدوجوملا !ياكتلاو دج اسما لطمن نا انب ىلوالا د : يا

 « ةركعملا مزاولإ
 : هصنام ديدج موق تاثك نم ١ ةدفس يف ءاجو س نآرقلا ةمحرتو نويداحتالا

 ( كبرع ناسا هدابكرت مومع هدنرب ندرل هتزغ ىءايس .درانجك )

 (ىران وك هعمجهسزاوا جيه تلم هك شع ىلءريو تيمه هنممم”ولعت)
 ( ىدرويلبتيد فوسلبب هيالك آىرل هبطخ نليدبا تئارق ) .

 ( نوتب نوجا قمالم ]ىب ةبطخ .رديرثا تهالب هدزوسوب )

 (كمتيا داريا هجكرت ى هبطخسيا ندكمت ر كواىب هجيرع هرلكرت)
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 ( ناآرق هجنبهذم مظعاماما اناذ ؟ىمروليديا روضت "ىشرب ىالوق (

 ( ردزلاج ةمحرت ىب هبطخو ثيدحو )

 ىح ايكحرت لكيف هميممتو يبردلا ناللا ميلعتب ماهالا بجي هنا ةدم نم ةيسايسلا دئارجلا يدحا يف ءاج د : يا

 لفالا ىلع ةمجلا ةبطخ مهفت نا ةمالا

 ةخالإب ةمحا ةبطخ ءاقلا وهو رخآ ءي دجوي ةيبرعلا ةفالا ميلعت نم الدب هنال . ةهالبلا راث [ نم رثا ضيا لوقلا اذهو »

 « ةيطخلاو ثيدحلاو نآآرقلا ةمحرت زاجا ةفينح !لا مامالا ناو امسال . اذه نم لهسا ًائيش لقملا روصتي لبف . ةيكرتلا

 : ةصن ام مو. و مرا يتفيحص يف ديدج موق باتك يف ءاجو  ةيبقفلا بتكلاو بهاذملاو نيدلا ناكراو نويداحتالا

 ( نيا اهباإي هرويمريو ريخ هن هعيرك تب
 (ةلذاهن وبحيو مهبحموقب

 ( تبآوب هتشيا « ةيآلا

 "! هيمالساثما ىا )

 !ينأي فوسف هنيدنعكنم دري نماونما )

 نودهاج نبرفاكلا ىلع ةزءا نينمؤملا ىلع )
 ( فالخ و ثيدح لا آرق فالخ هكرولو ابتسم ةحارصْنوةعرك)

 ( ردراو (قيثع موقزرب نيكسم ليلذ لهاج نيبج مالسا تقبقح )
 ( برح قر هلوا نآرق فالخ هب هيسايسو هينيد تاداقتعا موقوب )

 (عيانصو تراجتو تمكح نونفومولع هقالخانسحو برح مزاولو)
 ( يفرشو ناش بجوم كتيرستبو تبمدآ رثاسو تسايسو تورثو )
 ( مورح ندنالايكوب زمئبا داقتعاو رابتعا هتايقرتو تالاكنالوا )

 ( ثدنيد امويفامويو رارولوا روبةمو بولغم امئاد هلنوج يذلق دلوا )
 (بانجرلن وب ءرلرريك هننيد نايتسرخ اييردت .رارد هرزوا دادترا)
 ( ثدرلبش ىفيدرويب ىما هجيلشإب كنيرلت رضح دوجولا دجاو )
 لاي ينبد ناكر اقر هياآ هلاق خيهىنس هج راكم )

 ( تالماعم 'هفاكورارديارصح هتدارش 'هلكو ةاكز جح ةالص موس )

 ( ىخد هسلوا هدنفالخ ةنوبن ثيداحاو ةينآرق ىماوا هدناكر حو )

 ( يكلام .يلصملا ةينم زنك يمفاش.يبلح ء ىوكرب هنيرليدنك )

 ( ذاضالمملاروتسد يرلب انك مقاطرب يبك خلا ...يلبتح . يواتف )

 ( هليا تارفانمو قافشو قافن ةريثك تافالتخا رلباثكوب .رارديا )

 ( ردزلاج ريغ لمع يارجا هل رلثوب . ردوا )

 ينأي.فوف .هنيد نع ع رب نم اونمآ نبذلا اهيا اي ١ ةعركحا ةبآلا يف درو اذام يرظنا . ةيمالسالا ةمالا اعاد: يا

 موق دجو هنا ةعيركلا ةبآلا هذه حيرص نم رهاظو » ةيالا نود نيرفاكلا ىلع ةزعا نينمؤملا ىلع ةلذا هتوبحيو مهيحب موقب للا

 قيع ةيسايسلاو ةينيدلا تاداقتعالا دقتمإ ال موقلا اًذهو . مالسالا ةقي
 لكو ةسايسلاو ةورثلاو ةعانصلاو ةراسجتلاو ةكحلا نونفو مولعلاو قالخالا نسحو اومزاولو برحلا مرتحي ال نآرقلل افالخ هناو

 ال مهناو . جيردتلاب ةسينارصنلا نيد يف نولخدبو موي دسعب اموي نبدلا نع نودترب مو . نيرورقم نفي ولشم امئاد عارت تالاكلا

 .ةسلكو ةاكزلاو جحلاو ةالصلاو موصلا يهو ءايشا ةسمخ ندلا ناكرا نا نوربو اهب ىلاعت هللا ىعا يتلا ةيلوالا ءايشالا فولأب نومتيي

 يلصملا ةنمو زيكلاو يمفاشلاو يبحلاو يركحربلا بتكص لمملاروتسد اولمج مهناكرحو مهتالمامم لك يفو . اهريغ نود ةدابشلا
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 يف ةءولمم بنكلا هله ناو : ةيوبنأا ثيداحالاو ةيئآرقلا سماوالا بتكلا هذه تفلاخ ناو خيلا ... يلبنحلاو يواتفلاو يسلملاو
 « اهب لمعلا زوج الو رفانتلاو قاقشلاو قافنلاو ةريثكلا تافالتخالاب عقاولا

 م ام لاقف كراملا ناضمر روش لئاوا يف ايفوصايأ عماج يف هللا ديبع خيشلا بطخو  ةمالا لتقب نوتفي نريداحتالا
 لخديو قف روعالاو جرعالاو مدمملا ريقفلا مهنم ىتنتسيو سانلا عيمح نانم فن آ هتلفام ررك | انهو د : مه ديدج موق باتك نع

 لصاحلاو ؛ عانصلاو راجتلاو شبواردلاو قرطلا خياشمو ةاضقتلاو فوتفملاو ثوسردملاو يننلا ةثرو مهنا فوعدي نيذلا خباشملا مهنب
 سفنلاو لاملإب دابحلا كرتاودمتمهنال « مواتق بجو مث نمو نيتفانملا ةرمز نمو نيدترم دبوملا نآرقلا كح يف اوحبسا اللا عيمج

 ىلع ايناثو برحلإب اندب كارتشالا ىلع الوا ءالؤه ناعيا ديدجع فقوتيو » : لاق نا يلا « تائيبلا تايآلا نم فالآ دوجوب تباثلا

 مهنادعا نم ماقتنالا كرتلا لاجرل ىنستيل لاومالاو ىنذلا باحسا نم اوناك اذا ةيك رثلا ةفالملا راد ىلا هنوكلم ام فصن ءاطعا

 اذكمه اولمفي مل اذاو , انمماوجو اندجاسم ىلا « هللا د ةلك ركذ ةدطاو « مهبدبا نم اهوعزتنا يتلا دالبلا عزنو جراحلاو لخادلا يف

 . ميج لاهإ نوقحليو , ةرفكو نبدا رع مو نورسشحيف ناميالا ديدجم مرنم لبقي الف ةلوزلا هنوكلنع ام اومفدي مل اذا يأ

 , ينلا ءارو اولص نيذلا نم اوناكولو رايثاو ىلبللا اولص ولو ةرم فلا ةثم مويلا يف اوأرق ولو هنم دب ال اذهو
 ينالبكحل( رداقلا دبع ثوغاا ةجردب وأ ملعلا نم مظءالا مامالا ةسجردب اوناك ولو « ةرم فلا ةثم مازحلا هللا تبي اوجح ولو

 « ةيبطقلا نم

 هللإب تن

 نؤ ربع نبذلا نم ميلكو مهنوعبتب نم نيريثكو ةنانسالا يف جاجحلاو ظافحلاو خياشملا ضعب نا و : ,/ ةدفس يف اضيا لافو

 ثيداحالاو تاآلا اورسف مهنم ضعبلاو « دا_ملا اوكرتف ةاروتلا لمحت يتاا ريجاك بتكلاب اولفئشا تاركنملا عاونأ باكت را ىلع

 نينفانملا ىلعو مهاردلاب نآ رق انوؤ رقي يذلا ظ ذا ءالؤه لءةءاىلع هللا ةئءاف . يويند ضرغ ىلع لوصحللو « مهمفانم هب

 « مالسالا داحتال ةيعاسلاو ةبراحلا ةقرفلا ةقيقحلا يف يم يناا يترتلاو داحتالا ةقرف ىلع نيدلا ءادعأ عم كارتشالاب اوطلست نيذلا

 نيذلا عنا ريوزتلاو ليفغتلاو سئاسدلا قرط اوكلس نيذلا كئاوأ ىلع هللا ةنمل ةجيتناإبو , مالسالا يوق ديبشت للبس يف ةدهاجملاو

 مهتافتصمو ميفيلآت ىلعو مهلاوقأو مآ ىلعو ميرلع هللا ةسنما ءهللا ليس يف ميسقتاو مهلاومإب اودهاجع نأ نوديرب اوناك

 . نيججا مهتاداقتعاو

 ةيِبمح

 نمو للا فوسر ءادعا اوحبسا ًاندبو الام ضورفملا دايجلا نع موبلا اوضرعاو جحلاو ةالصلاو موصلا يف اوتبث نبذلا لكف
 « نيففانملا ربكحا

 ال « ىانلا عيمج و لتقب مرتحلا برطحلا ىتفا امدمبو  نيملسملا يف نييداحتالا يأر

 : هتبجرام لاقف ةيمالسالا رصانملا عيمح ىلا مالكسلا يف درطتسا نيبداحتالا

 فوفص يف سفنلا ولام دابحلا كرت اودمعت

 ءانبا وأ نابلالا وأ راثثلا وا برعلا نم !! عطاقلا صنلإب اهتفالخ ةتباثاا ةينامءلا ةيمالسالا ةلودلا اياعر نم كرتشبال نم ناد

 تارضح فوفم يف تادابملا مظعا وع يذلا دابملاب ادقنو [دبو الام اوكرتشي ملاذا ةفلتخلا ماوقالا عيمج لصاحلاو ؛ نميلاو ةكم

 ىلس هللا ءايلوا م نيذألا كرا ءانبا نم محلاثماو تعلطو تزعو روناو فوؤرو ديواجو ركبو يركشو اضرو لامجو محرلا دبع

 بيلصأ| نبد اعوط ني سقنتمماو نبدلا نع نيدئرملا فس يف نونوكنب « مرارا هللا سدقو مهباحصاو محلآ ىلعو مييلع ىلاعت للا

 رافكلا 5 نيكر كرتلا دونملا دض جالسا مهلامتسال اما  مالسالا نع اودئرا مهناف  دؤان رالا ىلببقلا اذه نمو . لطابلا

 ليبقأا اذه نمو « ةرفكلا نم اودبساو كرتلا مازهنا كاذب اوببسف « لانفلا تاحاس نم مرارفب يكرتلا شيملا ةوق فامضال وا

 نم مق فكي ملو « نميلاو زاجحلا لهاو رئازإلاو سنوتو ساف ناكسو نوبسورلا راتتلاو نويراخبلاو دونملاو نوي رصملا ًاضيا
 اسمح نابسملا اونلعاو ء بيلصلا نيد اوناعاو ةبهورلا ةناخكرطبلاو وشوبو يديمزوق عم اوقفتا مهنا لب كلذب كارتالا

 ٠ ناعالا ىلها ىلع اينالا اوماقاو , مالسالا ىلع اعوط,
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 مايا بطملا أرقت نا بهي و هتبجراام ناب وي ه> ةحفص يف هنبع باتكسا| يف ءاجو.  .نييداحصالا رظن يف ةميرسثلاو ةسايسلا
 ةيسايفا(ر ومالا مدقت نابصو ةيسايسلاوا وحلا نمضتت ةموكمملا نم ةيكرتلا ةغالإب دايعالاو ةمخلا
 زاوخ دج ويو ٠ ةيعربشلا رومالا تقوم قطنتف !! ةيعرشلا ماكحالا ىلع ةقلعم نكت ملولو ةيعرسلا رومالا ىلع لاوحالا نب يف
 رافكصض بلط بح ةوبنلا تومنو باقلا نم ادرحم ةيبيدحلا ةمقو يفحلصلا ةدبع ىلع هعيقوت ينلا عضو لبادب اذكسه لممال يرش
 «ةسايسلا تارضتقم نم يه ةشوستللاو ةخسانلا تايالا كلذكو نامزلا هبسويو لاوحالا .ةقن كو شرق

 مرق بادسستك نع الف ه«مجرام عوضوملا اذه يف هلا ديبع خيشلا اهافلا يلا بلطملا ىدحا يف و  نييداحتالا ريغ ريفكتت
 لإ و١/1 ةحفص ديدج

 ةبراا بزح يف اولدخد مهمنال مهيد نع اوهئرا مهنا ةيناقلبلا برملا يف اوننثا مهضاشمو مهئامهلع نم ىتح نيمللا نم ريثك
 ناعما ن مانو رق نيذلا  رمحدملا ود ونحلاو طابشلا ابا ليبأ| اذه نمو . عفانملاو ماردللا لجال ةناخنكرطبلا عم اوقفتاو فالتثالاو
 ب رح و ٍرفلا سابا راع يف 1م راحنبذلا مهف نويقيقملا نول ماما مونبد نع نودت مو نوقفانم مم لب نيملسم وسبل ءالؤرف لاثقلا
 ةدقملا يترتلاو داخئالا ةيممح لاجر ة (اذك ) ميبلع ىلا“ هللا ىلص فوؤرو ديواجو ١١و اضرو رونا ةرما تح ناقلبلا

 ىلا قمتي نيذق ددسغ ناك دقو نويةيقلسا نوهلسملا م ءالؤوف . هللا ىلببس يف مدارج يف او اد ىلا ودعلا يلا مروبظ اولوب مل نيذقلا
 بزخ يتا ) فالثثالا ىلا نيءتنلا نيدترملا نع اوثاك مهناف نوقابلا اما فلا ةئم زوا> ل برحلا هذه يف يترتلاو داحتالا ةيممح
 « تاناخكرطبلاو ( فالثالاو ةيرحلا

 . ناتكرتو ىلفوقلاو لوضانالا يفنيباللإ ًاناحم تعزووةناةسالاعماوج يفتيقلا يتأ ,دلا بتكلاو بطمللا نم جذومت اذه
 نيبملا يمالسالا نيدلا يف اهلارا ةسالخ نمضتو ةيدامتالا ةموكحلا ةقفن ىلع ةناتسالاب نمش ةعبطع عبط دقف ديدج موق باتك اما
 . نوقيقحلا نوهلسملا هربدتيظ

 1 600 اع ماما 01 اال اةنطلهب



 ( بطخلا متافت )
 اشاب لامج ناي - برملا ةبكت - حافسلا اشاب لامج  مهتطخو محلاوقاو نويداحتالا

 ةسعتلا ةيروس - برعلا هامز درا نييداحتالا مهن

 تكتل" لتلك"

 الثم هلوق بهذف « قت اع انولماع ديرت 8 برعلا لمان مل نا ٠ : كرتلا ءاظم جا لاق
 ةموكمح ىلع يضشقت ةحلصملا نا و : هيف ءاج « لبقتسملا خيرات » هناونع ًاباتك ريبشا! يكرتلا بتاكسلا كب يرون لالج فلاو

 ةنالا سثنل ةيكرت تارمعتم ىلا اهليوحت بجي قارمااو ندبلا ابس الو برعلا دالب ناو مهناطوا كرت ىلع نيبروسلا ءارك اب ةناتسالا

 ةيكرت راطقا ىلا ةيبرملا راطقالا عيبج لوح نا اننايك نع عافدلا هنع انل ةحودنمال امو . نيدلا ةغل نوكتت نا بجي ةيكرتلا

 آلا نم اهل طاتحت ن بجي ةمظع ةبكنب انددهب وهو ةيسنج ةيبصعب مويلا رعشي راص ثيدحلا يبرعلا ءشنلانال
 ؛أ مهناك مات الج ةيكرتلا ةذالا نواب مو مبتخلب نوجباي بردلا لازبال و نينط ةديرج يف كب فيرش دبحا لقو
 .ه لها اذاف . ميكحت يتلا ةمالا ةغل لمت ىلع مريجعو متغا مهيسني نا لاحلا هذه يف يلاءلا بابلا تابجاو نه كرتلا مح
 مد عاجرت ا ىلع الآ وأ الجاع نول ميس مهناف مهئاداعو مهضراتو مهتغل اوسني مل نا برعلا نال هفدظي هفنح ىلا ىمسي نك نك(

 « كرثلا ةلود ضاقنا ىلع ةديدج ةيبرع ةلود ديبشتو عئاشاا
 اودلقت كتم مينيعا بصن اهومشو يتلا ةباثأا يه هذهو مهئامعز نم قيرف اهب حرص امك ةبيرعلا ةمالإب نييداحتالا ءارآ يه هذه

 امم> ةيرملا ةل اهتالا نا اوهلعو نيملا ثاذ نم مريصم برعاا كردا دقو . ةينامثلا مالبلا يف ماكحالا مامز

 تودخم يتلا ءاضعالا رتيب كرتلا ةلود ةمالس ىلع ةظفاحلاو فيسأإب ةيعامجالا لل لا ةاودم يعو مينم اهوفلا يتلا ةقيرطلاب انا ايثا

 اسرتك تعمجو اهثمش تا احلاصئتساو اهقحس ىلع نويداحتالا لمع يتلا ةينامءلا رصانملا نا كلذ نع أشنف . اهيلا داسفلا قرطتيانا

 اسرضعب ىلا ان ريشا ينأا تايمجلا اوفلاف رصانملا كلت رثا برماا ىفتقاو . دوجولا يف ةايح يذ لك أش اهنايك نع عافدملا تدمتساب
 مسم يوارهزلا موحرملا همربا يذلا موثشملا قافتالا كلذ يلا ىدا ام ةبنامماا ةلودلل ابسالخا ةدش نم اكو ةقباستا لوسفلا ل

 نييداحتالا ةبس

 يلا ليا اهرهاظت امو .اهل اوصاخا اهم برملا عم اهءابتا تررق يتاا ةطملا نع لدمتا نكت مل ة-افسلا ةيصملا كلت للا ىلع

 صبرتلاو ةيرعا ةءالا قحل تادعملا نم اهسنيام دادعال تقولا باستك ا اهنم تدصق ةءدخ الا مالا ءدب يف مهئامعز شب

 ةيضاق ةب ريض برعاا برض نم اينكمأ ةصرف نسحال

* 
 هي

 اوررق يتلا اينالا راصتنإب ميتقتلال ةميلظع ةساح نويداحتالااملب اقف 1914 ةنس ساطسغا لئاوا يف ةيبروالا برحلا تنلعا

 امتوزوتني ةصرف ريخعاوسب ماملا ندمنملا يأرلا ماتهاو مهنع ةيبروالا لودلا لاغشنا يف اوأر مهنال لب اهبناج يف برحلا رامغ ضو
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 مينم برعلا رارحا نوبقري اولعجو ةيناملا دالبلا يف ةماعلا ةثبعتلا اونلعاف . ديعب نمز نم اهومسر يتلا ةطحلا ذيفنتو مهلامآ قيفحتل
 نوملةنيف مهل طانحت الو مييلا نئمطتف مهب ةيبرماا ةمالا ةفث اوبسكتيا ةيركسسملاو ةيكنلملا بسانملا ىمسا يف م.اداو مءامعز ن

 .ليبس وها ىلع اهنف مهتطخ

 - برعلا طابض رابك نم وهو  يبحلا اشاب يكز قيرفلا ةيبروالا برحلا هدب يف اونيع نيبداحتالا ناف العف عقو ام اذهو
 اولماتو برملا ءاسنبا نم اهدوقي ناك ياا دونجلاو هيدعاسمو هناوعا مظعم اولعجو ةيروس يف ةطبارم تناك يناا شورملا ىلع ادئاف
 نايكنع عافدلا ةدحاو ادي مهعم نولمعيس مهنا اولقو مل سالخالاب اورهاظتو بضانملا مودل ةلماءم ندحا نيبقارملاو نيبروسلا

 لذبو مديبأت بوجو ىلع اوعمجاو نيبداحتالرزادشىملا ةينطولا لماعب اومفدناو ببذاك الا هذه برملا قدصف . مهنيب ةكرتشملا ةلودلا
 ليندردلاو قارملاو ساقوةلا يف انسح ءالب اولباو لاستقلا نيدايم مظعم يف كزاسملا رامغ مدونج شافع مهليبس يف سيفنو لاغ لك

 فامشا ةيبرلا تاناعالاو بْئارضلا نم رهشا ةمبس يف اومفدو ةيلخادلا تاءزانملا لك اوسا ةيسايسلا مهبازحاو مهتايممج اوغلاو

 نيتلاةلودلا عرد برملاو كاونملا اذه ىلع لالا تلظ دقو . آلا ىلا برحلا ءدب ذنم كرتلا هب عربت امو ةيكرتلا ةمالا ىلع برض ام

 . ةيروس يف ةماملا ةدايفاا بصنم يف يلحلا اشإب يكز قيرغال افلح حافلا اشإب لامج نيع نا ىلا لاجرلاو لاملا يف مظملا اهدرومو

 اقستا اسباب لامج

 يف نمرالا حباذم ريدم وهف ايربالا ءامد كفس يلف هتأرجو ١و لثقلا قرط يف هننفنب ديمعب نمز نم اشاب لامج ربتشا

 يذلا وهو ٠ مهتبعمح يف سيساوجلا عرف ربدمو نييداحتالا تارماؤم مظنم وهو . اييلع ابلاو ناك ذا روتسسدلا دمب هنطا يف

 نيحافسلاةيممح راصنا نم اونوكيمل مهنال لب مييلع ترث مرحل ال اشي تكوش دوم لابتغا بقع ةنائسالا يف ءايربالا نم تاثه لئق

 تررت يتلا ةطحلا ذيفنت ىف لجر ردقا هيف تأر اهنال ةيروس يف ةطبارملا ١ شويحلا ةدايقل يترتااو داحتالا ةيعمح هتراتخا دقو

 . ةيب رعلا دالبلا يف ايعابتا

 برملا يلا لبملاو ( ١ ) ني داحتالا ركب يهاظتف رهشا ةمبس وحنب ةيبروالا برحلا نالغا دسسمب ةيروس يلااشإب لاج لسو

 اوناك نيذلا ضعب لمعتساف هل اوصلخاو هبناج اونما لا يلا ميبئاغر ذفنبو مريشتسيو هنم نيبقارملاو نييروسلا رارحا برقي ذخاو
 برما| طابض عانقال يمسلا ىلع مولمحو هتطخ ذيفنتل ةلآ هريغو ليلملا مداق ميركلاا دبع موحرملاك برعلاو كرتلا نيب مافنلا ةطساو
 ءاحنالا كلت يف مهلاثما ىلا ةجاح يف ةلودلا نا ةجحب دودحلا ىلطو لوشانالا يف ةيركتعو ةيكلم ةريبك فاظو لوبقب مهلارا ةداقو

 ةريخ نم طباض ةثاسخو فين؟ هيف ناكو ةيبروالا برحلا دمب قشمد يف حتف يذلا « طابضلا فس » بنكم لاسفقإب سما مث

 . برعلا بابش

 لوبن مهنارآ ةداقو مءامعزو برعلا رارحا ضعب عانقاو قارعلاو ةيروس نع برعلا هوستحلاو طابضلا دامبا نم نكمت اف

 نع ماثالا طاما ةببرعاا دالبلا جراخ يف ةبركسعو ةيكللم بصانم

 هفلظب هفث> ىلا يمس يذلا ليلحلا مساق مركلا دبع موحرملا نيبداحتالا قيدصو هقيدص قنش نم لوا ناكو يفانا قرطو نوجسلا

 ٠ تافيوملاو عجاوفلا نم هبكت را ام باكت را ىلع مظعاا حافسلا كلذ هتين ندحو هسالخاب دعاسو

 يللا ءابدالاو ءامعزلا اوقاس . ميتمقن ماج مييلع اوبصف حافسلا اشإب لاح اهذختا ىتلا ريبادتلا دعب برعلا بناج نويداحتالا نمأ

 باوبا حتفو قئاشملا بصنف نيملا ربظ برعال باقو هلاح ةقيأ

 برغلا فحص نا ىت> ابا هلكملاملا عدخ لب ىمالا هدب يف مهعم اهمبتا يتلا ةسايسلاب طقف برعلا اشإب لمح عدخ مل(1)

 , ةلقتسم ةيءرع ةلود ءاشنا ىلع برعلا عم هقافتاو نيبداحتالا ىلع هنايصع ربخ ةرم ريغ تركذ
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 فولالا مهنم اوتامأف قارعلاو ةيروس يف برعلا اوعوجو لوشانالا ىلا لافطالاو خويشااو ءاسنلا اونو !نادحوو تافارز ةقثشلا
 . اعوج توملا وا لايتغالا وا يننلا نم جني مل هذه نم ابك نمو ةق:املا نم جني ملاتقلا نيدايم نم اجننف . فولالا تاثنو

 ماكحا ىلع عبقوتلا هنمبم اولءج « نانبلب د هيلاع يف يفرع [لمم اوفلاف مهتقبرط ىلع ةينوناق ةغبصب مرمئاظف نويداححالا غبص دقو

 ةناتسالا يماوا ذيفنت يف ةعرسلاو عئاظفلا باكسترا ىلع ةأرلا نم سلجملا اذه ىدباف . ةناتسالا يف متيءج اهردصت يتلا مادعالا

 الجر اهيف قرب مو ءاضق مظعا ةيروس يف ةيبرعلا ةمالا ىلع ىفق ىتح رهشا ةمضب هفيلأل ىلع ضع لف ٠ مرسقنا نييداحتالا شهداام

 حافسلا اشإب لامج ةيروس يف نيبداحتالا ةبصما يقبةملا سيئرلا مادام كلذ يف بجع الو . ةبانكلاو ةءارقلا نسحي لجر فلا نم

 . رصمأا اذه ركحالوهو كنل روميتو زيكنج ديفح

 اهل

 تناك ينلا ةيبرعلا تايمجلا ىدحا يلا باستنالا امخلوا : نيرما ىلع مادعالا ماكحا اشإب لامج ةدارا ذفنب يذلا يفرملا سلهملا ىبب
 باتكحلا اذه يف املامعا ةسالخو ابعانرب ةمجارم نم .يراقال حضني اك امل سالخالا يدي لك نم ةبتامملا ةلودلا ًاصالخا دشأ

 مف اهوقلتخا يتاا لئاسرلا اما . ةيبرعلا بازحالا ءامعز ىلا رخآلا ضعبلا اوزعو اهضعب نوبداحتالا قلتخا ةيسايس لئاسر اهيناثو

 لئاسرلا اماو . ةيبرع اهنم رثك ١ ةيكحرت ةنلبو مدي طخم ةيوتكم اهنال يرخالا لئاسرلاب اولمف اك فارغوكنزلإب امتروص اورشنب

 ةيفارثتوفلا امتروص اورمثت دقو.ماوعإب ةيبروالابرحلا نالعا لزاما اهخمرات يبتنيف ةيبرعلا بازحالا ءامحز ضعب يلا اهوزع يتلا
 افذح اهيف اول دقو ةلوذلا ءافلح سعب هوفذحام نا نيعدم بئاكلا يأر ةةيةح ربظيام لك ابن« اوفذح مونكلو ةيروس فص يف

 فخاسملا يف م دوصققلا شما ديقل يع الو اهنيب ةطبارال ةمطقتم تارابع الا اوكسرتي مل ثيحب اخسمو اميوشتو افيرحتو

 ينرملا رعاشأا ةقيرط فب رحتلاو

 ائيلسملل ليو كبر لاق لب اورفك ينال ليو كير لققام
 بجر ه يف ةيروس فم يف هئانمإب يلثاا نايباا رمثنف "الهلا يفرملا هسلجم ةلادع تبثي نا كلذ دمب حافلا اشإب لاح يأر مث

 وه اذهو . 1ؤ15 ةنس وباماب و )موسع ةنع

 بزح » ناونع هيومت تحن ةينامماا كلاملاو رصم يف لكشتملا بزحلا ىلا نيبتنملا صاخشالا ضعب ىلع صاصقلا ىرج امل»
 ٠م ةنس سامسغوأ لئاوا يف هترش يذلا نابباا يف تبتك تنك هيااعب يفرملا برحلا ناويد يف اوكوح نيذلاو « ةبزكرماللا

 4 البق مهرلع ضبق نكي م نبذلا رارشالا مهناوعا

 انركذ نا دعب (ريخا هيلع ضبقلا يفاا يذلا ديفملا بحاس يسيرعلا ينفاا دبع فارتعاو اهيلع انرثع يتاا ةيسايسلا قئاثولا نا »

 مهئافرو طايتحالا كاش ميلا قزر 0-1 افيد ةيادب ع وقع بيلا نبل فيسفا رتعاو ةرارق ريخ نايبلا يف

 ١ يعامل يف الخد 0 نيبت نم عم ةثوافن

 هكحارتشا بس> ىلع لك نبراغلاو نيفوقوملا نم مهيف ثونلظملا نحب ةاضتقملا ماكحالا تردص ةيلاع يف يفرعلا نا ريدلا اهارج ا ينلا

 ةراما ايلمجو ةينامءلا ةنطلسا| ةيار تع قارملاو ني سطسافو ةيروس خاس اهدصقمو اهتباغ يناا ةيمجلا هذه تابيترت يف

 قزريبوم نب قيفرو. دمح ىفطسم نب رمعو . رداقلا دبع ريمالا نب رمع ريمالاو مظملا ديؤم دمحا ىلع مل . ةلقتس

 قيفوتو ٠ يبابشلا دم نب فراعو . يسيرعلا دمع نب ينذاا دبعو . يلسما| يلع يردب نب يركشو يطنشلا نيس نب دهعو . مولس
 ٠ يزيلكنالا دمحا نب باهولا دعو . هرابط نيسح نب دمحا خيشااو . بيطمللا رصنلا يبا نب بدلا فيسو طاسبلا دمحا نإ

 ,و . دادحلا ىنوم نب يجرجو . يلوإبورتبو . لقع لضاف نب ديعسو 7 رمع يجاح نب دم نب يلعو . يرئازملا ديعس دم نب
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 : نيد
 تافبشنلا فه يف مهكيارتننا توبثل مادهالاب يراخبلا ميل نب لالجو . ظناح دم نب يناما نيباو . ةمجشلا دما ن يدشزو
 شيخ ةماقلاب لاقثعالا مولظم يفطممم نب ملاس : ةيعرف ةروب ةمييسدلا يف مهلوخد نيبت نم لعو . ةيلعف ةروبهب يلوإلا ةجردلا
 ضاير ىلطو ٠ ةنس ةرشع سيمخم ردرح للولخ نب نيسحو . نينس ريشمب نايل ريغ نب فسويو روطانلا دمحم نب قيفوتو . نيني

 دبصقملا اوميفي ل مهنوك عم نبذلا ىطو ِكيركبلا يف نينس رشمب يرئازملا دم! نب ىهاط ريمالا ىلعو . ديؤم'ينني حاملا اضو نب
 قثاثو مهيلع دجوب مل امئاو فلصتلا وأ للا قئايبب اما ةسوسع ةروصب ةيمجلا هذه عم مهل عام دوجو تلو ينيقجلا ثبشتااو

 عنك رارقأا ىلمعاو اهافنم يل اهتداعإ رهبيح دمساو حلصلا اضر مو ميك ارتشاو مهتيمورحب ٍتيئتو ةك اجلا ةثيملالاداجو نوذت
 ٠ مسرلا لم دحلا دبع , بيلملا نيدلا لامج خيبشلا , مظملا يعاس . مساقلا ميهاربا . مشاحلا لماك يدنفا ددع نم لكةءارو ةكاحم

 ميحرلا دبع . يتاليكلا ىفطصم . يمظعالا تزع . يزنلا ويسب مصاع يزفاا يدشر . يربص نيدح راطيبلا : ةحيرف نبدلا يب
 دسيمس يقفملا . ينيسحلا لج . رايطلا ميلس . يردق دمحا روتقالا . هللا حتف خيشلا . ريقش بيج . نيالا ما-- روتقدلا . ثونح
 نيما رونقالا . اضر يلع يئابكبلا . يسانالا رمع . يميشحلا ديشر . يروملا زئاف . يراخبلا ميلس . ةممشلا ميلس . ينابلا يدنف
 ٠ مظملا نامع . يفايلا'اشإب دي رف . ليمج يئابزويلا . ظ.ةحلا دبع روتقدلا . هردع ديمس . امزا

 يدشر . يزبلكنالا باهولا دبع . يلمسلا يركش . رم ريمالا . ديؤملا قيفش مو مادعالا كح مهقحب ردص نبذلا نمو 5

 مهقوس راس نيمرهلا رئاسو توريب يف مهءادعا ئرج كورخآلاو . ماشلا يف حابصلا اذه مهمادعا يرج مولس قزر قيفر : ةممشلا
 ٠ ديبالا يللا اهبأا جاتملا نمألاو نوكسلا نيطلفو ةبروس يفذذا ررقت ةروصلا هذه ىلعو ميسوبحو مافنم ىلا

 ةلآ-ا هذمل ريس خيراتو ةمهملا نيمروملا تافارتعا عم ةدح ىلع قئاثولا ميج واح باتك رشنيسو

 ”ثول' يف رظنلا نامما نمو »
 ةعاطلادادعا يف اومسوةلودلاءادعا مهتردقو مذوفنو م,رعاسم يف اوكرشا دق صاخشالا ءالؤه لا . ةيد إاو ةسيدحللا مهعفانم ءاغل

 جراما يف ءادعالا تازواجم ءابجع لخادلا يف

 دج وه امو »

 ةينطولاو ةينيدلا تاسدقملانم مهيالام عبج ددرت الب اوحض دق صاخشالا ءالؤه نا : الوا مهفي

 ةسعاطااو ةقادصلا نم بيجنلا يب رنا رصنماا هبلع لبج ا رظناإب عسقن مل تاثبشنلا هذه ةرادا نا ردقتلاب رب

 الو مهل ةيمهال نيبحيسمو نيماسم صاخشا ضعب نيب ترصح لب . اهرسإب كوكسشلاو قونظلاابث وش نم ةبراعلا ةينبهلا ةبالصلاو
 لابغو اءاجو أاعدقو ًاثيدح مورلع موكسحلا نم نينثاملا مددع زواجتي داك

 ةبجال يخبنب يتاا ريبادنلانمضتملا 1مم ةنس ويام 14 يف خرؤملا نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا اهايا يبلوخمت يتلا ةيحالصلا ىلع ءانبو
 نبذلا ساخشالا كئاوا داعبا يف عاس يناف اهتاءارجاو ةموكلا ىلع نيس راما دض ماعلا ريفنلا تقو يف اهب لسوتلا ةبركسمسلا

 داعب وأ بيرق نم مهمالثاعو عرسا نم مهم» ةقالع مل نم عم ةيصخشلا مرمفانم ليبس يف ةبملم اهناسدقمو ةلودلا قوقح نوذختي
 ةءانع ثحم اهيل نوفني يتلا لالا يف مه:هافرو تالثاماا هذه ةشاعال هلفاكساا بابسالا تذخا دقو ٠ لوضانالا تايالو ضعب ىلا

 ىصوا ىناو . ةيروس يف اهنوكناع ينلا مييضاراو ميكحالما لدا.ئاهتءيق اكالمأو اضرا كانه نوطميسو . اهتفطاعو ةينسلا ةموكتحلا
 ىلا داسءبالاو تاييقعتلا ءارجال لح قبب مل ادعاصف نآل نم هن' ىلع . ةنينأماعلاو ةنيكسلاب نيطسلفو ةيروس يف نيلهالا عيمج

 (1) « هتتابخ ىلع لدن ةيوق قااثو رهظت ملام اقلطم دحا ىح يف ةيناندلا تايالولا

 ةبرحبلا رظانو عبارلا قليفلا نادنمرق

 لاج دحا
 ريبكح معز لاق . ةييرملا بازحالا ءامعز يلا هيلع درلا يف مالكلا كرتن نا انبأر دقو , حافسلا اشإب لامج ناب وه اذه

 : برعلا ءامعز نم

 توري بفحس نع الق ءارغلا ملقملا ةديرج يف ناببلا اذه رست ( ) ١
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 ريظبزو . نيياسملا داباطضاو ءايربالا ىلتقب ةيروس يف ابمرجا يتلا هتعرجو عيظنلا هلمع هيف ءىربي ًانايب حاقسلا اشلب لانج رشن د
 ءالبمسا هيف ركذ دقو ةيب رملا دالبلا عيم يف ءيبلا عقاولا نم هل ناك امبو هلمف»وب ءروعش وه نانبلا كلذ ةباتك ىلع هل مفاد نا

 يئوسحلاب لمعلا نم ةكافسلا ةباصنلا هذه يف ءانف ام الا هتانييو فايبلا اذه يف درب ملو نيلقتمالاو ءادبشلا نم هملظ مهيلععقو نيذلا

 فاك نا تاينلا يفامىلع ةبقامملاو سوفنلا يلام ىلع ةبساحللا يهو الا ذوحاقاو ةلبجلا الا كح اهبلع ينيبال يتلا بابسالا لاحتماو
 لاقو لجر هءاج قمحا ضافلثمالا اذه يف.هلثم امو باقعلا ةلجا نم اوقستسا ءادبشلا كثلوا سوفن يف هنايب يف ءركذ ام ءيش كانه

 نيف راسل ةبوقع ىصقأب هياع مك نالف تيب ةةرس يونا يت كا فرتعا ينا هل

 .قاررملاو ةيروس خسلس اهنياغ ةيممج ىلا ثوبتنب مهنا ءادبشلا ضعب هبىرتعا امن هل تبث هنا نابي يف اشإب لاجمعز اذكهو >
 ينادعل مع ىنداىلط لديدحاو ليلدب هنايب يف تأب ملو ىلالا ةبوةع اذه لجا نم اوقحتساف . ةلقنسم ةرام' ابلمجو ةنطلسلا ةبار نع
 ةبوقماا| كلت لثع هكح رربي ميلك وا دارفالا كاوا ىضعب نم ربظ

 هيف بغرت يو اهلالقتسا تدقف يتاا بومشلا لك تدبال ىلتقلا ةبوقع بجوتست هيف ةبغرلا قلطم وا لالقتسالا ةين نا خس وأ ه
 ةوطمي .نا اودامث لب ةمسرلاو نادجولاو كقملا مكسحت يل' جاتحت ىتأا ةيفلقلا تايرظنلا هذه لاثما اونلعتب مل اشإب كامج ةاضنق نكتاو

 نوكتب ول ع هئايقيحو »مك سسملا بابسا مهتباصع سيئر مظني مث ( تنكح ).نولوةبو ةثالث وا نيلاؤس اولأ ب ناو هب نورمؤب اع
 لق نم اهمضو دق

 نلعآ ىلنم هلا لوالا نيرما يلا اهمابسا عجب مويلا ةيرو لهإ تلح يا نيبداخمالا ةعفن نا اييف بيرال يتاا ةقيقطاو »

 يناسحالا بزحكأ بازحألاو 'تايمحلا ميهوجو يف تمايف ةئطاسلا رومإب ميراثتت-ال ةليسو اولمبي نا اودارا يروتماا روثسدللا

 لاق ريش مهضعب اول قو دالباا فارظا يف اه.امعز اودرشو ةدراطا دشا اهود راطف فالتثالا بزح و را تزطناو

 ةيبرملاةمالا ترعش امو . ةيكرت ريغ ةخرس لك دالبلا نم اوحمب ن'و ةوقلإب ولو رصانملا « اوكرتب »نأ ىلع موميمصت يفاث'و»
 اهجامدنإب نيع دمب [رثأ اهاياو حبصت نإ حم ال خيراتو ةيندم تاذ ةمأ يهو اهتفلو اهتبسن- و اهنايك ىلع رطحلا نم كلذ يف ام.
 اوفلاف ةيزنوتسالا لثاسولاو ةينوناقلا قرطااب ةيداحتالا ةركسفلا هذه ةمواقم ىلا اييف يأرلا ووذو اهؤابدأو اهؤادلع به رخآ رصتمب
 ضرغ ىلا اهثدابع يعرت ابلكو ةفاتسالا برملا نابش ةيممحو ةبزك رماللا بزح و ةينوريبلا حالسالا ةيممجك بازءالاو تايمجلا
 نوكخب نا محلا نم عونلا اذه ىضتقم نمو . يرادالا لالفتسالا نم عون ىلع لوصحلا وهو ليسافتلا يف تفئتخا لاو دعاو

 مهةيمتجو برملا ةغلا ىقبت نأ اذه نم دارملا ناك و . دالبلا ةثلب ارلك ةموكحلا تالماعم نوكنت نأو ةيلخغا ةموكتحلاب اطونم ميلعتلا

 يار نع لاسفنالاب ثدحتتلا ةكرللا هدم. نيمناقلا نم دنعأ رلخ يف رودب نكسب ملو رارغالا نييداحتالا ثبع نم عدالب يف ةنوص»
 نع مسوق يف اع ثويداحتالا مهنداني مو مهنم دنحا لاب يله أ رطتل نكس# مل ابسفن يرادالا لالقتسالا ةركتف ىلا لب طق ةيطلسلا

 رشلا نم برعال هنورمضي امو ضرغلا

 ثوخمدي ال مهنإب عمجأ ماعلا يدل ابلاغ مهتوص عفرالا هنم ضرغلا نكي مل يذلا مرمتوم دقع يل ًاضيأ برماإب يدأ ام اذهو »

 نيروتثملاو ةيبرملا ةمالا ءالقع رئاس هتارارقو رمتؤملا اذه ىلع قفاو دقو . نيبداحتالا ضارغال ًافده ان وكنت نأ مهتيسن- و مهتفلب

 نعةح وهتممهل ناكل كارتالا مهناوخا وحن ةقيس ةبن وأ ايك رت نع كاصفنالا ضرغ ذثموي برم# ناك ولو . دالبلا ءاحنأ لك يف اهيف

 كوحلا ةدقاف ةوقلا ةضمنع» ناقلبلا برح نم ةجراخ ايكرت تناك دقو حالسلا ةوقب ني داحتالا هجو يف مايقلاب تارمتملا هذه لاثمأ

 نه ليلقلاو نوبغار هلع مو ىمالا كلذ لثم نايتا نم مهمامب ام مهلوقع ةءاجرو مهسوفن فرشو مهنافا لوط نم برعال نكلو

 نوتتتقم مهقوقح
 رجنت نأ هوجولا نم هجوب حمس الو ةرغ ىلع ذخؤن ال ةييرملا ةمالا نا اوملعو رمتؤملا اذه ىمأ نييداحتالا لاه الو »
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 يندلاةركفلا ناو اهيف نينبانلاو ءالفملاو 'نينتملا لهاوك ىلع ينبم ب ومشلا مسج قار منال لذ ةضبلا لك ساسأ ناو اهيسنج

 ةضيناامذه لاخر ورادي اوذخأ نيتإا ساسالا كلذ مدهو ةرو::ما ةقبل

 همحر يوارهزلاك بسانملا ضعب مييلا اود سوو ةناتسالا ىلا ميذعب
 نييداحتالاب اونأبل اذهلك برملا نابش طاشن قشبد يف نوخبمت اوذخأو توريب يف ةيحالسالا ةيمجلا ءاضعا ضمب نم اوبرقتو هلا

 ةقاك نب رونتلا نم ةقبطلا هذ يناأ صرفال [ةحت هلك كاذو دالبلا جراخ ىلا دخأ مهنم تلفي الف مهيلا اونمأيو

 ةسوج لك نم اهباوبأ لفقتس دالبلا ق'و ناملالا فس يف ةمع برح يف نولخ ديس مهنإب نيفراع اوناك ارو الاصئتسا اهواصأتسيل

 .هدأ يتأا ءامنشلا مهتطخ ذسيفنتل مهل ةحتاس ةسرفلا نوكتف برحلا نيدايم ىمقأ ىلا اهب فذقيس دالبلا يف يتلا ةيئاذلا ةوقلاو

 مويلابرملابولق
 نم باط لك نع اوفك نا مهنم ناك ؟ برعا| نم ناك اذاف ابيف نييداحتالا ةموكح تلخدو برحلا تنلعأو ةعاملا تءاج و

 كوردافلا كاوا مهل أبخ ام فتودلمي اونوكي ملو كرثلا ةلود نع عافدلاو شيلا ةمدخل دحاو م-جك اومفدناو حالصالا بلاطم

 نملك وةب رحلا حبر هنما ومنت نم لك ططذوضبقياوذخأ :ايوقالااملهأواهنابشنمدالبلا اورفقأو ةيرو.لادونجلااوق رفامدمب نيذلاذو ركاملا
 ءاضعأ ىلع هنابشلا ةيمجءاضعأ ىلعا رض, ,تاءامج تاعامحقناشملا ىلا مهنومدقيو امر ونتمودالبلانابش نمحالصالابنيبلاطملا عم بلاطي ناك

 (ةبب رما اب ازال نم ب زح مل ةفالعال نذل نم نب ريثك دا رفا ىلعو ةب زكر مالا 'ب زح ىلانيب-لا ضعب ىلعو ةبنووريبلاحالصالاةيممح

 يدار لشوارمللا سلع قذ ءاضعأ اوناك امل ةديب الا مهيلع ضببقلل

 امو ةيبرعلا بازحال'و تايمجلا يف لخد ىندا مدحال نكي مل ءالؤبف . مريغو يل-.لا كب يركشو ديؤملا كب قيفشو ةعمشلا كب
 ضورقلا يف باسحلا نيبداحتالا ةءوكسح اوشقاذو باونلا سلجم يف اوناك ىلنم مادعالا مييلع تنكح ني.داحنالا ةباسع نال الا اولتق

 وحت هفطاوع تبلقتا برحلا تنلعا امل كي قيفش موحرملا نا اذه ىلع كادب . ءيثب ةلودلا اهنم عفتنت ملو ةلودلا مسإب ابتضرتقا ينلا
 ..روتكدلا هقبدص لباق نجسلا يف هوجزو هياع اوضيقاوهئافدساو هئاصخا ضعب مول بحوتسا ىتح دج ًابيرغ !القنا نييداحتالا
 لاقق ٠ لمتام ىلع ص هتدعاسمو كوم هفطاوعو هسبحو كب قبفش ىلع كناوخا ضبق برغتسا ينا هل لاقو اشإب لامج باذذا دحا

 بنالا اذهب لئقي نا" دب الو ناثومبملا ساحب يف ًاوضع ذاك اا كب تملطا هتناها وهو هتانسح لك رتس اميدق ابنذ كب قيفشل نا هل

 ناك دقو . الق

 للث» اهيف لصاح وهام لك يف لخد الو لع مهل نكي ملو نينس عضب ذنم ةيروس يف اونوكيي مل نيرخآ ًاصاخشا كانه نا مث
 ,زايف مث ةنانسالا يف مهقي ناك هناف برحلا ناكرا يتابكنبلا يرئازجلا كب ميلس موحرملا

 ةيروس ىلا مث ةنانسالا يلا هب ءيجو لوضانالا ءاححا يف اشتفم ناك دقف يزدكنالا كب باهولا دبع موحرملا ةلثمو لثقو ريمزا نم

 خيشااو ديرف خيشلا نيمورملا لثم نيبنانبالا نم نورخآ سانا للتقو ممؤامسا ينرضحت مل نيذلا نم اهريغو لتقو
 نرخآلاب دبا مهل ةقالعال نبذلا نم مريغو

 ةسيمجلا ءاضعاف . ميلتقل بابسالا نم اببس هيف لحتني ذايب اشاب لامج رسشني لقلاب ءالؤه نم ةعامج ىلع مح الك ناك دقو »
 نابشلا ةيعمج ءاضعاو . يبرملا رمتؤملا ءاضعاو حالسالا ةيممح يسسؤم نم مهنا الا يقيقحلا ببسلا امو اببس مهل لحتنا ةيحالصالا

 نيركفملاو ءافملا لاصئتسا ىلعنيبداحتالا مزع وهو دس او للصا يللا عجرت ارلك بابسالاو كلذك ةيزكماللاو ًاببس مهل لحتنا

 ةسحافسلا ةبصما| كلت لا كاذ ىلع كادي . ليبس نوها ىلع ةيبرعلا دالبلا كيرتن مط ىنستي يكس ةماع برعلا دالبو ةيروس نم

 ءاملع نم ةعابحب نانيلب هبلاع يف لامح ةرزحجم ىلا اهنم تءاخل قارملا ىلا اهدي تدم ةيروس يفةثيربلا سوفنلا قاهزا نم تغرف امدمب
 دعب نا همزع يف ناكو دعب مهئامسا مل نيذلا نم مريغو يباشو يديوسلاو يسولالا يدنفا يركش ةمالعلاك اهئابداو دادنب

 ءارقلا لعب امك راتااو ديدحلا نم دس اهنود فقي ملول اضيا زاجحلا يلا هدي

 06 941 مهلا لعامل اناالاا/ عمك

 ذخأو ينك ديول يقالا اووف اهيالقعو اهنابشو

 رامم نييداحتالا مهتضرامم يه محلل ةءدق بونذ وأ ميغ

 هب هيج دقو نينس سد نم رثك | ذن

 تزاخلا ب
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 مييلع هكح ررج .اببس ةعامج لكل لحتني اشاب لامج نا ىلع ةمسانلا ةلدالا نمو »

 .كرمالل| بزح يللا ثوبستنم مهنا نايبلا كلد يف وامس

 يت هسفن بزحلا تالجس ةدابشب بزحلا اذه نم نيمسا وا دحاو مسا ىوس ءامسالا هذه نيب سيل هنا هتقحتتو هملمن يذلا نا ىلع

 بمثل الوقع ىلع مويلا اهب نوهوع يلا نيحافسلا ةباصع لاوقا ةميق ىلع نهربتل فارغوتوفلاب الما ىلع هتروص هيف رسشنت موي يتأيس
 لاق دتو . كارتالا نع لاصفنالا لمع 3 يف دوجوم ديدج يناوناق بزحل ىنستي فيك يرمش تبلو . اهتانببو

 تاءاجج نم م-ملاو سفن ينثم مددع زواجتي ملة محو اوكو>و مهيلع ضب
 لالقتسال لمعي ليلقلا ددملا اذه ىدل لوح'ةياو ةوق ة لت بابسال مييلع مح دقو دحاو ضرغ ميمعجب ال ةفلنغ

 ,رم رع اشيج صخش يتم نم ف بأ ةفلتخلا.تاعاججا ءالؤه ضارغا نيب اشاب لاجج عمج فيكو قارعلاو ةيروس

 ٠ قارعلاو ايروس لالقتسا

 تدرو نذلا ءادبشاا نع هنايب يف هلوق

 ٠ قارملاو ةيروس لالقتسا مهتياغ ناو ةينامملا دالبلاو رصم يف فلؤمل

 برحلا ءذه ةدرف | اودا را انلق م ني.داحتالا نا يم لاقت نا بجي ةقبقملا نا »

 يف مولجمتو ميسوه نم ناك ةمالا هذه يف ياا

 دحاو نآ يف

 ةمآلا ماو

 و كحضيام دالبلا نم ةيب ع ةغبص لكو رثا

 مهناوعاذاك توريس وقشمديفبصنت قئاشلا تناك نيب هتاوهءومتساملوأف ةيكرتلا ةخبصلابدالبلا غصب اولجعمهن كحضب ايفو

 ةيكرتلا كم تاحولباهلادبتسإب اهباعصا نورمأيو ةيبرعلاب ةيوتكسم اهنال نيك اكدلاو نزاخلا ىلع عضوت يتاا تاحوللا نومطي

 نم فاكلا فرع وهو رتلا نيب قرافلا وه دحاو فرح ريبختل مهناحول ريغتب ءابطالا اويعأ نا سوملا مه غلب ىتح
 ( روتقود ) اذكه نوكبا فاقلا فرحي هلادبتساو ( روتكد ) ةلكا

 او يرئازملا رداقلا دبع موحرملا.ربق اومده مهنا وبف ىبملا اماو و
 سمخ هنطو نع عافدلا ليبس يف هتربش بسكح
 خيراتلا ءارق

 ريبش يبرع ريسما هنال ءاوملا يف اهورذف هتافر اوج
 لك كلذ فرعي 6 مهب راح نبذلا دنع ىتح الجبمو امرتح ةمسا راصو ةنس

 .-الا لاجرلا ناك اذاف دعبو

 اف ءاوهلا يف مهتاقر اورذف كلذب

 ةميتمتاومالاو تمطق- كاذب ةمبتم نيك اكدلا ىلع ينأا تاحوللاو اولنقف لالقتسالا بحب نيب 0
 اسي ىتح ءالؤه بنذام مييلئاع اولتف نبذلا ىمايالاو يماثيلا بنذام . لافطالاو ءاسن

 طظالغلا كاوا لثا غوسي ةيربربو شحوت وا نوناق يا وا لدع يرو مانغالا قوس لوضانالا دالب يلا تافارز

 اهريغو قشمد يف اولمف اك امتامرح كابتناو اهلها نم
 جورملا ءالؤه لاثما ةعاطتسا يف سيل قزآمل ءاجوملا مهن فردا مهلامعإلابيف مهتاودو ميسفنا اوجز يتلا قزآملا نا »

 «نوربكيو مهل مويلا نوللبب نبذلا ميعايشا يتح ةجيتللا روبظ دنع مهنمليو ةمادنلا مهلانتو دبا ةملاس ةلودلا هذهب ابنم
 ؛ هصنام ةيزكماللا بزح ءامعز دحأو رانملا ةلحم بحاص اضر ديشر ديلا ذائسالا لاقو

 اوقا

 تويبلا رافقا

 يف مركحذ نم دمب لنق دقو ٠ ليطابأ مهناطوا نع سانلا هثالجاو ءامدلا كفسل اشاب لام هب جتداام لك »

 :7'هليطابا لواو ريبشلا يوارهزلا ديما دبع ديسلا مهنم ليلقي
 يف ءانممو قد ريخب هلئق نعي يناجلا لقي نأ

 سيا ادع
 لا ع رششيف ساصقلا امتاو ًاصاصيفرعلاهناوبد يأرو هيأرب لئفلا ةب

 ةلئاملاو ةاواسملا

 دمب ةلقتسم ةكحلمب نيطسلفو ةبروسو قارملا لمج اهتياغ ةيعمج يف كارتشالا يه يننلاو لتقلل ةبجوملا ةميتلا نا لوقب هنا مث د
 ءالؤه اب يعر يتلا ةميتلل امضوم هلمج يذلا بزحلا نا ( اهنم ) ةريثك ةلدإب ةمهتلا هذه نالطب دقتمت نحت . ةلوذلا ةيار نم اهخلس

 ل اناالاالع85117 ةزواالدعل طر (006 1 ممل
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 فج وبال نايبلااذه يف مولتقب اشابلا فرتعا نيدملا ءالؤبه نا (ارنمو) ةمهتلا كلت بذكي قطني عوبطم فورمم جمانرب هل سانلا
 موممجحال مهلا نيرخالل هب قثث نم رابتخاو مهضمبل ان رابتخاب لمن اننا ( اهنمو ) برحلا اذه يف نيلخادلا نم نانثا وأ دحاو الا مهيف

 هيوموممجت يذلا ربك الا مرملا امتاو ؟ هب اومهتا يذلاك ميظع رمأ ىلع كلذ عم نوقفني فيكف ةفرعم الو يكساالو ةدومالو يأر
 ةموكملا راشم نم ظْح مه نوكيي ناو مهتما ىلعممموق ةظفاحع بوجوب نولوقب نيذلا برعلا ءايكذان م مهنا وه باقءلا اوقحتسا
 يروا ضارقا مدمل يمسلاو ء كب تملطا كب قيفش ةناهاك نويداحتالا اهرفذب اس ًايوتذ ميضعبل ناو « مدالب ةرادا يف

 .ءاخالا يرع ةناتسالا يف يبدالا يدتنملا ءاضعا قيثونو « نينثادلا اهب ةنيهر دالبال ىقيتو اهنوميضي « نيباللا نم تارشع نيبداحتالل

 نا ايبتاك اهيف لاق يتلا ةلاقملا كلت رسشن يف ةيكحزتلا مادقا ةديرج بحاسل مهتئاهاو « اهبف ةموكحلا سرادم يف برعلا ةبلط نيب

 « سومانلاو ضرعلا ىتح لاملإب ءيث لك عيبت برعلا نال » لاإإب ضعي لاتقب موضعب ءارغا ةريزجلا برع, لوكنتلل ىلثملا ةقيرطلا

 اهنال انوناق الو ًاعرش اهب مهنم دحأ لتق زاج امل تتبثث ولو « نيقبلاب ةمهتلا كلن مهيلع تبثث مف نلفلاب اوذخأ مهناب حرصي هنا مث »

 فيكو . هنوناقب مك اح ىذلا ماملا ريفنلا ءانثا يف ةلودملا ىلع جورحلاب هذيفنت يف اوعرش مهنا مهلتاق عدب مل يسابس يسأر نع ةرابع

 م ةلودلاو هسفن اشإب لامح فارتعإب هيف مهفلاخم ميموق نم مظعالا داوسلاو ةلودلا ىلع جورحلاب ءالؤبك ليلق رفن موقي نأ لقمي

 ةسيسملا ةيداملا عفانملا كلت ام يرعش تيلابو ؟ اهيدي نيب نوحلم دونج اهلربكو ةمالا نابش عيمجو ةيسافلا ةب الإ مدالب

 كذالا كئاوأ ىحض يناا

 « هيه اف اهريغ تناك ناو ءةيسخ ةيدامالا

 ايس ةباغ كلتف « ةموعزملا مهتيعمح ةياغ نم هركذ ام تناك نا . اهلجال مهنطوو مهنيد ٠

 هصناماشإب لاجج ناب ىلع ادر 1815 ةذس سطسغا 1 و ١مجسع ةنس لاوش 17 يف ماطفملا يف رسثن يسايس ناب يف برعاا لاقو

 ناك نم ةيرعلا ةركفلاب نيمتاقلاو برعلا طابض نم اودبطا وا اوقنش نبذلا نيب سبل هنا دابشالا سوؤر ىلع ابحر نلعن نحنو»
 نم تاقبوملاو عئاظفلا نم هبكحت راام اشاب لامج بكترا دقو ماا ةلودلا نع لاصفنالا وا ة ةلود ىلا مامضنالا يف ركفي

 ناخ زيكتجو كناروميت لبق نم هلمفام الا اشاب لامج لمفي مف . نايصملا ةحئار اهنم مشن ةردإب لقا ةيبرعلا دالبلا يف ردبب نا ريغ

 دابشالا سوؤر ىلع حرصي نا كب تملط اهميبعز شخمب مل نيحافسلا رارشالا نم ةبصع ةدايقب مويلا نويداحتألا هلمفيامووك الوهو
 « ةينامملا ةلودلا مسج يف ادساف [وضع لبقتسملا يف اونوكيي نا ةفاخم الافطاو اخويشو ءاسن نمرالا نم ءايربالاو نيمرملا حبذ » هناب

0 
 ياخ

 عسئاظفلا نم اوبكت را لب برحلا نالعا ىلبق ةسايسلاب مهلانتشا ةجحب برمأ| نم ءايربالا مادعإب نويداحتالا فنكحي ملو اذه

 انماما اندضو ولو هوبصتغا الا اتح الو اهوكبتنا الا ةمرح الو اهوساد الا عئارشلا نم ةميرشش اوكرتي مف نادبالا هلول رمشقتاع

 موسودي مل ادحاو ًانوناق وا ةدحاو ةميرعش اندجو ام نيبداحالا لامعا نيبو ابنبب انلباقو ةعوضوملاو ةلزنملا نيناوقلاو عئارسشلا بتك

 هتباحصو ( ملص ) نيهلملا ين ةماركص نم اوطحو محلامعا نم لمع لكب ارلك هيئارشش اوفلاخو مالسالا اورقتحا دقف . مهمادقإب
 يرخالانايدالاةمرحاوكبتناو يمالسالا نبدلا ىلع ءاضقلل اومسو(1) مهلا وق! نمءركذ ىلا انقسام ليلدب نبدشارلا هئافلخ مظعاو

 نماماظن اوعار موق يزماهوقزفهدمب وروتسالا لبق اهناماظنو ةلودلا نيناوق ىلا اوداع مث . طئاحلا ضرع اهنيناوقو اهمثارسثب !وب رضو
 ,مادسعالا قحتست ةيانج ةياف . رابنلا ةمثار يف سمشالك مهلامعا عب يف ىاظ ثاذ لكوابنيناوق نم ًانوناق اومرتحي ملو اهتاماظن

 اوعد الو ةنتف اوظقوي مل عو قارمااو ةيروس نادم نم امهريغو قشمدو توريب يف ةيبرملا ةركفلا باحسا نم اوقنش نيل اهبكترا
 0 ةسينوناقلا قرطلاب ةيداحالا ةموكسلا لمح مهلامآ لج ناك لب كرتلا نع لاصفأللاو لالقتسالا يف اوركف الو نايصع وا ةروث ىلا

 ةفبالا تاحفصلا يف ( مالسالاو نوبداحتالا ) ثحب رظنا(١)

 ةممض (00 941 مالا لعع1 01 انااا 8كا1
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 اهب الا ةما شيعت ال يتاا ةيوبحلا ميبااطم ىلا برملا ةباجا ىلع

 قااوفن نيذلا مارق يوذو مهلافطاو مهناسن بنذ وه اف كرتشملا نطولا ىلع مهتريفب مادعالا اوةحتسا ءايربالا ءالؤه نا بهو

 نم تجرخا يثاا يرئازجلا رداقلا دبع ريءالا ريبكلاا يبرملا كلذ تافر بنذ وهن اف بنذ نيك الا ءالؤمل ناك اذاو ؟ لوضانالا

 ءانبا نم خوبشلاو لافطالاو ءاسناا بنذ وه ام بئذ ةرهاطلا ةافرلا كلتل ناك اذاو ؟ حايرلا اهترذو مادقالاب تسيدو ترثمبو اهرب

 ؟ ضرالا عاقب بصخا يف اعوج مويلا نوتومي نيذلا قارملاو ةيروس

 اوكبتايثلا رباقملاو سئانكلاو عماوجلاو ااوبا اولفقا يتا|سرادملا بنذ وه ام نكللو نييداحتالا رظن يف ءالؤه لك بنذا دقل

 اهلاوما اويهنو اييف ةثبوالا رسشن ىلع اودعاس ينلا دالبلاو اهلالغتسا نم ملاعلا !ومنم يت ضرالاو اهوبهنو اهورمد يتأا راثآلاو اهتمزح

 ؟ نإبرثلا هيلا يوأيو موبلا هقوف قمن ًاغصفمس اعاق اهولءجو اهناكس نم اهورفقاو اهلالغر

 ىرا رف يتوب بئاصملا

 هداباطشالا نم مريغو دومو هيريصنو زوردو ن : .٠و نيل -م نم مهفئاوطو ميبهاذم فالتخا ىلع ةيروس يف برعلا ىتاع

 اذه بئاصم بناج يف ركذي ائيش نكت مل نيتسلا ةنس بئاصف روصعلارباغ يف ليثم هل قبسي ملام رقفلاو عوجلاو قيضلا ,ةدشلاو

 ةيروس لها ءاساف ا ريظن نامزلارباغ يف هيف درب مل هدئادشو هتاقيضو هبو رح تالبو يف خب ران هيهاضيال يذلا ةبروس خبراتو نيحلا

 اهو . لاوهالاو عئاظفلا نم هسمتنا دالبلا كلتب لحام نيملا يأر اوأر نيذلا داصأا ةاورلا ضعب يور اك مايالا هذه هنوسافيو

 ةعبرايف املا يأرلا ىلع نيبداحتالا عئاظف لك رستنل تقولا انا حاتب امير ةاورلا كاوا ضعب هاورام ةسالخ باتكلاا اذه يف ثبثن نمي ا

 روممملا راطقا
 روتك ا ريش طساوا يف ةرهاقلا ىلا لسو نايع دهاش هل ءاورام مطقملا ةديرج يلا « ةلاحرلا » لضافلا بتاكسأ| ةرضح لق

 : هل ةليوط ةلاقم يف لاقف )1915 ةنس

 رودص ليبق ةيوءملا ىجخلاب ةباصم تناك ةممشاا كب يدشر موحرملا ةنبا نا ةيروس نم اريخا ىلءو يذلا قيدصلا يتربخا »
 اذه يفام ربظاو محرتسا بيبطاا نكلو عوبسا وحتب ذبفنتلا ليبق ةلئاملا دارفا ةيقب عم اهدامباب اشاب لامح ىماف اهدل' و ىلع علا

 ةرسا يننب ىمالا ردصاو هبأر ىلع رصا ةيئاش هبوشنال يذلا « حارصلا ملا ه اشإب لمح دمحا نا الا اهتايح ىلع رطخلا نم رمالا

 ةطحع يلا انمو ةكماربلا ةطحع ىلا امندلاوو يم تقيسو لاجرلا رورظ ىلع تلمف ارطخ هع رك ضرم نكي وم هممشاا كب يدشر
 كلذ يف قنشيس نم عم قشمد يف قنشبل ةيلاع ىم ايتآ توريب راطق يف هللا ىأرف ًاضرم كابشاا نم ريغصلا اهوخا لطا تيح قار
 اذهقةحتتل كابشاا نمابسأر انةضيرم تدمو « يبا ! يبا  يدانب راسو نونحلا هعضرم ىرب امدنع مطفلا خارص دلولا خرصف ميلا

 هعدوتو هبطاخم نا تداراو لامفنالا ةدش نم ثحاصف هلي.#: ىلع قورحلا ماستبا ءدلو هجو يف متبب اهدلاو تأرف ايسقنب رملا

 تامقسفاهبجو ىلع اهكل « سدقملا دارجلا اذه يف « نينمؤملا د ةيامح ميباا لوكوملا ةمردنجلا نكلاو ءاضر بلطتو ريخالا عادوا

 اديب ريشت هو ةامح يلإ اهلوصو ليبق ةايملا تقراف ىتح ءاسملا ىس..ا امو راقتحالا ةماستبا امستبم يقب يذلا اهربا ينرع ماما دمقملا يلع

 : اهرخس يف اهتلمح اماط يتلا يديالا لبغت اهن'لك يو ريغ نم اهفد
 اول ىراخبلا لالج طباضلا باشلا عادو ناكو ماأ ةميرإب خيلبتلا لبق مادعالاب مهيلع مسحلا رودص نوقونشما فرع دقو »

 تبااي د 4 لافف ارثؤم اميجشت ءلبأ باشلا عجش دسقو . بولعلا رطفي هلثم ًانوج#م ناك يذلا يراخبلا ملس ذاتسالا نملا خبشلا
 هنم يسفن تمرحو كل هوجرا يذلاو توم" نأو تنام ام يثما ناف انأ تم اذاو يدقف نع كنوزمي ةوخا يل نا عرج الو فمئال
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 .ب ىرت ىتح كرمع للا لطي نأ هيلا دمي مو هباوس ًادقاف نيكحسملا دلاولا طقسف « داسفلاو ملظلا لهأ ةبفاعو نيغابلا عرصم كي

 . نالا يلا هدشر

 ديشانالا ثودشني اولظو..دابكالا تتفي م رظنم اكو توريب ةنيدم ىلا هيلاع نم تاليب وموتالاب توريب يف اوقنش نبذلا لقنو »

 ةسطبارلا يرع ديدشتل ًاببس نوكيس همد نا فرعو هبجاوب همايقب رعش نك ةيموقلا جباهزالاب ثومنرتيو مهقبرط لوط ةيساخلا

 توري نيب رفاسي يذلا يدايتعالا باكرلا راطق يف اهيلا اوقيس دقف قشمد يف اوقنش ئذلا اما . رارشالا نم دالبلا ريرحتو ةيموقلا

 يجيلملا باهولا ديع موحرملاو يرئازجلا رمع ريمالا موحرملا هسنم لزن ينادبزلا ةطحم ىلا راطقلا لصو امو . نيترم ماشلاو

 ريخ هامل لاقو امل قيدص ةطغا يف امهآرف « نادولب » يمر نم ةرظن رخآب عتمتلاو سولملا ءانع نم مسجلا ةحارال ( يزداكنالا )

 كنت اهاقفرلو امل بصنتس يتأ| ةقنشملا ىلا ةراشا ًاثي قناع نك امضو هقنع ىلع هدي عضو ناب كب باهولا دبع هباجاف « ّنلا ءاشنا

 لسيالا فدمتنم يفو 'ةكماربلا يف ةيركشملا ةنكنتلا يف اولزناو مويلا كلذ ءاسم قشمد ىلا مادعالاب مهيلع موكسحلا لصو دقو . ةليالا

 ةمقبلا كلت ىلغ لطملا اكريما لزن ىلااشإب لامج ىتأو يديجلا يراكذتلا دومعلا يلاو- ددسلا مهل تدعا ثيح ةجرملا ةحاس يللا اوقيس

 . ةييرعلا ةمالا نم هتلغ ينثيو اهلضافأو ةبروس ءامع قئاشع هرظن عتميلا

 موتمدقم”يف ناكو لاثملا ةرداف شأج ةطابرب قئاشملا ىلا مراك اومدقت »

 مث ةيئامملا دالبال هنودشني اوناك يذلا يساسالا حالسالاو برعلا لاجر اهقيقحت ىلا ىعسي ناك يتاا 7

 االو» # هب قامن مالك رخآآ وهو  ةقنشملا ةدس ىلع لوقي يبسملا كب يركش عمو . ةفيرسشلا ةحتافلا ةءارق ماتخلا نوكتب نا بلط

 عقرف هب عل مطقتاف لبحلا لمح مل يوارهزلا ديسلا موحرملا مادقا تحنأ نم يس ,ءركلا حيزا الو ء « ثوم اظلا لمعي اهع لفاثب هللا

 «ايوق ًادش هيلجر نم دشو ةيناث
 دابكالا تتفت ارابخا توريب يف ىلوالا قناشملا اورضح نيذلا دحا 0 دقو. 1 « ةلاحرلا د ةلقئام اذه

 نا لان ١ ىلا مدومس لبق اهوقلا يتلا باعحللا نم فا .ةلاو قئشلا

 دمج موحرملا ناو توريبو ةسيلاع نيب قيرطلا يف اهمظن ناك ةيسامح هديصق ةقنشأا ةدس ىلع را ةرابط دمحا خ

 طخ ىقلاف . انس مربكحا وهو ديؤملا كب

 لالقتسا خيرات برعا نجسلا يف تنك ه : لاقف دحاو مويب همم قشيذلا ًادومع ءاخاع دوام دعب ةقئشملا ة

 فته مك عهدي رعلا ةمأ 2 انتوم ناك اذا دوم يخاو انا !بنظح دمسا ا نيديبش نيوخا ءامدب تررحت يتلا ايلاطيا

 هتحت نم ةقنشملا ةدس حازاو « برعلا ىيحيلف »

 هف رميسو ةلجا نماشاب لامي نةنشي. .اببل|فرعا يا » ابيف لاق ةرثؤم ةزيجو ةبطخليلخلامركلا دبع موحرملاي
 «اضيا

 يرق رشتتسو نآلا اهرستنىلا ليبسال ينمملا اذهب ًابطخ مهلكاوقااو طبار شأجو تباث مدقب ةقنشملا ىلا نيق عيج مدقتو

 يفرعلا ناويدلا يفو نجلا يف محلاوقاو مهتااتك رئاس م

 ةمالا ءانبا نم اوقنش نذلا ددع دحا لمي الو

 ٠ شيملا يف اومدعا نيذلا برعلا دونملاو

 اوفنفاملافطاو اهئانو اه ويش ةمالا لتفا عيوجتلاويننلا ىلا اودمع مينكلو رمالا نامل دارفالا مادعإب نويداحتالا ىفتكا ولو

 ةيمجج اوديؤي مل نيذلا لكو ناكسلا نم ذوفنلا باحصا مظممو عابرق يوذو مهئاقدسا عم مادعالاب مهيلع ْح وا اومدعا نيذلا رسم

 ٍبرملإنآلا لحب نمرالا نم اوفن نيذلاب لحام ناو ايكرت ين مادعالا قرط نم ةقيرط يننلا نا يهمدبو . يضاملا يف يترتلاو داحصتالا

 نيبقارعلاو نيبروسلا
 هثالث لالخ يف افلا نينامتو ةسمخب طقف نانبل يف اعوج اوتام نبذلا ددع فحصلا تردق دقق . جرح الو اهنع ثدخ ةءاوملا اما

 طاسبضلا نع الضف فولالاب ثودمي لاح ىلع مهنكلو قارعااو ةيروس يف
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 : لاق يلي 1ك دالبلا كلت. يف ,ةيداصتقال ب لاما ةيروس نم اورف نذلا تاقثلاّردحا,فصوو”ربشا

 نالعا دعب أريلع أر ظ يذلل مظملا رييغتلا بف ءرصب فقوتسي ام لوأف مالسب اهلا لوخدلاب زو توريب ىلا رفاسملا لصو اذا

 ايف عابت يتلا قاوسالاو ةيواخ,مهنوطبو ةليزه مهنادب او ةبحاش ةعلق ضانلا ءوجوو ةتكحان اييف ءاطملاو ذخالا ةكرخ برحلا

 ةريسي عئاضب الا يوحي ال نيبلمو نك أمنم تايجاملا اهف.عابت يتلا قاوسالاو ةيلاخ ًاييرقت ةيواخ هريغو هليوطلا قوسك تايلاكلا
 ةريثكلا عئاضبلاب ةءولمم تثاك امد

 وا ةينطق وا تاك ةيررح ةفعاضف افامضا تداز جراخلا نم درت ينلا عئاضبلا رامساف امئاه اعافترا رامسالا تعفترا دقو »

 دحا لصفي نأردانلا نمو هدنع امىلع رصتقي ناسن الكف تايلاكلا ءارشش نع ضانلا عنتماو اهريغ وا ةيبشخ وا ةيديدح وا ةيناتك

 اديدج ابوث طيخيل ربشلا يف دحاو نوبز هدصقي يذلا طايملا راصو مهنزاخعو مبنيك اكد راجتلاو نوطايملا لفقاو

 حمقلاف تايل اكلات ايجاملا مع رامسالا ءالغ نكلاو لاحلا ىضتقميعارب ناسنالا ِنألرمبالا نامل تايل اكلا ىلعرمالا رس .هتقاولو ٠

 يملا تايايدا ءاضقإ باودلا نم اهريغو لاغيلاو ليخلا ةموكملا ترداصاام دعب لقنلا لئاسو.عاطقنال دج تلق بوبحلا رأ اسو

 ندثق كلذ عمو . هتيؤر سوفنلا فاعت ودق دوس اذهو ردقب الا هنودجي الف يحلا نوبلطي سانلا راص ىتح رامسالا تمفت

 سانلا مج نا نم فو هلْرم ىلا هلقني نا“ ”ىرتجم الف قيقدلا نم سيك ءارشب زافو رسوم ىمس اذاو . ًاشرغ ١7 يعاشلا لطرلا

 ًارارم رج اك هوفطاختيو هيلع
 ماما نوفقيو ارابج عوجلا ملأ نم نوككشي ةافح ةارع ءاسنو الافطاو الاجر تيأر كرظن تردا نباو تورييي تلج فيكف »

 هل ىلا لخدتت ةمقل لك ىلع هنوطبنيو هيف لكأيل ةحوتفم ةيقابلا ةليلقلا معاطملا نم امطم لدي

 دالبلا لخاد يف عرزلا نم ًابناج مهتلاف 1818 ةنس يف ةيروس ىلع دارلا وطس ةدش ىلع ةدش رامسالا عافترا ةيلب داز امموو

 ىتش تالوصحمب بهذو

 رك

 أب نامزلا ميدق ذنم تفرع ينلا دالبلا نا اهدمب برغتسي ال يقرثلاو داحتالا ةموكج ايالبو دارملا ايالب ردتي يذلا بيبالاو

 رسصلا ميخ دالي يمت مئالولا مالياو فيضلا هئرقب !برغو اقرش تفرعو راطقالايف ءاخرلاو رسيلاب ترهتشاو السسعو انبل ضيفت دال
 ركسللا بصق. ةصاصمو لاقت ربلاو نوميالإ روشق. ىلع نوما اهؤارقق راص ىتح ايف هبانطا عوجلاو رقفلا برضو اهيلع قيضلاو

 « ةعارزلا يف ةلماما] يدالا :راجتلا اهيف ترابام دعب اح اوتاتقب يكل

 نييداقلا دحا ىأر. هلها هيساقي يذلا عوجلاو هب. قيحب يذلا قيضلا .ناف نانبل امسالو اهاوس نم ريثكب الاح نسجا توريبو
 يلين ىوقلا يرئاخ ىلنأب يتتلي ىتح سلب ارطو توريي نيب هقيرط يف اليل ريسيال ناك هنا لاقف ءراثآ هسأر ينيمب ةرهاقلا ىلا
 قيرطلا يف امقو.دق نينثا ىأرو . عوحلا نم نوملأتيو نوكثي ميو لالملاك تراص ىتح مهماسجا تقر دق لافطاو ءاسنو نادبال
 نوروضتي سفن ٠ ٠٠ هدنع نا كانبل لامث يف ءابضق ماقمتأق هربجاو . هينيع ماما اعوج اهدح |تامو قمر رخآ ىلع اهكر داف نير“

 حجج امهف دالوالاو ءابنلا تردتتا تب لوقحلا يف لوقبلا تتبن امو : لق مهقمر هب ظفحي مامط ريدت يف ليملا هب تقانم دقو اعوج
 نآلا ام نوتاتقي ينلا رجشلا روذجو ةيربلا باثعالا

 ةمانصلا بالود فق

 رصتقت ملو , ادرج دالبلا تراصفقشمدو توري, يتيالوو نانبا يف تاباغاا راجشا ةموكسحلا تمطقو ةيروسيف محفلا دفن دقو

 فالتماىلع قزرلا بابسسا عاطقناو « ليعاونا فالتخا ىلع نمملاو فررحلاو عئانصلاو رجاتملا ليطمتىطبرملا هذه يف ةيروس بلاعم
 نم ريثكل دارجلا ماهتلاو . اهلاكشا دادمت ىنع لقنلا لئاسو لاوزو اهفانسا نابت ىلع تايلاكلاو تايجاحلا رامسا ءالغو ٠ اماوبأ

 ةأطو مييلع تلقتو ىنانلا ىلع قيضلا دتشاىتح ةيقرولا اهدوقنب سانلا دنع يفابلا ليلقلالاملل ةيداحتالا ةموكتملا بلسو , تالوصحلا
 1 ا شيا ةلتثلا ضارمالا تمد لب عوملا مانضاو رثفلا

 00 1 ملل 6 27 01/ الاالاا 685111



 -م-

 اهدوتج عم ةموكحلا مهتلسراام دعب ءابطالا نم دالبلا تلخ دقو اهرواج امو قشمدب تلصتاىتح' سلب ارطو هامحو صم ىلا بلخ

 نم ابك دالبلا ٍتلخو اهدونج ةاوادمل اف ناك ام ةموكسلا تذخا ام دعب ةيودالا نم تايلديصلا تلخو ٍبرأسا تاحاس ىلا
 ضعبو ةيكريمالا ةيلكلا ةسردم يف نيليلقلا ءابطالا انينثتسا اذا الامبالا ةيحصلا تاطايتحالا ذا ميو ةيحصلا تاطايتحالا

 لمحت نع مزجعو نسلا يف ا ندملا يف نيقابلا ءابطالا
 امل هتقرافم مون سلب ارط يف تام هناو بلح ةنالو يف سوفيتلاب سفن فالآ ةينامث يفوت هنا ةيروس نم رخآ مداقب لصتا دقو

 ةءوبوملا دالبلا رئاس كلذ ىلع سقو اشيا سوفيتلاب اسم نوتسا
 هنع اومنتع ملا ًاهرككلذ نم مينومنع ثويداحتالاف نيك اسملايملاهالا ةئاغايع نورداق لاجر دالبلا يف يتب هلا اتضرف ولو اذه ..
 يف مبلسما ةرجأ ءارقفلا ىلع اهاوعزوي مث مدالب يف نينسحلا نم تاناعالا نومه اوناك نييكريمالا نا كلذ ىلع دهاغلاو. اعوط

 عفتنت ىت-و ةبج نم مهنيبح قرع مزخ اولكأي ىتح احل .متورجأتسي اوناك يتلا ةعفانلا لامعالا نم كلذ وحتو ثدملا قرط حالا

 . شويا ةقفارعو برملا تا ءىل 1

 | لقن دقو . ماشنا رب يف ًاريخاو لوضانالا رب يف الوا كلذ نم نييك كريمالا نويداحتالا عنف ىرخا ةبج نم مهيعتب هدالب
 ءالؤه ةثاغا نع انمنتما اذا هل لاقو لوضانالا زب يف نيةهرملا نيينامملا ةئاغا نع همنع ناكيذلا يداحتالا فظوملا ىلا تفتلا ابك ريما

 «هدصقت ام نيع اذهو و هل لاقو همال عامس دنع يئداحتالا"فظوملا بضفف . اعوج اوثام نيك اسملا

 1915 ةنس فيص يف ةيروس نم داع ماقم وذ يكريما بيبط لاو

 نم نوميللاو خيلطبلا رشق نوطقتلي لاجرلاو ءاسنلاو دالوالا ةينانبللا ىرقلا ضمبو توريب عراوش يف يفاوط يف ئرا تنك و
 تايفشتسملا دحايف ةيحارملا تايلمملا مهل تيرجا نم نبريثك دعم يف نوميللا رشقو بارتلا ينيع مأب تدهاشو هنولكأيو لاحوالا

 اييرقت دلب لكىلع عزوت تذخاو ذوتيزلاو بنمااو نيتلا ىت- نانبل و ةيروس يف لالفلا عيمج ىلع ةموكحلا تلوتسا دقو . توري يف
 مدل مهتويب ىلا باهذلا ىلع ةسردملا يف ءاقبلا نولضفي اوناك ةيكريمالا ةيلكلا ذيمال نأ ىتح تإلا وك أملا نم هيلا جاتحت ام ثلث

 ءابطالا ةلقلو ةيبطلا ريقاقملاو ةيودالا ذافنل ام دحا ينش املقو نادإبلا ميمح يف ضارمالا تشفت مث . ايف يفاكلا لكالا دوجو
 تمطقو تاريل سمخ ءرعس غلب لورتبلا قودنص نا ىتح ًاشحاف اءافترا تالوكحأملاو تايجاحلا رامسا تنفتراو نيحارجلاو

 ةمدقم كل ذ ناك اعرلو دونج ةرشع ثانبل ىرق نم ةيرقإ لكىلع تضؤفو دءدحلا ةكس دم !ماتمتشاو نوتيزلا راجشا ةب

 ةيمهذلا اهميق ثلثي الا قرولا ةلمع ةطنحلا عيزوتب نوفلكملاو ثيناوحلا باعحساض بقي الو : نييثاتبللا ن نم ةايحلا ديق يف

 «دايرإلا ءامدب ةسومفملا كاومالا نم مهويج او'الميل لالتلا اوركتحا“كرتاا نا لعلدل اع

 ىتوملا نفدل نوفكي ال امضالا ناو مون لك اعوج نوت ومب يملا ينال نار رمثع نا ةيكر يما ةديس تلاقو

 قيراعلا ةعراق ىلع اعوج نيم ثابمالا نا اهتسالخ تازبملا ليدتتو دابك الا . 1 نذلا عينج ىورو
 روذج ع ازتنا نولواحتابانلاو لوقحاا يف ميه وج وىلع نومناه لاجرلاوارماظع تسوفتوابنبا بضن رودص ىلا نيلحتات الافطا تاماض

 ىلا تافارز قاست سانلاو ةحؤتفم .توجسلا باوباو ةيوصنم قناشملا نور عيجلاو دازتإلا هيلع ىقبا اع قمرلا اودسيل راجشالا
 ًايحيقب نمو ىفنملاوا نجح لايف تام اقنخن تعي نمو اقتش تام برملا تاحاسن يف نيزوملا نم تعي . لوصانالالخاد يفىفنملا
 مالالاو باذملا نم يساقي ام دسب لحاقلا هلقح و رفقملا لزم يف ّائ اوم توم نا ىلا اعوج 'رؤضتي و صصخلا عرجتت نآلا يلا

 * ”اولأو الاكشا

 اذه يف ءانأزق ام برغاو ةرايسلا فحنملا يف ابنع“ بتكتي ام أبمت دعت رف ةزوس يف لالا ءذها ةيداحتالا ةبقارملا:تفلأ دقو

 ارابملا ناضفر ربش لولحم هتئنهتو اشاب لا حدم.يف

 تايبا ضعب ءارقلا ىلاو . ةقيقحلا نود اهآر هنأل اهرب بيقرلا
 :ديصق عوضوملا مل قئاقح نع فت اهلا وريبلا غالبلا ةعينج فاتر

 حضر اه لي ذادب اع امارس ا نم صاشلا نكست

 . : ةديصقلا كلت“نم ٠



 مال

 ينأمن هيف عوملا ضعبف كيلا  ةميرذ مايصلا ربهش يل تريخت
 ينايع عامسلا اذه نع كشف“ "اني مافتلا حم ول تينت

 يقاشو نيسئابلا نأش لمق 2 ةيبرق بواقلا تاقد سنو
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 ناوهو ىض نم تيك يحو ٠ 2تاف ةافملا كيلوح دبنتو

 نالقثلا هجات با تناو عشخ كباب دنع مايق لايع
 : خ

 نان كدالب يف مصخ رش مبف ١ مراكتحاوىتلابامسا فيحلزا

 نابحطصي قالمالاو عوجلااهس يشم دقق دالبلا كاممنب كرداف

 : اهنمو

 ناوحلم امداع ركّذا رطفت ناو هتايحموصي نم مجراف تعصاذا

 ناثدحلا ىحضلا دنع هلاتنيف ايواطرحسيو واطىجدلا تيب

 اهنمو

 ناسملاا رهاب رخن ليلكاو 2 ةمفر لان مرحي البق رأ رض

 ناوا لكح عيراتلا هدم 2 ةمعارط نع هناوخا التقالو

 ١ * 3 * اهنمو

 ناجربك أ وهو وغدب ماقاذا © هردم عرقب حافسلاكرأ مو
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 هنا عا

 لئابقلا اف نطقت ياا دالبلاو كرتلا لظ اهنم صاقت يتلا نك امالا يفاالا ةيزوس يف اهنم نسحا قارعلا يف ةلاحلا تسياو اذه

 هود (00081©
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 نماثلا لصفلا
 4 نآلربلا رامقلا

 . لالقتسالا - ةضملا ةحتاف - برملا ذقنم - مهنع يف برعلا

 مظعالا فيرشلا . روشنم

 مدشر مدقفت مل اهنكلو ءانفلا بلاغعو توملا تاومل نيب مهتكرتو ةايحلا مسن مهنع تبجخ برعلا لوح بئاسملا مويغ ثفئاكت
 مهما نايكحو مينايك نع اءافد دوسالا ةبثو اوبثو مث لوهذلا نم مهاسا ام اوحصو مهئشاومل نا اوثبل اف مهباوص تعاضا الو

 نيناهم ءالذا توما ىلع ةايلا ليبس يف توما نيلضفم
 تامزالا جرحا يف ليثم ال قبسي مل رططخلا نم لاح ىلا اولصو مهنا تابكنلا مهيلع تلاوتو تئاصملا مهتمدام دعب برعلا ىأر

 دوجو نا اوكردا دقو . دالبلا يف ةوقلان م مدنع يتبام ىلعو ةلاىلع نيلكتم مظملا رطحلا كلذ ءرد ىلع لفكنلا فرعت ال ةمهب اولمف

 مهلك اوفتلي نا اوررقف هيف نأش يذ لسسب مايقلا نود الوحي اهنع ةيبرملا شويحلا داعباو قارملاو ةيروس يف ةيكرتلا شويملا
 ناو بناجالاو كرتلا ةرطيس نع نيديعبلا مهن امحز نم ريبكم بعز لوخ نييداحتالا حب اذه نم مهنم امن نم لكو مهبازحاو مهتايعمج
 ربكأا برعلا ءارما نيب اورب ف مهبلاخعنم ةيبرعلا ةمالا ذاقناو نييداحتالا هجو يف فوقولل ةيفاك ةيبررع ةوق هترما تحت اومظني
 روعشل اكردم هتدايس اوفلا دقو + مظمملا اهريماو ةكم فيرش )١( يلع نب نيسحلا ءوظعالا فيرشلا ةدايس نم ةمه ىضماو ًاسفن
 نيدجنتسم نيثيغتسم لاحرتلا اصع هدنع اوقلاف احلايماو اهفطاوع يف اهل كراشملاو اهنع لوثملاو اهذقنم هفن دمي يتلا ةيبرملا ةمالا

 دج او ثاغا نم ريخ ناكف

 دالبلا يف نويداحتالا اهكتترا يتلا عجاوفلاو عئاظفلا كلت يه ىلوالاف . ةيموقو ةينيد بابسال مهئادن ىلا برعلا هتدايس باجا
 مالسالا نع الوؤسم هتدايس ناك امو . ةفيرسش ةفطاعو ةببأ سفن يذ لك اهركذ فاميو اماكترا مهلع مالسالاركني يتااو ةينامدلا

 هل ًاذاقتاو مالسالل ًاراصتتا ميهوجو يف مايقلا نم ادب رب مل راملاب نويداحتالا هخلعل يذلا ماظملا هدادجا ثرا نعو هتمعسو هدحيو

 ريمالا تاكرب نب دم يمن يلا نب نسح نب هللا دبع نب نسحع نب نوع نينيعملا دبع نب دم نب يلع نب نيسح فيرشلاوه (1)
 يلع نإ نسحلا ديعس يبا ن

 دبع نب ىسوم نب رئاثلا دم نب للا دبع نب يلع نب ناملس نب نيسحلا نب ىسيع نب ميركلا دبع نب نعاطم نب سيردا نب ةداتق نبا

 ةديسلا ةتجوز نم بلاط ينا نا يلع مامالا نبا طبسلا نسح .مامالا نبا ىنثما نسحلا نب ضحلا هللا دبع ن”نوحلا ئموم نب فلا

 ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نبا ٍلسو هيلع هللا ىلص ( دم ينلا ) تنب ءارهزلا ةمطاف

 || مج يم ينا دم نب نيدلا دسا ةرارعوبا ةيمر نب نالجع نب نسح نب تاك ب نبريمالا دم نبا

 نب رازن نب رضم نب سايلا نب هكردم نب همزخ نب هنانك نب رضنلا نب كلام نب ( شيرق ) ربف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب
 مالسلا هيلع ( مهاربا ) نب ليعامسانب راذيق نب لمح نب تبن نامالس نب عسيمجلانب عسيلانب ددا نب دا نب ( ناندع ) نب دعم

 مالسلا هيلع ( حون ) نب ماس نب داشكفرا نب حلاش نب ( ناطحق وبا ) رباع نب جلاف نب وعر نب جورس نب روحان نب حران نبا
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 مهنيدا فالتخا ىلع برعلا مدابطضإب ةيبرملا ةمالا لاصئتسا ىلع نييداحتالا ميمصت اهمهأف ةيموقلا بابسالا اما , مهنايفطو مهبلظ نم

 ميركلادبعو )١( يوارهزلا ديجلا دسكو ًاناودعو ًانلظ مهف يأرلاباعساو مهئابداو مهئامعز قنشو مهعيوبحو محل مهفنو مهبهاذمو
 - ()يجابشلافراعريمالاو (5) طاسبلاييدنفاقيفوتو» (ه) يلسملاكبييركشو (4) كب باهولادبعو (م) ةعمشاايدشرو (؟) لبلل

 ٠ ىلا سيرإب نم ءاخغ #١1 ةنس ىلا نييداحتالا ةموكحل ًاضرامم هللا همحر ناك دقو . يناّملا نايعالا سلجم ءاضعا دحا (1)

 ٠ .نييعتو هنيبعتب تفتك او باتكلا اذه يف ىم اك اهنم ًائيش ةيعجلا ذفنت مل روما ىلع يقرتلاو داحتالا ةيعمج عم قفتاو ذئنيح ةناتسالا

 ٍثرملا ءانب نم أريبك اقيرف نا ىتح ميجلا نييداحتالا قيدص نيحلا كلذ نم راصف . نايعالا سلجم يف نييقارملاو نييروسلا نم ةنس
 .ثرحلا تنلعا الو .و يلع كب زيزعك برعلا ءامعز ضعبي كتفلا ىلع ةيداحتالا ةموكنحلا عم لمملاو ةنايحلاب همهعاو هنم رقت

 ةلاهسا ىلا ىمسو ةماعلا ةئبعتلا ما رادصا ىلع ةموكحلا قفاوف مهن امعز ربك ١ نع نييداحتالا ىلع ةريغ لقي ال ايداحتا ناك ةيبروال

 ديحلا دبع موحرملا وه اذه . نآلا ءركذل لام ال نأشا| اذه يف ليوط بيدح رولعسلا هذه بتاك عم هل ىرج دقو . اهبلا برعأ
 . ماشلا قشمد يف ةقنشملا ىلا اناودعو ًاملظ نويداحتالا هقاس يذلا يوارهزأ

 كرتلاو برملا نيب قافتالل اومس نذل نم ناك دقو . ةناتسالا يف ةيكلملا ةسردملاو قوقحلا ةسردمنم جرخينانبل باش (؟) ٠

 ًابتار ىضاقني ناكو هنم برعلا رفن ىتح خيراتلا كلذ دمب مهلا نييداحتالا قيدص راص مث (1. و ميج. ةحفص عجار ) 148م ةنس
 اهراوداو ,ةيبرغلا ةلأسملا خيرات ىلع نيفقاولا نم دحا ابليجمال ةميظع مدخ لباقم يترتلاو داحتالا ةيعمج قودنص نم أر يبك

 مهب هنظ نسج ةجيتن مه هصالخا ناكو توريي يف ةقنشملا هل تبصن نا ىلا ةيروس يف ىنميلا نييداحتالا دب هللا همحر لظ دقو
 ةيبيضاملا تاعزانملا يسانتب ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتمالا ىلع يضقت ةرضاحلا لاوحالا ناو ارث برملل نووني ال مهنأب ماتلا هداقتعاو

 ( 18 ةحفص عجار ) كرت نطولا نع ئافد ًابلاقو ًابلق داحتالاو
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 ,. ىلا ةيرسي ةمهع لسراو 141م ةنبس يف نييداحتالا ىلا مضنا نيقباسلا اهيثوعبمو قشمد نايعا دحا ةعمشلا كب يدشر (م)
 .نم هللا همحر ناكدقو . اهبف توص هل عمسي دعي رف ةسايسلاب لافتشالا نع عنتماو اهذيفنت نع لدع ةمهملا كلت تفشك امو . ةيروس |

 ؟راثآ كرت غيلب ىغاشو ديجي بتاك وهو . ةلامعاو هتاباتكو باونلا سلمي يف هبطخ كلذ ديؤت ةينامملا ةلودلا ىلع ةريغ سانلا دشا

 بدالا لع يف ةركذ ييحت ةددع

 برعلإ :مهسالخاب دقتعاو نييداحتالا صاخا اهلاجر ةريخو قشمد ءابدا نم يزيذكنالاب بقلملا يجيلمللا باهولا دبع موحرملا (؛)

 نيمف يوارهزلا ديجلا دبع موحرملا مهعم همربا يذلا قافتالا دعب
 ةلودلا ذاقتاو ةببرعلا دالبلا يف ميفقوم زبزمت ىلع لمعي ناكو . مهسفنا نييذاحتالا ىلع هتريغو هطاشنو هفرامع, ةميظع امدخ ةبداحتال

 اناودعو ًاملظ ماشلا قشمد يف ةقنشملا ىلا هوقاس موب اهرامت تضاخ يتلا برحلا بقاوع نم

 . :ةموكيملاو ةلودلا مدخو لوضانالا تايالو ىدح ايف ًايكلم ًاشتغ

 ..: نييداحتالا نمالخاب .دقتحا هنكل و برعا| نع اءافد ينامملا باونلا لحب يف اهاقلأ يا بطحلاب رهتشا قشمد يثومبم دحا وه (ه)

 ةينامملا تايالولا ىدحا يفآيكلم ًاشتفم نيمي نا لبقو رمتؤملا يف ةيبرعلا تايعجلا يبودنم عم هتمربا يذلا قافتالا دمب ةيبرعلا ةمال

 ,يفزلوالا ماد ناكو ةناتسالا يف ةيكلملا ةسردملاو قوقحلا ةسردم نم جرخت برعلا نابش يكحذا نم هللا هحر ناك ()

 بازحالا ردجا .مهنا دقتمي ناك دقو . نييداحتالا طاشنب هباجعاو هتينطو مظع هب ركذي ناب ردج وه اممو ذيهلت ةنامب را نيب هنس
 اهرهاظم مأب.مهعئاظف هل ترهظ نا ىلا داقتعالا اذه ىلع لظو ةينامملا دالبا يف ماكحالا مامز دلغتب

 يف فلتخم الو ٠ ماشلا ةالو يف ايكلمافظوم نيعو ةناتسالا يف ةيكلملا ةسردملا نم جرخمت داؤفلا كد رشملا فيطل باش (؛)

 طاسبلا قيفوت موحرملا ميخلا ةقيدص نع ةيسايسلا هئارتآو راكفا
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 [4] مب كبراتغو [©] مولس قزر يدنفا قيفرو [«] يئاسمحلا يدنفا دحصو [1] برحلا ناكرا طابشنم يربازجلا كب ملسو

 ذن دالبلل ميمظعاو ةينطو سانلا دشا نم هللا همر ناك . ينامملا شيما يف برملا ناكرا طاب رابك نم طباض [1]

 برملا نالعا دمب هب ريخالا هعامجا يف روطسلا هذه بتاكل لاق دقو كرتلا نع لاصفنالا وا ةيبتجا ةلود ىلا ماضنالا يف امون ركفي

 يف كرتلا مهناوخا عمم ًابلاقو ابلق برملا داحتا نوكيسو . ىندالا قرع ريصمو ةلودلا نايك فقوتب برحلا هذه ىلعو ةيبروالا

 ليبس ويف هيئافتو انم درف لك صالخإب انل لوفكحم وه يذلاو انرظتني يذلا ديجلا لبقتسالل نامض ربك ١ بيسملا نيملا اذه

 «كرتذملا نطلا
 فن !روا ىلا لسرب نا ررقو ايفالتخا ىلع ةيسدنهلا موسرلا مسرب « ينرملا راكربلا و ءامس ًاراكرب م للا هحر عرتخا دقو

 كلذ نود تلاح برملا نكلو همس هل هلجسي

 مظمم عفا يف كرتشاو الب وطانمز ةيب حلا اهتسردم ينس ردو ايبتكمنم جرختف ةلودلا ةمدخيف هتايحيتربازملاملس موحرملاىضق
 تمجرتساو قرفلا ىدحا برح ناكرا ةئيمل ًاسيئر نأك ثيح ربالوب يف ىلوالا ةيناقلبلا برملا رامغ ضاخو ةيلخادلا تاروثلا

 هتنيع ةيبروالا برحلا تنلعا الو نيننائملا طابضلاو داوتلا نم ابل دنم لوا ناكو ةيناثلا ةيناقلبلا برها يف هئردا ةنيدم هتقرف

 يتلا ةميدبلا ةيعافدلا ةطحلا كلتسردناس نوف لارنجال اومسر ئذلا دحا ناكف ليندردلا يف برحلا ناكرا ةثيه يف ةبرحلا ةرازو

 ريسزا يف أطبارم ناكح يذلا ينئءلا قليفلا برح ناكرا يف كلذ دعب نيع مث اا ءافلحلا لوصو نود تلاحو ةن
 ةقندملا يملا ءوقاسو لاتقلا ناديمنم نويداحتالا هذخلا كرتذملا نطولا نع اعافد كانه براحت وه انيبو . اشاب ورتب ةدايقب اهحاوضو

 ١ « 184 ةحفص عجار ه ةرهابلا همدخ ىلع هل ةأفاكم ةيروس يف

 ةيروالا برحلا نالعا دعب رصم ءاج . ديفملا ةديرج ررحو اسنرفيف ةيلاعلاسرادملايف جرخم اهنابش ةريخأو توري ءابدام [؟]

 هباوح ناكف كلذب رسم يف هئاقدصا ضعب هيلعراشا دقو اميراجم ىلا ءايملا دوعتو ةمزالا يبتنن نا ىلا اييف ١ هناكما يف ناكو

 مافملا ينطولا اذبف « هوحت انيلع بجاولاب موقت ال نا ةنايملا نم بيسملا ناوالا اذه يف هئانب ا نم درف لك ىلا ةجاح يف نطولا نا ه

 يذلا نطولا كلذ مسا مادعالاب نويداحتالا ءازاج ةنايخ هتمدخ نع هدعاقت دعو اهشيع دغرو رسهم معن ىلع نطولا ةمدخ رثآ يذلا

 رامدلاو كالحلا ةدهو يف ةوقلاو راملاب هوخطلو هوناخ
 ملع سردل ةناتسالا ىلا رفاسو ابكرت مث ةيكر يك الا نيتفك ةسردم يف مولملا 'ىدابم يتلتو صمح يف دلو عاشو بتاك [م]

 برعلا قافتال همم اوعس نيذلاو يوارهزلا ديجلا دبع موحرملا ءاقدصا نم هللا همحر ناكو هعإب لوط ىلع لدت هيف راثا هلو . قوقملا

 ددرتلا ريثك ناكهنكلاو تايمجلا نم ةيممج ىلا بستني برملا لبق نكي ملو نييداحتالا عم همربا نبذلا قافتالا يف هودءاو كرتلاو

 دقو ةيناملا ةحلصملا ىلع ًارويغ كرتلاب قلعتلا ديدش ناك هنا هنع ركذي امو ةنزيلكنالا ةفلل ًاسردم نيع ثيح يبدالا ىدتنملا ىلع
 موي ةلودلا نع عسسفادب ناكو يطايتحالا يف الب اض يناثلا شيملا يف غوطتو مطع رورسسب برها .دب يف ةماعلا ةئبعتلا رب لباق
 ةقنشما ىلا نويداجتالا هقاس

 نييداحتالا ءامزب فرعتف سيرإب نم هعوجر دعب نيترم ةناتسالا راز ةلودلا ىلع ةريغ مدشاو برعلا لاجر ىكذا نم [؛]
 يتلا تازابتمالا نم كلذ ريغو ةلوحلا يضارا فيفجتب .ًازايتما ةموكملا نم لانو هئاقدصا زعا نم ناك يذلا اشاب لامج امسالو

 هيلا نييداحالا ليم .ىلع لدت

 ابجاه اذا ةنيدملا نع عافرلل ةيلح ةموكح فيلأت يف هيلا دهعو ةيبروالا برحلا نالعا دعب توريب ةبدلإب سيئر نيع دقو
 ىلا اكريما فحص تدرو روطسلا هذه ةباتكح دعبو ( 1م ةحفص عجار ) اهنع ءالملا ةينامملا ةدايقلا تزرقام دعب كلذو ءافلحلا

 داؤفلا ممس نم كلذ ىنمتنف قزرب ًايح لازال مهبب راتخم نا اهفو ربفون لئاوا يف ةرعاقلا
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 دعو (ه) بيطحلا يِدلا.فيسو (4) يناصمحلا دوححو (م) يربازجلا ري ريمالاو (؟) يراخبلا لالجو )١( هرابط دمحاو
 لوا يف مءاحسا نوديو مرادقا نطولا عفرب نيذلا ةيرحلا ءادبش نم مريغو (م) ديؤملا قيفشو (/) لقع ديعسو () يسيرعلا ينغلا
 ةثيربلا مهئامدب تبتك يبا ديدحلا هخ رات تاحفص نم ةحفص

 ىلا قارملاو ةيروس كرت نم حافسلا اشاب لاج حباذم نم اوجن نيذلا ةيرعلا ايمجلا ءاضعا ضعب ءانثالا كلت يف نكمت و

 رارقلا رقو ةيلاماا تاماقملا ضمبو مهتايعمجو برعلا ءامعز نيب مهطساوب افتلا مف ةينامملا دالبلا جراخ ىلاو برعلا ةربزج هبش

 ةملكلا بحاص نا اهمها ةيبرحو ةيساين بابسال ةيديبمتلا مهتاكر حب مايقال زاجملا اوراتخا دقو . زاجحلا يف ةروثلا نالعا ىلع
 نع الطف دنا نآآ يف رحبلا نم ةبيرقو ةيكرتلا تاوقلا زكرم نع ةديب زاجحلا دالب ناو ابن برعلا فرشا هيف ةذفانلا

 اوفتكي . نا برعلا ىأر دقو . ةيروسب ابلصت ينلا ديدحلا ةكس عطق ةلوبسو اييلا ودما| لوصو رذعتو ابفيص رحو ابكلامم ةروعو

 . ةناتسالا ىلإ اهثم مدق يذلا دفولاو سيرإب يف دقع يذلا يبرعلا رمتؤملا ءاضعا دحأو يناثلا داحتالا ةديرج بحاص وه [1]
 5 ( مه ةحفص عجار ) اهيف قنشو توريب يف دلو . هوفم بيطخو غيلب بتاك

 ايف لخد مث ك 0

 ةسايسلاب ةلص هلام لك نع ًاديعب قلخلا كيج توسلا اغلا يكَذ رششملا فيطا هللا همحر ناكو

 | .اسقرف العر نم للا هحر ناك دقو ٠ 00 وه [ع]

 توري يف دحاو مويب هيخا عم ق قنشو ةينامملا ديربلا ةحلصم يف ًافظوم ناك دقو . يناصمحملا دمج موحرملا قيقش وه[: ]

 يطايتحالا يفاب اض ةبتار

 هحر ناك دقو . افيح ةبادب ةكمحح يف اوضع نيع مث 1414 ةنس ةناتسالا يف قوقحلا ةسردم نم جرخت هيبن بيدا باش [ه ]|
 8 هيسسؤمو يندالا ىدتنملا ءاضعا نم هللا

 يف كرتشاو سيراب يف ةيلاملا هسورد متا ةيروس نابش ةريسخ نمو توريب يف ردصت تناك ينلا ديفملا ةديرج بحاص وه [1]
 نييداحتألا ءامعز. عمتجاو ١914 ةنس مهب كب راتخم هقيدص عم ةناتسالاراز هوفم بيطخو غيلب بتاك وهو . لوالا ينرعلا رمتؤملا

 يتلا« ديقملا و هت نع 3 اب لدعن:زلمجو ترف مفاد لتعو عهتدا يم نإ محو مهصالخاب هومنقاو مهمارو مهذكب هولاتساف اهيف

 اوشبق يدكصأ و نيداعألا ين ءوس كردا ام دعب رارفلا نم نكم دقو محل ةيلاوملا فحصلا نم توريب ىلا هعوجر دعب تراص
 طاسبلا قيفوت موحرملا هقيدصو هقيفر عم حلاص نئادم راوبع ظحلا ءوسا هيلع

 ئيروبملا ايا ةروس ءالا نمو تورو يف ردت يتلا ريصنلا ريحت سيئر ناك رومادلا ةقلعم نم ينانبا باش [7]

 سرام ؟4 يف ةناتسالا يف هل قيدص ىلا هلسرا باتك نم ءارقلل رياظتف ةيسايسلا هئارآ اما ةيبرعلا بازحالاب ةلص لقا هل نكي مو

 يد أديملا مث مالا أدبملا مدخم نا ناسنالاىلعو برملا دالب ينو ةيب رعاهلكلاو ةينامع ةديرح .ميفلاو هصن ام هيف لاقو ل٠

 .رغلا هب مري 0 لصنتت نا انيلع تبجوا برعلاو كرتلا ةلأسم يف انناوخا ضعب ةطخو اناث ةيب رملا مث الوا ةينامملا مدخم نحنف

 2ظ0110100 لا رتالا انناوخا عم نوكن نا برمكانحلاص نا 50

 « نينثالا دادع يف ةروشنم او يحساب ةعقوملا « ةيمجلا هايحب ةلودلا ةايح ه انتل اقمايسالو ةيلخادلا ةسايسلا نعرخ آ دعب - هبتكنامىلا

 انثتسا نودب مهعمحا

 دالبلا يف نييلأما ربكحاو نيقباسلا قشمد ينومبم نمو ةيروس
 ةيرادالاو ةيداصتقالاو ةسايسلاو نؤشلا يف ةميظع ةربخ بستك او "او ةلودلا فئاظو معا يف 3

 ناك هنكل و نييداحتالا ءامعز نم اهريغو كب ديواجو كب تملط عم باونلا سلجم يف ةروبثم عئاقو هل تناكو يضاملا يف نيضرامما
 ةيداحصالا ةموكحلا مدخو ةيناقلبلا برملا ءانثا يف نيضّراملا نع لصفنا دقو اهيلع ةريغ مبظعاو ةيناّعملاِب اكس سانأ| دشا نم

 رويغلا ينطولا اذهف . قْزَتلاو داحتالا ةيممجج يف ةلوخدب دقتعا نيبسايسلا هئاقدصا نم ًاريبك اقيرف نا ىتح كلذ دمب ةميلظع امدخ

 ٠ يفانملا ٌباونلا سلجم يف امم اناك ام هيلع كب تعلط دقح وه داو قيقح ببسل قشمد يف ًاقنش مدعا كنحلا يسايسلاو

 بزح نم ناك ذقو
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 ةطخ نوفخئيف .اهيف مدادمتسا نؤلكي امير اريلع مهنارك نم نمأمب ابلعجو كرثلا دي: نم اهعازتنال دالبلا كلت ةزقب نمالا هب يف

 مهنايفظو مرؤج نم نت لازت ال ينلا ةيب ملا دالبلا نم نييداحتالا ةبسع درطا ةدسخاو ةموق ومْوقيَو موسجنلا

 ةضملا ة حاف

 مجهف نجفلا ليبق ( [415 ةنس وينوي ٠١ ) ١مسو ةنس نابعش هب يف زاجحلا يف نيبداحتالا شويجو برعلا نيب ىكاتقلا أدب

 .ححرتلا دونجلا اورص>و ةمركملا ةكم يف ةبركسملا تانكتتلا ىلع فرعلا

 رامالا ماقمماق بهذف ةكرحلا بابسا فرعي نا مظعالا فيرشلا ةدايس نم بلل مهتمواقتت

 كرتاا ضفرف حالسلاو ةريخدلا نم اهيفام لكب برع# ارمياتو تانكتتنا نم كرثلا جور الا مسحت ال ةلأسلا ناو اقالقتسا تنلعا

 لالا لخد نا ىلا ةدش ىمقإب لانقلا فنؤتساو كلذ

 لوح عقاولا « لوس هرق شلي و ىلع برعلا مجه ( 1515 ةئس وينوب 1١ ) نابعش ٠١ دحالا موي يا يلاتلا مويلا حابس يو

 1 ةونع هيلع اولوتساو ءافصلا

 ادلع اولوتساو يلاولا لبكصو ناك ثيح « ةيديجلا د ىلع ةديدسنش ةلمج برعلا لمح [ وينوي ١١ ] هنم 1١ نينثالا موي يفو

 لوالا هدي طن نيباتكل سرا رومالا قئاق ىلع علطاو ةرامالا راد ىلا ىرسالا عم يلاولا ليكو لصو الو . ابيف نم اورساو ةونع

 ءامدلا [نقح :برملل املي نا (,نم بلطيو هدونج ىعاو ءرمأ نم ناك امب اهربخم دازج ةملق دئاف يلا يناثلاو لورج ةنكمدئال ىلا

 ىلع رذمتو اما سمت هيف ةدابملا تلطعت ىت- مارحلا دج لاو لزإتملا ىلع ساسرلاو ىل.ا:اا قالطا ددشت ةملقلا تلمجو كلذ اهسفرف

 ىلع نيئلبنق !بنم كرثلا قلطأف . زاجحلا ةقرف يف ةيمفدملا تايم لكو ةيلبح مفادم ةمبرا ةملقلا هذه يف ناكو , هيلا لوخ قا نيلصا

 راسا اهزانب تبيتااف عرفا ثالث وح هنع دمت ةيئاثلاو فصنو عارذ وحنب دوسالا رجحلا قوف اهادحا تمقوف ةفيرلا ةيمكلا

 نكسمتال هدءاعس ىلا دوعصلاو تيبلا بإب حتف ىلا لولا مرطشاو بيحنلاو جحضلاب هبيمل ءافطال نيململانم فولالاعّره ىت> تيب
 ةاسيقب يف اهنم عقو ام ادع اذهو مالسلا هيلع مهاربا تيب ىلع ةثلاثب نيتنثالا اوززع لب اذهب كرتلا ىما ىبنما امو توبا ءافطا نم

 لك دجسملا سقف يف ةميرالاو ةثالثلا نولتقي !ولاز امو صاسرلاو لب.انفلإب مهتفوذقم باغ يف ديحولا مهفده ءوذخت! يذلا دجسملا

 نيململا سوفت يف عقو أوسا تمقو يثأا ةركنملا لامعالا هذه لثم ىلع مدقبال هنا ىفذع الو . هنم برقلا دابملا ىلع زذمت ىتح موي

 ءادعالا نم نابحلا الا ةّيطاف

 ةسعبراو ناديم عفادم ةريشع اومنغو ايكرت اريسا ١م. اهيف برملا رساف مايا ةتس لاتق دمب ةدج تطقس هانثالا كلت يفو

 نم ايف كرا تناك يتلا ةبرحا تابل' لكو ةريخذلاو جالسا عدوتسمو زويلارتملا مفادم نم عفادم ةمبراو ةيلبج قادم

 ابينم ناج اورمد امد.ب اهيلع اومجهو دايج ةءلق ماما اهوبصنو ةمركملا ةكم ىلا اهومنغ يتلأ مفادلا اولقن مث . يش اهنم فلتي

 أ ب فال ةينامأ ومنو ةيلبج عفادم ةثالثو ةريبكلاا عفادملا نم نيمفدم ابنم اومنغو ابتيماح لك اورسساو ةونع اهولتحاف

 [ وباوي 4 ]] ٠مم ةنس كرابملا ناضمر ع يف ءاثالثلا موي كلذ ناكو . دورابلاو صاضزلاو لبانقلا نم ريبك

 اهولساو « لورج د ةنكنترصاحي ناك يذلا يبرمأ| شيجلا ىلا اومضنا « دايج » ةءلق يف ميثمرم نم ةيمفدملا لاجر غرف ام ديبو
 ميهرتو ةحارتسالا نم نكمتنل ضيبالا للا عفرب برعلا عدخم نإ رخنآو نيح نيب لواحت ايتيماح تفاكو . مهمفادم نم ةيماح (ران

 مييلع اومج املا لاجرل [راقت١ مهتداز ينل دلا ةلبهلا ءذهب ةرم نم رثك ا اوعدني مل برعلا نكلو ةنكنلا نم نمد ام

 ددع غلبو ٠ سمشلا بورق دمب [ وبلوي ه ] كرابلا ناضمر «. يف دحالا موب كلذ ناكو . ملستلا ىلع موهرك او ضيبالا حالسلاب

 ايدنح ١1؟١ و ًاطباض نيثالث ةنكشلا .ذه .ةيماح نم برعلا م رسا نيدقلا ىرسالا
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 نع هزدجع« لورج وة
 دالبلا نا اهدئاق غاباو

 ًارادقمو ب

 ١) اناالاا/ عمك



 1١ برعلا ةروث - 4

 ساعسغا ٠١ و كاوش 1١ يف ءاثالثلا موب جلموا طوقس ناكو . رمحالا رحبلا ىلع جلمواو ثيل يرفث ىلع برعلا ىلوتسا مث

 طوقس ةيبرملا ىشويلا داوق دحأو مظعالا فيرشلا ةدايس لجن هللا دبع ريمالا نلعا ( ربمتبس ,* ) ةدمقلا يذ ؟+ يفو

 : هتصالخ ام هيف لاقو ةمركملا ةكم يف هدلاو ةدايس ىلا هلسرا فارغلتب هده ةضبق يف فياطلا

 ذئنيح يثيج فرصناو ليالا فصتنم دنع مهسفنا اوماسو ينرعلا ركسمملا ىلا طابضلا عيمجو زاجحلا ياو اشاب بلاغ رضح »

 : ةتسنيدلا برملا ناسرفاا قوطو اهنم تجرخواهحالس ةيكرتا رثاا تاوقلا تماسف ةنيدملا يف مهطب ام و دونحلا تانكن' لالتحا ىلا

 اهانلتحاو ةنيدملا انلخد حابصلا دنعو . تاضوافملا يف لخد محل ناك نيذلا الا راج وهام نوليجع ناكسلا:عيمج ناكو

 ادع ام) عقادم ةرشع اتمنغو . افظوم ١7و ايدنج ؛هرمعو ًاطباض مع فئاطلا يف عانرسا نيذلا ىرسالا عومي غلب دقو ٠
 1ك نم نم رثك ١ شيحلا نزات يف اندجوو ( مايا ذنم ءانمتغ دق انك ًامفدم

 : ةلوقب ءدلاو ةدايس ىلا عوفرملا غالبلا اذه لا دبع فيرشلا عفشو « رزوم صاصر نم

 اك . انلامعا عيمج يف هللا انقفوي ىتح ميلمع ءارج نم انب نحل يذلا ررضلا نع زواجتلاب اولضفنت نا متدايس نم سلأ يناو ٠
 « انيلا وظني هلك يعالسالا ملاملا ناف فطل لكب ىرسالا لماعي نا عت دايس لأسا ينا

 ةصاصر ١101م و ةقيذقو ةلبنق م.١٠و

* 
 لا

 لالتحا ناك امو . مامالا ىلا مهفحز اولساويل هيف ةيبرحلا تادعملا نودي اوأدبو مدالب نم ًاريبك اممق برعلا ربط دقو اذه

 اوذخا يتلا ةميظعلا ةمهلاب مايقلا ىلع ةرداق اهلمجو مهشويج مظنت ىلا مهمه اوفرصي نا اوأر برحلا ةجيتن يف ًاريثك رثؤي ال دالبلا
 ةديحولا ديدحلا ةكس اورمد مهنال مدي ةطبق يف تراص يلا دالبلا يف باسح لقا مويلا كرتلل نوبسحم ال مو . مهقتاع ىلع اهءاشق

 هذه نوذبحب مروما ةداقو مهئامجزو مهتايممجو بزملا ءارما عبج نآلو ةيكرتلا تاوقلا زكرع برعاا ةريزج هبش لصت يلا
 ميال برقا ةدايسل مهنقادصب زاجحلا بونج يف برعلا ٠ ارماو يسيردالا ديسلا هاج دقف . اهف كارتشالل نودمتسيو ةكرح لا

 ةيموقلا اهحاصمو ةيصوصخلا الاوحاف دوعسلا نباويبحب ماالا اما نالعتلا يرون ريمالا كلذكو كرتلا عم ةوادملا ةطخ اوجهنو

 نيل نتي لا هرج مت اتم دوعسلا نبا نال الج آ وا الجاع ةيبرملا تا تايعجلاو فيرشلا ةدايس عم ادحتي نأب يضنقت

 مظعالا فيرسلا ةدايس نإ 1 وو ا طب كدا هيب يبطل هتادعم دمي لمحو تايمخلا كلت ىلإ

 ءرزا نودشيو

 درت تناك يتلا تامملاو نؤملا نال هدي ةضبق يف نميلا يف يذلا ٍيكرتلا شيحلا راص دقو ة وبشم كرثلل هتوادعف ىبحب مامالا اما
 ءارما ةللك هيف عمتجت يذلا مويلاف ءاحنالا كلت يف برملا لالقتساو [1] ديدحلا ةكس عطقب تمطق زاجحلا قيرطب شيملا اذه ىلع

 عئاظفلا ءازج هيف نوبداحتالا لاني ًاببصع اموب نوكيسو ًادج ًاييرق تاب ةيبرحلا ميتادمم دادعا دعب مروما ةداقو مهمامعزو برعاا

 اهيلع ءاضقلاو ابقحس ىلع مهميمصتو اهئانبا نم دارفالا لايتغإب ةيب رملا ةمالا يف اهوفرتقا يثا

 زاجملا يف ءامدلا كفس ىبا مظعالا فيرشلا ةدايس نكلو نآلا ىلا اولمف امم رثك ١ اولمفي نا برعلا ةقاط يف ناك هنا يبيدبو

 دهج ءامذلا كفس بانتجاو ملستلا ىلع اهماغراو ةيكرتلا دونحلا ىلع راصحلا قاطن قيبضتب هشويج داوق ىلا ةددشملا ءرماوا ردسف

 اهئاضق اقتاع ىلع تذخا يتلا ةمهلاب مايقلا ىلع ةرداق مدقت اك اهلمجو ابميظنتو ةشويج دادعإب ىرخا ةبج نم مبم وهو ناكمالا
 قرا ثم يف يءالسالا ملاعلا ىلا هبجو نأشلا ريطخ باطخم نييداحتالا ةموكح نع لاصفنالاو لالقتسالا هتدايس نلعا دقو

 : باطخلا صن وه اذهو اهب رافمو ضرالا

 ةرال ةنيدملا ديدح كس برعلا يمد [1]
 ارتم رايكم ٠١

 ةفاسم ىلع ًافسن يرابكلاو روسجلا اونو ىلوالا ةرملا فالخم ابنف ًاريمدت ةينا
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 يبق

 « انموف نيبو اننبب ىنفا اير »

 « نيمئاقلا ريغ ثناو يبل »

 مينم ةبْغر مهثارماو نيدلملا ماكح نم ةيلملا ةلودلاب فرتعا نم لوا مه ةمركملا ةكم ءارما نا رعب خيرات ماملا هل نم لك»

 للبملاب هاوثم دلما راد لمجو مارث باط ماظعلا ( ناّمَب لآ نم ) اهنيطالس كسمتل مهتمماج ىرعل ابكحمنو نياسملا ةلك عج يف

 مييلا راشملا ءارمالا لاز ام ةعيفرنا ةيماسلا ةبافلا كلت سفنلو . اهماكحا ذافنا يف مهنافتو هيلع هللا تاولص ةلوسر ةنسو هللا باتكب

 ىنع ةظفاحم « ايبا » راصح كفل. نيربدعو عبسو ةئاملثو فلا ١٠م0 ةنس يف يناذب برعلا ىلع برعلاب تلمح يتا ىتج اهيلع نوظف

 روببشم وه 5 ىنملا اذه يف وه امم كلذ ريغ ىلا ينانبا دحا ةدايق تحن ةكرملا هذه نيع ترج ابتلت يتلا ةنسلا يفو ةلودلا مف

 كلام نمابساقتنا هتجيتن تناكف انوؤش ةفاكوابت راداىلع ضبقلا ىلا تلصوتو يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةلودلا يف تأشن نا ىلا دوبعمو

 ال يتلا ةكحلملا فقوم يف اهيا ميئاقلاو ةرضاملا بورملا تار مهضوخم اصوصخو ملاعلا دارفا هفرع اهب اهتظع ضوق ام

 ناي يلا جاتحن
 مالسسالا ةلود ىلع ًانزحو ىسا ةروسملا يهسم بولق رطفت يمدتستو اهيف ثحبلا انئاساس>!:ىبأت ةمولمم تالغ ضحل اذه ٠
 .ةروصلا ىلعو هنطو نع هئالجإب قيرفو مادعالا عاوناو بلصلاب مبنم قيرف [1]:مهمذو-مييهاسم ابكل اه ناكس نم. ام قي

 ضرالل ناك ينلا ةريخالا هذه امس الو بورملا تافآ نم مبسفناو مهلاوما يف هب اوببصا ام ىلع ةوالع ةدوبشملا ةلاخلاو.ةدوبملا

 مهرود باوبا عب ىلا يلاهالا نم ةيناثلا ةجردلا ءانبا ىتح نيريثكلا رارطضا نم .لامجالاب لعيب اك مظعالا:بيصنلا ابنمةسدقملا

 بناك .رث ل داحتالا ةيمجج نأكو اذه لك . قمرلا دسم ىلع لوصحال كلذو نوكلاع ام عيجل ميمي دب ابفقم باشخلاو اهيلاودو
 كسمتلا يهو الاةرومعملا يهتم عيمجو ة ملا ةينسلا ةنطلساا نيب ةديحولا“ةلعب ارلا لالخا ىلع ابمادقو اهزواحت نم ربظي اك ابصرغا

 ريسلا رشب همالسو هيلع هللا تاولص هريس ةنطلسلا راد افلا دابتحالاب ةموسوملا ابفعم ىدحا تعضو دقف-. ةنسلاو باتكلاب

 تفشو اهلاجر نايعاو اهئارزوو اهئاهع رئاسو ابمالسا خيشو مظعالا-ةلودلا ريزو-نم عمسمو ىأرع اذهو ( ةيفاعلا هللا لأن )
 دنحا مده :يهو ,ىربكلا ةماطلاب اهتززعو ثاريملا يف اهنيب تواسف « نيبثثالا ظح لل م ركحزإلا ه ىلاعت هلوق ءانلاب ةأرملا هذه

 ناضمر يف راطفالاب الثم ماثلا وا ةمركملا ةكم وا ةرونملا ةنيدملاب 1١ دونحلا ترم اذا ناضمر موصا وحو نبخلا مالسالا ناكرا

 ًاضيرم مكبنم ناك نف » ىلامت هلوق ةحارص ةضراعمل ليوأقا اذملات لو سورلا دوبح يف نولتاتي نيذلا دونجلا نيبو مهنب ةاواسملل

 نيدلانم اهيبكت رم ماكحا ةمولمملا تاركنملا ىلع مادقالانم مالسالا تاساساب سمع امم كلذ ريغ ىلإ « رفس ىلع وا

 يي وا ةفيرسشلا هتنطلس( نييام) باتكح سيئر باخينا ىلع رادنتقالا قح ىتح هتبلسو مظمملا ناطاسلا ةكوش يدي ىلع تبرض

 يتلا ةفالخلا طورشا مهطاقسا نم اذه يف امو دابملاو دالبلا حلاصمو نيماسملا روما يف رظنلا نبع الضف ةفينملا ةلجبملا هتساخ

 ةبسن نم ارذحو ابره ةأرحلا هذه ةحص لوأت. انلزام اذه عمو هيف ةحاشم ال ام هذه ةلااو مبنم ةءاربلا بوجوف . نولبللا اهب

 تعلطو .اشاب لامحو اشاب رونا دب يف تحيصا ةلودلا نا نا حضتاو ءاطنلا فشكتاو + افخلا ره ىنح فالتخالا ثعاوبو ةقرفتلا ةمهت

 :ا| كم ةكحم يضاتل ًريخا درو يذلا ىمالا اذه ةحص ىلع ليلد طسباو . نودسرب ام اهب نولمفيوو نوؤاشو امي اهيف نومكحم كب

 نا دمب ةرورسغلاب

 ثيادح نم خيراتلا يف بياعخلا هاور « ةمايقلاموب هتمصخ همصخ تنكنمو همسضخ اناف ًايمذ ىذآنم ه ( معلص ) يننلا لاق [1]

 «ودملا ةلود ةلودلا تتاك ةمذلا لها لظ اذا » راج ثيدح نم يناربطلا هاور ام بابلا اذه يف ةفيخلا ثيداحالا نمو . دوعسم نا

 للاب مرا كاوا
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 ةلآ يفداع-نيلابم نيغ مهني ابف نوهطسملا اهبتكي يتا ولا .تادابشا! ىلا تفثلي الو بو هتك يف تررحت يبا | ةدارشلاب الا منال نأ

 لبق نم [1:] برعلا *غباون دارك قمل لففا الفع نم ريثكل دحاو نآ يف مهلص ىرخالا نيو ةيج نم هع اذه: :رقبلا

 كب قيفوتو .كب باهولا دبعو يللا كي. يركشو ديؤملا كب قيفشو ينابشلا فراع ريمالاو يرئازملا زمع ريمالاك ه دعب نمو
 ٌقاهزا ةيساقلا بولقلا يوذ ىلع ىتح بعصي هنا بير الو « ييرعلا ققل] دعو يورك يطا دعو طلننلا

 غوسملا اف لضافالا ءالؤه ف يف اغوسم محل انلحتناو ًارذع محل انسمتلا اننا بهو مانالا:مئاهب نم تناك ولو دحاو نآ يف ةريثكلا

 كلاو لافطالا نم ايفو بنذ لكن م ةئيربلا ةسئابلا مهمالثاع يفنل

 الو ه لوقي ىلامت هللاو مهلزانم هدقفب تيرخ يذلا مهديمع لتقب ةبيصملا مس نم هوعرج دق ام قوف باذعلا عاونا ميقافالو مهلع
 توئيعب وارللا نووأي يتلا مهلاوما او مبكالما ةرداصم مهلغ وسي يذلا اف ًاضيا اغوسم هذهلاانلحتنا اذاو [] « ىرخارزو ةرزاو رز

 محل هغوس غوسممهل ناك اعر انلقو ًاضيا هلك اذهنع انيماعت اذاو . مهزع بابسا مهدبانم اوبلسو مهزيزع ىلع اوضق نا دعب اع

 تاعاحجلا سفن

 تاريح سفنالا بهذتو بولقلا مهل رطفنت نم رودحلا تابرو

 هللا لوسرأب ) تلق « كنيد قرافتف ينضخبت ال ناماس اي و ( معلص ) للا لوسر لاق لاق ناهلس انثدح : يقارملا ظفاحلا لاق [1]
 ظفلب نكل هريغ هاؤرو هعماجيف اذكه يذمرتلا هجرخا « ينضمبتف برعلا ضخبت ه لاق ( لجوزع للا يناده كبو

 ( كنيد كقرافي ينبشفت ال ) ظفلب نكلو بدالا غلبم يف رجح نإ دحلا اذه دروا عجا ريمشب [انادع ]

 لاق رم نبا نعو ( قفانم الا برعلا ضفي ال : (يلس )اق1 لوس لاق لت هنغاق( يشر يله نعء اسيا: يقارملا لإ لاقو
 يف اضيا رجح نبا نيئيدحلا نيذه دروا دقو « نمؤم ًافيقث بحب الو نمؤم برعلا ضغيي ال ه لوقي سو هيلع هللا ىلص ينلا تعمس
 1 بدالا غلبم هباتك

 ,رعلا اوبحا ه لاق لسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نا سابع نبا نع اطع نع ريرج انئدح ؛ برقلا يف : ًاضيا يفارعاا لاقو

 كردتسملا يف احلا ءاورو . ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور اذكه « ينرع ةنجلا لها مالكو ينرع نآرقلاو يبرع ينآل ثالثل

 هلا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ينانع ينارباطلل طسوالا مجعملا يف ءانيور ةريره ينا ثيدح نم دهاش سابع نا ثيدحلو هنيمب
 « ينرع ةنمللا لها مالكو يضع نآآرقلاو يبرعانا » : سو هيلع

 مك احا كردتنلاو يفاربالل ريبكلا مجممنعريفصتا عقاملا يف ًاضيا يطويدلا هدروا حيحص ثيدح مدقتملا سابع نا ثيدحو

 اًضيا رخ 1 اظفلا هيف درواؤ [ برعلا لضف يف . بدالا غلبم ] هباتك يف يءتيملا رجح نبا ةمالعلا هدرواو يتيببلل ناعالا بعشو

 « ثالثلا برعلا يف ينوظفحا هوهو

 نم رفك مهضنبو ناعا شيرق بح ( معلص ) هللا لوسر لاق لاق سنا نع تب "نع زامج نب مثيحلا انربخا : ضيا يقارعلا لاقو
 ثيدح نم دهاش هلو . تيس نيح الور فرشنلا يف عالما هجرخا + يني ده يرث شيا نمو ينبحا دقف برعلا بحا
 نف » هيف لاق ثيدح ءانثا يف [ معلص ]] ينلا نعورمع نبا نع رانيد نب وري ةباور نم يناربطال ريبكلا مجمملا يف هانيور”رمت نبا

 بيف برعلا ضب نمو مربحا يحبف برعلابحا

 « قافن مهضنبو ثاعا برعلا بح و: لاق سو هيلع هللا ىل لص يناا نا هيبا نع مان اهي ايا هلقو

 هداتسإب مدقت دقو « مبضفب

 قاف جرا ( جب قيسأ برع بحا نم » : ٍلسو هيلع هللا لس فا وسر لاق : هرجح نبال اندآلا

 نذالا ليلعت يف ىلاعت لاقق لاتقل راقم هتطو نم ءرملا ين سما ىلاعت هللا لمج 5
 ةلماعم نأش يفو « ةبآلا .. قح ريغب مرايد نم ١ وجرخا نيذلا . ربدقل مرصن ىلع هللا ناو اوملظ مهنإب نولتاقي نيذلا كذا ه دابجلاب

 مهلا اوطسقتو موربت نا 5رايد نم ىوجرخم ملو نيدلا يف مكولئاقي مل نيذلا نع هللا ك اهني ال هناسحالاو ربلاو لدملاب نيهلسملا ريغ

 مسهلوتي نمو مولوت نإ كحازخا ىلع هورغاظو مرايد نم كوجنخاو نيدلا يف كولتاق نيذلا نع 5 اهني اما نيطسقملا بحي هللا نا
 « نولاظلا م كئاوأف

 ًاببسو هنيدنع دتريل هلاتق ىمال
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 يرئازجلا رداقلا دبع فيرا انالوم دهازلا ىقتلا دهاجلاو ربالا ريمالاربق ىلع مهتأرل انوسم لختنن نا نكمي فيكف مهل هغوس

 هريفحتو هتاهاو ينسملا

 انبسحو ًاصوصخ يعالسالا ملاملاو امرميناسنالا ملاملل هيف كلا نيكحرات ًارصتخم هب انيتا لامعالانم ءودبا ام ضعب اذه »
 ىلاعت هلوق يف ةيناحبسلا امتاذل ةيدحالا ةزملا هتفاضا يذلا قيتملا تيبال ممر برغلاو يعالسالا نيدلل مهترودص هنكت ام ىلع اناهرب

 ةسبلاسطلاب دالبلا مايق ءانثا دايج نصح ىتلا مهعفادم لب انق نم نيدحوملا ةبعكو نيملسملا هلبق وهو « نيفئاطلل يتيب ربطو »
 تيبلا راتسا اهرانب تمبلا عرذا ةثالث رادقمب هنع دمبت ةيناثلاو فصنو عارذ وحنب دوسالا رجحلا قوف اهادحا تقو اهلالقتسإب

 ءافطا نم نكسمتلل هحطس ىلا دومصلاو تيبلا بإب حتف ىلا اورطضاو بيحنلاو جيجضلاب هبيمل ءافطال نيملسملا نم فولالا عره ىتح
 مهفده هوذخما يذلا دجسملا ةيقب يف امم عقو ام ادع مهاربا ماقم ىلع ةثلاثب الا اوززع ىتح اذهب مهرما ىهنا امو . بيبالا

 برقا دابعلا ىلعرذمت ىتح موب لك د جسملا سفن يف ةمبرالاو ةثالثلا نولتقي اولاز امو صاصرلاو لبانقلاب مافوذقم بلاغ يف ديحولا

 قراشم يف نيملسملا موممل ضيا هيف مسحلاو لوقلا كرتن ام هتمرحو هميظمتو تيبلاب ءاردزإلاو فافختسالا نم اذه يفو تيبلا نم
 ةبوعلأ يموقلاو ينبدلا انئايك كرتن ال انكلو يئالسالا ملاملل ءاردزالاو فافختسالا اذه يف كنحلا كرتن [ مسن ] امرانمو ضرالا

 حاجنلاو زوفلاب اهيعاسم ليلكتو املالقتسا ذخال هتوقو هلوحب اهقفو اك اهتضهن دالبلل ىلامتو كرابت لارسي دقو . نييداحتالا يدا يف
 ةطلسم تحت نت لزت مل ينلا دالبلا نع تلصفناو العف تلقتساف مهتايماح لاجرو اننيب نييداحتالا ينظوم يدبأ ىلع تب رض نا دعب

 اهنياغ ةلعاج يجراخ محن الؤ ةيبنجا ةلخادم ةبئاش هب وشن ال يذلا لالقتسالا ينامم لكبب اقلطم امات الاصفنا نييداحتالا نم نيبلغتما

 انل نوكي ال يذلا فيرسشلا عرشلا ماك ساسا ىلع املامعا لكيف ةمئاق نيملسملا نأش ءالعال يمسلاو مالسالا نيد ةرصن اهندابمو
 مثاليو نيدلا لوصا ىلع قبطني ام لك لوبقل اهدادعتسا عم هعورفو ءاضقلا لوصاو ماكحألا عيمج يف هريغ دنتسم الو هاوس عجرم
 ىلع سانلا نيب هميمعتو ملا زازعال ةقاطلاو دبملا يفام لك ةلذإب ةحيحصلا ةضهناا بابساو ثيدحلا يقرتلا نونف عاونا نم هرب اعش

 دادمتسالاو ةجاحلا بسح ىلعو تاقبطلا فالتخا

 ام كلذك اودؤي نا اه.رانمو ضرالا قراشم يف نيهلسملا انناوخا نم نيجار انيلع ينيدلا بجاولا ءادال هب انق دقام اذه »

 باهولا كلملا لوسرب نيلسوتمو بابرالا برل ةعارضلا فك ١ نيمفار يعالسالا ءاخالا طب اور ماكحا نم مييلع انل ًابجاو نوري

 « ريصتلا معنو انبسح وهو ريبكلا يلملا هللا ىلع دامعالاو نيململاو مالسالا ريخ هيفام ىلا ةبادهلاب اندعيو قيفوتلاب انالوتي نا

 « اهريمأو ةكم فيرش »
 « يلع نإ نيسحلا 0

 [1]  «روشنملا اذهل قحلم تيسو »

 حوتس نريح هللا ءاشنا نولعاف انلملو برملا ةكرح ةقلعتملا ةيبرحلاو ةيسسايسلا لئاسملا فصول نآلا ضرعتت مل [1]
 ٠ ةبسانملا ةصرفلا
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 عساتلا لصفلا

 برعلا لرعقتساو ايروأ

 تافالبلا - ماسلا يالسالا يأرلاو ةيبرعاا ةكرملا - برملاو اسنرف -- برعلاو ارتثكا

 اههلاوقاو برغلا فحص ءارآ  ةمركملا 3كم يف نيماسملا دوفو -- ةيصمسرلا تافارغلتلاو

 ماسقلا حايترالاب نودباحلاو مظع جابتباب ءافلحلا هلباقو ابرط مالسالا هل داف هلكملاملا يف عقو مظعا برعلا لالقتسا ربخ عقو

 اهملع ديزم ال بارطضاو قلقب نامرحلاو

 هتبررع اك هصن اذهو يلاتلا يمسرلا غالبلا ندنل فحص ترش ( كرابملا ناضمر ؟4) ويلوب 8م. يف -- برعلاو الكا

 رصم يف تاعوبطملا ةرادا

 ( اوماف دقو . ةقباسلامهي رح عاجرتسانم هيف نونكسمتي يذلامويلا نورظتني يكرتلا محلا ءوسب نوبذمملا برعلاو نينس ذنم )
 ( ةيبرملا دالبلا يف يتلا دادبتسالا دض ةديدع تاروثب يضاملا يف )

 ( برح يف ةرطشما يك لوخد ىلا نالالا ةطلل مانلا ءوضخو ةناتسالايف ةيلاحلا ةموكحلا فرصت ءوس ىدا دقو )
 ( يينلا علل نآ دق ناوالا نا ةيب رملا دالبلا يف ءامعزلا نم هريغو ةكم فيرش ىأرف ةباهلا دحولا اهبف لاوحالا تلصوا ةموؤشم )
 7 ( مهلالقتساب ةادانملاو مهقانعا نع يتلا )

 ( . دايحلا ىلع ءاقببا ىلا يضاملا يف امترطضا ايكرتل ةيديلقتلا اهتقادص نكلو برعلا ىلع امئاد فطعت ىمظملا ايناطيرب تناكو )

 ( ىلع اهفطع رابظا يف ةرج يمظعلا ايناطيرب تحبصا دقف « اسمنلاو ايناملا » ىطسولا لودلا فص ىلا ايكرت تمضنا دقو نآلا اما )

 ( كرتدملا ودملا دض ءافلحلا دادع يف اوطرخما نيذلا برملا كئاوا )

 ( اهدهج ةباغ لذب ىلعو ةينيدلا نوثشلا يف ةلخ ادم ةيانع دامتبالا يف ةقباسلا اهتسايس ىلع ةظفاحب ىقبتس يمظنلا ايناطيرب نا ىلع)
 ( يج راخ "ىراط لك نم ةنيما ةسدقملا نك امالا ءاقبا يف )

 ( يدب يف ةسدقملا نك امالا هذه ىقبت نا وه يمظملا ايناطيرب ةسايس يف رييغتلاو ليدبتلا لبقت ال يتلا ةمهما طقنلا نمو )

 ( ةلقتسم ةيمالسا ةموكح]

 ( نكلو جحلا ةضيرفب مايقلا يف نوبغرب نيذلا ليبس يفراطخالاو ةريثكلا باقملا يتلت ةرضاحلا برحلا لاوحا ناىفخمالو )

 ( يضارالا ةرايز نم لبقتسملا يف جاجحلا نكمتينلا ةمزاللا ريبادتلا ذاختا يف اريبك لمالا لمج ةكم فيرش هب ماق يذلا لسا )

 ( نانئمطاو مالسب ةسدقلا )

 هتصالخام اهنف لاق برعلا ةروثنع ةبطخ ىقلاو يناطيربلا نايعالا سلحم يف ىمورك دروللا فقو ( نابمش , ) وينوب 18 فو

 : سميتلا ةديرج نعالقت

 امبو اضيا حايترالا ىلا ةيعاد اهنا ينأر نمو ًادج ناشلا ةميظع برعلا ةريزج يف ىرجامع فحصلا اهنرمش يتلارابخالا نا
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 ريثي ةسدقملا نطاولاب صتخم ام لك ن'الف نأشلا ةريطخ امنوكاما . راظتنا البو ةرغ نيح ىلع تثدح اهنا سوفنلا يف امقو اهديزب

 اليلد همم كلا رئاسو ةكم فيرش ماق يذلا للسلا يف نالف حابترالا ىلا ةيعاد اهنوكاماو . ابيت هلك يعالسالا ملاعلا ماها

 يف لوخدلا يونت ال املا وهو برملا لوا يف ءرسشن يف كلملا ةلالج ةموكح تباصا يذلا نالعالا يف ةماتلا مهنقت ىلع

 مهلالقتسا وا زاجحلا لها

 لثس ولف ةيضاملا ةديدملا نيندلا يف ةنمزم ةروث ةلاح يف تناك برعلا ةرب نا عمو ةرظتنم نكت مل ةكرحلا هده نا تلق »

 ( نويناّمملا ) كارتالا هزرحا يذلازوفلا ناىلعلدت لاه ارهاوظ تناك دقو اهيف ةروث ثودح لاما يفنل قرمالا نوؤش شىلع علطملا

 ةريع كلذ نم انل ناكف امل ةضقانم تءاج ةقيتحلا نكلو املاتك ١ لبق برعلا دالب يف ةروثلا ةركف قنمل ينكي ةرامالا توك يف

 وه هنع هفرمن ام لج ذا قرسشأ| يف عقيس اهب "ين نا يبروالا ىلع ليحتسي هنا يجو اهتمدقت يتلا ربعل لا نم تائيم ىلا فاضنأ ةديدج

 « نابسحلا يف سيل امو رظنملا ريغ ثودح هيف عقوتن نا

 لاقو ةرونملا ةنيدملا لامث ديدحلا ةكس نم امق رمد ةكم فيرشش نا نم فحصلا هتور ام ةحس نع لأسف سير دروللا هبقعو

 روج ببسب ضارمالا اهف تشفتو ةعاجلا اب تلح يتلا ةسمتلا دالبلا كلت ةيروس امس الو برعلا دالب لاوحا ىلع فوقولا دوا ينا

 « لبق نم ابلثع عمسي مل يتلا ملاظملا نم هتعدتبا امو ةيداحتالا ةموكتحلا

 برعلا ٍقريزج يف لاما ريس نع فحصلا هتريشن ام ىلع دهزا نا ينمسي ال لاق ةموكسلا ماب ينأي اع ورك زيكرم ا باجأف

 هرخآىلا ىمالا لوا 0 ةرغ ىلع برعلا دالب رابخاب ذخْؤَت مل كلملا ةلالج ةموكتح نا ىوس ركذ ًائيش

 تدخا ةينامملا ةموكلا نا ربظ ال هنا ىلع ةيمال-ا ةطلس تحت ينردلا قار. لاو زاجحلا يف ةسدقملا يضارالا ىلع ةظفاحلا بوجو

 .للاو يننجالا ذوفناا لمفب يتيقحلا يعراسالا ململاو يمالسالا نيدلل ةلثمملا ةلودلاك اهتم عيضتا

 كلذلو ةليوط ةدم ذنم مالسالل ةللعك ابقح عيت تذخا ةينائملا ةموكسلا ناف لاهتحالا ديب نكي ملنآلا ترج ينلا ةروثلاك ةروث
 « يمالسالا نيدلل نييقيقحلا نيلثملا مهسفنا نودمي موق هب ماق امم بارغتسالاو ةشهدلل لاحم قيي مل

 مولع ينجالا رينل رينلا عزن يف مدمج ىراصق نوغرفي نذلا كئاوا ىلا ليملاو فطعلا نع ةسفن عدرب نا انم دحا عسي الو : لاق

 ةرادا نو

 ثودح نا حضتا ةينالال

 ةيكرتلا ةدايسلا ةقبر نم مبسفنا ريرحتل برعلا اهذبي يتلا يماسملا ىلع فلطعلا ىلع انلح يذلا رخآلا لماعلا اما »

 لأ 0 نم فولأو فولأ ناك دقو انم هرك ىلع ةيبرملا ةرورسذلا هتبجوا اهلفع ًاريثأت جملا مسوم يف ترثا برملا هذه
 ةرورضلا تضق يذلا جملا م.وم ةدعا لبسي نآلا ىرج ام نا لمتحبو . ةسدقملا نطاوملا ىلا اق اينارو امو دنحلا نم نوجحب

 امظع ًاطيشنت هطشنيو برعلا ةرزج لحاوس ىلع ةينامملا ءىناوملا رصح ببسب هنأش يف لوخدلاب

 دديملا اذ ىرخلا تامولعم وا رابخا اهيدل سيل نكلو زاجحلا ديدح ةكس ريمدت ربخ ةحص ينني ام ةموكحلا دنع سياو»

 تح اوقلطا كارتالا ناف دابك الل ةتتفملا اهتلاح نع رابخالا ةد ديؤيام ةموكسملا دنع نا ه لاقف ةيروس ىلا مالكلا درطتساو

 دقو ةيداحتالا ةموكملا دنع ةببثلا مولع تعقو نذلا نير وسلا نايعا ىلا را ةدشلا دب اودمو اهف روجلا لاقع اشاب لاج

 كلت نآلا ةيروس يف نا كلذ ىلع ةوالعو . اونجس وا ماوس نو .ولاو ةناكملا بامسا نم لقالا ىلع ثورششع مدعا

 مهنومرحيو رممحلا اذهب هلها نوعوجع اوذخلاو نانبل ىلع اكتع اقاطن هلارألا برش دقق . سير درولا اهلا راشا ينلا ةبعرملا ةلاحلا

 نم لمبلا اذه يفام ىلا ةريشم ل نآلا اهبطاخمت يه وا  ةينابثلا ةموكملا ةيكريمالا ةموك 1١ تبطاخ دقو ةشيعملا تايجاح نم

 ةندمتملا تاموكسحلا هيلع يرمت يذلا داتملا ريسلل ةفلاخلا

 سعتلا بعشلا اذه ةبرك جيرفت نم انكم ىرخا ةقيراعب ركفن نا بعصي نكلو »
 تاو يا د دايما او كر يذلا دعب ةيروس لهأب قيحب يذلا ريصملا ءوسل قلقلا دشا انقلق اذا ورغالو »

 ١ يهدبلا نمو ًاضيا نيب رولا نيلسملا ريصم مجدي مانعا دشا ةيروس يحسم ريصع نومتم نذل نيي وسن رفلا
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 ىلع دجاس دق ةيب رمللا ةبجولا نم ةفلتخلا ملاعلا ءاحنا يف هزارحا نكس يذلا زوفلا نا ديحولا .اهزاجرو دج ةموكحملا لاب لشي

 لكتملا اذه لح

 برملان م .ربك الا بناحللا نا كلذ نم جتنتسيو اهدهاشم دحا ىلع رانلا اوقلطاو ءالب رك اومجاه كارلا نا نآلا ربظ دقو »

 « ابكح ىلع ,قانو ةيكرتلا ةموكحال داعم ينرعاا قارعلا يف ةقشلا كالت اكس

 اجامل كروت رع ايلخنا ةطاضا ةلافح يق هريملا :ريبشلا سميتلا ةديرج تلاقو

 توما ا لالقتسا اونلعاو ةمركملا ةكم نم كارلا اودرط زاجحلا برع نا نع مويلا عيذا يذلا شهدملا ربملا نا 3

 ىلع ًاضيا برعلا ىلوتسا دسقو اه.راغمو ضرالا قراشم يف نيهدسملا سوفن يف ثدي و يمالسالا ملاعلا يف عقو مظعا هل نوكيس

 ةكم نم قرعشلا بونحلا ىلا السم نيمبس ةفاسم ىلع ةمقاولا فئاطلا ةنيدم مهل تنادو مهيلا ةيكرتلا اهتيفاح تدلسو ةكد ءانيم ةدج

 مد, ةضبق يف نآلا يمو
 دنت تذخا ةيبرعلا ةروثلا نا ىلع ةرفوتم ةلدالاو نيهلسملا ين ربق ثيح نيفيرسثلا نيم حلا يناث ةنيدملا نالا.برملا رصاحو »

 اهقاطن عستيو زاجحلا ءارو
 افكلاو ةردسسقملاب نيفوصوملا هلاحتال نا انجتنتسا اذا 'ىطخم الو 2 ا رضاح ا ةيبرعلا ةكرحلا معزو»

 برعلا ةريزج هبش برغ يف ةمساو ةلطاسو ريبك ذوفن.امناد هل ناك دقو يتبقحلا ةكمربءا وهف ( مظعالا في رشلا ) اما . اهبف ةريبك

 نيبي ناكءايكرت ناطلس نا عمو ةينيدلا ةغبصلاب ةنبطصمو ةينمز هتفيظوو ني4ملا ين نم راما تيب ليلس وهو اهطسواو
 نومرتحي نوملسملاو لالقت الا نم ريثك ءيثب نوعتمتي اوناك فارشالا ءالؤه مظمم ناف ةربخالا نينسلا دوقع يف ةكم فارشا

 ينلا ةلي شيرق مهو ينلا ةرتع نم هنأل امظع امارتحا ةكم فيرسش

 كا ابلبع . ةنيده يعو يبرملا قارملاب ٠ ءالب رك يف اهلثم ةنتف اهتمدقت ةكم يف اهران' تبش يتلا ةروثلا نا اندنعو
 اهنم مهلك اودرط كارتالا نا موبفملاو ينلا طبس نيسحلا بق

 ذم اسيلع ةاالرلا قح اوعدا نيذلا نيبنامأا كرتلا دب نم ةسدقملا يضارالا ىلع ةءالولا اهيف تعْزتتا ةرم لوا هذه تسياو »

 نيمرحلا نم كارنالا اودرطو ةعدقلا يمالسالا ئيدلارئاعش ءايحا ومار نبذلا نويياهولا ةنس ةئم ذنم مق دقف طقف نورق ةمبرا

 د

 ةردحتم

 ىلع اهناوتحال ةميش

 ضيا الركو برعلا ةريزج هبش رث اسو نيفيزنالا

 دامخاو ابمق ىلا اورطضا ةبقاعتم تاروثو ةيلاوت» نف برعل

 اوضقو ابضودن نم اونكمتي مل كلذعمو ١م00 ةنس يف الا نميلا ةال

 هيش ىلع مهتدايس طسب اولواح ذنم كرتلل ضرتعاو ه
 زغ كرئالنستي مو . ءامدلا ةقازراو شويحلا قوم, اهران

 ران مهل دمخت مل اناوع مرح ابلها نوب راحت لاوطلا نينسلا كلت

 ةيناطيرب ةرخآب ىلا تأجقللاف ةنابم ةلياذ ءاحالا كلت نم اهووزطو انما لا ةيماملا ىلع ٠0 ةنس يف برعلا ماقو »

 : تجنف مجملا جيلخ يف ةردحنم تك
 هلالقتساب ىدانو ايكرت ىلع ةعاطلا امعقشو ؛904 ةنس ذنم ييردالا ديسلا راث دقف امام زاجحلا يبونج ريسعلا ذالب يف اما و
 ةكحم يف يره ام نا ربظنل الا برعلا دالب يف ىرج امن ريتك ن ليلق يهو ةمدقتملا ثداوحلا رك ماقملا اذه يف دسن الود

 ًايعردت مظامتتو برعلا سوفن يف لصأت:و ومن: يهو ليوط نمز ابيلع ىذقنا ينلا لايمالل ىربكلا ةم

 لا ددجت ىلا ايف تراشا #١141 ةنس سلطسغا ؟٠ يف اهنإ
 ءامز ةمحر تحت نآلا تناإ] نيفيرمكلا نيمرأا قرط نا تلاقو برعلا ةريزج هبش يف كرتال فمضلا ةمزالمو ةيبرعلا

 [ نيروصنملا برعلا

 تبش ينلا ةروثاو »

 لر (006 6ع ملال عع 0 انااا 1[5

 : ةيحاتتفا ةلاقم يف ثداوحلا هذه ثودحت

 لوالا لماملا اما . تاونس ذنمرخآلاو ةديدع نورق ذنم لمعي ناك اهدا نالماع زاجملا يف نآلا اهران



 -!ط.ود

 ةكس ديلا دبع دع ملو ايقيقح اءاضخا اهعاطخاو بردلا دالب خيودت نم كرتلا نكم الو كرتلا ممل اونعذي مل برعلا نا وهف

 نكمتيل ةكدلا ءذه اشنأف ىرش ةرم كرتلا نم ةسدقملا كد ازتثاو اموي برملا مايقل ًامقوت الا ةنبدملا يلا زاجحلا ديدح

 ددع مظعإبو ةعرسلا حانج ىلع زاجحلا ىلا اهب دونجلا لقن نم
 ,ءذلا نيرمآتملا ةءامج نا وبف مالا وهو يناثلا لماعلا اما »

 جا ىلع ئبرطيسملا نيدحاملاو ءابرفلا رجفلا ةباصع دعاس دتشا الف
 ةمركملا كم نم ةرتلا ةزط نم م كي مهئامعز ريك ١ نيذلا

 ًايهذ ارنمأ اوضقو ناملالل دالبلا اوءاب هءالمزو اشإب رونا ناو ةلودك اهنايكل از ايكرت نايضاملا فيرحلا يف سانلا ىأر الو »

 ا ةرخآ نا مهل حضنا ابلك ايسلاب اورئأتسا دقو ةيكرتلا ةطلا نيبقيقحلا ثا ارولا اوراس نييسوربلا طابشلا ناو اجاهو

 هنع اودتراو يئالسالا نذلا اود_حج ايكرت يف ملا 56

 برملا دالب يف نيبقيقحلا نيل ل دبال هنا ةثتيح تبث ةيداحتالا

 برق اهلجاو تند
 ةيناملا ةيالو تراس ام دمب اهنكلو املالق تحتم تناك ا نيمل ملا سوفن يف مارتحاو يمالسالا ملاعلا يف ماقم ايكرتل ناكو

 ارسفني ارسفن ىلع تضقو اهتبيهو ابتطلس تعاضا ًارابج نيلرب نم ىماوالا نوقلتي اهؤارزو راسو

 برمحلا ران تبش ا ةيناطيربلا كالمالا رثاسو دنحلا يهلسم ىلا ةيخيرانلا هنلاسر يف ثداوحلا نم عقيس اهب ناخ اغآ أبنا دقو
 ايكرتل تقلا مسالا اينما روطاربما نع بئانلا [ ملا ] ريصيو اينامال ةمضاخ حبست "تف ايناملا تزاف اذا هنا لاقف . اير 5

 طقف اهسفن برخت مل اهناف ناملالا ديب لآ اهسفن ايكوت تلمج دقو نآل» اما ] لاق مث نيفيرشاا نيمرحلا نو ةرادا ىلع فرشلاو

 [ ثلا ابكردب نا دب الو مالسالا ىلع ةماعزلا نم اهل ناك ام تعاضا لب
 اورأث مالسالل اومنت نبذلا برماا ركنا دقف . ركذلا فنآلا همالكب ءاتعو ذاخ اغآ ءدصق ام وه نآلا ةكم نم كارثالا درطف »

 نيفيرثاا نيءرحلا ةمدخو ةدايسلا قح نم ميسفنال كرتأا هسيعدي ام امل

 دقف . ىوكشلا نأشا| ةميظع ةديدع !ابسا برعال ناف اا ةروثلا هذه نم ةينمزلا ةبجولا لفن ال نا انيلع بجاولاو »

 . ةسعاظفااو روجلا بيلاسا نم ةسيناملالا حئارقلا هتركنتبا زرط رخآ ىلعو نادبالا اينم رعشقت ةلءاعم ًاريخا ةيريوس يف اواموع

 ملو ىانلا لاوما زازئباوارمجحو ةظهابلا بئارضلا برض ىلع برملا دالب يف .ولخد ناكم لك يف اوفكسع كارتالا نا كلذ ىلع ةوالعو
 حجرماو فسسلاو محلا ءول ةرمشا ةجيتنالا تسبا ةيموقلا ةيبرعلا ةكرحلاف . تافتلالقا ةنوؤش ةرادا اوراعا الو هنكح اونسحب

 ةروثاا ىلا اوبهف ةينيمرا يف الوقت قودنرخاا زوف ةسرف اومنتغا اهب اوماق نيذلا نا

 .لا مؤارآو ةفاصحلاو ةنطفلاب نوفوصوم برعلا ءامعز نا »

 ةروطسم ايكرت ل'اوز برقب ةءوبنلا اوأر لب ةرامالا توك يف انإ قفتا يذقا موؤشأ! ثداحلاب الو ليندرألا نم انباحنإب اوعدخم

 ناوالا اذه لثك ليوط نمز ذنم اهورقا يتلا ريبادتلا ىلا اودمعو مهندع كلذل اوذ ف ردقلا حول ىلع

 اذا اما ةيلخادلا ميلثاسمو ةتحبلا برملا نوؤش نم ءانيفلا ةينمزلا ةيجولا نم نآلا ىتح زاجحلا يف ىرج ام يلا انرظن اذاو »

 ءاوس ىلا ءادمتب ال هنكحاو ايا يعالسالا ملاملا مهب ءارث انناف ةينبدللا ةبجولا نم هيلا انرظن

 ةفبصلاب ةيطصم نوكت يتأ| ةيمالسالا لئاسملا يف نولدي ال مهنا السأف امطاف ًانالعا 1.16 ةنس لئاوا يف ءافلخلا نلعا دقو

 لكاشم ىلا يدؤت دق ةسدقملا ةبمالسالا نطاوملا ىلع ةيالولا ىما يف رثؤن يناا لئاسملا هذه لثم نال امنص اونسحأف ةتحبلا ةينبألا

 نأشلا .ةميظع ةصيوع

 ناف اهباع اوظفاح نا ميبلع يتب دقف ةكم ىلع اولوتسا دق برعلا نكي ناو هنا املوا نيرما يللا هيبنتلا نم ماتحلا يف انل دب الو »

 ةديدملا نورقلا يف داحتالاو رزآتلا طباور اهصقنت تناك برعلا لئابق نا مث . نيطسلف يف ةدوشملا دونملا نم ريبك (ددع كارتالل

 اهنيب قبرفتلا لماوع ذينو اهرزآثو اهداحتا ةدشو ارنلك عامتجا ىلع نآلا نهربت نا اهبلعو ةيضاملا
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 تاما

 يف عافدنالا مدعو سارتحالاو رذحلا يمارت نا ( يمظعلا ايناطيرب ) دالبلا هذه فحص ىلع بجاولا نا وهف يناثلا ىمالا اما و

 لاحلا هغوست وا ةقيقح هنمضتت امم رثك أب ءابنالاو تاغالبلا لوؤت نا لواحت الف برعلا دالب نم اهبلا لصت يتلا رابخالا ىلع هقلمت ام.

 « ناهذالا يف ًارثا هيف كرتتو قرشلا ىلا اهادص لصي ةمانلا ةيانعاا اهنباتكب ىنمب ال ةلك لك نأل ناوالا اذه يف

 ( برعلاو اسنرف )
 اييلع ابفطعو اهوحن اهتقادص نع بارعالا يف اسنرف تركف ىتح ةكرابملا زاجحلا ضرا يف ةيبرملا ةكرجلا ربظت تداك امو

 برخملا يف نيداسملا لاجر ةريخ نم ًادفو هئاوطنا دعب يبرعلا ملا عفارو اهريماو ةكم في رمش نيسح فيرعشلا ةدايس ىلا تلسرأف

 لسراق ةديدجلا مهتموكحو برعلا ىلا ابكح تحتنذلا نيملسملاو ةيوسنرفلا ةءوكلا ليمنع هل نوبرعي سنوتو رئازجلاو ىصقالا
 : فارفلتلا ةجر هذهو . زاجحلا ىلا دفولا اذه لاجر لوصو ةيوسنرفلا ةءروبخلا سيئر ىلا ركش فارغلت هتدايس

 يلاهالا ةلبقتسا دقف ٠ نييركسعو نيكحلم نم فلؤملا يواسترفلا يمالسالا كولا لوقو هيلع ديزم ال رورسب كرشبا»
 ارا ةمالل برعنو انيلا هودفوا نيذلا داؤفلا مم نم ركشنل اناو . هب ًابحرمو الهاف هماقع قيلي امخع الابقتسا

 فطاوملا ىلع دهاشربك.ال خي راتلا ناف كلذ الخ امو . مثالا قوقحو ةنيدملا نع اهؤافلح ويه هب عفادت يذلا قولا اذه ي السب
 نع ين رضحل برعاو . فطاوعلا هذه ماود يداؤف مهم نم ىنعا اذهل ٠ نيفاسملاو مالسالل ةيوسترفلا ةمالا اهتربظا يتلا ةمركلا

 [نيمح] «ةورفلا ةمدفو مركلا مسخشا يملاوع سلخ

 : هتمجر هذهو يلاتلا فار ,ةلتلاب هراكت اوي ويسملا باجاف

 سيرإب يف هزيلالا رصق نع
 اهريماو ةمركملا ةكم في رمش يلع نب نيسحلا ةمظعلا بحاص ىلا

 ملو . ةيوسنرفلا ةيروهجلا ةموكحج متمظع ىلا هتبدن يذلا دفولا لوصو نع يرابخإب َتاَذب يلضفت كتمظمل ركشا يننا »
 رصنلا ضالخالا ىهتنع ىنمتت ةيوسنرفلا ةمالا نإب ةقثلا مامن مّتمظمل نكيلو . هل هل اهومتلا يتلا ةيدولا ةلباقملاب كلش ىندا يدنع نكي

 [ هراكتاوب نوعار ] « زوفلا حتمظمل ىنعاو فطاوملا هذه يبفنب اهرطاشا يثناو . ؟شويحل نيبلا

 : هتمج رام اهيف تلاق برعلا يف ةلاقم ةريبشلا ناطلا ةهرج تأشناو

 كل ا ا دونج هتزرحا يذلا ديدحلا زوفلا نا »

 ويقتل اومضخم نا مويلا اوبا كلذل مالسالا نأش ريزعتب مهنم ةبغر الا ةينائملا ةءوكحلا ةطلسب ةكم ءارما فرتسي ملو . برعلا

 1 ينلا نبا برعلا هيمسي يذلا مظعالا فيرا كا ىأر الف . ةقدنزو عدب باحسا سانا اهربدب ينجالل تعيب ةيكرت ةموكح

 يتلا ةينامالا عم عماطملا رذاحب أدب ًامويف اموب اطنض اييلع دادزت ديلا هذه ناو ةناتسالا ىلع ينامالا د طنش ملاعلا يف ةسايسلا يراح ىلع

 مينا شابالا روطاربما لح يذلا ديدلا دبعلا كلذ ذنم أدبف , ةبذاكلا (؟) مويلغ جاحلا قيثاوم راتس تحت ابفشكت
 اندض اال اهئالذاو ايناملا ديبع كارئالا دض أدب هنكلو . هيلع ةناتسالا

 اهب ماق ينلا ةكرحلا هذه ديؤي يذلا زوفلاو . نآلا ىلا ةيلحم اهنوك مغر ىلع أش تاذ ةكم يف تأدب يتلا ةيبرعلا ةكرحلا نا و

 يتلا ةيناملا ةنطلسلاف زاجحلا ضرا ىلع هذوفن طسب هايا هبسك ١ يذلا ذوفنلا ةناتسآلا ناطلس دب نم عزني ابمتدبو مولظم بعش

 يف مويلا ضخمتت ةروثلاف . اهدالب نم بونحلا ةبج يف مدهت مويلا ذنم تذخا !بروإب ًادغ اهنالص عطقتس ينلاو اينيمرا يف ترسك

 . ةيلاوتملا نميلا تاروث يف نيح دمب ًانيح دوجولل ربظت ويب اهولا ةروث ذنم يا ىغم نرق ذنم تثبل نا دمب ةيبالا برعلا رودص

 فياطلا طوقس رثا ىلع ةلاقما هذه تبتك (1)
 نيبلسملا عدمل مويلغ روطاربمالا هراتخا بقل (؟)

 0 ةاوزاا د64 هز (00 1 مملطلععكو)ل اناالاا/غكا7



 اي ١-

 ةموكحح سيئر عم ةيقريلا لئاسرلا مظعالا رسشلا نيسح ريمالا لدابتو اهلالقتسا ةسدقملا زاجحلا ضرا تداعتسا دقل »

 ىلع ةموكلا سيئر نيسح فيرشلا ركش دقف . اسنرف ةقيدص ةديدملا ةيءالسالا ةموكنحلا هذي فارتعالا يزاوت يجو ةيروبجلا

 0 ا ملاعلل اسنرف ةقادص نع هل برعتلو هيبحتا تبهذ يتلا ةيركسسلا ةيكلملا ةيمالسالا ةئمبلا لاسرا
 مهل اهتقادص نع بارغالا يف ةرورسم اسنرفف . نييداحتالا رين اهنع عفترا نا دمب ًارارحا ةمركملا ةكم ةرايز مويلا نوملسملا

 ال ةلقتسم ةيب رع ةموكتح برملا ءالب بلق ىلا داعا يذلا يندملاو ينبدلا سيئرلا ةيحت نيسح فيرنا ةيحت يفو جحلا ىلع مهتدعاسمب
 « يجراخ ذوفن ياو ةيبن ١ ةلخادم نا ابجعزتا

 : هتصالخ ام اهف تلاق [ زاجحلا لالقتساو ةيروس حباذم ] ناونعب ىرخا ةلاقم ناطلا تأشناو

 يتلا عئاظفلا فيقوتل ةلامفلا ريبادتلا ذختت نا ةيروخجلا ةموكح نم يوسنرفلا باونلا سلجم يف ةيجراملا ةنجالا تبلط »
 ينائملا رينلا اوملخو ةديدش ةبرض موب رضو كرتلا ىلع اوماق زاجحلا برع نا نيح يف ةيروس ناكس يف اهنوبكتري كارثالا لعج
 رونملا ةنيدملاو ةدج نيب مارت قشمدو نانبل يف نوقنشيو اعوج نوتوعو نودبطضي نوي املا برعلا اهيِبف . مهقتاع نع
 اسنرف ناف ايكرت يف اهانمبتا يتلا ةيسايسلا ةطحلاا انماما ناضرعت اهسابسا تفلتخلا اهم ناتثداملا ناتاهو . مهقوقح نع اءافد ةوقلا ىلا
 ةموكسحلا متالا نع عفادت تناكف برحلا ىلإق نين نيتطخ ةينامملا دالبلا يف تجهمن قطنملاو لقملانمرثك | ديلاقتلا تعار يتلا

 ديل اقتال ةاعارم ةضحم ةينيد ممالا كلتل اهتيامح تلمح اهنا مث . ىرخلا ةبج نم ياما نييداحتالا زكرم ةيوقت ىلع لمعتو ةبج نم

 ةيروس نم رثك ١ برعلا دالب لاوحا يلاتلابو ةيروس لاوحا ليج يهو نانبل نع عافدلا ىلا اهتسايسب تمرف

 نودسعي ة

 اهتيوقت ىلع لمعت نا ريغ نم لك اشملا يف ابتيامح دوت يتلا ةمالا عاقيا ىلا تداف ةلامف ريغو ةبذذم ةباجلا هذه تناك دقلو »

 رصانملا دابطضا ةسايس ديجلا دبع نع اوذخا نيذلا نييداحتالا عم ضورقلا دقع يللاون ءانثالا كلت يف انكو . ايداصتقاو ايسايس

 يتلا نييالملا ىلع انفسا ةييبروالا برحلا تنلعا املف ًاضيا ةيجراخلاو ةيلخ ادلا بورما يف ًاببس لازن الو تناك ين
 لذملا فيسأ| قبس نكلو : . ك
 نع عافدلا ةروثلا هذه ةباغ نآل ًاديدش ًاقلق كلذل ارثلا ةموكحح تقلقف زاجحلا يف ةروثلا نلعاو مويلا في

 ةدبطضم ةما قوقح
 مها ابنم مهءاصا ام لكو . برحلا هذه يف مهتافكح رابظا ىلع ظحلا مدعاسي لف مهنم نيينانبللا امس الو نوبروسلا اما و

 رطشا يذلا يرحبلا رصحلا ةيداصتقالا ةبجولا نم ءاقش مداز امو . اهتاليوو اهبئاصم نم مهبيصن اولاثو اودبطضاو اورصوح
 ففخم نا نظيام ىلع انتقاط يف ناك دقو . نوجسلا بهايغ يف اوقلي نا لبق هبانب عوجلا مبضمف ةيب رح بابسال هئالعا ىلا ءافلحلا

 رحبلا قيرطب مدالب نم جورخلا ىلع مهدعاسع وا ةدياحلا لودلا ةطساوب مهيئاصمو مهناليو
 قنشلاو يننلا ثداوح تلاوتف يتلا لدملاب هنومسي ام ةضرع قشمد يف برعلا نايعاو نوينانبللا نوركتفملا مويلا راص دقو ه

 0 1 / دالبلا باهرالا ؟َح داسو عاطقتا الب

 اذاملف . ةلعاف ىلع مني لمفلا ذا مويلا اهيف هارت ام ليلدب اهماكح ىلا ةيمطقلا هرماوا ردصا ام دعب اجيزو روع اكلازولا دا

 يف ركحقن نا بجي مويلا اما . مهلع تاببشلا عقت نا ىتخم انكح موب درلاو ذخالا لمتحي ناك لاؤس ؛ نييروسلا حلسن مل

 طقف مهذناقتا

 نم ًاريبك امنق نييروسلا لا نع عنمب نا انناكما يف ناك دقو عيشتلا ىلع لدب ةقيقحلا هذه راكناو ةجرح ةيروس يف ةلاحلا نا

 يف مهرزا دشنو مهدعاسن نا بجي لب كبحن اننا ب برعلل لوقن نا ينكيي ال ذا نآلا لبق كلذ يف انركق ول مه تازئ ينإ لا بئاصملا

 مهدالب ليقتمو مابك نع عافدلا
 .ىلا ةيمالسالا ةثبلا لاسرا ةبسانع [ يرإب يد  وكحبا ] ةديرج يف الصف روبشملا يسايسلاو بتاكلا تيب ره ويسملا أ أعناو

 | ماقد
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 كأممد

 او يبدلا وا يسايسلا ذوفنلا نم عون يف و ن و رف يف - او ىبدلا وا ىساسلا ذوفنلا نم عون ىندا ةسدقملا ةيمالسالا نك امالا لوح لمعتست نا لواحت ال اسنرف نأ هيف لاق زاجحلا

 دحا حصنو [ ةفيلخ نوكي نا هل قحب يذلا لجرلا ءاقتنا ىما نيهلسملا كرتنو مانلا لالقتسالا يف قحلا ةكم رمش ةدايسل ىرتا

 قيضيو عوشوملا اذه يف ركحذ ام رخآ ىلا برملاو ارتلكناو اسنرف نيي ماد قافتا ماربإب هتموكح يبون رفلا باتكلا رابك
 (1) هرمشن نع باتكتلا قاطت

 ) ىرؤهزلا ٌ:بروزلا لورلاو برهلا (

 برعلا ةكرحب نيهلسملا هدونج رورس نع ساقوقلا شيل يسورلا دئاقلا برعأف ابروا يف عقو مظعا برملا لالقتسا ربخ عقو
 رع ءاقلحلا لود رثاسو ايلاطيا تبررعاو . ةصاخ ةلماعم نيبنايثملا برعلا ىرسالا ةلماممب اهرما دارغ ورتب ةموكحح تردصاو
 برملا ىلع دددش فطع

 كلالقت .الل مهله وت يا ايازملا نم برعلل اب اوفرتعاو ميظع حايترإب مظعالا في رسشلا لالقتسا ربخ اولباق دقف نودب حلا اما

 | مدجي ديدجت ممل لفكتو
 ريك | ةكرجلا هذه نا كرتلا لاجر دحا لاقف ةيبرملا ةكرحلا ءارج نم مهئافلحو كرتلاو ناملالا ىلع قلقلا ىلوتساو
 ةروث نع هيف ملكن نأشلا ريطخ ًايسايس الصف ندراه نايليمسكمرملا ريبشلا ينامالا بتاكلا أشناو . التقم ابنم تباصا 7
 يف عزاني الو فلاخم ال ءاطم اسما حبصت هتدارا ناف هيلا برعلا ةلامس كم فيرش نيسح ريمالا نكم اذا و لاقف برعلا
 2 . « مربما ءاضقلا قرشلا يف ايناما ذوقن ىلع يضقيو ناتسنانفاو نابفصاو ناربطو قارعلاو ةيروس

 : ارسيوس يف ميق» ريبك بتاك لاقو
 ةناتسالا نال هبلط ضفرب باوحلا ءاخ ايروس ىلع ةظفاحملل يدنج فلا نيرشع بلط دقف شيجلاب هل ةناتسالا ةدعاسم نم سني ام دعب اصوصخ . ةيزاجحلا ةضينأا نم اهيلع ديزمال فوخو لجو يف حبصا اشإب لام نإب ( ارسيوس ) انه ىلا رابخالا تلصو

 ع

 ًادج هليلق عفادملاو ةريخذلا نالو دحاو يدنج نع ينغتست نا عيطتست ال

 مه دجوف اشلب تضرو كب اضر دمحاو كب ديواج مهتلج نمو ارسيوس يف ندوجوملا نييداحتالا نم ريثك عم تنحي دقو
 «لالقتسالا ىلا برعلا لوصو قيرط يف

 ) برصلا كرمقتماو نوملسملا (

 ويقرب دونملا نيملسملا نا: هيف لاق دنلا يف يابموب يف اناكم نم ةارفلت نابعش «0 و وينوب ؟*. يف سميت ةديرج ترش
 ةلأسملاو . جملا قيرط نيمأت نم مظعالا فيرا ةدايس نكسب نا نوجرب مو هيلع ديزم ال ماتها زاجحلا يف برعلا ةروثئ ريس
 ةطاسلا نومرتحب دنملا يداسم نال دالبلا ىلع ةينمزلا هتدايس طسيب نيسح في ازوفي له : يه دونملا نيالسملا لاب لفشت يتلا
 « ةيحورلا ةطلسلاك ةينمزلا

 : وهو يلاتلا روشنملا مدالب جراخ يف نوميقملا نوما ملا كسرحلاو ةنسوبلا نابش عا
 نييداحتالاىلع همايقر ربنو ةمركملا ةكمريما نيسح فيرشلا لمح نع عامجالاب نوضار نيهسملا كسرح او ةنسوبلا نابش نحت »

 انيأر دقو نيبلسملاو مالسالا حلاصمي رضن ءاجوع ةسايس مذاختاب ءاحتالا رئاس يف ابلها كالهو ةيمالسالا دالبلا بارخ اوببس نيذلا

 * فقي ال هناب نيماعو ةيب رعلا ةكرألا ةيما نيردقم

 و 2

 اذه يف ماقلا يضل كلذو ممالا ءارا نع ربعتو تاموكحلا ناساب قطنت يتلا برغلا فحس مما هتلاق ام لامجا ىلع انرصتقا (1)
 برملا لالقتسا رثا ىلع ملاملا فجص يف ترسثن يتلا تالاقملا ةرثكو باتكلا
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 يذلا مالسالا نايك ظفحو بدلا انرئامش قيقحتل ريمالا ةدايس اهذختي يتلا لئاسولا عيجج انتقفاومو اندامعا رابظا بجاولا نم

 مالسالا ىلعو انيلع راع نيتينوتونل وتلا نيتلودلا رزا دشل نوقراملا ةدحالملا نويداحتالا هلمع ام نا ىرنو ك ارثلا نايتف هب بعالتي
 يبف مالسالل نيتودع نابسحت نيتللا ن نيتينامرحلا نيتلودلا ةحلصم يف دابحلا نالعإب اهروهت هب رربت رذع ىندا ايكرتل سيلو »

 اهاياعر ةينا .رملا ةموكحلا اهب محم يتلا بيل بيلاسالا طن نحو يالسالا ملاعلاو فيرسشلا ةدايس ماما ءاجوعلا امتسايس نع ةلوؤسم اذا

 ةينيدلا انرومأب اهبعالت فرعنو
 فيرعتلا قفوي نا هللا لأسن . نيملسملا ةثاغالو مبوقلا نبذلا ةمرح نع عافدلا تضمن يتلا ةيبرعلا ةمالل فاتملا الا انمسي الو

 مدنع ام نما نولذبي نيزلل انفطاوعو انصالخا رابظا بجاولا نم ىرث هيلعف . نيدلا نايك ةرصنل نيمئاقلا لاطبالا عيمجو نيسح

 « بوعشل او نايدالا ةيرح ”ىدابم نع عافدلل
/ 

* 
 الا

 نع بارعالل ( ) ةدمقلا يذ ربش رخاوا يف ةمركملا ةكم ىلا تلصو يتلا ةيمالسالا دوفولا ىلا ةراشالا تقبس دقو

 ةيعسرلا هتلب اقم يف مظعالا في رشلا ةدايس عماسم ىلع اهوقلا يتلا بطخلا ماقملا اذه يف لمجت نا انيأرف برعلا وحن نيداسملا فطاوع

 : ىمقالا برذملا ناطاس ةلالج بودنم لاق . ممل
 نسحلا انالوم ناطلسل| نب فسوب انالوم برذملا ناطلس دؤملا ريما ةلالج هب يف مأ ام هب يباعلا متيانجل عقرا ينا «يديس »

 ليجبتلاو مارتحالا نيمب ظوحلملا ىعمالا بصنع ةقثاللا تايحتلا ةي و ليملا عقلا مداقل ةثبلا دب ا

 اهرقم ىلا ةيبرملا ةرطيسلا عاجرتسإب رورسلا نم هلخاد اعزسلا ناس ل برعا تيرا هانت ضاةبانلا بخيار ٠

 ةرهاصملا نم رهاطاا مفلس عم ىهاطلا هفلسل فلس امف راك ذتلاو ةيدولا طب اورلا ًاددحم ماتلا كل القتساب يلسالا
 ةرضحلا تمزع يذلا فقولا يف رظنلا يف بساني ام ةراشالا يف كبانجل يتاركش:و يتامارتحا لوبق مكترضح نم وجرأف »

 ميدخلاو دفولا سيئرو فيرشلا بانج عم هيف ةضوافملا دعب هب نوريشت ام قفو هماربا ىلع ةفيرشلا
 ءدوجلا ماودو ركشلا ديزم مكلو ةكرابما هتيده اولبقاف . رورس لكب كتدايسل فوفزم هللا هديا انالوم باتك اهو »

 : سنوت يب وع بودنم»لاقو
 ريطحلا ريمالا اما »

 ؛رفإب نيهسملا تاقبط عيمج نيب ةميظع ةنر ؟لالقتسال ناك دقل ٠
 ىلع ةصاخلا هتنيزخ نم سبح سيسأت يف عاطملا هنذا زجاعلل ردصاو . يناهللا بجاو غب ذوتلا ةكلمملا بحاص ياب اشاب رصانلا

 اورمأت نا ةيعئامملا متم نمو ةيماسلا مترضح نم وجراو دومحلا عورشملا اذه ابل ءادمسلا نم يسفن ىراو . مارحلا هللا تيب

 « دارملا لصحم ىت> داشرالا نم هيلا جاتحت نا ىع ال اندشرب نم

 : هصن ام ةليوط ةبطخ يف ةيوسنرفلا ةيمالسالا ةثيبلا سيئر ةرضح لاقو

 دمع انالومو اديس هالعو هزع ماد انالوم وع عرسا دقو

 ريمالا انالومو انديس »

ةكم فيرش فينملا قفوملاريمالا اديس ةرضح هب تنهنام ركني الو ءرما دمحمو ركشيف ركذي نا نحب امد
 عماجلا ةفرسشملا 

 هتايآو ةقفاخ رصنلاب هتايار تماد نيينيملا مالسالل هب هللا رقا يذلا نيسحلا انالوم ةفرعم ناقتإب هءوينذلاو ةينيذلا ةسايسلا لاك نيب

ا دلبلا نيمأت يف لئاسولا ذاختاو مالسالا رئاعش ظفحل زاجحلا يف هتشهنب كلذو ةقسانتم ةيهاب ةرهاب
 مارحل

 ةرطيس ظفحم مارملا نيملسملا غلبيام اهيف قرطلان م .و مايق نسحا اه ماق يثلا ةليضفلا هذهب هترصحل فرتعانم لجا ناو ه

 ةيناسنالاو ةيندملا ما يه يتلا ةميخفلا ةيوسنرفلا ةلودلا لاجر م ةيبالا سوفنلا تاذ ةيبرملا ةمالا
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 خيلبتل ةسيخفلا متاقالع فرشتل يتيمع يذلا دفولا ةيقب عم ه ركلا ميدي نيب وتلا انتيروبج'سيئر ةماغ انفرش دقو »
 ةيلصالا امبانم يف علا ماركلا كفالسا قوقح عاجرتسايف ةيبلقلا ةدوملا ضخ ىلع ةلادلا ةدئفالا ميمصنم ة ةرداصلا يناهتلاامءارم

 أر ثيح اسنرف ةلودرلع ًاريبك ًأرورس الخدا دق ةروربملا كت رضح لالقتساب نالعالاو ةروكشملا متضمن ناو »
 اوذبن يتح مهرغو ناطيشلا بزح مهيلع ذوحتسا نبذلا كارتالا نايتف بزح نم ضارغالا ووذ اهبكترا يتلا ةحدافلا ملاظملا داوم
 وتملاب اورصق امو ضرا لك نم ابلعا يفنو ةيبرعلا ةغلا وحم اولماو ضفبلا نويمب اوناك ايا برعلل اورظنو نامالا مهروبظ ءارو
 ريالا ةلئاع لثم ةمظمملا تامرحلا كتهوم ةمرتحم ةللاع ركل يدعتلا دب اودمو راوبارارحا ةلجإب اوكتقو رايدلاو روصقلا بيرخم يف
 ةيندملاو ةينانالا ابجمتو نبدلا اهابأي يتلا ةمينشلا لامفلا هذه ريغو هحبرض ريقوت مدعو مهلضافا ضعب قنشب يرئازجلا رداقلا دبع
 نبدلا موب ىلا

 بازحالا ءالؤهنم ماقتنالا ناكف تاقوالا لوطىلع تاوماو ءايحانم قحلا لهال راصتتالاب قلحلا يف هللا ةدع ترج نكلو »
 نيبملا حتفلاو نيكملا رصنلا نم ةيماسلا متت رضح هب للا دم اع نيدتعملا

 ةرقوملا ةلودلا هذه ةءاصح لظ .< نذلا ايقي نينك الا نيهلملا نم نيباللا سوفن يف ةيسنجلا ةضونلا هذه ترا دقو »
 2 نرد يظلم ا لروحو قو اسنالاو ةيندملا نم هيلع تلبج ام ةينيدلا دئاوملل ةمرتحلاو ةيمالسالا ةمالأ

 اوطشن دقو ةئيرللا فورظلا هيضتقت ام ةسدقملا رايدلا هذه يف ثداح ثودح ةيشخ ردك يف اوناك مهلك وملسملا ءالؤهو » ٠
 ةيبنحا ةلخادم لك نم ىدوجوب يزاجحلا رطقلا ريرحت اهيف ققحت يتلا ةميوقل لا متضبتب اوحرشاو اورشبتساو اوحرفو

 رودصلا هب تح رشنا يذلا رورسلا نم مهل لصح ام ىلع دهاشلاو »
 ينابملا موقا ملا يتاهتلا قوقح ءادال هيد ن دفولا اذه نايعا لوثم نم انالوم هدهاش امالوا »

 قي رز ضمد هج رظ تحت نمم ىمقالا برذملاو سنوتو رئازملا رطق يداسم نايعا نم ًاريفغ امج نا ايناث
 لاكي نيمللا يف اهنم اودعوسف مهبواطع. ةموكححا اونلعاف ماقملاو نكرلا نيب فوفرلب فراو مارا ذك ع جح ىلا مهسوفن
 مهتاايدو نيهسملا دئاقمل مارتحالا نم امل ال ةنسحتسم ةقيرط ىلع فوقو ما مهبعم تفقوو ةنسحلا بك بك ارملا مهل تأيهف موغرم
 ريخا دقو حايتراو طاشنو لاك يف ودبل ةومرال ناجم ماو مهتداع يف مهيلعرورسلا لاخدإب مامهالاو
 كو لالتحا لولح ةمالسب ةسورحلا هدج اولح

 1 م و ال دو
 لالش يف مهنم رورذملاريص نم دب ىلع ةيراضلا نيملسملل ةدعاسملا دي ة ةرهاظلاو ةيفحلا قوقحلاب ةيناسنالل ةديؤملا ةدحتملا ةندمتملا
 رئاودلا رودت يغابلا ىلع فوسو رغاب يغابلا نا كش الو نيبم

 مح كلذيفف كلذ

 نا نكات

 ةكرحو نوكس لك يف هتمالس مد.و . ةكدبلا هرمع يف دعو نينسلا رم ىلع نيبلا دييأتلا فيرسشلا انالومل للا لأسنو »

 انيم 1 فال اهل فيضا ىتح ةدحاوب ىضرا ال نيم آ نيمآ

*# 

 -*#ع

 : اهيف لاق ةلحت سم ةبطخم ةبطخم ماركلا دفولا ٠ انضعا مظعالا في رسشلا ةدايس باجأف

 : لوقا مث انيلا مودقلا يف ءا الا متعب لم [ركسشاو هدو وب بحرا آلا درك
 لو لسو هيلع هللا ىلص لوسر ةنس رفا ياك نارعاو العلا نس قحلا ديبأتل ااا يتلا انتضهم نا ه
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 نيملا ضامتا يف ةرباسملا عم ايندلا تدرا ولو . كلذ نم ءىش لك ىلع الصاح تنك نا دعب ايندلا هذه يف ةورثو ءاج ةدايز يسفنل درا

 نم لك دب يف يدب عضا نال دمتسم ينإب هللا دبشاو كدبشا ينا اهو . ابنم ءيش "يلع عنتما امل حالمالاو ةيناسنالا قح همزلتسي امع
 مالا اذه ءابعإب مايقال ةءافكلا نوملسملا هيف ىر
 عقاولا ريمب اهورسفيف اهتقيقح ىلع مهفوقو مدمل ةشينلا هذه نظلا نيبلسملا نم دحا يبي نا ريغ ًائيش ىتخا نك امل يئاو و 3
 امدحا ىلع ىفخت ال ةصل حلا ةينلا ناو هيلع الع الو رومي قحلا ناب ترمشبتساف ةيجلا هذه نم يتنمط دق ةديدسلا يلاوقا نكلو

 اهءافخا قملا ءادعا ةارا /

 !ب دارا ىلع ينلمح يذلا وه ابلهاو دالبلا ةمالس ىلع ةرينلاو قحلل بضغلاف »

 همازتلاب حلاصلا انفلس ائاصواو هعابتإب هللا انما امم ءاضرو هللا ةمحر

 راصتخالاب هيف تب عا يذلا يروشنم يف كلذب تحرص اك يموقلاو ينيدلا اننايك ىلع ةظفاحلا انتاياغ مظعا نا نورت اذه نم »

 اهنيبو اننيب لوح نم لك ةمواقمو نيتيافلا نيتاه ىلع لوصحال هعيطتسن ام لكل ذبنس انناو اهدصاقنو ةضينلا هذه بابسا نع
 1 و زملا ةصاخ برعلاو ةماغ نيملسملا رلخت يتلا ةيماسلا ةفيرسشلا لئاسولاو ةيلاما| بابسالا دادعاو

 نم ابرق انديزب ام لك ةنايصعا موقلاو ذلولاو سفنلاب

 مالسالب امترزاؤمو ةيناسنالا امدضاعم نسحو ةرقوملا اهتما نساحمو ةميخفلا ةيوسنرفلا ةموكحلا ايازم ىنن ال انناو »

 نم هقحتست ام ةثيدحلا برعلا ةضهم تقلت اذا اهيلعركنتسيال كلذل قيضلاو ةدشل لا تاقوا يف كلذب خب ب راثلا احلادبش اك نيهسملاو

 كلذ ىلع هذختا يح لياد مظعا ناو . ركشتف 1 [ىل ةديدج ةبقنم كلتو عباطخ يف كاف ىلا م ريشا مك ديبأتلاو ديضعتلا

 انتموكحل ةرزاؤملا ةدضامملا ضل متح رص كلذو ةع كلا سئئافتلاو ءافولاو دولا تارابع نم هنولمحت اع انيلا متارضح اهدافيا

 ةقباسلا ابفطاومل ةنقحاللا ديلا هذه اهل فرتعا ةماع نيدلملا نم اذه فرعي نم لكن اسليو ةصاخ يعوق نا !و يناسلبف ةيمالسالا

 امترزاؤم نسحبو اهب انتقث نم ةقث ىلع متموكتح نكتاو نيبلسملا وحن
 ىلع اهنم مظعاب ةنسحلا لباقنف انإ ةقداصملاو ةخاصملا دب دمب نم لكلا ادي دمن نا ىلع انرطف دق نيملسملاو برعلا رشاعم انناو »

 كاذب يذقتاك ةيج راخلا لودلا انئافلح عم انتلمخ هذه تناك اذاو .روهذلا هيلع تمداقت اهم هلهال ليجاب فرتعنو انتعاطتسا بسح

 يتلا ناسحالاو لدملا ةريس يج تاغزنلاو ضسانجالا فالتخا ىلع انتمذ لهاو انرايد ينك اسو انتيعر عم انت ريس ناف ةربطملا انتءيرسش

 رك ذلا ليمجو ةثودح الا نسح نامز لك يف برعااو نوداسملا اب لانف انفالسا اهيلع راسو انعرمش اهب ىما

 5 انما نيفوت يب وجو منا ىتتلا بزتلا تاع هالات دج نجلا نيريمالا يترضحل ركحشا يناو اذه »
 ا ريخلا هيف امل هللا انقفو نيلضافلا اسيبلنع يرشح يغش يف ايحاو ةياو ةدرلا ريماوا قيئوتي اهماتهاو انتضبنب

 « نيحلسملا يلو

* 
 اع

 هللارك ذل هدعب ةثالثلا قيرستتلا ماياو ربك الا ديملا موب ةمركملا ةكمل ةرواجلا ىنم يف جاجملا مقي نا جحلا كسانم نمو اذه

 مالسالا دالب نم زاجملا ريغ يف يحاضالا ىمست يهو مرحلا لهال اود يتأا حئابذلا حبذو

 هنال قيرمشتلا مايا لوا يف ديملاب اهريماو 3كم فيرس سانلا انهم ءىنم يتلا ريك الا ديملا ةلفح نوكت نإب ةداعلا ترج دقو

 قيلتملا ازيما ةدانلا:يف اهريش ةلفحلا هذهو . ةمظنملا ةبمكلا ةوسكو ةضافالا فاوطو ديملا ةالصل ةمركملا ةكم ديملا موب طبه

 اهريغو ةمسوالا عم ةكم فيرا لسرملا يناطلسلا نامرفلا ايف ىلتي ناكو مالسالا دال, لك نم جاجحلا ءاربكو يرصملاو يعاشلا

 رانملا ةلحم بحاص اضر ديشر ديلا ذاتسالا ةليضف ىقلا ةيرجه ١مسع ةنس ريخالا جحلا نم ةميظعلا ةلفحلا هذه ينذ . ايادملا نم

 هذهو . ةنج قياما ينزل ساحل قبال نب ةيكرك 3 اي دج ماسالا فيردلا ذاق ب يةمان ةعوساالا
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 ةيسقنلا ةبطحلا كلت ةصالخ
 ناو . ةطلسو ةدايس ند مالسالا نا نوداعت كنا . مارحلا تيب جاجحو هللا مرح ناكس نم . ماركلا نوملسملا اهيا »

 نا نودعتو . آلا روبشملا ليوأتلا ىلع ( متم ىمالا يلواو لوسرلا اوعيطاو هلا اوميطا ) ىلامت هلوقل هلها اهماكحا مبقيل تلزنا

 هللا ىلص دم يبرعلا يعالا ينلا ناسل ىلع ةييبرملا ةغللإب هساساو هلصا وه يذلا نآرقلا لزنا ذا ايب ع ندلا ذه لمج دق ىلاعت هللا
 نرقلا لازنإب ةقطانلا تاآلا نم صخلا ةآ هذبف ( ايبرع اكح ءانلزنا كلذكو ) هلوقب كلذ ىلاعت هللا نيب دق . سو هلآآو هيلع
 طبيمو نيدلا اذه دهم يه ةيبرعلا دالبلا هذهو , ينرع هب دبعتملا هب اتكح نإب ملا عم يبرع نيدلا اذه مح نإب ةحرصم اهنال ابرع

 علا ةريزحلا هذه رئاسف زاجحلا برع نم مريغ هيف مهعبت مث هب ءادتهالاو هيقلت ىلا | مم اهلها ناكتو هرون قرسشمو هيحو

 هماكحا ةماقإب مثالا اوراو برغلاو قرششلا هرون مع ىتح مهنم لوالا ليملا يف دتماف اهيف هورسثثو راطقالا رئاس ىلا برعلا هلمح مث

 مريغو جئرفالا نم نوفصنملا كلذب فرتعا اك ًاريظن هل اوممسي مو اوفرعي ملام ةمحرلاو لدملا نم

 ببسب تددعت ينلا ةيمالسالا لودلا يف مجاعالا لفلختو امل ةلفاكلا ةيبرملا ةدحولا قرفتب ةيمالسالا ةطلسلا ىلع فعضلا أرط »
 ةوقو رزجو دم نيب ةيمالسالا فئاوطلا لود تراص هعم رزج ال دم يف ةيمالسالا تاحوتفلا تناك نا دعبف ةفالحلا ةطلس فعض

 يضرو نوملسملا اهب رسف بلغتلاو حتفلا ةعسو ةيبرحلا ةوقلا نم ةيماس ةناكمو ةيلاع ةجردملا اهنم ةينامملا ةلودلا تاصوىتح فعضو
 اذه اديس تيب لها ماظملا ةكم ءارما ناك دقو . ارارطضا اهنحت مهضعب لخد اكأرايتخاو اعوط اهتدايسب نيلقتسملا مهماكح ضعب

 ءالعاو اهب نيملسملا ةئلط عج لجال اهتدايسو اهتطلسب اوفرتعاو ةاودلا ذه ديا نم ةمدقم يف ( كلما الج ىلا بيطعلا راشاو )

 ( تقدص بيطخلل كلملا ةلالج لاق انبه ) اهذوفنب ةيمالسالا ةمي رسلا نأش

 رد دق ةلودلا ءذه نا مث»

 ءلا ةلودلا اهب ترم يتاا راودالا
 اماوو

 نع ةيسايس ةيخعرات ةحل بيطخلا ركذو ) نورق ةثالث ءاهزنم نهولا اهلا بدو فعشلا اهيلا ى
 : ( لاق مث ديبللا دبع ديع ىلا

 هتلقتعاو ةلودلا دنج ةوقب يقرتلاو داحتالا ةيعج هتملخ دقو بيرق اهب دبملا نال ةفورعم يبف ديحلا دبع نالفلسلا ة

 اوحلصي نا اوردقي م نبذلا ماظنلا نيطالسلا كئلوأ نم تناك له اهرما نم ناك اذامث هدب ةلودلا ىلع ةرطيسأ

 ىلا اولصو دق نيقراملا ةدحالملا نم م اهرما ىلع ةلودلا اوبلغ نيذلا ةيمملا ءامعز نا الك مدادجاو مهب[ نع هوئرو يذلا ميكلم
 نبد ىلع م الف . لاملا عج ميم ربك ١ ىرن كلذلو مراصنا ىوقا اينامأو اسمنلا يف مهئاكرثو كينالس ةيتدوع ديكحب هيلا اولصو ام

 ابنيطالس ءانبا نم اهتايح ىلع صرحا نونوكتيف ابيف خسار لصا نم مالو . هنومدييو هنومواقي مم لب هيلع نورانيف ةلودلا هذه
 اهنيطاساو

 ايف مريغ هلمفي ملام بيرختلاو داسفالا نم ةلودلا يف اولمف دق مهنا ىرن مهئارآو مهتديقع نود مهلامعا ىلا انرظن اذاو »

 مي تبيصا نا ىلا فعشلاب تييصا ذنم
 يتلا  رافلبلا ةلود انيأر مث ةيركسسملا اهتوق ادق هت تول نيد ةئرأا ةراقا ةودلا لاب م اوتغا مج دعو

 قزمت هجلطش يف ابهفادم تداكو ةلودلا شويج ترك دق  مدبع يفالا لالقتسالا امل متي ملو ةلودلا تايالو نم ةبالو تناك
 برحلا بابسا رئاسو باودلاو ةريخذلاو ةنؤملا نم ينامْملا شيحلا دنع ام ةلق كلذل يحلا ببسلا ناكو ةناتسالا لها عماسم

 ةيمججا تلوتو

 ا هيا عيب كسرملاو نشوب كزمشم لاح ا هدع قاتم يع [ يذم مئافل بع قالونلا ثرتخ توق“

 + مع تكنو . ليبخرالا رئازجو تيركو اينابلاو اينودكتمو ايلاطيال اهيا اهعيبب ةقربو برغلا سلب ارطو اسمنلل
 مث . ثورق ةعضب يف مهلبق هلثم لمحت مل ملام نويدلا لاقثا نم اهيف اهولمحو نينس عضب يف ةلودلا فصن اوعاضا دقف تايالولا نم برحلا

 دايخجلا دبع اهتفيلخو ةلودلا ناطلس هب مايقلا لحال اوعلخ يذلا جالصالا وه اذبف ٠ ةلوذلا اورققا م اهورتفاف ةمالا ىلا اوداع

 هدعب نم هفلخ ىلع اورححو

 هله يق
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 *ءمب- ١-

 تاكابنا هدهاوش نمل هتركحذ اع يمسرلا ةلودلا خيب تبث دق ناك اذا ثورصبملا نورويغلا ثوملسملا اهءا ايف »

 رانب تلطنما دقو نآلا اهلاح نوكي فيكف ةينجلا هذه'مؤشب يب تينميلا بئاصملاو ءازرالا هذهلبق لاورلا نم ابيلع ىشخم ةفيفش

 ضرالا لود ربك | ةوادمل تضرعتو برحلا هذه

 مالكا ةحتاف يف ءانيب يذلا ببسلل ةوقلا لاكو لالقتسالا ماوداهل نونمتيو ةلؤدلا هذه ىلع نورافي مظعالا نيدلملا داوس نا

 اذه ىلع بترتي ام كرادتل ىعسي نم كلذ فرعي نميف لقيو اهب قئاحلارطحلا هنكو املاح ةقيقح فرعي نم نيملسملا يف لقي نكلو
 هتالع ىلع ينسايسلا لالقتسالا نم ممل ناك امرخآ نم نيدلسملا نامرحو . هتسي رش ماكحا نم يتب امل مالسالا دقف نم عقو اذا رطخلا

 لجرلا اذهاالا ابكر ادتل ىربناو اهردق مالسالا هيلا لصو يتلا ةرطحلا لاحلا ردق مهئاربكو نيدلسملا ءامعز نم ًادجا رن مل

 نييداحنتالا ةدحالم ناو فرج افش ىلع تسما دق  اهلاحي العا لعاوهو  ةلودلا نا ىأر هناف ( كلملا ةلالج ىلا راشاو ) مظملا

 ةورثلا لها لاوما ةرداصمو لمعلاو ركفلا لاجر ليتقتب ةينرملا ةمالإب ليكنتلا ةميرذ ةيركسملا ةوقلاو ةيفرملا ماكحالا اوذخما دق
 عاطتساولو . ءابجنلا هلاتاسفناو ةميركلا هسفتب رطخلا ةعراصمو بطخلا كرادتا بدتناف لمع الو لماع يف ءاجر اهيف ىقييال :ىتح

 ( تقدص بيطخلل كلما ةلالج لاق انه ) ماركلا لاجمالا ءالؤه مدو همد كلذ يف لذب ولو لمفل رطخلا نم ابسفن ةلودلا دقي نا

 ذاسقنا وهو عاطتسملاب أدبي نا ىأرف ( تقدص ) هريغ ةقاطو هتقاط قؤف حبصا دق رطخلا نم اهسفن ةلودلا ذاقنال لمعلا نكل »
 ةئيب كلذ نوكيل ةيرعلا دالبلا نم هذاقنا نكم م هريغ ذاقتا مث ءاقشلاو ءالبلا نم هب لزن امم هرون قرشمو مالسالا دبم زاجحلا
 ىلاغت هللا ذايملاو ةينامملا ةلودلاب لحت نا عقوتيو ىشخي ام هلاوز مدعو يمالسالا لالقتسالا ظفحل

 ناهمن اكنودامي مبنال ةئيس ةينب الا زاجحلا يف مهشويج نم فولالا اودشح ام نييداحتالا نا ةريصب يذ ىلع يفخم الو »
 مهثادعا لاتق ىلا شويا كلت اولسر نا لوقعملا نم ناكف هلها نوب راحب الو زاجملا ىلع ءاليتسالا نولواحي ال ءافلخلا نم مءادعا

 ام محلل متوأو . مهراد رسقع نع سورلا عفد نم مهدنع ما برعلاب ليكنتا| نكلو ةيكرتلا تايالولا نم هوحتف ام ذاقتاو سورلا
 ) ٠ قيدصت ) ماشلا يف مهعئاظف نم دشا وه ام زاجملا يف مممئاظف نم انيأرل اودارا

 تقاضق هروثث ىلع يرحبلا رصحلا برض ىلا مهأملأ هيف ةيداحتالا شويحلا دوجو نكلو زاجملا نوب راحب ال ءافلحلا نا معن »

 ابمبتي امو ةعاجملا مهتلكال ىرخلا ةنس كلذ دما مهيلع لاطولو اهفقس بشخو مهتويب باوب او مهئاثاو مهيلح اوعإب ىتح هلهاىلع ةشينملا
 (قيدصت ) ةئبوالا نم ةداع

 يف دجويل ناك امو . ةرورضلا دح ىلا ىلا لصو ىتح هيلا تدتشا دق ةجاحلاو زاجحلا يف'برعلا لالقتسا اذه اديس نلعا »
 ءبملا اذهب مايقلل هي ضبني ام هيلع لكوتلاو لإ ةقثلاو ةعاجشلاو ةريصبلا نم هللا ءات 1 نم اهلك ةيمالسالا ةمالا الو ةيبرملا ةمالا

 اييلع دمتي ةيلام ةورث الو ةيركسع ةوق زاجحلا يف دجوب ال هنا لمن انلك اننال كلذ ىلع ريحت امل هيلع هلكوتو لب هتقث الولو ملظملا
 ( قيدصت ) لمعلا اذه لثم يف

 الا اهيلع ءاشخت ام اهب عقو اذا ةيناّملا ةلودلا فلخت.ةيمالسا ةلود سيسأتل حلصي ناكم اباك ايندلا يف دجوي ال هنا لعن انلك»

 لالقتسا ظفحم نا لقعي الو صئاصخلاانم ابلهاو ةمقبلا هذه هب ىلاعت هللا صخ الل ةيبرملا دالبلا نم اهب لصتي امو برعلا ةريزج

 ابنأب ةسدقملا ةرهاطلا عاقبلا هذه تدرفتا . هرئاعش ةماقا لحمو هتأشن نطومو هدبم نم لاز وه نا نانفالا دالب لثم يف مالسالا
 دادمتسالاو لمعلا نم بج اب ضوبنال رصغلا اذه يف اهريماو اهديس درفنا كلذكو . ةلالقتسا ةماقال يعالسالا ملاملا عاقب ردجا

 اذه ىما نأب نوزعشي نبذلا نيالسملا عيمج قانعا يفو دالبلا هذهن لها قانعا يف ةنم ربك | هلمدب هل ناكف . لالقتسالا اذه ديدجتل

 رومشلا اذه دقف نم مبنم نكلو . ةيعامجالاو ةينيدلا ةماعنا حلاصملا مها وه لالقتسالا

 نا اونلعت نا بج نوملسملا اهيا . ممنلل سانلا رفك ١ وهف ةمعنلا هذه ذقنملا حلصملا لجرلا اذهن رفكي نم نونزاجحلا اهيا »

 برعلا لالقتسا نكي مل املالقتسا ظفحو طوقسلا نم تللس نا ةيناملا ةلودلا ناف . نمزلا اذه يف مالسالل ةءدخ مظعا لمملا اذه
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 نكسب م اهلالقتسا تدقفو تلمقس ناو . مبنم لك ق وقح ظفح عم كرتلاو برعلا دضاعت نم الو كلذ نم ًامنام هريغو زاجحلا يف
 ناار يح مالسالا عاقب فرش يف ياسا ملا لاقتسا ظفح ببس نوكي هنكلو هيف ببسلا وه لالقتسالا اذه
 يف ةمينغ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر مرحو ىلاعت هللا مرح عوقو ةيناملا ةلودلا طوقس ىلع بترتل لالفتسالا اذه نالعا الول هنا
 اذهو . ىلاعت لب ذايملاو مهتدايس تح اناك الاو . انيلع اهب قدصتلا هنم محل ناك انل كلذ دعب اهوكرت ناف . ةحتافلا لودلا يدبا

 عضوو ٠ ميسجلا طملا نم املوح امو نيفيرشلا نيمرحلا ذقتا دق ملظعلا مع زلا اذه هب ماق يذلا مظملا لمعلا اذه نا يكل ن

 الو هل قلم اذه لوقا امو . نيلسملا عيمج ىلع ةنم ربكحا اذهب هلف . هل ةديدج ةلود ءاشنإب يمالسالا لالقتسالا ظفحل ساسا يوقا

 ءمالسلاو ماقملا ةلمتحم يذلا زابعالإب مل اهتنيب ةمصانا| ءاضيبلا ةقيقحلا امناو ايرمش احدم

 انل لوفكم يسايسلا اندوجو نا » : لاق مث هئارآو هراكفا ةقيقح نع ربع هنال ًارطاع ءانث بيطحلا ىلع كلملا ةلالح ىثثا دقو
 يذلا لسلا اذه نا ولو . يليبس يف ضامو ةجيتنلا نسح نم ىلامتو هناحبس هّللب قئاول يناو . ةيئاش هبوشتال يذلا ماتلا لالقتسالاب

 بحا ينال . هيلع فسآريغ يدي هتبلصل يدالوا دحا ناك ولو ءوسب دحا هضرتمي ينيدو يدالبويىوقل حالصلا لك هيف دقتعا
 ريغ يتطخ يف ًارمتسم يقبأسو ةضبنلا هذه تضبن الل ةبحلا هذه الو . دوجولا اذه يف ءيث لكن م رثك | ينيدو يدالبو يسوق

 « هرصني نم هللا ثرصنيلو هرما هللا يضقي ىتح اهنع لوحتم الو اهيف عزعزتم
 : لاقو ريما ىلع دعاسي نم لكلو هئافلخل ةءالو هتدايس دكحا مث

 « همرقل ًاسلخم هنطول اقداص نوكتي نا طرسش ىلع ناك نم ًانئاك يب رع لك لمشت ةيبررع ةضبنلا هذه نا »

 در 001 1 ملال عع 0 انااا ل55[



-11.- 
 رشاعلا لصفلا

 « برعلا يف للا )

 برعلا كلم يلع نإ نيسح لا - ىلعوبا وبلا سل - يب

 اعلا ميلا

 ضب

 ةينسا| ةدارالا ةروصيه هذهو ١و1 ةنسربوتكأ هاو مسع ةنس ةجحلا يذ * يف ديدجلا دبملا يف ةيبرع ةرازو لوا تفلأت

 ةرازولا' كلت فيلأتب ةنذؤملا

 ارس هللا دبع خييشلا لماكلا ملاملا ةرضح »

 ةموك ا يف رظنلا ابلع عزإ ,واود نم امل دبال نارا بابسار فوتو عمتجلا نوؤش ماظتناو ايعرلا حلاصم تناك ال هنا

 اةدالبل ةموكح نووكتو ةيلوؤسملا هيلعىنبت يذلا فئاظولا ساسا اهب نيعتيو ةصاخناو ةماملا حلاصملا نم كلذ ىنمم يف وه امو
 ةاضقلا يضاق بصنم هيج وتىلع لجو زع هللاب ةناعتسالا دعب انمزع ة اقتسالاو ةءافكلا نم مكيف ءانققحت ام ىلا رظنلابو ةسورحلا

 تب هللا دبع اندلو مو مؤامسا ةيتآلا تاوذلا تارضح تالاكولا ةيقبل انرتخا دقو ماظعلا ءالكولا سيئر نع اليكو كنيمتو متديمل
 عيفر عم دنجلا ةساير ليكوو برح ناكر اس يئ ر يلع نب زيزعلا دبعو ةيلخادلا ليكو نع اليكو نوكيو ةيج راما ةلكول نيسحلا
 ةيموحعلا عفانملل اليكو ًاقباس ةيدلبلا سيئر ملاس نب فسوب خي لاو فرامملا اليكو يكلام يلع خيشااو ةرضاحلا هتبتر نع هتجرد

 خيشلاو ةفب سلا هتفيظوب قلعتي اكو مرملا روما ةراظن يف هل ب عم فاقوالا اليكو ًاقباس فيرشلا مرألا ريدم نيما دم خيشلاو

 هللا يضرب ام ىلع اهلهاو دالبلا حلاصم ىلع ربل مدادعتساو مهتيارد نم هانمسوت ام كلذو ةيلادلل اليكو هجاناب نمحرلا دبع نب دمحا

 ريم المي نا هناحبس هللا وجراو اهل نيفظوملاو لاما نييمتو ةيمسرلا نيواودلاو رئاودلا سيسأت ىلا ةردابملا متم رظتنن انناو
 اهريماو ةكم فيري « ءاضريو هبح ام لك يف ءادهو هقيفوت

 يلع نإ نيسحلا ١مسع ةنس مارملا ةجحلا يذم يف

 : اهصن اذهو ىلعالا خويشلا سلحم فيلأتب ىرخا ةينس ةدارا تردص هنيع مويلا يفو
 عفانم قلعتي ام لك يف رافنلا ساجللا اذه ةفيظو انلمجو « خويشلا ساحم » م..١ اهيلع انقلطأ ةئيه نيبعت انبسنتسا دق انثا اع »

 اف ررةيسو ءالكولا سيئر ليك و ماقم ىلع رئاودلا هضرعت ام يف يأرلا ءادباو ةيمسرلا رئاودلاو نيواودلا لامعا ىلع ةبقارملاو دالبلا

 ء.اضعاو يبشلا حلاص دمع خيشلا مارملا هللا تيب حتاف لجالا لضافلا بانج هل اسيئر انلمج دقو يللاعلا سلجلا اذه ةيحالس دعب
 دبع خيشلاو نيسح نيدلاع خيشاا ةيكلملا يتفمو يواوزلا حلاصلا دمع نب لا دبع ديسلا ةيعفاشلا يتفم ءالجالا لضافالا تارضح

 يلع هللا دبع خيشلاو فاقسلا يولع نب دمع ديسلا ةداسلا خيش ليكوو يلع نب مهاربا ديسلا مرهلا بئانو ييشلا يلع نب رداقلا

 نقفو رمفلا هللا دبع نب هزم فرعشلاو ةدايسلا يوذو ريقوخ دمع نب ركب وبا خيشلاو يصابرشلا هللا دبع نب يلع يلع خيشلاو اضر

 « ١مسع ةنس ةجحلا يذاب يف ءريرحت ىضنقا ركذام مهنيلبتلو ركش نب رصانو ديعس نب دما نب نايلسو نسحب نب
 اهريماو ةكم فيرش

 نيسح
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 كلك
 اما . ابرق كلذلمفت ابلعلو ةدياحلا لودلاو ءافللا لود مصاوع يف اهل نيدمتمم نآلا ىلا ةيبرعلا ةموكحلا نيمت ملو اذه

 مدت 115 ةنس لئاوا يفرصم ءاج قارعلا يف ةيبرعلا رسالا فرشاو برعلا نابش ةريخ نم باشف ةرهاقلا يف يلاحلا اهدمتم
 ةروثلا نالعا ليبق زاجحلا ىلا رفاس دقو ةماعلا ةحلصملا ليبسيف ينافتلاو صالخالاو ةنطفلا نم هيتوا امب ةميظع امدخ ابيف برعا

 ةيزاجحلا راطقالا يف ماقا ام دمب هيلا داع نا ثبل امف ييرسمملا رطقلا يف برعلا كلم ةلالل اليكو نيع مث ام نيمئاقلا عم مافتف ةيبرمل

 ش برعلا كلم ىبحيلف
 5 مويل قفاوملا ةيرجه ؟سعو ةنس مرح + يف سيفا موب مهيلع كللاب يلع نب نيسحلا ةيمئاملا ةلالجلا بحاص برعلا عياب

 يكلملا رصقلا نم ءاج دق مظمملا كلملا ةلالج ناك ىتح مويلا كلذ حابص نم ةنماثلا ةعاسلا تفزا اف ةيحيسم ١815 ةنس ربوتك |

 ةرضح لس ماقملا مب ععسأ الو . ةمالا ءوجوو عرشلا ءاملعو تيباا لآ هب فحي اهلخدف مارحلا هللا تيبل ةقصالا ا هتسردم ىلا

 امعمسي مل نم عماسم ىلع اهولتيل بيطخلا هللا دبع خيشلا ةرضح ىلا دقملاو لحلا لها ةضيرع ةرازولا سيئر بئان ةليضفلا بحاس

 . فصوي ال رورسب اهولب اقف ريهاجلا ىلع اهأرقو فيرشلا مرهلا قاور ماما تميقا ةكد ىلع بيطملا ةرضح دمصف ةمالا لاجر نم

 ب رمأ| دالبلا كلم ةيعئاملا ةلالخلا بح اص ديىلع ةاضقلا يضاق ةرضح لبقا مث

 ءابتناو ةقد لكب ماظنلا ىلع نوظفاحب ةطر.كا لاجر ناكو اهناقبط فالتخا ىلع ةمالا ريهاجخ دالبلا دوفوو نايعالاو ءاململاو ةلودلا
 فولالا رارهتسال عشت ال تقولا نا ةديمسلا ةعيابملا فرسدب ساتلا نم فولا ةمضب فرستت نا دمب ةاضقلا يضاق ةرضح ىأر دقو

 دهم مث . مهنم عمسم ىلع مهنع عيابف قلطم ماع عامحا ةزاجا هوزاجاف مهنع ةعيباا ذخا يف هوزيج نا مهنم بلطف كلذ يف ةرينكلا

 كلملا ةلالج داع ءاعدلا ماتخ دتعو .٠ ةنسلالا هيلع تنماو بولقلا هل تعش ًافيلب ءاعد التف ةكدلا ىلع دادرم كلملا دبع

 زعلاو رصنلاب هل فتهت ةسمالا ريهاججو يملاملا يمئاملا ناويدلا ىلا مخفاا هبككحوم يف راس مث ةهرب اي دط ةلردلا لا برقا

 الو . ديعسلا رهابلا لبقتسملاب راشبتسالاو ةساجلا ديشانا دشنت ةروصنملا ةيبرعاا مالعالا تحن ةفطصم سرادملا ذيمالتو دييأتلاو

 باستعالاب فرشتلل مهتقبط يف نمو راجتلاو نايعالاو «الفملا نم ساننا فولأ تلبقا يلاملا يكلملا رسصقلا ىلا مخفلا بك وملا لصو

 مالسالاو بردلل مظعالا ديملا اذه ةمالا فطاوع نايب يف نورابتي ءارعشااو ءابطخلا ذخاو . ةيعئاملا

 لودلا يفو ءافلحلا لود يف ةيجراملا تارازو يلا كلملاب ةيعثاملا ةلالخلا بحاص ةعيابم ربخ ةيبرعلا ةيجراحلا ةرازو تلباو

 هيبصتغم كرثلا نم برعلا كلم دادرتساو برعل| ىلع اكلم نيسح ثكلملا ةلالح فارتعالا ابن ةبلاط ةدءاحلا

 أب ىمأف دلاملا رثالاو نسملا ركحذلاب علاطلا نويل دملا ديمسلا هكلم أدبي نا برعلا كلم ةلالج ىأر دقو
 نأب ةينسلا هتدارا تردصو كنضلاو قيضلا بابسال ةلازاو بركتا ًاميرفت ةجاحلا يوذ ىلع صاحلا هبيج نم هينج فلا ثورشعو

 اهلبقيو ةصاخلا يضر ةيوست نويدلاو ثوهرلاو روجالا لك اشم ةيوستو دوقنلا كلت عيزوت ىلوتت ٠ .الفملاو ءاربكلا نم ةنحل فلؤت

 ةلالخلا بحاصل برعلا ركسشف نئادلاو نيدملاو رجأتسماو رجؤملا نيب فالح لك يوسو قيضلا ليزاو مارب ام ىلع ىمالا متف ةماعلا

 مهنوؤشب همامها مظع نم ناك امو مبنم نيجاتحلا عيمج لمشو مع يذلا همرك ةيمشاحلا

 برملا دوفو تنأف اهئاصقا ىلا اهئاصقا نم ةيبرعلا دالبلا يف ماع رورس- يلع نب نيسح ةلاللا بحاصل كلملاب ةميبلا دقمل ناكو

 رصنلاو زوفلاب لسابلا هثيجلو دييأتلاو زملإب هتلالجل ةيعاد ءالولا قدصو سالخالا اهودحب بوصو بدح لك نم ةمركملا ةكم

 عوبسالا ضعب و اعوبسا

 لاجرو ةداسلاو فارششالا تارضح همبتو كلملاب هعيابف

 ةدمخ عزوتا
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 رشع يداجلا لصفلا

 برعلا لقسم
 3: مل امكلاو اهيمئاتنب ةرم اهريثأتب ةيساق تناك ةنمزالا فلتخم يف برملاب تازئ يثلا بئاسملا نا

 ١ ىتح صرفلا حئاوس مهل تمستبا اف . بهذم لكدجملا ىلا مهب تبهذو ىلعلا ىلا تحمط املاط الام مهنم تدإلا الو

 ةيندم ىلا ةديدج ةايح قيرط يف نالا نوريسي مم اهو . رثدنملا مدسجي ةداعتساو ةموضبملا مهقوقح عاجرتسال لابئرلا دسالا ةضهن

 اهب اوفرع ةريبك احور مييف
 اوضبنو اهوزبن

 ةيقار ةيح
 الو سهاوظلا ةشقرب مذسخأت ال « مهلاآب رابك « مهلامعأب رابك « موسوفنب رابك مهنا ىلع مهتلو دنإلا يف برعلا نهرب دقا

 علف .قو ةراضحلا ءاول رشنو معلا زي زعت يف هيلا نوجانحي ام ةميق مدنع لاملا ةمرق رحاظلا بذكب نوعدخني
 يتاا ةيمأ 5 قالخالاو ةليجلا لاصحلاو ةديرفلا لالالا نم هب اورانما :ءاام ىأرو ديجملا ميخي رات عجار نمو . دالبلاو ةمالل هنم وجرملا

 نأشلا ملظع نم مهل نوكييس اب مي نا عاطت١ نالا ىلا مدافحا سوفن يف ةلسأتم لازت.الو دجللا ةورذا مهب تنلب

 .ذن "ضارما ىلا لابتغاو لتقو ينو دابمتساو دارطشا ىتف اهثداوح ةلئاق تناك برعلاب ترم يتلا روصملا نا

 برم مثالي ام اهتاخن ىلع تب رضف ةيكرتلا ريغو ةيكرتلا ملامتاا تءاج مث . هدسفأف ةءدقلا ةيبرملا ةيثدملا ساسا يف سدنا ليملا

 7 ابما ةيب رملا و اهنم لك
 لف ةلئاقلا اهمابس اهنرحت تبوصو ةيبرملا ةمالا ىلع الك تءمتحا دقف ةمثملاو 5 ال هدحو ينكب لماوملا

 مهنويع ىلع تادس اهلا هتلعف ام لجو مهتيموق ىلع ءاضقلاو مهتكوش د-ضخ نم تنكمي الو رفظ ةمالق برماا سوفن ةزع نم لئن

 باسجحلا كلذ قءزمتب نالا ىفقنا مز ةدلظلا ىسايد يف فولط خي ميتكرتو ةيادحلا رون مينع تبجخ لبجلا جين نم افيثك"!اقن

 لاخجاو ءاببلا نم هب تفرع ام لمجا يف ةيرماا سورعلا هئارو نم تزربف
 اهءدق تبثب ام اهدادعتساو ارط'ثنو اس,ةيمح نم اهل رمعلا لبتقم يف ًاسورع ةايملا نادم ىلا ةيبرعلا ةمالا موبلا تزرب لجا

 راثملا نم اببلع ىتخي ال كلذ مانالا نيب ماقم ىمسا امل لفكي ام ارزكلس يتلا ةقداصلا ةينطولا قبرط يف اهل نا اك مامال“ يلا ابسفديو
 مهن رابتخا اهله ةنيما للبس يف فوري-دس برعلا ناب لاملا ةذه يف ةميظع انتقثف . راطخالا عقاوعب ثداوحلا اهئدلع دقو اسال

 مهتادبش حاورا اهتللظو عؤامد اهتورو

 اث لوقعب لا مهناز الاجر اهبف نا ةعركلا ةيبرعلا
 ةليسو لك لذبو هورثلا دراوم ريفوتو عئانصااو نونفلاو مولعاا ةيقراو دالبلا ريخ هيف باب لك ٍقرطو

 ,رمأا ةمالا نأ امس الو ارليس تماقتساو ايعومم ةدابق تلبس ىجحو يأر باحسا نوركنفم لاجر ةءالا يف دجو ىتمو

 نال دادعتسا ىلع يف ةدسافلا ديلاقتلا ارهوشت ملو ةيذاكلا يهاظملا ابخامات مل ةحرفصلا ةرقن ةلفط ةيميبطلا اهترطف ىلع

 ةحب ام مويلا ىتح برعلا تاءارجا نم انلو . اهاخوتت يتاا ةياثااو ابج ازمو اهل مثالا قيرط موقا ىلع ةحيحصلا "يدابملا

 ةديدجلا برعأأ ةيندم هيلع موقتس يذلا ساسالا معدو همالا ضايمال ةريبك وا ةريفص ةليسو نولمهال مهن

 رمأا تارا ضعب يف نا ليجت ال اننا ىلع
 ارح نم اوتاؤ مرظن يف افارحاو مهقالخا يف اةس مضحلا ءوس نم ميتثرواو هفيمضاا مدعم ىلع تاقثف

 مهتطزن فالتخا ىلع برعلا نوؤشب ةديدجلا ةيرملا ةلودلا ماتها نم انا نا ىلع بارس مهتاءلظ يف مهساربنو بالخ ديلقت مزاكع

 امميئارج دلو ة

 ةمالا ةحاصم يف ينافثلاو سالخالا اهموقي

 اييد'و ايدام برعلا ضا
 نالا ةب

 ةمالا حاجنب لامالا يوقي امو

 اهب يذذتلل اودمتسي مل دارفا نهب ثمنو اهمئالت ال ةيندم روزب
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 8م برعلا ةروث كروس

 هتموكح لدع نم هاريس امو هتينطو قدصو هتيور ككعو يبرعلا مزح نم انل نا اكللعلا ةاوادمو للملا حالصا لفكب ام مبلايماو

 يروسلا ليبسلا ىلا لجع ىلع هليمتسي ام هنوؤشب اهئانتعاو

 اوربغ اذا هذه ةلاملاو بجع الف اهتاريخ نم نوقزتريو اهب نولسيف مهتبرت زونك جرختست تالآ[الو اهم نوطبتريف مهم ةصاخ ةيندم
 ةيقارلا مثالا رظن يف بطاطا نم نوقلي امل ةرامتملا مهتينجب اولجخو ةملاظلا مهتموكح اوبن

 يبرملا لملا تحت اووضناو نيحرف مهناطوا ىلا اوداع مهتموكح لدعو مهتما نأش زازتعاو مبكلم ةعانم اوأر ىتم مهنكلو

 : دحاو توصب نيفتاهو نيللبم ليجلا

 يبرعلا زءالا ىيعالو برملا ىعتاف

 5 ةلود هل وكت نا دوب ملاعلا يف ناسنا لك

 و ميلحن
 ميتيثدم ديدجتو مهدالب ضاهناو مهتما

 فالتخا ىلع برعلا نا يف ةحاشمالو . اهيلا باستنالا,ر خافي ةيقار ةماو اهع زب
 ريل لمعلا يف ةدحاو ًاديو ًادحاو ًابلق مهعيمج نونوكبو يبرعلا معلا لظ تحت نووضنيس عهلاوحاو مهمابفا تاجرد نإ

 يف برعلا لالقتسا ىلع تدعاس يلا ةييرملا بازحالاف . ةيبرعلا دالبلا ام رادت يتلا ةرادالا لكش لامآلا هذه انيف يوقي امو

 الا دالبلا قالخالاو تاداملا ةفلتخم فارطالا ةيمارتم دالب ةرادال قرطلا ريخ نا كرثلا دبع يف يرت تناك زاجحلا
 ةداملا يف ءاج دقف . ةمساولا ةيزكىماللا ةرادالا

 ةرادالا تانسحل

 املا ةلودلا

 » ًانيقي دقتعي هنا بزحلا اذه جمان رب نم ةثلاثلا هداملا يف ءاجو

 (1) « ةيرادالا ةيزكماللا ساسا

 ةرادا ىلع لوصحلا اهتبغ تناك دقف ةيبرعلا بازحالا رئاسو يندالا ىدتنملاو ةيقارعلاو ةيتوريبلا حالصالا ةيعمج كلذكو

 نم ةئااثلا ةداملا يف ءاجخ دالبلا يف ةءزكمالا

 الو لك يف أشنت نا بحب د هلا

 يعامنا ة
 ناي بزملا اذه فيلأت نم دصقلا نا ه ةيزكرماللا بزح جمان رم ةيناثل

 تايالو ميج يف ةءرادالا ةيزكرماللا دعاوق ىلع سسؤت ةموكح ةعورملا لئاسولا لكب ةبلاطملاو ةيزك مالا

 ىلع اهتموكح تيب اذا الا يسايسلا ملاعلا يف يقبت ال ةلودلا نا

 ةيبرعلا بازحالا ملفمم لثع ناكو سيرإب يف دقع يذلا لوالا يبرعاا رمتوملا تارا

 ار نعاولدع مه ازحاو مهءامجزو

 ىلاعتو كرابت هللا رسي دقو و كلملاب عيابي نا لبق يمالسالا ملاعلا ىلا هبحو يذلا ينيدلا باطحلاا يف برعلا كلم ةلالج لاقو

 اننيب نييداحتالا ينظوم يدبا ىلع تبرض نا دعب حاجتلاو زوفلاب اهيعاسم جيوتتو اهلالقتسا ذخال هتوقو هلوحب ابققو امك اهتضبن دالبلل

 يتامم لكب ًاقلطم امات الاصفنا نييداحتالا نم نيبلغتملا ةطلس تحت نثت لازنال يتلا ٍدالبلا نع تلصفناو العف تلقتساف مهتايماح لاجرو

 ءالعال يعسلاو مالسالا نيد ةرصن ايئدابمو اهتاغ ةلعاج يجراخ محت الو ةيبنج | ةلخادم ةبئاش هبوشت ال يذلا لالقتسالا

 قيانلا بازحالا تعب جايب ()
 كوالا ينرماا ركؤملا ثحب عجارب )062(

 0,أوأوقأ همت
 هر (006 6ع ممارلععآملا انالاا/غ8ك117



22 
 ماكحالا عيمج يف هريغ دنتسمالو هاوس عجرم انل نوكبال يذلا فيرشلا عرشلا لال لك يف ةمئاق نيداسملا نأش

 0 تدلل لوا نر ناو 1: رانك ماهم نا لرب ل ساو لك لوبقل اهدادعتسا عم هعورفو ءاضقلا لوصاو

 «دادمتسالاو ةجاملا بسح ىلعو تا تاقبطلا فالتخا ىلع سانلا نيب هميمعتو معلا ز زمت يف ديبملا دبجلا ةلذإب ةحيحصلا ةضبنا|

 ًاييداو ايدام ةمالا نأش ءالعاو دابملا داعساو دالبلا ضاهنا نيخوتم ةيلخادلا مهتسايس يف برعلا ريسي لاونملا اذه ىلمف

 . مايالا لبقتسم يفو مويلا ةيندملاو ةيرحلل راصتنالاو لمعلا يف صالخلالاو لوقلا يف قدصلا ىلع ةيجراملا مهتسايس موقتسو

 ىلا ةيجراحلا انتسايسم يف يرن الو ه 1415 ةنس سطسغا ١07 و ١مسوع ةنس لاوش 1م. يفرم يف رمان يسايس نايب يف اولاق دقو
 لبقتسملا يف فالخبال لامي لقا كرتي ال هنال ةيمهالا نم مظع بناج ىلع حيرمدت وهو «هيلع لوصحلا اننكم امم رثك مك

 ريظا دقو هاب ديحم برعلا لبقتسُف ةيميبطلا اهدالب ةورثو اهدارفا ةينطو قدص ىلع فقوقي ةمالا لبقتسم ناك اذاو اذه

 مييهاوع عافتنالا نونسحم مهناب ناقيالا ىلع انا.ح ام ةماعلا ةحلصملا ليبس يف ينافتلاو رظنا| دعب و ةينطولا قدص نم برعلا لاجر

 دهملاو ةمنلا تاجرد ىعسا ىلا اهب نوضبنيف ملالا دالب ىنغا نم يم يتلا مدالب دراوم راثتسإب نونميو ةميظعلا
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 (ديهش ةيصو)
 ٠١ هاجم ديكو «

 هتكردا يذلا يب رعلا ينماا دبع موحرملا وه باتكلا اذه ماتخيف ةعركلا ةيبرعلا ةمالل هتيصو نودن نا دون يذلا ديبشلا نا

 نيقطانلا عيمج ىلا يملاتلا باطحلا لسرا ام دعب نيسلخلا نطولا ءادبش عم توريب يف قنشو حل .ا اص نئادم يف ةيداحتالا ةطلسلا دب.

 : للا هجر لاق داشلاب
 ايندلا اوكلمو مهمزعب ملاملا اوخود نذلا ديصلا سواشالا فلخ ايو دجامالا مراك الا لسن اب ناطحق ةلالس ايو برعي ينب اي »

 عيمج يف نورستتنملا ناوخالا اهما اب دوبملا يظفاحو رامذلا ةاحايو مضلا ةااإ ءارغلارث آملاو ءاصعلاسوفنلاو ءامثلا ممحلا يوذاي ملس
 مالس هراطقاو رومعملا ملاعلا ءاحنا

 مكلافطا ميو كتويب رمدو مكدالب برخ يذلا يكرتلا شحولا نئارب نيبو توملا ةيواهريفش ىلع اناو ميلا اذه يناطخ هجوا »
 اماعط اهمدقيل نيخراسل لا الواو ني رمل ملافما نع اماوقو ةايملا كالم سبحو متمرح نيمو عتاوخا لذاو مامن لمرو

 نيذلا دوسالا بارعالا كتاوخا براشم ني نم ماثلا ةدائم اذه يباطخ يلا هجوا . ث ثيبللا هرصنع ءانبا اهم تيقيلو هعاطالا

 لكيت ةشحاف لكو روملاو يغبلاو رظلا شرع كدو دالبلا ذاقتا يف ربك الا لولا مهيلع

 تارمشع ىلعو "يلع ةرئاجلا ميماكحا اوردصا دق ةرفكلا نيملاظلا كا ارثالا نال ياعنم لوصو لبق اذه يمالك كلصي ال دقو ٠

 براشمو دوسالا مايخ نيب اهرهاظمىعسإب ةيرملا يلجتت ثيح ارح تحبصاو مهدان رم تلفا ام دعب و ةيروس ءانب ا ةريخ نم يريغ

 غالبا يف يدجنلا . « ٠ دابحلا يف يا ىلا دهعا نا دعب ًادغ ركبم يناو ماشل | يحاون ىلا ينوعدب يلع بجاولا ىرا ءابظلا
 رخآ ىتح يدالبو يتما تمدخ ينن :| يبسخل الإو بجاولا تمحتا ةيناث ةرم تالفالاو صالملا يل رسبت ناف اهارب يبلا ةقيرطلاب يباطخ

 اوعدنو اهب موقت يتلا ةليبنلا ةناثلاو اورثك قافرلاف ةيبرملا ةيموقلا ليبس يف مويلا توم يذلا لوالا يئادفلاب تسلو يمد نم ةطقن
 اذا اوسأيت الف ةيبالا سوفنلا ريب ناصت الو ةيكرزلا ءامدلا ىلع الا تبثتت ال لالقتسالاو ةيرهلا ناكرا نال ةريثك اياعن يضتقت اهيلا

 لا ءاش نا جرف دغ دمبو ًاضيا دغ هولتي دفلاف اولتق ةيبرملا ةمالا لاجر ةبخت نم تاثم نا ادغ متلب

 ةلالسو يلونملا ناخزيكتج ءانبا ابلثع يتلا عئاظفلا نم نادبالا هل رعشقتو صْئارفلا هل دعترت اع  متعمس ارو  نوعمستس
 لا ةيبرعلا ةمالايف يراضلا ش>ولا كنل روميت

 ةيروس يف م ام ادب ريصقا قارعلا يف مهكلو ةإلالا نيقارملا قم ًاضبا اوررق دقو ةيركسملا مهتطلس تحت تاوقالا راكتحا ىلع

 2 هل بتك نمو الازهو ًاعيوجت هنوتيع ةقنشملا نم وجني نم نال نييلاحلا اهناكس يثلث نم ةيروس تلخ امير »

 رشلا مهلصا هدافحا رك ذيال نمزلا نم ليلق دعب ًايكرت 7 حبصيو يتلا رصنملا يب كانه مغدنيف يلمورلاو لوصانالا يلا هنوفنب
 تالثاع اوقنو ةقنشملاو فيسلا اولمعاف مهتدإباو برعلا لالذا مهشرع | وناصو مدي برعلا عفر نذلا ةرفكلا ءالؤه ر

 نم  ةادفما ةيروس يف - ندملاو يرقلا نولخيو تويبلا نوغرفيو كالحلا تادعم نودمي اوذخاو نييوبحلا نانبلو ةبروس نم

 فيرشلا ينمرالا رصنملاب اهولثم يتلا ةعجفملا ةاسأملا ليثمت مهطساوب اوديعيو كارئالاو داركحالا يرجابم اونكسسي يكل اهناكس

 ةعركلا ةيبرملا ةمالاب لسابلا

 ريص نورباص نحنو اذه لك. اوحلفي ف انكبرتت يف دهجلا اولذب و ةيموقلا انتفطاع اوتيع نا اوبرجو انتنل لتق اولواح دقل ٠

 نولماع ربشا ذنم هو لافطالا تح هتمرب يروسلا بعشلا ءانفا اوررق دق مهنال ة

 دقو

 در (006 1 ملال عع 01 انااا لئ1[5



 -ك115-
 ردشلا هرصنع ىهوج دقفي ثيح ىلا ةيروسلا دالبلا نع لاملاو نيعرازملا نم ىقبي نم ءالجاو انئدإبا اورمشاب دقو اما ما .اركلا

 ةقاط الو اذه ىلع ربص الف
 عاجرتساو رصم ةوزنب هتبيخ دعب هناف انمايقرخ اوانيعاسم هليحب لقرع دق ربك الا سوساحلا اشإب لاجوبارلا قليفلا دئاق نا »

 دقو ةيروس لالقتسالا ديرب هنا. يروسلا بعشلا رابك نم ارمشع ىلا رساو برعلا ىلا ليلا اظن ةبدوبلا ىلا قيقشلا رمقلا

 ةموكتملا ىلع ةعاطلا اصع قشو مايقلاو ضوبنلا ىلع نبذ :
 هركس» لئابح يف عوقولا نم رذحلا ىلا هئاوخا هيبنت نع لفاثت الو هردغ نمأي ل انم رخآلا ضد ا نكي واني نب قوربتك نعت

 التق موف نمماو فيسلا مييف لمعاف نيبروسلا لئاخد ضعب فاشتك ا نم ةيسايسلا لا بيذاكسالاو ةعادملا بيلاسالا هذهب نكمت دقو

 مافعاو انتوعد ىلع انل دعاسم ريك | تناك اهلك هذه ةعيظفلا هتاركتمو ةرئاملا هماكحاو ةيركسملا هنيواود ةقنشمو هفيس نكلو

 ريكفتلاو ةيورلاو لقعتلاو ظفحتلا ىلا انتعدو هتتبثو هتدطو اهنا الا هب مايقلا نا وا ترخا ن نكت ناو يهو اندابج يف انل طشنم

 جرتفلاو . يبرعلا لالقتسالا ندب نيرعبل ةيروس دوجتسو بج اك ةمظنم انتطخ نا . توملا نئارب نم انتايح بلطن نآلا نحن »

 ةحتاف يه زاجحلا يف نآلا ةدقتملا ةنوميل ذجلاو ةيدابلا نم ينأي جرفلا . ىلفلا ضيب رافش ىلع بوتكمو لسالا ةنسا ىلع دوقمم

 ءامج ةيبرعلا دالبلل تاكربلا
 يديدحلا ةصفق يف سوبحلا فيعشلا يروسلا لبشلاو دادمالا هيلا لصت امدنع بشي نا يقارملا دسالاو روثت نا دجن ثبلتال »

 يذقنيال دقو . هديقمس أر همئاوقب مطحمو يذالوفلا هنجس نابضقرسكيف امزعو ةوق ةيسنجلا ةريفلا هبدكتو ةيموقلا ةوخنلا هبيتس
 0 انمباوز روثتو الا ءاتشاا فصاوع بهنو فيرحلا

 | بلطا مهروجو كارئالا ملظم نب '| عاقصالا يف نيرجابملا ءازعالا يناوخا

 داحالا ىلا قافتالا ىلا عسب يذلا بذا لالقتسالاو ةيرحلاو ةينطولا ٠ ءادن نع اوماصتت الو اودعاقتت الو اوسعاقتت ال نا اهلا
 توملاو ٠ انفلاو رامدلا نم عضارعاو معرحو عي ذ ةاينو كدالب ريخو مريخ هيف ا فافنلالاو مامضنالا ىلا مانولا ىلا دضاعتلا ىلا

 سندلاو كاتجنالاو
 ميو رست . قافتالاو داحتالاب ما اونضت ف رفا ليبس يف 0 رحمي ازا ريع اح ناوخإ نإ اولفا»

 يعتنن يتلا ةفيرسلا ةيم

 زاجحلاو قارما لاو نيطمسلقو بلحو ماشلا ظحو نانبل يدب وع توري ظفب يوم 7 ردح ايلا الو يءاش الو يتوريب الو

 فكعبلاو
 ميعاسمو عقاوذاو راشم نيب اوقفو ؟ءارآ اودحو كراكفا اودحو ؟تايعمج اودحو . اوكسشن الف لوقا امم ةقث ىلمل يا »

 أب ةولرابل وون منا تانك فيلأت ىلا اوردابت نا ةريشع متم عمتجا ايو منك ايا تويوبحلا ناوخالا ايبا ععدا ٠

 دملا ةيروس لجال ةلاوماو همهنو هتاكربو هتاريخ نم لا كقزر ام نوسركتو نومهافتتو

* * * 

 دادم اببتك ةقئاش ةديصقب زاجحلا يف برملا لالقتسا ايح نم لوا ناك يذلا بيطخلا داؤف يبرعلا ىعاشلا وبف دهاجلا اما

 ىمو سالخالاو ةينطولا
 امذلاو دبملا ىعري كلثف ضهناو امرملاو تيبلا يحو فيرشلا يح

 امأسااو نيالا ىضرب كريغ ناك نا امل تنا ءامثلا ةمحلا بحاص اب

 اقر ابشح وااايع ابتعالا ابنماكم نم تراث دئاسق عمساو

 الكإاو سفنلا هنم للا كرإب دق جوع يذ ريغ يبرع عاش نم
 01أوأوقأ 0م
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 عمل افم لقت نا نيكتج لآ!
 ةنس :يذ لك متم ظقيا لظلاف

 هلصافم يف ابرض بعثلا .متقهرا

 ةدجومو مكحنم قنح نع قنشلاف
 محامي وا مكع حفصي تايه

* 

 تقطن نا نيطنطسق راد اي هلل
 ةينام هللا ءاضق كنم "صتقاو

 ميحاسو زيكنج لآ يثدخ

 ميلمهتل تناك اف مهتلبما نا
 ادضع محل تناك ةما ىلع اوحتا

 ةرداي سنا رف تكحس دقو
 مهدناو رأث نع دبقا فيكو

 ةيثرع مويلا ذنم بتكا تايه
 ممس يف مضلا ةاا نع نكي فن
 امفترم رانلا توص ملكت دقف

* 

 هرصان مويلا تناو ينلا نبا اب

 ةفراطغ لاطبا كلوح فئلاو
 اقرتخم ىهدلا ناادح مم مدصاف
 هل ةايح ال وضع كفيس رتباو

 هب لدملا دجلا ثرو دق تاك نا

 لب مراكملا نبا لب رخافملا نإا

 ةفراو مايالا ىلع نوكت دقو

 ةيطنزإ نم ريخ ردصي فيكو
 هترتعو زيكنج موب ا تكال

 امنتم ناك ةركر مدهت دقن

 هتمالم يف انيلع حلأ نم!
 ابيحاصك ىوكسشلا عمسي نم ناك وأ

 مما كعامل اناللاا/ عمك 107

* 

* 

 املالا انلثم برجو ماللا ضعب
 امعز يذلا معزاب جم امل ىنضم

 ايمن محل تناك دقف بومشلا ىلع

 انظ هناالو ضبي ناك ام

 اقتنم فيسلا لسو قافتسا ىت>

 امهلاو مثلا تامزملا فهرا دق

 امصلاو توغاطلا دبع ولو رح

* 

 اطتلم رحبلا حاصو موسرلا كيف
 انكح ام كيف ىضماو صاصقلا رش

 الحنا يذلا شرعلاو مورلا عرصمنع
 امئالا لسأتست يتلا رولا كلت

 اقتلا عفدب (ءدرو تابئاثلا يف
 اف تقزر ام ينأك يلا تشاج

 صنم راذلا سلح زئاجملا بدن
 اماق يل فيسلا دح ناك اذاالا

 امصلا مسحب اوص مويلا عمسيلف
 امكالاو ديبلا قشف زاجملا نم

* 

 اصقنم ناك ام الصتم داع دق

 امتنم توملا نور فونالا مش

 امدهنا هل ضرمت نا كرتلا نم ادص

 امبتم مالسالا نكي مل ءالوا
 اهشلاو قالخالا ثرب مف ابجع
 امدع اباك تسما . ةراضحلا نا

 اديلاو لبسلا لظت فيقرشملا يف
 اكتع سافنالا كسع ىشاو

 امد دالبلا كبت مل كالولف اموب
 امتلم تاك لمش قرفت دقو
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 ص نا رارحالا برعلا يب هبا

 جرا هسافنا نم ساناا

 ةبجحع تناك يتلا ةايملا كلت
 رضح ىلا ودب نم ىهدلا عم تراس

 ىلع  حاطبلا كلت نم  تيبلا كلذنم
 تيستنا اذا بائو عودا لك نع

 اتلصنم راذلا ءاودع نم ضقتاو

 مهلالسسا نم مسلو مهب متسل
 ىلا -قارملا ضرا ىلا  مأشلا ىلا

 مما

 تا

 امتبم ناوكالا ىلع لطا ارخ

 اميرلا ثنا ىتح قرشلا يف بهام

 اتس الو ىتخت امأس ال بيغلا يف

 امع ةضهل تناكف تبتتسا ىتح
 امدق مكدادجا تشم قيرطلا كلت

 امذحلا مراصنا ناك مراوصلا ضيب

 [حتقم توملا تارت يف لثناو
 اما مهيعس نم ميمس نكي مل تا
 الملا اولهعاو اوريس  ةريزهلاى مقا

 ٠ برملا ةروف بلثك ىهنتا 6
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 باتكلا ةمدقم

 ىندالا قرسثلاو برحلا
 || ةلأسملا

 زغاوبلا ةلأسم - ١

 ةينودكمإةلأسم - ؟
 ةينابلالا ةلآملا م
 كسرحلاو ةنسوبلا ةلأسم س ع
 رازإب يفون ةلأسم - ه

 ةينمرالا ةلأسملا

 ةيبرعلا دالبلا يف
 ثرعلا يف :
 يجاملا يف كرتلاو برعلا

 روتسدلا دعب نويداحتالاو برعا|
 هب انسيإو ةيرملا ٍباَوَسآلا يلي
 هحيان رو ةيزكس ماللا بزح

 اهنحنالو ةيتوريبلا ةيحالسالا
 يندالا ىدتنملا

 ىرخالا ةيبرعلا تايمجلا
 هلامعاو لوالا ينرعلا .رمتؤملا

 يبرعلا رمتؤملاو نويداحتالا
 كرتلاو برعلا نيب موعزملا قافتالا
 ةناتسالا يف برعلا تارهأظم
 ةناتسالا يف برعلا دوفو
 مئالولاو بطحلا

 كرتلا ءالقع ءارآ

 و يوارهزلا

 ممالل0عا0ال اناالاا/غ 85177
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 ةحفص

 4, يلعشب زب زعةك احح  ىلوالا تامدصلا
 0 مدوبعو نوب داحتالا

 64 نييداحتالا برعلا صالخا

 04 يبيردالا ديسلا باتك

 4 ١ برعلا ءامعز بتك

 >4  برعلا قحسرملع نييداحتالامزع
 4  اطخ وابعورفو يغاجوا كرت ةيممج

 5 ةيساجلا كرتلا ديشانا

 يأ رصانملا كيرتت ةلواحع

 دم مالسالاو نويداحتالا

 0 نييداحتالا ةطخ

 7 همعازمو حافسلا اشإب لاجج
 3 برعلا ءامعز در

 2غ ةسمتلا روس بئاصم

 دم مهتحم يف برعلا

 مي برعلا لالقتساو ناكر بلا راجفنا

 0 مظعالا فيرشلا روشتم

 ا برعلا لالقتساو ارتلكنا

 ل برملا لالقتساو اسنرف

 ٠١١ برعل|لالقتسايفذدمتملاملاعلا ءارآ

 10 برعلا لالقتساو نوملسملا

 11 ىلوالا ةيبرعلا ةرازولا

 11٠١ 0 ىلعالا خويشا سلب فيلأت
 الملا برعلا يف كلملا

 ني برعلا لبقتسم

 الللي

 هود (00081ع
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