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 يقاو اين دلا ةاويحلا ف فيان لوتقلاب ا ”نيذلا هللا تبقي ظ

 ] 6 اشم هذ هاد ايو نيل لاظلا للا لضيَو ةرخالا

 ميرك نارق
 مهاربا ةروس

 فلولا

 كسار نارا 1 ينادللا تيروكلا قيال نيو لع عوف تاق اذ جب

 . ةليدع ةسكاعم تارايث ىتبباج دف : تعقوت ام ققحت . لوالا ةئالنلا

 عدخا ملو فرحنا مل ينال - ءوسلا ةرئاد مهيلع - رئاودلا ين اوصبرتو
 ٠

 جزا مو ءارغالل حنجا ملو . قلمتا ملو نهادأ ملو . عارا مله :ليامما لو

 : هيلع يلر تدهاع يذلا يندبم نع ذشا ملو ٠١ اهتحصب دقتعا ال تامولعم

 0 .٠ نيبراحملا عون ناك ايو ةحيسلا كيباك انتين ننطلا ىلع سفنلا دطوم

 الو © بتاعب الو بضاغب الو دقاح الو مدانب٠تسل يناف اذه لك عمو

 الو ًاقافخا وا ًاحاجن يقيرط لحارم نم ةلحرم لوا يف تدجو نا ريثك ينمهب
 لك ييينعب ا اود: اشف والا نوف يقي رط. لحارم نم ةلحرم رخآ يف

 منيع © سس



 ةحارو قحلا لبحب اكسمتم « هرخآ ينو يقيرط لوا يف نوكا نا ةيانعلا
 :: نيميلا

 : تدعو امك عبارلا ءرحلا « ءارقلا يديا نيب مويلا مدقا يلا اهو

 ةرعفلا كلت هتوتحا امو كرابملا ملاس خيشلا مكح ةرتفل نمضتملا ءزحلاوهو

 . تيوكلا خيراتل. اوضرعت نيذلا رثكا ال قرطتي مل يلا ةماحلا ثداوحلا نم

 رش كرللاو>ةجنلا ليل يسع ةماعلا :هلوارخي. تلون قو
 قلعتي اميف اما . ثداوحلا كلتل ةبثملا قئاثولاو لئاسرلا صوصن نم ريثكلا

 ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا هتبرض يذلا يراجتلا راصحلا نأشب « تيوكلاب
 ريهالا نيب ةيسايسلا تاقالعلاو .« ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ « اهنادعا

 نيعوضوملا نيذط تصصخ دقف . كرابملا ماس خيشلاو دوعسلا .زيزعلادبع

 عزا اذه ىف نيلقتست نصف

 2 وو م فيلا دل ركذلا عن وتقور دنا" ١) لانا :ةبارانلا ناك فوم
 . نيلوؤسملا ريخ وهو لهحللا نع يندعبيو « عمست ًانذاو رصبت ًانيع
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 ماصل ١ كراس نب ملا عسل ١

 ىلوتو هدلاو رجحت اهيف أشنو :م 1817/17 ه 1740 ماع تبوكلا يف دلو

 ةياغل ( 1417 طابش !/) ه 18“ يناثلا عيبر 1 يف تيوكلا ةرامإ
 (م 1١97١ طابش 7" ) ه "١8 ه يناثلا ىدامج ١6

 هفاصوا

 ةهبحللا عساو فنالا قيقد نيئيعلا دوسا ةرمحب ًابرثم نوللا يطنح ناك

 | مسجلا ليحت ع ليلق بيش اهطخو دقو ةيحللاو نيضراعلا فيفخ
 او ,ةةماقلا  نيصق :نيكملا نيا اه' قف

 ] . هتافص

 اديب نافل للا لع هقلتا نوم ودنا يبقا اقيلاغ اب كسلا 16
 . حماشتلا حورب اهنم رثكا ةفرجعلا حورب فصتي « يسايسلا ءاهدلا نع

 زارط يت ىبح نيللاو ةقرلا ىلا هنم ء فظشلاو ةنوشحلا ىلا برقا وهو

 5 هسيلمو هلكأم

 لامعألا نم هب ماق ام لوا ظ

 ضيفخحن تيوكلا ف مكحلا نووش هيلوت دنع ملاس خيشلا هب ماق ام لوا

 .هالخ



 رادصا مث . رداصلا ممر طاقساو ةئاملاب ةعبرا ىلا يكرمحلا دراولا مسر

 نيعت وه كلذ ىلع بترت امو ءاغبلا نم تيوكلا ةنيدم ريهطتب هرماوأ

 قالخالاب كسمتلا ىلع ةظفاحمللو هتحفاكمل ةنيدملا ءامحا عيمجج يف .نيراتخم

 . بادالاو ةلضافلا

 تيوكلا يف طفنلا نع ثحبلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا تنلعا نا ذنم ةيناطيربلا طفنلا تاكرش تئتف ام

 نع ثحبلل تيوكلا قطانم سرد يف ةبئاد يهو « تبوكلا ىلع اهتيامح
 يف تاكرشلا كلت لامعا تلقرع ىلوالا ةيملاعلا برحلا مايق نا .الا طفنلا
 . ثحبلا يف ترمتسا كلذ نم مغرلاب اهنا ريغ قطانملا كلت سرد ةلصارم

 تدرو تيركلاب مكحلا مامز كرابملا ماس خيشلا ةيلوت نم لوالا .مويلا فو

 برقب اهيف هربخم تيوكلا يف يناطيربلا . يمايسلا دمتعملا نم ةلاسر هيلا

 ضرغل نادابع يف ةيسرافلا ةيناطيربلا طفنلا ةكرش لبق نم نيسدنهم لوضو
 حامسلا هنم بلطيو ناقربلاو ةمظاك يقطنم يف طفنلا .نع ثحبلا ءارجا

 : يفآلا باتكلا يف ةقفاوملاب ملاس خيشلا هباجأت كلذب امل

 ' ”تبوكلا مكاحت 'حابصلا هلرابملا لاس نمو

 لكتلوب نالمه .هيا .يا .را لنرك بحملا هاحللا يلاع مخفالا ةرضح ىلا
 ' ًاسورحم ماد“ تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 ةذجخا دادولا دب نا وه . رورسو ريح ممد مكرطاخ نع لاوسلا بغ

 نوحي موي مكدعب هنأ مفزع .178 ةنس رخآلا عيبر ١ خرؤملا مكباتك
 ناقريلاو ةمظاك نولصي مهدصقو زاكلا ةكرش ةهج نم نيسدتهم نيرفن

 بسح انمادخ نم يئاك رادقم مهعم لعجنو عنام دجوي سيلو سأب هيف ام
 ( ١1/08 ةنس رخآ عيبر ١5 يف نيملاس ممدو مزل ام اذه نينونمم نحنو مكرما
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 . طفنلا دوجوب ريبكلا لمالا نمضتب كلذب ًاريرقت اعفر اداع املو . ةقطنملا

 رباج خيشلا ةافوب ملاس خيشلا ةيناطيربلا ةموكحلا يزاعت

 قربا كرابملا رباج خيشلا ةافو أبن ةيناطيربلا ةموكحلا لاجر غلب ال

 - خيراتب تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا "ةيقرب سكوك يسرب رسلا
 ماس خيشلا غالبا هيلا ًابلاط م1917 طابش ٠١ ه ١#ه يناثلا عيبر 5

 آرمأ روك ملا نمتفملا ىلا دنحملا يف ايناطيرب كلم بئان قربا امك . هيزاعت

 نيباتكلاب روكذملا دمتعملا ىلع ماس خيشلا در دقو . هيزاعت رحا غالبا هايا

 : نييتالا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 لكتل وب تامه ذبل يا زا هاتر يحل والا كاع قالا ةركعلا
 ًاسورحت ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 دادولا دب نا وه .رورسو ريخ مهد زيزعلا مكرطاخ قع لاوبلا انه

 ةفرشت ثيح ًارورسم هتولتو ١٠ه ةنس ؟ عيبر ١5 خرؤوملا مكباتك ةذخا

 ليذب يسايسلا. مك احلا سكوك يسرب رسلا ةداعس نم دراولا فارغلتلا ةرابع

 . رخفلاو تاهابملل ةبجوتسملا ةيماسلا هتافطعت راهظاب . رعشملا .مكباتك

 مكاحلا يصولخ مكراعشاب ٠ مكتايسح ركشا بلقلا ميمص نم يناف
 يسرب رسلا ةداعس ىلا نوضرعت مكترضح :نم وجرا ًاراركتف هيلا راشملا

 ةيناطيربلا ةموكحلا رمأل يدايقناو ةيماسلا هترضحلا ةيميمصلا يناركشت سكوك
 لك ىلعو موحرملا اندلاو دعاوقو ماكحا عابتا ىلع يظحالمو ىمظعلا

 انداهتجا بلاغ نيلذابو ةذهاعملا طورش بجومي نيكلاس هللا ءاشنا لاح

 انيلع ةيناطيربلا ةموكحلا راظنا ديري املكبو ضالخالا ةدايز
 وة



 حابصلا كرابملا ملاس خيشلا
 تيوكلا خيش
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 بسكل انقفوي نا هللا وجرن نانتمالاو ركشلا ديزمب ل ةتيزعت لباقا ينناف

 ظ ملال يدل او

 « 1١8808 ةنس رخآ عيبر ١7  نيسورحم متمدو اذه

 تينوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم ٠

 - لكتلوب نالمه .هيا .يا .رآ لنرك بحللا هاخحلا يلاع مخفالا ةرضح ىلا

 سورع مانا :تيوكلا يل ' ةيربلكتالا ةيرعبما .ةيهلا ةلودلا كنا
 دادولا دي نا وه .رورسو ريخم ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلا بغ

 رمألا دوروب رعشملا ١1ه ةنس رحخآلا معيبر 7١ خروملا مكباتك ةذخا

 دنا ةموكحو يارس ياولا ةقفشو فطل نمضتملا مكترضحلا ينسرلا
 ميمص نم ينا رباج خيشلا موحرملا خالا ةافوب اننيزعتب نأشلا ةيماسلا

 نم وجراف انيلع ةميدتسملا ةليلحلا اهتافطعتو ةموكحلا لضم ركشا بلقلا

 رماوأل ةقداصلا ةئدخلاب انمادقاو انصولخ ةياغ نوضرعت نا مكترضح
 :اهاضر نيبساك ماودلا ىلع نوكن هللا ءاشناف ةمظعملا ةيناطيربلا ةموكحلا

 . ةيظرملا لاوحالا لك يف مكر طاخ ةرسمهو

 ,اطم##و رخآ عيبر 37158 نيسورحم ٠ممدو. عزل ام اذه

 رباج خيشلا ةافوب يرك لينلوكلا

 يناطيربلا يبمايسلا دمتعملا ) يرك لينلوكلا لقن 00 خيشلا ةافو ليبق

 2 ( ناريا) ناسارخ يف ةعقاولا دهشملا ةنيدم يف هتفيظو لثم ىلا 0
 خيشلا هيا ةافوب هيف هربخم ًاباتك ملاس خبشلا هبلا نا ينوت اللو

 هد آه مل



 ير تاع استلرالا د سيتا
 لصنق يرك .ك .و لئرك دودولا بحملا هاحلا يلاع مخفملا ةرضح ىلا ظ

 ًاسورحم ماد دهشملا يف ةيزيلكنالا ةيهبلا ةلودلا لارج

 نا مكترظح ىفخم ال .رورسؤ ريخم متمد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ

 ءاشنا نحنف ١#"”ه رخالا عيبر 1١ خي راتب هللا ةمحر ىلا يوت رباج خالا

 ىلاعت هللا ةيانعبف . داهتجالاو دج لكب ةيمكاجلا روما يف ْنيمئاَقو هفلخ هللا

 نانثمطالاو نمآلا ةياغ يف ةيراج رومألا. لك ةيناطيربلا ةموكحلا فاطلا ماودو .
 تامدهلاب ةموكحلا ءاضر نيبساك نوكن اننا هللا ءاشنا -لمالاو هم

 انيلع بجو مكتقفشو مكتب يف دقتعا يلا ثيحو مثدهاش امك ةصلاخلا

 رارمتساو ةيماسلا مكراظنا لومش نيجار ةيلاعلا مكترظحل ةيفيكلا ضرع
 . ( 18 ةنس رخال عيبر 11  نيسورح متمدو مكتحص نع انرشبت مكنار رحم

 دادغب ىلع اهفحز دنع ةيناطيربلا ةموكحلل ملاس خيشلا ةئنبت

 برقلاب ) ىلوالا كاب ناملس ةكرمغم يف ةيناطيربلا تاوقلا راحدنال ناك

 اهتاوق رسا نم كلذ بقعا امو ء« توكلا ةنيدم ىلا اهباحسناو ( دادغب نم
 غلابلاو. دن رنوط .ف .ف سلراغت لارئكلا ةدايق تحت « توكلا يف ةلماعلا
 ”الما كارتالا سوفن يف دلو نا ؛ يدنج فلا رشع ةئالث ءاهز اهددع
 ١ تنكمت ةيناطيربلا تاوقلا ىلا تلصو ةريبك تادجت نا الا رصنلا' يف ًايوق

 كاب ناملس ىلا اهنم تفحز مث دعس خيش ةيرق ىلا مدقتلا نم اهتطساوب
 تاوقلا بنامي رصنلا رداوب تأدب اهدنعو « ةيكرتلا تارقلا دب نم اهنداعتساف

 ىلاو سكوك يسرب ريسلا ىلا قربي نا ىلع ماس خيشلا تعجش امم ةيناطيربل

 . ًاثنهم قارعلا يف ةيناطيربلا تاوقلل ماعلا دئاقلا

 ىلا اهنم , نم ةروص ىلعلاو سكوك يسرب رسلا لآ هتيق رب صن اذهو

 ماعلا دئاقلا
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 ظ ظ .ةرصل)

 مخفملا سكوك يسرب رسلا قارعلاب يسايسلا مكاحلا ةداعس

 .- نيرورسم دج انرصف قارعلاب ةيناطيربلا شويحلا مدقتب رابخالا انترشب
 مكتداعسل مدقا بلاقلا ميج م يلاف ةراسلا ةيمفوملا هلم نيرشبتسمو

 مكتاهجوت ماود أجاز قيفوتلاو زعلا ماودب يل ًايعاد كي ربتلاو يناهتلا قئاف

 كرابملا لاس ظ 0ك

 _ ؛ جابصلا

 لاس خبشلا ةيلوتب يمسرلا ةيناطيربلا هموكحلا فا رئعا

 _ردصت نا« 0 كرابم خيشلا ةافو دعب ةيناطيربلا ةموكحلا تداتعا

 | ىلعو . همكح ةديوم تيوكلا يف مكحلا مامز نري حج لكب ايمسر ًافارتعا

 خيشلا ىلا دنحلا يف ايناطظيرب كلم بئان. 5 دروللا بتك ساسالا اذه

 / هايا ًاغلبم م1919 طابش 78 ه ١#ه ىلوالا يدامج »م خيراتب ملاس

 در دقو تيوكلا يف مكحلا هيلوتب 'يمسرلا ةيناطيربلا ةموكحلا فارتعا
 : هصن يناآلا باتكلاب هرورس ًايدبمو ًاركاش هباتك ىلع ملاس خيشلا

 ةلالج بئاث درفسم .جا .س لالجالاو ةكوشلا بحاص ةرضح و

 مظعملا ماعلا دنه ا مك احو كلملا

 رورسو حرف لكب « نأشلا ةيماسلا مكترظحل ةقئافلا ةامارتحالا ميدقت دعب
 هتولتو 1١9117 ماع يروربف 78 خرؤوملا مكرما صولحلاو ةعاطلا دي ةلوانت
 ةيناطيرب كلملا ةلالج ةمحرمو ةقفش نع برعا ثيح ًارشبتسمو ًارورسم
 نارقالا نيب ةاهابمو ًارخف انتداز دقف ةيكولملا هتفئرب انلومشو مظعملا

 شرعلل انصالخاو انقدص طباور ةيرقتو ديأت نم رورسلا انل نب دقو

 ل



 مكتيانع نيعب :يضحلو ةليلخلا ةافطعتلا هذه ركشا بلقلا ميمص نمف . يكولملا

 نوض رعتو مكراظنا يلومش ماود محريساو داحنالا طباور يوقيو يلاعلا
 ةيكولملا باتعالل ةميمصلا انتاركشتو انصولخ ةيباغ

 مكصلخم "١117 ةنس لوالا دامج 17 يف نيسورحم متمدو اذه
 تيوكلا مكاح ظ

 « حابصلا كرابملا ماس

 تيوكلا ىلا ةيفارغلتلا طوطحلاا دل تاضوافملا فانيسا

 خيشلا نم ةقفاوم ىلع ًايثدبم تلصحتسا دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناك
 ' لوألا يدامج 794 يو تيوكلا ىلا ةرصبلا نم فارغلتلا طخ دمل كرابم

 ٠ كلذ ةدمل ماس خيشلا عم اهتاضوافم تفنأتسا م 14137 ترام 7١ ه 1و

 اهطعي ملو عوضوملا كلذ يف تبلا نع ملاس خبشلا لقاثتف يئارغلتلا طحلا
 اضرلا ىلع اليلد هتوكس نم ةيناطيربلا ةموكحلا تذختاف كلذب ًاحيرص ًآنذا

 ذي ملف. تيوكلا ىلا ةرصبلا نم طخلا كلذ تلصواو لمعلاب تعرشو
 . عورشملا كلذل ةمفراعم ةيا ماس خيشلا

 ماس خيشلا ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا ةيده

 تيوكلا يف مكحلا مامز هيلوت دنع ملاس خيشلا ةيناطيربلا ةموكحلا تدها

 جتنا ام ثدحا نم عنصلا ةيناطيرب ةيقدنب ةئامئالث لمشت « هل ةبسانم ةيده

 ه ااثه رخآلا دامج ه خيراتب بتك دقو . ةقلط. فلا نيثالث عم هنيح يف

 ملاس خيشلا ىلا تيوكلا يف يناطيربلا يبايسلا دمتعلا م1417 ترام

 ًاركاش هباتك ىلع ماس خيشلا در دقو تيوكلا ىلا ةيدهلا كلت لوصوب هأبني
 باتكلا اذه صن هانداو : ةيناطيربلا ةموكحلا لاضفا

 دام



 تيوكلا مكاح حا ايصلا كرامملا لاس نمو

 نالمه يا . را .لئرك علا مخفالا هاا يلاع ميشلا هيمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 دادولا دي نا وه . رورسو ريخب متمد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلا ْبغ
 ةئامثلث مكلصو هنا مترما هبو ١"ا“ه رخال دامج ه خروملا مكباتك ةذخا

 ةيناطيربلا ةموكحلا اهب ةلضفتم ةروكذملا قافتالا هذهو هكشف فلا نيثالثو قفت

 نانتمالاو ركشلا ديزمب ليلحلا ئطللا اذه لباقا يناف . صلخملا ىلع ىمظعلا
 (ه ١"ه رخخا دامج 7 يف نيسو رحم ممدو مزل ام اذه

 ملاس خيشلل نوهامكم ريسلا ةئنبت

 ( نوهامكم يره ريسلا ) . رصم يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ملع امدنع
 نا سكوك يبمرب رسلا ىلا بلط تيوكلا يف ةطلسلا ملس خيشلا يلوت أبنب

 سك وك يسرب ريسلا ردصاف . بصنملا اذه هيلوتل هتئنهن ملاس خيشلا غالباب م. ب
 دمتعملا بتكف كلذب مايقلل تيوكلا يف يناطيربلا يبسايسلا دمتعملا ىلا هرما

 ١1 ه 9١ه ىرخألا دامج ٠7١ خيراتب ملاس خيشلا ىلا ةلاسر روكذملا

 خيشلا درف ملاس خيشلا ىلا نوهامكم ريسلا ةئنمت نمضتت م1911 ناسين

 قيرط نع رصم يف يماسلا بودنملا غالبا هيف بلطي باتكب هيلع ملاس

 هصن اذه هتايحنو هركش سكوك يمرب رسلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 هبا 22 هلا رك وعلا يعل فا هانا لا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلدلا ةنجا لكتلوب نالمه

 2 نا وه رورسو ريم ممد زيزعلا مكرطاخخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
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 ةقبت .نمضتملا 1٠م8 رخال دامج 09 .خرملا مكياتك تذخا دادولا دب
 ةركشف سكوك يسرب رسلا ةرضح :ةطساوب مكصلخمل ةرهاقلا رادرس

 ترفل ةيعصلا نازكشت نوينتث:نا مكتداعس نم وجراف عيمجلا فطارع

 كلل سكاك يسرب يبل مخفملا ةرصح طسوتب ةرهاقلا رادرس ةداعس

 . عيمجلا فطل نيركاش. نوكن

 . تالايرلا نم ًارادقم تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بلط

 ةنطاقلا رئاشعلا ءاسؤر نم مسقل تصصخ دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناك

 محل حلمت ةيلام احنمو ةيزهش بتاور تيؤكلا دودحل ةمخاتملا ةيدابلا 2

 قيرط نع حنملاو بتاورلا كلت نوملستي مهنم مسق ناكو تابسانملا ضعب يف

 ,ةيضف تالاير » غلابملا كلت ماست نولضفي اوناكو تيوككلا يف ىبسايسلا اهدمتعم

 دمتعملا ىدل نكت مل ء م 1910 سيام ه ١ممه ماع نم بجر رهش يفو

 ىلا أجتلا كلذلو .رئاشعلا ءاسؤر تاجايتحا دست ام تالايرلا نم روكذملا

 بجر 15 خيراتب كلذ ناكو لاير فالآ ةغست غلبم هفيلست ًابلاط ملاس خيشلا

 هليح 1 تالايوتإل بولطملا غلبملا لاس خيشلا ىدل نكي مو رف 1

 ةبوحصم لاير ةئامثلثو فالآ ةثالث وهو اهنم هيدل رفوت ام :لسرا دقف كلذلو

 وا ةيبهذلا تا ريللاب بولطملا غلبملا ةلمكتل ةداعتسا هيف يدبي هنم باتكب

 رسملا هاندا هصن جردن يذلا باتكلا اذه لمح دقو . ةيدنهملا تايبورلا

 دامتعالا راد ءاضعا دحا وهو ىكيه ملو

 ًامارق ١ يناصلا امنزو غلبي لكشلا ةرودم ةصلاحلا ةضفلا نم ةيدنلوه ةكس تالايرلا )١(

 ةيدنلاوملا :ةلىدلا :نامغ :يلاتلا هجاولا لعو: ١ 2 .ئزام ةكللا روض اينسوا ةذعآ لع عوبطم
 اهيلع نوقلطي و ةيودبلا لئابقلا ئدل اميس الو برملا ةريزج يف ًاريثك ةلممتسم ةكلا هذه تئاكو

 . ةيبهذلا ةريللا الإ اهيلع ”ولضفي الد ةيسنرف تالاير مسا

 تا



 تيؤكلا مكاح حابصلا كرابلا ماس نمو

 أ . يا . را لنرك بحملا هاحلا يلاع مخفالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نالمه

 داوترلا دع رورشو» ربك مسد زيزعلا مكرطاخخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب
 اهلل ىضتقا ةموكحلا نا مكرمأ هلو ١ا“ه اجر 5 خروملا مكباتك ةذخا

 اهملست ةجاح اهيف انل ام ليرا اندنع دجوي اذاو لاير فالآ ةعست يف موزلا

 . اموعجرتو ةرصبلا نم ليرا مكلصي نا ىلا موي مك ةدم ىلا فلسلا قيرطب مكل
 طقف نآلا ليرالا نم اندنع دوجوملاف ةموكحلل مزال عيمج يف نينونمم نحب

 نورمأت اذا بولطملا ةيقبو مكرما تحن ةرظاخ لاير ةئامالثو فالا ةثالث

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه . رظاح نوديرت املكف ةاريلوا ةايبر ىلع
 ( 7١"ه بجر ١5 يف

 مدعب هربحن و ' غلبملا ةئيبم ىلع . هركش يسايسلا نمتعملا ”هيلغ درف

 هيلا جاتح ام ناو ةيدنملا تايورلا وأ ةيبهذلا تارعبللا ىلا ةجاحلا دوجو

 . طقف تاالايرلا وه

 ةرصبلا ىلا تيوكلا نم اياغبلا رفسب نذإلا مدع بلط

 .«تيوكلا يف ةطلسلا هيلوت دنع ملاس خيشلا نا ىلا ةقباش ةرف ي انقرطت

 تيوكلا نم اياغبلا لاقتلا ىلا كلذ ىدا دقو . ءاغبلا نم دلبلا ريهطتب رمأ
  ةرصبلا يف يناطيربلا يركسعلا مك احلاب تعفد ةجرد ىلا ةرصبلا ىلا
 خيشلا مالعا هنم ًابلاط « تيوكلا يف يناطيربلا يمايسلا دمتعملا نا مكمن

 باتكلا يف تبثم وه امك ةرصبلا ىلا رفسلا نم اياغبلا عنم ةرورضب ملاس
 خيشلا باجتسا دقو م1417 سيام ١١ ه١1"ه بجر ١ يف خرؤوملا ٠

 : يلآلا باتكلا يف نيبم وه ام بسح هبلط ىلا ملاس

 لا



 ةيوكلا مكاح حابصلا كرابملا لا 0

 هي ها زا نترك يعل داخل نا مقفل لعل نيس ف ةنتملا
 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نالمه

 دادولا دي رورسو ريخي متمد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب
 ةموكحلا رما انمهف دقو 67٠١ ةرمئو "١ “ه بجر 0١ خروملا مكباتك ةذخا

 ام اذه .ةرصبلل شحاوفلا رفس عنمل مزاللا ءارجاب انهبن هبجومبو عاطملا
 ( ١ا"ا#ه بجر 7 يف نيسورحم ممدو مزن

 طفنلا نع ثحبلا ةلصاوم

 ةكرش تالفوا .م 11107 سيام 10 .ه18م#» بجر ٠75 خيراتب
 فشكلا ءارجال سله رتسملا وهو اهيسدتهم دحا ةيسرافلا ةيناطيريلا طفنلا

 يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتك دقو تيوكلا يف ةريدما ةقطنم نع
 | ووك لللا :سدنبلا هن وتفاو ترق + هيف هع لاص ميشلان كك كيرلا

 امهتقفارمب هللادبع هئبا موقي نأ هيلا بلطيو هرفسب هبحصيس هناو تيوكلا
 جردملا باتكلا بسح هتقفاوم ملاس خيشلا هغلبا دقو ةمهملا كلتب امهمايق دنع

 : هصن

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 هبأ . يا د كرك تحلا مخفالا هالبا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا |

 اسورحم ماد تروكلا هياكل ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نالمه

 دادولا دي . رورسو ريخي متمد زيزعلا مكرطاخخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 2 اكلال ةنس يم 17 يف هلا .مكرما هلو بجر 5 خروملا مكباتك ةذخا

 هتمف رب كوح رت نوبحنو ةرمحملا نم سله رسملا سدنهملا لوصو نولمأتت
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 هئادبع دل ولا دورماتو ةريدما .سارشل يلا زاغلا نيع لع فشكلا لجاال ٠

 رضاح يم 7* يف نوكي هانرما ةينوئمملا عم ةكربلا ةلح . مكتبحصب نوكي

 :( ١ "مه بحار ا"! 6 ا ا

 امدنعو ةمزاللا ثوحبلا تيرجاو ةقطنملا كلت ةرايزب عيمحلا ماق اذكهو

 . ةجيتنلاب نيلئافتم اوناك تيوكلا ىلا اوعجر

 تاالايرلا ةيقب لاسرإ

 ىدل .ترفوت ماعلا تاذ نم ناريزح رهشل قفاوملا نابعش رهش لالخ

 يف يناطيربلا ىسايسلا دمتعملا هنم اهبلط دق ناك ىلا تالايرلا ملس خيشلا
 : ينآلا هباتكب ةعوفشم لاير ةئامعبسو فال آ ةسمخ اهردقو هيلا اهب .ثعبف تيوكلا

 هيأ بوعلام نلتوك وغلا ىضنفالا هاا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ”ساورخت ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا هل وذلا نجا :لكتل ورب نالمف

 هدعب .رورسو ريخب مسد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب ..
 مزاول لجال لاير فالآ ةعست رادقم ىلع قباع انل متر رح مكتداعس

 اهانعفد لاير ةئامثلثو فالآ ةثالث ىوس اندنع ناك ام هتقوبو ةموكحلا

 ةئامعبسو فالآ ةسمخ مكيولطم يئاب اندنع بهز دق نالاو ملو رتسم ديب

 . نيسورح ممدو .مرل ام اذه نريد وتعملا نحنو كرما تحن ةرظاح لاير

 ,«2 ٠١#“ه نابعش ١؟ يف

 ةفلتسملا تاللايرلا: ةداعإ

 يسايسلا دمتعملا داعا .م 1410 زومت ١ .ه 17ه ناضمر ١١ خيراتب

 ا



 هي نا دعب هما خلا نم قس نا قبس يذلا غلب تيوكلا يف يناطيربلا

 خلا ىلا روكذملا غلبملا مماستب امك ماق دقو تالايرلا نم ةيمكب هتموكح

 00 هيلا اهلمح دقو ىكيه ملو رتسملا ملاس

 باتك هعم لمح امك لاير فلا يوحي دحاو سيكو « 5 يفلا اهنم لك
 | خيشلا ملستف . هنانتما نع هيف ربعي ملاس خيشلا ىلا يبسايسلا دمتعملا نم ركش

 : هصلن اذه باتكي دمتعملا باتك ىلع درو ه لعب موعي نأ نود غلبملا ماس

 ا ا لترك احلا 3 هاحلا .يلاع مب علا دي هرقل

 0 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرافللا ةيهبلا ةلودل تنجا لكتلوب نالمه

 دادولا دي . رورمو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع اولا مالسلا دعب

 لصو دقف . مولعم راص مترما امو ١*#”ه ناضمر ١ ولا مكباتك ةذحخا

 يذلا فلسلا لياقم لاير فالآ ةعست .يكيه مل منو ريسم مكدمتعم عم انيلا

 .(؛ 7١١ه ناضمر ١7 يف . ةينونمملاو ا مكلو مكتداعس دنع انل

 تاالايرلا ددع يف ةدايز ىلع روثعلا ٠

 ام ددع ىرجو .« قيدانصلا كلت تجتف زوم 7” ؛«ناضمر ١ خيراتبو

 . لاير ةئامثلثو فال 1 ةعست غلبم ىل لع يوتحت اهلا رهظف «تالايرلا نم اهيف

 هل ل ل يلا للا ماس حفلا بتنكذ

 : هاندا جردملا باتكلا ل

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نهد

 اب لارج ريرعلا ديحلا 0 ميشلا ديمح. ةرضح ىلا
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 كيرلا يف ةيزيلكنالا ةيروصعلا ةمهملا ةلودلا ةنجا 527 نالمه هيا . يا

 ًاسورحم ماد

 ال هدعب .رورسو ريخ ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 لبق انل. اهومتلسرا يذلا ليرالا قيداص معسسبرأ فرطنم مكتداعس ىف

 قيدانص ةعبرالا لخاد ةلمج نيفلا نع قودنص لك مهلخاد ”ءانر شقا

 .لايز 40٠60 عيمجلا لاير فلا هلخاد سيك ًاضياو لاير فالآ ةينام
 مهدش ىلع قيدانصلا انلبق هتقوب نحنو مكئداعس دنع انل يذلا فلسلا لباق»

 اندجوو مهانيسحو قيدانصلا انيلف موي دعب نه نكلو باسح نود نم
 لاير فلا سيكلا لخادو .لاير ةئامثلثو فالآ ةعست قيدانصلا ميرا لخاد
 ةئامئلثو فلا ةدايز مكل ريصي لاير ةثامتالثو فالآ ةرشع معيمحلا جص
 مو عار ماادعو مولعم مكتداعس ىدل نوكيل مكرما تحن ةحورطم لاير

 .( ١ممه ناضمر ١54 يف. نيسورحم

 ةدئازلا تالايرلا عاج ركساأ

 :هركشي .#1ه ناضمر ١4 يف خرؤوملا هباتكب يسايسلا دمتعملا هباجا دقو
 مايقلل دوعق نب دمحم وعدملا همداخخ ملاس خبشلا رمأف ةدايزلا ةداعا هيلا بلطيو
 اذه هنم باتكب اهايا ًاقفرم ىبايسلا دمتعملا ىلا ةدئازلا غلابملا ةداعا ةمهمب
 + .ةنضنا

 2 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 . هيا . يا . را لئرك بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ٍديمح ةرضح ىلا
 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب "نيلي

 دي . رورسو ريخن مهد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 الا



 مولعم راص مترما امو :1"ه ناضمر4 خروملا «مكباتك ةذخا دادولا .
 فلا غلبم قيدانصلاب ةدياز اهاندجو يذلا ليرالا فرطنم صوصخنم
 دمحم انيمدا ةبحص موقرملا غلبملا مكلضي الح ةسنرف لاير ةئامثلثو
 نكاضمر ١5 يف . نيسو رح ممدو اف نينونمملا نحنو دوعق نبا

© )2 

 تيوكلا ىلأ سنرول ةجرابل لوصو

 تسر .م19177 زومت 58 .ه8١# لاوش رهش نم سداسلا يف

 داوق دحا لقت يهو ( سنر ول ) ىعدت ةيناطيرب ةجراب تيوكلا ءانيم يف
 تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ماق دقو .يناطيربلا يرحبلا. لوطسالا

 بح هيب نأ كلود لاوش رهش نم عباسلا مويلا يف روكذملا كئاملا ةرايزب

 تارايزلا هذه لثمب مايقلل ملس خيشلا ليامت مدعب هنم ًاملع ءملاس خيشلا هعم

 ةرايزو تيوكلا ةئيدم ىلا لؤزتلا يف ةبغر دئاقلا دبي مل كلذ. ىلا ًادانتساو
 ماس خيشلا ىلا بتك ةجرابلا رهظ ىبايسلا دمتعملا ةرداغس ىدلو ماس خيشلا

 هراذتعاو دئاقلا تايحن هايا اغلبم «روكذملا رهشلا نم عباسلا ءاسم يف كلذ

 ملس خيشلا باوج ناكو هترايزب (دئاقلا يأ ) همايق مدع نع
 : لي امك

 تيوكلا -مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 ةمخفلا ىرتلكنا ةلود ىسايسلا 0 بحملا مخفالا لجالا ةرضح ىلا

 اسو رحم ماد تيوكلاب

 دادولا دي . رورسو ريمي ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 لارمدالا ةرضح فيرشت نع رشبملا ١1١8 لاوش 8 خروملا مكباتك ةذخا

 هلضفتو هلا انمالس مكغيلبتؤ هتداعسل مكحاورو انفرط ىلا سنرال رونملا يف
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 هفطلو ركشا ةياخلل يلاف ةنسلا هذه يف انل هترايز مدع نم راذتعالاو مالسلاب

 هترايزل ردابا يكل هفيرشت نيح يف ربخ يدنع راص ام ثيح أدج ةفسأتو
 اذا هللا ءاشنا لمالاو قيفوتلا مدع نم اذه نكلو مكبانج ةبحصب رونملا يف
 ١ ىظحتو «هترايز يف ردابن لجال ًاروف اننوربخت هدبحو بسح ةيناث ةرفس فرش
 4 ٠ نيسورخ ممدو مزل ام اذه نينونمملا نحنو .هتمدخو هتدهاشمع

 , 1 7599 لاوش

 . يوادتلل رصم ىلا كرابملا رصان رفس
 مأ ديدش ضرم نا يراد ةرهاقلا ىلا رفاسي نا كرابملا رصان مزع

 بئان هديل كلل واوا رسلا اهيف لبافف «ةرصبلا ىلع جرع هقيرط فو « هب

 مدعو هل ماس خيشلا هحخأ اناس هوه كاك ةرصبلا يف يكلملا مكاحلا

 يسايسلا دمتعملا ىلا نسلو دلونرا ريسلا بتكف ةحلاعملل مزاللا لاملا ريف وت

 ا همالعا بلطيو رمالا حضوتسي تيوكلا يف يناطيربلا
 ماسلا "كمكتملا .ابتك دقوا د ةيارهش ح :تاصضح نع“ :زضصات هيخال ملاس

 و ةبولطملا تامولعملا ج جاردا هيلا ًابلاط ملس خيشلا ىلا ةلاسر هرودب

 بآ ه له ١ ا“. لاوش ل كلذ ناكو . رصان خيشلا ف رصن ام

 بانا دق ناكو تيوكلا ةنيدم يف كاذ دنع ملس خيشلا نكي ملو .م 07

 يمايسلا دمتعملا باتك ىلع درلاب وه ماق يذلا رباحلا دمحا هيخأ نبا هبانم

 ةبور فلا وه ملاس خيشلا هيخا نم رصان خيشلا هاضاقتي ام نأب هاا ًاغليم

 : هباوج .صن ادعو 0

 حابصلا راخلا دمحا نم »

 ةميخمفلا ارتلكنا ةلود يسايسلا ليكولا زيزعلا انبحم مخفالا ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب

 م77 77 تب



 دادولا دي نأ وه .رورسو ريخ ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلا بعغ

 .م !191١ تسكوا ا/ قباطم .ه١#ه لاوش .١٠ خرؤملا مكباتك ةذخا

 بئان نسلو ناطبق نم ةرصبلا نم فارغلت مكباتحلل درو هنا اننوديفت هبو

  هيخا ىلا ملاس خيشلا مفدي ردق شيا نومقحت نا مكفرعم يبايسلا مك احلا

 هيخخا ىلا عفدي ملاس خبشلا ةرضح بح اي ملعا . رهشلاب شاعم كرابملا رصان

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه . ةيبور فلا شاعم رهش لك يف كراملا رصان

 ا .4© ١"ا"ه لاوش ١ يف

راد ديرب يف تيوكلا تانامأ كر
 صاخلا دامتعالا 

 جراخت ىلا اهريغو ةيدقنلا هيناناناو:, ميلانو تراس نويتيوكلا ناك

 قارعلاب لاصتالا ةمئاد تناك يلا «ةيعارشلا مهنفس ةنبابر ةطساوب «تبوكلا

 الو . يبرعلا جيلخلا تاراماو ةبقيرفالا يناوملا ضعبو دنهلاو ناتسب رعو

 هذهبب مهاناماو مهديرب لاسرا مهيلع بعص ىل والا ةيملاعلا برحللا تماق

 تابوعص نوقالي اوناك ام اريثكو .ةيعارشلا نفسلا راما ماظتنا مدعل ةقيرطلا

 ذا .ةيراجتلا لامعالا مهعم نوطاعتي نيذلا _اجتلا ىلا غلابملا ليوحن ي ةمج

 دوقنلا لاسرا ناو تيوكلا يف ةيمسر ريغ الو ةمسز فزاصم ذئموي نكت م

 ىلع رمالا اذه تيوكلا راجت ضرعف . بناخلا نومأم نكي مل نفسلا يف
 ةلكشملا كلتل لح داميال ةيناطيربلا ةموكحلا ةعجارم هيلا اوبلطو ملاس خيشلا

 كلذ ءانثا قفتاو تيوكلا يف « يناطي ربلا يسايسلا دمتعملا ملاس خيشلا عجارف ظ

 ىسرب رسلا ةلباقل ةرصبلا ةرايزب مايقلا ًامزاع ناك روك ذملا دمتعملا نا

 هنأب ماس خيشلا دعوف «ةصاخلا ةسايسلا نوؤشلا ضعب يف هعم لوادتلل سكوك

 . سكوك يسرب رسلا عم هتضوافم ءانثا يف رمالا اذه ريثس

 + سك رك يساوت ا نسلا عنقي نا عاطتساو هدعو يبايسلا دمتعملا زنا دقو

 «كلذل ةدعملا تاهحلا ىلا اهلاسراو ؛«تيوكلا راج نم تانامالا  ملست لوبقب

 ىلغ همزعو دمتعملا ةمهم ءاهتنا دنعو . صاخلا يسايسلا مهديرب ةطساوب

 ها



 اهيلا ًايلاط تي وكلا يف دامتعالا راد ىلا ةيقرب قربا «تيوكلا ىلا ةدوعلا

 ىنستيل « رييزلا ىلا هعابتا دحا عم اهب ثعبيو «بئاكر هل ريسيل ملاس خيشلا غالبا

 نومضم ملاس خيشلا دامتعالا راد تغلباف .ربلا قيرط نعتيوكلا ىلا ةدوعلا هل

 رجناف .م 1910 لوليا 5 .ه18"ه ةدعقلا يذ ٠١ خيراتب ةيقربلا كلت
 : يت آلا باتكلا بتكؤ هنم بلط ام ملاس خيشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرايملا .ملاس قنا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ل ارتلكنا ةلود يبسايسلا ليكولا ىلا

 ةذحنا داد ولا دي رورسو ريخب متمد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 همالسو نكلمه ةرضح فارغلت دوروب 7١ه ةدعقلا يذ ٠" خروملا مكباتك

 دحا لاسرا انم بلطيو 191٠ ربمتبس ١8 يف ريبزلا ىلا هلوصو نع ربخيو
 هللا :ءاعنا :انقرط» لآ ههتجوتوب اهلا "نموملا :تارغلت دوروت "تياكرت انمادغ
 ءاشنا نييهاز مادخلاو بئاكرلا هرما بسحو ةمالسلاو ةحصلا ةلاحب لهب
 مكربخت مهاشمم لبقو تيوكلا نم نوشمي راهنلا رخآ سيمخلا موي هللا
 مهلاسرا بلط يذلا مادخلاو بئاكرلا رادقم انل محض و م مكترضحو

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه نينونمملا نحنو . بولطملا ردق لسرن ىبح
 ْ .«, ١مم ةدعقلا يذ ؟١ يف

 ًايمسر ًاباتك :.بتك «تيوكلا يناطبربلا يسايسلا دمتعلا لوصو لاحو
 لوليا 4 .ه 18ه ةدعملا يذ ”٠ خيراتو ١5 مقر تحي ملاس خيشلا ىلا
 تاناما لوبقل سكوك يسرب رسلا عم هيلع قافتالا مث امب هربخي .م1511/
 مامتها ىلع هيف هركشي باتكب ملاس خيشلا هباجأف . يمايسلا ديربلا يف تيوكلا
 . باتكلا صن اذهو كلذب ةيناطيربلا ةموكحلا

 بس 778 دع



 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 ىرتلكنا ةلود يسايسلا ليكولا زيزعلا انبحم مخفالا لجالا ةرضح ىلا
 ْ ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةمخفلا

 ةذخا داولا دي رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 مولعم راص هيف ميدبا امو ١4 هرمعو #١ ةدعقلا يذ ١ خروملا مكباتك

 راجن ىلع سكاك يسرب رسلا ةرضح اهب فطلت يلا ةدعاسملا صوصخنم

 .تيوكلا لها نياما لبقت ةناخطسوبلا نا ةموكحلا رما ليصحت يف تيوكلا

 ظ تاليهستو ةدعاسم هذه نا كش ال يبمي ىلا تيوكلا ن نمو تيوكلا ىلا .يمب نم

 ربل ة رفح نانو ةموكحلا لضف ركشن تيوكلا راجن مومعو يناف ةيلك

 ممدو مرن أم اذه ش ادت اذه نم ةيدولا هتلعاسمو سكاك ىسرب

 .( ١”#“ه ةدعقلا يذ 74 يف نيسورحم

 نيسح :كللملاو ملاس خيشلا

 مانتغال بئاد وهو ؛ ١لوالا تيوكلا رمتوم تاررقمب نيسحشكلملا غالبا ذنم
 ماعل رطفلا ديع لحي داك امو .تيوكلا خويش ىلع هفطع رهظيل ةبساملا صرفلا
 ةدج يف هراشتسم ةطساوب ةيقرب قربا ىح .م1١1941/ زومن 3١ .ه "اه

 خيشلا . غلبتل ٠ تيوكلا يف ةيناطيربلا دامتعإلا راد ىلا « نسلو لينلوكلا
 ًاباتك تيوكلا يف يسايسلا دمتعملا بتكف ءديعلا كلذ لولحب هينا ملاس

 . هياتك ىلع ماس خيشلا هباجأن ةيقربلا كلت. نومضمب هرب ماس خيشلا ىلا

 الهو اهقاربا هيلا بلطو نيدسح فكالملا ةيقربل ًاباوج ةيقرب هب قفرو روكذملا
 ] . ةيقريلا ةروصو هباتك نصن

 مدخل شه سس ميس

 )١( اهدمب امو ١٠و ةحفص يمايسلا تيوكلا خيرات نم ثلاثلا ءزهلا مجار .

 ا 5# ل



 تيوكلا مكاح حابصلا كراملا ماس نم

 . را لئرك زيزعلا بحملا مخفالا هاحبا. يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا |
 .تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نئلمه هيا . يا

 دادولا دي رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخن نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 ةمهفو .م 19110 يلوج ؟55؟و .ه ١1ه لاوش ١ خرؤملا مكباتك تذخا

 ةرضح نم مكتداعسل ةدراولا ةيفارغلتلا ةارباخملا صوصخب هتاجردنم عيمج
 ةل الج باطخ ىلع ةلمتشملا ةرصبلا ةطساوب ةذج يف نسلو لنرك مخفملا
 ةبجوتسملا ةليلخلا ةافطعتلا هذه نم ًادج تررسف « فيرشلا لجبملا انديس

 يناركشتو يصولخ نوضرعت نا مكتداعس نم وجرا يتاف رخفلاو ةاهابملل

 اذه نومضم يف هوغلبتو ةدج يف نسلو لنرك مخفملا ةرضحل ةميمصلا
 مكتداعس ةطساوب' مظعملا فيرشلا دلاولا انديس ةلالخل همدقا يذلا فارغلتلا

 . ..( هاندا حرشك هنومضم اذهف

 فيرشلا دودولا دلاولا مظعملا يديس لالجالاو ةكوشلا بحاص ةرضح »

 هتكوش ةماد مخفملا نيسح

 ةرهاطلا مكتدايسلا ماربحالا ةابجاو ميدقتو مالسلا ليزج ءاذها دعب

 مخفملا ةطسوب يفارغلتلا ميركلا مكرما ميظعتلا ديب ةلوانت رورسو حرف لكب

 مكناسحاو مكلضف ةركشف ديعسلا رطفلا ذيعب يناهتلا ةردابمب نسلو لنرك
 نيبملا رصنلاب نيديؤوم ةديدع ماوعا هلاثما ىلع مكديعي نا هلل نم ايجار

 ليزحللا ءاعدلاب ليلحلا فطللا ذه لباقا يناف ةينابرلا ةيانعلاب .نيظولحم

 كرابملا ملاس ْ مكصلخمل مكراظنا لومش أسمتلم ةمرتحملا مكتاذل

 ع« حابصلا 00 ؟ممو لوش # يف

 د



 كرابملا رصان ةافوب ملاس خيشلل ةرهاقلاب يماسلا بودنملا نواعم يزاعت

 لوا نيرشت .ه +١ مرحم رهش يف ةرهاقلا حابصلا كرابلا رصان لصو
 تدر أعفن دحب م يوادتلا نكلو « يوادتلاو جالعلا ضرغل .ماقلال

 لئاوا قفاوملا اه "ال5 رفص رهش رخاوا يو . هلاح تءاسو : ةكحبص

 يماسلا بودنملا نواعم قربأف ؛ ةينملا هتفاو .م 1410 لوا نوناك رهش
 « تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب ؛ ةرهاقلا يف يناطيربلا
 ىسايسلا دمتعملا بتكف © كرابملا رصان هيحخلا ةافوب « هيزاعت ماس خيشلا غلبيل

 نونا ما ركع 58 خيراتب ملاس خيشلا ىلا ًاباتك « تيوكلا يف

 باتكب ملاس خيشلا هباجأف . روكذملا نواعملا يزاعت هيف هغلبي « م 194117 لوا

 ليزحلا ةركش هغالبا ةوكرلو « يماسلا بولا نواعم فطاوع هيف رك

 : هصن اذهو ا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرامملا ماس نم»

 ارتلكنا ةلود يئانسللا ليكول زيزعلا انبمحم مخفالا لجالا 0 ىلا ٠

 دادولا دي رورسو ريخي ممد زيزعلا مكرطاخ نع لوئسلاو مالسلا دعب
 فارغلت مكبانحل درو هنا مثركذ هبو 15 رفص 74 خرؤوملا مكباتك ةذحا

 نم نوبلطي هيفو دادغب ةطساوب يرصملا رطقلاب ةرهاقلا ةموكح بئان نم
 راشملا بئانلا فطل تركشف هللا همحر رصان خالا ةافوب انتيزعت مكبانج

 هتاذل ةيبلقلا يناركشت هتداعسل نوضرعت نا مكترضح نم وجرا يناف هيلا

 ( ١5 رفص ١8 يف نيسورح ممدو مكركشن ًافلسر ةميخفلا

 تيوكلا يف طفنلا نع ثحبلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا مامتها

 « تيركلا ىلا ةيسرافلا ةيناطب ربلا طفنلا ةكرش ىبسدنهم تارايز ددعت نأ .

 دع ماد ع



 ؛ ةيناطيربلا ةموكحلا تعفد لمالاب ةرشبمللاو ةبهسملا ريراقتلا مهعفرو

 خانك يدبر »اهلا نمت اندنيرت تامرأف +: روك اهاقلا :ندالا اذهب رعت نا
 . ةيملع ةسارد اهتسارد نم دكأتيل « تيوكلا يف طفنلا قطانم ةرايزل لياد

 ءيبمو « هتدعاسع موقيل « تيوكلا يف يبسايسلا اهدمتعم ىلا تزعوا 3

 لوا .عيبر ١١ خيراتب « تيوكلا روكذملا سدنهملا لصوف .مزلي ام هل

 يسايسلا دمتعملا بتك « هلوصو لاحو كمل لوا نوناك "68 .ه 5

 لوصؤب هيف هربخُني « حابصلا ماس خيشلا ىلا ًاباتك ءتيؤكلا يف ينتاطيربلا
 يف سدنهملا اًمفاري يكل « هلاجر نم نيلجر نيعت هيلا بلطيو « سدنهملا

 هبلط ًايبلم ملاس خيشلا هباجأف « ديفلا سام سيصلك : هلاوج لاح
 الا ماتكاا

 تيبوكلا مكاح حابصلا كرابلا ملاس نمو

 ةمخفملا اوكا ةلود يبسايسلا ليكولا انبحم مخفالا لحجتالا ةريفحح ىلا

 ًاسورح ماد تيوكلاب

 ةذحا دادولا دي رورسو ريح مسد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا لعب

 ناطبق سدنهملا صوصخب مثركذ هبو ١75 لوا عيبر ١7 خرؤملا مكباتك
 ةريدما ىلع فشكي يكل ىمظعلا ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم 0 ٍلياد

 اقع ا. قيوتم نو مكرما ةغ نيرفاح مهئاك ع ليجاجرلا ةكرلا ةحا

 .« 5”#"١ لوا عيب ر ١7 يف . نيسورحم ممدو مزل ام

 للعب 2. نرهشلا وعاش ةقل 6 ةتاباردب .قوكذملا .نقدنيلا“ ريشتاو
 . ةمزاللا تادعملاو تالآلا ضعب هيلا لسرت نأ « هتموكح نم سدنهملا
 ىلا ًاباتك تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتمملا بتكف . ىلط امب هتدوزف

 راح



 تاودالا لقنل « ًاريعب رشع يلا «٠ محل زهجي نا هنم بلطي « ماس خيشلا
 زهجو « هبلط ملاس خيشلا باجأف . ةيدابلا ين طفنلا قطانم ىلا « تادعملاو

 ًايمسر ًاريرقت عفر « هتمهم سدنهملا ىبمأ نأ دعبو . رعابالا نم جاتحي ام اهل

 . تيؤكلا يف ةريزغ تايمكب طفنلا دوجو اهل ًادكً وم « هتموكح ىلا

 جيلخلا ةسائر لب رتسملا يلوتب ملاس خيشلا راعشإ

  تليحا «م 1937 لوا نوناك 1" .ه 175 لوالا عيبر رهش 4 يف
 . ىج ريسملا ةدهع ىلا « يف رعلا جيلخلا يف ةيناطيربلا دامتعالا راد ةسائر

 ًاباتك بتك « بصنملا كلذ هملست دنعو .( 3 14. 13. ظألا ) لب .جا .جا

 «ءاو١ا/ل لوانوناك ١ ١م5## لوالا عيبر 4 خيراتب ملاس خيشلا ىلا

 : هباتك صن اذهو « ًاركاشو ًائنهم ماس خيشلا هباجأت . كلذب هربخم

 تيروكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 ءاقمماف لب راسم: بحملا يلاغلا هاا“ يحاض مع يضخ يوم لا
 . سراف جيلخ يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لارتج لصنقو زويلابلا

 مكرطاخ نع لاوسلا عم مارتحالا بجاو ميدقتو مالسلا ءادها دعب

 - عيبر 5 خروملا مكباتك صولحلا دب ةلوانت ةعاس كربا ف رورسو ري مسد

 ىلا نوميملا مكفيرشتب انأبلا ثيح نيرورسم ةياغلل هانولت ١875 لوا

 ةيلسنوق لاريجو ةيزويلابلا روما مكيدصتو ةمالسلاو ةحصلا لاحب رهشوب

 ريخ لكل .مكقفوي انبر مكفطاوع ركشتف ةب زيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا
 بتاج ةملاقلا“ ةيدكتاو' ةفاديفلا :قؤتحي فاذا لف: نفاقم نملخلا "لأن
 طباورلا نوكت مكتاهجوت ماودو مكدوجوب يلمأف ىمظعلا  ةيناطيربلا ةموكحلا

 يتامارتحا لوبق عم مكراظنا لومش لومأملاو اذه ةمئاد نيبلا يف ةيدولا

 . 2 88375 ةنس ١ عيبر 7١ يف .نيسورخم متمدو
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 ةياعدلا رشنب يولعلا بدلا لامك ىسيعو يمظاكلا يدهم دمحم نديسلا ماهتا

 « يمظاكلا يدهم دمحم ناديسلا هب مهلا ام ىلا ةراشالاب « ءدبلا لبق ىرن

 « تيوكلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا ىض ةياعدلا رشن يف « نيدلالامك ىبسيعو

 . تيوكلا ىلا امهمودق بابسا نيبنو ٠ امهنم لكل ةزجوم ةمجرتب يأت نا

 ينيوزقلا دمحا لآ يمظاكلا :يدهم دم#م ديسلا

 ,ه17807 ماع نييمظاكلا هنيدم. يف ٠ دمحا لآ يدهم دمحم ديسلا دلو

 ضعبو « نآرَملا ةءارق ملعتي ذخا « هرمع نم ةعباسلا غلب الو .م185و

 ىدعت الو . كانه نينكاسلا « ملعلا لها نم ةعامج ىلع « ةيلوالا مولع

 ضعبو « نايبلاو .يناعملاو قطنملاو وحنلا مولع سردب لحخأ : ةرشاعلا ه رمح

 م .ه ١؟99ماع م ةنيدم ىلا را خب رعيشلا
 ه4 نئيذده ىلا رفاس كللدعبو . بيقنتلاو سردلا لصاوي ع. ةدم اهيف ثكمو

 ع« ةصاخلا ةينبدلا مولعلا يب عسوتلا ض رغل «ةدم اهيف ثكمو « فجنلا

 ةلوقنملا مولعلا يف ثحبلل اهيف غرفت 2م 1896 .ه 4 ماع ىلا اهيف 2
 « يزاريشلا نسح دمحم ديسلاك « نيروهشملا ءاملعلا رابك يديا ىلع ةلوقعملاو

 يف هقفت الو . 91 : يزاريشلا ىقت دمحم خيشلاو يدنهلا دمحم ديسلاو
 سوط ىلا بهذ . ع مقو نارهط يقنيدمب رمو « ناريا ىلا رفاس «  نيدلا

 يرن طر سف كايا . نينس ةثس اهيف ثكمو (دهشملا)
 بهذ ( هجح ماا دعبو . -1 ةضيرف ءادال  ةمركملا ةكف ىلا بهذ
 . نيملسملا ءاملع نم ريثكب اهيف عمتجاو « ينلا ةئ ارث ةرايزل ةنيدملا ىلا

 ًامميم اهكرت لب ؛ ًاريثك اهيف ثكحي ملو « ءالبرك ةنيدم ىلا اهجوتم اهكرت مث
 رفسلاب هيلع اوراشأف اناملع نم ةعامج عمتجا كانهو . ينجنلا ةئيدم

 عا



 ,نينطاقلا ةعيشلا لاجر ضعب نم ءاجرب كلذ ناكو ةتيؤكلا ريما هلا

 باجأف « يعيشلا بهذملل نيدلا لاجر نم كئموي .تيوكلا ولحل « تيوكلا

 اهب 17117 ماع كلذؤب كيركلا الأ ايعرط نما هارتر» <ةسلفلا

 تماق نأ ىلإ « ةيئيدلا مولعلا .ملعيو « دشريو ظعي اهيف ثكمو 2م

 ءاهقف نلعاو « اهرامغ ةينامثعلا ةلودلا تضاخنو « ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 ةرصبلا ىلا مدقو « تيوكلا روكذملا ديسلا رداغ ذئدنع . داهحلا مالسالا

 . ةمجاهملا ةيناطيربلا تاوقلا دض « داهحلا ةلصاوم ىلع اهيلاهأ ثحي راصو

 ىلا يدهم دمحم ديسلا داع « ةرصبلا لالتحا ةيناطيربلا تاوقلل مت نا دعبو

 تماق املو .اهرثكا هل نادف « ةععيشلا ةفئاطلا 12 ايو يوك

 ىلع سانلا ثح يف ًادج ةماه راودأب : روك لملا ديسلا ماق « ةرهجللا برح

 ءاض ةينيدلا ةيسامحلا بطخلا ءاقلإو « ةئيدملا ةسارحو « لاتقلا ةلصاوم

 ايدي الوز وووفألا نو رض“ لا وارتكم حابضلال 1 تاكو ةباهرلا

 ظ :ةيارت لؤدغأب و 6 ةوزقلا فالح اواقا

 ةرايزل « قارعلا ىلا تيوكلا نم مدق . م1998 .م مورس ماع ينو

 اوبلطف « مهتنيدمب هرورم ةصرف ةرصبلا ناكس متغا دقو . ةسدقملا تابتعلا

 تيوكلا يف هنع ساناو « ةرصبلا نكسو ؛ مهبلط ىبلف « مهنيب ثوكملا هيلا

 نوناك ١9 ئفاوملا ءه ١همب ماع ةجحلا يذ م يو .تااوحت :لسلا ةانهأ"

 دعب © فجنلا ىلا هنامثج لقنو .هبر ةمحر ىلا لقتنا 2م ١95٠ لوالا

 . ةينيدلا مولعلا فلتجم يف « ًافنصم :نيعسبلا ىلع فوني ام كرت نإ

 يولعلا نيدلا لاك ىسيع ديسلا

 .م ا ملا/اب ه5 ماع ء ةلحا ةنيدم 0 . نءدلا "لامك ىسيع كيلا كلو

 يديا ىلع هعفتلاو ملعلا بلط ضرغل «© فجنلا .ىلا نهد 4 عرعرت املو

م خيشلاو يدنحلا دمحم ديسلا لاثما « نزرابلا ءاملعلا
 ؛ امهريغو فجم هلم دمح

 سي ردتلل ىدصت. ذئدنع . داهتجالا ةجرد ىلع لصح نا ىلا اهيف ثكمو



 . سفانم نود اهيف ةينيدلا ةماعزلا ىلوتو زاوهالا ةئيدم دصق مث « داشدرالاو
 ( ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلا داهحلا يف ىفا ؛ والا +ةملاعلا ةينروخلا :ةماق النوع

 تلسرا الو .ةروثلا ىلع اهرئاشعو ةزرعلا زاوهألا لئابق ثحب راصو

 ةبيرقلا ٠6) ةزيوحلا ةقطنم ىلا ةيركسعلا اهمناوق نم ًاضعب « ةينامثعلا ةلودلا

 عجرملا ) « يدزيلا مظاك ديسلا دالوا دحا مهنمض نمو « نيدلا لاجر ضعبو .

 هتوعدل باجتساف . هلل ةاضرم « لاتقلا يف كارتشالل « لئابقلا ءاسور ممه

 ( ( ةعيب رةليبق خيش) : دجامن 0 خيشلا لاثما.« ءاسورلا كئلوا نم ريثك

 «ناهرش نب يصاعو « يواهم نب وع نيخيشلاو ( ناقر زلا ةريشع خيش) يلع مساق و
 عسوت مث « ناتسبرع يف ةروثلا تمعف ؛ مهريغو (فرط يب ةليبق) خويش نم
 ريمدتل ىدا امم ةيناريالا لئابملا تلمشف « داهجلل هتوعدب ىبسيع دنملا

 . ةيناطي ريلا ةموكحلااب ةياكن « نادابع. ىلا ةلصوملا طفنلا بيبانا

  داهحلا ىلع ثحلا ضرغل « ناريا يف ناهفصا تاهج ىلا بهذ مث

 عفدص- اهرالا + ةتكاابت :تاّزانث هنيناحح © ناهفضا١ ةنيد. لصو ملف
 لاومالابو « ةيناطيربلا ةياعدلاب « نيرثأملا نييناريالا“ نيدلا لاجر ضعب

 ملف « لاحلا هب تقاضو « لشفلا ىسيع ديسلا يشخف مهيلع اهقدغت تناك يلا

 . ( ةيولعلا ةهبحلا ) :هامس يبد بزح ليكشتب مايقلا ىوس « اجرح هماما دج
 براقي ام هيلا ىمتناف « ٍطَمف نييولعلا ةداسلا نم نوكتي برحلا اذه ناكو

 ةيناطيربلا ةموكحلا تيشخف .لوسرلا لآ نم. مهلك ء وضع فاللآ ةسمخ

 ناريا قطانم ين ةركفلا هذه راشتنا نم. تفاخو « رمالا اذه ةبغم ذئدنع

 هىدراو نيالاهس نع نع حا اذه حفاكت تذمخأف « ىرخالا
 « هيلع ءاضقلاو هلمش قيزع تعاطتساف موك ءاهدلاو ديعولاو ديدهتلاو

 هجوتلاو « ناهفصا ةقطنم كرت ىلا ىسيع ديسلا رطضا ذئدنع . هدهم يف وهو

 . ناهيهب ةنيدم وحن

 يااهل



 د ةداحملا +. ناهببم: ةهجا "ىلا ةمودقن لعزخ خيشلا ملع املو

 ؛« ةزمحملا يف هترايزل هترعدو هلابمتسال لظنح خيشلا هيخخأ نبا لسرا

 ل هيلا ةءاسالاو « ةيناطيربلا تاوقلا دي يف هعوقو .

 داشرالاو ظعولا ىلوتيل تيوكلا ىلا باهذلاب لعزخ خيشلا هيلع راشأ

 هادلو هب قحتلا « ماقملا هب رقتسا نا دعبو ؟تفركلا ىلا: رئانق ايف

 مهافأو منا« ديعس ديبلا هيخا نبا امهب قحل مث لعديم و. < يدع نادعلا"

 . ةيرجلا حور رشنو ةيمالسالا ءىدابملا ثب يف ًاعيمج اوذحخأف ( .حلاص دعس

 مم ا وما 1: ماض لا كنيكلا "عع نست يب اذكهو

 : جنلا ةئيدم ىلا اهكرتف ؛ ماقملا اهب هل رقتسي مل نكلو زاوهالا ىلا 0

 ضرع بيصأف ةريصق.ةدم اهيف ثكمو « ةرصبلا مدقو فجنلا كرت من

 .مالقف٠ع .هلدق ماع يو دادغب ىلا اهكرتف « ةيحصلا هتلاح تءاسو

 ٍ . «طجنلا ىلا هنامثج لقنو « هتينم هتفاو

 نيروكذملا نيديسلا عم قيقحتلا

 تطور كلا نا قوقل لانك عيييعم + يالهم لمع قديما :ىلاغ ةناغ

 تناك ام ا ريكو. يبدلا داشرالاو و ظعولا عامتسال نيددرملا نم ًامئاد رلخت ال

 محن مث « هلتقم ةعجافو هتاسأم ةصقو نيسحلا ةريس سلاجملا كلت يف هك

 . نيملسملا لودو يمالسالا نيدئاو مالسالا ةرصنل ءاعدلاب ىزكذلا كلت

 ىعدي لجر ةعطقنم ريغ ةروصب امهسلاجم ىلا ”نيددرنملا . نمض .نم ناكو

 6 نقلا سالب نسل نضاشالا يس لا نع ناكر: يزي ربتلا نسح خيششلا

 امه رابخا لقني ٠ نيروك ذملا نيديسلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا آنيع ناك هنا ريغ

 ةرصبلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا هلقن ام نمض نمو . ةلصاوتم ةروصب اهبلا

 دض « ةياغدلا ثبل ةيدنا امهسلاجم نم اذحنا دق نيروكذملا نيديسلا نا )

 م و تربل

 قيرط :نعو:  ةيفانثلا قف رطوقم يداه :ديسلا ىلا "اهتولصويو: + قازملا ىلا

 )م ُ] ل
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 دئاقلا اشاب ليلخ ىلا رابخالاو لئاسرلا كلت لصت روك ذملا يداه ديلا
 يناطي ربلا يسايسلا. مكاحلا نم 0 ا 7 ينامثعلا
 حاضيتسالا هيف بلطي 0 ُق يناطي رب يسايسلا كمشعملا لاا 0 2

 نا بلطيو + نروكذلا نيذيسا نم 4 اذه 0 0 هش لعشسس

 0 ه0 0 ريخلا كلذ

 هنأ .يأ .را . طرح زيزعلا بحلملا مخفألا هاخلا يلاع ميشلا كليمح ةرصح للا

 ًاسورحع ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نلمه

 ةذخلا دادولا دي رورسو ريح ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 مكتربخا. ةموكحلا نا مثرما هبو 5 ىلوا عيبر ١" خروملا . مكباتك

 ددبلا اذ ضرب نيشا ةنحات ةاي و ادكوتكلا 0 ا
 ودعلا عيجشت يف نوبطحي يولعلا ىبسيع ديسلاو :تيوكلا يلالمو يدهم
 ةيصوصخ يعاوس مهدنعو ةيناطيربلا ةموكحلا دض نيملسملا ر راكفا شيوشتو
 كيس مليكو ىلا .تيتاكملا :تولصؤوت يعاوسلا ءالوهو كارتالا نيبو مهليب
 ربخملا صخشلاو اشاب ليلخ نم نبباوج دوبيجيو ةيفانشلا يف يطيغملا يداه

 ىلع قمح نا نورمات مكتداعسو نيروكذملا ةاداسلا طوطخخ ىلع ضفشك دق

 اذك مهنع انعمس الو نيدوجوم مهرك ذ راملا ةاداسلا بحم ايف ةلثسملا هذه
 مودال ةاكفتتلا :ىرخت مكرما بسح نكلو . ةموكحلا يضارمل ةرياقم نا

 0 -ضيقيلا ةقولا نونيعت وجرن مكتداعس رو ضحب ىرحت نا دونو
 قولا ا دل يلا

 ,, )5# لوا دامج ١ ّق

52007 



 ' دمتعملا عمتجا 2م 1918 طابش ١4 . ه ١مس+ ىلوالا دهس هوب فو

 ماس خيشلا روضحب :نيروكذملا نيديسلاب تيوكلا يف يناطبربلا يسايسل
 هب امهنيدي ام هيدل تبثي ملف قيقحتلا امهعم ىرجاو « فيسلا رصق يف

 ناطر .يناينلا مكانك يفارق انين قون + اسير ىلا
 . مهتلا كلت امهنع يفني « ةرصبلاب

 ةكم ءاملع نايبب ملاس خيشلا غيلبت

 اونحي نا « اهئابطخخو ةمركملا ةكم ءاملع ضعب نم ا كلل هنا

 عمجو داحنالار ةدحولاب ةادانملا ىلع « ةيدلا مهبطخ يف مالسالاو برعلا

 داحتالا بزح ءاضعا) نييصاغلا يديا س مهقوقح عاجرتسال « ةملكلا

 | «٠ ءابطخلاو ءاملعلا كئلوا هابتنا بلطلا اذه راثأف .( هلارتالا نم :يقرألاو

 نوفشكي يبرعلاو يمالسالا ملاعلا ىلا ًآنايب اوردصأف . ًانئاز ًامامتها هب اومتهاو

 تلم لع ةلطاو ةةققكلا عمجو رزاتلل نوعديو « نييداحتالا ماظم هيف:

 تاياعدلل عامسلا نع داعتبالاو « ةيبرعلا ةدحولاو « فينحلا نيدلا بادهأب

ص ةدحو قيزمتو « ةملكلا قيرفت ىوس « اهتحن لئاط ال يلا « ةرضملا
 فوف

 اهديب ةعيرذ « نايبلا كلذ ةيناطيربلا ةموكحلا تذختاف . برعلاو مالسالا

 هنم تلسراو « روفلا ىلع هرشنل تعسف ؛ مالسالاو برعلا دايح نمضتل

 اهيف نايبلا كلذ رشن هنم ةبلاط « تيوكلا يف ىسايسلا اهدمتعم ىلا انسن

 ٠ ماس خيشلا ىلا ًاباتك .روكذملا يسايسلا دمتعملا بتكف . ملاس خيشلا ةطساوب

 دمتعملا باجاو نلطلا ماس. خيشلا يبلف نايبلا كلذ عيزوت بلطي

 ا ] : يتالا باتكلاب

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا لاس نمو

 تنجا لكتلوب .كال . يج . يب زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ةرضح ىلا

 . هاقب ماد تيركلاب ةيزيلكتالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلوذلا
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 ةذحا دادولا دي رورسو ريحب ممد مكرط اخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 باطخ قاروا مكلوسرمو ١4١ هرمثو ١5 بجر 14 خروملا مكباتك

 مكفطل انركشو مهيلع انفرشا يمالسالا ملاعلا ىلا ةمركملا ةكمه ءافلع نم

 .( © ”اخك بجر ١١ يف نيسورم ممدو مزل ام اذه

 - ةياعدلا ةحفاكم يف ملاس خيشلا مامتها

 داق ةقاطي لا ةةاوقلا ةيدقت : دئاتلا ”مفلاب نالسو هك نع تدع

 .ه ١1م6 لوالا يدامج ١ا/ خيراتب اهحتف احل مف « دادغب وحم «دوم لئاتس رسلا

 ةالالحما تلحناو « ةيكرتلا شوبحلا تتشت ذئدنع ءم 141١907 تراه ١

 . ةرخؤملا يف براحت ترمتسا لب' « ًايئام حالسلا قلت مل اما الا ( ا ريبك
 تاراصتنالا ضعب زرحنو « رئاسحلا ضعب « ةفحازلا ةيناطيربلا تاوملاب عقوتو
 نال « .قارعلا يف ةقباسلا اهتناكم ةداعتسا اهنم لموت ل تاراصتنا اهنكلو
 اهمهادي اهنم ةهج ةيا نم يردت ال « ةددعتم تاهبج ىلا ةعزوم تتناك ابماوق
 ٠ .رطفلا

 ؤ نيقتاخ ةهبج ؤ
 انش نم امبق ثيدون + دادي ةيئاطيرإلا «تارقلا ١ تلكعا “نا ده

 خيراتبو . كانه طبارملا يكرلا رشع ثلاثلا قليفلا ةدراطمل « نيقناخ وحن

 يناطيربلا شيحللا لتحا ءم 14119 ترام ١١ . ه 10ه ىلوالا يدامج 4
 اهلالتحا هل متف « نابرهش ةنيدم ىلع هفحز لصاو مك « ةبوقعب ةنيدم فحازلا
 . ترام ا” ىلوالا يدامج 4 خيرات

 تفحز دق « ةيكرلا رشع ثلاثلا قليفلا نم « ةسداسلا ةقرفلا تناكو

 ( نابرهش نم بيرقلا ) نيرمح لبج لا تلصوف « نيقناخ ةنيدم لامش نم
 , ترام ١8 « يناثلا يدامج ١ خيراتب يناطيربلا شيحلا عم تمدطصاف

 ةيناطيربلا شويحلا اهرثا ىلع تبحسنا ( ةيامح ) ةكرعمب تفرع ةكرعم يف

 د الا



 يلايد رهن راصتنالا اذه دعب ةقرفلا كلت تربع مث ةميسج رئاسخ تدبكت نا دعب

 اذهيو ( ةجنيب ةواتلد ) ةقطنم ىلا بحسنملا يناطيربلا شيحلا ماما تفقوو

 نيرمح لبج نيب ةعقاولا « ةعساولا ةمطنملا لالتحا ةيكرتلا ةسداسلا ةقرفلل 3

 . يلايد ربمو

 شيلا ماق ؛م !١9١1 ناسين يرجه ١“ه يناثلا يدامج رهش يو

 نكلو نيفرطلا نيب لاتق رادف « ةيكرألا ةقرفلا باهرال تالواحمب يناطيزبلا

 . ةجيتن لودب

 ءارماس ةهبج

 ةليل « ءارماس ةهج ىلا بحسنا يذلا ؛ ىكرثلا رشع يناثلا قليفلا اما

 هتقحال © ترام 17 .ه1ممه لوالا نعد بعت قل نق اذ 0

 يناثلا يدامج ١ خيراتب ةفينع ةكرعمب اهعم مدطصاف « ةيناطيربلا تاوقلا
 : « رشع ثلاثلا قليفلا نم ةسداسلا ةف رفلا نع فيفختلا ضرغل « ترام «ه

 . نيرمح لبج ةحاس يف يناطيربلا شيحلا عم ةكبتشم لازت ال تناك يتلا
 مظاك وعدملا يكرتلا دئاقلا مدقت « ترام ؟9 يناثلا يدامج 5 خيراتبو

 ةيناطيربلا تاوقلا مجاهف ءارماس ةهبج نما نا دعب « هتقرفب « كب هرق

 تاوقلا .نكلو « ءارماس نم برقلاب عقاولا « ( ةيدنسلا) ىعدي لحم يف

 | ناسين 14 يناثلا يدامج 75 يو « ميظعلا رهم ىلا بحسناف هتدص ةيناطيربلا

 اهماما نم بحسناف « ميظعلا يف يئامثعلا قليفلاب ةيناطيربلا تاوقلا تكبتشا

 كراعم ةدع يف هعم تكبتشاو « ةيناطيربلا تارقلا هتتحالف ها اخ لل

 م يو « ءارماس نم برقلاب ةعقاولا ©« ( ةيوهدلا ) بئارخ يف

 ىلا رشع ثلاثلا قليفلا رطضا « م911١ ناسبن 545 .. هاه بجر

 ًاريثك ةيناطيربلا تاوقلا دبك نا دعب « لامشلا ىلا ع ءارماس نم باحسنالا

 0 . رئاسحلا نم

 ا



 عضختبو لصنتي ملاس خيشلا

 سلا قانا .قلاروو كاباعوو» نابع قيرطلا قللذ قانا وأ
 دقو « اهحافك نم للقتو « اهناوق فقوم لوهتو « ةيناطيربلا رئاسحلا مسج
 رطضاف « ًاريثك .ماس خيشلا تظاغف « تيوكلا- ىلا رابخالا هذه يع
 . ه 185 بجر ١4 خيراتب « تيوكلا يف يناطيربلا يبسمايسلا دمتعملا ةلباقم ىلا
 ةياعدلا هذه ةحفاكمب قلعتت ىلا رومالاب هعم لوادتو .م 19١8 سيام ا”

 « روك ذملا دمتعملل رهظاو تيوكلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا دض ةرشتنملا
 : مئاقو « هلويل فلاخم هناو « هيضتري ال رما ؛ ةياعدلا هذه لثمب مايقلا نا
 ديري الو جئاتنلا تناك امهم ةيناطيربلا ةموكحلل ٍلاوم هناو ءهاضر نود
 ًآيمسر ًاريرقت كلذب معفريس هنا « دمتعملا 5 . حالصلاو ريخلا الإ امل
 هفادعب, ىلإ :ةفزو: تف ربأ ودع كلذ» لع" لاس تتفلا قئاوف :ةقرإلا قرظار وت
 روضحعو مويلا كلذ ( خيراتب ؛« تيوكلا يف ةيناطيربلا دامتعالا راد ةطساوب
 : ينآلا ىنعملاب ماس خبشلا:

 ةمدخ ىلع رهاس . تيوكلا يف مكحلا مامز هيلوت دنم ماس خيشلا ناو
 الو ؛ صالخناو دج لكب «ءاهحلاصم نع دئاذو « ةيناطيربلا ةموكحلا
 ناف « هتبقارمو هرهس نم مغرلاب نكلو . ةنيشملا تاياعدلا ةحفاكم اميس

 ةيئاطيربلا ةموكحلا دض « ةقفلم رابخا ضعب رشن اودمعت ا
 مولع شيتفتلا عبتتمو كئلوا نع ثحبلا يف بئاد هناو .« تيوكلا يف
 . « مهقحب تابوقعلا دشا داوزا نع وسر د يي ا

 تاياعدلا جيورت عمل يمسر يلاطيرب ثايب

 ,2م 1١51١8 سيام رهش طساوا ءه 15 ناضمر رهش ةيادب يفو
 20 شويحلا نا « اهدافم ةيوق تاعاشا ترادو « ةيناث ةرم رابخالا ترشتنا

 هينائعب ربلا ةموكحلا ناو ةحداق رئاسحب تينم دق «٠ قارعلا يف ةيناطيربلا
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 ةدوعلاو باحسنالا ىلا اهميرط يف اهناوق.ناو « اهافلح اهنع ىلختي فوس

 ترطضاف « فارطالا يف تجارو « رابخالا هذه تعسوتف .دادغب ىلا

 لثآوا يف « ىمسر نايب رادصال « قارعلا يف ةيناطيربلا ةماعلا ةدايقلا

 بنجن ىلا سانلا هيف ةيعاد « رابخالا كلت ةيذكم سيام طساوا ناضمر

 تاياعدلا كلت لثم يجورمو يرشانب باقعلا لازناب ”ةددهم كلذ لثمل عامسلا

 . قافنلاو ةلبلبلا ريغ اهتحم لئاط ال يلا ةبذاكلا

 « تيوكلا يف يسايسلا اهدمتعم ىلا نايبلا كلذ نم خسن ةدع تلسرا دقو ظ

 خيشلا ىلا ًاباتك يسايسلا دمتعملا بتكف « هنوحضمب نييتيوكلا عالبا ضرغل

 . نييتبوكلا ىلع هعيزوت هنم ًابلاط « نايبلا كلذ نم ةيمك هب عفشو « ملاس

 هنع بوني ناكو « تيوكلا ةنيدم جراخ «٠ ذئموي ملاس خيشلا ناكو

 دمتعملا ىلا بتكو « بلطلا رباحلا دمحا يبلف رباحلا دمحا هيا نبا

 ١ : يتآلا باتكلا

 حابصلا رباخلا دمحا نمو

  لكتيلوب كال . يج . يل نطبق بحملا مخفالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 . هاقب ماد ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا

 ةذخخا دادولا ديب . رورسو ريخم مممد مكر طاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب

 مليركذ امو 197 ةرمث 154148 نوج اال ء زلت ناضمر 7 خرؤوملا مكباتك ظ

 ةهجنم مهريغو راجتلا ربع اننا مكتداعس بولطم مولعم بحملا دنع راص

 ةبذاك ةاكيرحت وا ةدافا نولمعي ال ماعلا.دئاق نم قارعلا يف ةرداصلا ةخسنلا

 راجتلا ىلا ةمزاللا ةاهبنتلا انيطعا ”الاح . فوحللاو.راكفالا شوشت يذلا.

 مزل ام اذه . ةينونمملاب ةموكحلا رمال وباجاو صوصخله نع مهريغو |

 .( "١ " ناضمر ١٠١ يف . نيسورحم ممدو

 نا



 ةيناطيربلا ةموكحلل هئالوب يمسرلا ملاس خيشلا نالعا

 « يبايسلا دمتعملا ةلباقم ىلا أوت بهذ « تيوكلا ىلا ملس خيشلا داع ال

 هوارجا بحي ام تاميلعتلا ذخاو . رمالا ةيلج هنم فشتكيل « اهيف يناطيربلا
 بجي امبو « تاياعدلا كلت ةحفاكمل « ةمساحلا ةمراصلا ةعيرسلا لامعالا نم

 ناوك اللا نحمل ا هدف رو: < هن الرا ةماوكمللا واع ةدوتاج ان رد هناا
 - هينافتو ملاس خيشلا لويم اهيف رهظي « دادغب ىلا ةيقرب لاسراب موقيس هنأب
 هتباجأف ةيقربلا كلت دمتعملا قربا لعفلابو . ةيناطيربلا ةموكحلا ةمدخ- ليبس يف

 خيشلا تامدخ نم ةقثلا لك ةقثاو اهءاب « اهيف لوقت .ةيق ربب « هتيقرب ىلع دادغب
 ' ام رابتعالا نيعب ةذحآ ًاضيا اهناو هاياون يف كلش ىندا امل سيلو « ملاس

 .19418 سيام ه 5*١ بجر 74 ةخرؤملا ةيقربلاب عوفرملا هريرقتب ءاج
 خيشلا ىلا ًايمسر ًاياتك « ةبقربلا هذه هملست دنع يسايسلا دمتعملا بتكف

 رسف « ةيقربلا كلت نومضمع هربخي « زومب »” ناضمر ؟4 خيراتب ملا
 : ينآلا نالعالا رادصا ىلا "الح زدابو « رورسلا ةياغ أبنلاب ملس خيم

 مومعلا ىلا نالعا »

 ةموكحلا قيدص يننا ودب نمو رضح نم مومعلا ىدل ًامولعم نوكيل
 لمجو. لوق نم ةلودلا دض لمعي يذلاف لاوحالا عيمج يف ىمظعلا ةيناطي ربلا

 ؟6 يف مالسلاو رذعا دقف رذنا نمف اهدودنح نمو دلبلا نم اغني وا

 .( ١775 ناضمر

 دسم باتا [اوس لاس عقلا بع + ةدلعألا »اذه "ناالصأ اقف
 ع ةيناطيربلا ةموكحلل هءالو هيف دكوي يلآلا باتكلا ركذلا راملا ىسايسلا

 ةاعارم نودب « هنم اهبلطت يلا . تامدحلا عيمجي مايقلل هدادعتسا 06

 . لحا ةلماجم وا



 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 . ين نطبق زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةريفح ىلا

 0 0 تيركلا ةبزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ع ةنحا لكتلوب هلال

 صولحلا ديب . رورسو ريخب ممد مكرطاخخ زيزع نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 هتولتف .م 1418 ىالروج ؟و "#١ ناضمر ؟4 خرّرملا مكميقر ةلوانت

 لوبقب اهبحرمتو ىمظعلا ةيناطيربلا ةموكحلا تاهجوتب انأبنا ثيح ًارورسم
 .1418 يم 4و 5*١ بجر 174 خيراتب مكتداعس ىلا مدقتملا انريرقت

 اندلاو نيب ةدقعنملا ةميدقلا ةقادصلا قوقح ادال دعتسم صلخملا يلاف

 ةداعسو انحاصم نأب انيدل تباثو ىمظعلا ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو موحرملا
 سمتلا يلاو لبقتسملاو يضاملاب ةيناطيربلا ةموكحلا ةقادصب تناك اندالب

 اننا هللا ءاشناف ةيلاعلا اهراظنأب انلمشت ناو ةقادصلا هذه ماود ةموكحلا نم

  ماودب موحرملا اندلاو نمز يف يضاملاب ناك امك اندالبو انتيب مسا ىقرن

 املكبو ةقادصلا ةظفاحمل ةماتلا ةيانعلا لذابو ادهتجم يناو ةموكحلا تاهجوت

 ةموكخلا دض ردصت لامعا لك عنمبو لمعلاو لوقلاب ةموكحلا اضر ديوي
 تاطايتحالا نيلماعو اهدودحو تيوكلا يف ناك صخش لكل ةاعارم نود نم

 لضف نم وجراو ةيناطيربلا ةموكحلا ءادعا ىلا لاومالا جورخ عنملا ةمزاللا

 ناهرب نود نم نيدساحلا تاغيلبت لوبق مدعو انيلعابتافتلا ماود ةموكحلا
 تبوكلاب تنجا . لكتاوبلا رض عم ةرواشملاب ةموكحلا رما دمتعم يناو

 . هئالكو وا

 نيبساك نوكت اننا هللا ءاشنا لمالاف اهيلا جاتحت يبلا ضارغالا ةهجنم
 اش لاح لك ىلعو .”العفو ”الوف ةصلاخحلا ةمدخلاب ةموكحلا ءاضر
 . قحالو ًاقباس ةم وكحلا لضف

 .(2 ١"ا"ث5 ناضمر "7 يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 تي ا



 نئلمه لينلوكلا ىلا ملاس خيشلا ركش

 م6 ترانويد رعارألا م 15 يناثلا يدامج رهش لئاوا ُْق
 « تيوكلا ( تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ) نلمه لينلوكلا كرت
 . يج . يب نئبكلا ةدهعل « دامتعالا راد روما تليحاو « ندنل ًادصاق

 رسلا هقيرطب رازف .دنهلا قيرط نع نالمه لينلوكلا رفس ناكو « خال
 ةلاح هعم ثحيو « (دنهلا ةموكح يف ةيجراحلا رومال ريتركسلا) نيلمه
 هدعوأف « ابددعاسم 'هنم بلطو . تاحالصالا نم هجاتحت امو « تيوكلا

 ناضمر 78 خيراتب ندنل ىلا نالمه لينلوكلا لصو املو ؛ كلذب نامه رسلا
 ناضمر 7م خيراتب ًاباتك لاس خيشلا ىلا بتك .م 6 رايأ ه .م 1مم
 ةطساوب هيلا هلسراو « ندلمه رسلا عم ثيدحلا نم هل ىرج امب هربخي رايأ ؛

 كلذ ىلع هيف هركشي باتكب ملاس ب هباجأف . تيوكلا يف دامتعالا راد
 : ينأي امك وهو  مامتهألا

 . الطاء وا لئرك مشنالا دودرلا بحلاا ةدامسلا بحاص ةرضح
 ري هدج ماد م ريحملا

 ةيض رملا مكقولخو ةيهبلا مكتملطل ريثكلا ءانثلاو ليزخلا مالسلا ءادها بغ
 . رورسلاو ةحصلا لاح يف دمحلا هلل مكبحم نعو

 فاصوا ركاذتنو مكلئاسر ريخأت يف بارطضالا ةياغ يف نحم امنيب
 انيلا زيزعلا مكباتك لصواو انيلع رورسلا دراو درو ذا ةليمحللا مكتافص
 يح رورسو حرف لكب هانيقلتف كال . يج . يل نطبق عيمحلا بحم ةطساوب
 ًاناس ةرتلكنا يربارب ىلا مكلوصوو ةيلاغلا مكتمالس ىرشب نع برعا

 اسنرفو رصمو دنحلا قيرط ىلع مكتحايس دعب .م117 ي ٠ ًارورسم
 ىلع ةظفاحملا نم مترشا هب امو ةيظرملا ظافلالا كلتب ةيضوضحملا هلصحف
 نحنف بلقلا ليلدب مكبحم دنع وه اذهف ةميدتسملا قاوشالاو ةميدقلا ةدوملا
 مل نآلا ىلا عامتجالا دهع نمو برقلاو دعبلاب ةدوملا ىعرن لزن مل كلذك
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 ؟تيحم ئسنن امو مك اياجس نسحو مكسنا ةفاطل كو هرك ذل 50

 ليزج ًاركش مكركشا يناف . زيزعلا رطاخلا يف انتماقتسا لمونو ماودلا ىلع ظ

 ريسلا ةلالج مكتدهاشم دنع تيوكلا بوعشو مكصلخم وحن هومتيدبا امع

 ظفاحم نودهعت ام ىلع ضلخملا يناف دنملا ةموكحل ةيجراخلا ريتركس نئلمه

 ىمظعلا ةيناطبربلا ةلودلا وحن يقيقحلا صالخالاو ةقادصلا قوقح ءادا ىلع

 ةقداصلا ةمدحلاب ةيناطيربلا ةلودلا ءاضر نيبساك نوكن اننا ىلاعت هللا ءاشناو

 تيوكلا لهاو ًاصوصمخ حابصلا ةلئاعو اندالوا عيمج عم اننا بحم اي هتقيقحف

 م<تاليصفتو زيزعلا مكباتك انيلا درو ال رورسلاو حرفلا ةياغ يف انرص ًامومع

 نسح نم مثدهاش امو مهافلحو ةروصنملا ةيناطب ريلا شويحلاا ةلاح نسح نع

 نا ىلاعت هلئسنف ةيناطيربلا ةلودلا كلام عيمج يو اسنرفو. رصم يف ةلاحلا

 ْ نامأبو مهماقدصاو ميددصعمو ةيناطيربلا شويحلا فيلح رصنلاو قيفوتلا لعجب

 مهدصاقم ٌثيح ثوحلفي امو قيض 5 هللا ءاشنأ مهودعو مياد نانئمطاو

 ةمعن هذهف ةعيركلا مكتلئاع عم مكلمش عمج ىلع ىلاعت هللا ركشا يناف ةئيس

 مه اذا مهل قحلاو ةديج ةحصب ةلئاعلا هيف مثدهاش يذلا ديعس تقوو ةليزج

 0 هل ودلا ةمدخ نكلو 0 ةلم 0 ول نوبلطي

 ان رشبت 0 لا يزف ادع لور نا ءاقناف :انييغ

 ريخلاب ًاعيمج مكل هللا وعدنو ةميركلا ةلئاعلا ةحصو ةزيزعلا مكتحص نع

 ..رورسلاو

 . مكتافطعت ماود وج وجرنو ةيماسلا 5 ةب ريجلا ةيعدالا مدقن مخ

 . نيقفوم ممدو

 .1918 يالوج "6 .ه رممب لاوش ١ كا
 صلخملا مكبحم
 تيوكلا مكاح
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 ةعركلا ةكف ىلإ رئاخلا دمحا نفس

 هع زعواف « نيسح كلما عم هتقالع دطري نا ملاس خبشلا دارا
 راهظاو « جحلا هر ءادال « ةمركحملا ةكم ىلا باهذلاب رباخلا دمحا

 . نيسح كلملا ىلا مهم

 لمحا رداغ .م 19418 بآ !/ م1 ماع لاوش رهش ةبام يو
 نم ةلفاق هتقفار دقو « دج قيرط نع ةمركملا ةكم ًادصاق تيوكلا رباخلا
 بتك دق ماس خيشلا ناكو « ًاجاح ةئامسمخ اهددع غلبي « تيوكلا جاجح

 رمال يصل ل ا ل
 : قحلملا عم باتكلا كلذ صن وه اذهو ءالولا

 هللا مسيو

 00 ةرجشلا عرف هولا ةةاسلا 0 0 رباك الا ةودق

 ] 2 هدج ه1 ةعلاط هيل راونا ةلاز الو 3- كما

 ةبض رلا ةرهاطلا مكتدايسلا مارتحالا ةابجاو ميدعتو ماتلا مالسلا ءادهأ لعب

 هللا لضف نم 0 نيهر نعو . ةيربلا يراب ةيانعب ةسورحم لا ل

 ًاجهالل مكءانث عيشتب ميسم ”لوغشم رورسو ريخ يف ةيماسلا مكتاهجوت ةاكربب مث

 ةرهاطلا مكتدايس ديوي نا ىلاعت هللا ىلا ةعارضلا فكا ًاطساب مكلضف ليزخي
 جحلا مسوم لولح ةبسانملو اذه . ةيفولا هتادادماب مكدميو نيبملا رصنلاب

 نحل زيزعلادبع 007 رع اندم 0 ةداعلا بسح ا

 0 ةيلعلا 00 دانعلا تحن يضنقي اميف مهتضفاحمو نارك 5 ا

 انصح ملز ال ةميخفلا مكتلود راظنا لومش ًاسمتلم ةيفحلا هفاطلاب
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 مكيلا نيقداصلا نيصلخملا نم يلاو اذه . ًاموم مالساللو ًاصوصخ ب ررعلل

 بالجتسال ةلبسو لمجا ةضيرعلا هذه ميدقت هذختا دقو مكتلود ىلع نيبوسحملاو

 . مكاضرو مكتيانع نيعب يضحلو مكتاهجوت ماود ايجار ةيلحلا مكفطاوع

 ماركلا مكلاجنا ماخفلا ةداسلا ةرضحل مارتحالاو مالسلا ليزج يدب

 . نيمآ نيبملا رصنلاب نيقفوم ملز الو ةفيرشلا مكيديا نولبقي دالوالا ةفاك انمو

 مكبوس ' ١5 لاوش ٠١"” يف

 « حابصلا ك رابملا لاس :* 3

 . قحلم

 مكدوجو ماودب هللا انعتم يالوم»

 لجال رباخلا دمحاا اندلو مكمداخ ةبحص ديهز ءيبش ميدقتب انرساجت
 نيتركبو ( ةحرفو 0 نيلولذ مهتما كلاكر 0 ولول 0 ا

 , 1 يديس 5107 كي ازه

 ايناطي.ربل هعوضخ دك و يو تيوكلا ىلا نيومتلا بلطي ملاس خيشلا
 : جراخلا نم اهريغو « ةمعطالا نم اهتاجايتحا عيمج دروتست تيوكلا نا

 داوملاو ةمعطالا اهيف تلق « ةيربلا وا ةيرحبلا تالصاوملا قرط تركعت اذاف

 ءم 19418 .ه1م5 ماع رخاوا يف ”العف كلذ ثدح دقو .ةيرورضلا

 هذه ةحلاعم : هيلا اوبلطو « ملس خيشلا ىلا لاخلا نويتيركلا راجتلا ىكتشاف

 يسايسلا دمتعملا ملس خيشلا لباقف « ةيناطيربلا ةموكحلا ةطساوب ةلكشملا
 ةجاح نيمأتت ططحلا .مسرو رمألا يف هعم .لوادتو . تيوكلا يف يناطيربلا

 :ةتموكج ا نمالا عف ريس هنأب تيل هلق . ةمزاللا داوملا نم تيوكلا

 ةموكحلا همفاوم تدرو .م16 0 .ه "ا" لوش ٠ فو

 ه1



 . راجتلا مدقي نا لباقم « تيوكلا ىلا ةمعطالا لاسراب حامسلا ىلع ةيناطيربلا

 ةمعطالا بيربت مدعب اهيف نودهعتي يناطيربلا يسايسلا .دمتعملا لإ تالافك ٠
 دمتعملا بتك « ةلاسرلا كلت لوصو يلب يذلا مويلا ينو / تيوكلا جراخ 'ىلا
 هل حرشي 2« 7٠١ مقر تحن ًايمسر ًاباتك ملس خيشلا ىلا يئاطيربلا يسايسلا

 خيشلا ماق املو . نييتيوكلا راجتلا ىلا ةيفيكلا م حرش هنم بلطيو رمالا هيف

 ةيناطيربلا ةموكحلا هبلطت ام محل نيبو « راجتلا ىلع ةيضقلا ضرعب ملاس
 بتكف ء«رمالا ةبوعص نينيبم كلذ ىلع اوضرتعا « تالافكلاب مهطبر نم
 ضارتعالا نم راجتلا هادبا ام هل نيبي « يسايسلا دمتعملا ىلا ًاباتك ملاس خيشلا

 : هصن اذه ةيناطيربلا ةموكحلا افطعتسم تاللافكلا ميدقتب لوبقلا ىلع

 كتب هلال لوح ايدل قرا نعل فقالا وفل دج هع

 ب ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا لودلا ةئنجا

 دادولا دي رورسو ريخم :ممد زيزعلا مكرطاخ نع. لوثسلاو مالسلا دعب
 مكبحم دنع راص هيف ميدبا امو 7٠١ ةرثو لاوش 7١ خرأؤوملا مكباتك ةذخخا
 ًايرهش اهرئاشعو تيوكلا لجال اهومتردق يلا قازرالا صوصخنم مولعم

 رضاح لا تقولاي ريدقتلا اذهف لفلف « نيحط « ىهاج « ركش .. ةوهق شيع نم

 لثم ةمزاللا ةراجتلا لجال اهومتنيب يلا تاليصفتلا اماو ةيافك هيف نكمي
 زيزعلادبع خيشلا انيخخا عيمجلا قيدص مكح تحن يه يلا ةيدجنلا نيدالبلا

 ىمظعلا ةيناطيربلا ةموكحلا دي ةحن يلا ةيمسرلا ردانبلاو ةرصبلا ىلاو دوعسلا

 ركف بسحب ةبضنقملا تاليصفتلا راجتلا عيمج ىل تنيب دق مكبحم اي يناف

 ٠ ببسلاو لاوما بلط يف ةجيتن راجتلا نم انذخا ام هخيرات موي ىلاو مكتداعس

 ثثيح ةريثك ةالاكشا أهيف ريصل تيوكلاب ةلافكلا ميدعت نأب نومحزي م

  وفقوت اذهلف ةيلك ةافالتخا ريصي دب ال دنحملا نم لاومالا ىرتشم تقو يف

 '”نودهاشت امك رسعتت 8 رح نوكت م اذأ ةراجعتلا لاح نوف رعت مكتداعسو

 ا



 - نم انئاجرو كنذك نحنو ريثك ررض اهقحل تيوكلا ةراجنو نآلا

 يعارتو انفرشو انمسا ىلع ضفاحت ناب ةمحرملاو ةلادعلا ةيحاص

0 ةقئاو ةميخفلا يموكح ناب دقتعم يناو ىنعم لكب
 

 ١ م ةخروملا يلا ريرحتب  مكتداعس ةطساوب اهتمدق يلا

 | قوقمح ءادا ىلع ضفاحم هللا ءاشنا يناو <١ ناضمر الو

 و رظنلا ناعما ةلداعلا يموكح نم سمتلاو العفو ”الوق صرلخلاو

 اههدع .لظ تحن نيلظتسملا نيصلخملا ءاقدصالا ةلماعم انيلع فطعتتو:

 لومشو اهئاسحا ضيف .نم نيمورحم نوكن ام اننا ىلاعت هلل ءاشناو

 ةراجتلا ةلكشم لحل ةليسو.نولمعت نكما اذا مكفطل نم وجرا يناف

 مكارملا يف لاومالا نم تيوكلا لصي امهمو ةميدقلا ةداعلك ةرح

 مه لاوما مهل لصي يذلا راجتلا لكو هيف دهعتم انا " بشحللا

 تيوكلا نم جرخي امو مهلاوما فيرصت ي هربتعم يفاوص نولمعي

 غو أرب ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايس تحن يه ىلا نيدالبلا لجال الا

 ١. لظ تحن مه نيذلا رئاشعلا ىلاو مكتدارا بسحب هريتعم ليافك

 ةدافالا وج وجرأف مكترضح نم ةزاجا مهل لصحي نيذلا ةصاخ ةيناطيربا

 ظ . نيسورحم ممدو ركشن ًافلسو صوصخلااه نع

 00389725 ةدعقلا يذ ه يف

 ةيكرمكملا موسرلا .نم حابصلا رومم ءافعإ

 تيوكلا ىلا ”وافلا نم ردصت يلا باطحالاو قومتلا تناك

 كلا موس رلا نمةيفعم يصخشلا مهلامعتسا ض رغل حابصلالآل ةدئاعلاكالمالا

 1" نأو بجر ؟+ ةخروملا يسايسلا دمعمملا ة ةيفرب ىلا ريشي )١(
 ًاطلغ ءاج بجار

 ٠ . ةيعارشلا نفسلا دصقي بشالا (0)

 وغلا نواس ا يحاوذ نم ةيحان راغلا (م)

 . تيوكلا ءارما حايصلا لآل اهتيكلم هرم اهف للا نيس رثكا ناو بونحلا

 تاق



 تذحأف « امافعال رربم دوجو مدع ةرصبلا يف ةيلاملا رئاود تأر مث
 خيشلا غلب املف . ةردصملا رومتلا ةيقبب ةوسا « ةمزاللا موسرلا اهنع قرتست

 ةيلاملا رئاود نكلو اعلا ةيلاملا رئارد ىدل ًاجاجتحا مدق « كلذ ملاس
 يناطيربلا يسايسلا دمتعمللا نم بلط ذئدنع « جاجتحالا ين رظنلا تلمها
 يمايسلا يمايسلا دمتعملا 39 . رمآالا اذه 5 طسوتي نا « تيوكلا يف

 ىلا ًاباتك بتكو ةيضقلا كلت هل حرشي .٠ ةرصبلاب ماعلا يكلملا بئانلا ىلا

 .م14 زومت 55 . ه185 ةدعقلا يذ 4 خيراتو مقر تحن ماس خيشلا

 : هصن اذه هيعس .هل ركشي باتكب ملاس خيشلا هباجأف « كلذب هملغي

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 هيت ايل نطل رولا يدلل. قفالا نجقالا .شثلا ديمح- ةرضح ىلا |

 ع ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا 3 ةلودلا ةنجا لكتلوب كال

 دادولا دي رورسو ريخي ممد زي زعلا مكر طاخ نع لاوسلاو مالسلا لعب

 مبتك هنا متركذ هبو ؟44 ةرمن 5"١ ةدعقلا يذ 4 خرؤوملا مكباتك ةذخا

 ١مم" * لاوش ١4118 7١ يالوج ”4 يف ةرصبلاب ماعلا يكللا بئان ىلا

 ةداعلا بسح ةصاحلا. انك الما نم رمثو بطح .انل بلجن يلا مالبالا نع

 .ةلئسملا هذهر نع ًايفارغلت باوحلا هيلا ىموملا تداعس نم متبلط مكناو ةميدقلا

 . ةراسلا ةجيتنلا مكلصت ىلاعت هللا ءاشناو ةميمصلا مكتايسح ركشا يفا

 ظ . 0175 ةدعقلا يذ ٠١ يف .متمدو مكركشن ًافلسو

 ةيقرب تدرو ء 1١4378 بآ ١ .ه5١1 ةدعقلا يذ ٠١ خيرات ينو

 حابصلا رومت نأب « اهيف .هربخي ةرضبلاب يكلملا مكاحلا بئان نم « دمتعملا ىلا

 رهش خيراتب كلذو ةيكرمكلا موسرلا نم امتافعا نمضتي رما اهيف ردص دق
 خيراتلا اذه دعب موسر اهنع عفد ناو ١411 لوليا .ه ١*#"ه ةدعقلا يذ
 خيراتب ملاس خيشلا ىلا ًاباتك يبسايسلا دمتعملا بتكف ؛ ملاس خيشلا ىلا داعيس
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 و١
 ٠ ةدعقلا يذ !”٠ ركشي باتكب لاس خيشلا هباجأف . كلذب هربحي بأ

 ماعلا مكاحلا بئان ىلا هركش غالبا هنم بلطيو ء.رمالا اذه همامتها ىلع

 روكذملا باتكلا صن اذهو ةرصبلاب .

  ةضيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 . يج . يل نطبق زيزعلا بحملا .مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلرب كال

 يحلل مكاخلا بئان نا متركذ هبو ١9١8 تسكوا 4 خروملا مكباتك

 اهوذخا يذلا ةاموسرلا صوصخب ًآيفارغلت مكتداعس ربخا ةرصبلاب ماعلا

 مك احلا نا.انل ةعجارلا نيتاسبلا لوصحم ىلع وافلاب كرمكلا ءامنءا ةطسارب

 قفاوملا 1417 ربمتبس رهش يف ةلئسملا هذه مصخ دق قارعلاب ماعلا يكلملا

 بسجل او عج ريو مهنم ةامومر ذخوي كل نأ رماو ١ ثمه ةدمغلا يد رهش

 ةيميمصلا يلاركشتو يصولخ نوض رعت مكوجراو مكعينص ركشا ينا . رمالا

 مكتداعسل هنايب مزل ام اذه . قيفوتلاو زعلاب هللا هدبا ماعلا يكلملا مكاحلا هلالحل

 .( ١5 ةدقعلا يذ ١١ ُُق نيسورحم ممدو

 وافلا ىلا حابصلا دومحلا ناملس دافيا

 وشلالات نا اع نوال خويش ىدل ةعبتملا ةداعلا تناك

 ىلا رامثلا ٠ نيمضت » ىلع فرشيل « هبئاف وأ ء هسفنب خيشلا رفاسي نا 2

 ] . وافلا ةعطاقم يف نبحالفلا

 باهذلا نع ماهملا ضعب ملاس خيشلا تدص « م 1914 . ه 1مم+ ماع قو

 دفوأف « ةمركملا ةكم ىلا ًارفام رباحللا دمحا هينعا نبا ناكو « وافلا ىلا
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 : ينالاك وافلا ةبجان ريدم ىلا

 واسم واقلا ةيحان ريدم زيرعلا انبحي مخفالا لجل رم ا

 نيمزاع انك مكبانج ىلع ىفخي ال !' مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 انك الما نيمضت ةرشابم لجال ةداعلا بسج مكف رطل هجوتن مايالا هذه

 ضعب راص هسفن تقولاب كلذك ةصرف تلصح ام نكلو مكدوزت ةص رفلابو
 يكل حابصلا دومح نبا نامل انعا اندع نمو“ انزفأت بجواو مزاللا

 لمون انع ةياينلاب مكبانج روزي هانيصواو نامضلا صوصخب حلفلا لباقي

 مزل ام اذه 0 ركاش دوعيو رورسو ريخ يف مكدهاشي هللا ءاشنا
 ' ْ ..( 5"١ ةدعقلا .نيذ ١4 يف .'نيسورحم ممدو

 تيوكلا نع 'سينملا فسوي داعبإ

 ةموكحلا هتقادصب هيف حرص يذلا « نالعالا رشن درحم نا لاس خيشلا نظ
 فكتو «لاوحألا ءىدهت يلا بابسالا مما نم نوكيس « ةيناطيربلا

 كلذ رشن نا ريغ . ةيناطيربلا ةموكحلا رظن يف « ةنسحتسملا ريغ تاياعدلا

 دعبو . تاياعدلا رشن نع. سانلا فقوي ملو « هاوفألا مكي مل «نالعالا

 سينملا دمحم نب فسوي هنا « ةرصبلا يف ةيناطيربلا رئاودلا تدقتعا قيقحبتلا

 , اهحاصمب ةرضملا تاياعدلا كلتل نيجورملا مظعا نم وه « ( يريودلا)
 6 ::ةيوكلا ىف ابتادعا دخأ ىعالاو

 يب يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب سكوك يسرب رسلا قرباف
 ةموكحللا نم يئادعلا سينما ٍفسوي فقومي « ملاس خيشلا غلبيل . تيوكلا
 . دنحلا ىلا تيوكلا نع ”الاح هداعباب هرمأيو . ةيناطيربلا

 . ير ودلا تسوي اضيأ ىعديو لل
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 رسلا هب رمآ ام هغلباو « دامتعالا راد ىلا ماس خيشلا دمتعملا ىعدف

 ماس خيشلا لواحف . اعيرس هبجومب لمعلا هنم بلطو « سكرك يسرب
 ذيفنتت دعوف « ًاعفن دج م هعافد نكلو (« روك لملا فسوي نع عافدلا

 هيلا ىعدو « هلحم ىلا ماس خيشلا داع « ةرايزلا كلت تهتنا الو .رمألا

 هداعبا نأشب ع« ةيناطيربلا ةموكحلا هب ترما ام هغلباو نما «قسوت

 مفشتي نا « ملاس خيشلا نم روكذملا فسوي سمتلاف . دنهلا ىلا تيوكلا نع

 (« عفشتلا ىلع ماس خيشلا قفاوف « دنحلا ادع ىرخا ةهج ةيا ىلا هداعبا رما يف

 : ين آلا باتكلا يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا بتكو

 تيوكلا. مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 كال .يج .يلإ نطبق نزيزعلا بحملا مخفالا ميشلا ديمح ةرضخ ىلا |

 . ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب ش

 مكتداعس ىلع ىفخي ال رورسو ريم ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 ةنك ام دنع سمالب مكترضحلا هتنيب امك سينما دمحم نبا فسوي فرطنم

 نيبتي وه يذلا يبا وه ول ىح ناك صخش يا يعارا ام ينا مكلحم ين .
 راص يذلا مالكلا بجوم العف ةميخفلا ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايس ةفلاخم ُِق

 مكمالك هل ةنيبو روبزملا فسوي ةرضحا مكبلطم بسح مكتداعس نيبو انيب

 نكل لاح يأب امكرمال عيطمو عماس انا باجاو تبوكلا نم هرفس صوصخم

 نأشو يلئاعو ينطو نع يفنلاب ىزاجا يذلا ىلع ةباثلا ىروصق وه ام

 ةيرورض لئاسم اذكه ةقيقح قيقدت يف ةيانعلا لك نونتعي فاصنالاو لدعلا لها

 كريس فرعنو كصخن نحنو ةنيب كيلع ام هنا هتبواج . ةاياغلا لها عدرو
 وحن ءانثلا ءادابو كنم دهاشن اميف ةميخفلا ةلودلا لاجر عيمج دنع دهشنو

 نطبق انبحم ركف فلاخت انعسي الو ردقم رما اذه نكلو ةيناطيربلا ةلودلا

 انل مدق روك.املاو دنهلاب رفسلا ىلا أيهتم نوكت مزليو ناك امم لك نم كال
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 هبرراقا دنع ريبزلا يف نوكي بلطي رفسلا نع دب هلام لا مح ريسي لاحض رع

 انيع اهمدق يذلا لاحضرعلا اذهف نيرحبلا يف اماو همع دالوا دنع ءاسحلاب وا

 . ةدافالا مكوجرلو نيرورسم اهيلع نوفرشت هيطب اهنودحي
 .( 5""١ ةدعقلا يذ ٠ يف . نيسورحم ممدو مكتداعسل هنايب مزل ام اذه

 يسرب رسلا ىلا ةيقرب قربا ؛ باتكلا اذه يبسايسلا دمتعملا ملتسا امدنع

 ىلع قفاوي مل ء سكوك يسرب سلا نا ريغ « ماس خبشلا هاجر امب سكوك

 تيوكلا نع فسوي داعباب عارسالا بلطب هتيقرب ىلع دمتعملا باجاف . كلذ
 هنم بلطو « ملاس خيشلا ىلا ةيقربلا كلت نومضم دمتعملا 'غلباف . دنهلا ىلا
 2 دمتعملا ىلا ًاباتك بتكو « عاطاو ملس خيشلا عمسف . فسوي داعباب عارسالا

 . ةيقرب ىلع ًاباوج « سكوك يسرب رسلا ىلا ةنونعم ةيقرب هب عفشو يبايسلا
 ش اذهو دامتعالا راد ةطساوب اهقاربا دمتعملا نم بلطي « ريخالا ن. ثدرو

 : سكوك يسرب رسلا ىلا هتيقربو « دمتعملا ىلا هباتك صن ره

 حابصلا كراملا ماس نم

 . يج . يب نطبق زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح' ةرضح ىلا
 . اسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةنرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب كال

 ىفخي ال هدعب .رورسو ريخب عمد مكرطاخخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 فرشلا بحاص ةلالج نم ةيقرب ةلاسر انيلا ةدرو :ذه مويلا مكتداعس لع

 هتداعسل انباوج مكلصاو ًاضياو باتكلا يطب اودجمن سكاك يسرل رس
 ىلع نيدمتعم يريودلا فسوي صوصخنم اها رقت نمد مكلضف 02
 . نيسورحم متفدو مزل ام اذه مكرظن تحن نكمي ام عرساب هلاسرا ىلع

 .« ١”#ث5 ةدعقلا يد "ع
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 ةيقرب

 . هاقب ماد مرتحملا سكاك يمرب رس فرشلا بحاص ةلالجو

 لاوحالا عيمج يف ديدسلا مكيار عابتاب رختفا ينا ينارغلتلا مكرمأب ةفرشت
 هلس راس يريودلا فسوي صوصخنم دصقم لك ن» باجيالا نع ةرخأت امف
 ١418 تسكوا 14 ين مكل رمالاو ةسائسلا ءالكو ءىارب تيوكلا نع ”الاح
 ظ 5"“"١ . ٠ ةدعقلا يذ ١" قفاوم'

 ) حابصلا ملاس ْ

 ةرصبلا ىلا ”الوا لسراف « تيوكلا نع سيئلا فنسوي داعبا مت اذكهو

 ةموكحلا هل تصصخ ثيح « دنهلا يف يموب ىلا رفس اهنمو « ًاروفخم
 ةموكحلا ةنيزخ نم اهاضاقتي « ةيبور ةئامتالث هردق ًايرهش ًابتار « ةيناطيربلا
 ثالث ةبارق « ةلاحا هذه ىلع هافنم يف لسوي ثكمو ؛ يموب يف ةيناطيربلا

 . تيوكلا ىلا ةدوعلاب كلذ دعب هل حمس مث « تاونس

 ةمركملا ةكم ىلا رباحلا دمحا لوصو

 « يطيقنشلا دمحم خيشلا اهيف هلباق « ةزينع ةنيدم رباحلا دمحا بكر غلب امل
 تبراق امدنعو . هبلط ىبلف ؛ ةكم ىلا هقفاري نا رباخلا دمحا .هنم بلطف .

 ( مهلابقتسال ' نيص وصخ نيظفاحم نيسح كلملا لسرا « ةكم ةنيدم ةلفاقلا

 .م 1١516 موليا ١ قفاوملا . ه١ ةجحلا يذ 5 خيراتب ةكم اولصوف

 ؛ اهلمخم يلا هاياده هل مدقو « نيسح كلملا ةلباقمبي رباحلا دمحا يظح ثيح

 . همدقمب بحرو رورس لكب ليسح كلملا اهلبقتف

  رباحخلا دمحا لوصوب « دادغب يف يناطيربلا ماعلا يحلملا مكاحلا ملع امو

 يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب قربا « نيملس ةكم ىلا جاجيحلا نم هعم نمو
 روك ذل ,دننعملا :يتكف يكذب لاس علا نيكلا+ تيركأا» ل قاهزلا
 لوليا 5د نقفاوملا .ه ؛ا“*”5 ةجحلا يذ ١8 خيراتب ملاس خيشلا ىلا ًاباتك

 ادم ©



 خيشلا هباجأف .روكذملا يكلملا مكاحلا ةيقرب نومضمب هملعب . م 8
 دي ماا علا لع تالي را همركشلا 30 لك دير لاب

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابلا لاس نمو

 ملكم . يف . يد تنتفل زيزعلا انبحم مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب
 دب هذدعب . رورسو رح ممد مكرطاخ زيزع نع لاوئسملاو مالسلا لعب

 متركذ هبو 3617 ةرمن +١ ةجحلا يذ ١8 خرؤوملا مكباتك ةذخا دادولا
 4 .م 1941 ربمتبس ١ هنا رعشي دادغب نم فارغلت مكتداعسل 3و

 ةئامسمح عم تيوكلا نم جاجح رفن ةئامسمخ هلا .ه 5 ةجحلا يذ
 ضراع اندا نودب ةمالسلاب ةكم اولصو دق قيرطلاب مهتبحصب ىرخأ رفن
 ةبص وصخ ةضفاحم كلملا لاسرا ةطساوب نيرورسم اوراص جاجحلاو قيرطلاب

 2 بابسا نم اذه نا كش الو ةراسلا ةراشبلا هذه ىلع مكركشا ينا مهلابقتسال

 ىلع اننا هللا ءاشناو اهلهاو تيوكلا وحن ىمظعلا ةيناطيربلا ةموكحلا ةاهجوت
 ممدو .مرل ام اذه . ةصلاخلا ةمدخلاب ةموكحلا ىضارم نيبساك نوكن. ماودلا
 0 ظ . نيسو رحم

 ,.امم5 ةجحلا يذ ١8 يف

 ةمركملا ةكم نم رباخلا دمحا جورخ

 نك امالا ةرايزب اوماقو , جحلا ميار هع نمو رباخللا دمحا ما نأ كلعلو

 - ةققرب نيسح كلملا قربأف « تيوكلا. ىلا نيدئاع زاجحلا اوكرت « ةسدقملا
 ماس خبشلا ءيهف . ةمركملا ةكم نم مهجورخب اهيف هوبني ماس خيشلا ىلا
 « تيوكلا يف يناطيربلا يبسايسلا دمتعملا ىلا ًاباتك بتكو ةيقربلا كللت باوج
 : ةيقربلا صنو باتكلا كلذ صن وه اذهو « نيسح كلملا ىلا اهقاربا هنم بلطي
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 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 ١ ملكم . يف . يد تنتفل بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 نم وجرن هدعب رورسو ريخي متمد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 فيرشلا ةلالج .ىلا هلاسراو فارغلتلا اذه ةمجرت يف نورمات مكفطل
 . مكر كشن افلسو .قكم ام عرساب

 . نيسو رحم ممدو مكتداعسل هلايل مزل ام اذه

 .« +١ ةجحلا يذ م٠ يف

 ةئيفارللا

 ةكم ١)

 ظ ظ مرتحملا نيسح فيرشلا يديس ةلالج

 جاجحلا نر مكفطاوع ةركشف مكفارغلت مارتحالا ديب انذخا

 نم ءيث جرخم ام ةعونمم لاومالا . نيرورسم نولصي مكسافناب هللا ءاشنا

 مهبيارقو ةبيتع ةريشع مكتلالخبو ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودل ودع لكل تيوكلا
 . ةقالع مهعم انل ام

 )2 حابصلا | 1 لعلك ةجحلا يذا٠ ٍُق

 موسرلا دادريساب ملاس خبشلا ةملاطم

 مكاحلا بئان هردصا يذلا « رمالا ىوحف ىلع « ملاس خيشلا فقو نا دعب

 8ك ةععما]سص )١(
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 « ةيكرمكلا موسرلا نم حابصلا رومت ءافعا نأشب « ةرصبلاب يئاطبتربلا ماعلا يكلملا
 يف ةيمسرلا رئاودلا نا ريغ . ًاقباس اهنع يوتسا ام دادرتساب بلاطي ذخا

 رمآلا .ملاس خيشلا ضرعف « موسرلا كلت لثم ةداعاب ةلوخم نكت مل « وافلا

 . رمالا كلذ يف طسوتلا هنم بلطو . تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلع

 هباجنأف « دادغب يف يناطيربلا ماعلا يكلملا مكاخلا ىلا روكذملا دمتعملا بتكف

 نم تيفعا دق ثحبلا عوضوم رومتلا نأب ) لوي يكلملا مكاحلا
 بحي وافلا يف ةنيزحلا ىلا يضاملا يف غلابلا نم اهنع عفد ام ناو موسرلا

 ذئدنع يبسايسلا دمتعملا بتكف « هدادريسال ةرصبلا يف ةيلامللا رئاود ةعجارم

 ٠١ .ه18ا"ال مرحم ه خيراتو ١81١4 مقر. تحت « ماس خيشلا ىلا ًاباتك

 هيف ركشي باتكب ملاس خيشلا هباجأف . كلذب هيف هربخم .م 1918 لوالا نيرشت
 : هصن اذه ةيضقلا هذه يف « هاعسمو همامتها

 يف . يد تنتفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا مشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم

 دادولا دي رورسو ريخب ممد مكرطاخ زيزع نع لوئسلاو مالسلا دعب
 ةيدولا هتاجردنم ةمهفو ١61١4 ةرحمن ١"ال مرحب ه خروملا مكباتك ةذخا

 نع دادغب يف ماعلا يكلملا مكاحلا ةماخف عم مكتداعس ةعجارم صوصخب

 بطحلا ىلع وافلاب قرمقلا ءاظعا ةطساوب ذخأ يذلا قرمقلا ممر ةلئسم

 باوحلا مكترضحل لصو هناو يصوصخلا انلامعتسا لجال وه يذلا بطرلاو
 عجار يذلا رمتلا ىلع ةاموسر ىطعن نا رمأي هيفو هيلا راشملا ةماخف نم

 ريدم ةطساوب نوكتس مهاردلا عاجرنسا نكلو يصوصخلا انلامعتسا لجال

 بطرلاو بطحلا ىلع ةاموسر انملس نحن ساب هيف ام . ةرصبلاب تاموسرلا
 مكتداعس عجارن انيلع بجوا ةداعلا فالخ اذه نا ثيح نم نكلو هتقوب
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 هيلع ”ءانب . ةمركحلا لضف ًاركاش لاح لك ىلع يناو كلذ ين نوعلطت يكل
 عجارلا رمتلا ىلع ةاموسر يطعنس ماعلا يكلملا مكاحلا ةماخف رما بسح

 وافلاب ةاموسرلا ةرئاد نا نكمم نورت اذاف . يصوصخلا انلامعتسا لجال

 غلبملا ملسن ليمكتلا دعبو مهاردلا رادقم نوديقيو انمساب باسح :حتف

 دمتعم بترن ىحل مكفطل :نم انوفرع كلذ نكمم سيل اذاو ةدحاو ةعفد

 7 . نيلونمم نحنو ةعفد لك يف مط ملسيو ةاموسرلا لباقي وافلب

 . نيتسورحم ممدو مزل ام اذه

 .( ١ا"ال مرحم " يف

 تيوكلا ىلا رباحلا دمحأ :لوصو

 دمحا لصو م4 لوأ نيرشت 1١ هال مرحم رهش ١” يف
 ىلا ةيف رب قربا ع لاحو ؛ تيوكلا لا

 ةكمرو

 ءل

 ْ مالسلا يدب ملس خبشلا نع ا ١” يي

 . رمعلا لوطب مكتلالحل وعدن

 رتاحخلا دمحا

 دنفلا ةمجب ماسو ملاس خيشلا حنم

 6« 0 لآ فارتلا ردا قر قرم سلاما
 ًاريدقت «( دنهلا ةمحن ) ماسو ملاس خيشلا حنمت نا « هتموكح ىلا بلط دق
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 كرت نا « كلذ ءانثأ ثدحو . ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا هصالخاو هتامدحل
 .« نارهط يف ةرافسلا بصنم ىلوتي يكل « دالغب سكوك يبمرب رسلا

 « ماسولا كلذ ماس خيفلا حسب لع داطببلا ةموكحلا ةقفاوم تدرو املو

 « نارهط نم ةيقرب قربا « ربحلا كلذ ىلع سكوك يسرب رسلا فقوو
 دهم را نا ا حال ل ا ا

 ْ : اهصن اذه ةئنهتلا

 ةيقرب

 نارهط »

 مرتحملا سكاك يبمرب رسلا ةلالج

 مكلضف تركشف .مكفطاوع نم يرسم تدادزاو ةميركلا مكتيقرب ةولت
 ةمجن حنع صلخملا ىلع هللا هديا كلملا ةلالج فطعت دقف مكتيانع نسحو

 ام ل قالا ص اطلل مالا را ا للا

 مكت ايح لوطو كلملا دسات -وعداو: ةاركشتلا :قئاف قرك ١ .ةبلقلا ميمص نمف

 سصلخملا 1 ماع لك يف

 كرابملا ملاس 0 #١1 لوا مير 4 ُق

 2 حابصلا

 ( قارعلا يف ماعلا يكلملا مكاحلا) نسلو دلونرا ريسلا هيلا قربا كدكو

 : ةيتآلا ةيقربلاب ملاس خيشلا هباجأف ماسولا كلذب هئنهب

 دادغب »

 م رثحملا قا رعلاب ماعلا يكمملا مك احلا ةماخف

 صلخملا وحن هتلالج فاطعنا نم ًارورسم 'ةيانت ةرص كلملا هللا ديا

 - هد



 ركشاو هتايح لوط هللا نم ًايجار ليزحلا 'ءانثلاو ءاعدلاب فئطللا اذه لباقاف

 لكب مكتايح لوطب وعداو ةراسلا 0 ىلع مكتاهجوت نسحو مكلضف ]
 صلخملا ماع

 كرابملا لاس ١010 لوا عيبر "4 يف
 (« حابصلا ظ

 خيشلا ىلا ةيقرب قربا ؛ ل ل

 رخالا عيبر " ةخروم ةلاسرب اهفدرا مث « ماسؤلا كلذب اهيف هئنبب « ماس
 لاس خيشلا هباجأف .ةئنهتلا اهيف دكأوي ا لوا نوناك ه ,ء مما
 : يالا باتكلاب هتلاسر ىلع هباجا امك . ةئثنهتلا ىلع هركشي « هتيقرب ىلع

 مقرا رادرس ةنطلسلا زعم ممهلا يلاع ميشلاو مراكملا ديمح ةرضح و
 . يلاعلا هدجم ماد مربحملا ناخ لعزخ خعيشلا معلا نايونريم

  ةعماخبا ةاذلا كلت نع لاوئسلا عم مارتحالاو زعلا ديزمب مالسلا ءادها دعب
 عاج فار ردح ال هكدرجر ادن هلا لقب نو انياب وسال

 " خروملا زيزعلا مكباتك صولحلا ديب انذخا ةعاس كربا يف .كلذك هللا

 صوصخب ةئنهتلا نمظنملاو مكتمالس يلاغ نع رشبملا 300 رخآلا عيبر
 مكلضف ركشا ينا مكنبا ىلع مظعملا ايناطيرب كلل» ةلالج هب فطعت يذلا ناشينلا

 نا ىلاعت هلئسنو مكزعو مكاقب ماودب :ءاعدلاو ءانثلا ديزع مكتئنبم لباقاو

 مكتلود فارغلت انيلا لصو دقو ةديدع ننس مكتقفشو . مكتايحب انعتمب
 ةيماسلا مكراظناب فرشت لمألا ًايفارغلت مكانب هاج هتقوبو ةئنهتلا نمظنملا

 مكتاهجوت ماود 'لومأملاو اذه . رورسلاو زعلاو ةحصلا لامكب مكتلودو
 دمحا دلولاو ملسي رباج معلا انمو هناوخاو بساج انيخا ىلع انمالس ةيبلقلا
 امعمو مارتحالا ديزمو مالسلا نودي ةعامجلا ةفاكو مكيديا نولبقي هناوخاو

 بهو



 ظ ظ . فرشلاو زعلاب | ممدو هاضقب زوفن رم حب

 كرابملا ماس ١ عيبز 8 يف
 ( حابصلا | ّْ

 ةبيرضلا نم قوزرملا قوزرم ءافعإ بلط

 ىلا هرما حابصلا كرابم خيشلا ردصا .ماؤ08١6 .ه اال ماع يف

 ةنيدم يف ًايراجن "الع هل حفيو .دنهلا ىلا بهذيل قوزرملا دمحم نب قوزرم
 يف نويتيوكلا راجتلا هعجاري تيوكلل ًايراجت ” الثمم نوكيل « ( يجازك)
 « ةيراجتلا لاومالا ضعب هقيرط نع لسرتو « ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا مهنوؤش
 « اهفيرصتو اهعيبب موقيل « اهريغو رومتلاك « نويتيوكلا اهب ةراجتلا ىطاعتي يللا
 رمتساو . يعس قحو ةلومعك « لاملا نم م. انعم ارادقم كلذ نع يفوتسيو

 رئاود هتيلاط .م 1114 .ه 1 ماع يو «ءاذه هلمعب روكذملا قوزرم

 كلت نم هعيبيو هعاب امع « لخدلا ةبيرض مساب غلابم عفدب ءدنهلا يف ةيلاملا

 ةطاسو بلط ىلا قوزرم رطضاف . ًاظهاب هب بلاطملا غلبملا ناكو . لاومالا

 بلطو « ًايمسر لخدتي نا ىلع ماس خيشلا قفاوف « رمالا كلذ يف ملاس خيشلا
 ممن دال نسما وول عي رع مل دما قوورم نع

 : ةيئآلا ةضيرعلا هبلا قوزرم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ,

 ١ماما/ لوالا دامج ٠١ يف اهيلاو تيوكلا نم

 8 0 ل ا

 ىلع ىمنحي ال هنا وه مكترظحل ماريحالا ةابجاو ميدعبو ماسلا بغ

 بم "ها



 انرما كرابم خيشلا مكذلاو موحرملا ةرضح تاونس رشع ةدم نم مكتداعس

 انتعامج لاغشاو هلاغشا تظحالم لجال. جارك يف ريصن دنهلا ىلا هجوتن

 موحرملا نم تيجرت نينس عبرا ةدم نمو هرما بسح اندمتعاو تيوكلا لها

 يرك لنرك ةقو يف تيوكلاب ةلودلا لصنق ةرظح نم بوتكم انل ذخاب
 ةطساوبو يلاكو ديأت صوصخب هنبلاو يجارك رئشنك لجال كلذ انل لصحو

 رمتسو انلاغشا عيمج ي ةدعاسمو تافتلا انلصح رئشمكلل يذلا بوتكملا

 ةمزالا لاغشالا رشابمو م.ةتسم. انا مكتداعس رما بسح نآلو كلذك لاحلا

 ةعضو ةموكحلا نينس عبرا ةدم هنا مكترضحل نيبا طقف ةعامجللو مكتداعسل

 ةثامعبرا يلع .ةعضو ًاضيا ةنس دعبو ةيبور نيسمخو نيثا غلبم سكت ىلع

 اناو ةيبر نيتئامو نيفلا ىلع ةعضو ًاضيا ةنس دعبو ةيبور نيسمحنو نينثأو

 غلبملا وملس دالوالاو رظاحح تنك ام اولا :ليلعلا فيلا لا: درع كنك
 يسفن ىلع غلبملا ةيرجا مكتداعس ربخا تيبح ام كلذ يف ةعلطو ةلصو املف

 فلا رشع ةسمخ عيمجلا ةيبر ةئامعبراو فالآ ةتس ةنسلا هذه يف تعضو

 ترص يلع عوضوم غلبملا اذه تيأر املف ةيبر نيعبسو ةسمخو ةئامعبسو
 هالعا موقرملا غلبملاف كلاذ وعضو باسح يا ىلع ةفرع امو راكتفالا ةباغ يف

 نم هانعفد يثزج رادقم هلا ثيح نم ةيظاملا نينس ثالث نم هانملس يذلا

 ةطساوب انيلع عوضوم نآلا يذلا غلبملا اذه نكلو مكتداعس ةعجارم نود
 يف نورظنت يكل مكتداعس .عالطا نود نم هملسا نكمي ام ميسج غلبم هنا

 ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا لصنق ةرضح ةطساوب ةليسو انل نولمعتو ةلئسملا هذه

 وه امك اناو يجارك يف يريغ ًادحا ىلع عضو ام غلبلا اذهو تيوكلاب .

 يععامج ىلا لب ضاخ .يسفنل ال يديب يلا ةلماعملا نا مكتداعس دنع مولعم
 صوصخب سكت مكنا هتكلكلا تبطاخ اناو مولعم يعس يلو تبوكلا راجت
 انه تيوكلا مكاح ليكو اناو ىلع هومتعضو باسح يا ىلع .غلبملا اذه

 يجارك رتشمك نم ولئسا عالطا مكدنع ام اذاف تيوكلا راجت ةرشابم لجال

 ةتكلكلا يبواجو .مكل لاخلا حضتي ىتحل انه يمؤلج لاح نع ةئسلاو

 تا



 هكرطاخ يف شيا لاحلاو تركذ ام يف عالطا يدنع ام انا هنا سكت مكلا
 باوج يناطعاو مكتداعس ربخا لجال رهش ةدم ىلا ةلئسملا ليجأت هتبواج

 نولمعتو ةلكشملا هذه نوضحالت مكلضف نم وجرا هيلع ”ءانب ةدملا هذه يف

 ىلع عيطتسن ام غلبملا اذه نال تيوكلاب ةلودلا لصنق ةرظح ةطساوب ةليسو

 . ديزا ررض انّقحلي ةجيتن راص امو تضم اذا ةبيرق ةنيعملا ةدملاو هعفد

 مكمداخ 2. مالسلاو يئاب كرمعو مزل ام اذه

 « قوزرملا دمحملا فوزرم |١م”ا#با/ ١ يدامج ١4 يف

 . لا هيرب ةلاطر اراك ندا فيرتلا هم اا عقلا كحاب
 قوزرم ءافعال هتطاسو اهيف بلطي تيوكلا يف يناطي ربلا يبسايسلا دمتعملا

 ش لاسر صن اذهو ةبيرضلا نم

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 ا يد نطبق زيزعلا بحملا مخفالا هاحبا يلاع مب ملا نسح  فحملا

 ؛ ورق ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا وذا ةنجا لكتلوب ملكم

 مكتداعس ىلع ىفخي ال . رورسو ريخب متمد مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 بسحب يجارك ,ف لحم هل لغج نينس رشع ةدم قوزرملا دمحم نب قوزرم

 ىلاو انل ةدئاعلا لاغشالا .ةرشابم لجال  كرابم خبشلا موحرملا يدلاو رما

 بيترملا اذه ىلع ميقتسم نآلا ىلا هيلا ىموملاو مولعم يعس هلو تيوكلا راجت

 .انذحتا هخيراتبو طقف مولعم .يعس هل امنا ةصاخ سيل هديب يلا ةالماعملاف

 فرطنم غلبم هيلع ةعضو يجارك يف ةموكحلا نا انديفي هيلا راشملا نم بوتكم
 هذه نع انل بتكي نأ روبجم راص انفرطنم « روكذملا نا ثيحو سكت

 ةموكحلا| نورعشت يكل مكتداعس ىلع ةيفيكلا هرضرخت لنآ اله اجرايوب :ةلفتملا

 هيلع رمات يذلا غلبملا نا مولعملا نمو .هلاح يف يضتقي ام نوعبتيو ةيلاعلا

 بيا ب



 روك ذملا نال. انيلع يرحي هنا كش ال روكذملا فرطنم ةميخفلا ةموكحلا

 ىلع نوفرشت روكذملا بوتكم لقن مكلصي هيطب . هعفد ىلع عيطنسي ام
 هيلع ريصي ال روكذملا لاح يف نوراظنت مكتداعس نم وجرا يناو هنومظم

 ةمحرمو ةلادع ةبحاص اهنال قحلا ريغ يرحجن ام هللا ءاشنا ةموكحلاف ررض

 . اهفطلو اهتيانع نيعب نيظوحلم نوكن اننا لمآلاو

 ىلوالا يدامج ١4 يف .نيسورحم ممدو مكتداعسل هنايب مزل ام اذه

 .( 13١"اا/

 هيف بلطي « دنهلا ةموكح ىلا ًاباتك « روكذملا ىسايسلا دمتعملا بتكف

 تضفخو هبلط يف دنهلا ةموكح ترظنف . قوزرملا قوزرم نع ةبيرضلا ضيفخت

 ماسولا ملاس خيشلا ديلقتب لافتحالا

 .م5١15 ترام ؟ه .ه 1ا/ يناثلا يدامج رهش نم 8م موي ددح

 ةموكحلا لبق نم هل حونمملا « ( دنهلا ةمجن ) ماسو ملاس خيشلا ديلقتل ًادعوم

 2 خيشلا ديلقتب لافتحالا روضحل تيوكلا ىلا لعزخ خيشلا مدقف . ةيناطيربلا

 .م 1115 ترام 714 .ه178ا/ يناثلا يدامج ١" .موي يو . ماسولا اذه ملاس

 . ( جيلحلا سيئر) لب رئسملا تيوكلا لصو

 ترام © .مه ١ مما يناثلا يدامج 7 قفاوملا ءاعبرالا موي حابص يو

 لطملا فيسلا رصق ِق « ريبك عامتجا دمع « ددحللا مويلا ُق يا .م 6

 ةعاسلا يو . املاهجوو اهراجتو تيوكلا نايعا نم ريثك هرضح « رحبلا ىلع

 ديسلاو « لع زخن خيشلا هعمو « حابصلا ماس خيشلا رضح رهظلا لبق' ةعساتلا

  هعمو « رصقلا_ىلإ لب رئسملا مدق « ةرشاعلا ةعاسلا مامن يو « بيقنلا بجر
ّ ْ ١ 1 1 1 7 1 ٠ 

 مهلابقتسال عيمجلا مدقتف .داي وكلا يف يناطي ربلا يسايسلا ميقملا ملكم نبكلا

 ىلع قلعو « لب رتسملا ماق « سلجملا مهب رقتسا نا“دعبو « مهب ءافتحالاو

 د



 : ينالا

 ماركلا تارضحو خياشملا ةداعس ايف ١

 راع الالام عي م دل تل ادخل الا
 امنيح تثدح " تيوكلا خيش خيش ةرضحل زرماعلا رصقلا اذه يف نيمهملا نييضاملا

 . انيلع ميظعلا برخلا لظ ناك

 رصبلا نيديدم اوناك نيذلا ماكحلا نم .ةثالث نا: فصنو نيتتس لبق ”الوا
 رسلا)  يقيقحلا برعلا قيدص روضح يف مهسفنا اومدق برعلا ءالقعو

 ايناملا ىلع كاتقلا يف ىمظعلا ايناطيرب بناج ىلا هرمع لاط ( سكوك يسرب
 برحلا نأشب خيراتلا يف اميظع "المع ناك كلذ لك ناو ايكرت اهتفيلحو
 . ةميظع جئاتن ىلع تلصحو

 كرايم رسلا) 0-55 يلرعلا ريهشلا يسايسلا كلذ نافذ ايلات

 لصح . يذلا ىمظعلا انئاطب رب عمسم ةميدقلا هتف جئاتنك ( حابصلا

 نيحو ( 8. ©. 8.1 يأ . سيا . ىس .ك ) بقلملا ةيلاعلا ةميخفلا ةبترلا ىلع
 اهتطساوب يلا ءايوقالا انثادعا عم ةكرعملا ةأطو- تدتشا دق تناك كلذ
 نكلو تفرص دق نئازحلا نم نييالمو مهسفنا اورسخ دق لاجرلا نم ثولا

 مهتايح ءادتفا يملالا رمالا ةيامن ىلا ًاضعب مهضعب ةدضاعمل اوضبن ءافلحلا'

 ايناطيرب مزعو ةوقب نيقدصم اوناك نيذلا ءالوه نا اريخاو ًاثبع نكت مل

 وا اولشف دق نيذلا ءالوه نكلو ملاعلا رظن يف اورربت دق امتافلحو ىمظعلا
 .لاجرلا نم اوعمس امب اوقدص نيذلا يسرافلا جيلحلا يف ليلق الا مهنم سيل

 ظ . اوعنش دق مس ءادعالا نم مهاردلا نوذخأي اوناك نيذلا نيباذكلا

 رضحتنو رظتنن ناو ىضم ام ىلع ركشلا ميدقت وه نآلا حرفملا اندصقم نا
 . رهاز ليمتسل

 ا



 0 6 مك ةر ني أي عا رش يف طل عي

 ناك يذلا ديعسلا راكذتلا بحاص ا كرايم رسلا ل ةماخف نا

 ساسا عضو دق سكوك يسرب رسلا عم بيرغلا هلمعب
 ةيوقلا ةقادصلا كلت

 ًادج فسأتن نا انيلعو هجايتحا نيح اهالخ دجو ام ادبا 0 ةنومألملا

 رصنلا ىري ناك ىتح ةريصق ةدم تلاط ام يلا هتابح نع
 هتسامسل ريخالا

 ْ 00 . هئاقدصا ةسامسو

 انيلع هدالب ىلا اهمدق يلا ةمئافلا هتامدخ ىلاو ليلحلا هراكذت لجال هنا

 . هلجب ةداعس ميخفتل انعمتجا- امنيح مويلا اذه انراكفا يف ًادج ةارك لت نا

 ل ا

 لا عامتجالا اذه 5 مم ا 28 6 . يا . سبا

 ةقادصلا يف كرابم خيشلا موحرملا عم ًاديور ًاديور مدقت هترضح نا

 هناو كلملا ةلالج نم اهدلمت يلا 0 بترلابو ةيناطيربلا ةموكحلا عم

 اذكه اءدتبم مدفلا داع ل حرشلا هل ريصلا

 حس كمل ممل نفقا تل اكول رك ادا نعل

 مايا يف يمومعلا ا ل

 مكلبقتسل روطاربمالاو كلملا ةلالج اهب نسح يلا انئارو يه ىلا ةبوعصلا

 رطخلا لاوز يف مكدهج لكب اهيف مهلا دل لك
 يجراخخ ودع نم

 هل اننا ةينمالاب نيميقتسم نوقبي نا اهخيشو تيوكلا ءاقدصا لك ناو

ل دكوا ىح يل موزل سيل هنا, . حاجنلاو ءاخرلا تقو ىلا
 : نع مك

 (6ه) هس 56



 مكقيدص دب ُق دجتش ًامئاد مكترضحو ثدحن يلا تابوعص : لوا

 امماطعا نكمي يلا ةمزاللا ةدعاسملاو ةيبلقلا لامعالا ( تنجا لكتلوبلا )

 لوتساو دنع ةدلقلا ينس مليعا محل مقا انآ يح ل عب فقالا مكيذاكا
 8 هذه يف يعم اوكرتشي نا عيمج نم بلطا .ناو ميخفلا ماسولا اذه

 .:تيوكلا حاجنو مكتايح لوطل ءاعدلاو ةليزجلا

 « نيملاس ًاعيمج ممدو

 : ةيثآلا ةملكلاب هباطخ ىلع هباجاو ملس خيشلا ماق مث

 نأ ثيح رختفا نا يىل قحمو هب رختفا ميظع نأش اذه 06 ن

 ةلودلا 00 سراف جيلخ 0 ريهشلا .يسايسلا بئان ةرضح. نم ”ةلك

 1 ىم) ناشلا 0 0 0 تركا ُُق ىمظعلا ةيناطي ربلا

 - انتقادص طباور ةيوقت تبثا دق ميخفلا ماسولا اذه نا ىرحالاب لوقأف ]
 انكراشي معفرا 0 مخفالإ انمعع ةرضح نا ةيبيدبلا رومالا نمف ةميدقلا

 مكترضح نم وجرأف ةينوئمملاو :تازكشتلا ضرعبو داحنالابو رخفلا اذهب

 . « مالسلاو ياما ريحا لوبقو يناركشت ءاهنا ماخفلا نييسايسلا نيدمتعملا :اهيا

 ملس خيشلا اوحفاصو نيرضاخلا عيمج ماق « ةملكلا .هذه ءاقلا 0

 - .اوفرصنا مث نيئنهم
 ىلا ًادئاع «٠ تيوكلا لب رسملا رداغ ؛ لافتحالا أدمل يناثلا مويلا فو

 ظ .:رهش ىلا ير ةرقم
 نم سكوك ىبسرب رسلا نم ةيقرب ماس خيشلا تدرو بجر ا“ خيراتبو

 م 4[



 كلت هل اركاش ماس خيشلا هباجأف « ماسلا كلذ ةزايح ىلع هئنبب « نارهط

 : ةيتآلا ةبقربلاب ةثنهتلا

 ا 0

 سكوك يسرب رسلا ةماخف

 ةدهاشع فرشتا نا .تينمت مكلضف ةركشف مكتيقرب توالبت ةفرشت

 موبلاب ليب رّسملا بحملاو نانخ لعزخ خيشلا اننع فيرشن نيح مكتماخف
 فيطعتملا ماعنالا اذهب يرسم دادزت يكل دنهلا ةمجي نودلقت هيف يذلا ديعسلا

 لع زخ خيشلا انم مكتاهجوت ماود وجزاف هتكوش ةماد جروج كلملا ةلالج هب

 . ةدايزو مكتايح لوطب وعديو مالسلا ليزج يدبيو مكفطل ركشي ناحخ

 « حابصلا ملاس , 11١790 بجر ؛و ليربا ه يف

 يطيقنشلا دمحم .خبشلاو ملاس خيشلا

 ىرج يذلا فالحلا رثا ىلع « تيوكلا يطيقنشلا دمحم خيشلا كرت

 :. يف نيدهاجملا عم كرتشاو « ةرصبلا ىلا بهذف « كرابم خيشلا نيبو هنيب

 يف نكسو « ًادحن دصقو ةرصبلا كرت مث .( ريزلا برقب ) ةبيعشلا ةكرعم

 ةنيدم رداغ مث .« كانه ماقملا هب رقتساو ( ميصقلاب ةعقاولا ) ةزيئع ةنيدم

 دصقو.( هدإلب ىلا ةدوعلاب دحاو لكل حامسلاو ةندحلا نالعا دعب ) ةزينع

 ًافيض لخو .م 65 سيام .ه 1١1"ال نابعش رهش يف اهلصوف « تبوكلا

 ماس خيشلا عم ةلباقم هل ءيبي نا هيلا بلطو « ردبلا دوادلا قوزرم ىلع

 هعقوتي ناك امك نكي مل ءاقللا نكلو « ملاس خيشلا عم ”ءءاقل هل قوزرم ءيهف

 ةغيصب هبطاخو ًاسوبعو ًاروتف ملاس خيشلا هل ىدبا ثيح ( يطيقنشلا خيشلا

 + كلنا نييقحاا

 د كلا



 يذلا نمو « تيوكلا ىلا مودقلا نم هدصق امو . خيشلا مدق نيا نم )
 . ( ؟ هتيامحم هطاحا

 : يطيقتشلا دمحم خيشلا هباجأف

 ةيامحلا بلطا ىح هاشحخلا ودع يماما "سيلو ( ميصقلا نم مداق يلا )

 : ملاس خيشلا هل لاقف

 يتئبنت نا نود « اهيف مكاحلا اناو ٠ يدلب ىلا مودقلا كل غوسيا)
 دق هرذحاو « هسأب . ىشخا تنك يذلا نا كسفن يف لوقت كلعلأ ؟ كلذب
 ( ؟ هنم فاخم نم تيوكلا يف قبي منو تام

 ظ : يطيقنشلا هباجأف

 بضغ نم ةيشخ تيوكلا تكرت ام ينال « خيش اي كلذك رمالا نكي
 ( زيلكنالا شطب نم آقفوحخ تبره يننكلو « هناطلس نم ةبهرو « كرابم خيشلا
 : ”الئاق هباجاو « لوقلا كلذ نم ًاءزهتسم ماس خبشلا كحضف

 ع نيلكنالا سأب نم ًافوخ ء معزت امبسح ةيوكلا .فلكرت ناك هنأ ٠)

 امك مهسأب ىشخيو ء تيوكلا يف ذوفنلا باحصا اولاز ام زيلكنالا ناف
 . ( كلذ نم رثكا وا « قباسلا يف اوناك

 : يطيقنشلا خيشلا هل لاقف

 يذلا تايبلا رادصاو « ةندحلا نالعا دعب « تيوكلا ىلا تدع دقل)
 نييسايسلا نم ناك ولو « هنطو ىلا ةدوعلا « ءاشي صخش لكل حامسلا نمضنت
 . ( ةيمسر ةهج نم ًايفنم نكا مل يناو . نييفنملا

 : هلوقب ملس خيشلا هردابف مالكلا ردبلا دوادلا قوزرم دارا انهو

 مناو « لجرلا اذه مره نيذلا مكنا فرعا انا . لوقت نا ديرت اذام )
 لك ىلع هل نوضرحملا متتاو, « يدلاو مايا ةمظاك يف ةنبغسلا هل متثيه نيذلا

 د



 نود هب نوبلاطملا متاو « مكريخ هنع ًادحا لأسا ال نالا انأل عب ماق ام“

 07 ا ا ء مكاوس

 هرماو حلاص الم هيتاك ماس خ خيشلا ىعدتسا « ةسلخلا كلت ءاهتنا دعبو

 مدقمب هزربخيل تيوكلا يف يناطي ربلا يسايسلا دمتعملا ةلباقم ىلا باهذلاب

 م ماع ادولف « هسفن ءاقلت نم تيوكلا ىلا يطيقنشلا دمحم خيشلا

 : روكذملا دمتعملا هل لاق يسايسلا دمتعملا حلاص الملا لباق املو

 رذاحن نيذلا صاخشالا نم وه سيلو « لجرلا اذه دض انيدل 01

 « كلذ نم ء ءيش ىلا ريشي ام انتالجس يف دمت الو « ةيناطيربلا ةموكحلا .مهنم

 . برجل لالخ دج يف نكسي ناك روكذملا سصخشلا نا هنع هفرعت 0

 باسحلا قحتسي ءيشب تأي مل اهيف هثوكم ةدم هناو ءانل ةملاسم دالب دحنو

 ء ةنده تقو نآلا تقولا ناف « ةئيسلا تالامتحالا لك نم مغرلابو . هيلع

 ( هيلع انل قح الف انل نيداعملا نم وأ « ةديقعلا ىكرت صخشلا اذه ناك ولو

 . هعجرن نأ « ديدج نم تزل تداع اذا 06 هوارجا نكمي ام ةياغو

 دوعي هيف رمآلا ناو « هعم انل ءيش الف نآلا اماو « هنم مدق يذلا ناكملا ىلا

 ماس خيشلا ربخاو حلاص الم داعف ( مكقفاوي امك ارلمعا . مكدحو مكل

 . يسايسلا دمتعملا عم راد يذلا ثيدحلاب

 دمحم خيشلا رضحيل ردبلا قوزرمه ىلا ملاس خيشلا لسرا مايا ةلالث لدعبو

 : ملاس خيشلا هل لاق رضح املف هسلجم ىلا يطيقنشلا

 : ًامراص ًاباقع كب تلزنال كلذ الولو « هلهاو ملعلا مرتحا ينا)

 « نآلا كتبقاعم نع رظنلا ضغأس ينكلو . كدعي: نمل ةربع هيف نوكت د

 , مايا ةثالث دعب هرداغت نا كيلعو « يدلب يف ءاقبلا كل حمسا ال ينا الإ

 ل ا ل ا ا

 . ( كلعم نم

 : يطيقنشلا خيشلا هل لاقف
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 « كاضربو « كنم نذاب الا دحا اهيف ميقي نا نكمي الو « كدلب دلبلا نا)
 « اهتبحصب تئج يلا ةلفاقلا ةدوع نيح ىلا يرفس لجأت نا كوجرا ينا ريغ

 . ( تمدق ثيح نم ميصقلا ىلإ عاب

 ةثالث لالخ تيوكلا كرتي نأب هرماو كلذب ملس خيشلا هل حمسي ملف
 « بورضملا لجالا لالخ تيوكلا كرت ىلا يطيقتشلا رطضا ذئدنع . مايا
 . هاوثم مركأف هللادبعلا ميهاربا خيشلا اهخيش ىلع ًافيض لحو ريبزلا دضقو'

 ريزلا يف قنشلا خيشلا ىلا ملاس خيشلا ةعباتم

 كلت ىلع تيوكلا نم يطيقنشلا خيشلا جارحاب ملس خيشلا فتكي مل ظ
 ًايمسر ًاباتك لسرا دقف . ريبزلا يث ىبح « هدراطيو هعباتي. لظ لب « ةلاحلا

 خيشلا نأب ) « هيف هل لوقي « ةرصبلا ين يناطيربلا ماعلا يكلملا مكاحلا بنان ىلا

 .هرذحيو ؛ نيبغاشملا نمو . ةمادملا تاكرحلا يوذ نم وه يطيقنشلا دمحم

 كلت ىروحف ىلع روكذملا مكاحلا بئان فقو املو .(ريبزلا يف هئاقب نم
 0 00 هل اهوا“

 . هتفايض ي هناو ا ِق 51 00 بشل

0 

 : مكانا بئانل لاقو تافصلا هذه يطيقنشلا نع "32 خيرفلا ىف

 ةسايسلاب هل لاصتا الو ء«لضاق ملاعو « عرو نيد لجر يطيقنشلا خيشلا نا ١

 اهنا هنم ًانظ ةبيعشلا برح يف كارتالا بناج ىلا قحتلا دق ناكو « ًاقلطم

 « ةديقعلا هذه ىلع اوناك نيدلا ءاملع نم هلاثما نم ريثكلا نأو « ةينيد برح

 تاو رك ل ردا اه الع ل 6اس ا ارعت ادا نم نإ هيينوكلو
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 نمض نم روك الملا خيشلا ناكو . مهعماوصو مهدجاسم ىلا اوداعو « لاتقلا
 « ةئدملا تنلعا نا ىلا اهيف ماقاو دجن ىلا بهذف .لاتقلا تاهبج نيكراتلا

 هجرخا دق تيوكلا بحاص ملاس خيشلا نكلو « تيؤكلا ىلا اهكرت ذئدنع
 .« نيدلا ءاملع سابلب نيسبلتلا ضعب تاريثأتل امتاو ةيسايس رومال ال . اهنم

 '.(دسحلاو ةريغلا لماع كنذل مهعفد

 نو ملو ٠ ميهاربا خيشلا لاقمب ماعلا مكاحلا بئان عنتقاف
 . هاشرالاو سيردتلاو :دايقلا لع انكتم ريبزلا يف ريخخالا رّمتساو 2« ءوسب

 يطيقنشلا دمحم خيشلا لع ملاس خيشلا ةمقب بابسأ

 ةغونتمو ةديدع يطيقنشلا خيشلا ىلع ملس خيشلا ةمقنل عفاودلا تناك
 0 ام . رك ذذ

 ْ 0 ةدجنلا ةرمحملا ىلا نيلئاقلاو نفسلا لاساا كرا

 نيبو يطيقتشلا خيشلا نيب وطاوت كانه نأ ل ماس خيشلا ناك : ًاينا
 0 دمحإ عامتجا ذنم وطاوتلا اذه أشنم ناو « رباحخلا دمحا هيحنا نبا

 تيبلا جح .ىلا هرفس يف هايا هباحطصاو رع ةنيدم يف يطيقنشلا خيشلاب

 ا ' .مارحلا

 « تيوكلا ىلا يطيقنشلا خيشلا مودق نا « ملاس تا ًالاث .
 تيوكلا مكامن وهو « هتطلس يدحتو « هزاقتجا نم لجبال رم ءراعشا ثود

 ظ ظ . امووشل فرصملاو

 ؛ ءاملعلا يزب نيسبلتملا ضعب ملس خيشلا لوح فتلا دق ناك : ًاعبار
 تناك دقو « ةديقع مهحصاو ملغ. نياثلا نوعا مهنأب مهسفنا هل اورهظاو

 امب « اهتقيقح يطيقنشلا خيشلا فشكي نا فاحت ةرمزلا هذه

 م خؤ سس



 اوراصف « ةينيدلا ريغو ةينيدلا رومالا يف عساو عالطاو « ريزغ ملع نم هلا
 ؛ تيوكلا نع هداعبال لطلاب لاس عيغلا ىلا توحورو تاهبشلا _ىشن هنوفوب
 . تاعاطلا نم ةعاطو تابجاولا نم لمح تبوكلا نع هداعبا نا هل نوروصيو
 الو رمالا ىف ال ل لا ىصوا امب ملس خيشلا لمعف
 . هتيور لمعتسم

 رصنلا :زايحب ةيناطيربلا ةموكحلا لاجرل ملاس خبشلا ةثنمت
 سورلا عقو .م 1417 لوا نوناك ا .ه15 رفص ٠١ خيراتب

 .م 1١18 لئاوا . ه 15 ماع رخاوا ينو «:كارتالا عم ةندحلا طورش ىلع
 ءاقلخلا تاوق قوفت الح زربو « ىلوالا ةيملاعلا برحلا فقوم فشكتأ

 نيرشت ١١ قفاوملا . ها1”ا#ال مرحم رهش فو . ممافلحو ناملالا ىلع
 تداعو « تاهبحللا عيمج يف لاتقلا فقواف « ةندهلا تنلعا . م16 يناثلا

 صاخششالا نم لكل ةيقرب ملس خيشلا قربأف .ءاهدامغا ىلا فويسلا
 : هاندا مهفئاظو نيوانعو مهمامسا ةنودملا نييناطي 3

 هتفيط و ظ 0 رمسالا

 دنهلا يف ايناطيرب كم بئان هروتششلا#» ةنروللا
 نارهط يف ةيناطيربلا ةموكحلا ريفس 0ح<سكوك يسرب رسلا لارلا
 قارعلا يف ماعلا يسايسلا مكاحلا تبلل و هقلوراوا لول وكلا
 قارعلا يف ةيناطيربلا تاوقلا دئاق نار دل اعوان

 جيلخ يف يناطيربلا يبسايسلا دمتعملا 20200000 لب ربسملا
 ( ينررعلا ) يسرافلا 0

 0ك يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ظ نالمه لينلوكلا

 ( ًاقباس )

 هدسالا#؟ ]أ



 : ةيقربلا كلت صن اذهو

 فرشلاو زعلاب حاجنو رصنلا يف ةصلخملاو ةيبلقلا يئاكيربت ًامدقم»

 نودب ودعلا شويج تاوق معيمج ىلع اماليتساب ةمظعلا ايئاطيربا شويج
 ] و

 « حابصلا كرابملا ملاس ئ 00 ١م#ا رفص ١٠١ يف

 ريبزلا رابخأ ةمتن ]

 اذ. نسا اغا قيييرلا قو رت رقي > ذأ دانا هناذنعلا ميهازبا خبشلا عاطتسا
 , هئاكذ نسحب عاطتسا .مث « كارتالا مايا رخاوا يف رمالا هل ماقتساف . ماري

 عقي « ةبيعشلا ىعدي لحم يف « ةرصبلا طوقس دعب ةطبارم ةيكرتلا تاوقلا
 يف ذئموي طبارت « ةلتحملا ةيناطيربلا تاوقلا تناكو . ريبزلا ةنيدم لامش-

 ةيناطيربلا تاوقلا تلسرأف . ريبزلا ةنيدم بونج يف عقي « ةيسجربلا ىعدي لحم
 « ةريهشلا ةبيعشلا ٠ ةكرعم ليبق « ريبزلا ةنيدم .ىلا نييركسعلا اهطابض دحا

 « ةئيدملا ىلا لوخدلا يف « ةيناطيربلا تاوقلل حامسلاب اهخيش عم ضوافتيل
 كلذ ميهاربا خيشلا هع ىبأف . ةيكرتلا تاراغلا نم اهيلع ةظفاحملا ضرغل

 ْ ْ : هل ”الئاق بلطلا

 ال اا تا دوب ريل عت دحنب كاوط هكا ضداو

 ء انب كتفلاو « انتنيدم ةمجاهم ىلا كلذ مهرحب دقو « نظلا انب نوئيسيس

 -  رمكبناج ىلا رصنلا ناك ناف « ةكرعملا يهتنت نت ىح اننأشو انوكرتت نأ ىرحالاف

 نوكتف .« مكودع بناج ىلا رصنلا ذاع ار ةريطب مكل نولاوم نحنف

 'كلذب يناطيربلا طباضلا م:::) دقو .دايحلا بناج انمازتلال مهكتف انما دق

 : هل لاق ميهاربا خيشلا عدو امدنعو «؛ هركسعم ىلا ةدوعلا ىلع مزعو لوقلا

 دادعتسالا ملا ىلع نحتو « ريحلا الا مكب ديرن ال ؛ لاح لك ىلع نحن »
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 .6 كلذ انم - ىبم مكتدعاسمل

 اوسحا ام ىنم « مهنويب دحا يلاعا يف اهنوعفري ةراشا ىلع هعم قفتاو
 كلت عفرت امدنع مهندجنل زيلجنالا عرسي يك .كارتالا بناج نم رطحلاب

 .:ةراشالا

 .ريبزلل كارتألا ديدبم

 ناميلس يكرتلا دئاقلا نواعم ريبزلا ىلا مدق « ةلباقملا هذهل يناثلا مويلا ينو
 : هل لاقو مههاربا خيشلا لباقو « ةيبعشلا نم يركسع

 ةعبرا ريبزلا نم زهجن نا كنم ءبلطي ء« ماعلا دئاقلا كيلا يلسرا دقل ْ

 . « رظتنملا لاتقلاب انعم اوكريشيل , دهاجي . فالآ

 : هل لاقو بلطلا اذه ةناجأ نغ مهاربا خيشلا رثذتعاف

 نآلا اننال ءاذه نم لمع يأب مايقلاب انل حمسي ال يلاحلا انعضو ناو

 . « ءادتعالا نم انتنيدم ىلع ةظفاحملل « لاجرلا ىلا ةجاح يف

 : دئاملا نواعم هل لاف

 00 طبارتل « ةبردم ةيماظن تاوق لاسرال دادعتسا ىلع اننا»

 نذل نياجلا ددع نع اهددع لقيال ل م

 . ؛ مكنم مهبلطن

 : هل لاقو ميهاربا خيشلا كحضف

 مكتاوق اوقبت نا ردجالاف ؛ مكترضح هيعدب امك يلم لل نأ#
 .« انتنيدم نع نوعفادي انلاجر اوكرْتتو « مكنع عافدلل ةيماظنلا

 « ثيدحلا نم ريبزلا خيش نيبو هنيب راد امب هربخاو « هدئاق ىلا نواعملا داعف ٌْ

 هدد 00 ربا 0 ىلا راذنا هجوي نأب 27 . ًابضغ دئاقلا طاشتساف

 تال



 , آمامتها راذنالا اذه رعي ملف ميهاربا خيشلا اما . ةئيدملا لوخدب ةيكرتلا

 .:؛ اندلب ىلإ ةيبنجا ةوق ةيا لوخدب لبقن الو « جورحلاب انلاجرل حمسن

 هبيعشلا ةكرعم

 . ه #1 ىلوالا يدامج ٠١ يا « راذنالا اذه مبدقت نم يناثلا مويلا ينو
 ةكرعم يف ةيكرتلا تاوّلاب ةيناظيربلا تاوقلا تكبتشا . م1115 ناسين 4

 فصق نم ريبزلا' ةنيدم ملست ملو « اهيلايلب نيموي تمادو « ةريهشلا ةبيعشلا
 راحتناو « ةيناطيربلا تاوقلا راصتناب ةكرعملا تهتنا نا ىلا « ةيكرتلا ةيعفدملا
 .م 1418 ناين 14 ء#1ا يناثلا يدامج ١١ خيراتب ينركسع ناميلس دئاقلا
 تلتحاو « ةقطنملا كلت نم ةيكرتلا كاوقلا تبحسنا هراحتنا رثا ىلعو
 ظ ] . اهعقاوم ةيناطيربلا تاوقلا

 يناطيربلا لالتحالا رصع يف رييزلا

 هلماعت تذخاو « هتخيشم ىلع ميهاربا خيشلا ةيناطيربلا ركل كرفا
 قلعتت يلا « رومالا نم ريثك يف هريشتستو « هنم عفتنتو « ةنسح ةلماعم
 هحصنل اهنم ًاريدقت « يبسابكلا ةيرق يف ليخت ةعطاقم هتدهاو . ةيدابلا خويشب
 ..قارعلل يناطيربلا لالتحالا ةدم ةليط كلذك يقبو . هصالخاو

 . مهاربا خيشلاو ملاس خيشلا

 خيشلا هدلوو كرايم خيشلا عم عريب زلا خيش ميهاربا خيشلا تعمجا

 ع ةقادصلا كلت ءامنال ًامئاد ىعسب ناكو « ةنيتم ةقالص ةعماج « رباج
 رططع لثاوا يف لاحلا ناك كلذكو . صالخاو دج لكب « اهيلع ةظفاحملاو *
 راجت نم غلاملا ضعب نوفلتسي « ريبزلا يلاها ضعب ناكو . ماس خيشلا
 مسوم لولح دنع لمعلا ىلع مهعم نوقفتيو « ولولا نيلغتشملا تيوكلا

 سالو ب



 مهم اوعطتقا همسوم مثو « صوغلا ىلا مهعم اوجرخ ام اذاف «٠ صوغلا

 . لبقملا ماعلا ىلا لجوا اهنم ءيش ىقبت ناو ء فلسلا كلت

 لمعلا نع نيريبزلا .لامعلا ضعب عنتما غم 1414 ه 0"1ا/ ماع يو

 خيشلا نم ةلاسر معرب : دش ىلا ثتدروف « روجألا ده زل « صوغلا ُ

 نسحتسي ملف .ةوقلاب لامعلا لاسرا هنم بلطي « تيوكلا بحاص ملاس

 .« لامعلا ىلغ طغضلا يف لهاستي ذخأف « ةلاسرلا كلت :ةجحل ميهاربا ا
 طسوتي نا هيلا اوبلط مهعم ميهاربا خيشلا لهاستب لامعلا كئثلوا رعش

 * ملاس خيشلا ىلا ًاباتك كلذب بتكو . مهبلط ىلا مهباجاف « مهروجا 1

 مفر ةّيم بلطي ءم1أ4 كاريزح "ب م | خال ناضمر "5 خيراتب

 . لامعلا نوجا زى وثسم عفرو 2( ةسور دئاعالتا لع هيون اه لا تالا

 ىلع لامعلا نال عارف دج ال هناف ء بلطلا اذه ةباحا مدع ةلاخ فو

 طاسقاب داعيسف ةقباسلا ةنسلا ُق مهيلا ع ام امأ « صوغلا ىللا جورحخلا

 . ةيبور نيسمخ طسق لك « ةيونس

 عم قفتب ال رمألا نم هضرع ام نا هيف هربخي باتكب ملاس خيشلا هباجأف
 : هصن اذه نأشلا اذه يف ةيعرملا لوصالا

 هام خلاوا ميهاربا خيشلا زيزعلا خألا تقال ركالا بانج ١
 : ” او ماد مرحملا مم .هاربالا

 دمحب انعو مكنع لاوسلا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا دعب

 خرؤوملا مكباتك انذخا ةعاس كربا يف . كلذك هللا مكلعج ةيفاعو ريخ هللا

 مكفرطب نيذلا .صوغلا تيرحب فرطنم هنومضم انمهفو ١0 ناضمر 74
 ريصي ناكل ةيبور ةئامتالث رفن لكل نوطعي ةذخا كا ناك ول هنا ركذت

 ثلثلاب لصفلا ىلع هربجت دكي يحي لبقي ام يذلاو ةجح مهيلع مكل
 'صوغلا لجال ءيجملا ىلع ًافرعو ًاعرش مهربج مكل زوجي اه كلذ هنم لقاو

 5 7 الا



 اولاقو مهيلع مكبوتكم انضرعو بلطلا لها ةعامجلا انرضحا نحت

 ضرونلا لهأ مريع ايبا قلت ربو نافرزلا دق نما ةاراعل ]6 دل وتلا

 هل ام يذلاو ةدكملا لجآل الا مهارد مهانيطع ام ريبزلا يف نيذلا ةيرحبلاو

 لصفلا اماو ةريسلا بسح هيلع يلا مهاردلا ملسي موزلم ةدكملاب رطاخ

 مهربجا ام انا لوقي مهاربا خيشلا نا 0 زجاعلا راحبلا ىلع الا ريصي الف

 ةنس لك لصف ركاذ وه ام بجومب الا مهاردلا مفد ىلع الو ةدكملا ىلع

 اهيفوي ةنس مك يف دعاصو ةيبر ةئامئامت ةئامعبس هيلع يذلاف ةيبور نيسمخ

 6 و ل ا لا ةعفد اهنيملسم نحن و

 نودكي نوحي مهيلع مزلم وه ام ميهاربا خيشلاو ًاعطق صوغلا نودكي نوحي
 ا هناحبس هللا نا اير ةبيطلا ةنسلاه يف

 ةنس لك ينادلاو يلاعلا نم لصفلا لوبق يف انسفنا مظممو انرطاخ يف ام

 كلاذ لصح ناف هنم لقا ام زجاع لصف اذه نا عم ةيبر ةيام لصف ملسب

 مير نا. يخا اي داعف . ةذخاونلا باوج اذهف ةرودغم انقوقح لوقت الاو

 ىلع انمالس مزل ام اذه . عجري هللادبع انمداخ وصخرا الاو ًاقفاوم كلذ
 يسوغ ممدو نوملسي هناوخاو دمح دلولا انمو دالوالاو ناوخالا

 كرابملا ملاس ظ ١مابا/ لاوش # يف

 « حابصلا

 هضرعو ©« صوغلا لامع بلط « باتكلا اذه ميهاربا خيشلا ملتسا الو

 ىلا مهتم مسق بهذو « يونسلا طسقلا عفد ىلع مهنم مسق نفاوف مهيلع

 . صرغلا ين لمعلا ةرشابم تيوكلا

 ةخيشملا نع مهاربا خيشلا لزانت

 يسرب رسلا داعو (ما5 .ه |""""89 هنس ةيقارعلا ةروثلا تمأف الو

 | خيشلا عطتسي مل « ةرصبلا يف هقيرطب رمو « قارعلا ىلا ناريا نم سكوك

 دلال



 هرو زي نا سكوك ىبمرب رسلا ىصوأف هتحص فارحمنال هتاباقم ميهاربا

 هئاقش دنع دادغب ىلا مهاربا خبشلا بهذف . هضرم نم ءافشلا دعب دادغب يف

 ديبأت نع اهيف 0 ا وا نجلا نيبو هني تاضوافم ترا

 لصيف ريمالا نيعو ةيقارعلا ةموكحلا تلكشت املو . مههاربا 0 3

 اهملسو « ةيلخادلا ةارزو ىلا ةضيرع ميدقتب ميهاربا خبشلا ماق قازعلل اكلم

 ةيقارعلا ةموكحلا ىلا 0 ا قيفوت ىلا

 ريبزلا ةيحان ىلع اهلبق نم ًاريدم ةتفل ديسلا ةيقارعلا ةموكحلا تنيعف
 هعنع أرما ردصا « ميهاربا خيشلا هب ماق اب سكوك يسرب رسلا ملع املو

 ال دادغب يق ميهاربا خيشلا يفبو . دادغب يف هكرتو « ريبزلا ىلا ةدوعلا نم

 ربلك ريسلا قارعلا يف يماسلا بودنملا بصنم .ىلوت نا ىلا اهترداغم عيطتسي

 ريبزلا ىلا داعف « هدلب ىلا ةدوعلاب 194؟8 ناسين خيراتب هل حمس ءنئيالك
 .نونملا هتفاو نا ىلا اهيف ثكمو

 ةرصبلاب ةيئاسم ةسردم ةداشإل تاعربتلا عمج ملاس خيشلا كارتشا

 يربرون روجيملا ةرصبلا ةيدلب سيئر دارا ءم 1414 . . ه “١1 ماع يف ظ

 مياعتل ةيئاسم ةسردم ةداشال « دلبلا فارشا نم تاعربت عمجب موقي نا

 . « تيوكلا بحاص ىملاس نيج ىلا باتت روك ذملا نتييترلا"تنكف“ .:ةيسالا

 هنم بلطي « تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ةطساوب هيلا هاسراو
 خيشلا ىلا ًاباتك روكذملا .دمتعملا بتكف . يريخلا عورشملا اذه يف ةكراشملا

 ناريزح ١7 خيراتبو .ه 7١ا/ ناضمر 4 خيراتو 4 مقر تحن ملاس

 - لصا عم « روكذملا ةيدلبلا سيئر باتك نم ةروص هب عفشو 2م

 ل لمعلا اذه 6 خيشلا نسحتساف « ملاس خيشلا ىلا نونعملا باتكلا

 : ينالا باتكلاب

 كك



 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 دب زيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبل ةلودلا تنجا لكتلوب بحملا مخفالا ةرضح ىلا

 .اسورخ ماد تيروكلاب

رورسو ريخن ممد مكرطاخ نع لاوكسلاو مالسلا دعب
 ةذحخا دادولا كن . 

 ةروص ىلع انفرشا دقو هوم ةرمتو 8[1١14 وج /١ خروملا 0

 يريد ركتفلا انه نإ كلش "ل . ل

 عورشم اذكه نم نيرورسم نوكن نخمو هلهاو نطولل ةيلك ةدئاف هنم لصحي

 . ٠ ًالاستمدو مزل ام اذه . لمعلا اذه حاحجن يف هللا ءاشنا لمؤنو

 .(6 ١#"ا/ ةدعقلا يذ ١ يف

 سيئر ىلا مرج يي ةكوو فلا هردق آغلبم ماس خيشلا لسرا مث

 . روك ملا ةيدلبلا

 رصنلا ةزايحم ةئنهتلل ندنل ىلا تيوكلا دفو

 ,ضعب نيز « اهنافلحو ايناطيرب ةحلصمل ىلوالا ةيملعلا برحلا تيكا

 . ءارما ىلا جيلحلا يف ةيبرعلا راطقالا ف نوميقملا دوفاطيرللا ةسايسلا لاجر

 ةزايح ايناطيرب كلم ى ء ندنل ىلا مهلبق نم ادؤفو اوفر نا" ترعلا

 ظ ظ . رصنلا

 . دمتعملا ىلا « دادغب يف ماعلا دل مكاحلا قربا كلذ ىلا ًادانتساو

 .روكذملا دمتعمللا بتكف . كلذب ماس خيشلا ربخيل «٠ تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا

 مه 1 لاوش 8 خيراتو 7٠١0 مقر تحت ملاس خيشلا ىلا ًايمسر ًاباتك

 كريشيل ندنل ىلا رباحلا دمحا هيخا نبا لاسرا هيف حرقي .م 14194 بآ 4
 كلذ يف ماس خيشلا عنامي ملف « كلملا ىلا تيوكلا ينام ميدقت يف « دوفولا عم

 يل



 : ىلا باتكلاب دمتعملا باجاو

 تيوكلا مكاد حابصلا كرابملا ملاس نم»

 0 ةيهبلا ةلودلا تنحا لكتلوب بحملا مخفالا لجالا ةرصح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةب زيلكنالا

 ةذحخا دادولا ديب رورسو ريخب مثمد مرا لاوئسلاو مالسلا دعب

 فارغلتلا نومضم ةمهفو ١ ةرمن ١11١9 تسكوا 1 خروملا مكباتك

 نمضتملا مكبانجا ةطساوب قارعلاب ماعلا يكلملا مكاحلا ةرضح نم دراولا

 ةرعد نأو ندنل :ىلا رياك درعا اندلو لست نأ انرعدت هتلالج ةموكح نا

 - بح صيس يصوصخ يزيلكنا طباض“ ناو مهقيدص لك ىلا ةمدقت هذهك

 ءىش لك لمعيس هناو هتلالج ةموكح فويض نونوكيس نيذلا ةعامجلا
 :رما ل واق راتسلا هر هل ناقل نإ انعاخ دو: قنا دا هده لمعلا نكمل
 مممدو مزل ام اذه . بهأتيل دمحا نيل رج ام الربا لانج .ةيرمحم وللا
 . نيسورح

 .« ١مبمثال ةدعقلا يذ م يف

 ندنل ىلا ةئنهتلا دفو رفس

 دمحا خيشلا نم ندنل ىلا هلاسرا يونملا دفولا فلّوي نا ملس خيشلا رما
 تض رعف « بساك نب ناطلسو بوقعي نب( مماج) مساقو ليلخادبعلا دمحاو رياجلا
 دفولا تربتعاو « كلذ ىلع تقفاوف « ةيناطيربلا  ةموكحلا ىلع مانيلا

 دفولا كلذ رداغف . هتدوع نيح ىلا تيوكلا هتحرابم موي نم اهتفايض يف
 2 سيوسلا يف مث يموب يف رمف « يرحبلا قيرطلا يف ندتل ًادصاق تبوكلا
 .ماو9١ نيرشت 4 .ه 1104 رفص ٠١ خيراتب ندنل غلب ام اذا ىبح

 ءارزولا سيئر لبق نمو « :طالبلا لبق نم نوبودنم هراظتناب ةطحملا يب ناك

 مد مهبول



 نووش ريزو لبق نمو « ةيجراخلا ةرازو لبق نمو ؛« ( جروج و ريسملا )

 نيطباض ةيناطيربلا ةموكحلا هل تتيعو ةمهملا قدانفلا دحا يف هولزناف « دنملا

 . ةليدملا ةدهاشمل ءاش امثيح هعم الوجتيو هاقفاربل نييركسعلا اهطابض نم

 يف يتاطيربلا يسايسلا دمتعملا ) ملكم تنتفللا دفولا اذهب قحتلا ندنل قو

 خيشلا ىلا ةيقرب قربأف «جاوزلا ضرغل ندنل ىلا رضح يذلا 6 وكلا

 ةيق ربلاب كلذ ىلع هركشي ملاس خيشلا هباجأف دفولا كلذب هقاحتلاب هربخم ماس

 : ةيتآلا

 | نيل

 ْ . نوميملا جاوزلاب مكثنبم

 « كرابملا ملاس رفص ١5 يف

 رجلا 3 ءارزولا سيئر ةرايز نم نكمت « نذنل يب دفولا ءاقب ءانثا يو

 ءادكالاو مييعرألا ديرو دع ىقالو © ةدحاو ةرم نم رثكا ( جروج ديو

 ةيجراتللا ريزو رازو © ( نزرك دروللا) دنهلا نوؤوش ريزو ًاضيا راز امك

 ظ . ( روفلب رتسملا)

 ج روج. كللملل قولا ةلباقم

 يبيوكلا دفولل حامسلاب سال جروج كلملا ةدارا تردص من

 رصق ىلا هتلقا « ةصاخ ةيكلم ةرايس هيلا تلسراف . ةيمسر ةفصب هتلباقم

 - سرحلا لاجر نم ةثالث اهلبقتسا رصقلا ةقيدح ىلا اطوخد دنعو « ماهنكب

 « تافيرشتلا يفظوم دحا مهيلا مدقت مث « لابقتسالا ةحاس ىلا اهودهيل « يكلملا

 كلملا ةلالخلا بحاص ةعاقلا ردص- يف ناكو . شرعلا ةغاق ىلا مهب لخدو

 دروللا كلملا نيمب ىلع ًافقاو ناكو . ًافوقو ىريم ةريمالا امهتنباو « ةكلملاو

 0( ئ بما



 . زيلكنالا ءالبت .نم مهريغو ندنل ةنيدم ظفاحمو روفلب ريسملاو نزرك

 لاجر ةيقبو رباحلا دمحا خيشلا مساب تافيرشتلا ريبك ىدان مطوصو لبقو

 نابهذم رجلخو فيس: يهو . كلملا ىلا تيوكلا هيله دمحا خبشلا مدقو

 . يكلملا هلبطصا ىلا مدق نأب كلملا ملعأ دقو « ةعيركلا راجحالاب ناعصرمو

 نم دفولا جرخو ةلباقملا تهتنا اذهبو « ةيبرعلا لويحلا بجا نم ًاداوج
 . وعلا ةحاش

 تيوكلا ىلا هتدوعو رصمل دفولا ةرايز

 و ةيقرب رباخلا دمحا خيشلا قربا. « ةلباقملا هذه ءاهتنا دعبو

 ةنتالا ةةقربلاب ملاس خيشلا هباجأف « كلذب هربخي ملاس

 ندنل »

 اهومدهاش يلا ةيكولملا فطاوعلا نم انرورس دادزا نيملاس مكلوصو انرس

 رعدنو ليمحلا هلضف ركشن بلقلا ميمص نمف هصلخع وحن كلل ةلالج نم
 « نيقداصلا هيصلخم وحت ةيكولملا هتاهجوت ماود وجرن ليوطلا رمعلاب هتلالحلا

 ا١ممب4 رفص ١5 يف هتلالخل انصولخو انمارحا 0 سدا

 ث) . حابصلا ماس

 . ماعلا يكلملا مكاخلا نم « ماس خيشلا ىلا ةيقرب تدرو تقولا 0

 هباجأف ( جروج تاتا اراعبو <« ندنل ىلا .ذفولا كوضو 8 ع دادغب ف ْ

 : ةينآلا ةيق ربلاب ماس خيشلا

 ما



 ظ دادغب لكتلوب د

 ىلا رباح ا دكا" نذل لوصوب ةرخملا مكتيقرب تذا راختفالا كليب

 رختفن اننا .كشال . مظعملا كلملا .ةلالج ةدهاشمب هتيقفومو  ًالاس ارّلكنا

 ًامئاد نوكن نا وجرن هتلالحل ةيريحخلا ةيعدالا مدقن ةراسلا ةرايزلا هذبب

 ةليمحلا مكتايسح فطاوع ركشن بلقلا ميمص نمف هتيانع نيعب نيضوحلم

 00 مكصلغم ومن
 « حابصلا ملاس ] 01١74 رفص ١4 يف

 يمايسلا دمتعملا ىلا « دادغب يف ماعلا يكلملا مكاحلا نم ةيقرب تدرو م

 | ةيدهلا لبقت دق ايئاطيرب كلم ناب ملاس خيشلا ربخيل «٠ تيوكلا يف يناطيربلا

 . ًايمسر ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف . رباحلا دمحا خيشلا عم هيلا ةلسرملا

 يناثلا نيرشت ١888 ٠ ٠١ رفص ١7 خيراتو 4٠١ مقر تحن « ملاس خيشلا ىلا

 : يتآلا باتكلاب ماس . خيشلا هباجأف . كلذب هربحب 22م6

 , تيوكلا مكاح حامهلا كرلبملا ملاس نمو

 ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب بحملا مخفالا لجالا ةرضح ىلا

 ] ًاسور. ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا

 دعا ةاوولا ذم ووزتوا ريغ مممد مكرطاخخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 فارغلتلا صوصخب متركذ هبو 46٠0 ةرمن 1414 ريمفون ٠ خرؤوملا مكباتك

 وحن ةيبلقلا هتايحتب رعشملا دادغبب ماعلا يكلملا مكاحخلا يف مكان دراولا

 دمحا اندلو هدهاش يذلا لابقتسالاو كلملا ةلالج فاطلاب رشبملاو بحملا

 يذلا رجنحلاو فيسلا عم يبرعلا ناصحلا لوبقب هتلالج لزانتو رباحلا

 هلضف ركشن بلقلا ممص نمف . هتلالخل انصولخ ءادال آراهظا مهانمدق

 مكاخلا ةداعس وحن ةصلاخلا يتاركشت ضرع مكوجراف هتاهجوت نسحو

 ب ملأاث د



 018988 رفص 5 يف نيسورحم ممدو مزل ام اذه . ماعلا يحلملا

 تاي فدا فدل قع + قيعوملا ءاهز قلل قل كقرلا ىف
 يناثلا ىدامج 4 ينو .رصم قيرط نع ندنل رداغ مث « يناطيربلا ناملربلا
 ىلا دفولا لصو ءدحالا موي فداصملا م١147 طابش 1 ها
 ىقال. دقو « ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع ًافيض دربش قدنف يف لزنو . ةرهاقلا
 . ةريبك ةيانع رصم يف ايناطيرب كلم .بئان ( ينللا دروللا ) لاشرام دليفلا نم

 يف يبنللا دروللا دفولا راز طابش 4 يناثلا ىدامج ه موي يو
 | . لطعلاب دروللا هلباقف ء هرم

 ( داؤفدمحا ) رصم كلم ةرايزب دفولا ماق « طابش ١8 يناثلا ىدامج 7 يو

 . ينالا دروالا ةبحصب نيدباع رصق يف
 ةرهاقلا دفولا حراب « م 147١ طابش 7! ه ١1808 يناثلا ىدامج 8 يلو

 نامره نتبكلاو بيقنلا بلاط ديسلا هعادو يف ناكو . تبوكلا ىلا ًادئاع
 نم نوسردنا رجيملاو « يننللا دروللا نع ًابودنم يبرعلا بتكملا سيئر
 . رصم يف نييناطيربلا نيسايبنلا طابضلا رباك |

 وافلا نيحالف تايصع

 نا ءوافلا ةيحان يف حابصلا وحالف ىببأ ءم 1414 ه1 ماع يف
 مهليخحت نامض يف حابصلا لآ مهيلع هضرفي ناك ام ىلا اوخضريو اوعضخي
 ةيريدمل ًاثيدح نيعملا « ديجملادبع وعدملا وافلا ةيحان ريدم ناكو .ةوسقلاب
 املف . ةيجراحلا تاريثألل عضخمي ملو « دايحلا بناج ًامزتلم « ةيحانلا كلل
 همع نبا ملس خيشلا لسرا « نيحالفلا كلوا نم رومتلا مالتسا ناوا نآ
 لواح ًاثيعو. ؛ ميلستلا نع نيحالفلا ضعب عنتماف اهملتسيل « دومحلا ناملس
 هرعي مل ريدملا نكلو ء كلذب ةيحانلا ريدم معجارف . نيللاب مهعانقا ناملس
 ىلا اباتك ملاس خيشلا بتكف رمألاب ماس خيشلا ناملم ربخاف . ةيغاص ًآنذا
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 ؛ هصن اذه رمألا اذه يف ةدعاسملا هنم بلطي « ةيحانلا ريدم

 يدنفا ديجملا ديع خلا وافلا ةيحان ريدم مركالا لجالا بانجو

 هاقب ماد م رحملا
1 

 هدعب رورسو ريخب ممد رطاعلا مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا ديزم دعب

 نا ركذي بوتكم حابصلا دومح معلا نبا ناملس خألا نم انءاج هخيراتب

ظلا بسحو مهمأزلا نم ءيث وردح ام وافلا حلق نم ضعب
 أوفرص مها رها

 نحن. الاحو ةدئاف مهنم لصح امو فطلب مهحلاعي مايألا هذه لكو رمتلا

 . مكتيجس يه امك ةلادعلا ءارجا لمون ءالوه نع مكبانج ربخي هانفرع

 ( ١18 رفص ا" يف نيملاس ممدو هنايب مزل ام اذه

 نيسح كلملا ىلا ةبقرب

 جاجحلا عمتجي نا « جحلا مسوم دنع تيوكلا يف ةيراحلا ةداعلا تناك

 ىلع مهمزع دنعو . كانه تاميخم مهل اوبرضيو « ةنيدملا جراخ نويتيوكلا

 لفاوق قفاريل « مهيلع دمتعي نيذلا لاجرلا ىدحا تيوكلا خيش نيعي رفسلا
 لئاسملاو رومألا نم هجاتحن امب مايقلاو اهيلع ةظفاحملا ضرغل «ء جاجنحلا كئاوا

 . أاهريغو ةيسايسلا

 « نييتيوكلا جاجحلاب نيسح كلملا مها م1914 هال ماع يو.

 نييتبوكلا جاجحلا لفاوق ةقفارمل ذئموي نيعملا ناكو « ةصاخن ةياعرب مهلمشو

 كلملا قربا « ةدوعلا ىلع اومزعو مهجح اولمكا املف « يمورلا نيسح

 ' تيوكلا جاجح لوصوب هراعشا اهيف بلطي ؛ ماس خيشلا ىلا ةيقرب نيسح

 ] ةيتالا ةيقربلا ماس خيشلا هيلا قرباف « نيملاس

 ةكم نيسح فيرشلا ةدايسلا بحاص ةلالجو

 مكفاطلا نيركاش نيملاس ولصو تيوكلا جاجح عيمجو ىمورلا نيسح
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 حاجتلاو معلا لول مكقزرب هللا وعدت ةلابا مكلاضفاو
 « حابصلا ملاس ١مم يناثلا عيبر ١4 يف

 . جروج كلملا ةلاسر ىلع ماس خيشلا باوج

 دمتعملا ىلا تدرو ءم 147١ طابش ١ 188 لوالا دامج ١7 خيراتب :
 2 سماخلا عج كلملا نم يو كالو ؛ تيركلا يف يناطي ربل يا

 ءاتكفا 5 ا ل
 ١٠١8 مقر تحن « ماس خيشلا ىلا ًايمسر ًاباتك روكذملا يسايسلا دمتعملا

 0 ةلاصرلا كلت لصا هب مفشو 2 م19 د

 : ينآلا باتكلاب يبمايسلا دمتعملا ملاس

 تيوكلا مكاح حابصلا كلرابملا ملاس نمو

 زيرعلا بحملا مخفالا مرك الا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 1 ةيزيلكنالا :ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا 0 لكتلوب ملكم .يف . يد
 | اضودرخ ماد

 ش

 0 ل ل ا
 اندنع 0- ١مم 1 ٠ ١ يدرب ؟ مولا مكباتك ةلذحا 0

 5 نم فوصل رخفلا لامكي 7 انوودص ع ةحرشنا يلا |

 بسكل انقفويو رهدلا ىدم هديوي نا هللا وعداو هتلالج لضف ركشا بلقلا
 يتاركشتو يصولخ نوضرعت نا مكناسحا نم وجراف . ماودلا ىلع هئاضر
 هتياعرو هتبانغ نيعب نيضوحلم ًامئاد نوكن نا لموا ياو هتلالج- وحن ةيبلقلا
 ةيعدالا مدقن ماتحلابو اذه داحنالاو صاللخالا كلسم ةيكلاصو  ةلئلخلا

 سا د



 ١4 يف نيسورحم ممدو ةيقفوملا نسح مكل وجرنو مكترضحلا ةيريجلا
 ] 200 (8#21 لوالا يدامج

 . خيشلا بتك « م١97١ طابش ١ ه 14 ىلوالا ىدامج 1“ خيراتبو

 اهصن اذه اهيلا راشملا هتلاسرل ًاباوج جروج كلملا ىلا ةلاسر ملاس

 ايناطيرب كلم سماخلاا جروج لداعلا كلملا ةلالحلا :.بحاص ةرضحلا »

 هتكوش ةماد مظعملا دنملا روطاربماو ىمظعلا

 ةيكولملا مكباتعال مارتحالا قئافو مالسلا ليزج مدقا عوضحلا لامكب

 , نع برعملا يلاعلا مكرما صولخلاو ةعاطلا دي ةلوانت .ميركتلاو ميظعتلا ديب

 5 بيحرتلاو ةرسملا راهظاب مكلزانتو | ةمظغملا مكتلالج ةمحرمو فطل

 .لصح دقف . ةمظعملا مكتلالج ةدهاشع فرشت امدنع رياخلا دمحا انيخا

 مظعا هتدهاشمل يرورس فعاضتو هلاسراب ةيضوضحملار رخفلا تياغ انل

 مكتياعر نسحو مكلضف ميمع نم ةوعدلا هذه نا كشالو يقرا كولم

 ةليلحلا مكتيانع نيعب نيض وحلم ًاماد نوكن نا ىسعف نيقداصلا مكيصلخمل

 2  نوكت ةليلحلا مكتموكح ةلود نيبو اننيب ةقوثوملا ةقادصلا نا هللا لوحبف

 ةيضرملا ةفيرطلا ىلع هللا ءاشنا مودثو ةديدع نينس وذ نم تناك امم ديزا

 داحنالاو ةمالسلاو ةيرحلا لامكب فرعلا دالب. ماكح اتناوخاو نحت عتمتنو

 تافتلالاو ىضرلا لامك نيزئاح نوكن نا لمونو ةمظعملا مكتلالج هانمتي امك

 ماودلا ىلع مكتلالج نم

 ًانورقم رصنلا 06 مكتلالج رمع ليطي نا هللا وعدن ماتحلابو اذه

 .نيبملا رصنلاب نيلفار ممدو سدقملا مكاضر بسكل انقفويو مكتلادع ةيولا تحت

 كرابملا ملاس ] ١18 لوا دامج 1* يف

 - مماثل



 تيوكلا ماعلا ةيدنهلا ةيرحبلا تاوقلا دئاق ةرايز برقب ملاس خيشلا رابخأ

 ؛م 191٠١ طابش # ه 188 ىلوالا ىدامج رهش نم رشع عبارلا يف
 ماعلا دئاقلا ناب « ملاس خيشلا ؛« تيوكلا يف يناطبربلا يسايسلا دمتعملا ملعا

 ؛ جياحلا ءيفاوم ضعب ىلا ةرايزب موقيس « دنهل يف ةيئاطيربلا ةيرحبلا تاوقلا

 اهروزيس يلا ءيناوملا نمض نم تيؤكلا نوكتسو . هلوطسا نم عطق عم
 ينالا باتكلاب ملاس خيشلا هباجأف ء روكذملا دئاقلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا .ملاس نم

 ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتل وبلا بحملا مخفالا لجالا ةرضح ىلا

 - ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا

 ةذخا دادولا دي رورسو ف ممد مكرطا+ نع لاوسلاو مالسلا لعب

 انومترشب ثيح نيرورسم هانولت 77 ةرمت 147١ يروربف ه خروملا مكباتك
 نم ٠١ وا ه يف تيوكلا روزيس دنهملا يف يرحجبلا ماعلا دئاقلا ةداعس نأب
 انف رطل هيلا راشملا دئاقلا ةداعس فيرشت نم ًارورسم 5 يلاحلا رهشلا
 هذه ىلع مكركشا يناو . رورسلا لامكب هتماخف ةدهاشمب ىظحن نا رجرن
 . هتداعس وحت ةصلاخلا يتاركشتو يمالس نوغلبت نا مكوجراو ةراسلا ةراشبلا
 ١م لوالا دامج ١4 يف نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 روك ذملا دئاقلا ىلا .ملاس خبشلا ةرايز ظ

 لا ل

 هذوعص دلعو . دئاقلا ةرايزل ملاس خيشلا فخ « ةجرابلا كلت لوصو لاحو

 : ادم ءاملا ناك ثيح ىطاشلا ىلا ةبراقم ةروكذملا ةجرابلا تناك « اهرهظ ىلع

 حرار دس



 دلبلا ين عيشاف « ةقيمعلا هايلا ىلا ةجرابلا تبحسنا دملا باحسنا دنعو

  دنفلا ىلا هيفنتسو « ماس خيشلا ىلع ضبقلا تقلا دق ةيناطيربلا ةموكحلا نا

 : كلذلأنزح ليوعلاو ءاكبلاب همرحم ةصاخلا ملس خبشلا روصق تجضف

 ةجرابلا نم ملس خيشلا داعو ةراي لا كلت ميسارم تلمكا ةزيجو ٌةريف دعبو

 روصقلا كلت تنئمطاو تاعاشالا كلت تبذكف 2« تيوكلا ىلا

 . تيوكلا نم نمجيل لينلوكلا لقن 0

 تبع ادن ول ارك فدع رزق“ ءاهاطرملا زكتلق تفرع
 « قارعلا ىلا تيوكلا نم هلقنت نا ترأ مث ء تيوكلا يف دامتعالا راد .يف

 مكاحلا قرباف . يدامرلا ةنيدم يف ميادلا ءاول يف ًايركسع ًامكاح هنيعتو

 ' خيشلا ربخيل تيوكلا يف .يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب دادغب يف ماعلا يحلملا

 مقر تحن ملاس خيشلا ىلا ًايمسر ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف . كلذب ماس

 . كلذب هربحم ١4٠١ ترام 4 ١8 ةنس يناثلا يدامج ١5 خيراتو 37

 دجي ملف « تيوكلا يف هل ًافلخ نيعتس ةيناطيربلا ةموكحلا نأب اضيا هربخيو
 : .يلآلا :تاتكلا» دمتعملا :ىلا بتكو + كلذ نود. لواحي ام ملاس خيشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كزابملا ماس نم و

 ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا .لكتلوب بحملا مخفالا لجألا ةرضح ىلا

 ظ ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا

 ةذخخا دولا دي هدعب رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 فارغلت مكل درو هنأ مثركذ هبو "7 هرم 147١ جرام 4 خروملا مكباتك

 مكانس نامحل لنركلا نيع دق هناربخم هيفو دادغب يف ماعلا يكلملا مك احلا نم

 ثداوحلا ضعب عوقو بابسال كلذو .يدامرلا ( مياود ) ةعطاقملا يسايس

 هيف ةموكحلا هارت يذلاف .تيوكلل رخا طباظ لسريسو كانه ةيسايسلا

 - مه



 نيسورحم متمدو مزل ام اذه ةكربلاو ريخلا
 « .١88 يناثلا دامج ١٠6 يف

 ] بئارضلا نم حابصلا لآ كالمأ ءافعإ

 باتكب « حابصلا كرابم خيشلا ىلا تدهعت دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناك

 اهالتحا ليبق ء014314 ةنس لرليا ه7 ةدعقلا يذ رهش خيراتب يمسر

 بئارضلا نم قارعلا يف هل ةدئاعلا ليخنلا عيمج ىفعت ناب « ةرصبلا ةنيدم
 ] : ةيمكحرلا

 طبضت نا « ةيناطيربلا ةموكحلا تمزع ءم 1470 هام ماع ينو
 بجوع تيفعا يبا كالمالا ىبصخنتو « ةرصبلا يف ليخنلا ةبيرض تالبس

 ةلومشملا ليجنلا كالما نم ريثكلا حابصلا لآل ناك الو « ةصاخ تادهاعم
 خيشلا ىلا ًاباتك تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتك « ءافعالا كلذب
 ء مهكالما ءافعاب ةصتخملا تادهاعملا نم هيدل ام: اهنا يللي ماس

 هل مدقو « هبلط ىلع ملاس خيشلا هباجأف ؛ ةيفعملا كالمالا يه ام هل نيبي ناو

 ءافعالاب ةلومشملا ٠ ةرصبلا يف كالمالا نم مهيدل ام عيمج نمضتت ةمئاق

 : روكذملا هباتك صن اذهو ..ةيمسرلا تايقافتالا بسحب

 ظ تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم ,

 لكتلوبروم . يبم . يج رجيم بحملا مخفالا لجالا مب .شلا ديمح- ةرضح ىلا

 ور ماد تيوكلاب ةبزيلكنالا ا ةاعمأا ةاودلا ثنجا

 دادولا 55 هذعب رورسو ري مهذ مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا لعل

 نا مكتداعس بلطم 654 ةرمن 184 ةدعقلا ىذ 5 خروملا مكباتك ٍةذا

 تئارضلا ءاطعا مدعل ةلمتشملا انيلا تيطعا يلا ةقرولا لقن مكلا مدقن

 . 1١١ ةحفص يسايسلا تيوكلا خيرات نم يناثلا ءزحلا ظحال )١(

 تاق



 ةروكذملا ةقرولا لقن مكلصاو اذهف قارعلا يف ةعقاولا انكالما ىلع ةاموسرلا

 لوا عيبر 74 خروم باتك هاتا كرابم خيشلا موحرملا دلاولا نمز ينو

 انل ةصتخملا كالمالا ليصفت بلطي سكاك ىبسرب رسلا ةماخف نم ١م

 ةداعس ىلا كلذ ين هتسيل مدق ةرصبلاب ملاسلا زيزعلادبع اندمتعم انرمآ هتقوبو
 يف كالمالا ديق يف ةبساحملا ةرئاد ىلا رما اطعا هيلعو سكك يئرب تسلا

 ممدو 0 , دع ماطاولا .ةموكحلا لضف لضف نم كلذو فاعملا رفد

 نسورع

 ممم ةدعقلا اذ 307 يف

 مال ينب خويش خيرات زجومو تيوكلا ىلا ناينبلا نابضغ خيشلا يفن

 نم يلون + يط نم مه مالونو مال يب'ةيقا سيئر وح نايضغ خ خيشلا
 . ناطحق نم نالهكو « نالهك

 ىلا اوحزن 0 « زاجحلاب بري ةنيدم يف ًايدق ناطحق لزائم تناك

 رجاه « مرعلا ليس" هلو اس ردو 2 عقر احلم كنار ةلعرو" حنينا ىو
 يف اولحم نا اوداراو « ةيبرعلا ةريزحلا طساوا لامش  ناطحق نم مسق

 0 ع عاقبلا كلت يف نينيكاسلا نييناندعلا برعلا نكلو : زاجحلا

 ىلا رخخآ مسق هجناو «ماشلا مهنم مسق ماو « زاجحلا اوكريف ؛ كلذ نع
 ضارا يف ةنساسغلا ةلودك « ةيبرع لود مهنم تلكشت :ذئدعبو . قارعلا

 ثروف « ًادجن دصق نم. مهنمو ٠ . قارعلا عوبر يف ةرذانملا ةلودو « ماشلا

 ةعقاولا يضارالا ِق ء مع يب لزانم ثرو نم مهنمو ٠ كسا يب لزانم

 : لابخلا يف ناطحق ترشتنا دف ةلمحلابو « ةماميلاو ةفوكلاو ةرصبلا نيب

 ذعر انارعوب اناقو اراجع كرها

 قارعلا مال ينب خوبش
 يحال 6 فرك د: اهالطن نآلا نحن نيذلا « قارعلا مال يب خويش اما

 جاب



 مهرابخا زجوم اذهو « قارعلا ىلا دجن نم اوحزن دق

 جرفم نب كارب

 , ناطلس نب جرفم نب كارب وه « مال يب خويش نم قارعلا دصق نم لوا
 . هتريشع ةسائر ىلوتبو « ًادجن .نكسي هدلاو ناكو . سوا ىلا بستني يذلا
 نا كارب ضري ملف « همامعا دحا ةريشعلا ةسائر .ىلوت  ةدلاؤ: قوت امل
 .م 1845 ه 981 ماع كلذو هلتقف همع ىلا ىدصتف « هريغل ةسائرلا نوكت

 رف « كلذب كارب رعش املف « ليتقلا مهيبا رأثب ذحألا همع دالوا دارأ دقو

 ىعدي هل ًاريغصأدلوو هتجوز الا هعم بحطصي ملو « ةرصبلا دصقو دجن نم
 لب « ةرصبلا يف ”اليوط ثكمي ملو .ليجرب وعدملا هديبع دحاو « ظفاح
 . نيعشعشملا ةلود ةيماع 46 يول ادهاق 2 ترغلا طش :ارباغ اهكرت
 « مارك الاب داجس ىلوملا ميسر ةلباكت مهد جاوا يف ءامزب نوعتعتتلا ناكر

 2 « ةصاحلا داجس نوملا نسلاجع لصاوي ىتبو ع ةزيوحلا يق كارب رقتساو

 هلعجو ءهانداو هبرقف *« لقعلا ةلاصاو « يأرلا ةحاجر هيف ىلوملا مسوتف
 ةصاخلاا 0 ىلا ظفاح 0 لاخداب 0 2 ديصاخلا هيراشتسم نم

 الو. . كارب 0 ىلوملا ناضحا 1 ظفاح عرعرت

 « لقعلا : ةحاجرو ( ةسايكلاو ةعاجشلا تامالع .هيلع تدب . عنياو بش

 اهدحم يلا « ( جريودلاو :بيطلا ) ةنافتم ”ةساكو داحس ىلوملا هيلا كئساف

 ًابونجو  ةلجد رب“ ًابرغو « ةخركلا رب : ًاقرشو « هركتشب لابج لانش

 . هزيوحلاو طساو نيب ةلصافلا . (هابملا تارمح ) راوهالا

 ًارقم ةكفلا نم ةيقرشلا ةيو يف عقاولا ( لمعلا طش ) ظفاح ذخناف

 ةرثكلو . قرشلا ىلا برغلا نم نادتمت « نيتيلمر نيتوبر نيب هعوقول « هل
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 نم هيلا لوصولا لهسي ال « ًايعيبط انيصحت نصح لح وهف هيف ءاملا عباتم

 امهنصح دقف « ةيبرغلاو .ةيقرشلا هاتهج اما .ةيلامشلاو ةيبونحلا هتيحان

 ةليبق ىلا « ةقطنملا هذه يف ذئموي ةرطيسلا تناكو ةريبك ةيرئاشع تارق

 . ءاطعلاب مهرمغيو « ةعيبرل ةئوانملا لئابقلا هيلا ليمتسي ظفاح ذخاف' . ةعبر

 ةخرصلاو جرزحلاو روقصلاو ةنانكو سيبدلا بعك يه لئابقلا كلت مهاو

 لئابقلا هذه نم لكشي نا « هدوجو هئاهدب ظفاح عاطتساف . ةياوروبلاو

 ظ ! .. هتناوزغو هبورح يف اهب نيعتسي ةيوق ةهبج

 هدلاو ةافوب ءابنالا ظفاح تفاو ءم48 ه 9498 ماع عيب ر فو

 نيعشعشملا ةلود ىدل اهيلع زكتري ىلا ةماعدلا نا ذئدنع نمياف « كارب

 هلو ليلقي كلذ كعتو.- لئابقلا نع. هذلاو ةاقو نإ ىقخاق « .تزابا دن

 مدعو « ةروكلملا لئابقلا حيلست نع فكلا يف « روبنز ىلوملا نم راذنا
 ةلودلا ةعاط ىلع ءاقبلا لماع « نالماع ظفاخ عزانتي ذخخاف . وزغلاب مايقلا

 .« نيببسل ًاتقوم ةعاطلا ىلع ءاقبلا راتخاف . ةعاطلا اصع قش لماعو ةيعشعشملا

 ةليبق نم هفوخ امهيناثو « هلوح ةفتلملا لئابقلاو رئاشعلا درت نم ةيشخ امهلوا

 اهرمذت يدبت تناك ام اريثكو ءرئاودلا هب صبرتت ىللاو ءهب ةطبحملا ةعر

 : نييمعللا' هل وزر عب كنا نو

 تدارع تملا < تارك نقاش كرلا»نلا يفعل" هنود ناقز تلا

 ًافعض ظفاح مسوتف . ةعببر ةليبق ىواكش عامسو « ظفاح ةبقارم نع ةماه

 كبتشاو «ةعيبر ةليبق ىلع اهب بثوو « هل ةيلاوملا لئابقلا عمجف « ةلودلا كلت يف

 « هتاوق ماما اهباحسناو (ةعيبر ةليبق راحدنا نع ترفسا ( ةريبك ةكرعم يف اهعم

 نم يحوب الا نكي مل « ظفاح هب ماق ام نا اهنم ًانظ ) « طساو ءارو ام ىلا

 نع امتالجو ةعيبر ةليبق باحسناب فتكي مل ظفاح نكلو ( كرابم ىلوملا
 ( ةيناث ةكرعمب اهعم كبتشاو . طساو ءارو ام ىلا اهبقعت لب « هذوفن ةّمطنم

 رمت نيب ام« رسيالا ةلجد ربل بناج ىلع ةعقاولا ةيوازلا يف اهرصح ىتح

 يذلا طغضلا ةجيتنبو .(ادعس خيش )  ةيحان 'زكرمو ( بابحلا ) يداول
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 . ةلجد ربم روبعل ةريخالا ترطضا « ةعيبر ةليبق ىلع ظفاح تاوق هب تماق

 ء ةثلاث ةكرعمب اهعم تكبتشاو اهتقحال لب « اهلهمت مل ظفاح تاوق نكلو
 + وهز: نتمسملا لحامل نو نكسر ةقلق ا دقات + وخلا فاضل وكرم ورش
 ربن يف تاوقلاب هعقاوم نصحم ذخاو « هرقم ىلا هتاوقب ظفاح داع ذئدنع

 ربع ردص ىلا « ( بامللا) يداولا رهن بصم ةيادب نم « رسيالا ةلجد

 ىلع ةرطيسلا هل تمتف « ( رسيألا ةلجد رب بناج نم بعشنملا ) ءالحكلا
 ذحماو . ىرخالا لئابقلا نم سفانم يا هل نركي نا نود « قطانملا كلت

 . نيالا بيطلا رب بناج ىلع مقاولا ( ؟ تيوكلا ) ىعدي لحم يف هرقم
 « ةعيبر ةليبق لاتق نم ظفاح هب ماق ام « ناردب نب كرابم ىلوملا غلب املو ظ

 . لاتقلا كلذ ىلا تعد ىلا بابسالا هنم حضوتسي هيلا بتك « امالجاو

 ةعيبر ةليبق درمت يه « كلذل ةيعادلا بابسالا نا ًايعدم ظفاح هباجأف

 . ةيعشعشملا ةلودلا ةسائر رقم ىلا اهوادا ضورفملا موسرلاو بئارضلا عفد نب

 . ئرخالا بابسالا نع فرطلا ضغو كرابم ىلوملا عن داف

 مل « رذعلا لوبق نم كرابم ىلوملا هرهظا ام نا هيلع فخي ملف ظفاح اما
 راصف . هيف بساحي يذلا مويلا ينأي نا دب ال هناو . ةعناصمو ةلماجم الا نكي

 هنكلو .ءىراوطلل دعتسبو « ةيعشعشملا ةلودلا زركرع لاصتالا نع دعتبي

 ىقبو.« نيعشعشملا ىلا اهوادا ضورفملا تاموسرلا ةيدأت نع مطقني مل
 .نيدلو كرتو مل مه ماع طظفاح يوت نأ ىلا كلذك رمألا

 0 امه ء نر

  : 0١كارب نب ظفاح ىلا ةبسن , ْ

 اهنا لاقيو ةمدهُم جورب تاذ يهو نآلا بيطلا رفمم ءاذحب:عقت ةيرثأ ةعلق هذه تيوكلا )١(
 مهلا ) لاق ثيح همجعم يف يوبحلا توقاي مهركذ نيذلا ةئباصلا دباعم نم ًادبعم وأ ضخ تناك

 انني ل تيوكلا هله ( سوسلاو طساو يتروك نيب ام ةعقاولا بيطلا .نونكسي.
 . ( ين رملا جيلملا حفس لع
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 ظفاح نب يريصن

هدلو مال يب ةخيشم ىلع ظفاح بقعا
 يريصن لقنف ١ ٠ يريصن ريبكلا 

 0 ةيحان ل ا

 1 تناك امك « ةيعشعشللا ةلودلا ىلا ةضورفلا موسرلا ل

 لا 7” مرا كاع

 .يريصن ن 5

 يلرت جرف رصع يفو « جرف هدلو مال يب ةخشم ىلع يريصن فلخ

 دشارو ىلعمو رهاظو ناعطو ةمحر مهنم ةعبس ًادالوا كرتو « ظفاح نب راصن.

 مه "١ ماع نونملا هتفاو نا ىلا « ةخيشملا ةرادا ف جرف يقبو . نسحمو

 ٠ . ممالبو ناحلا دبعو هاشلا كبع مهالوا ةثالث كرتو . ماا

 جرف ن هاشلا دبع

 اذه يف هاشلا دبع ثبلو « هاشلا دبع :هدلو ةسانرلا ىلع جرف قفل

 م1011 4814 ماع يرتخفا ىلإ ةاعو كد "رين را

 جرف نب ناحللادبع

 دبع هؤخا مال يب ةخيشم ىلع هاشلا دبع فل
 كلم اهيف كلسف « ناكل

 .م116 ه٠ ماع يرث نا ىلا .اهيف :ةننلو « هيأ

 نافنادبع نب رداج

 لالخ يو « ًاعفاي ناكو . رداج هدلو « ةسائرلا يف نانا نبع” نبعا

 « اهارق ضعب تداعتساو « اهلمش تعمج دق ( ةعيبر ةليبق تناك رداج مايا

 48ه



 ةلجد ربع بناجو « تارفلا نم يلامشلا مسقلا ىلع اهذوفن رشنت تراصو

 , تبحسلاف « هفيلح اهيف رصنلا ناك « ةكرعمب رداج اهعم كبتشاف . نعالا

 ه٠ مه ماع يو . لا ل

 ' . رداج يلون م 5

 جرف نب مسالب نب ديس
 مسالب لأ ىلا ناحللا دبع لآ نم . مال يب ةخيشم تلقتنا رداج ةافو دعب

 ه١91١٠1ماع ىلا اهيف ىقبو « جرف نب مسالب نب ديس ةخيشملا ىلوت ثيح
 . روكذملا ماعلا يف ينوتف م 6

 ديس نب روكدذم

 ٠ ءادنالاب رهتشاو ءمال يب ىلع روكذم هدلو .سأرت ديس ةافو دعب

 نيبو هنيب ترادو . هلئابق عيمج هتبحاف . ةيعرلاب ةريسلا نسحو « مركلاو
 اهركذل لحم ال « ةيبرح مقاوم نيعشعشملا ةلود سيئر نا هللا جرف ىلوملا

 م1008 ه8١1١1 ماع نونملا هتفاو ىتح « مال يبل ًاسيئر روكذم يقبو انه

 روك ذم نب لعشم
 ةسائرلا ىلع هسفاني ناكو . لعشم هدلو روك.ذم دعب مال يب ةخيشم ىلوت

 لعشم يفوتنا ىلا كلذك رمألا يقبو . رداقلا دبع وعدملا هتمومع دالوا دحا
 1 م1 ماع

 ردافلا دبع

 ( ناحللا دبع ل 5نم هتمومع دالوا دحا مال يب ةسائر ىلوت لعشم يفوت ال
 ردا مدق نا ىلا. « ةساثرلا بصتم يف رداقلادبع يتبو رداقلا دبع وعدملا

 مزعف رداقلا دبعب مسالب لآ هيدل ىشوف دادغب حتف ًادصاق ناريا كلم « هاش

 .هماما نم رداقلادبع برهف « هب ليكنتلا ىلع هاشرحان

 هةفعك



 روكذم نب يلاعلا دبع

اه ءمال يب ةخبشم رداقلادبع كرت .امدنع
 . هاش ربان هجو نم ًابر

 ردصاف . ردان لايقتسال بهذف « ةصرفلا هذه ووك كه نإ 000

 ىلع رمألا هل ماقتساف . مال يب ينم لايلادعا ف نو 1 وسرم 'ردان

 119/8 ماع ىلا اهسوسي يلاعلا دبع يقبو « ةخيشملا
 . ةينم هتفاو ثيح م 1ا/ا/ ه

 لعشف نب ليدنج

 ع ناد نس ةسائر ىلوت يلاعلاد بع ةافو لعب

 .ما١0٠8 ه1 ماع يوت نا ىلا

 ليدنج نع دمحم

 ةسائرلا تسد يف يبو , لمح هدلو ليدنج لع مال يب ةسائر ىلوت

 هتينم هتفاو ثيح ءم15 .ه ١؟ها/ ماع ىلا

 قوت نا ىلا اهيف يقبو« روكذم 5 ةسائر ىلوت ءدمحم ةافو دعبو

 0 ىلا ءال ند ةعبتلا يوكو ةافو دعبو «ءم 141١ . .ه 118 ماع

 0 لكل 1و6 نزعل اوزان ورك ينوب + ليج ل1 حا هبرأ

 روك ذم نب نابزم

 نسحأف «نابزم هدلو مال يب يف ةسائرتا .؟وت ء وكذم ةافو دعب
 هاه ماع « موتحملا لجالا هافاو نإ ىلا ٠ هتسائر يف .يقبو ”ةريسلا

 عرارين 
 ىلعشم نب ليدنج يت آلا هجولا لع يهو لمش٠ نم بعشتت عورفلا هذه ميج نا

)١( 
 لمشم نب ليدنج نب ناع ىلع لعشم . :

 0م - هاب



 .م 14648٠

 تابزم نب ناينب

 نا ىلا « اهبتراذا يف لظو ء ناينب هدلو ةخيشملا سأرت.نابرم توحبو
 ش .م 148410 .ها#8١1 ماع يفوت

 ١ ناينبلا نابضغ خبشلا

 وهو « هيبا ةافو دعب ءمال يب يف مكحلا نووش نابضغ خيشلا ىلوت
 كلت لئابق عيمج ىلع هناطلس رشني نا عاطتسا هنكلو « ملحلا غلبي مل عفاي

 كراعم ةدع هل ترج دقو .( دمحموبلا ) ةليبق الا هيلع صعتست ملو .. ةقطنملا
 . هيناج ىلا اهرتكا يف ةبلغلا تناك « ةليبقلا كلت عم

 ًافرصتم « ناميلسلا اشاب ديشر نيع ءم19407 .هالسالا ماع يفو

 « ةقطنملا كلت لئابق ريثيو كرحب فرصتملا اذه ذحخأف « ةرامعلا ءاولل

 اهعم ةيماظنلا هتاوقآنايحأ . كرشيو .« ةحلسالاب اهدوزيو « نابضغ خيشلا دض
 « ةرامعلا ةقطنم كرت ىلا ًاريخا هرطضا ىبح « نابضغ خيشلا دض « لاتقلاب

 دطوي نابضغ خيشلا .ذخا « ةزيوحلا ينو. . ةزيوحلا فارطا ىلا ءالحلاو

 ناكف . لعزخ خيشلل ةعباتلا « ناتسبرع يف يلا ةيبرعلا لئابقلاب هتاقالع

 طبتراف «ء اهئاسور تانب نم جوزتيو ءةرثكب لاومالا اهيلع قدغي
 « هبتاج ىوق قرطلا هذببو .ةرهاصملاو ةقادصلاو فلحلا طباورب اهعم
 ' عقت ام ىلع يلوتسيو « اهلئابقو ةرامعلا ىلع ةلصاوتم تاوزغب موقي راصف
 . ةرامعلا ىلا داع اشاب ديشر لقن نا دعبو .اهيشاو و اهلاوما نم هيلع هدب
 رصنلا ناك « هبواقا عم كراعم هل ترج «ءم ١91١ .ه 174 ماع يفو

 ةلودلا امرصانو « لئابقلا هيلع تيلأتف .هموصخ بناج ىلا اهرثكا يف

 )١1( ةينبلا اضيأ ىمسي .
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 رايدلا كلت يف هءاقب نا نابضغ خبشلل ققحت « كلذ دنع . ةيناث ةرم ةينامثعلا

 تفتلاف « ةيناث ةرم .ةزيوحلا دصقو « هعم نمي لحتراف ؛ رذعتملا نم حبصا

 لع زخ خيشلا رطضا لئدنع . نمالاب نوثبعي اوراصو ,« اهلئابق ضعب هلوح

 ةكرعم اهرهشا نم « ةيشحو كراعم مهنيب ترادف « حالسلاب هتمواقم ىلا

 | ترصتنا 2م 191 ناريزح .ما“] ماع بجر رهش يف ( فيحج )

 دم دقف رصتلا كلذ نم مغرلابو . آنيبم ًاراصتنا لعزخ خيشلا تاوق اب
 ةلازال ىعسو «٠ ةقادصلاو ةحلاصملا- دب نايضغ خيشلا ىلا لعزخ خيشلا

 . مالسلا امهنيب داسو حلصلا مف « داقحالا

 . اهرامغ ةينامثعلا ةلودلا تضاخو ء« ىلوالا ةيملعلا برحلا تماق املو

 ةيبونحلا قارعلا لئابق ءاسور مظعا نم نابضغ خبشلا نا « ةلودلا كلت تأر

 ؛ ةرامعلا ءاول ىلا ةدوعلا هيلا تنلطف «”ةوقو آذونن اهربكاو ؛ اردق

 ةدايق هيلا تدنسأف «م 1414 يناث نوناك .ه “#١ رفص رهش يف داعف

 ةقطنم ىلا اهتهجو ىلا ةلمحلا يف كارتشالا ىلا هتعدو « ةرامعلا لئابق

 يناتسغادلا لضاف دمحعو « كب قيفوت ةدايق تحت تناك ىبلا « زارهالاو ةزيوحلا

 ٠ هلئابق نابضغ خيشلا داقف « زاوهالا يف ةطبارملا ةيناطي ربلا تاوقلا .درطل

 و . هتاوقل رقم ( زا وهالا ةقطنم يف نئاكلا ىعدلا ريذنغ) ذَْتاو

 ةينامثعلا تاوقلا نيب « ةفيثع ةكرمم تراد م1416 .م 1م#س# ماع
 تاوقلا نيبو « فرط يب لئابقو نابضغ خيشلا لئابق نم اهعم ك رشا نمو

 ةينامثعلا تاوقلا راحدنا نع ترفسا « ( روجنملا ) ىعدي لحم ين « ةيناطيربلا

 تمدقت « ةيناطيربلا تاوقلا نأب « رابخالا تدرو مث .اهرصان نمو

 نم ةينامثعلا تاوقلا تبحسناف « ةرامعلاو « ةيرصانلا ةدصاق ةرصبلا . نم

 ا

 لمعت نأ عطتست مل ةينامثعلا تاوقلا ندكلو . ةرامعلاو ل

 ٠ ثداوحلا ريس رظتنيو « هفيس دمغي نا « نابضغ خيشلا لضف ذئدنع « ًائيش

 , ٠ هلكسو ( تيمك ةيحان زكرم لامش ) ءزانطلا رب ردص يف تصح هل داشأف

 تبا 4



 : «رمالا اهلا بتتساو « ةرامعلا لالتحا . ةيناطيربلا ةموكحلل مت امو

 ضوافيل « يراخي قروزب ةرامعلا نم صاحلا هنواعم ةيناطي ربلا ةلمحلا دئاق دفوا

 . ةموكحلل ميو « فقوملا يلجني امثير ءودهلاو نوكرلل هوعديو نابضغ خيشلا
 نوكيل « ميركلا دبع هدلو هل مدقي نا ىلع قارعلا حتف ةيناطيربلا

 ةليل هلهمب نأ روكذملا نواعملا نم نابضغ خبشلا تلظف ١2 -ةبذل ةنيهز

 دئاقلا نواعم قفاوف . هلئاق 3 رمالا ُق لوادتيو هنآ ىري ىح ةدحاو

 . كلذ ىلع يناطيربلا

 نم هلئابق نم ريبك مسق :عم نابضغ خيشلا لحترا « ءاسملا ىسما املو

 . بحسنتملا ينامثعلا شيحلاب قاحتلالل ةوامسلا ةهج ىلا ًاهجوتم « ةرامعلا ءاول

 . توكلا ةنيدم اهتيزه تزواجن ىبح « ةينامثعلا شويحلا دناس راصو
 نمالاب ثبعي راصو « ةرامعلا ءاول ىلا عج رف نابضغ خيشلا سئي ذئدنع

 ءارش نم ةيناطيربلا شويحللا عنميو .هل ةيداعملا لئابقلا ىلع تاراغلا نشيو

 « ىسحلاب يلف ريسملا هضوافف . نيومتلل ةنشاملاو 00 نم هجاتحم ام

 . يناطيربلا شيجلل يشاوملا ءارشب حمسو « يلف رسملا يأر لربقل .عاصناف

 ةيناطي .ربلا ةموكحلا تررقف . ةملاسملا لئابقلا ىلع هتاراغ فقؤي مل هنكلو

 مودقلا ىلا هاعدو « هرمأ ين لعزخ خيشلا عفشتف ثتذ « هب ةياكن « قارعلا نم هداعبا

 ( هلئابق نع هدعبيل « صاخحلا هرصق يذاحن رصق ي هئكساو « ةرمحملل

 ماع ةيادب يف كلذو فقوملا ييجنيو ءرومألا رقتستو لاوحألا أدب ىبح
 ظ . ميركلادبع ربكالا هنبا مال يبب ةسائر ىلوتو . م 141١10 .ه 15

 نا « ةيناطيربلا ةموكحلا غلب « م 147١ لوليا .ه 14 ماع رخاوأ ينو

 ةروثب مايقلل « ميركلادبع هدلوو « نابضغ خيشلا نيب كلاحن ةرماوم كانه

 خيشلا دارأق ماجته ةريّرج ىلا نابضغ خيشلا داعبا ىلع تمزعف .اهدض

 « ةرصبلاب ماعلا يكلملا مكاحلا بئان نم بلطف «رمالا كرادتب نا لعزخ

 ايلعلا تاهحلا ةرباحم هل مي امثير «٠ تيوكلا ىلا -نابضغ خيشلا لسري نا

 ةجحلا يذ ه ينو .هبلط ىلع مكاحلا بئان قفاوف « هنأش يف ةيناطيربلا

 د آو:ه ل



 نابضغ خيشلا ( فرشم) ةرخابلا تلقا ءم 197١ بأ ١9 .ها1مام
 يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب دادغب يف ماعلا يكلملا مكاحلا قربأف « تيوكلا ىلا

 ىلا نابضغ خيشلا مودقب « ملاس خيشلا ربخيل « تيوكلا يف يناطيربلا
 2 ؟خيراتو م87مفر تحت « ملاس خيشلاىلا ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف تيوكلا
 : نألا باتكلاب ملاس خبشلا هباجأف « كلذب هملعي ءبآ 7٠١ ةجحلا يذ

 تيوكلا مكاخ حابصلا كرايملا لاس نم)

 . يس ٠ . يج رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا مي .ثلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةي زيلكنالا ةيرصيقلا هي تنجا لكتلوب 0

 دادولا دي هدعب رورسو ريخب مهد مكرطاخ نع لوئسلاو مالسلا دعب
 نومضم ةمهقو م7 ةرمن 7١م8 ةجحلا يذ 5 يف خرؤوملا مكباتك ةذحخإ

 ءيجت نع ءىبملا دادغب يف ماعلا مكاحلا ةداعس نم مكبانحل دراولا فارغلتلا

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه . فرشم بكرم يف تيوكلا ىلا نايضغ خيش

 ] .؛١1“8 ةجحلا يذ 7 يف

 ١ .ه1ا"4 ةجحلا يذ 4. حابص. يف تيوكلا ا خيشلا لصو

 يناطيربلا ماعلا يكلملا مكاحلا هررقي ام رظتني اهيف تكمو 197١. بآ

 . دادغب يف

 بلطي « دادغب يف ماعلا مك احلا ىلا ةيقرب قربا دق لعزخ خيشلا ناكو

 مكاحلا قربا م. هبلط بحي مل مكاحلان كلو . تيوكلا ين نابضغ خبشلا ءاقبا هنم

 ةرورشب هملعي تيوكلا يف يناطيربلا يساينلا دمتعملا ىلا ةيفق رب ماعلا يكلملا

 هتبقارم يف ديدشتلا ًاضيأ بلطيو « تيوكلا نع « نابضغ خيشلا ريفست
 بتكف . هافنم ىلا هلقتس يلا ةرخابلا دورو نيحل ؛ اي ةدم ءانثإ

 خيراتو ١7 مفر تحن» « ىعملا اذه نمضتي « ملاس خيشلا ىلا ًاباتك دمتعملا

 ه1 1-



 : رمأ امل ًاعيطم ملاس خيشلا هباجأف .م1 لوليا 7؟ .ه ١١ ”4 مرحم 4

 . يس . يج رجيم زيزرعلا بحملا مخفالا لجالا جدلا بخ ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب روم

 ةذحخا دادولا دي 000 ممد 0 م مالسلا دعب

 مكبانحل درو هنا ميرك د هبو ا١ا/ ةرمث "4 مرحم 4 خرؤوملا مكباتك

 رفاسي نا نابضغ خيشلا ىلع هنأب ركذي ماعلا يكلملا مكاحلا نم فارغلت

 مكاحلا ناو هرفس لجال ريبدتلا نولمعت نآلا مكناو بكرم لوا يف دنملا ىلا

 ريشو ةصخر نود٠ نم تيوكلا نم هجورخخ نع انم ةيلسملا بلطي يكلم

 لوصو نيح نم هنا مكتداعس بواجأف  ًاتيفخ هيلع ةبقارملا عضن نأب انيلع

 انل مث رشا امك ةيفحخح ةروصب ةبقارملا هيلع نيعضاو تيوكلا ىلا روكذملا

 ةلماعملا هذه ريغ هلماعن مزلي انيلع ةيلوسم نرقلت ذا نآلا هيلع ”ءانب ًاقباس

 ] . نيسورحم متمدو مزل ام اذه ةدافالا مكوجرأف

 ] ل2 1"ا"4 مرحم ٠١ يف

 ثكمو :ماجنه ةريزج ىلا ًايفنم « تيوكلا نم نابضغ خيشلا دعبأ من

 خيشلا بلط ذئدنع . قارعلا يف يطولا مكحلا ماق نا ىلا هافنم يف

 ؛ ( ةرامعلا.ءاولل ًافرصتم ناك يذلا ) نايعا شاب حلاص خيشلا نم لعزخ
 خيشلا ةطساوب يا) هتطساوب ةضيرع ميدقت ىلع ةرامعلا لئابق صرحم نا

 خيشلا ىلا جانا اهيف نوبلطي « ًاثيدح ةمئاقلا ةينطولا ةم.كحلا ىلإ ؛ ( حلاص

 سيئر ىلا 5501 « ةضيرعلا فلات ف كل هنطو ىلا ةدوعلاب « نابضغ

 نمحرلادبعديسلا بتكف .حلاص خيشلاةطساوب «بيقنلا نمحرلادبع ديسلا ءارزولا

 ه1



 . هافنم نم نابضغ خيشلا ةداعا هيف بلطي ابنك ء سكوك يسرب رسلا ىلا
 ًاوضع بختنا مث ٠ .قارعلا ىلا ةدوعلاب نابضغ خيشلل حمسو . هبلط بيجأف

 امسق ةيقارعلا ةموحكحلا هل تعطتقا مث . لوالا يئارعلا يسيسأتلا سلجملا يف

  دادغب يف وه رقتساو ءهتلئاع اهيف ا ل ةعقاولا يضارالا نم
 مال يب ةخيشم تضوق هتوعبو . ةسايسلا هتفيحص تهئتناو « يفوت نا ىلا

 ظ . عوبرلا كلت ي
 نودعسلا روصنملا فسويو ملاس خيشلا

 نودعسلا لآ ةرطيس ىلا ةعضاخن « ًايدق ةيبونحلا قارعلا ةقطنم تناك

 نيب « ةميدق ةقيثو تاقالع تدطوت « ةرطيسلا كلت مكحبو قفتنملا ءارما

 ةيملاعلا برحلا لالخ ينو .( تيوكلا خويش) حاصلا لآو نودعسلا لآ
 قارعلا ةيداب يف ديعي نا « « نودعسلا روصنملا هللادبعلا فسوي دازا « ىلوالا

 ةحلسالاب مهلئابق ضعب حلسي ناو « رثدنملا نودعسلا لآ دجم ضعب ةيبونحلا
 ةقادصلا كلت .رصاوأب ًاعافدناو . مل ةيداعملا لئابقلا ةلئاغ نمأيل « ةثيدحلا

 ةوخدلاو ةماهشلا مفادب معفدنيس هنا نظو .ملاس خيشلا ىلع ةريبكلا هلامآ دمع ظ

 يذ 76 خيراتب ًآباتك هيلا بتك دف اذه ىلعو . ًابلط هل بيخم الف « ةيبرعلا

 ءارشب « هعابتال حامسلا هنم بلطي ؛«م ١97١ لوليا 8 .ه ١18 ةجحلا

 ( هلمأ بيخ ملاس خيشلا نكلو .هفارشا تحن تيوكلا قاوسا نم ةحلسالا

 :؟ننوعلا تفرع اهرقي ال « ةيهاو ا 0

 يلآألا باوحللا هيلا بتكو

 نودعسلا روصنملا فسوب زيزعلا خالا مخفالا ميشلا ديمحن ةرضح »

 ٠ هاقب ماد م ربحملا |

 مكرطاخ نع لاوئثسلا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم دعب

 هما



 انذخا ةعاس كربا يف هدعب . كلذك هللا مكلعج رورسو ريخب هللا دمحب انعو

 امو ١178 ةجحلا يذ ؟ه خرؤوملا مكتحص نع رشبملا مكباتك ةرسملا ديب

 يخا اي اهومت ركذ يلا ةجاحلا صوصخنم مولعم مكيخا دنع راص ميدبا

 | صاخلا ىلع عونمم هجورخ بلطملاه نكل مكيلع زعي ءيش اندنع ام نا ملعا

 ءيجي ءيشلاه :ملعت امك دالبلا ةجاح نع دئاز ءيش دجوب ام مثو ماعلاو

 مكنييو انيب قرفلا يخا اي الاو ليمامحلا ديب اهفارطاز لئاح نم جراخلا نم
 انمالس مزل ام اذه مقاولاب كنوديفي كمادخ دب الؤ هوجولا ةفاك نم مودعم

 . نيملاس ممدو نوملسي هناوخاو دمحا دلولا انمو ةلومحلا ةفاك

 - كرابملا ملاس ١4 مرك ١4 يف
 « حابصلا ]

 ريمالا لباقو « ضايرلا ىلا بهذف . لمالا هنم عطقو « هدضع ُق تع

 ةحلسالا نم هاغتبم ىلع هنم لصحف . هسفن يف ام هل ىدباو « دوعسلا زيزعلا. ع

 تفتلاو «٠ سأرلا عوفرم « بناحللا زيزع قارعلا ىلا داعف . لاملاو ةريخلاو

 .:هلئابق نك ريك هلاوح

 تعقب



 يرابشلا راصخلا



 ماعل راصحلا| رابخا ْ

 ماكأال هه

 برست عنمل « ةيناطي ربلا ةموكحلا هتبرض يذلا راصحلا ةجيتن نم ناك

 طوطحلا ءارو « ناملالاو كارتالا . اهئثادعا زكارم ىلا عئاضبلاو ةمعطالا

 لوصحلا ةردنو نانبلو ايروس يف ةمعطالا ءافتخا (ةيئ رعلا دالبلا يف ةيركسعلا

 مئاضيلاو .ةيئاذغلا داوملا راعسأ تدادزاو « ةشيعملا ىوتسم عمت راف . اهيلع

 ةماعلا قرطلاو ةقزالا يف ًاعوج تومت سانلا تراصو . ةريبك ةدايز ىرخالا

 كلذ نم ديزت نا تداراف اهنادعا بناج يف فعض كلذ ءارج نم رهظ

 لوك .نيبكلا ( قارعلا بونج يف راصحلا بقارم» ىلا تبلطف « فعضلا

 ةفاضاالاب « هتقفرب ناهيسلا 3 تنيعو ..:ةيقارملا ف ددشت نأ © فيس

 ايناطيربل ةيداعملا ريغ ةيودبلا رئاشعلاب هافرعيل ٠ ةلاوط نب يراض ىلا

 ؛ ةمعطالا نم مهمهزلي اه لايتكا نم مهنكمت « ةصاخ تازاجاب مهدوزيل

 دكأتلا دعب تيوكلا وا ريبزلا وا ةيسممحللا : ةيتآلا .ةثالثلا زكارملا دحا نم

 ١ .  ءادعالا يديأ ى؛ اهبيربم مدع نم ماتلا

 « لئابقلا كلت نيومتل ةثالثلا زكارملا مها نم ذكثموي تيوكلا تناك املو '

 نوناك م .ه 178 يناثلا عيبر ١1 خيراتب ةيقرب سكوك يسرب رسلا قربا

 يف يناطيربلا . يسايسلا دمتعلا) نئلمه لينولوكلا ىلا عم 194177 يناثلا

 ؛ لئابقلا كلت نمدحال تيوكلا لوخدب حمسي ال نأب « ماس خيشلا ربخيل ( تيوكلا

 كاد



 , ٠ نييئاطيربلا نييركسعلا ماكحلا دحا نم ةصاخ ةزاجا :هديب نكت مل ام

 لكو . ةلاوط نب يراض وا ناهبسلا دوعس نم وأ « ثمس لوك نئبكلا نم
 هذه خيرات نم مايا ةثالث دعب لايتكالا ضرغل « مهنم تيوكلا موي نم
 بتكف . سيساوحلا ةلماعم لماعي « ةصاخ ةزاجا هدي يف سيلو « ةيقربلا
 عاصناف ءارمالا كلذ نومضم هغلبي ' ماس خيشلا ىلا 00 روكذملا دمتعملا

 : ينآلا باتكلاب باجأو هب رمأ ال ماسلا خيشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملس نف»

 نيلمه . هيا . يا . را .لنرك بجملا هاحلا يلاع مخفالا ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكتالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكاو

 دادولا دي نا وه رورسو ريخي ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوثسلا بغ
 يسرب رسلا ةرضح رما نمظتملا 1""ه يناث عيبر ١5 خرؤملا مكباتك ةذخا
 بونج .يف ةمسا لوك ناطبق ةقفرب ناهبسلا دوعس نعت ةهجنم سكوك
 ريفظلاو رمش ةريشع نم مه. نيذلا ناودبلا ىلع يرحتلا لجال ةيسيمحلا
 انثتسيو تيوكلاو ريبزلاو ةيسيمحللا وزاتحي النا لامشلا رئاشع نم مه ريغو
 نم وا'نييسايسلا ماكحلا نم اما ساب مهدنع دجوي نيذلا رئاشعلا كلذ نم

 يئارغلتلا رمالا انغيلبت دعب نمو ناهبسلا دوعس نم وا ةمسا لوك ناطبق

 هلماعت ساب هعم سيلو انف رطب ةروكذملا رئاشعلا نم هدحن نم مايا ةثالث يف

 سرك هلع

 ْ ماذقالاو صالخخألا ءابآلا نع ءانبالا ا انزع ةررمملا رومالا نمف

 - ةياعر الب اهرماوا عابتاو ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا ىلا ةقداصلا ةمدخلا ىلع
  ةقاذصلا ةابجاو بجوا نم كلذ ربتعنو نوكت ةليبق وا ناك صخش لكل

 ةلودلا يضارم بسك ىلع مادقالاب الا .رسيتت ال انحاصمو انحالص نا دقتعنو

 هه ا١ها/ك ل ا



 اهاجرو ةمظعملا ةلودلا دنع كش اندا انيف لصحم نظن الو ىمظعلا ةيناطيربلا

 ًآببس نوكتو ةلفغ انم لصحت نا روصت دجوي تيأر امل ةفسأت نكلو ماخفلا

 ىدابم لهجي نم دنع الا لصحت ال ةلفغلاف تيوكلا نع ةالصاوملا' عطقل

 نيقداصلا اهلاجرو ةمظعملا ةلودلا لضف لهجت ام هللا ءاشنا نحنو .رمالا

 ةامادقالا لمعن طاشنو دج- لكب هللاءاشنا هيلا راشملا رمأ بواجاف قحالو قاس

 انصولخخ نوضرعت .نا مكترفح نم وجراو يللاعلا هرمآ بسح ةمزاللا

 يلاو انتامدخم ةقثلا لوصحم انورشبتو ةمظعملا ةلودلا ةمدخ يف انمادقاو

 الا ١"ه رخآ عيبر ١7 يف . نيسورحم ممدو مكركشا ًافلس

 لايتك الا نم ةيرمش ةلفاق عنم

 بقاري ذخاو . ادئاز ًامامتها هيلإ رمالا كلذ رادصا دعب ماس خيشلا متها

 . مهلوصو لاح مهلسريو « لابتكالا ضرغل تيوكلل ةدراولا ةيودبلا لئابقلا
 | ةفرعمو محلوصو خيرات ليجستل يناطيربلا يسايسلا.دمتعملا ىلا « تيوكلا

 نم صاخخ رما وا ةصاخن ةزاجا هديب سيل نمل حامسلا نع عنتمبو . محايوه-

 ذخأب الا « تيوكلا كريب لايتكالا لفاوقل حمسي الو ةصتخملا تاهحلا

 ىلا ةمعطالا كلت بيرب مدع نمضنك « نيفورعملا راجتلا دْحا نم ةلافك

 ..ةيناطي ريلا ةموكحلل ةيداعملا تاهحلا

 تدرو ءم ١417 طابش ١1 .ه ١خه لوالا يدامج رهش ةرغ يفو

 ًاباتك مهعم نولمحي مهو « لايتكالا ضرغل رمش ةليبق .نم ةعامج تيوكلا

 لايتك الاب محل حامسلا هوجري ملاس خيشلا ىلا ةلاوط نب يراض نم ًاصاخ
 يمايسلا دمتعملا ىلا 'حلاص الملا ديب باتكلا كلذ لصا ماس خيشلا لسرأف

 كلذ رابتعا ةعاطتسالا يف ناك اذإ امع هنم حضوتسي « تيوكلا يف يناطيربلا

 هيدل عنام دوجو مدعب يبسايسلا دمتعملا هباجاف . ةزاجالا ةياثب باتكلا

 . لايتكاالا نم نيرمشلا كنئلوال حامسلا نم

 )١( نيحلا كلذ يف ةرامالا ريتركس .

 الدم1١١-



 مدع هنم بلطي ءم5117 طاش "«<ه .ه 7١ه ىلوالا ىدامج 4 خيراتب ماس

 يناطيربلا يركسعلا مكاحلا نم راعشا دورو دعب الا « رفسلاب نيرمشلل حامسلا
 : يلآلا باتكلا دمتعملا ىلا بتكو « رفسلا نم ملاس خبشلا مهعنمف . ةرصبلاب

 نلمه . هيا ا وا 500 هاحللا يلاع مخفالا ةرضح ىلا

 . اشور أذ تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 ةذخا دادولا دي رورسو ريمي متمد زيزعلا مكرطاخ نع لوثسلا بغ
 نيذلا ةرمامشلا فرط نم مثترما هبو ١١ه لوا دامج ؛ خروملا مكباتك

 مكيجي ام دعب نم الا مهصخرن ال نا ةلاوط نبا يراض فرطنم نيعدم مه

 / مهوصو تقوب نحتو مهانرخخا مكرما بسح سأب ال . ةرصبلا نم فيرعتلا
 نيروكذملا عم اناج يذلا ةلاوط نب يراض باتك مكتداعس ىلع انضرع
 ًادامتعو نورتشيل نيصوخرم مهنا مترما ًاهافش مكترظحو حلاص الم ةبحصب

 مه ريعبو يلاعلا مكرما بسح مهانرخا نحن نآلاو موا ورشا كلذ ىلع
 ممدو !له ةموكدلا . رمآ تحن مه ريغو مه لاح لك ىلعو ررضتم راص

 20 "١ *ه لوا دامح :5 قب نيملاس

 نم باوحللا درو ءم 1917 طابش 76 .ه7١ه ىلوالا يدامج ه يفو

 اودوزي مل ام لايتكالا نم نيرمشلا كئلوا غنمي ةرصبلا يف يركسعلا مكاحلا
 نا ىلا مهلاوما زجحو « تيوكلا نم مهجارخا بلطيو « ةصاخ ةزاجاب

 خيشلا تيوكلا يف يئناطيربلا دمتعملا غلباف . ةبولطملا ةيمسرلا ةزاجالا اوزربي

 : ينآلا :باتكلاب ءباجاو بلطلا ريخالا ىلف «ءرمالا اذه نومضمب ملاس

 ة٠١8اس



 تيوكلا مك اح حابصلا كراملا ملاس نس)و

 نالمف' تيا نينا وا لترك تملا "هاا قاف مخفالا ةرفح ىلا

 | ًاسورحم ماد تبوكلا يف ةيزيلكنإلا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 دادولا دي نا وه رورسو ريخب مدد زيزعلا مكرطاخ نع لاوثسلا بغ
 مكل درو هنا منرما هيو .ه 11ه لوا دامج ه خروملا مكباتك ةذحا

 ةصخر مهل سيل ةلاؤط نب يراض فرطنم نيذلا ةرمامشلا صوصخم .فارغلت

 اذاو تيوكلا نم نوجرخي مهرمان انئاو ساب ريغ نم تيركلا نولباسي

 . ساب نوبيحي نا ىلا تيوكلاب هيقبن ءيشب وضوعت مه

 لامشلا رئاشع عيمج ةلباسم عنم ىلع نيضحالم مدقتملا مكرما بسحبف

 نم ساب مهعم نوكي اذا الا مهريغو برحو: رودبلاو ريفظلاو رمش نم

 نوضوعتي مهياحن ناك ام ءالوهو . هيلع نودمتعت نم دنع نم وا ةينوكمللا -

 تدارا بسح يرحم هللا ءاشنا هيلع ”ءانبف يهافشلا مكرما الول آعطق ءيش

 ةيظاوملا تالاحلا عيمج نم ةركف يف نونوكت الو ةينونمملا عم ةموكحلا

 .( 8١.لوا دامج 5 يف . نيملاس ممدو مزل ام اذه . ةيناطيربلا ةموكحلل

 ديشرلا نءال ةلفاق دورو ربخ بيذكت

 ) 13 . ه8 يناثلا ىدامج ؛ يف قاطيربلا يبسايسلا دمتعملا ىلا درو

 .ةثام نم ”ةنوكم ”ةلفاق نا هدافم «ناهبسلا دوعس نم ربخن ؛ م 1911 ترام

 ةسائر تحن « ديشرلا نبا ىلا دوعت يهو . تيوكلا تدرو « آريعب نيس

 ىلا ًاباتك روكذملا يسايسلا دمتعملا بتكف . عناصلا ديزمو خيرفلا كرابم

 ١ ةلفاملا هذه لوصوب هرايخا ماع نع بابسالا حض وتسي ( ماس خيشلا

 ٠ « ربحلا اذه ًايذكم مللس خبشلا هباجأف .دامتعالا راد ىدل اهليجست مدعو

 . تيوكلا هلجأ نم عناصلا ديزمو خيرفلا كرابم مدق يذلا ببسلا ًآنيبمو

 تيوكلا نم :لامتكالاب .ديشرلا نبال دوعت يلا لفاوقلل ًاقلطم حمسي ال هناو
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 تيوكلا مكاح حابصلا كرابمل لاس نمو

 هيا . يأ . را لئرك بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحت ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرضبقلا ةيهبلا ةلؤدلا تنجا لكتلوب نالمه

 نا وه رورسو ريخب مثمد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا بغ |
 دوعس نا مث رما هبو ١ا“ه يناثلا دامج : خرؤملا مكباتك ةذخا دادولا دب

 ديشر نب نم هياج ريعب نيسمخو ةيام دودشم - ةلفاج رك ذي ناهبسلا
 ىلا

 ديف ال سيل ةلفاحلا هذه ناو عئاصلا ديزمو خيرفلا اهالكو ناو تيوكلا

 ةرضح ايف .اهنع ةموكحلا انربخا نحن الو ءامسا اذكه الو مكتداعس دنع

 مهنم اناج الو ًادبا لفاوج محل لصو الف هذبع رمشو ديشر نب امأ بحملا
 لبقا ال يناو ةلباسملا نم مهعنم يف ةموكحلا رما ردص ام نيح نم دحا

 , علاصلا ديزم اما .ةموكحلا نم ةصخر نود نم مهنم دحا تيوكلا يحب

 ةردح نيراعب فرطنم ديشر نبل مهانيدو نيذلا انمادخ عم لصو وهف

 ٠ عمس ناهبسلا دوعس نأ نكميو هعبرو ريب نب رمش اهوذخا يذلا دجن لهأ

 ياج عئاصلا ديزمو ديشر نبل ةلفاج اهنا نظو تيوكلا هياج نيراعبلاه يف

 دار املو ديشر نب اهادا يلا نيراعبلاه هتقفرب ديشر نب لبق نم.انمادخ عم

 هانبتك مكتعجارم دعب نمو ديشر نبا باوج يف مكتداعس انعجار يشع

 ياج اندنع دوجوم وهف خيرفلا اماو . ليللاب رهظو عناصلا ديزم هانيطعو

 نحنو نيراعب هدنع الو دحا هعم الو اندنع ةمدحللا ىبيو هدلاو نم نالعز

 الو مكرطاخ رسي املك ىلع نيظحالمو روما اذكه ىلع نيبقارم بح اي

 نم ةركف يف نونوكت ال مكوجراو ةموكحلا رما ىوس.ءيش انيلع زعب

 ةرهاظ اهذحخام ناهبسلا دوعس ركذب يذلا ةلفاحلا اماو . هوجولا عيمشج

 ميرك ىحيلا ناميلس همسا ةلفاللا هذه نم دحاو نإ نورماتو ةوامسلا نم

 م



 روكذملا ىلع يرحتلاب انرما ”الاح مكرما بسحبف تيوكلاب دوجوم نيع
 0 دوعس طخ نينونمملا نعد 000 ديفن هللا ءاشنا د اذاف

 (« |١ه

 ةيدجنلا لفاوقلا ضعب درع

 ءم 19117 طابش 5 ه 18ه لؤالا ىدامج ١ يف :تيوكلا تدرو
 .لايتكالا ضرغل «ةديربو ةزينعو ىفلزلاو ارقش يلاهال دوعت دحب نم لفاوق
 كلذ نع اوزجع « ربتعم ليفك ميدقت مهنم بلطو ليكلا اولمكا و

 يناطيربلا يبسايسلا دمتعملا ىلا مهرما اوكشف رفسلا نع ملاس خيشلا مهعنمف
 : مهبلطل 00 دمتعملا حض رف ةدعاسملا ءادبا هنم نيسمتلم ا

 قفري نا هنم بلطي ء طابش « لوالا ىدامج * خيراتب ملاس خيشلا ىلا ًاباتك بتكو

 . دجن ىلا لصت ىتح اهوقفاريل تيوكلا يلاها نم نيبقارم لفاوقلا كلت عم
 , نيرخآ نيصخشو يطيوصلا ناميلس مهعم لسراو كلذ ىلع ملس خيشلا قفاوف
 ةفاصللا ىلا اولصو الو « لوالاىدامج 6 خي راتب تيوكلا عيمجلا كرف

 . ىلا باهذلا نع عانتمالاو درمتلا مهسفنا هديربو ىفلزلا يلاهال تلوس

 ىعدي لحم ىلا اولصو املو « اوهتني ملف يطيوصلا ناميلس مهاهنف ءدجن
 ملف « لئاح وحن ازهجتاو لفاوقلا نع اوذش انهدلا نم برقلاب ناجسيوع
 ىلا مهقيرطب اوراس دقف ةزينعو ارقش يلاها اماو مهعنم يطيوصلا عطتسي

 زيزعلادبع ريمالا اوربخا مهنرقم اولصو املف . هاقيفرو يطيوصلا مهعمو « دجن
 ضرغل مهرثا بقعتي نم لاسراب رمأف « ةديربو ىفلزلا يلاهأ رمأب دوعسلا
 ماس خيشلا ريخخاو يطيوصلا ناميلس ذاع القا مهركردي ملف مهعاجرأ

 بتكف . رمالا هل حرشيل يسايسلا دمتعملا ىلا "لاح 8 هرمأ ؛ . مهرب
 هر ا را اسبلا دنشلا

 : يتالا باتكلا هيلا بتكف « ةيضقلا هذه

 هسا



 0 يأ .رآ . لنرك بحملا مخفالا هاخلا يلاع ميشلا ديمح ةرضخ ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نلمه

 دادولا دي رورسو ري ممد زيزعلا مكر طاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 مولعم راص ميديا امو ١ممه رخآلا يدامج ١١ خرؤملا مكباتك ةذخا

 لوا دامج م يف تيوكلا نم ورهظا يذلا دجن لهأ ةردح فوصل

 ْ تيوكلاب ةلطعت يلا ةردحلا هذه ةديرباو ةزينعو ىفلزلاو رمش نيدصاق 1ممو

 .نابك وريفخلا لعب" نمو. مهئاتضخر) اب نو ىيكنكي نم صح ان كح

 خروم مهفرطنم طخ انل مبتكو ةدعاشملا  وعبارتو مكتداعس دنع ةردخلا

 انمادخن نم ا" رفن مهعم يدون نوكي مهتبغر بسح ١ممو لوا" ةانفح- 5

 2 كوحوري يذلا مادخحلا بئاكر نوكيو مهنيدالب نولصاي نا ىلا مهن ورابي

 مشوبقو مهاضر بجوم ةردحلا لها ىلع بايالاو باهذلاب مهفرصمو مهعم

 مادخلا نم نيرفن هعمو يطيوصلا ناميلس مهعم دمعن قفوالا ائيار كلذ دعبو

بقو مهلك دحن لها فرعيو طوبضمو نيما لاجر يطيوصلا نا لجال
 مهاشمم ل

 نم صعب هفاصلا ولصو املو دحن نيدصاق ورهظاو مهدقفتو هدنع مهعمج

 وركتماو مهركت لديتو سلتا يبلع بنل ىقلالا لما نم نيبو ةديرب لها

 وددهو ءيبش مهعم دافا امو مهوحصنو مهوبعو هعم نيذلاو يطيوصلا مهنم

 لياح نيدصاق اما انهدلا برقي ناجسوع وج نم وحارو حالسلاب يطيوصلا

 فالتخا مهنم راص ام ةزينعا لهاو ارقش لهأو فرط ريغ وا ةنيدملا وا

 خالا وربخا هديربو ةزينع ىلا هعم ولصو نيذلا دحب لها راجنو يطيوصلاو

 ىرحتب رفآ هنا حومسملا بسح ءالوااه لعف نع دوعسلا زيزعلادبع خيشلا

 يطبوصلا لوصو لبق .ريغلاه يف نيعماس انك نحنو دج فارطا عيمج يف
جن لها نم ريصي هنا نظن ام لمعلاه نال نيقدصم سيل نكلو

 ةطساوب ًاعطق د

 هترماو كلذ ةقيقح يف انربخاو يطيوملا انيلا لصو املف عيمجلا اضر مدع

 0( 11م



 0 ا
 بجعتمو ثيبحلا لمعلا اذه يف مهرساجت نمو ةلئسملا هذه نم ردكتم دج
 مهعم يلا لاومالاو مهسفنا نيديقمو دج لها نم نيفورعم سان فيك
 عيمجلا اضر فالخ نولمعي اذكهو مهارو دوعس نباو اندنعو ةموكحلا دنع

 ذخاي دحلا صخخرن ام هنا قباس نم دجن :لها ىلع نيهبنم نحن مكرما بسحو
 نمو كلذب مهيلع اندكا أضيا نآلاو دهعتي ليفك مدقي نا نود نم لاوما
 بولطمو مكتداعس نم رما انيجي اذا الا دحأ صخرن ام ًاعطق ليفك ريغ
 . لاومالا دمع عم لامش وحار يذلا صاخشالا ءامسا مكل مدقن نا مكترضح
 دنع نيديقملا لوااهو هيطب ههايس يف كلذ نودجن ساب ال مهعم يذلا
 رخآلا دامج 319 يل نيسورحم ممدو مزن ام اذه . مهاشمت ةقوب مكتداعس

 ا( )"اه

 تيوكلل ةدراولا ةيعارشلا نفسلا ءاصحإ بلط

 . ماو بجر 4 خيراتب تيوكلا_ يف يناطيربلا ىبمايسلا دمتمملا بلط
 نمسلا  ددع نمضتي لودحب هدوزي نأ ملاس خيشلا نم « ماؤا1/ تاسن 8٠"

 2 قفاوملا بجر رهش لالخ تيوكلا ىلا دنهلا نم ةدراولا ةيعارشلا
 : يلآلا باتكلا ملس خيشلا هيلا بتكو نفسلا كلت تيضحأف :؛ ناسن: رهشل

 ْ ٌْ . ءاصحالا لودج هب قفرأو

 ةيوكلا مك احح حابصلا كرابملا ملاس نم١

 لكتلو نالمه . هيا . يا . را . لنرك بحملا مخفالا هانللا يىلاع ةرضح ىلأ
 0. اسورجي ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 دادولا دي نا وه رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لوئسلاو مالسلا دعب
 بولطم مولعم راص م رمأ امو ١١ اخو بصح ر 8 خروملا مكباتك ةذخا

 دس 49غ



 اج وادق  ةيرات قم هعيوكلا ملا فيلا نك ةواولا ينك قيل مكتداعس

 اهيلع نوعلطت هيطيب كلذ نودجت ”الاح . سابال 7 ليربا ١١و ١1و

 . نيسورحم ممدو اذه. . نورمات املكب نينونمملا نحنو رطاخلا نيرورسم

 : .(؛ ١١78 بجر ٠١ يف

 ١ فيطللادبع ةقرو ليصفت بجوم بشحلا ةتسل 7

 57 ا - جارطلا يلع موب رخال دامج 15

 هوف نم رداحخبادبع نب زيزعلادبع موب رخآل دامج 5

 أ نامثع نب دمحم موب رخآل دامج ١7
 رابينلا نم ا 5
 يارحلا دمحا ةلغب

 الملا ىلع هذخول ىجارك نم مكاغلا مهاربا موب رخآل دامحج ١

 ا نانينلا ني ' زدقف كي ةترك رخآل دامج ١

 هب هبتشت نا ( ريفظلا ةليبقل ىلعالا خيشلا ) طيوسلا دومح خيشلا يشخ
 بتكف « اهلادعا ةهج ىلا ةمعطالا بيرهتب همهتتو : ةيناطي ربلا ةموكحلا

 ١١ خيراتب ملاس خيشلا ىلاو تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ًاباتك
 ( ريمظلا ) هلئابقل- حامسلا مدع امهيلا بلطي «م 191١1 سيام “ 7١١ه بحر

 روك ذملا ىسايسلا دمتعملا بتكف .هنم ملعب الا . تيوكلا نم .لايتك الاب

 لطم + طيوتلا فريج عقلا باك نمأ دي ندر ملاس خيشلا ىلا ًاباتك

 ًاضنا :هبلا تنك نق كقيومللا ةويتخ خيشلا نأب هربخي ملاس خيشلا هباجأف . هيلع

 :«كمتعملا ىلإ لاس خيقلا تانك ضن اذه: كلذ“

 كاذن ١ :تيركلا كنج ريد ليلا دبعلا تلا دعا ةوصتلا 6
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 تيوكلا مكاح .حابصلا كرابملا ملاس نم»

 هيأ . يأ . را لئرك مخفالا بحملا واحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نالمه

 دادولا دي رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ- نع لاوئسلاو م دعب
 دراولا طحلا صوصخب مءرما هبو |##"ه بجر 5 خروملا  مكباتك ةذخا

 . ريفظلا مومع نع ةلباسملا عنم بلط نمظتملا طيوصلا د ومح نم مكتداعسل
 نزوململا اذه ىف تانك ووك ذملا نم اناح قم كلذ :نغ.لففن ال انئا نوزئاتو

 ام اذه رطاخلا نيرورسم مهيلع نوعلطت هل انباوج ةروص عم هيطب هنودجم
 .( 78 بجر ١١ يف .نيسورحم ممدو مزل

 ةيدجن ةلفاقل ةلافك بلط

 ءم 1919 سيام ه .ه١1#ا#» بجر ١4 خيراتب تيوكلا تدرو

 نكت ملو . لايتكالا ضرغل لقع نب زيزعلادبع ةسائرب ريدس نم ةيدجم ةلفاق

 ' يسايسلا دمتعملا ملع املف . ةصتخحم ةيمسر ةهج نم ةزاجاب ةدوزم

 ةبقارم هيلا بلطي ماس خيشلا ىلا ًباتك بتك ؛تيوكلا ىلا اهمودقب يناطبربل
 دعب الا « تيوكلا نم جورحلا وا ليكلاب اهل حامسلا مدعو « ةلفاقلا كلت

 خيشلا لثتماف . هنم صاخ رمأب وا ء تيوكلا راجت نم ًاربتعم اليفك مدقت نا
 : يتالا باتكلا هيلا بتكو رمالا كلذل ملاس

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملام نمو

 عا عزا .لئرك بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ذرضح ىلا

 00 ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ا تعا لارج وم

 دادولا دي رورسو ريخب منمد زيزعلا 0 نع لوئسلا و مالسلا دعب

 دع



 لها ةردح فرطنم مكرما هبو ١امه بجر ١١ خرؤملا مكباتك ةذخا

 مهنم دحا جورخ مدعو اهيلع ةظحالملاب رمان نا تيوكلاب نآلا نيذلا دجن
 نيضحالم نحن ةكربلا ةلج تيوكلا لها نم ربتعم ليفك نومدقي اذا الا

 ربتعم ليفك مدقي اذا الا حوري دحا صحخرن الو مكرما بسح ءالؤه ىلع

 ام اذه ًاعطق صوصخلا اذه نم ركفب نونوكت الو مكتداعس نم رما وا

 .2 1"#ه بجر ١١ ين .نيسورح متمدو مزل ا

 يدوشرلا يلعو ةديرش نب دومحل ليكلاب حامسلا

 دومح «م 1910 سيام 4 .ه ١1ا"ه بجر ١4 خيراتب تيوكلا درو

 ًاباتك امهعم نالمحي امهو . ليكلا نوبلطي مهتلفاقب يدوشرلا ىلعو ةديرش نب
 هوجريو « ًاريخ امبب يصوي ملاس خيشلا ىلإ دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم
 لايتكالاب امل حامسلل ملاس خيشلا اعجار املو .امهل ةمزاللا ةدعاسملا ءادبإ
 ..ةررقملا رماوالل ًاقبط ؛ , امهلفكي اليفك هل امدقي نا بلطو « كلذ نع رذتعإ

 يسايسلا دمتعملا ةلباقمب ملاس خيشلا امهيلع راشأف امهتلافكب موقي نم ادحي ملف

 امهعم بهذف « ةلافكلا نم امهءافعا هيلا بلطلاو « تيوكلا يف يناطيربلا

 هيلع اضرعو دمتعملاب امهفرعو « دامتعالا راد ىلا ١ يسيفنلا دمحا نب .للادنع

 ىلا ًاباتك بتكو اري دمتغعملا امهدعوف دوعسلا. زيزعلادبع ريمالا باتك

 . ىلع « ةلافكلا نم امهءافعاو ع ليكلاب امه حامسلا هيلا بلطي ملاس خيشلا

 لبقف . دج ىلا الصي نا ىلا امهوقفاريل تيوكلا نم ًاسانا امهعم لسري نا
 : يلآلا باتكلا يسايسلا دمتعملا ىلا بتكو « ًانسح ”الوبق حارتقالا اذه ملاس خيشلا

 تيوكلا مك اح حابصلا كرابملا ماس نمو

 .. هيأ . يا . را لنرك بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نلمس

 , كاذن 1 تيوكلاب صاحلا دوعسلا زيزعلا دبه ربمالا دمتعم (1)
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 دادولا دي رورسو ريخب متمد زيزعلا مكرطاخخ نع لاوئسلاو مالسل لعل
 مكتداعس ىلا درو هنا 00 هبو ١١ه بجر ١9 خروملا مكباتك ةذخا
 نبا دومح دج لها ةردح ءارما ديب دوعسلا زيزعلادبع خيشلا نم باتك

 ةموكحلا نا ثيحو ءالوه ةدعاسم بلط نمظتم يدوشرلا ىلعو ةديرش

 مكتداعس دنع ورضح مهيلا ىموملا اذهلف ربتعم ليفك نودب دحا علطي ال نأ رمات
 دمتعم وه يذلا يميفنلا دمحا نء هللادبع ناو مكردهاعو ةدعاسملا اوبلطو

 صضوصخللاه نع هعم متركاذتو مكتداعس هجاو دوعسلا زيزعلادبع خيشلا
 ةدمحعو نيقوثومو نيمولعم صاخشا مهما نيروكذملا ءارمالا نع مكدافاو

 فاللخ مهب نوقلعتي يذلا لاجرلا نم الو مهنم يرحب ام ناو دوعس نبال

 هذه ملوح مهروما ليهستو ءارقفلا ةدعاسم نوبحت مكتداعس نا ثيحو
 . انرضن ىلا ةلثسملا

 يسيفنلا دمحا نب هللادبع ىلع ةلسرا ةالاح مكفطل ركشا ةياغلل. ينا

 انودهاعو مهيلع هب مقطلت امنع مهب - ربخاو :يدنع مهر ضحاو ةردحلا ءارمأو

 نونوكي نيذلا لاجرلا عيمج يف نيدهعتم مهلاو فالخ مهنم يرجي ام نأب

 مدعب مهيلع دمتعم دوعسلا زيزعلادبع خيشلا نأ الول مولعملا نمو مهتبحصب
 مكتدعاسم بلطيو .مكتداعس ىلا طخ مهديب بتكي ناك ام مهنم فالحلا

 ليج ريب وردا ييوودسو ذا ند ابوك يرتقي م د

 نسور مهو عزل ام اذه ركل

 ,.( ١"ا"ثه جر 84 قف

 لايتك الاب لقع نب زيرعلادبع ةلفاقل حامسلا

 ةلفاقل حمس «ءم194109 سيام ١١ .ه١1طه بجر ٠١ خيراتب

 هللادبع اهلفك نا دعب رفسلاب لقع نب زيزعلادبع ةسائرب تءاج يلا ريدسلا يلاها
 ىلا اهوصو لاحو « يناثلا مويلا يف تيوكلا تكرف . يرجاملا دشار نب
 يو ردع هادم ةعمجملا ريما نوقف ٍتلصختسا ريدسلا

 ا را



 دعى: لا ةيعلا ىلا ةدايلا فلا تلامرأ م بدع لإ ةلئاقلا كلف لوعو

 لصا هب قفرأ . يناطيربلا يبسايسلا دمتعملا ىلا ًاباتك ملاس خيشلا بتك |

 صن ع هباتك صن وه اذهو ؛ يرجاملا ةلافك لاطبا هاجرو ةداهشلا كلت

 . . : ةداهشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم

 نلمه . هيأ أذ را لئثرك مخفألا هاحلا يلاع تاو رت

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا 18 ةلودلا ةنجا لكتلوب

 مكلصاي رورسو ريب مممد زيزعلا مكرطاخ نع نارشلاو مالسلا دعب

 ديفي ةعمجملا معلا هللا دبع نبا دمحم ءاضما نم ربخو ملع هيطب

 ١" خيراتب تيوكلا نم ةرهظ يذلا ريدسا لها ةردح لاوما لوصو نع

 يرجاهلا دشار نبا هللادبع ةلافكب لقع نبا زيزعلادبع ةقفرب 8١ه بجر.
 مزل ام اذه انل هعاجراب نورمات مكدنع هديصرتو هتصخالم دعب مكوجرن

 .« ١١ه نايعش 7١ فك . نيسورحم ممدو مكتداعسل هضرع

 ةداهشلا

 ١” خيراتب تيوكلا نم ةرهظ يذلا ريدسا لها ةزدح ربخو ملع»

 يرجاهلا دشار نبا هللادبع ةلاقكو لقع نبا زيزعلادبع اهريما ١١ه بجر

 ةعبراو سنج ةدرف  نيعبسو  دحأو ةروك ذملا ةردحلا عم لاومالا ددع

 رشعو هيلاخ قيداص ث اللثو فوص هدرف نيعبراو ةوهق سيك نيعبسو

 سيكو برضم نيتدرفو. شيع سيك نيرشعو ةعستو هيراطعو يصع دارف

 ثاللثو طقس دارف عبراو لفلف سايكا هتسو فرك هدرف رشع ةثالثو فاز

 .« زاك قيدانص ثالثو يلاخ ىتر وس قودنصو نتوجرب قيدانص
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 لايتك الاب ليقع نب رصان ةلفاقل حامسلا

 ؛م١191ا ناريزح 74 .ه ١“*ه ناضمر ٠١ خيراتب تيوكلا تدرو

 ميهاربا هتبححصبو «© ليقع نب رصان ةسائرب لايتك الا ضرغل دجن نم ةلفاق

 «٠ يفلزلا يعار ديبعلا هللادبعو « ةديرب يعار « ةديرشلا نمحرلادبع نب
 زيزعلادبع ريمالا نم ًاباتك مهعم نولمحي مهو سرلا ىعار ناعلض نب هللادبعو
 ءالومل حامسلا هنم بلطي ء تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا دوعسلا
 امب مايقلا هنم بلطي ملاس خيشلا ىلا ًاباتك يبسايسلا دمتعملا بتكف . ليكلاب

  ةلافك ىلع لصحتسا نا دعب لايتكالاب ةلفاقلا كلتل ملاس خيشلا حمسف . مزلب

  دجن جراخ ىلا لاومالا كلت برهت مدع ىلع « ليقع نب رصان اهسيئر نم
 .:: يللا تاتكلا . يناسلا .دمتعملا ىلا :تتكو

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 , هيأ . يا وأ لئنرك بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 آسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نئلمه

 دادولا دي رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 صوصخنم مولعم راص مترما امو ١"ه ناضمر ٠١ خرؤملا مكباتك ةذحا
 انف رشا ليقعلا رصان ةبحص دوعسلا زيزعلادبع نم مكتداعسل دراولا بوتكملا

 ةردحلا رابك نع هانلثسو روكذملا رصان انرظحا دقو هنومظم انْمهفو هيلع

 هديرب يعار ةديرشلا نمحرلادبع نبا مههاربا امهو هتبحصب ولصو يذلا

 رابكا ءالوه سرلا يعار.ناعلض نبا هللادبعو يفلزلا يعار ديبعلا هللادبعو

 مهيلع ليفك هرارقا نع وهو روبزملا رصان هتبحصب امه يذلا ةردحلا
 بوتكم اذهو مكتداعس ىدل مولعم دوك هيحصب عب قلعتي نم عيمج ىلعو

 ١؟ يف . نيسورحم ممدو نينونمم نحنو مزل ام اذه هيطب دوعسلا زيزعلادبع
 .( )م#سو ناضمر
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 ةرنع نم ةلفاقل ليكلاب حامسلا

 ناريزح ١" .ه1ا"ا"» ناضمر ١١ خيراتب ةرهجلا ةيرق ىلا تلصو

 « اهوصو ربخ ملاس خيشلا غلب املف « ةزئعةليبق نم ضعبل دوعت ةلفاق ء م ١

 ىعداف . تيوكلا ىلا مدقت نا لبق اهربخ هل فشتكي نم ةرهجلا ىلا لسرا

 ؛« تيوكلا ةيداب يف ةماقالا نودصقيو « رفحلا يف ' نونكسي سانا مهنا ) اهباحصا

 أمظلاو رحلا ببس مهنكلو . تيوكلل ةعباتلا هحواوطلا ةريشع عم .نكسلاو

 تيوكلا لوخد نآلا مهمزعو « ةرهحلا اومأف مهيلا لوصولا اوعيطتسي مل

 م بخ ىلع ملاس خيشلا فقو نا دعبو . ( ةمعطالا نم مهمزلي ام ءارشل

 ا املف .اهقاوسا نم مهمزلي ام ءارشبو « تيوكلا مهلوخدب حمس

 يناطيربلا يبايسلا دمتعملا ربخيل هلاجر دحا هلاوط نب يراض لسرا تيوكلا

 بتكف .٠ ( باصن ) ىلع ملزانمو « ديشرلا نبا عابتا نم لاجرلا ءالوه نإ
 هيلا لسرا امك « ليكلا مهنع عنميل © ملاس خيشلا ىلا ًاباتك يسايسلا دمتعملا

 كشف . ربحا هنم عمسيل هلاوط نب يراض لبق نم دفوملا لجرلا كلذ
 لوسر عم ةلباقم مهل ىرجأو « هسلجم ىلا مهاعدتساو مهرما يف ملاس خيشلا

 ذئدنع . يراض مهيلع هاعدا ام تبثي نا لوسرلا كلذ عطتسي . ملف « يراض

 , اهودأف « رفحلا ةنكس نم مهنأب نيميلا هماما !ودأي نا ملاس خيشلا مهيلا بلط
 قيقحتلا يرجيل يئاطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا مهقفاري نا حلاص الم رمأف

 : يتالا باتكلا هعم لسرأو « هروضحمب مهعم

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 نالمه هيا . يا . را لنرك زيزعلا بحملا مخفالا هاحلا يلاع ةرضح ىلا

 دي نأ وه رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤوتسلاو مالسلا دعب
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 ' مولعم راص مكرما عيمجو ١م“ه ناضمر ١ خروملا مكباتك ةذخا دادولا

 مه انعم مكرما بسح تيوكلا سما تلصو يذلا ةزنعا ةلفاق صوصخنم

 نوعديو ةرهجلا اولصو موي نم مهربخ نيذخام نحن نيروكذملاو ليكلأ نم

 مهتقافر عم نولزني فرطلاه نيدصاق اوناك مهلاو رفحلا ىلع مهلها نا
 اورخاثو وردق ام رحلا ةدشو امظلا ةطساوب نكلو انتيعر امه نيذلا ةحواوطلا

 فرطنم مكرما اناج مويو تيوكلا نوجي مهانيلخ نحن اذهلف رفحلا ىلع
 مهانرضحاو كش اندنع راص باصنا ىلع مهله نا ركذ ةلاوط نبا ناو عنمل

 لها نا نيم :كلحاو نيلتملاب .ولياقتو اندنع سلجلملاب ةلاوط: تا لاجر عم

 دع نيو ةسرابلا يوكو . هي رع جتاك لاول ران اجار رول ]+ نزع ةلز الئ[ ودد
 ني هيلع بلط يذلا يومملاو ةلفاحلا رابك عم رظحي لجال هانضير تند

 اننا ”يكتةاعنب دنع تبثيو هروضحم مهدافا نوذخات يكل مكتداعس َدْبَع

 ةرضح اي مزجاو ةموكحلا اضر فلاخت يلا رومالا لبقن الو نيلفاغ سيل
 ناك ام ديشرلا نب فئاوط مهناو باصنا ىلع مهلهأ ءالؤه نا فرعن ول بحمل

 لاجرو امه مكتمدخب نورظحي مهانرما لاحلاف تيوكلا نولخدي لبقن
 .ةيفيكلا مكل نيبيو مكتداعس هجاوي حلاص الم انبتاك انيصوا ًاضياو ةلاوط نبا

 املكي نينونمملا نحنو اذه لاح لك ىلع مكتداعل عجار رمالا ذئنيحو
 . 2( ١"ا"ه ناضمر ؟1؟ يف .نيسورحم ممدو نوذرمات

 قيقحتلا ءارجاب ماقو روك ذملا يسايسلا دمتعملا ماما ميمحلا رضح املو
 : ملس خيشلا ىلا ةدرعلاب مهرمأف « مهءاعدا بذكي ام هيدل :تبثي مل مهعم

 . لايتكالا محل ملاس خيشلا زاجأف ليكلاب مهل حمسيل

 .ءم1517ا9 زومت ١8 .ه١1ا ب8 لاوش 4 خيراتب تيوكلا تلصو

 . نمسلاب ةلمحم ةلفاقلا كلت تناكو . ةيدابلا نم ةبلصلا ةريشع ىلا دوعت ةلفاق
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 ىلا ًاياتك "بنك هند“ تيوكلا يف يناطيربلا ىبايسلا ا

 تدرو يللا ةهتلبا نعو © نمسلا اذه أثنم نع هلم حصضوتسب مس خيش '

 ًاضيا هربخيو ؛ بلط ام هل حضوي ملاس خيشلا هباجأف . ا

رئاشعلا نم تسيلو ةملاسملا رئاتملا نك ةلتعلا ف رقع
 ىلع رساجتن ين 

 روك ملا هباوج صن اذهو . دلتلا معا حلاصمب لحن لامعاب مايقلا

 تيوكلا مك اح حابصلا كرامملا ماس نم

 ا لود يسايسلا ١ ليكولا زيزعلا انبحم  مخفالا لجالا 51 ىلا

 . ًاسورح ماد تيدوكلا ف ةمخفلا

 7 كن واو نسف ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ ن دع لاوكسلاو مالسلا دعب

 فرطنم مولعم راص هيف ميديا امو ١مه لاوش ٠ خروملا مكباتك ةذخا

 مهعم يذلا نهدلاو دجن نم مهليجم قمحم سما ةلصو يذلا ةبلصلا ةلفاق

 تيروكلاب نهدلا مايقا ةدايز ةطساوب ةحلصملا هيف نؤرودي دجن نم هنيراش

  قيرط يف نوحوري نورساجتي ام ةبلصلا رهاظلا بسحو نجي يف هصخرو

  نوذخأت يكل نيزملا ميهاربا انيمدا عم مكتيلصاو مهرابك اذهو روذح هنم

 نيضحالم نحن و 1 0 روذحم مهنم نورت اذاف مهنم ةاقيقحتلا

 نم ةموكحلا رطاخ رسب رسي املك نع لفغن ام هللا ءاشنا مهريغو ءالؤه ىل ع

 نيو رك زجر جل هاذ نينونمملا نحو ركف ي نونوكت الو هوجولا ةفاك

 .« 9١١ه لاوش ١١ يف

 راصحلل ملاس خيشلا ةبقارمب ةيناطيربلا ةموكحلا كوكش

 ةموكحلل كشثلا بلجي ام ثدحي مو « راصحلل هتيقارم ىلع ملس خيشلا لل

 ”دداسالا تاون كليا م ١م نافل 4

 00 ةدهع ىلا

- 



 ,م 191١19 . ه ١ه ماع ةدعقلا يذ رهش لح نا ىلا « ةيناطيربلا

 ًاقوس نيبرهملل تدجوا دق راصحلا ةيلمع نا اهداقم رابخا ترشتناف

 : تيوكلا نم لفاوقلا ضعبل اهيف حمسي ىلا ةمعطالا ناو « ةجئار

 ناو . كارتالا دي ىلا لصت كانه نمو ؛ قشمدو ةنيدملاو لئاح ىلا بربهم

 ىضاقتيو « نيبرهملا نع رظنلا ضغيو لفاوقلا كلت عم لهاستي ملس خيشلا
 هب تءاسأو ٠ كوكشلا ةيناطيربلا ةموكحلا تبوانف ةريبك ةلومع كلذ نع
 نييكلا) تيوكلا يف ىبايسلا اهدمتعم .ناسل ىلع كلذ رهظ دقو . نظلا

 لوليا ه .ه ممم ةدعقلا يذ ١94 خيراتب تيوكلا تلصو امدنع ء( خال

 ء ماس نب ناميضو لجعم نب ديز ةسائرب ءةزيع نم ناتلفاق ءم107

 نيب اهيسيئر رضحاو اهرما يف روك ذملا دمتعملا كشف .لايتك الا ضرغل

 . لايتكالا نع مهعنم بلط هنع جتن « ًاقيقد ًاقيقحن امهعم يرحب ذخاو « هيدي
 نمضت ًاباتك ملاس خيشلا ىلا بتكو . مهرما يف ةرصبلا ةموكح نذأتسي نا ىلإ
 لفاوق ةريخالا مايالا يف دهاش دق هنأب هل ركذو « ةصراق تارابع ضعب

 تازاجا نولمحب مهو « رفحلاب نولزان مهلا اهباحصا يعدي « ةبيرغ ةريثك
 ةيناطي ربلا ةموكحلا رباخ دق هناو « لايتكالا ضرغل ةلاوط نب يراض لبق نم
 . تيوكلا نم لايتكالا .نع لفارقلا هذه عيمج عنميل هتباجأف ةرصبلا يف

 لايتكالا اهنم ديري نمو . ةلاوط نب يراض نم زربت يلا تازاجالل ةربع الو
 ةرصبلا يف يركسعلا مكاحلا نم ةصاخ ةزاجا زربي نا هيلعف تيوكلا نم

 هل حضوي باتكب ماس خبشلا 'هباجأف . لوخم رخآ يناطيرب مكاح نم وا
 اهنعدي. ؟ىلا يرحل نئارعلا كلت لثم دورو « ركنيو نيتلفاقلا كلت رما

 ] : روك ذملا هباتك صن اذهو

 تييوكلا مك اح :حايصلا كزابملا قاس نهال
 فقل راق زف ماسلا ايكرلا يتم ضيقالا لزتالا رعت لا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب
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 ةذخا دادولا دي رورسو ريخم ممد مكرطاخ نع لاوثسناو مالسلا دعب

 ديز نا مف رع مولعم راص ميدبا امو ١ا"ه ةدعقلا يذ ٠١ خرؤوملا مكباتك

 اولصو يذلا ةزئعا ةلفاق رابكا ملاس نبا ناميضو لجعم نا
 ورضحا سما لبق

 باوحلا نورظتنتو مهنع ةم وكحلل مليتو مهدافا مثذخاو مكبانج دنع

 هذه يف هنا مكترضح ركذو . هيرجن مهفرطنم ةموكحلا رمات يذلا ساب ال

 لجال تيوكلا ىلا نودراوتي بانجالا لئابق نم ةلمج نودهاشت مايالا

 ةلاوط نبأ يراض ةعامج مهناو رفحلا ىلع نيلزان مما نوعديو ةلباسملا

 ام يذلا ةموكحلا رماو يراض نم طخ وا ساب هديب دحا ميار ام نكلو

 يف ةموكحلا مترياخ ًاضيا نآلاو عونمم وهف يراض نم طخ وا ساب هدي

 يراض نم ساب هديب ىوس ىدحا لك عنم ىلع رمآلا ردصو .صوصخل اه

 يذلا بانجالا لئابقلاه نكلو ةكربا ةلح . ةموكحلا ةعجارم نم الا الما

 ةموكحلا دضب روذدحم هنم دحا انركنتسا ام نحن تيوكلا نودراوتي مكركذ

 يراض فئاوط نم ولباس يذلا نيتلف اقلاهو لباست ةيبنجا ةليبق انصخرا الو

 ام ثيح سما لبق دم يذلا ةيناثلاو لنركلا ىلا يراض نم ساب جهديب دحاو

 دوبيجيو رفحلا نولصي نيح ىلا دحاو مهرابكا انريح يراض نم ساب مهديب

 مكوربحي مهرابكا مكل انيدو يذلاه ةزنعا ةلفاقو يراض نم ربو ملع

 اي نحنو ةموكحلا رما ردصي نيح ىلا ةصخر مهانيطع امو مهدصتم نم

 عيمج عم ةيهبلا ةموكحلا حلاصم ىلع ةماتلا ةيانعلا نيلذابو نيديقتم بحم

 انم قدصاو انم صرحا نيرياص مه ام هريغو يراضو لضفلا الو هوجولا

 ام ىلاعت هللا ءاشنا ركف يف نونوكت الو لاح لك ىلع ةموكحلا حلاصم يف

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه . ًاعطق ةموكحلا اضرل فلاخم رما انفرطب يرجي

 .(© ١١78 ةدعقلا يذ ١” يف

 راسا روش انفاق

 ةليبقل نادوعت ناتلفاق لوليا 75 ةجحلا وذ ٠ خيراتب تيوكلا تدرو

 ه"ا١ا-



 ليحر ةرما تحن اتناكو ؛ دوعسلا زيزعلادبع ريمالل ةعباتلا « هراجنس رمش

 ريمالا نم ًاباتك امهعم نالمحب امهو « لامر نب نابضغ دلوو ريمس نب
 حامسلا هنم بلطي ملاس خيشلا ىلا : دوعسلا زيزعلا دع ريمالا نب .يكرت

 هربخي يناطيربلا يسايسلا نرسل ىلا ًاباتك ماس خيشلا بتكف . لايتك الاب امل

 اذه غالبا هنم بلطو : يكرن ريمالا باتك ةروص هيلا لسراو « امهرمأ
 ريغ ىلع رمالا اهغالبا نم ًافوحخ . ةرصبلا ين ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا ربحلا

 : هباتك صن اذهو . هتقيقح

 تيوكلا مكاح حابصلا كرام ملاس نم ]

 ىرتلكنا ةلود يبايسلا ليكولا زيزعلا انبحم مخفالا لجالا ةرضح ىلا
 ' . ًاسورحم ماد تيوكلاب .ةميخفلا

 مكبانج ريخت هدعب رورسو ريخب مد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب
 دوعس نبا فرظب نيذلا ةراجنس رمش نم نيتلفاق انف رط ىلا لصو هح راتب

 يكد نم قاروا مهديبو لامر نبا نايضغ دلوو ريمس نبا ليحر مهرابكا
 وعس نبا فرطب ءالؤه نا ثيحو هيطب مهلقن نودحن دوعسلا زيزعلادبع نبا

 كلذ فالخ اهغلبي ال يكل ةمركحلا نوربخت مكوجرن ليكلاب مهل انصخرا
 هجخلا يدلل ل د ووسورخ عمو مزا ام اذه . م ريغلا نم

 2.2( 01ه

 خيشلا ةرايزب لوليا 55 جحلا يذ ٠١ موي يف يسايسلا دمتعملا ماق

 يلاها نم لجر : شلجملا كاذ يف ًارضاح ناكو : ىحضالا ديعب هئنهيل ملاس

 را لوح“ ثيدحلا ىرجف « : ردع بيدنا نم نايرخ ن ضاع يعدد

 نايرش نبا هللادبع ىلا ”الاؤس دمتعملا هجوف نيتروكذملا ةراجنس رمش يلفاق

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مم مهحلص ةيفيكو نيتيرمشلا نيتلفاقلا رمأ نع

 م
 ده بسيوني هادا يتلا ا ارانب تيان

 بدينا م١1



 ريمالا تحلاص دق ةراجنس رمش نا هللادبع هل دكأف . مهنكاسمو مهلحم نعو

 دمتعملا قدصف . يفلزلاو ميصقلا نيب نكست اهناو هتلاسو دوعسلا زي زعلادبع

 نأب هنم ًانظ لايتكالاب ماس خيشلا مهل حمس كلذ دعبو . همالك روكتذملا

 دعب قربا دَمف يسايسلا دمتعملا اما . كلذ ىلع فاو دق دوك دل نيل

 رمآ هيلع ضرعي < سكوك يسرب رسلا ىلا ةيقرب قربا سلجملا كلذ رداغ نا

 خيبشلا ىلا دمتعملا بهذف . ليكلا نم مهعنمب باوجللا هدروف . نيرمشلا كئلوا

 ةيقرب نومضم هيلع أرقو لوليا ٠ . ١ا"ه ةجحلا يذ ١١ موي يف ملاس

 ةءارق نسحب ملف ةيزيلكنالا ةغللاب ةيقربلا تناكو . سكوك ىمرب رسلا

 .. ةحضاو ةروصب ةيقربلا نومضم ملاس خيشلا مهفي ملف « ًايوفش اهتمجرت
٠ 

 دجب ىلا نيتهجوتم تيوكلا اتكرتو اتلاتكا دق نيتلفاقلا نأب دمحعملا 2

 خفراتب ملاس خيشلا ىلا ًايمسر ًاباتك تك هثرئاد ىلا يسايسلا دمتعملا عجر املف

 بلطو . ةيقربلا كلتل ةحيحص ةمجرت هب قفرأو لوليا 8 ةجحلا يذ ١١

 نيلجر بلجو « نيتلفاقلا ةقحالمل هلاجر نم هيلع دمتعي نم لسري نا هيلا

 نيتلفاقلا لوصوب راعشا دورو نيح ىلا : تيوكلاب ازجحيل امهرابك رم

 ؟ .كلشلا بجو ىرخا تاهج ىلا امهماهذ مدنعو 2 لحي ىلا نيتروك ذملا

 7 ىلا ًاباتك بتكو + نيتلفاقلا رثا ارغتتل هلاجر نم ةئالث ملاس خيشلا لسرأف

 ْ : هصن اذه رمألل ,لاثتمالاب هربخم ىبايسلا دمتعكلا ٠

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس 0

 ىراكلا ةلؤد ناسا .نيقرلا قازنلا انف مكفالا نا ةرتملا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةميخفلا

 ةدعلا ةدادولا كين وزو نق متمد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب

نم مولعم راص متركذ ام عيمجو ١١70 ةجحلا يذ ١7 خروملا مكباتك
 صوصخ

 نيتلفاعلا رابكا نم نيرفن ريخات ىلع .يلاخلا 1+ خووملا مكباتكي مكرم

 0 هاالالد



 انك نحن زيزعلادبع نبا يكرت نم قاروا مهديبو ةراجنس نم ولصو يذلا
 ةرك اذملا ةراص ةدياعملل انومترز امدنعو مكرما بسح كلذ ىلع نيدمتعم

 مكترضحو ةزينع نم لصو يذلا يدجنلا نايرش نب هللادبع انرضحاو ًاهافش اننيب
 مهلزانمو دوعس نبا عم مهحلص بيترت مكل نيبو نيتلفاقلاه نع هومتلئس
 اندقتعاو ةركاذملا هذه ىلع اندمتعاف ذوعس نبا رما .نم يفلزلا ىلا .ميصقلا نم
 ىلع مكبتاك عالطاو نايرش نبا هللادبع ةدافا نم ةعانقلا مكل ةلصح هنا

 ام ًاعطق ناك كلذ الولف يكرت نم نيتلفاقلا رابكا ديب يللا قاروالا لصأ.
 ”ةدعقلا وذ 7١ خيراتب مكانفرع امك ةموكحلا ةعجارم يف الا مهصخرن
 ةموكحلا رما راظتناب اندنع نيلطعم ةدم نم ةزنع رابك مثدهاش املثم "8

 سماو ةموكحلا ةعجارمب الا دحا لك ةلباسم نيعن ام لاح :لك ىلع نحنو

 ةرشع- نم دراولا فارغلتلا نع انومتربخاو انومترز امدنع ةبسلا راهن رخآ
 هتقوبو ًامامت هتارابع انمهف ام مجرم سيل هنا ثيحو سكاك يبمرب رسلا
 اندمع ناك مهرابك عيجرت يف انيلع متدكا ملو نيتلفاقلا جورخ ين مكانريخا

 هكياتك .يلبصو امدنع لاخلاو كلذ نم تفسأت ًاتياغو مهعيجرت ىلع انمادخ

 ةثالث ةلسّرا ًاروف سكاك ىبسرب رسلا ةرضح فارغلت ةمجرت هيطب يذلا

 نيرفن نوعجريو مهو كردي هللا ف اشناف انفارطاب مهرثا نوعبتي انفادخ نم

 ةاعارم نودب ةموكحلا رما نيلثتمم لاح لك ىلع نحنو مهرابك نم
 .0 )3*”ا*ه ةجسللا يذ ١؟ يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه . دحا لكل

 امهوكردأف « نيتلفاقلا رثا بقعتل ةئالثلا ملس خيشلا لاجر بهذف

 ازجحف امهلاسور نم نيرفن. مهعم اوبلجو ةعساولا ةيدابلا يف امهلغوت لبق
 . دجت ىلا لاومالا عم نيتلفاقلا لوصوب ءابنالا تفاو نيح ىلا تيوكلاب
 . امهحارس قلطا ذئدنع

 -8؟١ -



 ءاعل راصحلا رابخأ

 م16 هه

 . لايتك الاب يلع نب لصيفو ميرش نب ينطم ةلفاقل حامسلا

 ؛م 151١19 لوا نيرشت ١ا/ . ه 1785 مرحم رهش ةيادب يف .تيوكلا تدرو

 . لايتك الا ضرغل « يلع نب لصيفو ميرش نب يبطم ةسائرب ةدبع رمش نم ةلفاق
 هنم ابلطيل «٠ تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ةلباقم ىلا اهيسئر ابهذف
 ةعباتلا لئابقلا نم ةدبع رمش ةليبق تناك املو .لايتكالاب. مهتلفاقل حامسلا
 حامسلا نع روكذملا دمتعملا غنتما « لايتكالا اهيلع عونمملاو ديشرلا نبال

 . ايداو . لايتك الاب مهلح مسي نا اهيسبئر هيلا لسوتف . لايتكالاب ةلفاقلا كلتل
 ؛ةيناطي ربلا ةموكلا حلاصم فلاخت ةكرحب نوكرحتي.-ال مهنأب « ةظلغم ًاناعا هماما

 اودصقمف عوذلا مهب رضا دق مهماو . ةيداعملا رئاشعلا ةيقب عم لاصتا محل سيلو
 - بتكو « مهلسوتل دمتعم ا ىغصأف . ةعئاجلا مهلئاوع تيقي ام ءارشل تيوكلا

 لايتكاب ملاس خيشلا محل حمسف . مه دعاسم هنم بلطي ء ملاس خيشلا ىلا ًاباتك

 ةلفاقلا كلت يسئر اوكرتي نا مهيلع طرتشاو « رمتلاو زرالا نم مهمزاي ام

 . ةبيصق يف عقت يلا « مهلزانم ىلا مهوصو نيح ىلا تيوكلا' يف ةنيهر

 هرب يبايسلا دمتعملا ىلا بتكو . ةميخرلاو ابقولا قيرط اوكلسي نا ىلع
 : هباتك صن اذهو : تاءارجالا نم. مهذدحنا ام

 0( م1174



 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملس نمو :

 ىرئلكنا ةلود يسايسلا ليكولا انبحم مخفالا مركالا لجالا ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةميخفلا
 هديك تاكولا نيب نورتساور نيخ مممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 ميرش نبا ينطم نا مثركذ هبو 75 ةرمعو ١5 مرحم ” خرؤولل مكباتك

 مذخاو مكبانج دنع و رضح ادبع رمش ءاسؤر.نم امه يذلا يلع نبا لصيفو

 | ةموكحلا ودع. ىلا نوحو ري ام مهما ىلع مهيلع ةيفاكلا دوهعلا عم مهدافا

 ءارقف مهلا ثيحو ةيناطيربلا ةءوكحلا اضر ةفلاخم ةكرحب نوكرحتي الو

 شيع نم مهنوق ردق يشلا ضعب يف مهل صخرن ”الاح قفوالا انيأر مهفرطنم
 ةموكحلا رما ةحم انفرطب نوقبي لصيفو يبطم نا طرشب اطَمف رمتو

 انوربخاو دوهعلا مهيلع انذخا امدنع نيروكذملاو مهيلع ضفاحت هللا ءاشنا نحنو

 اذهلف ةميخ رلاو ابقولا ىلع نوردحني مهدصق ةبيصق ىلع نآلا مهلزنم نا
 ممدو مزل اه: ا!دغ 5 مكن وديفي و مكدنع نورصخ مهانرما "لا

 0115 مرتع 7 يف . نيسورح

 دانا ىف ؛ نب ناميلس ةلفاق ةبقارم بلط

 .ه75١ مرحملا رخاوا 1 تيوكلا ىف ناطيولا“ ضايلا تمتملا» تقااو

 ء تيوكلا لصتس ةلفاق :نأب اهدافم ءابنا ءم 1941107 يناث نيرشت طساوا

 , ةيراجن لاومأب ةلمحم يهو « مياسلا ىحي نب ناميلس ةسائرب ؛ ميصقلا نم ةمداق
 قفار دقو . لئاحو ماشلا يلاها نم سانا ىلا دوعت لاومالا كلت بلغاو

 ,. لجالج نب دمحعو هيكسا نباو فاورلا ليقع مهو اهباحضا لاومالا كلت
 دمتعملا بتكف . ةديرب يلاها ا مهارباو 0

 ل



 نم مال « مهيلع صبقلا ءاملاو 6 صاخشألا كلنلوا 8 قيفحتلا ءارجاو

 رمأ يف. .نظذي: حت >4 ةناطيولا ةموكحلل مهل ادعب نروهشملا صاخشالا

 كلت تلصو ءم 19117 يناث نيرشت 1١ . ا مهتبفاعم

 دمحمو فاطحلاا مو : يدوشرلا ناملس ضل يروا ديرك ةلفاقلا

نع رخل كلاذ ةيبنس ماكل تي 0
 0 بائكلا يسايسلا دمتعملا لا 

 . هلبق نم قيمحتلا وجيل هتلباقل صاخشالا كتئلوا َُل اسراو

 ةميخفلا اريلكنا ةلود يسايسلا ليكولا انبحم مخفالا . لجالا ةرضح ىلا

 اسو رحم ماد تيوكلاب

 . دادولا دي رورسو ريحب ممد زيرعلا ا دكا لل مالسا! دعب

 مكركذ هبو : م1911 ربمفون 16و 15 مرح #*» خرأؤملا هك اك نشا

اه ريما يذلا ميدقلا لها ةردح يف قلعتي ريخ مكدنع تبثو مكغلب امبسح هنا
 

 . يلاها نم بانجا ىلا عجار اهبلاغو 9 ةلمج ميلسلا ىبحي نبا ناميلس

 قد ا ل دنا يع و فكما نباو فاورلا ليقع مه ربكأ لياحو ماشلا ٠

 ريحنو مهيلع ققحن نورماتو ةديرب لها نم يدوشرلا ميهارباو ميصقلا لها

 ارا اد يك كومو نال م هرم قل مهنا ثيح مهلاونا

 مكبانج ربحا يذلاف انفرطب دوجو مه راص امو ةعءزاللا تاقيقحتلا ءارجاب

 مهيلع انقمح نحت كرخحمو باذكو مهوتم وهف نيدوجوم صاخشالاه نا

 مك 1 املك تورك هما كيرلا اوبط الف فاور نباو ةيككسا نبا اما ًامامت

 ضيقلاب مهيلع انرما ناكل مهارن ول لاح لك لعو ةموكحلل ن

 هلأ ققحم وهف يدوشرلا ميهاربا اماو ةعجارم و 1و مكيلا 0

 مومو توا اوسالا وهو هديرب بط وا حيار ناك
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 اوعجار كش هيف مكدنع ريصب اذا ةموكحلا ىضر فلاح رما هنم ىرج الو
 نع لجالج نبا دمحمو غلبلا بذك مكل حضوتي ذئنيحو دوعس نبا هنع
 فاطحلا دمحو يدوشرلا ناملس مهو نيموي نم ولصو يذلا ميصقلا لها لوق
 ردحني نيموي وا موي يف مهدعب مزع هلو ةديرب يب هنورك ذب ليقع نبا دمحمو
 ةافصلا يف نيذلا انمادخ انرمأ نحنو مهنم وققح مكنيلصاو نيروكذملاو

 عطقب يذلاو مكل هلسرب ًاروقو هنوكسمي مزال لجالج نبا لصي امدنع
 ا ادق نورت قارب ةدوكلا ىف ل هنا ارت الو هرج هاا كرم
 . 2185 رفص ا" يف . نيسورحم ممدو مزن

 لايتك الاب صيخر نب يديمحلا ةلفاقل حامسلا

 .ملقلال نناثلا "نييربخت دا نخدم ريض اق تيوكلا تدرو
 دمتعملا ةلباقم ىلا يديمحلا بهذف « صيخر نب يديمجلا ىلا درعت ةلفاق
 ةعباتلا لئابقلا نم مهاب هدافاو : ليكلاب هتلفاَقل حامسلا هنم بلطي « .يسايسلا
 يضارالا نمض نوئكسي مهعاو ٠ هيلا ةيلاوملاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا
 هنم بلطي ملس خيشلا ىلا ًاباتك روك ذملا دمتعملا بتكف ..هتراما يف ةلخادلا
 دوجو مدع تابثاو قيقحتلا ءارجإ دعب . ليكلاب هتعامجو يديمحلا ىلا حامسلا

 نا كرتو تيوكلا. ننع أبئاغ ذئموي ملاس خيشلا ناكو ٠ يدوشرلا
 يديمحلا ربخ نع يدوشرلا دهف عم دمحا خيشلا ققحتف رباخلا دمحأ هيخا
 : يتآلا باتكلا دمتعملا ىلا بتكو ليكلاب مهل حمسف « هتلاقم قدص هل دكأف

 حافلا رباحخلا دمحا نم»

 ةميخسفلا ارتلكنا ةلود ىبسايسلا ليكولا انبحم .مخفالا لجالا ةرضح .ىل

 ] ] ًاسورحم ماد تيوكلاب

 #7[ ل



 هذخا دادولا دي رورسو ريخب متمد مكرطاخخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 00 امو .م ١91١10 ربمفون ”4و ١مم“ رفص 6 خروملا 00

 يلزم نع مكدافا هلا صيخر نبا يديمحلا صوصختم مولعم ر

 0 مهعم جتني نأ نورماتو دوعس نبل قيدص هناو دوعس نا دودح'

 مهم وق لجال ةلباسملا نم ليلق نوذحاب مهصخ رنو ودعلل ءيش نولشني الو

 يدوي ام هنا ةمزاللا دوهعلا هيلع انذحاو اندنع رضج صيخر نا ساب ال

 يدوشرلا دهفلا ىلع سما لبق اولصو نيذلا دجن لها نم هنع انتو ًاعطق ودعلل ءىش

 انصخرا اذهلف دوعس نبل ا هباوج ودكاو هعبرو

ي ام هللا ءاشناو مكرما بسح طقف مهتوق ردق ليلق ءيش نوذخاي مه
 جتن

 اذه مدانلا وهو هيف رظنتسم لمعلا 7 رما فلاخي نملكو روذمم مهنم ٠

 2 عب رمص ١ ُق . نيسو رم مهدو مزل ام

 ةمعطألل ماع ءاصحإ بلط

 ءماولا/ لوا نولاك ١5١ .مهامب##+ لوالا عيبر رهش ا

 يمسايسلا فمتعملا ىلا (رهشوب يف ) جيلحلا 5 ةيناطي ربلا دامتعالا راد ةسائر تبلل-

اهدوزي نا تيوكلا يف يناطي ربلا
ؤوو يلا ةمعطالل ءاصحا لوادحجب 

 تيوكلا تذ

 0 ١ "مه يناثلا دامج رهش ةيادب نم ةدملل « هيعارشلاو هب راخبلا نفسلا ى

 | سكوك يسرب ريسلا نم ةيقرب هتدرو كلذكو © 1775 رفص رهش ةيابن لا

 ةدملل تيوكلا نم تردص يلا ع« ةمعطالا تايمك ةفرعم كلطي .٠ دادغب ق

 ةغلس ماس خيشلا ىلا نيباتك تيوكلا ىف 3 ي يبسايسلا دمتعملا بتكف َ ةروكذملا

 هدوزف . ةبولطملا تام ولعملاب هديوزت هنم بلطيو « رماوالا كلت نومضم

 بسح ةبولطملا ا ا ءاصحا لودحي ملاس خيشلا

 < تالجس دوجو مدعل «٠ رداصلا ءاصحا نع رع رذتعاو : كرمكلا ةرئاد ءاضحأ
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 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم

 تيوكلاب ةيرشفلا لكلا ةلود يسايسلا لدول مخفالا لجالا ة ةرصح ىلا ٠

 . ًاسورحم ماد

 هدا 'فادولا» ذيب .قونرمو ريخب : ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 | مكبانحب درو هنا ميركذ هبو ١5 لوا عيبر ”و ١" 0 مكبيتاكم

 ىلا ةدراولا ةمعطالا ةيمك نايب نوبلطي رهش وبا ةناخلصنق نع فيراعت

 رهشا ةعست ةياهم ىلا ١78 يناثلا دامج ١ نم بشحلاو بكارلا يف تيوكلا
 يب انرمل لوالا مكباتك لوصو نيح . نيحطو ريعشو ةطنحو شيع نم

 لارئحللا ةداعس نا مكبانج متركذ هيطب اهنودجم ”الاحو كلذ هتسل ريرحت
 ةدملا يف ةمعطالا ةاجارخا نايب بلطي :فارغلت هنم درو سكوك ىبرب رس

 مارتحالا لامكي هيلا راشملا رما بواجنف .ناكم يا ىلاو هالعا 5 ةموق رمل

 قرفتت ةاموسرلا يف ةطوبضم دوبق تحن ىهف تايلاخدالا اما ةينونئمملاو

 يه ام ةعدقلا ةداعلا بسح ةاجارخالا 7-0 داليلا لخاد راجتلا يديأب

 دالبلا سفن يف رفوالا مسقلا اهتايفرص ردقن امعا قبس ام ىلع نحتو دويق ةحن

 يحاون سراف ردانب ضعب ىلا حوري مسقو هيداوبو دجن ىلع مدقو اهرئاشعو

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه .ةرمحملاو ةرصبلا ىبح ةرمحملاو ةرصبلا
 ْ .؛ 5""١ لوا عير م يف

 هريخنأ ٠ ةدراولا ةمعطالاب ةيئاصحالا كلت ملاس خبشلا لسرا نا دعبو

 نوكي نا بحي بولطملا ءاصحالا نا « تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا
 مهدوزف ؛م 1١41١10 لوالا نوناك 6٠" ء1اا#خ5 لوا عيبر ١5 موي ةياغل

 دفدقلا ١15 ىلا لوا عيبر ١ نم ةدملل ءررخآ لودحي ماس خيشلا

 : يلالا باتكلا

 سس - ١7



 تيوكلا مكاح حابصلا كارابملا ماس نم

 ىرلكنا ةلود يمايسلا ليكولا انبحم مخفالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةميخفلا

 خيراتب هدعب .رورسو ريخب ممد مكر طاخي نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 ةدراؤلا ةمعطالا هتسيل هيطبو باتك مكت رظحل اندع ١5 لوا عيبر 8

 ١١11 رمص 1٠٠١ ىلا 8١ه رخآلا دامج ١ خيرات نم بشحلاو بكارملاب

 ١5 لوا عيبر 1١ ةيابن ىلا مكيولطم هنا يكيه لو مكدمتعم لوق بسحو

 نحبو هنم ١١ موي ىلا 1مم عيبر ١ نم ةمعطالا هتسيل نودحت ”الاح اذهلف

 .« ١5 لوا عيبر 18 يف . نيسورحم متمدو مزل ام اذه . نينونمم

 تبوكلا يف اهلبق نم راصحلا ةبقارمل ةيناطيربلا ةموكحلا رارق
 . اهلادعا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا هتبرض يذلا يراجتلا راصحلل ناك

 نا تدارأف : ةيبرعلا دالبلا يف امل ةيداعملا ةوقلا فاعضا يف ىربك ةيمها

 ةرتاوتم رابخا اهدرت" تناكو . قطانملا كلت يف برحلا يهنتل هتاقلح مكحت

 يف نواهتي ملس خبشلا ناو . ةفيعض تيوكلا يف راصحلا ةقلح نأ

 لضت تناك“ ىلا ةغزاقلا شاك الا ذي ريبك مسق اهدي يف متو مث . ةبقارملا

 2 تررقف تيوكلا ةمالع سايكالا كلت لمحم تناكو اهئادعا ىلا ةمعطألا ا

 ىلعو .ةرشابم ةروصب تيوكلا يف راصحلا تاكرح ةبقارع موقت نا ذئدنع

 عيبر ١9 خيراتب ٠ ( جيلحللا سيئر ) لب رسملا تيركلا ىلا 'مدق اذه

 رارعلا كلذب : ملاس خيشلا ملعيل .م 15117 لوا نوناك خا يه ا ”“ثك لوا

 ةيداعم تسيل تيوكلا نا ) : هل لاقو لوبقلا يف ملاس خجيشلا أكلت هضواف املف

 نيرهاسلا نم ايصخش يناو ؛ راصحلا نم قاطنلا اذه اهيلع برضي ىح .مكل

 دهعتا يناو . عفنلاب اهيلع دوعي ام ىلعو : ةيناطيربلا ةموكحلا ةحلصم ىلع

 . يمايسلا دمتعملا ملعب الا ءيش تيوكلا نم جرخي ال نأب نآلا مكل
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 ىلع اهعيمج ةيلووسملا ىقلت نا حصي ال ىرحخا ةهج نمو « ةهج نم اذه
 يلا ؛ عئاضبلاو علسلا نم ةيداعملا ندملا ىلا لصي اميف « اهدحو تيوكلا

 . اهيلا اهوصو نم روذحم ال يلا .راطقالا نم اهريغو دجن ىلا اهنم جرخت

 دق ةيداعملا دالبلا كلت يف تدجو يتلا لاومالا نوكت نا دعبتسيال دقو

 . تيوكلا ريغ رخآ دلب نم وا دجن نم اهتدرو

 نأب كملعا نا خيشلا ةرضح اي' ينفسوي ) : الئاق لب رسما هباجأف
 . ( تطخس ما تيضرا اهيدل نايسو « اهمزع ىلع ةممصم ةيناطيربلا ةموكحلا

 عيطتسا ال يناف «٠ كلذك رمالا ناك اذا) : ”هلئاق ماس خيشلا هباجأف

 تيوكلا راجنو ©« حابصلا لآ عجارا ىبح يلهماف يدحو اذه يف تبلا

 ظ . ( ريخالا يأرلا كملعاو

 تيوكلا راجتو حابصلا 00000 هبلط ىلا لب رئسملا هباجأف

 . كلذ ىلع هوعجشو بلطلا ضفر لع ًاعيمج مهبأر عمجا

 لب رتسملل لعزخ خيشلا ةلباقم

 تيوكلا ىلا مدق دق « ةضوافملا كلت ءارجا نيح لعيزخ خيشلا ناك
 خيشلاو لب رتسملا نيب «٠ ثيدحلا نم راد ام هغلب املف «٠ ةصاخ ةرايزب
 ريسملا ةلباقم بلطف « هابقع نسحن ال ام ىلا رومالا يرجن نا يبشخ « ملاس

 لامعتسا نغ داعتبالاو « ىنسحلاو نيللاب ملاس خيشلا ةضوافم بوجوب هعنقاو ء لب

 فورظلا هذه يف ةيناطيربلا ةموكحلاب ريدحلا نا) هل لاقو « فنعلاو ةدشلا

 مث . ( اهوح اوفتليل مهبرقتو برعلا اهلافح فطاوع بسكت نا

 مازجيل سكوك يسرب رسلا عجاري ىح « رمالا اذه يف تبلا لجأي نا هاجر
 لوحت ةيناث ةرم ملاس خيشلاب عمتجا املو « هتروشلل لب رتسملا ىغصأف . رمالاب

 ٠ ءودهلاو نيللاب امهنيب ثيدحلا ىرجو . تاضوافملا يف هب ءادب امع أريثك

 . .ءودهو ةنيكس لكب ضرعلا ضفر أبن ملاس خيشلا نم لبقتو

 اك



 تيركلا نم نييدجنلا راجنلا ضعب جارخإ

 راجتلا ضعب ءىطاوتي نا « تاضوافملا هذه دعب ملاس خيشلا يشخ

 جارخاب رمأف.« ةيناطيربلا ةءوكحلا نيبو هنبب فالحل ةقش عستتو « تنيوكلا

 1 . اوجرخاف راجتلا كئلوا نم هب هبتشي ناك نم

 يناثلا نوناك ١ . ه5#1 لوا عيبر ١9 خيراتب تيوكلا تدرو

 فيسو « ( حايصلا ةريشع خيش ) ديدصلا نارهف ةسائرب ةريبك ةلفاق ءم 6

 مك احلا نم . اباتك مهعم نولمحي مهو « ناصيفع نب سماجو « يعوض نب
 ةلبامم ىلا اويهذف .ةنيعم ةهحلل نونعي م ع ةيرصانلا ي يلاطيربلا . يبسايسلا

 ليكلاب مها حامسلا هنم اوبلطو « يناطيربلا يسايسلا دمتعملا .

 000 يلا رئاشعلا دارفا ددع نع هيف مهلأس « ًاقيقحت مهعم دمتعملا ىرجأف

 خيشلا ىلا ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف . اهددع نايب يف اوفلتخاف « ليكلا اهل

 خيشلا يأرىلا رمالا ةلاحا نمضتي باتكلا كلذ ناكو . هتعجارم مهرماو « ملاس

 : ينآلا باتكلا هيلا بتك لب هيأر ملس خيشلا دبي ملف . لاس

 تياوكلا مكاح .حابصلا كرابملا ملس نمد

 . را لئرك زيزعلا بحملا. مخفالا هانا يلاع ميشلا ديمح 0 3
 كيك ةبزيلكنالا ردا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نلمه .
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 ةذخا دادولا دب 00 6 مهد مكر طاخ نع. لاوثسلاو 0 دعب

 خيش ديدصلا نازهف نا مثرما هبو ١.5 لوا عيبر ٠١ خروملا مكباتك
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 ةيرصانلا يف ةموكحلا دمتعم نم بوتكم هعمو مكتداعس دنع رضح حئاسصلا
 باجا امو هتلفاق رثكو هئيحم نع هنم ملئسو مكتداعس مساب سيل نكلو
  بحملا ةرضح ايف .انركق ىلا .دئاع روكذملا رما نا نورماتو يغبني امك

 | هعم معزي وهو مكتداعل مهانلسرا ًاروفو سما اولصو هتلفاقو نارهف
 دب الو هنومظم ىلع انعلطا ام نحنو ةيرصانلاب ةموكحلا دمتعم نم باتك

 ىيدص وع اذا روك ذملا لاح نع ريبخ باتكلا اذه هاطعأ يذلا دمتعملا

 .. ةينونمملا عم هنرجن هيف نورمات يذلا مكركف نم انركف نحت اما الما ةموكحلا
 5*١ «2. ٠ لوا عيبر 7٠١ يق نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 زعوا « ملاس خيشلا باتك نومضم ىلع يبايسلا دمتعملا فوقو دنع
 ءاصخا هيف بلطي ًأباتك هيلا بتكو . ةيناث ةرم ملاس خيشلا ةعجارمب نارهف ىلا

 0 ًاريعب ةئامت الث اهددع نأ رهظف تيصحأف . لبالا نم نارهف عم ام

 رش بلطت ًاعيمج اهناو « ريفظلا ىلا دوعت ًاريعب نوعبراو ء رمش ةليبق ىلا

 : كلذب هربخي يسايسلا دمتعملا ىلا اباتك ملاس خيشلا بتكف . زرالاو رمتلا

 : هصن اذه

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا لاس نمو

 . رآ لنرك زيزعلا بحملا مخفالا هاحللا يلاع ميشلا ديمخ ةرضح ىلا
 تيوكلاب ةيديكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا لود نجا لكتلوب نامه نالمه . هيا . يا

 . ًاسورحم ماد

 ةذخنا دادولا دي رورسو ريخي ممد مكرطاخخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 ديدصلا نارهف نم ققحن نا نورمات هبو ١5 لوا عيبر ؟١ خروملا مكباتك

 . هبولطمو هعم نيقلعتملا ريفظلا نمو رمش نم هعم يذلا نيراعبلا رادقم نعو

 نيراعبلا لوقي هنم انلثسو نارهف انرضحا ةالاح ةكربلا ةلح ةمعطالا

 تي ا



 ٠ مهبولطمو ريعب نيعبرا ردق ريفظلا نيراعبو ريعب ةئامتالث ردق رمش نم هعم يذلا
 رمالاو هتدافا نوذخات نوبحت اذا مكلصاو نوك لملاو ريغ ال رمتو نكيع ظفف

 . « 1"#"5 لوا ميبر 7١ يف . نيسورحم متمدو مزل ام اذه نينونمم نحنو مكل

 لايتكاب نارهف ىلا حمس « باتكلا اذه ىلع يسايسلا دمتعملا عالطا دعبو

 خيشلا نذاف . ءيشب هتعامحلب حمسي ملو « زرالاو رمتلا نم ريعب نيثالث لمح
 ةرشع همركاو « ىبايسلا دمتعملا اهزاجا يلا ةيمكلاب نارهف ىلا ملاس

 مركا امك « هب حمس ام ىلع ةدايز رمت نانما ةرشعو « زرالا نم سايكا

 . زرالا نم سايكا ةتس هيخا يبو 2« يحيوض نب فيس

 تيوكلا يف ةدوجوملا ةمعطألا ىلع ةظفاحملا بلط

 عنمتس اهنأب. « تيوكلا ي يناطيربلا ىسايسلا دمتعملا دنملا ةموكح تغلبا
 . نيحطلاو ةطنحلا اميس الو « جيلحلا يناوم ىلا دنملا نم ةمعطالا جارخا ًابيرق

 ذا هنم بلطيو « كلذب هربخي ملاس خيشلا ىلا ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف
 خيشلا هباجأف . تيوكلا ين ةدوجوملا ةمعطالا ىلع ةظفاحملل مزاللا طايتحالا

 ظ : هصن اذه راعشالا اذه ىلع هركشي باتكب ملاس

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 . يا . را . لنرك زيزعلا انبحم مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نيلمه . هيا

 0 ] . ًاسورحم

 ةذعحنا دادولا اي رورسو ريخن ممد مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا كعب

 فيراعت مكتداعسل درو هنا متثرما هبو ١775 لوا عيبر 4 خروملا مكباتك
 جيلخ ىلا دنحملا نم نيحطلاو ةطنخلا ةاليمحم منمب رعشت دنهلا ةموكح نم

١4 



 تاليمحب عنمب رمالا ردصي ليالق مايا دعب هنا مكتداعس ركفو تيوكلاو سراف

 | ةمعطالا جارخال حالصا نورت ام مكتداعس اذهلف كلذ ريغو ريعشلاو شيعلا
 ' كلذ ىلع مكركشا يناو مكتقفشو مكتيمح نم اذه نا كش ال ارحبو آرب

 .. نيسورحم ممدو مزل ام اذه رضاحلا تقولاب ةمعطالا ةاجارخا عنمب انرما نحنو

 .(21"#"5 لوا عيبر "0 يف

 لايتك الا يق ةدايز لع روثعلا

 يناثلا نوناك 5 . ه “#١ لوالا عيبر <77 خيراتب تيوكلا تدرو

 تمزعو « اهليك .تلمك ا الو « رمش' ةليبقل دوعت « ةريغص ةلفاق حم 4

 .م 19148 يلاث نرناك ؟ .ه5١# لوا معيبر 55 ءاسم يف « رفسلا ىلع

 لصحتست نا نود « قيزطلا ءانثا اهماعطل رمتلا نم نانما ةعبرا ترئشا

 هتعامجو ( نيزملا ميهاربا ) ملس خيشلا دمتعم كلذب رعشف' . ةزاجا اهب
 كلذ لقتف « تيوكلا يف ةيناطيربلا دامتعالا راد بقارم نم روضحم

 ةعيلط الإ ىه ام ةيرمشلا ةلفاقلا هذه نأب ) : ىسايسلا دمتعملا ىلا ريحا

 تيوكلا"جراخ .تكرت دقو ريعب فالآ ةعبرا اهرعابا دع غلبي ةريبك ةلفاقلا
 ( ةمعطالا نم هيلا جاتحت ام ال او ريشيل رادبيرع ةريشع عم تقفتا نا دعب

 ةحص ىدم نع هنم حضوتسي « ملاس خيشلا ىلا ًاباتك يبايسلا دمتعملا بتكف

 ءارش ببس نع قيقحتلاو « رادبيرع ةريشع ةبقارم هيلا بلطيو « ربحلا اذه
 خيشلا هيلا بتكف . ةمزاللا ةزاجالا ىلع لوصحلا نود رمتلا ةيمك ةلفاقلا كلت

 ' : هباتك صن اذهو . تاعاشالا كلت ةحص يىقني ملاس

 تيوكلا مكاح حابصنا كرامملا ملاس نم

 . هيا . نا . رأ زيزعلا بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 انورع ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصبقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نالمه

 تأ عي



 ةذحما دادولا دي رورسو ريحب ممد مكرطاخخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 مكنيدمتعم وفشكا امل هنا مكرما هبو ١5 لوا عيبر ”107 . خرؤوملا 0-

 : رمتلا نم ءيش نوقرسي وماق ليللا يف ودش ام دعب نم رمش عمب يذلا ىلع

 ةعبرا رادقم مهعم نا مهنم ممهفو رمتلا عجرو ليللاب مهكسم مكيمدا ناو

 بيرع نم مهردح يف نولسريو دلبلا نع نورطشي مهركفو ريعب فال

 صوصخلاه نع راد بيرع ىلع ضحالن نا نورماتو مهل نورشي يك وأد
 .. رداد دخلا نلمح تيك ةنانلا تناقل راابلاب نب رباع نع 4 لإ لح
 يذلا رمتلا نعو .مهريغ نم الو راد بيرع نم اال ريعب لمح حارجاب
 مهتيب باهز لجال ودبلا اهنيذحام ةالف :عبرا اذه ليللاب هكسم مكيمدآ

  ناكو سمشلا بورغ دنع سما هعبرو يزملا مههاربا انيمدآ مهكسم يذلاو
 نوقمحن مكوجرن كلذ ريغ ءيش كسم مكيمدا اذاف مهدنع رضاح مكيمدأ

 ممدو مزل ام اذه نينونمم نحنو هيزاجن ىبحل رمتلا هيلع عجري يذلا نع هنم
 .« 5”"١3 لوا عيبر 0 يق .. نيسورح

 . تيوكلا ةرداغمب رماو « لبكلا نع ناصيفع نب سماج عنم نا دعب
 نب دومح خيشلا ميقي ناك ثيح « ( ةونعلا) ىعدي لح ىلا هتلفاقب بهذ
 اوك مهنأب هربخاو « ليكلا مهنع ملس خيشلا عنم هيلا ىكتشاف ٠ طيوس

 ' ماس خيشلا نم ملع نود « ليللاب ةسلخ تيوكلا نم ريعب يبئام لمح ءارش نم

 , ريبرلا يف يناطيربلا مكاحلا ىلا ربحلا .اذه طيوسلا دومح خيشلا لقنف

 يناطيربلا مكاحلا قربأف : ةرصبلا يف يناطي ربلا مك اجلا ىلا ةرودب ريبزلا مكاح هلقنف

 لامهاب هربخي « تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب ةرصبلاب
 ؛ ملاس خيشلا. ىلا اباتك روك ذملا دمتعملا بتكف . راصحلا ةبقارم ملاس خيشلا

 : يلالا باتكلاب ملاس خيشلا هباجاف . ربحلا اذه هنم حضوتسي

 سس 9551١ ل



  تيوكلا مكأاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 .رآ لنرك زيزعلا بحملا مخفالا هاا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا" ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نالمه . هيا . يا

 ًاسورحم ماد

 ةذدحخا دادولا ديب رورسو ريخب مهد زيزعلا مكرطاخ نع لاوثسلا بغ

 فارغلت مكتداعسل درو 5 مث رمأ هلو ١ يناثلا عير 1١ خرؤملا مكباتك

 طيوص نبا دؤمح نم ربختسا ريبزلاب يسايسلا مكاحلا نارعشي ةرصبلا نم

 هسفنب دومحا هيف لزان يذلا ناكملاب ةونعلاب نيلزان نآلا سماجو نارهف نا

 مه لصح الو ةيوكلا اولصو مهنا دومحا لاجر ريخا ناصيفع نبا ناو

 كلذكو لمح نيتيام ليللاب اوقرس" مهنا نومحزبو مكبانج ةطساوب ةلباسم

 مكتداعس ىلع ياخ سيل بحم اي . مكربختو كلذ نع قمحن نورماتو نارهف

 تود راهنلاب ءيش ذخاي ينجا ردقي الو هضوفحمو هدنبم ليللاب قاوسالا

 فلاخع ء يش ريصي :لبقت الف نحن اما نينئاخغ نيبترملا انمداوا ناك نا الا ليللا

 مهانددشا ًاروف مهتلباسم عنمب مكرما ال نيروكذملاف مكاضرو ةموكحلا اضر

 دخاي ةهانصخرا مكرما بنحت نارهف طقف دحا تاعارم الو تالايم نودب

 رمت نانما رشعو شيع يناوك رشع ين هانمركا نحنو شيع لمح نيثالث
 اندنع يذلا اذه شيع يناوك هتس هيا يببو يحيوض نبا فيس انمركاو
 ةيوؤكلا نم لمح نيتيام ذخا هنا هباوج ف قداص ناصيقع نبا اذاف عالطا هيف

 نمو كلذ ذخا بفيك هنم نوققحت ىبح هروضح نوبلطت مكوجرأف ليلا

 يزاجي فيك نورت ذئنيحف هباوج ققحب ناف قداص نوكي دق اهارتشا نم

 ام هللا ءاشنا ركف ين نونوكت الو صوصخله ين نيبترملا انمادخو عيابلا
 . ممدو مزل ام اذه . نينونمملا نحنو عيمجللا اضر تلاحم ءيبش اذكه ريصي

 .« ١05 يناثلا عسر ١١ ف
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 تيوكلا ىلا طيوسلا دومح خيشلا مدقم

 يناثلا نوناك "0 . ه ١ يئاثلا .عيبر ١5 خيراتب .تيوكلا تدرو

ظلا ةليبقل دوعت : أ ريعب نيسمخو نيتئام نم نوكتت ةلفاق ء م6
 ضرغل « ريف

 خيشلا نم ًاباتك هعم لحي وهو . شفنخ نب يولخنا اهسن اهسئري ناكو . لايتكالا

 خيشلا يشخف . ماس خيشلا ىلإ : ( ريفظلا ةليبقل ىلعالا سيئرلا) طب رسلا دوم

 0 و ا الا .ملاس

 هيلع ضرعيل .٠ تيوكلا ف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ةلبا» ىلا .باهذلاب

 ”يضاسلا ديما تقر الني نكن حامسلا هنم بلطيو . باتكلا كلذ

 دومح خيشلا نم هرودص  ةحص .هيدل ققحم : باتكلا كلذ ىوحف ىلع

 لايتك الاب مهمايقل ل

 نوكتت يولخا نب دعس ةدايقب ىرخا ةلفاق تيوكلا تدرو يناثلا مويلا يف

 خيشلا هلشرأف ع طيوسلا دومح خيشلا نم باتك هعمو «ًاريعب نيعبرا نم

 ا ا ًاباتك دمتعملا بتكف دمتعملا ىلا ًاضيا ملاس

 انياب رمألا كلذ ناك اذا « لايتك الاب مه حامسلا نم هيدل عنام دوج-و

 يل آلا باتكلا هيلا ملاس خيشلا 0 . فيعرملا لوصالل

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا لس نم»

 ١١ لئرك زي زعلا بحملا مخفالا ةاملأ' يلاع ميثلا كيمحت هرصح 7

 3 ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا 0 كار

 م 07

 ةدخا :ةاوولا دن لاووصإو لع ممد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب

 دومح ظح نص وضخ 6 هلو ١175| رخآلا 6 ١6 خروملا 0

 نيتئام يذلا هلفاقلاو سشفنح سا ىولخا ةحصن أنمساب دراولا طباوصضلا .

 ل15 مس



 دومح رهم نيب رهملاو حيحص ظحلا نا مكتداعس رضن بسح ربيعي نيسمخو

 ققحت طقف نوليكي مهصخرن بحت اذاف انركف ىلا ,ةلئسملا نولوحت مكترضحو

 انققح روكذملا ىولخا ةلفاقلا ريبك انرضحا نحن سأب ال حيحصلا ملع مهنم

 مهلهاو لطم هومح ةيعمب مه ن :ءللا ريفظلا ىلا ةدئاع ةلفاقلاه معزي هلم

 لمعت ام بحم اي نحنف انركف ىلا ةلئسملا ملوح مكتداعس مادمف ةوالج ىلع

 رئاشعلا نا. ىرن يذلاف ةيناطيربلا .ةموكحلا ةسايس ىظنقم ىلع الا ءيش

 مكتداعس نم رمأب اللا مهعنم بيسات: نشيل ركل .ةعاط ي نيقداصلا

 ظح ريعب نيعبرا هعم هنبا دعسو نيعبراو يبئام هعم ئولخا ةلفاقلا ريبكف

 طيوصلا دومح نم عيمجلاا 'هيطب هنودجب هعم طحو مكتداعسل هانهدق سما

 مزل ام اذه مالسلا لجال مكنيلصاو مكتمدخب روضحلا وبح نيروكذملاف
 / 5""١٠ ىلاث عيبر 15 يل نيسورحم ممدو

 ين مهل حامسلا نع دمتعملا ددرت يسايسلا دمتعملا هقيفرو ىولخحا لباق نا دعب

 رمألا هنم عضوتسي « ةرصبلاب يناطيربلا يسايسلا مك احلا ىلا ةيقربقرباف « ليكلا
 ةدايز اودارا ناو : طف ريعب ةئام لمحب مهل حامسلاب باوحلا هدروف

 . ةلايتكا نوديري ام ةميق فصن يواست تانيمأت اوعفدي نا مهيلعف « كلذ ىلع

 . ةيسيمخلا ف ثمسا لوك نيبكلا نم ةصاخ ةزراجا ىلع اولصحتسي نا وا

 خيشلا ناكو .كلذب هربخب . ملس خيشلا ىلا ًاباتك يبسايسلا دمتعملا بتكف

 باتك هدرو الو . لايتكالاب نيتلفاقلل ةيقربلا هذه دورو لبق حمس دق
 هربخي ًاباتك دمتعملا ىلا بتكو . رفسلا نم نيتلفاقلا عنمب رما يسايسلا ذئتعملا

 ليفك ميدقتل امهادعتسا اتدبا دق نيتروكذملا نيتلفاقلا نا هل لوقيو . كلذب

 وك دل باتكلا صن اذهو ( يحيوفلا ىلع وه ) تيوكلا راجت نم ربتعم

 تيوكلا مكاح حابصلا كراملا ماس نم »

 | . لنرك زيزعلا بحملا مخفالا هانا يلاع ميغلا ديمح ةرضح ل

 ا
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 تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نامه . هيا . يا

 ًاسورحم ماد

 مكباتك ةذخا داوولا لي كو زيساو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوثسلا بغ

 ةرج يذلا ريفظلا لفاوغ فرطنم مترما هبو ١مم رحآلا عيبر 18 خروملا

 مبا رم لبق نودشي ام طقف تيوكلا يف نولباس نا مكرماو مهنع ةعجارملا

 نوذخأب وءاش ناف نيروك ملا صوصخم فارغلت مكتداعسل درو دقو ةموكحلا

 تانك: نولعح مزاب تاك ١ ليك نودخا» قدا ناو نورهظيو لمح ةيام

 لوك ناطبق نم ساب نوبيحي نوحوري الاو نوذخأي يذلا لاملا :ةميق فصن

 او رتشأ سيمحلا موي سما مكرما ىلع ًادامتعا نيروكذملا ساب ال . تمسا

 يحيوضلا ىلع راص نكل مزاللا يرجن ريخالا مكرما بسح لاحلاف رمتو.شيع '

 ي كش اهدنع ةهوكحلا نا اذا لاق ريفظلا ءاسؤر ا

 مكل ضرعي مكباتج ةهجاوم بسحو هوجولا عيمج يف دهعتا انأف عب رلاه

 انيرجا الاو فالحللا نم . مهنم جتني امبو مهيف دهعتي مكيءار قفاو ناف هتلافك

 ا وو ممدو' مرا ام اذه. نينونمم نحنو تاللابم نودب مزاللا

 وا وا عيب ر

 لصو نا روكذملا لاس خيشلا باتك يبابسلا دمتعملا ةلشما اطيذفغ قفار

 هعمو ٠ ( ريفطلا ةليبقل ىلعالا خيشلا ) طيوسلا دومح خيشلا تيوكلا ىلا

 عسجار: املف ماعطلا نم همزلي ام لاتكيل « ريعب نيتئام نم نوكتت ةلفاق

 ليكلاب 0 نع دمتعملا فقوت « ليكلاب هل حمسيل يمارسلا دنتعملا

 كلذ ةنذاتس رقاب يسايسلا مكاخحلا ىلا ةيقرب قرباو

 نيب ةلصوملا قربلا كالسا اوعطق دق « ريفظلا ةليبق نم ضعب تاكو

 يف طبوسلا دومح خيشلا دوجو ةصرف يسايسلا دمتعملا متغاف « تيوكلاو ةرصبلا

 ىلع دومح خيشلا هباجأف .٠ شاخشالا كنئلوا ىلع مهدي نا هنم بلطف «تيوكلا

 عم لسربل ماس خيشلا ىلإ هللادبع الم وعدملا هيفظوم دحا دمتعملا لسرأف « هبلط

00 -١56 



 ءاقلانم اونكمتف صاخشالا كئلوا ىلع مهديل . همدخ نم ًاضعب دومح خيشلا

 ةرشعلا مه رعابا عمتي وكلا ىلا اقيسو ٠ ةدمصلا ةريشع نه نيرفن ى 5 ضيبقلا

 .. قيقحتلا امهعم يرجيل ى سايسلا دمتعملا ىلا السراو زرالا نم هرلاتك ١ او

 ةيناطي ربلا ةموكحلا نأ 0 خيشلا طيوسلا دومح خيشلا ربحا اذه دعبو

 ؟؟ خيراتبو .اممل حمسو ملاسخيشلا هقدصف . : ليكلاب ريفظلا يلفاقل تحمس دق

 ةرصبلا نم.ةيقربلا باوج درو :م918١1 طايش ؛ .ه ١5 اقلا عيب ر

 : ريعب يئام لمحن ليكلاب طيوسلا دومحل حامسلاب يسايسلا دمتعملا ىلا
 ليكلاب حامسلا مدعو : طف ريعب ةئأم لمحت + ىلوالا ريفظلا ةلفاقل حامسلاو

 كلذب هريخي حلاس خيشلا ىلا ًاياتك يسايسلا دمتعملا بتكف .ةيناثلا ةلفاقلل

 هب هغلبا امب هربخي ًاباتك يسايسلادمتءملا ىلا بتثكو رمألا ملاس خبشلا ب رغتساف

 ٌْ : هصن اذه ليكلاب هل حاملا نم .طيوسلا دومح خيشلا

 يوكل وكاس عنايشلا اقرا": لام قفا
 .را لنرك زيزعلا بحملا مخفألا هاحلا يللاع ميشا كيمح 0 ىلا

 تناوكلاب مالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نّلمه .

0 

 ةذحا دادولا كب رورسو ريغ مهد مك رطاخ نع كد وكسلاو مالسلا لعب

 مترباخ نازفظلا فرطنن. مثرما هبو ١5 يناثلا عيبر 37 خروملا مكباتك

 ةصوخرم ةيلوالا ةلفاعقلا نا فارغلت  مكتداعسل درو دقو مهنع ةءركحلا

 طيوصلا دومحو ءيش نوذخاي نيصوخرم سيل نيناثلاو لمح ةيام اريشم يف
 ل مهنع ةعجارملا ترج يذلا لفاوملا امأ لمح نيتئام ذخاب صوخرم

 تا نيفلقلا سان مهل نيس ةيوادف دوم مم يدون نا هللادبع الم

 هللادبع الم روضحب كلذب انرما ًاروف مطومحو مهنيراعب عم مهكسمن ليتلاب

 تا ادخ



 ددع مهنيراعبو ديعضلا نأ نيزقت مه نيبو دومح مم ةيوادفلا وحارو

 يابو. اندنع مهنيراعبو نيسوبح مه مث 07 مهلمحو ةرشع

 معزي لفاوقلا هوضوعت يذلا ليكلا عم مكتداعس رمأ نم نيصوخرم' مهما دومح

 دو ساكو ٠ انبجعت ةياغ اذه مكرما انيلا لصو امل لاحلاف هانقدصف

 دومح ىلا مصخرا يبلا لمح نيئئاملا هيلع ءانب مكتداعس ىلع ارفالاه

 ذخاي مهتصخرا 7 هت ريشع ريفظلاف هلمع بابسا نم اه رتشم نع هانعنم

 2.20 يناث عيبر ي'. نيسورحم ممدو مزا ام اذه مهنم هليك

 ماس خيشلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةيقرب
 . ةرصبلاب سكوك يسرب رسلا لباق « تيوكلا نم لع رخ خيشبلا عجرال

 لواحت اميف « ةدشلا لامعتسا نع ةيناطيرلا ةموكحلا دعتبت نا هنم بلطو

 فطللاب نوداقني نيذلا صاخشالا نم ملس خيشلا نأب همهفاو . تيوكلاب هلم

 سكوك يبمرب رسلا لبقتف . فنعلاو ةوقلاب دايقنالا نم رثكإ ةلماجملاو
 478 مقر تحن ماس خيشلا ىلا ةيقرب قرباو . ردص ةباحرب ةحيصنلا كلت
 ( ةجهللا ةقيقر ءما918١ طابش 5*١ ., "١ لوالا يدانج ” خيراتو

 هفاوم لعب ا ةموكحلا فارشا ةرورض اهيف هل حرش . ةرابعلا ةفيطل

 : ابتادعا يديا ىلا ةمعطالا لاصيا عنل « تيوكلا ف بورضملا راصحلا

 ؛ ةيرصانلا ىح ةرصبلا ىلا تيوكلا نم دتمملا طخلل ةقباسلا اهتبقارم نال

 هلارتألا يدنا ىلا تنرتست اهيريغاو ةيعطالا نم ًاريثك نا تدجو دقو آءفن دجت مل

 فلكل مما . نتاقملا ءاي و ةطساوب « نيطسلفو نانبلو ةيروس ف نالكلاو

 ةلاوط نب يراضو « (رمش لئابق ربكا) ةدبعلا خيش ليجع نب دجام ءاسؤرلا

 . قفتنملا لئابق سيئر نودعسلا يمجع خيشلاو « قارعلا يف رمش ةليبق خيش

 اوفكو « مهبناج ىلا ةلاوط نب يراضو ليجع نب دجام اولامتسا دق مهعاو

 تايم لاونالا كلت رك ناننالا مهنط بلغاو . لمعلا نع يمجع دي

 نالا ماو . راصحلا تاقلح فعضا يهتيوكلا .نا وا :«تيوكلا قيرط نع

 تاب



 لبقتي نا اذهب هوجريو .تيوكلا يف راصحلا ةكرح ىلع فارشالا نوبغرب
 ًادهعت هل دهعتيو « لب رتسملا ةطساوب ةيناطيربلا ةموكحلا هيلع هتحرتقا ام
 ىلع تحبصا يلا . برحلا ءاهتناب يهتنتسو « ةتقوم تاءارجالا هذه نأب . ًاديكا
 هل عفدتس ةيناطيربلا ةءوكحلا ناو . تدب دق رصنلا رئاشبو ءاهتنالا كشو

 : لمعلا اذه ءارج نم تيوكلا قحلتس يلا رارضالا عيمج نع تاضيوعت

 شكو , هرمال .عاصناو : سكوك يسرب ربسلا تبلط ماس خيشلا لبقتف

 ظ : يتآلا باتكلا هيلا

 هتكوش ةماد م ربحملا بكا وكر رك لارج ةدايس يللاعلا مامملا ود»

 ةرع ١91١8 يروربف ١ خروم ًايفارغلت مكرما ةلوانت فرشلا ديب
 ةقاج ولم همهفو

 بيخت الو ةحجان نوكت مكلامعا عيمج هللا ءاشنا يلاعلا مكرما بواجأف

 نحن لب فسا اندا انوحت نم مكل لصحي ام لمان رومالا لك يف مكاجر

 فسأي الو ةقادصلا نع فرحتنا ال ًاقداص ًادوم  ينودجتف مكتراشا نينيهر

 لنرك نيبحملا ةرضح ىلا اهتمدق يلا يئاراشافوكتلود نم ًاتعفر لقا بح يل
 جورخ علل ةدعاسملا ءاطعاب .ريصقت اندا ىلع لدت ال لب رتسمو نالمه
 لماتا يلا يلاماو ينامدخ دض وه يذلا بيترعلا اذه ةبرغتسا لب ةمعطالا

 هذه ىلا نيقداصلا -اهلاجرو ةيناطيربلا ةمظعملا ةلودلا لبق نم اهيلع ةافاكملا

 يا عدا ال تنك ثيح يبسفن يئالو يئالسا نم اهدهع ام يلا ةمصولا

 ةحزصف ةموكذلا دمتعم مهل نذاي نملالا ءيش لقا: ةمعطالا نم ذخات تناك ةليبق

 رمالا اذه نا مكتلودل يماخربسا نوضرعي نا مييلا راشملا ةرضح ىلا

 نم ةداعسلاو ترْلا تزاح دمحلا هلل تيوكلاف ًاعطق ريصي الو راص ال

 نيقداصلا نيصلخملا نحنو نيدساحلا ولاق ام دض ةمظعملا ةيناطيربلا ةلودلا فاطلا

 فيظوتب ةلهسلا مكدصاقمل ةيوستلا هذه لبقن نا نورماتو .”العفو ”الوق

 سا 5



 بيترتلا اذه نا ًامات ادعو انودعوتو راصحلا بيترل رافنا عبراو نيطباظ

 بجاولا نم مكرما لاثتما ةكربلا ةلح لوقاف . برحلا ةيابن دنع عفتري ةقوم

 ةيماسلا مكتاهجوت ماود وجراو اذه . لاح لك ىلع مكل لضفلاو انيلع

 ْ . نيسورحم ممدو ْ

 تيركلا مكاح

 «حابصلا كرابملا ملاس ] ١75 لوا دامج 5 يف

 هملعي ٠ تيوكلا يف يناطيربلا ىسايسلا دمتعملا ىلا ًاباتك بتك كلذكو

 : هصن اذه هنم بلط ام ىلع هتقفاوم

 تيوكلا مكاح نايل كرابملا ملاس نم»

لار رز رتلا عضل ناجل لاح عدلا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 يا "ا ري

 تيوكلا ُِق ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا 0 لكل و نبع

0 

 ةذدخخا دادولا دي رورسو ريخب منمد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 هتاج ردنم ةمهفو 978 ةرع مكري رخخ عبات 35 لوا دامج " خرؤوملا مكرما

 يه يحلاصم ةهجنم راكتفالا دصقب سيل راصحلا لويق نع ىفقوت اما

 نيح ةلداعلا ةيئاطيربلا ةلودلا نا دقتعا ينال ةراجتلا حلاصمو تاموسرلا

 ركتفن ام ديزا ةداعسلاو ةيهافرلا بلجو مومعلا حلاصمو يح لاصم يف ركتفت

 يف نيلذاب نحت ام دض ةيرغتسملا بابسالا ين راكتفالا نم دصقلا ناك نكل
 داسحلا نم ةعنصملا ةهبشلا هذه ىلا ًانايع مكتداعس اهدهاشي يلا ةامدحلا

 كلذبو مهافتلا ءوس ةلازاو ةلودلا ةاهجوت ماود مكتداعس نم وجرا يذلاف

 ١4 يف .نيسورحم ممدو ماززل ام اذه . مكلضف نيركاشو :نينونمم انولعجت

 5*١ ٠. لوا دامج
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 راصحلا رومأل ملكم تنتفللا ةرادإ

 لل“ 4 :تتيركلا> يف“ ناضللا:ةفارم# ةرادأ"ةيناطيزربلا " وكلا لالا
 امك ان كلدووت ناك يذلا ) ملكم . يف . يد تنتفالا نيبركسعلا اهطابرض دحا

 ٠ ماس خيشلاب مادطصالا نع دعتبي نأ هتصواو : ( ريبزلا ةنيدمل ًايسايس
 املف نييناطيرب نيلجر هعم بحطصاو . تيوكلا ىلا ةرصبلا نم بهذف

 خيشلا ىلا ًآباتك تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتك تبوكلا لصو
 ريدم ىلا خيشلا زعوأف .ديدحلا راصحلا ريدم ةدعاسم هنم بلطي . ماس

 . نيزملا ميهاربا ةافصلاريدمو « ليلحلا دبعلا .فيطللا دبع تيوكلا كرمك
 زيزعلادبع نب دمح نيعو هرماوا ةعاطاو راصحلا ريدم ةعجارم بوجرب

 : يتآلا باتكلا دمتعملا ىلا بتكو ءاشي ال هتبادهو ا نحل ”لفيعملا

 .را لئرك زيزعلا بحملا "50 يلاع ميشلا ديمح ةرضخ ىلا

 مال ياو لا ةلودلا ةنجا لكتلوب نلمه * . هنأ . يأ

 /. اصور ماد

 ةذخا دادولا دي رورسو رك تف مكرط اخ ن نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 نابض مكرما ميمجو ةرعو :٠١5 لوا دامج 5 خروملا مكباتك

 مكتدارا بسح ةعجارملاب مهانرمآ ةافصلا ريدمو كرمكلا ريدم . مولعم

  طيمسلا زيزعاادبع نبا دمح دمتعم انيعو نيرضاح مادحلا نم يضتغب ام ددعو

 مزال نم هل يضتقي املك ًاضياو هتدعاسم لجال ملكم ىبتفل ةقفرب نوكيل
 ممدو عزل ام اذه ةينونمملا عم هتقوب هباحيا يرجن هللا ءاشنا هنع انعجاريو

 1 لوا فاض 15ج لح سور

 هه 16:4 حج



 تيوكلا ي راصحلا ةورذ

 ةبقارملا يب دتشا تيوكلا يف راصحلا نوؤش ةرادا ملكم تنتفللا رشاب املا

 .عئاضبلا عيمج ةديدش ةةدب بقاري راصو.« اهبنورذ راصحلا ةكرح تْدلبو

 ةطساوب ملاس يحل نو : بلطو ::تيوكلا نم ندنصت قا فرت يلا ةمعطالاو

 عيمج ءاصحا ةمئاق هيلا مدقي نا « تيوكلا يف يناطن ربلا يسايسلا دمتعملا

 ٠١ دعب « ةيعارشلا نفسلاو ةيراخبلا نفسلاب تيوكلا ىلا ةدراولا ةمعطالا

 كرمكلا ريدم ىلا ملاس خيشلا زعوأف ء1918١ طابش ؟؛١“+ ىفاثلا عيب ر

 باتكلا دمتعملا ىلا بتكو نكمي ام عرسأب « ةمئاقلا كلت ةئيهتل ةافصلا ريدمو
 ا

 تيوكلا مكاح حابصلا كاملا ماس نم

 0 0 ريزملا بحملا 0 هاحلا 0 0 ديمح 000 3

0 

 ٠ هدا ةاذولا كن رورسو ريخع مسد مكرطاخ نع لروئسلاو مالسلا دعب

 مولعم راص ميديا امو ١٠ه ةرمثو 5*١ لوا دامج ١١ خروملا مكباتك

 تنك بف 5 ارملاب ةدراولا ةمعطالا ةقممل لع مكتداعس رمأ ص وصخشنم

 انرما ”الاح ةكربلا ةلح ١مم+ رحآلا عيبر ٠١ خيراتب مكل .مدقتملا دعب نم

 ممدو مزل ام اذه ةينونمملا عم اهمدقن بهزت امئيح كلذ ررحب كرمكلا ريدم

 ْ ا ل كذا“ فام 5 2 وس ورك

 راصحلا تايلمعل فيان رصق يف حانج صيصخت

 لاونالا“ :تزاضو» 2: تيوكلا ىلع نامل ملكم .تشتفللا قس نا. غب

 اه جف



  اهيحاوضو اهفارطال ىبح تازاجاب الا اهنم جرخن الو . رادقمب الا اهيلإ درتال

 لاومالاو ةدروتسملا, لاومالا هب نزح ًانزمم نوكيل ًاعساو "الحم ذختي نا دارا

 ًاباتك بتكف « ةمزاللا تازاجالا لمحت ال يلا لفاوقلا عم اهيلع رْثعي يلا
 .ةلحم يف عقاولا) « فيان رصق بناوج دحا صيصخت هنم بلطي ملاس « خيشلا ىلا

 : ألا باتكلاب هباجاو كلذ ىلع ماس خيشلا قفاوف . ضرغلا كلذل (باقرملا

 تيوكلا“ مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 . ًاسورحم ماد راصحلا ةئيه رظان ملكم نفل انبحم مخفالا ةرضح ىلا

 - ةذخا دادولا ديب رورسو ريخم مممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 مكيولطم . مولعم راص متركذ امو ١775 لوا دامج ”؟ روملا مكباتك

 ةاردحلا لاغشا لامعتسا لجال ًاتقوم. باقزملا ف يذلا رصقلا ريبالا دحا
 مكقفاوي يذلا رابنالا قرفي .طيمصلا دمح اندمتعم انرما نحن ةكربلا ةلح'

 0 1175لوأ دابجت 715 نيدورع عدو عرل املك ع نيرا نحنو

 لوالا دامج <” ا 0 0 لبق نم ةمعطالا ءاصحا مث

 00 ةعئاقلا كلت هب مفرو ياسا دمتعملا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرامملا ماس نم

 .را لترك زيزعلا بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح 5 9
 تيوكلاب ةب زيلكتالا ةيراويللا ةيهبلا 0 ةنحأ لكتلوب تلف

0 

 اه



 ةئسيل صوصخنم رورسو ريمي مهد مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب
 ١5 لوا دامج ١5 ىلا 185 رخآلا عيبر ٠١ خيرات نم ةدراولا ةمعطالا

 . نيسورحم ممدومزل ام اذه نينونمملا نحنو هيطب اهنودجت « م418١ جرام ١و

 .« 5#"١ لوا دامج- ١4 يف

 ةمعطألا ةمئاق

 ريعش ةينوك شيع ةين وك نيحط ةينوك | ةطنح ةينوك
 بشحلاب هدراو "4 مك 1

 بك ارملايةدراو +4 ةوكلل ل هدم
 تت ل ل

 عيبر 3١ نم 5934١ مااا ١1
 ١١5 لوا دامج ١5 ىلا ؟

 راصحلا ريدم ىدل ملاس خيشلاب ةياشو

 لقال شتفت نيكاكدلاو نزاخملا تراصو « تيوكلاب قيضلا دتشا

 رصق ف ةريثك لاوما ترجحو . رودلا ىلا لصي سشيقفتلا داكو 6« ةهبش

 زجحن رمأف « راصحلا ريدم اهرما يقلك نشا "هدانا نتعوت هكيركلا

 ةئطولا ففخيل « راصحلا ريدم ةقفرب نوكيل « هللادبع هدلو ماس خيشلا رما

 نيضرغملاو سئاسدلا تاحصالل رمالا اذه قرب ملف . ءىيشلا ضعب

 دقو . ليكلاب ريعب فالآ ةسمخلا نع اهرعابا ددع لقي ال : ةريبك

 ىلا ًاباسنك راضملا ريدم. .بتكف: + ديشرا نا نأ ةلفاقلا .كلت :تهجرت

 هيفي 01 اهيل اك نيذا ةنيغ لهاا ذكرتم تسدنم قاتلا ع تك
 اياسما لا: لاردكلا كلت تعا تاه تالق اهربأ يف ةردسلا ب زاد رسألا مفشت مث فاتلا '

 اهرب



 : هصن - .ث اذه ةعاشالا 3

 ًاسورع ماد راصحلا ريدم ملكم نفل بحملا مشنالا ةرضح ىلا

 ةذخا دادولا دب رورسو ريخع ملز ال مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب ْ

 دق يسايسلا ليكولا نا متركذ هبو ١85 لوا دامج ٠ . خروملا مكباتك
 تيوكلا نم وعنا. لمعم قالا ةيضيعت ةلطاملا مايالا ةدم نم هنا عمس

 ةلثسملا هذه نع شيتفت لمعن مكترضح بلطمو ديشر نبل قازرا نيلمحم
 يش هيلع ىفخي الو. لئاسملا هذه ىلع ضحالم يسايسلا ليكولا مكديفنو
 تيوكلا' ةاج اذا ريعبلا ةيام ةريبك ةلكسم هذهو بذكلاو قدصلا فرعي

 اقل قل دينو قالا ني نع الق كا لعب نع اه اةزيق اذ يح
 اضرل ةفلاخم ءايشا اذكه لبقن الو مكرطاخ رسي املك يف دهحلا نيلذاب هللا

 . لها بيذكت دصقلا كلذ لجال ةموكحلا لبق نم انه مكبيت رف ةموكحلا

 نيسورحم متمدو مزل ام اذه . رطاخحلا نيمطم نوكف ةلئسم اذكه نع ضارغالا
 .( 5#"١ لوا دامج م٠ ُِف

  ءاصحإلا ىلع فارشإلا راصحلا ريدم بلط

 ىلا لاومالاب ءاصحا لوادج مدقي . تيوكلا يف كرمكلا ريدم .ناك
 ةيريدم ملكم تنتفللا ىلوت املو . يناطيربلا ىم امسلا دمتعملا ىلا ردصت وا

 تح ءاصحألا  نوكر نا" هم :بلطت ًاياتك ماس خيشلا ىلا بتك «  راصحلا
 ءاصحالا ءارجال كرامكلا ةرئاد ىلا هباتك دحا لسري نأب كلذو . هفارشا

 : يلآلا باتكلا هيلا بتكو : هبلط ماس خيشلا ىلف « ًايموي

0-188 



 تندكلا مكاح حابصلا كرايملا ماس نمد

 ًاسورحم ماد راصحلا ريدم ملكم نفل بحملا مخفالا ةرضمع لا

 يدامج د خرؤوملا مكباتك ةذخا مكرطاخ نع .لاوئسلاو مالسلا دعب .

 ددرت لبمتسملاب .مكلصقم صوصخنم مولعم راص مثركذ امو +١ يناثلا

 .جراخلاو: لحبادلا نم ءيش لك مهفتسي يكل كرمكلا ةرئاد يف مكبتاك

 رمالا نيطعم انك نحو مزال هنورت دصقم لك يف دعاسن اخ زك ملغ نع

 بسح هيموي ”الصفم جراخلاو لخادلا مكترظحل مدقي كرمكلا ريدم ىلع

 يرجيل دعتسم سيلو ةارياعم هنم نورت ريدملا نا اذا هيلع ءانب مكدصقم

 مكرطاخ نئمطيو تامولعملا ذخنايل بتاكلا ددرت يف لهس رمالاف مكدصقم

 . 2( ١95 يناثلا دامج 8 يف نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 ةبرهم لاودأ ىلع رونعلا

 ءاسكو ةمعطا نم. اهمزلي ام يرتشت « تيوكلل 'ةعباتلا رئاشعلا "تناك

 راصحلا ةرادا ملكم تنتفللا ىلوت الو .. ماس ةيخلا نم ضاع نضحخاو

 اهبجومب نوريشي . ةصاخ ةزاجا ىلع لوصحلل ًابصخش هتعجارمب مهمزلأ

 اودوزف « رئاشعلا .كلت نم مسق تيوكلا مدق نأ ثدحو . هيلا نوجاتحي ام

ا لها مرغو انك اوداوا اهضل رع يق الو ةمرقللا راعي
 . فلا نب عورخل

 ةدايز © ةشمقالا )نم عارذ ةئامثالث ىلع ريف ٠ مهتيعوا ىلع شيتفتلا ىرجا

 نتكاو « راصحلا ريدم نم لبق نم مهلاوما ترجحف .٠ ةزاجالاب ركذ امع

 تيوكلا نع ًابئاغ ذئموي ملاس خبشلا ناكو كلذب هربخي : ماس خيشلا ىلا ًاباتك

 ةفرعمع مهلهجو « ودبلا ءاطخا هل رهظي فاتكن : دمحا خيشلا هينا نبا هباجأف

 : هصن اذه « مهيلا « ةشمقالاو ةداعاو مهتحماسم هيلا بلطيو . ةيمسرلا رماوالا
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 حابصلا رباخلا دمحا نم »

 . ًاسورحم ماد راصحلا ريدم ملكم نتفل زيزعلا بحملا مخفالا ةرضح ىلا

 ةذخا دادولا دي رورسو ريخب مممد مكرطاخ نع لاوثسلاو .مالسلا دعب
 صوصختنم مولعم راص متركذ امو ١5 رخآلا دامج ٠ خرؤوملا مكباتك

 مهجورخ دنعو طقف شيع ىرتشمل ةصخر مهومتيطع يذلا تيوكلا رئاشع
 مهلاوما ممعضو ان رئاشع نم مهمأ ثيحو ماخن عارذ 0١ رادقم مهعم مثدجو

 دجاو مهروصق ةيدابلا رئاشع بحم اي مهتصخرب رماث ىح رصقلاب مكدنع

 ةعفد ريغ هيلع ”ءانب ةلهس مهدنع يذهو ررمالاب مهتفرعم مدع ةطساوب
 مهنم ام تيوكلا رئاشع عيمج هيف امعد ءيش اذكه نع هتقوب نوهبني مزال

 هكر كشن ًافلسو مهوصخرت مكوجرن ءالوهف نيز طايتحالا نكلو روذحم
 ,.« )م5 -يلاث دامج ٠١ يف . نيسورحم ممدو

 ءاصحإلا ءارجإ 2 ماس خيشلا ةدعاسم بلط 1

 ةرئاد نم هيلا مدت يلا ٠ ءامعالا لوادجي راصحلا ريدم فتكي م

 ىدل ةدوجوملا لاومالا عيمج ءاصحاب مايقلا دارأف « هادعت' لب « كرمكلا

 هنم بلطي ٠ ملاس خيشلا ىلا بتكو .مهنيكاكد يو « مهنزاخحم يف راجتلا

 هدادعتسا رهظي باتكب ملس خيشلا هباجأف . ةيلمعلا هذه يف ةدعاسملا ءادبا

 هحصنيل : لمعلا كلذب مايقلا لبق .. هلباقي نا: بلط ةلكلاو + ةدعاسما :لذيل

 : ةباتكلا كلذ صن اذهو راجتلا ىدل ءىسلا رثالا نه كلذ ىلع بتريي اع

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 انور مادة ناصللا نياق لكن نافل نيرفلا تحملا محفألا ةرضخ ىلا

 خروملا مكباتك ةدحلا دادولا دب مكر طاخ نع لاوتسلاو :لالسلا نعت
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 تاليصفتليصحن مكترضح بولطممولعم راص متر كذ امو .18١م+ 9 جا

 اذه ين انتدعاسم مكدصقوةنيدملا لخخاد نزاخملاب ةدوجوملا ةيراجتلا لاوما
 لحال كديعلاوف ديلا دا كلو كرم ام لك رم يقوم سراطملا
 نيسورحم ممدو مزز أم اذه رورسم هللا ءاشنا نوكتو دصقملا اذه نع ةركاذملا

 ] «١1م5 يناث دامج ١4 يف

 ءاصحإلا ءارجإ ىلع راصحلا ريدم رارصإ

 ءارجا يف لهاستلاب هعانمإ عطتسي ْ م راصحلا رسل ماس خيشلا لباث ا

 ًاياتك ةلباقملا كلت دعب بتكو ؛ هياز ىلع ريدملا كلذ .رصا لب ءءاضحألا

 3 ةريغصلا نزاخملاو راجتلا ىدلو . كرامكلا ةزوح يف يلا ةيراجتلا

 .م156 سيام ١ .ه ١775 بحر ١ موي ءاسم ّق كلذ مي نا

 يذلا باتكلاب باجاو كلذ ىلع ملاس خيشلا قفاوت

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 راصحلا ريدم ملكم نيفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ةرضح ىلا

 , انور ماد تيوكلاب

 ةذحا دادولا دب ناو رتساو ١ يحب مهد مكر طاخ نع لاوكسلاو مالسلا 5

 راص ميدبا امو 6 لئاوفا اء و ١8785 اجر 16 خروملا 3

 اهلك ةنقلا رف درسوا :١ لااومألا "لع مكيراطم 5 مولعم مكبحم |

 " خبرات ةليل نم ل ا ي يذلا ًايناثو كرمكلا قالوا

 .ةوهق . شيع . سنجو دارف لاكشالا 5”*"1 بجر ١ :م1918 يف

 . صاصر . طاخش ..لفلف . ليه . ىهاج . نيحط . ريعش . ةطنح .ركش

 نحنتو نكم ام عرسأب لاومالا هذه له لمع ىلع انرما لاح . يالق
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 .03175 بجر 18 يف . ممدو مزل ام اذه . نينونمملا |

  ءاصحإلا مئاوق ميدقت

 ةمئاقلا اهب تمظنو ء« ةبولطملا لاومالا ءاصحا مث « نيعملا تقولا يو

 ل نيالا ا ل

 * هصن اذه

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 ةيوكلاب راضحلا 00 ملكم نفل بحملا مخفالا لجالا ةرضح لا

 .. ًاسورحم ماد م رحملا

 هتسل هيطب نودج رورسو ريخي مهد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 خيرات دحل نيكاكدلاو نزاخملاب ةنيدملا لخاد يف ةدوجوملا لاومالا عزم م

 دوجوت ضدنا ون اه ويكاط يلا لاكشالا نم ١91/8 ىم ”ع5###1 بجر ١*
 ممدو مزل ام اذه نينونمملا نحنو مكترضحل همدقي ريدملا انرما كرمكلا يف

 5#"١(. بجر ”< يف .نيسورحم

 ةمئاقلا

 هوهق 2 ركش شيع ريعش | قودنصياج لفلف ليه نميالغ

 نبس» هسا. هون هدمأ 0 مسسإ عومب / ١١
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 لب 5 1

 0١<"

 نا ةراعادح



 سنجوهدرف هلكشم سانجاهلف قباوط يناكيرمدارف لكشمة رنغو عامشن زرد

 فرخ 00001 /41 ١

 اكل 007 ظ . عرس وم

 راعسألا يف راجتلا بعالت

 ةلقب' راجتلا ىدل ملع رهظ ٠ كلل لاخلا ودرج ماين

 ىبحح ؛ راعسالاب نوبعالتب اوذخأف « دلبلا يف ريعشلاو ةطنخلاو زرالا دوجو

 ( ءالغلا اذه رارمتسا نم ماس خيشلا يشخو « داوملا كلت نامئا تعفترا

 ملف ٠ رحبلا قيرط نع١؛ تيوكلا نم ةمعطالا عيمج جارخا عنمب رمأت

 بابسا نع هنم حضوتسي ًاباتك هيلا بتك « كلذب يناطي ربلا يسايسلا دمتعملا.ملع

 : يلآلا باتكلاب ماس خيشلا هباجأف « عنملا كلذ

 تيوكلا مكاح حابصلا كراملا ماس نما

 . يج . يل نطبق زيزعلا بحملا مشفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . هأمب ماد تيوكلاب ةبززيلكتالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنحا لكتلوب كال

 دخلا رار نع اورنو وك ا مكرطابخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 نورمات عولمم ٠ ايدنع_ راض عربا امون 115 يجو 5 خرا عكاش

 عيبجف أرحب ا ل 3 نع 0 نع مكديفن

 جي سل رع
 لذ نا ميل سل

 رسل ياكل
 قار

 صوصختم ماعطلا ىلع ةاليمحتلا فقوت بجوا اذهلف ببس نود راعسالا

 23589 دج



 دش رحببلا قاللغ ةطساوب لياق دراولا ريضي مسرملا رخآ يف ةداعلا

 0111 و 55 ْق . نيسو رحم ممدو

 ربلا قيرط نع ةدراولا لاومآلا ءاصحإ بلط

 ةردصملاو ةدراولا لاومالا ىلع فارشالا رما دنسا دق ماس خيشلا ناك

 قيرط نع رداصلاو دراولا اما , نيزملا دمحم ىلا ربلا قيرط نع تيوكلا نم

 يلع الزب لال اقفل فظل ننعم 1ل نديكلا "يتعدل فروا لوكويف ”ردبلا
 يوكل ةدراولا لاومالا عيمج ىلع يوتحت ةمئاقب دوزي نا راضيا يذم

 خيشلا زعوا « نابعش ١5 ىلا ١15 بجر ١9 خيرات نم ربلا قيرط نع

 تانكلا .ناضتللا ندمتما تتكو . ةمهملا كلتب مايقلل « نيزملا دمحم ىلا ملاس

 : الا

 تيركلا" يك اح: تابضلا كرا لانا نمو

 ريدم ملكم نفل زيزعلا بحملا هلا مخفألا مهشلا كيمح ةهرضح ىلا

 ورد ماد راصحلا

 مكيولطم مولعم مكبحت دنع راص متركذ امو 1918 ىم الا“ خروملا مكباتك
 0 #7 نابعش 75 د ىلا 1مم جر 48 مويا نم ربلا نم لخادلا عومجم

 ممدو مزن ام اذه نينونمملا نحنو كلذ مكفوشي نيزملا دمحم انرما ةكربلا ةلح

 ٌْ .( ١5 نابعش ١ يف .نيسورحم

 :ةيراجعلا لاومالل ماع ءاصحإ بلط

 .م918١ سيام 5” .ه 5”١7 ناضمر 5 خيرانب راصحلا ريدم بتك

 ةيراجتلا لاومالا عيمجل ؛ ماع ءاصحاب مايقلا هيف بلطي « ملس خنشلا ىلا ًاباتك

 دعا 1818 ادن
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 زم ةدملل . ةيعارشلا نفسلاو رخاوبلا يف ةدراولا . تيؤكلا يف ةدوجوملا

 .اماعا تابوت دن لوا عيبر ١١ موي ةياغل ١#ه يناثلا يدامج رهش

 نافلاو « ةيعارشلا نفسلا ةنبابرو.« كرامكلا ةرئاد ىلا هرماوا ماس خيشلا غلباف

 :نيعتو ٠ ةيراجتلا لاومالا نم مهمدل دوحوه وه مع ماع ءاضحا ءارجال

 ناعا :كيدحت مهيلع ىصغتسا راجتلا نا ريغ « لمعلاب عيمجلا ردابق . اهنامتا

 حرشو « ماس خيشلا مهنم مسق لباقف . اهنامثا يواست مدعل ٠ عئاضبلا ضعب

 * ىنآلا ةياتكلا" رافال نيم لا ملاس خيشلا بتكو ١ كلذ هل نيبيل

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 ريدم ملكم نئفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ةدخا دادولا دي رورسو ريخم مهد مكرطاخن نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 يب ةاليصفتلا نم ةسورتم ةمناق مكبولطم ١918 ىم خرؤوملا مكباتك

 لخاد يذلاو راغصلاو رابكلا نزاخملاب تيوكلاب ةدوجوملا لاومالا ةيمك

 001١818 نوجا دحل انفرصت ةحن امو ردنبلاب ضفنت ىتلا نئافسلاو ..كرمكلا

 يف انرما ةكربلا ةلح لكش لك مايقا نايب عم اهومت ركذ يلا لاكشالا نم

 واج راجتلا صوصخنم مكترضحلا نيبت نكلو يراج لمعلاو كلذ بيترت

 نكل لكش لك لاومالا نم اندنع دوجوملا ديقن رمالا بسح نولوقي اندنع .

 .اذاف اريشملا نيح يف ةيواستم يه ام راعسالا نا ثيح نم قرف اهف مايِقلا

 مكبانج بح ناك انقح ين قفاوم وه ام صقنو دوز مايقالا ديقتب ريصي

 قرف بابسا مكل حضتي يكل صوصخللاه نع راجتلا نم ًادحا ةعجا رم

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه مكرسي املكب نينونمم نحن مكرضن ىلعف مايقالا

 .( "١ ناعش :١ ق
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 رادبيرعو مزاوعلا تيوكلا رئاشع لايتكا

 ٠ (رادبي رعو مزاوعلا )تي وكلا رئاشع نمأمسقنا .هدافم ربخ راصحلا ريدم ىلا لقن .

 . ه ١5 نابعش رهش ةيادب ذنم . زرالا نم نم ًاسيك ١11/7 ءارشب مهل حمس دق

 كلت. هجاتحن ام ىلع ريثكب فونت ةيمكلا هذه ناو . .م4١941١ سيام ١1

 ا ا 1 فلا لدا ان راض رقت كل“ رئاشعلا

 ةريشع نأب هربختيو . ربخلا كلذ هيف بذكي باتكب ملس خيشلا هباجأف

 ام تلاتكا اهنكلو . تيوكلا نم ءيش يا ةرئفلا هذه يف لتكت مل مزاوعلا

 مغرلابو . اهنم ىشحي ال رادبيرع ةريشع ناو « ةرشابم فيطقلا نم اهمزلي

 ليكلا بلطت امدنع « رئاشعلا كلت ةبقارعب ًارما ردصا دق هناف كلذ نم

 ] ظ ظ : روك ذملا هباتك صن اذهو

 تيوكلا مكاح حابصلا كراملا ماس نما

 راصحلا ريدم ملكم نعفل .زيزعلا بحمملا ميشلا ديمح مخفالا ةرضح ىلا

 يوزر ماد مرتحملا

 ةذخا دادولا دب رورسو ريع ممد مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 ةريشع نا مثركذ هبو ١418 ىم 50و +“#١ نابعش 1 خروملا مكباتك

 مكدنعو شيع سيك 111017 وذخا م موي ١١ ةدم يف مزاوعلا

 لباسم وذا مهنم مسق مزاوعلا ةريشع بح ايف مهتجاح نم ديزا هنا مولعم

 2 نون وكت ال رادبيرع رئاشعو تيوكلا ىلا واجام فيطقلاو نينيع نم

 وذخا رادسرع نا مهمج زب دانتساىا ىلع مومعلا ىكح فرعا امو مهتهجنم ركف

 هيف امعمو رودحم مهنم الو نيثوم ام رادبيرع نا عم مهتجاح نم ديزا شيع

 ديزا .ءالوه ىلع نوضحالي انيدمتعم ىلع انضرح ”الاح نحنو بيط ديقتلا
 راصحلا صوصخب يضتقي اميف مكبانج ةدعاسملل نيدعتسم نحنو لبقتسملاب
 . 2« 1715 نابعش 15 يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه نينونمملا نحنو

 ا

 20 نورس



 ةماعلا ءاصحإلا مارق

 هنثي نا عطتسي مل .راضحلا ريدم ةلباقم تيوكلا راجت بودنل مث نا دعب

 بولطملا لاومالل نامتالا نيعتو «ءءاصحالا ءارجاب مايقلا نع همزع نع

 طقف لاومالا ضعبل نامتالا جردت نا ىلع هعم قفتا هنكلو .اهؤاصحا

 يف ةدوجوملا ةيراجتلا لاومالل ماعلا ءاصحالا ىرج مث « ةعاطتسالا بسحب

 خيشلا بنككف اق ةرشع ةثالث ةغلابلا همناوق كتشيفحو © تيوكلا يف

 : هب ةقفرملا ماوقلا عم هصن اذه «مئاوقلا كلت هب عفشوراصحلا ريدم ىلا ًاباتك ملاس

 زاصحلا ل ع ل .بحملا ا ا ةرضح ىلا

 . امور ماد م ريحملا

 هتسيل مكلصاي رورسو ريخل ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 لاكشالا نم. راغصلاو رابكلا نزاخملا يف ةنيدملا لخاد ةدوجوملا: لاومالا

 هحي رات دحل كرمكلا لخخاد يذلاو لكش لك مايقا نايب عم اهديق مبلط يذلا

 ملاوق نينونمملا نحو انفرصت ةحن يذلاب مكديفن ًاحابص هركبو ريدملا همدقب

 ام اذه . عت مولع نيوكلا 1+ ةرع ىلا :؟ ةزع نم ١ هذع :لاؤماألا

 .( ١ "5 نابعش ٠ دق نيسورخ ممدو مزل

 سه 117"



 سانجألاو ةمعطألا لواددج

 خيراتلا لقمثلا ةطساو نيحط ريعش ةطنح (><-شيع 2 نيحط  ريعش |ةطئخح 0شيع

 ارك .ةيرت ”ةيركك نارك

 ١*هدامج بكارملا يف 544 ملالا/ 1١141 الهؤا/
 بشحللايف 2.١0 550 موك 41

 ١ ةمئاق هما ؤ؟؟45 "هام !ةءاله هرقك  ؟ئ5 "هللا هدا

 بشعللا يف "00 عه ملل

 0 و ا ا ا

 ١مبه نابعش بكارملا ف ء١٠ 176 14108 م7
 بشحلايف ١ 5.١0 و 1

 م ةغاق ١٠١ ذالك ذم كلام للا الك تلم ال

 ١45 الما ١5#"  44ناضمر بكارملا يت مم١

 1مل 0 1٠١ ١5٠١) ٠6٠6١ بشحلاي ٠

 ع ةمئاق ا ىو كلا 117 ستدخل فظل دك
 1 ا 2222-2

 ١"هلاوش بكارملا يف“ ٠٠١ ١1مل 4545 1355
 بشحلا يف هو ١٠ هدو ١ةه٠ءه

 مه ةمئاق ؛اذؤا/ 14444 وه 1اؤل/ ةقفكأكا اه

 ١مهةدعملايذ بكارملا يف 55١١ 5١68 ١1الا679 ةالك١
 : بشحلا يف مو هو ١ هم -عممومثلا

 < ةمئاق 4١٠5١ :ئ:ء١زأ طال اأ5وءخكأ عه 41401 ١ ادءفإ

 امامه ةجحلا يذ بكارملا يفق 65١ ميمو 7 6١معه ا

 بشهلا يف ١ 006 40060 ٠6١
 / ةمئاق .. الهو ا”غممه 4١ نهم ؟4معهاأ 5١

 +١70 مرحم بكارملا يف ٠٠٠0 ٠٠١٠ 148 الهال
 بشحللا يف 1١95415 51١84 ٠05 ذم

 م. ةمئاق ع عر ااا خلا 1 ا[ دولا
 1 ا و ب م تح دعا جو جعل بجمع رس ص هتئانتاسلا لتقل

 ب 111 -



 ا ١711# 7ؤ/ا1١ "511

 ١١ طابو هوا لا

 20 سا ليا

04171 ٠١44١ 
 هلل اال

١1165" 

١ ١١٠٠١144 

 #١ رفص بكارملا نم #7 ::م
 بشحلانم 44" ٠١

  11“ 14قائمة 

 م رفس كونيل كنره بكرملا يف ٠١
 ا" رفس كيناثأ بكرملا يف هيمو

 721/ رفس انايتلاب بكرملا يف 880 هعث

 ١9 رفس ينايز بكرملا يف .٠.٠ م.

 ٠١ ةمناق ١1٠١ ااا/و
 ات

 مالا م
 ه450 م4
 م1400 ل
 ك1

 ٠ ةمناق بشحللاي قم. وا ١١ - اال

 ١ا/لهم ؟”5ك١1١5 مم6ال54 1١ موهاب

 . ةيعارشلا نفسلا هب دصقي

1556 

 ٠ )١( ةيراخبلا نفسلا هب دصقي بكا_لا (م) زرالا هب دصقي شيملا (؟) سيكنا اب دصقي ةينوكلا )4(
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 ملاس خيشلا فرصت تحن يتلا لاومآلا ءاصحإ ةمئاق

 ما وعلا فزاع تع تناك يلا + ةدرارعألا :ةيضحا :ةراكو

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس 0

 راصحلا ريدم ملكم نفل زيزعلا بحملا مخفالا م قل امل اة روع لأ

 . اساور ماد مرتحملا

 ل ةقرولاب ل 50

 اذه مولعم مكترضح دنع نوكيل ١91١8 نوح ١و ١85 نابعش ١" و

 .٠ عزمت ناعش 5١ يف .نيسورحم ممدو مزل ام

 ةمئاقلا

 .م0١51١ لنوج ١ 5 كابعش 731 د ماعطلا .نم دوجوملا

 سيك 0000 سيك نع ح١ ديك ل
 ةدوجومللا 2000 4 1 15-8

 ةمعطألا نم ةيمكل ةيناطيربلا ةموكحلا ءارش

 روف مطالع ينك ص وصلا خلا ةناطيوللا  ةنيركتسا فاك
 دعي كلا كلا هللا نون ةيعلطألا نم تايمك دورو برق اهغلب دقو . ةلجعتسم

 ىرشتل ةدعتسم انا: كتيروكلا ف يسايسلا اهدمتعم تغابأف . هايج نع صقل

 ه1 اا



 ىلا ًاباتك روك ذملا دمتعملا بتكف ؛ نيعم حبرب ةضئافلا ةيمكلا راجتلا نم

 للع راجتلا قفاوف .٠ كلذب راجتلا رواشيل رمالا اذه هيلع ضرعي . ملاس خيشلا
 : يتآلا باتكلا دمتعملا ىلا ملاس خيشلا بتكف مهيلع ضرع ام

 تيوكلا د حابصلا كرابملا مللاس نمو

 . يف قي زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 0 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا 0 تنجا لكللو هلال

 ةذخا دادولا دهبب رورسو ريخن ممد مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 مكبحم دنع راص ميدبا امو ١817 ةرمع ١85 ناضمر ١ خروملا مكباتك

 بكرم يف ةلمحتملا لاومالا ةيكتم ناجتتلا - نيم 1 مكتداعس بلطف مرلعم

 لاومالا رعسب ةموكحلا ىلع اهنوعيبي يكل قيرطلا يف يلا نفسلابو ينايز
 تحوم .ةرضنلا ىلا ايسولمعو .ةسمخ ةثالا ىف ةدانزو «تركلاا ىلا: ةلطداولا ”'

 انيطعا ”الاح نيصوخرم مه ام ةرصبلا ىدع امو راصحلا .ريدم نن ساب

 ةينونمملاب ةموكحلا رمال وباجاو صوصخلاه نع راجتلا ىلا ةمزاللا ةاهبتنا

 اذه ةموكحلا اهبلطت ىلا لاوءالا لكش ليصفت مكفطل نم نوجرتي نكلو

 .: ١١85 ناضمر # يف نيسورحع ممدو نينونمملا نحتنو

 ةلجعتسم ةروصب لاومأ ءاصحإ بلط

 ١١م5 ناضمر ١5 خرؤملا هباتكب ملاس خيشلا راصحلا ريدم غلبا

 ةدوجوملا ةيراجتلا لاومالا ضعبل ًاءاصحا يرحي نا : م 1418 نإريزح ١

 هباجأف . ةنيدملا نم ىرخالا تالحملا ين وا نفسلاب وا . كرامكلا ةزوح يف
 .اذهو ء ناضمر رهش ءاهتنا ىبح . ةيلمعلا كلت. ليجأت بلطي ملاس خيشلا

 : هباتك صن

 ب لدي ٠



 تيوكلا مكاح حابصلا كل رامملا ماس نمد

 ريدم ملكم نفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد م رحملا راصحلا

 ةذحا دادولا دي رورسو ريخن ممد مكر طاخ نع لاوئسلاو مالسلا لعب

 مكبحم دنع راص مثركذ امو 19 ةرمل 1918 يالوج ٠١ خرؤوملا مكباتك

 هلزمكلاب يفللاو- تيركلا لغا#ا ةدوجتوملا .لاومالا ي هيل كررلطم عواشت
 918١يالوج ١و نوج ٠ ةليل نيب ضفنلا نورضنتسي يذلا لخاسلا يو

 ةحلصم لك ءارجاب نينونمم لاح لك ىلع نحن اهومتنيب يلا لاكشالا 5

 سانلا ىلع ريصي بحت ام ناضمر مايا يف نكلو ةيناطيربلا ةموكحلل ةدئاع
 انولغجمو ناضمر خلس ىلا كلذ نورخات مكفطل نم وجرن اذهلف ةمحز

 .؛ 5""١ ناضمر ١؟ يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه نينونم كلذب

 ءاصحإلا ةيلمع ءارجإ ىلع راصحلا ريدم رارصإ

 « ةلجعتسملاو ةمهملا لامعالا نم ءاصحاالا ,كلذ ربتعا راصحلا ريدم نا ريغ

 . ليجأتلل هضقف رب هربخم ٠ ماس خيشلا ىلإ ًاباتك بتكن . هريخأت ىلع قفاوي مو

 : ىلا باتكلا هيلا ةنكو ؛ لاح ءاضحالا ءارجاب ماس خيشلا زعوأف

 تيوكلا مكاخ حابصلا كرابملا ماس نم«

 ري ملك سلا يزف بحملا منفالا ىلجالا 00 لا

 ةذخا دادولا لي رورسو ربح ممد م اخ نع لاوثسلاو ءالسلا لعب

 نورخات نوردقت ام مكنا م م هرع 7م ةرمت ١418 نوج ”"* خروملا ما

 هئارجا بجاو مهملا رمالا ساب ال ةمهم ريثك يه اع ناضمر ةيابن ىلا ةمئاقلا

5 000 



 نحنو اهديق متبلط يتلا ءايشالا نوديقي راجتلا ىلع انهبن ”الاح ةمحز هيف ولو
 .2 5”"١ ناضمر ١5 5 . نيسو رحت ممدو مزل ام اذه نينونمم

 نيومتلاب ماس خيشلا سارح حامسلا
 ىرقلاو . ةيتيوكلا دودحلا ةسارحلا نينيعملا ماس خيشلا سارح ناك
 نه تايمك مهل تصصخ دق « لبالاو يشاوملا ةاعر كلذكو « ةيجراخلا .

 تيوكلا مهنم مسق مدقف . تيوكلا ةنيدم نه ًايرهش اهمولاتكي ؛ ةمعطالا

 يف ملس خيشلا لثمم بلطف . ةمعطالا نم :مههزلي ام ءارشل « داتعملا بسح
 ريدملا محل حمسي ملف « راصحلا ريدم نم مهل نذالا نيزملا دمحم ةافصلا

 روك ذملا ريدملا بتك مث « لاس خيشلا نم ةصاخ ةقفاومب الا ليكلاب روكذملا

 00 يللا داوملا نييعت هنم بلطيو « كلذب هربخي « ماس خيشلا ىلا ًاباتك '

 ةوهقلاو نيا را يهو « داوملا عون هل ددحم تاتكب ماس مخ خيشلا هباجأف

 : هصئاذه

 تيوكلا 0 0 كرابملا ب نم »

 1 | كا م رحملا راصحلا

 ةذحا دادولا كر رورسو ري مهد 0 نع د مالسلا دعب

 دمحم هيلط يذلا صايلا صوصخنم ١998. نوج 4 خرؤوملا مكباتك

 نيروك ذملا .تايعرلاو ةيوادفلا انمادخخ ىلا ةدئاعلا لمج نيتسو ةتس . اححال نيزملا

 مكتداعس مولعم توكيل ةوهقو رمت شيع باهز مهيطعن رهش سار لك

 .( ١85 ناضمر ١4 يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 ببربت لفاوق نع راصحلا ريدم حاضيتسا

 2م ناريزح 74 . ه 5*١77 ناضمر ١١6 خيراتب راصحلا ريدم بتك

 دس آله ا



 ناوبح ةئام نا « هغلب ربخ نع هنم حضوتسي « ملس خيشلا ىلا ًاباتك

 ؛ مويلا كلذ سسمش عولط ليبق « هراد ماما نم ترم دق رامحو سرف نيب
 امناو . زرالا نم سايكا ةثالث : اهنم دحاو لك رهظ ىلع لمحن يهو

 . ةجيتنلاب همالعاو كلل يف ريقعملا دن لطب وبي ريك اولا ةحبحم للا
 . ربحلا كلذل ةحص هيدل تبثي ملف « مزاللا قيقحتلا ملاس خيشلا تارت
 ربخلا كلذ هيلا لقن يذلا صخشأ ذلا مسا نع همالعا هيلا بلطي باتكب هباجأف
 : باتكلا كلذ صن اذهو « هب ةبوقعلا لازنإل بذاكلا

 تيوكلا مك اح حابصلا كرابملا ملاس نم»

 ريدم ملكم ناقل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا م هلا هني ةرفختلا

 ور ماد مربحملا راصحلا

 ةذخا دادولا دي رورسو ريخم مثمد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 ناويح ةيام رادقم نا مفرع هبو "4 ةرمث ١9118 نوج 74 خروملا مكباتك

 ناوبح لك نيلمحم مكتيب ىلع وناف سمشلا عولط لبق ليخو ريمح نيب
 ةذخا لوقي لجر نأب قوسلاب ةلاكم معمس هتقو فو شيع يلاوك ةثالث
 درو نيح نم نحت ءالؤه نع ققحت مكبانج بلطمو . ةرهحلا ىلا شيعلا اذه
 ةحص ربحا اذهل اندجوالو كلذ نع صحفتن خيراتلا لاح ىلا انيلا مكريرحت
 مهلا اومسقاو كرمكلا ةرئاد يف ورضحاو تاناويحلا لها عيمج ىلع انرماو
 دحأ ردقي ام ًارحبو أرب ضوفحم قيرطلاو ةرهجلا.لجال هريغ الو شيع ولاش ام

 .يلاو صوصخلا اذه نم نينئمطم ونوك راصحلا صاب نود نم ءيش ذخاي
 ىلا شيعلا اذه ةذخا لرش يذلا لجرلا وه نم. نونيبت مكفطل نم وجرا
 نيسورحم متمدو اذه فورعم لجرلا نا دب الو مزاللا هيلع يرجن .يكل ةرهخلا

 ىو( لك هل 5 يش

 سا|)



 ءاصحإلا مئاوق ميدقت

 .م 194148 زومت ١ .ه5١1# ناضمر ؟١ خيراتب راصحلا ريدم بتك

 ةيراجتلا ىلاومالاب ءاصحالا متاوق ميدقت ىلع هئحي . ملاس خيشلا ىلا ًاباتك

 رودلاب ةنوزخملا لاومالا ء ءامحا مان في ياهوو: كيركلا ل  ةدوجوملا

 ةمئاق هب قفرأ ٠ ل ل ةيصخشلا

 ,. رودلاب ةنوزخملا لاومالا راصحاب مايقلا نع رثذتعاو « ةبولطملا ءاصحالا

 : ءاصحالا ةمئاق عم هباتك صن اذهو , ”اليوط ًآنقو بلطتي كلذ نال

 ريدم ملكم نافل ا مخفالا لجالا م ىلا تيم ةرضح ىلا

 0 ماد م رمحملا راصحلا

 هتسيللا صوصخنم رورسو ريخي ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 يلا لاومالا نم نزاخملا .ين دوجوملاب ١418 يالوج ١ يف اهومتلط يلا

 كرمكلا ريدم انرما دقو مكلصات ”الاح ةيصخشلا تويبلا يف يذلاو اهومتركذ

 ةهجنمو هوهتملق يذلا ليصفتلا بجوم لحاسلابو كرمكلا يف دوجوملا مدقي

 ةلوهجم اما ثيح بسانم ليوط تقو احل يضتّقي ىذه تيوكلا تويب ددع
 يالوج .مه 1< ناضمر ١" يف .نيسو رحم متمدو مزل ام اذهو ددغلا

 ْ .2؛م 15

 ةعاقلا ظ
 تك ا 55 ا م

 فونص .ثتيربك ياج | ةوهق ركش نيحط  ريعش ةطنح شيع...

 ةعونتم - قودنص قودنص سيك سيك | ةينوك  ةينوك  ةينوك سيك
 هي يي ا ا ا

 املإب 4<” 5 4/4 ا ِس اذهك5 اال ازا

 0 ا ل ا ا ل ا ب

 زاك 2 رابتك لفلف يناكيرما 2 لكشمةقفط -0سنج
 يناباجو ةريغو غامشو

 قودتص نانطا هدرف | هدرف

 7١ 00 <30 5 ةددنا "1

 سس 5/١



 5 م 0005 وا ا ةفدرا مث

 : اهصن اذه

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 را نيفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسو رحم ماد م رححملا راصحلا

 هبطب مكلضاي رورسو. ريخي ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو ماللا دعب
 ممدو مزل اه اذه ١418 يالوج ١ يف ماعطلا نم انفرضت ةحت دوجوملاب ةمئاق

 0: "١ ناضمر ١" ٍق مومو رك

 لودحلا

 | ةيرك 0 ةيلوك ١ نم | ةينوك نم
 قيء ”١ ١١م 47 4

 تيوكلل روس ءانب ىلع ملاس خيشلا مزع

 . لفاوقلا جورخ نود لوحيو « عضولا ىفالتي نا ملس خيشلا دارا

 . راصحلا ريدم ةزاجا ىلع ااصحتسا لبق ؛ لايتكالا ضرغب تيوكلا موت يلا

 ىلع يناطب ربلا يمال دمتعملا علطأو تيوكلا ةنيدمل روس ةداشا ىلع 0

 تايسألا "ليت فرك و نير 15 ركل دمتللا هلا كا
 لمعلاب ءدبلا يف ثيرلا هنم بلطيو « روسلا كلذ ةداشال 2

 : كلذ ىلع سكوك يمرب ريبلا ةقفاوم: خاب :ئىح هلال فا: نوه ذي
 : ينالا بإتكلا هيلا بتكو بلط ام ىلا ملس خيشلا هباجأف

 كل 7 ل



 و يف نطبق زيزعلا بحملا مخفالا لجالا مب .شلا كيمدح ةرصح لا

 ا ماد تيوكلاب ةيزيلككنالا ةيرصيقلا 0 ةلودلا ةنجا لكتلوب كال

 ةذخا دادولا دي رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 2 صوصخم هئمظت ام ةمهفو 71١ ةرمت 0“ لاوش 8 خرؤوملا مكباتك

 ةبجوللا بابسالا مكتداعسل انيب امك نحت تيوكلا جراخ طئاخلا ءانب ةلئسم

 ةهبش اندا عقي ال ىبح ةيربلا تاجارخألا ةضفاحمو طبض اندصق كلذ لمعل

 نيرهش ةدم ىلا كلذ رخأتي اذا هنا نوركتفت مكتداعس نكلو دساح لك نم
 فرش نك وذ يعرب رم دل ةداعس نا ايرف نسحا رهشا ةئالث وا

 لع انرماو اع را دبا صوصخلا اذه ي هرواشنو انه

 1 6 لاوش 76 يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه نينونمملا :نحن و كلذ ءانب

 رئاسحلا نع تاضيوعت عفد

 رصنلا رهاوظ تدب .م 191١8 لوانيرشت ١١ ها1”ال مرحم رهش يف

 ةموكحلا تمزعو ٠ تيوكلا يف راصحلا ةأطو تفخف ءافلحلا بناج ىلا ةيلج

 رهش رخاوا .ه ١ال رفص رهش ةيادب يو .ةبقارملا مفر ىلع ةيناطيربلا

 « ةيدقن تاضيوعت ملاس خيشلا ىلا عفدت نا تررق «1418 يلاث نيرشت
 هردق ًاغلبم ؛ راصحلا كلذ .ءارج نم تيوكلا تقحل ىلا رارضالا ءاقل

 : تيوكلا .ةمذب. ىقبت يذلا .غلبملا نع لزانتت ناو.« ةيبوو. فلأ ةثامئالث
 ةكرش ةطساوب « كرابم خيشلا اهدروتسا ىلا . ةاملا ةيفصت ةنكام نع .نم

 دعما :تتكف“ب ةيبور فلا نونامت و ةعبسو ةئام غلابلا « (« كيرتس ىبم كنرف

 : رارقلا كلذب هربخي ٠ ؛ ملاس خيشلا ىلا أباتك ٠ تيوكلا يف يناطيربلا يمايسلا

 آلا باتكلاب ماس خيشلا هباجأف

 #8ؤلاا 



 كيروكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 ا تتنقل تمل تنتفل دودولا بحملا مخفالا لجالا مب ثلا ديمح ةرضح 0

 تدوكلاب كالا هرقل ةيهبلا هل ودلا ا نكت وب ' ىلكفلاو 0

 مور ماد

 دادولا دي رورسو رغب م مدرما ةفيرش نع“ لاوقلاو مالسلا دعب

 رابتعاب هنأ منركذ هبو #١5 ةرمث ١1418 ريمفون ١ خروملا مكباتك ةذخا

 ةموكحلا نا انه هبصنل موزل راض يذلا راصحلا ةطساوب تثدح ىلا ةراسحلا

 ًاضيا تمزع دق ةموكحلاو ةيبور كوكل ةثالث انبلا ىطعت تمزع دق ةيلاعلا

 :«تيوكلاب عاملا ةييكم رابتعاب هتض رق لق تناك يذلاب خمست نا

 نيرا احن لك غو ناتسألا كيف ليزخلا كاسحاالا - اذه لباقن اننا

 ةعوكدلاو 00 نيبو اننيب ةقادصلاف مكعينص نسحو ةيلاعلا ةموكحلا لضؤ

 صاالخالا كلسم نيكلاسو ابءادا ىلع ا اننا انك داو هللا :ءاشنا اةيلاخلا

 يرو نبال وكلا اقر نيبساك مناد نر نا سرا كلوا

 ىوس ءاشت ام تقو ةيلاعلا ةموكحلا يأر طونه هعفد غلبملاف اهتيانع نيعب

 ليلحلا هللادبع انليكو ىلا ا اماو يواريدسلا دمحم انليكو ىلا ىبمت

 3 نسح وجرتو ةيلاعلا ةيناطيربلا ةموكحلل ةيريخلا ةيعدالا مدقن 0 ْ
 .(17"11/ رفص 77 ف قيشو رع مي

 تاضيوعتلا مالتساب فا رعالا

 فلا ةئامتالث ملس خيشلل تعفدو ءاهدعوب ةيئاطيربلا ةءوكحلا ترب.

 يسايسلا دمتعملا بتكف .ءاملا ةيفصت ةنكام نمت ةبقب نع تلزانتو . ةسور

 خيراتو ١574 مقر تحن « ماس خييشلا ىلا ًايمشر ناك :ةيوكلا نان اطتولا

 تيوكلاي داعالا رادو خال نيبكلا لمن م ١4١6 ه )م0 ةجحلا يذ رهش لئاوأ يف )١(

 . راصحلل ريدم ناك يذلا ملكم تنعفللا هلدب نيعو
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 هباجأف . كنذب هملعب (ماوا8 يناث نيرشت ٠ .ها#ال رفص 5

 : هصن اذه هلماك غلبملا مالتساب هي ف رثعي باتكي ملاس خيشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 . ين يد" :تنتفل ةودولا فحمل مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد :تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا .ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم

مهد زي زعلا مكر طاخ نع لاوثسلاو مالسلا لعب
 دادولا دب رورسو ريخ 

 صوصخل مكركذ هبو ١534 ةرمن ١914 ربمفوت 4 خروملا مكباتك ةذحا

 لاير فلا ةيام غلبم انلجال يضيمحلاو حلاصالم ىلا اهومتملس ىلا مهاردلا

 : يواسن 740 فرصلا لاير نوثالثو ةينامثو ةيامستو فلاو

 ] هةحاور

71" 

57 
 ١1ثوو

 "و ءرفلاو

 ةيبور نريسمخخو نينئاو نيتثامو فلا .نيعبراو ةعستو

 هاندا ةسور فلاو

 ضوع ةميخفلا ةموكحلا هب ةلضفت ام لباقم ةيبور فلا ةئامشلث عيمجلا

 موقترملا غلبملا اذهف انه راض يذلا راصحلا ةطساوب تثدح يلا ةراسحلا

 نسحو ةموكحلا لضف انركشو انيلا لصو دقق هالعا
 مزل ام اذه . مكعنص

 6 11780/ رفضا 15 ق .:نيسورخحم ممدو

 راصحلا عفرب ًايمسر ملاس خيشلا مالعإ
 اه ١ث رمص 735 ع ىلا تيوكلا ُق راصحلا ةكرح ترمكتسا

 - و -



 ياطير :يسابتلا ليدل يحد كلذ عاعب مقاربا م1918 لوا نوناك ؟

 يقم وكلا نع قاض عفرب هس هاف . ملاس خيشلا ىلا ًاباتك تيوكلا يف

 حامسلا نم ٠ مفرلا | اذه دعب « ةيناطي ربلا ةموكحلا ىدل عنام دوجو طر

وكلا . نم هنوجاتحي ام ءارشب « اه ريغو ديشرلا نبال ةعباتلا رئاشعلل
 هباجاف . تي

 : هصن يتآلا باتكلاب ماس خيشلا

 00 يد. تنتفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 هرم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم

 دادولا دي رورسو ريخي . ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 دعاصق نآلا نم هنا مثركذ هبو ١418 ربمسيد ؟ خرؤوملا مكباتك ةذا

 لجال ةصخر ليصحن نأش ف ديشر نا | رئاشع ىلع ضاربعا اندا دجوي ال

 ةضراعملا مدعو ةصخرلاب مهل انرما ”الاح نحن :تيوكلا نم ةمعطالا 0000

 ساو رع ممدو مزل ام اذه مكتداعس نم .نونمم ةباغلإ ينأو . كلذ صوصخن

 .( 1١"الال رفص ١9 ىم

 تيوكلا يف ةنوزخملا ةيناطيربلا ةموكحلا عئاضب يرتشي ملاس خيشلا

 +« تروكلا نا ىلا نزال نما بخ كاوع الور هيكل قالا وقح
 ىهتنا املو . ةبرهملا عئاضتبلا ةرداصمو . جراحلا نم داريتسالا ةجيتنب كلذو

 .تيوكلا ين« يناطيربلا يسايسلا دمتعملا راشأف . امزح ًاموزل دجت مل « راصحلا

 رودايث وعدملا : ةرصبلاب نيينانويلا راجتلا دحا ىلع ( ملكم تنتفللا )

 راعسأب « لاومالا كلت ءارش ىلع ؛ ماس خيشلا عم ضوافتيل سولكوج

 سولكوج ضوافف .. حبرلا نم ةصح سولكوجل 1 نأ ىلع : ةدواهتم

 تويلم ىلع ةقفاوملا تمتو هعاطأف . لاومالا كلت ءارشب هعنقاو ؛ ماس خيشلا"

 0 ظ 1



 / ةتس يضم لعب يابلا عفديو ؛ مالتسالا لاح فلا ةئام اهنم عفدي « ةيبور

 هربخي « لاس خيشلا ىلا ًاباتك يم ايسلا ذمتعملا بتكف .دقعلا خيرات نم رهشا
 : ينآلا باتكلاب ماس خيشلا هباجأف .« كلذ ىلع ةموكحلا ةقفاوم

 00 مكاح حابصلا كرابملا ملا نم»

 . يف . يد تنتفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 ' .ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم

 دي هدعب رورسو ريخب مد زيزعلا مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 راص ميديا امو ١١5 ةرع 1١918 ربمسيد 4 خرؤوملا :مكباتك ةذخا دادولا
 ةوهقلا ىرتشم نم يدصق نا مكتداعس ىلع ىفخي ال مولعم مكبحم دنع
 ةدعاسم لجال وه سالكوج رتسملا ةطساوب ةيلاعلا ةموكحلل عجارلا شيعلاو
 نوكيو مكتداعس ركفل قفاوم كلذ نا يلماو ةمدقملا هذه مصخل هبلا راشملا
 . نيسورحم اممدو ملا ام اذه . ةميخفلا ةموكحلا لاجر ىدل نسحتسم
 "0 ضخ لوا عيبر ١ ف

 .اهعيبي راصو « لاومألا كلت ملستو . لوالا طسقلا ملس خيشلا مناف
 فلا ةئامعست غلابلا « .يناثلا طسقلا مك ناوا نآ الو « ةيلاع اعشاب: ناحل
 « تيوكلا يف ايفا دمتعملا ىلا دادغب يف ةيلاملا ةرئاد كف ربا 12 قوز
 ىلا ًاباتك 0 دمتعملا بتكف . غلبملا كلذ ديدستب ملاس خيشلا بلاطيل

 ةئامعبس دوقنلا نم هيدل دوجوملا نأب هباجأف . كلذب هركذي « ملاس خيشلا ىلا
 : هباتك صن اذهو . لئالق مايا يضم دعب هعفديسف قابلا اماو « ةيبور فلا

 . تيوكلا مك اح حابصلا كرابملا مللس نم»

 . يف . يد ناطبق زيزعلا بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميلا ديمح ةرضح ىلا

 اال



 . ًاضور<# ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب ملكم

 ةذحلا دادولا دي رورسو ريخن مهد مكرطاخخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 مكتداعسل دراولا فارغلتلا ةروص 518 ةرمأ 80*١1 نابعش 14 خررملا مكباتك

 ةيبر كوكل عست صوصخنم هيلع انف رشا دادغب يف لا

 رهش نم ةدملا نيبساح نحن ةموكحلا نم اهاني ريشا يلا لاومالا ةميق يئاب

 صلخم لاومالا مالتسا هيف لمك يذلا مويلا ين ينعي ١7 رخالا عيبر
 يجبساحملا فيرعت :اندمتعا :نآلا هيلع .ءانب يراحلا ناضمر رهش خلس يف ةدملا

 كوكل عبس ريدت نآلا يذلاف ”الاح غلبمملا عفد يف مكتداعس رماو دادغب يف

 نيسمخو ةئامعبراو يب ي فلا نيسمحخو ةيامو ةرصبلاب فلا ةيام اهنم

 كوكل عبس يعي لاح غلبملا اذه مكل لوحت نوبحت اذا ةبهاز كتيركلا» تقلا

 نيرظتنم اهمدقنو هيبر نيكل غلبملا يئاب بهزي هللا ءاشنا لئالق مايا دعبو
 . 2 ١170 ناضمر ١ يف . نيسورحم ممدو م. ام اذه . مكرما

 «م ١9194 ناريزح ١ . ه 11707 ناضمر ٠ خيراتب « يسايسلا دمتعملا هباجأف

 . رخآ تقو ىلا يئابلا ليجأتو .« رسيتملا غلبملا ميلست ىلع ةقفاوملاب هربخي باتكب

 « ةرصبلا ىلع ةيبور فلا ةئام غلبمب ةلاوح هب قفرأو « ًاباتك ماس خيشلا هيلا بتكف:

 دمحم عم لسراو « ةيور فلا نوسمحخو ةئام غلبمب دنهلا ىلع ةيقرب 0
 ل اذه ادمن ةيورا افلا نيكو ةنايعتزا غلبم يميتعلا دمحا ن

 0 روكا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرامملا ملاس نم »

 . يد ناطبق زيزعلا بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا هني ملا

 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم . يف
 ورك
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 ةذحا دادولل دب رورسو ريب مهد مكر طاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 بسحبف . مولعم راص متيدبا امو 014 ةرمت 18 ناضمر " خرؤملا مكباتك
 ةبام اهلخاد ةرصبلاب ليلخلا هللادبع انليكو ىلع ةلاوح مكلصي الاح مكتدارا

 خلبملا مهدي نو رمأت ءكاتهبف مكعم ابموبحصت مكتداعس رمال ةسور فلا

 .فرطنم يمب يف انليكو ىلع ًايفارغلت ةلاو- مكلصي ًاضياو ةيلهالا ةنيزحلا. ىلا

 ةئامعب را يقبتعلا دمح ل دادغب ماعلا يكلملا مكاحلا

 ةقابلا ا عيمجلا نوديقتو هنم اهنوضبقت ةيبور فلا نيسمحتو
 نسور مار مرا اهللد جررال ع راوبل الا اهندو قع برع

 .« "١ "90 ناضمر 4 يف

 ندروتساملا راجتلا ءامسأ ليجست بلط

 دق . راصحلا برض ةيلمعل اذيفنت دنهلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا تناك

 0 ا ل ريثكلا يف دمتعت تيوكلاقاوسا

 ةجيتنب و . ةيراجتلا نع ترك هيهالا نم ةيمك صصخم نا ىلع
 نم آنط نيتسو ةسمخ دنملا ةموكح تصصخ كلا دمتعملا ةطاسو

 هنم بلطي اا ل ل ار كارلا ايكو

 : : دنملا يف مهئالكؤ ءامساو نيذروتسملا راجتلا ءامساب ةمئاق لاسرا

 هيلا بتكو هبلط ىلع ماس خيشلا هباجأف . ةبولطملا تا زاجالاب مهل حامسلاو
 . تامولعملا كلت ًانمضتم ينال باتكلا

 تيؤكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم»

 - ةي زيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب ب حملا مخفالا ةرضح ىلا

 انور ماد تيوكلاب ْ

 هس ام80-



 ةذخا دادولا دب رورسو ريخم ممد مكرطاخ نع لاوعسلاو مالسلا دعب

 نأب ربخ مكلصو هنا مثركذ هبو 08 ةرمث تسكوا ؛ خروملا مكباتك

 نوديرت مكباتنجو نط "8 يه يلا شيعلا ةصح ةصخر دق دنهلا ةموكح

 يمي يف مهتالكو ءامساو محل صّصخملا رادقم عم راجتلا ءامسا يف ةمئاق

 ةصخرلا نولعج مكوجرن مكبولطم بسح كلذ ىلع ةيوتحم ةمئاق مكلصاو اذه

 ةدعقلا يذ ٠١ يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه مكركشن ًافلسو ًآيفارغلت

 22 ل

 او ش سيك

 ةلمحس يك١٠8٠١ يضيمحلادمحاىلاهه# ٠» 2 هناوخخاو دكلاخلادهف 00 .س.

 ةلمح سيك ١56٠0 يدوب مساج ىلا ه6 يواريدسلاملاسلا د مح ىلا ! ١6٠

 سيك ١16٠١ قوزرملادمح قوزرمىلا 506 رحب نب نمح رلادبع ىلا 8460

 سيك ١1١ ناطقلا ليلخ ىلا 7٠١ قوزرملا دوادلا دمح ىلا ا.

 سيك 4٠٠ رئاسلا هللادبع ىلا 14٠ زيزعلادبعلا يراشم ىلا 026.
 ٠١" ديمصلا دمح ىلا 1٠١ نامثع نبا محاز ىلا 1

552 0001 

 يراسل رجامبع نين م نيس
 سيك

55١ سيمخ نب دلاخ ىلا ١6٠١ هللادبعلا رقص ىلا +.
 

 سيك 1١ ماغلا نيهاش ىلا 5

 1 ل

 لضفلا يبمب يف مهليكو ءالؤه ]

 سيك

 وخخأ عم يلع نبا نيسح ىلا سيك ٠٠١ ىبسيع نب فسوي 0
 سك 4 نال

 0 ا



 سيك ١ جرفلا هللادبع ىلا 6 متاغلا ميهاربا ىلا 84
 سيك ٠ فنصم نبا ميهاربا ىلا ٠ يلع ديسلا ىلا 6

 "6 ردبلا رصان ىلا 66٠«

 )ممل لل

ّْ 7 

 ىسيع نب نيسح يبمب يف مهليكو ءالوه
 قيدص دمحم يبي يف هليكو 568٠ سيك قوراغ دمحم 0 مث

 سيك ١4٠ قحسا نب هللادبع ىلا 44# 4٠

 ه١8 سيمخ نب نسحملادبع ىلا هم ْ

 ٠" سيمحلا فيطللادبع ىلا
 ش فلا

 يناودعلا قازرلادبع يع ُق مهليكو ءالوه

 ش ْ كلا

 ' : معآ تو

 نازوملا دلاخ يمي يف هليكو سيك ١١١ ريفحلا ناعشم ىلا ١

 ْ ْ م"

 زرألا داريتساب حامسلا

 « ةيودبلا رئاشعلا لفاوق تذخأ « تيوكلا نع راصحلا عفر مث نا دعب

 ةيمكلا نا تيوكلا راجت دجوف .. ةمعطالا نم اهمزلي ام عابتبال اهيلا دراوتت
 « ىلحملا اهكالهتسال ةيفاك تسيل زرالا نم تيوكلا نيومتل ةصصخملا

 :ةموكحلا ىدل طسوتيل « كلذب ملاس خيشلا اوريخأف . ةيودبلا رئاشعلا كالهتساو
 دمتعملا ىلا كلذب ملاس خيشلا بتكف .زرألا نم اهتاصصخم ديزتل « ةيناطيربلا
 ءدنحلا ةموكح- ىلا ةيقرب روكذملا دمتعملا قربأف « تيوكلا يف يبسايسلا

 ماس خيشلا ىلا بتكو « زرالا نم تيوكلا تاصصخم ديزت نا اهيلا بلطي



هصن اذه هيعس هيف ركشي باتكب ملاس خيشلا هباجآف « كلذب هربخي « بانك
 : 

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو
 .ر .يد ناطبق زيزعلا بحملا مخفالا لجالا .ميشلا ديمح- ةرضح ىلا

 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم . يف

 دادولا دي هدعب .رورسو ريخب متمد مكرطاخ نع لوئسلاو مالسلا دعب

 ةمجرت روص مكلوسرم 05 ةرمأ يرونج ١ يف. خروملا مكباتك ةذخا

 لك ىلعو اهرئاشعو تيوكلا لجال شيعلا ةلئسم ىلع ةلمتشملا ةافارغلتلا

 . 6118 يناث عيبر 71 يف نيسورحم متمدو مزل ام اذه مكركشن لاح

 ةموكح نم ةيقرب 147١ طابش ” ١##م لوا دامج ١ خيراتب تدرو

 اهبلطت يلا ةيمكلا نييعت هنم بلطت « تيوكلاب يسايسلا دمتعملا ىلا دنهلا

 حضوتسي « ملاس خيشلا ىلا آباتك روكذملا دمتعملا بتكف . زرالا نم تيوكلا

 ةروص هيلا لسراو « زرالا نم تيوكلا اهجاتحن يلا ةيمكلا رادقم نع هنم

 ريدقت ىلا اهلاحا لب ةيمكلا نييعت ملاس خيشلا عطتسي ملف . ةيقربلا كلت نم

 : يقآلا باتكلا هيلا بتكو « هسفن دمتعملا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمذ ]

 ظ 5300 . ناطبق زيزعلا بحملا مخفآلا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب ملكم . يف

 ١ ظ ًاسورح

 دي هدعب رورسو ريخب ممد مكرطاخ فيرش نع لاؤسلاو مالسلا دعب
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 0 مكيعاسم ركشا ينا تيوكلل شيعلا ةعجارم ىلع ةلمتشملا ةافارغلتلا ةمج رت

 تيوكلل شيعلا نم يفاكلا ءيشلا ردقت ةيلاعلا ةموكحلا نا وجراو ةديمحلا

 اهرئاشعو اهسفن تيوكلا هّمحتست اه نيقيلا ىلع نوملعت مكتداعس امك

 بلطلا اذه نع ةعجارملا نولمجكت نا مكتداعس نم وجرأف ريغلا رئاشع ادع ام

 نس ور ممدو مزل ام اذه مكركشن ًافلس رطاوحلا نكمطت يكل

 .و ١ث لوا دامح

 ىلا حامسلا اهنم بلطي دنحلا ةموكح ىلا ًاباتك يسايسلا دمتعملا بتكف
 يلف . روصحم نيعم صيصخن لود ( اهمزلك يلا داوملا دأ ريتساب تيوكلا

 . تيوكلا راجتل :داريتسالا باوبا تحتفو « هبلط

 هسا جب



 ةيمابسلا تاقرعملا
0 

 ملاس عيشلاو دومسلا م لهلا ربع مسه زلا





 هعفاودو فاليلتا أشنم

 اياجس عم لئامتت ال ةصاخ تافصو اياجس ءرما لكل نا. بير ال

 لماوعو عفاود نم تافصلاو اياجسلا كلت ولخت ال دقو « ممافصو نيرخاآلا

 ( ةيعامحلباو ةيدرفلا هتايح ةريسم يفو ءرملا ةريس يف ريبك رثا تاذ نوكت « ةلا-
 اهجهتني يلا ةيسايسلا تافرصتلاو ةماغلا هلاعفا ينو

 فالحللا بابسا ىلع فوقولاو ةيسايسلا تاقالعلا سرد ديرب نمل دب الو
 لك لبق فرعتي نا ماس خيشلاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيب ىرج يذلا

 اهفشكتسيو امهنم لك اهيلع لبج يلا تافصلاو اياجسلا نم بناج ىلع ءيش
 . تازيحتلاو لويملا نم ًادرجتم ةيقيقحلا امتروص ىلع

 ملام خيشلا ةمايس
 حييشلا تاقمصو اياجس نم ء يش ىلا هرج أذه ةيادب يف انق رطت نأ قبس

 ' . ةماعلا هتسايس نع ءيشب نايتالا ريغ انه انيلع قبي ملو « لاس

 هنم رثكأ ًاصلخم ”الداع ًامكاحو ًاعاجش ًاسراف ماس خيشلا ناك دقل '

 . ءاهدو ةكنح اذ ًايسايس

 اهمسري يلا ططخللا ىلع زكتريو « ماهوالا ىلع هتسايس يبي ند دقف
 ططخلا ناو . ريخلاب هيلع ال مهيلع دوعت ام ًاريثك تناك يثلاو « نورخآلا هل

 امم رثكا تاوادع هل قلت ءاقرخ ًاططخن ءاقدصالا بسكل هل مسرت ين
 ْ . تاقادص هبسكت

 ه0



 قلق ةراف تيوكلا مكح يف اهاضق يلا ةرئفلا تناك دقف كلذ ىلعو

 لعت مو ؛ لئاط نودب ةريثك ءامد اهيف تكفس.بورحو كراعمو بارطضاو

 . ةدئافلا وأ عفنلاب تيوكلا ىلع الو هيلع

 'دوعسلا زيزعلادبع ريمألا

 دمحم نب هللادبع نب يكرت نب لصيف نب نمحرلادبع نب زيزعلادبع وه

 أشنو 2م 18٠ .ه1180 ةجحلا يذ ٠١ يف ضايرلا يف دلو . دوعس نب

 رشع يلا ذئموي هرمع ناكو « تيوكلا ىلا هعم رجاهو ؛ هيبأ رجح يف

 ترم دقو .هتوسقو شيعلا فظش نم ًآاريثك ىساقو . اهيف يقبو . ًاماع

 اه ربتعا يلا «٠ تيوكلا يق هتايح نم رجضي هتلعج « ةببصع فورظ هيلع

 تيوكلا كرت ىلع مزع مث « ربصلاب عرذت هنكلو . هقافو لومخ ةايح.

 ذئموي هرمع زواجتي منو ٠ بيلسلا هدادجاو هئابآ كلم دهادرتسال

 ةئس نيرشعو ىدحا

 هفاصوأ

 يطنح « ةيحللا فيفخ « ةفايقلا نسح « ةعلطلا يبب « ايحملا ليمج ناك

 ًاخسار « راقولاو ةبيهلا ملاعم هيف ودبت ( مسحلا ء ىلتمم غ ةماقلا عراف نوللا

 . هيتفش ةماستبالا قرافت ال هسلجم يف ًاتباث هتيشم يف

 هقالخأ

 « ةريصبلا ذفان ًانطف بناحلا نيل « بطلا قيقر « ًاعضاوتم اشوشب ناك

 دقف ةهيدع باقلأ هيلع تقلطأ و ةريثك ةيسايس راودأب دوعسلا زيزملادبع كلملا رم دقل 00(

 هب بقل ام رغآو زاجحلا كلمو دجن ناطلب و اهتاقحلمو دجن ناطلسب و ريمألاب و مامإلاب بقل

بسن نا دير' ال اننأل ريمألا بقل انه هيلع انقالطإ امأ ( ةيدوعسلا ةيبرملا ةكلمملا كلم )
 نمزرلا ق

 ظ . همز ف هباثلا نم.بقل لكب هيقلتنو

 . امثال



 . هئاقدصال ايفو « نارفغلاو حفصلاو وفعلا ريثك هك ركل ا + كاردالا يوق

 . ءايربكلاو فلصلا نع ًاديعب « هاسانتي الو هاسني ال ليمحلاب اف رثعم

 هواخسو هدوج

 هلذبي ناك دقف لاملاب يلابي نكي ملو . الئاس بيخي ال ًايخس ًاداوج ناك

  نيتلوغشم ًامئاد هادي تناك لب « شيعلا دغرل هتايحو هلام رخدي ملو « تابملاب

 ا . ءاخسلاو دوحلا

 هتعاجش

 0 تيما باه ل امام ”داساب ًادوع لاجرلا بلصا نم نا

 فيسلا كرتي نا بحب ناك لب « شضنعلا لاجر نم نكي مل ؛هتعاجش لك
 . كلذ هعسو ام « هلمع :.

 كنب لق

 ًايتآ ؛ اهماقوأب ةالصلل ًاميقم ةيورو ملع نع عاعرو ًأرقت غظ ناك

 ةيعرشلا نيناوقلا قبطي « روجفلاو قسفلا ىلا هتعيبطب لايم ريغ. ؛ ةاكزل
 ] . ةداوه الو نيل ا

 هتسايس

 ىلعا ىلا هسفن ومست « ًابوهوم ًاعراب ًايسايس ناك دّمف كلذ لك قرفو
 فرج ىفش ىلع هدصاقم ىبي الو ؛ ةعادجلا املا نفي ميرو فاسودلا)

 . ناعماو ريدتب الا ةيسايسلا هتاوطخ وطخم الو «.لايحلا هعدخب ال آيعقاو « راه
 : انهت اييع 1 زلقنلا كيغت ةتناحس اكو

 سس 188

 نيبزيسيوما) يبس - هيهبب ييهالا



 فالللا بابسأ مهأ

 ةديدع لماوعو ًابابسا ملاس خبشلاو زيزعلادبع ريمالا نيب فالخلل نإ

 ةيسايس بابسال رخآلا ضعبلا دوعيو دسحلا لماوعل اهضعب عجري «٠ ةعونتم

 خبشلا ناك « تيوكلا يف دوعسلا لآ اهيف ناك يلا مايالا يف : ”الوا

 . ءاكذلاو ةعاجشلاو لبنلا رهاوظ دوعسلا زيزعلادبع ريمالا يف مسوتي كرابم

 . رابتعالا لحم هءارآ لحنو « ةحصصنلا هنم عمسيو « هيأر ءادبال لاجملا هل

 خبشلا نكي مل يذلا « ماس. نم ىأرمو عمسم ىلع كلذ لك يرحي ناكو
 هدعبيل ةيربلا هتاوق ةدايق هيلا دنسي ناكو . ًانزو هل مق الون 6 هيلي كراش

 ران هبلق 5 دفوتو « ملاس خيشلا بضغت لامعالا هذه :تناكو . ههجو ,نع

 يلو « كرابم خيشلا سلجم موي دوعسلا زيزعلادبع ريمالا رضح : ًاينا

 ' خيشلا ىلا ةرايزب نييسايسلا ةيناطيربلا ةموكحلا لاجر دحا مدق ةسلحلا كلت

 ةادهم « ةيئاطي ربلا لماعملا نم عنصلا ةثيدح ةيقدنب هعم لمحت ناكو + كراس

سلجملا كلذ يف ًارضاح ناك نم اهب بجعأف . كرابم خيشلا ىلا هتموكح نم
 » 

 زيزعلادبع ريمالا الا« اهعنص ىلع نسلالا يثتو .يديالا اهلوانتت تذاو

 ليطي راصو هديب ةيقدنبلا كلت كرابم خبشلا دخنأف تمصلا مزال دقن دوعسلا

 هيأر ءادبا هنم بلطو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا الوان مث ء رظنلا اهبف

 اهداعأ مث « اهيلع ةفطاخ ةرظن دؤعسلا زيزعلادبع ريمالا ىقلأ ذئدنع .اهيف

 جاتحن اهنكلو « ةديج ةليمج ةيقدنب اهنا خيش اي) : الئاق كرابم خيشلا ىلا

 ُأطأطو « ةاليلق كرابم خيشلا تكسف . ( ىغولا ةعاس اهقح اهيفوت دب ىلا

 « هقنعب لطي سلجملا باب ىلع ًآفقاو ماس هدلو ناكو .هعفر مث «هسأر

 كرابم. خيشلا نكلو . ةيقدنبلا كلتب هيلا دهعي هلعل « هيلا هيلا رظن تفليا
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 وهو هل ”الئاق دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا هباطخ هجوو « هنع ىمئنرعأ
 , كريغ نم اهب ىلواو ردجا تنأف زيزعلادبع اي يدلو اي اهذخ ) مهستبي
 اهوانتف ( تاململا ةعاس يف اهّقح ةيقدنبلا هده يفوت ىلا يه اهدحو كدب ناو

 هتقث ىلع كرابم خيشلا أركاش .زيزملادبع ريمالا

 زيزعلادبع ريمالا وحن ملاس خيشلا مدقت « سلجملا كلذ كرابمخبشلا رداغ الو
 هباجعا رهظيو « هيدي نيب اهبلقي راصو « ةيقدنبلا كلت هنم لوانتو « دوعسلا

 يدلاو أطخا دقل ) : هل لاقو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا !هداعا مث ءابب |

 . ( ياوس نم اهب ىلوا ىننال « يل اهيدهي نأ هب ردجالا ناكو « رايتخالا
 ةجهلب ماس خيشلأ بطاخو . هسأر. دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عفر دئدنع
 . لاجرلاب فراعلا ىهو ء« رايتخالا كدلاو ءىطخي مل الك) : ”لئاق دحلا
 ًارضاد- ناك نم كحضف ( كريغ ىلا اهمدقو كادحن امل ال ًاوفنك كآر ولو
 نا عطتسي ملو « ًاظيغ ههجو رفكا دقف ملاس خيشلا الا « ةسلحلا كت يف
 ْ عطتست من دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع ًادقح هبلق يف نك هنكلو ؛ ًائيش لمعي

 .هب بهذت نا اهرورمب مايالا

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةدعاسمل ًاشيج كرابم خيشلا ريس امدنع : ثلاث
 كابتشالا دنعو « ملاس هدلو ىلا شيلا كلذ ةدايق دنسا نامجعلا ةليبقل هلاتق يف
 « نامجعلا بناج ىلا ملاس بلقنا زيزعلادبع ريمالا بناحل رصنلا روهظولاتقلاب
 ةياكن كلذ لعف دقو . تيوكلا ىلا هعم مهبحطصاو « محل هتيامح نلعاو
 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب

 « تيوكلا يف يسايسلا فقوملا لدبت « كرابم خيشلا ةافو دعب : ًاعبار
 ىعسو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةقادصل هدادعتسا رباج خبشلا رهظا ثيح
 . تيوكلاو دجن نيب داحتالاو ةفلالا لولحو : هعم تاقالعلا نيسحنو هتلامتسال
 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ماق امدنع.ةقادصلاو ةفلالا كلت ردهاوب تدب دقو
 ءم 1415 .ه#1به ماع اهيف دوقعملا رمتوملا روضحل تيوكلا ةرايزب
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ناك اببس نكي مل هيعسو رباج خيشلا لمع نا ريغ . رباج خيشلا رصع ىف
 اي

 زيزعلادبع ريمالا ىلع ملاس خيشلا بلق يف دقحلا نم ًانماك ناك ام ةلازال

د هروغشا لع وقنا دق ناك اه حنا لو + ورتسلا
 راب 0153 ةنغاركلا ن

 ءافخا .عطتسي ملو .دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لباقي امدنع ًازهاظ كلذ

ادبع ريمآلا ىلع ةلاحلا كلت فخت مو ؛« روعشلا كلذ
 . دوعسلا زيزعل

 ةليبق نم ريبك مسق مأ « تيوكلا ماس خيشلا مكح ةحتاف يف : ًاسماخ

 « تيوكلاب نيريجتسم « دوعسلا زيزعلادبع ربمالا مهدراطي نيذلا نامجعلا

 مغرلاب « ةصاخ ةناعر ماس خيشلا نم اولانو مهراوج تيوكلا تنسحأف

 خيشلا لعف دقو . ءادعلا نم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيبو مهنيب امب هملع. نم

 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةظاغال ًادمعت كلذ ماس .

 ءارتثل تيوكلا نومْري نيذلا نيياهزلا ناوحتالا' نقم ناك هان

 ذخأف . تيوكلا ىلاها نم ةفاج ةلماعم نوقالي « اهقاوسا نم مهجئاوح

 يلاها عيمجو « ملاس خيشلا ريفكتي ةماعلا قاوسالاب نورهجي ناوخالا كلوا

 ةنيغض محلاوقا تراثأق « نيدلا نع .قورملاو ةقدنزلاب ب ركل « تيوكلا

 ظاعولا اهيف ىلوتي سلاجم تيوكلا دجام ي دقعت نأب رمأف «ملاس خيشلا

 « نيدلا يف مهفرطتو نييباهولا ناوخالا ةديتع دان نايب ءابطخلاو

 مهبصعت ىدم نورهظيو ؛ ةيعرشلا رومالاب مهلهج  نوحضويو

 ءاذيا كلذ ءارو نم يمري تاكو . نيملسملا فئاوط معيمج .دض فحجملا

 ْ . دوحسلا زيزعلادبع ريمالا

 ىلإ ٠ تيوكلا ةيداب يف .نينكاسلا مزاوعلا ةليبق نم مسق مفنا : ًاعباس

 ةاكزلا ةابج راصف « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ةعباتلا مزاوعلا رئاشع

 خيشلا نط انهو . مهنم ةاكزلا نوبحب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مهنيعي نيذلا

 امث رمذتي ذخأف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم زاعيإب ناك ثدح ام نا ملاس

 . هب دوعسلا زيزعلادبع ريمألا مهتيو ثدح

 اق



 ودعلا ) ديشرلا نبا ىلا هليم يدبي ملاس خيشلا ذخخا ةبرت ةعقوم دعب : أنماث
 ناك دقلو (دجن يف ديحولا هفانمو دوعسلا زيزعلادبع ريمألل يديلقتلا
 ةمداق لفاوق تيوكلا درت تناك نيحو . نيسح كلملل ةيضرت كلذ لعفي
 ًافالخ . مهجناوح مهل لهسيو اهءاسور فطالي ملاس خنيشلا ناك لئاح نم

  دقف «ءدوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ةعباتلا دجم نم درت تناك يلا لفاوقل
 ظ . دوعسلا زيزعلادبع ريمالل ةهارك زازيمشالاو ةرفنلا ال رهظي ناك

 ناك القت ةيفسر ةوؤنمي ةتراث يعم فول "تيرركلا نكت“ ل: اغا
 وعلا يع ريمالا اهيلع هرقي مل طاقن ين يهتنت هدلب دودح نأ دحي لاس خيشلا
 عسوتلا ديري هنأب همهتي ذخاو نظلا هب ءاسأف « اهب هل فرعي ملو « دوعسلا

 :..هتناوكلا دودح يف

 ناك ناو « هاري ام هل نيزت تناك «.ةيشاح ملس خبشلاب ةطاحا : ؟رشاع
 حصن نع هتدعبأف . هبقاوع تناك امهم أطحلا كلذ هل نيزتو لب ءأطخ ىلع

 نيبو هنيب عسو امم . اهريغ نم رداص يأر لكب نيهتسي راصو « نيحصانلا
 . ماسلا قاشترا ىلا ًاريخا تدا ىبح فالحلا ةّقش دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا

 تيد ولا مكحلا مامز مللس خيشلا ىلوت نا ذنم : رشع يداح
 خيشلا نيب عازن .مايق ىلا يدويس تيوكلا يف رمالا نأب ةيناطيربلا ةموكحلا
 نا دب الو « رباطتب نا دب ال رشلا ناو « دوعلا زيزعلادبع ريمالاو ملاس
 ةنتفلا روذب رذبت تراصف .دمالا ىخارت امهم .لصافلا وه فيلا اوكي
 « ةجيتنلا رظتنت ةنئمطم ةثداه يهو « سئاسدلا سدتو ء« ةنيغضلا ريثنو
 , اهحلاصم قيقحتل ةإدا هنم ذختتو نيتي رفلا فعضا ىلع اهدعاسم ضرعتل

 مث ملاس خيشلاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نبب كشلا معو ةوفحلا ترشتنلاف

 تناك ام اذهو: تيوكلاو دجن نيب ةيسايسلا طباورلا عاطقنا كلذ نع مجت
 ' . هأنمتت

 هنأ ريغ « نيمزاحلا ءايك ذالا ماكحلا رم نكي ل ملاس خيشلا نأ عمو

 سلس 19195



 كرف هناو « هعماطمل ًاعساو ”الاجم يغبي حومط دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نأب كردا

ضا ريغ كلذ نم هيجنت ةليسو دحي ملف . قئاع يا همدقت ليبس يف كري ال
 عو

 مدع منا يعل اذه ىلعو .. ماا يف عاع رالاو نلكلألل

 .دوعسلا نبال هرياست

 نا « ةيناطيربلا ةموكحلال ليخ 2م 19418 .هام#+ ف: رشع يناث

 :: تيوكلا 'قيرط نع« اه ريغو قشمد يف ها رتالا ىلا لصت تناك ةمعطالا ضعب

 ماس خيشلا دقتعاف ًاقياس رم امك .اهيف راصحلا ةقاوع كدت لا كدا

 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم زاعيابو يحوب ناك ةبقارملا يف ديدشتلا اذه نأب

 . امهنيب فالملا دع عاستا ىلإ ىدأ ام
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 دجن ىلا ةيناطيربلا دوفولا محار

 زروتس دلانور رنسملا دافيإ 0

 معز 1 نا عمطي ناك « ةيبرعلا 1 بر نلعا امدنع

 كلت رمثتست نا ةيناطيربلا ةمزكحلا تلضفف ء« اهديسو ءدحوالا برعلا
 مجشت تراصف « برعلا ءامعز نيب لكاشم ثدحن نا نود اهتحلصمل ةروتلا

 ء ةيكربلا ةلودلا تاوق لشتل ةروثلاب رارمتسالا ىلع نيسح فيرشلا
 بودنخلا) ١'تيجنيو دلانجير رسلا دارأف رخآ ضرغ ىلا تافتلالا نود

 لسرأف « اهتيادب يف يهو « ةروثلا ران دقوي نا ( رصم يف يناطيربلا يماسلا
 . ضرغلا كلذل ةدج ىلا سنرول لينولوكلا

 عم كابتشالل دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ريثي نا دارا تقولا سفن يو

 . كلا رتالا بناج ىلا ليي ناك يذلا « (لئاح ريما) ديشرلا نبا يديلقتلا هودع

 قيرط نع رمن تناك يلا ةمعطالاو لاومالا بيربم ةكرح لش ىلع هثحيو

 ىدمو هفقوم فشكيو « نيبراحملا ةيناطيربلا ةموكحلا ءادعا ىلا ةيدابلا

 يسايسلا ريتركسلا ) زروتس دلانور رتسملا ذفوأت . نيسح كلملا ةروثل هديأت
 . ضرغلا اذهل دجن ىلا ( رصم يف يناطيربلا يماسلا بودنملا

 ريوس سلا كرام اقوال نفاع يقل و تضر وك يو
 ظ .ظعوأنمملل اللامعقنع (0)
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 اهنمو سيام رهشل ىفاوملا نابعش رهش لئاوا يف ةرصبلا لصوف ةرهاقلا

 يف هعم ثحبلاو سكوك يسرب رسلاب عامتجالا ضزغل دادغب . ىلا رفاس
 تامولعملا ضعبب سك وك يسرب .رسلا هدوزف اهلجا نم مدق يلا ع ةمهملا

 ىلا بهذ اهنمو ةرصبلا ىلا زروتس رئسملا داع مث .هتمهم 5ةاعاملا ةديفملا

 51118: تاعش 10: ةينراتب اهكرت م" مايآ ةفتفت اه ثكعو + كيرلا

 هدوزو حابصلا ملاس خيشلا لباق نأ دعب هدف لا م 4 تاريزرحم

 هب هيصوي ( ماسلا هللادبعلا زيزعلادبع ) ةزينع ربما ىلا ةلاسرب ملاس خيشلا

 ] : ةلاسرلا كلت صن اذهو هتدعاسم هيلا بلطيو « ًاريخ

 م ريحملا ميلسلا هللادبعلا زيزعلادبع ريمالا خالا مخفألا مرك الا بانجو

 هاب ماد
ْ 

 . هاقب م
 مكرطاخ نع لاوسلا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم دعب

 . كلذك ملز ال ةيفاعو ريخب ىلاعت هللا دمحب انعو زيزعلا

 يثرشلا ريتركسلا سروتس دلانور رسملا انقيدص مخفالا بانج نأ هدعب

 ةرضح ةاقالم هدصق مكفرطل هجوتم' رصم يف ةميخفلا ةيناطيربلا ةيامحلا رادل

 ادهلد مك افيع جاوي ريم الا ليج نكن و كرتملا زيزعلادبع خيشلا خالا

 ءاشنا لمون ةيبرعلا ةمالل هعمعو هتيارد نسحو هصخشب مكديفن نا بجوا

 . مكتباجنب دقتعن امبسح هرطاخ رسب املك مكبانج نم دهاشي نا هللا

 دمحا دلولا انمو ةعامخلاو ميلسلا ةفاكو دالوالا انمالس غلب مزل ام اذه

 كرابملا ملاس . نيسورحم ممدو نوملسي هناوخاو

 « حابصلا ١١76 نابعش ١٠ يف

 ةطساوب ةيمسر ةلاسر. هتلصو تيوكلا زروتس دلانور رتسملا ةرداغم دعبو

 ىلا .ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف « تيوكلا يف ياظيربلا ماسلا "دنمشعملا

 ١9468اس



  لاصياو . .ةلفاقلاب قاحتلالل هلاجر دحا لس ري نا هلم بلطي 1 ماس خيشلا

 باتكلاب هباجاو « بلطلا ملس خيشلا ىبلف زروتس رسسملا ىلا ةلاسرلا كلت
 ظ ينآلا

 تيوكلا مكاح حابصلا .كرابملا ماس نمد

 .. .هيا .يا .را لترك بحملا مخفالا هاحلا يلاع ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب نئلمه

 ْ دادولا كب رورسو ريخخ مهد زي زعلا مكر طاخ نع لاوسلاو مالسلا لعب

 ص وصخشنم مولعم راص مرمأ امو ”١ نابعش 5١ خروملا مكباتك ةذخا

 سروتس دلائور رتسملا مخفالا انقيدص ةرضحل ةموكحلا نم ةدراولا بيتاكملا

 بسحف هيلا راشملا ىلا مهلصوي يكل انمادخ دحا دبب مهلمرن نورماتو

 الم مكربخا امك انمادخ نم نيرفن هيف اندمج بوتكملا لوصو لاح مكرما

 ام نيو ةردحلا نوقمحلي مهانرماو نينثالا موي سما ١١ ةعاسلا حلاص

 نينونمملا نحنو ربحخو ملع هنم نوبيحجيو هيلا ىئموملا ديب باتكلا نوملسيو نوكت

 . نيسورحم ممدو مز ام اذه . نورمات املكب

 ., ١#ه ناعش «<؟ ُُق

 ةبرضب هتلحر ءانثا يفت بيصا ذا ء مت مل زروتس رسملا ةههم كلو:

 داع اهنمو قارعلا ىلا ًاعجار لفمف « ريسلا ةلصاوم نع .هتدعقا « سمش

 1 . . ةرهأملا ىلا

 نالمه لينول وكلا دافنب! .- ًايناث

 ةردقلاب لمالا سكوك يسرب رسلا دقفي مل زروتس. رّسملا عوجر دعب
 دمتعملا) نالمه هبا . يا .را لينول وكلا بدتناف « روماآلا هذه لح ىلع
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 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةلباقم ىلا بهذيل ( تيوكلا يف يناطيربلا ىسايسلا
 .ه "م ةجحلا يذ رهش فو ضرغلا اذهل دادغب ىلا هاعدف , دحن 5

 لوادتو سكوك يسرب رسلا لباقو دادغب نلمه لصو ءمالقلال بآ

 قئاتولا «تنغا وب تالوادملا تينا 0 اهلجا نم يعد ىلا ةمهملا ين هعم

 : ةيركسعلا ةدايقلا نع لثمم هقفاري نا. ررق « هتاثحابم يب اهيلا جاتحي يبا

 ةريخالا تامولعملا ىقلت مث . نييندملا نيفظوملا نم ددعو « صاخ يطق

 ."لصاوي اهنمو تيوكلا ىلا ةدوعلاب هل حمسو .« سكوك يسرب رسلا نم

 مانا ىلإ ءرتقب

 5-5 ريتال اع هتاعاؤحتا هيلا مدقو « ملاس خيشلا هلباق تيوكلا يفو

 ء مزا وعلا ةليبقب قلعتي ناك ام اميس الو « اياضقلا ضعب لوح ء« دوعسلا

 نامجعلا ءالجاب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةبلاطمو مهنم ةاكزلا ءافيتساو .

 . كلدب هدعوف رومالا هذه يف ةيوستلا ءارجا هنم بلطو . تيؤكلا نع

 نيو ناعم كوتح نامل تيفو زؤر ةةنلا اك : كم

 بانأو ءم ١91١ ابآ 2ها18ه ةجحلا يذ رهش رخاوا" ف تيوكلا هعم

 املف « وليمد ريسم وعدملا نيفظوملا دحأ دامتعالا راد نوئش ةرادإل هنع

 نا هيلا بلطو « يزاربلا راعذا اهيف هلباق ( ةعيرولا) ىلا هبكرب لصو
 ىلا ” اناتك . .ضاكف . لايتك الاب هل حمسيل ءملاس خيشلا ىلا باتكب هدوزي

 حامسلا هوجري « لوأ نيرشت ١5 ه 18ه ةجحلا يذ 19 خيراتب ملاس خيشلا

 : يلالا باتكلا هيلا بتكو هبلط ملاس خيشلا باجأف « لايتكالاب راعذا ىلا

 أ را لترك رولا ادبي مالا خذلالا جلا مخ دنا

 0 ا ةبرصيفلا ةيهبلا ودل تنجا لكتلوب نلمه

 ا
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 يف هدعب 00000 زيزعلا مكر طاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 ١1“"ه ةجحلا يذ 74 خرؤملا زيزعلا مكباتك دادولا ديب انذخأ ةعاس كربا
 بلطو مكبانج عم قفتا ةعيرولا ميدعت دعت ام دعب نم يزاربلا راغدا مترما هبو

 مكترضحو تيب ٠ ٠" هعم يذلاو رمنعو شيع ليكلا لجال كيوكلا لباسي

 و تيوكلا نم لاكتسو هتلفاق لسرا مكرما بسح روكذملا . .هل مصرا
 قف . نيسو رحم ممدو مزل ام اذه . مولعم ا هانض راع

 دا 1151 مرغ ؟/

 خيشلا لا باك لنه نم بح « يئزا ىلا نلمح ليزولوكلا لصو و
 | هيف هملعبي ءم19117 لوا نب نيرشت ؟"ع اه ١ اك مدرعات خيراتب ماس

 : ينآلا ل

 52 .رآ لنرك زيزعلا انبحم مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 تيوكلاب د ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا 0 لكلاب نلمح
0 

 ريخ يف هللا لضف -نم انعو زيزعلا مكرطاخ نع .لاوسلاو مالسلا دعب
 انذخخنا ةعاس كربا يو . ةميخفلا ةيناطيربلا ةموكحلا فاطلا ماودب ةفاعو
 دادحلا ىلع نبا نيسح ةبحص 1١5 مرحم ٠ خروملا مكباتك دادولا 7
 كلذ ىلع هللا اندمح ةمالسلاب ىفلزلا مكلوصوو مكتحص نع ةرشبملاو
 نيقفومو ةماقالاو رفسلا يف ةمالسللاو ةحصلاب نييوحصم هللا ءاشنا ملز الف
 نيسح عم ةريبكلا ةشغبلاب يذلاو هيطب يذلا بيتاكملا رورسو ريخ لكل
 محتداعس نوديفي دب الو زيفحلاب وليمد ريم ديب مهانملس دادحلا ىلع نبا
 . 2« 185 مرحم 78 يف . نيسورحم متمدو مزل ام اذه . نينونمملا نحنو مهفوصوب

 -مةا 



 هلباقي نا ررقملا ناك . ةديرب ةئيدم نيلمه لينولوكلا بكر غلب امدنعو

 ضعب هتقاع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نكلو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا اهيف

 هبحصيل © يكرت ريمآلا هدلو هلابقتسال لسرأف «هديرب ىلا روضحلا نع ماهملا

 خيشلا ىلا ًاياتك نالمه بتكف . كانه تاضوافملا ءارجال « ضايرلا ىلا

 هباجأف ٠ كلذب هربخب هما لوا نيرشت ٠5مرحم 15 خيراتب ملاس

 : يلآلا باتكلاب ملاس خيشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو»

 يا دا لوك سلا تغفل مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ثنجا لكتلوب نالمه . هيا

 . ًاسورحم ماد

 دب نا وه رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوثسللاو مالسلا دعب

 ءىنملاو مكتحص :نع رشبملا )مسد مرحت ١5 خرؤملا مكباتك تذخا دادولا

 كلذ ىلع هللا اندمح رورسلاو ةحارلاو ةحصلا ةلاحي ةديرب ىلا مكفي رشت ا

 زيزعلادبع نبا يكرت عم مكبانج ةهجاوم صوصخنم نيرورسم هياغلل انرصو

 هذه ي هنا مكت رضحلا بتكو ضايرلا يف حرب ام زي زعلادبع ناو دوعسلا

 مكبانج نم بلطو ةديرب ىلا لوصولا ىلع نكمتي الو ةمزال لاغشا هل مايالا

 ءاشنا لمالا كانه هتاقالمل نرهج تت ممزعو ضايرلا هتراما راد ىلا لوصولا

 هتدهاشم نم نيرورسمو نينونمم نونوكتو ةمالسلاو ةحصلا لامي كرلصات هللا

 . :.تناتكلاانبلا لنسوان ع وان لاحت نإ يقل لاكن تاو نيمدقم . مف رع

 يقو ةليمج دمحلا هلل انفرط رابخا مولعم مكتداعس دنع نوكيل روكذملا

 اذه ..ةمظعملا ةيناطيربلا ةموكحلا تاهجوت ماودب نائكمطالاو نمالا ةياغ

 ] 06 نيسورحم ممدو . مزل ام

 .2175 مرحم اال يف

 ل1١66-



 نيرشت لئاوا .ه ١5 مرحت رهش نم ةريخالا ةربشعلا لئاوا يفو

 زيرعلادبع ريمالا هلباقق «٠ ضايرلا نالمه لينولوكلا لصو « م 1911 يناثلا
 تاضوافملا عيمج فقول دادغب نم ءابنا هتدرو تاثحابملاب ءدبلا لبقو دوعسلا

 . رخخآ راعشا ىلا

 ياف نوج تنس رسما دافيإ - ثلاث

 تاضوافملا ءارجا لوح ةديدج ءارأ ىلإ سكوك يسرب ريسلا لصو

 نيب تارباحم ترادف .امب دوز دق نلمه لينولوكلا نكي مل ضايرلا يف
 يبلف نوج تنس رتسملا بادتناب تمت ءارمالا اذه لوح « ةرهاقلاو دادغب

 كرت ىلع يبلف ريسملا مزع امدنعو . ضايرلا يف نالمه لينولوكلا فلخيل
 حضوي « نلمه لينولوكلا ىلا باتكب سكوك يسرب رسلا هدوز « دادغب
 ةسائر تحن ءاقبلا نيب هيف هريخيو رييغتلا اذه ىلا تعد ىلا بابسالا هب
 . تيوكلا يف هتفيظو رقم ىلا ةدوعلا و ؛ يلف رسملا

 . فيلئاك) لينولوكلا يبلف رسسملا بحصي نأ ررقتو « ةدعلا تدعا

 امهتمدخ ىلع اموقيل نايدنج امهبحصي ناو « ًايركسع ًاراشتسم نوكيل ( نيوا
 نوجاتحي امب « اهيف ةيلحملا تاطلسلا مهندوزف « ةرضبلا ىلا ًاعيمج ءالؤه رفاسو

 ' نوكت : لاملا نم مخض غلبم اهتعيلط يفو ءتاجاحو تادعم نم هيلا

 ةثعبلا تلمعتسا . ةموتحم قيدانص يف تدعا ةيضفو ةيبهذ تاكوكسم نم.

 اهنم :تلقتنا مث « نيرحبلا ىلا ( سنرول ) ةامسملا ةيدنهلا ةرخابلا اهرفس يِ
 ةلفاق يف تراس هنمو « ريجعلا ءانيم ىلا يبلرع يعارش قروز رهظ ىلع
 هللادبع ريمالا ةفايض يف ةثعبلا تضق كانهو ءاسحالا ةدصاق « ربلا قيرط نع

 ؛م 1401١17 يناثلا نيرشت .ه 18"ه ةجحللا يذ ينو « مايا ةعضب يرلج نبا

 نم ةبكوك مهتلبقتسا اهتبراق الو . ضايرلا رطش تهجتاو ءاسحالا تكرت
 زيزعلادبع ريمالا ءانما ريبك اهسأر ىلعو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناسرف '

 ءاقلل اوبهذ دقو . نيلمه لينولوكلا هعمو ( يعيمج نب ميهاربا) دوعسلا
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 تناكو . نمحرلادبع مامالا هدلاو اولباق نا دعب « دوعسلا زيزعلادبع ربمالا

 ةيمسرلا ميضاوملا نم ًابأ اهيف اولوانتي ملف «٠ فراعتلا ضرغل ىلوالا ةلباقلا
 يذلا ناكملا ىلا اوأي نا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مهيلع حرّتقا ةلباقملا دعبو

 . ةحارال ًابلط « مهتفايضل دعا

 داك يبلف ءرسملا ىلتخا . صاخلا مهلحم يف اورقتسا نا دعبو
 . سكوك يسرب رسلا نم هيلا اهلمحي يلا ةلاسرلا هيلا مدقو . نيلمه
 ره ةفرغ باب عفدي نالمه ناك ىح قئاقد ضقنت ملو . هتفرغ ىلا ىوا
 1 أرط يذلا لدبتلا رثا نم نيديدش بضغو جم كاي هر : يلف

 7 لينولوكلا نلعا « نينثالا نيب ريصق ثيدخ رادف .اهتساثرو هتنعب
 . تيوكلا ىلا ةدوعلا رئوي هناو « ةئعبلا كلت ي ًاوضع ءاقبلا بحي ال هنا '

 زيزعلادبع ريمالا ضوافي نا هنم بلط هنكلو « هرارق يف يبلف رسسملا هضراعي ملف
 عنتمي ملف « هتفيظو رقم ىلا هتوع لبق ٠ تيوكلاب ةقلعتملا اياضقلاب دوعسلا
 . كلذ نع

 . تيوكلا اياضق يق نلمه تاضوافم

 ريمالاب يبلف رتسملاو نالمه لينولوكلا مويلا كلذ رصع يف عمتجا
 تق رغتسا تي وكلا لك اشم لوح تاض وافم ترادو . دوعبلا زي زعلادبع

 خيشلا تاجاجتحاب نيلمه ليئولوكلا الالخن ىضفا ٠ تاعاس ثالث ءاهز

 زي زعلادبع ريمعالا ردتعاف . مهعاكز ةياجو مزاوعلا ' ةلسق ةيسصقق لوح ماس

 « تيوكلل نيعباتلا مزاوعلا نم ةاكزلا ةيابحي هلامع رمأي مل هنا) هلوقب دوعسلا

 طلخا مت ( مهأطخو لامعلا لهج ةجيان وهف كلذ نم ءيش ثدح- ناو

 نالعإو « نامحعلا ةليبق هئاويال ملاس خب ل هيجوتب زب زعلا دع ريمالا

 ليتولوكلا نع بلط اامو مهئا عا نب مب : مانلا هلع نم مغرلاب ع محل هتيامح

 . تبركلا نع ري نسور اكل كاما

 يد



 قيثوت يف هنواعت دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم بلطو « ايناطيرب هتبرسن يذلا
 دكا لك ذا يآ < هلؤقي دوعتلا زيزملادبغ نيفالا هيلع ةرق «:راضتللا كلذ ةنلح

 رهجا نإ الا نآلا يبعسي ال نكلو ؛ هيف نوامنأ الو « راصحلا ةبقارم يف
 تاكرح دعاسي يذلا وه . تيوكلا مكاح ملاس نا يهو « ةقيقحلاب كل

 ريخلا نم ناو .نييرهملا عم يرسلا همهافتل « راصحلا رسكو بيرهتلا

 ٠ تيوكلا يف هعبانم نم بيرهتلا تاكرح فقوت نا ةيناطب ربلا ةموكحلا

 1 ىلا لاومالا نفت نإ دعنا « راصحلا ةبقارم نا ةيلطت نأ نم الدب

 . همالك ىلع نّلمه لينولوكلا هقفاوف ( ةعساشلا
 ةمئاقلا ةئيسلا تاقالعلا لوح يأرلا يف حيرص لدابت ىلا ثيدحلا لقتنا مث

 ةيناطيربلا ةموكحلل ببست دق تافالحلا هذه لثم ناو « تيوكلاو دج نيب
 . كارتالا مم بفرح ةكبشم اهناو انيس ال « قلقلاو جاعزالا نم ريثك

 . ةدقعملا ةلكشملا هذهل لحك حرتقاف « ثيدحلا يف يبلف رتسملا لخدت ذئدنع
 هتيرظن نع ًاعفادم « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا تاكلتمم ىلا تيوكلا مضت نا

 نالمه لينولوكلا ص راسل علا رح لح يح اح ؛وكلا نأب
 . ١ اليوط هلداجي ملو يبلف تكسف « هئارآ يف

 تيوكلا ىلا نالمه لينولوكلا ةدوع

 0 6 عل لك اشلا لوح تاعحاملا تهتنا ذيب

 ةعف كك رع را نا 0 1 ماا مل

 هراز ها لوا نوناك ١” .ه 0 عيبر ٠

 ةدوع دمب دادنب ىلإ ًايمسر اريرقت هب مفر لب يأرلا اذه يبلف نوج ريملا لمج مل )١(

 رخآ تقو ىلإ حارتقالا اذه ذخألاب رظنلا تلجأ دادغب نكلو تيوكلا ىلإ نئلمه

 كه



 هربخاو « باتكلا كلذ نالمه لينولوكلا هيلا ملس ؛ دامتعالا راد يف ماس

 ريخالا هادبا ابو « ثيدحلا نم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيبو هنيب راد امب
 نامجعلا ةليبق ءاضقا هنم اجرو « مزاوعلا نم ةاكزلا عمج لوح راذتعالا نم

 يلختلا ىلع مزعو « ردص ةباحرب رومالا هذه ملاس خيشلا لبقتف . تيوكلا نع

 هيلا هلسراو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ًاباتك بتك مث « نامجعلا ةليبق نع

 : هصن اذه نايقولا سراف عم

 : تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمد

 زيزعلادبع مركملا خالا ميشلا ديمح مخفالا مركالا لجالا بانج ىلا
 ؤ . هالعو هدجي ماد مرتحملا لصيفلا نمحرلادبعلا

 ةاذلا كلت نع لاوئسلا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم دعب

 . كلذك هللا مكلعج رورسو ريخ يف دمحلا هلل كيخا نعو ةافصلا ةديمح

 رفص ٠١ خروملا زيزعلا مكباتك ةرسملا ديب انذخا ةعاس كربا يف هدعب

 ميديا امو ةيلاغلا مكتمالس ىرشب .نع برعا ثيح نيرورسم هانولت 5

 ةيضرملا ةلاحلا اذه ميدي انبر كلذب كش الف داحتالاوةبعملا راهظا نم هيف
 رهش ١ يف نآلمه لنرك عيمجلا بحم لوصو هللا رسب دقف نينسلا ىدم'

 هتداعس نم ةدهاش ثيح ًارورسم ةرص يناو ةيفاعلاو ةحصلا لامكب يلاحلا
 ىموملا نال دارملا وه اذهو مكبانج ركشنف ًادج رورسلاو ةينونمملا ةياغ

 . عيمجلل حالصو ريخ هاياونو دودو بحب هيلا

 مزاوعلا ةاكز نعو املكنيب ترج ىلا ةركاذملا صوصخمب ينربخا دف

 . لامعلا مهافت ءوس نم تعقو مهاكز بابسا ناو

 دياوعلا فالخ يرحي يذلا ءيبشلا امتا ةيمها امل ام مزاوعلا ةاكز يا ايف

 نيكريشم دحاو وضع مناو نحن يخا اياالاو هيف مكيلع هرشنو هركنتسن ةعيدقلا

 د ا



 ةيانعلا لذب عيمحلبا ىلع مزاللاو نيفرطلا نيب قرف الو ةيعرلاو لاملاو لاحلاب

 دهاشت هللا ءاشنا لمالاو ةمظعملا ةيناطيربلا ةموكحلا اضر دن املكل .ةمانلا

 كتمدحلا نايقولا سراف عيمجلا بح اندمع ”الاحو كرطاخخ رسب املك كيخا نم

 . داحنالاو ةبحملا طباور ةيوقتو زيزعلا كرطاخ نم كشلا ةلازا لجال

 دالوالاو ناوخالاو مخفملا دلاولا ةرضح انمالس غالبا وجرن مزل ام اذه

 امعم ةراسلا ا اهطاقن الز ةويلم, هلاوشا وكيع دلولا انمو

 . ُنيسو رحم ممدو ٠ نينونمم مزال نم ودبي

 .0الك لوا عيبر ١ ُق

 ملاس خيشلا باتك هعم لمحمي وهو « ضايرلا ىلا نايقولا سراف بهذف

 ماس خيشلا هادبا ام هل رهظاو ء دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لباقو . روكذملا

 . لوك كمل باتكلا هيلا ملس نا دعب « ةقادصلا جئاشو ىلع ةظفاحملا يف ةبغرلا نم

 « ماس خيشلا باتك نومضم ىلع دوعسلا زيزعلاذبع ريمالا فقو املف
 :ء1918 يناث نوناك #١ يناثلا عيبر ٠١ خيراتب ايدو ًاباتك هيلا بتك

 دقو . تيوكلا نع مهدعبيو نامجعلل هتيامح نع ىلختي نا هيف بلطو
 . نايقولا سراف ىلا هعفدو ( مزاوعلا ةليبق نم ةاكزلا ةبابج نع هل. رذتعا

 هقفارع تاحيس نب دنسو يعابرلا زيزعلادبع امه هعابتا نم نيلجر رماو

 .ه 175 يناثلا عيبر رهش ةيابن يف اهولصوف .تيوكلا ىلا نايقولا سراف
 ءامهروضحب ملاس خيشلا ىلا باتكلا سراف ملسو ءم 141١8 طابش ١١

 وعملا نب زعلادبع ريمالا :ةيللخ امج :لويقلا ادادتتتما ملس خيشلا ىدبأف

 : يلاآلا باتكلا هياتك باوج يف بتكو

 تيوكلا مكاح حابصلا كاملا كاس نم»

 زيزعلا دبع خيشلا مرككملا خالا مخفالا دجمالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 . هزع ماد لصيفلا نمح رلادبعلا

 مح 71082 د



 تاذلا كلت نع لاوثسلا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم دعب

 ظ . ةافصلا نساحمل ةعماجلا

 كربا يف . كلذك هللا مكلمج رورسو ري يف هللا لضف نم كيما نعو
 ةبحص 1175 يناث عيبر ٠١ يف. خرملا زيزعلا مكباتك ةرسملا ..... انذخخا ةعاس

 نيركاشو مكتمالس ماودب نيرورسم هانولت نايقولا سراف عيمجللا بح

 نم و اذهف متركذ امك ولصو مزا وعلا رابكا ص وصخنم . مكتيحم

 ' . نينسلا ىدم داحتالاو دادولا ةلاح ميديو مكاقب انمدعي .ال' انبر مكبانج

 هنم ىظرا ام مكيضري ام يذلا نا دمتعاو مزجا اي نامجعلا فرطنم |

 رسي يذلاف نيفرطلا ةسايس يف لخميو زيزعلا مكرطاخن سحب ءيش يف لبقا الو

 ءالوه نعف ركف اندا يف نونوكت الو: ةيثونمملا عم هيرجا كش ال مكرطاخ

 ل ا ل ا

 مكيخا نم نودهاشت ام هللا ءاشناو ةيفيكلاب مكبانج نوديفي ناكس و

 كشلا ةلازا وجراف هتوقو هللا لوح مكودعو انودع دمكنو ا

 . ةيعطملا ةروصلاب زيزعلا مكرطاخ نم

 ةيريحخلا مكاياون راهظا نم هدهاش امو هومتيصوا اميف اندافا سراف

 ال عيمجلا قفوي ناو ةيظرملا ةلاحلا هذه ماود ىلاعت هلئسن“ ةيبلقلا مكتبحمو

 ْ . همركو هنمب هابقمع دمحن

 مخفملا دلاولا ةرضح انمالس غالبا عم داحتالاو ةبحملا ماود لومأملاو اذه . ]

 انعطامت الو نوملسي هناوخخاو دمحا دلولا انمو ماركلا دالوالاو ناوخالاو

 . نيسو رحم ممدو مزلي امعم هراسلا مكتمالس رابخا

 "1 ل ا ا ا

 « ناحيس نب دنسو يعابرلا زيزعلادبع ىلا باتكلا اذه ملاس خيشلا ملس

 ىلع دوعسلا زيزعلاديع ريمالا فقو املو : ضايرلا ىلا ةدوعلاب امهرماو

 ضنا 17:86 تح



 جرحيسو . هدعو زجنيس ملاس خيشلا نأ هيدل قمح َ باتكلا اله دومضم

 ] . نكمطاو هلاب رقتساف « تيوكلا نم نامجعلا ةليبق

 تيوكلا نع نامجعلا ةليبق ءالجإ

 ةموكحلا تردصا « تيوكلا ىلا ضايرلا نم نالمه لينولوكلا ةدوتع دعب

 « تيوكلا يف هلدب ًايسايس ًادمتعم خال ننبكلا نييعتبو . هلقنب ًارما ةيناطيربلا
 لينولوكلا تاثحابم جئاتن نأشب « ملاس خيشلا عم تائحابملا خال نبكلا داعأف

 « تيوكلا نع نامجعلا ةليبق ءالجا لوح . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم نيلمه
 نامجعلا خويش خال نئبكلا ىعدتسا « رارقلا كلذ نود لوحي ام هنم دجي مل املو

 1 : اهصن اذه هتموكح

 ةدهامملا هذه ريرحن هجوو

 مهقيدص ةدارا دعي نم نامجعلا خويشو ىمظعلا ايناطيرب ةموكح نيب

 ةرعلا ود طسوتب بجاولا رابتعالا دعب .نم . ةعباتلا ىرحخالا تايالولاو

 ةعباتلا نادلبو تيوكلا ةنطلس مك اح .حابصلا كرامملا ملاس حيجا ةرفخ

 ةسايسل ًارابتعا هتيامح تحنو هدودح يف نينكاس نامجعلا رئاشع نآلا يذلا

 ةدقمتا يلا ةدهانلا نطقت وقعت نأ ةنيسصتما دع ىنظعلا ةناظيربلا ةوكللا

 نا تضر دمت ةموكحلا كلذل ناديض عم ضوصخ ةيناث ةرم ةريشعلا

 هنا ةدحاو: .ةنن ةله ىلا اهمابح كح مهلعجنو نامجعلا عوضخ لبقت

 ] : هاندا ةجردملا طورشلا هذه ىلع برحلا

 نامجعلا ءاسور عيمجو نيلثحلا ناطلسو نيلثملا ناديض : لوا )١(

 . نامجعلا ةريشع نع دهغتلا نورهمب نا تيوكلا يضارا .ين نيلزان نآلا نيذلا

 تب” و تح



 دونج يلا يضارا ىلا مهزتم نولقني ناحل رئاشع اما : ًايناث (0)

 مهل اهنيعت يذلا ناكم يف نولزييس مهو نيمكاح وا نينكاس ايناطيرب

 ] . ةيناطيربلا ةيسايسلا ةموكحلا

 تيوكلا  .ىيضارأ يف :ةقاث ةر. نولقتت" ان ناكل ' قا 5 نان 2

 يف ةجراخ اهوبسحمي نا مهيلع مزال يه تيوكلاو تيوكلا نم نوقونتي وا

 دعب .نمو مهتسايس يف فضوملا ايئاطيرب طباض نم ةصخ بالا مهدودح

 . ملاس خيشلا ةرضح ىلا نالعالا

 نولقتني نامجعلا ةريشع ”الاح ةدهاعملا هذه عطق نم : ًاعبار (؟)

 . مهل نيعم ناكم فرطنم رماوأ.نورظتنيو ريبزلا فارطا ىلا

 ءاسورو نيلثخ نب ناطلسو نيلثخ نب ناديض خويشلا اذا ا 60

 محل مدقت ةموكحلا نورهمب ام دعب نمو نورهع :نيرعالا نانيحتلا لئابق

 نمو ريفظلا ةريشعو طيوص نا عم لمعت املثم ًابتار نيعت ةيامحلا رادقم

علا نم سان ضعب صخي سيل نامجعلا ةريشع ىلع عنملا اذه نأ مولعمل
 نامج

 قلطم عنملا تيوكلا نم نم مهتشيعم نولصحنب نيذلاو صيواوقلاو ةيوادفلاك

 ةدقعلا دق نايبلا لجالو ةريشعلا نم مهنيعباتو رابكلا لئابقلا خويش ىلع

 ىنحن ال ىبح ةدهاعملا هذه

 (« ١9١8 جرام 4 5*١ لوا دامج 7

 2 سرا فارطأ لآ :تاسجتلا هلق كلور ءاقفامكلا ها نفح كرو

 مهيلع تطرشاو . مهرما يف رظنلا مب ىح « ةدحاو ةنس ةدم كانه اوقبيل

 عفدت بتاور مهل تنيعو « نمالاب لخي ام“ اوثدحي النا ةيناطيربلا ةموكحلا
 00 ٠ . مهناسور ىلا

 .6 تيوكلا نع نامجعلا ءالجاب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ملع نا دعبو

 ترام 5 ه5*1 لوالا يدامج م؟ خيراتب ماس خيشلا ىلا ًاباتك بنتك

 هباجأف .ةيوخألا فطارعلاب داشأو هنانتماو هركش هيف هل رهظا 2م

 د الا ا



 : هصن اذه يدو باتكب ملاس خيشلا

 حابصلا كرابملا ماس نم»

 زيزعلادبع خيشلا خألا مخفالا لجالا ميشلاو مراكملا ديمح ةرضح ىلا
 هدجي ماد مرتحملا لصيفلا نمحرلادبع مامالا نبا

 كلت . نع لاوتملا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم دع
 رورسو ريخ يف هللا لضف نم كيخأ نعو ةافصلا نساحمل ةعماجلا ةاذلا
 زيرعلا مكباتك ةرسملا ديب انذخا ةعاس كربا يف هدعب . كلذك هللا مكلعج
 مهن رهظا امو مكتمالس ماودب نيرورسم هانولت ١585 لوا دامج 7 خروملا
 مكريمظ ءافص ىلع ةلادلا ةيباقلا :ةبحملاو ةيوخالا كفطأ وخلا "قربك قم
 مكزعو مكاقب ماودل ءاعدلاو ءانثلاو ركشلا ديزم تبجوا مكتادجو ةمالسو
 لك يف ةماتلا ةلذحالملا غيمحلا ىلع بجاوو مكبانج. نم لرمأملا وه اذهو
 دازيسالا و: ءانالا هيلع. رئاك امك دنضاعتلاوب فاغالا :طظباور. كيأت متن لون: رما
 .دحاو بردلاو تالاحلا عيمج يف نيكرتشم دسج نم نيحور مكعم انناو
 مكدوجو ةمالسبو انفالسا هيلع وناك امم ديزا نوكت هللا ءاشنا اننا وجرنو
 نامزلا ةاردغ نم مكضفحي نا هناحبس هلئسنو هلما بيحي ودع لك هللا ءاشنا
 متركذ املثم نامجعلا فرطنم .نامالاو ةياقولا زرحب هتيانع نم مكلعجيو
 «تالررولا ةيوكشا دبع اوواس نآلا مهدوصقم نوكردي ام هللا ءاشنا نكلو

 مكترظح ربخي كال ناطبق ةموكحلا دمتعم دب ال طورش مهيلع وذخاو
 هللا ءاشنا مكتمالسبو كلذب مكربخي زيزعلادبع مكمداخ انيصوا نحتو
 . وناك امنيا ةيمه محل ام مهريغو نامجعلا

  لخمو زيرعلا مكاضر فلاخي ءيش لبقن ام اننا هللاب دقتعا يخا ايو

 لكلاو دحاو ظايرلاو تيوكلا ناو هوجولا لك نم نيفرطلا ةسايس يف
 لك يف مككهجو مادقو مكدبب فيسك يببسحا كيخا اي اناو مكرما تحن

 تك 8 را تح



 3 كالو انقفويو مكتمالسب ةيضرملا .ةلاحخلا هذه ماود هللا لئسنو ةمهم

 مكتاررح رارمتساو مكتبح ماود لوماملاو اذه همركو هلمب هابقع دمحم

 درعا هناوخاو دمحا دلولا انمو ماركلا دالوالاو ناوخالا ىلع انمالس

 . نيملاس هللا ضفحب ممدو

 ( 1م * رخآلا دامج ا/ يف ]

 غلب دقو ب تفوكلا نع« ودعتل :نامححلا» نا عبتتي ملاس خيشلا ذخا من

 دحا نيلثح نب ناديض نا هدافم ربخ تيوكلا يف يناطيربلا ىبسايسلا دمتعملا

 ًاباتك روكذملا دمتعملا بتكف ؛ تيوكلا دودح براق دق « نامجعلا خويش

 .م1918 ترام ١٠١ .ه ١5 يناثلا يدامج ١ خيراتب ملاس خيشلا ىلا

 ًأباتك بتك « باتكلا كلذ نومضم ىلع ملاس خيشلا فقو املف . كلذب هربخي

 ع ةيتيوكلا دودحلا زواجت ام اذا ةوقلا لامعتساب هيف هددبب ناديض ىلا

 يل

 ْ : 9200 ناديض ىلإ تل 00 ةروص

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم »

 ةلودلا ةنحا نكمل كال ا. يج .٠ يل ناطبك بحملا مخفالا ةرصح ىلأ

 1 . ًاسورحم 0 تيوكلاب ةيزيكتالا ةبرصيقلا ةرهبلا

 مكباتك ةذحنا دادولا دب ريخي ممد كرا ع اواو مالسلا دعي

 ةموكحلا رمآ بسح ا راص متركذ امو ١م رخآلا دامج ؟ خرؤملا

 لقت مكلصاو صوصخم شراط هل انلسرا ةحرابلا نيلثح نبا ناديض انغلب
 ' مزل ام اذه . رطاخلا نيرورسم هيلع نوفرشت هيلا هانررح يذلا باتكلا

 .( 5"*١١ يناثلا دامج ال يقف نيسورحم ممدو

014١ 5000 



 فيه نب كرابم داعم915١ سيام ١ه ه85١# ةنس نابعش 4 خيراتبو

 دعتبا ىبح هقرافي مل هناو ناديض عم هارجا امب ملس خيشلا ربخاو هتمهم نم

 ةيقارعلا دودحلا لخاد ريبزلا برقب هدبيوك يف لزنو تيوكلا دودح نع
 . هصن اذه كاذب هربخي يبسايسلا .دمتعملا ىلا ًاباتك ملس خيشلا بتكف

 تبوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 .يج .ين. نظبق زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب كال

 مكتداعس ىفخي ال رورسو ريمي متفد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 دودحلا نم نيلثح نبا ناديض ددشي هانلسرا يذلا فيه نبا كرابم انمداخ

 ةدبيوكلا نم ًابيرق لزنو دش ناديض نا ركذيو روكذملا نم دئاع لصو مويلا

 ا ل مولعم مكتداعس دنع نوكيل نينثالا موي سما

 , 8١م5 نابعش ؛ يف

 ناريزح ا/ ه5"1 نابعش ٠7٠7 خيراتب يناطيربلا' يسايسلا دمتعملا غلبأ

 ريطم لئابق ضعب ىلع ةوزغب اوماق « نامجعلا نم ةعامج نا ءم4
 ري حرم ماس خيشلا لا يمايسلا هيكل يتكفل ير قف

 دل باتكلاب ماس خيشلا هباجأف ء ريخلا اذه ةحص ىدم

 تيركلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم»

 كال .يج .يب ناطبق زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا :

 آسورحم ماد تيوكلاب ةب زيلكنالا ةيرصيفقلا ةمهبلا ةلودلا تنحا لكتلوب

 دادولا دي دنا الزبلا ريحب ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

5١١ 



 مكغلب امبسح متركذ هبو ١14 ةرمن 185 نابعش ؟0 خرأرملا مكباتك ةذا |

 مغيلج نبا ناركو يداحلا نم مقلتملا نوعدي نامجعلا نم نيمولعم خويش نا

 ومجهو هديدج ةوزغ وزغ مهما نارفسلا نم ضيوعلاو ةعجانلا نم ةربد نباو
 ققحن مكتداعس دصقو عيباسا ثالث ةدم نم ةيرج يف ريطما نم ضعب ىلع

 لزنمو بونج وزغ مهنم ازغ نامجعلا نا انعمس نحن مكديفنو ءالوه نع
 بيترت مهنيبو هنيبو ةلاوط نبا ىراظ دنع ناوفس ىبع ضيوعلاو مملتملا

 قيقحتلا بسح اذه هدبيوك ىلع نيلثح نبا ناديض دنع ةربد نبو ناركو
 ) و كرر مرور هاج مركب كاع كورد

 يناطيربلا يسايسلا دمتعملا غلب ءم4 زومت ه1 لاوش رهش يفو

 نع نادم لآ ةعباتلا نامجعلا ةليبق نم آضعب نا هدافم ريحت .« تيوكلا يف

 ىلع ةنكاسلا ريطم لئابق ضعب ىلع ةوزغب مايقلا ىلع تمزع دق « نيلثح
 ًاباتك بتكي نا ماس خيشلا نم روكذملا دمتعملا بلطف . ةيتيوكلا دودحلا

 وزغلاب مهمايق نأب هربحيو وزغلا نع نامجعلا عيمجو هيف هرذحب « ناديض ىلا
 رورملا مهيلع مرحيس لمعلا اذه لثمب اوماق ام اذاف « هيف بوغرم ريغ رما

 ةروص هيلإ لسرأو دمتعملا هبلط امك لاس خيشلا لعفف . اهفارطاو . تيوكلاب
 : امهصن اذه ناديض ىلا نونعملا هباتك نم

 كتنيوكلا مكاح حابصلا كرابملا لاس نم»

 كا يح نطبق زيرعلا مخفالا لجالا ٠ ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا 9 ةلودلا تنجا لكتلوب

 مكرم بسح- .رورسو رك ام د مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 ىلع نوكي لمون هيطب هنودجت 0 نادم" ىلا بوتكم ارو الاخ

 < 1 مم مزل م اذه مكتدارإ

 ) ١م لاوش ١ يق

 ١١س



 ىلاعت هللا هملس نيلثح نب ناديض. زيزعلا خلا مركملا بانج ىلا

 ازغ نم نامجعلا عيمج ربخت مزال هدعب هللا ةمحرو مكيلع مالسلا دعب

 فلاخحم وهف كلذ الخ دمعتي يذلاو اهفارطا الو انئريد رمي ال مهن“

 مزل ام اذه هيلع يرجي املك قحتسمو انئاضرو ةيناطيربلا ةموكحلا اضرل

 الاس م

 + م15 لاوس

 تيوكلاب هرورمو ناريإ ىلا سكوك يسرب رسلا لقن

 نيرشت 0١ه 17 ماع مرع ١ خيراتب ايسور يب ةيكيفشلبلا ةروثلا تماق امل

 تادهاعملا عيمج ءاغلا اونلعا . مكحلا لع ةرطسلا رارثلل مثكو 2« م1911 لوا

 لودلا نيبو ةيرصيقلا ايسور ةموكح نيب ةدوقعم تناك يلا « ةقباسلا
 تيدحف  ةنازرآلا" ةيسورلا ةةهافلا "كادهافملا قللت عقدض .قمو# يرخألا

 ةوسا اهعم ةدوقعملا اهتدهاعم ءاغلاب ناريا اهبلاطت نا ةيناطنربلا ةموكحلا

 ةرطيسلا امل يقبت :ناريا عم ةديدج ةدهاعم دقعت نا تدارأف . رطخلا

 . قبس امه نيماو بلصا دويقب ناريإ ديقتو : ةريثكلا اهحاصم نمضتو

 هتاض وافمم ًائيطب جنيرام سلراج رسلا نارهط يف ذئموي اهريفس ناكو
 ةليوط ةزاجا هتحنمف . ةدهاعملا كلت دقعل « ةيناريالا ةموكحلا عم

 قتاحتلالل ( ٌارعلا يف ماعلا يكلملا مكاحلا ١) سكوك يمرب رسلا ترماو « ىدملا

 رسلا ةدهع ىلا ىارعلا 8 رمالا تلاحاو ةرافسلا بصنم مالتساو « نا رياب

 0 ْ سلا كلون

 نفعا دقي ناظر« ناو قرذاكب هل يقر ف ومالا رتكرك يسرع نبملا "عنضف

 2 نا 0 نا



 ءيناوملا دحا) سابع ردنب ىلا هتلحرب لصو املو . ينرعلا جيلخلا ءيناوم

 ,م 1918 بآ ١١ ه1" ةدعقلا يذ ه خيراتب ( جيلحلا ىلع ةيناريالا

 نتبكلا ملع املف . تيوكلا روزي اهنمو .( رهشوب )ةرايز ىلع مزعلا دقعو
 ىلا رفاس « ربحلا اذهب ( تيوكلا يف يناطيربلا يسابسلا دمتعملا ١ خال
 ىلا تيوكلا يف دامتعالا راد ماهم دنساو « هلابقتسا يف نوكيل ( رهش وب)

 . هربخعي « ملاس خيشلا ىلا ًاباتك ملكم بتكف « ملكم تنتفللا راصحلا ريدم

 باتكلاب ملاس خيشلا هباجأف . تيوكلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةرايز برقب
 : يبآلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمد

 لكتلوبلا بئان ملكم نكفل زيزعلا بحملا .مخفالا م كلا ديمح ةرضح لاب

 اور ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا 0 هدا ةلودلا ةنجا

 عام ويرش ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب

 را نيرورسم ةانوال ١914 كيلا ١١ 3 ة الين

 ةرالا ةراشلا هذه 2 ”الي زج اكد ىو يناف 01 52 ١

 هتماخف ةدهاشمو هتمدح فرشك هللا غءاشنا بيرق نع اهانمتن ماودلا ىلع يلا

 خال نطبق دودولا بحملا ةرضحل يمالس نوغلتت مكوجرن رورسلا لاح
 ةدعملا وذ ه ي . نيسورح منمدو مكتداعسل ةميمصلا يناوكشت كب زم ف
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 هجوتو 0 " « نيموي سابعا ندب ف سرت“ يس رب ا ثكم

 ا ل ل ا

 تح



 .ةفيياركلا ىلا نياكرك ينيب رسلان قس ىلا غلا تقول هربا ذا
 تيوكلا رو زيس سكوك يبمرب رسلا نأب اهيف هربخي ةلاسر ملكم تنتفللا هيلا بتكف

 هريخا دق ء خال نئبكلا نأب ًاضيا هربخاو ء رهش وب نم هترايز ءامنا دعب
 : يتالا باتكلاب ملاس خيشلا هباجأف « ةبذأملا كلت ةماقإل موزل مدعب

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم»

 بئان ملكم نتفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرصح ىلا
 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوبلا

 ةرسملا ديب انذخا . رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 فرشلاو ةكوشلا بحاص فيرشت ةراشب راركتب ةبرعملا ةيداذولا مكتقيم
 ًاسأر تيوكلا فرشي اهنمو رهش وبا ىلا سكاك يسرب رسلا لارج رجيم
 قمح هللاف بولقلا رانا يذلا مظعلا أبنلا اذه يف انراشبتساو انرورس دادزاف
 لابقالاو نميلاب هتاكرح معيمج نرقيو هءاضر بسكل انقفويو هءاقلب انلما
 ركف صوصخنم ..ةراسلا ةراشبلا هذه نع ريبك قح انيلع مكلن ةداعسلاو

 نايبلو اذه قفوالا وهف ةميلولا ريخات يف خال نطبق عيمجلا بحم ةرضح
 تاركشتلا قئافو مالسن. ليزج يدهن ةيدولا ةقيمنلا هذه مقرب انرداب ةينونمملا
 .« ١5 ةدعقلاذ 7 يف . نيسورحم ممدو خال نطبق بجحملا ةرضحل

 تيوكلا ىلا سكوك يسرب رسلا لوصو

 راد تبتك ءم 1918 بآ ١8 .ه56"18 ةدعقلا يذ ٠ ٍي
 نأب « هيف هريخت « لاس خبشلا ىلا ًاباتك « تيوكلا يف ةيناطيربلا دامتعالا
 ءابآ ١6 ةدعقلا يذ ١١ موي.ءاسم تيوكلا لصيس « سكوك يسرب رسلا
 خيشلا اهباجأف « هعم ةلباقم هل ءيهتس اهناو . فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف
 ] : ينآلا باتكلاب ملاس
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 تيوكلا مكاح حابصلا كرامملا ماس نم

 تان ملكم نيفل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوبلا

 ةذخا دادولا دي رورسو ريخب متمد مكرطاخخ نع لوئسلاو مالسلا دعب
 عيمجلا بحم ةرضح ةدافاب ةيرعملا 1118 تسكوا 1١6 ةخروملا ةيدولا مكتقيع
 فيرشت نع رعشملا رهش وبا نم هتداعسل دراولا فارغلتلا صوصخب خال نطبق

 ىلا سكاك يسرب رسلا لاربج رجيم فرشلاو ةكوشلا بحاص ةرضح
 هتلالج عم رضا لا نر ناو ءاسم فصنو 4 ةعاسلا نينثالاء وي هركب تيوكلا

 ةديمظعلا ةراقلا هده روس ربا ةباغلل ينا انوربخم انه فرش اذا

 ديزمو يمالس نوغلبت مكوجرأف .مكقيدص وحن ةيميمصلا مكتبحم ًاركاشو

 ةدعقلا يذ ٠١ يف .نيسورحم متمدو خال نطبق بحملا ةرضحل يتاركشت
 .( 3ك

 يفو « تيوكلا سكوك يسرب رسلا لصو . بورضملا دعوملا يف

 , اهلئابقو تيوكلا ىلع ءادتعالا رركي هنا ىعداو « هعم دوعسلا زيزعلادبع

 1 . تاياكشلا كلت يف بهسأو اهدودح ىلع زواجتيو

 « هتلامتساو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةنيالمب سكوك يبمرب رسلا هاصوأف
 الو « هئادعا ةقداصم نع داعتبالابو .هعم ةقادصلا ءاقب ىلع ةظفاحملابو

 يف رظنيل نسلو دلونرا رسلا يصويس هنأب هدعو مث . ديشرلا ل1 اميس
 اهلحبو لكاشملا كلت جلاعيسو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع هركنتسي ام
 ْ اهلج اي ةاج

 ء«نارهط ىل هجيناو «تتيوكلا سكوك يسرب ء.رسلا كرت مث

 رشابو «م ١9١8 لوليأ ١١ .ه5١1#ةجحلا يذ 8 خيراتب اهلصوف

 ْ , ديدحللا هلمع

  5١8هس 0



 اهيراف ةبرب ةكر عم

 ةم راو هدرت

 دعبتو ٠ نضح لبج نم“ بونخلا ىلا ناعقت ناتمهم ناتيرق ةمرخلاو ةبرت
 : د يا ةفامسا ال 1 اقروا اهديور» يروم ف ادارات ايعالاوا

 فئاطلا ىلا دم نم ةيراهشلا :قيوطلا رم امبعو

 ”ةهرفلاو ةيررتب قيدح كللملا ةبلاطم

 نمض .نم امهاري ناكو نيتيرقلا نيته ةيمها لهجب نيسح كلملا نكي مل
 اراك نتورتلا "ناك كلو ةانافوب قم امين اكما نيو 4 نامشلللا : قايم

 نيسح كلملا لواح دقو .ةديقعلا ةعماج دحن يلاها مم مهعمجت تراصف

 . امهبلاغ يف حاجنلا هفلاحي مل نكلو ةديدع تارم ةوقلاب نيتيرقلا ةمجاهم

 نيسح كلملا دب قالطاب ةيناطر ربلا ةموكحلاا رارق

 ةيناطي يلا ةموكيللا قيمت كلما ةلئا ؛م 1919 .ه 1"ال ماع لح الو

 : هتدئاس٠ اهنم بلطو « ةوقلاب ةمرحلاو ةبرت يلاها عاضخا ىلع ههزعب ًايمسر

 ساق تيرا نور يصمم نسا 01017 انا قةانحم 117 ريكا و

 هل عع



 ٌتحبلل هيراشتسم عم ًارمتوم ( ةيناطيربلا ةيج-راحلا ريزو ) نزرك دروللا دّمع

 : ينأي ام هيف ءاج ام مهأ يعامجا رارق ىلا رمتؤملا كلذ لصوتف عوضوملا اذه يف

 ًايركسع ًابيردت ةبردملا « نيس كلملا تاوق نا نم دكأتلل رظنلاب )
 شويجي ةعيزملا قحلت نا عيطتست « حالسلاب الماك ًازيهجت ةزهجملاو « ًاديج

  ةموكحلا ةسايسل رظنلابو « ةبردم ريغلاو « ةيودبلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا
 ةمرخ نا رمموملا ررقب :٠ كلذل « نيسح كلملا ةدعاسم يب ةخسارلا ةيناطيربلا

 نيسح كلملا حم سي نا و « ةيزاجحلا ةكلمملا نمض نم امه ةلرثو

 نودب كلذ مي نا ىلع « اهيف هقوقح تابثاب ةليفك اهاري ىلا تاوطحلا ذاختاب

 تقولا سفن يفو . ءارححصلا ين ةرماغم يا يف ةيناطيربلا تاوقلا جرب ةفزاجملا

 يلا ةيرهشلا ةحنملاو « ةيناطيربلا ةموكحلا َةَُث رسخي نا ةيشخ رمالا اذه يف

 .« هينج فالأ ةسمخ ةغلابلا هيلا اهعفدت

 ةبرت ةكرعم

 ع خيراتنو . املالتحاو ةب رت ىلا باهذلاب هللادبع ريمالا هدلو ةدايق تحن ةنيدملا

 « ةبرت لالتحا نم هللادبع ريمالا نكمت . م 1914 سيام 14 . ه /١881 نابعش

 دي نم اهديعتسي نأ عاطتسا نييباهولا ناوخالا داوق لجأ ىول قيفيلاغ نكلو

  اهقدانبو ةلمحلا كلت عفادم عيمج ىلع نويباهولا ىلوتسا ةقحاس ةميزه

 زب زعلادبع ريمالا لهاجن دقو .اهنيومت نزاحمو أبمادعم عيمج ىلعو « اه رئاخدو

 ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا ةبرت ةكرعم ربخ غالبإ

 ةطسا وت 0 ةالمرولا :ةموكدل خلا ةيزك ةكارشت : ةكتتل" قييبحت :قزأملا غلبا
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 تاوقلا نأب ) اهربخأو رمالا ال لوهو «ةربكم ةروصب ةدج يف اهريفس
 عزف ةلاح يف امه نيتنيدملا ناو « ةدجو ةمركملا ةكف ىلا ةفحاز ةيباهولا

 جاجحلا نم افلا رشع دحا ناو « ةيودبلا تاوقلا كلت لوصو نم فوخو
 نكمي ال نيذلا « نييناطيربلا اياعرلا نم مهمظعمو « ةدج ىلا داك كن

 .( اهفرشبو ايناطيرب ةعمسب .ىذالا قاحلا نودب مهريصم نرقالي مهكرت

 ينا يناطيرب رموم

 :هل تمتها ندنل يف ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا ءابنالا هذه لوصو دعب
 ؛ لوالا رمتوملا رارق ج ل روم نا ور لا ل

 ها م ل را لقتلا طئاسو تناك

 مهما هلمع اوعاطتسا املكو . زاجحلا ي نهارلا عضولا ذداقنال براجحم دلج

  دادغب يف ماعلا ىكلملا مكاحلا نسلو دلونرا ريسلا ىلا ةيقرب اوقريا

 ١ دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نع ةيرهشلا تاعفدلا فقويل

 « ةصاخ ةرئاطب بهذي نا يلف نوج ريسملا ىلا نورك ةروللا يلطظ»ع
 ل 0 هوجريلو 007 0 7 لباقي

 0 ا

 كاذنيح ناك يذلا ) يلا لاول از ايا يكمل كودوسو

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا أي ينللا لارتحلا ةنلعأ ه6 ريف مق مانع اندم
 2 نلعا نا دعب « ضايرلا ىلا داعو ةبرت نم ةرصتنملا هش وح بحس لق

 , هتكلمم ىلا ”نيرفلا مامضنا

 ةصاخلا هترايس يف ةهزا هقيرط يف وهو « ةيةربلا كلت نسلو هلونرأ رسلآ ملت )١(
 . اهنع ءيش لك ىسانتو هبيج يف اهمضو لب ًادئاز اماتءا اهرمي مل اهارحف لع هعالللا ىدلو

 مم5١



 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةكلمم ىلا ةمرحلاو ةبرت مامضنا

 ةبرت ةكرعم رثأ

 . ةبيهر ةعجاف نيسح كلملا ىلا ةبسنلاب تناك ةبرت ةكرعم نا يف بيرال

 ع كلذ لك ىلع ةدايزو « هداتعو هحالسو هشيج نم ًاريثك اهيف رسخ دقف

 ْ ةقطنملا كلت هتراسخ بناج لا ع ةيسايسلا طاسوالا نيب هتعمس رسخ دمف

 زيزعلادبع ريمالل دعس ةيادب اهجئاتن يف ةكرعملا هذه تناك دقو .اهناكسو
 ريمالا ةهابن ىلع رمالا اذه تفي ملو . نيسح كلملا مجن لوفا ةيادبو دوعسلا

 . ةكرعملا كلت ةجيتنب مهرشبيو برعلا ءارما بتاكي ذخأف « دوعسلا زيزعلادبع
 سيام ال٠ .ه ١"ا#ثا/ ناضمر ١ خي راتب حابصلا ملاس خييشلا ىلا ًاباتك بتكف

 0 هرشبب نسحت مهدحأ ىمسملا همدجخت نم نيمداخ عم .هيلا ةلضوأو ؛(م16

 ماس خيشلا نكلو . ًاعجشم ًايسامح ًاباوج هنم معقوتي ناكو « رصنلا كلذب

 : يتالا باتكلا هباوج يف بتكو : روتفو ةدورب لكب أبنلا كلذ لباق

 حابصلا كرابملا ملاس 2 0(

 زيزعلادبع خيشلا زيزعلا خالا مخفالا لجالا ميشلاو مراكملا ديمح ةرضح ىلا

 5 هع ماد م رححملا لصيفلا نمحرلادبع مامالا نبا

 تاذلا كلت نع لاؤسلا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم دعب
 . كلذك هللا مكلعج ةيفاعو ريخ يف هللا لضف نه مكيخا نع ةافصلا ةديمح

 ١80 ناضمر ١ خرؤملا زيزعلا مكباتك ةرسملا ديب انذخا ةعاس كربا يف هدعب

 .ىرشب نع برعا ثيح رورسلا ةياغ يف هانولت هيوخو نسحم مكمادخ ةبحص
 نيبو هللادبع فيرشلا نيب ةرج  يبلا ةلاخلا نع مفرع ةيلاغلا مكتمالس
 ريدمت اذه نا كش الف نوعجار هيلا اناو هلل انا يخا اي ةبرت يف ناوخالا
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 ناكل مكفيراعت بجوم ىلع ةملكلا عمجو قافتالا لصح ول ميكحلا زيرعلا

 ريخ .ريمالا ةبقاع لعجيو مهءامد نقحبو نيملسملا زعي نا ىلاعت هلئسن حلصا
 انمالس غالبا عم داحتالاو ةبحملا ماود لوماملاو اذه .همركو هنمب حالصو

 رارمتسا وجرنو نوملسي هناوخاو دمحا دلولا انمو ماركلا دالوالاو ناوخالا

 . نيسورحم هللا ضفحت ممدو ودبي امعم مكتحص نع انورشبت مكتاررحم

 .« ##1ا0 ناضمر ا" يف

 ملع . باتكلا اذه ىوحف ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا فقو املف

 ةبغر الو هل هدري ملو . رصنلا كلذ لثم هل عقوتي ناك ام ملس خيشلا نأب

 هنوطخعي ٠ حابصلا لآ نم ًامسقو « لاس خيشلا نأب رابخخا هتغلب مث . هيف هل

 كيف ريو .٠ لاس  خيشلا ١ يف“ ..نطلا هين. «ذحاف ١ 6 هموصتخ _ةيح

 خيشلا ليم نع رابخالا هلا تدراوتو . ةقد نكي, ٠ ةيياشلا فتاك رهن

 هلآو ءهسفن يف رومالا هذه تزحف : ديشرلا لآ بناج ىلا .رفاسلا ملا

 نسحب ناك نيذلا . حابصلا لآ :نم لاوقالاو لامحالا هذه لثم رودص أ. ةك
 : ةةاعسلاو ويا ريع اهلهاو مهدلبب الو مم دري ملو نظلا مهم

 تيوكلاو دج نيب دودحلا لكاشم

 مهتشس امك ايلعلا ,ةيرج .يف ًاناثو لوبلب يف الوا :نيتظقن يف رطحنت
 ا ْ , هاندا

 لوبلب الوا

 ١ يبتنت : بونحلا ةهيج نم مهدلب دودح نا نوري تيوكلا ءارما ناك
 هذه قو. ليم نؤسعتو ةلام. وحش ةيركلا ةنيدم قع دعت ةطقن .دنع

 ثرحي ( جيلخلا لحاس تاذاحمب يا ) ٠ قرشلا وحن ًاميقتسم أطخ ذخأت ةطقتلا

 ل 0



 تيوكلا دودح ىلع زواج .ثدحب نأ ملاس خبشلا يشخ « ةبرت ةكرغم دعبو

 رظنلابو . ءاسحألاو تيوكلا نيب دودحلا تيبثت ىلع م مزعف « اهدمتعي ناك ىلا

  نفسلا ىسرمل اهحالصو اههايم ةرازغو « دودحلا كلت ةياهن دنع لوبلب عوقو

 ؛ ةعارزلا اهيضارا.بصخخو « لولا ىلع صوغلا تالمع نم اهبوقو « ةيعارشلا

 اهيف ديشي نأ دارا : اهيشاوم يعرل اًوح ةئبنملا ةيتيوكلا رئاشعلا ةرثكو

املف « ليبحلا ةئيدم سفانتل « ةريغص ةنيدم اهنم لخنتيو « ًارصق
 باهذلا ررق 

 مزع امب هيف هربخي ًاقحلم هب قفرأو « لعزخ خيشلا ىلا ًاباتك بتك لوبلب ىلا

 : قحلملا كلذ صن اذهو « هيلع

 يديس 0

 لع لاكتالا عم انمزع ٠١ ةعاسلا سيمحلا موي لصو ناحمس كبكرم

 انل راص لوبلب همسا لح بونج نم كدلب دودح برق ىلا هيف هجوتن هللا
 ىهار هئامو دودحلا برق يف لباق لحم هنال عرشمو ناينب هيف لعجت رضن

و لحملاه برق ين مهلزنم تقو لك انرئاشعو
 هضراو هلباقم ص صوخلا تاريه

 نحن ريك عورشم رنصفب داد و ماودب ا هللأ ءاشناو ميدق نم عرازم

 هللادبعو راح معلاو قالملا رصان ةعامجلا| نم انعم هجم وتل ةييسلا ةليل هللا غاختا 5

 ثاتمالش رابخالا مايا ة4ضسمكل ةمامتسالاو ءىجملاو حاورلا نك طيمصلا

 . كدوجو ميديو ةكربلا حرطي هللا ريثك عيبرلاو ةليمج

 '.6 ١"ا"ا/ جلا يذ .١6 يف

 ماس خيشلا رحبآ ءم 15184 لوليا ١م .مرسرسب جنللا يذ 14 ينو

 « حابصلا رباج همحع هعم بحطصاو « ( ناحمس ) ةامسملا ةنيفسلاب تيوكلا نم

 ؛ مايا ةسمخخ اهيف ثكمو. .كلوبلب ًادصاق « طيمصلا لادبعو ردنلا رصانو

 . تيوكلا ىلا داع مث . هيحاون عيمج نم عورشملا سزدل
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 ماس خيشلا ىلا ًاباتك بتك « ربحلا اذه دوعسلا زيزعلادبع ريمالا غلب الو
 نم تسيل لوبلب نا) هيف هل لوقيو « لمعلا اذه نع عانتمالا هيف هوجرب
 ء بلطلا اذه هيلع ركني باتكب ملاس خيشلا هباجأف . ( تيوكلا يضارا
 (ضارثعالا اذهل رربم الو « تيوكلا دودح نمض يه كوبلب نأ ) هيف هل لوعيو
 ىلع ًارصم ىقبيس م اس خيشلا نا « دوعسلا زي زعلادبع ا

 رجلا ) تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلإ“ انانك نتتكفا 4

 نال هقوقحو هدودح زواجتم لوبلب يف دصقي امب لاس خيشلا نا ) هيف هربحم ( روم
 ملف دصقلا اذه نود لوح نا هيلا تبلط دقو فيطقلا يضارأ نم لوبلب
 . ( تبلط الل غصي

 نع دلع يع سب ع لاك خبشلا ىلا اياك يناطيربا يسايسلا دمتعملا ةبتكف
 1 0 تانك ملاس خيشلا هباجأف .دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا باتكب ءاج
 ةقالع الو تبوكلا يضارا نمض نم يه لربلب نأ) دكويو « هبأر ىلع
 3 ىف ءانيلا ةداشا يف ء هدصق نع لدع دق كلذ مم هنكلو . ( فيطقلاب اه
 خيشلا ٠ نأب هربخم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا يبسايسلا دمتعملا بتكف . وبل
 رب الرا سا ا ااا

 ايلعلا ةيرج : ًايناث
 را .ءم 1917١ ناسين .ه8#1 ابجر رهش ف

 ١ ةيرج) ىعدي ناكم ىلا « ريقش نب ببحيرت رعدملا مهدئاف ةسائرلا ؛
 « بونملا ةهج نم تيوكلا ةنيدم نع دعبت ال يلا لوبلب يبرغ يلامش عقاولا

 ىرقلا ضعب سيسأتب ناوخالا كئلوا عرشو .٠ البم نيرشعو ةئام نم ريكا
 بيحنرت ىلا الوسر لسراو « ماس خيشلا ةرئاث تراثف .اهيف ( رجلا )
 نمض نم ةيرج نأب ًايعدم . لمعلا نع عانتمالاو فكلاب ةرذني «٠ ريقش نب
 , ًاهاتنا ماس خيشلا لوسر ريعي نأ ىبا بيحيرت نأ ريغ تيوكلا دودح

 )١( مدقلا نم ريطم ةليبقل اكلم تناك ءام رابأ يه اومسي اك ( ةيرج وأ ) ايمللا ةيرق .
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 نم حيرص رما يلدري مل ام ءانيلا نع فكا ال يلا) لوسرلا كلذل لاقو
 يف ناوخالا كئلوا لامعا نا ماس خيشلا نظف ( دوعسلا زيزعلادبع ريمألا

 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم يحوبو « صاخ زاعياب الا نكت مل ( ةيرج)
 ء« تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعمللا ىلع رمالا اذه ضرعب ردابف
 . هايقع دمحم ال رما « ةقطنملا كلت يف ناوخالا كئلوا دوجو نا هل حضواو

 يكلملا مكاحلا ىلا ةيقرب « تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا قربأف
 ,م١91١ ناسين "7" .ه 1198 نابعش ه خيراتب دادغب يف يلاطي ربلا

 0.15 اهتمجرت صن اذه « هداشرا رظتنيو رمالا هيلع ضرعي

 يرورظ »

 ادم لا :تييرركلا هرعت ةفارخلب

 نم ناوخخالا نم ريطم خيش ريكش نا نا مويلا ين ربخا ئمسر خيشلا

 ةلحخاد ةيرج يهو ةيرج 5 هتقافر عم . لزتيو- تويب لمعي دوعس نبا رمأ

 لمعلا اذه نوعنمي نا ةبحملاب ةموكحلا نم وجري خيش .تيوكلا دودح

 . اذه لثم يدودح يف ءىث اذه دعب ريصي ال نا رما نوطعي ًاضياو

 .( 4  ةعاسلا تبسلا موي ١١8 نابعش ه يف

 ع دادغب نم روك ّذملا ىسايسلا دمتعملا ىلا ةيقربلا هذه باوج دري ملف

 : اهتمجرت صن اذه ١47١ ناسين 78 نابعش ٠١ خيراتب ةيناث ةيقرنب اهيلع دكأت

 مكتغلب (5) موي ةدم نم هنا لوقيو . كيلع ملسي خيشلا ةرضحو»
 ناوخالا نم ريكش نبا تعمس هنا طقف غيلبت ربخ ةموكحلا نورعشت نا

 دايعالا راد لبق نم ةيب رعلا ىلا تمج رت دقو ةيزيلجتالا ةغللا يف تناك ةيق ريلا هذه نإ )١(

 ْ . هالعأ روكذملا سئلاب

 كاعج



 حيحص ريخ يبلصو مويلا لاحلاو ةيرج لزعي نا دوعس نبا نم رمأ هدنع

 ةيرككلا ىلا 3 غلبا نا ىلع مزايو ةرارج 3 ناووعالا و ريكش لأ هنأ

 هرتاو موعلا اذهو دوعس نبا عم انتقادص فرعت يه ةموكحلا نال

 ثدحم نا اش ةقادصلا بابسأبو يدعتلا كلاذ رظنت نا ةموكحلا نم بلطنو

 . « ةرشاعلا ةعاسلا نسما 10 ناعش» َْى

 ةثلاث ةيقرب يساينلا دمتعملا قربأف ديكأتلا اذه ىلع دادغب درت مل كلذكو

 اهيف دك وياءم 11 سيام ؟ .ءعاممدم لابعش 15 حيراتب دادغب نما

 : اهتمجرت صن اذه نيتقباسلا هيتيقرب

 ادخل لأ ةفيركلا فلق يباع ركتاو

 0 000 دبع نا ا اسوا نلف

 .« 9 ةعاسلا نينا ١/86 نابعش 5 موي

 هتايقرب ىلع دادغب نم ًاباوج- يناطيربلا نيئاسبلا يشعل قلك 1 كلاذكو

 رومألا نمرمألا اذه نا نظ دادغب يف ىماشلا «بودنملا نال ركذلا ةراملا ثالكلا

 رقأ دنس + ةميزؤللا ةيسكألا ”اهيرتي ١ ل كانلاو :: ةقابلاي وذا ني ةنولألا
 ريملاب لضافلا مابص نب ناملس نب جيعد وعدملا ةيربلا هتاوق دئاق ملاس خيشلا
 قم اهنركا 1 ةاغألا نم: واتم شرافا يتامموم نكت ةيزع درسا ريف

 ةيئاعلا »رجالا ىتارلاو نامل لع ةطئاحلا نست> نادورع ةريع
 .رشثع ةسمخ دعبت ْئلا ( دامحلا) ىعدت ةقطنم يف .ةثيزاااو .تيوكلا يلاهال

 ةاصواو . ريقش نب بيحيرن .باهرالو « ( ايلعلا ةيرج ) نم قرشلا ىلا اليم
 , هتعجا رم دعب الإ ًائيش لمي الأ هرمأ امك ؛ لاتقب ناوخنالا عم كابتشالا مدعب
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 هبانطا تاو « دوصقملا لحملا لصوو ؛ ماس خيشلا هرمأ امك جيعد .راسف

 .( ضمح) ىعدي لحم يف

 ضمح ةعقاو

 ريما ) شيودلا ناطلس نب لصيف ىلا ةلوسر لسرأف « ةرغ ىلع ذخوي نا

 . هلاجر نم حاسم يفلأب شيودلا 0 . ةهدجسس ( ةيواطرالا

 . لاتقلل ةثيهتم لضافلا جيعد تاوق لباقم ضمح نا ةؤنلا هع ترك دقو

 تاوق تماق 2 ناريزح ١ ه 1198 نايعش 8 موي يو

 جيعد نا ىح مه ركسعم لالتحاو مهلمش تيتشتو « ةلتاقملا نم هعم نمو

 , لتملا وا رسالا نم ةاجنلا اعيطتسي مل « حابصلا رباخلا ةللأ دبع هتقف ربو هسقن

 تادعملا نم « ةعقولا هذه يف تيوكلا ةراسخ تغلبو . ةزجعملا هبشي امب الا

 . ةدرابةمينغناوخالا يديأ يف تعقو هينج فلا نيثالثىلع ديزيام يشاوملاو لبالاو

 نم شيودلا لصيف هب ماق ام هغلب نيحف « درعسلا ا ريمآلا اما
 ًاياتك هيلا بتك « ( ايلعلا ةيرج ) يف ريقش نب بيحيرت ةدجن. ىلا ةوقلا لاسرا
 دحا عم هيلا هلسراو « ماس خيشلا تاوق عم لاتقلاب كابتشالا نم هيف هرذحم

 يف رخأت ًاشيوش نكلو .( بقرعملا يحبوض نب شيوش) وعدملا هلاجر
 ربخىلع فقو املف .ضمح.ةعقاو تعقو نأ دعب الا « ةيرج ىلا لصي ملو ءهريسم '

 .« دوعسلا زيزعلادبع ريمالا باتك هملسو شيودلا لصيف ةلباقم ىلا عرسا ةعقاولا

 لا مدقو . ثدح ام ىلع يعسألا ةدش ص 0 وهو

 1 ا

 تاكنرالا ةتشم يهو « تيوكلا ىلا ةهجوتم جيعد تاووق لولف تروا
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 لولخ + ةكلبلا نه ابوص لك تاعاشالاا ترياطتف ؛ حالسلا نم ةدركت

 ' نيرافلا ةيبونحلا ىرقلا يلاها نم اليس تيوكلا ةنيدم تلبقتساو . رطحلا
 ناكسلا نم:ولخت ىئرقلا كلت تداك ىح ؛ مهيدل نيم وه ام لكبو مهتعتمأ'

 ظ 200 .شيودلا ةمجاهم نم افوحخ

 تيوكلل ةحلسألا لسري لعزخ خيشلا
 هن رسخل اه رادشم ملعو ُ صمح ةعقاو رابخا ىلع لعزحخ خيشلا فقو ال

 ةئامسمخ ملاس منيشلا ىلا لسرأ ءةحلسالا نم ةيتيوكلا تاوقلا

 ( تايلع زحلاب ) ذدئموي نييتي وكلا ىدل تفرع ىيبلا قدانبلا عاونا ثدحا نم ةيقدنب

 جاح ) وعدملا ةصقملاب ةهدمكتعم ةطساوب كلدو 3 داتعلا نس ريبك رادقم 8

 اذا نازسالا ةمواقم . نم :تيوكلا . لهأ .نكمت ب” يكل « ( يشبحلا ناطلس

 ريمالا ةلامتساب هيصوي ء. ملاس خيشلا ىلا لسراو .مهفحز يف اورمتسا ام

 لصيف هب ماق ام هيف حرشي ًاباتك هيلإ بتكي نا ًاحرقم دوعسلا زيزعلادبع
 . شضمح ةعفاو 5 ءادتعالا نم سيودلا

 تيوكلا روس ةداشإ

 يقل ىذا قم د4 فواللاونينراسرلاو»كاعاعالا نول اهبل

 ةعقاو شيودلا لصيف نيبو هنيب برحلا ناو .« باوبالا ىلع رطحلا نا ملاس
 همزع رقتساف .: رطحلا اذه ةبباجمل لمعب موتي نا.هيلع ناو « اهيف بير ال

 ' نم احلوح فتلي نا ىلع اهتيامحل : ديدج روسب' تيوكلا ةئيد٠ ةطاحا ىلع

 قرشلا ةهج نم هتيادب نوكت ناو « ةرئاد فصن لكشب رحبلا ىلا رحبلا

 . ( ليلخادبع نبا ةعقن) برغلا ةهج نم هتيابو ( فصن نبا ' ةعقن )
 ١؛ قفاوملا .ه18 ناضمر ؟8 ةليل يف روسلا كلذ ءانبب رشوب دقو

 يقيل لكشلا ليطتسموأ عبر رحبلا لاس ىلع ءانب ةداشإ تيوكلا يلاهأ حالطصاي ةعقنلا (1)
 . رحبلا جاوءأ نس هيف ةيسارلا ةيعارشلا نفلا
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 لمعلا ىلع نيرداقلا لاجرلا عيمج لع ماس خخ خيشسلا ددشق ءم ناريزح

 . لمعلا نم ًادحا ينثتسي ملو ٠ ةيعامتجالا مهماقبط فالتخا ىلع ةنيدملا يف

 ناكو . مهيحل لباقملا ءزحلا ءانب ةنيدملا ءايحا نم يح لك ءانبال صصخ دقو

 ًارهاج نوكيل ءاملب هشرو نيطلا زيهجتب مايقلل راهنلا يف لخسي مهنم ضعبلا
 تناكو . ءاشعلا ةالص دعب اليل ادبت تناكف ءانبلا ةيلمع !:! . لامعتسالل
 عرقتف « حيباصملاو مالعالا ةلماح « ةنيدملل ةماعلا تاحاسلا يف أدب تايعمجلا
 - عربت مث © ةيسامحلا جيزاهالاو يناغالاب تاوصالا عفترتو فوفدلاو لوبطلا

 ةهحللا لماكت دنعو .اهعم لمعتو « اهيلا يمتنت ىلا ةهحلا ىلا ةيعمج لك
 وعراق مهفلخ ريسيو ء« مالعالا باحصا مث حيباصملا باحصا اهمدقتي

 : ( ةضرعلاب ) ةروهشملا ةيبرحلا مهتصقر نوصقري مهو ع« فوفدلاو لوبطلا
 بكناو مالعالا اوزركر « هيلع روسلا ةماقا ررقملا عقوملا اولصو ام اذاف

 . مهرود ىلا عيمجلا داع رجفلا لطا ام اذا ىتح « ءانبلاب لمعلا ىلع ميمجلا

 الا صلاخلا نيطلا نم وهو روسلا لمكا « لمعلا ةيادب نم نيرهش دعبو

 ( لايما ةسمحت وحم هلوط غلبيو . نإللا نم يهف هتاباوبو ةعبرالا هجاربا
 نيربم هرادج ىلعاو ء« راتما ةثالث هتدعاقو « راتما ةعبرا وح هعافتراو
 نم هيلع لقنتلل ريمو ءادعالا صاصر نم نيلتاقملا يمحتل ةراتسلل رم

 باوبا' ةعبرا هلو .:عافدلاو يمرلل ىوكلا' هيف ترتكاو ةهج ىلا ةهج

 ةرهجلا بابو ١ يبصبيربلا وا بعشلا بابو فيان باب يه « ةريبك ةيسيئر
 ماعيو اراه حتفتو « اليل باوبالا هذه لفقت كناكتو د راكلا دينب بابو

 ] سارح اهيلع

 نودعتسي اوذخاو « تيوكلا يلاها تايونعم تعفترا روسلا اذه مامتا دنعو

 . نيمداقلا نم هاياوت كفشكتس ةلسست و

 ةصعأ ريل ةريشع نم ريط» نم لجر اهكلمم ناك ةعرزم لباقي هنأل ممالا اذهب يمس )١1(

 لالا



 دودحلا لكاشم لحل ةيناطيربلا ةموكحلا لخدت

 يسايسلا دمتعملا تايقرب ىلع دادغب بيجت نا لبق ضدخ ةعقاو تثدح

 2 (روم رجيملا) روكذملا دمتعملا رطضاف انمدق اك ف تفوكلا نت“ ياطيبربلا

 رسلا ) ماعلا يكلملا مكاحلا عم تاضوافم ءارجال . دادغب م1 هنت نسل

 سرا نا ها مو نايف ريك“ ةرغن و هيوزكلا 3 يفاو كلؤتوا

 ماعلا يكلملا مكاحلا عم هتاضوافم ىرجاو دادغب لصو املو . ما
 يلا 0 نسسلا امهنوو "+ :تيوكلاو كيك قي فاعلا نكاشللا لوخ

 ىف“ تكميم نك انللا قللت“ لدغ لاف وهبلا د تلاع ريمالا عم ىرجتس

 .ًاباتك يكلملا مكاحلا هملس « تيوكلا ىلا ةدوعلا مزع امدنعو : نيموي دادغب

 ىلع اهيعس يف ةداج ةينالديربلا ةموكحلا نأب ) هيف هل لوقي ملاس خيشلا ىلا

 كلذ ليصفت كل حضويس روم رجيملا ناو «تيوكلاو دجن نيب دودحلا تيبثت
 ىلع يدنا هتموكح مزع ملاس خيشلل حضوا روم رجيملا داع املف . ( رمالا

 موقتس اهناو 2 وعلا دبع نيمالا» نوادي ”ةدقاملا نك انما" خب

 5 000 اعلا يكلملا مك احلا نتناتك ٠ هيلا عفدو 0 ملح يت

 ينالا تاكا ماعلا يكلملا مكاحلا باجاو مامتهالا اذه ىلع ملاس

 ماعلا يكلملا مكاخلا ماقممتاق . دودولا بحمل ةداعسلا بحاص ةرضحلا

 ::لاعلا :ةدع دا نوسابتو ان ركلا ف ارعلاب

 مكصلخمل مكتياعر نسحو مكفطاوع ركشنف هيلا ىموملا ةرضح ةدهاشمو هتوالت

 ةيظفلا"ةيناظيرلا انتمركحس كيو انتم - ىلا" ةيوولا :ظباورلا نا هبا ءاشنا مرت

 ماودو روم رجيه بحملا ةرضح ةيانعب ماري ام نسحا ىلع نوكتو دادزت
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 . ةيماسلا مكتاهجوت

 ةيعضو نع امامت مكملعي يكل هيلا راشملا ةرضح مفلك دق هنا مترما

 نيقيلا نم يدنعو كلذب مكتداعس ديفي نا دب ال انرطق دودحل لاوحالا
 مكفطل نم وجرأف مكتماخف ىلع ةيفاخ سيل اهدودحو تيوكلا ةلاح نا

 ةيريحلا .ةيعدالا مدقن ماتحلابو اذه . ةيرورضلا ةمهملا هذه يف رظنلا ناعما

 مكصلخم وحن ةيبلقلا مكتاهجوت ماود وجرن ةيماسلا مكترضحل
 تيوكلا مكاح

 « حابصلا كرابملا ملاس ١8 ناضمر ٠١ يف

 ريمالا عم تاضوافملا يرجن نا « ملس خيشلا نم روم رجيملا بلط مث

 ىلع امبيأر قفتا اذه ىلع ءانبو . ىملسلا ديغصلا نع. دوعسلا نوعا دع

 لوض ةعرانلا م وطلاب سلا دوع' .ديكلا للا دقو ماما نقلا تفك نإ

 ىلع مزاع وه امب هيأر علطتسيو ©« شيودلا لصيف اهب ماق يبلا تاءادتعالا

 لصيف اهيلع ىلوتسا ىلا لاومالا ةداعا هنم بلطيو « تاءارجالا نم هذاختا

 طيمصلا هللادبع نم نوكتي ًادفو ملام خيشلا فلأف . ضمح ةعقاو يف شيودلا

 هركذي « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ًاباتك امهعم لسراو نسحلا زيزعلادبعو

 ؛ مهتنحم مايا يف دوعسلا لآ ىلا تادعاسملا نم حابصلا. لآ هب ماق امب ) هيف

 نيب سيلو ؛ ليمحللا نازكن مدعو « ةميدقلا ةقادصلا ةاعارم هنم بلطيو

 كريف .( ةظلغلاو ءافحلا اذه لكل وعدي ام ةدقعملا رومالا نم ةتيوكلا و ينع

 «م ١915١ سيام ١٠" .ه78١1 ناضمر ١ خيراتب تيوكلا دفولا كلذ

 0 . ضايرلا ىلا ًاهجوتم

 يسايسلا دمتعملا ىلا ًآباتك ملاس خيشلا بتك « دفولا رفس نم يناثلا مويلا ينو

 ريمآلا ىلا هلسرا يذلا « باتكلا نم ةروص هب قفرأ تيوكلا ي يناطيربلا

 : هن روص هذهو 6 دوعسلا زي زعلا دبع
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 تيوكلا ادع كرابملا ملس نمد

 رجا اا ترا يل حا لا ديمح ةرضح ىلا

 : ايو ماد تيوكلاب لي لكنالا ةبرصيقلا ةنهبلا

 ةركاذملا بسح هدعب رورسو ريمي متمد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 انبتكو دوعسلا زيزعلادبع ىلا نيدمتعم الاح انلسرا دق مكترظح عم ةيهافشلا

 يكل بوتكملا ةروص مكلصي ناوخالاو شيودلا لعف ف رطنم ب وتكم هل

 0 ١8 ناضمر ١ يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه . هنومضم ىلع نوعلطت

 ضايرلا ىلا دفولا لوصو

 زيا ىلا* لي يذلا "نتانككلا ملسو «٠ ضايرلا ىلا يتيوكلا دفولا لصو

 . اهلجا نم مدق يبلا ةمهملا هيلع ضرعو . دوعسلا زي زعلادبع

 هيلامتل ملاس خيشلا ىلع بتعلاو موللا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىدبأف
 رذتعي ذخا مث ,« ترج ىلا تاءادتعالا نأشب هتعجارم مدعو ديشرلا :,ال

 رو ذو نصي مقاول انش الوت !نايودلا لدعتفا, نيج | ريخا 7 ندي
 . لمعلا كلذ ىلع شيودلا لصيف بنا دق هناو « اهعوقوب ًايضار نكي ىل هنا ١
 تفحز ىلا ىه ةيتيوكلا تاوقلا نا) هلوقب رذتعا شيودلا لصيف نكلو

 عبرا نم رثكا دعبت ال ةفاسم ىلا تلخد دقو « ةيرج يف ناوخالا ةمجاهل
 . ملاس خيشلا بلاطم ةباجال اليم رهظا مث . ( ناوخالا لزانم نع تاعاس

 ولو ء ةميدقلا ةقادصلا قوّمح هنولأسي اوناك نا « حابصلا لآ ةدعاسمو
 . ريتعي نا دعتسم هناو « هفيس دحب اهكلم يبلا ءاسحالا نع جورحلا كلذ هفلك
 نأب ىعداو « ملاس هبلاط اذا اما . ضايرلا روس لخاد ىلا تيوكلا دودج

 .« ًاقلطم كلذب ملسي ال هناف « هنم هديري امب مايقلا هيلع محم « « هيلع آقح هل

 ضمح ةعقاو نم هيلا تلسرا يللا مئانغلا سمخ عمجت نأب هرما ردصا مث

 هيراطرالا يف شيودلا لصيف ىلا بتكي نا زعوأو .ملاس خيشلا ىلا داعتو

 ا



 ضرغل ٠ ضمح ةعقاو يف اهيلع ىلوتسملا لاومالا نم هعمج نكمي ام عمجيل
 . تيوكلا ىلا اهداعا

 «توكسلاو تمصلا بناج مزالم ماس خيشلا دفوو اذه لك ى

 خيشلا ىلا ًاباتك دوعسلا زيزعلادبع ريمألا تك 6 تاءارحألا" فله سو

نأ ) هيف ءاج اممو « ةيحانلا هذه هل حرش ماس
 : مكلخدت ةئداحلا هذه يف ببسلا 

 يفاو « ةيرج يف وا «لوبلب يف مكل قح ال نا اوملعا . مكينعي ال ام يف

 كدادجاو كلابآل ناك ام اما . هاعربف مكتيبو اننيب دهع ين كلذ رقي نا ىرا

 باتكلا اذه نمضت دقو . ( هب ف رثعم يلاف ىيدادجاو ينابآ ىلع قح نم

 ضمح ةعقوم يف شيودلا لصيف اهيلع ىلوتسا يلا لاوفالا ةيقب درل ًاطورش

 تاوق تيوكلا نم جرخم ال ناو « رئاشعلا ضعب نع ملاس خيشلا لزانت اهنم

 ْ . ىرخأآلا طورشلا نم كلذ ريغ ىلاو ءةحلسم .

 دفو قفاري نا هرماو .دوعسلا ناحرف نب رصان ىلا باتكلا اذه ملسو

 هذهو نيسرفو لاذ ريع ١56 مهعم لسراو ةيكيروكلا للا ماس خيشلا

 . هيدل يلا متانغلا سمخ يه

 زومت ١ هلم“م لاوش ٠6 خيراتب اهلصوف تيوكلا ىلا دفولا داع

 ءاارسا ماس خيشلا نسحلا زيزعلادبعو طيمصلا هللادبع الباقف ءماقؤلا

 لباق دف ناحرف نب رصان اما ءدوعسلا زيزعلادبع ريمالا هلاق ام هاربخاو

 . دوعسلا زينزعلادبع ريمالا باتك هيلا ملسو « ماعلا هسلجم يف ملاس خيشلا

 ذا مث . روضحلا نم عمسم ىلع باتكلا كلذ يف ءاج ام هل حرشب ذخاو

 غلابيو ٠ ( ةبيعشلا ) ةكرعم يف رمش ىلع ناوخالا تاراصتنا ث بهسي

 خيشلاو « كلذ لكب رصان هاف . مهموصخب اهرقحلا يلا رئاسحلا رادقم يف

 دحا ملس خيشلا سلجم ىلا لخد كلذ ءانثا يثو .دري ال تماص ماس

 ؛هتليبق بناج .ىلا ناك « ةبيعشلا ةكرعم يف رصنلا نأب هربخاو ءرمش ءاسؤر
 حمالم تلعف . ةكرعملا هذه ين ناوخالا تمزه دق ديشرلا نبا تاوق ناو

 :حاوشالاو نوربلاو ىرقلا تابذلع لام خفلا

 هن “1 نت



 زي زغلادبع ريمالا ىلا ًاياتك ملاس خب خيشلا بتك « ةسلخلا هذه ماتحس دعبو

 هباتك يف طورشلا نم هطرتشا ام هيلع ركني. « ًاقحلم هب قفرأ « دوعسلا
 فيه نب كرايم .رماو ؛-رضات .ىلا تاتكلا كلذ ملسو « رصان عم لسرملا

 قحلملا كلذ صن وه اذهو . ضايرلا ىلا هاقفاري نأ لالهو

 ريخ قحلم )

 دقاق كي كورك في جرخمت ال ناو رئاشعلا نع انلزانت مكبلط اما

 انفرشب لم وهو مكترضح نم هروصتن انك ام انقحب ًافاحجا هنوك عم اذهف
 شيودلا هبه ام اماو هيلع ةظفاحلا ىلع مكصرح نم نيقي ىلع انك يذلا

 دادعتسا متا ىلع اننا مث نيدتعملا نم هنا نوملعت مناو هئادا مدع يف مكرذعن الف

 : ( ًاقباس ميأر امث مظعا ماركالا نم نورتسو مكرسي امب مايقلاو مكتدعاسمل

 ه خيراتب تنوكلا يف يناطي ربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ًاباتك ملاس خيشلا بتك مث

 ياو رص قي وئار ريع راما ااادارلا لاسراب هربخمي «ناريزحا ١ لاوش

 20 هلاسرا ليبق دوعسلا 50 د ناكو

 . ( ةيرج) ىلا اب ريسيو « هتاوق عمجيل نشب وذلا لصيف نا كك“ لق

 اهلصوف . ملس خيشلا تاوق لبق نم اهءاكس ةمهادم نم ةيشخ « كانه طباريو

 .م 1970 زومت ”. هم لاوش ٠ خيراتب اهيف هتاوقب حاناو شيودلا لصيف.

 "8 خيرات ضايرلا اولضوف + تيوكلا هاقيقرو» نار .نب نصان ةلرت
 خيشلا باتك روكذملا رصان .غفدو .م 147١ زومت ١4 .ه 8*1 لاوش

 . خيشلا ةطبغ نم هدهاش امب هيلا رساو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ملاس

 خمس مث . ربحلا يريمشلا كلذ هيلع صق امدنع «:ديشرلا نبا راصتناب ملاس

 ”اليبس دحي مل امهلباق املف . هتلباقمب ملس خبشلا يبودنمل دوعسلا زيزعلادبع ريمالا
 نعط ًامحيرص ًامالك امهملكف « كلذ لواحي ملو « راذتعالاو ةنيالملاو ةلماجملل

 د
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 برحلا الا ملاس نيبو يببب سيل ) لاق امننمض يف لاقو « ملاس خيشلاب هيف
 اغلبيل « تيوكلا ىلا ةدوعلاب امه حمس مث ( كلذب هاربخأو هيلإ ادوعف لاتقلاو

 . ىعملا اذهب ملاس خيشلل ًاباتك امهعم لسرأو « حيرصتلا اذه ملاس

 « نيفئاخ نيلجو تيوكلا ىلا امهجاردا لالهو فيه .نب كرابم داعف

 زيزعلادبع ريمالا هب حرص ام هاغلباو باتكلا هيلإ املسو ملس خيشلا الباقف
 يف ةيناطيربلا دامتعالا راد يفظوم دحا) ديمحملا فئيطللادبع ناكو دوعسلا

 يبسايسلا دمتعملا غلبي نا ملاس خيشلا هيلا بلطف « سلجملا ًارضاح ( تيوكلا

 « ماس خيشلا هنم هبلط ام روكذملا فيطللادبع :زجنأف . ثيدحلا نم هعمس اع

 ملاس خيشلا نم بلط « ربخلا كلذ روكذملا يسايسلا دمتعملا عمس امدنعو
 كدب يسر كاراك  نيوحللاا 00 كلذ هغلبي نا

 : يالا باتكلا ملس خيشلا هيلا بتكف عوض وم لا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا 00 نمو

 روم . يبس . يج . رجيم بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 انفرع اقباس مدعب . رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 ةريخ الا انتعجارم صوصخ 8*١ لاوش ه خرؤملا انبوتكمب مكتداع
 نبا رصان ةبحصب لالهو ,ْفيه نبأ كرابم انمادخخ لاسراو دوعس نا عم

 لوضو نع ء.فيطللادبع انبوسحم عم مكبانج انريخا سماو دوعسلا ناحرف

 عيد ةشو انيلع داقنلا در ُق مهاصوا دوعس نبا ناو نيروك ذملا انمادخ

 ءبوتكملا لهن مكلصي هيزاجي ىزغي ام يذلاو انفرارط ىلع نوزغي هنابرع

 ةرشاعلا ةعاسلا مويلا يف هللا ءاشنا نحنو هيلع نوفرشت هنم لصو يذلا

 مسدو مزل ام اذه .هللا ءاشنا مكدهاشنو مكتداعس روزت ءاسم فصنو
 .( ١ا“م ةدعقلا يذ ”4 يف نيسورح

 تا



 ١417 ماع ةدهاعم لاطباب ماس خيشلا غالبإ

 , دادغب يف ماعلا يكلملا مك تي زرصان كرت ليبق

 لاوش #5 خيراتب « تيوككلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب قربا دق.

 ةدوقعملا ةدهاعملا نأب ) ) ماس تينا نقيل خيل ءم١1917 زومت و .ها1لعم

 رصع يف «م ١1941١ ماع ندنل ي ةينامثعلا ةلودلاو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب
 ةيناطيربلا ةموكحلا تدّقع نا دعب « املوعفم لطب دق ' كرابم خيشلا هدلاو

 ةفورعملا) « م 1418 . ه #١0 ماع يب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم اهبدهاعم

 زيزعلادبع ريمالا ةرياسمب ملاس خيشلا حصن اهيف بلطيو ." ( نيراد ةدهاعع

 , دوعسلا زيزعلادبع ريمالا اهمدق يبلا بلاطملا ضفريل هغالبا ًاضيأ بلطيو دوعسلا
 نيس هتك لا ريان هولا يورك ئأ روكا ةزودللا نرد 3 يدق ردو
 دوعسلا زيزعلا بع ريمالا نيبو هنيب عامتجا دقعل ىعستس ىبلاو « اهتف رعم

 ظ . ( هنع بوني نم مم وا
 تحن ملاس خيشلا ىلا ًايمسر ًاباتك يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتكف

 كلت تايوتحم هيف ركذ 1١97١. زومن 9 8*“١١ لاوش 5 خيراتو ه١

 لوعفم لاطبال ةيعادلا بابسالا ركنتسي باتكب ملاس خيشلا هباجأف ةيقربلا

 اذهو . ةيقربلا كلتب ءاج ام ةيقب ديؤيو ٠ رهاظ بببس نودب ةدهاعملا كلت
 : هياتك :-نضن

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو»

 . يج . رجيم زي زعلا بحملا مخفالا لجالا + هلا كيمح ةهرضح ىلا

 عاد تيوكلاب ةبزيلكدالا ةيرصيملا ةنهبلا 0 تيدا 0 .روه . يس

 . اسورحم

 لااا و 0 2
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 تمهفو 61١ ةرمنثو ١78 لاوش 7 خرؤملا مكباتك ةذخا دادولا ديب
 ىنملا ماعلا يكلملا مكاحلا ةداعس نم مكبانحل دراولا فارغلتلا نومضم
 ةنامقعلا ةموكحلاو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب ام تدقعنا يلا ةلواقملا صوصخب

 هتداعس ركف . كرايم خيشلا موحرملا اندلاو نه يف تيوكلا لالقتسا نأش يف

 ةدهاعملا نم سداسلا لصفلا ةطساوب اهنأش لطب دق ةروكذملا ةلواقملا نأب

 لاح لك ىلع نحتو دوعس نب نيبو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب تدقعنا يلا
 رفوتت ام انحاصم نا مولعم اندنعو ةيناطيربلا ةموكحلا ةلادعب نيكسمتم

 ةيناطيربلا ةموكحلا نيب ام تدقعنا يلا ةلواقملا فرطنم اما اهتسايس عابتاب الا

 اهنا ريتعن نحت كرابم خيشلا موحرملا اندلاو نمز يف ةينامثعلا ةموكحلاو

 فرعن امو نيتموكحلا رابتعا تحن تررقت اهبا ثيح نيتف ساسا ىلع
 ةيرودقمب لبقت ةلداعلا انتموكح نا اشاحو اهنأش ٍلاطبا تبجوا يلا بابسالا

 ةموكحلا ةمدخم نيقداصلا نيبحملا صخا نم اننال انفرشب لخي امو انقوقح

 اهتيانع نيعب نيضوحلم نوكن ًامئاد هللا ءاشنا لمونف ةمظعملا ةيناطيربلا

 ءاضما ضفرنو فطلب دوعس نب يراجن نأب هتداعس ةحيصن. اما . اهتياعرو
 ىلع قفاون ناو ةقادصلا بسح ةيناطيربلا ةموكحلا ءاضق بلطنو ةقرولا
 تالرادن ذك سرع ةفركما نا ىلا ةيرج نع. سلا لمع رع ال نا
 رظاح وه ةلئسملاب ةموكحلا ءاضق ىلع ةقفاوملاب اهنلط: لص .انهخت هتداعبت ناو

 عامتجاب ثداوحلا هذه ءابنال ربديس نكمم اذاو ةلثسملا ىلع دوعس نب رباخيل

 ركشا بلقلا ميمص نم يناف انلبق نم بودنم وا دوعس نبا نيبو اننيب ام نوكي
 امأ . حالصو ريخ هيف يلاعلا هيار نا كلش الو ةليمحلا هتاساسحاو هفطل

 ةقفاوملا اماو ةقرولا ءاضما انضفرو ىضتقي امب هانبواج هيحيراتب نحنف دوعس نا

 يار فلاخت مل نحت ةيرج نع لمعلا ريخاتو ةلئسملاب ةموكحلا ءاضق ىلع
 هعايتاو شيودلا هارجا يذلا يدعتلاه نوملغت امل نكل ءيش اندا يف ةموكحلا

 نبا اذا الا نكمي الو فرشلاب .لخي هنع فقوتن اذا ءيش اذه ةيرج لهاو

 . سوفنلاو ينزحلاو يلكلا هوذخا يذلا لالحلا عيمج اداو بجاولاب ماق دوعس'

 ك0



 انلسراو رمالا ص رصف رهان د ركل ل وسان رنجات يلا

 باوحلا دوعس نب نم انيجي دب "الو دوعسلا رصان ةبحصب نوهجوتي انليجاجر هل

 . ةيراخلا ةفباسلا ةقيرطلا ىلع ديويو لالخلا| يداي مل اذاف كلاذ» دع ينئاهنلا

 كلذ نأ اهك ةلئيملاب ةموكفلا ءاقق ىلع مكبانج مجارن ذئنيح هنيبو اننيب

 ةداعس وحن يناركشتو ينامارتحا نوضرعت نا مكوجرأف حالصالا نيع وه

 .( ١8 لاوش "5 ي . نيسورحم ممدو مكركشن ًافلسو ماعلا يكلملا مكاحلا

 لاب عبشلا تنوي
 ؛ هتع زع نم للقت ملف ملاس خيشلاب ةلوهملا ثادحالا هذه عيمج ترم

 2« ءىراوطلا ههجاومل دعتسي دعنا لب « فوحللا وا رعذلا تامالع هيلع ودنت مو

 ين .ةيشولا» ةيزعلا فعلا فرت ينقل ىلا ارا عينك وقمر قف لكب

 « ةلاوط نب يراض ىلا أباتك ديشرلا دوعس .ريمالا لسرأف . هدجنتسي لئاح

 قحتليل هرمأي « ناوفس » نم برقلاب ًاميخم ذئموي ناك يذلا « رمش ءاسؤر دحا

 ىلا هجوتو + ةدجنلا يراض فخف .تيوكلا يف ملاس خيشلاب هبارعا عما
 كلذ ءانثا يو .لارمالا هعم .نم ىلعو هيلع قدغي ملاس خيشلا ذخأف « ةرهجلا

 ةنونعم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ميقوتب ةلاسر ملس خيشلا دب تحت تعقو

 امك : ةيرج يف ءانبلا ةداشا يف رارمتسالا ىلع اهبف هثحم ريقش :نب بيحبرت ىلا

 وحن ةكرحلا ىلع مع دق شيودلا :لضيف نا ىلا ريشت ىرخا رابخا هتفاو

 شيودلا لصيف مدقم نوكي نا ملاس خيشلا يشخف . ةيحيبصلا ًادصات 2نلايعلا

 حلو .ةرهجلا ىلا ًاشويج ريس كئندع ع ةرومطلا ةيعايإ ودكم ةيجسصلا ىلا

 ةلادعا اذني نأ داو لب ع نابحلا قرخالا رودب ل | مهي

 يدئاق رمأف . ةيرج يف ىلا « شيودلا لضيف تاوق ةنعامق ا ةيب رحلا

 ناوخالا لاتَمل باهذلاب ةلاوط نب يراضو لضافلا ناملسلا جيعد هتاوق

 ناوخالا ىلا مهقبس ربخلا نككلو + نحنا منه ريب غفت ايان ىح .٠ ةيرج يف

 ناملسلا جيعد فلتخا تاوقلا كلت ريسم ءانثا يفو . مهتلباقمل اودعتساف

 ا



 ةدوعلاب فالحلا امهب ىهتناو « ةداقلا يلوت ىلع ةلاوط نب يراض عم لضافلا

 ] . ةرهجلا ىلإ

 دودحلا نيعتل ًايدسر دادغب يف ماعلا يكلملا مكاحلا ليوختل بلطلا

 دحن نيب ةماقلا تافالحلا ةلكشم « دادغب يف ماعلا يكلملا ىكاحلا عفر

 هليوخت ىلع اهتقفاوم بلطو « هتموكح ىلا ؛ دودحلا ىلع + تيوكلاو

 ةيقرب قربا كلذ دعبو . ةيحالصلا كلت هتموكح هتلوخف ؟ اهتيغعل

 خيشلا ةقفاوم ىلع لصحتسيل ©« تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلأ

 يف ٍنلاطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا قربا امك « دودحلل نيعتيل ًاريرحت ملاس

 كلذ ىلع هتقفاوم لصحتسيو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب لصتيل « نيرحبلا

 ظ ] . ًاضيا ًايريرح

 ماس خيشلا ىلا ايمسر ًباتك تبوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتكف
 | هربخحي 2م 1١970١ بآ ١9 .مام»م جحلا يذ ه خيراتو ١ مقر تحت

 ماس خيشلا هباجأف . ةيريرحتلا هتقفاوم بلظيو « ةيقربلا كلت هتنمضت اهب

 بابسا سرد ًاضيا بلطيو « دودحلا نيعت ىلع هتقفاوم هيف رهظي باتكب

 ام دودحلا ىلع فالحللا نا) هيف لوقيو «يقيقحلا اهأشنمو ةيلصالا فالحلا

 : روك لملا هباتك صن اذهو .( اهلك ال تافالحلا كلت جئاتن نم ةجيتن الا وه

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم »

 . يج .رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ل

 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصبقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب روم . يس

 ظ ظ ظ . اسورح

 ةذخا دادولا دي رورسو ريخ ممد مكرطاخ نع, لاوتسلاو مالسلا ذعب

 فارغلتلا صوصخم متركذ هبو 6١ ةرم ١١8 ةجحلا يذ ه خرؤوملا مكباتك
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 ريالا ها لكتلوب آو د ل داس ياا را

 ل هتداعس: نأب دوعس نيو نك انذديفي داو مهم ومضم

 قير ءاذقبا“ نه توك ناو ةردحلا نم مكح ريصي ناسلا نييعي نا

 ةايحلا ديق ,و ءاد ام ميكحتلا لبق نم ار لبقي انم دحاو لك نا طرشب

 ا كلذ دض ءيش لمعت الو حلصلا ضفحن نآلا
 تالاف: | انين عاطم ةموكحلا رما لاح لك ىلعف اهتنحرمو ةموكحلا لضف
 هلصف كش ال ءيبث اذهو طقف دودحلا لبق نم رما ماعلا مكاحلا ةداعس

 يئاخ سيلو طقف دودحلا ال ةريثك قوقح انل نحت نكلو ةموكحلا رمال طونم
 ىلا سوفنلاو هوذخا يذلا لالحلاو هعابتاو شيودلا هلعف ام مكتداعس ىلع

 هرياشع ىدعتو. مزاوعلا انعيعر نم ةاكزلا ذخا يف دوعس نبىدعت ًاضياو اهولتق

 يه ةريهشلا ةايدعتلا يءاهف سفنالا مهلتقو لالحلا مهببنو انفراوط ىلع

 مكوجرأف . حلصلا ضفحني فيك يضرم لاح ال ريصي ل اذاف ةعزانملا لصا
 ضرع عم دادغب يف ماعلا مكاحلا ةءاخفل ةلئملا نوضرعتو كلذ يف نوركتفت

 . نيسو رحم ممدو مكركشن ًافلسو هتداعس وحن ةيميمصلا ٍيناركشتو يصولخ
 .(0 "١ ةجحلا يذ ال يف

 دودخلا نيعت ىلع دوعسلا زيزعلادبع ربمألا ةقفاوم

 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا تيلط دق : ةيناطيربلا ةهوكحلا تناك

 ديدحن ةيحالص اهو نا « نيرحبلا يف يناطيربلا يسايسلا اهلثمم ةطساوب

 ىلع ًايئدبم دوعسلا زيزعلادبع .ريمالا قفاوف . . تيوكلاو دجن نيب دودحلا
 تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا غلباف .هطورش مدقي نا ىا كلذ

 دكوي نا هنم بلطو .دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةمفاوم دوروب ملاس خيشلا

 لالا: هيباتكلا "هلا ملاس خيشلا حو اهسرت ةتففاوف

 د ”8”57خال



 . يج . رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا مم .ثلا ديمح ةرضح ىلا /

 ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا 0 لكتلويبا نوم, وم

 : ًاسورحم

 ةركاذملا بسح هدعب رورو رع معد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب

 ةعاسلا يضاملا دحالا موي مكلح ُ انعمتجا نيح مكتداعس عم ةيهافشلا

 .ةطساوب 0 0 2 زرت نأب انومن ربخا مباح ءانم ٠

 0 ءارققا 1 رعس كل اذا هنا ًاهافش "0

000 

 تيوكلا يسيفنلا هللادبع ةرداغم

 را كالا ناكو . تيوكلا نينطاقلا كدا وف يسيفتل هللادبع

 : دج يلاها اياضقو هاياضف ميمحا ُق تيوكلا ُق هل 1م هلعجح لق دوعسلا

 هللا دبع سجوت « تيوكلاو دحن نيب فالحلا بشن املو . هل. نيعباتلا اه ريغو

 نداتناف : تروكلا هلو نا دا رأ“ + . هلا ةنقاع :ىقعو ارك .نسفللا

 . ةصاخ ةياعرب هلمشيس هنأب ددعوو هنأمط لب هل نذأي' ملف كلذب ملاس خبشلا

 هرما دق زيزعلادبع ريمالا نا آبعدم تيوكلا كرت ىلع رصأ هللادبع نكلوب
 ةقيثو.. هل بتكي نا هيلع طرتشا نا دعب « هبلطل ملس خيشلا .نعذأف كلذب

 0 يللا 00

 : ةيتالا ةقيئولا بتكف

 ميحرلا نمح رلا هللا مسب »

  خيشلا رما نم تيوكلا نم ةرفاس يبسيفنلا دمحا.نبا هللادبع انا معن

 سا 8"77-



 ليبحلا ىلا هجوتا هنمو نيرحبلا ردنب ىلا لصيفلا نمحرلادبع نبا زيزعلادبع
 هله تيطعا نايبللو هركأ ء ىث ةدهأاش ام يك رةس تفوو ىماقا ةلمو

 ١م" ةجحلا يذ ٠١ ين ارج حابصلا كرابملا ماس خيشلا ةقرولا

 0 يسيفنلا دمحا نب هللادبع

 . ًايمسر ماس خيشلا بيلاطم ميدقت ةيناطيربلا ةموكحلا بلط

 يلا بيلاطملا هتموكح ىلا تيوكلا يف يناطيربلا يسابسلا دمتعملا عفر
 .م١1917 بآ 8١ ١مم سحلا يذ  خروملا هباتكب « ملاس خيشلا اهمدق

 اهنكلو « شيودلا لصيف ءادتعا رابتعالا نيعب ذجأتس اهنأب هتموكح هتباجأف

 « وزغلا نع رئاشعلا دصو « رئاشعلا نم ةاكزلا ءافيتسا رمأ لاخدا عيطتست ال.

 ماس خيشلا ربخم نا تيوكلا يب اهدمتعم نم تبلطو . ميكحتلا جاهنم ُُق

 ربو ٠ ايسر مكحتلا لع اهضرع ديب ين ؛ هيلاطم عمج ميد موغل

 ؛ ةحنضاو ةلح ةروضب

 ملاس خيشلا ىلا ًاباتك . تيوككلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعمللا بتكف

 هباجأف .كلذب هربخم 21١947١ لوليا ١ ٠ حلل ا خيرات

 رارقل هلوبق احلوا نمضتي « قحالم ةعبرا هب قفرأ باتكب ملس خيشلا
 « تيوكلا دودح ليصفت اهيناث نمضتيو ء« هب لالخالا مدعو ؛ ميكحتلا

 داوم اهعبار نمضتيو ©« ضمح ىلع شيودلا لصيف موجه اهثلاث نمضتيو
 هيلا كلذ صن هاندا جردنو .دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم حلصلا

 3 : هب ةمفرملا ةعبرالا قحالملا

 . .تيوكلا عكا ماتعلا لزاما الاخ نمد
 . يم . يج . رجيم زيزعلا بحملا منفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 . اسورع ماد تيوكلاب ةيزيكناا ةيرصاةيببا ةلودلا ثنجا لكشوب دوب

 دس 55ه د



 دادولا ديب .رورسو ريخن ممد  مكرطاخ نع لاوكسلاو مالسلا 0

 مكتعجارم صوصخب متركذ هبو 18 ةجحلا يذ 74 خرملا مكباتك تذخا
 ةلابم» ىالتعم :دوعش نت نيو انكن ىلا تافالتخالا ف ررط نم ةموكحلا

 شيودلا ةثداح نأب مكبانج تبواجو كلذب تركتفا ةموكحلا ناو دودحلا

 ليخدت نكمم ريغ نكلو ميكحتلا ةلأسم ق ةهف مزالو لك نم هعابتاو

 يذلا رارقلا مكبانحل مدقنف . مهاراغ ةلأسم الو ميكحتلا ين رئاشعلا ةاكز

 مدقنو )١( هرمن ةقروب باتكلا اذه يف قلعم وهو انم :ةموكحلا هتبلط

 وه امك انبيلاطم اهيلع دنسن يلا بابسالاو اهبلطت يلا دودحلا نايب ًاضيا
 هعابتاو شيودلا نوك فرط ب انبيلاطم ًاضياو ( ؟) 7 ةقرولا يف جوردم
 اهيف ةموكحلا ميكحن بلطنو اهولتق ىلا سوفتنلاو هوذخا يذلا لالحلاو

 ليخدت نك# ريغ هنا ةموكحلا يأر نسحتسنو ( 7 ةرمن ةقرولا يف كلذ نايبو
 نمل ةاكزلا نوعفدي نيريخم مه ةيدابلا رئاشع نال ميكحتلا نك نتافلا ةلاد

 ثودح ناو هنيح تقولا يف مهم ادعا نم مهتظفا ىلع رداقلاو نسحالا هوري

 اهفقوي نا ناك مكحن يأآل. قكف الوب :هتارغلا هالي ىف ريضت اعاد: تاواقلا

 اننيب ففالتخالل ببس ريصت نيتلئسلا نيذه نا رذاحت انكلو . اتا

 ةلماكلا ةقادصلاو ماتلا قافتالا ريصي نا ديرن اننال لبقتسملا ين دوعس نبا نيبو

 كلا قو و عاب انا عراك فت ومكر  كوللا ناو رفا كج اد
 كدا هك نسب نك عقرزلاو قمل ةايمرغ لاقل ةام ام معا كاقل
 (14) ةرك ةقروب اهليصفت نيفرطال ةقفاوم اهارن ةدهاعم ةروص انبتكو

 ممدو مكتداعسل .هنايب مزل ام اذه . هيطب ابنودجت ةروكذملا قاررالا عيمجف

 ا.ه ١174 مرح ا” يف نيسورحم

 كلا لوبق 19 رو

 نع ةلاصالاب ”الوا قفاوا تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس ينا

 يذلا زيمملا (مكح ) لصف دمتعأ ينأب يتعامج نع ةباينلابو يبسفن
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 عازتلا تحن يه يلا ةلئسم ىلع مكحيل ةيناطيربلا ةموكحلا هنيعت يذلا لصفي

 ىرجا نأب دعوا يناو . كلذب ةقلعتملا ةرخآ لئاسم نعو دوعس نبا نيبو يب
 مالسلا ظفحل ينوق يف املك لمعأس يلا ثيح تقولا يفو يتايح لوط كلاذ
 ' هعابتاو دوعس نب دض ةايدعتلا نم لكش يا ىلع ثحا الو بكترا ال ناو

 .( ١9 مرحم " يف ..نايبلا لجال كلاذ ةررح دقف

 تيؤكلا دودح 2١0 ه رك (

 لحاس نم .هنجو هيملسم ةريزج ىنعي ريامعلا ةريزج بونمحلا ةهجنم

 هربو رابا ىلا اهنمو عاطنا ايارق ىلا ةلبقلا ةهج ىلا عفتري هنج ةريزج يرق رحبلا
 اندودح اذه نطابلا رفح يرشو يلامش ىلا هفاصلا مثو هعرقلا مثو ةباحلاو

 لحاس ىلا رصق ماو مانس لبجو ناوفس زرابا بونئج قرشلا ةهج ىلا دتميو

 انبيلاطم اهيلع دنسن ىلا بابسالو رحبلا لحاس ىلا هبروو نايبوب رئازج

 تيوكلا صيواوغ امل نوحوري نينس ةدم نم ريامعلا ةريزج نا هذه يه
 ىبح ١٠6 ةنس ىلا ةيوكلا بحاص ىلا ةبوسحم يهو مهل ءانيم ةرابع :يهو
 ١ةيوكلاب ًامئاد مهتعجارم اهناكس ًاضيا عاطناو ةطقن كارتالا اهيف ولعج ام

 هربو راباو ةيوكلا“ نم مهلاغشا عيمجو ةيوكلا لها .عم صوغلا نوبكريو
 هل انثودي رب اهنم نوب ريثب نيذلا رياشعلا ةروك ذملا ةاللحملا رابا 0 هياملاو

 ةراجتلا ةفقوتو دوعس نبا نيبو اننيب فالتخالا اذه راص املبعو دوعس نا

 ةروك لملا رابالا نوبقعي نا ىلا انتيامح ةحن ىه ةيوكلا لباست ىلا لفاوقلا ةناك

 ءاسحالاو قارعلاب اهدوجوب ةينامثعلا ةموكحلا نيبو اننيب عازتلا عقو مل مثو

 اهدودحو ةيوكلا ةلصفو ةقادصلا بسح ةيوكلا ةلئسمب ةيناطيربلا ةلودلا ةطسوت

 دوعس نءا ناكو ةلارتألل ةطقن هم ثثيح ريامعلا ةريزج ىدع م ةروك ذملا

 انتدعاسمب اهيلع ىلوتسا لب ةقولا كاه يف ءاسحالا ىلع يلوتم ناك امو دجن يف
 .« هروهشملا

 . صوصتلا لصأ يف هذه لثم ةريثك طالغأ تدرو دفو ( تيوكلا ) انه دوصقملا (1)

 ل اغا

 ا



 ةعانتأ ف شيودلا موجه ةلئسم (8) ا ١

 زادرغاو نايع رلا انهادح 0 هه اندلو ناك ١ 4 كابعش "4 ُِق

 ةداعلا بسح مهشبد نوعري ةيرج نم برقلاب ضمح ىلع نيلزان هعم نيذلا

 نه مهعم يذلا لالخلا عيمج ٍذخاو هعابتاو شيودلا لصيف مهيلع مجهو :

 بابسا كلاذل ىرن ام نال نينمأ مهو سوفن ةلمج ولتقو هريغو شابدالا

 بسحب كلاذ صوصخب دوعس نبا ىلا انبتك هتقوب نحنو مهنم ىدعت لب ةمدقتم

 هعاناو .نييودلا دوغ“ فدل لولتلا ةيرتت نمارس نا يع اننا ةناذتملا

 ملعي ام نأ همف ك1 تاوج هنم .اناجو قح نود نم اه ولتق ىلا سومنلاو

 ةبتكو دعتسي شيودلا نا مولعم يدنع نكلو شيودلا لعفب :ام يف اضري الو
 راص مويو يضمنم رمهآلا اذا انمادخ هيلا اولصو مويو موجملا نع منتمي هل

 ةفرو عك سرفو لولذ عم ريعب ١١85 ددع :انل لسراو ةهرك ام كلذ

 نوقفاوت ١ اذاو هريغو لالحلا ىدن اهيلع نوضمن اذا لوقي طورش اهيف

 ةدئاف هله ام بتاوج هلم اناجو لالخجلا ءادا ِق هانيجرتو ةقادصلا قنرطن

 ] :كلاذق ةموكحلا م .كمم بلطن اذهلف

 دوعس نبا عم هللا ءاشنإ اهلمعنس يف ١١+ ةدهاعملا ةروص (؛4) ةرمند

 حابصلا كرابملا ملاس اياناو بناج نم لصيفلا نمحرلادبعلا زيزعلادبع ينا

 كلهعتنو اهيلع يضعو ةدهاعملا كلت طورش ىلع قدصن وخال بناخلا نم

 ْ . هاندا ةجردملا لوو دتقلا نم امي ر2# وهام بجوع

 دودحلا يه حابص نبا كالماو دوعسا نبا كالما نيب ام دودجلا نا١

 . ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم رمالا اذهل زيمملا نالف اهددح يلا .
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 نينكاسلا رضحلا نم ةيلوسملا لبقي نا نيمكاحلا نم دحاو لك نا ؟
 00 . هدودح يف

 ناو قرا 0 مهاكز نوطعي نا نيصوخرم ةيدابلا رئاشع نا #

 الو هريغ ىلا ةاكزلا نوطعي نا ىلا رئاشعلا كلت ةيلوسم يف دهعتي مكاحلا

 . هلم نذاب الا رخآلا مك احلا دودح نولخدب نا مهصخ ري

 رظح دحاو مكاح اباعر نم ةايدعتلاو تاراغلا نم ءيبش ثدح اذا 4

 نالصفيو ضعبلا امهضعب نابتاكي نينكاحلا رخآلا مكاحلا دودح يف رئاشعو

 ةموكحلا نوعجا ريف مهافت ءوس راص مهنيب ةبتاكملا دعب اذاو ةقادصلاب ةلئنملا

 . الابضق نولبقيو تيوكلا فو نيرحبلا يف ةسايسلا ءالكو ةطساوب

 :. ةيوكلا لهاو دجن لها نيفرطلا نيب ةرح ةراجتلا نوكت  ه

 ( ةيرج ) يف تآشنملا مده ملاس خيشلا ةبلاطم

 « ميكحتلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلل هتقفاوم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا دكأ

 . ةرهحلاب ةطبارملا هتاوق ملاس خيشلا بحسي نا اهنم اطورش طرتشا نا دعب

 ءادعلا فكو « ةلاوط نب يراضو لضافلا جيعد ةدايق تحن تناك يلا

 دودح نع هتاوق بحس رمأيس هنا دعوو . مهل ضرعتلا مدعو « هاياعر نع

 0 . تيوكلا

 ؛ ملاس خيشلا ىلا اباتك . تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتكف'

 ..هربحي 2م ١941١ لوليا ١8 .ه1ا"4 مرح © خيراتو ال٠٠ مقر تحن

 هيف لوقي باتكب ملس خيشلا هباجأف .دوعسلا زيزعلادبع ريمالا طورشب
 مده ”الوا بلطي هناو «, دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لاوقا ىلا نكري ال هنا

 : هباتك صن اذهو .( ةيرج) يف ناوخالا اهانب ىلا تآشنملا
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 تيوكلا مكاح حابصلا كرابمللا ماس نمو

 . يم . يج . رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتل وب روم

 ةدادولا دي رورسو ريخن ممد مكرطاخ ريع نع ةلاوكسلاو مالسلا 35

 نا هتاجردنم نم هنمهف ٠١ ةرمثو ١884 مرحم مه خرؤملا مكباتك ةذخا

 ةدايقب يلا ةيعافدلا انتوق بحسن نا طرتشيو ةموكملا ميكحم لبق دوعس نبا

 ءارجا دنع هنأب دعواو هدض تايدعت يرحين الناو هلاوط ناو جيعد اندلو

 . دودحلاب هدلو ةدايق تحن ىلا ةرقلا حرسي ًاضيا اذه هبلط

 ةعراملا هنا دفع قو هولا نه عازتلا لصا نا مكتداعس بواجا

 طرشب كلذ لبقي نيفرطلا نم ”الكو نيزيمم ةطساوب اهلح يف ةموكحلا ةلخادت
 نع دعبت ةرهجلا يف هيه يلا ةيعافدلا انئوق نم جتمم نآلاو ءادعلا فك

 دودحلا يف هدلو ةدايق تحن ةوق هل نا فرتعي وهو تاعاس سمخ تيوكلا

 - مت ةفاسع ضايرلا برق ىلا اهعاجراو اهبحس بلطن نحن مزاللا نمف

 انعلطا نال موجهلا رم ىشحت نحن دودحلا يف تيقب ناو ةاعاس سمخ اهنع

 , امك ناوسلا انا لع مهثحو ةيرق ناكِسل .ةيلاملا'هتنواعمو: ةيلاوتملا :ةزهاؤا ىلع

 ناو "8 ةجحلا يذ "4 خروملا مكتداعسل هانمدق يذلا باتكلا يف نيبت

 عنم نا ةموكحلا ةلادع نم محرتسن ةيرق ءانب نم لصح عازنلا ثودح

 ةقفاوم يف ةعانن انل لصحتل اهيف انب املك مده يف رماتو ةيرق يف فرصتلا

 الا اهنم ةدئاف ال .:جاجتحاو هطورش الاو زيمملا مكح لوبقل دوعس نبا

 . مزلي نآلاو لالحلاو هيع لا ةضفاحمل الا انتوق نم دصقن ام نحنو تقو عيضت |

 نيسورحم ممدو مزل ام اذه . دودحلا يف ةطبارملا هتوق نم ةدايز ضفحتن نا

 .«١ا"4 مرحم ٠ يف
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 مكحتلا فقوتو قارعلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةدوع أبن

 يس ر دا سكوك رب ١ ةدوع برش ءابنالا تدرو « تاءا جالا هذه لالخ ف
 دجن نيب تافالحلا لحل ةذختملا تاءارجإلا عيمج تفقوأف « قارعلا ىلا ةيناث

 يسايسلا دمتعملا نم ملاس خيشلا بلطف كلذب ملس خبشلا غلبأو «٠ تيوكلاو

 لاح سكرك يمرب ريسلا عم ةعيرس ةلباقم هل ءيمب نإ تبوكلا يف
 زيزعلادبع ريمالا عم هتافالخ ًايصخش هيلع ضرعين .قارعلا ىلا هلوصو
 ةيقرب يسايسلا دمتعملا قربأف . تافالخلا كلت لح هيلا لكويو « دوعسلا

 هباجأف « ملاس خيشلا هنم هاجر ام اهيف بلطي دادغب يف ماعلا يكلملا مكاحلا ىلا

 مدقيس سكوك يسرب رسلا نا) اهيف لوقي. ةيقربب دادغب :ي يكلملا مكاحلا
 ةنيدم ىلا هترايز هتدوع جاهنم نمض نمو « ةرصبلا قيرط نع قارعلا ىلا
 خيشلل ةلباقم ةئيهتب موقيس هناف « جاهنملا اذه يف ريغت ثدح اذاو . تيوكلا

 يسايسلا دمتعملا بتكف . ( ةرصبلا .ىلا هلوصو لاح سكوك يسرب رسلا عم ملاس

 . كلذب هربخي ١ع مرحم ه خيراتو ٠١١ مقر تحن ملس خيشلا ىلا اباتك
 : تالا باتكلاب ملس خيشلا هباجأف

 حابصلا كاملا َّ 2 ١

 . يج + ركبت زيزعلا بحملا مخفألا را شيلا كليمح ةرضحا ىلا

 ماد تيوكلاب ةيزيلكتالا ةيرصيقلا ةيهبلا و د لكتلوب روم . يس

 . ًاسورح

 ةذخأ دادولا دي رورسو ريخع ممد مكرطاخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 مكبانحل لصو هنا مثركذ هبو ال١١ ةرمع ٠١مم"4 مرحم ه خروملا مكباتك

 سكوك يسرب رشلا ةماخف ةاقالمل انقايتشا وح ماعلا يكلملا مكاحلا نم باوحلا

 يسرب رسلا ةماخف نا لما هل هناب لوقي مكاحلا ةداعس ناو فرشي امدنع
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 هدعاش ملا ذ1و ةرضيلا ةقيرط' لغ اضخش:تيركلانورس نا ةاقنا يصرع

 ليتيسو هنافالل ةصرفلا انل لعجي يكل ريبدت لمعيس وه هترايز ىلع تقؤولا
 مكبحمل مكتيانع وحن مكركشا بلقلا مب مص نم يناف ةقو عرسأب ةامولعملا نع

 ربكا "نه هذهف اصخش تيوكلا روز 0 رسلا ةماخف نا اذان

 ةراشبلا هذه ديكأت نيرظتنم نحن اهف كلذ ققحمي للا ةيضوضحملاو .معنلا

 0 ا 0

 م ل دال د املا

 قارعلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةدوعو ةيقارعلا ةروثلا مايق

 رسلا اهنووش ةرادا ىلوتو « قارعلا سكوك .يبسرب رسلا رداغ امدنع
 يروسلا رمتوملا ىدان دقف . ةماه ةيلود ةيسايس تاريغت ترج « نسلو دلونرا

 |, لصيف ريمالاب ءم 1١9150١ ترام م هل يناثلا :يدامجل 18 خيراتب

 .م 191١ ناسين ”ه .ما1م4# بجر ١ خيراتبو . ةيروس ىلع ًاكلم

 ىلع ايناطيرب بادتناب « ًارارق ومير ناس رمتؤم يف ىلعالا ءافلكلا سل ردصا
 . ممالا ةبصع دهع نم نيرشعلاو ةيناثلا ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا بجومب قارعلا

 ةمواقم ىلع اومزعو « أمات ًاراكنتسا 56 كلذ رارق نويقارعلا ركدتساف

 ةيناطيربلا ةموكحلا تداراق . مهدلب ىلع ءاليتسالا ديرت ةيبنجا ةئيه لك

 نكلو (؛ ةصاخلا اهبيلاسأب ينطولا روعشلا كلذ قئختو ؛ , مهحامج حبكت نا

 0 ضيوقت ىلع ًارهجو ًارس نييقارعلا رزآت تذخا ةيروس يف ةيبرعلا ةموكحلا

 . اهخيسرل ىعسي نسلو دلونرا رسلا ناك ىلا « ةيناطيربلا ةموكحلا

 ؛م ١515١ ناريزح ٠" .ه88١1 لاوش ١ خيرات ةيقارعلا ةروثلا تبشن

 انهو « قيمعلا امتابس' نم اهتظقباو ةيناطيربلا ةموكحلا ةروثلا كلت تزهف
 ددهملا عظولا راطخا يالتل ًايروف ًائيش لمعي نا « نسلو دلونرا رسلا دارأ
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 ١ ةرصبلا 'نم بيقنلا بلاط ديسلا ىعدتساف. «٠ قارعلا يف ريرملا راجفنالاب
 ناك يذلا «دادغب يف عض ولا ةئدهم وأ « ةروثلا دامحتا ىلع هعم لمعيل

 ين تاكرحلا فقو نم هتأرجب بلاط ديسلا نكمتف . ةفصاغلا ةروثلاب رذني

 . قارعلا يف ةماهلا ىرخألا عقاوملا ضعب يف ةروثلا ران ترمتسا امنيب « دادغب

 ةةافتسالا نكم أل علو: دلوتزا' رسلا نأ ةنئاطيرلا ةمركملا كأر كئذنع

 , سكوك مرب رسلا ةداعإو هتيحنن ىلع تمزعف .قارعلا يف هتامدخ نم

 ندنل ىلا سكوك يمرب رسلا ءاعدتسا

 ةدم نارهط يف ةرافسلا بصنم يف ىضما دق سكوك يسرب رسلا ناك
 لوادتلل ندنل ىلا نارهط نم ةيناطيربلا ةموكحلا هتعدتساف .ًارهش نيرسع

 . ه 14 ناضمر ؟4 نا رهط رداغ دقو هيلا هترادا دانساو « قارعلا رما يف هعم

 ه ,م8 ناضمر 18 خيراتب دادغبب هقيرطب رمف غم 141١ ناريزح ٠
 ناريزح ١888 ١٠١ لاوش ١ يفو « نيموي'اهيف ثكمو « ناريزح 4

 ركل ردصا دادغب. هترداغم رثا ىلعو .ندنل ىلا ًايجوتم اهكرت

 * الا نوشملا ةيناطيزتلا

 ةيناطيربلا ةموكحللا روشنم ٠
 نم اهتلاكو تررقت دق ىمظعلا هيناطيرب كلم ةلالج ةموكح. نا ثيح

 لعج لوا : ةروبزملا طورشلا نم نوكيس هنا عقوتتف قارعلا صوصخ
 ىمظعلا هيناطيرب لكوتو ممالا ةبضع ةيعمج اهالقتسا نمضت ةلقتسم قارعلا

 ملسلا ظفح نع ةيلووسملاب ةيناطيربلا ةموكحلا فيلكت ًايناث : اهنع ةلاكو
 ريشتست نأب يساسا نوناق ليكشتب اهمازلا ًاثلاث : يجراحلا نمالاو يلخادلا
 ةدوجوملا ةفلتخملا سانجالا قوقح ةظحالم عم هليكشت ةلأسم يف قارعلا ياها

 طورش ىلع ةروكذملا ةلاكولا يوتحتتف اهعفانمو اهبئاغرو قارعلا دالب يف

 .ناليس ةريزج يف هافنم نم هتدوع دعب ةرصبلاب ءوده يف شيعي بيقنلا بلاط ديلا ناك )1١(
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 فوفولا ىلع نكمتت نا ىلا ةلقتسم ةموكح ةفصب قارعلل يئرلا كلاسم ديهمتل

 ريس فيلكت كلملا ةلالج ةموكح تررقف ةلاكولا ةدم يهتنت ذئنيحف اهسفنب

 ءاضقنا دعب قارعلا يف :ةيناطب ربلا ةموكحلل ىلعالا لثمملا ةفيظو دلقتبو فيرحلا

 ميظنتل سكوك يسرب ريسل ةلفلسلا ىطعتسو نآلا ةدوجوملا ةيركسعلا ةرادالا

 ا ْ ف

 . يبرع ةسائر تحن ىروش سلحي : ”الوا

 نوكيف مهرايتخاب هواضعا بختني قارعلا يلاها لثمي يتارع رمتم : آينا

 . يئارعلا رمتؤملا ةراشتساب هركذ راملا يساسالا نوناقلا زيهجت هيلع بحي ام
 ١897٠١«. ثناريزح 1ا/ دادغب

 ندنل ىلا سكوك يمرب رسلا لوصو

 ةيناطي ربلا ةموكحلا هعم تلوادتو « ندنل ىلا سكوك يسرب رسلا لصو الو '
 ةموكح فيلأتو « ةينملسلا قرطلاب قارعلا يف ةروثلا دامخا عوضوم ف

 . قارعلا ىلا ًاعيرس ةدوعلا هنم تبلط مث . امتراظن تحن نييقارعلا نم ةينطو

 ظ ] . ةديدحلا ةسايسلا ذيقنت ىلع فرشيل

 يسرب رسلا رحبا ءم 1417٠١ زومت 18 .ه8#1 ةدعقلا يذ ” يو

 هتجوز هقفارت 2«( يهد ) ةامسملا ةرخابلا رهظ ىلع ندنل نم سكوك

 |وماق ثيح «يموب يف لاحرلا مب تطحف ؛ يبلف رسملاو نامزيشو

 , ديول جروج ريسلا ( انوب ) يف دنحلا يف ايناطيرب كلم بئانل ةفطاخ ةرايزب
 . ( سنرول ) ةرخابلا رهظ ىلع « ةرصبلا نيدصاق اوهجوت م

 قارعلا ف نسل كلوت ناننلا ةمئلف اهنا

 اشاب بلاط ديسلا ماقا قارعلا كرت ىلع نسلو دلونرا رسلا مزع امدنع
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 :م 19٠١ لرليا ١9 .ه ١"ا“4 مرح ه خيراتب ؛هعادول ةريبك ةبدأم « بيقنلا

 راك ديل ةيحيسملا تناول لاسر وو. 6 دادعب هناا قم ريتك دلع ا رغج
 ؛ بطحخلا اهيف تيقلاو « نييقارعلاو نييناطيربلا نيفظوملا رابكو « نيدلا لاجر
 رسلا تامدخب هتملكب داشأ دقو نيملكتملا نيب نم بيقنلا بلاط ديسلا ناكو

 نسلو رسلا رداغ مث « ًاركاش هتملك ىلع ريخالا هباجأف . قارعلل نسلو دلونرا
 ردص نا دعب ؛ لوليا 54 مرحملا رشاع « ةعمجلا موي حابص ةرصبلا ىلا دادغب
 : هصن اذه لوليا 7١ مرحم م خيراتب ةيناطيربلا ةموكحلا ناسل نع ًانايب

 نايب »

 بودنم ةفصب قارعلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا سكوك يسرب  رسلا لئميس
 هكا ناجل كابل ىلا كرما لوك انتر نراوإ لو رع هلع موو واط
 قارعلا يف ةيبرع ةموكح سيسأتل كلملا ةلالج ةموكح ةسايس ذيفنت نم
 دورو رظتنيو ةصرفلا حونس دنع اهب موقي يللا ىلوالا هذه هتمهم نوكتسو

 « لبقملا رهشلا لوا ين ةرصبلا يف سكوك يسرب رسلا

 ( ريجعلا ) ين دوعسلا زيزعلادبع ريمالل سكوك يسرب رسلا ةلباقم ظ

 ةرضبلا ىلا ةيرحبلا هترفس دنع سكوك يسرب رسلل ةصرفلا تحيبتتا
 ( ريجعلا ) ىلا هقيرطب جرعف ء« دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب لاصتالا ديدجتل
 :ًاقفو هن عامتجالل ًاصيصخ اهيلا رضح لق دوعسلا زي زعلادبع ريمالا ناكو

 قباس دعومل

 ( ريجعلا ) يف تافحابملا

 نو لارا طناف فرك قرب ضنلاو وعسل زينل درع ويمآلا لاقت ال
 : ةينآلا طاقنلاب امهتاثحابم ارصح مث « ةماع ةروصب ةيبرعلا اياضقلا
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 ش : قارعلا شرع ”الوا

 عاشي ناك ام ىلا ًافرصنم ذئموي دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مامتها لج ناك

 لصيف ريمالا ىلا قارعلا شرع ميدقت ىلع « ةيناطيربلا ةموكحلا مزع نع
 ١78 ةدعقلا وذ 4 نولسيم موي ةيروس يف هشرع دقف نأ دعب « نيسحلا نب

 ةحص ىدذم نع سكوك يعارت رسلا نم حض وتساف ا زوك 184

 ء هملق نم ءىدبب نأ سكوك يم رب رسلا عاطتسا دقو . تاعاشالا هذه

 . ًايئاب ررق دق هنأب هربخا ذا عوضوملا اذه صخب اميف هعور نم نكسيو

 ةقيقد ةسارد عضولا ةسارد دعب الا « قارعلا ين ًامساح ءارجا ذختي الا

 ,.* ةلماش

 :كتشرلا لآ انا

 ةيناطيربلا ةموكحلا هل هتعطق يذلا دعولا عوضوم ىلا ثحبللا لقتنا م

 . ةيبرعلا ةريرزحلا يف يسايسلا حرسملا نع ديشرلا لآ ةلازال هتدعاسمب

 نبا لبق نم ثوغ ةزمح ديسلا لاسرا ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا قرطتف

 تحجن ام اذإ هل نيبو لب دورترج عم همساب ضوافتيل « دادغب ىلا ديشرلا
 هسفانم عم ةيبرعلا ةريزحلا يف اجرح حبصيس هزكرم ناف « تاضوافملا كلت
 عوضوم لوح ًاحيرص ًاباوج سكوك يسرب رسلا هطعب ملف . ديشرلا نبا ميدقلا
 « ةيناطيربلا ةموكحلا نا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا كردا ذئدنع . ديشرلا نبا

 , ًاديفم ”الماع .مهدوجو ربتعت لب « ديشرلا لآ مكح ضيوقت ديرت ال
 . ةيبرعلا ةريزحلا لخاد يف ىوقلا نزاوت ىلع ةظفاحملا ُق

 : تيوكلا ًاثلاث'

 يباف رثسملا هعفر يذنا حاراقالل دوعسلا زيزعلادبع ريمالا قرطت مث

 هنأل قارعلا شرعل لصيف ريمألا حيش رتل الايم رمألا ةيادب يف سكوك يءرب رملا نكي )١( 
 شرع هيلوتل ايفاك اببس ةيبرعلا ةروثلا ين لصيف ريمألا ةمهانم دمي مو يأرلا سئرول فلاخي ناك
 . قا رمعلا

 د ه١



 رسلا لأسف .دجن ىلا تيوكلا مض نأشب ٠ ضايرلا ىلا ةريخالا :ةتران # كنف

 ةرمصم تلاز ال ةيئاظب ربلا 0 نا له) ينالا لاونلا سكوك يسرب

 ةسارد هسرد مدعو « يباف لبق نم مدقملا حارتقالا كلذب ذحخالا مدع ىلع

 ؟ ةديفم ةقيقح

 روطتب روطتت ًامئاد ةسايسلا نا) : ”الئاق سكوك يسرب رد هباجأف

 يف هيلع تناك امع مويلا اهتسايس فلتخت ةيناطيربلا ةموكحلا ناو « نمزلا
 . برعلا ءارما نيب عي دق يدلا عازتلا يف دايحلا بناج مزالتس اهلاو « قباسلا

 اهءافلحو اهءاقدصا عيمجلا ريتعت اهنال ٠ اليبس كلذ ىلا تعاطتسا امهم

 . ( ةرادجو ةقايل رثكا مهنم ناك نم الا . رخآلا ىلع مهدحا لضفت الو

 تيوكلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةرايز ]

 دجوتو « ( ريجعلا) سكوك يسرب رسلا رداغ ةرايزلا هذه ماما دعبو
 يسايسلا دمتعملا قرباف «٠ تيوكلا ةرايز ىلع مزع كانه نمو . نيرحبلا أ

 دمجملا بتكف . كلذب هربخي « تيوكلا يف' هليمز ىلا نيرحبلا يف يناطب ربلا
 مرح ١٠6 خيراتو 77 مقر تيت اراك ماس خيشلا ىلا ”كينوكلا يف :يناسلا
 هل ددحميو 6 ةيقربلا كلت نومضمب هربحي ءم 1١9٠١ لوليا 18ه

 «سكوك يسرب رسلا عم هتاقالملل ًادعوم « لوليا 54 مرحم ١١ موي حابص
 : يتآلا باتكلاب ملس خيشلا هباجأف

 وا ل ل ا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةب زيلكنالا ةبرصيقلا ةبهملا :ةلودلا تنحا لكتلويروم

 ديب هذلعبو .رورسو ريح مهد مكرطاخت نع لاوثسلاو مالسلا دعب
 فارغلت دوروب رشبملا 7"ه هرم 4*١ مرحم ١5 خرؤوملا مكباتك تذخا دولا
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 فرشي هترضح ناب ديفملا نيرحبلا نم مكتداعسل سكوك يبمرب رسلا ةماخف

 هتماخف عم روضحلاب فرشتن نوكي ناو ةليللا هذه يف هللا أشنا تيوكلا ىلا

 ةراسلا ةراشبلا هذه ىلع مكركشا . يبرع عبرو نينث ةعاسلا حبصلا هركب

 فرشتن. هللا ءاشنا نيعملا تقولاب نحنف هتماخف فيرشت نم نيرورسم انرص

 ريئاوعلا عيمج فيظنت ىلع انرما دقف ةيرورسملا لامكب هدهاشنو هترايزب
 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه. .انرصقو هناخلصنقلا نيب ام قيرطلاب يلا

 ْ ْ ( 4""١ مرحم ٠١ يف

 ةرئاطب « تيوكلا ىلا نسلو دلونرا رسلا مدقي نا آضيا ررقملا نم ناكو

 يناطيربلا يبايسلا دمتعملا ىلا قرباف 2« سكوك يبمرب رسلا ةلباقمل ةصاخ
 ١6 خيراتو 4٠" مقر تحن ملاس خيشلا ىلا ًاباتك دمتعملا بتكف « كلذب

 باب حتف هنم بلطو . كلذب هربخمي 2م 1947١ لوليا 58 ه ١84 مرحب
 خيشلا هباجأف . ةرئاطلا ةسارح هسانرح نم .مسق لاسراو « يطسولا وسلا,

 : يلآلا باتكلا هيلا بتكو « دارأ ام ىلع ملاس

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نمو

 ْ . يم . يحج . رجيم زيرعلا بحملا مخفأإلا لجاالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوي روم

 دادولا ديب رورسو ريخب متمد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب
 - ىلا لصو نآلا هنا مثركذ هبو ال٠4 ةرمث مرحع ١8 خرملا مكباتك انذخا

 ًاضفيا هترضح نأب ركذي هيو نسلو دلونرا رسلا نم فارغلت مكتداعس |
 باب حتفي نا نورماتو ةرايطلاب حبصلا هركب هللا ءاشنا تيوكلا روزيس
 تحب نيحلبسم .لاجر نيرشع لسرنو ةرايطلا لحم برقب وه يذلا روصلا
 ةرايطلا لحم ىلا لوحخدلا نه سانلا نوعنمبو ةظفاحم لجال هدمع دحاو ةراظن
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 هذه نم رورسم ترص ةياغلل يناف ..انه اهدوجو ةدم اهيلع نوظفاحيو

 ”الاو ةيرورسملا لامكب هدهاشنو الاس لصي هللا ءاشنا لمالاف ةراشبلا
 دنع نيرضاح مه هللا ءاشنا حبصلا هركب لاجرلا بيترتو بابلا حتفب انرما

 ممدو مزل ام اذه . مكتدارإ بسح يبرع ١١,5 ةعاسلا نيعب ةرايطلا لحم

 / ( "١ مرحم ١58 ي . نيسورحم

 ملاس خيشلل سكرك يسرب رسلا ةلباقم

 يسرب رسلا عمتجا ؛«م 1١9٠١ لوليا 14 ه4 مرحم ١١ ءاسم يف

 دلونرا. رسلا ةسلحلا كلت رضح دقو . فيسلا رصق يف ملس خيشلاب سكوك

 . يلف نوج تنس .رسملاو نسلو

 تاقرصت نم هتياكش سكوك يسرب رسلا ىلا يدبي ملس خيشلا عرشف

 سيلقت موري هنا ىعداو . تيوكلا وخنو « هوحن دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا

 مصخل ضرعتت مل نارا نإ كر ايديا لكل تيوكلا ناو « تيوكلا دودح

 يلاما دعا يا ) هل لاق مث رغما و رفا كعامل نم اهلع" أ طخ قلقا

 معدتو « يملظت معمست نا وجراو « ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع ةضيرعلا

 يدلاو نيبو اهنيب كا ةيقافتالا قبطتو « يدلب نع عفادتو « يبياكش

 . ( كرابم خيشلا

 نلعملا تنأآو « دوعسلا نا لع ئدتعملا تنأ )' ”ةلئاق يلف رسملا هعطاقف

 مجاهتل ( ةيرج ) ىلا .ًاشيج ثعابلا تنأو « هنابرعو هرئاشع ىلع برحلا
 ةموكحلا نأب تكردال ةيعقاو ريكا تنكولو نونمآ مهو هل ةعباتلا رئاشعلا

 مقللحا ع هوست را مصاخت نا نكمي ال « ةيئاطيزبلا

 كل سيلو « كعم يل مالك ال بلف رثس» اي ) ”الئاق ملاس خيشلا هباجأف

 ( هيلا عدت مل رمأب ضخن الو « ثيدحلا نم كينعي ال اميف لخادتت نا

 خيرعلا طاعون: + «تيركشلابب يلف نامل لل ١ يكتزك يبرم ثلا ىاشألا

 - ”هخ ا



 اهئاقدصا نع ىلختت. ال فوس .ةيناطننربلا ةماؤكحلا نا خيش اي ) ”الئاق ملاس
 برقاب اهعسو يف ام لذبتسو « اهتامازتلا ىلع ةظفاحم ىقبتسو « امئافلحو

 ( تاياكشلا نم امل هتمدق ام صيخكو ةساردل نكمم تقاو

 ماس خبشلا نسكرك يعرب .ريملا نطقت نأ نوه 4 ةبلقلا تينا
 ١ تاءادتعالا نم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع هيعدي ناك ام ىلع مساح ًاباوج

 قارعلا يف هبصنم ماهم سكوك يسرب رسلا ملست

 يس رب رسلا رداغ م لوليا ٠ م9١11 مرحم ١ال موي حابص يو

 كرت مث « لعزخ خيشلا ةرايزل « ةرمحملا ىلا اهجوتم تيوكلا سكرك
 مرحم ١4 موي رهظ دعب اهلصوف ءةرصبلا ىلا هجوتو ةرمحملا
 مرحب 7١ يف ةرئاط كانه نم لقتساو «م 1١470 لوا نيرشت ؟ هاممف

 يربم نيتفض ىلع ةماقلا .ندملا يف هفراعم ةرايزل ١4708 لوا نيرشت ”

 .يثو .توكلاو ةرامعلاو خويشلا قوسو ةيرصانلاك « تارفلاو ةلجد

 ةرصبلا نم راطقلا بكر :م 1١47١ لوا نيرشت ١١ه 174 مرحم ا

 هس سلا ًادانتسا رومألا مامز مالتسال « دادغب ىلا هجوتو

 و . حايترالا نم ريثك ءيشب دادغب ي لبوقف .ناريزح ١١ه 8

 0 ةروثلا ءابعال « ةريثك لاما ةمدقم ىلع نرقلعي اهنف يأرلا ةداق

 . نانئمطالاو ةنيكسلا ىلا دالبلا

 رسلا ردصا «م 197١ لوا نيرشت «5* ه 189 رفص “1١1 خبراتبو

 ميمج يف يالا روشنملا ةيناطيربلا ةموكحلا ناسل نع سكوك يسرب

 ظ . لاتملا نيدابم يف راوثلا ىلع تارايطلا هتعزوو ؛ فحصلا

 له ءاتيو تيوكلا يف دوعسلا زي زالادبه ريمألا دي قالطإل الايم ندكوك يءرب رسلا ناك )١(
 . ماس خيشلا تاياكش ةياثاةعأا ناو مشي ةملكب قطني مل كلذ
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 اهرئاشعو قارغلا فئاوط.عيمج ىلا ماع روشنم )

 رئاشعلا دارفا عيمجل نلعي سكوك 3 رسلا كلملا بئان ةماخف نا

 قارعلا ىلا دوعيل هتبدتنا ىمظعلا ايناطيرب ةموكح نا قارعلا فئاوطو
 ةينطو ةموكح لبكشتو ةمآلا ءاسور ةدعاسمب هتباثلا ةموكحلا دصاقم ذيفنتل
 ذيفنت هتماخف ىلع ًادج بعصي دقلو ايناطيرب ةموكح ةراظنب قارعلا يف
 ب هيفا رطلار.. ئاشتلا ماد" نع قفاز اا هي اكيربلا ةنركطا ةفارونم
 ئوكشلا نع تحت ةرضاخا لاوخألا نا نظيو.:ةقوكلا ىذا قارعلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا اياون يف ةمألا تاتبط ضعب راكفا رماخت ىلا ةيهاولا

 هولباق نيذلا راكفا ترماخ ةبير وا كش لك ةلازال هلص وتب هتماخف لمتعي و
 . برحلاب :مهسفنا نولغشي نيذلا رئاشعلا ضرغ هتماخف ملعي الو نآلا ىح
 رئاشعلا غلبي نا هتماخف رسيف اهتلازا نكمي ةيموهفم ءوس كانه ناك اذاف

 . 0 مهيلا يسايس مكاح برقا ةطساوب هيلا كلذ

 0 قارعلا يف ينطولا مكحلا ليكشت

 ليكشتو قارعلا يف يبرع ينطو مكح مايقو اهلامععز عم مهافتلاو ةروثلا
 نالت :نيحدلا دع لئلا تاك كفارشا بنقن ةسائرب ةيقارغ :ةرازو.لوا

 : هاندا: ةروك ذملا صاخشالا نم هترازو ءاضعا ناكو

 ةرازولل ًاسيئر بيقنلا نمحرلادبع ديسلا
 ةيلخادلل ًاريزو بيقنلا بلاط ديسلا

 عافدلل أريزو يركسعلا رفعج
 .ةيلاملل ًاريزو ليقسح نوساس |

 ةيلدعلل أريزو ىجهجابلا ىجار نسح

 فاقوألل أريزو 207 ىبسولالا يىفطصم
 ةراجتل اريزو“ -+ ليدنملا فيلعللادبع
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 فراعملل اريزو - يكوكركلا تزع
 ةعفانلل ارهزو ] -  لضاف يلعدمح

 نييناطي ربلا ماكحلا وذح قارعلا يق وذحي نا سكوك يسرب رسلا داراو
 ءاروو: ةفورتملا ' سالاو) .ةقيامرلا ىلا" .نيمتملا“ نش :نونفكانريعتسللا ل

 : مهو رشع انثا مهددع ناكو « ةيرازو بصانم الب

 ديجملادبع - 4 ةبك ينغلادبع - # طايخلا نابحبادبع ١ ناباب يدمح ١-
 نر ال رار ليت لأ نوفل رشق جاك ع ديلا روع لقا قراقلا
 نم ) دمرمسلا ليجع - م (كوكلا نم) دوهيصلا دمحم  ا/ «( دادغب

 نم ) نويحلا ملس ١٠١ (ةرصيلا نم) عئاصلا دما 4 ا

 ٍنامسويلا دواد ”١ «( ةليلا نم) يبيوزقلا يداش ديس ١١ ( رامحملا

 ] . ( لصوملا نم )
 هذه يف ةكراشملا نع ييوزقلا يداه ديسلاو ناباب يدمح رذتعا دقو

 يواردبلا مجنو ( ةيرصانلا نم ) كودعسلا يراض خيشلا امملب ريتخاف ةئيهلا
 ْ . ( ةرامعلا نم ١

 ] ةرهجلا ىلا ملاس خيشلا جورخ

 ردصا قارعلا يف ةدئاسلا ةيروتلا تارايتلاو فصاوعلا كلت لالتخ يف

 دجوف .. ةيرج ىلا ريسملاب .نقيودلا لضيق .ىلا هرما دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

 هنهذ يف تقلع يلا برآملا ىيقحتل ةنسح ةبسانم كلذ يف شيودلا لصيف

 ىلع تيوكلا يلاها رابجإ يهو ضمح ةعقوم ين رصنلا ىلع هتزايح دعب
 ضعبو نامجعلاو ريطمو ةبيتع ةليبق يعدتسي لسرأف ناوخالا ةقيرط قانتعا
 يف ركعو عومجلا :كلتب جرخ مث « ةيواطرألا ىلا ىرخالا دجن لئابق
  بيحبرت اهنم بحطصاو « ايلغلا ةيرجي رم نا دعب :( مجامحلامأ ) ىعدي لح
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 نم رخأتملا راظتناب ةيحيبصلا رابآ ىلع ركسعو ( ماهللا شيحلا اذهب هجوت

 كلت ي مهيشارم نوعري نيذلا ودبلا ناكو . مايا ةرشع اهيف ىقبو هشيج

 اهزواج مهنمو ةرهخلا ةيرق ىلا أحب نم مهنمف « هشويج ماما نورفي قطانملا

 ئ ظ ::لامشلا نع لغؤاو

 جرخف (؛ ةرهجلا مجاهيس شيودلا لصيف نا ملاس خيشلل ققحم ذئدنع

 تايلتو هللا لع هض نكطما و لئاثن ةنامسع سار اعز ةيوكلا خب
 هيلع :لويصطا عاطتنلا اهب لك لخاو عانسلا ةظاذعلا ناجو دونما
 هتاوق عزوف « عافدلل ةيرملا دعي راصو ةرهجللا دصقو « داتغو حالس نم

 . اهنيتاسو امبوصح يف « لتاقم فالآ ةثالث اهددع غلابلا اهيف ةدشتحملا

 ةرهجلا ةكرعم

 .ه ١م" مرحم 7+ قفاوملا دحالا موي حابص نم ةسداسلا ةعاسلا يف

 اهددع غلبي يلا شيودلا لصيف تاوق تفحز ؛م 1١95١ لوا نيرشت ٠

 ةفحازلا تاوّقلا كلت تمنست امدنعو . ةرهجلا ةيزق ىلع « لتاقم فالا ةعبرا

 نم يلرغلا بونخلا يف مقاولا « ( ديشرلا نبا دهيص) ىمسي. ًاعفترم
 فوفض هبشت فوفص يف ةاشملا قرف تمدقتو ٠١. ةفجارلا تقلطا ةيرقلا

 ةمسقم ناسزفلا قرف تناكو « اهملع لماح ةقرف لك مدقتي . « نيلصملا
 . رسيالا حانخلاو نميالا حانحللا نيحانج ىلا

 ."ةيراشتسمو «هداروق' نم: رمز عم شيوالا .لئضتف لغالا شيلا دئاق نآكو..
 ردصيو «لاتقلا ةفد هجويل « ديشرلا نبا دهيص فلخ عقي لحم يف ميم
 ] ' 3 © ةيركسفلا رماوالا

 عيمجلا ةمدقم يف ناكو . ركذلا ةفلاسلا ةروصلا ىلع تاوقلا كلت تمدقت

 دم 52 تقو ين مهتدانب نين واخلا نع: تاما و نارجالا حالطصاب ةفجا رلا 00١0

 . مهتدانب رابتخالو محل ةهجاوملا ةوقلا باهرإل كلذو ةدحاو ةقيقد
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 غلبي ةيتيوك ةوق بيقنلا فلخ ديسلا ١ ةلايح يف اهماما تقالف ضيابم ةقرف
 ليخدو حابصلا هللادبعلا رباج ةدايق تحن « لتاقم ةئامسمخو فلا اهددع

 نمو « ةلاوط نب شعرب نب يراض ناسرف ةئميملا نم اهدناست « يميصعلا

 ةدمل تماد ةكرعم مهنيب تبشنف « حابصلا لضافلا جيع: '3'درف ةرسيملا

 هاوفال ًابرقث اهيف اولعج دق ناردج فلخ اهيف نويتيوكلا ناك « نيتعاس
 لقطات, دخأوا ”:ةقرواقكم ةظشتنم ضرا ىلع ناوخالا ناكو 2 مهقدانب

 اورمتساو لاتقلل اودمص مهنا ريغ « ميشهلل رانلا داصح مهدصحي نيكركلا

 صاصر نم مهليبس ضرتعي ناك امب نيلابم ريغ « نيلسبتسم مدقتلا ىلع
 مسق ءانف نع ةكرعملا كلت ترفسا . ةينيدلا مهديقعب نينصحتم « ءادعالا

 ناكو . ةليلق ةلوحلا هذه ف تيوكلا رئاسخ تناكو « ضيابم ةقرف نم ريبك

 , ةيواطرالا ةقرف اهدعب تمدقت مث . حابصلا هللادبعلا رباج اهدئاق اهالتق زربا نم

 اهتهجاوم يب ناكف . لامشلا ىلا « ضيابم ةقرف فلخ ةقرفلا-هذه مقوم عقيو

 نارينلا امل اوهجوف « ةفراطملاو نيحايدلاو ةرهجلا يلاها ىبيوكلا شيحلا نم

 دومصلا تعاطتسا ةيوق تناك ةقرفلا كلت نكلو ةدداردللا ءارو نم
 ريت لكك رئاسخج تيوكلا تاوق يف تثدحاو « نارينلا كلت ماما

 ةيرجو ايلعلا ةيرجو ةلثالاو ناتيرف ةقرفك ىرخالا ناوخالا قرف اما

 تدعتباف « ةرهحلا ةيرق لامش ىلا تهجينا دقف ءرجحلا قرف ةيقبو ىلفسلا
 «لالتلاو راجشالاب ةءولمت ةرهجلا لامش ف ضرالا تناكو . لاتقلا طوطخ نع

 هاجاب فحرت تذخاو « لالتلاو راجشالا كلت نيب ىرفلا كلت :ترشتناف

 . ةيرقلا نم يرشلا بونحلا

 رمحأللا رصقلا ىلا ءوجللا

 اب ج رخ ىلا ةوقلا سأر ىلع « كراعملا هذه ءانئا يف ملس خبشلا ناك

 . رادجب ةطاحملا ةعرزملا يه هلايحلا )١(
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 بونخلا ةهبح يف نينصحتم نانامز نباو « هديبع نم ضعب هعمو « تيوكلا نم
 وكبتشاف : هجول ًاهجو مهماما ناوخالاب اوئجوفف « ةيرقلا نم يرشلا
 نيدوجو» اوناك نيذلا ودبلا ضعب اهيف مهدعاس « ةريصق ةكرعم يف مهعم

 باحسنالا ,لع هعم نمو ملاس خيشلا رطضاف « مهيلع اوبلغت ناوخألا نا الا . كانه

 ةيرق بونج معقاولا ٠ رمحالا رصقلا ىلا اوأجتلاف « ةاجنلا مهسفنال نيبلاط .

 ] رولا

 نييتيوكلا فوفص يف ىضوفلا راشتنا

 ناوتخالا مدقت ةرهجللا ةيرق ىلا اوجتلا نيذلا ودبلا كئلوا ءاسن تأر املو

 , لبالا دويق قالطال نعرسأف نهتيشام ىلع نيشخ « ةروصلا كلت ىلع
 : ناوعالا قدي قم اوهسلا ىسعلا» اهيرضو قلاع ةعاتم تناك ىلا
 ترض كلا نقف ريك يرد حا ايوتللا لا يكتم نرألا فلق كوش
 . مهباحصأب تلح دق ةميزملا نا . قرشلا ةيحان نم ةيرقلا نع نوعفادملا
 . فوحلاو رعذلا ةدش نم غيش ىلع مهدحأ يولي ال رابدألا اولوف

 نوقلطي اوذخاو . نيمزهنملا اوقحالو « ةيرقلا اولخدو « ناوخالل وحلا لخأف
 590 ا ا
 :ةسفتتا وشنت “نا مهنم درف لك لواحو « ًاعيمج ةيرقلا ناكس نيب رعذلاو

 رحبلا تس رخآ: مسق هجناو : رمحالا رصقلا يلا مهن ه مسك هجئاف

 . تيوكلا ةنيدم رخخآ مسق ماو يا ةيرقل لباقملا

 ةنميملا ناسرف ةبيتك عم ةلاوط نب يراض باحسنا

 لايينغلا ىف 0 دقق ةييسملا “لع انثاك ويذلا :ناوشألا تاو اانا
 تع تناك < ى تيوكلا ةنميم ا ةك رعم يف اوكبتشاف «٠ ةيرقلا

 هل اوفتلا مب اوتو دال رظأ يدر او ا

 تينا ماع



 يقب نم ذالو لتق نم لتقف « التقو أبلس مهوعبتت نيرافلا ضعبو « ةبرقلا
 ءىطاوش مهتم مسقأ دصقف . مهسفنأب نيجان « رارفلاب تيوكلا ناسرف نم
 ناسرفلا كئلوا نمض : نم ناكو . تيوكلا ةنيدم ىلا رخآ مسق هجوتو « رحبلا

 . هناسرف نم هعم يب نمو ةلاوط نب يراض تيوكلا ىلا اوهجوت نبذلا

 تيوكلا ةرسيم ناسرف باحسنا

 . تيوكلا ةرسيم ناسرف عم تكبتشا دقف « ناوخالا ناسرف ةنميم اما

 ناسرف عطتست مل ؛ ةريصق ةكرعمب ناملسلا جيعد ةدايق تحم تناك يللا

 ءىطاش وحن وتفعل ةجيرلا» نع نواب اجيب |راعفل اورام دوبل قيركلا

 : ريغص رصق ىلا أجتلا نم مهنمو ١ تيوكلا ىلا بهذ نم مهنمو « رحبلا

 نيب نم ناكر " رشخالا رمقلا نيو رحبلا ءىطاشني ةنرقلا يرشاتع
 مث « هناشرف نم ةبكوكو « حابصلا رباحلا هللادبع رصقلا كلذ ىلا نيئجتمملا
 '"خودمو خيادو فعش نب لبت مه تيوكلا ناسرف نم ةئثالث مهب قحل
 . نيلتاقملا نم ةعامج عم رمحالا رصقلا ىلا أجتلا دق ملاس خيشلا نأب مهو ريخأف
 اوطتماف « رمحالا رصقلا ىلا باهذلاو « رصقلا كلذ كرت ًاعيمج اوررَمف

 اولصوغف .ناوحنالا قدانب نارين نيدحتم « ةنعالا اا رفلطاو : مهطويخ

  كانهو . ءادعالا صاصر نم هناردج مهتعنمف ع ةيبونحللا هتهج نم رصقلا

 رصقلا ناردج نوزوستي « ةيتيوكلا ةوقلا ناسرف نم ًاريبك ًاددع اودجو

 ريعشلا سايكأب نيمد رمو نيلفةماناكر صقلايابنالمهلويخ او.ديق نا دعب .« لابحلاب

 رصقلا ريما ) ناميلس نب نمحرلادبع رصقلا ىلعا نم لطي ناكو .رمتلاو

 رار لدا نعوم معلا نط. باطلا لادم“ قم عضرتسات 14( نيجألا
 نمم رياحلا ةللادبع بلطف . ربخ ىلع مهل فقي ملف ,دومحلا ناملسو

 ا يف مقي ناكو ةراسخ رصق ةكرعملا هذه دعب رصقلا اذه لع قلطأ )١(
 . ةرهحلا قيرط يف ةمئاولا

 . ماش خيشلا ديبع نم نيدبع اناك خودمو خياد (؟)
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 . ةفيلحلا ىلع اهيف طباري ناك يبلا ةهحلا ىلا اوبهذي نإ ناسرفلا نم هلوح ناك
 ىمال نب روصنمو نايقولا سرافلا نمحرلادبع مهو « مهنم ةعبرا هبلط ىف
 ' . ةفيلخلا ىلع ةهج وحن اوهجناف لضافلا رباخلا ميهاربأو ىوطق نب بجرو

 رمحألا رصقلا ىلا ةفيلحلا يلع مدقم

 سبونج يبرغ يف ةعقاولا هقدانخ يف ًاطباره حابصلا ةفيلحلا يلع ناك
 نق ...:كل رش ملو ؛ لئاقم ةئامئ الث اهددع غلبي ةوق هعمو « ةرهجلا ةيرق
 نمو رباحلا هللادبع هيلا لصو املف . ههاجنا يف اوتأي مل ناوخالا نال .لاتقلا
 ىلا باهذلا ررق « رمحالا رصقلا ىلا ملاس خيشلا .لوخدب هوربخاو « هعم
 عيمجلا هقفارف : رطاخملا تناك امهم « ماس خيشلاب قاحتلالاو « رصقلا
 اهصاصرب مهرطمت ناوخالا قدانب تناكو ؛ رمحالا رصقلا ةهج ىلا اوهجتاو
 اصخش نيعبس ءاهز مهنم لتق نا دعب « ةيبونكلا هتهج نم رصقلا اولصوف
 . رصقلا اولخدف مهنم مسق اهقلستف « لابحلا مهل تيلد رصقلا مهوصو دنعو
 لوخدلا لع رصاو « لابحلاب رصقلا رادج قلستي نا ىبا ةفيلحلا ىلع نلو
 حتفف : كلذ ىلع هتعامج نم مسق هقفاوف :فااالا هيلع لئاخلا كابا نم
 . ءوسب مهنم دحا باصي نأ نود رصقلا هقحل نمو ةفيلخلا يلع لخدو بابلا مه

  ةرهجلا ىلع ناوخالا ءاليتسا . ْ

 اهتقزاو اهعراوش يف اورشتناو « ةرهجللا ةيرق ىلع ءاليتسالا ناوخالل 7
 رارفلاب ذال دق « اهيف ناك نم عيمج نال « ادحا اهيف اودحي ملف « اهنيتاسبو
 ذه“ رطضا .دقف- ( ديعس :نب .مركلادبع ) اهريما . نيرافلا :نمض .نم ناكو
 رصملا دلصقو « هتروع ريسي ام الا سايللا نم راع وهو « رارفلا ىلع لجرلا
 هريس ءانثا يفو « هايحم ىلع ةيداب فوحللاو لجولاو بعرلا ةمالعو رمحالا
 . اهرثا نم" كلذ دعب تام « ناوخالا صاصر نم ةقلطب بيصا هيما ل
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 رمحألا رصقلا ةرصاخم

 . لولفو « يلاهالا نم ةرهجلا ةيرق يف ناك نم ضعب ملاسلا خيشلا عم ممتجا

 يف كلذو « هباوبا مهيلع اوملغاو . زمحالا رصقلا يف « ركل شيخا

 وبري رصقلا كلذ يف نينصحتملا ددع ناكو « موبلا كلذ رهل دعب ةعبار أ ةعاسلا

 تقوطو . شيودلا لصيف تاوق تفحزف . صخش ةئامسمخو فلآلا ىلع
 ةركع نع رك هلاردج لصد هل ةفايك لعوب هناي هيب قم مقل
 هيف ًارصاحم ناك نم ىلع صاصرلا قلطت تراصو « راتما

 ريبكلا ددعلا كلذل يفكي ام دازلاو ةنووملا نم رصقلا يف ذئموي نكي لو

 ءاملا نه هيف رصلاو .. نيعشلا و: ورآلا و نمعلاا قف ةليلق هيك ظلا + قيلانلا قف

 عوخلاو قيضلا دتشاف . باطتسي ال جاجا حلم اهؤام ءةدحاو رب ريغ

 ءاورال هنوبرشيو ءاملاب رمتلا نوبيذي اوراصو « رصقلا يف ناك نمي شطعلاو

 . مهليلغ
  ةرهجلا حتف ممل مت نا دعب ناوخالا نأب « رصقلاب ناك نم نقيا ذئدنع

 ىح رصقلا كلذل مهراصح لوطيسو « اهيكراتب اوسيل « اهيلع اورطيسو

 نيرصاحملا هوجو تلعف . محملا توملا ميلستلا ىبعمو « ميلستلا ىلا مهورطضيب
 سجاوهلا تلوتساو « لجولاو فوحلاو بعرلاو لوهذلاو رعذلا تامالع

 , رمالا يف ملس خيشلا يأر فاشكتسا ىلع أومزع انهو كالهلان اونقياف مهيلع

 مهنيب نم اوبختناف . ةذقنملا تاوطخللا نم هيلع مزاع وه امن ىلع فرقولاو '

 ديشرلا زيزعلادبع خيشلا بهذف . كلذ يف هضوافيل « ديشرلا زيزعلادبع خيشلا
 .« ضرالا ىلع ًاعجطضم هدجوف ١ هب ًانصحتم ملاس خيشلا ناك يذلا حانحلا ىلإ

 خيشلا هردايف . بعرلا وا فوحلاا رثا هحيالم ىلع ودبي ال الا كفا

 , نانئمطالاو ربصلاب كسمتلا ًابلاط « هلا لوه ًاففخم « مالكلاب ملاس

 ةثالث ءادسعألا قدانب نار نع هدصي ناك ثيح رصفلا عا ا جانحلا كلذ ناك 000

 . ةلباقتم ةكيمس ناردج

 ل



 . راهنلا رح ةأطو فخت نا ىلا هولهميل . رصقلا يف ناك نم ربخي نا هنم اجرو

 حالسلاو ةوقلاو ةنووملاب هيتأي نم لاسرا ىلع مزع دق هنال . ءاسملا يتأيو

 مهضعب ربصي مهضعب راصو . هلوقل نورصاحملا نأمطاف . تيوكلا نب
 ظ . رخآلا

 ةدجنلا بلط

 الع تيو 4 تنوكلا ىلا ةاهتيو صفا قلل كل ةقوحعرلا ل وخلا ىو

 يف نمو « رباخللا دمحا اريخيو ءناوخالا امهب رعشي نا نود . برغملا

 لاسراو ةدجنلا ابلطيو : رصقلا يب نهارأأ عضولاب حابصلا لآ نم تيوكلا

 نومجاهيس مهما اونظيل « ناوخالل ًامابياو ةيطغت رصقلا لخاد نم قدانبلا نارين

 : رصملل ريغصلا بابلا حتف « تاظحللا كلت لالجنو « ةالصلا ةيدأت ءانثا

 ( ةديكم رمالا ف نا ناوخالا نظف « ةعرسب تاسرافلا هنم قلطناف .

 بره ) مهئاوصا ىلعأب نوحيصي اوشخأف ء رصقلا نم رف دق ملاس خيشلا ناو
 امهنكلو «'مهقدانب نارين نيسرافلا ىلع اوطلسو « ( حابق نبا بره : حابق نبا

 « قيرطلا فصتنم ىح « ناوخالا ناسرف ضعب مهبقعتف نارينلا لباو ازاتجا

 . ءوسب امهدحا بيصي نا نود تيوكلا الصوف ٠ امبب قاحللا اوعيطتسي ملف

 تيوكلا ةنيدم يف ةلاحلا

 ىلا تيوكلا نوؤش ةراداب دهع « ةرهحلا ىلا ماس خيشلا جرخ امدنع

 . رباحلا دسأ ديبع نم ادع قوزرم ناك )١(

 -رف دشرم راتخاو ( يرالقصلا ) ىمسي ملاس خيشلا ىلا دوعي ًاناصح قوزرم راتخا (؟)

 .( ةمب وش ) ىنت ةفراحلا يلع ىلآ دوت
1 ْ 
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 راجتو نايعاو « نيدلا لاجر ةراشتساب هاصواو « رباخلا دمحا هيخا نبا
 . تامزالا نم هل ثدحم ام تيوكلا

 بعرلا هلم وجب شيعت ةرهحلا ةكرعم مادتحا دنع تيوكلا ةئيدم تناكو
 اهيف رشتنآ « ةريثملا تاعاشالا تناكو .بارطضالاو قلقلاو فوحلاو

 . مهيلع ءىجافم موجه عوقو نمنيفئاخ نيلجو اهلها حبصأف « ةعرسب
 مهسفنال اهتيامح اهنم نيبلاط ةيناطيربلا دامتعالا راد مهنم مسق عجار لقو

 ظ 1 . ' مهلئاوعو

 اهادحا « نيمسق ىلا مسقنت ذئموي تناكف « تيوكلا ي ةعيشلا ةفئاط اما

 ةفورعملا ةقرفلا يهو « ( يرئاحلاب بقلملا ) يئاسحالا لع ازريملا ةماعزب

 . جافا لآ ةرصانمل ةيادبلا ذنم اهدادعتسا ةقرفلا هذه ترهظا دقو « ةيخيشلاب

 ىبيوزقلا يدهم دمحم نيديسلا ةماعز تحن تناكف ةيناثلا ةقرفلا اماو

 , ةيلاوصالاب ”ةفورعملا ةقرفلا ىهو .« يولعلا نيدلالامك ىبسيعو

 قاد للا نيانزالا : رصف اهنكل زبد6 لاقتلاب هلا رافال ةقررت يفتت ةناكو
 ةهبحلاب

 خيشلا ىعدتسا « ةدجنلا بلطل ملس خبشلا الوسر تيوكلا ادرو الو

 تغلبو . هئاذنل ةعرسم اهرسأب تيوكلا تبهف « تيوكلا يلاها دمحا
 ةيعيشلا ةقرفلا تعمتجا ذئدنع « ىصقالا امهدح ةمامتسالاو ةسامخلا
 قيضلا نم تيوكلا هيناعت ام هل اوحرشو يدهم دمحم ديسلا ىلا ةيلوصالا
 « عيرسلا لمعلا نم هيلع مزاع وه امبو « هيأرب مهملعي نا هيلا اوبلطو « ةدشلاو
 ةسامحلا عفادب اندتع يدوم وق قيما مهباجأف . مهنطو نع ناودعلا دصل

 اوذختي نا مهنم بلطو . باعصلا تناك امهم نطولا نع. عافدلا بوجوب '
 , لاتقلا ةيحاس ىلا باهذلاو حالسلا لمحل ةبهالا

 . ةيفاطي رب تايسنج لمحب ناك ءالوه نم امسق نأ (1)
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 رباحلا دمحأ ىلا ينيوزقلا يدهم دمحم ديسلا ةلباقم

 هحسةنلل ا دمحا ةلباقمل يبوزقل يدهم دمحم ديسلا 0

 نيكل دمحا هل 5 نذالا هيه 5500 . ناوخالا

 نم انيلع مكناوخا لبقاو انثعش انعمج دق اناف كلذل نآلا ةجاح الو

 -السلاو نيلتاقملا لاجل نم هلل دمحلاو انيدل ىحضا ىبح « ناكم لك

 تادعملاب مهانزهجو مهانئيه دقلو .هرحت يف ودعلا ديك دري ام داتعلاو

 ىلا نفسلاب مهلاسرا ةبه ىلع نآلا نحنو « ةمزاللا ةيبرحلا لئاسولا عيمجو

 هدهعن ام ىلع كتعامج نكتلف . نيبصتغملا يدبا نم اه ريهطتل « ةرهجلا

 مسوتل ةليسو ودعلل اولعجي الو ع ةعاجشلاو د تابثلا نم مهيف

 5 ةوق نم انيتوا ام لكب نطولا صيلختل ًاعيمج لمعتلو « فعضلا

 دادعتسالاو « اهتسارحو ةنيدملا ىلع ةظفاحملا ريغ نالا مكنم بلطن الو

 ْ . « هرغ نيح ىلع ودعلا انمجاه ام اذا « اهنع عافدلل

 -  ةلئاق يدهم كيم دشلا ةباجأف

 ناوخالا ةلزانمو ةمجاهمل يفكت ةزهاج ةي ركسع ةرق مكيدل لهو

 ريغ ىرا ال مقاولاب يناف . مهرحد نوعيطتست لهو « مبيدل ىلا ةوقلاب

 يلاو « ةرهجلا ىلا مملاسرا نوديرت نيذلا نيعوطتملا نم ةنفحو لولفلا هذه

 حامج ل ةسامحو ةيمتح نوئلتمم يبعامت امج نأب مكياع نم عا

 ىلا ريسملاب مهومعرماو حالسلاب مهومتدوز ام اذا نيدتعملا نيمجاهملا ءالؤه

 ٠ . « نطولا عاد ةيبلتو حافكلا

 : رباخلا دمحا هل <:نل اعف

 « ةنسلا لها بهذم ىلع نحتو اننورفكي ناوخألا ناب ملعت كنا ديس ايو

 ديزيسف « ةعيشلا بهذم ىلع مناو ,« مهلاتق ىلا مكجورأ اوملع ام اذ

 .« ةمزالا دتشتو رومالا مكيلعو انيلع دقعتتو « مهتسامح نم اذه

0 



 ةنيدملا ةسارح ةعيشلا ةعامج ىلوتت نا ىلع ًآريخا امهنيب قافتالا مف
 لاتقل نورخالا بهذيو'

 ةدجنلا هكلاسرإ 1

 عوطتو « ةريخذلاو ةمعطالاب ا دج ردح

 تيوكلا نم نفسلا كلت ترحبأف « اهببوكرل اومحدزاو « لتاقم ةثامتس وحت
 ؛ ةرهجلا ةيرقل لباقملا ءىطاشلا ىلا ةهجتم ( فرشم) ةرخابلا اهمدقتت
 تدنساو « ةيرب ةقرف ثدعا امك . رمحالا رصقلا يف ًارصاحم ناك نم' ةدجنل
 .. ربل ةهدجن نم ةرهللا نا تهجوتو ةلاوط نب يراتغ لانا ماق

 ةندملا تاضوافم

 . نيرصاحملا نا شيودلا لصيف كردا ء .رصقلا نم نيسرافلا جورخ دعب
 اولسراف « راصحلا تالاح دشا يف مهنأو : لاحلا مهب تقاض دق رصقلا ف
 مهنا « مهيلع قانحللا قيضت عاطتسا ام اذاف . ةدجنلا نوبلطي تديركلا لا
 ىلع موجه لا يف ةتامتسالل اودعتس نا ناوخالا دما ل لاو كد هال
 اهوعمج الا مدهلا تاودا نم ةادا قبت ملف ؛ قلاذل 3 ودعت او دحاف-رضفلا
 . ملالساو لابحلا اوعمج امك

 يف رسا لق ىبساومه وبا دوعسم نب قلطم وعدملا نييتيوكلا دحا ناكو
 ىعدي خا قلطمل ناكو ع هتمدخل .شيودلا لصيف هصتخاف . ضمح ةعقوم

 لصيف نم قلطم بلطف . رصقلا كلذ ف نيرصاحملا عم ًارصاحم 3 وعيبملا .كلاختا
 . راصحلا نم هقالطاو « رصقلا يف هيخأ ةلباقلا باهذلاب هل نذالا شيودلا
 ةعساتلا ةعاسلا ي رصقلا نم قلطم م امدتعو . شيودلا لصيف هل نذاف

 وحمسا قلطم انا.) هتوص ىلعأب حيصي ذخا « راصحلل يناثلا مويلا حابص ن
 بلطو « هيخأب م ا

 مزعو « هعانقا نم سأي املف .'كلذ ضفر ماخا نأ الا . هعم باهذلا هنم

 كك



 . ناوخخالا فقوم نع رصقلا كلذ يف ناك نم ضعب هلأس ٠ عوجرلا ىلع

 اذه ةمجاهم يف مهل ةلواحم رخآ نولذبيس ناوخالا نا) : ”الئاق مهب اجأف

 ٠ موجحلا كلذل هدادعا نكمب ام لك اودعا دقو « ةليللا هذه يف « رصقلا

ءوجه نودعيسف ٠ ررقملا مهموجه لشف ام اذاو ؛ ليللا لوا مهموجه نوكيسو
 أ

 لصيف هديس ىلا داعو « لبحلا ةطساوب لزنو مهعدو مث . ليللا رخآ يف رخآ

 قلقلاو قيضلا نم .رصقلا لخاد يف هدهاش ام هيلع ضرعو ٠ شيودلا

 . ةنده طورش مهيلع حرقت نا ىلع مزعو . ملاح شيودلا لصيف قرف
 ةنلملا طورش مهيلع ضرعيل « ةيناث ةرم رصقلا ىلا ةدوعلاب قلطم ىلا زعوأن

 صراعي ملف «٠ حيحصلا يمالسالا نيدلا ةريظح ىلا ةدوعلاب صخلتت يلا

 فهوت دقو . ضرعلا. كلذ ىمتي ناك هنا ذإ ةضوافملا باب حتفب ماس خيشلا

 : ريغصلا رصقلا باب حتفو تاضوافملا ءانثا نيفرطلا بناج نم رانلا قالطا

 هوفرع نم اوراوف ىلتقلا دقفتل عالطتسالا بح مهعفد نم رصقلا نم جرو

 م ماع ( ءاملا ىلا مهضعب بهذو « بارلا مهالتق نم

 نامينع نب .ليدنم ةاغبإ

 ماس خيشلا لوبقب شيودلا لصيف ملعاو « .رصقلا قلطم رداغ نا دعب

 نا ىأرف « ًاملس هدي يف مقاو دب ال رصقلا نا شيودلا لصيف ىلا ققحت ةندهلل

 ؛ ( ريطم نم ةبعالملا ةريشع نم ) نامينغ نب ليدنم وعدملا هبراقا دحا مهيلا لسري

 - ىعالبب درعا امنشاو: وسما لطم ةعع لنيزاو م ةكاش والاب هع هبوب

 . شيودلا لصيفل نيعباتلا هدياشرلا نم يرهشلا

 سمشلا بورغ ليبق رصقلا ىلا اهتطساوب اودعصف لابحلا ءالؤهل تيخرأ
 ىلع اومزع دق ناوخالا ناد : ليدنم هل اولاق ملاس خيشلا اولباق امدنعو

 . ناميلس نب نامثعو شيودلا لصيف نكلو « ةلبللا هذه يف مكتمجاهم

 نو زجنيسف مضفر ناف « حلصلا طورش مكيلع اضرعي نا لبق كلذ نع مهوعنم

 .ناخدلاوتاركتملا < رتو «مالسالا ىلا ةدرعلا مكنم نابلطي امهو ,هيلع اوم دعا اذن
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 ىفشتسملا مدهو « تيوكلا نم يناطيربلا لصنقلا جارعلاَو قلتو روك

 . تيوكلا نع ةعيشلا ليحرتو « هئابطا درطو « يكيرمالا

 اقلطيس الاو هيف نمو رصقلا ىلع مكاملسا « هومتلبقو ادارا ال منعذأ اذا

 0 ' ”ناوحالا '

 انرفك امو « نوملسم نحنف مالسالا اما : "التاق ماس ,ميدْلا هباجأف |

 ظفام ميغ وا «عديل ومعا ناكرا دن ىلع يبيد مداسالا ناو ٠ انملسا ذنم ,

 مالسالا قيرط ىلا ةدوعلاب مكدعت اننإغ نيكتطخ انك ناو :ًاعمج اهيلع

 ريفكت اماو . هتلازا انعسي ام اهنم ليزنسف تاركنملا ةلازا اما . حيحصلا

 اذاف ؛ ءادعا انل اوناك ناو ( مه ريفكت بجوي ام انيدل تبثي ملف كارتالا

 .. ( اهقيقحت يام بيلاطملا اماو . مهان رفك مه رك انل تب

 م

 را هعورف قو دو لوا ٠ ُق انعم ثحايتيل / انبلا نأ ايا يلاف

 .( قحلا يلجنيل

 وكرت مهنكو علاجا معلا ةلاق "ال 1ر اكسيل هقول العا" ريطر ىلا

 فيفا ارملة رصقلا

 دق © تاضوافملا هذه ءارجا ءانثا رصقلا يف نيرصاحملا نم مسق ناكو

 نم ناكو . مهاحرجو مهالتق اودقفتيل « ةكرعملا ةحاس ىلا رصقلا اوكرت

 دوعسمو سدعو « نارجع ىمسملا ةداركملا كمحت نيج راجخلا كئلوأ نمض

 نب يكرتو يبرحلا نيوزو نابيش نب دعسمو بعصم نب دعسمو نارمت دلو

 ْ . مهالتق نونفدي اوذخأن نورخآ ةعامجو ذيذل

 ببرق ةيلاوتم قدانب تاقلط تود « رصقلا هتعامجو ليدنم كرت نا دعبو

 ةمداقلا نفسلا اورصبا ال ناوخخالا نا كلذ ببسو ةرهجلل لباّقملا رحبلا ءىطاش

 صاصرلا يود دادزا مح .اهيف ناك ام ىلع اولوتساو اهومجاه ةيوكلا ضم
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 بلطف : .ةرلا مهالتق عيمج اوراوي نا رصقلا نم جرخ- نم عطتسي ملف
 بونج ىلا اوهجوتي نا (رمحالا رصقلا ريما ) ديعسلا ناميلسلا نمحرلادبع مهيلا

 اوقلستف ةدعمو ةزهاج لابحلا اودجوف « اتقلغا دق هيباب نال رصقلا
 دعب قلتم -قللذ ءانثا "قو: تورغلا دع نقلا | ولسدو نعال ولت ةخاولا
 لله نا دعب « هتوص ىلعأب ناوخالا ين يداني أدبو ةلخت شيودلا لصيفل

 0 شيودلا لصيفو ملاس نيب تراص ةندملا ىرت عبر اي) ربكو
 00 قالطالا نع هع قدانبلا تفقرتف ( رانلا قالطا

 ةهجاوملا « هناردج يف بوث لمعب رصقلا لخئاد يف ناك ,رم ماق مث

 ىلعو بقمثلاو بقثلا نيب ريم نم لقا ةيواستم داعبا ىلع ناوخالا ةهج ىلا
 . موجهلا دصل ًادادعتسا ضرالا حطس نع ًاريميتتس نيعبس عافترا

 ةندهلا ماربإ نع شيودلا لصيف فقوت

 « بوقثلا نم رصقلا لخخاد ناك نم هب ماق اب شيودلا لصيف ملع املف
 نج املو . ةسيسد رمالا يف نوكت نا ةيشخ ةندملا طورش ماربا نع فقوت

 هومجاهف نيترم رصقلا ةمجاهمب ناوخالا رما « هنم لوالا عيزملا ىضمو ليلا
 لوسر اي دمحم نيدلا دومع اي ميهاربا ) ءاذنلا اذبع مبماوصا نيعفار مهو

 ناك نمل ًاباهرا كلذب اوماق دقو ( اهيغاب اي تنا نيا ةنخلا بوبه تبه هللا
 يلا تاهوفقلا نم مهقدانب صاصرب نويتيوكلا مهرطمأن رصقلا لخادب
 مهئاقيسو مهلجرأب تاباصالا مهيف اورتكأف ء رصقلا لفسا يف اهولمع
 . رصقلا ماحتقا ىلع اورصي ملو ناوخخالا بحسناف

 ةمجاهم نع مهعوجرو ناوخالا ةدوع شيودلا لصيف ىلع بعص ذئدنع 1
 , مداقلا موجحلا يف هسفنب ةيارلا لماح وه نوكي نا: ىلع ممصف . رصقلا

 عونا مهب رضا دق موقلا نا) هل مهلوقب كلذ نع هد هصاوخ ضعب نكلو .
 نود املس انل نوعضخيس مهناف « مهلاتق ىلا وعدي ام ةمع سيلو شطعلاو
 موجحلا نع فكف (. ءامدلا كفسو لاتقلل ءوجللا



 ناميلس نب نامدع خبيشلا دافيإ

 نيرشت ١١ .ه ١114 مرحم 58 قفاوملا ءاثالثلا موي حابص حبصأ امدنعو

 شطعلا مهنم غلبو « رصقلاب ناك نمي قيضلاو عوج ا دتشا 00 لوا

 رهظي نا ىلع شيودلا لصيف صرح ذئدنع كالهلاب ًاعيمج اونقياو « ًاميظع ًاغلبم
 . نيقداص نيد ةاعد اوءاج لب « نيحناف ةازغ اوتأب مل ءناونخالا نم هعم نمو هنأ

 تيوكلا يلاها ناعذا ريغ ةصاخ ةحلصم لاتقلا ءارو نم اومري مل مهناو

 لصيف لسرأف . حيحصلا نيدلا ىلا ةدوعلا يهو « اهيلا نوعدب يلا « ةديقعلا ىلا

 ماس خيشلا ىلع ضرعيل ناميلس نب نامثع خيشلا وعدملا ينيدلا مهملاع شيودلا ]

 كلسيو ةحامسلاو نيللاب مهضوافي نا هاصواو ؛ ميلستلا طورش هعم نمو

 . ناوخالا أدبم قانتعا ىلا هيف مهوعدي « ”الوبقم ًاكلسم مهعم

 ةءابع يدتري ناكو « ملاس خيشلا ةلباقل رصقلا ىلا نامثع خيشلا بهذف
 هتيحل قلطا لقو . ةأصع هذملو ©« ضصينا ليدنم يدع ءاضيب ةمعو . ءاضس

 نم ريطم  ةليبق نم رحآ الجرو « نامينغ نب ليدنم هعم بحطصاو

 ةسلحلا كلت رضح دقو . رصقلا جاربا دحا يف ملاس خيشلا هلبقتساف . مغفلا

 ىلا هباطخ نامثع خبشلا هجوف « ديشرلا زيزعلادبع خيشلاو ةفيلحلا يلع

 ماحتقال ةيضاملا ةليللا يف اومه دمت ناوخالا نا ) : ”الئاق نيرضاحلا

 مهيلع ممحتقا اذا « مه تلقو كلذ نع مهتعنم يلا ريغ « مكيلع رصقلا

 . ةنحلاب مهلوتقمو « رانلاب مكلوتقمو مكلتاقف حلصلا ضرع لبق رصقلا

 مكضوافا نالا يلاو « مكيلع رصقلا ةمجاهم نع اوفكو « يمالكل اوغصأف

 ا . ( حلصلال

 انيلع تضرع اذا حلصلا نع عنتمت ال انثا) ”الئاق ماس خبشلا هباجأف

 اذا مكعم انل ءيش الو « فاصنالاو قحلاو نيدلا اهرقي ةفيرش ًاطورش

 . ( لاومالاو بالسالا نم هيلع متيلوتسا ام انل متدع

 ظافتحالاب .قحلا نوكلمي ناوخالا نا) ”الئاق نامثع خيشلا هيلع درف
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 يلد رلحا كايزع ارا اجابت للا نقلا دكت رو ردح ةكارل لق نواس ا

 خيشلا ىلا اهملسو ٠ شيودلا لصيف نم الروت رض عرخأا دو د3

 . اقناس تامينغ َْ ليدنم اهض اه اهص رع يلا حلصلا طارش نمصدت ل . ملأس

 هنكلو :طورشلا كلت لوشلا رهاظت د : ءاهدو ةكنح ملاس يمس 0 ١ لمحتساف

 نم تالفلا ار دوي هديب نكي لو ؛ابدج اريك ب ةخالب ركن,

 ردا ار اك لا ياش | زيزعلادبع. خيشلا ىلا زعوأف . راصحلا

 مربيو :.تيوكلا ىلا دوعب نا ىلا كانه رظتنتو . ةيحيبصلا ىلا ةرهحلا نع'
 . هذه حلصلا ةيقافتا

 راصعسا عقرو شيودلا لصيف باحسلا

 ىصقالا فرطلا يف بورضملا شيودلا لصيف مي ىلا نامثع خيشلا داع

 شيوذلا لصيف قدصف .ملاس خيشلا .ةلاسر .هبلا لمح وهو « ةرهجلا نم

 ناوحخالا نم هعم نمي :ثتاحيسالاو +, ةفايح ضي وقتي ماو ماش خيشلا هتكام
 ا اقل قب يسرا كعيوخ اه قاع ١ كتم.( ةةحتسلا نأ ىلا

 نارمحت نب داياو حابصلا رباحلا هللادبع رمحألا رصقلا نم جرخ تاكشالاب

 ةرهجلا يلاهأ نم نا الا وس ا ول حب

 اولصو املو « ةيرقلا لخاد ىلا ًاعيمج اوبهذو . رصقلا كلذ ف رضحلا

 نسر افلا + نوقلظي ا وادي ا( اههظبت اوتابقواهرلخم "هوو محلا لا

 . هديبع دحا مهبلا لسرا :« كلذب ملس خيشلا ملع املف . نيلحارلا ناوخالا

 . رصقلا ىلا ةدوعلاو « رانلا قالطا نع فكلا مهنم بلطي خودم وعدملا

 قالطا ةيلمع يف اورمتساو « هرمال اولثتمي مل مهنكلو .اتمت دق ةندهلا نال

 . يرمشلا دعوم نب هللادبعو ؛ ناملسلا جيعد ىرخا ةرم مهيلا لسرأف « رانلا

 رانلا قالطا نع فكلاب رمالا مهيلع اورركيل 2« يديشرلا قش نب لئابو
 :ةيحيبصلا ىلا ليحرلا ناوخالا لصاوف ءرصقلا ىلا اوعجرو اوفقوتف.
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 . قافتالا هيلع مث امل ًاذيفنت

 ةرهخلا ةكرعم ىلتق

 كلذ يف ببسلا عجريو « ةريثك ةرهحلا ةكرعم. يف ناوحالا ىتق تناك

 نا نود « يسامح لكشبو ( ءارعلا يف مهنامجه اونش ناوحالا نأ ىلإ

 الحا: اباوو + قفا نوني. ةديدا ةلقن . نفاد مهسفنا “ىلع اوص رحب

 ءادهشلل هللا هدعا ام ابلارو نم اولانيل « ةداهشلاب زوفلاوا رصنلا اما « نيينسحلا

 ددع اماو ليتق ةثامامثب ذئموي مهالتق تردقو . ىرخالا ةايحلا يف رجالا نم

 ةئامعبرا مهاحرج نم تام دقو .كلذ ىلع ديزت تناك دقف ىجرحلا

 000 لا ا

 ةداكلا كلت

 دزت مل اهتاف ء ناوخالا ىعقب تسبق اذا « ةليلق تناك دقف تيوكلا ىلتق اما

 يف لتق نم ءامسا ىلع لوصحلل انيعس دقو .ىحرحللا ادع « نيتئاملا ىلع

 . نيعبسلا ىلع مهددع فان نيذلا « تيوكلا ةنيدم يلاها نم ةرهجلا ةكرعم

 . هاندا هك للمس اجا رثكأب زفت ملف

 ابر الا نقل ويم لع

 سس ع ممل مع روح و م بم ع م و ا
 كل

 مسالا ١ ندا

 يلا 0 ةكرعملا يف حرج يداملادبعلا ميهاربا

 ىوهقملا زيزعلادبع 0 يكبرمالا ىفشتسملا ىلإ لقنو
 .ىيراللا دنع هححأ رج نم ًارثأتم هنف تنأعو

 بيغ رلا حلاص 2 ومش 1 يجح لدمحإ

 مزاوعأا نم ةلح+.» لا 0 5-5 رصانلا دعس ن. ليحأ

 (ا4) ابل
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 قارعلا يف ماعلا يناطي ربلا يكلملا مك احلا  قارعلا يف ماعلا يناطيربلا يكلملا مكاحلا بئان



 .ناشرخ

 ىميصعلا د

 2 سيمخ 0

 عينملا دشا رز

 .مزاوعلا نم

 ى ريطملا

 مزاوعلا نم بيرغ نب لاع

 مرو ماس

 دافي مل حرب
 هدسأ رح 0

 حيورلا حلاص
 تاميه رلا محل -كاضص

 رع وول كك دانا

 لاوعج هالا دمع

 مزاوعلا نم بيبح هللادبع
 كامسعلا وك تارا كاف

 ل م ريضلا هذلأ كرع

 يدجم ا ىلع هللا اع

 لوهسلا نه محل يل 1
 0 هللا دبع

 نانيسحلا زيزعلادبع نب نمح رلادبع

 نم هسمنب ىقلا . يوهقملا نمح رلادبع

 الو برحلا الواح رصقلا ىلعا

 تاج وع نب زب زعلادبع

 حيواوطلا ريبك ىدعم نب زيزعلادبع |
 ( رضعللا يعئاب يار ]

 ا
1 

 هع ميركلادبع | ةرهجلا ريسمأ
 ًارثأتم تام مث ةكرعملا يف حرج

 ةححا رج

- 

 لحما !دمع هأتق ع ل

 سيردا وعدملا حابصلا لآ مدخ

 ال

0 
 ظ
8 

 ا
 ظ ظ

 امال كاملا سما 1

 ا
 قوزرم ا بفيس 0 ين الامش ْن لع

 ع صقل وو" نإ رتااتيإ را <
 مادا صاف

 ريم نب يلع

0 

 ا وا

 يريمعلا كرابم نب ماغ

 روفصع نبال دبع وهو

 نامونلا ناحرف |

 ىبردلا نايود نب دهف

 يديشرلا ةليود نب دهف |
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 مسالا ظ مسالا )

 يبرغلا دمحم | نه يرباص نصغلا قوزرم نب دهف
 يدجنلا ىراشم 00 مزاوعلا

 لعزم نب لعزم يرمشلا ةليود نب كرابم

 مزاوعلا نه 2صيرحلا قوزرم لالشلا لبجي
 2  لكبع نب دعاسم .لالشلا نرحب

 يديشرلا قوزرملا دعسم .يبيردلا دمحم

 رباج مدخل دحا نا ريطم لماز نب دمحم .

 حابصلا هللاذابعلا نيزملا هللادبع نب دمحم

 مزاوعلا نم مهاد نب حلفم نامي رعلا دمحم

 فضملا ميهاربا نب لهلهم || خيشلا ديبع دحا خودم

 ني زيخملا فسوي كرابملا ماس

 ةرهخلا ةكرعم دعب ةيسايسلا تاضوافملا
 نع شيودلا لصيف باحسناو « رمحالا رصقلا نع راصحلا عفر دعب

 مسق هلبقتسا هقيرط ءانثا يو « تيوكلا ةنيدم ىلا ملس خيشلا داع « ةرهجلا

 « مهقدانب نم صاصرلا نوقلطي اوراصو « هتاجنب نيحرف نامجعلا ةليبق نم
 ءمهومهاد دق ناوخالا نا تيوكلا ةنيدم ناكس نظف . همدقع ًاجاهتبا

 حا رفالاب اوكرتشا ربحلا ةيلج مهل تققحت الو . فوحلا مهيشغو اوعاتراف
 . نيجهتبم ملاس خيشلا اولبقتساو

 عيطتسي ال هنأب رعش ىبح « تيوكلا ةنيدم لصي ملاس خيشلا داك ام
 هتدوع نم لوالا يملايللا هتفلكو « هيئيع نع مونلا برهف « ءيش لمعب مايقلا

 راصو « هقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملا نم رغصا هسفن دجو ثيح . ًاناولا قرالا نم
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 قاضعال مالستسالاو نتيورللا# يشف طور املا عوضحلا اه تري رفا ين اا

 يح -. ناموذلا) حر كل لكوذلا هنا كنا يف ءاممرالا وأ « ةيباهولا ةديقعلا

 ةيناطي ربلا ةموكّللا فقوه ريغت ذئدنع . ةيناثلا راتخاف هيئاللبا "| رست وأ اذ دي

 يناطيربلا يسايسلا دمتعملا نيب . قربلا قيرط نع ةيمسر تارياخم ترادف
 نييسايسلا نيدمتعملا سيئرو . دادغب يف يماسلا بودنملاو .« تيوكلا يف

 ترمتسا : ندنلو دنحلا ةموكح ىلا مهازواجم مث . ( رهشوب) جيلخلا يف

 ىلع ةقفاوملا نع أريخا .ترفسا مايا ةثالث لاخلا هذه ىلع تارباخملا كلت

 نع عافدلاو ماس خيشلا ةيامحل . ةيناطيرب ةيوجو ةيرحب تاوق لاسرا

 : تيوكلا

 شيودلا لصيف دفو

 خيراتب ًادفو هيلا دفوأف ملام خيشلا باركم خان نتواصل قالا

 . هيلاطي ًاباتك مهعم لوا سل لوا نررقتا 1 سا دوف

 هنم بلطيو.راصخلا مفر نيح اهيلع قافتالا مث يللا طورشلا زاجئاب )

 هعم يرجيل ( تيوكلا راجت دحا) يريطملا لاله هقيدص هيلا لسرب
 الا

 كلذ لصو امدنعو ( حلصلا هيلع م امب . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ريخيل
 ففوو © شيودلا لصيف باتك ملاس خيشلا ملتساو ١ تيوكلا ةنيدم ىلا دفولا

 : دفولا كلذ ةلباقش٠ نع منتماو ضرامتف « هدب ي طقسأ :؛ هنومضم ىلع

 لسريلف . هعم تاضوافم ءارجا دارا اذإ شيودلا لصيف .نأب مهغلبا مث

 . ديدج نم تاضوافملا باب حتفل تيوكلا ىلا ةصاخ ةئعب ظ

 لينولوكلا جيلحلا سيئر نم ةيقرب تدرو : مويلا كلذ رصع يو

 بلطي « ( روم رجيلا) تيوكلا يف يناطي ربلا يمايسلا دمتعملا ىلا ( رفرث )
 اجيرركلا ىلإ ااش ووعي دهام فلا حلا *ديلات) ةقلرا> هن
 ١مم رفص ” خيراتب « ملس خبشلا ىلا ايسر ناك نووك للا ديما بتكف

 ا

 ما ل ا ا ا ا ع ناب 101



 ١9 لوا نيرشت ١97١ ةئنهتلا كلت هغلبي ءالالا مقر تحن « ويستوضح 
 ينآالا باتكلاب ملاس خيشلا هباجأف « دفولا“ رابخخا هنم

 حابصلا ُكرامملا ان 55

 :اهووف 3 تبوكنلاب ةبزيلكتالا ةيرصبقلا ةيهبلا 5 حلا 0 ناو

 .كلمل انذحلا هدعب روؤرسو ريحب ممد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب

 مكيلا لصو هنا متركذ هبو ا/الال ةرمن ١/4 رفص ” خروملا مكباتك دادولا

 مكتداعس نم ربخلا عممس ال هحرف نمضتم رهشوب نم رفرث لنركلا نم باوجلا
 تراص ىلا ةميظعلا ةراسحلا نعو ةيفاعلاو ةحصلاب تيوكلا ىلا انلوصو دنع

 نسحو ةليمحلا هتايسح ركشا بلقلا ميمص نم ينا ةرهحلاب ودعلا ىلع

 تاهجوت ماودب هللا ءاشنا لمالاف رورغم رساخ عجر ودعلا دمحلا هلل مكتيانع

 مكتداعسل هنايب مزل ام اذه ةملاسملا بلطي هلاجر ضعب عم بوتكم هنم اناج

 .(0 1١04 رفص !” يف نيسورحم متمدو

 تاضوافملا باب حتفل « ماس خيشلا هيلط ام هغلي امل شيودلا لصيف اما

 دفوا كلذ مغر هنككلو « لبقت نل هطورش نإ ًاحضاو هل ادب ديدج نم
 لف ١. مقفلا نارفج ةسائرب ًاوضع رشع يتلا نم نوكتي ًادفو

 ماركالا املالىخ لكحو : مايا هن لان ملاس خيشلا ةفايض .يف دفولا كلذ

 ةليمح ةثك ةيهلا وذ . همسولا ميدو ٠ نيبكنملا ىفيرع « ةماقلا ليوط الجر نارفج ناك )١(

 ةءايع يدت ربو ٠ ءارمسس ةريغ ابلحت . ءاضيب ةمعب مدي ناكو . راقولا و ةبيهلا ةمالع ههج وا وام

 م سبدلملا .سخأ ثردت ر دولا ءاضعأ عيمج ناك كلذكو . نوللا ةيناوج رأ ررولأ ص

 بل ؟1/9/



 ,. ةديحص

 ( يشان وبأ ) ىهقم تاضوافم

 رفص " خيراتب ملس خيشلا تيوكلا يف ٍتاطيربلا يسايسلا دمتعملا غلبا

 لمتحيو ©« تيوكلا ىلا تهجوت دق ةيناطيرب.ةيرحب تاوق ناب لوا نيرشت 4
 0 لخدتتس تاوقلا كلت ناو « ةعاس نيرشعو ةعبرا لالخ احلوصو
 نم ىفاشت ربحلا اذه ىلع ملس خيشلا فقو املف «ةيوكلا ةرايل رفا

 1 مهنكلو ع« تاضوافملا مهنيل 0 هتلباقمع دقولل معو (« هضم

 ؛ ىلوالا هطورش ةغيص نم ففحخ دفولا نأ مغر « ةمساح ةجيتن ىلا اولصوتي

0 0 0 00 

 0 عادلا 517 لعنبو رع ا ا كام رانا 0

 ملعل ردابت املو « يريطملا لاله ةقفرب روكذملا ىمهمملا ىلا باهذلا ىلع

 « مه-ايونعم تعفترا « ةيناطيربلا تاوقلا دورو برق أبن تيوكلا يلاها
 تألتما ىّبح لاله راد كرّدي دفولا داك امف « ةمراع ةيسامح ةبون مهم رعاو

 دا اهرفح دقو « ىهقملا كلت ىلا مهقبس دق ملاس خيشلا ناكو

 لمحو ع رمصلا دمح- جاحو ع ردبلا 0 مهمهأ نمو ::ةفؤكلا نايعا و

 نمح رلادبعو مرشحا باهولادبعو نرلا زيزعلادبعو طيمسلا هللادبعو دلاخلا

 ميهارباو هيمعلا يلع ىدلو نالمشو سسحو دحاملا هللادبعو قا زرلادبعلا ماسلا

 كلكو . 00 مح رادغو زامفوب لس 0000 00 فضملا

 0 ا 2 5 0 0 نفاولا فانيلز :ىطانلا "ناك

 اال



 قيدص حماس خيشلا نا) : ”الئاق دفولا ىلا همالك روم رجبملا هجوف
 . ( دوعسلا نبا نم رما نودب هنوبراحن مثج مناو «. ةيهبلا ةيناطي ربلا ةموكحلا

 وهو دوعسلا نبا نم رمأب الا انئج ام) ”الئاق شأج ةطابرب يناحيدلا هيلع درف
 طورشب قلعتت ىرخا يحاون ي ثيدحلاب اوضاخ' م“ . ( مكقيدص ًاضبا

 يسايسلا دمتعملا أشي ملف . ًايساق ًاعيرص ًادر يناحيدلا در ناكف « حلصلاو ةندحلا

 نع مت دق روما فشكنت ال يكل « كلذ نم ركأب ثيدحلا يف ضوخب نا

 لالخ ملاس خيشلا ناكو . ةسلحلا ماتخ نلعأف ؛ نيهجولا تاذ هتموكح ةسايس

 طورش عيمج ضفر ىلع ًارصم «٠ تمصلا بناج ًامزالم تاضوافملا كلت

 هرفم ف هروزي نا « دفولا نم يسايسلا دمتعمللا بلط مث . شيودلا لصيف

 . شيودلا لصيف ىلا ةلاسر هلمحيل « دامتعالا رادب

 ةحلسملا اماوقو تيوكلا ةلتاقم تناك تاضوافملا كلت ءارجا لالخ فو

 مهجيزاهأو مهماض رعب ىهقملا كلت ماما نورمب « اهيلاها نم ريبك مسقو

 :دقولا .ءاضغا :فاهوأ دنصقب + ةسامللا

 دفولا ةمهم لشف

 لصيف, ىلا ةلاسر مهملس « هلحم يف يبسابسلا دمتعملا دفولا ءاضعا راز املو

 ةيناطيربلا ةموكحلا نيب ةدوّمعملا ةدهاعملا نا) اهيف هل لوقي « شيودلا

 مدس فوفملا نا يع لع يكس م ماع ريجعلا يب دوعسلا نبا نيبو

 ةموكحلا ناف اذهل « ةيناطيربلا ةيامحلا تحت اهنال « تيوكلا ىلع زواجتلا

 ؛ دوعسلا نبا نم ةبغرب نكت مل تيوكلا مكتمجاهم نا دقتعت « ةيناطيربلا
 ؛ نالا دعب تيركلا ىلع يدعتلا مده بوجوب مكرذنا يناف كلذ ىلعو

 . ( تارئاطلا صقل مكسفنا نوضرعتسف الاو

 4 نسم. تاس ةيوكلا كرم سوم لسفر د ذفرلا نقع ةننالع
 : ةيودلا لصيف ىلا تاكا كلد هعم لمح وهو « لوا 0

 مدل 59784



 يمسرلا ملاس خيشلا جاجتتحا

 كلذ ىلا شيودلا لصيف عايصنا مدع يناطيربلا يسايسلا دمتعملا يشخ
 هتفلاخمل ملاس خيشلا نم أماقتنا ةرغ نيح ىلع تيوكلا ةمجاهم همايق وا «راذنالا
 جاجتحالا نمضتي « ًايمسر ًاباتك هيلا بتكي نا ملاس خيشلا نم بلطف « دعولا
 تارئاطلا تدارا ام اذا « هديب ةجح نوكت ىبحح :؛ شيودلا لصيف لامحا ىلع

 باتكلا ماس خيشلا هيلا بتكف « شيودلا لصيف رفم فصن ؛ ةيناطيربلا
 ظ : ىنآلا

 تيوكلا مك اح حابصلا كرابملا ملاس نم»

 ., يس .يج رجيم زيزعلا بحملا مخفألا لجألا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . اسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكون زوق

 35 3 هعابتاو شيودلا تايدعت صوصخ مكتداعسل ضرعت هدعب
 ميكحتل انلوبق يف مدقتملا تاولا ةطساوب نينما اننا ثيح' نم نيدعتسم انك ام نحنو هتقوب مكبانحل انيب ام بجومب اولعفو ةرهخلا ىلع اومجه 0

 نيبودنم انل لسراو ةيحيبصلا ىلع. لزن هعم نمو شيودلا نالاف ةموكحلا
 هلع نأنبف هيلع قفاون نكمي الو ةيضرم سيل طورش ىلع ةملاسملا بلطي
 ممدو مزل ام اذه ةموكحلا لضف نيركاش انلز الو معقوملا اذه نم ألا ءاه مفدب ةدعاسملا بلطن ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو اننيب يلا ةقادصلا بسحب
 | 0.( 6# رفص 5 يف .نيسورحم

 - تيوكلا ىلا ةيناطيربلا تارقلا لوصر

 ةيرخلا ةجرابلا تلصو « لوا نيرشت 7٠١ رفص 7 ةليل فصتنم ليبق
  مهسالا لسرت تراصو ؛ تيوكلا ءانيم ىلا ( لكيبس ) ميلا رج عيبا

 18م0



 حابص دنعو . ناوخالا باهرا دصّقب ء حابصلا ىتح وحلا يف ءارمحلا ةيرانلا
 تقلأف « ةيناطيرب ةيبرح ةزئاط ةرصبلا نم تيوكلا تلصو « روكذملا مويلا

 را ام اذا « فصقلا يب هيف هددهن شيودلا لصيف يسع 2 روكي

 : روشنملا كلذ صن اذهو . تيوكلا ىلع ءادتعالا ناوخالا .نم هعم نمو

 هعم نيذلا ناوحالا عفحو شيودلا لصيف ىلا ا

 ىلع ىحو ةيدابلا ىلع تقبض مكلاعفا املط هنأب مكيدل م ولعم نكيل
 اممداع يه ام رثكا لمعتل . عدت مل ةيناطيربلا ةموكتحللا نا امب و ًاضيا ىرهجلا

 سيل نوددهم منأ ماد ام نآلا امأف حالصالا ءارو ةقادصلا بسحب ىعست نا
 حل اعف دض لب هل اننيمات قلاخت يلا تيوكلا خب خيش ةداعس قوقح دض طقف

 ةيناطيربلا ةموكحلل دعب نكمي الو دك اياعرلا ةم السو .ايناطيرب

 امير طل ىلا ؟تاتماتلا نه ع فلام ىف الوعد ةوتت يناس لعاوتنفعالا

 دوعسلا لصيفلا نمح رلادبع نبا زيزعلادبع خيشلا ةداعس ةريصق ةدم نم

 ماسلا يود نكرر ىو ريسلا ةماخف ىلا ( يآ . يإ . يس .يك .د)

 رماواو ةدارا سعب يه مكلاعفا نأب . ةيناطيربلا ةموكحلا كشت قارعلا يف
 ”ءانبف مكلاعفأب ملعي امدنع كلذب مكمهفيس هتداعس نأب .كش الو هيلا راشملا

 . كئئيحف تيوكلا ةنيدم ىلع اومجهل نأ نوب رجن اذا ناب مكهبنن اذبب هيلع
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 لزني ىتح « ةيعارش نفس ةينامت هل ءىهت نا ةيبرحلا ةجرابلا دئاق دارا

 ل ةياواللا ةناكاقرا موقت دعت رطل ةورصحب نو اذلت هه ولابد
 ىبح وه اهنيعي تالحم يف وسرت ىرخالا ةتسلاو « رحبلا ةهج نم روسلا
 بتكف .تيوكلا ءانيم ىلا اهوخد نيح « ةجرابلا اهب يدتمت ةمالع نوكت
 ةئيبت هنم بلطي ملاس خيشلا ىلا ًاباتك تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا

 : تيوكلا يلاها نم نيلجر نيعو « بلطلا ملس خيشلا ىبللف « نفسلا كلت

 دمتعملا هب امهرمؤوي ام اذفنيل :« هللا رصنلا فسويو متاغلا دمحا امه

 : ىتآلا باتكلا هيلا بتكو . روكذملا

 ظ تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 يس يج رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب روم

  تذحا دادولا ديب . رورسو ريخحب ممد مكرطاخ نع 'لاؤسلاو مالسلا دعب
 ناطبق نا متركذ هبو (ا0/4) ةرمت .ه 1١84 رفص 5 خروملا مكباتك

 ةشاشر مهنم ةدحاو لك يف لزتيس وه نيتئيفس نيعن نحن اذا لوقب رونملا
 انركاسع ةدعاسمل روسلا سار يف مهنم ةدحاو لك عضيسو رك اسعلا ضعب عم

 يذلا لحملا يف نوحرطي يكل ىرخا نفس ةتس ىلع رمان نا بحي ًاضياو
 لسرن كلذ دنعف طب اذا هناو رونملا رورمل ةمالعك نونوكي لجال مهل نيغي وه
 . رونملا ىلا مكعم حوربا _26 د مكتداعسل

 دمحا مكلصاو اذه .ةققفاوم اهراو ةظحالملا هذه ىلع مكركشا يفا
 ةيهاز نفسلاو مكرما تحن صوصخلا اذهل مهاندمج هللا رصنلا فسويو مكاغلا
 7 يور ممدو مزل ام اذه ةموكحلا لضف ركشا لاح لك ىلعو
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 خيشلا ىلا ًاباتك روكذملا يبسايسلا كيفما 3-و ؛ مويلا كلذ رهظ دعدو

 لاسرا هنم بلطيو . تيوكلا لصتس ىرخا ةيناطيرب ةرئاط نأب هربخي « ملاس
 يف تيوكلا روس باوبا دحا حتفب رمأي ناو « اهطوبه لحم ديبعتل لامج
 ةببرح ةجراب نأب ضيا هربخاو . ةنيدملا ىلا اهيرايط لوخدل يناثلا مويلا .حابص
 باتكب لاس خيشلا هباجأف ٠ تيوكلا لصتس « ( سنرول) ىمست ىرخا
 أذه عوضوملا اذه يف اهمامتها ةيئاطيربلا ةم وكحلل ًاركاش ةةوياطلا ا

 . ةضصصل

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نمو

 . يبس . يج رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح نا
 . ًاسورحت ماد تيوكلاب ةبزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب . روم

 تذخا دادولا ديب رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب
 انرما ةلاحو هتاجردنم تمهفو ال١8 ةرم "١ رفص ا/ خرؤوملا مكباتك
 ' ؟اضياو ًاحابص هركب بابلا حتفيو ةقباسلا ةرماك ةرايطلا لحمل ةظفاحملا نرد
 حبصلا ١١ ةعاسلا هناخ لصنقلا يف نورضحي رامح رشع ةسمخ ىلع انرما

 مكتداعس فرع . مكرما بسح روسلا لخاد نم بابلا برقب ةميخ بصنيو
 ؟رتااش ةياعلل ينا احابص هركب انس ىلسي ينال روت لسرأل ةارحألا ثأب
 رفص ا/ يف . نيسسورحم ممدو مزل ام اذه ةيلاعلا مكتمهو ةموكحلا لضف

 ظ 2.( )معو

 شبودلا لصيف باتك

 نيوشتملا نومضم ىلع « ناوخالا نم هعم نمو شيودلا لصيف عالطأ دعب

 . مهعدخ دق ملاس خيشلا نا محل ققحت ةيناطيربلا ةرئاطلا مهيلع هتقلا يذلا

 ىوس محل هتضوانم ءارو نم دصقي ملو « هيلع مهدهاع امب ًاقداص نكي مو
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 هيلا بتكف . زيلكنالا ناضحا يف ءامئرالل راصحلا نم قالطنالاو ءابرل

 : هصن اذه دعولا هثكنل هيف هبنوي ًاباتك شيودلا لصيف

 . شيودلا ناطلس نب لصيف نمو

 نيملشملا 2 نائهلاو بذكلا نم انا هللا انملس حابصلا ماس ىلا

 . تالذحلاو يرحلا نم ربكألا عزفلا موي

 : مالسالا ىلع هتدهاع كنا لوشب تاميلس نبا انءاح موي نمف لعب امأ

 000 ا ىوعدلا درحي ال ةعباتملاو .

 ىلا انملع املف . دوصقملا كنم كردن نا لما ىلع دوعسلا نبا شيج درب

 هللاب انعدخخ نم : لاق هنا رمع نع ىوريو هيلع انلكوتو هللاب انمآ انتعدخ

 كيلع انطلسي الو كيده نا هللا نم وجرن انهوجو ضيب نحنف هل انعدختا
 .« ١"ا#“ب رفص م نيعتسن هاياو. دبعت هايا

 تيوكلا يف عافدلا زكارمل ةناطيربلا تارقلا ماكحأ

 « تيوكلا ةنيدم يإ ةماحلا ةيعافذلا زكارملا ماكحا ةيناطيربلا ةوقلا تدارا

 يناطيربلا ئبسايسلا دمتعلا بلطو « كلذل ةمزاللا .تادادعتسالا تذحأف

 نم "البلا ترقتلا: نهب تيوكلا :ىلاعا ندي نأ الاس :خيقلا لآ + ةقيوكلا.ق

 مفادملا فصعل مهنض رعت نم ةيشحخ هنم ةس رملا عقاوملاو تيوكلا لوس .

 تا رعألا' لعرب نأ «نللط يك « ةدوصمم ريغ ةروصب . تاشاشرلاو

 خيشلا هباجأف . ةقطنملا كلت نع ةديعب تالحم ىلا روسلا جراخ نوميقملا

 :.يلالا .تاتتكلا هيلا بتكوب تلط: ااه: ىلا ماس

 ٠ تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم )

 وسم يجب رحب ريرزعلا يجمل مضفألا لجالا ع .شلا ديمح ةرضح ىلا
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 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا -لكتلوب روم

 تذخا دادولا ديب رورسو ريخب متمد مكرطاخ نع لاؤسناو مالسلا دعب
 مكبحم دنع راص مكر كذ امو 88 هرمت | 0” رفص ١7 خروملا مكباتك

 ار يف رحبلا برقب روسلا ىلا دحا مدقتي ال نا انرما دقف مولعم

 ةفاسمب ردا ندا نوع سنا رولا جراتخخ نيلزان نيذلا برعلا ىلع انرما

 ” نك اع ؛!1دعغ ام ايندلا ملظن امدنع روسلا ىلا دحا مدقتي الو روسلا نع ةديعب

 مكبانج نم نونمم ةياغلل يناف طقف ىطسولا بابلا نودصقي نا مهانهبنو ةفاشكلا

 ةميمصلا يناركشت سراف جيلخ يف يرحبلا دئاقلا ةداعس نرغلبت مكوجراو

 0.6 4""1١ رفص ١ يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 هيحيبصلا رابآ نع ءالحخلا باط

 نيرشت ٠ .ه104 رفص ١1ا/ خيراتب سكوك يسرب رسلا قربا
 خيشلا غلبيل « تيوكلا يف يناطيربلا يس ايسلا دمتعملا ىلا .ةيقرب © م 197١ لوا

 +ءاقدلا كلفت نع كفكلاو < ناوخالا قو هنيب اميف لاتقلا نع فقوتلا ملاس

 ةيناطيربلا ةموكحلا نال « نيفرطلا تاوق نم ًاولخ. ةيحيبصلا رابآ كرت ناو
 ةيقرب ًاضيا قربا امك : ًايملس اهتيوستو تافالحلا هذه ةسارد يف تذخا

 ءاجرلا اذه غلبيل « نيرحبلا يف يناطيربلا ماسلا ديحلا لإ ةويصلا شو

 تيوكلا يف يناطيربلا .يسايسلا دمتعملا بتكف « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا
 لمعلا هنم بلطتو ؛ ةيق ريا كلتب ءاج ام هيف هل ركذي ملاس خيشلا ىلا ًاباتك

 : يلآلا باتكلاب ملس خبشلا هباجأف هبجومم

 تينركلا حاتم حاملا كراملا لا نكد

 ا. يم .يج 000 مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 امور 2 ماد تيركلاب هير لكنالا هنويصتلا ةنيلا' ةلودلا فتحا كك روم
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 تدع دادرلا كه وؤرطو ريخب ممد مكرطاخ نع لاسلاو مالسلا دعب

 دومضم تمهفو م68١1 هرمت .ه4#1 رفص 1 خروملا مكباتك

 هتقفشو هفاطلا ديزمب نوحشملا سكوك يبمرب رسلا ةماخف نم دراولا فارغلتلا

ا لئاسملا يهتنت نا ىلا نيقيرفلا نيب اميف ءامدلا كفس معنمل هتيانعو
 يه يل

 دوعس .نبأ الو نحن ال رماي هناو دوعس نبا نيبو انتيب اميف ةرجاشملا تحت نآلا

 اذه فلاخي نمو ةيحيبصلا راببا نوطبضي نيفرطلا الك نم ةعامج يا الو
 رسلا ةماخف ناو . تارايطلا برح ةطساوب ةبقاعملا قحتسم نوكيس رمالا

 نيرحبلا يث تنجا لكتلوبلا ىلا ةلاسرلا هذه سفن قربا دق سكوك يسرب

 ركشا بلقلا يمص نم يناف . تقو عرسا يف دوعس نبا ىلا اهغلبي نإ هرماو

 فلاخم مل هللا ءاشنا نحنف ةليلحلا هتيانعو سكوك يبمرب: رسلا ةماخف ئاعارن

 لاثتما انمزاي نكلو ةيحيبصلا رابا انظفح يرورضلا نم هنا ولو يلاعلا هبأر

 ماودب هللا ءاشنا لمونو لاوحالا عيمج يف ةيريحلا هحئاصنو هرما

 يناركشتو صولخ نوض رعت نا مكفطل نم وجرأف . ريخ نوكت ةبقاعلا نا هفاطلا

 ممدو اذه ريخ لكل هقفويو هتكوش ميدي هللا وعدن ماتحلابو . هتماخف وحن

 .46 ١١59 رمص ١ال يق . 2 نيسورحم

 باحسنالاب شيودلا لصيف غالبإ بلط

 نيرشت ” رفص 19 خبراتب تيوكلا يف يناطيربلا :يسايسلا دمتعملا بتك
 هربحي شيودلا لصيف ىلا ًاباتك هب قفرأ « ملاس خيشلا نىلا ًاباتك ء يناثلا

 صوصخمب «دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا اهمدق ىلا ةلانرلا نوبضم

 ملاس خيشلا نم بلطو « ةلتاقملا تاوقلا نم ةيحيبصلا رابا نع باحسنالا

 . شيودلا لصيف ىلا ةلاسرلا كلت لصوب نا

 « ةيحيبصلاو تيوكلا نيب ةعوطقم ذئموي تالصاوملا قرط تناك اللو

 ةقفرم دمتعملا ىلا اهداعأف ؛ ةلاسرلا كلت لاسرال ةليسو ملاس خيشلا دحي مل

 : يتآلا هباتكب
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 تياوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم ٠

 و وا ركل زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيركلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب روم

 تذحا دادولا دس . .رورسو ريخب ممد مكرطاع نع كرام كابل #9

 رسلا ةماخف ركف صوصخ نم 19 ةرمن 4#"١ رفص ١94 خرؤوملا مكباتك

 ةلاسرلا نومضمب هربخي شيودلا لصيف ىلا بوتكم لاسراب سكوك يسرب
 ىرن نحن . ةيحيبصلا رايبا طبصض مدع صوصخب دوعس نبا ىلا اهلسرا يلا
 عطق ثيح نم لاسرالل ةليسو ىرن ام رضاحلا تقولاب نكلو ًاقفاوم كلذ

 بوتكملا نودجت اذهلف انل بوتكم يف هركذ ميأر امك هنيبو اننيبأ تالصاوملا
 .( 7١ا"4 رفص ي . نيسورح مدور مر ام اذه بر هيطن

 ةحيبصلا نع شيودلا لصيف لاخنرا

 ءالخإ نمضتملا سكوك يسرب رسلا بلط ىلع دوعسلا زي زعلادبع ريمالا فقو ال

 لصيف اهكرتف ةيحيبصلا رابآ كرب شيودلا لصيف ىلا هرمأ ردصأ ةيحيبيبصلا
 ةيناطيربلا ةموكحلا تأ ر امف . تيوكلا نع رطحلا عفتراف هتاوق عم شيودلا
 يف ةطبارم نفسلا ءاقباو « تيوكلا روس فارطا حيلستل ةرورض هلاحنرا دعب
 ء لاس خيشلا ىلا ًاباتك تيوكلا يف يناطيربلا ىسايسلا دمتعملا بتكف . رحبلا
 .: يلآالا باتكلا بجومي بلطلا ًايبلم ماس خيشلا هلاجسأف كلذب ه.ربنع

 تيوكلا مكاح حابصلا كراملا ماس نم

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب . روم

 دي هدعب رورسو: ريحب ممد مك رطاخ كفيرش نع لاوسلاو مالسلا دعب
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 نا متركذ هبو م0 ةرمن 1م رفص 74 خرؤملا مكباتك تذخا. دادولا

 يلا نفسل موزل سيل هنأب اننوربخت يكل مكتداعس نم بلط رونملا ناطبق

 الو ةئيدملا نم ةيبرغلا ةهحا ىلا رونملا رورم لجال ةمالعك رحبلا يف ةفقاو

 سيل نآلا هناو ربلا ىلع تعضو .ينلا ةمالعلا ةطساوب ةجاح دعب مهل ريضي

 الاج روسلا نم نيتهحلا الك يف تاشاشرلا لمحت تناك ىلا نيموبلل موز

 . نيسورحم ممدو مزل ام اذه ًافلس مكركشا ياو نوتأي نا ءالؤوه ىلع انرما

 : .( ١١19 رفص 1١54 يف

 .. .ةرهخا ىلا تاق لاسرإ مدع بلط

 ١١76 لوألا عيبر رهش نم رشع سداسلا يف سكوك يسرب رسلا قربا

 تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب غم 147٠ يناث نيرشت .ه

 اهيف كري الو « ةرهحللا ىلا ةحلسم تاوق لاسرا فاقبا ماس خيشلا غلبيل

 كلذب هربحم ملاس خيشلا ىلا ًاباتك دمتعملا بتكف ؛ مزلي امع ةدايز ةوقلا نم

 هربحي « روك ذملا دمتعملا ىلا ًاباتك بتكو رمألا كلذل ملاس خيشلا خضرف رمالا

 مده ام ميمربلو « ةيرقلا ةظفاحمل ةريغص ةوق ىوس ةرهجلا ىلا لسري مل هنأب هيف

 : روك ذملا هباتك صن اذهو « اهيلع ريغص روس ةداشاو .اهرود نم

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ماس نم»

 . يم ..يج رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب . روم

 دادولا دي هدعب . رورسو ريخي ممد مكرطاخخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 نومضم تمهفو 888 ةرم 4١و١1 عيبر ١١ خرؤوملا مكباتك تذحإ

 دب رمب نوحشملا سكوك يبمرب رسلا ةماخف نم مكبانحلا دراولا فارغللا

 دشخ ركف انل ام رضاحلا تقولاب نحن ةرهحلا صوصخ نم . هتقفشو هفاطلا

 مخ



 ةريغص ةوق بيترت يبضتقي نآلا امنا . يبرحلا معلا تم ةييطغا وع"

 ةيرقلا ميمرت ىلع انرما نآلا ثيح طقف ةرهحلا سفن يف ةظفاحملا لجال

 سكوك يسرب رسلا ةماخف نوغلبت نا مكتداعس نم وجرأق اهيلع روس ءائبو

 اذه مكركشا ًافلسو هتماخف وحن يتامارتحاو يصولخت نر ' <و كلذ يف

 ْ . 0 ١١4 لوا عيبر ١٠7 يف . نيسو م ممدو مزل ام

 شيودلا لصيف ىلا دوعسلا زي زعلادبع ريمألا نم ةدجب

 هعم نمو ٠ شيودلا لصيف نع اهتقياضم ةيناطيربلا ةموكحلا ثددش ال

 يف ةيناطي ربلا ةموكحلا ىدامتت نا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا يشخ . ناوخالا نم

.ناف6 ةعبت نشوب: نعيرتلا لصف لعاهطعف لكاوعو“ ايتع
 ةظفاحملا تا رايثب

 نوكتو « شيودللا لصيفب قحتلتل « امتادعم لماكب ةيرس لاسراب رماو « مهيلع

 دقو .كلذل ةرورضلا تعد ام اذإ ماسخلا قاشتمال دادعتسالا ةبها ىلع

 . ةيحيبصلا رابآ نم هلاحترا دعب ٠ شيودلا لصيفب ةيرسلا هذه تقحتلا

 ةنكاسلا « ريطم ةريشع ءامعز دحا دجام نبا ةمجاهمب ماقف . همزع اهب دتشاف

نميو هب كتفف « ماس خيشلا ةهج ىلا ليملا يف هيدامعل تيوكلا لامش يف
 هعم 

 جيراتب :كلذو: «مهشاومو مهاؤنا نم. نيبكلا لع قل رتساو + اعيرذا اكن

 ةليبق وحن هحناو مهكرت مث ء م١197 يناثلا نيرشت ١ م1100 يناثلا عيبر ٠

 لقأب موجملا كلذ نم اهظح نكي ملو .ببسلا نيعل اهمجاهو « ريفظلا

 . ٠ مهلاوفاو مههاعناو مهلبا نم ريثكلا ىلع ىلوتسا دقو . دجام نبا ظح نم

 . ريبزأا يلاها ىلا دوعي . لاومالا كلت نم مسق ناكو

 ةرهجلا ىلا تاوقلا لاسرإ

 ةرهجلا مجابي نأ يشخ . شيودلا لصيف هلعف اع ماس خيشلا ملع ال

 حابصلا دومحلا ناملسو لضافلا جيعد ةدايق تحت تاوق 5

 ناطي ربلا يسايسلا دمتعملا رابخاب رداب مث .اهيلع ةظفاحملل ءةريحلا ىلا
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 . كلذي هريمش « سكوك يسرب رسلا ىلا ةيقرب قربي نا هنم اجرو « تيوكلا يف
 مدع بلطي ةيقربلا كلت همالتسا دنع صكوك يسرب رس هباجأف دمنا قربأ

 ىلا ًاباتك تيوكلا يف يسايسلا دمتعملا بتكف .ةرهحلا يف شويحللا دشح
 باتكب. لاس حيشلا هباجأف . سكوك ىيمرب رسلا هبلط امب هربحب « ملس خبشلا
 : هصن اذه ةرهخلا ىلا تاوقلا كلت لاسرا نم ضرغلا هل حرشي

 8 مكاح 7 كرابملا ماس نم»

 0 00 00 ةب زيلكنالا ةيرصيفلا ةيهبلا ةلودلا ا 00 روم

 اي م وت مدد منكر طاخ فيرش نع لاؤسلاو مالسلا دعب
 . ةماخف نم دراولا تارا وحن 888 ةرمت مكبوتكمب مكتداعس ةعجارم
 ملعلا تحن ة ةرهجلا يف شويج دشن ال نا رمأي هيف يذلا سكوك يبمرب رسلا
 لوا عيبر ١ خروملا انبوتكمب مكتداعس تريدخا هسفن تقولاب يناف يلرحلا
 ةريغص ةوق بيترت يضيقي امنا ةرهجلا يف شويج دشحت ركف انلام ناب 4
 تاكرحلا نع نيفقوتم يلاعلا هرما دض ءيش انلمع امو طف ةظفاحملا لجال
 تاكرحلا نع فقوتم سيل دوعس نباو ةميخفلا ةموكحلا رمأل ”الاثتما ةيئادعلا
 اومجه ناوحتالا نم ةريبك ةوق هعمو شيودلا لصيف 7” مويب هحن رات لبق
 لاج رلا ضعب / اولقو مفالح اوذخاو هلبت نم ةرهخلا فارطأب افراوط ىلع
 يذلا رمالا اذه يب ناوخالا رماي دوعس نا روصتن ناك ام ثيح نينمآ مهو

 دومحلا ناملس اندلو انلسرا ريخلا انغلب امدنع نحتف ةموكحلا رما دض وه
 دبع انيوسحم انيصوا سماو ةرهجلاب ةظفاحملل دذملا ضعب مهعمو جيعدو
 هجوتم ”دش شيودلا ربخ اناج نآلاو ةلأملا مكتداعسل نيبي فبقللا
 مكتداعسل ةيفيكلا نايب بجوا اذهلف دصق يا ىلع فرعن ام ريبزلا فارطأ ىلا
 يف سكوك يسرب رسلا ةماخف نورعشنو ةلاسملا هذه يف نورظنت مكوجرن
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 فلاخي ءيث لك نع نيفقوتم ةموكحلا رماآ بسح .نحنو تايدعتلا هذه
 ريخ نوكت ةبقاعلا نا لمالاف تاكرحلا هذه نم ركف يف انرصو اهئاضر

 . نيسورحم مثمدو مكتداعسل هنايب مزل ام اذه ةميخفلا ةموكحلا تاهجوت ماودب
 01 يلا عيب ر ١م يف

 ريبزلا خيش مهاربا خيشلاو شيودلا لصيف

 اوخاناق. ٠ ريبزلا نيدصاق هعم ناك نمو شيودلا لصيف هجوت اذه دعب

 . مهمدقم ربخ « ريبزلا خيش هللادبعلا ميهاربا خيشلا غلي امدنعو « اهنم اهئم برملاب

 لبالا نم هيلع ىلوتسا ام دادرتسال شيودلا لصيف ةضوافمل ةالوسر لسرا

 نكلو « ريفظلا ةليبقل هتمجاهم نيح « ريبزلا يلاها ىلا ةدئاعلا مانغالاو

 ددهو « ًايساق ًادر لوسرلا كلذ درو : ضوافتلا ضفر شيودلا لصيف

 ميهاربا خيشلا عفرف . هيلط ىلع اهخيش رصا ام اذا ريبزلا ىلع برحلا نالعاب

 . لاحلا يف .تلسرأف ء ةرصبلا يف ةيناطي ربلا ةموكحلا ىلا نكيودلا لضيق "قنا

 نيودلا لاطفا ركدق ىلع اهتارئاط تقلج مث رييزلا ىلع ةظفاحملل ةيفاك ةوق

 رطضاف . فارطالا كلت نع اولحن ري مل اذا 2 ديدشلا فصقلاب .مهايا ةرذلم

 ةريدلا ررط ادفع ع قطانملا كلت كرت ىلا . هعم نمو شيودلا لصيف

 . دجنب ةيواطرالا يف هرم ىلا هتدوع يف ارم

 د هلحلا ديدحمو عارنلا م م يف ىلطنلا ةداعأؤل ررم رجا نرخ

 500 رشا تيركلا 3 :ناظيولا مادبا مضل :ىدل نقم امدنع

 نم رمالا ضرعي نا لواح رطخلا عافتراو « هرقم ىلا شيودلا لصيف ةدوع

 « تيوكلاو دج نيب دودحلا ةيوست اياضق .يف سكوك يسرب رسلا ىلع ديدج
 ةكرعم عوقو لبق ) نسلو دلونرا رسلا دهع يف ترج يلا تارباخملا ءوض ىلع '

 ٠ هل واحملا نم هيلع مزع امب هربخم « ملاس خبشلا ىلا ًاباتك كلذب بتكف ( ةرهجلا

 ةليبق ةيعبات ىلع لمتشي ال فوس عوضوملا اذه يف ثحبلا نا هل 'دكتريو
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 ةرهخلا يف ىقبي الا كلذ يب طرتشيو ا ءافيتسا نأش يف الو « مزاوعلا

 مب ملاس خييشلا منامي ملف .نمالا ىلع ةظفاحملا هبلطتت امم رثكا ةوقلا نم

 ةيناطيربلا ةموكحلا هررقت ام ىلا رمالا لكوي باتكب هباجاو « هنم بلط
 : هصن اذه ضارتعا يا رهظي نا نود

 عم . يج رجيم زيزعلا بحملا مخفألا لجالا ميشلا ديمح ةرضح 9

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب روم

 هدعب .رورسو ريخب ممد مكر طاخ .فيرش نع لاوئسلاو مالسلا دعب

 تمهفو 5 ةرمت ١١4 يناث عيبر 55 خرؤوملا مكباتك تذخا دادولا ديب

 2 ميكحتلا انتاضمإ نيح نحف . مهاكزو مزاوعلا صوصخ نم هتاجردنم

 ةيدابلا رئاشعو ءاشت اميف ةموكحلا لصف نيرظتنم ءيش يف مهنع ان ركتفأ

 نا محلو نيديقم اوسيل رارحا رضاحلا تقولاب مهما مولعملا نم اندنع نيذلا
 نجع كإذ  :ةمستت  ةموكطلا "ناي :الزكف -يشعتو :هلاوطا < لكذ. -كوذزولب
 ا لا ال ا _
 . لاوحالا عيمج يف يف اهرما لاثتما انءزليو حالصلاو ريخلا وه هارت يذلاف

 ينأف ةرهجلا يف ةريك را و رع لا يسرب رسلا ةماخف ةحيصن اما

 يف يللاعلا هرما فلاخا ملو انيلع هتقفشو انل ةيريخ هتحيصن ربتعا كش ال

 هتماخف نوغلت نا مكلضف نم وجسراو هتمحرمو هفطل ركشا يناو ء يش

 دصقل ال طف ةرهجلا سفن يف ةظفاحملا لجال ةرهجلا يب ةدوجوملا ةوقلا نع

 الولو انيلع قشت ةريبك ةوق اهيف ام مثو ةيئادعلا تاكرحلا نع نيظوفحمو يناث
 ةموكحلا ةمذ ف مهو نحتنو انتمذ ينو تيوكلا ةبسح نم اهيلاهاو ةرهجلا نا
 انب ذولي نم عيمجو اننا اندنع تباثو ةيرورض فيلاكت اذكه اندتكت ال

 ثيفدوحلم نورك اعاد اننا“ زمألا لو“ ةيوكللا هند فدو العب توغو
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 ةيانعلا لذبو رظنلا ناعما مكتداعس نم يئاجر ةياغف روهشلا اهدع لض تحن

 ةيريحلا ةيعدالا مدقن ماتحلابو اذه انفرشب لخي ام يذلا ءىشلاب ةدعاسملاو .

 58 يف . نيسورحم ممدو هتاهجوت ماود وجرنو سكوك يسرب رسلا ةماخفل
 . ١ يبا عيار

 حارتقالا ىلع سكوك يسرب رسلا ةقفاوم
 ىلا ةيقرب ( تيوكلا يف يناطيربلا يبسايسلا دمتعملا) روم رجيملا قربا

 2 هرقم ىلا شيودلا لصيف ةدوعب هملعي « دادغب ِق سكوك يسرب رسلا

 : تيوكلاو دج نيب دودحلا ديدحم رما يب رظنلا ةداعا هنم بلطبو + ةيواطرالا

 . حارتقالا كلذ ىلع سكوك يسرب رسلا قفاوف . اهنع ةمجانلا لك اشملا لحو

 ًامباس لسرت تناك يلا « ةوقلا رادقم نع تامولعملاب هيفاوي نا بلط نا دعب

 تناك امج دازت ال ناو « ةرهحللا ىلع ةظفاحملل ( كرابم خيشلا رصع يق )

 « ةيقربلا كلت نومضع هملعي « ملس خيشلا ىلا يبايسلا دمتعملا بتكف . هيلع

 : يلآلا باتكلاب ملس خيشلا هباجأف

 تنوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملس نمد

 . روم . يبم . يج رجيم بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا
 .ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرضيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 ديب هدعب رورسو ريخب ممد مكرطاخ فيرش نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 يلرسا دم ١3 ةرمنث ١8 لوا دامج ه خرؤوملا مكباتك تذحا دادولا

 نع ىلا كرك ينوي شل ةياقتتب لان ووتعت رمان عدلا دق ارذلللا كريس
 عيبر 38 خروملا انبوتكم يف مكتداعسل انيب امك ةرهلا يف يلا ةوقلاو رئاشعلا
 لمالاف مكبحم وحن ةليمخا مكيعاسم ركشا بلقلا ميمص نم يناف 18" يلاثلا

 لاآوس صوصخ نم .ماودلا ىلع ةموكحلا ءاضر نيزياح نوكن هللا ءاشنا
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 ي اوناك نيذلا ةرهحلا نيماحم سابقا نع سكوك يسرب رسلا ةماخف
 ف ةوملا دفع نا مكتداعس ملعي امكف . كرابم خيشلا موحرملا اندلاو مايا

 مايا يف ةرهحلا نيماحم . ةيرورضلا ةجاحلا تضتقا اذا الا نوككت ال ةرهجلا

 . رئاشعلاو نيصوصخملا مادحلا ادع ام دعاصف رفن فلا سايق موحرملا دلاولا

 دجنو تيوكلا نيب نولوجتي ةيداب رئاشع مه امنا اوناك ام ناوخالا هتقو يو

 . كلذك ًاضيا نحنو ةيهبلا ةلودلا ةدعاسم ىلع مث هللا ىلع يقيقحلا هدامتعا مو

 ن.دمتعم اننا امك انفرشو انقوقح ةظحالم ةيهبلا ةلودلا محارم نم وجرا يناو

 نو عن لوا دامج " يف . نيسورحم ممدو مزل ام اذه كلذ ىلع

 « حلصلا مامتال ةحتاف ء روم رجيملا اهاطخ يلا ةوطحلا هذه تناكو

 .دعب اميف دودحلا ديدحتو

 خيشلا نيب مهافت ءوس لك ةلازال ع« دوهجللا نم ًاريثك لعزخ. خيشلا لذب

 فورظ يف ملاس خيشلل حصنلاب مدقتو « دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيبو اس

 كلت يع نكلو . دوعسلا زي زعلادبع ريمآلا ةاكاعم نع دعّتبيل « ةفلتع

 من .٠ هدانع ىلع رصاو « هحصنل غصي مل ملاس خيشلا نال « ةبيحلاب تءاب دوهجلا

 لضفف .ةروشملا لوبق يف ًادودص رهظيو « حصنلا عامس نع ,لقاثتي راص
 هيا ا ل ل م

 . تيوكلا نع هترايز عطقو : ءاشيو ديرب ام بسح

 ريمالاو .ملاس خيشلا نيب فالحلا دازو ءةقيوكلا ل عضولا م "ا او

 د دل ياو « ءادعلا تاقلح ا عدلا 00

 دو كال م ل

 : هيلع بعصو لعزخ خيشلا ىلع زع ذئدنع .شرويحلا ةدايقل هسفنب ره

 ا

 تحسب بيبي تمس.



 0 ؛ ريبزلا ىلا بهذف . لاتقلاب كايتشالا لبق رمالا اذه 4 0

 0 ترام ياي يار م

 هو ل 0 ل

 تاه هاج اهو هلرك سوق وت راو
 دعتناف مهك ارش يف عوقولاو نيض رغما لاوقا عامس نم يدلو اي كاياو

 هتاض رم يعسلاو دوعسلا نا ةعجا رم لبق شيودلا لصيف عم لاتقلا نع

 تنك ناو كمحل همحلو كمد همد كلثم يل رع هنال هاوس نم كل ريخخ هناف

 ناطلَْس كنف وللا ترزعوا يلاف لاملا وا حالسلا وأ لاجرلا ىلإ ةجاح ُِق

 ميحرلادبع ىمسملا هلاجر دحا كلصيسو هجاتحت اب كدمي نا ةبصقلا يف
 نم باوحلا لوصو نيد ىلا كدلب ةظفاحمل ًامزال هدم أمو 0

 . « دوعسلا نب

 000 « ةرهجلا ةكرعم ءاهتنا دعب « ملاس خيشلا ىلا ةلاسرلا هذه تلصو

 لمح وهو + نينا را ىلا لوسرلا داعف « شيودلا لصيف عم تاضوافملا

 قافتالا هيلع مث امو « رمالا هل حرشي ملاس خيشلا نم ًاباتك « « لعزخ خيشلا ىلا

 . رضاحللا تقولا يف تاوققلا ىلا ةجاحل.ا| مدعب هريس و « شيودلا لصيف ٠ عم

 : ليلك :ةلاث املا ؛ باتكلا كلذ هنمضت ام ىلع لعزخ خيشلا فقو الو

 سك وك يسرب رصلل لعزخ خيشلا تاضوافم

 رشلا «ةشواقم مابقلا وه هلمح نكمب ام ريخ نا لعزح خيشلا ىأر

 ًاعرسم هلباقف . تيوكلاو دحي نيب دئاسلا عازنلا كلذ مس سكوك يسرب
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 طسوت هنم بلطو « جرحلا تيوكلا ممضو لوح « ثيدحلا هعم لوادتو
 : الئاق سكوك يسرب رسلا هباجا ةلكشملا كلت لحل « ةيناطيربلا ةموكحلا

 نم انل سيلو اهيف ثدحي امو تيوكلا نع لغاش لغش يف نآلا اننا

 بحجييو ةدّمعم قارعلا يف رومألا ناف ةطيسبلا لك اشملا هذه يب رظنلل تقولا

 ىسنت ال كلذ لك عمو . قارعلا روما يفصن نا ءيش لك يف رظنلا لبق انيلع
 ضراع يبناو . نيحصانلا حصنل دايقنالا بعص بناحلا نشخ ملاس خيشلا نا

 كنم هبلطا اميف نوكت نا ءاجرلا كيلع حلاو كوجرا ىينكلو ًارما كيلع

 كدالوا دحا لسرت وا تيوكلا ين مكحلا مامز تنا ملتست نا وهو ًايبلم

 .« رمالا اذه ىلع مزعلا اندّمع دقو كلذ ديوئس انناو انحيرتو ضرغلا اذهل

 2 ةالئاق هباجاو « حيرصتلا اذه هعامس دنع لعزخ خيشلا 'تهبف

 . ةريصبلا ذفات يلاوج عامس دنع نوكت نا وجرا سكوك يسرب رس
 ىبعم امق ؟انا اهملتساو « تيوكلا مكح نع كرابم لآ ةيحنتل حضرا نا
 اذه امو ؟ هيلا ينوعدت ديدج ءيشب تنج دق كنا نظت له ؟ لوفلا اذه

 تيوكلا مكح يف كرابم لأ دوجو نال « ءاملاب ءاملا رسفي نمك الا رمالا

 زعأك مهناو . مهنيبو يبيب قرف ال ذإ « اهل يقيقحلا مكاحلا انا ينا هانعم

 دنع فقوتي رمأآلا تيلو . مهدلب يف الو « مهب طرفا الو « يلع يدالوا

 ال ٠ كلملا نم يدي تحن ام ينومساقي نا اواش ول مهنكلو ؛ دحلا اذه
 ينوخال ةاعارم ةبغر لكبو ؛ ًارورسم ًاعئاط اناو هتزجنال لب كلذ نع تفقوت

 كريغ مالكلا اذه لئاق ناك ولو . كلذ ىلع ركنت ال كنظاو « كرابم عم

 كرابم لآو ينا ملعت تناو ؟ هل لئاقلا تنا تنك اذا فيكف ؛ , كيلا هانوكشل

 1 ا وأ ناك ًاريخ ىدصي مهيب امو دحاو تسلو ةدحاو سفن

 : سكوك يمرب رسلا هل لاقف
 : يشب كلخراضا نا دوا ينأو ينرذعاف او واجتم كتم هتبلط انف ا

 ليضفتلا مدع ةيناطي ربلا ةموكحلا ةسايس نم نا خيش وسلا ةيعقار 0
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 نم مهيف همسوتت ام رادقمب الا امافلح زن عمرا ةرابغب وا اهتاقدصا نيب
 ' ملاس نيبو دوعسلا نبا نيب مظع قرفلا نا يعم قفتت كنا و ةءافكو ةيلباق
 هكارداو هلقع يف ريبك ءيش لكب ريبك دوعسلا نبا ناف يحاونلا هذه ثيح نم
 . هدامتعا لك يتبي امتاو كلذ نم ءيشب هينادي الف ملاس امأو همادقاو هئارآب ريبك
 ةيناطيربلا ةموكحلل ريخلا نمف تاململا عيمج يف انناضحا يف يمتريو انيلع
 فارطالا هذه نوؤش ةرادال دوعسلا نبا ىلع اهدامتعا زكرت نا برعللو

 ناو الجملاو ةداعسلا دالبلل ققحيف هتيامحو هترادا تحن هلاثماو ملاس نوكي ناو

 .« جيردتلاب كلذ مي نا دعب مهدالب ىلع هءاليتسإ نوركنتسي ال حابصلا لآ

 : الئاق لعزخ خيشلا هباجأف

 ضفري دوعسلا نبا نال ًاضيا رمالا اذه يب باوص ريغ ىلع كلناو |
 دجتو تيوكلا ناو عايفلا لآ ةيحنتو تيوكلا مالتسا هيلع ممض رع اذا

 مهدحال عمط الو ةدحاو أدي نيدحتم اهماكحو دحاو دلب اهعيمج ةرمحملاو .

 ىلع ةظفاحملا يهو ةدحاو ةسايس ىلع نيقفتم دوعسلا نباو يناو رحآلا دلبب

 لآ ىلع هفطع هب رهظي يذلا تقولا نآلا رظتني دوعسلا نبا ناو كرابم تيب

 هنأل اهنأش ءالعاو تيوكلا عيسوتل ىعسيسو قباس تقو يا ي هنم ربك ١ حابصلا
 ًاضيا دادعتسا ىلع هناو يضاملا يف ناك امك لبقتسملا ينو لاحلا يف اهدنس
 ناكمالا ينو تيوكلا وحت هتين نسحو حابصلا لآل هتقادص مكل نهريبيل

 نم سيل نيفرطلا نيب ام ناو دوعسلا نباو ماس نيب فيرش: حلص دقع
 نظلا ىلع لمحي ام بابسالا نم كانه سيلو اهلحل قيرط ال يلا تامزالا
 نا تالامتحالا ءوسا ضرف ىلعو ثيوكلا عم مهافتلا لبقي ال دوعسلا نبا نأب

 ىلختت نا ةيناطيربلا ةموكحلا وعدب ام كانه سيلف « كلذ دوعسلا نبا ضفري
 رمأ اذهو كرابم لآ ةياعر ىلع اهمايق مدعر اهتنحم مايا يف تيوكلا نع

 . ٠ تايقافتالاو تادهاعملا نم مهنيبو مكنيب دوقعم وه ال ضيا فلاخم ٠

 يسرب رسلا نم ًاسامح لعزخ خيشلا قالي مل مالكلا اذه لك نم مغرلابو
 لاة؟ 



 خيشلا ىدبا ذئدنع . ةلكشملا . كلتل مساح عي رمس لح ءارجاب مايقلل نيك رك

 ريمالا نيب فيرش حلص دقعل طيسولا رودي مايقلل هعوطتو هدادعتسا لعزحخ

 حارتقالا كلذ سكوك يسرب رسلا نسحتساف ملاس خيشلا نيبو دوعسلا زيزعلادبع
 نمضنت ال نا لعزخ خيشلا ىلع. طريشا نا دعب ةدعاسملل هلويم رهظاو

 رظن ىلا كلذ كري لب تيوكلاو دمت نيب دودحلا نيعت حلصلا تاضوافم

 اذه ىلع تاضوافملا تهتناو. كلذب لعزخ خيشلا هدعوف ةيناطيربلا ةموكحلا

 يناطي ربلا يسايسلا دمتعملا عم حلصلا ةطخ مسمر يف ثحبلا داعي نا ىلعو رارقلا

 ا رارقلاب . _- رسلا عجاريو هفارشا تحنو تيوكلا يف

 رارقلا اذبم ملاس خيشلا رابخإ

 ونت زخحسا 9 ةزمح ازريمه نب دمصلادبع بتك « ةلياقملا هذه ءاهتنا كلعلو

 امب هرشبي ( ملاس خيشلا ريتركس ) الملا حلاص الم ىلا ًاباتك ( لعزخ خيشلا

 هيلا هلسرأو لعزخ خيشلا نيبو سكوك يسرب رسلا نيب قافتالا هيلع مت

 : يتالا باتكلاب حلاص الملا هباجأف يدنهلا دومحم عم

 كدوحو هللأ مادا يخا (

 ناوخالا ىلع هنوك ققحت ديشر نب ثداوح ددجن ام مكل مدقت امك رابخالا

 ىب نكع لاوطلا . لغ ديس سونلا مهلالح عيمج ذخاو ( ةنخذ ) لها

 هنا ثيح لماكلا رورسلا نيبحملا عيمجو انل لصح لصو دومحم هتريد

 ةداعس هنبا وحن مظعالا انالوم ةماخف اهب فطلت يلا آليلخلا فطارعلاب اندافا

 نا هللا وعدن ماعلاو صاحلا عيمجو نحن . نيقداصلا هيصلخمو خيشلا انديس

 لامآ ققحت دقف هاضر بسكو هتمدحل انقفويو هتكوش ديؤيو هتمالس ميدي

 دنع هنع نهربت يذلا ليمحلا هفرعمو ةيوبالا هتيمح نم نيقداصلا هيصلخم
 هلضف ركشن لاح لك ىلعو انراختفاو انتيرورسم بجوا دقف ماعلاو احلا

 هب ال« مب



 مكبانحل نيب امك ركف يف نونوكت ال تاطايتحالا فرط نم هناسحا ميمعو

 هللو ًاجراخو البخاد فارطالا عيمج نم ةمزاللا بابسالا نيلماع دومح
 انالوم دوجو ةمالسبو هارجم ىلع يراج ءيش لك ةنثكاس رومالا دمحلا

 ضقتني نا ىلا انه هريخأت رابخادبع ةديمح ةبقاعلا نوكت هللا ءاشنا مظعالا

 مكمداخ ك .مكديفي ةيمومعلا رابخالا دب ال العالا مكرظنو قفاوم مزاللا

 هللا هديا مظعألا انالوم ةماخف رماوال ةمدحلا قاس ىلع نيفقاو .نحن فيس

 ] ] . قيفوتلاو زعلاب
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 هيلع قافتالا مث امب « هربخي ملاس خيشلا ىلا « ًاباتك لع زخ خيشلا بتك مث
 . د وعسلا زيزعلادبع ريمالا عم حلصلا نأش يف  ننتكوك ينير رسلا عم

 ضوافتلا لوبقل د ل زيزعلادبع ريمالا نأب ) هيف هل لوقبو

 2 ضرف ىلعو رومالا هذه لكل وعدي ام بابسالا نم رع هاو ةلنحي يدل دل

 نع كدي ضفكف :٠ ' يمل عليش لءا رجا و ضوراني ال هلاقإ باجل وعامر

 رظن باتكلا كلذ ماس خيشلا أرق املف ( حالصو ريخ كلذ يف كلو هءادع

 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ءادع ىلع هورغا نم نا ىأرف .هرضاح ىلا

 ملو « هدوجو اورككنا دقف « مهيلع ةدوقعملا « هلامآ نم ًائيش هل اوققحي مل

 هدلب ىلع اوضقيو « هنم اوصلختي نا اودارأ لب « ًاباسح هل اوبسحب

 خيشلا هادبا اك « يا 1 امو تاك متناول مهحلاصم هيضعقت ال عبط

 ىلع قفاوقا ع هتوص عامتسال لاجملا حسفو ع هتيل نسحب سحاو © لعزخ

 . هيلع هحرتقا ام لك

 فرشم ةرخابلا ءادهإ

 اهتطساوب نكمتيل « ةصاخ ةرخخاب ءارش ىلع « لعزخ خيشلا مزع مث
 لوا عيبر 75 خيراتب . ماس خيشلا ىلا ًاباتك بتكو .تيوكلا ىلا رفسلا

 ل984؟ 



 :ريخات تاون اهيرق زاروا نغا هم هرغ ذة لوا نولاك هولا

 . ةرخابلا كلت ءارش مدع اهيف بلطي « ةيقرب هل قربا « ةرخابلا ءارش نم

 خيشلا باتك هدرو املو . ( فرشم ) . ةامسملا ةرخابلا هيلا مدق دق هناو

 : اهصن اذه ةيناث ةيقرب هيلا قربا ريخالا لعزخ

 هنولمعتست هللا ءاشناو هلوبق مكلضف نم وجرن مكلصاو فرشم مكيكرم اذهف

 « حابصلا ملاس ١م" لوا عيبر 7١ يف

 : امهصن اذه اقدم هل: ققرو باتكب « ةهيتيق رب فدرا مث

 راف ةنلطلطلا زعم حالا ممحلا يلاع ميشلاو مراكملا ديمح ةرضح »

 . معنلاو زعلاب ماد مريحملا ناخ لعزخ خيشلا معلا سدقا

 ةاذلا كلت نع لاوسلا عم مارتحالاو زعلا ديزمب ماتلا مالسلا ءادها دعب
 ريخ يف مكدوجو ماودب مث هللا لضف نم انعو . تافصلا نساحمب ةلمكملا

 .٠ كلذك هللا مكلعج ةيفاعو

 مكمداخ ةبحص" ميركلا مكفرشم صولخلا ديب انذخخا ةعاس كربا يف هدعب

 مكتمالس ماوذدب نيرورسم هانولتف . عيبر 5١ ةثالثلا موي انيلا لصو دومحم
 ءانثلاو ركشلا ديزم بجوا ةيوبألا ةفشلاو فطللا راهظا نم ميدبا من

 مكتايحب انعتمي نا لجو زع هللا لئسن مكزعو مكدوجو ماودب: ءاعدلاو
 .همركو هنع مكاضر بسكل انقفويو ةقفشلا هذه ,.'.. ةديدع نينس

 . ةيماسلا مكرماوأ رارمتسا عم ةيبلقلا مكتاهجوت ماود لوماملاو اذه د:

 ا ا ل



 هناوخاو بساج خيشلا انبخا ىلع انمالس

 ةفاكو - نولبقي هناوخاو دمحا دلولاو ملسي رباج معلا انمو

 ظ ماريحالا ديزمو مالسلا نودبي ةعامجلا

 قرشلا وب لعلاج: .هككاقي ان هللالاظاو: ةانققب ورنا نأ يندم اهعلو

 كرابملا ماس اماخه 21١ عيبر 5

 1 حابصلا :

 لعزخ خيشلا ىلا ماس خيش نم قحلملا

 مكدوجوب هللأ انعنم ي اديس

 لاغشالا ةضحالمل انريخأت صوصخب ) ممرما ةميركلا مكتفش ىلع تفرشا
 انلثتما ةيهبلا مكتعلط ةدهاشع ىضحت دعولا لولح دنعو ( ءيش لك نم مدقا

 مكدصق نا مكرما . مكايع ةدهاشم فرشتن ًابيرق ىلاعت هللا أشنا يلاعلا مكرما

 تلصحو هاريشم مث اذاق ةرصبلا نه ( يو .يا) همسأ يرحم بكرم نورشت

 اذه نآل نوعجرتو' ةثالث نيموي مكدلب نوفرشت نوردقت ذئتيح ةصرفلا
 بكرم نوريشت مزال وه ام يديس ءيجملاو حاورلا لهسي بكرملا

 لصو مويلا. دومحم . كلذك نحنو كرما تحن وه فرشم كبكرم ثيحف
 مكلو هلوبق مكوجرن فرشم 85 مكلصيل كرما كا ريش. فقو

 . لضفلا

 ( حابصلا ملاس ١9 لوا ميبر 553 يف

 تيوكلا ىلا لعزخ خيشلا مدقم

 يناثلا عيبر ٠١ خيراتب تيوكلا ىلا ةرمحملا نم لعزخ خيشلا رفاس

 هه 81 ند



 انوا رو ب ف مبا نيضكلاليظع نيمألا عم : حلصلا رما يف . ثيدحلا
 خيشلا نب بساكو ٠ رباحلا دمحا نم فلأتي .دجن ىلا دفو لاسرا ىلع

 , ردبلا ملاسلا زيزعلادبعو : يسيفنلا هللادبع< « ليدنملا فيطللادبعو « لعزخ

 ؛ ةدئاسلا ..1:هلحلا لحو ملا ف هوعسلا يدلل ٠ ليمالا .نيقوافل

 .:تيوكلاو دجن نيب

 رارملاب ( روم رجيملا) تيوكلا 2 يناطب ربلا يبسايسلا نييتفلا 1 ريغان

 يسرب رسلا ىلا ةيقرب ٠ روكذملا يبسايسلا دمتعملا قرباف . هيلع اقافتا يذلا

 :: اولا >هنم هنم حض وتسي ( قارعلا 5 يماسلا بودنملا) ©« سكوك

 ىأرلا كلزالر هل قمل "ايننل رولخا دقو ع عل يسرب ريسلا هباجأف
 ةقفاوم رودصب هربخم « لعزخ ل ىلا « ًاباتك يسايسلا دمتعملا بتكف

 : هصن اذه سكوك يبمرب رسلا

 م هرمت ١

 نكن ا" مايففا 007 ةداعسلاو 0 بحاص لجالا مخفالا ةرضح

 مرحملا يأ . سيا . يبس . يك . يل . يا . يبم . يج نان لعزخ رس خيشلا

 هدعب مكرطاخ' 0 ع ا مارال تابجاو ميدقت دعب

 ةحيصن سكوك يسرب رسلا ةماخف ىلا تقربا دق يا انتئحابم ىلا ًاتبسن

 يس يدل فتن ريوق لكل ياو خيشلا مكلجن .باهذ ىلع مكومس

 حلتنصأا ىرو نوعسي يكل تيوكلا راج نم ةثالث وا نوفل ممر رتاج
 هنأب هتماخنف نم ًاريرحن لمحبي ناو دوعس ناو ماس خيشلا ةداعس نيد امضف

 مكومس ربثخا ةيرورسملا عم يلاف . زيمم ةفصب الو طقف حلصمك به

 :٠ نم ركشتم ةياغلل وهو مكومس ركف نسحتسا دق هناب يب واج هتماخفا.ناب

 داوعسا خلا نأب ملعب هنأب رك ذي هتماخفو ةنسحلا هي هذه ىلع مكتداعس

 ب آه



 هتفصب بهذي نأ بساج خبشلا ىلع مزلي كلذلف مكومس ميكحت يف لبقي ام

 لجال مه دعاسم 5 ًاقوش هل يذلا نيفرطلا قيدص لجنك يا ةيصخشلا

 بحم قيدصكو ةيصخشلا هتفصب هتماخفو حالصالا لمعو ةلثسملا ءابلا

 . دفولل قيفوتلاو حاجنلاب وعدي عيمجلل

 نكلو دودحلا نع بساج خيشلا تضوافم نم ةعفنم ىري ال هتماخف مث

 ةموكحلا ىضرو ميكحن بحي كلذ دعب نمف آتقوم دودحلا نوددحي مه اذا ًاتباث

 ةنداهمللا ىرو نوي نا يه ةمهملا ةطقنلا نا ىلع قفاوي هتماحف نا هيلع

 ةجيتنلا كلذ نم جتني نا لمالا يل ماتحلا يو رياشعلا نيب اميف ةنيكسلاو

 ٠ 1111 هنس ؟ عيبر ؟!/ ممدو هفيرعت مزل ام اذهو رهابلا حاجنلاو ةنسحلا

 2« تيوكلا يف ةيناطيرب ةلودل تنجا لكتلوب روم يس يحج رجيم

 : ينآلا باتكلاب لعزخ خيشلا هباجأف

 لكتلوب روم . يم . ىج رجيم مخفالا لجألا دودولا انقيدص بانج ر

 . ًاسورحم ماد مرتحملا تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 دادولا ديب انذخنا هذا وه-رطاعلا مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا ءادها بغ

 مولعم راص متركذ امو ١104 يناثلا عيبر يف خرؤملا ه ةرمت مكباتك

 مما ائركف لج ًآضيا اذه نوملعت مكنا كش ال دمحا خيشلا عم بساج

 مكحن ةفصب ال لهقف حلصلا ةلئسم ي نوضوافتيو ةقادص ةفصب نوبهذي

 لثئسنو سكاك يسرب رسلا ةماخف رطاخ هبح يذلا الا ريصب ام هللا ءاشناو

 . نيسورحم ممدو ماركالاو ةيحتلا ليزج انم اولبقا ماتحلابو حاجنلا هللا

 « لعزخ ظ ١م"4 يناثلا عيبر 18 يف

 2 8 مقر تحن ءملاس خيشلا ىلا ًاباتك : يسايسلا .دمتعملا بتك كلذكو

 سم7 وك #]



 خيشلا هباجأف ءم ١411١ يناثلا نوناك 5 . ه ١و4 يناثلا عيبر 70 خبراتو

 للا باتكلاب ملاس

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا ملاس نم»

 . يس ٠ يج رجيم زيزعلا بحملا مخفالا لجالا ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 : اساوردخ ماد تيوكلاب ةيزيلكتالا ةيرصيقلا ةيهبلا 0 تيجا. زكيلون: نوم

 رورسو ريخم ممد مكرطاخ فيرش نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 0 ةرع ١8 ين عد 0 0 00 واع هدعب .

 اري نرلمحي ناو حلصلاب يعسلا لجال ضايرلا ىلا . رياحخلا دمحا اندلو
  ةفصب الو طقف حلصلا يعسل ةيصوصخ ةفصب نوبهذيس مهنأب هتماخف نم

 ركف نسحتساو مكتداعس بواحج نمسك وك يس رب نسلا ةماخيف ناو . رم

 نا مكتداعسل انيب امك نحنف ةنسحلا ةركفلا هذه ىلع لعزخ خيشلا ومدم

 ء يش لمعت ام هللأ ءاشناو هيلع قفاولو هنسحتس هتماخحف هنسحتس يذلا

 هتاهجوت ماودبو عيمجحللا ىلع قوفش بأك هربتعن اننال هناحتساو هاضر فلاخي

 ةمدحلاب هاضر بسكل انقفوي نا هللا وعدنو ةديمح ةبقاعلا نوكت هللا ءاشنا

 يلاركشتو يصولخ نوضرعت نا 5 نم وجزرأف هتايح ميديو ةصلاخلا

 . هتماخف وحن

 نيس ورع ممدو مكر كشن ًافلسو

 9"١(2. يلا عير 19 يف

 2 دقولا رفس

 قيلت يتلا ةنيمثلا ايادملا تئيهو دفولا رفسل ةدعلا لعزخ خيشلا دعأ

 سمعا



 (دفولا كلذ مهم رميس نيذلا ) برعلا ءارمأ ةيقبو دوعسلا زيزعلادبع ريمألاب
 ةعركلا راجحألاب ةعصرملاو ةبهذملا رجانحلاو فويسلا نم نوكتت تناكو
 | . ىرخألا فحتلا ضعبو ةردانلا

 طابش م . همه "88 لوالا يدامج 4 خيراتب تيوكلا دفولا رداغف ]

 رفس دعبو ) .نيرحبلا ًادصاق « صاخلا لعزخ خيشلا تخي يف ءمعم١0
 يناثلا يدامج 8 خيراتب ةرمحملا ىلا ب ةروصلا كلت ىلع دفولا

 . ( طابش /١١

 « نيرحبلا ىلا دفولا لصو « طابش 4 لوالا يدامجن ٠" « ءاعبرالا موي يو

 « يبوصقلا زيزعلادبعو وناك فسوي تخيلا رهظ ىلع « هلابقتسال مدقتف
 ء دمحم خيشلا هدلوو « ةفيلحلا ىبسيع خيشلا نب هللادبع خيشلا امهالت مث
 ءارما ءىطاشلا ىلع مهراظتنا يف ناكو « ةنبدملا ىلا مهتبحاصم مهنم اوبلطو

 , ةفيلحخلا ىسيع خيشلا ىلع : ًافويض اولحو مهعم اولزنف « نيرحبلا ءاهجوو

 مهئبنأف « نيرحبلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا اوراز ذئدعبو « نيرحبلا مكاح
 زيزعلادبع ريمالا ىلا « ةرصبلا نم ةيقرب قربا لق (« سكوك يسرب رسلا نأب

 .مهمدقمب هربخي ًاباتك رباحلا دمحأ هيلا بتكو . هايقلل مهرفسب اهيف هملعي « دوعسلا
 "هانم ىلا يجمع قوتنا" وكرت "طاقم كت قلاعلا» دام 6: قو

 ع طابش /!١ يناثلا يدامج 8 يف اهولصوف .اسحلا ىلا اورفاس اهنمو « ريقعلا

 . يولج نب هللادبع اهريما ىلع ًافويض اولحو
 .ءاسحلا اوكرت طايش ١9 يناثلا يدامج ١١ قفاوملا تبسلا موي .يفو

 ىلا هقيرطب ) دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ميمي ناك ثيح . جعلا رفح نيدصاق

 يناثلا يدامج ؟١ قفاوملا ءاثالثلا موي محلا اولصوف « ( ديشرلا نبا لاتق

 (« لصيف ريمالا هدلو لسرا دق دوعسلا :زيزعلادبع ريمالا ناكو 2« ترام ١

 اذه مهمدقمب بحري « رباخلا دمحا ىلا هنم ًاباتك هعم لمحي وهو مهلابقتسال
 : هصن

 0 م00
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 :د مهدو توملس لايعلاو ناوخالا انداع نمو فيطللادبعو بساك خيشلا |

 ميحرسلا نمحرلا هللا مس

 مخفالا دحمالا لجالا بانج ىلا لصيفلا نمحرلادبع نب زيزعلادبع نم
 . نيمأ ءاّمباو ىلاعت هللا هملس حابصلا : رباحلا دمحا خيشلا مرك الا

 ' لاوثسلا عم ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم ءادها دعب

 هللا مرك نم انلاوحا رورسلاو ةحصلا لامكب . ملز آل مكرطاخ فيرش نع

 مولعم مكبحم ىدل ناك مكبانج فرع امو لصو ميركلا مكباتك ةليمج

 انفلس ىلع ىدر رفحا راص انح مكلحم ىلع مكيحب هللا انيلا مكهجوت ًاصوصخم

 انيلا نومدقت هللا ءاشنا مكلصاو لصيف نبالا اذهو هنم برق انلزنو انيدشو

 مالسلا انغالبا عم هفيرعت مزل ام اذه عيمجلل ةمالسو زع مودق هنا وجرن هعم

 .:(لاساو بخ

 .« )"بوه » دامج ١8 يف

 ىقنا ) ىعدي لحل ( جعلا رفح كاهش ملا ٠ لصيف ريمالا مهداقف

 مهل ادبأف .دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةلباقم مهل مت هيفو .( تاهنتلا ةضور
 « فورعملل هريدقت ىلع لدي ام رهظاو .ًاريثك ًائيش رابكالاو مارتحالا نم

 ةحججارلا نم مهطسق اوذخخاو « ماقملا مهب0 رمتسا نا دعبو . ليمجلل هنافرعو

 لك اغلا يف ع دكيقتملا اولوانت مث « ءاخالاو .دادولا تارابع مهنيب تلدابت

 -« فيرش حلص دقعو عازنلا مسح اوبلاطو + تيوكلاو دجن نيد ةدئاسلا

 بساك ىلا هباطخ زيزعلادبغ ريمالا هجوف . مالسلاو ةفلالل آنماض نوكي

 ىدا ولو « يل قح لك نع لزانتلل دعتسم ينا) : االئاق لعزخ ةشلا

 . ( كيبا ءاجرل ةباجاو ء كمدقمل ًاماركا « ضايرلا نع ىلختتلا ىلا كلذ

 اهذاخلا بحي يلا « رومالا مها ف . تالوادملاو . تاضوافملا ترمتسا مث 5

 ةنيكسلا .هئلم + رحت :تاضاؤوافملا تمتو: + ةف راع ثدحت ملف ٠ عازتلا مسحل

 ملا و ا



 « يناثلا مريلا ىلا « اهيلع عيقوتلا لجاو « حلصلا داوم تنودو « ءودهلاو
 .م١1917 ترام ” .ه 19 يلاثلا ٌمدامج ١

 ةميحلا ىلا ء دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مدق « يناثلا مويلا ىحض يف و
 اوفخف ءاهيف نوعمتجم عيمجلا ناكو .بساك خيشلا ىكسل ةصصخملا
 دق ناك « ًاباتك مهيلع ضرع « سولحللا مهب رقتسا نا دعبو « هلابقتسال
 خيشلا ةافوب « هيف هربخي « نيرحبلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا نم « هدرو
 ئ ظ . باصملا اذهب مهازعو .ديدشلا هفسأ مه رهظأف ءملاس

 تءراص دقو نآلا اما) ”الئاق « رباحلا دمحا خيشلا ىلا همالك هجو من
 لبقا الو.« تابتاكملاو « طورشلل ةسام ةجاح دعا ال يناف ؛ كيلا رومالا

 لمعت. « ياياعر عيمج ىلع ةطلسلا كلف ءسمالا يف اهانثع يلا طورشلاب
 ' ةقباسلا ةقرولا جرخا مث .( هقاثيمو « هللا دهع كلذب ىلع كلو « ءاشت ام

 ابحبصا تيوكلاو دج نأب ) ناوخالا نيب . هيدانم ىدانو اهقزمو « هبيج نم

 ءاشي نمل مويلا دعب عنام الو . عيمجلل ةحوتفم امهقاوسا ناو : ًادحاو ادلب
 ىلا « بستني نم لك ىلع « ءادتعالا نم مهرذحو + ةيوكلا ىلا نيعلا
 . ( ريذحستلا دشا « حابصلا لآ

 عيمج- ىلا نلعيو « تيوكلا ةيداب ىلا « بهذيل هلاجر دحا رما مث
 خيشلا نم بلطو « رارقلا اذه « فارطالا كلت يف ةنطاقلا ةيدوعسلا اياعرلا

 !اذبيو « ةمهملا كلت يف دعاسيل هلاجحر دححا هعم قفري نأ « رباحخلا دمحا

 . هيلع ةدوقعملا لامآلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ققحو ةلكشملا كلت تهتنا
 دمحا خيشلا ىلا نيرحبلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا نم باتك درو م

 : ينآلا باتكلاب دمحا خيشلا هباجأف ملام خيشلا همم ةافوب هملعي

 ' تيوكلا مكاح حابصلا رباخلا دمحا نمو

 ةلودلا زويلاب يلو . يك . رجيم بحملا مخفالا دجمالا لجالا ةرسضح ىلا

 با"
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 . نيرحبلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا

 مكباتك تثدذحخا مارتحالا كيب هذدعب مكتحص لاوس عم انا ًامالس

 خيشلا موحرملا ةافو ربخ نمضتملا 1417١ يروربف خروم ١69 ةرمن

 نمنو مكتداعس ركشا ًاحيحص يفاو هردق ىلع هللا دمحت هللا ةمحر ىلا ملاس

 . اذه مكترايزب فرشتن هللا ءاشنا نيرحبلا قنرط نم نطولل نيهجوتم ”الاح

 . نيسورحم ممدو يتاماربحا لوبق وجراو مزل ام

 .( جعلا رفح نم ريرحن 00184 يناثلا دامج 7 يف

 هريخي . تيوكلا يف يناطيربلا نيالا هينا" لا ا ل

 : هصن اذه دفولا ةمهم ءاهتناب هيف

 تيوتا كب تايبقلا ينال ةلمتتا ع قرنا

 تنجا لكتلوب .روم . يبم .يج بحملا مخفالا لجالا ةرضح ىلا

 . هاب ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا

 ةرضحب انعامتجاو انلوصو نم يناثلا موي دعب رطاعلا مكرطاخ لاوس بغ

 يس رجيملا بجملا ةرضح نم بوتكم انذخا دوعسلا زيزعلادبع خيشلا مامالا
 ١١4 يناثلا يدامج قباطم يرو ربف 7 خيرات نيرحبلا لكتلوب يلو . يك

 تاذ ءادب ةرهجللا نم هتدوع ةليل هللا ةمحر ىلا قوت ماس خيشلا نأ هل 'ام

 قافتالا مث دق هنا مكربخا ناو مكتداعس ربخ نم يببم هربخ نا دب الو بنحلا

 تنسحنو دوعسلا زيزعلادبع مامالا ةداعس نيبو اننيب اميف مهافتلا ءوس لازو

 . نيملاس ممدو . مكتداعسل كلذ تررح تامولعملا لجالو قئالعلا

 ْ 6 116 فلا يدامج 7ع 1

 قفرو « ملاس خيشلا ةافوب هيزعي « لعزخ خيشلا ىلا ًاباتك ًاضيا بتكو

 اما



 دوعسلا زي زعلادبع ريمالا عم ترج يلا تاضوافملا راخنا نمضتي ( ًاقحلم هب
 : امهصن اذه

 5 نيمآ هلابقأو هدوجو ماد مخفملا ناحخ لعزخ خيشلا سدقأ راد رس

 تحص نع لاوئسلاو يماسلا مكماقمل مارتحالا بجاوو مالسلا ميدقت دعب
 لاقتنا ريخن انغلب هدعب رورسو ةحص ِق مكنا هللا لثسن دوعسملا مكدوجو
 مامالا دنع نحنو دوعوملا هلجا يف هللا ةمحر ىلا ملاس خبشلا معلا موحرملا
 هنكسيو هتمحر يف هدمغتي نا هللا لئثسن ناف اهيلع نملك ايندلا نأش اذهف
 يعادب ةظيرعلا هذه انررح ةلئاعلا هذه ىلا مكتدوع انملعلو هتنج حيسف
 يف مكتلودو دحا اندقف ام نحنو رطاخ مكل ردكي النا هللا لئسن ةيزعتلا
 . ىلاو هنأش لج يرابلا ءاضرل انقفويو عيمجلل مكهيدي نا هللا لئسن دوجولا
 خيشلا خالا انمالس غالبا عم مكتب ماود ءاجرلاو اذه مكتمدخ نسح
 . مكظفحم ىلوملاو مكيدايا لبقي بساج خييشلا خالا انهو هناوخخاو ديمحلادبع

 ٠ حابصلا .رياخللا دمحا مسسو يناثا دامج 7 يف

 قحلملا

 50 هللا ماد يديس )

 ماس خيشلا موحرملا تافو ربخ دورو لبق انركاذت حلصلا تهجنم
 حابص يفو 59 يناثلا دامج رهش ١ سبمحلا موي ىلا ةركاذملا انرخاو
 نحن موح رملا تافو نع ربخي نيرحبلا لصنق نم باتك انل درو نيعملا مريلا

 ا اقل



 دي

 فيطقلاو ءاسحالا ىلا دمتعم لاسرا يف رما مامالاو نوبحن ام بجوم ىلع

 ءاشناو نوبحن ام ىلع هللا لضف نم رومالاو كمادخت نم دحا عم تيوكلا

 هللا ءاشنا نيرحبلا .اننلوصوبو ءاسحالا ىلا نيهج وتم ةعمجلا راهم ةركب هللا |

 ٠. مكدوجو انل ميدي هللا ليتن

 كلذ لوح ترج يتلا لئاسرلا مهأو تبوكلا ىلا دفولا ةدوع

 ءانقملا داتا ترانا افلا يدا 16 قفازلل ةيلللا موي خام لو

 ىدهاو . ًاراح ًاعادو مهعدوف « ةدوعلاب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم دفولا

 . ةيب رعلا لويحلا دوج نه نيسرف ٠ لعزخ خيشلا «فصاك ىلا

 . ' تيوكلا ىلا مث نيرحبلا ىلا اهنمو ءاسحالا قيرط نع دفولا داعف

 اههوجوو « برعلا ءارما نيب تلدابت يلا لئاسرلا مها « هاندا جردنو

 . ةمهملا كلت ءاملاو « دفولا ةرفس نأش يف

 ةفيلخ ا ىسيع خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر

 قسمت خيشلا مرك الا لجالا ميشلاو مراكملا كيمح بانج
 م رتحملا ةفيلخلا

 : . هامب ماد

انعو رهابلا ةميلسلا ركع ا دب طبع نق ناودلاو ماسلا ءادهأ دعب
 20 

 ش ] . كلذك هللا مكلعج رورسو ريخب ىلاعت

 خيشلا نيم رثحملا مكدالوا نيب حلصلا ىلع انمزع هللا ىلع لكوتلا عم مث

و كلشلا عفرو ملاس خيشلاو دوعسلا زب زعلا دبع
 انمزع اذهل نيفرطلا نيب دودصلا

 ثال ! ةرشع لع فوني ًافلبم ايادطاو فيراصملا نم ةطاسولا هذه لعزخ خيشلا تفلك ()

 . حابصلا لآل ةاعارمو كرابم خيشلا ةيصول ءافو

5 0 



 زي رعلادبع خيشلا ةهجاومل ضايرلل بااجو 00 دع 2 ريسن نا

 صوصخلا اذهب
 لمعلا اذه يف مكرورسو عيمجلا ىلع ةيربالا قاف اطلع نيو

 . فيرشلا مكملع ةطاحال ةيدولا ةقيمنلا هذهب مل '. صا يريحلا
 ماركلا ناونالل انمالسو

 « لعزخخت 020200 ١مم4 ةنس لوالا دامج 4 يف ]

 لعزنخ خيش هيلا بساك نم ةلاسو

 كادف وو تاع ١

 . ةفيرشلا كمادقا ليبمت دعب

 . هثالثلا راهب مكتمدخ نم اانكر حت يبلا ةعاس نم مكتداعس ةرضحل ضرعن

 ٠ يردي دحا 00 نيرحبلا لا 0 برع ةسماحلا ةعاسلا ا راع

 د اشاب كفل 9 امل ل فارغلت ا هذه ١ هنأت نورا

 ..( كلذ يف ربخ مهلام خياشملاو مكتكرح نع

 خيشلا دلو دمحم خيشلا انلاجا رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلا بكرملا يب انيقب

 مي مدخحم نم بكرملا نم انلزنو هللادبع خيشلا انلاجا هدعب نمو هللادبع

 . فصنو ةعاسا ًايرقت ف رخل ىلا تك رملا

 نيرضاح صاخشالاو خويشلا لايع عيمج انيقل فرحلا ىلا انلصو ال
 مكتداعسل اهضرعا ردقا ال يبلا ةبحملا ىدا ريثك ئسيع خيشلا دنع انححر

 مكيدايا ليبقت دنع ليصفتلا مكترضحل ضرعا ًاهافش نكلو ةضيرعلا هذه يف

 .نيرحبلا ىلا انلوصو هيف ( فارغلت ) ةضيرع مكتداعسل انمدق انلوصو يف
 . لوصولا نع سكوك يمرب رسلا ةرضح تفرع كلذكو

 دنا



 تبسلا راهن اركب هنأش لج يرابلا ىلع لكوتلا عم ىلاعت هللا ءاشنا يديس
 مكتداعس عالطا لجالو ريجعلا ىلا نيرحبلا نم كرحتن انمزع يناثلا يدامج *

 . مكتمدخ يف تضرع
 لضتفلا ليكر نب زرع هيلا حف مدس نا ا قدسنا هيك ينم

 . ريجعلا ىلا انلصوي يكل لجال محف نونط ةتس

 رس ةرضح مايا ةسمخس لبق ناب مداحلا ؛ربخا لصنقلا ليكو يديس م

 ا ريمالا ةرضح ىلا ًابوتكم بتكا نأب ًايفارغلت يف رع سكوك يسرب

 مكف رطل نرهجوتم ليدنملا فيطللادبعو دمحا خيشلاو بساج ناب نومضملا
 ةنيشم طحللاو نيرورسم مكدنع نم نوعجري ىلاعت هللا ءاشنا مكتاقالم لجال

 ربخ درف وكا الو مكتمدخب تضرع مكعالطا لجال زيزعلادبع ريمالا ىلا

 . مكتداعسل ضرعلا بجوي يذلا ديدج
 مكودعو يفاب مكرمعو قيفوتلا ىلاعت هللا لئساو مكباتعا لبقا ماتحلا يو

 كولمملا دبعلا , نيمآ يناف
 « بساج ١م8# ةنس يناثلا يدامج ا تبسلا ةليل

 لعزخ خيشلا ىلا ةفيلخلا هللادبع نم ةلاسر
 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب »

 بحاص مخفالا لجالا بانج ةرضح ىلا ةفيلخ لآ ىسيع نب هللادبع نم

 0 نيمأ هالعو هلك ماد م ناخ قالا رادرس لعزخ خيشلا خا الا ةهبسلا

 + مكترضحل مدقا مث مارتحالا دي زمب ماركالاو ةيحتلا رفاوو ماتلا مالسلا دعب ظ
 دنع دمحا خيشلا هيخاو بساج خيشلا خالا لوصو ىلع ةصلاخلا . يناركشت:
 مهتدهاشمب رورسلاو .حرفلا لامك انل لصحو عيمجلا داو يدش ةرفح"
 ةمالسلا مهبحصي نا هللا وجرن ريجعلا ىلا هجوتلا ىلع اومزع هخيرات لاضوب
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 ودبي امعم ماودلا ىلع ةميركلا مكبتك لاصتا لومأللا بيرق نع مهب انعمجيو

 دالوالاو ملاس خيشلا خالا ةرضح مالسلا غلبيو مالعالا درجمب ىضقي مارم نم

 نيملاس ممدو هنودبي دالوالاو ناوخالاو مركملا دلاولا .يديس ةرضح انمو

 م ظ 00 ورع

 ٌْ , ١#مو يناثلا يدامج # يف ررح

 لعزخ خيشلا ىلا ىولج نب هللادبع نم ةلاسر

 لعزخ خبشلا مخفالا مركالا لجالا بانج ىلا ىولج نب هللادبع نم

 ل ل ل

 .رورسلاو ةيفاعلا لامكي ملز ال

 ا نيرورسم هانولتف زيزعلا 0 مظلم هدعب

 هةر انف رطل امر يلا ةفاكو للا أشاب تا رياحلا دمحا

 مهلباقت نا ىلاعت هلاسن زيزعلادبع مامالا مهيخال اورفاس ةيضلا واب هح رات

 دوصقملا لوصح عم نوعجري آبيرق هللاب انلماو قيفر قيفوتلا مهل لعجيو ةمالسلا

 . مهب مكنويع هللا رقيو

 نا مر سبك اود لماثو ةريرخم بج ام اذه |

 ممدو محض ىلاعت يرابلاو نوملسي اندالوا . نيسورحملا دالوالا انمالس

 5 مر وا
 ؛« 4"١١. يناثلا يدامج ١١ خيرات

 اما”



 لاس خيشلا ىلا ىولج نب هللادبع نم ةلاسر

 نب ماس خل :فالا سم لدقلا تانعرلا 0 نب هللادبع نم

 ولا ةحصلا 00 ملز ال

 0000007 زيزعلا مكباتك اندرو ةعاس كلربا يف هدعب

 ظ . مولعم ناك مفرع امو

 ليدنملا . اشاب 50 رباخلا دمحا خيشلاو ' بسأج خيشلا تانج

 ةحصلا لامكب يراحلا م ءاعبرالا راهم انفرطل اولصو مهاياوخا ةفاكو

 مهيخال اورفاس تبسلا وأم هحيرات مويو رورسلا دادزاو سنالا لصح مهمو

 ًاقيفر قيفوتلا ممل لعجيو ةمالسلا مهلباقي نا ىلاعت هلأسن زيزعلادبع مامالا

 . مكنويع مهب هللا ررقيو دوصقملا لوصخ عم نوددعيس ابمرق هللاب .انلماو

 يضقي ىلاعت هنمب مزلي امعم مكتارباخم ماود لمونو هريرحت بجو ام اذه
 مكضفحي ىلاعت يرابلاو نوملسي اندالوا . نيسورحملا دالوالاو ناوخالا انمالس

 .  هتاكربو هللا ةمحرو ادب امك ًادئاع مكيلع مالسلاو

 ه مخ 4*١ ةنس يللاثلا يدامج ١١ يف

 لعزخ خبشلا ىلا يبصقلا زيرعلادبع نم ةلاسر

 خيشلا ةنطلسلا زعم عفرا رادرس ةرضح مخفالا ماركالا لخعألا ةضاتخ 00

 . هاَقب ماد م ريحملا ناح لعزحخ

 ةيفاع و ريح : نيرو رسم ممدو هتاكربو هللا ةمحرو . مكيلع مالسلا كهد
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 هاقفر عم نابخ بساج خيشلا مركملا ةرضح ةرفس نع مكباانمب انليت نيمآ

 نع رايخالا نم انغلبي امب مكديفت نو رمات 0 اندرو دقو ريقعلا 3

 عوبرلا موي ءاسحلا مهلوصو ديفت ءاسحالا نم ناعما اندرو موب ]

 ١1 . ٠ قفاوملا تبسلا موي ءاسحلا نم رفاس دقو 4 قفاوملا
 مايا 0 اسحللا نع رفحلا لزنو ىضايرلا نم رهظ زيزعلادبع مامالا ةداعس

 ةعارلاو قافتالا لصحمي كرابجلا مكيعاسمب هللا ءاشناو . مهراظتناب هيلع ماقيسو

 قافتالاب ةرسملا رابخالا هانغلبت املكد مكديفن هللا ءاشنا اذه :فالخخو مومعلل

 . نيملسملا لاوحا - هللا 1

0-0 

 ييصقلا زي ,زملادبع ١4 يناثلا يدامج ١٠6 يف

 6 نيرحت 0 ]

 17١6م



 ماس ٠ خيشلا ةافو

 نيمأتو ةيامحل ًاحلاص ًاناكم نموي نا ملس خيشلا دارا ةرهحللا ةكرعم دعب

 راصحلا ىلا اهضرعت ةلاخ يف ةرهجلا ىلا تيوكلا نم درت يتلا تاذادمالا

 ةرهجلاو تيوكلا نيب رحبلا ءىطاش ىلع عقي ردنبلا ىمسي الحم راتخاف

 .ه ١4 يناثلا يدامج 4 خيراتبو .هيف ريغص نصح ةداشإ ىلع مزعو

 نا دعبو لمعلا ىلع هسفنب فرشيل ةرهجلا ىلا هذ م١9 طابش /١

 لالا كلذ تبقعا مث هنطب يف ديدش ملأو صفع رعش مايا ةثالث كانه ثكم

 ءاثالثلا موي رهظ دعب اهلصوف تيوكلل ةدوعلا ىلا رطضاف ةديدش ىمح

 يسرك ىلع ”الومحم ةنيفسلا نم هولزنأف طابش ؟١ يناثلا يدامج ١4 قفاوملا

 ] ل ل

 0 ,سوعو ةنس يناثلا يدامج ١8 قفاوملا ءاعبرالا ةليل بورغ يو

 ماسلا هللادبع هدلو ىعدتسا كئدنع .ةايحلا قراف «م 1745١ طابش 1

 :فاقلاو ةافو أبن ىلع مهفقواو حابصلا لآ عيمج

 . هنامثج عيش طابش ؟4 «يلاثلا يدامج 5 ققاوملا سيمحلا موي حابص يو

 نواس كاد هوراو ثيحب ةديدخلا ةرقملا ىلا هب ريسو 0
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 حابصو دهفو يلعو هللادبع مهو ًاسمخ روكذلا دالوالا نم كرت دقو
 موو

 مقرملا.اهددعب ةمركملا .ةكم يف ردصت تناك يلا ةلبقلا ةديرج هتعن دقو
 راذآ 59 قفاوملا .ه 1١4 بجر رهش ١١ نينئالا موي خروملا

 ةحصلا نم هماقم فرعن ال ربخ ىلا هيف تزمغ ةسماخحلا اهتنس يف ءماقؤلا

 : اهيف ءاج ام صن اذهو

 حابص نب ريسمألا ةافو»

 ناكو تيوكلا خيش حابص نب ملس ريمالا ةافو آمومع يبرعلا ملاعلا ىلا يعن
 هنا تادافالا كلت ىدوم نم موهفملاف اذه عمو ةأجف هتافو نأب حرص دق

 نسحا نوعجار هيلا اناو هلل اناف ةيسايسلا دصاقملاو تاياغلا ةيحض ًاديهش قوت

 .« هئازعاو هبحصو هلآ ءازع هللا

 ملاس خيشلا ةافو دعب نييتيوكلا فقوم

 اومزعو ءادعصلا نويتيوكلا سفنت ملاس خيشلا نيع ةينملا تضمغا ال

 دعبو .مكحلا نووش يف .هفلخيس يذلا مكاحلا فرصتل دح عضو ىلع

 قرشلا يحو ةلبقلا يح نم دلبلا ءاهجو عمتجا هيف نفد يذلا مويلا رهظ
 مكحلا ديدحتو ةملكلا عمجو داحنالا ىلع اودهاعتو ردبلا رصان ناويد يف

 ظ . تيوكلا يف قلطملا

 نأب هربخاو فسوي خيشلا هيلا داعف عامتجالا كلذ ببس هل فشتكيل

 . ًافالخ دبي ملف دلبلا حالصو ةماعلا ةمدحلا ريغ مهل ضرغ ال نيعمتجملا

 نع ,هولأس اورضح املف سمألاب نيعمتجملا تيوكلا هوجو روضح نوبلطي

 - ا"ا!ال



 ءايشا حابصلا لآ مهل رهظي ملف هذاخنا ىلع نومزاع مه ام ىلع مهوفقوأن مهيأر

 مهيأر فلاخت

 اذه ٍق اولوادتو ردبلا رصان ناويد يف ةيناث ًاعامتجا اودقع م

 :يلآلا 2 رضحم نيودت اوررقو رمآلا ]

 هللا مسي

 .هللا دهع ىلع اندحتاو انقفتا دق ةقرولا هذبب انءامسا نوعضاولا نحنو»

 ظ : ةينآلا دونبلا ءارجاب هقاثيمو

 2 ا ا

 رمالا فري ةثالثلا نم صخش يا نيعت ىلع ةعامجلا 000 اذا

 . هيلع قيدصتلل 00 ىلا

 . ىروش سلجم سيئر ةفصب نوكي روك ذملا نيعملا 4

 دالبلا نوؤش ةرادال مولعم ددع يلاهالاو حابصلا لآ نم بختني  ه

 !ديخأ ن دمحم ماج . لسروب دمحم نب كرايم . نالمش نب دمحم

 000 نن رمان . ماهنلا دمحا نب حملاص . سوعسعلا نيسح- نب نمح رلادبع

 « . زامق وبا يلع نب ملاص . كياز نب هللادبع . ميهاربا

 حابصلا لآل ةيناطيربلا ةموكيلا يزاعت

 ا يعل َ

 ريخالا بتكف يزاعتل ميدقتب ا تيوكلا يف يناطب ربا يسايسلا دمتعمل َ

 رس ب # رب دس



 يناغلا يدامج ٠ خيراتو ”١ 5 ٍتَغ ماسلا هللا دبع ىلا ةيمسر ةلاسر

 لع بيجاف حصا لآل 0 00 اهيف رهظب كا طابش 14م4

 دودولا .بحملا 00 هاخلا وذ 0 لجالا م ثلا ديمح ةريفح و

 . هاه 1 تيركلاب

 انذخا هدعب رورسو ريمي ممد مكرطاخ فيرش نع لاوثسلاو مالسلا دعب

 دومضم انمهقو 1717 ةرم ١ زو 6 . 5 ج ٠١ خروملا زيزعلا مكباتك ةرسملا ديب

 هن رهظا امع يببلا رهشوب ي زويلابلا ةرضح نم مكتداعسل دراولا فارغلتلا

 موحرملا ةافوب اهعامس دنع نزحلاو فسأتلا نم ةيدنهلا ةليلحخلا ةموكحلا

 فطللا اذه لباقتو ةموكحلا لضف ركشن ًاعيمج نحنف . ماس خيشلا روربملا

 اهتيانع نيعب نيظوحلم مناد نوكن نا هللا وجرنو نانتمالاو ليزحللا ءاعدلاب

 ' مكيضري ام نودهاشتو قلحلا كلسم نم نيرورسم نونؤكت لمالاف اهتياعرو

 انتاركشت زويلابلا ةرضح وغلبت نا مكفطل نم وجرتف . ةصلاخلا تامددلاب
 صوصخم اهئادبا يلا ةليمحللا هتاساسحا ركشنو ةيدنهملا ةهوكحلا وحن ةيبلقلا

 .( نيسورحم مممدو ركشن ًافلسو ةيزعتلا

 .ا١""4 .3ج ١" يف

 ؛ حابصلا رباج« 50 ؛ ملاسلا هللادبع ٠ كرابملا دمح « ةفيلحلا يلع

 خ84



 -  تيوكلا يف يلا نوؤش ماسلا هللادبع ةرادإ

 رجلا دمحا خيشلا نع ةباين

 ىلوتف ملس خيشلا يفوت امدنع تيوكلا نع ًابئاغ رباحللا دمحا خيشلا ناك

 متاو نسحا رمالا ءابعاب ماَمف هنع ةباين مكحلا نووش ملاسلا هللادبع همع نبا

 : ةيتآلا لئاسرلاو تايقربلا هرادصا لامعالا نم هب رشاب ام لواو مايق

 ١ سكوك ي.رب رسلا ىلا ملاسلا هللادبع نم ةيقرب

 دادغب سكوك يسرب رسلا ةماخف»

 تامدخلل نيدعتسمو دابعلا ةحارو دالبلا ماكحال نيدعتسم نآلا نحن يبرع

 هللا ىلع اندامتعاو رباحلا دمحا خيشلا يخا نع ةباينلاب ةيناطيربلا ةموكحلا

 تامدخلا انم نورت. هللا ءاشنا لمالاف لاوحالا عيمج ين مكتماخف ىلع م
 ماوذ سمتلن فلسلاب انضوع هللا ءاشنا مكتماخفو مكرست ىلا ةصلاخلا

 / حابصلا ماسلا هللا دبع 00 يناثلا يدامج ١١ يف ]

 تحب ب ْ



 دوعسلا زيزعلادبع ريهألا ىلا ملاسلا هللادبع خيشلا نه ةلاسر

 زيزعلادبع مامالا دلاولا يديس ممملا يلاع ميشلاو مراكملا يب ةرضح» '

 . معنلاو رعلاب م اد م رصحملا لصيفلا نمح رلادبع مامالا نءا

 ىفخي ال هدعب يماسلا .مكماقمل مارتحالا رفاو ميدقتو مالسلا ءاذعأ ذك

 مكعع اننا كلش الو هللا ةمحر ىلا يوت ماس خيشلا اندلاو مكترضح ىلع

 . دوعجار هيلا اناو هلل اناف ةبيصملا كلت يف .ءارضلاو ءارسلاب نيكرتشم

 1 مكتمالسبو هيف انضوع هللا ءاشنا مكترضحف

 مكاياو انقفويو مكتايح انل ميدي نا هللا لثسن كلذ يعادب هانررح اذه

 : هم ركو هلم هاض ريو هرج امل

 00 ةالوالاو ناوخالاو 01 دلاولا يديس ةرضحل

 مالسلا توديع حابصلا ةفاكو دمح خالاو راج خيشلا معلا يديس انهو

 ] . مكاقب هللا لاطو هاضقب زوفن رما نم ودبي .امعمو
 دلولا

 ماسلا هللادبع ١١م9 ةنس يناثلا يدامج ١5١ يب

 « حابصلا .

 رباخلا دمحا خيشلا ىلا ملاسلا هللادبع خيشلا نم ةلاسر

 رباخلا دمحا خيشلا خالا يديس ميشا ديمح مخفالا مركالا 5 »000

 : هتاكربو هللأ ةمحرو مكيلع مالسلا د هاب ماد مريحملا حابصلا

 ١ مه ىفاوع ها هليل هللا همحر ىلا لمتنا ملاس خيشل لا دلاولا ةهدعب

 )١1( دم اح



 ههجو الا مياد ام ايندلا نأش اذه مكازع نسحاو مكرجا هللا مظع يراحلا
 | . ميظعلا للعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ميركلا

 نيرشابم نآلا نحن هدّقفن ام هللا ءاشنا كتمالسبو هيف انضوع هللا ءاشنا تنا

 انيلا وع ىلاعت هللا ءاشنا ركف اندا يف نكت ال ةمات ةقدن د

 1 . كرطاخ رسيو كيضري ام دهاشتو 000 ًالاس

 و لاح يف مهعيمج دالوالاو ناوخالاو رباج خيشلا معلا قديس

 اضريو بحي امل انقفويو هوركم لك نم عيمجلا ظفحي انبر بجاولاب نيم اق
 اذه يف وناك فسوي ةطساوب فارغلت مكل انلهزا» ةضراتر» .ردسزكو :هنق

 0 . مكلصو هللا ءاشنا صوصخلا

 بساح خيشلا خالاو مامالا يديس ةرضح انمالس عالبا وج رل مل ام اذه

 نوملسي دالوالاو ناوخالا ةفاكو دمح خالاو رباج خيشلا معلا ةرضح انهو

 . نيملاس هللا طظفحع ممدو

 ) حابصلا ملاسلا هللا دمع ١م#م4 ةنس يناثلا يدامج ١5 يف

 قحلم

 رياخلا دمحا خيشلا ىلا ملاسلا هللا دبع خيشلا نم

 ظ مدع

 ليل دعب نوفل يراحللا 4 يف ةرهجلا ىلا حار هللا همحر دلاولا

 00 لا

 هدصق ناكو عرذا ةعبرا مفر ريد هيف ونبو مارد 1 ا عياسلا نع جانو -

 هعم راص مايا ةثالث دعب نم نكلو . كلذ ناينب لمكي نا ىلا كانه ميقتسي 5

 | دعب اثالثلا موي هريدلا ىلا مجرو ميقتسي ردق الو نطبلا يف هصقمو ىمح

 ناموعد



 لزنو يس رك لع هانيطح برغملا دعبو يعوشلا رش لزيي ردق الو رهطظلا

 ] هيلا هنكشم هللا ىدللا ةينعو

 اشو ذود د مسح ازعل راج خيشلا يديس ىلع تلسرا

 . اورصق ام أضيا مهو بيطلا مالكلا نم نم يضتقي ام مه

 نا .هقناف رتل الور رك اقماع تيا لادا عيمج نيرشابم نحنو
 مكلصي ةفيلخلا ىسيع خيشلا ىلاو لعزخ خيشلا معللو سكوك يسرب ريسلا
 . كلذ نوتسحتست مكنا هللا ءاشنا هيطب ةقرو يف مهنومضم

 يراتللا 8 قفاوم سيمحلا موي اندنع نم رفاس .لعزخ خيشلا معلا ةرضح
 لصو هحيرات مويو موي مك ةدم نم ةرصبلا هجوت لصنقلا ةيليفلاب نالا وهو

 يف ةفيلخلا ىلع خالا همات ةرشابم هنم اندهاشو ةيزعتلا لجال اندنع ريسو

 رطاخحلا نكمطم نك . ةبارحلاو فراوطلا ظافح ىلع هانيختو هل انبتك ةرهجلا

 ::0 :ثيداقلا نساو نم رابخالا قاتو مكتدارا ىلع نوكت رومالا عيمج هللا ءاشنا

 لعزخ خيشلا ىلا ملاسلا هللادبع خيشلا نم ةلاسر

 دلاولا يديس ةلودلا بحاص ممحلا يلاع ميشلاو مراكملا ديمح ةرضح و

 مو ه رع ماد م رححملا سدقا رادرسلا

 .مكذوجو ماودب ءاعدلاو ةفيرشلا مكيديا ليبقت دعب

 انك هلا ةيضوسملا يفوت ملاس خيشلا دلاولا مكتماخف ىلع ىفخي ال يديس

 كيا مكتماخف ىلع ديدش هدقف نا كش الو فارغلتلاب مكتلودل انضرع

 كراظنا لولح لاز ام هدقفن ام مكدوجو ةمالسب هللا ءاش نا نكلو انيلع وه امم

 خيشلا يخا لوصو نيخ ىلا ةمات ةقدب لاغشالا ميم نيرشابم نآلا نمن

 عيمج نم نيرورسمو نيضار نونوكت مكتماخف نا لمالا يلو رباخلا دمحا
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 . ميكنبا يف ميلسلا مكريمض هدقتعي ام بسح تاييترللا

 مكفاطلأ ديرمب نوحسشملا يلاوحللا يقارغلتلا مكرمأب انفرشت هخمرات موي

 . .نيتسلا يدم ةقّقشلا هذه 'ميديو مكرمع ليطي انبر ةيوبالا مكتقفشو

 ةناعرلاو ةهودلا :لامكت ةناظي رلا ةلودلا رمازا :نطحتلم»هنلا:ءاش:نأ ع

 ضورفم ءيش اذهو ةداعسلاو ريخلا لانن ةمظعملا ةلودلا ىضرب نا كش الو

 : . كدؤجوو هنم انليح الو كلذل انقمفوي ىلاعت هللا انيلع

 ناوخالا ةفاك ىلع ملسن كرطاخ رورسو كاضر بسك ييلاما ةياغو اذه

 كيديا نولبقي ناوخالا ةفاكو دمح خالاو ملسي رباج خيشلا معلا يديس انمو

 . كظفحت هللاو

 كولمملا 2 "١8 ةنس يناثلا يدامج ١8 يف

 « حابصلا ملاسلا هللادبع 0

 قحلم

 لعزخ خيشلا ىلا ملاسلا هللادبع خيشلا نم

 ْ يديس

 تبسلا موي اسحلا نم مهاشمم ركذي بمحا خيشلا خالا نم فارغلت اناج
 اسحلا نع ةفاسم (جعلا رفح) يف مامإلا نيرحان يلاحلا رهش ١١ قفاوم
 ماري ام ةياغ ىلع ريصت رومالا عيمج كدوجو ةمالسب هللا ءاشنا مايا ةسمحخ
 هيطب مكلصي رادع قب هلنادبك نم موخرملا مس ان فثيوتكم 'انلا انلصو مويلا

 شورط انلسرا نيموي .نم خيراتلا لبق نحن م مكراظنأب هيلع نوفرشت
 فرغلتلا لقنو هيف يلا ةلصوبلاو دمحا خيشلا خالا بوتكمو مامالا ىلا انبتكو
 نيرورسم هللا ءاشنا عيمجلا ىلع نوف رشت سكوك يسرب رسلا ةماخفل هاتمدق يذلا
 مكتمدحل دومحم مكمداخ اندمع كلذ نونسحتست مكتماخف نا لمون رطاحلا

 ورا مكرطاخ نانئمطا ل

 .( 1ممو يناثلا يدابج ١8 خيرات

 1 ”" هيي



 حابصلا لآ ةيزعتل تيوكلا ىلا لعزخ خيشلا مدقم

 ةرطاشمل تيوكلا ىلا رفسلاب عرشا ملاس خيشلا ةافو أبن لعزخ خيشلا غلب ال

 خيراتب اهلصوف « ميلالا زرلا اذه نع مهتيلستلو باصملا اذهب حابصلا لآ

 ىلا اهيف ثكمو «م 1١91١ ةنس ترام ه .ه ١م يناثلا يدامج
 . مكحلا مامز همالتسا ةلفح رضحو رباخلا دمحا خيشلا اهيلا داع نا

 دفولا رابخا نمضتت لئاسر ةدع تيوكلا ف وهو هيلع تدرو دقو

 هاندا جردنو اهنم مبسق ىلع باجأف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا لسرملا .

 . اهحيراوت بسحب اهتبوجأو لئاسرلا كلت مها

 لعزخ خيشلا ىلا رباحلا دمحأ خيشلا نم ةلاسر

 معلا ئديش مخفالا لجالا ممهلا يلاع ميشلاو اياجسلا ديمح ةرضح )

 . نيمآ هلابقاو هدوجو ماد مخفملا ناخ لعزخ خيشلا سدقا رادرس

 2 يماسلا مكماقلل م اريحالا بجاوو مالسلا ميدقت دعب

 رورسو ةحص يف مك 0 مكدوجو

 نا كل نأش اذهف مامالا دنع نحنو دوعوملا

 . هتنج حيسف هنكسيو هتمحر يف هدمغتي
 ا
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 ةيزعتلا يعادب ةضيرعلا هذه انرزح ةلئاعلا هذه ىلا مكتدومب انملعلو
 داوجواا وأ كتل ووو دعا ذك ا نع و شاحب وكل ردكي ال نا هللا لئثسن

 نسخ ىلاو هنأش لج يرابلا 0 انقفويو عيمجلل مكميدي نا هللا لئسنو
 ٠ ظ . مكتمدخ

 يل خيشلا خالا انمالس غالبا عم وك مادو ارا 17
 . مكظفحي ىلوملاو مكيدايا لبقي بساج خيشلا خالا انهو. اهلا وخأو

 « حابصلا رباخلا دمحا "مو ةنس يناثلا يدامج ؟* خيرات

 - , ذم

 لعزخ خيشلا ىلا رباخلا دمحا خيشلا نم

 :ةدوج-و هللا مادا يديس ١

 ها م موعرلا ا رو حلصلا ةهجا نم
 . "#١ يناثلا دامج رهش ١7 سيمحلا موي ىلا را

 موحرملا ةافو يف نيرحبلا لصنق نم باتك انل درو نيعملا مويلا حابص يو
 انيلع لبقم هسفنب مامالا يف اذاو بساج خيشلا خالا ناويص يف نيسلاج نحت
 . موحرملا ةافو ربح نع انربخاو

 نوبحمن ام بجوم ىلع نيفرطلا نيب || مت انربخا يذلا تقولا نمو
 مهف رعي ةيدابلا عيمج و فيطقلاو ءاسحالا ىلا دمتعم لاسرا يف رما مامالاو
 دحا عم تبرك ما هجوتي همادخ دحا رما كلدكو حلصلا صوصخب
 , كمادخت نم

 ل

 . ةوجو انل ميدي هللا ليث هللا ءاش نا نيرحبلا انلوصوبو ءاسحالا ىل
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 اهم قلعتملا قحلملا عم لعزخ خيشلا هيبأ ىلا بساج نم ةلاسر

 انتكر حج دنع هنأ مكتداعس ةرضحل ضرعن .ةفيرشلا يكمادقا ا دعب

 ءاسحالا ن نم انكرح فرشلا تزاح دب ال ةيفارغلت ةضيرع انصضرع ء ءاسحلا نم

 رهش 1١١ ةئثالثلا راهن رفحلا ىلا انلوصو يناثلا دامج' ١١ تبلا ران
 جعلا رفحلا لامش يف زيزعلادبع مامالا عم تراص تاقالملاو يناثلا دامج

 ؟”4 ةعمجلا راهن اركب ىلاعت هللا ءاشناو ديشر نبا وزغ ىلع مزاع يوك كما

 . رورسلا لامك يف مكيدايا ليبقت ىلا عوجرلا ىلع نيمزاع يناثلا يدامج

 ( ةليحك ةرمحم ) ةدحاو نينئا ليخي مكمداخ ىلع فطلت مامالا ةرضحو

 دشارو فيس مكمداخ عم مكتداعس ىلا تالصاولا ( ةيبع ةرمشلا ) ةيناثلاو

 :ةماللجلا لسن ناك شال ءاقنا

 ماريحالاو قوشلا مكل مدقي زيزعلادبع مامالا ة رضح اندنع نم يالوم

 هلمع يذلا ءيثلا لع روك ذملا دنع نم نالحح ريثك مداحلا ةقيقحل-ا ياالوم

 . فطللاو ةبحملا نم مداحلا لع

 مارتحالا مكتداعس ىلا نومدقي اشاب فيطللادبع عم دمحا خيشلا خالاو

 كولمملا دبعلا . نيمأ يناف مكودعو ياب مكرمعو يديس
 (« بساح ١14 ةنس يناثلا يدامج 71 برغملا سيمحللا راهن

 ديلا

 1 يديس )

 خيشلا موحرملا ةافو ربخ دورو لبق انركاذت حلضلا ةلأسم صوصخم
 مويلا اذه حابص يو يناثلا دامج- رهش 77 يناثلا راهن ىلا ةركاذملا انرخخاو ملاس

 خالا ىلا طخو زيزعلادبع مامالا ىلا نيرحبلا لصنق نم بيتاكم تدرو

 دينمو ا



 . ماس خيشلا ةافو نع ربحي دمحا خيش

 نع دمحا خيش خالا ربخ انيلع لبقم هسفنب مامالا. اذاو نيسلاج نحت
 نيفرطلا نيب حلصلا مث ةعاسلا كلت يو لصنقلا طخ هاطعاو روك ذملا ةافو
 ءاسحالا ىلا هلبق نم دمتعم لاسرا يف رما مامالاو نوبحت ٠١ بجوم ىلع
 هناملغ دحا رما كلذكو حلصلا صوصخب مهفرعي ودبلا عيمج ىلاو فيطقلاو
 ةلأسملا ضرع بجو اذهل . دمحا خيشلا لاجر دحا عم تيوكلا ىلا هجوتي
 مكتمالسبو ليصفتلا ضرعن مكيدانإ ليبقت دنع هللا 3 مكتداعس ىلع
 كارحتن يناثلا دامج 5 راب اركب ىلاعت هللا ءاشناو نوح ام بهوف نومألا
 مكتداعسل ضرع يرسل ىلا انلوصو درو .ءايثعلالا لإ جعلا رفح نم
 . « نيمآ يناف مكودعو يفاب كرمعو نيرحبلا ىلإ اندورو نع ًايفا رغلت

 لعزخ خيشلا ىلا ليدنملا اشاب فيطللادبع نم ةلاسر

 . ةرمحملا ىلا #١7 ةنس رخآلا دامج ؟* رفحلا نم »

 تانج سدقا رادرسلا الاون مظعالا ذالملاو مخفالا ا ةرصضح

 , مدح ماد مريحملا ن ناخ لعزح خيشلا

 يماسلا مكماقملا مارتحالا بجاو ميدقتو ةكرابملا مكيدابا يليبقت دعبو
 انتفاكو بساج خيشلا يالوم مكلجن لصو يراحلا 7١ ةثالثلا موي هنا ضرعا
 آعيمج نحنو رفحلاب دوعسلا زيزعلادبع مامالا مكيخا الضو هتمدحع ف خيذلا“
 مكسورحمل تلصح ةحص صخالابو روصتلا قوف يلا ةحصلا ةياغ ب
 ىدبا مامالا مكيخا ناو ةيانعلاو ةفثرلا نم هب لضفت ام ىلع هللا اندمحف
 نمإلا ةياغ يف نيسورحملاو ةركاذملا تأدتباو ماقملاب قيلي ًاماركاو ”الابقتسا
 فرش مامالا ومس يناثلا موي حابص يا ةركااذملا ءانثا يف نككلو هولما ام ىلع.
 ميظعلا زرلاب نزحملا  ربحلا نم درو ام كدالوا غلباو ةميذلا مكسورحم لح
 7 نم ةبيطلا تاضارعالاو ةيزعتلا ضعب دمحا خيشلا ومسل ىادباو
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 'صاالحلا نم هانقيتو هايقلت امب نيسورحملا رسف ءيش لك نع ىضرلاو ء يبت لذ
 مامالا كيخا نيب قباسلا دولا نم ملعي امك هوبحا اه ىلع ةلاسملا توك
 كينبمو نارفغلا هل هللا لئسنو ديقف زعأب كيزعن اذه نمض دمحا خيشلا كدلوو
 مكيضارم ذاختا اننيعيو هيف كرابيو هقفوي نا هللا لئسا ماقملاب دمحا خبشلا مايقب

 هللا ققح امهباش امو افصلاو دولا لماك عاجراو مكتاداشرال لوبقلاو
 انقفوي ىلوملا ”الئاس هضرعا ام اذه مكرورسو مكتحص دوجوب انلامآ .
 انلوصو نوكي الاو ءاسحلا ىلا كرحتن ةعمجلا هركب هللا ءاشنا مزعلاو مك اضرل
 . مكدبعل مكظفحي نا هللا لئساو بجر 17-8 نيرحبلا

 « ليدنملا فيطللا دبع ١٠89 ةنس رخآ دامج 15 ةعمجلا حابص

 ةفيلحخلا ىسيع خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر ظ

 ىسيع خيش مخفالا مرك الا لجالا ميشلاو مراكملا ديمح بانجو
 ظ . هاقب ماد ةفيلخلا

 مكجازم ةمالس نع صحفلاو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ءادها دعب
 مكل انمدق اذه لبق مت . كلذل متلز ال رورسو ريخع ىلاعت هدمحن انعو رهابلا

 مكتمالس نع انرشبي باوجن مكنم انذخا امو بساج مكذدلو ةبحص باتك '

 .انباتك لوصو نع انفرع الو هللادبع سورحملا مكلحن نم ريرحن انلصو طقف
 دمحا خيش دالوالا برقلا اذهب ثيح نآلاو . ةيافكلا هباتكب كش الو مكل
 . مكترايزل عيمجللا لحم ىلا نولصي ليدنملا اشاب فيطللادبع ةداعسو بساجو
 مهنولطعت ال نا مكوجرا طقف هيف نوحي ىكل ( يف . يآ) مكبكرم انيشم
 هذهو ةلطعتم اهفارطاو ةرمحملا ين اهلك يلاغشاو تيوكلا يف انا ينال مكدنع
 دالوالا يدصق اذهل مهنم رذع يل الو انتاقالم نيبلاط ةيرايتخبلا نيناوخخ مايالا

 ةرمحملا كلحم ىلا هجوتاو دمحا خيشلا كنبا هجاوا ىبح ”الجعم انه نولصي

 ْ] 1 . كانه لاغشالا ةرشابل
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 تعمس مهحاور يف دالوالا عم هومتي رجا يذلا فنطللاو ةبحملا نم اماو

 كدالوا مهنا كش الو مكنم لرمامللا وه اذهف ديعبلاو بيرقلا نم كلذب

 . مايالاو نينسلا ىدم اننيب ةبحملا هذه ميدب هللا مهيلع قفشا كبانجو

 أل اذه. دعتو 0 7 0 ماركلا م اوخالل لا

 ٠ «لعزخ 0 ] نلعب ذو

 ظ , ١8م4 ةنس بجر 5 يف

 ةفيلحلا هللادبع خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر

 ةفيئلخلا ىسيع نب هللا دبع خيش مرك الا لجالا مهرخلا كايمح بالج )

 برر ماد مركملا

 . اندعا : نورسو 57 0 زيزع نع لاوئس او مالسلا دعب

 نيرورسم هانولت ١4 ةنس يناثلا يدامج م خرؤوملا مكباتك دادولا ديب

 ] . مولعم را متركذ امو مكتمالس ماودب
 لئسن مكتبحم يأ دوهعملا اذه كش ال مكناوحخخا تاقالمي مكزورس نم اما

 ًابيرق دالوالاب انملع ثيح نآلاو .ماوعالا ىدم ةبحملا هذه ميدي نا هللا

 مهوصو دنع ىكل ( يف . يا) مكبكرم تيشم ”الاح نيرحبلاب انلحمل نولصي
 ةريثك ةرمحملا يف انلاغشا مايالا هذه نال نوهجوتيو ليلدعت نودب نوبكري

 0 0 اذهل مهتاقالم يف نيموزلم ًاضيا ةيرايتخبلا نيناوخنو
 رمحملا مكلخملا هجوتنو دمحا خيش مكيخا هجاون ىبح ”الجاع اندنع
 زا ام اذه ماركلا دالوالاو ناوخالاو 0 دلاولا ةرضحس رفاولا انمالسو

 ظ . نيس مسسو مكل هلايب
 «لعزص 7 00 مم ةسايجر ١ يف ل



 لع رزخ خيشلا ىلا ىولج نب هللادبع ريمآلا نم ةلاسر

 خيشلا ةرضح ميشلا ديمح ميشالا مخفالا مركالا لجالا بانج ىلا
 . نيمآ ه رع ماد م ريحملا قاوم نب رباج جاحلا نب لعزخ

 يرش ' قع لاوثسلا م ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 باتك مكترضحل انمدق هدعب . رورسلاو ةحصلا لامكب مكن ال مكرطاخ

 دمحا خيشلا بحملاو بساج خيشلا سورحملا مكدلو لوصوب مك انفرعو

 اندمحو بولطملا لصحو .زيزعلادبع مكيخا اوهجاو دق هللا دمحبو رباحلا

 ءاش نا هحيرات لاح مكوحت اورفاس دق مهبلا راشملا مه اهو كلذ ىلع هللا

 دمحا خيشلا مكدلو ىلع مكراظنا لولح لمأنو مكنويع رون نودهاشب هللا

 . ريغ لكل نيقفوم ملز ال مكدئارع يه امك

 دالوالا ىلع انمالس هراشب ةراشالاف مزلي ام ع مكترباخم ماود لمأتو اذه

 . مالسلاو مكظفحي لات يرابلاو نوملسي اندالوا

 ( ىولج نب هللادبع ١104 ةنس بجر 8 خبرات

 رباحلا دمحا خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر ٠

 دهحا خيش زيزعلا اندلو مرك الا لجالا ةديمحلا اياجسلا وذ بانج »

 . اسورحم ماد مركملا حابصلا رباخلا

 كمادخ اولصو نا ىلا ربلا قيرط ىلع انوجن مكنا دقتعن انك مث . رورسو ريخ

 قيرط ىلع نوبحت مكنا مكييتاكم نم مولعم اندنع راص مهعبرو دشارو فيس

 مكلص وب يكل ( ي و . يآ ) انبكرم انيشم هيلع "ءانبف . كلذ نم سأب الف نيرحبلا

 نا



 اندنعل نوهجوتتو هنم ةصخرلا نوبلطت ىسيع خيشلا عيمجلا للا ود طحت دتع
 نيناوخو ةلطعتم ةرمحملا مكلحم يف انلاغشا كاته مكمولعم نال تيزكلا يف
 ظ . مهنم رذع انل الو انتاقالم نيبلاطو زمار يف مايالا هذه ةيرايتخبلا

 ' ردقن ام نال رفانو كهجاون ىبح لجعلاب اندنع نولصت اندصق اذهل
 ا و ل ا ل كا

 | وسور ممدو

 « لعرزخ ظ 1مم ةنس بجر 4 خيرات

 لعزخ خبشلا ىلا ةفيلخلا ىسيع خيشلا نم ةلاسر
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ميشلاو مراكملا ديمح لصالا بانج ةرضح ىلا ةفيلخلا ي ىلع نبا ىسيع نم

 . هام ماد مرحمملا كاحخ لعرزح خيشلا 0 رادرسلا ةنطلسلا رعم مخفالا

 رورسلا ديب ما رحاالا ديزع مارك الاو ةيحتلا رفاوو مانلا مالسلا لعن

 ئيساعت كل ولا عفرا رادرس ةبحص لوالا يدامج ١/8 مقر مكدادو بتك انذخا

 مولعم راص مهيف متركذ امبو مكتحص ماود انرسا دقلو بجر ١ مقرو
 رادرسلاو رباكلا دمحا خيشلا دالوالا لوصوب ميظعلا جاهتبالاو حرفلا انمحو
 عم قافتالا نم مهل لصح امبو ةمالسلاو ةحصصلا لاح بساج خيشلا معفرا
 ةوخالاو ةقادصلا بجاو ميدا دقلو مكدوجو ةكربب دوعسلا ز زيرعلادبع خيشلا
 نيدص لك رسا دق كلذ ناو كرابم خيشلا روربملا موحرملا مكيخا فلحل
 نا ثيح رفسلاب مهل انحمس ناك امل دالوألا رفس ىلع مكئح الولو بحمذ
 رفسلا ىلع اوكرحم نيسورحملا دالؤالا هحبرات لاح . ةليلق ًادج اندنع مهتماقا

 هللا لاف لاح نسحا ىلع مكب مهعمجيو ةمالسلا مهبحصي انبر مكفرطل
 مكبتك لاصتا لوماملاو مزن ام اذه .لابقالاو زعلاب نيعتمم مكاقب ميدي نا مث

 بح ماا مابجب



 مرعلا توا للا رام لوو نم ودبي ام عم ماودلا ىلع هراسلا

 . نيملاس ممدو هوهند هناوخاو دمح دلولا انمو

 .( ”١١7 ةنس بجر ”١ يف ررح

 لع زخ خيشلا ىلا ةفيلحخلا دمح خيشلا نم ةلاسر

 ديمح مخفالا دجاملا ةرضح بانج لا فقيل لآ“ ىتنخ نإ يجا 4)

 تماد مرتحملا ناخ لعزخ خيشلا سدقا رادرسلا ةنطلسلا زعم ميشلاو مراكملا

 ا هيل اهم

 م ماودلا 5 هتاكربو هللا ةمحرو يماسلا مكماقمل م اريحالا قيال ل

 ةعماحلا تاذلا كلت ةحص نع راسفتسالاو لاوثسلا وه هريرحتل ةيغابلا

 خيشلا روربملا موحرملا مكدلو ةافوب مكل ةيزعتلا ًايناث . تافصلا نساحمل

 ناو فلخلا يف كرابي نا هللا لثسن ناف اهيلع نم لك ايندلا نأش ىذهف ملاس

 عفرا رادرسلاو رباخلا دمحا خيشلا ناوخالا انولصو دق .مكرمع ليطي

 انرورس اماو مهسدهاشمب جاهتبالاو سنالا ديزم انل لصحف. بساك خيشلا

 مكيءار نسحو مكسافنا ةكربب وهو مهدي ىلع قافتالا نم لصح امب مظمف

 ةوخالا بجاوب ممق دقلو قيدص لك رس دق اذه مكلمع نا ةقيمح ا و

 نسح نم اذهو هئافلخ يف كرابم خيشلا مكيخا اندلاو روربملا موحرملل

 مكفرط ىلا هجوتلا ىلع اومزع دق دالوالا . مكازج الو, هللا ناف مكقيفوت

 مهرفسب انحمس امل مكرماوا بسح ةعرسلاب مههجوت ىلع مكصرح الولو

 لاح نسحا ىلع مكب مهعمجيو ةمالسلا مهبحصي نا هللا وجرن ةعرسلا هذه

 ةلالج انمو دالوالا ةفاك مالسلا غالبا عم ةيدولا مكبتك لاصتا لمالاو اذه

 نيل مل الو فيت دالوالاو ةرخالامكتالواو مما لالا مكيشأ يدي

 .م ١ "ا“4 هنس بلح رو ١ ُئ نرخ

 لإ



 لعزخ خيشلا ىلا ةفيلحلا هللادبع خيشلا نم ةلاسر
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 مراكملا ديمس لجالا بانج ةرضح ىلا ةفيلخ لآ ىسيع نب هللادبع نم

 . هاقب ماد مرتحملا ناخ لعزخ رسلا سدقا رادرس ةنطلسلا زعم مخفالا ميشلاو

 ان تاذلا كلت ةحص نع لاوئسلاو ماربحالا ديزمب ماتلا مالسلا دعب

 ديب مح . كلذك ملز ال ةيفاعو ريخ يف كيلا هللا دمحم انعو تافصلا نساحم

 مكتحص ماود ان رساف اجر [5 ُق خروملا مركملا مكباتك انذحخا زورسلا

 ناوخخالا مكذالوا مودقب رورسلاو حرفلا انمع دقل' مولعم راص هيف متركذ امبو

 مكدوجو ةكربب .دوعسلا زيزعلادبع خيشلا عم قافتالا نم ممل لصح امبو
 ناوخالا مكدالوا رفس ىلع مكثح الولو بحمو قيدص لك رسا دق كلذ ناو

 رطل“ نكل هليل تراض انذنع ميسانا نا ثيح رفسلاب ممل انحمس ناك ال

 ةعرات لاو نفسلاب مهل حمس مركملا دلاولا ا مكثحو مكتبغ رل

 لع مكب مهعمجيو ةمالسلا مهبحصي انبر مكفرطل هللا ةكرب ىلع اوهجوت
 , مزل ام اذه . لابقالاو زعلاب نيعتمم مكاقب ميدي نا هللا لأسنو لاح نسحا

 (ي ديس ةرصح انمو ماركلا تاوخالا مكلاجا مالسلا غلبيلو مزلي امب انوفرشو

 . نيملاس هللا ظفح يف ممدو هنوهني دالوالاو ناوحخالاو مركملا دلاولا

 .( ١م#"4 ةلس بجر ١١ يف ررح

 لعرزمخ خيشلا ىلا يرسودلا هللادبع نب ربج نم ةلاسر

 , ةماحف دععالا دجاملا هتمول رج تيّدعو هتمورا تباط نما _بانج نا 30

 ديا



 هللا سرح مرحملا ناحخ لع زد يشل ي ديس سدقا رادرسلا ةنطلسلا زعم

 ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو يماسلا مكماقل مارتحالا 578 ءادها بغ

 نع ماهفتسالاو لاوئسلا وه . مكلضف ديزمب ةرقملا فرحالا هذهل بجوملا

 ةكربو هللا دمح نم انعو . تافيصلا نساحمب ةفصتملا ةيركلا ثاذلا» كلت

 مكومسل مدقن يديس مث . ةيفاعلاو ةحصلا ديزمب متلز ال نوبحت ام ىلع مكدوجو
 ريصمو نيقيلا قحلا رمل اذه نا ملاس خيشلا روربملا موحرملا مكدلو ةافوي ةيزعتلا

 زعلا مكحنميو مكرمع يف ليطي ناو فلحلا يف كرابي نا هللا لئسن يح لك

 مكعينص فئاحصلا ترشن دقو اذه . لامالاو ينامالا عولبو لابقالاو

 حابصلا مكذالوا ىلع مكفطعو مكرظن لولحو مكتقفش راهظاب روكشملا

 . ريض لك رش مكافكو ريخ لك هللا مكازجف
 مالسلا غالبا فرحالا هذبب ترداب ةميركلا مكيدايا ليبقت لجالو اذه

 . نيملاس ملز ال هوهني هللا نبع كل ىلا مكناسحا كولمم انمو مكيدل زيزعلا

 ] هللا دبع نب ريج مككولمم ١184 ةنس بجو ١7 يف ررح

 )) يرسودلا

 لع زيخ خيشلا ىلا ةفيلحلا هللادبع خيشلا نم ةلاسر

 ميحرلا نمح نمحرلا هللا مسب ١

 لعزخ رس خيشلا ةنطلسلا زعم مامهلا كفعاملا قمن فعالا حكلا عاد لا

 ] . نيمأ هتارسم ماداو هتاقوا هلأ دعسا م ريحملا ناحخ

 زيزع نع لاوسلاو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ليزج ءادها دعب

 ميركلا رسي دق . هوجولا لك نم مكر ست هللا لضفب انلاوحا . يلاعلا مكماقم
 مهدهاشمب انل لصحو ًاباياو ًاحاور خياشملا ناوخالا عم انعامتجا هلاضفاو هنمب
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 تناك يلا ةيلاعلا ممحملا هذه ىلع مكتماخف ركشن نا انيلع مزلو رورسلا
 لاصتالاو عامتجالل ةيعاد تراص ًايناثو حالصلاو حالصالل ًاثعاب ”الوا

 نيرحبلا دلب نم ميخفلا مهبكوم كرم املف . داحنالاو دادولا طباور ديدجتل

 ضرعتلاو ريمضلا هاوح الل ًاحرش فرحالا هذه مكل انررح مكيلا ندصاق

 . رورسلاو زغلا لاح يف مهب مكعمجي نا ميركلا هللا وجرا ريثكو ليلق نم مزلي ال

 يديس انه نم امك ماركلا مكلاجنال ينايحت ليزج فز مكفطل نم وجرا م
 . مالسلاو نيسورحم نيقفوم ممدو مالسلا رفاو نود دالوالاو ناوخأآلاو دلاولا

 هديب هيلمم هررح 4*١ ةنس بجر رهش 17 يف ىرج
 « ةفيلجلا هللادبع

 لعزخ خيشلا ىلا يرسودلا ربج نب دبع نم ةلاسر

 ةنطلسلا زعم يديس ةلالج ماركلا دجامالا ةلالس ةرضح بانج ىلا

 . نيمآ هيلاعم تماد مردحملا ناخ لعزخ خيشلا :سدقا رادرسلا

 هللا 0 مكيلع ماريحالاو :ةيحتلا ميدقتو عالسلا ىئال ءادهأ بغ

 مكناسحاب ةديقتلا فرحالا هذه ريرحتل بجوملا . ماودلا ىلع هتاكربو
 انعو ةيكزلا ةرطاعلا قالختالاو ةيبالا تاذلا كلت نع هقفتلاو لأوسلا وهج

 ' ةحصلا للح يف نيلفار ملز ال ناوبحت ام ىلع مكسافنا ةكربو هللا لضف نم

 مكدلو موحرملا ةافوب مكل ةيزعتلا مدقا مكدوجو هللا مادا يكيلم مث . ةيفاعلاو

 ,ناو فلحلا يف كرابي نا لأسن يح لك لاحو ايندلا نأش اذه ماس خيشلا

 دقو اذه .لامالاو ينامالا غولبو لابقالاو زعلا مكحنميو مكرمع يف ليطب
 مكفطاوعو مكرظن لولحو مكتقفش راهظاب رركتملا مكعينص فئاحصلا يف ررح

 مكلعجي انبر مكيف ًاعبطو مكنم ةمحر اذه نا كش الف حابصلا دالوا ىلع

 كد



 ةفيرشلا ىدايالا كلت 0 لجالو اذه . رشلا نع ًاذالمو رخلل ةحاس

 دلاولا مكلضف كولمم انمو مكل زيزعلا مالسلا غالبا باتكلا اذهب ترداب
 مكل كولمملا . : نيملاس ملز ال هدهلي ربخ

 « يرسودلا ربج نب هللادبع امو ةنس بجر ١7 يب ررح

 لعزخ خيشلا ىلا وناك فسوي نم ةلاسر

 . 1١7179 ةلس امجر ١؟ خيرات نيرحبلا نم ”7337 ةرمع هللا مسي )

 خيشلا رسم سدقا رادرس ةنطلسلا زعم . مخفألا دجاملاو لجالا بانحل

 . هرمع هللا لاطا مرتحملا ناخ لعزخ

 ةمحرو مالسا فيرش يماسلا مكماقمل ىلا مارتحاو بدا لك دعب من
 ًاريخاو ( مكتاقارغلويت ) دوروب تفرشت دقف دعب اما. . ماودلا ىلع هتاكربو هللا

 نسح ىلع يوطنملاو مكتحص نع رشبملا يراخلا 5 خروملا مركملا مكباتك
 دقو ًابلق اهيلع مكتماخف ركشي مككولمم ىلا ةيكرلملا مكفطاوعو مكفاطلا

 العفو ةماتلا ةيهافرلاو ةمالسلاب خياشملا لوصو نع آيفارغلت مكومس ترعشا

 هللا لكسا يننا امك ةماقاو أرفس ةمالسلا مهبحصي انبر مكفرطل اوهجوت

 ددوسلو مراكملاو فرشلا نم رهظا دقلو . ادهع رخآ هلعجم ال نا ميظعلا

 لعجي ناو هتمدخب رختفا ْنا يل قحي يذلا بساج خيشلا سوزحملا مكلجن
 مكتاهجوت نسح ىلع مكركشا يداوف' ميمص نم يناو حاجنلاب ةللكم اهلك هلامعا

 نيلاقلا فو يضرا لقلت :نيمظمللا نيايعلا نيب علسلا ةلكيفنو كسول
 ناو هركش ءادال اعاد كقفوي نا ميظعلا هللا لئسا ةئيربلا ءامدلا نقح يف

 نودوت نم مالسلا وصخ مزاي املكب ينوفرش مزل ام اذه . أجلمو ًافنهك كلعج
 . مككولمل هللا مكظفح ماتحلا يفو ماللا نودبي ىلعو مساج دالوالا ”انعإن
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 لا شل اا ا مكل فصا نا ردقا الف ليدنملا اشاب فطللاد ظ
 اي

ز دعب هتاقالع سنالا نم يل لصح ام
 3 ليوط نم

 ميخ يع مكيزجي لا هلل لساف ملمع امعذ ايو هتيجي يف ببسلا مثكذا

 1 لاك ةنحا تنسو

 ا



 مكحلا مامز دمحا خيشلا ,لستو تيوكلا ىلا دفولا 7

 م١197 راذآ ؟7 قفاوملا ه 1" ماع بجر رهش نم ١4 موي يف

 نم ( ل يا) ىمسملا لعزخ خيشلا تخم يف تيوكلا ىلا دفولا مجر
 ءارماو ءاملع نم ريثك هلوصو راظتناب رحبلا ءىطاش ىلع ناكو نيرحبلا

 . تيوكلا راجتو نايعاو

 يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ) روم رجيملاو لعزخ خيشلا تخيلا ىلا مدقتف
 هدلوو فارشالا بيقن بجر ديسلاو حابص نب رباج خيشلاو ( تيوكلا يف
 قرورزب' ًاعيمج اولزن مث هيلع اوملسو رباخلا دمحا خيشلا اولباقف دماح ديسلا

 . دمحا خيشلا مدّقمب ًاراعشا مفادملا تقلطا ضرألا مهمادقأ تئطو اًملف يراخم

 (راكلا ديب ) ةلحم يف ةبورضم تناك يلا قدارسلا ىلا اوراس مث رياخلا
 ىلا ةملك لعزحخ خيشلا هجو كانهو فيسلا رصق اودصق ماقملا مهب رقتسا نا دعبو
 هاو ف مانو مهنم بلطو رزأتلاو ةفلألاب كسمتلا ىلع اهيف مهثح حابصلا لآ

 اهرثا ىلعو عيمجلا نم ًاناسحتسا هتملك تقالف هدضع يف تفلا مدعو دمحا خيشلا

 .مهدعب سانلا ذا مث ةرامالاب دمحا خيشلا ىلع اوملسو حابصلا لآ مدقت

 . ماستبالاو ةشاشيلاب٠ عيمجللا لباقي وهو هنوئنبيو هيلع مالسلاب نوتفاهتي

 خيشلا رداغ م١197 ترام 5" ه98١1# ماع بجر رهش ١١ يفو

 ءاسحلاو نيرحبلا ءارما ىلا بتك نا دعب ةرمحملا :ىلا ًادئاع تيوكلا لعزخ

 ب 75584



 عاف هارب يقلع اهرب كا فريقا وقح رت طابا
 . هاندا اهمها جرد

 ةفيلخلا ىسيع خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةئاسر

 يلع نبأ ىسبع خيش مخنالا لجالا مشلاو مراكملا ديمح بانج

 . هاه ماد م ريحمملا ا

 ةديرج نه لا وفشل اوتاكو اهنللا "مشكل مكيلع مالسلا ءادهأ دعب

 . كالذك ملز ال رورسو ريب ىاعت هدمحب انعو رهابلا ماسلا مكجازم

 نيرورسم هانولت ١8 ةنس 5017 ١؟ مقر مكباتك دولا ديب انذخا

 مولعم راص منركذ امو مكتمالس ماودب ىلاعت هللا اندمحو

 0 1 عيقلا كالو
 عيمجلا نم قفشا متناو مكنأش اذهف مهعم اهوتيرجا يلا مكتبعو مكفطل

 هلك اذه كشالو مكبانحل ركشلا ءادا نع 0 فاشل :نا دهيشع هللاز مهيلع

 اننيب ةيدولا ةلاحلا هذه لعجم نا هللا لئسن ةبحملا توبثو مكتدوم ةدايز نم

 مكدلو روضحم موزللاو لاغشألا ةرثك نكت مل ولو مايالاو نينسلا ىدم

 مودعم قرفلا نال انفرطل رفسلا ةعرسب مهانف رعو مك انيجرت الل دمحا خيشلا

 :. لدحاو مهلك تيللا كلذو تويبلا هذه نب

 اذهف دوعسلا زيزعلادبع خيشلا ةرضح عم لصح يذلا قافتالا نم اماو
 مغرب كلذو ممقو ام عقو مهافتلا ءوسل مكمولعع نال هانمتن انك ام ةياغ

 2. دودصلا اذه عفرل انقفو يذلا هلل دمحلا نكلو :توببلا هذه يع للك ةدازا

 خألا موحرملا قوقح ةظفاحم ينمذب ةضيرف ىرا يناو نيفرطلا نيب نم
 لصحمي هابتشا لك عفدا يعسلاو هجو لكب (همسأو .هتبب) كرابم خيشلا

 حابصلا تيب عم مه نيذلا دوعسلا عم ناك اذا فيكف . مهمماقدصا نيبو مهنيب

 . لاملاو :لالخلاب دحاو نيبوسحم

 ل يا



 نمألا دوعيو ةدايز لب ًاقباس' تناك امك لاوحالا عجرت هللا ءاشناف

 :كيركلاو نع ني :نزكسلاو

 ةقيمنلا هذه 0 انرداب دالوالا قحم هومتيدبا امع ركشلا ءادالو

 هيما دمحا خيش مكذالوا انه نمو ماركلا دالوالل انمالس . هيباوحلا

 .مالسللا نودبي مه-وخخاو

 نم مكل ودبي امهم ماودلا ىلع ةراسلا مكرابخا انوعطاقت ال اذه دعبو

 نيملاس ممدو مالعالا درجمب ضقي مارم

 لعزخ ظ
 ١١79 ةنس بجر ١6 خيرات

 ىولج نب هللادبع ربمألا ىلا لعزخخ خيشلا نم ةلاسر

 ميحرلا نمح لا هللا -_ 0

 نب هللادبع ريمالا مركالا لجالا بانج ىلا وادرملا رباج نب لعزخ نم
 ًاسورحم ماد مركملا ىولج

 هدمحب انَغَو رطاعلا مكرطاجن زيزع نع لاوسلاو مكيلع مالسلا دعب

 كلذك هللا مكلعج رورسو ريخب ىلاعت

 نيرورسم هانولت ١مامو4 ةنس بجر 8 يف خرأوملا مكباتك ةرسملا ديب انذخأ

 مولعم راص مكركذ امو مكتمالس ماودب

 ىدامح ١" حجرا مكلاجر ع عم مدقتملا مر هروو م رج ”ةلقو

 | ريخب مناو مكلصو لمالا 8*١ يناثلا

 0 يرلا يف اندلع اولصو بساجو دمحا يش دالوالا صوصخ

 دوهعملا وه اذهف . مك اياجس نسحو مكتبحم انل اونيبو نيوبللا حابص يف

 ' ةديمحلا تافصلاب فصتي نم مكلثمو مكيف

 د ا



 هللا ةاضرمل هيقفوملاو ريخ لكب مكل وعدنو ًايميمص مكركشن انناف.
 هدقتعتن ام كلذو زيزعلادبع خألا مامالا ةرضح نم نوركشي دالوالاو

 لعجي نا هللا لئسن عيمجلا دنع هتباث هتيب عم هتقفش كشالو ةميلسلا هتاذب

 نينسلا :نورم لع اعاد توبا هاله ني“ ءاعالاو ةحلا

 هرطاخ ةرسم ريغ دهاشي ام هللا ءاشنا كشال دمحا خيش اندلو نم امأو

 مكتارباخم ماود لمون ةقيمنلا هذه ميقارتب انرداب ةينونمملا ميسا رم ءادالو

 نيسو رح ممدو مكيلع نوملسي بساجو دمحا خيش دالوالا انه

 2. ١4 ةنس بجر ©١ خيرات

 ةفياحلا دمع خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر

 ' مركملا ةفيلحلا ىسيع نب دمح خيش مركالا لجالا ميشلا ديمح بانج »

 ًاسورحم ماد

 رورسو ريخي ىلاعت هدمحت انعو رطاعلا مكرطاخ نع صحفلاو مالسلا بغ

 نيرورسم هانولت 8*١ ةنس بجر ١ خروملا مكباتك ةرسملا كيت اندعخا

 ةافوب انتيزعت ىلع مكانركش دقو مولعم راص مثركذ امو مكتمالس ماودب
 يلستلاو ىلاعت ه رمال ميلستلا ريغ هراج انيدل امو ماس خيشلا اندلو موح ملا

 عيمجلل رجألا هللا مظف ( ميظعلا يلعلا هللاب الا ةرق الو لوح ال) ةملكب

 . فلحلاب ءاقبلا لعجب ناو

 اذه كشال تتفاعل و 566 خيش مكناوخا تاقالع مكرورس نم اماو

 نم هودهاش ام انل اونيبو ةمالسلاب سما انولصو مهف مكتبحم يف دوهعملا

 نا نيبي اذهف ًاعيمج مكنم نوركشيو ميما دلاو ةرضح فطلو ةبحملا
 . ,ابألا ىدم اننيب ةبحملا هذه ميدي نا هللا لثسن كلذ قرف دلاولا ةرضح ةقفش

 0 مس” ل



 ةقيقحف دوعسلا زيزعلادبع خيش ةرضح عم لصح يذلا قافتالا نم اماو'

 ىلع هللا دمحتف تويبلا هذهل نيقداصلا نيبحملا لك برولق رسي ءىش اذه

 انرداب ةينوئمملا ءادالو قباسلاك دحنو كتيوكلا نيب نمألا داع ثيح كلذ

 مالسلا ليزج يدهو ضقي مارم يف مكل ودب امهم دادولل ةقيمن ريرحتب

 دمحا خيشلا مكناوخا انه نمو . ماركلا ناوخالاو مرتحملا دلاولا ةرضحل

 ظ . نيسو رح ممدو مالسلا نودبي دالوالا يابو بساجو

 « لعزح ١116 ةنس بجر خبرات

 . ةفيلخلا 0 ىلا لعزحخ خيشلا نم دلاسر

يع نبأ هللا دبع ع مارك الا لجاللا ميشلا ديمح تانج )ب
 ةقيلحلا ىس

 ا ماد مركملا

 رورسو ريخن

 نيرورسم هاثولت 10م هن بجر ١١ ممر مكباتك ةرسملا ديب: انذخا

 دمحا خيش مكناوخا صوصخب مولعم راص ميركذ امو مكتمالس م اودب

 نم هودهاش امو مكتمالس نع انورشبو ةمالسلاب سما اولصو بساجو

 عيمجلا ىلع هتقفشب انملعل اندنع تباث ءيش اذهف عيمحلا دلاو ة ةرضح ةحم

 . ًاعيمج مكظفحيو هتايحن انعتمم هللا

 انك ال دمحا خيشلا 2 روضح ف مورتلاو لاغشالا ةدايز الولو

 نحل مودعم قرفلا نال انفرطل مهرفس ةعرسب انفرع

 كشال دوعسلا زيزعلادبع خيش ةرضح عم لصح يذلا قافتالا نم امأو

 سل نءالا دوعي هللا ءاشناو قافتالا اذهل رتسي بحع لك

 بالاك
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 مارم نم ودبي امهم ةيدولا هقيمنلا هذه مقرب انرداب ةينونمملا ءادالو
 . ماركلا ناوخالاو مرحملا دلاولا ةرضحل مالسلا ليزج يدهو . صعب

 ممدو مالسلا نودي مهاوخاو بساحو دمحأ خيشلا مكوخا انه نمو

 نيسو رحخ

 « لعزخ ظ ١74 ةنس بجر ١٠١ خيرات

 ةفيلحلا دمحم خيشلا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر

 مركملا ةفيلخلا ىسيع نب دمحم خيش مركالا لجالا ميشلا ديمح بانجو
 ٠ ادور ماد

 رورسو ريخع ىلاعت هدمحم انعو رطاعلا مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا بغ
 نيرورسم هانولت ”#١ ةنس بجر ١١ يف خروملا مكباتك ةرسملا ديب انذخا

 ] مولعم راص منركذ امو مكتمالس ماب

 دوهعملا اله بساحو دمحاأ خيشلا مكناوخا تافاللمع مكرورس نم اما

 فاطلا نم نم ركشلاب جهلي مهناسلو ةمالسلاب سما انولصو مهو مكتبحت يف

 عيمجلا نم قفشا دلاولا ةرضح نا كشالف مكتبحمو عيمجلا دلاو ةرضح

 ماوعالا تماد ام انئيب ةبحملا مل نا هللا لثسن مهيلع

 دا بخ لك رسي هلأ نيقي حلصلاو لصح يذلا قافتالا نم اما

 دو اما ناك اني نامآلاو  ةنكسلا ”ةفاعاو.كللاتل انقر يذلا هللا دمحنف

 . تيوكلاو دج

 يذهو يضقب مزلي امهم ةيدولا ةقيمنلا هذه انررح نانتمالا ءادالو 0
 انه نمو ماركلا دالوالاو .ناوخالاو مرحملا دلاولا ةرضحلا رفاولا انمالس

 نيسو رحم ممدو مالسلا نودهي بساجو دمحا خيش مكتوخا

 «  لعزخ ١مام8 ةنس بجر ١١ه خيرات

 مس "5غ



 « تيوكألا يف يناطيربلا دمتعملا ٠ روم رجبملا ىلا لعزخ خيشلا نم ةلاسر

 تيوكلا يف يناطيربلا يساينلا ميقملا ىلا ةينالا ةلايعا نيعك دقو

 لكتلوب روم يم .يج رجيم مخفالا لجالا دودولا انقيدص بانجو

 ًاسورحم ماد مرحملا تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيزصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنحا

 ىلاعت هدمحت انعو . مكرطاخ زيزع نع ةامعألاو مالسلا ءادها 5

 كلذك مبلز ال رورسو ريخب

 مكتننبم بجوا تيوكلاو دمن نيب قافتالاو حلصلا لامكا ةبسانمب مث 0

 ىلع بجاولاف تيوكلا يف مكبانج را ا لا

 ةيقفوملا هذبب مكل كراباو مكنتها ًاميمص نام كلذب مكئنبي بحم لك

ديادالا حمر دبع لك كل رطل كو الو
 ةئنهتلاو بلقلا ةبحم مسارم ةا

 | نيسورحم ممدو مكل هنايب مزل ام اذه . ةيدادولا ةقيمنلا هذه يقرب ترداب

 « لعرزح ١١١56 جر ١١ يف

 ماقتساو كيوكلا ف ل مامز ملست رباخلا دمحا خيشلل مث اذكهو

 رمد لإ هل

 هيليو عبارلا ءزخلا مب
 نسما: ا
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 عيضاوملا تسرهف

 ةحمفصلا عوضولم ا

 07 را ل لا ا

 ش لامعألا نم
 م تيوكلا يف طفنلا نع ثحبلا

 9 رباج خيشلا ةافوب ملاس خيشلل ةيئاطيربلا ةموكحلا يزاعت
 1 ' رباج خيشلا ةافوب يرك لينلوكلا را

 01 ' دادغب ىلع اهفحز دنع ةيناطيربلا ةموكحلل ملاس خيشلا ةئنبم
 001 ماس خيشلا ةيلوتب يمسرلا ةيناظيربلا ةموكحلا فا رعا
 ١ ةيده  تيوكلا ىلا ةيفارغلتلا طوطحلا دل تاضوافملا فانئثتسا

 ملاس خيشلا ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 1 ْ 0 ماس خيشلل نوؤهامكم ريسلا ةئنب
 ١ تالايرلا نم ًارادقم تيوكلا ف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بلط
 © ةرضتا لا كيرخلا وب ايادبلا راسخ كوالا معلا
 ١ طمنلا نع بحبلا ةلصاوم

 1 0-2“ ةفلتسملا تالايزلا ةداعا - تالايرلا ةيقب لاسرا
 19 تاللايرلا ددع يب ةدايز ىلع روثعلا
 "7 00 ةدئازلا تالايرلا عاج رتسا

 م 7”



 ةمركملا ةكم نم رباخلا دمحا جورخ

 دلال

0 

 ١" تيوكلا ىلا سنرول ةجرابلا لوصو
 011 يوادتلل رصم ىلا كرابملا رصان رفس

 ” صاخلا دامتعالا راد ديرب يف تيوكلا تاناما لوبق

 5 نيسح كلملاو ماس خيشلا

 1 ُكرابملا رصان ةافوب ماس خيشلل ةرهاقلاب يماسلا بودنملا نواعم يزاعت

 تيوكلا يف طفنلا نع ثحبلا يف ةيئاطيربلا ةموكحلا مامتها

 1 جيلخلا ةسائر لب .رتسملا يلوتب ملاس خيشلا راعشا

 6 رشنب يولعلا نيدلا لامك ىسيعو يمظاكلا يدهم دمحم نيديسلا ماها

 ييوزقلا دمحا لآ يمظاكلا يدهم دمحم ديسلا  ةياعدلا ظ

 ١ ش يولعلا نبدلا لامك ىسيع ديسلا

 7 نيروكذملا نيديسلا عم قيقحتلا
 مو ةكم ءاملع نايبب ماس خيشلا غلبت

 نيقناحخخ ةهبج - ةياعدلا ةحفاكم 5 ماس خيشلا مامتها

 0 ءارفهاس :ةيح

 م تاق ل ا و ار ب

55000 5 

 531 نلمه لينلوكلا ىلا ملاس خيشلا ركش

 4 ةمركملا ةكم ىلا رباحلا دمحا رفس

 1.0 .اياطيربل هعوضخ دكويو تيوكلا ىلا نيومتلا بلطي ملس خيشلا

 43 ةيكرمكلا موسرلا نم حابصلا رومت ءافعا
 1 وافلا ىلا حابصلا دؤمحلا ناملس دافيا

 58 تيوكلا نع سيئملا فسوي داعبا

 نب ةمركملا كي ىلا رياخلا قولا قويساو
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 عوضروملا

 موسرلا دادرتساب ملاس خيشلا ةبلاطم
 دنهلا ةمجن ماسو ملاس خيشلا حنم - تيوكلا ىلا رباحلا دمحا لوصو

 ةبيرضلا نم قوزرملا قوزرم ءافعا بلط
 - ماسولا ماس خبشلا ديلقتب لافتحالا
 يطيقنشلا دمحم خيشلاو ملس خيشلا

 ريبزلا يف يطيقنشلا خيشلا ىلا ملاس خيشلا ةعباتم

 يطيقنشلا دمحم خيشلا ىلع ملاس خيشلا ةمقن بابسا

 رصنلا ةزايحب ةيناطيربلا ةموكحلا لاجرل ملاس خيشلا ةئنهبم
 ريب زلا رابخنا ةمتت

 نينزلل كلا رتالا ليدي

 ملاس قلاع لجبل كذاتجت الا يتضعا ل نورزلا بح ةيققلا ةكربم

 0 حيشلاو

 0-5 ميهاربا خيشلا لزانت

 ةرصبلاب ةيئاسم ةسردم ةداشال تاعربتلا 5 ملاس خيشلا كلا رتشا

 رصنلا ةزايح ةئنهتلل ندنل .ىلا تيوكلا دفو
 نلتل لا فقول رت
 جروج ُكلملل دفولا ةلباقم

 :كيركاا هل ههرعزي ل قرا 8 راض
 وافلا نيحالف نايصع

 نيسح كلملا ىلا ةيقرب
 جروج كلملا ةلاسر. ىلع ملاس خيشلا باوج

 تيوكلل ماعلا ةيدنهلا ةيرحبلا تاوقلا دئاق ةرايز برقب لاس خيشلا رابخا

 تيوكلا نم نمجيل لينلوكلا لقن
 بئارضلا نم حابصلا لآ كالما ءافعا
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 عوضوم ا

 مال يبب خوبش خيرات زجومو تيوكلا نع ناينبلا نابضغ خيشلا يفن
 فارعلا مال يب ويش

ليعمم خرق نب ةاقلا فيض حا ريدا نر يرو كم انف اب نز سوتل
 تاجاا

 ناحلا دبع نب رداج جرف نب

دبع + روكذم نب لعشم - ديس نب روك ذم - جوف نب مسالب نب ديس
 رداقلا

 لعشم نب ليدنج - روكذم نب يلاعلا دبع
 روك ذم - ليدنج نب دمخم -

 روك ذم -نب نابزم دمحم نا

 ناينبلا نابضغ خيشلا - ناب زم نب ناينب

 يراجتلا راصحلا ْ

 ماكل هامه :ماعل راصحلا رابخا

 لايتكالا نم ةيرمش ةلفاق عنم

 ٠ ديشرلا نبال ةلفاق دورو ربحت بيذكت

 ةيدجنلا لفاوقلا ضعب درمت
 تيوكلل ةدراولا ةيعارشلا نفسلا ءاصحا بلط

 ةيدجن ةلفاقل ةلافك بلط

 يدوشرلا يلعو ةديرش نب دوم+ لبكلاب حامسلا

 لايتكالاب لقع نب زيزعلاذبع ةلفاقث حامسلا

 لابثك الاب ليقع عب. رتضات ةلئاقل حامسلا

 ةزنع نم ةلفاقل ليكلاب حامسلا
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 ولا

 راصحلل ملا ختلا ةبقارك ةيناطي ربلا ةموكحلا كوكش

 ةراجنس رمش اتلفاق

 ها 5-5 راصحلا رابخا

 لايتكالاب يلع نب 0 يتم ةلئاذلا جلا

 38 صيخر نب ر يرش ةلذاق كم
 ةمعطالل ماع ءاصخا بلط

 تيوكلا يف اهلبق نم راصحلا ةبقارمل:ةيناطيربلا ةموكحلا رارق

 ظ لب رتسملل لعزخ خيشلا ةلباقم
 نارهف ةلفاقل حامسلا تيوكلا نم نييدجنلا راجتلا ضعب جارخأ

 لايتك الاب ديدصلا

 تيوكلا يف ةدوجوملا ةمعطألا ىلع ةظفاحملا بلط

 لايتكالا يف ةدايز ىلع روثعلا

 تاصيفع نب سماج ةياشو

 تيوكلا ىلا طيوسلا دومح خيشلا مدقم

 ؛ لاس“ حيشلا ىلا :سكوك ييمارب زسلا ةيقرب
 راصحلا رومال ملكم تنتفللا ةرادا

 تايلمعل فيان رصق يف حانج صيصخت - تيوكلا يف راصحلا ةورذ

 راصحلا

 هي 3 مدع

 ءاصخألا ىلع فا رشالا راصحلا ريدم بلط

 ةبرهم لاوما ىلع روثعلا
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 عوذظوم ا

 ءاصحالا ءارجا يف ملاس خيشلا ةدعاسم بلط
 ءاصحالا ءارجا ىلع راصحلا ريدم فارشإ

 ْ ءاصحالا مئاوق ميدقت

 راعسالا يف راجتلا بعالت

 ماع ء ءاصحا بلط  ربلا قيرط نع ةدراولا لاومألا ءاصحا بلط

 ةيراجتلا لاومالل

 رادبيرعو مزاوعلا تيوكلا رئاشع لابتكا

 ةماعلا ءاصحالا مارق

 ةموكحلا ءارش - ماس خيشلا فرصت: تحن يلا لاومألا ءاصحا ةمئاق

 ةمعطألا نم ةيمكل ةيناطي ربلا

 ةلجعتسم ةروصب لاوما ءاصحا بلط
 ءاصحالا ةيلمع ءارجا ىلع كاملا وود كرا علا

 نع راصحلا ريدم حاضيتسا  نيومتلاب ماس خيشلا سارح حامسلا

 بيرم لفارق
 ءاصحالا مكاوق ميدقت

 تيوكلل روس ءانب ىلع ملاس خيشلا مزع
 ١ رئاسحخلا نع تاضيوعت عفد
 تاضيوعتلا مالتساب فا ريعالا

 .راصحلا عفر انفو ماس خيشلا مالعا

 تيوكلا يف ةنوزخملا ةيناطيربلا ةموكحلا عئاضب يرتشي ملاس خبشل
 ٠ نيدروتسملا راجتلا ءامسا ليجست بلط

 نو د01 ركعات حامسلا

 ماس خيشلاو دوعسلا زب , زعلا دبع ريمأللا سس ةيسايسلا تاقالعلا

 ملاس خيشلا ةسايس  هعفاودو فالحل أشنم

 ا ”ها
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 عوضوملا

 هتسايس  هليلدت  هتعاحش هواخحسو .هدوج

 فاالهلا بابسا مها

 دن ىلا ةيناطيربلا دوفولا محارت
 زروتس هلانور ريسملا دافيا ٠ ”الوا

 - نالمه لينولوكلا دافيا .: ًايناث

 يلف لوج تنس رتسملا دافيا : اثاث
 تيوكلا اياضق ي نالمه تاضوافم

 تيوكلا ىلا نلمه لينولوكلا ةدوع

 تيؤكلاب هرورمو ناريا ىلا سكوك يسرب رسلا لقن
 وكلا ىلا يفرك يقرب وبلا لوضاو

 اهرثأو ةبرت ةكرعم

 هير ارب دورس و هب وبس هلال 5 ويد هكر تلو هير
 ٠ نيسح كلملا دي قالطاب ةيناطيريلا

 ةيناطيريلا ةموكحلا ىلا ةبرت ةكرعم ربخ“ غالبا  ةبرت ةكرعم

 يناث يناطيرب رمتوم
 ةبرت ةكرعم رثا

 ايلعلا ةي رج ًايناث

 صضمح ةعقاو ْ

 تيوكلا ءوس ا ىلا ةحلسالا لسري لعزخ خيشلا

 دودحلا لك اشم لحل ةيناطي ربلا ةفايكدللا لخدت

 كا ا

 ا ما/
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 _عيضوملا

 ضايرلا ىلا دفولا لوصو

 ١ ماع ةدهاعم لاطباب ملاس خيشلا غالبا

 ظ ماس خيشلا فقوم
 5 نيعتل امهر كاذك يف ماعلا يكلملا مك احلا ليوختل يلطلا

 دودحلا نيعت. ىلع دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ةقفاوم

 تيوكلا يرديفنلا هللا دبع ةرداغم

 اشو ماس خيشلا بلاطم ميدقت ةيناطيربلا ةموكحلا بلط

 ( ةيرج) يف تاشنملا مدهل ملاس خيشلا ةبلاطم

 ميكحتلا ئقوتو قارعلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةدرع أبن
 قارعلا ىلا سكوك يسرب رسلا ةدوعو ةيقارعلا ةروثلا مايق
 ادنل ىلا :نبكرك ئسارب تسلا :ءاعدعتا

 نسلو دلونرا رم هيما اكال ىلا سكوك يم رب رسلا لوصو
 قارعلا ف

 (  ريجعلا ) يف دوعسلا. زيزعلادبع ريمالل سكوك يسرب رسلا ةلباقم
 . ( ريجعلا ) يف تاثحابملا

 تيوكلا ىلا سكوك .يسرب رسلا ةرايز
 ماس خيشال سكؤك يسرب رسلا ةلباقم

 . قارعلا يف هبصنم ماهم سكوك يسرب رسلا ملست
 قارعلا يف يطولا مكحلا ليكشت

 ةرهجلا ىلا ماس خيشلا جور
 ةرهخلا ةكرعم
 رمحالا رصقلا ىلا ءوجللا

 . ةلاوط نب « يراض باحسنا  نييتيوكلا فوفص يف ىضوفلا راشتنا

 ةنميملا ناسرف ةبيتك عم

 تال“ ع ا# تع
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 عوضولم ا

 كورت ميش ناسر) «باعفلا
 ةرهجلا ىلع ناوخالا ءالرتسا  رمحالا رصقلا ىلا ةفيلحلا ىلع مدقم
 رمحالا رصقلا ةرصاخم

 فيوكلا ةنينلم و :ةلاثبا حبة ةعبتلا عبلط

 رداخلا نمعتا ىلا :ىيؤرقلا ئدهم دم دسلا ةلئاقم
 دما كام هدم ةيجتلا لاكن
 نامينغ نب ليدنم دافيا

 ةندهلا ماربا نع شيودلا لصيف فقوت
 ناميلس نب نامثع خيشلا دافنأ

 راصحلا عفرو شيودلا لصيف باحسنا

 ةرهخلا ةكرعم نتف

 ةرهجلا ةكرعم دعب ةيسايسلا تاضوافملا

 شيودلا لصيف دفو

 ( يشان وبا ) ىهمم تاضوافم

 دفولا ةمهم لشف
 تيوكلا ىلا ةيناطيربلا تاوقلا لوصو - يمسرلا ملاس خيشلا جاجتحا

 | شيودلا لصيف تاك

 توك يف عافدلا زكارمل ةيناطيربلا تاوقلا ماكحا

 ظ ةيحيبصلا رابآ نع ءالخلا بلط

 باحسنالاب شيودلا لصيف غالبا بلط
 ةيحيبصلا نع شيودلا لصيف لارا

 ةرهذلا ىلا تاوق لاسرا مدع بلط

 تاوقلا لاسرا - شي ودلا لصيف ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم ةدجبن
 ةريدلا لا

 هاك
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 ديدو عازتلا مسح 5 رظنلا ا |
5 

 حارقالا ىلع سكوك يسرب رسلا ةقفاوم

 ثداوحلا هذه نم لعزحخ خيشلا فقوم

 رارقلا اذهب ماس خيشلا رابسبخا
 01 هتقرقي رهاب كدفأ
 تيوكلا ىلا لع زح خيشلا 0

 ليلا وقف

 حابصلا لآ ةيزمتل تيوكلا ىلا لع زخ خيشلا مدقم

 تسرهفلا يف ةعقارلا ءاطخألا حيحصت

 كادت ًاطملا رس | ةحفص

 بلط بلا 5 580٠

 حامسلا حامسط اب 0

 لايتك"ا لابتكا 0م 8١

 ًاكلاث ًاثاعل 3 0م

 ظ نوح لوج 7 م

 ةيناطي ربلا ةيناطي ريلا - 5010[

 ةيناطي ربلا ةيناطي ربلا ١7 م

 روس ماوس ا 07”

 - خومو

 فل
14 
1 

1" 
 م0
2 
 ما
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 روصلا ماقرا تس رهف

 مسالا

 تنوكلا خيش 0 كرابملا ملاس خيشلا

 نيج ل يبيوزقملا يدهم دمحم دا

 ماسولا ملاس خيشلا ديلقت ةروص

 ريبزلا خيش هللا دبعلا ميهاربا خيشلا
 نودعسلا حلافلا هللا دبع خيشلا

 ماس خيشلا  ةيناطيربلا ةجرابلا دئاق  ردبلا 7 ب 0 نبك

 ايئاطي رب كلم 5 جروج كلل
 ةئنهتلا دفو ءاضعا

 حابصلا حابص نب رباح

 مال يب لئابق خيش يش ناينبلا نابضغ خيشلا

 نايعا شاب حلاص خيشلا

 يبلف نوج كنس رسما

 اك ىلا



1 

 قارعلا يب ماعلا يناطي ربلا يكلملا مكاحلا بئان نسلو دلوئرا رسلا

 قارعلا يف ماعلا يناطي ربلا يكلملا مكاخحلا سكوك يسرب رسلا

 لعزخ خبشلاو سكوك يمرب رسلا
 جيلحلا يف نييسايسلا نيدمتعملا سيئر لب رسملا

 ٠ . حابصلا ةفيلخلا يلع

 رمش ةليبق خيش هلاوط نب يراض
 تيوكلا يف يناطيربلا يمايسأا دمتعملا ملكم نئبكلا ٠

 تيوكلا يف يناطيربلا يمايسلا دمتعملا روم رجيملا
 ةرهجلا ةكرعم يف هعم نيكريشملا رمش ءاسؤر طسوتي ةلاوط نب يزاض

 تيوكلا راجت رباكا نم يريطملا ناحجف نب لاله

 ريطم لئابقل ىلعالا سيئرلا شيودلا ناطلس نب لصيف

 لعزخ خيشلا نب بساك
 ردبلا ملاسلا زيزعلا دبع جاحلا

 ليدنملا اًساب فيطللادبع
 ْ يسيفنلا دمحا نب هللادبع جاحلا

 دوعسلا زيزعلا لبع ل لصيف ريمالا

 ْ ةرمحملا ريمآأ لعزخ خيشلا

 سل 50



 عبارلا دعا عجارملا

 . ثداوحلا يف ةيمسرلا لئاسرلاو قئاثولل لماكلا صنلا رشنل انمازنلا نم مغرلاب

 رداصملا ةعجارم نع يتسن مل حابصلا ملس خيشلا رصعل ةيخيراتلا

 3 هأندا ةنودملا

 فلولا مسأ 0 ردصملا ]

 يجعلق يردق ذاتسالا ساشا ةيزكلا خيرات ىلع ءاوضا

 هفلوم مسا ركذي مل ةيدابلا راعشلا نم ةيدانلا راهرالا

 يلكرزلا نيددلا ريخ ذاتسالا ظ مالعالا

 ىسحلا فاز رلا دعكيقلا ةاتينالا ظ ةيقارعلا ةروغلا

 ْ يوازعلا سابع ذاتسالا ٠) نيلالتحا نيب قارعلا خيرات
 يناودنلا ميزكلا دبع ذاتسالا اهرئاشعو ةرامعلا خيرات

 ينسحلا قازرلا دبع ديسلا ثيدحلا يبسايسلا قارعلا خيرات

 ديشرلا زيزعلادبع خيشلا 00000000000 تيوكلا خيرات
 لعزخ خيشلا فلخ نيسح ,  يسايسلا تيوكلا خيرات
 راتخملا نيدلا حالص ذاتسالا اهرضاحواهيضام يف ةيدوعسلا ةينرعلا ةكلمملا خيرات

 يناحيرلا نيما ذاتسالا اهتاقحلمو ثيدحلا دحن خيرات

 يواريدلا رمع ةمجرت يبلف هللا دبع ةيفلسلا باهولادبع نب دمحم ةوعدو دجن خيرات

 هس ”ةه6ادل



 فلأوم لا مسا ردصملا

 ينسحلا قازرلادبع ديسلا ذاتسالا ةيقارعلا تارازولا خبرات

 ةنسل تيوكلا فراعم ةرئادل ىمسرلا ريرقتلا

 تيوكلا فراعم ةرئاد رادصإ او5)بلوكعا

 ىنسحلا قازرلا دبع ديسلا ذاتسالا 0 1 ةفاوعلا ةروقلا

 ؛ تيوكلا ةموكح رادصا تيوكلا لجس

 ينسح ا قازرلا ديع دسلا ذاقسالا تادكالاو لالتخالا يرود ُق قارعلا

 دامح ي ريخ داتسالا ' ندسلال

 نسكذ ةرهز يللا تناك تيركا

 نسكد رسملا اهاراجو تيوكلا

 نافعا تينت ةاعنألا 'غ ةيوكلا نير زف

 مكاحلا هللادبع ذاتسالا 0 تأدب انه نم

 يلالحلا رقابلا دمحم ذاتسالا ةرامعلا رئاشع خيران زجوم

 يرصحلا عطاس ذاتسالا نولسيم موي

 تارشنلاو ولاوخلاو تاالحملا

 *ةيوكلا طق ةكرق ان ردنا طفنلا لهأ ةلحي

 تيوكلا ةموكح ابن ردصا نطولا ةامح ةلحم

 ةمركملا ةكم ف تردص ةلبقلا ةديرج

 تيوكلا يف ردصت ينرعلا جيلحلا ةديرج
 ةيتيوكلا دابشرالا:ةرازو اهتردصا ةددعتم تارشن

 ] قوثوملا لاجرلا ضعب هلا نه لرش كورلا نع فا يسند

 نم مهنمو تاضوافملا رضح نم مهنموثداوحلا كلت دهاش نم مهنمو مهب

 هانققحت نا دعب انيلا هلوقن اميف كشن ملواهدهاشوا اهرضحس نم عمس
 ددع نم

 . ةيلك ةقباطم اهضعبل ةقباطم ةلوقنملا مهناياور عيمج تناكو مهنم

 حا" 64 تت



 تس رهف
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 مىيهاربا 66.1507٠ :51861100

 ١١١ ةديرشلا نمحرلا دبع نب. ميهاربأ
 4 لضافلا رباخلا هاربا

 70717 يضمحلا يهارأ

 امال يدوشرلا ميها ربا

 19!ءالمءا05618 ( خيشلا ) ىيهاربا

 146 6ا/8 .10٠ بادبملا يهارإا

 ١7 يداها دبعلا ها ربأ

 ١82116 متاغلا يهاب

 70786181١ فصملا ميهاربإ

 ١٠6١414161١4041 نيزملا يهاربا
 .١ ةيكسا نبأ

 ١١1 لجالج نبا

 741200. ( للادبع ريمالا ) يولج نبا

 11١671٠١ نيلثح نبا
 ١١ ا67.“ ( ناطلس ) نيلثس نبا

 7١١٠٠1 ( ناديض ) نيلثح نبا
 1 ا سد ا

 929١م.( ديشرلا نبا

 (1الال41ه#"151١21+١1١5 ديشر نبأ

 مالعألا

 ا ا5”دو ع هما #1544557

 ١١١ فاور نبا

 ءلالؤ:5546 18106١14861155 دوعسلا نبا

 ل ل

 :غ4١861١1:1556118611١١+1 دوعص نبأ

 يالا م١1

0 

 ١074 ( ميركلا دبع )ديمس نبأ.
 | ١84 ناميلس نبا

 501١١5649 ( نامفع خيش ) ناميلس نبا

 ؛(1580:7742558 ( بيحمرب ) ريقش نبا

7 
 "74630508 ريكش نبا

 "110674 حابص نبا

 طيوص نبأ ٠١07 ١

 (؟!ه7(4!١؛ل5 6617411٠١ ةلاوط نبا

 )١٠١ءز)ءهو١١م5١٠61 (يراض) ةلاوط نبا

 موقع 1 1: سا مج #ول

0 

 1؟١> ليلحلا دبع نبا
 ؟ا!04 روفصع نبأ

 ا خلا



 ١4١ ناسيفع نبا

 307767542 (ليدنم) نامينغ نبا

 554 حابق نبا
 ؟ملو4 دجام نبا

 ١١١5ه فصن نبأ

 ١١١ (رمش) ريب نبا
 5١56114 (ملاس) زامق وبا

 ١5١1 ىساوم وبأ

 8 قئاناوبا

 716 ( يلع از ريم) يئاسحأ

 1:١ 2٠١ مالام#4 42 مغ5ضهإءالغ4 الباب لسحأ

 751 ا و عاب

11 [ 
 44 رياج نيدحا'

 | ١077 رصانلا هفس نب دما

 05و 4 2ع رياحلا دحا

 1١5 ءلاوك ل55 ىلا ءالقعولا

 7 مااا

 57 مل ععرول

 ضقو

 5*5 حابصلا رباحلا دمحا

 ١١٠6 ينارحلا دحا

 ال ل للا ل ل ( خيش) دحا

 ام م لعمساو
1 

 507 نام رغلا دحا
 م١٠ ليلحلا دبملا دا

 ؟م7 ماعلا دحأ

 - م4 (كللا) داؤن دحا
 :١8٠١ 10/9 ييتملا دحا

 . 18٠6١874 يسيفنلا دا

 يرلخا ١442٠1147

 ١4 شفنخ نب يولحا
 ْ ١م 6151 يزاربلا راعذا

 ٠6)1(« 2مم. (رسلا) نسل ردلونرا

 1 عا

14 

 956١ع9١61ه (سسم) زروتسا

 151 ( دلانور ريسم) روتسا

 ١م قحسأ

 ١51618٠ (نبا) ةيكسا

 ١44 ( نييك ) ثمسأ

 م٠ ( ديجملا دبع ) يدنفا
 84 (درول) يبلا

 5١8 (لازتج) يبنلا

 ٠6١1 (ىفطصم) يسرلالا

 8117١86٠١١# (نخرلادبع) مامالا

 251668142912 4١٠م ( زي زملادبع) مامالا

 ل ل ل

 نامأ ١074

 *107 حابص نب ريمالا
 يكرتريمالا ١44

 55 ديثرلا زيزعلادبع دوعس ريمالا

 5١ همادبع ريمالا

 54167816٠٠6٠١ يولج نب للادبع ريمالا

 (١١ا4!4١١52١+ دومللا زيزملادبع ريمالا

 امم مك

 1١5:41 0/١-]؟ؤ؟ 21 ؟!ا! لو غ 14

15117217919419 :117 

111-11 ) - 

 ا ل ل ل ل ا

 1504151215 1مل وعل

 7 ضل الح

3 - 



 ل ل
 0 م250701 20407 لصيف ريمالا

 ١٠١ نيسحلا نب لصيف ريمالا
 م١ (يريم) ةريمالا
 ١10 (ةرخاب) كيئانا
 م4 ( رجيم) نوس ردنا

 ١507 (يدع) ناباب
 108 لئاب

 507١ يديشرلا قش نب لئاب

 555 ( يجار نسح ) يجهجابلا
 هم ( ناهللا ديشر ) اغاب

 +49 (بلاط ديسلا) اشاب
 :ما96مم.١711 (ليدنملا فيطللادبع) اشاب

 1 2م

 ٠١١ (حلاص خيش) نايعا شاب
 ١١6 (ةرخاب) انايتلاب
 ا١م١ رحب

 15 رغب

 م5٠ (زي زملادبع) ردبلا

 م6517 دوادلا (قوزرم) ردبلا

 مرام 7 ام اا 71 127) رسان) ردبلا

 م811١ (ىلومز ناردب

 ١50 (مجن) يراردبلا
 ؛ واعذا ) ىرارتلا
 41 جرفم نب كارب

 ه7 ليجرب
 ١_؟م6+51مل (رم)و سكاك يمر

 2426601421١24 (رس) سكوك يمر

 ؟ب 75و 451غ( ةرلو جال غنوه 8 +٠

 ش1 لا يت

 0 ا لا ل لا يا

 2 م الل لعمال

 آ1ملإ ء_ملودأال -5غ5ه8١45 - 1

 101 17205021-011 محك- م

 ا ل ل ل يلا ا

20 ْ 

 ٠١و ةلاوط .ني شغرب

 4و (قيفوت) كب
 | ١01 (دورترج ) لب

 مجعد الو (رتسم) لب

4 ٌْ 

 ':ة5 عقم مس الب

 م١568 (رتسم) روفلب

 .ةمعملإ نايب

 4م ةينب

 ١41 (مماج) يدوب
 5١18 (كرابم نب دمحم) لسروب

 ١17 (ريسم) ليب

8 

 ه٠. (ريسم) مات

 "17 ( نسح خيش ) يزيربت

 ١١ ( دن زولم لا رتج ) سل راشت
 تركي  14

 ١69561١15 ( ريمأ ) يك رت

 ] ١ م07 هللادبع نب يكرت
 ١5516115١ زي زعلادبع نبا يكرت

 ظ 5١ ذيذل نب يكرت
 257567886001114 17115  ريقش نب بيحب رت

6 ْ 

 ٠و (كب) قيفوت
 “مم يدلاحلا قيفوت

 د "ا دل



.- 
 بن

 707075175 ( لينلوك ) رفرث

 ١707 سولكوج .رودايث

3 

 ءافدعاو عع دلو 41ج

 ماء و و وول عمو وم

 مهول و

 1 ل

 م اخ” سام

 ا

 ممر سرم (جاحلا) رباج

 ١11١ حابصلا رياج
 م م4 حابص نب رباج

 ؟07؟؛؟هؤءع15هم حايصلا هللادبعلا رياج

 ا! 8406-4 8471546 7االءوو بسأج

 م١ 4 نأنخ بساج

 294 و اخ لا خلف (خيش) نيا

 7مل اا لا"

 سل

 ه5 رداج

 ه٠ ناحلادبع نب رداج

 5١17 (رس) جفرام سل راج

 71817 مساج
 5١8 دمحأ نب مساج

 ١41١ 07"1 تأصيفع نب سماج

 8717617185 ربج

 0 590684 يرسردلا هللادبع نب ريج

 506١ (لب) دورترج

 ١٠65 يركمعلا رفعج

 ثارقج ١074

 171 مينغ نب نأ رفج

 ١1/1 معفلا نا رفج

 ١71١٠ لج الج

 م١ جروج كلملا ةلالج

 57412127421 ءم.6 يرلج

 م11 مغيلج

 5 يعيصج

 5١١ يبملا لارنحلا
 ١4861١8( 46117 سكوك سكرب رم لارتحلا

 عال

 ٠7 لاش رام لارج

 ها ليدنج

 ؟١ ( ديلا ) داوج

 همالامخ عما ( كلملا ) جرو.

 م7655 كلملا ( سماحلا جروج

 م١ (ديول رتسم ) جروج
 541 (ديرل رلا) جروج
 ١078 ( رثسم ) سمالك وج

 ١١/07 ( رودايث ) سولك وج
 0 5١8 ( ريسملا ) يبلف نوج

 ٠٠١ ( تنس رّثملا ) يبلف نوج
 ١65 ( نمح رلادبع ديسلا ) يناليحلا

 ُُح

 5١6 ( يلع از ريم ) يرئاح
 5816818 رباج جاح

 515 يشبحلا ناطلس جاع

 815 ( ديسلا ) دماح

 ةمها4 4 ويرءالإ ظفاح

 517 ( ناطلس جاح ) يثبحلا

 51784 بييح

 دعا اع



 7077 يجس

 ؟ رابع دادحلا

 ٠١8 يب رح

 00 سي رح

 ١0.6 ( نوساس ) ليقسح

 / ”# ( خيشلا يزي ربتلا ) نسح
 765 ( يج هجابلا ) يجار نسح

 - 581 ( زيزعلا دبع ) نسحلا
 مام نيسح

 نيسحلا ٠6٠

 مم( مامالا) نيحطا
 ١81 يلع نبأ نيسح

 8١م1 ىسيع نب نيسح

 ++ ( ديسلا ) نيسح
 «ءموءوالءوم(4429؟* ( ني رشلا ) نيسح

 ١54

 م88 يم ورلا نيسح

 ؟ 37+ يمنسلا نيسح
 مالم نالمشلا نسيعح

 ءمالعو4 م#مع4( و ال (كلملا) نيسح

 ا ل ل ل ا

 دمح 57420777217١

 0001١8٠ طيمسلا زب زملادبع نب دمح
 7 000 ممم ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح
 ابر دلالا دمح

 7١) تاطملا دمح

 ؟ يبيردلا دمح

 ١م١ قوزرملا دوادلا دمح

 ١8١61١801 ديمسلا دمح

 سره سرت 4 !ىل ديس

 ١61 ناباب يدمح

 (١٠1 ديس ) ثوحغ هزمح

 ١وم (از ريم) ةزمح
 . ان (ميهاربا) يشغمحلا

 :14721414.14١؟2م166+ 145 درمح

 مالا
 , ١11 طيوس نب دومح

 ١١1 ةديرش نب دوم
 707١ بيغرلا حلاص دومح

 ١44 طيوصلا دومح

 ١4061486141 ( خيشلا ) طيوصلا دومح
 ا 145 03

 ؟ ان ةلجعلا دومح

 / 44 ( ترقاي ) يرمحلا
 ١77 سصيخر نب يديمحلا

 ١8١ (دمحا) يمتتخلا

 مم ( خيش ) لظنح

 0 عيل
 هال ( نمحرلأا دبع ) يرديحلا

١ 

 ١م١ سيمخ نب دلاش

 م7 م'دمح لاحلا

 ١١10 ( دومسملا ) دلامم
 ١م١ ( دهن ) دلاحلا
 .*7م ( قيفوت ) يدلاحلا

 8.1 ( لعزخ خيش رس ) ناخ
 م٠1 ( بساج خيش ) ناش

 مما 71707٠ ( لعزخ خيشلا ) ناخ
 ٠١ ( هللا جرن لوم ) ناخ

 2 11١١ ينارحلا

 مغ ناشرخ

 مهم 2 7:١ لعزخ

 م١4 وادرملا رباج نب لعزخ

#4 



 ؛58617156*8572 ( خيشلا ) ناخ لعزخ

0 

 - و86304 460645560942» (خيش) لعزخ

 4 خخ عا

 71 للا

 7١م (باهرلادبع) مرشللا
 78١ه ريضملا

 ١م١١8.1 فاطملا
 نافل ١١١

 _مقب ( ديسلا ) بيغلا تلح

 1؟1؟.71161؟ا18(12151م ةفيلخ

 م4 اشاب ليلغ '
 ليلحلا ٠١+١7

 ١6١ ( تلادبع ) ليلحلا
 ١م١ تاطقلا ليلع

 سيمخ 1742181618١ 1

 شفنخ ١68
 7074 ( لع ) ينينحلا

 ؟هال ( رابحلا دبع ) طايحلا

 ١60 ( ملاس خيش ) نويحلا

 هو يناتسغادلا

 ؟ به مهاد

 8١" 51/ ردبلا دواد

 ١8١ قوزرملا د راد
 ١ م (نيبك )يلياد

 ؟ههب يميصعلا ليخد

 +١07 ( دمح ) يبيردلا

 م ( دمحم ) يبيردلا

 514 سيم نب جميرد

 م1221 492111 ءالالو يعد

 ؟ 14 لضافلا نالس نب جيعد

 77171١ نالسلا جيعد

 | ١756 لضافلا ناللا جيعد

 18161141421710 لضافلا جيعد

 ؟هذب حابسلا لسضافلا جيعد

 7077 ميغد

 5144 ( ةرخاب ) يملد
 ١91 ( رتسم ) وليمد

 ْ ماب( نايرد

 570 يرسردلا
 م6677 4 ( ربج ) يرسردلا
 مما ( تادبع ) يرس ودلأ

 416ه -ه٠. ( فسوي ) يريودلا

 سيود ١1976٠

 (1172141:7م2056471؟1 ضشيودلا

 11ه لولو

 25775-42177744 517٠ ( لصيف ) شيودلا

 شلل ل ل ا

 70 ا

 1 ل اولا

 1514:1182 1و1-

 ١١6 ناطلس نب لصيف شي ودلا

 ةليود ١074

 7768 يرمشلا ةليود

 7١75 2 ؟ 7م يناحمدلا

 ؟/؟ 2 ل1ة(2 1ل1امعءفو دكأر

 +١١7 مينملا دشأر

 5١٠061١4 ( زيزملا دبع ) يعيب رلا
 ؟“1 ىولطق نب بحجر

 +1 ( ديسلا ) بيقنلا بجر

 تث“اه



 ل
 ١175 ريمس نب ليحر

 .١*7217؟ صيخر

 1١11١1١8-185 1١11ا يدوشرلا

 ةهمل ناميلس اشاب ديشر

 081 ( دوم ريالا ) ديشرلا
 ١0١ ( قش ) يديش رلا

 ١/4 (دهن) يديشرلا
 ٠ 870+ ( دومح ) بيغرلا

 ١١5 لامر

 فاورلا ١١١١٠١

 ماب يراشم ناضورلا

 م6 ( ني ) يمورلا
 :]لة؟"ه عءلةم سروتسا دلانور

 ١54 رروتسا دلانور

 ”؟ حيور

 !و4 ( رسلا ) تنجنيو دلانجير

 ز

 ؟ اله لمان

 مز م دياز

 578 ( زيزملادبع ) نيزلا
 ١4 بيرغ نب لاعز

 م7 4 نانامز

 + (يلوم) روذز

 1١9 يبرحلا نيوز

 5١م6 ( ةرخاب ) ينايز

 ١١؟٠+114 لجعم نب ديز

 ١١٠١ نيزملا

0 

 امإ ( تادبع ) رئاس

 ظ 501( ليقسح ) نوساس
 00012 ال هلال ء 176114 ماس

 ضي نسق حل
 77م زاق وبا

 5011# ( ريمالا ) حابص نب
 )أ
ٍ 
 818 زاقوبا يلع نب ماس

 أ

6 

 520742 55-:ه9م-ب١ ( خيش ) ملام

 ال1184 1-648 م

 لوم دس ١.5619 101-1 -موسإلو

 17-116174 661العلل

 7 يا ل ا

 ١95415411115054

 1١-5854 852ءالإه 55١ اأه5--١ 5 )ال

 0 7751-1 515-5: 1ك

 154 2 52825" 1-"1؟ع٠5١2.--؟هال/

 ل ل ل

 مام وم الا

 ملا لل خع١آ١

 7 اللام
 507١ ميوغ ملاس
 ؟07+ ( نيسح ) يبسلا
 ١١561١1١١ ( دومم ) ناهبلا

 58٠١ ( ةجراب ) لكيبس

 57 ( رس ) ٍلئاتس
 4١ ( يلوم ) داجس
 7 7 5 بيححص

 لا يواريدلا

 ٌ 2 1١1١١ (دمحم ) يواريدسللا
 «3١7):٠١٠21هم(.1١ نسلو دلونرا رس

 ” 105ه 15816

 | ء١١م669516988 سكاك يم ري رم
 (غوم 05.6787 61864 سكرك يمرب رص

 6 الغ ءالالء الا 4 5524 2ةرمغءةال

 ١716١585841 ال١١4 كتل
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 اةدهءا 12 "ع2 1: ملء لعل

 51-1152515 547616 17.21 الس

 18147814: لود للا

 ملزم وو
 0 مل عسإا

 ١" ؟ جئيرام سلراج رس

 541 (ديول ) جروج رس :

 ؟7ا658 لعزخ رس

 مم4-مم 16714 مقرا راد رس

 514611168909607(. سدقأ رادرس

 ا مل مو سم

 ١514 تنجتيأو لانجير رس

 7« روم ٍلئاتس رس

 «ه(«54 كرابم رس

 42641 سلمه رس

 507مل: 1856 اا دعص

 ١77 نانز نب دعس

 5174 بيحس نب دعس .

 77 حلاص دعس

 117617461 81061١5761786114 دوعس

 111-115 م عم
46 

 11١٠١1١-١١5 الع41.56 ناهيلا دوعس

 75١ ( ريمالا ) ديشرلا زيزعلا دبعلا دوعس

 857 دعس

 ١7١ ( نمح رلادبع ) ديعسلا
0000 00007 

 ناطلس ١90٠184651

 م1 ماك نع ناظان
 م. بعام نياثهح نب ناطلم

 517 ) جاح يشبحلا ناطلس

 ٠١١5 نيلثحلا ناطلس

 ؟؟ه شيرودلا ناطلم

 ناس 10716751١
 ه٠ دومح نب ناملس

 +١١ لضافلا خابص نب نالس

 «(١7551؟همغمه؛م4 49 دومحلا ناماس

 ظ . 89414024
 ملسلا ١51١١11٠١

 6١ه زيزعلا دبع ملسلا
 ناميلس ١07٠١61751

 1١١ 4 ١١١ ملسلا ىيحي نب ناميلس

 ١56١٠ يدوشرلا ناميلس

 مل اشأب ديشر ناميلس

 ١١؟ طيوصلا ناميلس

 ١1١7 يطيوصلا ناميلس
 اله( ال4 يركسع ناميلس

 ١7 لضافلا ناميلس

 ١١١ يحيلا ناميلس

 51١ ( ةزخاب ) ناحمس
 ؛ه ( ةقان ) ةحمس

 ١1 ( ليجع ) دم رمسلا

 ريبمس ١17016

 ١!هه٠ طيملا

 نم( 21 هه طسلا

 ٠٠٠١ ( رثسملا ).يبلف نوج تنس

 ٠١0 ناحيس نب دنس

 ١؛١.5؛#”-٠1١1٠١41١ طيوسلا

 4١ه ( دومح خيش ) طيوسلا

 ٠١٠661٠٠١4 ناصضيس

 45 ديس

 11 سالب نيد

 ١ دارج ديسلا

 دل



 ممو دماح .ديسلا

 "7 نيسح ديسلا

 ١01 ثرع هزمح ديلا
 8589 بيقنلا فلخ ديس

 57956251 بيقنلا بجر ديسلا

 335 ديه ديس

 ؟407 بلاط ديسلا

 ١414 اشاب بلاط ديسلا

 ؟4مه6171416م6 بيقنلا بلاط ديلا

 5051 يناليحلا نمح رلادبع ديسلا .
 ٠١/7 بيقنلا نمح رلادبع ديسلا

 ١851 يلع ديسلا

 م سدس
 476860٠ ىميع ديسلا

 7١ (5١6 نيدلا لامك ىبميع ديسلا

 ا يد زيلا ملاك ديلا

 ٠١ يزا ريشلا نسح دمحم دي لأ

 م7 يلع دمحم بلا .

 1556175866171( 17٠ يده٠ دمحم .؛بسلأ

 م٠٠١1. يدنملا دمحم ديلا

 ؟؛ يدهم ديسلا
 54 281 يداه ديس

 ١00 يبي وزقلا يداه ديس

 "14217 رطوقم يداه ديس

 م1011 اال4 فيس

 159421107 يحبوض نب فيس

 71074 يقيتعلا فيس

 ٍش

 هو ءاغلا

 ةال/ ) ردان ) هاش

 املإ مكانلا نيهاش

 ؟ ه1 ( ديجملا دبع ) يراشلا

 ناهرش 8١
 نايرش ١١8١1١١١

 !؟١٠ء)ام4111 ةديرش

 [و464(42هال4ه826442 71 نيسح فيرشلا

 ١١" هللادبع فيرشلا
 ْ 44 يلع فيرشلا

 ١٠١ءا؟و ميرش

 قش ١017

 ٠١11١ يديشرلأ قش

 577 ( فيلخ ) يفقش
 ؟راب و لالش

 ١١ ( درول ) دروفسملش

 878*000 يرمشلا
 ١7١ ( للادبع ) يرمشلا
 "554 ( قوزرم ) يرمشلا

 "١م امال ١4م١ تالمش

 460 ( ةقان مسأ ) ةخع ريمش

 الا 7٠١658 يطيقنشلا

 5١8 بقرمملا يحبوض نب سيوش

 11904111208761٠ ميهاربا خيش
 م١

 م1067 42891521ههءما ديحأ خيش

 اصل

 («16)8 00692#. رياملا ديحسأ خيفلا
 "ا 7ع ا عا

 :114411164151619618 رباج خيش
 ضرع

 90706477969 بسأج خيش

 لا م ا اخلق

 ا ل

 814. ناحن بساج يش

5 



 ١“ ةبهو ظناح خيش

 77 يي ربتلا نسح خيش
 8478م ةفيلحلا دمح خيش

 ماه كرابملا دمح خيش

 ١4061١46١416١١9 طيوسلا دومح خيش

 ءك4500

 مم للطن خيش

 2١٠٠١٠ ا تما( #2 لعزم خيش

 عر و مع

]1 

 1 للا

 7 عا

 ”8072 5952358296 نأخ لعزمت خيش

 11111111 لاس دف هه

 ا ل ل ل ل

 (مكاملاا ءوكسالو عام

 الل لمعمل ءع لولد

 اووسرورءرو إمرة )مسعر

 اهكءادمدءامل ار الطلح رحاب

 1| -١م6 019م علوم رمح
 11424251 7585-1" 75ععوله

 ءلوو الهاء جوك مولع

0 

 ؟1ة5-ماعل و  لو

 مل ا
 مه م م سول

11 

 ٠١١" ناخ لعزخ رس خيش

 م1 م7111 ماسلا شلادبع خيش

 575617٠0 ديمحلا دبع خيش

 517161511١ ديشرلا زيزعلا دبع خيش
 ١١861١6456( دومسلا زيزعلا دبع خيش

 35 الل 1 14 دمعي ضأقشم

 ل

 17١ نامثع خيش

 ١9161754 ناميلس نب نامع خيش

 ١17 نودعسلا يمجع خيش
 51 دجام نب. ةيانع خيش

 م1711 ىسيع خيش

 54106818186 "91 (7.ه ةفيلحلا ىسيع خيش

 ١٠؟-وم 691 نابضغ خيش

 الاء اله عام5250 528-65 كرابع خيش

 ل ا ل

 خل خخ ع

 ش 11١# دمحم خيش

 ع يزاأ ريشلا يفت دمحم خيش

 ؟ ++ ةفيلحلا دمحم خيش

 ,/ا594-1 6517608 يطيقنشلا دمحم خيش

 1١" فجب هلل دمحم خيش

 "07 رصان خيش

 11١17" يعانقلا فسوي خيش

 0 ( يفت دمع خيش ) يزا ربشلا
 ش ؟44 نامزيش

 مم دسم حلاص

 ٠١١ ( خيش ) نايعا شاب حلاص 0 541651 يطيقنشلا خيش

 7١8 ماهنلا دمحأ نب حلاص ٠١١ نايعا شاب حلاص خيش

 51/4 حيورلا حلاص 1١" للادبع خيش

 ١ ؟ 104 ناميهرلا حلاص "486م موءممع.مم. ةفيلحلا شادبع خيش

 225 ا



 لل و عك ( الم ) حلاص

1" 

 61١١!١!! ( ديزم ) متاصلا
 7 7 حابص

 ؟١ 4 لضاغفلا حابص

 ١م م110١ ديدصلا
 قيدص ١897

 , 5078 (دمحا جاحلا ) رقصلا
 ا هاك رع
 1714 ( سرف مما ) يرالقسلا
 ١81١ ( دمحأ ) ديمصلا

 طيمصلا ١١١

 5١1١27١91١١ ( شلادبع ) طيمصلا

 طيوصلا ١44١٠1١1١

 ١١ ( نايلس ) طيوصلا

 ” ه0 ( دمحم ) دوهيصلا

 ص

 505 شعرب نب يراض

 50 ةلاوط نب يرام

 0ع الا

 "ع

 507 (دمحأ) نام رض

 يحرض ١15٠144414121١5

 5١6 برقعملا يحيوش

 961616١5-117 نيلثس نب ناديه

 ١58021١54 ماس نب ناميم

 ْط

 م( ( ديسلا ) اشاب بلاط

 ؟؛الءمل4 (ديسلا ) بلاط

 ؟ه174+56م25410/ ( ديسلا ) ٍبيقنلا بلاط

 . ١1 حا رطلا

 هم نأمط

 8١ ( دمحم خيش ) فحن هط

 ١١ (لاربج ) دن زول

 ١١١ هلأوط نب يراظ

 هه رهاظ

 5+ دئاع

 . 1#: ناهرش نب يصاع

 ١١74 ي ريجعلا كرابملا رماع

 لوول هللادبع

 17:4 2186554 عياض معلا

 اضرب اشر نشيل اش 0 ل ل

 م11 (.ريمالا ) تادبع
 189١١861١11( يميفنلا دمحأ نب هللادبع

4 

 سم7 يرسودلا ريج ني للادبع

 (م8 )#82 .ه ؛١٠6.٠7 (ريمالا) يرلج ني شادبع
014 

 ١١١ نافلخ نب هللادبع

 :١١561١1١ يرجاهملا دشار نب للادبع

 م18 دئاز نب هللادبع

 ١؟١ نايرش نب شادبع

 ١١م يدجنلا ناي رش نب هللادبع
 ١١م ركع نب هللأدبع

 م١١ ةفيلخ لآ ىنيع نب هللادبع

 ا #9:



 6٠٠ ( خيش ) ىميع نب هللادبع
 ١ملا/ دمحم نب هللادبع

 ١١7١ يرمشلا دعوم نب هللادبع

 1051و حابصلا رباحلا هللادبع

 ؟ال6 ناومح هللادبع

 ١4 بيبح للادبع

 515 ( 711 ةفيلحلا َكادبع
 ٠١م١ ليلحلا شسادبع

 ١/4 نانامز للادبع

 ١اه١ املا قاذف

 ؟815616-78 ماسلا للادبع

 <84 حابسلا مالا ٌتادبع

 ١46 ميللا للادبع

 78١م طيمسلا شلادبع

 5٠1١6 (فيرشلا) للادبع

 5١11١ ( خيش ) ّللاديع
 قوم حابصلا هللا ديع

 581659461١١ طيمصلا سابع

 ١4 نام رغلا للادبع

 ١١٠ ديبعلا هللادبع

 774 محلملا لع سشادبع
 +١07 يدجنلا يلع تلادبع

 ١8١ جرفلا تلادبع
 ؟ ام دجاملا هللادبع

 ١436146 (الم) للادبع

 مو يسيفنلا للادبع
 "074 يلرملا سادبع

 585 يرسودلا ربج نب دبع

 5162 رابحلا دبع

 م١٠ ليلحلا دبع

 5756709 ( خيش ) ديمحلا دبع

 45(عىوم نأحلا دبع

 ١086١٠١ نمح رلادبع

 ٠١1 ( مامالا ) نمحرلأ دبع
 ١١4 نأمأ نمح رلادبع

 818 يمومسملا نيسح نب نمح رلأدبع
 ظ اللب يح زا اذع
 10680567882١+ 81 لصيف نب نمح رلادبع

 757+ نانيسحلا زي زعلادبع نب نمح رلادبع

 ١8١ رحيلا نمح رلادبع

 501 ( ديسلا ) ين اليحلا نمح رلادبع
 18107 يرديحلا نمح رلادبع

 ١78 قازرلا دبعلا ماسلا نمح رلادبع

 ؟ال/٠ ديعسلا ناميلسلا نمح رلا دبع

 5155 نايقولا سرافلا نمح رلادبع

 م1615 687 لصيفلا نيسزلا دنع

 ١714 يوهّقملا نمح رلا دبع
 ا( ديلا ) ةيرقتلا مح ادع

 00 596 محرلادبع
 ١08 ةزرمح از ريم دمصلا دبع

 518م نمح رلا دبع قا ز رلا دبع

 !م١ ينا ودعلا قازرلا دبع

 . هوه ءاشلا دبع

 41 يلاملا دبع

 «١٠1مءاؤف ١2م1 19061١55 زيزعلا دبع

 ' 7 ال

 س5. 614سم .م مامالا زي زملادبع

 يق

 618161810 لصيفلا نمحرلادبع نب زب زعلادبع

 م

 ١١561186115 لقع نب زيزعلادبع

 51074 يدعم نب زيزعلا دبع

 ٠١06804 يعاب رلا زي زعلادبع
 «(7ا7611ا161757.515 ديشرلا زيزملادبع

 امض



 ١ ماسلا نيزبلادج
 م ردبلا ماسلا زي زعلادبع

 مم20(4288م:١٠801 دوعسلا زي زعلادبع

 ء04414565٠1 ( ريمالا) دومسلا زيزملادبع
 اموالك علال ع 3ع

 امالءامو ع اال
 مرو ,؟.الإوو (لوالاوزإوم للك

 ممم مس برو ماا

 هه 110755074 [152542-
 لل 2 ما امل الكا ل

 0و ال اا
 0 ل ل ل لا

96 

 م١٠1١ +١٠5م ( خيشلا ) دوعسلا زي زملادبع
 ماس موا ا ل5 214

 ما“ مل ةديرشلا زب زعلادبع
 ١56 ملسلا تادملا زي زعلادبع
 ماو.خ٠68١١1428.ه يبيصقلا زي زملادبع

 م7١ يرهمملا زي زملادبع

 يفلادبع ٠010

 هاب ىو رداقللدبع

 م١٠071685761 مي ركلادبع
 م.5 995٠ فيطلاادبع

 مجموع اشاب فيطلاادبع

 سا(. 8)م.+١١1 ليدنملا اشاب فيطللادبع
 9 00 م

 ١8١ سيمحلا فيطلاا دبع
 63106٠11١٠ ١11 ليلحلا دبعلا فيطللادبع

 مم ديمحملا فيطللادبع

 م56. 7655 ليدنملا فيطللا دبع

 ٠ اع ةيلا هع
 م٠ يدنفا ديجملا دبع

 مهاب يواشلا ديجملا دبع
 |م١ سيمحلا نسحملا دبع |

 ل يداهملا دبع

 ديبع ١٠١

 ١0714 ( فيس ) يقيتملا
 ٠١م٠ « ١ا/و ( دمحم ) يقيتعلا

 نامع ١١١

 م0159 ( خيشلا ) ناميلس نب ناّمع
 مب ع( ١5و نارجع

 ةلجع ١77

 0 ٠50 دم ربسلا ليجع
 ا ١١19 شسدع

 ١م١ ( قازرلادبع ) يناودملا

 00 410 رارع

 07١ه نامي رع

 ١٠07 يوكركلا تزع
 ركع 96١1١8|!

 00 1685 ( رفمج) يركسلا
 "و2074 ( ناميلس ) يركسع
 10714 يميصملا

 ه1 04( ليغحز يملا
 ناصيفع 10 +١4١

 |9١«ءرارمءزلر5 لقع

 ليقع ١69017161١1٠٠

 .١١١1١٠ فاورلا ليمع

 سارا لالا 217١84114 يلع

 م1 علال

 م6٠ ( از ريم ) يئاسح الا يلع
 ؟107 4 نالمش نب يلع

 ؟074 ريمع نب لع
 ١ هم دادحلا يلع |

 ل 701975



 .وا7 نا لع

 «52)8 11057255121 8م. ةفيلحلا لع

 قو

 7074 يينحلا لع

 ١١861١1١17 يدوشرلا يلع

 ١8١ ( ديسلا ) يلع
 44 ( فيرشلا ) يلع
 414 نالمشلا ىلع

 ١4561١44 يحيوفلا يلع

 ١٠١ حارطلا يلع
 ١717 يد وشرلا دهفلا يلع

 ١766784217٠ ( ىسيع ديس ) يرلعلا
 184 ( ةفيلخ ) رمع

 نارمع 4/١

 1094 يا ريمح

 510714 ( مناغ ) يريمملا

 "5 ( خيش ) دجام نب ةيانع
 5174 رلع

 1# ( خيشلا ) يراهم نب يتوع

 شيرعلا 5١١

 ىسيع 575641١8564١481

 1١+ ةفيلخ لآ ىسيع

 (#4.0688#8 0171١ ( خيش ) ةفيلحلا ىيع
51447 

 8176٠96-714 ( ديس ) ىسيع

 555681١ ( خيش ) ىسيع

 5186171١ ( نيدلا لاك ) ىسيع
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 ١١١ ىوؤل نب بلاغ

 ١١ ماغلا

 ١81 ( ميهاربا ) مئاغلا

 ا” ا/ يريمعلا كرابم نب مئاغ

 ١6١ (نيهاش) مئاغلا

 ٠ 510768 يف رغ

 7074 بيرغ

 78١1ه نصغ

 ه١ ناينبلا نابضغ

 ١1661٠١8 - 5م ( خيش ) نابضغ

 7077 مينغ

 نامينغ ١71١

 "ها ثوغ

 سراف *“١“5١

 ؟_؟.ه(ال٠+غ نايقولا سراف

 ١م” قوراف

 لضاف ١٠461007

 ”م٠١45474421547 «( +7١ جيعد لضافلا

 ١007 ليمج لآ نيدلا رخف

 جرن 4١

 ه1 ( ناخ ) هللا جرف

 يرسم نبأ حرت

 ١8 ( للادبع) جرف
 (8+١ ناحرف

 ١1١6177١ دوعسلا ناح رف

 ؟ا/4 نامونلا ناح رو

 4: ( ةقان مسا ) ةحرف

 خيرفلا ١١١١١١1١

 لضفلا ١8١

 ١007 (مرفم) منفلا
 ؟ 071 (تارفج) مقفلا

 ريم ) يبلف ( 41217١8 5١١6١٠٠١؟(
١1 

 ااا”



 6٠١ ( نوج تنس ) رتسملا يبلز

 م 0601١77 دهف

 +٠07 يبيردلا نايود نب دهف

 ٠١04 يديشرلا ةليود نب دهف

 ١7٠ نصغلا قوزرم نب دهف

 ١مل١ دلاحلا دهن

 ١١؟ دوشرلا دهف
 ١مل ديدصلا دهف

 نارهف ١٠١4

 ١مم؟ ( دلاخ ) نازوفلا :

 | مءمء م01. الال لصيف

 مة بزب ( سيال ) لصيف
 ١80 يكر نب لصيف

 55٠ ( ريمالا ) نيسحلا نب لصيف
 ؟؟6 سشيردلا ناطلس نب لصيف

 "م١410 021١194 يلع نب لصيف

 معغ.ى؟م1 05م9 شيودلا لصيف

 لااا لا الا ْ

 ؟م ا ١

 للا ملا ا لل ل

6 , 

 ١4٠ ( زيزملادبع خيش ) لصيفلا
 ٠٠١+ ( نمخرلادبع ) لصيفلا
 م)١1م.561748 ( زي زملادبع ) لصيفلا

 .ق

 م٠ بوقتعي نب مسأق

 1 ( لمسق ) ىلع مساق
 ١م لياد ناطبق

 4١ه ( ثمس لوك ) ناطبق

 م٠5١٠.م ( خال ) ناطبت

 ١مم 61075285 ملكم ناطبق

 ؟١ نلو ناطبق

 ١١ه:20١5(١14. كال نطبق

 .52م4٠1681م١1ملكم نطبق
 00 . 17 ( مظاك) كب ءرق

 ؟ ٠0167566 :م٠. ( يدهم يح دس يب وزقلا

 ١ ها ( يداه ديس ) ييوزقلا

 0 مياة 010711687٠8 ( زي زملادبع) يبيصقلا
 ١8١ ١ ( ليلخ ) ناطقلا

 | ١51 ىوطم

 ْ 8١8 ( فسوي خيش ) يعانقلا

 ا .

 م يما

 .م1 26م. امد. ( خيش ) بساك

 ْ ة ماب كب هر مظاك
 ظ مو (ديسلا ) يدزيلا مظاك
 م٠. ( يدهم دمحم ديسلا ) يمظاكلا
 . ١|؟1مهعوؤوا)ءممعأو ( يمر اردنا و نمك 57

 ظ . 7٠٠١ ( لينلرك) نيرا فيلناك
 00 ممل 7072080120968 (فسري ) وناك
 1 ١م ٍلياد نبك

 |4461 106195 ثمس لوك ننبك

 ملمع 25017564946117 خال نعبك

1 . 
 م4 نام ره نييك

 م ه7 ( ينلادبع ) ةبك
 ١١١ مغيلج نب نأ رك

 .؟؟م2 12مم ( دروللا) نزرك

 . 7007 ( تزع) يكوكرك
 ْ مالا رف رب لت رك

 01 ىرك لن رك
 407م( 7-5019 56014 نيلبه لترك

 ل4



 ١١52411424١١ ”#ءضؤ )ل ءف علب

 1815-١55 1 لعلا

 1-١5 5_1! ه5 14م1 14 #عاو م

 ١١ نسل و لئ رك

 1( لنركز يرك
 .2#(2#1(4*86"1 ٠ ( ىسع ديس ) نيدلالامك
 18 زي طز مما ١ يضر نه ) سكر

 111514 24ه خ4 هالووم" ه.علم اإ#

 ١1 لع 1 ل لل ءولا»

 741١م غءال1ا/ 5# 2 ##ع عا سم

 ه1 ل ل ل

 -10 10-1410751 هام

 2157:5350 5ع مودل

 11211! أذ 4 4م

 5141001 مو عم موس

 1 ناسا نو حا ( ناك“ © كمض لوك

 7٠ نسلو دل ون را لينلوك

 بخ نسل ليلو ك

 ١4 سنرول ليئلوك
 0 نيرا تيلباك ليتوك

 لا ا 1 تل لجل وك

 ىلا ل جل

 +1 نحل لكلوك

 . 505 رفرث لينرلوك

 ؛ا1/6641142158645641 (نسبك) خال

5-0 11. 

 اد54ء)هوؤوءها)-؛م عيل سم ( نتبك) كال

 ْ 11/4 ١١١2.

 ١١1 يمال

 . م56 ( ليلوك) نامحل

 .ا؟56 ذيذل

 :150416-155م-1 8421١٠١ ملكم نفل

 ْ .11 5 لعل

 0 عع (ملكم ) تنتفل

 . 11عام

 . اله هتفل

 . 71 دهروفسملش دررألا

 6 يبملا ) دروللا

 11132 أن لرك هر وللا

 سنرول 5801١ .

 - 187414944256041 (ةرخاب ) سنررل

 . 1١4 ( لينلوك) سنرول

 8١. ( ريسم) جروج ديول

 . 89 ( ليلوك) نمجيل

 . 71 دجام

 .1141 ليجع نب دحام

 . ١ ا/8 ( للادبع ) دجاملا

 . 7٠ ( لا رج ) لاشرام

 1 ١٠6 (ةكلم ) از رث يرام

 (586 75756470-10474 -)معز سك كراب

 154:2 24 خخ

 الفا ملا 0 يلا ل ل ا 0

 17: ؛مغ5(+مم6 465 مل( ما]1( ملء عاباب

ْ . 076 

 .؟14251 (ىلوم ) ناردب نب كرابم

 . ؟5ا/ه يرمشلا ةليود نب كرايم

 . 5١8 يسروبا دمحم نب كرابم

 (١)172175*757217. 9١٠7و فيه نب كرابم

"70000000 

 د اكله



 !ءلءوم 6و2 ءالو الو ءال» ( خيش) كرابم

 الم” 211|2

 ا ا ا ا

 1م مما

 !1 1١--1-117.6١1٠0 82:56:١

 اموت بع ال لال ؟ 1 ه4 2( 05غ 18+

 ؟١.؟ لوو سإ 4مل أ١1ءامخذك ا مل؟

 مولا مال ا م و ال ؟

 لا اع 1511#

 موال

 م للا 1-1

 ممل 151

 : ١٠١١ خي رفلأ كرابم

 بعتم 5١14 ,

 مقلتملا #01١١ .

 . مالم ( لالشلا ) لبجم

 .؟9١ه20569 نسحن

 .”1م651 دمحم

 . ١م. 6119 ىقيتملا دمحا دمحم

 7مم 7 لج الج نب دمحم

 . 70/٠8 لماز نب دمحم

 , ١7م لالش نب دمحم

 . ا!ملا/ل دوعس نب دمحم

 . 85١60٠١ دوعت نب دمحم

 . 1١9 ركسملا هللادبع نب دمحم

 . ؟ 76 نيزملا هللادبع نب دمحج

 . ١١١ نامثع نب دمحم

 1١7561١. ليقع نب دمحم

 ل يزا ريشلا يمت دمحم

 . م. ( ديسلا ) نيسح دمحم
 . 844 ( خيش ) ةفيلحلا دمحم

 . 7376 يبيردلا دمحم

 . "ا ( هللا لوسر ) دمحم

 .ا١6 يواريدسلا ماس دمحم

 . #١ يوا ريدسلا دمحم

 711 ( خيش ) دمحم

 . 5168-0١ يطيقنشلا دمحم

 . ١81 قيدص دمحن

 , ؟٠ا! درهيصلا دمحم

 . ؟ا/ه ناقيرعلا دمحم

 . 5610 لضاف لعدمحم

 . ؟١ا/ه ين رغلا دمحم
 . ا١ا/ه داركملا دمحم

 . 7+ (ديسلا ) لعدمحم

 . ١1م١ قوراف دمحم

 . ه9 ) يناتسغادلا لضاف دمحم

 م8 ريقفلا دمحم

 .!م١ 6572٠5٠ قوزرملا دمحم

 . ١ ا١٠6١001.٠0.25 نيزملا دمحم

 .ه٠165 سينملا ديحم

 . (5828٠ ديسلا) يدهم دمحم
 . 55255.58 ( ديسلا ) ييوزقلا يدهم دمحم

 . ١” 2م. ( ديسلا ) يدنملا دمحم

 7.2.20 0هم دومجم

 . 887 ( فيطللادبع ) ديمحملا

 . ٠026 ( فسوي ) نيزيخملا

 . 70821101 خولم

 .والءو5 روكذما ْ

 , ه6 ديس نب روك ذه

 وادرم 91١*.

 . 49 ( ريعب مسمأ ) ديعيرم
 .؟ا6017ا1251 فورزرم

 . 7١14 يرمشلا دئاع نب قوزرم

 ك4 ردبلا قوزرم
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 . 508 صيرحلاقوزرم

 . 14١ (دمح ) قوزرم

 . "58651 دوادلا قوزرم

 .. 370/٠ يديشرلا قوزرم

 . 7١4 بعتملا قوزرم

 .ا١81651765١ قوزرملا دممم قوزرم

 .؟8651/ نابزم

 .. ؟ا/» لعزم

 1١١١61١1١. مناصلا ديزم
 نيزملا 15١414161406117 ١7١4.

 . ؟ا/ه دمج نيزملا

 ٠ 50ه لكبع نب دعاسم .

 ؛1156 181353545679 لب تملا

 .ا١؟ا/ع2 144

 .81768م3) روفلب رتسملا

 . 510 ليب رتسملا
 ,ا أت راسو

 . 5١4 يبلف نوج ندا

 1١944. زروتسا دلانور رثملا

 اق ف نروشم لا

 .؟١١٠ يباف نوج تنس رتسملا

 : 19507150[ يبل رتسملا

 .مهلذ ( جروج ديول ) رتسملا

 . 146 ملو رتسم

 5 ١52١م١ ليهملو رثسم

 . 7١9 .نابيش نب دعم

 . 5594 بحصم نب دعسم

 ١7٠ يهيشرلا قوز رملا دعسم

 .9]!15-!1ال دوعسم

 !؟(دررل) درفم
 : اير تلق ورا عراخو

 . 1١8١ نزيزعلادبملا يراشم

 اا

 . الو يدجنلا يراشم

 .50 1-1544 1551601١1 (ةرخاب ) فرغم

 ] ٠ .5ال لعشم

 .955 روك ذم نب لمشم

 . 5١6 يمول الآ ىفطصم
 0 . 71586 بعصم

 : ١8726110٠5 ( ميهاربا ) فضملا

 . ؟ا/٠ (لهلهم) فشملا

 قلطم 5١8 .

 . 517 دوعسم نب قلطم

 . ؟ا/٠ه ريضحلا قلطم

 . 5548 دومسملا قلطم

 يلم 1١7١ .

 ١١١9115 م رش نب يلم

 . 5074 ( جم رد ) يرطملا
 57861515 ( لاله ) يربطملا

 ظ . ؟الو نا ريطم

 لجكم 1١١841114

 يدعم 1١١4

 5١9 ( شيوش ) بقرعملا
 77176414-77107 #6. ةنطلللا زعم

 ه5 لمم
 14 ىلميغم

 81 اطلس نب جرغم

 ؟ ٠07 مغفلا م رغم

 11076 ماهد نب حلفم

 ؟* ( يداه ديس ) رطوقملا
 5742117 ( زي زعلادبع ) يوهقملا

 ؟؟4 داركم

 1 ىساكم

 13721 !4 24545255 ( نافل ) ملكم
 ا""-- 141 ووو ( تنتفل ) ملكم

256( 



 3 رس

 مرموراب مشل لورا ملكت علال

 م1 و

 ١؛ ( رس ) نوهامكم
 ١؛.4١.5و للادبع الم

 ابو 0761١ ١6م65096 ملاص الم

1000 
 مالءم١28١568 جروج كلملا
 م١568 سماحلا جروج كلملا

 موءهالءهو هم 64غ و .ا1 ٠ نيسح كلملا

 لل ا 5157

 م4١ ليدنم

 7701017١8" ناميغ نب ليدنم

 مام م. م. ه١ (تيطلادبع ) ليدنملا
 ال لا ا ع

 روصتم ١٠١18

 . 581 يمال نب روصنم

 همه. ( فسري ) سينملا
 ٠07 ؛ مينملا

 ش م0٠ ( ٍلئاتس رلأ ) دوم

 ال مام روم

 لل ل ف

 مارال 202575255141

1" 

 8 #7 دعوم

 ه7 روبنز ىلوملا

 ه؟ داجس ىلوملا

 0 ناخ هللا جرف ىلوم

 هع (و+م ناردب نب كرابم ىلوملا

 يراهم 1١+

 م: ( ديسلا ) يدهم
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