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 ةمذملا

 يف بتك ددقق . اًيمور يف ةيسكراملا رمق نم لوا فوفاخسلب تاك
 «ةيسك راما راكفالا رن ىلا ةيمارلا ثاحالا نم ةلسلس رشع مساتلا نقلا ةيايم

 . نييبعشلا ةوفن ىلع ءاضقلاو

 عش ةيسك راما ةقسلفلا نأ فوناخيلب نيم « « عنيراتلا ةفسلف » باتك يف

 موهفملا ىلع ةرظن ءاقلا دعيو « ةفسلفلاو لعال قباسلا روطتلا نم ةسيبط ةروصب

 دبع يخرؤمو « رثع نماثلا ثرقلا ةفسالف راكفا فونأخنسلب للحم , يتوهاللا

 اهدودحو مهافملا هذه تاضقانن مضوبو . نالألا نييلاثماو « « ةيكلملا ةدوع »

 دتسا هدحو سكر ام نا ربظيو . ةيمدقتلا اهيناوج هناي عم « هيقبطلا .ةيخمراتلا

 يداقتنا صحفت نم سك رام قلطنا دقف . حيحص يلع س اسا ىلع مر اتلا ةفسلف
 ةنامأب سكمي ًايروث ًابهذم ٌعاصو « ثارتلا ا ه ىمباو ء يرظتلا يضاملا ثارتلا

 ساركحلا اذهو . لاف يرظن حالسب !راتياوربلا دعو « عمتجلا روطت نيناوق
 يفادحولا .موهفملا» بهسملا فوناخسلب فاؤم . نع ةزجوم ةروص ىلاتلا وه

 . « خيرات
 هليلحت لالخ نم ء فوتاخيلب حشو. ء « خيرات# يداملا موهقملا ١ باتك فو

 ةيسساسالا اياضقْلا ضعب ء الربربال وينوطنا يلاطيالا بتاكللا تافلّؤم دحال
 دقت  اهرودو هلوذلاةميبط « لماوملا ةءرظن دقت : ةيخمرأتلا هيداملا ىلا ةبسنلإب
 ثافالعو جاتنالا ىوق « ةيولدالا ةايملا ىحاظم نيب لعافتلا « قرملا ةركف
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 ليلحتلا اذه لازب.الو . ةمداصتقالا حلاصملاو ةمداصتقالا تاقالعلا رود ء جاتنالا
 .. اقالج ايللع ًاقيبطت ينينيللا - يسكر املا جهنملا قيبطت نع ًامئار ًايكيسالك الاثم

 . ةيزايتنالا ءاينإب روطتو ءاطخالاضعب بكرا دق فوناخييلب نأ فورحملاو
 يف اببتكيتثا ةذفلا ةءرظتلا تافلؤملا انيسنبال نا بيع يسايسلا روطتلا اذه نكلو

 ٠ . امجسنم ًايسكر ام هيف ناك يذلا تقولا
 نا ناسنالل نكم ال .. » : لاق ذا ء ١4١ ماع يف كلذ ىلا نينبل راشأ دقو

 « ةفسلفلا يف فوناخيلب هبكح ام لكس ره ملام « ًايعاو ًايقيقح ًايعويش حسم
 . نادإبلا عيبج يف نك راما ركفلا جاتن لمت يف دجوب ام ري هنال

 برعملا نم يه باتكلا اذه يف ةدراولا'حوزشلا ميج :ةظقجسإله
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 خيراتلا ةفسلف



 ع راتلا ءفسلف

 خرؤماا دصقاو ) هرضاحو يرشلا عونلا يضام حرؤملا عمجتسي امدنع
 اعئارو ابظع ادبشم ىرب « « ( ممعتلا ةيهوم اومرحم مل نيذلا كئلوأ ع نمادحاو
 ىلع ناستالا دوحو ضرتغ ثيدملا لملا نأ بير الب ثوملت منأف ٠ همامأ يرحم

 . ةنس 9٠ و..٠ ذنم لقالا ىلع يا عبارلا يجولويملا رودلا فنم ضرالا حطس
 سانلا ناك ام انلبق اذاو « ةيضارتفالا احلا هذه نع رظنلا انقرص اذا نكلو
 يلاوحح داليا لبق ضرالا حلس ىلع ربظ دق ناسنالا نا قباسلا يف نودقتسي

 اوفتخاو رخآلا وات دحاولا اوربظ ليح ؟٠.٠ ءاهز انمدل كوكي ء ةنس ٠٠٠

 لك لب « لايجالا هذه نم الكا . فيرخلا دنع ةبانلا يب قاروالا قتمت اك
 ليبس يف لضان درف لكف ؛ ةصاخلا هضارغا قيقحتل ىعس دق «ء ليج لك نم درق

 هيمست ام ثدح « ةيلامجا ةكرح تثدح كلذ عمو « هيوذ دوجوو صاخلا هدوجو
 ”الثم انروصت اذا ء اندادجا ةايح انئرك اذ ىلا اثدعا اذاو . يرشبلا موتلاخيرأت

 ائراق اذاو ء ©2900 تاريحبلا نك اسع نطق. ناك يذلا قرملا كلذ لاجر ةايح

 تدادزا دقق . التاه ًاقرف ظحالف « نييلاملا ارسيوس ناكس ةايح ةايملا كلت

 ريض وا ًاريبك ًاهيش درقلاب نييهشلا هفالسا نع لاسنالا لصف يتلا ةفاسملا

 . مدقتلا اذهو ةكرملا ته نانا نع ءرملا لءاسقي نا يعيبطلا نف

 ناسنا اهينبي ناك نك اسم ]نحط ج25 1م عن مان عو : تاريحبلا نكاسم ١

5 



 «ةيخيراتلا هتك ر حو يرشبلا مونلامدقت بابسا ةلأسم « ىربكلا ةلأسملا هده

 نرا لضقالا نمو ميراتلا ةفسلفب ًاقباس ىمسي ناك ام عوضوم لكشت يلا يه

 يذلا خيراتلا « ًالع هرابتعاب خي راتلا يا زعراتلا موهفم « يل ودبب ام ىلع« < ىمسي

 رومالا تثدح اذام ةقوعم ديري لب « رومالا تثد فيك ةف رعع ينتكي ال

 . وخآآ وحن ىلع ىبلو نيعم وحن ىلع
 اوناك نيذلا سانلا نأ ينعأ 6 اهضرا , رخلآ ٠ ٠يث لكسك « عيراتلا ةفسلفلو 1

 ةقلتخ لاكشأب اوباجأ دق « ةيضراتلا ةكرملا بيس ةلأسع ةفلتخم دوبع يق ناومت

 مللو - خيراتلا يف ةصاخلا هتفسلف دبع لكل ناكدقل . ريبكلا لاؤسلا اذه ىلع

 يف سرادم ةدع ءدحاو يخي ران دبع يف ءدجو ام ًاريثك هنأب يلع نوضرتمتس

 موجرا يكلو « كلذ ىلع قفاوا يا . طقف ةدحاو ةفسلف ال ء يراتلا ةفسلف

 ًامناد كرتشت نيعم يخي رات دبعي ةصاخلا ةقلتخلا ةيفسلفلا سرادملا نا اوربتعت نا

  كلانه ناب لملا عم . دحاو عون نم ةفلتخم سانجاك اهلا رظنن نأب انل حبق. ءيك

 وود لكذأ كوقلا نذا انكم ةلأسملا طيسبتلو . ةرذنلا دوهملا نه ةيقبتم سرادم
 ةقسلفلاب نيئداب « اهم ًاضمب سردنسو خيواتلا يف ةصاخلا هتفسلق هل يخي رات

 . خيراتل ٍنوهاللا موبفملا وأ ةيتوهاللا



 ع راتلل توهرملا مويمقملا
 رثك أ وه موهنملا اذه ؟ خيراتف قوهاللا .موهفملا وا ةيتوهاللا ةنسلفلا يهام

 ركحفلا ادب يتلا ىلوالا دوهملاب ًاقيثو ًاطايترا طييرع وهو « ةيئادب مهافملا
 هنوكي نأ ناسنالا عيطتسي موهفم طسب ا ناف . يح راخلا ملاعلا فافشتسال يتاسنالا
 تادارا ةدع وأ ةدارا لمف نع ةجناث ثداوح ايف ىرب نأ وه « ةعيبطلا نع

 فوسليفلا لوقو . ةتباث نيناوقل عضخم ةطيارتم رهاوظ سيلو « هتداراب ةهببش
 رمقلا ففصي هروضحم كاك ةففط نأ ء هتك دحا يف « ىدودنت ويوغ ينرفلا

 ء ايح انئاك رمشلا ربتعي ناكل فطا| اذبف ؟ روبظلا دوب نكي مل هنال هذوملم» هلوق
 ريكفتلا نا . اهعومجمب ةعيبطلا , لفطلا اذه رارغ لع« ينحي يئادبلا تامنالاو
 أل ىلوالا ةوطملاو « ينيدلا ريكفتلا روطت يف ىلوالا ةلحرملا وه 03 ٍقامحألا
 . نيناوقل ةعضاخ رهاوظك اهميفو ةعيبطلا ثداولل يتايحالا ريسفتلا اعبا يح

 لص كلفلا ىلع انل حرمت « « ثوملم » هنأل ربظي ال رمقلا نأ لفطلا دقي انيبفأ
 . وا بك.وك ةنؤر نم « نيعم تقو يف « اتمنع وأ انل حمست ينل ةعيبطلا طورمتلا

 نآف « انن امهر ةعيبطلا ريسغن ناديم يف للعلا مدقت ناك امن « + لاو . رخآ

 ش 0 ايحلاو حورا ثي لع موقي ريكفت ةمتستمسع : | يئامحالا ريكفتلا ١
 ' ْ 1 ةدماخلا ءايشالا



 يئايحالا ريسفتلا ناك دق .انيدش ءطعبب الا مدقتب مل هخعراتو يناسنالا عمتتملا لع
 ةعيبطلا رهاوظل يئايحالا ريسفتلا اهيف حبصا دوبع يف ًالوبقم ةيخيراتلا ثداوحلل

 ىلع ةيحمراتلا ةكرملا ريض أدج ةيقار تاممتجم يف اما حابملا نم ناكو

 وه هلالا لب خيراتلل ريسفتلا اذه نا . ةلآ ةدع وأ هلإ ةدارال لح اهنآ

 . خيراتل قوهاللا موهفملا هيمسن ام

 نيلجر ىدل ةيخمراتلا ةفسلفلا ملام انه ددحأس  موهنملا اذه حاشيالو

 . وم فقسأ هيوسوو « نوبيه فقسأ نيطسغوا سيدقلا : نريبش

 ةباتعلل عضخم اهنا ىلع ةيخمراتلا ثداوملا ىلا 20 نيطتغوا سيدقلا رظنن .

 . رخآ وحن ىلع اهلا رظنلا نكمم ال هناب منتقم وهف ء كلذ نم رثك أو« ةيملالا

 ء رابمجلا يتيقملا هلالا اذه ىلا اورظنا »: نيطسغوأ لوق

  اهتراو.داسحالاو حاورالا عيمج عدبم-« رابقلا دحاولا

 اذه « حورو.دسج نم ابك ىم "القاع اناويح ناسنالا لعج

 يذلاو ماظن لكو لامج لكو ةدعاق لك: ادم وه يذلا هلالا

 لك هنم قتشي يذلاو ء سامقلاو نزولاو ددعلا ءيش لك بهم

 ٠ نأ لتي لد : ميلأسأ ينا « هنمتو هعون ناك ايم ٠ ينحط جاتنا

 انترطسو شضرالا اذ تايروطاريما ىقبت نأ لمح دق هلالا اذه

 . (هللا ةئيدم ) هتيانع عئارش نع ةسرغ اييدوبعو

 .فقسا وه (م150- 55 ) هج مقالك سالم نيطسغوأ ىيدقلا ١

ء وه ؛ ( ةيلاعلا ايقيرفا يف ) نوبته
 هيياتك يف هركنا سصض رع ع ةسيتكلا ءابآ ريشأ ن

 '..6 هللا ةتيدم م



 هحورش نم يأ يف هذه ةماعلا رظنلا ةبجو كرثي ال نيطسغوا سيدقلاو

 اهنا ليصافتلا نم ريثكب انل يور. «تامورلا ةمظع ريسمت دارا اذاف . ةينراتلا

 : هلالا تارظت يف لخدت تناك

 ةلسلس لالخ ضرالا ىلع قرششلا كلام تقلأت نأ دعب »

 يتلا ٠ ةيرغلا ةروطاريمالا حبصت نا هللا دارا نينسلا نم ةليوط

 نم ادهالوأ « ينمزلا سرتلا يف تايروطاربمالا رخآآ تناك

 هذه مادختسا ينم ناك الو ء عاستالاو ةمظملا ثيح

 اباس دقف « مالا نم ريبك ددعب باقشا لازئال ةيروطاريمالا

 مدحم كوري اوناك لاجرل , ديجعلاو ءارطالاب نيفوغش لاجرل

 ليبس يف مهسقنأب ةيحضتلل اعاد نيدعتسم اوناكو نطوا دحم يف
 ىرخالا لئاذرلا رثاس ىلعو لاملل مح ىلع كلذ نييلغتم « هذاقئا

 . _دجلا يح نا ذا . دجلا بح يجوالا ةديحولا ةليذرلا هذه

 . «... خلا ةليذر وه  كالذ ينم ال نأ انيلع

 روطاربما لوا ( نيطنط -ق) ةدظع ريسف ةيذقلا تناك اذاو
 ءهللا نأ و . ةيوعص لك ةلازأب ةليذك ةيملالا ةدارالاف ء يحسم

 كلام ىلع لوصحلا ةلاحتساب عانتقالا نم هدابع عسنم دارا اذا

 غيسي نا دارا دقف نيطايثلا ةدعاسم نود اهداجماو ضرالا

 ةمللا ىلا أجلي مل يذلا  ء نيططسق روطاربمالا ىلع هتممن

 تاريخم هرمذي ناو قيقحلا هلالا ىوس دبعي ملو « ةيذاكلا

 .٠ اهينمت لع رخلآ روطاربما يا قرع ناك ام قوت
 فرح فره زتك ا برح ماود ببس ةفرعم ةيضقلا تناك اذا ء [ريخآو
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 ؛ لا ةثيشم يه كلت نا انل لوقي نيطسغوأف + ىرخا

 وأ باذعلا رشبلا لزتي نا للا لع فقوت هنا اكود»

 كلذك « هتسمحرو هتلادع ماكحال ًاققو « رضلا مهتع فشكي

 اهدع وا اهرصتخي يذلاو بور لا تقاوم طبضي يذلا ويف

 . « هتئيشم بسح

 .اننب نكلو يساسألا هئدبا اتيما ماودلا ىلع ىقيي نيطسغوا نا قورت اذكه

 حيحصلا ريسفتلا دحي يكل نيمم أدب اتيمأ ىقسس نأ ءرملل ينكي ال هنا هل فس

 راس ةناتعب سرش نا  ءيش لك لبق « خيراتلا فوسليف ىلع يئبغ ذا . رهاوظلل

 يداسالا ادي اف . اهريسفتل يمسي يتلا ةرهاظلا تقفارو تقبس يتلا عئاقولا

 . يخمراتلا عقاولا ليلحن يف هجوما طيمللا الا نوكي نا هل زويحي الو هنكمب ال

 نف : نيتروك ملا نيتيحانلا اتلك نم « نكت ال نيطسغوا ةيرظن نا لاملاو

 ةبج نم اماو . ىويملا ةعدع يح « ينمراتلا عقاولا ليلحتل ةقيرظ اهنوك ثيح .
 امع نيطسغوا ثدحت : يلاتلا مالا اوظحالت نا وجر اف «, يناسالا ايشدبم |

 امع , هتءارق ىدل « لءاسق اننالعحم بابساو ةعانش ةيحلالا ةلانعلا عمار مش هيمسي

 ةنامالابو هسفن باتكلا يف هسفنت فلؤملا.انل لوقو « ءرارسا هبر هعدوتسا اذإ

 رومالا تناك اذان كلو ء اهروغ دبس نكيب ال هللا لبس نا يناسالا هئدبا اهسقن

 دامعا ملو ؟ ةدحمو ةميقع ةلاجم ال يح يتلا ةميملا هذمل ضرعتلا لف لكتلا اذه ىلع

 نا ؛ هد :!نالا ةايحلا ثداوح ريسفتل اهروغ ربس نك ال يتلا .لبسلا كلت

 ىلع « عزعزيي ال ًاخسار انناعا ناك اهمء نومغرع نحنف كلذلو سوم ضقانتلا

 مل اذاو « قطنلإ اليلق ولو كسمت انك اذا  خيراتلل ينوحاللا ليلعتل نع خلا
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 حضوو سي ريسفتلا يصع وه ام يأ « هزوُع .وبص نكمي ال.ام ناب ءاعدالا أشن

 ش ا 0 ءاشالا.عمج

 خي راتللهموهغم يف ديؤي « نيمسغوا لثم هيوسو» نا . ©2هيوسوب ىلا لقتتتل
 بمسح ؤا «يرأتلا يف بوعشلا رئاصم ناب عنتقم ؤهف . ةيوهاللا رظنلا ةبحو

 هباطخ » يف لوقيو « ةيملالا ةبانعلا ابمظنن نإ ء تايروطريمالا تابالقتا « هريست
 : « يملاعلا خب واتلا نع

 تش :خيراتب ايرورض اطابترا تايروطاربمالا ءذحل ذا د
 «بعثلا اذه ةبقام نيبلب ابلاونيي روشآلا هللا مدختتسا دقق . هللا

 سوخويطناو « هتياجل نيلوالا هءاقلخو ردنكسالا مدختتساو
 كول م دض هتيرح معدل نامورلاو ؛ هتاحتمال «افلخو ريبشلا

 قح دوهلا يتبو . هريمدتب الا نوركش اونوكي مل نذلا ايروس
 « هويلصو هوركتا الو . ماشا امورنا ةطيس تحن حيسملا ديع

 . نوكتل مدعاوس « ةيروعش ال ةروصب «نامورلا كاثاوأ مه
 : «قاملا بعدلا اذه اودانأف « يهلالا ماقتنالا ةادأ

 تربظ يتاا ىربكلا تايروطاربمالا رثاسو ممالا عينج نا « ةيّضتقم ةملكبو

 قيقحت يف ةفلتخم لئاسو» :تمبسا دق « ىرخالا ولت ةدحاولا خيراتلا حرسنم ط
 هذيلتل هيوسو فشكيو . هللا دحمو يحسملا نيدلا ريخ وهو « هتاذ فيحلا

 كلذ يف دمتم « اهسفن امور نعو ةينامورلا ةيروطاربمالا نع ةءردلا هللا ماكحا
 هباتك يف ريخالا اذه هخرشف ينوهاللا انحوب يلا سدقلا حورلا هب ىحوأ ام ىلع

 ١ - 805وهتعأ : هيوسوي )  : ) 17١4 15117ريش 'يسنرف فقسأا « عينل٠

 يملاعلا خيزاتلا نع باطن ه هباتك هل فلأق ع ديعلا يلول ايرم « .

 ع



 1 ةيصع اهتوكح نع هللا لبس تفك لاك ءاضيا وه ثدحت ؛هنا : «اؤرلا د

 الا ةيوسومل يجو ال ةمضراتلا ةكرحلا دبشم نا هاشالا تقلي امو . ةساردلا

 ش :لوقي وهذ . ةيرشدلا رومالا نالطبب روعشلا

 كلت ( لب ةرطابألاو كواملا لوقأال) ىرتامكنع»

 رع اهارت امدتع ء وكلا ترزههلا ىريكلا تابروطاريمالا

 ىر امننع ؛ ةريصق ةظمل يف كلذ ناك ول اك كينيع مامأ

 « قيرغالاو « سرفلاو « نييدياو ء ددحلاو ءامدقلا نيبروشآلا

 مص نا« ثوطقسيو « يلاوتلا ىلع كمامأ ثواثع ء نامورلاو

 « عورملا مادصلا اذه ناف ء رخآلا ضمبلا قوف مهضعب « لوقلا

 بلقتلا ناو  سانلا نيب خسار ءيث هم" سيل أب رعشت كلعج

 . «ةيناسنالا رومالاب صاخلا بيضْنْلا اه بارطشالاو

 هيوسوب ةفسلف يق ًازورب رثك ألا تاملا يدحا وه مؤاشتلا انه نا

 سكمت ةمسلا هذه ْنأب فارتعالا بجو: م ةيضقلا يف رظنلا انعما اذاو  .ةيخضيراتلا

 « ءازملا نم ريثكب « ءازملاب نينمؤمادمت ةيحيسللف . يساسالا ةيحيبسملا عياط ةئماب

 ءيث لكدأب مهعانقاو ءايندلا رومآ نع ميلصش مهيزعت ؟ مهمزعت فيك نكلو

 فنا اوجراو :توملا دعب الا رشبلا.ةليحتسم ةداعسلا نإ و ء« ضَرألا ىلع لطاب ش٠

 . ةئراقنلل ادح انيطمت فوس يبن ؛ مترك اذيف ةمسلا هذه اوظفحت

 ,نيطسغوأل نال هنايخ ةيخيراتلا هيوسوبةفسلفل ىرخا ةظوحلم ةعم ناو
 هج لب « هلا ةدأآر 07 وجل م .

 ش 0 هوقو كرو

 رب



 رداقلا هلالا اذه ءنوكلا لسلست متص يذلا « هلالا اذهف د

 نوكحت نأ « مانا ةمقأ ليبس يق“: دأرأ يذلاو٠ ءيش لك ىلع

 هلالا- انسه امي بف ةطبارتم ملا لماثا لكلا اذه: ءازجا
 .هلسلمت ةيرشلا رومالا ريسل اضيأ نوكي نا دارأ دق هتاذ

 ةبسانم تافصب اوم دم مالاووخلا كاد دصقاو « هبسنو

 ةقراطلا تابرضلا ضعب ءانئتساب « هناو ؛ محل تردق يتلا ةبرلل

 . عبك لدين يأ لصح مل« ةدرقنم هدب اهق ربت نأ قا دارأ يتلا

 نؤؤنلا راسل نا اعو . ةقباسلا ثورقلا يف هبايسأ هل تناكوالا

 مع ناف ءابح اجت ققحم امو ءاهف ةرشابلا ررش امو 0
 يلا ةيفلتا تادادعتسالا هذه ةلظحالم يف وه يتيقحلا خب

 اهتجرخا يتلا ةماملا تانيمختلاو ىربكلا تاليدبتلا 3

 . « دوحولا زيج يلا

 هللا دب ايف رهظت ثداوح خيراتلا يف ثدحت « هيوسوب يأر بسح ء اذكه
 كلثو . ةوشابم ةووصب هللا اهف لمعي بداوح رخآآ ريبعت, يأ « ةدرفتم

 لاوحالا مظعم يف « نكلو ةيخيوات تاؤجعم ءلوقلا مص اذا ء يه ثداوملا

 دوبعلا يف اهبابسا نيعم دبع يف لصحم يتلا تالدبتال ء يدايتغالا رومالا ريس فو
 ءيش اهبف سيل ىتلا بابسالا هذه ةسارد يه يقيقملا معلا ةمهمو « ةقباسلا
 . ممالاو وشبلا ةعيبطي الأ قلعت ال اهنال « قراخ

 . ريسفتلا ابحر ًالاجم ء خيراتلل يتوهاللا هموبفم يف « نذا كرتي هيوسوبف
 هدستع طيترب يءييطلا ريسفتلا اذه نأ ميحص . ةيخميواتلا ثدل وحال يعيبطلا
 تسانتتافص ممالاو رشلا بهم يذلاوه هلاف ؛ ةيتؤهاللا ة ةركفلاب اقيثو اطابترا

 ا



 . ءاهدحول ابلمع ققحص « تافصلا هذه ىطعت دق نكلو . محل اهردق يتلا ةبترملا
 ًاضيا انمحاو نم لب ء بصف انتح نم سلف ء اهلمع ققحت تماد امو

 ةفسلف زاتمتو . خيواتلا يعيبطلا ريسفتلا ىوحتن نا كلذ دك وي هيوسوبو
 ةرورض ىلع اهحاملا يه ىربك ةزيع, نيطنغوا ةفسف نع خيراتلا يف هيوسوب
 . ثداوحلا ةصاخلا بابسالا ةسارد

 يدارأ ريغو عاو ريغ ًافارتعا الا « ساسالا يف تسيل ةزيملا هذه نكلو

 موق يذلا جهملا يأ « يلصالا ىنملاب ينوهاللا مورفأا معو زجسب ,كش نود

 . ةقراخ لماوع ةدع وا لماع لعفي رهأوظلا ريسفت لع
 . يلاتلا نرقلا يف فارتعالا اذه لالنتسا توهاللا ءادعا نّما دقو
 ةانق نم زمني ء يفوف كريوطس بقلملا وتلوف ء ءادعالا ءالؤه بهرأ ناو

 : لوقيف « ممالا عئاط يف ثحبم و ريبشلا هباتك يف تواللا

 للا اه دارا ىتلا ةّمرطلا لثم انلوضغ ردج ءىثالو
 هماكحا قيقحتلل ةيناثلا بابسالا امدختسم « ةسينكلا مئاعد تيب
 فرصننلو « هتئدس مم نا يملإ وه ام مارتحاب كرتنلف . ةيلزألا
 2 .« يخيران وه ام ىلا



 عيرانلل للاتملا ىوررقملا
 (؟2رينل وف فرصن او.مارتجا لكي ًايناج خيراتلل يتوهاللا موبفما عضو اذكه

 لهو . ةعيطلا أع يناثلا اابسأب اولا ريسق ايعاس « ينيرانلا .يشبا ىلا

 هَذه ىلا رظنتللف . متيواتال يماع لملعت ةلواحم يه ةينعرانلا ريتلوف ةفسلف لا

 طوقس باسا 3 ريتل وف يأر بح « يه ام ”الثم ولو ٠ بسك نع ةلواحلا

 0 .٠ ةيئامورلا هيووطاربمالا
 نيب نم ءزديي ريتلوف نكرلو « ًاثيطبو ةاليوط ينامورلا طاطحمنالا ناك

 ةربارملا : نييسيئر نيببس « ةرايلا ةيروطاربمالا طوقس تيبس يتلا ثراوكلا ْ

 . هيليدلا تالداحلاو ١

 لأسي رين وف نكلو . ةينامورلا ةيروطاربمالا 17 ةرياربلا يعد دقل

 لف رسغ . فوسليفو دقو بتاك ( الاله  حكو:) ؟ه1اهتمع : تلون
 . ناسنالا مدقتبو لقملابناميالا : رشع نماثلا نرقلا حرر

 ىاطن جراغ بيقي لأ بوعشلا ميج ىلع ريبعتلا اذه نوقلطي نامورلا ناك: ةرياربلا 18:

 نم اهوزغتو ةينامورا ةيروطاربمالا مجاهت بذخا يلا ةحلسملا لئايقلا ةداع هب دصقيو ٠ مهتراضج

 ْ نامرجلا نم لئأبقلا هذه مظعمو « سداسلاو تلاثلا نيئرقلا نيب لابشلا

 ا 1



 كالانه قبب مل هتأل 5600 رامسلا لئابق سويرام دابا اك« نامورلا عديم مل اذام
 دق تناك نامورلا عئابط نأل  ؟ سوبرا ليثم كلانه قب مل اذاإو سوررامل ليتم
 حبصأ ةيروطاربمال نا يح عئابطلا يف لدبتلا اذهل ةمالع زربا تناكو . تدين .

 هر تارا .الؤه ناكو »  دونحلا نم اهل امم رثك أ نايهرلا نم اهدل
 : « ةملكلا ىهوج ةدحو ًادبم مده وأ معدل يرخا يلا ةئبدم نم تافارز

 رابتعالا نا امو , نيلداحم اوحبصأ ثويبيس دافحا نا أع »

 ىلا ثورشيشو سويسشروه لاثما نم لقثنا يصحشلا
 اذاو ؛ ءيش لك عاض دقق زاوربماو راوثيرغو ليريس لاشما
 ةنامورلا ةيروطاريمالا نا وهف ةشهالا ىلا ثعس ىعا ةمبناك

 ١ . «تقولا نم الق كلذ عم ترمتسا دق

 . امور طوقسل ييئرلا ببساا « ريتلوف رظن يف وه ام أته نم كور عنا
 كلذ دك وي ريتتوف ناف م لاح لكى عو . ةحسملا وفظ وه بسلا اذه
 : ةعذاللا هترحس.

 تدوأ !بكلو , ءاملا باوأ ةيحيدملا تحتف دقلو

 « « ةيروطاربمالا ّْ

 ضخنلا اما . ةيخم راقلا ريتلوف راكفا اس 555 نآلا
 دعب اهف ينأيسف يداقتنالا

 يناثلل ثرقلا يف (اسنرفا) لاغلا دالي تحاتجأ ةيريرب ل ,  تا1سلمعف : :.رلمسلا ١

 (مجدقلا ) 0 ا ور صورو مق

 ؟-م 1ن*



 ةيروطاربمالاب تدوأ دق « ريتلوف يأر بسح «ةيحينسملا نأ انل نيب أته نم

 ةيحسملا رفظ بس نع لأسي نا بير نود ناسنالل قحب هنتكلو

 .اموو ف

 روطاربمالا  نيبحيسملا راصتنال ةيسيئرلا ةادالا تناك ريتلوف يأر بسح
 ركحلو . ةيخيراتلا ةقيقحلا ةتباطم ةروص ريتلوف هنع يطعي يذلا نيطتطسق

 .وسلا نم ريبك طسق ىلع ناك و ًاروطاربما ناك وأ ىتح ء لجر رودقع له

 ؟ ام نيد رفظ ققحم نا ريطتلاو

 انس ل هدحمو نكي ملو . انكم كلذ دقتعي ريتتوف ناك دقت

 لاخلا ليبس لعو . هف ةنروكراشي ةفسالفلا رئاس ناك لب ؛ داقتعالا
 لوحو يدوببلا بعثلا لصا لوحب ىنآ بتاك تالظحالم يل ىكذا فوس

 . ةيحفيممملا

 يضمراتلا روطتلا ريس ىلع موقي زيراتلل يتوهاللا موهفلل ناك اذاو

 موهفملاف « رشاملا ريغ وا رشابملا اهريثأتو ةقراخ لماوع ةدع وا لماع ةداراإب
 اذه ريسف ىلع موقي  ةمان ةعاتشب هؤاقدصاو ريتلوذ هسا يذلا يلائم

 نرفلا ريبعت يسح « 2" يارلا وا , راكمالاو «) عئابطلا روطتب هسفن رواعتلا

 ش . رشع نماثل

 . 5نومح4 راوس لوقب

 ةمأ ف ةرشتملا ءاطخالاو قئاقملا عومج ةليصح يأرلاي دصقا »

 ]عد تنمعات8 :' مئابطلا ١و

 1[ثنوحاستمالت : يزاوءكد

14 



 ابلئاضفو اهراكفاو ءاهتاداعو اليم نوكتو « ةمالا هذه ىدل

 . « اهئابط ةدحاو ةملكيو

 «يساسالا بسلا لكشتي هنا يهدبف « ملاعلا حي يذلا وه ماعلا يأرلا ماد امو

 يأرلاب خرؤملا دجتتسا اذا ةبارثلل لاح الو  ةيخيراتلا ةكرحلل قمعالا بسلا

 . كاذ وا دلا اذه ثداوح ليلحت رخآآ ين « حتفن ةوقك

 يببطلا نف « ةيخمراتلا ثداوملا للي ماع لكشب يأرلا ناك اذاو
 راهدزال قمحالا ببسلا رع الثم ةيحيسملا يف ) ينالا يأرلا يف ثحبت نا اماعت

 ريتأوف ناكح دقق ( الثم ةنامورلا ةيروطاربمالا )ام ةيروطاربمأ طاطحن! وا

 . ةينامورلا ةيروطاربمالا بارخ ببس ةيحيسملا نا هلوق يف هرصع ةفسلفل ًانيما

 . نيبدام مهتوكب اورهتشا دق رشع نماثلا ثرقلا ةفسالق نم ديدعلا نا ريغ .

 « « ةعبطلا ماظن » ريبشلا باتكلا فلؤم ©0 خابلوه ناك اذكه

 نم ةربش لقا نكي 0 يذلا« ركفلا هباتك فلؤم« 250 سوسقلهو

 موهفملا اوه وي مل لقالا لع ةفسالقلا كئلوا نا ضرتفت نا دج ىميبطو .لوالا

  خرراتلا يلاثملا
 « سويسيفلهو ابل ويف : ءىطاخ وبف « ًايعيبط ضارتفالا اذه ادب اهم كلو

 ءيدام يفرق فوسليف , زالدؤ 15+ » 11ه1طوعاط :٠ خابوه ١
 لااجتلاو . يرحم لصا نم

 ينرق فولي « 1الالا - !1الأ5و » [11نآ9نا15 : سويسيفله - ؟

 . « مجرتملا » . تاساحالا نم قتشي هلماكي ركفلا نأ ىري ناك ء يدام

 ملا



 ودأم ناك دقل . خيرافلاب قلعت ايف نييلاثم اناك ء ةديبطقل اهموهقم ين نإيداملا
 .«ةعوسوم الاجر ةعاب ةوسا « ريثع نماثلا ثقل ةفسالف رئاسب ةوسا دبعلا كلذ

 روطتلا ليلحن رخآ يف رسفب يأرلا روطت ناو ملاعلا محم يأولا نا نودقسي

 : خابلوه لو . هعومجع يخيراتلا

 ةريخحلاا يف صقتلاو قسملا حلاو أطحلاو لهجلا نإ د

 . قالخالا رشا ةيقيقملا عبانملا يه كلت ء رصيتلاو ريكفتلاو

 نؤحرب الو رخآلا ضعبلا ىلا مهضعب ءيسي اال سانلا ناف

 ماظنلا ) . « ةيقيقحلا مبا اصم ٌنوفرعي ال مهم"ال الا مءاكرش

 . ( ةساسلاو قالخالل ةيعرطلا ٠ءىداملا وا يعاتحالا

 : هتاذ باتكلا نم رخآ ناكم يف أرقتو

 : محلا لاحم ف 6 تا معلا نا خي راثلا نأ نهر. 0

 .سدشلا بعرلا تاحومو اهقيدصت ةعرسو اهلفاغتو اهلر> ةيوعلا

 نا اوعاطتسا نذلا ءاوهإ ةيوعلا ةصاخو 3 اهحاتحت تناك يتلا

 .لكش بوعشلإ تلدب ام ًازيثكو . ماوملا روهج ىلع اونميج
  مهغارف يف توبلقتي نيذللا ىشرملا رارغ ىلع « ااموكح
 : كلمت مل اهكلو .« بساتملا مضولا هيف اود نا ثود « رازمتسإب

 حالصا: نم اهنكمب يتلا ةردقلا وا ةطاسلا مانالا نم موه يف

 _ اهقذاقت لب ؛ يقيقحلا اهئاودأ عبتم ىلا عوجرلا نم « ساسالا
 . « ءايمع ءاوها ماودلا ىلع

 نللا



 « خال وه يداملا رظن يف ناك دق لملا نا تادابشتسالا هذه مل نينو

 ىلا كلذ درف « ةريرش بوعشلا تناك اذاف . يسايسلاو يقالخالا رشلا ببسب

 فاشتكا نم :ركمت مل اهنال كلذف م ءاقمح اهاموكح تناك اذاو ؛ ابلجج

 بوعشلا تاروث علتقت مل اذإو ؛ يسايسلاو يعاتجالا مظنتلا ةحيحصلا ءىداملا

 نم ينكي ام ايدل نكحي ملاهمال كلذف « يعاتجالاو يتالخالا رشا روذج
 نإ ؛ قسما محلا وهامو ؟ أطلا وهام؟ لبلا وهام نكلو . راونالا

 لبملا لاح اذاو ء ءىطاخ يأو ىوس اهلك تسيل قبسملا يسحلاو أطخلاو لبملا

 يسايسلا مظنتلل ةحيحصلا سسألا فاشتك | نود قبسملا حلاو أطخلاو

 خابلوهو . ماعلا كح يذلا وه يطاخلا يأولا نا حضاولا :نف « يعاتجالاو

 . سثع نمأثلا ثرقلا ةفسالف مظعم عم دحاو يأر ىلع م راهغملا اذه يف ء وه نذا .

 ثيح يعاطقالا ماظنلا يف هنأر ىوس رك ذأ :رلف « سويسيفله ددصب امأ

 : ويكسيتوم « عئارعشلا حوو » نع نيروس ىلا هتلاسر يف لوقي ْ]

 نع » هثحم نم ملمش نا ويكسيتنوم انهرب ام ةبارثلل ال ١ ١

 ىعشي نأب عوضوملا اذه. ردجي لهو ؛ « تاعاطقالا
 جن نا نكمي عيرشت يأو ؟ لقاتو مكح ركفم هحاضيال

 « ةوقلا اهتماقا يتلا متارمشلا ىضوق « ةيربربلا ىضوفلا هه نع

 نمح ماظن عم اهئاد ضراعتتس يتلاو « ليلا ابمرتحاف
 « ؟ ءايشثالل

 و



 : رننآ ناكم يف لوقو

 يكمل ماظنو « ةيعاطفالا هتعزن يف طرفم ويكستتوم »

 . « ةقاملا ىهتذم وه يعاطقالا

 تاسسؤملا نم لماك ماظن هو ؛ ةيعاطقالا نا سويسقله دج , اذكه

 .ريبمتب وأ لهجلا.ةديلو يلاتلاب اهناو « ةقاحلا ىهتتم تناك « ةيساسلاو ةيعامجالا

 يف (مئاد ملاملا مح دق يأرلف اذكحهو . .ىطاخ يأو ةديلو رخآ

 . رشلا وأ ريملا

 ديضن لكش ابك اردا لب ةيرظنلا هذه دقت سيل انمه ام نا ًاقباس تلق

 يرو رضوه لب « طقف أ زئاج اهليلحت دمي مل« اهاتفىع انا دميذألاو . ابعيبط مهشو

 .ًاضيأ
 ؟ ةئاماخ ما ةحيحص ةيرظنلا هذه لبف
 اهومدخب نا مهئاكم سيل مه اصم نومهغنال ًاسانا نا ال مأ ميحص له

 . لادح الب مم حص اذه ؟ لوقعم لكشب

 اماظخ ناو رارضأالا نم [ريثك ةيناسنالل ببس لبملا نا ال ما حيحص له
 . تاك م ءناسنالل نانالا راعتساو عوضخ ىلع زكترب [يسايسو ًايعامجا

 ةنخسارلا ليطابالاو لهملا هدوسي دبع ين الإ انكحمم سيل ء ةيعاطقالا

 ؟ اقيم كو

 كشلا ليقت ال ةتيقح يف لادحلا نك فيك ىرأ الو « اءامت حيحص اذه

 .. ةقيقملا هذبك
 هددح يذلا ىنملإب ء يأرال نا ءأ_طخ ما حيحص له « ةيضتقم ةملكبو

 في



 اذه نأ لوقيس رشبلا فرعي نم لك ؛ رشلا كواس ىلع ًاريبك ريثأت ء راوس

 . لادحلا وا كشلأ لبقيال يم ًاضيا

 .الو معن بيجا يلإ ؟ ةقيقحلا ىلع خيراتلل يلاثملا موبفملا نذا نكتري لهف

 : كلذ ينعا اذام حيلاو

 محي هنأب لوقلا انل نذا قحيو . رسبلا ىلع آنلإب [ريثأت يأران نإ : ةقيقملا ضعب

 ماعلا مَع يذلا يأرلا اذه ناك اذإ ع لءاستت نا مات انل قحي هنكلو ىلاملا
 اذإ امع لءاستن نا انيلع بحمو اننكع « رخآ ريبعتو ؛ وخآ ءيش يا ةيكحي ال

 ةلأسملا هذه حررط درحي نإ . ةفداصملل ًامضاخ [سعأ ميفطاوعو رشلا ءازآ تناك

 ءةفداصملل ةعضاخ مبفطاوعو رشبلا ءارآتسيل « الك . يلسلا|ايحتالاب أر وفاهلح ينمي

 اذه ملبق ىتمو . ايسردن نا بحت نيناوقل اهروطت و اهتوشن يف عضخت اعئاو
 ,ماعلا - يأر لاذاك اذإ هناب فارتعالاب نومزام متنأف  ؟ ةلوبق مدع نكمي لهو

 دحتتس نف « يلاتاابو ءهروه موكحم وه لب « قلطم ماحك هكحم ال وهف

 .ةيخضراتلا هكرحلل قمعأالا بسلا , يساسالا ببسلا نيت نع دب وه يأ ولات

 لا نمضتي ال هنكلو ؛ ةةقملا ضعب نمضتي خراتا يلاثملا موهفملاف كاذل. 0

 . ةقبقحلا

 طيضلا هفتأتسن ناو ثحبلا ىلا دوعن نا انل ينبني « ةقيقملا لك ةفرعاو

 ةحيحص ةروصب نيبنل ىعسف نا انل يئبف . خيراتل يلاخلا مويفملا هك رث ثيح
 . ةيعاتجا ةايخ ثوشيمي نيذلا سانلا يأو ووطتو ءوشف بايسا.

 نا: اذا ام ئرتس ءيش لك لبقو . ايجهنم ةيرط كلسْنس اتتمهم ليبستلو

 فرب



 ةرقنملا ء.اطخ'الاو قئاقملا ةلمج راوس هاطعأ يذلا فيرعتل اقفو يا ء يأرلا

 . مهلاوزب لوزيل مهمم دلون يأرلا ناك اذا يا . ممل ةبسنلاب أب وطف , سانلا نيب

 تراك نمز يع دقل . ةيوطف راكف' ةّث تناك اذا امع لواستلا ىلا محرب أده

 الو . لق'الا ىلع ايئؤِح « ةيرطف راكفالا ناب , احسار ًاعانتقا نيمتتقم سانلا

 نا هتاذ تقولا يف ثوري اوناك ء هذه ةبرطقلا راكفالا دوجو: ثوليقي سانلا تاك

 [دحاو ماودلا ىلع قتباساسا « ةبطاف ةيناسنآلل اكرتشم اساسا لكشت راكهالا كلت
 . ملاق"الا رئاسو ةنمزالا ةفاك يف

 , ©) كوا نوج همزهو هحفاك نا يلا راشتنالا عساو يأرلا اذه ناك دقاو

 ريسيتلا هباتك يف كول نهرب دقو . ريبك لضف وذ يزيلكنافوسلبف وهو
 ةءرطف مهافم وا ءىدابم وا راك ذا دنسوت ال هنا ىلع « « يناسفالا مهقلا يف ثحصو

 . ناسنالا لقع يف

 ددصب حيحص اذهو « ةيرجتلا نم مهئدابمو مراكفا نودمتسي سانلا لا

 ءىدانف . ءاوسب ءاوس قالشالا ىدابم وا ةيلمعلا ءىدابملاو ةيلمأتلا «ىدابملا
 ” ,ثاإل كلذف « ام المع ساتلا| بجشي امدنع : ناكملاو نامزلل امبت لدبتت قالخالا
 'ةحلصملا ) نذذا ةحلمللف . ممل ديقم هنال كلذف هتوحدتع امدنعو . ممل رصف

 ثاديم يف سانلا ماكححا ددحن (: ةدرقلا ةصاخلا ةحلصملا ال ةعاتحالا

 نايتلا سسؤم « ريبك يزيطككنا فوسليف 8595 8 007 : كول ل ا
 , ةيرجتلا_نم ءرظتقا" رئاس دمتسي ناسنالا نأ ىري ناك . مصرا لفه » يبرجتلا
 نرقلا . ىلا ةسيداملا ةغسلفلا ىلع اريبك 1ريثأت ءقارآ ترثا دقو... ساؤملا قيرط نع

 ش ْ م مجرتملاو 3 ٠١ رثع نمثل
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 يق نييسنرفلا ةفسالقلا راس هانبب يذلا كول بهذم ناك كلذ . ةيعانحالا ةاملا

 انده يف ءادتا ةطقنك بهذملا اذه ذختن نا نذا ان قحمو . رشع نماثلا ثرقلا

 . عيراتلا نع مهموبفل
 راكفالا ددحت قيس رمل زعل لقعلا يف ةيرطف راكفا دحوت ال

 اذه ليقنل . « ةيلمعلا » راكقالا ددحت يتلا يح ةيعامحالا ةحلصملاو  هيلمأتلا

 . هنع مج يلا مياتعلا يهام رئاو أدبما

 ال
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 « رشع مساتلا ثزَعْلا نع رثع نماثلا ثرقلا لصف» مظع يخم ران ثداح ةمئ

 مدقلا ماظنلا تريمدق « راصعالاك « اسنرق ىلع ترم يلا ةسدوفلا ةووثلا وه

 ةساسلاو ةيعامجالاو ةيداصتقالا ةاملا يف ًاقيمع اريثأت ترثأو . هاياعب تنك

 ريثأتا نم امل دد ال ناكو . ةبطاق ابروأ يف لب اهدحو اسنرف يف سيل ةيفاقثلاو
 5 ميراتلا ةفسلف ىلع

 ؟ ريثأتلا اذه وه اف

 . ةحارال ةحلم ةحاح رصعلا كلذ لاجر هلذ

 ريبك لذب لك دعب هتودح نم دب ال يذلا « ءايعالاب رومشلا اذه ٍبناجيو
 نمؤي سثع نماثلا ترقلا ناك دقق. . ©22ةيديولا ضعب ًاضِإأ تربظ  ةردقلا
 رصتش لشقملا تإ 7 : ريتلوف عم لوق.و : لقعلا راصتنا احسار اناعإ

 ذا , ناعالا اذه ىطحتل ةروثلا ثادحأ تءاجف . « 29 ةابلا يف امتاد

 . كغلا ةفسلف : ههعوا عاممتع : ةييرزا-١

 آؤ ءةلممم (دخغ 10هزهدنعو منع هكمتع وتدوم  ؟
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 ءايشالا نم ريثك راصتناو « ةرظتنلا ريغ ثداوملا نم اريثك سانلا ىأر

 ةميكحلا تابالا نم ريثك رايهناو ء لقعلل ةفلاخعو ةلحتسم ودين تقاك يلا
 ىلع « ادبأ رصتني نل لقعلا نأ نواوش اوذخاف . مشثانلا مئاقولا قطنم تحن

 ء 69 لاتسود مادم ةدابش يه « ةنيمث ةدابش كلذ لع اندلو . حجرالا
 : لوح رودي ناك ام ديج لكشب ظحال# تناك يلا ةتطفلا ةأرملا

 ثادحالا اهنع ترفسأ يلا ةعورملا تابلقتلا تبعرأ دقل » ش
 مسقتأ نيصش مايها لك اودقفف «سانلا مظعم ةساسلا

 تاكلملا ذوفن نونمؤي اودوعي ملو ةفداصملا ةوقب اونمآو

 . «ةيلقسلا
 امو ؛ ةفداصملا يه ام نكلو . سانلا تعور دق ةفداصملا ةوق ناف « اذكه

 اننكع نكلو , ىفسلفلا شاقنلل ةدام كلذ يف نإ ؟ تاسدتجلا ةايح يف ةفداصملا يح

 نوصي ةريثك نايحأ يف , ساتلا نإ ء شاقتلا اذه يف لوخدلا تود « لوقلا
 ةوقي نورعشي ام دنمف « كلذأ « مه ةبسنلاب بابسالا لوهجت ىقببام ةقداصلل
 فاشتك او ريسفت ةلواحم ىلإ نوبت « ةليوط ةدمل وأ ةطرفغم ةروصب ء ةفداصملا

 يف هارت ام طبضلاب اذه . ةيضرع قياسلا يف اهتوربشي اوناك يتلا ىهاوظلا بابسأ
 . ريشع عساتلا نرقلا ةدادب يف يخي راتلا معلا ناديم

 5 ك0

 < مه امأال ب 11اك «لاسغع 1ع 5281 - ١

 ؟ب



 نوم“ نأس رنغ عيراتلا مسلم

 ميلقأ نمو اعالطا نيركفملا عسوأ نم دحاو وهو , (7”نوميس ناس ىعسي

 وهو . يعايتجا لع سسأ عضول « ثرقلا اذه نم لوألا فصنلا يف انيكرت
 اييمسي اك ةيعاتجالا ءانزيفلا وأ ) يفاسنالا عمتجلا لع « يعاّجالا ملا نأ ىري

 انيلعو . ةيعيبطلا مواعلا ردق ينيقي الع حبصي نأ ء بحبو نكم « ( انايحأ
 . اهمدقت نيناوق .فاشتك ال ةضاملا ناسنالا ةامحم ةقلعتلا ثداولا سرس نأ

 : هريسفتل يأ يضاملا مهفاو . يضاملا مهفف نا دعب الا < لبقتسحلاب ٌؤمفتلا انعسي نل و

 ةيروطاربمالا طوقس ذنم ةيرنلا ايروأ خيران صاخ هجوت نوميسس ناس سرس

 . ةينامورلا

 ناك م «©0ةثلاثلا ةقيطلا وا ) نيبعانصلا لاضن خيراتلا اذه يف ىربو

 ةمئأ نم دحاو 1896 15. : ةوتصغ ةزموعرو: نوميسناس ط١
 ه مجرتملا 8 سكرام لبقام ةيك ارتشا

 ةروثلا لبق « قلطي ناك رييعت : 11618 غ4: ةئلاثلا ةتيملا وأ - ةثلاثلا ةقبطلا - ؟

 __ ءالبنلاو ىسوريطكالا ناكايثيب ء ( لارعلاو نوحالفلاو نويزاوجربلا يآ ) بعشلا ىلع « ةيسارفلا
 ,مجرتملا» ش . ةيناثلاو ىلوالا نيتقبطلا نواكشي
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 «ةيكلملاعم نويعانصلا فلام دقق . ةيطارقتسوالا دض ( قباسلا ثرقلا يف لاقي

 تناك يتلا ةيسايسلا ةطلسل | ىلع ءاليتسالا لئاسو ممهلاومدقو « كولملا اومعدو

 « اهتامح ةيكلملا مهحنم , تامدخلا هذه لياقمو نييعاطقالا دايسالا يدأب ًاقباس

 . مهئادعا ىلع ةددع ةماه تاراصتتا زارحا ةباجلا هذحه ةطساوب اوعاطتساف

 ةيعامجا ةوق كالتما ىلا « مظنتلاو لمعلا لضفب « ًائيثق ًاثيش نويعانصلا لصوتو

 . ريثك ةيطارقتسرالا ةوق قوفآ « ةرابج

 يذلا مظعلا عارصلا نم ةحفص الا ةيسنرلا ةروثلا يف ثوميس ناس رب لو

 دومت ةيامسلا هتاحرتقم راس تناكو  ءالبنلاو نيعانصلا نيب ةدءدع اثورق ماد

 نيعانصلا راصتقا ديطوتو مامتال اهذاختا ء هنأر بسح « ينفي ريا ميراشم ىلا

 عارم تامل ةقبط دض نيعانصلا لاضن نأ لاكاو . ءالبلا مازهناو

 "الم دق ؛ ثوميس ناس لو. أك « لاضتلا اذه مادامو . نيتضراعتم نيتحلصم

 عارص نا لوقلا اننكع « ريثع سماللا نرقلا ذنم هلماكب ةيرغلا نروأ خيرات

 ةرتفلا ين ةيخيراتلا ةكرحلا ببس ناك يذلا وه ىريكلا ةيعامجالا حلاصملا

 : رشع نمأشلا ثرقلل يخيرانلا موهفملا نع نوديمب ثذإ نحن اهو . ةروكذملا

 « ةيعامجالا ةحلصملا اعإو ء خيراتلا ريس ددحمو ملاعلا ع يذلا وه يأرلا سيل.
 ةحلصم « عمتجملل ةينايلا ىريكلا رصانملا ةحاصم كلذ نم.لضفأ ريبت وأ

 . حلاصملا هذه ضراعت نع مجانلا يعامجالا عارصلاو ء تاقبطلا

 نم دحاو ىلع ًامساح ًاريثأت ةيخيراتلا هراكفأب نوميس ناس رثأ دقو ..

 يريت نيتسخوأ تا اعو . يرت نيتسغوأ : نيسنرفلا نيخترؤملا ربك |
 .لكمم نا يدجلا نف « هدالب يف ينهراثلا معلا يف ةيقيقح ةروث ثدحا دق
 . هراكفا

 أ
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 مساصل يرت نيتسغوا

 بشلا خيراتي نا . خابل وه نع هتلق ام « دقتعأ ام ىلع ء نوركذتن نا

 غاص يذلا ىسوم وه دحاو لجر عنص نم « خابلوه رظن يف ناك الثم يدوبلا
 ناكو مهئيد مهاطعا امك « ىساسلاو يعابتحالا مهتيوكت ماطعاو دويلا عياط

 نماثلا ثرقلا يف خيراتلا ةغسلف نكت لف . هاسوم هل بعشم لك نا فيضي خابل وه

 هفصوي.بعشلا يا « ريهاجلا امأ ماظعلا لاح ولا ىوس ءدرفلا ىوس فرعت رفع

 ©7يريست نيتسغوأ ةفسلفو . ابرقت دوجو يا هل نكي لف « هتاذب آماق ًانايك
 يف يريت لوقي . رشثع نماثلا ثرقلا هفسلف سكع رامضملا اذه يف يه ةييراثلا

 : « اسنرق خبوات نع هلئاسو »

 ةءوفع لك نم ةءرشبلا ريهاجلا نامرح يف نيخرؤملا تنعت ناو

 ماقاو هرسأب بعش رجاه اذاف . امام ريسي ىمأ وهل ةريصي وأ

 ىلا «ءارعشلاو نيَحرؤملا لوق بسح « كلذ درف ءآد.دج ًاتطوم

 ةيروطاربما سيسأت مزتعا دق لاطبالا دحا نا

 املومح ب رالكمر ةهصهوقأتمس طعم آال : يرت نيغواورو»

 * ف



 دحأ نا ىلإ كلذ در « ةدج ثاداع تماق اذاو ؛ همسأ رابشأل

 دحا ن'الف ء ةيئدم تسسأت اذإو « اهضرفو اهليخت دق نيعرشلا

 ةعطقك ماد مهق ثونطاوملاو بعشلا اما : اهدجوا دق ءارمالا

 « « درفلا لجرلا ريكفت بلص شاقلا نم

 تلاز ام يتلا «ةروثلا هذهو « ةيبعشلا ريه اتا متص نم ةروثلا تناك دقل

 ةيخيزاتلا ةكرملا يللا رظتلاهحمست دعت مل '7١«ةيكلملا ةدوع» نمز يف ةيح اهاركذ

 . ةلمضفلاو ةكحلا نم ريثص وا ريبك طسقب نوزاتع : دارقا متص نم اهنا ىلع

 نآلا نيمزاع نيخ روما حبصا . مجرئامو ماظملا لاج ولا عئاقوب ماهالا نملد 5

 يف هظفحت نأ اب ردجحو , ةيمهالا ةاغ يف ىعأ اذه. بوعشلا خي راتب مامهالا ىلع

 . انركاذ

 عنصت يتلا يه ةريبكلا ريهاجلا نا كلذ نم دعيا ىلا انقيرط ىف ضمنلو

 ريهاجلا لمعت ايدنع « رخآآ ريبعتي و ؟ هعتصت اذان نكلو . حيحص لذه « خيراتلا

 نيتسغوأ بيج اذكه ءابحلاصم نيمأت قدملو لمعت فده يالق

 ٠ يريت

 ءام ةسسؤم أشنا يذلا نم « طبضلاب . اوملمت نا نوسرتا د

 نع اوثحيا ؟ ةيعاتجالا عيراشملا نم ًاعورشح ممص يذلا نم
 : ىلوالا هتركف باحصا م كلوا ؛ هيلا ًاقح نوجاتحي نذلا

 ربك الا طسقلا « ليدمت لقأ ىلعو « لمعلا ةداراو
 ل ا

 لآ ا ان داع ل ةراثلا « 1838: _ 1ناهو 16510111813013 : ةيكلملا ةدوع ١)

 نع ديعلأ اذه وشرؤوم ريعيو . 147١ ةروثىلا نويلبات طوقس نم دتمتو « محلا ىلا نوبروي

 «مجرتلا » .ةةيزاوحر ملا » ىلع ولا ةقيلعلا ملام

 ىف



 ةيهدبلا هذه : "2 لعفلا ديقي نه وه لعأقلا ؛ كيفنتلا يف

 عادبا لك ثعبمو ردصم يه ةحلصملاو ؛ اهتجلمل ْنذِإ لت ريهاجلاف
 ةحلاصم'مم ةضراعتم ام ةسسؤم حبصت امدنع« هنا ةلوهس مهن اذكهو . يعابجا
 روهمل ةرضملا ةسسؤملا نأ اعو . اهدض لاضنلا ريهاجلا ادي . ريهاجلا

 بمليو . زايتمالا ةبحاص ةقبطلل ةديقم نايحألا نم ريثكص يف يه بعشلا
 يريت نيتسغوا ةفسلف يف اريبك ًارود ةضراعتملا حئاصملاو رشبلا تاقط لاضن

 قح يدنامرونلا ستفلا ذنم ارتلكتا خيرات "الم دق ”الثم لاضنلا اذهن . ةيخمراتلا

 يف تلصح يتلا ةنزيلكتالا ةروثلا ينو . تراوتس هرسأب تحاطا يتلا ةروثلا

 نوروانملاو «(ءالبنلا ةقبط)نوبل ثلا : ناتقبط ع راصتت تناك « ىثع عباسلا نرقلا
 .( ةيزاوجرإلا هيف اع بعشلا روبج )

 : انخرؤم لو

 ريبكلا وزنلا شيج دادع يف هدادجا دجو صخش لك»
 يلا ةدايقلا لستل يكملا ركبسعملا ىلا باهذلل هرصق رداثي ناك

 نروضع اوناكف ءىتاوملاو ثدملا ناكس امأ . هبلق اه هلهؤي ناك

 - رافنتسالا ءادن نا لوقلا نكمو . يداملا ركسملا ىلا تافارز
 ةبإا يفو< ةطلسلاو غاوفلا : يلوالا ةبللا يف ناك نيشيخلا ىدل
 ال, عاّمسايفءاراصقو.ةلملكينواطمتلاف؛ ةبرطاو لمعلا :ىرخاالا

 ١ مجرتملا ه . . ةينيتاللا ةغللاب لمالا يف تدرو . ةينامور ا قوقملا يف ةفورعم ةدعاق «

 فز



 ملاسم نع عافدلل ةيكنللا شويملا يف نوطرخش اوناك « ءانع
 نيذلا ءامدقلا نيبلاثلا ف تالتاع تناك اب ؛ مهماصمو قفتن
 « تاتوموكلا بزح ىلا نومْصُم ةعانصلا ممككحردا

 يعاتجالا ناديملا يف ةكربلا ددح نيتقبطلا نيب لاضتلاا ذه نكي ملو

 ىدل ةيتللا ءارآلاف . ضيا راكفالا لقح يف هربأ ىر لب «, هدحو يساسلاو

 ميعاضوأ لكش سيلتت « يريم رظنب « تناك رصع عباسلا لرقلا زيلتا

 . ةيعامجالا

 ةيمضو حللابعم ليبس يف برملا نامبات ناقيرقلا ناك دقل »
 ىلا نومشتي اوناك نف . ةعيرذ وا أرهاظت الا نكي مل تم امو

 نوسرب اونوكيممهمأ يأ ١١ نيسيسق مهنيبل انب اونأك اياعرلا فص
 ةداشملا ةيضقلا ثومعدي اوناك نمو . نيدلا لاحم يف تح ريت يا
 اودم ناذوبح اوناك مهنآل كلذ ؛ (29 نييوبإب وا نييضقسا اوناك
 نم اهنوبحم بئارضو اه وسراع ةطلس « ةدابعلا لاكشا يف ىتح

 « . ىاتلا

 يأرلا «ثرقلا كلذ قف . رثع نماثلا ثرقلا ةفسلف نع رثك | دعتين نحن اه

 لات ةكمي , هددحب نبدلا لام يف يأراف < نآلا امآ . ملعلا ع
 . تاقطلا

 ىلع ههجيو سيل شيدح يف هتلوانن يذلا حرؤملا نا ىلإ ةراشالا ردجتو

 نرتبخالو قتال ةطلسب ىرقال ةيتاتو رق: 0080081605 :ةويضيملا
 ) مجولا) . ييداعلا ةسّواسقلاب الا

 ١ - عجشل) .كيلوثأكلا م نويوباي !او. ناكل فالا مم نويفقسالا . ؟

 اع م



 دبع يف ني.ةومرملا نيخرؤملا عيج ةفسلف يه ةيخيراتلا هتفسلف امنإ داقتعالا اذه

 ةهجو ديؤي « يريت نيتسغوا يرصامم دحأ وهو ©0هينيف . « ةيكلاا ةدوع»
 ىلع يعامجالا روطتلا ىلإ رظنب ثيح « « ةيعاطقالا » مقلا هفلؤم يف اهتاذ رظنلا
 : يلاتتا وحلا

 هذه غلبتو . ةيعاهجالا ةكرملا ررقت ةدئاسلا حلاصملا نإ »
 فدملا اذه ابغواب نيح فقوتتوءتاداضتم لالخ ءابفده ةكرملا
 فشكت الو اهئادتا دنع دهاشتال ىرخأ ةكرح ابلع لحتف

 ريس كراك اذكه ىوقالا ةكرحلا حبصت امدنعالا ابسفن نع

 نوكت نأ لبق تاجاملا يف تناك « ىلوالا ةرتفلا ىنف . ةيعاطقالا

 موك نع تفكو امقاو تحبصا «ةيناثلا ةرتفلا يفو « عقاولا يف
 راح نرم اهجارخا ىلا يدا يذلا مالا ؟ ةجلاح
 . « مقاولا

 ةيعاطقالا ا ا - سثغ

 هوو تر ا

 رويمعلا وه ء نمز ىم هنا ء كلذ نم سكملا ىلع ليقي وهف هينيم اما. ةساردلا
 عمتجملا [ديفم هيف ناك هنا يأ ء تاجاحلا يف يعاطقالا ماظتلا هيف ناك _ىطستولا

 . ساتلا نأ هيتيم رركي ام اريثك و . هدلو ام طيشلاب يه ةدئافلا هذه نأ.لوقيو

 00 - ال50 213م ةيئيع ١

١ 



 وهو . سانلا ريست يتلا يه ءايشالا امناو «ءايثالا ل هريس نذلا م اوسيل

 .ىلا رظني

 ٍياسمل ةداضم مللاصم ةيطارقتسرالا تاقبطلل تناك دقل »
 « سوريلكالا لاجر رابكو ءالتلاق كلذل . ةمالا بزح

 مناد ضراعت يف اوناك هيعجلا يف ينيعلا حا انملا اونكش نذلا

 تإإ . عافدنالاو ةساجلا مايأ ضعب 0 بزحلا اذه مم
 مهتايحضتن امنم ال اوميطتسي مل نيذلا ةروثلا نم نيئاتسملا ءالؤه
 ةنظتنم ةروصب اوحقاك دق ء ابلا مبماضنإ !فاقيإ الو
 « اهيناحالصا رئاس

 امناذ للاصملا هذهو . تاقبطلا حلاصم اهددحت ةيسايسلا تاعاملا كاف « اذكه
 ' ةؤابوإ روتسد نإ هينيم انتل لوقيو . ةيسايسلا ت ارايتعالا دلو

 يف تاقبطلا ىوقأ تناك ينأأ ىطسولا ةقبطلا عنص نم ناك

 يلوتمست «فورعم وه اك ,ةدئاسلا ةوقلا نأ ذإ ؛ نيملا كلذ

 ماوملا روب ةضافتنا بآ ٠١ راهن ناكتو . تاسسؤملا ىلع امئاد
 _ ١4 مو ناك 5 يروتسالا شرعلا دضو ىطسولا ةقبطلا دض

 محو زايتمالا ةبحاصت اقبطلا دض يطسولا ةقبطلا ةضافتنا زومت
 م (0) قلطملا جاتا

 اتمو ؛يرّكت نأش ةنأش « ىطسولا ةقبطلل ًامنتقم ”الثغ هيتيم ناكو

 ةادانملا ىلآ تح بهدي هينيف , ينايسلا“ ةقبطلا هذه:لمع ردقت:ةيشقلا-تماد

 - ثنا « سيرا ريهاج ةضافتنا :. !ال1؟بآ .١ ليتسايلا طوقس ١789 زوقت 14 (9)

 " (مجرأملا ) . ةيكلملا طوقسو كلملا لاقتما ىلا

 : و



 . « ةوقلان الا قا زارحا نكتال » : ةفينملا لئاسولإ
 هذه نكلو .. اهتاذ رظنلا ةبحوو لوبملاو تاهاجتالا 00 وزيغ دنع دجحنو

 يفف . ًاحوضو رثكأ هذه رظنلا ةبحوو « هدنع ازورب رثكأ لويملأو تاهايمالا

 ريبك حوضو نيت « ١م؟١ ماعيف رداصلا « اسنرف يوات يف ثوحي » هفلّؤم
 . يعاتجالا ءانبلا ساسأ « هيآر يف ء وه ام

 ىلا نيفلؤملاو نيخرؤملاو ءالملاو باتكلا مظمم ىعس دقل »
 ةسارد قيرط نع اهعونو هتراضح هجردو عمتجلا ةلاح ةفرعم
 ةسارش ءديلا يضقت تناك ةكملا:نكلو . ةيسايسلا هتاسسؤم
 يي تاسسؤللف . ةساسلا هتاسسؤم مهفت و ةقرعم هسفن عمتجلا

 لثش +. نا لبق ابجتتني ممتجلاو ؛ ًابيس حبصت نأ لبق « ةجيتن

 وا محلا ماظت يف بمشلا ةلح نع ثحبلا نم ًالدبو ؛ اهريثأت
 وه ام ةفرعم بمشلا ةلاح صحنفت « ءيش لك لبق بي « هلاكشأ

 ليراك نامرأو وزيغ تافلؤم يف هسفن ىنملا, ًاصوصن دين نأ انتكعو .
 نيخرؤملاو عابجالا ءاملع نأ لوقلا يل حم هنأ دقتعأ « كلذل ٠ ليفكوتو

 ةيعاتجالا ةلاطلا ىلا اتوديعي رشع مسانلا نرقلا علطم يناوناكص داقثلاو
 « ةلاملا هذه يام لمنو . يتاسنالا عمتيلا ثداوحل قمعألا نساسالا اهزايتعاب

 .نكلو . ةيكعلملا ةلاح يا « وزيغ ريت بسح « صاخشالا ةلاح » اها
 قم ؛ عمتجلا يف ءيش لص ايبلط فخ يتلا ةلاخلا هذه يأت تريأ نم

 كلل دبع ل اينو جسأ يا ا ما -

 اا



 موتلا مدقت ريسفت نم نكمتتس «لاؤسلا اذهل قيقدو حضاو باوج ىلع انلصح
 ةلكشم يه يتلا ء ىربكلا هلأسملا هذه نركلو ةيضراتلا هتكر حو يرسبلا
 . باوج نوه اهتوكرتي نوخرؤملا لاز ام ء لكاشملا

 "م ساخ هجوب اسئرق ىلا رظنا تنك « خيراتلا ةقسلق روطت نع يثيدح يف
 ءانئتسإ» نيبسئرف اوناك ةيخمراقلا مراكفأ تضرع نيذلا « نيفلؤملا عيمجو

 ىلع انمادقأ مضتل دودحلا زاتجتس « نآلاو حاباوهو نيطسغوا نييدقلا

 . ةنالألا ضرالا
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 مدس رنع غييراتلا مفسلا

 ةفسلفلا دلب رقع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف اياملأ تناك دقت

 لقأ اوناك نم نوريثك عريغو لنيهو غنليشو هتخيف ذخأ دقق , ييسالكلا
 لئاسملا يف ثوقمعت, اوذخأ « ةقيقحلا نع ثحبلاب افنش لقآ اونوكي ملو « ةربش
 كلذ عم ىقبتس يتلاو ًادج ةعدق تحببصأ ينلا ةفيخلا لئاسملا كلت « ةيفسلقلا

 نراو , ًاماد ناك خيراتلا ةغسلف لتمت ء ىريكلا لئاسملا هده نابو

 بابسأ ة ةقرع» هلأسم نواحم ناملآلا"ةفسالفلا ناك فيك ىر نأ ايه بهذ
 نم عمتم اند س ل هنأ اع اج «نكلو ءدرللا هتك رحو راجل ولا ف

 دزو ؛ غليهو ل نيم را نيت وسلقلا ىلإ لاؤسلا هحوتم ٠ ءافتكسالا ىلع
 ددصبق اذكسهو « ةيذيراتلا مراكفأب ًاطيسب امالإ من نأ الإ اتمسي نل هنأ كلذ ىلع

 . ةيرحلا هءورغم نع الإ ثدحتن نل 21 غتليش

 ١ ةالابو 8ءعاطعأ 11 845 ختليش - ةهم١

 انوا



 ثداوحلاو « نيناوقل ةضاخلا ثداوملا نم ةلسلس يخمراتلا روطتلا تإإ
 مشان ثداح وه ىطملا . رطملا ء الثم . ةيوورض ثداوح يه نيناوقل ةحضاخلا

 ةرورضلاب طقاست ءاملا يف طاقن ةمثء ةينعم فورظ ٍيفءهنأ ينعي اذهو ؟ نيناوقل

 يتلا ءاملا طاقنب ةيضقلا قلعت امدنع ةريبك ةوهسب ميغ ا ضرألا لع

 . ةدارإ وأ يعو امل سيل

 ارشب هجاوت اعبإو ؛ ةدماح ءايشأ هحاون ال ء ةيخمراتلا ثداوملا يف اننكلو

 امع لئاسن نأ يلاتلاب انل قحبف « ةدارالاو يعولاب ثوعتمت رشبلاو ء نوامعي

 خيراتلا يف ىعاولظلا يمنع موبفم ابحراخ دجوب ال يتلا ةوو وغلا تناك اذإ

 تايلكب ةلأسملا اننص اذإو . ةيقاسنالا ةيوملأ ةركف ىنتنال  ةعيبطلا لع يف اك

 يناسنالا لععلا نيب قيفوت ليبس نم له : يللاتلا وحتتلا ىلع حرات" يبف ىرخأ
 * ةيخيراتلا ةوورضلاو رحلا

 ةيرحلا ين ةرورضلا نأو نكمم ريغ كلذ نأ ىلوألا ةرظنلل انل ودم

 هرظق فقوت, نا ةبسنلاب الإ لكشلا اذه ىلع تسيل رومألا نكلو . سكملابو
 شقاتتلا اذه نأ « ةقيقملا يف . رهاوظلا ةرشق دنع« ءايشألا حطس دنع

 . دوجوهل سيل ةرورضلاو ةءرحلا نيب موعزملا ينانتلا انه « ه.ريبشلا »

 خنليش لمعي ناك ام طبضلاب اذه . اهساسأو اهطرش امنا « رجلا قال ةرورضلاف

 . و ةملاعلا ةيلاثملا بهذم و هياتك لوصف 57 هيلع ليلدتلل

 م اذإو : ةرورضلا نوه ةليخبتسم ةيرخلا نأ غتليش ىرب

 ساتلا ةيوح ىلع الإ . يلاضأ هيف « داتعالا يمسوب .ةركي

 ماد ام ء يلاعف ةحستنب آننأ نأ .يلع ليحتسي هناف« نرخألا

 اى



 « ريل رة نب + ف هسا باح لأ
 78 ةفداصملل 000-0 0 انكم

 ميطتسأ يتلا ةلام ا يف الإ يلاتقأ جئاتن نم دك تلا ”ميطتسأ الو
 نأ ينضإ ءاه ؤبنتا عيطتسأ ىكلو « رينلا لامفأب قبنتلا ايف

 نوكت نأءةددحم نوكت نأ يأ نيناوقل ةمضاخ نوكت

 لوالا طرشلا كذا يح نيرخآلا لابقأ ةرورضف 8 ةيوورض

 : يلافأ ةيرل

 ةروصب ىانلا لمعت امدتع « ىرخأ ةيح نم .:ركلو

 ةيرملا ىلع اوظفاحي نأ هسفن تقولا يف مهتكمب ؛ ةيوورض

 . محلاعقال ةماتلا

 درف لع ليحتسي يذلا لمفلا هنإ ؟ يوووضلا لمفلا وه ام
 مدع ةلاحتسا يأت نبأ نمو . ةنيعم فورط يف هلعغ ال نأ نيمم

 ابتغاص يتلا ناسنالا اذه ةعيبط نم ينأت اهنإ ؟ لمفلا اذه مايقلا

 حضاو اذه . ةنيمم فورظ يف ًانيمم اكواس كلسي ال نأب

 هل حمست ال ناسنالا اذه ةعيبط نأ اتفضأ اذإو ؟ كلذك سيلأ

 موبقم نيب انقفو دق نوكن « ةدارالا تاعزنلا ضعب العال نأ

 1 لمفآ نأ ينتكم امدنع اوح نوك أ . ةرورههلا موبغمو ةيرحلا

 مادام « يوو روض ء هسفن تقولا يف وه ىملا يلمف ذو 2 .ديوأ اي

٠ 



 . ةنيملا فورظلاو يوضملا ينيوكت هددحم يداوالا يعوزن
 ٠ ةيرحلا يني ال كذا ةرورضلاف

 رخأآ بئاج نم اهلإ اروظنم « تاذلاب ةيرملا يح ةرورضلا

 . ىرخأ ةبواز نم وأ

 ىريكلا ةلضمملا لع غتليش ءاطعأ يذلا باوحلا ىلإ مهابتا تفل نأ دعبو

 « لغه ء همصخو هقيفر ىلا ء هرصاعم ىلإ لقتنأ ء ةيرحلاو ةرورضلا ةلضعم

١ 
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 لئثيه رثع عيراتلا :فساف
 ىرب وهف . ةيلاثم ةفسلف . ليش ةقسلفك يه ؛'2 لنيه ةفسلف لا

 . دوجوم وه ام لك ساسأ ثركي يذلا وه (9 ( ةركنلا وا ) وكقلا نأ
 دوحو طاعا نم طع الا تسيل ايسفن ةداملاو .٠ ريبعتلا مص فا هحور لب

 طاما ٠ نم الم الا ت بل ةداملا نأ ًاقحأ ؟ نكمم كلذ للك . ةركفلا وأ ركفلا

 ؟ ركفلا دوجو

 نا انيلع سيل نكلو . ةيفسلفلا ةبحولا نم ىربك ةيمها تاذ ةلأسم كلت
 اذه ىلع داشت' تناك يتلا ةيخمراتلا راكمالا ةسارد وه انمزاي امو . انه اهلاعت

 . لثيه بهدم يق ىلاثملا ساسالا

  نوكسلا ركفلا اذه حتقت هن ىوس سدل خيراتلا نأ ريبكلا ركشملا اذه ىرب
 : ءاكذ هسيلا روظنم عراتلا يه عر رالا ةفسلفو . نامزلا يف هطاسمناو

 ةركتفلا يح اهفيضت يتلا ةديحولا ةركحفلاو + يح اك عئاقولا ذخأت :يهو
  نرقلا ةفسلقب بير كود كركذ اذه . ملاعلا محب لقا نأب ةلئانلا

 ( روكو بالا )١ لثيح 11هعمعأ : ١ ١ ١(

 .- 106عتركفلا « لكنت “1+ ركنلا : (؟ )

 كَ



  ىلاعلا 5 يذلا وه لقعلا وا يأرلا نا ريت ثناك يتلا سنع نماثلا

 يف لوقي وهو . صاخ ويم ىلع ةركفلا هذه مبفي ناك لثيه نكحلو

 نأ ايفساف رقا رع لوا وه 27 روغامكتأ نا خيرانلا ةفسلف نع هسورد
 هفصوب اركف وا ءهسفن يعي ءاكذ لقعلاب دصقي نكي ملو ؛ملاعلا محب لغلا

 ًاققو لصحت ةرايسلا بك اوكلا ةموظنتم كرح نأ ةماع نيناوق لب « ً[ركف

 تارايساا الو س.شلا ال نكلو , املع يه نيناوقلا هذهو , ةتبأ“ نيناوقل

 «نذا وه عرألا 3 يذلا لقعااف . كلذ يمت نيناوقلا هل ًاققو كرحتت يتلا

 ددحت يلا نيناوقأا ىل+ ىوس سل وهو « عاو ريغ لقع « لنيع رظن يف

 . ةضيراتلا ةكرحلا
 يف نويدنرفلا ةنسالفلا هربت ناك يذلا يئرلا كلذ ء رشبلا يأراما

 يف « هرمي لتيد لاق « ةيخمرالا ةكرحلا يدترلا مفاالا رنع نماثلا ثرقلا

 . يعاتجالا عضولا رحآ ربعتب وا « ةابملا طع هددحت ءيثك «لاوحالا مظمم

 هت رايس ةئدم طالتخحا بيس لا , هيخميرالا هتفسلف يف « الثم لوقي وهف

 ًاميظنت اهفصوب ةلوالا نا [سيا لوقيو تاورثلا نيب لئاملا تواقتلا ناك

 . ءاينغالا دخ ءارقملا لاضنو تاورثلا بوافت نم اهلصا دمتست « ًايسايس

 ًاقيثو ًاطامرا « هيأر بح. طقم ةلئاملا لصا ناف  ءىث لك اذه سيلو

 ,هتيلاثم مغر لفيه ناك « راصت البو . ةيئادتبالا بوعشلا يداصتقالا رولنل
 يعاتجالا عضولا ىلا ؛ قبس انف مانلوانت نيذلا نييسفرفلا نيخرؤماك ء اجلي
 فنع لغيه رحأتي مل ء كلذ يو . بوستتلا ةايل قمعالا ساسالا هراتتعاب
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 عضولا لصأ ريسفت نع أزجاع قيب وهو . اشيا هيلع مدقتب مل هنكلو « هرصع

 « فقوت, نيعم دبع يف ام ٍبعشل يعامجالا عضولا نا  هلوق ماد ام ء يعاجالا

 - وصعلا حوو ىلع ءيفاقثلاو يتالخالاو يميدبلاو ينبدلاو يسايسلا همضو لثم

 . ائيش رسفي ال

 : ةيخضراتلا ةكرحلل ريحالا عفادلا هريتعيو « ركفلاب يلاثلا لغيه دجنتسيو

 وكفلا نا كلذ درف « ىرخا ىلا ةحرد نم هروط: يف ام بعش لقت امدنمف

 ةلحرم ىلا ىتترا دق  هتادا الا سيل بعشلا اذهو (  يتوكلا وا ) قلطملا

 . قالطالا ىلع ءيش يا للعت ال تاريسفتلا هذه لثم تناك الو هومب يف ىلعا

 ةلاخو راكفالا ةلاحب يعانجالا مضولا نورسفي مهف :نويسنرفلا نوخرؤملاو

 ٠ يعامجالا عضولاب راكفالا

  ءاوسلا ىلع بدالاويلصالا ىنملاب زع راتلاوةفسلفلا  تاهملا عيمج نم ىرت

 يه هدحاو ةلأسم ىلا يبت ناك هعورف فلتخم يف يعامجالا ملاعلا روطت نا

 كال معلا ناك « لح الب ةلأسملا هذه تماد امو . يعاتحالا عضولا لصأ ريسفت

 :ءب) بيسك" | هتيبعت عم١ا بيس ب نا هنالعا « ةغرقم ةقلح يف نارودلا نع

 . يعامجالا عضولا ةلأدسم لح دنع يلجنيس ءيش لكف < لب اقملابو

 كف



 م

 غي دانلل ىسك املا مويرفم ا
 يورو . يداملا هموبفم غاص امدتع ةلأسملا هذه لح سك رام فدهتسا دقل

 هتاسارددتداق فيك « يسليبلا داصتقالا دقق و هفلؤم ةءددقم يف هسفمإ سكر ام

 . مويفملا اذه ىلا

 ريسفغت نكحم ال : ةيلاتلا ةحبتتلا ىلا يئاحما تضفأ دقل

 ماعلا روطتلاب الو اهتاذب ال ةلودلا لاكشاو ٠ ةيقوقملا تاقالعلا

 طورش نم اهروذج دمتست يه ناو ء يرشبلا ركفلل موعزملا
 ©7 « يتدملا عمتجلا همسا تحن لغيه اهمهفي ناك يتلا همداملا ةايحلا

 . رشع نمأثلا ٌكرقلا يف نييسنرفلاو زلكنالا نيركفلا ةودما

 ءاملعو نوخرؤملا ابلا ىبنا يتلا اهسفن ةجيتنلا يح هذه  ثورئاكو
 فويلاثلا ةفسالفلا ضيا ايلا ىهتا م ثويسنرفلا داقتلاو عامجالا

 ناسالا نع لامي وف ٠ هو بهذ سك رام نكحاو . نالالا

 ١ ةمهلمف كجأاف : يلبلا مسجلا 12
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 يذلا وه ءام بعشل يداصتقالا مضولاف . اذكه . يساسلا داصتقا يف ٍقدملا

 هعضو هرودب ددحم بمشلا اذمل يعاتحالا مضولاو « يعامجالا هعضو ددحب

 مضوأل نكي مل اذإ امع نولءاستتس متكلو . كيلاود اذكهو ينيدلاو يساسلا

 ءيث لكك" « هب صاخلا هببس عشولا اذجل نا بيرال ؟ ًاضيا ببس نم يداصتقالا

 يعاتجالا روطتلا عومجمل يساسالا ببسلا ءببسلا اذهو « ايدلا هذه يف

 عم نامنالا هضوخي يذلإ عارصلا وه ء ةيخيوات ةكرح لكل يلاتلابو
 : ددصلا اذهب سك رام هلوقيام ؟يلاو . هدوحو لدس يف ةع..طلأ

0“ 

 مهني امف ل وميش مهتشيعأ يعامجالا مناتنالا ءاتثاساتلا نا »

 تاقالع قباطتو . مهدارا نع ةلقتسم ةءيرورض ةتيعم تاقالع

 عومج و. ةيداملا ةجتنلا حاوق روطت نم ةنبعم ةجرد هذه جاتالا

 يأ + عم.تجملل يداصتقالا ءانبلا لكشي هذه جاتنالا تاقالع

 يقوقح , 69 يواع ءانب هيلع. موقي يذلا ىمقاولا ساسالا

 . يعامجالا يعولا نم ةنيعم لاكشا كلذك هقباطت و ء يسايسو

 يعاتجالا ةايملا ريس فيكي ةءداملا ةايملا جاتنا بولسا نا

 يذلا وه سانلا يعو سيلق . ةماع ةروبعب « ييركفلاو يسايسلاو
 : ةيعامجالا مبتشيعم «ءكلذ نم سكملا ىلع ء لب « ميتشيعم ددح

 ةحرد ةجتنملا عمتجا ىوق غلب امدنعو . مهيعو ددحت يتلا يح

 جاتالا تاقالع عم ضقانن يف لخدت « اهروطت يف ةنيعم

 ديستلا ىوس-هذه تسيل و  ةيكلملا تاقالع عم وا ء ةدوجوملا

 . ىوقلا اهنض كرحتت تناك يتلا تاقالملا كلت  كلتل يقوقحلا

 ١ يولعلا ءانبلا + 1-6 50186281211411 15 *
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 ةلاكتبا تاقالملا هذه تناك نا دسبف . نيملا كلذ ىلا ةجتتنلا
 حتتف ذئدنعو « ىرقلا هذهل ًادويق حبصت ةجتنملا ىوقلا روطتل

 لك عزعزب يداصتقالا ساسالا رينت ناف . ةيعاتجا تاروث دهع
 . ءطبلا وا ةعرسلا نم ةفلتخم روص ىلع لئاحلا يوأعلا ءانبلا
 بالقتالا نيب زييمتلا اماد ينبني  تابالقتالا ةذه ةسارد دنعو

 ظحالي يذلا بالتنالا اذه  ةداصتقالا جاتنالا طورشل يداملا

 ةيسايسلاو ةيقوقملا لاكشالا نيب و  ةعيبطلا مولعب ةصاخلا ةقدلإ

 لاكشالا « ةيضتقم ةملكب وأ « ةيفسلفلاو ةينفلاو ةينيدلاو
 ىلا هتودوقيو 'عازنلا اذه سانلا اهيف روصتن يلا ةيجولودالا

 هيدا تلا ةركفلل ًاققو درف ىلع حملا نكمل هنا اكف . هتان

 انو اذبك بالقتا دبع ىلع ملا نكمعال ثاذك م هسفن نع
 ةيدأملا ةايملا تاضقانت, يعولا اذه ريسف ينبني لب . هسف نع

 نيوكت يأ نإ .-جاتنالا تاقالع عم ةحتنملا عمتجلا يوق عازتبو

 عيطتسي" يتلا ةجتتنلا يوقلا روطتن نا لبق أسأ توعال يعابجا

 ىلع ةقوفتملا « ةددحلا جاتنالا تاقالع ناو « لاجلا امل حسه. نا

 يف ةداملا اهدوحو طورش جضنت نا لبق أدبا ربظتال « ةعدقلا

 الإ دبا اهمامأ عضتال ةيناسنالاف اذهلو . محدقلا حمتجلا بلق

 روهالا يف ناعمالا دتعع مضت هنأ ذإ . ابلح عيطتست يتلا لئاسملا
 ايل ةيداملا طورشلا نوكت امدنع الا زربتال اهبسهن ةلأسملا نا

 . «ن'وكتلا يف هذختآ « لقالا ىلع« وا ةدوجؤم
 .. هجدو ةوشو مغر « ًاضماغ ودم دق مالكلا اذه نا امام مهنا ينا
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 . خيراتلل يداملا موبغملا يف ةيساسالا ةركفلا حرش ىلا ردابا كلذل

 جاتتالا تاقالع نأ : يلاثلا مالا ىلا ةيساسالا سكر ام ةركف عجرت

 اماو . ةيعامجالا مهتايح يف سانلا نيب دجوت يتلا ىرخالا تاقالعلا عيمج ددحت
  ةجتتنملا ىوقلا مضو اهددحف جاتنالا تاقالع

 ؟ ةجتنملا ىوقلا يهام « ًالوا نكلو
 .تاناويحلا رئاس نأش هنآشءهدوجو ليبس يف لالا ىلع يغرم ناسنالا نا

 دنعو . لاضنلا ةجيقن ددحمت ىوقلا ةلاحو . ةنيعم ىوق لذب صرت لاضن لكو

 ىوقف : تاذلاب يوضعلا زاهطا ةينب ىلع ىرقلا هذه فقوتن « تاناويحلا
 نكي فالتخالا اذه ببسو , دسالا ىوق نع ًاماع فلتت يربلا ناعملا

 ريثأت عبطلاب رثؤي ناسنالل يوضعلا مظنتلاو . يوضعلا عيظنتلا فالتخا يف

 اذكهو . لاضنلا اذه جئانن ىلعو « هدوجو ليبس يف هلاضن ةقيرط ىلع ًاعساح
 ( ةدرقلا ) عيرالا يدالا يود هءابرقا نأ ممحص . ديلام زبحم ناسنالا م الثم

 . ةعوتنتملا لامعالا عم ًافيكت لقأ ةدرقلا يسا نكلو « ًاضيا يدءالا نوكلع

 دوجولا لجا نم هلاضن يت ناسنالا اهمدختسا يتلا ىلوالا ةادالا يه ديلاف

 ّْ  نوراد كلذ انل نيم اك

 ناسنالا اهمدختسي يتلا ىلوالا ةث لاو ىلوالا ةادالا يح عارذلا عم ديلا نا

 ةلآلا نا ريغ . يري وا برضي يذلا ضبانلا ةمبم يدؤت عارذلا تالضعو
 .« هلقش ىمالا ءىداب يف رجحلا دافأ دقت . ًاثيشف ائيش ملا جراخ ربات تذخأ
 ةطللا تأشن اذكهو . ضبقم ىلع ةلثكلا. هذه تت ءدمب ابفو . هتلتكب
 تاودأ جاتنال همدخت ناسنالا دنع ىلوالا ةادالا يهو ديلا نا . ةقرطملاو

 ء ةلقتسملا ةداملا ةيقب دص يأ ةعيبطلا د لاضنال هدالا فييكتو ىرخا
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 تداذزاوّتالآلاو تاودالا مادختسا امن « ةدبعتسملا ةداما هذه تقرا الكو

 فرع دقل ةعيبطلا ىلع هتطلس تدادزا يا « ةعميبطلا دض كاسنالا ةوق اضيا

 ىلوالا ةلهولل نظي امم قبعأل فيرعتلا اذهو . تال 1 عصي نا وح هناب ناسنالا

 لاشنلال ةدالا نم مق فييكتو دايعتسا ىلع ةردقلا نانالا بستكا نأ ذنف

 رأ الا يرخالا ةلثاملا بابسأللو يميبطلا ءافطصالل دعي ملء اننم قيام دض

 . ناسنالا دنع ةدسملا تالدبتلا ىلع يوناث

 عم ابفيكي يتلا ءايشالاو هتاودا لب « ريفتت يتلا يه هؤاضعأ دمت ملو ٠
 ريغس ريغث ىذلا وه هرلحأ دمي ف هتاودا ةدعاسع هلاموتسا تأيضتقم

 لحيو ء (داكي وا ) فتوش ناسنالا يدسجلا لوحتلاو . هسا لب خانألا
 ؛ ةيجتملا ىوقلا روطت وه يينكحتلا روطتلاو ؛ ىمنكتلا هووطت هل

 ةلاح ىلعو ريشنلا عاتجا لكتش ىلع ًامساح [ريثأت رثؤي ةجتنلا ىوقلا روطتو

 ”« واصلا ١ : ةيعاتجسا طاف ةدع انمايا يق« لعلا زعو . مهفامت

 نم لكو « يراجتلاو يعانصلا .-- «  رقتسملا عرا زملا م« يعارلا -؟
 لب مهدارا ىلع فقوتن ال تاقالع ء سانلا نيب ةتيعم تاقالع هزيع طاعالا هده

 . ةحتنملا ىوقلا ةلاح اهددحتم

 . بوأسا لع فقوت, ةيكحلملا ماظن نا . ةيكلملا تاقالع الثم ذحأتل

 ةقيرطي اقينو اطارا ناطبترع امك الهساو ء تاورثلا ميزوت نا ذا « جاتنالا
 ش : اييلع لوسمحلا

 « نايحالا نم ريثك يف مغر“ ديصلا ىلع شيعت يثلا ةيئادبلا بومشلاف
 ديسي اذكحهح . ىريكلا تاناويملا صنقل نددع دارفا دشح ىلع

 خمجيو م دارفألا نم تارشع ةدع نم فلأت تاءاجع نيتكلا ن ويلارتسسو الا
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 يتلا نغاتكلا ريتمتو . توحلا ديسل ةريغصسلا قراوزلا نم ًاددع وميكسالا
 لك اهنم لكأيو اكرتشم اكلم -ىطاغلا ىلا تيلج يتلا ناتيملاو تصنتقا ييثلا
 بوعشلا عيج دنع اك «نييلارتسوالا دنع ةليبق لك ضراربتمتو . هتيشش بسح درف
 « هتبغر بسح ايف ديصي درف لكو « ًايعاج اكلم «ديصلا ىلع شيعت يلا
 ةرواجلا لئابقلا ضرا ىلع يدمتلا مدع طربث الا هديقي الو

 درفلا مدخت يتلا ءايشالا ض.ب ريتعت ء كرعشملا ةيكلملا هذه طسو يف نكلو
 اكلم اهثاثاو ةميجلا نوكحت اَنِب ءايدرف اكلم ةحلسالاو ةسبلالاك هدحو

 «لاجر ةتس ىلا ةسخ نمفل أتت تاعاج همدختست يذلا قروزلاف كلذك . ةلئاعل
 « لمعلا بولسا وه نذا ةيكلملا ررش اف . صاخشالا ءالؤمل كرتشم كلم وه
 . ياتنالا بواسا

 رينصلا خوكلا ”تينبو . يل كلم يبف يديب ناوصلا نم ةطلب ”تعطق دقل
 تاناويملاق -« قليبق ءاتخا مم تدطضأ دقل . ينرسال وهف يدالوأو يتحوز عم

 ضرأ لع يدرفع اهتلتق يتلا تاناويحلاو . انل كرتشم كلم يه اهانعرص ينتلا
 ءانا هتحرح يذلا ناوملا لع يريغ ىضق نا ثدح اذإو . يل كلم يه ةليبقلا

 لك اف « ضرفلا اذلو . ةيضاقلا ةبرضلا هجو نا كلم دلملاو نينمالل كلم وهف
 . كلاما ةمالع لمي عهس

 دونه دنع يثحولا روثلا ديص ناكدقل : رابتعالا قحتسي ىمأ ةمئو
 :ةقدلا ةنلإب دعاوقل ًاضاخ « ةءرانلا ةحلسالا لوخد لبق « ةيلامثلا اكريما
 وأ اذه دومي نال ددحم اهمضوم ناك ء روثلا مسج يف مبسأ ةدع تلسدا اذاف
 هعهس عضوم ناك نإ كلم راملاف اذكهو ؛ عيرصلا ناويلا_ءازجا نم. كاذ
 ,تاقلطلا نأ ابو ء ةيرانلا ةحبلسالا لوجد ذنم نكلو .: بلقلا ىلإ برقأ

 نع



 ذإ يو ؟ يواستلاب عزوت ةميرصلا ناريثلا تحبصا « ةزيمت تامالع لمحمنال
 نيب دوجوملا قيثولا طاترالا ءالجم لثما اذه نيو . اك رتشم اكلم زبتت

 واع ةيكمللا تاقالع ررقت :جاتنالا ِق ةلداخلا ىاتلا تاقالاعف اذكه

 مهف حبصي « ةيكلملا ةلاح تفرع :ىتم نكلو ٠ ورعغ لوقي ناك 5 ةيكلملا ةلاح
 « كالذيو . ةيكلملا كش سبلت, نيوكتلا اذه نأ ذإ « اريسي [ىعا عمتتجلا نب وكت
 فصنلا ةفسالفو يخرؤم ىلع تصعتسا يلا ةلأسملا لحن سكحرام ةيرظن ناف
 . رشع عساتلا نرَقْلا نم لوالا
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 فيلأت « خيواتلل يداملا موهفملا نع ثاحيا و باتك لوح
 « جل ةعدقم عم ءاموو ةعماج يف ذاتسا « الويربال وين وطنا

 العيب سيراب « ليروس
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 باتكلا اذه انحتف امدنع فوختلا ضعب انحاتخم ناك دقل': ىمالط فرتمنل
 ةدئاملا تافلؤملا ضعبل انتملاطم نأ ذا ء امور ةعماج يف ذاتسا هنلأ يذلا

 ةيداصتقالا ةيرظنلا ) ةباتكل صاخ هجوبو ) ةلثم يروا ليشأك هينطاوم ضمبل
 دنم انرطضا اننكلو « ريغ سيل انتعزنا دق تناك ( « يساسلا نيوكتت
 كرتشف ءيش نم سيل هناو انأطخأ اننأ حو ةقيقملا كاردا ىلا يلوالا تاحفصلا

 هلماكب باتكلا أرق نا دسبو « الوربال وينوطنأو رول ليشآ نيب
 ىكشت نا هنأ لمأت نحو ؛ يبورلا .قزاقلا هنع ثدحن نأ انينم
 ش 7 و كلذ نم

 ! ةديملا بتكلا لقأ اف
 ةيسنرفلل هتجرت نإو . هيلاطيالا ةنللاب ىمالا ءىدابالو ربال فل ؤم ردص دقل

 لسالا نأ مغر كلذ ديك 1: يف ددرتنال نحب. مضاوملا ضعب يف ًاقح ةلشظو ةليفث
 . ةيسنرفلا ةرجرتلا نع ًالؤسم سيل فلولا نكلو . انتزوح يف سيل يلاطيالا
 صحفتتل . ةكيك رلا ةمجرتلا هذه يف ىتح ةحضاو قت الورءال راكفا نافءدعبو
 . راكفالا هذه نذإ
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 ةلصب تع «فلؤم » لك هيوثت نف كلعو أرق يذلا (0) فيراك ديسلا نإ

 مزح ديوي الوربال نإ . هكح يف ًاتطخع نوكيس . « ةيداصتقالا ةيداللا » ثاونع

 ايدام» هسفن ريتال هنا ريغ « خيراتلل يداملا موبفملا ماجسنالا نم ينكي اميو

 سرجور . ت عون نم باتكل حلصت ةيمستلا هذه نا ىرب لب « « ًايداصتقا

 مش « كلذ نم حصأ ءيش الو . هلثم ثوركفي ناو هل حلصتالو « تيصلا مئاذلا

 1 . ىلوالا ةلهوأل ًاحضاو ودب الدق هنا

 يزعي نه هنا مييجيس . يداملاب دصقي اذام ًائاذ وأ ًايبعش ً[ركفم اولأسا

 نويتاذلاو نويعتشلاوبغ اذكه. هيعاتحالا ةايملا يقابلاَع أر ود يداصتقالا لماعلل

 يداصتقالا « لمالل» نوزعي نم ةمث مقاول قرت نا اتيلعو . ةمداصتقالا ةمدامل

 أرارم 29 يسفواب اخيم ديسلا راشأ دقف . ةرشبلا تاممتجلا ةايح يف ابلاغ ًارود

 كوفرع نم ©2لعم لبق روكذملا لماعلا ةرطيس نع ثدحن دق نالب يو نأ ىلا

 يعامجالا انثحاب فقوتي اذان : هيبغت ال أرمأ كانه نكلو سورلا عابتالا مساب

 ١ - محرتملا . فنعي ةيسكراملا براج يسور يلاثم خرؤم : فييراك -

 - يتادقا يلاثملا جهتلا راصنا نم وهو ( هيدورانلا ) « ةيعتلا يركفم» دحا : يكسفواياخيمم

 نييك ارتشالا نوب راجي فيكو بعشلا. ءافدصا م نم ههباتك يف نيذيل هبلع در دقو . عامتجألالعيف
 كولا ه . نييطارقميدالا

 ةيسكراملاةءاحصلا تئاكدتو . هعابنا مهف عانالا امأ . سكرام لراك لحلاب دوصقملا
 سكرام يمست تناك « هسفن ىضرغلاو ذيرصبقلا ةباقرلا ليلضتل ريباعتلا هذه ىلإ أجلت ةيعرشلا

 تالواحم بانك فلم و يسفست رشنو « « افورعم ابناك و ساجياو « ع افورعم ًايداصتقا ًالاع د
 يسايسلا داصتقالا لوح تاظحنالم بانك فلؤم وأ « يسورلا بدالا يف يلوغوفلا رودلا لوح

 ليم تراويتس دنع «٠ . المترجم 

 هد



 رايخملا اه يف هل ناك ثالب يول نأ لمي نأ هب رد ؟ ثالب يول دنع مرتحلا

 آوقرتعا دق 17ليفك وتو يريت نيتسغوأ و هينيم و ويف  ثوهدع قالسأ
 نييدام نيحرؤملا ءالؤه عيمج نوكي كلّذو . يداصتقالا لماعلا ةرطيسب ًاعيج

 ًاضيا وه ربظي هركذ قبس يذلا سرجور . تان ء انمانأ ينو نييداصتقا

 فرتعا ثيح «خراتت يدامتقالا لدعتلا » هياتك يف عتتقم يداصتقا يداك

  ت راكفأ نا ًاعبط كلذ نع مجْس الو . يداصتقالا « لماعلا ه طلست. ًاضيأ وه

 رظن ةهجو سرجور رظن ةبجو تناك دقف . نالب يول راكفال ةلئامب سرجور
 ةيك ارتشالا ىلثم دحا , ام تقو يف « نالب يول ناك ام « يزاوحربلا داصتقالا

 عباجال ءيزاوجرإلا يداصتقالا ماظنلا يف هبأر نع سرجور ملأس ولو ةيلايملا
 خيرات ناو « ةيتاسنالا ةنيزلا و عرل ا يااحألا رحت ماظنلا اذه نأ

 ضئاصخلا يلج قيعت تناك يتنأ تابقحلل ةيحمردتلا ةلازالا خيران يلاتلاب وه همايق

 . اهلود لوحن ىتح وأ « ةروكذملا

 ابماقأ يتلا تابقملا ىدحا اهتاذ يه ةيل امسأرلا نأ ملل نلعيق نالب يوأ امأ

 ةعيبطلا عم اقح ريخالا يف ىئاتي يدامعتقا ماظن ءاشنا قيمت يتلاو فتملاو ليملا
 ةقيقملا يف؟ باوعلا لإ برقأ ناك اهنم نف .يساسأ قرفلا نأ ىر . ةيناسنالا
 فقوتلا اته عيطتسن الو درئال اننكلو . هنم دحاو ددب ىلع ًابيرقت اناك اهنآ دقتمن.

 نأ وج رو . اما كلذ ريغ وه رضاحلا تقولا يف انمه-ام نإ . ةلأسملا هذه دنع

 بسحءوه ةيغاتجالا ةايللا يف رطيسملا يداصتقالا#لماعلا نأ ءيراقلا ظحالي

 .« ةيناسفالا ةعيبطلل عيان (ًايضاير اريبعت انلمعتسا اذإ) ء سرجورو نالب يول يأر
 نع هسفن ءيشلا لوقت نأانل ينبنو . ةيناسنالا فرانملاو ءاكذلل ءيث لك لبقو

 يف اوشاع ء« نويسنرق نويزاوجري نوخرؤم : ليتكوت ع يريت « هينيم « وزيغ ل 1 ١

 ١  مجرتملا اقل ص باتكلا اذه مجار . « ةيكلملا ةدوع 8 دبع

 هال



 موهفملا فصت فيك و . مانركذ نذلا نييسئرفلا « ةيكلملا ةدوع» دبع يخرؤم

 رطيس يداصتقالالماعلا نأ مديك أت عم,نيذلا كئلوا خيراتلا نع هنوكييذلا

 هرودد وه_-عمتجلا داصتقا يأ_لماعلا اذه نأب ثومنتقم م « ةيعامجالا ةايحا ىلع
 . ةلاثملاب الإ موبنملا اذه فصن نأ اننكعال ؛ ةياسنالا مهاقملاو فراعملا ةرمث

 ةيلاثملا 7 ةيداصتقا ةئودام اهنوك درجع « يفذتال ةيداصتقالا ةيداملاق اذكم

 نكت مل اهلعل : لوقت فأ نم ًالد ء ةمان ةقد ةاعارا ء ىرحالاب وأ . ةيخيوانلا
 انه نم انل حضتيو . ةيلاثملا لاكشا نم الكش الا ناحالا مظعم يف « نآلا ىتح

 مهقأل كلذ. نييداصتقا نييدام ةيمست الوهربال وين وطنأ عون نم لاجر ضفرب اذا
 ًاماق ةيخيراتلا هيلاثملا سكع و .ه خيرات مهموهغ» نالو نرمحسنم نويدام

 هر



 ؟

 لماوملا يظن
 نوؤجلت « نيدددع عامأ رارغ ىلع مت|د: ©1!نيردوك ديسلا انل لوقت دق

 نوملتبمو نويملا ىلع رابقلا نورثنتو ظافلالاب نويعالتو ةبرغ تاضقانتم ىلا
 اذام « لاملا هذه يف نكلو . نيداصتقا نييدام ىلا نيبلاثملا نولوحتق . فويسلا
 لماعلا طلست ةركف نودي له؟نيمجسنماو نيقبقملا نييدالإءيأر بسح دارب دار

 باج ىلإ خيراتلا يف لخدتن ىرخا لماوع ةمث نأب نوري له ؟ يداصتقالا
 ثوداملا ناك اذإ؟رطسملا لماعلا فاشتك ال ىمسن نأ تسلا نم هتاوعلماعلا اذه

 ةدراش لك ينيداصتقالا لماعلا لاخد| ىلإ "العن نوايعال ثومحسنملاو نويقيقملا

 .«انرودص جلش رما اذهف

 ىلا توايع ال نيمجسنملاو نيقيقملا نييداملا نأ نيردوك ديسلا يلإ انباوج
 رطيسملا لماعلا وهاموهسن لاؤسلا نإ و ءةدراش لك يف يداصتقالا لماعلا لادا
 ىنمتن اننكلو ءيس لكشي احورطم لاح لك ىلع مهل ودبس «؛ ةيعامجإلا ةايحلا يف

 ملنومجستملاو نويقيقملا نوداللف .  ناوألا لبق طبتني ال لآ .نيردوك ديسلل
 .تا الإ ميسي الو, نييتاذلاو نيبسثثلا ةداسلا ريثأت تحن ةعانقلا هذه ىلآ اولصي

 . يداصتقالا لماعلا ةرطيس ةركف ىلا ءالؤه اهح وب يتلا تاضارتعالا نم اًوزه
 05 ٠ «نيبشلا » يركفلا دحأ : يرجو ل7٠

 ول



 نمز دن .٠ اباوأ دعب ينأت نييتاذلاو نيسشلا ةداسلا تاضارتعأ نع الصف اذه

 يفلاؤس هيعاتجالا ةاملا يف رطيسملا لماعلا نع لاؤسلا نأ ًاحبضاو ناك , لثيه

 . عوتلا اذه نم ةلثسا حررط ةيناكما حقن تناك ةيليغشلا ةيلاثملاو . هلحم ريغ

 .(0)«يدقنلا داقتنالادقن»باتك رودص ذنم!ة رصاملا هيكل ايدللا ةيداملاىرحالاب 5

 عيطتسيالع (9يسايسلا داصتقالا دمت يف ةمهاسم » تيبملا عئاذلا باتكلا ةصاخو

 ىوس ةيعامجالا_ةيخيراتلا لماوعلا فلتخل دومتيتلا ةنبسنلا ةيمهالا لوح ةكحاملا
 نرحوك ديسلا شهده نل لوقلا اذه نا امو . « ةءرظنلا لاي يف نيفظنملا
 ١ 5 1 ىلا ردابأ يتاف هدحو

 ةركف .نوكتت فيكو ؟ ةيعاتجالا - ةيخيراتلا لماوعلاب دصقي اذام
 ؟ابنع سانلا

 كالبمالا راكتخال ادح امضي نا '2”سوك ارغ ناوخالا ديري - لثم ميلا |

 اهمواقيو . امورل ةبسنلاب موؤشملا راكتحالا اذه «امور ءابرثا لبق نم ةيريمالا

 و84 هانم قار ىلجناوى كرام فلؤم عهسدقملا ةلئاعلا» وا هيدقتلا داقتنالا دقن» ١

 ”ديدلا بحتملا سسا ناعضيو نيراسيلا نييلغيملا باسح .سل#تاو سكراع يفصي هيقو -

 ا  مجرتملا

 ش رعهتمدقميفو ١865 ماع ردص نيش راملافل وم ه سايسلا داستتالا دمت يف ةمهتاس و ؟«

 97 45 ص باتكلا اذع مجار ٠ تيصلا عئاذ ةيخغيراتلا ةيداملا ءىدابل زجوم

 0 تمجقل-
 3 ١ ةةئسو لتق) سوياكو( مق 3 ,8+ ةنس يف لتق) سويربيت ناقيقشلا : سوكارغ -

 تيوتا يتلا /ةيئامؤرلا ةيطارقتسرالا مشجل ادح امضي نا الواح « امور ءامعز ما نم امهو . 2 0
 فجرت . متفلا يغارأ نمريكالا" زنق لع

 ص يك



 . هنده نيقحت ىلا نيقيرفلا نم لك هيف ىعسيو « عارصلا أدبنف «ءايرثالا ءالؤه
 ءاوهالا نيب عارصك هربظا نا يننكمي « عارمملا اذه فضأ نأ تدرأ اذاو

 نوخالا نأ ريغ . يلخاالا امور خيراتيف «لماوع» ءاوهالا نوكتف . ةيئاسنالا

 نوناقثا ناك يتلا لئاسولا.عرصلا اذه يف اومدختسا دقاهموصخ و: سوك ا رغ

 ضرع ىدل ءيباسح يف لئاسولا هذه دخاآس عبطلابو . محل اهرفوب يئامورلا ماعلا

 ةيروبتلا روطتل لماعك « ضيا وه ينامورلا ماعلا نوناقلا رهظيف « ةتضلا

 .ةيذام حلاصم سوك ارغ موصخت تاك ء ىرخأ ةبح نمو. يلخادلا:ةينامورلا
 .نم سوك ارغ راصنال ناك انيبءروذملا ةقيمعلا تازواجتلا ةذه ءاقبأ ىلا مبمقدت
 ةيحانلا هذه هونا فوس . تازواجتلا هذه ءاثلا ىلإ ميمفدن ةمدام ةحاصم مهنج

 « تاقبطلا نيب لاضنك يأ ةيدام حلاسسم نيب عارصك هفصأ يذلا عارصلا ربظيف

 « ماتهالاب ردجالا ثلاثا لماملا وه اذه . ءايرثالا دض ءارقفلا هب موق لاصنك

 زيزملا ءىراقلا اهمأ كنكم + تقولا كيدل رفوت اذاو . ريبشلا يداصتقالا لماعلا
 رئاس ىلع طلبت يذلا لماعلا وه ام ددحت يل ريكفتلا كل باط ام ركمت نا
 تايطمملا نم ينكي ام يضرع يف دجتسو«يلخادلا امور روطت يفيرخ-الا لماوتلا
 . يأرلا اذه ثاك اهم ءددصلا اذه يف كيأر تايثال

 عوضوما سمحتأ نلو طيس يداع وارك يرود نم نآلا جرخأ نلف انأ امآ .
 ثداؤحلا فصأ نا:ايوار يرابتعاب ينيفكي و طق ينمهتال ةئراقملا اهتيمْعاو:لماوملا
 اهنينمقأ ناء ضرنلا اذهل ًاقيقح , يلع بترتيو . ةنويملاو باوصلا نم نك ا

 ملكتأ امدتعو « ام ةرظن بسح اهمةرأ ناو ء ًايجراخ ناك ولو ؛ طب ارتلا.ضعب

 ناك يذلا ي ىنايسلا مظنتلا نع وأ نيعزاتتملا ٍنيعرفلا ريش : تناك يلا ءاوغجالا نع

 كاننفءابكح ناك يذلا تاودتلا توف نع ًاريخأ وأ« نيملا كلذوف اموز دوسي.
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 نوكأ فدملا اذه تلي ام اذإ يتس.ةءويملاو محالتلا عياطب يثيدح ضعما يل
 رطيست ءاوهالا تناك اذاامريرقتةمبم ءودهمةفسالفلل كرئاوءامامت يس تيضرأ دق

 لماع يا كلاته نكي مل اذإ اريخأ وأ « ءاوهالا ىلع داصتقالا وأ. داصتقالا ىلع

 عدو شع : ةلثاقلا ةيبهذلا ةدعاقلا عبق « رطيسم لماع لكنا ىمع « رطيسم

 . . كوشيعي نيرخآلا

 نكلو . رومالا قئاقد مبغال طيس وارك يرود نم جرخا مل اذإ اذه

 ذئدنع ؟ اهتقصو يتلا ثداوملا «ةفسلف» يف تعرش اذإ * رودلا اذه نع تيلخت اذا

 2 ديرأس لب « ثداوحلا فرص يجراخ محال ءافتكالا ينتكع ال فوس

 داصتقالاوةماعلا قوقللاو ةءرشبلا ءاوهالا_اهسفن لماوعلا هذهوءةقيمعلا اهبابسا

 يفسبلتتس « ناتفلا ةزيرغ وكي داكي اع اهتزراو رمالا ءىداب الع تددش يلا
 يتلا ةقيمعلا بابسالا كلت اهناك طبضلاب يل رهظتس . ةلئاه ةهدج هيمها يرظن
 دق نوك ا كلذبو . ثداوملا رسمت يتلا «ةيفخلا يوقلا» كلت « هلع ثححا تتك

 . لماوعلا ةيرظنت تعشا

 نومتيملا رصتقال اني + لاكشالا نم لكشب «ةيرظنلا هذه روبظ نم ديالو
 ةلصلا نع كوثحس لب « ابفصوو ايلا رظنلا ىلع ةيعابجالا ثداوحلاب

 | ش . اهطب رت يتلا
 يف لمعلا مسقتل ةزاوم ةروصب ومنو روطتن لماوعلا ةيرظنق , كلذ ادعو ْ

 قوقملاو ةسايسلاو قالخالا  مولعلا هذه لكنا « ةقيقحلابو . ةيعامجالا مولعلا
 ناسنالا طاشن وه ”الثاتم ادحاو ًاعوضوم لواتت ...  خلا يسايسلا داصتقالاو
 ثاكو ل  ةصاللا هرظن ةبجو نم طاشنلا اذه سرد اهنم الك نكلو . يعامجالا

 هذه نم لكو . «هرثو » اهنم لكل نا لاقل يسنواياخيم ديسلل اك ورتم رمالا
 :لا مويلا اننكميف . ينعاتجالا رؤطتلا لماوع نم“”الماع هرابتعا نكميو« راثوالا »

5 



 . ةيعامجالا مولعلا يف « ثحبلا داوم » ددع يواسي لماوعلا نم [ددع زي

 «ةيعاججالا  ةيخراتلا لماومااب دصقي اذام ميغ نا ءىراقلا نم لمأت « دعو

 موهفم د وه يعامجالا يخمراتلا لماعلا نا . اهنع سانلا ةركف نوكتت فيكو

 فلتخم انل ودبت ء دهرجتلابو. يديوجت لمع ةجيتن يح هنع ساتلا ةركفو «دوجم
 فلتخم انتهذ يف لوحتت امم . ةزااتم تالوقم اهنأك ىعامجالا يك وملا رهاظم
 لاكشالا ء قوقملا ء قالخالا  يعاتجالا ناسنالا طاشن ناولأو سحاظم
 « طاقنلا اذه فيكتو دلوت اهتأك ودب ةصاخ ىوق ىلا .  . خلا , ةيداصتقالا
 . ةريخالا هبابسا اهنأك يأ

 : يىلاثا لاؤسلا لوح امح أدب شاقتلاف  لماوعلا ةءرظن تربظ يمو
 . ارطيسم هرابتعا ببي يذلا لماعلا وه ام

 ع



 ب

 عصتميملل ىملعلا مويرفملا
 رئاس يف رؤي اهنم لك : رخآلا ضعبلا عم اهضعب لعاقتب لماوعلا نا

 « ةلدابتملا تاريثأتلا نم ةكبش انيدل نوكيف « هيف يح رثؤتو ء ىرخالا لماوملا

 نم لك نهذ يف راودلا تعب ديقعتلا نم ةجرد ىلع يه لمفلا دودرو لاعفالا نم
 ىلا ةجاحلاب مواقي ال ارومش رهشي هلو « يعامجالا روطتلا ريس ريسفن يغب

 « ةرملا ةيرجتلا محي عنتقا اذاو . ةهافملا هذهنم جورحللا ىلع هدعاسي هجوم طيخ

 ةبجو نع ثحب وبف « راودلا ىلا الا هدوقت ال لدابتملا لعافتلا رظن ةبحو نإ

 لموعلا دحا نكي مل اذا امع لءاسقرو . هتمبم طيس يف هنم ةيغر « ىرخأ رظن

 اذا تح . يرخالا لماوعلا لكل يساسالا لوالا ببسلا ةيعامجالا  ةيخمراتلا

 ' ضرتفنل و . ةطاسبلا يف ةناغ هتمبمتحبصا بايحعالاب ةلكشملا هذه لح عااطتسا ام

 نم دلب لك يف اهروطتنو اهءوشنو ةيعاتجالا تاقالعلا ميم نب عتتقا هنأ الثم
 0 روطتلا .كلذ ء دلبلا اذه ين يركفلا روطتلا ريس طورشل مضخم نادلبلا
 ذئم . ( ةيلاثما رظن ةبجو يه كلت ) ةيناسنالا ةعيبطلا تافص ىلع هروب فقوتي

 8 لدابتملا لمقلا ةقلح « ةغنرفملا ةقلملا نم تلم نا هيلع رسيتب ةظحللا هذه ذتم

 .' ماجستالاو محالتلا نه ام ةحرد ىلع نر يعامجالا روطتال ةءرظن يبيلا

 يشبلا روطت ناو ء« لاش قيرط يف واس دق هنا « ؛ثحبلل هتعباتم ىدل ء ىرب هلو
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 . اهلج يف ةيعانجالا ةكرحلل لوالا ببسلا هرابتعا نكس ال يركفلا .
 ةراطسب تقوملا هعانتقا ْنا هثطلم رك اردا ىدل ء كش الب ظحالبس هنكلو

 ,ةتيلا ةطقتلا زوابت ام عاتتفالا اذه الول ذا « ءيث غر هدافا دقيركتفلا لماملا
  ةيعامجالا عئاقولا مهق يف ةدحاو ةوطخ مدقت امو « لدابخلا لمفلا هطقت.

 نم ماظن ةماقأ ىلا ةيمارلا تالواحلا هذه بجشن نأ فاحجالا نمو

 . ةيمتح ام تقو يف تناك دقق « يعامجالا  ينمراتلا روطتلا لماوع يف بتارملا

 ”ةيرظنلا هذه للح يذلا الوررال ويئوطتا نإو . اهناذ لماوعلا ةيرظن رويظك
 : هلوق يف بيصم « نييداملا نيفلؤملا رثاس نم لضقأو لكك | وح ىلع

 ةقيقملا نم لقأ وى ًائيش لثع ةيخيراتلا لماوملا نإ »

 . «ريثكب ضحلا أطلعا نم رثك أ هنكلو « ريكي
 ش , معان ةبسنلاب اهتدئاف لماوملا ةيرظنل ناك دقل

 دق ةيعايجالا  ةيميراثا لماوعلل ةلصفنملا ةساردلا ناد
 ةكرملا ىلطشتت ال ىرخسأ «ةمدير جت د ةسارد ةدا ديفت ايم تدافا
 ىلع انءدعاس اك , ةظحالملا تاودا نيسحت يف ءايشالل ةرهاظلا
 « ةيعانطسا ةروصي تدرج يتلا عئاقولا سفن يف « فشتكت نا

 . « يعامجالا بك وملاب ابطبرب يتلآ زاكترالا راجحا

 نع مويلا ىغال « ةيناسنالا يضام نم ءزج يأ ءايحا رب نم لكل ةبسنلاب
 نودي اريثك مدقتب نا زم راتال نكي لف « ةصصختلا ةيعامجالا مولملاب مالالا

 نوربتم نيذلا قفالا وقيضلا ةينامورلا فوؤشلا يف نوتحابلاو 0١0 ايجووليفلا
 دصقي ةيتفلأو ةيفاقثلا ةايللا ةمارد ماع لكسشبو ةيمجلا بادآلا لع : ايجولوليفلا ١-

 ل مجرتملا ب . تافللا لع ًانايحأ .هب
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 ؟ ملا ىلا ةجج تامدخ اومدقي ملأ ء لقملا ءاحأ نم ةينامورلا قوقحلا

 دمصت ال اهنا الا « !بنيح يف ةديفمو ةعورشم لماوعلا ةيرظن تناك نألو
 فناولاو رهاشم لوحتو يعئجالا ناسنالا طاثق :ىزيمت يبف . دقتلا مامأ مويلا

 تبل دقو . ةيخيراتلا عمتجلا ةكرح اهنأر يف نيت ةصاخ ىوق ىلا طاثنلا اذه

 ةيرظن هتبعل يذلا رودلل الثامت ًارود ةيعامجالا موأملا خيرات يف ةيرظنلا هذه

 ةيرظن ىلا مولعلا هذه مدت ىدأ دقل . ةيعيبطلا مولعلا يف ةزياحملا ةيئابزيفلا يوقلا.

 مولعلا مدقت ىلع محن كلذك. ةردقلل ةثدحلا ةءرظنلا ىلا يأ ء ىوقلا هذه ةدحو

 يعامجالا ليلحتلا ةرمش تناك يتلا لماوملا ةيرظت لادا ىلا دوق نا ةيعامجالا

 . ة.عاتحالا ةاح4 لماش يمك رن موهفع

 « ةرصأملا ةيتكلابدلا ةءدالاب اصاخ ةيعامجالا ةايحلل يبيك را موبفا.أ سيل

 روطتلا ريسل يلع ريسف داحا ىخ وتم ناك يذلا لثيه دنع هلجحت اننا لب

 ناسنالا طاشن ناولاو ىهالظم عيمج هيف اع يا « هتلج يف يعامجالا - يخي راثلا

 لثيه نكلو . تادرملا لع يف نورك "نأ ةزانم'لماوح وديت يتم يعاتجالا

 ركفلا تافص هرسغن امنا يعامجالا ناسنالا طاشن نأ ىري ٠ « قلطملا يلاثملا»

 " مك «  هئاذب » ةيناسنالا خيرات يطعي « تافصلا هذه ىطعت ذمو ينوكلا

 ةيتكلايدلا ةمداملا اما 4'«  ًايئاغ يبكرتلا لغيه موهقم ناك دقل . ةريخألا هجناتن

 . ةيعابجالا مولعلا نع ًايئاهن ةيئانلا تدعبأ دقف ةشدحلا

 عوتمحللاب ثومزام مهنأآل سلو , ةقبسم ةروصب محلمسر مدقتال ليبس عابنال سيل

 ةرهاظ لكل نا ىري يلاثم ريكفت :- +غ1خو1نوفع يتاغلا ريكفتلا وأ ةيئاغلا ل .٠
  مجرتملا ل 2. ةياغ ما افده « ةيناسنا وأ ةيعيبط
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 تومنُصِي رشلا نا . الوربال لوقب م « ( يئازففاتيم ) درحع روطت يأ نيناوقل

 فلتع رثؤت فيك'انل حرش هنأ للا بجاوو « مهاجاح ءارو مييعس يف مهتران

 . يحورلا عيطاشن ىلعو ةيعامجالا ساتلا تاقالع ىلع تاجا ا هذه ةيبلت لئاسو

 تاجالا هذه دب دح ىلاو ء ىعاتحالا ناسنالا تاحاح ةيبلت لئاسو اما

 ةاليلق ةميبطلا عاضخا لع ناسنالا دعاست يتلا تاودالا صئاصخ اهددحت اضفت
 هذه ةلاح يف ماه لدبت لكذو . ةحتتملا هاوق ةلاح ء رخآآ ريبعت يأ ءًاريثك وأ

 ةيداصتقالا مهناقالع ىلع يلاتلابو « هيعامجالا سانلا تاقالع ىلع هتاساكسنا ىوقلا

 فونصلا عيمج نم نييلاثملا رظن يف ء ةمداصتقالا تاقالنلا تناك دقل.. ًاضيأ

 هذه نأ نوريف ثويتكلايالا نورداملا امأ « ةيناسنالا ةعيطلل ةعبات , عاونالاو

 . ةحتنملا عمتجلا ىوقل ةمبات تاقالملا

 مبقح نم ناذويتكلابدلا نويداملا دقتعاام اذا . هنا كلذ نع وجني و

 ماهوالا ءفه داقتنا ريغ رخآ ضرغل يعامجالا روطتلا لماوع نع ثدحتلا

 ىدم ىلا « نيبداصتقالا » نييداملا اوني نأ ءيث لك لبق مهملع بجو « ةيلابلا

 ًاماظن نوفرعي ال نوئددحلا نوبداماو ؟ ريغتلا ىلا « رطيسملا » ميلماع ضرعت

 "مظتتلا لاكشا رئاس نوكت اب ٠ ةيناسنالا ةعيبطلل ًاقباطم هدحو نوكي ايداصتقا

 مم لب « ةيناستالا ةعيبطلا» قم أ ريغص وا ريبك فنع ةجيتن ىرخالا يداصتقالا
 امنا نيعم تقو يف ةحتنملا ىوقلا هذهةلاح قباطي يداصتقا ماظن لك نا نودك وي :

 ةضقاتم يف أدم ام ًايداصتا ًاماظن ناف ء سكملادو . ًاضيا ةيناسنالا ةعيبطلا قباطي

 ثيم < ةجتنلا ىوقلا ةلح عم ضقانت يف لخدي امدنع اهسفن ةعيبطلا هذه تاجاح

 « لاخلا هذه يف نكلو . رخآآ « لماعل » عضاخ هسفن وه « رطيسملا و لماعلا ْنا

 . « ًارطيسم » هرابتعا زوج ال

 هذي



 نييداملا نيب لصفت ةوه ةمث نا حضاولا نف « وحنلا اذه ىلع ىعألا ناك اذاو

 ماتا يا ىلاف  نييداصتقالا نييداملا « قحم مهتيمست نكع نم نيبو نيبتكلايدلا
 نوضرعت اوناكنبذلا عابتالا كثلوا .جعزم لع نوجعزملا عابالا كئاوايمتف

 وكتفيركو يسفواياخيمو فيراك ةداسلا مهلع هنش يذلا موجبال ريصق دمأ فنم
 اونبب دق غاينالا ناك . ماجي نكي مل نا ساحب « ةفرعملاو مهفلا ةلمح نم ممريغو

 فييراك ةداسلا ناك اذاهف , ةيتكلايذلا ةداملا رظن ةبحو ءدقتعأ ام ىلع ء ًاماع

 راكفا عمل نوبسني ةقرعلاو عيفلا يوذ نم مريغو وكتفيرك و يسفواي اخيمو
 اوناك « ةداسلا ءالّؤه مدد و مهنال مهنودعوتتو « نييداصتقالا نيبداملا

 اذه اوكلسام اذا م مهنا ضرتفن ؟ هيف اذلابم رود يداصتقالا لماعلل وزعي

 .دينقت نم لهسا ركذلا يبطلا نييداصتقالا نييداملا ججح ديت نالف « كواسلا

 موصخ ءالعلا قرا اهنا ضرتغ نا انتكمب هتكلو . نييتكلايالا نييداملا ججحح

  لقعلل برقأ وه ضارتفالا اذه . مراكفا مهن اوءاسا دقو عابالا »

 نييدام د ًانايحا مسفنا اومسمدق « عابتالا »نا : .لوقب ضرتعم بر

 :ناسل ىلع يىلوالا ةرملل تدرو دق « ةيداصتقالا ةءداملا » ةرابع ناو ء «”نيئداصتقا
 ' عامالم قلع نا ادها ثدحم مل نكحلو « لجأ , 6200 نييسنرفلا عاينالا دحأ

 ابقلعي يتلا ةركفلا . « ةداصتقالا ةيداملا » ةرابع ىلع - سورلا وأ وين رفلا -

 ريكسفولي شيم ديسلا نا ىكدذن نا انيفكيو . ايسور يف نويناذلاو نويبمشلا اهيلع
 موهفملا راصنأب ةوسآ « نييداصتقا نييدام » يسفوك وج ديسلاو الب يول يمسي

 . دملا اذه نم دمبأ ىلا راكقالا ةلبلب عفد لاحلا نمو . نب رصامملا خبراتلل يدامل

 ١ اباتك ردصا يذلا ريشلا يسئرفلا يسكراملا غراف ال لوب ىلا ةراشأ 50

 سيراب « ه ةيداصتقالا سكام لراك ةيداعو ١854 , ل مجرتملا ب 1
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 ىت ران حج وصوع 4 هلأ ماعلا 9

 ةيعابجالا مواملا نع يتاع ريكشت لك تدعب ا نيح , 212 ةيتكلايدلا ةيداملا نإ
 يف اهمدختسي ينلا قرطلاو لئاسولابو هناجاحن ىعاتحالا نامنالا طاشن ترسفو
 عياط ىلوالا ةرملل موأعلا هذه نضحم دق « تاجاحلا هذه ةيبلتل نيمم تقو

 .نايحالانمريثك يابمامأ هب جحبتب ةعيطأ! مولع تناكيذلاعياطلااده , د ةقدلا »

 قمم الوربال لوو . ًايعبط ادع هسفن وه حبصي عمتجلا لع نأ لوقلا انتكمبو

 .« ًايعيبط الع زي راثثا لمجي انبهذم ناد

 موأعلا ناديم نع هرظن يف زيمت ال ايجولويبلا ناديم نا اقلطم ينيال اذهو

 077« ةعاتجالاو ةيسايسلا ةيقيووادلا ٠ ل طيشن مم وه الويربالف . ةيعامجالا
 6 عاجالا لع ءابطخ نم ةصاخو نيركفملا نم ددع لقع ءايولاك تحاتحا 8, يلا

 ١ ( سلما نع ا.ستفا يتلا « هخيرانلا ةيداملا ه ةرابع الويربال مدختسي المؤلف 

 روطت نأ نوراد رببكلا يحووببلا ماعلا نشتكا : ةعامتحالاو ةسايسلا ةينبورادلا ( +

 لقن ىلع تبعجرلا يركفملا نم قيرف لمع دقو . ءاغللا عراتت نع جتا ةيناويحلاو ةيتايلا عاونالا
 ةينيورادلا » مس مهبغا فرعو . ةيعامجالا ةيئاسنالا رعاوظلا نادبم ىلا ءاقبلا عزانت ةركف

 رقفلاو ةلاطبلاو بورحلا ةيلوؤسم يقلت اهنا ةيعجرلا ةيرظنلا هذه رهوجو . « ةيعامتجالاو ةيسايسلا
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 . ةسايسلا لاجر ةنل ىلع ترثاف « ةضوم » تحبصأ يتلاو

 سيلو « ىرخا تاناويح ىبرقلا تالص هطبرتناويح ناسنالا نا كشالا
 ةلاح الا تسيل يتاسنالا نئاكلا ايجولويسيف نإ . هلصا ثيح نم أزاتمم ًانثاك ةتبلا
 ريثأتلامان اعاضخ مضاخ ناسنالاف « ءيش لك لبقو . ةماعلا ايجولويسيفلا نم ةصاخ

 راسي ةوسأ كلذو « يليوحتلا هطاشنب دعب رثأتت مل يتلاو هب ةطرحلا ةيعيبطلا ةئيبلا
 .ةكيبلا هذه عم فيكتدلا ىلا دوحولا لحال هلاضت يف رطضا دقو . تاناويملا

 عم _ وشاملا  مؤالتلا اذه ةحيتن ىع ( قورعلا ) سانجالا نا الوءربال ىريو
 ضيبالا قرعلا  ةقراف ةءدام تامالعب قورعلا هذه زباتت ام ردقب « ةيعيبطلا ةئيبلا

 اما يا ء ةينام ةيعامجا - ةينعرات تاليكشت فاؤت ال يهو  رفضالاو دوسالاو
 ةمتان يينملا ءافطصالل ىلوالا روذبلاو ةيئادتالا ةيعامجالا ةزيرغلا نإ . ابوعشو

 . دوجولا لجأ نم لاضنلا لالخ ةسيبطلا ةتيبلا عم فيكتلا نع ًاضيا يه

 يئادبلا ناسنالا » ب قلعت اف تانيمختلا ىلع الا دامعالا انعسيال هنكلو

 نوريدج نوثحاب يضاملا يف ميظحال نذألاو ًايلاح ضرالا نونكسي نذلا رشبلاف

 ةملكلا ىنممب ةيناويملا ةامملا هيف تفقوت يذلا تقولا نع دج نوديعب مم ةقثلإ
 - ةيلامثلا كريما يف اوكوربا لئابقف « اذكه . ناسنالاىلا ةبسنلاب « يلصالا
 (0ناغروم هفصوو هسرد يذلاو لئابقلا هذه هيف شيعت يذلا (1)ةمومالا ماظنو

 ١ ( ةلرم وهو . ةليبقلاو ةلئاعلا يف ةرطرسم ةطاس .اسنلا هيف سرابت ماظن : ةمومالا ماظن .

 روطتلا لحارم نم ةميدق الاجتماعي   2المترجم  5

 يللا عيراتلا داور دحا + يريسا يقارغوتتا ماع : ( 1881 --.:4:4) ناغروم (؟
 ليل لعادنعسم ه ةلوافاو ةصاخلا ةيكلملاو ةلئاعلا لصا و هباتك سلجنا عضو دقو. ةيئ ادبلا تاعمتجملل
  مجرتملا 9. ايداقتنا اليات ناغروم تافلؤم
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 نويلاهلا ©93نويلارتسوالاو نئعاتجالاروطنلا يفادج ةمدقتمةلح رم أيبسن تغلب

 يف ةجيتتلاو ٍببملاو ةادالاو طرشلا يه ةثللاو ) بسحو ةنل نوكلع ال مهسغنا

 ًاضيا نوشيعي م لب « بسحو راثلا مادختسا ٌلوفرعي الو ( ةيعابجا ةاح لك

 ةيلارتسوالا ةليبقلاو . ماسسؤمووبفارعا محو « نيممماظن لظ يف ء تاممتحي يف

 ةيعوا لمعتست يو « موجملاو عافدلا يف ايلئاسوو ديعلا يف ابييلاساو اهضرأ ال

 «يلارتسوالاذ اءةبضتقم ةملكي و « دسملا نييزن لامعا ضعب سرامتو ء ثؤملا ظفحل

 امعم فيكش «كشالب ةيئادتنا ةئيب يع « ةيعانطصأ ةئبب يف شيعي « هرخأت مغر
 يرورضلا طرشلا يه  ةيعامجالا ةثيبلا  ةيعاتطصالا ةئيبلا هدهو ٠ هتلوفط ذتم

 وأ ةيجمج ةجرد سايق يطعت يتلا يه ابمدق ةحرد نِإو . دددج مدقت لوصحل

 ةليبقلا ةءربرب

 خضرات لق ام دبعب ىمسي ام قباطي لوالا ىعامجالا ليكشتلا اذه نإ

 امد رثكأ ةيعانطصا ةئثي ضرتفتف اهسقن ةيخضراتلا ةايحلا ةءاد اما . ةناسنالا

 يف ديقعتلا ةهددشلا تاقالعلاو . ةعيبطلا ىلع ناسنالا ابسراع ريثكب ربك ةطلسو

 ريثأت طو رشا ًاقلطم عضخمنال يتعراتلا مدقتلا قيرط يف لخدت يتلا تاممتجلا يلق

 ددع ليهأتو لمعلا تاودا ضعب عارتخا ضرتفت اهنا . ةرشابملا ةيعيبطلا ةئيبلا

 هبيل اساوجاتنالا لئاسو نأ .  . نداعملا ضعب جارختساو ةيناومحلا عاوالا نم

 « ةراث تمدقت دق يبف ؟ فورطظلا عب فالتخالا ةدددش روص ىلع تلدبب دق هذه

 هذهنكلو ؛ نايحالا ضمييفتمجارت اهنا لب « ىرخا ةران مدقتلا نع تفقوتو
 ةعضاخ ةايح ىلا يا ةفرص ةياوح ةاح ىلا ام موو يف رشبلا مجرت مل تالدبتلا

 . ةرشابم ةروصب ةيعيبطلا ةثيبلا ريثأتل

  مجرتملا - نييلصالا ايلارتسوا ناكس ةيئادبلا تاعمتجما لع يف نييلارتسوالاب دصقي ( ' ١

 الآ



 ديدحن يلاتلاب وه ينمراتلا لملل يسييرلاو لوالا فدحلا نأ د
  اهتالوحتو اهنالدبتو اهنيك رثو اهلصاوةيعانطصالا ضرالا يرحنو
 وه ال ًادادتماو ةعيبطلا نم ًاءزج الا سيل هلك كلذ نا لوقلاو

 «.لومشلاو ديرجنلا يفطرفماهعب اطببسب « ىمميال قب مل لوق

 تالواحلا «ةيعامدالاو ةيسايسللا ةشورادلا » نع الضف « الورال بحشيو

 روطتناةءرظني عي راتلل يداملاموهفملا قاملال « ءافرظلا تاوحلا » ضعي اهب موقن يتلا
 ريبمت بسح « ةيئايزيفاتيم ةيروت الا . نيريثكلا ىلا ةبسنلاب ءدعت مل يلا ةماعلا
 جذاسلاعرستلا نم ًاضيا رخسي كلذك . ديدس هنكل وساق ريست وهو ءالورءال
 ةفسلف فتك يف نيراتلل يداملا موبفملا مضو يق« ءافرظلا ةاوملا » ةيدس يذلا

 ةدلأ رابظال يعسلا ينمي , هريبعت دح ىلع كلذف . 7 فكس وا كتوك تنفوا
 وكيرتاىلا كش الب ةبجوم ةاوحلا ددصب ةظحالملا هذهو «ءاقلملا ربظع انئادعا
 لقتو «  ىكو امو نيوراد « ىسفبس ه هناونع ايحلس اباتك فلآ يذلا يف

  يعضولا معلاو ةيك ارتشالا د ناونع تحت ةسنرقلا ىلا

 يعض ولا بهذملا سسؤم . يسترفيزاوجريفوسليف : ١( 861 1748 ) تنوكتسغوا ١(

 رهاوظلاةسارد لعرصتقيرلب «ةيببسلاتاتالعووءايشالا هنكوةف رعمب متهيال علان ا اهوقةقسلفلاءله يقام ماو
 عاوناعيمجتض اهناياهئاعداو «ثيدن 1 اهوهيملعلاها هرهظمنممغرلايو . نيقاوقلافاشتك أو

  مجرتملا 2. ةيلاثملا ضارغامدختولعلاةميقنمدحت ةغسلفلاءذهناف :(!)ةيداملا وقيل انملأوء ايزيفاتيملا»

 ' ةيرظنيهو«ةيزا وجربلاروظتلاةيرظن بح اصيزيلكت !فوسليف : ( 15689 1869 )رستيس
  مجرتملا .- . ةيعجارلاتدرلإث ود ةيناكما وتايالقفالا ل هجتاك« عارصلاءضقانتلا لهجتةيئايزيفاتيم

 فن
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 . ةيعارتجولا ايمولوكيسلا . ذاصتقإلا
 تاجاملا هنهو .  مهتاجاح ةيبلتل ميسي مهتيرات ثومتسي رشلا نإ « اذكم

 , ابيعونو اهتيك يف ًاريثك لوحتت دعب مف اهلكلو « ةعيبطلا نم لصالا يف دلوتن

 أبكلع يأ ةجتنلا ىرقلا فيكتو ةيعانطصالا ةئييلا صئاصخ ببس كلذو

 « ءيش لك لبق « ةجتتملا ىوقلا ةلاح ددحتو . ةيعاتحالا مهتاقالع رئاس زثبلا

 رخآ ريب يأ. ةيعابجالا جاتنالا ة لمع يف ساتلا نيب أشنت يتلا تاقالعلا

 اريبت دج ىلا حاصلا يعيبط لكشب دلون تاقالعلا هذهو . ةيداصتقالا تاقالعلا

 : الويربال لو . قوقحلا يف اهنع
 نع ياضقلا عافالا لازث الو تناك ةيقوقح ةدعاق لك نإ |

 .« ةنيمم ةحلعم

 ةفلتع حلامم تاذ تاقبط ىلا عمتجلا ماسقتا دلود ةجتنملا ىوقلا روطت نإ

 اذهو - ةيساسالا يحاوتلا نمو يح يحاونلا نم ريثك يف آمامت ةضّرامتمو لب

 اذه دوو . ةيعابجالا تاقبطلا نيب لاّضنلاو تاعازلا رس : حلابملا نب ضراعتا

 .ةدباسلااصملا ةناحةمبم يدؤت يتلا « ةلودلا» يرئاشملا مظنتلا لادنا ىلالاضنلا

 نوكتت , ةجتنملا ىوقلا ىوتسم ايفكي يلا ةيعاتجالا تاقالملا ساسا لعو

 : ٠ ةيمويلا مين ايح يف سانلا املع ريسي يتلا قالخالا يأ ةماعلا قالشالا

 ني



 , فيكحت ام بعش ىدل قالخالاو يسايسلا ماطتلاو قوقحلاف , اذكه
 . بعشلا اده ةصاخلا ةىداصتقالا تاقالعلا عم « طيسو انودو ةرششامم ةووصب

 ءطئاسولا قيرط نعوةرشابمريغ ةروصب نكلو « فيكشت اهسقتتاقاللا هذهو
 حلا للا ء نفلا عدبملا لايلاو قالملا ركفلا جاتن لك

 اذه داصتقا ةقرعم ىنكم ال ء نيعم دلب يف ثوتفلا و ا مواعلا خيران ميفتلو

 : نود « هنال  ةيعاتجالا ابجول وكسلا يلا داستقالا نم لاقتفالا جب لب . دلبلا
 ءاطعا لاحلا نم نوكي « ابمبش كودو ةظق ةسارد احواوكيسلا هذه ةسارد

 ةيعاسج [سفن كانه نا ميطلاب ينيال اذهو « تايجولودالا خيراتل يدام ريسفت
 ةايسملا يف ىلجتو ةصاللا اهيناوق بجوع روطتن ةيعاج ةيموق «احور »وا
 دوصقلاف. الووربال لوق دح ىلع . « ضحم فوصتي يأرلا اذه نا » . . ةيعامجالا
 يتلا راكمالاو فطاوملا ىوس سيل « نييداملا دنع . ةيءاتجالا ايجولوكيسلاب

 راكقالاو فطاوعلا هذهو . نيمم دلي يف ةيعامجا ةقبط يف ام تقو يف « رطيست
 يعو لاكشا ناب ةخسار ةعانق عتتقم الور الف . ةيعامجالا تاقالعلا نم عبذت

 لاكشا تقتبنا م نكلو . ةيعامجالا مهتايح لاكشأ ددحم يتلا يه تسيل ىاتلا

 - خييراتلا نم أزجت ال [ءزج حبصت اهلاف « ةيعاتجإلا ةايلا نم يناسنالا يعولا
 عومج «لمشت نا بج لي « عمتجلا حيرشت ل عرصتق نا خيراتلا مولعل نكع الو

 ايفاع « ةوشابم ريغ وا ةرشابم ةروصب يعامجالا داصتقالا ايفكي يتلا عئافولا

 نكلو“ عمتيلا داصتقا يفابلصا ديحتو الا ةيضرات ةعقأو نم سيلو . لايللا طاشن

 .روعشلا تالاح نم لاح اهقعتو اهققارتو اهقبستو الا ةيخيران ةمقاو نم ضيا سيل
 ناك اذاف . ةيعابجالا اهووكسلا يتلا ةلئاحلا ةيمهالا يجن انه نم . يعولاو

 اودبف « ةيسايسلا تاسسؤملاو قوقحلا خيرات يف ىتح ًايجاو انباسح يف اهذخا
 .  . ةفسلفلاو نفلاو بدالا نيران يف ةدحاو ةوطخ وطخم نا اننكمال
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 حور نع ةنأماو قدصب مجرتي ام افلام نا.« لأثلا ليبس ىلع . لوقت امدنع

 تناك< يتلا تاقيطلا يف ةهاسلا حورلا ًامأت قباطي هنا.ينعي اذه ؟ ةضيلا رصع

 ءرينيت نوه ةيعابجالا تاقاللا تماد امو ةيعاتجبالا ةانلخ طمن نيت
 تادقتسسنم دج وو ام نوفلآي سانلاو . ًاضيأ يح ريثتت ال ةيعابجالا ايجولوكيسلاف
 وعثدحأ اذا ء نكلو « ةيعيدبلا مهتاجاح ةيبلت طئاسوو ريكفت قرطو راكفأو
 يف يلاتلاو « متجسملا يداستقالا ناينبأا يف ام نأش تاذ تالديت ةجتنملا ىوقلا

 لدبو اهرودب لدبتت تاقيطلاءذه ايجول وكيس ناق ء ةيعامجالا تاقبطلا تاقالع

 تادقتملا روبن يف ىلحس ريبثتلا اذهو « ةمالا ةعيبط » و « رصعلا حور و اهعم
 تاجاملاو ةيتفلا تاحاجالا وا ةديدجلا ةيفسلفلا راكفالا وا ةديدملا ةيخدلا

 . ةديدملا ةصيدنلا

 الا رمتست الو دادجالا اهنل> تاهاجتاو راكفا ءاقي نا الوهرب ال ظحاليو

 ىرخا ة.مج نم دهاشن ثيح , تايجولوبسالا يف املاب [رود بعلي ديل اقتلا يب

 ةعيبطلا ريثأت عئار لكشي لدعت” ء اننأر اك « ةيعانطصالا ةئيبلا نا . ةعيبطلا ريثأت

 .ًاوشابم ناك نادسس وشابم ريغ ريثأتلا اذه ودنيف . يعاتجالا ناسنالا ىلع

 صئاصحلا ضعي ىقب بوعشلا نم بعش لك جازم ينو . ًادوجوم لظي هنكلو
 ءاماهلوزاال اهتكلو ء ام دح ىلا لوحتت ىهو « ةيعيبطلا ةثيبلا ريثأت نع ةجتانلا

 .قوعلا د ىىسام لكشتاميعشم-ازميف صئاصخلاهذهو . مز الاطلا نامل

 ام  الثم نفلاك  تايجولوودءالا تيران ىلع هيف لادج ال اريثأت رثؤي قرعلاو

 . ًايلع اريسضن اهريسقت ةيوعص يف در

 او
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 فقرمعلا (”ويرثم  ٌلدرلا ءوشن

 نع الورربال راكفا « وجرت ام ىلع « ةحيحصو ةلصفم ةروصب انضرع دقل

 ةلاح ىلع هروه قوتي يذلا يداصتقالا ناننبلات ةيعامحالا رهاولتلا طابترا

 لوح هراكفا نا الا ء نايحالا مظعم يف ماع هعم نوقفتم نحنو . ةجتتتملا ىوقلا

 ,تاظحالملا"ضعب ءادبأ يف بغرت نحنو « كشلا ضعبب انل يحوت طاقنلا ضعب

 . اهنأشب

 مظنتلا يف ةثودلا نا الورال ىرب : يلاتلا سعالا ىلا ءيث لك لص ريشن

 ىرخا تاقبط ةدع وأ ةقبط ىلع اهترطيس ةسرامم نم ةيعامجا ةقبط نكع يذلا

 ريغ ةلماك ةقيقحلا نمضت. مالكلا اذه نا لرقلا انناكماب له نكلو . ححص اذه

 ةليحتسم ةيراضحلا ةايللا تناك ثيح ء ةعدقلا رصمو نيصلاك لود يف ؟ ةصوقنم

 ىريكلا رابهنإلا ىرجم تءظن يتلا ديقعتلا ةاغ ةئلابلا ةمساولا لائشالا نود

 ريثأتلا» « دمعب دح ىلا « ةلودلا ءوثن رسفن نا انتكع « يرلا تنماو اهتاناضيفو

 ذنم ادوجوه توافتلا ناك دقل ء لجا . ةيعامجالا جاتنالا ةيمع تايضتقمل رشابملا

 نم اءزج تناك يتلا لئابقلا بلق يف ء امدح يلاو , خيراتلا لبق ام روصع

 نيب ايفو ء  يرعلا ابلصا ثيح نم فلتخت لئابقلادذه تناك ام [ريثكو ةلودلا

 هدف خيرات يف . اهدجت يتثا ةدئاسلا تاقبطلا نكلو . ءاوسلا ىلع لئابقلا هته

 الك



 ملظنتلا لضفب « ةعفرلا نمام ةجرد غلابلا يعامجالا اهزك رم تلتحا دق نادلبلا
 نأ كش الو . ةيعامجالا جامالا ةيلمع تايضتقم نم طبضلاب دلوت يذلا يسايسلا
 ىلا دومت تقاك يتلا ةريطخلا ةيمهالا اهدرع ناك رصم يف ةنبكلا ةفئاط ةرطيس
 ©7دعومجع ةبرصملا ةعارزلا ماظنلةبسنلاب « يئادتبالا امهباط مغرةيبطلا ايتامولعم+
 جاتنالا ةيلمعل ةرشابملا ت تاما نا كيد طل احدن نر ل

 ( عاستالا قئاف ًايعابجا امطنن نادلبلا هذه يف ضرتش نكت مل يتلا ) ةيعامجالا
 دح ىلا ءءوشنلا اذه ريسف ىنش ًاضيا انه نكلو : ةلودلا ءوشن ىلع ترثا دق

 نع ةجانلا ةرورضلا كلت « لمملا يف يعاتجا مسقت تادحا ةرورضإ « ديعب
 نا نم ةلودلا منع مل قرظلا اذه ناف ء عبطلابو . عمتجلا يف ةجتنملا ىوقلا وع
 يف ةدمتسم ةيبلغا ىلع ةزاخم ةيلقا ةرطيس نمضي ابظف' هسف تقولا يف نوكت
 بائتجا اندرا اذا ء دما ةقيقملا هذه لفنت الا يني نكلو . 29 ريثك وا ليلق
 . يضمرانلا ةلودلا رود نع ةقيضلاو ةئطالخا مهافملا

 دقق . ىخنراتلا تابجولهالا روات نعالونربال رلكفا ىلا نآلا لقتتتلو
 لكشبو « قرعلا صن ءامح ريثأت ببسب ًاديقعت دادزب روطتلا اذه نا لوق هانيأر
 نم نمل فلما نا ادج انقسؤيو ٠ رشبلا ىلع ةيعيبطلا ةئيبلا ريثأت ببسي « معأ

 ١ ريخ لييس يف راهتالا رارسأ تسرد دقل »م : تادلكلا كولمدحا لوقي البشر 

 اينحتف « ةحاقلا نايدولا تيورو . . . ةفاجا رفحلا اهب تألماو « ءارحصلا ىلا اههايم تبلجو

 يظتق؛يف ةيقرشلا ةلودلا رود مسر مالكل' اذه نا . « ةداعسلا تيب اهتلعجو « ةرثولاو بصخلا .
 فلؤملا ةالافملاو باتطالا ةغيصب كلذ ناكن أو « ةنيمأ ةروصب ةيعاتجالا جاتنالا ةيلمع -

 ' ٠+ فنملا رود نأ . :رخآ ىلع بعش ءاليثما ةجيتق انايحأ نوكت نم اهني ال الل
 اذه ةيناكمأ رسفي ال فنعلا نكلو . ىرخاب تاسسؤملا شعب ليدبت نإبا « ادج ديكس
 م فلولا ت . ةيعاّجالا هجئاتن الون ليدبتلا

 اي



 فاك اهبمو . همهف انيلع رسيل « لمف ولو . ةلثمالاب هحضؤيو هيأر دنسي نا ديفملا
 هيض درو يذلا لكشلاب يأرلا اذه لوبق ةحارص اتنكمع الف « رمالا

 هيلا يمت يذلا قرعلا ىلا اعبط نومتف. ال 0

 ءىظاوش وا يتيرغالال ييخرالا , خيراتلا لبق ام روصع يف « تنكسيتلا لئايقلا
 ةقلتخ ةيعيبط تاس يتاديلا ناسنالا رثات « قطانملا هذه نم لك يفو . قيطلبلا
 ةيئادتالا ةينفلا لامعالا يف اذه تاريثأتلا عونت يري نا ءرملا عقوتي دقو . ماع
 رئاس يتف . كلذ فالخ ىمالا نكلو . نويادبلا قطانملا هذه ناكس اهحتنا يتلا
 يتادبلا ناسنالا روطت يف ةدحاو لحارع نأ دج « اهنالتخ ىلع ةرومسملا ءازجأ

 رصع نفو « يرجملا رسعلا نف دجوب . نفلا روطت يف ةدحاو لحارم اهقباطت
 ةجتتا (ىوقلا ةلاح ناو ...نلا ء ىفصالاو ضيبالا قرعلل نف دجوي الو «ديدحلا
 مقتسملاطخلا الا فزحللا يف ىمالا ءىداب دهاشنال « الثم ليصافقتلا يف ىتح ىبظت

 يئادبلا نفلا نا ...خلا ةحومملا طوطخلاونابلصلاو تاعبرملا : رسكتملا طخلاا وأ

 .ليدجتلا وجيستلا : : هنم ةيعادب , رثك ١ م فرح نع نييزيلا نم عوتلا اذه سبته

 .هظي « ةيسدنحلا لاكشالا عيج ذختت يتلا ندامملا لغش عم « زتوربلا رصع فوأ
 ةلوأو اهزيوصت ىلا تاناويلا ليهأت يدؤي ًاريخآو « نييزلا ين ينحتملا طحلا
 هفل ؤا نفلا خيرات يف ةلواحم باتك ةمدقم صوصخلا اذه رلظنا ) ناصحلا ربوصت

 ئ . ( املي امك ناور سيرا  راوك ةمجر « هكبول مهلق

 لثلا » . ىلع اح رثؤت ةيقرعلا صئاصخلا كنا حيحصص ء ناسنالا ريوصت يف
 0 ا يتادنلا نانقلا دتع « لارجلا ىلعالا

 ام ءيث لكلبق روخف وهو « قرع لجا هسفن ريتعي « يعامجالا مدقتلل ىلوالا
 تميس ء ندتل ء ناسفالا لصا : نوراد رظنا ٠) قورعلا نم هريغ نع هربع

 هده نا ءالوأ.نكلو . ( ادا سراب + ةمرأب ٍةجَر ٠ هرم - هملإ ص
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 'اهريثأت حم « عطتست ال  ةتباث يام ردقب - قرع لك ةيلامج يف صئاصحلاا
 . «نمزلا نم ةدم لالخ الإ ىقيل ؛ ايناث يهو ؛ نفلا روطت ريس زينت نا ءمدحو
 ةليبق قوفت,ب فارتعالا ىلا لئابقلا نم ةليبق رطضت امدنعو . ةنيعم طورش/يف يأ
 قاوذالا ديلقتب عرشتو قرملا اهزازتعا نع ىلخت يبق « اهنم ًامدقت رثك ا ىرخأ
 .نا . ةثاش وأ ةءزخم لب ةكحضم نيملا كلذ تح اهربتعت تناك يتلا ةمرغلا

 ءىدإب ازهم حالفلاف ؟ ثدمحلا ممتحلا يف حالفلاك رامغملا اذه يف يئادبلا ناسنالا
 تبثه مث مكر امدنع ء دمي اهف هنكلو « مهسايلو ةئيدملا اكس مئابط نم سحالأ

 . عيطتسي ام ردقب مديلقت ىلا ىعسي ء فيرلا ىلع ةئيدملا ةرطيس
 نكمي ال هنا ءيث لك لبق ظحال « ةيخيراتلا بوعتتلا ىلا انلقتنا ام اذإو

 هرابتعا نكم : اهنم ادحاو ًابعش فرعتال نحف - قرعقلك اهيلع قبلت نا زويحال
 . ةنابتمة يقرع رصانع نيب ليوطجزامبو قيمع طيلخ جت , اهنم لكو « ًايفاص ًاقرع

 اذهل يجولوبدبالا خي راتلا ىلع قرعلا رثأ ديدجت ىلا كلذدعي ليبسلا فيكف
 ؛؟ كاذ وأ بعشلا

 رثأ ةركف نم اباوص دشأو ةطاس رثك أ ءيثال نا ىلوالا ةلهولل ودب دق

 يركفلا هروطت ىلع يلاتلابو « بوعشلا نم بعش جازم ىلع ةيسيبطلا ةثيبلا هسرام
 هذه أطخ كرديل هدال خيرات ركذتب نا الوبربالل ينكي هنكلو « يميدبلاو
 ناموا يف نع يذلا يي يلا سفن يف فوشي ويلا يناسب ا . ركنا
 نمو 470 كيليتم مهمزه نبذلا « جازم ه نيب ريبك قرفلاف كلذ عمو « ءامدقلا
 8 7 اطبالا نفل خيرات ريس الثم ائررق ام اذاف ؛ ءادشألا هجاطرق يضاف
 تلمج يتلا بابسالا نع نيقلق لؤاستلا لأ رطضنس ام ناعرسف « نييلاطيالا
 هع ار ) يلو هرمنا بلتغاد كيسا وحتلا اذه ىلع ءروه لدبت جازملا
 . ةياليالا ةيزحلا

 لعاتقراو ١810 ةنس نييلاطيالا نرمعتسملا ةأزنلا مزه ةشبلا روطاربماكيليقيم ل١
  مجرتملا 7 2. هدالب لالغساب فارتعإلا

 ب
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 بعسل عارمو قرعلا موررقم
 )١( « يسورلا بدالا يف يلوغوفلا رودلا نع تاسارد » باتك فلؤم نإ

 « يساسلا داصتقالا ءىدام » نم لو"الا ءزمللا نع هل ةظحالم يف ل وه
 : ليم . س . جل

 دوصقملا ٠

 مدقتف . قالطالا لع نأش يا قرعال سيل هنا لوشن نلو

 يف ةقدلا نم ةيفاك ةحرد دمب غلب مل ةيخيراتلاو ةنميبطلا مولعلا
 رصنملا اذه نا : تالاملا ظمم يف ديك أنا انكم ليلختلا:
 ةيذالوفلا ةشيرلا هذه توتحا اعر ؟ معي نه . انه ًاماع دوقفم
 ةقثب كلذ ينتن نا اننكمي ال . نيتالبلا ندعم نم ريْتص ءزج ىلع
 يتايميكلا ليطنلا نأ وه هفرعت يذلاديحولا ءينلا نإ . ةقلطم

 .تايزمحلا ع نمد زيك دلع دوو نع ةعيزلا لغاق قب

 يتلا نيتالبلا ةيك نأ لمجم أم« اح نيتالبلا ثدعم نم تسيل ينلا
 لاج ف ىحو . ناشلا ةعدع' يج اهيبكر يف ةلخاد نوكت دق

 اوريتعا « يلمع . نابسملا يف اهذخلا ًايلمع نكم ال اهدوجو
 « يلسلا قيبطتلا يف كلذك ٠ ةءداع ةءذالوف ةشيرك ةشيرلا هذه

 . بسحو [رشب موريتعا - رشبلا قّرع ىلا اوهتم ال

 .'0+ نع ةاتكلاراذه عجار . يكسفشينرثت ريبكلا ىسورلا يطارقعالا :

 رم



 يف سبلو ,ةنيعم ةلاح يف شيعي 'بؤعشلا نم بنش ناك اذاو

 يفتن نا اننكميال ٠ , كفيف رثألا ضب هقرمان وكي دقق « اهزيغ
 ةقد نآلا يح غلم مل يخنراثلا ليطعتلا هإ . ةقلطم ةقثر ىمالا
 دلج ةرينص ةلضف ىقبت ؛ :ليلختتلا اذه دمي و ؛ ةيضاير < ةمالا

 ملا ةلاح يف ةرفوتم تسيل لئاسو , ةقد رثك أ لئانسو مزاتست
 فوزظلا ىثأ نإ نأشلا ةعدع ةبقيلا هذه نكلو . ةتهارلا
 ة.تهازلا ةلاخلا نوكت يف ةيعيبطلا ةيقرعلا تافصلا نع ةلقتسملا

 ءةصاخنا ةيعيبطلاتافصلا هذحلابعم ىقسال ةجردل ريبك بعش لكل
 . « يره فيفط ناكم [دج رينص ذاكمالا . اهدوجو لاح يف

 يف قرملا ريثأت نع الو:ربال لاوقأ انأرق امدنع روطسلا .هذه انركذت دقل
 رودلا نع تاساودلا » فلؤم لوانت دقت . ىجورلا ةيئاسقالا روطت خيرات
 . عيمج لع يغب نكلو ء صاخ لكشب ةيلعلا ةيحاتلا نم قرعلا ريثأت « لوغوهلا
 موللاق . لاوقالا هذ اعاد اوركذشا نا هذرص ةءرظت ثوع ثكومتهم نم

 ودب ام لكدر يف ةئيسلا انئاداع نع انيلخت ام اذا اريبك ًابسك زرحتس ةيعامجالا
 صئاصخلا تسل امر . قرملا ىلا ام بعشل يحوزلا خيرات يف موهفم ريغ ان
 ةليزه ديك أتلاب ناك يضارتفالا رودلا اذه نكلو . ىحألا يف ام رود ةيقرعلا
 صئاصخلا يف ىرُأ ناو ء ًامودعم هريتمن نأ , انثاحبأ اصل « اهعم ردج ةجردل
 اذه ةضاللا ةيخم راثثا طورشلا جئاتن كاذ وا بعشلا اذه روطت يف اهظحلت ينلا
 لاو حأليف , نوكت فوس اننا ناببلا نع ينغ . قرعلا رثآ جاتن سيل و « روطتلا
 لنوكلو ٠ انمهت يتلا صئاصخلا تدلو يتلا طورشلا نيت نع نيزجاع  ةديدع
 ضئاصخم داجتتسالاو . ادغ هلوانتع عبصي دق مويلا ئيلعلا ثحبلا لواتتع يلام
 .:فالتحا يبس وهام. هفانئتسا بج اًميح طبضلاب ثحتبلا فيقوت يعي فرعلا
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 : ةطاسبلا ىهتنم يف با وحلا ايناملا يف رمشلا خيرات نع يمنرفلا سشلا خيرات

 ىلع اركش . هتوغو رايشو تسيل لاثمأ روهظب حمسي مل ينرفلا بعثلا جازف
 ! ءيث لك حضوأ يذلا حرشلأ اذه

 هذه لثم نع» ءرملا نوكي نا نكمم ام دفبأ هنا الور ال لوَش فوس

 . كرش ماع لكشب وهف . ةلوق يف قح ىلع نوكيسو « ائيش رسغت ال يتلا تاريسفتلا

 هج« عا اذ نم اس لح ين فيك دج ميو الان (وأدغ

 « ةعدقلا 1 ةقءرط لامح 0 داس دقو لولا ةءارق

 نحنو . ةيعامجالا مولعلاب ررضضلا قحلي يذلا ىسألا , ةيناثلا طاقنلا ضعب يف ولو
 . لاؤسلا اذه ىلع ضارععالا انناظحالم نم دصقب اما« ةقدلا هجو ىلع

 خيرات يف قرعلا موبغم « هدقتنت يذلا موبفملا فصن ام دنع قح لع نحنو

 يتلا ةيرظنلا لاكشأ نم ”الكش الا سيل مويغملا اذهف . مدق هنأب تايجولو.دالا

 .خيراتلا ريس لطت يلا ةيرظنلا كلت « يضاملا ثرقلا يت راشقنالا ةعساو تناك

 هذه عم ًاتاتب قفتب الف خيززاتلل يداملا م وهفملا امآ . ةيئاسنالا ةعيبطلا صئاصخم

 عم لدبتت يعامجالا :ثاسنالا ةعيبط نا ىرب ديدملا ريكفتلا طم نا . ةيرظنلا

 ايهاكمإب سيل ةيناسنالا ةعيبطلل ةماعلا صْن ةاسلا « يلاتثاو ةمعاتحالا تاقالعلا

 .« خيراتلليداملا م وهفملا ةرارجوو ةعاتقيرصاني يذلا « الوبربال نا . خيرافا يش

 ةقإلإلا نكلو.. ام ةجرد ىلا اضيأ وه حيحس مدقلا موهفملا نإ كلذ عم لش

 لبق يذلا الورالو . اكاد ن لوقي نا بهآ لوقي نم» : قحن لولوقي

 0 هتحسم لوبق كلا رادع 000 3 ةحصي

 ا

 م



 م

 لرضاو الا

 « ةلالا هذه تلدبت اذاو . ةحتتملا ىوقلا ةلاح هددحم ممتحم لك مظنت نا .

 . ريغ لقلقتم ثزاو يف ْنذا وهف . الجأآ وا الجاع ابح لدبت. يعامجالا مظتتلاف
 هسف لقلقتا اذه نا قمح الوربال ظحالبو . ةجتمملا ىوقلا روطتت اًميح تباث

 رشلا يمحت ىلا يه هنع ةمجانلا ةيعامجالا تاقيطلا لاّصنو ةيعامجالا تاكرحلاو

 كلذ ًاددرم ء مدقتلل يسيئرلا بسلا وهيفاتثلا نا لولتمو ؟ يركفلا دوكر لا نم
 "نر. ًاظفحم يدب ام ناعرس هنكلو : ©0)فورعم يالا يدامتقا ماع ةركف

 صاسملا مبعضول احضاو ًايعو لاوحالا عي يفو امئاد نوكلع رشبلا نا ليت

 دخ ىلع « يكترب « عضولا اذه مهملع ارحراطي يتلا ةيعامجالا تايملا ءالجم توربو

 «لوقمملا نع ديعب وه ام ضازتفا يني روصتلا اًذه و. احداف أطخ , الويربال لوق

 « دوجوم ريغ وه ام لب
 ضرعي فيكم جيلا ٠ ظفحتلا اذه ىلا هانت رظني أ ءيراقلا وح رت انتا

 : هتركف الورإل

 مظنتلا تالواحيو ةيسايسلا لامعالاوةيق وتلا لاكشالا نا د

 ريغ يأ .ةئطاخ :ةراثو ةحيحض ةراتدلازت الو تناك ىعامجالا
 ءىثلك ناكن ثا و . ءاطخالاب «يلم خيراتلاف . لاخر حاط

 ةبوعص لح مييلع عقب ناك نءذلا ىدل يي يسنلا مهفلل الظن انزورخ

 مهلرتملا 65 ىع باتكلا اذه مجار . سكرام لوراك ذوصقملا >> ١
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 نا الا ء يناكلا هببس ءيبش لكل ناك نألو « .. خلا ام ةلأسم وا

 هذه ىلع نولئافتملا هقلعي يذلا ىنمملاب ًالوقعم نكي مل ءيش لك

 تالدبتلا راس تررق يتلابابسألا نا « مايألا ىمىلعو . ةملكلا

 يبنت يحو تينا دق « ةلدعملا ةيداصتقالا طورشلا يأ « ةياجنلا

 بيلاساو ةعالملا ةيساسلاةمظنالاو ةقفاوملا ةمقوقل الاكشالا ىلا

 دق قرطب كلذو ء لاكلا نمام ادح ةنلابلا يعامجالا فيكشتا

 ةكملا نا داقتعالا أطللا نم نكلو . ةيوتلم:ًانامحا نوكت

 ةرشابم ةروصب « ىل وا تلت دق لقاملانا ويلا يف ةزيرنلا
 ىقبي ال هناو ء تالاملا رئاسل حضاولاو ماتلا مهفلا يف , ةطيسبو

 ىلا ةمداصتقالا ةلاخلا نم يجاتنتسالا قيرطلا كلسن نا الإ انل

 وه ًاضيا هريسف نكمع يذلا لبملا نا . ىرخالا رومالا رئاس

 ليحلا ىلا فيضنو ؛ خيراتلا هكلس يذلا ليبسا نأش وذ ببس

 راسو « مايالا نم موب يف ًاماع لوزي ال يذلا يميبلا عباطلا

 الو تناك يتلا « داسفلا لاكشا فلتغو لظلا لامعاو ءاوهالا

 ةرطيس دوجو هميظن“ ضرتف عمتجل ىرورضلا جاتتلا لازت

 نبإلاو ءايرلاو بذكلا دوحو ضرتفي اك« ناسنالا ىلع ناسنالا
 تود  اننكميو .'ةرطيسلا هذه نع لصفن ال لا ةحاقولاو

 مايقب «العف اؤبنتت اك« أبنتت نا « . . ةيلايحلا مالحإلا يف عوقولا
 لضقب « لصيل هتاضقاتتم نمو يلاملا عمتجلا نم أشني عمتحم

 تايقانتلا هب وشتال عامجا ىلا ةيخراتلا ةروريصللةمءاثلا نيناوقلا

 رضاحلا زيح نم سلو لبقتسلملا زيح نم اًده نكلو . ةيقبطلا
 نمةفدصلا دمبتسُي فوس مظنملا جاتالا نا هتع محو . يضاملا وا
 ددعتم بيسك حيراتلا يف ِنآلا ىتح :ربظتيتلا ةفدصلا كلت ..,ةايحلا
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 (ةييع نس ةلوربال باتك رظنا) « ةضرأملاثداوحلل لاكشألا
 : اطالتخا هيف طلتخم يتلا ةقيقملا نكلو . ةريثك قئاقح نمضتي مالكلا اذه

 .فسؤم بيرغ ضقانت لكش انه ذخت ألفكلاب ًابيرغ

 حوضو ايار نوكردي ال رشإلا نا هلوق يف بيصم الو ربال تا « لجأ“

 - هياه نم قلطني امدنعب هتكلو . هنم عينت يتلا ةيعامتجالا تابملاو يعامجمالا مهو '

 نمر تاداعلا نم ددع روهظل ينعرات ببس ةفارخلاو ليلا نا ررقيل ةقيقللا
 لاجر رظن ةهبحو ىلا ةيروعش ال ةروصب دوعي وهف « ةيعامجالا ةايجلا لاكشأ

 بابسالا دحأك ليلا ىلا زين نا لبقو . رشع نمأثلا كلا ف ةعوسوملا
 « «رخآ اليبس عبقي ملو ليبسلا اذه عبتا دق خيراتلا نوك ه للعت يتلا ةيسيئرلا
 تسيل ةملكلا هّدهف « ةملكلا هذهل هيطمن نأ بح يذلا ىتملا ددحمت نا انيلع ناك

 استارف ىلا اورظنا .ةطاسبلاو حوضولا نم يغب ام ىلع تسيلو اهئاذ دحت ةموبفم
 نوملطتي ةثلاثلا ةقبطلا يلثع نيب كورك نم عيج نا  رشع نماثلا ثرقلا يف
 تاسسؤملا نم ريبك ددع ءاغلاب نوبلاطي مبف «كلذل . ةاواسملاوةيرملا يلا ةرارحم

 اهرابتعا نكم ال يتلا هيلاعسأرلا راصتنا ينعي كلذ نكلو . ةيلابلا ةيعاتجالا
 نا ًانمسويف . ( اديج ةقيقملا هذه كردت مويلا نحت ) ةاواسللاو ةبرحلا ك2

 :هلجال اوامع يذلا ءيرحلا لبتلا فدحلا اوثلم مل يضاملا ثرقلا ةفسالف نا لوقت .

 اك « لبحلاب مهماهما نذا انتكعو . هقيقحت, ةليفكلا لئاسولا ديدجت يف اولشف اك
 .ضقانتلا برغتسي هسفن الوربال نإ . نييلايخلا نيبك ارتشالا نم ريثك لمف
 ىلعالا لثملا نيبو كاذن 1 اسنرف يف يمقاولا يداصتقالا ءاجنالا نيب ًامناق ناك يذلا

 هجو نيا نكلو .« ١ شهدملا ضقانتللاب « بيرغلا دهشملاب »: حيصيق « اه.ركفم
 نومهفي اوناك مهنا يف له ؟ نييسنرفلا ةعوسوملا لابو « لهجه نءاو؟ ةبارنلا
 لئاسرلا هذه تناكله نكلو ؟ نحت اهمبفت 4 ًافالخ « مالا هافرلا قيقحت لئاسو
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 ةجتنملا يوقلا ووطت ء مصألابوا « ةيخيراتلا ةكرملا تال ء دليم سانلآ لوانتم يف
 ةفسالفلا ىلع ةضورعم كوكشو ٍلبام باتك اوؤرقا . دعب اهدجوأ دقنكُي مل

 نيذه نا تورت. فوس © « ةعيطلا ةنس » يليروم باتك وا « نييداصتقالا

 لوح ةعوسوملا لاجر نم ةقحاسلا ةيبلغالا عم فالخ ىلع اناك نيذللا نيبت اكلا
 ضقانت يف اناك « ةصاخلا ةيكلملا ءانلاب نانلح اناك نيآللاو ةينامنالا هافر طورش

 و.« ةهج نم اذه . ةلماشلاو ةحلملا ةيساسالا مرصع تاجاح عم خراص حضاو

 اهءالحا ناريتعي ةمقاث ةهح نم اناك دقق « ضماغ لكشب ولو . كلذ ناكردن اناك
 لاجرر لبج نكي نبا . ديدج نم لاؤسلا حرطتل نذا . ًاتاتب قبقحتلل ةلباق ريغ

 مديدحت عمو ةيعامجالا عرصع تاجاحل مهيعو عم « مهنوك يف له ؟ ةعوسوملا
 هذه ىلع نوقلعي « ( . ا انلا ) اهتيبلت لئاسول حيحسلا
 اذه يف سيل ؛ ةماعلا ةداعسلا قيقحس >, ةليفك اها مهمعزب ةطرفم ةيمها لئاسرلا

 . ةيلمعلا ةيحانلا نم هتدئاش فارتعالا انيلع لب « بارغتسالا ىلا وغد ام لهلا
 يتلا تاحالصالل لماشلا ماعلا ئدلإب ثوتمؤي ةعوسوملا لطر لاك ام ردقف

 . ايقيقحتل دبحلا اوقعاضي نا مهيلع محشي ناك« اه نوداني

 .ةلصلل وبك اردا دع نحل ةحوسوملا لاجر نهر دقف ء كاذك - '
 لفادع كاذن1 اسنرف يف يداصتقالا عضولا نيبو مهتعاطمو : مراكفأ نيب' طيرت يلا

 نيرعبملا مهسقفا نوربتعي اوناك دقلب + محلا نطخيل نكي ملةلصلا هذه وجو نا
 ؟يث لك نأو , ةدوج و٠ ريغ ةقلطملا ةقيقيلا نا مويلا لعن نتتو . ةقلطملا ةقيقملاب

 سارتحالا يدددش نوكن نأ بجي كلذلو ء نامزلاو ناكملا فورظل عيانو يسن

 ىبظي يذلا لبملا اذه نا . ةيخضرانلا دوملا فلتخ « لبح » نع ثدحتلا يدل

 . ئسق ًاضيا وه دوبملا هذه. ةصاخلا ايلعلا لخاو حماطملاو تاكرحلا يف

 ع ميجرتملا . نماقلا نرقلا يف ةيلايخلا ةيعويشلا يلم نم : ليدومو ليام ١

 مى
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 نىرلاو قوقألا

 وأ وم نع مجنت اهنم الكا ٍلوقلا نكع ؛ ةيقوقحلا دعاوقلا رهظت فيك
 . اهنال ؛ ةعدقلا فارعالاو ىوقتلا لوز اذاملو . يدق فرع وأ ةعدق ةدعاق ليدعت

 يف نمانلا نيب عقاولا يف ةدندحلا تاقالعلا يا « ةديدجلا « طورشلا» قفاوت دعت مل
 ةجتنملا ىوقلا روطت رثا ىلعةيئادتالا ةيعاشملا تلاز دقل.ةيعامجالا جاتنالا ةيلمع
 يتلا ةديدجلا تاقالملاف ء بسلا اذحلو . ايحيرشت الا روطتت ال ىوقلا هذه نكلو
 نأ م ايحيرست الا روطتنال هيعامتجالا جاتنالا ةيلمع ين سانلا نيب عقاولا يف موقت
 ناف لامثإبو . ةيحمرشت ةروصي الا تايقيك ربظت ال ةعدقلا فارعالاو دعاوقلا
 ًاقوقح ًاريبمت (ةداصتقالا تاقاللا ) ةدددجلا ةيعقاولا تاقألعلا ءاطعا ةرورض
 ةيزيرغلا ةسكملا نو . ةيجيربلت ةروصي الا ًاضيا يم رهظت ال قباطتلا لك أفي اطم
 - ةقوقللا دعاوقلا تناك اذاو.ةيعقاولا تارينتلا هذه ةداع عم لقاعلا ناوبلا دنع
 لافءةيساسالا هتاجاح ةيبلتو ةءوملا هفادهأ غوأب نه ممتجلا نم ايسق منع ةعدقلا

 اذه يعو نإ . ةبقع لكشت اهنا ةريبك ةلوهسب و ةرورضلا متي ارديس نقلا اذه
 ليقث حالس لمح وا قيض ءازح ٍءادترا ةبومص يعو نم ريثكي بعصأ سيل ىمالا
 ةيقوقملا دعاوقلا نم ةدعاق نوكلا نانالا كاردا نيب ةريبك ةفاسملا نل الا
 كواحي رمالا ءىدأب . ةدعالا هذه ءاغلأ ىلا يا ولا حومالا نيبو ةبقع لكشت

 لحب



 يف « ايسور يف ثدح اذام اوركذت . .دح ىلع ةلا- لكيف اهلع اولاتحم نأ نماثثا
 رداصم روبظ ىلا هيلامس“رلا ءوشن ىدأ امدنع « دارقالا ةديدملا نيحالفلا تالاع
 قوقملا كاذنآ تدغ دقت. ةرسالا دارفا فلتخل ةبواستم نكن مل« قزرلل ةديدج

 نوبسكي اوناك نذلا ءادعسلا ىلا ةبسنلاب ةأطولا ةليقث ارجالا ةيعرملا ةيلئاعلا

 ةلوبسيو روف ميدقلا فرعلا ةضهانم ىلع اوممصيولمهنكلاو . نيرخآلا نمارثك أ
 ةرسالا بر نع مهسساكم نم [ءزج نيفاخءهيلع لايتحالاب ةلي وطةرتفأ اوفتكا لي
 عزعزتي دا مرحلا يلئاعلا م اظنلاو ء ومني دخأ ديدحلا يداصتقالا ماظنلا نكلو
 مهسأر ثوعفري فرعلا اذه ءاثلا مي ناك نبذلا ةرسالادارفا مرات طش
 دق فرعلا:لاز « ريخالا ينو.ميزوتلا تاءارجا تراك نيب ؛ دهازتم ويح ىلع
 ةيعقاولا تاقالعلا نم يأ ةديدجلا طورشلا نم دلو, .دىددح فزع لحم لحو

 : ءددملا يعامجالا جاصتقالا وا ةديدحلا

 ةيعقاولا تاقالعلا نع امدح يلا [رخأتم مهمضول سانلا يعو كوكي ةداع ٠
 ةيمقا ارا كلذعمعبت ىعولا نا الإ.هلدعتو مضولا اذه يكت يتلا ةنيدحلا
 وقح ماظن. ةماقإو ةعدقلا تاسس ولا ءانلإ ىلا ىعاولا رشبلا حومط ناك اذاو
 3 اذه فاك لكشب ٠ «ىهب مل عمتجا دا داصتقا نال كلذف « اقيم لازبال ديدج
 تاطلظ» - يعولا حوضو يف صقتلا نإ « خيراتلا لالخ ء رخآ رينمتيو . ديدملا
 ,نايحأ يف ينسي الا - « لبمجلاو و« جضتلا نم ايفاك ادح غلب م ديك
 '*يف ةذخالا ةددجلا تاقإلعلا يا هكاردا بج ام وه دحاو ءيش يوس ةريثك
 مدعو لبج ) عونلا اذه نم الهج ناو ةمداك ةروهصب دعب 'مني ل  نوكتلا

 الإ سيل ( طقف فنوكتاا.يف ذخبآ وهام 4 هدوحو لمتكت .م ام عهف

 . يبس الج



 البج هتيمس نكممو ؛ ةميبطلا ءازإ لهجلا : لبجلا نم رخنآ عون كلانحو
 ينمي ةجتنملا يوقلا ون .نا امو . ناسنالا ىلع ةعيسطلا ةوطمس هسايقو « ًاقلطم
 ًاصقانت عبطلاب ببسي ةحتتنملا ىوقلا هازن ناف « ةعسطلا ىلع نانتالاةطاس اس داندزا

 . قاطن نع جرخت يتلاو رشبلا اهمبغ ال يتلا ةميبطلا ىهاوظ هذإ . قللحملا للا يف
 هذه طلتختو « يعامجالا روطتلا نم ةتيعم ةلحرم يف تافاريلا تس دلو: مهطلش

 , ©20سصاخ نولب اهعبطتق « ةيقوقملاو ةيقالخالا مهافاأ ًاقيثو ًاطالتخا تافارخلا

 جاتتالا ةيلمع يف سانلا نيب ةيعقاولا تاقالعلا ومن نع مجانلا غارملا لالخو

 نودحتتسي نيظفاحلاو نددجلا نإ . أذلاب ًارود نيدلا بعليام ًريثك « ةيعامجالا
 هذه نا نونلع لب < كلت وا.ةسسؤملا هذه مهتياعر تحن نومضيو « ةحلآلاب

 يناولا 1ىندغ»1لءم ديتيموالا نا مويقمو«ةيلإ ةدارإنع ريستلا يتاسسؤملا
 ندعاي مل ةمومالا ماظن عئارشل تاسراحتك يضاملا يف قيرغالا نهربتسي ناك

 لماعلا نا آربتعم « لماوعلاو ةيرظن ديوي «يصور خرم وهو يقيلاقوك لوقي ( ١
 : «ساقوقلا يف فرعلاو نوناقلاو هياتكيف  ناكسلا دايزا وه يميئرلا

 بعشلا اذه نا داقتعالا ىلا انمقني فاشبلادنع ةيتيفلا تافارحلاو تادقتملا صحف نأ »-
 - روايات اهامس يتلا روطتلا ةلحرم يف « نالا يح لازال « ةيسرلا ةيسكذوثرالا راعس تحت
 ةيعاتجالا قالخالا عوضخ ةداع ابقفاري مولسم ؤه اك ةلحرملا هذهو . « يئايحالا ريكغتلا د 35

 يئايحالا ريكفتق سيل ء لاملاو. (؟ س يقاثلا ءزجلا ٠) ندلا كلا مات ًاعوضخ قوقملاو
 سيل و « روطتلا نم ةلحرملا كلت يف . قوقحلاو قالخالا لع ريثات يأ « رولي بسح « يئادبلا
 ةيئايحالاةيلقعلا نأ و .« ةينينج ةلاح يف ىقبت ةقالعلا هذهذا وأ ءنيدلاو قالخالا يب ةقالع كاتهأ
 رظت يف لكشي ينقلا يقالخالا رصنملا كاذ نم ةماق نوكت داكت ةروصب ةيلاخ ةيجمهلا لئابقلا دتع
 روليات) هةصاخلا ابضرا ةيقالعالا نيناوقل نأ . . . لمع نيد لك رهوج ندمتملا نانالا
 تافارخلا نالوقلا مصالا نق . (7558 ص( ياثلأ ءزبلا ءؤهاب و ندنل ء« ةيئادبلا ةراضحلاو

 . يعابتجالا روطتلا نم ًايبسن“ةيلاع ةلحرميقالا ةيقوقحلاز ةيقالخالا يهافملاب ططق ال ةينيدفل
 فلما . ةرهاظلا هذه ةنيدحلاةيداملاللعت فيكنييننابانل عمسيال لاح قيض نأ ًاريثك اتفسؤيو
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 ةطلسلاراصقنأ قيقحت ىلع ءيشيفةكنم يو ءافريم دعاست ملام « هئاقب ىلع ءيث يف

 مهتقوو مدهج نوميضِي سانلا ناك دقل ءاهنيضق نع ةعفادملا ريتمت تناك يتلا ةبوبالا
 دينيموالاب نونمؤي ميلي ناك يذلا لبملا نكلو.نائوالاو ةملآلا مهئاعد يف امم
 .وأ) مدقلا يتوقملاماظنلا نا وهو عقاولا كاردانمقيرغالا نيظفاحلا عنعل نكي مل

 رخآ ماظن يأ نم لضفأ وحن ىلع مهل اصم نمضي (ةعدقلا ةيفرعلا ٍقوقحلا-حسصالاب

 ءىواسم كاردإ نم نيددجا منع نكت ملا رنيم لع وكمل لامآلاو تافاركنان اك

 . ةعدقلا ءامشالا ماظن

 لكش ذخأت اشرف بطملا مطق ىلع اوداشني مل وينو. ةريزج يف كايادلا نا

 هع رحت, ةيلحلا تاطلسلا تماق ء ددجتلا اذه نويروالا لخدأ الو . 7 فرح

 '.(؟سصلوالا ءزملا ء ؟مال4 سيرابءةيئادبلا ةراضطلا : روايات ظنا )  ًاعرش
 كلذ عمو ؟ لمعلا لبسي بوأسا مرحب نأ لقمي لهف هبلبج ىلع مضاو ليلد اذهو
 لتسلاٍبيااسأ مادختتسا رظح نأ .ةفف ًامورظ هل دمت انلع ءارجالا اذه ركفتل

 ' اذخآ[ ناك يذلا يبروالا ذو.لا ددض لالا نعام دحا كش الب ناك ةيروالا

 ٠ انماغ ارومش رمثتت ةيلحلا تاطلسلا تناك دق. دوجوملا ءايشالا ماظن ضيوغن يق
 ' تادأملا تلخدأ ام اذإ رجح ىلع رجحي ماقلا انمي نم يم نا هقوسةنأب
 ..ةوغتلا ةعيبطي اهركاذت صاخ هجو ةداملا هذه تناك هلبجت بيسلو . ةيبروالا

 ؟نعر ةر وكذملا ة ةضرفلا تناك طبضلاب اذاملو . ًاعرش اهمرحف « ةمادملا ييروالا

 نحت يضرم اباوج كلذ لع بيجن نا اتعسو سيل ؟عرطظن يف ة ةرلجمل اتاددجتال

 ةركفب دالبلا لها نهذ يف طيشرت ةروك ذملا ةضرفلا لعج يذلا ببسلا ليخت

 قراوُق « هديك أت انعسي ام لكو .مئاقلا ءايشالا ماظت ده ناك يذلا رطملاا
 فارعا ةوقو ةعرسي هوشييبروالا ذوفنلاف . أم : ةيئاصتناك دالبلا لها فواخم

56 



 . .انايحإ 1 ةيرريلاو ةيحسملا لئابقلا.

 هله نومدختسي « ضيبلا ةقيرطل ميدل ب اوك ليال نا دوي لوقي

  نكلو . لهملا ىلا فاضي هتيني « ءألرلا«» وهاه . نوعيطتسي نيح ةنل ةجي
 ةقيرطلا دئاوق نوكر دب اوناك نيذلا دالبلا لها ع
 ةيزيرغلاةكح اف .تاطلسلا باقعو ماعلا يأرلأ نوشنم اوتاك باغملا و 3

 تناكو.هتع ةلوؤسم اهدحو تناك يذلاءارجالا دقتنت تناك لقاعلا ناويملا دنع

 ذوفتلا وحع ”اليفنك نكي مةيمروالا قرطلا مادختسا ميرحتق . اهداقتنا يف ةقع

 . هراطخاو ينروالا

 اودنما دقكارادلا نا ثأشلا اذهل وقلا انكم ءاالورال ةرايعانمدختسا اذا

 فيضننأ انتكعو : لوقلا اذه يفنيقع نوكنو . حلاص ريغو بساتمريغ ءارجأ

 ريغ تاءارجالا هذه لثم نوذخت ام ًاريثك رشلا نا ء الورب ةظحالم ىلا
 نا اتيلع بي هتا طقق جتنتسف نا انيلع ب اذام نكلو « ةحلاصلا ريغو. ةبسانملا

 عباط نييو « ةبج نم ءاطخالا هذه لثم نيب ةقالع دجوت ال ناك اذا ام يرحتب

 م ةدوح وم ةقالملا هذه . ةينا ةبح نم اهروطت ةجرد وا ةيعامجالا تاقالعلا

 تا لوقت نحنو  ًاضيا هريسف نكع لبلا نا الوءرب ال لوقيو . بير ىتدأ :

 البقع امجحالا ىلع ناك اذا اذه ء اضيا يرورض وه لب «ء طقف اننكمم سيل هريسقل

 « ةيعايجالا هبابساب لهحلا » ريسغت نكمملا نم ناك اذاو . ًاقيقد الع حبصي نال

 عبتا دق خيراتلا نوك للطي هنا لوقلا نم ةداف الو هيلا ء ءوجللا نم ىودح الف

 ةيغابجالا بابسالا امنا « كلذ هلع لهما سيل ٠ رخآ ًاقرط سيلو قيرطلا اذه
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 ةلالاو « ثورصتتت اذانو . ًائيعم اعباط وا أربظم هتطعاو لبملا انه ثدلو يتلا
 يمل هلأ موهقملا وظنبف ؟ ًاثيش رسفال يذلا لبلاب داجنتسالا لع « هذه

 هلبج ىلع كلذب لثدب انا لهلا» دجتتسي يذلا ثحابلا نا_خيراتلا

 . تاذلاي

 قك
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 .ريئاقتلا . « نزمرلا »

 ؟حلامملا ينأت نبأ نم . ةئيمم ةحلصم نع عفادت ةيضو ةيقوقح ةدعات لك
 ةءداصتقالا تاقالعلا نع ردصت اهناءالك؟ نييناسنالايعولاو ةدارالا جاتن يح له

 يعو ف وا لكشي سكت اهناق ء لاصملا هذه تدحو قمو . سانلا نيب

 سانلا يعو سيل ١0 يعوال جاتتك يعضو قوقح ماظن لك رابتعا بحبو نكع

 ىوتع ددحمال وهف يلاتلإبو . نيناوقلا اهلع مفاد يتلا حلاصملا قلخم يذلا وه
 مدحت لا يه ( ةيعامجالا ايجولوكيسلا ) يعاتجالا يعولا ةلاسنكلو . نيناوقثا

 طاشن نع ةلقسم ةروصب أدوجوم ايش « ةيعييطلا ىوقلاك « قوقملا تسيل 1( ١

 يف « ريبك نأش اذ سيلو . رشبلاو رشبلا اهميقي ةدعاق اهنا « سكعلإ لي . .'. ناسنالا

 ةرح هلاعقا نوكت نأ وأ ةيببسلا نوتاقل اعضاخ هطاشن يف ناسنالا توكي نأ « رايغللا اذه

 قوقملا توئاقلا لكشتي . ةيرحلا نوتاق وا ةييبسلا نوناق حب « رخآ وأ لكشبت . ةيفيك

 :فونوكروك ) « . هقيرط نغو بسحف طاشنلا اذه لضفب لب ء ناسئالا طاغت جراخ سيل

 , « مابك حيحص اله . ( ال4 نص ء غريسرطي « ةماعلا قوقلا ةيرظن نع تارضاحم

 يا بلا اح نا يسن فوتوكروك ديسلا نكلو . ءىس لكشب غاصم هتكلو

 هني مقاول تانك انيرع ل ؟ م رشبلا رشبلا اهقلخي » مل قوقحلا اهنع مفادت

 ب قلؤملا . ةيعابتجالا جاتنالا ةيلع يق ساتلا
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 "ةحلصملا هذه ساكعنا رشدلا غامديف هذختتي يذلا لكشلا + دوبملا حرم دبع لك

 .ريسف لالا نم نوكي رابتعالا نيعب يعامجالا يعولا ةلاح دخأت مل اذإو . كلت وأ

 . قوقملا خيران

 امفو . ثومضملا و لكشلا نيب نأتب ريع نا اعاد ينبني « خيرات ا اذه يف

 ,ىرخالا تايجولويدمالا ري اج ةيجولومدبا لكك قوقملا مضخم « « لكشلاب قلعت

 . حلا ةيفسلفلا مهافما « ةينيدلا تادقتعملا : اهنم مق ريثآتل ء لقالا ىلع وا

 ةقالللا كاردا >.[  بعصلا نم ًاناحاو 2بعصلا نم لمح ريثأتلا اذهو
 .ةيعامجالا جاتنالا ةيلمع يف مهناقالعو ةيقوقملا سانلا مهافم نيي«ةدوجوملا
 لك نا يبف ةققملا ةنوعملا اما . (١6ةيسصم -  فصن الا سيل اذه نكلو

 توافتلا ةديدش ةووصب ىرخالا تابحول ويديالا ريئاتل . عضخت ةيجول ويديا
 ءامور يف ًايئزجو ةعدقلا رصم يف اذكه ةفاتخلا يعاتحالا ووطتلا لح ارم يف

 ثيحنم ) قوقملا روطت مضخ ةثءدحلا ةنمزالا يفو . نيدلل عض قوقملا تناك
 ::ةوقلاغلايلا ةفسلفلا ريثأت ىلا ( ًاديج ءركّذن ناو كلذ رركن نأ بجي ء اهلكش

 ءاهذوفم هلاساو قوقحلانع نيالا ذوقتداعبا ليبس يف « ةفسلفلا ىلع بجو دقو“

 .لاضنل اجوودا ًاساكمنا الا لاضنلا اذه نكي ملو . ًارعتسم ًالاضن ضو نأ
 نود لوحت ةريبك ةبقع ناك هنا ريغ . سوريلكالا دض يعاهجالا ةثلاثلا ةقبطلا

 ١ ( فرعلاو نوثاقلا » يسفيلافوك باتك لثم تافلؤمي اريبك اررض قحلي هنكلو .

 "مي رد تاكذ - ةينيهلا راكفالل اجاتن قوقللا فلؤم ربتعي ام اريثك . « ساقوقلا يف
 .دشع ةيقوقملا تاسسؤملا ةينيدلا تادقتملا ىلا رظنيف « رخآ .اليبس هثمب يف عبتي نأ
 زيثأث نايبت دعبو « جاتنالا ةيلمع يف هيعامتجالا مهتاقالع جاتن اهنا ىلع ساقوقلا بوعش
 قخ ناك دقل : ريثاتلا اذه زسفي هدحو يذلا بسلا ىرحتي « ىرخأ ىلع ةييعوا ويديا

 دوؤجو ىرغل ' تافلؤم يف هدكؤي. هتأو ابيس ال قيرطلا انه كلسي نا يسفيلاةوك ديسلا
 ا فئلؤملا 5 0 ةيقوقملا دعاوقلاو جانالا بيلاَسا نيب ةجيتنلاب ٍتبسلا ةفالع
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 هْدِه تناك دقف ؛ اهئشنمو ةيقؤقملا تاسسؤلا لسا يع هير رفا حاج
 عارصجاتن ماك عضاو يعدب لعب وهبت « عاربلا اذه ءارج نم 5[ ؛

 يهام اما مبغ ماع لكشب الوربال نا لوقلا ةلفان' نمو : هرج نأ
 ضعب يف هنكلو . "انما د عارصلا اذه.ءار 00 يلا ةنفارلا وف

 راصتقالا انكممدقسي و « ةلضمملا ةبوعصل يداملا الوربأل لستسي « ةصاملا لاوحالا

 وهف < كلذ نع الضفو . اباس انأر مك« ديلاقتلا ةوش وا لباب داحنتسالا لع

 ... فارعالا نم [ريبك ادع رسفي يذلا ريخالا بسلا « ةيزمرلا » ربتعي

 .تايجولوبدسالا ضعي خيرات يف هلاهأ نكمي ال « لماع د ةءزمرلا نإ . لجا
 دنع كاذ ىلع الثم كيلا . فارعالا ضعبل ريخالا بيسلا ءرابتعا زوجي ال نكلو
 « اهوخأ توع امدنع امريفض ةأرملا[صقت ء ساقرقلا لئابق نم عو , فاشبلا

 بو. يزمر لعف وه لاخلا هذه يف ةريغشلا صقذإ . ابحوز توع امدنع سيلو
 اذان نكلو تيما ربق ىلع رحتم نا ةأرملا ىلع ضر ناك امدق رثكأ فرغ نع
 : يسفيلافوك ديسلا لوق ؟ جوزلا ربق لع ال خالا ربق ىلع رحتفت يه

 ناك نيح .مدقلا دملا خم ةيق كلذ يف ىرن نا دب الد

 اهدحو يتلا ةعانلا سيئر مالا ةبج نم انس ريك ألا بيرقلا
 فرءلاو نوناقلا ) « دحاو دج يلا يمهولا وا يتيقحلا اهؤاقلا

 . ( ساقوقلا يف

 لساو ىنعم كرش: امدتع الا اهمهف نكمي ال ةءزحرلا لامفالا نا كلذ نع مج
 الفوساتأ يهدبلا نم ؟ تاقالعلا هذه يأت نا نمو . اهلا نمرت يلا تاقالعلا

 م ابسقن ةءزهرلا لاعفالا هذه يف لاؤسلا اذه ىلع باوملا دحت
 | روكذملا يزمرلا فرعلا لصا نإ . ةديفملا لئالدلا ضعب يطعت نا.انايحا
 ل اذه « ةلئامما خير اتب رسفب عنالا ربق ىلع ةريفضلا صقب يضقب

 28ه



 . يداصتقالا روطتلا خيراتب هروب
 عبط يتلايبرقلا تاقالع لاكشا لاوز دعب سقطلا اذه ىمتسا دقل « لاحلاو

 رار ا ا ا نع لثم كلذ فو ٠ اهم

 يو ةالس ةوق ديالا ةقذإ : اق رسقت الو لاكشالا نم لك وأ سوقا

 0 لؤاستلا ىلا دومي اذهو . ل ةلثام ىرخا'

 ىضق هنا نيح يف « فرعلا وا سقطلا اذه رفو دق مادحلا ةديدملا تاقالعلا رثا
 ىلع راصتقالا ينمي ديلا_قتلا ةوق ىلا ءوجنالاب لاؤسلا اذه ىلع ةلاجالاو . هريغ ىلع
 رطش هجوتلا ؟ لاملا هذه ِق ىللسلا ام نكلو . باوج لكشب لاؤسلا دادرت

 . ةيعاتجالا يجول وكيلا

 عارص نع هول ارسل أل لاش مجرتيو ٠ .ساتلا نيب ةددح

 1 ريئأتلا عيطتسُي هتاذ ِق ذوخأم يزعرسةطوا فرع نم سل« ةيعامجالا للاصملا

 نواتناحلا "ناك اذاو . بلاس وأ بحوم ءاحتا يف ء ةديدجلا تاقالعلا روطت ىلع

 ميبسان يذلا يعامجالا ماظنلا نال كلذق ةعدقلا فارعالا نع ةرارحب نويفاد
 .ناك اتاود. فارزعالا هذهب ًاقينو ًالاصت | مهتهذ يف لصتب هنوفلأيو عهلع زميو ..
 مهنعن ف ليم ابا اذن قورشسيو هفارمالا مله نوشغيب 0

 نضاوقتا ادب رمتمل أدق ام قطعنا ىو ني راكقالا نعي طابتوا ةق الإ
 0 ْنَسْفن نما تدلو يتلاو هب: ةلصنملا سوفطلا ملاوز دعتو لب :هتدلو يتلا كاقالنلا'

 4 ء.-نيددجا. ٍنحذ ايف *طبقري نكي خ سقطلا اذه نا جتتتست نأ بجي + تاقالفلا
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 طبو , نكي مل اذألو . هب ىرخألا' سوقطملا طايترا ةوق شفني «شيثبلا يضالأ

 ليحتسي دقو « نايخالا ضب يف لولا اذه ىلع باوحلا لبسي دق ؟: ةوقلا هذه

 ييتح نكلو ةيفاكلا ةمج ولويكيسلا تايطمملا نادقفل [نلغت ٠ ئرخإ قانا خ
 رك ذتن ناينبف « لقالا ىلع انفرامأ ةنهارلإ ةلاللا يف « ياويل ةلايتن 83 اع
 ةيبانلا ةيركفلا تاطابترالا شعب لب « ديلاقتلا ةوق انح تسيل ةلكشملا نآ ديل
 | . ممتجلا يف ساتلا نبي ةيعقاولا تاقالعلا نم

 لاوزو لدبتو نوكتب دعي دح ىلا للعي تاجولويديالا خيرات نا
 ىوقلا تاسترت ضعب لاوزو لدبتو توكت ريثات تحت , راكفالا تاطابتوا
  هقحتس يذلا ءابقالا ةلأسملا نم بناملا اذه لوي مل الورب الذ ٠ ةيعايجالا
 . ةفسلفلل هموبغم نم ًاديج نيبق. اذهو

 ةرب



 « توهاللا عم ايئزج لدامت: يخم راتلا اهروطت يف ةفسلفلا نا الوربال ىرب

 يف لخدن يتلا ءايشالا عم هتلص يف يناسفالا ركفلا روطت نع ايئزج مجرتتو

 اهلح يلا ىعسي لئاسم لوانت ؟ توهاللا نع زيمتن ام ردقب يجو . انقر لقح
 معلا قابتسا لواحت نا امإ يبف « اذه ابلمع ينو . يلصألا ىنعلاب يملعلا ثحبلا

 اهصخلتفءلملا اهغشتكا يتلا لواملا لوانت نا وا ةصاخلا ةينيمختلا املواح ميدقتب

 7 .  ةقيقملا لك سيل هنكلو « عبطلاب حيحص اذه . ةيقطنم ةغابصل ابعضخمو
 تناك ,(22نوكمبو تراكئد ىلا ةبسنلا . الثم ةثدحلا ةفسلفلا ذخأتل

 ةدايزا كلذ ء ةيميبطلا مواعلا اهمدقت يثلا فرامملا ةفعاضم ىلوإلا ةفسلفلا ةمبم

 يه لئاسم جلاعت نذا ةفسلفلا تناك اهرصع يفف « ةعيبطلا ىلع ناسنالا ةطلس

 ةلاحف . ةحصلا مام ًاحيحسص سيل روصتلا اذه نا ريغ . ةعيبطلا مولع عوضوم

 ةلآسك ةيفسلفلا لئاسملا ضعب يف هفقوم رسفال تراكيد رصع يف ةيعيبطلا مولملا

 . عياسلا نرتلا نم لوالا فصتلا يف « نينرفلا ءاطلاو ةفسالقا رابك نم : تدكيد 03 ٠
 1 دعب وبلا قاةلاسو#و باتك مضاو « ةيليلحتلا ةسنحلا سسؤم © رشع

 مواعلا ةقيرط
 دعاوق ماص « رشع عباسلا نرقلا ملطم يف . ذيطنالا ةفسالفلا رابك نم : نوكيب

 ش  مجرتملا - . ةيئارقتسالا  ةيبيرجتلا ةقيرطلا
 5مم



 أسنرف دوسي ناك يذلا يعاتجالا عضوا امام رسف فقوملااذه نكل ءالثم حوراا
 هتفسظو .لقعلا ناديم نع ناعالاذاديم ةدشلا يهنع, لصف تاراكيدف .هرصع يف
 ىلا اهدئ اقع ضعب دانسال ىعست يه « سكمنا ىلع لب « ةيكيلوناكلا ضرامت ال

 كان ةيحذلا نير لا ةلح نع اديج اريت ريت كلذ يف يحو « ةديدج حج
 اسنرف تناكءرشع سداسلا نرقلا يف تلصحيلا ةيمادلاةليوطلا تابرطضالا دعبف
 ىلا اهليع يسايسلا ناديملا يف ىلحتي مومطلا أذه اكو  ماظنلاو لسنا ىلا قوش

 تالكقملا بنجنيفةيغراابو ييدلاحماستلا عم وككفلا ثاديم يفوءةقلطملا ةيكلاا
 يف ةيفدلا لئاسلا تتاك دقو ؛ دهملا ةثدحلا ةيلهالا برحلاب ركذن تناك يتلا
 ديدحتو لصف ينس ناك «لئاسملا هذه 0 مدعل ًايخوتو « تالكشملا هذه دادع
 كلذ نكلو . ًاقباس انلق كءتراكيد لمقام اذهو . لقعلاو ناعالا ناديم نم لك

 اهةارتعا ةفسلفلا نلت نأءيعامجالا مالسلا ةحلصم يتبن ناك دقن. ايفاك نكي مل

 دقق ببسلا اذملو . تراكيد هلمفام ًاضيأ اذهو . ةيفدلا دئاقملا ةقيقحم حي رصلا

 نم ًاتسح ًالابقتسا لقالا ىلع هعاررأ ةثالث يف ايدام ًاهذم ناك يذلا هيهذم ىقال

 . ةسيتكلا لاجر نم ريثك لبق
 نكع ناك هنكلو تراكيد ةفسف نم ةيقطتم ةروصب حنت يرتمال ةيدام نا

 نويسنرفلا لعقي مل ثاو . ةفشلقلا هذه نم ةيلاثم تاجاتنتسا صالختسا ضيا
 يف سوريلكألا ةثلاثلا ةقبطلا ءادع وه نيعم ئعامجا ببس ىلا نمالا در كلذ

 لسلا ىلا ليما نم 0 تأشن نثاو . رثع نماثلا ثرقلا يف اسنرف

 . ةطدج ةيعاتحا تازهل رذن رشع نماثلا ثرقلا ةدام تناك دقف يعامجألا

 مول .عروطتشب طق لايال 8 ةرف يف يناسفلا نكفلا روطت نا كلذ نم ىر

 اذهو : رمئانم ريثأت نيةعاجالا ب تاقالثلا نوطتل اع ضيا لب  ةنيبطلا
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 ,ةبحو نم ةيسنرفلا ةفسلفلا خيرات ءابقاب هانصحف اذإ لشفا ومن ىلع ربظي

 , . ىرخا رظن
 ناسنالا ةطلستداب ز تراكيدل ةيسنلا,تناك ةفسلفلل ةيساسالا ةمهلاا لمن انا

 وه لوالا اهجاوذا رشع نماثلا نرقلا يف ةيسنرفلا ةيداملا ريتعت اميب ةعيبطلا ىلع“
 ةيعاتجالاتاقالعلا مايقل اساسا نوكت ةديددج مهافع ةعدقلا مهافملاضعب لادبا
 عمتجلا يوق ةدايز ةيضقب دبا نرمتهسال نوداكي تويسنرفلا نويدالاف ةيعيبطلا
 ؟ هردصم ود اف ء ريبكل قرفلا نا . ةحتنملا

 ةبقعب مدطصي اسنرف يف ةجتتلا ىوقلا روطت ناك « ريثع نماثلا نرقلا يف :
 قل . ةقيتملا ةيعاتجالا تاسسؤملاو « ةيلابلا ةيعاتحالا جساتنالا تاقالع يه ةنيتم
 ةكرملا نكن: ملو « ةجتنلا ىوقلا روطتل ًاماع ايرورض تاسسوملا هذع ءاناأ ناك
 اذه ةرورض' تناك « ةفسلفلا يفو . رخآ اثيش ينمت كاذنآ اسنرف يف ةيعامجالا
 تاقالع سابا ىلع تأشن يتلاءةمرحلا ةدرجملا مهافملا دض لاضنلا يف ىلجتت ءانلالا
 . أضيأ يه ةمره جاتا

 : نكت لو« قالطالا ىلع ةيلان نكت مل تاقالملا هذهف « تراكيد رصع يف امأ
 تاسبسؤللا [ضِنا دعاست . تناك 3 هدعاس تناك لب ءهحتتنملا يوقلا وم قيعتل

 لب ءاهتلاز ب ركتش نم كلانه نكي ملبس اذملو . اهمتدلونيثا ةيعامجإلا
 ةيلاملا-ةمبملا يهو ةحتنا اىوقلا ةدايز يه ةرشابم ةمبم ايسقتل م رت ةغسلفلا تناك
 ءوشنلا يف ذخآلا يرا وجربلا ةيساسإلا ممتخال

 أ # *
 صقنب مل ار . ةيؤورض زيغابليل نكبلو ٠ الوربال ىلع انتاضازتعا يه كلت.

 م . ةديشيس كلذ :رهوملا ثيح عوم اننم قفتم هلملو « حوضولا وس الوبر

 ا



 . يأرلا سفن ىلع هعم نوقفتم ءايكذا ًالاحر نا ظحالو نا نا.نإلا هلل سي
 « اذه انلوق فو. المخا دق يذلا لجرلا اذه نأ رركن نا انفسؤيش الاو

 اوددريو هنم او رحسيل ًاعوضوم (١)ر اتصلانيمرحلانيمتازلل ىرخأ آ ةرع مدقتاتلغلا

 اوسيل نمو خيراتلل يداملا موبغملل نيقيقملا راصنالانيب زممتلا اك بعصلا نم هنأ

 كردأ نم لكف « مبسفنأ نم نوؤزه مهنا » مهيجنس اننكلو . هل نيقيقح [راصنا

 نيقداصلا هعاما نيب قرفب نا هيلع بعصيال ةيفسلفلا بهاذملا نم بهذم ىهوج
 ريسفتلا لولدم يف اليلق ىيكفتلا ءانع مهسقنا نويتاذلا ةداسلا بلك لو.نييذاكلاو
 نوامح نيذلا م نمو « ثوقيقحلا عابالا » م نم ًامأع اوك ردال خيراتلل يداملا

 فومف «ءانملا اذه مهسفتا اوناكي نلو مل مهنا ام نكلو.أط مظنلا مسالا اذه

 اورجه نم عيمج« نيفظنملا عيمج بيصن وه اذه. يما نم ةريح ىلع اع اد نولظي

 ناك يذلا نمزلا ءىراقلا اهلا اوركذتن الأ « مدقتل دقللا نأشي و.لماعلا مدقتلا ٍشيح

 ةقسلفلا سيردن هيف يرجح ناك يذلاو ©0مئاتشلا مضوم «ن وينازف اتيلا » هيف

 شتيفوسابس ديسلاهفل ٌوا«ةيئازللا قوقحلا باتك ءبسح ًانايحاو.©09سول بسج
 ىتحو عيجلا لواتتم يف ةطيسب غيم ( نيتمدقتلا ) ءارقلل ليخت دق هيف ناك يذلا

 ؟ رانصلا .لافطالا

 مجرتملا ل. يكفواياخيم اب دصقي ةرقفلا هنه يف ةدراولا تاسيميلتلا - ١
 ةيزاوجوللا ةيداملا ةقسلفلاف . ةيداملا ةفسلفلا راصتأ نييئايرفاتيملاب قوناخيلب دصقي ب

 -(. . .ةيبرلا ءهيتاقلا ء ةضراعلا عفانملا ةضسلفءةيدوجولا ءرهاوظلا ةفسلف « ةيعضولا 7
 رهوج ةساردب .م.ءازتهالا ةيئازيق اعيلاب نييداخا مهتكو «_ ةيلاثملاو ةيداملا «قرقو اهسِفن

 . انه ركمهتي قوتاخيلي نأ . عمتجلاو ةعيبطل ةماعلا نيناوقلاب مهناعلو ثداوحلا :بايساو ءايشالا
 |  مهوتملا - تاء ارفالاو معازملا هذه لع

 «ةيجغولا : ةسريملا نم يزياكتأ قوس ء(ممعمأ 1819)يرته جروج سول «#

 وجيش ٠ ةفسلفلا عيرات نهوياجكفلؤم



 نم « ءايزيفاتيملا د تداَتو . ائدلاك ددين دقل ء لاز دقل ! دسسلا نمزللاب

 ٠ مدقتلا غيص نوامه- عيجلاو آبناج سولعضو دقل ايسور يف ناهذالا بذجح ددج
 نيمركم نيززعم الاجر اوحيبصا نا دعب_ مهسفنا عامجالا ءالعو.تيصلا ةمئاذلا

 تقولإ يف اهب ركفي ملادحا نا التم ظحالتو غيصلا هذه نوركّذت ام آر دان

 شاقتلا اندتع رود ناك نيح يأ ء ودم ام ىلع ء اهلا ةحاملا دشا يف انك يذلا

 ,نييلايخلا نا . لايمخلاو مولا قيرط حلاصل ةيلاصسأرلا قيرط كرت ةيئاكما لوح
 ةثدحلا ةيتكلابللا ةيداملا راصنا نم هلا يعش لجر مسا نوامحت اوناك اندتع

 تحبصا اذكه . ©270فرص :يلايخ « يعش جاتنا» ةركف نع امفادم هنوك مغر

 كلذل ء ءاقالا قحتس يذلا ديحولا حالسلا نييلايللا يديا يف ةيتكلابدلا ةيداملا

 ىلا خيراتال يداملا موبفملا راصنا رظني فيك ىرت نا دح دما ىلا ديقملا نف

 نكلو ..ةديدع تارم ةيضقلا هذهل تضرعت دق انتفاحص نا مسحص . « مدقتلا»

 اياثو ءالوا اذه « نيريثكلا ةبسنلاب حوضولا ليلق مدقتلل ثيدحلا يداملا موهفملا

 ب أدج ةيئاص تارابتعاب ابالعيو [ديج ءاقتنا اهاقتنا ةلثماب هحرمش الو:ربال نا

 تاراشعا نا:هعاس اوءادم لكى و ةملظتتم ةروصب هرمي ظحلا ءوسل هتارغرلب

 .تقولا نم ًاعستم اندحو ىتم كلذ لمقت نا لمان نحت و.ممتتذا ىلا باتحت الور بال

 . تاوالا نآ دقت ٠ هتنتل نآلاو

 ةيداملا نا اديج ركذتب نا ىرخأ ةرم ءيراقلا وجر « للا مشن نا لبق

 ل مهتاضرثعا نويتاذلاو "ثويبعثلا ةداسلا أبلا هجوب يتلا « ةيداصتقا د ةامَملا

 يداملا موهفملا ىلا ةريبك ةلسب تنال ٍلاح لك ىلع ةمنقم ريغ تاضارتعا يهو

 :. بقل لختتا يذلا ( ثوسليتاد ) نوا . يالوكين فورعملا يبعشلا دقي فوناثيلب ب >> ١
 1 0 يي - را . 6 ةيداصتقالا/رتكرام ةيرظن و ديؤي هنا ةئالعا دير « يسكراس

 لح



 1 يناسنالا عمتملان وكي لماوملا رظن ةبجوب ندا !ذاو خيراتلل ثيدحلا
 ... خلا . داصتقالا , قوقلا , قالخالا  ةفلتخم ع , يوق » هذ ليقث

 7 ا وهفملا رظن ةبجوبانذخا اذان كل وزع راقلا قيرط عاج زرع
 ددش امدتعو « ةطيسب تادرحتك ربظت ةيخراتلا « ا ءين لك يق 2
 خيرانو قوقحلا خيرات : : ةزبامم خيراون نومنصي الرشبلا نا احضاو حبصي انأغإ
 ةيعاتجالا مهماقالع خيران وهأدحاو ًايرات لب  ...خلا ةفسلفلا خيران وقالخالا

 الا سل تارحول و يديا ىمسي امو . ةجتنملا ىوقلا ةلا- تقو لك يف اهفكت يتلا
 . ازجتبال يذلا دحاولا عي راتلا اذه ريشلا غامد يف لاكتشالا عونتم ًاساكعنا

١ 



 خب راتلا ةنسلف

 خيراتل يتوهاللا موهفلا - ١
 حيراتلل لاخلا موهفملا  !؟

 ةيمكرفلا ةروثلا دعب لعفلا در م
 ثوميس ناس دنع ضيراتلا ةغسلف 4

 هيايمو يريت نيتسغوأ - ه

 غتليش دنع خيراتلا ةفسله - 5

 لثيه دتع خيراتلا ةفسلف ٠7

 خيراتلل يسك راما موهقملا -
 ميرواتلل يداملاموهنللا

 «ةداصتقالا ةيدالاو ١

 لماوعلا ةيرظن - «

 عيتجلا يللا مويفلا دع ع
 يخيراثا معلا عوضوم س 4
 ةيعامتجالا ايجولوكيسلا  داصتقالا و
 قرملا موبغم . ةلودلا ءوشن 5

 بمشلا جازم . قرعلا موهفم #7
 لبملاو أطخلا م

 نددلاو قوقحلا- هو

 ديلاقتلا . « ةيزمرلا» - ٠١٠

 ةفسلفلا 11

 لي

 سربرضغلا
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 1 حصصسم
 1 تتح
 دهس
 1 تججومو دست
 2 ديحممسموت
 ملل
 يس
 ملل
 هوو دمج
 هدوم
 د تيححسعت»
 د ووك
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 هد-ل
 هدميححم
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