
س
ا
 
1
 
8
 

ill 

I
T
 

2
1
0
0
1
8
 



 مهتاكرشو شرش تطاعو ماصع
yption Swiss € hemical todu: 





: fae 
em] رابخأ راد الا عا 

 ١ ةرصابسقلا ةشاحصلا ش 1
 سكاشو نوف :۵۷۹۰۹۳۰ 1



 ةا ةماعلا قف









 اضرعو الوط ةيملاعلا ةحاسلا ىلع ىمالسالا روضحلا
 نييالم (VY ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ف برغملا ىسصقأ نم
 لف ةيبرعلا تايلاجلا ىلا (نيرجاهمو ضيبو دوس نيب ملسم
 امب ابوروأ بلق ف ايناملأو اسنرفو ارتلجنا ىلا الامش ادتک
 ىلا دونهلاو برعلاو ةبراغملاو نييرئازجلا نييالم نم اهيف
 ةعساشلا ةيويسمآلا ةراقلا ىلا ..اينابلأو ايكرت ..قرشلا

 ناجيبرزأ لثم ةيمالسا اهلماكي الود دسجن ثيح
 ناتسخازاكو ناتسراتتو ناتسنامکرتو ناتسكبزوأو

 ةراقلا ىلا ءرمقلا رزجو ايسينودنأو ريمشكو ناتسكايو شيدالجنبو

 ايوضج ايقيرفا ىلا ءملسم نويلم ةئام نم رشكأ اهيفو اهتاذ ةيدنهلا

 ايروسو ناتبل ىلا « ايريتراو نادوسلا y رصم نم ةيبرعلا لودلا ثيح

 ىلا ..نميلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو جيلخلاو قارعلاو نيطسلفو

 طسوتملا fo ايئاتيرومو لافثسلاو برغل او رئازجلاو ايبيلو ستوت

 ف رجيتلاو داشت ىلا ,ىئاوتسالا مازحلا ف لاموصلا ىلا ءىسلطألاو
 .ءارمصلا قمع

 الإ هلإ ال GL : ىه ةدحاو ةيأر تحت ديزي وأ رشبلا نم نويلم فلأ
walt5  

 قيذستلاو راصحلا ضرعت ىخيراتلا هقمعب ريبكلا روضحلا اذه

 ةيئعفلا بورحلل ضرعتو ىركفلا A ضرعتو ىدحتال ضرعتو

 .ىضاملا ىف اهلقثو اهتاذب تلزن ىتلا رامعتسالا يوق نم ةددعتملا

 تيتفتلا تلمعأ نأ دعب تلحرو تايروطاربمالا تمطحو تاورثلا تبهنو

 ا ب 2ا ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا #



ensureات رفک ةيطارقميدلا اولو 0  

 تاماعز culty ةلعتقم ادودح تقلخ نأ دعيو «قيزسمتلاو ميسقتلاو

 .ءالبلا مغر ايقاب مالسالا لظو ..ةرئاغ احورج تكرتو ةليمع
 ةركفلا انيلع اوحرط مالسالا ىلع ءاضقلا ىف نتفلا كلت عفنت مل الو

 بارخلا ىف انوعقوأو راسيلاو نيميلا عارص ىف انوقرفأو ةيسكراملا
 ةيموقلا ىلا هوجردتسا ةيسكراملا لبقي مل نم و ..ىكارتشالاو ىلومشلا
 لعج يذلا نأ اوسن ةبورعلاو ةيموقلا اوسمحت Golly :ةبورعلاو

 برعلا ناك مالسالا لبقو ..مالسالا ناك ةدحوو اتوصو ةيار ةبورعلل

 ةيبرعلا ةغللا نا لب ..ةيار الو اهل رين ال اضعب اهضعب لتقي لئابق
 .نآرقلا لبق راشتنا الو عويذ اهل نكي مل اهتاذ

 تحضتفاو ةيعويشلا تفتخاو ةيسكراملا تطقسبو gl ترادو
Lae gillهوجوب انيلع اوركيل اورادتساف ةفئازلا تاراعشلا ترعتو  

 .ةيناملعلاو ةيلاربيللا اهمسا ةرملا هذه ..ةديدج تاراعشو ةديدج
 .لالح gi مارح Ge لأست ال ءاشت ام لعفت نأ ىهف ةيلاربيللا امأ

 ..كتاذلو كتاوهش كل نوبلي قوس مهف ءاهتيبذاج اهل ةياوغ ىهو
 dalt نم هجارخاو نيدلا لزع مهفده لي مهفده تسيل كتاذل نكلو

 ىهلملاو حرسملاو امتيسلا ىه ةرملا هذه مهتاودآو » هرود لاسسطباو

 ءاطغكو تارهابلا ءاستلاو تاردخملاو رومخلاو shally صقرملاو
 رصيقل رصيقل ام عد ..ةيتاملعلاب اوءاج ةسرشلا ةمجهلا كلتل ىفسلف
 فيك عكرتو دجستو دبعتتو هيف ىلصت دجسملا هللو ..هلل هتل امو
 الو GALE نم ةاسيحلا ماظنو Ll ةسايسلاو Lal عراشلا نكلو ..تقش
 .(ةعيرشلل الو ةديقعلل معث) ..هيق هلل ىهن الو رمأ الو هيف هلل نآش

 ىه ةرملا هذه ةيارلاو اهتعمعم ىف نحتو ةرئاد تلازام ةكرعملاو

 ناف ..انب نوركمي اولازام مهو ..نوكت ال وأ نوكن ..ىسايسلا مالسالا
 مث دجسملا نم مالسالا جورخ هبقعي فوس ةايحلا نم مالسالا جورخ

 MH ةمداقلا ةكرصملاو ىسايسلا مالمسإلا مل
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 ed رفك ةيطارقميدلا اولوقتال اد

 ` فصن هل نوكي نأ نكمي الو ةايح جهتم مالسالاف ..ةلماكلا هتميزه

 ..ةعموص ىف نجسي نأ وأ ةايح

 مالسالا نم اولعج اهوضوقي نأ لبق ةكرعملا !وبسكي ىكلو
 خفلا ف نيملسملا نم جذسلا عقوو ..ةيطارقميدلا امصخ ىساسيسلا |

 ..مهينامأ ىهتنم اذهو ..رفك ةيطارقميدلا نا مهعم اولاقف
 امصخ نوكي نأ نكمي ال مالسسالا نأ هيف ءارم ال ىذلا قحلاو

 Gb ىلا عامتسالاو ىروشلاو ةعيبلاو باختنالاف ..ةيطارقميدلا
 مالسالا ف ساسأ ىأرلا ف ةيددعتلاو ,مالسألا ميمص ىه مصخلا
 ةلمج مالسالا نم ضوفرم رهقلاو ةيروتاتكيدلاو ىأرلاب دارفنالا امنيب
 .اليصفتو

pollyمهفي نأ بجي رودت ةكرعملاو  USنم عمو فقي نيأ ملسم  
 ؟ نم دضو

 فوس لب ةيطارقميدلا دض فقو اذا اريثك ميلسملا judy قوسو
 .هسفت pds فوسو هنيد رسخي

 حوت مايأ ذنم اهيلا مهانقبس دقو ءانتنايد ةيطارقميدلا نأ ةقيقحلاو
 ةتس ةئامعست ىدم ىلع ىنسحلاب همؤق وعدي لظ ىذا مالسلا هيلع

 ةملكلاب مهوعدي ةجحلاو ىأرسلا الإ حالس الو هل ةوق ال ديدملا هرمع نم
 هتوددهيو هنم نورخسي مه Laos .عمسيو هيف لوقي حوتفم ناملري ىف

 : .مجرلاب
 ىرمعتسم دادجأ دادجأ مه جمهلا مهيلا ءالؤه ناك مايألا كلت ىف

 ثدحتملاو مالسالا لوسر قسه مالسلا هيلع ىبنلا حون ناكو ..مويلا
 .هتاسلب

 ةلسلس رخآ ف مالسسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىبنلا جرخامنيحو
 ءىشلا سفن هل لوقي لازام هللا ناك .. ءايبنألا

 + # رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف ط
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 AS ةيطارقميدلا اولو ال OF همم ومس سمسم دسم وسم

 1G ريذت الإ تنأ نإ ©

teil >4 رطيسمب مهيلع تسل ركذم تنأ . 
yام  culرابجب مهيلع ». 
 .ىمالسا ثارت ىهق ةيطارقميدلل ةيقيقحلا لوصآلا ىه كلتو
 ..ةيطارقميدلا :مكل اولاق اذإف

 .مكنم اهب ىلوأ نحنو اهئاول ةلمح نحنو انل ةيطارقميدلا : اولوق
 مالسالا نإ : اولوقيف ىرخأ ةديكمب اوجرخيل نوفتلي قوس مهنكلو

 1 .مكحلل ةيرظن هيف سيل
 ىلع نارقلا صن ولف ءهتزيمو مالسالا ةليضف كلتو : لوقت فوسو

 نييعويشلا تنجس امك ةيرظنلا هذه انتنجسل مكحلل ةيرسظن
 هتاريغتو هضرصو هلوطب خيراشلاو ..اهتومب fp Shed مهتيسكرام
 ولو« ةيرظن ف هرشح نكمي ال ةروطتملا ةددجتملا هتاجاجو ةرمتسملا
 .هنم خلسنيو دماجلا بوثلا قشي نأ نابعثلاك ثبلي ام بلاق ىف هتنجس

 dele ءىدابمو ةماع تايصوتو ale راطإ كانه نوكي نأ لضفألاو
 جاتنالا ةيرحو ةراجتلا ةيرحو ىروشلاو لدعلا fle ..لثمألا مكحلل
 ىتأي نأو نطاوملا ةماركو قوسلا نيناوقو ةيدرفلا ةيكلملا مارتحاو
 .روتسدل اوعضخيو باختنالاب ماكحلا

 خيراتلا تاريغتمل عضخي فوس رمأ وهف روتسدلا اذه ليصافت امأ

 .هتقول كرتي نأ بجي ام وهو
 تضرفو سانلا ريكفت ىلع ةرداصملا تلواح ىتلا تايجولويديالاو

agate٠ ..ةرقايعلا نم كاذ ىأ اذه هب لاق اقيسم اجهتو اقبسم اريكفت  

 Lolo تايصوتو ماع راطإب ءاج دقق ..نآرقلا هلعف ام اذهو
 ساتلا داهتجال ليصافتلا ىقاب كرتو ..لثمألا مكحلل ةماع ءىدابمو

 OS ىذلا ىسايسلا لكشلاب نامز لك ىتأيل ..روصعلا

 هك ةمداقلا ةكرعملاو سسايسلا مالسإلا 44 #



 [een رفك ةيطارقميدلا اولوقتال ©

 جات اميظع الوصحم دجت قوس يمالسالا داهتجالا مضخ لو
 Es ¿ALS aan ana fall all نم ولكم هيلع
 ىلا ؛يتادتزلاو دوبع نب ىدسهملاو ىين نب كلام نامز ىلا «یدودوملاو
 سبو يوارعشلاو لاخلا دسم نيشلاو goth de de هاربا
 ركفلا نم ةعوسوم ..دجملا gal لامكو ةرامع دمحم روتكدلاو ىدشر
 .دقتي ال مهقلا نم ددمب اهأرقي نم دمت قوس

 ىلع مالسالا مرحي الآ :رخآل تقو نم هب نوجرخي ىذلا لاؤسلاو
 .هديدرت نع نوفكي ال مهو ؟4..لمعت نأ ةأرملا

 .مكمالك تبثت نآرقلا نم ةدحاو E اوتاه : مهل لوقأو
 .ىبنلا ءاسنل ناك تويبلا ىف رارقلاب ءاسنلل ىنآرقلا رمألاو
 دحاك نتسل ىبنلا ءاسن اي # : ةيآلاب رخآ ناكم ىف اعوفشم ناكو

 el¿» نم

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تاجوزل ةيصوصخ نذإ كلتو
 لك نا ..كيتوب اهل شوب ةجوز oh لمعت Oleg ةجوز متيأر لهو

 .اهجوز ديحولا اهلمع امهنم ةدحاو
 متاخو رشبلا ديس ةجوز لاب امف ..نييناملع ءاسؤر تاجوز نهو

 bal لمع اهل نوكي نأ زوجي فيك ..ىربكلا ةلاسرلا بحاص ءايبنألا
 .اهجوز ريغ

 نم اهلثم نك نم ىلع الإ بحسنت ال ىهو ؛ةحضاو انه:ةصوصخلا
 .اهفورظ لثم ىف نك نمو ةمألا ءاسن

 ةلود اهنأل ةيمالسالا ةلودلا ضقري ىذلا فيخسلا رخآلا مالكلاو
 ..لتملاو ةداسلا.مهو ركب ىبآو باطخلا نب رمع ةملك مهفي مل ..ةينيد
 : هتعيب ةحيبص مهتم دحاولا لوقي امنيح

 .«ينوموقف تأطخأ oly ىنونيعاف تبصأ نإ »
 Sa¿ وسه Lally ..مالسالا ف yell مكح الو ..نذإ مكاحل ةمصع ال

 .عجاريو هبحاص ءىطخي ىطارقميد ىندم

 8 44 1 ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا ا



Oد رفك ةيطارقميدلا اولوقتال  
 هتلوقمب ..لقعلا داهتجا مامأ اعينم ادس فقي مالسالا ناب مهلوقو

 هلك نآرقلا لب ..صوصنلا رثكأ امو ..صتلا عم داهتجا ال : ةريهشلا
 .صوصت

 دي عطق نم همارصو اديدحت AST صن نآرقلا ف دجوي ال :مهل لوقآ
 ..هيف ءانثتسا ال اقلطم صنلا اذه نآرقلا ole دقو قراسلا

  Yامهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو 4.
 ملق صنلا مهف ىف مالسلا ةالصلا هيلع .ىبتلا دهتجا دقف كلذ عمو

 ماع ىف هقبطي ملق باطخلا نب رمع هيف دهتجاو .بورحلا یف هقبطي
 ىلع لثملا كلذب ابرضق ءنآرقلا ىف درت مل تاءاتتتسا Gay ..ةعاجملا
 ..ةعيرشلا صصن نم صن ف ىتح لقعلا لمع زاوجو داهتجالا اوج

Jb badىأ امكح سمت ال ىتلا ىرخآلا ىصوؤصنلا  Boke 
 نم اولعجيل نيدلأو نقلا نيب هوقلخ ىذلا ضقانتلاو نفلا Lise امأ

 مهنع لاق نيذلا ءارعشلاو رعشلا ىتح لوقا ..لامجلل اودع مالسالا
 نولوقي مهنإو ..نوميهي داو لك ىف pails نوواغلا مهعبتي هنإ :نآرقلا
 اولمعو اونمآ انيذللا الإ ..الئاق ىتثتساسف داع ..نولعفي ال ام
 عضخت اهعيمج ىهف ..اهلك نونفلا ىلع اذه قبطنيو ..تاحلاصلا
 .ةدعاقلا سفتل

 نق وه ريخلل اهنم وعدي ام لك ..حيبق اهحيبقو ‹ نسح اهتسح
 ةدعاق ىهو « حيبق Gh وه داسفقالاو داسقلل وعدي اسم لکو :نسح
 اهنإ ةينفلا لامعألا نم ريثك نع نولودقي مهف .برغلا ىف ىتح اهنوقبطي
 .ناكم لك ىف ىه امك مهتم مهدنع ءىدرلا نفلاو ..ةطباهو ةئيدر

 ..ةرمتسم ةكرعملاو

 alu هموصخ لتاقتو نيدبلا sags ةبيتك ىلا ةجاح ىفاتكلو
 وه ىسايسلا مالسإلاف ..تضم ةنس فلأ ىواتفب سيلو رصعلا

«elabora Ejفقي اضرأ ديري هيتعيبطب وهو  "Agulo 

AA مالسإلا 6 49 AT 



or رفك ةيطارقميدلا اولوقتال O 
 ىرحي نأ دير یه ..ررحي نأ ديري لب مكحي نأ ديرسي ال یهو ..هريغ
 اهلسغب نورضخآلا ماق الوقع ررحي نأ ديريو ..ةبصتغملا هضرأ
 ةجحلايو ةبيطلا ةملكلاب ..هتييو هترسأ دراسي نأ ديريو ..اهبيرغتو
 ..نئاهرلا فطخ y تارئاطلا ريجفتب سيلو ةنيبلاو

 .بورهلاب ال ةسايسلاب
 اوطعي نل مهنكلو ..ىركسعلا كاسبتشالاب ال ىراضحلا راوحلاب

 ةماعز نم ةطقس نورظتني مهو ىراضحلا راوحلا اذهل ةصرفلا
 ةيرع وأ ءلاض ربنم اهب خرصي فنع ةحيصب نوللعتيو ةفلختم
 داهجلا لمع نم اهنا لوقيل رخآ ليمع عوطتي مث ليمع اهرجفي ةموغلم
 شيبالا ةرثاث اهب اوريثيل ..هللا بزح وأ دمحم بابش ىأ ىمالسالا
 ..هلهأو مالسالا ىلع رفصألاو رمحألاو

 تنم نينسلا تارشع She تيبم ناودعلا of نوملعي ملعلا لهأ نكلو
 دوهيلا ديراطم ريجهتو روسفلب دعو ذنمو ء ةينامثعلا ةفالخلا طوقس
 ةيووتلا ةتاسرتلا ةماقاو ليئارسا ف مهعمجو ملاعلا ناطقأ نم
 ىأ ميطحتو ..ةيليئارسالا ةعلقلا لخاد ىف ةيبوركيملاو ةيئايميكلاو
 سنام Gaye الس

 .مويلا اذهل ميدق نم نوططخي مه
 .ةرمتسم ةكرعملاو

 .نيدلا موي ىلإ نامز نم ىقب ام لوطب رمتست فوسو
 ..ةلهس ةكرعم نوكت نلو
 ..اهلاطيأ نم اوتاک نم ..مهل ىيوطو
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 نوداعي ال مهثأب برسقلا ق ةساسملا حرصي امنيح.
 نوتوكي مهتإف نيدك مالسالا د اوسيأ مهتأو مالسالا
 نأ نماديا مهدنع pale ال Of ..هوجولا نم هجوب نيقداسح

 دبعتلا ف انراهثو Lal ىضقنو جحتو موصنو ىنصت

 لكوشلا ىف انتايح ىضقتو ءاعدلاو لاهتبالاو حيبستلاو

 للهتو هدجمنو اتبر دحونو دجاسملا ىف ءانشن ام فكتعنو
 رئاصنشلا مالسا ..ئسوقطلا مالسسالا نوداعي ال مهف هل

 انل نوكت نأ ف مهدنع عتام الو ..دهزلاو ..تادابعلاو

 ىلع اوعجش امير لب ..هيق نوركفي الو مهمهي ال رمأ اذهف اهلك ةرخآلا

 ..مهنع اوعفادو ةيفوصلا قرطلا خياشم اوفئاحو لازتعالاو ديعتلا

¿Slyرخآلا مالسالل ىه مهءادعو مهتموصخ .. 

 ىلع هئاشبو ملاعلا هيجوت ف ةظلسلا مهعزاني ىذلا مالسالا
 ..یرخآ ميقو تايلاثم

 ةكرح ف مدق عقوم هسفتل بلطيو ايندلا مهعزاني ىذلا مالسالا'

 ..ةايحلا

patاميق ىسريو رخآ ايفاقث اهراش قشي نا ديري ىذلا  

 ..ركفلاو نفلا نم ىرخا جذامنو لماعتلا ىف ىرخأ

 نكلو ايجولونكتلاو عارتخالاو ملعلاب ضهني نا ديري ىذلا مالسالا

 .ةرطيسلاو ناودعلاو ىزغلاو طلستلا ريغ ىرخأ تاياغل

 لإ ىدرفلا حالصالا زواجتي ىذلا مالسألا ..يسايسلا مالسالا

 ال انه ..ىنوكلا رييغتلاو ىراضحلا حالصالاو ىعامتجالا حالصالا
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 قاطی فوس انه سورض برح امناو ..حامس شماه الو ..ةمواسم
 ..صاصرلا كيلع لكلا

 ىمالسالا كدلي لخاد ةيسايس ىوق نم صاصمرلا كيتآسي دقو

 ىا ضفرت ةحلسم ةسعلق ىلا نألا لوحت ةايجلل ىبرغلا طمنلا
 نم انايحأ اهودييرم اهلو ..اهتيبذاج اهل ةعلق ..ليدي وأ سفانم
 ..مهسفتأ نيملسملا

 ةيرحو حابم لالحتا نم اهيف امب ةيبوروألاو ةيكيرمالا ةيلاربيللاو
 رامق ىداونو حاستم ىرعو حومسم ذوذشلاو ةيسنجلا تاقالعلا ىف
 اذه ناك ولو  تايرحلا كلت نم دحي اماظن ديرت ال رهع مالفأو
 ماظنلا اذه ناك !ذإ ةصاخ ..ىطنلطالا نم رخآلا بناجلا ىلع ماظنلا
 ..اهخيراتو اهيضام اهل ةسفانم ةراضح لكشي

 ةرئاد نم مالسإلاب چرخي نأ لواحي نم لك ردق ىه مادصلاو
 .ةيفوصلا ةيكتلا جراخ هب ىعسيو دجسملا

 تيبلا Sal نم نيملسم.عمو تيبلا باب نم مادصلا أدبي انايحاو
 ..ةيبرقلا تايوهلا ىوذ نم مهسفنأ

 لكلا ازغ دق برغلا ف رهبملا ىملعلا مدقتلا نأ رصعلا اذه ةفآو
 جورو ..اهلالحتاب ةيبرغلا ةايحلا لمح ام نمض لمحو لكلا رهقو
 حبصاق ..لوبقلا تايرغم لك اهعم تلمح ىتلا ةقفصلا نمض اهل
 ةلهسلا ةايحلا كلت ىلع. دوعت دقو هسفن دجيل هينيع حتفي انم ريثكلا
 ةلضهن :اهنود ب موقت نل ةرورض اهنا نظو اهلالحتاو اهدسافمب
 ..نييناملعلا انئاوخا روصت وه اذهو ..ىجولونكت مدقت الو ةيملع

Sayوهق ..نيتهيج ف براجي ىساسيسلا مالسالا حبصا  
Llهلهأ نم  Lysدجألا'نم  

Aس ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا  
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 راهنأ اذا الا توص الو ةيلغ ىسايسلا مالسالل نوكي نلو
 فوس كاذتيح ..هيف نخني ىذلا سوسلاب هلخاد نم رخآلا ركسعملا
 , تيب درجم تناك ةلئاهلا ايجولونكتلا نأ نوفشتكي فوسو لكلا قيفي
 ,ةيبرغلا ةراضحلا نأو ..ةيكيتسالبلاو ةيئدعملا بعللاو ىمدلا نم
 ..اهرارمتسا تاموقم اهلخاد ق لمحق نكت مل اهنأو حور الب تناك
 ىمقم ' ريبكلا بدلا طقس امنيح .. ايسور ىف اييرق الاثم انيأر دقو
 ةركلا فسنل ىقكت ةيرذ لباتق هرهظ ىلع لمحي gay هيلع
 .تارم Bae ةيضرالا

 رهوجلا روصق ىلع عيرتي ىذلا يكيرمألا ليون Lal ىلع رودلاو
 ..ديعمب سيل هرايهتأو ..تويرتابلا خيراوصو فقرخزلاو

 .هتاكرأ ف بدي أدب سوسلاو

 نامزلا اذه ىملسم اوتوكي نل نيماظنلا رايهنال نيثراولا نكلو
 مهضعب برضي اقرفو قئاوط اومسقناو نهولا مهيف بد نيذلا

„Las, 

 هسنيع ىلع هللا مهعتصي nl nadar مه نوتراولا امنإو
SSخيراتلا ةماه مهب . 
 ىأ اندالوأ مهاري امبرو مهب اننيعأ لحتكت نلو مسهارت نل اميرو

 1 .اندافحأ

 دق ..ليوطلا مهقيرط Y ةنبل عضنو ةبوط ىنبن نأ انيسح نكلو
 ىتلا ةظهابلا نامثألاب ىسايسلا مالسالا ىلإ انتجاح امو :لئاق لوقي
 ىلع هللا دبعتو جحتو موصتو Quai Ll ىفكي الأ ..هيف اهعفدتس

Lib3 شيعتو  Gliaضررا  ¿af ll 
 ىبرغلا لالحتالاق ءانلاح ىف نيكورتم انسل اننإ : ةحضاو ةباجالاو

 ةلجملاو باتكلاو ةفيحصلا ف بابلا بقع تحت نم Ll للستي
 ويديفلاو امنيسلاو نويزفيلتلا لالخ نم اندالوأ لوقع ذخأيو
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 ..ةفوشكملا Santy عيلاقتلاو تاضوملا لالخ نم ,LOL دواريو

 انومساقي نأ نوديري مهف ..رثكأ وه امل ئوططخي اذلوح نم ءادعألاو
 نم نيبراهلا دوهيلا ديراطمو ..ماعطلا ةمقلو ءاملا ةبرشو ضرألا .

 ..اندئاوم ىلع اولكأي نا نوديري عوجلا دالب
 ضرالا لالتحال ةمدقم ةديقعلا داسفاو لقعلا لالتحا نأ

 .ضعب باقرب اهضعب ذخآي تاقلح اهنإ .. ةرطيسلا ضرفو
 ..فعضلا ىيرتو بولقلا دكبتو مئازعلا نهوت لالحنالا ةايحو

 اتب اذإف ..ةمواقم ىعامتجالا مسجلا ىف دجت الف ةيئاتلا ةبرضلا ىتآتف
olsلك اترسخو اتسقنأ انرسخو « ايندلاو نيدلا انرسخ دقو موي  

 ..عىش

 N رادجلا طوقس ىلإ ىدؤيس لوالا رادجلا ق طيرفتلا نا
 مزليو هيلع هباب قلغي Gl Ge دحاولا ىفتكي نأب ةمالسلا راثيإو
 عقدي فوس نكلو هدلجب :هتاجن ىلإ یدؤت دق هتالص ةداجس

 ةكرعملا رانب نووتكيس نيذلا مه مهنأل ..هطيرفت نمث .هتانبو هدالوأ
 ..ططخملا ةيقب مهرودصب نوهجاويس نيذلا مهو

 نا طقف سيلو ضرالا ىف GL هل نوكت نأ مالسالاب دارأ هللاو
 :لئاقلا ىهو ..مهتاوت ف دارقالل ةياده نوكي

 ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه
 . 4 هلك نيدلا

 نم دارمو دوصقم فقده هلك نيدلا ىلع مالسالل راهظالا اذه نا

 .ايندلا ىف هللا تادارم

 حلصي نأ امهلوأ ..امهيدؤي نإبجاو ملسم لك ىلع نوسكي مث نمو
 .هريغ ىدتهيل هلوح ىعامتجالا خانملا حلصي نأ امهيناثو هسفن

Lilyمزليو هياب هيلع قلغيف لوألا بجاولاب ملسملا ىفتكي  
dualsنامزلا رخآ ف هسفن  Unرفكلا دوسيو ءىش لك راهثي  
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 .انكمم لمع ىأ دوعي الو داسفلا معيو ملظلا ىشفتيو

 فراشم ىلع نحت امثإو ..دعب نامزلا سخأ انغلب دق اننظأ الو

 قئاوعلا لك مغر اهتايار ىلعتو مظاعتت فوس ةيمالسا ةوحص

 تاهيجلا عيمج ىلع نآلا سومأم مادصلاو ..تابقعلا لك مغرو

 خاياراك ىنروجات فو ناتسناغفآ فو امروب ف ..ايركسعو ايسايس

 لودلاو ليئارسا نيب ةيريصملا ةهجاوملا قو اينابلا قو ةنسوبلا فو

 .ةيبرحلا

 ىتأيس اميف اندالب ف نامألا مامصو ah هللا SAE فقوي نلو

 مايا تناك امك رصم ىف ةسينكلا نوكت نأ ..ماسج Shoal نم

 نأو e ابلاسقو ابلقو امدو امحل ةيرصم ةيحيسم .. ةيبيلصلا بورحلا

 ..هنم برشت ىذلا ails اهيلع شيعت ىتلا ضرالل انصح نوكت

gfخرشلا اذه نم الوا انيتأت نا ديرت ةنتفلا . 

 تققوف هنم انيتأت نا Qual Dio مايا ةنتقلا تزجع دقو

 ةقيقح تكردأ اهنالا ةيبوروالا ةسيئكلا دض ةيرصملا ةسيئكلا

 ترسكناو ..هيف عيسملا ميئاعتل لخد ال ىزغو رامعتسا Lil ةكرعملا

 ةرح اعم ىراصنلاو نيملسملل سدقلا تداعو .. ةيبيلصلا ةوزغلا

 . ةيبأ

 ليكارسأ ..ةرملا هذهو ..هسفت ةداعا ىف خيراتتلا عرشي مويلاو

 ةينويهصلا اهتقرتخا ىتلا ةيكيرمالا ةيليجنالاو ..ةيرحلا سآر نوكتس

 .اهشارو نم

 .هرمأ غلاب هللا نكلو قفالا ىف اديثو غمجتت بحسلاو
 فلل

 هلك موقي مالسالاف ..باهرالاو ىسايسلا مالسالا نيب طلخن الو

 .هروص عيمجي هاركالا ضفقريو ةيرحلا ىلع

abt,ىتلا  tabsىلإ تابرسعلا ريجفت ىلا نئاهرلا فطخ نم  
5 
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 هلو امالسا تسيل ..ةطرش رفخم ىلع راتلا قالطإ ىلإ تارئاطلا فسن
 .ةلتق نومرجم اهبكتري مكارج لب .. ةيلوصأ

 عقري ال ىهو « ىتسحلاب ةوعدلا هتليسو عانتقاو رايتخا مالسالاو
 ..بصتغم قح نع اعافد الا لكاقي الو ناودع ىلع ادر الإ احالس

yyالار ةدوكاو ةمسرلا نيد  deadly pally playنيمو  
 ..هلك مالس

 .مالسلا هحورو مالسلا هتيحت

ETع ةمداقلا ةكرعلاو  







 لتاقت تناك ىتلآ ةيمالسالا تايشيلبملا نع انعمس

 dowel Lede Sy :لوباتك و ةيراوصلاب انمي اهضعي
 اميف مهفن ملو ..هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقي
 هللا بيجن بره دقو !؟دهاجت تناك اميفو لتاقت تناك

 نم هللا الإ هلإال تاءادت تعفتراو رفكلا ةعلق تطقسو
 هدا

 نم طقسو ..ةيضق السب نيبناجلا نم ىلتق طقس دسقلو

 Ged اورتشيل قيرطلا نوربعي اوناك ليتق ةئام ءايربالا
 .مهدالوأل

 نم نأ اولاقو !!؟؟..ناريئلاب قشارتلا ناك ميفو ..فالخلا ناك ميف

 بتاجلا اذه ىف هللا الإ هلإ ال ناو ..اهيلع قفنت ةلود ايشيليم لك ءارو :
 Las¿» ىناثلا بناجلا ف هللأ الإ هلإ ال ناو .ةيعيش Uys باسحل |

 اهنأب ةمهتم دوعسم هاش فقي ثيح ةثلاشلا ةفئاطلاو ..ةينس ةلود
 .ىكيرمالا رالودلا باسحل ةيكيرمالا ةقيرطلا ىنع هللا الإ هلإ ال لوقت

 .هلل ةيعبت دعت ملو لودل ةيعبت كلذب تحبصا ةيلوصالاو
 las ءالو دعي ملو ايسايس ءالو حبصأ كانهو انه ءالولاو

 ..كاذو اذه نم ةنيب البو ..ةهبشلا ىلعو ..نظلا ىلع ..رمتسم لتقلاو
 !!؟؟..يسركلا ىلإ زققي نمو ..طلستي نمو ..مكحي نم ..فدهلاو

 : ةميركلا ةيآلا فيس لمحت ةفئاط لكو

agنورفاكلا مه كئنوأف هللا لزتآ امب مكحي مل » 
ESةدكاملا  
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 مكحي مل نموإم  lasكئلوأف هللا لزتأ  pa«نوملاظلا
 ةدئاملا . 6

Yمكحي مل نمو  Losنوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ » 
 ةدئاملا ¥ =

 نآو ..هللا لزنأ امب مكحت ىلا اهدحو اهنا روسصتت ةفئاط لكو
 اهنأو ..ضرالا ىف هللا عرش ةماقاو مكحلاو ةفالخلاب ضيوقتلا اهعم
 اهل ةقالع ال ةيسايس ةيلوصأ انمهف امك ىهو ..ةيلوصالا اهدحو
 .نيدلأب

Laysجرخ ىذلا ىستنماللا كلذ وه ديحولا ىلوصالا ناك  
 ..نينوتفملا ءالؤه ليتق تامف ,Linke هتلتقف هدالوأ زبخ ىلع يعسي

 بلطي ناك امو ..ائيش هسفنل ىعدي ناك امو .. GL لمحي ناکامو
 ` هدالوال توقلا بلطي ناك لب ..ةدايس الو ضرالا ف اولع هسفنل
 . فاعضلا

 y اهدالوا JSS ىريك ةنتف ىلا نامزلا اذه ةيلوصا لوحتت له
 الو ىقبي ال رصحانتو لتاقتو عراسصت ىف ملسملا Lealye ىف ملسملاب
 ..ردحتملا اذه ىلا لعفلاب ريسن انثأ ..رذي

 مهريكتو اهباحصا ءالعتسا اهمسإ ف لمحت ةيلوصصا ةملك نا

 ىف هؤالكوو هللا ءاقلخ مهناو Goll مساب نوكدحتملا مهدحو مهناو
 نيرسخآلا لك ..نيرخآلا ماهتا اهانعم ىف لمحت اهنأ امك ..ضرالا
 ..ةيوناث تافالخ كاذو اذه نيبو ..رقكلاو قورملاو فقارحنالاب

 ةيحلو براش نيبو بابلجو بابلج نيبو ..باقتو باجح نيب
shy insنيروصلملاو روصلا ىف  shنفلا ف  

 ةماقال دحأو ناذأو ..كلت yl ةيفيكلاب هذهب ةالصلل ءادآو ..ىقيسوملاو
 ةيقحأ لوح ىأرلا ف فالخ ةنسلاو ةعيشلا نيبو ..ناناذأ : م ةالصلا
 ىهتنا ةيوناث تافالخ ىهو ..ركب ىبا ليق ةفالخلا ىف ىلع انديس
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 رفكيو اضعب مهضعب نوملسملا حبذي نا ىواست الو اهفتا مز
 ناغضأو داقحأ اهءارو نوكي نأ الإ .اسضعب مهضعي نولسملا

 لعفلاب يهو ..اهلهأ ىلع مالسالا رايد مدهل قفنت لاومأو عامطأو
 رقفلاو ةلاطبلاو ةيداصتقالا تامزالا اهتزرفا ةيلوصا ىهق .. كلذك

 ميلعتلا رايهنال ةرشابم .ةجيتن تناكو ؛ةلصاوتملا مئازهلاو نامرحلاو
 ىف ىهو ..ةينيدلا ةسسؤملا فعضو ىنيدلا غارفلاو ةفاقثلا ةيحطبسو

 اهنأ ةعيرذ تحت ةدوجوملا مظنلا لاكشأ لك ميطحت ىلا اهتوعد
 مجت دوعص وه ريطخ سخأآ ثدح عم تقاوتت ..رفكو ةيلهاج

 ..نتفلا el لاثمأ كيرحت ىف ميدق عاب اهل ليئارساو .. ليئارسا

 ىساسيسلا نايلغلا اذه جيجاتل اهتارباخمو اهلاومأب عفدت ىهو
 ىتلا نافضالاو ىبرعلا ككقتلاو ..هيجترت ىذلا رايهنالاب لجعتل

 ايتام Gs Larges pul Gaad Lester ةيبرغلا yall اهلك
 ..اهحلستو اهيلع ققنت اهنإ لب ..نتفلا كلتل

 ...ينيمخلا مامالا سار ىف تناك ىتلا تايروطاربمالا ءايحا ةركفو

 الو ىه ..تيوكلا ازغ امنيح نيسح مادص سأر ىف تناك ىتلاو

 ليئارسأ ملحو ..مالحالا باصصأ نم نيريثكلا سور لياخت كش

 ىعدتست مالحا اهلكو ..رخآ لاثم عقاولا ةطيرخ ىلع انماما ىربكلا
 ديدجلا ىروطاربمالا ءانبلا موقيل اهييرختو ةدوجوملا مظنلا مده
 نم ءزج الإ ىحيسملاو ملسملا نيب ةثتفلا لاعشإ امو ..اهضاقنأ ىلع
 .ددجلا ةاغطلا عوز لبق ضرالا ةيوستل ىمنهجلا ططخملا

 كلمي الو ..هتاودأ كلتو ..ريبكلا سمآتلا pee ىف شيعن نذإ نحن
 روفثلا سارحو نيطبارملا ةفقو ثادحالا كلت نم فقي نا الا فقثملا
 رهظي ىتم ملعيل ءامسلا تاينج ىكلقلا دصزي امك رهاوظلا دصري

 نيع هنإ موجنلا. رجفنت ىتمو e سمشلا فسكت ىتمو e ديلولا رمقلا
 حضفو اهتاودا ليطعتو ةيتابعثلا نتفلا كلت فشك اهرود ؛ةفشاك
 نيدتلا نم لخادتملا وكيرتلا اذه لحو اهتاكايتشا كفو اهظاسو
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 .ةيقوسلا تاراهشلاو بذاكلا ناميالاو لعتفملا
 اهمسر ةنتف الإ ملسملا دض ملسملاب عقدت ىتلا ةيلوصالا كلت امو

 ةدقاحلا تاشفلا اهل اودنجو ءاخس ف اهيلع اوقفنأو ةيانعب ءادعالا
 Aaa مالحالا اهل اوعنصو ةلطاعلا ىديالااهل اورجاتساو
 اموجورو استمالكب اهوقطتاو Lisle اهوفيزو ةينيدلا ةسسبللا اهوسبلاو
 ىهف « ةثيدر ةويك اهتقيقح ف ىهو ةيمالسا 5 اهنأ ىلع اتنيب
 لتقيل ملسملل ضيرحت ىهو ةقرفلا ىلا ةوعد يهو فصلل قش
 ةيلخاد كراعم ىف هاوق ددبيل انيابشل تيبخ جاردتسا ىهو ملسملا
 نم هل كاحي Los كلذب فرصتيلو .. ةيلها بورح ىف هدلب عيضيلو
 نيملسمللو كلاهم نم هلك مالسالل تيبي امعو جراخلا ف تارماؤم

 لسوتت عئارذو ةطمارقلاو جراوخلا ركفل Sage ىهو .. حباذم نم
 ..سانلا USE اهب بكرتل ةركاملا ةلقلا اهب

 wh لب ةيبنجأ ديأو ةيليئارسا ديأ ةنتفلا كلت لاعشا ف كرتشتو
 نوددري مهو:..ارارقتسا الو ارارق مكح ىأل ديرت ¥ ةدقاح ةيبرع

 الأ هئايبتا عيمج هللا رما امف ..نيد الو فرع هب لقي مل امالك

 فيلاتلاو ضرالا ف حالصالاو ىوقتلاو لدعلاو ةمحرلاو ةيحملاب
 ىين نع انعمس امو ..ماكولا ىلإ ةوعدلاو مالسلا ءاشفاو بولقلا نيب
 Y ةياهنلا فو ..فطخلاو لتقلا نم ىباهرا ىتسقيتامب هتلاسر أدبي
 al ةعامجلا هذه دارمي ادبا ىرجي نلو ..هللا دارمب الإ ردقلا ىرجي

 كلت ىا ةلودلا هذه .مهركمب نومدهي مهنا نورمآتملا نظ ناو ..كلت
 ثيح ىلا هبابسا الإ مه امو هرمآ ىلع بلاغلا ىه boils هللا نإف
 ..مه نوديري due ىلإ ال ١ یھ ديري

 ةيئايميكلاو ةيرذلا اهتاناسرت لكب عيطتست اكيرسما تناك لهو
 لب .. اهلها اهب هلعف ام ایسورب لعقت نأ اهتارباخمبو اهتارماؤمبو
 اهمده ىلا ةملاظلا ةيرقلا كلت لها جردتسا Gall ىه هللا ركم ناك

 ..مهيديأب
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 اذل ظقحي نأو« انيلع ال اذل هركم نوكي ناو blll هدحو هلأسنو
 .لمحلا ف صالخالاو ىآرلا ف دادسلا ىلا اتيدهي ناو انئيدو اندالب

 قق رسل

 مادص ..شتيف ايم ىبرصلا ميعزلا ىمست ةدصتملا ممالا
 ..قارعلا مادص تلماع امك هلماعت مل كلذ عمو ..ايقالسغوي

 تحتو راصحلا تحت نطاوم فلا ةئامثالث ىفييارس لخاد ناك
 نم نوتوسي ..نواهلا لبانقو خيراوصلا نم لباو تحتو لبانقلا
 ءاملاو ..مهقمر اهب نودسي ةمقل الو ايبط افاعسا نودجي الو عوجلا
 ةدصتملا ممالاو .ةعوطقم تالصاوملاو ةعوطقم ءابرهكلاو عوطقم

 هئايتسا نع نلعي GLA سرطبو ركفت ادكيرماو ءضفنتو عمتجت

 سيئرو..عون ىأ نم ةيركسع ةوطخ الو ..لمع الو ..لاتقلا رارمتسال

 نم انرصاحي توملا ..لوقيو ..ةدجنلا ابلاط خرصيو دجنتسي ةنسوبلا
 اكيرماو ..اعيمج كلهن قوس اروف ةدجتلا تأت مث اذاو ناكم لك
 ةركاط طوقس ببسي ملاعلا ةمايق نمقا ىتاللا اسنرفو ارتلجتاو

¿oماما ركذت ةكرصح اهل ىرن ال ..ابكار نينامثو نیتئام تومو  

 ..ملسم فلآ LENG توم

 اهتارئاطو اهشويج cade ¿des نورشعلاو سمخلاو
 اذا مهي ءىش الق .. امالك الا اهنم عمست مل مادص برضل اهجراوبو
 الو ةددهم ةيلورتب حلاصم دجهوت الف .ملسم فلا BLESS تام
 ..ناضت فوس ةيرامعتسا حلاصم

 أبعي الو ةملك ىلع عمتجت الو ةنيهمو ةفيعض ةيمالسالا لودلاو
 نطاوم اهل لتق اذا مويلا ليئارساو « ريفت الو اهل ةوق الو دحا اهب

 ىلع تارقاطلاو تابابدلاب تاراغلا نشتو ىبرع فلا هماما لتقت دحاو

 عيمج ىلع رامدلاو تولا سشذتو نييروسلاو نيينيطسلفلاو نييئاتبللا

 » ۹ اک ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا #
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 | ردصت الو لعفت ام مئاعلا ركنتسي ال مث .. دحأب ابعت الو دودحلا
 ..اجاجتحا ةدحتملا ممالا

 تكسو ..نيملاظلاو ملظلل روسنكملا ىيرعلا حانجلا ناكتسا دقل
 ..ناوهلا ىلع ملاغلا

 ىتلا ىه ديدجلا ىملاعلا ماظنلا ف ةدرفنملا ةميعزلا اكيرماو

 یهو «یبرعلا نطولا ف ليئارسا (ies ىقلأ ىهق pl اذه تسرک

„allةيبرعلا ىضارالا ىف نيدرشملا دوهيلا نييالم ناطيتسا ىلع تقفنأ  

 ةناسزتلاو ةيرذلا ةناسرتلاب ليئارسا تحلس ىتلا يهو ٠ ةلتحملا

 اهقيرط ف ىهو ؛ىقارعلا ماظنلا باينأ تعلتقا ىتلا ىهو .. ةيواميكلا

 فوصرم قيرطلاو ..هتوص gle ىبرع ماظن ىا باينا عالتقال
 all نامز ..ةاسأملا نامز شيعن نحن ..ءاشت ام ليكارسا لعفتل

 نيملسملا ناوه نامزو » ميركلا LAS هنع ثدحت ىذلا ىنيتارسالا

 هيلع as لاق امك ..ةلكألا اهيلع رشاكت ىتلا ةعصقلاك !وحبصا نيذلا

 ..مالسلاو ةالصلا
 عاقلا ىف نمو A مهل مودت نل ةمقلا ف نمو ..راود نمزلا نكلو

 ..عاقلا ىف اورمتسي نل
 نياو ..اردق سيل ىمالسالا ناوهلاو مودي نل .ىبرعلا ماسقنالاو

 ll Goh ..تلعتساو تغطو ىضاملا ق تلع all) تايروطاربمالا

 نيأو « ىمظعلا ايناطيري dale ؟ةيواسمنلا ةيروطاربمالا نيآو ؟مورلاو

 اهانيآرو اهانرصاع ىتلا ايسور نيأو لب ..رلته نيأو نويليان

 حالسو ةيووتلا اهبلاخمو ةيرذلا Yosh ةقالصع ةبيهر ةميظع
 : !؟؟فيخملا اهتارباخم

 حبصتف فسخلا اهيلع ىتاي نا ثبلتام ممقلاو ..راود نمزلا نإ
 اوأرقتل راثآلا ف مكلوصح اوبقنو ..حايرلا هورذت ابارخو اقصفص اعاق

 ..الوصف ددجتت ىتلا ةياورلا

weس ةمداقلا ةكرعملاو سسايسلا مالسإلا ك ۴.  
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 :ليئارسا بعشل لوقي انبر اذهو
 دجسملا اولخديلو مكهوجو اوؤوسيل ةرخآلا دعو ola اذإف ط

 ( ءارسإلا (WO ««اريبتت اولع ام اوريتيلو ةرم لوآ هولخد امك

 هيلع اوتأيو هومتديش ىذلا ىلعلا كلذ لك نوملسملا رمديل ىأ)
 . . (دعاوقلا نم

 یهو ..رصنلاب انل ةراشب page) ليئارسال هديعوو اتير دعو ga كلذ
 .بايسأي الإ St نل ةياهت

 .بابسالا كلتب ذخألاب انيلعو
 هتطاسيو هقمع ىف لئاوالا نيملسملا Glad انل نوكي نا الوث انيلع

 نويحطسلا هس جوري ىذلا ىلوصألا مالكلا ريغ وهو ..هترسطفو
 باجحلاو باقنلاو ةيحللا لوح نوكراعتي نيذلا نيدلاب نورجاتملاو
 .تايرهظمو روشق ف انوقرغيل ةيضقلا بل نوكرتيو بايلجلاو

 قالخأ انل نوكت نأ ..ةيضقلا ىه هسميقو مالسالا تايقالخأ نإ
 تسيل ..مهيوسلقو مهحاورأ انل نوكت ناو لئاوالا نيملسملا ءالؤه
 نولو بابلجلا لوط نوكي اذامو ءانسوؤر ىلع سيلن اذام ةيضقلا
 لغشي اذامو اضسوؤر لخاد ىف نوكي اذام ةيضقلا امتا .؟ةءابعلا

 ؟لمعن حور erlag لمعت فيكو ركفن فيكو انبولقو انكوقع
 ىضقي ناكو هعياصأب JS ناك مالسلاو ةالسملا هيلع ىبنلا نإ

 Jal لعفي ناك كلذكو ,هتالقنت ف ةلغبلا بكري ناكو ءالخلا ىف ةجاحلا
 .فرعلا ىه كلذ ناك دقق ..ةرفكو نيملسم نامزلا كلذ

 هدلقت نا ةنسلا امنا ..ةنسلا نم سيل ءايشالا هذه ف ىبتلا ديلقتو
 :هير هل لاقف ..قالخالا مراكمب انيبن زيمت دقو ..نيمتو هب درفنا اميق
 ..هقلخ حدتمأ Laly هسابل انبر حدتمي مل ..ميظع GIA fat كنإ وإ
 هتنامأ ىف ىبنلا دلقن نا ..ةنسلا رهوجو ديلقتلاو ةوسالا طاتم انهو
 لو Gall ىلع هتاسث قو sale قو هتعاجسش فو همرك فو هقدص قو

 .ملظلل هتيهارك فو لدعلل هبح
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 لوقيو بوثلا ريصقت ىلع اهدعقنو ايندلا ميقنو اذه لك كرتن نا امأ

 مالسالا ف ريكفتلاف « رسكفت لب :هل لوقأف ..ركفأ الو دلقأ ..انم دحاولا

 مهنأب نينمؤملا ةصاخ نآرقلا فصيو .ضرف ريكفتلا ..ةنس نسم رثكا
 نارقلا نوريدتي مهنأو ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيإ»
 فيك لبالا فو راهنلاو ليللا فالتخا ىف ..ءىش لك ىف نورظني مهنأو

 لابجلا قو تحطس فيك ضرالا فو تعفر فيك ءامسلا فو تقلخ

 اذإف ..اوقلخ ممو اوقلخ فيك مهسفنأ ف نورظني مهو ..تيصن فيك

 ةفاظتلاف رهطف كبايثوإ ..انبر لوقيف نآرقلا ف بايثلا ركذ ءاج
 ..رظنلا تفل ةطقن تناك

 ةلاطا تناك اذإو ..ءىش ىا اسننامز ىف ىنعي دعي مل بوثلا ريصقتو

 روصقلاب نآلا لاتخت سانلا نإف a ءاليخ زمر بوشلا

 لاتخي دحآ الو ةصاخلا  تارئاطلاو سيورزلورلاو توخيلاو

 اهبايت .poi Golly اهانعم تدقف نومر كلت ..ليوط بابلجب
 الو ملالسلاو مارتلاو تاسيبوتالا اهدوعص ىف رثعتت ال ىتح نآلا

 , ..ةينيد اياضق اهلابب رطخت
 هيسيال ىلع ىفضي Oly !برعلا بوثلا ريصقت دحوي نل ةياهنلا فو

 .ايمالسا اقلخ مهيسكي نلو اعضاوت

 ,  ..هيبتل هللا لوقي ..ىهلإ نأش ةيبرعلا ةدحولاو
 هللا نكلو مهبولق نيب تفلأام اعيمج ضرالا قام تقفنأ ولإب
GHمهنيب  alll,بابسالاي انذخأ اذإ انبولق نيب فلؤي فوس .. 

 تافالخلا كلت نع انعلقاو هميقو مالسالا تايقالخاب انذخا اذإو
 BL Lat ىلع انيديأ تعمتجا اذاو ..بيبالجلاو ىقاوطلا لوح
 سنج لك نم انجاوقأ فوطت امك دحاولا فدهلا لوح اتتدئفا تقوط
 قالخأو هسللا GIRL انقلختو ىهلالا ءادنلا انيبل اذاو :ةبعكلا لوح
 ..انواعت اذإو انيباحت اذإو ..هلوسر
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 روشق ف شقاتتت تاعامج ىلإ اماسقنا سيل ىسايسلا مالسالا نإ

 . ءىش ال ف اضعب اهضعب لتقيو روشق ىف فلتختو

 ةملك ىلإ ىتسحلاب ةوعدو ةراتتساو ىعو ىسايسلا مالسالا نأ
 ىساركلا ىلع اقابسو تايالقناو تارماؤم سيل وهو ..ءاوس

 ةيار تحت نيدايملا عيمج ىف مدقتللو ةلادعللو Goll ةوعد هنا

 .ىوقتلاو ديحوتلا
 الو ةمآلا عمجي « ريئتسم ماع ىأر ةعانص ىه ىسايسلا مالسالا

 ملسملاو ىئارصتلاو ىبرقملاو ىماشلاو ىبلحلا عمجي.. اهقرفي
 ..ةيحملاو ءاتبلاو ريمعتلا ىلع ىناملعلاو

 ق ..هسللا ف ةوخألا ةدجن Yello ..ةوطخ فلآلا ةريسم اهثأ
 . عاقبلا لك فو ..ىفييارس

 حبصيو cel عضو هلك انمالسا حبصي ةدجنلا هذه نودنبو
 .مالك ىف UNS انناميإ

  oilق نورصاحملا ناك  aluنوخرصي :
 عوجلاو ثوملا راصح ىف اهلكات شئاسشحلا الإ دجن دعن مل نحن

Sets CE SSR,لك الا جدال  Aنوب  
 . هلمكأب bad نودرشيو ..ابوروا باق ق ىرخأ نيطسلف

 !؟مالكلاب ىفتكن مأ .:ةأسأملا كلت ىلع تكسن لهف

 MA ۴ ةمداقلا ةكرعخاو ىسايسلا مالسإلا #









 ..سمألاب دوهيلا لاح لثم حبصأ مويلا نيملسملا لاح
 مهضعب برضي (ديدش مهنيب مهسأبإ ..نومسقنم مهف
 ..«ىتش مهيولقو Lagos مهبسحتإ» ..ضعب باقر
 ..ةرفانتم مهبولقب اذإ و دحاو رمأ ىلع اوعمتجا دق مهبسحت

 HORE .:باوبألاب نوعوفدسم نامزلا اذه ديراطم مهو

 مهؤاسن ىحتستو ةنسوبلا ف نوصبذي ..امروب نم نوراف
 ل نوهوبشمو نولقتعمو نومهتم مهو ..مهدالوأ لتقيو

 ..نيبليفلاو Las ايييلو شازجلاو سنوت ىف ..ناكم لك
 ةيمادصلا قارعلا ف نيزانزلاو نوجسلا ءالزن اوناك كلذ لبق نمو

 ..ةيفاذقلا ايبيلو ةيرصانلا رصمو ةيثعبلا ايروسو

 :.ءارقف ..ضرألا ف نوفعضتسم مهو
 ىلع شيعتو تانوعملا لوستت ةريقف ةيمالسالا لودلا رشكأو

 ف شيعي لازام اهضعبو ثلاشلا :ملاعلا ىلا اهعيمج ىصتنتو ضورقلا
pecدعاقم ىلا اولصوو اومكح نيذلا و ..لاموصلا لثم ىلبقلا عارصلا  

 ىلع دشأ اوناكو مهموصخ نم املظ رثكأ اوناك نادوسلا قف ةطلسكا
 ..يبتجألا نم مهلهأ

 ناك ةكفل بيدأتو ناحتماو ءالب ىه نوملسملا اهالصي ىتلا رانلاو

 اهنكلو ..ءايبنألا Tings ملعلا ةلمح اهنأل ةوفصلا ىه نوكت نأ بجي
 ىنيدلا ملعلل اهرهظ تطعأو اهباتك تلمهأو اهتاثوروم تناخ

 ةاوهو هسفتب دحاو لك لغشئاو لئازلاو لجاعلا ىلع تفكعو ىويتدلاو
 اومزل ءالؤهو ..ليلقلا الإ قحلا ىلع طباري ملو ..هرضاحو هتظحلو

 » ماب = ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا
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 تناكو تاهيشلاو نتفلأ نم مهسفنأب اوجنيل مهباب اوقلغأو مهتويب
 یه مهياتك ىف ةملك لوأ :

 ..اريقا
 ىه ةيمالسالا دالبلا ىف ةيمآلاو ..ارقي !ذامو ..ًارسقي مهتم مكف

 .يناثلا رمألا ناكو ..ةدعاقلا

 .دحأ هللا وه لق

 اوحبسو لاملاو هاجلاو بصانملا[ودبمو ..مهتهلآ مهرثكأ ددعف
 'ىساركلا ىلع نيسلاجلل  bye ilyمهيف ريبكلا ديعو ..ماكحلل حئادملا

 .ةاوه هلأو هسفن
 :ثلاثلا ىمآلا ناكو

  doمكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو *.
 مراكمو لمعلاو ملعلاب سمألا ررسكتو  BLAMلدعلاو ىوقتلاو

 اوسنق .نآرقلا ف عضاوملا فولأ ىف تارملا فولأ ىفعلاو ربلاو ةمحرلاو

 باجحلا ةيآ الإ مهباتك نم اوركذي ملو اذه لك  Allعضوم ف تءاسج
 ىتلا قراسلا دي عطق ةيآو ..!زافقو اباقت اهولعجو اهيلع اوديازف دحاو

  cokعسضوم ىف  ualsىلع ةقلعم اهنأ عم لوأ افده اهنم اولعجق
 ق ةلادعلاو لداعلا عمتهملا ىه ..طورش  oطورش يهو

 فاتكأ بكرسو بارتلا قست ةريقف ةيمالسا تاعمتجم ىف ةرفاوتم ريغ

  La isiتاعاجم ىف شيعي اهرثكأو مناغملاب نودرفني بازحأو دارفأ

 عطق الو ىبنلا عطق امف .دحلا قيبطت اهيف زوجي الو ليحمتسي بورحو

 ..؟؟نم دي عطقي نم مث ..ةعاجم ف الو برح ىف ادي باطخلا نب صع

 ..رخآلا بيج ىف هدي عضي دحاو لکو مهتم لكلاو
  Lallyعم ىديألا عطق ةيآ الإ هلك نآرقلا نم مهنو يع طقتلت مل

 .قولأ ف ماوألا فولا مهنويع تطخت فايكو ..اهقيبطت ةلاحتسا.

 رمأت نآرقلا ف عمضاوملا  Coadyةمحرلاو ىوقتلاو  allyلدعلاو

 ها ةمداقلا ةكرعملاو سسايسلا مالسإلا ME A ا

To: www.al-mostafa.com 



 DEN ف نوفعضتسملا ت

 ةقدصلاو ناسحالاو ىخاتلاو داوتلاو حماستلاو وفعلاو ةقآرلاو

 ..قافنالاو
 الإ ..ىديألا عطق ةيآ الإ طقتلت ملو اذه لك ىلع مهنوديع ترم فيك

 JES باسسأ نع ثحبت تحبصأو ترسجحت دق مهبولق نوكت نأ
 نم حبصأو رئامضلا ءارشو ممذلا ole هيق اشف رصع ىف ..ليكنتلاو

 تاهينج لباقم ىف ةمكحم ئأ باب ىلع روز دوهش ةعبرأ عمج لهسلا

 ..كاذو اذه دي عطقل ةليلق
 ..نولقيم res نورصقم مهرثكأ نوملسملاو dolo ةنحم نذإ ىه

 .نوملظي اوناك مهسفنأ نكلو هللا مهملظ امو
 نم ارقن وأ اليج تچرخآ اميرق اهيلع Lung نحملل اركشو

 تحتفو بولقلا مهنم ترونف ايالبلا هتكرعو براجتلا هتلقص نيملسملا
ul 

 :انير لوقي

 مهلعجنو ضرألا ىف اوفعضتسا ES ىلع نمن نآ دیرتو ظ
dailنيتراولا مهلعجنو  » ( oصصقلا ) 
 .ضرأآلا ف ةيراجلا هللا ةنس كلتو

 :فارعألا ةرؤس ف هناحبس لوقي

Lady slg deضرآلا قراشم :نوؤعضتسي اوناك نيذلا موقلا  
 .(فارعألا TV) q اهيف LS yla ىتلا اهبراغمو

 دوهي جرخأ اذكهو اوفعضتسا نيذلا ليئارسأ ىنبب هللا لعف اذكه
 ..تاتشلا لذو توغاطلا نم سمأآلا

 ,ةيوون ةناسرت ىلع نوسلاج دوهيلاف ..ةيآلا تبلقنا مويلاو

 ناطلس ىذ لك نم نوفعضتسم نوملسملاو ىلعلا ف ليئارساو ا

 ..فوخلاو عوجلاب نوعورم باويألاب نوعوفدم

 انفرع امف مهديي ذخأيو مهيلع نميف نانملا هللا ةنس ىرجت فوسو
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 الإ ايالبلا سأك انقرع امو le اهل مودي ال ةعفار ةضقاخ الإ ايندلا

 ..ةراود اساک

 الو ..اليوحت هللا .ةنسل دجت نلو اليدبت هللا ةنسل دجت نلو

 ةقهارم الإ هيف ىرأ امف ثدحي ام لك نم ph tly سأي :ىنجلاخي
 عاقلا ىلا اتلبصو دقو ..دشرلا ىتاي فوس ةقهارملا دعيو ..ةيمالسا .

 ..عافترالاو دوعضلا ةدواعم الإ عاقلا دعم سيلو

 ..نيصيرتملا دقحو نيتماشلا ةتامش مغر مالسسالا ةيار ولعت فوسو

 اذإ انلاوحآ هللا لديي فوسو ..ريداقملا ليوحت هللا ىلعو لمحلاب انيلعو
Clasانسقنأب ام .. 

 Als ..اندفاون حتفت نأ بولطملا لكو ..راهنلا عتيصي ىذلا وه هللاو

 - ..هروث یقلتنو انبولقو انلوقع

 ..فيرصت y E اذه ىف هللا ىوس دحأل Lod اونثمطإو

 ..اريخأو الوأ هللا الإ هلإ الو

Wi ةمداقلا ةكرصملاو ىسايسلا E] 







 SST مصاوعلا لكو ملوهكتسو Gy سيراب ىف
 ارتم VO يندأ دح ءارضخلا تاحاسملا نم درف لك بيصن

 ىف ..طقف ارتميتتس ١١ درفلا بيصن ةرهاقلا فو ..اعبرم
 ..نيجسكألا نم ةيفاكلا ةصحلا دجي الو اسفنتم دجي ال هنآ

 !؟..مارضخلا تاحاسل ا تيهذ نيأ
 تاباغو ىئاوشعلا ءانبلاو رصصتلاو فيرجتلا اهلكأ

 مل ةنس نيسمخ لالخ ىو ..ةتاسرخلاو حلسملا تنمسألا
 ..لافطألا جاتنأو دلاوتلا ىوس مه لفاغلا بعشلل نكي

 تاكيش ترجفناو ٠9 Lage ىلا اتويلم ١١ نم دادعتلا عفتراو
pallءابرهكلا تالباك تقرتحاو هايملا تاكيش تواهتو ىحصلا  

 ..ةتكسلاب تانوفيلتلا تتامو
 ةينبلا حالصا ىف تارايلم قفننل تابس لوط دعب ةةجف انف مث

 ..ةراهتملا ةيساسألا
 !!؟..تقولا اذه لاوط انك نيأ

 تايأر عفريو نميلأ و ىفنوكلا ف براحي رصا_تلادبع لامج ناك
 جيلخلا ىلا ىسلطألا طيحملا نم ناكم لك ىف ةيكارتشالاو ةيموقلا
 . ”ىرصم نطاوم لك ابطاخم فتهي ناكو ..يسرافلا

 ..یخآ اي كسأر عشرا
 هسأر عفري نأ عيطتسيل نكي مل عودخملاو نيكسملا نطاوملا نكلو

 نمو تالقتعملا فوك نمو تارباخملا جايرك نمو ىراجملا حفط نم
 لك الإ هيف رهدزي ال خانم داسو ..ثحابملا نويع نمو ةباقرلا فيس
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 ..ةءافكلاو ملعلا لبق ءالولاو ةنعاطلا ىه راعشلا حبصأو ..قفانم

 ..ءىش لك ىلع ءاغوغلا توص عفتراو ..جاتنالا طبهو '..ميقلا تروهدتو
 عيراشمو ةغراف ةيمالعا ةجض ىف اماع نيرشع رصانلادبع شاعو

 رايهنا dey رهظلا مصقت ةميزه ىلع قافأ مث .ةبئاخ ةيكارتشاو ةيئاعد
 يىركسع داتعو ءانيس لامر تحت ليتق فلآ ةئام ىلعو ىداصتقا

 ..نطاوملا عاضو دلبلا عاضو ..ةدرخ ىلا لوحت
 لخدأ مهجرخأ نيذلا زيلجنالاو ..اهمدر اهمعأ ىتلا سيوسلا ةانق

 ةقرنق ىلا تسكتنا اهتيار عفر. gill ةيبرعلا ةدحولاو . ..دؤهيلا مهناكم
 .اماسقناو

 لوألا هلغاش نكلو ,تقولا لوط رصانلادبع ناسل ىلع pos تناك :
 y هلايخ اهمسري ىتلا ةلوطبلا ةمصبو دجملا ةلاه ناك. ريخآلاو
 حبسي امو فحصلا تايحاتتفاو ريهامجلا فاتهو ةيموقلاو ةيكارتشالا
 ld“ هب ملخت امو خيراتلا هنع هلوقيس امو رخابملا و رماجملا ةلمح هبأ
 ..نييالملا باسح Ye تمجضت

 ..تاف دق تقولا ناك ..ءاوه ةنولاي هذه لك نأ فشتكا امنيحو
 ..بارخلا اذه ىنبي نأ تاداسلا ىلع ناكو
 ..تايناكمالا نم رثكأ بولطملاو ءقتارلا the نم عسوأ قرخلا ناكو
 ..ربكأ تايناكماب كرايم سيكرلا ىلإ ةكرتلا تلقتناو
 ..دوهجلا لك تفزنتسأو ضورقلا لك ةكرتلا تعلتباو
 جاتنالا ضئاف ةمداقلا هاوفألا تعلتباو ىتاكسلا دادعتلا فعاضتو

 .ديزملا بلطتو جتتن ام لك علبت تلازامو
 روزملا فقوتو انويلم phe ةسمخ اهدحو ةرهاقلا دادعت غلبو

 تغليو رشحلا ةعاس ىلع انكشوأو تاجارج ىلا عراوشلا تلوحتو
capital Fos 

 ىذلا ميرك ديس سدنهملا ..ندملا طيطخت ale ف سأر ربكأ تلأسو
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 ىبظ وبأو تيوكلاو ةدجو ىضايرلا ..ةيبرعلا ندملا لك مسرو ططخ
 فيك : لكلا ملعأ وهو هتلاس ..ةقدرغلاو nad ةنيدمو نامعو دادغيو

 ..ىربكلا ةرهاقلا قانتخا نم جورخلا
JUةيروف.ةحارج ءارجا نم ديالو ..رملا ءاودلا برش نم دبال .. 

 ةنيدملا ءاعمأ ق رشتني ثيبخ مروتو ناطرس ىه نآلا هيناعن ام نإ
 بئارخلاو دجاسملاو رباقملا ىلا لصو دقو ةيومدلا اهتيعوأو اهتترو
 ناكسا نآلا كانه ..مهعاتم نوعضيو اهيف نوتيبي سانلا انديجوف
 ..ةيلصالا ةرهاقلا ةنيدم ناكسا لداعي ليفط

 ..قفارملا ةقاط تزواجتف طيطختلا نم ةلفغ ق تعفتزا جاربأ كاتهو

 نود ىبوروأ دلب ىأ ىف اهتاليثم فاعضأ ةشالث ةمامقلا لدعم غلبو
 ..ةمامقلا هذه عم لماعتلل ةيرصع لكاسو

 ةراجتلل ةرهاسقلا ىلع اوقفدتو مهارق ىف ةعارزلا اورجه نوحالفلاو
 ..نايلأو يضخو دبزو زبخ نم مهمزلي ام ءارشو لوستلاو

 لماوع تناك ةرهاقلا ىف اهرثكأ زكرمت ىتلا ةيناجملا تاعماجلاو
 اوكرتف مهدالوأو مهرسأ عم نيحالفلا نم ىقي ام تدش ةينمكع بذج
 ةفيظولاو ةداهشلا ىلع لوسصحلل ةرسهاسقلا ىلا اوسعراسو مهضرأ
 .!! لمع الو هاروتكد فلآ نيسمخ ةجيتتلاو

 نيأ ..شيجلا اذه لتاقي فيك ..تالارنج هلك اشيج متيأر له

 ايبيل ف عرزي بهذ ..حالفلا نيأو ..ةرهملا نويفرحلا نيو فرحلا

 ..ةلامعلا قوس ىف ىديألا اوسأ ةفرحلاب تدرفناو ..هدلب كرتو قارعلاو
 ةيلمع ىف اروف ءدبلا ىهو بعصلا لحلا ىوس قبي مل فساأللو

 نكس حيرصت ىأ لمع ةقاطب لمحي ال نم لك درطو ىناكس غيرسفت
 ةرجهلا فاقيإو اهارق ىلا اهتداعأو ةبرخملاو ةلطاعملا ىديألا داعباو

 ىأ عنمل تالصاوملا لئاسو لك ney لسخادملا لك ىلع شيتفت لمعو
 تاظفاحملا ف اهي لومعم لئاسو ىهو ةموتخم !زيف لمحي ال رجاهم
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 Di موني 0

 al تاءارجالا كلت بكاؤي ؛ةمرتحم ةفيدسص لك فو ةيرسيوسلا
 ةلماعلا هاوق.لك نم فيرلا غيرفت ىلا تدأ ىتلا ةيئاوشعلا ةيناجملا
 . - ' ..ةرفاقلا Olay ئقلي ناب لطاع لك ترغآ ىتلاو

 aa كا ses y اتكن اهآرقنو ةمراصو ةقاش تاءارجا ىهو
 تاسعيرشتب الإ اهذيقنت نكمي Oly ..ةديحو لولح اهنكلو ..انفحصو
 مدا :RAEN ..ديدجو dul نم عضوت ةطخو نيناوقو

 ندملا ىلا تارازولا لقنل ناوم رخآ عورشم تالمحلا كلت بحاصيو
 عم ..ريوتكأ :ةئيدمو ..تاداسلا ةنيدمو ..ىصن ةنيدم ..عباوتلا ةريغصلا
 ةصنصاع ely وه نآلا نم هل طيطختلا ف دبن ليدب رسخآ عورشم
 ًاكنرسمأ أ ق نطتشاوو اينالا ف نوب ةتيدم de ىلع ةديدج ةيسايس
 ..خلإ ..ليزاربلا ىف ايليزاريو

 محا ران ماج لمع قا ثلا عيسوت ىلا ةقاصضالاب اذ
 Fla GAS ةكامثامث نم لقأ اهتحاسمو ةروقاغنس ق) تاباغ عدذو

neنيتس نم رشكأ  GLEةحزلا فقو ىلإ ةفاضا اذه (ءارضخ . 
 قئادح ىلا اهتيوحتو اهناكم نم اهلقن ةلواحمو رياقملا ىلع ىناكسلا
 ..ىركادلا قيرطلا جراخ ةريبكلاو ةليقثلا عناصملا لقن اضيآو ..ةماع

 ةقيتع pas نم دتمت ةباغ ىلا ةضورلا ةلايس ليوختب ءدبلا نكميو
 هيف ةلابزلا بلاقمو صاعلا نب ىرمع بئارخ ليوحتو . .نايديرملا ىلا
 مازحلاو ةيلودلا ةياغلا ف عسوتلا ىلا ةفاضالاب اذه . eos ةياغىلا
 ..ىصن ةنيدم ف رضخألا

 pall نأ ملعأ :Lal لاقف . .يمف Pl انأو ميرك دیس خالا یتآرو
 ..مظعأ ةليقلا ةثراكلاو . .رطخأ ىدحتلا نكلو . ةكرتلاو ليقث

 :فدرأ مث اليلق تكسو

 نم ةينوعرفلا تالسملا ربكأ لقن ىف رشح نماثلا نرقلا ف اوحجت دقل
 هلئاسوب نيرشعلا Go BH ف اتلشقو ايوروأ ىلإ ناوسآو رضقألا
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 ..ةرهاقلا ىلا ةيزطملا نم تالسملا لقن ف ةيكيناكيملا
 .سکآ ةرملا هذه ىدحتلاو
 ف قرغت فوسسف الإو ..مزعلا دشحو ةمهلا عمج نسم ديالو

 اتيتفت نأ تيسن تمص: ةظحل دعب تلقو ..هسافنأ طقتلي تكسو

 Asta ةطقن ف

 ؟يه ام :لاق
 US قبسي ىذلا یفاسکسلا راجفتالاو ةرمتسملا خيرفتلا ةيلمع :تلق

 .هل ططخن ام لك مدهي فوس ىذلاو جاتتالا تالدعم

 تنأق كل اهتكرت y¿ ةمئاقلا سأر ىلع. ىهف اهسنأ مل :لاق

 .كاوتف ىوتفلاو كيلع رودلاو بيبطلا
 تاحارج gat مل امك اندالب ىف ةيعوتلا تالمح ججنت مل :تلق

 لح الإ قبي ملو ..دتهلا ف ايرابجا ىرجت تناك ىتلا تاونقلا طبر
 ..دلجلا تحت لمحلل ةداضملا تانومرهلا تالوسبك :عرز ىه ..طسو

Asلمحلا عئمتو ةلهس ةليسو  Balاهلمع نكمأ اذإو ..تاونس سمخ  
 لثم ىناثلا لفطلا داليم دعب فيرلا ف تاهمألل ىنيتور ءارجاك
 .لثمأ الح نوكت اهنإف ..ايرتفدلاو ىردجلا دض ميعطتلا

 نيدلا لاجر كل ىدصتي قوشو ةلئاه ةمواقم دجت فوس :لاق
 هابم هللا نإف اولسانت !ورئاكت نأ ..سانلا ف نويطخي دجاسملا ءابطخو

 ءاسشي نم قزري هللاو هللا ىلع قازرألا نأو ..ةمايقلا موي ممألا مكب

 ىذلا وه هللاف ..هتقيقح ىلع موهفم ريغ قزرلا عوسهوم نأ :تلق
 امناو ..انرجح ف هب ىقلي الو انهاوقأ ف قزرلا عضي ال هنكلو اتقزري

 ..قيفوتلا هيلعو يعسلا انيلع
  yهقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماق (.
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 :هبر هل لاق لتاقو نمزم ضرمب ضيرملا بويآ انديس ىتح
 $ بارشو دراي لستغم اذه كلجرب ضكرأ »
 :اهل ل اق ضاخملا مالآ ف تناك ىتلا ءارذعلا میرم ىتح

 .( اينج ابطر كيلع طقاست ةلخنلا عذجب كيلإ ىزهو <
 ف یهو اهل لاق امئاو ..اهرجح ف بطرلاسب قلي مل there ىهف

 :ضاخملا مالإ

  Yةلخنلا عذجب كيلإ ىزهو 4.
 لك سیلو ىعسلا ىلع رداقب دحاو لك سیلو ..بولطم ىعسلاف

 ىبلسلاو دعاقتملاو لوسكلا كانهف « ىعسلا ف dea بحاص دصحاو
 ىف نوريثك مهو ايلقع فلختملاو هوتعملاو لولشملاو ضيرملاو ىبغلاو
 ...اتدالب

 هللا نأ عم عوجلا نم لافطألا قولأ موي لك تومي لاموصلا فو

 الو ..اتهاوفأ ىف ماعطلا مضي ال هنكلو لادج الب قازر يهو ..دوجوم
 ىتمو ںمتسپ ىتم ىلإ و قزرلا اذه رادقم نوكيس مكو قزري ىتم ملعن
 ..هداليم ةظحل هقزرب ةلايبمك دحأل طعي مل هللاو ..عطقتي

 ةريقق LY ةيسنلابو ..هبابسأب ءىش لك بلطن OT انملعي مالسالاو
 داصتقا فورس قو .ةدالبلاو لسكلاو لكاوتلا ىف ةقراغ ةفلختم
 ..ةمكحلا نيعو نيدلا نيع لسنلا ميظنت حبصي ةرشتنم ةلاطبو فيعض

 ..ةرورضو Gel حبصي لب
 :ريبكلا ندملا سدنهم لاق
 ..مالكلا اذهب نويلم نيتسلا نم دحاو لك عنقت نآل جاتحت فوسم

 ةلكشملا لحل عنصت ام لك حبصي مهفلا اذه نوديو ..كتلاسر هذه
Eheرحب ف . 
 دعاوسلا pods pl ..رحبلا ل ثرحت رمتست له ..یتداسس ىتاديس

Links؟؟؟نآلا نم لمعلا  

 س ةمداقلا ةكرعملاو:سسايتسلا LTE جرب ق
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ite زوسسنک 

 ف دلب ىنغأ صم :of لوقآ تلزام ىنإف ةمتاق ةروصلا OT مغرو
 زيلجنالاو نامورلاو سرفلاو سوسسكهلاو راتتلا اههقرس دقف ملاعلا
 تلازامو ريخب تلازام بهنلا اذه لك مغرو ءاهلهأ اهقرسو سيسترفلاو
 .لكلا عمطم (pool تحتو ضرألا تحت اهزوتك

Shue willyاهلخادم ىلعو ساحنلا مجانم دجي فوس ءاثيس ىلا  

 فالآ ذنم ةتعارفلا نيدعتلا ىسدنهم اهكرت ىتلا ةيفيلغوريهلا تاياتكلا
 3 1 .نينسلا

 موينمولألاو ريدصقلاو ديدحلاو نينجنملاو زوريقلا زوتك ءانيس لو

 عاوشأ ىقرأ ىطعت ةيروسللب لامزو طقنلاو نتراوكلاو نوكيليسلاو
 ..لاتسيركلا

 ىعارز ليقتسمو دفنت ال قامعأب ةبذعلا هايملا تاراحص ةويس فو
gua My 

 لوطي تاعجتنمو فياصمو ةيحايس ندم رمجحألا رحبلا ءىطاوشو

 ..لايمألا فال
 كامسألا نم alle ءىطاوشلا "لوطبو دمحم سأر ق رحبلا تحتو

ilةيعكو ايندلا ىف هل ليثم ال ءايحأ فحتمو ةيناجرملا باعشلا ى  
 ABUL ثاحبألا ةاوهل رازمو موعلاو سطغلا ةاوهل

 هريخب لازامو ذيقنتلا تحت pS هايم عورشم ةراطقلا ضفخنمو

 اذا ةلماع ةرثك ىلا لوحتت نآ نكمم بابشلا نم ةلطاعلا ةرثكلاو
 ..بساتملا ليهأتلاو ةسوردملا ةطخلا اهتقداص

 سوؤرلا ىشح نم هساسأ نم هلك ريغتي نأ بجي دوجهوملا ميلعتلاو

 ةكف لك ..موسرملا ليهأتلاو ططخملا دادعألا ىلا سوردلا سيدكتو

 قوس اهجاتحي ىتلا و اھل حلصت ىتلا ةسأاردلاو ءاهبحت all لامعألل

MEY ا ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا ا ٠ 
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 قحتلتل بايشلا جاوقأ جرختق بولطملا ردقلاو ةيفكلاب ةلامعلا
 ..جاتنالا روباط ف اهناكم ذخأتو اهروفل ةلامعلا

 SN¿ تاجاحل ايزاوم.حيصيل ميلعتلا روطتي نأ بجي
 GLAS نم ديقتسنو برغلا نم ملعتن نأ بجيو

JSنع دعب ثدحتن ملو اذه  LINهدحي ال اندالب ىف اهنم ءوبخملاو  
Br 

 ىلا كدي كدوقت الإ ناكم ف كديب لمرلا شينت ال مارهألا ةبضه فو
 ..توبات أ مره gf ىزئانج دبعم وآ بادرس وآ ةربقم

 اهضعب تاراضح عبسو روصع ةعيس نع ةرابع رصم ف ضرألاو
 نوتك ..ةنيدم all تحتو Tyo ةيردنكسالا تحتو ..ضعب قوف
 1 995 اهتحت

 all رصم باتك نم ىرخأ ةحفص ةيجولويجلا تاورثلاو
 رتسايالالا رجاحم بلق قو فيوس ىنب نم ارتم ىليك 7١ دعب ىلعو

Sesتيتكلا تسلا فوسهك نم ردان فهك رام ةثامب رونس ےیرق  
 ةرازو دس دمت: مل 538 . .تاوتس SUS e قلغم تيمجالتسلاو
 :.ةساردلا تحت ىهو ..نآلا ىلا ةرايزلل هدادعاو هحتفل ةحايسلا

 ..رصم اي رامع»

 me ةمداقلا ةكرعشاو ىسايسلا مالسإلا 1 ©. 3#







 ىف نيمكسملا ةديرج هترشن ىذلا ريخلا اذه ىرظن تفل
 دق ناتستاغقا ف ىلوصالا مكحلا ناب اهتاحفص ردض

LL jeةعاذالا لئاسو لك نم ىقيسوملا عتمب  
 ..ملق ةرجب .. ىقيسوملا لك اذكه ..ةعومسملاو ةيكرملا

 مكحلا نهذ ىلا ردابتي اسم لوأ اذهأ ..ىسفن ف تلقو
 ىتسلا نوسلسملا ةوخالا هيف لاقتب تقو ىف ىلوصالا

 لباشقو خيراوصلاب اضعب مهضعب فذقيو ىعيشلاو
 .ىوصق ةيولوأ هل عوضوم فلأ فلأ كانهو نواهلا

 هيلع دمحم انلوسر نا لاقي نأ نكمي ايتدلا ف هقف ىأ قو
 رشكأو لب..ىقيسوملا ميرحتل ايندلا ىلا لسرا دق مالسلاو ةالسصلا

 ءاشقا Jas ةوخالا حلاصت ىلع امدقم ميرحتلا اذه لعج اذه نم

 ..نيصلسملا نيب مالسلا

 ىقيسوملا ناولا لك ىلوصالا ىنيدلا بيقرلا رظن ف ىوتست فيكو

 نفوهتيي ىلع بطشي امك هيرابكلا ىقيسوم ىلع هملقب بطشيف

 راتيجلاو نامكلاو ىانلا تالاهتبا ىلمو ىتوفميسلا ثارتلا لك ىلعو
 .خيرأتلا ربع تانايدلا لك نم مغنلا ةقلامع ىديأب

 مكحتو دوست نا ديرت ىتلا ةيلوصالا ةيلقعلا كلت ةيلقع ىا

 ليثامتلا ةمرحو ةيحللاو بايلجلاو باقنلا الا نيدلا نم ىرت ال ىهو

 هذه بلغت مث ..ةليمجلا نونفلاو ىقيسوملاو موسرلاو ريواصتلاو

 ماج ىذلا فدهلا ىنعو ..هيابلو هحورو :نيدلا رهوج ىلع اياضقلا

 ديحوتلا ىفو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انإوسر dal نم

 MAF ۵ ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا #
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 نطاوملا ةيرح ةنايصو لدعلاو ربلاو ملعلاو GUS مراكمو ىوقتلاو
 :.هتماركو

sicةظحل مالسالا راسم فرحت نأ لواحت ةنيفخ  
 رايتمكح هدوقي ىذلا ىمالسالا بزحلا مدقتي فيكو ..هراصتنا
 نوكيف .. فقوملا اهيصتقي ةقلطم ةيولوأك تاباختنالا ءارجاب حارتقاب
 ةماعزب خالا قرطلا زوفيو .. ليجأتلا حارتقالا اذه بيصن نم

oleىا ینعت ال ىتلا ةيحطسلا تارارقلا كلت لاثمأب ىنابر نيدلا  
 اديزم ىنعت لب ..راهن ليل صاصرلا هيف رجمزي دلیل ةبسنلاب ءىش
 sly ..ینابر ءارو نوفقي نيذلا نمو ..ةبآكلاو ةماهجلاو تمزتلا نم
 5 18 %0 تاهيجوت

 ذنم هلك مالسالا ةمزأل صيخلت يه ةريصقلا ةطقللا هذه تسيلأ
 .مويلا ىلا ةدشارلا :ةفالخلا مايا نم هتيادب

 باختنالاب مث ..رمع مايا حيشرتلاب ةيمالسالا MAI ملأ
 ىمالسالا مكحلا راسم تفرح ىتلا ىوقلا تلخد مث .. ىلع مايا
 مایا نم خیراستلا لوطب Gard یروتاتکد مکحو ضوضع كلم ىلأ
 ىتلا ٠ ىخيشملاو ىلبقلاو ىرئاستعلا بصحعتلا ىه ءادوسلا ىوقلا كلت تناكو ..نييتامثعلاو نييوفصلاو نييمطافلاو نييسايعلاو نييومالا
 gala قلطملا رهاقلا مكحلا فو درفلا ىروتاتكدلا بلاقلا ف تدجو
 LESH تارربملاو ةفيزملا ىواتفلا لك هل تسمتلاو اراعش هتذختاف
 بجتحاو ةفلتخم لاكشاو روصب درقلا مكح داس خيراتلا كلذ ذنمو
 كرت ىذلا ىحطسلا هقفلا نم ةفيثك ةلالغ ءارو ميظعلا نيدلا رهوج
 LEM لوح تافالخلاو كراعملا لعتفي chs هلك نيدلا رهوج
 نم ىهو .. ةيضقلا بل نع راظنالا فرصل ناخد تانولاب الا كلذ لك ناك امو ,نوتفلاو ىقيسوملا ةمرحو بابلجلاو ةيحللاو باجحلاو
 .!؟مكحلا ىلا یتایس فيكو مكحي فيكو مكحيس

OE deطل ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا  
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 ناطلس قلمعتو داس بييغتلا نسم لعتفملا هيتلا اذه لالخ فو
 نم جرخو ىقيقحلا مالسالا عجارتو :نيرايجلا ريجتو نيطالسلا
 ىف ىه ةيحالصلا قلطملا ةفيلخلا نا نوملسملا ىستو « لعفلا ةحاس
 هقف ناو .. اهبصتغمو اهيلع درصتمو ةعيرشلا ىلع جراخ رمالا ةقيقح
 وه روشقلاو تايفالخلاو تايلكشلا ف قارغالاو ,bull ةقلذحلا
 سقن ىهو ماكملا ةباصع هلعفت امع لوقعلا فرصلو ةيهلتلل هقف
 .مويلا اهب اننولغشي ىتلا ةيلوصالا ةجوملا

 (ةيلوصالا) مالسإلا اذه اوتحن نيذلاو ءةميدق ةنتف نذإ اهنا
 نوكحضي رسمالا عقاو ف مه ..مايالا هذه اننيب هورشني نأ !اولواحو
 امنيح لبق نم نويعويشلا لعق امك ..انيلع هي نولعتسيو انيلع
 Lage ةلزتم مهل pda نييمدقتلا .حلطصم مهسفتأل اوتحن
 نيذلا اتباحصا لعفي امك مدقتلا لها ةروص ىف مهسفنا اوروصيلو
 عطختلا اذه ماللسالا لوصإ ىف ناك امو ..لوصالا لها مهن ! اومعز
 مراكمو ىوقتلاو ديحوتلا ىه مالسالا لوصأ Laly ..تايحطسلا ف
 نطاوملا ةيزح مارتحاو مكحلا ف ىروشلاو ربلاو ملعلاو قالخالا
 ..هضرعو هلامو هتماركو

 Las فو ..مالسالا لوصأ نم لصأ ىلولا باختنا نأ لب

 :هللا لوسر اديس"
 « ادحاو مهيلع اىلويلف BIG مكنم جرخ اذا »

 (فيرش ثيدح)
 Logg : هنارق ف هللا لوقي ..رخا لصا ةورثلا عيزوت ف لدعلاو

 € لغي نأ ىبنل ناك
 مكو ..لفي ال مويلا ةيمالسالا مظتلا نم مك .. مكسفنا اولاساو

 ةدسي ال اهنم

 باقنلا ىلإ ةدوعلا ىه تسيل ةيمالسالا لوصالا ىلإ ةدوعلا نا

MA 8 ةمداقلا ةكرعلاو يسايسلا مالسإلا a 
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 ىلا ةدوعلا امئاو ..ديلاقتو :تاداعو ةيودب فارعا كلتف ..بايلجلاو
 لذعلا ىلإ ..ىلوالا عبانملا كلت ىلا ةدوعلا ىه ةيمالسالا لوسصالا
 نطاوملا Gel مارتحاو ناسنالا Gate Glos ىروشلا و .ةيرحلاو
 .جماستلاو ىفعلاو ةمحرلاو ةبحملا ميق ىلاو

 فنعلاب هلك اذه هيوشت الا ةيلوصالا تاعامجلا تلعف امو
 : .باهرالاو

 اورهتنا» :ناوسنعب هبتك ىذلا ديدجلا نوسسكيت باتك فو ٠
 نئاهرلا فطخ الا مالسالا ةروص نم Gog ال هنأ دجت ..«ةصيفلا
 ةيرقلا ىلع موجهلاو ةموغلملا تابرعلا ريجفتو تارئاطلا فسنو
 تايار تحت تيوكلا وزسغو نانبل بيرختو ختويم ف ةيبميلوالا
 ..ةيفالسالا مادص

 ةيبرعلا لودسلا ىلا حالسلا ريدصت Ba„ ةرورض ىري وهو
 دوجو الول اكيرما مهتل تناكام ةيبرعلا ةقطنملا نا هيأر فو ..اهلك
 سیثر اكيرما ىف دجوي ال هناو .. ليئارسا.دوجو الولو اهيف لورتبلا
 دعي مل ةيعويشلا طوقس دعب هناو ..ليئارسا ةيفصتب حمسي دحاو
 ..مالسالا ىوس ودع ةيبرغلا ةراضحلل

 اهخيراتو ايسآو ايوروا لسجسپ .نوسكين سيئرلا ركذإ فوسو
 ىتيلوسومو رلته : لوهلاو مدلا ةربابج ةريسو ىريريلا ىومدلا
 جنوت یستواسمو ىكسيشتواشتو نيلاتسو رازالاسو ىكتارفو
 ..اهولاسا ىتلا مدلا راهثأو رمحلا ريمخلاو هنم ىشوهو

 ةراضحلا ىف ةيربربلا كلت حسمي مكتم lial عمسن مل : هل لوقاو
 باهرالا متيسنو NN ف مادص ةيجمم متحسم امك ةيحيسملا
 نأ عم ..ءارب poe مالسالاو مالسالا ىلا نيمرجملا aad ومالا

aiaلك ناكو ..یحیسم ءاطغب همئارج نم ريثكلا رربي ناك  vise 

 ..ةفسلف ىا بهذمب همئارج رربي

SMAالا ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالس  
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 مكتاقدبصا یدیاو مكيديأ نأ لي.مهمكح ءارو ناک ةينلا ءوس لب
 اهيلع نوقفنت مكتارباخمو متناو LI ةيلوصالا تاعامجلا ءارو

 ىلا eya مث .. هتناسرت مادصل اوعئصت ملأ ..اهتوحلستو

 مهرايد بيرختو برعلا لاومأ بهنل ةعيرذ مكل نوكتل هتاودع

 ..مهتيب ءاضغبلاو ةيهاركلا عرزو مهحالس ىلع ءاضقلاو
 .ایفالسوغوي ف ثدح ام ثدحو

 برص ىف اهاندجو ىتلا لاتقلا ف ةمهلا كلت مكنم دجن ملو
 .ملسملا ةنسوبلا بعش ةدابا ف برصلا عرش Lege جيلخلا

 ىفتكتو ةاسأملا نم اهدي علخت ايوروا لك Labs مكاتيأرو

 رخآ ىلإ هلك ةنسوبلا بعش دابيو درشي ىتح راظتنالاو ةجرفلاب

 لك لب .. مهنوشخت نمم دحاو ىلوصأ ةتسوبلا ف سيلو . .ملسم

diga Jalنوط نى اسم نوماس  pelis 
 ,.باهرالا الو ةيلوصألا تسيلو ..هتاذ مالسالاو ..مالسالا نكلو

 امتاو ..ةراضحلل اودع هنم نولعجت ىذلا وهو ..فدهتسملا وه

 رمال ةجيرذو ءاطغ ةلاضلاو ةفرمنملا ةيلوصألا كلت نم نوسمتلت
 ..لبقتسملا ف ةنوتييت

alll,برعو نوملسم مهنمو مكئاكرشش رمأ ملعيو ..نوتيبت ام ملغي  

«Lio 

 .ةقيقحلاب املسم ةقاطبل اب ملسم لك سیلو

 ةوبك ىه لي ةوحص ةيلاحلا ةيلوصالا ةجوملا نا احيحص سيلو

 لاق دقلو ..لئاقتلاو قيرفتلا ىلإ ةوعدو ةسيدق نتف ىلإ و

 lady :مالسالا اورمديل ىضاملا ف اذهب ةهيبش تاناهكب ةطمارقلا

 نمو اهنيعب تاموكح نم لی بوصشلا نم ةرداص تسيل ةجوم ىهو

 .اهحلستو اهيلع قفنتو اهنضتحت ىهو اهنيعب ةمكاح تاياصع

 ةباصع نم نادوسلا نم wa نم انيتأت ةللستم جاوفأ كانهو

 طا جاب اف ةمداقلا ةكرعملاو ىشسايسلا مالسإلا #
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 ناريا نم لاوسمأو قارسلا نم نوللستم كاسنهو ..ييارتلا نسح
 .كانهو انه نم تاروشنمو

 نكلو ةرطفلاب ضعبلا اهضعبل ةقيدص ةيبزعلا بوفشلاو
 عجؤتو تاوادعلا عنصت ىتلا ىه عنصتو لوقت by تاصوكحلا
 .كاذ ىلع اذهب عفدتو كاذ ىلع اذه دشحتو داقحألا

 یهو ..هلوح نم ريمدتب الإ هيسرك ف نمأي نل هنا مكاحلا نظيو
 ءايوسألا دنع نامألا bey .. بنذلا ةدقع ضيرمةبلاغلا ةيسفتلا ةلاحلا
 .ةدحاو ةيصعو ادحاو افص فوقولاو ىخآتلاو داحتالاب الإ ىتأي ال

 .افطاعت رثكأ تناكل اهلاحل ةييرعلا بوعشلا تكرت ىلو
 وهو ديحو باي هناف هسيتلا اذه لك نم جرخم كانه ناك اذإو

 GEN ىلإ هنع اديعب انب .نوعفديو لكلا Ge برهي ىذلا oll فسألل
 ..هبلقو نيدلا بل ىه بابلا كلذ .. تايلكشلا ف قرغلا ىلإو بيدارسلاو
 ةيقيقح ةيطارقميدو حوتفم نالربو عيحص ىروش ماظن وهو
 ضراعملاو ديؤملاو مصخلاو قيدصلا ىلإ عمتسي بختنم مكاحو
 ىلغ ال ةماركلا ىلع نطاوملا هيف :ىبرتيو ةعجارملاو دقنلل هبلق حتفيو
 .ناسنالا قوقح هيف ىهدزتو ..نوجسلاو بعرلاو قافنلا

 نم مكعدو ..حيحصلا ىمالسالا مكحلا طورش Sut قه كلذ
 Khe مكب حيصي باطخلا نب رمع لازامف ..بابلجلاو باقنلا تاياكح

ASTةثامعيرو هفلأ نم  Bue 
 تلازامو ..ارارحا مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متديعتسا ىتم

 , نذآ لك ف ىودت ةحيصلا
 gu فاصلا ىرطفلا هقفلا كلذ ىلإ ءاقصالا ىلإ انجوحأ امو

 ..ةداساي ةرطفلا نيد مالسالا ىه كلذ .ةسالسو ةطاسب يف بلقلا نم
 ىذلا مالكلاب ملكتيو عطنتيو قلذحتي ىباحص نع انعمس امف
 .هللا مكمحري ىلوألا ةرطفلا. ىلإ اودوع .ةيلوصآلا ةاعد هغضمي

 ee ىلإ اودوع
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anal 05 راهتلاك ةحضاو  

 ey رصانلا ةياصملا

 Gly «جابركلا اهدي فو مكحت نأ تدوعت ةيرصانلا ةياصعلا
 مالقالاو ةعوطقم نسلألا نأل ءلأسُت نأ نود اهمئارسج بكترت
 ىتلا نايسنلا ةعرس ىلع مكحلا ىلإ اهتدوع ىف دمتعت ىهو ةفوصقم
 لوصتلا !Boke pte A Gly cred -نطاؤللا نيت
 ىداصتقالا رايهنالاو ىدوهيلا لالستحالاو WLS ىكارتشالا
 راسكتالا ةورذ ف رصانلادبع ىحتتو تارياقملا:ةلود طوقسو
 ىذلا ليجلا اذه ..ةلهلهملا ةيكارتشالا ةسايسلا حاضتفاو ىزخلاو
 نوكت نأ لمأتو كله دق هنأ ةباصعلا نظت رصانلاديع ةحيضف رضح

 ديلولا ديدجلا ليجلا oly ..بارتلا تيروو دق رصانلادبع مئارج
 هخم لسغ نكمي هنأو Und لجخملا اهخيرات رمأ نم ىردي ال حبصأ
 ىلع فزعلا نكميو ..ةلوسعملا Ny¿ ةبذاكلا دوعولاو تاراعشلاب

 برخو ديدج نم ىقبطلا عارصلا ريجفت desa نكميو هعاصجوأ

 ةديدسج ةروث ةعانبمل نيمورحملا داقحأ كيرحتو ءارقفلاب ءاينغألا

 .اهتجوم نوبكري
 الو ..هيلع اويردتو هتياتك اونقتأ ىذلا عيضولا ويرانيسلا كلذ

 وأ امامت اوسن دقو ..ىلاعلا دسلا ةزجعمب فاتهلا نع مهراغص فكي
 ام رادقمو كرابمو تاداسلا دهع.ف ثاءاشتالا مجح نأ اوسانت

 تايفشتسمو la قاقنأو قرطو ئرابكو ندم نم نجنأ

 ف رثكأ تالارتنسو ىرو فرصو ةيئابرهك یوق تاطحمو

 نم مجحلا اذه لك ob ..ىلاع دس قعض نيرشع نم اهعومجم
 نجس امتودو ضارعألا كتهو نسلالا عطق نودب مت تاءاشنالا

resمدقتلا اذه نمث رصم عقدت نأ نودو موسمخلل لتقو  

 ىخيرات رصن ىلإ تاداسلا انب ربع سكعلا ىلع لب ةركنم ةميزم

 نأ لكلا ىنمتي pH عورشم أديو ءانيس ررحو فقيلراب طخ مطحو

 # ج4 ا ةمداقلا pally ىسايسلا مالسإلا 0
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 :لأسأق دوعأو ..ةفضلاو نالوجلا ف هققم ققحتي
 .ناسنالا مدهو عتصم ءانب ةميق ام

 .ميلعتلا مدهو ةيملعلا ةيكارتشالا ةيار عفر dad امو

 سوردلاب اهيلع ءاضقلا مث ةلماشلا ةيناجملا ةميق امو
 .ةيصوصخلا

 ىذلا تقولا فق ريزحتلا جيزاهأو ةيرحلا ديشانأ ةميق امو

 AS بعرو ريبك نجس dl رصم هيف تلوحت
 نأ .. ةيرصانلا تايار تعقر Al Glues ظحلا وس نمو

 ىكحيل هرمع ق دمأ هللا نأو تمي مل.ةبكنلا رضح ىذلا ليجلا
 عطق صقنل سيبارتلاب تقلغأو تلطعت ىتلا عنصم فلألا ةياكح
 دسلا تاتيبروست ةياكحو ..ةيسورسلا تانيكاملا ةءادرو فلختلو رايغلا

 ىمط ةياكحو ..ةيكيرمأ تانيبروتب اهعيمج تلدبتسا ىتلا ىلاعلا
 pels ةريحب قلخ مكارتيل ناضيفلا هايم نم ىفتخا ىذلا لينلا

 لخاد هايملا هيف دديتت رخآ ىرجم قشو ليتلا ىرجم فقوتب ددهيو
 هنأل. ىلجتوج ةانق ذفني مل رصاښلادبع OY اذه لكو ..ةيبيللا ءارحصلا
 .دسلا نم هديري ناكام لك نهو قيقصتلاو فاتهلا نم هتيافك ذخأ

 ف ىضملا oly ..ءايحأ !اوئازام ةاسأاملا دوهش نإ : مهل لوقآو
 ..دعب قجت مل مهاياحض ءامد oly ابعص حبصأ جيرهتلا تاراعش

pelsنوضوخي  LATماغلألا نم .. 

¿ha .بسلا  

 رسله لعفي ناك املثم نآلا نيملسملابب لعفي برصلا شيج
 ..دوهیلاب

 نم فولألا اهيف دشحي لاقتعا تاركسعم نع ثدحتت رابخألاو

 نعو ..عيوجتلاو بيذعتلاو حريملا برضلاب اولتقيل لزعلا نيملسملا
 .اهفارطأ au لاقطأو اهنوطب Gao ءاست

MEAP, #ةمداقلا ةكرعملاو سسايسلا مالثسإلا  Wh 
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 ةيطارقميدلاو نانسنالا قوقح ف ليوطلا عابلا ةيحاص اكيرمأو

 ال اهتأل قارعلا Lila تدده Wy ..ملكتت الو كرحتت ال ةلادعلاو
 2 ةمؤعزم ةحلسأ ىلع شيتفتلل ةعارزلا ةرازو ct حتفت

 .ةموعزم تاراغ ىف مادص اهلمعتسي امير ةحلسأ ىهو

 تاياكح ىلع pill تارئاطو ليطاسألاو جراوبلا دشحت ىهو

 نودصحي بعرلا ةينابزو ةنسوبلا ف ديري توملا امثيب ..ءاره اهلك

 اوددهي ملو ابنذ اوبكتوي مل ءاسنو خويشو لافطأل ةئيربلا حاورألا
 E .ادحآ

 .هيف شيعن ىذلا ملاعلا اذه ..ملاظ ملاظ alte ىأ

 لك بلق رجفي نأ ديري هللا نوكي نأ الإ ىرجي اميف ةمكح یاو

 ..بضغلا نم ةلئاه ةقاطب ملسم
Sli؟بيغلا ملاع 3 انرظتني اذامو ..نيملاعلا بر اندشحي ءىش  
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 lo ذاقنال ىركسع لخدت ىأ نع اكيرمأ تعجارت
 ىتلا ةلادعلا ةيار عم اضقانتم افقوم ناكو ..ةنسوبلا
 ىملاعلا اهماظن نع اهيف ثدحتت ةبسانم لك ىف اهعفرش

 ..اهئافلح فقاوم عم ىتح ضقانتي فقوم یهو ..ديدجلا
 هب بلاط امو ارتلجتا ف روجيم نوجو رشتات هتلاسق ام عم
 ىركسعلا لخدتلا ةرورض نم اسنرف ىف روسليد كاج
 لحك تارئاطلاب ةيبرصلا عفادملا عقاوص برضو ىروفلا
 ..رمتسملا pull فيت فاقيإل ديحو

 لولحلا نع ثدحتت ةيبوروألا ةعومجملا مامأ اهدحو اكيرمأ فقتو

 ةعراصتملا فارظألا نيب راوحلاو ضوافتلا ةسايس نعو ةيساموليدلا
 ام مغرو مالس ىلا لوصولا ةلاحتساو لولحلا كلت لشفي اهملع مغر
 نولتقيو نوملسملا اهيف بذعي ىتلا تالقتعملا حئاضف نم اريخأ رهظ

leseلوقتو  JOSSةيفاذغلا تانوعملا ليصوتل طقف !!.. 
 اهعقرت ىتلا ةفيزلا ةلادعلا ةيارو ةيناسنالا تاراعشلا تبهذ نيأ

 ش ..ديدجلا ىملاعلا اهماظن ىلع اكيرمأ
alرمتسي نأ فارطألا عيمج نيب بوستكم ريغ اقافتا كانه نأ  PEN 

 ئوس ةدهتملا ممألا نم عدأر نود تالابقتعالا رمتستو حياذملا رمتستو

 ةيوفشلا تاديدهتلاو دوعولاو ةلوسعملا تاملكلاو تاحيرصتلا
de ¿Ly al Liيشأ كوم  ging plasنمر  A panel 

 مدق عقوم رخآ ىهتنيو ابارخ ةنسوبلا ىدغتو دجسم رخآ مدهتيو راف
 ..ايوروأ ق مالسالل

 CATA ةمداقلا ةكرعملاو سيايسلا مالسإلا ل



IS pal as او وقس rr cer 

 ةيبرصلا عقاوملا ىلع رمهنم ليس ىف ةليقثلا ةحلسألا قفدتت فيكو

 ..قدانيلا ىوس هب نوبراحي ام نوملسملا say الو ..ناكم لك نم
 !!؟؟..اهرود نيأو ةيمالسالا لودلا نيأو

 ..ريثك ..حالسلا قوس ىف ةيطفنلا تارالودلا هلعفت نأ عيطتست امو

 Mad قيدص ىه لهو ..يكيرمألا قيدصلا ناذشتسا نم دبال هنأ مأ

 اهل عنصو اهحلسو انرايدو انضرأ اهعطقأو ليئارسا عرز ىذلا كلذ

 Y اعقاو اهنم لعجو ةيبوركيم silly ةيئاميك اباينأو ةيرذ بلاخم
 .هعم شياعتلا ف اثل رایخ

 5 ؟؟!!قيدصلا اذه دي ىلع ائرظتني ردق یاو

 لبق ةنسوبلا ىملسمل اهنوقلي ىتلا تاميقللا نم AST نوكي نل هنا
 نوطيب Lisa ال ىتح MID مهولتقيو مهوبلصيو مهوحيذم نآ
 قيدصلا كلذ رظن ف ةيناسنالا gal ly ةيناسنالا ىه هذهف ..ةيواخ

 ..مهتاقدص JSG نأ دعب نكلو مهيديأ ىلع تومن نأ ..هئافلحو

 .ىفحصلا رمتؤملا ف شوب اولأس امنيحو
ISLف ءاسّوبلا نيرؤهقملا ءالؤه مامأ حالسلا قوس حتقن ال  

 ال اذامل ..عفادملاو تابابدلا مامآ هب نولتاقي ام نودجي ال نيذلا ةتسويلا
 تنوريجلا اذهل ادح عضنل ةلليقثلا ةسحلسألاب مهحيلست ىلع نواعن .

 ; .ىيرصلا
 :ظافلألا ىلع ليأحتو بيجع مؤل ف شوب باجأف
 .توملا نم ديزم هانعم حالسلا نم !ديزم نأ

 ىمسي نأ نكمي ال سفنلا نع عاقدلا قهق « ةحضاو ةغوارم ىهو
 ءاتوم

 .اهدودح كلتو مهتقادص ىه هذه نكلو

 ضاقنأ ىلإ ..ايسور ىلا دتمت قوس نيملسملا نم ايروأ ءالخا ةطخو

 ناجيبرزأ :ىتيفوسلا ككفتلا اياقيو ةيمالسالا تايروهمجلا

Aال6 ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا  
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 ةيتاوم ةصرقلاو ..ناتسراتتو ناتسخازاكو ناتسكرتو ناتسكبزوأو
 جاتنالا ىف رجعو الئاه ايداصتقا اغارق ايلاح لثمت ىهف اهئاوتحال
 ايكرت ربع دتمملا ىمالسالا لالهلا ةيقب مث ..ةيسايسلا ةوقلا ف ابايغو
 نادوسلاو poo ىيرعلا ملاعلا مث ١ شيدالجنبو ناتسكابو نارنياو
 مث «ناتبلو Loy قارعلاو ةيدوعسلاو Galle ىتوبيجو لاموصلاو
 ايناتيرومو برغملاو رئازجلاو ايبيلو ىسنوت ىقيرسفالا لامشلا لود
 اهب ىف” دؤدحلا تافالخلاو تاوادعلا نم Alla Lalla يهو
 تسيلو Cote لصاح اهنآل ار فص ىوشقلا باسح ىف لثمتو اضعب
 داقحألا ثيو Gilly ol SU ةبسانم ةحانس ىهف ..عمج لصاح
 ةمكاحلا ةمظنألا رشكأو ءاكيرمأل عباتو نيدمو فلختمو ريقف مهرثكأو

 لثم مهو ..اهناريج عم عارصو فو خو صبرت ىف شيعت ةيوطلس
 ةيكيرمآلا تارباخملا كابش ىف اعيمج اوعقو دق هرايكو كمسلا راغص

„allعيمجلا نيب قرفت نأ اهركمب تعاطتسا .. 
 قشت نأ اهقيرط نع اكيرسمأ تعاطتسا ىتلا ةريخألا جيلخلا برحو

 ASIA اذهل لاكم ىف هرقفتو هيلسكو y cpp pall¿ فضلا
 قيزمت هي سرامي ازاققو Lala ني مادص ىف دجو ىذلا رسيرشلا

 حارجلا ناك ناو ..ارمتسم لازام قيزستلاو ..هدي ثولي نأ نود ةقطنملا
 دميو الوسعم امالك مهملكيو ةعساو ةماستبا عيمجلل مستبي ميظعلا
 .تانوعملاب مهل culos ةقادصلا دي مهل

 ..ةنسوبلا ىملسمل تارئاطلا اهلمحت ىتلا تانوعملا لثم اهتكلو
 ..لتاقلا تاقدص نم اولكأب نأ دعب لكلا توميلو ..ةمذ ءاربا درجم

„slهثداعمو ملاسعلا لورتب مظعم كلقمت ةيمالسسا ةلود 7١ نم  
 رقفلا ىوتسم تحت شيعت كلذ عم La Sly «ىرشبلا همخزو هتاورثو
 اهتاميظنتو ..ةلعاف ةيسايس ةوق اهنيب سيلو ىعولا ىوتسم تحتو
 ..ةيشماه لكايه درجم

 BOY 8 ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا ل



Aااا  

 نوأعتلا سلجمو ىجيلخلا نواعتلا سلجمو ةيبرعلا لودلا ةعماج
 اهلكو ..ىمالسالا رمتؤملا ةمظنمو ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمو ىبرعلا

 WALLS عضتو ضفنتو عمتجت ىهو ريفن الو اهل ةوق ال ةشه تانايك

 .اكيرمآ AS قيدصلا تاميلعت نم ىده ىلع
 :ىنيئارسالا سكوجلا همك ىف ةرملا هذه انل لمحي ريبكلا قيدصلاو

 .كيلمتل ..ييكارسالا ىبرعلا مالسلا همسا ةطخلل اقحلم هبيج ف لمحيو
 ١ .نيبار ..ادج ميمحلا رخآلا قيدصلل ةشورفم شدقلا

 ىبرصلا حاسفسلا اهأدب ىتلا ةيبيلصلا برحلا نأ كش الو
 A co gk فداضت ige ملم ةدانإلا ضتيفوسوديم
 Sly AST ىليئارسالا قيدصلا یوه فداصتو اكيرماو ابوروأ

 ام مهتم لك بلق ىف نكلو ..ءاقدصألا تاين اهيف تقتلا ةلحرم اهتإ

 لآ تالكوستورب باتك نم phe سماخلا لوكوتوربلا ىعم اوأرقاو
 :نويهص

 ىوبباسبلا طالبلا ميطحتل ناوآلا نوؤسيو ةياهتلا ىتأت امنيحو»
 ةراشا يطعتو ناكيتافلا ىلا ريشتس ةيفخ ادي نإف امات اميطحت

 همدهو هميطحتا ناكيتافلا ىلا ةجكاهلا ريهامجلا عقدنت امتيحو موجهلا

 اذهبو حباذملا فقوقل نيعفادمو ةامحك نحن رهظتس ذئنيح اهيديأب
 ىلع ةوق عيطتست نل ذكدنعو هبلق ىلا لصنو طاليبلا ىلع رطيستس
 اهيوسنو امامت ةيرسبابلا ةطلسلا رصدن ىتح هنم انجرخت of ضرألا

 .«بارتلاب
 ةسيقلخلا ىه كلتو dad مهنضعي ءاقدصألا هرصضي اسمءاذهو

 .ىرجي امل ةينيدلا

 لكنيل صبرتي ىنويهصلاو «نيملسملاب لكني شتيفيسوليم ىييلصلا
 .نيدثالاب

IE A aا ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا « 
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 ..مهتاقادص كلتو
 :ميظعلا هللا قدصو

dot pall باحصأ نم نوملعتسف !وصبرتف صبرتم لك لق Y 
 یدتها نمو ىوسلا . )1١7١داطه(

 ىف ةكراشملا نع ائيديأ فك دق فلختلاو نجعلاو فعضلا ناك اذإو

 ىلع ىزجي ام ىلع اهب جرقتت نويع انل تيقب دق هنأ كش الف ..ةكرعملا
 : ةيآلا قادصم ىرنو ..ىمادلا حرسملا

 اودقوأ املك ةمايقلا موي ىلا ءاضخبلاو ةوادعلا مهثيب انيقلأو <

 بحي ال هللاو !داسف ضرألا ق نوعسيو هللا اهافطأ برصلل !راذ
(ale E) نيدسفملا». 

ala hed 0 Eةسار  Yئري فرس كش  
 ..ةياهنلا

 نيقيلا نيع ىري فوسو ..تومي فوس ىذلا وه SÍ ظوظحملاو

 ..نيقيلا قحو
 .نيقي نيقيلا قح دعب سيلو

 تايلوصألا اد رسمه

 ةيلوصألا كاتهف ..ناديملا ف اهدحو تسيل ةيمالسالا ةيلوصألا
 ةيئوصألاو ةيسكراملا ةيلوصألاو ةيشافلا ةيلوسصألاو ةيزانلا
 ىمست تناك ةسميذقلا ,SLIT ..ةيناكيتافلا ةيلوصألاو ةينويهصلا

coleاريصتتو ةراضحلل ارشن ةقرافألا جونزلا دابعتساو ناععتسالا  
 .نييئثولل ةيادهو

 تذخأ ةيكيلوثاكلا قرقلا ضعب اهعمو مويلا ةيكيرمألا ةيليجنالاو
 نم ابابلا فقوم لاثمكو «يناثلا ناكيتافلا ig دعب بلصتلا فقوم
 نم راسبتعاو لمحلا pie لئاسبو لكل لماكلا رسظحلاو لسنلا ميظنت

 » 4 ل ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا #
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 هؤارآو ةمزلم انيايلا تاملكو ..درطلا قحتسي ارقاك رطحلا اذه شقاني
 ..ةسادقلاو ةمصعلاب فصتت

GALA nad تناك Laut ا ف شيتفتلا مكاحم مایا ىضاملا نو 
Ga ةصقو ءةيفرصح وأ ةيثزج ف GL فلاخي نأ هل رطقي نم لكل 

 .خيراتلا نم ءزج ىيليلاغ نجسو وتو رب
 امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلاو  indانينغت نيلاتسو ىنيلوسومو رلته

 ةيلوصألاو ةيشاسفلا ةيلوصألاو ةيزانلا ةيلوصألا ف ضوخلا نع
 مويلا ةيلوصأو ..ىركذ تحيصأو ءايشألا هذه تهتنا دقق ..ةيسكراملا

 روطتملا لامشلا ةيلامسأر ..ةيثاملعلا ةييبرغلا ةيلوصألا ىه ةيبلاغلا

 ةلبتقب بونجلا بوعش فصقت ىتلا  Easyتحت عيوجتلا ةلبخق اهمسا
 ةيلوصأ ىهو ..ىلودلا دقنلا قودنص طورشو ضورقلا دئاوف ءاطغ

 نميهيو دوسي نأ ف هقحو ىبوروألا سنجلا قوقت ةيضرف نم قلطنت
silly ملعلا رصع ىف ملعلا لوسر هرابتعاب ىرخآلا بوعشلا ىلع.. 

 لالتحاو نانبلل ىليتارسالا ىزغلاو امانب حاميتجاو ادانارجل ىكيرمألا
 ' .لسلسملا اذهل ىارمتسا ىه سدقلا

  Ssةقلطملا ةقيقحلا ةيصان كلتمت اهنأ دقتعت ءالؤه نم ةقرف

 نم لقأ رخآلا قرطلا نم لبقت الو ةوقلاب اهضرفت نأ لواحتو
 ىف مظعألا رطخلا ىه ةيلوصألا تناك !ذهلو ..ناعتالاو عوضخلا
 ف امتاد اهسفت ىرت اهنألو مهافتلا دضو راوحلا دض اهنأل اترصع

 فرطلاو .ديسلا فقوم ! GBSليحتسيو ديعلا فقوم  olgaنيب
 .ديعو دیس

delas INTER عراصتي بيجع ملاع ةجيتنلاو. 
 ءاقرفلا عيمج نيب تاسفانملا ةجيتتو ..دحأ هدري مل ام ثدحي ةياهنلا

 مكارت ثدحي نأ  Ay AUىف ةوقلاو  alleرقفلاو سؤيلل باطقتساو 3
 ..رخآلا بناجلا

INAS #ال ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا  
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 تحت ناعذالا فقوم وه ريهامجلا نم بولطملا ديحولا فقوملاو
 ll لسغ جماربو ةهجوملا ةياعدلاو مالعالا ةزهجأل رمتسملا فصقلا
 ..ءاقوفلا تافاتهو

 ببسب OLS اهفرطت لكب ةيمالسالا ةيلوصألا داليم نأ كشالو
 رئازجلا نم ةيمالسالا ةعقرلا دادتما ىلع ةسرشلا ةيرامعتسالا ةمجهلا
 ببسيو «ناتسكابو دنهلا ىلا نادوسلاو مصمو ايبيلو سنوتو برقملاو
 دقف ..رامعتسالا ليحير دعب تءاج ىتلا ةيعمقلا ةليمعلا تاموكحلا
 سكاعم هاجتا اشن نأ رمتسملا عمقلاو رهقلاو تبكلا اذه ةجيتن تناك
 25 Sy لوصلا ىلا ةدوسعلاو ةيوهلا دادرتتساو تاذسلا نع ثحبلل
 رهاظملاو تايلكشلا الإ نيدلا نم ذخأت مل ةيجنشت ةدوع فسألل

 ..بصعتب بصعتلا ىلع ادر تناكف تاراعشلاو
 US ةيعويشلا طوقس ىه اندالي ف ةيلوصألل SEN ثعابلا ناكو

 ميق رايهنإو ىلامسأرلا برغلا ف ىقالخألا لالحنالاو « ليدب ىلوصأ
 لك ةأرمأ بصتقت كرويوين ف) مئارجلاو تاردضملا راسشتناو ةرسألا

 ناکس لمجم نمو قئاقد ثالث لك صخش ىلع ىدتعيو تاعاس ثالث
 .(تاردخم نمدم نويلم VE كانه اكيرمأ

elasىذلا ىباهرالا هاشلا ماظن ىلع ادرمت ةيلوصألا ناريا ةروت  
 رابآ ىلع سراح ىطرش درجم هنم تلعج dye ايركسع اكيرمأ همعدت
 سقنتت نأ تقولا كلذ ف ةضراعملا عاطتسم ىف نكي ملو ..جيلخلا طفن
 ىف ناك ةروشلا ترجفتا امنيحو ..ىلالملاو تايآلا نيب دجاسملا ىف الإ

 سماخ 440 قصوي ناك .یذلا ىروطاربمالا سرحلا شيج اهتهجاوم
 ةيهلالا ةدارالل ديسجت ىنيموخلا مامالا كانه ناكو ,ملاعلا ف شيج
 «ربكأ هللا» ةيارو ةعيشلا رظن ف

 مئاعلا ف ةمظنألا لك دقحو فوخ ىنيموخلا راصتنا ناثآو
 oll برح ف قارعلاب تعفدو ماع فلاحت ف wud تدشتحاف

 YY اا ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا #
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 اسنرقو ىتيفوسلا داحتالا ناك ةلماشلا برحلا كلت فو ..تاوتس

 ةيبرعلا ةكلمملا تناكو ,حالسلاب نيسح مادص دمت اكيرمأو ارتلجتاو

 هدمت جيلخلا لودو ةيدوعسلا  JULبصعتلا نم ديزم ىلا ىدأ امم

 لكلا نم ارصاحم هسسفت ىأر نأ دعب ىنارسيالا ىبوصألا بلصتلاو
 .رادجلا ىلا ةرهظو

 ايفيرات ارمآت تناكو نتفلا مأ تناكف ةينويهصلا ةيلوسصألا امأ

 ماكح نويع مامأ لزتره رودويت اهعضو .ىتلا ةقرىلا تناسكو اتيبم
 علاسصمل قيقحت هيف نوكي فوس ليكارسا ةلود سيسأت نأ ..ابوروأ

 ةراسضحلل مدقتملا wee نوكتس ليكارسا Gly اهلك ايوروأ كود
 ..ةيقرشلا ةيربريلا ةهجاوم ىف ةيبرغلا

 باهرالا نأل ءامارجا ik ىتعأ ةيليئارسالا ةيلوصألا تتاكو

 ناك ناسطيتسالاو عسوتلاو لتقلاو ناودعلاو يشحولا عمقلاو
 تاماخاحلا ناكو ..ىهلإ ضيوقتب لتقت اهنأ معزت تناكو ..اهروتسد

 ..ايصخش هللا نم عقوم ةيكلم كصك ةاروتلا نوعقري

 ملاعلا . .ملاعلل ىمارجالا ىنيدلا سييستلا ةمق ىه ةينويهصلاو

asاهل تماقأو ةلود لك ىف ةرافس اهل تماقأ دقف  GL Satلك  

 ةسسؤنم لك ق اوضعو تارياخم ماظن لك ىف الشممو ىباصع ليكشت
 یئامتیسلا جاتنالا تاكرش ىربك ف تاليكوتو ..ةصروب لك dy ةيكنب
 DAN تايميداكأ قو ةفاحصلاو ريشنلا رود قو يتويزفيلتلاو ىحرسملاو
 ىطوبطخل ميظنت اهنإ ..ءىش لك فو سرجتوكلا ةقورأ فو ةضوملاو
 لکو ۔ںارقلا عنص بيدارس لك ىلاو مكحتلا روسي لك ىلإ للستم

 ىحورلا بألا ..اكيرمأ نم رضخآلا ءيضلاب ىظحت ليئارسا تايدعت
 ف ىدؤي نأ دبال ناك عشبلاو یناطرسلا ىمانتلا اذه لثمو ..ليئارسال
 ابصعت رثكأ ةداضم ةيمالسا ةيلوصأ تاراجفتا ىلا ةيمالسالا ةقطنملا
 .ةسارش شكاو

 الا ةمداقلا ةكرعلاو ىسايسلا مالسإلا EY ال
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 ةيلوصألا تارايتلا JS هيق كبتشت كرتعمو ةباغ مامأ نذإ نحتف
 مادصلا فقوم هاسضتقا جنشتمو بلصتم ىلاعفنا فيرحت اهتم لكو

 ..تاراجقتالاب ىليح ةمداقلا روهشلا لب تاونسلاو ..كيشولا

 نم ديحولا جرخملا نأ ىدوراج هيجور ىسنرفلا ركقملا رظن قو

 ةديدج ةلحرم ءديو ىكوصألا بصعتلا اذه ast ىه ةمداقلا ةاسأملا

 نم ةلدابتم تالزانت عم ..رخآلا ىلع قرط لك ..حاتفتالاو ناوحلا نم

 .تايساسألا ىف ءاقتلالاو تايلكشلا حرط عم ..هاجتا لك

 :ةرصاعملا تايلوصألا هباتك ف لوقيو

 ةلكشم لحل هتليسو تناك اذامو ءةيزانلا هتيلوصآب رلثه لعف اذام
 مث حالسلا عناصم ىف لامع ىلا نيلطاعلا لوسح دقل ..ايتاملا ف ةلاطبلا

 ةروث الإ ةيزاتلا ةروشلا تناك امو ..ثثج ىلا مش دونج ىلا مهلو

 ..اهسفن تلكأ نأ تشيل ام ةيمدع

 سلدتو فيزت اهنأ ..:؟مو يلا ةينويهصلا ةيلوصألا عنصت اذامو
 ىف ةيزانلا مهتمدعأ نيذلا دوهيلا نم فولألاف ..ءامهدلا كرحتل بذكتو
 نييالم ^ مهنأ ةينويهصلا قاوبأ تمعز Aor) +++( ناغلا فرغ

 .بيذاكألا نم نافوط ف قئاقحلا تقرغأو جيجضلاب ملاعلا تألمو

 راوحلا ءوض ق فشكنت فرس بيذاكألا كلت نأ ىدوراج رظن فو

 ..لاصتالاو فاقثلا حاتفنالاو

 اهببس بورحلاف ..ةمزألل یرسهوج لح ىدوراج obi ق لاصتالاو

 فرط نيب لاسصتا یآ نأ ةجيتنلاو ..اهسفت ىلع ةقلغم ةيلوصأ لك نأ

 تاسدسم الإ كهجو ف دجت ال ةياهنلا قو ..ودع عم لاصتا ىه رخآو
 دجت ال مث day تابرعلا تاراجقناو ةطرشلا قدانبو نييباهرالا

 بعل وأ all برشب ليللا رخآ نايسنلا ةلواحمو برهلا ىوس كمامأ

 .رخآ قالغنا وه كلذو ةعطاقتملا تاملكلا لح وأ ىراتألا

 نكلو ءرامدلا الإ راوحلل ليدي الف « لقعلا مالك وه ىدوراج مالکو

 MY GY WE ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا *



 جاكي fal هيف انضم طظ وقس ا ا و یکم

 ...رخآلا ىلع حتقني نمو رخآلل لزاتتي نم :لاؤسلا
 مهيلع انحتفنا !ذإو «ليكارسا لزاتتت نلف نيملسملا نحن انلزانت اذإ

 اوسخمو ..باوبألا ىلع حالسسلا اوسسدك دقت Lie [paddy نل
 قوق نمو ةيووتلا ليانقلاو تابابدلا نم ةناسرت قوق نم اننوضواقي'
 .ةيبوركيملاو ةيئاميكلا فئاذقلا.نم لك

 .ةدئاملا قوق ةحورطم مالسلا قاروأ نآ
 Jel نمو برحلا لجأ نم رادي ءىش لك ةدئاسملا تحت نكلو

 .ناطيتسالاو عسوتلا

 نويلوصآلا لعفيو لعف اذام ..رخآلا بناجلا ىلع ىدوراج رظنيلو
 لافطألا فارطأ عطقت فيكو ؟كسرهلاو ةنسوبلا ىف نيملسملاب برصلا
 ملاع نم دهشم ىلع lege تومتل ىرسقلا رصاحتو نوطبلا رقبتو
 مهيلع موكحملا لكايل ..ماعطلا تانوعم لصويل الإ هدي دمي الو جرفقي
 .ةيناملعلا ةيبرغلا ةيلوصألا ةيناسنا هذهو ..!اوتومي نأ لبق مادعالاب

 ..تاف دق تقولا نوكي نأ ىشخأو ليتفلا لعتشا دقل

 .فطللا هللا لأستو

 WH ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا # ج ال







 تاحيرضت ارتلجناو اسنرفو اكيرمأ نم عمسن امثيح
 Waly ةضيرعلا تاتشناملا ارقنو قارعلل ديعولاو ديدهتلا

 هذهب بونجلا ىف ةعيشلا نم فالآ دابي نأب لبقت نأ نكمي ال
 نأ نكمي ال اهتأو ءمادص اهعبتي ىتلا ةيريربلا بيلاسألا

 بكترت ىتلا ةعشبلا مئارجلا هذه مامأ نيديلا ةفوتكم فقت
 ارظح ثالثلا لودلا ررقتو ..لزعألا بعشلا اذه قح ىف

 فصقلاب ةيقارع ةرئاط sho ددهتو قارعلا بونج ىلع ايوج

 ةرئاط نيعبرأ نم ايوج الوطسا كانه نأ نلعتو فسنلاو

 Dogs ةبقأرم تاعلطب موقيل دادعتسالا Lat ىلع ثالشلا لودلا نم

 ..رظحلا قرخت'ةرئاط ىأ رجفيل

 ةعيرسلا ةردابملاو ةمهلا هذه لكو سامحلا اذه لك عمسن امنيح

 ..اهءارو ةسييطلا تايئلا ادبأ قدصت ال انكلو « اهقدصن اننإف ةيروفلا

 !موهقم ريغ ةعيشلا ىلع ىئاجفلا فطعلا اذهو ةضايفلا ةيناستالا هذهف

 ةديصم نم هشيجو ىه تلفي مادص كرت ىذلا وه شوب سيئرلاف

 ةقحالمب ةيدومعلا هتارئاطل حمسو هدي قلطأ ىذلا ىهو .فوكستراوش

 وأ مايأل سيل تاشاشرلاو ملامانلاو ليانقلاب مهيرضو بونجلا ةعيش

 نأ هل زوجي ال هلثمو ..فصنو ةنس نم AY لب روهشل ىأ عيباسأل

 ..ةأجف فطعلا اذه لكب ملكتي
 تارئاطلا هلعفت ام انايب Like نايرت ناتللا اسنرفو ارتلجنإو

 ىلع ىرتو ءانكاس كرحت الو ىنانبللا بونجلا ةعيش ىف ةيليئارسالا

 لعفي امو ايوروأ بلق فو اهباب ىلع ىرجي ام نییزقیلتلا تاشاش

 YY 88 ةمداشلا ةكرعملاو سسايسلا مالسإلا *



 Da بسلا ت

pationلزعلا ةنسوبلا ىملسمل حباذمو رزاجمو تاعاشب نم برصلا  
 دعاوق كدتل اعفدم وأ اخوراص ةدجاو ةلتاقم ةرئاط قلطت ال مث
 .ىفتكتو .. ءاسيرسيألا ءالؤه ىلع ميحجلا بصت ىستلا ةليقثلا ةحاسألا

 هذهب ىرخألا ىه ملكتت نأ اهل قحي ال ..ماعطلا تاتف ضعب لاسراي
 مامأ نيديلا ةفوتكم فقت نآ نكمي ال ىتلا ةيناسنالا نع ةيلاعلا ةربنلا

 ..حباذملاو رزاجملا
Bras byنوعمسي مهو ..ةنس الو ةعيش مهمهي ال ساتلا ءالؤه  

tlreنوحياصتيو نومماصتيو هنع نوماعتيف مهذفاون نم ىحرجلا  
 ملاعلا هابتنا لقن نولواحيو ىرخأ ةراق ف ثدحي رخآ عوضوم لوح
 كاتهق ..ةيناسنا بابسأل سيل ..ديدج نم طسوألا قرشلا ةرؤب ىلا
 ةيوج Grd بجوتست مهعراش لخدم دنع لمشأ ةدابأو عزقم ناودع
 ..لغاشلا مهلغاش يه ةموعزملا ةيناسنالا نأ انقدص اذأ ..ةيروق

 ةدرابلا y dy ةقينألا تارتسلا ىوذ ماوقألا ءالؤه اديأ نكل

 ..امامت ىرخآ لئاسم ىف نوركفي ةيديلجلا رعاشملاو
 قارعلا ميسقت Lily ةعيشلا ىلع فطعلا سيل ةرملا هذه قدهلاو

 رثكأو AST مادقألا تيبثتو جيلخلا تاموكح فازنتساو مادص باهراو
 ةدرخلا حالسسلا عيب نم عنام الو :ةلهسلا مئانغلاو حلاصملا ضرأ ف
 برعلا نم كاذو اذنه ىلإ اهتاضوسم تهتنا ىتلا خيراوصلا ةمظتأو
 ىذلا يداصتقالا عضولاو لام ىذلا تاعوفدملا نازيم حالصاو
 تاملكلا ضعيب ةهويشملا ةقفصلا ةيطغت نم سآب الو ..ردحنا
 .ءاقدصألل ءاقولاو ةدجنلاو ةيناستالا نع ةلوسعملا

 اهتملسأو انفاتكأ ىلع .ليئارسا تعمضو ىتلا ةميمحلا ةقادصلا كلت
 تلازامو انترجرج مث لماشلا رامدلا ةحلسأ JS اهتحلسو اتباقر
 .ليئارسأ ةزيزعلا هاضرت قافتا ىأ ىلع مصبنل انرجرجت

MAY 8زل ةمداقلا ةكرعملاو يسايسلا مالسإلا  



 ا تلا

 ةيئاذغلا تانوعملا نع ةفثكم ةيمالعا ةيطغت لمع نم عتام الو
 نم سادكأو شيوشتلا نم بايض ىف ةنسوبلا حباذم GLEY لاموصلل
 امف (هرعس عفتريل لعفلاب رحبلا ف مهحمق نومري الأ) قيقدلا تالاوج
 .حايشألا ءالؤه فوج ىف هومري نأ نم عنالا

 انه توملا عزوت ..نيهجو تاذ نوكت نأ نكمي ال ةيناستالا نكل

 اهلكو ةنئوهطم اهلكو ةمولظم اهلك بوعش نيب كانه تاليقلا عزوتو

une 

 ةيعرشب ىوتف جرختست نأ لواحت ثالشلا لودلا نأ بيجعلاو
 نم عوني ..ةدحتملا ممألا ميكحت نود قارعلا ف ىركسعلا لخدتلا
 سيئر شوي ريبكلا مهميعز اذهو ..ليحلا اهييعت Gly ..ىهقفلا داهتجالا
 Cia ملاعلا ف رباخت Stee ىوقألو ةلود ىوقأل قباس تارباخم

 Q> برصلا ناودع فصتل ةدحتملا ممألا نم تاتايبلا جرخت الآ

 غوصتو نوملسملاو تاواركلاو برصلا هيف كرتشي صاصر لدابت
 نادم لكلاو لوكسم لكلا GL ملاعلا مهوتل ةركام ةغايص تانايبلا
 كلذادعب ىهو pl سار ىلع اياهضلا. elas لغجتف ةيضقلا عيمتو
 .خيراتلل فييزقو ..سيئدت

 ءالؤسه نأ نظأ الف ..ركملا مولع ف ةميظعلا تاريخلا هذه مغرو
 فوس اعيمج UST مهنع باقو اعيمج اوسن دقف ..قاكلا ءاكذلاب سانلا
 Gál Lag Linde Gal yay بيرقلا ul توفت
 Lily GRY اعم GSI aya. LOG diy اكتداسو انوانفعضو
 قلطملا هلدع مامآو هللا نيزاوم ماصأ ةيراع اناسياونو ةيراع انقئاقحو
 اهتعاسو ..هلبألا ركملا كلذ لاثمأ ادحأ فعسي نلو ..فلختي ال ىذلا
 ..اهوققح ىتلا ةدايسلاو اهوفطتخا ىتلا عفانملا كلت ائيش ىنعت نل

 وه اهيلع ىقيت ام JSS نوروصتي امم مهيلإ برقأ ةظحل نم اهلايو
 ..ديألا باسح ىف ناوث وه لب ..ليلق ىهو مهرمع تاونس نم یقبت ام
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 :هباتک ىف اتبر لوقي
 . « ةعاس ريغ اوثبلام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مويو <

 .ةعاس هرادقم ..روبقلا قو ايتدلا ف مهثيل رادقم اذه (19°)
 .ةعاس bball ىف انرمح لك ..ةعاس نذإ اهنإ
 .ةعاسلا كلت قافنإل ةهيفس ةقيرط نم اهلايو
 مهتذخأ دقو ىربكلا ليئارسأو ىربكلا برصلا نوتبي ةوشن ف مهنأ

 مهو اهتاريخو ضرألابب ىلوألاو y ىكذألا مهنأب ةرسكسلا
 .سانلا BUST نوبكريو نوحياصتي

 ..هللا الإ هلإ ال لهأ شيواردلا نحن انباسح ف ناوث عضب الإ ةعاسلا نم قبتي ملو ةعاس اهنكلو
 .ةفزألا تفزأ دقف ..ةداس اي اهابتنا
 .نومئان متنآ

 نم Be فلآ أوسأ وهف ..هسفنل ناسنالا ملظ نم at ءىش ال
 snag] ..قشأو بعصأ هسقن نم ناستالا ذاقنأ نأ امك ..نيرضخآلا ملظ
 ىلع برحلا نلعأ دق جراخلا نم دحأ الف ..لاموصلا ىف ثدحي be وه
 .سفثلا ىلع سفنلا نم لخادلا نم ثدح ناودعلا امناو لاموصلا

aتوملا ىتح تلتتقا تادايقلا ..مهيلع مدهناف مهتيب اوناخ .. 
 عراسش نمو تيبل تيب نم تقلطتا خيراوصلاو ..تلتتقا لئابقلاو
 .هيخأ ردص ىلا EY دي نم قلطنا صاصرلاو عراشل

 نارينلا كلت اوقلطأ نيذلا مه ةطلسلا ىلع نوعراصتي نيذلا ءايوقألا
 ىتلا لوقحلا اوقرحأو مهجلاعت ىتلا تايفشتسملا اومدهف مهسفتأ ىلع
 مث ..مهلظت ىتلا ناردجلاو مهيوؤت ىستلا خاوكألا اوفستو مهسرحت ىتلا ةطرشلا تاوسق اولتقو مهنومت ىتلا نزاقملا اورجفو م ىطت
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 اوخرص  galosمهضعي نم اهوبهت تانوعملا تقفددت املفء تانوعملا
 ءايوقألا فطخو قدانيلا ديدهت تحت قيقدلا تاروطقم اوقاسو ضعبلا
 .ءاقعضلا مف نم ةمقللا

 مهد صحي ER لازهلا Lay هب Gg tha ام لافطألا دجي ملو
 .نوناق اليو طباض الب ىمضوف ىلا ءىش لک راھنا مث ..بايذلاك

 .ةعيظف نويزقيلتلا تاشاش ىلع انيتأت ىنتلا دهاشملاو
 ةيئايز Loly ماظن الو ةموكح الو مكح لاموصلا ىف دجوي دعي مل

 .باودلا ىتح لكلا دصحي gag حارسلا ىقلطم
 .اعاترم ههجوب حيشي نأ الإ كلمي Y رظانلاو '

 ىلع als لاجدلا ىكارتشالا ىرب دايس لاثمآ ..زشلا تادايق نأ
 ..عمطلاو ءابقلاو ةيناتألا نم دوسألا ثىلاثلا اذه ..ديديع حرفو ىدهم
 .مهبعش اونقأو مهدالب by pea نيذلا (toatl Yau اوناك

 ناكو هجراخ نم Y مسجلا لخاد نم تىلا لسر ءاج ةرملا هذهو
 .یجراخ ناودع ىأ نم عشبأ مهناودع

 الإ اهعدت الو ممآلا ةيلهألا بورحلا لكأت فيك هنم ىرت سرد وهو
 ابهيلع اوسقي امم دشأي سفنلا ىلع سفنلا ىسمقت فيكو ءاميشه
 1 .ارايتخا Ghat رحتتن فيكو ىبنجألا

 ةلقلا هذه ةيحض اوحار مهنأو ءايربأ اوناك ةرثكلا نأ ةاسأملا نكلو
 ىلا تزفقو بالقتالاب تءاج ةلق ..ةدايقلا اوملست نيذلا ةينابزلا نم
 .تابايدلاب مكحلا

slic allyف وركتت ةاسأم كلتو ..نومكحي امثيح نييركسعلا  
 ..خيراتلا تاحفص نم ةحفص لك

 ذقنتل بوكنملا بعشلا اذه ىلا ىوهت سانلا نم ةدئفآ لعجا مهللا
 .هنم ىقب ام

 .انسفنأ نم براي انظفحاو ٠
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 نيصلا ىلا اوهجتا ..ملاعلا ىملسم اي
 ..اييطخ عضولا حبصأ ملاعلا ةدايقب اكيرمأ تدرقنأ نأ دعب

 ةسيبؤروألا ةدئاملا ىلع لوسستم ىلا تلوحتو اسيسور ثطق
 جيلخلا برح ىف شوب انيأرو «ىكيرمألا حاتجلا تحت لكلا ىوضناو
 ..قارعلا برضل فوكستراوش ةدايق تحت ةلود ۲۷ نم اناعطق قوسي
 ىتح ..تارالودلا نم تاراسلم هتصح عفدي ناك كرتشي مل نمو

 برسغلا ىصقأ ف نيتنجرألا ىتح تسعفد قرشلا ىصقأ d نابايلا
 .تكرتشا

 335 ىهف ..لعفت U تارربملا دجت اهتعاس ةيكيرمألا ةدايقلا تناكو
 .يساكلا شحولا بايتأ نم فيعضلا لمحلا

 لك هجوتو ةنسوبلا ىملسم ىلع ميحجلا بصت برصلاو مويلا امأ
 وفيبارس ىلع هقيراوصو فالسوغويلا شيجلا ىف ةليقتلا ةيعقدملا نارين
 OM جرفتت تفقو ةدصتملا ممألاو جرفتي فقو دق لكلا نإق ..اهناكسو
 تانوعملا لاسراب یفتکنو ايركسع لخبدتن ال.تلاقو كلذ تدارآ اكيرمأ
 1 . .ةيئاذغلا

 ةنسوبلا ءالخاو نييالم ةشالت ديرشتو فلأ ةئام .لتق ةجيتنلاو

 .هتاودع ىلع ئدتعملا ةأفاكمو برصلا اهلتحيل
 هدوقت بوتكم ريغ Lab كانه نألو Las مل اکیرسمآ نآل اذه لکو

 .ايوروأ نم حالسالا جارخال اكيرمأ
 هابتنالا ةرؤب لقنتل (ابوروأو اسنرفو ارتلجتا) ماعلا كرحت اهنإ لب

 جيلخلا ف تارئاطلا تالماح دشحتو ديدنج نم طسوألا قرشلا ىلإ
 دوجو GEL قارعلا Opal ديدج نم تالتاقملاو ليانقلا تافذاق قلطنتل
 ةديحو ةوقل رثكأو رثكأ قيرطلا دهمتلو دعب فشتكت مل ةحلسأ اياقب
 .ليقارسا اهمسا ةقطتملا ىف

 رارمتساو ..ىربكلا ليئارسا ىه ..ةمداقلا ةلحرملا نأ كلذ ىنعمو
 .ناطيتسالاو ىناودعلا عسوتلا
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 .هلقاعم فو هرأد ىف ةرملا هذه مالسالا برضي الإ كلذ نوكي نلو

 !؟ ليقتسملا ءاقلح ف نوملسملا ركق لهف

 ايوروأ ىف نيملسملا رهق نم ثدحي ام لكف بذاك فيلح اكيرمأ نا
 .اتماص اكيرش نكت نإو هيف كيرش یهو ءاهرصيو اهعمس تحت ثدحي

late Lip tite Langs کیا يملا کک 
: paged 

 ..ةيجراخ بورصح ق طروتت نأ ف البقتسم SE„ ال نابايلاو

 .ىربك ةيركسع ةوق دوعتل ططخت الو
 مويلا هارث ىذلاو ..وحصي ىذلا ىويسألا دراملا ..نيصلا ىقبتو

 بيلا aly صاخلا عاطقلاو حاتفتالا ىلا تمص فو ارس لوسحتي

Glad Eiنأ يوان امركسعو اي داصتقا  Luis Ge Glee909 ¿ 
 .(ايسور تلعف (LS اهنم ىودج ال تاعارص esl ف ضوخي نأ

 ءاضفلاو ةرذلا مولع اكيرمأ عزانني ديدج بطق مامأ انه نحن
 براجت ىف رمتسيو ةيوونلا هتناسرت سدكيؤ ةيعانصلا رامقألا قلطيو
 3 انتدعاس نيصلا نأ اعيمج ملعنو tal ءىباع ريق ئوونلا ريجفتلا
 .جيملا تاروتومبو نايغلا عطقب ائدمت تناك اهنأو VT برح

 ناتيروكلاو جنوك جنوه ةيويسألا روصتلا ةيكوكو نيصلاو
 تاتورتكلالا ق ديدج لك ءارو Gad قيرطلا بهنت ايزيلامو ةروفاغقنس
 .رتویبموکلاو

 .نيبطق ىلا بيرق امع باطقتسالا دوعي فوسو
 ..اترود ab انهو

 هذهو نيصلاب انتقالع Gi نأ ىف ..نآلا نم انتطخ TS نأ بجيو
 ىرخألا ةيمالسالا تايروهمجلاو ..ةيويسألا رومنلا نم ةيكوكلا
 1 .ةيويسألا ةراقلا ف ةدعاصلا

 مل تقولا نكلو ..نيصلاب اهتاقالع قيثوت ىلا ليئارسا انتقبس دقو
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 نم ددع ريكأ ةيبرعلا لودللو tal نوكيل اتناكم LAG نأ اتيلعو تفي

 .ليقتسملا وحن قلطنملا عيرسلا راطقلا اذه ىف دعاقملا

 دورابلا عرتخا نم لوأ ىهو ةميظع.ةراسضحو خيرات نيصلا نأ
 نم لقأب اهسفتل ىضرت نلو ءتاقسلفلاو تانايدلا دهم ىهو «قرولاو
 .ةيبرع ةلود ربكأ ف امم رثكأ نيملسملا نم نيصلا قو ..ةرادسصلا

Aىلا ا ةيهجنعلاو ىكيرنألا نازفتسالا ىدؤي  Baye 
 ..ءايشألا ةعيبط هذهق ةلاحم ال باطقتسالا

 امك ليقتسملا دسألا سيئرلاو كرايم سيئرلا أرقي نأ ىجرأو
 ,نآلا اهمسر داعي ةيفارغجلا طئارخلا .نإف ..هارأ ام ايري oly ..هؤرقأ
 .اهعيزوت داعي تاماعزلاو

 ىنأ الإ ...ةيكيرمألا ةلتكلا لخآد نآلا اهنأ مقر ..ايناملا لفغأ الو
 عارتخالا ايناملاو ةعاتصلا SU ةوقلا ايناملأف ..اعبات .لظت:اهبسحأ ال
 ناو Male نا دوعت فوس قوفتلاو غوبنلا ايناملاو داسصتقالا ايتالأو

 اهيأرو ةصاخلا اهتسايس اهل نوكت فوسو ..اهتناكم ىلإ الجآ
 .لقتسملا

 ..نف ةسايسلاو
 .ثداوحلا قبسو قينتلاو لمأتلا نف اهنأ
 دعي تاقادصلا لوست نم لضفأ ..هلوزت لبق ءالبلل طيطختلاو

 00 .ناوألا تاوف

 راسنلاب بسعللا
 ءالدالل عارتقالا قيدانص ىلا نانبل قرشو لامش ىف نوبخانلا هجوت

 ف ىرجت ىتلا ةيعيرشتلا تاياختنالا نم ىلوألا ةلوجلاءف مهتاوصأب
 ىحيسم فلآ ةئامعبس عنتما دقو ..ةيلهألا برحلا ذنم ةرم لوأل نانبل
 نييحيسملا ءامعزلا نأ ةيحيسملا ةضراعملا ويدار ركزو ؛تيوصتلا نع
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 سلجمب فرتعت نل اهنأب ناكيتافلاو اسنرفو أكيرمأ نم تاديكأت اوقلت
 .ديدجلا باوذلا

 لثمأ انه ىنا BIE ةيباختنالا هبطخ ىدحا لهتسي شوب فقو دقل
 ةراضحلا ىهو ةيحيسملا ةيدوهيلا ةراضحلا اهرودب لثمت ىتلا اكيرمأ

altدوقت  alleسفانملا نآلا نوحيزي مهنأ حضاو) سفانم الب مويلا  
 مهف طسوألا قرشلا ىف امأ ..(ةنسويلا ىملسم مهو ابوروأ ف دسيحؤلا

 رضخألا ءوضلا نوطعي نانبل قو :ليئارسال هديلاقم نوملسي
 ىمالسا باوث سلجم cof ف كارتشالا نع عنتمتل ةنيميسملا 'ةضرامملل

 .دحأو فده ىحت اهلك ىعادتت ةطخ اهنإ .. نزاوتم ىحيسم

 ةيئانبللا ةيلهألا برحلا تلعشأ all راتلا نأ قدصأ نكأ مل ىنأ
 اهلعلو ىقبطلا عارصلا هلعل لوقا تنكو ءىسنيدللا بصعتلا ران ئه

 ىذلا وه ىديألا لك نيب حالسلا راشتناو ةينيطسلفلا تامظنملا ىضوق

 برحلا ف لخدتت اسنرف اعيمج انيأر ىتح ..ىلوألا .ةرارشلا لعشأ

 انو «نوع لاشراملا حيلست نيسح مادص نم بلطتو ةيتانبللا ةيلهآلا
 ةنيفس اسنرف تلسرأ ..نوع مزهنإو جيلخلا ةديصم ىف alae طقس

 راظتنا فو ..ءاسترف ىلا نوع اهلجرب دوعتل ةينانبللا هايملا ىلا ةصاخ

 أجلي ةيسنرفلا ةرافسلا ىوسس Lodo نوع دجي مل جورخلاب هل حامسلا

 .هيلإ
 نوكرحي ناسكيتافلاو اكيرمأو اسنرف مهتثالث مويلا مه اهو

 .فدهلا تاذ gad نانبل ف ثداوحلا
 مهنم ءارب نيدلاو ةينيدلا زومرلاب نورجاتيو رانلاب نويعلي مهو

 كلت ىلا اعد ام هسفن حيسملاو ..ةرطيسلا مالحأ الإ مهكرحت ال مهف

 نوعضأوتملاو ..نيعضاوتملل يبوط ..هراعش ناك لب بورحلاو نتقلا

 ةربابجلا ءالؤه !اوسيل حيسملا رظن ىف توكلمالا نوثري فوس نيذلأ
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 مهو ..اداسف الو ضرألا ق اولع نوديري ال نيذلا مه لب ..نتفلا عاص
 :نارقلا مهيف لاق نيذلا سفن

yضرألا ىف اولع نوديري ال نيذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا كلت  
 (صصقلا AY) of نيقتملل ةبقاعلاو اداسف الو

alasىتلا ةيبنجألا ىديألا ةبقيقح ..اهوملسمو رصم ىراصت نآلا  
 تناك نيأ نمو صاقرسق sly ..طوريدو طويسأ تداوح ءارو تناك

 .نيعودخملاو ءالمعلل ةحلسألا ىتأت
 ..ةديدج ةيبيلص برح ثعبل سمتسمو عساو رمأت هنأ ىرن مويلاو
 .سمألا ةيبيلص حلفت مل امك مويلا ةيبيلص حلفت نلو
 ..ةهوبشملا ةكباعلا ىديألا كلت نم ىمح ق رصم ةسيتك لظتسو

 .ةيقاصلا ةيحيسملا اهتيؤرو اهتيصوصخ اهل لظتسو
 .راتل اب بعللا نع نوركاملا فكي نلو
 .رمتسم لسلسملاو
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 تاجتنملا دحأ قياسلا اماني سيئر اجييرونت ناك

 ..اكيرمأ ق اهجاتناو اهييلعتو اهعينصت مت ىتلا ةيسايسلا
 اهييلعتو اهجاتنا مت (Lele نيسح مادص ناك كلذك
 ىزيلجنالاو ىكيرمألا لورتتوك تومیرلاب اهكيرحتو
 ناك مث , ةيمالسالا ناريا ىلع برحلا نالعإل ىسنوفلاو

 LS yeh دجتل تيوكلا ىلع ناودعلل كلذ دعب هجاردتسا

 حالسلا سفن ..ىقارعلا حالسلا تاناسرت فسنل تارربملا
 هباسح ىلعو هتقفن ىلع هرمدتف دوعشل مادصل هتعاب ىذلا

 رم .
 وه نيترملا ف عقد ىذلاو نيترم هنمث تصبقو نيترم هتعاب اذكهو

 لودلا مه جيلخلا برح .نمث اوعفد نيذلاو .. ىقارعلا بعشلا
 دقو Lage بويج نم تناك جيلخلا برح رئاسخو ةفاك ةيبرعلا
 فارطالا نم ةئماش ةقث لماشلا ركملا اذه ىلع ةافاكم اكيرمأ تشات

 نيشاينو ايادهو عافد تادهاعمو ريمعتلاو ءانبلل ادوقعو ةيبرعلا
 ..اهيلع ابوتكم مهتارايس ىلع نوبيطلا نويتيوكلا اهعضو تاتفالو
 ..شوب انوبأ

 ىف اقيلط ارح مادص كرت دق «شوسب انوبأ» نأ كلذ دعب ةتكنلاو

 Lane y دیدج ناودعل ةديدلج Bead عنصيل لوجيو لوصي هعقوم

 val ىلإ ناسحا ديبع برعلا لظيل ديدج لخدتل اديدج
 تمضنا ىتلا ةيبرعلا فلاحتلا ىوق نيدأ Y انأف ةاسأملا مهغرو

 مالقالا ضعب لعفت امك مادص جارخإل ةيكيرمالا ءارحصلا :ةفصاع ىلإ
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 دبال ارمأ تيوكلا نم ةوقلاب مادص جارخا ناك دقق ..ةسجذاسلا
 هتنايخو راجلا تيوكلا قح ق مادص اهبكترا ىتلا ةميرجلاف ..هنم
 مامأ اديحو الح فنعلاب هجارخا تلعج لطابلا ف هدانعو برعلا لكل
 ..ءاقرفلا عيمج

 ىذلا نوتجملا شطبلا نيب ..رم Lea MS نيتبيصم نيب رايتخالا ناكو
 ةحارجب موقيس .ىذلا بوسحملا لقاعلا شطبلاو ,ءىش لك رمديس
 hail ناكو ..حارجلا كلذ وه شوي نابكو ..ىوادتو خرجت ةيزكسع
 برعلا لك لالذاو عاضخال ططخي ناك will نوسنجملا رازجلا نم
 .فسنلاو فسخلا نم ةينونج تايلمعي

 .ثلات ىايتخا الو لئادب كانه دعي مل عانقالا لشف امنيحو
 ىسآملاسب هبشأ ةليلق مايأ ف خيراتلا حرسم ىلع Saale ناكو

 نأ الإ لاطبالا ىلع نكي ملف ءسيلك وسضوسل اهأرقن ىتلا ةسيقيرفالا
 لثم هينيع أقفي نأ الإ مادص مامأ نكي ملو .. اوعنص ام اوعتصي
 هناف .. نآلا ىلإ اهأقفي مل ناك اذإو ..همأ ىلع ىدتعا ىذلا بيدوأ
 ..ةيقب ةياورسلا ف تلازامو ..دعب لزنت مل راتسلاف .. اهؤقفي فوس
 تامفص ف نيسح مادص ناودع sat لكيه نينسح تالواحمو
 ىلع ةمهتلا [LH هتالواحمو « رصتلاو ةوقلا ماهوأ » ريخالا هباتك
 نيسح مادصل اجاردتسا روهدتت Lay¿ كرت ف كرابم ىتسح

 رسخآ فقييزت یه ..اهئافلحو اكيرما دي ىلع ةركنملا هتميزه ىقليل
 جرخيل ةسكنلا مسأب W ةميزه فقييزت نع فلتخي ال قئاقحلل
 ..اموزهم تاداسلا جرخيل ربوتكا راصتنا زتو dos رصانلادبع
 , بلق فرتحا يذلا ةميزهلا فوسليق نم ةبرغتسم dl ىهو
 لسغو رعاشملا سيدختو اهئامسا ريغب ءايشالا ةيمستو قئاقحلا
 نم ةنس نيرشع ربع ريدقلا ذفلا هملق اهب stil ةراهم ف خاخمالا
 قئاقحلا بجحت نأ تعاطتسا ةراهم ىهو .هدعب امو رصاتلادبع مكح
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 لوقعلا ىلع ىمعتو تقولا ضعب عئاقولا فييزتو تقولا ضعب

 at لثم ديالو عشقنت نأ اهريصم ناك نكلو تقولا ضعب
 al¿ بجح ىلع وقت ملو تددبت مث تدقعنا

 لئادبلا نكلو ..ةيكيرسمألا اياونلا ءىربي نا عيطتسي دحأ الو

 ديلا ضفر نإف ..ريثكب أوسأ اهلك تناك ىكيرمالا لخدتلل ىرخالا
 ةحلسالإو ةيبرعلا شويجلاب مادص ناودعل ىدصتلاو ةيكيرمالا '

 ءانفإو ةيبرعلا ىوقلل ايركسع اراهتنا ناك ةحاتملا ةيبرعلا

 تاونس رشعل دتمت ًاسيورض ًايرحو ةدوجوملا ةيبرعلا تاناسرتلل
 LY¿ دتمت نأ نم الدب

glyناكل هرورشل اوملستساو مادص ناودع ىلع اوتكمس برعلا نا  

 .ىركسعلا مهراحتنا نم أوسأ ايبدأ اراحتتا مهلمع

 ملو ,يساموليدلا راوحلاب اهنم جرخيل تيوكلا لخدي مل مادصو

 مث اهيف ىقبيل اهلخد لب ةيناسنالاو مهاقتلاب اهنع لزانتيل اهضرا زغي

 مث هلوح ةيبرع ةدارإ لك حاتجيل مث. ةيدوصعسلا ىلا اهنم فحزيل

 يشع poll نرقلا بيلاسأو ميهافمي ةيمادص ةيروطاربما ىنبيل
 .ةفلختملا ةيعجرلا

 رصم ةنادإ نأ نم GUS ف لكيه نينسح هلاق ام اهيحص سیلو

 برغل pal ءوضلا اكيرمال تطعأ ll ىه مادص ناودعل
 مادص قرخ ناكو Alle افقوم تناك مادصل ةتادالاف ..قارعلا
 نا هانعم ناودعلا اذه ىلع توكسلا ناكو ..ةقيقح ةيلودلا ةيعرشلل
 لکو ناودع gl ye تکست نأ هانعمو ءيليئارسالا ناودعلا ىلع تكسن
 Listos اهیف ناك ةسايس یهو ناودع

 اذه نم تدافتسا اهنا ثيحب ءاكذلا نم تناك اكيرما نا ةياكحو
 ةقطنملا ف اهمدق عضتل ةيبهذلا ةصرفلا هذه تصنتقاو قزأملا
 ..برعلا ءاقرفلا فقاومب اهل ةقالع ال ةياكح ىه ..ديالا ىلإ ةيلورتيلا
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DI eenعل لكيط باتكو ۔. جيبلخلا  
 نكي ملو ..اهيعادتو ثداوحلا لسلست اهزرفا ةيردق ةظحل ىه امتأ
 .برهم.اهثم نكي ملو ..جرشم اهل

 مل هنال برعلا نم بلطي برحلا اهؤافلحو. اكيرمأ تلخد دسقلو
 ىرخالا لوسللحلا لك لعج مادسص نالو ai لح كانه نكي

 اما , قرصتلا سفن برعلا فرصتل ..ثداوحلا طيرش داع وسلو
 اهيلع ةيوسحم ىهق اهاياون Lely ..اهل بوسحم وهف اكيرمأ ءاكذ
 دعب هتافلم قلغت مل ىذلا ىردقلا باسحلا رتفد ف هللا دنع اهرمأو
 مداقلا ىليئارسالا ىبرعلا عارصلا فو ..لسلستت تلازام ثداوحلاو
 ةدهاج لواحت اذهل ىهو e اياونلا كلت ىفخت نا اكيرما عيطتست نل
 قلغتل مالسس cle مالسس ةطخ ىلع ليئارساو برسحلا عمجت نأ
 ..اهغامد حيرتو !Geol فلملا

 !؟ميطتست له نكلو
 .تاعامج al الود ما انك ادارفا هتين ف نطبي امو هيلق ىف متکی ام Be لك جرخي ىتح اني لازيال وهو لكلا ىلقيي نأ هللا ةنسق .. نظأ ال

Godlyحضتفت نا ديال ةقيقحلاو « رهظي دبال . 
 :قيساسلا هيطغت ال ارفاس رهظي نا ديال حيبقلا ىكيرمالا هجوسلاو

 sl ةرم ..ىسايسلا مالسالا نم
 ةعانص سيل ىسايسلا مالسالا نإ امئاد رركأو لوقأ فوس

 ىلا لوصولل الايتحا سيلو ..ةطلسلا ىلإ لوصولل تابالقنالا
 ابلاغ هنإق ملسملا لضانملا ملح تحبصأ اذإ مكحلا ةوهشف .مكحلا

 ىسايسلا مالسالا امثإ ..ىسركلا ىلإ لصي نأ لبق همالسا دقفي ام .
 !ge ليصوت اهدارمو ماعلا ىآرلل لوصولا اهفده ةيعوتو ةوعد
 نيذلا نيملسملا Lote ىلإ هلومشو هتطاسيو هئافص ف ىمالسالا
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 ةايح ىه لب مهل لوقنف ..مايصو ةالسص درجم مالسالا نأ نونظي
 قفرو ةلادعو ةمحرو قالخأ مراكمو لمعو ملعو ةلماعمو
 ةكراستمو ةيطارقوميدو ماكحلل ىروشو ءارقفلل ةنوعمو ءافغضلاب
 : .رارقلا ف ةيبعش

 ةيويسألا ةراقلاو نابايلاو نيصلا oy دنهلا ف رشتنا مالسالاو
 ىساركلا ىلع اوميرت ماكح نوديو chee نودبو فيس نودب
 مهل ةطلس ال نيملسم راجت لالخ نم. لخد Lally ..سانلا !ورهقو
 ةلثمأ اوتاكو ةودق اوتاك مهنا هولعف ام Sy ..ناجلوص الو هاج الو
 5 اولاقف ..مكنيدامو متنأ نم : هولآسف ..نسانلا اهبحأ ةبيط

 ..مهوملعف ..مكنيد انوملع مهل اولاقف ..مالسالا اننيد نوملسم
 ةوسألابو ةوعدلاب ماعلا ىأرلا ةعاتص ىه ىسايسلا مالسالا

 ثيحب ةوقلا نم ىمالسالا ماعلا ىثرلا حبصي نا هقدهو ..ةودقلابو
 .هتارارق عيمج ىف هل اهجومو مكاحلل امزلم حبصي

 دحأ علخ اولواحي مل اكيرما ف مهو ..نفلا اذه ف انوقبس دوهيلاو
 3 (las طغض تاعامج ليكشتب اوفتكأ امنإو ..ماسكحلا نم
 مهل نوكيل . نويزفيلتلا فو ةعاذالا فو ةفاحصلا فو سرجنوكلا
 ..مكاحلا كلذ ناك ايأ مكاحلا ىلع ىلاتئابو ماعلا ىأرلا ىلع ريثأت

 .باسح فلأ ماعلا sil بسحي ال مكاح دجوي الو
capó تلواح اهنا ىضاأملا ق ةيمالسالا تاكرحلا أطخ ols, 

 ..ناملربلا اولخدي نأ نم الدب نوجسلا اولخدف هماظن بلقو مكاحلا

 ,مالسالا قح ىف اواطخأو ,مكاحلا قح ىف اوأطخأ ..نيترسم اواطخا دقو
 ةناخ ىف عقي ىذلا امآ ..باهرالا سيلو عانقالا هجالس مالسإلاف
 .ةميرجلا همسا ءىش ..مالسالا ريغ رخآ ءىش وهف باهرالا

 نيرخآلا فاتكأ ىلع زفقيف لهسلا لحلا ىلا اجلي ناسنا مرجملاو
 وهو سخآلا لحلا ىلإ أجلي نأ عيطتسيال وهو ..هتحلصم ىلع لصحيل

 YF ذه ةمداقلا ةكرسملاو ىسايسلا مالسإلا #



 قشأ سانلا بولق بسك نأل .ىنسحلاب سائلا بولق بسكي نأ
 قهو ريصو sta¿ قطنمو ملعو قلخ ىلإ جاتحي < وهو ..بعصأو

walsh! هذه نم Wi dla ال 

 قاسكلا ملعلا كلمت ال اهنآ ..نآلا نيملسملا ةيرثكأ ةفآ هذهو
 بسك لواحت اهدجتف .. ةيؤرلا حوضو الو عانقالا الو قطنملا الو
 Has لب ايسايس امالسا اذه سيلو ..هاركالاو فنعلاب سانلا
 . ءايكرم

 لماكتم ىتاذ ىعوو ىملع CLES وهف ىسايسلا مالسالا امأ
 .عاتقإو ءاطعو Loos .ةفرعمو

 al اذه نعو فلختلا اذه نع ةلوئسم ةيتيدلا ةسسوؤملاو
 لاشتنا وه ..ئرخا ةرم لحلاو نيملسملا ةماع نيب ىناقرعلاو ىملعلا
 ..هعقاوم TAS ىف ىدرتملا ميلعتلا

Sayدوعي  Lapرايهنا ىلإ .. ةغرفملا ةقلحلا ىلإ ةرم لك مالكلا  
 : .ءىش لك هببسب راهنأ ىذلا ..ميلعتلا

 ةفاسقشلا باورسفو
 مولعلا مدقتو قارشأ رادقمبف ..ةماع ةرهاظ مويلا ةفاقثلا بورغو

 ةيبرغلا ةعانصلاو ايجولونكتلا ةدايس ردقبو ud فراحملاو
 نم انيلع قفدتت ىتلا تافاقثلاو نونفلا روهدت ردقب ملاعلا ىلع
 حرسملاو ةيلابلاو Lol Gold نم ىضاملا ف ىرن انك امف ..كانه
 كلت ..ريوصتلاو مسرلاو تحنلا عئادبو ةيئوفميسلا ىقيسوملاو
 مدقتو تانيعبرالاو تانيثالشلا ف ملاعلا دوقت تناك ىستلا نونفلا
 رصعلا نم تجرخو نآلا تهتنا ..لامجلاو قوذلا نم ةعيفر جذامن
 فعلا امنيسو لالصحتالاو ثبعلا نم تاجونم ىلا اهليبس تلخأو
 وكسيدلا جيجضو تايساحتلا ىقيسومو هيتاراكلاو سنجلاو
 ناولالا ىضوفو ديرجتلا سرادمو لزهلا حرسمو ىرعلا ىناغأو
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 ”فافسالاو حبقلا نم تاجىملا هذه دلقي ثلاثلا انملاعو ..طوطخلاو

 ىلإ ساكتتاو ءارولا ىلإ قالزنإ اهنأ ةقيقحلاو ..مدسقت اهنا نظيو

 ةيميهبلا ءاوعو ةزيرفلا خارص Ju ةيناويحلاو ةيئادبلاو ةجاذسلا
 .ىلوألا

 ةيقخلاو ةرهاظلا ىديالا Ges تاجهوملا كلت ely امع ثدحتا نلو
„allاهنإ لوقي نم كاتهو ..ددع .الب نومهتملاف ..اهجيورت ىلع لمعت  

 ديأ اهنا لوقي نم كاسنهو ..ةراجت اهنإ لوقي نم كاتهو , ةسايس

 نويزفيلتلا تاكيهو. pal رود لالخ نم لمعت ةيفخ ةينويهص
 فحاتملا تارشعو حرسملا تويبو ىئامتيسلا جاقنالا تاسسؤسمو

 اهئارو نمو نفلا تالجمو ىفحصلا دقثلا ةدمعأو ضراعملاو
 ىقلخلا ثولتلا ةعاسشاو داسقالا ضرغب قفنت ةلئاه لاؤمأ سوؤر

 .ةدوصقملاو ةلماشلا ةبوبيقلاو ماعلا رادحتالاو
 ..ماعلا نفعلا اذه رنداصم نع مسحلاو ىسصقتلل لئاسو كلمآ الو

 رشتنتو حوفذ ىتلا ةراذقلا كلت ةخئار ءىطخت ال ةميلسلا فنالا نكلو

 فراعملاو مولعلا ف ةمقلا تقلي دنق :كشالب ىه دالب نم

 ف ةورذلا غلي رصغ قو ةتاراكتبالاو :تامعارتخالاو .ايجولوشكتلاو
 ةيثاروسلا ةسسدسنهلاو ةزذلاو كلفلاو ةينوكلا ضماو غلا فشك

 لماشلا ريمدتلا ةحلساو تالاصتالا مولعو رتويبموكلاو تاينورتكلالاو

da Lulyةبيهرلا ىياختلا .. 
 GEN طاطحنالا اذه عم ةلئاهلا ةيملعلا ىوقلا كلت تقفارت دقو

 فيك ..لؤاستلا ىلإ عدي لكشبو hall GY حبصأ لكشب بيرغلا
 اطاطحنا نوكي نأ الإ .. لهذملا مدقتلا اذه عم طاطحنالا جوازتي

 Age نیت ls نمو dl ىلإ All Ge ازيذمو اعوتدجم

 :رخآ لؤاست ىلا وعدي لؤقابست
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O لكيه باتكو AI پر LE مسرب هدم ممم دسم سمس ni 

 اهعيذتو اهعيشتو ةطباهلا نونفلا هذه opted س
 نع انقاوذآو انساوحو انتويع انعدخت فيكو ..ةيمدقت اهنأ روصتنو
 ؟ ةعاضبلا ءوس

 كفنأ مغر كيلع عاذت فوسف اهعذت مل نإ :الئاق دري نم كانهو
 انيكلهستم نم مك :الئاستم مهيلع بيجآو .. ةيثاسضقلا رامقالا نم
 مهو ..ةيبتجالا تاغللا نوفرعيو ةيئاسضف اقابطا نوكلمي ءارقفلا
 !؟ةيبرعلا مهتغل ىف ىتح نويمأ

 فوس ىتلا ةتاصحلا هدنع تاغللاب ةفرعملاو لاملا هدنع نم نأ
 داوسلا نعو ةماعلا نع اتمالك نكلو ..هسفن نع ءلوكسم ىهو هيمحت

 تاجاوخلا نم هيتآي ام US ذختيو دلقي فوس ىذلا فلختملا لهاجلا
 .ءالؤه نع یه انتیلوتسمو ..ةوسأو ةودق

 ىلإ gest ىنكلو ذفاوضلا ةسسبرتو باويألا قالغا ىلإ ىعدأ الو
 فوسس قاوسالا ف ضورعملا نيبو ..رايتخالا نسحو ءاسقتنالا نيسح

 ..ديجلا ريثكلا دجن

 ميقيو ةلتخملا قاوذألا مامأ نيذاوملا ميقي ريثتسم دقن ىلإ yest امك
 ىتلا ةماسلا ةرخبألاو ناخدلاو بارتلا عنمتل رتالفلاو تاصشرملا
 هذه ىلع ةفكاعلا ناذآلاو نويعلا ىمحت ىكل نوثفلا هذه نم دعاصتت
 voles ليل ةجرفلا

 ةماقا ىلع مهقحص ىف نوجتحي اسنرف ف مهعمسن نأ بجع نمو
 قاقث ىزغ هنا نولوقيو سیراب ىحاوض ف دنال ینزید ةنيدم

Slريدصتو  Gelبوعشلا نسم لوبقم ريغ ىكيرسمألا  
 : .هللا ناحبساي ..ةيسنرفلا

 ..ءىربلا وهللا اذه نع مالكلا اذه اسنزف ف نولوقي اوناك اذإ
 تاجهوملا كلتل سمتسملاو سرشلا وزغلا اذه نع نحت لوسقن اذامق
 ..داسفالاو داسفلا نم ةعياتتملا

A 8ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا  ME 
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 مهتياكحو نويلوصألا
 مهسفنأ نع نولوقي UL لهأ نم تافف مايألا هذه انيلع علطت

 تارشؤمو ..ةرهطمل ا ةلملاو ىلوصألا مالسالا ةلمح نويلوصألا مهنإ

 لك ىطغي باقنو ريصق بابلجو كاوسو Gat مهدنع ةيلوصألا
 ءادوس ةءابعو ءنانيعلا امهءارو عملت نيبقث الإ عدي الو ةأرملا هجو
 تقلع lily «رانلا ف تنآف كتيحل تقلح اذإف ..دوسأ زاققو ةلسرم

 لاثمت كتدئام ىلع ناك yi مسر طئاحلا ىلع. ناك وأ ةروص كتيب ف
 فوس (!!)كرشم IS تنأف' كيماريسلا نم ةفيطل ةشارف ىإ ةئازغل

 اذإف حورلا هيغ خفنا كل لاقيو كلاشمتو col ةمايقلا موي كب ىتؤي
 ..منهج ىف كلاثمتبو كب ىقليسف ale ديال تناو  تزجع

 ةالصلاف , اهل لوبق الو ةضوقرم كتالصف كتيب ف تيلص اذإف

 ف ىقلتو كتالصب ىتؤي ةمايقلا مويو ءدجسملا قو ةعامج الإ نوكت ال
 نيعارذلا لدسم تنأو ىلصت كودهاش اذإو ..ةيلايلا ةقرخلا< كهجو
 نيتمومضم انوكت نأ دبال ' ناعارذلاف .ةزئاج ريغ ةالص كلت كل اولاق

 بيط تتاو ةنس لك ىنارصنلا كراجل لوقت كوعمس اذإو ..ردصلل
 ..ةنعللا aldo تقحو مهرظن ف دمحم ةلم نم تجرخ

 كنم قلطي نإ ةعامجلا pol قح نم GIS ةالصلا نع تعطقنا اذإو

 ةيناز كتجوز تحيضصاو ارفاك تحيصأ دقف .هسفنل اهبلطيو كتجوز

 .كترشاعمب
 امثكو ..رفكلا ةلم ف تلخد ةرعش ديق مهميلاعت Ge تجرخ !ذإو

cistمهعم نوكت نأ امأ ..برهم الو رفم الو ..كيلع هوركنأ لعفي  
 .راثلا ف نوكت نأ امإو ‹ مهنم ةخسن كتانكسو كتاكرحو كلاعفأو

 دوهي لثم agate هللا ددشق مهسقنأ ىلع اوددش سان ءالؤسهو

 اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ ظ :ىسوم مهل لاق نيذلا ..ةرقبلا ةروس
 :ةعاطلا ف ةقلذحلل اراهظأ نوكحامتيو نوعطنتي bold ..6ةرقب

 ك ۹إ ١ ةمداقلا aS ably ىسايسلا مالسإلا * :
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 4 هام انل نيبي كر عدأ »
Lal ealا $ اهنول ام انل نيبي كبر  
pul «انيلع هياشت رقبلا نا ىهام اتل نيبد كبر اذل  g 

 مهسفتأ ىلع !وددسش امي مهيلع ظلغيو هيلع ددنشي مهنيز حارق

 مصقت ةلضعم (ةرقب ءاقتنا) طيسبلا رسمآلا اذه نم dee ىتح

 ..رهاظمو تايلكش سانلا ءالؤه بلاطم رثكأ نا بجع نمو ..رهظلا

 ةعوزنم ثيداحالاب كوتأيو ..ثيداحالا تارشع all نوقوسي مهو
 هيلع ىيثلا مهنعلي نيذلا نوروصملاق ..اهنامز نمو اهقايس نم
 دبعتل ليثامتلاو روسصلا نوعنصي اوناك نيذلا مه ..مالسلاو ةالصلا
 روصلاسف ..نآلا نير لأ ءالؤهل دوجيو الو ..اهمامأ دجسيو

 WSLS نجلا نأ Sey نآرقلاو ..ةيلحو ةنيز درجم نالا ليثامتلاو
 درجم لامج ىه ةنيزلا درجمل لاثمتلاو ..ليثامتلا ناميلسل نوعنصي
 ..هيف ءیش ال

 ss لاق ذإ ةسلملا نع goby will ملسملا نع مهلوق قو
 هيلع ىبنلا لوقي ناك Meg ..مهلأسن ..بيط Sly ةنس لك :ىنارصنلا

 ناك كش ال ىهو ..ه شارف ىف ةيطبقلا ةيرام هجوزل مالسلاو ةالصلا
 لب ..هلل Lala ..هتلم نع هلوق هجرخي ناكأ .نسحا الوق اهل لوقي
 .هيف سيلام مالسالا ىلع اؤرتفاو اوبذك

 نهادعامو تانمّؤملا نه تاءابملا تاسسبال تابقنملا تناك اذإو
 بطاخت ىتلا ةحيرصلا نآرقلا تايآ ف لوقلا امف ..ةلملا نع تاجراخ
 :تانمؤللاو نينمؤملا

 4 مهجورف اوظفحيو مهراصبا نم !وضغي. نيتمؤملل لق م
 نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تائمؤملل لقو ظل

(os TYTN) E 
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 اهتسحو ةفوشكم هوجولا نوكت نأ الإ اذه رصبلا نضع ىنعم امو
: 5 „ala 

 نذإ اهنإ ..نيبقتب ءادوس ةميخ نع رصبلا ضغ نوكي فيكو
 .تاتمۇملل مالكلاف .تانمؤل هوجو یهو Y اهنسح ةفوشكم هوجو
 انتنومجري Gill ثيداحألاو ..نيقسافلاو تاقساقلل سيلو نينمؤملاو
 ناك امهم اهل مكح الو نآرقلا حيرص اهضقني :ثيداحأ یه اهب
 ..اهدئس

 هنومضم نم نيدلا غرفت ىحطسلاو gill ىتعملا اذهب ةيلوصألا
 ملسملا Ga ىهو «رهاظمو تايلكشيو موسر الإ هنم ىقبت الو قيمعلا

 Ess ليصاسفت ىف هب ىقلتل مالسالل ىرثلا ىنغلا رهوجلا نم
 .تاقلذحو

 ىعدست اهنأ ..«يعدت ىذسلا حلطصملا سكع ىلإ ىدؤست ىهو
 عورفلا ىلإ لوصألا نم ملسملا جرخت ةياهنلا ىف اهنكلو ةيلوصألا
 مث تاقلذحلاو تاسيلكشلاو تايحطسلا ىلإ عورفلا نم هجرخت مث
 : ..ءاوخلاو ءاوهلا ىلإ هجرخت

 دقف .. ءىش ىلع لدت ىلوألا ةيلهاجلا مايأ ف ةيحللا تناك امف

 دقو ..افرع ىحللا تناك دقف ةيحلب بهل ىبأو , ةيحلب لهج ىبأ ناك
 اناحل يبرن : لاقف مهاحل نوقلحي اوناك دوهيلا نال لوسرلا اهراتخا
 قلحن نأ هسقن ىوبنلا قطنملا.اذهي نآلأ مزليو ..دوهيلا نع فلتخنل

 قه سكرام لراک مههيشو ..اهنوبراي اوحيصأ دوهيلا نآل اتاحل
 ..خيراتلا ف ةيحل ربكآ بحاص

 نم ميظعلا مالسالل. غيرفتو لوضف لئانسملا هذه ق مالكلاو
 مالسسو ةدومو ةمحر ءىش لك لبق مالسالاف ..هتومضمو هانعم

 aly ..قالخا.مراكمو لمعو ملعو هللاب was ىوقتو ةبحمو
 كبابلجب الو كتيحلب سيلو ..اياجسلا كلت كيف رهظت ام ردقي ملسم
 .كتانسأ هب كلت ىذلا كاوسلاب الو
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 .هبابلو نيدلا حور ىه كلتو لوصألا ىه كلت

 لئاسسملاو ةيلكشلا ليصافتلا ف هسفن سبحي يذلا هقفلاو

 ىلإ عامجالا نمو. ءروشتقلا ىلإ بابللا نم انجرخيو ةيرسهظملا

 نجس ىلإ ىهتني هنأل ىباهرإ ىمكحت هقف ةياهنلا ف وه « تايفالخلا
 بلاق ق هلك مالسالا نجس ىلا مث ةيلكش بلاوق ىف نيملسملا

 وهو ..هتاريغتمو رصعلاب ماحتلالا نع زجاعو ةيويحلت دقاف ىرجح

 Bb ىهو ةليخد تاداهتجاو دراوو Ghul ف عونصم دروتسم هقف

 .ةحمسلا ةيرصملا ةيلقعلل جداس قاقث

 ف ..ثيدحلا انرصع ىف ةيلوصالا هيلا تهتنا ام ىلا اورظن اذإف

 ةقرطملا نيب اوعقو دقو ةنسوبلا ف فالسوفويلا نيملسملا ةحبذم

 كيلوثاكلا تاورسكلاو سكذوقرألا برصلا راصح نيب ..نادنسلاو

 SLE ..نواهلا لباتقو ةيعفدملا ناريثب مهدصحت برصلا تاسيايدو

 ناريإ وه لورتبلاب برصلا دوزي ناك ىذلا دليلا نأ نيملسملا ةديرج
 ةيخللا ىودج امو ..ءافنحلا نييلونصالا ةوخألا لأسنو .. ةيلوصألا

 رايخلا ناك اذإ ةميخلا لثم ةوسنلا هسيلت ىذلا روداشلاو ةيناريالا
 ةرصاتمو ملاظلا راوج ىلإ فوقولا وه مسحلا ةعاس ىلوصالا

 نوكيأ ..هتيحض- حبذ ىلع ىناجلا ةنوعمو هلهأو مالسالا ua حاقسلا

 مالسالا سعتأ ام ..مهاحل !ويري مك قالسوقويلا ىملسم نأ بيسلا

 نعو Gall نع مهدعبآ امو ..لوصألا نع نييلوصالا دعبأ امو ..هلهأب
 .هللا Sey ةيتاسنالا

 ةيمالسأ ةرطفو قيمع ينيد نادجو نم هيلع تعبط Las رصمو
 اهترامأ shad الو جقلاو حطسملا ىباهرالا هقفلا اذه ضفرت ةريث

 .بابلألاو بولقلا لهأل امناو بابلجلاو يباقنلا لهأل
 ةيطسولاو . لادتعالا هقف وسه رصم ىف هانرتخا ىذلا هقفلاو

 dis امو Y ..ميركلا نآرقلل اقادصم ..قفرلاو نيللاو ةحامسلاو

TAالا ةمداقلا ةكرعملاو ىسسيايسلا  
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 نيملسملا مكامس وه ميهاربإ مكيبأ ةلم جرح نم نيدلا ق مكيلع

 Edi (ei VA)» نم
 مآ ءانبأو دحاو تيب لهأ اطابقآأو نيملسم اعيمج نحنو

 ىلع ددشي نأ اتم راتخي نمو..ةمحرملاو ly ةدوملا انراعش ...ةدحاو
 انيلع ىلعتسي الو هددشت انيلع ضرفي ¥ نكلو ء رح ga هسقن
 ضيبأ هنأكو ىرصنع زيييمتي ةآرملا ف هسفن ىلإ سظني Y هضامیاب
 .هلوسرو هللأ اهضغيي ةلاهجو تيقم ربكت كلذق دوس نحتو

 .. كلذ ريغ اسمأ ..ةايحلا اهب حلصت ام ىه ةقحلا عئارشلاو
 .ةشوشفم ةدروتسم ةعاضيف

 HY 36 ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا





 ني





 افق

 اوصسأ ذإ اونسحأ دقو ..ىرصاتلا بزحلاب ايحرم
 نويرصات agi كلذ ىسنعمف ..ىرصاتلا بزحلاب مهسفتأ

 ىهو ..ةيرصاتلا ىه ..ةراتخملا مهتيجولويديأ نأو

 ةيدجبأ تاذ جمالملا ةفورعم بسنلا ةمولعم ةيجولويديأ
 رداصت ةيكارتشا ىهف ..ضومغ الو اهيف سبل ال ةحضاو
 نيذلا نيحالفلاو لامعلا حلاصلأ عئاصملا peg ty تايكلملا
 بعشلا ىسلجم ىف دعاسقملا نم ةكاملا ف نوسمخ مهل
 وم ماعلا عاطقلاو ىلوصش اهيف داصتقالاو ..ىروسثلاو

 ةنوعمب ءىش لك ريدتو ءىش لك ىلع نميهت ةلودلاو داصتقالا بصع
 ىلإ لوحتي عمتجملا لكو ..ةضراعمب حمسي ال ىعمق ىسيلوي ماظن
 ..مكاحلا دي تحت هيسود يف ةمقللاب نوئمعي نيفلظوم

 ىلا ةيسن) ةيواملاو (وتيت ىلا ةبسن) ةيوتيتلا لثم اهلثم ةيرصانلاو
 ينينيللا ىسكراملا ركفلا ىه دحإو ركفل تالالس اهلك qu) ىستوام
 مكحلا ماظن بلقو ةروثلاو ىقبطلا عارصلا لاعشا ىه ةدحأو اهتاودأو
 ىلع ضبقلاو قلطملا درسقلا مكحو ايراتيلوربلا ةيروتاتكد اهتليسوو
 .ءىراوطلا نوئاق ةدايسو روتسدلا ليطعتو باهرالاب مكحلا مامز

 pas تحستكاو تاثيتسلا عم TESLA ةجوم تءاج دنقو
 الوجنأو لاموسصلاو ايبيلو نميلاو قارسلاو ايروسو نادوسلاو
 سالقالاو بارخلا اهعم تلمحو .ملاعلا لود فصت ةبارقو قيبمزومو
 تناكو هتلخد دلب لك ف ىعامتجالا رايهنالاو ىداصتقالا رامدلاو
 .ةيعامجلا ةدابالاو ىركفلا نوعاطلاب هبشأ

 WO ۴ ةمداقلا ةكرعملاو يسايسلا مالسإلا الا
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 ايليئارسا الالتحاو ةيزخم ةميزه اندالب ىف ةيرصانلا ةمتاخ تناكو
 .الماك ايداصتقا ارايهتاو

 ,ةيواخ تاراعشو ..ادروتسم اطيقل اركف الإ ةيرصاتلا تناك امو
 .طلستلاو عمقلل ةعيرذو ..ءافوج
 ىرضانلا يزحلا وه ديدج ىمسم تحت ةيرصانلا دوصعت مويلاو .

 ..ىطارقميدلا |
 U ىطارقميد هنأ ىلف ..«ىطارقميدلا» ةملك ةفاضال ىنحم مهقأ الو

 ناك امو ءایطارقمید موي ىأ ىف يصانلادبع ناك امو ..ايرصان ناك
 ..هيعش ge لب هئادعأ ىلع هتوق تناك امو هيآر ريق رخآ یآرب حمسي
 هنأ al ..ييطارقميد سانلا ءالؤه ناك اذإ رصانلا ديعب حسمتلا ميفق
 دلي لك ف ىاسيلا هداتعا gill فولأملا لوسعملا مالكلاو ةداتعملا ةيذكلا
 عفري ورتساك لازامو ..ةيبعشلا ةيطارقميدلا تايار عفري ناك امنيح
 woth ق ةيطارقميد ىأل pl ال ثيح ..ةبذاكلا ةيطارقميدلا ةيارلا هذه

 .هيأر ىوس دحآل sh الو
 وأ لوسعم مالك وأ دمعتم بذلك ىأ موسهفم ريغ ضقاتت ىهف

 .ءاطسيلل جاردتسا
 ..ةقطتملا ف ىمالسالا دملا ةهجاومل عوفدم بزج ىه له : لءاستنو

 ..ةيتارو ضارمأو LES تاهاعبو نيقاسس الب دولوص وهو ..4..فيكو
 قطن llo ..قطنلا ىلع ىوقي نل يشم اذإو ..ىشملا ىلع ىوقي نلو
 Laly ملكتي فوسس ملكت اذإو ..اهنامز ىهتنا تارايعب قطني قوس
 ..ىضارتفالا اهرمع ىهتنا

 Daly ..ةعاسلا مايق ىلا حوتفم ةبودتلا بابق ..عتام الو ..سأب الو
 ..ةاهسو

 ىدهملا هتأ دولوم لك هيف نظي pee ىف نحنف ..ةئنهقلا رركنو
 ..رظتنملا
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 ىف ميلعتلا ةلكشمل تاحارتقاو Jy he داجيا انم بوفطم
 قلطأ نأ ذتم ةلكشم ىلا لوحت اندالسب ىف ميلعتلاو .رصم
 ميلعتلا لحارم عيمج ىف ةلماشلا ةيناجملا ةبوذكأ رصانلادبع
 رارقلا اذه ناكو ..ءاضوغلا فاتهو عراشلا قيفصت يسكيل
 كلذو ..بلاط نييالم ةرشع ميلعت ةيلوئسم لمحت ىنعي
 لباقم عسوت نودبو تاريتخم نودبو ةيفاك ةينازيم نودب
 تايتكملاو بعالملاو يتابملاو سرادملاو لوصصفلا ف
 لاقيل ..عساولا لشفلا نم اعون ىنعي كلذ ناكو ..لماعملاو

 ملعلا تلعج اهنأو تازجعملا تعنص ةيكارتشالا نا : ةفيحص لك ىف
 .ءاوهلاو ءاملاك

 ق نييالملا كلت تسدكت سقف ..ةثراك لب ةزجعم نكي مل ثدسح امو

 سفت ف تموكتو تاربتخملا ىلع ددعلا سفنب تمكارتو لوصفلا سقن
 ضعبلا مهضعب فاتكأ ىلع ةيلطلا دعاصتو ..تابتكملا نم ددعلا
 ىلا اوعمتسيل تاجردملا ف ضرألا اوشرتفإو ic nly ناتسألا اودهاشيل
 اوحرشي gh اضيرم اوصحفيل ةصرف بطلا ةبلط دجي ملو ..ةرضاحملا

Lipاوطيخي وأ  Loveبطلا ميلعت حبصأو  Ly baسفت ثدحو  
 تاييلكلا هذه نم فولألا جرختو ..ةيلمعلا تايلكلا عيمج ق ءىشلا

 مايطألل ماعلا ىوتسملا طبهو مهتا خت ىف Liga اوهقفي نأ نود
 رثكأو ..ةيبرعلا دالبلا لك ىف اضوفرسم ماعلا سرامملا بيبطلا حبصأو
 طرش لوأ petals ..ىرخألا ىه ةضوفرم تامولبدلا تحبصأ كلذ نم
 ىف ةربخلا عم ةلامزلا ةداهش ىه رصم جراخ oh ىأ ىف بيبطلا لوبقل
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 ةيكيرمأ ةعماج  gfرصق بطلا ةيلك تاداهش تناك نأ دعب ..ةيناطيرب
 رشابي ماعلا سرامملا ناكو ..ملاعلا دالب عيمج ف اهب افرتعم ىتيعلا
 هتداهش تناكو ..هزايتماو هتياين ةرتف ف تاصحارجلا نم ديدعلا هديب
 ..ايوروأو اكيرمأو ارتلجنإ ىف ةدمتعم

 ةسوملم ةرهاظ حبصأ نيجيرخلا عيمجل ماعلا ىوتسملا رادحتإو
 تاسارد فو ةيبدألا تايلكلا ف نكلو ةيلمعلا تايلكلا ف طقق سيل
 .تاغللا

 نيب ىتح ةيوغللا ةيمآلا تعاشو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا تعجارتو
 .مولعلا رادو نهزألا ىجيرخ

 فيكلا طيهي نأ ةبلطلا نم لئاهلا مكلاو سدكتلا اذه عم ديال ناكو
 .ضيضحلا ىلا

 ةيذك ىه تاعماج ple تحبصأ ىتلا ةديحولا ةعماجلا ةياكحو
srlةلماجملا عمو ةقيقحلا ف ىه تاعماج نم ءيشنآ ام نإق  

 BIB ةجرد ىوناث سرادم ةديدشلا
 نأ طرشب ءاشت نمل ةيناجم ةيميلعت ةمدخ pull مدقت نأ عتام الو

 رشقلا امأ ..ةمدخلا هذه ميدقت ىلع ايداصتقاو ايدام ةرداق نوكت
 نأ ديال ناكف زجعلاو سالفالاو رقفلا عم تاراعشلا قالطاو ءاعدالاو
 .اهيناعن ىتلا ةثراكلا ىلا انب ىهتتي

 نع فكلاو قدصلا ىلا ةدوعلاي الإ هيق نحن امم جرخم دجوي الو
tallهيلع قافنالا عيطتست ىذلا ددعلل ةيتاجملا قح ةلودلا ىطعتق  

 نم ةكاملا ف ةرشع ىلع الإ قافتالا عيطتست ال تناسك !ذإف ..لعفلاي
 تاقفن عفدي ىقابلاو ..نيقوفتملا نم ةبسنلا هذه راتخت ..دوجهوملا
 ..هباسح ىلع هميلعت

Yesةبيبيرجت ةيلمع تايلك تناك امك دوعت نأ ةيلمعلا تايلكلا  
 جهاشملا رصتختو ..لماعملاو تاربتخملا نم فاكلا ددعلاب ةزهجم

u ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا YE. It 
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 ميدقلا بولسألا نم ةيميلعتلا ةيلمعلا روطتو ىشحلا.اهنم بطشيو
 بولسألا ىلا ..راهظتسالاو مصلاو ظفحلا ىلع دمتعملا ىديلقتلا
 ىلإ لقعلا ةوعدو تالكشملا حرطو لوضفلا ةراثا ىلع دمتعملا ىرصعلا
 ةيعمسلا لكاسولا مادختسا ىلاو (PROBLEM SOLVING) رحلا ريكفتلا

 ءاقتسال بلطلاب جورخلاو ..حئارشو ىيديقو مالفأ نم ةيرصبلا
 مدعو ..تاءاقللاو تاودنلاو رافسألاو تالحرلاي ةيلمعلا فراعملا
 . ءالمالاو نيقلتلا دودح نع ميلعتلاب فوقولا

 نأ لواحن Laly اندالب ف ةيميلعتلا ةلكشملل gy ىفتكن الو
 AU ةهجاومل اسسنرفو ايئاطيربو اكيرمأ هلعفت ام ىلع فرسعتن
 ..ميلعتلا بيلاسأو ٠ جهانملا ريوطتل اولعف اذام ..مهدتع ةيميلعتلا

 قو ..فيووركيملاو تاينورتكلالاو رزيللاو رتويبموكلا رصع قو
 ..امامت ميلعتلا بيلاسأ ريغتت فوس تالاصتالا ةرو رصع

 عاطقلا لاحوأ ىف نيقراسخ انللظ اذإو تاريغتلا كلت قحالن مل اذإو

 فقوتت قوسف ..ةيرصانلا ةيجولويديالاو ةيكارتشالا ةيلكيهلا و ماعلا
 مصلاو ظفحلا بيلاسسأو «بتكو عرز ةيدجبأو بيتاتكلا رصع دنع
 EN pall ىواشت ال ىتلا ةنيروصلا تاداهشلاو ىمهولا ميلعتلاو
 u ١ تبتک

 ea تاحيصو ناجللا ةيطارقوريب رظقني Ob انب ىرجي نامزلاو
 .ءارولا ىلا ةنس Glo اني اوقليل نوططخي نيذلا نييعجرلا نييكارتشالا

 ءىطاخ جهتم ىلع ةعوفرم dy ىه  ملع مساك  ةيرصانلاو
 ةضيفغي ةيروتاتكدو ىسيلوب عمقو ىداصتقإ رايهنآو ةركنم ةميزهو
 حلصي ال مسا ىهو ..قافتلاو بعرلاو فوقلا هيف عاش هيرك دهعو
 .جاورلا هل داري هاجتا ىأل ةياعد حلصي الو ةيسايس ةعلس col جيورتل
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 قياس لاقم ف تركذ ام ىلع مارهألا ديرب ف ءىزاق قلع
 ..عضاوم ةعيس نم زثكآ ىف نآرقلاب تدرو رصم نآ نم
 در ینءاج دقو ..طقف عضاوم ةسمخ لب ..ىنعجاأري لاقف
 وه فيرشلا رهزألا ءاملع نم لضاف pile نم لوطم
 ةيأ ةرشع سمخ ءىراسقلل ددعي ىلوتملا دومحم ذاتسألا

 :اهنم ..رصم ىف ةددحم نكامأو رصم ايف تركذ
 رصمي امكموقل آوبت نآ هيخاو ىسوم ىلا انیخوآو #

 .4 اتويب
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  E crنآرسقلا ف رصم 0

 < ايجن هاتبرقو نميألا روطلا بناج نم هانيدانو 4

 ( - °F(ميرم
 يىولسلاو نملا مكيلع انلزنو نميألا روطلا بناج مكاندعاوو»

(«b - Ar) 
 روطلا بناسج نم سنآ ةلهاب راسو لجألا ىسوم ىضق املفإب

 كاران ( - YA(ءارعشلا
  Layاهاتأ  sagaةكزابملا ةعقبلا ف نميألا ىداولا ءىطاش نم

 «ةرجشلا نم

  - 7٠0(صصقلا

  Lapكيلعن علخاف كير انأ ىنإ ىسوم  elifسدقملا ىداولاب

(a 11) ىوط» 
  legيرمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ىبرغلا بئاجب تنك

 (££ - (صصقلا
 ( Lugروطلا بناجب تك  Slيانيدان

 ( £1(صصقلا
 همأو ميرم نبا انلعجوو»  Alرارق تاذ ةوسبر ىلإ امهاشيوأو

 (نونمؤملا- 50) «نيعمو
 ةوبرلا تناك امو  GISةيرطملا) ةسورحملا رصم الإ نيعملاو رارقلا

 .«تاذلاب
 ءاضيس رولو نميألا روطلا بئاجو نميألا ىداولاو روطلا امو

 اهتيعي نكامأ الإ ..ىوط سدقملا ىداولاو ةرجشلا نم ةكرايملا ةعقبلاو
 اهمساب ةروكذملاو امدو امحل ةيرصملا ءانيس ةريزج هبش ف رصم ىف
 .ميركلا باتكلا ف اهصنو

 ىف صيصختلا اذهبو ةرشكلا هذهب ةضكمأو ليصافت تركذ امو
 .رصم نع الإ نآرقلا
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 meget 1 نأرسفلا قف رصم ا

 موي ىلا طاير ف صم Jal نإ «تباثلا ثيذحلا ىف Lins لاق دقو
 ةيطبقلا ةيرام هجوز تناكو .. ضرآلا دانجأ ريخ اهدنج نإو ..ةمايقلا
 رصم ىلع Vai قلطأ دقو al هنبا al تناكو ءاينملا نم رصم نم
 ..هماهس لتاقملا اهب ظفحي ىتلا ةبيقحلا ىه ةنانكلاو ..ةنانكلا مسا
 .ةيلاع ةلزتمو ةميظع ةكرب كلتو ..قحلا ماهس اهلهآق

 ةباصع) ددجلا نيعارفلاو اهب اوغط ىمادقلا نيعارفلا ناك اذإو
 ..اهداصتقا !ومدهو اهيف اودسفأ (ةلشافلا مهتيكارتشا y نييرصانلا

 مهر ىهلالا فطللاب ةفوفحم ,نحملا مغر هللا ةكريب ةظوفحم اهنإف
 سوسكهلاو راتتكا اهقرس دقف ..ملاعلا دالب ىنغأ ىهو ..ايالبلا

millyكلذ عمو اهلهأ اهقرسو زيلجنالاو نوسيسنرفلاو نامورلاو  
 ملح al تحتو ضرألا تحت اهزوسنك تلازامو ريخب تثازام

Ñ Perce 
 باشم لاو دورسقلا

 ةيعيبطلا اهتثيب ف ىزنابمشلا دورق ىلع تيرجأ ةيكيرمأ ةسارد ىف
 نم ةصاخ عاونأي يوادنتلا ىلا أجلت دورقلا هذه نأ ظحول ةباغلا ىف
 هكاوفلا ىلع شيعت اهنأ مدقرو ..حورجلا نفعتو صغملا جالعل باشعألا
 ةنيعم ةرجش نع ثحبتو اذه لك كرتت دق اهنإف «لوقبلاو راضخلاو
 _ :اهتراصع صتمتو اهقاروأ غضمتو اهيلا أجلت ةديعب

 «انيلا دجيمأ اينونرق» ..يملعلا اهمساو ةرجشلا هذه ةساردبو

 ىلع ىوتحت اهتاراصع نأ حضتا :«نامفوه ليشيم» روتكدلا لوقي
 ..لاهسالاو صفم لا ببست ىتلا تايليفطلل ةلتاق داوم

 ةعماج نم «ماهجنأر راشتير» روتكدلا اهب ماق ىرخآ ةسارد فو

 اهمسا ةرجش راتخت اينازنت ىف ةحيرجلا دورقلا نأ Bay درافراه
 كلت تاصالخ نأ ليلحتلاب حضتاو ءاهب ىوادتتل ..«ايليبسا) ..یملعلا
 .تاسوريفلاو ايرتكبلل ةلتاق ةيويح تاداضم اهيف ةرجشلا
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O نارسملا قرصم Die 

 ىتلا ئزنايمشلا دورق نأ .نيثحايلا نم ىرخأ ةعومجم تفشتكاو
 نم عاوشأ غضمإ اهسقن نصحت اربوكلا نيبانعث عم كراعم ف لخدت

 .مومسلا SU نم nass شئاشحلا

 ثحبي .:نيباعثلا هغدلت امنيه led ناويح نأ ظحول تيوكلا فو
 & ota كحيل (Hel iotropum ramosismum) همسا ىكوش تابت نع

 .نيباعثلا مسل لتاقلا AVI نم كلذ هيمحيف ىمدي ىتح هكاوشأ
 ىعاتملا ظاشتلا لطبي لعفلاب تابنلا اذه نأ ىلمعلا صحفلاب دجوو

 :نيباعثلا. غدل نم جتانلاو لتاقلا ىلخادلا فيزنلا ىلا ىدؤي ىذلا ىدبكلا
 -.بيجعلا بطلا اذه تاتاويحلا كلت ملع نم ؛ لاؤسلاو
 ىلإ ىحؤأو .:ريظلا مهلأو ..ءاهلك ءامسألا مدآ ale نم ناسحيسو

 ٠ .اهروفل تناكف ..ميهاربا ىلع امالسو ادرب ىنوك رانلل لاقو ..لحنلا
 .هماهلإ بئاجع ىلع ةدهاش تايآ كلتو

1 zn! 
 Lily La Sly ..هعفاودو فايضوب لتاق لوح لاوقألا تبراضت
ya7 ناتس ءارو نم رئازجلا مكحت ىتلا ةيركسعلا ةسسؤملا نأب لوقلا  
 eh ًامنيح لتقلاي رسمألا تردسصأ ىتلا ىه  رسيرحتلا ةهبج س
 ريثكلا مالكلا نأو ..اهمئارجو اهداسف تاقلم حتقي نأ كشوي فايضوب
 نم ناك ..رتتسم ىمالسا ly لتاقلل ةينيدلا فطاوعلا نع ليق ىذلا
 .ةقيقحلا ىلع ميتعتلاو شيوشتلا ليبق

 «ةشطلم» مالسالا نم تاموكحلا اهيف ذختت ةرم لوأ هذه تسيلو
 .نيدسفملا داسف اهيف حسمت

 ءاقت ىلع اهب شوشت نأ ةيقخنلا ىديألا لواحت ىتلا ناخدلا لباتقو
 ىهو aoe لك رركتت ةيداع تاياكح هرهوج اهب بجحتو مالسالا
 اهب موقتو ةيبرسع دالب ىلا ىدصتو ةيبرع دالب نم جرخت فسألل
 رهوج نم هجرختل بابشلا جردتست نأ لواحت ةروجأم تاعامج

TMA #س ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا  



 O نآرسقلا قرصم 1

 تاشقانمو ةهقات روشقو ةيشماه تافالج ف هب ىقلتو مالسالا
 لهو ..ناذألاو lala لاورسلاو باجحلاو باقنلا نع ةسيطنزيب
 , ةمومضم وأ ةلدسم نوكت ىلصملا ىديأو « نينثأ ىأ ادحاو GIST نوكي
 موسيرلا ةمرحو اهتافاومو ةيحللاو هتقالصح موزلو براسشلاو
 ثالث نم بيطخلا رينم نوكي نأ.موزلو ىقيسوملا ةمرحو ريواصتلاو
 ..هنع ينغتسيو راشتمي عطقي كلذ ىلع داز امو تاجرد

 ىف هوتي نأو مالسسالا رهوج نم بابشلا جرخي نآ اذه لك ئدؤمو
 ةينيدلا ةيضقلا بلقب هتلص دقفيو ةيبتاج بورد ل .طبختيو. شماوه
 ىوقتلاو ديحوتلا ىهو ..نآرقلا لزن هلجأ نم ىذلا ميلسلا ناميالا بلو
 كفو ةمحرلاو ةبحملاو ally لدعلاو لمعلاو ملعلاو قالخألا مراكمو
 بولطملاو ..ايندلا رامعو ىروشلا.مكحو نيدبعتسملا ريرحتو باقرلا
 .روشقلا كلت الإ مالسالا ف ىري الو اذه لك نع ملسملا فرصني نأ

 يه ةمأ ىف ىعواللا اذه رشنل ققنت الاومأ كانه نأ ىريكلا ةيانجلاو
 .الصأ ىعولل ةدقاق

uals,اذه رصاع دق كشال ىذلا ىبنتملا بيطلا ىبأ رعاشلا تايبآ  
 Mis¿ تيهذ ىتلا هتلاقم لاقف ..ىحللاو براوشلا لوح لدجلا

 Sol اوسفحت نأ نيدسلا ةياغآ

CALممألا اسهلهج نم تكحض  
 .اتربتعا امو ..بيطلا. ىبأ ةلاقم ىلع نينسلا تاثم ترم دقو

 .ممألا انلهج نم كحضت تلازامو
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 اوذقنا : یه Dll سارح موي لك هددري ىذلا ريذحتلا

 وهو ؛ةدحاولا ضرألا هذه الإ اثل قلخي مل هللا نأ .ضرألا
olدمي نلو ةديدج ةحنجأ اهيف هءىشني نلو اقحلم اهل ىنيب  
 ىهو ..ةدودحملا ةحاسملا كشت الإ انمامأ سيلف ..اهحطس ىف

Jiaنايفطو لاسمرلا موجهو رحصتلاو فافجلاب  
 PEA PSA ..لحاوسسلا

 ف رمتسم یهو نييالم ىلإ ميلالسم نم هرس فعاضتي
 ..ةمايقلا موي ىلا عافترالا

 اذ اثيش دجي نل ءاينغألا ىتغأو ..ثولتي ءاوهلاو ثولتي ءاملا نإ مث
 ةيقن ءام ةفشر دجي نل ضرألا بهذ كلتما ولو ..هدوقنب هيرتشي ةميق
 لك نم هيلع قبطي ىذلا ثولتلا ىف اهسفنتي ةيرط ءاوه ةمسن الو
 .تاهجلا

 ىتلا ةريغصلا ةسقشلا نع مالكلأ ىلا انرجي ضرألا نع مالكلاو

 عيفر طيرش ىف نويلم نوتس اهيف سدكتي ىتلا pre ىلا .ء.اهنكسن
 ةايحلا حبصت فوس طقف تاونس سمخ of عبرأ دعبو ..دودحم داوو

 ,ىشاملل فيصر الو هفقاوسلل ناسكم الف ..ةليحتسم ةرهاقلا ىف
 ..جاوزلا ةبلاط قفدتت يتلا لايجألل ناكسا الو ءبكارلل راظتتا الو

 ةفاثكلا لقت حرتقأو ..ةيروسف تارارش ىلا ىعديو ريطخ عضولاو
 dell بايشلا نييالم ريجهتو ءاتيس ةريزج هبش ىلا ةيناكسلا»
 ءانيس قمع ىلا ىر ةرازوو ةهعارز ةرازوو ناسكسا ةرازو مهعمو

eLasyنيبو اننيب يجيتارتسالا غارفلا ءلمو تانطوتسملا ءانيو قفارملا  

 8 ٧۷۴ ا ةمداقلا ةكرعملاو ىساينست مالسإلا ا
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 نم انيمحي اعينم ادسس نوكيل ليكارسا  adaةيعسوت ةينويهص
 ..بيبأ لت ىف ةديدجلا ةيناودعلا لايجألا اهل دعت بورجو

 ىف ةيناكسلا ةفاثكلا ريجهتلا اذه صتمي قوس تقولا سفت فو
 ءادعألا قبسيو ةرهاقلا ددهت ىتلا ةلئاهلا تاقاذتخالا ففخيو رصم

 .ءانيس ىف ةيفوجلا هايملا رداصم ىلا نيصيرتملا
 .ةراحصلا ىلإو ةويس ةدحاو ىلا اقرش نوكي رخآلا قالطنالاو

 ةراطقلا ضفخنم ىلاو لاسرلا تحت ةييذعلا هايملا نم TL ةيفوجلا

 ..هي ةصاخلا ةلطعملا تاعورشملاو

 ىقبو هاتأدب دقو ديدجلا ئداولا ىلا ابونج نوكي ثلاثلا قالطنالاو
 : .هيق عسبوتن نأ

 ةيباجيأ رثكأ لستلا ميظنتل-ةداج ةطخ .تاقالطتالا كلت عم نمازتتو
 حيصنأ الو ..تاروشنملاو ةيعوتلا ىلع دمتعت ىتلا ةيلاحلا ةطخلا نم

 راتخا نكلو تاوشقلا طبر تاحارج ءارجا ف ئقبعتلا دنهلا بولسأب
 باجنا دنع تاوالعلا نم. بألا نامرح ىلع دضتعي ىذلا نيصلا بولسأ
 عم ةيثيعلا زئاوجئاب دحاولا لفطلا تاهمأ ةافاكمو :ىناثلا لفطلا

 وه رخآلا ليدبلاو ..باوشلاو باقعلا اذه ذيفنت ف ةيدجئاو ةمارصلا
 عبرا ىدا لمحلا ع دمت ىهو ll تحت تالوسبكلا عرز ماظن
 .تاوتس

 قزرلل ءىطاخللا موهفملا اوشقاتي نأ دجاسملا ءابطخو ءاهقفلا ىلعو
 تارشع مألا دلت نأ نم جرح ال ly glo لك ماعطل نماض هللا نأو
 هئاذغو :هراطقإب: دكؤم نامض هعمو یتا فوم لفط لكف « لافطألا
 نودلوي لاموصلا لاقطأ انيأر دقو a ءيطاخ. موهفم sg ..ةكاشعو

 اندالوأو اريلوكلا مهدصحت .كيسكملا GULL ءفولألاب ًاعوج اوتوميل
 عييمج ف دوجوم هللاو ..اننيعأ مامأ ةيذفتلا صقنو pall رقفي نوتومي
 .تالاحلا
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 ىلا انوعدي هنكلو انهاوفأ ىف ماعطلا عضي ال هللا نأ رمألا ةقيقحو

 .يعسلاب قزرلا طبري وهو ..لمعلا
 q (alld. 19) هقزر نم اولكو اهبكاتم ىف اوشماف <
 ابيصن دهتجملل نإو ..لمع دبعللو.المغ برلل نإ لوقن مالسالا فو
ASلكاوتملا لوسكلا بيصت نم . 
 نم انظحو e ةتوافتم انتاقاط نأ امك « ةتوافتم لمعلا ىلع انتاردقو

 لك ..ابجاو لسنلا ميظنت ناك مث نمو ..توافتم اضيأ ةحصلاو ةوقلا

 ..هتحص ردقبو GUIS ردقي باجنألا ءابعأ نم لمحي دحأو
 دجي لهو :هدادتما الو قزرلا اذه رادقم alas ال ,USI قزري هللاو

 ةنوصضم ةيضقلا هذه تناك ىلو ؟..ىتم ىلإو ..ال pl هتيافك مف لك

 ضعبلا تام Uy Legs دحأ تام امل ةيهلإ ةلاييمك اهي انيدلو افلس
 ..ةيويندلا ةدئاحلا ىلع دحاو عئاج دجو Uy اشطع ضحبلاو اقاتتخأ

 de ..فوكألاب lege Soll oly ..نييالم اب ىعوجلا نأ ًانيقي ملعنو
 اشطع تومت نم راجشألا نمو ءاعوج توصي نم تاناويحلا نم.نأ
 ةركف مهمعطيل هللا ىلع لافطألا ءاقلاو باجتالا ةركفو :.ةفقاو ىهو

Age Maul pd 
Sallyسيل ىنكاوتلا  USEلمعو ةكرسح نيد مالسالاو ..ايمالسا .. 

 ةيتاسنالا ةيلوكسملاو ةيرحلاو ..ةكيشم هلل نأ امك ةدارا هيف ديعللو

 فلأ نم رسشك ف نآرقلا ف دوسجؤم لمعلا ىلع ضحلاو ..ةقيقح
 هداهتجاب هتايح ريدي نأ ناسنالا ye ىلاتلابو ...عوضوم ةئامسمخو
 .ىبيغ قزر ىلع الاكتأ هتقاط نم رثكأ بجني الو لكاوتي الو هلمعو

 نم لسخلا تالسفإو . ..ةيرضوج ةسيضق لسنلا ميظنت ةينضقو
 ..ديعبلا لوقأ الو ..بيرقلا لبقتسملا ف رصم.عايض هانعم ةرطيسلا
 .ةيمئتلا عيراشم لك مغر

 بكوكلا ىلع هثكسن ىذلا قيضلا طيرشلا نعو رصم نع اذسه

 MANO ل ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا هه
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 تآجافم نم لبقتسملا ف هرظتني امو هلماكب بكوكلا نع امآ ..ىضرألا
 ..لوطي ثيدحلا نإف

 وجلا ىف هتلعف امو ةمدقتملا دالبلا ف ةعانصلا نع رقت كشال نحنو
 نم ىقلت Lange زاغلاو محفلاو طفنلا دوقو نم موسي لك قزحت امي
 تاشاشر تافلخمو تارايسلا pulses نويركلا ديسكأ یناش نانطأ
 ..هراطقأ عيمج نم وجلا بوجت ىتلا تاتافنلاو نوبراكورولفورولكلا

 بكوكلا ةرارح ةجرد نم عفري نويركلا ديساكأ مكارست نأ انملعو -
olyغلبي فوس ةرارحلا ىف درطملا عاقترالا اذه  pheىف ةيوقم تاجرد  

 جوست نابوذ ىلا ةيئانعلا ةرارحلا ىدؤت فوسو ..ةمداقلا تاونسلا
 امك ..ةيلحاسلا ندملا قرسغو تاطيحملا بوسنم عافتراو نيبطقلا
 ىلع فحازلا تولا ىقبي نلو ..فاضجلاب ليصاحملا كاله ىلا ىدؤتس

 .رضخآ دوع
Ledدقق هايملاو شئاسشحلاو تاعورزملا ىلع ىقلت ىتلا تادسيبملا  

 ىذغتن ىتلا محللا ةحيرش ىلإو هيلع رطفت ىذلا لوفلا قبط ىلا تلصو
 نيل ىلا ةياهنلا ف تلصو دق اهنأو ىجناملا ةرمثو بنعلا دوقنع ىلا ءاهب
 .ةعزفملا مومسلا ةرئاد تلمتكأ كلذبو عضرملا مآلا

 تالاح تديازت نأ مدلا ف ةرئادلا ةيمسلا هذه ةجيتن نم ناكو
 : .دبكلا ق.ةيناطرسلا ماروألا تالاح تديازتو ىولكلا لشفلا

 نيتترسلاو ep tll ناطرسو نيتوكينلا ممستي هعم نيخدتلا ءاسجو
 ةحبذلاو نييارشلا بلصت ىلا ةقاضالاب نيتفشلاو Ally ةرجنحلاو
 .ةطلجلاو

 تجار ىتلاو ةيرذلا تالعافملا تافلخم لمحت: all تايافنلا نفسو
 رورم عم ..تايافتلا كلت اهيف نقدتت ةيمانلا لودلا ىضارأ رجأتست
 لماوع اهرثكأو اماجو اتيبو افلا تاعاعشأ جورخ ىف تببست تقولا
 ىجلا ف نويراكورولفورولكلا تازاغ تقلطناو pull تاناطرسل ةدكؤم
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 لخدت ءامسلا ق'اعساو ابقث عنصتلو ىقاولا نوزوألا فالغ لكأتل
 دلجلا تاتاطرس اهرودب ببستل ةلتاقلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا هنم
 .ةينرقلا تاماتعو

 لودلا ىف ةرضخلا وحمو تاباغلا لاصكتساو راجشالا :عطقو
 .وجلا داسفاو نيجوسكألا رداصم.لاصكتسا ىلا ىدأ ةيقيرفالا

 تارماؤمو ثولتلا تايرض تحت A ىضرألا بكوكلا أدسبو

 ترهظو تابنلاو ناويحلا نم ةردان سانجأ تضرقتاو ىكيبلا داسفالا
 .ةيرشبلا ةنجألا ف تاهوشتلاو تاهاعلا

 هتاعانصب لعف Ley داسفالا اذه دوقي ىذلا وه مدقتملا برغلا ناكو
 !TAAL هتايواميكو هتدمسأو هتاديبمو ةيرذلا هتالعافمو ةليقثلا

 .ءاقمحلا هتامارتخاو
 ق ماع رمتؤم ةدئام ىلا لودلا كلت ىعدتست نأ ايعيبط ناكو

 ىضرألا بكوكلا لشتنت نأ لواحتو تدسفأ ام نمث عفدتل ليزاربلا
 .ةكيشولا ةئراكلا نم

 نل هنأ اقبسم نلعآف ..ةليقث ةزؤتاف ىلع مدقم هنأ شوب كردأ دقو

 یه اهثأ ةيبوروأ لود cay ..شوب ge نارتيم اذحو ..عقوي
 لودلا نإ :مهضعب لاقو ..جرقتت ارتلجنا تفقوو ..عقوت نل ىرخألا
 ٠ تايافلا نولصاتسي ايقيرفا ف مهف ةثامم ةيلوكسم ةلوشسم ةيمانلا
 اهب سفنتي AN) ةديحولا Bott نوقزمي كلذب مهو اباشخأ اهتوعيبيو

 ىضرألا بكوكلا
 نوكيل اقودعاس JS Cl SET انتاباغ عيبن نحت ةقرافألا لاقو

 ..شيعتل انمحل عيبت نل ذئنيحو جاتتاو ةعانصو ىوش داصتقا انل
 ..!؟ايقن ءاوه اعم سفنتنو اوسفنتتل ةكرلا هذه ىلع Balas فوسو

 ..ةروتافلا ارتلجناو ابوروأو اكيرمآ عفدت لهف
 لماشلا ىكيبلا رامدلا اذه حالصإل ةيفاكلا ةروتافلا نإ لوق فو
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 صقملاب باصي شوب تلعج ةروتاف ىهو ..رالود رايلم ةئامتس غلبت
 .. ةكيشو ةيياختنا ةكرعم ىلع Mabe ناك ثيح داحلا ىولكلا

 نم اراسيلم نورشعو Blin وه بولطملا طسقلا نأ لوسق فو
 تارالودلا

Jedءاقلاب لكلا ىفتكي مأ ..ةبجاولا ةاكزلا كلت ءاينغألا عفدي  
 .ىتامألا لدابتو تاراعشلاو بطخلا

 .بعص رايتخالا نأ
 ىف ظهيأو del ىطفتلا دوقولا لحم Le ةضورعملا لئادبلاو

 .ةقلكتلا

 ىف هنمث لكلا عفدي فوس ءاطخألا ف رارمتسالاو عجارتلاو ضفرلاو

TEA 

 دعب نوكيس اعطق هنكلو ..روهش دعي الو ادغ نمثلا نوكي نلو
 اذإو ..هرمع دتمإ اذإ ءايآلا نم ليجلا اذه نمثلا عفدي فوسو .تاونس
 داقحألا امأ ..مرصحلا نولكأي فوسس نيذلا مه ءانبألا نإف ءابآلا تلقأ
 ةييقن ءام ةبرش ءاينغألا ىنغأ دجي نلو ..مرصحلا ىتح اودجي نلف
 .هتييالمب اهيرتشي ةيرط ءاوه Laud الو

 ضعبل ةلجؤم تناك .als .ةبيعرم اصارد ةرملا هذه ةاسأملا نأ

 .قيرطلا ىف اهنكلو ..تقولا
 : ناكم لك ىف ءالقعلا فتهي اذهلو
 .ضرألا اوذقنا

Lotاهريغ هللا انل عتصي نلو ضرألا هذه ريغ كلمن ال . 
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ualsثيدحلاو ةنجلا نم لمجأ  Egleاهب حورتسن  

 _ ..اهيف شيعن ىتلا ضرالا راف نم

 اهتاذلو ةنجلا تاياب ءاجام مهفي نيرسفملا رشكأو
 ةهكاقو بانعأو ليخت ىهق ..ايندلا تاذل موهفمب اهميعنو
 نم راهتأو ةيروسللبلا هايم اب ةرجفتم ةدراب نويعو نامرو

 AS تآيروصحو sad نم ںاهنآو لسع نم راهنأو نبل
 .بعاوكو

 دودحملا قيضلا موهفملا اذه انل ححصي نآرقلا نكلو
 ىه Lal ةنجلا نع ءاجام نأ :همعنأ تلاعتو هلالج لج هللا انل لوقيق

 .ةقيقحلا لك سيلو لاثم برض
ray لوقي ةيآلا دمحم ةروس ٠١ By 

qual ريغ ءاس نم راهنأ اهيف نوقتملا دعو ىتلا ةنجلا لثم e 
  ieنييراسشلل ةذل رمخ نم راهنأو «معط ريغتي مل نبل نم

 ..ةيآلا رخآ ىلإ ..«ىفصم لسع نم راهنآو
 قوق ىهف ةقيقحلا امأ .. لاثم برض نذإ ىه روصلا هذه لك

 ١۷ ةيآلا ةدجسلا ةروس ىف Gay انل لوقيف ..روسصتلا قوقو لايخلا
 اوضاسك las ءازج نيعأ ةرق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف

Lo glans 
 ف نا ..فيرشلا ىوينلا ثيدحلل اقادصم ..بيغ نذإ رمألا نأ

 رانلاو pts بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع الام ةنجلا

JUGموقزلا ةرجش ىه ميهجلا لصأ نم جرخت ةرجش اهيفف بيغ  
 .ميمح plo اهيفو

 NY 8# ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا ا#



 13 نيرسمفملا مالكو نجلا © همس

 1199 ..عام اهب دجوي st ةرجش اهنم جرخت LL Luly لهو

 : ..بيغ باذعلا ةقيقحو خيعتلا ةقيقحف
 موهفمي همهفو باذعلا اذهو ميعنلا ذه ليصاقت فل ضوخلاو

 .مهفلا ف روصقو طيلخت وه ىويند
 لوقن ةيلسانتلا مهددغ لالخ نم ةتجلا نوروصتي .نيذلاو

 دوجو ال هناو .ةدالو الو لمح: الو لسانت ةنجلا ف نوكي نل هنا :مهل
 الو طوغتن ال LY جرشلل دوجو ال هناو ةيلساتتلا ددغلا كلتل ىلاتلاب
 ةرخآلا SEES اهنأب ةأشنلا هذه اخير ىمسي اذهلو .. تالضف جرخن
 ..نآلا اهيف نحن ىتلا ىلوالا ةأشنلا نع اهزيميل

 ةايحلا ظمنل بسانملا ىفيظونلاو ىحيرشتلا اهماظن alas لكلو
 .اهي صاخلا

 لاصطلاو ديكلا ف فورعملا ةعانملا sige دوجو روصتي لهو
 ..ىرخالا“ انتايح ف ةيفميللا ددغلاو مدلاو فميللاو ماظعلا عاختو
 ايريتكبلاو تاسبوركيملا : ناودعل ىدسحتلل : قولخم زاهج وهو

 اذه لشمو ..ةيتاطرسلا ماروالاو تايرطفلاو ناديدلاو تاسوزيفلاو
 دوجو Gell ف روصتي الف Gall ٠ ف هل ةفيظو الو دوجو ال زاهجلا
 دجو الو ..تاناطرسلاو تايرطفلاو ناديدلاو تاسسوريفلاو تابووكيملل
 .مالسلا راد ىهق vest sl نم ناودعل

 :ةنجلا لهآ نم هتردق تلج Lay لوقي

 .4 نيلباقتم رس ىلع peel لغ نم مهرودص قام انعزنو»
Leal. £V) 

 .فلتخم ىنسفنلا نيوكتلا نأ كلذ ىنعمو

 ةديدج نادبأو ةديدج سوفنو ديدج داليم ددصب نذإ نحن
 .ةفلتخم ةأشنو

Ye(ةمايقلا - ۲٣ ۲۲ ) ««ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو  
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 رظنلا EN ىهو ايتدلا ف اهفرعن ال ةيلاعو ةعيفر ةديدج ةذل كلتو

 .هللا هجو ىلإ
 :لوقيف ةرخآلا ىف نيمرجملا نع ملكتي امنيح ةذللا هذه اتبر دكؤيو

 _ .ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي الوز
vv)نارمع لآ ) 

 هرادقم نومرجملا فرعي فوس ميظع باذعو ميظع نامرح كلذو
 .مويلا كلذ ف

 الإ ىرت ال تاقدح یهو اهفرعن ىتلا اننيعبآ ..هللا ىلإ رظنت فيك
 هارن اننإ .ريداقملاو داعبألا ىلع ىلاعتي هناحبس انبرو ..ريداقملاو داعيالا

 فشكت ال رارسأ كلت ..انحاورأب ىأ انتاوذب ىأ بولقلا (nel هناحيس
 بيغ ىهو ..تاداعسلا ةياغو تاذللا ةذل كلتو ..اهنيح ىف الإ انل
 .هكردت نا نآلا عيطتسن ال

 نمو ..ةظمأو تاراشا امهيف ءاجامو ..بيغ رانلاو بيغ ةنجلا نأ
 ةياكح ..ةاشنلا ف تالوحتلا كلت ىلع انير اهبرض ىتلا ةلثمألا

 عم امامت هقلتخم ءئش ايحيرشت ىهو ..قيحرلا ىلع الإ ha ال

 ىلع ةحمل بسيبللا مهفيل انبر اهبريضي ةلثمأ كلت ..نئاكلا سفن اهنآ
 ..ةرخآلا ةأشنلاو ىلوألا ةأشنلا

 نآرقلا هلاقام أرقي رسفم نم اطيلخت رثكأ الو ةهافس AST سيلو

 : ( 19 ةيآلا ) ناسنإلا ةروس ىف ءاج امكةتجلا ف نادلولا نع
 193-15 مهتبسح مهتيأر اذإ نودلخم نادسو مهيلع فوطيو»

 ادهم ةنجلا روصت ىلا ضيرملا ىسنجلا هلايخ هب بهذيق ..«اروثتم

 ايندلل اطاقسا الإ اهيف ىري ال كلذِم ىهو ..ةذاقلا تاذلملك

 ..اهضارمأو اهتافارحناأب
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 ايعيبط Lago نيدلخملا نادلولا ف ىري نأ ىعيبطلا روصتلاو
 نادلولا ءالؤه نوكيف ..نالوأ الو هيف لسانت ال ديدسج ملاع ىف
 مهبحن انك لافطأ نع انضوعي ىذلا ىعامتجالا سنألا مه نودلخملا
 .مهياجنا ىلإ ليبس WI دعي ملو انلوح مهيعلب دعستو

 ةنجلا فرع a اندحأ نظ اذإ هكوسر ىلعو هللا ىلع ىرتفنو
 ..بيغلا بيغ ىه لب ..بيغ Codd ..اهميعنو اهتاذلب طاحأو اليصفت
 نيعأ ةرق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت ,WEL تاملكب مزتلنو
 ( ةدجسلا - ۷ ) .ېنولمعب اوتاک امي ءازج

 :ىفلسلا !publ هلاقام لوقن الو
obراكيألل ضفو رامثلل لكأو راجشألا نيب ءاقلتسا ىه ةتجلا .. 

ellisلايخ  galeداسکت ال سفنو قيض ىسح ققآو لوسك  
 .جرفلاو نطبلا تاوهش نم رثكأل عستت

 هروطس ىلإ رظتي ملو ,هلومشو هتيلك ف نآرقلا أرقي مل اعطق وهو
 لمأتي ىأ ركفتي وأ ربدتي نأ لواحي ملو هروطس نيبام ىلإ الو
 هللا ىلإ ةرجهلا رارمتسا الإ اهتقيقح ىف ةرخآلا امو .هيف ام

 4« هيقالمف اهدك كبر ىلإ cals كنإ ناسنالا اهيأاي {
 ( قاقشنإلا -5)

 ةرخآلاو lal ةياهن الو دبألا لوطب هيلإ ةرجهلاو قلطملا ف هللاو
 لوقي .هتلزنم بسحب لك اميعن ىأ اياذع هللا ىلإ ةرجهلا ىه
 Bd¡ تانمؤملاو نونمؤملا

gal Lay do( ميرحتلا -4) . 4 اثروذ انل  
 lolas¿ تحن دك مالا .:ةركتسم" ةرجملا نأ كلذ ئدعمو

 sade موي لك انمامأ لازامو ..ةرخآلا ف ىتح صقان ءىش كانه
 ىمسلاو ..هللا الإ ىهتنم الو ..روق ديزمو برق ديزمو هللاب ةفرعم

 .ىهتنملا كبر ىلإ نإو
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 سرستفلا

YAرفك ةيطارقميدلا اولوقت  
 .ىسايسلا مالسالا- ۷
Yیربکلا ةبتقلا  .. 

Oy) ER AS ee 

es 
  NYنارقلا ق رصم

 ١ ضرألا اوذقنا ..
  VEنيرسقملا مالكو ةنجلا ....

 س ٠جو ME ةمداقلا ةكرعملاو ىسايسلا مالسإلا الا
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 یوق ىمالسإ ماع یآر ةهاتص وه ىسايسلا مالسالا
 حبصي نأ هفدهو ..تابالقنإ ةعانص سيلورشؤمو
 امزلم حبصي ثيحب ةوقلا نم ىمالسالا ماعلا ىآرلا
 AGN عيمج ىف هل اهجومو مكاحلل

 نوئواحيال مهف اكيرمأ ىف ؛ذه نولعفي دوهيلاو ٠
 تاعامج ليكشتب gaits امنإو ماكحلا نم دحأ علخ
 ىفو ةفاحصلا ىفو سرجتوكلا ىف (ىبول) طغض
 ىأرلا ىلع ريثأت مهل نوكيل نويزفيلتلا ىفو ةعاذالا
 ..مكاحلا كانذ ناك ايأ مكاحلا ىلع ىلاتلابو ماعلا
 .باسح فلأ ماعلا ىأرلل بسحيال مكاح دجويالو

 اهنأ ىضام لا ىف ةيمالسالا تاكرصحلا ar ناسكو
 نوجسلا اولخ دف هماظن بلقو مكاحلا برض تلواح

 كلذب اوأطخأ دقو نارسبلا اولخ دي نأ نم الدب

 قح ىف اواطخأو مكاحلا قح ىف اواطخأ ..نيترسم
 ..باهرالا سيلو عانقالا هحالس مالسالاف ..حالسالا

Lalريغ رخآ ءىش وهف باهرالا ةناخ ىف عقي ىذلا  
 .ةميرجلا ةمسا ءىش ..حالسالا

 دومحم یفطصم .د

 مولا رابخأ عباطمب عبط
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