




 : ناتثمظا ىف تلق

 موده نم هيلإ cell لك اهب نإ

 : اكحاض رجفني

 ( هقهقي حارو ) . . موده اهلك ةخوفنملا ةبيقحلا هذه ١!1.. موده -

 له . . لظلا ىق ةجرد نوسم سمادغ ىف ةرارحلا ةجرد نأ فرعت له -
 ؟ ةيوجلا ةرشنلا تعم

 e¿ ببصتأ تأدب دقو تلق

 | فيطل ايا

 انأو تلقو ىلع ىمغم ريسأ انأو ةرهاقلا ىف نيعبرألا ةرارح ةجرد تركذتو
 + فجترأ

 ليتوألا ىف Ls دجأس gt دبال لاح ol ىلغ

 دلجلا ققشتو ةحلم هايملا نكلو ديرت ام ددعب شاشدأ كانه -

 ةحلملا هايملا هذه نم برشنس لهو GL ذوعأ -

 ةحللا ءايلا سقن نم ةعونصم اهنأ ولو ةيزاغ اهايم برشت نأ كنكي
 Sijs ساحنو ديدح اهبف ةحصلل ةديقم ةحلم هايم ىه لاح ىأ ىلع

 ممستلاب توت فوس انثأ ىنعي اذه ..ناك قبيزو -

 دوت بوس =

 ةريثك هليشأ ىلع opt فوس اننا رهاظلا -

 Jal dle ترضحأ LE كلو _

 the ىأ _

Blyجاعزتا ىف هيسرك نم قيدص  ! 

 له ... نابعتلاو برقعلل داضملا لصملا -

 Lu تيسن دق تنك Gi عقاولاو

 : ىنفت al نأ لواحأ hy تلو

 ؟ نيباعنو براقع كانها لهو ~

Shey _ةيقيرفألا ءارحصلا بلق ىف نولزان نحن . . تايحو  

 اهكابشو اهباب Ji نأ نكمي ةفرغ ىف ماننو Jal ىف نكسن فوس اننكلو ۔

 اذإ الإ رحلا نم اهباب لققت نأ عيطتست نل كنكلو حيحص ةفرغ ىت مانتس -

 ًاقولسم توت نأ ديرت تنك

 فكي افك برشی حارو
 ؟ ًاييبط كرابتعاب كيلع دمتعم انأو . .اذهك Lb ًاطايتحا ىست فيك -

 ىف ضفخنتو عفترت تحارو دحاولا Al تاذ ةرئاطلا زيزأ عقتراو

 قلق توكس all قرغو حايرلا بهم ىف ةشير اهنأك ةنخاسلا تايطملا

 Zk ةملك سقلأ نأ لواحأ انأو تلق

 ..اذإ ام ةلاح ىف فاعسإ زكرموأ لاح ىأ ىلع ىنشتسم كانه نكلو -



 تداوح نأ ةدوجوملا نقحلا نكلو فاعسإ زكرم كانه -
 سلبارط نم ةديدج ةنحض لصت نأ لبق مايأ رتو .. ادج ةريثك براقعلا

 . تاعاس فرظ ىت JE برقغلا ةغدل نأ ملعت تنأو .. ةرئاطلاب

 تاب ذرعأ -

 مالستسا in ىف لاق

 ًابوتكم ناك اذإو . . ردق نم ىجني ال رذنحلاو . بانك رابعألا . . هتياهت -

 ىف هلك فاعسإلا زكرم ناك ولو ىتح یسادغ ىف ثومنس سسادغ ىف تولا انل

 ب مل RA ةربنلا هذه abs Gib ترعشو انعم رضحت نأ الإ

 هتيصو انم لك بتكيو ..نيتداهشلا أرقنو .. نافكألا

 عفترت مت رتب عاق ىلإ ىوت اهنأك طقستو ىرخأ ةرم رتبت ةرئاطلا تحارو
 ًاريشم ةذفانلا ىلع قارصملا ألا لامو ..ةرم لك ىف ىناسحأ عزتنتو

 + هعبصأب

 اك ءارحصلا .. سمادغ هذه .؟ ءارضخلا ةطقنلا هذه ىرتأ -
 ةراضحلا نم ةئس فالآ ةعبرأ خيرات ةطقنلا هذه ىف . . امومسي

 طوبهلل ةدقتسم رودتا ةرئاطلا :تذغأو

 ةيراغلا سمستلا ىف عملت ءارضخ ليخنلا ىئاوش ترهظو

 ىف ضرألا ىلع توتسا ىتح طبجت ةرئاطلا تأدبو well كرحنا تكسو

ay 

 el ةحفل بابلا قع انليقتستلا انطبهو.

 Mast تناك ةرارحلا نكلو . 0£ ةجرد ىلإ ريشي راطملا ف رتمومرتلا تاكو

 ديدشلا فافجلا

 هدعاقلاو ناردجلاو ضرألا sl Like افاج “ىت لك كر

 اوها نكلو . . باويألاو ناكو فالكوتأ نم جراخ هنأك أرقعم ًایقن LL ناك ءا
 هلسفيف ردصلا لخدي

A نما مغرلاب HE Spy 

 براقعلا ىف ركفأ تلزام تنك ىنكلو

 ماقم ىف فرصنملا ) . . ىناهدلا سينو خيشلا ةقطنلا فرصت انيقتلا انيحو

 ظفاحلا Ue) ىف ركفأ تنكو .. براقعلا ةياكحب الوغتم تلزام تنك

 اهب هلأسأ ىلا ةقبرطلا

 ةرارح ىف اهيلع دشي ىديب كسمأو

 ؟رصم ىف وكدنع لاحلا فيك . . حاترم نوکت هلا اشنا ؟ لاحلا فيك ۔

 ةداححلا y حيرصلا ههجو ناك ..ةماقلا ديدملا لجرلا ىلإ ترظنو
 ءارحصلا عم ةليوط حافك ةصق ىكحت ههجو وسكت ىتلا ةليبنلا

 oua عم لصتم سارمو

 ةرمسلاو ةيوقلآ

 ةطاسبو ةبيط ناققدتت هانيع تناكو

 ىلع all ءاضفلو انتزايزل هتوعدو رصم ىف ريم لاوحألا نإ هل
jl lie 

 براقعلا ةياكحي الوغشم تلزام تنك ىنكلو



 . براقعلا نع ةأجف هلأسأ

 : ةلجلجت ةكحض لجرلا كحضو

E castes! =ىق براجعلا اوعمجيب انه دالوألا  

 . . براجعلا م فاخي دح هيف . .ارحصلا ىف Yule اوشبنيب . . اهب Nas ةساط

 تكد اي. Ge ثنا

 :ةدنشب بنكأ th هل تلقو

clad oy 

 تمص ةظحل دعب ءايحتسا ىلع لأسأ تدعو

 .٠ برقع لصم sis . . دلبلا ىف فاعسإ زكرم نظأ هيف , . ىنعي نكل -

 لمعتي ام براجعلا . . هيل لصملا دخاناحو .. لصملا دخايب دح ىف ام -

le 

 "ىت لمعتب ام براقغلا oly .. ةيهتنم ةلأسملا تربتعاو

 :ايدحتم ىلع خألل تلقو

 . ىش لمعتب ام براجعلا ىلع اي فياش -
 : ارخاس ىلع كعضو

it aba.لمعتب ام  
 لأسأ نأ ىل رطخ مث تاعوضوملا نم ديدع ىلإ كلذ دعب ثيدحلا قرطتو

 ىق ثداوحلاب ةيئاصحإ نع هتلأسف هصاصتخا ىحاون نم ةيحان ىف فرصتملا

 خألا تاونسلا ىف سمادغ

 . سمادغ براجع كيلع وربما.

 ! ماهفتسا ىق لجرلا لاق

TAS. تداوحلاب ar 
SOMH sue  مثلاء ALD ne تعي _ 

UGS: cage 

SBN Pr Fa مئارج - 

 : ةبيط ىف لجرلا مستباو

Ar bee bel 

 ala ةديدع lis ىمامأ هتاحفص بلقب حار Ls Lis حتفو

 ةركذم . نكاسم عورشم .. اهيلع دودرو زولا نم تاراسفتسا

 ءانب بلطب ىلاهألا نم ةركذم . . نيتلئاع نيب حلص رضحم . Lt دان ءاشنإ

 ةيرج الو . . ةقرس ةيرج ال .. ةدحاو ةيرج ال نكلو . . دجسلل ءام نازخ
 ةيضاملا رشعلا تاونسلا لوطي بتتسم نمألا . . لتق

 نإ لوقأ تدع مث ..لوقعم ريغ “ىش اذه نإ تلقو تشهد تيدبأو

 ادج “فك هنأ دبال سيلوبلا

 فرصتملا لاقو

 . ىردبلا ديلا Jah اذه -

 ف قبغر تيدبأو ادج نأسلا مظع لجر اذه ىردبلا ديسلا نإ هل تلق

 ia ولا لوط ged لوقأ تنك ىردبلا ديسلا ىلإ قيرطلا قو تز

 ف سيلوب رومأم مظعأ كسنالو هنإ . . ليحتسملا عنص sill لجرلا ثدجو
 mit ىلإ هعيضأب teh فرصتلا فقوت ةاجفو اتقا

N 



 ةسرف مادقأ تحت ترجفت اهنأ ىرخأ ةياكح ىو
 ف ىثطع ىهو اهرفاحب شبنت ةسرفلا
 Ay عم بلاغلا ىف تأدب نيعلا نأل اهيف كوكشم ةياكح ىهو « سرفلا نيع »

 . مالسإلا لوخد عم ةرخأتم “ىجت ملو اهتاذ ةحاولا

 اولغوأ نأ دعب اوركذت لحرلا ودبلا نم ةلفاق نأ ىورت ةثلاث ةياكح كانهو
 اوداعو سمأ هيف اودغت ىذلا ناكملا ىف مهماعط ةعصق اوسن مهنأ ءارحصلا ىف

 ترجفت نوثحبي مه اهببو . هيف اولكأ ىذلا ناكملا ىف اهنع نوثحبب مهجاردأ
 .. سمأ ادغ .. سمألاب ءاذفلا ثيح ىأ سمادغ نيع اهومسف نيعلا

 . ىبرع ريغ Nur لصأ قالتخال ةفيرط ةكربف ىهو سمادغ تحبصأف

 . ةفورعم ريغ ةقيقحلا نكل
 ىلإ ءارحصلا لاحأف عوبنيلا اذه رجفنا . .رصع ىأ ىفو . . فيكو .. ىتم

 . ملعب دحأ ال .. ةلج

 .رشلا هعمو Gh ريخلا ةداعلاك نكل

 ةازغلا اهيلع بقاعتو ءايوقألل ًاعمطم تحبصأ نأ ةبصخلا ةحاولا تنبل اف

 نامور راثآ نآلا ىلإ اهب تلازامو .. نويطنزيبلاو لادنولاو نامورلا
 . ايتام gl ىف ةحضاو ةيطنزيبلا ةراعلا

 ME ىلإ نييطنزيبلاو لادنولا ببسب ةيحيسم سمادغ تلظ دقلو

 برسعلا اهلخد ke ( ةيرجه EY ةقفاوملا ) ةيداليم
 مث رثع سداسلا نرقلا ىف AN ءاج برملا دعبو .. مالسإلا ىلإ اهولوحيل
 ke Mir رياني ىف ةحاولا راعتسا ةصق تبتناو .. 1174 ةنس ىف ايلاطيإ

 ىف ةحاولا ,LAS ايلاطيإ تاراطم ىلع ةيسنرفلا لبانقلا تافذاق تراغأ

 . ىمادلا ليوطلا خيراتلا ىلع راتسلا لزنو ةيناثلا AIL برحلا

ye 

 كانهف . . ةحاولا ىف خيراتلا لبقام خيرات كانه ناك هنأ نظلا بلغأ نكلو

 لجع JUE ىلع de دقو . . ناوصلا نم رجانخو نيكاكسو ىرجح رصع راثآ
 تحنلا نم حمالم ىذ سمادغ بونجب ناوع رتب نم برقلاب ىرشب سأر ید

 . خيراتلا لبق رصم ىف ًادوجوم ناك ىذلا قادبلا

 . ىردي دحأ ال رثكأ ارو ةئس GM ةرشع ىلإ نذإ لوطت دق ةصق اإ
Js,لوح راد عطاتتلا اذه  Aءارحصلا طسو ترجفنا . 

 كلذ ىف ءاملا ةمبق ىدم ىلع لدي رثبلا نم ةياقسلل ميدق ماظن كانه ناكو
Nنيعلا  Jesةباوب رهن لك  

 ليست بوقثم لطس .. ةي
 ب ةعاسلا هدب دنعو + نمز ةعاس ىدم ىلع غرفي ge *طبي ell هنم
 !rl ةعاسلا ةياهن ىفو لئابقلا ىدحإ ce قتستل راجنألا
 اذكهو ىناثلا Zeil نم gas gi ةيناثلا ةليبقلا ىلع رودلا 'ىجيو . .ةياقسلا
 .ملاعلا ىف JU stad ماظن لوأ .. لئابقلا عيمج ىلع رودلا ري

 L بصت ىلا ةريبكلا ةريحبلا نم ج Api ةثالث كانه تلازامو
 . ,ركسات .. ةهدقلا au A لمحت تلازامو .. نيسعلا

 . نيسجتتو
 نم ىرجت Bide لوأ تحبصأف LEN هذه قوف مهتتيدم ىلاهألا ge دقو

 لا اهنأك راجنألا اهتحت

 . . لتقلا الو ةقرسلا نوفرعي ال اهلهأ
 . . ةيلاخ رتافد مامأ ةفيظو الب do سلجي سيلوبلاو
 . . ىردبلا ىديس حور اهكحتو

 . .راهنألا اهتحت نم ىرجتو
 10 اهترارح ةجرد ةبيجع ةنج اهتكلو



 ةيبيللا ةيماعلل سوماق

 ىماعلا ىبيللاب ةملكلا



 ىلإ استبم هعبصأب ريشيو ةداعس ىف تفرغ ىف رودي سمادغ قدنف مداخ ناك
 . هيلع مانأ ىذلا ريرسلا

 ذنمو . . ةنس نيئالت نم رثكأ ذنم وبلاب لاضراملا هيلع ماث ريرسلا اذه -

 ريرسلا سفن ىلع تمانو نيرول ايفوص A هذه ةليلق تاولس
 تناك وينايلا اذه ىفو « ءادوسلا ةمينللا pl روصت تناك ....ةليل نيعبرأ

gostلك  valaa 

del لاشراملا ناك ىلاطيإلا O 

 ناكو ةرئاطلاب امور نم تانتافلا ثاقيستعلا  eتاكحضلاب ةفرغلا هذه . .

 تايركذ هل ريرس اذه , , ةحاولا نوكس ىف نرت سونكلا تاعرق تناكو
 .نيرول Gres وبلاب لاشراملا ريرس ىف غرقأ تحرو

 . تاكحضلا تبنت

 . نينس نم Chall هورذت دامر نآلا ىهو وبلاب لاشراملا ةرئاط تقرتحا

otتالبقلا  . 

 .نائسأ الب زئاجع نآلا نحبصأ تانتاقلا تاقيشعلاو

 ةفلتخم ةديدج ةليل دهشي سمادغ قدنف ىف ريهشلا ريرسلا وهاهو

 Us نضتخا bh ريرسلا ىلإ ىوآ فوس مالظلا أي امدنعف

 .ديدج عون نم قشع هلإ

 , قانعلا رمثيو تالبقلا هيف مودت ىذلا ديحولا قتعلا هلعلو

 تايمارغ ىف ريبك رود هل نوكي نلف وینابلل رذتعأ نأ بهي GL ترعشو
 . ةلبللا

 Ale انخاس JA هيف شدلاو دوسألا ىناشيقلاب انطيم ارخاف ويناب ناكو.
 ةبهتلملا ةحاولا لامرف , ةنخاس .هايملا ie لزغت اته ةيفئخ لكو , ناخن الب

 ايشألا عيمج ةرارح عفري ليللا لوط ىعيبط دقومك لمعت
 براقعلا نع ناكرألا فو باوبألا ءارو ريرسلا تحت بقنأ تحرو

 . ىعافألاو بكانعلاو ىلاحسلاو نيباعثلاو

  carsقارصملا خألا سأر لطأو ةنفانلا ىلع اعرق :

ne 

fal - 

 . لوغلا رصق J علطتاح -



 . مسالا قيجعأو

 .ةرماغملا ىف ةبغرلا big BW ىف ةنر هل تناك

 yg تآ ىنإ هل تلقو

 ! لوغلا رصق لبج

 ىلإ ةحاولا نم ةجراخ انب حنرتت رفوردنال ةبرع بكرت انك قئاقد ىفو
ale 

 دودح الب لمرلا نم طاسببلا كلذ . . ءارحصلا عم ىل ءاقل لوأ اذه ناکو
 نخاسلا فاججلا ءاوملا كلذو . . ءام ةرطق البو رضخأ دوع البو تاقرط البو

 ضرألا كلتو . . باعللا ففجيو قرعلا حسي GN نم ري
 نايدوو لابجو ماكأو لالتو رقصألا قيقدلا نم ماكر ىلإ تطرفنا ىلا

 نم رقم دعب ىلع كيدي ىرت الو ضرألا نولب ءايسلا حبصتف حايرلا اهيف رفصت
 نم fle ىف بارت ةرذ ىلإ تلوحتو رفصأ بلحتسم ىف تقرغ كنأكو كيتيع
 لابنلا نيبال كعذليو كدلجو كينيعو كينذأو كفنأو كف نم لخدي بارتلا
 . ةنخاسلا

 . ةطقاس ةطياه ةدعاص ىولتت رفوردناللا تناكو

SL,ىف طبخي ىضعبو ..فقسلا ىف طيخي ىسأرو .. ضخضختت  
 نتو . JD هعمو قيرطلا ىف صصختمو . .ادج رهام قئاسلاو .. ضعب
 LEN ىف فيفط أطخ ىأل ةرايسلا تهاتل كلذ الولف . . هللا ركشن اعيمج
 ةمعانلا لامرلا اهنومسي ىتلا تاهانملا كلت نم ةدحاو ىف تلخدو
 . ءاملا ىف رجحلا صوغي اک

 ركذت ةفاسم عطقن نأ نود تاعاس ترمو

 . دعبلا ىلع ةيرئازجلا دودحلا ترهظو

 + همامأ فقوتي وهو

 ةبقع دونج نيب ةكرعملا تثدح انه . .لوغلا رصق لبج وه اذه

 .رافكلا نيبو

Uy,انعرسأ ناك قارصملا ىلع خألا نأ دهسشأو ةمقلا ىلإ ابرج قباستن  
 :قوف نم انيلع لطي وهو حاص نم لوأ ناكو . الوصو

 AN تدجو دقل -

 .. ملظم فهك مامأ لبجلا فصتنم دنع تفقوت دقف انآ امأ

 نإ قفارملا طباضلا ىل لاقو . ىمافنأ طقتلأ ins ةرخص ىلع تسلجو

 ىح لبجلا ىف نوبقتي اولظو . لبجلا ىف عفان نب ةبقع دونج هيقن فهكلا اذه
 رافكلا هب ىلدي لبح لك نوعطقي كانه اوطبارو رثبلا عم عطاقتلا ةطقن اغلب

 .. برملا راصتناب ةحيذملا ثبتناو ةبقع ستيج عم ماحتلالاو

 نم ددع ىلإ راشأو . . ةباحصلا نم ءادهشلا روبق انه نم ىرت

 . ةطيسي ةيمالسإ ةقي

 هعطق ىذلا ليوطلا قيرطلا ىف ركفأ تنك ..روبقلا وحن ريسن انأدب انيحو.
 Des LY ىلع نوعسيي ةيبيللا ءارحصلا بلق ىلإ ةكم نم نوبراحنا ءالؤه

 Al نم ةنفح الإ دازلا نم نوكلي ال ةافح مادقألا

 ٠ ةبيهر ةوق ىأ

Y 



 ةغللا سوماق
 منم تلمجف نيلهاجلا فالجألا N ىف نآرقلا تابلك اهتقلطأ ةقاط ىأو

 . نومستبي مهو توملا ةعراصمل نوعسي ةراضحو ملعو ركف لسرو نييئادف

Eoتظحال ةحتافلا أ  Giدق قلح نأو شطعلا نم قوص تدقف  

 . حيحفلا ىوس جرفتال بطحلا نم ةيوبنأ ىلا لوحتو امات فج

 ٠ ةوق ىنيطعت نأ عطتست مل قيرطلا ءاربخو رفوردناللاو ةئيدملا فرت نإ

Sal bus فولت نوير ااو راطقلاو ةرذلاو ءابرهكلا نإ 

 .بسكت الو دقفن اننإ

 .ءالؤه دبع ناك ىذلا 'ىثلا كلذ رسخيو Las فرحني رصعلا ناسنإ نإ
gu lalايندلا هجو اوريغو ريضاعألاك اوبهو ةدرملاك اوقلطنا نيذلا ماظعلا . 

 .هنع ثحبن نأ بجيام وه ءابرهكلا رون لبق بلقلا روت

 EY لورقب عبتق حور عين

 مايخلاو ريعبلا ىوس كلمت ال ضرألا هجو ىلع ةمأ رقفأ نم رونلا جرخ دقلا

 , قح ةملك هتريخذ لكو مهرايد مورلاو سرفلا ىلع محتقاو

 ىف موي لك صوغنو ةرذلاو راخبلاو ءابرهكلاو بلصلاو ديدحلا اندنع مويلاو
 laos¿ ةواخر دادزنو نيتبكرلا ىلا ةيهاركلاو دقحلا

 . انبولق انل *ىشي مل هتكلو تيبلا انل ءاضأ ىداملا ملعلا

 لبانقلاو خيراوصلاو تاصاوغلا اهتحلسأ ةديدج ةيلهاج انل مدق ملعلا

 . ةيرذلا

 ةعاجشو ةبحو امزع Sel بولق مانت ثيح لامرلا AI تمكرو

vr 



 . هللا مساي نذؤت ةنذثم نيرشع نم رتكأ تناك سسادغ ىلإ دوعن انك انيحو
 .yér ضرع طخ ىلع ةيبيللا ءارحصلا بلق ىف عقت سمادغ ةحاوو

 او ستوت دودح برق رحبلا حطس قوف مدق 7٠٠١ عافتراو
GIىلإ 1848 ماع ىف لصو  Nمهنيب  Thةن قو .  دبع  
meنم مهمظعم ةلامسخو فالآ ةعست ىلإ ل صو  pallوهو. . قراوطلاو  

 ناكسلا ددع لبي « تلقلف » لتم بيرق رخآ دلب gi ايبسن ريبك دآدعت
 بعش لك اذهو . .لافطأو ءاسن قابلاو لاجر ةعبس مهنم

 اهدادعتو ..رث

u! 

 ناك باوبأ ةدع هيف . . لايمأ © هطيحم غلبي ضفخنم روسب Le ةحاولاو
 , جالسلا ىكاش سرحلا le فقب

 ىف اهنم رمي ناكو . . لفاوق ةطحم ربكأ اهنأ خيراتلا لوطب سمادغ ترهتشاو
 , لبإلا نم ًافلأ نيئال نم رثكأ ماعلا

 نم أدبي ىذلا طلا كلذ سمادغ نم جرخت ىتلا لفاوقلا طوطخ مهأ نمو
 .وتکوبت مث تاغ ىلإ هجتي مث سسادغ

 وتلا روطملاو sl alll بارتو !pled ىشيرو.جاعلا ةراجتو
 .سمادغ ريع ابيل لخدتو جرخت تناك ريرحلا ليدانمو ةزرطملا بايثلاو

 . لفاوقلا كلت قيرط نع NAN ىلإ ليبسلا راجتلا نم ريثكلا فرع دقو

 امداخ Ugh ىف تنك تارم عبس قيرطلا كلذ تعطق » : لوقي مهدحا بتك
 zu مدخلا نم ةعبس ىدنع ناك ةرم Al ىفو

Ye 

 ناك lo ..حايرلا قاوسو ٠

ie ote,راطقلا الو ةرئاطلا فرعي ال ميدق ملاعل ةبسنلاب  

bly,ىراحصلا لفاوق ىوس اهب شیعی نييارش هل نكت ملو . 

 IA توملا ناك دقف . ةلهس ةهزن نكت مل تالحرلا e نكلو
 Sally لبإلا كالهو قرطلا عاطقو شوسحولا نم ةوطخ لك ىف رفاسملا دصرتي

Leeرحلا ىف روهش ىلا دتع ناك ىذلا رفسلا لوطو قيرطلا لالضو  EWI 
 اهفاعضأ ةرشع ىلإ ةعاضبلا نمت عفتري ن

  . e Ls laتناك الس. | ve اه
  Glsعابي دحاولا لبإلا سأر ناكو  leو

 ةيدقلا مهتالئاع باقلأب نوظفتحي نآلا ىلإ ىسادغ راجت لازامو
 ىتلا دالوأو . .ركب دالوأو باهش .

 ريكألا دجلاو  ALSسدكتو ءارثلا نم غلب ىذلا ىتلا  callةجرد ىلإ

He dels أدب هناو بهذلا هل بلجي ىذلا وه نجلا نإ لاقي ناك . ةفارخلا 
 ةيبهذلا تالمعلا/ نم  Weنجلا هيلع .

Su. 

 نامرلاو نوتيزلاو نطقلا تح “ىئ لك تبنت ىمادغ ىف ةبصخ ضرألاو

 N ةلمهم اهتكلو pally مطاطلاو خبطبلاو مايشلاو

 | تاو ةقصالتملا تويلا . . اهنابم lab Gl بجعأو

 ذيواعتلاو مسالطلاب ةشوقنملا باوبألاو ( ةريرشلا حاورألاو نيطايشلا درطل (

 , لخادملا ىف قلعمو دلجلا نم عاقر ىلع عوبطملا نابلس متاخو

 حطسألا ىلع نقشعي ءاسنلاو .دحاو حطس اهو اهضعب قصل تويبلا عيجو
 a» الو

EN ىلع انهلك ... ءاسنلا ةايحو .. ءاسنلا قوسو . . ءاسنلا fod 

yo 



 . محللاو راضخلا الق ىف عضويو GZ, 3S لکم | . لاجرلا الإ عراوشلا ىف كوع كيك

 تينب ةيدق ىرخأ ةعلقو ىلاطيإلا DEY دهع ىف تينب ةملق سمادغ
 - ىكرقلا لالتحالا دهع

 لتم رابنلا زع ىق مالظلا ةكلاح ةملظمو ةقيضو ةفوقسم اهعيمج عراوشلاو

olsقرعلا حئاور اهنم حوفت مجنم  Aايف ىئ نأ عيطتست الو ..  

aلازا  Lataهونج نم ةيكوك هيف تاج ىلا موثشلا ميلا نوركذي  
 رثكأ ديدبتلاو بصغلاب cy ةحاولا ىلإ ( ىكرتلا مكاحلا ) ىللامرقلا فسر

 نم لك دلجتو نئاهر لافطألاو ءاسنلا عمجت تناك وأ بهذلا و فلآ
 . ةيلاخلا مايألا ىف pe ناك ةساخنلل قوس ةنيدملا فد

 ةماخ ةروصتم دجسم لك قو ..ادجسم نيرشع نم رثكأ اهيفر
ol 

 ناك انيح ۱۹٤۰ ةنس دوسألا ىلاطنإلا رامتسالا ترش

 PASAT ىف نييسنرفلا برسل ةرخسلاب مهنردنجيو نابشلا نوعمجي نوبلاطيإلا
 ىلع بئارضلا نوضرمفيو ... نجسلا هنوعدويو ضفرب نم لك نولقتعي |ولاكو

 IM نم سأر لك Jes رجات لك
 لبان اق تمجاه انيح MET رياني a مویلا كلذ نوركذي مهو

 ثلتقو قئارسحلا تلعسأو ايف ةيلاطيإلا تانكنلا برضل ىمادغ ةيسترفلا
 مدرلا تحت نييسادغلا نم تاثلا

 ةالصلل نذؤملا ىداني امدنعو pba نوكسمتم نوملسم ةسمادغلا عيمجو
 . دجسملا ىلإ بهذي لكلا . . سانلا نم رجانملا عيمج ولختو عراوشلا عيمج ولخت

 . هسأر ىلع نآرقلا ةوالتب (ped نوجلاعي مهو
 . ًادج fis lar عبدو ناستإ ىسادغلاو . . لثقي دحأ الو قرسي دحأ الو

 «ةيجحلا» ق سورعلاو سيرملا قبي نأ مهدنع جاوزلا ديلاقت نمو
 ب ةد اهناحرببال تيبلا لخاد - رقم ىف A  ةريغص ةميخ وأ ةورد

 ملستو بانك توما نأب نمؤت ةيردق حورب ثراوكلا هذه نوهجاوي مهتكلو نيزابلاو ةيخولملا ىه ةيبعشلا ةيسمادغلا ةلكألاو
Pie حبصت ىتح نحطت مث ففجت ىهف . ةصاخ ةقيرطب ىهطت ةبخؤللاو Uiz 

 فاضي مث ةليوط ةدم ىلغتو ءاملا ىلإ فاضتو تيزلاب جزمت مث ةموعنلا ىف ةباغ
 ىطفم ةداع مدقي ةيخولملا قبطو .: نمسلا نم ليلقو تاراببلاو موحللا اهيلإ
 . . تيزلاب

 . برع اهضعبو قراوط اهضعبو ربرب اهضعب سمادغ نكست ىتلا لئابقلاو

 « ةرهاظلا » ةيرق ىف سمادغ جراخ نوتكسي قراوطلاو

e. zu 1 Li 1 3نوردحلبو  Ulنيزابلا  ( اضيأ وهو astةعئاش ةيسلبارط  ) ةدب فلاب هيشأ وهف SFE A a 
 روكت من حلما Mell فاضي جضنلا any ىلغملا ءاملاو ريعشلا قيقد نم ةعونصللا

rv n 



 غيزامو ءوكسانو .رارض + لتا

 .. ليلاب دالوأو . نيسجنتو . ةرفرفو . ناسرج + لئابق عبرأ تجرخ ديز نمو
 . .رارض عراض ll عراوش ىلع bj تقلطأ عبسلا لئابقلاو

 , . ةرفرف عراشو .. . ناسرج عراشو . . غيزام عراشو . Set عراشو
 , .ليلاب عراشو .. نيسجتت عراشو

 ةحاولا ناكسو نيملسملا نيب لاتقلا هيف راد gL رخآ وه ليلاب عراشو
 .ىردبلا ديسلا هيف دهشتسا ىذلا لاتقلا وهو

 اه ةفوقسملا”عراوشلاو دحاولا حطسلاو ةقصالتملا تويبلا تاذ ةئيدملاو
 انب خيرات ًأرقتو ةنوحنم ةيبرع ةرابع أرقت باب لك ىلع .٠ باوبأ ةدعااضيأ
 . مسا هل باي لکو .. بابلا كلذ

 woke مأ » باب ىلع

 . جرفلا af قيضلا دعب جرخو لخد نم اي
 تاونقلا كلت ىلإ كب عرفتي ملظم عرا ىلإ « نليبس مأ » باب نم لخدتو

 eee ةحاس وأ ناديم ىلع كائهو اته تاقرطلا كب ale olf اهنأك ةبيرغلا
bahهيف بعلي بعلم وأ تاناجرهملاو تالفحلا ىف دلبلا لهأ  LIUA 

 لبطلا

lh 

 نبرضي ءاسنلا نم ددعو رامز ابف فزعي مهدنع سارعألا تالفحو
 ايريربلا ءاسنلا صقرت الو لاجرلا صقريو UE تابجحم نهو

 ةيبيللا ةيماعلاو ةيربرهلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا نم q ئه ةيسمادغلا ةغللاو
 .( قراوطلا ةغل ١ ةيجراطلا ةغللاو

 . ليلق هتكلو ةمادغلا نيب دوجوم تاجوزلا ددعتو

YA 

 ٠ ىرورض جاوزلا ىف ةراكبلا طر

aديت قتلا  ott hunسرفلا نبع أ  ( عيمجو BINراهنألا قوق ةماقم ةدلبلاق . . : قابم تحت ىرلجت سرفلا نيع نم جرخت  ). Gyعضت ةعامت مامح لك  Lleنيعلا هايم هيف ىرجت ىذلا هسفن رهنلا وه وينابلاو .وينابلا ىلإ لزغت نأ ل كبايث  
 es ا

 برق ةدلبلا جراح ةمئاق سمادغ لهأ اهدبعي ناك ىتلا مانصألا تلازامو

a,ةرهاظلا  

wal قوق 

 ان





 ةوادبلا ىلع نوشيعي نيذلا مهتاوخإ نم اندقو ارضحت رثكأ ىسادغ قرا
 . نادوسلاو رئازجلا ىراحص ىف ىعارملا ءارو لقتتلاو لاحتر

 اب یغق نم قتسنم مسالاو ساغوف اها ىربك ةليبق نوعبتي مهو
sly ieىلع لدي اذهو . ٠ سرتفم ناويح مسا وهو « ةيقراوطلا  || 

 sell اهنم gat ًادادجأ اهرابتعاو تاناويحلا سيدقت » ةي

 .: نغاروأ لکو + تواه yg لك“: لئابق ثالث نناغوف نم ردحتا قو

 نباو .. نغاروأ نباو تواه ىت نبا ىأ -نبا اهانعم « لک » ةملكو
 ىف نورقتسي نيذلا A قراوطلا فلؤت ىتلا ثالثلا لئابقلا ىهو . . ىلليست

 . ىسادغ جراخ ةرهاظلا

 دب نوكسمتم ةيكلام نوملسم ةسمادغلا قراوطلاو .

 مهتاداعو مهعابط مالسإلا ريغ دقو ٠

 .رثكأ مهريفتل ةجاردلاو ةيراطبلا تلخدو روتسيزئارتلا لخدو ٠

eNىراهملا نوبكري . نيمثلملا برعلا ناسرفلا ءالؤه لثم ىسادغ ىف ريثي  
wes)دحاولا نم رهظي ال ةيبهم لفاوق ىف نودهسيو ( ةعيرسلا ليإلا  
 يأ ماثل [هيفخيف سأرلاو هسجولا امأ . سمشلا ءوض ىف نافربت

 :ولم وأ ءاضيب ةضافضف ةءابع ىف فتلي مسجلاو . نولم ًانايحأو
Sale 

 تانبو ءانبأ نيب جاوز الف s ىمالسإلا عيرشتلا LS جاوزلا دعاوقو

 ىف تاوخألا نيب الو Lalo مألا نيب الو هتنباو بألا نيب الو ةدحاولا نطبلا

 dal تامرحملا نم a لاثمأ نيب. ةحفاسملا نوكت Jay عاضرلا

 WUE ىف اهعم جرخيو نآرقلا اهملعي هيقف ةليبق لك قد
 أرسقت btas « ازلوهام Lal ةكوربم» Lge ةنس AY A زوجع ةأرماو

 di رهظ نع روسلا عيمج . ظفحت ىهو .. طوطخم فحصم ىف نارقلا

fقو  alايامتحو ديجاجس ىلع انسلج قراوطلا انل اهماقأ ىتلا :ةريبكلا  

rr Aa be 

 اذإو .
 .رصق ىف ىثي كلم وأ ريمأ نأ كيلإ ليخ ءارحصلا ىف ىني امهدمحأ

 aiis رصيق هنأك قئاو تباث وطخو دادتعا ىف سأرلا عقار as bh وهف
Sleرطعم قيشر قينأ الاد وهو . . 

 . قراوظلاأ مه ناسرفلا ءالؤه

 ايبيلو رئازجلا ىف ةعساشلا ىراحصلا الق ةددعتم لئابق مه قراوطلاو
 .رجينلاو نادوسلاو

rr 



 ىديألا ىكباشتم is ليللا نوكسو لابجلاو ءارحصلاو بلا
 نارعسشيف تييبحلا ىلع ىلوتسب ىذلا ساسحإلا كلذو ةصقارلا راثلا

 مامأ « الوم الوم » روفصعلا ةصقرو موجنلاو رمقلاو ةايحلل ىغاطلا
 . فطاوعلاو جعاوللا قمعأب ىضقي be بلقلا و

insاتم لك ىلإ مدقو  ibáةفايفلا تآدبو ربتعلاو كسملاب ةرخبم  
 مث ىكسكلاب ىوستملا فورتخلا مث «اضماح انيل نوب رشي ' مهو » As للاب

tall8 . ىرغلا  

 ىراهملا روهظ ىلع ةيسورفلا باعلأل اضرع ةليبقلا بابش مدق ءاشعلا لبقو
 . لوبطلا ىلع ىراهملا تصقرو

AAليللا فضن ىلإ  

 اإ لاقيو ىربرب dl نم « ةيجراتلا » قراوطلا اهب ملكتي ىتلا ةغللاو
 اه نإو Je جاتنإ Lel تلات ىأر فو ةيدقلا ةيماسلا تاغللا نم ةقتمتم
 ىلا ةيئادبلا سانجألا اهركتبا ىتلا ةيلوألا ريبعتلا لئاسو ىهف ةصاخلا اهتلاصأ
 . نيتسلا فولأ نم قيرفألا لابشلا تنكس

 دحاو فرحااغإو ( ض ) فرحو:( د ) فرح اهبف سيل ةيجراتلا ةغللاو
 A e E فرح الو ( ص ) فرحو ( س ) فرح اهيف دجوي ال اضیأو نینالا ىلع لدي

oF when tayتاوذ تاربذقأ تافزاع تايتفلاا نضعبو . . اهرصنع 1 م  ls 

oE J oh gi eas eaىراجصلا  Yetنعل  
 ت یهو .« تاثلثمو طرشو طقنو تاعبرمو رئاود » ةيسدنهلا

 تامالعلاب هبشأ ىهو . افرح TE نم ةفلؤم « خا

 .ةراجحلا ىلع
 جاوزلا دوقع وأ ةيكلملا ليجستل ةليلق تابسانم ىف لمعتسنو بشخلاو دولجلاو
 قاشعلا بطاختيو ؛ تحت ىلإ قوف نم وأ راسيلا ىلإ e بتكتو
 ,ديعاوملا ىلع مهافتلل ةيرس ةقيرطك قطن نود مهعباصأ نم

  ىماس لصأ نم مالكلا ةغل لثم اهنإ لاقيو فورعم ريغ ةغللا هذه لصأو

 تارا

 . ةشمادغلا قزاوطلل ةبنشلاب ةباتكو ةءارق ةفورعم ةيبرعلا. ةغللاو

 برملا نع Su ةيجرانلا ةقللاب تاروشتمو ناغأو. راعشأ قزاوظللو

ve 



 نم ةبيرغ ةداع ةأرملل ةبسنلاب روغسلاو لجرلل ةبسنلاب ماثللا

 رسفتال ةيلمرلا فصاوعلا نم RUS سبلي ماثللا نأب ةلئاقلا ةيرظنلاو

 ماثللا سبلي لجرلا نإ لوقت ىتلا ةيرظنلاو . . اضيأ ةأرلا هسيلت ال
 مهضعب ىلع نوفراعتي لاجرلا نأل ةحيحص ريغ ةيرظن هودع نع

 . ماثللا نم

 مف ربتعي ناك ىذلا ىنثولا ميرحتلا نم ميدق عون هنأ نظلا بلغأو
 باب وه وأ سفنتلا جرختو . ماعطلاو ءاملاو ءاوفا لخدم هنأل ' ةر

 اذهو . ' ةريرشلاو ةبيطلا حاورألاو نجلا هنم لخدي نأ نكي ىذلا

 .ادبأ هفشكي الف لجرلا هبجحي نأ

esتناك ولو ىتسح ةأرملا مامأ هف لجرلا فشكي نأ بدألا ءوس  
 . تجوز

 ll غولبلا نس اوكردأ اذإف . لافطألا ريغ ماثل نودب ىثم الو
 مه حمسي ةظحللا كلت نمو . كلذل اصيصخ ماقي لافتحا ىف ماثللا مهؤا

 Mea اوحبصأ pel ىلع مهل رظنيو رمسلا سلاجم

 . ةلوجرلا لايك ةمالع ماثللا نإ _

rv 



 لكأي نأ هيلعو . . هف نع فشكي الآ لجرلا ىلع لكألا Als ىتحو
 هتيبرت ةعاضو ىلع لدي وهف لكألا ءانثأ هف نع فشكي نمو ماثللا تحت
 . اندنع هرقاظأب لكأي نمک امات هتبنم ءوسو

 . موهفم ريغ رمأ وهف ماثللا ةأرلا سبلتال اذامل امأ

 .5 ةروع ةأرملا مف ربتعت ملو ةروع لجرلا مف ديلاقتلا تربتعا اذامو

 . باوج الب ةلئسأ اهلك هذه

 . روكذلا ىلع ةروصقم ةيلمع ناتخلاو .. تانبلا نوئتخي ال قراوطلاو

 . عباسلا مويلا ىف متي لافطألا ناتخو

 Vag كلذ دعبو .. نجلا درطل ةصاخ ذيواعت Lad زوجع La لخ

 ماذسجلا لثم ضارمأو ةلماعملا ءرسو مقعلا ببسب تدحي قالطلاو

 ىف امك ' ةدعلا روهش ىضقت نأ قالطلا دعب ةأرملا ىلعو .نونب

 .ديدج نم جاوزلا اه زوجي نأ لبق ' ما

 وهف ةحيبذ مهدحأ q ةرطفلاب نويكارتشا ةسمادغلا قراوطلا

 لكأي دحأ الو . . ةليبقلا ىلع ىواستلاب ةحيبذلا مسقيو ناريجلا لك مه
 ىف كرتشت ةليبقلا لك نإف مهدحأب نسلا مدقت اذإ كلذكو . هدحو

 اعأ مممسي . . عباسلا مويلا ىف ًاضيأ متت لافطألا ةيمست نأ اك

 sini قراوط دجوي الو . مهؤابآ سیلو
 . ةلببقلا نم ةلماكلا ةعطاقمار Sly درطلاب بقاعي قراسلاو . هنبال بطخي ىنلا وه بألاو ةبطخلاب أدبي جاوزلاو

 لئابقلل Je سيئرلا هردصي مكحلاو . . لتقلاب هيلع مكحي لتاقلا .. قفاوت ال وأ قفاوتو ..ةيرسح ىف راتخت قراوطلا ىف تنبلا نكل
 قلك 'لفح متيو فارخلا نم اهلباقيام وأ لبإلا نم سوؤر ةعبس ةداع رهملاو

 . ىلوألا ةينثولا مايأ دبعت
 . مومهاو قلقلا نم اهولخو ةشيعملا ةطاسبو ليلق

 ءانثأو , نبللا برشي مويلا قابو Moly ةبجو الإ لكأي ال قراوطلاو
JANنبللا نم برشي وهو رقلا لكأو نيللا برشب تكي ليوطلا  
 نبل اماد وهو .ةدحاولا ةرملا ىف الماك ارتل انايحأو .ةريبك تايمك

 هنخدي الو ناخدلا غضيو . تاردخفا الو رمخلا فرعي ال وهو . . قماح

 بهذت . تاونس سم انايحأو ةنس رمتستو ةيجوزلا ةقالعلا أدبتو

 نومسيو حابصلا ىف اهلهأل دوعت مث هعم تيبتل جوزلا ىلإ ةليل لك ةجوزلا

 . ليهأتلا ةرتف ةرتفلا هذه

 سورعلا زاهج bd عضوي اهتامزلتسمب ةديدج ةميخ دعت ةرتفلا هذه دعبو

Ya YA 



 8 شاعو هبيبلا نيخدتب امرغم ناك ىذلا تياناقوأ نع نوكحي مهو
ae 

 اذإ نيتداهشلاب قطني توملا هرضحي امدنع بهري ال قراوطلاو
 . ةديهنت رخآ قلطيو ةبابسلا هعبصأ عفري وهف الإو السم

 ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع نفدلاو نيفكتلا مث لسفلا توملا بقعيو
 ال امارح اهناكم حبصيو تيملا ةميخ كفت مث . ةلبقلا ىلإ اهجتم ددي
 . هيف هتميخ دحأ

 . ايف دحأ تومي انيخ ةميخلا ىلع ءاضيبلا ةيارلا عفرتو
 ريغ ءايسثأ ليوعلاو بدنلاو مطللاو ءادوسلا سبالملاو دادحلاو

 حرفن نأ انيلع : تيملا لهأل توملا دنع لاقت ىتلا ةملكلاو ؛ قراوطلا نيب

 . ةنجلا ىلإ بحن نم بهذ دقف

 ثبلي جوزلاو
len Y 

 دعب مث لماك فاكتعا ىف مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ لظت ةجوزلاو
 . تدارأ اذإ جوزتتو ةيداعلا ةيعاتجالا ةايحلا ةدواعم عيطتست

 ٍخ لخاد ةلماك ةولخ ىف هتجوز ةافو دعب مايا

 اراشت ىهو . ةيجوزلا تيب ىف مارتحا اهو لاع ماقم اه ةجوزلاو
 تو . . نوئشلا لك ىف ذخؤي اجأرو .ءابعألاو تايلونسملا عيمج اهجوز
 ت الو .. هحيبي مالسإلا نأ عم قراوطلا نيب فورعم ريغ تاجوزلا
 نم هوثرو ام عم اوثرو دق قراوطلا نأ ىوس ةرهاظلا هذه

“A”أر ىلع مألا عضت تناك ىتلا ةيدقلا نيناوقلل ارارمتسا  

 همأل نيالا بسنتو ةليبقلا

i 

 رع ىجرات سوماق
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 .وزغت نأ ىف قحلا ةأرملا ىطعتو هيبأل ال

 اهلك ةليبقلا ىلع ةمكاحلاو لاجرلا اهجاوزأ ىلع

 Reve ةنس ىف نأ انل ىوري فلؤملا لعفلاب دجن نادوسلا خيرات باتك قو
 ب اهمسا ةأرما RE ربربلا نم ةليبق نادوسلا نطقت تناك

 . ىمادقلا ربريلل ةبسنلاب افورعم ناك مألا ةدايس ماظن نأ كلذ ىنعمو

 'سيدقت نم رانآلا كلت فلخي لازام هنأ الإ ماظنلا اذه ضارقنا نم مغرلابو

 a تالفحلا سأرتو قيسوملا فزعتو لمعت ةأرملاف . . قراوطلا ةليبق ىف ةأرملا
 حيي مالسإلا نأ نم مغرلاب تاجوزلا هدمت ضفرتو . . اهجوز راتختو اهبيبح
 .اعرش ددعتلا اذه

 . اونخأ . .ايخأ . ىديدخا . اخوأ .. لاجرلا ءامسأ نمو

 (BB ايماح (Js تاغ ىف كارتألا براح اريهش اسراف ناك ىجراتلا ايخأو
 ةيسايسلا تازايتمالاب ابلاطم ةرو

 | دقعبل لسرلا نويلبات هل لسرأو . . نويليان pole ىجراتلا اخوتخأو
 . .اخونخأ ضفرف قراوطلاو اسنرف نيب

 .الامو ٠ . اتاتف . . تايتفلا ءامسأ نمو

ir 



unaىذلا سنجلا كلذ نم . خيراتلا لبقام سانجأ نم تناك  
silly BA Lay Eنونج امورك » مساب فرعي  ». 

ioاموركلا سنج نم ربربلا لصأو ربربلا نم قراوطلا  

 ريسفتك ىأرلا اذه قاسيو .ربربلا نم مهسفنأ ةنعارفلا نأ ءارآلا دحأ ىف
 نم تارجه رينأتب تناك فيكو لينلا ىداو ىف تندح ىتللا ةيراضحلا

AD نوتج 
 .دج عباس ىف قراوطلا عم pe Gi ةيرظظنلا هذه ىن

 . ىويسآ ةنعارفلا لصأ ot رخآ ىر

 .٠ ةفورعم ريغ ةقيقحلاو ةنعارفلا لصأ B AS مالكلاو

 ةرجطلاو ةراجتلا قيرط نع ايبيلو رصم نيب تالصلا نأ هيقت كنشال ام نكل
 s ميدقلا خيراتلا لاوط gehts مل بو

 تءاج ةيبروأ ءامد نم مهف ءاقرزلا نويعلا ووذ رقشلاو ضيبيلا قراوطلا امأ
 من رخ لوق ىفو . . ميدنقلا نمزلا ىف رحبلا قيرط نع قيرفألا لابشلا
 رکو قيتيفزم wal ا
 Lase ىفادوس لصأ نم ةيجنزلا عيطاقتلا ووذ دوسلا Goll قراوطو

 ةسيرادلاو ةتانزلاو ةراوملا لئابق ةرجه نع كلاسملا بسحاص ثدحتيو ,ae ae Sy بتكي فيك فرعي نأ لبق Gy بحلاو جاوزلاو ديصلاو صقرللو ديس ee ei DA فارزلاو لازفلل ةتولمو ةلهذم ةقانأب ةروضحم اروص .. نفلا ماع ل det سس ل La ىلوأو لوألا usm لوألا نالا كرت فوهكلا ناردج لعد
it 

 .راتلا لبق ام ناسنإل ًاحرسم ناك ةيبيللا ءارحصلا بلق نأ ودبي
 اك ام . . ىرجملا رصعلا نم تافلغلاو رانآلا نم ALA ةورثلا كلذ ىلع
 و طلبو نيكاكس . . ةبيجعلا تالآلا كلت ىلع رثعت ىتح لمرلا ىف رفح
 1 . .ماظعلا نم رباو ةيرجح درابمو atl ماهسو

 نم قبتام.ىه لابجلا مادقأ دنع صوصرملا ىصحلا نم لالتلا كلتو
 دآلاو ةيمظعلا لكايملا نم تائم ak ىتح اهتحت رفحت داكت ام . ةيدفلا نفادملا
 .ةنس فالآ ةرشع ذنم توملا دوقر اودقر نيذلا ءالؤ

to 





 أ لوقيو . ناضمر ىف كلذ ناكو . عئاضبو ةشقأ اهنم اوتخأو هتلفاق اهناسرق

 1 ىراحصلا صوصل ىتح هنإ ناضمر رهش ةمرح نع ةطوطب

 . بحاص البو ادوقفم ناك ولو “ىش ىلإ مهيديأ نودي الف ةقرسلا نع رهشلا

 . نيرخآلا ةداهش نم قراوطلا نع هيوري ام لقنيف نودلخ نبا امأ

 اار سنج مآب قراوطلا فصيف ٠ قنوفلام .ىبوروألا ةلاحرلا امأ

 مهماعط ق ندمتعي !pë لوقيو . ةعاجشلاو لبنلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ناسرفو
 ىدوه رج الو .دويلا ءادعأ دلأ مهنإو a محللاو زرألاو نبللا ىلع

 . مهمايخ براضم نم بارتقالا

aةنايدلا ىف ًافلتخم ًايأر لوقي نودلخ نيا  callنأ دقتعي وهف  
aةراوسهلا لئابق ىف اورشتنا دوهيلا نأو ءارحصلا ىلإ تالت ةيدوهلا  

 نأ دكؤملا رمألا نكلو دولا نم قراوطلا دادجأ ضعب oS نأ لمتحيو

gslهذه  A 

 لئابقلا لك نيب رشتناو عفان نب ةبقع عم قراوطلا مالسإلا لخد دقو
 امالسإ ناك لحرلا لخاودلاو لبجلا قراوطل ةبسنلاب هتكلو
 قبو اهاح ىلع ةغللا تلظو اهاح ىلع تلظ ةينئولا تاداعلا مظعف .

 ةضمافلا ذيوامتلا لثم هلثم  مهفي نأ نود ةيواغيب ةقيرطب أرقي اباتك نآرقلا 2 ةيدقلا ايبيل ىف ةعبتم تناك دادجألا ةدابع نإ تدوريه لوقيو

 دلل نيبارقلا ميدقتو سيزيإ ةدابع تناك رصم نم ةبيرقلا ةيبيللا ءارحصلل

 NEN هزجلل ةبسنلابو . . ةعبتم ًاسوقط رقبلا مملو ريزنخلا لكأ مرتو رمقلاو
 SHS . . دبعت رطملاو بصخلاو رحبلا هلإ لائمأ ةهآلا تناك ءارحصلا نم

 . حيسملا لبق كلاثلا نرقلا ىف مدقت ةيرشبلا نيبارقلا

 جوب ال نكلو . . نومآ اودبع لئاوألا قراوطلا نوكي نأ لمتحلا نمو
 صرق مس ىلع نآلا ىلإ رثعي ملف .. ةيدقلا رئافحلاو موسرلا ىف كلذ ديؤي ام
 . فورعملا سمشلا

 فارزلاو ةرقبلاو روثلا لاثمأ ناويحلا نودبعي اوناك pel رخآلا ىأرلاو
 latl هذه ةلصفمو ةليمج موسر نم دجو ام ليلدب . ( ةيمطوطلا دئاقعلا )

 ىهو دج ةليلق اهتكلو . نآرقلاو ةيبرعلا ةفللاو نيدلا سرادم كاتهو
 . ةفورعم ريغ لحرلا لئابقلل ةبسنلاب

 SE qué ىذلا ةمواقملا ماع وه هفعض ىلع مالسإلا لظ دقف كلذ عمو

 . ىلاطيإلاو ىسنرفلا رامتسالا اوبراح نيذلا قراوطلا هتيآزا

a ىلا ةريرشلاو ةبيطلا حاورألاو ةنوكسملا نكامألاو نجلا Gabe, 

bu, حارألا اهسبلت ىتلا راجشألا ىف داقتعالاو . . لوادجلاو عيا» 

 ةرئازلا ةيمالسإلا ةديقعلا نم لحرلا قراوطلا

  atsاهنم درطيل ةرجش مجري قراوطلا نم الجر ىرت نأ فولأم |
gl حاورألا درطتل ةميخلا باب ىلع Ls Le قلعت 

 بورخ نرق لمعتستوأ  clدلج وأ ذيواعتو ةبجحأ عيبت ازوجع وأ . . دسحلا

 اود نأ الإ ةيخيراتلا رانآلا ضعب ىف بيلصلا مسر دوجو نم مغرلابو

 des مل ةيحيسملا نأ نودلخ نبا ىأر ىفو . . هيف كوكشم رمأ الإ ةيحيسملا
 Pel سمادغ تلخد ةيحيسملا نأل “ىطاخ ىأر وهو .. ةيبيللا ءارحصلا

ÉA4  



 مك شحولا A دلج نومشي مهو . نابعتلاو برقعلا ةغدل نم A ةرقب
 all ةغذل نم

 Gr al هملح رسفي حلبلا لكأي oh ملحي ىذلا قراطلاو
cLار لمح هنأب ملح اذإو . .ريطتسم رش وهف نابعتب ملح اذإف .  

 LBS ىهف ءادوس ةيار لمحي هنأب ملح اذإو . نسح لأف وهف
 اداقتعا نيللا برش نع عنتي حرجع باصي ىذلا نأ ةعئاش ةفارخو

 .ديدصلا نيوكت ىلع دعاسي فوس نيللا

 نأ مالسإلا عطتسب مل ةيننو اياقب ىه دئاقملا هذه مظعمو
 . ناهذألا

 ب م . مهتايح تارتف بلغأ ىف ةلقتسم the نوشيعب قراوطلا لظ دقو
 لأ أومحتقي نأ لادنولاو سوسكملاو راتتلا الو نامورلاو سرفلا نم ةازغلا
 ىمحت تناك ءادرجلا ىراحصلا نم تاهاتم نألو اهدعبل ةلزعلا هذه
 , بناج لك نم

 ديلاقتو تاداعو ةايح مهسفنأل اومنصي نأ قراوطلا عاطتسا اذهو
 le نوزيمتي اولازامو اهب اودرفنا اعابطو

USمو ةيدابلا فارطأ ىلإ نسمادغ نم انجرخو ءارحصلا .ىف انلغوت  
 لاو ةرطنلا ةايح نوستيعي اولازام نيذلا لوألا قراوطلاب انيقتلاو لابجلا

 BF ىجرات سوماق
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 ةيجراتلاب ةملكلا



 TAS ةيدام تاضيوعت عقد ةلاح ىف الإ دوعت الو Yee مالسإلا Ade مل اهاح ىلع تلازام gil ةيئادبلا تاداعلا

 نسم دلولا le . . تانبلاو دالوألا اهب عتمتي ىتلا ةيسنجلا

 لاها د روضح ىق قحلا هل حبصي . . الجر حبصيو ماثللا عضيو ةرشع
leلفح هبش ىف حوتفم طلتخم وج ىف لكلا رماستي ثيح رابكلا  

 لك ليميف JA مث رمسلا مت ةاتف ةداعلا ىف اهفزعتو .( دازملا ) قيسوملا

 نأ ا EN قيشعلا ىلعف

aةيروف ةيده لوزعلا  , Myفري لوزعلا نإف  AS (LUنع  

 as ىف هيرغ لحم لحي نأ ىف قحلا هل حيصيو

 ىف ةسلتخلا تاءاقللا متت نأ ةداع ثدحيو .. ءالخلا ىف تاءاقللا

 . لمح اليو جرح الب سنجلا ةبعل تانبلاو دالوألا سراي ثيح

 نس ىفالإ ثدحي Y جاوزلا

 weal ar نيرشعو لجل ةبسنلاب ةنس نيئالث

 "نهب كلذ نوكي نأ راعلا Lily قراوطلا دنع اراع سيل سنجلا لدابتو

 . اهديعو ةأرما وأ هتيراجو

 م جاوزلا دعب ةأرملل ىسجلا كولسلا ىلع مكحلا بعصلا نمو

 توملا وه ةينازلا باقع نأ مولعملا نم نكلو . ءافولاو ةنايخلا
Lalةلاح ىفو . . هنادبعو هتايراج عم هتجوز نوخي دق لجرلا نأ  

 أ تالاحلا كلت لثم ىف ثدحيو ةحيضف نوكت تايراجلا هذه

er 
or 





 . نيشمو lie نجهتسم رمأ ةيراجو سراف نيب

عألا ىلع وطسلاو لفاوقلا ةسارحو برحلا الإ مه لمع ال ناسرفلا
 , ءاد

 . اعيضو ىوديلا لمعلا نورهتعيو نييفرحلا نورقتتحي

 ف لاتخيو هتاوطخ ىف لاتخي وهف : هنیسشم نم سراقلا فرعت نأ عيطتستو

shy oyسبلي ًانايحأو هسبلم ىف  LYةدايز رمحأ  BG 

deىف ةمرتحم ةناكم هل .. فيرش ةيبرعلا ةملكلا نم « نفيرت » نيدلا  

 ةبسنلاب سرافلا ىوتسم ىف ربتعيو e بئارضلا نم Gee وهو , قراوطلا
 لافطأل ةيمالسإلا ةعيرشلاو نآرقلا سردي ىذلا وهو

 مهترتشا وأ اهورح ىف ةليبقلا مهتمنغ ىرسأو قيقر مهلكو ىراوجلاو ديبملا

 RAU نم اسومر كلتي نأ نكي دبعلا ا
pas Ulanاذإو .. جودقيل ًارهم هيطعي ةديس نإف جاوزلا نس غلب اذإ  

 .. ثاريملا هل قحي ةقالعلا نم مجني ىذلا نبإلا نإف ةيراج نم ديسلا

 هوس ببسب رخآ ديس ةمدخب قحتليل هديس ةمدخ نم جرخي نأ ديعلا

 قيقرلا ءاغلإ دعبو ,. ةرح حبصت اهنإف هتيراج نم ديسلا جوزت اذإو

 يأ » ريمألا دهن لئابقلا عيمج سأر ىلع . . . قبط pt قراوطلا عمتجم
 ءأ نع ةنارو مكحلا ىلإ لصيو لئابقلا عيمجل ىلصألا مكاحملا وهو « لاك
 عرسقيو هتميخ باب ىلع قلعي ريبك لبط ةرامالا زمرو . . ىكلملا ماظنلاك
 بطلا قرخو . . بورحلا ىف وأ تالفحلا ف وأ فويضلا مودق دنع لبطلا
 . ريمألاب قحلت نأ Se ةناهإ ربكأ

 y تافالخلا ضفي ىذلا وهو اهططخ ريديو برحلا نلعي ىذلا وه ريمألاو
 > نم بئارضلا ىضاقتي وهو . . هبايغ ىف هنع بوني ةنفيلخ هلو a لئابقلا
 . لئابقلا

 | لاجرو ناسرفلا مث لئابقلا خويش قبطلا ملسلا ىف لاك ونيمأ ليو
 GA¿ جالعو Gall فاقياو ةراهطلاك ةريغصلا .ىراوجلاو مدخلاو ديبعلا دجن عاقلا Gy نويقرحلا مث ةاعرلا
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A 3دلعي  shal iىلا لابجلا ناضعأ  
Nd dee ESAےک  Dilكح نولضفي فيصلا ىقو . .حايرلا نم  JEIرجلا ثيح معقلاو  

 هو ةباتكلا نقتي نم مهيقو  ءاكحو ءايكذأ نويقرحلاو
 .ريمألا راشتسم ةجرد ىلإ قرب مهضعبو تاياكحلاو

 ير ةصاخ ةغل مه نكلو . قراوطلا LES نومشلتي مهو
 سمح نع مهعومجي ىف نوديزي ال مهو . . ةصاخ سوقطو ذيواعت مهو
 1 . تالئاع

 ىهر اهيف كرحتت ىتلا ةصاخلا le اهو اهمايخ براضم اخ
oesاهنم تأدي ىتلا نكامألا سفنل  . 

 ىف ةسجوزلا مانت نيب دالوألا هنعمو ةميخلا قرش ىف لججزلا ماني نأ

Aa lyتانبلا  . 
 لذي , نيطسلف نم نورجاهم مهنأو sere لصأ نم pel دقتعلاو

 ب ىتلا ةدقعملا لافقألاو حيت ةيضفلا تاقورطملا كلت

 Leal لدتو , قراوطلا اهشيعي ىتلا ةيئادبلا ةايحلا عم بسانتت ال ىتلاو
alجراخ افاد وهف عبطلا .مهسنج جراخ نم جاوزلا مدع ىف ةيرصنعلا = هب رار خم اهاوزلا مده قوي  BAبوطلا ضعب هلوحح دقوم نع ةرابع وهو  

 ٠ عيرلا نم هتياحل هلل مسا ال نم ) ىأ « نيداتبا » ةيجراتلا ةغللاب ةلماهلا ةئفلا هذه مساو
olu) liasمهزيقحت ىف  , 

 si راجه ليك لثم 5 ةينغ قراوطلا لئابق ضعبو .رانلا ريثأتب ديدش توصب عقرفت اهنأ ببسلاو
 BBY ىلار جاد لثم ىّرخأ ةليبق ىفو . لبإلا نم سأر فالا ةرشع
 Fi, ale ىلع ابتورث ديزت ال كويتأتلا ىه ةثلاث ةليبق اغيب , سأر فلأ ىلع

JU)هللا اهقلخ رانلا نأ نولوقي مهف . . ةسدقم وطسأ اه قراوطلا دنع  

 اهاطعأ مث اهقرسو اهرس فرع ناطيسنلا نكلو هماعط الع ىهطيل نا

akناطيسشلل اهصصخو ميحجلا هللا قلخ اذهو ديدحلا اهب عنصيل دادحلا  

 . هتقرس ىلع هل

 . اهجراخ Üh اغإو ةميخلا لخاد ىف رانلا نودقوي ال

 ىلإ ادو نم نيلقنتم ديصلاو ىعرلا ىلع pele ىف نودمتعي قراوطلاو
 نورجاأتي ىميبط لوصح مهأو All رثكيو ىعرملا دوجن ثيح ىلإ
 وبحلاو ةشقألاب ةلمحم ىلاتلاب دوعتل نادوسلا ىلإ لفاوقلا هب نولمحي ؛ حلملا
 || نوعطقي لابجلاو ىراحصلا ىف اورشتنا ىعرملا فجو رطملا حش اذإف
 . نادوسلا ىلإ اوحزن فافجلا رمتسا اذا .. لفاوقلا ىلع

 قعالمو قابطأ ةدعو سبالم اب ةالخو قودنص نع ةرابع تا

 . نيجانفو باوكأو نيللا بلحل ةساطو ءال ءانإو ةميخلا تيب
 هم



 ةايحلل Rb ةبيرغ ةداع ةقعلملاب لكألا ةداعو . . ةقعلملاب نولك

 مانللا عفر مدع ىلع هصرتح وه اهريسفت نكلو , ىجراتلا اهايحي ىتلإ

 di لكألا سدل ةقعللاك ةليسو ىلإ هجايتحا ىلاتلابو لكألا

 اهبري ىتلا تاناويحلا ىه بالكلاو ريمحلاو Ly زعاملاو

 path لع اهلبحتو USE ىتلا ىهو ةميخلا بصتت قتلا ىه ةأرملاو
 ت ىهو . . ةيبستخلا داتوألاو قابطألاو ةيدلجلا تاودألا عنصت ىلا

 el ةجوز تناك نماالإ لبإلا بكرت الو رامحلا اهتالقنت
 ال و ةيئاذفلا داولاد ody A ضئاف نم اهدنع ام نزخت ةليبق لكو
 رهسيو all هذه ىعري هللا نأ ةديقع مهدنعو .لبجلاب فوهكو
 جراتلاف Le ىلع اهتودجيف bell نودوعي مث نورجاهي مهو . , هسفنب

 OYUN كلت Je ىف قراسلا باقعو . . at كلت لثم ىلإ ادبأ
 ةزيمم ةمالع LA ةليبق لك . ةصاخ تامالعب مهلبإ نومتخي ةداعلا ىف

 .رجأ ءالطب هذخف وأ لمجلا ةبقر ىلع

 Web ءاهب نومتهي الف ريدحلا امأ , بهذ ةنزو A مهدتع لبا

 ًاريبك Tage ةليبقلا كرة ىعرملا حسني انيح ًانايحأو اهريمح ددع ةليبقلا

 رونجلاو ةيلبجلا باشعألا نم فانضأ ةنس نم رثكأ كانهو
 . هعوج sal هيشاومو وه قيرطلا ءانثأ ىجراتلا

 ISL وهو . ىسيئرلا هزاذغ ىه Aly بوبحلاو نبجلاو دبزلاو نالاو
 lo ةليلق تالاح ىف

 ead ًاعوج توق ,LL ىتلا ةقانلا حبذيف ىعارملا

 . . هدنع رخاف ماعط ىوشملا دارجلاو . . دارجلاو نالزغلاو

 ... كمسلا Jilly ريزاخلا لثم LE ربتعيف

 قراوطلا نم ةعيرأ جرخب . . فارزلاو شحولا رقبو لا
 ىف ىهو ؛ ءايعإ طقست ىتح ةسيرفلا نودراطيو ديص BS ىف بالك ةرشع مهم

ll.عفادي , سأبلا ديدش ناويح وهو , شحولا  
 بهذي ًانايحأ بارحلاب لاتقو راصح ىلإ رمألا جاتحيف توملا <

 Lay حبذت مو هللا مسا Lele أرقي مل ةحيبذ لكأ زوجيالو .هسفن دئاصلا وأ بالكلا نم دبع <
 إلا مرحتلا نيب عمجي هنأ ميرحتلا عاونأ نم حضاوو . ةيمالسإلا
 . ىتثولا ميرحتلاو

 call ةديصعلا نم عون ىه ةيبعشلا ةلكألاو

 لصبلاو مطاطلاو Gil نيجلا نولمعتسي مهو
 بذت ةيئيدلا تالفحلاو جاوزلا تالفح jy . تاصلصلا
 My ذخفلا مدقيو . ءاسنلل قنعلاو سأرلا ظفحتو ىكسكلا عم مدقتو راثلا

 . فويضلل عولضلاو
+ 

 ىراحصلا py دنت ةجردي Lot لك ىف قدانبلا نولمعتسي نآلا

 هتداطصاو ىرخأ ةليبق ضرأ ىف ًاناويح ةليبق تدراط اذإ ةعبت

 . ضرألا ةيحاص ةلببقللا pal نم ًابيصثو هسأرو هداج

 ًاراقتحاو ىوديلا لمعلل ًاراقتحا ضرألا نوعرزي ال لسحر قدا

 دت ةيفوجلا نويعلا رثكتو ll رزغي ث
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 . ليختلاو بنعلاو نيتلا نم قئادح دجتو a رحسي ال ىتح ديعب ناكم ىف نقدت رفاظألاو أرقي وأ دحأ اهيلع z A عيطبلاو لصيلاو دملا رزجلاو alls حمقلا عوزي ىجداتلا

 لاو دربلاو رسحلا ةمحر تحت حبصت تاعورزملا كلت لثم نكل
 . اهحالصإ ىف ركفي نأ نود تبدجأ رجب نأ ثيلي ام وهو . هريص الو حالفلا لاب لوط هدنع سيل .. ةعارزلا راركت عم اهراقتفاو ضرألا بدجو فافجلاو لويسلاو

 . عيبيل ال لكأيلف عرزب انيح وهو
 clas فلأ لوصحم Jas تاولفلا ىف برضي وهو هتداعسو
 .ةعساو هللا ضرأف فج جلا هب درجت امو قيرطلا ىف رقد حلب نم فطسقي امو هلبإ نابلأ نم

proba be At, Soap a 

  eae 5, ¿e AAدى ماه نعنع

 aie) ةفتفلاك ) نمست اهنأ ندقنعي باشعألا ن اعاونأ نلكأيو ةقيرسط لكي الا ناسوتب نهو ءاسنلا دنع ةي
ahأ ىف ءاملا حست ايموي لاستغالا ىجراتلا ةداع نم  

 8 اذهل مهو . .دلجلا gi ىلا ىدؤي هنأ اك وجلا فافجو ولا ارظن حيحص اذهو ةرشبلاب راض ايموي لاستغالا نا نولوقب مهد
 نودب فاجلا لمرلاب ) مميتلا ةقيرطب ةالصلل نوأضوتيو . . ةيرطتلل

 MY ةضمضلاو كاوسلا نولمعتسي مهف pil ةيانعلا وديدش مهتكلو
 . لكألا دعب ثارم

 . طسولا ىف اهتوكرتي ةلصخ الا مهسوءر JUN نوقلحي مهو
dalرافضا نهروعش نرفضي  insىلع  allيو  

 نولحكيو مهرفاظأ نوصقيو ةناعلا رعش نوقلحي لاجرلاو ءاسنلاو

w 
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 ىحور ضرمو . ةيودألاب جلاعي ىدسج ضرم : نابسق مهدنع
 ais یمآ»

 قيرط نع هبلق ىف بعرلا ءاقلإ وه ةريرشلا حاورألا هسبلت
 ىف لخديو ىعولا دقفي ge لوبطلاو تاخرصلا اهللختت ةعنقألاب

akiدوعت الو ةروعذم رفتو ةريرشلا حورلا  . 

 روسكلا ريبجتو حورجلا جالعو ةراهطلاك ةطيسبلا تاحارجلا نوسرامي م

 . ديزلاب ةداع نهدي ةراهطلا دعب ثداحلا

 نم مهأ.. . E ىف ةباغ ةلأسم رهظملا نسحو ةف
J «Je le 

 نوغفري مهو ؛ ةضيرع فانكأو قساب عرفو ةليوط ةماق باحصأ قر
aa vs oe elمنم دحاولا سيليو . نويروطسأ  

llهيمدق ىطغي  . o 
 ماير لع ماك ف فتلت ةعيفلت سأرلا ىلعو

 . ةرطفلاب ءابطأ قراوطلا

 جالعلاو ةيجرشلا نقحلاو ىكلاو دصفلاب ىضرملا نويبطي مهو
 al ¿e ind ny || باشعألاب ريزغ ملعو دواد ةركذت هبسني ام مهدنعو

 رجح نم ةشوقنملا رواسألاو ةشكرزملا ةيضفلا متاوخلاب ىلحتي.
Jesةداع بتكي رواسألا  lageبحل ءاقولاب  

 . لاعسلل جالعك ريمحلا نبل نولمعتسي مهو

 .كاسإلل ًاجالع اهتولمعتسيو اهنوقديو رجرجألا ةرجش نوففجيو
 . هردص ىلع ةالدم ةلسلس ىف اهلمحي Hit . قبنلا ةرجشب لاهسإلا .نيداديد ةيآ هيف ىدلج بارجو
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isنم متاوخ كانه . . ىلح ا نم رثكأ فيتاصت كانه ءاسنللا  

 رطعلل ةريغص ةبلع ديت صقلا Ja انايحأو صوصفلا تاوذ ةريبك
 ىهو . . ةدحاولا ديلا ىف ةريبكلا متاوخلا هذه نم BH وأ نينتا ةأرملا

 مآل هب ىلحتي دحأ الو قراوطلا دنع هوركم بهذلا نأل . . ةضفلا

AU ide alعمطلاو  . 

 أ( ليكأ ) قراوطلا سيئر نع وتكوبق نم فلؤم o ةياور كانهو
 . سحنلا بلجي هنأل هيديب بهذلا سملي نأ ضفرب ناك

 . نتفتلاو ةقدلا نم We ةجردي Eh اهلمع

 تاودألا كلت نم نييديأ عتصت اب

 اللا صوصفب ةالحماو ةضفلا نم ةشوقنملا رواسألاو
 . . ةيرك صوصفب DE ةيدلجلا رواسألاو ةيجاجزلا
 او نادركلاو , , AU نم صف Leis قنعلا
 اب ةيرورض ىلح .اهلك . . all تابالدلاو . . ناجرملا
 agal ىلع Jiss ريبكو ةضقلا نم ةداع نوكي قلحلاو .. ةأرملل

 امأ .. ةضفلا ماخل ردصمك ةيضفلا ةلمعلا رهص ىلع نودمتعي مهو

 ساحنلاو . . قيرطلا نم اهتوعمجي ىتلا ةغرافلا بلعلاو ةدرنلا رهص نق

 ادع اذه . . رهظلا ىلع ىلدتت ىرخأ ىلح رئافضلاو روعشلا فو
 AY بارجو لحكلا بارجو ةيضفلا

 . تاثاجرهملاو حارفألا ىف الإ ىلحلا هذه نسبلي ال ءاسنلاو

 'تاوذ قيدانص ىف JH هذه عدوتف ةيداعلا مايألا ىف امأ

 , هلاحرتو de ىف اهحاتفم ىجراتلا

 عنصتو ديدحلا نيدعتب ةرثكي ديدحلا ماخ اهب دجوي نكامأ یف
 ةحلسألاو بارحلاو

 . . قرارطلل اهولخدأ نيذلا مهو . . ديبعلا اهمدختسا دقف راخفلا ةعانص أ
 . ةفلتملا ىفاوألاو 1

 .برعلا دنع لفاوقلا ماظن نع فلتخي قراوطلا ىف لفاوقلا ماظن
Glنوبكري  Ülمهءارو ينوكرتيو قيرطلا فاشكتسال مهلفاوق ةمدقم ىف  

 جرعتو byas عافترا وه ببسلاو ) فصلاب ظافتحالل لبإلا نوهجوي

 تو هلقصتو هغيدتو دلجلا خلست ىتلا ىهف . ةرهام ةعناص ةيجراتلا ةأرملاو

 .. بئاقحلاو لداتصلاو ةيدلجلا ىلحلاو مايخلا هنم
 ولا ىهو . ld نوحصلاو ةميخلا داتوأ بسنخلا

 نيدنشرم نود er هبش LM aS. CEA JLH Lell ءارف نم لزغت ىتلا ىهو ..رصحلاو تاعبقلا
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 ةضاضقنا ةيغب عيرس El ىف لاجرلا ene مث ءاسملا ىف ةطخلا
 . ةلفاقلا مايخ ىلع رجقلا لبق نا

 نولخدي مث LM صوصللا دوقيف isle سارحلا رفي.ةعيرس ةكرعم
 . نورقيو بايثو de نم نودجي ام نوعمجيو مايخلا

GHي اذه مهو اهيف قئاوع ال ةطسبنم تاولف نوتكسي مهتأ حضاو  

 ةبوعص نود ريسلا طخ age ملا یف مهناكم نم هلك قيرطلا

 ة ملا دويق نود el ES بشعلا ءارو لقتتتل لبإلل ةصرفلا نوعديو
 SIA الو ةرثكلاب تسيلو ىراحصلا ىف ةقرفتمو ةحيحش باشعألاف

 هل نودصري داضم موجه lle ىدتعملا ةليبقلا ضقنت نأ ةداع ت . .ةيلبجلا نايدولا ىف
 . ةدوعلا قيرط ىف اهنودريس صوصللا نأ نوفرعي ىتلا رابالا دنع ةصاخ بين لباقم ةيراجتلا لفاوقلا ةسارحل cy Gal قراوطلاو

 . نوريثك ىحرجو JS عقبو ماحتلالا ث Die ةيرض لباقم مهيضارأ ىف رمت ةلفاقل نامألا نوطعي ًانايحأو . عئاضبلا

 ت تايسانم یهو . . ةلومع لباقم لفاوقلل مهدشرمو مهلبإ نومدقي ًانايحأو

 . لخدلل ةيخس رداصم مهل

  dyقباوطلاب ةصاخ ةكوكصم ةلمع كانه نكت ..  Lelyاوناك 2

 الآ ىكرتلا هينجلا نكلو . . لماعتلل ةدحو شابقلا عطقم نو
 ةلوبقم ةلمع ناك .

 نم ةددحم ةبيرض Lede ىدنعملا ةليبقلا عفدتو ىملس قاقتا ثدحي ًانايحأو

 . ةلوقعم ةيوست لباقم ىف بايثلاو

iىهو قيرطلا عطق ثداوح نم ةردن رثكأف لئابقلا نيب ةمظنملا بورحلا  
 . ىعارملا لوح فالخ وأ ةطلسلا ىلع عزانت . . ةيسايس بابسأل ةداع تح ll] ةضياقنلل مهلفاوقي قراوطلا جورخ دنع ةدعاقلاو

 1 اجرلا الإ لاحترالل جرخي الو مهراضم ىف لافطألاو خوبشلاو ءاسنلا

 اهسفن تزهج دق ةليبق لك نوكت ثيح مهيورحل امسوم ءاتشلا نوراتخي مهو . نورداقلا

 . ةيئاذغلا داوملاو نيوقلا نم
 لئابق ضعب ةداع وه وطسلاو ةقرسلا لفاوقلا ىلع قيرطلا عطقو

 أ وهزلاو رخافتلا لاج ىف تارماغملا هذه نع نوكحي ناسرفلاو . اهلك سيلو
 ELAN ةليمجلا بايثلاو JH بلس gils اهب نوموقي مهو .. . ءاسنلا
 . تابيبحلاو تاقيشعلل

 . ىرسألا ءاسنلا ىلع ىدتعي الأ برملا ديلاقت

 ... ةتليبقو ىدتعملا نيبج ىف EY راع ةمصو ةريسآ ةأرما ىلع ءادتعالاو

 , ثداحلا اذه لثم ببسب ةيماقتنالا بورحلا نم ةلسلس تتدح ام

 . طلبلاو ربجاتخلاو بارحلاو فويسلا ىه بورحلا ىف ةلمعتسملا ةحلبمألاو
 .داوقلاو ءاسؤرلاو ءالبنلا الإ عوردلا لمحي الو ىصعلاب نوحلسيف دييعلا

 5 ,Al فاقجلا نأل تارماغملا كلت Jat راتخنا مسوملا وه فيصلاو

 . بشعلا نع be قرفتلل لئابقلا عفدي ىعرملا

Y Y 



 دعب ةيلبقلا ,SL تاسدسللاوا قدانبلا تلخ دقو
 . نييسنرفلا

 . جنال نودروج ىزيلجنالا وه قراوطلا فشتكا ىبرغ ,IL لوأو
Gilقيرطلا ىو سمادغا ارباع وتكوبمت ىلإ سلبارط نم هتلحر أدب  

 ملا كلاسم ىلع هلد ىذلا « ةيوازلا ةقطنم خيس » نانع خيبتلا ىلع
 مي اوناك نيذلا برعلا ءالدألا هلتق . هتلحر متي نأ لبق لتق هنكلو

 ىلا ةلحرلا متي نأ تراب ىرنه GU عاطتسا 1844 ةنس ىفو

 سلبارط ىلإ داع مت وتكوبت ىلإ لصوف .اهمامتا ىزيلجنالا هليمز
 ALAN عم خيراتلا لخد كلذبو . . ةقطتملا ىف قراوطلا لئابق
 . ازاربو قئاتسو نوتسجنفلا

 | ىسترسفلا هيريفود هبتك ام وه قراوطلا نع فاو عجرم لوأو
 ىجراتلا سيئرلاو نافع خيشلا ايف هقفار .ًارهش YA تقرغتسا

 By سيراب ىلإ نافع خيسشلا هيريفود اعد نأ كلذ دعب ثدح دقو
 EN نويلبان

 ارحصلا

 Le نيرشع . تانعبلا ' ثفقؤتو

Gyمحتقيل حاسم لجر ةئامثالث هعمو ديروق ةلاحرلا داع 1844 ماع  
 تاسدسلاو ةئيدحلا قدانيلا تعاطتسا ةرملا هذهو :: ءارحضلا

yr 

 حلاص نيع ةحاو ىلع ىسئرفلا ملعلا دروف عفرو . ةعلقلا محتقت

 اوداع مهنكلو ةيسنرفلا ةقرفلا ىلع موجهلا « تيت » BLE قراوطلا

 .ىرخأ دعب ةدحار اهعوضخ نلعت ةيجراتلا لئابقلا تأدب كلذ د

vr 





 ايخأ بسب ىبرعلا اموغ به انك .. لكلا به راعتسالاو ملظل

 . ىربربلا Gl نايلس ضقتنيو ىپ

 دسألا ةديرج ردصي ناك ke قورابلا نابلس ةرهاقلا تفرع

 رخآ جرخي انيح الإ هقلحيالأ مسقأو هسأرو يحل رعش نايلس قلطأ هو
Feىلاطيإلا رامتسالا دض ىيللا حافكلا داقو . . نطولا ضرأ نم ىلاطيإ  

 .رازي ريق اهيف هل لاز امو le ىف gy م دتا مث ايكرت ىلإ

 + ةيبرعلا ىف اك ثينأتلل ( ت ) فرح لمعتسُي ةيربربلا ةغللا

wily deباز  alla EAN e AAL(و ) فرح فاضي لاعفألا فيرصت قو  Jalفرح فاضيو ىضاملا ىلع  

 || نيوكت ىف لخدت ةيربربلا ةغللا نأ انيأر دقو

 .ةيبيللا لخاودلا ناكس تاجمل ىف لخدتو ةيسمادغلا ةغللا نيوكت

 أ تابرظنلا ىدحإ قو , قراوطلا لصأ مه ربربلا نأ خيراتلا ىف انأرقو
 Aaj ةنعارفلا لصأ

 pally قراوطلاو برملا بيذت I ءارحصلا تعاطتسا دقو
 : ماني لعفو JÈ لعق لثم ةاوش .ةينطو ةدحو تاذ ةقسانتم ةدحاوإ ةكيبس



vA 

ok : ما 

we انیس 
e 

 (ilo فرح فاضي عمجللو
 ملا :لمج

 نمغليا : لامج

 برع ىريرب سوماق

Listةيربربلا  

va 



 رامجا : ناصح

 نرامجا : ةنصحأ

 طيبز : كيد

 نطيزيا + كويد

 نشوأ : بل

 نئاشوأ + بالذ

 Zul لثم سارعألا ىف Lish ىتلا ةيربربلا ةيبعسشلا GUM نمو
 : ةيرملاب اهتالكو ةينغألا هذه . . اندنع «ةسورع اي ىكيلع

 افرح رئانتم اهرعشو au اهتيأر

 اهدي ىف عملت ةروطسألاو

 au تناك

 املا جمت قارظنو
 ةكم ىلا نمؤملا تارظن gë اك

 هللا رقفتسا . .رتكأ لب

tehریست  

 BANS باسني اهدوعو

 كلابب رطخي ام JS ةأبعم

 ةليمج علسو روطعو ربنع نم

 روبابلامآ ستدجلا

 روشتي تعلسسابس اي

 سبد اللي ake اللبأ

 .ريربلا دنع ةفيرط ديلاقت اه ةيبعشلا سارعألاو

 نوسقلطي « تليترج نياسيا w ةريصحلا شرف هنومسيو حرفلا ىف موي لوأ
 ديبع تاصقارلاو تاينغملا لكو » ديبعلا نم ةقرف ىنغتو روخبلاو ديزا

 هتداس مدخي لظو قنتعأ ىذلا ميدقلا قيقرلا لسن مهو ربربلا نم اوسيلو دو
 ءاضيب ةداع ىهو ةليصألا ةيربربلاو ,« دج نع ابأ ةمدخلا هذه ثرا

 .تارعاشو تالاجز نهضعب تناك نإو صقرت الو ىنغت ال ءارقش انا

 كاوسلاو ةئحلاو ةوسكلا او ةرصلا مدقت حرفلا نم GUI مويلا ىف

 + سورعلا تيب ىلإ:سيرعلا ت غز Sy ىف ةيراج اهلمحت د

AY 



 s زو ءانغو صقر . . سيرعلا تيب ىف ةرهاس ةلفح ماقت ليللا فو باتكلا بتكيو بطخيل بألا مدقتي مث اهتبال راتختو
 en زو ءاتغو صقر . . سيرعلا تيب ىف ةرهاس ةلفح ما

 ==( لياقم ىف ةلبطلا ىلع مزاعملا نساح ددعيو ديبعلا نينغملا دحأ مدقتي
 « سيرعلا » ناطلسلا فرشي دوهشم موي وهو موي اث ىفو « حيريا »
 ا سقت قو . .ديبع سلع ديمدق دنعو سلو هتيشاح عم
 بلا نم اهبارتأ عم سلجتل « سورعلا » ةناطلسلا

 YM sias ( ةطالأ ىف هلوح تفلتي وهو ناطلسلا ةسلج لوطتو
 هيمدق دنع AU دبعلا ىلإ هدي دي مث . ( ديلاقتلا
 . ءانغلاو صقرلا أدبيو ةلفحلا حتتفت كلذبو ةيلام ةحنم

a 
 مث عرشلا ىف عبتم وه اک اشرق Yo یر

 ةعبرأ ةد اهسأر لوح دوسأ حاشو عضوب ةأرملا قتكت توملل ةي

 نيكييل تاعومجم ىف ءاسنلا عمتجتو .« ىاكفا » رحأ حاسنو ًانايحأو

rl eyلهأل مامطلا باج ىف ناريجلا كرتستيو  alلكأيل  

 ةدمل ةمتخلا Jas ىلاهألا ىلع عزوت ةحيبذ حبذت ىناثلا مويلا ىو .

JUنارغبيا  ». 

 نوتيزلاو بوبحلا ) ةعارزلا ىلع دمتعي رارقتسا عمتجم ىربربلا coal ةدلبلا ىف اهيمدق ىلع ةفل لمعتو ةفز ىف ةناطلسلا ريست lll فو

 ضعب اهفرتحي هيذحأو دولج تاعانصو لزغ تاعانص كانهو . ( نامرلاو يراغزو ماغنأو لعاشملا

 ارب ريغ امهاتلك ناترسأ اهتراوتت ةدادحلا ةعانص نكلو

 مهنومسيو نيدلا ءاهقفو نويرادإلا نوفظوملا مه ةدئارلا ةرفصلا

 دوقع ةباتكو ةميرشلاو نآرقلا“ ميلعتو ءاتفإل

 لا تيب ىلإ سيرملا ءابرقأ همدقتي بكوم ريسي ةلخدلا ةليل ىفو

 أا ديبعلا قوطي قيرطلا ءاننأو . . اهسيرع تيب ىلإ ةناطلسلا نوذخأيو
 , نييلوضقلا نيعأ نع. هيفخت ةريبك ةءالب هنوبجحير

BEY kashتلخد كيوبلاو كاليداكلاو روتيسزنارقلاو نويزفيلتلاو ةجالثلاو زاجاتوبلاو 4 ..ايريرب الإ  

CBN SNS GRE . مهضعب لخاد ةقبط نوفلؤيف دوسلاو ديبعلا UD ىلتخي نأ عيطتسي الو لاجرلاب طلتخت الو باجح ءارو ىف 
 . ةسلتخم تارظن ىلع ديزي ال فراعتلاو « . تويبلا ىف ةمدخلاو ءاتغلاو

Ar 



Gisمهسارعأ ىف دوسلا  SETليوطلا مهضام نع فشكت  

 راواک نم یاباب

obمداخ  

dhىرج  dمدآ نیل یرچ ام  

Ghراواك نم  

ol 

 هرضلل ىرج ام یل ىرج ىللاو

 , ةعماجلا ىف ملعتي نأ عاطتسا نيظوظحما دوسلا ضعب نكلو
 , سيلوبلاو شيجلا لخد مهضعبو

 .ربربلا نیب نويحيسم دجوي الو

 . تمزقلا ةجرد ىلإ نوظفاحم مهلكو

 . ىضابألا بهذملا نوعبتب مهو

callyتايلكش ضعب ىف فلتخب ىضابألا  Aldiلاو ىكلاملا نع  
 . ةروس لك عم ةلمسبلا نم دبال مهدنع الثم . قنحلاو

 A¿ ىبناج ىلإ نيديلا عقر نودب أديت ةالصلاو
 , عيصألا ةكرح نودي دهشتلاو
 اا ةبافكلا وه اهطرش نأل !EU تيبلا جراخ نم زوجت ةفالحلاو
 P= مدلا سيلو ةيثيدلاو

A 

ىف ميكحتلا لبق يع أطخأ بلاط يآ ني ىلع نأ ےہ
 SE ةعقاو 

 ةيواعم فشتكاو . . ىلع شيجو ةيؤاعم شيج ete ةعقوملا نأ

 بلطو حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا عفرب رمأف ةليلق رصنلا ىف هتصرق نأ

 ىف قح بحاص هنأل Sl لوبقب أطخأ ايلع نأ ةيضابألا رطب

 نامإلا وديدنش gall نإف ةيلكشلا قورفلا هذه نع رظنلا فرصيو ,

 راجت منيب لصي الق ءانمأ ءاعدو مهو . مالسإلا تايقالخأب كتا [

ىلع مهلكاشم رثكأ نولحب مهنأل , سيلوبلا ةجرد ىلإ فال
 FN ىوتسملا 

 .« نيمأ لجرل » ةفدارم « ىلايج لجر » ةملك

ho 



 4 هبشت ىهو ( غانيفيتلا ) ةيربربلا ةيدجبالا فورحلا
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 نب ناعنك نب غيزام نب الغ نب ربرب ربكألا دجلا نم تءاج ربرب

 لبق ةنس SI ايقيرفأ لامت ىلإ ماسنلا نم ةرجه ىف ربربلا
  oiخيراتلا لبق 5

 اورقتسا نيذلا ضعبو ربولاو رعشلا نم مايخلا نونكسي مهنم لحرلا
 لبجلا ىف نورقنيو لابجلا ىف مجتويب نوتحني اوناك نايدولا ىف ةعارؤلا ,

 لبج ىف ةيقاب ةتوحنملا تويبلا هذه ضعب تلاز امو اهقفارمب ةلماك تاق

 . ساروألا لابجو سنوت بونج قو

 وذ شبكلاو رمقلاو سمسشلا هرهاظمو نومآ وه ميدقلا ربربلا نيد ةرجش نع نودلخ

 . .ةافحلسلاو ةعدفضلاو طقلاو سوواطلاو ةماحلا نوسدقي اوناكو ey ماحو ماس مه ءانبأ ةنالن بجنأ حون نا

 . تافاعلاو' نؤنجلاو للشاب pia تاناويملا هذه as نأ نودي أ h A NE So هنم ءاج ىذلا وهف ثفاي عرف امأ

 ٠ برغملا نم ةريثك ءاحنأ ىف نآلا ىلإ ةيقاب ماحلا ديص ميرحت ةديقع تلاز قطب نيذلا خيراتلا لبق ام سانجأ مهو al لبق ماسلا نم ناكلا
 0 az نع لوقيو . نونجاموركلا

We a cee 0درقلاو شبكلاو . ةراح ا عيباتيلا نكست ىتلا حاورألاو نجلا ىف ربربلا دقتعاو سمشلا نودبعي اوناك مهنأ نودلخ  allsال ىيتج عضو ىف تیما نينقدي اوناكو  
 . ضرألا نطي نم tl داليمك ثعبي فوس

 نبا اتل ىوري نودلخ نبال ريسعلا باتك ىف
 :الئاق هدالوأو

 .لاجرلا سوستو ةليبقلا ىلع مكحت تناكو ةسدقم مهدنع مآلا تنا

E A A Fitبستي ايدق نبالا نا  a’ 
 . هيبأل ال همأل بسني ادق نبالا E اناطعآ دق وهف «ماح» dl حون عرف امأ

caliناعتكو  . - 

ae 

 age ةيوتكملا ةغللاو . . ةيريربلا ةغللا ىه ةبوتكمو ةقوطنم ةغل |
 . ةيجراتلا ةغللا ىف مدختسملا مسالا سفن وهو « غأ

ay 



 هللا دنع نم ةلزنملا فورحلا . . غانيقي
 . امور مكح دض ىلاوتت

yنم ناك سورافاس سومتبس نامورلا ةرطابألا دحأ نأ خيراتلا  
Goalهدهع ىف نامورلاب مهتاواسمب نيئاوقلا نسو ربربلا  . 

 .اهصتب ةيجراتلا ةغللا ىف bad ةيربربلا تاملكلا رثكأو
eesرب ىف ريربلا عرش مالسإلا عم ةيبرعلا ةغللا تلخد  

Eo snaةفاضإب  Al abil ee 7 
 OW لإ AWD نیدایع aot GEG Ga سود ل

Er aaتانابد تناك اهلكف . ةينامورلا تانايدلا عم ةيدقلا ةبربربلا تانايدلا تقئاعت  
 er تباغلا ةباغلا

 دقف ء Ull نامورلا نم عرسأ ربربلا ناك ةيحيسملا تءاج

 : ةيبرعلا انتلثمأ Gall ىف هبشت ةيربرب ةيبعش ةلثمأ كانهو Ay اصالخ اق از
 LS ىف مضعلا قالي - تسادروشت ىسفنا ريربلا ءادهسش نم افالآ لتقو قرحأ نايسيلكوص روطاربمالا دهع

 رفظ ربص نم -دواطي نلكهدبو

 موي ىف نبت بل ايندلا - ساوبد یبا وتیلو مرغا
 ةئيرج نويع وبأ . . ةغراف نيع gh - تعاسو انأ سطيط

 كلاب ضرملاو مهردلاب ءاقشلا  نراطنقيسالبالا فازوس تيولات
 ءرومو برشملاو ايبيل لمست تناك ىربك ةيربرب ةلود ريربلا ماقأ دقو

Lozaةطروغويو اينصمو سقافص لاثمأ ماظع كولم ءامسأ خيراتلا انل  
 للاب نيلبكم مهوقاسو اهكولم اورسأو ةيربربلا ةلودلا نامورلا ازغ دقو

 .ةرخسلاب مهشويج ىف ريرهلا فولأ اودنجو اموز عراوش ىف

Lal bl OMناب  aloاخ بارلا  
 ىف ةياكن dal ربربلا نم ريثكلا قنتعاو . . ةيستنودلا a اصاخ

 لئابق ) لادنولا JAS دي ىلع ىنامورلا مكحلا طوق خيراتلا انل ىوریو
 al Ja) ةيزاغ

 .ربربلا ىلإ ةرم لوأل مالسإلا لخديو هلتقيو هيلع رصتتيو ىر akas رصيق سويلوي نيب كراعملا خيراتلا U ىوريو 5 خيراتلا انل ريربلا نم افلأ نورشعو ةثام براحيل افلأ نيرشع نم شبج سا
ar 



 نم ارثأ دج ال . . ىطتزيبلاو ىلادنولاو امورلا وزغلا نم ناقرطلا اذهل رثأ
 .٠ فويسلا مكح نم تاونس مغرب ةبطنزيب وأ ةينامرجوأ ةينامور

 ةيبرعلاو ديحولا نيدلا وه مالسإلا حبصيل

 ةيوبنلا حئادملا نودشني ربربلا gill دلوم ىف , هسوقن لبج ىف نآلا

paloةيريدبلا  : 

 نكرشيا تنغفوتسا ةكم سا .. سيقلت دفرمي اتاب

 نع اغضيس غابدلا ضويب .. سيبرنا نيدلا لاجنع

 باذع نم ىنلا قل ام دشأ ام

 نوكرشملا هجرخأ chy ةكم نم

 هبر نيد لجأ نمو

unراجحألاب  GF Geامد  

ao 





 ةيررحنلا OS ly ةيرحلل ايظع le Lilo تناك ءارحصلا
oe Sillyلبق ةليوط ةناضح مهراكفأ اهيف اونضتحا  

 i . ةيبرعلا ةمألا هجو

 ةيررحتلا تاكرحلا هذه pr تناكو

 . نادوسلا ىف ةيدهملاو قيرفألا لايشلا ىف ةيسونسلا
 cer نبا ناك ىسادغو ةرفكلاو بوبغجلا ةحاوو ةقرب ىف

 او نايلس دالوأو وبتلا لئابقو قزاوطلاو ريربلاو ”ودبلا نيب هتوعد
 ديبعلا نورتي ةيسونيسلا ناك اذه نم رثكأو

allge els تراص apn | 

  ellنييالم ةثالن ىلاوحب ۱۸۷۳ ماع ىف ةيسونسلا غابتأ هييرقود ٠

Yىمونسلا نا نوتلماه  idتدتما ايقيرفأ ىف ةينيد  

hزاجحلا ىلإ شكارم نم . 

 ؟ ةيسوئسلا ةوعدلا یه اف

 . حلا ةملك ءالعإ وه ًاذحاو ًاراعش عفري ىسونسلا نبا نأ

N دشرتو لهاجلا ملعتو ital 

 حافكلاو حلاصلا لمعلاو نآرقلاو ملعلاب هللا ىلا برقتلا ىه هلئاسو تناكو

 ةيناروتلا ةجرد ىلإ ديرملاب لصي ىتح ركذلاو عيباستلا ةءارقو دهزلا ابنا

ves 

aSًاعطقنم ًايفوص نكي مل  . Uyةيعاتجا ةيؤر هل ًارشبم ناك  dyهنهذ  

giنم ططخي شاع  vealed 

 . ةديدج ةروص ىلع يمالسإلا ماعلا ءانب ةداعإب ملحي ناك

 .اياوزلا ماظن أشنأ ملحلا اذه لجأ نمو

 ةدحاوو رصم ىف ةرشع عبس اهنم ةيواز ٠١١ كانه تناك هرصع رخاوأ فو

 ىف رشعو ةقربو سلبارط ىف نوتسو تسو زاجحلا ىف
 ىف ةرشع Wal برغملا ىف سمخو سنوت ىف ةرشع ly برغملا ىف سمخو

 . قيرقألا نادل
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 مسيل ٠ نيديرماو عابتألا نم ةدعاق هلفسأ ق ىمرفا مظتلا نم عون ARS نوكتل يصح عفترم ناكم ىلع .ةين
 . ىسونسلا خيشلا مث اياوزلا ويش مث لئابقلا عويس ةيتكمو ةسردمو دجسم ةيواز لكبو

uyلك ةرم ةكرحلا ريس ىف رظنلل ىلعألا  ¿E 

 . ةوعدلل ازكرم ةقرب نم ماظنلا زف

 ge ضارأو قئادحو

 de ةفوقولا ىضارألاو ىه هسفن ماظنلل ةماع ةيكلم ةيوازلاو
 1 A EA اانه ناك اذإ ىضارألا تالغ

giاهريدي . å 

 اهقنتعا ثيح برعلا ةريزج ءارحص تلخدو ةيسوتسلا ذوفن عسا ف 1

 ىف جاجحلا ةطساوب ترشتنا اك برح ىنبو ثراحلا ىنبك لئابقلا نم د

 .ةدجو عبنيو ءارمحلاو فئاطلاو ةنيدملا ىف اياوزلا

 . ةلود لخاد ةلود ةيسونسلا تناك

 ايالخلا هذه رئاكتب هديحوتو ىمالسإلا ملاعلا ءانب ةداعإب ملحي ىسوتسلا ناكو
 ASIAN نم ديدجلا ىميظنتلا لكشلا اذه لخاد ىف ةيبرعلا ةمألا علتيت

 ءاردو موي داصحو موي ثا

 A زكرمو ىراجت زكرمو لفاوقلل ةحارتسا ةباثب ةيوازلا تناكو
 Ar نآرقلل ةسردمو ءارقفلل أجلمو ةفايضلا تيبو فرصمو

 ىلع ىمويلا بيردتلل ةحاسو ! BLA.رانلا قالطإو

 . ةامرلا رهمأل زئاوجلا ىطعتو تاقباسملا ىرجنو

 فحازلا ىننرفلا راعتسالا JN نم فحازلا ىلاطيإلا راعتسالا نكل او روبلا ضرألا حالصتساو جيراهصلا ءانيو رابآلا رفح ناكو
 le قبطأ نأ ثبل امو . LEA GF ىتح ةكرحلا هذه لهم مل بونجلا ن . هيف ماقت ىذلا ناكملا ىف ةيواز

 Aly ديدحلا a ا pace اسمح عوبسأ لك نم سیا مپ ناکو
 لا لزغو ةدادحلاو ةراجنلاب نولغتسنيو مويلا كلذ ىف سوردلا نوكرتيف

FIN عا مهسأر Jes حدكيو دكي نم الإ مهنم دجت ال . ضرألا cs 

 وه سيئر ةيواز لكلو
 ةقطنملا نايعأو لئابقلا .

 . عافدلا فقوم ىف اهسفن ةيسونسلا تدجو ةظمل ىف

 هارحصلا قاعأ ىف اياوزلا تارشع نم صاصرلا قلطناو

 تماق ىلا ةمواقملا لابعأ ar نع ةلوئسملا ىه ةيسوتسلا نإ هبيرفود لوقي
 اسنرف ٍدض تماق ىلا ةفلتخلا تاروثلا ىف ببسلا اهنأو رئازجلا ىف استر

 : ارهظلا ىف لوكت نب دمحم نايصعو ناسملت ىف هللا دبع نب دمحم ةروک

 ةيوازلا ليكو مضي سلجمو . ةيوازلا خيش

 دي ىف . بونجلا ىف ىسرسقلا رامتسالل ةمواقملا ple ناك ۸۹١ ةنسس قفا . ىموتسلا هسأرتي Jel سلجم فلأتي مهميج اياوزلا خويش نمو
Ve. 
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PAES 
 د. ؟ باتتعألا تح ىف ةياتكلا uz ى

aقالا  eeىراؤطلا نم  ee a ply 
 N ب

ES 

 ناديعلا هذه نم رضخأ دوع لك ىف هللا كل

 . نيديرملاو ذيمالتلا نم GS ةحلسألاو لاومألا تناكو

deباطخ  
 a ذيملتلا

 ساد ريدم ىلإ ىموتسلا ذيمالت دحأ نم لسرم

 انخيش ةكربو كلذ لع هلل دمحلاو ةيبخألاو J ةنزخلاو لاو ًاريثك ليخلا نم انمنغو الجر نينافو dis TUN وحن مهنم gS مهلئرسك تح فويسلاو دورابلاب اننيب لاتقلا عقو دقو »
 tly ةحبسلا ةلوانم ةيسونسنلا a ديلاقت نم تناكو
eىزلا اذهب ةالصلاب هرمأبو فيسلا هسبليو ةحبسلا ما ةرجلا خيشلا سيلي نأب كلذ نوكيو .٠ هتسارد  . oeابي <  

 قيرطلا لع ىداز نوكت SUS ضعب got نذإ :هل تلق
 :ديعبلا قفألا ىلإ هتارظن لسري وهو

 :هداز ari خرؤملا هدروأ اهفو
 مهارت نم ol اذهو لقعلا غارفو سالفإلا ةمالع نم سانلاب سان ل ًارظتنم برجل انتم ءىراوطلل ادعتسم نوكي ES مغو ارداق مادام ةيسونسسلا نم درف لك ىلع بجاولا نم هنإ » ee ا یا

orl u 4 p Er 2 5نأ یورپ امو  doاإ ىلإ هسيسأوج لسرأ ىكرقلا اشاب  
ee 

eee losسوساجلا  aiىلإ هداق ةحلسألا نم نزاخم انيدل معن ىركبلا باجأف « ةحلسأ ناك اذإ اع . ىركبلا دمحم وهو . ناوسخالا  j 
 . هل اهحتفو بتكلا

 .هتاذ لكيه js pelt ىف اروصحم حبصأ سانلا مزال

 i .ةيصعم ىلإ اعد دقف ءاقبلا وأ رمعلا لوطب ملاظل اعد نم
 öl pie cast OS دق سأر ىه Uy قلخلا dy تاينلا ةمالسو بولقلا ءافصو ةريرسلا ءاقثا

 siga lay¿ نعسلاو
vr 



 ا al ol ىديأ ق قالشلا ريب ةيداؤ تطقس 151 ةنس ىو
 ةنيصح ةعلق IS es اهمده

 . ةنس نيرشع نيلاطيإلا مواقت نأ تعاطتساو ٠ لاطيإلا رامتسالا ةمواقل JN ىلإ ةيسوتسلا تلوحت NN ةنس و

 عاطتسا al ملعلاو ةيبرغلا ةعانصلاو دورابلاو all نكلو
 . ءارحصلا ودب

 مز نأ

 TS pl مسحت ةيبرغلا ةعانصلا تناك برقلاو قرشلا نيب مادص لك فد



 . ءامقشلا :مهيف op نيحلاصلا ةبحص نم رثكأ

 هلا تلق

 ؟ نوحلاصلا مه نمو —

 لاق

 مل اوباغ اذإ ءايقتأ  ءايفخأ راربأ . . رضح ام مهماعطو رتس ام مهسابل -
 لاومأ ريغ ىلع هللا حور ىف اوباحت ..اوفرعي مل اورضح اذإو ا

 منع هللا JA . هللا ىف نوهركيو هللا ىف نوبحيو هللا ىف توفرا
 , ىلظ الإ لظ ال موي ىلظ ىف مهلظأ مويلا . . ىلالجب نوباحتملا نبأ : ةمايقلا موي

 ؟ مايألا هذه ىف دوجو مه له :هل تلق

 : لاق

 spell لهأ قبو ؛رهسلا بابرأ لحتراو .موقلا دابو .رايدلا تلخ -
 ale ليزاهم مازقأ الإ قبي مل . . موصلا لهأ تاوهشلا SÈ نامزلا لدبتساو
 . مهب هللا ىلابي ال انلاثمأ ريعشلا ةلاثحك

 . ليج ىف ةدابعلل dite ىبرغم لجد ده

 casa هما Kh نأ أشي م
 . هللا نضرأ ىف هللا دبع وه

 نامزلا اذه لهأ ىف كيأر ذب ضرألا لع les فوصلا نم ادرب سباب ؟ نامزلا اذه لهأ ىف كيأر ام : هل تلق
ye بنك ضعب الإ هعم ably 

 ap یف هرصب ةرسح ىف لاق
 RD رانلا هركن اولاقو . اهقيرط اوكرتو ةنجلا بحن اولاقو . هتنس اوعبتي مو لوسرلا , فوصلا لزغ نم هتایح بسكي بح اولاقو هبا اولطعي dy opel اومرقو O اوكرتو لاب اوفرتعا -
 Ve ملو مستاومأ اوتقدو ٠ هوعاطأو ودع انل سيلبا اولاقو . اهلا اوقباستو

  nrمهب ٠ اوسنو لالا اوعمجو « مهويع اوسنو مهتاوخإ بويعب اولغتشاو LA .اقارشإو ةحص ضيفي هجولا cas قيرطلا باشعأف JAN BB تار عضب

  11.روبقلا اوسنو روصقلا اوتبو



 che Sally سدقلاو ةكم ىلإ جحلاب ملحت bly ىق انك دقل

 ؟ متلعف اذاق سدقلاب مكباي ىلإ ةداهشلا ةصرف مكتءاج متنأو

 اهب هبيجأ ةملك دجأ ملو

 . هعومد a Ba حارف وه امأ
 A¿ باذعلا مكيلع بصل عتر A عضر ةيبصو عكر دابع الول هللاو
 ras أدب دق ناك هتكرت انيحو

 اتم اهقرشمو انيف اہرغف اهقفأ علاطم Gall ىلع سمتو

 GUI ىلإ یب دوعت GS تناك ءاوها ىف بوذت هداشنأ Ole تناك ايحو
 نم جورخلا ىباتك ىف هئیدح تيور ىذلا اراوسيجأو امهارب wahl فوصتماب
 لجرلا سفن مامأ ىنأ تسسحأ اذامل ىردأ الو .. توباتلا

 ةدئام ىلع ناسلجي امنأكو ةغللا سفن ملكتيو  ادحاو LIS لوقي LAWS ناك
 . باتكلا سفن نم نارقيو ةدحاو

 ناك فيكو هللا دبع نب زيزعلا دبع ىبرغملا فوصتملا عم قيدح تركذتو
 لباب راجت ob هنم ذخأت مو انم ذخأ ىذلا وه al فوصتلا نإ ىل لوقي
 ليلخلا ريهاربإ مايأ نم دنهلا ىلإ ةيقرشلا انتانايد نولقني اوناك اهءارلعو سرافو
 .ركسنسلا CUS ىف ةيبرعلا CUS لوخد ليلدب

 ةروصلا .. ارتوس

ur 

el 

 bag تافا . . اتادوب

 ناسحا . . نيسحا

 فارسا .. افارسا

 ةنياعم . . اناياهام

LS . . امراك 

 Sal روت ... انافارهت

 wily ىطعت انك دقل

 . لكلا انم ذخأ دقلو

 . هلك قحلا ىلع انتانايد توتحاو

 ةيذوبلا Las اب قئارطلا لك ىلع هيتفد نيب ىوتحا ىمالسإلا فوصتلاو
 . اجويلاو

 ريكفتلا ىف ًاقرغتسم ريسأ تنك

 rail ىف نري لاز ام ىبرغملا ريقفلا داشنا ناكو

 تا اهقفأ علاطم Gall ىلع سمتو

 . . نآلا انيق برغت سمشلا نإ . . معن

 ste اهقرشم نوكي قف


