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 ءااسلصضإ

 . ءاسطعلاو ءادفلازمر نطولا ءادهش ىلإ
 . نطولا ناسمضحأ يف بيبحلا تسيوكلا ءاسنبأ ىلإ 9
 . ةازغلاو ةاغطلل ىدصتو قح ةملك لاق نم لك ىلإ ال

 اومعف لييلضتلاو فيزلا ةيحض اوعقو نيذلا ىلإو 9

 . بصاغلا ىدستعملا دييأت ىف اودامتو قسحلا نع
 . رسسصعلا ىلع هاش لك ىلإو .. ءالؤسمه لك ىلإ

 . خيراتلا حيحص ؛ قئاقحلا ثيدح  قئاثولا ثيدح مدقن
 دصتقلا ءارو نسم هللاو

 حابصلا دعألا دهف ىبلع

 ىلدسيبعلا دمحم





 تعقو . مالسإلا روهظ تبقعأ ىتلا ًانرق رشع ةعبزألا لالخ ناتريبك ناتنتف ىمالسإلا ىبرعلا ملاعلا تباصأ

 ) لوألا ىرجملا نرقلا فصتنم ىف بلاط ىبأ نب ىلع عبارلا دشارلا ةفيلخلا ةيالو باقعأ ىف ىلوألا ىربكلا ةنتفلا
 امأ . جراوخو ةعيشو ةنس ىلإ تقولا كلذ ذنم ةديلولا ةيمالسإلا ةمألا تمسق ىتلاو « ( ةيداليم 7-551١

 ىقارعلا ماظنلا لفاحج تزغ امئيح « ١44٠ ( بأ ) سطسغأ نم ىناثلا ىف تعقو دقف ةيناثلا ىربكلا ةنتفلا

 : مثآلا وزغلا اذه ببسب نوملسملاو برعلا مسقنأو . ةملسملا ةيبرعلا ةلودلا «تيوكلا ضرأ نيسح- مادص ةدايقب

 . اعم قارعلاو تيوكلا نم لكل ةرمدملا هتايعادتو

 دق نيتيقارعلا ةياعدلاو برحلا ىتلآ نأ الإ « ميسجلا ثدحلا اذه نأشب نيملسملاو برعلا ماسقنإ نكي ملو
 رمألا تروص « وزغلل ىلوألا تاظحللا ىفف . هتقيقح ريغ ىلع « جذسلا نم ريثكل « مثآلا لعفلا اذه اتروص

 ًادر ناك ول امك رمألا تروص ةيناث ةظحل ىفو . ىقارعلا لخدتلا اذه ثبلط ةيلخاد ةيتيوك ةروثل ةدجن ناك ول امك
 ىفو . ةبصتغم ةيقارع ضازأل ًادادرتسا ناك ول اك هتروص « ةثلاث ةظحل ىفو . ةيتيوك ةيداصتقإ تازازفتسا ىلع
 هتروص ةسماخ ةظحل ىفو . ةاغتبملا ؛ ةيبرعلا ةدحولا ) ةريسم ىف ةمساح ةوطخ ناك ول !ى هتروص « ةعبار ةظحل

 هوزغ ىقارعلا ماظنلا روص ٠ ةسداس ةظحل ىفو . ًالداع ًاعيزوت ةيبرعلا ةورثلا عيزوت ةداعال ًاليبس ناك ول امك

 (ى رمألا روص ةعباس ةظجل ىفو ؛ ىنويهصلا لالتحالا نم سدقلاو نيطسلف ريرحتل ًاقيرط ناك ول اك تيوكلل
 . ىبيلصلا ىلايربمالا برغلا ةهجاوم ىف ةسدقملا نكامألاو « مالسإلا راد نع ًاعافد ناك ول

 ةظحلل نم تيوكلا وزغل نيسح مادص مالعإ ةزهجأ اهتقاس ىتلا تارربملا ضقانتو ةجاذسو ريغت مغرو
 راطشنالا وأ ماسقنالا ناك مث نمو . نيح ىلإ اهوقدص نيملسملاو برعلا نم ءاطسبلا ضعب نأ الإ « ىرخأل

 ةيمالنمإلا . ةيبرعلا ةمألا هربخت مل راطشنإ وأ مكاو « ىفاقثلاو ىسايسلا اهمسجو اهلقعو ةمألا نادجو ىف

 . ىرجملا لوألا نرقلا ذنم

 نيفراعلل ىلوألا ةظحللا ذنم ةفورعم تناك « قارعلا وزغل نيسح مادص تعفد ىتلا بابسألا ةقيقح نإ

 ةدعل وأ عيباسأ ةدعل ةيقارعلا ةياعدلا ةزهجأ مهتعدخ نم لكل نآلا ةفورعم تحبصأو ؛ هماظنو لُجرلا ةعيبطب

 . انه هلصفن وأ هرركن نأ انل ةجاح ال ام بابسألا هذه نع بناجأألاو برعلا نيللحملا نم ريثك بتك دفو . روهش

 . دادبتسالا عشج وهو لماش عماج دحاو ببس ىف اهزاجيإ نكمي ةيقبقحلا بابسألا هذه نأ لوقن نأ ىفكيو

 م ًاماع نورشعو نانثإ لالخ هنأب هيلع دودرم « ةيبرعلا ةدحولا لجأ نم لعف ام لعف هنأب نيسح مادص ىواعدف

 ثعبلا ماظن وهو « ًايجولويديأو ًايفارغج هيلإ ةيبرعلا ةمظنألا برقأ عم ىتح الو , داج ىودحو لمع ىأ زجني
 نم رثكأ مادص دهع ىف ةيروسلا ةيقارعلا تاقالعلا تءاس « ًامامت كلذ نم سكعلا ىلع لب . ةيروس ىف مكاحلا
 . « نيطسلف ريرحت ١ لجأ نم تيوكلا ازغ هنأب هاوعدو . نيدلبلا الك ىف ةثيدحلا ةلودلا ةأشن ذنم ىضم دهع ىأ
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 ؛ تبوكلا ازغ نأ ىلإو دادغب ىف مكحلا ىلع ىلوتسأ ذنم ليئارسإ ىلع ةدحاو ةصاصر قلطي مل هنأ ةقيقح اهحضفت

 ازغ هنأب هاوعدو . ىرذلا هلعافم ترمدو « ١1981١ وينوي ىف ةيوج ةراغ هتمصاع ىلع ليئارسإ تنش اهنيح ىنح

 بورحلا نش ىف ىومدلا هلجس مامأ دمصت ال ؛ مالسإلا راد ١ نع ًاعافد « رافكلا » ةلزانمل ًادادعتسا تيوكلا

 هنأب هاوعد كلذك . ضيغبلا همكح تاوئس ةليط « ناتسدركو ناريإ ىف « نيملسملا نم هنطو ءانبأو هناريج لع

 ىف ىبرع دلب ىأ كرشي مل هنأ ةقيقح اهدحضت ؛ ًالداع ًاعيزوت ةيبرعلا ةورثلا عيزوت ةداعإ ١ لجأ نم لعف ام لعف
 ةدجنلا بلطل ةباجتسا تيوكلا ىلإ بهذ هنأب هاوعد امأ . ريثكب تيوكلا ةورث قوفت ىتلاو ةلئاطلا هدالب ةورث
 « ةعاس ا/؟ نم رثكأل دمصت ىل اهبذك نم ىوعد ىهف « ةمكاحلا ةرسألا دض « تيوكلا ىف ةيلخاد ةروث ١ نم

 ةروثلا هذمل ؛ تادايقك  ىقارعلا مالعالا اهركذ ىتلا ةيمهولا تايصخشلا نع اهدعب وأ اهلبق عمسن مل ثيح

 ىتح « هعم نواعتلل ةدعتسم ةدحاو ةيتيوك ةماع ةيصخش دجي نأ ىقارعلا ماظنلا زجع اهحضفو لب ؛ ةموعزملا

 ىلإ هديعي قارعلا نم ءزجل ًادادرتسإ ١ لعف ام لعف هنأب ىقارعلا ماظنلا ءاعدإ امأ . نييتيوكلا نييثعبلا نيب نم
 ةيعوضوملاو ةءافكلاب هل روهشم ىبرع خرؤم دلجملا اذه نم لوألا لصفلا ىف هيلع درلا ىلوتيف ٠ ؛ لصألا نطولا

 ال اب تبثي ىذلاو ؛ سمش نيع ةعماجب بادألا ةيلك ديمعو ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ هط داج روتكدلا وهو

 ةلودلا داليم قبست « ةيلاحلا اهدودحبو « حابصلا ةرسأ نم اهماكحو ةيتيوكلا ةلودلا نأ كش ىندأل ًالاجم عدي

 . نينرق نم رثكأب ةثيدحلا ةيقارعلا
 . ةوقلا رورغو دادبتسالاو عشملا ىلإ الإ هدر نكمي ال نذإ_نيسح مادص ماظن هبكترأ ىذلا مثآلا لعفلا اذه

 ًادعتسم نيسح مادص لازي امو ناك دقف . دويق وأ دودح ىأ لجرلا اذه ةلاح ىف فرعت الو فرعت مل تاعزن ىهو

 لب . هحومجو هحومطل ةيبلت « نييقارعلا هئطو ءانبأ نمو لب « نيملسملاو برعلا هناريج نم رشبلا نييالم ءانفال
 قيزمت وه نمثلا ناك اذإ ىتحو « قارعلل كالهو رامد نم هتارارق هتقحلا ام لك مغر ةطلسلاب ثبشتي لجرلا نا

 « تيوكلل هوزغ نم نيتنس دعب عقاو رمأك ًالعف ثدحي ىذلا رمألا وهو « ىقارعلا ىنطولا بارتلا نم ةيقابلا ةيقبلا
 . تيوكلا ريرحتو ءاركنلا هتميزه نم فصنو ةنس دعبو

 تداعتسأ دقو « 1997 فيرخ ىف نحن اهف . ةيرخس ثيدحلا ىبرعلا خيراتلا تاقرافمدشأ نم ةقرافمل اها

 ءاخرلاو ءانبلا ةريسم فنأتسأو ؟ هتماركو هضرأ ىتيوكلا بعشلا داعتسأو « اهلالقتساو اهتيرح تيوكلا

 « ةمسقم ضرألا نكلو . ةورث رفوألاو ًاناكس رثكألاو ًاضرأ ربكألا « قارعلا هتراج وه اهو . ةيطارقوميدلاو
 دحاو ببس نع فصنملا بقارملا ثحب اذإو . ةردهم ةورثلاو ٠ مهيلع نيطخاس مهماكحل نيهراك ناكسلاو
 رفوألاو ًاناكس رثكألاو ةحاسم ربكألا دلبلا ىف دادبتسالاو ملظلا الإ كانه سيلف « ةرخاسلا ةقرافملا ذه ريسفتل

 ةربع مهللاف . « نارمعلا بارخب نذؤم ملظلا نإ ١ نودلخ نب نمحرلادبع ملسملا ىبرعلا ركفملا لاق ًاميدقو . ةورث
 . ةتامشال مهللاو « طقف

 ميهاربإ نيذلا دعس د

 ةرهاقلا ٠٠١/ 1٠١/ 1947
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 هيدهي نم  انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن لجو زع هلل دمحلا نإ
 ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل ىداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا

 امأ .ًاريثك ًايلست ملسو نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع
 .دعب

 علطتن انلعلو «تيوكلا ةبيبحلا انتلود ىلع رداغلا ىقارعلا وزغلا مئارجل قيثوت وه امنإ باتكلا اذهل اندادعإ نإف
 قئاثولا لالخ نم علطتو «مئارجلا كلت بوعشلاو ممألا ىرتل ملاعلا تاغل لك ىلإ باتكلا اذه مجرتي نأ ىلإ

 هتسرام ىذلا بيرختلاو ةيشحولاو بيذعتلاو ملظلا ىلع هسفن ودعلا تاسسؤمو ةزهجأ نم ةرداصلا ةيمسرلا
 دهف ديهشلا عيماجم اهتعمج قئاثولا هذه .اهبعشو تيوكلا ىلع لشافلا همكح ماظنو ىفارعلا ودعلا تاوق
 بورح لالخو لالتحإلا ةرتف ءانثأ اهرعمجو تيوكلا قطانم عيمج ىف اوزكرمت نيذلا ةمواقملا لاجر حابصلا دمحألا
 .ريرحتلل ىلوألا مايألا ىف طيشمتلاو شيتفتلا تايلمع لالخ نمو . باحسنالا دنع ةيقارعلا تاوقلا

 ؛«باصتغالاو وطسلاو بهنلا ثداوحو تاقرسلا اهلالخ نم ئراقلا ىريل اهسفنب ملكتت قئاثولا انكرت دقو

 ؛مشاغلا ىقارعلا ماظنلل هتببس يذلا بعرلا ىدمو اهتازاجنإو ةيتيوكلا ةمواقملا لامعأ ىلع هسفنب فقيو
 ئراقلا فرعتيلو «لشافلا ىقارعلا ماظنلا تارارق لاشفإو ءاهيلع ةظفاحملاو تيوكلا ريرحت ىف لاعفلا اهرودو

 . اهبعشو تيوكلا ءانبأ قحب عقو ىذلا بيذعتلاو لتقلاو بيرختلاو رامدلا مجح ىلع

 ءانثا فلاحتلا تاوفل ًايموي اهنولسري ةمواقملا لاجر ناك ىتلا ريراقتلا نم ًاضعب باتكلا اذه ىف ضرعنو
 رداغلا ىقارعلا ودعلا تاوق عيمجت نكامأ تددح ىتلا ةقيفدلا طئارخلاو ىرنلا موجطلا لبقو ىوجلا موجحلا

 تدحأ ىتلا روصلا كلت  تيوكلا ءادهش ضعبل روص ىلع باتكلا لمثشي نأ انصرح امك ءاهتحلسأو
 ليكدتلاو رشبلا عم لماعتلا ةيناسنا الو بيذعتلا ةعاشب ىلع ليلد ريخ نوكتل لالتحاالا مايأ مهنفد لبق ءادهشلل

 كرابم ىفشتسمو ىريمألا ىفشتسم ىف نيلماعلا انلاجر دحأ ةطساوب روصلا هذه تعمج دقو «ىتوملاب ليثمتلاو

 . تادعلا ىفشتسمو

 ةيبرعلا تايسنجلا نم دارفألاو تائيطلا نم ضعبلا نواعت دكؤت ىتلا قئاثولا نم ديدعلا ًاضيأ باتكلا مضي
 . نييندرألاو نيينيطسلفلا ًاصوصخ نييقارعلا عم

 ءانثأ ىقارعلا ودعلا تاطلس اهتردصأ ىتلا ةديرجلا ىهو ءادنلا ةديرج دادعأ نم ًاضعب باتكلا مضي ًاضيأ
 ىمالعألا ميتعتلا نم ةباحس ضرف اولواخو «ةعشبلا مهمئارج ىلع ةيطختلا اهلالخ نم اولواحو لالتحالا ةرتف

 مادص ديجمت لجأ نم ًافقوم اهنم اوذختاو «مهدوجول ضفارلا لضانملا ىتيوكلا بعشلاو ةمواقملا رود ىلع
 . ةيملاعلا فلاحنلا تاوق ةميزهو قحس ىلع هتردقو قارعلا شيج ةوقب ىنغتلاو نيسح-

 ىقارعلا ودعلا تاوق عم نييندرالاو نيينيطسلفلا نواعت ىدم قئاثولا لالخ نم ءىراقلا ىزيزع ىرتس
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 .ةيقارع ةحلسأبو لالتحالا ةرتف ءانثأ نويئيطسلفلا اهم ماق ىتلا ةيركسعلا تابيردتلا روص ىرتسو . هتاسسؤمو

 كلت نم ردق ربكأ ملاعلا ىريل ءازجأ ةدع ىف باتكلا اذه زاجنا ىف ركفن انتلعج ةجردل انيدل ةريثك قئاثولا نإ ' '

 . مهيديأب نييقارعلا نيلوئسملا نم هتينابزو نيسح مادص اهعقو ىتلا قئاثولا

 لشافلا مشاغلا ىقارعلا ماظنلا تاءاعدا بذكل ًاحضاف ًاليلد دراقلا ىزيزع كمامأ ىتأت قئاثولا هذه لعلو

 ىلإ هنم ذفني اقيرط دجيل اهلعتفا ىتلا ةيمالعإلا ةجضلاو «ةليمرلا طفن لقح لوح لكاشملا قالتخا لواح موي

 .تيوكلا

 موي ىقارعلا ماظنلا ىلع ةصرفلا اوعاضأ دق مهماكحو مهدالبل مهبحو مهيعوب تيوكلا ءائبأ نأ ملاعلا ىريلو

 «ةيسنجلا نوناق ةلأسمو قباسلا ةمألا سلجم لح ةلأسم راثأ نيح هتموكحبو بعشلا ءانبأ نيب ةعيقولا لواح

 . سنجتلاب نييتيوكو سيسأتلاب نييتيوك نيب ةعيقولا ةلواحمو
 ! !ةحوضفمو ةفوشكم ةروانم قارعلا نم ةدناسملا تبلطو تيوكلا ىف تماق دق ةروث نأب لطابلا هؤاعدا ءاجو

 كلذ لك .هفده قيقحت ىف هدعاست وأ هعم نواعتت مل ملاعلا بوعش ىلع هيومتلل اهلكش ىتلا ةموكحللا ىتحو

 ىتح ةوق لكب اهتمواقمو ىقارعلا ماظنلا تارارقل تيوكلا ءانبأ نايصعو درمت ىدم نيبتو قئاثولا هنع فشكت
 نم ديزملا ردصيو هباوص لشافلا ىقارعلا ماظنلا دقفي ناك املك هنأ ةجردل . . ةيسايسلا تارارقلا لك تلشف

 مهتموكحو مهضرأب كسمتو ميمصتو دانع لك نييتيوكلا نم دجو ديدهتلاو عمقلا ضرغب ةددشتملا تارارقلا
 ةلواحم ىتح .رارحألا تيوكلا ءانبأ رارصإ مامأ لشفلاو لوهذلاب بيصأ هسفن لشافلا ىقارعلا ماظنلا نأ ةجردل

 ةروصب هتالاقتعاو هبيذعتو هشطب نم دازو «ةوقلاب تيوكلا لهأ جارخا لواح نأ موي لشافلا ىقارعلا ماظنلا
 ىلع ءاقبلا ىلع نييتيوكلا رارصأ مامأ تلشف ةلواحملا كلت ىتح .ةاجنلل ديحولا ليبسلا جورخلا نم لعجت

 خويشلا نم ةلق الإ جرحي ملف جورخلا دارأ نمل ةددحم ةدمل دودحلا حتف مغر مهدالب نم جورخملا نيضفار مهضرأ
 ءارو نم ىنجي نأ ىف ةصرفلا مشاغلا ىقارعلا ماظنلا ىلع تيوكلا ءانبأ تّوفو «بابشلا ضعبو ىضرملاو ءاسنلاو

 هنم ةلواحم ىف لافطالاو ءاسنلا ضعبو نسلا رابك ضعبو ىتيوكلا بابشلا نم ريثكلا رسأب همايق ريغ ةرمث هرارق
 هعالتبا لهسلا نم فرتم ريغص بعش تيوكلا نأ ًامهاو نظ دقو .ةمواقملا لع ءاضقلاو مهدادعأ ليلقتل

 تالوطبلا نم ريثكلا مدقو «ىلوألا تاظحللا ذنم لالتحالا تاوق مواق ًايبأ ًابعش مهيف دجوف ءهمضهو

 خيراتلا هلجسيو هركذي فوس ام كلذو ةيعرشلا هتموكحو ةرح هضرأ هل تداع ىتح ءادهشلاو تايحضتلاو

 . لبقتسملاو رضاحلا ىف انئانبأل ًارخسف ىقبيسو
 : لوصف ةعست ىلا باتكلا مسقن نأ انيأر دقو

 نيبي تيوكلاو قارعلا نع ةيناطيربلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا قئاثولا ىلع ةدمتعم ةقثوم ةسارد لوألا لصفلا لوانتي
 فيكو «نيتلودلا نيب تاقالعلا ةقيقح ةساردلاب لوانتي لصفلا اذهو « خيراتلا فييزت ةلواحمو ةيخيراتلا قئاقحلا

 . .ةلقتسم ةخيشمك ثأدب تيوكلاف «ةيقارع ةلود نع مالكلا نم ةيعورشم رثكأ ةيتيوك ةلود نع مالكلا نأ

 زيلجنألا بصن امنيح ء١197 ةنس قارعلا ةلود تماق |نيب .رشع نماثلا نرقلا تايادب ذنم ىثارو اهيف مكحلا

 . ةلود لكش ىف ةقباسلا ةينامئعلا ةيقارعلا تايالولا تاتش اوعمج نأ دعب ؛ هيلع اكلم نيسحلا نب لصيف

 قئاقحلا ةيعوضوملا ةيقئاثولا ةساردلا هذه دكؤت اذكهو .زاحني الو ليميال ةيضقلا نم ىضاقلاك خرؤملا نإ

 . ىوه وأ ليم نود ةقلطملا
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 ىلع ةساردلا هذه ىف انزكرو .ةيتيوكلا ةمواقملاو ىقارعلا وزغلا لوانتيف ةساردلا هذه نم ىناثلا لصفلا امأ

 تائمب انتاملك اندكأ مث «مهنطو لجأ نم مهئامدب اوحض نيذلا ءادهشلاو . ةيتيوكلا ةينطولا ةمواقملا عيضوم
 : مهنطو نع اعافد ةيتيوكلا ةمواقملا تايحضت دكؤت ىتلا قئاثولا

 نويقارعلا ريغ دقل . . .تيوكلا ةيوه سمطل ةيقارعلا ةلواحملا ةساردلا هذه نم ثلاثلا لصفلا لوانتي اك

 «تارايسلا تاحولو عراوشلاو ءايحألا ءامسأ اوريغف «ةيوحلا سمطل ةسئاي تالواحم ىف تيوكلا لكش نم

 الي ناك كلذ لك نكلو «ةيبنجألا لودلا تارافس لقنب اورمأو «ةيصخشلا تاقاطبلا ؛ةلمعلا ؛تازاوجلا

 ىلإ تيوكلا تداع دقف ؛تيوكلا ةيوه سمطل ةططخملا تالواحملا هذه حضوت ةديدعلا قئاثولا .ىودج

 .داضرملابل كبر نإو «ًاريثك لطي مل مالظ دعب رونلا قرشأو اهلصأ
 نإف عقاولاو . ىمالعالا ميتعتلا ةلواحمو «تيوكلل ىقارعلا وزغلا ةساردلا هذه نم عبارلا لصفلا لوانتي امك

 راثأو حيحصلا مالعإلا ىلع دويف عضول ىعس  قلطملا مكحلل ةعضاخلا لودلا لك لثم  ىقارعلا ماظنلا

 ىهو ؛«ةسدقم ابرح ةيمالسا ةلود دض ةريرشلا قارعلا برح لعجي ىك ةكرعم ا ىف ليئارسا كارتشا لوح اكوكش

 . . .قارعلا لخاد ىمالعإلا ميتعتلا اذه ىف حجن دف قارعلا نوكي ابرو . ليبنلا ضرغلا اذه نع نوكت ام دعبأ

 ىف هذه ميتعتلا تالواحم حلفت مل نكلو .ةيغاطلا اذه مكح تحت هدالب ىف نيجسلاو رودخملا بعشلا كلذ

 . تيوكلا

 لب «ةيتيوكلا ةمواقملا لاجر نكلو . ىقارعلا ىمالعإلا ميتعتلا اذه دكؤت ىتلا قئاثولا نم تائملا كانهو

 ةدحتملا ممألا تارارق تءاجف «ةغمادلا قئاقحلاب هتاءاعدا اوفشكو تالواحملا هذهل اودصت هلك ىتيوكلا بعشلا

 . ليثم هل قبسي مل ىلود عامجإبو نيدتعملا جورخ ىلع ةممصمو ىتيوكلا قحلل ةديؤم

 نئازخ بهن . . .تيوكلل ىقارعلا بهنلا عوضوم ةيقئاثولا ةساردلا هذه نم سماخلا لصفلا لوانتيو
 تايعمجلا تادوجومو «لورتبلا ىفاصم تادعمو ةيئاذغلا داوملاو سرادملاو ةعماجلا تادوجومو «ةلودلا

 ٠ . ةيتيوكلا ةلودلل «ىمسرلاةو «مظنملا» بهنلا اذه حضوت ةقفرملا قئاثولاو . تاباقنلاو

 دقعلا ىف ةميرج عشبأ روصي وهف . . .ةيتيوكلا طفنلا رابأ قارحإو ميغلت ناوئعب وهو سداسلا لصفلا امأ
 رئاسخلا نأل ؛رصاعملاو ثيدحلاو طيسولاو ميدقلا ملاعلا خيرات ىف ةميرج عشبأ لب نيرشعلا نرقلا نم ريخألا

 لصفلاب ةقفرملا روصلاو قئاثولاو .رصعلا ةميرج نوكت نأ الإ نكميال ةيبرعلا ةمألا ةورث نم ةيكلفلا ماقزألاب

 . تيوكلا دض قارعلا مادص هب عتمتي ىذلا دقحلا ىدم كشلل الاجم عديال اب حضوت

 اذه تادايقو دارفأ نيب ىضوفلا ىدم «ةيركسعلا هقئاثوو ىقارعلا شيجلا ططخ . عباسلا لصفلا لوانتي امك

 ضعب نوكي دقو «نآلا ةعاشم ىه شيجلا اذه تاكرحتو ططخ مهضوت ىتلا قئاثولا تاثم نأ ىتح ءشيجلا

 كلذ نم مهألا نكلو ؛تيوكلل ىقارعلا وزغلا ةيضق « ةيضقلاب مهناريإ مدعل مهقئاثو اوعاب دق نييقارعلا ةداقلا
 دادعإل ةبسنلاب اهنم ةدافتسالل هططخو ىقارعلا شيلا قئاثو ىلع مظنملا ءاليتسالا ىف ةيتيوكلا ةمواقملا رود وه

 . ةيقارعلا ططخلا لاشفإل ةماملا تامولعملا هذهب فلاحتلا تاوق غالبإ وأ ءمهب ةصاخلا ططخلا

 . ددصلا اذه ىف انرظن تاهجو دكؤت لصفلا اذه عم ةقفرملا قئاثولاو

 نيروجأملاو ةنوخلا ضعب فقوم ةساردو «تيوكلا دض قارعلا عم نونواعتملاو ةقرترملا» نماثلا لصفلا لوانتيو

 ؛ىقارعلا وزغلل اوربكو اوللهف ؛لضفأ ايناسنإ ىوتسمو ةميرك ةايح مهل مدقو مهاوأ ىذلا نطولا اوعاب نيذلا
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 فرصتلا اذه ىدم حضوت ةقطانلا روصلاو ٠ لصفلا اذهب ةقفرملا قئاثولاو .دبألا ىلإ تعاض دق تيوكلا نأكو

 مهدايأ تفرتقا ام ىلع مهحماسي نل هللا نإف ىتيوكلا بعشلا اهحماس نإ ىتلا تاعامجلا هذه ضعب نم بيعملا

 ًي فايضملا بعشلا اذه دض ماثأ نم

 مهرامعأو ىرسألا ءامسأب انايب مضيف «نييتيوكلا نئاهرلا  ىرسألا» نع وهو ريخألاو عساتلا لصفلا امأ

 «نينس عضب وأ ةنس نم لقأ تقولا كلذ ىف مهو لافطألا ضعب رسأب ماق ىقارعلا ماظنلا نأ فيكو مههلامعأو

 لطام فيكو ؛449١ ةنس فينج ةيقافتال اقبط ىرسألا ةلماعم ةيفيك ؟ريسألا وه نم لصفلا اذه ىف اتشقانو

 . برخلا ءاهتنإ دعب نيكاسملا ءالؤه ةداعإ ىف ىقارعلا ماظنلا

 . اهنيح ىف ةيمسرلا تاءاصحألل اقبط دادعألا انتبثأ اننكلو ءاليلق تفلتخا ىرسألا ءالؤه دادعأ نأ عقاولاو

 ءروصعلا دم ىلع اندافحأو انئانبأل اثارت نوكي نأ هنم اندرأ . .ديرفلا ىقئاثولا باتكلا اذه . . عجرملا اذه نإ

 تناك امهمو ءادصلا اهنع ولجتو بوعشلا رهصت بور اف «ةثحملا هذه ىتيوكلا بعشلا وسال اندرأو

 نحلنف ءاهلالقتساو اهتيرحب ةغاش تيوكلا ىقبتو «ءايئاق زمرلا ىقبي هنإف « ءادهشلا ليحرو رئاسخلاو ثراوكلا

 . ءامدلاب ىورت نأ اهئاد جاتحت ةيرحلا ةرجش نإو ءامئاد نطولا ىقبيو . نولئاز اعبمج
 . (ئاد قفوملا هللاو



 لوألا لصفلا

 تيوكلاو قارعلا
 نيب

 ةيخيراتلا قئاقحلا

 خيراتلا فييزت ةلواحمو





 لوألا لصفلا

 نم قرعأ ةيئطولا ةيتيوكلا ةلودلا نأب داقتعالا ىلإ انب ىدؤي ةيعوضوملا ةيخيراتلا تاساردلاو قئاثولا ءارقتسا نإ
 . ةينطولا قارعلا ةلود

 ىف مهتارافس ىلا اولسراف ءاريبك ادادعإ +١44 سطسغأ نم ىناثلا ىف تيوكلل مهتوزغل نويقارعلا دعأ دقلو
 !تيوكلا ىف قارعلل ىخيراتلا قحلا زاربإل ةفلتخم تاغلب تارشنلاو بتكلا نم ديدعلا ةفلتخملا ملاعلا لود

 قئاقتلا فييزتب  دادغب هرقم ناكو  برعلا نيخرؤملا داحتا ماقو ,ةسايسلا ةمدخ ىف خيراتلا فيظوت اولواحو

 ةيبرعلا ةمألا ىف نييعوضوملا نيخرؤملا نكلو «موعزملا ىخيراتلا قحلا كلذ حيضوتل تاباتك ميدقتو «ةيخيراتلا
 حيضوتلو «تيوكلا لالقتسا ديكأتل ةيلصألا قئاثولا ىلع ةدمتعم ةيخيرات تاباتكب فيزلا اذه ىلع نودري اوربنا

 . ةيقارع ةلود نع ثيدحلا نم ةيعورشم رثكأ ةيتيوك ةلود نع ثيدحلا نأ
 ىلع نابع ىتح ةرصبلا نم دتمت ىتلا ةميدقلا نيرحبلا ةقطنم نم !ءزج ةرباغلا هنمزألا ف تيوكلا تناك دقل

 هذه ناكس نم ناكو «نامعو رطقو نيرحبلا رزجو ءاسحألاو تيوكلا ىضارأ لمشتو ىبرعلا جيلخلا لحاس
 تناكف م.ق”١٠٠6ةنس ايروس لحاوس ىلا ىبرعلا جيلخلا لحاوس نم اورجاه نيذلا (نويقينيفلا) ةقطنملا

 ىنب مه ىرخأ ةليبق عم ةليبقلا هذه تفلتخا ثيح .(١!هيمت ةليبق اهمهاو ةيبرعلا لئابقلل انطوم تيوكلا ىضارأ
 00 .كتيوكلا ةنيدم نم برقلاب وهو ءاملا ناوفس ىلع نابيش

 ضرأ تلزن ةيبرع لئابق كانه مث «نادعلاو ةراواك برعلا خيرات ىف اهركذ ءاج نكامأ تيوكلا ىف دجوتو

 اونكس نيذلا لئاو نب ركبو نيرحبلا اولزن نيذلا ىسيقلا دبع اهنمو مالسالا لبق جيلخلا لحاوسو اضيأ نيرحبلا
 رثإ اهتميزه دعب ةصاخ ةيبرعلا ةريزجلا نم ةريثك ءاحنأ تلزن ىتلا ةعاضق ةليبقو ءاهنم ةبيرقلا قطانملاو قارعلا
 ثعبم لبق ةلوهأم تناكو ةعارزو نارمع تاذ تناك اهناف ةيلاحلا ءارهجلا ةيرق اماو .2")ةعيبر ةليبق عم برح

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 دنع سرفلا نيبو ديلولا نب دلاخ ةدايقب نيملسملا نيب ةروهشملا ةكرعملا تثدح دقلف مالسالا رصع ىف اماو
 لآ اوءاج امدنع نمزلا نم ةرتف اهونكس نييلاغتربلا نأ اكليف ةريزج ىف ةدوجوملا راثآلا لدت كلذكو . ةمظاك

 مهكالمأل اهومض مهنأ دقتعيو «ةيبرعلا ةريزحجلا ىضارأ ضعب اولتحاو رْشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىف جيلخلا
 . كاذنا

 هذه لكو ءاهب ترم وأ اهتتكس ىتلا تاعامجلا ددعتل ارظن مدقلا ذنم ةفورعم تيوكلا ىضارأ نأ انه حضتيو

 «تيوكلاب ضرالا هذه هب تفرع ىذلا خيراتلا ديدحت نكميال هنأ الإ «لادجلا وأ كشلا لبقت ال ةتباث دهاوش

 .تيوكلا ةأشنب نهكتلا نكمي ةيمستلا لصأ ضارعتسا لالخ نم نكلو

 :تيوكلا ةيمست ساسأ

 ناك ةملك اهنأ ىلع اهرسف نم مهنمف . . توك ةملك ريسفت ىف نوخرؤملا فلتخا دقلو (توك) ةيمستلا ساسا

18 



 وأ «حالسلا نزخل ةرواجتم رود ةدع وأ «نصحلاب هيبشلا عبرملا تيبلا ىلع مهرواج نمو قارعلا لهأ اهقلطي
 نييلاغتربلا ءاليتسال ارظن نصحلا وأ ةعلقلا اهانعمو لصالا ةيلاغترب اهنا وأ ."9نيحالفلا نكاسم نم ةعومجم

 ىلا راشي ةميدقلا ةيناطيربلا تالجسلاو بتكلا ىفو «نمزلا نم ةرتف برعلا ةريزجو جيلخلا دالبو نامع ىلع

 .2؟!ةنيدملا نم برغلا ىلا ةريصق ةفاسم دعبت ىنلا (نيرقلا) ةريزج مسا نم ذوخأم وهو (نيارج) مساب تيوكلا
 ايلاح ىمست ىتلاو ةعلقلا اهانعمو ةيدنهلا (توقيلاق) ةملك ىلا ةبسن لصالا ةيدنه ابنأ ئري نم مهنمو
 .20(2(توكيلاك)

 لآ اركبم اهذختا دقو «ةريغصلا ةعلقلا ىنعتو . . توك ةملكل ريغصت ىه تيوكلا نا نيخرؤملا ضعب ىريو
 مل اهمسا نأ ىنعي اذهو ءرمألا لوأ ةعلقلا هذه نم برقلاب امي اوماقأ امدنع ةفيلخ لآ عم مط نكسك حابصلا

 .27نويلاغتربلا اهامس امك نيرقلا ىلإ ةبسن نكي

 ىنب ةليبق ميعز رعيرع ةكصلا دمحم هكلمي اهيف ادوجوم ناك نصح ىلإ ةبسن مسالا اذهب تيمس اهنأ رتاوتملاو
 وزغلا دارا ام اذا هشويج زيهجتل ةريخذلاو دازلل اعدوتسم هذختاو هعابتأو هديبع نم ةعومجم هيف عضوو دلاخ

 هذه نم ةبيرقلا ىعارملا اودصق ام اذا دلاخخ ىنب ةليبق ةاعرل ىوأم ناك كلذكو «هيف ةماقالا دارا اذا وأ ءالاهش

 .©"0ةقطنملا

 :تيوكلا ةأشن

 ىف عقاولا رادحلا ىمسي ناكم نم اهيلا اوحزن انإو «حابصلا لآل ميدقلا ىلصالا نطولا تيوكلا نكت ىل
 مهجورخ خيرات ىف نوخرؤملا فلتخأ دقلو «دجنب ضراعلا نم ىبرغلا بونجلا ىف عقت ىتلا جالفألا ةقطنم
 ترجاه ىتلا لئابقلا ضعبو ةمهالجلاو ةفيلخ لآ نم مهتمومع ءانباو مه ىلصالا مهنطو نم مهجورخ ببسو
 مهعم

 مهتمومع ىنب عم بد افالخ كانه نأ رخالا ضعبلا ىريو .(*'وهحومط وه مهترجه ببس نا ضعبلا ىري
 فافجلا كلذ وه مهترجه ببس نأ نورخأ ىريو .رارقتسالاو لالقتسالا اوداراو مهعم رأثلا ثداوح اوبنجتف
 | .2؟30هنم لضفا ناكم ىلا نورجاهبو مهضرا نوكرتي مهلعج امث دجن ضرا باصا ىذلا

 ؛ةهج نم ميضلاو ةلذلا ىلع مهربص مدعو مهسفنا نع ررضلا عفد وه مهترجبه ببس نا حضاولا نم نكلو
 نكل «رمالا ٍلوأ رطق ىف ةرابزلا اولزنو مهعم نمو اوجرخف « مهسفنأب لالقتسالاو رارقتسالا ىف ىلاعلا مهحومطو
 (ملسم لآ) كاذنأ رطق ماكح بضغف ءاهلهأ نم الجر لتق نيحزانلا ءالؤه دحا نا ثيح اهنم اوحزن ام ناعرس

 ةعومجملا هذه ةوطس اوشخ ملسم لآ نا الا .©١")ةيعارش نفس ىلع هدعب اولحر عازن نيفرطلا نيب لصحو
 .١20)حابص لآ اهرثأ ىلع رصتنا ءاسحألاو نيرحبلا نيب ةعقاولا (هرونت سأر) دنع ةكرعم ترادو مهب اوقحلف

 ةموكحلا نا الا :ةيقارعلا ىضانالا اولزن مث اهنم اوجرخف مهبجعت مل اهنكلو قارخملا اولصو ىتح مهري اوعباتو
 ىنامثعلا اشابلل حضوي الوسر مهنم اولسرأف «قطانملا هذه ىلع ةرطيسلا امل تناكو اهنم جورخلاب مهترمأ ةينامثعلا

 ةموكحلا نكل لوألا حابص خيشلا وه ثوعبملا ناكو ءدحأ عم تاقالع مه سيلو دحأب ارش نوونيال مهنا

 . (تيوكلا قرش لامش) هيبصلا ىلإ اولصو ىتح مهريس اوعباتو (١١)قارعلا اوكرتف مهليحر ىلع ترصأ ةيناوثعلا

 رعيرع ىنب توك ىلا اهنع اولحرف ةقطنملا هذه ىلع رطيست تناك ىتلا ريفظلا ةليبق نم بعاتم اوهجاو كانهو
 .رعيرع ىنب فنك ىف اوشاعو همهالجاو ةفيلخ لآ مهعمو
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 همادختسا قابطنال كلذو ةيمستلا ساسا دكؤيام اذهو « نصح نع ةرابع توكلا اذه نأ ررقأل دوعا انهو

 دازلاو نؤملا نزخل مدختسا نصح هنا ىف كشلا لبقي ال مالك وه نصحلاب توكلا اذه ةيمست ناو «ىمسملا ىلع

 ريغصتلا ىلا ةقطنملا هذه ناكس ليم ببس نوكي دق هنإف توكلا اذحل ةرغصملا تيوك ةملك اماو « حالسلاو

 .2352ظوحلم لكشب

 نماثلا نرقلا ىف ترهظ اهنأ ىلع اوعمجأ نيحرؤملا نأ الا . . طبضلاب تيوكلا ةأشن خيرات رداصملا ركذت مل

 لآ نم ةرجاهملا تاعامجلا ابب ترقتسا امدنع ديدج روطب تلخد دقلو 2١1997٠١ ةنس ىلاوح ىا . .رشع

 ةمظاك نيب ام ةعقاولا ةقطنملا رمعت تناك ىتلاو دلاخ ىنب مهب بحر دقو !2١ مهوحنو ةمهالجلاو ةفيلخو حابصلا
 ةديدجلا تاعامجلل تكرتف «ةقطنملا هذه ىف اددع وأ اذوفن ةيبرعلا لئابقلا ربكا تناكو ابونج ءاسحالاو الاهش

 هذه ىلع اهترطيس تهتناو دلاخ ىنب ةليبق ىف دعب ايف فعضلا بد الف (توكل) ةمحاتملا ةقطنملاو نصحلا اذه

 تويب كلانه نكت مل ذا ءرجحلا نم مهتويب اوماقأف «دعب ايف حابصلا لآل رمالا صلتخ ابيرقت 1745 ةئس ةقطنملا

 ناكسلا نم ريثكلا قفدتو كمسلا ىدايص ضعبو دلاخ ىنب عابتا ضعبل مايخ ىوس توكيل اذه نم برقلاب

 اهسفن بيترتب موقت نا نم ةعامجلل دبال انهو . ةيبرعلا ةريزجلاو سرافو قارعلاك «ةرواجملا لودلا نم تيوكلا ىلا
 نب ةفيلخ ىلوتو ءحابصلا ةلئاع ربكا رباج نب حابص مكحلا نوئش ىلوتف . .اهنيب اميف تيوكلا روما تمستقاف

 مهنيب |يف حابرالا مسقت نأ ىلع رحبلا ىف لمعلا نوئش همحرأ نب رباج ىلوتو «ةراجتلاو لاملا نوئش دمحم
 .17"2تيوكلل لوألا مكاحلا وهو مكحلا رومأ 1761 ةنس لوألا حابص ىلوت اذكهو .ىواستلاب

 نمو « ةفورعملا هزنع ةليبق ىلا نومتني مهنإ «لصألاو أشنملا ثيح نم حابصلا لآ ىلع فرعتت نأ انه انل دبال
 .217)حابصلا اهنم رئاشع ىلإو «نالمشلا اهنم عورف ىلا ةليمج مسقنتو «(ةليمج) ذخف

 . مهضرأ ىلع مهتضبق ماكحإو مهذوفن طسب ىلإ مهب ىدأ حابصلا لآل عيرسلا رقتسملا عضولا اذه نأ ودبيو

 ساسا ىلع مهمكح مئاعد اوتبث ىتح نيدتعملا ديكو نيعماطلا عمط اولمحتو مهئاطلسو مهضرا نع اوعفاد دقلو

 دلاخ ىنب نم ءاوس مهب قدحت راطخألاو بعاتملا تأدب دقل .مهناريج دنع ةبيه مسفنأل اولعجف ىوقو نيتم
 نأ نوعقوتي اونوكي مل ذا «مهعم نمو حابصلا لآل نصحلا اذه مهئاطعا ىلع اومدن مهنا ودبي نيذلاو مهسفنأ
 ىلع مهترطيس (1)ةداعإل مهفعضو ةيرسألا مهتافالخب مهلاغشنا مغر اوعسف .لكشلا اذهب رومالا مه ريصت

 اهنمو نيفرطلا ىضرت روما ىلع مهعم نوقفتيؤ تيوكلا نأش ىف مهنوضوافي تيوكلا ءارمأل اولسرأف «تيوكلا
 مدعو راوحلا نسحب امهنيب قافتا دقع ةطيرش تيوكلا مكح ىف مهلالقتساب حابصلا لآل دلاخ ىنب فارتعا

 كلذ ىلع حابصلا لآ قفاوف «نيدلبلا نيب رئاشعلا ةيعبتب قلعتي |هيف مهمكحب مازتلالاو مهموصخخ ىلا مامضنالا
 لاوزب 17/40 ةنس العف تءاج ىتلاو ةبسانملا ةصرفلا مهل حاتت ام امدنع قافتالا اذه دويق نم صلختلا لما ىلع

 كلذ مدي مل هنا الا ءمحل نيسفانملا دحا نم اوصلخت دق حابصلا لآ نوكي كلذبو .7١2«ايئاهن دلاخ ىنب هراما

 ال ةيبعكلا نفسلا تناكف ةقطنملا هذه ىلع مهذوفن ةداعتسا نيلواحم تيوكلا ىلا نويبعكلا علطت امدنع اليوط
 هذه عفد نع اوعنتماف نييبعكلا طلستب اعرذ اوقاض نيذلا تيوكلا ناكس نم موسرلا ليصحتب موتو عطقنت
 اومدقت امدنع «تيوكلا عم ةقالعلا ديطوت ىف اورهاظتو مهتابلطل ناعدالاب مهتلامتسا نويبعكلا لواحف «موسرلا
 تيوكلا عم ةوقلا مادختسا ىلإ مهم ادح امث ديدشلا ضفرلاب مهلباقف هترهاصم اوبلطو لوألا هللا دبع خيشلل

 هذه تيمسو مهيلع نويتيوكلا رصتنا نيتوقلا قفاكت مدع مغرو نويتيوكلا هيلا جرخو اريبك الوطسأ اوريسف
 ىف ةديدجلا ةوقلا هذهب رعشت ةرواجملا لودلاو لئابقلا تأدبو ةقطنملا ف حابصلا لأ ذوفن نم معد امم ةقرلا ةكرعم
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 نيتوقلا نيتاه نأل ىنامثعلاو (ىدوعسلا) ىباهولا لخدتلا ةيادب عم حابصلا لآل بعاتملا تأدبو .ةقطنملا

 . دوجولا ضرفو تاذلا تيبثتل رحخالا فرطلا ضرا ىلا روبع ةقطنم تيوكلا نأ اتكردا

 لوئسملا وه ةرصبلا ىضاق ناكو «ةيناثعلا ةلودلا ةرطيس نمض عقي لحاسلا اذه ناك رشع عساتلا نرقلا ىف

 هللا دبع ريمالا ىلوت دعبالا اهب ةلص كارتالل نكي مل تيوكلا تماق نأ ذنمو «ىبرعلا جيلخلا لحاس نوئش نع
 مكحلل ةعضاخ نكت مل اهنأ الا ءاهنفس ىلع ىكرتلا ملعلا تيوكلا تعفر ثيح 1877 ةنس مكحلا ىناثلا

 . 2" ")ةرامالا ىف لثمم اهل نكي ملو نيينارثعلا ةرتف ءاهتنا ىتح مايالا نم موي ىف ىنامثعلا

 .2" 7١ةينامثع ةيركسع تانكث دوجو وأ بئارضلا ضرف صخي ام ىف ىتح اهترطبس نع ىأنمب تلظو
 هءالو نلعأو عضولا اذه لبقف هئادعاو هموصخ ةرثكل كاذنأ ةدعاسملل ةسام ةجاحب كرابم خيشلا ناك دقو

 هملع مغرو حابصلا كرابم خيشلا نأ الا «ةخيشملا ىلع هرارقا تدكأو اشاب بقل ةريخالا هتحنمو ةينامثعلا ةلودلل

 لاصتالا ىلا ادهاج ىعسف «ةيناثعلا ةلودلا فنك ىف ةياحلاب ىظحيس هنأ ىلا نئمطي م كاذنأ ةيلودلا ةبعللاب

 تاقالعلا دنع ةفقو انه انل نكلو «ميهاربا نب فسويو ديشرلا نب ديدهت ديازت عم اذه «1/641/ ةئس ايناطيربب

 ةنس ىتح ةرصبلا ىلع سرفلا ءاليتسا دنعو # ١0177 ةنس ىفف «كرابم خيشلا مكح لبق ةيتيوكلا ةيناطيربلا

 ةيقرشلا دئهلا ةكرش تلقنو تيوكلا ربع بلح ىلإ جيلخلا نم ىوارحصلا اهديرب ايناطيرب تلوح 4

 لواح 1800 ةئس ىفو .255013/9/4 ةنس ىتح كلذ رمتساو «تيوكلا ىلا ةرصبلا نم اهزكرم ةيناطيربلا

 18178 ةنس ىفو .2""؟اونكمتي مل مهنكلو نييباهولا نم اهتيامح ىوعدب مهتيامح تحت تيوكلا عضو زيلجنالا

 علمت تادهاعمب هفافض ىلع ةرشتنملا تارامالا عم تطبتراف اهتيامح تحت جيلخلا عضو ىلع ايناطيرب تصرح

 لباقم ايناطيرب نذا نود تايقافتالا لاكشا نم لكش ىأب ريغلا عم لماعتلا وأ عيقوتلا نم اهبجومب اهخويش

 : . اه ايئاطيرب ةيامح

 اذهو « طاشنلاو ةكرحلاب ججعي اماه ءانيم تيوكلا تماقأ تيوكلا ىلا ةرصبلا نم ةراجتلا قيرط لوحتل ارظنو
 تالواحم ترمتساو ءاهل هترايز ءانثا تيوكلا نع 18517 ةنس (فيرجلاب ميلو) ىناطيربلا ةلاحرلا هبتكام

 كرابم خيشلا دهع ءاج ىتح لشفلاب تءاب ابنأ الا ةيناطيربلا ةياللا تحت اهعضوو تيوكلا طبرل ايناطيرب
 ثدحت ىتلا ةيلودلا رومألا لكب ةيارد ىلع ناكف «ةثيدحلا تيوكلا سسؤم نوخرؤملا هربثعي ىذلاو حابصلا
 ىذلا مكاحلا هصخش ىف تيوكلا تدجوف « هنطو حلاصل الاجم اهنيب اميف لودلا تاسفانم نم عنص دقلو «هلوح

 ,("*9ههريغو ديشرلا لآو كارتالا عارطا نم اهصلخي

 . ةيتيوكلا ةيناطيربلا تاقالعلا نم ديدج دهع أدب اذكهو

 مالو ىا اهل نكي ال هنا تدكأتو ايناطيرب عم كرابم خيشلا تالاصتاب تسحا ايكرت ناف رخآلا بناجلا ىف اما
 لاسرإب 1894/ ةنس ايكرت تماق العفو «ةقطاملا ىف اهح اصم ضعب اهدقفي ام نييناطيربلا عم طبتري فوس هناو
 «شيجلا نم ةوق اهيلع ناكو (فاحوز) ةيكرتلا ةنيفسلا نتم ىلع ةرصبلا نايعأ ضعبو نيفظوملا رابك نم دفو
 سلجم ىف اوضع هنييعتل ةناتسالا ىلا تيوكلا رداغي نآ هيلع ناك .اشابلا رماوا هغلباو كرابم خيشلا ىلإ دفو هجونو
 اهينج نوسخح) هرادقم هل ىرهش بترم عفدب ةيناثعلا ةموكحلا دهعت عم رخآ ادلب راتخي نا وأ .كانه ىروشلا
 ,(9)(ايبهذ

 ىتلاو ايناطيربب لاصتالا مت العفو ءايناطيرب عم ةيامح ةدهاعم دقع ىف كرابم عرسيل ايفاك اببس كلذ ناك دقل

 فب



 مدع ةلاح ىف هيلع رانلا قالطإب ىناثعلا دفولا دده ىذلا اهئابر اهنم لجرتو (خورج ما) ةجرابلا تلسرأ

 ىلا دفولا داعف . ءانيملا نع داعتبالاب ةينايثعلا ةنيفسلا رمأب ةيناطيربلا ةجرابلا تماق كلذك «تيوكلا هترداغم

 مادطصالا نم ةيشخ عوضوملا اذه نع رظنلا ةيناثعلا ةلودلا تفرص اهدعبو .ثدح اب اهيلاو أوريخشاو ةرصبلا

 . كلذب اف حمست اهفورظ نكت مل ثيحو ايناطيرب عم

 حلاصملا وأ هسفن كرابم خيشلا حلاصم ءاوس ةيقافتالا كلت تبجنأف تقتلا حلاصملا نأ لوقلا اننكميو

 عتمتت ىرخا لودل هكرتو هلامثأ نكميال ىويح ءزج هنأ ىلع ملاعلا نم ءزجلا اذه ىلإ رظنت تأدب ىتلاو ةيناطيربلا

 : ١8494 ةنس ةيقافتا عيقوت مت اذكهو . هتازيمب

 ةيفارعلا تايالولا روطت

 لكشت تيوكلا ضرأ تناك امنيب ءةيسرافلا ةيروطاربمالل مالسالا لبق ةديدع نورقل عضخ هناف «قارعلا امأ

 . ةيبرعلا ةريحلا ةكلمم نم اءزج
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 ةرصبلا ميلقا باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع ىلع كانه ناك لب ءادحوم قارعلا نكي ل «مالسالا ردص ىفو

 . ةدحاو ةيرادأ ةدحو دعت رصم تناك اني « ةريزجلا ميلقاو ةفوكلا ميلقأو

 ةراماو ةفوكلا ةراماو ةريزجلا ةرامإ كانه تناك لب «قارعلل ةيرادالا ةدحولا لمتكت مل ,ىومالا رصعلا ىفو

 ش . ةرصبلا

 ىف ةفالخلا ةرضاح نع اهضعب لقتساو ؛ةيبرعلا تايالولا ددع صلقت «لوألا ىسابعلا رصعلا لالخو
 .دادغب

 تلكش ىوقل الئوم  لكوتملا رصع ةيادب ذئم  تحبصا نيدفارلا دالب نإف «ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف امأ

 ءاضيأ ةيكرتلا ةيمزراوخلا ةلودلاو «ةيكرتلا ةيقوجلسلا ةلودلاو «ةيسرافلا ةيهيوبلا ةلودلاك «ةيبرع ريغ تاموكح
 كلذ ذنم قارعلا حبصيل م1708 .ه705 ةئس ةيسابعلا ةفالخلا ةلود طقسأ ىذلا ىلوغملا حايتجالا ناك مث

 . ةينامثعلا تايالولا نم ةعومجم لكش اريخاو ةيسرافلا ةيوفصلا ةلودلاو لوغملا تانطلس نم اءزج خيراتلا

 نم سرافل قارعلا ةيمهأ كردأ ىتح (م١٠16١) سراف ىلع رطيسي داكام ىوفصلا ليعامسأ هاشلا نأ عقاولاو

 ةلودلا تكرحت دقو .ةسدقملا ةيعيشلا تابتعلا مضي هنأ نع الضف «ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىحاونلا ةفاك

 . ماشلا ىلاش نم ءازجاو قارعلا ىف ةعيشلا نييوفصلا راشتنا ىف ةلثمتملا ةيعيشلا راطخللا دض (ةينسلا) ةينامثعلا
 نكت مل ةبرضلا نكلو ١١5١5 ةنس ناريدلاج ةعقوم ىف نييوفصلا ةميزه ىف لوألا ميلس ناطلسلا حجنو

 ىتح ؛«هتلود ومنل اذح تعضو ةكرعملا هذه نأ الا «ديدج نم هثعش مل ديعي نأ هاشلا عاطتسا دقف «ةيضاق

 دادغب مكاح نالعإو قارعلا لامشو ركب رايد ىلع ةرطيسلاب لوألا ميلس ىفتكاو . طقف ةيسراف ةلود تحبصأ

 . هل ءالولا

 ةلودلا شرع هيف ىلتعا دق ناك نمز ىف اذه ءاجو «ديدج نم قارعلا ىلع اولوتسا نأ سرفلا ثبلي ل نكلو
 ةلودلا بلق ىلا برحلا لقن نايلس عاطتسا دقو «(ىنوناقلا) عرشملا ناميلس ناطلسلا وه ىوق ناطلس ةينامثعلا

 نالعاب ايفتكم ةرصبلا ىلع هترطيس دمي نأ نود كلذو ١075 ةنس ةئطلسلا ةريظح ىلإ قارعلا مضو ةيوفصلا

 حبصأ كلذبو ١655 ةنس ةرصبلا ىلع نوينامثعلا ىلوتسا ىتح كلذك رمالا لظو ءهل ءالولا سمائم نب دشار

 .ىنامثعلا مكحلا تحت هلك قارعلا

 فر



 «روزرهشو لصوملا ىه تايالو عبرأ نم  ةيلاحلا قارعلا  .نيدفارلا دالب تلكشت ىنامثعلا رصعلا ىفو

 خويش ةرادا تحت نوينامثعلا اهكرت دقف «ةيبرعلاو ةيدركلا ةيرئاشعلا قطانملا امأ «ةرصبلاو دادغبو  ناتسدرك -

 . ىرحألا ىف جمدنا نأ ثبلي مل تايالولا هذه ضعب نأ اهك ءاتباث نكي مل تايالولا هذه قاطن نكلو «رئاشعلا

 ىطغت تناك الثم لصوملا ةيالوف .هيضارأل ىنامثعلا حتفلا دنع ادحوم نكي مل قارعلا نأ افنأ هانركذ امم حضاوو

 ىتح بونجلا ىل ىط رئاشعو لصوم ىكساو لصوملا ةئيدم لمشت تناكو قارعلا نم ىبرغلا ىلامشلا ءزجلا
 . ماشلاو لوضانألا ىضارأو قارعلا تايالو نيب لصو ةزمهك ماها اهعقومب لصوملا تزاتماو تيركت

 ةسايس اوعبتا نييناثعلا نيطالسلا نأ ىلإ كلذ عجريو ءاليوط رمحت ملف (ناتسدرك) روز رهش ةلايإ امأ
 وزغلا هجو ىف تفقو ىتلا ةينسلا ةيدركلا رئاشعلاب ةثيلم ناتسدرك تناكو ؛ةيلحملا تايبصعلا مكحب فارتعالا
 اهتمصاعو  ةيدركلا ةينابابلا ةرسألا ترطيس رشع نماثلا نرقلا فصتنم ىفف .لاح ةيأ ىللعو .ىسرافلا

 .ابيرقت ناتسدرك لك ىلع  ةيناهيلسلا

 مكح تحت تحبصأ نأ ءاسحالا ثبلت ملو «ءاسحالاو ةرصبلا اتيالو تئشنأ قارعلا بونج ىصقأ ىفو

 ىلع ريسعلا نم ناكو «ةرم ريغ ةزيوح لا خويشو قفتنملا خويشو نويناثعلا اهلدابت دقف ةرصبلا امأ . كانه رئاشعلا
 تاوقلاو «ةرصبلا مامأ تعضو ىتلا ةيرحبلا ةيناثعلا عطقلا نأ اك .اهبعاتم نم اهوذقني نأ دادغب ةالو

 اهيلاو اهعاب نأب رمالا ىهتناو ءاهيف نيعماطلا نم ةنيدملا ظفح ىلع ةرداق نكت مل اهيف تركسع ىتلا ةيراشكنالا
 ةيناثعلا ةلودلل ةيعبتلا راطا ىف اهمكح ىلوتو ىلاولل لاملا نم اغلبم عفد ىذلا (بايسارفا) دئجلا بتاكل
(12450). 

 ةالولا ناك (نيب «ىلوألا ةبترملا نم اشاب اهيلاو ناكو «ةيقارعلا تايالولا هذه مهأ تناكف «دادغب ةيالو امأ

 .(؟17ةيناشلا ةبترملا نم روز رهشو لصوملا ىف نورحتآألا

 حالصاب اوموقي نأ نود ةيديلقتلا مهتسايس اوعبات مهنكلو  قارعلا  نيدفارلا دالب نويناثعلا مض ةقيقح
 ةيركسعلا ةوقلا روهدت رمتساو «هيلع تناك ام ىلع ةيدركلاو ةيبرعلا تايبصعلا اوكرتف «دالبلا ف لماش

 الا نكي مل «قارعلا ىف ةينامثعلا ةيركسعلا ةوقلا كلت ىف روهدتلا اذهو «ةيعاطقالا وأ ةيراشكنالا ءاوس ةيناثعلا

 تايالو فلتخم ىف ةيركسعلا تاعاطقالا ماظن قو ىراشكتالا ماظنلا ف بد ىذلا ماعلا لالحنالل ادادتما

 نأ نم فعضأ تناك ةيلحملا تاوقلا هذهو «ةيلحملا تاوقلا ىلع اداهتعأ ةالولا دادزي نأ ايعيبط ناكف . ةلودلا
 لظو «ةيبرعلاو ةيدركلا تايبصعلا ةوق تمن كلذلو .قارعلا ءازجأ فلتخم ىلع ةلماك ةالولا ةرطيس طسبت
 تامزالاو ةيسرافلا تاديدهتلاو «ةيرئاشعلا تادرمتلاو ةيراشكنالا تاروثلاو ةيلخادلا نتفلا نم ىناعي قارعلا
 . تاناضيفلاو ةئبوالا نمو «ةيداصتقالا

 تايبصعلا بناج ىلا «قارعلا ىف ةمكاح ةيبصعك كيلاملا ةوق ىه ةديدج ةوق روهظ ىلإ لالحنالا اذه ىدأو
 ىفف «ىرخالا ةيقارعلا تايالولا ىف ةديدج تايبصع ترهظ «دادغب ىف ةيكولمملا ةيبصعلا بناج ىلإف «ىرعخالا
 نرقلا نم تانيثالثلا ىتح رشع نماثلا نرقلا فصتنم ذنم تمكح ىتلا ليلجلا دبع لآ ةرسأ ترهظ لصوملا
 امدنع 21574 ماع ىلا 15947 ماع نم تمكح ىتلا بايسا رفأ لآ ةرسأ ترهظ ةرصبلا ىفو .رشع عساتلا
 . خيراتلا كلذ ىف اهيلع رشابملا مهمكح نوينامثعلا داعتسا

 «ريبك ىتاذ لالقتساب ةعتمتم ةيبرع ةراما ىلا لوحتلا كشو ىلع تحبصأ ىتح «قفتنملا رئاشع ةوق تديازتو
 . ةينابابلا ةرامالا ىه ةيوق ةيدرك ةرامإ ناتسدرك ىف ترهظ اك
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 قاطن عاستا ببسب قارعلا ىف ةيلحملا تايبصعلا ةوق ومن فقوت نأ ةينامثعلا ةلودلا عسو ىف نكي ملو

 نيتهبجلا ف سراف دضو طسوتملا رحبلاو ابروا ىف ةينامثعلا تاوقلا اهب موقث تناك ىتلا ةيركسعلا تايلمعلا
 . ةيلوضانالاو ةيقارعلا

 ضعب نع عافدلا ةسايس تمزتلاو «موجهلاب ةردابملا ىلع ةردقلا ةلودلا تدقف ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن عمو

 ةلود مهتلت نأ نود .ةيبروالا لودلا نيب سفانتلا لاحو . برحلا فقوو حلصلا دقعل نمثك ؛«ةيبروالا اناكلتمم

 . ةينامثعلا ةلودلا ىضارا اهدرفمب

 دقو (1811- 19/0 5) دادغب ةيالول كيلاملا مكح أدب ةينامثعلا ةلودلا ىدرت فورظ «فورظلا هده طسوو

 دعبي نأ عاطتساف «ةيقارعلا تايالولا لك ىلع ةرطيسلل ةريبك تادوهجم (17/77 ١70 4) اشاب نسح لذب

 ةرصبلا ىتيالو نم لك ىلع دادغب قوفت لخأو «دمحأ هنبا ىلإ روز رهش دنسي نأ ىفو ةرصبلا نع قفتنملا رئاشع
 .رارقتسالا ىف روز رهشو

 ىتلاو ءهاش ردان ةدايقب ةيسراف ةلمح هجاو ىذلا «دمحأ هنبا هفلختو «ةأجف اشاب نسح ىفوت نأ ثدح نكلو

 نم ةيسرافلا تاوقلا درط ىتح اعئار اعافد كيلاملا نم هشيجو اشاب دمحأ عفادو . لصوملاو دادغب ترصاح

 . قارعلا ىضارأ

 هذه تهتناو « ةيناثعلاو ةيسرافلا نيتلودلا نيب حلصلا تاضوافم تأدب «ةيسرافلا تاوقلا باحسنا دعبو

 . /١9/51 ةدهاعم دقعب تاضوافملا

 ىف اهلخدت مدع ىلإ ىدأ ةيبروالا لودلا عم ةدقعملا اهتالكشمب ةيناثعلا ةلودلا لاغشنا نإف لاح ةيأ ىلعو

 . قارعلا كيلام رومأ

 اولقتسيال ىتح داركالا وأ برعلا ىلا قارعلا تابالو مكح دانسا بنجتي ناك ىلاعلا بابلا نأ حضاوو

 ,(5801411/ ةئسس مكحلا ىلإ لوصولا اشاب دواد عاطتسا نأ ىلا قارعلل كيلاملا مكح رمتساو «دالبلاب

 ناك امك .ىرخخأب ةريشع برض ىهو ةيبرعلا رئاشعلا وحن ةيديلقتلا كيلاملا ةسايس اشاب دواد عبتا دقو

 ؛كيلاملا خيرات ىف افورعم ارمأ مكاحلا اشابلا دض ىنامثعلا ناطلسلا بناج ىلا كيلاملا ءامعز نم ددع ماضنا

 اذه ءمكحلاب بلاطي كولم نايحالا مظعم ىف كانه ناكو كيلاملا ةدحو تتشت ةيلخادلا تاعزانملا تناك دقف

 ةيئابخ ةبرض هيجوت دوي هبناج نم ىناثلا دومحم ناطلسلا ناكو .ةعاطلا بجاو ناك ناطلسلا نامرف نأ ىلإ

 ةيالو ىلا ةفاضالاب لصوملاو ركب رايدو دادغب ةيالو بلح ىلإو  اضر اشاب ىلع ىلإ دنسأف «قارعلا كيلامل

 .2")اضر اشاب ىلع ىلع دفت اشاب دواد ىلع كبلاملا نم نيجراخلا جاوفأ تأدب العفو «بلح

 حلاصملا ىلع ظفاح كلذكو نمألا ىلع ةظفاحملا ققح هنأل ءاشاب دواد فقوم نومعدي زيلجنالا ناكو

 نم دعو ىلع ىنسش ةطاسوب اولصح زيلجنالا ىأ  مهنكلو «هتيالو ىف ةيناطيربلا
 مهنيعي نأب اضر اشاب ىلع

 لا لل 8 1 عاوللا | ف 5 0

 ىلإ ةجاح مهل دعت مل اذلو «قارعلا رابخأ ىف ةيحالملا مهتاعورشم قيقحت ىلع
 ."' '”دادغب ىف اشاب دواد ىلع ءاقبالا

 الغي ىف لزانملا ترمد ةقيرطب ةلجد رهن ناضيف ىلإ ةفاضالاب اذه «دادغب ىف نوعاطلا ءابو رشننا نأ ثملب و

 . "لاهل لوغملا ةبكن نم دوسأ دادغب مايأ تدغو . فراج لكشب

 ريمتبس ىف ةنيدملا اضر اشاب ىلع تاوق تلخخدو :ىئاثعلا ناطلسلا شويجل اهباوبأ دادغب تحدتف اذكهو

 ا



 ءرصم ىف ةعلقلا ةحبذم ةلكاش ىلع ةحبذم ىف دواد طوقس دعب قارعلا كيلامت ىلع نويناثعلا ىضق دقو ٠ ام

 ةفالثلا ةلود طوقس ىقتحو )م ١ مث اضر لع دهع نم ءادتبا مكحلا ةناتسالا نم نودفاولا نويناثعلا ةالولا ى وتو

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا باقعأ ىف ةينامثعلا
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 تيوكلا لالقتسا ةموميد ىلع ةلدألا

 «كيلامم وأ نيينايثع ةالول ىنامثعلا رصعلا ةليط ةعضاخ تلظ (ةيقارعلا) تايالولا نأ ضرعلا اذه نم حضاو

 دادغب ىلإو ناك ناو ضعبلا اهضعب نع ةلصفنملا تايالولا هذه نم ةيالو مكح ىدرك وأ ىبرع لاو لوتي مل هنأو

 . تايالولا ىقاب ىلع رطيس ام اريثك

 ةيسايسلا ةيجيتارتسالاب مازتلالا عم اهتأشن ذنم لقتسملا اهنايك ىلع ظفاحت نأ تعاطتسا اهنإف «تيوكلا امأ

 ةينامثعلا ةلودلا تناك املو .ابب ةطيحملا ىوقلا عم ةيدولا تاقالعلاو راوجلا نسح ىف ةلثمتملاو ءاهتجهتنا ىتلا

 «ةماعب ىبرعلا ملاعلا نم ةعسأو ءاجرأ ىلع اهتدايس ضرفتو ءتقولا كلذ ىف ةيمالسالا ةفالخلا ةلود ىه

 انايحأ فورظلا اهترطضا نأو «نزاوتم لكشب اهعم اهتاقالع مظنت نأ تيوكلل دبال ناكف .2)ةصاخب جيلخلاو
 .نأشلا اذه ىف ةيلكشلا تالزانتلا ضعب ميدقت ىلإ

 ةنس ىف راشأ دادغب ىلإو اشاب تحدم ىلاولاف .امود اهالقتساب تكسمت تيوكلا نأ دكؤت ةينائعلا قئاثولاو

 . .ةكلمم تماقأ دقف « ارغجلا تيوكلا عقوم ةيمهأل رظنلاب# هنأو «ةلقتسم ةراداب عتمتت تيوكلا نأ ىلل 59

 ىلع ؛مهتيار تحت ابلاغ ةراجتلل رحبت مهنفس تناك | ءمدقلا ذنم مهسفنأب مهسفنا اهيف نويتيوكلا مكحي
 .©706 مهتمالس نيمأتل ىزيلجنالا وأ ىدنلوه لا ملعلا عفر ىلا انايحأ مهرارطضا نم مغرلا

 ةينامثعلا ةدايسلا دمو عسوتلل نيعلطتملا نم ناك اشاب تحدم نأل «ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع ةطقنلا هذهو

 هرامأ تناك هرصع ىف تيوكلا نأب فرتعي هنأ الا دادغب ىلإو بناج نم هاجتالا اذه مغرو «ةمخاتملا قطانملا ىلع

 خيش ىنيوث خيشلا نم لك أس 1741 ماع ىفف «ةينامثعلا ةلودلا نم نيرافلا ىوؤت تناك تيوكلا نأ اك
 كلبا كرت 1.01 05 17171 كيرلا تاع عايرعلا هللإ دع خلا قل ارغب ليشمل ىفطصمو قفتنملا

 نم ميلست ضفر تيوكلا خيش نأ ةثداحلا هذه نم انمهيو «ىكولمملا دادغب ىلإو اشاب ناميلس دض امهدرمت رثإ
 اروف تباجتسال دادغب ىلإول وا ةينايثعلا ةلودلل ةعبات ةيالو تيوكلا تناك ولو (؟؟)دادغب ىللو نم ارارف هيلا اوأجل
 نأ ساسا ىلع هتراما ىلإ نيرافلا ميلست ضفر تيوكلا خيش نأ ثدح ىذلا نكلو ةلودلا هذه تاييلعت ىلا
 .هب نيذئاللا لابقتساو .ريجتسملا ةراجا متحت ةيبرعلا ديلاقتلا

 بلطي ملو «نيينامثعلل ارشابم اعوضخخ عضخت مل تيوكلا نأ دجن «تيوكلا لالقتسا ىلع ليلدتلا لاجم ىفو
 رشع نماثلا نرقلا رخاؤا ىف ةيدوعسلا تامجحلا ترركت امدنعف «راطخالل مهضرعت دنع دخأ ةنواعم اهلهأ

 ةهجاوم ىف ةينامثعلا ةلودلا هنواعم تيوكلا تبلط نأ ثدحي ملِو «تيوكلا راوسأ ىلع رشع عساتلا نرقلا ةيادبو
 '(؟!راطخالا هذه

 ىحوت ةيلمع ىه ةلودلل بئارضلا ةيدأت نأ ىأ ةيدايس ةيلمع ريتعت «بئارضلا عفد ةيلمع تناك اذاو

 تنودؤي اوناك تيوكلا لهأ نأ دكؤت دكؤت ةيقئاثو ةلدأ دجوتالو «ةينارثعلا ةلودلل بئارض دؤت مل تيوكلا نإف «ةرطيسلاب

 .27ةيئاثعلا ةلودلل بئارضلا

 و



 ىف لاما وه اك تيوكلا ىضارأ ىف ةمئادلا ةماقالل تايماح وأ تاوق صصخت مل ةينايثعلا ةلودلا نأ امك

 تايالولا لك ىف ةيناثعلا ةطلسلا ازمر امه ةينامئثعلا ةيماحلاو ىنايثعلا ىلاولا نأ ثيح «ةين امثعلا تايالولا ىقاب
 نوبن اهيثع نوفظوم صصخبي وأ ةينامثع تايماح مقت مل هنأ الإ ؛ةطلسلا هذه ةموميدل دكؤملا رهظملا امهو ةينامثعلا

 .©؟7!تيوكلا ىف ةمئادلا ةماقالل

 امل تناك ىتلاو «ةيمالسالا ةفالخلا ةلود تقولا كلذ ىف تناك ةينايثعلا ةلودلا نأب فرتعن نأ دبال نكلو

 فيلاكتلا ضعي ىلا بيجتسي تيوكلا خيش ناك اذكهو «ىمالسالا ملاعلا نم ةريبك ءازجأ ىلع ةيحور ةدايس

 ةبلاصفنالا تالواحملا طابحأ ىف هب ةناعتسالاو «برعلا طش ةيامحب هفيلكت اهنمو ةفالخخلا ةلود اهم هفلكت ىتلا

 ,20©2ةلودلا نع

 نكي مل ةيتيوكلا مالعالا نأل «ةيتيوكلا نفسلا ىلع ةينامثعلا ةيارلا عفرب رمأي انايحأ ناك تيوكلا خيش نأ امك

 ةدايسلا ىنعيال عضولا اذهو .ةيمالسالا ةيارلا لمت تناك ةينامثعلا ةيارلا نأ ايك ءتقولا كلذ ىف اهب فرتعم

 .انركذ نأ قبس اك ةيدنلوملا م»ءنالا هنفس ىلع انايحأ عفري ناك تيوكلا مكاح نأل «ةين امثعلا

 رياني 71 ىف ايناطيرب عم ةيامحلا ةيقافتا دقع نم كرايم خيشلا عنم عطتست مل ةينامثعلا ةلودلا نأ عقاولاو

 همساب اثاب نودعس نم كرابم خيشلا اهارتشا كالما ليجست ةرصيلا ىف ةين امثعلا تاطلسلا تضفر امك . 64

 نم ريبك بذناج ىلع ةطقن هذهو ("؟!ةيسنجلا هذه لمح هسفن كرابم خيشلا ضفرو .ةينايثع ةيسنج لمح ال هنأل

 ءاهل ةعباتلا قطانملا ىف طقف ةين امثعلا ةيعرلل ةتباثلا تاراقعلا ليجست نوكي نأ ةين امثعلا ةلودلا طورش نأل «ةيمهالا

 ةيلالقتسا امامت دكؤت ةطقنلا هذهو .ةيسنجلا هذه لمحيال هنأل ليجستلا اذه نم كرابم خيشلا عنم اذكهو

 .ةين امثع ةيعر تيوكلا ريمأب فرتعت مل قباسلا عطقملا ليلحتب ةينامثعلا ةلودلا نأل .تيوكلا

 نأل ةيعبتلا ىنعي ال تيوكلل اماقمئاق خيشلا نييعت تاءاربل ةيناثعلا ةلودلا رادصإ نأ ىلا ةفاضالاب اذه

 ن» مساب نامرفلا رادصا ىف رمالا رصحنا لب «شرعلا ةثارو ىف لخدنت ملو رايتخالا اذه ىف لخدتت مل ةلودلا

 ةءارب رادصا وأ (؟”7تاريمريم ةبتر كرابم خيشلا حنم نأ ىلا ةفاضالاب اذه .تيوكلا ىف ةمكاحلا ةرسالا هراتخت

 ىلا4لا وه امك ةينامثعلا ةدايسلل عوضخلاو ةيعبتلا ىنعيال اذه لك 24١7 ىبهذلا زايتمالا ماسو كرابم خيشلا حلمب

 .ةين اثعلا ةطلسلل ارشابم اعوضخ ةعضاخلا ةيناهثعلا تايالولا ىف

 ىف ةيناطبيربلا ةياىحلا ةيقافتا عبقوت دعب ةيناثعلا ةلودلاو تيوكلا نيب ةيسايسلا تافالعلا تعطقنا دقو اذه
 .1846 رياني

 1899 ةيامحلا ةيقافتا

 نم ةقبسملا ةقفاوملا نود ةيبنجا ةلود ىأل هيضارا نم ءزج ىأ نع لزانتلا مدعب ةيقافتالا هذه ىف خيشلا دهعت

 نم نذا نود ةيبنجا ةلودل لثمم ىأ  هدعب نم هؤافلخو وه  لبقتسي الاب دهعت ابك «ةيناطيربلا ةموكحلا

 .ةيناطيربلا تاطلسلا

 ىأ ةهجاوم ىف ةيتيوكلا ىضارالا ةيامحب ايناطيرب مزلي  ىلودلا نوناقلل اقبط  ةيامحلا دقع نأ حضاوو
 نيب قافتال اجاتن ناك امناو اضرف ضرفي مل تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةياحلا ماظن نأ ودبيو © ةيجراخ تامجه
 عتمتت تناك ةيامحلا لظ ىف تيوكلا نأل .2؟")اهتدايس نع تيوكلا ىلخت نمضتت مل ةيفافتالا نأ اهك «نيتلودلا
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 بناج نم احيرص امازتلا نمضتنت مل ةيامحلا ةيقافتا نأ عقاولاو « اهيضارأ ىلع ةدايسلا قوقحل ةبسنلاب صاخ عضوب
 . ىرخالا لودلا عم تادهاعملا دقع ىف هقح- ةسرامم مدعب تيوكلا مكاح

 الو ءايناطيرب ةنواعمب تيوكلا اهيدؤت ةنيعم لامعا جئاتن ىلع ةروصقم تناك ةيارحلا نأ باتكلا ضعب ىريو
 .2؟؟)ةيجراخلا راطخالا نم اهيمحتو تيوكلا ايناطيرب معدت كلذ لباقم ىفو «ةيلودلا تيوكلا ةيصخش سمت

 ىناهثعلا ركفلا رولبت كلذ ىلع ةقباسلا تاوئسلاو - تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةياحلا دقع فداص دقو

 ةيناهثعلا ةرطيسلا لجأ نم ىنيدلا لماعلا لغتست نأ ةفالخلا ةلود تأرو .ةيمالسالا ةعماجلا ةركف نع ىسايسلا

 طخ عضول ايناطيرب عم ةلوطملا تاثحابملا الثم تأدبف «ةصاخ ةفصب يبرعلا جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا ىلع
 (ندع) نميلا بونجو «ةينائعلا ةلودلل ةعضانخملاو (ءاعنص) نميلا لاش ىف ةيناهثعلا ذوفنلا قطانم نيب دودحلل

 ,(191)44 5 ةئس ةينضم تاثحابم دعب دودحلل طخ عضو مت دقو ىناطيربلا ذوفنلل ةعضاخلاو

 191 ةنس ةيقافتأ عورشم

 ىنايثعلا ةرصبلا للو ثعب نيح 141٠ ةئس («ةيناثعلا» ةلودلاو ايئاطيرب نيب ريطخ لكشب رومالا تلحفتسا

 «فرصتلا اذه ىلع ايناطيرب جاجتحا ىلإ ىدأ امم ريقعلا نم برقلاب ةنونخزلا ةريزج ىلع ءاليتسالل تاوقب
 .2؟90نيتلودلا نيب تاقالعلا ددهيس كلذ دعب ىناثع مدقت ىأ نأو «ريقعلا بونج عقت ةريزجلا هذه نأ رابتعاب

 ةريزجلاو جيلخلا ىف نيملسملا عيمجل ةامح مهنأب نيكسمتم جيلخلا ةقطنل مهتاديدهت ىف اورمتسا نييناثعلا نكلو
 ,(4)ةيبرعلا

 تلوانتو )١9171911١( نيماع وحن ةينامثعلا ةلودلاو ايناطيرب نيب تاضوافملا ثرمتسا «لاح ةيأ ىلعو

 ,47«2)نيفرطلا نيب فالخلا طاقنل ةبسنلاب تاعوضوملا نم ديدعلا تاضوافملا هذه

 .ةمئاقلا تالكشملا نم ديدعلا لحل نيتلودلا نيب قافا عورشم ىلإ لصوتلا مت "١917 ماع ىف اريخأو

 ىف لخدتلا مدعب تدهعت ةينامثعلا ةموكحلا نأ دجن  ةيقافتالا عورشم ىف  تيوكلاب صاخلا مسقلل ةبسنلابو
 «تيوكلا ىضارأ نم ءزج ىأ لالتحا ىف اهتيقحأ مدعب تفرتعا اهنأ امك ءمكحلا ىف ةثارولا وأ ةيلخخادلا نوئشلا

 2548014989 ةنس تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةياحلا ةيقافتاب اضيأ ةينامثعلا ةلودلا تفرتعا اك

 ربعيو ىبرغلا لاهشلا ىف ريبزلا روخ بصم دنع لحاسلا نم أدبي 3 دودحلل طخ ىلع اضيأ نافرطلا قفتا امك

  نطابلا رفح لصو اذا ىتح ءاهرابآالو نكامالا هذه ةرصبلا ةيالول اكرات «مانس لبجو ناوفس رصق مأ بونج امامت
 طخلا هجتي ةقطنملا كلت ىفو .تيوكلا بناج ىف هكرتيف نطابلا رفح لصي ىتح ىبرغلا بونجلا وحن هعبت
 نم برقلاب رحبلا لصيف ؛عطنألاو ةبرولاو ةبانلاو عرقلاو ةافصلا رابآال ىلا اقلطنم ىقرشلا بونجلا ىلا روكذملا

 . «افيف لبج

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 ناسنالا قوقح ريرقتو « ةثبلغو ىناسنالا ىعولا مدقت رشغ عساتلا نرفلا نم ةريخالا ثتاونئسلا تدهش

 عمو « بور ا عنمو طبارتلاو نواعتلا ىلإ لودلا عمتجملا ةجاح ترهظو ةيلودلا ةركفلا تروطت اك «هتايرحو

 , ةكرتشم حلاصم نم اهادع ام لك ىلع ةدئاسلا ىه ةيموقلا ةعزنلا تلظ كلذ
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 تطشنف «كالهتسالا قاوسأو ماخلا داوملا نطاوم لوح ىملاعلا سفانتلا دادتشا ىف اهرثأ ةيعانصلا ةروثلل ناكو

 . بورح لاو تامزألا راثم تناكو رامعتسالا ىوق

 تبعشتو «ةفينعلا ةيسايسلا تامزألاب ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا ىلع ةقباسلا لئالقلا تاونسلا تلفح دقو

 نم ةمداقلا برحلا هيلع نوكتس اهب نذؤي ناك ام «حلستلا ىمح ىربكلا لودلا تداسو «ةيلودلا تاهاجتالا

 . عورم كتفو عاستاو لومش

 .رامدلا ةحلسا دادعاب ةبيهرلا ةعاسلل نابهأتي نيركسعم ىلا ابروأ تمسقناو

 «برصلا نم نيبلاط ديب وفيياريس ىف هتجوزو اسمنلا دهع ىلو لتق ١415 وينوي نم نيرشعلاو نماثلا ىفو
 دقف . . .ىلوألا ةيملاعلا برحلا تأدب ىتح ثداحلا ىلع رهش ضمي ملو .اسمنلا عم فالخ ىلع برصلا تناكو

 ايناملا تماقو «ناقلبلا ىفاهح اصم ىمحتو برصلا نع عفادت ايسورلا تبهو «دارغلب وحن اسمنلا شويج تفحز
 «ةيكيجلبلا ىضازالا ةيناملالا شويجلا تقرتخاو ءايسور بناج ىلا اسنرف تفقوو ءاسمنلا اهتفيلح ةدجنل

 ةيادب ىف دايحلا ىلع ايلاطيإ تفقو دقو ءاكيجلب دايح نع اعافد ايناملا ىلع برحلا ارتلجنا تنلعأو اسنرف ةمجاهمل
 طسولا ىوق فص ىف برحلا تلخد دق ايكرت تناكو ١4165« ةئس اهئافلحو «ايناملأ ىلع اهتنلعأ اهنكلو برحلا

 . امهئافلحو اسنرفو ايناطيرب  قافولا ىوق دض  اهئافلحو ايناملا

 ىدل ةيسايسلا تاهاجتالاو برحلا ايكرت لوخد بقع قارعلا اطل ضرعت ىتلا ةعيرسلا تاروطتلا تدأ
 «قارغلا ىف ادودحم  كيرتتلا ةسايس دض  ىبرعلا طاشنلا لعج ىلا دنهلا ةموكح ىف زيلجنالا نيلوئسملا

 زاهتنا امإو «قافولا لود دض ايكرت  ىربكلا ةيمالسالا ةلودلا بناجب فوقولا امأ نييقارعلا مامأ حبصأو

 . ىكرتلا مكحلا نم صلختلل قافولا لود عم نواعتلاو ةصرفلا

 نأ كردي ناكو  اشاب ىرصملا زيزع ىدل لضفملا ميعزلا . .بيقنلا بلاط قارعلا بونج ىف زرب اذكهو
 اذكهو .ىكرتلا مكحلا نم ررحتلا ىف قارعلا ىف برعلا لمأ ىلع ىضقيس «كارتالا مهئافلحو ناملالا راصتنا

 دض بيقنلا بلاط عجشي لصنقلا ناكو .ةرصبلا ىف ىناطيربلا لصنقلاو بيقنلا بلاط نيب تالاصتالا ترج

 نود همادختسا زيلجنالل نكمي ىذلا عيطلا لجرلاب نكي مل بيقنلا بلاط نكلو .لاحلا ةعيبطب كلارتالا

 «قارعلا بونج لبقتسم صوصخب زيلجنالا عم ملاعملا ددحم قافتا ىل لصي نأ بيقنلا دارأ ىلاتلابو «لباقم

 ةيالو ىأ  طقف قارعلا بونج لالقتساب صاخلاو عضاوتملا ضرعلا اذه تضفر ةيناطيربلا تاطلسلا نكلو

 .(؟؟)ةيلكشلا دوعولا ضعب ميدقتب زيلجنالا ىفتكاو  ةرصبلا

 كانه لظو .دنهلا ىلا مث دوعس نبا ىلا قارعلا رداغو «ةرصبلا نم بيقنلا بلاط بحسنا «لاح ةيأ ىلعو

 .7”*2برحلا ءاهتنا دعب قارعلا ىلا دوعيلو ءرصم ىلا لقن ىتح برحلل ةريخالا مايالا ىتح

 # طسولا ىوق ىلع اهئافلحو ايناطيرب  قافولا ىوق راصتناب ١914 ةئنس ىلوألا ةيملاعلا برحلا ثهتنا دقل
 بوعشلا ضعب نع اهل ازييمت ىلوألا ةجردلا بادتنال ةينامثعلا ةيبرعلا تايالولا تعضمنو  اهئافلحو اينامل
 . بادتنالا نم ىندأ تاجردل تعض ىتلاو ةيبرعلا دالبلا هيلا تلصوام ىقرلا نم غلبت مل ىتلا ىرخألا

 ىلا ةدعاسملاو داشرالا لذب ىلع اروصقم بادتنالا ىلوتت ىتلا ةلودلا بجاو نوكي نأ ممألا ةبصع قاثيم دكأو
 ىأر ذخؤي نأ اضيأ بجاولا نمو .ماتلا لالقتسالاب عتمتتو لماكلا ىسايسلا جضنلا ةبترم ممآلا كلت غلبت نأ

 فارشإل بادتنالا عيضخ نم مغرلا ىلعو . اهتدعاسمو اهداشرال اهيلع بدتنت ىتلا ةلودلا رايتخخا ىف ممألا هذه

 و.



 نأ ىلإ ريشن نأ نكمي لاثملا ليبس ىلعو «ةلهسو ةنرم هطورش لعجت نأ هب ةمئاقلا لودلا ثدمعت دقف «ةبصعلا

 ايروس ةدحو قيزمت ىلع تلمع امنيح اسنرف ذخاؤت نأ ١97 4 ماع ىف تلواح ممألا ةبصعل ةعباتلا بادتنالا ةنجل

 نكي مل ايروس ىلع بادتنالا كص نأل كلذ ذيفنت عطتست مل ةنجللا نكلو «ةلصفنم ماسقأ ةعبرأ ىلا اهميسقتب

 .اسنرف هتلعف ام وحن ىلع اهقيزمت وأ دالبلا ميسقت عنمي صن ىلع لمتشي

 ةلودلا دي ءارجا ىأ ذاختا قح ةبصعلا سلجم ىتح وأ بادتنالا ةنجلل نكي مل هنأ اضيأ ركذلاب ريدجلاو

 ىفتكي ناك اهناو .رخآأل ءارجإ ىأ وأ ىرخأ ةلود ىلا هلقن وأ بادتنالا بحسك اهيلع هعقوي ءازج ىأ وأ ةبدتتملا

 وأ تائيهلا ضعب نم انايحأ سلجملا ىتأت تناك ىتلا ىواكشلابو ةبدتنملا ةلودلا اهعفرت ىتلا ةيمسرلا ريراقتلاب

 هاناع ىذلا ماعلا صقنلا نم اءزج ناك صنلا اذه لعلو .اهيف عقاو ءارجا ىأ ذاختا ةطلس هل نكت ملو دارفالا

 . اهتامازتلاب ءافولا ىلع لودلا ماغرا نع اهزجع رهاظم نم رخآآل ارهظمو «ةبصعلا نايك

 نم نيرشعلاو ةيناثلا ةداملا نإف « ىعرش ريغ ساسأ ىلع رمألا لوأ نم ماق بادتنالا ماظن نأ نع الضف اذه

 ةلودلا رايتخا ىف بادتنالا تحت عضوت ىتلا بوعشلا تابغر فرعت ةرورض ىلع صنت تناك ةبصعلا دهع

 بادتنالا ضرف امك ءارسق نانبلو ايروس ىلع ىسنرفلا بادتنالا ضرفو «صنلا اذه لمعأ نكلو «ةبدتنملا

 .اهبوعش ةراشتسا نود نيطسلفو ندرالا قرشو قارعلا ىلع ىناطيربلا

 ومير ناس ىف دقعنا ىذلا ءافلحلل ىلعألا سلجملا هحنم لب بادتنالا لعفلاب حنمت مل ممألا ةبصع نأ ىلع

 لب «ةبصعلا دهع هيلع صن ام ذيفنتل ةقيقحلا ىف مقي ملو ءايلاطياو اسنرفو ايناطيرب ولثمم ةرضحو )١1970(
 لع اهبادتنا دعب بادتنالا لود كلست منو .ةيناثعلا ةلودلا كالما ىف ةرصتنملا لودلا فادهأو عماطم قيقحتل

 اهب ماق ىتلا ةديدعلا تاروثلا كلت تناكو ءاهئاق رتوتلا لظف «ةيبرعلا بوعشلا ىضري اكلسم ةيبرعلا لودلا

 ْ ,١)اهمكحو دالبلا ةرادا ىف لودلا هذه هيلع تراس ىذلا ءىيسلا بولسالا راثآأل نم ارثأ برعلا

 دالبلا ميسقت. ىلع ومير ناس ىف اسنرفو ايناطيرب قافتا ذنم قارعلا ىف جومت لقالقلا تذخأ «لاح ةيأ ىلعو
 . ةفيفط تاليدعت عم 417١-وكيب سكياس قافتال اقيبطت امهنيب ةقباسلا ةينارثعلا تايالولا  ةيبرعلا

 امم ةيرصملا ةينطولا ةروثلا هذبب رابعتسالا مكح تحن ةعقاولا ةيبرعلا دالبلا رثأت ىل رصم ىف 191 ةروث تدأو

 «ةقباسلا هتاسايس نع ىناطيربلا رامعتسالا ىلختي نأ ةرورض ىلا تدأ ىتلاو قارعلا ىف 197١ ةروث رجفت ىلإ ىدا

 1 . . . ةيقارعلا تايالولا لمش عمجت ةينطو ةموكح ةماقإ ىلع لمعلاو

 ىلع ىناطيربلا بادتنالا ىلع ىقبي «قارعلا مكحل ديدج عورشم عضو نع ىناطيربلا ىسايسلا ركفلا رولبتو
 . قارعلا ىف ىكلم ماظن ةماقإو «ةيقارع ةرازو ليكشت عم «قارعلا

 جراخ نم برع مهضعبو «قارعلا لخاد نم مهضعب «قارعلإ شرعل نيحشرملا نم ددع كانه ناكو

 فيرش نيسحلا نب لصيف مث ؛بيقنلا بلاطو ؛ءارزولا سيئر بيقنلا نمحرلا دبع مهنيب نم «قارعلا
 .زيلجنالاب ةقيثو تاقالع الو نيسحلا نب هللا دبعو « هكم

 نم هرضحو «ىناطيربلا تارمعتسملا ريزو لشرشت نوتسنو ةسائرب ةرهاقلا ىف رمؤم دقع 197١« سرام ىفو
 تناكو . . نيسحلا نب لصيف ىلإ قارعلا شرع دانسا ىلع ىأرلا رقتساو «ىركسعلا رفعج عافدلا ريزو قارعلا
 نأ عيطتسي ىنس ىبرع كلم ىلإ ةجاح ىف ةئسلأو ةعيشلا نيب ةمسق وهو  قارعلا نأ ةيناطيربلا رظنلا ةهجو
 هيلع لوصرلا ةلالس نم لصيف اهيلا ىمتني ىتلا ةيمشاحلا ةرسالا نأ رابتعاب هفص ىلل ةيعيشلا تاماعزلا بسكي
 . ةعيشلل ابذج رثكأ فيرشلا بسنلا اذهو ؛مالسلا
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 لصيف لصح فيزم ءاتفتسا مسارم تيرجأو 21471١ وينوي ١7 ىف قارعلا ىلا لصيف لصو « لاح ةيأ ىلعو

 . ءاتفتسالا اذه ىف ةكراشملا اوضفر لامشلا قطانم ىف داركألا نأ عم «بعشلا عومجم نم /91/ ىلع هاضتقمب

 ططخملل اذيفنت كلذو «ةكم فيرش . .نيسح فيرشلا نب لصيف كلملا مكحل قارعلا عضخ اذكهو

 اهيلا لصوملا تمض نأ دعب ةقباسلا ةينايثعلا تايالولا تاتش عمجو 7*2)ةئيدحلا قارعلا ةلود ةماقإل ىناطيربلا

 . 1971 ةنس ىتح ترمتسا ايكرت عم ةيسايس ةكرعم دعب

 ةيخيراتلا قئاقحلا زاربا ىوس ىغبيال امامت دياحم ليلحت «فقوملل ليلحت ميدقتو «ةفقو نم انه دبالو

 ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا رارمتسا عم «قارعلا ىلع ىناطيربلا بادتنالا ضرف نأ احضاو حبصأ دقف . ةيعوضوملا
 مايناطيرب نكلو «ةدحاو ةوق ةرطيس تحت ةرم لوألو نيدلبلا عضو دق - 1894 ذنم تأدب ىتلاو  تيوكلا
 نم ضيقنلا ىلع لب . . اهترطيس تحت دحاو نايك ىلإ امهليوحت وأ «ةدحاو ةلود ملع تحت نيتلودلا مض ىلإ عست

 . ةقطنملا ىف رارقتسالا نم ةلاح قيقحتل نيتلودلا نيب دودحلا طيطخت ىلا ايناطيرب تعس «كلذ

 تلكشت ىتلا قارعلا ةكلمبو «تيوكلا نيب تررقت ىتلا دودحلاب ةيناطيربلا ةموكحلا تفرتعا ١477 ماع ىفو

  هتموكح نع ةباينلاب  قارعلا ىف ىناطيربلا ىماسلا بودنملا فرتعا دقف . لصوملاو دادغبو ةرصبلا تايالو نم
 ,(01919417* قافتال اقبط دودحلاب

 قارعلا . .نيتلودلا نيب دودحلل طخ ىلع ديعسلا ىرون ىقارعلا ءارزولا سيئر قفاو ١977 ماع ىفو

 ىف ىناطيربلا ىسايسلا ليكولا قيرط نع ىأ . .تيوكلا مكاح عم ةرشابم ريغ تالسارم قيرط نع تيوكلاو
 عقت ةطقن ىلا نطابلا طخخ لاهش هاجتآأل ىف اهنمو نطابلاب اجوعلا ىداو عطاقت نم» طخلا اذه دتميو «تيوكلا

 « قارعلا ىلل ازاتجم . .رصق مأو مانس لبجو ناوفص رابأأل بونجب رمتف ءاقرش اهنمو امامت ناوفص ضرع بونج
 ورافو ربكو ههوعو اكليفو ناكسمو نايبوبو هبرو ةريزج نأو «هللا دبع روخخو ريبزلا روخ قرط قرتفم ىلا اذكهو

 . «تيوكلل ىه مدارملا مأو

 لوح ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ءاوس قارعلاو تيوكلا نيب ىرخأ ةيقافتا عقوت مل خيراتلا كلذ لنمو
 . اقالطا ددحتت مل ىتلاو «ناوفص بونج ةطقنلا عضوم

 دهعلا أدب هدهع ىفو . 147١ ماع نم ارابتعا تيوكلا رومأ ىلوت رباجلا دمحأ خيشلا نأ انه ركذتن نأ دبالو

 ساسأ عضوو «ىحاونلا عيمج نم تيوكلا ريوطت ىلا رباجلا دمحأ خيشلا ىعس دقلف «لورتبلا دهع . .ديدجلا

 تاكرش ةدعل لورتبلا نع بيقنتلاو ثحبلاو زايتمالا قح ١914 ةنس ىف حنم دقلو «ةمخضلا ةيلورتبلا ةعانصلا

 رابآال تقلغأ ١4147 ةنس ىفو «ةيناطيربلا ةيناريا ولجنألا طفنلا ةكرشو جيلخلا لورتب ةسسؤم اهنم ةيبنجأ

 ناك امم راهدزالا ىلا ةيلورتبلا ةعانصلا تداعو .0©*2ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنأ ىتح بيقنتلا فقوتو «لورتبلا

 طاشنلا هجوأ فلتخم لمش كلذكو «ىتيوكلا عمتجملا ةايحو لب ىتيوكلا داصتقالا شاعتنا ىف رثألا ربكأ هل

 ةنس ىفو . طفنلا لخد اهمعدي ةرهدزم ةثيدح ةنيدم ىلإ ةميدق ءانيم نم تيوكلا تلوحتو . ىشاعملاو ىعامتجالا
 سفنب رمتسا ىذلا حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا هدعب مكحلا ىلوتو حابصلا رباج دمحأ خيشلا فوت 0

 ,(67)ةلودلا ريوطت ىف طفنلا ةعانص مدختساف ءهفلس ةسايس

 تيوكلا مضب بلاط مساق ميركلا دبع قارعلا سيئر نكلو ءاهلالقتسا تيوكلا تنلعأ ١57١ ماع ىفو

 نيح ةمزالا ىلع بلغتلا نكمأ اريخأو «تيوكلا ةدناسمب ايناطيرب ترداب ذئنيحو .ةلطاب ججح ىلا ادنتسم
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 نيب تالاصتا ترج نيح *١477 ماع ىتح تلظ ىتلا تاوقلا ىهو «تيوكلا ىلا اهتاوق ةيبرعلا ةعماجلا تلسرأ

 قارعلا فارتعا ىلع قفاو ىذلا فراع مالسلا دبع اهسأر ىلعو قارعلا ىف ديدجلا ماظنلا ةموكحو تيوكلا
 ىقارعلا ءارزولا سيئر ديعسلا ىرون باتكب ةنيبملا اهدودحبب ةماتلا اهتدايسو تيوكلا ةلود لالقتساب
 تلجس دقو 1917/8/١١. ىف رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح هيلع قفاو ىذلاو 0 الا

 . ةيبرعلا ةعماجلا ىف هليجست مت (ىك« ةدحتملا ممالا ىدل رضحملا اذه تيوكلا

 لزانتت نأ هيف ءاجو ءهيأر قارعلا ضرعو ةيقارعلا ةيتيوكلا دودعلا ىلع فالخلا ةشقانم تمت . 141/0 ماع ىفو

 قارعلل (بونجلل لامشلا) نم نايبوب ةريزج فصن تيوكلا رجؤت نأو «قارعلل هبرو ةريزج نع ايئابن تيوكلا
 ضرأ نيب ًاروصحم ءانيملا هذه ىلا ىدؤملا ىرجملا نوكي ثيحب ىقارعلا رصق مأ ءانيمل ةمدخ كلذو «ةنس 44 ةدمل

 نيب دودحلا ةيوست مدت كلذ لباقم ىفو «برغلا ىف ةيتيوكو قرشلا ىف ةيقارع ضرأ نيب سيلو نيبناجلا نم ةيقارع

 .(080نيتريزجلا ىف ىعرشلا اهقح ىلع ءانب اذه تضفر تيوكلا نكلو ؛نيتلودلا

 ىف نمكت ةلكشملا نكلو «دودحلا ىلع ضزألا نم ةعطق ىلع افالخ تسيل ةلأسملا نأ دقتعأ ءرمألا ةياهن ىفو

 . قارعلا ىلا زنكلا اذه مض ىف اعمط لب ةتباث قوقح نع سيل «تيوكلاب ىمسملا زنكلا ماهتلا ىف قارعلا ةبغر
 لأسا هللاو «تيوكلا ىضارأ ىف ةيقارعلا تاءاعدالا مقع امامت ةدياحملا ةيعوضوملا ةساردلا هذه نم حضو دقلو

 اماظن ةعماجلا ققحت نأو «ةيبرعلا ةعماجلا لود نيب ءافصلا دوعي نأو ةيبرعلا ةمألا ءاس نم ةمغلا هذه ىهتنت نأ

 . اهئاد قفوملا هللاو ١10٠ ةنس ةيبرعلا لودلا نيب كرتشملا عافدلا ةدهاعم نم اعبان اديدج اينمأ

17 



 ىسشاوملا

  1١ص 19829 تيوكلا ةموكح ةعبطم  يبرعلا جيلخلاو تيوكلا يف ؤلؤللا نع صوغلا خيرات نالمشلا قوزرم فيس ٠١١,

 قارعلا ةيلهألا ةبتكملا اهرضاحبو اهيضام تيوكلا  دومحم ناريلس نسح .د -؟ ١9574 ص 177-111 .

 ١١١. ص قياسلا ردصملا_تنالمشلا قوزرم فيس

 , 18ص 197171 ط حالفلا ةبتكم تيوكلا ىف ميلعتلا روطت .روفغلا دبعلا فسوي ةيزوف  غ

 . 56 ص ةموكتلا ةعبطم تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ  لماشلا تيوكلا ليلد 5

 11.5 2.طالممن ادوات ةم0ل طغت 1]عاوططماتذ 0عمرمع فلاعم !لدمتتمأم العلا آماله 1930, 2.32 5

 . ١ ص 19174 لسالسلا تاذ ةبتكم  تيوكلا خيرات لع ءارضأ  ىجعلق ىردق

 . ١ 58 ص قباسلا ردصملا دومحم ناييلس نسح 4

 تطتسات مع 0مطوعمع "طع (نانآأ- ةاملعم ةهنل 05دقنا امهلعم 1977 2.34 د

 ٠ ص 1977 1 ط توريب ةايحلا ةبتكم راد  تيركلا خيرات  ديشرلا بوقعي 170 .

 ١ ص قباسلا عجرملا_دومحم ناييلس نسح ١88 .

 11.8.5. ططاا[قمرت 0م. 2.26.27 #1

 ١ ص قباسلا ردصملا تيوكلا ليلد 68 .

 1. ع7. ؟ادالقامرت- [كتنا نع اممم, 1942 - 4

 ب 85, طوع 1ع 811001 عددا ةصل ؟لوواط مقتمو 1976 مب ٠6.460

 . 17١ ىم قباسلا عجرملا  روفغلا دبعلا فسوي ةيزوف -7

 ١١ ص قباسلا مجرملا  ديشرلا بوقعي 1٠.

 فمطان [1قلتصرمو. فاتصتعل 8كسكاقله- 1ع 22هلععم طاقامو 01 ]نتن ةتخغ 1مم 1983.م.5-4

 . 5-1415 ع تيوكلا ةعماج ةيبرثلاو بادالا ةيلك ةلجم  ىصوصخملا سابع نيدلا ردب -4

 . 189 ص رطق ريمأ ىناث لآأل دح نب ةفيلخن خيشلا ةقفن ىلع ةححقنم ةعبط 7 ج  ىخيراتلا مسقلا  جيلخلا ليلد  رميرولج , جاسالا

 . 147 ص رصم ةضبع  ىبرعلا جيلخلاو تيوكلا نع تاسارد هللا ظيف نايثع ىفطصم ديجملا دبع ١
 ةاتمتقالإل 02 110: 1811011- آجال ولا 1946 مب 13-7

 . 18٠١ ص قياسلا عجرملا  دوممم ناهيلس نسح

 81.2. عب طالقمو 0و 211 م. 10.7:

 . ١9 8ص :قباسلا عجرملا هللا ظيف ناشع  ىفطصم ديجملا دبع

 . ؟١ 5 ص قباسلا عجرملا . دومحم كاهيلس نسح 7

 ./1-4اا/ ص 19417 ةرهاقلا  تفأر ديعس ةبتكم قارعلا  الوأ ثيدحلا برعلا خيرات  راون ناهيلس زيزعلا دبع 7

 . 1١5 5غ ص قباسلا عجرملا 48

 31١# 7”: 4 ص ؟ بج قارعلا خيرات  ىوازغلا سابع 4

 12. كعمروعزب - 1ع 8ءمعلتامم 10: اطغ انتا عزن هأ طع 11728 ظانططنةغ6ق ةقل "11 عساف. امملمم 1838 صج4 7.

 © روببعومخ 11. 1سيقل هك ه عقال عمعع 8 ةعطممل امهلمد 1836 م, 96, ١#

 . اهدغي امو ؟ 7ص ةرشع ةعبارلا ةنسلا 0 ع ىبرعلا خرؤملا رشع نماثلا نرقلا يف ةيجرافللا تيوكلا ةسايس حابصلا ةنوميم
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 . 3407 9 رياثي /ه 117 ةدعقلا وذ 8 ىف ينايثعلا ةمهملا رتقد مظعالا ردصلا ىلإ امشاب ثحدم نم باتك 77

 11015 0112م, 8ةعامرجب [18تمورل طعموزذ هس معرستمس ملغ اكوا. 18 810, 1532 3015 فمثل 1798. "4

 . 1١١ ص 1١443 ثيوكلا  خيراتو ةراضح تيوكلا حابصلا ةنوميم "6

 1.0. 48/5/13 آقعورتمو ام 1.0. '1ء!اعومجاتع 12101 1عطزتنقمإل,. #7

 10عامم 0252م , 78/5/14 وأن 0'ءمزتم# ام تقوم عدتك 5ة1ئئطبصب 81ه, كشل 9لح 5عوزعسمطعع 1899 ب

 . ةينامثعلا ةلودلت ةبسنلاب ةيلودلا تيوكلا ةيعضو نع ثحب 1441 ةنس 48 ع ةرهاقلا ةعماج-باذدألا ةيلك ةلجم  حابصلا ةثوميم 8

 [آ8.0. 78/5/14 عئتام. 101 311 0'عمازم# أم تقامدعا 11عق0ع 275 ]ةتتتتلنإل 1900.

 0 هقعط هب !؟عممم اعرب 8رئاتماط محصتعمأق 02 طع 0م عتمق نأ هع 1914-1898, وأ 1:2 مديت 2 آمدقمم 1938 م, 83.

 آن. ذآل1/8 391 مصل تحانقل (1880) ظمانعاط مماأ ا عقأ عاقل ممم نط طئتقوتا 7,0. ممقمعأات 27 1922-1

 . 117 ص 194 ةنس تيوكلا ةيناطيربلا ةيابحخلا لظ ىف تيوكلا  حابصلا ةنوميم 47

 1١١. ص قباسلا عجرملا 4

 5 ١8 +ا/ لوصفلا ةرهافلا ىبرعلا ركفلا راد ١444 ةثلاثلا ةعبطعلا  ةيبرعلا ةريزخلا بونج ىق ايناطيرب ةسايس هط داج .د رظنا 4غ

 . 17١ ص 144 تيوكلا  لسالسلا ثاذ ؟ ج ىبرعلا جيلخلا خيرات ىف تاسارد  ىصوسخلا نيدلا ردب

 . 141/٠ ةئمم 1 دلجملا ةيخيراتلا تاساردلل ةيريملا ةيعمجلا ءاسحالا لحاوسو دجن ىف ىدوعسلا عسوتلا نم تيوكلا فقوم مساق ايركز لامج .د 1

 . 194 ص ىبرعلا جيلخلا ىف ةيسايسلا تارايتلا داقعلا حالص 50

 . 191 ص قباسلا عجرملا 8

 آ/8. 85/10 3115 14 8[ه. 4184, 4244 8اددعط ظعاقتم م.12 سدقللعأاو ءاعوبفتس اه الاععتمإت 29 0 1914.

 . 1١7 ص قباسلا ردصلا  راون زيزعلا ديع
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 ىناثلا لحفلا

 سقارعلا وزغلا

3 
 'ةيتيوكلا ةمواقملا





 ةيقارعلا تاوقلا نأ ١94٠ سطسغأ ؟ سيمخلا موي حابص نم ةسداسلا هعاسلا ىف تيوكلا ويدار عاذأ

 . موثشملا مويلا اذه رجف ىف تيوكلا ةلودل ةيلامشلا دودحلا تقرتخا

 ملثم ىملاعلا ماتهالا اذه لثمب رصاعملاو ثيدحلاو طيسولاو ميدقلا انملاع ىف تعقو «ةمزأ ظحت مل هنأ عقاولاو

 هذه نع هفلتخملا ماعلا تاغلب تاركذملاو تارشنلاو بتكلا تائم نآلا ىتح تردصف ء؛ةمزألا هذه تيظح

 لكب ةيموجهلا تايلمعلا وأ تايلمعلا ريس ىلع زكرن نل ىلاتلابو ةيطسوأ قرشلا ةثراكلا هذه لب ةمزألا

 :وه ماها لاؤسلا نكلو تاعوضوملا هذه نع رشن ام ةرثكل اهتاليصفت

 ةينطولا ةمواقملاو هيتيوكلا تايحضتلا مجح وه ام ؟مهيضارأ ىلع وزغلا اذه نم نيبتيوكلا فقوم وه ام

 ؟ناودعلاو ىغبلا ىوق دض

 تامولعملا نوكت نأ ىلع انقفتا ءدبلا ذئم اننكلو « لهس رمأ ةيئاشنإ ةقيرطب تالؤاستلا هذه ىلع ةباجإلا نإ

 ةقيرطب قئاثولا هذه رشنل دهمي لخدمب هيلصألا قئاثولا روصل مدقن نحن ىلاتلابو ءهعنقمو هغمادت ةيقئاثو
 ةيلاتلا ةيقئاثولا ةعومجملاو . تايلكلا سامح نم اعانقإ رثكأ ةيقئاثولا تاساردلا ىلع هينبملا قئاقحلاف . هيملع

 . ىقارعلا وزغلا اذهل ىتيوكلا بعشلا همواقم نع انثدحت

 تابابدلا نم ريبك لت دصب  اهناكمإ ردق  تماق ىتيوكلا ىنطولا سرحلا تاوق نأ ررقن ءدب ىذ ءىدابو
 ىلع ىنطولا سرحلا تاوق  اهتربجأو «عبارلا ىرئادلا قيرطلا نع ةنيدملا لوخد لواحت تناك ىتلاو ةيقارعلا

 فنعأ ىتيوكلا ىنطولا سرحلا تاوق تلمحت امك «سداسلاو سماخلا نييرئادلا نيقيرطلا ىلإ اهراسم ليوحت
 . 14١ سطسغأ نم ىناثلا ليلو راهم ةعيلط هيقارعلا نواه لا تابرض

 .هيقارعلا دودحلا ىلع ةحوتفملا ىبالشلا روبع هطقن اولغتسا ةمواقملا دارفأ نأ اهسفن هيقارعلا قئاثولا حضوتو

 . ىقارعلا وزغلا دض مهتايلمعب مايقلل
 ممستلا تالاح نم ديدعلا ىلإ ىدأ ام ةيئاذخلا داوملا ىف خينرزلا مومس اوعضو نييتيوكلا نيدهاجملا نأ اك

 . ىقارعلا شيجلا دارفأ نيب

 ةيئادف تايلمع ةدعب مهمايقو لب مهتاعاتجإو نييئادفلا تاكرحت نع قئاثولا نم ديدعلا كانه ناك كلذك

 تاعامتجإ رضاحم ضعب قئاثولا نم هعومجملا هذه مضتو .ةيزاغلا تاوقلا دارفأ نم ديدعلا اهتيحض حار

 . هيتيوكلا ةمواقملا عم لماعتلا بولسأ صوصخب مهل تاساردو « ىدتعملا ىقارعلا شيجلا تادايق

 نكلو «ةياغلل ىرس# هجرد ا نأ ضورفملاو «هيقارعلا ةيركسعلا قاروألا هذه برست نم خرؤملا بجعيو

 اهوعاي وأ تامولعملا هذه اوبرسف ةرداغلا برحلا هذهب نيعنتقم ريغ اوناك مادص شيج دارفأ ضعب نأ ودبي
 تايلمع ىف ةينطولا ةيتيوكلا ةيئاسنلا رصانعلل ةمواقملا لالغتسا نع تامولعم كانه نأ امك نييتيوكلا نيينطولل

 ىف ةينطولا ةيتيوكلا ةيئاسنلا رصانعلل ةمواقملا لالغتسا نع تامولعم كانه نأ امك ءرئاخذلاو حالسلا لقن

 ؟4 موي ىف ديدحتلابو «تيوكلل ىقارعلا وزغلا نم عيباسأ هثالث دعبو «رئاخذلاو حالسلا لقن تايلمع
 مت ىجفخلا قيرط نع توصلل همئاك هحلسأ نولخديس نييتيوكلا نأب تامولعملا تءاج ©١44١ سطسغأ

 ْء .رصم نم اهؤارش
 . ةمواقملا لامعأ ىف مدختسي ناك تارمتؤملا رصق ىف ابادرس كانه نأ فيك .قئاثولإ حضوت امك

 وذا



 50 موي ةازغلا نم دونج ةسمخ لتقب ةمواقملا لاجر ماق فيك اضيأ احضوم ثداوحلا لسلسم ريسيو

 ىلع روثعلا مت مويلا سفن ىف هنأ امك .هيعمجلا برق «خاسوألا ةيواح» ىف مهؤاقلإ مت هنأو :,: ةنس سطسغأ

 .اضيأ هيعمجلا برق سلدنألا ىف نييلوتقم وزغلا دونج نم هثالث

 ةمواقملا دارفأ مادختسا نعو ؛تاهاجتالا ىتش ىف ةيتيوكلا همواقملا نع تاليصفت ىطعتو قئاثولا ديازتتو

 نيباصملا دادعأ ةدايز دكؤتو .ةبوعصلا هغلاب فورظ طسو ةيلوطبلا مهتايلمعل مهدادعأ ىف ىكلساللا ةزهجأل

  قئاثولل اقبط  ىدأ امم «هينطولا هيتيوكلا ةمواقملا ةوارض ىدم هيتيوكلا ةمصاعلا لخاد ودعلا دونج نم

 دودحلا ربع تيوكلا لخاد ىلإ ةمواقملا دارفأ لوخدو للست عنمل ماغلأ عرزو ىبارت رتاس ةماقإ ىلإ وزغلا تاوقب

 ءاشعلا ةالص دعب ةيقارعلا رفاخملا ىلع ١94١0 سطسغأ 7٠ موي ًافطاخ ًاموجه ةمواقملا تربد ا «ةيدوعسلا

 :بعشلا عماج نم نيقلطنم

 انماضت «نييتيوكلا لزانم ىلع ناجملاب ةيئاذغلا داوملا عيزوتب نييتيوكلا راجتلا ضعب ماق ىرخأ هيحان نمو
 . كرتشملا ودعلا ةهجاوم ىف بعشلا ءانبأ نيب ايتيوك امحالت كانه نأ دكؤي اذهو «مهتوخأ عم مهنم

 تاهجاو ىلع تيوكلا ريمأ روص نوموافملا قصلأ ءىزغلا نم عيباسأ ةسمخ دعب ىأ 114٠« ريمتبس 4 ىفو
 امءتيوكلاةيوه سمطل وزغلا ةموكح بناج نم هتيمتسملا تالواحملا مغر ةلودلا زمر وه ريمألا نأل «تايانبلا

 :بابشلا جورخ نع ةمولعم اهنم ةمواقملا لامعأ نع ةقرفتم تامولعم ودعلا دصر ايك «لات لصف ىف هحضونس
 ىف تاسدسم دوجو نع ةمولعمو .تيوكلا ىلإ ةدوعلاو حالسلا مادختسأ ىلع بيردتلل ةيدوعسلا ىلإ يتيوكلا

 لوأ خيراتب ةقيثو كانه نأ امك «موزللا دنع اهمادختسال ىحصلا قرولا بلع لخاد ةأبخم نييتيوكلا تارايس
 اهتعضو لبانق ثالث لوعفم لطبأ تارجفتملا ءاربخ نم ىقارع مزالمل ريدقتو ركش نع ةرابع ١14٠١ ربوتكأ

 .نوتاريش قدنف برق ةمواقملا

 ثادحأل مهتداقلو وزغلا تاوق تاعمجت زكارم ىف لبانقلا تعضو ةمواقملا نأ دكؤت ىلاتلاب ةقيثولا هذهو

 ىلع تارباخملا زاهج ريدم قيلعت نع ةرابع . +١94 ربوتكأ لوأ  خيراتلا سفنب هقيثو كانه نأ امك
 ىصقأ ذاختإ ةرورضب هتأيلعتو «خويشلا بيلح ىف تانحاشلا فوقو ةحاس ف هرايس راجفنإ ثداح ليصافت

 ,رذحلاو ةطيحلا تاجرد

 نهربت اهلك اهنكلو «طقف اهنم ضعبلا راتخن انقيلعت ىف اننكلو ,تائملاب قئاثولاو «ةريبك دوهجلا نأ عقاولاو
 .فالآلاب ءادهشلا ةنم طققسو ةلهو لوأ ذنم وزغلا ضفر ىذلا ىبألا ىتيوكلا بعشلا ندعم هبالص ىلع

 لاعتشألل ةلباقلا داوملاو زاغلاو «نيزنبلاب ةثيلم تاجاجز اوعضوف ؛مهتايلمع ىف ةمواقملا لاجر نئفت دقو
 ,ودعلا تاعمجت ىلع مهتارايس نم موزللا دنع اهنوقلي اوناكو «ةماع ةفصب

 تاعمجت طسو مالسب كرحتلا ةيناكمإل هينيطسلفو ةينانبل ةروزم رفس تازاوج ةمواقملا دارفأ ضعب لمح ايك

 .ةيئادفلا مهتايلمعب نوموقي ىلاتلابو ءدحأ مهيف هبتشي ال ثيحبو ودعلا

 ىدأ ةمواقملا دارفأ ىلإ ةديدج هحلسأ لوصو نأ فيك ةيقارعلا تامولعملا تحضوأ ١19٠ ربوتكا 18 ىفو

 اهمسا نينطاوملآ ىلع ةرشن عيزوتب هبتيوكلا ةمواقملا تماق | .ةهباجملا لئاسو ددعتو «ءادفلا تاكرح دايدزأ ىلإ

 .سامح

 رييغتب ةيقارعلا هطلسلا ترمأ امدنعو .وزغلا تاوقل ةلسرملا هايلا ىف مومسلا عضول ةمواقملا تططحخ دقو اذه

+ 



 نيذلا عنمل رورملا رئاود ىف تيمانيدلا عباصأ نومواقملا عضو تيوك  قارع ىلإ تارايسلا تانايبو ماقرأ
 .تيوكلا ةيوه ىلع اظافح ةيقارع ماقرأ ىلإ مهتارايس كانايب رييغت نولواحي

 تايلمع ىلع تيركلاب ةيقارعلا تارباخملا ريدم قلع «ةيئادفلا تايلمعلا ةرثكل ةجيتنو ١ 441 رياني 7١ ىفو

 برحرارغ ىلع ( برهأو برضأ ةيرظن) برحلا مث وزغلا دونج نم تارشعلاب مهلتقو ةمواقملا لبق نم راثلا حتف
 .ثتاباصعلا

 تارملا ىف ةمواقملا تالفإ مدعب ةليفكلا ططخلا عضو ىلع لمعلا ةرورضب كلذ ىلع تارباخملا ريدم قلع

 .ةمداقلا

 تيوكلا ريمأ نأب قئاثولا ىدحإل اقبط ١441١ رياني ١5 ىف تامولعم تدرو ةكلاحلا ةملظلا هذه طسوو
 .حفاكملا هبعش عم هنم انماضت «تيوكلا ىف ةلئاع لكل لاير ىفلأ دودح ىف ةيلام تادعاسم ارس لسرأ

 اهحنم ىتلا ةلهملا ءاهتنا ةليل ىهو رياني ١9 14 ةليل ءابرهكلا عطقل ةطخ ىلع ةيقارعلا تاوقلا ترثع امك

 اهلعجو ةيزاغلا ةيقارعلا ةيركسعلا تاعاطقلا كابرإل كلذو تيوكلا نم باحسنالل قارعلل ىلودلا عمتجملا

 .موجهلا ءانثأ طبختت

 ادوجوم ناك هنأو حابصلا دمحألا دهف ىبذع خيشلا تاكرحت نع تامولعم تءاج ١441 رياربف 8 ىفو

 .هيئادفلا لامعألا يف هكارتشاو لالتحالا ذنم تيوكلاب

 لودل ةيوجلا تاوقلا ةدعاسمل لزانملا حطسأ ىلع حبباصنم لاعشإب نييتيوكلا مايق نع حوضوب قئائولا ربعتو

 لازنألا تايلمع ىف فلاحتلا

 ىربلا ىلودلا موجهلا ءانثأ ةيقارعلا ةيركسعلا تاعاطقلا ىلع رانلا قالطاب تماق هلسابلا ةمواقملا نأ امك

 .تيوكلريرحتل ىئاهنلا

 نأ ىقبي كلذ عمو ..... نطولا ريرحت مت ىتح سدقملا اهلمع ىلع ةرهاس تلظ ةيتيوكلا ةمواقملا نا عقاولاو

 .نطولا لجأ نم مهتايحب اوحض نيذلا مه نييتيوكلا ءادهشلا

 ..نوقزري مهمر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا .نبسحت الو » :ىلاعت لاق

:١ 



 ةيتيوكلا ةمواقملا قئاثو

 ١ ةجالشلا روبع ةطقن لالغتسإ ةمواقملا دارفأ مايق نأشب ةيروهمجلا ةسائر نم ميمعت |

 طباوضب ا ًاصوصخ 0 ةيقارعلا دودخلا ىلع ةحوتفملا 3 .

 ثداوح ةرثكو ىبعشلا شيجلا دارفأو نييقارعلا دوئجلا ىلع اهعيزوتو خيطبلاو ٠
 ْ ةافصلا ةحاس ىف اهتايوتحم ببهنو تالحملا رسكو بهنلاو بلسلا . . ١

 و ريغألا تيب نم ةبيرقلا ةيقرشلا ةرامع ىف ةمواقملا دارفأ دجاوت نع تامولعم | »م وتقوم 

 ' ديلولا نب دلاخ ةبعش ) ىبعشلا شيلا عطاق تاكرحت دصرب ( .

 | * م سودرفلاب تويبلا دحأ ىف روصلا لقتل زاهجو خسن ةلآ دجوت
 ًايموي كانه ىقتلت .

 ىف لخادلا عراشلاو عيرسلا سماخلا ىرئادلا نيب ةروصحملا ةرطخما ةقطنملل ططخم ظ
 ةعبرأو ىقارع ىدنج اهيف لتق ثيح حالسلاو ةمواقملل زكر اهمو ناطيخ ةقطنم |

 أ |
 نيرح .٠

١ 

4 

6. 

 يل ل 4

 . ةالصلا ةوضحل نييتيوكلا ةوعدو تيوكلا دجسم

 ' . ( عساتلا ددعلا ) لالتحإلا تحت ةيتيوك ةديرج لوأ رودص

 مش

 . ةمواقملا عم لماعتلا بولسأ . '؛

 'مدعل حالسلاو داتعلا لقن ىف ةيئاسنلا رصانعلا ةمواقملا لالغتسإ نع تامولعم | 4

 ٠ ١ رصم نم اهئارش مت ىجفخلا قيرط نع توصلل ةمتاك ةحلسأ نولخديس نويتيوكلا .
 ' ا ل

 ظ قئاسلا ىلع ضبقلا ىقلأ دقو قصال طيرشو غمص ةبلعو

 | يل اكمل ل هرمز همام دري ع ترامس |

 ' * ةمواقملا لامعأ ىف مدختسي تارمتؤملا رصق ىف بادرس دوجو . ٌ

 / * ةضورلا دجسم فلخ ىنطولا سرحلا ىبستنم نم صاخشأ دوجو 58
 نييقارعلا دونجلا لتقب ناددهيو فتاه اب .

 ما ل ادا ناجل فوفو نعام ردم يعل لعب نوال »ا ادق
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 ) دجسم ىف تاعاتجإ دقع ( نييباهولا ) نيملسملا ناوحألا مايق نع تامولعم

 ظ . ةحبص ؤ

 ؤ نع مهتاجايتحإ نونوميل تاهيلاشلا ةقطنم ىف تيوكلا ةموكح نم ءاضعأ دوجو
 ا . ةيريمعلا ةقطنم ىف نيملسملا ناوخخأ تاعامج قيرط

 . ةيعمجلا برق سلدنألا ىف نيلوتقم نييقارع نييركسع ثالث دوجو #

 ' ىلع سبجلا نوعضي حابصلاو ىريمألا تايفشتسملا ىف نييتيوك طابض دوجو *

 ' نييقارعلا نييركسعلاب ىذألا قاحلإل نودجاوتيو مهيديأ

 ش . ىنطو سرح دارفأو نييتيوك طابض نع تامولعم # |
 , نم جورخلا مدع مهضعب نوغلبي ىكلساللاب لئاسر نييتيوكلا لدابت نع تامولعم '
 . مهزانم |

 . مئاد ديازت ىف ةمواقملا طاشن نأ ىنعي امج نييقارعلا نم نيباصملا دادعأ ةدايز # |

 . تامولعملا عمجل تايفشتسملا لخاد نييتيوكلا نيعوطتملا ديازت * '

 | . نادعلا ىفشتسم مجاهب تارايس 8 © |

 | . نادعلا ىفشتسم ىف ىبعشلا شيجلا دارفأ ىلع رانلا قالطإب ةمواقملا مايق *

 | خرزو ىبارت رتاس لمعب كلذو ةيدوعسلا نم ةيواقملا دارفأ للستو روبع علم دامب

 ديال ف عمجتلاو نيقارعلا دونجلا لايتغإو فطخ تفلطخ تايلمعب ةمواقملا مايقا!

00 

 ؤ . بعشلا عماج نم نيقلطنم ءاشعلا ةالص دعب رفاخملا ىلع موجملاب ةمواقملا مايق |
| 

 ' تامدخ ميدقت ىرهاظلا اهفده ةقطنم لك ىف ةيمدخ تاييظنتو تاعامج روهظ '

 ٌْ . ةمواقم لامعأب موقت نكلو '

 كلذكو تيوكلا نم قطانم ىلإ ةيكيرمألا ةيرحبلا ةاشم نم رصانع للست لامتحإ .
 . ةيدوعسلا دودح- نم

 ظ | "ا //. ٠/ موي مهلمع رئاود ىلإ باهذلاب نييتيوكلا مايق
 | 04 ٠ نييركسعلا ىلع اهعيزوتو ةيندم تايوه ريوزت موزل ةماحلا |
 . تاشاشرو تانامرو ةحلسأ عيزوت نع تامولعم * |
 مهيدلو فوع نب نمحرلا دبع ةسردم برق ناطيخ ا ير يا ا

0 
 ْ | ٠ ةمايقلا تارايس نم نييقارعلا ىلع رانلا قالطإب ةمواقملا مايق »# |

 ؤ . ةضورلا ةقطنم ىف ةمواقملا نع ثعبلا بزحل ليمع نم غالب |

 | ظ . كونبلا نم مهغلابم بحسب نييتيوكلا ةطرشلاو شيحلا طابض مايق نع تامولعم ْ

 | كامح ةكرح نم ةرداص ىبعشلا دومصلا ناونع تحن تاروشنم عيزوت نع تامولعم | ١
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 ! دجاوت قطانم ىف اهريجفتو ةيندملا تارايسلا خيخفتب ةمواقملا مايق نع تامولعم

 . ةيقارعلا تنأوقلا

 لع اهعيزوتو ةيئاذغلا تاعدوتسملا غيرفتب نييتيوكلا راجتلا مايق نع تامولعم | |

 : توييلا |

 . ىتيوك صخش اهدوقي ةرايس خيخفتب ةمواقملا مايق نع تامولعم |
 . مهب عاقيإلاو دونجا طيروتل فتاهلا ربع ةيئاسنلا تاوصألا ةمواقملا مادختسإ

 خيوشلاب راضخلا قوس ىف ةخخفم ةرايس ريجفتب ةمواقملا مايق نع تامولعم

 . قارعلا نم هلابع نأل ىعانصلا

 اهردصت ىتلا ويديفلا تاتيساك لاسرإو ريشانملا بلجب نييتيوكلا مايق تامولعم
 . ةيدوعسلا قيرط نع ةمواقملا |

 ا

 . ثعبلا ءادعأ عم ةمواقملا نواعت * |

 . مهزانم قئادح ىف ةحلسألا ةمواقملا نفد # ْ

 ١ هتايح دجمت تارابع دوجوو تايانبلا تاهجاو ىلع ريمألل روص دوجو نع تامرلعم .

 مهيلإ مامضنإلل تايسنجلا ةفاك ةمواقملا ةوعد .

 تايانبلا تاهجاو ىلع ةقلعم ريمألل روص دوجو نع تامولعم .

 | *# تاظفاحملا عيمجل تيوكلا نم ثاثألا لقنب نيميقملا مايق .

 | © ةيركسعلا تازيهجتلاو ةيئاذغلا داوملا نزال ريجفت ةمواقملا ةين نع تامولعم
 ىقارعلا شيجلاب ةصاخلا حالسلا بجاشمو .

 ةمواقملا دارفأ ىف مادعالا مكح ذيفنتب تاهيجوت .

 # ةضراعملا ةدايقو تيوكلا دمحألا دهف ديهشلا نبإ دمحألا دهف دمحأ لوأ مزالم لوخد .

 * ةيتيوكلا لئاوعلا ىلع لاومألا عيزوتب راجتلا مايق ,

 . ةمواقملا لبق نم ةيوهو رهظلاو نيرقلا ةقطنم ىف ةنوكسملا ريغ رودلا لالغتسإ #
 . ةمواقملا نم دوقولا ةئبعت تاطحم ىف نيلماعلا رثكأ *

 . ةمواقملا اهلغتست ال ىتح عراوشلاو تاحاسلا ىف ةكورتملا تالجعلا عفر

 ظ . ثاحاسلا نم ةيداعملا تاراعشلا ةلازإ

 ظ ةدافتسألا نولواحي نيذلا نييركسعلا ةباصإل عراوشلا ىف ةكورتملا تارايسلا خيخفت

 | . رايغلا عطق نم

 ةمواقملا ميظنت ضرغب كلذو ةيئواعتلا تايعمجلا ىف لمعلل عيطتلاب نيحنللا ) |

 . هللا دبع ءانيمو ةفيلح وبأو ليححفلا ىف مالعألا نوعفريو تا

 ظ ٠٠٠١ ىلع حالسلا عيزوتب ةيبميلوألا ةنجللا لباقم ىعامتجألا مالسألا. ةرعج مايق

 | . ىناتسكابلا ىزلا نودتريو ةيمالسإلا تامظنملا نم صخش '
 . تويبلا قئادح ىف ةنوفدملا ةحلسألا نع ىرحتلل # ظ

 ةدمعتملا قئارحلا تايلمعب نوموقي نيذلا صاخشألا ىلإ لصوتلا ةلواحم ىف مامتهألا * |
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 . ةيليدعلا ةطرش رفخم ىلع رانلا قالطإ

 . نزاخملاو رودلا شيتفت دنع تارجفتملا نع ىرحتلاب مامتهألا

 ماظعلا راود ىف ةخخفم ةرايس ةطساوب ةيراحتنإ ةيلمعب ةمواقملا مايق نع تامولعم '
 . قارعلا تاظفاحم ىلإ رفسلل نوعمجتي نيذلا نيزاجملا دونحلا دض

 لع ةحلسألا عيزوتل فاعسالا تارايس مادختسإب ةمواقملا مايق نع تامولعم |

 . اهرصانع |

 وأ اهناهد دعب هايملا تانازخ ىف ًارابن ةحلسألا عضوب ةمواقملا مايق نع تامولعم
 . نوليانلاب اهفيلغت

 . تيوكلا ةدوع نيحل لاقعلا سبل مدع ىلع نييتيوكلا ميمصت نع تامولعم
 ىلإ ةدوعلاو حالسلا ىلع بيردتلل ةيدوعسلل يتيوكلا بابشلا جورخ نع تامولعم

 . تيوكلا

 اهعابتإ بجاولا تاوطخلا صوصخب نييتيوكلا دحأ ةرايس ىف هيلع. رثع روشنم
 , ةيواميكلا لبانقلا رارضأ بنجتل

 دصرو مهيزانم شيتفت دنع ةمواقملا دصض ةوقلا مادختسإ ىلع ديدشتلا نأشي تامولعم
 . عماوجلا

 . تارابختسإلا ةموظنم ىلإ مهيلع ضوبقلا نييتيوكلا طابضلا لاسرإ *

 محلا ةروزم ةيندم تايوه ىلع لوصح اب نييتيوكلا طابضلا مايق نع تامولعم

 . نارفألا ىلع ددرتلاو تايعمجلا نم ةيئادغلا داوملا ىلع

 ًاليل نكاسملا ىلع ءاذغلا عيزوتب اهنزاختو ةينواعتلا تايعمجلا مايق نع تامولعم
 . ةليوط ةرتفل نوزم ريفوتل
 . ةيركسعلا تالجعلا مامأ نيزنبلا تاطحم قلغ ىلع نييتيوكلا قافتإ *

 . شيتفتلا ضرغب تاوفلل اهباحصأ تفي ال ىنلا تويبلا باوبأ رسك نأشب تاميلعت

 . اهباحصأ اهحتفي ال ىتلا ةيديدحلا نزخلا حيتفل نيينفلا ءاعدتسإ نأشب تاييلعت *

 . ةلوفقملاو ةكورتملا تالحملاو تويبلا تايوتحم درج #

 ةكرحلا ةيرح ىف مهتدعاسمل ةفاظنلا لامع ءاطغ ذاختإب ةمواقملا مايق نع تامولعم

 . ةينمألا ةزهجأألا ىف نيلوثسملا ىلع فرعتلاو

 ىذلا ةروثلا سلجم ةدايق رارف مغر تالحملا ىف ىتيوكلا رانيدلاب لماعتلا ةيرارمتسإ

 . هب لماعتلا فقوأ

 . موزللا تقو ةيقارعلا تاطلسلل اهزاربإل ةيندم تاقاطب ريوزتب نييتيوك مايق

 تيوكلا نمأ ةيريدم رقم ىلإ نييتيوكلا نينطاوملا ليوحتب طابضلا مايق نم ريذحت
 . ًافوشكمو ًافورعم ةيريدملا ناكم لعجي امم لابعألا ضعب زاجنأل

 قرولا بلع لخاد ىفخت نييتيوكلا تارايس ىف تاسدسم دوجو نع تامولعم

 . ىحصلا

 ىلع بيردتلل ( ةيماسلا ) دادغب عراش ىف ملاسلا هللا دبع ةيوناث ىف ركو نع تامولعم

 . حالسلا
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 , ريبكتلاو / 4 /78 موي ةعمجلا ةالص نع نييتيوكلا بارضإ نع تامولعم # : : ا! و١14 /54 /58

 54 / 4 ٠٠١/ موي ًاليلأ

 مهو ةمواقم لامعأب مايقلل ةروزم ةينيطسلف رفس تازاوجب صخش 1١6١ لوخد # |
 . نييردم

 ١/ ١١/ ١44٠ 1 برق ةمواقملا اهتعضو لبانق ثالث لوعفم لطبأ تارجفتم ريبخ مزالمل ريدقتو ركش | 5
 : نوتاريش قدنف |

 وو فوقو ةحاس ىف ةرايس راجفنإ ثداح ليصافت ىلع تارباخملا زاهج ريدم قيلعت | 17

 رذحلاو ةطيحلا تاجرد ىصقأ ذاختإ ةرورضب هتاييلعتو خويشلا بيلح ىف تانحاشلا
ْ 

 ظ
 11440 // . مادص وه نم اهيلع بتك ةيماسلا ىف ثاروشنم عيزوتب صخش مايق ْ 4

 ا ' ةيبيرخت لامعأب مايقلل نييتيوك ريغ صاخشأ دينجتب ةضراعملا مايق | 54

 انه للا ظ . ةمواقملا لبق نم ةطرشلا تاوق دض فنعلا مادختسإ نأشب ن7

 فيد كل لا . نييركسعلا ىلع تيوك ( ا/ا/04 ) ةرايس نم رانلا قالطإ راركت | ١

 اك دم ياس يرد اس ع يعل ١

 ١١/ .١44 /+ | مث ماعطلا مئالرل مهتوعدو ةينمألا ةزهجألا ىبستنم عم تاقالع ةماقإب ةمواقملا مايق | 3

 . مهفطخ وأ مهلتق
 ٠١/ ١4840 /ال ٠ للظم اهجاجزو ىصاصر مازح تاذ دوسإ نافرك عون ةرايسلا ىزئاح دنع اياون دوجو | 4

 ' . ربوتكأ رهش لالخ رورملا ةيريدم ريجفتل

 19945 ٠١/ /8 | تيوكلا نم تعلقأ ةيفارع ةرئاط ىلع رانلا قلطت صاخشأ ةعبرأ اهب ةيتيوك ةرايس |
 . اهيف رانلا لاعتشإو

 ١١/ ٠١/ ١44٠ ةمتاك ةحلسأ ةطساوب طابضلا لايتغإب موقتس ةمواقملا نأب ةقوثوملا رداصملا ديكأت| 5
 | . تايعمجلل باهذلا نم طابضلا عنمو توصلل

 !وو0 ٠١/ م1 ١ . ةيقارعلا ةينمألا ةزهجألا تارايس تاكرحت ةمواقملا لاجر دصر |
 ١

 ا!وؤ١4 /ل18/١٠ . ةرصبلاب دعس ةحاس ىف اهريجفتو ويديفلا لثم ةبئابرهكلا ةزهجألا ىف تارجفتم عضو ا

 نيدوزم ىدوعسلا دي رفخلا ةقطنم اولخد ةيندم سالمب نيتيوك نيللستم 078

 . تاصانقو توصلل ةمتاك تاشاشرب
١440/٠١ /14 

 .٠ هب رصمو |

 لخاد نيزئبلاب ةءولمم زاغ ىتانقو بلع عضوب ةديدج بيلاسأ عابتاب ةمواقملا مايقا مآ
 كارلا

 مايقلا ىونت اهنأب نهادحأ قيلعتو ةمواقملا نم م تايتيوك ءاسن لاقتعإ نع 0 م

 'آ 00 نان ل يرغب قدا 01 مس

 ثيح ىولسو ةئيمرلا نيب ىصقألا عراش ىف تايلمعب مايقلاب ةمواقملل اياون دوجو !

| 
| 
 إ

 7/6٠١ ١484١ /ا6 0 م

 اوو١ ٠١/ م16 ظ
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 ماك ١44/1٠١

١940/٠١/1 
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 ظ . ءارشلاو عيبلل نييقارعلا عمجتتي
 ' مهضعبو ةيبعشلا قطانملا ىلإ مهتويب نم ثحابملاو ثيوكلا ةموكح ىديؤم لاقتنإ ' مه

 . نيلوجتم ةعاب تايصخش .ىف ىفختي

 . ىرخألا تاهجلا ىلإ اهتلاحإ مث ًالوأ ريوزتلا اياضف ةفاك ىف قيقحتلا : م١
 , ٠ ةديدجلا ةحلسألا مالتسإ دعب ةهباجملا لئاسو ددعتو ةمواقملا دايدزإ نع تامولعم م7

 | ١ . تارجفتم اهب نوكيال ىتح قارعلا ىلإ تيوكلا نم بلجت ىتلا داوملا صحف ١
 | . نييقارعلل عابت ىتلا تاجالثلاو ويديفلاو نويزفلتلا ةزهجأ لخاد تارجفتملا عضو '
 'ئ . قارعلا تاظفاح اهلاخدإو تارايسلا خيخفت *

 نع رفسلا بغري نم تابغر عمجل ةيرباحلا عماجو كومريلا عماج ىف قيدانص دوجو |

 . رانيد ٠ ١5 لباقم ناريإ ىلإ ربلا قيرط ١
 . تارطبسلا ىف نيدجاوتملا نييركسعلل مدقتو هايملا ىف ةماس داوم عضو ةمواقملا ةين |

 نم نيديفتسم رورملا ةرئاد مامأ ةخخفم تارايس عضوب ةمواقملا مايق نع تامولعم
 . تارايسلا ماقرأ ليدبت مدع ىلع نينطاوملا رابجإل ماحزلا
 . هيلع ةسارحلا زيزعت طابترالا بتكمل ريرحتلا ةمظنم بلط
 : طقف جراخلا نم اهترصاحمو ةمواقملا اهب ىتلا رودلا لوخد نم رذحت ةيقرب

 هوه

 . شيكانملا مأ ىف ةمواقملا دجاوت *

 . ساح اهمسإ ةرشن عيزوت

 . تيوكلا ةلاسر ثبب ءاسم ةرشاعلا نم جيلخلا لود تانويزفيلت مايق * .

 . ةيبيرختلا مهامعأ نم ةطيحلاو ةمواقملا ىلع ذيدشتلل

 ريضحتب ةينالديصلا اهتاقيدصو تايتيوكلا تابيبطلا ىدحإ مايق نع“ تامولعم
 . نييقارعلا دونجا ءام ىف هعضوب ةطلخلا ببسي لولحم

 ليكشتل عراوشلاو عطقلا ماقرأ ىلع ةلادلا تامالعلا ءالطب ءارهجلا ىلاهأ مايق

 . اهقطانم لع فرعتلا قف ةبوعض |
 . تارطيسلا دونجل اياده ميدقتب ةمواقملا مايق نع تامولعم

 تارايسلاو ءافطألاو فاعسألا تارايس مادختساب ةمواقملا مايق نع تامولعم
 : . ثايلمعلا ذيفتت ىف ةيموكحلا

 . تيوكلا ةظفاحم ىف ةلودلا نمأو ثحابملا طابض نم ةعومجم دجاوت نع تامولعم | ٠١

 نأ ىف هبتشملاو مهيلع ضوبقملا عم قيقحتلا ىف ليوطلا سفنلا مادختساب ايإصو | | +٠١
 * ةمواقملا نم اونوكي »

 ىلإ تازايسلا ليوحت عنمو نينطاوملا باهزأل رورملا رئاود ىف تيمائيدلا عباصأ عضو ١
 . تيوك  قارع

 ةيرحب روبع ةطقن نمو'تيوكلا :لخاد برعلاو نييتيوكلا نم تاعومجم لاسرإ | ٠
 . ناكيرمألا ةطساوب

3 

 م/1اب/ 6١/ 1١94١

 م1 ٠١/ :١144

 /ا1م 7/3٠١ ١194١

 /ا4 ٠١/ ١99١

١94٠١/ ١ 4 

 ١ا/ 1٠٠١م 4١ؤوا١

 ١ /ا ١٠١/ +١498

 /؟؟ ٠١/ 1440

 اا ١484/1١

 ل

 14  /1٠١او

 68/ 0 /1٠١و9و١

 مال 1٠١/ ١440

 /اغا ٠١/ ١59١

 /الا ١440/6٠٠١

 اوؤفه 1/1

 ٠ | ١١/ ١و١

 للا

 او. 1١1/

 /م ١١/ +١44

١940/11/5 



11 

1١1 

1١1 

5 

 لفل

١5 

١ 

١ 

1١ 1/ 

118 

 . ةيدايقلا تايصخشلا لايتغإ و نيسح مادص دجاوت قطانم

 . هيلإ تهجوت ىذلا ناكملا مولعم ريغو اهخيخفت مت قرزأ اهنول ةرايس نع تامولعم
 . ةمواقملا لبق نم عبتملا تارايسلا خيخفت بولسا نع تامولعم

 . ةلطيلط ةيوناث ىلع رانلا تقلطأ ىتلا ةرايسلا نع غالب
 . تيوكلا ةحص ةرئاد ىلع نييتيوكلا ةرطيس

 . ىحاوضلاو تاقرطلا ىف ةقورحملا تايلألا نع غالب

 . طقف نييتيوكلل هعيبو تاطحملا ىلع تيزلا عيزوت
 . منغ ةاعر مهنأ ىلع نييتيوكلاو نييدوعسلا تارباخملا لاجر لوخد نع تامولعم

 . لورتتك توميرلاب لمعت ةموغلمو ةخخفم هيلورفيش ةرايس نع تامولعم

 جيورتو دمعتم لكشب مهتارابس ىف نييقارعلا نييركسعلا باكرإ نييتيوكلا مايق
 . ةيونعملا مهحور ىلع ريثأتلل ثيداحأو تاعاشإ

 ةيملاسلا ف باكر تارايس ةدع ىلع رانلا قالطإب ةفلتخم تارايس ةعبرأو ةمواقملا مايق
 . نورخأ ةعبس حرجو صخش لتقل ةرايس قرحو
 . نابوبأ مهنم قافرلاو طابضلا نم ددع لايتغإ ةمواقملا ةين

 ىتلا تاباصعلا ىلإ لوصولل ةينمألا ةزهجلألا طبشنت ةرورضب تارباخملا سيئر رماوأ
 . بتتسم ريغ نمألا لعجي لمعب موقت نيحلا نيحلا نيب
 . ىدمألا امنيس برق ةموغلمو ةخخفم هيلورفيش ةرايس راجفنإ

 . دونجا نكس ىف خخفم لجسم راجفنإ
 . ةسارح ةطقنل لباقم لزنم ةقيدح ىف ةأبخم تاشاشر ىلع روثعلا

 . ًاقيدح اهمدختست ةمواقملا تحبصأ ىتلا بيلاسألا نم ةطيحلا ذاختإب ةيقرب

 . روشنم قفرمو ةمواقملا عم ةيداعم تاروشنم ىلع روثعلا

 لامعأب مايقلا» تيوكلا ىف شيجلا نم صخش 7١٠١١ دجاوت نع تامولعم
 . ةمواقم

 حلفت ملو دونجلا ىلع ماعطلا عيزوت ةبرع ىلع ناطيخب رانلا حتفب ةمواقم ةرايس مايق

 . مهيلع ضبقلا ىف ةيقارعلا تاوقلا
 نم ةمواقملا نكمي امم شيتفتلا ف حيحصلا بولسألا تارطيسلا دونج عابتإ مدع
 ٠ ٠ مهيلع رانلا حتفب كلذ لاللغتسا

 مهتالفإ مدع ةرورضب ةمواقملا لبق نم رانلا حتف تايلمع ىلع تارباخملا ريدم قيلعت

 , ةمداقلا تارملا ىف

 ٠٠٠١ دودح ىف تيوكلا ريمأ نم ةيلام تادعاسم نييتيوكلا ىقلت نع تامولعم

 : ةلئاعلل رانيد

 ءارمجلا ءاوضألا رسك وأ ءافطإو ةنوكسملا ريغ ةكورتملا تويبلا ىف راونألا ءافطإ

 . جاربألاو ةينبألا ىلع ةدوجوملا

4 

 او 5 ًاصوصخو قارعلا تاظفاحم لخاد ىلإ اهطاشن لقنب ةمواقملا مايق نع تامولعم

١4405 

 4 1و١

 14/ ١١/ ١ووا

 ١ اووء م11

١994/11/4 

 ا 1١ /11و

14/5 

  /14؟١/ 4١ؤ١ا

  48؟١/ 1١98١

 اوف م1 ماا

 لحال ا

 ١/ ١7/7 ١44١

 ١“خ#/ ؟١/ ١44١

١4١/ ١ /+ 

 / ١/ ١ةةو١

 ١ / /6وةا١

١4١/ ١ / 5 

 9 / ١/ ١ووا١

١44١/1 / “٠ 

 8١ / ١/ ١ووا

 ”؟ / ١/ ١ؤووا

١484١/ ١ / ”* 

١541١ /( / "5 



١ 

1 

 انوا

 ١

 ١4

8 

15٠ 

١١ 

 نوموقي ثيح سماخلاو عبارلا ىرئادلل ةيمهأ ءاطعإب ةمواقملا مايق نع تامولعم

 , تاكرحتلا دصرب

 ىلع رانلا اهنم حتفي ىتلا لزانملا قيوطتو رورملا تاراشإو تايانبلا ىف راونألا ءافطإ
 . عطاوقلا

 ٠ مشاغلا ىرملا موجه ا مايق دنع ةيركسعلا

 تاعاطقلا كابرال رباني 1*١ ةليل ءابرهكلا عطقل ءابرهكلا لايعل ةطخ دوجو

 . ةيركسعلا

 اهنأ ةجحب حبقلت ربإ مهئاظعإو رمحألا لالهلا وأ ةحصلا نم اهنأ ىلع رصانع مايق

 . نييقارعلا رارضإ نيدمعتم ىواهيكلا دض

 . زكارملا نم بيرقلا نكسلا نم لاقتنالا ةرورض ةينيوكلا لئاوعلا لوانت

 . تايلمعلا ىف اهمادختسإل تيوك -قارع تارايسلا ةمواقملا ءارش

 . ةحلسألا مهعمو ديج ميظنتو سماخلا ىرئادلا ىلع نييركسعلا دجاوت

 عنم بثيوكلا ىف هدوجوو حابصلا دحألا دهف ىبزع خيشلا تاكرحت نع تامولعم

 . ةمواقملاو ةيريجفتلا لامعألاب هكارتشإو لالتحالا

 يف فلاحتلا ناريط ةدعاسمل لزانملا حطسأ لع حيباصم ةءاضإب نييتيوكلا مايق

 ْ . لازنالا تايلمع

 . ىربلا موجهلا ءانثأ ةيركسعلا تاعاطقلا ىلع رانلا قالطإب ةمواقملا مايق

 . لزنم ىأ قوف راطأ ىأ لعشت ةلئاع ىأ ىلع ضبقلا

5:4 

١941١ /1١ / 5 

 ١ /( 4و5و١

١441/1 

 ١و4 /؟ /»م

 2 /م +

 اؤو١ /؟ /:+

 اوؤ١14 م/م /ك

 5/4 / ١5١

١55١/7/4 

 اذ١14 /؟ /49

 ١ /5/1ووا١

 ١ /5 / 1اؤؤا
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 ةداسيق

 تسسيوكلاب هطرشلا تأوق ) قارعلل رصتلا)

 مل

 32 ري /دذعلا

 هاو ممر /اكا / عيراتلا
 1515 ا

 ا

 ( ىرسسس)

 ١ (أ) هسقاقلا ,/ ىلا

 يا

 /0/1٠١-١55 اي 7915 مقرملا هياغلل ىرسلا اهباتكب . ريتركسلا  هيروهمجلا ةسائر تنيب
 سو يتاي اه140/ءركمل يف 5 ةيكرسلا حء جا ةماعلا هطوشلا ةيري دم ةيقربب انيلا غلبملاو

 روسسبع ضرغل هيئاريالا  هيقارحلا دو دحلا “ىلع هجمالشلا ةقطنم يف هطقن حتف مت ناو قبس
 نم نوبرخملا موقي . ناريا ىلا اهنالغ نم تيوكلا ةظفاحمل نينطاقلا نييناري الا صاخشالا

 ةضظفاحم ةئكس نم مهروبع ضرغل رضاهلا تقولا يف اهلالفتساب دئابلا نوراق ماظن * الع

 هروزسسم تاكستس وأ تايوه ىلع مهلوصتم لالخ نم هر دافملا طباوض مهلمشت نسم ثيوكلا
 تلصح .. هالعا يف درو ام ىلع هبترتملا هيتخالا رطاخملل هيناريالا هيسنجلا نم مهنا تيثت

 دادغب يف اهلامعا ترشاب دق هيناريالا ةراقنسلا نأ اسلاط هيدو دحلا هطقتلا .قالغا ىلع هقفاوملا

 ."اجراانمالاو هصاصتخابسح لك عزلي ام ذاختاو ملعلل . اهينطاوم نوئوش ةياعر اهناكمابو

 )15 ١٠/اذر“ م

 / ىلا هب هخسن

 ءريدقتلا عم ملهلل هالظا مكتيقرب / ح. جر هماعلا هطرشلا ةيري دم

 (1) مقر ةقيثو هآ



 7 5 س قع ل كر لمح

 رك ا تر
 تعامودلمم / م

2 

 >ب ريم ز/ دقق ةراثح
 ١ / ورعلل

 ايعدتدررل/ عير )ع

١ 

 رمل يلر تاامولمك
 (وينرزل] وحل ويموي نيتي وكل, فهود (انه ىر ميكَت تاايولمع تن رموم ١-
 . كارلرب خريبتسسك ) تماط ؤسلبب و هلم ر ب مرام وهل ليي كنافه اى يجيز يو !جلعبل طبل و يمر سم هب ازئلر د)وكر تك

 33 رع - - مم م مع - محا

 اهم ان ولع سهم زو هبزلر تدمولر يلو بنل, سا قلاع رك لب تداوكر مكس

 07 دسل | دم مع ل ساو كب ار اص اب اش رمك |و ار وع ( لب امذ اع دن م , ر و 1 1 ١ متدلر راثردبع عر اح ء, صمصرم تحب مائل ىصع هب ةّمطنم تص اهو
 و ره

 س تكريم هي _وححسا#
 - رس

 ةيققع نامل ل 00 ايهم وكلاب ”عرسل ]س1 يم عراب
 ل رممل و بل روض زمر ةّضطتم ررم و 0يلرل ب زععدل نع

 9 (6) مقر ةقيثو



 ِ نريش
 4١ه ر/ورعلا

 يحيامبرحل 0
 هولا تا وم جر امم /كا ما

 سن اهوزعم / م
 - ملال , تسايرلملو اننربلا كور
5 

1 
 هس راسخ

 ووص - مولا مسا مخ صددسل ب حنو ١ م يل 7 وهب (ينوللر ن وراق تسي نع خسر ممر كتر هل 3 رس رص , ربع ري 2 تس 2 00000 7 8

 ) ررلول سرل ام 2 ر) ل 9 / تاو 1 0 نرخ 0

 هل اصروج يىحل ر ]رلر مهد (©« ) هداي (1) (اخ 0 بودرعلا هةر ل < 1١( حمطَت تورد ةّصطنم دك أد دب وش - «
 م : , 1١ و

 ١ ان وون امطق رزصر سر [وفل م/مام | اى امم رص اهم امل 3 5 1 هس م را ره رم 0 ” ور" ارم رد (رسسولل (زع تلك و هيج ايرئ د ديو
١ 

55 
 5 | 0

 . سس رهقم ا سلس وقدر همن اره ديد مكس ل 0 أ هم إ م ههه ل دارمر/ قلم رل بيعت 2 ودسلسل ا ”ةصتع_ كلل , 5 7 و م ال 2 2 لوس ى مولرص اسره 8٠ج ماع ( 0 0
00 

 رمت جدا ؟ 0101/- تاكك

 0 1 مراحب / ل ا تم
 تو

 رورو اع لع يا نارا رنا نكسر هداك ةاسلل) يقم نئبكر ةحاص
 ررشل ع هرم (1) 0 صعدت

 0ع

 0 مقر ةقينو



 +ىرعرل صنم ةداش مي4رل نسيرل مدبر < رع
 ى اي  /ورعلا 5 الرس

 دا 3 )م انك هما / لا -0/ م 0-5 عراممر نمر ١)
 ه لم, كعانل 2 / 

 ليث 0 < تسول بطول تلوم # داب بثت

 "تعول همم هّحطنل ممودإ ن ول, يسرلا هيلع موس.”

 ُئ روي سل, مائي اه ال 0 ىلرو
 رائاو لملاو“ بمص ومش اذ : 2 علا
 نام ل هلام هةلئاعمر رورو هاهنا ادا
 سل نم نيم را ىلع حصرعل بيس وصت و هجم هحوارصرو ل
 عشرا نمل رش ! ىرإ جخرامجب كَم ماعلا ؛ اسس رجع ةمرمص نم

 (( ناكر و تللركعمص )) ميسم / طم صامل
 و رواه ديهمت و ميقد جف رمل سأ ز مم رب رز ٠ع دس

 ١ اص راس رمصر ١» رو ثارت

 بنس اهمرب

 5 -ل / ص رو

 رابع ناصرزنر رج 5 0
 ر ةكفمف حيي

 كارزد رب ةّسفصتسم رم

 . / حز و ,تاوس
 بمس وللاب ٍ وم جر امض

 ا 2

 قكشللو رمت © ت١

 رع رهسل مم( نمار

 5 (6) مقر ةقيثو



 مايا قه <> 6



 ع ديل ,ادارل مصدر روس

7 0 
 -«بررازل سد ّسلعُسم مع . هدايع

 0 0 0 . ا ١ 6 /د سلب 35 . 6

 كي رعرا ا 3 و سان هنو
 ف "ته

 ع دير عسر وم فاس 1 ظ

 ةتسوكل حير ّي تلاسرمب 22 دك زم ططنع ةروس وعم

 سول ان ليو ب ا هر نمل و ور /وثد

 يكد ردم اسك بس ريب هم 4 د كيك | لإ و يع <>:

 ايكررهيلل ,بك نوار [ركو 5000 يي أومو دذحم كنز

 اجر اننريع و د ييعتتلد تاطيضر سيك بع ىلا“ نيك دل

 2و تامل

 ه رايب ب اسرقرر# علل هلم مهستسم

 ١ ل مص ار تهيضرص رص . ةمالا كل / يسوكماب“ همر در نمر اسف

 مسكرا يع اسس 1
 4 5 تضم تافس

 ظموراقم كره

 م

 (*) مقر ةقيثو



 ميحرتا نمحرلا هللا مسب 0

 تيوذتلا يف نم*الا ةوق ةيرما 0

 الجال رددعلا 5
 1 خيراتلا

 ) )رئغاخملا ةفاث ر/ ىلا

 تامولعم ممم

 موقيش تيوكلا نيراق نءاب ديفت تارشن تعزو 194. /مل/٠5. خيراتب

 *ادال نيتيوكلا ةوعد هرشنلا تبلط دقو تيزكلا دج يف هعمجلا موي ةالصب
 نمض عقت يتلاعماوجلا ةبقارمل مزلي ام داختأو عالط الل. هعمجلا موي ةالص

 طاابضل ا ضعبو نينو اعتمل او "اق دص الا لاسراو مكرفاخمل هيفارغجلا هعقرلا

 نسسع ةرشابم ةالصلا ةيابن دعب ريرقتب انم العاو هالصلا "اد ال نيبستنملاو

 موضوملاب مامته الاو ديقنتلل . . دجسم لك يف عضولاو هعمجلاةبطخ هنمضتتام

 . "افطل اتم العاو رفاخملا “ارم“ا لبق نم يصخش لتشب

 تنيوذلا 1١ نك ةوقارما

 آد د

 (5) مقر ةفيثو ها/



 انيف ةيحاتتفالا |

 ةيمادصلا تاردابملا لاهسإ

 لالخ يقارعلا ماظنلا نع ردم ملئ

 ةيضاملا ةئلموطلا برحلا تاودس
 ةلخ ردصأ امك ةيسابسب تاردابم

 مدقت دّقِف ٠١ ةيضاملا ”رشعلا مانألا

 ةيسايس تارداممب دادغي رازج

 ةيبموي هيبش ةروصبو

0 

 ةلأ ”ةساط" تعاض
 اذام ةفرعمو 3

 اذهو ٠ قارا وتاكد دىرف
 قبفن ىلا قارعلا هجوت دمتؤي
 نيسسح حمادص دن ىلع ملظم

 دادي 0 ةدسافلا ةفمغط 0
 ةسمزالا ب بسناج

 اهنم ينافي ىتلا ةنداصتقإلا

 يتلا 6 ١
 اه 0 هنويد تلصوأ ْ

 كلذ بكاود امو ٠ رالودأ د نع يأ
 نع دمزب

 ةنصاخلا ةانحلا
 دابدُزأو ٠ ةمكأحتأ 5 0 فاي ل ا

 ٌبعشلا ءانبأ وجو و ةاناعم

 بفسشُلاو شيجلاو قارعلاب جزي مويلا وه , يقارعلا
 ةديذج برح نول ىف يرارخا
 تيوكلا ضرا هت د يرسخ
 - قارعلل راجلاو قيقشلا كتملا -

 4 ريكتتل ةيئاب ةلوامم يف

 ولو
 نا ىلع قفاوي 1 0-7 7

 1 0 0 3 1 ماع

 رجا واش عرخبو 61 م
 لالخ ةيرشبلا هتنب ام رمديل
 دعب ةييسمع تاوئسم

 00 ٠

3 

 27 مقر ةقيثو

 ىلع ةيتيوسك ةافط لتقم
 لالتحإلا تاوق يديا

 ةيبيلضلا - يبغشلا دومنمصلا

 تاوق تماق ةيعيمقلا اهتامهم ناطا ىف
 3 ةيتيوك ةلفط لتقب لالتحألا
 كلذ ُثدح دقو ٠ تاوئس 8 رمعلا نم
 موقت لالتحالا تاوق تناك امدنع

 ةيفي د عم يد

 دب مث ٠ ةيبيلصل قبرط

 ىلع راثلا قالطاب لالتجإلا 0

 يكل باهرإلا يف اذاعما تارايسملا
 نأ ناكف تيوكلل تارايسلا دوعت
 شفر دقو( رود ةلفطلا تيبيصا

 نر ادقو . ( تاوئس م8) يريطملا
 ال اهترسا ا دونحلا

 مسحب لبق اهثافو هلع يفرش امم فيدل
 ةيملاسلا - يبعشلا دومصلا

 لك ءارشب نويقارعلا دوذجلا موقب
 ٠ ةيناورفلا ل

 قفاوملا نينثأل موي كل ثدح
 143 مسالا

 تيوكلل لابينالا ةظفاحم نم

 رايشخلا 3 ردش - يبعشلا دومنصلا
 تيوكنأ لداتحا ءهةدح رس د لزاهم تناز ال
 هاو كاوذلاب محم تانحاش

 دقو للا نبل تاع رتل" اهدلع

 0 عربشملا هعربم ةميق ملت 7 ١ 1 كحشضملا
 ١ ١٠ ادعو ادق يتاو وارضخلا"
 امهمركأا

 حبسصي ل راح ىفشتسم

 "صاخلا" سيلو ' 'هاعلا" عادفلا

 هي رياجلا - يبعشتا دومصلا

 مسا لالتحإلا تاوق تقلطأ
 ديذحلا مسالا حبصيل ماعلا ؛ عاذنفلإا

 ْن تت ا ١ من الفلا 1 ١
 5 0 د مادا
 صال" عونلا نم ناك ثدح ام لك ناو

 ادح ٠ ٠ ادج ٠

 هباومأ قلغبي ناطلس نكرم

 ةيمئاسلا - يبغشلا دومصلا

 ماما 50 قالغإب ناطئس ركرم

 نك 00 ثبدح يقارعلا 00
 و قا 0-5 ناطكس

 وتكملا تارب 3 تار

 نم"

 3 - يندملا نا نايصعلا لاز ال

 | نوكلهتسي ن نويقأرسعلا دوتجلا

 رتشمف دوثجلا دحأ ذخا
 1 امدنعو موحللا

 ةدتبوك هديرج لوا
 لالتحإلا تحّت ردصت ىسساسم سل أ ف قسوم

 1944.0 سطسغا 71 2-
 0-00 ( كلامح ) هيتيوكلا هيدعشلا ةمواقملا ةكرح لاسح ناسل اتلا ددعلا

 نايبصقلا

 لازال

 يئدملا ٠9 ٠

 ارمثتيسم

 عانتمالا وهو -
 ةطسشنألا ةفاك يف لمعلا نع
 امل ا لازال ادع ام ةيجاتمالا
 ا اذه لا 0 - ا ةايسل
 , اقدطم

 0 هد مكطابتراو مكتلاصا
 نونواعتملا اما ٠ ةبيطلا ضرالا هذهب
 ٠ ىرخا ةفقو مهعم انلف لالتحالا عم

 !! نوزب وبا *

 دقو ناكل عيب ت ل ١ الحم

 1 و طططقلاد صاخلا ءاذُعلا
 هليمزل لاق نأ ث

 ود ةكرام مدللا اذه . نم دخ 5 انيلخ

 ا ( طقلا يا ) ' ' نوزب

 : نيصفلا ديوج
 دض نييئيطسلفلا فقوم

 يئدسبم فقوم لالتحالا

5 

 وضع نيصخغلا ديوج
 ةمظنمل ةيزيفنتلا ةيئجللا[-ل

 ةينيطسلغلا ربمرحتلا
 يموقلا قودنصلا نع لوؤسسملاو

 دجوب ل هفاب

 بعسشلا فوم نسيب ضفقانت
 نأآلا ينيطسلفلا
 ندروجولا دض قارعألل ديؤملاو
 نيينيطسلفلا فقومو ريمالا

 لالثخحإل ضراعملا عال ل
 ٠ 0 ا

 2 د واقول

 0 2 فقلت اديملا

 ةيصضقلا ديؤ * عيمجلا نا 3

 دسض ىسمموقلااهفق فسدألاف
 ٍإ يو اب امأ ؛ لقول داق وه اق وهف
 1 فالخ كانه ددجوبي ًالف لالتحإلل
 ادانقلاو 0 فبعقيشلا لخاد
 هَ انتضراعم نأ لوح

 ٠ يادبم فقوم تيوكلا

 ا



 عسسا كنا ددعقلا

 ةمواقملا عئالط تايلمع

 ( سمط ) ةيرسلا
 ةمواقملا عئالط تماق

 : ةمواقملا لوصأ نم

 ةلعتشملا تايلآلا نع داعتبإلا

 نأ لواح ةلعتشم ةرايس ىرت امذيسع
 ال , راثلا وبخت ىتح اهنع دعتبت | اهلهج ( سمط ) ةدرسلا
 تارجفتم اهب نوكت 2 كلاته | لالتحإلا تاوقن 0 هه 1
 ىلع اهرثأ نوكب دق و دعم رجفنت مل لالخ تايلمع ةدعب

 . ايذؤم ةراملا

 اننا اهنم

 م/ ١" ءاثالثلا

 يلوح - ةيرباجلا *

 : عيارلا يرث 0 ذادلا -
0 
 تزف دقو ١ ةاشملا
 لورهو ةقطنملا تاراجفنإلا
0 
 كانه نأب مهنم

 دنج لتق دقو
 9 رهظل دعب ؟ ةعاسلا

 - ىولس - فرشم #

 : ليحاحفلا ى رط

 ٠ اهتريَخدب ةداجد ريجفت
 ةرثحت ةبابدلا تلظ دقو
 0 فا فيت ةوغل
 نيب اهفئازق راجفنا

 0ك

 م8

 قرشلا ةيعمجهج

 اهسفقن ميظنتي تادب

 - يبغشلا دومنصلا

 ةزهل ةينواعتلا قرشلا ةيعمج تضرعت
 اهيلوؤسم نم ةثالث بره نا دعب ةيلام
 ١ لاملا نم غلبمب نييساسالا
 00 دجلاو ٠ ميظُن نود ةيعمجلا
 د نجلا نك لوالسم ] كلاش نكن نكي مل هنأ
 ٠ يزغلل ىلو ا مابألا ةثالثلا يف
 تايعمجلا داحتا ىملوت دقف نآلا اسمأ
 دحلا ١ ثيح |! ةينواعتلا
 راثمد وه تاو نسسشملا ىصقألا“

 ًاضوأ بيت فوسو يكدوك
 5 ٠ بيرق ةيعجلا عم ةقطخملا ناكس

 ةرادالا بتاكم ريمدت

 فرسشم ةيعفمج يف

 ةزهجألا ةفاك ريمدتم لالتحالا تاوق تماق
 ةرادالا 2 ةيلخادلا 0

 بالطلا نكس ريمدت و ٠ رصعلا © ةعاسلا
 بادآلا ةيلك يف ةيملعلا ماسقالاو حابص ةيحاض

 اسلا
 وشلا / بادألا ةيلك - ١ د 1

 مادا اسقالا م لالتحالا تاوق ثماق 0 ريجفتو ريموت !
 خيوشلاب بادآلا ةيئكب ةيملعلا هجاملا رسجل م |

 عقوملا سقنب - ةبلطلا نكاسم ترمد راما
 ٠ اداسف اهب تثاعو ٠ نسلاتسلا يي رد »
 ضرا برق نيتبلآ قرح
 ربخ رخآ ٠ ضراعملا ظ

 ةريخذلاب ةكيلم ةرايس راجفنا 8/55 ءاعبرالا
 فرشسب نكاسم ةياصاو

 : ةيماشلا # !

 فرشم - يبعتشلا دوعصتا نور تلا نوف هيلا قرح
 8 تويبلا نم ةعومجم تدضرعت هو نافيك عم يئوضلا
 ةئاط ةفيذقب ةباصإلل فرشمب نييدنج
 سيمخلا مويلا ترجفنا دق تناك ةرايس . ا ةعاسلا

 00 ٠ رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا
 يلع عقو و دق ناك راجفنإلا نا ركذلاب
 يرثئادلا عم ليحيحفلا قيرط عطاقت
 ٠ سماخلا

 ٠ سداسلا يرئادلا قيرط ىلع تايلأ ل قرح

 ةتكن قلطت لالتحالا تاوق
 " سرادملا ةدوع " اهمسا

 نا يش و ةديدج ةتكن لالتحالا تاوق تنلعأ

 اهبأوبا دفد سرادملا

 تم تابيترثلا ن ناو ٠ نلعملا اهتقو
 ماو ٠ تانثلا رودلا تاناحتمال
 نمع ل الا تاوق انربخت
 الك نإ ني يف سسير كلاب موقليسم

 5 روب زريخت
 يش 0 بلغاو سوردلأ

 جراخلا
 لماعتلا مدع وه عيصحلا نم ٍبولطملا نإ

 باهذلا مدعو تيذاكالاو تاءادخلا ه
 ٠ يندملا نايصعلاب مازتلالاو س راهم
 .ةياتكلا نم عوذمم بتاك نم ةلاسر

 يبعيشل ومصل 0 ىلا " يبعيشلا دومصلا " ةديرج ةوخالا ىلا

 مكتديرح رودسصل ادج تر رس دقل
 ايقيدقح اغارف تألم او ةرقوملا
 ٠ دئاسلا وجلا حبصأ دقف ٠ تامولعملا
 ٠ ةصاخلا رظنلا تآه جو و تاعاشإلا ريسأ
 ,. نمز ذنم ءامدلل حافسك مادص دآ دقن
 وه دئاسلإ 0 ناك فسألال نكلو ليوط

 ناك ؛ 3 ةيئصدملا 1 تان

 أ ينعم لكب اهل امهلم ماد
 يرظن ةهجو را نا اقيسم تلواح دقل

 ام رسشن ضفرت تناك انتفاحص نكلو
 نم تتاف نا اما ٠ موس يأب مادص سمي
 ةباقر يتالاقم تعدم ردرحذلا ةئثيه
 ةرضم تناك يئارآ نا جحب مالعإلا ةرازو
 ٠ ةييثطولا ةحلصملاب
 نآلا انريصم نع لءاستي ضعملا نأ
 لك ىلع لاجدلا اذه ن ةدسا نآ دعب
 نالا ةهباجمل ىلثملا ةقيرطلا نا لوقأو
 يذلا ا اأ ةمواقملاو دومصلا يه
 ٠ رايدلا برخ و ةسيرعلا ةمالا قرف

 اذه نم ءزج يه أ كك
 حدو نم يدبأ عضتللا

 ظ بارعلل تسيب قرح
 (  تارم ةئالث ةرقنلا يف

 هبل تيب قرثح ظ 0
 و ةيلاذتم تان ثالث اوح ةبوناث
 و م او واع دودنم داقا

 ريغ هعفاود نكل و, دمعتم لعف نع
0 
 ةعومجم نيد فالخ دوج را
 نيذلا نييئاردإلا بازعلا ظ 2

 ٠ تيدلا اورداغ دق اوناك

 برق ةرقنلا



 م عاد مكحأ رضحم

 ةهةدذايقلا قضع ديجحجملا نسحيل :قيفرلا ةسائكرب مما موج موي ند |!آ ل٠ هةهعاسلاب معامتجأ دق

 شيجلا ) هةيلاتلا ركاودلاو ةزهجالل تارباخملا ناهج ريدم ميهآربا قوافعيس روتكدلاو هيرطقلا

 ةبب مق تحف ( هطرشلا 55 نمالا ب تأرابختسالا با طا رياكخملا مل ةصاشلا تارقلا ةدايق ميبعشلا

 اة سس _ سسيسسس سسسيلاكلا بئاوحلا

١| 

 هم .

 نسسمو قارعلا دودح جراخ هسالا ءادعأ ترط صن“ نا دعب عيمجلل حهاو بجاولا حبصأ

 دعب هاولا نيرفلا ةغيصب لمعلاو كذكرتشم ةصهملار انتملوؤسم نمض نوكي ىقب

 نس ايت ارعلا ا.هتيلاوسم نمالا « «برعفلاو بئاجالا ةمباتم تارباكملا هصاصتخأ نمخض لك

 ةسطصاخلا تاوقلا» نكالا بابتنساب ةكراشملاو بيردتلا ةمهمب مودي ىيعشلا شيبلا

 هقد يرطلا نع نيج رءاذلل هدشب خمقلاو برضلا يف اهتابحار اهل

 شيدحعلا نيمو هتانأا وتلا نم ةكردعم ةيوق نفح نوكأ يملا نه 1 نحب نيرافو كوب
 هعباتمو ىلعالا مهعجرم ىلا لصفم يموي ريرقت مدقت نأ ىلع نّمالا ىلاع هظفادملاو قيقدلا

 .كلذ ىلع نبستنملا فيقثت. لمعلا يف ههازئنلا ىلع ديكاتلاو تابجاولا يشن هس و

 ةوسقلا مادختس١ ىلع ريكرتلا عم ,رموبلا انئلمع يف يناسن“لا لماعنلا ىلع ديكاشلا مت

 ب: ةحاسلا ىنلب تدوجوملا .شبلل :ارذأ ةثالث كانه قيرطلا نع نيلاضلاو 'نيف_دنملل

 .لامعا١ نم دب موقيام لالخ نم فوراه نوكي اذهو ؛حضاولا داطعلا عوشلا ل

 نسسهعيوكلا ربمتو نيتيركلا ىهثمو نوريثك عونلا اذه يل_د شما عون بف

 تامولعملا لاصيأ يف هنم هدافتسالا نكمملا نمو هوقلا مادختسا دنم كعم نوئذبو

 1 . خلا .. هلالدلا وأ

 ءديسايس هيلخ ىلا يمتنم سيمت ىأ نسيسملا ريمث غونلا ١
 هن زدسسحمتلا : قواه ىلا ”يسي يلاتلابو هينمالا ةريسملل ءاذيأ ببسيو نمالاب ثبعي صخش لك

 نأ بجيف هتس نم شثشكأ همكدت هيدايتعالا تالاحلا يف ةينوناقلا هداملا ٌناَف هروثلاو

 ةفاك نأ'اب صلعلا عيلمس هيف رصضظني هئس نم لقأ همكح ناك نمو يلاحلا فرضلا يف لتقي

 . اقباس قارعلا ءاذيأ يف اوكراش نيكتيوكلا

 هيجردلا ةيحان نه ءاوس صخش مدقأ رايتخ'او ةكرتشم تادابق ةثالث ليكشت ىلع لمعلا

 نك نع لوؤسملا وه ريبتعيو ليكشتلا اذه نم الوؤسم نوكي ةهبترلا وأ هلودلا وأ هيبرعلا

 فارلغشأيو هالعأ ةزهجالا لبق نم اهتايلوؤسم ديدحتو اهرايتخأ متيو هعطاق نمض ثداح

 همه آد سس ليهاربيأ ىقىواعبس روتثكدلا

 !اسلسصمأ هتلئاع نجحت لرالا معوبسالا يف هبدلع ضبقلا يقلي يس امس صخش لك مرأه نم ارابتعأ

 مدعو يئابرهكلا رايتلا عطق دعب هراد مدهتو ةلكاعلا رجح متيف يناثلا عوبسالا يف

 نيم ىبكك نقلا ةلكافلا انآ ٠ هقكاعلا ريصم نرقي اهدعبو رادلا نم ةدانم ىأ جارخأ

 نيك مس هه ةوولا قيعيو كا وفعلا .لع انك قع ةيشرسأ! ءورفأ بحل

 ىذ الا قاحلا يف نئفتن نأو مهسور عطق بجي نيقحاللاو نيقباسلا نسيسملا ءادع الا عيمج

 م م سس سس سو

 م دفيام لمع ذبقنت ىلا اذررطضأ اذأو تاقفاوملا ثكأاوت نأ بيب لمع ىأ ذيفنت ةلاح يف

 نم هيلوصالا نم تاقفاوملا لاصحتسال هب هباتكلا متت مث نمو ذفني ينم الا انعضو

 هه د يهرملا

 1, : 0 مقر ةنقيلو
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 ءاأل

 ةنييهجالا نيب ىأ ىلعالا عحرملا ىلا نودام نم تامولعملا لاصيأ يف ملارسالا

 .ايريبرهت دعب اميف رزعنو ينئمألا بئاجلا ةائارم عم فتاهلا ةطساوب نوك. اهنيب اميف

 نسسمض تابجاوب نوقلكب نيذلا ىلع زيكرقلاو ايلمعع لاويدتلا عئم قيبطت يلع ديكأتلا

 ضصنفخشمثل اب كشلا ةلاح يفو بجاولتل مهجورخ لبق ضرعت مدعم قاروا لمحب لوجتلا عنم تاما

 نس يموبسالا لالخ لوجتلا عنم عفر رارق سرديو هشيتفت متي ضرعت مدع ةقرو لمعي ىذلا

 ٠ نلمدأقلا

 اذذأ  ىتح اطخلا روجيالو اهب فرصتلا مدعو نينطاوملا لاومأ ىلع هضفاعملا بجي

 تلاحق ثودح لامتحاأو اهي نيفلكملا تابيحاولل ةيسنئسلاأب اهلا ةكيف [!بدحاأو هثيسك تن اك

  ُجرالطخ انيبستنم فرصت مدع صخث هئاملاب ةرشعلاو هئملاب هرشع هبسنلاب حمسبف' اطخ

 ٠ هكملاب هكم هبسنلا نوكت ءا؛دصعالا ةحفاكمل هبسنلاب امأ انقدارا

 نسم م جيلخلا غراش / يلحاسلا قيرطلا ةصاخو هيسيكرلا عراوشلا يف تعضو ضراو+ع كانه

 هزلهجالا نبب اهيف قنيسنتلابو انف اهتسارد بج يتف ريغ لكشب هيركسمفلا تاعطقلا لبق

 ٠ مئراوشلا ةيضرا ببرضتو رورملا ةكرح يف انيذ ىت البقتسم اهنال رورملاو

 تامومجم لكشب جورفلا وا ادرفم رسلا مدعب نيبستنملا ةشاك فبقنتو رثحدلاو هابتنالا

 8 .4فابتنالا وع نكام عالطتسا نفيس

 اهتكامأ دوق لك ذفذتت نأ بجي هللا مماسال ( ىوج: ىرحب ) لازنأ وأ هك اعم عوقو ةلاح يف

 بجي هكدعاسم بلط ةلاح يفو اهيف هدوجوملا نكاسالا جراخ ٌجورفشلا مدعو اهتابجاو قبهبطتو

 ٠ يطابنحا ءاقبو هوقلا ةفاك لسرتال نأ

 تاقفاوملا ذخأ تعبالا هي افرصتلا نزوبيالو انكلم ايلاح حبصأ هلودلا رئاود هةكلمتام لك

 ةسسٍِيلوصالا

 ذافتا يف هقدملا تاعارم بجي ( قئارح / ريمفت ) يبيرختلا مهلمع يف نونئفتي فوس ءادعالا

 هيبلاعملاو رارقلا

 لاصيأ يف ُع!رْسشالا ضرفل هينعملا رئاودلاو هزهجالا نيب ات ئكاصتأ هكبش نيمأت ىلع لمعلا
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 9 9 لالددرلا دونت تالا زمام 1!

 ةرذقلا ةهتارابل قاع

 ن» بئاجالا ئيميثم'ا نغ تيو لأ ءاددأ
 و ايسكرقلا و كبك نيالا تادسنجلا
 نغ مهددغ كيزد نيذلاو . كيئاذحم ر ملا

 ةبوكلا ءاثبأ تثسنأ ددلو ١ فأل]' /
 تبوكل ميم لمو

 نر ع ا لماكلا 0

 "مرنم
 رسصانغ

 قنا ف وسلأا وهدا ثر 0

 11 أ نيل ل ميداأع د 1

 ارداك اذ ي يت حك قاد 0 ءا!

 ثنا تلك نثفلا.غ+ !

 38 هيدر ءأل

 ةيكاذلا نم آد
 بفن دك. > ا ناو لد.

 كرش وقاامد رسل ا ؟ كلذ نيا ءاقخق 6

 طبو و ةعاجمش لكب اوماةو بحذف يمل !هدر اند نام معز يذأأ

 1 د ةيغاطلا م ةدنص ماثخم كيدهت نم 21 يتايشوت لأ ناح ألا تومر يح

 - اينذيجأ تي يف يشم م نم لذ 0 كاناحو ع هعمل مر ا 7
 اوما

 هاجتا كيداود تدق دلال مادح كوع 1 يف اعذ 1 افئاجالا امتاف عصا" ماك 35 3

 راج نو فؤنيامدو ةصاخئا وجد ١١ تفقوذ نإ ةردل.ا4 كت ل

 هع م 1 و ١و٠

 - ا : د يدم
 ةكلجفإةكملا"و 'ةدفانملا

 م عم صج مم ميج يع

 0 ذنه -- ةلودسلا تاسسسؤم يف نومردتي وذاك نودقارعلا

 انيرد5 تنالت ةيقا نا هدوذو ناد ىيسنتلا لك ومع ىأأ هالتم ريق دم ادورأ

 4 تت .ذنإ دنا و ىو نهش نع ديزد 1 كذم ءادندوقكلا كلون ترانس د ل

 ءادنوذدلا طقطخلا كيس و م لثم ءايويح ز ةماسه تاس بم ىأ فذ دوفولا

 ىلإ ةفاضالاب ميلعتلا و ةيبرخلا قفرم و اطرضاا قفر» و ةيتدوكلا
 ٠ ىيرخالا قناارسلا ند ديدعلا

 مسمدج مص سم دم ل

44 

 لكِب مهذم ضعدلا مضنا ندذألا.

 امش نانا 1

 الإ اهعي زود ف لالتنرلا د 3 0

 تت حمم حبل اسس ه

 مادسنمج

 هءانبا 0 د

 ةيقارعلتا ءاينألا ا 0 3

 ةنيزاق ناتكملا ركام د

 ايالوكا نأب هيف معاج الاقم
 زورك خيراوص تهجو دق ةدحتم#
 ق ٠ نيسح عمادص راد :

 الغإلا د ل
 : مادض نأ ؟ اتلاب ةفاشفلا وه

 تسيل ىو رقد ةيدل سيل نيسح

 تودمف ٠ روصت هيدا

 مهذبا هنأل هتبد يه نديقا ردنا

 1 رايراا
 خمهتيي نشيعب اضل

 رابلا ننال اذه ايس لوك

 نييقارعلا تودب لوجفد من
 لا هتيامح نود

 فيك ىريل اهريغو ةيفارباذلا
 ذلذا ملالا نه نودقارعلا مدقق 1

 ءاستن امك ؛ مادنص جل 3 ,

 بولق مطح يذلا نابلا نيإلا كلذ
 ال برح يش رسالا نم فونالا 2

 ٠ تادب امك تهتنإ اهل ى

 نع

 ادم ةمماحمال هدم همصصم هلل مم اممم ل

 تكاتف < ن لول ب نام

 لا "ءادضلا" !عمدسنأ ةلب رس

 ا ملأ ع راش + يمعنشلا كح مينا

 ”ءادتلا" ىعدت ةدئرج تماازال
 نودفحصلا لاز هي نددجت

 عباتلاب رورحتلا ناهج نم ةيزاهتذا
 تاوقا تلواح !دراتبع. يتلاو سيكا
 ةلذسؤو/ لكلام زا دنصإ لذاتحالا
 يقارعأا يكجتملا قحلملا ةدايئد
 م ا 00 نكِلو زاالملإ دماح
 اينو ! بكل قه امك
 2 2 ث يذلا نمزلا
 نيررحملا اما ٠ ” تالوطنلا كلت نع

 دقف مهتب زاهتنا نع اوردع نيذا
 ماققأ دقو قياننب درع يذ مهانر 53

 م٠ دمحأ و غ

 ٠ ةديدش ةعطاتدل اهذأ

 ةروص نإش لاك كيا
 0 ذكلا بن ل

 0 00 ىلا

 اسوي

 نق * ا ثْفِلَف 1-5 امك

 0 0 0 نا

 5-5 يتحفص ايموب وب نصصختت
 2--- ةكوضم نويصتا

 0 ٌدايحلا 5 ةدوع ىلع لدت
 ٠ تيوكاا



 ١ ل 1

 1 مله رم سسرر# زر سس سال -*١6 ل

 1 ١

  بتبسضرم تار هيتسد ومع ردع

 هيطيالا نب ورحل

 د 0 ل رام |

 ام هيب / رس اوكا

 بياشنعم رع ال ١ بسوار مس

 1 ف وزع
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 دل ل بح ال مخ مسي وللا تورث ار اوع جو ايهاب اناس

 0- ةكيتت وكاد ءاقملا كلنا اه راشم لي طولسم نر د رع

 رونو سحبت رو, تار ايس نيس م ١ م ١
 هدو تك وروما فس رم اور روطانم به

 الا وسارع رام 0 ةسماعب ا مي نأ سيل 53
 ْ و د قولا ماع 7 او ور دا انو تل 0

 / للا تدع حىتسم
"0 

 حرس لق ترص ع 5060

| 0 2<" . 

 رك رهمل 4 مامن صاالساط ١ ىلا 004

 (14) مقر ةقبثو 4



 مسيحرلا نيحرلا هللا مسب

 ةداببن مادص ةيس دالل دجملا

 كتسسيوكئلاب ةطرشلاثءاوق

 ه5 ١ / ددسملا ل
 ه7 عم /..:/ خجسييافلا ان

 م1157 0 7 د, /قفاوملا
 َُح تحت اشلا نلاةرياتع 2قلا

 6 76 3< وك اي غ6 و6 وج اج ا 0

 تح تح لاا دا نرواعم تكا  نصاع اهلعب "انيك دوو

 تويب ىلع اهعيزوتو هيئاذغلا تاعدوتسملا غيرفتب نيتيركلا راجتلل تاميلعت كانه ١(

 ءذسلصه نحشي نوموتي راجتلا ناو يقارعلا شيجلا ىدياب عقت ال ىتح نيتيوكلا
 اصهعيزوت متي كلل دعحبو هينواعتلا تءايعمجلل هسصحيأت تانداش ةيسطساوب داوملا

 تسلا كلمات ودب كج
 ترد لة ع نااكجايوملا ١ رايك ىف

 :نردفاو وعلا ككحب واح قاررلا ةياوت ورشا لآ
 يرلاو خيوشلا ةقادنم يأ نىسيع ني ن اطلس دالوا /ب#

 لآ ةرسا دارفا دحا ىلا هكرشلا هذه ةيكلم دوحت  «ددتملا كامسالا ةكرش /7ج

 ٠ هرويقملا حابص

 يلليرغلاو دنلوب ةكرش م هلل !دبعلا ناميلس ةشكرش د

 سا قطانملا يلعميئاذغلا داوملا عيزوتب مقتسويبل |ضعب دجوت )1

 هيسابعلا هينيسحلا فلج رسجلا بناجهيروصئملا ةقطنم / زرحلا دمحمتيب ١(

 هيدورعسلا قيرط نعو تيوكلا جراخ نم نيبر دم نيتيوكرصانع برست كل ذكو حالسلا ءافخاو

 ٠ مهلامعأ ىلا هبجوتلا مدمسعب

 هيئاويدلا ىلا تايئاويدلا دحا نمرمشش لاسراي لاصتالا ,متيورصخش 5١ ب ٠١ نم اهيف

 1 يدقتلا ريك حالا الاب لضفتلل ٠ ٠ ٠ ىهراكفاو مهئارآ ىلعافوقولل ىرخالا

 هطرشلا ءاول

 يسح قيفوت ن ايروس
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 2 (70) مقر ةقينو



 مكمل نلا «سلامل اي
 رت ور

 ءاشل 0 ”تررمم م رب تح

 “يحي رد 3 مس لإ 3 س فا حض ا /رلر

 50000 200 1 3 1 1 اك

 7 5 رسب ع رعي ل قل >7 ف

 رن زولد يقاذاك اسوكنا وللا ر لا يحد انه تسنقرب

 نراك ب نع امان نول نا ده صح تعكف , تصر > رمق | و ردسصم ريم ماك
 رع 0 2 2 ت7
 كول نكسب قه 5 و < تدل تيل 7 نسر بل ب ,روسعتب بسه اقف 2-0-0 بلت

 0 ا 00 نول مروا حو عل اهبابر ١.05 تطدرم لمت

 ( يكسر يد وكك) مع. دي هيقع تغرب مكس اضم هم جرحت لامع ١
 ثور درر ورسمل | زيبم مليت ام 5 لل هميصس 9 اب ل وسم نار امش رتسصصر

 را اص ن

 2ع ِ ا
 ل

 يك
 0 ايف نامّمررغ رامم ميسم

 ل 0 1
 / تسوق ىف سا د اح

 7 0 نمل إن قعسسلد مومن 0 ١
 400 م

4 4 0 
 م 31 0

 1 0 0 ا
 .ء ١ جحد ردي 7

 رس / / مس

 ٍ دز <

 ملا

 ل
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 مير رس هم كل تيوكلاب ةطرشلا تاوق 3 د ايق ه ”نم
 هيلا نرسل اح ايو كلر افنجسلا 1 ١ قطانملا ةطرش تايري دم ةفاك ىلا /  ىلا

 رقملا ةسارح

 ( ةا50/20 ١) يشسلا مقر

 ىوسنلا رصئعلا مادختساي ءارغالا بولسا ىلات أجل هيداعملا رصانعلا نا ظحول

 كالسهلا ةيواه ين مهب عاقيالاو انيبستنمل طيروتلا ةيلمع ”ارجاضرخل فتابلاب لاصتالل
 ابيبستلم ةفاكب بيهن هبسانملا «ذهبو هباجتسالا مدعو لشفلابث الواحملا هذه تءاب دقو

 ةيامحل تايث و مزحب هلاحلا ةلباقمو نأشلا اذه نم بلط ى*الر ذحلاو هطيحلا ذاختال

 نأسب *امئاد ىحسن انئا ىلا ةفاضأ مهتعمسو مهتايح :ف دهتست ةيلمعةيا نم مهسفنل |

 *امقنلاو ههازنلل ” الاثم نوكتو نوناقلاو هيماسلا *ىدايملا قبطيو لمحي نم لوا نوكت

 بزسلا ةمدخ يف اهلمحن يتلا هريبكلا هيلو'ةسملل ” الها نوكن ىتح بئاوشلا لك نام
 عييمجلا غيلبتل ١( ) (هاعوهسسللا هظفح ) نيسح مادص هللاب رصتنملا دئاقلاو ةروثلاو

 * ءاجر انمالعاو هئومضم ب

 ةكرشلا ءاول
 نسيسح قيفوت نايروس

 تمييوكلاب ةطرشلا ةوق دكان

 مخ (95) مقر ةقبثو



 8 : هجر

 ©كعفوضو نا ل ٠

 لل ا 8 ىلوم طر رد ارا ميم

 هيأ رب ب 0 م ١ 3 ١ 4 ١ | رب ملا

 ا( نشر رعت هل
 ا

 يكحنا هيأ اب 3 كةكح ملص موكل اس هطرتل د تاع

 تمل يف ديون

 0 ك0 51 ) عتطلل شم

 هدو يمس قلاب م اظنل ١ يو رعرم موني وم رم عم رص انعاش

 م م انطحلا مقوس رمش تر ايسر

 ل تر روولا زل نيلماملا ةرحايعمأ ءيبلا)

 طفلا تدامرد ل١0 مطاو محلا (.ز يصارلا ريم ميملمت

 انووس١ (ن خالو لاثعا ططم طابجو تشب رزقاو

0
 

 7 ىف وم طرعررع

 56 م44
 (3778) مقر ةقيثو



 ميحرلا نيح بالا هللا مسإ

 ما دم ايس دالل دجبلا
 ةداسبلا

 كيوثلاب ةبلدرشلا تاوسل

 ٠١ . هي م /ددسعلا

 مها6)١/ اهم /87 جسيراتلا
 ما5528/ هب / <. قفاوملا ( روفلا ىلعو ىرس )

 لاول (1) همفاقلا7 ى
 تاسسعسولعم /م لوا

0 5 
 -و

 ثوم ,ردصم نمو هيلاتلا تامولعملا !نيدل ترفوت
 ردصت يتلا ويدفلا تاديبسادك !اسراو ريهشإتملا بلجل هيدوعسلا ىلا نوجرخي نييتيوكلا نا ؟الوا

 يهو ءارهجلا ةقطنم يف فارطالا نكرم قيرط نمو كيوكلا ةظفادم 217 ةهضراعملا لبق نم

 ٠ هيركسع تاددحو !هنم برقلابدجوي غنوا .ةيبارت هيوارحص قرط
 قيرط نع جورخلاو هرصبلا يف ةروثلاو برحلل نيداعم صاخشا عم نوادعتلاب مضرادعملا موقت ءايئاذ

 .مهنم حالسلا بلج ضرفل .هيتييوك ِثارادبسب ناوفس
 يلف اهشفدو (تايافنشلاب هصاخ ) نوليان سايكا يف مهتحلسا عفوب ةضراعملا ةعامج موقب ؟ ثلاث

 ةسقطنم نكسب ميهاربا لامك دمحم ىعدي اذه نع لوءوسملا صخشلا ناو مهلزانم قشادخ
 ههيرباجلا

 ىصقا لذبو ميهاربإ لامك دمحم وعدملا نع هعرسلا .هجو ىلع تافولعملا عمجو ىرحتلل
 هيتشملا تارايسلاو صاخشالا شيتفت دنع هقدلا ةاعارمو اروف هيلع ضبقلا .ءاذلال دوهجلا
 ةزسهجا ىلع شيتفتلا رصتقي ناو !هيف تامونمملا مفخال ملصت يتلا نكامالاو اهب
 دنع يلوصالا شيتفتلا دعاوق ةاعارم بجوتب امك هحلسالاو خاسنتسالا ةرزهجاو يكلساللا
 1 :مالعاو ذيفنتلل قيفادنتو ةظحالم نود اهنم *زج ىا كرتيال ثيحب نكاسملا. شيتفت

 رشلا ءاول
 ١ ١

 قيفوت نابيروس و 1 ل
 4 تيوكلاب ةطرشلا ةوفق دشاق تروسلا مشم هكسم ]| ل 7 55

 ءريدقتلا عم ملعلاب لضفتلل ر/تبيوكلا ةظفاحمل يبعشلا شبجلا .ةدايق ا

 نت بح يس اب لضفتلل /وهصاخلا تاوقلا ةدايق
 ٠ ررسسي ستي ١ عمص ملعلاب لضفتلل رجيمخلا كارباخم ةيريدم 35 دقتل 0-5 2 0000 يي م

 هريسيدقتلا عم مئعلاب لضفتلل /جيلخلا نسما ةيريدم 0

 4 4, مقر ةقبثو



 0 0 6 0 ا 0
 ا ب ووو كام

 0 لا
 هه 1 ص / هيناتا ا >4 ِ امنا ع 0

 م15 / ١ / و
 دا ا يصخشو هسياغلل ىرس ) 0
 ل

 ا
 مرسسستحملا هيرطقلا هدايقلا وضع. ديجملا نبمح ىلع قيفرلا : ىلا 0

 تاسسسولحم : عوضوملا 7“ , يربح

 : هيقافر هيحل

 /رفص ١1 يف الال9 ؟ مقردلا هباتكب تارفلا مسيظلت بتكم ادملعأ

 : هنيلاتلا تامولعبلاب م195+/5/71 قفاوملاه ١ هر
 هر

 .سبسيسيئرلا تايادبلا تاهجاو ىلع تيوكلا نوراقل هقلعم روسص دوجو ٠١ (عس<

 ٠ هيي سي تكسْلأ ءايح الأو رم

 قس انسلا تديركلا كاع ءايسب

 رايي
 قسيثرلا

 قازرسلا دبع مامز دمحم

5 

 (؟] مقر ةقيلو . ١



 رسلان سس مخ رسل اهيل مسي

 ةيرسي دم

 را بحب 0-2-2
 ياما ا 0 0

 رج علار وص 5١/ خسيراشلا

 © ينج هارد قيقاوملا

 ) لدا از زل سانا رق

 يحال كرب ىاجعح مع توللاب طم قلاع داق“ ري ص ا ريم - اسم / ؟

 1 - رع ديل وي يبي 4 م 5 ؟ رس

 روسو شمس بسولل ا مطراعم لا ماب رلمك تامودعع دحر ممول
 «يرولكلا سلسل ليضع لياسح اريذلا مولع قاب تم ةيسلص ليل مدع

 1 م 1 ١ ل 0
 بمد ودم يم عكا يمن اسم ا تحل ودم صردمل ا مرح

 يكمارا# ١ بم دماعاو اهراشم عرب ام ءاع للا <«ايعنالا يصاحل  رالناو
 بي

 1 5 اى ارو رص ول دسم

 رم لسسسحل : ١

 1 رسم .ءرم 8 هدر رم

 انسرول ل اب ضصرمل تمارع سدو امس

3 0 0 
 ر دفلك) تسع جعل ليصو مالا ءزمكا مكنات

 4 (م5) مقر ةقيثو



 ميحرلا نمحرلا هللا مسسعب

 ةدايش " !ىيمج +نم مركا ءادهشلا لظببس

 تسييوكلاب ةطرشلا ةوفق

 5 «بك /ددعلا ( ىرس )
 ه7 رىعص 2

 م 1990 0 / ع

 (أ ) همفاقلا /ىلا

 تاسولعم /عوضوملا

 ١931/97/9 يف 585٠| 6+ مقرملا رطقلا رس ةئامأ بتكب باتك

 هس يسيئرلا تايانبلا تاهجاو ىلع تيوكلا نوراقل هقلعم روص دوجو ١

 ١ . هينكسلا ءايحالاو

 قباسلا تيوكلأ مكاح ةايحب

 ىلا تبوكلا نم ثاثالا لقنب تيوكلأ يف نو دوجوملا نوميقملا موقي -»

 ه ريشأت نو دبو تارم ةدعلو ىرخالا تاظفاحملا

 تاسرامملا نو د ةلوليحلاو مكقطانم يف ةباقرلا دي دشتب كل ذو مزليام ناختال

 ذيفنتو كل ذب مايقلا لواحي نمل هدشب برضلاو هيداعملا تاطاشنلاو

 ٠ انمالعاو ذيفنتلل هب نوناقلا مكح

 ةطرشلا ءاول 9

 نيسح قيفوت نايروس ْ 06 لا
 تاي يوكلاب ةطرشلا ةوق دئاق يري كلا

5 

 م15 ا حو راللا
 اح

 ا مقر ةقيلو 4



 اي مسير سلا نم حرس اهسلل مسسب

 ةيرسي دص

 كيابإلللا بدعلا

 م 00 مصر ؟؟ خيير امتلا
 م .يحل ه ارث © قسقاوسلا

 ) ا زرع ا

 بتسملامر دعم / م

 مهن هيي تهب .ةيولان هلق توك ةفايع تاكد
 هرواعللام صانعل | صعب صال كست تايرطسم ووو ميم كتملا د

 هسانغلا وا ولع ميز انج_رت وا مسيرتك تيوللا لظاد ض هرصاوسملا
 قرص الام ١ صرع 0 اس١ بصا2 هو بيرسصلا تيازموكل اد
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 ةَناَعلا_نبألاةيريِرُم

 صح تحصل نوما نجحت ةف

 «هناألهت /د٠م /ددعلا ىرس

 ما18ؤ٠9 0/1 7 در نراتلا

 مرخلا لشعر تاينواسعملا ةسفاك /ىلا

 نييئطاوم ةيعجارم / م

 ينك /.د* م مقرملا تيوكلا نما ةيرب دام تاك نق ىوواسم للا ناسا

 ىلا نييتارعلاو نييتيوكلا نم دندغةعجارم نمضتملاو 5٠ 1550 ٠

 نييبستنملاو طابضلاب ءاقللا وا لاسغالا ضعب زاجن ال تيوكلا نما ةيري دم رقم
 !ذهو ٠ رفاخملاو تايئواعملا يبستنمو طابض لبق نم نولسري مهضعب نأ ثيح

 فشكل ءادعالل هصرف يطعيو هينمالا هناصحلاب مازتْلالا مدع ىلع لل دي فرصتلا

 هيبيرختلا مهفا دها ىلا لوصولل هفلتخم بيلسا نوعبتيو ثيوكلا نُمأ ةيري دم رقم

 فوسو تافرصتلا هذه لثم زواجتب مكتاينواعم يبستنمو طابض خيلبتو عالطالل
 ٠ كلذ فلاشي نم ه دشب بساحي

 رص 0

 سا م لاقم 2

 اسس 0
0-0-7 #1 

 ل

0 

 ١ مقر ةنيثو )57(



3 0 
 ( (مس_ يدرأا نمم.رلا هلا١ مب 0

 1 واو مما نارا تاكرحلا 7
 رس .

 تاع ..سسمولامم مس 38 هيعل / د دس سعلا

 000000-76 /١51١1)5. لوءالا عيبر /ه خسميراتلا

 م190١ /9./؟ ه قفاوملا

 نمءا ةيريءذم ب. انك ىلع فوطمملاو ١93.٠ / اا يف ١ تاب 2سيوكلاب هطرشلا تاوق د ايق باتك

 نءاباه داذم تءامولاعم نءضتعااو )49. /؟ ر/» . يف 7ع( /ىدع شمسقرعلا ؛:ءسيوكلا ةمسسظف امم

 ك١ لج 0 انملإ هب ع ُ 1 عد كح و 5 ار متتدا ا ع اف 9 1 4م | 2 .يئتيوكلا ممو اقل اب يدمي 1 لع انع

 مايقلاا نواب يتاادس_ يبيرختا| تاياسصلا يف اهماءاختعسءعإ ضراخل تارايسلا لها ه كوم ومأأ

 يا ان 5 ؛ن.سيتةتلا *ارم.؟ا .ائع هزوك.ذمأأ نكام*“ الا ىلع ديكءاتال . اهب
 2 اهب ه«ه.سيت ؟.أ١ تارايسلا

 ىزخذلا كسا يسمو سأ

 يسكب نب تميل توجو دك ربل ءام

 ىل ] تولع هاش

 . ء امر ماعلاب ,لضفتال دالعأ مكب 3 رم هووكلاب 4 تو اصر خلا -.اوق مدايق

 5 هاش مقر ةقيثو



 2 ا

 3 مه سس رب لع هل: 0 تا

 ةهلحاو ةيتبسيرع ه أ
 ٍهدِلاَح هل ايسر ثاذ امر فارما ةاققلا و 1س 3 "ن 1 250 4

 ب ميك هت 20 قرا ةيبرسا ا
 جاما 3 ل ١ 51 1( رت ع ما راو د سر
 557 ١ !رلوالا حين مب غذاشلا طفلا ةناماق كَم

 ماقأل*غرم ل ر (" ادج لجاعو يصخشو ىرس ) / ا
 2 5 3 3 دانك

 مربح مس م بس بخاف هيرطقلا هدايقلا وضعاس ديجملا نسح يلع قيفرلا : نمسلا

 قست سف اونلا ه١51١ لوالا حيبر/ 8 يف 141/ مقرملا هباتكب ىركسعلا بتكملا انملعأ
 تيسنيوكلا هظفاحم ىف ىنمالا بئاجلا نف هائدأ هجردملا تامولعملاب 1 0 *4١

 ٠ حالسلا ىلع بير دتلل ( ةيملاسلا) دادي عراش ىف ملاسلا هللآ دبع هيولأت يف ركو دجوي
 ٠ ةحلسالل كلذكو نيقومحملل هياعرلا راد ىف هيثاذخلا داوملل نزاخم دجوت
 راييهنلا يفرهوافنخا ظحدايو ماظعلا ىفشتسم لباقم نيتوعملل هياعرلا راد يف ركو دوجو

 هليضف )و ( ناما بديز )و ( نيساي ىسيع] نم لك مه هيعامتجالا هياعرلا راد نع نولوعوسملا
 ٠ رادلا لخاد دوجوم امب هفرعم ىلع ( لاب
 ديثا ذغلا داوملا عزوت يتلا تارايسلا سفن نم نسيتيوكلا ىلع عزوت هحلسالاو هيثاذغلا داوملا

 ٠ كنبلا يف لخدت ملو طقف نييتيوكلا ىلع عزوتت هيئاذغلا داوملا مايرأ *5
 ب هرفولا ةنهج *ارحصلا قيرط نعتيوكلا ىسسلا هيدوعسلا دودحلا نم هحلسا تأت *7

 + هيدوحسلا نم نودئام نوييتيوك اهبلجب موقت يتلا رصانعلاو ينلاسلا
 ٠ هس يرورضلا تالاحلا يفالاميقارعلا هلمعلاب لمعيال *ل4
 لسباقم هرايسلا ليجستب نوموقيو ماكخا عم تارايس رتافد مهيدل دجوت " ا وفظوم 9

 * رايد )+8٠(

 ١٠ + قرحلاو بيرختلا ىلا اهضرحيامم هيركسع داومب هلمحم مهتارايس كرتب نوموقي نيلت اقملا رثكا ٠

 ثحابملاو هطرشلا ) قباسلا ماظنلا نما يف نولمعي قطانملا هذه ناكسو ( هيسداقلا ب
 ٠ ( هيئادجلا

 ؟.دوسيحوم
 ٠ ليازملاو هخسولاو هيفانلا قطانملا (يف نوت " امثاد هحلسالا نزاخم * 5

 ٠ لأ .يببضنلل دو. ريدقتلا عم ما“ ايسسبس ادم هنورتامو عالط الاب لضفتلا نيجار

 اى 7
 قيفرلا

 قزرلا دبع مامز دمحم

 هر <ى«/

 ل

 (515) مقر ةقيلو ١ م



 روس فلا ىسلعو ىرس

 يا م ددعلا

 ١و ٠١ / ها رم خيراتلا

 دا الا

 و: ةسيلاتلا تامولعملا اني دل ترفوت

 ٠.١ /ة/؟م ف داصملا ةعمجلا ةالص ةيدأت نع بارضالاب نييتيوكلا موقيس 9٠ 1.

 .٠ موي اليل ريبكتلاب نييتيوكلا عوقيس .6٠/ة/ 199.0 .

 قيرنط نع هروزم ةينيطسلف رفس تازاوجب صخش ( ١٠١ ) دودحب تيوكلا لخ د ٠

 تاسسولعملا ريشتو ةيبيرخت لامعأب مايقلاو نييتيوكلا ضيرحتب مايقلل ن درالا
 : ةييكرسالا تاريافملا لبق نم نكيبردم خباب

 ةيسشسسنس انني دقتللا عم .. مرسي ام ذاختأو عالطالاب لضفتلل

7 
 تارسباغسملا زاهج ريدم /ع

1 0 

 ملا
3 

 سى
 -/ ىلا هخسن

)١-١( 

 روسسسغلا ىلعو ىرس

 ١5 (56) مقر ةقيثو



 اا

 اا | سو مح ١ ماا 1

 هيا كارو م وص
 000 معلا

 يك ل ا '
 / اذه حل اي

 هك اخ / تيم ا

 هب امم همي ده اعف 007 بعراوم ةدامةحانكا

 تيارعتلا مضر مال تامابس مسا ل | ( رباك ىدحترم سلر ليل دوور

 كا م ا و لا كر ,كوعمم كاطمأ ا هبال

 خيرر تتعايلل بيستو تركع كا دك تدل مسد تن 90

 ست سك 0 ا تل ا 3

 شى فد واو [ مل ماعلا تجمروم خب ماتوالاد ماسر مذ م لئلا

 واسع ب

 5 ا هب كلم

 راك كح

 تحلعلتلل ه١ جر عا 00

 ١1 مقر ةقيثي )53(



 موم.رل ن ِ م.رأ ١ ها ١ عب

 1 ثا امس ! 1 مر 1 056 مرثا ء| 7 ١ أ اياكم

 كيال دال < سيول 1 اةيءاجرنالا 1 وأ

 كالا م/رانعبلا (( ىرس ))

 ا[١١/ لوسي / ب ميرالا
 #١6١5 يم 1

 (أ) هسسمعاتلا / ىلا

 مييم.عت - /(

0 

 ١ك 5 2 / 8 م ا ى 0 ١ ا مقرعلا تارياهماا رايح باتك

 ث داسح ليصأفت ىلع مرتحملا تارباخملا زان ح رييادم ديسلا علطا هنأ

 خئسيشلا بيلج ةقطنم يف تانجاشلا فوقو ةحاس يف ةرايس راجفنا

 هزت سس جالا ىلع بجي هنابزدت دايس شمعه دقو ١.49 .ءريور عمل موب
 ترمتسا وا اهئاو هرهاظلا هذبب يلاعلاو ىدجلا مامتهالا هينمالا

 .( ىج ةريطخ تعسوتو

 لسشم ىلع ءاضقلل هطيحلاو مامتهالا تاجرد ىضقا ذاختاو عالطالل

 . مكتاءارجاب اتمالعاو لامعالا هذه

 لأ ءاول

 + نيسح لةيقوت نايروس 7 لسمو
 تيوكلاب ةظرشلا تاوق دكاق ! 55

 امك 1 ل
 نيس سرج ب ولا

5 

 ١ مب (51/) مقر ةقيثو



 مسيح ربل ناس حير اه تلل ا مسسي

 ةيرسب كم

 ىلوسسحوطرسش

 هه هبل ددسلا
 رض اخلا رلودم هه / ٠0 خسيراتلا 03

 حتر بيرا قسفاوملا

 نغم اعلا 7
 جدوي يي ُْس الاخ ا ا 52 هر

 تارا < ين هجاء تس مسرحا يملا دا ا در لان ملك نوطعملا و
 دحلا هردغ يدل ,محرلا ىلخا ت ب اراروسم ١ تام طب ساسؤ ل هراشس اليو رويدا

 صر اول وو دلس عود هايس :ذوّهف و ماو نما الز رحا اضن ىزملعا كسص
 لياعم هلاثزر وهو دع ف تاروكسملا 0 ف.ع (هدحعلا) لعسلا لم

 تبروتلع - هيصامصت اهنا نيدو مش املا تزوص را ندع لوما مف ىو اكمل

 ه رماكا همرلا هرايسل , للك نصلا ماعلا ال (مارنم و هر ) شيلا اريلع

 1 داو هع وو تم و اتعار بكم

 (14) مقر ةقيثو



600007 

 رمسس  هكيدوإ سش مج ا يزج ١ ا
 ااا هك كا ش 5 هد >> - 7 نينعلا
 7 0 «/ هراخلا

05 

 م تالا تلال, قر ام دحاتكا

 ولا نر اثم ١ طمعس ام شلع هقا ريت سدايرطم كم لد

 بحر ل تمام حقول باك حيل مص رم ارم لكي ول همفاع
 د دما تيك /5 م ريع تود ال مشع

 كي سي تيم لق تقادم لاب و د هك اًكح

 اسرراعا ر تحيا مزل حل امتذل 2 ٍ ار تسب ام 0 تيرم

 حلو سيشل 8

 د 4 يركن بشلل هاو خد انح
 م د / سعر

 هوانع ماهر _ر رض 0

 امو نكن
 5 بيلا بعرس قو

 1 (+9) مقر ةقيثو



 افي بح تمت دل و هيثادجلا

 "0)١؟١ال . هيئانجلا / ددحلا
 م517١ لوالا عيبر /١١/ خيرطلا

 )( 1) همئاقلا / ىلا ل114
 هطرغقلا لاجر دم شعلا ل؛ يدوملا

 يطيب ايلول يل طيس يفي تا رلرفا "بح ؟بارطسملا ايفل 14, "سا طم ارا فل يهنأ لس ابن

 نوثاجذي نيمرجملا نا هريمعالا هنوالا يف هطرتةلازكارم يف تلجدس يتلا ههن ادي لا عق اثرلأ تفصك
 مهيلع يما ىلع ةراجي ىملاو ةباض اربمالا مهبرأم ل قنات ٍٍ'ش هييادلأ هحالس الأو فعلا ما ديكس نقلا

 تابحاوملا لدا .حرجلاو ءادهنلا نم وث اسفل ضماب انيادعأ دقو هلدرؤلا لاعب ةبج اوم ٍِض كل ذكو

 هس كضايبلدب هلدرشلا لمع نأ هؤرعملا قئاقحلا نمو + نيمربملا ككلو أو هطرشلا نيب تروج سلا

 يدهس و دلداربلا نمي هثباحلاو نوناثلا ىلع ةع.راملا رصاخغ»لا ةيج اوم ىلع ساس الا هجر دل أب بصي

 لاسجر نأ كاش نيك نو دبر كل دكاطي نا ني د .طبينحملا كولسلاب مرسلتو عابمس نأ نكي ال ينل او

 مو مس مم ع عا مولكمل يتلا لقابولا يبد ةداع نيثباعلا كئلوا لو أاعبو دامرمملأب مسيل نيففي هطرشلا

 يراسسسدلا مالسلار فعلا مادختسا ىلا نوتايءاي نايسالار عب يفي هطرشلا ةرذبق نم تالفالا
 عسمتلا ةفورحم ب أايسال بمحشأا ها نم هريثك مفارش دل ةهحل الا راشتنا 5ك ,يرفلا اذمل

 هس سس سيم أر جال أ مهرأم ,قيقحت ف همأ دخت يل اناا م ىلع نيمرجملا ٍلومح ةلوهس
 5200 ب: يليام قيقحت ةرورذ لع دكثرل ن ىرورخلا نم نوكيرمالا اذه ءازآر

 ا اريبك'' لاش كانه نأ رقاقرا| تريظأ ثيح نيمرع ملأو ةهطرشلا لاجر نيب هييءاوملا ايف

 + بتاجلا اذه

 مهلمجت يينلاو نيام املا عيمجل هينودأفلا هيفوتل أ ,قوحعتو هطرخشلا لاجرل هيونعملا حورلا مقر 1

 ددرع....كأاث الاع. ةعل امم ةيفب يانج مس اول 8 لقال كلع لنقلا نلا كل د ى داولو

 نسس .مفوضلاوأ هيوذ وأ مهتملا نم فوخلابب.ب ىرادلا حالسلا مادختسا يف *اكلطلار
 ٠ هيتازجلا هينوناتلا هلكأسلا

 مس.كيلا ةقلرملا تاهيبوتلاو تاميلعتل اب مانلا ديالا نمراخب نيلماحلا خيبه ىلع ديكاتلا دعا

 مساظحم نأ اناذحال ذا مهشيتفنو صاخشالا فاقيتسا ةيفيك يف هحيحصلا تاقايسلا .شوبمنب
 دميلا لك ه ديحر خيصي تابجايلا كلت نو ذفني ابيف هادرقلا لاجر ناك تصحقو يتلا ثداوجلا

 ةيسسيلمجب موقي نمل هب «لأ ريشتتو هاهنالاو ردلا ةورخب يبخل يتلا تاهيجوتلا كلد نع

 نلنيحل دنع رأ نيمرج ملا ىلع ضبقملا قدلا يف ىرحتلا *ارأ كلم * يشل أ سفن لاقيو ضيتشل ا

 )0/١ مقر ةقيثو 1



 ا

 هدام تم مابع [يجوتلا باميكيأ ميمجل | نم ىفألدت )2 مسيباءضوبقملا وأ نيفقوملا

 + اسر مكن "أوج [ انمالمأو أمك وو أه يفلت ىلع 1 أب كير لمملاو

4 
+ 

 0 ل سيسي امم سوي 3
 موي ل رص دال اس مجم سم صر همام.

 فيك "ب

 جب أ سهول 1 هطول 57 1 ليزا اح

 م ا 0 انا دنس نك أ هلدرشل لب كم

 4*55 / 1١

 / نلأ ةئكست

 * ري دقتلا عم .٠ * * اجر ملصلل 2 هيئانجلا روم الا هيلشادلا ةرازو

 «٠ *”اجر هالعا[إ؟) هرقفلا ناخب مزليام ذاندال / مالعالاو ةماحلا تاقالعلا ةيوب دم
 ح..تفب تايريدملا خيلباو هالعأ دروأم ؟و.ن' ىلع بيردتلا ةلخخ. ىف راذنلا ةداعال / بير كنل أ ريدم

 *[ .جرضرخلا اذمل ةيفاكلا هدتع الا فرصتو ةيريف بسيردت تارود

 م67 ناديز“ م ,

 نرحب



 مياس ا ندب جلاذا تينا كاد

 ديره دع

 يسلوس سسح ةيطرستست“

 هس <لإ اهلا ريب بدنمعلا

 5015461 /.ببرإ حي / خمراسستلا

 م طوب اك /قفاوسسملا

 ا و بيعت فاني 1

 تتايرلسم / م

 ييحنإ ان ١لايع ا. يعول ترقلاب هديشسل تارش هدام بانك
 دوا درا وو رب رز رم ور يرسل م وسمت 0 تدك ا يك «يصرطلا هر اهسسلا ممل عيد
 انيرراكاو اما ئامر هرئابسلا الع سلا كاملاو ملط ام داع دل

 ١ مقر ةقيثو )1/1(



 متيركا نسمحرلا هسالا مسسب

 ةيري كاسم

 ارسم  ةرهشمب

 ب د عمم
 ها 151 /؛ههبب/ بي / خيراستلا

 ماي لا /قفاوسسلا

 ) رفاعسلاة فاك / ىلا

 تناقولسم / م

 يحل هر < 2 ما فوت ءظدل داوم هربا لانكا

 ررصد سرد تزود يلا تن انيولعللا يع ةوسيصم» لل ان مح

 لو ارت لاطيأب ينصاصلا_,ضالا رارقاا لثع فاتن دلا تدمج
 مزاد اكرل تع لرب 0 اسرلا لالماو سسوكللا لمعلا

 5و امر امهامعاو

 تزذعلا ريخ ام

 برك وو ميعاد
 / وكب هللا تار حاس

 ممر عملا تبيح ملمعلل هالاعا مام

١ 

 112 ظ 00/12 قو ةفيتو



 ؟ ةيسسيلاتلا تاسصيلعملا است درو

 بسسسحم لوه ه تييكلا لخأ ف انه دحأ نأ ةلجمي نسيمفش نيي ثيدح رأد
 يسفارعلا راني ذلأ لا هسلهع مدي *" ايناهف نأ دهتاسا م هو ييكلا رانيدلا
 يس ص ضيق | بيسأل اهيل م دههسي ةيرس ةسسس/ارم لمعي كلذو

 مست( هيغص ىرس كسبب ) اسهدأك نيكو ( عمك فلم“ 5< )
 ,سسشش لكذ ىراج باسح حشو سانلا ده ةديجرملا ةسيديركلا ريئان دلا ذخأ

 ( رسسكملاو مزيفملا ١ نسيوم دملا نأب ث دمقبلا راشأو هسصسا ليجست عتيو
 يف انيأو كوديلا يف نيل سانلل باسحلا حقت متيو «٠ كوني'أ لاصأب نيفرعي
 نوسسسط ميو هه دحأ ملكتي نأ نود هيلاسانلا يسدأت ةيرس ةسقيرطبو تيب
 مأ ةمسسقفمأ اننأر رد نأ ما دفتسا منو ةسفيفوأ سسفخش لكل ةسئيعم ةسقارو
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 ١ راسك

 تيوكل ١ ةطف احم يبعشلا شيجل | ةدايسق /نم
 ( > امعب ) ميطنت بتكم ن وتل دن افلا نو امم قيفرلا /ىلا

 هضاشر ىلع ١؟/ر اق ىذ عطاق رثع ١و اريار# موب يف م ا هي اقر“ م" شلل ١ مقر
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 . ريدقتلا عم «٠ عالطالا وجرن )١[ ابنع عيرسلا رابخالار اهيف
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 تيفي وكلا ةطناحبل ىبهنتل ع ١ شيجل ا ركئكاق رادع

 ا١ووار/ ار“ 3

 5 ييييخت# 3 1 3 ةهسشروشو هب رسل ول اسر
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 . ل 4
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 لبكملل ةهرتاق ا تطاق 1 م تقدر جرام جو امج

 0 ا الا

 (1؟1) مفر ةقيلو ١مم



 م ْ 0 هم نر 7 تروج تت ظ ل ايواس ملا | لارسأ

 1 ا 11
 ةناثملا رمألاةيرشبرم

 تي وكلا ةظفاحم نما تَرَ "را يحل
 مى / ددعلا // يصخشو ىرس //

 ١ /) ١154١ مج مخي راتلا

 سوصل : ضراعو

 عسي لطلا تايلعت ابق ةدايق /ىلا
 تاسيس ولعم / )

 ةسسيفيك نع ةسي داعم تاروشنم طبض مث هسسب رفسلا رصانعلا ىطرديقلا لالخ نم

 كرس حتلا ةسسس ينيكو لاصتالا لئاسوو ةيركسملا اسصتامطقل ىدصتلا

 يسن ابلا ءاستق“ ةيلحو ةحلسلا تارقلا ممجت نانا ىلع وسسجهلاو ع رارشلا ين

 ىدانعنلا ويسكشلا ين نيب انكر *الاو 'انهكلاو ةيضاهلا تامادغلا عطقو

 ٠٠٠ ”ايط هلم هخسن قفرعلا
 «٠٠ سس تسهم المخأ ريقو *أدعالا تاططخم لاشف“ال ,زليام فاختإب حالطالاب لضفتلل

 010 مما

 ا و بدبس

 1 وكلا ةظلاسم نما ري دم

 اوؤ١ ما / تا قاف

 ض رخلا سفتل ٍإ
 + رسسسسسسي كلاتلا م

 ّ « الاسس سس سس بل صرخ رسفشل )أ

 جيسي خلا تارابغتسا ةم ولن

 اذ (158) مقر ةقيثو



 مس سس سيعرلا_ نسيسسسعرلا_ ةللا_ مسي

 نوشطبا نسلا

 نس ئطولا يف”اقبلا ةقتامم ىلع ذخا ىذلا يحلإ ملسملا نبؤملا دببعشلا !اذهءاشبا ين لا

 ضارطعالاو نيذلا نا ء ةثع عافدلا ىف ةنائلاب قحإ دلبلا اذه نأب نسمآ ىذلا و بيبعنلا

 ىوبسس مهيتسهررج نكت ملو ؛ تيوكلا لها نم ريشكلا دروطو بذهو . تتكبتنا دق فرصشلاو

 هس سم يوكلا لها تاخرص نا ١» ميشطو نع !رعجلاد و !وسلخلاو اوبحأو لالتحالا !وضسفر مينا

 كل لص تالاسسل دقو ؛اشب نوثشييفتسي لاغضصو نايك نم ءاسستو لاقطا نم نيدرشملاو نييائعملا

 ةروث ىف نسجفتيو حجرخي نإ ةل نأ رودصلا يف توبكملا ربسلا كلذكو . رجالحلا اهب تاخرصلا

 راتاسيسق قيل لجوّرم ةللاب نامي الابب ةشا يفولا بعمسشللا اذه ءائبا مسمسقا دلل بهشلا اذه

 يشع ااهيبيرمتسمو ةتبرض برغيل ةقيدعلا لودلا يفاب نم نيصلنخملا ةدحماسمبو ةللا"“افشثنا

 جالصصلاو ملعلا لاجوو نيييتيوكلا نيدلا لاجرو نينتتملا بابشلا ىلعف ١ ةللا٠هاشنا رسنلا

 ةسسصا يف نيغال ذا لاتقلاو ةيروشلل فادعتسسالا ىلع "ذفخلاورسسلا يف ةشحو بعهشلا ةوعد

 مويسسيو ىقبيب نا لطابلا نوديرشتا كلذ ىلع ثح نيدلاو 'ااهللجا نص !ولشاقب. صل نأ اببعسشو

 نمو نايمع بوُشج هنيبلا .ةييركلا لاسش نم يجيملخلا بعشلا نا كلذ !وربيست نا نوديرتا قعلا

 تييوكلا ىف نيدساهلاو نيقفقاهلا برضل مكوعدي رمحالا رهبلا لها ويس ىلا جيبلخلا لهأ وس

 نسم ةوعدلا نيدللا لاجر ىسلع برهلا تماق اذاو الصلس نطولا نم نييقارعلا ييكتستم مل ا١ذاو

 ةيسستيوكللا مالعالا عفر تيب لك ىلع كلذك ليلبتلاو ىييبكتلاب نداتمللا نمر لزاشملا جطسا نم

 نسسملسملا تئلنع نوكي فيك يمالسالا نيدلا مبيرشل (ةللا لوسردمحم ةلئالا ةللاال) ةبناتكو

 مكيبلعو مهتنياهس تبرتشقاو ةللا*اشنا مداق ىصنلا نا :ةئّرخلا و*اتبجلاو نييئاصلعلا دنع سيلو

 ؟ قىدلب نبآلاه اهييلع نالا لفستا .سيشكلا ريشكلا تيبؤكللا تطه! دقل + مويلا هكللذل ناانعتسالا

 بحعشلا ببعبشلا بصعشلا

 1م



 لامقلا ىف دهاست يتلا تاداشرالا نم ضعب

 قسيطاتملا لسخلاد

 قاغملا , سرادملا ) اهممجت نكاما ىف ةدوجوملا ةييلارسلا تاوقلا فييحت ىو لزحع ةلواحم هإ

 كلذكو جيراشلا نم دانسا وأ ةدعاسم ةيبا قلت نم ىسعلا عمم قوه لزعلاب فسقيو ( توييلا

 ديسيحتلا اصا١ فتابللاطوطخو*املإو*ابربكلا لثم ةشف تامذخلا عطقب لزعلا ستيب نا نكمب

 لالتخا بجيب كلذل , ةركّوم نيب ةتيامر نوكت نا ىا ةيلامغب لمعلا نم ودعلا عنم وهف

 نسسسم نكاسصالا كلذت"الخا ةظحالم خم نيبقارعلا عمجت نكاس(ي ةطيحسلا نكامالا و توسبلا

 ء بيدا رسبلا مهلازشا لقالا ىلع وا نيبيئاتعلا

 ٠ نئاسشلا ليلفقتو ةكرحلا ةلوهسل دارا تاس # نم ةريغص تاعومجمب لمعلا بجيب 5

 ةطسساوب تويبسلا يفاتايشلا دنعو لسفرم ةطساوب نوكت ةكرحلا دنع لاصتالا ةليسو

 ٠ ( هناراسشا ىلع قانفتالا نكميب ) فتاهللا

 ناتهوصجم كانه نوكتو عراشلا ييئاج ىلع دئارحتلا نوكيب نا بجيب مراوشلا ىف كيحتلا فشعم ب

 .٠ ىرخالا يطقتو يمحتل بناج ىلع نوكت اهنم ةدحاو لك

 .٠ ( ةضاثكب تارايسلا تاراطا قاىخأ ) لاهشلا“انكا ةكرهلا فنع رثسلا مادختسا بجيب نه

 * ناردسجلاوا قحالملاو عطسالا ماادختساب رخآ ىلا لزنس نه كرحتلا لضفي 1

 باوبالا ىلع ةفاكسكي ةيامرلاب ةعومجم موقت نا بجي ودعلا عمجت نككاما ىلغ موحبلا دنع إل

 موقت مش نسو ىتسملا سلا سوؤرلا ةففخمو بئاجلا نم ىرخالا ةعومجملا برقتتو كييبابشلاو

 ىرخلا ةسيج ىلا ااهنارين ةقلاسلا ةعومجملا لوحتو لخادلا ىف ىذلا ودهلا عم لماعتلاب

 ىلا ةيقعلا ناودالا نم ىا لقسالا ىلا يبلعا نم ريبطتملا مشي نا لمفي ىتبسلا ماهتقإا دشم كت

 البس ةلاشق نوكيس ثيح عراشلا ىلا جررشلا يلا ودعلا نرابجال كلذ نم! نأ ىلقسلا راوددالا

 ٠ مالسالسسالا ىلع ةزايجا قااقلكم يحلو

 ةرطيسلا كلذكو ئررخا ةرم ةلالثتحا نم ىدعلا عنمل ةلالتحا ىرج تييبب للك ىف ةعومجم كرت بحي و

 ٠ ةعفترملا نكلمالا ىلع

 نم ةربس5 ةيبمك كالهشسا فلكي .لؤنصقلا نم عوشضلا اذه نا ثيبح يش نكثك ىلع ةيامرلا مدع بجيب س٠

 . ةريخذلا

 لمتحيدا عراوشلاو يئابملا ىلع ىدعلا "هماقا نثلا يشئابملا نم ةطيحلاو رذهلا ذخا بجس إ)

 اهبيف تارجيفتم عضوس ىوا اهيلع ىسرلاب الما 'اهيبف كلتق مش نمو اههسلا كرجو عادخلل نوكت نا

 ىسلوالا لسارزملا يم اهمدختسيدقو كئاكم ددحي مث نمو !اهييسبلع ىصرت كلمحلاوا لئاصم عضو يا

 . لاتقلل
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 دتاواحم دنع اهقرحو تاراهسلاك ) نيبقارسلا عمجت نكاسابي ةطيبحملا عراوشلا جزافم ريكست بجي ل ؟

 . ( بورهلا

 ةيجراخلاو ةيلخإفلا عزاوشلا ىف ىلا لارئالاهافطا بجي ليبللا ىتح لاتشللا رسمكئسا ة1خذلا +

 ةقالطلابب لمعت بما 'املع رراوشالا تاسكوبب نع ثحبنلا و قطاشملا طبيسشمت ) عطقلاو قطاشغلا سف

 يفطت حاتفملاب بعللاو ةرسك دنعو سكوبلا بئاوج دعا يلع ىهلاجز حول دجوس ثيح ةيسمشلا

 ..ةراشالا ةدمعا نم نوشلا ىفلطت ( الشم كيرش ) 8#*دضا عضو كنحم ىبا ناوشالا

 ةيامرلا دصقب ااييشثولتحي ىتلا نكامالاو سراانملا نارشج يف كافتف ا!ىملاقا دل نيبقانهلا نا اظحالم 4

 قيرطب اهنم برقتلا نوكي : هس طخ ىا*#“ فرح لشم لاكشا ةدع ذختتو (تايلالنط ) ىمسلتو 'اهنم

 يا تارجتفتملا ىا ةيوديلا لبانقلابب ةهريجفتب'اما 'اهريمذت مئتييو بئاوجلا نم ىإ شضشايمريمن

 ابشم ةظامرلاءامحبإ ىف اهناخد مادختسال اهفرحو اطبلفسا تاىيات عضو لضفيبو ةقيلاهلا تاجاجزللا

 .دكئلاسصسم ةثشارو كرجل المتحم ذا ىدعهلا باهسنا كنمم يش يا نمابارشقالا وذ .يمل نم رذحلا نخأ هببجي لج

 . ةرجفتم

 ٠ ةييثطولا ةطقسلا ىلا مهميلستو ىروسالابب ظافتحالا بجي 7

 ليباشتقلا , كتاشاجمرلا ءصتقللةمصاخغو قداشبلا ) يه ةيبشببملا قطانلا يف لاتقلل ةهلسالا لضفأ

 نسيمالتللا تارجفتمللا , ةلراحلا تاجاجزلاو» رئيبلطتلاو' ماهتق الل ةساخ ةيئاخدلاو ةيودبللا

 قوس نم هةهشم ةيامزلا نكميو ةيسواللا تايامرلل تانواهلا ١ ناراجلا يف تارفشلا متفو

 ريماثتو يشابملا يفاتارغتش حتفل ةساخ ةرفوتم عفادنم ةيبأ وا 8 ل“ عفادنم , ينابملا حطسسا

 ٠ ىدهلا تايفآ

 فعلا تويب يمست اهيبلع عنفت ىتنلا توبيبللاو ةيجراخ دودح قطانملاب ةطيحملا عرا وشلا ل

 يكلا تويبعلا اما. قطاشمللا لحلا د ىنف ةيسيهرلا عراوتشلا يلع عقت ىتلا هتويبلا هكلذكو لوالا

 "2 ناوشالا ليطحتو ةرواجملا قطانملا عص داشسالا لداست ةرويض ٠ ىثاثلا فصنلا تويس ىمست ابفلخ

 .قيستنلاب مشي كلذو ةلوبسب لمعلا نم نكميس ىشح قطانملا نيب ةيسيئعوللا عراوشلا ىلع ىشلا

 . ةماتلا ةيرسلابو قطانشملا نيب ركبملا

 .٠ بعشلا ةكراشمب ههللذ متيو ريبكتلاو مابصلابب ىدعلا جافزأ بجيب
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 ىلع ناشاصت تارجفتم عمو

 ب قرح لاكش اهداشسإ و ىصع يسأل
 ااهيسو تاجتتفل ١لفسا

 تايرجفتم مهم و

 2. تاررجفتس

 يناشلا

 ىذلا يجلاجنلا

 ةقالطلا حول ىوحب
 3 لا

 ةراثالا سكوب لثمي

 عراوشلا ىف ةرلاثالا ةدمعال ب ا ول نك

 ل



 59 متل تامل عنق امم به
 00 ره ا ١ 3 : 4 0 ا 00

 0 وو كل
 مير داومل نع نراك علا بلح رك رصعتمل م صل ردطع | مسد +. هاه 2 لير ع

 ل يااا 3 مصرس تحف
 نالدلا فيرنا طيب ر تصلح .. _ ميل برج تءال ع اياوع م يسأس بيس لص ا.
 مسفو يس رح تلا ييسحتجا 0

 * ش 1 5 يأ : ش 2 وقح لامعا

 ١ صلب زيه رع راو دس رمح ' ُ ٍ مق 0 رق ها / 0 0 رم
 هد ىرأ و : 00 تلت دع 00

 : 00 مم - ّ : ١
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 «ميسيسسسمؤويو *اسشنالا:تقو *بسيروف ال سس سي ويس سم بسمو

١ 5 

 نمالا / 6( هشمل ؟ف /نسبسم

 نمالا (؛ ةشملو ( سل ايآرسلاةبفاك /يلا

 1/7165 يس سيق ٠١ هيروف هيرس نمالا١١ قفة دايق ةلاسو ١١١/ / نما / /"ىشنملا

 ه)ا١ /18 يس :311 هيروف هيرس نمالا ؛ «رشمل ةلاسري ائنيلاهفليملا ٠»( ) هدا

 وسصسوفي نأ لمتحي ٠( )تيوكلا ةظفاحم يف نيسنجلا نم يتيوكصخش )٠١٠١١( دجاوتي

 لاءايتنالاوجرن ٠١ )هحلسملا:تاوقلا دض »١/ ١/ ١151 خير*ات نم هيهيرخت :ت ايلمعب

 هالعا مكتلاسر ( نمالا ١( ) ؛ هشمل ٠( ) هسارحلا طاقنو :تايرو دلاو :تارطيسلا غيلبتو كلذ

 . :تبتنا )غ6 ( عالطالا ىجري

 ثارلا

 4هشسمل ة؟ رسما

 1١ ؟كاجرك

 (ج ب 1) قئائولابييقت هيل ةيوححت < عج

 (١؟ 4) مقر ةقبلو



 مسسهجرلا ندحرلا ملل مسي

 تاوق ة دايت يبعشلا شيجلا عطاوق

 هي سم أك
 )ا

 «مل  ةحدعل من
 ا نس يستخم

 ١ / ١945١ / رس سيرالا هسا
> 

 رم الا/تيوكلا ةظفاحمل يبعشلا شيجلا ة دايق / ىلا

 هس م مسلم اك أولا 3 نقلا يسعشلا ثيجلا اوقل ىنم الافقوملا هام دا ج ردن
 7 نسال

 نسط١ يشوبويسلا هلجعلا ىف راتلانويرخملا ستف 11737١714 موينم ١5١6 هصاسلايف
 دسم أوقلل قازرالا اهعيزوت *انثا لل ذو ش٠ ج5177+ هقرملا ءالعأ عطاقلا ىلآ 00

 مس 9و

 (هثلاثلا هدعاقلا رقم ) ناطيخقربا ءاجتايني دلا ح الص عماج لباقم هيرمعلا رسج- « رايسلاريعنأ دعي
 ادترايس حم ءايضرو ده ١147 لي دوم نوللا *اضيب ريوس ه رايست د داحتن اطبخ ةطرش زكوم ةورو د لهقو
 ىداحملا م راشلانمررهو فوكدشالك هيلا ةيق دنهزم رانلا تف رخ الؤَوقاأسلا امه دحا ناصخف ابيفز أكو
 1 ة رايس ىط رابلا هطرخلاب اوقرعتف دقو ٠ يكيت اموتو الانومصل نرف ءاجت ابن اطيخ ةطرش زكرمل

 راوضاي ه رايسلاباصت مل امكصاخش الاف رئاسخ دجوي الو اذه ٠ هبياهتملود ٠ اهتباصايف حطت ملو

 ٠ يس...--.سنع الا فس قوملاب ل ده ال عسطاوقلا ةيقهل هيسنلاب امأ 7

 9. رسم سسممي كَل عساه ه*+؟ه ع ةاسسسط الاب ل مهنا ىجوي

 2 ا 5
 ئاشا يا ل

 28 يح ب ورا <
 قسيفرلا 2 مم ص

 عحسطاكل اله صج ايل تش ع
 تسيوكلا ةظفاحمل يبعشلا شيجلا' دثة نواعم 00 0 عر 0 1 ص راح

 روحا 2 راض هه د7

 د . <

 م 27 وتم وكسن

 يف انرابخأ مدع بيصلا وهام امالعالا 1151/1/14 يق 111 هيروفلاو هيرسلا ركتلاسر/ 4 /ىونهن عطا# ةيرعأ
 هيلونوسم هذهر هتالملات اذ هزهج الاليقنم هبسانملاتأ *اوبالا ذاخت الجبقولا رسفن

 .: ل يعيسسطأللا وما اهلدحتي
 " اياه انب لاصتالا هريرنلا فتقا اذار " روف هينمأ هلاحوأ يط :انمالع ال : ب, .(١ / عسس: طاوقلا ةسفاك

 ت الاحلا هده لثم ىلع ركبخ الا مدع ةيلوئوسم مطاقلا ره لمحتهسو

 )١1175( مقر ةقيثو 107



 8 رسم مسيحرلا نمحرلا هللا مسب

 6159 /ةأآس سس ملا اوس سال

 (تاسمهتسكوحلا)

 ني دم 7/١7 ح /ددعلا

 ها ١ جو خيراتلا

 ما15) يناثلا نوئاك ءجل

 رووووقو ولأ همئاقلا / ىلا

 ١1319 يناثلا نوناك ١0 يسد ق ١03 جيلخلا تايلس ةدايق باتك
 )١51 يناثلا نوناك ١8 يس هف ١414 ءادفلا تاوق ةدايق باتكي اديلا خلبملا
 هرطيسلا طاقن يف هيران تارايعب طابضلاو بتارملا ةباصأ ث داوح ةريجالا هلوالا يف ترثك

 عالسط الا وجرت ٠ ضيئفتل أ ةطقن ييبستنم ىلع تابج اول | حيزوت ةيفيك نع نيلئاقملا ربك ذت ةداعا
 ,ثيتفتلا طاقن يف تالجعلا شيتفت ءانثا رذحلاو هطيحلا ريبا دت ةفاك اما

 سس دج
 2 هب

7 17 

 نكرلا دئارلا

 1؟97/ةاسسهشملا كاريس ل رسما لع
 1١ حر

 )9811 يناثلا نوبأاك <“

 )1١.١( ت*و)أ+ب٠ج(
 /زكاف /عن 5١/١

 1544 (175) مقر ةقيثو



 ةدابتيب .
 تيوكل ١ ةظف اسنل يبعتيل سيلا 7 ١

 هم اعلا ناكرالا .يحكلا / ا / ل
 (نمالا:)

 يدا هدوعل»
 0 : /جيزرافلا :

 انت بتكم نءوومل دعاقلا نو اهم /ىلا
 ا ل

 0 لان اه ريدم 'نيفرل | عذأما دنعو يأرقل اب اوذال

 ليام هتد ايش قلعت الاحلا

 دب بيب جاب رجمن االف ١ مولا دمي زوجيال )

 فن فوملا عض اغا * امام ةجن اعمو ةظانمل مكجطارت ىلا زاعيالا بسنت

 * ريسيدقتلا عم

 رسم سر و هنآ
 ب م 7 50 0 2

 لس سس هلم مسظ اك راستس

 تيوكن ١ ةنخاسل يبعمل !ضيدلا دنات مع

 في4 ا/ايك بج
 آو

 مص يعل لك سعب
 م 0

 بسس اردن نال رب نس اس د
5-2 

  0 1ب1١(
 (171/) مقر ةقيثو 4١م



1 1 0 
 رم 0 5 ب ل

 يمهل كَ ْ

0 

 5 2 ل ا

 تسسيوكلا ةظفاحم نما ة ا نويجلا#
 ا 1

 تسييس / سان“ / ددعلا
 اوؤ9١ /1 / يكتم راتلا 00 50

 قيس سس شاثملا نما تا يري دم ةسفاك / ىلا

 تاس طسولعم /

 هسسسيلام تا دعاسم نوملتسي نييتيوكلا نأب ديفت تامولعم اسسنتت درو

 لكلشب مهتويب ىلا نوبه ذي نيلسارم قيرط نع تيوكلا نوراق نم
 0 0 ( ١٠٠١٠ ) غلبم 00

 ا نييتيوكلا نوأعت بقأرت هسيتبوكلا رصانعلا ضعب

 ها لاشفاو مهيلع ضبقلا *اقلاو مهتبق أرمو

 ١ ئ
 طعم نسالا كيف ع

 و

 كح ة!ؤؤ١ / /

"0 

 ١5 (158) مقر ةقيثو



 هوي "أاسشنالا تفر ةيروغ ةيرسسس

 ١ 7 وم

 4 ةرشل ؟ف / نم
0 

 ( س )ايارسسلاةفاك / ىلا

 ا لا /١ق /" يششنلا

 (0 )1 ىاق# يس للف "575 ةيروفلاو ةيرسسسسلا خ ع قةلاسسر («)
 0 يس علق 11 ةييون ةهإ سس ١١ قف ةظطسسرب ظلملا

 (0 ١/59) يلف 24 ةييوفلاو ةيرسلا ؟ هشمل ةلاسرب انيلا ةغليملا ) ٠(

 ةنيكسل اريفرا ةكورتملا تويبلا يف ةيييضالا ةفاك "افطا ١) ١( *(* ) يليام بسنت
 جاربالاو ةينبالا ىلع ة جوملا *اريحلاةييضالا رسسكوا "افطإ ) 0 )2( 5) ١(

 ةطرش تايرو د لمعحشي ١( )" (* ) تارئاطلا ري ذحتو ةلال دل ةم دختسلاب ةيلاعلا

 تسبتنا ٠( ) الخا دسماضلا ىرثادلاةياغل يثحاسلا قيرطلا ىلع ةدجنلا» ىرملا

9 

 و
 ا ء ا الإ ١1
  60و

: 5 00 

 هش. سس ف رمآ /م رس .. . هس 2

 ١ ْ "ك  155١ا 5595 6 ,

 ةبروف ةيبسس

 ( جاس أ )و ت

 ههم» ميرك

 (154) مقر ةقيثو 141



 ردرجلا . اون هب تع سل

 ةناثعلا نيل ةتروُش حاسس 0
 كتيوكلا ةطفاسي نا نحت

 كل / ددعلا // يصخشو ىرس //

 1١/ ١4413١ /  خيراتلا

5 
 ) ع |. ج) ) قطاشلا نمثا تايريدم / ىلا

 ْ تامولعم /م

 تاملاكملا لالخ نم ظحول هنتأثاب حيلخلا تارابختسا ةموظنم !اتتملعا

 سس سماخلاو عبارلا ىرئادلل ةيمها مهئاطعإ نييبزٌحملا نيب: ةيكلساللا

 احييئاسال ةسحبم “ ةحفرضلا كاسطقلا" نيني كرك دي
 ةلطملا رودلا نوتكسي مهنا حضاو لكشب ريشي امم م, مبعجارم ىلا

 ٠٠ سماخلاو عبارلا ىرئادلا ىلع

 ةييفرابلا روذدلا هرعارف لهو نست اهرتدع م امككيو عاطل

 هاشالعاو ٠٠٠ ساخلاو عيارتلا ىرثادلا ىلع

 مسمع, لح
1 

 © كبس

 هبامولسمل , 0 نوعا ولا 1

3 
 ١و و١١ /1 /عَس 0

4 ١ . * 
 ب ١ يوم سجس سيسبب تقل

 0 ا رو نرتل] ه اسم 0
 اد

00 
 لسيما مسا 00 سبب بمس

 1 كيج لميس لس

 رودس 0 رمل ا

 1 امم (17:) مقر ةقيثو



 *«إ دبلفلا تاوسست# داي هياغلل يرسسس 0 6 ْ مهحرلا نمحرلا هلأ مسي م معك
 م

 ١٠١/- ١ / نمأ/ د دعلا
 رودرز) /5ك/ ١ جحياتلا

 ( 137 ىثلط) نا دولا ةفاك / ىلا

 1 ا( *ادفلا تاومت دفئاق دييلاوبما

 عم سمس ذ تاتي الظغوت والا "افا د ١ ٠
 : هوو سيلا 3

 اوس -  بق انراسسسلاو اشتاق هاسجتيرانلا ابن, جفت يتلا هسيانبلاوأرا هلا قيوطت ٠ ؟
 5 أني السمعاو ٠ عال ب الل

7 5 

 ر لمآ يا
 ل سس 0 ض 3

 / ١

 ' اروع لل
 ن اع زيسزتسع ريت 0 0 2

 ام
 ١* كيسقلا تاويسسسص د ءاق /ع

 ١و 141١ ىل؟ك / <ه

 (35ت 1 )

 هسسيا فلل 30

 -/ / ي داه

 أ44
 (11) مقر ةقيثو



 ١ سلم ]ريدان لرسم 0 ا
 53 هر /

 اول
 ا عمد يؤ حا مرعس عم م ياريجا 5 0

 0 ا دق_ ةسدم ( يما ل 2 م
 و1 اسس سمج زج 9

 : رص ت6 0م هربك ١ لل هضرب لمعلل

 0-2 يعتد َ
 مم ح : 4 0

 . م لم مهنا للابل بص كيم خا
 نبع ا 586 3

 7 هس و

 حا وج<ب 0 0



 / س؟يث / ددعلا

 ١/ / خيراتلا
 لسسسمالأ ع جس بيلخلا ث اسيل ة كسيف / ىلا

 تاسيسولمم /

 1 ىووصتب و سووخ دنع وبإاا نوري بست موس القل تجلا

 ل ياي ام الع

 حوطسسسس نم راسنلا قالطاب تيوكلا ةظاحم يف هسيبيرختلا رصانعلا ك0
 ع اسسسهت دنغ تيوكلا ةظفاحس يف ةدسجاوتملا هيركسبملا تاحطقلا ىلع لزانملا
 يس سل هسالاحتملا هي دتحملا :تاوقلا لبق نم مسسقاغلا ىريلا مسجملا

 ا

 . ه1 فسعإلا تاططخم لاشاو ٠٠ ليام لافتال ] "ايس سيجلا نما ةيري

 نبسسفتل ١١1١/١/11 ين (48 مكيظك ىلا هراثأ / هس ماك نعأ ةيري دم

 * لأ سسيسم مس سس سم مس ب ب يس بع ضرخل أ



 0 ا رلا نممرلا هلل مسسب

 ةادايق 1 تالا لا

 روادتحبجب هع هيدا حلا ةاشملا ةقرغ

 م يل نم * الا كر ةكيه

 لحل / ؟_تى/ رع ددعلا
0 

 ه ١4١١) / بحجر حير اتلأ 7

 لو . تي
 1 - يف ب رط ابيل 4 9 )١19 ينال عروشاك

 1 0( دي سي سا.أ ١ همن اعلا / ىلا

 امم ل قوسس م تحس مس تياوعع / عوضرملا

 ١اوةو١ /؟كررك؟ يسم بسس ؟ تيوكلا ةلظف نمت يببعشلا رتيجلا ةدايق بات“ ل يملي أم

 : © مه يصخشو قىرس ( نم ءالاو جيلذل' تايلمع ةدايف باستك و

 ر ايلا عطقب تيوكلا ةظف احم يف ءابرهكلا لامع ىدل هطخ دوجوب هالعا ةدايقلا ىادل تامولعم تددوو

 ١141 / ؟ك مك. يس

 هيركسملاتا_سمطقلا كابرا ف دهب يس لاحلا ؟ك نم/و وه س/916 ةسسليل يس فق ابربكلا

 يعيب بظف احملا يسبق هيقارعلا

 0 الت دعس عا بالكلا لسيصا ىئلكف تاي سيلملا نتاق اديسلا قلغ

 ل لا نيل اعل عوضوتلاب رشاد كش »الا تادايثلاو :قرسيفلا راذشا

 ٠ ا بس ليأم لنا غخت اوع دا ل يي َِ #] وس سس اع رت

 ل ان

 رب يك ل مح

 1 ملا ْ 1 7

 9 ا

 ريثستل _ غ ءاشملا ةقفرف دست اقراع 0

 ١و١ / ؟4/

 يس محشو ىرس
 ) ل راي 1 7 قع اثولا ممر هيك مكن متم

 ١5" (17) مقر ةقيثو



 مس يح رلا نمحرلا هللا مسي

5 
 هنآ ديف

0 
 رسغعغشع هيداعلا ةاشللا ةقرف 00

 وا بي 5 0
1 

 ا
 -.ةسصصل ١ -ءذ 7 نما/ دادعلا

 هس

 1 ءةتديرقلا ا
 ١4١1١ م بحر مير (ء 656م م علام 1 هع.مع كلا 7 ىلا 0

 411/8 ماكرو تاك ودب ال ا ما

 ١991/1/18 يس تي+سق «.#ب هيروفلاو هيرسلا تث .بيوكلا نما ةسسيري دم : بلاس.

 1943ج /)/5) يسسْمقف #١ هيأفلل ىرس ( نم *الا ) جيلخلا تايلمع ةدايق باتكب انيلا هه.فليملا

 هس سحصلا نم مهن ١ ةنصب يلاه * الاضعب ةعج ارمي وسقتس مريسصض انع نأ هايستعأ ة يري دبلا تملع

 اميروىوانيكلا دض حبقطت اهنا هدهحم بعجاري ني..ذلا حيقلتل رب | لمحت رسح ء الا ل الهلاو

 ظ . هييس رسرتلا اذهب نييتلا بي ليبتتس
 . ,بب هبتشي نم ىلعضبقلاو نز- ليام ناس ختاوهجرت

2 
 رس

 7 م ل أ.ه

 )؟ةوزر/ ؟ك

 ميال كرس اس

 (خ تش أ زو ت

 (1* 4) مقر ةقيثو 1



 هس هوووب“ اش ل1 7 هنو 3 يبول

> 7 

 رت يلد انهه م ءوب ء ب م ١ نال 9 7-1 (سأ ) +* كلن

 ٠( ) ودعلا لهل نا 4, لصق ينل _يفدرويح .( ) سرأ قبل آن ع هييبرقلا اهاطدكس ن دك ١نأ ن . لالةعالا ةريومخ ىلع دك عع اهبلغ م ميتيكلا لك اوجلا لواصت )٠( يلب اماه داديص مولع ء دوو ٌ (ء) ؟ 6 يناا هيروين هيرس ا دما ديكر ديلا ليسلا تين (*) ؟# يسم ١ هويولأو ميس لأ جيلخ لاعب ىدلأسو 2١ ) ظ مب يف ١. هيروقلاو ميرسلا نيطلا دقطد مع رباتنم ةهيدم ةئاسر 29 حا / 007
 يهسشلارهجل ؟وسماولا هنارتلل هلؤتس طعما سراادملا ء ذهن وك
 . ةيفعبلاو اسال ايزوهنا (- )

5 
 ١ ل

 مديرا
 00 0 68 الاسس سو سايل ريسسمأ لع

 وووو) طابع
 تر

 وهني ويسابو مناجم مهرجان طتاوت تيفو

6 
55-50 



 تاي هوا ْ رمد رم اش بالا مدعو

 ة دايك ةياقلل قرا . دس

 رس سمع ةي داحل ةاشنلا ةنقرت 90 1
 نم الا نكر ةئيمع م

 طك ط7 1ع ر نمار ددعلا تك : 00
 ص ١5١ 0 7-0 خسسسيراتلا كل /

 00 و حا ( ......أ١) همئاقلاب ىلا

 تاع تو نكس ب كغم / عوض قملاأ

 ١1911 /9/ 307 يسسسس_ بسس م :؟ تيوكلا ةءس .ظفاحم نمآ ةسسيري د. باتك
 يسيل 5955 هياقلل ىرسلا ( نم ؟الا : جيباطلا تايئوع ةدايق باتكب انيلاغ_بليلا

 , ١96١9 طاسبش)

 1 ل 7

 رطقلا نور داغب ني اذلا نيين در ءالا تارايس ءارشو ١هبسقرسلا :نبرط نع ( تيوك  قارعلا )

 لاصت الاوت" اقللا رارشساو اهب كرحتلا ةيناكالا_هم اترأ نم هدافتس * ال تارايسلا تايونس ريوزتو

 ش ,بهنيب اميف
 ًاهفئاسو هرايسى ١ ىلغضيفلاو تارايسلا ين ىين دتلل تارت طيسلا ةيفاك خل .-يلهت وجرن

 انيمي ل سيك تاك تال دج كم ال ارا دكا ملأ

 58 ١ ؟ كم 15 نا. 1
 و سس همسك هيو لا احل ” ل انشا كس كك اق رد

 رع / 2

 م1941 /ظطاسبش

 ٠" مقر ةقيثو )115(



 مع سسسقم ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 (*ةاشملا ءاوثل يتاثلا حوفلا "هي امل ى 1

 ٠١5/ /نمأآ /ددصلا

 م١1١1 ظايهش

 ( 2 2)ايارسلاةفاك /ىسللا :

 ١و5 /ا5١1/5 يل سس ١7 © هياقلل ىرسلا جيلخلا تايلمعة دايق باتك

 1991 /5/) يس تت سق ١1 هياقلل ىرس ١١ قفة دايق باتكي خليملا
 ١111١ /5/» ينلف 551 هياغلل ىرس ( نمالا ) 8*6 ةاشملا 'ارل باتكي انيلا خليملا

 نييركسعلا نا لوقي نيملكتملا دحا نا ظحول تيؤكلا يف هيكلساللا هزهجالا ىفع:كاصتالا لالخ نم

 :تيهلاو"تيبلا يف دونج ةئالث نوكت ثيحب هبجاولا يف ميسقت كاتهوسماخلا ىرثا دلا ىلع ني دوجوم
 ٠ قوياطلاب هتصحب :تاشاشر اهيلع نا ركذ امك هقيرطلا هذه ىلعو ين ف ريصي ثلاثل أ

 نم هروصم هخسن هان داو بيرختلا .تايلع هاجت ءاهتنالاو تاسارحلا دي دكت ددصي مزليام ناختا وجرت
 - سمسم داحإا

0 2 ٍ 

 - ا اريام ياا 0
 تةم

 كلل
 نسسسيس أي ميه / ىلا هنم هخسن

 6١ ةاشملا ءاول يئاثلاإ< ١

 ١51137 طابش “ع يجري هالعا كياتك ( نمالا )6 » ةاشملا *اول

 ( جاب ١ ) قئاتولا مييقت هياغلل ى ٠ ع الطالاب لضفتلا

 ١15119 ما ١/ 6 خيراتلا !/ ١١*2ه16» /ددرتلا

 نسيبرخم» / هي دئاعلا

 ”ةهةاس 1١ و5” ٠ 2 /تقولا

 ين ده ريصي أثملاظلا:تيبلا يف دونج ةثالث سماخلا ىرثا دلا ىلع ني دوجوم ٠ هللا ك دهاسي يلحوبا
 نيلصحي تاشاشر يف * اوفع ”*  اركش ٠ هلك هبجاولا هقيرطلا لههو ين دم تيهو ىوكسع نيتيه لثم
 ءةهصسسسدلسللا كايح ٠ ه داعلا لثم قوياط لاح ال بركس

 581 (181/) مقر ةقيثو



 متحرلا نيحرلا هللا يسب

 ١*٠ ن سلا تاوسيسق ث هأاسسسيق 00

 ( قيس سمو 817 030000

 لحب /١1 نما/ هدعلا متل اسم
 ١153١ /طليت/ ري خيراتلا ْ

 ؟ * يشسسل / ىلا

 6 17 نشيل

 *!تنلآ ى ٠ ى طايضأ سمن

 «جاسو سام /عضيلا

 911393 /15كي/ 9١1 سس سس ؟  هيريفلاو هيرسلا هيركلا ةظفاحم نم ةيرب دم ةلاسو

 11١/1١/5١ ١ يف ١ * + هيريغلاو هيرسلا نمالا جولخلا تايلع# دايق ةلاسري اسنيلا :هسيسفلمبلا .

 يس كياوت فق ( ده )!رويقيلا نبل (جايملا هيحأ ديم ييط ) براهشا جو ابطا
 لسيحي هيويجفت تايقيمم كرتسعاو نسيهخرلا نم هع داسسسقو ه ريثلا يفد ي تيييقلا
 ةزأ. أ لسمحي هسلا اهتم فرع دقي تايوسسهلا نب ريك ده هظفطيلا يف هلاوجت ىل السخ
 سريا( هللا ته وأ ةييحي ) سس" و هروزسم قوس

 * لس سس بسوار ةاختال همس هول يضنيقلل نكتسيأب ل ةبوجوسست

 رص رع
2 00 0 

 ةيوفرأ ورم سيب مسصماب ظ اسهم

 هاد فلا كاهل قيس /ع 0

 0١ و ويني ريس 2 ١511١ /طابم / لم

 )١178( مقر ةقيثو



000 
 ا هيتاكل زك تن تناك للا تلوم لسط ل ترمس

 ىحاإ ءا ١ ا

 امم اين ترمس 1 سم هب ااهزل انوع - معاولاهمره بليل ويس ('اخ ايم انيرامرل 6 رهط زإو صط سطل مرسم تسلم مر ائيلا تداولا سلازنأ ات نم تيداعل هل اسد حيرلع اول ةيئونعلا تاعشس الر هتيط تن أس رمت (اهباس مال كم اهص هروثملا بج سف تتصاافإ هدق زيدل ستسايعس محم - ىلا تيم وسد سس نإ ١ عوطس دلع ( تايلر ريس هكيكو ص اًهسس اه هر .ام ا َنيتيروللا نكس تعط انم تنم تيروسلا صعب [!ي2 هسه ماسم] مخررثس ١ سر استمع سل, احح / ع | < سيح اسم ستيلا ةطدلا جنات د ان ِباَسَلِب اهمك] دم م احلا /1/ ا لف «ل يي ل هيض قيسإ هيدزي ميسا عمم عوام نا

2 
 شوب زلت رببص

 لا سمس لسن

 ار للا مرا ير ر بقيد ةحيدل ادت د اي اا

 5 (1:4) مقر ةقيثو



 باستكرمن

 زي ا« امي خع زج ال زك اك دال ا 36 36 35 ا“ ا“

 ايليا سس ---اس ايلع 115111 ١/ يف 619 :تيوكل ١ نم أ ةيري دم ب أتك
 هيركسعلا :تاعطقلا ىلع لزانملا حبطس نم رانلا قالطاب :تيوكلا ةظفاحم يف هيييرختل ا رصانعلا موفت فوس
 ىلع مل اجتملا هي دتعملا تاوقلا لبق نم مشاغلا ىربلا ىجبلا ,ايق دنع:تيوكلا ةظفاحم يف« دجاوتملا
 هل سلي ام قاخت 2 وجرت ٠ ميظملا انقارع

 دسسيقعلا

 جيش يل خل !١ثايلطع دسستاف /ع

 راس اقم ميحرلا نمحرلا هللا مب

 ؟ه /ةاشملا "اول يناثلا حوفلا هياغلل ىرس

 21411 بكهتحو هيراثلا

 > /) طابليش ١55١

 ) 0 ايارسلاةفاك /ىسلا

 ١141 /15 8# يس صسس _بسسسسسف 5١ هياغلل ىرس ١١ قسس ف ة دايق باتك
 ١١51 مث١٠17 يلف 50١ هياغلل ىرس ( نمالا ) ؛*» / ةاشملا *اول باتكي انيلا غلببلا
 1١13131706 يسلق 1٠ د ( نمالا ) يل هر كا

97 ' 0 

 0 ارا 0 ٍ

 2 هم َ هدد“ هس ا

 لماتعا همك ليحشاب 6
 1 » /ةاشملا *اول يناثلا جوفلارلتسمأ 7

 ١5١  طابش ؛ء<

 (14-) مقر ةقبثو الح



 ك 07 لإ نمسيأأ هللا مو

 : ب 1 | 20221111111 01 قر 0

0 /# دس سس عملا 1 ا

 د 

1 

 وع سببس- دن دهب + يسم سمرا 25 / م

 فاس طفح وسع عدلا: هنا يفي طم سلا هديت رط هيه يدعو دس ديل ع قم

 1519) 7/5/1 يسسصسف ١01 خخ كلاب نمالا/ تيوكلا ةاطفاسمأ ييعشلا رجلا ٠ داق بادك

 س: يليها ريسسلا: .هبييرطقلا ه داقلا ونه لفانملا ,ل..يفرلا بسب
 ال( هظفامعلا نما لبق نم لبعم ققحيو اهعيبيب ملئاقتلا رجحت لؤنم نأ قوف راطا ىأ .لامشأ ةلاس يف))
 ٠ سسسي دقعلا مسسسم ٠ * ب ك3 ةظحالمل مك دجاوق ىلا زاعيالاو ع لسط الاب 1 سهفال

 نا ا
َ 0 
/ 1 0 0 1 

 ري ]ذا ىلا مزال ١

 7 قس يقرا ْ 0 0
 لمعلا ع سطات لاله لل ' »ومال يم“

 تسيوكلا ةظفاحمل يبعشلا شيجلا ىئاق نواه ل
 ريل تيل ل ا

 ' 5 م

 ا

 3 ف

 ىم م 1 يأ
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 فلاحتتلا تاوق ىلإ تيوكلا لخاد نم هيمويلا ريرافتلا .

 اهتضاخ ىتلا تيوكلا ريرحت برح ىف ًالعاف ًاماهسإ ثيوكلا لخاد اهعيماجمو ةمواقملا ةكرح تمهسأ
 نم ىتلا هجوألا لك تلوانت ةلصفم ةيموي ريراقتب فلاحتلا تاوق ةمواقملا عيماجم تدمأ ثيح  ةكرتشملا تاوقلا
 . بصاغلا ىدتعملا ىلع رصنلا قيقحنو تاوقلا مدقت ىف ديفت نأ اهمأش

 سانلا ةايح ماظنو ةيداصتقالا ةلاحلاو ةيونعملا ةيحانلا نم تيوكلا لخاد عاضوألا ريراقتلا هذه تلوانتف

 - مهنيب ددرتت ىتلا تاعئاشلاو ةيولعملا نييقارعلا ةلاح فصو تلوانت اك  مهكرحتو مهفرصت ةيفيكو - ىمويلا

 . ماع لكشب ىمويلا مهفرصتو مهتاكرحتو مهعمجت نكامأو

 ثبت ىتلا تاعاذالا ضعبل ةديدسلا اهتاهيجوتو ىمالعالا عضولل اوانت ريراقتلا هذه تازيمم نم ناكو

 ىقبت نأ ىف ةمواقملا لاجر نم ةبغرو اهيفالتو روصقلا ىحاون كرادتل ةلواحع ىف تيوكلا جراخ نم اهجارب

 اهب ىلدأ ىتلا تاحيرصتلا ضعب ىلع قيلعتلا ريراقتلا هذه تلوانت كلذك  ةعفترمو ةيلاع نيدماصلا تايونعم

 . تايونعملا ىعفترم عيمجلا ىقبي نأ ىلع ًاصرح ةموكحلا ءاضعأ ضعب

 ةداق اهحرط ىتلا تالؤاستلا صعب ىلع ةصاخ لئاسر لالخ نم وأ اهاوت ىف ريراقتلا هذه تباجأ اك
 تاموسر ىلع ريراقتلا هذه ًاضيأ تلمتشا . ةكرتشملا فلاحتلا تاوقل تامولعملا ليصوتب نيينعملا ةمواقملا

 . اهيف ةحلسألا عيزوتو تاوقلا عمجت نايبل قطانملا ضعبل ةيطيطخت

 رمألاب نكي لو  قطانلا ىلع اهضرفي نأ ودعلا لواح ىتلا ةرطيسلا لظ ىف ًاقراخو ٌالعاف ٌدامع ناك دقل
 دمتعا مث ةمواقملا تاعومجم ةداق نمو قطانملا نم تامولعملا عمج ريراقتلا هذه دادعا بلطت ثيح لهسلا

 لمحت ىتلا تارايسلاب عراوشلاب ةكرخلا ةيرح ىدم وأ ةيفتاطلا طوطخلا رفوت ىلع ةمواقملا ةدايقل تامولعملا ليصوت

 ىهو  تامولعملا ليصوتل نيلسارمك دارفألل ةيصخشلا ةكرحلا رفوت ىدم ىلع كلذكو ةيقارع وأ ةيتيوك ماقرأ
 رورم عنمو لاوجتلا رظح- صضرفو فتاحلا طوطخ عطق ةرثك رابتعالا ىف انعضو اذإ ًاريثك اهذيفنت بعصي رومأ
 . ليللاو راهنلا تارتف بلغأ تارطيسلا نم صاخسشألا

 ةيلمع ىف رثؤملا مهماهساو مهعم ةمواقملا تاعومجم نواعت ىدمب فلاحتلا تاوق تادايق تداشأ دقو

 : نيستا

 ةرتف لاوط ظفحتلاو ةيرسلا نم ءىشب اهتيلعافو ةمواقملا رود ةطاحإ ىلع ةكرتشملا تاوقلا ةدايق تصرح دقو

 اهتيلعافو ةمواقملا تازاجنا نع راتسلا تحازأو تفشك ام ناعرس اهنكلو  ريرحتلا برحل دادعالاو لالتحالا

 ةمواقملا ةداق ميركت ىلع فلاحمتلا تاوق ةداق نم ديدعلا صرح دقو لب  ةفلاحتملا تاوقلا عم اًهنواعت ىدمو

 . ريرحتلا دعب

 هب رخفتو هثراوتت خيراتلا لجس ىف ةفرشمو ةعصان ةحفص مهنطو لجأ نم تيوكلا ءانبأ لمع ىقييسو
 . ةفيرشلا ةرحلا لايجألا
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 ةيمويلا ريراقتلا تسرهف
 فلاحتلا تاوق ىلإ تيوكلا لخاد نم

 )١( ىمالعا ريرقت

 تيوكلا ىف عاضوألا نع

 تيوكلا ىف عاضوألا نع ريرقت

 (؟) ىمالعا ريرقت

 تيوكلا ىف عاضوألا نع

 تيوكلا ىف عاضوألا نع ريرقت
 ةيركسع تامولعم ريرقت

 رصتخم ريرقت

 ءارهجلا ريرقت
 تبوكلا ىف عاضوألا نع ىمالعا ريرقت

 دهفلا دمحأ ةلئسأ ىلع ةباجإ ريرقت

 ىمالعا ريرقت

 دمحألا دهف دمحأ ىلإ ريرقت

 ءارهجللا ريرقت

 زجوم ريرفقت

 ”*؟ / 7/1١ ١44١

 ؟ه / ١/ ١54١

 اال / ١/ ١94١

 ا/ / ١/ 4١ةوا

 اال / ١/ 4و١

١41١/١ / 4 

 / ١/ ١و١

١441/١ / 54 

1944١ 7/١ / 54 

١494١ 7/١ / 9 

١49١/ ١ 9 

 ما ١/4 7و١

 ٠ / ١/ 4و١



 -- 0 ١5 ور ا كك كنا“ ىف عاصداكا م

 ا 00 - سدا مق

 خخ نساللا ملا هع طلاع مدور # ,اوقلا قؤصاع“ ةبليع ىدد نيم . ةماعلا ةلاحلا 0

 فيج لكشم اهي نورتكلا ماك نلاو *نارارملا“ نقال ام ءافيلا

 ومص نسائلا دقع ملاكا يسع ايلا ناك. ةيسمم كلا 3 ةيزروجلا يهاونلا ركب مع

 مص اثر زع لا تائاّح للا مهددعلا ترس روو اى املا ماسلا مازخسا
 يب ”رارعلا مفاعل ىدب فدع ةماعلا ةكركلا . ”ىواهحكيا * مم ىئس انلا فوه
 اير دس رع اصسن تك ادعم ص - مهلك. ل ايبيجوجاطعيع ةمودتم هبلدم تناك ر اًربانلا مون

 ةكرص 5لو نام رذلاب_مرجلاو . ةمومحم نوكت داكن ةيراكلا ةكرفا تناك ناو
 6 دايضع ةيمارعلا ح اوقلا مايمل اصضاو و اهأتن تاك ىرا وكلا يب تاءايسلا
 ىرت اك مصعب برم ىلا كفانصإلاب ةيتيوك ةتندعمتاهول لك ملا تح اراخلا
 لنج قات اوت فيرون بيس قيعلا رع ةيوطنلا كارلا تْفْف و اك . كت ار اسلا هلام

 .اناحسألا ح ارايس ىلع مي دليتساو مهريهاوب مارفلا مرابط ال قدمو لوختلا رقه _مماوا ذيقنت
 اهزكاسو ايعفاوم لش ضاعلا كردنج الا تاوق تلازدل مام لكشب : ئدكسعلا عصولا

 كهالوم اكن زلاع مرر اديبج ةكاظوللم ه) انمي تناك ناو ةيدده بتم# ربح يهذ يلد
 رضسؤسم مدل تاقدسو '"ةفص#هلا“"ل ل تنقل هيلا دك اير وم نونا
 هزار ىلا ئايعر 2 ىكسع وه لازش ا ث هرم لامه ام معو اهمرعال
 عيلععلا دندن ذمد ,كتسفشر امرا ولنل ا مصعمل قرص سييتعت ةردعب موم أه ام
 وألا كبطل 527 جزم“ تاعاوولا مم اغلا قريطا ت2 اوصا ناف
 تال ا رورو ”فاحإ 5ك هك | ونص ]1 لل هكر اضرنان ةادبا عفت مل تاارايع ك١

 ام رائلجلا تاوع ايتدمج نحلا فارهالا مع ةعون تصادقلو .ةكرمالا
 و 15 ا ا وع ميمب رولا عمه اوه ؛ ثم"

 ها ةابليرعلا كقطتمطسو ”"لاتفمذق تفتعس ا م ةئفلام

 م 3 ال
 ةروجما ت 5 اع ارطسو طاع سقطلا لا: ال . ماورإلا ىٌءاسه

 ذقيقر ةلاعمو ةداجح ؛رظن لا وا راو مزلعإلا وصو نأ ودب # : # : هصراذا انزل رولا (12 00 لب اهنشب موق قوق يت ربتم ال ان تلافاو جست بفلارتا
 ةيدحم م ع ت اجرشن لهن مهي رظ ميع قىيارا بجيل ©رلذ نا للا 0 ا ر ىلا كجاجج اننا رص ميرلا نلخو . روب ره يلا ةيبصعلا مايالا هزه نع ةنصاخ
 عضولا بتلعم سا ةمداعلا ناي لان” لمع اسلح تيك اننا «يكوم امس
 ةلازز) مكر :تايلعلا مس ميرعلاب تسماّيو نلتمألا ت ا وقعيل اهدنملا ىونعلا
 ارهس دع مولا جوليا مس _ابكلا أم لاو ناد ةرففيسسلا ظاخت

 مح
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 .3طرد ىلع رس ١ مه نا . روك لاذ معو ميستم وكلا هيذط الذ مصحة
 امدنع ةصاخ سمكا اماهعا هراطعاو هتلاعم بجو ءروطنللاو تنحل ةيلاع
 . سمر لوؤسم رماكا ١ دي سرعت

 رمل وش أر ريد تارررلا يقر زاب هلام النار ةيلاع تلا لل : ةرونعملا مورلا (5)
 ةلقشسمس رج ايدل روعب انأو قف وملا 0 ا

 . هللا ندب كه أع

 ير هان اط مل علئ كارعلو - ككح 1<

 مداولات واح ع
 رب هلا وتلا 3 )راسم صخر (  ١ ماهل تر اطالب رص روستشللا تاك أ ءا

 رس 2 ها )و سس 3 ١ذد ايومزو 0 دريريمتل ١ لهل د هومر - 1

 اب
 ْ 5 ١ هس 3 1 يعم ون ردو ارو رهو ع ينل >5

 تهيسصدرلل ]حل 0 يونان. وو هولا تس انأير

 - ا ترا مهما
 يي تيوب

 ون ا
 ا ١ . مم لاشدلاظداراإاذ |

 اولا يكرر ناو مونرو كا بك
 1 د ابو تدعم و

 ٠ ١( وعش ا ه رسل را أ لمص - 3 كح لا

 2 تائنا

 ارم ا سولنلا م١ كش لامملا ر اه ناكل ١#
 ل ر_سلا ةللصال لش <

 رع رباع او عسي ايما ءاطولا هلع 1 لأ
 رسم

: 
 تك صين .ّ مت ايس متت مال لزرا تايهارلا تضام ع

 11 ىو
 ضوسسا للا 1سم ل1 رعل ١ تشم رمل امس بص هس سلج ديسك ل

 اهيل

 ل

1 

 ريل 'ه م 0 ا نم ا للا موو اد

 نا راو
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 1 ,اال

 00000 0 / ملا 9

0 35 
 8 ١ك :<«؟

 0 | هيل 12

 ْ 9 1١

 أ و كال

8 1 5 : 2 

 ٍ اة كب
8 2 

 : م 1 1
 0 أ . 1 م

0 0 : 

 2 1 ت١ 5

 6.2 11ه

1 0 
 0 كب

55 . : 
 .. ته : 1
 ١ : ْ أ

0 ْ 
 ا 0
 5 ٍ ا

 هو وفا : هر -_خ يل

 ٠ مر بلد اوس سكنا صك ومد مدس راق او / ىتن) ى سم رجاووخ فه صامل ود 1
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 اج نسخ ا
 تحرلا تق( وس تدك ردل

 عي تتش يعل ا ا لا

 يماحل لاك عماد 0 رعت ةرغح مل » تيضداحلا ملاح,
 ندامأ طل وبا تلا مر مهل اسم ري

 | 1 تتانايلل هنرم واح راكم مث اوشا م مليلَم تماندل
 كرلصلا مارق [ن وهن تلي# موس يحط حم تاهسل لف
 رج إرع سعر دم 00 قالا تماسابسل 0

 تعبضصا حنا عل : راه برع وب دع تلرصلاب اي

 تعرصأ# مقار ايس هعر اصول 00 صييلاغر ذي م ص رهام يابس تقع رفدت توكل ةدرمل امل ند صعيبص لك
 تقامملا لاسم دل عم ومقتل تدهن رولا تح" ساوع

 عقراولل يصير وش مسكس تال مدل 7 ولا دي فل وللا ع

 ( راسم 3 ميرطل ننم تعدل ضرما ملم يرسل
 لع مدسسأ لكتب مرض ١ زه ملعب مسهاضإ وز مرتك
 : سمائل سو شارل

 سماع اه لكم 17 " جدت تلان دل ياصلا هللا
 رو ( مي, | دلع سيدخ اعمل راعلم ملل يرش و تيار تفطنم

 سل هلا 0 دانا ءرعح تتقعب تاير
 0 | /درل ميشسلاب انآ ( ةيدنجم تا
 2 نيس نياعإ (وم هيلع رقد لس ل تنم اربع ليل
 0 رز كا تماهسم طش رك 5

 ههنا يس يو فلا نيف
 يوارعر اس دال و - 2 1 امليل مدر رسم 4
 ماد ا اطاطسمل ثسم فن

 ( صب «) . ماد ال ف 2 حونص ل
 م © سل رك .5

 تلق نأ ردد مشن نسال هنااا زف سؤال يمال مصل اضأ
 خاص م لاس دبل رودرا هكا كاد ,ميهاوسرلا تمناطاخلإ

 . تنيرل تلف هب نسادل



 سلطت رمش كحل كلقم لثشم هل رابعرم درا , ع ععل عصعلا .ه

 سرر جراواسعإل ل امس لأ ل

 تلقا دن كم د كرالا“ يقم بنداضم ص رهف ممصل تاجرطعلل

 مسح د انو يسلب مل تباللعإ مسلس عبس ل
 / ةراناع لارج و هوه ل .صعرصتم قا تن ايهم هند

 اهبل ميه زطص سيب حلا تحاشلملا تتماع لمع : سكرطا تعم ا” هت و

 . تيوّللا تاسع ويب له سيسر

 ىرتاد هيوح تافلطل تآرب مطل عرفتنإ زنم , تفراسل مصل
 ظل نذل نزلا ترا رجا مداعقا تفايبتا ا منمو كلا محصن

 منأرل حعام) ىاقييزل مون تتم ؛ نسانلإ ا نه تاقئاظيل او
 يمال ارم ميسوع سراجتلا ترربو يس يع نو رحر ةطصنلا و

 تاهل تفسورإ جوص جمر تبدونسإ تزلج م هتلاقلا عدلا جيوللا تسل
 تعرق ىنهك ما سولت برع م دش هسلاذ كنا مري كتله ننطون أ تم

 كصومعاسلا رعام نينار رو تشكو هتاص طفتلاب يلع لمارتل

 ل صا
 2 جتنا نسر مئاسم ردع مرتسادل تعا تقرطرل تف زع ىراغ تثاده“1
 تس رغم يس نلت سرت تيرارتل لاعشلل ١ رع

 0 تنم ضد م دويسإ| تر انضر ا أم اص

 ما لغج هاه فا * راس ف يعطل مول متسداعد / ( سام
 ش لوض جيلسح زلص تسول د هرهشم

 ( سابو تف هلوكل) تابثم مرح هييس [”١رعإب لالصلل حراوم خاف 6
 حك نلف ميد اطل تملع راسنا ماهناع تورارص طبتس كارلا صان عد
 تنإ عرسلو اهو ل مل تتاباص ا و ,نسلار بيق ء لع 0 اير تابع قانا

 ىؤر» اهفا١ دع يوراصلا

 ريع

 ؛,ىط 2١ ا
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 ردهم ل يضو تلق تيول تمم تنويقيسدألإ يهاعيع . هحلاعال عضم .5

 شردت ينعم نعمل [ مك مرح تيان رنا د رلا/ مطحخ . دارعمل ممصاع ٠١
 بص دق كت كتمارعل ترو زعامل اها ( امه سعم معد تير تراطم عمرم كرك

 لا هةلئرل 7 ىو هيردرعسل ان] م ريرخ لي شسح دع 0 دلاوارع

 يب ويم رن تاعسواطأ مرح عيبا م هد اصل د ا اق وصول (دع هنص

 هوم اهناور عرف سان ين ىنع شانه هئزلإ و «سمرل ١ نهجه تقف ترانلا و هكنلا

 رمسمت_ او ا ال انقتس ا هتناثمإلا عدم ا ا ا ماج ١

 يسستو نفمرل ىلإ تمس ارب تطخأ ترادلابو م ع ىئماصمل

 مد آمل 0 كرام عزا ورح ماعم هراغل كلاك هيزاد 2 مير. مص

 سدا كا ميلسمم موقد شيد يس لام وا طارلاب تلنولإ ا تهمل 00

 . لمح مل دس كرم رادوس ا فع ,قن عوصمملل ازهه ف انرطن تيطر

 مويعوسإ بلو يلا مم

0 

 "ل

 ؟148



 مح / لبو 0" نيوكلا ق ماضؤالا ا و
 ام مح ظطعاسلا دعس مر قمزطلا ربزتت منوف مع ومع

 م مماجلا هلا 6

 , قاسل !ريّودلا نت جووصولا ةماعلا جلاب ىلع ركذب ريبغت رطب ©
 لا ثار ايسلا نم ولك داكر عراوسلاو ليل تلازال ةماعلا ةكرحلا

 اما ايتسد اصعب لانج الا تاو موغذ تبع ةيشوك ةيندتمت ابولومح

 تن دقو ةكرلاب ايل وبسيط دبق اهم قيندعم تامون لقت لا ت تارايسلا

 رقعلت ةدتد وكت سرر اع ةعررجج لكاو# تمك ١ نا وضولا انه منع
 راءامسب تءاهول مسشوكلا عيبداعريغي مل نيه ةرهأ و رإ امسب ىلع
 ف ارعلا لربانج الا رم عيبطتلا ضفدو رويهضلا تارك م

 عديرسلا يرطلل ةيدؤلا خسمرلا تلصولاوروسملا ةداك تلازدل
 ريد رعب ىلهك مزكسس ةعبرسلا رو رطلا نعج ىرلارمالا ةولعم

 ا رفألا ازيم ىظننو مييضاكا

 را 5 ةفيعص تلازرل ةيراكلا ةكرل'
 كاملا مدعي نت ام دقو 2ظ5”ظ08
 0 قوسل قلاب امإ ةروبك كش اقوا ص نكيو عد ر

 الاثم ( د اعيرالا) ىسملا وم هيف هوب نكن مل بيه أدم ةليلق هرم
 معرساو رهزلا و طاطساو ىطاطغلا ناعمتت متر ايس ارع
 0 اعسالا قد رثكا هروص ءاطغإإو

 ١ .عج ميسو عجرم .ىويلا ...ر طعمسما .موزتشو وات و_ىعلا جلا ل ببدب راوتس وم يتلا م موي يري م 0 عمرا 2
 مرمعد نادقؤن عشت نسانلا تاب رق ب وملا عطرلا اما
 يو هب سسمأأر ل عفو ىف لا زل موس رتل ١ ناك ناو ةيعر الا تاعاما
 اينكا ع ريع يشب هل دارعدلا ىركا ىلا عصولا . مالا

 ماسلا انج ل ةيزفطللا ةيتتاعملالا بنا لا ]ع ةيطخت عع
 قاسم يلاو ترفع ىلا تاعاهجإلا ره بدعلا ءلايمصو ترو

 , كسا رغتلا ممم دي رعل ا دس اييع ضوعب نا هللا

 , ىركسملا عضالا ©

 ءاصراو تر ولا كملفلا تنأ ب موينعلا ماما نم
 ' تساراهغمااو تومه) ١ زجاج ها عش ١ تاونم ١و ةجونم و زكا
 ول نو , هر صولا زيا ىف تال انس راو ط.مراو
 تس وص عه اميرتم ملل دعب نقملا و ةعمارلا ةئالا ىءاهررالا

 بدرا هن رمل تف و اكو ارجع مهدس ىف ميسر اه ١
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 قرد ان ةلهل١ ماونلا ىرها فضتواريجغت ممع متادق هلاز انآ و دع عرج ةذيلاهوبا م طاّضملا نيصرلا جتوم تت بونحلا بو مم لامن يصولاو
 وامس قيم اذلا ىلا ننلا و ةهبالا١ ةئال) ىلاوج هدلؤ ثيده رفد عل انمص
 ؟ر_اعلاوءاند ىرط الآ ىب مغ (راك تن رهاط . نسيرلا مود
 , طغت ميك ذكرم به نارهلا لاعتسسا ابعت نيا ماسه
 ناجر رومع لائم ناك رقع اماسم مرامئادمو ج١2 ىايعص اصا
 مويعلا تم اعاق (خقيطهوب١) جل اسلا ناريلا عقوم رم روسا
 تيوكل اه ديت مل كستو راوجالا ىلع ى طيسمسلا ىلا ةنعرطلا
 . ليوط مهز ذدع

 ,قئسللا  ةيوكلا بابا مح <. مارعاب لزاجألا ت١ وع ماع
 تياصاو نسلاب ديكو أما ؟اقو هنع رن زجل اهلج نام غبن ىلع ءاعررلا موي فقس عديم
 حاحا . يسراعألا 70

 © خيرر خلو “راوعملل ةعصاخ درب ددمو تفولا هن وتنوكا رهاشب
 امهرعو طنعو ىد تاطنح مهب رط ريع انسب نمح مولمولا مدع رم ياعم كو
 قيروعلا امي ةديرع كاتس مم ياعن و الولوم وطأ مق ارعلا انوي قلنلا اما
 هسا رس الار ب رما ومحو ونه ولا مدع مس ثبةطم ةاعد يئازسل منو
 تفْزلا ازص ىف تازلابو ثبلا ةروقت قيالا بولطملا مع هنا ثبح
 | . ةيونعل ١ اوعور حفر نس انلا هيف جاتك ىركاو

 نشم ونس نود اي) امقتسسملا ناكمزلار مقا تيوكلا ةكأتا
 لوا فوك نا ورز راه الل ناك ناو عوج ممرسستدلو يختل ىلا هريسا#ا يفملا هن تازلابو مرستم وكلا ميس ةيؤامصلل دقتنمد ازكلو
 صاعنلاو يماملاب روكا عملا ةاناعص مع سلع ىساصلاو ةعاذالا
 ٠ امر كد دم نذل رامرعت س١ يلع فذ عونمولا اذه امان ظدقرو و متدرا ناو ينس ميقح عشب ارقد

 لرلتبحالا مح اند ري رخل هللا انقعويلت
 قر رك ملا مالعيإلا ةرح د ٠ تءامك متع
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 1 ؟ادهلاحك ب سنن 1 حس كر سا

 تسولر تق اضم

 80 ) عش سرت

 ناك كح روس همول سمت مرت طيش ترها ._ىاعلل ملاعإ ٠
 نيليسف انصرلاب معمل تدان .نك مثانل روس ىال ةرهشم 20

 . دوسإ ا ةئاذلإ

 52 دعو ماضل كقورخغم .  يوصل كاف .
 قساشل ندع (رع تل سفاجا رد بنقول ملام مم محل 0

 مسابح ل صل اس سيرا قرات لإ (سل مهرب هلل ذو تيرحا كحل ىلع

 57 ل لمكا) سحيم اخ دو د دب ليخ تدار اومراجب رث ناله تقر كنإ و

 نافهل راج زغ جما ربكم يتسم وعش تمم ٠ ويقل و لراملا عيمرم نب

 جيتس صم يلام تايدعبا ميلسلاب اها ؛ روف#لإ سنو سان درسا

 امابص ئسام) لع تيسر 0 قرم “ام ابر تحمل ٍدقامموربابأ

 ىلع كيل ترتهإ شع طنتمل ل انف ريل ماشا . ترام خل 3

 تطحن غانا تن جر برا اه ترهإ تجبلأك ا ةتاسمأ

 ر ىر ده ايا ثا يه ملاسل اببص تمطنم زماوزد هرم يعل درع مهف اذ هينايب

 ندع تاعضتا تيبرح يرحل ئءاود تيت ال توسل رص تقولك اا

 مسارج راو راف بح جلطا ثقرأبلع) «رارإ ) تداهجوو هتمتنم
 يب حوذلا و مثاسلو تب تتطظنس تؤ دارمديإ لأسم واع دل تضنلا
 جرم لالتضإل را تاراقتسإإ ( مومن ( اهابص مهسال .سقاوه

 ابد نستمع عطا مهلانم ف فلام رس مييزإل ادلب فدع سدير
 ىلا ريع تي رجارعتسا و و بل ملاح لال | «سلْدكو سقانلا

 رع 0 ل م

 طعانطا دما 2 ره تضاخ كاس نس 0 اريج دضإس اس

 اح لا ثح رع رمغ 6 تماما سمرا طرت تم 0

 , تناكاسا هس ْ مدع راسن هسخ ترسو همر دقال هي زاشم



 ,ىعلأرع ىلإ ماع سكر اك تح قولا (لرلعرل لازدل . -فرديل صين .6
 5 و سلرول تايفرشلا ترافق هلن را تضيف و . 5

 / لا 1 1 ١ ام ةيا جب ملو 7 00 ا حيوان هليتسم

 (ىيسفلا_ر صني لع تمدسسس مولعح ص ويرولا رقم , مستو لا / تسل 3
 : مىارعل فاح تان دبل جف رس ان رصوكب

 مو لرايصلإ تادتد (.مدل ) ( رمل است للم ارسل ليست بي
 طخ تنج لالعاب ترا وم آم نا يدون ا تق نعي اقل

 بع 2اصمإلا تدر هرافل سيسصلس 0 -

 تملا

 . 7 ليرسا ندع و8), برع تلمخوتس يبصر اه لسعس م
 صسليرعأ ب هس“ ٠ تروم وأ سنان تتئباذفإ (لرهقا ته ,ك

 ىبعارع ( ا ضد رتل
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 500 ( لال ل بس إس اكعإإا |
 | 6 ظ
 ناعل "ا درع رواس ا اوص 0
 ربكم مربجلا ةح حا و عيب وص زم يرينا (نم
 تجلرش بوم رس ان نقرل 7 نزاع

 (رسراسلىرئارلا راع توفتم نانلألا
 مام اربتل تنم ىل ,هسيعاي ان لامحأر
 رارشسلا و عوشسل | بسيط جح ىف ا«درجوملا

 8 و 0
 يورو قولا نكاسلاب (نادقوسس نك ىلا

 ظ الا
 : 5 3 9. * ' 1 تلح دحاويو 0010 3 هيما ظ : : |

 برأ ومْل اسلق ازرع ( 5 وح امصضم < هدو
 ةوراجا فكرك. ةتوالا ربل وسولا
 . ل مل | تعارح حرم عءاريرجلا

 0 ءكن هياراو 2 ندقولا ارا عجحو . تلح أ ىلا نراريملا -: (قيحتلا ا هي 2. 3000 2106

 مح حصر م ةرل] هراق م امم هم سب تو سس

 هوبا ل مرور ١ فا ووير ب هيام 7 : 0
 كر 2 امر سنا وانو يباع توب
 منو قل سيق يق 08 دير ا" ع
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 ردي 10
: 

 أحلل عم 111 1
-_- 

 كامي نع #
 (رمصن ند

 "دة همسي اسس

 < هبل امل لذ[

 6“ وشلل سر ةاملإ ىف
 عمرملا ١ ىكفشلن ىهعمدو ؛ ارجل ياقوت
 امه ع

 ه هيرصؤا مخ تدر تةضودلا ل
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 اصرا لرا د 5

ريل تشل كاب ةفيحلا
 و ل 5 تقم هايعل كورلا 

رولا فهل ام ب ىيطعلا
 (ل اهي ةيعلال 3 هشي

هت لما ع امنا
 أمه ىف اني رهحب (

 ذه

 + اها م اهلغ 2 تنيلووئسمل ا
 ا هميم امل ترمم « رار

 < الو نا

 <ثا) ذو لمالا (ي 7 هحص و ماهل املا عمق 20 تندوألا !
 ١ ايز ب يل تلم ١

 ةنلك تال تيه اذا 00 ل
 دايصبو إلا ضعت 04

 كنزا ةاكار ةرررمعل وس انلا بلع تنسنلا ويم 0 _ ليعشتلا د

 . كر قمل دربه سرما 6 عل اه كاملا نسارحأا ءلواوعو « هابل د اسيل

 ٠ «نيدلسلا رساروسأ ةرفازل ع

 (ن دمر ملل رمحلسمل ١ ن١ انوع ل١ 5 .دومهرومو رطعول تل ااه اه لأ هدب

 نم امولعم انررا دك أنت مو ترتاحلاو ةرسلا تمانع 6 صخإلا اعرب ءءكسل بنل

 ْ كاسأ 3 ملأ 1 ماد يد نانو لت الا ادد لا 4 ادراك م

 اوم ىبم نيقنلا سيشل مليفاونسو ١ تيك فيدصا تلم هب كش ادوسل عمل اجلا

 ذل
 ؛ سماول كمل عم تكششاو« هامل ع تتيوكلا تمد املي 4 ةاكيجم ميج است 2#

 د هل رشرلا | سمه املا لراس قربا 8 ةقييف

 ٠ ترقل َةُمْفي 0 نارط تن ادام حفول لم راك اهلل اناكملا ل٠ ورعلا احل 5

 ٠ عطسوتلب ةيطضعلل حرم (© ةديدع نايلآ عم تل اطر كو دانا يلح ىدعل (آح

 يقول مكسلا ): اهم موثلإ ببلع ترم 6 ادائلاو تايل 1 ورع دثح تلا ذك"
 ر تاس قف شالا ةرطذ تزعم مهدت م +

 * موقل تلم عد اوم دواس 2 دائم ل ابل [ فدعلا كشف

 إل 6 دىتكملا لدا 4 مهلا امي هيملالإ 04 تر ابق ر كم مدعلا لعن 5

 كر اثلل 4 ةيلمثل اس هع متو (توس ه »# ررو) رجلا لب اهم ثيقنلا

 -- . دابق مكر اك مع عرتأا

 رخو
573 



 ا ل
 ري لا 0

 3 8 كالا توريس رار يسم وعمال

 تىدمأ 3 0 يار تادول لخ نلا ع ا للكو

 وي ق١ هاكألا( راعرب. ا معانا يصح اف يكرس علا

 تيكلا كالا 6 ملا يانا 1 ترءحاصم و يوكولا رفرل

 دعب و روم ( ف ء ب اندلا

 كيبححجم 0 0س ىلا لْز انأا لع هدفا 00 0

 5 اكسو اع 0 30 ا دا نارا عك دع مع

 تجاكي رشم | احلا ب او لا ديلا ١ ور نادل مون مهن اسللا
 ا دع ا را دب م ال اطل دار ىسانلا
 كتنعاظم اهراعسأ -ءاق' 9 او هازرضحلاو ةيشفلا ىاولل
 كاسنلا تيزملا ا اعلا را ارم سمح

 0 0 وح يور بال
 0 راو تح رد 3 موج حرالسلاا رع يعل راو

 را 0 روع نييك | تيل اولا ىارملا نع نأ ام
 كم م 00 لا 0 اد دولا هو عر 0
 رالف نزل انغ | نام 0 0 زم رو ءاجملا مم 4 ل

 ناهسسلا# ؛ را "لا ا
1 



 كك ل 0 را 0 ١ 1 غ0“ ل 0 رك طيس
 أ 5 مر

 ريشا 0

 حل 4مل عؤرلا نام مالا برع يملا اناا
 0 هوزعيسلا لا اراك سلا بوارم لا

 تبورحر تع قرم اخو ييدسلا نا يفرم ,

 تمرتقلا ةدارم < ملغأر قت م تيدح توج ا ا اىلا

 ثيل 08 :نودوامرامعلاو

 , ع



 كَم ع لس كاب

 كسها 7 0 د ا ا
 311552552500 بف ةيوسسم جر وك يق توم اامالاع اه قكجسو جرين جن زين تسب سك
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 2 ,رللا ضِالصل_ معقد عمجئ زلم يلبصت جلسللا هرم سر ل يمتع
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 قرارع مسي هب رابط كل ةدأقموعب_اد وع هذ ميكب نط ١١ تا و رسل . ىرابطا رسقأل
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 . ورم يي ةزجبنا ع جون زاجل شيش همم
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 0 ١ 3 ور امو / /8 ماهر يف ١ ع

 تل 2

7 0 5 0 َ : 

 وصخ ىركلا نم عود هيبيئدملا مم هلاناشم الا جاو ت 1 رمل

 هذ نم 0 اعمر تيق اعلا ل ور عع نفسا 00

 5 00 لع ترهحاولا ابا وف تب 7[ ميارفلا 09 0 تح وه

 ا ل اا لا ا وسم ع م
 اةفلرانع ىلا ياعم 00 جاو ١ ديلا ا تييحلا

 بارت سلا يكسب ان أسب رم ورم مرع واهب ا كنا ظ 1 نزول و دمرلا مق لاو

 ٠ (مدولل مود هلردسملا
 ١ ©51ريرانس مل ىفاوملا ماعز مود نإ

 2 2 ا ١
 تاوتلا لعاعأو | اب ألا اىسفأ نمر بحب .ماوتملا انروصتب

 نم ءئسيملا تيلاثادورفام ةيصلا هك يرحلوتملا تحي داحملا

 تدءاشس تدلع ستر اه تر رلبلا بارك ١| عنلمملا كرف
 , - : 1 8 3 كا ل

 انا رولا اوم م رضلا تعءالس ايو عار يرسجلا تتضنم 0 تجيرملا

 كياقشمإل باص زيك قلو نوصل عب اخيررم عايسم 0
 م | ١ ١ | ٍ ١

 نيا ما نع لا تك ء و | ىاقلا 0 : 5

 كي ا رس ال تلال
 م ييوكلا سيجا م يزرمم ا تيصخوشا رد د كل

 اذا اش يج رازفزل وشم ا(ةرلا جيرو (سامصا سبل تيرحلا

 , يملأ انتيرل ع تماس اانبهشلو لاتفلا تيربج 6 لسابلا

 واف بولو 3 و 1
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 مع /مضرملا ىتللا فيدال

 روم 300

 جحا مر# ا تل 0

 عملا ىهتومل و مقلارهو ارد رص ارعلا دوعملا تره ةره اظ تر 0

 تأ ) ثتوردل 4» مل يرعا مناسها وأ اهب ءاشئرمل ةشاخلا لن ورنرلا

 ودهو

 هةهييطس اهي نمر ١ ىا ارا مطمن اع ةرهاظلا هيو به اذن دقو

 تالارعلا حلا ارم ةصاف تارهو رطصا امه « نتتاعلا اهءاهدزإ

 ١ تسراهلا دونك كغ ١ اعبي ؛ىثست تكتايلعه ؟امعلل

 0 هلم الايس ةرداصبو ادار نولو كانوا مازوت ةيدشت سس ثيوؤف #

 مل ,تسلا (/لك تامل هزص توكعرو ىرعلا ىيتف درتي < اح

 تسل أسند دا 6 'تالله قو ؛ كوالا رمل -نواآسملا سكت

 رد وع قم 0 ىشعتلا تحس ةنوكسلا
 ذم اذهسم هيَ تان السل و كك! هروح 2 مياجلو دونما د

 . اي لس

 سساع هم يعمارعل دوملل سس 4 ةيدردلا تالاعإلا تا انهمس ١ لصو#

 سو احمد د راكي 1, تالاما (رما 6 كا (ثعل | تلاع 4 ل 0
 4 حمس

 ب موكا (انرال ماذز ل5 امس ةررابضم 2 ل يدع د

 0م لاكرما تلسوكأ يسم طل لاع 0 0

 . روك هلا تبازلب 6 2 املا لاعمال ىرح امم ء ارح اره عجل دوري كددذ م5 (ميوصما ١ تيمإا تمامو ربإ 4 عن ةريطذل ويوم يضل مقلم كلل ةضد#
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 0مم 1( تعد ماو عبس

 معو د
 تا مق طارناط رمل ع
 ١ هرعبملا ستشلم تع اق
 رجح #اق قرورستا ا مب رف درخ روق و

 سل اره بمول لاغتم ل ع سي ارعلا هع ١
 ' حصلت ى بام
 اعا ( ةعاض رعت رش ره 2-١ امتا تي/ظطارلإ ملم داود )رج -هخم ررصوأل ٠ ا 3

 .كلثل لنع) تراوت ممةاءامت ايهزلفا نتن م را رع ست ابك ولا ىلا2 غب
 . مسلس 0 م.

 إكس زرع ءلرخ كم هيرازع يمن هلق رهو
 يس ا وب ويل

 ةهمرع هدوبترأ جرار امس سيتم اسس مسلذر تتضح كل
 0 و» بط ابرع ١ سم زل متم
 ىاَويلل ينراد ١ مفلح 0 ش
 زي ا لا ل ء ارسبم مع ١
 رد زيك < و ١ مب سلعابم ؟اعلإ راش مب ريتاج تشتم بروم بنمو دايم تحمل

 ب <ىلار قحاس او د امص مدع (برخلاب
 . لقا راهتسا مو ىاملب نهرتج
 ١ وسوام مام تقم هلأ 65غ 0 ممم ه
 ريل دع 0 لف ماعرف أ م ورح عءاص
 عيار اع تصوئفادل رون روما _ىقك ههه اعر رج
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0 
 نى رهو كس

 مثقل ا 1 000
 50 ” اه دكا

 سك دان جير نروح لالش رويس كلرابع دوب حف خرلسع داش
 تسسلر 5 لورد تدل مر < < سعطس رصرلا تتطنم تق هيلا

 . تيوازلا يسرا 20. مر تقفاثم

 ءيلع ةدايل1 جيلع ( ارلاص صيكترمل ىاول ] مهل سسرلا راوللا .هن
 , لعل رع فيقول لاما ىف( ةكيلا كيياعستمو

 هع تشد تتماع © هرب بق هروصوط مسك ريط .م
 : م وسبل تعب تفر كاين سماع مهورانُه

 لوا ةيراف تارت تف تس خئراوعص جيزطام و تدالأ ٠و

 مجرزنأ لضم تاج ل لمح اههاسم ه مرت بيعاشمل مسفنم 5 ميسا

 أ كبروا ملح مهل اسست تع هزه رص م هنا دممسس ) . رضفار

 ( محول ا زها مشت

 تنال ماع) صاد سيّضاردإ عسر تناك 9 تالا تلعأ .رمه

 تنضول كللاذ لع لاعب ١ ويل حك شرا ءطسأ يلاكد صسباص

 نك اه ملاح هرم م بي بيمانل كو جماطل م تساوأك جرم تنزل

 | ركرملغو ار اقوه كامو كتابات هكا و "ا نصمم لا

 - هةيشدس تءاانولتف ف

 كلك نوعاف دانا وسلا ليغ الا ةيمحر قاوسأ ةكرح ديوي 2ك
 ءاررخلا ةيعم ن نيشرلا زاغلا مثضصر طقق ةدهاو ةللييصو اجد

 . ون ناررلكا نوعيبو نيليلق ناطسلا ةئاسو حوضم

 أل : ا ءارع أور 3 ١ كاع 2افننف



 ا
 ورب ه-

 ل م مر 5 2 1 0 53
 ل ) عرمإ . امه م اسال د 006- ص رايه و هع م ٠ 1 ا 1

 ىلا روك تيفال رمل مريب همت تيلح يارس * ا 0 و دو ج١ ب :

227 / ْ 7 
 كل نإ يم ملي متل أ 2

 2 ؟رفسإ#ت ةجحرل ا دا
 . و ا ص م سلسل سس *

 ل د 5
 د تريحمل ١> 1 ١ نهجبررس هن اميعارم لل < دام قل مصيا> هسا مسمع سهل

 يعيدوا مرن ناصا وعلو مال كانا تريبل حا م
 ماده ممم علب

 - ادناص سخممبب جي هميم سيمو ل مم نمو ثتماع لي ينيج سس ع يس »ا

 | ماس ترف لها سرر ب جاع
 جعلع انه “1 ا لا

 20 تالؤس4 سوط لع لفت ربطت و

 يمعطسل هةحقم 1 سكن كر

 0 ا يو ولاك ولج ييراولسلا ب هما
 انصاأ تا اياضم) عندما تا عع تينابب دلع تلقوللاب_نوتنسلا هدادو هس

 تناداغس# سب عاب ءارتسا نرحل ةودس
 ب سي هع

 مال وعم ب
 حضاراضم ملف اشو هيراش جالا سسما

 5 ١ / : م ع ل ل

 تاراثعم 2 شمص] كاك ربه هئباج مايقلا مرازق

 رز عرو .رفانلا ع ناج او عيوووتور و وومرللا دس د3 00-١ م ا ف ١ 5 : 5 :
 فائورلا يت لئتم (ننمسب مل1) تي حلا ايرارب هيايلا لامج لا ير ارث رة راسم يمك -؟

 ٌآ ا أ 1 . 1 2

  0ير يع .لاطأاو ور عصب 2 ا يو دا ©

/ 5 

  5ير ل هول 3 ين ررمأا يونح طم ة يه بيد ١ مابا راع اع مس رع سلا

 د كاع ناواك
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 رار ارسم عئءاحا «ننيقبلا#

 تريزا 7م 1ع“ ةيماوزعلا يبتسم

 را تكاودشووو
 1 ة احا هع ان اباعم يريم 2

 بسر 4 هيو / يصح *
 ا. يبو ررسسسمص

| ' 7 ' 
 0 0 ١ مس درس تحسم (ر

 ري د ها امر اسكت 1 6 .#لا ا رع ريل ممل لايصال نسا

 حابلاو رح جيف كد راب روبوت سيروا ةيئاح 525006

 قا 0 را وب هيوم نفاع كود
 مريشارعلا لم ةقرتخ اتوب < ينساب 1 (ىرشلا «تفرم م
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 ريرحتلا طئارخ

 ريرحتلا برح ةيادبو ىوجلا موجحلا دعوم بارتقإ عمو  دالبلا لخاد ةيتيوكلا ةمواقملا ةكرح تدعاصت
 ةقيقد ريراقتب تاكرحتلا هذه تدصرو  تيوكلا لخاد ودعلا تاكرحت عالطتسا ىف ىساسألا رودلاب تماق

 . اهئيح ىف فلاحتلا تاوق ىلإ لسرت تناك ةلصفم طئارخو

 ىلإ تلسرإ دقو  اهيحاوضو تيوكلا ةئيدم ىف ةينكسلا قطانملا لخاد نييقارعلا عقاوم حضوت طئارخلا هذهو
 ىلإ تملسو  ةمواقملا لاجر عم تيوكلا نم تجرخو - عوبسأب ىوجلا موجها ءدب دعوم لبق فلاحتلا تاوق

 . ندرألا ربع ةصتخملا تاهجلا ةفرعمب فلاحتلا تاوق

 - ةمواقملا لاجر دمحألا دهف ديهشلا عيماجم قيرط نع طئارخما ىف ةحضوملا تامولعملا ىلع لوصخلا مت دقو

 أاهاسرإ مث اهتعجارم ةداعإو طئارخلا ىف اهجاردإ مث اهضعبب اهطبرو اهقيسنتو تامولعملا عمج ىلع اولمع ثيح
 ٠ . فلاحتلا تاوق ىلإ

 ىف ًابعص ًارمأ هحالسو ودعلا تاوق دجاوت نكامأ نع تامولعملا ىلع لوصحلا ناك دقف ًٌالهس رمألا نكي ملو
 ىلإ تيوكلا نم اهجارأل طئارخلا هذهب كرحتلا رمأ ناك مث كانهو انه تارطيسلاو ةديدشلا تاسارحلا لظ

 ىلإ طئارخلا ليصوت هللا لضفب اوعاطتساو اهل اوناك تيوكلا ءانبأ نكلو  ةروطخملا ديدش ًارمأ فلاحتلا تاوق
 عقاوملا ضعب رّيغت ىهو ىرخأ ةلكشم ترهظ مث . مشاغلا ودعلا تاوق ىديأ ىف عقت نأ نودو فلاحتلا تاوق
 تاكرحتلا نودصري ةمواقملا لاجر ناكف  هتاوق ىلع تاليدعتلا ضعب ىرجي ودعلا ناك ثيح ةلسرملا طئارخلا ىف

 » ةيعانصلا راقألا قيرط نع سكافلا مادختتسإب كلذو طئارخلا ىلع أرطي رييغت ىأ نع فلاحتلا تاوق نوغلبيو

 نأ نود فلاحتلا تاوق عم تامولعملا لدابتو لماعتلا لّهسي طئارخلا هذهل ًاحاتفم اوممص دقو « تيالتسلا
 تاوق ىلإ ةمواقملا لاجر اهلسري ىتلا تامولعملا ةيمهأ ريدقت وأ تالاصتالا فشكل ودعلا تاوقل ًالاجم .ىطعي
 . -: ىلاتلا وحنلا ىلع « طئارخلا حاتفم » حاتفملا زومر تءاج دقو فلاحتلا

 نييقارعلا عقاوم طئارخ حاتفم

51. 





 يطا تحل يحل | يمل | نجا حيا سجد ال

 م نى رح هه مش تم 2 تيمحح اتسم... نحس مم يي. ني | نت

 ةيبيلصلا

 ىرلاو ةيعانصلا خيوشلا ةقطنم
 ةيليدغلا
 ةقرلا

 ناطيخ بونج
 ناطيخ لايش

 ةيحابصلا
 ساطنفلا
 سشئدنألا

 . ةيرمعلا

 ةفيلح وبأ
 : ىدمألا

 ءارهجلا ليحيحفلا
 ةيناورفلا 3 تيوكلا ةنيدم
 ءاحيفلا ىلوح
 ملاسلا هللا دبع ةيحاض | ةيدلاخلا

 ةضورلا
 ةيضراعلا

 ةيبارلا

 ةبطرق |
 ملاسلا حابص ةيحاض

 ةلويهملا

 ( ىرحبلا طيرشلا ) تيوكلا
 اقورسفه
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 مهيلع ضبقلا بولطملا

 رماوألاو تارشنلا نم ديدعلا ردصأف كوكشلا لقأ هلوح موحت ىتيوك ىأ ىلع ضبقي نأ ىقارعلا ماظنلا دارأ

 ىلإ لصي ةمكاحلا ةرسألا ءانبا ىتح وأ ةموكحلا ءاضعأ وأ ةطرشلا دارفأ وأ نييركسعلا نم ددع ىأ ىلع ضبقلل

 . تيوكلا لخاد مهدجاوت هملع

 . كلذ نم نكمتي مو لشفلا لك لشف هنكلو . اهدارفأو ةمواقملا ةداق ىلع ضبقلا ًادهاج لواح

 لدت رومأ اهلكو مهلاومأ ةرداصمو تيوكلاب نيميقم اوناك نيذلا نيضراعملا نييقارعلا ىلع ضبقلا لواح امك
 . رارقتسإ مدعو ميحج ىلإ تيوكلا لخاد همايأ تلوح ىتلا ةمواقملا نم هفوخو ماظنلا كلذ كابترا ىدم ىلع

 نوكت نأ نود تحب ىنيتور لكشب ةيقاولا تاينواعملاو رفاخملا نيب ضبقلا رماوأ راركت ىري قئاثولل عبتتملاو
 تاهج ىلإ ًابوتكم رمألا ردصتف ةيلوئسملا نم اهسفن صلخت نأ تدارأ ةهج لك نأكو ذيفنتلا ىف ةقد كانه

 ضبقلا بولطملا دجاوت ىلإ ةراشإ ىتح وأ فيرحت وأ رييغت نودو ىرحأل ةهج نم اهرودب هلفنت ىتلا صاصتخالا
 . نورداغم مأ دالبلا لخاد نودوجوم مه لهو -ال مأ اهنع نلعملا نكامألا ف مهيلع

 م



 مهيلع ضبقلا بولطملا

 . مهيلع ضبقلا بولطم نيتيوك نييركسع نع تامولعم
 . تيوكلاب نيلماعلا نييقارعلا ىلع ضبقلا

 . اهتروص ةجردملا ةقاطبلا جذومن لمحت ىتلا داوملا ىلع صضيقلا ءاقلا

 . يدنبقلا كرابم دمحم رارسأ ةيتيوكلا ىلع ضبقلا

 . مهيلع ضبقلا بولطم نييركسع ءامسأ

 . مهيلع ضبقلا بولطم مهنكس نيوانعو دارفأو طابض ءامسأ

 . نمألا لمع ىف لخدتي ىرخألا تاميظنتلا وأ حتف ىف ىنيطسلف ىأ ىلع ضبقلا
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 ثلاتلا لصفلا

 ةيقارعلا ةلواحملا

 تيوكلا ةيوه سمطل



 نييتيوكلاو تيوكلا ةيوه سمط ىقارعلا ماظنلا تالواحم

 ةلودك تيوكلا ةيوه سمطي نأ ىلإ مشاغلا ةوزغ نم ىلوألا تاظحللا ذنم ًادهاج ىقارعلا ماظنلا ىعس
 ةديدعلا تارارقلا تاءاجف  قارعلا تاظفاحم ىف اهم لومعملا مظنلا نمض اهجمدي ىكل ىعسو - اهتاذب ةلقتسم

 تيوكلا تارايس تاحول لادبتسإب رماوألا تردصو  ةيقارعلا ةيصخشلا تاقاطبلاب ةيندملا تاقاطبلا لادبتسإب

 ش ْ . تيوك  قارع تاحولب

 - ةيعرشلا تيوكلا ةموكح لبق نم تردص ىتلا قئاثولاو تادنتسملاو تايتوبثلا لك ىقارعلا ماظنلا ىغلأ اك

 لواحو - ىقارعلا رانيدلا ىتيوكلا رانيدلا ىواسي نأب ىضاقلا رارقلا ردصأو  ىتيوكلا رانيدلاب لماعتلا ىغلأو
 . نيميقملاو نينطاوملا كلذكو ىقارعلا رانيدلاب لماعتلا ىلع راجتلا ربجي نأ

 تاكرشلا لحو - ءىناوملاو تيوكلا ىف ةينكسلا ءايحألاو عراوشلا ءاسأ ىقارعلا ماظنلا ريغ كلذك
 . دادغب ىلإ تاداحتالاو تارافسلا لقنب رمأو هتموكح تارازول اهمضو تاسسؤملاو

 تسيل تيوكلا نأ ىلع دكؤت ىتلا تاعوبطملاو بتكلا عيمج بحسب رمأف هب ثبعي نأ دارأ خيراتلا ىتحو

 حابصلا ةلئاع تايباجيإو تازاجنا ىلإ ريشن ىتلا بتكلا كلذكو ةلقتسم ةلود ىه انإو قارعلا نم اءزج
 ٠ . ةمئازكلا

 لهأ مواق دقف  عيرذلا لشفلا ريغ دصحي مل هنكلو  ةحاتملا قرطلا لكب ةيوطا سمط ةطخ قيبطت لواح دقو

 ملاعلا فوقوو لجو زع هللا لضفب مهل رصنلاو ةبلغلا تناكو  هباينأ نيب مهيوتحي نأ دارأ ًارساك ًاشحو تيوكلا

 . قحو مالس ةاعد ًامئاد اوناك امك ةبيطلا اهضرأ ىلع شيعلاو مهدالب دادارتسا ىف مهقح عم هرسأب



 تيوكلا ةيوه سمط ةلواحم

 . تيوكلا نم قطانم لمشتو ةرصبلا ةظفاحمل ةيرادإلا دودعملا نايبب ىروهمج موسرم

 . ةيرادإلا اهدودحو تيوكلا ةظفاحم ثادحتساب ىروهمج موسرم

 ىللخادلا نمألا ىوقل ةماعلا تايريدملا ةزهجأل ةيعرفلا رئاودلا لمع نأشب تاييلعت

 . تيوكلا ةظفاحم ىف

 . ةميدقلا طئارخلاو قئاثولا ةساردل ةلكشملا ةنجللا عاتجإ رضحم

 متخب تيوكلا نم رداصلا رفسلا زاوج متخل تيوكلا ىف تازاوج بتكم حتف

 . ىقارع

 . ةيتيوكلا ىناوملا ةيمستب حرتقم

 باحبرلا عمجم ىف ةنيدملا ةقاطبلا ةرئاد ىف نيتيوكلا نع تامولعم دوجو نع تامولعه

 . نيتيوكلاو تيوكلا نع ةلضعم طئارخ اهيو ىلوح

 . ىتيوكلا رانيدلاب لماعتلا ةرهاظ روهظ

 . اهفالتإو تيوكلا نم نيجرانخملا وأ نيلخخادلا نيتيوكلا نم تايسنجلا بحس

 . تيوكلاو ةرصبلا ىف ءامسأ ليدبت
 . هتبساحمو ىقارعلا رانيدلاب عببلا ضفري ىذلا رجاتلا ءاعدتسا

 نسح ىلع ةقفاومب الإ صاخلا وأ ماعلا عاطقلل ةيراجت داوم ىأ لقنب حامسلا مدع

 :دعتللا

 مهسفنأ ميلستو ةمدخلاب نيتيوكلا نييركسعلا قاحتلإ نأشب نيسح مادص ةقفاوم

 . دعاقتلل ةلاحإلا وأ لمعلل

 ةيناكمإ اهيفو 1590/9/58 موي رمتؤم ىف ةصاخلا تارقلا دئاق ديسلا تاهيجوت

 . تيوكلا نم ءزج ءاطعإ نكمي الو ىلايد وأ دادغب ءزج ءاطعإ

 . تيوكلا ةعانص ةراجت ةفرغل دفو ةرايز بيتر

 . ةيطفنلا تأشنملل ةديدجلا تايمستلا داتعإ

 ىسايسلا رارقلا لاشفإ ةلواحمو ىتيوكلا رانيدلاب نيلماعتملا ىلع ةوقب برض ةلواحم
 دعتسم قارعلا نأو ةيقارع ةظفاحم تيوكلا نأب نيلئاقملل نيسح مادص ةلاسر

 , ةلزاتعلل

 مهدل ةيتيوكلا تارانيدلا ةفاك ةداعإ فراصملا ةفاك ىلإ ىزكرملا تيوكلا كنب ميمعت

 . ىقارعلاب ىتيوكلا رانيدلا ةلداعمو

 لالخ لالخ ةيصخشلا ةقاطبلاب نييتيوكلل ةيندملا ةقاطبلا لدبتسا ةروثلا سحم رارق
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 8 ٠١/ .١48 ةيمسرلا تارادالا ةباجتساو نواعت مدع نم مالعألاو ةفاقثلل ةرازولا ليكو ىوكش

 . ءادنلا ةديرج ىبودنم عم نواعتلاب رئاودلا ىلع ديجملا نسح ىلع ميمعت

 . ةيتيوكلا نم ًالدب ةيقارعلا رمحألا لالحلا ةيعمج عرف حاتتفإ

 . ةديدجلا ةيقارعلا تايمستلا بسح عراوشلاو ىحاوضلا ءامسأ ةمئاق

 . تيوكلا ةظفاحم ناويدل هترايز دنع ديجملا نسح ىلع ةملك

 نيفوت لاك / ديسلل تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ ةرادا سلجم ءاضعأ نم ليوخت
 رهاط

 . ىقارعلا ماظنلا بسح تيوكلا / ةمظاك ةئيدم ميقرت ماظن ةداعال ةسارد

 . سرادملا ءانبل ةينطولا ةلمحلا ىف ةلومشم ريغ ةظفاحملا نأب تيوكلا ةظفاحم نم نايب

 ةظفاحم ىف ةينكس ءامسأ ةئمضتملا ماقرألاو تاباتكلا ةلازإ ةيروهمجلا ةسائر باتك

 . تيوكلا نم اهبلج مت ىتلا تاصابلا نم تيوكلا
 ةيلخدلا ةرازوب اهقاحلإو تيوكلا ةيدلب ةيريدم نم ءافطالل ةماعلا ةرادالا طابترا كف

 .1149 ١/ ١١/ نم ىندملا عافدلا ةيريدم

 ةيوهب طقف لمعلاو تيوكلا ةموكح لبق نم ةحونمملا تايوهماو تاتابثالا عيمج ءاغلا
 . ةيقارعلا ةيندملا لاوحألا

 قارعلا نع ةلصفنم ةلود تيوكلا نأ ىلإ ريشت ىتلا تاعوبطملاو بتكلا عيمج بحس
 . حابصلا ةلئاعل تايباجيإ ىأ ىلإ ريشت وأ

 دادغب ىلإ تيوكلا نم ةيلودلا وأ ةيبرعلا تاداحتالاو تاباقنلاو تايظنمملا عيمج لقن
 . دحاو عوبسأ لالخ

 . ىرمتألا تاقتشملا نع رظنلا ضغب تارايسلا ليجبست تاحول ليدبت

 ركذ نم سأب الو تابتاكملا ىف عراوشلاو ىحاوضلل ةديدجلا تايمستلا مادختسإ
 . طقف رهشأ ةتس ةدمل نيسوق نيب ةميدقلا

 . ىبرعلا نطولاو ةديدجلا قارعلا ةطراخ

 . قارعلا نم ةرداصلا طفنلا ةافصم لوخد ةيوه ةروص

 . تيوكلا ىف ىندملا عافدلا ةيريدم رقم لقن

 . اهتايوتحم لقنو دادغب ىلإ اكيجلب ةرافس لقن

 نولمحي نيذلا نيئطاوملا ىلع عزوتس ىتلا ةينيومتلا ةقاطبلاب تيوكلا ةظفاحم لومش

 . ةديدحلا ةيندملا تاقاطبلا

 . تيوكلا ةظفاحم ىف ىنارمعلا طيطختتلاب ةصاخلا ةنجللا عامتجإ رضحم

 ةظفاحم نكس ىف نيبغارلا نييقارعلا نكس ميظنتل مئادلا ناكسالا ةنجل ليكشت
 . تيوكلا

 , ءارهجلا . ءادنلا_ ةمظاك ةيرادالا تادحولا تايدلب ثادحتسال طئارخ زاجنإ

 . فرغلا لخادو ةيمسرلا رئاودلاو ناردجلا ىلع ةقلعم دهعلا ىلوو ريمألل روص دوجو
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 . ةيمسرلا تابطاخملا ىف خيش ةملك مادختسإ مدع تارباخملا سيئر نم رمأ

 . دازملاب عابتو تيوك تاحول لمحت ىتلا تارايسلا ىلع ضبقلا نيسح مادص رمأ
 . ةيلصألا تايمستلا ركذ مدعو تيوكلا قطانمل ةديدجلا تايمستلا ركذ مدعب ميمعت

 عفر دعب الإ لامعتسالل ريسلاب اسنرف ةرافس تارايس نم نيترايسل حامسلا مدع
 . تيوك  قارع تاحولب اهادبتسإو ةيسامولبدلا تاحوللا

 . اهنع تاكارتشإ ليصحتو ءادنلا ةديرخل ىناجملا عيزوتلا ءاغلإ

 ةراجت ةفرغ ةرايزل رهاط قيفوت لامك / ديسلا ىقارعلا تاعانصلا داحتإ نم ليوخت
 . تيوكلا ةعانصو

 لوطب ىتيوكلا ىراجتلا كنبلا ةياقب ةهجاو ىلع عوضوملا ىتيوكلا ملعلا ةلازإ بلط
 . قباوط 5 عافترإو

 تيوك  قارع ماقرأ لمحت ال ىتلا تارايسلا ديوزت عنم ديجملا نسح ىلع تاهيجوت
 . صخرلا وأ دوقولاب

 . ىموكح اهنم لدب مدختسيو ىريمأ ةرابع مادختسإ مدعب تاييلعت

 تيوكلاب مئادلا ناكسالا ةنحل ريرقت ىف اتركذ نيترقف نم ديجملا نسح ىلع ريذحت

 هذه ىلع ملاعلا عالطإ ةيشخ تيوكلاب داركألاو بزحلا دارفأ نكسب حارتقا اهيف ركذ
 . ةقيقحلا

 . تيوكلا ةظفاحم ىلإ ةصانملا ةمكحملا لاقتنإ تابلطتم

 تيوكلا ةمركح دهع ىف ةرداصلا ةيصخشلا تايوهلا ليدبت لوح طباوضلا بلط

 . ليدبتلا وحن نينطاوملا دشل ةعبتملا تاءارجالاو ةيقارعلا ةيندملا لاوحألا ةيوبم

 . ةيقارعلا ةيلخادلا ةرازو ىلإ ةيتيوكلا ةيندملا تامولعملا ةئيه قاحلإ

 مومعل ىساسألا ميمصتلاو تيوكلل ةحرتقملا ةيرادإلا دودحلل طئارخ دادعإ
 . تيوكلا

 5 دادغب لإ ةيناريولا ةرافسلا لقن

 . ءارهجلاءادنلا  ةمظاك ةيضقأ ىحاون ثادحتسال ىروهمج موسرم

 . اهيلع ضبقلاو تيوك  قارع ماقرأ لمحت ال ىتلا تارايسلا ةكرح عنم .
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 سيق ارحت | هيروهمجلا
 هس ايرلا ناويد / روفلا ىلعو ىرم /

 ١1/5/17 خمر ددملا
 (١١/رفص/ ١١ / خيراتلا

 ١/1 ٠
 / لولع 0050

 كل ذب عارسالاو هيقارع ىلا هيتيوكلا تار ايسلا ليجست تاحول لادبتساتاءارجاليشهست ء١
 ااجس يأ اهنعتاموامملا تيبثتو تارايسلا كلتل درج "ارجأب هماملا رورملا ةيريدم مايق ءاآ

 بحس هيف اينلل ل ىلع فران ا رخو روزتلا رئاو د ةمجارمب اهباعصا خيلبت دعي هصاخ

 ٠ مهرفس تاز اوج
 ابسيسلا هذه لئرل حاملا م دعو هي دز دحلا ةصاخوشيتفتل أ ط اقن يف هباقرلا دي دشت .٠

 ٠ رطقلا ةر دافمب

 كتست ملام ههتيوثلا تار ايملا *ارشو حيبب لمامتلا م دعب تأ راسل يضر امم احس جل ٠ ٠ع

 ١ يف لجسءام عم هرارملا تامولعم ةقب ألدمو شيشفت الط اقن ل ذاختا 0

 اهقاحملا ةيقب ىلا تيوكلا ةظفاحم نم تار ايسلا ةر داغم ةيلمع ميظنتو هرايسلا ليوست

 ني تتاطسو اخر ايملا كيكفت تالحم ةبقارم ىلع ديدشتلاب مارج-الا ةحفاكم ةرئاد ماهق * 1

 ؟ ليجست ةحول لمحت هرايس ىابفرصتلا م دعب اهباحصأ خيلبتو هياد ايتحالا تاو دالا

 تح ا اقن ةتطسلل او هذلسأ رفا دل نو كلل الو ىذا ىلع ا ام' اهزايغ عطق وءا
 *ةاجعالا أذهب

 هلاسراو تاييلمتلا هذه فلاخت يتلا تارايسلا ىلعدبقلاب هصتخملا رئاودلا موقت 27
 ٠ نوناقلا بجومه امن“ اشي مزليام' اخت ةيغي هماحلا رورلا ةيريدم 4

 دا ل اقل هقورشم ريغ ةروصب اهبفرصتلاو ماهيالا ف دعي هيقارع
 يح انلا هذه ةطتجالمب رورملا زراقم روت نءأ بعت اذل ؛ تارايسلا كيكفت تالحمل
 ٠ اذ قبلا ناس تاو لالخ

 ٠ءالعا تاميلمتلا ةفلاخمب ” امبلتم هطبض متي نم ىلع هيبقعلا ديدشت 25
 ءرسسسي قتلا عم 5 هبجومب لمعلل مزليام ذاختال

 هس ائرلا ناودي دسيئر

 (؟) مقر ةقيثو هلا



 (5) مقر ةقيثو

 ؟85/16/١141/س/ددعلا يذ يرس ةسائرلا ناويد بءاتك ىلا ةراشأ

 ٠م0-1151/بآ/16١ قفاوملا ه151)١ مرحم ؟7 يف

 رايتخاو ةميدقلا طتارخلاو قئاثولا ةساردل ةلكشملا ةنجللا تعمتجأ

 اهيلع قلطت تناك يتلا ءامسالا نيب نم ةمهملا «يناوملاو ندملل تايمستلا

 ىزفم تا ءامساب ىمست نأ ىلع ةميدقلا طئارخلا ىلع ةتبثمو قباسلا يف

 راجنلا ىفطصم روتكدلا نم لكب اهلالخ تناعتسا تاعامتجأ ةده ينيرات

 ٠ عولضوملاب ةصاخلا تاساردلاو بتكلاو قئاثولاو ةميدقلا طئارخلا

 -: يتأب امي ةنجللا يصوتو

 قلطت تناك يتلا تايمسملا نم ”الدب ةيتالا هتءايمسملا رايتخا ١"

 - قباسلا يف اهيلع
 ناك يذلا + هللا ديع روخ نم ”الدب ريبكلا ريبرلا روخ 5١

 نييئاطيربلا طابضلا دحا ريرقتب درو امك ملاس روخ ىمسي .

 راشا يذلا 1105 ويلويأ © يف حرعوملا نوهاه سيئرلا
 شماه يف درو امك جيلخلا ليلد فلعوم رميرول *ج *يج

 اهقسنو ةداملا عمج ( جيلخلا ليلد يق تيوكلا ) باتك .

 ١68١ ىلوالا ةعبطلا (1١١/؟ج ) ديْرلا فوعس دلاخ

 ٠ تيوكلا  رشنلل ناعيبرلا ةكرش تاروشنم
 نم ييرغلا يلامشلا هاجتالا يف دتمي هللا دبع روخ نأ

 رييزلا روخ مش ةبرو ةريزج ىلا يبرعلا جيلخلا سأر

 نع هزييمتل ( ريبكلا ريبزلا روخاب هتيمست ناف كلذل
 ٠ رصق ما هيلع عقت يذلا ريبزلا روخ

 (؟-10)

4٠ 



 ةرسالا دارقا دحا هللادبع ءانيم نم ”الدب مادص ءانيم هاب

 ْ ٠ ةدابملا ةنئاخلا

 نا ثيح ٠ دوعس ءانيم نم ”الدب رولا سأر ءانيم ج
 ةسميدقلا ةطيرخلا ىلع ةرشعوم ةقطنم نمض حقي ءانيملا
 ٠ ةطراخلا يف ةميدقلا تايمسملا نم يهو روزلا سأر مساب
 « ةدابملا ةنئاخلا ةرسالا دارفا دحمال مسا وهف (دوعس) اما

 نسح يلع قيفرلا نع.ردص ”ةمامعا ناب نيبن نأ دونددصلا اذهبو *؟
 ررقتت 41 يقا /ن* م "عقرب ةفاك تارازولا ىلا ديجنلا
 ةلئاعلا ءامسا لمحت يتلا ةقباسلا تايمسملا ةفاك لادبا هبجومي
 قارعلا عضو عم مجسنت ةيخيرأت ءامساب تيوكلا ةظفاحم يف ةدابملا

 اذه يف دروام عم "اماجسناو كلذل ٠ هعم قيسنتلابو ثيدحلا
 ناف هئرض يف تارازولا لمع عم عطاقت لوصح مدع ضرغلو هيجوتلا
 تاهجلا ىلا كلذ ةكرات ىرخا تايمست رايتخا يف عسوتت مل ةنجللا
 ا 1130/1/١ ٠ يف ”!ريرحت ٠ ةينعملا

 هل _-__ لع
 يثيدحلا مساج دمحم َناديِز دمحأ لداع يباتجلا مسان
 ةيلخادلا ةرازو راشتسمه' ناويد يف ريفسلا يف يرادالا شتفملا

 ؟ددييرورا ةيجراخلا ةراَزو مكحلا ةراّرو ناويد

 هن هلاك يبلجملا

 (؟-,)

4١ 



 د 5 يا 1 مخي راخ'

 بسسس فشلا ملأ .ةرثادل
 00 مس اأ شع

 1 يس و و سا ا اسس 7سم تشل اسس

 7 م 0 ا

 ابا مر لل موارج م راش م أ شم
7 

 ١ (8) مقر ةقيلو



 ب نكن ا قتتعاء 5 50006 00-000 تن اي تلا | عل سيم ا فتسل . ةيرمأ  اسيصتمس مباع صامست سستم محا مع ل ءامخسس يعل

 3 تح ©“ ضع . هيو داس للام هيي سب تا ل

 ةيقارعلا ةيروهمجلا 5059 1 ١ 5 هن

 يلحملا مكحلا ةرازو

 يناردعلا طيطختلل ةماعلا ةيريدملا

 م ها و يي هه ها < نهقأا

 لإ ؟ ام مقرلا
 ٠ نا ٠ د راتلا

 هاؤ)1/قصر/ ©
 .«247» ب ٠+ صض

 0 و ميل 22 - ل 00 ا

 ظفاحملا بتكم /كييوكلا ةظفاحم .-/ىللا

 هوس و

 رايتخاو ةميدقلا طئا خلاو قئاثولا ةساردل ةلكشملا ةنجللا تايصوت نم ةروص ايط قفرن

 ناويد ةقفاوع تلصح يذلاو 1935/9/١ يق خروملا ةمهملا يناوملاو ندملل تايمستلا

 1539/9/7 يف ؟1/81/9/16/نس مقرملا هباتكي ةيلاحلا تايضوعلا ىلع ةساكرلا

 هللا دبع روخ نم الدب ريبكلا يبزلا روخ مسا رايتخاأ أ

 هللا دبع ءانبم نم الدب مادص ءانيم ب

 دوفس ءاتابم نم الشب والا سأ ءاديما بج ., 5

 هبي تحتج تقتلا عم و + مزليام داذتا نيجار

١1 / 

 3 تاّقف ىلا

 4 ةجلل ١ كابيصوتت نم

 ا5 5١ /ثر/ هب

 ب/ ىلا ةثم ةروص

 ةيناكسلا تلاساردلاو تاءاصحالا ةرقاد /ءاصحالل ى:كرملا ئاهجلا /طيطختلا

 ىوبرتلا طيطختلل ةماعلا ةيرايدملا / ةيبرتلا ةءر

 ةحاسملل ةماعلا ةكبهلا /ىرلاو ةعارزلا ةر

 ةماعلا يراقعلا ليجستلا ةيريدم /لدعلا

 ١ . 2 يئفوناقلا ,اشتسملا ةرئاد /يلحملا مكحلا ةر
 0 2 صصص 2 ةماعلا تايدلبلا ةيريدم /يلحملا مكحلا :

 يبس يلحملا مكحلا شيتفت ةئيه /يلحملا مكحلا ةر

 ةهباتملاو طيطختلا ةرئاد /يلحملا مكحلا ةر

 5 . يراجملاو ءاملل ةماعلا ةأشنملا /يلحملا مكحلا
00 

 ةماعلا ةرادالا نووش ةيريدم /تيوكلا ةظفاحم

 ةفاك تاظفاحملا
 (5) مقر ةقيثو م1

 تايلوالا عم / ةيرادالا تادحولا مسق



 .٠ ميل مي 5 5 35 ١
 6 يسيسسملا 3100 5 2ك 77-00 ع هجسإ هو :

2 
١ 

 سمسم

55 

 1م
 نفرالحبو] ١

 مم ع :
 مل رس 2 0 'تمماع

 مر سقيلاو م يكتم تفاح يملك ه7 0 00 تعالو طم
 2 - 2 هع بلس رم
 لل

5 3 
 كليف

 ل

 سال *-- سست 1و

 (0) مقر ةقيثو

 5 : ١
 59 : تي

 يح كلا عاتحسمد ل١ ببهياشنألا

 يلابهرسأ م ل نم
 تتوق

 بس د

 ر عجضح هرب يادي تن تف +

 يس سم ويخ سسم 50 مسعول +

 ا

 ميا كا را

 ردمصألا

 هي ا“ دواو ل © ٍّ
 يتم ىرشلا 3 ريا تس رهذلا +

53-5 

 2 نم

 همام

 تحرش ل ١

 ا تم يس لع
8 6 

 سس ت0 ا مه 5 0 و

 0 ف 5

58 

 م ورسمت تت ياس هرم لل

 ص“ ربل ل ادا

0 



 ةداببإ ادص ةيس دالل دجعلا

 كتسسيوتل اب ةسطرشلا اول
 27-2 وسعلا 52

 ه)6)١١/ ُصضص م. / عجسيرطلا 3

 ,مللؤ١/ كي./ م /قلاولا ( أ) هسقاقلا /ىلا
 مسيمعت /م

 تيوكلا يف يتيوكلا ر اني دلاب لماعتلا ةرهاظ زورب نم قوثوم ردصم نم تامولعم انيلا اث درو

 رسستوملا هروثلا ةدايق سلجم رارق هرقآ امل افالخ يقارعلا راني دلا ىط هليضفتو هريبك هروحطب
 يتيوكلا راني دلا نأ ثيح تيوكلا *احلا يف هرشتنم هرهاظلا هذهو هليعلا 3 اواسمب يضاقلاو

 هسسسسيئيوكلا همواقملاب ىمسي ام نم هيجوتب يهو يقارملا رائي دلا نم © ىلا ) ىءواسي

 هيسيئاذغلا داوملا راعسا عافترا كلذكو هرشابم ريغ دروصي 2 رارقلا ةميق نم ليلقتلل
 نسي طربشتلا :ندلطوتباو ةيكيزكلا هيلا "نسم ا: نم ادوعب نييك ينريتك .لكشم
 ةبقارمو مزلي ام فاخت ال . . نييئطاوملا ةراثا لجآ نم ءاطقتك هلاحلا هذه جيورتل نيين درالاو
 ..٠.*اسيسجر انمالعاو * الوه لاثما ىلع هدشب برضلاو تالاحلا هذه

 نسيسح قيفوت ناي و 2. حد يمت

 55١/4) / ا

 ا م 0

0 

 هيأ 71 يناان فعن

 .ريدقتلاعم ملعلاب لضفتلل +/14/.١11 يح ١ . ع 007 مكباتك رهرضبلا نم 000

 (4) مقر ةقيثو 6



 مسيهخر سلا نمحرل اهللامسي

 ا
 َ هس ةيرسي دم

 فكسش 59 ك

 ( يص د يس ا هجيج ل هر سس وج وطرش

 ©«. »د لاب ولأ

 وتتكرر صر«. خيراتلا

 كر ةردا قفاوملا

 / ررفاخملا هفاك / ىلا

 ميمعت / م

 1190/95/59 يف “.١٠ مقرملا تيوكلاب هطرشلا تاوق ه دايق باتك

 هظفاحم نم جييخي وا لخ دي يتيوك لك نم هيتيوكلا هيسنجلا هداهبهشبحس ررقت

 * اجر انمالعاو ديفنتلل . . .. .  افلتتو تيوكلا

 / ىلا هنم هخسن
 ررتمس

 يلوح هطرش ريدم عمسم ه العا مكباتك تيوكلاب هطرشلا تاوق هدايق

 .٠.٠.6.. ري دقتلا

2 

 ط؛,١ (4) مقر ةقيثو



 مى
 هيروفوهسيرسوؤيقرب

1 

 ! 0 1 و اشنالاتقو

 دو يطل 2

 7 يلو حمه طرشءيرسي دسص/ نص
 ا ي امتاز رايت هلاسا#) علا

 ؟ تيكر تير 0 اك كال متع تننوكز نعمك كمل جا 2
 سد ممل ا عيس غيطلاط الاب لعمل 54 مس اسحم

 د ريا ) ىشنلامسقر

 هاندا يمان اوس يوم يحتل

 هيلاشل ايناس ال١ كيرالا هرصرلا يلم ين

 هايارصلا_ وهرب لكلا ةسفلا روع ١-
 حللطللا ةيمارسم / للا ةمسعلا سامع ٠

 نرصبلا ودم / يوما ىذع 4

 (. اوس ا (ن) انزعنا أو ايان <اسم ومي ,لملل مام دائكام عرب نبل

 )1١( مقر ةقيثو اا



 اي 0 دوق دما يح 42 2
 #0 0 .و اررلا ربا ديررم

 را روق عل ورمل ْ
 م« 5 تح

 فا لا ااا 0
 تسند اسرامل ةماك ل

 ةيسزسلا تاوبطا 22

 دان. نو 1 . هير : 5 5
 0 مسا ةماعلا

 0ا ري ع هر ١ ادا كمان
 0 1 ومحل

 ميش و م ضن هناكر
 / يس سس سس سس سس

 1 هذ - .
 واب أع كر راسهم و رمل ميهنسم اننا بع لله ماينع اع رشات زر

 1 , 5 ١6
 انعم ميل ٠س 5 بح دل راسم
0 0-6 0 0 

/ 

 ١م )١١( مقر ةقيثو



 ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيتارعلا ةيريهسجلا ٠
 يارا با دعا يلا لع

 131 و ةيواعلا

2 
 تيوكلا ةظفاحم يف يبعشلا شيجلا ةدايق / ىلا

 تسيوكلا ةظفاحم يف ةطرشلا تاوق ةدايق

 ةيراجتلا داوملا /

 كرتشملا وأ ص اخلا عاطقلل تناك ءاوسس ةيراجت ةدام ةيأ لقنب حمسي ال

 اب ساري يتلا ةيزكرملا ةنجللا ةسسسقناوموأ انتقئاوعب الا ماعلاوأ

 ٠ ةراجتلا ريز» ديسلا

 ب ىلع حيرصتلا اذه لثم لمحت ال داوموأ تانحاش ىلع ةرطيسلا دئعو

 مكاحملا ىلا مهتلاحاو لاومالا ه ذه ةرداصم متت يك انملعتو ققحت نأ ةطرشلا

 تسسبثي اموأ ةسيدرفلا عئاضبلا ىلع قبطني ال هيجرتلا !ذه ن١ ةظحالم عم

 ٠ ةراجتلل سيلو صاخشالل ةيزكرملا قاوسالا نم عحضبتلل تالوصو بجومب

 . مسسشم لو * * هسسبجومب مزلي ام داهتأل

24 
 دسيجملا نيمح يلع 1

 ١55٠ /لوليا/
 اولي 2< يتب أب

 هس / ىلا هثم هّكلسل

 ىل يا
/ 

0 

 ريدقتلا عم ٠٠١ عالطالل  تارباغسلا زاهج ريدم قيفرلا

 م تارباشملا زاهس ةهب ره دم سب

 تيوكلا ةظفاحم نما ةيري دم

١ 
 | مقر ةقيثو 64 رولا رت )15(

َ 
 ”اجر عالطالال



 ميحرلا نمحرلا هلكا مسي

 ةييقار نأ ةيويسعلا

 تاكل رك خم /ددعلا

 .5*١ /ث / /  خيراتلا
 عرف

 رسلا ةئاما بتكب /ةحلسلا تاوتلل ةماعلا ة دايتلا /:نلا

 نسييتيوكلا نييرتسعلا /م

 قيئارقلا ف 111 7 نوال رييردزلا ين 0/0 مي قعلا ى ل قباتك

 +٠155 ثث رك ؟

 : يلي ام ىلع ( هللا هظفح ) نيسح ما.'ص نئاتلاسيئرلا .بسلا ةقفاوم -لصح
 ٠ نالهالا نم هخسن ايط مكل قفرتو ( 4 لصح دقو ) '!دنلا ة ديرج يف نلعي .لا
 نووش ةيلخا دلا ةرازرو ةيركسعلا تارابختسالا ىلوتت بتارعلاو طاب !ا قاحتلا دعب س'

 ٠ بيلا نيعباتلا دارقالا

 قصستسي نمو دعاتتلا ىلع ةلاحالا وا هلمعب راردتس الاب رايتخالا قمع ن هتلملا حني 7
 السل تس ربتعي قحتسي ال نمي ى دعاقتلا بتارلا هل فرصي ةيدعاقتلا ةمد:لا

 ٠ ههاجتا تامان-1! ةسيا ةلو دلا لمحتت الو
 ةيلخشادلا اهد دحن ةصاش ةينطوو ةيوبرت جماربو تارضاحم ىلا نيقحتلملا عضخي

 ٠ تارابختسالاو
 هلع ةدانتسالا شرخل ةرددالا ةزهجالا «--اتمع نا. لتئني

 : ةسطرشلاوانئيفلاب ناك ١ ذا ”يدنيظولا هنلع
 اس )١( يف هائركذ ام بججعب هس: ملسي نم ,التسأضرغل هنولوخت نم لاسرأ وجرل هس

 هك ب لعق من28 ةالمجتا

 5 م

 يبيه ا سمان
 را 1

 نس
 هل

 ,/ وللا 0 1110 ا باريس
 , سا د / ىلاهئمههخسل

 ٠ عالطالاب لضفتلل  تارباخملا زاهج ري ده نسحلا ميهاربا ىياعبس قسيفرلا هس

 ملا امط

 لا (18) مقر ةقيثو



 ميحرلا تك هجيلا هللا مسبب

 انا سويس م سسعس#

 ىلا فارقلا © (1 51م
 ١ هجتسهاجلا ناكرالا (

 بكرمملا 1

 هج 0/7 رووا 3 هعمل 5

 مما لوس ' هك

 6 مهلا م

 اج جس“. /س /هسعاقلا / ىلا

 ١ /رامل 495

 1 3 يتلا تابيجوتلا نم سس“ دم يلح ركس# ويلا يف عسصاقلا تارذلا داك هيسدلا اينحزاب

 ٠ ايهيجوبب لمعلاو غ السطالاو جرت ١155٠8 ٠ لوسلرا +١ ءام راثلا مي قعشلا

 تا . _فرمل ا

 نكرلا”( ::ن) يقعلا ْ 100100-00
 هام تت عت وب الظر بح 00

 17 هيب ياسا تارغلا "كرب
- 

 2 ١
 مآ1596  لوليأ عمي 7

--[ 

0 
 ا

 رورو
)0 

 (14) مقر ةقيثو 0 هكا



 تءسيوكلا ل رج ىأ ,ىلادحتال ىلايدوا ل بسك ب نم لس العال 10 أ كسيعو انأ

 ها ئكرس ا د سسيو هيندملا لاوحالا رتخدو هيسئجلا ة داب شك قئاثولا لبي ديت مشيس

 ف ١
 دئر ويلسييسلا نيرجلا خولات ب نم نيم رددعلا ىسذليو تيبثدأ نلا لوس كلا (ومسشجي

 ٠ دئاتلا ,..يثرلا ديسلا نفى نمت .دع هيدذل نان !لا الا

 ةارالل تاعبالدلاو ويورلاهنكافلا# قارشلا ىف مدختمستال ىلا ه زدهجالا ةفاك بسصحست

 .١ ,رتيتفتل | فاسو نيج وكل ا[رشيملا لب كسبت عمم ىف

 21 ا ا ل 0 1 1 هَ 1

 0 أنعم انويللحم ناس جو ملاح سس دق ىتلاو

5 

 هم



 اسسصلا رثلا ةسسسسإ راثغلا هن رسل داش

 عل مال[غئخ 11011 0 0 : 0 ١ 1١ الح 01 "1153118115 01" 11111

 قىرآ ف

 ها١١1/ لوالا موب /

 م١٠1١ 7 4

 ا ةسطقاعم

 1 ةمسسسيهي»تلا دعب

 ةسكقملا تالواحملا مضرءعسهكلا ةءادص ةراجت ةفرقب ىأحتالا لاصتأ ر ذمتمل ارسظن
 تا سب

 هللا دع .ىزوفو ةرسمبلا ةراجت ةفرخ سيئر ةيك ييسحلا دب بملاذ نيديسلا نم لك نسيوخت

 ءاصصأب لاصتالا نيمأت ضرغل تهكلا ةعانصو ةراجت ةغرف ةرايزل ىدامرلا ةراجت ةفرغرسيكر ديصحم

 ةرسسغ اهو ةفرغلا عضو ىلع فرعتلا ف ده ةفرغلل ىذيفتتلا زاهجلا نم ىأ عم وأ اهتترأ نأ سلجم
 يس ايتموع ليهستل ةقواعم ىأ ميدتتي فاحعالا دا همتسأب ةروكذملأ ةفرخلا مالعأو اهنامعأ

 ٠ اهطاشقأ ةدوملاو اهتابجاي ءادأ
 ٠ ةريكذملا ةمهملا زاجنال ةدكمبلا ةدعاسلا "ا دبأ نسيجأر

 ا رس سي قتلا قسكاف لوسبق حس **

0” ١ 

 داسستإالا نيستيكو 7 1 َ رخل ل مص :

 / ىلا هنن ةروسح

 ٠ رسي هقتل أ عم 0/17 ين مقرملا ايراتكم انأحلا / 0 داحتأ

 * رسسي - .املا نيب | بستكم
 أ ةرابجت ةفرغ ٠ رسيدققلا عم 3١/1/57 يف مقرا انباتكي اناحلا رب

 ٠ ريس قتلا مس 0 5-2

 5115 مترمل انياتكي اقاحلا / ةرصبلا ةراجت ةفرف سيئر / ةبك نيسحلا دبع بلاغ ديسسلا
 عسم قيسنتلاو نواعتلا يشل 7 ل

 ريد م - ىدايلا ةلرغرر هللا تم هوز
 00 ارغسن زجحلل/ ةيئارملا ةهجلاهوسخلا  00د ٠ 22111

 . ١.> طوطخ ةسمخ ةلادب امال“ ق8 غنما ميقهرتلا راويقلا .. في

 مح برو 6 دوبل 5 1 ل؛» د 4# ف

095 

 داجييمكلو 5 طمطودنا اذهب [؟هاعيوعدسو (0[11:(111'1[عالثر اك

 00 و

 هانا ديل

 (18) مقر ةقيثو 1



 هسسيتنوناشلاو ةيرا الا ءىكادلا

»١ 
0 

 لك

4 

 م٠

0 

 ىلا

 م <

 مياس

1 

 يلا رمق لصربط كلما عواس# ةئدحت ةطحم'

 م لمحْلا ىف مركيفا مز ايام ءكاكعإل 1 كتايضالملا و ملمالا مسح

 .لطعسلاكلا ةىأم

 يرأ 8 ريس

 ميسا

 ىلا ربي يدمحالا 8اضصم

 ىلا نبق هللا كبعض ةاقصم
 ىلا ريمقي يدماألا ةكبمت اذطحم
 يلا نيبشيب ىدسحإلا قرذ ةلوحتت ةطدحح

 يلا ريقي هلللأ دبع ؟اشييم ةكبصحت ةطحم

 نىلاريقي ملاسلا حابص ةييحاست ةئبوت ةلحم

 ىلا ل : ةيبى.ءايجلا را ةليحم

5-05 

. 3 1 

 هي ل فيس
0 

 هل ع
 ع

 يباقملا موهودا دف

1035 

 ع
 6 1 ع ماسلا مشو 1 1 : ٌ

 1 5 ا ا «را نودلا ليك كيلا

 1 1 1 ةييوسدلا ١ ويا
 ا 1 يطفشلا بيرختخلا دحاعمو ةهييططنلا تامنحلاو تاكرشتنأ

 0 : ١ 1س مم و سسسوللا تافوللإ) عقوب نا_ميزاماب هعباتملا و طيطنتلاو تاسإ ردنا ةرظادد
 »+ ةهتيتبناا كتايصشللاا 0 : 1

 52 5 7 هينوناقلاو هيرأ كلا ةرئادلا
 1 لوقت لإ ربوادتنو نيكحملا ةركا كل

 1 هيادغشلا تاجتكملل هنيءوشلا هكيولا
 دا ىلإلا مد

 نأ قدا 1

)١١3( 

 ؟ رم مللي حرم

 3 (1) مقر ةقيثو



00 30 
 يممس# ابلا نصا كتمررل

 ل رى سس 0

 1 |” شرادعملل ١

 ا عمال

/ 00 
 -بسسسرا تيرقا نت عرس راع

 د ل ١

00 

 "هو انم تسلخر اور ةمصدوص دسم هاب تسل مح نع أ طماع نيا

 للف سستم وسط اول | ل سمبل ايدل | ءاعلام رم عما روكا

 توم زول معمل مرل تي ور ايم لا ضيم ]رك .شسبوللا

 لوما ممسطا كا اايييشا ا يقارعلا راثدل ح تي اهيملا هضن

 ل حا ا وار اسع ن صلاك هد د

 ظمولر ال“ ير افا مدا
 'يسطاول اول لاف | نع

 , نر ماملا قات اس 0 لا كو يحفر ٠١ هلا عم امع

 نووي ياسر بشك بي كد 34 حم نم ١ تيقيدك

 كيلا يروم ميدل يي بتسوللا 32 ف | جسم ير صدعلا

 احمل رع سر ةص عيبا تلد دع هر روس ا نضل نس لمئا

 ا ىرخلاو كدبلا هلل الذ ميس «يييتت تسسم تصيد وم |

 لل ١ يول ل ب كرس سس أ 52 لعدرب رك, ل ينم

 مر 9 سطس ل شعلل - ج تماعلر اسرلاإ
2 َ 

 (19/) مقر ةقيثو 7



 ١ ؛
 ىلا كمر خضر -_- 3 ١
 هس مس مس دع ع تسي سمسم جس ءامرالا تو  هيروغ هي رس هب م

 هال امي كو 5 1 0
 115٠ لو ال | نيرشت ١ جب ةيحرم (ب)هيئاتلا / يل 1 ١ 5 0 أتلإ

 . /؟ يس د ب لم 55485 تنير شمل ةلاسر (* ) / مثيلا ١ نما /مقرلا

 5 (هالا ةظيح) نيسحم ريسعم مأ دص دئاتلاسيكرلا أيل لأ هل اضر نعن يلي ام 0

 بساو) ١ /؟ *اعيرالا ىي عامتجا يف هصاخلا تاوغلا دعات ديسلا اهسغلب يب

 ةسفاك ىلا نتايحت لقئبلط ([٠)ءادبت ١ ٠( نيلتاقملا ةفاك ىلاامسيلبت 528

 ازسهاج ناآكو ىلاعتي هتاحبس هللا رءاوه تيبكلا يف ثدح ىذذلا نإاو نيلتاقملا
 جلس ذار ائرارقر هيقارع هظفاحم تيوكلا نأ 0 !نضرالا نيف هتدارأ ائذفن نحو

 رم نأ (؛ ٠ مالظلا حازي فسر هلزانعلل نو دعتسم_نحتو قارملا نم ءرجوصو
 لسا لكل يتلاسر هذهر يبرعلا هفرشلاو ىتارعلافرشلا ةكرعم ىه تييكلا

 1 ل م ل ل ا ا ل ل

 الحلاوه رصتل اساسا نار مكدوهجب هللاولرأب ٠١ ) يقارعلكلو يقارع
 ل 1 ا | ومس خس يي ص ا بسس

 اسبخيل حرش ) تبذل :ا )0 )ه فدي تاميلمحتلا ىئيبطتو لاجرلا نب هيوخال ا

 رسب سب 9

 ٠ لاس _طيالا ائيلتاقم' ةفاكل

 00 لد عمد

 ا
 ىلا

 86-5 1س

 555 (18) مقر ةقيثو



 يرعحرملا تىتيوححلا بكتب

 ادهز1]١5 لوألا ميير مم: خييراتلا

 م1159 .ربيوشكا) لوألا نيرشت ال؛قناروملا

 و1/٠ ؛ة/ خ٠ مث ددسعلا

 تيرودلا ةلئناحم سف ةلماعلا فراصملا ةفاك يلا

 ةنجللا

 ةددهسملا ةرتقلا ءاهتنال رظنلاب

 : سسليام ىلع ديكأتلا دوش 7

 )  (ةافلملا) ةيكيوكلا ةلمعلاب دقن نم مكيدلاه ةفاك ةداعا ٠

 ؟  ةلمعلا مغلابم نايب عم مكيدل ةيتيوك تالمع ةيا "اقب مدعي انل ديياتلا

 تبثم امل ادانشتسا مكيدل اهحتف رعت ىشلا نكازخلا ىم ةدوجوملا ةيتيوكلا

 « مكتالجس ىف

3 

 ميرات ةياغل ىتيوكلا ناشيدلا لخم يقارعلا ناشيدلا لالخحاب ةيداصتقالا

 , ةالغأ هخيرات دعب مكيلا ىثيوكلا رائيدلاب عشادو ةيآ ميدقت ةلاح ىف ؟

 ءامسأ نايب مه اهئأشب ائتحتافمهو ةئامألا باسح ىلع اهبهالتسا نجري

 ٠ مكل اهب اومدقت نيذلا صانشألا

 هوم رنيدقتلا مه م6 انمالعأ نجرب

 / ىلا ةخسن

 هم

035 

 ينطولا تيوكلا كنب
 جيبلخلا كنب

 يتموكلا يلهألا كنبلا

 يتيوكلا يراجتلا كنبلا
 طسوألا قرشلاو تيوكلا كسب

 ناقرب كنب

 يراقعلا كشبلا

 يعانملا كنيلا

 راخدالا و فيلستلا كنب

 اا

 نج ةمكشلا بلاط قراط

 ظئاحملا ليكو

 نومحم هسأبلا يع

 ظئامحملا ليكو بكاش

 يحال هر د

 اه

 (219 مدر هعيدو



 م14 را ءرع : خيراتلا

 81 - طم5 : مقرلا

 يف ةسلماعلا ةيصاصتخالاو ةيراجتلا كوئبلل نيبيدذيفنتلا “اردملا ير ةداسسلا

 نبيبمرتحملا تيوتلا

 تاما رتس الآ ديدستو مكئادولا_روم

 راديسلا ةبيجوش ىلع ءاشبو 110 يف 0 ةمقرملا استاميلعتب اقاحلا

 خيراتب ةلاكو ةيلاملا ريزو ددسسلا لبق مم انيلا خلبملا ةيداصتتالا ةئجللا سبيكر

 :ينلي اام نرقت مزووذروءرو

 يفو تاماديالا ةفناك لوبقب تيوكلا ةطئاحم يش ةلفماعلا .كوكبلا ةياك ما نسا مسا ]أ

 لك بحس قح ١91١ رلراإ خمرات دعب مدوملا حمو :تالمهلا و تاباسحلا ماونا فلتخم

 ةلمع سفلب بحسلا نوكي نإ اطرش هتبغر بسحو ةعدوملا ملابملا نم "زج ىا

 (ىفلملا يتيوكلا راثيدلا ادع) عاديبالا

 ال دب نقار علا نانيدسلامب كوئبلا هاجت ةمكئاقلا مهتاما نتلال "المعلا ديدست لوبسق  ؟

 نيتلمعلل فرصلا يرعس لداعت ناسا ىلعو يىفلملا يتيوكلا ناديدلا نم

 3 مكنئئاسولو نيتطاوملل كلذ نالعاو منزلي ام لافتا ىج يب

 01 20 سي دقشلا عيسحد

 لوسرللا قئاف
 ظفاحملا/ ليلكو بئان

 م

 ا



 ه8[ لوألا عيبر هذ حي راشلا

 م1199 (ربمتبس) لولما 14:نماوملا
 و0/1 نعم 1 تذعلا

 تيوكلا ةظفاحم يف ةلماعلا فراصملا ةئاك ىلا

 لوادتلا نم يتيوكلا رانيدلا بحس /م

 راثيدلا لجم يقارعلا نانيدلا لالحاب ةيداصتقالا ةئجللا نارق ءهوض يم

2 

 !ذسل يمسرلا ماودلا ةمااددب يف امك يتيوكلا ناشسمدلا نم مكشادرجوم نرصخ -

 ه!دغغ أ مويلا اذه كلذب انمالعاو (م1110/6/54) مويلا

 امئاو ناك لكش يأب.مكلبق نم ملتسملا يتيركلا رانيدلا نض ةداعا مدع

 ءتاميلعتلا هته نم (24) ةرقفلا ىلا مضخي ثيح عاذدمالا قيدانص

 نم (ةيئدعملا تاكوكسملاو ةيقرولا) هتاشف لكب يتيروكلا راشيدلا بحس

 يقا رنعلا ناشيدلاب ةيمسالا اهتممقسم ةلعمعلا كلت يىلماح ضوعيو لوا دّسلا

 ٠يتيوك نانيد لكل دحاو يقارعف رائيد ساسأ نبلغ

 يذلا ىفرصملا يدل ةلمعلا لدبتسم مساس مكقي بايسحب لادبتسالا ةليصح دهن

 .ءهتطساوب لادبتسالا ةلمع يرجت

 موي حامبص نم ةئماثلا ةعاسلا نم آدبك ةدم لالخ لادتسالا يرجي

 موس ةيراجتلا لنراصملل يمسرلا ماوردلا ةياهن ينسف ىسبتنتو م

 ١٠مل ورا

 ةدم ءاهتكتنا نم ارابتعا ةيئوئات ريف هلمع يتيوكلا رانيدلا ربتعي

 ءهالعأ (د) يم ةرركذملا لادبتسالا

00 

 ا



 _ ا 1١159٠ /5 /؟8 يف 52 مقر ةروثلا ةدايق سلجم رارق صل
 ب 7

 يحب / احر (را -

 ٠ روتسس سس دلا نم نوعيرالاو هيناثلا « داسلا نم ( 2 ) ةرقفلا ماكحا ىسلا ”ادانتسا

 دف :ىيصتس ايان ةروصبمعلا تامينات سعته نوف

 تايمولعملا ماظن نوناق بجومب هر داصلا نييتيوكلل ه دونعملا هين دملا هقاطبلا ل دبتست / ” الوا
 نوسسبال اكحال ”اقفو هيصخشلا هتاطبلاب 1985 ةنمسل ”؟ ىقر يتيوكلا هين دملا
 (٠ ل دعسلا ) ١١5756 ةلسل ”*» مقر ههن دملا لاوحالا

 اذه ذافن ىلعرهش رورم دع. هيمسرلا ضارغالل هيتيوكلا هين دملا هةاطبلاب دتحيال / ” ايناث
 ةراوقلا

 «رارقلا اذه ثيفنشل همزاللا تاميلعتلا ر نيف يلا دكا زول / * اثلاث
 ٠٠١/ .5٠١3155 ل١ نم *أ كتبأ هب لمحيو هيمسرلا ه نيرسلا ي رارقلا ا قط رش اعيار

 0 أ دص

 ! مكحلا ة ةراز رو ميدحرلا نمحرلا هلا مدس

 «عر 0 را هلا هيقارعلا هيروبمجلا

 فحم 2 ١
 ه111١ لوالا عيبر / نب خيراتلا

 م1 27 < /قفاوملا ٠
 دارغالا /ن دملا ةني ادم / هرصبلا ةظناصم / نا

 باتك بجويب انيلا خمابملا 154 - /98 معه ين "م6 يي وم رع
 ٠ رو دقتلا عم ع الط االاب لضفتلل ١ 151 /3 /ه يف 506 7/5 7ك د دعلاى نهساثرلا ن

 تت 5
 مساج هفيصت ر كلم

 يييساسلا محلاوبزو٠ ع

 يم ْ ٠ /و ره

 يا
 نيا < 7

 يس 0 5

 1 )3 «) مقر ةقيثو



 ١١/ 11٠/ /؟ قفاوملا ه5١ 11 يناثلا عيبرالا » يف 41١5 مقر ةروثلا ة دايت سلجم رارق صن

 (رارسسسق )
 دلا نم نيعبرالاو هيناثلاه داملا نم ('! ) ةرقفلا لاك ىلا ”1نانتسا

 ةروعسسشلا": بايق سلجم رارق نم ( ايناث ةرتفلا يف اهيلعصوصنملا ءدملا ندمت ”٠ الوا

 س سساخلا ١44٠/1/18 يف خركوملا نينامثو ةثالثو ةئامثالث 58 مقرلا ىذ

 ءائبتنا نم “ديا دحاو ارهش نيعستو ةئامعستو فلا ماع لوليا رهش نم نيرشعلاو

 روث

 * ةروك ذملا دملا

 او م صتلاا نع "نيف راموس قا 3 كايفلاو يللا هلا زيكو ننقل ١ :نءاويان

 ةروثلا ة دايق سلجم سيئر

 اب / ند نربلا

 ١١/ ١11٠١ // /قفاوملا

 تيوكلا ةظفاحم / ىلا“

 اوك جناح ةارمالا ن دملا ةني دم / هرصبلا ةظفناحم

 ميمعت /م

 ١51١/1 /؟ يف ١55٠1١ ندعلاى ذ انميمعتي " اتاحلا

 قس سفاوملا ه١1611 يناثلا عيبر ١5/ يف ؟ ١5 مقر ةروثلا ة دايق سلجم رارق صن ه العا
 يسسف 58515716 /ق ددعلائ ذهسائرلا ناوي د باتك بجومب انيلا غلبملا / 711١ ١918

 * ري دقتلا عم عالط الاب لضفتلل ١15٠/١١ 4 قئاوملاه١411١ يناثلا ميبر 1

 ماركا



 ل مم

 5 ةيقارعلا ةيروهمجلا
 مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

 ف7 : خيراتلا ةرازولا ليكو بتكم

 ماك /./ و ؛ قئاولا تيوكلا يف يمالعالا عمجملا

 2 لفم:6 هي يلا

 هيرطقلا .هدايقلا وضع قيلرلا
 مرتحملا ديجملا نيسح ىلع لاتسالا

 ةيطغتل اهعم' هيمسرلا تارادالا ةباجتسا مدع ةلكشم نم *ادنلا ةديرج ىئىئاعلت

 تاءارجألاب هديرجلا مئهت نأ ىرورضلا نه نآلو . تيوكلا ةظفاحم ىف هلودلا ةطشنأ

 قت جرا .٠ هيمالعالا هيطغتلا نم قحتست ام اهءاطعاو هيرورضلاو هيرادالا

 ءادسنلا ةديرج ىبودبنم عم نواعتلل هفاك تارادالا ىلع ميمعتلاب مكلدفت

 ,. ايمالعا ةمهملا هطشنألا ةيطغشثو لاجملا اذه ىل

 ش 00 ربيدقكتلا حسم 06 مسكرمأ

 ىموسرملا مجم ىروش

 مالمالار هفاثثلا ةرازو ليكو
 717 م 4 2

 كو 1 8

 محرك
 : ثا ةرازد

 ىو امش 3

 5 )1١( مقر ةقيثو



 مسيحرلا نمحرلا هللا مسب.

 ”ميتارغلا هيريبسجلا
 يرو خا, /ددعلا

 م / خيراتلا
٠. 

 ةسسسناكتارازنلا يسلثمم / ىلا

 مسسيمعت / عوضيملا

 تسييكلا ةظفاحم يف يسالعالا عمجملا باتك ةروص ايط قفرن

 وسيضع قيفرلا بسن»ىذلاو ١110/٠١ /50:يسن 1١7 ددعلا ىذ

 ع نواعتلاو حالطالا وجرن ٠ + مكرئاو د ىلع هصيمعت ةيرطقلا ةدايقلا
 اياللا ةيبنلا ةطشبالا ةيلعغتا لاهم ينف «(ددلا# فيرجع يودنم

 ْ دي نقلا عمد

 سيح للا قازرلا دبع

 اكو ١/1 تدع

 -/ ىلا هنم هخسن

 «ريدقتلا عم ٠٠ هالعا مكباتك ىلا ةراشا / تيبكلا ةظفاحم يف يمالعالا عمجملا

 كثربر بيرك 0” حرم م انج كي

 بولا مذ اهناو#و تري "مشب

 د »ترس ل

 (؟17) مقر ةقيثو 47



 ١] هويز ]8ع (ىءقععبال 50أء1) © ةيقارعلا رمحالا لالهلا ةيعمج
 دادغب ب روصنلا يعويع مما معهم مها مم 5 ماسعلا زكاوملا

 ماوي موي ونارو - قمع طصهم
 414 و نم

 2ر.0. 8مدت 423
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 ميسيسلابلا هللا دع جراش

 اسلا ده عراتش.
 مس سستلاببلا ىلع عراش
 قلر اسيسس يلا رياج عاش
 ةيكسيمبحست٠الا هللا دم راش

 يوليو علادبغ نب لعبت عراش
 اسلا عراش
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 را ل ات
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 هدابع نا هر لمسح

 ' ادنعلا هند رش ريوس

 هع سميد لا منالا

 يدييبلستلا

 ريزذلا عراق
 روسسمت 17+ جرام
 سشسسستيرت ركض عزام

 ناب مع ديبشلا عراش
 ملبجأللا عراش

 ةببيويمجلا عراش
 ةييملا ةدعولا عراش

 ىرخ الا قفارملاو عزاوشلاو
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 يسسسلحملا محلا ةرازو ةسيتارملا ةيروهمجلا
 مالسعالاو تاقالعلا مسق

 يل ؟ي / ددملا
 ١ خيراتلا  />27بيم١1١١/7اه
 ! /يف / قفاوملا ١١/*11ام

 لظفاحملا بتسكم / ةفاك تاظفاحملا / ىلا

 4 تاكنلاو انيستا . تلا

 5 تارمملا طيطختلل م اعلا ةيريدملا
 ماسحلا ري دملا بتسكم ىرادالا هبصملل ةماعلا ةيريدملا
 : وأ قلة للكرش

 رس يزولا كسيملل ةسلك / م

 تيوكلا ةلذفاحم ناوي دل هتراي ءز دنع ريزولا ديسلا اهاقلا يتلا ةملكلا * ايط نفر
 دعي ةروكذملا ةلظفاحملا ناوي د حاتتفا موي 9 ينأملا ىالا نيرشت ربمش نم ١5 مو
 كي اهملا ننام از م دقالا نيكولا ة اسلا روضحب كيلذو ٠ ىرادالا اهلكيه نامكتسا

 ةسملللا ىلع مالطا ٠ ةلذقاحملا ىف ثارازولا ولثممو . ةسيكفلا رئاودلا ءاسورو *! دسنلا
 ةسسسيئط ولأ اه دامباو اهنيمأضم ىطفوق ولل ةسفاك ةظفاحملا رّثآو د ىلع اهسيمعتو ةروك د

 نايكعتكسا و اهملمة دافتس>ل اهيف تادرو يتلا تاهيج وتلاب دخالاو ةيناسنالاو ةسيوبتلاو

 ةسسف اك نيناداوملا مم ايلمامت ةيفيكو ةرازولا رسئاو د يف نسملل ءى دايك اهميدافم ىلع
 هوه ءأو دح 15
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 هيب ١
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 ٍِ يأ د 7 ىلا
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 ٠ رسيدقتلا عع سم ٠-٠ ةرازوسلا ناريدب ةماعلا تاسريدلا
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 دسسيجملا نسح ولع فاتسالا / ةيرطقلا ة دايقلا وضع قيفرلا ةملك

 ف داسللا دحالا موي مابصتيوكلا ةظفاحم ناوي دب هترايز دنع
 ةرازوسل مدقالا ليكولا : داسلا روضحي ١ / 1135١ ٠٠ ت5

 هاسوورو ماعلا تاي دلبلا ري دم ليكوو ظفاحملا نواعمو يلحسلا مكحلا
 *هاسوورو *ادنلا / *اربجلا / ةمظاك ةيضقال ةيرادالا تادحولا

 ٠٠ جارازوسلا يلثمو ةيعرفلا رئاودلا

 00 يس ال يحول ةنسللا مشا

 تفي نأ .يفبني ة ودن وا عامتجا لك نا اديج نوملحت متناو كشال ةوخالا اهيا
 ةرسسم لوال ةسسوم يف عامتجالا روضح وا عورشم حاتتفا تابسانم نأو امك ىلاعت هللا ركذب

 ذخأ بولس ١ !ذس نأبتظحال دقو ؛ ميكحلا ركذلا نم ةيآ ةوالتب عاتتفالا نوكي نابجي

 ريغ اذسو كلذ ىلا امو عورشم لتتفا وا ةظفاحملا موي لثم رومالا دعب يف هب مزتلي ال
 ((مسسيحرلا نمحرلا هللا مسي ) )ل وقن ةظفاحملا ىاتتفا ةبسانمبو هللا رك ف ىسنن نا لوبقم

 نرفلا هذه لجسيس عيرأتلا ناو رصنلا اذه انل لجس هنا ٠٠ ريدقلا زيزملا هللا دمحن

 رئاودلا .ربستنل لوالا عامتجالا رضحال ةصرفلا هذه يل حاتا نأ هدمحاو هركشا ٠٠ ةردانلا

 مست نيذلا روضحلا ةوخاللو يل ريبكفرش اذهو تيوكلا ةظفاحم حاتتفال ةيمسرلا

 عيرأتلا لج..ي .يكعامتجالا !ذه اورضحي ناو ةمهملا هذه يف اوكراشي نا.لجوزع ىرابلا

 "افق زكرم / تيوكلا ةظفاحم رف عامتجا لوأ يف كارتشالا دلاخلا هرفس يف مه دالوالو مهل

 ٠. ةيظاك
 ةاسيحلا تاباطتم عم ةقطنملا ه ذه ةيصوصخي لماعتلا ةيفيك نع راصتخأب ث دحتن نا دبال

 يستلا نوفحلا سفن هل تيوكلا رف ناك ىذلا نطاوملا : اقلطم نينطاوملا نيب قرفنال ناو

 ٠ يفارملا رطقس بلا تاظفاحم نن ةظفاحم ةيا يف يقارملا نطاوملا اهب عتمتي

 هسسسي ئدسد أمم رثثلا نوكي نأ نكميال يضاملا يف نطاوملا هب عتمتي ناك ىذلا فرتلا نكل

 نسضطاوملا نا يهو اهركذانأ ب جاولا نم ةدحاو ةطقن كانه نا ريغ انرطق رف نطاوملل
 ةسس.يقرشلا ةباوبلا نع هتايحي عفادو ة ديجملا مأدص ةيس داق رف كراش دق يقارملا

 تاذلملاو ,.اع ني عم ىواستي نأ نكميال هنطو ليبس .وف همد رطعي ىذلاو يبرعلا نطولل
 ٠٠ ةميركلا ةيالا انه قيطن نابجاولا نمو هقاقحتسا نم رثكا ذخاو

 ((ل ديس ب سسعلاب اوهكحأفبسانلا نيب متكح !ذاو ) طييحرلا نيحرلا هللا مسب

 ميظعلا هللا ندم



 دوس سس لآو حابص لآ انيلع رمأت دقو تاونس نامث اودمص دق دجامالا نييقارعلا نأ
 هنضتحن يكبعشلا. |ذس نم نيريخلا نم دوجومام نعر.تفن نا ةيئاسندلل لسرك انيلع نكلو
 قسحول نم لكل قحلا يطعنو اقياس هاقلي ناك ىذلا ( لالدلا ) ىوتسيب همم لماعتنالو
 ((امولظم ا املاظ كاخا رصنا ) ) مظعالا لوسرلا وقي امك هلامع ايف هرصننو يرش
 هت دعاس مولطملا رصنو ةريخلا يلامعالل ههيجوتو باوصلا يرط ىلا « داشرأب ملاظلا رصن
 : رشلاو ريخلا نيب ترفن نابولطمو هضبرتقنو .. -5. نا طأ ء هتدناسو
 ةيهيرخت لامعأب نوموقي ني ذلا ىلع رارشالا نيبرخملا مسا قالطا مكرئاود ةفاك ىلع مممي ) )
 ..0( نييرخم ) ن الأ دعب مهيمسنو ( ( قارصلا نم تيوكلا لصف ىلا وعدت
 تس ميوكلا ةظفاحم ذخأتال نأب لوقن نابجي فاصنالاو ةلادعلاب اب نم ةوخالا اهيا
 ةرسظنلا يف انيلغ.نكلو لقا لب رطقلا تاظفاحمل ص صخي امم اهقاقحتسا نم رثكا اهتيضقأب
 بس هاذملا لك ماماو هللا ماما ةل داع ةرظنلا ه ذه نال ةيواستم نوكت نابع. ر ةيناسنالا

 ٠ ةسيوامسلا نايدالاو

 لامع ةاوتارو ذاقلاو خاسوالا عفري ةطيشن ةروصب درو دب موقت نابجي ةيهلبلا ةزهجا نا
 ٠ راجشالا عرزو قثادحلل كل ف نم رثكا فرصنتال نا بجي نكلو ىرخالا ةيم دخلا

 ئاضا انيلع اوفرمتي ناسرالا ء ذه ىلعر يعي ىذلا ب مشلا !ذهل سرفلا حتت
 .نييتيوكلاوابرملا هاوس مهرئامضو ني دوجوملا مم ذبيرخت نولواحي حابص لآ ناك كل ذ ىلا
 برس علا ىلع ربكتلاو ةرخءافلا ةيدبالا مهل نوئبي نانييتيوكلل نوططخي اوناك ا ذهلو
 تس.سطظحال ثيح ,يبنج الاوويرملاو يقارملا نيب ةاواسلا مدع ةنايخلا ىلع رساسال ازكترملاو

 لسسسسسعب يف (ميقملا ) يتارملا ناكف نيفظوملا نم حئارشلا_نعبل بتاورلا لوادج
 ال باق اراني د فالا ةتس يينجالاو اراني د ةثامتس يبرعلاو اواني د ةثامثالث ذخأي صاصتخالا
 ةيفيظولا ةجر دلاسفنو صاصتخالا سفنو ةيملعلا ة داهشلا سفني اوناك عيمجلاو ليوحتلل
 نم نييورحم يتارعلاو يبرعلا نكلو ربنجالل لقنلاو ةمدخلاو نكسسريسلات الدب ادئاز
 . قارملا نم تمطتقاسرالا ه ذهو قارملل كلم وه بمشلا اذه نا نوفرعي اوناكو كلذ
 مسسبترييعب اورونتو فرحنملا بعشلا اذه عم اولمعت نيح ىداهج مكبجاو ةوخالا اهيا
 ناسيإلاو روعشلا راصو كيلع رلامتم هنأب رعشت كنم برتقي نيح يتيوكلا نأ ىرن انك !ذهللو
 ارمعتس ناك نأو ىتح ةايحلا وه لاملا ناو لاملا يه ةايحلا نا يتيوكلا ى دل مهفلاو
 ٠ ةيمالشلاو ةيبرعلا هقالخا كل ذكو امامت هتمارك ىسنو ىلاملا عمج ريغ همهي ال !ديعتسم وأ
 [دسحأ مدعي مل: هنيح وف تيوكلا ريما بكومل ىادصت ةوعدلا بزح ٠ * تاظحالملا محب كانه
 هس .تتلودلابههشلا اذه بساحي وابقامي ملو تيوكلا جراخ ىلا مهوربغس امئاو مهض
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 ابسفن نععافدلا اهتعاطتسا مدمل ةلودلا بساحي ملر ةرمزلا ه ذه ةئاهال هرعت اميح
 انينت ياو هتلا وجيد يي ةينبالا ريبكتو ميخضت نولواُحي اوناك اذهل ؟ !ذه بسبعش ىأف
 ٠٠ اعرف تسيل ةلودلا ه ذه

 دم يري ام هسفني بلطيو .قارعلل .يرتأي ناك ةريفلا نم هر ذ هدنع فرحنلا ريم الا ناكول
 تاقيوملاو تاركسملا نم مهرو د يف دوجومأم ناو مهريخل ًاوجتلا ام دنع كل ن اودقف مهنا ريغ
 ,ىلابنالو ٠ مكبجاو وه !ذهو ةوخ الا اهيا مكضهم رص هاش | " دناتيبثتل ادج يفاك
 ٠٠ قحتسي انم رثكابمشلا اذهل يطمنالام دنع نيشم ” يش هربتصنو
 ىلع 8/7/:115 لبق لمعت تنك يتيوكلا رجاتلل لوقنو راوحلا حتفن نأ انيلعو
 هسسلكأب قارملا سرا ىلع كتراجت تحبصا ن الاو اهن رثكأب ملحتالو طقف تيوكلا درا
 ةحوتفللا ةراجتلا كل .رلاتلابو يقارعلابعشلا نم !هزج نوكتف الوا نمثلا عفدت نا كيلع نذا
 هسسسييلعو ٠٠ رح وهف يقارملاكرءيملا ةماركيسيعي نابفريال نمو تاظفاحملا لك يف
 ةسينالا ةزهجالل ابولطم ناك نم الا مهم دحاو ىاعضمنالو قارعلاس را رداغي نأ
 يف قافرلا عم لعافتلا هصاصتخأب لك ر وضحلا ةوخالا ىلعو :٠ قسحتسي ام قفو ةصتخملا
 فظوم نيب قرفنالو ة دحاو ةرسا اننوك ىرخاالا ةينمالا ةزهجالاو .ربعشلاسيجلاو الوابزحلا
 لئضظضانملا قيفرلا ميظملا دئاقلا لظ تحت اننال ىرخالا تارازولا نم ةرازو ىأ نم

 ٠. قارملا بعش عيمج مدخن نا انيلمف هللا هظفح نيسح مادص
 تسسسباث انرارق ناو زيمتملا ناكملا اذه ,رف قارعلا عضو نا هلل دمحلا لوقاو يمالك رركا
 اوعاطتساو "| دعالا عم ةفيرشلا برحلا تلصح ١ذاو تيوكلا سرا نم ربش نع عجارتنالونوافتنال
 اعملك تيوكلا ءرا ررحن نا ىلعأ ةركلا ديعنتسف كانه وا انه هللا حمسال انم اوئكمتي نا
 ٠٠ ةديجملا مادص ةيسدأق ةكرعمب ةس دقملا انبرح يف انيضارا ةفاك انرريح

 ( ”؟)
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 ةيقارعلا ةيروهمجلا

 «هتيوكلا ةظفاحم

 ا

 مرتحملا ةيرطقلا ةدايبقلا وضع قيفرلا

 0 9 ر/رأذ٠ 1 . ةسلحب

 - ل دال ب ره قيفوت لامك ديسلا دفوم وجت ةراذا سسلجم ءاضع 1 اصحخ اب اط ْ ش 0 / رمضفنمل
 00 7 2: نقف 29 م

 ١ ْ 1 ' 0 ْ ١
00 

 ليفقتسل 0 م شيب قس دقف و ادجن ةفرغ ' تب ١ ةعاشص ةر ف

 »و نيدقتل 1 عم عالطالاب

 (؟5) مقر ةقيثو 2*2



 يلحملا مكحلا ةرازو

 ةنقارعلا ةبيررهمجلا

 ىلحملا مكحلا ةرازو

 ةماعلا تايدلبلا ةيريدم

 رودلا ميقرت ميسفا

 14 / 15 ي/ خيراتلا

 يح - تلا / مترلا

 تسسيوكلا / هوظاك هي دلب هيرب دم / ىلا

 ميظعلا رصنلا ةباوهو *ادفلا هدب دم وافلا

 هسساعلا تاي دليلا هيري دم يف رودلا ميقرت مسن ماف 53 ماعلا تاي دلبلا ريدم دهسلا فيلكتل ا ذيفنت

 نسيحرتقم مضو ىلا شرملا ١ ذهل لكشملا لمحلا قير لصوتو همظاك هدي دم ميفرت ماظن هسار د : داعلب

 بسحو ٠٠ رطقلا تاظفاحم بلفا يفهب لوعمملا ميفرتلا اذن بجوعب هذي دملل هيعاطقلا تاميسفتلل

 دوم دي دحتل ميقرتلل ايلعلا هذيبلا سيئر مدقال؟ ةرازولا .ليكو ديسلا هحتافم تسئ» مسقلا لمع حبش

 ءافعا ميسج روضحبو ١١ / ٠١/ 45١ موي يف عامتجالا دنع ىرجو هروكذملا هئيبلل عامتجا دقعل

 هسني دملا يف ايلاح هب لومعملا ىرئا دنا ميقرتلا ماظن ىلع عالطالا دعو ٠٠ ميفرتلل ايلعلا هديبلا

 بسلغا يف هب لومعملا ميقرتلا ماظن عم براقتي هيف تارييغتلا ضعب ثا دحا هيناكما ةشفاضو هروك لعلا
 ْ ل٠ يتالا ىلا لصوتلا مترطقلا تاظفاحم

 هوسسلكو لماكتم ييفرت ماظن ربتعي همظاك هذي دم يف اهلاح ب لومعملا ىركا دلا ميقرتلا ماظن نا س١

 لفه هديدملل يساسالا ميمستلا نأكل !دج مكالمو نيوانعلاو قطاشلا ىلع لال دتسالا يف

 ةصعضب ذو ابطع يف ماظنلا !ذه ستعت ةظفاحلا يفهيمسرلا ركاو لا عيمج نا نع الضف
 ٠ ضرغلا اذبل همزاللا هيليصفتلا :طئارخلاو تاططخملا عريمج اهي دل رداوتتو نينس

 " يه امك رودلا ,ماقرا ءاقبا نككي ثيح يلاحلا ميفرتلا ماظن ىلع تارييغتلا ضعب ءارجا ناكمالاب ؟

 الدب هلحب(١١٠ ) دودحي هفلابلاو تالحملا ماقراي ه ديادج عطق هرااضا ريهشتلا لمشيو «يلع

 فوس هدا ىلا انه هيونتلا بجيو يلاحلا ييقرتلا ماظنلا بجومب ابب لومعملا مطقلا ماقرا نم

 ليجستلا رئاودك ) ميقرتلاب هينعملا هيمسرلا رئاودلا مايق هرورض ىلعرييغتلا اذه سكعني
 ةييم دخلا ركاودلا نم اهريغر *اصحالاو فتابلاو ديربلاو 'ايرهكلاو ىراجسلاو *املاو ىراقمذلا

 ٠ (هينمالا ركاودلا كل ذكو

 املع٠ ٠ اهلطع يف كابرا نم كلذ بقميامو , ديدجلا رييغتلل اننو ابطئارخو اهتالجس رييختب

 مسبب
 (1210) مقر ةقيثو هايس 1

 "عا



 ةيقارعلا ةبيروهمجلا
 ىلحمللا مكحلا ةرازو
 ةسضاعلا ثايدلبلا :ةيريدم

 جالا

 تمرس و

 اككاعح هد يمر

 ايبرقت راتيد فلا نوصصخو ةثام ٠16١( ) خلهم صيصخت بلطتي رييغتلا اذه لثم ناب
 ٠ روبش هتس ( ١ ) نع لقتال »دم قرمتسيو

 صسيصخت بلطتي فوس كل ل نا هلماك هروصب يلاحلا ميقرتلا مان رييغت ةلاح يف امأ "

 ٠ نيتنسلا زواجتت ه دم قرختسيو اهيرفت راني د فلا ةلاممبس ٠٠١( ) خلهم
 بسست دقف هالعا دروامصوصخب مدقالا ةرازولا ليكو ديسلا عم هيراجلا هلوا ملا دعو

 ت اا"ارجالا لامكا انل ىئستيل انمالعاو ه د دصي مكيار نايبل مكيلع عوضوملا ضرعدت دايس
 هريس اي دقتلا مس س ٠١ هنزاللا

 نضل فج رع
 - دور سس سس سمع

 هر

 ماسملا تايدلبلا ريدم /#

 ريشي فسوي ضاير

 هجم 5 حف 2

 س / ىلا هذم هرونص

 5 سس دقتلا ممم ٠. ,ملعلاب لضفتلل / ظفاحنلا دينلا بتكم / ثيوكلا ةظفاحم



 ىاعملا مكحلا ةيازو ا

 تبوككا ةلثئاحم ا
 كل

 31 - نةسعلا ٠

 ىلا( /29 © خيراتلا

 ماكك لل 6 ةعباتملاو طيلدختلا ةرفاد / ىلحملا مكحلا ةرازو غ] [لأ

 ةيقرب ] عوضولا

 ةلومشم ريغ انتظفاحم ناب نيبن نأ دون ١1/٠4940/1١م ىف ( 8001 مكتيقرب
 . ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل ايلاح سرادملا "انبل ةينطولا ةلمحلاب

 _ا ههه سم
 ظ فاحملا /م

 (10) مقر ةقيثو 57



 ةيريب كم

 يلوح ةطرش

 ع ا ا

 ه)١61/ بيرل م1 خيرانتلا

 عواد را 1 ىو / :قفاؤوستملا

 1 ىلا

 ليس رمصع امه / 6
 من اعقل ترس نع وط مس ال لا, ناو دب ٌءسسم عسل تبالل سس ريح كا ١ : 2 ١ راك ءارع

 2 راولاو افي هير دن وم اولا ره كح ر لرإل يمر < ٠١ ص و جحيش ع را لص

 يحز زر ماقال ع هع يحمل ررملا دلو وشم ممم م ريلظأرملل ةرازن بانك ب عر صان ١

 ا ا ىامسيس ١ ساسص تملا حمال باسرالاو تيدنتكا كلا

 مزه واج ال روك لا ”ذللما ىلا ررس ازبلج لا يرماناح ا رس برقا ضف ا
 د اقر ليا رع امس فاو خت و لك ةنشنتل

1 . 

 00 ا

 ١ 5 راى
 رشا لة هم ممل يعل دير تنوي عع ىلمامل

 (؟4) مقر ةقيثو



 ع ع 0 4

 اضم محملا 0

 زكرملا ةي دلب/, تيب وكلا ةئثثاحم
 دار فاإلا

 هدا ددسعلا

 لالا ل 4 م

 يلحملا مكحلا ةرازو
 تيوكلا ةلئئاحم

 ةدراولا

 احح / دسلا
 4٠ه. م9 7 - خيراتلا

 ىسلحملا مكحلا ريزو ةيرطقلا ةدايقلاوضع قّقفرلا ةقفاوم لوصح ىلع ءاسنب

0 

 يىرازو ريسمأ

 ارابتعا بندعلا عافدلا ةسيريدم . ةسيلطخادلا ةرازروب اسبقاحلاو تبوسكلا

 ء 1960/11/5 نم

 ىلع ديحم رشُحخلا دبع ماضع/ نيدتيسلا

 ماعلا تايدلبلا ريدم

 10/7 1 ر/يم

 ريدقتلا عم عالطالاب لمضغتلل  ريزولا ديسلا بتكم. ىلحملا مكحلا ةرازو -

 ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل ريزولا ديسلا بتكم / ةيلخادلا ةرازو ي

 ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل مدقالا ةرازولا ليكو ديسلا بتكم / ىلحملا مكحلا ةرازو -

 زيدقتلا عم مَدلْي ام ذاطمأل- ىددسلا عافدلا ةيريفت # ةيلكاذلا ةزاؤو -

 مزعل ام ذاختال / ءافطالل ةياعلا ةرادالا / دارفالا مست -

 ةرادالا مسسسسق 5-5

 (*:) مقر ةقيثو 0





 ميحرلا نمحرلا ىللامسب

 ىسلعملا مكملاةرازو ةيقارحلاةيروهصجلا

 .تاسيتكلا 0

 8 رمح / : ددحلا "2 م”
 د15 ١7 7عوير /ي) : خيراتلا |

 م١110 بو: عيرطلا [رعق» لال تسلا
 ظفاحصلا بتكم / ةفاك تاظفاحملا / ىسلا

 ملبصملا / هياقرلا / مالعالا ةرثادد / مالعالاو هفاقثلا ةرازوباتك ى ملا" | داتتسا
 0 ا نيتملا 7 +ه/الء/إ٠ 9 ا مترملا انباتك

 نيمو ىوتطت يتلا ( ةيلحملا ةراد الا ] ةضفاحملا تابتكم يف ة دوجوملا تاعوبطملاو

 قارسسملا لصالا ص '' طهرفو " زج اهنوك تيوكلل يسايسلا ءقاولل ةيخيرات كاندلاغم

 ٠+٠ موخحعحلا

 نوسك ىب لا تار اشأ لواست يتلا ةيسايسلاو ةيفارغجسلاو ةيخيراتلا بتكلا لك بهس ررقت

 ةسليمحلا م ابص لا ةلئام نع ةيباجيا تار اشا ةئار نارخلا نف ناصفم ةلو د تيوكلا

 ةسفاقثلا 9 ةمباتلا ىثاثولاربتكلا ر اد ىلا اهب ةلصقم مئاوق عم ةرشابم الاسر و

 0 ا يلا هلا ةقارقلا نم هقسن لارا هناستلار <: ماع الار

 ا *ءريسابييدقتلا همهم.
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 يس سلا كلوب /اع / ىلا 0

 هيلا مالطألاب لوفلل / مدا ازولا 07 2

 ٠ ٠ ري دقتلا جم ء٠ ٠ اع مكباتك / هياقرلا / مالع الأ ةرثا د / مالع الاو ةفاقثلا ةرازو

 ٠ ٠ رسسي دقتلا مم ٠ ٠ ٠ ملعحلل / لحملا مكسلاسيتفت ةئيس

 ٠01001 يف ط1 مقرملا تاع ب دارف الا / لباب ةيئاثلا ةضفاحملا

 ٠ه٠هرسيدقتلاءسم ٠

 ٠٠ "هاجر ةعباتملل / تابتكملا ,/ مالسع الاو ن اقالاحلا

 ف/هوا/ء١ 1

 4/5 كعك

 (85) مقر ةقبلو /



 00 را هلل سي
 د

 م اصلا تما تيرملم
 مللى "ككل 7 ل! دوما

1 
1 

 سحر اسوءاسم ا هدم اك كيك | / هاري اسلا

 00 ا

 2 كياحام 2 ةررطملا ةدايسلاونصع ىسصر اذ برم نإ ا

 1 و وبس | رو لردغر دج ارين تقا بفيوكل هلق اقر صيلرولا ّْ ريرملا تم رى ولا ب اناعتلاف 0 ظمملا يمت 5 7
2 

7 
7 

 ةييشلا يارا اذ تيراوائ رنا ني تاغ ا
 : ١

 رص 2 . سان يا ريع رف يع متم ع ا ١ ١ ةريورلا تامظنملا قيمت معنا ل ا يلا )0 هم ةليسرلا 1 يلا س اررص قزف و١ ور دوت 0 دارمي نم

 0 هر همارلز وا سيح رض هةر

 < | يحل تما سدس

 فيديت د 16 م1

 ممر مقر ةقينو



 508 ١ ةيتارملا ةيروبسجل

 يمال هز ك خم / داشلا

 ماك اب لل / نيالا

 تامسحول ليادبت /م

 ا برو
 تاكستسملا نع رظنلا ضملب تارايسلا ليجست تاجول ليادبت ١

 ةيدئاع نم دكاتنا دعب ( هي دملا لاوحالا:ةيره لثم:) ىزخالا ٠

 ٠ هدم ليكتلا زجيالو اهكلام رضحو ةزانسلا

 م يقر لمحتال يتلا تارايسلا *ءارشو عيب .اتاب انعنمإ .عنعي سل

 0119/١1 /” قفاوملا تبسسلا ىيانم ارايتعا .( تيوكد قارع )

 دوقيلاب :( تيوك. قارع ) مقر لمحتال نمل تارايسلا ديوزت عنمي هس

 .ةيراجتلا تاسسوملاو تالحملا يف اهحيلصت كل ذك عنمرو نوه دلاو

 ١١5/ ٠111٠0 /؟ ىي نم ارابتعا

 رضشنتو ء*ادنلا ةديرج يف عوبسا ةدمل تامتلعتلا ه له رشنت 4

 هيهقارملا فحصلا يف مايا ةثالث ةدمل ىرخالا مالعالا لئاسو

 ٠ ( ةروثلا  قارعلا  هيروهسجلا )

 ددتلا عم ٠٠ .انمالعاو مزليام ٍناختا ىجري

0 
00 

 هسا يرطقلا « دايقل وضع

 00 ب < ى -/.' ىلا هلم هخسلا.

 دجيب/ تحسبا تا ارباخملا زاهج ريدم نسحلا عيه ارب ىواعبس قيمرلا
 أ ء ري دقتلا عم *« ٠ عالطالا

 عل م +٠ تاقاحسلا ىلإ انمامعا ميمحتل ريؤلا بتك /ةيلخا هلا ةرازو

 دحب (9) ةرقفلا يفت ةبقارمل ب ميطفتلا تاجشنيلا ميزتا هماعلا ءاشنلا

 (؟14) مقر ةقيثو | 4



 ميلسس بحر 1 ١ نيس ص صءربأ ! ةهسدل 1 ماج تعمم. ةفاحيإ

 ةيري دم

 ا مي / تدستتعلا

 ى5١)١1١/ ؟نيير/ ١ ى/ خسيراسستلا

 م15350/ 11١ / »* رمقفاوسسلا

 8 اذ انك سلا

 كيفي ركب نبا كا يطووب وكلاو هال علا نورا ف: هالات براي

 ا حو قرا ٍناتكاب انيملا ملجلا كاد رطملا ةدايملا وصع قفرلا _رمآ

 سس ا ذآ را اللا ف حرب رط ١ ىو 0006 ٍ يم را بداذلاو ىضاويصل ١ عار وسسسل
 ري ّ زر

 ب ' 56 39 1 .

 هت لل ةرلعو نعس خد (ىبن مندل ٠ الا عاما مرا“ اي ا ا رم ال 4-7 م ١ يا ا ور يلا رق رو وا عنج |[. لمار

7 

 عض ً
 يت والعسل ل ا 3 2 ) أ مه 2 1 - 9 رو تخس 1

 م/م

 3 ين
 ا 0 مسلوب يسع

 ا تع

 (يزغلا رحم م16
 كوم ةيط_ثس سارع

 و

 رب 1 ع ده < يسم --

 له

 )| تس نأ 1 يفد ا 1١ ١ قنح ا
 5 , ب

 لر 5

 __ رد رعمل | ب ملامدل .ن لماع ِ دك

 1 (جم) مقر ةقبثو



 ميحرل ا ضربا هنأ مسج

 ,نادولا راخلا ةبأر

 . ه0 2ث ملأ ىن ارد دل أ ل كلان تل ادنا هال دمنأ

 مص 0 مس
 1 ١ ٠.٠١/١ / 1 :براقلا ل

 0 1 : ١

 ا و ىنئاتنا مر 1 /ب 0 ١

 ةعسب سف اهيل أ بتال / هفاك تأ فاحملا ,/ ىلا

 نيرخلا رامون آو .قاردلا ةهطظراش م

 ىبيرحتا نطولاو در دعدا قارمتا طمارخ 1 ارط مكلا رفرف

 ملت ' ف احمب هلدبترملا هيرادالا تادهحولا ىلع انميزوت سف زاعي الاب ضفتلا رسجار

 ري دثتلا .ه ٠5 هيطيطختلا هديحولا سا اينم هدحاو . هخسن عادي ار

 هيا 6 < مما

 6 نروش من امه 3

 ننال هنأ ملحلا رزق م ب فرعنا

 كل يللا د
 زاردلا هاواي [ ©

 نوفلا زاسا ه1 ف

 1 هم ملأ ةهلئم ةاسق
 نيت“ امل ا ل رق ,ريتالسن ايل نشرت ٠ ىل

 5 ل ىنون اننا راثتسملا ةركاد

 ل 0
 ً 0-5 اجصن از ةهاليلل ياحلأ هثاضئملا

 دعانا! ب ُ دلبا | دير وي كلا

 قرأ دأ نادح 1 ثا ىاثدا وألزأأ] كرت

 ةسسيحر راد »5! ةيكاننأ

 ىلعصلا ملعحت أرشساافلا 0
ٍ 

 | ا ا 21 :

 نراأد 5 دا أا ابو 5

 2 ا 1 100
 نك وي 7 0 ل

 ح 3 -
 7 ا 9 ا ع

 هه عمم لسع عمو َ الر د يثدل وعم م

 (؟5) مفر ةقيثو 405



 اليت 7

 2 00000 0 00000000 151992... مقرلا

 ةهجل اهرآرباو اكاد اهلمح بجي ؛ ةكرشلا يف ةيمحرلا كتيوه ةقاطبلا هذه حل يام 8
 . اهنع ْميلبتلا بجي تدفق اذاو هيثعلا

 مما مقر ةقيثو



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اعيمج انم مركأ *ادهشلا لظيس : تيوكلا ةظفاحم يندم عافد ةيريدم

 2 5 ج : خيراتلا

 -يعبتلا] 1 ادم ,ددعلا

 ةباعلا ىندملا عافدلا ةيريدم / ىلا

 تيوكلا ةظفاحم ىندم مافد ةيري دم رقم لقن/م

 قفاوملا *انالثلا موهل ةيلاملاو ةيراذالا نوكشلا ريدم  نمحرلادبع ديلو / ديقعلا عم ةيفتاهلا ةملاكعلا ىلا ةراشا

 يسسف يلاحلا اهرقم نم تيوكلا ةظفاحم يندم عافد ةيريدم رقم لقنب ىأرلا نايب اهيف بلط ىتلاو 5 ١0
 ( ملك يم ر ةظفاحملا زكرم نع دعبت ىتلاو ىندملا عافدلا ةيانب ىلا ةظفاحملا زكرم ىف عقاولاو 'انطالل ةماعلا ةرادالا

 : ةيلاتلا بابسالل ةيريدم رقمك ةبانبلا هذه ىلع ءاقبالا نأ نيبن نأ دون

 ىف عقت تيوكلا ةظفاحم يندم عافد ةيريدم رقم ايلاح ىه ىثلاو ( اقباس ) 'افطالل ةماعلا ةرادالا ةيانب نا ١(

 ابل ةعباتلا عاندلا ركارمو ةيراجتلا زكارملاو ةظفاحملا رواحم ةفاك ىلع ةفرشمو هبيرق نوكت ىلاتلابو , ةنيدملا زكرم

 .ةمظتنمو ةديج ةروصب يمويلأ ابطاشن ىلع رشابم لكشب فوقولاو اهتعباتم لهسي امم

 عاسسفدلا زكارم عيمج عم ىكلساللاو ىكلسلا لاصتالا نموت يتلاو 'افطالا ةرطيس ةيلاحلا انثيريدم رقم يف رفوتت 5

 عسير اشلاو تآمشنملاو رئاودلا عيمج عم ةيزكرم ال ىأ « ةرشابم لاصتا ةكبش ىلا ةفاضالاب ةظفاحملا يف يندملا

 اسنل ىئستيل رشاببو عيرس لكشبو ذاوحلا ةفاك ةعباتم انيلع لهسي امم ةظفاحملا ىف ةدوجوملا ةمبملاو ةيريحلا

 ْ . ةليدبلا ةيانبلا هيلا رقتفت ام اذهو , لمكالا هجولا ىلعو ةمرس ىصقأب تابجاولاب مايقلا

 ةرنأو ثاثأو هايم ةكبشو هديربتو ةثفدت نم ةيرورضلاو ةبولطملا تامدخلا ةفاك ةيلاحلا انتيريدم ةيانب رقع ىف رفوتت (+

 . ايئابن ةليدبلا ةيانبلا .هيلا رقتفت اه اذهو ةيرورضلا تامدخلا ةفاكو

 . ىرخأ عراوشو عيرس طخ ذيفنت لامعأ دوجول كلذو ةفلغم هبش ةليدبلا

 ابيف 'رفوتت ال ثيح اهيف تثدح ىتلا ةميسجلا رارغالل كلذو ةيريدم رقمك نكسلل ةدلاص ريغ ةليدبلا ةيانبلا نا

 ( اغطل عبتب )

 1 مقر ةقبثو 10



 ةرسسطيسلاو فتاوهلا ليطعتو بتاكملاو تايضرالا كتبتو ذفاوتلا جاجز مطحتو ةيبتكم ثاثأ نم ةءاقالا رومأ طسبأ

 قسباطلا رامغنا ىلا ةفاضالاب اهحالصا نم ماعلا رقملا نم لسرملا ينفلا قيرفلا نكدتي مل ىتلاو ابيف !ادوجوملا

 فرص بلطتي امم !ذهو « ىراجملاو هايلا بيبانا ةكبش مطحت هجيتن هنسالا ءايملاب || دوجوملا بي دارسلاو يضرالا

 . بولطعلا لكشلاب ابحالصا لجأ نم ةريبك غلابم

 لكفشلاب انلاعأب مايقلا ةيناكما مدعو ةيريدملا لمع ليطعت ابئنأش نم ركذلا ةفنآ ةرقفلا يف ةروكذملا بابسالا نا

 + اعلا رتل ل حلي قالا

 ههنا ءاقطارم

 م ةرلسم اي اطل
 هه يبس

5 00 
 لس وكلا تيت اجرئ لذ جاري دم ؛>

 را
00 ١ 
  "1مس

7 
  5تك

 ركل دع
1 0 

 ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل / " مرتحملا ديجملا نسح ىلع "قيفرلا ةيرطقلا ||دايقلا وضع ذاتسالا بثيلا ةخسن

 ريدفتلا عم عالطالاب لضففتلل / ةظفاحملا يف يندملا عافدلل ىلعالا سيئرلا تيوكلا ظفاحم ديسلا / ىلا ةخسن

 هَ



 مهمات 8110 08 1840

 ةتلمتمؤو 01 7همأعد

 دم

 قكدذعل

 ١؟ معو

 يول
11 

 لل نبال
 كح سل ام سر يرق ش كش ند علا

 مالثء م” *<فداضملا

, 9 18 
, 

 م تكل ها جفرا

 : كيجتبلا ةكمملا ةرافس ىلا اهتايحت ةيجراخلا ةرازو ىده د

 اهمالعاب فرشتت « 0 99715 ةمقرملا اهتركذم ىلا ةراشاو
 لبق نم ةرجثوملاو هان دا اهداقصاوم ةروك لا نهدحاشلا مايق ىلع ةقف ةقفاوملا

 ةراسسفسلا يبست كيجلبلا نييسامولب دلل يصح دعوا لقنل ةرافسلا

 نسل لوخ د متيال ن ٠١ ىط دادغب ىلإ تيوكلا ةنيدم يف ةقباسلا ةيكيجلبلا

 « دسمحلا دعسا ديعس دقحم ليلخ ديسلا لوختو امك« ةقباسلا ةرافسلا

 ليحت نش فارشالل 09551 +ح مقرملا رفسلا زاوج لاح ةيسنجلا ىندرالا
 ىسلا طهتقفارعو هان دا نيانعلا ىف ةديجوملا ةيصخشلاةعتم الاب نيتدحاشلا
 ٠ ١ نأدي

 نك سو اعلا
 دمحلا ١
 0 ةحطق يبرعلا جيلخلا ع رأش

 م سلاسل" ؟ داليف ل 5

 أ مسق ١١ كولب ٠؟
 ىوملس ة مقر راد

 دخلا عمجم <

0 

 عملاسلا 0١رقر راد ا يلب

 ١« ؟ةنحاشلا مقر ٠٠ زارطس ديسرم عون دادقب ؟ ٠.154

 (ةيسنجلا ىقارعع ) نيسحلا دع ديعح ديشر قئاسلا ةدايقب
 5ا/ رئارلح س ديسرم عوت دادخب 9؟5 ةنحاشلا مقر .ع

 (ةيسنجلا قارع ) مساج دمحم ميهاربا قئاسلا ة دايتب

 ٠ اهم ارتحاو أمري دقن قئكاف نع بارعالا ةصرفلا هذه ةرآزئلا زهتت

مغفب/ ةسيكيجلبلا ةكطملا لا ةرانس
 م تأ دسسس

 مسا ديل 0 0 0 اال
 0 0 6# م وبس هاهم ع اخ ا! 1/2

 4 م ظ
 5: 0 3م 1

 7 هبي“ م 1 0
 مسلم 0 ثقف 5 دعو سلا

ٍ 

 1 ١ مقرملا اك فك ماا ةءاشا ع تارباذمااناءج/ةصثلا يلم

 هيلا يومك . 00 ا يل ولا د را 7

3 . 

 (84) مقر ةقيثو ذآ



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

١ / ١ 
 0 :؛ يرجبلا خيراتلا ةيقارعلا ةيروبمجلا

 هكا در ت : يدالبملا خيراتلا ةراصجتلا ةرازو

 2 ١م : ةرا لشالا تس سيوكلا عرف

 يكا رتشالا يبرعلا ثعبلا برحل تيوكلا عرف ةدايق

 ؟و؟14 / ١١ ر/ ص ددعلا يذ هباتكب رقوملا ةساكرلا ناويد تاهيجوتل اذيفشتن

 م٠118 ر يئاكلا نيرشت / ١ قفاوملا له ١41١١ يناثلا عببر ١4 يف خروملاو
 ىلع ابهعيزوت متيس يتلا ةيئيومتلا ةقاطبلاب ثتيوكلا ةظفاحم لومش ةنمضتملا
 اوددج نيذلا نيميقملاو ةديدجلا ةيئدملا ةقاطبلا نولمحي نيذلا نيئطاوملا
 . قارعلا يف مهتماسقا

 فاش روميو: ةرامكنا نيدو هيشلا "هاكر وو هزو راو وي نيس ماستتلا تفحم
 لك يف ةئنجل ليكشت متو هالعأ نيتبجلا نع نيلثممو نواعتلل ماعلا داحتالا سيعر
 اهتيوضع يف مضت ةيعمج نوعبرأ (؛١) اهددع ْملابلاو ةيكالبتسا ةينواعت ةيعمج
 : نع نيلثمم

 ٠+ ةيبرحلا ةمظكملا

 ءا  ةراجتلا ةرازو

 م ةظفاحملا يف ةيرادالا ةدحولا اس

 . نواعتلل ماعلا دكاحتالا
 . ةيكالهتسالا ةيئواعتلا ةيعمجلا

 ابل ةينيومتلا ةفاطبلا فرصو ةيعمجلا دجاوت ةقطنم يف لئاوعلا رصح اهتمهم نوكنل

 . رطقلا تاظفاحم ةيقبب ةوسأ

 ةيرادالا ةدحولاو ةيبببزحلا ةمظنملا يلثمم ءامسأب انمالعاو عالطالاب لضفتمسلل

 1 . ةهبج لكل هالعأ هيلا راشملا ددهلابو

 ,.,. سيدقتلا صلاخ عم

 . ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل ةراجتلا نيرو ذيل بتكم
 ٠ ريدقتلا عمم مزلبي ام ذاختاو عالطال اب لضفتلل نواعتنل ماعلا داشتالا

 205 (14) مقر ةقيثو .



 عامآتجا رضحم

 #5 # ## ن #1( #3 # ااا

 ةبيرطقلا ةدايقلا وضع قيفرلا نم رداصلا رمألا بجومب ةفنؤملا ةنجللا تعمتجا

 تيوكلا ظفاحم ديسلا ةسساكرب )11/956/:194 خيراتس ة9+؟/ ك اخ م دك سعلا يذ

 ةلطرشلاو نمآلا و تارباخملاو تيوكلا يف بزحلا عرف نع نيلثممو نامونلا حلاص زيزع قيفرلا

 - 5:١ يسبسلي ام تررقو ةظفاحملا يف يئا رمعلا طيطختلاو

 ١ - ةظفاحملا يف يئارمعلا طيطختلا ريدم ةنجللا ريتركس نوكي .٠

 ةيوضع ىلا ةلودلا تاراقعر بدم ةفاضاب ةيرطقلا ةدايقلا وضع قيفرلا ةقفاوم ىلع لوصخلا ١*" 

 .٠ ةئيجللا

 ىلا ةدكاعلا قسفشلاو رودلا نع لماك درج ميدقتب ةئودلا تارافع ةركاد نم بلطلا ل *

 ٠ ثييوكلا ةظفاحم يف ةلودلا

 ةظفاحم يف يعمثادلا نكسلاب نيبغارلا تابلط ميدقتب نيفلكملا ةنجللا ءاضعأ نم بلطلا -
 ٠ تيوكلا

 ةيصيحملا قطاشملا ةثكسب درج مكاوق ميدقتب تارباخملا زاهجو برحلا لثمم نم بلطلا - ه

 ٠ راطملاب

 تبيوكلا ةظفاحم يف يمخادلا نكسلاب ياو مقاؤق ميدقتب عافدلا ةرازو 2ظظظ0آ0ك0 9

 ٠ ةيبزحلا مهتاجردو ةيركسعلا مهبترو مهشيواشعو مهئامسأ اهيف انيبه

 ميدقتب رطقلا تاميظنت ةفاك ىلع ميمعتلاب رطقلا رس ةئامأ بتقكم ةحئافم ةئجللا حرتفت ع (!

 ش ٠ يبزحلا زاهجلا نم تيوكلا ةظفاحم يف يمشادلا نكسلاب نيبفارلا ءامسأ

 . ىرخألا ةلؤدلا رثاودو تارازولا ةفاك يلع ميمعتلا كلذكو

 نلككسلاب نيببغارلا *امسأب مشاون ميدقتب لامشلا ميظنت بتكم ةحتافم ةئجللا حرتفت - ما
 ٠ يدركلا انبعش *انئبأ نم تيوكلا ةظفاحمب ىمغا كلا

 ٠.٠١ يرودلكشب اهتاعامتجا ةئجللا دقعت نأ ىلع رضحملا متخو

 قيفرلا قيفرلا

 ناصونتلا حلاص زنيزع بز لثمم تؤباخملازاهج لثمم
 مشادلا ناكسالا ةنجل سيكر ا

 تيوكلا ةظفاحم يف
 ل هد يبببس--

 سب ثق

 ينا رمعلا طيطختلا

 (11) مقر ةقيثو :ةاب/



 ةايقارسلا ةيروهعجلا

 هم 42/7 ك خم /ددعلا

 ١11١/1١ / عدم / خيراتلا
 يعفو ىرس

 ,سسستحملا تيوكلا ظفاحم ديسلا / ىلا

 تيوكلا ةظفاحس يف نكسلا /م

 تيوكلا ةظفاحم يف مئادلا ناكسالا ةنجل نعست هنجل ليكشت انررق

 تارسسباخملاو تيوكلا ين بزحلا عرف يلثمم ةيوضعو مكتسائرب لكشتو

 اسبشبم نوكت , ةظفاحملا ين ينارمعلا طيطختلاو هطرشلاو نمالاو
 ىسسلا ىرخالا تاظفاحملا نم نييبغارلا نييقارعلا نكس ةراداو ميظنت
 : هيلاتلا تايقبسالا قف لمعتو ٠ تيوكلا ةظفاحم

 تيوكلا ةظفاحم يف نكسلل ( رادواهقش ) راقعلا حرنمم دهعتي لا

 ٠ *ارهجلاو *ادنلاو همظاك ةني دمي
 يلف رخآ اراقع هكالتما نع رظنلاضغب راقعلا بغارلا حنمي ١

 ٠ اقباس هلو دلا نم هت دافتسا وأ رطقلا تاظناحم

 نيبلاط نم نكمم د دع ربكا ريضحي هعرقلا لمعتمت عيزوتلا ةلاح يف ؟
 وكلا

 يسسف ةقرف ة دايقوضع ةجردب ناك نمل هعرقلا جراخصيصختلا قحي 4

 ةسسيترب وأ ةلو دلا تاسسؤم يف ريدم ةجر دب وأ !ادوعص بزحلا

 + ادوعص ديقع
 ٠و يلاتلا جهنلا قف نكسلا نوكي

 ٠ بها ذملاو نايدالاو قارعلا ةلو د نمض ة دوجوملا تايموقلا ةفاك نم أ

 مهتالجس هلوقنملا نم هدحاو هرامع يف نكسلا نوكيال نأ لضفي ل ب
 هسيمجق وأ دحاو به وأ ه دحاو هئايد وأ هدحاو ةظفاحم نم

 دكسنحأو « ٠

 5م (47) مقر ةقيثو



 اس أ تت

 اسس نبعش نم نييتارعللو نييركسعلا لئاوحل نكسلا لضفي . ج

 ٠ الوا ىدركلا

 ٠*٠ رسسسي دقتلا عم ٠ ٠ مزليام ذانياأل

9 

 ديجنلا نسح يلع

 هسسيرطقلا ٠ دايقلا وضع

 ١110 /ت/

 3 ىلا هنم هخست

 / م,رتحملا تارباخملا زاهج ريدم نسحلا ميهاربا ىواعبس قيفرلا

 ءرسسي دقتلا عم ٠٠ عالطالا ىجري

 ظ6ظ1



 ميم نلأ نحعح راأ هش يمس

 ىلحما مكحلا ةرازو

 دارفألا

 كفاه هدسلا

 دامج
 هاك لوالا/ حيراتلا

 ملكك كار حب ١

 طئارخ زاجنا 7 جوضوملا
 مص نمد محل و عنو ةنيو مج جيل

 (ءارهجلا ب ءادنلا  ةمظاك) ةيرادالا تادحولل تايدىدلب ثا دحتسا ضرغل

 تاءارجالا ذاختا ةيغب طئارخلا زاجئنال ةعيرسسلا تا"ءارجالا ذاختا ىبري

 ..."المجر ةديرجلا يف اهرشنل ةينوئاقلا

0 

 رن لاوتلا حلاص زيزع

 / دجام

 25و (145) متر ةقيثو



0 

 "0 ا '

 ةحايق دجسلا قحفسي ةوشع لاقو نم
 تيوكلا ةقطحمل يبعشلا رثيجلا

 هب /ددعلا محم
 لة: /ل5/7 ؟ نيرالا

 ىيعشلا شيجلل ( “الر لد أب ) هفاك مطاوقلا / ىلا
 تابولمم / عنوعلا

 ١11 /117155 يس سسسف 1؟ 014 رقرملا تيوكلا ةلئفاحم نعأ ةيري دم باتك
 1١/1:0١؟ /85 يف 5148 ىرسلا تيوكلا ةقططل يبعضشلا,رنيجلا ةدايل باتكب اديكأ لسلا
 تسسيوكلا نوراقل روص دوجو نع تيهؤكلا ةظفاحم يف مهتتا دعو رقع ني ذلا نييوكسعلا ثدحهي
 نادم انو ثيح كرخلا لخادبو هيمسرلا راو دلاو نار دجلا ىلع هقلعم لازتال ءديه يلوو
 * هيراعتلا تايعمجلاو هيركسعلا هيثكلاو قياستا سطولاسرحلا ةيادب
 *يسسسسسي ذقتلا عم ٠٠٠ ٠ ٠ ملليال ذانكأو عااطالا وجرع

 نيسسسح ى ديم اذفاح
 طسوالا :تارفلا ميظع بتكم نيثوشل دئاقلا نواعم

 ةهودعم يقابلا دم

 لق وسسسس ماهم

 رو اروع نس
 كل
 لك

2 7 

 ٠ يصر |
 أ ل

 الا ري

 5 ١

  ْ 1.5١مقر ةقيثو )41(



 ايس سس

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب مجم
 يلا د 00

 تيس سل اكللا قايقلا ها ه 0 ير
 ,نسسسم الا

 3 ,7/) قر ددملا
 ها)ل١0/١1١61 ىدامجالا مل خيرأتلا

 معلوتء ى/ قل ١ هر تس لم ,/ ىلا
 1 ١١م م لم
 +” / م لع

 مرا نس

 ٠ له فاأ م صق

 مسسيمحت / عوضوملا

 11١1ه/١١/ 1 سف 1*7 يصخشلاو رسلا تارياخملا زاهبج ةيري.فم باتنك
 1995 ١/ا)/ + ين 915 نيل ىرمملا + لق ة دابق باتكي انيلاينت املا
 .٠ تايطاخملا ةاك يحن ( ( خيشلا تف هل 1 دهسا بعضن

 ديجدلا دهع بيمحلا دفيع هماللا 3

 تس سس اهلا قليفلا ك"ا ه رما 30

 1:50 /1ذظ5/

 م( ج ء.اس 20 1--

 ١1ر45 ريصع

 57 (4) مقر ةقيثو



 مينبلا نوغرلا هللا محتشم
 ةءداسيف

 : ٠ تمسي وكلي هطيسمخل | تاوسسف ( ميظمعلا قارملل رستلا )

 تبكح توارفلا ح
 . تاج ص وبسس هيمو ص سماد / ا دعلا (قرسم 0

 ياخ /جد يب < / حماتلا
 يا */ 0« #7 |

 ) ) ( )١' هيعاقلا / ىلا
 هتسسي وك ةسسح وأ لمحت يتلا تارايسلا / م

 ] لوإلاى هاجد يف ١115/7١ / س مقرملا روقلا ىلعو هياغلل نر رقوملا هساثرلا ناويدباتك
 . يحس همل هيلخا لا ةرازؤباتك بج ومب انيلأ كرايلا م١6١1/ 5 ت/ 51 نضاويملا1اه1 1

 0 1 8 يت طي اء نمت ىلا ٠ 0111 ين ا1574+1 مهلا / روربلا ناووست

 يتلا قايوالا قيقدت ىلوتت هيلخأ دلأ ةرازو نم زرافم ليكفت ( هللا هظفح ) دئاقناىسيئرلا ديسلا رس
 .نيمسبع اقئان لمعتست هرايس لك ىلعىهفلا ىقأتو ( كييك ) مه لمحت ل ازال يتلا تار ايسأ١ ةيكلمل
 . نسل اعيبلاتاداريا نم ( 2 * ) هيسن ىطمتو ينلعلا دازيلا يف هفلاخملاتارايسلا عاهتو همظتالاو
 ريل ايل ذاحتال ٠ تارايسلا كلت ىلع ربفلا ىقلت يتلا زرافلا يطاهميزيتل هيلخأ دلأ ةرازو
 550 0 ه- يسسسأي ام ةلح ب

 تلي م رهتلا ءارابنلا لبقياو (دهك | ليج ء امو لمت يتلا تارايسلا هالعا رمالا لمشي .

 0 ( تيوك_ ىارسلا ) ىلا
 نافيا أ مهجر دل اي هل ثووسم نوكتو هالهأ رمالاج دو دحل او رورملاو هجفاكمل او تايرو دلاو ه ديشلا رسات غلبت ب؟
 و خل نم هرايسلا هي دئاع نم كاتلا ىرجيو ( تيوك ) مه لمحت هرايس للكل هيتوبثلا ىاروالا قيقهقيتي ا

 مدس 1 0 انوئاق هرهتمم ههمسي هقيثو ةيأوا ( هيونسلا 0 ههترملا لهجست هزاجا 1

 او تاز ةئاوندو اهرئاح مسأ كل ءلكو هلو فل او هقالملاا ىو ل قوقح نيسفت هفص ةيأو اهتلاحو ابا
 يسيل هيكرملا ماسو رحللا نم هخسن زئاحلل ىطعيو مهصيقرتو اهطيضي تما يتلأ هزيفللا "امسأو طيضلا
 1 « ابيدل ىرخأ هخسنم هزيفللا .طقحتو وضجملأ نم هخسل م هستنسلا رويمأا ةيبي دعا
 طم ين يتلا 0 دك اهلل اهسحش هظفاحملا رورم ري ذم روقي -

 لاعب 0 5 .ل دضو هيجوتلا | ذهب هلوعشم ايناو هرايسلا

 32 3 ع دال ايموي افقيمهيلخ!دلا ةرازو ىلا هماعلا رويملا ةيرييدم لسرت

 8 : ١ * همم هندي هر ايسل ا تطيض يتلا ركأو هلأ ديوزتو
 ا ذي ا لل احول ات ةعياتم (تاياسد.ئاب وسلا ناووغ ) هيلخادلأ ةرازو ىلوتت ١

 هد ٠ هستفسلا هزت! ناسف ابسيزوتو ( غ * ) هفلاخملا
 ٠ ثحيلأ عوضوم هر اهسلأ نوس دف هنا تبثي ن نإ ؟ زةاحلا نحب هينوئافلا تامارجالا فختت لال

 ٠ .يسلت اجا ايفيمس هيف *اجام فيضتنو مكنيبأعب .قوستتل او م الذ الل

 ل | تاقفرملا

 0 هل ام هر اهم طيش رضحم

 اسس داق معا قيقا / .لأ هطوضس

 145) مقر ةقيثو 2



 اكر/كا

 كاشي

 ميحرلا نيحرلا مسي
 ةضايلا ديملا قمحسي رشي لالا نع

 <_ه / مدسلا
 1131+ ىلثا75/ “ا عيراطلا يكريبلا /  لساني ) ءلعاوتا# ةناك / ىلا

 دس

 51١ر١ ؟/89 يسن 78 ماارعلا هيوكلا ةةطشل ثلا ييمشا شيجلا ةدايق باتت
 رسمك ذ م دو رثأو ثار تيوكلا ةظفاحم لخا د قطاشلت هديدبلا تايمسلا رك ذ ويرد
 * ةينسرلا تايطاخكمإ# يف رولا هيركلا نيرا ديعل همي دقلا تايمصلا
 ٠ هجومه لملا ويرف

 اغلا بوهران راسم 9 0 ل ْ هم ظيفاح بشل
 تءارفثا رول بهكم ' تي 0

 طسسوالا و ا 7

 رب رش “تح ' و« © يقايلا ديع

 ل يت

 لا و
 عرب ا نلا ) /

 5 (1410) مقر ةقبثو



 ميول 07 ]عشب

 عيزوزووو 01 ؟هرعامم

 ةئاولسك

1 

 هيا _
1 

 0 ٍ 0 يلحتلا مكعتلا ةرئز ل خا رايدر 41.4 ددسسملا ©
 ةدرأول) ه7 قوالاى د امج” يف دادغب
 أ 007 :قداصملا

 لا / ثددعلا
 14 ا ><

 ٠ رودلا نط نيديجوم اناك !ذ ١ ةسسحوللا عفرو ملعلا ليزعت متي نإو ٠ ةقئاسلا ةراغسسلا يلم متف متمال نأ ىط | يتيانسي ( اه دالواو اههيوزو ) نأ دهس اهم ةديسلا وقس يتلاو تهكلا ةطفامم يف ةقباسلا ةرافسلا يبستنر ريفسلا نكس راد نيهادعب اه دهزت اهنم بسسلطت نأ فرشتت رووء/11/1/ يفك ةمقرملا اهتركذم ىلا ةراشاو ةيسس سس سئرفلا ةراقسلا ىلا اهتايحت ةيجراخلاةرازو ىده د
 ْ ٠ :ذفانلا تاميلمتلا بسحو يسامولبد رمث مقرب ةستخملا ةسهنورملا تاهجلا ىدل اهليجصو اهنع ةيسامولب دلا تاحوللا قر دعب الا انهما دنم ١ روجسيال أف ةقباسلا ةرافسلل ةدئاعلا تارامسلل ةبسنلاب اما

 ٠ اهمارتحإو اهريدق قئاف نع بارعالل ةصرفلا هذه ةرازولا زهتن د

 ناو غب/ ةيسب سقرقلا ةراسسفسلا

١ 3 
 5-7

 ل5 ىلا هلم ةخسد ا هس يجراشلا ريزو/ع
 ءيا +... ؟ رش نان

 كيل

 لاح نهادعلاب مك دوزنسو عالط الاب ا )نأ لسفتلا نجار » هالطا ةيسنرفلا ا ْ 1 تسسيههكلا ةلظفاح م ةرافسلا ةركذم نم ةخسف مكيلا لسرل ت ارباخملا ز اهنج/ ةروثلا ةدايق سلجم 3 .
 «ريدظلا عم+ اهيلع ايلوصح 0 ل

 را / -_ 2 مت

5 
 (14) مقر ةتيثو

 يروا



 ةيسئرفلا ةرافسلا

 قارصبلا ىف

 ع5ه<
 ةبجراك /ش : مقرلا
 اوؤ./ا7١/١١ :؛ مييالا

 ةميئدرالا «٠ ناديوس ابم ةديسلا نأ ابمالعاب فرشتتو ةرقوملا ةيفارعلا ةسبروهمجلا ةيجراخ ةرازو ىلا ابتابحت بيطا ةيسنفلا ةراغسلا ىدهت
 ةسمدخلا ىل تيقبا ؛ ةدمعاسم ةفظوم ةفصب تبوكلا. اسئرف ةراغس ىف ةطاعفاو ةيسنجلا
 قسسعيو *  ةرالسلا ييضش لم لراشو اسيرنا يقم ةئاثا رق ةسارخ نساك قردغا
 ١ اسئرف ريغس ةماغا ربكم ىف اه دالواو اهجوز م نكملل ابنأ

 ةسس سس ميسلا اهارجأ ىتلا ةيفتابلا ةملاكلا ىلا ةراشالاب َ

 فسظوللا ةبكمابب ديسلاعم , ةلاكو اسنرق لامعاب معاتلا "هبضلاغ رببب ناجح
 وس سهرت ٠ مرصنملا رهشلا لالخ كلذو ٠ ةيجراخلا ريزو ديسملا صاخلا بتكملا ىف
 ةسيبفلل ىمسرلا عباطلا رابتعالا رظنب ذحاب لصضفتلا ةرقوملا ةرازولا اسنرف ةراغس
 تءنادوس أبم ةديسلا ابد ةفلكملا

 ةديسلاو ديسلا نم لك نيكستي نا ىرخلا ةبهح نم ةرافسلا وجرت
 ةسسسسم دخلا تارايس نم نيتنثا لامعتسال ةيرورشلا قشاثولا ىلع لوصحلا نم نأ دبوس
 , تييوكلا 0 اسئرك اميل ةعحب الا

 اذ سس سم برصتل ةبسانملا ءذه ةيسنوفلا ةراغسلا زبتنت

 ./ .اهمارتحاو ا!هجويدغت صئاخ نع ةرشوملا ةبجراخلا ةرازول

 ةرقوملا ةيقارعلا ةبروهمجلا ةيجراخ ةرأزو
 لأ وس بو

 ع



 ملا سطس
 مضار ا 0/6

 1 يو و م و ملت

 ةدسي يلا يلحملا مكحلا ةراز3
 تبوكلا هلدفاعتم

 ى 8١غ١١ ْ ؟١ +: خيراتلا ُ
 / / حد ةدراولا هند 01 اي - سايس مست متيم قت

 مالؤفك١ / )و / و : قفاولا ة؟ ؟ / رذيلاو ةعادطلاو ةفاَتقلل ةجيورقلاو اك نع ردتصت
 ميراتلا

 ع /دع/ عز

 مكةيرزلا تطرف , حلا

 ءادذنلا " ةديرجب يناجملا عيزوتلا ءاغلا ررقت هنا ملعلاب لضفتلا ىجري

 1191/1/١ ارابتعا

 غسنلا ددعو ة ةديرجلا ف ليجستب مكتبغر :اتمالعاب لضفتلا وجرت هيلع

 ايي اقر تحال 0 ةخسنلل ىونسلا كارتشالا ةميق نا ىلع ةبولطملا

 ريغ ال ايقارع (؟ةرو.. راس ه..و

 «هغ؛ رسيدقتلا عم

 ؛19) مقر ةقينو ال



 3 ١١ روهجت ' 1 و 9 + '

 5 2 سا 001 دقوا عل ههقتاولا 01ه 5

 ميزت ع هسسسيل املاو هيرادالا نوؤشلا, ب م 0 0 ا

 انما 11 ١ را :خيراتلا

 تبوكلا ةليفاحم

 ةدراولا

 م <0/ ددعلا تنس سسسيهكل ا ةظفاحم / ىلا

 194 مك 75 / + خيراتلا

 / ةسسميحتلا دحب

 هرركتملا ت الو احمل | غر تهوكل | ةم الصو ةراجت هفرغب داحت الا لاصت ار ذعتل ارظن

 هس: ررقت

 ةبسعالصو هراجت ةفرغ ةرايزل هيلفلا نوؤشلا ري دم رهاط قيفوت لامك ديسلا ليوخت

 ىتذدسيفتتلاز اهجلا نم ّىاعموا اهتراد |سلجم ءاضاي لاصتالا نيت ضرفل تيوكلا

 ب  هروكذملا هقرغلا مالعا اهلاعا هرشابم هفرغلاعضو ىلع فرصتلا ف دهب ضرغلل
 هدودلاو اهتابجاو هادا يف اهتمهم ليهستل هل .اسمىأ ميدقتب داحتالا دادعتساب
 ٠ اهطاشل

 ٠ هروك ذملا هيهمل از اجن ال هنكيملا هدصاسملا *ادبا نيجار

 ري ول 51 دقتلا قئاف : --5

« 

 هيقارعلا ههوجلا طوطخلا 5 سيئر بث احتالا ىبثر ىئاق هيقارعلا هيراجتلافرغلا داخت ا/ ىلأ هنم هروصا
 هيصخشلا هرابضالا

 رهاط قيفوت لامك ديسلا

 فرخلا داجت !باتك ىلا ةراشا/ هرصبلا هراجت مفرغ سيئر“ هبك نيسحل ! ده بلا ديسلا
 هه/٠١1/9* شك*٠؟؟ مقرملا هيقارعلا هيراجتلا

 48/8٠0941 /طوطخ 4 تاذ ةلا.ب قناه - 5١11/9/5 دئدفرا :سكلت - شدفرأ :يقربلا ناونعلا - ينالخلا ةحاس - دادغب
 5756 يقرشلا بابلا :ب.ص م8817:06 :سكاف

 ا«بالاافذلا 50. - ةعموعامفم 11: 212776 |مقخعععم - ١ك "عل عمعاوألاع: 8880091-2-3-4 20,80(: 5

 ةمانآ اد ىذا ع - 0مهانفان

 د )5٠( مقر ةقبثو



 يقيوكتملا يراجتلا كنبلا
 600م ةممصاعهأ |(سبوأل

 200000 ١ يف تيوكلا

 .ك .م. ش يتبوكلا يراجتلا كنبلا ة؟ءراك برع+ مقر ةراشا
 ةافصلا 5811١ ديرب قردنص

 13029 ةاغصلا  تبوكلا
 يراجتكتب : يقربلا ناونعلا

 16١*515 : نكاقلت - 7310٠015 : سكلت

 8111٠١1 فئتاه

 مرتحملا تيوكلا ظفاحم /ديسلا

 ,ةيحتلا دعي

 يتيوك ملع ةنازإ بلط /عوضوملا

 يتلا كنبلل ةيسيئرلا ةيانئبلا ةهجاوب ةقصلم ةيرادج دوجوب املع مكتطاخا دوأ

 ةيادب نم قباوط ةسمخ مافترا لكشت ثلثم لكش ىلع قباسلا تيوكلا ملع نم نوكشت

 بعصلا نمو ماكحاب ةطوبرم يهو سداسلا قباطلا ةياوهشىلا ةياسبلل يناثلا قباطلا
 ٠ انلبق نم هتلازا ادج

 عوسضوبلا اذه مكيلع ضرعن :يزكرملا كنبلا ظفاحم بشان /ديسلا تاهيجوت بسحو

 صاصتخلا تاذ ةيموكح ةهج ىلا زاصعيالاب لاجعلا اذه يف انتدعاسم ةجيغب هتيمهال

 . طيرلا يغارب كفل لاصعلا نم ددع عم ضرخلا اذهل ريبك نيرك ريفوتب

 «««:ريدقتلا قئاف عم

 (ه1مقر ةقيثو 8



 ديب

 ةداين مهحرلا ئعحرلا ةلئابوب 0 6 /

 تيوكلا ةقطفمل يهعشلا.شيبلا هةر /
 2 ١ يي

 ه-لئككسل ددملا ١6

 اوةوءركا /اعيراتلا

 ار ىلا ١١ ةسس سس سسفاك عطاوقلا / ىلا
 ةيساسسيطقلا 0 دايقلا ودع لمقنلا قيفرلا تابيجوت 7 م

 ٠0/115 يف ١ جولخلا عرن ةيسس  طغدلا تاجتضلا ةكرش عيزوت ةسلرش باتت

 لمجمال ىتلإ تارايسلا ديويزتت مقم نءاشي ةسسيرطقلا © دايقلا ودع قيفرلا تاهبيجوت 0 ىو

 ..ةسس  سيجومي لمعلاو عالطالا ! وجرت ٠ نوه دلاو دوقيلاب| تسسي وك قارع ) مقر

 قيفرلا

 الا تارفلا نودوشل دئاقلا نواعم رسم سس قداس
 و

 ع (01) مقر ةقيثو



 ممسحرلا نمورلا مقلا م ا

 7 يرعب و 8
3 

 م ربا لا »» ةلمرس سك
 ري

 0 1 يس لا جي 4 ”--
 00 6117 حر عير لراس احلا

 لد ا ل ا ل
 , ا ارسل هانم / ا

 جرم ار ةءايحم رارزتس ١ مع / |

 7 لع يلا , لطي / ح.حد ةباعل دلع -

 اة. 7 : ها
ا ةلعب تيارت تاع سن امل اسعل ١ ا

 زل 7 «ردح توب

افق للك اهليطر يكرمم [ هر امع ل ودك هس 1 ا عملو
 تر

 سس عل تع
 ماه أ

 - اهو

 لماع أو اعلا اف ران ير

 درعل

 (01) مقر ةقيثو



 ا١نكاآ مح 7 307 ا
 )ا يصخسشو ىرس )

 ا هس اا يل

 مئادلا ناكسالا ةنجل  تيوكلا ةظفاحم / ىلا

 تيوكلا ةظفاحم يف نكسلا /م

 ١1411١ /رخآلا ىدامج /5 ين 55 ددعلاو ذ ىرسلا مكياتك
 . م1110 ١5/ /5؟ قفاوملا

 مكتنجلل لوالا عامتجالا رضحم ىلع هيرطقلا ة دايقلا وضع قيفرلا علطا
 ٠ يليامب هت دايس قلج هالعا مكباتك يط انيلا دراولا
 . ((فاضيرعت)) ل: (؟) ةرقفلا ىلعا
 : (ه)و () نيترقفلا ىلع'

 نس خسن موتو لامتحا يلاتلاو ميمعتلا اذه لشمل يعادال ١)
 ٠ (( ٠ *ادعالا ديب ميمعتلا

 .- رم

 نا
 7 5 و

 يلع مىلظم قازرلا دبع 0 ل
 هيرطقلا ةدايقلا وضع قيفرلا بتكم ري ده 5 ب َ '

 اووى كرب للا ا صم ا

 | 0-0 را

 غال" (0) مقر ةقيثو



 ميسو ل ل

 ١ م يفا ملء ْ ثرلا | م
 يي خل 18 1

 ْ 3 / ددعلا

0 
 ها

 7 ني ايم ةسيسسسا# وعي لس ير دي أ ج١

 تاكل زا
 هلم 0

 اين لص أ ا 73 ااعلا
 طها:!١/ىلوالا ىدامجر_يخيرأتلا

 مققعرا ر

 مرتحملا ةيرطقلا ةدايقلا ىضع  دبيجملا نسح يلع قيفرلا

 انهرد ب ضص

 ةصاخلا ةمكحملا لاقتنا تابلطتم م م

 تسيوكلا ةشظقاحم ىلأ

 ه)998+راار5ا يسف ؟؟ملو مقرلا يذ اسباتكب اقاحلا
 ينسف باتا د ©.

 هالع#؟ ةمكحملل رقم نيماتل تيوسككلا ةظفاحم ىلا زاعفيأ الا 9١

 رومالا ليبستو مهل قازو" الا نيبهأتتو اهيبستشم ناكس" ال ائناكمو

 ٠ ىرقالا ةيرادالا

 .ةفمكحملل ةمزاللا ةيامحلا نيمهآتل ةصتخملا ثاسبجلل زاعي“ الا ء؟

 هريدقتلا عم +. هددصب يضتقيام لافتا يجري

 ١

. 

 نيسح دسحأ

 ةسسيسائكرلا ناويد سيئر
 /, ىلا هنم ةخسن

 يبستنمل ةيصخش ةحلسأ ةراعأ بسنتر ريزولا بتكهىهسيلخادلا ةرازو

 ٠ريدقتلا عم هددصب يفتقيام ذاضتال ابلمح قكاتوب مهديوزتو ةمكحملا

 ٠ءرسيدقتلا عم .. هسفنضرفلل/ممرستحملا تارسسباخملا زاهج ريدم ديسلا

 مقرلا يذ ةروثلا ةدابق سلجم رارق بجومب هلكشملا ةصاضلا ةمكحملا

 هريدقتلا عم عالطالل 199+ /م]6/9يف)5١ مقرلا وذ مكباتكر 19, ةمسلا؟

 ٠ : 3 1 د ادسسل] 5

 يعم لل 9 مى :الارا م نم انس تل نا ر وسم ا ديلا اجلس و

 (ه) مقر ةقيثو ابا



 مس سسيعولا نيصعرلا هللا ممم
 ءارسسب بلا يسحأ ةيزي هم

 هنأ 2 00
 ١و54عغ يثأآ / ىف خيب .

 «بيصخسشلا تب ايويسأ ع

 هسيصخشلا ن.ايويلا لب دهتسخت يتلا تايولعملا ةئاكب ان ديوزت يجرب
 ناس سمس نيو همسي هملأ لاوس الا ت.اسيومسب تايبلا ةهسيدملا يف هر داسلا

 000-0--6 هةيسلل اسسسيلاج مسيتسلا تا" اربسالا نوتسم لوح مك اواسم

 : هي

 199١ تل مث ص

 عال (05) مقر ةقيثو



 ةيقارعلا ةيروبمجلا

 3 يحول شرج ؛ دديعلا طيطختلا ةرازو

 ل ويحس عربا خير الا ءاصحخاإلل يزكرملا زابجلا

 58 ثيوكلا ةظفاحم ءاصحا ةيريدم

 ءكيحكر صرب انص/ ءبم ماركا
 200000 ا

 ىلحملا مكحلا ةرازو ( يقرسس)
 سيوكلا ةثاداعم

 0 007 مرتحملا تيوكلا ظفاحم ديسلا ةدراولا 5 4
3 

 »ب

 ١ ١7 7م. غيرنا لأنا كامددعملا هل

 , ةيحت بيطآ مكتدايسل يدهن

1 

 م )5/58 سما حابص مكتدابس عه تمت يتلا ةلوادملا ىلع ءانبو

 ا ؛ يليام مكل نجوش ةيندملا تامولعملا ةكيه نأشب

 ايرادا طبئرت تناك ةلقتسم ةرشئاد ةيئدملا تامولعملا ةئيه نا - 1

 ىبيزو اهيلع فرشيو تيوكلا نوراق مكح نابا ءارزولا سلجمب

 لاوحالا رئاود ىلا برقا ابلمع ةعيبط ناو اينف طيطختلا

 .٠ هفاك رطقلا ناظفاحم يف ةيندملا

 1 مسح نيحل اتق'وم طيطختلا ةارزو لثمم عم طابترا اهل ققح - 5
 ا باحرسلا يف ةلقتسم ةيانب اهل نا املع ٠ ةيرادالا اهتيدعاع

 ةيشازنيم .نع ةلقتسم. ةيلام“ ةيداويمو نوطتم يلآأ بساح ةزهجاو
 نيرشتو لولياو بآ رهشالل مهبتئاور عفد مت دقو طيطختلا ةرازو

 عفدل طيطختلا ةرازو نم نآلا دحل ةقفاوملا لصحت ملو 11؟+/لوا

 ٠ 1؟10/ لوالا نوناكو يناثلا نيرشت يرهش بتاور

 لاختاو ةئيبلا عوضوم مسح نأشب ةرازولا ىلا بتتك ةدع عفر مثا +
 .ودصب ةرازولا لبق نم ايفتاش تفلبا اريخاو اهتيدكاعب رار
 ةرارولاسلا :ةيململا تامولحملا :ةقيع قاحلا يف ةماكيتا نم رئارش
 ٠ ةيئدملا لاوحالا رئاود عم اهلمع ةعيبط هباشتل ةيلخادلا

 (ه1/) مقر ةقيلو عام



 ؛ سمه ا! ادع

 يركسعلا عينصتلا نم ةلثمم ةيبلآلا ةزبجالا ليغشتل ةنجل تلكش - ع

 نمو نيعوبسا لبق ةظفاحملا تراز دقو طيطختلاو ةيلخا"دلاو
 نم ةنجفنلا تنكف يلا تامزلتسملا ةفاك انشيره دقف ائبئاج

 نسرقت عفر نأشب دادغب ىلا ةنجللا تداعو يلآلا بساحلا ليغشت

 انلزالو اهماهم مالثتسال رداك ليكشتو ةئيبلا ماهم نع يليصفت

 ٠ ةيلخادلا ةرازو لبق نم بجاولا اذهب فلكي نم راظتناب

 ءاضعا عم ةيموب ةعباتم يف اتنأاب مكتدايس مالعا دوش امكا
 عوضوملا اذه مسحل ةظفاحملا يف ةيلخادلا ةرازو لثممو ةئجللا

 . ةنكمم ةصرف برقأبو

 000 ما رتحالاو ريدقتلا رفاو عم عالطالاب لضفتلل

0 

11 
 يسابع ميركلا دبع ركاش

 تيوكلا ةظفاحم ءاصحا ريدم

 طيطختلا ةرازو لثمم

 ! هلنم ةخسن

 عالطال اب لضفتلل / مرتحملا ءاصخالل يزكرملا زاهجلا سبيكر ديسلا

 عم هتيمهال مردحملا طيطختلا رسزو ديسلا ىلع هءعوضوم ضرعو

 عالك



 موي لام ١ رع ميحرلا نمحرلا هللا مسي 2 20 “

 ةسيفارعلا ةيروشمجلا
 يلحبلا مكحلا ةرازو

 ينارمعلا طيطختل ا. ةدحو

 تسيوكلا هظقاحم يف

35 

 رك
 © : ددعلا

 م١115 /ا1/6 : خيراتلا

 1 ب با

 يلثالا علل ةراذو "ا
 . هع + خلاه

 هدرارا ةعباتملاو طيطختلا / تيوكلا ةظفاحم دسم

 / م.اعلا ا

 اع دحر رز اللا ل ص

 1981٠: ةمسل لوألا نوئاك رهش لالخ ةيلاثشلا لامعألاب ةيطيطختلا انتدحو تماق

 ٠ تيوكلا ةظفاحم يحاوتل ةيرادالا دودحلا تاحرتقم طعارخ كادعا مت 3

 .ةظفاحملل يحاوتلاو ةيضقألا تايدلب دودح طعإرخ نادعأ مل -

 ٠ تيوكلا ..ةظفاحم ني يساسسألا ميمصتلا كادعا يف رارمتسالا _-

 .ةظفاحملا يحاونو ةيضقأل ةيساسألا ميهاصتلا دادعا يف ةرشابملا 5

 , ٠ 2«ريسصيدقتلا عم عالطال اب لضفتلا نيجار

 رم

 ا ا

 ارسل اددعتما ةدحو ريدم
 هفراملعلا لوول

 ىييكللر ٠/>)

 :ىلإاإ هنم ةحخسن

 :نيدفحلا ع ,.عاطألابلعستم ر يناوبعتلا طيطقتتلا ةناجقا ةيوياشلا» دك

 .ريدقتلا عم ضرغلا سفنل / ةمظاك ةيدئب ةيريدم

 (عأ اناس عم مم اشلا ند ح سلا يموت ء 4 اعهالا خ رس |

 ٍ وِ

 اص ار وشم . ب انك نص موس مح راس رم

 (08) مقر ةقيثو ١ ابا



 يل

 .١ - ته يربو مول ددسعلا |

 يا يا
 م7١/1111 . :فداصملا ْ ةدرأولا

 2 | كي
1 / 1 

 ةيناريالا ةمالسالا ةيبوومجلا ةرافس ىلا اهتايحت ةيجراغلا ةرازو ىده ت

 اهم غاب فرشت ١115/15/37 يف 7 ةمقوملا !هتركذم ىلا ةرياش او

 ةسهوالسالا ةيوهمجلا ةراغس يف ةدوجوملا ةزهج لاو تاشا لع ىط ةقفاومل ١

 ءدادغي نلا اهيلجي ٠ تيركلا ةاطظفاحم يف رهغسلا ديسلا لردعو ةلاباسلا ةيماريالا

 ٠ مهتدهم ليهست نضرفت ةيجراخلا ةرازو يلطم لبق نم مهتقفاوم متت نأ ىلع
 ءاعاو ةرداغملا دصيمب ةءرتحملا ةرافسلا اهسدطاول ةنحمم ةرازولا نوكد

 ٠ ريفسلا ديسلا نكس راد ناوطو داوملا لقي نيلوخملا ساشخال

 ١ 2332 10111:10 017" ةنتشول

 ةتئستمؤج 201 70عأجتن

 قلاع

 / ددعلا

 ب راتلا

 ٠ اهمارتحاو اهريدق قلاف نع بارعالل ةسرفلا هذه ةرازيلا هتن

 دا ةبسسقب/ ةيئاروالا ةيمالس الا ةيروهمجلا ةراغس

 نيج ريوس

 ةسصسيجراهلا ريزو/به ,/ 2
 جلاص تك وش ناتع ْ : ىلأ هدم ةخسل

 نسف 5 مقرملا مكيادك ىلا ةراشا  تارباخملا زاهج/ ةروثلا 5 دايق .ساجم

 ٠ عالط الاب لضفتلل» ١ ١

 *«ريدقتلا عم

 م دسسجب مكقرطي ةيدعملا تاهسجلا فالباو عذاط الاب لضفتلل .. تهوكلا ةظفاح هم

 ءريدقتلا عم٠ ةمهملا ليهستو ةعنامملا

7900 

 أ ما

 رمال و: يبس 1
 دحعت حا

 عالق (05) مقر ةقيثو



 ةيطقارعلا ةيروهمجلا

 قروسسعسسمج موسرزم

 ( ١5 ميز

 ةنسل ١ هو مقرلا ىذ تاظفاحملا نوناق نم ةسداسلا ةداملا ماكحا ىلا ادانتسا
 رارق نم (م ى ايناث ) ةرقفلا بجومب انل ةلوخملا ةيحالصلاب المو لدعملا 9
 .و١هو9. ةنسل (مم) مقرلا ىذ ةروثلاة دايق سلجم

 يوييبيشفاو ان ةيرووتمسلا سفر ضسحتا

 ةعباتلا ( ءارهجلا ,ء, ءادنلا , ةمظاك ) ةيضقا نمض ةيتالا يحاونلا ثدحتست

 ُ ةفرملا طقارغلا قفو ىلع ةير ادالا اهدو دح نوكتو تيوكلا ةظفاحمل
 /ةيمظاك ءاضق و

 :ةروكلا ةفطنس اهركر نكرم رغملا ةيبادص ةيخان“ 1
 . يلوح ةقطنم اهزكرم نوكيو يلوح "يمادص ةيحان ؟

 :”ةيداورفلا ةفطقم اهركزم نيكما .قيلغللا ةينادص ةيحان
 /ءادنلاءاضق .ايناث

 . ليحيحفلا ةقطتم اهزكرم نوكيو ليحيحفلا ةيما دص ةيحان ١.

 .*ارهبجلا ءاضخ .  اثلأث

 كافييرلانلا ةفليتم اهركرم كري تافييلسلا بأ دم ةيعان
 موسرملا اذه تكيس ىلدملا كلا ل يزور .ىلع

 .ةيرجه ١١١ ةنسل هرخالا ىدامج رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا مويلا يف دادغبب بتك
 , ةيفالتنو ه0 ةنسمل يناثلا ناك ريثش نيرماعلا قيلل ف واصلا

 (10) مقر ةقيثو 23



 111 يع '
 ل ( نم الا) 7 /رشسسم ىلإ نسم
 تس ل... 1) ةيكاقلاب ىلا
 يف +١6 هيزوم هيرس ( نعالا) خع ق ةلاسر ( .) كراعملاما(.)/ ٠ م1١ /نمار/ ىشنملا مقر

 هيرسسلا ( نمالا) ١ م /شمقف ةلاسرب ائيلا هغلسلا (.رر ؟ و١ مؤ /؟م

 تاراسيسلا ةكرح اتاي اعنم عشب ( ١511/1١/59) ١ يف هال هيوقلاو انك ١
 95 عسسل هيت دبلا تارايسلاو ( تيوك ”قارع) هيمسر ماقرا لمحتال يتلا هين دسلا 22 :

 انرقم ىلا لسرتو مكتارطيس لبق نم اهيطىضيقلا ىقليو ماقرا نو دب يتلا 27 9 ١ م
 . ةقيهفلتلا استالسساو اشرس اسبم مكلهق نم

 7 ا آ اق
5 00 20 

 (سأر لوا م ي للا م رم ع
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 يرسم ار ا 1 3 ا ر
 رص 5 1 7 ١ 0 | م
 رى [ 2 مك 20 | علا هل 0

 7 د ١ /؟//١ 0 اسم رح
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 ( ج . ب .1) ميقدلا

 (51) مقر ةقيثو



 ءادسنلا ةديرسج

 اهلقنب ماقو داومو تادعم نم اهيف ام لك بهنو تيوكلاب ةدوجوملا ةفاحصلا رود ىلع ىقارعلا ماظنلا ىلوتسا

 ' لواحو سبقلا ةديرج ىنبم نم ءادنلا ةديرج ردصب ادب تقولا نم ةرتف دعبو  ىرخألا تاظفاحملاو دادغب ىلإ
 -تيوكلل قارعلا لالتحإ هيف ضفريو ملاعلا هشيعي ىذلا عقاولا روزيو ةقيقحلا ملاعم سمطي نأ مومسملا همالعإ
 : ىلي اب تمستا اهنأ ىري ةديرجلا هذه دادعأ ىلع علطملاو  قئاقحلا بذكو هسفن قدص باذك اهالخ نم ناك دقو

 نأ لاحتسا هنأ ةجردل هلاعفأو هلاوقأ ديجمتو - صخشك مادص ديجمت لجأ نم اهدوهج ةفيحصلا تسرك ١

 . ةقمنمو ةريبك ةروص تاحفصلا ردص ىف مادص ةروص نم ولخي ددع اهنم ردصي

 . نييبروألاو ناكيرمألا ةصاخن بناجألا ةلماعم نسحو قارعلا ىف نمألا بابتتسإ ةعاشإ ةفيحصلا تلواح

 ' . وزغلا اهتاموكح ديؤت ىتلا لودلا ف فحصلا لاوقأ رشنت نأ ةفيحصلا تلواح -*

 . اوناك اهمو مادص ةمكحو قارعلا ةوق ىف نودجسمي نمو وزغلل نيديؤملا دارقألا لاوقأ رشنت نأ تلواح - 5

 . ايروسورصمو ةيدوعسلا ًاصوصخ وزغلا اذه اهتاموكح تضفر ىتلا بوعشلا ىأر ىف كيكشتلا ةديرجلا تلواح
 . دسألا ظفاح سيئرلاو كرابم ىنسح سيئرلاو دهف كلملا نم ًايئادع ًافقوم تذختا +

 . نيسح مادصو قارعلا فقوم رئازجلا ىف بازحألا ضعبو نيطسلفو نميلاو ندزألا معد ىلع ًائاد ةفيحصلا تدكأ -

 . تيوكلا لالتحإب ةيلزألا برعلا اياضق طبرت نأ ةفيحصلا تلواح 4

 ىف ةريبك نوكتس اهتراسخ نأ نم اهريذحتو  اهتوق ىف كيكشتلا تلواحو ًايئاد اكيرمأ ةفيحصلا تمجاه 4

 . جيلخلا برح
 . ةمزألا ىف ليئارسإ ماحقا ةديرجلا تلواح ١٠١

 كانه نأ ىلع ًايئاد ريشت رابخأ رشن لإ تدمعو  رصم ىف عاضوألا رارقتسإ مدع ةعاشإ ةديرجلا تلواح - ١

 . ثحابملاو ةموكحلا نم عمق دوجوو مكحلا ماظن بلقل تالواحم

 , ىرخألا مهقئاثو نم سكعلا ىلع مهترطيس تحت اهنأ ىلع ديكأتلاو  ةيتيوكلاقمواقملا ةيلعان نم ليلقتلا ةلواحم ١

 بعشلاو ةيعرشلا ةموكحلا نيب ةعيقولا ةلواحو ريمألا ومسلو ةيعرشلا تيوكلا ةموكحل ةمئادلا ةءاسالا - 3

 . هتيعرشب كسمتملا ىتيوكلا
 . نسح لعل ةباتكلا ىلإ مالعالاو ةفاقثلا ريزو رطضأ امم ةديرجلا عم نواعتت مل ةيمسرلا رئاودلا نأ بيرغلاو

 . اهعم ةيمسرلا تائيحلاو رئاودلا نواعن ةرورضب ىضقي ايمعت ردصأ ىذلا ديجملا
 . ماعلا ىأرلا ليلضت ةلواحتو اهمومس رشنل ًالاجم دجت ىتح ًاناجم ةيادبلا ىف ةديرجلا عزوت تناك اك

 نيذلاو ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو ىفظوم نم ةنواعتملا ةئثفلا اوددهو ةديرجلل ةمواقملا دارفأ ىدصت دقو

 . ةمواقملا لاجر تاديدهت نم مهاوكش تاحيص تلاعتو تدازو  ةديرجلاب لمعلل اومضنأ

 . فقوملا ىلع ليلد ريخ نوكت قئاثولا لعلو

 عما



 دئاحلا سيئرلا رمال اديهش
 .تاجالا اياعرلا نم ةعومجم ةرداغم

 فوصل جاسسلاب يبس ماديش دماقلا سييرا قبلا رمإل افنكمب
 قارعلا ف هياقالا وا مهداثب يل رهملاب لافطالاو ءابسنلا رب قارعلا
 ياجالا اماهرلا نم ةعومزجم سما قادم توداغ ههسحلر فسحو

 مابسآلا هلاكو بوذمم غم ثيداحا ف نوريلاهملا ىارخلا يفوح بربع او

 لاوظ اهس ولمس ىمتا هساغرلاو هقايمفلا مشل مه رتش نم ةنف'رقلا
 قارفتاب مهبجانا جرسصا

 مهل خحاستسلاب يسع ماك قتاقلا سيئرلا نسا ن دايس "رمسو و
 ملاقلا للا مال لجادم للم اهيناب قارملا يف ( اهنا و' رفسلا ةيرجسب

 عمجا ةقظدملا لإ مالنملاو نصالا لدلاح' يف هيخسارملا ىارمتا هذ يكنس

 نيطسلف هي نايلعلا ةلاح عاستأ

 دعاصتي يبرعلابضغلا
 ةرزجملاب ددسنت ملاملا مصاوسع يف تارهاظم ©

 ىنل# هورجملل يبرملا نطولا ى راكتتسالاو بضعلا تانيص ترمتسا
 موي فيرشلا يبدفلا هرخلا يف ةيبويهسلا لالتسالا تاوق اهتبكترا
 هدهل اهبست هيبرنلا تامطنلاو تاداسيالا تلصاوو .ىماملا يالا
 دم ةئطحملا يطسلم يي رابثملا ةئاح تهسا امك ,ةعشسلا ةميرحلا
 بحرخ امك .اهنيطسلع ١١ اهلالخ حرس تاهجاوم تندحو ,ةررحلا
 ,ةررحملاب ميدمتلل هلاعلا باو يي تارهاطم

 اهل ثامايد يي ناواحتالا م ره بعلاشو

 بناج ا فوكولاب يملاملا ماعلا يكرلا
 ةلمختا دطسلملا يف يسطسنخلا بنميتللا

 ةمحيملا ةسيرسلا قم اداو
 راع ةممر قكتن ة حملا نات دكار
 بكر رامو رصات ني لآ ليجس
 ةبمويهصلا ةيكيرسالا تافطخملا
 ماتحلا ةيسنعو ةيايفل ةمماد ةفيتوو

 اوحتفو مهرت امس 'وعان نيدلا برملا
 تاوقلل ةيسوقملا ةيبرهلا صرالا باوما
 تاياهعلا تدك او , ةيمزبهسلاو ةيكيرسالا
 يد رجلا رتابط لاسسا ةمالا ةيربصم ا اسهيبا

 ةيبرعلا تابطسملاو تا دات 1 1نمح دو
 رطحلل يدصتلا ىلا ةيبرهلا راطنالا
 درطل لاستملا دسب طلو يبويهصلا
 راهسلاو دج نعزا رب ةيراقلا تاوقلا

 لج داحيا ةيبرعلا بتاوحلا ناصرتو
 ىلا هشسي ُةيطلتمملا لكاتخ لمات
 يشلا ةشيرخلا ةيطيراشلا ةريابلا

 سيشرلا ديس 4 كيبروسلا ةمالارمر اهتع راف
 تاروهش نم رظك يساتلا ,ي يسمح ماتم
 ثاداعتالا تسينلاط امن ,يضاسللا
 ردنا مبتجملا ةيبرملا تابمظنماو
 هي رامتلاو ةبيسايس نايونع ضرفب
 تادكاو يسويهصلا ناهكلا) دص ةيركسسكو
 تطمث فيرصلا ١ مريسمل | ةزرِجمم نا
 نيّدلا ةباودلا ةييرشلا !اهد بيزاكا

 نوبي بحب ةيعرفوا تون توفوا

 دي ءبيصفا داوقلا نإ رثاذ . ناسع >و
 نينضضاوملا نام ضصاسرلا تفدط»

 ," يص ئاط“
 ىلا امس لسدقلا ةهب ادم فيطحا يتلا

 جور انطاوم ١1 رم رثكا ةباصأ ىلا
 * نذف نأ لثخلا نطولا هانا ترئآذو
 هتئحملا قطظامملا ىرتو تاسيخمو
 هايس دمت تارشازعمب مايقلا تلسوو
 ديوهش يلا هيمارلا يبويهصلا نايثلا
 تانشلا وشر اميم ةيديطسلافلا ىفرالا

 دوج ةعايتبالا لع هيتسملا راختفلا
 ةراججلاب لالثخالا

 يلا نايكحلا ةلاهع نا بهاضاو
 حار يتتا سدقلا هكيدم دخن دكرحعُم

 خرتحو امظعاوس 757 سم رثكا اهتثيحم
 ليلجلا ندم بهعا دن 7٠١ نم رثكأ
 341 1 ماع دبس هقتخملا ثقنملاو

 نويميطسلفلا نويطارلا لساوو

 ءادهش حاررا يل داؤخقاو فارسالا
 هرخلا يف بحفر يبلا نسمتالا ةدحبدم
 باوك 1و انين فيرعتلا يبيقلا

 لاوثلا يلهب عيازلا موبللو لزلشخالا
 همصلا يلع لوختلا عمم ماقعب ضصر#
 عاسجناو

 امه زيجتلا اس ودحتا هعفدذا بركدو
 ٍك نسصا دم 1 ةيفسباب ٌةرينمل نا
 ةمقاولا دنيا منش ل١ يىدؤملا قيرتعلا
 ةفملاب لالهت ةيطوئسمم سا برتفاب
 ةيبرملا

 خيارلا ره راغممالا اده يا تفاسعاو
 فا رشنت ملا اهمكاو ربهش لاليع هبعوش نم
 قلل ةعينم تعقو يتلا اباسحالا

 ةدهيلا ةيضولا ةداهقلا .ثتلاكو
 2١1 اهل بالقكا بع د." ةصافشس الإ
 دش قاطبلا ةمسأو تايلسعب مايقال

 دقيلا_.ىن هيل ذل دبحجلا يور انعتي نق قل دييرح ىلع ادر ناظياسالا تابناصع ةزيل عاطقو ةيبرفلا ةنغلا يل برعتا

 ا

 م
 ١
0 
 ا
 ا

 ا
 ا

 دلسسف

٠ ١ 
 رشنلاو ةعاطلا» ةغأ حضال ةنم* فلاراذ تعددت

 وساأف انيكروب سيئر ثوعبم
 , قارعلا عم هدالب نماسفت دكؤت يروابموك نم ةلاسر ا ْ

 قمح مل يلودلا نمالا ساجسم
 سحيملا نما دال رارتح_لماع

 نمد' ساحب ليشف  عاول برومو
 د هن روج قاع إ' روضولا ىف لوس“
 نضال رق عورشم يقحلا م دخلا
 ةحدم لوط يسويهنصل نابكنا ةياداع

 يليراصالا فيولملا بسنت رس مسقلا
 تيضتي

 نسبا نهآلا لسفتخلم ةابيعحلا نبأ 1
 ةعان 7١ ١ نير هيتس ةيلوطقس لأ و نسم

 زورق لويص قاقدا نإ نيصوسلا  ةمقنا
 باوك اهممكل ١ يبل ةهتلولاب نتفس
 نعدقلا ل ييصاقا يبشآلا لحال

 تاواملا ةديط يعدظت#ا لصو
 نمشر عادم نادسلا تيشدملا فيوملاب
 ةيهراممل لتمنلا"( يكيرمالا ددون"

 نك ةيابب نمبلا هيب نس دعب ,ازن عورشم
 هيادام يضفي رايخسالا مده هكرتع لز»
 قيلت هيمن داقناو ىنويمهسفلا ياكلا

 ويلاقلا عادخ لواحخت ةدحتما تايالوملا #

 لاا د دحنسلا ديالا رم سمانجسالا نيكخلو
 جاطيلاو هيبرعلا هفضلا

 نا ةفلود ييسر رداصم بتركدو
 نلعنس هلدقملا تارواشملا لح دعرم
 قولا سو لإ

 نلسمعرو ابوك مه حس تحضن لاو
 بلغب لودل“ ينالا يملي ىنا اف هو
 لنا هلوع مع ةيعارفشلا ءاممالا هلاكو
 ضرافب ينبا اهوخو بثكسصا اكيرس
 - لش ريسأ ل مساد؟

 تلواخ ةدهنلا تانالولا يا تاماو
 راببجاب رامخيالا هدي روبير غعاددج

 نيينميلا دض ةيدوعسلا كتاءارجالا ىلع ايبقعت

 .٠ 0 0 :هقوم :ءا 5

 ٠ خيبلل لبباقريع

 عاود ءابم - ههيعسف بكا

 رميا ةسيفكستتلا تاءارسع“ نا
 انمزحا يسلا ةيرارقسسالاو لافمحلا
 رسم ءاقسكلا كهف تاطلس اهيل
 نلح طوتصتا ةداعإ لا فرتهت ,رمهلا
 رميعمل ةييييطولا ةيبسسلا ةموككلا
 ةيلاجسلا ةمإ3ا نس يلدملا ةهيمشوسا

 لا ةيعونسوا هيجملا بامو

 ادب يل ةهسحاومملا هيهناوم بساحل

 قاربعا يم برع يت لع راضخلو
 هقلسم هيئعابيفا ل ههسطلا بناعز
 تاوقلا نا اهسي - هةفطاسلا هيرجملا

 ل ةدحارتمملا اهم دمياتعلاو هكيزمال'
 رئابخل يميل ميرفت ةقطظدملا

 عيب ترج توشن هقاح ق ةيريصنو ةيدام
 وش اسس تيييسمب وق ياو قارس
 ةيحبلا ياذلا) لاق هييح تارستبما
 3 قطتلا باي ةوبلا لآ ةممتلاب

 نيدصا ةضفلسم نم نأ بفاماو
 نأ ةراسعلاو حيرلا تاناسح نوري
 بسبل ةهييربعلا رمزاألا لا اوكردسي
 شويفلل عباربو برغلل رئارط تاحاسم
 ركفب ا رهملا لومت امك هيراعلا

 ملهت لا روب اننا يجابمفالا اهلاعم

 نسيلا يقوس نا اهرب , ةيدومسلا ؟
 ريغو باكو حضاو حيشضلا ةضرأ نم
 ليك امهم خيملاو ةييؤاسملل لسام

 تايكابو تئاضبم يف

 كردي رميلا نا ةفيحنصلا بحسم و و
 بوجبا يتلا ةيمازججإلا يثوظشلا

 نم اعرب نوكي امير ينيكو اهدضا
 نايلطملل هييرسشخلا باداةيتسم 21
 هييروهمدسلا دص هيدام هيركغ
 ةييبيهيلا

 هدوع نا ىلا هفيحشلا تراثاو
 حتت دعب مل نميلا يقرا ل" _ييدمملا
 ىل يو هفئتدعملا نالاكشالا يم ري دملا

 هباونا جيبو مهن بيجرتتا نوم فلكي
 هيديردلل بارود مهل رئؤشل تاركسملاا
 شضيئحلا ديرتل هيعلسملا باوفلا لات
 لضرا نم عافذلا هيلانصو ةينالببعو ةرت
 نطرلا

 مايا سيف“ نأ هةفيدصلا بيبو
 ناوسهتاو لدسلا قيرط

 رد يسا رثاشلا قيراط رخالاو هباكيسالاو
 دحي ال رت تيخع لاق ىلا يراغملا

 هحيس ارهاش جرخي ال ىبك هنيب يف ابوم
 ريبانلا يلع

 نخب لرزنلا لآ هليحملا يمدجو
 أه اماما ذنب نثآ ةييزملا مسالا هاوقنا
 بوحلا اناف ةهدقف يلع مدتسو' ةرييخس
 زمامخ يف بوملا وا فويسلا ل يف
 راوعلاو مالت لاو فوسلاو .بويكسلا

 ايفورو» يلا وصولا عيت مل داو
 ركيفم ةميرك ةايح ىفاو ايبادنا قوقعو
 بيرك اسوم انتوم
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 انيكل نسمح لويلا نم اهيباخ ريغم
 هيصخلا باع بشت تسيل اهنا ايفشتكا
 نف لامو طيف هيكيرسا بلاظم لع
 نوفرفتم ةييمكل مط ةيسصخلا

 ثوعبم لبقتسي ريزع قراط
 وساف انيكروب سيئر -

 افئام ريرع قراط هيلا نستلا
 ربما ةيحراخلا رهرزو ءاررولا سمئر
 سيئرلا ديمسلا لا ١ ثوممملا
 يريابسرك ريل سيئركأ رم صسخ معدم
 دمسلا وساق اتيئارزب ةيررهمج سيئر
 راشثيم ليئارسخ دريجتم يراكون
 هيروهسدلا سيئر

 باث الع ثحي ءافللا لالبع ىردحو
 تاهجو لداتتو نيدنبلا يبن ةقادعلا
 ددعو ةقلبملا ف عاموالا لوح رظطدلا
 كرتمملا ماسشتهالا تاذ اياضنيا سس
 نسمع حافكلا 6 هقينولا طظئاورثا ديكاتو

 هييبرفلا ةمالا نيس ةييلاوربسمالا
 . ايعيرماو ظ

!| 

 نارملا دمخ 7

 تايسدقملا ريرختل نيطاسلع ىلا تاوقلا

 يماالساو يسوم يفق
 الادج عبضت جيلحبا لوم نأ ماماو

 " يشم ؟يدسسم |
 اهبولخنوو اهم نوعتمس لاوسالا |

 نامرجو ساب ف ةيبزنلا لولا يمان

 ةيرصم تاوق لاسرا بسجش

 وا بيست نود

0 
 نينجب دقني عاتجا يأ
 لبقملا ماهبرالا ا

 لا وئكراسما يبو د حلاو - ناعخأ
 لوبلا ءاذملا لوح هيساردلا هقئرحلا
 نم رش يناثلا موي روكي ناب مالستلا
 ةفطمم ل م السلب اهمإ اع اسوم يضاخا بل
1 

 يف هفلخلا لامغا مانخ ىل 'وروفو
 يرولا هايم داعم مكي نإ نما نام
 : دففي عاستتا لالخ مالبمللا
 4١+ يأر نع رسيل لشملا ءاميرالا

 منعت |داملاو 23 رش ادسعم ةقطنملا و لذاعلاو لياشلا
 8 ١ ةدو ناعرالا

 يلع مالسلا مئابج+ قالقعا ررهت اسك

 ونا
 ريدج نم ناموكت ليئارماو ةدصتملا
 تاوق ةحدسا نيزختد برحلا ديدهتب
 ةيبرعلا .يمارالا ليخادل عييرسلا راشتتسالا
 .تاطلسب ءاطعاو ليئارسب ١ اهنتكحت ينلا
 هذه مادختسا ةمصرف لالتخالا

 .يثزعلا , تيؤكلا ةسدنا #1 يدملا - لوألا ةمسلا 2164 ننيزتكا] لوألا نير ١؟ سه 1١[1 لزآلا عيبر ؟؟ ةففحلا
 عوور 12 نعاومم, 1990 - اذ لوو(. )لو 63 س زحل تاز

 نم هتدايس ىلا سحششلا ثوفميملا نيسم» مادص سيئرلا ديسنا لبظتسا
 دوم يراكود ديسلا وساق اديكروي ةيررهبج سيئر يرو ايمو زهلب سيئرلا
 ١ سيئر راشتسم ليلاربج

 ميسا لقذو

 1 ,اهل ضرمتي يتبا
 ارد ليقب

 ميهاربا رظم

 س ةيضغ ةلاسر سيئرلا ديسلا لا لهئارببج دومصم يراكوب
 اضوالاو ةيناتثلا تانلملا صطدت يرواببوخ زيلب سيئرلا ديعسلا
 - 20١ ةمجهلا هيدصت ف ينارعلا بش عمم هدالب نماضت دكؤتو

 ريق لا ديما هتايبجف غدا رسم يل اخو ديبيعلا يسيقا
 ,.وب ءاغ انيبئادزم ةيروهمج محل اييرب

 ديصسلاو مالغالاو كف اقثلا ريزو مساج فيسب ليطل ديسلا ةلباقإ ! ريشنعو
 يسلملا تحلو يلاعلا ميلمتفا ريزع يواشلا

 يجيب

 :روبلاطي صخش نويلم 0
 ف لأ و مالسلا لال

 ةوعوطب نيذدلا ريوسيرتلاو نانسالا
 ىلودنلا ءرددل قارملا نمزا يف فويبيفك
 | لابشلالا رظنلل لاعبو

 ةودملا لتحمل اخي" ةقلختا ثررمز
 تالييؤل ا  ماليستت معيد ةيقاقلا
 نيرهشلا لالتخ دادعب يف ..بورجسلا
 تايبشلل يلودلا ميجملا دخعر نلبعملا
 لسملا ماحلا ةيادب ماعمض يف مالسلاو

 يتلا هملخلا لابحا ي هراشو
 تاييؤم يع نولثمس ؟غومتا برمز

 لالهلاو ربح الا بيلصلا تاليبكنتو
 لودلا رمجالا

 رمخالا لالهلا هيممج دقو داع دقو

 كس

 نىمحلسأ نرخ

 ءاضا ةلاكو تلاق جاو  ركسوم
 نايالولا نع ةيتيفوسنلا يتسوفر

 . ةحلسالا
 سبا اهل قيلعت يف ةلاثرلا تخشتو

 ارارق تدحتا 39 ةرادثلا يا نمي
 يشف سفن هي نيج

 اب عبمت ةهيئاسجل ةميقس ةلتحلللا

 (5 نم ىلع ةيهلا)

 عم تاءاشل هقلخلا يف كراشلا هيفارعلا

 اسوا ماطور ااه دوقولا
 يسح مادع ريل" ديسلا ةردامل
 لالجال ديصولا ١ اهرايبتعاب
 هفظبملا يف لماكلاو لماشلا مالسلا

 ةبئادحملل ندنت ف ةرهاظم
 ةيبنجالا تاوقلا بحبس

 نب تاب بلابع  عاو_ ندللا
 بلا يطا وسما
 لول)١ سما ندحل يف اورهاظتت
 ةدحتملا تايالولل تأوق بتحس
 ,يبرعلا جيلخللا نم ايناطيربت

 ةربسلا يف ءابطخ مشو
 ىغدن ةنثلل ؟هسسطب يثنا
 قرستشلا نع مكيدبا ارمئزا»
 ةرامسلا ماسما ءطسوالا
 ىوشلا دوخوب ةيكيرمالا
 ةريرجلا يف ةميلايربعالا
 .يبرملا جيلحلاب

 دحا نوسمرفع ثيك لاقو
 ةرهاطملا نا ةريسملا يملعس
 ريستلل ةليسو رجيوت بم دهسا
 ليخدتنلل لييييسرافملا مام)
 ,يسرعلا جيفحلا ي يبرخلا

 : لى يأر يرصلاب
 يصخعوضوس ريكو يكيرما يرصملا خمالغعالا #

 كاضقلا يف ةيكيرمالا نيفسلا رورم ضفرا#
 بتمزن يبدحعالا رملا تاوق نان دفطعت 7 يرمصملا زاقلا يارلا نم مجيرش كانهؤ

 قارملا يلا بيوتلا ةدوع بنسب هعطنملا ىلا
 ويحدي مل وأ ناشلا ةدهب يفارفلا رازغلا ديحبا ءاويسا هنايكارلا اد باهع# لامو

 ةلداص ةيضق ىلا وبعدي نييسح مادص ا#

 ةرسيزسجلا' ىلا
 قارحلا دهبات لع ىرسصتلا ؟عمسجملا تائه رم هريس ةششن تسمح ا - عاود رش افلا
 راولعالا رهف هشمث اب هسراعسو ةارقلا ههتحاوم يف

 | ودحلا شارب نس

 ند ريجسلا حابص ةياجمل يساخلا حوتفلا وبا يرمض دمحا يرسل .رطماوللا مكاو
 لك ىلع ةيبرحلا ةيلورتملا هورشلا عيروت هرباعام سس عادم سيئرلا طسلا موعد
 . قلورثلا هده عيررت ةرداعأ نا لافو ,, اهت دباس بحي هلاك هيمن يل برخلا

 لاومالا مدعو برحت# بولس يف لاومالا نسما
 .. نويدلا رسا ةنبهر اهجعيو ةييرملا مردعلا لشت سورق لكش 1 برعلا ىلا دوعن |

 ملف ل لثالق دارغا كلزتمي ىأ ةيسابسالا نم الو ني ادلا نم سيلا
 هيف شيعت يذلا بقولا يف بيدر

 ناوارتفا نس هيمسرلا ةيرصملا

 ةيرسملا تاليجلاو فلا يم قاع اهارخأ تاعافل لالخ تاّنعلا جرف بحشو

 وده لاسرا يلع بلح راجسلاو دعم ىلا هيرصس .ناوف لاسرا هيئاويشمع تانيمل عم
 هيامجن دهلعتملا يرخ اهل دهبمت | بادسالا يلبشتس ببابك ندحتملا تايالولا ناب
 , برغللا نادلب ىلا لوزطولا لتدت نامه ةماخ اهيذ اهحئاصم

 لكشت هيفارملا هيركسعلا موفنا لا يرشملا حاسب يرسملا بطاون؛ لاتر
 اهتافيدسو اكيرم“ ةيلورنبلا حئاسملا يلع ةروطدع
 - يليئارسالا دوجولا يلع ؟رطش اضيا لقاشتو

 نا اربص دمخا يرمملا رطاوخا ةكاو

 و يويدطلا ففوسب ههيبشن نككحي
 فلك يذلا رمالا يبارع دمحا ةماعزب يرسملا بمكلا سم
 تاليربلا راممتسالا نع رودعتلل حامجلا سا ااع نيميس

 رضرب مدع يرورك يما يرمملا نطاوملا لمتناو
 + ةييعفل ناشب يرسل هفكارس ديدحت يرمملا مالعالا لاحت تيبح جيلخلا

 عمك

 جيلخلا يف ةيبرغفا لزدلا
 ءدطرملا ءمذظ يف جيلخنل ييدجالا ورخلا
 نم ةيامخل اطيربب راعتسا يدلا

 لاوح نيبرصملا

 مالعالا نزاوك بابغو

 *> ص لع ةيفنلا)
 كا ا سس روس سس بس سس سمسم 0

 يموسق زاجنا نيسح مادص سيئرلا ةردابم

 ينبسلل ةرداتس نا عيمدرالا عونمالا رابخ) هقفيحم ثدكا ى رياو - لامع
 تارارف نيدطتو . هي اك هقلعسملا اباصخب جيلسلا ةمراظيرب سيخ عاذص سيئرلا
 ملاعلا لود موهجخ زوتنم يالا نيحبصا اهب ةضاخلا ددهسملا مهآلا

 ميصفلا دوعُي اماغ ريثالت سس رثكا دس ةرم لوال هنا رسما اهل لاقم يف تلافو
 لا ايباخنا اقرت رمتعي ربا وقو ةيلو دلا تاماسظالا رذصتتل هب 0
 ظسوالا يزشلا هقطمب لماسشلاو لداعلا مالنا لالحخا ءاختا

 درصفلا هيوستن دوهبتخ بطغا ةيقارحتا ةررادملا نا ةنيحصلا تنابصاو
 لك دجلا رميكملا7 ,راهل ىرسكلا لودلا تمغرار  مامالا لا ٌةيوق ةححد ةيبيطسلتملا
 ةيصجلا مدهل هلداع ةيوست لا لصمرتلا ةرورمم

 ىل؟ لثدب باس قازهلا نا لوفلاب اهلاقب ةيبدرالا ةفيحسبملا .لدسئتحاو
 نام هرمشان هل لنوكمسم ةيسوق ةراهنا ةرششكلا هتاراخباو ةهيرشملا معئاوم
 اهلك حملا لشتسم

 نم اضتلا موس يش

 نييرئاؤجلا نم فالآلا تارشع
 اهلا هافو ناكيسزلا عشك نورا

 فالالا بارشع حرم او - رئارخلا

 ىإ سما نييزئارجلا سيطاوملا نم
 نساسمب نك ةريبغت ٌةديشساخع ةريسم
 ةيامظنم لكي ىرئارجلا بفشلا
 هيلتخللا ههئارشو هبسطولا هبارخاو

 عم نياعملا وي راطا يف نارعلا عم
 ةيحنتلا هيمظت نيدلا يقازعلا بمشلا
 ميرئارحلا ةيئطولا

 نيرش المعتل رم فالالا تارشمه رمكو
 تيلطبا يسلا بساملا ةريسملا لالخ
 ماجاب ةيرئازخلا ةمصاعلا طخسو نس
 ءاببا لطب نع ةيكررمالا ةراهسلا
 يتايرمالا دحاوتلا ىلع مراملا رئارجملا
 ق ينتنلا تاييدعم ضرأ ف يملثعالا
 راححلاو دنع

 ةريسملاب سكراشما ثاوصا تداسو
 دفو ةروسم ةيكيرسالا تارقلا جورخ
 لي ضورفملا يراجتجالا راسنا
 سازعلا بغشلا

 هيريهامسلا ةرسسملا لوسي دسكو
 هيكيرم١7 ةراعملا ىمسم ىلا ةدلاجلا
 هيبسذلا نع نولسم مام رشاوسلاب
 يمارمتا بعتتلا هدئاممل ةبيطولا
 هدهد حاحتحا ةركذم ميلسب

 لا ههجوم يتيرمالا رينا يلا هجهللا
 تبعيثلا رليدمب نك ريعت يتوب حررت
 ركا يداصهالا راببسلاب يرئارخللا
 ثيشلا ىلع هيكيرسالا ةرادالا هسسزتس
 ناوقلا روحو نا دكؤمو يغارنملا
 ةيمربلا هيسدقلا نصارالا لذ ةيئيرغالا
 نمكستاو ىرغلا رخامطا ادي دهت لشعب

 يرونلا ناجتالاب ةركذملا بلاطو
 عمرو ةيسلطالا) هيكيرمآلا تاوفتلا
 نلع يصورصلا يداستفالا راضخلا
 نملس قع راجناب مرماشاو قارفلا
 نىسندجلا ليسخ دسم حا نع ةزييخسن
 ماخنال يود رضيألب دغتس لاجسمتسالاو
 هيققنللا اباصع عمستسل هيردح لولب»
 هسيظسلفلا هيصفلا اهتمدغم يلو

 لال نوسمادلا نوره اظعبملا نرخاو
 يكيرمالا ملتلا هيخاتدبحالا ةريسملا
 بعلكفيا ادديد تود حرومع لثمت هيمدو
 ةريسملاب سكراشلا فإلا رجا
 ىبمارإلا ى هكيرعا مراقب 2. فاتهم
 هههب رغيا

 قارحتا مالا هريسبللا ىل بفرقزو
 يقيسلا رزس بنعتز امك نيطسلبو

 ,ى5س ىلع ةيبملا١

 دادسلس نم وكسول هتدوع دعب يتيفوس يفحص

 اًيلاعادادعتساق ارعلا ج تسلل
 تاودملا 2 هجر اومل

 برسغا ماو ب وكموم
 نع ارطؤم ذادفب راز فورمم يتيفوس
 يلاعلا يادمتسالا هيب ابطا

 اهب حلطب يتلا .ناودحلا ةهجاوحل
 ةيبطرلا تا ىلا يئارملا مراشلا
 ,جيق اردلا لك سون ممج يتلا ماليسلاب

 فيبسللا ردنسكلا ديسلا لاقو
 بلع تيفوملا ييؤححسلا داحتا وضع
 لآ ذه لع, وضخسوم ىلا ةتدب ه
 اهب ىلختتي ينل ةفوجرلا 8-2 هيدي
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 « جالسا هيف نولمحي

 هلاكو لمسار صييستلا بيسلا لافو
 بمشلا ةييملاغا نأ ةهمارببلا ماسالا
 مهع دبس مهيدن دلوتي مل يتيفوسلا
 ل ةيراخلا كادالا رهوقعلا حيحسم
 ةيراجسلا ةلمجللا بيسي كلدو ةشظادملا
 ناربلا دم يسيفوسلا مالغالا ف ايلاع

 ديافالفلا لآ ١ ىيبسي عماولا ل ابشر
 ماسصخالاو قارخلا سب ةبخيراملا

 اسوفرم ارسا دمي امض يتيفوسلا
 نع سيفونملا ٠ ترسعاو

 اهرشت يتلا ءامولمملا هيتته»
 عحيفجلا ىف تادحالا نم ةدالب فحم
 ةيريصملا رداصللا للغ ةدامتعا
 برمي يا بحي انما, لاقو هيكيزمألاو
 نالواحي يكيرسالاو يرصملا مالعألا 5
 ءارو سب ةماخلا حئاصملا صعب قيقشت
 ناق اذهلو تامولعللا ميش لثم جيورت
 مرراو يشل رم رداغملا ةدهب هقثلا

 شادنعا نم سموعلا فقوملا لواستو

 يبرسلا عراشلا هيملاغي نا لاقو ةقطدللا
 ياكم لق ىلو ندزآلا يلا ابباتيروم نم
 ةيلايرصالا دمع هعافد يف قارمتا ديؤب
 ةمآالا مام' نا شع ددشو .ةيكيرمالا

 لاصيلا يو ةرريك ةيمهم نآلا ةيبرملا
 .,يمكيرمالا نلودعلا دم

 ةمزال يملس جالا ىلا ةمحابحلا مكاو
 ى هسرالا نا دقتعا انا. لاق جيلخلا
 ءيبرمل رابه) يف لطب ناءبجو جياشم»
 0 ىلا ادجا مهم انهو

 لخ دكت ال را اديلخ بجيو يتيفوسلا
 لااستادوغدا اناف اذهلو+ ) هده
 لنا بجي حيدخلا يف ةلكشملا نا

 ب ا هيبرملا ىآ
 ميههعو هي اوهمسلا ل عدم اهنملا ةيينبتعا"
 لاسزاب لاوضالا نم لاذع نأان حاملا
 مق لاو ةخاعسملا ىلا هيبرووسلا ت'وقلا
 سيطاوملا نس مشكلا يمميزي يأرنا
 ,تيفوتملا

 لامر قارملا ىف ءارمختا حاضصوا يغ
 قارملاب هنور نقلا عورشملا يلف يسال
 يوخو بيشوتسلا + اربخالا هيف لمعيو
 ل ننجح رصوتت ال انوريطو انيطمت
 هيجل بمحل دعو ىييفؤتلا لاطسالا
 يلو ملا يتيظتالملا يدل ورسسمك
 قارفلا لإ ليصتاب رازجتستا#ل

 هع و يستملا نسسر يس لسصبو
 و هلوم حورتملا قلد ل هيديفول"
 نارملا درداعم هيرب انف دبحا دموي
 نم وهو رحسلماملا حا هةمثنا اميين
 ةنب' هيام يسمون يمعألا يرشلا
 عير نكؤمس فيرس [ نصمنو ليشت نا ديرم
 قارعلا نع راصتلا

 نقطنملا ث ةيدسعلا اهرتاسخ افتزا عقوتتت نطنشإو
 رئابشب بدكا ب عاو ب نطمشاو

 ثداوح راركت نا لضيشار .إ ةيلطم
 قوم اهمصستو ةيكيرسالا بارئاطلا
 عاببراو هيبرملا ةريزجلا ءايمو يمارا
 مده نم همخابلا رئامحلا متحد
 مهطاو نيراسملا يَ تداوصبلا
 ادنيفدع انعام ربا ريشي أدب دم .تارئاقلا

 عامدلا «رازرو ف يالوزيملا يدب
 ةيكيرمالا

 يلللا نا رياشملا ةديشض بئاقو
 رسما دوي رثعا ثراح عوفو رثأ فع اعد
 لالرع هعوب رم عبارلا وهو . لوال“
 نثح درع عفر اذني طظخم مايا غنالثا
 مدن دنس الابشق 7 ١ يلا نارئاطلا تداودع
 هفظخمملا ىلا ميكيرمالا باوملا لاسرا
 عمتابسا ةيباسث ليه

 تالؤاسب راثا قلعلا اله نا بفاسماو
 يف سلوؤسملاو ديركسسملا نا داوقلا ين
 تاؤنلا ةمالبساب لوصن نوغاتنبلا
 هيوارعم هّئيد ف لمست يتلا هيكيرم]'
 م رطبجا

 تردصا بكيرمآلا ةدايقلا نا معو
 .يبارئاط ديورني هدي دج تاميئع
 ١ هفلدج ىف هلماعلا ريروكيذهلا
 عرشول ايرادُب هما ههناقا ناننمنا

 نم محل ركأ يلع. فئذو تداولا يم ديرما
 نلبغا نييركسمل ١ نيو ؤسملا رايك دحا نا
 ' نا ددمعلا اذهب ةبفحصم بتاسيرمت يف

 عب عطتري نا يشق رئاسخ نم عقو اه
 نتسغ لبعي ةيلغخ ف دفولا رورم

 تراقب ام لآ اهبع نيكراشملا دوتجحلا
 .يدتص فلا

 ةيليحس نركذ ىرطا ةيحاث ند
 ,.سما ةيكيرشالا «اببوس لطتشارلا»
 لا ..يتايرما يرئاس لوؤسم نع خقت
 هتهاوعلا قبه رازكت يف موللا
 يراريسملا عامملا ىلع ةيسسيئر ةروصب
 بفورظلا أوسأ س ربثعي يذلا /

 لوؤسملا ذه لاثو ,.ناروطلل ةيليبلا

 نلاع ميسي همورلا ىكدسم رشق نأ
 ناديا رمكا ةروقب دافتقالا نيزافطلا
 تاعافمزالا دب لطم يف هيصاخعو تاقحلاأ
 تاياسملاو

 تايييلف نا ىلا هقيكيفلا براشاو

 يسكيرسمآلا نيراسطلل بردص دم
 اويوفيب ناب هيقطنلا يف نيبوحرملا
 ميظنب يف عورششلا لمص ةممايعا تانيز هم

 ءارجشملا قوق ناريطلاب مهتاناممم

 «لدمملا يننح ىلع اجاجتحا
 نولصاوي نييرصم نيلضانم

 ماعطلا نع اليوط ابارضا
 حامقفلا نع تاريخا لخ ب ب رهاقلا

 نلماسملا يم هئالت ةيلعا يذلا
 ماظن نوح يف سلعبملا نييرشملا

 لمع انماعسعا يناملا ةرهش
 . هكيسلا هلماغللا

 يلهابملا نك عاب ملا يباخم اعبو
 روت همظنمل هامسالا ةمهتب يلفتعملا
 بتاطلسلا لالهلا قييب ديسيلا ريخم
 فشلا يبرمللا عاضخلا ىلا هيئاضفلا
 هيدعصلا مهما روم د فاميال يباعلا

 . ةلداعلا مهبلاطم ْن ييلسشلاو
 يمظد مهو هئالتلا صاخدتالا نانو

 فشيه يماسو برش هدامخو نيفاش
 رمصبب رارج ا نم رعدك ردع عم (ولْقَمَما دنا
 ريقياد بمك ةينفا١ذلا ةمراعم ةمهتب
 يف ماظتلا هبايسل يدصتلاو ةينابخلا
 ةاَرْعلا ةدياهبسلا مب تامذاملا خيمطت
 يريصملا يبزملا بعصا صاست لازناو
 تارباشملا زاهح ءاضكاب لياعلا
 يذ نيلئاملا هداسوملا» ةيلويهسلا
 رصمي ينوههصلا نايك ةراعس



 د9 ريبلا ملكك ١ رل) 11 ةعمسلا

 لبقتسسي ةسسسبج راشلا رسسسسي ز و

 لكاشملا لحت نل ةيركسعلا تاديدهتلا :دفولا سيئر ا#

 تمام ريزع قنراط ديملا ليفتنا
 نييبفا ةيحخحراتلا ربرو عةزرولا سيئر
 رميت هساثرب ينورقوالا ىناحلربلا دقولا

 وصعو ينوزوألا راازبلا وهم لرمش
 يطارسمب دسلا يكاربدُسالا برخلا
 ةينوعلا ديميمتلا نسشر بما يناملالا
 ةيماإلا

 تاهجو لداس ةامللا لالخ يرخو
 ةيبرعلا ةعطمملا ق حامصر الا لوح رطبا

 بتيوكلا ةظفاحم

 نيمات بتكم
 ديشرلا ءانيم ف

 مييوشلا) دييشرلا ءاميس يف مث
 عاتتما بيوكلا ةطماسم ( اقيابب
 نيباثلا يتكرشل عمات صماتلل بتكم
 بتكم) مسان ةيفارسباو ةيبضولا
 ( نيماتلا

 ردم ؛ءاديلا+ بوبنلل كلذ نلخا

 لاغو ةيمطولا نماتقا ةكرش يف لوؤسم
 نتناممدقلا هاك .بتكملا نا

 يسياوبملل ةيسيماتلا ةبلعطااو
 مهتاكلتمم يلغ نيماتلاب ييغارلا
 . مهناوماو

 مالنسلا لالخا مرورج يلح دمكاسلاو
 ةدياف لاغ ةقطنملا و لماسلاو لداقلا
 مادص دباقلا سيئرلا دمتلا ةردامس
 تا 3لال) يف نيسح

 | هرازولا ليكو ديسلا ءاقللا ريصخو
 لوالا هسانسلا ةرخادلا رسيئرو

 سوروالا يساحربتا دقولا رياظ دفو
 تتارعفيسسا قارعلل ةرايز تقي رايي
 مايا ةئالث

 حيرصت ت رديد ديمسلا ٍلاقو
 لالخ يارا ءاسالا هلاكوت
 نييقارملا سيلوؤسملا نم ددقم ةرايرلا
 يف عاصوتلا برو طن مهمد دكخسو
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 سامع لكشيو طسبوأا قرشلا هفلعس
 هئباما يبرقلا حيلدعلا ةقطسم و رثوتلا
 ةسبارملا بتاقالع ريولعت لا
 يسال لذج يغارغلا يردشلا ينيب ةيئاقلا
 ةلداشملا امهحتاهم مدخلي امن

 لكاشب خيم لج ةرورم دكاو
 ةييملسسلا قرطلاو راوختاب ةقطنملا
 تيبيدهتلا وفا يح فيس
 ههباش نب يتلا ةيركسعلا تالكدتلاو
 . اقطنلا يف ةرمدم برح لهتف لامشا

 ةسيسشأ دسكؤمي ىدستمه يناسمل رسب
 نيسش مادسع سيئرسلا ةرداسم قيسطست

 ناخرملا وسخع ملكا - عاو - يهل دويد
 هيما 4 يشاسبوا لوكيب» يي ددهلا
 سيئرلا دبستلا ةرداس كود قبمبست

 يف ةيرصملا تاوقلا مئاق ةلاقا
 « ةيدوعسلا ٠

 رداصم ثركذ - ع١ و - نامح

 ىلا رعوا يسن نا ةيبرغ ةيسامؤكبد
 تاوقلا دئاش ةباقاب هعافب ريرو
 بيسب همدصتم نم هي دوصسسملا ف ل
 ةلايلل ةفلاطم تاحيرصتل هئالدا
 , جيلخللا مرا نم رصم

 ةقيدص رداسصلا كفت بعلماو
 اح نا ةيمدرالا (عويسالا رايخا)
 ؟داقلا دخا رابتخا ايصخش ررق رسعم
 . ةدايقلا ةيلوؤسم ىلوتبل ( سصتخملا)

 لدا دق لالي يلخ دمتم ءاوللا ناكو
 تاوقلا نا اهيل لاب) باجعيرسستس

 يف لراشت نل زاجحلاو دي ف ةيريعملا
 . قازملا ده موجه يا

 هتءايس اهئملعأ يتلا نيسح رادع
 ل ةيعادلاو صفا( با نم يشع يماشلا

 ةيررعلا ةقطدملا ي لكاشملا عيمج لح
 ,ًالماش الخ

 عابسالا هلاكو ةلسارلا حيرسعت ينو
 وضع لاق ينعا يهندويت يف ةهقاردلا
 ال ةيكيرمالا ةرادآلا نإ يي شمهلا ىاملرست»
 ناسبالا قوقح ىلا رثعش
 يلع دهاش .حخي هيبياطسلفلا ةيصقلا
 ينبا ةريخالا ةبحب عملا ىلغ اهتم كلد
 ينوبيهصلا لالثسالا تاروث يا
 .رخبلا ,ي نييديطسيلتلا نيمط اوما تحد
 بم ببسل فيرشلا يسدقلا
 يله ةيففارملا لواخت شوب ةراد ؛نلاوه
 نإ دوهبلا نييخاسلا تاوصأ بدمع
 ,ةمابيا تاباختنالا

 ء«يشفاستوا لوكيبم بلابطمو
 يي ررسألا يوق ةخاقاو ةيدتهلا ةموكحلا
 سيكرلا دبسلا ةردابب مكدب ملاملا
 نال ةوتب اهتدئاسمب نيس رادحم

 .ةيمالكلا عئاربلا تكو سبل نقولا

 ينابسالا مالسلا لسر دفو سيئر

 رطسخلل ملاسعملا ضرسعي ىرسكسمسلا راسيفلا
 هديبسلا بلكا_خاو_دبانمل

 ليصر دمو هيسسيكو ادجاوا ارديسما
 م1نهحببسا نرو ليي نايبيسألا ماليبنلا

 نسلا لكاستيملا لمح ىلراوخالا
 ابهلماكت ةيسرملا ههظتبملا اههتاون
 اجيبامم ىف يركسسمبلا راببحبلا سبضمو
 نم يقل ل يلي بيرم الإ ,لكاسشملا هده

 بوم اهل صرم دك جريمك رططابسم
 هفاك ملاعلا

 ابل لالخ اهيا ثي وح ل هبلامو
 «رسظجو سما ءاسم دق يشب
 باكيشو فصلا لايسبارم نم ددع
 ماسالا هلاكوو ةيممجالا نويرقتبلا
 ةيلماكلا هدغرلا بدجسو اهنا هيفارحلا
 بسشلاو هيقارفلا ةسوكححلا يدل

 مادختسا صفرو مالسبلاب ىفارعلا

 ةقطنملا اياضت لح ساسا ةينيطسلنلا ةميضقلا ©

 لتاشم لج ف هيركبسفلا هوفلا
 هفطملاا

 هديشتو نصيرس اهنا يفاسصاو
 نمالا سلجم اه دحيا ىتلا تارارقلا
 و مجبل ؛بايالولا لس نم هصورشملاو

 راسصنتحلا ضنرفب هبيكيرسالا
 تعش مص ينايسيا القا يداصتقالا
 هيبلاصضتا عسيومت»ب بن اهم قا ارهثا

 ,تريرحلا نم مهتام رج و

 يتابيسإلا دفولا ومع راشاو
 ىلا ءوهيزوم ويشاتكا» هيسلا
 هيمدلا مخهحلنابمم هةرورف

 ءادهشلا طالب ةسردم ءادهش ىركذ ادغ

 ماسبأ قارسعللا لاسفل ةرسيسم

 ةسيئاطسي ربلاو ةسيكي رمالا نيتراسفسلا
 يقارخلا لفطلا موي (لبخ بف داسعي
 اذ هيشل الالب ةسر دم + ادهش ىرتك ل
 يلاقلا نطولا ايدبتلا نيذلا راربالا

 نذ 30تكطن داو

 (ىلوألا ةدقسملا لاع نشمملا ةمثتأ
 رالون نوبلم

 لآ تداغ دن نطنشاو نا تدكاب

 .يبتاجلا نيب يجيتا
 نيزخت نم فدهلا نا يلا تراشاو

 ١ راضتنالا ناوقل حالسلا
 ابا نايض وه طسرالا قرسلا
 ةلاحع ب عيرسلا يركسلا لخدتلا
 برغلا حلاسم لددهي رطخ يا 0

 نماضتلا موي ف
 (لوالا ةعفسملا ىلع وشنلا ةسنإ
 9 ادسف يسيئرلا

 يتلا تاتخاللاو ثارا تريغو
 قمع نع ةريسملاب ىوكراشملا اهلمح
 بنت ,,يرئازجلا بمشلا ةدئاسم
 ,نارملل ديهش نويبملا نمثو نوبلحلا

 ةينطرلا ةسجإلا سيئر لاقو
 (رمثا بمشلا ةدئاسل ةيرئازجلا
 هنا أوم فوم يدهم رب جشب ديسلا
 هتكي ايغ ريبهت يع يه ةريسملا هذه
 قبقشلا يقاردلا بعشأل رئارجلا بهش
 ةسفف يسرشال مويلا صرمتي يذلا
 .ةيتوزهس ةيكيرما

 .ةرهاطن !مهحاورأب
 نم عيماجد ةبسانملاب موقتسو

 روقهرلا نم ليلاكا عمضوب لاقطالا

 بستنو لؤهجسملا يم تيل! عير ىلع
 ..ه الهيشلاظالاي

 ةريسم ٍ لافطالا هجوتبس امك
 ةدططتملا تاسيالوسلا يتراسفس لا
 اراشتدسا ايناطظيرسو ةيكيربمالا
 نع يداصتقالا راصيجحلل ابجشو
 لتق تدهتسي يذلا لضانملا اثرطت
 ,قارملا لاقط ارعمدتو

 لئاسر قارعلا لاططا هجويس اسك
 يبرعلا نطولا لاقطا لا ةبسانملاب
 ! لخ دتلاو راصحلا راكنتسال ملاعلاو
 .ةيبردلا ةقطنملا يف يبتجالا

 مرتسوب» رادصا اضيا و
 ضرسم ميظنتو ةيساشملاب ضصاخ
 نيس ماده سيئرلا ديبسلا روسخن
 موعرل ناجرهبو ةلوفطلا عم
 ,نونفلل مادص زكرم يف لافطالا

 يتيفوس خوراص راجفنا
 انف باثحا! فش عاب - وكمرم

 نم يتبفوس خررام راجفنا نع سما
 رامقالا لمغل صفخم «تيئيرد زارط
 سيبخلا هفالطأ درصمب ةبعاتلعالا
 ةيئاضقلا « زون اك ايد ف دك ال نم يضاملا
 اينأب ناتسطارات يف ةيتينوسسلا
 .ىطسولا

 نا يسر ينيئوب ودعم رك دك

 يئاوثلا لالخ مطختو رخشلا جرباسلا
 قاحلا لآ ىدأ امم هقالطلا نم لوألا
 قالطالا يتصلم يدحاب رارضا

 عميفمح ايبا يمت لهل
 يل هلا هفطنللا لكاشم

 ينضييلبلا بقُسلا لا 4ينضحلا ١

 نك ةرسدملا برخللا عمت دافناو
 .هفظبملا

 روكدملا دهولا نأ رك دكاب ريزخلاو
 ينلرغدسيأ لدي افم نزيف نتمأ دق

 ىنارفلا نوبيم عم ماها ةعبسب
 ىلش اهلالسخ اومزالا بباحالا
 اهافالبب يملا هباعرلاو ماميشالا
 ةسوكحلا لبع نم اياسعرلا ءالؤق
 .هيفارعلا

 تايرتشم لدعم عافترا
 اسنرف ف ةقاطلا

 بايرتشم تلج عاو - سيراس
 لالخ ةيلاع تالدجم ًاسيرف ف ةفاظلا
 ,ةريجالا رهشالا

 لآ ةبالعلا ةدباوم ريثرمل ريرملا ركذوأ
 بيفترا ناديلا امه يف ادئرف ناققن
 لالخ كنرمل رايطم الإ57ب رفدقمم
 م وهو اعلق يبرضاللا باو رومشت يرهش
 م٠316 نس رثكا هردق اعانترا لكشب
 س اهل ةرتقلا عم ةيراقم ةلالأب
 ,يماملا ماهلا

 وم تالقتبا ذك يق ةرايرلا توزع
 : لاو ةقاكعبا تابرتشم
 راسسإ عاطترا لا لورتسا نم يسامآ
 رهشالا ىلالك ريبك لكسب ماخلا طفملا
 ,ةيضاملا

 ةيسنرف ةيبرح ةرئاط مطحت
 طسوتملا ف

 ةرشاط تمطخت  عاو - سيراب
 ربيوس نم ةيبفربق ةيبرخ
 مابع يي ةيضاللا قبق ةلينلا ءرافنتبا
 ةبدم لهاوس مانا طسوتملا رحبلا
 .يسشرقلا اكيسروك ميلقاب هويستاجا»

 ةيرسجلا ةوقلا رلابم ترمكذو
 ةمهمب موقت تناك ةرخاطلا نأ ةيسثرملا
 ينل لملخب تديها امددغ ةيبيردت
 نكمتو امهطوقس ىلا يدا ميجاشم
 نا نوب ايرارطشا طوبهلا نم اهمئات
 ىدح» هتلشتناو الب باصي

 ةرئابطلا ىأ ىلا رئاصملا تراشأو
 ربوسم تارئاطظ يم برس ىلا دوعت
 تارئاطلا ةثماح رهط ىلع +رادتتيا
 .«شيف « ةيصئرنلا

 نسلجملا فيايسلا ب جاو ب سيو
 نسما يزن ىل ينيطسلفلا يركرملا
 رباب ميسلا ةسابرب هيا امفخا
 .صقتسلف هلود ستر ثاقرمل

 زر ينسطسلل ردم وكإلو
 0 ل هيعارعلا ءاببالا هلاثو لبسارلا
 يركرملا سلخملا ءاضغا نإ نسبا
 هموم ةرولب لمس اونح ينيظسلفلا

 نما جمجسلا هوس و
 نوب لودلا نيالا سيلجم اهررقينم
 ناطق اهتفرنملا يتثا هسشسلا ةررجملا
 بهشلا ءايب4 يعن يسورهصلا لالمخالا
 نصبالا رخسملا مزخم يف يميطسلتل#
 تيرشل#

 جبتما ده ىركرملا يسلخلاا ناكو
 هيصاخلا لنغ ةليللا الغ هئاعامتخا
 تاهرعغ دبيسلا روسصحب
 يركرملا سلخملا نادخ دنو :
 بتمرتلا مسمن ينيطساملا
 يضطلم حراجو لخاد يسيفسلملا
 مكرامملا هضافتنالا ةيار والمال

 عاربا ينج اهرارمبساو اهسوميدو
 نيطلقف بارت ريرختو لالفتسالا
 ,هفيرشلا سدنلاو

 ءادهش مك رارتعاب سساخملا امبخو
 سوقلا مانا هيبوبهصلا ةررجملا
 بارد نلما ةولابث نيدقا كيرشلا
 رسدفلا مع مهعام د يل ةداهشلا

 ,هياسراقمر روهظلا هفرتو بيرش»
 يييطسلا يزكركلا سياسملا نشامو

 اد سئوتت يل هلامعا لصاو يذلا
 سما رهط دعي ةردصا نايب يف نيمو
 هيبالبسالا نادللاو ةوبرعلا راطالا
 ةياسهن عيرسلاو كرتشلا كرحتلا
 ييطسلقو سدقلا ف تامسطشلا
 فدهتست يتلا ةرماؤسملا ةهضاومو
 صضصرهو اظرسأب ةمالا قوق ةحابتسا
  اههلغ رايمتما9و لدتا نم دهع

 اييصغ ال4 نم سلما فئاتيو
 ةروتثلا لئاسف ىنتطم نومي
 وهو ةيمحشلا تاثيهلاو ةيتيطسلفلا
 يطولا سلجملا سب لمو ةقلح

 ةرزجملا نأ يركرملا سفجملا دكار
 ةرسالا ىلع صرتت صدقلا يف ةيومذلا
 نمالا سلجمو ةدجتملا ممالاو ةيئودلا
 همم عضو لج! نم ةعرسر ةوقب كرحتلا
 مح ينوييصلا باهرالا لسصلسا
 هيا ريدوثو ين ١ بعشلا
 نم نكمتي مضرالو هل ةيلودلا
 .ةلفتسملا هحلود ةماقاو هريسم ريرقت

 لادمع يبربهملا نايكلا نأ ..دكاو
 ههورشم راظا لإ هتريجم ذيغش
 تاسدقسو سدقلا ديوهتل يبارجالا
 ينانسلا بحبلا ريحهتو نيملسلا

 4 َن »عا 00
 هتميرخ ديقنتل همثالملا ةيمرإلا
 .ةمشنلا

 نم عوجاو يف ةرزجمملا نا له ددشي
 دش ةنياهملا اهيكترا رزاخم ةلمسكس

 لكي ريديهنسم ءايربإلا ييسطبلتلا
 ةينبذلاو ةيبانتالا ميقلا

 هيلوؤلملا اكيربا سلخللا لسحو
 لشارستدا مصاقنا اهريسب هلباثلا
 ةنآلاو يبيطاعلا بعيشلا حئاصم دم
 لاشما اهماواحمو ةيمالسالاو ميسرملا
 نم لاثق رفرف ىلا لوصولل يعاسملا

 ةتامحلا يسعي نسفآالا
 تاكاهيم 1و مئارخلا نم يننيظبستخلا
 هيبويهئصلا

 يكيرم 74 .يركمستلا دوجولاب هدو
 جاطنلا هعيرد بتم هييرغلا هقفتسجا ى

 لاقر هيداكلا مينودلا همحرتتلا نم
 هعاذطا نع مويلا فتك درسوا امه يا
 هيبرغلا هنآلا دع هيييذختا هيباونفلا
 هسيشخلا دعامطظاو دبمالبسااو
 ةيمرعلا ءورتلاو طجملا ىلع ءاليتسالا

 اردلا هيغرشفا ركست يدلا بمولا
 .يطسلقو سدقللا ناش

 .يماودنلا فقوللا مصق ىلإ اعدو
 ةمح هاطملا قباثا عيرو يكيرمالا
 عيرسلاو يروتلا هتمحرت ىلخ لمدلاو
 .هيمرملا ةيظبللا يم

 اهطش ال14 نم سئلجلا نلاتيو
 ةرزهثشلا لساامصن فلتحم نولي
 وهو ةبمدللا باداحتالاو هيديطتمملعملا

 ةلوانثت يئدل هةيسانأ ايذصتن نم هقمسملا

 يرصلملا بعشلل
 ( لوألا ةحيصلا للك روشدملا ةمسنا١

 ناودعلل يكيرمالا دوجولا :يزكرملا سلجملا
 راحتها ةسسسختم ذا : تاسست رق

 نسمالا ييسسسلجم ءاسضتعا ةسسسيف ! دصمل
 ةييدينتلا ةمحللار ( سما نااربإ
 هيميظتسلللا زيرحتلا مظنلا

 نا يلعا ديم باطرع ديسلا لاكو
 قالا بصسلا يف هيياهضلا هميرخ
 نمالا سفعم ةامصعا ةيفادصبم ثيمصو
 .بعص زابتخا ين مهتابلؤؤسم واحت

 رمتؤم يف يميطساقلا سيئرلا اقوا
 لعب نموي لس رئارتلا  يفعم
 نا يرئارجلا سيئرلا عم تاندادم
 نأ افا نيرايخع ماما يم)* ينلحف
 ةياممحل ةيبوب تاوق لاصرا ىلخ قغاوب
 تكتادشلملاو ١ بعيش
 قللصي ناوا ةبخبسملاو هيمالسالا
 ةهتيرمآلا ةرادالا تاودا س ءادال

 ءاضنأ تافرع دمسلا بئماخو
 مكمامتطا ياك اذا ..هلوقب مالا ساسم
 هذه هيرتحت اذ رطب عيلحلا ةمراب
 ةيئامث مهتادددتار لورتب ,س ةغطسا
 كلو يف اهسبمي ةيصخلا لوح بارارف
 ١ ىلا تاوتااو ليكاسالا ملكرحو يسايم
 نا مكث لوقا انام ةقطنملا هده
 يلحلا ةيحيسسملاو ةبيمالسألا تاسدقملا

 ,لورتيلا س
 ةزاح يل دما تاعرخ ذيملا نلعاب

 ةبتيرمالا ةمختملا تابالولا لامتتسا

 لتليس هناف (وتيذلا] سيلا حلا
 مهالل ةماحلا ةيندجلا ىلا ةيعقلا
 ,ةدحتملا

 يذيب برملا ةمالت ءامتتالا اهباعتمت ةدرالا
 ل17 ةيس ةيبرعلا ةراضحلا نسي عارصلا هيصقو ةيرطفلا ةرطببا ةهحءارم

 ماةصهل تاودا نم ةادا يش لهو ةييرعلا ةورنلا ةيصقو ةيمالسالاو ةيبرعلم
 اهحرطو اياعقلا هذه لوابذ نا ادكؤم ةئيثق ةبلذال وهللاو ةمسملا ةايحلا هنيسو
 يكيرانلا اهرانخا ي قارهلا ىلا تيوكلا ةدومع رارق هبضف عضول يرورس
 - يعامتجالاو

 رباهشلا لا ةيمارملا هداهغلا ةوه د ةيباد لا يرورك نسما يرمعملا نلاوللا انغدو
 تاوق نيم سب مقل | ىف الاسألا

 ةماطو هديل أ
 تبيوثلا ةمماجي يرصس ذابسا لوفيو

 ّ ادم سيئرلا ذيبسلا نا لاقو ةيددحالا وزتلا

 هتهجاوم لهسلا نم سيلا يجلس ميك هنا ثيح ةمبلس هتاباممحو ةيسايس ةيأر كلئدي
 . ةيبرملا ةمالاو قارعلا قدس قنعتن يتلا اياصتلا ّْن

 هتاقلدتم سده ءايرتسال اهيلأ دئاغ يا
 ةزهجا اع يل ادكؤم ةيقارديا تاوخللا نم يواخس ةيا مرواست 3و هبساحشلا
 يسوم 4 م ةهاج ٌناردلا ين عضولا نع .ةرمسرلا ةيرصملا مالعلا
 - قالطألا يلع

 2 :٠ رافعالا ي الا اهيل كسي ال ةسرالا نا رشا يرمصم طاوس ريو
 مدي نسما ايامحل ىسلو ةيبرغلا حئاشا ةياعجمل هاج يبمجألا
 , برملا ماكحلا

 ف ارخؤم دتع يثالا ثلاتلا بايشلا سالف رمتْؤم نآدا رك# ديفص يلغو
 ثاوق لارا رمتألللا ي ىوكراشملا ركمتسأو جداطلا يبنجالا لطدثلا ةبردنكسالا
 ضسلا رورمب حامسلاب اول نو .. جيلخلا /و ةيبرعتا ةريرجلا ىلا ةيرعم ةيركسع
 اهنا لاقو يرسملا مالغالا ةزهجا رمتؤملا ناذاو .سيرسلا انف يف ةيكيرمالا
 ثيعتنا
 . هنع ماودلاو ءاذنلا عتمو اكيرما

 بتاج نم يقارملا بحشلل عيودتلا بالواسمم دددو ناكيومالا ناسلب
 تاموكحداو تانيهنا ةفاك ثداثلا ىلدشلا ئماخللا رمتؤم ءامعأ دشانر

 يدر يب م كش , ةيدرغ كوذب ي مهئاوما عادي) مدمي ةهبرحلا
 1 نا ءيماحمملا ديذ وبأ ديس

 ةكلاعسللب اهداصتلا ةيرقتل ندلخلا
 افقلا بدهتسي جيلخلاو ةيبردلا ةرياجلل .يكيرمالا . | ةريج ا

0 
 وزدلا ناو ملاملا لود يب اهبايك ىلع

 ل ةيبره رق يأ يلع

 تا لت لا

 ةظفاحمن تانبلاو نينبلا

900 

 ةيبرسكلا ةمالا حجئاصل افقومو

 :نامئس ءاذن تبتك
 ةطقاحم يف يساردلا ماعلا ادب

 حابصلا قمم .هيملغلا ةتويبيج بيوكلا

 .لوألا .ريرشت نص يناثلا مويلل ركابلا
 مارم مكاللا سيئرلا باهبصوتل اقيلع
 ََء 2 نيس

 يتلا ةيهيجرسلا ةملكلا بمامتو
 مساجلا ذمحا باهش ديملا اهدملا
 ةظفاحمب ةيبرتلا ةيريدم عاغ ريدم
 ,رمتم يازن ماعل ةيط ةطئاف تيوكلا
 .هفرشملا لامالاب مجفمو

 هفتايساو ٌةرادا .يسرادلأ نكت ماو
 يتبا ةكرمملا ءاوجا نع ةديحب , ايانطو
 تلعلا دم .ةبورملا ينارغ ؛هضولعي
 ةيلايربمالا مع يذلا يبامطيشلا
 هيبّمَتلاو ملعلا مم يف ةيبويهصلاو
 رامُس ناك دقن ادلو ,يرعملا راجفمالاو
 وه ململاب تلا نا عييمجلا
 ردفلا نويك اذفث يتلا ةساصرلا
 ,ناودملاو

 سواسو مهي ببير ني لا هنويطحلا انما
 ,حلحلا بتر له انعافم ملح ناطهمشلا

 ادلب لابقا نال ,مهتاط بالغ لقي *
 01 هلداقي ال هفرملل١ لشامم يلع بامكألا
 ضوخ لك تاهمالاو عانالا مقهي

 لهشللا ده مقملا هةكرمس
 نم ددخل يف هلوح ,.ابمثلا ناك دو

 ,«مسصتملاا ن ةيسركم يل" ةيلظقلا نم تيامع ©

 يكش ف ,تاسنلاو نيسملا سيرادسم
 ةبضما ةدع قو ,ةيميكعتلا لتحارملا
 ثيامطا بي ,بيوتلا ةفيفادمل ةمئان
 دبع ,ةيميلمتلا ةربسملا مدن ةمالاس ىلع
 . لجالا يسارملا مويلا

 ممصتمملاب هسردم باكو
 ةليج ل ةطحن لزا .يسنلل هيئادسالا

 لوؤسلاب انيلثلا ثينع رنءادنلا»
 انلبققسا يذلا ةسردملل يرادالا
 ,ةلطاق

 ال هيقارحلا هيروهمجلا ميلغتلا

 ,بسمخف ةيميلملا يا اد يبنكي
 ةسيئمملا تباوج لك يشفي هنأ لب
 ,لؤالا مثعملا نس اثملمُب دقف ,ةيوبرتلا
 * لك ةيبرتلا ىا ,هئاقلا سيئرلا
 . ,ارجسي

 ماعلا ايئيقتسا دال قلطمملا اده سو
 ابلمهو هلياك هيدحبب ديدجللا يسلردلا

 ةيساربلا باررتملاو بتكلا عمو ياه
 مرينا دنم , ديمالتلا يدب ا ىبن اهسموو
 لوالا

 تراختت نم ءانسلا امن مادقس امكو
 ةوطو ىلا اضرلاو ةااهسلاب يسايسخاو
 افكفشو هبلخ نمو ,انئاننأ
 ,ةيلرمملا تابجاولا عاذلو سوردلا

 هيآر لوم .ءادسقت .. لفؤيسس ىلع زو
 لام هدي يتلا تارزرغملاو حهابلاب

 مري انسمو ياذكلا باطلا اسملب انما

 ةيشتلا رونو 0 مدقتلا بكر
 « ةيململا تاررقملا يف اميس 5و , ةتيدحلا
 .يمارتلا ملسلا تايادب طعم

 ةيقارملا سيردتلا قرط نا امك
 ةيدجلاو ةيلاملا ةءالكلا ببلتت
 ورشا سكمني امم ,سضحتلا
 ,ةكشاقلا

 نيدبلا سرادم ف ةلوج
 «مصتملا» ةسرام لزمم دحا

 ةلعومجل يللا نريشلاب انيكتلا
 ,لاغ يذلا ,,بادالا

 اذه يف ,يوبرتلا يلمعب قيمسب يسم؟
 هنا سحب هرملاق ؛تاذلاب يساردلا مانا
 .ةعرعملا ل مهسيو ,ةيئاسر يدؤب
 اهراثا نت ةماح ةسدخ يدؤير

 يرخاب را ةروصب لكك عمتجملا ىلع
 .ايميلعت انقرم هبوك ند الصنف

 نيذلا ةيلطلا ءالؤه دبش7 اباو
 عيمخللاو ,ليحسمتلا قف طسلأ مهللاخ
 دئافلاو ةدانسلاو ةحثملاب شعبي انه
 جل ناشبالاب رحشي امك ,نابالاو

 .روكلام ادوهجح اول ذي يبذلا يئوؤسملا
 هوم ف يساردلا م اهلا [دميل ةئينحو
 وهو ٠ تاظفاحم ةبقس ةوسسا
 ريدقتلا قحتسي ريدك لاهما

 يىدحا ررمخ يف ءهالدنلا+ بتراشو
 ٌةيصمم بناكز .ةيساررلا رسمخلا

 .تايعاسلجالا دام
 قرشم .دسخا ناتسالا

 ءاقل ناك ,ةسردملاب تابغامتسالا
 -ههف لاخ ءسرشفلا باغا عييرس

 رام يف لوألا سرفلا وه بكا نا
 ةبمجأ هتفلس دقو ,تايعامتجالا
 ررتمكل اهيرس اخرن ثتدمغت ةيدههمت
 .,ماملا هذه ين

 ىلع ةيلطلا لاشا يدم انس داو
 .خعرشلل مهثعاتم نسحو ,مهسرد

 صمم لزم ميفملاو عتمملا مفراوخو
 .سرمملا اهراثا ينبا اياهنلا

 كتاثبلا سرادم ف ةلوجو ..
 للا اتنذتيا نجضحلا سرادم نمو
 ةيدادحمما تءاثو ,هئياتبلا سراغم

 اسادها لوا م”ةتشاغ ٠
 اسقو «جاسصتا رولاطي عمر

 جاورا ىف ادادج قئاتد تابلاطلا
 مرخلا يف هيبويهملا ةرزجلا ءادهش
 .فيرشلا يسدقلا

 هبيردملا لوؤسم ةيواعم تقلا مث
 تلان , هدصامللا هذه يف ةبسامتح ةملئث

 حاورا نام ؛دادح انيوقو نأ ؛اهين
  ضصاصعرب 'وطقس .نيدلف راربالا ءابهضلا
 همر نك اهامر ناودفلاو ردعلا
 ,ستكمفلا لوا, فيرشلا يستأالا دخسسملا

 هرخم وه ,يفيرشلا .سمرجلا تااثو

 .هجو لمكا ىلع لوالا يماردلا مويا ذنم تأدب ةيميدعتلا ةريسملا
 لؤوافتلاوةلغللشلاب كرت غشملا روهئلاو» هسج ةبلطلاو ةذككلااسسسألا ©
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 يل ةكراشنلا نع اريهدت . ةيرمر ةكراشم
 هتادب ينتا ,سدقتا ريرحت ةكرمم
 ةمصاخ دادغب لاقا يل عوتت اهقرايب
 .,نسح رادسو مصتملاو ديشرلا

 رمت يذلا بيصدلا فرظلا ادغ نو
 ررغشلا انزقخي ةيبرعلا انتما هب
 نموطل انبذتا رادعال ةيلوؤسملاب

 ,بايومص نم اهمنتكي ام لكم ةكرعلا
 . هاههُمجاو دهم نم هيلطتت ام لكبو

 شلا ؛ةلئاق تايلاطلا ىئاخو
 هيلوؤسم .نكياعو ؛لستسلملا باهسا
 نم دي الذ .هلبقملا لامخ#ا ةتشمت
 ليقتسم ىلا ليطخولا ملفلاب نقط لمت

 يحي مالخ هبلاطعلا تيشمأ ٍمْي
 نخللاب باملكلا هيئامح هيدا
 رح ادهتشلا ءاتز يف ,ءاقالاو

 ىدسو ,جاسملا روبالعم لاستو

 , هراربالاو باملاقلا سب صيكلا بواثعتلا
 ,هميفرلا ةيتادسولا ةكراشلا هرهو
 هريسللا ةمالسس نع !ريدهت رثكا
 .- ايبلل هشئاح ةمرلم قف .هيوهبرتنا
 اهتلمش ىتلا سرادللا نم اهريغ يو
 اهيرم سفدلا ىل ثعب امم ,ةلوحلا
 ةسامظلخبو هقدلاب روعشلا نم انئار
 يبرعلا سولل يرشلا ديلان لالاعتلاو
 ظحيخملا يلا يلخلا نم ,يبّجلا

 عمم



 ارسل سمس حم

 ةيلودلاو ةيناسالاو ةيوامسلا ميقلا تزواجت ةررزجملا
 تاكملظالا تركشسلاد ع'و - مادعم

 يف دهدعل لإ ةادع وسملا ةييدرعلا ميم الاطحلا
 نمما رشح ميقا يات ناتع مهس
 اهيضر فما يسلا عاوشدلا ةميرمتغلا
 رفلالا دهلا هتان ف هنونيعصلا
 يبتاو نمالا يسيلع تقلا بمشأاا دس
 ةادهدسب يع تارسبلا (عميجنم حار
 يع رجلا يف ءفالالاو

 وسم عزام ناسحرهلا لهشصساو

 :ظيسل# ةهيلط باساك اههمن ثيبقلا

 دل داك ميمككو مسيونو قارصلاو
 ل يلب“ .سرملا 4. كالا
 يسلخا هيا هيمسا" ار سلجم
 1 2 واسيا ةييويؤاخلا ا بهصعللا
 هي خئ9 ةيواعبلا بهلاو اوشالا
 نأ ازمير مسير همس هيأ الو
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 نوسرتا ينويدهنصلا ةيكل؟ . دب
 موسما

 مممرسلا هسب كقشمللا سهالاللء ل سار

 مسجل زينو يحلل امي هءافضلا هس

 1 ل اهباهل ياا مال اللا دو حرفا كاع او
 هلأ ررلف ا .ه.الصا يادسوو
 ةاحياو

 .عاهل ااهجا تامهتللا ميال
 د4 سيمر هلع ديل برصيمم لق يقلطيا

 ساصلا ةميوجلا مرارا ربما ميشم ريس
 يعشق ةيصقطع» ياكديا بش ىنعو
 امظعلا ريفاريخعوإا لعفلاب ليدسلق

 د
 فيرستلا»

 ةرزجملا ماما هلوهذ نع برعب ملاعلا

 ةسسسسيلو هلأ ةسسسستأ ذل عاسسستا

 يلالاب جالا يس عييصو# ةمدباسؤم تلا رت تالا نايقعلا: | (اوماسب ةسيلاطلاا 3
 م

 ةينويهصلا ةيناودبب» ناططخللا راكثيساي تاراعشلا عمرت ملاعلا مصاوع ف تاره اهنتلأ 1
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 ةيلودنا تاسضا.ء.ا قافحل مسا
 نايكلا د ةيسشلاو ةيدسرنو
 ةعشبلا ةييرحلا هياكترال يسريهملا
 نم تركسا سس فيرشلا سدقلا يف
 اهيسطملل 29 نم رثكأ داهشتسا
 نيرا فكا يلاوح مرحو

 ةسرثلا ةمظنم نيادآ سيرا يدع
 ةدشم هوكسويلا مولدلاو بشل
 ناين بترشأو ةينويهصلا ةنيرمد؟
 ةمظنملل يديقتتلا سلتا هراعا
 فصيشلا عببب ةييسايصت نع نسمأ

 لئاود عبم هفضامتو
 لامغا#ل ةجيتم ةوطقس يذلا اياكضتا

 تاطلب اهننكنزا يتلا ةيومدلا
 ,.ةيطئارسالا» لالثحالا

 هلحاملا ةرورصلا يلع ناسلا ددبشو
 همضفنلا ليماسش ليش ريتستلا
 تاررقم ساسإ لق .كذو هييظسلفلا
 ةرتات نم ترغأو .ةيلوتلا مطومحتلا
 مامدبلا نم بفيرملا ؟نه ىازا عيتابلا
 نس ماياحص نوكي اس ابلالغ يدتاو
 عليربالا ءاسملاو لاطدنالا

 رخال ل دسحتتلا تكلل رئكودسأ اعك

 سدقلا ةييدمم يف ضاق لكشنو
 نم نما ةردصا ناين يف بوعاو

 لاسمعا هترت يسييمملا هليفو موقد
 تاطلس اهب بباق ١ بيعلا
 نسسئالا موي ىنيويهبفلا لاليتخاا
 يمال

 وعدل ةييرعلا ةيياحلا
 نايكلا ىلع طغضتل ارسيوس

 سومجض

 ةيماجلا بنكو انغد ب عاوش فيسح
 مم لمن يصورو 21 رقكلا نذل ةييزعلا
 هيسرامم ىلا ازيسنونم فسخ ل ةمض ملا
 قركشلا هفاك

0 
 رسب بع» يمرعل اصسستب ههاإ بسلا

 هبيهابعلا بمكم نخب يتبع لابغو
 * هسصاللا ةيللا اش عزو هسرفلا
 )' ةياودلا قراييلاب ةريييوتم
 نا هكرافس رظ د.صؤلا بدهم
 سامس سلاو 3404 دامت
 ىح نمرم ب ده ادق' دمهب هي دوما
 . قليلا لحب ةكدسنللا بفرع اي

 و ه١ درشخع اذهيدتن ىسابب اربع

 ءدلا يناسألا لوقسلا
 فا 2 تادوكاعم ناز هسا ىلا

 اهدل# لا نابدا هدم

 قد 4 نوصا يسطر ةضيارلا يخل
 هك هلم" يسال
 وا «.ريسافلا ديسك سما قلص اس يمل

30.2١ 

 مباح معف قمل

 لرعا دب ديهايءقو8 و فاقع
 هاستملا

 نوصي نا رييبوس ا اهدا دماظو

 نت ١ اهمها يوعويمفلا نيولوك
 ها دعا عاهساو هييمع سلا هلآ تل*

' 
 ملا هييرلا
 هولا ساب

 عار رول حاسب
 ةقورف هسعا

 . نايكلا ىلا ةفوتصيا

 م

 تادجالا ةدع نا لا نايا رذشاو
 ةرورصلا ناك ديد نب قكت هيواسالا
 لود رصنؤم رقحل هلحافتاب هقلطلا
 ةدعات نبع ةيميظطيستتلا ةيجعلا لزرع
 امنو ىلودنا نسآلا نسلسم تاررسم
 هيميطسلفلا مسلحولا قوفخلا نسعي
 دماثلا

 هينيدوسلا هةمحللا بردي ركسوم لو
 "لمن رجلاب ناوييناو ريالا نايصتملا
 هلدحللا سيدهتا ف ةديدحلا هيبويهضشلا

 ميسونهصلا عمفلا لامحلا برتتنسا امك
 تايطشسم اهسرابصت يتلا امماولا
 يضارإلا ددقس ف ..يلشارببالا , قاليع ا
 لتكمل

 تايجر اهلل ا نمما اهل راس قى بفصوو

 سيياوفل) عم قابس اهناب هييويهصلا
 دحاامك نابمألا يزفجح ياسو هماودلا
 هملودأا 4 ريباللا اكسفاو انادعلا

 يلع باصعلا لارسال سلاقعو
 مع ه_هوز هميرجلا نحل سلرؤسلا
 ةيصرحلا ,بار ا ملعبارسسالا لةيج النا
 هللبحتا

 ترغأا ةيلظنا ىف تاعملا رشاطمو
 بامماهلاو اهذلفتا لإ صسرادسلا

 يلم اع امسلا وشيوو ىلإ ةميومهصلا
 داما سدت“ درو

 وهل او با اعشا ر ورش اقمسلا' محبو
 لتروف مع حياتو تئاطن يملا تاقانهلا
 بتايسواهسلا ينوه هلا ل ةمالل
 الإ ليياراتم“ ةيسساسمو ةييرخملا

 زخآلا _تكتتسم ويل هب مبا ريع نم مم تا
 ةاضع 0١ ابسالبا ةياس» رملا نؤيكشا
 ةييوسيهتشلا ت'ت.صلسلل هةيتحمهلا
 هةسيطلا ةضاخلا لا ارول ريبصلو
 هي يلتسنكلا

 ل املا مانو هد او يحوم رسمت“
 هترمسسملا تاسؤيصحملا اادهيساو
 ,ابفامتاو (مهيارجبب يببلا ,ءامعالاو
 يلرشلا ياوشلاو فاعلا صام

 كيمو كلا بيست روملا 44
 اتاوق مك رييشسمتمل رسمت دسن ساني لا

 مسحلا رخل .يسويهمتم
 لق نع يطتسلول١ ييط وف امس حل

 0 لا ل ا
 اور ا دسناف .ةسسد

 كاملا ىو ارسا انما هو
 ديه الل اهلا لماما سيول
 حجاب لس واصلوا. يفت سقلا

 مايل ل 6 ا
 عديد وم هميم و نافلصا ذه

 ايفدتمو سانا يب يوم يعاد و
 سيور ) رادع يبا ايست را مدس“

 ها هكيباي ) ىدهين
 نو تملا سسرعولا نيل اع

 قم ءايسنالاب بستفلاب رفثس اصمملا نا
 تاوقلا اهسكترا يلا فيتا تابيرامم
 «بدقكلا نكامالا .ى ةمنريهشلا

 يروق لج عضو ىلا ىيتسبارف ابا ذو
 تودع نود هلوتمسإلا ياسراصلا ةذههلا
 مشا هقطتم ل هيما لتس دممصتم
 لمس 71

 دريك هيفادما تادحالا نا فا جلو
 مدسخ نم فلؤي هلمكملا .رسدقلا

 لود رهيوي دفع يلا ةوهدلا ةرورش
 بتليسم لع لتعا نم طتسوالا ىرضللا
 اهسه يماقع يستا فاك ؟ريإاو اباصقلا
 هيلا

 ميوتسل ا مسالا سربا ضييوم لو
 يق بالجو هبئحولا دررجللا هس بالا
 نا كيك راخللا ؟راوو هيردسما ناعم
 ةهيراقت ةدكب ةسييس» 11 تاطشدلا
 ا ةكاو عم اهيدماصبلا د6  ةرسفمز
 هيدا

 هايميينعر2ا هيموك»لا تنيأا لو
 يرمقف دارتخ اس نسون متلا رامدلا
 *يرظخسم بدلاو نمآلا  سةقعو بدلا ءارشل
 ريزوم لل ىمكتسساةلا يودباا يع لاخ
 رعشملا

 قندكب قويابمير بباقا يسرارل فو
 هموكحلا بخشنوو سويهصلا نايك“
 نيصأ ةيراصا نايد  هيونايسنرلا
 ةيرابببا مشو ةقمستو اههيماع هجينمملا
 هعورشم ماو

 ,'هربصملا ومع لع ل. نامل لاشو
 نيج اشر ريب ام اهيل سعت سل“ شحدلا
 جيبو لكشف مهطن _عسؤلا راكسلا
 ةيضقنا عمم لخ يل لضوتلا ةرور
 ةيمدطتتلفلا

 ا ع رصول لب نرد 1 تسسسس سم قيس يبل

 يس دسشلا م رهلا ىف ةينويهصلا ةميرجلا هس يب رعلا بضغلا را رسجتس

 و مشماملا
 ما رعلا

 . 4 هيويايميرلا هةسوكسلا بردجو

 مغعي دييلاطو سوييش_كشل 0و

 ةهمسفءا لوح دةسس» قوم رصعؤف
 ةهنتمضهفسلفا'

 هدوامتنرل هموكا»ل _' امال“ مقاو
 ا تمممظقسس ويلا يزن منادتعو لييج مع
 امسسا اح نا |ذاغلا ههفاصتت
 اديحعا ادع 4 رم يدنا دهر
 ىلا مفاد سويه ملأ

 بار لور اهمع مميعس لع
 مالا نا ليوعلا | ويس ىف يختم
 هاهي هوبا :ةلظعا بخ حج هدف

 مارد يك طرح ىلع اسفل
 هده ا نا راها مه ومن برشا
 ناريس اماقلا بمستل

 را وعجم ناس و ياطتبفا بتاع
 ريو يس عع نيعنتلا ١ ةيرجملا ةيحام
 با دلل صيسيطصسلها
 ىلع رم كس ءرميصملا روها مقو

 ممر ميم . سموام
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 لمس ودم لا مه امم
 ما روما هو

 .اديلا
 (- ب اهي ويصيب دويج اهم .عيدبي سرس رحم مه ل مصار ها ءافملا اك دوم

 2 ممدهجاس او ل اعمل تليصمج ل
 هةسرطتلا ديما ماه هو همم ف

 واجد' ند وب نبك ىلا ءو
 تفاسسا ىسدق' مخ هب وسو
 ازا ىلع ما لال سر لا ىاهت

 عيوامسا
 دهب ذه اع

 لوم معلا 5-5-0 55-7

 و مل هل ع وتعاون
 مل ناو

 هو

 م ا
 هن طوي .ةيسئافلتل تزودنا

 و. .
 ا الل ل لا ا
 ميلصت نيكقل هيراوزدلا نارهزا
 رسما هقفاومو هفادشل .ن وهنلاو

 قدما مللببل' ناس ل لاننا ميمو
 ةسيؤم تما يشل 2 ارسلنسا هسن جملا
 هيب دما يي لهبلا نص ىلا ىثسخا هم اهي صتللا'
 بلا ل' هون اق بسقا' بدقلا ىف ةليجخدا
 هلل ءتاقلل انا اهنا نمدكأوم مالا
 هيناهسلتا اهم لمانب يبلا هوثنا يا
 السمن الاه قيمفلا هفل يش داشوالا
 همسات .لسمتلاو

 علسلاو هيحاعمشلا ةرسكعم يثدقو

 ترطلا هميرجلا زازملا ىف .فاصلاب
 يحفل يا ةساهسالا اهيل 2 يعاا
 ليهرجتا تلاعو رخملموبا يو' هنرسلا
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 ليرمانملا ,لككحست راب دممتو
 لا هءهسو لادن يف همكتملا انو
 تاييهلاو .تاطيت' خيربع
 ل لستم اه نا ةيقادلا تانييحيس ,
 و نال ةيدصو وبه يصف لا ف مسخ محام
 تنلر ف رامبو رمات نم لق لجسم
 هيسويؤهمتلا همكبرنالا تاططخل
 ماكحلا عسهو هياكل بقسار هقنلوو
 ةوتدنو اشرعامس# اوعاس سدملا برشلا

 تاؤوما' 4يديملا هيبرهلا ىسرالا باو

 هيب واهضلا ةيكيرم لا
 يقدطلا أ رش هسءط لا تر اةيمعف

 مع را. انالؤلا نم جاادبو ريومؤهنتلا
 اييميم ذيع كائاضه منا رثحل قفطنطمب
 د بتسأا ديسكو دعاسملا ىفمظسمتلل
 مطاؤوس ىأ ىلا ذريشم ةهيعرب سيرعلا
 ةياؤسمحلا عبو هسيبو ييضلا ساودهت
 " ل هسسلكتن1ا9 هيبكلرس ا

 اظيكاب ملا سفلا هيموفتتا يريرتع ه
 يده باهجرتبو فادقا للغ اديب +
 بتاطشي لا

 مييسلا ةردامج نأ هسطتبملا بدكاو
 يضراا با 9 ين صييحا ماديص سيل

 ريثلو لماس لج باحسما يلا ينشأ او
 ىو هضضملفا ف متاشملا حممج
 مونبا بسسعأ نعات بكه هسكف امو عب
 قمع نكن لأ دلب 4كفاقن كممنب
 "يده لكشيب يبمقا ةببايرسالا هرماوف
 يييلامعلا مالارسلاو يجالبملا اري اس
 ممئااستالا زك اشملل ارفان "ءديبو
 نايا موعحتو

 ناسطنال ةسياملا ميياهاا تاستار
 ديحوب نام برتللا ةتصيتلا ىف ملماسلا
 افاطلا اي ىف هملكلار برمضبا
 قارهتا فلخ لو فولو .سقيفللا
 ىلا ةيرييصلا ةقكرفش ل ةبدف اسمو
 .ضرفتو ريظسلم بمبش قوشهزع هدم
 ةفلتتقا ق .لذاعلا مالبيبفا

 هيكعولا ةهيقيدتملا ببحشر
 يطسلف ف اميه ءاسا دم هبخهتا

  قيسافنم روغلا نلو لوعلاب بيلاظو
 يل هدجمملا عم)و نسالا سلجم باركر
 باسالولا ددعمخ نع ادمفت هيصقلا لج
 ةيكنزمالا ةقخمللا

 هينرخملا ييماخلا ةنافب بتصور
 ممماو لا اهنام ةردشلا مييودهيصلا
 ناسينا يماعرالا كواذبلا ةعيض لاع
 نلع , نمل لانمو بضاقلا ينوبهشلا
 مدعت ا مالا ىاتعا _صعلا لاهبب#'
 ةيلرالا ةمئرتتتل فلص ردمو

 متاوع ةقسلم ةباضملا تيضشو
 تنباسنلا كسصت ةييع اسضمخالا جرابانالا

 طالعت يل ككيرم# نودو ينيظدلللا
 ءدعب خشم نإا دم 3و هما افلا باعاظسملا
 نىيمرعلا بفسملا حلاستن رق اذن"
 .سيظم كقلا»

 ةييومهملا مفيرجلا نا تذعاو
 نافكش اهيل يكن رهدأا مسك دلأو تدب قااحيلا
 يطب ننالا رييسرلا همز اكسل اهاستج ادعس
 كدا تالا دمص اهرضعم دراصف ام شوع
 تتريخ هريصم و

 تاعي نود رعت نل
 ةسيريسيلا تايسلكما“' بدئاو

 ةنيقن ىيذلا قارسطلا يف ةسيمققت ملفلا

 تاريلا لاومرل هيماشلا بافانم»-#
 اتامكلاو © .دقطلاو
 نيوو_ةكلاو سدو فقاو سنيدمهلاو
 نملا ههسيدملا نأ ريجع كعلاو يسلفلا لو

 اطل ةييوي هيجل تاططنلا اههسكب
 تاي الد رون نلا 2 ةيمللا تايآلوعا(

 تارا ند لقسم ين“ يلا تراشلاو
 سوما خلا .نابكلا لك نام فتح سينا
 للتقنا لذ ريصحمب 6 تاملسعب داج ياش“
 ءايتيو نضحارالا درداسدمو مسسعلاو
 هيااهاصلا ترج همطل نايجوتنما
 ينملجام  دمسو اشدووا هيامجو ه3 راثمم

 ووكدل كك ككبست ياقلا ىفدلا*
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 تايكمضملا ءاملا ءاجنزا بئاطو
 راراخسلا ى هضملاعب ةيسودسنبا همه اقل
 4نر ,لاةرماش) ,اصطساا اكل

 تايم ع هملاقإ

 نى تومي, يعرف" معسل قوق
 3 يلا ناجسإلا ءابساو

 تالطلسساا اهقعارك .بعرحف يملا د.ةيخفما

 يطالب و لطأا دب ةييويؤههلا
 لاريصلا ايظوا ىلع عبق ةيكيختملا
 ماصالا م سال با يشف سا ربا
 عما لماذ ايشريسعو دس ام رسكلو
 امههام . دسارع ىو مويث ايشلتع
 مسايبجو دههك همالا كءوعا

 ءياموب مقل"

 -.ةءواوسع*»

 زد ع وسم داهعت "< ن
 )00 بنا ييوسل#ا يضستا نمد

 هوم

 ءسقو هن مام

 سرع ررسو سافل بخ هده فاه
 هيديضوملا ةاملرجلا يسمو حساس
 نيا اه نهنتم سا مول .ةقطد
 .يوجول كرمت هلع

 وس ميطلل هسسالا هيامويش

 اد يووم دونجو ع
 انشلا اهظعمسبل را ىددقلا ما ديلا
 1 ههفدصحر مواعثححو ىومهصللا

 بافع بو رمت نيبلإ نييدماسما للسما ىلا راش اسينتو ديت ليما ©

 بتقشكنا د ..ربشلا 1مذ تيداكاو ةيلووسملا نوسلهابم فدمألا هيه 1

 لسفسس وسم سو دهسملا ريظحال ينلكصتنلا ىلا هسرفلا راظفألا ةوعد 8

 ينوب هسسشلا ودعلا نلاغ تايوفع ضصرشب ىلوذدلا ع عمتجملا ةينلاطظم 9

 دج اووع راتكينسا رجه ادي بعشلاو ةررسحملا نيد ةسيئادوسملا هن + 3

 ىامكا جلا ىو رسما ©

 نان |انماهم1ا م06 بتنا اهنمتامما
 ليمملاو يزف ريع كلا نحف ريجلا

 هيياه ىلا خم ؟ولبح  رمؤلا ىننمح
 رش موعسم بلحم ثا« ترغتا نئوقتاو
 ربكلا يومز هسسربل 3| دج فرع
 ةرييسسامههناسرفجو ب ه' يسرا اولهجو
 رقما تاو

 تقوللا نأ ىلا هساعلا + الا ةمراساو
 مهدضتوا نا برغملا | يمت ناجح هم
 نه تارارقب مههيملا ه4 نل هيكمحأا
 رغما اهنما مقطع  (لكسمملا مسالا
 سرعتحلا سرخحم للا ةيرمالا ,ارغلا
 لشعت ف هييويهج  كاصلا برضو
 برضو اهجراخو  بيحملا صرالا
 م دمشلاو ةمسلطالاو ل ابرفما حلاصملا
 نا دمحو ميسا ةدمالا هيودع نما

 ابرعبا نيصروططش# | مم“ بكبشو
 نييدقلا مر ١ يف .٠ ةهيضلا هميرخ
 اظقارتمعا  ةيسفم ,  'زإ مقسم دا
 ليج رج ييويهصلا _تيكلا ه ة+ا
 مهيلعط ىنبلا هنأ نا هيضصايرمعإلا
 ةدارالاب عشر أبهعس'+ دبل لق نو ناس
 نضطن كلل مهماصنغا 'ةفصاو بئوذلا
 ملسحللا

 نايصقبو دعدشت لا داجنالا ةكاو
 نك هسرابلا ةيسيح ما بتاوغلا نراجا
 ففاولا ينيمرتو راح -ا١)و دخن ضرا
 لكاشلل لماش يتلا اخنال ةدمرعلا
 هبطي ,ادللا ذرهابملا ةممست ةفطمملا

 هعالا رمبسر اهيخانا  ىبل“ ةيياحلا
 مارق دياغلا رسبت - ذدمسلا ه ىرشلا
 انا هبشا رع طع اناا يرسخ

 يسال
 سيما يعج ن2 يرقلا ناذدلو

 ةفصنأاا هملرصلا ل1 يق يوديجولا
 3  ,قممعلا وح هبال نيل
 د هااوطا هيا يشب اميملا تنك

 قدباملا نيمي 4" هون راسستتا سلال
 هد ريعم نا ناصع يلو اسف _ااقو

 دءتاب هقعورع وكو  بمشرما“ دخلا
 هوضهلا ان هبإلا مخل“ اهثادع
 ةسربفلا ةنمالا ءاسصل اب رسم لا
 الو بلل لإ بس "0 هسه سالو
 قبلا ميش حمتجللا لا . ل ةيركسماا
 ويهدلا ؛ فولا اذه مرش يعش
 ةعيسولا قيمدر» * قم تافاعل
 0 ا ميقا رجا ره
 لافيا نجلا . .بوفرز فقول"

 سارق ودل ىلا ماصو
 ىلع ىلا وسد سلو ريل دع انما
 فاسنلاو يعول" ٠ عم

 ,لوفسلا مااا
 ءيقمدل ويح مد دك جاوب مق مسأ
 لكلا ايللا ددا و هضامس#
 /الضبل هه لل ناحل اكس“
 ع 0 و اافمتا
 اس لال يامال 35 نداحاا
 مه و هع سلاو ماما ارا ةيبايزمم ا
 ةهخلادوزب دوم 21 يدم هفلاجمألا
 هلك اه,“

 ىليطا' هه ه2 + ىلع تاس
 ”ههمعرهلا 'ا؟ه 4

 مايعسو ماو مماسماو
 ىلبمح نم ةويسفلا كل لا علل
 ما ماكل قدما ٠ رم ا
 ةدمصلا ةيهجاول هه معا
 ديارودملا مو .اهاج

 يقوضوملا سيخ م١ ام
 .واقملا نيليعا هب .

 بلا دعست هرفي
 نم دوش لملا ين وونهستت' 4 دهلا ديم

 مرسيا ةيحامس ف كمشع رجلا هع سو
 ةاهسلا زم كيلا ماتا يل هيلا
 هللا يمدق» باشا

 رام هيمو لس ةيركاوا و
 هيما ده 2 هإ# قبا
 كرم: ودم فيلم نع" ن1[ كَ
 ريكا ونيل ماما وسو

 ال ا
 نلعب اص ها اه ستاسم

 ما لرلا ول نيا مع الن اسس م8
 هلا معانا ياماسا ا! 8و ف

 مناذ ند نسلط) يك مل' بح وقل
 نك ةيمسإلا كرف ) كنود ] مس علا ١

 ةيرصلا ؤ اهنا السوم رطل هيج
 لسمو

 هيع ريشلا نال م باذك توردبك

 اماصسال © ل لن نعرف هو وع ها
 ةهيهرسبلا ىلا بمس وس مخلف هيو
 ييمرا مخ ف. رعي ف |ك عمو
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 خيلجاا ةيياعب ةيسايتسلا لولولا يب
 ةققننملا اياضقو هيعيلكسلقلا ةسفقلاو
 هقاك

 دخولا نآ يمرعلا تعشفاب تاعاو
 اهه ماج' ثلاك هيوسج خفر و هنملك
 نوم هجون بوفولاو , ربمكلا يكن ادملا
 لك داعناب اهياوعأو ةجراجدا رثيت»
 ىماجيما رج اةو تاو زايمتسالا لاكشا

 هيمرعلا قم ١ ىلع
 ةيسرتفلا ميهاشتحلا فر ةيسساد

 همروهنجلا يف ةدحاوملا ةسيطسلللا
 اهيكير' ينلا ةمشنلا ةرزجللا ةيبجدلل

 يسدقلا مركلا يف يبودهصلا قدقلا
 يمرللا تيفتلا مانا قحب افن ثلا

 ةيييلسلبل» ريهامجلا بيدنو
 كراتَشو يسفا امه 1جمقتب ةرختك © مبدع
 هيسظستفلا رداوشلا ربع فدع 6

 يمفملا تاومسا ةاسمع يم يف
 ةسيعل ب ءسوويطدلغيلا دهرا

 ا اصل
 لالبمخالا تاطلن اهنا تفل
 ادليص هدخمكتا هياسرامعإ يسويؤضتا
 يف ينيطييلفلا ييرعلا بمبشلا بانا
 يلجتسملا ةنضرعلا ىضارالا

 اهبايامش ف مهامحلا بتجمو
 اهل سوفب يبلا هيدئيحولا فطندملا
 ١ ,مررسفلا بهتلا عاسبا

 ىلا بدا ينكاو مرسلا عومسالا لالش
 ف ,ىن هلا" يبهشلا مايعا نم زب دحلا لبق
 هيمجخملاا وات ب لهق

 ايهباتااب2 و مهامدلا بدعسمدمو
 قلل جاستس ناب ىااضإا هاما" يرق“
 افهساتلا نيا للا بصقم 8و لفعتا
 ريرعتو ددوهلا ي ىممطتسلقلا ين رعلا
 هنا

 يبلا هيضانلا ربهايجلا .اهجنار
 ؟انهيلع فيتك تايفال لمد بيات
 هبدويهضلا ةيس وباب دب ددمعلا تارابق
 ورزهلا هشيسرظتشو ىلل مكاه'ا بوحبو
 دمالا هيساظدم رسفم ىلا ىناوي ديبالا
 نامي ةملسب زي بيع عاقنتبت يل هن دهشملا
 ييريصلا بفسسملا ءاسمأ نص ةسع وسم
 ةيروهسجي" لف نسجل اويملا ىييلح لفل“
 قدخدلاا ممعلف ايلا نمالا يلا منمدنلا

 3 ةيسطسلقت؛ ريشافجلا تقمسامو
 لكريصتلاب هيملودلا 4.هظقعأأ اهيامب
 ليخا نم حيرخلاو زادقلاو يرومتا
 بضُسلا هزيم( هيلوذدلا ةباعكلاا مهوع

 يصراا موصك لإ نمسقام كمل يم وخلا
 مظارسا ه4 4 ادمتسا يسااو هيموئسءاذل*

 سوسهلتل تاهو سفن نك
 اراك ةيصقتمم ىشللا نول مدل
 ناو عمدا

 ارح ال لك هيلو هيبه رشا

 مسلودا' فهؤدبسلا لا اسمك تاو
 ةيصصفلا اذ ادهش اب نك 'هياردرمو
 هيهات ناز درا ةسصاقلا يل دبنقا ساطق*
 ميناس راو ملافت#و طبول“ يرسل
 هل ليك و ندكع خ لا رضوا
 و ةميطسافلا يومتحلا ةباممصد
 4 . ءاتسمتلا' هلورملا ههاب'ا اهيوزكم
 ماقطما اظذعدل سنا لاغ ةلفسسملا
 عميرس ةلازاو

 هفدخس بمدبو
 .ااتللا مهبتاد ١ سلا ذ يجمل ان
 سيملا فضا سوسو متلا لا يلح
 رع ا ىينمظسسلف ل"

 اهلااإإدب نإ ةممم.ستما كامو
 ىةايسيموا

 اهماا اهشن
 مرن

 ةيدفملا ةرويست“

 ندا .سفدأ ١' صا
 1 غنم داماقعلا

 امن بدع

 2و هيفا .
 ندور للاعب هبا ملا

 سايقظا اللا نقيف ميلا
 لالا تاقلا ةهيساحا
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 هلامسأاا زادها"

 ءسسا ىلا ميد

 هقمو
 ليصل هن ديفس 05-53

1 
 أ مم فاش نبيل
 5 م يصالو مونلا ىلاعو

 هوورمو هاراعلا هيوفج

 ميما 2.4 . خلل انساه اريد خيماسو
 عالق ابخلا مصمسلا مصق مشاعل نصا
 رودس نط سا قلطيمم نان ةيس طظفتمو

 سرا ع دهفسفلا ششي
 عمك ويح هيلمرصو راهن هيهات

 و يمول موه سرج يلا
 معن, هلق

 مح

 هلملا مس ها مح

 ل وس تيووسامم يس عمل م ياعسل 6
 مرامج نوب ةرخمتا ممالا م ناوغ
 ١ ةرريخاا  روؤعو تييييفتسشهلا

 ةتامجو ىسيطسسلوب حرصا .قيرمب دلع
 ةهيوسنلاو فالنرا رس تءايسدشلا
 رعتسملا

 سيرئارجلا نيياوفجلا فاحجتا ناثا
 هطعاس ف عاركناا هن ودهصلا هسنرخلا
 لالا ,رعقالا دختملا

 تايحاتي بنيك . مةاجسبالا ديكاو

 ماعلا نيفآلا ىكفالا بيم دييسلا
 ةيئنهلاو ترغلا .ابغؤلتحلا داحس
 سيرتاردلا يبهوف,-7“ داجنب # هيرادألا
 باشياب ديلاظنمملا يراج نع ببحولا يبا
 | هيظتيم .٠ هييحإلا دياوقلا

 قرشلا لكاشم عيسلع لعو ينرملا
 ءودهلاب ةفتننإا مغسل ظطسؤالا
 باقيدنهتلا نق 'ديفب رارختسالاو
 ةيييدللا

 ينودذل) حمتمملا _ ماضنالا بلاطو
 لإ ةيبويهنص#لا تاسع رامملل هع عجوت
 0 مهنا ةامبا ليمعب
 رابضلا اهل ناد كيييفتح رزاجمب
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 ملبس داذقم ناقلا عب ءاقللا يو

 تابيإب ىدحا دخلات ةيحرسلا-
 تيح رمسعم عمتسل حذومك ةلوما
 ةييزرتش حدا ةرئادلا هده يوحت
 ل مانطلاو لوبملا ةفلتكم

 3 1 9 عايشلاو قئاسلاو دهتجملاو لوصكتاو | لش
 يتلا 0 ةيباصيالا ةيرشبلا

 ةرئادلا هذه ..عمتجللا
 ناس ىنلغ تا كاش نشضدحا

 ا وسااب اديثن نيذطوللا دحا
 و :رئادلا لك لاتتل
 . .تاقرافملا

 يسباثلا نم ةنيزق ةيحرسم يه .سانلا
 اهربهي ام مشاو ,.مهيلاو مهنم يهو
 سيل نآ دباؤت يهف .. قبلعلاو ةلرحلا
 ادولش لب ادديددم عمسيو لاقي ام لثا
 هعئاش لك تسيلل لاقي امم دكاند يا
 قيعلا نيب ,اولخ اميدقو . ةئداص
 ىأ بجيب اسئادإلا اص ا ةميرا بدكلاو

 .نالالا قدصب امم رثكأ علا قدصت

 ؟جارشألا ل ةجبامملا نح ادامر ه

 يديموك بولماب مدقت ةيحرسلا د
 + فوم ا ايديمركز ىلع موقت اها نيد
 ةاستغلا لاللع نب اهراكنا جرطتو
 ممم ظيطقوت مث يك ..جودملاو صقرلاو

 هي دصخلاو اهبل انثوروم نم
 ؟انللا ياوثا نب يول وه يذلا (عيلا)
 ةيرهمفت ىلا ةمابضا ..ليمصالا يملارعلا

 امك ٠ م, تارشإلاو ةءاسألاو عع
 هيضرمسملا ضرح ل روهمجلا ىراشي
 الت ايصخشلا نكل رودي اس فرعي هبرك

 ناش كلم مهريو
 ردنا ةياهب يتح نايا عقوتلاو

 ,رصطلا لمعلا قيرق ىأ تزعم نا
 . ليه :يبابقلا مضي ةيحرسلا هدهل
 نيذلا روم ,روكيزلل ةييميعم بيدحلا
 يضارعت ا ميحرر ,تاعجرلا ممصم مساج
 نهان ةدكحو + يناظالا تاملك بتات
 ايصعسصم مييضت هكلاقمع وىنيسضلملا
 افلؤم ميرشلادبع رتعمو .ةءاعجب
 ..مهربخلو .ىثيسوملل

 حرجي ..ءىداهلا اهلامج
 تالسسسيويسجلا ةء يسم سمج | اسس رسالات تاوس سطس

 لمح اهل مليط لوأ يف ترهظ يلف ذم 1
 ةيكاطيالا ةلثمملاو ءدوزوزيش,, اوسع
 ولت حاخمبلا ررخت ,وعيلوغ ايريلاب
 ةيئامفيسلا لاسحالا نم ةلمح ف رخخ7+

 .ةيكيرسالاو ةيلاطيالا ةيحرصسلا و
 81 اه لدع رواخت يتلا ةيماسابل
 -هراختت * ةرتل نوع يف المحل ربع
 ,تاومس نسسحلا

 عم نرطما لجرو يف ترهظ اندست
 اهبع لاق زيورخ موتو اضم 9 سمو
 تارالا يف ةيفلا باب ا باقملا

 ةيسم سهم سلا

 | هضثنف سموم٠» ملبط تلثم امدمعو
 اههيشرث مث ,يتنوت ليسكا جرهملل
 . راكسوالا ةزئاجل اعيرس

 ثدادراو :ةيسفلا اهلامحلا تلاوت مك
 لمتاك ةيريدقتنلا رئاوحلا اهمم
 ,مادا سمها فتقدم

 رققش مهر داهنا ايزيلاط لامس ام#
 ,امانل يابوي با نم ةقسشكا
 | دقملا ) هضم + ياطي) لصذ نم عاو
 ريوعتلا

 نم نسلالثلا اهزواحت نس مغرلاب
 ةيلاطيالا ةنثملا لارت ال نسعلا
 حاسنلا قمت يتوم ناينربا ىمامسحلا
 نيحرخللاو ماقنلا بدجتر ,رختا و0
 ةيدسج رقه يذتا رماكا ادم يجةمااو
 نوكتل اهرايتشا ىلع ةيلاطيالا باكا
 اذهو , اسكذلمإ ابطل اهجذومن
 تاغاسس ةبدج الوبروا باولو ةرورم

 يتانحم رهشا ماما اميه رشع ةسمخد
 لسمخ ذيطنت ةحيفب ايلابلعبا
 همست نم نم يولعلا ءزجلاو اههحرد
 نيصاسثلا ةاقب يلب .اهصنو
 ايها سم

 م

 امئرف ردح تذح ايلاطيا نا ركذيو
 ثيديرب لاثمت تراتطأ دق تاك

 هل دبا مث د يسمرفلا ىامجلل زمزكو دراج
 ىلا دعب :فوثيد نيرتاك لاقمتاد اقيددح
 لم يتسلا ودراي تيجيرب تطخت
 ربسلا

 مليت ةلوطب ءادال اليئربا دعتستو
 رهاشم ةسيرئ عقت عمأ ريد هيف لمت
 ,ةموسالا سيساحا نيب ةعئاينبس

 ..اهلئاش يلع ةاقلملا ةيقيطولا ماهملاو
 ناونع لمد لاك اهل مكي رطا نا املاح
 روقيا عفرشا نس «ساقارف نتبابقلا»
 الزخم

12011177 
 ردم يحتمل

 ل هيناطيرب ءاتسيخ يوممير اه )وسما
 اهنا هقأ رو ؛ رجعلا رم سرشملاو هيماقلا :

 نم لدضتو ,ةيرصمنلا وير يمرس
 نش حيبافملا نم هعوبتم اهمارخ

 نيكدلا فيدراك يحس ناناور حيسايس
 نم ركمتي مل هلك كلل نا الا ,ديبلا لممت
 .ءاقيلعت لعمج اسم اهتئربا هاهملا
 امئبح اهدراط> ءانحنلا تاحيمو
 مهمبت تلوخت

 رجيم هراذا ىلوتت ةأرم» لوا اهسفو
 ملاقن رصشت رطو تياظنول و اص سن

 لذ رهام نحمل اوس لكل هسنو
 ل مهبايحح ليصافت لكي ءامحسلا
 رم ضصاطتخا سم ايدب لكشندلا
 مهتكلاشم لسع ءاهتساو ثءاووءاقلا
 ؟ةيططاملا
 اوميصا «امثكبسلا نأ ادس١ لوقتو ظ

 نأ اوملع امدتع لوهدتاو ةضهدلا
 ريثلا نع نيرشنلاو ةيناثلا

 لو .مهبوؤش ةرادا ىلح ىقرشالا تلون أ
 اهلمح هيف ترشام يدلا لوتلا موبنا |

 مهتايازيو تاون4 ىلا ءايعسلا عفادب
 اهئادحإ نم حرخت مهنويع يدا |
 ماوقلا ةكوشمم مامسح تريصنا امدمغ |
 .تارمملا بوح :
 ةشحد تماك ىرشإلا بياحلا ىلعو |
 ملف لالا مويلا دبع ةوييك اهبتما |

 هتقلز يدلا بيردتلا جمانرب مفتي
 لمحت ىلع اهديودت رهنا ةثالل ةدلإ إ
 ماخرا نم ةثمدلا ةهيرك# اهثارلا |

 اهلا

 ةحئارلا نا اهنرظ ةدنسا قلمتو

 اهلثم ءذهي اميف اهيلع ندوعت اهشل
 ةهعرملا لاسغالاب مايقلا يلع بدومت
 يرلعالا

 نم فيدعلا بيدراتك صنم ممغيو
 ىجسلاب مهينع موكحملا نيسرعلا :

 نيمرجملا نم مهريغز ةايضلا ىدم
 تاقلاخللا يبكلرسسو يمزصللاو
 هتيرتع رواحتت ل اههحبو ةيبوماقلا

 تقلا لاوط اهقنا مكرت تيقن ةييبرتلا ظ :

0 

 ا

 مايا فزالث لها نجسسلا
 در امسا لمعت نا لشو

 لمحت تناك .ةبدراك نحس
 أر ليسم ىسرعد دلع ىف لاثش»

 .ءادعألا

 ةحرج

 نييكلفلت يكباغلا داجتالا :دادغإ

 44/76 -7/95؟) لمحلا
 .يحاونلل ةسسنلاب رارقتمالاب رعشت

 اننا

 (ة 75١ - (/؟1ذ) ررخلا *
 ءرشاعت ىم عم ءامجلاو روئقلل يعاد >

 هعق

 (5/5؟١-0 5١ ءازوجلا 4+
 .كلصت ةراس رادخار ديكا يفطام حاج

6 

 (9 501-1١ ناطرسلا

664 

 (8 1051-7 ) دسالا <
 .مردلا ديعب نم كلمن زيرع قيدم

 عم

 ع5 را ءارذملا هلل
 .مويلا ةئراط ةيلام ةمزأل ضرعتن

 اينما

 (١1م/15- 9ر25 نازيملا 1
 مالك يف قثث الو تدوم ىلغ صرحاب كنملو بلقتب قيدم

 (11/13 1/52 برقعلا "<
 كيرل كمالخا لستب ٌباغورشملا لاكا يف طوطخم سا

 نهدي

 1151-1151 سوفا يف
 تفقاركا ف خوترلا نم ردح كمانارع ارز عقدنس ال

 ووو

 (15/715-1/21) ىضدعلا
 ,كيلغ ريرع قيدص نم دنه» ةدعاسب ,نا

 عمو

 نثركخ كرك ١ عادلا +

 ةرهشلاو لالا لل بلدي رايبالاب رمللت هحاس ههمد

 وف

 [؟/51- 1/01 فوحلا
 كيان كنرشش ى كيفي ءرعزت بالكشملا يتقن ,طغخت د

 لاثأ رودرملا هلل قلعت بتاسعألو

 اهلع يوجملا ةيدخع ي لمعب* بورق
 قيد ليملا ةسهريمب يعجن
 .اهناحرمم

 ايهلم ببتت اهلا ادا دكؤنو

 ةياهب عبي ,يسرلاب ريشت اهنا لوغتو
 ةينال «داببسلاب ريشت لمع مون لع
 ولو يتخ يريهاثتعللا دادعال ةمدع سم دغ

 ريفؤت لثم ,ةريهص ةبدطلا ءذه ناك
 فيمتو لئاسرلا هباتكل ةيلاما ةقرو
 راكابهم + ايحبمتف هب دلت بسم رمش نا
 « * نأ حيابب ان و يفرش

 ردم وق ههبرخحي اد رثكا نا فمصنو
 موكحل | مه ء انا نوزوبو نيدلا لافطاا

 رشق للك ديرت دبه نمسلاب مهيلع
 ةهزهس

 ةددما اههتتشتكا ,يشلا روس 3 نيد صرب

 يه ءاحسلا عب اهلماثت لالخ نم
 0 مهمئارت اربكترا مهنا

 لامش#لا لزج شيط
 لابخال لك مزقت اهنا لوقت
 او نم لجمسلا طابق انهن
 ءايجسلا شيتلتو ميمحت ماتئتساب
 مكلا دمي لضسلا مهلاخلا مسمع

 - مهي
 ,هملك تاعقوت ةحص ادسع دتؤتو

 رصتقلا مادقتسا رثا ناش سفنلا
 نا لوقثو نوجسملا ةمدخ يف يئاسدلا
 ريشتو ءاضدسلا ةئدهت يب مهمسب كاد
 .ظيشفت نويلواحي مايمعسلا يأ ىلا
 هيلع اهدوجوب ىودلخي امدبع عيهطاقلا
 ضدحا نا تحمواب مهنس ةيرثم

 اهترذدع ىوحسملا ةمدخ ل ت«وؤسملا
 ةيلطاغ لئاشم ةهجاوم لاعتحا سس
 ةيملرتم لاسر يقكتو /انجمسلا عم
 تح اهغم لصحي ملللد نا الا مهنم
 بالا

 تالؤاسش ىلع درلا افمما يفئرتو
 نجس لخلاد ةايحلا لود سانتا
 امب ةهبس ىه لصور كيدرامت
 عيلرمبلا نم هسودفاتقي
 فيل يربا تس .لوتنو ,ةيدويرفطتلا
 يف4 ,جسبارببلا هدش لثس كل [ مج
 نسارخا لسع كلذ نأ ىداقتعا

 ةيداملا



 ,!دنلا

 ضرسمت نأ دسسيرست ك.نأل .. ضرملت تسسنا [ 1 بلع "5

 ةسعاضملا زامهطح ةيوضتل وي ديغفلا
 يسمايه نم ساكولا انيرام ةروتكدلا

 ةيئادويو ةيسنحلا ةيئيرما - سشتبد
 تاورسب ثالث كسرت اهتا لوقت لتعالا
 لفن يتلا ةيصرتلا اباصطلا ةبيئانبم لف
 دع ةقالعلا ليخإبدث ىلع
 بحروسيو امام ةمتتتن يهو , مسعلاو
 نا توجب جئاتمو ةلدا' نما اهيدنا ام
 ناو - ميمجللا يف رثزي نا نكمي لقعلا
 مكحثي نا غيطتسي يدلا سصخبشلا
 عيطتسي ءاستيالا قرط نع دققح
 هنآ يأ  هممجب مكجتي نأ يلانلاب
 - ةعاسملا راهجب مكبتل# نيذتمي

 لوتب ةثحادلا ةبيبطلا هله دهضتستو
 نأ فيري هلال رمي نامسنالا نا فورغم
 نأ نكمي نضوملا نأ ىتععي - نمرمي
 ةرورصلاب سينو ب ناسفالا 1بارام رتاشي
 سرملاب باسو نف ايئاقتن مردف هيرو نا

 ناسنألا ةذارا نا لوقت ةفيلحلا نكلو
 مانشبا يو ضرلا ف ارببك ارود بحت

 يف لثملا رود ةيمها ىلع ليلدلا
 ىلدت هنم عاططلا و1 ضرملاب ةيايعالا
 ءامتعل ةديدجلا تاهجيتلا اهيلع
 نا بيبقلا ىلع نا نوئوحب نب لا سفنلا

 ةيسفساو ةيحورلا ىوظطلا مدحت
 اددجم همفثع ةقتلا صيرملا حتمل
 دي ال يجارماب باعه دقا موملا نا جييمعص
 هثالرا نا اميا جيدبم نكاو ا هلا

 سعرللا كلا نم ا
 ةييطلا تالجسلا ف وا ا
 اهايطشا نا لدا طاوملا نس فكل

 ليارللا ىو .ناظن سلا نيياصم
 يَدَو 7 اوهايشو اتعب دع .هبس ةريتالا
 ةرحفم وا ةفدص ناك دل نا لثاف لوقي

 بفرتمي 3 ململا نأ هفيقنلا شكلو
 اسهنا بفرتمي .نيدلا دوا .قبإ مسخإام
 ,ييارفنل مضحي عيت لكب - ةيادعلاب

 ريخالا فلا مهقن ا اهنصحت مهظن دق
 اديرام ةرومئدلا لوقت .لادح ةهأ يلغو ب
 هيل نمحتلاب يالا ياسسالا ي) ساكول
 ةءارالا با لوقيف فيراحملاو تارييمقلا
 ءاجيالا منا رثعا لوبدو ارود فيعا

 يف هارب اذه قلمو - 2 ع يو
 مدقَت يفق د ةسقن

 رفح جست فوس كلا هذ لكو رم اع

 ريما لاك تن دا نا نكلو حست بلاعلا
 ,لشقتلس كلبا ساسحا كتاسملا قو

 نوكت ال ني نكلو - ربطت فوسف
 تكرماشم حم ةبمحسم ةحيبتملا
 للاعابقو ةيثئادلا كسيساخاو
 ةييفءارملا ةيلممل عخار كلدمل ,ةيلتملا
 لما ملا - لكئامعا يف متن يذلا

 اوه ريكا كلام
 اصيرو ارسا تكتاباسح نم طقست وا
 .ازوماو لباوخ نامسحلا يف فخات

 | نيب ةقؤنعلا كلت وج نآلا مهملا
 وا ؛سضرخاو ءاشيالا نيب ,كسعلاو
 علطاأت قكشب تينت تاساردلاو ,يفاهتلا
 1-3 زبثمكا لمج يا

 .سضرمي وا مواقي يمت مسجلل
 ةبلقسلا تاناطلا ؤذع نم ةيافالا يكمب

 لمقي ةرطت ربك ندع لعقي اذاع
 ياوفو .تاردكملل ةرسدملا راثآلا
 )؟رمسلا نب يتالثلاو ةسماخلا

 ؛همامزا نع برتيس نأ نظلا بلخلا
 ةياعزل ةماعغ لم دا ةماع ةمسإ ث

 ممالا شن زم ود زغوه
 يف طلبو ,ةرملا ةبرجتلا +

 نع بات هنا ةيدبالا ا
 ىلا اكتب مل سيكل «تاردطملا يطاعت

 يي دقوا لم ,يفوثكملا ةباغر تاسسإلم ”
 حو ..يجوبد جايمتم هيفي

 نيسيهملاو ةايزآلا يميصم نا ءدبي
 هءارج لللا مهبامج# ,ةشوملا نوؤشي
 (هتاحربو نوللا حم مهلماعت ةرثك
 اميف سيالملا مطق قسانتب ماستهالاو
 ةديدج باعرم ميدلت اراواخل ,اهميب
 يدخن نم .ضصيمتا قاوذا عم مم التن دق
 ثولاملا رح عورتلاو ,ةبارقلا

 اتاك وه اذان .عادبالا ىلع هتريصب
 ةدئار ةيرجت بحاسمو نيا
 هيعدبللا ةيبلققلا ماو يف ةيئائتتساو

 موسكادب ناوسسب ناك هئاقلؤم لوأ
 دورغا ماعلا يف ردصو .. حوطسلابا
 لكش 1 يدس يلو , يناثلا هباتكو
 هدنتاك نِع لفجو اذقلم ابعادبا اختف
 ,”فورتسوبا ٠ جمانرب ف ازيمم اقيسم
 اسنرف ف قاقثلا ينويرفلتجلا

 لب بكي نإ دوجلا بتكي ال رك رهو
 .بضكا نييح» ,.ىرب نا يامل
 همدظلا قلت نم حرخ) ينماب 0
 0 ل ءىراج

 الرش باشفاف ميش لك سيل ؛دهو
 ءارقشلا اكشولاف نكت ىبنضلا معط

 ا
 ممك لآ يكمل ةنحر ف لهو
 قئطماو ةيبرخلا تبدح ,ايالاسيهيلا

 هكمللع ءرضي يذلا يوبجلا نتوللا
 جارملا ولو ؛ديجلا هحارم وف زغوش
 ديرب امك ءيح .ياباخال ديجلا
 8 م «ماوم# يلع
 ةدعأ يستما نلو .ىمهما بل يتشكل را
 دائري ال يممتالاط يايسعلا ملاع ىلا
 ةتّرالا ف رشمأ ءاضلاو يباصملا الا
 ةيفي نم هامح نمث عيدي هتولعجيل
 مالقملا انا هيقب يف ةيباسنإ
 رثالا حاترب دخالاف يعم رثتا نوح تريلا
 هما ريشي ,هئدحم هاري ال ني
 0 ةبلس 80# تيمدا دقل بقارع
 يرأث نأ نون دقاشاو رطنا اهلالخب

 سيلو ءاًمجح ايدك تمث اهموب ,لئاخاو
 حلا رظقا يسلبا نأ .يب باب هلق عويلا
 :و اهاراو ةقومحتا ىلا امك .هاراو
 .نهدلا وتبمل وتيدالا يم نيترس ثررح
 ى نابسعلا وتبو ؛نورم 21 نورطس
 سكت ةقيفحلال ةيريخلا تايمسألا
 اذ يسنكل ,يقيلا يف ,لخادلا يف امه
 ! -..ينسباصم كا لول انهازأل ثنذ

 روما" رم نس ديلمتناو
 دارملا حاول همدشع رآلا مهاهق

 هيارش نع عمجت سئالملا س تاليدوم
 عرتلا قالكع نم .ايدوملا ةظضا ديو نوللا
 | يفيسالاو قرن1ا6 رشخالاو رمحألا سب
 ' اهبن ردت هييرغ ةليكشت يف ,دوسالاو
 ةيولم ةيمدك ةارملا

 ةيسملا تالكشملا ىع رعمكلا لتحل
 يثلأ ؛:ةهترممالا تاكرشلا يدخاو

 يبن رطنلا تعني ظيرقس انيدخ تبوك
 به نسا سيدناصتلااو نيدوستع
 يلزحتإلا سفسلا ءاملع نم ةحومجمو
 لئادو ها هيكيرما#ا ييونابا ةبالو ل

 كلت ةيوفتلو حالملل ويديف مالا حاتنا#ل
 ةداخلا نس  .بعلاو لقعلا سب ةقالخلا
 اهتانالا ي ةكرشلا لوُمت امن حورلاو
 اهتحثرا يثلا ويديفلا ةظرششا ىلعو
 _نآلا سدع

 ت يا ةطرشالا هزه نم ةياعلا
 مالعرتسالا نم يمقن وج ف مظاشللا
 هه ءاخيالا ليقت ىلع دعاسيم يذلا
 ويديللا مليط و ينأي انه ءاسيالاو
 عبست اهناكو ةأرما دهشمم آدمي يدلنا
 لاوثتو يجسقني روع نم ةنالم يي
 بعبسلا وا  ةقيلخلا مريحلا رظانم
 ..رطملا ثاذرو ريضبلا حاوماو ةبيلملا

 يقيسوس اهثك رظاتملا كلت ةيفدخو
 تاوعاو ءانؤ تاوماو ةئباه
 لتقسا يلا لئستت ةنداطغ ثاكحضا
 وا دصق نودو عانخ نودي نظادلا
 اذهل ةمئاسلا ةكرشلا لوخت ,طينحات
 تتبالا تاسار دباو براجتلا نا تيسانكلا
 نم رثكا رمتسا نا وجا اًده لتم نءأ
 نإ ههاشحلا عمي نا لبطك ئافد ثالد
 - باسخالا دودو كاف رنبسبالا نب وج
 جون دكا لمقتل !دعتسم هامجمي امم

 ار ردومعتو - يجواخلا ماخيالا

 رتفاسم نمرعتت رونلا يف بجياملا
 فب سس .ةلدلا هياغ يف هبميكرت
 ىرصحم يف ءاسيبلا مدلا تايرك عمهتن
 مراطبو ةشيرملا ياللا مهءاهتل مذلف
 ىه يتلا ةليطرلا اسجل ميئارخلا
 ملم الا نري خو .ضرملا سابا

 و .هيسلا باهرثلا ل رحت هديك يختي
 هلع منت فيك ىريو هنهيارشو همم
 تايوركيام نم صرحا -ةسسسم ةدراطم
 مده مست ب اظريا ى' تاسوربفو
 <لإ هرلا رومخغت ل هسناسا دفاشللا

 كلذ نل ةحيدنلا نوكمو - هما يب ثادحي

 * اك ربح  ةيريرغ هفيرغب :صخشلا
 رم وكشي ثقو درا ي حيططتسي ى نطايلا
 هلو هئركاف نم ةفصسي نا ضرملا
 مكحتلا عوطصتسي هما ىا  دهمضملا
 هفئاسد للا هيف دتسي يذلا دهس اب

 رملي دما ههيتتلا روكتو - ةجحاشلا نيم
 هثدارا ةرقء ممسح 1 ةغاشمللا زاهج
 .تاررمتل ةمصاخلا هنتعو

 هده نا لوقي نربماه غيرك روثكذلا
 ددللا يم ييظوردنالا رازخا ليزي عضوما
 مسخلا ف ةهانملا راهج ىوكتب كلذبو
 سيئر وه يدلا تحابلا اذه دايو -

 ىلع ةيظاول ! نأ- ةيمدملا موا ةكرش
 - اوسري يثرعم تيباكلا اذه ةدهاطم
 ديري .عيباسا ةئالث جدن مادسسمو اهءايسع
 ةريمك ةسنن ضرملا مس مسجلا ةعاتم
 دعاستو .الوا ضركا تع ءافلل يفك
 ,هتيفاح ءرغا هرثسي نا ىلع

 ,هقرطيممو ةطادام نوستمملا دمي ملا
 ثيسي يتلا باقنالاب مانا ىلش نيرا
 دحب ةبهرللا هنا لاخب ةراقف .. هيلا
 مجرومو .ةردقلاو .ةراهملاو .ذهتاد
 قابس يموشث ةقعاصلا ةيرصلا
 ءروبهملا دئاقلاو .تارابسلا
 قابل لمكلا مترئاو .يكيباكيلار

 ,ةظيذقتا نم حرسالاو ,تارايسلا
 الو حبطص هلع لافي ام نا ودميو

 نو سيلا ةردنل كتذو هبل ةنلابم
 تاتئاستا عيمج يف روقلا زار ياه
 لالخد 6 كان اهسانع يشل

 ماعم مروغ لمريث قيرغ تايراسم
 ةدومرولا ةلوطب سلا ررحا (ذةة)

 .ءاوكلاب امود نويجاهملا ءلخي
 ناقالاو ,تاخيضل' عدنت يتلا ةلبمحلا
 رسول ثلا وأ نيحرفتملا رججاتنع ىع
 :رخئاسلا هيلكلب تاجردملا
 ا يهو هيدك ملاعلا اهياضمب
 مهسئابجا , اسفنا _ممرقا ضارشلاب
 نم ديرن ,يتنا بادكلا دس ةييفاشلا

 دمهقيزل ررهمتج ى دب مهتبحم ديعر
 نس ةزيمجلا عبس رابجتسالا لاشو
 يرحالا ةيدنالا ريهامتج

 دم دقحعلا بدانلا تناك اناو

 اهس ليلفلا ياق _يمجاهملا تترغلا
 دو ىمرملا سيار تايرتذم ىمتخ
 2 عبم باهلالا بوساب ةلجم ترخ
 *, احن مام سارخ ةئالث
 ول + يل ل سب ل يملا تايوحبلا ١
 4 لانبشملا"

 / « ارردل هتايركذب دوعي سكول رمي
 هدفا يثلا ركنا طقتلمل باومس
 موس هةيرراللا هتايحع تدقنا يملاو
 نببم كوشم ىف هياذقا
 000 سول يعل ماما لا هيا
 يسلاو سالاب لاثسيرت ماما هغبرف
 لكل كانراو ايبويرياتتا هاوس ناك

 مدمرص يف اقده قيرفلا فقل ابهر
 تبلابشل' قيرفلت طنش كلدل ةحيسو
 هصيرا مدل بقللا نع دمتماو يامل ان
 هلا باابصالا لكاشي بيستو رهس
 هم ملل ييقانلاب لوزالا قيرقل

 يتدس رمستلام ماس

 ايوا روس يف يميس فونت ناكو
 ردج هظينمل هيام ةحاجبو لاذع
 همخان رم ةعوفرم هرك يسكوف رقادءو
 .وسمتوو لكباش اهيليكتسيا ىيفنت
 دهب نو رمرملل اهنوححو هنارب

 ةاسيه يف .

 هسصعك ىلغ اروغ ققنعو + 7٠١(,
 ةاطعت نا دعب .سكدول لإ ابيس مهشلا
 ررخا امك ,رتم ةئامب ردقت ةفاسمب
 ةريخالا تايرانما ىف هيئاقلا ةدقرملا
 هثناملا هشرفلاو .وكابوب بح يشلا

 تسورسي نآلا ماما ملا "بس
 بخحتمملا حلامل لمعي يذلا

 / || ةينيدقسا
 تارايسلا قلايسلا يفاطيالا

 ,نوح سملا لوي ,هجحاجي رس نهو
 ناميالاب ىامأإلا ىف ةيطابسلا اهنا

 مقبلا كم ةريطسملاو ةردلالاب
 /استلالا هوذدلغ ياك ةطفاحتاو

 مالا يديم يدنا نواوستا كلدكو
 سمارولا مئادلا مدع اسم

 مصق در ةعربس سكوف نكمتو ,تادزاي
 ١ اجو هفراملا عراخ اهيامعا نم
 ورك لمخا اهنا دل لاتتو ىويسنيو,
 كلد ديمو بالملا ف اهار بدقنا
 سسراغت (مئرم للملا مفاح ثقولا
 قيرفتت والا يسرملا

 هبنام روهمجلا

 ىمرملا ينراسخ هوو جروح موبسو
 عش بعلي ترلاو لولا ىئوملتلل
 ىو اي ملكطألا دانا "مص مل ص

 عملك

 و رسما سا مسه
 14.10 حض اهنا بماي اك ١ مايا
 1 ع الا ردكم لونك
 لا ءاهيماو هرب ةيياربخ جيرو نول
 , يراسل هدمه هظنل تلمح نوسسا ىت لاب
 يمان مهامج بنالو ويرغلم لوالا
 اهنا 7 لاو ارمثك م هيون .يحت
 وافسا -وو اهسم لح ملو لصفلا
 ربخسا اك ينح هءاكم لينا امان
 ها دعو بسم وق ماهجمب ب م قب رشلا

 مفسر قوت نءون لاما ليسا“ ديساملا“
 رب برم نا ىلا ةفقشمف جراج نم هوما
 .و هم سا هدو مع قي“ ريم حاشا حسا
 .دم 0-3 سَ هبكلو ارسم
 دهام و هرم, هلع وع

 . ملا ميع ةسالا
 ل“ محي 04+ مست 40

 عفا ءيحلا هيلا, رخل فيج
 دي ددارععو حيصولا عفا ارصع
 ,ا هلأ سيما فرار هس
 تيدقسلا سشنو ويحول

 يدا دولا دا رع هم سو يعل
 دهس و نادايعاسلا هيض 45

 ةذهف ' سرس من ضيقع ا .

 وما

 يديني هب صويمل تاجكك اا
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 يىنباةماقتلا ءوس ةعلإأل دددسو مبكاملا نلقي اهدنلا

 امسألا سجال السلا و ةعاسأ دهينض مانع

 ديهعشاومص ءعذكلا نين اول نام ل ةسلمتطا لامس نيمو

 ق هل الملل هلام دهساب
 يسمماو ءوبلا يييفطلا | فيم بطب يه تن

 واتسبستو ةظمقتسا لسع  ةوسمسا

 عاب كنموم

 دهم نع اج" مقا. اعدت نان نعاس مها قأ
 هلآ نسب فا فيلا هما اول حممت ىومق | بسا وسقف

 يعمر رشادنلا نوسدلا ,ىولمو أ اهسا

 رثك' بحسالا كنف ميسا ىدلا بعلو لعل ادهش ل

 نسم هيظفما ننزل 'دهل ابانهمو 3 .ويسنبتب نسف ناس ةيسدل
 ها شعل سس

 بمعلا

 فكلاةم١ اقلب ىلع نقلا ءيبمل بال لح لو
 كلب لإ حيارش نم دوه ملح يكب ان اص هيو نش ذهبا

 تكلرشسلا لاوس
 ميسايييبلع عا رمعأ و داعش دعب هل هوما

 8, يب لطابلاو ضب ريجياف ةييكتحلللا تابصححلاو حري الذ

 هقيشع لاسم

 برسم راسم لف

 ءل* وكت 1 1 'اماه بففناومل 4 وعآلا
 هيييفب ةيف  ةيودب او هنأ م داهقلاو يصيد ' رطيممص هما

١ 
 يا ع

 بلاش لأ مظنتر اهو هنص و ةيعلا ةص ةنابشمفمو ةنددسو
 ملأ دا دملا نللا هم 1 قييم ري ا رمحلا امسف

 دكه و ام قا 2 ةيوح ع
 كأي دكو ةهمس امنق ةنضش ا ىشقنا تب عا دع ض كتع ٠١

 موب ىف اهل لوك لإ نلفت 7 ساعات ل سيب هكا وع
 ةيكيرم' اوف الاسس لان سلا ةاهلا ةيااضاع م

 مما ل يوما

 وهم

 مامهن دختلا و بطن سلا

 لأ لعأ نطقت ان عب. احنيؤلل ب تل 1 هس يفس

 ةدش موستو آلا ساما لا وهعلا هم ديساسا
 اهنا سفن ةهعاش
 ططخلا ةيموو اهك شنت ب نع # . 00

 م
 وك هع
 جاو فقتل كما مع بكا دصلا
 ةهلوسنو لم وهوه ندم سل ل نسل ايل

 ةقاك ءقسط ارفع ولان نم رسال موس كيسخ يلق

 نقفانلاو قموقلا زاقسل ناجم كاك هيص م مسج سول
 - قاد مج م/انتكمو خفمزلا ةممع-:ي اشر: اكاو كاد

 ملا هاف صاج
 مم وهلاستو

 يصوفلاو نيياسملا قافتلا لاش نأ نم ماسلا هن قم
 نييصوملا معصم دفق 4 هيثم فن ةيقع سن ياسس يراسل ىقناسل ٠

 مهعورخ لإ ىرتعب نيدبا نيبلتولا ةبيصيعو يستئجملا عيشجو

 رادغب فلخ _ميالاو فرمسلاو دوفشس 0 ألا ءاهدإ

 ارمكحدل لظطبشاو دهند , نم ءاض' ليقع لاش دعب هنو
 نع ةقيعالا اوعرتب ا وش ينرملا يلولا ىف هرج
 ديقتت نكفلا يل اولسصازبو ههيضيفح ىلع ١ررهطلنل دهشوجو
 ىلا اوتلست املاطو مسللا ف اهوسرام اهاط ىبلا مشراود'
 هقاربلا تارافشلاو ةنايزلا بطخلاب نيريستم ابقوقنت

 دقن ءالؤف نم رجحت نا نالا ميطيسي هينرفلا همالا كلو

 فنسب ةجيولبو ينارعلا ذراملا لمكمت درجمل علهل' هباضا
 دن ىوهين نأ يوم راببلا ةينياقلا

 '؟هيب يوه ارا نوابه 'رانف

 هع

 ابونا رياشلا

 راكب 3 هحنهلب يمربلا ملام بوم اًتيرما بط اخ اند
 تيئااناطنا بج ىمارب داك الو لامن و هفوقل لصاوسلا
 ءادغالا يدنح لناهناب يشم لا لك رص اهماق نمد طيشس
 اثم فلز ىف برست نيكو .ةسيالسالاو هنسرفلا يمس هم ةسسسسلا
 ءايربكو هيكيرمالا ةهجملا حمولام لك دق مخش٠ا رسمك
 7 يحال ليقول يا ساإ

 لإ لك درج ةرواسنب نك لكمس يرممللا اضم ءاسنا نم نيقعا 3و
 اهمكتت عامطجاو حلاشم هلا يك هشيرمالا هان

 ريبكلا تاجع لاو لاثسلاو ,ورملاب ةميسملا ةضوشلا ريعس
 ميعمتلا ف هبال مضاخ فورقطت كلبا اننإ نابع ينسفمسال
 طورقسلا لخازم نم هقحرم حاس اهلنا اهشنا لا خحبتلا

 ةروغس ةيكيرمالا سفسلا ل مسرع نسا يش اانساو ناءانو
 اهيالليج بياك باربع ىل سقلا ةهقفلا ددهإ نسنشتا ضان
 اهيايح عبر يف نرجس الا مالا لان _اًكانم لومشلا واج

 '" يركذلاو نسلملاو ن انححللا افرتفلو اكوشإ سا رسصو
 ل يسظملا عظفبم ادم دهس دف لورسملا ىرشسا لاش او
 تانالؤولا هيلالخ ترزرنف تانلا برجل لش ةيكنارتالا مسه
 دقعلا ل بظفو نهاصم داك 3 هدير ىمطتع درفك ناجم
 يقلغ ريبجم هيناك يلا ىيسيفونلا راثعاا نوم هلم دخت
 لك اكيزمال بسمخ رف راما بوعيس سات 'د8و اكيرصالل - اه و
 مدع لئامه يا ذميبابلا هلييفلا نوقملا لالخ تاجا اذه
 قاوم دةلممل مكسي لاا هيو ولا ةظامسلا اخ رسب بنا هم مما رسوم
 ناو هيلودلا سصستاربسإألا لل ريمي نأ لواكنل غايات لصصخش
 هةينحلاط ةدبدعو يسم دولت هعطسملا ف اكمرم' لد نم افعل

 تارشولل ىدق رب مو
 ذوب لبكشدت هب دسلا هذطعقب يش ددش باك اضنرو اميؤلا ج حو ©

 مادقا بنس لم طاشسملا بيكسيست انو و" لإ هيمس ايمي هل ريالا

 ني راخنلا ىرهلا عقطم خم اهنا همثن رمال“ ةيمدهلو مووت
 نيب يوفي 9
 لج امم طسو لا قريشلا ةفكتتس لإ هسا راستا وفك يارخلا وهنا ©
 ليئاربسالا“ لعتلا حوصوت رش ناك ناسلا نيكس ره ١ لا ربه

 ليز ' رمال يئركسسملا ) .يصلشل ١ قوس يسكسسم و .ظيسم و9 يف رمسلا' ف
 'دح رسشو رمش لاطلس

 ةيضاخ هممحلا بار هلايبمل نيرعملا طفت هايم ورش ©
 نلاع ةقدخو هضقي رهظي 'دب نيدلا نيرمملا بفسلل ةيبلاب
 نكيرمالا ةيضاقسو ىنيحالا للفسلالاو يسيخالا وجو
 ةسرقلا ت'ورش و ظقمتب

 ةاكرلا بتحب نم ؟"ويضون رهيب ادع يذلا نس ايادلا لملمسلا ©
 همكيرم 27 ةممهلا نب _3' _اناقلا ةيدس نذل جاقرتالاو
 اجتاورت ياريم اهم اكيرم" همنا وسل رس هيس اسمو
 هيج راتملا هعكبرمالا هيميهلا خيبر اسنمل وسمت ةهمادختسساو

 حطسلا يلع رهظت امنا ىملا هلا دهوكلا تاقاجتلا د وع ه#
 مهيسم انهيز ىعلاو تاييفيمتلا ليك 1 ادع اهروهط _لموه* نم ع

 نم بست ل اهرك اميرو «نئيرجالا اضفنا فك ل عشك دج ىن
 ارارصا قهلت مق ام ,هيينزفلا ةيطيللا مصاخشو دلاملا وظاسس
 رماهلاو رو اهظعرفس هيارس فلز وكب دقو لييارسا هداف
 دجروطح رخآلا هةفظنل ا:

 قابطن اكيريما ةيسامس ى ريقب دم يملا يارش و7 دق لا دفع"
 تنحي ةيرارطصا ةروصت ركلو ةيزاميجا نووصت ا دلابغلا
 لواطن نا لزاتن يهز رسكنت اميزو ةيكيرن الا اهفلا بكانست
 ل رطسلاةداع# اكيزم هاع دم نآلاقتاد قف نايتزاو اباجسملا

 هظنحللا ذنم ملاعملا لور هياك ناطي اهنسب امني

 يحيبيصلا يسوم

 جامل 0 يهده شت + اخ يعل

 ؟ .. سكسي رسزأ  اسعسلا

 !!..:ةلنسحمسسجلا رناوسبو

 دو دعمملا' 1

 مع

 ب

 هج دعيج بهي وهج هي 7

 :٠ دج ديا وو +. + ديوب >

 لويسرتا اقالس لل دمع اللا اهكلا ىلع هلاتسيتما مهمحب وع
 تادلم بو دينار لمت نم مهلام طي لاذ نم 18
 ةسفلاخلا ةوزسالا طتابرب هرهاطلا بولقل دوه دب هني و سيال
 ىنريمؤملاامتا 8 لافي د اهش بشي هيل بنس ههيادس ىلع
 نلغ يورثونو + ةنارف ل هلا هقركد املا وياك تلو 4داخ
 راثكلا ىلع عاشسا ©إ 4 اتاصخ+ مهن 2 ج6 ةهبعا
 نم اهيف امو بيذدلا بج دظرريط - 0 ويف 4 هنس . دمك
 يسبب انب اوهنكاو ةرفشم امنت ةينش وسار تابعو م
 هريرضصلا افك يسكفي ,ءاناو رمتلا ريدموسالا ينص هيلا مهل
 ةهيرقت ىلا تادقلا ل معاش ماك يللا هشام

 ةهباذدعا ىلت هللا لويز تاحيصا مشا تاريسلا ةدهن
 .ءرصنلا تارورست ني هرورس ديلا ةايجءاف البلا اوجييو

 ءاكح يرش امديلو بقملا باآذعا ريكا يع يه هيهاهرلاو

 .تايزفلا لف .يسلدبالا ] سجصالا ىلع دعب افيع يفلسل

 مهتامج يخاف يف ترهقت نسبا رطملاو ترملا ةنع 'وناعو
 ل ةرثاكلا هفكتسالا قلع _ودممعت اود

 تتيكدي ةهبكر تبريشتلا تعي نلع ههلبن ةهيدعانب
 ةدرط تن سلدبالا يب اودراكتو ةهبننم

 ترهتتا سدلا امصخ يفلسملا ةداكلا هيراب ايارف داو
 ,اممدل' نانحنا ةيرخأ ةهبب ادخاو دخن ب  اجويفلاب ههبابج
  ينصيتقلا) رتامّسعلا دهشا ديادب ]': ةباحتتلا هيع ديه

 جارشلا ب مدنع ىناو تاطخلا نبا ومع ةامخ يا ةرمتك
 .لايز نب قراطو قنونالا ينيلا حالخو دملولا نب دلاهو
 هين ردا ينو كود سارع و( بلاط رىم# نجا ردهجو
1170 

 ايم برعلا نا ىرمل ثيدصلا سطسنف جب ام ل رسسلو
 نم اقر دوهملا نس ةاعظلا ةاجن عرش لقق نص ؟وفكفمم هل
 يظل بيفنو .اهنوشتفت يتلا فزنلا دانض 'ورسطب نا
 نم ليج امن ا ىنمح 141496 ءاع ا دنن لالبصالا بهن
 لإ ةانجسلا لعاشو نّسبملا فطش ىلع دوقفب يسيئفتلفلا
 شفت ىبلا يفرالا الآ ةنايتف ىلع فاجن ءىش هيل قوي
 وضز ىاذغالا ةيرافس رره كلذلو يالبعالا م تحن اهيلع
 نيفم لين رجل اهو . لأمن هللاب نامسال الا ءررس لك نم لرحلا

 نع ءاذخالا ةرث هين هلا ايضافتتا لع تاونس ثالث ةبارغ
 ةاضخا ينوب انني لفت ال ةيبرملا لودلا اميمي ةيميرع ١

 مهضرأ نم نيدورلملا) تيوئسيلا“, يحرتلاو للملا ددع | |

 لوسر تمهنم * لاه ةيع هللا سمر يملي نب هلم ىردو | |
 ناو دم ادعو زهش هاميج يم رج هلملو ءويطابر لومي #4 بلا | +

 نمأو دقرز بلع يرخأر لمعت ناك يذلا هيلع نرخ هيف تاع
 ناطيسلا نم نبا - نابقلا رع

 مثلا لوتسر نأ هيك هللا يصر ةماما نبا نع نيهتسلا يورو
 هفهبو .ءالص ةئامسمتح لدعب طبارملا ةالص ا' لاب ا#<
 قل هّميني رانيز كامفتس نم لصيا ءيم ءفردلاو .اذيذلا

 رقع
 نا ةنلل هللا يبهر ةيامآ يبا نم يقهتفلاو يناربطلا يورو

 الا هللا ليهم قل ةهضو ريقي لخعد يم اس“ لاق #8 هنلا نوسب

 ا
 8 و اكلااا

<2 : 

 دياي امج م

 هيفاوب نغ دافتنالاو

 ل ةامعدع بقت ليج نجح نو ةمايقتل هون اسلا لاسر دينا هيما
 ءدق لك ى' .ةفانقلا ,وب رابلا ةيميده نما 4' مقلا ليس

 الا ل يطيارلا ييييظسلفلا دايج لق قيطنت ثيداحألا
 ةضالسالا) ةيرفلا لودلا نم اهلا ىف _ورطتست ةيسدقلا

 للاقا ءايج هيمو .اطنيلا نع يسقنلا ناهتم هنم داهجلاو

 ةدكو دملسلا ءادعا ,اعكل هج هيمو نابسملاو يوينفلا
 لالا اهيل _اينالا لاديع ىملا راهسلا بيارع ىقحلا وه
 ءاالا هيك ل لراملا يمحمالا هب تلاثكك اه ادقو رسعتلاو

 يضرألا عل رفاشتت يسقلا اذه ق يوقلسملا ىلتيا مقل
 بهو نيملسملا لذاو ءالسالا برص فدهت ةهيبكع ةرياكلا

 هدوعل حاصمسلا ءدش راقكلا .الؤخ ررعو مهطعنر مهياويث
 بباستبلا هنالجلا ىلع ارصن يآ دعب بناللسالا بالملا
 ينرفلا يطولا بلم يف ؛.لمتارما», هلوذ كارز بمس وف ادور

 ءاسعرلا قدقست ناكر اهناردعو اهسيانةب ةميمجج ىل رجبتلا
 نم دهيوج نشلر ةودار'ا ول ةلوهست كلذ اوفيمن يأ برقلا
 ةهمطعم دهعاف كلذ نوم لاج رملاو لاملاو ىسركلا عابص
 نحب ام ىلا انلصو ينبح ةطلستملا ةرمعيسملا لودلا يناهن
 هللا اونسر ثبدح انملع قفطناو ,راو يئرخو لذ نم ةونحلا ةنغ
 نساقب نااشسوي  ىيفهسلاو فواذ نبا ةيأور ىف عاش امك 2
 نمو داق لاقف اينمتف ىلا كلكالا رعادب انك ومإلا هكلدغ
 ءانمك ءانخ همكلو لك ديوب رنا لب لاق * دموي نحن هلع
 يندتملو ءثمم هياهلا -كودت نورص نم هللا يغرتتلو .لتسملا

 لاق < يهولا امو هللا يلدنو ام لئاق لاَ .يهرلا ةكيولم ىل
 , بتوملا ةيهاركو اييدلا بح

 هييزعلا يعيمالا ءامير كعفم ناب وج هللا لوسر قيصو
 مهب كئدلو .بوملا نوقركتو ايندلا نويحت هولا ةيمالسالاو
 نورخاط دو نيرياكلا الار نولصمفيو .داهسلا نع نواحي
 ههتوتم

 رع يف اهرازوأ بناربالا - ةنقارعلا برجللا بحصو نا دعتو
 برصل ردعلا نشدعاب هده تآذب -ةيرايعفتالا لودلا يم ةنبعر
 ةيركسفلا ىجاوتلا نم ةكرعملا نع ايرف حرج بال قارفلا
 لودلا ف عيرتن اده ياو .بوينعلاو هيجولركملاو
 ءامعز اهفع نواقتت نا عتوتلا مع نم نكلو ةيرامعمسالا
 ةيبرقلا ةنالا لستننم يلق ىويماننو ةدمالساو ةسيرغ لود
 عمرلا اذه ءاجنو ءابروص ءالسالا نوعي عر هيسالبالاو
 نا ةفسلاو نارقلا تلامتو ةييدن اكيصتم يفي نض ىلع ناي
 بسام ةكرما شبح ربك يذلا هقلاع .هقلا مب هدهع نلك ىفنن

 شوبنج ءرهب نأ ىلش رداق تملا ةبكلا محام يذلا ليدلا
 لغو ىبرهلا جيلجلا ف ةممخدملا نابغطلاو رابمدمالاو رقكلا
 نسب تناك يشلا هرهاظلا ضرالا هده ,راججلاو دي يضرا
 ىلا اهنا ازريع ,جيراتلاو روصعلا رم ىلع هييربغلا ءريزجلاب
 ههجيراب برغلا نسنب يكل ةسكاسلا ةلئاعلا مسا

 هفيلاعت ماتتام هللا انرصني الا دويلا يملسسملا ىلع امو
 امك اررزم ايدام اريضن هللا مهرصيب يتم

 دكريضيت هللا اورصبت نأ ارسا نبذدلا اهيا اي ظ ىلاعت لات
 فيك هللا لأسس نا كيلا ىلع سيئر 4دكمادقا ثنثيو

 ٠١ يور عاكألا كيل

 هيزكسعلا تايامعسمالا ءام' ةهتالمر لا نومتسكا ترملاب

 امك ايف اب يف دهعامطالو هل مجرم نا بحي .الدلا ,هههباخ
 هللدلا ىلا ههيرش ؟رسداف سسدلا برعلا ءاككلا يضفي ليغ

 ,ال' تاوجلا © ةياهملاو
 دهلا _' دركي زم هللا /اجتتلو 2 رانف دداهح وح ةلييبن

 كل بلاك الف هثلا هكرشنم لا » ماغير « رموش قوقل
 6# دقني نم كرشتمب ىذلا ١١ بف ةكلوست

 ءاكيرما» اهسار

 ثلا نون قمت نل ةودنو ةيباهشلا وأ رضا سينحلا
 : ابل راقلاو ةناهملاو
 لاف ىدذلا قاقب هللا انع ىنزي نلو مجرب ال ىدلا

 + هيبلل كرصستو كرخنيو كيدناب فلا مهن دمي فران ١

 ٠ نييؤلا مصب اييلع افح نالو ف

 يلاغب ةلونن نلثمعي ةيرشبلا عامدلا نفض للك نسابلا ضرخا

 ىلع 'ورصا نا ركلو + اهل حفحاب ملسملل اوه ناو 9
 هبم طش الق لابقلا

 !؟يسسسسفا
 سرافلا اهنأ نها .وليتيسم  يحمو

 | يسلا هدم درك ةيضرش امد زرع لقا 'زياط هه عم نارا يسلتتملا نف سففستسسملا
 0 7 فتورغ ل يريح ل أ] يملي ليلف هه رق ك6 لاعت لاق ةهيادعا نم ابانعو
 وت يالا انها قيمملا تامال أ ميرو ايو يول م نس دورغا ىف هه هنلا ناب ريتك هيف
 نك نيدنل ةررختم كيرالا دقق ||| ةهمكيو ميول بيش دع ةصيخلا يف
 ةأوسق“ هيحرع بعملا تراث < لاقن مك“ ىلع اودممعا

 بهصوف ذاعةا و هيسرفل |[ يملع زعم يومثكلا هش نه بلا ةورفا م
 بعشتو بورتل يلام ظاشنلا© ماكو ى* لوم لل ةعاتتل ىوشب ىلا نعمتي فيك نيللا

 0 كر 1 مهيانج اسف ةناحفلا ةسنن ال اميظفع ارد

 طيب ةيتاطللا نوس اودحت يملا ءاجدصلا درخفم .اسينن .ىط مفعم ىط تاريخالا هورعر
 ا لون فورطلا يدق ل مقبل مت مويهو اهب ةهبلع انلمااب © ةقسركلا هن لا يف تقسو
 هيل يالا فرظب# دسعا اوزتادب مكنءاض ىادكسلع هللا ةسفن ةيركدا و ريرخاهنا لوا + اهررم
 وع يسايديو يسم لس هللا" قب + اتعو © اكورب ك ادويجو اخير ههسنحل بلاير اف دوبج

 ل يس ساس يي للا ||| او ف ةميركلا ةنالا ىلء اج تك مالا نوصلسسلا دقف نا دعت
 مهنان 0 0 هلام نويطذنو ساقلا توبفلا بملو اتمالا بكار
 7 4 انويللا

 . [|| لاوسرلا اهارع يربلا ساورقل ةمياج بناكي كوس دورع انا
 ا 5 ' ورب قاقنلا رج 2 اهس نمو ةدهلا اهل مساو ةيارد ' عم 1

 ديافلا اهياابو "8| درارمو ها نم لالقو لئان يب بمكي ةلئمس

 ريق تكيرت قف ةنيتع يس > وو أ بم وج ينافملاوا اوناع ا دمع ةهيكع لا تانها عسيلا
 ةيجيدم لبق نم ىييلسفلا كلرثي“7 ىلإ يمري ىماليبألا نوجولا نلثع رمامي يملا تاقآلا هلثحلا
 ينصت يسب ةيياع و يويييفستلا يوشلتسملا للمفت ءداه ةزشلاو ريصاخلا بيوملا

 ةكسملا تناك هناقق
 سو هش دق نك للا يملاملا ,اميسسالاو ابفطلاو لوشلا يوف لئن يملا او هما دعنا هه 8 1 5

 نال حالت دس لاك ني دعتا تنم هيل موفس 5 ريسخل سمللاو ءالبثألا برغل اهلك بدمج

 مللحلا يلي لماتلا اههبا شيخي 3 ]|| لك انررتتسم نبل هما لوقبو حتربو هكلس له هفماث
 نم كلاساو كارجاو كلارخاو
 لههشلا لل دهان يسسسظففلا
 نو ةصاش دهسا جاماسللا' ع مج رلاع
 معرلاب ىلا طابر لالخ نوضنيرتخ
 ةهيوسلابلد ىلا باسماملا نع
 نيش ةهدوهسملا رابخالاو

 اهعوهجاوم
 ريالا اهنا
 نم نوييوس 7 ريظسلت ءامبأ نا

 برخ نم مشولاو رمتو يييرعلا
 تاررتملا وقفلت قيللا ناممللا
 يعاب نم ولز "ويستعم نا ايودفل
 مرودلهلا ناموا لوهعل ةيباسنا

 لإ ةفيرفا مهتارافللا حاضنس
 صعب بنش" ضاتخكما ربا هسا رفسع فل ١

 رزولعفب انو يوقرقت ان ريب
 يب رحلا سراقلا اهنا
 هتسيربمللا ةزيسنالا سدتلا

 كلك قلعنو ,كبلا خحلظني ةسرجلا
 ناليتات اهناع .رابكلا لاثآلا
 رمم]' وامتح نع اهمه يصظبارلا
 لف يف لمالا كماو اظردح ما ردنا

 هةافيشو اهحلرس قالطار اقرا
 اهرمهظتز اهحارتم

 هثانلا اهيل
 م61 كراب يدثلا نمهالا ىعسملا] نأ
 كبي مؤت نا راطتسا يف ةلوح
 نا دنب رخدلا ةاليسا شمالا
 نشزلا ءامس ؟أ احر ؟ لبستشو ةرهظت
 ةمآا ينرات اي ايدجتسنو درولاو
 تاهو لايبل' ةيكوت بلت امك
 توما مدقث لسازمسو 3,'ز13و
 ةيحصتلاو ناميالاو يعولا ل برذلا اذه ىلع

 مدع لالا معي انو ةمياهسقلا اهسونا
 لك عقستس ىبصع رهام ل ننا هيا
 باطما دساهس ق رارش#»

 لاؤوشن ةينلممب اللا برق انا

 انبم زلإ نولوفت اهنا ال ةهشع
 دعم اسملخ لاطسب يلو نولعات
 اببشنلا فاي اةظطصا عونا
 ره 7 «ينادآلاو راكمسسالا»و دعدقتلاو
 ", ةكدم هريخالا هنن ودهسفلا ةميرجلا ا
 2 يهوسهتلل سصمسلسملاو برشيلا '

 4 رظسملا) يسب الادسالا مخ اولا

 سنربلا دياص

 كربة رججا ب مو ةرضيسدلل 5 ١
 م ميم

 يكيرمأ يجولونكت قلق

 يبل

 507-5 ممسأ ينام

 بكب ىلا يسكسملا

 دحا

 اقم سا

 ق دفان _' اياها لادم هقلا نال

: 
 ١

 عامسل فهلنو رطبست ءرقلا ةسرفإلاو هيناليألا بوملكلاو
 نلعر بديعلا هيرايمتألا لزيكا دبه (ياجدلا“ الع

 ىدحا هب لايم يذلا ةماركتاز مرملا لا ىنرطلا وه هزه

 ديراملا انيقكشمو انذقن رم املابخالو

 لاب انك رصنلا ةيلخز ,منلا رمآ امك دادختنالا ايليت

 سيلسلا نكي لي ترجلا لا رهدت ال بلطملا ادهن ىتسيو

 مخن فئار

 اضع ا يللا جرو تراس ريرفم لف
 جوملا ريلخم ل هيركتعلا ةيجفلا

 يفا وشب نايولمم بترهظ , يكربسالا
 ين" كلذ  ديكرممالا طاسوالا يف قفلت“
 يرخا ةيسارد ةييس اك زيزقتلا
 قلك ءانم رسفتفماملا ديما لاوقع

 ميديكسل حونتيلا رلخس رم حاربا
 ههاسينلل هبراللا ايحولومكنتا بةاهم

 نم ال ديوورص ريسفم رسلاو ةيركسيدلا
 ً يق رسال"

 3 انهم نكلاو ةفداش ريزقتلا ءاج
 الاجم ١5 لابش يأ لوني .دييفن بقولا
 بكي سلا ةيركفلا انضولونكتلا نم
 مدضممللا بامآزتلا اهيسن هسوبلو ؛” اقف يا

 هضاب ةبالبمو اهيبض" نامسع لخا نم
 الاجل“ لكلا نس اصب" اهدوحوو
 نئا ب فييوريل#وربكلا ةيجولوتكبلا
 مععلا ل هيقاملا تاسورمكلالا
 رمباغريسفلا) تاييوحلار زرت دمشاو
 اظربغو ريوس بتاطموملا دحابصو

 ةيصاتخو رعيكوبم3' قثصا ىاقلا نمد"
 ىف ديرتسلا نووشلا ةنضحل ءاسعا
 سس ريزفعلا ل درو اهوط عربمشل" سلع
 ةنس يف نيسلا بقق كلمت ناياثلا نا
 قيوقنب تيقؤيلا راو ةييماييبا ني دادم

 ,لاخز اهم نيلاجم ل ىدكرممالا يع
 بنج. روساسملا ميجللا سيئر
 ةروريضو قلقلاب رفشت هنآ ءنامعس
 اهمال ةوخدإلا لل سلا «.يش ىلا لمد
 ,اكررسا ناب قئدمب

 وه رمكا ىبكرتسالا لقت ان ناو دنيو
 اركح ريثفب ياك لاتحب ى زابانل# ىوقب
 اهب ةرامف ةظريمل نوب اتريما ىلع
 لاحم يف ىلؤالا يلف .ناناهلا نا كشمكت
 اهنم تسثو - لاهم او .تامولفلاا ةيضبا

 ىف نوطشتي صيئاباوتا نأ فشلا لبعي
 فروت يتلا هحولوكتلا تاهاشسلا
 لجون ينك يا ماض ةعوبرم اهساد
 ,مدحتسم لا لكميو ةددغتم مولع اهيد

 ل جا رضع لزقيو .برحلا وأ رقسلا
 اهف نإ ةيزيكسبلا نوزؤشلا

 - .سيربا دخا ىلا رمي يسايايلا هحونتا
 دءاسطتملا ثايالولا يضنكت ىلإ امان

 ىلا دمع نإ را رطشسو قلثلا رخاشبمد
 عم رثكا يواقب ةباقال روسخلا دم
 يجولودكتلا مدقتلا نم غدامالل نابايلا
 رسو  داللا كلث يف لصاخنلا , لئاقلا
 عداهق ةزود نايايلا بسلت نذ نكسملا

 ثايالولا عم يركسملا ىواعشلا يف اريدك (ءاب فلا نع) لضاف سايع .هشيرب



 2 ةياورلاق ؤاللسسصعغع لسيحر

 ايفاروموتربلاةيلاسطيالا

 دن مل 7

 يئاكحلا بدالا يف ةيدقن تاظحالم

 ونت ىكل مالسكلاو ةسياستكلا نيب ةلتخملا ةفالعلا فق
 يسوعلا طرشلا خم ىايبم ال ا هروماس |( صشسا ملو . ايجيراب بثمه دق [( ةياكحلا] تدحتت يتلا ءللث ةدحاو هعمل ىه له

 ل هسدختسمملا ةسمالكلا ينبلا ياّسمْلا عيسو) هطانب اييرها اه ادا هسفاقع نأ هل قدعي 0 سيحك بف آظ2550 نسا يمارعو ةةاهددلا ! ةحسس يسن ىإوسسلا الاخ هريدشتلا سيسسايرتعل دقت لاببلا اذه ىف ةيثمألاو ف هساتكلا عورستم سم عرش اهب تدصحدت يتلاو .ةياورلا هب

 ىةمنقالا ةيصقرربو ,”ةبئاح تاياورلا نم ديدعلا هءايو رهطت يتلا ةميكرتلا كنتم نه لئدم عل هئاسملا نكت ناو ,هلمعت 0 ةيابرنا يب ةيدغاتلا ًاهتالرمتسم اهل ةينوكم ةيبدالاو ةيدفلا لاكشالا سكدب < مويلا : 3 (نااابستمي لاح هيا ىلعو اهماصانسلا  نيوذيع اه ديدحتلاب وه ادهو 0 ةموطسك  يثوبثلا يومللا ىبوداقلا اشيامتو ةئورم رثكألا , ديسهولا تاهحوسط» اهئمو رافتسم كرت نأ دعب «ايهاروم وتربلا» 1 اهلةيمالت ةيمبت لد_تادرفع  ةزيمع ةيئاسلا هطخل طقتخت ةركاذل يودملا ةرماقم صض ترولبت يللا هنا 1 نهلا تيكا 6 0 1 1 مساي ىرخا تاياور ايئاروم ** ريبكلا ىلاطبالا يئاورلا مْ ةعومجمك سيل تهاوكيس ١ ليجبا .بيكرت يل ةيمتارعلاو ىف ر ةقيلو ةليبل فلا تاباترس يال ككد اديالا ىلع ةبماخ بتكو ىرخا ةيمالعا لئاسوو يىلحر د زها نيالمع نع يف يرمسشلاو يحمقلا يسستلا " ضوسنلا زم ةيواسع ةهترسم يرخعالا ةيب دال 32 يا 7 ىلع 2289 است ىلا لصو يذلا ايديل ق يبسشلا رمثلل  ةيمهل# رسادحالا لسيا هتيترس يرش
 برشلا دمب .نوئيتسوحملادو نأ دعي ,هيفخحصلا تالاظللاو | ينل) م ةنكدلا | ةحامم يل محورا لتششم دن ةياورلا نا الا  يكحلا 1 ةرباعم | تمظدماو اختنا هبيكرتما قئارط يذلا ,,يرعشلا» ةصاخو  ىرخالا

 ايقاروم رشن .ةيناثلا ةيملاهلا ةييدالا كراعملا ضصاسخم | ىررب نم هيتهب ي اقينع اهل مهم يف ةريطح هماطمبإ كلا ول دس وبه , قمسن ف همياستحلا ام دبع هال عيشقلا عم يشرامتي لارا
 اهنم هسساب ىرخا تاياور حورلا ف خفد نا دعب .ةيقالخالاو ةديهو .قحضلا مادقت هك رو نأ ,لوقلا ةلضحمو .درسلا ةيئاثء | ريوظت ص تدكمت .ةيح ةحلك «مالكلا»  رعشلا لشفابسرتت ىرق فصن ىلع ديري

 . ةويلثلا هداحعاو هشرع 1راعتسا
 نم تدافتسا دق «ةياورلا» دمت امنيب

 دوما ظنا يف ٌدعللا اهيباسش ةبميلط ىفو .,اهتاودا
 اسيفن ةيلا ل 0 .: عراسصتلا لببفل حاتنك ..يلحارسلا

 خفير نم اهررح افيالا نا دا طقم ةيلالد نوكت نا رغ ذمملا
 نأ دعب ,ةيشاعلا

 ..«يجوزلا بصلارو « ضفرلا» نا فوس ديكاتلاب .ةيسنلا ةملخلا
 ,مايوصلاب مرؤل» نثاكلا اده قراع ذيغاام اذا هسفن يللا فيعلا رجس

 ليحت نا (ةياررسا يا) تعاصستساو
 .ايرعش ادمي تستكا ثيداب , هيساوح+
 اريغ قمعا تالالد سيبساتل نع ةهمكم
 ولا قو  ىكسملل اقارشتسا رثعاو
 اليلامج ةيئامعج ةياورلا تئقح هتاد
 هيبطولنغي ةمركمم ريغ ,,ةبمانم
 اريابس لاز اه يدلا يطسرالا نوياهنف
 اذه نتموي سامع

 .يدقتنل ةلياق يل اهدحر ةياورلال
 يدل رمالا - يسر هر دملا ريع ةلخل ةفباق حمل
 قاما ربع اذيعب حلستلا نم اهتكم
 دردح دنع افقت نا نود نم ..ةليخلا#
 3 ةياؤبلا نال ناك «يبجولوب ديالا طيرشتلا
 ةمجسإ نم لكشتتت سباسألا
 3 يهو يهولا يف عقاولا عم ثياحنتو
 سس قلخل نمقلا تامهل دفنت
 5 كدافت - يدرملا ةماعلا

 قمو هنيوكت ديمتو . لستاملا
 يللا يعدلا اهم ضاقللا

 اهقاطنم ةباور لكلظم ىرخاو ةب انك ني
 ,اهب صاخلا

 يتلا ةيهياتسملا تعبيما انه نم

 نم , ,ةيكيداكوللا ةنللا خسفد نم تاشن
 لمعلا يل ةيئاسبلا تاماخلا مه»
 .يشازرل

 هياورسلا» :.روتوب لاشببر» لوقب
 ةصقلاو ,ةصقلا لاقا نم صحاح يش
 ةزواسمت بيبالا رىتح زواحستت ةرهاذ
 ةيساسالا هتاسوقلا | يدنا .اريسك
 ]ديم نيبحت نم نيستف : ةيكارشال
 نوطاخم ءاتثوم ىثح مالكلا مهمل 1
 ةبييحرم ىلا سايقلابو ١''. 'ءصصقلاب

 ةيمليشملا هيتجتما ندع
 ,ملاس ريرلا ,ةئيلاو ةئول قل: ةةييمشلا

 «ي دلا ينامتجا ضشياهلا رعورشم

 «مسوطبم و ةيرهوضلا ةيمملا لتمع
 ]دوج ةليمشلا « يناكيحلا
 ,ديسلاور نودايهلا

 بادالاو يونقلا لك ناع اهكشو
 قا اهبانبا رسب يتلا ةيتاكحلاو
 واد ١ بدا نم يش درب فلام
 نتغ ليل دناو  «يبحشلا لايجار فيا
 هتمل كندك - هتاوصا ةيروعت وه كلا
 , فكن امم رثكا سجخت يتلا دكتهتللا

 دعاتستو .ناهنهملاو دربتلا ل
 ,ريشملا نوي لاحدملا ةراقأ

 ةنللا ةفرعم

 .اهقابببا عيمجي ةعلكا ةئرعم لل
 . سدحلا ,ملخلا ,بطاختلا ريثعتلا
 اهعجرم نؤكي ةيئانب ةبراقم .ممتقت
 اسلنف تبا ىديلو  رضاخلا ناسنالا
 ةردانلا ةدرقملا ظاستياو باتنشكا
 هد ب هتاز تقولا يف ةلوادتملاو
 يسويللا باحتلا امل يال  ةئامسملا
 يه وب ,.دو داعم مجعيي يله رصتقت
 سابتلا يف ةصاخلا اهتسارش لمت
 ةكمج اهب عمصتل ,ةردنلا تاذ ةدرفل ا
 اسكميو ,ييتارقلا اهقدع اهل هيلالل
 رعشلا ىع تايبالا صميم لئون نأ ان
 ئوفدتملا ةظمالا صميو يبمشلا
 ايميل ف ةلوادتملا تاياكلاو

 جبص ةيرن عابدلا يف تاب»+ ١-
 ريب هيك

 اهند يردي ام رهل نلعب يب بعده طل
 ,هقراز نيدم

 ييداونا ن اهسايمو انه يف -
 .ه«مخللاو رشزعلا نيب شا ع

 ام هشئلاق نيعلا»ع ع٠
 دمهورت ةرامم السب قوابت ٠

 لفتت يهف ,يريبعتلا اهندامع اهل
 2 ,,ههقومو بتاكلا ولا تدحتللاا ةجهلا

 ةياورلا ةقل
 هيأ كلو  ةعللا ىب !دبت ةياورلا

 ندا ةعللا يما دبي اضيارهشتاع < ةملا
 مشو .دعللا رثذ» نيي ريمي نا ادينع
 ةيئاطسضوم ةصن يف غقتل ..ةعللا
 زها ضرتها ساسا يأ ىلعع ,ةرمتم
 رقي ةيئانشلا ةدهلا اقفو يلا لبياقتلا

 هيصيدنب فرا لك دوحخو ظارتشا يف
 ياكمالا يف ةبنرم دودمع ةبم) لهن

 .نيسعرمشلا يب اهزيبمت
 0 لقالا ىلع هينا ماغتسحالا

 يرمشلا مدهت نأ انل سيلق
 لكشت يتلا ةغلئاط  يرثدلا
 ةقفللا يه عقكفتلا ةاداك لايحلا
 ,.ساقلا اهبلو يتلا ,ةددجتملا
 نع ةثئاهلا ةلئومحلا كلت تسيلو
 | بيعنا ايش نم ,مجامملا
 نغذلا بايلا يف ةسيثر ةيلاك ( مالكلا]
 وهو < نإ د -_ يوم قاع

 ةماتسم فرح ايلا لقب 9 :ةيبرعلا ةفعللا يف سوما
 هيفييطلا ءاوشالا ءابسأ ,همجحت
 رود زربي انه نم (؟زدب هيوم
 عبدي يسذلا ,. ربما ءاورلا بتاكلا
 اكساممت رثثالا ةفبلا نأ هيلع

 يناررلا هئاسف ةرولب لجا نم اريبعتو
 لايخلا تعدل ةيدجرم .ىلع اداشعأ
 ةفلئا ةسئس رست هدكمي ٠يبعشنا
 ايهتجننا يتلا |ةيمماكلا
 .ةيمسإللا

 درسلا نيتاوقو ةغللا
 ةيبدشلا ةلمجلا نوئاقا ةنرمم ين

 ةمئ ةتيملا ةعبلا تادرطل اقفو اهسيكرت
 ( ماعلا

 يف لوالا ةياورلا مه !دبي انه نم
 درصملا ةمنايضل نوناث نع ثلا
 :اشلا ةدل تارابكترا عم ةيشمت

 9 همنا و الخ ىلع يشد (ييتحاب

 20 بارق لكيت يرش ةيمدالا
 عيل يدداو ايضيرات لامع وه امو-

 دعاوقلا نم سيلو  ةيئاور حدامب
 ةيراثم اندكميو  اهتاد دحب ةيئاورلا
 هساردب يرخالا ةيبدالا عاومالا ةسارد
 ةياورفلا ةسارد اما ا تامذلا
 ةيحبا ةئنللا هساردب اهلرامقنلا
 "اوي ةساشمملا

 اهيبلغ يطب | ةئئاعلا وره
 نوماقل اريطخل اذاشتكا لمت نيتخاب
 بلث لباقلاب حفتو  يئاورلا درسلا
 .مالكلاو ةباتكلا نيب ١ ةقالملا

 ةياورلا يف ثوحب) ررتوب لاشيم . ١
 تاديوع تاروسشس 0 ص يحل

 (.بدالا ةيرتقن) كيليد هينيد 1
 نومللا ةياعرل ششعالا يسلهلا !؟ 7 س
 .( 191309 15 ىلع بانالار

 نيوكب ) يراجلا رباغ دمحم د 17
 ةميلطلا 3 7ع (يبرغلا لمعلا

 .( ؟ الرع
 ةمحلملا) ,عتطاب ليلاخبم

 ءامدألا دههم ل 7 ١ نم (ةياررئاو

 .يبرعلا  يوخبإ ةيريشامج سيركتل ةلواحمك لبقملا ناسربم لاع ننودما هاا اهنا دن (..حبفا نري اين نب فيس

 نيطسلفو سنوتو نابابلا نيب

 ةسضافتناا تاوسسآ ..نيعدبملا دوضج
 ةلتجملا ةرملا ريضارالاب ارورد بكوط ىلإ سييت نم

 2:16 ةيسانثلار ةيبذالار ةبمعلا ثادهالا ارحزع ثءدعت
 اهماع لج :. ىفر ةيضايسإلا مئات نيم يس

 لع دهس, ىنالو ايلاعر اينرع ماعلا نث وولا ,ق تلاتلا
 ىع عافدلل ب تراسمو ةكرقتك  ييطابات امفم ردصل
 .امنيعلاو ةدصألا 3 درحرلا ي ساو ةيرهلا

 3 ىويفلا -ناتلوب ورثملا امفديع يل ارخزو ميرنا دكف
 ناومو كحن هك يدق هرعت (ويئيرط | ةيناناملا ديماحلا
 قرم همابني .هفيف نم ميابلا رهو ٠ ثلاث# مئاعلاو نانايلا
 ايبا يرويدل نييتايايلا يسنانفلا دافئا“ نيماع لك
 ماع لكشم _صرفلا فده ةيبيثاللا اكرباو ايقيرسصار
 ييتايقو نلماءلا ب رع دبع عب فراقلاو تاريدلا لدا
 ماعلا ىت را هائل لف هدم تقانال ملل علا اذ نه

 ينال ومحلا يفد د ل
 ةفاحم ينل ,لدلا نقلا نع ريكرتلا لج ماعلا ادقو

 ايم .ايروكو ادلع نابايلا ةكراثا لودلا يفإ ةصاخ
 يبيست يطشلب تكراش نا ( يارعررالاو .ويبدلا
 يكألث لع ديري الا ةصصاقتنالا ,ارمأ يم اهيلعا انمف المع
 ىلع كرت ؛لوه ىم ةلمملا يينارالا نم مهيلعا انانم
 تاكرم رسم» ؛بفرتي همست رسما 7 لاثملا لسم
 يتاح لبثت ردن ماين لجلال مامي اوم ليعانتا
 حارق اسر ارد ةءمنن ارقش ربل ديلو انس ونا دسم
 رآوقا ىرابب مييرالب ,رصبم نامثسم هليالب اسك
 رماف ىةفير ناندع ءادود بلاط قيم يهتف يحلاثا
 دمشا ىنتروخ ىرتم يزرع لنيل ى تاع فمع ى وانس

 ,لبقلا ى دسجتلا وا -ميئرتللا نيج عونك ةيروتاثيواكلا
 ةدساصلا زابقلا ةاسفن ىف كا :, لوسّسفب 27
 يو ىلا ةركسلا هنري نس ,اطبألاب ٌةييدلل ةردعال ةترسمو
 مثلا ىلا قيزط رام نول ىلا تود ننو .ةولتسلا
 ةقاقيللب درفئاجملاو رودسسلاو تاهلا نع بسدماا يفيع
 <لراس ول ةمداي+ نرد ةرئاسلا

 ةرصلا ف دربانك اشيل لا :رابجما ٌةللشم ةةيقح.»
 ردفلا دقات هاب ةلامسح فل نذلا يحانب اداهمتتسا
 ةرم ىاننلا لسد ىنلا دهالاا تيفي ال ي هلا
 سمت ةذعر ذروطنالا دهاسألا هنآ انا اقرداقي
 ١ . وساك ة1راق مع

 ا

 ناو

 ريك ياعمو اعتق ترا"
 ةملمت هو رداملا اا م ينول دعم 300

 نسوي لل تارا ,٠ ناس رم .اذيسرلا ل اق ةينك
 مسار يليسملا يمان ملاه ىلا بموقملا مهم مه.امر_شع
 2 ادجا ريف ند ةعراملا ةنيرسلا ةباففرر هيهدلا

 يتاس نأ ىلع دسيلفبلا ادع ىلع اسخر م يأ اسهينسسفم

 يا قفلا ىهان ليجرل ةقيارلا ىرتتدلا ف , تليف.
 ةقييرفتلا . ناولا ف ىنعو اهوتم ريتكا | لاصقا) فيصلا
 ةيرطملا و درسيابلا هن دقتلاو

 امهر ةرلاث ةهح ىم  ءبأ الجل علاسملو ةرئاج“ اما
 نمإ سوماج دمسأ جميع بنذألا مانلا اديان اهيف راق دع»
 ةيراسلا ةمردأل ريدمك بلاص لتي 1558 سلا ستاوم
 عاسرا ف

 ةفلتمتز ةاوزمو ةدسرا ؛قويس ,للاقم دشن ةرسابملا

 ةأرما جوزت

 مدعي تنِلِعا ةنس غ7" ب هرلصت
 ةقالع اهل نا «جاوزلا يلم
 يب اميمو .. طالبت ديلوب»
 .هتريسلل دماحلا طولخخلا

 مل ضرم ةخوخيشلا ناد
 لعشي اهم :نألا ىتنح هب بصا
 .,ةظحل يا 0 فتم يتافو
 سمخ وأ دعب
 لش اهنا .ادغ 5 يسم
 عبتت ال يتلا ةساتلا ةميلعقلا
 , «نمزلا ماظن

 تلا ةخوشيشلا هذ
 581 اطيالا يئاورلا اهب بصي
 اهب باعي نا داك ةمدقتملا هنس
 وهو «بيصأ امثيح هنس رغض ف

 0 ضرمب ةعساتلا نسا(
 1 نم تومي داكو يمظع
 ديدملا يف هدوجو ةصرلا مئتخ ىف
 قءارقلا ملعتين تاحصملا نم
 يا نمزلا زورب عراصيل اهملعتي
 امك اهتملعت» لوقي امك
 ىلمم جسلملا تو ناسبسنالا
 ود ارقت  جةظلسلا
 «ينوزناصو تسيورب :ينودلوغو
 ريييلوسم ريب سكشو ديورف
 ايفاروم ١) /اهدحب ..اكفاكو

 نم ةرشع ةمباسلا نس ين وهو
 18 ديلاوم نم وعود هرمع
 ريبملوت يناثلا نيرشت
 11٠0 ةلجم يلا كانا
 نيب ناهر ميقا تيح ةيبدالا
 لع ةلجلا ا ريرحت ةثيه ءاضعا
 تقو ةيياور ةباتك
 نورخآلا مل ناو ..نكمم
 بتك ايفاروم ناف ؛كلذ زاجنا نه
 مييلايماللا» ىلوالا هتياور
 ا: ,ةقبمسم ةكدخ نودب٠ اهبتك

 تنك يذلا رئالل فدش الو ىنعم'
 اله ةكبح ال ,هبتياتك دوا
 بتكا تأدب ,حانمو هتايمخش
 رعشا تنكو ةبانكلا ف تيداستو
 درو امك ءةباتكلا ةذّلِب ةرم لوال
 هيي داسحا ضمب ن كلذ
 ةياورلا ده نا ال١ حملا
 هتقلث ىلع ترشت ينلا ىلوالا
 ,لمف در يا رثت مل ةصاخلا
 نم نينس دعم هفيلعت ناكف
 تنأو ةياور بتكت نا» اهرشن
 ١ لوعي كلذذ ,ةنس ١1 نس

 اينيحو ٍيصقلا كيضام قرش
 ةايع ,نتيزاوم نيتايح شيعت
 ءاهنع رعت ىرخاو اهشيعت
 رضاخلاب امهاننئاو
 اهتيح .هراذتا قباس نودبو
 ,لاوالا ةياورلا ذه ايهاروم فلأ
 ةلاحلا سكعي نكي ملئ
 ةيسايسلا وأ ةيغامتجالا
 ةسفصاسلا بلق يي ابلاطيال
 هييبرار لعج اهم :ةينسش افلا

 ةياور لوا» اهتوربتعي دعب اميف

 رالئاق برحلا يلع قلعو خلا

 هبولسا يتايف ريغم
 يذ ماعلا ىضعملا تدحلا اذهل
 4 كلك :ةددعتملا تايفلخلا
 تيقتلاو !519أ9 ةنس امور

 اشلا قصت ةنيسج ةارماب
 .اهتيب ىلإ ؟ةبهذو اهب تقحلف
 «اهراظتنا يف زوجع ا

 نت كنا رظنأ د
 هاهنم ليجا مب 2

 ءاهترلاو زوجملا هذه تناك
 تينب ةلمجلا هذه نم هذدتباو
 تاحفصلا تاشم اهيف ةعاور
 تانل عيمج ىلا تمجرتو
 .ن ملافلا

 ارهد امنيسلا تيعل دقلو
 لابعال تلا يف ؛رسبك
 تلقن ىتلا مالفالا نمو ؛ايفاروم
 1 ليدس ىلع ابتيسلا ىلا
 ويزوتف جارخلا نم «ناتأ رماد

 جارخلا نم «لثامملا»و اكيس يد
 يتتولوترب ىودرانر+
 ناج جارخا نم «راقتحالادو
 تيجيري تدأ ثيح رادوغ كول
 ا سقلاب كاجو ودراب
 ةمهنللا راودالا ملشال ؤترم
 لك ايفاروم قلعو 0

 رادوغ زجنا دقلاب ,الئاق

 هو ل لقالا لاح اديج امنيف
 ودراب تيجيرب نا الا رادوغ ركن
 .. «رودلل ةحاص نكت مل

 هتايح ةئيط ايفاروم نانك
 001 لع وا ةساوفلا نع ذيع
 .الإ ةيبزقجلا ةيوسضملا نع
 ارا امايدنح 41
 ةبئاا الا تاباختدالل
 لاسبلا ويشلا بزحلا
 ادب لقتسم حشرمك
 .وبخي 6 ١ بزخحلا مج
 قلع رخأتلا مامضنالا ؛ذه نعو
 وه يده ناكر. ,هلوقب بتاكلا
 نب يئاسنالا سجلا ةدجن
 ..ةيووكلا برحلاو لالحمشالا

 اذا لب ,ع السيلل ايهم تملا
 (تاناويحلا نع نيمقادكللا نم
 ابك ناسنالا نع عفادن نا بجي
 تاتاويح نس نورخالا عفادي
 دقل ,.«نوزامالا وا ايقيرفا
 ةناكم ايقيرفا تلتخا
 .يشيلوزاب هليمزو هقيدصص ةايح
 يأ ىلإ« 7 هأرقث اماوهو
 + ستنا ةليبغ

 'نهفاروس رسكربلا ملأع نأ
 تاءارسللاو مهاثفلا ددمتم
 ةبيحي ايلاطبا كرئيس هفيحرو
 لحر :يبفزفالا جزامتلا نمز ف

 «,يغاشبا باطص سيسان ىلا نيفقثلا ضمن ىمسي
 كتر .ةيبدالا تاناردلا وأ دقنلا وأ ثحبلا ف ءاوص
 هذه ديكان لالخع نم نويثعملا اهيلا همتني عل ةماسم
 .«داهبأو ,ياقثلا ررطتلا مجح ىلا وا ,ةيعادبالا ةلاحلا
 .ءاقللا ,رمتؤملا ؛ةردنلا .باتكلا) لالخ نم هئايوتسمر
 هنأ لوقن نا ادنمش اذاو ؛( اهريغو ةيبدإلا يسامالا
 ,ةايحلا بتاوج لك ىلا عستي ذحأ يذلا ياقتلا راجمنالا
 , اهريص ىمسايج

 نا :ةلاحلا هذه يعي يذلا فنثملا يلع ناف «كلذبو
 ةداملا ةيمها تريح نم ؛يعادبالا هباطخ تادرعم عضي
 ,ماه لكشم ةيماقثلا ةايعلا ي رثؤي يذلا (عوموملا)
 ةفاقثلا تايوتسمم زرف نم نكمم وه أم عضو مث نمو
 داجلا روطتلا اذه اهفتاع ىلع ذحات ينلا .ةديدجلا
 اينانث مل ناتطقبلا ناماغو ةيبينالا ةكرشلا يف لعانتاو

 رداصل ةييدج باوبا لالخ نم ا  يداقتغا بسح
 هفقثلا ماعا اعساو لاجملا حتف اهب ينعار .ةفاقتلا
 ةسارف تئاكا ءاوس ,ةيغادبالا هيراجت رخن يف عدبملا
 ةيبدالا سانجالا ضمبل ةيليلحت تاءارقا مأ ةيدقن
 ١ ءاطعا ضرمب .اهريغو ةيفشفلاو ةيشيراتئاو
 ةديدج- باوبا عئلو «يعولاو. ةفرعملل ةديدج ةحفص
 . ةفرعملا هذه نم ديت يتلا ةيفاقثلا دخاورلا

 ماكرلا اذه ىري ناوف .خدبملا فقثملا لغشي ام دش! نأ
 .عادبالا حلبس ولعت يهو ,ةفاثثلا تايرشج نم ديازتملا
 كنت .نيعديملل ةقرشملا هوجولا ,يطلتو .«قنحتن
 يف نكل .ارعادبا اباطغل سفن اهنا يعّدت :تايليذلعلا
 لقنتو .ءارفسلا تاحفصلا كلت ددرت يه .اهتقيقح
 ( ةيفرمم هبش) اياطق نيب جزامت نا لواحتو ءاهدع
 مكحب تسبصاو ءاهيمب ٍتءاج يتنإ راكفالا اهتقرحا
 ددجت بكاو مل اهنال .نايسملا 1 00 :يلاقثلا روطتلا
 هرتجت» وأ «كولنم تبقب املاو ؛اهتاراجؤفناو ,راكفالا
 تايليفلملا كلت .ةخرنم ةقلح يل رودت يقدتو فلا ءارا
 ميفتلل ىمست اهنا ءاهسفن عم مكحت وا روستن ,ةيبذألا

 نكث .ادحأ عفنت ال .ةضع تادباثك ند اهبل ولي اد ميدكتر
 ةروكتم ةره اج- «ةخبلم» مبقك اهنا ىرن ,عاتلالا مك يف
 مطعم ماصسآلا كلت ؛تانشالا اهتطغو تثكرت دقو
 تذخاو ؛ةيفاقتلا تاصفصلا ىلا تئلست يتلا « ةيفاقتلا
 الو ,ةفاقثلا رتست اهنأ دقتمت ,ااهتحاس ميغ ةحاسب
 ؛سيمالا .اهئابر» يف اهعباصإ دمت اهناي يرث
 ا ا/ةميدتسلا ءاهدتغدو

 اقسا اثسوور زهنو ؛اهآرقنو ,اهارن ةقينقح ءذه .. معب
 مدمبعا نوقلستي ءالزهن ءاظيغ ابهاذت ىلع قبلعن وا
 [ورقتسي ىتح «تانشالاوك تالجملاو فحسبلا
 ىلس هنيباوجج مهارتو يفتت 7 يتلا نبوانعلاكو ,تئاوتلاك
 نم نوجرضي مهارثو  انفرغ اوذع  ائتاعاقو اندضان+
 !! انب عازهتسا انيلا مهتنسلا ةفيحسص لك

 ىلغ يسرصلا انم بلطتت ةيناثثلا ةيلمعلا نا

 هتايوتسم عصو مث سو .اهربوطتو اهئانغاو ايتادرغم
 ةلباغ ؛ةسوردم ةطغو ةيؤر ىننو ءاهل ةديبج ةيهاتث
 نمو ءاذهت ,هيحوتلاو صرحلا اذه نهض يه «ةعاضالل
 مهتأ نوعدي نبدلا «ةبتكلا» ضمبل اتماهتا مت انه
 ةونصرب نأ ىلا .«فئازلا» يغادبالا مهباطخ نوسسؤي
 يف تالماجملا ءارر قالزنالا اوبدجستيو .ةيفاقثلا مهتاودا
 لما مق نأ نيعورعم ءامداو باتكل ءارا هرشحب وأ ةباتكلا
 ال ةليرهو ةعنطمم ةيعانث هدام ىلع ,رايك ةفسالعل
 5 9 5 هعبثي ايفا اه اب ونذه رتب وا ١ ةيد ) سيالا رفإ ةساتفلا روايلأا هاشسرمب !اهيلا ةراشالا ىتع قحتست
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 انيلعف ,ببذهبلا ره ةييرعلاب ةعافثلا يناعم دحا نالو امديسلا ىلا هثامعا بتاسابتقا ارتسو سيتي مسهتيب نه | لردع اليراسب لارام ايش 1 ا هيد( 20 2 كادما حر ةةيقيس نع وتكدم حاجا
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 يسسكرمك نالسسمما
 م. /دادغب 4 مم ةيكرمكلا ىوعدلا
 ةيتيركنوكلا تالواقملا ةكرش مهتملا
 يف /1/ مقرملا يكرمكلا انرارق ردص

 ىلوالا هترققب انمضتم ١!ة؟ة٠4 ٠ءرمرك .

 قحب نيمضت غلبمو ةيكرمك ةمارغ ضرف ةيذاثلاو
 اهردق ةيتيركتوكلا بالواقملا ةكرش

 مكنماقا لحم ةيلوهجلو ارانيد 72785 /-
 رهش ةدم لالخ ةيلحملا فحصلاب مكغيلبت ررقت
 رارقلا بسنكيس هسكعبو نالع الا رشد خيرات نم
 . ةيعطقلا ةجردلا

 :لاومألا ليصافت

 انويوت بوتراه بيج ةرابس
 لاحدا به عم ١ ) ةحوللا مهر

 يكرمك نالعا

 م مدادنب 40 يوعدلا
 ةيلاطيالا ايروغال ايلابما ةكرش /مهنملا

 يف ١١5591 مقرملا يكرمكلا انرارق ردص
 تامارغ ضرف انمضتم ٠/1984

 ةيلاطيالا يروفال ةكرش يحب ةيريخآت

 ك5 ٠ /دادخب 7509/5 ىوهشدلا
 ةيلاطيالا وكيسا ةكرش مهتملا
 هالعا ىنوعدلاب يكرمكلا انرارق رفص

 ةكرش قحب ايبايغ ةيكرمك ةمارغ ضْرف انمضتم
 ةسمخ) 4 010 / اهردق ةيلاطيالا وكيسأ
 (ارانيد نوسمخو ةئامو افلا نوعبراو
 ردقت مكتماقا لحم ةيلوهجلو
 نا اموي رشع ةسمخ لالخ ةبلحملا هفحصلاب
 جراسخ متنك نا اموي نيثالثو رطقلا لخاد متنك
 بستكيس هسكعبو نالعالا رشن خيرات نم رطقلا
 . ةبعطقلا ةجردلا رارقلا

 كرامكلل ةماعلا ةئيهلا ماع ريدم

 ؟ رمي ن دادغب ( ١751/5 ) ىوعدلا
 نودعس دوبع بلاط /مهتليأ

 هالعا ىوعدلاب يكرمكلا انرارق ردسد

 مهتملا قحب ةيصخسش ةمارغ ضرف انمضتم
 ةكحام م/م اهردق ايبايغ نودعس دوبع بلاط

 ةرداصمو (رانبد ةئامتسو فالا ةعستال
 لحم ةيئرهجلاو هاندا اهفاصوأ ةنيبملا ةرايسلا

 لالخ ةيلحملا فسصلاب كفيليت روقت كنماقأ
 رشع ةسمخو رطقلا جراخ تنك نأ اموي نش ثالث

 نالعالا رشن خيرات نمرطقلا لخاد تتك نا موي
 . ةيعطقلا ةحردلا رارفلا بستكدس هسكعبو

 كرامكلل ةماعلا ةئبهلا ماع ريدم
 مةرانسلا فاصوا

 هع م ا
 0101 /يصاشلا مقرع : 1/84 /كيحملا مفرأ |

 رشن خيرات نم رهش ةدم لالخ ةيلحملا فحصلاب

 ةجريلا رارفلا بستكيس هسكعبو نالعالا

00 
 كرامكذل ةماعلا ةئيهلا ماعريذم ا(.

 يا ” م مجح صاد بكار ١ ا

 بهو لاجاتا 7713 /ةجوللا مقر
 1/١/ ١9/8٠١ ع ةصخرلا ءاهتنا خيرات

 يكرمك نالسعا 6

| 
| 

 مم



 دال دسسلا-عماأخ لأ - ما 8 ةعمعلا

 داشجلا ةكرعم

 تاس دفملاو تاو رشلا ري ركتا

 قمع ىدب .يملاعلا ماعلا يأرلل حضتب .موب دعب اموب
 رع سائلا ةرداس اهنع بعثننا يتلا ,ةيجتارعسالا ةرظنلا
 لئاشن عيمج ءاهنال .عداف هلماش هطخك ما هيث ١ بآ نب
 ةيلاسملاب ارورمو .هيبفطظسلفلا ةيصقلاب ءادتنأ ,ةقطبملا
 هبهيلحلا ةمرالاب ءاهتتار .هساسللا

 ال الع .ةرداسملا عامر بعرببا .هدق ذئاقلا سيئرلا ةردابسو
 امك ,ناريممو .رشتاتو .فوشنابروعو ؛شوب يديا نم ءالوق
 .يمرحلا نئاحو .ديعيد نييسحعو ماش نم الك تداعأ

 اوناك نإ دعت ؛هةيفسطلا مهماججحا ىلا .ةقطنملا ى مهيبارتو
 لع م«رارقلا» لامر اهذحني ىتلا تارارقلا دنت «تاودا»

 يلودلا ينرقسملا
 سيئرلا عفت دقف ,يودلا مالعالا ءاريخ يقرأ ةداهشبو

 ىارملا ةفاصتساو بباحالا اناغرلا ةيصت فوت دئاثلا
 يأرلا ىلا ايلاصباو ,مهحم ةدبدعلا تاراوصلا ءارخاو ,نهل
 هروصب ؛ةماغ ىملاعلا ماعلا يأرلاو ,ةصاخ يكيرمالا ماعلا
 تارجألا نمرشك بيلاث ده ىلا ,ملاعلا بومش فطامب بيسك
 بطظنالا يم ديدقلا ى .ةضرافملا تايصخشلاو ةختححالاو
 تاموكحلا كل عافدلا نم دح امم ءاهتاعوكح يلع .هبيرعلا
 مالملا تاوصا تناي ىبح .بردلا نالعاو ييمعتلا ءاجتاب
 يف لاخلا وه انك ؛لودلا كلن ى حالسلا ةمفعق ىلع ىفطت
 .٠ يتيبوسلا داحتإلا

 لقاب ةكرتشملا هنيورزالا لودلا بلعنم فقوم نكي ملو
 ,ةبطاف ابوزوا بوعش ىلع ةرمدملا برحلا تاساكمبا نم اهوس
 مارال اكيرما ورعو ميلخلا ف ديعصتلا نأ مهكارتأ نع الصف
 حيلخلا هايم ف ةدكيرمالا ليطاسألا هركسغو راجلاو دحب
 ىلع اهسيث ةدعبملا تانالولا حلاص ىف بمي ادا .يبرعلا
 ةرداب ةمرقل الادتها هرابتعاب .ةيبوررالا ةحلمملا باس
 اهيلا تسسو اهل تنطعطخو ةدستملا تايالولا اهئرظنبا املاط

 لحم لجشل ييفيرشلا يمرحلا نئانحا اهل اهمدق ينجح
 لملو .اهلك ةتطنملا يف ىبوروالا دوفنلا اداقب درطتلو .انتاطيرب
 كردا يدلا ديسولا يبوروالا سيئرلا وه .ناريتم اوسئارف
 ال يسرفلا لوطسالل هلاسرا ناك ؛هياذنلا دنف الديعللا
 امك ؛ملاثقلا ميزوت دبع ةمصخ هل نوكيل اماو برسلا لامشال
 تزراحت دع ةدعللا نا كربا ام ناعرس هيكل .نطي ناك
 بتياعنف .ةرملا هذه تفلدخا نيراوملا ناو .اهدودح

 ةيسيرفلا تاردابملا تأدبو ,ةعسبرملا ةضراعملا تاحص
 ١ «ةتريللا» ب درهتت

 نلغ يتيولقم نالازن ام ناثللا :نابابلاو ةيئاملا امأ
 ينو امهيف هرارقلا» ب ةدحتملا ثامالولا مكس ثتدح امهرما
 لمحتل اتحصر دقه ,ةليوط تاوئس ذنم ةيبونحلا ايروك
 عمم ؛.شمم ىلع ءاهنن عرش وا وزعلا تاوق دجاوت تاقعت
 لك قبيسي يدلا يداصتقالا ررصلا ىرمب ةديكالا امهتمرحم
 متت ةيطعنلا ىابايلا تاجايدحأ نم ةئالاي 7+ نال ؛امهمم
 لودلل ةدسئلاب لاخلا كلدكو .يبرملا جيلغلا نم اهتيطغت
 تقوتلاب اهتاعانص ددهتت نأ .ايسانإ امييس الو ةيبوروالا
 كيعاب.ةيحيلخلا ةبطمنلا دراوملا بارططضا ةلانع ىف لفشلاو
 قلب ثيح طهبلا رادساب طهاد عافترا نم ةمزآلا هتئدحا امم
 رسي ام وهو ؛ايكيرعا ؟رالود نيدس نم رثكا ليمرنلا رعس
 ةمحتلا نم يئامت ثتاب يتلا ةيكيرمالا ةيراكتحالا تاكرشلا
 لوب ةاباهم باس ىلع /بورخلا راجن» ةعيلط ىف اهرابثعاب
 ديمص ىلع ةقتاحلا ةِمَزآلا نم ؛اهم ةيبرقلاو .ةيقرشلا ايوروأ
 .ةقاطلاو طدنلا

 ةمرالا بلعافت اهسنن ةنكيرمالا ةدحتملا ءايالولا قو
 شونل يسايسلا لدقنسلا ديدهت دح ىلا .يداغ مق لكش
 2 ا ل " 1١ :5؟الا 5! .مدقصسلا هباحو
 سرشوكلا ءاضعا نم باوبلا هجاو تيح .هسفن يروهمحلا

 نللع قيدفتلا مهضشرم .ةداح ةهساوم مهسيئر يكررمالا
 اهنأل .ةلذمو ةيوق شرب اهاقلت ىملا ةمطللا تئاكو ,ةيئاريملا
 لبق نييروهنحلا تارما تعمح ةقحاس ةيدلاغ يع ةرداص
 تحاتجا امك ,ةفوفرملا هتاءارجا دم نيطارتميدلا

 شوب دم ةيكيرمالا ةدكتملا تايالولا مرطرم نتارهاظملا
 ةرطيبسلا تالسما ترقد امه .ءافمحلا هيسايسو

 رابهتالا رثا هبكيرمالا طوبخلا ىلع صينالا تيبلل ةدرهعملا
 رادقمب اهيشازنم رشع ىف لثمتي يذدلاو اهداصتقا ف بيشانلا

 نويدك رالوف نوبل ال٠٠ نع الصف .رالود نويل *
 يل ريثالا رساسلا  هياهنلا ل ب اكيرم١ لمحتس امم ؛هيحرات»

 ريكس اهمو .يبرهلا عيلجلا ةفطدم يف اهضرخعت برح يأ
 نبآلا ببذ انفطق امدنع ندبا ىدي ىلع انناطيرب ةاس
 ٠ سيوسلا يف يئاظيربلا

 ي ةدرارلا تايئامحالاو تاناردلاب عبسي كلد ديكاتلو
 سيبريب»» ةلخمف كنندا كم نم ةفيرط ىلع .ةيكيرما تالحم

 همزا نا» لوفت ةيحدتاريسالا تاساردلاب ةصصحتللا ؛كيو
 ين ومدلا ناو .يكيرمالا داصتفالا لاصوا يف يرست طيثلا
 ماعلا هياهن يف / ل ىلاراهسب ةرجنملا تايالولا داصتقا
 ةلاطنلا نآو /9,ا/ ىلا عفقيرتت مكصتلا ناو .يراحلا
 ماعلا علظم يت لمعلا نع لطاع نويلم 1.3 ىلا لمس
 .لشقلا

 نامدشاو ناد ؛رلوش يربش ةئاطلا يق ريبحلا رذنب امك
 رابالا سوؤر رسك ةلاح قف اهيلع ايقيقح ارطخ هبسارت
 ؛ةيسلحلا طفلا لوقحح ى ,اهبف راثلا لافشاو

 هتاكحلا همرا لوح ةينوروألا فواخلا كلذ لا انهفسشأ اداع
 يون ىلا ةييوروالا راطقالا عفدتس امم ييداستتتالا دوكرلاو
 هدحولا ةعرشأ حابحب ةعصضاع يا انئردأ اهفتاوم ي ردحلا
 ماع رواخعب ال دعوم يف اهفيقحتل نمتست تناك ينلا ةيبوووالا
 اخكخا

 فوشيايروع شون قافم' ىلع نونهاري نندلا ىلع يغيب
 ملاقلا مايستقا منيب تنحني ؛«ديتدع ىملاغ ماظن مايق لوخ
 «جيشلا»و ,يكيرمالا «قالمفلا» نيب ذرفن قطانمك
 ةنعابصلا لودلا هنقنو ةيبوروالا لوذلا ءاهلإ عم ؛ينتفوسلا
 اديح مهناناستح اوذيعي نا .تاتفلاب

 وهو .مالبإلا نمجو .ةيوزعلا ةعلق حبصا مويلا قارعلا»
 تاورثلا نيرستل ناهجلا ةكرمم ىل .سدفملا بفحرلا دوقي
 اعس تاسدقملاو

 نالمملا» طْييتسأ نا دقي ماسقالا نمر يهتنا ديو
 ههقمف نم دراملا صهتو «٠ يبرعلا

 .سمرحلا شاص لاثما .يمره مهيولق يف سدلا كثلوا انما
 .ةبوحلا ماكسفا بامافن هنقيو ,حابصلا ةلاثخو ,يتسحو
 هعاس مالو .نومدمير .انون نوقيفيسيت .بابدالا مهئافلخو

 نال ,مهيوقش يديأ ىلع يلانلا نمثلا نومهديسو .مدنم
 سلا ميصلا مكدشوم نأ ,ىسس الو رهفتت ال ةركاذ بوعشلل
 ! بيرقد حبصلا

 لصيف وبا

 تاثكلا وع . ةيدومسلا ايكلملا روسدلا رارسا ,حئاصقلا ةكلمس ٠
 راتبسألا يدوعسل+ بئاكلا ,توريب يف ناسالا راد نق رد يللا
 يمارتشلا نجرلا دبع

 رسب يب ةمكاسلا ةرسالل يتيقحلا خيراتلا يه حلاصلباو
 ,ةدعتملا تاياوثل لوبد مهنال ,ةسارسلا يف حئابصل .. راهحلاو

 مهننات الع يلو ؛يدرهيلا مهلبعاب حئاشلو .مهيلع ىلعي ام نوذطي
 دبحصلا ىلع حئاضفو ,ليئارسأ عم ةمئاق لارت ال ينب) ةبرسما
 تايلمع لك مارو مهنا قثانولاب تاألا نيتي ذا :ييرهلا يموقلا

 اوحتفل نإ ديب ,يمالسالاو يبرفلا ملاعلا لوط ىلع ؛بيرختلا
 يرامصتسالا سيدلا ماما ةريرجلا

 لمسو نوححسلاو لتكلاو باهزالا. لتمتت ةيلخاد حئاضنو
 ةعاشاو تاسالتيخالاو لاوسآلا ةرماصمو ضارعالا كاهتناي نوبسلا
 قاردشملاو نوجملاو قسفلا

 ذودشلا عاؤبا لئاو زامقلاو ٌةدعرملاو ركسلا نم ةيقالطإ حئاسعنو

 ةيدوصسلا ةييكلملا ر وسصتلا رارساو حئاضفلا ةكلمم
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 ماوختا سمخلاو
 داوم ناغ انهاناريمو تارازولا خيبو ىرياشرلا حئاججو

 ةرباقلا

 رارستمشالاو فرطلا ناد فئؤسلا لوقي باتكلا ةمدقم يو
 عبات ١ ااو يسن انس يتلا سيساخالا ىفخا يه بعرلاو ةريرغشتلاو
 لثت ةلئافلا هدف ةياطب نم تبك يسامغر دومم لا حئاشف
 ةيبابسلا يه «ذه ,باشراو ,فطظخلو رارتلا) .تامرح لاهتماو
 لفخاد يبيلسملاو برعلا دج اهسراعيت ةلئاحلا هدهل همثادلا

 .يتالخا طوقسو - فوثا مكرل حئاصل , اهيحراخو ةريرحلا
 نهتو ,رابقلا كئاون ىلع يطولل عيبو .خارمتج لايلو فةءانوو
 لا ةرساؤع فشك ينحاو ما ر 0 فيسو 0 ةياصوو
 0 ةرما 1 3 هرو دوهس
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 | دلع ديوسمالم هع, + اسس -

  تيسلا لآ ةسحرضأ ةسم رح نوكهتني نوي دوعسلا
 مستظ [١571 مامع لتاوأ ب

 اورصاخو زاتسحلا ىلع نويساشولا

 يؤول نس دلاح بيرشلا مهممو بئاطلا
 سمح كلبلل نيدانملا ةككم فارشا نم
 مث دومس نبا ناظليسلا لامش دخاو
 تيببلا اهلها يب ةرثمعاو ةودع اهولخد
 ضخ لافطلاو م اسناو لاحرلا اركتقف
 مهسن سفلا نم تركي ام اهس اوُئْيَي
 اهبن اوينعاو ءاستسلاو ماملعتا
 ام حلاطقتا نم اهرب اولمخو بهملا
 رييطد بولكلا وططمتو نادمالا هل رعشتت
 . قب امك ىلوالا ةرملا ين ةويامح اه
 هللادعع حيشلا يدورمملا نم اوكتت نيمو
 ةريسمب ةيعفاشلا يتعم يواررلا
 نيفاطعم ايباك ةيركملا ةسكلا ةبدس

 مهباكتزاب رامخالا تعاسو فئاطلا
 سا ناكعلبسلا ناو اه ركد قيلب ل مئابعل

 اهعونو ركبي منا اهبع .لثس امل دوم
 يلوا نس دتاتم نم عفو اهب ردمغا همكل
 ينا مهللا) ةهييسنا لوبو ةكم جتف موب
 هب اويلخا مثل .إ دلاشم خم ادم ليبثا أزما
 هتيضحلا لئابمللا نم يتئاظلا ءارو
 .يتركو ىدهلا اهسهاو

 اريخع اثيرساب مكيصوا
 نيو ةييد قاطتالا صم رشساه ىلعو

 ربارف 18 يف تلفرور 1١ سيئرلا
 نارهطلا ؤيدعاف عاشنا لوح

 نب ريزملادبع بتك ةيكيرمالا هيوجحلا
 لوتب هداطحاو هر3ودل ةيصو ءزمسص

 يليردل يس ةيصو يلي امم صو
 انساوحلا ةقااسض ىلع ةطقاشلاب

 هدظ ىقمت نأ اهباثو .الوا ناكيرمآلا
 انتفاطعل رمرك ابنا ديهذت طدماقلا
 تيقن دلو (ةيكيرمالا  ةيدويسلا
 مؤاضلخ ذقنو ,نكا ىتج لطلاب
 !"اهريغادنب ةيضولا

 هناشيماوبمسع هنانك يف هرور
 ءيلب اب 5
 كتقرس ىلإ نرد ميوقلا م 0
 يقناحتا دهشت اهئاطيرم هيه تلد يدلا
 س رثكا يب اهئاوخخ تدعام يثلا لامالا

 ره ةرخاع اهشضب تدكو ,نرت
 تع يصر الا ىلا افافنشالا

 تا يلطتي ولا كلد تاما 3

 هطعاب تاقفت 3 ع
 كيافات* بعالم ر لا مول مك ف

 .ربدلا نؤيداطيربلا لودحلا أك يبح ل
 مهعرستم نربلاطي برحلا مهثكهما
 مانا رمت نيرغاطتلا عوسح تماكو
 تاشلال ةلماع يددل يل عادلا ةرازو
 ,اميانبا انيلا اهدبغعأ اهيلغ .بتت

 يا نع ةرجاع ايباطيرب ماك اها .

 قرشلا قطان اهسفحب مكحت وا لتمت
 ييلخم كولم ىلا دهتي 7 ملي ىبدالا
 رمتعت الكهو |؟ اهباسحل اهيراداب
 ؟(دامتناو ايسمابس ؤالاغالا ىلخ ارتلكما
 نع كيوتي ميش لكف .قطادقلا كنت سب
 .«دهتلاب يرحري لاجر راهتخا نصنس

 نوما لوغي بربلا كولم بانك فو
 .,يباشيرلا

 ينشدلا وق ردرهلالمح ناطقملا ناك)

 ءاخو .هيلا سكوك يمر ريسلا اعد
 هد نم دصتلا اني . حلملا يف هيقالي
 لاف رمش يسئدت- .حودرمت ةوعدلا
 زهثكب#' نم رصبقت اننذ سانلا طوبا
 مها ةقيفحلاو لاما نم ةريبت عقاد
 هقحتبست امب ريسيلا الا أدل اودغاب عل
 هيرخلا ءامتا اهم ةدسغ | لامعالا

 ثا لدتا مهمم .فيشخت ال نكبو اهدقيو

 دهح غمهنسبر امييب انمم اونتخب
 انسكنا يف ايررضت ولو هيلع طماجي
 ىرت ,امل نوعي دب ريلكنالا , اهئامحبو
 ,مهيلاطب » نحبو ذاكسا اي عيجملا

 يه اه نكلر مهببادجي نا وافلا نم
 نوسلرسي رهارن .نآلا مهتساييس
 يلع يشابسنلا نوبسوي مهارب .يولرهيو
 ا جرم ووسط هدو ايا يلع -

 د مهيودني مهو اكودم يئادعا نم
 ةيسايسلار ةبقاخا لت

 يف كلاب ددباو ,راخشللا يل فيرشلا
 لارحلا يف لهرف همداو .نكرالا قرم
 امو «لامعألا هده نم دعقلا ان
 قيده دوغيم نبا انآ * اهيزا ,يمادلا

 هينيرشلا مهتسابمس ي مهو ربلكمالا
 نا وق سو .ودقلا ةلمابم يسولمامب
 وه ؟ةدالواو فيرشلا رطن ىف درمس
 رت ,يخرايشلا رئاكلا بلحلا
 اولاق لف ذاتسالا ةرحم اب حيحصلا
 مم مهر .للذ س رثكا اولاع لم لند
 نلاع لسكا نأ يبن نوي كلذ
 اهس مهضارخال اهروس يف سيوسرملا

 3 1 يعرت
 هباويد باك دحا ا
 ةدهرخ نس داذعا ىخعب ربعزجي نا ةرمال
 ةددص] لاخ اهبف يسلهام ,ةندقلا
 رعاشل ةديست ريخالا همالك تدشن
 ىلغ لهي ناظلس دطتتسي يراحح
 رخك ددع يفو .ايوزس يف سيسرملا
 دوعس سا يف نعام اهنك تالا

 اب ةقاحملا بلقلا رابعا ىئجسلا
 سيمرخلا لك ماك نا ,ةدعاو يئالوس

 3 .جمكلا لجرلاو .لفيا حرب لط يف و'
 ناكو ناطلسلا لعتق اهئاوت < ثرنكي
 ىح رمرقلا بقدن .اطيش مدتح# دق

 عمسا ةيزظام نم فطملا ررمو هيذدت
 لوق 2 فيرثلا لوخل اذه بملغ) انا
 (باتكلا دحا

 يباهو دقح

 فصو «بايثرالا فشك» بانك يلو
 اهشتر) يتلا ثارواحتلاو عئاطمتا

 دمع رمال لا سوم يماج

 سار رص ىو لح وول

 ١ ميسا دج رهلاهدوم“ لذ

 امر بج رس ع انيسوؤبرل قصي

 هيه ءاج دغر ,.فئاقلا يف نويدوحسلا
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 فئاطلا لا يوييناهولا لخد امل
 ةرملا يب اولعق اسك سامع نما هن ويده
 ارمدغ ةنزكملا هم اوابعر الو ىلوالا
 ياو ةكييفملا دك بلطملادبع بانك
 ,ليسؤللا ما ةجيدخلو همع ببال
 ةمهاب دلومو دلوم اويرخو
 ةدجح ؛رلخد انو اهسغ كا يمر ءارهرلا

 اهك اردت اويرخو مارح ةئك ةومده
 اومممدهو .امحي# رداد نم ريدك اسرع
 فلاظلار اهيحاوبو ةكمم ام عيبح
 هيبانللا نب اهيحاونو ةدحو اهيحاوبر
 الي اهب ىريتي يتلا ةيكمالار تاونرلاو
 دعبسم اومدخ ةرؤنملا كديدملا اورصاخ
 ةميلملا حرا ابهنال هرارمو ةربخ
 كفث ىلغ صام ئاب اريرع مهنا عاشو
 هلو كلذ اوركنا مهشلو #8يسبلا
 يماق عرخ ةروسملا ةميدلل) ىلع اواوتسا
 نم دههملب لب هلئادبع حيشلا مهنامعق
 ةلس ناضعر رهش يف ةنيدملا ىلا ةكج
 جارب ةميدجا لشاي أ هجووف 1
 تارارملاو بابقلا مده نع هيف مهلابسي
 هناصعاو اقوقع مهم يثق تكمل
 مدهلا مور مهييضعت

 نيكس لئؤسلا اذهب دارا ايسناو
 لاذ يقيفحلا ءاتقتسالا ال سوفنلا
 مرق بوو لع نوققوتتي 7 رسيباظولا

 مر تحرس دو ماوس "* نيعسي
 مهيغدم ةدعابف وض لب ةليرسا
 لاؤيسلا اده ريدم ديمبو هيسباصاو

 ةنيدلملاب ٠١ عيمج اومدق باوحلاو
 ةحرمالاو بابثلا نب اهبضاونو
 بيب# لظا ةمثا بت اومدهق تارارملاو
 ٍدنلا مع رسامنلا مهغمو غيقنلاب
 1و .قودسعلا ةولازاو اهتاردحو
 لم ةرقرصر مهزوملا يلع يييوصولا
 يه اوكرتي ملو يديكم لاير فلا كلذ
 رهضلا كلل يلع ةعوصوم رادبدعا
 ةساو للادبه بامخ اوي وهو ةمالعلاز

 نب نامثعو ةجاوراو «ميسلا يوما
 ناصلا رطسع نس ليغامساز ناقع
 امم كلذ ريغو ارههلا زا مايا كلامو
 ةلدحلابو .مالكلا هئاطيتساب لوطي
 اهبعاؤنو ةنيدملاب ام عيمت# اومده
 تارازملاو تابقلا نم اهريغر عينيو
 ةيف اومدق كلذ لبث اويذكر ةحرمالاو
 رم امك دخا ءاردهشو اهبيسبلا مع ةرمح
 م'دهشلاو ةرمح دهشم حبسا ىتح

 ةيسبالا كلتو هيئاجد سلا عماجلار
 بصل رئارلا ىزي *) ندع دمب ةزثا اهلك
 لت يملار يلغ ةيرد يف اردت الا مره | ةرمدح
 ةلاع نم افوح اوشيرثو بفرتلا يم
 مهيربمو ةيينملا بم مرغ نم مالا

 وا اهريش لاجل مهدنف اهلاج يتب“
 ملكلدب نيسلسلا قلعت ٌمدشت مشا
 مه اوند ةبتآلا مهتلداو اهل مهميدععتو
 بلاسا امو هرب الو يسم ةسق يسمتست ال

 مرتكي هنا نس دئارجلا ف مهباطاس
 بئلابجحي هحيرصو ةكيربمال ةسقا
 الا همه دازي الو اسرع مهنادخلنامم

 ملاحلا مايهق عتمو رطاوخلا سيكممت
 اص لاذ ارثما ولو مهطح يمالسسالا
 لباهزيمب اهتاخلاو اهمدق نك اويقوت
 سعب يلو .نريهل لم اهب اولنب اوماتك
 ةنيث 2 رججبنملا ةِمل ةهنا مهتارادشع"ا
 ربج ىلا ومدلا نم راورلا اومنمو هك يسملا'
 هللا يضر بيلا لطا روبنز ةينعلا
 امرت اوماملاو اهكيدكتو اهسماو مهسع
 نذ نماعلا نوقنفي نلززيملا مهي يان
 ان ناكر مهارملا ممر اوصنق |2131 كلذ

 ويدلاب رئازلا للا نوريشيب دجلا مجاري
 هليبقتو هسلو ةةييعلا حيرص نم
 ,ةعرس عوجرلاو

 اس ةيعالسألا راطقالا ل عاش املو
 نيمفسلا ةمثا روم راجبحلا ى هوقمم
 دن نوملسلا رمكا مهبهماشمو
 ةمئا هدقب هولعل اب اميس ال ةومظعاو
 ىلع حاجتسالا تايقرب تءاحنو غعبقملا

 امهريظو ناربياو قارقلا نم .لسلب
 بميقاو تاعابجلاو سوردلا تلظعو
 احاحتحا نادلبلا هدف ىف نوحلا رئامج
 رمآلا اده يلع

 48 يق ريرعلادبع هدقع رمتؤم ل
 لاق 19824 لوالا نيرممت

 ضمملا نئدل نم يلا يمارت دعت .-
 بدلا ةالولا يلغو يلع .يواكش مكسب
 هذه فرغ نا ديرا ىسا .مكيذع مهتدلو
 .. ملوح يت ادبعأوب مولال ىئواكشلا

 سد ذب 7 اهساسا اوفا لانش نكلو ...
 ثناك اداغل ربغا ميش يأ لبق هتيومن
 يلا ههجري 01مل مكصفن ىدل
 بحلري نايا ذا حرت يود لكيلو لاعليالا

 انكاتج لصتب هبا وأ اهتانج ين اهب
 تناك نمل ندا يردس الون اوسع
 ه0 لشن مهيع يبس

 بيكر اوراتخامل .دوهس يلا مكعود
 ,يسربا دق برأ ديرتم (مهنيد نم
 «سرا دخ لارغ ديرت

 خقادملا يدخسي توشك نو
 |1141 مدج يبازح يب: تابت لو
 لف درو

 امو ةثبس ريرملادمع ةينبيع تناك
 لظ املع ناو لا تاوق منن 21 ءاطيخ نم
 تلوصا لمفب هيشيدع مرهنا .,رضملا
 مهل تشي نا ريزملادبع عاشو عمابملا
 اكخبفلا يم تحن تارجيتلاا هله نا

 هدارج نك لخرتل يدون امم رثكا
 تاقلاملا نم له طسو مهدباو

 ثرحقنا ..ةاصلإ .ودملا
 ةدع راتما ةفاسج .لح هيياما ةلئدقا
 عرب هتباصاو .يرمسيلا هدي نديصاف
 هتمكر ي حجاب

 تام دق هبا هيباصع مفرفا) يىلط . .
 اوه ركمتو ,رارفلاب نو دولي او خام
 مهقءاسيو هسسلد ىلع قماشتي
 ةميرهلا

 ةيبرملا ةكلمملا) باتل يو
 .داخلا مبته فلدؤملا يورب ةيدوعسلا

 روص ثضتتلا 115١ ماع عيبر لإ
 نيثالتلاو هسماخلا ل رهو ريزقلادبعلا
 تسحب ةدسامللا كلم تماكو . :رمع نم
 هاش يتلا ناوالا مركا يه - ةممئع
 لاثو .ريرصت تلا ريرهلادبع اهيف
 عفت هرم يلوا ثباك اهما فاذا روهمنل
 هقلاد ْنل يش ضيبا ناسا يلع ؟انيش
 لثالا لع رجوي لا ,همم هفلامب ناك
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 - است يا سرا# ابوح م هدأ

 لا روكا : سصماوا ع

 صب لياق هنا يلع يرن ةوجاو ةعببو
 تار امو 141١ ماع لقف نييبوريالا
 يتلا ةلبقثلا ةيحاحرلا ريوصتلا ةجوت
 ةضورصس طروص ميقا اهيل بطقتلا
 ةسيبمحلا يدل يدنل ي ةطوفحم
 هاهشا ىلا هباضالاب ةيكلملا ةيعارمجلا
 ةارخشملاب قلبش ىرخا ةيراكدبب
 مايليو نتباكتل اهمبمخ دومتو
 ةديدس ةمارز ةلص هطبرت يدلا ريدستشا
 ناك يدلاو ميسقش ميظعلا رعاشلاب
 سفشتكلا رامك س اهدهاز قص
 .ةيبرعلا ةريرخلا همشل سييردلا

 ليكوملا ميسنكك نتياكلا ناك

 بيزسكلا يف يباطيرتلا يمايسلا
 ةموكشلا دمث مل 141+ مانع لوتيعيو
 س ةدراؤلا لتاسرلا عدوت ةيءاظيرملا
 نود اهطقش درجت تاظلملا ا دودس لا
 كارئالا نا نم مملرلابو .اههلم بريا
 رحيم نويئاظي نولاري ال اوناك لادا
 ناك ريزملا دبع يا حضاولا نم ناق
 ةريرح# هش يف نايدتا ةظام ةقبناح
 .ةياسح هل بجو هيرو ةييزملا
 خسس ل“ نهانب اساهمع هتاف اتقوا
 (طاششإ ريارم يل ريسستش نكياتلا

 دك هءاقشاو صايرلا ريسا نا ٠
 رداع كرافت حيشلا يسلب ةينه

 لله ءاشملا ماكط لواشل مهتوفبن
 هقرك م

 لك ا“ ماوؤلا ها 42 مسمكما تاكو
 مه ليبكا بحي ناكو ,ودعلا هقكاي
 ةهرهتكمالا ةيرنطلا ىلع يزمثملا ناصلا
 موعدلا بحور امكنر عابمبلاب هكشاو

 ةميطالا لواشل ىشايرلا ءارمال
 نأ ةوعساو هيدئام ىلع ةيبورهألا
 ودمر اب ىلع مهناس لاا مريرفت يف يشم
 ةداملابو مامطلا ناولاب ةودهعا دق
 نأ ىلع هعجش يذلا رمالا , ءةهيورج ١
 ين" مهبدل نا انا امك هتويع لاسب
 لاسلا يفو . ؟روص مهلاطقتلت نا يف حمام
 هق ناك امير يدلا  ريرسصادبع قفار
 لامعتمما 2 ةحاحس ءرومن مجشت

 (ةثدلملاو ةكرشلاب سكس١
 لوتأت ١ 8119 ماع لد ديرت ريح تّتكو
 امك ةطلسلل يساس /! ردصلا يا

 حيراش يرحم يف هيلع لاحلا ياك
 ماك يفو مدئاقلا ةبعطش وه .ىرعلا

 .لسم لوا حميستل نتماكلا ناك ٠

 ريرملادبع ةيصخش طحالب ابباطيوبل
 اعارؤنبا تلح يشلاو ةربت اب ةرو تن

 عر ل١ هاطنبلا رين نم راين ,هيدن ايوخ
 شمل سكرت يسرب ,ممديثد ىلا ريرقتا
 هيف يست يناطيربلا
 ميظسم لحرب هثا», اك روف دبع
 قلثولا مترالا ىلع شعب قشالا عساو
 برعلا مطعم نب رقثا هب

 ةدهم لئامه همفدن ريرفلادمش ليات
 لاك يما ةريفبلا» يناظيرملا فطفوملا

 هيرسقكما دام لا حوسيشلا وكدب
 «"ديرا ىلع امملاب صرخ ناك يئذلاو

 لإ ةلمرحو هتسصقو ةيروكسعملا هترم
 هلال يل هيرايرت ءاكدز ءداردسعلا

 سالطعيربلا ليكولا لخع اذكشو صاخلا

 ىرمل ل ةمفاولا حان ن لايلا عيبرلا
 نيزغلادبع ةقاقل ةيبردلا ةريرحصلا

 يقلرلا رضب ايرغ رقسعمللا لجحرو
 ياخ ذامعس انكار نرهللب# ناكو
 برشلا بايار باكو رسييرفلادبع
 يف تردرت ةرهكلا ءارصخلا ةيدومسلا
 دطص راس اهفلاط نمو شيتمملا ةفيم
 راسا ينلغس ودبتاو رممحللا نم ريمك

 ضرحسلا ميدو لهشسلا ف مهمارو نم
 ةيلمرلا يابثكلا ةفاج ىلع ةلمللا دلي
 ودفلا يب اذ نسيرق نآلا اودحبصا دقت
 ريسستش ةسيخل ريرملادبع ماخو
 رداهي يأ ةيماثلا ةرحلل هسه بلطيلا
 ةكردملا ادن ي) قلبم ياكل

 نأ ءاقملا ىلع رخا رييسكشل نكن
 قلع دنشر لا تراجي ناك ريزقلا دبع
 ىلع ةكرملا يوكت دقد .كلدد عبو مكحبا
 اجرا ةيبرحلا هريرجلا ةمسج بلف
 لإ ايناطيرب هيجيبارتسال ةيساتع
 ميشر لق ةميرظ نا دا طسوالا قرشلا
 شياكلا راكو كارتالل ةبيره لنوكتب
 سار ىلع ةيصقن ليختتي ادم دف ريتسكتم
 لارست ةلمح يف رييررلا ده ضيدع
 رعي ةييرعلا ةريزحلا هش لالتعال
 .لاوقي لم دوريويس ىلا ةلغسر يل ببك
 لئاخ ىلا لجو نا ق ءاحيعم نوكع رق ء
 اقلد زسع وا ملاشلا رهشلا لالط
 + "كوضس با يسايس راشممك

 ميسسمكش حابط ,دتاط ركمت دقو
 ريال نتناكلا لوقو ىفغب اميه كئراطللا
 ةرما نوت نل ةدزهلا رئد دوس
 امهر يرخا طياور بسخنو رماعرشم
 ران يحيسملا ةقيدم ريزعلادسغع
 كلو +'رجحفلا ءادر لقألا يف ديري
 راك دقع اضيع هذه قر يري نالا
 .ةيوكدتلا يسالللا هزكي انام

 هبر مسيل ىدضرا ؟دكهو
 يف هش بكري يكاظت# يرئامملا

 نادبن ىلا 1918 ريابي ؟5 ةشيبمع
 ثياكإ تارس اهانس يتلا ةكوعملا

 ب سم يذم روش و يناس»
 تبدو انهم ةمور ةنومس ردع تيدع
 ريد ةيديلقنل# نابتوامملا يرحت ماك
 ونحو ءاشتساب ةيشر لاو دوعم لا
 مسباضب ةرملا هده يتاطيرب طباع

 ةيووسبلا عفادملا
 نس لقالا يلغ محاو لخر دسويو

 لاري 1 تارج ةكرمم يف اوكراش دل وياك
 سضيرملاو .لييوطلا يريبكبالا ركدتي
 ابو ةيبرملا ةيمدجالا متدوضب
 ؟اليسسالا مث يتلف عمادلا بباحن
 تاسياورلا نا كارشالا نب انهيلع
 اشهاور يبلا كقحاللا ةيءاطيرملا
 للع دكؤت ةكرحا ١ اوريصحيي مل صاخستا
 رود راك حسكش هاذا يدنا عودا نا

 ريوفتلا كلا هعم دكعا يذلا بح رملا
 لهسبلا يف نسيراطلملا ناسرعلا ريوستت
 يريلتما! نأ ركدنب ةيواش نس ذيدو لكلا
 نا رظفمب راك دقع ككرعملا يلف راش
 لاجرل رماوالا ردعيو ءراظسي مدفلا
 نيسردتلا خبل ةيدوفسل هةيعيدلا

 اهجرس ةثتلا سلو للع هابعن
 نم وندت ةكرعملا تناك امبيب , مهيناريمتا
 نك فعن يتح رقنحلا الهاحتم هنقوم
 دق ازيسأ اظلخ نأ حضاولا ني حبصا
 ثدح

 لاؤسسسس
 ميكب دعب دامو

 يسدقلا هرحلا تاحاس
 ءايرسألا ءامدي فيرشلا

 يلمع يبييطسلفلا
 تقرلا يل ره يديا
 ؟رصاولا

 هقوس لاؤن درج
 نلغ اندقات اندبم
 نويربسلتلا ةتاش

 تاوق هتمكترا اد عباطم
 يليئارسالا لالتحالا
 آساوصاو انئاتا دم
 انهويشو انئانأو

 يلوا لل اناسو
 يمرحلا تلانو نثلمقلا
 يفيرشلا

 يسفقلا محلا

 ام رش حيدتسا بيرشلا
 ىلع ةسايثسالا نوكت
 نم ميمسمو يأم
 ,؛هيلؤدلا ةيعرشلا»

 قيؤب دعي مل يتلا
 نامص ىونس اهنحاعم
 تاليوبلا رارمثيا

 ةتلحس يف حسلا

 ةيعب يبرعلا ميلحلا
 حلاصن رارمتسا نامص
 يملا , ةيعرشلا» هده
 تايالولا اهدوقت
 اهئابيلسو ةدحتللا
 اهنايدار

 ةيعرشلا لتس
 ةمناع ةقهلا ةيليدلا
 «ءارو سمشلا بايع
 ةيكاد ءانشلا بحب

 رمألا ناك املك داوسلا
 ةيبرعلا ىمحلاب قلعتي
 اما هيمالسالاب
 ء«ةيلودلا هيعرشلا»
 مايالا هذه ةدئاسلا
 ةبلا نسالا هماعرب
 يهب ةسينوسيهصلاو
 ىلا ةرصاحو ةدوحوم
 قافيمتسا ىلعو يح
 تارارقلا راد. حتسال
 ناك ام اذا ةلشستلا

 عيكرتم قلعتي زسالا
 رصتنا يدلا قارعلا

 ييرملا نحلل
 5 يماكسألا

 نيسح هءادص قارع
 ددرت يع نم يربا
 رويعلا رحلا ةيوهفيو
 يدكترمل يدفعنلل

 س يبدعتلل يرينا امك

 سرأ اورغ نمل لبق
 هايمو ةيبرعلا ةريرحلا

 يبرعلا حيلخلا
 نع نويقارملا عرخو

 ةعادا دعب مهيبا ةركن

 دئاقلا سيئرلا ةلاسر
 لاب نمو نيسح ماد
 لاعشلا ىعقا يف وحار
 ,ر قا ف رخبلا مايب ىلا

 تارهاظم يف تونسلا
 ةرشحفتم ةمرباع
 عم انماعت تميلاب
 تمايقلا يطسلب بمش
 ل كليو راثلاب ةيلاطم

 دكوش ةيمحلم ةروص
 ىلع ييقارملا ةرسع
 استيا يبرسلا قحبا
 ناك

 مهرئاستو ال فيك
 ةحرص اهتلعآ ءادم

 حيراوص را ةيودم
 نويكتس .ةراصحلا»
 لقخييو اللبخس
 تاريهحتلاو ةحلسإلا
 جنك قرأم يب ةيكيرمالا
 ةسلواحبم بيهت نا
 قارعلا دم اهبادهتسا

 ناكيرسالاو ةئياهصلا
 نا الا مكل رقم الن هنا
 نيطسلف رايد اويدافت
 املبم برعلا تاسدلقفر

 ليشكل 2
 اهئاوم او اكيرسا شريح
 برعملا تاسدقم يمرال
 هةمحب يف يملسلاو
 «راجسلاو

 يرتتي نأ قم لق
 ةارعلاو ياتحملل مادع
 < ياممرف دحوي

 ينيطسنفر ٠
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 غوت لسراوجيصاانناسنا١ذ درداندل - لا 2

 خففت نط تاؤسنم نم يتييعت رمثم لا لالا يسما يرصما تميل
 هت بييئزحلا يعل 'ةعاول' بالاقنب الا ب'ةئعس هملاهم ربا يحبس

 ييوصحلا ىلع اجلا اعلا لالخ ةيرانستلاو ةيصالسالا ىوقلا
 يييرتعللا نيلووسملا يه دلل يرعب قا ةفيفصلا تراسأو

 ةلوكحلا اذا رنا نم ىبكاو بصاملا ةرمملا لالخ لابمعا تالواشمل
 ل ىلع ويالا ىايعملا ةيلحادلا رعإو اهل صرفت يملا

 4 هبيلا

 0اس

 550 نظو | رسما ل 8 تل لس

 ناهمالا امل سس شي
 امو سنلاو د ةعابطلاو ةفاحضلل ةيبوفلاراو نشر دصت

 حم يساصسا  ساسس يب اقل لل نع سس رع ال ع
 ءاهتنلا تالاذولا ةيخرفس نال نىكاسعسلل2 سلا يخل مس نإ امس
 توافر

 سس ريس
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 : نيعدوملا لاومأ ئاعاولوتسا نيّينوراقلاْن آل

 رايك د نويلما!.٠

 د
 ءرسألا مارق“ ع مرسم نيل انه فيتم

 لق نب دقسسلا“ 1-5 ,روسملاو همكاضلا

 لف اصلا ' ى نحل موملا يالوس ١ يق تنوكت“
 جراخمللا ىن' اكونوحرو نعورنف رشم
 همههجحلاسفقل ةسدك تااممسلال

 هييص تملا

 تادقب يف سنا يفسر عرش حقو و
 هينابدلا هب اننا افراهلا كدب
 بيماث بيوكنا ةهظياكم و هلبامل
 نك ةمخام رمال سا نمانس اهييسستا
 ءعاسبتحلاو هيكاتحا' هقسلتلا جباشبمع

 يلج دل اسيفألا لل ملارالا امانا

 دابق نحل اصف بربك ةيلام ناو
 جراخت يل ياوم#' كلن رامللا ,.اؤوش
 _ضورقلا كيدسس دلظاسللاو بنوشل

 مهلا ومان 'وسئ الف للص »* يت ؛ عوين" +: دوع
 يبلا د املا فرابشملا نيذلا ديوش وم
 دارفا بابحسل اوصال" كلثمع برسشمل
 سرلايفسسلا امكو هيصكاضلا درلت#ا
 حراس ىلا اهلييرحتو اهب نيميحلا
 تنوكلا

 لإ نسعاشملا عاطفل“ جسادو “ نااو
 هع لاوض بمثي ةيراجلا يرابيكنا
 اهم بعدت يكمرما رود رابلم رشمل
 نصاخنلا حاطقلل ظنافملا بالنهلا
 همئايسلا ةقيطقل هفالغ ةهرومصيو

 نااوح تملي ني دعتسلا سش اهسسماخو
 وسلم ةناميسو اراقب رمل هسع
 _ومراك اننرفب هيمسح يكيرما ,الود
 قاليلا حااخ ذا

 لا ريزرعسا لانو ١اس ىك ل احمل لاحم باص رس و
 دو م رويوؤمل لا ي'ارعرقستا _بعو

 قاذقلا سينام ةلاسر
 م أ د ملط اهلمحيي
 ييرعهلافصلاةيوقن ىلافدهن ةراسيزسلا ه#

 ,ئوبهصلا ىمكير مالا ل االخالل ضيتارسلا

 فيارط لا ليو ل جاو - يسكارقع
 مديحع نايقمر نسيام هلع دنسنلا رسما
 والا بئاسنلا هروثلا هدايف يسلعم
 . «اررؤلا سيترب

 لسسسصرل لوألا بئاملا ديصلل نرجو
 يلع بالو بخ بيسو لايثسا هادنولا
 ءاوُسلا ةمانع سلجم ومع هولج
 مسيلسلا عاسمملاو ناررولا 4لاسلاو

 لاو يمك 2/6 نموفب ىسانوؤط مل
 ينل ا رتخ لإ نق ارملا نافحل 5

 ١ لافمإ يلا هتف ادا ركشو
 ا ةلوصو ملل _ياجتيملل عيرصل
 ماعلا سييرلا تسلا نم ةلاسإ لحي
 مسسكلا سييرلا ةسخا نا نصسخ مادبا

 . اراه دلوف ليشلا ضخعت
 تارازرف لسلسم لا فاضن ديدخ معر وش اش
 ىدلا ريجنلا يواسي 2 ننلا يكيرمالا نمآالا سلجم
 اهل بكم

 تاعامتجاو فيوسبلاو تالطابملا نم انا دعي
 ردعاو ,لراتبو ,نمالا سلحسب يلعب ,.سسلاوكلا

 دحسلا قف هسونهصلا دررتملا لوح اخيك ازارق
 , كرابملا ىمفالا

 ىندطسلفلاو .أامومع ىبربلا مدلا يا مضأو

 .عروفالا سلجملا اذه سار قف دريس رهن # .اصوصخ
 هلملذتا ؟همياوبو اكيرما رظن ق هسرعلا ءامذلا لكف
 .لكيفيرفلا جام.لنلا اها اذدكاز ءام الاسسل ءايرغوامرش
 .اهبضصمو نابحلا عنيم ىهن ,دينويهضلاو

 !لسسلحملا ادش نرحسم سلجس ىا
 ام ةبايصوبو كبارازرقو كاماننجال دمذم فباو

 15 ضصببالا بيفلا دسم نف الا اهناكرب دهام ال نفاذ

 ادني طيباتع ننيع كبي نشكو نيبلا تارشع كيم

 رظدتيو هناننع ىلك انلئاسشمو انمومش عضن.نسلجملا
 الو زوبقملا سو بدرقلاب ىملاح مامي ةهمجرلا هاضر
 , سيياوكلا الا يرن

 ءاقوتع تازازتل اهيضم لا نسنل نمالا نييلجم نا

 .ارودهفم امذ الو ,.انولببع اشنع ذنعب 3 غتصلا هتيدر
 . ةكمولثم همارك الو ,اكهسم اغرش الو

 ائلها نا مغر ,يوكشلاو موبكلا انعدا موق انكلو
 . هكدم هفلا بغل ىوكشلا نا انوملع ءاظشسلا

 راو ,انصرا ل انه .برفلا نرغلا اهنا .ابفوفح نأ
 ,اسيرا ىلع 89 رسام انموفح مجاب نأ اندرا

 هفيرش الا دعت مل ديلودثتا هةنعرشلاع .انندنسنو

 قويواسكلا نوباق وه ىلودلا نوناشلاو ,اكنرما
 كئدلو . ىشانلا رماثلا وه يىتبرم اا وسقلاو .رصشلرمالا
 هيلع رظتست ىدذلا نملا سيلخم نم عقوتب ال انناف
 اراث ابل لخعأب وأ افه اعبا درب نا اكيرم'

 اديثست- ردصا يذلا نمآلا سئفحم نا اذن ركذدتسلو
 قارتلا دض فسفنلاو عبوجسلاو راصتحلا بارازق نم

 هيسفن وش .روقلا ىلع اهذدشنو ,تالوذعم مانا لالخ

 اهم دشانب يبثلا تارارفلا نم اماوكا ردصا يذلتا

 ,هتتفت نيطيسلف ءانبا لقب ناي «ليئاربسابب
 , نايحلا

 نمالا سلدنم نا ,عونلا دقن لاثقبت امنا نحأ ادمولي نل

 !هرمخ ةعارش الا سيل
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 ةفاذزنلاو

 -ساك لوسلا ددك
 جراج اهنايوهوم نقاب رمت

 لامس ,ةيزكسسح م نغ ]

 كسب مخجل علل ينج تيوستلا
 911 نعي طمع 9 يق ا وتستسالا
 اهراسكسب هب دع اهيمنع 22 نابقن
 ام نأ صلع ل معان هنا نوذلا لدم نم
 هيالبك نم كوببلا هده م طفل
 رالؤد نخب هم ةقسس ربع ليزي 3 ةينمحا

 قاكنا ةده ةيمختنلا زارق لأ فاسفاو

 دلثم زيزجب ىلع فرامملا ندظ ةردتم
 ماظن اهيامازنلا هن روب حرمت لاومالا
 لا نيممفملا ييطاؤللا نم يشدوملا

 ترملا يبطاولا ندو تيوكلا ةنسنايحم
 رسأ دهمشتفس يكذب نيدلا بلانسالاو

 يلع يوسراةب ءامناو مهنلاعاب نوسوفم
 لسلو# امين امم جراجلا ل دهمشت-ا
 للبت اح درسا سعامبو بعام
 مهم اسكس

 ديئاقلا سيئرسلا

 ةسسا ردسم رو زسيإ

 ءادسفشملا اق اادحل

 نسنيزلا دمسلا ماو ب عأو - دادهت
 طالب هيردم سما نيينحل مادم
 ةفكفرمم ةظلبتمللا ةمنا ذنالا م افهسشلا

 دادقب ىل مزودلا
 مئامب لالخ رميئرلا ديسلا امهو

 دمهن قيضالبلا ةمميلكفملا هتمهلاب
 يسفا فيايق يخللا ةيقارملا هلوفطلا

 داعس حوراص ظوفبل هشئاثلا ,ركدلا
 لاططف ( 717 هاهتبسبباو همردلا ١ يلمع
 يمئثعلا نوقيلاو حاخسلا هيلطنل ايسنم
 ,دهيحلا ايفارج فاذطال همدخ

 هقوراط بومض يف ةيداسم لوتحتو
 نع حرش لا عمتسبا ثيبع ديسردملا
 رساو اأهئاجاسسحاو هينردملا ةبانب

 لادلودلا عيد عماولا اج _احصو او
 ةريشسك خلابس فراهملا للم فيلل

 يصرفل راسم نوقم 1٠١١ ,واطبم
 هيسئيمتا سيلاوملا باحجاح هلل
 هظياحم يل باسمالا هيحعا ميدو
 لاومالا هقاك دجاون ءويض ل بوكت
 عاجلا نإ ةظفاحت ؟ هيكيسل دوق يملا

 بوجحملا بمقر لابمعا دعب

 لو | ءىراوسسط ةسسلاه ٠

 2 ماعلا »+ < يح
 ةتلاو .٠ رع رداد متت نا* هيويغ
 ل تبضبسلا ينيحيي رسسبيو لشم دع
 دوجيجملا مل

 نم دقس ةطو برشجلا _رايثح الا
 يف افنمتج اوفسس بف يضصاخلا هيما

 هنحاض اوخا
 سيفا مون درظافلا ل لامعا دسم

 نمط جراسبسلا عييت ل ل سو

 يحقو ويمسللا راصك نم معو
 ةسلمظ يك ةمبلو وس دخل جذب دباؤ

 يداسقلا لتعا دام" بعلو يلا ىلا ه١
 يا يخل زمسلا شخ الث" ييرقنلا ىلع
 نيديوؤص نأ هشرع يسمع بامافلطا
 وا ريملسم نيايرتم وا قازعلل

 اوديخب يشيلتلف .ديسائإرا
 1 هلا

 ينم ةيميراو بويحتحيلا ىف ناثكو

 نف ىفن ورغل" يلح وكف بم هيعازج

 هبوقهلا 'ولوهحم ى.وكلسف واع
 ةهمضلال زاسلا يان اب صفح اربد نولقسسم
 رارشلاب اودالو .هساثر هفلت نم

 تانهيسسم يدا لا سيما قونو
 قياس اوف سدانع نييفيحس درع اعل
 ارجل ةريامت .بوجشملا دك فراس
 اهينادعا لدنيا

 اديقب مكث فثيتف دعب

 اسئرعل اجلي نوع دامعلا

 ههنا لحم سلاف ب عاو ا تورم
 نعوسنلا بتلح هبا وح لمثسع دل
 توريسي ىف هةيييرقلا يراقمنلا لا
 قالظا فلفو ىلا ةاكدو نسما ةيقرسلا
 مييرتع هبنازمألت بيصم أ دعب راثل"
 ةدنني ريصل ةيروع

 نا بيورسس نم جدراويلا" ءاسمالا برش هو
 يوقع فيقتل سحرمب دن ارونم ريعجل
 نسبا جان جركيم هيعاب قف فيكم
 همففدحلا فاد رم تالا بقلؤت' اين
 عقاري نع ديخورابهلا فيامقماو
 نوح لس دامفلا اهلع رطل
 ناجدلا اذامعا يبلاو

 عيبابللا سيلا يار عانبألا بقاصاو

 ل نيزروسسمم يع مدقبم ىو اريل يسن رقلا
 سلا لبخ و تورس يضرش ءاجنا

 نيكرتمالا دونجلا ثايوئعم
 صيصضخلا يف .. جبلخلا ف

 تايومم يربو ةلاكول رزق ماب
 ميلعلا هةقظنم لإ لاكيرمالا روحا

 ل ايخمتلا فل همررصلا ةزيرخلاو
 عصا“ ةيسامب رورع ممل يهاصتلا
 اهم دق دوحو يلع

 دلطامسفلا رض بدع ىلا سرقلا ببو
 ل ةدانكا _* ههلاؤا _اكيرمالا اومجلاو
 ه4 مهين ت لمحل 3 لو ناقتن / ءارجمستلا
 صرت“ نررع راظببا

 نايحلا نم يوباعت دهنا اوئاعو
 8 ةهيود رس ليايرلا لاانك مهيطول
 راطساب لجن

 ذر داضع لا  ويوسيبب .ةههماب هعاسناو
 لاخر يلع اودخار هفططللا هدش
 لجل لسع ىاات ءافلا مدح ةسانسلا

 اسمان عييلتنلا هينا

 . اهتيملبي هي دايس
 ديف الّملأز هيسيثدتلا هئيهلا برعخو

 هينانن ماسا اوديشتحا ريدلا مهوودو
 ديبدلا هرايزل مهرورس نع ةسسردملا
 قىريصخللا مهستالب ني دكؤم رسئرلا
 اويجتو همهكجلا هئدايس ةدايث فتخع
 يسثا هلاطلا هلسمحلا مهتاماثه لالخ
 هسيئيرمالا ةدكملا تايالولا اهدوعن
 ايركف ينع يداصتتالا راصخملا ضرس
 انتاقطا نك ءاوذدلاو فيلجلا عبسو

 يا كك
 تاهاجتالاوططخلا ةسارد ةداعاو ةمجارلا ةلحرم هنفازلا ةلحرملا .زيزع قراط 8

 سيما رهف ديب ارش هييببتاهملا دسم درالا
 ءاوزولا سننر بناذ زمزم يف راقت ةدييسا

 هيعراتصلا ريرو
 نيكدا ريبآلا ومس دقباقللا رهتجو

 هيبشاؤهلا همسدرالا ةكلسللا مهع لو

 يناويرتلا سننو ركام نم ذعر فصرشلاو
 هدرع وبا نابدع ةدانسملاو ىكلملا
 يسيدزآالا لطافقت يسناسسلا رالشنلا

 ةاررولا سمير بباب ةسافلا راورمو

 حجاجتحا اتاكذم

 نلساصسا يف رزصو ةسحخراطل ريرو
 نامع يف قارعلا يعن يسسنولا

 حيرصب لا ريزك قزاط دسنبلا لاقو
 بهي «بلازعملا ءاننالا ملاتو لسارلا
 قلقا عافلل بغرتشي يبنبا هلباقملا
 هيوفش هلابر هنلاؤغ بحلياو سنحج
 يدمتع ياذع يسييرلا ديببلا هيلا نم
 تاينتسلاو ةراخلا تايكيلف معيب
 .يسدرالا بنشللو ةيلاليخل هيوخالا
 ل تاروطعلا بتوانبو . دهاشنل ١ نيفشلا'
 دفدملا

 ارعلا لافطأرم
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 نسنراقسستا ىلا قارملا لامشا مل
 تادمب يف هساقطترسلاو هنكرسبال»
 راججتل راتيسلاو حاجيدلا ىنركدع

 ةمايالولا ديصرف ىدملا ىداضمالا
 لافطار بعش للع اهوافتخو مهدحتملا

 , قارملا
 ل تالالا ةرهاظن ف لافظالا ربعو

 موب «ببانل اههوملس سمللا سمركدلا

 دشتإلا مق راسا يف يفارخلا لمطلا
 كهسب يذلا يبان اابلا راقجلا !ذدهل
 هبلودل' حناونلاو قباتولا ريم ديدعلا

 نع نايردامصلا نانركدملا بدكاو
 عم لا قازعلا يف ةلوظللا هباكر هسه
 لافتسالا يع جامتلاو عاودناو مادعلا
 نالعالا ماكحا فَس نودي فئاخت
 ميرما ىذتا لفظلا قوفشل يكافلا
 نالشالاو | 5829:1 ماش ددخسلا) مسالا
 نم الصف ناسا قولت ىلاعلا
 قوقح ةدفاقنا ةهحينرفلا هدقلاخم
 لش لودلا عستجللا اهرقا ىنلا ,زيظلا
 عحضاو لكشب ببدكا ىسلاو هنن نم لغا
 ىتاعم ىومسم ىل لافقعالا لك ىج ىلع
 مس دسقب لا بعدو مكؤومنل ,دالم

 مهل مخك هلا حمماربو هيداملا ةدمابسلا
 لك هيام" ءايكلاو ىقدملا هصاخسو
 ةيبابخلا سيفن هرورش يلع ؟هتتكان
 نيرشابملا لايطظالل ةهنامرلاو
 هملوزلا تاعرامملاب

 هلاخ ىلع قيظنت كلذ نا تركذدو
 مدنج ركؤس امم سيفازفلا لافلطالا
 جاودلاو مادقلا عس تافارجا ةمخرش
 نوماقلا رطب ههجو زم لاثطالا نع
 ددق هقئاشكم نع الضم للودلا
 ءاضصبنلا عيارش عيمجل تاءارخالا

 صرتلاو
 هويمم فيشم نالبلا بضوتلا يف اسبا

 قسطب يلع ضرحلا لوس مكتاعاعا
 ةرجدب 3 يلا ةيلودلا هيعورشلا

 ربخ جهنلا ادغ نع عضارملا ىلا مكوش دم
 لافطا ةرماجم رك فثلاو ىرامجلا
 لضصيرسبو مهمنوشت رقت لارصلا
 بكحنمو رظتحال مهبامحو مهيحم
 اييشاز' نم مكاتط بيساو مكباوم
 ةققتتملا يع ليجزلاو ةيبوقلإ انكانسو

 ( ؟ ص ىلع ةيفملا١

 هنا يلا زير قرالخ دبل راثاو
 حورلاب ءارالا لداس ءاققلا لالش يئربع
 نيب فايمالعلا عمت يببلا ةيؤتحالا

 نإ عامر لوخخ ندزالاو قارسفلا
 اهب هقسلا بار بتاروطبلاو هقكتسلا)

 ةبابجب يلمح هةيالج نا لامو
 مالس# نيسمئرلا دممسلا ىلا هيوحالا

 رملاب ىقازملا بعشلل هيابيمنو نيس
 ومبلاو

 لأ' لصو قف زمزم قرإط قيسلا يكو
 هكلمملل ةراعزر ف نسما رهجف لبي زامع
 هسئاهلا هيندرالا

 تيا ريزرمل قراط دملا ندعو
 بمحري هيعراشلا وبوو ةاروؤلا رسمشر
 هجلابعلا ةييسيام اناؤب هنام يارجلا
 انتو امو انك انما لاغو هقلتسلا التكتم
 منالبسبلا لذ وهاب

 راطس ل يمحم حيرمب يف دكا
 ىفلا تاظؤترامتسلا نا ياك نانمم
 بتايالولا يلبغ نم رمالا هيادن ف فدعا
 قليافحت ءيطصن اهئافلثعو هدحمملا

 هفارفلا موبلا يش اهلوا هيرفوح
 ههجاوملا ناحل يشارسلا مدينعملاو
 ةيحلسملا تاوشلاو بفشلا ميمصتو
 نرخ لزانسل مدع لك ةذانسنا ميصيو
 هيملولا ىوفتملا

 هقيفتنلا اسنمبا لايق نا فاضاو
 دلنتب دنستن ,هلادفتاو هرتوملا هيوهلا
 هةيضحل اهعوو فمسرنملا ريق امتسلا
 نا ىف برع يبلا ثادحألا يبا نه ىكعوملا
 افمتو الاصلا لصت تاديخا يش
 لاسارتتالا - يسرصلا عارصلاب
 ةينرعلا همالا ةهوجد نتذلا لاضتلابو
 هيفتهلا نس فلكمتا لسخا نب
 يلع و١ دسساننسلا لاش عاون هنلابرممالا
 همعوملا عورتلا

 زيزو عازرولا نسنير بنام طعيسلا كاز

 فون ل يعولا ادش يف ةيخراجيا
 ربه ايوجعلا دمقن بشن نكذلا هن رملا همالا
 هقضضح هلووبلا هيسطولا بادابفتاو
 كلم قدهم يوك نأ دم ال ةرمستو ةيسساسسا
 يعم شوديشا دع تاسفؤيزرابتسلا

 5 نيف ىلع ةيعيلا“

 ىذا
 ذملا لوح

 يكرتمالا فيولا خم نايا ها ةسمخ دعب 9- 9 ملا عدل

 رقت

 ةضادالاب راره يا كلسيق ويبشلاب بددش نطظتشاو 8

 نع دانا يمل دقن عاو - كرويوس
 سلجم ردت" فيوسستلاو هلط اشللا
 ميرق ارازن لسنا رخف ىودلا نلالا

 ملا ةقمسمللا دررمللا لوح عايش[ انو
 لل سوبهستلا ل ةييخألا تاون اهب بماق
 ميصتالا موي اظيرمسلا ييبؤفلا مرتع

 نصا
 ماعلا مالا ي ارم ف سلجم" بلاطو

 نلسقتسملا وا وس رشم دس اسست ةعخسملا ٠ مس اللا

 نيستم يف انجيلا لوألا يم رمش هاهم ليف
 يسع نسالا ةيسملا تاج انيسماو جيانب
 هفقنسملا لآ اهتلاسر روع نا

 سويهصلا راسكلا رازقلا بلاطو
 هييويافلا بيلوؤسملاب مارملاان
 ناع سقس ننيلا ةييازلا فن ةيفاقت#
 يرجلا نسر حمنوملا هيام

 ل هساموللبد ريباقم بريشدو
 للبس ىيازقلا لأ ةسكراشلا ةصخشملا
 هئكررع#ا ددجتملا تانالولل اجاتنب
 نلج ةدديدك اظونيص بيرام يبلا

 دجهل فصخب فدهل سقخملا ءاشحلا
 تردشو يفلخلا رك ردبتل ببضوم نا
 ويمشلا تقملاو تح ددخخماسسع اهنا

 عوسول ا لسارسا نيام ازيا يا ريس
 ةاسو

 جوحخيملا بتاآلولا أ لاسقلا بلاهر
 ال اة دمارإو اسم أ ةقع ترسم

 ياذا اع نيا لارقلا نصستست / لا ىلغ
 يسال“ نسوا سصشعملا ةاستلا ني ةينمس
 سوعتما نسما نأ تقف انها هامل
 هيفسلا لاس ع او بييسكؤت يا بولطملا
 لفتف .سادشلا نل' سملو هيلا يلا
 ايسكل 'ىلل) هكيدلا ىف قسحلب
 ةسومييستتا باوقلا'

 2١ ةيساسولمبل رراسفملا بءاساو
 اسئل غارو تمضستخا ندشاسملا ماس داوم“

 سب اهمسا لطالب ملو سفتعلا لف سرج
 هم دقسل فئرب لب نارقلا عوربم يعدي
 ايناطترمو بارو 'هبك نه لوم جبس

 09 يح لك ةمقنلا

 تجاعلاو بيرو رعكا_اككتسسلا_رارتسا
 000 هلا عي مل يس نيل دلالتحالا

 اةيمخالا تايلتلب  بلصاو

 عاطنو ةييرعلا ةكهتا لزخ ةسويهصلا
 ياييخ رسماستا موتي سلبكلتا هرم

 يسير“ نبك" ةريضتا بضع .:قازلسا
 لإ رسطستقلا بحمسلا يبه هيب اهلا
 يللا ءوع يسدقملاب نصقألا همضسملا

 نماملا
 وسطشلا وقدطاوملا نادحي دقو

 هع

 : حتساطيربلا كن ذ دنب دنبإالا ةفيحص

 ات زترُم حبصأ ملاعلزثويج مظعا
 يلع دن لود فيظوت نم هيب اظتيزملا بي دس د نال" ةقيجحص ترتحس خاو  ندتنا
 عم ههتحس همطباو شروره .نغ حامذلل اهبسبفبو اهسشوبع ملهلاو نراسضلا'
 توميشلا بانصم يلع لوختستو دايصتنبالا رهاظم اهيكولسس عمظطب بئار
 اهساررمو

 ,ودنالا اهقيحلست ليلخت لق تيدسدتالا فلاقر
 | ديدملا ركلاب لاوما نب انئاثع اقريرن حبضصا مئاقلا
 ههيرملا مهماهح ظمب

 لخا نم ريملا بوسي نا نوفي لشلو ا ناك ؟ذا امع هفرهشلا بلواستو
 بيدنا ريدلا رويعيؤكلا . يدجلا انامدم# عظ نم  بلئاغو مهمل عاعدلا
 بيوكلا ربباوه سس هيفطولا نهي داب نك خافدلا لثعا رم بوفلل ايدادعتس
 .يسطولا سلخملا لخ هيأ نم مطرملا لج نديم ممالا ل اوفو هل اوضينمم ي نبا
 .ريتريسالا ببيرغ ةبوخت صح جمالا اذه وط ينم 414850 ماخ دعم يشيرتلا

 اهباننا مئاطو هيكن# يرسلا امهتسداح رمس راوتم تمرس سنقلا يتيميوكلا
 عبرا هدمل ندنلب (رباورهب] ةيطست انهتقشث يف اهنخحب امماغ مث يمه دلا
 بنام حراخم ريزس وا ءاطشحل نو دب رسرألا يل مويلاب الا اهل اذسنسن ملو تازسم
 ' اهروجا نم اقاتنرت امك . مايقتلا نس ادح ليلفلا نم الا اهاتمرخو امهصيلعم

 لشويح ملظحلا نا سما

 رع حافدلا فدهب نبيمي

 فحل

 هينا ةروصس اههبوتم ىلا كلذ .نثدأ يسد طايبلاب اهاندطعو
 الملا هدياظتسرملا“ ذكاتمملا ىاقتح) ن' يل“ ريزحل يسري لاغملا مدماك براشفو

 تلا 7 -- عقمب ديكنال شرتسلا ةمداجلا يصيومس نساملا لوا نوساك ل بسناب
 هللو ركذدنم ينم  بلءامستو اهيناعم نع يسيلوبسا هيبيع

 كيلوا هسزافلا اهليهسمو هدساظيرملا ياظلمسلا سام دم دب مالا باقي او
 لمدصلا يا مهلوسفد» له هسائلسرملا هيتكعادلا ةرازو نا بئاثو يفلخمتملا
 نب مهتنسو لوح دلا تانسم مهتاطخاب مدخلا لازربمسا قح مهتم لاقدع نم
 قهيودروتست نسدلا رجاتلالا ءالؤظ اذمم هيناث ههنح يا.ىذدل لمملا

 الهيام نم يئرمتلا ملاعلا تاراطب لك نا لا ةيماظيربلا هيبحملا براشاو
 اهباغبر يف فئانألا عاسنلاو لاجرلا نم يباكلومكلم دهشم جيلشللا لود نأ'
 يف هنوكلتمي ام هماك مهمطم خيدي نا دم جيلا لا نهمرداعم نورطنمب

 لابد .للا تاع بتلا لهم

 نم رودرتخي لانه ىلا لمثلاب ييجماطلا ء3ْوه لوصو ىادل هنا بحصو و
 3 يس“ هييرملا همقلام ىئاثو ىلع عيدرتلا ىلع يورصيو مهرغس تاواوح
 يوهوب نوفلعي عيضرتلا نع ىوعممتي نيدلا لئلزوا نا بلافو  اهنومهفي

 ١ ؟ ص ىلغ ةيفدلا ٠

 مم مي

 هيسلتت ريسسألا ةييييمعلا تاءازستنالا
 ةراتسجل اع لاليخالا باول لب اوكتسساو

 دق نم دي دسلا ن ةيراهإا تاجاج ربا
 يح ةرخكو هقمحلا تاتو نرمو
 بيحاول خورخب ايقحسسلل 50 بسنت
 نلاسكالاو معهيلاب رجا انللاورس 7
 هسدقخمسا يعيلا راعملا هضين
 هوم يرهسبا لو دقادمت هسايسلا

 ىسرفلا نلنؤلا يف راكبسسالاو بكب"
 اددبؤو ,ىصمالا هررجمل رئابلاو
 هةسرعمو ةيسيمؤم فتتستو تاسصتسم
 ترملا ءاكحلا ضمنو لطسساو فئاومل
 يدنرالا ل تاربجد برديخو ةررشملا رص
 ءامهباو ةسيرسهشلا رزراخلا عسل
 يقارفلا دمج نآدانفالا رايبيتختلا

 ندوألا لإ ةيبايملا تانسهلا عددنو
 هقب دلال

 قل ةهساسلا باسهلا بلاطو
 سيلا سسميرلا ىلا اهب بمن تاركذدم
 تيلضلاو ةهدكنملا رمال ناقلا نعالاو
 تايطنملا ليشتي درووصب لودلا ري“
 قلردسلا لوباشلاب هيبملا" هيلودلا
 ةتامكل اهبابلوونم نايسنإلا نوومسو
 عضو نا لمفلاو يسمكتلفلا بيلا
 نأ و لقا يله رمش ال" بتنن هةقلتنملا ىطاسملا
 هبامكل ن دما دمال' نم تاوي لابيراو
 لالسمالا بكن ينيطسلافلا بمشلا
 تارازرغ ويبطتو يرضيعلا ىنويهملا
 هبهفلاب ةملعملا :دخلا ممالا
 دقبت هيزوكلا ةوحذلاو هسيلتستفلا

 لصابسكب مالسسلل يوديزو رسباسللا
 ريرتتتلا ةملطمم روض هيو بتايحالعلا
 ديحولاو يعرشلا لئبملا هيسظسلملا
 مط سلفل ا صسالا
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 ةسستاساهلا لاسسعتمإ ١ : ىذ اصمم .ن
 نسبي السخسلا ىلع ىسف أ رالأ عسي ز وستو

 وضع يدامح نودعبب روتكذلا دكا
 سيئر بئان ةروتلا دايخ سلجم
 اهداحح دهضي ميظقعلا قارعلا نا مار رولا
 ةلمحا محاسدبال هريظن لس ارهابشب

 ريش حت يوكبشلا عارزتقسإلا
 لاشفال دئاقلا ديب حالس ريخ ةعاررلا
 ةهجاومر 0 ليما
 : ( ةيبويهصلار ةيلايربمالا ثاططخلملا

 ز)دايق سلجم وضع فيسلا لاقو
 ليفاثت عيمس ف ثحبلا نا ةروثلا
 طئعطلا دادعاو :ارذلا ةييلسلا

 لكفب اهلكاشع ةجلاعمو اهتيبطتو
 ةاخوتملا نئاتنلا ىلا يدؤيس نعمتم
 + ين رحلا ناصنالا نا يلا (ريشم اهتب
 اجملا 04 ةعببللا هتالانطل ديدح

 , ةيثانتتسمالا
 ءارتولا سيئر بئان ديعلا فاضاو

 اسما وح ل ب سام صم هب طعس سس عا

 يقتلي حلاص يدهم يدعس

 يل سما دقع ىدلا عامتدعالا لالخ
 ءايسؤرل ةلسانلا ةرصنلا ةقفافاحم
 ةيعرطلاو ةايبترلا ناضنلا ءاصعاو
 تايضقابتجمللا يف ةيجاررلا ةلمهلل
 هده نس ةنحل لك ىلغ ١ ةيبونجلا
 ىلإ ةيعلوم تارايرب موقت نا ناجللا
 اذه>علا فاننا حرشل يبحالقلا يضارا

 نوحالفلا موةمس يتلا يصارالا ديدختو
 مو ىلغ اهتهاررب نوغرازملاو
 ةرارإ اسهلدعا يتلا تارامتتسالا
 وده رخمت نا ىلع فيرلاو ةجعارزلا
 سعزريس#“ لالخ اهلامعا ناجتلا
 .نيلبقملا

 مريضخ يذلا عاشجالا يي
 ريزت دزمحم بفوقادبع ةذاسلا
 مكحلا يترارو الهكوو فيرلاو ةعارذلا

 يركسعلا خييضتلاو ةعاسملاو يلدملا

 ةرمصتلا حورف ثم ءاساو وطقاحسمو

 لامعإلا رق دو طظسارو ينابميمو
 دايهملا تاحاسناو ىاجلل ةرجبملا

 نودخو اهتنارسم رشوم يشلاو ةغاررلل

 ليسو ٌةيعاررلا ةدنسالا جلوم

 لامعتسا معجو نيالطلا ىلا اهلاضيا
 اهتبايمو ةيضاورلا ةتيكاملا

 لاصيا لس نرممتجا# سرافت امك
 يسارالل ةيلابرهقلا ةقاضن؛
 تاحصملا لع اهب يرلا دمتم يلث“
 لامكاو ؛دهجما ةروانسو ةيئايرهتلا
 نيسحالفلل ةيعاررملا يصارالا عيبزهت
 ىف [ إي ماعلا دوم يق نيرينتسلاو
 , ييراجللا رهشلا

 زيعوطتملا دفو

 ةسحسوجلطصلا ثار نادحمسملا ردم سقت

1 0 11 1 1 
1 58 5: 
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 4 4 1 ل ٍ 3
 1 َ ع 3 ع ع ع 1

 1 اثنا ةرخاب تتنفأ
 ١ ميزي نا ؛تيوتخلا ةلفطناهم

 سيئرلا نم ةلاسر |! د
 (ىلرالا ةحفملا ع ريشتملا ةمحت“
 . رابتعا
 ا ةلسرحلا نا حسو.
 ارد ةداغاو ظعجارللا ةلحرم
 - تاهاجتالار ططخل

 .. مهودم الا انيلع نكلو لاقو
 ةدحتملا ثايالزلل ةيناودحلا اياونلان
 ةيتاودمنا اياونلاو يتويهعلا نايكلاو
 ةيبرغلا.ط اسنوالا ضمد اهنع ربعت يتلا
 تاحيرصتلا لاثكلا ليس ىلع اهشمو
 رشساب ةويسلا تاجيرمتو ةيباطوزتلا
 ءاجتا يف بست اهلت اهتيجراغ ربزوو
 . ةهيرملا ةمالا يلغ نار دملا

 يب نكلو رهرغ ٌقراط ديملا فاضاو
 صعب ليث نس يىعو كلانه هسكن تقرلا
 قدح يتلا راططعالل ةيملاغلا طاسوالا
 ةقطنلا يف مهتاقلخب قباحتو مه مهب
 جاوا نم عون ىلا مقوم ني امم
 , ةعسارمللا

 اهمو اخ يك) ياغ .. لوقاي ينمو
 اسمش اهضيب نوكي امبرف اهاودلا تثاك
 روطتلا دهب بهربو اهب بجرب نيعدو
 وه ساسآلا هيبرغلا ةسالا فده نال
  هقما نم مرج قارهلاو مالسلا

 ءماررولا سيئر بئاث ديسلا دادشو
 لا وعدي لار امو ناك قارفلا نا ىلع
 بدلا مالسلا ,لئاشلاو لداهلا مالمعلا
 هفزالا ليما ليزيو وفعلا للحي
 هم ينامث يذلا يسيئرلا نيببملا لساو
 نم نيدسلا نارشع مدع ةقاعتملا مده
 نراوت مدع نو تارثوث نمو تامزلا
 ءءامجف ا هاهي هنن رج" ىىف ءاونس
  هورتلا اياسنل ىفو نمالا

 ,اؤغي ةيسراغلا ريرو ديسلا فاضاو

 امسيدلا
 ةراهقلا وضف دييسلا دكا امك

 +131 اكيرما نا بزحتل ةيرطللا
 اهناذ قلرعلا دش برخلا 3 تطروت
 وه يلع امنال ةنزاتملا قوس

 ضراسحملا نم اددع جتتفيو
 ةيناسنا اللا تاسرامملا نوركنتسي نيطسلفو قارعلا لافطأ

 مساج .فيبصي فقيلعا درسا ١
 ادعع سباح ابيع مالعالاو ةناقتنا ديذو
 رام اهتعاقن يثلا ةينذلا ضرايعملا نم
 لثطلا موي ةبساتل لافطالا ةغاقثا
 .٠ يكارعلا

 اهتمط يتلا ضراعملا تبسجو
 نونئذلل مادع انكزم تاغاتو ةفورأ
 ةروصم ةحول فلا ىلع تلمتخ؛ يتلاو
 ماعثقالا يسايس قيصلمو ةيئارغوتوف
 سيئرلا ديسلا نال نم ةيرباا ةيامعرلاو
 لاشطالل نيسح مالس دئاقلا
 , ليكتسملا خدع مهرابتجاب

 ضفر صرمللا ثاحرل ثسكح امك
 رايصخلل قازسعلا لافطا راكتتساو
 رابتعاو مهد ضضورفملا يداصتقالا
 ال المعو ةلوفظلا قب كلذ
 لارعالاو قيثارللا لكك فلارطم يناس
 . ةيلو دبا

 لالا سمات نع باحزلاا تريعو
 نيطملف يف ةراجسلا لاملاءاعم قارغلا

 ابتوصرا يه مذاو امئيغو يه عباش ,-
 هىرخلا لك وا ةنيمم يوت بدارا نان
 اقسثمو /داح اكولس بللست نا ىرمكللا
 شافلاو لماشلا مالسلا قيقحتب
 كك ةمدنام نإ نو ةثامتملا هده

 . مدكسملا لضا نم ن
 يطل ناو دعللا عرابخا اذ( اما لاقر

 بجاو َنآِل نآلا ىتع مهطهتم وه ايمي
 بلطنب يموقلا امبخاوم ولا
 اندوعو دكؤب ىتخ لامثلا ةئماوم
 , ةعررشلاا اندادهأ قفحسو ةمابك

 لأ ىلا ريزع قراظ ديمسلا راضشاو
 طك , ريكق. د دسحبللا بايالوسا

 نب يلح لاو  نيزهش دسم زاودعتلا
 كلت نم ف اخنإل انتا نوؤرمي مه لاج

 نيرالا ىلا هترايز نم لدهلا لرحر
 يف اهنا ريرغ قراقغ ديسسلا لاف قيقشلا
 رهذلبلا سم خرمتسسلا ٍتارواشلا) راطا
 مادصص نسئرلا ديسلا نيبو يديقشلا
 يح كلما ةلالخ هيخاو سبح

 ليامتت اشاد نكي لوقو فاقا
 تاليئعدلاو ثاموقمملا لداستمو يأرلا

 اده يف عقب يترايزو هففوللا لوح
 ا راطالا

 رار رسيزح ىراط ديسلا يوامثو
 ينامتللا ريطالا لودسلا نمالا سجس
 سشطاولا دس ًايليئارسالا ةرزخملاب
 راغ هنا لاقو ,سينقلا يل نييديطسلقتا
 ةدتحتلا ! مسا يلغو نمالا سلخسم ىلع

 عاسمنالا يوي رارفلا نا دكاو
 للا مهثاجس ناب ةبرغلا يدل ريابلا
 ةدختملا بايالولل ةسسنلاب ةيبشا

 ءااهخانماو
 هيلع راطوسص
 دمآلا شمع نا . لوقي فاساو
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 هرصاجت يقلا

2 
 هلطو ءاذب يف هبمش ةدارإز ةهملسلا
 ردجاوتلاو رزاضتحلاب هفافطتسار
 ٠ ايتداعملا يركسسملا ىبجيسالا

 انعرل نع اعاذد لاق فوس اتمالو
 ىلع ةيناعغ تاردشب (تنامسكمب
 بحشلا [ردق نم اهتوق دمتست لهما
 بحشلا دائساو ةيناملا هتاهونممو
 نيرهخلا لكو يي ملمكاو 1
 . ملاعلا ف ماقرشلاو

 بئكم لوؤسم ديسلا ٌضرسشساو
 هدولت يذلا رباتلا ناققح تاقالملا
 اهإ افلهو ةيكيربالا ةدعتملا تايالولا
 ةيراضحلاو ةيومنتلا ةّضهنلا دانيال
 تانغ 3 نارملا اهدهشي 2
 ماكسلا اكيرما نا لاقو .ني داهملا
 بنخلا ىلع رمأتلا ةقطخللا يف مالسملا

 تاريمازبخا مييمبح جليجج نإ. هج يتاازجلا
 ةميزعو ةبالص ماما اهل اع يتلا
 . يييخارعلا

 ثادارجالا فيشتناغ يريااغ نادأو
 قارملا ىلع ةقورفل؛ ةسيفسعتلا
 اربشم يدامتقالا رامهلاب ةاقمتذاو
 الو ةيناسنإ ربط تاءارجالا هذه ثا يلا
 . ةقطنلا ل مالسلا ةيلمع مديخت

 اينييهص اناودبع نوهجاوي مهو
 ةوذجج فدسؤتسي ارم ايكيرصا
 ةبمالا لبقتسنرو يبرملا نضوهتلا

 نييث ارملا لافطالا نم عيس اهم تمدقو
 ةكرتشم نايئاعف نييئيطسلفلار

 ركلا رادجلا موسو ميظنت ىلع تلمتشا
 دب# ةيبعشلا ناكبدلا خيدنن كلذكو
 ما دس رجالا سيئرلا ,ايسلا تين
 قارسعلا قانطا دومسو نيسح
 . نيلعسلف لافطا حم مهنماسغتو

 نع يحسم قارملا لاقطا ربغو :

 ا يا فس
 ةيناسنئالاو ةيوزملاو ةلوطنحتا مادعال
 نع غءايدااإ ءاذللاو بيلهلا مهعنلا
 ةيسئملا تاياولا مخدو قارعلا بمش
 ةيبسمتبا تاسسراسملل ةيكيرمالا
 ينيطببفلا ببمشلا قب ةيسارجالاو
 . لضانحلا

 نا ملاعلا اذه يف ءافرشلاو ةييرملا

 عم ةردماعتي ناو ليلخلا هذه اوكري
 نمالا يساجعم يلع ةئميهلا ىوذلا هذلغ
 ودب اهذم بلطلاو ةبساتم ةقيرتعي
 يلردسلا نوناللا قبطت ناب مدرش
 لك يف اهضم يياعملابو يوابمتلاب

0 
 رئركلا 'ده يا يلا ريزغ ديسلا رابشاو
 لماع لف يرخا ةيجاؤنرإ لمي
 تادصالا عم ةدبحإللا ثاياولا
 هدب نم تاهاس دعب هنا انيبم ةقلعبملا
 نود نمو 1 نم يخاتلا تادنسا

 ءوجلا كاش يرش امن «ءومل
 روصخ ف الاواملججو ةدهامتلا تايالولا
 يب تارارفلا ىوملا س ادحاو تاعاس
 ء ةدصحتملا ممالل خيرات

 هسفخ دهب دناالا ,. المات هرعتساو
 بتاوق اهتيكترا يملا ةروجلاا يع مايا
 نيسطاؤلا دص يبويهسلا لالتخالا
 تايالولا تدطا سدقلا يف ن /
 ريرمت عبمتو غارتر شقانت ةدحتملا
 لردع هتنرتآ يئاوتالا طبيا نم نونا

 ةلوارنا دحبو رايخنالا مدع ةكرح
 سلخم ءامعا ىلخ يوقلا طمضلاو
 - ريخألا رارفلا ادهش يتبش مث نمالا

 ىلع ةيمورلملا تابرقعلا نأ لاقو
 يف يرسلا ىوخلا اهءاري يتناو قارغلا
 يمارعلا بمشلا .للع رئؤت .نل مئاملا
 نيصسلا ىدم لح ماطتسا يدا

 لك رواحستو ءاقسلاو دومصلا ةقدانملا
  ههلغ ترم يتلا يدملا

 ريرغ ىراظ ديسلا لامقتسا ف ناكو
 بباب ميباعتا .ناؤرم ةيستا راطحلا يب

 مقل عراد لا ا وو وأ" ديب"
 بابحم نا ريزرش قواطل مسيل باع دقوا
 ,سما ءاسم قدعال تاو يب

 دئاقلا سيئرلا

 ينيسلا سيئرلا نم

 رادع سيئرلا ديسلا يئن
 ىلع اباوح ركش ةيقرد يس
 اهب ثدس يتلا ةئدهتلا ةيدرب
 يسيصلا سيئرلا لا هّمذ' ب
 ءنوك مئاش ناي دهسا
 ةيداصلا يركذلا ةمساسمل

 تاتالمل ايست

 00 ةيادعلا ثا طيرت
 روقفتلا رارسسسا نيدلبلا
 هيهملو راهدرالا ماجد قارعشلو
 , ةداعسلا

 ناملس دوأد ناثدع

 ةسائرلا ناويد سيئرل اليكو
 ديسكا ماها ةيروتسدلا نيسيلا ىدا

 ءاسع نيسح مادع شاقلا سيئرلا
 ناسلس دواذ نابدع دهملا سنا
 دودجلا هبسزم عاهم هملست ةيبانمي
 , ةسائرلا ناويد رسيلرل الينآو

 نيميلا مادا ممارس رشحو
 نصيئر سس دمحا ديلا ةيروتسالا
 , ةيائرلا ازيد

 ةهسمسسلل

 :يديوسلا مالسلا دفو لوصو

 ة2يملسلا قرطلاب لحلا

 ءاسدم قالب ىلا لسو-عاو ب دادغي
 لجيل يديومملا مالسملا ليسو ةئاو يمما
 نو قارسلا ةدايقر بمش ىلع انيه
 . ةيويهلا هثاششم

 سيكو نثرام خروج ميسلا لالج
 ريوطتو مالسلا 2 وعل لوف

 2 3 ةيارسلا مايثالا ةلاكولا

 تودح عتم ضرفل وه قارحلل مهترايز
 قف لماشلا مالسلا ليلختو برحلا
 ةلشسنلا

 لكاشم عيمج لج ةرورض يلع دئاو
 نه ادهحب ةيملسلا قرتعلاب ةلطذك#
 يودج * يتلا ةيركسملا تالخدتلا
 ,زامدلا ريهل اهتم

 دديع راطملاب دقولا لابتتسا يف ناكي
 ةئادعلا ةبشنب يف نيلوؤسملا نم

 نيافتلاو ملسلاو

 قارعلا بابشو ةبلط
 بعشلل مهئدئاسم اوددج

 ينيطسلفلا ,مبرعلا
 قلربمملا باسملو ةيلطظ ددبج

 عايل بحذللل مهتلئاسسب
 االمشاد»الا هلمض هحافك
 7: | ريريهتملا يي

 همظن ناجرهم ف 1
 لارعلا باهشي ةبلكل ينطوبا تاستدلا
 كعمل | ١ ةسثبلا ةررجملا سما
 هب يتزيهسلا ردعلا تاطلس اهيلغ
 . فيرشلا يملقلا مرخللا

 ناسسبذ دولوم رونا ديسلا ىللاو
 رصغ نا اهيف دكا ةملك راختالا سيكر
 يع لطي ميا دمالاو ةوحمتاو ةظتيلا
 نييميرصتملا بعريل ةيبرعلا ضرالا
 ةراحمللا خورابصب اجوتم نيل ايربمالار
 .راثبازر لرمسصلا ةيده يلا

 لود عظس دمحالا مارح ديصلا داشا
 ةردلابمب ةيلق يف دادلي

 اذلا ف نيسدح مادنع ضولرلا ديسلا

 للرملا ءاذغأ نل لاقو . بأ نم رشغ
 لبق قارعلا اورماح | ةحالاي
 رامسلا اوددشو يشانا بأ نب يئاتنا

 ارم دختساو هيلع لاكشالا
 مهعم نينطاوتملا برغلا ماكحلا
 نمي هعرسو قارغلا فاعضا ف ةكراشملا
 مدقتناب ريرستلا يف هفاذها قيتعت
 . ةيبردلا اننا تحوم نك اريبمث

 ليقتسي سيئرلا ديسلا
 © (ىلرالا ةحدملا ىلع ىوشتللا ةمتتإل

 هل يضرمتي هادنغا يأ نا تدار
 شع هادتم# دمب ىقارملا بيشفا
 ةلاببر لقنتس اهناو يوملا عمتجلاا
 ايتابسسالا بعشلا ىلإ مالسلل قارغتلا

 .نكمي ام يضفاب لمحلل ابوروا لود ىلاو
 حبش داعبال مالسلا لجأ نم نيل امك
 ,ةلطنملا نع برخلا

 يسبح مادص سيئرلا ديسلا برغاو
 ةليبثلا رغاشملا هريدلتو مرورص سع
 اتيتميرك ةديسلا اهتق ثردع يتنا
 هن داهس يمتو . اهل نملارملا دفولاو اذهملا
 هب نوضهسي يذلا يناسنالا ندلا
 يرعملا نيش دامبا لجانب مالي لسرك
 ةقطتللا نع

 نيسح مادص صيئرتا ديسلا ىاشاو
 سديشلا طيرب يتلا ةقادصلا تاّالغب
 تا ةدلتسلا يئابسالاو يغاربهإلا
 ةقيمع ةبحيراتو ةيباسا بانالع
 ردم عم مخسمتو رثكا رسما نا يفعب
 ديدتح نم هفيضي امو مولا

 مايص سيئرسلا ميبيل# ققاو دقو
 اتيتسيزن ةديسلا ىبامتتا ىلع سس
 علاسلاو ناسمالا اياعرلل حامسلاب ًادبملا
 قئرملا ةردانمب امكش [ أ! 5 ) مهددغ
 وا ءاشنلا ف رايخلا مهل ثرتع ناو

 باو مهتيمنلر بسحو رطتلا ةرباتم
 نأ انيتسيرك ةديسلا ناكباب
 ةيقارع ةرئاض لعو اهمب مهبدشعت
 - فلد يف اومظر نا

 هيفولاو امبشسيرت ةديصلا تنسنر ايه
 سيئرلا دبيسلا ةردانع اهل ىغارملا

 دفولاو اهماشباو اهرتش .س ثرمعو
 دبسلا ي)بئاشو ., «ةدايسل اهب قئارملا
 لجأ نم لمانم نيسح عادم سيئرلا
 نامسالا اياكيرلا ءالؤش ناو مالسدلا
 مهل حامسلاب ةقدايس رضا نيدبسلا

 ىو اوميبس ديش هامملا وا رقعتللا ةرياغمب
 مال لسرك قارصتا يلا يرخا ٌةرم

 مزو'ن رايوع دسما ةدنانك“ يدعو
 متنلآ كلادعلا دملتس نسيبر نامفس
 ,ينارعلا يف سامتلاو
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 ابره هثثمم ثر دلع عاود لصيوم
 ةيمرثتلاو مولعتل ةيماغلا ةملؤدملا
 دوخولا نأ رم .وكسيموملا,, هف اقثثاو
 هقطدع يب يبرملا يكيرباا يركسملا
 مارب لكاشأل ددهم يبربلا جيلطلا
 هن وودجال ةقطمملا 7 ايارتسمدع

 يسيل ليريس ةررستكدلا نلاقو
 تاخالعلاو يلودلا نوساتلا ةرسيمت-
 ةليهم هلوشد ثيدح يل ةيلودلا

 لخ نا ىمما انف ةيسيوتلا حابضلا
 للملا قطرم+ +! متب ال جيلحلا ةمرأ
 هسرايمت يذلا ةوقلا قطنم سصيلو
 . مويلا ةيبرغلا لو دنا

 بتقاوملاو تارارمكلا تدقتعاو
 تيبطتا يتلا ةعرمتملاو ةثطاحلا
 ملط ناو | ةمزا ناشي
 موب اهيلع ةييردتا تاهيرصتل ا
 مدهش ال يلا ينايملا قاطملا نس
  ةقاطنملا يف راوتاتسالاو مالبسلا

 ةيسرتلا ةريبدكلا ثبرنتساو
 سلب ابهسهتنا يثلا ةببساودرالا

 هثارارم قيمطعتل ةوعدلا يف للودلا مالا
 بلاطي ابا تلاقو رشا يود ناكم يل
 ردم ننالا سلخ تارارق قيساعتس
 نوكت ,ينتا تالاجلا نصبت يف قاربلا

 ةيعرملا ةقئاطم اهبن
 يرطالا تالامعصلا ٍِك اهقيبضت سسامنبو

 عضوم ةيبرملا حلاصملا بوكت ثيح
 دي هت

 مالا ريثجم ناب اهتقت نع تيرغاو
 لا نكني راتع رارق صرف نع رخاغ
 نم بتاجعستالا لع ليئارسا ريخي
 , ةقتحملا ةيبرعلا يضارالا

 يميلخ ليربج ةرونكدلا ببتكماو
 ماحت ةجريزل؛ نطدتاو ةسايدم
 نا تلاقر طسواا قرشلا تالكشم
 اهتارارق قيدضت ىلآ ىسم اكيرسا
 ّنارعلا دسم ةسرطمل#ر ةومللاب ةيلودلا
 اهحئاصم سمان فقدهتست اهمال
 , ةنطنملا يف ةيجيتارتسالا

 ارود سرامت اكيرما و تراشاو
 تارارقلاو راودالا عيزوت يف اثيس

 : «وس _كسنويلا» يف اا سنرف ةسلسمم

 جسيلخلا ىف ىب رسفلا ٠ ىكي رسصالا ىرستسعلا دوسج وسلا

 هسا ةؤدسح ال ىريسكسسع عازست لاسعش اس د دسفسي
 الا زاعشت ال اهنا تلاسقو هيلو دلا
 ةداكؤم .برملا هيلدهتسن يتلا تبارارقتلا
 سليم ارتسكووا وي دع سيبإلا بيبلا' نا
 قرخت يدلا تتولا يف ديره امك سالا
 ةدافيرش يف ةيلؤدلا ةيهرشلا اكيرمأ
 لا دا عطتني يأ نور اوغاراكيمو
 تر فري

 يلودلا نوتاقلا ةريمخا ثلءامنو
 ضولت يتلا قوكحتا نع ةبسيركلا
 تارارخ كاهتنا قدع هجو نو.ال لضنشاو
 لكش ردامضتو ةيهرشلا ةدتحتملا مسالا
 ةييدا وخبلاو ربلا ف هومقمر شل
 . هخويشر يارعلا لافط

 للدب يكيرمالا هجوملا نا ثداكاو
 ةيماقتئالا ةروصلا ىلع عضان ركشب

 ةيلودبا ةيعرشلا مرهطب نم لاقت
 مارتخا ميه يلا وهوتو ماع

 لاهجالا يندل ةساضيالا اهساورح
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 كردسلا نم يسنرقلا فتوك | تدقتناو
 جيلطلا ةيلكشم لاصح يتيرسالا

 رهرللا ةيجلو ريدك اطيح هيار هزلصوو»
 فقاره ل ييوشرفلا يآلا قارملا اهنم
 ,, ةطظرلقمر ةذطاخ

 تولطلاو ميلسلا قاعنملا نا تخافو

 راوملا قنم امتاو برخلا قطدم سبل
 . ضوافتلاو

 تاج ديسلا بلاط هسقم تلو
 ةهلاردقلا سيئر تراوهعما
 انوكعلا اميرف 3 ةيتباتستورملا

 ف ثراويتس# كاج ديسلا ربعو
 ارنا سيئرلا ىلا اسههنعو ينئاسر
 سيئرو نارهتيم ارسارف
 اهب هلوقعو هلابتسا نع راكور ليشبم
 ثع نم تملسا اذ: برسلا هظافتس
 , تراوكو

 يف يتروشمل | هيتلاسر ,] امهدشانو
 سما ةيسترمفلا درسرللا ةفينحس
 ءيرشسملا ديمصتلا ةدح فيفطتب

 «يزاسن لمع يداصتقالاراصحلا»

 اراسستنتسا وسكس وسم يف ةرسسه امذم
 ىكسسإ رسةا ىرسستسعلا كس وتلا

 3 د نا يجمل
 قسوم ةماعلا يف ةيقيرسالا ةرافسلا |

 ةينودلل اراظتساو انجاستحا
 يبرملا جيلطلا ةقطتم ف يركسلا

 ا او لاصت عم انماهتو '
 جلل دس طسعنو |

 ٠ ةينويهصنتو
 ديسلا روس ورهاقتلا عئروو

 هيمارفلا مالجالاو نيس مادص سيئرلا
 د نيل تارامكو تاكنالو
 ِ .يبرعلا جيلخلا يف يكيرب #1
 ةيكبرمالا تاوقللا كا
 . ةيبرحلا يضازالا نم ةيبردلاو

 اله ةدرفرملا تاراهشلا نيد نمو
 1و ., ةيبرملا راطفالا نوزشب لخدحاب

 2 لايدشلا .

 اومتراءو «ةيلويهسلا طّقستمو

 (قلرالا ةحفسملا ىلع روشالا ةمثن
 داختالاو انشلثفر جادلا لكاسو
 ,استرفو يتيقوسملا

 همسان انابيب سلجملا سيئر ناعاو
 لبا ماما نيمالا نأ لأ هبف راشا
 هنا تارراشملا الط نملحملا ءاضحأ

 د لاير 3 لو ةحعب 3
 سدشلا يف ةريخالا ةيوابءاملا
 ةلثحلا .يسارالا ف ةكنامما تاروطتلاو

 لدحي اجمل 0 اريرفت هئاو
 ةسضلم ياهلا لوا ةيرشأ 48 مج
 'لوخ تايصوتلاو جئاتملا
 لييثدملا ةيامحو نما ناحل ليسلاو
 لالتحالا تبست نيينيطمكدنلا
 ١ يليك ارسال

 لوقت ةيسامولبدلا رداملا نا الأ
 ارتؤم نوكي نل نايلا اذه نوسطم ناع
 رارقلا نهب يف لكدت مل هتارقاف تماد ام
 .نعالا سلجم نغ زفاسخلا

 ةيبربع لود عبس ويودتع لبخو
 ىلع تيوصتلا لدل اوثدهت ةيبدحاو
 .نييم ذملا ل

 نكاسإلا دعا لخأ# ير لت
 .يسلسم عيمج يدل ةسدلملا ةيمالسالا
 ,ملاعلا

 هيودنم ةودقلا رسان روتكدلا لاتو

 (قلوالا ةحدصلا ىلع روثنلا ةمتما
 يتلا مهتريسم لامطالا عفرو ١ذع

 ين ةلولخلا 9 ةتيج رقم نم باقي

 مادسم سيئرلا دميسلا روص قارملا
 مالقاو تاشيو اهتنسد يسملاو اي
 دئاقل يبكلا مهيح نع اريدعت لافطالا
 _ ديدجلا مهقارغ يتايو مهنرهث

 مالهالاب رابلا مارصاب اوبا امك
 شوب نفبو ةيئاظيرلاو ةبكيرعالا
 انهلفاوم ىلع اجاجتحإ رشتاسو
 معئارش عيمجل ةقلاشللاو ةينامنا اللا
 ضرالاو ءامسلا

 افلا 410 راز ةيسانملا ؟دهبو
 خئطولطو لافتيا نم ةديملو ذيملل
 طالب بسن نما جايص قلرصتا
 ,ءايهشلا

 ةيساسللاب قارعلا لامطم- ىرتراي
 مهروداص اوبميرو ماهييلا سالما
 سسح مارم سيئرلا دهسلا ةروصب
 نامحلاو ريشرلا مهيدباب اولمحو

 مهم رك نيريفم عونشلاو سانا
 سصيئرلا ديسلا/ مهزارغاو
 ' , يسبح ماع

 قئرحتا لافطا ةراير مسارم رمجو
 دفقاح ديملا ءةدهشلا طالب باشا

 ءاصعاو مادهب ديشر مهملاوبع |
 هيميلعتلاو هيسيردتلا تانيهلاو

 ءمادهشلا ظالب ةيسسردم تساثاو
 هسامملاب اينو ايزكرم الالتخا
 لافظالا ضايرو يمرادم ةيف سكراب
 عركلاو همامرلا هيدرم يسريدملا

 لبضلا موي يركذ لوط ىتايو
 ماهشسسا موسيف اراكبدنا يمازرعلا /

 رارمالا ءةدهشلا طاقب ةييرفب لايثعا

 نصرا هيكرلا مهئابيب اوف يبدل:
 ضولا

 ايه لفطلا موي ةمحاس نمارشو
 ةروننملا ةيئادهلا هلليجل+ غم ماعلا

 ةدتملا تايالرلا اهيتوعن ىتلا

 قارنلا لامجتا يس اهؤ فلخو ةيكيرمالا
 هيومالاو هيدخلاو بيلحلا عسب

 نب هيلوب طين ىبمالس فين قو
 نم فطحل لا لئابر قاربلا لاقت

 ناينالاب يمت يبلا ةيلو دكا تامظمملا
 رصكل لك ريلاب اهيغ اويلاط ةلربخو
 للم صورللا يداضتتا” ىرطلا |
 قلقس ام همماخ رام ضلا علا |

 لابطا هيلحر ءاودلاو ءدنبا
 رثم لائابر هعويتملاببلس دقغ |
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 عم تانالعلإ الءو «قارملا نغ مكي ديا
 ليل ارسا

 رامحر ىرخأ كارامش تلاقو
 دضو يتاودع لمع يجلارعلا بمبشلا

 ويم»زي هغا عع 5 ةامسولا 0 كي
 يولاملا 2 ةينطوما ةكرسلا
 هايعان يدامتلالا رامحلا,و
 نم ةدسقملا تايالرلا اهليأ يلهراو
 شاوأ
 يإ ةملك تبقوسلا دونجلا لجأ 1
 هدنر ةيبويهصلا اهيف نلئا ةرهاظتلا
 لافو قارملا ديم يرامتكالا رامسلاب

 ارعلاو نيصنح عايص سيئرملا نأ
 يف بوعضلا ةبغر نه ناربمب
 ةيلايربعالا ةيهراطسو لالقتسالاو
 دوؤجلا نان ىلا اربيثم ةينيبهبملاو
 لاسرال تايغدتا نوطفري تينوسلا

 1 نف 7 اجلا مئات
 نم مغرتاب
 عادلا طنم رمتسملا يميطسلفلا بتل لماوتس ليئارسإ نأ علونن

 نب ليل ارسا نا نيطسلاف بودي لافو
 اذه ف دراولا ليلقلاب ىتح مزتلل

 احا 0
 .نيطسلف

 .تضراح دف ايكيرستلا ةرادالا تناكو
 مدغ ةكرخ هثمدق رارق ةليص ةددب
 بالعيو ةدشب ليئارسا نبدي زايحتالا
 كلتمت ةنقحذا يغارالا يلف ةنمب لاسرا
 هتاسرامملا يف قيفحتلا تابحالم

 جاجتحا اتركذم
 يح رمحالا ببئعيل ةينردلا ةيجللا
 نترام» ديسلا ككبف مهلبقتسا
 ةنجنل ماملا بودتلا بلا ؛ويرويف
 لاشثو طيسوالا قوشلا يب ةيلو هلا
 3 ةلحنلا يف يلماعلا نم ديعو اينيرلا

 مسي ةركذم
 نا تلات هتتطار يتلا ةعوبجللا

 قلق ىلا ءيش لك لبا بدهي راصخلا
 بولسا لاستساو اره لقطلا
 .برحلا لئانو س ةليسوك عيوجتلا

 سفر نع ءريرويل» ذيملا ردعو
 نغ عاوقلاو ءاذملاا عتمل ربخألا بيتعلا
 بتننيبا بيسيلا اذهل هبا ,, لاقو قارعلا
 رمحالا بيلعلت ةيئودلا ةيزجللا
 طيسولا رودب موقت نال اهءادمتسا
 يلا هلاسراو ءاودلاو عاذقلا عبجلا
  قفرملا

 ةطبارلا ىلا ةعومجلا تهحون امك
 لالهلاو بيلملا تايددجت ةيلودلا
 دبق نم كاش تلبنكسا ثيح ربخالا
 ٍمسق سيئر ديرامسلا يانيلن» ذيسلا
 ف طسوالا قرضلاو اهقيرفا قامش
 يلوؤسحا نم رشأ ددسعو ةلبارلا
 ينبع

 للقطنالل ميرامتلا» ديسلا د77
 صرف ةيلمغ دم هظدارلا نا سيفارعلا
 نا لاقو قارقلا لع يشادنتا رابجلا
 ةيطظنم لوا نوكي نا ريفي ةظيذرلا
 لالهلا هيحبج ديورن لك نلعب هيلود
 هشوب نا دفن ميودالام ةيقارفلا رمخالا
 جوملا اراه لوج ىئرحلا ىلا اهنم دفو
 ,ينصاملا لوكا نم رتانلا يف

 لافطالا «نئراسلا.. دن« دعوو
 عسا ةطئارلا يدب نا سيفارعلا
 تامظنمللا نوعد يف مهبلطل ياو
 نب طتصلاب يرخالا ةينابسيالا ةيلوذلا
 تيلخو ءاودلاو هادنلا ماشننا لخا
 ني داسخبفالا رطحلا نم لاتظالا

 - ىناغ ا امرا ب ةدمملا بليادساو
 هيكل ف لفعلا هيباعر) نم هووسملا

 يف نييكرعلا لاعطالا نايسالا ىوفج
 مسالا رصقت لاسمبالا ويف ركوب
 ناسيل هيلا نع ةياسب فسعت
 ممالل رعاسملا ,ةدلا نيمالا  سيسيرالم
 نيسنإلا روغح نوؤكل هلجسملا

 أ اهب .,يناخاش. هديسلا بدكاو
 راما لاكطل9 ريمعا ةكيسفم طلاسم
 عحخسيمك نأ امهم اتفقوا
 , هيلو هلا ةيبابسبإلا

 / مهمال 1 ىلا ةيتبقوس تاوق
 نودي نيذلا مم اونيكب نا نوديرب
 ,برخلا ةبيرامب

 لسارم مهاقتبا نورهاظتس ربعو
 مهمعد نغ ةيقارملا مامن ةلاكو
 دبا هيدصت يف ينارهلل مهت دن اءمسو
 الأ يوقلل عاجشلاو
 ىلع ناودملا نا اوريتهإو ةينريهصلاو
 ييجشلا لك ىلعو مهملغ اناودع قارعلا

 3 ايزل لح ةدورص ادعو
 سب ةيتيفوسلا ةركحلا يلا

 اش يف ثانسالاب لشد

 تللبا امك يلودلا نمالا سنجل تمدغ
 ةيفقلا لخ يلا ةيمارلا تاحارجالا لك
 تاولئا باسببنا ناسفو ةينيطسافلا
 ةهبرملا يضارالا ني ةبتيئارسالا
 .ةلتسحلملا

 (لزالا ةدقفلا لع روتنملا ةمنت)
 تاقالعلا صخت ٍقاَدقلا رغم دينعلا
 قافاو يقيظشلا نيبطلاا نيب ةينتثلا

 ناهبر نيساي هط ديسلا لافار
 ماروطت ةرايرلا دخل كعب هنأ
 ١ جييلشلا ماموالا

 “ تاوتبلا دجال رطخو
 ابو زاهجلار ةجب يضارا لف ةببرملاو
 رطخ نم يركسملا دجاوتلا اذ هدكشي
 . ييرغلا يموقللا نسالا ىلع

 ةايظازملا مابنالا ةناكو فاو
 ل ةفامرلا نا هترئانس قبق
 ةيبيللا  ةيتارملا ناقزلعلا روف
 يبرملا جيلخلا ةقلعتم : ةسنفل
 19 يكيرمالا لالحالا رئاطبو
 يرمتا ةبالا يل ةقطنللا هذجل
 »ل صرفتي ابو ةيديطسنملا ةرمكلاو

 ايكديا شخ ناجم نم يطسلب ماكبا
 , اكيرما ءالتخ ةنياهصلا

 رانا ا ةرايزلا نا لاتو
 ع قارفلا اهلديب يتلا دوهحلا
 عنا ةيولآ ىفدهب برغلا ؛'اعشالا

 يلويهملا لدادحاب ضقارلا يسرعلا
 يل ةجيرعلا يصارالل ردم يكيزمالا
 ميخيو نالوشلاو ناثنلو يسن
 هلكشي الإ يبرملا جولخلاب راسلاو
 نمالا يلع رعبك رطعط نم لالشحالا ١دغ

 ف برعتا ليتتيسمو .يبرعلا يسوقلا

 نييلسملا
 لاقشلا

 1 ل

 تندئيدنالا ةفيحص

 ةيضيرالا كلاقوالا ريان

 جيلخلا 4 عا ارصلا

 مالسألاو رفكلا نيب
 يتفلا لهتت دلا كا - ماو نامع

 نا 1١ نوؤشنار فانارالا ريزو

 مكسملا ةتابتاسا نل يسدرالا ةيمالسسالا
 ةمرغ- مارح مقسملا هيشا دش فرخلا (ب
 .لاوسألا نم لاح يؤب روجي الو ةيدبأ

 ينته هلا . سبا امه هم لاقو
 هللرضم دض فقرتملاب ةمامتسا

 نأ اهنم ربثاحسو تاجرا عضخلا
 طا ةيصخشلا ا
 لكشت 7 نإي كرفلا١ ةيسخشب
 لغ ارطخ غقكسمللا فقرمشملا ةدغاسم

 4 اذلا نيملصملا الع امو

 بم نا ملسا# لاوجب امسفا
 متاع و نيملسملا دش نيكرشملا
 : اليماسلا علا ثنعت نوتط»

 لك نا يندوالا :كاقاوالا سري لاتو
 ةلذا نع رعت نأ بصي يوانقلا هذه
 عتات يأ نع ةديدم سابقو سوصنر

 اجيجإل عرس ةليعه نأ لا تراشاو

 ةيمالسال ودل نوال كا تا عنام
 رطيست يتلا ةمظدنلا 1 م

 ةماع ةيشخب يشب نم نأ عقل
 ءامي نل لالو ىوتظلا ه.. رو لمعتي

 بقي 1س اذآ قارتس
 ءاملفلا ءالؤش قانعا

 يلات تحقو ملح نو ا
 دالب ماجت يتلا تاساحزلا م اخرا

 الخلا نا روت دل) قاطو
 ك0 كد

 0 دز
 4 11 مهلنيف هعمش

 :روياوكالا سيئر
 نوقباسلا تيوكلا ماكح
 نيرمثتسم اصاخشا اوناك
 ضيئربلا لابلا - عاو ب سافرت

 نا .. ساهروب وقيرفير يور هاذكالا
 دق نيقباسلا تيوكلا# ماكح تافرصت
 ريش نمو ةهطذن الود مهتوك ىلع لبت
 , نيريكلسم ضاخشأك ةمئاو كوالا

 عمم يلهم ثيدح يف فابضاو
 ترش ةينيوزتخلا لاثويساثلا ةفيحم
 ثيوكلا دعب ديضولا مهلا ناك «سها
 يود عوكل وه نقباسسلا
 تاراستنما نوتلمب اوناك تبخ ةبيردلا
 , اهيف ةريتت

 ةنياهمل+ لالثيع اب لبتري زاجمياو
 ناتبلو نيطستل ف ةيبرعلا ينارالل
 دكلاستلا ةتؤيو ناوجئلاو
 نايكلاو اكيرسأ نهب يجيئارتمإلا
 نم هالمصلا لراخ هذلا 0
 ليلشتب هتيطلت برسلا ماساحلا

 . ناكيرمالاو ةنياهسفلا رشداوسأ
 ةدايل سلجم رضع ذيسلا راشإو

 يريماسجلا يهرتا نا ىلا ةريتلا
 يكيرسالا لالثجإلا داسيا عساولا
 مان يف كايدمدقملا نظرت ١
 ذهل ينمست يبرع ناصح ره راسو
 ريهاسجبللا ةدحر نأ ادكؤم لافتسالا
 لماشلا يمالسالا ديياثلاو ةيبرغلا
 تامسدفملا ئتك عان دلل مهدادمتساو
 يلتحملا مزهيسل ةهمالسالاو ةيبرعلا
  نيدتعلا

 لنا ناس رز يساري هبط .نيبملا دكاو
 لبجا نب ةدوهتج لماريم قارغلا
 عما هعمل لع ثلاو لئاشلا مالسنا
 ةعورشملا هقوثس لك لمادلا هكممت
 مالسملا نا ىلا اريستع رخايللا يلا وخءار نم
 فحسب ملام ةطدشا ىل قلحتي ال
 لك نم ةئياهملاو ناكيرمالا لوكتنستملا
 , ةئتمملا ةيبزعلا يصارالا

 «لوالا ةحيصلا ىلع نشملا ةمتثال
 سصايطلا مهباسح يف ةردالا"
 بيوكلا نوراقل ةيئاسااللا تاسرامملا ىلع ةيتاظيربلا ةموحصلا برك ي
 مهيدذل تسيل بيانحالا لادبلا يف. تلاكو هتنميق نم سوفتتلاو هترسا ه.رقاز
 نلويقميو نوناهي ثيح .. مه لاما ديم مهرهسصم ناو ةيءاسبا قوفد يت
 حبظ وا عارشب مهل حمسي 3 امك ,. مهديس اوصري مل اها مهرومش نم يو ريو
 تالين نب مهدابسا مهبتح قدصتي اه ىلع .ررشينب باو , مهمامش
 عامطلا

 ةحلإ اب ةقظادلا دزمب اذ تيوك» ةميحم هزشنم تاك ام ,راغ مالا ىلا تدع و
 كايسالا ماب نصمت بالادع لوف ريراقل نم رخالاو نيحلا نيب هيرسلكنالا
 واتوملا ةجرم يل! اربرص وا تاياسلا حرطس يلع ,زم مهب .يبعلا نمم رب عيوكلا
 , ايثرخا و' مهميحلا بمنع

 نا اهل ركسي برج جا دما رطاشمب فراشب اًنن) , لوقلاب تبدع دمالاهنردحجو

 رشكأ لم فالالا

 نم كلبن لقو : ين راضتفألا انعصر مئافت نم دهرتو ,. هده ةيضرالا انئرن موس ]
 ثاللإ يمور لارا ىلع دشغي ةهئرملا ةايحلا سس يمع ظننت رع عافدلا لح ا تاسسالا ل +



 ىصسقالا ةسحبذ ل راسكنتسالارارمتسا

 ة زعم و ةحدخسفلا ل زصعع لسسلاو ل ةسستح ا
 هةناوارخا يسويهصلا و ذعلا ليماوي

 دك | يفشسلا دم ةيفمذلا
 يلسطحملا ةرغ عاطتو هيبرخلا هقصتا
 امهمملا باخجيم رمت اميين
 يبلا ةمييشلا ةررشملل راقدتسسالاو
 يف صيف بلجلا مس همب اهسفلا اهسكترا
 يماملا نيبتالا موي نيوقلالا دجسسلا

 ودسلا ا ةنتهللا ضرالا ءاسا ترك دو
 لوجكلا رطخم يهرط لص اوي ينويههصلا
 موسلل مئانلا ىع هلرخو درع عاطل يلم
 ضر لماوي اميظ يلاوتلا لاك سم اكلا
 يىركسفلا راصعلاو لوعثلا ريكتح
 هيبيسيزقسلللا باميقملا قداحلاو
 :) ,رسلناب ندسو ةيبرشلا ةقفلا
 ليلختاو رسجو هللا مارو مركثوعو

 نا ملتشتا يسرآلا ءاينا لسيفتو
 نسما هليل ثلصاوت يتلا تاهمح اولا

 نع برقلإ نمما حامصو لولا
 ةماصاو اهدينخستل انطاوم (؟1)
 لمادق مستر قادتحلاب .ريرطا (17)
 نويطاوملا ىدسعت ثيح راسلا
 اوكسجاو رفحا رمازا يويميظسلفلا
 سدقلا يف يبريهملا ودبلا تاوق غم

 مركلوطو ليلخلاو هللا مازو ؟هيتءاوستو
 سبوي اخو اهلادبحز ةيايطلقو نسشب انو
 تمع امك .جيرشلاو تاريصنلاو ةرغو
 ةديشلاو ةريثطلاو ةرصانلا تاءارطشالا
 لماوي اميخ [١4 ماع سنضسلفب
 نلع انباع اناقعو انقربما نوتطاوقا
 يف سضلالا دجسملا ةررخب هءدسهج
 , سدتلا

 تاميظتت تبجت سوست يف
 ةدشم ةيسيروئ ةيسايم تايصخشو
 ىبقالا دجسملا ي ةياؤيهصلا ةرزجملا
 نع بيرعاو يمت ييمتاالا موي
 نمالا سئتسم ريا مدعيا راكم

 نهدي حرص رارك رابصا ىلع
 ينويهصلا ب را

 تاحيرستو تانآ يل تددنو
 11 الوم اس سما اهترذسما
 ييلحت ىلو طقشلل ةوتالا 4 هييلاساو
 مدخي امب هتارارلا ةئّرجتو يل ودلا ىمالا
 هيسيبر ةياسمخر ةيءاردعلا هتببايس
 يل نب يخ ينويهصل ةيح 3 ةلا 1 خدعلا

 نيييلاببخاملا ةيدمج تيلسو
 ةيلوؤسم خدهتملا تاياولا عيسوتلا
 نم مهندو نيالا سلخت درههج- قيوملا
 يف ةررجملا سدي يونا رارت رادصا
 , اقيرشلا يسجخلا موحلا

 ليماحتلل ةينطوتا ةنيهلا تبجشو
 ةيبوبهسلا ةرزسملا ةدشب نئيبنوتلا
 يدحت ياسح شاد اسهباب اهتفصوو
 ةيهرشلل دصاولا ينريهسلا نايكلا
 . ةيبردلا تاررقلاو

 سلجم يل اهنايب 1 ةظيهلا تلاقو
 تدهش يثلا ةيلوذلا لفاحملاو سمالا
 ةهخاوم يف ةبيرغو ةلجاع ةقافتسا
 سكاسملا ماستالا يفر ةيبرسلا ةسالا
 اهنم يولطب ةعورتملا اهتاحرمطل
 تاعارجا داختإ
 ناسا ةيداعملا ةينامهسلا مث ارجل
 . ةونامنالاو

 بافهرالا نا نايبلا جمواو
 عيكرش تدهتمي مظملا يويهصلا
 هرهخو هلالداو يتيطسلقت> بعشلا

 ةكرابمو عبدستلو هيام لل
 ةدحتملا ثايالولا لبنا نم ةرسسو
 يرقلار .ثتامفخسلا اهغام ..ةب 0
 ةرصابم ىلا ملاهلا ي ةبطارقميدلا
 ليافلا هلاسخب معدو نيطسملاف بعش
 . يسويهمتا نايكلا دم

 يدعم ماليلادببج مهبسلا كومو
 لودلا ةمماج يل مما دلع سوت بؤرتتم
 ةعشنلا ةيبوبهعلا ةررجلاب ةيبرعلا
 دس لالتحالا تاطلم اهتنكرا يثلا
 مرخحلا قف لزعلا ىيئيلعسلتلا يره اوما
 عييربغل ا اهي جاب فيرتشلا 0

 اة ام 2 هترش 0
 ةيلودلا ةيحرضتا اخرامص ايدهدت لكشت
 لاغ يود" ما ضصرسي ينلا
 لب لك يي اهقيدؤعت

 هبسوبلا ةضه ا هكرتح تلقحو
 هيلوؤسم ةيكيرمالا ةدحدملا تايالولا
 ينريهصلا نايكلا مئاردخ ياك ريمتلا

 يمر 18 ب بديافسولا نطاول ادع 0 /اوملا

 يبا تردصا ناهن ل بركتساو
 يلا هيبرملا ةيمحرلا ةمطنالا قلمارت
 معدل تادعاسملا ميدعت لا تيران
 ةسيكيرس#ا ليطاسلاو دوشخحلا
 راطا ف ةيبرعبا ةريرحلا يف ةبيرهلاو
 برضو ةيبرعلا ةهآلا يشن يلع زماتثا
 . ميقجلا اهدومص

 هييرسفإلا ريظانتلا ناببكا اعدو

 قلطملا صفرلا يلا ةسيمزلبيسالاو
 لمدتار ينويهصلاو يبرحت# رامعتسالل
 ىضارالا نم اهناهب ايفر ناغ
 ., ةيبرعس

 هسسييؤبلا ىنوركلا ةقيحم بعدو
 ليمخت لآ ةيبزغلا لودلا هنماسع
 ةريطيلا عاشوالا لفن يف اهتايلوؤسم

 11910111 17 ف ق1 17757771711 انشا طاطا

 برسلا ماكحلا ضعبو نطنشاو فقاومب يبروسمو يسوست دن لشن #4

 ١ قارسعلا ةرسص اسحم ءاسهناو رزاجملاعنمل ةةيندراةوعد#
 1011 9011711 15 اج 197 009 21ج 0 سم دك سس سس د تو تمس هات

 هرطلا يف هينرملا هرمالا ههشيمت يسلا
 رهارلا

 اسفا لاقم يل دقيحصلا برك دو
 هب راما عاروو عامنا ىنأ رسما اهل
 هافنرلا سو يف ةدقع ررقملا نرفملا
 يف هولا عاصوالا ثكسا لسلا
 ةررجملا دهب ةليطما ةينرعلا يمارآلا
 عيصيس ىشمالا لصتنملا ف ةينويهسلا
 ايوّؤسن ماسنا مسرملا ةمياهد#
 نم انهم انناخ قفف نا دعب ةريمك
 ينرملا جرلكتا ميرا يف اهنيقةدمم

 نب ظعبرتا» يأك ادا ةقيدسقلا تلاغو
 قرللا لكاتمو ةيديطسلفلا ةيصقلا
 ميبرملا همياجللا ناط ايساببا طبصوالا
 دحسملا ةرربعلا ىدعتت لا ةملاطم
 لسلسم فقوتلال امراخ ابدعت نسقالا
 كيامج ضصريفنل لب طم رزاحملا
 يطسساق يف تاسدنمنل ةيرورسيع
 , اهئاسالو

 ةيلودلا ةبعرشلا
 ناكحتمالا مابا

 انهم لروعلا ىلا هميهلا تهلحو
 نسالا سلخم تارارق سييافم تباع

 نام ايالض يكيرمالا وتيدلا ناك امهمو
 مابا موسلا ىدت ةيلودلا ةيعرشلا
 صقل يف اهتسختس اذخ رايسع ناجتما
 يملاغلا ماهتالا

 ننام تملس
 ةيلودلا ثومتا ةلاكو سرادم تامئاط
 لثمم ىلا لئاسر يدرالا ف (اورثوألا]
 لع اساجتسا ناصف و غدحتملا ممالا

 اهثمكترا يثلا ةيشحولا ةورحللا
 نيطاوملا دم ةيبوبهسلا تاوتلا
  سدقلا ف يينيلعسلتلا

 ةيئدرا ةوعد
 راصللا ناهنال

 لود نهلاممر ل تايفاظلا تديتنابو
 ..رر اكن ا يدش عملا لع دثلا ةئاك ماعلا
 مرصاحبم هاهنا ىلا نهلئامر يف نوع دو
 ملاططا عيرجت مدع نابعل قلرملا

 بلتالو تاراشش بانلاظلا ثعطرو
 أ فعدو ينويهضلا لالجسالام تددم
 ديسلا رام مادغالا ىلع ةروثلا
 نب لاصتلا ل يسع مادق نسيئرلا

 ظنملا

 مايرفلل رمرختو ةضاركلا لخ»
 حيراطاا لالخ نم تايلاثقلا برسخو

 نشدامييقتس نمل هسيوقلاو ةيسلتؤبلا

 هيورعاا نيب رم سيس لك نك جافدلل
 - لسودهصلا يكلرم# ناودملا مس
 يمرشلا

 مادقتلا نش تارصا

 رس ناسك ف يندرا قطاوم اذن
 نضع ا خانبتعا ماعطت“ نع ةاارصا
 اهنا سرع يا هيشجولا رراجكا
 بادن' ياخ ينيطسللتا يسرهلا بمشلا
 هيياهبشلا يلتخفا

 ساحسلا بح دمحم نتساوملا لاقو
 مخيبملا ةيسيئرلا هحامما ربرتلا يدا
 اراكمتس) يباب هبازسا نا ماقادنك فلق"

 هيت دملا تغاعملا يبكيرمالا فغومللا ادجمتيو
 هياسلب ةيطارقمي دلاو ةيرفحلاب يئباسب
 رصماعيو تمظلا ميدهو
 . هشريخو هلاومام يقارملا بسلا

 يف لطملا قارملا عم هبا دكار

 ذلا ناويعلاو رخلا ىوقت هيدصت
 21 ةفحبملا بايالولا اهدوقب
 ايتاورت بهمو انتاسسدنم لالتخال
 اينامسا دانمتماو

 (بعمشلا توم) هليحبمم بدكاو
 هيكيرمالا ةدحادملا بايالولا ىا ةسدرالا
 نسال ييئيحم يف نونا مكمل تحفصا
 هيلكأتلا اهرماود مخأ هباكو

 نا للا نسبا اهتيحاتتنا يف براشاو
 ةررحملا ليوحت ىلاغ لمست اكيرما
 ة ريصتو دريم ىلا سسدقللا ىف ةبيبوبهصلا
 راظتياع ( لداسمل فيملا) رهاوط نم
 ةدكسملا مالا مان ريتركب فيلإلت
 اهل سبل قئافخللا يسفتت ةتمم لاسر اد
 يا ةهبلع بيرعب 2و ىسازلا عماط يأ
 رمرتللا قيرطلاب يو ةوظيلع
 ةلوفلا هماقاو ريرحملا قير

 هترما عورشم يملعو قدك ةيديطسللدا
 . اهضلب ةيحبملا ممآلا

 ىلع نطبساو ةيميه نأ بفئافو
 ثفلس خرب ضسللا مهلاو نما سلخ
 قرد يكيرمالا سيئرلا ثنمس ةجرد
 هدححتلا ممالا باوارق
 ميل ف ىقحا | بعشلل بظعا
 لمفلاو لزلتخالا ةيواقمو ديصنث نع

 سما يس اخواا د ةيامهت ريريجملب

 هنا هيسمرما ةعبخ بلا بهشمواو
 ثبحيسلا ره سول دع رلا لقفل دس طخ
 ةظلامستما رْثْثأ هن لك رييطتلفلا

 اةيحجالا هةظلس هس قلد ف هو دبس و
 سااه قرت بلد ةهعالديومدقا
 ميلا هس239 تكرس و هي اسفسا 1 عي محتل ١
 باج نوم عييفملا ,.اتوملا نا اهيدس

 قس امي هباهنلا و يشم _يسنيتمو
 تاسملؤبو هيدحو . عشب نم هن اوكمفو
 مرق اج نم هنعاستا تامدسف المقل
 ينمغنا. لغاخلا هيضقلا

 لاؤنا ةقيحبم ..سكا طابرلا ىلو
 هةقمح اس يلا :هيعومسألا ههيرغملا
 نسا كادوا تايايسفو تاجير سمت
 نك ضقبيجم يلح اثلرما برع انجزت
 نال قرزداق دحت مع ب ةيوانو تاطلاقن
 ردن يبس“ ةينوهلا ريهاسجلا عادت
 برعللا ةكيرما مادع

 ارب امبطللا ففاوؤلاب ديدي
 امهد اقم قف هييصبصلا تددبو

 مفتت ؟تيايطلا ففاولاب يمحاتتمالا
 هييورهصلا ةمدرتسلا نم برغإلا مايقسلا
 تارماؤم نم ةميزحلا ةيالل كاخي امو
 معساهولا ىاب هحضوس ةثيرسا ةعاعرم
 لعب ال لكشب هيبرعلا مهامشلل هبتتمثا
 تمهابم يبلا ةيمطبالا عج رماب فيبللا

 تاو رُدلا ىلخ هيميهتا اططخم ديقمت
 قارملا فرشقل بسمختو 1

 هشع ناودبلا لثاسو باومو ينودلا
 .فقشلا اننا دص مرومم# ةلمخ بيشو
 بركرملا دييضفق هينمتل سيظسفلا

 مده نأ لش ةفيصيملا بيدشو
 هللا لماك يحلو ىلغ يه همظنإلا
 دنيز يبويهصلا لايرسألا طقتشللا

 يف تارتمشالال قدسم دادعتما لج بطن
 مغر يلابربمإلا ينمآلا فيلهلا
 كللاد يظنت اهقنطم يذلا تاظلاطلما

 نأ لوقلا لآ ةسفمسجعجلا تصلخنو
 , ءاؤملا هدق هاون يهو هيمرملا ةمآلا
 ىاربلا دومعو هوه يلع لومن +ريطش لا
 اياصع يك نم بناثلا يتذمتا هفقؤمو
 ةضصاقتنالا لاسفت»ا ىلعو هسفآلا
 هيبرعلا راشامشلاو ةينيابسلفإلا

 مموا

 : ةيبرعلاو ةيقارعلا تايبعمجلاو ت اداحت لاو ت

 يسم اسعسلا مامستسلا قأرسلا ةسسساطسم

 ةسحجفملا ةسنوسيهملا ةسوي رسجلا ةناداسب
 باراحتالاو ثتامثبملا نركمتسا

 ةيبرعلاو ةيفارغلا تايبنمجلاو
 باوم اهلقربقا يتلا ةعشسلا ةميرحلا
 انحش ءاسا دم ينويهملا لاتحالا
 رجالا هخاس يل ينيطتسلدلا ييزملا
 , . .فيرشلا يسدتلا

 اماييو بايثون يف تلاطو
 فونولاب يفاغلا مامطا ىفرلا اهتردما
 قلما يياظسلب ف اسمم بباثع ىلا
 «يرحفثلا ةميرزخلا هده ةيابناو

 داحتال ةماملا ةتامالا سدتا دلو
 امانا اهسايب يف برملا ىبيئايميكلا
 ره يمخألا دحتمملا هجان يف لسح
 همكر يف راسو رسأاث نم لكا راع ةممو
 ةيدوبهصلا ةيكبر.١الا تاططخلا
 ماكخلا دسمخو ةبابحل ةدعاد ةقيلوو
 روحو مهرئامسص اوهام نيدلا برمث#
 ءاؤقما ةسيقملا ةيبرغلا ,رضرالا تاويا
 ةيرابلا هبكيرمالا

 ناهجلا نالسعا يلا نايسلا اعدو
 بيربشلا سردقلا ريرخت لخا نم سقما #

 ميركلا لوبرلا ربكو ةييدملاو ةكمو
 يكدرمالا لالتخالا نم 5 دمحم
 ماعلا نيسمألا برغاو ينوسيهملا
 ترملا قلحلا ابل" زايجمال داس
 ةضاقتبا راوث عم ةيساهت رم هتيئارع
 ةراحصلا

 قارفللاب نايببألا ءاشا ةبانب بلاقو

 نط تامظني يلا هثهحو ناين يف
 رحبمضخلا يبا ينربلا نشولا ل نايسالا
 ةهيكيرب ةسيرتع خشنالا رمق ييابسإلا»
 لذ فاضنب ةيبوسهملا بتاتا ستملا

 توعدلا بجومب ردص

 .لوصأالا

 : تايوتشلملاا

 يسكر هش نالسمإ
 49517311715١ مفر نيتيكرمكلا نبت
 1١495١ رادمب

 لوهجم  هيباطيربلاطسوألا ينرشلا نداعم ةكرش ملا

 ليم علاصع وفر لزؤسيو هتّبهلا هدهل ةكرتشملا ةسسكلا مايق دبع
 ,11ةيئاملا قضارملا قل بيثكلا ءارجاب يعامبلا يفتن لماجمو ءاليرك
 [وطنو هكبلا تادوتخولاا هتدئاسلا دبات ثيع تابوشحملا درش مب مكتكرش

 ملح نود وارعلا تكرش دق ةكرشلا نوكل
 مكسانا يدب ةيلوهشلو ءالعأ يوتسادلا اهتابتن فمظن ديف ةيئابتسالا
 توسعوب بتحملا بح ان دكفتلبب ىمحب قف رصاملا هنتوملا ف مكاويعو

 نم اراسنما حار ريهمت ص لالصم ىراع ديلا ممسف  ةئيهلا ءدغ ةمحارم
 نااوصالا فلذ يلع هكيريص ةسهورشم تايثال نالعالا اذه رثن حيزا
 قفزز انباع مكقعتز اهنايشب ةميوناعبا باء 'رسسالا دستتسي ةسكعيو

 لرامكللت هعاعلا هثيبهلا ماع ريدم

 بتاومو تانواحو ةتليابنجا باودأو نيئاكمو تارارقو تاباهرك ..-
 طبسصلا رهاجم بييح ههلخم ىرخأ

 باخ انددلل هم ماملا ءا_بنملا مثلك

 اسنيم ءاسإ دض اهشارج ةليسلس
 نع نيسففدملا يسربفلا
 نيديا مقالا دحيسلا او يسد أ عرحسلا

 ناصياب ةنياهملا حالس ىوهحاوي
 , ةبصقلا كلادعبو نونا هللاب ىللعم

 ةسيئر ةرامس لاما ةديصلا تدنااو
 عرق ةيبهطسلملا ؟ًارسلل ماملا راسم
 برملا راطنا ثبحت هنا اهسايب يف قارهلا
 ملي هلك ملاحلا عمسمو ىأزن نقعو
 تت نم ةرحاو ةيياهملا نوسرحلا

 عسفلاو لالئحالاو تاسدتخا كاهتناو

 عمتجا تافرع

 يتراوزلا عم
 مد هيمسلا حيمتسما سا جا - نموت

 وت يف نيكنسل# هنو سيئر باهرخ
 اييراورلا سيح ميخرتادبع دوسلا غم ىسما
 يرويسدلا عستتلل ماعلا نيبالا
 رومجي مكاقملا يبنوتلا يطع ارتسيرلا

 ريظسملف ريتدب يواملب مك ديبسلا
 نسنوم يذلا

 امش ماا ديرشملاو لاقمتالاو
 هبائيظو مئابلا راطنا ماسأ

 امكاس اوكري نا نو# ةهلودلا
 هبفارقلا ييئايميكلا هيافب فبهشو
 هسياهسصلا نومرحلللا هنفؤ اماهتيقرب
 50 هلئسمللا ةيدرطسستللا رصرألا ىلع

 معامدتلل هلاسا نم فيرتشلا نسدققا
 دهيسلا هخاس يف ةرهاطلا ةيبرملا
 لل

 لايختال ةييباصلا هيسسامالا بكلاسفو

 دلل اهتيئرب ل برخلا ييجولويحلا
 ةيميرثج ةيباهملا نومرتلا فاضا
 مئارخلا» لفانستا مهلتاس لأ ةديدح
 يب ءاهرشلا ءايوبوا هد اوكثل ثيح
 لك مهظاقشدع لثدتتعم سدللا بيب
 نملسلاو ترعلا

 هبلك ةييلضو ةدسالا رسكبمساو

 سلا هيبونهضصلا هسرجلا ضيرمتلا
 | اسهش ءامء دص تنوكت ا
 رصمالا ةحسل“ هيحامب ل لرزسخلالا

 رهرودصب نوهجنوي مضو كراسملا
 هساهصلا باجي ناسا ةرمامثا

 اسمي تلاقو تيوشنلا' سراشلا يسيمدتلا
 ةهميفرم يف يقارعلا ايت ءاسلا دانسالا
 لنآ جيختلا مهالست ماعلا صسالا ىلا
 بناوق اهتسكنرا ىلا هيسعلا ورجل"

 لخخا ليني عاممجالا لاك يرجو
 ميسرملا يمارالا يف عاصوألا تاروطت
 هيكئلخولا جرزتحللا رفع ةسعاجو ةقنحملا

 لالسخ#ا نادل اهيصرتم( يتلو
 ١ ليفطارملا دبح يبوسهسلا

 نييثالا موي ىسفالا دجصللا ف

 ناسمدللا دص ينويهصتا لاليححالا
 5 (/ اسمعتس اسنا يم لرصللا
 باين فيربتبلا يسسيفلا ءرخللا هكلعاسم
 ينويهصلا لالالا معارج ةطسقمس لا

 لامف بادهب اكيرنا اهمعدب ناذلا
 يسيظسلف+" ينوعلا بهشلا

 تلا

 لرامكلل ةماعلا ةئيهلا

 815/18١ ١51 ه4 ينوعدلا

 عوي ةرايسلا لاع رشع م1999 7/7/5 جير است
 نب ءاقرا تاجول نودي ىئامتس اهبول بكيت تيلرفو
 نف نلقف بح انج نودي ةهييبدع رقيجمو اللا ميدج ركرم

 اج ةننهلا هده عجسارب اهيتدئاعب يعدي

 ىشلا بانيعستمل

 اينرداستم مدعب ةكقنو هل اهيزايد+ ةهيعورتم ذيؤت

 .لوس-ألا ىهو

 ىب اليك ةردص

 نونو نالعالا رشن حيزراب نهاسوي

 ظ تا ملل هنن اذلا ديميهإللا رم ادب

 هنيوبكللا دهقلتممللا

 نإ وحلا مي ركلا بش نزوم

 نقنمسس تسيب ملأ واسس

 هلل هي ءاسغألا :زوذلا مدن ِ ا

 يىدميتلا ريم ؤملا ديوب دلا |
1 
 هم هو . 5 ءعسع 01

 ا ولا كلل
 رءاصنا  ىدقلا هيوود عمل همر

 ملل لاقنا
 هل وهفتتا ل هنا يلعب سشساا|

 رهيورسلل اصب فما اصلا ٠
 ه1 مولا توما نفد
 هيمي اهسؤ ءاقملا ىسوملل , فعمل

 هاف معافا هس د

 رباع مص اويم ةماقنا هيجن عيو.
 'نبتك ريزسك اهباتش ددع حمص
 ارا اووبحلا مسع هم رم عقل
 تتادطسساو ريبوتلا هللدج ف ممفب

 عاق ثمااشسم أ
 منا ءافسم يل داع يترخا ده نم

 هيلؤدلا زيرو يلاشلا سرعلا بست ويكاد" |
 هاروهمدسلا ل هسنقعراشلا رووشْما |
 ةمجتتملا تايالولل نرالإ دمع ةسسملا |
 مالاوردع نفرغسما هيشبرمالا '
 ةرمامولا لدع يلارلا وومشدل يساوو ا
 باكامسع# هسسيلا هبروهيشلا دعو |
 مس رمل هساعلا هدشبجلل , 3 دروولا |

 ةلرزؤسؤل م يف بيدعمبل نمل ةيبمللا
 هرجؤم

 لصق دنسنا ءافيست ىلا" لاح اسك
 ةراحساو سوستلا ريرو معادمم سمحم
 ابكرمل نرابز فم ةينسملا هيروهمجلا يي
 ملأ ةذط بمردسما
 هيوانر لالي يبممل# ريزؤلا كرامسو ظ
 هيفقعلل هسدانلا ةزودلا 0
 اخ راخملاو ين رابقبف غلا نواعنلل هميادملا
 يسملا يس لسإلا رسنؤلا كيؤفبمل همناسملا
 يصاخا دنالا موي بدقه

 يريم الد هرودتلا بيسثشفقانينو
 نسب ةيراقرتلاو هب ءاصضنقالا باعرصوملا
 هليفكلا لسبف# ثبحيو همظملا لود
 نادلقلا نكن نواقنلا بالاجي ريزفتت
 تالاجملا فكلمكم يف همم #ةب#؛
 هيزاحجملاو هي داصتقالا

 لبقتسا ناردب
 راليوك يد لثمم

 رصع ديسلا ليقمسا  عاو - نامغ
 رمما انه .ندرلا غارزو سيئر ناردم
 ماحلا صخالا لشمم ريم ناكل كهبسلا
 رالبوك يد ريزس رعيفاك مقزحتلا ' ميالللا

 يملا رارصالا جتا يضقنل ةيفومو
 جيلحتا همرا ةصمب يدرالاب بفعل

 يملا كقوحل ناردب ديلا نيعربع ع
 دهاسصفغالاب ىفهن يملا راوشالا ماملا

 ىداصتفالا راقتإلا بنس يندرالا
 وارفلا ع 5 ىلا

 نحمالل لكتست دما جيب قيسيلا لكأو
 مجحت مميدقب ةدتعبلاا عمال ماخلا

 7 رماسخلا لا هدل ان بفحل
 اف يف عارتسالا درا
 0 ا ورمل نع شوا
 هب

 مونلا برقللا ىف ةريسم
 ةئياهصلل نظستباو مهلا أ

 ةيبرعلا انتما يدحتي
 انه قلظنت  غاو  تاضيبلا رادلا

 اهيظدت هيحاجتحا ةريس موينا
 لصعشلل ةبطارهييدلا ةيلاردقبوكلا
 ةررحملل اراكرنبباو اساحدتحا ةيبرغملا
 تاوفلا اهيشترا يملا ةييشحولا
 يمرحلا بعشلا ماس) دع ةيشريهصلا
 املا يبحشالا يعيلعسلفلا

 هيردصا ياي ي ةيلاردهموكلا ىئاقو
 يف ةيبويهمحلا ةييرجلا نأ سما انش
 بيناك ان تيزي "ا ىبفآالا دهخسملا محاس

 نكيدمالا يلايرسعالا مهدلا الؤلا مشن
 يسويهصلا نايكلت

 هيطارقميزلا ةيلاردهسوكلا تعدو
 .رابشلا | يلا هير ةملا لاسعلا ريهام
 تي نلع انءاكنخ# ةرهاظيفا
 رقثيشاو بلوم مهد لغو ةيبويهضلا
 ةيبرملا انما رهاشم يدحنب يدلا
 سياتل ميصتاو ناببمالا قوقحتو

 مدح يف ءرشاطنملا ىكظيسجو ةاه
 هحسو ءاضينلا رادلا هييذم يف عزاومس

 مملبمل هيكءرمعا هيكصمقلا نبع ىلا

 جايحتتجا هركدم ىكيرمالا لمفمفلا

 كقانإ) نقش يررعملا بقبكلا ماب
 الا ءايرسل مدساستلا ةييكيرهألا
 ةيبومهي ملا

| 

 ديدج رجرو

 هيكرتلا ةيجراحتل
 هيلييلتا انه نكشا ع عو- لزييا بنما

 هيض ربك بسمع نابمب ين همشامل١

 «مكرسلا ةمجزاشلل ةريزو .رمضسؤتسلا“
 رسروب لجلا/ ديسلل انذح
 موي لش ةمصيم نم لافسسا

 ماجا مس هناب ييوكس ردقم ركذو
 , نسيودمبا يل درك دصخلا يكيعب رازق

 بويل رون سمي رملا يس دق جاشمملا < مس“
 نسيئر بيوقمل' مرات ديسسلاو _لاوو
 لومب اسس ق ى؟ورولا

 اة م

 لدلا

 هفو ام بع ا
 مكانعلا موا سيتو.ا ورع لا ااروسا
 .تايؤسجلا اهنا ةيرارو بمضايف ولي و

 سم لاروزا نو طروس اهلكيشس بلا
 اهض هروهسملا هسا داهس هي
 تروو كراسكلاو هسلاملا زيرو بيم

1 
 ١

 يوسع

 ايباطبرب ىف صماع راجعنا
 نإ حقو رابفبا قالا جاو - ندسلا
 353 عمفادملا ادبي عا هيلع

 ييلماقملا نم يمن جاتمص ا انناطف
 ةفمتسدمحل بااجرسطلا] ةظهميظنما م وو ربع هيلا |

 مدل 7
 ف ابو ا
 ةمقناا ١

 فما قش امم

 ةاسقلا لخات عمو ىذلا
 ةساببا قف مم“ رميح دع تري قد
 ةاوماتسلا يات يف حافلا ب رولا
 ادم رسسق لو ةققت اقم للاوخ ةسادمل
 هياكمللا اداج تبالسخ بما

 2: عسمفلا

 ءاس

 ذصفسالا .اويقع وسما منا اقيمت "و
 جامبا تاس نا و سلا عيبمو
 ايكهلق امام اوشا مل شعاع لا

 : سنوتب ينيطسلفلا يزكرملا سلجملل ىمخلا نايبلا

 ةفطسملا تاج زا مممجل ديك ومأأ لهلا يش بنأ 1؟ ةر دام

 راصحلاو ناودسنلاو ورسنلا ديه قا5رسملا عض م ىنيلسلفلا بعستسلا 8

 اهباورت بهبو هفطنملا عاضخا يدهن قارسعلا دض هسكترمالا هلمحلا ا

 ينيطسلعلا بعشلا تاراصسا ن رم لتدلا فدهتسسب هملاطلا هبف الغ 8١ ب المكلا ل

 لطيوتا قورسلا ةهيضنم ١

 عدوميعو م ددابب ىادلا احشللا يسوعلا ١

 يروعتل تايسيفيسلاو قتودبونا ماما | يل مئوملا ستممحلا هكا ماو مول
 تا ةسفحلا _الحا) اكتنماو اس جا جيت نى عبط دصتل

 للملا ل مامع راسم : و هايعلدمل : -_و
 ع هوبع نس كح رص ةحوسمماو نيييدسلا سل جلا اصلا يبطي ال

 سهيل  نيديج هدانا درسها يفعل
 هيد ىىيلاو | هيداهزإ سيحتلفلا
 لراترو رركرع#“ ططخملا ضاره
 تدهور ةييماخببا فيا ةييحقلا هيف
 يقنتلا تفرا_سقمنا يس ليبلا
 هسا قتسار نداهتو ينلسدتا
 هكراسملا

 داصلا تايليعت يلطلا بدو
 لوب سنقل تهب موقت ملا" بيناتنا
 نلف يسيقفسلفل ا سمسم ع اسما يتق
 لااعلم عييت كفوو إذ املأ م مع

 نوعلا نتاع ةضرفلا بيوع ليج يم
 نيب ةييييولا تاهيدنا لا ةيحالا
 برعلا

 رول يرغب هيسشا ىلع ستلخملا مكاو
 ناجللاو ةمجرملا مسمطولا جئابقلا
 قيدفتو ةهج م تنيملا باممهلاو ةهييعييبلا
 ةهضفاقنب ال يريهامتلا غيالجتلا
 فيتم يب ةسظولا نوعؤلا دوو
 تفرايسفتلاو لسئاففلاو يوضتا
 نللش مكأ امك ةيبطعولا تايمدشلاو
 مهدلاو ندياسلا ناوييم عير ةنمها
 ١ بيلا ريشابمج بناح نم
 ىطولا ىن عافقشألا نمو نظولا جراخ

 ةريصانملاب ةقيدسعلا قوقلاو ينرعلا
 ماعلا قاطن يلح ةقاسمأ ةمضفلا

 روذلت ةريدعم نم نييللملا ربج امك
 هيظبنم ةزامخ هم بوات يذلا زرابلا
 يف حيلحلا يف تمر هي'ذب رهاص رعوخملا
 ءاهماو ينرملا لجالا ناسا لبيس
 ىيلارا ف يميحالاو يكيرمالا لخبملا
 راجيبخلاو بحي

 نابن 13 يركرما نقحإلا لاقو
 ةملؤدت' نع ريمتلا نآ نبيا دق جرس"
 نم ليبلا بلظتم كلل رو ا رخي د ةدخو
 هم 2 ىنبسلا ريسادسلا لمجلا لخا
 اذ يفد انباو يصرخلا ١ ةقلتمم
 قربسلا ممزا لهل ناسلا لهحلاب بيول؟
 هيسستفلا اشفريظويبعو طسوالا
 ةسسلا ةرماسع ساشا يلع هلمسمتس سافل ١
 لاهيسخج م لحس مادا لشد زيسأا
 م اسكلا يل روعتا رسموملا دهم نريجاسملا
 ةهيئوملا ميسجربشلا بتاراربم يفز

 لسعكت ريزخملا ةمطنتس هكراشمبو
 " بيشللا قيتع وو سك رشي

 بيشلا فوسفو ىسسفطملا درسسخو
 ادم دهب دما قارشلا غم يممظسلفلا
 راضضلاو يكمبرسالا ناورعتاو ورحلا
 لاسصاملا قارفلا ينبح ناع. نكووفللا
 قارضت» دع هئيرمالا هلضتحتا ازيد
 اهرمباب ةييوج'ا هييركأ ص دهم امنا
 بهمو هفطنملا ئاهصجا يلا يمرم اهمال

 ؟اهبادل يكمن مكحنلاو اهتاورت
 ىلا هسرفلا لودثا يسنتحلا اغدو

 راطالا يف لجنلا ىمعتسسل .ديشتحلا لمعلا

 نب ءاظعلا حفرو جيتكخلا همرال يبرعلا

 ةعدتسمللا يف يتسرمالا ي ركسملا اوجولا
 هوشلا نم راك ةءامس هسرفلا يعرالاو
 هي دموصلا ةموا ليفسمو يبرعلا

 ريك“ ينرعلا ضولا حئاسمو
 يباع ىلا ةقوقو يف سلما ربخو
 يسلولا فهرصلل ترمدقو ندزالا مش

 لزاو 4' ليخلا نا للج يدببلا هكاو
 هيلورلا هيه رشلا بارارلا لقو طنب 'رمملاد
 وت هيوفسسسا اص و تباسقلا ةاسقن

 نود نايصفللا مسصخ وسن .

 مهلفلا ل ررتسسااو
 اتامرفع لك يلون نرورمخ ىلك دكار

 ينباميا مهد-داو يمطوتا روصصلا

 راضطحلا لاتما عحبت» ةمواق ل ءاملاو
 ةلمسابلا كسئافمنالا هل يهرعفن يذلا

 ملا ةركاتمسلا هققولا ناسلا عمو
 سدقلا ف هكاشسئبلا ريم بسنا اهنفعو
 مجانملا سميد ةرياؤف ةهباضمل
 هترغرلا تاس دقبم يك ملاين ما ريغ ١
 ليصلسملل

 فشكي هيصق' ىلا سلخملا اسعدو
 رطاختو دابا فششت سادسا ذهبجلا
 هييدلا سواهم لا يكيرمالا طقحخملا
 1 لواحت
 وع روخب اهرامتعاب يبنطسملفلا
 يوب ةروزرص يلغ !مكّؤن ةنطملا ل
 . روحا هروؤ يل عدلا مالا رساجم
 رمآلا هرادالا ومص يع ' دمت ادق
 , سكلا حلاصب حصانبا اهريجنو
 ينونهمملا

 هلصاوم ةرورص ىلع نسلخملا ددسو
 هيبومهتملا ةرشفبلا عبر لخءا نم لمعي#
 قايحبالا يف مهمايشنوا نم دوسهسما
 هييفرتسلا اموزرو' لود يميفوسسلا
 يمرصلا رظولا بلف لا مهنعدو اهربشو
 تانالؤلا ليؤمتو ةقيايمت نيطستف ف
 هكيلود فارطناو فمكنرمالا هدكنللا

 ىرخحا

 يييطلهلا ارك رملا سفخملا ياثو
 للص هيشيللا هباعامبتجا ا دف
 نموت ترمتسا نأ دلي ةيصاملا

 لا سلا

 ىف ةمسي رسسسي ومس ةسيس رسع ةرسفاظسم

 ةر زسفسملا ىلع اسف اسحستسف 1 فصصسسج
 (ناسلينسس نوجإ) دسسلا ىقلاك ردك دسح رعاظ - تييح
 ٍيوسبوسلا يداخمالا ناقربلا وفه يف نسير سيو سلاو را ةريشاوللا نم
 هلا يزبيوسلا لمعلا برس عيساب ةبقؤ  ةررحملا يللغ اناتنمتلا نسمأ فيمخ

 الا تئرازي يمطت ةرورص يلع اهبفا
 7 10 هيمفملا «دصتلا للاةبعإلا باوف اهعسكدرا يسلا هيشحولا
 ريممب نود نمو ةدخاو ةرم طسرالا ندسطسلتلا ييبطاوملا دمج ينريهسبا
 لمت '_كلقو رجباقلاب سنئالا موب ةكتدللا سيفلا 0
 ,مماملا

 ةويففر نيدلا نورهاظبلا ربعو
 «ادوسلا تايارلاو ةيبيطستتلا مالكالا

 بعشلا نوسم عم مهساضت نع

 ةمواض- يلع ةراريفاو .ينيلعسلسس-
 ينطتد ةيازب ريزخت يتم لالسحالا
 موعدل ا يبويهسلا لالدتعالا يسر نم
 - اكيربا لاي نم

 لخدلاب هةدجتملا ممالا ةشانو
 هسيطسلقلا هلكشملا لخل لادف لكشب
 تاتظلست ةيفمغلا ببابسر امجلل دس عزو
 ىرصنعلا يويهشلا نآهكلا

 فرسإلا لزاسسإ روصكدلا يللا مت
 هسعادسملا ةسينج سيئر ( ناسار
 ف هملث دممطرلعاا - هيرسوبلا
 «رورسم يلح اهيع دكا نيدشنخملا

 : ينيطسلقف قطان

 نهقفاسنت .. نسمالا سلسجحسم را رسف
 تماوازسإلا نس مدخن ام رادشمب وه ةهنطم بيلخا ب جافا ريموت

 هيلودلا ةنامقلا نئمانل كيلمعو كلامظ  سيلخب رازع نا ةيبيظسلملا ريزهسلا
 مئاوخل دج عصوو [[ذمهحيشلا مل سدفلا ةررجم لوخ يلوذلا يسالا
 ةتايصو ينويهصلا لهوبحالا ١ ةهلماكبملا رمابسملا فويتسي
 كمتيسلا#و دهم ببالا بذي فلآ يف يش'رلا حصرلا ةروطلط عم مكسب

 ميديفسلا هلضللا نا ىطاملا كاع ةكتحملا يظاشضا

 ةيلودلا فارشعاا ويصر | ةعطنم مساب يمر قظان ركو
 3: 7 ةيفي دحلاو انه ردص ناين يف هينيطستفلا ريرقسالا

 ريجستلا تالواضم لك ففو لآو لودلا رمال! ضيا رود لدقتل نإ هال[ مهر نمالا سلجم وارق نأ ةليللا
 ترمتسا ةيكيريآ تالواكبب دمن مانع
 اهوعدبب امك رزيطخملاو كسملاو تبيوصبلا ليطتعم لآ بدأ مانا ةملط

 رسأبلا لاقعتا لخا نم لمعلاو ينيسللا  هعومج نم مدقللا ررقلا عورشم ىلع
 ؟دنقشس طسسو)ا قرعسلاب نصادلا يوذلا نايهمالا ماه

 جضضدنملا مهالا ينبع فرباصلا بارارفتل <ةسمضللا نا ىلا قفتاسلا راستاوع

 ليفعتت ينلاو | نا ريبخت ريزسدلا هيمكتست هي ديتسلا
 ره يهتم نسارساو نمآلا يسلجس رازق ىلع مكخلا سايفقم

 : نلفت ةبيرثملا تاكرحلاو بازحالا

 يلاسسي رسبسألا و زسسفسلا ضسسفر
 لدوهسوا برع مدع س عاو

 ىلا علا نويل صفارتا هوت نمرغلا
 ةرمزرجسلاو جملخلا ةققلدلا سونهؤممحلا
 هيب رمل

 رجملا بهيللا ريشاشتج ممسف امك
 ةسمهو ماسلا رافلا يف ينعش

 هل هياكسلاو ةملوكئفملا نك دصملا

 للاب مسم74 ووصملا هجو ف يارسملا

 دريزجلاو عيلخلا هقطامل ينومهضلا
 ضورفلا لازنمالا راصيحلاو ةننرملا
 هيلع

 ةيمقع/ لا ريج ام عمت ىف تملعاو
 ف يصختملا يطا رهست ل" للدقلا مسظنسم
 جم نياهيلل ىنايجيلا زادك“ هييدع

 اهيمايتبو !جدوعو يع يفارمتا فقشلا
 هسيوفلا هظرمتلا ف ىقارمسا عم قلطللا

 ىلوألا ة رجال نالمسعإ

 ةزممك تارقق قمقحت ٠

 - «يركبريسالا مرار"

 قرحلا هفطبس لكاشم لخد جعارسإلا
 نا ادكؤم دينو بقو يل طسوالا
 بحيو ؤرصتلل لماع رم 20 ماعم
 نع لمعلا

 .نياصبلا لا 0 عيبجلملا اخ در
 .ينيطسلفلا بعشلا ةيغف مم لامفلا

 هيرصبخلا ةهلبجلا دمم مومزوساو

 ناضاوللا ممص ةنيوس وسلا
 نييميظسلؤلا

 ريهع (اريبؤبب اكيرا) ديسلا فنا
 نا اهينث ذكا هملك قيدح هيطاقم نامل

 هةيسايس مواقيلا ضومو نث مئاعلا يلو
 تاطقس اهسرامت يتلا شطنلا
 يبويهنصلا لالفسالا

 مدس 0

 ةوق ةيركسعلا قارعلا بارد

 ةريبك ةيجيتارتسا عدر
 ةفيحتتم بتصو د جاو ان نسوتل

 اهماب دي ركسملا قاونلا باودب ةسسوم
 مدلج“ ةريثك هيخشسارمبا عذر هوبا
 عاف ذلاو ةيريصتلا هنيرقلا هما انانيفبا
 قفارمسلا نسما نم

 هيزروهشجلا رابخا ةقمتم باقحملاو
 لك سيما هيرشي قيلت ل ةييسيوملا
 هسا ماوسسسلا رز الط ما طمس ' يارعت'

 ءامبل ةجسايرب
 يالصاب لبنت يحس ربما عذر هود
 وامثال هلماثلا دئاملا ةموطمم
 يتحراسخلا عاسمفلا لا ةيئابملا
 ةميقتم حبراؤوض ربوؤلب ل ةجاحبو
 ىلا اهادم لصن ضرا - رمزا عب
 رمم ولمك 04

 يا ةسارملا اهجولوبكما يف بانو
 دهشاو نضرا لم ربمفب خيراوممتلا حاسما
 ةريسم ين ركشملا عيصبلا ان وتوكل
 تايدك حيراؤلمم عيممصب يف ةيروه ىلا
 نيامكلاو يسانملا جيراوم اهنن هبه

 ةهماسسم نرياقتل ةرموفشب للدشو
 همدتحتستملا و5 تن نرايدعا لسكاو ىلا

 رثعم ,ابا درب فعلا
 هر نم مسانملا ىلا عيا دق نأ ادجاو

 رانن ىلع ركرش هب ردسملا باراشنالا
 للك مرزاج لا مكتسمل ةيظيدارعا دمنا
 نيكس رملا كاريك زللا يادستتلا
 ةيساسرفلا ةنهفلاوسو ىضسوتابلاو
 ليعاشا لئلا يقم وسوهيستالا

 ديباولا راجنالاو عيتلا هيشل راش ىذ دئتف اجف

 ملأ 5 مهبإ هلودلا لاوسا راستحباو عسب نوسياقلا لعق ذ«4 هيل اذ مهر .ونذقلا ماكحاب ممع

 هاذ لاسم هم املا ج1 أ ةقوستوملا 76 ؟ ليفت ,اديلا خيمدل هييلحل دقاوم موتعو ركل ةدمللا نظفت اكشك
 نصو لوأ مملتسلا عراد 740 ةيضاشلا ةزامالا يصستسم نسم و رستبلاب يسم ١ يق" يلسعف رامسلا ةييصاب يق هينجملا

 ([1515 © 9 رارشلا وفو ديستس طلو رس مهتم رسمت ندع هلع حطو رمملا نمو ياسح لا مكتمل هرب ارو يمس
 يعرطع) يف نال ما رشسل ناملا موملا يعأددب اهون نون ميا 1 +1 عيل أ محب هيققحملا نرادالا تمس اضس همت ازع
 نع يالا موسلا ق وسبح سلا نوقشملا هلاميشلا ص ب ١ ةيسميب هي وب اقلا بي ابنيع سا عرف كل هيمملا فدصلا

 نال 4) ميس روتخا نا ريسسلا ةييؤيمتتس و هييمليفلا' 3 ممءوملا ل لارين هي رامجلا همدلم فونت ل الع ل١ ق هع

 كنف ىلل هيب ىمحملا فن راسخمللاو ءاانغ و

 ييسحلا دبط اسحب ميهاربا نع هدهملا
 ميييطيلا سين ١م سفاسل وم سخا يلمع

 ةيسخيصلا ولا ب



 دو هقراظ فياراعو بتاناكجو
. 

 نعل يعقل ل ربو راع

 ملعلا فارطأ نم 7
 لل سيب دع

 ردد بسيسو صخلاس .٠ نار وسلا صيف

 دهاسم لغدي رئوسيبسوكلا ادن

 ةيدعسلا نوؤش يمتطلاو ةصعتا
 بهج ةيبرغلا لودلا ف نزولا نميذطتو
 ريوهدموكلا ةركال ةيدنتم صخأل ا موني
 مام“ تذاع يغ ةقبقد تاموفمحب
 مدقيف هفوريزإ الروو لهششلا

 ا تالاممتسالا ددعشم .. ءام روستسا

 اهل ل
 مناقل لآ ةقابصا ,ب د بملا ميجيرلا
 هيماك يابا د اذحا هيفدكم هاطعو
 يلع ىوتحتت مامطلا عاوع قئكطم نم
 ميدطخلاو ريمابيشلا نن +-رئطملا ةيسلا

 ىحيرملا ةلاخو يفقس كمرلاو

 ءداقتمسالا مثيب ثبح .هيديلكتلا مسللا١
 .ناديسالا ييجامت عضوت اهكهوق نع
 عمود .ةيببابختا اهنئاخ .نمو
 ناكللآ نب مانا قطتي اميل ,نوباسلا
 ١ مورشلا مك مرح 6

 راخإلا ةماسب فيا فيما بدل يبق
 بمص ريوعاا ةقطم عم نلوامنلابو
 نم راجت بانل ١ ناويمل لمي باسك
 هيوم .لموع ناعما

 نيرلا لاقط لإ صختخم -انشلاو
 ةسادايبسا لاب اص ره صمم" جوارمب
 احامم روم وهو ةرشح ةمسالاو

00 

 امك لاعطعالا ناردل هيوم هيض طلب
 لوتس روقب سلا ينايلث مها يمسس
 ءاربخاو زون17 هافكو دموعالا لامع
 ببالو رمصصتا لع باخنلاو ريكلا
 لا ةيلاصخا  لافطألا ى اناس تس
 ييبامءرا“ رانك هشيرب ةوسرلا ,لمخا
 قرامنلاو ةياوهطإلا نوح نقلا كلل“
 باهل ىلا راعو ةسرصلاو

| 

 - تمل دامه اول راجل رج ال < . درح يطال لب اج ننام اعنا ناس راد منا ةتل ابا

 ةسخلا حف طن اوسسلاعت

 . دفا

 برج نساهرك اهيسطاوم اسك رمأ تزدتخا امدنع 3 0 نك

 أ ةسي رهلا لاسضمت هو ىلع را هعمل

 ا لا ءسوال

 نإ سيهمفلا دعا" سدخملا نالوا
 اه ترضتخادق# يسظاوم دف عع
 لف لص ييرما الا باص نطيل ع ف
 لنا يونس ةيمهن نول , يلا هوك ينساب
 يق )ةبره' ى.أ> ةلود لسا رم ؛تلؤه
 اهفمع برزخ ةلاه

 تاطقسلا تقاسم دقق ٠ اذقفو
 عرتتسمع ىلا تالئاعلا فاللا ةيكيرمالا
 ايوربرا يراجم ل اهيتماها .تاركسسفم
 لابآلاب .داركسمملا طلاعاو ؟دالمو
 اراب, بيجأ , ي موس ا هادا رتسلاو , يكن الملا"

 يشيرهالا نسيزملا ؛دستا رام يلا
 لص" نم ىكيرم» لك راخدبع اب تقهر وب
 «دوجو دقداص يناعابا يل ا. سلا
 نععلا كلذ يا كبرم 1

 311+ - لوابب ينرج 1١4 مدع قو
 دداهش راع عفوملا اوصلر يبا -
 ايكبرما اريسءا 711 عم ةكيرسال مالو.
 بصخط [[١1 ماغ يلو . ناياملا يي
 نارق ىزلطمب اينما هيكيرسالا ةمكحما
 ماك ىلإ يريشتع هبال بلظرو
 نيت نص ميم رازم ردت 4

 رالؤد هثا 5١ خابمب ءالؤله نم ايخ
 يملا هيمسعلاو ب ةييلتلا رارشفا عاقل
 ندا فعو ,لافبعألا عانملا هن بفشل

 .ىنيكيرما دعم للم ىتخ رازقلا اذه
 رفصصع مرابتعاب

 حرشملا ايهرابجا يثياحلا هذه
 ةملمطلا وها رثزاب نآلا يكيرمالا

 ربل ١ مهام لامت - رخو
 114 + ماع ناك ناحرهم يل هن كراس 7"

 مفر دع ةديرع ةخربمع مكيللاو
 هيلكشلا هيرسلاو ؛ةيكيرمالا هيكلا..

 ل ريش امني . اًكيرما اهيفومت
 نم ١ ةيرصملا سرامت عفاولا
 تايالؤلا ل نيآر رم“ ير ادنيمب ,ريا لا هع
 دس عييرتب علا يسم را خ ندجمملا

 .ضيبمالا بيم# يف

 هيرصصلا نص اضيا ةطرص مكيفلاو
 تايلاحيا ده , ماغ لكشس برعلا

 يل ةديدجلا اهياطوا يف بحمشا
 يلخ ططاضب ثلخر اه اهنكلو برعقا
 اه اهمأ وأ. ةقيرفلا اهديلاقتر اهثلاقل
 ل اهريس ةرشس طفتحل كلار
 ييؤرو' ليضا نم هقطاسلا ةيبلمل لا

 نةمجلا دهاشب لافب و متمف لواعنيو
 لمعت سكيرما امهذخا .مقفشال ةيعن
 ايباقي باطاشب ةئاو , ادييسلت راج
 يناسابب لص | نم ةمئيرسا اضع امهمن امو
 لمد يسلا انيستا رعد اهوئاو كلايمب
 سلع ملقا يرترنم دمتع.و لوك اهم
 تالكببلا ل بفطفخح هسوثاثو داع
 نيدلا ااكبسلا ةركاد ىلشو همك وم١3

 هسيوسشستلل ضرصمتت تنارسبما رم .. لسيبلا ةظش ا

 ظ

 ايس نا د د 2 نع مم هك سيم بم ويصاب
 الا يه همم ا

 ةتهشاو مور“ تشعل ع هدام
 ,احسلا

 هقوييبا مح له و 0 .

 ةموولب مه عا تسير امد امو

 .سايرم ل7 كرصتةلا ريسفملا دهتدتم
 اميسسلا يف قئاسأ“ نغ حرش وهو
 بش سلا يلع ةسيامعلا ةيئمرب مالا
 ةفيحااو ةيلابعلاا برقوكلا اب تارمامكل او
 ل ةيانش ةيقيطنيور ةيمقاو يرسخ
 اييع معو بكاس اوحل ريمسا و 3 راسسمسا
 يقر ةبجاست» هقاغب ببال ةيءايسما
 يما ةيصرف باسر ايم ةضون ةدمامتو
 قول ةممعبو رجالا ضفرتو راوصتا
 ميقلاو ليبثكا نق (ذع ةيحيهتاو
 - رسسكلا ةييابنيمال

 جابصب ىف ةاسئرلا رايدما ىلدؤل
 و 1 © اهييمسلا لماع , تروجملام ادع
 نافل  قلاو اهزيذب اهنمس يف لمع
 هلال دري قكذلا . اروساواكا نلبس
 لعب يتلا ةيكيرمالا هنالولا مساوت
 ممسساو  يساباب هسال كلمتلا يح اهيذ
 ال هدا لمج»» دلؤما هيكي صا يلوي
 يماوق نو ؟هنهيدع نع حاورلا عمتتسمب
 امدص ,ظلتطلا حاورلا عبمت هيالولا
 ترج“ همالو لا لاكس لا ىلا اهرطنعب
 جاورلل

 هتفط رابجبيو يابحاحلا حورسير
 ءانم رماوشخا يف لهدم جورلا لقسيو
 تايب 7 لسخ ديسيو , ناسلا
 هيراسبلا هيب اجوبلا هبافعابتس

 لاو ل١ لاذ ممم رشا امن لقتميو
 نيج برجلا اكيرما ياللا دعب

 منو ممل اياكق ىلع قكؤنا  يانانلا
 دحب ركصلا لو يقيطلا عبتلاو
 «يسسد + ةريلفلا اهيساو يلمأ انمعا
 مسا روج كاب شاطلا ةفيرظ ينغو

 فرفع ميع بد اه ةهاشنل

 م د امو سقلابلا امهيبعنب ىلع اهنرالاو
 [دم ير ةههيبج لاققلغالا تسمم ل
 مدياوقلا ةيزيسيع يلغو بان
 حارصلاو . اهاياجحسر هيايرعالا
 -تاقألا تلو تاييلمالا نم روعي
 هيوظلسلا ةفالثلا ىيبو ؛ هفيرغلا

 رعيخلا نوسلاسلا كلذ اكيويا
 ةاقفنل نآلا ريثراب يعاي . فرشرملا
 هنفعلا حئاورفا رشتملا يلئاثو سوبدم
 لاثس ههو ىلع روثدلا رهتحتو ةبص
 ةيرخلا

 روش ميلملا ةيرخللا لكل هحوو

 ملامالا نآلا ىلحتي نتذلا وه ةيرصسلاو
 ةلايفديا رشوب ةزادأ زكتش ابودع
 ياجالا نم فوبضلا نضينل قارملا
 ل هيهاسمأل مهمانا ةمرخنا حاسف»
 رش ىلع مرجتكلا تانالؤلا مايقا عبج
 قارعلا دم ةساردمع لامع١

 مما علا يم مك  ةيرهثا اهنبث ايو
 قى بام اكبوما بكن دت

 هقلح م نع اموت
 - ستتنب م بيحمم ف تظتورهجملا ى ىف

 وحك ضف

 1 نيل دقت سو دوغ ه2 حب
 ؟ ب ,ةهبلا

 "0 فدع هييحوا رم عمهس

 كانو

 1 ال دع جبل + بوو يوي دب تيس ياسا با م ب اا سا ا تس لاما حصا

 رسم دعيت , دب... مدس وز اونو م حدك« ح

 ناو هيض لاوع كل اهنا اولا تسهل |

 فاردلا لاج وه اذظو | ببحنا همكحت ١ ٠

 هل يمض 7١ نولقا امنا ف مظاسو
 كلوا تاسسوالا اوما ربحا دقو

 عرسفتؤ ,ةينهم ل نعاح رسيب طفمحب
 نمرلا هاكر ةيبايصو ةحيعو ةمادجب

 كار 1١2 «عولخل سخ#ا _

- 
 ةرسا

 47 هكون رهين 50

 ةحيمملابو .هظعلا ذيع مع" اسوم 2 ماعشلا اس سيك 1
 ا ام اولساوا ميم وع يمال لع ةعورفت

1 6 2 
 ا 6 ةييرويسم ماوس -

 د هادو يوفق هي + .
 دااص ةيويسما م2 مق حم ياخ
 ءاسسلا و .نييمعالا' نك ممطا» اود ل ماداام ملل يقيل اعلا وق انا
 قل نار هتكاحإ 7 ا'55 م ماق  لسمب هللاذي يارع اتنةليسم _اءظ#
 ءدختالا سخرت ياس هع جوملا ا لاق ةسيرفلا رارحلا م ةالسم نب
 عييصعو قل .اسن اشو هطوضمسسلا 0 _ دكف ةئلاول ةييرهلا بافضل
 يتيكلبلا فطير فخ يلإ سا11#) 50 8س ني نتا لح اهموعل د ددصسم] هامل

 دحام اهلاسلع 'دسو همورش سيب
 انم يمس لذ 3و ةيخيفلا هيمن

 د .٠ ا

 اس ساس

00 
 تا ىف ب مم قول امم دف حم المل اه
 هلأ ةللنلا و' ريعهصلا اهيس

 اوس ل انما مسا ع سععت »ا ييربعلا هما حوت
 فيمحي اقاصتملا جريملا 52“ 4 يم اذا هقمم ناحلالو ب ملا

 ءداقا اره راب مم يحس يل
 هاد اهلل دب ق ميتع لا

 هد5 ده دخ اعط قسط هس“ رس قمم
 دابا ولو ليتم ةمطلا دوهتم و

 ملول رمل بدعم سمعو نا اهوجا
 دار ةسفيتلا باشب مدس ل
 دل يه لمصر تانسلا حورع عسسل
 اب هما3 دب هز حب املا ساتع

 ب اه يلع واو بج رسحلا نم اه" بسس
 نا ةهذك هسدمملا فقكلا ىف دخول ٠
 فايوا عدم نب يعط ايدفيم ايون نم قس

 ميسرل هنا وج“

 نوما ىلحتم ن١ راوعس تانطلا عا
 لضخ ادلا لكم ردا دقو حبم
 كل راثل ره هطظهملل نش لاو ' هن
 ليف ءايشح وبك يح لرفحت
 جاستا اومج ف للا لراجد»ا

 حيتبلا لشي داصاخما بقل ءارفسكا

 ليملاب يباعب يفرششلا لصرلاو
 لاث امهم ههس يباعمو - عارم فسم

 هبايؤسسم يناكآ امهسو اهيلكيو اهب
 ناك ينابب هنا اهميثدتو اهم

 عصب يسع حورس يفأ ام ةآرغا
 هناضرتا عاش .اههبجو نكع الان
 لسبقم ل يش امديم ةمئدعلاو ءودهلا'+
 بوفطللا يس هما يسمي ال ةدضو ومص
 هيا يسم امماو .شيفتملا ةأرخا موال
 3 جومظلا اهمرالي يأ يعد

 ةلزملا عباس لا يمغي ال جوبطلاو
 تابت ضدترت نأ الو .ةمكح اهنا,
 هباعبتلا كلت لطت نا لب ثاعهارب

 ةسيئوي زسنتلا ةيمجلعتلا صهيرلا
 هعبازلا ةعاسلا يب ب مربلا ١ نومرفتتلا مدقي ةيناثلا ةانقلا ىلع

 . تالطلل ةيلاثلا ةسريزنكلا حماردلا ءامسم فصنلاو ةسراسلار
 ةعيأ مهامه توسو دادقب ةعاذل اهتدتر

 يناثلا هرحلا مدادشالا ) ينادميالا عبارلا_تايصايرلا
 ( لوألا سردتا) يتادقبالا سيدال ةيريفكتالا ةمللا
 .( ةعرسلا نوباث ١ ىهلعلا سباسنا_ءايميك "

 ةطيجملا اهاورلاو سنو قالا ) طسومملا ثلاتالا  ةسدمتهلا س
 .( لوألا ءرسلا ةيزكرملاو
 د( لئاوسلا يزمعبملا ١ ظطسوسا ل انلا + ايويملا
 يي يالا يف مصهللا) يململا سماخلا_ءايخالا امل
 .( لوألا سربنلا) يداعالا سسداسلا ةيريقكتالا ةغللا

 نييكلفلل يملاعلا داحتالا :دادعا
 ميتبتتس

 )5195/*-2/5١( لمجلا «#
 .رخألا فرلطلا دوه لمغت ةقيقدحع حيصي ملدع

 هوع

 4 (0 1-5١ ل١١ روقلا

 موبلا كلاوفا ىلع اصرخ رثمتت 5
+ 

 (آ/5 ١ -ةر١51) ءعاروصلا
 .كحلام ى يهتبت ةيسكق دوس

 هجف

 (ا/ل11 5/71 ناطرسصلا <
 .كتابح- كيرش يف بكتقت عرعرت لكاشملا ضمب لعشب

 هوو

 007 17 677 حبسالا #
 ,امربسم نكن الق ييساكملا مقتل ةصرفلا كام"

 هوو

 (4 2-55 مال ) عاردملا

 مهل ضصلخب يا لواسف كتويدح ,اتدصال

 6١-1[/1١( #9 | ونرفعلا
 افوخرب تنك ىفلا بتساكملا رصمب قفحل د .اعاقذدنا فين
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 (١1١/ل١5 اكرث55 5 سون

 هوما خابسل  'ديست# هم هوي هع

 هقق

 رد ب599! رشدحت -

 دم ىح م. مويا ةدي بيعت اد

 عوف

 افارلا ا 0



 دع وعم هيوسلا يسيل 3
 لل

 كسل رست ويسسومكسلا لاسق ذأ لستسفما ا ذامسم

 دما دفنا معا ذه
 م١ سو لمع عبق“

 ءاشفلا داور دخل تاثب اندمحل
 هيجرلا اسنلا ,ضرملاب سيكبرمالا
 رعبك ,نكوك لاب رويكؤلا هشع بططل
 هيكرمالا ءاضنلا هلاكو و ءابطت*
 لإ انتم راهم نم ترسم لا ,اسام
 نقب معا راهنسب وه فسسب مش ةمئركا

 - وصقل

 ' يع برع سلا“
 مقلاو ءامكقلا فأر همم

 هل يطحي لا

2 
 نييمدب نادل جا

 ىلا , ا فقس يل ملااثلا لو رسو
 نخل ربا وا اريج )1 اخ نص فمقتسما
 يذلا  وييتكت' دلال سيختنملا
 ةيسريل' ةيددظلا ةيعمجلا هلم بتركذد

 نصارشالا يتيكشتل راهمخ لزا نأ
 يقاوسالا ف جرطعسم ربوسملا هقتباون
 لسع ممميسو تاييعسلا لئاو" لف
 اع' جوجل تاعالوفا 5 تايهتمملا

 هس دداقنسسالا ناك مماحلا بقولا يف

 طقب ريكزمشملا لع ريعبصت
 , نتن سلا ىلإ رسما لمصي راهجلاو

 3 ريويديكلا مي ةجمايرب ذقا دهو
 ,سيسوبملا بساع قل ماعلا يفشتسملا
 لع هسنف تامزلاعللا كنب يريدسيو

 ١443 ل دحوم يمرس صراع [* 2+

0 9 

 ميال 0 ديوس

 نك هي تء دس ل١
 رام ليل قو ليا ا نا ةكست قسرفا
 تايالولا و ةسظلا تايويدمع
 ول نيش كربآا هننو ةدضقملا
 دراوي د09 .ءاضول طقم "رد
 5 هيما فايد ةيييعبا باسم وفلل

٠ 

 "م : 5نا واذا اسال ميل -_-:

 ماهو عفطاستو

 رسب قللس تامووشتست © جرم اهجلاس
 مشل نع 0 ل لاو هينخاو ملل نم
 تءايوصم رم م سل ةذاريبخا أ نسم
 ىف توتسمكلا يمل هلا ماسقمل محي
 لاشامو مايحصل
 تصيطلا عيظيتسب مم بنهلا يحرس نه
 تايد ىل ماققس © م هل قئايشا نأ رثاعع <
 ريعا رت اهني نيثمرخلا 56 فلعل
 اف رادن ويويبمكللا مزيف هاتان اه
 .حرملال طلب اهضلتالب 21 يداعب
 للا يصسسرلا' لإ هادلا للسصاب نبس حوارتس
 نفق راعلا ويه أب بسيشلا ررقمو قلت ريح
 هيض ورششب ناذلاو .اسعيشرب رشكا
 نمير

 رايثسا نا نم قلفلاب هايطألا ركشيز
 للا راسبسا ىلا نيون دف زاهشيا به

05200 

 ةيس اموشبد ةمرأ تراشف ,. لشرشت ةعاس قرمس

 اهئ نسدلا ةفاقلاو ماكل يحب

 واو هتاسلب ببسي عييراتلا
 راوظالا ينيرش اونابأ مهتايباجيا
 ملو1' هتوكثب امارس هيهدب ةرروعب
 اناا هم لل نإ ف هي لإ تيب 34 نش مالا
 رصمخلا . ةسساوستعا لسجل يادسلا
 لون بابكلا ده يو (نريكرتما
 قوراف يباسلا للا ديهطش فيؤملا
 روراف يلبعا لوقبر ريخم كولم ركأ
 انرحم ناكو 1575 ماغ رصم يف يثرمل#
 رم ةريشع ةيراتلا ي قهارم دلو
 ةروصب نرصني لظ دقو , ةرمصع
 يبلا ةمكح ةردق لاوق# ءاقص ةينومط

 رح هططافساو ١421 ماخ هروب بهتنا
 لام 'لجارلا ننصرلا دن ىلع معلا
 ىصاملا دهع

 بسللا يا لاوؤبار بناكلا تيصتبو
 نفخ للا قلدملا لفطلا# ناك ىورالل
 ناثو ,ءاسم ريز لك لئذ ووفو ,راسفلا
 هلق وننم نوفل لست ل رشش هسسم دي
 ايا مسن سارا ها ناكو  رصشنا راورو
 فق ع ةيعاببب كلا د .ناثأ دوس اروع هدكلاب

 نيب فتحا اهفرنا لسرشتا نوسسمولا
 ءءء لدار همم نأ اميه

 ريصن نم ةمقون مه انامو 50 رشا

 بكي ىاك فسدك راولا ,لافبرملا
 نوصلا رثم» يملا تاليخملا ةيلاطم
 هيججماقلا :دضد*ل دق ال | ةيوسبستا

 لسب لاك هلام ايس لورق ةدم 90#
 بايو روغبا لامع هنم يضلختبلا راع
 اهب ملي ,راش يملا سيساوكلا برتل هر
 بتهذل يونسالا نع بياكو ليعبا انما
 يف تاب اويشحللا هيفيراتخ ىل لاشلا مونملا ىل
 فوييبا دج ىلع لستايجولا» حاط او درمجملا
 هع دجلا

 نادت بج تيلوكطلا ةتاورب نمو
 عراوش ,اكسنب اكو تارابسلا
 ةكيريع نمهان ةيزاتس دزننل م رهاقلا
 تاراستلا ضارتخغا ىباتمب يكلو
 نوللاب ةيارابس لك عمضص هل قرخالا
 ردبصاو + لاطنا تازاينيب لثم رمجال»
 عييت صا رميحسيب نا عخيست انوناجم

 نوشلا سونم ةيراتس

 ديك ءارو هيلوكطلا هيا تناك أ

 ذهأ هفس انما 13- 5-7

 : با ادي:
 ءا هلا للا سسسا نب خمس لمع -

 .06 + اما تبن ىف هيض هتعخ
 رب هضم ةيايرع يو اه سل

 او ىف هللا امم نسف

 واه اس

 000 ا اا

 ههيبف ذنز مهيسعل او وسم و إلا نم
 رويسكدلا لولو , نفيرلاب ةيساسنالا
 يسالهبا قبس ركرم نم محكوم ضي
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 ىلإ ءايطالا نا هقكسملا يبطلا
 لاء امماو , نهيزملا يلا كتد دعم ةورظحي
 اهشاشتا ليغ ريوسمكلا هيكل ب
 هين تايوليم بدلا .للغ عميصتنب

 نا 0
 ةسءرولا -

 نيدلا حا برا وسلوا زوسكدأ
 مساق راهجلا حمانرب عضو ىف اوكرانم
 هع راهجلا هده نه بدها سلا لوم
 ةسساو هييكتل ةيباصتلل كيل. وكت ن١
 لا .يميجاشتلا لإ تياقتتا دع امس

 ىلا هيلا يوني يمض عتحرتت هبل

 بيكك افامم .فريخلاب رمت امد

 نيرللا ةفرعلا اهيا عهرب يسلا بلا
 لكشم هييرجشي لابلابو ضرما نحب
 نيذلا ناسالا نخب لوقنو لصخا

 سو , مهصايخ هيت ف راهشللا اوم دجامسس؟
 م ايضحالا حبك ,يرك كام رونك لا مهممت
 بتساطالا 1 يا يمنا انا ل
 هيمطلا تاقولنلا ندع لك لع لصسي

 رمثغي راهتسلا لاه ,ةدصاو رز هلع
 ..لففتاب ةيدط ةرهحمم

 لحم لوحتتب اكيساسبوك ةبيدس يف
 نوللا نأ هئازش نم يلئاخلا فب « يع
 بلاطك ةسيرف غقي هبال كلدج ةوسالا
 كوشتواكلا تاذيزسب ٌةمشلا ناسدلا
 سمخلاو كثرلاو ضايمرلا تالملو
 عقت يتلا ةنيدلا هذع م ديارتت اذكهو
 لابث ارتموليك )51١( معب ناع
 ةباسالا تالاجح .ايبابور يف تسراخوم
 ةييوترسلا ضصارسالاو 0

 رع ةموذللا هديه لاكس داتغاو
 مواومنلا يطعم يدلا حاخسلاو روهدلا
 ثلني ,تافارطبلاو قتادحلاو
 فرفرتا ياناسو باوسالاو بقيمامشلا
 هثقمع يلع بستمي يذلا رهعما يتحو
 يماثناو ,كوشتواكلل لوالا نامممم
 ربسغ لمامملا ةجلاعبم ضاع
 اسف رامتصللا نادهو .ةيبردجلا
 يدنا لادوسالا كلذ لث نغ ىتلوؤسملا
 رسريللا نم ةناحست ةهميدملا بذغي
 0 ,ةماكلاو

 عل انلا , ةيني دم | ناكنس نم ةدخ) نا ديم
 نلاع زل زهسي ال , وبسبب فاجأ هعسمم مه دع
 تاقلطملا ىلع حاختحاا وا ضارتعالا
 درس نأل كلي ,رامتصملا اهتم يتلا
 هدا ةّنس كرت ينعي لمملا نع اهفاظنا
 ١لمملا نع ىلعاع همس

 نينا ةريباكتا ىوسكدلا اوفي

 ها ماير دو ملفا

 يقايطصلالا سوس لسا
 متانلا ,يسوكام واهس ىيولا ح0٠

 3-3 لي ماتم وع رسما
 معا شل نم مواد

 تف يمرس
 ومكما

 نيافملا ةحلامم غمصم رع لوؤسملا
 راببفلا ةقبلع ىنأيب ,ةيديدجلا جلا
 ا اال ماع لانش لسعت ثماك ماخبملاو
 مدعي ءرماوا ردعا هلا ديب مس# ىلا
 ذسن نم رثكال نيدتملا لبفشت

 لأ .دقيصيو :يتيحاتمالا امهيتفاط
 وس حقت 1 ؛ارشتواكلا تائير»
 ديم .ي وق رلاو يسقدملا راهبطلا ارم“

 ةيمم قا انرداب ةعا رع يبون با رجلا وا
 ىف ممن هكامن رثغ طفاض و , ديوطلا

 38 ميد يح
 وا قب ركمو نانا بها اتسم منح
 لها هه ادصسك هيه

 ا د اللا

 لوؤسملا له يناثلا عب سنا ينافس نا
 ثاهوشلاو ةيتاطرسلا رصازمالا نم
 رثا امري اهيادعأ ديازم» يسلا ةيقنلطلا
 ١ لهدا تلا تمسسوا دقن ,.رخأ
 مد نم 2/254 نا ةليمز حض اهارجأ
 البدح نسدولوسا لافتعالا

 هنا ,نساضرلا ىلع يوتعس انكيماسيوك
 ند ملكا ( دمفت يثلا , ءبع ةميدم لا
 للا كراسإالا ةيسم لصتل اقيناسيول

 ةسيقلخ تاهوشتب نو

 قف 0 ل ةمس للا سفشثت امبف /6
 دعت يثل١ ,ريئافاريمود ةديدم

 ىثحو ١١ ماه ذتمو .اهنع ملكك +
 لافطألا ةسم تلمو 1447 ماع
 1-5 ةيلدخط تاهرمتنب ندولزلاا
 ثنا 1 614 ماح ةيستلا مظنرا يح
 اك يلا

 لع برتسي نيذلأ ىضرملا لردع عليو
 وردات" نوتكرالا يسريلا مهحالع

 لبا "نم ضيرس ٠

 لكاساماو امسمسا ١ نم يوئاحي يي هلا سم
 ,هجربإ“ بميسعلا مالالاو ةيبسملا
 نا ين  يعركرخا فصفلا ف للشلاو
 مم ينبا يضؤحقلا يش ,رمآلا ل مجالا
 تملا او اة ماسه اًهوارح
 يشل رالنآلا بيل ين صامرلا دوخي
 7١ هيرثاد رطل خلني طيلعمم يف شيعل

 ةيئاقولا باءارسالا س مل رلابو
 هنيفلا يع نولرشلا لواسي يمن“
 الت انيفارحسا .نيزوكذللا يملا
 اهسرشي ينلا تالمصملاو ماظسسلا لارب
 ,ناسكسلا «اوقا فلحت نايس
 تاباويطلا يتحو ,تاثاسلا ١
 لماي عيبحلا نا ديب ريطلاو كرمخاو
 ماه خلطم عمم كيل نس ضصقخملا
 مادلظُملا مثيب امدمسب .اة37
 هايدطلا ايسودو كسب

 را ركز دحألا

 .. تعاو .. ةسغورشه»و هلوسقم اهلك

 358-1 وير سيحل أ

 اصمل راحرفمل ,مطاعمو ملي يف

 نيو ىف نكلو | 2و وأ ةسسعأ شبس
 رس مسو نأ هاا هللا اون رمعاجستا
 مدارمالا ' ؛ وراك تروي ةقمات
 يك حسم ريبلو ءةيحلا ةيباقم بحس
 ةدوعار] مش ... بو رعطاسالا لوم
 دا هرهاف ١ سفنلا مضغ ل

 لارصلا ىك نا  ةيتحرشما يف باسمه
 مالا ا خس مل 24 ةيواز نيم لاسسمال
 نع ثهدت" يل اممع رثكا نوكم لا صرف
 ناسنالا يف ةقمشحاا

 لو اهني يبحو بفحتما يب هرملا عيخي يح
 ناسنالا مامتها و١ راظنا يبدحي نا
 ايريرغو .شحسالا لا دسعي رثالا
 اوه .بلاقلا ىو ركفت نود فرصتي

 هيسو ناك عص ةمس فرعي "+
 ني عب ايف داكاشللا نوكتو جابملا
 عابقلا طقسي أ + ةرلا عابجلا نمرشت

 هيييحلا ىلظ د١ دحاو لك يريد
 يم ضلخخبر ١ نادذنألا لواخ امهمو

 ةقيبط ق رمالا , فن - ةسلعب الق ,ةيييعالا
 نم ناسبالا صلخش ان ازذايو ناينيال"
 ,ربطأ سمعت , بف هيياتلا ةميققلا كلب
 وأ قافسلاب رخخآا ههتم نا روخي +
 .بلاغلا ل كلت دسعتي 3 ه3 .ممصتقلا
 ا جادقلاو احلام ءرمأ عسب دانا نككاو

 نم جيافسل» ءارو تا لب ةنسولا
 اعيا ءازاو عكننر تالاثطباو فطاوع
 عابقلا خضم اعما ردو نا ةروتكدلا قلوقب

 لكشي كلذ نال انكوكسو ايهفوحو قزف
 نحبو ههل عقب بدلا صقاملل لكلا
 هيتس لثق ريال لوقس نأ ف ةيبطرلل) نس
 نب فوخلاو ,ةه + ,ه يلب لت فشتو
 نب ةلومقم ريغ نو نا
 عانقلا اس نا رخخألا برطتا
 ضصقاشلا ةلكشمل جت ةيريرغ هكرحم
 نم ةلكو همم نب مم يدنا .؟دلا

 هتقيارع .نوكي نأ علتسي ينم يبابلا
 يصقخشأاا يلع نا ديسفم عفيو لوغي ناو
 الم واوه انك هلبقثي نا نخعالا

 انهسدرو امك م اعانئلا ةمملالا

 يف هادنلا ثويستو

 هر فرقملا

 اغادس اهيكح نرلاب مم 2 رئريتمك»

 ! ا|وكتسسا ةسيجطس بلا
 , ريربممكلا يريرع

 .نيرشملاو هيبامن' علبأ
 عيرأ دم .ديرملا «..هب لمع
 ثحلا لدابتأ طا. تاوسن
 تانالخلا معو يب سنا عمم
 ,نسيلئاعلا نب ينف' ديدشلا

 هينا عم ىمع ملك -ايأ قبسو

 اء

 موا ا ا ا 1

 +8 ددحأل  .تأؤك

 اعريسيو :ةيلمتال لل اهمدتن ددسسح ةبرار همكتمدخ
 نككي ,ءارقلا لكاشم لحل هيرار اهعسءا نس حصاو ره امك ةيجازلاو ٠ ملأ ويمسك
 كيلعر ؛ةساط «قرطستم يجاش - موسما رول, مسسحم بلسم, , +.هم ةكيرطم

 تلا ةلمساوب اهلل أ ةصيشملا لكامعا ده يلع ريسنللا
 عميقو» الا اهلسرت ,رأ كلمه +لكسم اند ىف تماخل ةداف بو“ دم ووشنلا»

 قزيويبمكلا 2انفم
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 نع نع ش لس رز راذ 7 يب خاج

 موايرسجلا -

 ةيصيصعت اس

 لكلا يط رميو رج هرج كلا
 نع ثدحتتي يندلا يهامملا سم>+

 هنأ نلسمب اهب هندماع وا هااس 2 ١ هس

 مث ديلا هنيسو رخخألا سضخطستسا
 نيجاطتي يذلا عضاوسا +

 ريتني عئاولا يف هشلو نع --
 اذ وا ةخيرطعلا ككت نا هبسفم ه1 “٠
 ةردقبا يب ةرييثالا رثخألا .دوكم عهدا
 نظرتي ةيصاوتب دبا رهالا عينت“
 مامت#)ا قيحتسا يببآ اهانعم هبانر

 ليلا ,كسملا ثلا لامشو
 ةدهر ىو ةكشلا ةراثتسا لواحي
 مكاخ - يبن اودنُم ةرغاظلا
 نع نورس ١ نونو بج ىف نولشفي
 ليلشلا نورس موب ةس نأ مهلتخ
 ةيسافتلاو لمستا رقاونلاو هدكسل ام
 اهيا

 كلذ عفن عبق وه جرا نيجشلاو
 نا هسفن ةرارع ف هغتعي يذلا صخبملا
 ةيليسو مهنناوب ري نيرخآلا كاجما

 َ ابونحي نوتيت هديل
 نموتس. نم ةيرقي افلا تحسي
 رامخاب دبي يالا صخشلا كانهو
 نم اسا ىلع اهب هيف ماوس نبع رمسالا
 قيل وهم 3مل السلا كلتم رخال ةعفطتع ا نا
 ةثدمتر وهل كفذلو حلاو تاجنعالا
 ذنب قدسلاو برشلاو دهجاوستلا نحل
 ةّتالملا لاكشا نم لكش يا ةيادس

 نب عصي يذلا ضختلا كابهو
 حمي قلظ سام»الا يل وهو ءءامرمسلا.
 هيضريو رخالا صخشلا رمي امغ امود
 هئاقرشتو هكزلسب نب رنخي وهف كاادلو
 يذلا نمشتلاو قعناقا زخالا يبرهل
 وهو قرامو سابخ دبا نع ثدحتي
 نع بدححتي ا ساسنلا نال اخم رما

 جاف وق عايل رخو هتيباسح
 هيا رخآلا مانللا لوادعي يلا ةقادسلا
 كباذ نو حمطي ال هيلو قيد هرخم
 ل“ قيردعلا ىه ةظكادسلا .نأ كقتعي هما

 تاعصلا

 يمنا امعار انتج يفيضحت
 ناكر + يش لك ىلل جل بيك
 ,دذبع اب فرغيل يلح بدكي
 بحلا اذه ركِس هن اذاف
 ا!اهرصيح .بمدصعو ؛امامت
 يسمع نبأ يل ركب نأ دقن

 ام برغأو ,هنرفتجاو هتهركو
 تبلط هنا موسرملا يف
 ثدح اه يل حرشل يئابادم

 بتيعضاو ١ ءوللتم هم' هو +

 له ._مكبو هم» . 06
 نأ ضمور © هع ٠

 راسامأ بسلا طرقا ىلا

 * عيمجلا

 هبيدعملا
 صح يوجب

0 
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 ,اهنلا

 هرخا 1 ويك 2 يرالاب نرخ »اذ تطمن < سا + راهب شل تقلع 171761817711 ف + زال آطو خرا هايس د مد 1 اكعد ل ٠١ ل للا

 ملاسعلا لود عيمج ىلعو اسهسفن ىلع ةيداصتقا تالسسيو تّرسج اس كبرما

 ءاسينسف غ١ دحض ءارسففل ا برسح دوسفي فا رسعلا
 طفقنلا نم برسقلا تاسجايدحإ كسييشلل ف لشف نيمرصجلا نتا #8

 لافرلل هحاست ةقطسملا ودبي تحلقا اهرهشا | هما د
 هتامقو انه ىف ةيتاتسفا تحي زطنلا دمانرجلا عبط اي دل ب قل
 لا هب عمدت فز ةيكياقالا ءايقلا بيست تيردلا نركفلا تاكرحملا عمو
 نك 2 يو . ىف ملول '

 0 2 3 نورس رم نفي دسم
 ا ا ل اا اا

 ,رارعلا ادملا ب
 ةيلايرتمالا برايت دقق ةسابسلاو دايحتالا نس 1 هر

 ءتايع نوكيل ي رغما حفلخلا ناينم ةيكيرمالا هرادألا اهنأر ىلعو ةنئاملا
 ةيسلنالا ةنيطولا ةدازآلا يبو بيدجالا ةرطمسلا عامط) يب ةيرايثعا
 تافلا لودر هينرملا هعامصلا نم ةريثك بالم هئتارو نمو قارملا قف ةكثمتملا
 ل

 انملعو ايركسع هلاملا يصمت ككستن يملا يف ةيبرمن# قوعلا نأ ياخ ١
 رخآ كلمت ةيدتنم ةيعانص لرد اهبل ينغالا اهنا ميهصو ؛ايسرلرتكتو
 يملا ةيفالعالا بقتل رتمقت براحتلا ءتندتا امك اهيكلو ةيراصحلا تارادبإلا
 لسا اهمنو ,لوشلا ةيش نورك كلذ يف بيسلاو رمضجتملا ملاعلا ك 3
 ةياسلا ةدفع سم صلختلا آلا تح علت مل .ايئاطيرب برهلا .اضيشإإلا
 ةرفقيبسمل ١ لودلاو ٌةرمهتسملا لوكملا يم قالعلا مكحت تباك يتلا ديعملاو
 لوب يف ةيليد وا ةيلكش اداب دوحو هاحتإلا اذه يف ريسلا ىلع اهدحش اميرب
 هريرجلا يل مكيحلا رومر نوكت دقو ,دابسالا ةعائم نع حورخلا عيطتست ال ملاملا
 ةرئادلا هده يمص نن ثناثلا ملاعلا نم ةريتك لودو يبرملا حيلحلاو

 مل مدقتلاو ةيرصلا ل برعشلا يئاسال ةيدامملا ةدرامعتسالا لولا نأ مهرر
 كلاثلا ملاعلاب ىمني ام لود تايباصتملا ابر نع مايالا س موي يل فتوتت
 را بسامسلا دييقلار تاهسونلا قيرط نع .ءرس ةيبرغلا تاراثتسالا ةلسعب
 ىل تناك يتلا ةلمورشملا تادعاسما را ةيريصمدلا ىهيرعلاو نويذلا قيرلم نع
 إ  ملاعلا حايح هاوغل نم ريسلا فيعو ةقرم ىلا يمرت فاطلا ةياهب

 ةيميدلا ناورثلاو ردامكأ ماهنلا ىلع تكشوا ةيبرقلا ةميانصلا ةلآ نالو

 مه ةيويسالاو ةيفيرعالا لوعلا تاورت ىلع ةركرم لظت ئبحلا نان اهلي ٍِل
 رتاود ناف اهباحسعا لبق يم ثاورتلا ءّدع لالثسا مدع نامسلتو ,ةلئتسملا
 راقفاو تاورثلا هذه بهن ةبلمغ ف سمت ةيبرفلا لردلا يف رارقلا عانص
 يب ةيسايملا لئالقلاو تابارطضالا قلخ تايلمع يل ننفتت امك اهباسسا
 رأ يراكتحالا قرلملا نع جورخلل ةعزن اهبم نا رئاودلا هذه رعشت يتلا لودلا
 ,هيلع درمتلا ي ريكمتلا درهم ينم

 ةقطنللا ةدازإ

 وبغ هجر يل كحلا ىلع ةقطنملا ةدارا مصّتا حيلخلا آمزا تعاج- دقو
 رهلر هب دارفتسالل قارعلا يلع ايلاح ركرتي .يداصتقاو ,يمايسو يركسع
 1 ىرطالا ةريتملا ملاعلا لون سو يف اصعلا

 ًادقر يل سرحلا نلعي نأ عاطتسا ميماتلا ةكرسم يل مسن نا ذنم قأرعلاف
 اهقرثدب بلاطتل ىرسا ةريغص لودل ةأرسلا ىطعاز ةيراكتحالا تاكرشلا
 رارقلا ىلع ثاكتا يبرملا / ةئلعنم يف ةعنطسلا) تاموكحلا نأ امك
 هيبرظلا لودلا نم طورشلا لينا ىلع لوسصحلل يئرنهامجلا طغصلار يقارمل'
 دمم بينصتو هنع بيتنتلاو طفللا فاشكتسا تايلمع ركنحت ثنأك يفلا
 يمان وارقو ناريا يف دعم ةروث تاما مدلا :ةيبرغلا لوبلا نكلو .هتانيرشملا
 هياارعلا ةأدايملا ءارص اهب تقحل يثلا ةديزهلا هزه سلت مل .اهيف طدنلا

 و تعالت نيليدلا طفتلا قوس يل مكحتت لودلا مده ثدحا ادهلو
 ريم جغرت ال ىتلا امندلا تايوتسلا دنع لظتل راممالاو حاتتالا ثايرثسم

 .تيدبت ياللا ديحملا ياعو
 ناك يثلاو ,لالتخالا مغارم سسأ
 ةلتمتملاو ةصافتنالا لش اهنعدب
 يق يينيظسلفلا شلع ةساكمام

 موي لالالا ةريسم مهيزت بمصلا رم
 ةبئيطسلخاا ةضافتنالا رمغ نس
 نوباك نم نماثلا يف تأدب ينلا
 ناكمالاب هنا لإ اةملال ةنسم لوألا

 تدحا تابصفسلا ل طقبلا :امس' ف ءيفضلا نعم لوذدلا لكي تا داصتفا
 ييتاتسر ةيداضتتا هنملا نايس لإ تمسديمر زال“ ,ظشنشت عجارب رامسالا
 هلنلا اضيزم'ر ببييماقا اكيرما يف ةسيسملا اردنا اهفا ىلا نصر ةريطسع

 اهون جيلخسلا برزخ بلسم ل فدي عضل ,اقفا لاو هدجاب ا ويدي
 وبك ا ةمء م هلا دع ١ ٠

 يرتكلا لودلا هعاتتبناب يآذ هبا يطا دقع ةرمازملا لا قارتلا ةسن دقو
 هعقو درب مل لودلا مده يالو كلذ تدازاولؤدم رصقا قف برخلا مده بيون نا

 هيطستلا لودلار درقس لا هلئاع ماكتع نب اهثالبع ىفا تبرعوا دقف برحلا

 هرج اهتوارص يف لئامت قرعلا دن ةعطعب برس يالغا ىلا يرخالا ةيهيئحلا
 نم ةريبك تابمكن بطقنلا قوسلا قارعأ يف يرخلا مده بلثميو ناربا عم
 ةسنق نمت نم لقا وهز ارالزد 17 لاوس ىلا لضرتلا رقنس لصو ينج طيبلا
 هينرغلا لوتلا ف ةفسحم رطع

 قياسلا تيوكُيا طمد نيرو يأع) دعو لاس يئاب ينم ترسسلا ةده نكن هلو
 ةررتلا صصحلاب ابرّملت ينل انهيشب ركيخ أ ةزم نب رثكا ثاراسالا طقب ربزوب
 مطت يسي كلي يأكو هيلع قفدملا راعبالا بحسب وا .!ءيالا ةمطيم لبق نم
 نيسح ءادم ئاقلا سسيئرلا رلعا امك قاعالا عطل ل لشفلا دمي قاورال“
 يسانا با يف ةسناسلا بنوكلاا اموكح عش دم ,الا فيعت ءايلا

 و

 4 « رحافملا يكيربالا ليشعلا بيس ام نكل .دهلتق بع. هلل ناكيرمالا رظع برملا .

 فكس دقح يذلا فسح ف كوالا رميؤم لآ مصتمم نأ اطتنما ناردلا نكلا
 ليهرتلل !/#وي ؟١ رمت ايموب ليمزت نوبلم 1؟3 دبع حائنالا

 طفبلا ريدصت بقون دقن رج ءرع نيراوملا تلق بداح حيتسلا ةمرا يكبو
 يطايتسا يم ةئاملاد ؟ لارج لكشي ىدلار بيوكلا اهبماض نمو ىلاردلا سم

 نلثث ةيبرشلا لودلا بطي 9 ناثو بقري ليمرت نوملم غ9 ىناد ءذ ف
 اهييضح دقر لالخ نم ةراسخلا هذه رشيوفت لا نم ينرشلا ١> ةبوكح
 .انسوي لسرت نوم را ىلا

 !نيمرحلا ناح
 صدقت نا ييرجلا يئاع ةموكج عيطتست يأ لفات ةيبرعلا لد بياكو

 نا يكن ال ةيلعشتلا اهثردق لالا يملابلا طفنلا قوس ,4 ىلا ىمثنلا
 هقيفصت لعتحلا ١ حاتنالا فكس نأ لاقي اق معو يزيسلا با دسك يمحتست
 .ايمدي ليمرم ينالم ةرشغ

 يفيرالا يطختتل طهنلا رامسا َتيِهَتلا دّده يمالكلا يعطتلا د هعرر
 ىأ الزاعت تاريدفتلا رثكا عموَتَد امس يراجلا رهشلا لالس سءرعلل !رالود
 ماعلا لالس دجاولا ليمرتلل رالود نوبلس تان ىلا 54 ينام ريسلا اذه عيئرب
 لمقملا

 نوزاقف مكح لاوما دسيمجت نمم ترسخ ةيبريتقلاناسسؤما 8#
 13171 ا سل طا اع يشع يل ودخل تاس اما دوو سس سن جاعنصاسو

 ةحتسملا لوعلا ليسادمل ةلياهنم تاءارق ةيلاعلا راقرالا همج يطنش دئو
 اهموي ليمرب نوبلم ؟ 51 ىلا كيرالا ل اوضع ١ ١ حايبا عين. ١ يأ دعم طقبلللا
 يللصلا صعمس بلع سكع ىلإ مشن ةفيتحلا يكلو يساان رهتلا لالح
 راسحلا ثاءارحا ءارر نس ببهت ةيكيرسالا ةرادالا يأ ينويددعب يينسامستلا

 نريقلا دادس نم ةبيدملا لوشلا يكمت ىلا هطقم ريمصت ءن6و قاوملا ىلع
 امنرو نييراكتحالا ةهئاكرشو ةيكيرمالا ةرادالل اهيلع هسرملا ةمسسلا
 ند مرج قيقشت ىلع يكيرمالا رالربلا صافحتاو مقبلا راس ءدايز دعاست

 ىلا ملاعلا دوثتن ةميحو بقارع ىلا يدؤي فوس ةرارستسا .كلو بدهلا اذه
 ةققحم ةئراك

 دوس ةبحيلحلا ةيطهنلا لردلاو .يعرصلا ىئانع ةموكس ليم 'دم ىا كلذ
 يشويحلاو ةيكيرمالا برحلا هلا ليوست يلعو ةيبرع ةهملسبا ءارم ياك فرست
 ,يبرعلا حيلشإلب ةريرمسلا مارا ع براهلا ةيبرعلا

 نانايلاب ةزيمك رئاسح قاملا لا قارسلا لا تيركلا ةدوع ي دوت فوسو
 ديالا ةثيرط دولعب تيوكلا نوراق ةموكح عم طيترت تناك ةبنوررا لود ةدعر

 ةيبرفلا تاسسؤملل ثامن

 فرس ةيبرهلاو ةيكيرمالا كوسلا يل ةيثيوكلا حئادولا ديمعت ي' نع كيفان
 فيو .ةمحسصلا لاومالا هَذه ريقن ناك يثلا تاسؤملاب ةريك رئابمس ىجذي
 ماطنلا ناك يتلا ديقرلا تاطسعم س بالالا تارشفم ةربدك ةراسح قحتي
 عيستل ةهودشم تاقهع سم ةيبرجزآلا لوتلا ىضغم يف اهارعشا دن قئاسلا
 ردع دوهبس لآ ةللاع امك حابع ةلثاع دارها ءارثار يبرفألا داصتقالا ةلحغ
 ,مهل تالرمسك مددت تناك يتلا ثارالودلا سيالم

 ريدصت دقو نم أريثك ررقتن فوس ةريفدلا ةيبرعلا نودلا يأ ديكاتلابو
 برغل برملا طقب راعت عنرت يشلا ةيملارعلا ةمركحلا نأ كلد يناومتا طفنلا

 لودلا نا امك لودلا هذه ءاين ةيموقلا اهتاءازثلاب ماقيالا ميطتست ىل
 نع بقوتي سيب لودلا كتل تاتفلا رطمن تتاك ينلا ةيميلنلا ةيطسمل
 ةيبرغلا تارجلل عيدنس يتلا ةريبكلاب ةديدسلا تامازتلالا ةححم ف

 ايث يرسملا ماظنلا لاطث برب ططنلل راعسأ جاتترا راث) نا دكؤلا صر
 ماني ءانيس طقن نع ةويبك ةيسن دروثسي يدلا ينويهصلا يايكلا ىلا لح
 ,ديفيد بمك ةيتادتا ىنع

 يتلا ةمزالا ماما الييط درمسلا س ةيكيردألا ةرادالا نبل نل وسو
 ال اهثا نم مغرلا ىلمع ,قارملا ىلع يداصتمالا راصحلا ءارس اهسعتل اهتدعس
 نم ةناملاب غال نم رثذا رروتست اهنا الا طذنلا نم ةليئض ةمس الا دروتست
 اهنرزفسم م عبتلا ىلإ يشايلا رهشلا اهرظشا امه دوقيلل اهتيساح
 طذفتلا نم يجيتارنسالا

 ةيمرغلا لودلا نم مناهلا ينسب نا عقوتي ناك يذلا يتبقرسلا داستالا
 بوس تيكتادروغ ليئاطيم سيئرلا اهنثد يتلا اكيررتسرملا تاس مق
 ككفو ةيقر ايناملا عابو يكارتشالا رادسلا ملح نا دمب يسع ينحس دوعي
 ديل ةلوقم ؟دكاع هم هقنشتل البح ةيلايرسالل ىطعأو رسراو فلح
 .(هب اهتسئئس يذلا ليحلا انيلطمت بيس ةبلايرسالا |

 ةرطيسلا ةرهشب ةعردبم ةلطللا لا ةيراممتمالا لودلا ثءاحح دتل
 يذلا يقارعلا هرمملا ةرهصب تمد اهنكا ةيقرشلا ديلا ةكرش متلحاو
 ةنطنلا لكش ددعتي دوس اهحناتد ىشعو قاعشلا دش بوعسلا ةكرعم يموحي
 .نمزلا نم ةليوط ةرتفل ايعاصتقار ايركسعو ايسايس ةدمرعلا

 بعهدمروراكثلرمن٠٠١٠١يومعلىتفجرها

 رمنساو ةمافتيالل ىلوالا مابالا رحتان دنماو هسيظع ةيساسس
 اثباث هيدحتو هباولمع ف بمشلا ىئلتخس ىلا ١ رجلا
 ارممذتبمم هييتررسصم نه اقثأاو لمخاد ىلاو ةسيئودلا لئاحملا
 لود هتدابف تاعادتو تاهبحو. دبو ,اشبا يبئارمالا عمتجملا

 نيمج ىلا تدثعا دق بباك ميظنتلا

 تحببصاو ؛ةقحسملا سرالا عاملا
 يي روسالا مامر كلب تاييظنتلا

 رشإ لالتسالا تارباخلا ةيصقغ
 كلت يف ثرتك يتلا ةرورملا بانايبلا
 رظالاو ىوملا نا (ةركطلا

 تادتحاس يلاغعلا يمالبغالا
 ةيداستف#١ تابوعصلاو ةصافتنالا

 نويظاوللا اههجاوب يتلا ةريبكلا

 ةلتحلا ضضرالا بعنو ةيحفتلاو
 سع هترتقب ةلماك هن يلع
 لكل, ةبنطولا هتيوف ىلع ةلففاخملا
 بفك روما 336 ىلا جانسي كلد

 تايرجم ىلع ةميرس ةرظب ءاقلا
 ءاثبا لاغ سخالاب وأ ةضافتئالا
 هسلنطو يف يئطسلفلا بمشلا
 يل مهالا رعنتلا مه يذلا لتجملا

 اوران اه دوغر عهنال ةفانتئالا
 رك تلا مهلاناعمب ,مهئامدبو
 جئاتملأب رئان ركالا مهو ترمتساو
 نم موي فلالا ةزيسم ميسقت نكميو
 صقل ١ بعهشلا عيرات
 ةيواستم ريغ لخارم َتالث لا

 لكل , اهميم لصاوف دجوتل الو ايتسر
 يتلا اهصئاصخو اهتازيم ةلحرم
 ماما ةصاتتنالا ةروص سكس
 ماعاوا ةيسفن ١ بهشلا
 يرشالا ملاعلا بومش

 لوآلا ةلحرملا

 نموسهسلا هاريس انهسا
 تاايصأ دقو ؛لماشلا رهف بخلا
 لوالا مولا رع هلخرملا هده
 اهشع ماع رورم يقضو ةصاقتماللا
 باهضاوملا هنعحرملا هده تدهش
 مونت عب «ذشاجلا ةيدمئلا

 ةيريظامت»لا تاريسلاو لالبخالا
 .نسلا ةيضادلا ةينوندأ تاما ديجلاو

 ىضرشلا سا فقكاو مالهسسلا

 مهرستو بذنما تاماديلا ةدقه

 نابضو ندم غخيمج يلا رست
 دنا ااعو عليلا) يفرما تاهيجيو
 خان ياسو بايشف حمسج انها
 ١ يبفئملا باعاطيو

 ,هر لف ليكم هل يسم مل لكشس
 هسمشاسبلا هدهل ناكو .لالبخال'
 .. كاظحو "ل هلماشلا ةييعبش
 رهو هب مف لا ىبيدطسلفلا بيس

 رام درتتل ةيبمهما هباميحمو
 ليدمهف

 ىلا يفوشلا رادخ مدنج لوألا
 لم ىندقسلتلا رظاوملا ىلع ديك
 وفشو ]امخالا تومي قدم
 من هلام ةقشلاب ىييلفسلفل' بحشلا

 هبمو و

 تلجتو ليثحملا ودملا مكدع لك
 ياسمدلا يبعشلا ضفرلا ةفيقح
 ,لالقجالل لماشبا

 كمواتع ف ريفامحلا ةدخو نا
 ترمثلا يتلا ةلحرملا لالخ لالتخالا
 اهو ٌةهجاوتا هيئومشسو اهبلا
 عمفشلا بايلمغ س اهمفار

 رظح لاقدعاو لق رم يليئارسالا
 نم ةليدع لاكشاو لوحتلل
 يف «ليئارتما» حضو دق فسعنلا
 لودلا ديفصتا ىلغ ةحرخ هيوار
 لسع يبلا ةيساودسلا يديو
 اول ملاعلا ريدفت يف ةءطارفميدلا
 هيضقلا بدممو .لتنو باشرا
 يف لوالا عقرملا لثسنل هيتنطسلللا
 تاوبآلا بختفو .لودلا مامتقألا
 " سيشلا عراف مانا
 ىسايسلا كرحدلا دارا جراخملا
 تاورلابملا ميقتو ىنامولدلاو
 عميضصو يف دازعامم ةميباننلا
 لرقلا ناكمالاب حرجلا .,ليئارسا+
 ةيسيلا نفيتع ةلجرملا ندق ق هنا
 بديه فام أو ةسمسظسلفلا

 ل ملاعلا يف ةديدج ةديدع بؤوصا
 تلاطت هليوئارسا» لخاب
 ءايظطماو لالبهالا باجاني
 ريرقفب يل هدم ينيلعستفلا بعشلا
 ةريصم

 بيصاكم هةماقشألا بفش فدع
 هينروت نم يلوالا ةمسلا لالط ةبنع

 تلدخم هع شاع ىدذلا بولا
 كاش ناك ثيدع هاباملا لاثشا
 يجرحلا يآاو ءادهشلا نم باثملا
 ندلا نيلفنسملا نم فالالا تارشعو
 تاركسعم يل ةديدت دونم اولموع
 رودي لا ةهفاغا زمهلابقنخا
 هرداصب نس .يئلاصدقاألا عمولا
 تاهورزب يالبآو اهيبرخت وا كالمأ

 لمعلا نع ليطعتو لزاتم فسو
 انهو .هبيرصلا لاخر تافحالمو
 معفذ دهعظانم نا ىلا هراشإلا ردحب
 نطاس ىق الا ححتت مل يئارعلا
 يلا زوجا تبعي هييدمك ,ةددحم

 يضقار') اهنفوم ني اهل دهشب
 لاكشاو قابخلا قيبصمو همي رضلل
 يم بلدي يبلا دينسحولا غيفلا

 ميدانمتسا ردهت ملو رمدت وا للك
 ةلمئا ذيع ماطعلاو هبهمتلل

 هيماثلا ةلجسرملا

 رشعلا ف ةلحرلا هده عمو
 لوألا ةيدسلا بلع بلا رهبما

 ًابرشا امك انه ىسدلو ةصافتسالل
 يرحاو ةلحرم يب هداح لصاون
 بتامس ةلجرلا | مدس قى برهظ دنأالا
 .لرالا ة.سلا ى ةدوحوم نق مل

 تاهجاولا راشتنا طحوت نيف
 لاللحالا دوج عسا ةيريهاسجلا

 ةسمب تاعمجبو حخةاوم يف اهرئربو
 ناك ثيح هتوافتم ةيتمز تاردل يو
 ةنيدب ف ةهجاوملا بهل لبسي
 هب# لوكت يذلا بولا ف هبيعم
 ,ةئداه هستم رخالا ىرفشلاو سلا

 ةيلومشو ةبمو راسحبا نا
 دبب ال هلخرلا جدش ىف باهتحاوملا
 .دعبص ةطقب لاكشالا نم لكش ىان
 لاكشا يال هسئاقسالا حباص ربل ل

 فلبكمب مايقلاو باه هاوللا تيقود
 ررببت يتلا ةيبطول بابلاببلا
 بهشلل يئيلحلا يتنولا ةجولا
 شقاولا مدسنو , تيطعسلفلا
 نللع فادهالاب لامألا . ء هيبطولا
 رورم عمو ؛ةيظنملا رانا ةدض نا

 نم لطبدعلا ف انممإ .ببولا

 عم اهمزاصا ىف بلست تايبلملا
 اهيباوم نضفقارتو صيسا اهضنن
 تاضفلا عقاولا لظف ى 'يتامدتعمو
 هداسصلا دوحو نم محلر ' دوخوملا
 نمم ريغب ىتلا ءيجوب هيئطولا

 ل هيوصمملا لئاعملا مدي ةهجو
 عدن يف دارو منا هد راشا
 هكرخل ىلثفلا روهظلا ,ءاشقانبلا
 ام صرف اهتالواطمو سامح

 يسيطبسلفلا بهشلا لسع ديرست
 ةينطولا ىداييثلل , رع ليكشب
 مرح لابه كلذ ىلخ هد .ةدحوملا
 كلدبنو تانالخلاو -.صقانسلا
 لمحت ىنلا تازوشند + تانانبلا
 للحق عروبو هقلميك باميس
 ففاوم اهمادط و4 له  نسساوللا
 هيرب شلد راكإ هيب بئرارمو
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 ةماخ ةيباشلا ةيريهابجلا
 فصاقتنالل ىرقطلا دومعلا زيتعت
 اهقنصت فيقتو هلوقي ىوقي
 هصاخسالا ىوف حادص ناذ ىانلابو
 رثأ عفاوملا نم ددغ ف اهضمب عه
 دبع ىوقلا هزه ةروص يلع اسلس
 ديدغلا ثودح لا هفاسا ربهامجلا
 اهلالح طفس هبل اعلا لكاشقلا نم
 انابخاو ىعوستلا نع ةيزيبلا
 تارش ةيايثمن بياكك ,للبقلا
 4 تناك يبا ريظامسلل هياحالتم
 داو فادهلا يفسنو دخناو يدلل
 بابوببم ىلع رثا للد راءلثش ال

 حسو للوالا ةجردلاب ,ىبطاوملا
 لالبخالا تارياصل لاجلا
 ميسون يلع لمعلا اهئالختسال
 اهنم سنواننملا ةظساوب اهتاطب
 نم ريثكلا ى نوبوكت .نندملاو
 ,سشامخلل يوشك ريغ رابخالا

 هدعافتنالا لكاشللا دزحو نف
 ىلع اهرشابو هيلئاصفلاو
 اشريبادفتساو ريقابخلا بايونقم
 اويف خم ةدوقنملا ةهحاوسلل
 رابصبقألا يصلقنلو لالبخالا

 تارداملا حاضصُي مدع ىلا هفاما
 قيقحت يف ةيسايسلا تاكردسلاو
 ةيالمب ّى كلر لك . لمش ءيش
 للا . ريشافجلا ليل نم لواس
 .6 ؟ يسم

 ةثلاثلا ذلحرملا

 .احررظم لؤاستلا ادد نكي مل
 سانلا لوتع ى رحمي أدب هنا الذ
 انايحا ةلوادب وا هب ميرمملا نوذ
 هفيزطيو نيم رتودمم لع
 رهظب ادب قؤاسشا _ا الا ,سمؤجتا

 ةيحرملا ف يبلغ لكشي هب عرضيو
 لحارص ثلغش بومتعا يعلا
 نت هفلتخد ال يسلا هشافتنالا
 ,اربتك هساثلا ةلحرلا

 هّقثلا للفت ريجاسخلا بحصاو
 ميا نتلا تارويانملا عيمجي
 هنمفح يمهقزو اهسحتم ةقلخلا
 لاغ النبع ةدجو ركسلا ءرشف مرلع
 انف باحتنالا ىلع . ةيجالا زامخ#
 هللمواشيلل اد بسسالا لار

 روسالا ةده ؛,بفشلا اده لهجات نغ

 اهل يتلا ف.ث.ع قماع ىلح عقم
 نمرالا لها يتم يوصع ظايترا
 ليست يأ ف ترد ىلع نا .ةلتخلا
 ةيريهامج ةيبيشنت ةداغا ىلع
 ةيرجه امخ رصادع يلع دمثعت ةيوق
 مهمالا ..سابلا عقاو مهفتم غباش
 ناع برمتلل مهني ةييزل ةهلاما
 ةيببلا دده اسطح
 نع لسبب ةمطنلا دءريهابجلا
 ممل .لش"دلا يس رومالا طمض
 ةيشضوسا مشب .همواعملا لمن
 هدحاولا عييسرت ,سطولا ييقلنلاو
 هرهاظ لك ةمواقمو هيميطسلملا
 هيقوسلا ثنا لواصتت هينيرسج
 لينمت همءاوهعوب ليكيشلا لواحو
 يس سلحلا بيبجستتلا ترسم
 عيوولا يسحب لع فاريشإلا
 ميزو را ميظتتب يداستقالا
 ةيعوبلا مشنبو .تادعابسملا
 تالاكشالا ليج ,هتدايصيمالا
 ,ةييطر ينشأ يلع ةيعابتجإلا
 ل ,سميكعتلا عضولا لا فارشألا
 رثخا جما ىدلا هلمحللا صرالا

 لكامل 7 للدع يس انادهتا رومات“
 عممرلا نا فسالال وعدي امو ©

 اون نا ىنح لمهن ىميلعبل
 ةرادنلا يف بكراشش هصانس

 را ضل بغباو امدم هيبومنرأ 7#
 يف ىثفلا باببلعمم ل بمهس
 ةريشالا ةياملا ميوناّقلا تاناحنم
 لامملا قسم راع

 صرالا يف 7 كس فارع م نا
 معساو ةيريشامخ ةهدكاف ةليحمل
 همواهب لإ راريتسالا يلع ةردم
 بكمع 1أ ,دئاور يدك نالمكال

 نفاسخلا ديظنب ياك ةدامفلا حبش
 سلمك ةسحافق للاخ دافقشالاب

 لامع هاسحفلاو تايساحتال
 2.5 نا 0 ذوق لكن تاييشسل
 ليخاسبلا لا حايحت يع مياس
 تاوسع ده عحجارتسا لكل <'.ولب
 نا بالا نمقعا قالظنالا مث ءارول
 تاه كن, نكلو ربلا رثرممع
 طايح

 تمر لامع سلباب



 لاعيسنت املألا ا

 ١ !دسبا ملمتسي مل ىذسلا مطضملا ىروشلا
 يندالا ولسا ةسرابم عيطتسا يك» -

 هباب روسابا يملا يصوستلا تتكا ىنبام
 قرطلا ةلجدم ام هوب يف  غنمب نا ينم نكمتي
 لاقيشالا تاركييقفم نم ركشمم هاتفا نم

 1 عيخت يئدلا بارتعالا ادهو ةرايعكا هنه

 اما ىه اددحم اهنايرب ةنقب تقولا
 باكلا اهدنرب ناك ىملا ةروهتتلا تارادملا
 اع ليه قوي ىيدلا .شردما ديرفلا يناملألا
 قا دلو نادل بناكلا اذه عولب فعن باوعس

 ءادو .دريجو ةريقهي ييسلاو ةهيداسلا حيبوتم

 تف ةريجت نلع ةقعاولا اموررب ةنيدم يف
 لتسارم 3 ليله يذلا شردنا جحر دقو

 هي" .اع ق بمكلا ةراصت ملعنو ةيوناثلا
 .1 ةرشع نم ةريلع ةهعياملا يف ناك امنع

 سن مهما ةنس هذ واجاد لاقنما ركيمع

 ع تداحلا اده رْثا دعو ,يبايسلا هطاشناا
 , لهادلا وجي لوقت تمحي هيدييييقتو ةقستع

 سيوتشلا ترجلا ق ةطاشن نسرامف .امانث
 د ةييفك شاعر ةيزابلا ةمواقملا نناملالا
 ىىابلا مكذلا لط ى .يييلجادلا نيرخاهملا»
 يمك ندا ةيحاتتما لوا قف دفن اضيف بتكف
 ببايلا يبتا .ةيرخلا زك ناونع حجي هل

 برلجلا ىلا ةلئاع 3 83 7 ءابن ى ةريبك ةح.ص
 نننشلا يقيد ىسمنل هيرتخا يذلا

 يسيسيرابلا ىقاطنالا يشردنبا ىشمر دقو
 هيرو نلبي الووسمو نييدرتلا نع ةسقن اريتقم
 امود ديرب ناكو ,سرخألا دوحو نع مث ةسفخب
 فلعت ودنب تنصت .ترام بيعا يتما» ناقمت
 نام صيسيرفلا ييدوحولا ينونلتفلاب ادع
 لالع نم حوضصوت وماك بريلاو رتراس لوب
 ةيتادخللا هتدسلم

 .:ربلق يمحشلا رارعلا يف يشرشنا يريو
 هرابع .يركفلار يبدالا هلمع هيلع رودي يعدتا
 زارا نيت ليصتت يتلا ةيرحلا هظحتو نع
 قا فيدالا ةرزيا يذلا رعالا ,.هةيسفن لمملاو

 تياج ىلا ةيركفلاو ةيندالا هناياتك مطعم
 تادلام هطحللا مذهل ةيلامسلا هتحلاعم
 يك .ريزاسب هملن بسدالا ةيموا يدلنا هروعشو

 هفضو شردتا هيف منع يذلا هسيبب بقولا
 .هلماكتم روص يف ءوضلاو ةعيبطلل

 نم لابشلاو مهولاب بتاكلا رثات وبس كلدك
 هبضف لطب مووجيرتحح»# ةيهمختا لالخ

 ي ..عطالا فيسلا وا رابختز» ةريهشملا

 ةضرثمم شردتا هيف ربتعي يذلا هسفن قولا
 مهم دم ناب ىري ناك ةنال ييعوتششلل اثمانه

 ,ركعلا ةيرح عم ضراعتت ةيحوعاميدلا
 مروجي ربح, مطتي ه دراي نكيتت اموره صخشكو

 لاطنلل يتف لمع زاقنا ةيلمع هده ءنصق يف
 ىهنبنو ؛هدع نويزابلا عمم يذلا خالراي .تسئرا
 يبفتلا لمملا داقبا يف حجتن نأ دعب روجورج

 ى «ىبرجألا# يدنا ىلع لاورلاو راثدبالا نم
 يا ةيدامرلا ناولالا اهيطقت ةلوهحم صرا

 .ناجادلا ررجتلا نم روعتب نكلو ةلزملا ىلا
 ةيمالبما ىلع رثمو يذلا شردتأ رزبي انهو
 ثحح .ايركفو انسلايس .«رابختزم يق ةديعنلا
 راششنسملا دهع ىلآ دجوملا هديت حوضوي وقبي
 هينانبلا تاروطتلاو روايدا قيسالا ىناملالا
 حيلست ةداعاك ةرئغلا فلن تعئار يتلا

 ,ةيداحتالا ابماملا هيروهمح
 دعب ءاعلا يأرلل رهظن يشردتا لمع أد دقو

 برج“ ريجاوا يق نالالا ىرسالا حارس قالطا
 لواح يفجاقك لي تتاكك ال 19.8 © ماع دعت
 لط 5 اهئاع ىتلا هبراحم لص نأ
 ركسعم يف ناك امدنع ةييرفلا ةيطارقتيدلا
 هلجأ رشافكو .ةدجنملا تانالولاب ىرسالل
 نم تاجيص»» اهباب اهفمو ىتلا ةءاديلا»
 لخا يم ةيقق انيركم يتدخل ليخلا لخا
 سس ىبلا .,ةيباسألا ةيكارتتالا» قيقحت
 دفن ديرجسلا ليجالا ناهدا يف اناكم اهل دحي نأ

 مل نكلو .ةيزاملا ةيروتانكيدلا سوباك لاود
 نئردنا لخد ينجح كلذ ىلع فضصتو ماك صمع

 نا قبس نيدلا نييكيرنالا عم ريزم جارت يف
 - لالبسا ةطللك  ؟ردمع نأ دعب مهني بحعأ
 ,ءادبلا» ةلخم رادبصأ ضصيخرت بحس ىلا

 نع عامدلاب .ميساو لكشب .شردتا مربلا دقو
 اننا ةيوصت همو ناملالل يسنملا ريرعب نك

 ناكو طلشلا نع ىيرابلا دامنا ىف نواهملاو
 كلذ , و نويقي نمذدلا هه ينكيرمالا نا ىري

 ءاهم بع يثردتا مكاسب ١5 317 ماع يبخو
 همئدملا ءالغالا لئاسو ل ةرراب ةيمالعا
 عمختت ىلا دفع ثيح ,ةعادالا ةضاخو
 تيرعتو بديمش ونورقك ةيكملا نايشلا وباتكلا

 يك هاجف ايباملا رباب هيكلو مهم ماقلا يأرلا
 يضصوصتلا نم «دمدقل لاكشا بانك ىلغ فكمت»

 نيسنت ةيندن ىلا القسم ..ةيعفاولا ةنيزآلا

 نسكامل اه فقم اميف حفصا سيح برمييوسلا
 ةيليخلا ةيرقلا هدش ل هبلذ رمبتتو يشيرف
 لالخ الا اهبملا دايجلا دوق الا ىنذ هيلابلا
 ةراكما ى هعجارل ارمإ فسحتلا لصف

 يآرلا تامشفانم نمل مهين أ _وديف ةييابكو

 ثادحالا عبامت تناك هنا ةنفب فسو ءاعلا
 ىلا ىلع رمخم ةيكلو ةيسايسلا
 لخقم نقلا قيزرط نع ال“ ينام ل ةينابسلا

 «وارمجلا ٠ بباور رهط 557 هاك قو
 ةياود كت ءنهنلا نسب ةييلاو ةعوم براثا يملا

 هيرجلا هع

 م

 ايف. لماشسلا ينيدأالا هلملو ,,ةسيارفا..
 تبرجلا لوجع ةياقنعا ودعا نيادلا .: فلم

 ق3 اهيبس دريخد' ىءايالاو ةيناملا ةنداعلا

 قو ناملآلا دالستسا ليش هرياثلا ةهمجلا
 قول نيرا لاك هدللغا يصصقو .تناماور

 ءالالاا ةويحب ف نيححسسلا هيديدامو ةيجيرام

 نم نميبال.. ةعسا ىتحس نناسل لك لن

 نسيباك _ساملا لاصق | دفحن نم .ءاموعلا يدا

 نسفحملا دوحولا

 نإ زبا ميسناوو ةيقيقملاو ةيعفاولا كادح اللا
 هيباهو يباح ةيندآإلا

 ءراكس' اهللتم اههنن ىتدلا جانسالا لالخ

 .ةقيقحلا راثتا ىو يعفاو ابرز ل هيقسلفلا
 نويليرعالا بانكلا مف هيبدآلا ةيوده ى.اكو

 نوشب يناوفصنتق4 تسيرإل يويعقاوملا

 سسردنا ربأاش فم كلذ يلبس وراك .فمييامل

 لط كلذ عمو .ةكلير تسداو .اريوث بدروجحت
 ىلإ تايييالا ةيابح ةليطط ستفرو اندرف انمفإ
 هيبيم هندنأ هشيش وا ةهعومكم نبا

 جيوسدرب رهلتت ةيندالا ةلامعا هعاك د

 نم وا ءيش ياي ضاسرالا نم شردنا بوره
 ةقيفت ىفو .ةيعصولا نتاوي وأ هدامجلا
 .بتياكر اهمقي ةنايخ لع بسيفن' ةيناث

 يدا هرارخلا» دعي نأ .نمهح ذقت لسم .انتاع

 صالح يا دحوي ال ادح قيد لكشت هقفمن

 تاطاينراب امود ةلاطنا كيسي دا ,ناسنالل
 رمغ الا يوك ال ةيرجلاب روقلا نأ كليم هييدجخ
 ماهلالخ قمو ةيلجءادلا لابمالا

 لبق شردنا اهارخا هيفحبص ةلئافه ىو

 ةياقب نأ نم بازهتسما ىلا تناكلا راشا هباعو

 هندا ىف بورهلا وا رارعلا نع امود يوثدحتم
 جاونا نم اعوت هتافلؤمو هيمك ىل ىرب سييف
 يف ثوللا نم يشرفنا داقناآ مث دفح ,ناهتالا»

 ىلا فحيس يملا هسا نم ةطابويو نسسلا

 نذلا ةدلأر ناب بينشا نأ دعب ةيسارس ىالطأ

 نم ناك ,برجلا يف ةجارجي ارثانم اركمم قون
 لملو ةيزانلا راكقالاو ءىيداملاب يفزتلملا
 نع ربعي ناك كلق دعي اينالا نع ةدافتءا
 ةحارلا دجي مل لا هسعن ذاتيا ي هئيمتر
 نادنف يف هماهم يع للكن نأ دعب الا نامالاو
 ,ةمائ ةروصي ةيادكلل هسذن سركو مالعالا

 شسردنا لامعا نا ركدلاب ريدجلا نمو
 هلفثي يا كلي ةحارلاو هردهلا سكب ال ةيبدالا
 دمنلاو يملتسلا مازتلالا يتفامس عيب مئادلا
 لامج»# هباي ناّقثلا هفمو يدلا .يتفلا

 دهجلا نم ربثكلا هنم بلطدب ناك ,«نطاس
 ىلع ةطبامحملاب امْزلم ناك دا ءعازتلالاو

 نع رثمب يك هيرطات ماما امم نيباديملا
 نا طحالب كلذل .امهنيب طسولا قيرطلا
 بتدالاو ةفاحسملا يناديم نيم ةليفافلا دودشللا
 هلوانب يدكا عوفوملا وهو ,اثانحا هيدل طلوخت
 اشاهب ررقن نأ ليف ,,مينارمأ» همصق ىل يشردنا
 ةفبايملا ةيراجت اما نيدالا قيرلج يف ريسلا
 ةنأكو اهسراف يبلا .يفحم ررخمك لمعلل
 اهباكو اهرجنا قع .ملادلا يجو ريمشت ف بشرم
 انيمث انقر تملك .ةلوهطلا صارما نم صرم
 .هئايجع ق برالا ةتسرامم تاسحب ىلع

 هيوشعب رهتشسا يذلا .شردنا فرخ دقو
 ديعاوم ىلع ةقيؤدلا هيطناحمت .فورملا
 ىل هبابكلا أرنب ناك دقف ,مزنلم لكشبو هلمع
 ةفقرم ىلا هفاصالاب اده .اجايض هيماتلا
 ةروص ةيذد سكفت امم ةاورلا» نم طياخملا

 ىف هرم راشا دمو .اماهن مرملللا يصخيشلا

 ناب ىلا رعرسسزأ سسودجام رباش عم ةتندج

 ىلا وسان يذلا وف معيحلا ىف لمعلا عيروت
 لو ريكا ال اهل هقئرتحا ث هنابكلا ةيرامم
 عيصختل عرفتم نأ عطتسي مل هياه كلذل لقا
 همهن بافاكا ملا رومالاو ءابشآلا

 اطينري ضلخم ىلامخ بيداك شردنا لطو
 ربع كلاف لراس ول ىفح .امود ةهرمع ثادحاب
 ءانشالا ىلا ةلالبع نم بريقت ناك يذلا نعفلا

 نع ةداعتبا بندالا رزيمو .ةرسكلا تافالفلاو

 رثاب ةبامناو ,ءنىتتاجلاو يىوياثلا تدالاع
 انبثا لعفي رييكلا تدالا نا. الباف ةيابكلا

 فكرطبو ةدنب تاروطب ءىسهب هنا ذأ ىرمجا

 فيدو عافستاب انركذدنو ةلاقملا هيدجتي لف هايس

 ءدق نأ“ الثءؤءل م فيننو .اكناك, بياكلاك
 ىلع ظطفف رتؤت ال رتبلا نم هليلقلا تاحفملا
 ءانشالا صين نأ كلذ .ملاعلا مم لب نعرلا

 رمايبتتلارام يذلا رمالا ةليجحستم بتحيسا

 ةياياتك لق شردنأ ديرقلا ةلاسر بتناك دقل

 ةرابصلا يصخشتت هيسرالا ةلامعاو ءنافلؤمر
 ناك ول يبح نقلا ريتش داقيالاب نه ةدعاو

 اكو .نيفملا ددغو كيشلا نم راطا ىف لذ
 ليسراف يندالا كبانلا هفضو امك شرا

 , يرطخملا ىروتلا. هناا ىكينار شنار
 قايا5ذؤ ( اع ق دولوملا ١ طردنا ديرعلا

 نفلاو يسانتسلا ءاريلالا ضب هةيبرالا ةهتامحلا

 هد انك هضاب ةرويصب رهتلا دقو ييفدتأ

 ١9, 251 رجالا رامجت
 رىك املا !١8164 اممم رص

 ؟رييش *ءري مقل جال ل ةشومحم ]1 اوسنلو

 اه درنف ىف يامل يالا وقعت ىلع ميالا ل
 ةيناقلا ”ةمملاعتا" تنصل دعت

 حرماسبع  دفسأ دقو
- 

 2ث امون ةتككنعن لاك

 رشان وت

 ديب ربطملا يارا نال عنملا د نا سم سف
 كيل ى انه ةهانم انسنروا ذل رت ؟نابطنا
 ريلاخك ددحوللا هيحهملاو ممااشنا
 اه قادس تبرغلا يصيح ال*" .سن تا رمدسم
 ءامتلاو |مدلا و هكهباسمملا فورقتا“
 'دهو هييعلا ةطوفمتللا ةيسيملاب
 يوحي درودس مضربمل ين رطسلا ,شندا
 اهفستولا روع ملاح ةييش ول وع نبا
 نس كيج ايلا نكمي اينيام ايام ماجن

 ذب قوتونم يسلق عج رمت ةييلك لامست 3١
 نلخ كفمادصتملا نم اننود يقسم هبال
 يبرملا دلاسا قى هةساسالا تاساردلا

 ناؤو دود ءاهدنا ذيع له كل
 امورفنا) ف دحوم نا 4 .ىخجولوءدنا
 ادا ”هسيظارلا هينميغالاو هنن اضل“

 ناعوالا ل قيام لومي عمت ع فول"
 ةيراصبفالاو .ةمهامج 419 ةهيسايدسلا
 ردهم اففوس لهيخو 5و ,هدشضاشتلاو
 لوددلا كيمصللا لس عبرا باكشل
 4 نمكي ياليوعالاه لبد حش عضاولاو

 هب ناسسمل او ل يعي بج ل 3[' ببال بث“

 نوييييبسم برسلا نو ةيياييملاو
 هذه دمربو .,يبامسب ٠١ كيرالا حراس
 هييركرتسماب الاطا . ' لافتمسالا
 عياطلا تاذ ةمللا ايا تافرسمتلا
 ةيعسو يسار ريمفمت هوس را يب كلقلا
 ,كيويا هيولطعشس .بابنمو هيماسع

 نمرلاب ثارثكا مدعو نرثم قالعلاو
 تاكرختل قييصنو ماد ةلرخدو
 تاريشؤفاةذه لك حلا سندملا حمتجللا

 نهارلا يسردلا نطو [هحت اهريظو
 امي' اده لكو بكر طبخ نم يسافب
 لوؤدسلا يموقلا فخذملا يللا ممحي
 رامتالا مدفن ,ينرسلا ركفلا مارتلا
 ةيمالسا#ا ةيءزعلا هءاعجلت يعصرملا

 اده لكو بكرم لظحسال نم يساعب
 ىموللا لمثملا نام مين :بميأ
 هيهب يسرعلا ركذلا ءارمتا لوؤندلا

 ةسرصلا هفاعتتلا يمخرملا رام*ا
 هيب ةاسمألا

 دصاسختلل يعجرللاا رامضالا
 لهيمالسالا هيربفت»

 وب يمرملا ركفلا نش ببن دخلا بقي
 يعولاو نادسجولا وأ ه دزقسا حورلا
 ةفيملتلا عقاولا غم هن شع ىويردلا
 ركظلا لملبو ,عمتجلا اهلع اسم
 لاكشا لكو :مولو هيسنافإ :كرطملا
 لايشلاك مئاعلت , اءدنألا هكثاعب
 نوللاو يندلاو ةقطانتاو رومببساو
 ركشلا ,لسقحم مي ادهن بسدأاو
 قادالا لب اهناذ راكفالا سيلا يسروثا
 يب .لقحلا نا ايا راكمالا هدهت هثحتسملا
 هتاذ بس

 :يبيزعلا لقعلا ةينب

 دع 0 يبيرملا للملا وه ام يرت
 لقمل [ نال ال وايمتت سنع ىلع هثا 5 هللا د

 عومجم دب يىبعيو نولأإا وأ دئاسلا
 ةيبرعللا ةفاثثلا اهم دنت يتلا «ىدامملا
 اره عجريو .ةفرعملا باستكال ساساك
 رف ىلإ اياطيزات دئاسلا لقعلا
 ةراضسلا حيسرت ةهج نم .ريؤدتلا
 لمح امم هفف ةراصر» اهدصوب ةيبرعلا
 ةساقتلا يصانيخلا ماضعلا هلقلا
 مرا فرتب مل هقفلا نال للي , هيمالسالا
 هسعامجلاو درظلل يمعلا هولسلا ي
 ارثا فرت كله نم رشكا لبا بمس
 هليرطف يل 1 كرفبل* يف افيسغ
 الابوحت سركقلا حاتنالاو يمقكلتلا
 الط لارب 5 نايا لقملان

 هتيرفدع رستقت داكن يبا -ايهنخ
 للا همثو لصف نع عرف لكف .بحسفا ىلع
 هيلع يباجر ميدع نيل فيدح

 ةهج سس «نيودذتلا محع“ عبط مت
 مزاج اهينان ةيبرحلا ةراصتستلا ىركا
 موكرلا ا ينرمتا لكسلاب يدا امم نعب
 ام يلا اديدخ فيمي يا يع رمعلاو
 مارج نم نيوذتلا ريصح الكا فعقنا
 ضوصقبت» عم ةلعاقت

 حسمتملا ةييتالعفع #
 :ءاهاقتلا هييرات

 اهتنخع يبلا مكئاتس رطخ١ لثمنت
 هكسارلا ةصصملا ف سو نتا ره

 د ىلع يبرعلا ىقرعملا ءومشاللا ىل
 ىئرطملا راظالا للد ىا هس»ام رعمفُت
 «لهس نس نوشملا يتتنونوب فسالاو

 ةرطن نوكي ينكا تاروصتلاو ميه اغلا
 .همفتشلو ةيالل ينرعتا نابالا
 نلوكللو هنراصتحل دج ان , ةريشلو
 7 كولا ورود رهو مل"

 يرعلا ياقثلا نمرلا نلخ ةساخيزام
 ةادعب نم نرعفا روعش اللا د رقعتم ثحع
 ةدوكرو ةديصانُس لفتم ريفييرابلا
 هيف ريهحي انامن اوركم امر حيصيملا
 هسيمن فيدكسلا بوك ق3 «٠ ميدقلا
 نأ اينه هعم ةروصح لب .دكدمويو
 نلآأ هب يدايو ءلتيكيو هيسفاي بيع

 ةفاقثلا لخاد لكارتلاو داب عهد هكر
 جالبإلاو لعبلا دم هدمرملا

 لاك ,ىلا يسوحلا راسبالا لون ةدكش
 هويالا ةييطظيطنلا يف هلك ديداد ىمي
 نم ىرصر دييصر قلد نلبا ةيشيتيب
 عيم حسم رثغ لفافتو لوادك" لكاوسا
 ناوملاب رم#ا قلفت تاءسو ا نسرلا
 000 ا مك
 تافتاعا لاسلا نع نام يملابصلا
 نئطلطما بثب لاصببالا اههيشن يبرعلا

 ةسيارسخلاو عقاولا تاندنعت يغ
 هفمخس ةرش لابش لك ديحانيحاا

 يمرملا ضوسا ىف عف'زلاو ةركملا ضب
 افناحلا عينا مجولويرلالف فهكاهسل» و
 ىلا لمعلا ناهد نود اوجن انكييراب
 جاسااو قلجتاو لفعلا ىلا لالؤسبالا

 راقنا لف دهون يمرعلا ناسسبالا نال
 ناك ةدويس قلقتملا هس دخن يباحرس
 تيرخ ارم ملأ .اصالسا انرع اننرس
 نا يبرملا دوجولا لو رذاذلا ء يملا
 .امشدرا يتكاسن ناضولومب دم يولع

 ميدارا مش كساؤبإ دنس مش علا

 مهين ةملاممع لإ همك شك ٠ هيقرعملل
 ليج نا

 هس.رملا مهاقنملا رم خازم عموم
 هةسالسا

 كريقنتلا لا ةءرسفلل بمن فيك
 دلوضو نمو < يبرز فاشل 6 ءاسما»

 352 ! من لحس
 مييرم هوم هعاسسم لا ةيكرسلا

 ظ010 ا
 هةعيرممللا هه امدل 4 كرسولا هيوم
03 

 ميسره ثبايسس اهيببس م لايعل 5

 نادت ىاريشلا طاطسمم ' طرفا لرايمب
 الا 3' ةييرخلا ةقاقنا هبلا سا
 هوس أم هيأ ١ سب زم ليحمل لنا هقادخا ةياضاو

 ةعيوع رودع جما ال“ قامش* و يلا
 ني رسل“ نع اهستعا ا نيك ملا ظظنم رع
 نواب ءماخع لار اه ياهلا ب يثلانو . مالقلا
 زيلوتلا ةيجاوررا قف .لبمس ةيضايئد
 مطعاتحتا ددعل و هادي هلا دعلاو

 جما رددت وا ةيييسلا رجمفتلاو
 ةيواهنجالا ةيبكدنلا هدق لئم

 رماهتسا ىناذص نع لياتنا ةيباقثلاو
 نادم نعو ماقلا جايثلا ق نشمملا كرما
 تاسيطيببلاو باكرستتلا 2 لالخسعا
 .ةييييتايمبملا بازستعالا نك ةيمئامسالا

 ينطولا رجالا لج ارم ل كل م  كئافو
 تاهيلتا فلا جر هبتامه يدم اهانتسو
 عامخت ةينرجلا زأزللا ناس رم عقرلا 3
 نم انّسبي 3 يئاسملا تامطيملا را اللد

 هصوتمو ميخولومدبا اهيل لب ,عارع
 يكاممحا نحوس. اهنا اهي ةضاج
 كديييلب ةيئاقُم ةليصح ني رشعب
 رديمفب يسسلاو «فئاسببلا ايعولاوبي دب الا

 اهنم سيكدبب هيتاهتلابو اهجانبا
 هييماستخا مقالغلا ةهنورصلاب
 هيفاقكلاو ةيسياييبلاو هب دايضمفالاو

 اظرزما نمو يسرملا 1 هردئاسنا
 اهرهوج ف يهو ,ةأزنام لجرلا هفالع
 رابدب نم مهطرلاب رم انلاب يمولا ديالع
 ييهخلا و! ةرطمسلا تاسردو اهنالشا

 ةارلا يكمتت مل ببادلاب ادهلو اهتحاد
 ق3 يساحيا رو دب مانقلا نم دمي ةينرعلا
 ىفبي اسخبا ادهتو .كنئاسنلا ةكرسلا
 نع ةرحاجي ةسرفلا ماراا تاابمدا
 مع ريان هيك منصالا اهتعبظوم مايخلا

 يا و اه دوجو س
 ,ىمدن هيدرفلا ولرملا باببو) نا كلذ

 اراطأو الوفبم ايئادن انارب اهرهوجخ ل
 هبس نصقلشملا بحي ايعيت اعقحرم
 همر دلاب ينلسألاو يستملا ةرثاب بسحب
 كارسلل راغتت يتلا هييشيظولاو هسيسنولا
 يف .انات». نمملو د(كخن. جوبهوملا
 هفصمخحس يف الخاع اناسبا اهتتس
 قارملا بلا عسوم نم مه رئابو
 اسباب ررفلا انه لالخ اهقيعنو
 ةساغ هنءامتخالا بتلاظما قممعتو
 هملودلا ةقيثولا يف اهملحل عمتملاو
 نا ني مغرلابو , ءناسنالا يوقحل
 اهرزدز كرملا ةباكم يب قرافلا
 ينحاملا نقلا رخازا يف يعامتجالا
 ,ركمي رصاحلا نرش رخال اهنياكمو
 ههاخو هتيمعا يع لئطسلأ وا هئافملا
 لاز ام راعطلا نييعتلا نا الا ندملا يف
 هيلقح فو تان ل صلا دويل
 راشتدابا دوبحبو هقفاوسو لجرلا
 مطرلاب ميتاسنلا تانفلا ةيسدلاب ىقح
 اهسقن ةشابسلا تاكرحلا داهتخا نم

 ةدوسس لاز ام يبرغلا عمتسملا نأ
 رعت ادهنو ذراممو ارتف قالغماا
 ةلحرم هنبقملاو همهارلا هلحرملا
 ةراشثاو رضسا ةداحلاو ريبكمتلا
 نللعو هناك تالاجلا يف تاهيلاوتالا
 حممت ادهن يهودا 0
 سضاملا فكيذتعع نم فرت هلحرمم
 ةطرصف لالي نيب رماجلاو
 قياسلا يفهرملا راظالاو ايخولؤي دبالا
 هيتايطعمو عقاولا تايوكا مريمصتو
 احوسر رثكالا
 ثيدحنو عادسألا ةيلاكشا

 !؛يبرعلا ركفلا
 يئدلاو) دئابسلا يسرملا باجل لا نأ

 ناك (ةيضالل# هايد 65 بمع فاس
 مسافسلاو ١ سحاهب ةموكحم
 رالك امم رثكا باذدلا ني عاهبلاو هيمآلا
 لربملا فشأللا سحاهب اميهم
 وا هل , دصني ىدلا عقاوملل ينيقحلا
 هنا < ةوؤلسم قمحتب نأ يعدي
 موسهنملا يحولوسدسيا تاطفح
 تاظح و م امم رثخا هرهوج يف ( 1
 م «دنمأ اونا بيعي اذهل قرعم
 رصملا دريم نم لاقتمالا
 ريصت ةقخرم ١ حوتولب يجولومدبالا
 نم <فعك يل املا وا يملعلا ريكظلا
 بازتلا ف ممالم فجوم لالخ

 ,ثاربلا نم فموم دبدحت ١

 عرشوج يف سمل ثءرملا نم فنولا' نا
 ريصاحبلا رب بقوس لب يس املا نم امون
 هير ميسر لقسا رم يصايلل ةنور ةمذل
 ةدهلر ,<41 هيعرسش عاطغاو رماصتل
 هعركع مك هم تارملا رب فقوللا لطب
 هيسرس.اوا' فارذتستلا فليطم نيب
 نمقب ىييابيشسارب فشوم نم ترام
 ,ةيفطنملا ةيعضولا ةييسلملا دادبماك

 نسيب لا نمزم يناتنا فيوسا وا
 و) هيملافلا ,امئارن نم ةييعم ةيمردم

 عك

 تاربملا ل نلر م يساططن ال مل يمول
 مشب نساني فوم وا ىسسدلا احلا ا
 اهف 'زيشتمو اممان "ادم تارسلا

 تيولا وه ىرفت ل بوقكتلا ركل
 انافسما بازنلا باحعسيا نأ ىف دقسلا
 قابسو طورش ىل ةرتخلا مسضوو ان دعب

 ايضولؤب داو انفرعمو ديراب درييج

 ايا يمن  هشو
 ةسالسحإلا ةمسئابو ديوب نيعاحلا
 ميرقتلا سرد معن امم رخاجلا
 اضرقم عاجلا لتراسا ىلغ هسالقعلا
 ليهسسلا ١ جادماو

 عفتيري لأ طقف نسا ثتيردتتاف
 لب - نمسا, ىلا رتل“ نم حممتجملا
 نا - طع يقلا بولسالا فيشنكت نا
 قمسلا لا نب عيبتجم ىا ةكليست
 هيسههم ني ةدظو ماعلا عيمبتلاام
 رداسمملا لبك .ءامميسا جعاوب#ا
 لمفتل ههاطلا هيكرح دلوتتل بارثول و

 لا لاجلا زواج ىلع ريجت ىئدلا

 ةيؤرل يسرع قظنم حادا وهو لمؤملا
 نم ينردلا ريكشنمللا ريثك كقل يمماهللا

 ةنمم «قطوم ال قطبم وف رجحالا مف
 ميرو ليد يفرم راظا يييسماب
 عم ةييظقلاو رواجملل ناداس روظتم
 يلا هيفلملا لع هب 1١١ بساعسلا

 ادهبلو روش مذتاو عخارتلا ال" مكارم يل
 ثيوحملا وا ةمهنلا يب ظيرلا ناع
 ةداعتسالاب هبال ىرورص تازملاب
 )هج نم ثارثلا مهم اسكمي هسحاوملا

 ةيرضنملا تادوكم نع يضكلا ىا

 ههج نم هفيطوتو ,( ةيفرعملا هباملاو
 ,,الوقمم ؛. ىاك ام الكت سلا يا ىرخا

 وه ام لك وخل هريحستو
 ملار هقارشتاك انركمو اميذيج
 جاوبا لكو .ةصارهتالاو .هيثكاوتلاو
 لادن نود ليجتسي اذهو ,ةيدرومتلا
 هييرع هينانع

 :ةيبرع ةيئالفع ومب (7
 .لفملا موني نا ..ةينالبعم ب يبحا

 هبع يعولا رصابع ةئيهنت ينرعلا
 نديتلا عم ةيليهر» ةهتءاومب مامغتلا
 همكادب لدع) نم دقملل ةيصرفتا هماقاو
 ىلع لمعلاو ,ميصلاو راكفالاو ءادشالا
 ظرشس كله نك حيراتلا باسنالم مهمه
 هيلا لوخدلا مءاغا ةملمعمل ىرهوت»
 ىراصحلا دوهجملا ىف ظارمفسالاو
 ءقاكنم لكشن يناسمالا

 هيزكف هناوؤلسمب ىلخمب رمآلا نأ
 هيدرملا بادقا هيرقم دثعت ةيراهجو
 لئلا تاموفم لشتكو ,اهبوبع ماقأ
 ردم رمابع ةجحلابم عمم يبونلا
 همنال اله رولبم ٍيربوش يوبصهت
 لظتتا هيئالقع ىطختت ةبلغعان
 يبرك عورشم سيساثل خاسدبسالاو
 هل ادشرم عيراتلا س دحتب يوضهم
 لجا نم هل ةادآ يناللعلا دقملا سو
 نم ةردحولاو عادب#او يركشلا عاممشالا
 ,هيمالفملاو لفعلا ناهز يمان انه

 ةروربم رهشت ,عمقوملا ادد نم
 رب ناذلا قياستن ملاملا ىلع حاتقمالا
 تاما لدعأ نم ةيلارحم دلاو ةيرصلا
 ريوطت ي يلعطتا ماهسالا يب هيعورشملا
 عم راوجلا ءاسراو ؛ةهض نب خمتجملا
 ههناث ةع ١ رم ىرخالا تاراصتحلا

 ةقدنتو 5 هني ل حومطم حيبرابلا نأ امو
 هيضدرطلا تابرخلا نم ديرملا وخب
 ركحلا ىلع مراللا نع هيناق . ةيعامجلاو
 نساك لد ةريسمملا هده تكاؤي ى) ءيبزشلا
 لع هيردم لالخ نم متت ركمك هتمي#
 يرخلا ىلا ةيحيرات ةكحرم نب رومعلا
 ةسالا .نريسسم هقيصوي عاذنالا رجع
 ؟هباماطتو اهلا نك مفلاو

 لش ىريصملا ني حبسا همث لنمو
 مدئاي نأ يبرم عادنالا

 نس ملاملاو عيصتلملا ريكي يف ؛انلوفش
 عادنالا لع ممحتم رجا ريتفتيو هلو
 يسلالا ظايطبلا يل رمهشمب 8 نأ يبرعلا
 قاعنالا لمحي لفتشب لأ لب ينفلاو
 ةرولم اهباسص رمز نرخالا ةيراضحلا
 تاجلطملاو ممهاقلا دكيدبحتو
 يتاد لطسو عموم نب دجفحمملا
 حافتحالادل هسل اخ شل يتسلل
 رزه ىقتا لافتلا ورنلاو يلامزممالا

 الاسأأ ١ سنقل لم ةهسيرخلا هيسدلا
 ,,ةبفافملا

 تريهط رطاخملا ةدهم اسعيو
 ريخوت لا يضرب ةهييرك تاربدابم
 كلا ”هنحوص ةيملعإلا ياص-_ظخشلا

 ندحولا ديوب ةرورس» نلح قيكانلا
 ريمقعلا عاربالا لالخ نب ةيركشلا
 ميييرلا ةعاشم ةدطافجو ىنرخلا
 ةميرعلا بارياسملا هداه وع لب ةكراوملابو
 معرلل هيويرب هيوم ةوفسف لآ
 يسرب ىئدل“ يبرملا ىركفل' نماضنا#

 حا هل رلم هما

2 
 تال

 مهجوي ىملا هيويفا بلاوشلا بعرعس ىلا
 اهناسنطيديو هيملفلا ديشاغلا + ارو
 لم ةييرعلا ةصالا يكمم همم سو

 ةييللل قاوسم ايقنا  مسمعتلا
 ةسخرشسلا قتقمل يلقب ال بميرشتلال
 تزاملا/ فلاب رامم هيأ لب ةيوفللا
 ل لش ةيراصج اوف تيريعتلا لأ نا
 زا ف حتطصمملاع هند ةيصم يوك
 ميم ماتو كد ل ىذا نك اوممعلا
 و هنرملا نام انه زمجو انف ةيركن
 نا تيريقلاب اا ةينوف روكي نا نكفم
 ده ب ناداك ةيركقلا تاينبلا بيرعم
 هينعرعلا ناقعو البا

 ىومسملا وشو ,نامك ناومتف ىتغو
 ييرعلا عابنألا ياش ميشعتي ىيلعببلا
 ةسرملا ةيراستجلا تاباكم لا فيضو“
 ليدج نم دوعن يكل اه دسع ونو ةرئعتلا
 عش لعاسبلاو لمقتا يوسنس يلا
 ةريجاو يىنرخالا هيريشلا تاراسصجلا

 را تبع .يبرفلا اقذلا نمإلا ران
 جحرسملا تالاخف قف ةييدا باغادما ةييدلا
 نوسملاو اسمونلاو ىيسويسملاو
 نا عيطتسب يئذع يا لأذ ,هبليكتسلا
 ةيسردم لسسات ايققتع اننان لوشن
 بالاخللا هده يف ةريمنم ةيبرغ“

 5 لومسلاو
 نيسريمفلا ريكفتا ديمون نا الا

 ,راهيمشلا- ينيب ال عادنالاو ةراجختاو
 هعباطتم ةدحناو هخيمب عاساو
 ذبحوتلا انه بلطتي اماست .لثك سلم
 ةديعتمو ةقلتطم .؛.باعادبا, جانبا
 ةيبرعلا ةيورملا تافاكثلا ددحت روكمت
 ةسرسنلا نب وج يف ةذججولا

 اهيف حبحب فيحرف لأ هةيطارقميدلاو
 نم اردهم | دقعتملا ءاظملا
 يبرملا ركشلا ةزغو ةبوصخ رداع

 يس رملا مالغالا ناطر يتاي امه نمو
 ليغ فقي * نا هيلغ مدخمب يذلا
 ندفتي نأ لب ىفصولاو لقبا ودخل
 حيبصضو عقوتلا فورظ قلظ ىلا كلد
 مالعالا لئاسو ناادلد .ةرهاطلا
 بحبصا ةزروطخلا ةدهم لامتالاو
 ةئاسم يشاضب ةعابس منعا لثبس
 ركفلت هعؤرف اهدمب اهقوظن لب حالبسلا
 رك"أ روطنم نم اهسا انك نادحولاو
 اهنم وا هلودمل هظلطس» نثوقا لثمن

 يبزملا م'اعالا اص ءيعصتي ,ةمث نم
 يسذلاو يبدكالا جادمالا سم ةقالملا طبر
 صرفت مالعالاو لادمتا# لكاسوو
 مدس منتو ماملا ياقثلا لاصيالا
 اك يبرصلا عققاولا ليلحتم ةبلمعلا
 يوئسم حطرو تاسبالم نم هب .اويجي
 علدلاو يضامخلاو يدرطلا يرشولا
 اهريصعم وحد يبرملا ررجتلا رسصو
 . مولخملا يودحولا

 ع'دمالل نكمي ال ةيذلكلا مذبه نس
 تارتوتلا قلشطس يعاربب نا يبرعلا
 اهدهناي يتلا ةيلا (و ةيلرملا
 نم رصفلا كرديه موهلا ملاغتا
 مايلالا هه لم هنلخات كاردتسا لجا
 اهريخسبتو ان ادجلل ,ةيلي دبل كيه دلا
 دهسا يف يناذنا هموم نع جشتلا

 3 يبرملا يفاقشنا عقاولل ةيغاو ةدارغ د عورشلل ةيبرحلا ةيوهلا تابونام
 يعو ةيركفلا هتايئوؤسمو هتايثطدم
 لستسملاب ريشسلل ديحولا قيراعلا
 لسفالا

 كفرمشلم نصدبلا يضركفلا عاقمالا نا
 با ةيبرحلا بادلت يطيراملا لاللتبساا
 هيدارا هيدصف هيرئم دكر يوكت نأ“
 ليصالا ىلع مشانلا تف دشتلا ىلا لكدؤم
 هسمفاقثلا هثيرب يف يبرثتا ركفتا
 ةيراصتحلا

 ايباحيا افدطوب هعبظوبو ,ةريولجتو
 ةورد ىلا ةراصحلا حمر يف هلهزي

 عادبالا ينك بحي ركعا يسعميو هدي دج

 اسيف مالا هيلمعت موقي نأ يركتلا
 رولاو ,يضادسلا يممولا نيب

 ابم يهولاو يفمعتملا
 نراصخ حورشم ءاشنلل هةيخيرانلا
 .رساسا رود ةييرفلا كاوبللو ءىلاكتس
 عورشلا اذه حاتبا ف نرهوسحو

 نسف هةينرسفلا ةأرملا ناب اغافتما
 هيعرتلا اهيراصت .ةسرفلا ةرايصخلا

 نم ةكوفتحب نع ندخب يسلاو هسصا
 طامباو ءازالاو تاهاجتالاو ملا
 كرست كلذ نم ىظمالا لب ,كولسلا
 نآلا دلل هلحتسلا ريش ةراصحلا مده
 ةتنكرشفلا نئرايصتسلا رس اهرب
 ةييراسصخلا رامبلا هممكرب ىف يىوخالا
 تفرقولا بني اذهلو ,عمصتتلل مامخأ
 دحاسمم ل اهس ءداقمسالاو اشادنع
 ينلا رجياصلا نس ةطويجم ريؤوظنو
 نيك عمسجللا ىف هطلسو مون ةارملل حسم
 ردابعو نم امهم اردعم كقكلادن حمصي

 . ميل اس ساه

 ىب رمعللا ركفلا ثيدحت غو رسسحا
 نم ميجاالا ضمخملا'

 جستخملا ماه لبتاول“ .ددحتلا ا
 هةييعههسلا ) نولي هولا سرلا
 متالب تقفملاو ةييوقلا بازلل هيك امتع3 أ“
 اهيعازب يملا ةميوملاو ةيلكبقلا
 ماثك او بارك 4 او بيسلادملا همعب
 ةمظ .ا زاك او بامثستلاو ةقيسلا
 ريم ماقدتتم ةديدسج مسع حيسرمل

 ماظل اسلاو رم مح هييسربس همم اهياويمتا
 رعستو رياسبلا ليققت هليذن هيوم

 واش اهباثب ةبرعلا ةباذلا نأ هنلا
 ةزتتن اهنآ ,ةسيابببالا تادسلا
 موتسملاو هيسياقثلا هلايصمملا
 مسالا ظطمرم يذلا 2 يمافتخالا
 رضرو اختير هصهسلام تارتلاو ممعاصلاد
 ةقق نطلب ليفدنم للا رشا يشكل
 ةهلامع رثكا ليوقسم يا يىشلا
 ةمباببمب و

 00 ل ا
 ةيارق حيراتلا ه«تارش ةراعا ةملسلا
 هييكرت ةداسأل هيئرعم هسفمئل
 تايرلتخت عليم ين قيد ,نم دمع امضو
 اًذهبو ؛,لبهتسملا .ناملطتو رماجتا
 ةيبرفملا ةأرملا شمع مدخن نععملا
 ليزم لخا نم ةريدكستو هتارملا فيقتوب
 لج نمو هنعمل ةاوانسملاو هيزشل# نم
 لعاشلا اهروسوو اقرومصخ نم يننسلا
 ايسر ايبا دعا اقسبر 1 عيسفي يكل هيه
 ,ههئارش لكن عمتاملا تايلطت

 ملر» ةيقمفلا دش يكحذدسمو
 لجا نم علرملا لقشغ يع .بتاحتا
 داما قلق يآ . يس راينا اسما ريرخت
 ٌؤقعلا هكرخ .نكمي .,' ىلا يرسملا يناكثلا

 لتتخم للعو قماونملا يعولا يبرعلا
 ولف

 بسقتتاب ليضاوتملا ىيشون قلطنوو
 ايا ,تادتاب اهيعو لالخ سا ةاريشل
 ةكرملاو لمعلا اهيسمبنو اهياردتب
 لزم نكمثن ىتح روهذدلاو هسهاسملاد
 يسع يا ماعلا عسمللا عم لخاشلا
 يدمتجلا يهولا ىلا لعب نا عيشتست
 قارشا مم اهنيضومكو اهعماوم
 بئلتسالا سوق تمص رزادتاو نساعنلل
 قروش رمالا ادهو !همم ياا
 ةيخيراتلا هطحللاب يئنولا ىلع ىفوسي
 لقت سرل# يول ركلأ اههبف حوت يسلا
 مهثئيماشبد 4 ةيئاسمالا هيرحتلا

 هيؤزرب هفيطوتو هءاالوختر هترورسعو
 هب يترثو عاولا نم يلظعت هماستسم

 لايك" هلماوب رراعتلا يوم ىلا
 . عدنملا

 6 .,مرزلا هشيدحلا ةهبرخلا ةآرللا نا
 ةيبردلا ةيبامدبالا اهميصتسشت للمت
 الا ةيكازللاو ةئمسسسسملا هنيمآلا

 خيرامت عم موبلا اهتكرمن ماحساب
 لاس ميراتو ةييرملا ةلرللا لاعب
 برعل) بح "لا نم دروهتلا بائنلا
 ًالكرحلا عيت وهلا ادق يلعو هلك
 املا ين ةرمعمس» ةكرح ةمئاس“

 ا م 2 | ليقتسملاو رصاحلا
 | تيصتو .روصدلا رم ىلع يناقتلاو
 اههلتعو اهرسكل نم يبردلا ركفلا

 يذلا دكتلا للد ,اهدغبو ؟هابتحت
 ,خييراتلف يف انناجيا ارور اهنا لي
 داس وجنب ىلبع حيراتلا ىقكتم ال يهم
 كرتشا ىلا ,جيراتلا لمغت اهنكلو

 جشرتب هيلع ليكتس يكلو
 حاملا فلخو ةلركا لقرع ىلع .باشدسل
 لظملا هكر نامي ىدلا قرعملا يالثلا
 تاتطم شغو لماوتمللا يغوشل
 كرجتي نا عمتتلا | يلي ننس ةدهمالا

 نلئخيم ف ةييشامتج ةرتاسم

 عمتجملا تابيتارت راربثا نأ نهرمسالا

 ةييداسمملالا اهنم اوس هماخل
 .ةيملاقثلاو ةيسابسملاو ءايحامسحالاو
 هتمنع نمو ليد يومنب حدؤمت راكسنال
 نم لقطتي مأرملا ةيمهول ددخ ماظن,
 يساييدبلا ةريبس ىف لسإلت روسطنم
 هبه ةأرلا دمب ىشذلاو عمسسلل روطنملا
 اعئاد الجو امرالو ايرورع اظرش
 .يئر ذبطلا ةسقستلا لح كادخاملا لك امش
 يلومتم روظسملا اذنه نم اما اما

 رايهجلا“» لايع متحبت ةهسينلب
 ظيحاملا ىلع ريتكرتما ..يوطللا
 ةيمافثلاو ةبركطلا هرج املاو ةيبيلقسملا
 هياظنرال هيمالعدا ةييقنانلا ةمث ىمو
 ىيياسلا نيرصمخلا

 هما ثمل ع 7 ثدسلا دكوم
 دفع رهشلا مهانعل# الظاكرو عيمجلملا وميل

 تاهجنار يبيووسملا يلع ينهدي ,ةبم
 نش ةرلعتسم .بءاراهس منانمملا هةصشتملا

 نك دؤن امه عوسلاو وب بلا نموهتم
 هيميتا سلا لاكشالا برع ةرواص لا
 ءاييدلا رهام بلد نم يكف سح
 0 لوس ده ايو تالعح ىلع
 رمآو هافقرلا ءاثود"و هيشيرلا ةارحلا
 يق نهرود رول ادجو .جلا ةقبافلا
 ل !يلوشانت _5 رهيلاع يعجمت دا عيمسشملا
 ةيبالبلا تابزؤحتملا صب لصو مرهه
 بيبيدكي يسلا ةيبئاسعلا بامظنملا+
 اباضقلا ىنح اهيفع دو اظدمتاب ةريخالا
 لامن ظييرب ناز ةريصاا لخاد هارحلا
 صيبف لخا نب يناقيلا لاصيتاب ةازقا
 ءاسنلا سشهايع نهنن يقاس
 هع تاكل .تانقلا ةيفنو

 نأ ءاسسنلا عضسم يخلو ة, اولا
 ا كك ا

 -ارارع ملدب ةئيياممم هيو هدامخ
 نو نهيذلع رهجلابصت ايعاسح
 مسيوسملا ١ كل لام ريس اسم

 دوف نكم ىا سم هان -...سيورمللا
 هلوؤت نا . رش فلا يلي د ب ةبلعلا
 مرويصيحم لطب 7 راو هشعن ةسيايس
 ةيحجاسبطال هسديلا يذعمع يف هلا 1“

 اي افصصسل را نيرمدخنلا خياط ساد
 امجقم معسلاب :قدا امه نسم نست 5

 مسطح لاطتن و ايوود ةماعلا يولع
 ةديحولا اليبولاوه لفمسل ال هل
 نش بتانيربملا ءاسننا حيصم 3
 ةسقء ايس" يل ظعحصتلا تاك امسن#
 نبا ينفع م4 كلذ رثااإلا هيسايل
 يكاشطلالا ينسيسموللا رول /ازه ا ب بكيس
 تفارعالاو نافزم“ ليم يدريخولا
 وج سكدلا لمت اهرتشو تااقسلاو
 ننس ار اسملا و قم سد رادشلل حساصلا
 ةيييمايمسملا ىايديع ويل ١ قدك لق هئراسملا

 طابسملاو ةكوش9 دحلا رهن مم بما.
 0 ىهفدا

 عيدا
 ندنبرللا قازملا,. عقحاب رك
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 هيسش 3 ناسيالاو تالا تك

 عاملا لملتلا ميعب لايجتا ةيسادل .ةعئازل

 هزي ل حمم مثلا موسم _ 4 تافملا

 رسدلا ايلتالا مصب ىف نيااعلا لففلا
 نعو ىساما كل نش يولوجسا مص مها عه دلاولا

 مساقلا يسئرلا فدك

 وذالب بدلا بينلوأ

 لوعوممل ١

 يمر ءلاخلا ي بلخالا بورحتاو .بورخلا ساس لك
 نسو هل ديداهسلا داهطتتاو .ىطيسلف بعش ءاساف

 يطسلف لاذط' ىلع ناققن يندللا م ايتحالاو اهمال
 لماخح لأدب

 يفارع لف نا ىاسأم نك نويوريسم مهلا امك

 تيوس نوراغ مهيسصحم ي؛ ربنا نأ دب .رئاخلا
 هورتلا مهي ديصيو فرضت بفعا ىندلا ,ةئاوغار

 مساس اوبطع ,ديطقلا قارملا بمش نم ةفورسملا
 اوينمت نا لاومالاو داشتفالا قيرط ني نورداق مهتأ

 نافطاا ربح اوييعتسيف ىييقارعلا ميَِهَن
 رثكا .ناسنا لاو تالاو دباقلا نسيئرلا ةبقل تئاكو

 نم قارعلا لافطا ةهينافي ام ظحال امثيح ؛ةفلار نم
 مهتامط هنأ الا ءايئاهب اهباذدقت وا .ىولحلا يف صقن

 ريرسعلا رماجلاو ةقاركلا عم .ىولجلاو يخلا نأ
 مهئابا رويصب اهلك همداغ .قرشملا ليقتسملاو

 اسخيلو .نيما زرحب ناصم د تلا ناو .مهئناهمأو
 نع نودمتبيو ةايحلاو هلوعلللا نولفي نيذلا كئلوا
 ةيرحل ةعساو ةصرف بحيفنا دقق ,ريزعلا دحاولا هللا
 يبرحلا نطولا ةعفر عاسنا ءوصب اهرئاود عستت
 .عمجا ملاعلاو

 :يملاعلا ةلوفطلا موي يف .دئاقلا سس ثرئا سني ملو

 نوعرافي نيذلا .نيطسلق لاطيا نم .ةراميحلا لافطا
 نيدفاجملا مهئاقشاو مهئابأ ' مم توغاطلاو ملظلا
 نيأ " نيدبعتسملا ايفيرفا لافطا ع! .نيرباصلا
 ايان شب رهوتت مل ةايحلا نال اعوج نوتومي
 بب ٠ ىل رمثسلا ؤجعلا زرفي رقفلا نالو .ةحيصيعلا
 سلا ةداعسلا ءاوجا نع متدعيي اهل ءاودلاو لافطالا
 هاونا دنعسمي يذلا لفطلاف ءافالطا رففلا عم يقتنت ال
 هما بيلح سيديو .صرفلا ى ةاواسملا نادتقب

 ةلوفط الو ءاديعتسم نوكب نا 3 نكمي ال .ةليزرلاب
 مهتاهماو لافطالا ءانال ةديعس ةايع مغ نم ةديعس

 .رابكلا نم مهيوذ(
 سيئرلا طبر ,هيسائم لك يلو .ةملك لك يف ثداعكو

 ىلع عيصالا عضوو ؛ثايدسملاو باجسالا نيب دناغلا
 ,ةلكشمال ةيرذجلا لولحلا

 لمعلا صرفو .راكلل ةميركلا ةايحلا رفوثت مل أذاف
 ,ررحتلا ةصرق للافطالا دونت نلف ىدسب امك .جاتنالاو
 ال هتالو .رارحألا عمتجم يق الا ررحتي ال لفطلا نال
 الر ,ةقيفع ماو رهاط ببلح عم الا لافطالل ةيرح
 ,ةاواسملاب آلا ملاعلا لافطال نوبضع لبقتسم

 ةيموغلاو ةيناولا تاعمتجملا لخاد هقرتتلا اها
 ىف قراوفلا قلخت اهنال ةلوذرم ةداع يهف ةيناسنالاو
 دانتسا نود .كاذو اذه نيب زيمتو ؛يناسنالا لماعتلا
 ,هللا عايحا لافطالا نا مم ,ةلداعو ةقيقد نيزارع ىلإ

 .اوؤاج نيدوا ةيموف وا ةيسنج يأ نم ءانؤايحاو
 بهث نوسراعي نيدلا .ةافطلا ةربابجلا كئذوا اما

 .مهدابعتساو .مهعمتو .مهداهطضاو ؛بوعبشلا تاورث

 نأو ؛ةيناسنااللا مهتاسراممل دح عضول ناوالا نآ دقف
 مهيرآمو ؛ةحلاكلا ميهوجر نع عانقلا فشكل ناوالا
 يكاشلابو .ةيلودلا ةيعرشلاب اورتست امهم ؛ةئيندلا
 .ةيباسلا ءىدابللاو ,ناسنالا قوقجح ىلع

 عنم دح ىلإ .يداصتمالا راصحلا ةسرامم نا كلذ
 علاس فرصن .قارعلا لاقطا نع ءاودلاو بيلحلا
 اعوضومو الكش افلاحم وهو .فاحجالاو ةوسقنا
 عمتشملا هبلع عضاون امل فادمو .ةيلودلا قيثاوملل
 .خيراتلا رم ىلع يلودلا

 عيوحن ايبم دصع ؛هريطخ ةيسايس ةنعإ وهو
 ىبرعلا نلطولا باهرال .هميكرتو يقارعلا بعشلا
 قادعتالل تاعثلدب يا دودو نود ةلوليهللو ,هماكمو

 حلاصلا دوحو سبركنلو .هئهارلا ةيميتلا ةلاه نم
 ,ا ةيلودلا هئعرشلا ءاطحل نحت .ائدالب يف .ةيكيرمالا

 لافطا فطاعمي نوربعي نيدلا ,قارعلا لاقطا نكلو
 بيلخلا مهيسماقم دح ىلا .مهتثحم يف مهعم ةيورعلا

 فدوملا هيدنتلاو بحشلاب نوركذي نولظيس .ءاودلاو
 املثم :مهنم يسرعلاو ينونهصلاو ىكيرمالا يتاودقلا
 آما ممشسو ءانار دومص رجفلاو نازتعالاب نورثذي
 نورتعب ام فمايملا نم مهل كري ىدذلا .دئاقلاو سيئرئاو
 كامزلا ل6 ا“ كر هايمأ' الرجالا اكل
 معنا اسوا ا رمخ نعت, ليمن .ءر دسم ره را

 ىه .شايعالا ن'رعلاو ةريشالا ةظرما

 تكسزاو ليتارسا»/ تايعزا يذلا ةراصحلا اهسفت
 ثلابو ىنافلا وا ريرج بفوم بهرقو .اهتادايق
 نشير كلا نيمربسلا

 نم ةفرشملا

 مره سلا ةرامجللا باد اسياو انعبأ ىهو
 شيعلا هللا بينو لوسرلا ربي ررجتسو ءارقلاو . ابححالا
 يئاجملا يفعو ةيناؤصتا سيدو ,,اكيرم 4 سخر نم

 .ءالمعلا راكحلا نم امههيارساد ينسج ةقبنابو دهق

 هللا عادع'و ةلوفطتلاب هي 'بيينأللا ءادشا

 ليصتفوتا

 ميو ل هيوم دل مهم وعل
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 ةفيرا عم هخلاي ييمرتجلا نثاش ةءداعقب لا بت ع

 راسجلاو

 ءادقلا

 ء نإ حس سس
 ١ نا را

 ةيدوعسلا ةيكلملا ةيبكلملا ر وصقلا رارعاو جئاضنلا ةقلمم
 تاسكباوط ةيدوفدنلا كمتلملاروشفلا رارما حياضفلا ةلابم

 ببال نادؤمسلا باتل“ بوري» يل نايسمالا رثذ ا اذنه ندقا

 ييارسللا نو قادبم
 دج يف هةيكارحلا ةرمالب يقيفحت حيرالا يع حئاضتباو

 ,ةدشملا تابةؤقن لؤبذ مهنأل .هنما سلا يل حتا

 مهياغالك يلو دوه مهلصاب مبا هيف و . مهيدع يلع ٠ع نودشمي
 ميمصلا ىلع حباصقو . ليتأربسا عش همئاق لارت 3# ين" ةيرسلا
 تايلمع للا ءارو مهنا قتاتزلاب فب[١/1 تنثي دا يبزعلا يسوملاا
 ةوستن نأ دنم ,يسالسدلاو يبرملا مئاملا لوظ شع بيرختلا
 يرايستساا سيدلا مانا ةريزرجلا

 لمصو نوعمستاو لتللاو تاجرالاب لكس ةيلكاد اسفر
 ةفاشاو ثاب الت لاو لاوسالا ذر باسجسو ,نىءارشالا لاهتساو ,نويبملا

 . تاردخملاو نوحملاب قس
 مودشل عاولا لك مص مع ردو ا دملا ةييحخا»

 مارخلا سمخباو
 دئاوم نع اهاساربمو تارازولا عيبو يواشرلا حئاسنو

 عرمافمللا

 رارتسملالاو فرغلا باد شلؤملا لوقي هباتكلا همدقع يلو
 غياتا اياو يببانس يسلا يسيساخن #7 لقا يف بهكولاو هريزبسملاو
 لف ةظاعلا مده لب اطعب سن تدك ىيسما دغر مومس لا حئاصق

 ةسمايسلا يشهده تاهراز ؛ففططو رءرشناو تامر تاهتساو
 لاذ يمدييملاو برهلا دبص اهييرامت ةلئاعلا مذهل ةيئاولا

 ,يلافت) طوقمر بوبا مكرت حئاسصف . اهسراحو ةريرحتا
 كنونو ,رابقلا دئازم ىلع نظولل عيبو ,ءارمج لعبلو ,مءابدو
 لا ةرماؤلس فشك يحاو نم تيأر دقت» فيصير ةراقحو ةعاسوو
 ةرساؤم رططشلا حصقر ,جوظالا يميلسعلا يسوههسماا ديالا لربو اويمس

 ةكنالا ميم ف معو اه جالا رش سل

 اعل

 دلال ممم

 0 تب ا ا 7/2 قا طلت ف نبع ذوات تان 373/087175 1 جن 1 هت يوجب نا تيجو خا منقح

 - هيدوبم يجححي

 ناكيرمالا ديعس يف راقخا امال
 < مهزيدبغ نود طعيملا رابتما مهتجحدنيلا
 اكيرسا نأ لوقي يادومسلا .بؤوحت»
 اهل سييلو .يسربلا ملادلا رع ةدّيسي
 تايباطيرمب ثم يراممتسا عير
 برعلا اههركي يتلا

 هاقفاوم الول همام هقيعحلا اما

 ءيش بج نويكي مالا لهم ام زيقكنالا
 هصت) ةصيلا ليصافت ٠ يسال يوري

 ن |طننلا ىلح ييكيرمالا لوصح
 أمت هتاركدم نس لب 71 تاسقفتا
 يلي

 2 مسا 3 لوا نيرك ياك
 ةصضفر ءادأب للملا رو ريزملادبع
 نريراجحيا زشعاو هل رش يلع هبسرملا
 ةلبم ائيبث ةمعقرلا هده نورسانلا
 ,ةياحلل ةيتدم اهدخر ريرهلادبع شنو
 دقو ,ةصرملا ءادام هداوار وه ماقو
 يلع اميطع اغاطبا اذه فلخ
 تون اهيا بحشا يدللا يتيرمالا

 تيم يف ميركل نارقلا يدوحم صعب
 ناك تيح ؤووسلا بلف يف يسم ةلئاع

 عايالا وكلم ةدمملا يف سنهم ركخو

 تعاد يشلا سرك دراير ند ةرهخالا
 لكا هنا. نيرك دفتعأ امك ةبسس اهونسا
 اهسافا هبدام ءامنا ةيئحب ةرودنب
 مل امه نأ ذا .ةدج ةبدل هفطرش ىلغ
 ةرايرلا اهب بهسا يتلا ةرارضلا دسني
 ريرم دعيو ةرايرلل 0 راسل الو

 ناروسل عيصلا ملست قم
 ءامساب ةمئاق ةرهاقلا يب 0
 مهتالهزمو اسدمهب سرع يلاوح
 تقورثلا حسمن مايل نيرك مههردفي
 _برغلا دالي يف هيب ذل

 كسي وشو ياريت لاسو
 ديحسم نكي مل هنآ لا بولفللاب ةمثانتا
 رار انخلا نيحاو يا ةيربلكنالا مدللا
 قباب عضت ةقياقتا يف يقدح نا دعو
 مث ةيئاقلا فعتسس يف مسا ىلا راسا

 دعم حضتاو ه6 اذه يوناو لصو .ااس
 رائظف دخ لروع مقيتستا ىا ةمئاقلا ب 5

 سييدهللا ؛لشتيوت .س لراك ديس
 جسملا ثايلمسب ماق يذلا يكيرم |
 ييدلاو ةشبسلاو نميلا يف نعرك داسم لا
 لع شيئتقملل هحرتقا ل نيرك ناك
 ةدح لوح ةيراوسرالا مايملا

 ,لشتيوت لراك لسمو ادكشو
 رامجحلا ىلا طيتنلاو سمخدملا
 ثحدلاب وا مالو 1671 نيربا رهش

 قيرل يلح دو يل راما
 يلا دعما ةلحرب ماه مث ,ةمرثلا١ كم
 ففشن مخعامع يع ثيل لامشلا

 دكا مهابم اهنا لاثي ةروشهم
 ءاتنش ىلإ هيروطسالا ناميلم
 وحن اشرت مجتا 3868-4
 هيصرتلا عاضعا هدهاشو ىانخألا

 علو ددح رباب وهو ةيءاطيربلا
 حضاولا نم ونتي دماء ةريرقت يف مه دج
 ديسلا بايرجب نع جيمي يت هيأ هياقللا
 اودي هبا ناش وم ميش يلا لضنيوت
 ءالفطتم هاتر اما دح
 مداح اسدمغ ريرعتاببعل لشقيوب لاق
 نب اطيب افراق نابع ىلا ضايرملا لا
 رملا ةيولوبعو ريرحملا ةيعو ويدع
 يف لورسنا يلع رذتعلا من ناف "دقو
 امسيا مكدلم نأ مجرالا سف نيرظبلا
 ٍلصوس دو ءلؤرتنلا ىلع يوتحت
 ةجياملا لا نيردعبلا ف نوهحجوتربجلا

 لورسلا نع نونقني ارماثأ داغلا ةرممدلبا
 بفوا ليزا رهبات هكرش تبانحل
 يروق دحي ةرلدنو ( لاكوسإ) اهيروهيلاك
 عبتجالا مامع زمع مامته#ا نم رشكم
 *9859 ماع دنم ةلجسلا ءارصطلا
 هوف .لك بنزمب ايدنع سفشلا تاكد
 | ديلا نم ةهوسجملا هللطت هروص مسرع
 دوهجلا نا لا ريجلاب رثنن ملا ىلع
 جاتستلا لخا نم لاكوتم اهي بها ىنلا
 ٠١ رش للا دون مغ مامقلا مذ حسنت اهلا
 دمع ااهيهاومب بماع هك رشتا رو للي
 نع بلصح ننلا ناكر
 ةسناولا ريسدالا ىدوعسلا لويتسلا

 رئوه فارم
 هموع لرخب "رهن رءرعلاد بم لدبو

 مربع ديسنلا طوفف مواغم قف رغملا

 معءارللا عةسيخالا رامبما سنو سكول
 محد لوساسا اهني 1418417 ماع رهزش

 نا ا نكشلا حا مال ةيين ره
 هدص اوه ادلع مش اكو هام ع

 , قوسؤولا ل لاقوس ندم انام ؤيسف
 ٠ ربص دارا نير يرحل صرت "سياج
 هاد فدع يف نوسيرم# *دنه موه

 ديرتص قرط نم نوصعم
 رك 'ورسمب اضدنلل نب علا قدإ ف ”يديذا
 فم عزي نأ ذه ياللا سوم راع

 امتع يىما» نيرصملا ف عساباب١ رويس
 معن همر يإ كيش ابدا 9هجَْه به
 هيساتم ىاسمل ل ةاكوسع 815 _اكو
 هن 3 []وضابا ىكيرص#“' اه 0
 24 ل يحلو وسما لا ديس ابي ومع ةينع اوما

 اه هيييع ناسيا ف اول ,با لاوس
 هه لضافب نادت" كي رع يي واول
 كويس باوز سمسم يزعم نبا
 تاس و راق محل يسيل هيض بسس
 , دهاظظمسال يدلا ب بيم نوح
 رههسم نال ماد هشلا مح رجاوي ا

 يف «تزايس ف ريرملادسل ىف
 ريدك قوه مئاملا لمرلا لثم» ناك هما
 ثدحت يذلا وه ناكو ,ىروندم
 ره ناكو ,نيرك راراشت نع ريرعادبعلا
 هدح ىلا نيزك ةراير تامبترت دحلا يدا
 رك بارعالاب قنسال ثفر ى ماق مث -
 مل نيرك ديبسلا نا هلوقي هئانشبما
 ىلع ركش ةقاطب ىتح اديا يف _سرب
 ركراشت نا ديم .ةتبمل يذلا رود
 عيلابلا رودئاب مل يلاغ نكي مل نيزك
 3و ةمايحع يل دايمل نأ زلا هيما
 اهيوسم ةنماما مجون
 روعه بعدم م13 للا وه دو اج /, هينا
 لووتسلا فاشتكا يف يببيئربا
 ١١96 وباع رهش ىتجح يدرحسلا

 بلك ندمل يف ماعلا يكبرسالا لصقلا
 نا يف حمسا» هنلابر يف دبتسلاه
 سيبول ,ب سيسازف ديسإام كأرغا
 37 ةيحراخلا ريوو بنام مرمجملا
 متمزل يذلا مهشلا له رلاو , ىباسلا

 يف بغريب اريثك ءارخدملا ن للمع
 م. طاقم

 يقف هن نيمرولا سيب ارم ل جنا ناكو
 يا هتقفت ندنل ل 1457 ماع فيم

 ةديرب اع نا 1555 (رومت) ويلوي
 نيكسلل رايفسا حمم ماهل ريرغلادسع
 لاخلا نع ختبم عدد و لورسلا نع
 رسثكا امثهم نوكوس للملا نا اروغ
 نم ,امدعم عيفترسس يذلا غلعللا مهخد
 نم ,ةييمقدلا تايهيتجلاب ل ففلاا
 نا هنبو ,هقيثدلغ ةيلافثالا ليمادت
 دردباتس ةكرشل ةظفملا ءدش ىلع دكا

 عالم اره ماق ايبرونيلاك فورا ليوا
 ناديف يف يئداحلا ييباطيرملا هتالمر

 لاكؤس رلثمم دحر ؟دكهو رعرملا به
 ل ريشا ةسس يعم دهن ةقلع يل دهسفت“

 يس يس ايكا ةكرش يسم حب ةسفامم
 مباطهيرملا

 ,عيبل ارهاج حرسملا نب دكهو
 لا ودنيو ؛.يملفلا دارا _انيدسالا
 دفاسلم ملكا دق هلل "كنك

 نلاسفتحلا ناكو .ةملس ةدعونلا

 نا هول يماحبلا قاوم لثعم
 يف يمارالا راختتسا ريمش- نوطل ءاهإ
 يدلا لثنيوت لراك هقمار هك اا
 ةتفعب انفؤلم ةكرشلا هدطو
 حسي الصف ماق يدا يسسولوم» لا

 حرشبولا لسمُيه ناطيكسو ةن ١ ١
 يف يدخل وشو يس يم يكا هل مش نا

 لبي اضيذ حبصأو اهياناو ببن ىلاد لا
 قرشلا يب ةبلورتسلا عيراشم اه زب
 طم اوألا

 مهتاسور نوبكيرمالا رصح دفل
 نه نلغالا قباطلا يف اوسان و مهن
 ةثيدح رجتتلا يثدلا يرمب قدفلا
 ةيصوشخأا لف هول ماع' ةمثيب
 ريزإ لوا اهيف حسما يتلا هبياطيرنلا
 دوف دعي يل 0 د صوم
 «نايرورتبا ريسبلا ل.ءاسقلا سا
 انهت ايسامولبد ان يدنا
 كلا سفن ٠درجمتمو
 علل اذبلا دنس ,مقيج ةنيع
 يصتيميلك ةيسمسلا ىلأ نارك رهو براغ
 ةديصقب دي دجلا يبابولي دل. بتحرتل
 هيفاقلاب اهروطس يب رطس 2 ىهتما
 يف نيدثمملا يب يسلوق قلطم'. . نايرع
 رورتلاب رثشي وثو ةيح سلا هده
 نوتلباخ دول نا قفم انا بيرتعاو
 يف رالؤب ٠٠١١ خلمب دم يسرخع
 أدق هاو لاكوس ,رخاسم ةبس ءارهشلا
 نم هعبصي م اذه نأ ديع ضرعلا ادق

 الو يضيعاطيريلا نن هيرس بانه لوب
 منتج ٠٠٠٠ ++ رثبملا ٠١ دكت سا
 ناميلس هللا دبكو رم رمل( دنع مع ينال
 .ركيرمإلا غانفا ىلع دهاع لمع يذلا
 كم ىلا بجو يبلي# لاكغ دمحخا ىلع
 هللادبكز رهزرملادبفب عامتد الب ةمرخللا

 هينباعالا يلا دوعي هل راشيل
 عند ىلا ةلداهلا تاهيملت» مفيقلل
 طظيخو ناك ام املاخلو نع" نع رعسلا

 هلا نكي مل رثوتلا سم وهدم باسو انما
 نكت مق ةيماطيردلا يعاسملا . داوزمم
 مدعب مهيالتعال ةداح معلا يف

 ةيعرتلا ةقطملا يف لورس ب هوجو
 يذلا رمسلا يكي ملو ,ةيدود ىلا نس
 راهتمالا ءاقل مهممدت دادعتسا مهاوداك

 رممس نم لاوبجالا نم لام , - امير
 .لاثوس

 ةيبات ةمهرف نري اظيرملا جسم دقل

 لورتسلا قويص ىلع مهترطبب» رامصلا
 ليبكتلا ؟وغيتا مهمكلو ى رمسلا
 رشح لف ةيل# اواظتا ى ١ ةسنن
 نك ريوه دئارلا دص يقفل“ ؛ باونس
 مداج ةلراحم ٍٍضشا نود رك < هقنرغ

 مهرحاسم مهبل لاف نقم عرس دهمتقلا
 برملا داتم يف لورتملف دوت + 7 هنذ
 هنسملاب هسظن ميشا اولام .* لسمو
 نأ لاكوسل تحمس :دكفو ريركلل
 كانه ناك ولا ىشحو , لاش وعتنمت
 تناك لقب مامذلا دنق نطاب .؛ لورتس
 نم رثكا قارملا ف "ورثم الانم كرشلا
 ديلاعلا قولا رال اه'اايتحا
 روشدتز حاتباا ظرتب فطدر> بمس
 تم دا ثحكا يل“ هيمداحلا لورتسقل نكن مل . مسا
 رامسس .لاعزال يسيفئرلا هلل  ىاثو

 ا

 تسرق ايقنأ سلا حست

 1و وستعمل سا

 اركي را حم تلا زايتمالا

 ب بيو سمو

 مدمس قسيس و
 1 1025 اهنصس و وسم تسمن

 اهك ا ؤ1 ماع عيبر نإ ةديجسا 1
 قسم طديد هسسقم جرجتول كلدبأ فرعا

 لمت عقدإ رادتسا ىتع ..ويئيرمالا
 نونلاظي نويدومسلا نشك يذلا خئدلا

 رهشلا ف لالا ىلع هينجج 4:0 هب

 ميش ال لباقم ,.لام

 كقت ءاشلا كودسي مل اهمخ؛ يلا
 ةيمرسملا ةررتلا ةييف لوح تامراشا

 بر ىلا يدؤتس اهنا صرتنلا
 مل يتلا ةثودباب اميذو اطعير ةيدرحسلا

 لثمم ىتخ ١975 ماغ اهل شي
 يساسولب د
 حجري نا ةطمب رظأ العاروإ

 الا اذه نع لكتب ملو ييناطي زنا ةقع
 يناطيرملا يسامولسنلا هل اج امدنع

 رفزصلا ريقي نا هةودهب يايروزدسا

 > ادكهو ,لاكوس نس يبهد
 نماتلا يسوي هيراتتسم ديرما دبع
 ةكمي 1571 | رايا) وراس نم عساتلاو
 يسكا هيل اهسا الا حاس ةمرثفا
 عع ناميلس كقكاننج اهبلا لصوت
 امدقم هبش ا“ت00٠ لاكرس
 راسيأ ءارهش !را لع ديدن 700+
 309055 هييبح نإ“ * < هرئادغع قاودس
 لورتسلا فاشتإا مث اذذا هيدح
 نم ةعسب دعي ىفاح هيلخ 4000و

 ددست صورت لش ىلغ هده لك  كلد
 تابلش ةعبرا لرلعمم تادئاعلا رم

 ,ذخاولا لقن ةيبهد

 هكادنعأ جارو هراخ وخلا نلت دلت
 هسيتر لرمس بقعلا دونم أرقي ناميلم

 .ةدياجملا قطاسملا ي ةبليصفت ى
 ةباقا رهث» ةعيرا رالح لمحتا أدبي
 ةييديرنم باواثعا ,ةيلخس ةاههم
 ل اذن دق رهرسلا دب اكو ةيارجدحو
 ا اة ل وسل اعلا هده
 اموخ مواجم ةءارقلا نع كلافمع
 يدلا ةديمملا دارا

 راق اهسرو ناصح نع تحدي - يليزم#
 اهب ثاريحالا كلن يف ستراشلأ ىممب
 ةشط ملا هجيشلا ايار نت دعا لبنا
 دمسا ودمت ثلدحالا لمخم ةمقل
 كلر عفاو ءررس امم همصرع رشكاو

 ريرملابسح يف كولا نب دنا نيس جتا
 ايظظحح اهلماكب كانا ربعا هس
 ليدضت يل ةنوعسب محرز هيآل اديس
 ناب يف لورس يي دردعو لامتجحا
 عم هلعاوملا لآ ليصت .اهر هتكلمم
 هسا لاع يناطيرتتا ىسامولى منا
 بهذ هيمج 0٠0-3 راع لصحيم
 «ءين ال لئافم

 سيحعلا ربتلام عاني ةريرخلا لورتم
 ةايرمال

 لهجي ريرملا دمع يم هند زريبل ةيدق
 ةتامملا كنت .بكلراط ةاوحلا

 ستلا كلدل هل رس ورس فيك كلو
 164 ساهلا هكلب هنآك هيف هعرصتو

 3815+ 158* نم يلم ةلاث ام كيلا
 ر( ةكلسملا) هاثآل نم

 ةيباب ريزو ماست اهدسع هلا لافعع
 رايلما يمن نم ةملد لزا ريزنلاببع
 مال - ينشد هيبحن 37 ١ ٠ ., لورتملا
 مايبا يكلو .ةريرس تحب اروث اهيصوم
 .مويلا كلذ تورجدي ناميلملا“ هللايامع
 قيداسملا لوصو روكدتن مهن
 ماع فبح يف هده يف مهم د لا ةليشملا
 اهلمح ىرن لابخ اهتقم نا الا 15+
 ةلاملا تماك ثبد» مذا وباطتا شا
 م جا ٠٠١ وه نا .مامت
 ادن ناك ١94 ماع ةيديضسلا
 ةيس ل" ركتخت هكلمملا ساؤو ,اريسك
 0 01 رامدتلا لايت :هيرادا

 املا زيرو ناكو ,تاريشاسلا يور دسخب
 نكي ملو .ةميع يف ةميرشلاب طقتسي
 وه امو ماع وه ام نب وييمت كانا
 لاملا ريرشتادعغ رّسعا دقل ,ىعان
 فيرا ليوا درادناتس ثعلد يدنا
 سيلو صاخللا هقلم ابادسن ايمروطيلاك
 يدي 1 امهم تناك يثلا ةلو دنل اقلام
 ا موبتأ ابا . هلآ ةسييئلاب ريلجلا

 ماع وه ام نيبو صاخ وه اذ يب لعق
 لخدلا منس5ت منيف رهخللا كديعع سب
 تاور مممدث ثيح» همدم 1
 هيدي نم ةدح يلع ا
 ىلع فرصب ةيئاردث ١ عظعم ركب . ةلو ذلا
 للبي ةاقيش اهب روتت هينجت عييلقس
 يدل بئارلا نا ,اهيف اممح مارمالا
 هتورن ةيارب الا رغ ام ريبالا هاسافتي

 ييدانلا ييدومسلا نسضاوللا نأ
 نأل ايدمهلا هنايشم بولشاب نولمني
 ١ ةلالرإ ماع ةيدومسلا ى يقم فلؤملا
 ري دس هل لااا  تاعمتج (ججدت كس يملا نقلا
 يف رفسلا كشو ىلع .نآك (١. ؟9كسلا
 ىلع هنم لضخ نوبز باح لاع راجعا
 كسلا ف مزادو ل دمام ١# و عبك صرف
 ةبامعرل كدو هتراخا ءةهسا دعم ؟ريذك
 ينفقنوم زويغو نأ ةيغاشلا ةجئامم

 ءونحر يكان يقئاك لوئمعي ةئرد
 يذلا تالودملاو ماخالا رابطم نويرب
 نا ةيحردنلا لاجح3 ١ نسا اءرتم تخدصا
 ! لدي ةلثم“ اهلث اهم. بحي نوناتألا
 * ل .اامغالال ةيقزحرسالا دءاوقلا يا يلع
 لوخمملا دفاونل يه يميل بويفلا مالاث

 دوكرسلا زاثا بن 5 برملا يل اهب
 ةديدم لازم ال .رخاحلا مداستقالا
 طوبهلا يف حاجشلا ددن رميا دتع
 هين هخرفل زهردلا لبق ريو ممظاغتو
 كباب لئابقلا حومش 20 ىلا رظما
 يف ةسنم بيبانم ىف ههلمقتسيب

 هكا يف هيرابرم اوبوهي 2 ناو لبتتسمملا
 | انرجم انارجيا لاذ ياثكو - ربعا بلو
 ١ بخ ةيهاقلا ةهييابس نع اريطتعو

 اتهنهلا واط بث مكحلا»

 /كحكأ

 مل شوسب رسوما رم ١

 ٍادهأ برطق عن

 21 دبس

 لاث امنيح ةظيلعلا اصهلاب |

 تم مم سم ب1 معو 24 نع مع لطب مو 428904 عش معجلو 2ط9+ عما 2 1 51:75 هسم ه
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 أني ناءقانم ناخيرصت
 ,إ نبطرلا نم نبما ارييص
 ديرقو سوم حروخ يكيرمالا
 سيئ لير همماسد

 هوملا ةتيتح رامكدي
 رهازلا مصرلا ىف يكيزمالا
 انر حبلملا ةقطس يف
 نم بقرملا لل بوسي
 صئامتو هيومثر ةعواحم

 بحملا نب ام حرابص

 لع سبل ةريرمتر ةزامجا
 بسحم ركيرفالا بفّشلا

 توفش ٌةياك ىلع اقياو
 ةمطاق ملاعلا

 شوب سيئرلا انيلع حرج
 هتدانكر سفمالاب اخولم

 هدحتلا تايالرلا نإ

 يل يركسع لمفل ةدعتس
 تاوبقلا نار عيلخلا
 ممر ل تحبصأ ايكيرمالا

 دادعتمالا

 .سيشت هقاغد ريرو اعا
 تاوسقلا نإ نلغأ دقد
 يعاند فقوم ل ةيكيرمألا

 ناليردر ةيدرمسلا ةيامسل
 .جهلجلا

 نيدهل ةيتانم ةءارق نا
 ءالحت رسهظت يحيرصتلا
 يل لياحتلاو طضختلا ىدم
 ي ةيكيرمالا ةرادالا جي
 ةفطنم يل عضرلل اهنحلاس
 قيمت ةرأث يبق .حسلخلا
 ءارحص يف برحلا لوط
 ىرجا ةراثو ةيبردلا هينلا
 ةيايممت ىلا احلت
 ةمقنلا تمال بيغونلا
 ارال اهتاوسق ننغ دص
 ترطيس اهجلاو دحن

 مالعإلا ةزهحا هل ترحب

 .ةيلويهسلار ةسرفلا

 ةيايس يلطنت دعت عل
 اهب لباقتل يذل ميسولا
 يقديشلا اياضق هو لطستاو

 ةمو .دجا ىلع طبوألا
 يكيرمالا يمسرلا دهرا

 نم وشل ىمألا سلف
 اهتيكنرا ىنلا ةخيدلا

 يل ةيبريهصلا تاياسملا
 نيشالا ءري ةلئحلا سنتلا
 وا دحا ىلع .فاحي يفاثلا

 يبا لطعلا را لراس اهنا
 ييجي نيه لماع رار
 «لص'ارساو مم سلعملا

 نا عيطتم 8 اريحا نكلا

 نلو لايرعت مهلا يطقي
 لدع يولي نا عيطتمي
 اهترحب ىتلا ةقبقستا
 ةيسس#“ هدمانالا

 ييشارالا ىف هينيطسلبفا

 صوهتلا ةكرحو ةليحللا
 هقرشملا هبا رملا ثاهسآلاو

 ايروث امهر تطغا يتلا

 يبرعلا عراشلل زحناك
 يررحت يسوق حهس هبادحو
 ترفلا ةيضق عصر ىورجو
 .- نظسلف همسف  هيركرلا

 المات بانولوالا ملبس ىف
 راتقيمالاس انوم»

 ييداصيثالاو يركسلا

 اههحر بلا فشلا امو
 ريسخ رادص باقلا سيسرت

 ةريصضلا لويخ ةرخون
 اهنكنرا ين" انش“
 سويهسملا لالبجالا باري
 نيمبط ءلقلا مشاولا ني

 تناكإ يفقألا مسينلا و
 الا ةراحسلا راوت

 هجوبلا قف ىلي لقلب مج
 كانو لصوحلا يف' مد
 ايمايلا ريوخبلا

 هبا دياملا فلاب نيت
 كيرسصقو ةناهمل

 دمصر' ازياء ةدمملا

 اوقف لمي اهم جا ٠

 ا

 وعي أ رشا راع رس

 ةسلعو سميع اباه

 قم يلا

 ملا نضولم .م ارا

 ' يس اوامسمو رم سم ساي



 هيسي ...تآلا تاسيس ديفملا صرا

 'سلصملا نم نورسخسب نويلارتسالا دونجلا
 لاو رسام يلف حم أذهب - دسنلا فيو اسمم نسما ١ يعم نامقم ىؤس ربط يصرخ

 للا نييسالملا نودسرب نييئارسبا مويحلا ةملاع
 اهيلعلا*و فكي سكراب ةحاسلاا هلع“ يف سلق ام

 داذقا ين نرخ كو دويجلا ءوموم عمسو
 سلصملا رم لاف توصي روكحصيو

 مهسأو نب راسكبس هينا ضصفلارسس 2" ءوستعلا تافوصن رم ظحولاو
 ملسملاو ييرغتتا راوسخلا هدو لاقنب نوفوسفتب

 حي رعلا لياقع هس د ىلا عا محلا" ىامم حوضتوب ملنفلا“ اكنإ تسكو
 مس ةيلل) باس ل2 لضرأ سيال ةييع7ا اولا ريثخلا اندسع

 وم يسن وو ٠

 دم ايلا ساعتم

 رع بصي نا ا نارع 1
 تسلا نايا

 هي

 يدشونلاوييللا نيسيشرلاأإ
 سيئرلا دّيسلانم ناتناّسر

 اسهتياسمح بجي ةيبرعلا ةيمالل ةوذ ةيفارسعلا ةيرسكسملا ةوقلا :ناذسقلا 8

 يبرفلا يموقلا نمالل ديدسهت يبنجالا يركسعلا دجاوتلا :يلع نب اه

 ضصيئرسلا ليقتسا جاو - سبوت
 سما انش يل نب ني دباعلا ليز يسيوتلا
 سهجد رخد ناضمر نيصاي مطل قييسلا
 سيهئرل لوألا بئاسك ةروثلا ةدايدا
 هارزولا

 ناسشمز ىيمساي هلع ديسلا لقمو

 لا ىسح مازهم سيئرلا ةيملا تاييهت
 للغ نع نيدباملا نير سيئرلا هيلا
 ماديا لقاومب قارعلا بعش رارتخاو
 ن ةرابعبا مهتكراشمو ةببوتابلا سونا
 ةيكاتو هيمرملا اباصقلا يع حالملا
 عم ةروطنلا .تاقالعلل قارملا حابترا
 اهريرمس تامتهاو سنوك ةقيقشلا
 ةلاك تالاجملا يف اهميسوتو

 رزماشلا داننا ناسناجلا لوانعتو
 لع يبرسفاو 1 ا
 نلف وتلا رانا 3 ١ ةمآلا
 ”ا ةميرمكسملا دوشصشلا

 ةيبرملا يقارالاو ماين ل ةهنويهملاو
 انو ةيبرملا ةريرخلاو ناجحا دجن

 تايبيدقم يفع حلسم ناودع لم داقك ثنا
 مهتدايعو مهتساركو برعم

 يصهترث لوالا بئانلا هيملا سعرخو
 ةيعادلا ةصلقملا يارملا دوهجح مةررولا

 لضارالا لك ريرخب لسع ى سادقملا
 نييسحاصلا فراعو ةليجتا ةييزعلا
 مهثاعلجو هيباهصم و ياكمرمالا

 يلع نب ني دعاملا نير سيب رثا لمي
 لا ةهتايحت ناهمر ضيا هل ديسلا
 قيتخو نييبحب ماذا نيييرلا دينسلا
 ين «هتبابتلاو اهبوصلا ىسوس بئاوم
 لاا اريشم ةيبرملا اياصتلا نع عايملا
 بالالفلا روطب رازريصتناب ةزارمملا
 سكمب يئلا ةيبسرزنتلا _ هيمارعلا
 يفت ةكرتشملا ةيدنلا) هدشرسا

 نافير نيساب هط

 رئازجلا ىلا لصي
 للا لسمو , عاب  رئارجيا

 نم امداق ةيرئازجيا امصضاملا

 نييمساب هلع ديسفا نمسا م اسم سفر
 ةروثلا ةدايق سلخس وطع ٌيئاطمر
 نس ءارروآا سوترتا لوالا فانلا
 ,يسردلا برمملا راطن" يف هل ةلودح

 يراوغ راطيب هلابقتسا يف ناكو
 ردرو لازغ بنها كسلا قيدم وب و ةقطتللا قف ماسلا قالها ىفإ

 ب تنمو يسم لوؤمشلا انتسب ١ ةرمابم رام وا
 مئاقلار نييرئارخلا سلوؤملا رثيع يناثلا ل يسح مادم سيئرلا

 يعل لامعا .يساملا هينا رهظ سه
 قولا لكب يقارملا كسمث دكار
 .تاورشلاو يصرات يف ةهيرشلا
 ماهل ةدايقت يلاعلا مادمت الاو

 قراط ديبسلا مكأ - غاو . يرام
 ريرو «ارزولا سيئر بئان ريرم
 ىلا رماني نل قارملا را ةبسراشلا
 قامملا ةيباكم) هكالثبا مغر برهلا
 مدصعتملا تايالوبام رئاستعلا مدقا
 اهلافلجو

 ورامقلا ةفيدسمل ثيدح ي لافو
 ايه ربابصلا اهيؤمب هنرشب هوبيرملا

 اهبال تحلدمأ ام الا برخلا نسما

 مهر (ةرسدعو ةيايوطو هيومد نويكتمس
 هييلظنلا ريق نيطدطاو ثيدستع
 هيحارمملا

 ناشدالا يلا ريرخحل راش ديلا كاي
 يساثلا يب اهحرط يتلا يئارعلا ةرداسس
 تييسعب ىللاو يضطاسقلا هنأ نع يشي
 اشم عومج لح لله ديكاشلا
 هرصفلا لحم يدج لكشب ةرشامشاو
 يتم سم الملا

 ىارسلف يف ريو قرراط ميسمل# للاقو
 سيلين ارسسالا لص نم امودعغ رططتخي نام
 |اميايب هدحتلا تايالولا هنعدت
 كلدو مك دلل اسادلا دو ذجلاب اهمالعاو

 - هةيكلرمالا ةرماؤملا رناظا
 ناصدم ىلا تادهيت بليل ارسألا
 بيوكلا ءاريم# نإث يملاو قارمي)
 مع هنو“ اهض ىفعالا لإ نولكشي
 نع اشاقد  نابمثلا نلر ميظحت

 اهزلا

 هيهطبملا

 رمرم رص ©
 هريفسلا

 نومموزو ألا ستصح ام عنا ياسو
 اذه نيب نفاخ لكذي نويسيرعتاو
 ل خسضولل موتا يذإ' ماعلا
 ربك لكشت نومه اضمس دهباب جيلعلا
 يل؟ راريمسالاو مالسسلا درايخا يل
 هفظبملا

 ,مسيرفلا فقرتلل ةلواس ضرتم يلو
 لاق حبقتلا دقخظتمم ىف -ادخالا نم

 5 ةحيب# له همنا“
 وسل سس ل اس صا

 0 ةيمسر ةرايز دعب داع ىو

 تارامّسلا ححعف لدا
 و دادغيا نيب

 محشش ناش نازرياو قارللا ققنا
 ناريظرو دادنب نع لك يف امهيبراقس
 ذخاللا ربا مزن نم اراسخا

 ام داغ صمأ ءاسم داددي ىلا باج ديو
 لسكو .يواهزلا مايو ءرملا ناره نم
 3 هل قطارللا كفولاو ةيرسواطلا ةرفرو
 ناربا ةيروهسسل ةيمسر مرايزر مايح
 ماهأ ةضملك تيرفبسا همي السبالا

 قي يضراشهرلا مانو هبا لاغو
 مينا ةشارملا ناننإلا ةلاكر عيرسصل

 ةلواحم يقنت نايسكاب
 عنمل بتاذدبم ارمي

 بركش همكيرما عامنا راسيئاب بي
 رفلم تايوكي عارس تبئواح اهيا
 ةيووت هشلسل عمتستب ل ذهم ا دسم

 للا ا ريرب يمان هلاكإ فسسو
 اهتمو ةساي داب هيج راخسلا قرارو
 اهيل نانا [و هن راش اهناب عاسالا ذ دهب
 هحصلا نم

 | ةيسسسوب هلآ دانع ةرارولا بنو
 | عما تالاقلاب ةيسايسئابا
 رسالا يسخ و5 ضترملا !ذهل هيكررما

 نامسلا ادهن

 ءاصو دييسلا

 تا
 مسي .تاتعأابنم همراسو هج يرحب

 همض رايطلا ريزو يمال رب١ .يلخ دسيبلا
 للا هيرايز عومجرم بيتواس يساربالا
 ل ليصاربتا يربسالا جوسونو ادعم
 يتراقسلا جنم راق باسو لاربا
 نادنب نسف لاك ل ديري و هيقارعلا

 رارهظو
 للام ناقنإلا وب هناا باماو

 تلرامرلا لداسو بالابقب :- ارميسأالا

 تاقااثلا ةيزع قيتسد اهانه
 هسام# نيمانو نييلمل» هب ةدمسبيطلا

 [ مهييظوت هداعاو ىرشسا حارس قو ةلطا
 فسكسب هيرسلاب

 نارهظر داهم نم لك ى دس ديو
 مسن يلي اميه مرارا لوخ نابع
 اهل دام يملا ةههبسول“ - بولا ىانثا

 ل هادمآلا لمثولا ىواش رم
 نا ةيعارفتا ةيووهمشلا بن اج ةرارو
 رؤوف دلا يلع مان بمع ساو ناره
 يكبم رهمسوبام دملا 7 ةهقضوفلا
 ةيرومهشخ ل ةيجراقد ترو سيان
 نم ةرامسحلا تيمي يسلا ةسس'ةسالا ياربا
 بها[ع1 1 هس لوالاخس 1153-4
 لوألا قيريطب |١ د أذ فدامت#
 عمسفتب يف ياعرطلا نم ةيعرو م15 -
 ص نيدلمللا نيكس عيشمو باعاؤعتا
 هيايمس اه جامل م يأ" يبرأ كس يباسنس +

 5: همه دقق امه
 لوا خسر ا“ دخآ موب نم ةراممم+

 نيرسس ١14 فراصلا بش123) هي
 مالت رجا

 نيييفشلا سيمشلا
 هت-اوي نأ ىلع يسيونتا سييزلا دكاو

 يضارالا للاع ةيتتسحالا تاوسبا
 رهالل حاز ظدهت هيبرعلا تاسدؤلاو
 ترقلا نا لج اددشم يسررسلا يسوخلا

 ميبروش لا لح دملا نويضفرم رازت»الا
 ههساورت ىلع ةرسبستاو هلخاذلا
 هحلعي تانسك لع اهب مكحبلاو
 مهفخد مهكسنر يبيعرتلا اهلها
 ءميجيلاو يصوهملا ىل دملاو بناثلا
 مهسفتاب عهتدازا كالمناو

 تورفلا فيانع روبكدلا عءافقلا رمجو
 دماج ذنسلاو يشونلا ءارورنا سيئر

 ندل يقعزنلا ريس نسرومعلا ناولخ
 .,سسوت

 ناصفر نيسان ةط دينلا عمتجاو
 نيكو نورفلا دساخ زوسكدلا عب
 يسيونتا ءاررولا

 «ءدورلا يسكرا يلوالا بئابلا داو
 داحلا قارفلا نضرتع خاممخالا لالد
 ىل لماتاذو لماشلا مالسملا لاتعال
 بيمسلا ةرداتس قفز هييرملا ةياطنملا
 يل اهنلملا ينبت" نيني مادص سيئرلا
 رصاسلا بن وهلم نم رك يماشلا
 هيتحتس لكاشن عيممم لتح ىلا ةيمارلاو
 .طسبوالا ىرشلا

 راعفر يسناب هلل ذيسلا يمرمتساو
 يسويومملا يلايزتسالا عاملا ةدقيسدع
 اجضلاو دب ف هيبرعلا يضارالا يلح
 مديتتلا يلع رماتلاب اهطابتراو

 ع5 بيسصلا ىلع تيبلا)

 ا ينميلا سيئرلا
 سيياقبي بلاي

 ةدحاو ةيقالخا |
 | ملاعلا لكاشم لحل ١
١ 

 قييرفلا دكا عاج ب ءاعنمم
 سوئر حبلاص هفاذمع

 ةيويهمتلا يف ةسائرلا سقكحم أ[
 ةريخشلا عاموالا يا ةمممملا
 ةسديرخلا ةبالا اهب رمت يفل» |

 |جرامم اديدهب لكشن بحتسا١
 هجيس اهنمالبسإو اهسال
 يف يبدحالا يركسملا لجارملا
 ةسديزعلا ةرييرجلفو حبتسلا
 تمس لش هف تادحم مل ىدلاو

 , ةدداثلا هبلاعلا برخي) هياهب
 هللادبق يلع ييرفثا جمواو

 ىل هساكرلا يسلقعم نسيب حقات
 ريبصا عاصم اهاثنإ هسفك

 عمياسلا فلا ةيسايست
 ل ريوسكا (١ ةروملا نيرسملاو
 حسسلا ل همياقلا همر

 عيصحو سييسسب ناييضفسن» ةجاو
 لجأ هنساثنا ماما لصاربلا

 سمرملا
 نيونهعلا وذنلا نأ فاصاو

 عاضوالا هده لض يل يبراس
 لعفلا عاوسا غسنا ةريطخلا
 نيزعلا بضيكللا ده ليكبساو
 لوا يننيدنبو ىسظتيإفلا
 ناصوسعلا يبلاقو ييلصملا

 هنالا نفع امييد نقيرستلا ١
 تايمانملا ةيش نع ةمسرملا

 خافمسلا عميرتجلاو ررسسبئلا 7

 لزم" كلاج نع ريصم افيروص
 ايهدسؤهسسم نمل“ تاسيس“ و
 ةييرملا هجالملا ٍإ

 ؟ ءيتميدلا لو هنن ||

 تاذايكنالا بلاس
 لئاقلا نسيئرلا ةرزابم نا ةيييلفسلاللا
 لخدملا يه بنا 51 لإ ينيستح مادست
 هجئابلا يسياولاو ينمعلاو م
 رمح اع عم اناطن ةماك
 يييرسلا بييكللا وصح سيبعت
 نفسا تاييييكس يمحتو يسطسلفلا
 ةيبرعلا

 نان ف ياداحنالا هزه بفاعاو
 ق3 هيرودصا ةيبرفلا مهاهحلل ةضوم
 ةررخللا نأ سما بوشلا ةزئئاخم
 وذعلا باوع اهبنك رح ' .هعشنلا

 لص نييطومسلا ناطقو يسويهصلا
 ىرجلا ةيعاس ل لاريلا نييييدتستفلا
 .نصاملا 8" يل دم رمل يسدعلا"
 لايزتساألا يماثل ديشحب يباح

 جودزلا رايمللا دمتعا يذلا نيشملا يلودلا فقوملاو
 ١ يلاتلابر ىصرغلا حهنملا اذهك يعولا بلطتم اسس مرضوملا

 قاعل - بيوللا هسدس د 55 ,يعلا  نوأ هبملا . ماؤ4 بوش لزر9 سرس اءاش 3١ نوت عمم ا عل
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 © ةرايسلا باخول ليوبشسي فيك

 5 ا

 قيس ال١ دل بيمويتي كه06 يدم
 ياعرللا لاق نسخ نويماا علا دمماعس نرسم يقلل افلا وخ
 دهس انبب

 مدعو ماسالا ربا لا ياخ ل ىلع يبلع وما عمار
 تبيوشلا عاجابدعلا يل .ا وي لصوت يوتا ةاول لا د دل

 .5 نا اضاف ةصارما الق ننام مثمسو يف رايدتاابس هن
 ماقال ىدط 3 ب علتح دوم ١ داس نأ ةلقم

 ىلا 6 مررتلا ةلاواجس روض يقل ايو
 طبو دبل نيسخييت ميم د اهولألا 5 ديسسا

 دمسكا) ميس ةساخط ا دمح وف ارضرس بمال اكسل
 بفاس هلام هارق نك اطناا_امدس ءاقنر ولا يد'ادسا  _مخشطا
 *« لنا منازل

 مصل ها اه ل

 د ماهي نع ددامع
 هم .ء ا ديعا رسم

 معقم نسال

 ماي ديسلا سيفا حايص يسح مادص سيئرلا ديسلا ينسنسبا
 نيطسملد ةلود سير تاقرع

 لوانت ةنباقلا لالمع مو
 ةلتحما سدقلا يف يبرعلا اييعش ءانبا دض ةينربهصلا هورحملا

 ةصاخي ةقطنملا يف عاموالا تاروطت

 لماعتلا ف

 بيسلسلةلا هيمقلا دمج
 ةيبرملا مالا

 سربك مفلو يذلا نانا حمواو
 ,”امغاو همواقملا لئاصل رفتمم
 ف 3 يسمطوللا رسلحتلا
 ىلا فدهي جخخملا انه نإ ةطبالا'
 نب ,دلا نطوتلا تارذدقم ىلع ةرطسملا
 ١ هايصتماو اسنايمو ايركسع
 فارممساو هتاروك بهن ىلاو ايرامججو
 «درازبب

 فلاسجملا ىلا يلب نادبلا دمشاو
 ثادحا ف دحو يبومهسلا يلايرسالا
 عيانم لالبخال ةفيرد ةريخالا جيلخلا
 دب دهسل ةيركسخ ذخاو هماماز ظفسلا
 ميرجلا ىلا عقطنلا يبزعلا رطوتا
 هئالمغ هيامحلو مدهملا] ل ةيمسالاو

 هيسيعل داطخاو ةفكتسملا اباصق ب ظيرلاو حامكلا ديدجي ىلع
 يلودلا عممجلاو برملا لب نم ةيولوالا ةيبيطسلملا

 ءدابف سلجم سيئر بثاذ ميفاربا ةرع ةداسلا ةلئاقملا رصتحو
 يربميو ةيخراطلا زيزو ءعارزولا سيئب دئاب ريزع قراطو ةروثلا
 ةفافتلا ريرو مساخ ىيصب فيطلو ءاوزولا سيئر بنان يدامج

 دادقب يف يلعسلف ةلوذ عفش دمحالا مارعو مالعالاو

 . ةشطرملا ل هن ايما

 ءرستمو كدئاسفب لا ناينلا راشاو
 لك نم محلرتاب يسيلنستكلا لاسعنلا
 لامه نا انسوتي سمل نأ فعن نايجمفملا
 .ةيماخ ىلا يه ىلارملا ف هيبرج دزف
 هةييمب حلاص ل اهباناكما عمت
 مده عييستل اهيريف بطيرإو هل زاملا
 مثلا ىرتبال ىدمحتم يملا ةوقنا
 لاجمطلاو

 يسطسفلا بعشلا نأ رايسلا وكدو
 هندصن يف يارمقل اهيؤم انياسع فقو

 ةلاما اهجاز ةيبريهسلاو هيلابارمماللا
 ةرتسمل ىتارملا راصنتا يف ةباجومطو
 رعرخ يل ةلروطتلا هسيطسلفلا مروثلا
 ؟مسش نأ  لاغو بتايرسللاو سيدعلا

 3 ةسيردلا يلع ةيلدقا

 ' :تكمررمالا مالعإلا لئاسو اهتبرحلا يتلا يأرلا تاعيالطتسال اًدانتسا

 رع نفاه روؤشب هاخ دك ذا ةتّيعشردخ لوب
 ه«فظنملا إف برخلا راظخا بنسب اهطاشب ددسجل ةتمابنبفلا برحلا هصخاصملا هيملسلا ةكرخلا #

 رسوب جورج يكيزمالا ينيرلا اهشاوب ينلأ بايزلا مئاهنم - عاو -نظطشتو
 محا ةيلار اجلا ةسسارفطلا قف مخدملا بييق- هييماسر مودع ىلع انمقص ضيفو يش لقا شعيب
 ةيابشت هنوف هيلخاو كييح راسي نمت بصسسو م ادا لإ يب ماسصبملا#' باسسؤلا تفرتالم
 رجع لو لاض اهياشنو يب رمل“ نيلتسلا هةهرقمب نا ممكيرمما بياوشع» لاس يلب

 نروم يف ليعدسلاا زرق نأ فص نكون سيمرلا ةميعُس سخر نما كل نإ نينا

 يراون ارمثسم اطونق بئاطس تبيع اجريت نمد قلاوتع لفل 4يبردلا هضقعسلا
 ىبلا طسوالا نريشلا ل ةسلسرم#١ ةيركسمعلا باوقلا لارعا نامدرا عب انييكحلا
 ين المح فلا سيالا كا د رعسعلا

 ةيليجل + ةيئنرمالا م اع 33 لباسو اهمرعا يسلا يأ رق باع زوعسنا 1 ياينساو
 يف هادا ىريسمو شون ةييعش لوخ ةسويرفلل مهكدمشو تالمتمو دحض لم
 | هياوطتخخب نشوب دسا يشيرم ولا بيسملا نم 276 نا ماعز م١ قب هيستامم
 14 يكسصألا ؟ باو ى] رق 4 ى رهبص لال ةيبيوم# بساط نا كش ياخ اذه ل اه ديا

 نسف لع ىلا ليسوا هزوويب <83 نص ,مسكا بتلايخ اهم يقاومل“ ىلع 16+
 لكشف ةليمسوك برع“ لك هوضقلا ونحو حفلا - )اس مسامع و

 هكرعلا 12 يف يما دس هسا يف متننام و يطناشت موحل "1

 ةسمايإ ١ ريقلا قالك بضاق بسح ميسايننقلا برجثل ةسدقايلإاو يلع نب ةمماسلا
 تاياولا مومم يف باهشتتو تامابصتكاو ةيياعو ةيملب تازينيم ميليسا

 و
 فلا

2 

 ب وعل .ب>ج ءالاطفد يبي بنلااعسلا بدت رو بانلثلا اهسض بيغلا هيددرمالا
 ءروم ةسيرمل دقظنملا نم ةنكيرملا

 ام راسم دليل ديو ةمصاختسب ١١ نم ريكا ريجوم ندصلا ,فرويوس يلو
 ءيرتمب ةييملادلا' 4ك[ رخد' لطمم دياسرمب  ةسسمسك ل اويهسلاو ةمتيربا ةيطنم
 ىف يحير“ لخع هالع ةيصرامس ةيصوع ةقمش لوا سسما» لف ؟زملكأو ةنضايسنقلا
 رصاص ىرشلا

 ندامنهت لذعلل همدوتطلا ةعيباطسلا ةبحسلل' ةعيسر نطرم نا بدذكا دقح
 اهسمدم ةظظجسعم بلار 0 هكرضلا نا ماهعتس مب يف فرغم يبلا يم امبح ا

 عمور اسسلا قرخر» ذ لافتا لخا رم لسوفتلا ين افكنا اهطسرام دعم اهب دتحوو
 مامسهت يل هيكيرمالا برشنل دع

 دج ظن تالراستو هياتم نسييسابل )اوم يعوت ءيعحسا تاجير يف لاق
 1 مهد لا نوجنت نا رئاعلا يلع يقيس راك هزاام لوخ يكيرمالا ماعلا ىارلا
' 
 روبن ةسرفي ىزملاو ةدصنقلا مه7' بحلم _' يلا ركزخا بانطسم ولمن 0

 ' اةحمادخا) ردلا ندعو طشصوم قرمع |” هشيم اس لاس" سس
 ىذه ديرما م لل

 5 هيو مرا با ةيدح

 1 و 17 اس تكا ا سم اسس اساسيا وجت وعس طال سل سم ١ دب ١ يات عطس فو سطس اسم دوو بحس

 24م

 2 تئافرع ليغتسا دخاتلا سيكرلا
 ةيشويهَصلا رجا نم نيشملا ين وذَلا فق وللا ثحعب

 ل0 سما هب ةيهمسم صب ريما ١ سوس ع صرع يصسس » حص يعيب سف يسبب ب دج بريفيا

 حاتمبا لت ا | ةييطسانلا نيعشلا تاداهالاو :جواقما لئابمنل ناب
 َياَمَعلا لخدملا دئاقلاوبيئرلا ةددابف
 يثَّرَحْلا_:رطولا اياضق تجلاعمل

 ١ ب.

 ينزيهصلا ةيبمستلا

 ظ ظ

1 ٠. 

 دمها وسلا نمسلا

 ةسم ااا ة ومس

 ةرسما سلا دس
 قبح رادع رسيتزلا ددنسلا ثم

 هلادبك يلح قيرفلا ىلا ككبسيل ةيكرل
 هيروهسجلا اساتر رسلتمم سبيجر جلاس
 م11 - 4رهش ويركز هيمسامل ةننملا

 ربو
 هيد جملا يف ءانحو
 ريوعلا 204 , هروم يرقد ةدساملا
 كلقتف ىل اسيفسفسي لوالا نيرشت
 هيضايرلا سلجم ف ملك“ اشرنو مكن دامصلا

 ساهنلا ضلخاب هبمميملا ةدايقلاو

 هيوضالا رعاشملا رحاو
 يدلا قيدشلا عيبا .بميطلا نا

 هييهعتلا اقمالا خورأ ىتعف»
 ميسا جاتا عادم»#و
 جلتفب نا فهركلا ,يسوشلاو ينظول-
 ةهدٍحرا يثلا ةميطفللا رومييصلا
 مفيش ىو نوييحاملا نورمحتستلا

 ضني ناو دضايلا بسلا همعللا
 بتيشلت ةينبطمملا هئرحسبلا دس اريات
 راجبنالا ناكم مهاولا نطولار دجاولا
 ىلع لقت يدلا ميذنغلا يشيرانل
 ةسائرلا رسلطلم ل مكغافرو مكيدب'
 ربع ةليا ناك ابك أادحاو نمعلا روش
 ارث ةدفار ىرشملا يت رابهتحلا هكسراب
 ءاطسحملا ةراهسلتاو ةسرملا ةصهتقب
 هفآلا هده ةروم نمسص هلعام ةوفو هس مب

 بارفاؤمو رسملا تايزهت هجوم
 هبختي نامصالاو قيرعتلاو هن

 هييروهمجلا هداس يف مكئانرلو مخ
 ميركل نمهل يل يسب رمثا بجشتلو ةيسميب
 مكيلع مالسفاو ءدوسلاو رملا نم

 يمالربلا داحتالا
 ءاصخا يونا يسلخمللا امد

 هيب ىلا يبرغلا يسانرسلا راجالا
 لدقما سسمشلا كاءم لاوس

 سساجلاف يل ووؤسم ردصم عبلطاو
 عاسسالا نأ هيقارف عاببومأ هباثو
 يسرش يساملرع ههقؤم لاكتال يسركبس
 ماركملا ةتاخولا ةلييرشلا مارا دحوم

 هينويهسلا تاناعقلا اهيفرتفا ينلا
 يبيظسلللا يسرملا بمشلا ءذسا دع
 فيزا يس دفتا مرسلا يف

 لئاسر هيعو .سلخملا نا ريقواو
 لاكبالل ةيباملا هبامالا لا موعد
 تاناملزتلا غيسعو ىبزملا نياك ملا

 معاسسحالا ؟دج رويضحلل دميرملا

 يفسر

 تبوكلا مخظف اح ئاو دءاسؤو
 ك8 ديفا لمح يلع ديبسلا نفاسلا
 ه9 كعملا برح# يرطقلا هدايقلا وضع
 بالا مككلا زيرو يكارتمالا هلا
 بيوكلا مصماجم رباوز ءاسؤرم

 هيرطفلا جدابحلا وصح قيؤرلا يشلاو
 نادسلا مامسالا لالخ هملك برجتل
 مسفنر يصسر عاصتقلا يلو رثتعت
 ١( ةدؤحك دع. هطفاحلا ل سلمامتل

 لفي جرووسلا مدخ اهبل كراع  لسا» ف١
 هةروزمم اهكؤم نمرزلا نس ةيايوط ةبينا
 لق نوياقلاو ةلادملا هيرت فاس قييدطعت
 امو ةابئدتسا نود ييطاوملا عممت»
 هيدسمدطلا ليصفا ميدقبل موهجلا
 مديت اضن مهيساسكرو ريفظاومللا
 اهدوفع يسلا ءرياؤتلا همؤهملا مرسلا

 يمسح مادس عتاقلا سسييرلا ةيسلا
 تولطسا ريوظطن ةرورسف يلي هلا انك

 اولا يكل عا

 سم رييطابشا عم لماتيلو لصف"
 يروي / نا نآيجوو ماخاب مخل
 ةديحملا روم 77 ا

 ةييالاسلا حاسم 2١ لالتع .نىارمخو
 هقوياسحلا رباوب لسبع رمسمتو

 "ول دبل“ ركؤتلو باسسوملاو
 هاغءاخم ] «يعافم'ا نريد » هاوس

 رصف اذه دهن ,نديدي :تنيقلا
 7 120 ال
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 تاميدست ةيسئش وديا

 ريق ومثل
 ناطرسلا فسم امص اا ييتحو

 ديدعو لاسخلا مكيفا نا وون تدعم
 لمكؤو > يول يف ءاشل“ بتايسقمتا
 رزرسإل 492رسب ميطعو بيوتلا ةماعلا
 مهؤبدتلا دولا مانع تو فقدفافي
 عاق بو هءاهط ارسبو , 'رهشل و١ تاس

 لإ 'لووسف مه سعر ةلمماطقا'

 ةييو ده ,دلا بلا ربدالا درصارلا 4 طةروم قسم

 تّيرصملا معازملا ىنني قارعلا
 بوحجحلا تدفر لايت غاب

 للصم لل
 تملا ةمركو

 ١ ةييرصللا .لوويدبلا
 هرولانس اه ناي «ييارشت

 .هخ لراتطل#و باعرتلا منع
 رارملا ناهما هي دقملا ءده#
 روعكدا“ اممم يارعساو هس رفب
 نردعاستا .سيلخم نيب يو يتعللا تيل
 نااععملا

 هال هم نا "اهي
 0 .٠

 ماهل“ كيو نوصل لب دين »
 4 قليدميسلا يلهو م مالا
 0 ١

 مبا اس مهل اباد وثم واش
 لم بح للا يف عباس هلا سدح
 هم طع اسلا 2 نعااشظد هاسللا ماع
 8 رم يلمس سلم

2 
 + سمص ما هن _ساك اه م

 ب نر قارعتا سس و



 ني هل
 ءادبلا 1 '

 : ىزكرملا تامولعملا بتكم ريدم

 لسمتس نكسلا تالسحم ميظسنت نوسناست

 تيوكلا ةظيناحم ىف نيميشملاو نينطاوملا

 تيوكلا ةهلذفاحم رورم ةسيريدم ف ىعادتلار

 نيموسب د رسل تأ راسبسلا تاسخؤسل لادسستسا ةلباسم
 نكسلا تارامنس | ميظنتل نيعجارملا لبقنست نامولعملابتاكم ال

 تالمامملا نع انضصخشس مستني تيوكلا لكياحم ىرم نعيم ©

 :يزسصلا ناكار بنك

 تيوكلا ةطماتحب رورس هزي دم دهب
 ريطظاوملا يع اريدك !لتح مايالا هده

 ناد لوصخلا هلمافم يوعبامي نيدلا
 مهبارايبسل نديدحلا مانرالا

 ةفمامي ريس يشع يي اوملا عالطااو
 لا .ءادملا., بهجوم مايرالا لق دمتسا
 روزع رسياقع ينوفحلا رورملا ءاهنا

 نم رامون دا فيوحلا هلقياحم
 لأ يلا راثاه هيمانملا ةدش بامراتسم
 راصباسب بلاطم ميثلا ورا نطاوملا
 هاهئابلا تاولعطلا

 مينفلا ناكسلل) دخلا ةمخارم و"
 هيسكرم نسحفل ةطمانملا ل ثالثلا

 نب ةهياحصاوب قتانحب يم ل تاو
 ةئرما الا ةهيلضس

 لاذلا هرذن هلا وسد ميلسس ةهباث
 نم مروا ١ صخشلا هيرما رشف
 هفمثر هنآ را ؟ لارجالا فالس
 لا هيابصالاب هباونعو ةيرسجُم بشت
 هعمزا هةغلاتلا باجإت !ااممنسا موسر
 رمل حمام
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 تاكوثلا لااعمتا تاليامف يوأدمب نومسارم ©

 يف هلايابللا بجاش قنص اتفان
 موسرلا ماليساب اسنو ينقل طباشضلا

 دغوم لسضوا لبا هب ددحنو قيالؤلاو
 ماقزلا يحول , هسا[ هفخارم
 زييفد . ةيراتسا ةميدتكلا ةيويسسلاو
 هدم دخوملا رواق الر .,ورايسلا
 رمجو

 بيوكلا هطئاخم رورس ريدم راش/او
 لاشسست تالماقم زاخنا ت8 دم لالا
 نيف . ظوشلم ليمختمب ميب تاجوتلا
 صخقلل ركارمب هثالث بيميفا هيحاب
 محملا ازخأو ؟ركزم .باك لا دخن يسغلا
 ىلا نعل امم , نعجتلل ةياهاو هيفا
 هثالث هيارم ىلا عاخب#) لدفع عاطنرا
 قياسلا لذعللا هاما

 هلفماضم رورم رهدم نيسلا تابصاو
 يوكل

 ليهتش ىلع هسمرخ ةيرهدملا نا
 هلاخ يف نسج .تاجارملا تالواميب

 ةيسيمق يب ةمروا يطاوم ©

0 
 لاح نم دندو مكربابدل نهماذنع
 ب ام ديهدم

 ركرم ىن راطبخا ليحس وا
 بحاص نكن لا برصآا ةظرمتنلا

 نا ناطحالا اره مينو ةراسملا
 رورملا

 © نماسلا هفيثو ميرفت ايئاث
 و ديار“ ءرابسلا باههاوم نمت
 ةراسيبلل هنيكط دكؤي هةلبدب
 , اهتاتساومو

 لك لمحت ىطت دهمت هنانك اقئان
 نويت هلاط ىف ةينويؤعلا ةيئروسملا
 ىمعال باز قف ةرابملل هديكلم مدل

 عقذبو ةياونب ةعبثو مهزعت اهنا
 هيزاينم ينحول لادشسا موسر

 ميطفاجم رورم هيريدم يمل !دكشوا

 هئرايي ننائو دفع يل بيوكلا
 نمصي لوا لكشت اهتاهرتسا
 ركرخ /تواسمحا هيل وريكتو ةلوقحل

 تاحونلا ليدسبت ءاهنا نيحل ةيكلنلا ليوحت تالماعم ءاجرا #
 د .قمقل او رز يييطاوملا نم اما

 لمسرلف ل مهيماوانس ماقر) اوازمسما
 ركرملا يئانو لوصو بجوسي فباف
 مهحجدم هابانم لامكتسال نتدودحتا
 مرايسلا هيوس

 نا هطغاحملا رررع رسم -اوللا دثاؤ

 ىإ سئوؤسلاب ةاصبا تردعا هرثادلا
 نعاتوس# لوصو لامتدسال لسيرط
 تاليابصملا راشبا لخ' نم ةيولطلا
 تارايبسا| [نيافزإ تكيوسيا ةقئعلاا
 . اكابخ اهياغرا بل دبع يملا

 رورسب ريدس ءاولت دلوح لالجو
 هجري مءادنلا“ بدهُس ةظقاخلا
 ميظمب لاييصل ةيئاسصلا رحرجلا

 ل للركو , اهمالتلا دب نالمامتا
 نم + يعم نا دي اضأ مدل يلح ضصرخلا
 راسخبا نع اريصت مشارقا بنو
 تالماعملا

 دقطس نيو _ىارششسلا عاولتا دكاو

 يسسصتملا» لاك ةويام خرم. ماعم“
 قمر ينيطاوملا عم زمامسلا درورصب
 ةديحسملا رومب !* ب ١19 ةروس ءىادانع
 اشان“ ةمعلج يملا ةيسايلا ىمقلاو

 رج ماد نيسنرلا ديلا انيباغ
 للا هلطوحم

 لا ليربسا هقعامس ليهسس هرقدلا خو
 لع يأ ىلا راست) هرامسلا مدانع ةراخا

 | نايجسرل ربدلم لا
 ةراخا لغ لصحبل ةيندلا لاوخالا

 لاما . مور هما خبار نواقن موتج ا
 | ميدقت ةيايق ةيراجإل هيبادعف ةلابخ
 هظرتللا ىدل لخسم يادنعلاب راطخا

 يال اهردن اوققم قدب موسر عم مد
 ابل نوتتحو رامثامو ميابد

 | ردم راشام ههئلملا وحب نم اما
 | لخؤم هنا يلا بيوكلا هلعماعسب رورم
 تالمافص معز تييبع بقولا نصقنلا
 تاجوفلا لا تنسا

 جرش ديكي ةياق يقم عرس
 لاننا قرئرعا تايؤلتلا شم رعادع

 383 منقار نطسسل اس انعم ةيطبب نوسانلا
 نسيس خيش لاشعملا 1436 دب
 ةفيخاشت ل يييقفاو يظطاولا عسج
 ليصالا ا حرصلا ,ووج مس يوكل

 3 ههنطا ىلا يسيزكلا ءاسالا بمددلو
 يارخلا 21 يطول

 ره ع باسل اسلم خا كالو
 ما دعاني امنع مج
 ةلماتمب نلسفا تايشن سلخ
 ةسسيفام سييارعلا هقسانس يسيرتلا
 ةسقفلا" محلاو نشبت سطتب هيطمنل
 با يركرلا تاموكمملا ينص وعدم
 تبول" دف احم يف يومط از ؟ لعاحسس

 عييؤسل هيييبلاب صيصارفلا ةلماثم
 يف نومتس نسدلط ثا رثلا باجي
 ةراعفم دوصقملاو فيات لكشي ءادمس
 وف درسلا بعار دع وج يصياإلا لكشلا
 بساك ول ىمخ اهون ىتادت رمب هدلا

 هيجارم دهبلع ةفش وا ينج ل هسا

 راذره يإ جدخ اوملا ياعؤفللا مياكن
 يملا هيب رمشللا قف رت" يصحو هظارسبلا
 لجن ليج لضرعد اهنف يومكم
 نطاوملا ييرتسا لإ ميسو دهس اها
 عسيركلا تالسمبسلا لاق ىسيوكلا
 دق ريجاتا اهيئا دعس( حتا اهلامجات نسا
 ةيفارم

 برست بكل رسساط قيقا ءيقاماو

 نط راسخ" اب ون مط مص نا علق ىاومافملا

 ماهل ىفو هلا رو د فها
 اهت ددبتم نتببم# يسب هللامس يف

 در اال قكعمو هع او رياسس ارض نوياقلا

 ءاسم7' دجا وأ حورتاك جرس)“ دارقا نع

 ما

 مهسلفس ى تامونفللا بيكم ةيحارم
 نإ داو هدحل هلام ل هةييلسما
 ةروادل ا بالاس" نه راسخ ةرسالا
 ةيصصرلا باكسفتسلا ةحب اهصهيتت
 هلاسلا داون سلا

 تاما نوبافتا ررلا هقلا راععاو
 راهتالل ىدفملا هسيكابلع فشلا

 «يبنتملا,ةلقانلا ةقياضم

 ةزويستب ايعب ةمسؤف لجان زدافلاو
 نايفارملا يصاخشالا روك قم دكب#
 نتا امون نصئالث نس رثكا مهيد ريمستا"
 اشكي يف ىكيسلا ةرامسما الكيطب
 بايساكل# هيفط فل دك رمتسنحملا تامزلملا

 سدلاو نباوعس لإ ةهيسارزلا دش اعمار

 نكرخالا تافماعملا يف مهلباوع مدن
 نوياقلا ةدظ ماكخاب نولونسب دهب
 2 تاموظملا بستم ةقحارن مهيفعو
 ميلظشل بادعب ز) مكاشن قطاني

 كسا دراما
 تامويقملا بباكم اع ةريساو

 تاهاس لالخ يييحترلا لستتت
 نمسا ماوقلا
7 00 
 بيوكلا دينحت ةيريدع حاتنا

 ديطنم ةيبؤس هيزمالف جانلا مع

 تيوكلا هظفاحم ركرم ىف بيوكنا"
 لايسساب ةروكولا دريادلا بادبو
 ناك ةرشل تباجالاو يسظاؤلا
 تددحعلا نويافي ةيلعبملا مهيماراسفمسا
 هيركسملا

 ما

 ةسيكي رسصالا ةيفالخا اللا تاسرامملا ةنادإ
 25 يملا ةراروب لووم رديصم دكأ

 تيفرتن -ىتسي[اي هيفازسلا دل املا

 ءيكيرم ١ يراوز لبق نس ةغياجلا ىنم؛
 نابع حيلك قف كيوتلا ىلع اهسلر#

 هفاكوت حرصت ىف ربصملا لابو
 باهراضلا هده نا ةميارفلا عامنالا
 هيفاراملا ةهلفاملل تاءاونعةار
 اهنبس نع لمتب ثلا ,ينيمملا»
 عيرا مهني اهضاط زارفا نسب لياوم
 طسقر قاثتن لافطا هنو هان
 ةيناسيالا ميقلاو فارممالا

 ردم نقرا نيش قكرتلا هه نمو
 نبيا فشلا .راورإ ىف لووسنس

 هيناببيناالثاز هيعالااللا بتايراملا ,
 ديسلط#أو ةصكرسااا لالطاساا ٠
 هيفارعلا هلماكل ضرغبلاب اهمامعن

 مانا همالث مدك اهرخخو ,/ سستم
 اهسفاظ ياروا تالمساو

 هئاكول حيرصب يل ردصللا لاغو
 هيرب انظي نا مسا ةيفارفلا ةاسالا
 ةيسئظلاو هيكيربا هيدومك بتارئاطو

 ل هرمدن.. ةيحارملا هلخادلا بسعرفم
 ماننا يلاخلا رهشلا نم نساتبا
 ينرفلا حيلخلا قف هطرام اهرانا
 يامر نأ ل ةرفباب اهفاتبا تلواهو

 اهيباطو هسل ناضخت جلاب ةرخانلا
 عطنلا رماوا لا عايضمالا ارسفر
 راجبالا) هلقانلا بلصاو كيس هيرجبلا
 ههنذ رعحل روقلا اهبدق ماختاب
 يتلا تاشرخنلاو هبافياصملاب
 مدخلا رطيلا هيصارج اهسرامي

 ةيرخبلا عطل نف تاضصاو
 ةرسااتحي برواخع هةيسلطالاو هكيرم اا
 بصاخو ىلابعا مويسلا لإ هرسدم. ةلاغابل#

 ىلع نو ةممركلا اوي نس بويمتس لارتاب
 ةهجرب مهلا نيرخاشا اهحطس

 سصرغ يل .يشو ةهمساظو ةلفاستا نآير
 قل لفاشلا اورخشتجا تيح نابع جيلخ
 36 اهحارس يلظي ريل طقس عاسم
 هيضاري ير نآ ذقيو مابا ٠ 3524 دفن

 نه هليثفلا اهيبعالط هبووم زخلا
 نهوساو ركسلاو لاو سيحخطتا
 طار قاس ةسرانج يف تايلوقنلاو

 بئصاو ثيتح هيلودلا ميبراو بسارخالا
 ككر دمي اهراجنا اهيقاطو هلقانلا
 قاردا ىودس

 مل ا نأ رس سلا لاسسسفسطا

 لامطا قارملا عئالطو لافطا اعد
 ةكراشملا لا ملاعلاو يبرملا لولا
 نم نيقلطتم يفارملا لفطلا موين
 ةنسانملا ةدهب مريت لع رهصرج

 نوركتتسب ابتاطيرب وملسم
 يدوخ دمحا ريشن حيشل# ركتسا

 ايناطيرن يصلسم هكظيار ماع يما
 هسويهصلا هيكيرمالا باونلا لوجو
 هيسيربفلا يضارالا يف ةسيئطالا
 راججلاو دج يف ةيسوتملا ةيضالسالا

 افق لد دينو

 يقلا ةاركملا ةضيرحلاب ةيسيدلا
 مثالا دينوبيهفلا تاباشعلا اهنمرتتا

 د دهابلاب نسا
 | ىروبشفاو باقرالا جيزي لهاف هاادع

 ل ا سب وجلفلا نو سسسسسف رب |
 ةريزنلا

 لا اهوهخو لئاسر 4 رهمراو
 اب سبا عئادلاب يبرمبا .نطولا لافلطا
 عيوحت نب قارعلا لاطللا هل ىفرعتي
 رابصخللا ضرف الع نم يضادع ليمو

 لست هلرانسمك يازملا نك يءاقنقا*

 رثاودلا لمي نم يفارمتا لفطتا
 ةيلايرسالاو ةيكيرم#ا

 ماخلا يبا قهلا | تب دهنأ)
 دق اهلافلسو ا 2 يذلا

 لاش سرملا انسمش
 ْت 6, ةيباسسلا مع

 . ةيقابملا«.ادنلا» كامدن |

 ف سر شلاو

 رمان مياب ةيبؤم هيا الغي بدقغ
 فيظيمب ميهاربلا دنخن متان
 اهيلخ رتسو لمن تعري . هيرباشلا
 051[ [1 21 متر ىتاهب لابضبالا

 اذ اسس مسسمفا#

 لوسكسل مساع هيب ةعاظنا
 يسيل هوان يسبح لع
 املا مقر (ةيسلا
 هراخايا 11
 نجرب ,101/1 ١ مير ةرايس هدايع
 مير فياهلاب .لاصنالا انه دجي نم
111725 

 ناتلاسر
 ( لوألا هحمصلا لع روبشتللا ةمثثا
 ةييرفلا يضارالا لف يننوظتنافلا
 ةليحلا

 هعرسملا يفوقلا فعوملاب داجاو
 اهناميظنب لكم ةيسيويلا رشامحالل
 يئدسلاو 4بفشلاو هةنرجلاو ةينهملا
 ءامعا نسوفلا ءامسألا ةياسعا ينيكعي

 اياسصفلام مهسارتلاو هقيششلا يسيون
 اهنع جايدلل مهد'ده باو ةهبوقلا

 لش يشورفلا دماتحح روتكدلا دكاو
 هيصرصلا لوهجلا هتصاوم دوووم
 (( ةقظنم هنرا لخل هيلودلاو
 لإ رارفتسالاو مالا تانيتسالو يس رعلا
 ترخلا تراوك اهسحمتو ةفظنملا
 ةرمدملا

 يبنموسلا ءارروتا سيئر تاشاو
 ني دشسلا طسرب يسلا ديوقالا باب العتاب
 مادص سييسئرلا دابق لق يف نيقيفشلا
 ماوشب ايمي يلع لن قي شناسلا نيزو نيمست
 رعيصتلا سمشلا ةخلمم

 .نييخلا يسملا عامتجالا رميعو

 ءاصملاو ةصخراجلا ريزو سارفلوب
 ناسفمر يساب هلق نيسلل قفارملا ةقولا
 ممهس ىروشلا ناوفع مياخ ليسلاو
 سيول ى دل ياوملا

 رج ناضيبر ن ان ةهط ممسلا ناو
 ةعدام يبمإ ىبان فو يل ابنه ىلا لسن
 ريبلا نم ةلاسر الصاع ييلطارق# نم
 سيئرإ ميرعا قنا صح مادص سئرلا
 رخاب قلتش نع نب ريدتاقلا يبرز
 حيمرسلا دهوتتم لا جاضو م + تةروشتسا
 يبرحلا

 نييام هل ديسسلا لاييقيتسسا يف نآكو
 يورملا دماج رومك لا راطملا ل ناسحمر
 نادمسسلاو يسيوملا ءارروس# سيهئو
 ةيجراتسلا ريزو سارفلوب بيدحاا

 لس لعل سس

 زيزغ قراط
 لوألا ةيسيببفلا ىلع روشنلا همم“
 بسر اسير نام ويرش قراط ةيسبلا
 نلماا سلكم بارارق نم ليزغلا يل
 اهكذو هيسيئاببلفلا تهفلاب ةقلففلا
 نس اة ينطحي نهرمت تاوق دما لايبزب مل
 لسارسا لش

 سرق الاون ناب انف فقل بتاضاو
 تاعالولا يذل يبلا للي نه ةقليشخم
 هل مركب نادلا ظعيرتلا نكلو ةديصنملا

 قاربت ةهظنملا اضف نب نارسيم
 لخلا ىلا ةيدويم يايا لكيشلاب انوغ
 ا للاب هيما ناو يارف نأ يبرم ياكتا
 هناصفتا ةميط ةييلابم ركنب
 بحل تيلع ةيياقلا تاناظجلاب
 ادكوس حاسس /"و باضملاو سرقسلا

 لوف يلا كا 3 نارا حا
 دعدطنملا ق عاموللا هعخان

 سيئرلا ديسلا
 هيلكاتم# زيزو حمس ليمع دعو
 دسنلاو نييييسيولا نيلووسملا رابكو
 يقاوغلا رعفس ىروتخلا راولد دما
 .,ةيمارملا هراقسلا راكراو رسوم نادل

 يل نامهمر نيسان مظل دنسلا لابو
 نضوت رالطم يف هم للا ىقجبم حيرصم
 نع اهلمحت يلا هيدسرلا ىا لولا
 هيخعا ىلا ريك مادع ىميثرلا قدسنا

 نعاني يل نس نيداقلا ريز يئرلا
 حيلحلا هفلمم يف عصولا تاروطب رخا
 ههجاولا قارملا تادلة تسساو يسرفتا

 هيراص تالاممجا ىأ

 ءاررولا يسترل لوالا تنانلا فاماو
 نافل" اهنا لوا ةلاييزلا نا
 ليسو يفيقتلا نيرطتقلا يم ةيئايّتلا
 انهببب هحجنمل اهب ماير
 نقييشنا

 ريثم ةيفملا ينبقا يممئرلا ناكو
 هيبضازإ# ليف دئياللا لعسسا مم قادفتا
 رييسلا لقمو .نابجمر ريان هظ ةيسلا
 هلاسر هثاقملا لالخ _انيعمر ضمان هله
 لا يكبح ماقه نسسسرلا قمسلا نسا
 ريزص ةيهملا يللا رييوزلا ةيعا
 نب «مئاشلا تاعالفلا طب قادفلا

 هريوطب قاماو رافعتلا سرطملا
 تناسطس والا ببابللا مسسلا لجب امكن

 سيرا يلا نعشتج ماده يمميرملا
 بتايا احل يارمللا جامم ' دمكانو ىنمثلا
 ه«بسطآو اينبإ هقفبلا خص هيسطلا

 لإ نالوؤولا رجب تاء افلا لص,
 اه بولعبز اق ري ريب ناففتل" نس رظفلا
 .يمؤسقلا ينرملا قوما لاوقب انم
 هاءاطسشالا] رامطتحالا هضجاوبو
 ميس نيويهضتلا هيلي رس 7 هيايزبمالا
 هيب رشا ةيمالا

 مضفلا لوألا ببالا بسلا خلطاو

 يكيوم لا دج اونلا هويعج يلثن للاذغلا
 راتسجلاو مسكي ضر ل نينحالاو
 ىلا هيسكفلا ةيياويصلا هيقيشلاو
 وشكحيل ايسفنب اش نا ؟الدوشي
 ىيرهلا ليش ةيراميسع 1 اهيا

 مهيدارا فلسو مهتاؤرسا ةيضوسمو
 مهيمب رو

 ةصرخلا 5 لو" بياض“ بملا دكاو
 هيوم _أز بيان مق نرقلا مايا
 ضويهسلا هلا ناو بروطتسو فمالاعب
 نرسفاستلا يعولاو ىضستلا
 ىكيرمالا رثألا بافلخل يفضصتلا

 ةسرفلا ةضآلا دق ينويؤسفلا ىضرعلا
 دهلتل امه عادجلالا عةوبق بهلخا هنا

 هيركسملا مهياوفو دهقشتاساب يومان
 رجالا هيوجماو هيرتتسلاو ةلرنلا
 رع تلاقاتب" يبلا ىيململ" «٠ دقنلا ومسمع

 ١ 1 1 ليعمل تيس + جن[ ل1 < كتلي "بد 17و ااامج كلانس م يطب# 1/953: اكع ١ + 1 يدخ « بحشتلا هت

 يسونلا ذملا ةريعاحمو يقارصلا
 هييرملا مجالا رادّنما/ ىلع دعامنملا

 لا ناهير يساب هط دمسلا قرطتو
 ءاسنأ دع ةرزكتلا ةيبويهصلا مئارجلا
 رراشملاو يسيظتسافلا ييسرملا ةننمش
 ابستلاو م اننا نوب امص ةينالحولا
 قيسنبر عبس ينباو لزعلا جويشتاو
 رع انثااب بقفو ثلا اكيرما نم مكاو
 لع بياهملا بماني وا نب هع رارم يأ

 .مهمئارع
 نإ نامخمر حساب هظ نفسيا رابجار
 .مالسسل4 الاخ( ىلع داثملا قازقلا صرخ
 اريشم ثرحلا ثرايك ةفطنملا بيشو
 راسخ مارص سشرلا نوسلا ردا يلا
 دكاؤب ىصلا يصاملا با نق ريثاع يناثلا يل

 مدخو يميظسلفلا يعيالا قوقدم يتق
 برصقلا ههورشملا قرفتحلا نع قراسلا
 مهتاورتو مهيصارا يل

 بكانلا ةمسلا ينهللا ىييرلا لدخو
 فيستا لآ ميادخم ءارزولا نسمئرلا لوألا
 مرسقا ديكانو ريبخ يقدم رميبزلا
 تافالسبلا ريوقتنل كرتشملا لمعلا
 يييسشلا ننرضبلا ريس هشاشلا
 روت ان روانتتلاو قيستتسلا رارمتساو
 هيدسقللا نهئارسلا .يسرفلا .نماسكبلا
 هم ءايستسالا اهنيمانسو ةيكيرم1»

 هوينلا نإ ينبللا يبئرسلا مكاو
 هيعاؤل هر يمت هيقازرعلا هبركسعلا
 نريصلا لك نم بوتطسو ةيمرسصلا
 اههمك عاغدلاو اهينامعو اهبامج

 نابصعر نيسان هظ قنسلا عضفجار
 جوانب يسلرحم ىؤيصع ساتتتلا

 ررسلتج .ةاسلادبخ ىنبللا ةروشلا

 نيورجلا يفلطصمر
 ىسلخم ويصح دنسلا صرشتساو

 داصنا عاسمجا) لالخ ةروتلا دلال
 قامزجا# نايرمو ينيدوس» ريالا
 يارا نم دقت ىكشلاو .ترملا ىلع
 راجطلاو مخي نل ةيبرعللا هن رميا

 هيييومهصللاو هيكيرصالا .تاوهلابو
 بيرعلاو

 ؟ ةرجرملا زدق ل دسرملا ةسالا نا داو
 ىندبلا اهيوق ياو دبالا نيب ديؤق هما
 سس ترامكيما ل قارملا اهابسا عضو
 هيد ماو ترهل نم. ياوسس ساما
 حياصتا ل ءةديدلا تافقخ لاعا
 هل لاو بم امم نس ماو ىركسلا

 انرم هوم دس اهون د"درم نكرم محتل
 «اذيمشلا لوابح سلا يسوسلا بالاتع لك
 سهلا زا اهعار بزنلا ماكجلا نما
 مكجا قا ههلافب ريسريكبل ةييرعاا
 ةفلخط هئيرمءا ةسمانسإا دبفسو

 ةساهستلا
 ينل ل امهنر ييمام هلل هيسلا رابساو

 دادسلا لك احا هقعؤم رلحلا قارغلا نه

 كنا لو ذسوبو امر ةفصبلا لإ
 ءانما ايم وم ةخسس هللرايب ةتافيو
 يببلا هيه رجا يديمأو ممم وناهيلا ةيساو هبا
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 هيث رع ]

 هيساهفلاو اكيرسا ؛8 ةيرن
 ناك درتو لماقمب ققرفلا يل فاضاو

 ل هظر اجلا ريفتسو ىكيرمالا نئورلعملا
 نلوكشكلا لجرتتإو ةسربلا ةفطنملا
 دكان نم يفحلرم ناكن زمالا) ةساهمملا
 ناسنلو انروسز ناطستسو راخجفاو
 انك هيصدعملا ةييرعلا ىهتز#ا موعتنسو
 سلا قارسصلا ىلا تفيويسكلا بياسع
 رشاش ربلا اهنمتملا

 نأ دولح مالم قيسلا مكاو
 ينارفلا دحو برعلا زيخ يع درماؤملا
 مسرع دوق دبسم» هبال يبوالا هردلاب
 ناو ةميزفلا ةجاسلا يل اهيرو اهل
 ةملودسلاو ةيياهشلاو اكنرسا
 رمفتست يأ ىارملل ديزب ال ميرايقتسالا
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 ةروطلا ةرابي صم وسع رزبشاب
 وط نارملا ناع :ةديشالا نا ل" يسبللا
 برملا يلك لخز انببث يلع عادنعا

 يبابشنلا يبارعلا درصاكم ىلا دكاو
 تودلاو هاذفلا عسر

 مرحي ننآلا ييلسم يباؤق ناو ةيليرسا
 لع ةجراتلا تارارغلا هده لثم
 لاو ذلا نوماعتلا

 نلاع ةراخ داليستا سمع دسنلا قرطتو
 نصار ىل يسر فلا رطسرمالا دجاوسلا ىلا
 برفلا ضال يدهم لع راججتلاو جب
 | تءايدحر ةكرابأا يال مهلسسيمو
 نالسن "و برغلا ري حن ىلع وفشل اؤفسفو
 دهيازرت راممل وو دهب دننو مهيدارا
 .ءموع يم اوسيلا تركيا امك مسام
 نيهرس اهلفأ للا يتعستلا

 ديطارسا دسسا ءاضنتس/» رصشو
 لابضن هل ىسقمال بدكملا يجمع" نأ رابسلا
 نسيللا لودسلا يرايسلاو ىهراتجلا
 ةرازو يل ةيسيربملا ةدرئادسلا سيرو
 ىف ررفلا لذسحا . دياقتاو همخرافتلا

 سقما رطل

 طرومم وكسب

 نوال ةيضلستلا نع ريشا السنا
 واقر بعسل دكت هيف 'و جب مدننا

 لقاءا روحا الشو
 ا امه ,روسعرلملا بسهبا انهممج
 يقبع اسعانسو | متو مسخا لادمخ
 نواس يكل ىارعتا ف عاضو 3! :رهج ما
 اهنا هيلا

 ل مليم _ووسلا ىرخم مسخو
 لوولاب ةيصدي هيضارخلا انو هيئاثو

 هه 177 ريتا و سيسستع هايم يع ىف
 لل نا يسرك بقلم لعسم ادست قفا نب ذا

 ا اذا اياويخ ده لو رضع
 رعت اخ ص حيين _-  ةلصختلا ل نا
 اساس لكشس ل مج هع دس رعبا فالاو

 ع ل
 يرمط يدنا لريصم اي ااربجا لوقو

 لب بص ل عفا ايسصق مؤ نب هب افاهنل'
 ميسسقيسم ا

 انيمي"

 1 تلرارقم بياج

 ناضمر نيساي د

 ىلزألا ةههفصلا ىلع روشدلا هتْعإ
 ! ءاسالا دئاكو لسرلا حيرصن
 لبحي هنا رئازوجلاب ةبي(

 ماد سيئرلا فيستا ىف هلاسر
 | كرئارسلا ييشرلا هيسايلا ريستع
 | تانالبلا نسجت ديزح نب لاش
 ليدروشلا نيرظقا لس هيوحالا
 اهريزبم ناماو

 قا لولا بياملا مهسسبا راشاو
 سارخسلا ةيزاير لالخ ثدحتيس هي*
 جيلحلا هيثم يف عاصوالا تاروطت
 ا نع همحابلا راطخالاو يمرعلا

 !  هنكيرمالا هيركسفلا بايثلا دجاوت
 ١ نسإلا للك ةفكسنلا قف هييلظالاو
 | اوه ةقكشب انو ينرملا ىموقلا
 ! هسمالل تاديقهم نم دكاوستلا
 ١ هيدرملا

 نافتمر نانان ةلط ةيسإ» فضوو
 ل تاجا نم يس ريارسلا فهوكا
 / سيئعت هماع ىبرغلا " فلتما
 قمعو باريارجلا بملطلا فاما
 ىؤيسنت اذيشم قاضنلا ةشيراب
 ليي ةمياقلا ميوتعألا تافالمذا
 يدتسسلا سرظيلا

 لياصفل ناين يف
 نوألا ةخفسلا ىتحل ,نيشسملا ةممم
 دمارس كايد تالبسا ديما اذ فهوللا'

 ةاننأ قيعب ىسوسيكسالا امقلا يحمل
 ايمخيس
 تل وولا يقوم ناستا راكم و

 يذلا نوع انهسا) ياهو 2 دسنعمملا
 لاكم يقنع لياسولا لكم قواشس
 ةيالتنلا | هل مهيار بفك _موسيستلا

 هضم ماهل نول رفع ةساصنا
 .اىلعا معا دا سعب

 ماس ا رمت" ببهس م سنعمل
 وللا

 ا كا ا ا ا
 معي ييوسسعم نواسا عك ساطع
 فذ ىف ا م ات دم دوي
 نس اقادمع بمب يك هو

 دس ل ردي كيو ناس مماشنو
 يم ددعلا شم يسيحسا لس حملا

 ملا لا اذط نمي ةامأ عيساوي
 احا وجو ع

 كفا عع دما فتيقح
 يدييفوا سيخ يسمخ شنملا

 تاكا 0-7
 هوسسا

 يوسي
 ءايصماو يسقى اثرا لاغو

 دييضتيا و وبا هاج يف ننقل يسقفسلل
 نها اعلا ل اهأاو ةلاقمما ةيسفشمتا
 نبق ةحاقيمتاإ هداسصملا نشب لا
 دطابلا ساس و عيسفنولا ءدضولا
 رع ميكس نب انوسمو سفاح“ نول هلع
 هسيقئسللل لود ةمات و ةطننمل
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 لالا هحيملا ىلع روكنل“ مسا

 نوسراخخملا ماه يرغأ هه نيمو
 نكست سازبل نايم ةيبقق ل تامدعلا

 لكراك دب بيعي هياعاب اني روقدلاك همالوم
 ويدتسترب قدسعاب لحوم لسع
 ايون لثمب هيكيرمالا ةيركسملا
 ململا يسنل) انظقب رمش نوظمتحب

 ةانجلا لوقب ارابم نوفعرتو ىكيرمالا
 نوتافقلا اي دفحل 34 ىواشست ةيكي ريالا

 تاعالطتسال ادائنسا

 دحاولا

 مدس همي رسوم سوولس لو
 تاوزشنملا عيروب لالخ سب دهطاشت
 تالخلاو هيونسلا ناك تانابملاو
 تايضستالا و رس .نسلا] ةنوابيتسملا
 امص جملخلا نم هيكيرنالا تاوقلا
 ءرمستس تاره لوم ضنا بسلا مهن

 لق ىكيربالا دوجولا لع ايساجيسا
 تارسبلا بيناح ىلا جسلخلا
 نارطا تارالز بم يتلا هم“ اضيخلالا

 ل

 بلاطي ينميلا سيئرلا
 (ىلوألا ةسيسألا رلع ,رشنلا مس“

 يف جلاب فادنع للك ىيرفلا لافو
 ويجحتلا مزيون لّثمم قوذلا عملا
 هيهم هيلع عيب ياللا نمآلا يسلمو
 3 سملاو دلا سعالاو ماسلا نئغ طانشلا
 ردا ضالبخ .ايعم نيل بضم قارب
 لولا يصعب نسما سل ةيسججلا
 نمالا نسلشب لإ ةيويصقملا هوياعلا

 عم لصامس ىان لو ل١ عيمسجلا ا نق دو

 رسيوسلاو عرسشلا ناز“ عسح
 راظسمي خماتسسلا كاهساو ل اةمحخ 1
 امييايسسو ةضالطخا لسيافتو دلعاو
 نال قلد يشطعست ل 21] فسنا ةسيؤب امو

 اومسجو داواسملاو ةيرجلاو ليمن“
 ا سسسلا ىلا لإ ةلسس 28و يماسمسملا
 عسياج للطن ميظاف نامل تويت

 منيع ةطعنس# هيعشستلا" عيباصلا - هيلا

 تلا اه ءرجمو ءايوفاال“
 اب كايا هنلابسملا لمع ا أ

. ..- 
 رع ميسر معو هييدلل دكلمألا  تاسكافلا
 هيلا ةكمو اسهويص دس و بهيسا
 نعاس افعل استلو مسسسفتسمتلا
 لولا ميخست جربي يسيل سيففسقللا
 الا ا لا ل ا

 ها مح تيم
 نب ل ةيموسسس (بيسف# نهايه يلا ذك
 ١ ميو ويلا مش صيرب
 ديسند  ةينيمع

 3 رجوع
 قولا 09 ميمادستا

* 

 عجاف عيتت ىيشمتلا
 ىف نيام فادع يلع نيزوعلا 49

 ةرودل# هجابنبلا ىدل هيباع دملك
 همئادلا ةيشقل درُساملا ةيداشخالا
 ةيطاوبلا نا ماسلا بهشلا رميولل
 هل قده نم ربسل ةقاطنملا ل نسنح#ا
 ىرمثلا لود حلاصم هبامج نوس
 , نسالاو رارتستالا قيقحت لخلا وم يسسلو
 هيظملا' 3

 سدس نساك اب عيبلهلاا ديرا لإ لاقو
 رم وا هنلا بلصو ةم ىلا ليصب هو
 وا يمرعلا راتعالا ل اه راسو اقواوسش '
 تاج املا نم اهم ىدنلاو ,ىم ةيسآلا
 اييؤقس روسالا ديزي يسقا ةسميقالا

 قل“ علاص هئاعنخ لش ويرغالا رامشاو
 لاودلا هع نماعس يذلا خودرملا رابعتلا
 ةييضاخ ةيفودلا تاففق# عما نكإشلا
 اييضوم لسسارتساب ربل“ يافس يك
 ىيقل" يلوشلا سرا ىسما يعزل

 ىذا دمع منهما ساو هلم
1 

 عن يف مس معلا يقي يب رتل" بتم دش و
 زهد يويسوت“إ سخاةس هيي“ نلغا

 ةيساسسلا تايرلتمتا ثا لل
 يبل ايتك 11 ل سعس*

 نرقلاو باقم لش اق رف ويح
 سم ةيس ل خمل اساس يس
 لا دع ميم يسب لرسم ا ارسم

 نإ هوفادلل يب ١ يسال ةطيابس وج عب
 مسقب يقتل للاهل يشمتسو اها هس

 ةهنجخ فت | دمسسما ماس يس
 ادطحل من هييخوس مياعي لن
 تتوج م يم تالاصماو

 مد ىف مصل يي

 ةسارسفلا ف رمفلا نيش اما
 لامك ترك تالاببخاو ةنارذقلا
 1١ شرد ضرفب دقف زالازلا ل .ىداسكف)

 جس هل ةكرفص لوا قا ةربمك ةدصمرش
 لضمر ةمدمملا يكيرسالا لسزمبوللا
 اهحربنا ظخح ارصؤي بنونلا يملحم
 ينلاو ةيباربلا ق رهبلا هجلقنلل شون
 نوييصاتس .نويخاديرو سلخملا اهقمو
 ىلا رفتتت اهنا نوزراب نوساجفمو
 للك تنارصلا يسرب ىف هلاونبا
 همسي عقسرب ثم ناكيرمالا سيطاولا
 رعالا ررشلا لح د يهفشييل املك هين رسغلا'
 رورشلا زيمكا ناخلا ين يدل“
 يل هلطخربملاو هرسففلا تاهشتلاب
 عيممسللا ١

 نا دق نوي دايتتصا نويت ىرسو
 ل رخبش لكس بسسس انس د هسوألا ةقا#
 رااخيملا ىل يلغ لمال دو تارسؤم روهط
 ماسلا اذه ةماهن لش ييرغتست ذالثلا
 ليش لا دوت ةريظت» ةرض ىلا
 توهحو هبهللا هبداستستالا بايلابفلا
 قيرس نا هبات نم نإ ةانيحنم) راسك

 تاليهيسإا ليفنو هةقاظملا بالدعم

 قانبآلا ىف ريبك يصاقخا نا نادرسو
 ىموكحلا مكو يسوكحلا

 نسلطملا رهج قابلا دج قر
 نإ نم لامع ١» لابخر يكمرشال١ يسوهلا
 نيداصام" اسك درتي نثل هليقس ى اسنا
 نام بك'ج يآلا اهييقخعر دن نكس ملا *
 يحب ةيباقلا ةدماربلا ل جفت“ ةكرقم

 هيفع لك رسرمب وك ١و صتشسالا بسلا
 قروسلا ةيش نم جرورخلا لير ل

 اه

 ميريل رشي نايم ىل سفح
 ةسم حرف هسألو ىف بمح اع

 ىوم يدل بافوف لا عل
 لميحاما يصفتس# ١ يسسلا“و نسا فيوم ١ ةسدأ
 نناوما بوشلا مهب همهم .ج ركع
 علال ل همر نم مموقللا لفن 1
 نال هيب ءرشال هس هن هيسما
 داققالا هلام لا ىح س7" طاوس

 عويض ل سلعما
 39 نم دقلوم هيل اهي تمدع هلا م
 تالرسلا ولم ايداخاف بسم
 قيرملا نالسلا ل كميصتولا ةينيرص“
 لص يم دهمواسسي نع تهت
 بتيرفلا حقي للم يحس رم# لانس

 جلافمم كش وم لقا وسما يمس
 لاو ريم ا فلما ان سف لك سس
 موصت“ بس او سرعتك رم ةيراخ+
 مماوجإلا يكس نسم نا اوس ةديوسمل

 عيل ل ةضرسصاد

 انني يل

 مدخل ىاآك ميو



 ١ مدخلا دا1ؤ5 رثأ مىلآ3 سشالا

 نييلاطيالاو تيفوسلا نبعوطتملا دوفو ىقتلا

 ةسيسغر دسكؤمي يسنسط وسلا سلسجسم ا سيسئر
 مالسسلا قيفحتب قارسعلا

 . موهب ىدم ديسلف يبيلا
 هوفشللا هنو ييسظولا رسلشملا يدب
 نر ريصلا# كيسا ةسائرب يسفوسلا
 ةيسورلا هييفتسلا نقر قيشلا#
 ل سول سيقحاوملا هم بالاسم د

 سسقتنولا رست دع* بوم لسسلا "ع
 لماما دالسسلا يميصنم ةارعتا هيمو
 نم اق الظن مئاصلاو دقيحمت - يف لراملااو
 يناسنألا قا ىسسان تياثلا ةياميآ

 سسئرلا ديسلا ةرفام نا ل' راشاو
 سيلا ةيقلستا سيسح رماوع لياقلا

 نماملا با نم ريّسحل يناثلا يف اهيلعا
 هسييثتا في'., رم ااهنع كعنا ابو
 ملاغلا يي سماخسملا يي ةيلودو
 مدحسلا تايالولا نا ابوعسو تاموتلخ
 رسياؤ دسلا] -  افلخو ههيكيرصا“
 نسزلاب بتعامنا اواتمب ةيراعفست١
 انهسلاصم نيشعتمل ىلودسل“ بيساو
 قولا رش رماعست نبع و ةعيصفلا
 ةرجلا هايحلا ل بوهشلا ةحورتملا
 نع رارقبساب نها ىليحاو ةهميرللا
 اهيصارا

 اهيلمامل يربلاف دهبسلا برحخلاو
 ابمطشلا بطاخب + ل دفويلاوع
 .بعتشلم هيسطرتا لامالا عم يئيووسلا
 لشيفلا يف هفحي هندباسمو يقاوعلا

 [لسسقتسا وم

 املا
 ب « .( همج رثغ هماركر
 هبا ءممم 2411 همس مسملا ةيمسهلا»

 ياي دفن دف اره اعلا
 نقولا سقت مستو 0

 مساسلا هيسايرم نيبال 2 يه وظمملا
 جا ايبل عرب يمس نيام ىساعال وعزتا
 مل اقمسأللا

 معا

 ديلا رينز ديننا حيسصراع
 لصعرم قارعلا ناسقتصيب دغولل ممط ملا
 سلا لكلسسشلاو همسنهللا .لاكمبا ياك
 ةراش ةيرامجيسا) س'مدقلا لواشت
 يلع اهشرف هيليرماا هدحمما تانالوبا
 مدلظصي يملاو هيبربل همالاو قاوعلا
 لسن دسدخ لابصت بيومي مومتا

 نلاغ حرستو نمارقلا بوس ترمس
 يينلكو ةضوررشلا9 رايصشلا هلاح
 ةلابصا ليئتتمو ةبانح ف همست

 تحف يفارصلا بقشلا را لهبو
 قيرملا هةضيراب مدكؤي ان ؟يعو مالت

 حلستي هماو ةطياست هيراضتسو
 قيرقخلا 'مهس رحسلا ل هبله «داواب
 نيد نيييرلا فشيببا ندع يتلا
 ىساثلل ل هيدجيودبلا همر ماسه نإ لا نع
 ل ةنلافتحم ينلاو يهاملا با د هع

 اه مداغ ميادلا عالسلا اب هبلساك هيث

 :يدنلنفلادفول

 لل داسعسلاو لسم
 امودسلا نها ريال اما دقن ام

 ل هيض اهل“ يلا | به هاذا سمنلا
 هل مد

 -_ ء ميادك ,
 000 د لمسسو هه
 . 0 قويلس عما ده
 ولوايطب مد هييستسو
 - داد# بامديج يرلش ةهقس اسيكن

 ملا يتريشلل لو اهبم ان رهرعو
 ه0 مدهمل مةسلل ةسكااسلا

 ةيعتما يف يممازرمتا بيلا ةيسضضوللا
 ملا يحرفمب شفا حسوتابللا تالوؤحلا
 نسا ةيركدنلا تاوقلاي ديدهتلاو
 ١ قصورع ةرورسم نكرم سملاو د رس احم
 لق اهمادتمعع مدهو هةيظنلا نم
 رموش ترش لاقسا

 نع دفوملا ءاهججباو رسبزر ربشو
 ارسملا هباردابلل ٍقاعتا مظريدشم
 كيو نانع يف همم ةذاراو هيلا
 دجاوبلاو راعجلاب هنافجتساو
 'ودكاو يرامملا نركسفلا يفسزلاا

 ١ هيلاطنالا هةسيعيشلا ىوفلا م ا

 مقا
 .يقيلكتا مالا هعرخ ه4 -_
 مالم امم ىلإ ة علا كجم دو اه ا دعتيساو

 ماكيالا ١

 مالمسلا لالسح قارسعملا تارداسسم رسيدسقت
 جلام يدهم يذدعمب ديما ىطقلا

 دقولا رسما يبقنولا سلخملا سيئر

 ةاديسلا ةساثرم يقددلتملا يماكرملا
 يديتمطتا ناملربلا ره ايرام ةرام
 يلطعارستبي دنا برحسلا سيئر ةيئاب
 دكاو ةدملبف يف مكاسلا يجارتشالا
 نمرخ ينطولا سلجملا سيئر دهسلا
 سآلا قيادحت ىل# مت دايغر قارعلا بمن
 نوامتلا ورعب امن و
 اهحلاصم قيقحيو بومشلا نيب رمثملا
 ةيمطولا

 يملججللا يميكر ىلييسلا قلاقو
 يحلأ ةرتاجلا تازازللا نا يبظرلا
 تفاح يتشلاو نمالا سلحم هردما
 ةادحتملا تايالولا نم هيحوتو طبيعي
 يف ةريطحخل ةئبالس دحث ةيتيربالا
 يناسمالاو يلوقلا ليالا ميهانم

 نماضتلاو ملسلاو ةقادصلا ةمظنم سيئر عم ءاقل ف

 نه لم اك بيش نامرج بع دهسما اهنوك
 قح بالثساو هميوضيو ذايحلا يف هبه
 يرورسلا بيلعلاو عاوبلا يف ةلافضأ
 مل هيخلاعلا همقسملا يا ادكؤم مهشيدلا
 ىنغأ لص ههباشن بارازب هيا ريصت
 9 يتلاو ملاملا ق ةهرصمنلا ماعلا
 هيلو لا ملسلاو نمالا دددهت لارت

 نادلا يعارتتا بحشلا نأ فاصاو
 بريشلاب هديتي ةقاذدم باعالع هظيرث
 ديدهت ىلا عويملا س رحتي السل هنيحما
 فاييعا ييزشلا - / ينرمكسص
 دهلضنملا لكاشم لا ةريدع» تادهفعت

 هيميسلا لزيللا هتوب هدعرب راسصو
 تاحسا رق قلاحتس نا نشمي # يذلا

 صرال هسيزاعلا لييطاسالا)ر ناوقفا
 ةدهللا تايالولا فكنو هيسدهلا برعلا
 قارعلا فهش

 رب ايرام ةراس هدهسملا برععو
 لالخال قارحلا بئردانش اقريدنم
 لف همئاقلا لكابشملا عيمج لهو مالسلا
 اهنع ترخلا حب دمي ةمب ةفطمل»
 بعثلت ههورسملا قرمحلا دبعيو
 ريثكلا ساك يذلا يبيطسلفلا يبرعلا
 ملطلاو مالا نم

 عم يدنتستللا نائربلا يوقو مكاو
 مالسب نادهدلا يق عيعجو ميمارعلا يشلا

 دهم يا نم ديدهب يأ نودي ةمارثو
 هيدتتالا ةيسابسلا ىتوقلا سو تناك
 بادطنلا لاشك نم اهكرخب لساول
 ةيلودلا ةييباسسالاو ةيسايسلا
 هفطنلا ف رسوما هةكح فيعحبل
 كربو اهس ةيببجالا باوملا تاجستاو
 نود اهمطني اهنكاشم لحد اهيوقش
 يحراخل ,لظ يي اما

 ةميمسيستسا ب

 ةيملسلا ق رطلاب لحلا ؛نابسالاو نويديوسلا نوعولحتملا
 د ىل تاططططا نابلس درأك نابدل ديسلا ىقتلا

 ملسلاو ةقافملا ةمشتم سيئر
 دفوي ىسسا-قارمبا يقع نم#ببتتلو.
 ةيسلا ةسافرب لاي ةيوجلا_ يدوخ
 , ترام جروح

 يا ءاقثلا لالخ ةسكتلا سيمر يبلاو
 عياوموملاب 0 تاططغلا
 ةهبرغلا ةمالا تاردت ليطمت فدهتش
 يتاستالا لهافتلا ف شرود دا يف
 يذلا ماتساو ١ ةيلبغ فاقياو
 ؟1رايغ يلظ يف ميلشملا انقارح هدهتي
 هظخ نأ ىلا اريشم نيسينع ماد يبيرت؟

 ا

 ايئاطيرب يمالسعم دقو

 دادغب رداقي
 نيبلسمك١ لهو نسما كارعم رباط

 فسر حيشلا ةماكرب صيباطيربلا
 تايطتللا لاخيا ميركس مالنا
 ةيسارياو هدختللا هكلسملا يف ةيمالسالا
 مايا ةدخ بفرمتسا قارسلل ةرايز دهن

 يف ايباقغيوم .يملسم دلو سيئر داو
 ةيماربلا ةانمالا ةيبلاكوبا 1
 ل يحس مادص سيئرلا ديلا مر ارم
 اهفصوو يضاحلا با نم رشع يناثلا
 ناهدهب ةلراغو هيقمح ةوداعس اههساس
 ل لدافلاب كماشلا مالسلا نمفحت
 هقطنملا
 ف سمو

 ىنأ ةطصسصصصل

 هةيفمتخ+ ىلا ماميبا لصو معف
 ل ناكبسالل هميوامبإلا ءالذسصلا

 يق 1641 ممرلا ينير
 اناث فسوب سبام 11

 اهميلبب اهمثع تعب سمكا ابرع
 ناريس ميطولا رادتل

 نأ حسم سال

 ةييمض لا نانمنأا لصو دقف

 ناشس) هيبزاملا ءايدجعا
 لا ذدأاب ممصرلا ىنوبمب
 ييرظم تمسح ميسا 7
 ءايسمفسل اهدلم رعي نم وكر
 يون ةينقتولا ءدال

 - بيع كا دج

 نأ ةمسيسس سف

 م ةردام تتناظ ةنوع تبدغتا
 هم اصلا ةيلا لهؤلا فتاح
 قيط ١.16 هيي رضا هبفرلا 6 حلا

 ههسنرل رمعي روم ديش'زبا يب ذسلا

 نرسم ةيسظولا رادلل اهسمكدس

 مورع
 هروح
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 رسول
 وع ول ةيساوسب
 هم وعيا منا يس
 هينعس 714601 لخبهبلا مهرو
 رؤرم همخارم ةيادحل مل رمج

 نيران نم انوي يبالي لدخ نىويسم
 ا ةظنع طوب الذؤ مشنلا

 يبي عسسل 2

 مادعالةبيشلا ١
 سرام خروج هيبتا دكاو ةيبرعلا انثما
 دنشنبلا يف لكاتملا عيبج لبح ةرورص
 حلا "نك |ديفيه .ةهملسدا قرالاب
 . ةيركسدلا ةوقلا مادختسا

 نامملب كوان نامدع ظيمضلا يقتنا امتع
 يسايسالا السلا لبر دزوب اشيا
 اديملا ايلوتسيرللا يحمل
 فويبعو يبابسالا ناملزبلا ل ةبئانلا
 سيئ رس تيمبدلا عميس يناردلا
 لامو قازملا ةرداعمب مهل نيسح مايع
 ديسلا ةردامه نا ةسظفتلا يميئر ديسلا
 حانسلاب نيس رادج سيئرلا

 « ةر وشأا»

 وا ققارعلا ةرداغمب نابسالا فويعثل
 ةكسلمم نم ةدبحاو 0 هيل مافنتا

 رمت ةيماسلا هثدايس بقردكبب
 مالسلا لالخ يل ةيييهصحلا [بارالا نع
 . اهيف لكاشما ناك ءاهبذو ةلتاقعنملا ن

 ادهملا اديتسيربك ذديسلا ثريغو
 يلاعلا اهربدقت نمي دقوللا هسيئر
 0 مادمخ سيئرلا ديسلا ةردابمم
 نولمميب مالسلا لسز ناب ةدكؤم
 مدخلي يديلا مالسلا صسأ ماييسرا
 تالبو اهبتحو ةاطدلا بومت
 تورحبا

 أ مدع ىلع اهولثس سلا

 ناع نب ىثنلا امود
 تاثرع عم عمسجاو

 نير نسمنرللا عيفيضا ها جاو د ييلوبم
 ميسسلا خس نيم ايش يللا سس يسمتاعلا
 يييرفلا هي راختا رسزو ةءوم يور

 ذل رسبيافلا ريرولا حرصو
 قير نسيمرللا يت“ لسقم هيا جاميبحالا١
 نه ةيوفس هلاير يملا نب ني دناعلا
 اورسمسف اوسمارلا يييوكلا لنسيرلا
 قاماو ةيساشلا باقالملاب قلعت
 ءاروقفس يصارمسا بنا» لا اهروطتن
 همرا اهميدقم لو هولا عاضو الا
 رجلا حاسب

 ق انه يلا لجو قف نور مينا راكو
 هةلوصخو روي عضتتاو نسما قيال ءاع

 وزكلو > هييلسوسلا هيأ ف ريترو يمارةلويست بدسؤللا ظمسما ٠
 ةسافراص" دخولا ضن مسنا هب

 ييمتشالا هسر' بازوكب بحب
05 

 ايام نالؤر كيسا هكا

 يبست تاه زج رسام د يانط نع
 ةررشخملا لواس « شع هسيلود

 كان يلا يب ديلشلا ١ ل ديبويهملا
 هرمرفلا نضارال لقا عاصوألاو
 ةئدحملا

 - با..هع هناصآ

 2 هلا نيب تامداصم
 هل كسالا ةمماج ةبلطو

 سراصلا برمسا  عاو - برش ايلا
 ةهقفماه يالظ نلن بمحو يذلا
 وحل ةيرقمللا .نمالا يشوفو هيزدبكسال)
 بالطنا بارشع هناا

 برع” يبكاا دؤيلاب ففيحبج ملازغو
 ايمو هميلطما مساع - ملا نا كلذ

 ةعماشلا لابس يف سااطل# عاينجت
 يف بارسهاطعملا ةرئا ششغ بتجرخو
 ةيلبئارسالا ةدحيدملاب دشنت عراوشلا
 30 هعايبسابو ىصفالا فكملا
 ليبابفلا مالا بارق تقلطلا ثيح
 عم بلعامتو عورسدنت هبيسملا
 ةيئابرهكلا يمدلاب .نيرفاطتلا
 ريرامجلاو

 ةينائبل - ةيسنره تاثداحم

 نوغ ريصم لوح
 نامسلا مج تائداحم اييرف يرتب

 هذلا نوح قيتيم دامعلا ربيمم لودع
 هيورمم يف ةمسيرطلا هراهستا ىلا اسي

 سايم' يماسللا يسيئرلا تدع ا دل
 رحظسيدلا حم سما ضيغام دم يوارهلا
 ف اسمرل بياكو بورت يف يسرقلا
 ءموسجللا قلع لوسع بامعلا بكم
 هدعمل اه د؟تعتصأ نك بيوكأو يسايببعلا
 , وحلا قيرط ىل نابل نم

 هما قوم هيبادنللا اموكشملا يا ريغ
 لالالا نع روش لامملا يىقمي ىلا

 أ هةمدقتس باك ةيئا امم زرغن نا ىلا
 ةمكاجملا

 يناملالا ةيلخادلا ريزو
 رظخلا ةلحرم زواجتي مل
 ميلطادلا ربرو يئديوش ىكلول لاري

 هلواكم رثأ ةريلطخ هلامح يف ينامالا
 هدفا | هول

 | فقوملا ةبالص :ةينببف
 | فقاوسملا نم ديدسعلا ترسيغ ىقارعلا

 هيطيطم بدكا ماو اهيبع

 مبايثو هيالص نا ةيدعيلا .هروثتلا ٠
 هيملسلا هنرداصو يفارعلا فقولا
 تاخابت بماط هقدافلو ةداحلا
 ييلحلا همرا جاببصوا ل ءهديددح
 فياولا رم ديدقلا عيفي م سمو

 ف تحس" هبلاوو  .ةيفوفلاو ةييرعلا
 اوكا ربعب نأ نيس) هموشم لام
 هيبتا ةمطسالا يومنيمم ىلع نيرخ
 يلخو هييلسلا هيريظامقملا تاجافتللاو
 ةصاخو بسيسلا تاغاطقلا ضرئسن
 امم يسيلطالا فلخج لوهو اننرم# يف
 ةيركا بسكب هيمازعلا هزابنلا لف
 مارس او قاطبلا عباو دسابلل ني
 قف اهسلحلا يملا ةيملسلا ةهياروؤبب
 يماملا نا نم مثح يناثلا

 لودسما نا ةعمدصلا بفاصاو
 ل ةددرتسم بماك ' هسوروالا

 يرطظيعل " لح ممل" ىإ ة هما
 نأ تكروا انباطط ربو ةكيوم ا ساحل 1
 ىل راحل ده ةيليرملا بفوملا لاسر»
 ينبأ ةمههذا يسرق اه يزعل“ هددحلا
 للزي اهب تانف بيارو اهلا رم بواخ

 اهممر هايكيرما ءركبالا بررك امدسع
 ممالا تارا يجي بتاوقلا وهيه قدح
 , ةدحتلا

 مهش يف ا يلا هفيكسلا .براشاو
 لودلا بدع ميم» ميش تارولعبلا
 نيلي ةيعادلا هبلودلا تانطظنملاو
 لهتل هديؤكلا فقاوملا مهد ةرورص
 قلطم يف رطملاو همرالل يملسلا
 اهبل امس ذحاو بيو ف هفلللا لكئاشم
 بتعشلاو يسب تبيبلا ةيشق
 نم يليئارسالا  تاجيمت او يناببتلا

 تاوقلا بتاجيساو ةينرعلا يمارالا
 ةريرضلاو جيلتلا نم ةيرامفمسالا
 «بفيزملا

 نا لونلا ىلا ةقيحتصتا' بضلخو
 اهو اهب تيدجو ةمظنالا نصفي
 هيدكتلا اهففارم تاساكمنا عم ةجولا
 اهيوحش ةمازا عم ضرافمب يملا
 نا لسن انيم ةيبرهلا هيبالا عامماو
 تانيبرم نق هب بمال ان لك نآ رهظ
 تيلاكنلا مطر هخوضمم لجدبلا راكب
 ادع هيتشانلا ميلاملا

 قشل ىعسي ىرصملا ماظنسلا
 ةييب رعلا ةيريهامجلا ةكرحلا فص

 . رمش جار ةرهساتلا تشل 5 "
 لاملا ذ اه اهنا ست ايضمالا
 ءلنأا ب ةكاضيعا | وسلا
 ما كلارا م ءامعالا هاما
 موك بيج سرب اسهلا

 .'خددا م00 ده رك ل ا كلو
 هم اما سف مط

 لع هلي عتلا - بسب

 يلو. رمسس لق درهاطم

 ءاصسصاوو ٠
 * وص سس 2 2 يع مل قع

 . . ناش ءريهاهع واط
00 

 وفن

 اع تدعنار
00 

 ا و وف شع لكيم
 لا ل توهم ىلع اع يسلم يبل
 2م و فعلا 2 دعم
 نب داو ها دام < قالو
 ةيمد ا بمظ اع ةهسافب ) هسرفلا

 < نا توضع ..اضأل قا وقع و
 قالخسع يلا دسك زل فوم نشحن
 . ةهدخملا انناسعل لش امو مهيبلا
 بملسلا قارقيت انا

 . نو اناشن دلرقا ا لس ىيفحيا هييزا
 اهقماثل كدنرعلا ه ينك انتم ةهيرخبا

 ىباا#ا ق ييمقو وتونب مما هع
 ةسدقإا هع جيم و هيلا دب

 ةيساخابا ةطريشسلا يولع سيسلا شيوب
 يمل ل اهيوفيع ميو لا هما قنا
 همطظنع/ مدشخ ياك ء#ىل زك ما“

 . ا ل حيو ١ يع
 وجم دع فوفوت هه دعا و خمسشملا

-- 
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 ماع مياس سمع اسد -
 ناريس م هاه 2

 مسار هيو هيج اوس

 قياسات ا هماقس 03
 عا سحق تطل ل 5

 نو يذل ممول ماقرسا هدم

 تيصارماب ويحوي و هجر
 رقم 2026 جلا

 ا ا سا 4 4
 وأ امنمما ل نذفقل بارغا, ف ذمع

 ىايؤسملا وا رم'رجسم

 ا

١ 

: 
1 
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 سفننلا راهخ بنا ءادطالا لوميو
 لدكلا بعتمم دبع همم ليز) يعابملا
 هس يف ىسحن يأ دهني مل منال
 يصقملا

 موي فما دق يلديوش ميسسلا ناقو

 ترفتسا فو .هروصو ههحو ق ةدمحلا
 ىرفللا مدون يف فييقاضرلا ىدحا
 نسم) ةضارخلاب بخرخلا

 دب يعمم د هنأ ءامضالا لوغيو
 هما اذه ياك اذا ام اوررمس نا لبث مانا
 ءتابضحلا يل نثاب فقت

 ةيكيرمألا ةينازيملا

 هله سيئر قيونوف نوييرخ لاب
 الامبتعا لامف ,رأ ضييرالا ببلا يفطوس
 لم سرمتوكلا نكممم 3 ىف ف ؟ربك
 هياومأل هيسارم ناشن يافا لا لصوملا
 لس اهعيفوت شوب سيم رلا عيطتسب
 ليدملا ةمنجلا موي يئاهملا رعوتلا

 رجلا ضيقتي سومسوكلا لواحتو
 لاجل“ لاحلا ماسقل هلودلا هيباريم ىل
 ل١ رالؤد نوملم فلقلا يسرا رادقمم
 تتازعسلل رالإد نوسلم لزا ةيافسمخ
 ةلدقلا سمسلا

 ريخب نا عئلوتب هلا ومويومم لافو
 فلي هيماربصلل ةلهدط ,اونلا ييلجم
 اهيضرتما يملا ةهلشخلا“ نم ةرييتأ
 جوست نملجمل ةيياغلا هيلاملا ةشحتللا
 ”بنطط هس'ريارو رهؤؤم يل وكلم يسلاو
 ربت لل 825١ ةميصم
 تارصلا هفشاسم قير

 نباربمت" يلع

 رباقلا نلعت مونلا
 مالمبلل ليون هزياجت

 هاون
 ةمورسفف

 علا نم هولا هيلا رخل لع
 حافل لاعيسسسوا لولا مرياقلا احل
 ىكنتم رسيملا ةسصن ايظا ةييكم و 13

 لسيافابو ييميف ليسا سس سس

 توج وو

 ىبل ةسخيورصا يضخسفم حطو
 لا ماقلا مسمال قباابسلا لبا ', ارم بميؤشا
 نملا ةيسئمالا .بماك انا ةماونف لاوسسلا
 هسضرلا جرياطلا بلس جئافلا بحب
 ماو مسخ رثا اهيعسم عبط ايجيسماب دفهتبا

 يوكل

 ىلا م ةديممرفا ربع ينو
 ىنوسلتت توسسالا يفدركالا يسظوسا
 عصا ىييسفلا بقاظتلاو /ميدساع

 .ادنلا
 كا

 , ترسو هسيصنا قصانم فلتحمب هفيدع تباهجامم

 لسنا رسأ» دوست ققلا ةسلاستو ىرسف ةدنس لسمش لؤسحتسلا رظسح
 نسما بفملمتاوم س حاول امه

 نيطاولا تب ةقلصلا ءاهخاولا
 قطظام فلبخم ل ىديسطنلفلا

 ذرم عامطتو تييرفلا هستفلا

 لاوحملا زطتحا رم هاا رتاب مطحيملا
 هيهرتم ىف للا نزكسعلا راصخباو

 ىرقتاو ىذملا يلع ودملا تباوع
 يملا يصقألا ةررتحم مف تافمتنلا و
 يضاملا سينالا هوي اهضرتما

 نم ددراولا ءاسبالا بدافقاو
 تاؤجاوملا ةرش نا هليجملا نمارالا
 | ١ ١ ١١ نم رُصكأ ةيابضا نك برقا
 صاصرتاب ةيلشم حورتنب ؟ديجاوم
 ماسسملا فلاب و'

 مءدوه نم يعشن نا يصصواو
 درك حاطف نى اوينم' يبطاوملا
 دهجاول نوبااوملا جرح ثيح
 تانملاب ؟ورشببا نيدلا وهذملا اوينع
 قالطا ىلا اودمحو مايطفلا ف
 . انناوشع راقلا لبابثو يصاصرملا

 فدعا يا يللا ماسالا براشاو
 درع هنيدم لق بوقو تاكاسُسالا

 ميظابستلاو اسلادبه تاييدمو
 ايقال بيد ينيركو رسوب نابجو
 نوباحع بنيو

 تاديس عبس نا عانبالا بلاقو
 لالخ نضهحا لغالا ىلع لماوج |

 دري عاطت يف نييماملا ينونلا
 مانا زاغلا نهي اششتتسا بيست

 هينويهصلا تاونلا هيفلطا يدلا |

 ىوم يوقلا نمالك يسممل

0 

 ةنجلو ةرزجملاب ديدنتلا رارمتسا

 انهميجامو يضيع ةييدم لأ ترك يو
 ايرفو ةيارخو هيهبابش يسدللو

 تاهحجاوم بدهم ناس ابرئاو اجمل
 هيكيبي هيابا نك هبرطسا كهيشسأ

 مهن اتنع .] نضام رلاب نيانطاونب
 نوالدط

 لاها ص بارشفلا .ةييضا امك
 امدخا قافسحا تاوجاقعب كيل بع

 ليابتك هيسايمتا دويجحلا قلظا

 مهجور نذل يفطتاولا نط راما
 هيرامساو نييفا ميدقلا يحتسملا نم
 ممشامكخلا نا ىلا «ادبالا
 هللا ماز سيفطتس ىف ةيييظسلفلا
 قامأا ع انهرتط لشي ةاملاو

 ليلا لا ةسفاولا نارخالا
 نسيياسلا مونلل ير اجسلا تارصالاو

 جاور' نلع ةدادس لاوسلا نع
 ةررجسمت اراكنبساو ىمقالا ءادهش
 ل لاالستلالا تاطلبس اهيدكترا يسل»

 يضاملا ينمئالا موي ىسيفقلا مرخلا
 نس دذخحل وينفلا باو بماعاو

 لخادم ىلع هيركسفلا رخاوجلا
 هرواتحملا ىئرهلاو ليثغلا هئثمدع

 رطخو ىنركسعلا راصتحلا بددشو
 مل تايارشالا هده نأ ا لوجسلا

 مولا ةيجاوب نب ىلاهإلا عممب
 هيندبم ف هصاخو هيياهضلا

 لوجيدعو بورملا ميتجتمو ليلخلا
 نم يلاشالا نكت ُببحع معسو
 نسمح نب رثكا حار ميظجت
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 يسيطومسملاو نشينحللا ذر اسس رسب
 , هدب افيسجلا

 رلعح ودسعلا تاطقطن فبمرمو
 هيدم ىلع سما حانبص نوحنلا

 ليج يسقلحتم ىلعو روثخاس بيد
 لق معا مس لاهم نى لاوو هيضاختا
 ىبنا دقدتملا باهتحاومللا بافشا
 ةلمللا قتتاعإلا نرش اهبددهللا

 رخاوشلا هييايهاو هسشاملا
 قطانملاة دق لج ادم ىلع ةيركيبملا
 لوحنا رطخل اهمره بييحاو امي

 مزساسللو هينمش للا ءابدتام ىلع
 لاوملا يلح نسدئاسلا ةويشل ةرفلاو
 ةرفكرو رسفاجلا ةومطل رسب للعب
 ىظ نيايملا ةويتل ريسمب بيبو

 سسماختا مونسل حوفب يتشو ىلاؤنلا
 ةلمتلا برهم ىفلاو يلاؤذلا يلع
 لوتحبلا رسؤتنع مقر هيصايللا
 ماوه تفلشتاو مييتتن. باكانسشملا

 ابمطمو باستيلا نم ادذدك ودهلا

 هيرفلا نع نتايرهكلا رابملا
 نسما حانص وزملا تاول بملخلاو

 مدفظمم راخمب بيب هيزف را نع
 رخاوسلا بماعاو ههئعبب هيركييع
 دياوف ببباك انيق ةهلخادم نع
 لوألا سما ءابسم برستاخ دق ودعلا
 هقطنس فم ااكاو ةدئاشزلا هيرف

 . اهيضاوبقا رثثا يلغ هفاخم ةيركبس»

 نسما يمانعو ةيزتلا اهيدهيش يبلا
 ميريظامج ةهريسم نياطرا ةيرمه

 ادغطابرلا ف عمتجت سدنقلا

 نوثراسملا قهلذح مف ةدناح
 اود درو ةهييييتيقعلا مالسعألا

 هسظولا تانادهلا

 ايصرف معلا تاطلس بنلصاوو

 مايجل هقاك رلخع لوخبلا رظحل
 تاريرجحش بفحلذو لسلام ةيبدس
 اهصرغ بلصاو امك اهنا هيركسكل
 هطالب ميج نلش لوكتلا رظطستا

 رمدو ليف رفث ىَرفو ضصقلا مسدسمو
 قلبا هلخآنيو ذفس+ ركبسحلو ف تن
 خوسلب هيافلا وارشغو بمقلسو

 دد ىناعبو ىللاوبملا يله ,يسداسلا
 ريع لإ 4 رسمنا ب قلادلا

 ةهسيومللا

 نأ هكيجحلا ضرألا هانا تركذو
 نتدسالا مماحج يسطسلهلا ناشقا
 يوي ناجح ميجحم نم (افاع 59
 ىلطا امدمع دهسعسا هرغ عاطقلا

 وهو هيفع رانلا همماهسص لوح
 حرم للص ايسكطتسلم املغع عفرم

 سانرهت

 ةعبزا نأ لا ءاينألا تر لتو
 2 نم نويترطفسلا سطاوم

 ارغ هنندم إ لامزلاو هيعاختلا
 تاوف يالطا ءارج حورخب اوسما

 ضايسرلا ينويهضلا لالبخالا
 ههنا

 «ةسحسسضتتسلا رارستسلا» نسي ةزسغو ةسفضلا يف لسما ةسييش
 هديك تربع هقتخملا سرألا
 هفضلا نم هيبمطلف تايصخحش
 نك نكلبخملا هةر حاطفو ةيمرملا
 قاتم قالا رازلا نم اهليا انيس

 ةررتحمم ىف اعلا يب وددللا نماللا سيلا
 وبا ناوصر بلاظو فيرشلا يسوفلا
 سيفاحصلا هامبار سيئر ضايع
 اضيع ييسصانب ةيلبكملا يسارإلا
 نكاسمإلاو نيسنيظستفلا ناسكسلا
 سدملا ق هسدقملا

 سيئر امنالا ايركر لام هينهدن نم
 ليحملا ةرغ عاطف قف مانلعالا هظيار

 ىوعمعم يف رسل .نمآلا سلجم رارف نا
 يف يهاملا صسثإلا هررهم هروطخ
 يسلا بفيزشلا يسدغلا مرحبا هيعاس
 . امييظاملو اهيهش 114 بمفوا

 هثمب ميخم لصفن انك فاماو
 امك ننالا ساحم لشيمت وييحت
 ةراجممملا يق لودلا كلن تعلاط
 ممالل مايغلا سفالا ةثفب سلو

 مهر رارقلا دلت ىلع ضن انك ةدحنملا
 ةدجملا تابالولا نا ىلا اويشم

 نادلبلا نمعي ىلع ىرخا هرم بطغف
 اهبدارا اهيلع

 رهو ىبيسرلا وداد لا
 ه«فوافملا ةيئكرج نم نييرقلا دعا
 هتيحملا يمارالا لئاد ةبددضبلفلا
 نمآلا سلجم نم انيش حفومب نكن مل
 | ايلذ يويكررمالا هيه ميكحمب يتدلآ
 يوس مدخي 8 ناتبب ىدلا رارتلاو
 ةدحبملا تاياوؤوسلا ههئسم

 ليت 'رساو
 «عسقيجام# بسيبمتإ نامع ب

 نمالا يسلميم رارق هيمدرالا روتيسدلا
 اهيفرمما يلا ءاوكنلا هميرملا نان
 دج يبودهصلا لالبخالا .باطاس

 نيدقلا يل يضيسيطتسلملا نيطارلا
 يفمنت أك امم لها ياك هياب

 نا نسما انهييحاتبفا قف بلامو
 مايا ففنو هيكيرمالا ةدحسللا تايالؤلا
 تاهوارملاو ثنا اوايحلا نم هقيوط
 صقشنما قحن مادظتسساب رشابم جيولمو
 اهعورشم ريزرنت يف فحصت وييفلا
 مالا سلجم ةقؤرا لظاد ضاطبلا

 ىنودلا
 يف اسكمب نطمشاو نا بدكاو

 نع ينلخلا خبم رب باطما هناهن
 عصصولا مارا يبسئر رود ماسقلا
 هسويوصلا ىصارالا يف دئاسلا
 كلذ هيلطفت انو ةلدخملا هيسظتسلتلا

 رفؤومل للود لخدس ينم عضولا
 يسبطاوملل ةيفاكلا هع رتسلا هيامحلا
 لزحلا نيينكعسلللا

 لاما هن الرإلا ةويععلا بلاغو

 نم انرهم اهل دجحت نأ بلوانج اكيرما
 ءايضروسساب كلو ىقاثلا حرجلا

 بموسك لا لك اهعايبم اي برغل يصقن
 اهنا الا ليشارسا ديادا راره دع
 يس اهوللم لو انسسانتتم اطتعبق بيرام
 نمآلا ساحم يف ءاسخألا ءاسؤر يع
 الم رسل زازرخلا يباب نيب ةفاك
 ىدجعو هيمنط_لفقلا ةسرعلا بكاطمتل

 اق اريام نمالا سلخب لشن
 ملاورثبا هئيلسأ ةيناتلابم
 بميشلا قمل هنكيرحخلا ةنامماربإلا

 سيلتسلفلا

 هحجبضفلا رازرق
 سئيسل» هلوم سفن ىفصوو

 هرم ونا ساعد سعر عج
 كرا سع

 نمادسخلا ميجلا ل هييويهضل-
 هكمفشلا رازغ هاب طيرل»

 وعرفان اهعارا هلئافم و لامو
 انباع ءاتن رارغلا اذه أ زسارعملا

 نمل 2 هاو  ىونحملا نب اهرانو
 و' يسطسلبلا بفهسلا تباحوصمط
 هيقوشتو ميسباقظلم نحل ريمقل ٠
 هكو مما

 لا تلا

 نظعولا ل يسند هسيمف اتسع و
 قى ريشا 7

 لجامعلا عيسي مكعي نأ ررشفتو
 نسا هما ممول ةنظانم نك هعيسلا"
 "لمي لت اج يل يف رسل بعل انجب ١ اهب اصيسخلا
 نسسديمرلا نم خوخ دل ممشن ءايذيلا
 ميكلمل تاضربت رمت سيظل »

 ةقيحف هايرعل رضارقا يف ففوملا
 تاساكمب و اعل هيجللا بذنب و

 د
 بعبببلا انا مص ةيسويهمسلا باوهنا
 هيي انسي ] سيكتسيلقلا يمريعلا

 منا هيو ساما ماسلا

 ٠دةج

 تهاوملاو فيرشلا ىفيالا دجتلا
 هن ملا زاظيالا يلع يعبي يذلا
 ىلع درلل اهيناخبا هنمالسالا لودلاو
 هيشحولا باسراملاو مئارجلا
 نكانالا ةنامج ينانو هنويهمفلا
  ةينمهتسلفلاو هسصدختا

 سدقلا ةمكل نأ ةيلا راشب اممو
 هيساهفلا يارخا بلع بلكشتت يملا
 اؤ15 ماع بيرشلا ىعفالا دحسنلل
 ايبرج ادلب 16 اهييوصع يف مهد
 قارعلا اهبيب نم ابمالساو

 تارييصخآلا بدهن ندرالا يو
 ينلا ةعتنلا فيرحلاب تامطنلاو
 لالسخالا تاطنتس ةسهسبف رببعا

 ناييطاوسملا نيس ينوميهسيملا
 يندقلا مرخلا ف ينيئفسلدلا
 اهيرشلا

 نامك ف بعرو تانايع ىف بعلو
 ميج لاهجلا نالسخأ ىلا سما
 هيفتهما هةينويهصلا بابامملا

 رمبطبو اهديباسب يلا يوفلاو
 , مهسن د نم هليل يمارالا

 رزيصسرختلا ةهبخ بديكاو
 ةسايحولا هيبرجملا نأ ةينيطسلفلا
 بعيشلا ماتسا د سويهسلا قدعللا
 لافكستا يه يديطتسللا يبرعلا
 يدلا مئالا يرامعتسالا ططخسللا
 نس يارم ناك ودملا تاطلس ةدقنت

 مياعلا

 نسدقاا بنرخلا نابيم لافو
 ناقد: نع بانا دقل . يسدرالا
 نا سس رظممملا يسيتدغملا ةنياهصلا

 كانهف نسمالاب اهستن سبل مويلا
 ةهيييتفيبلفلا هيدعشلا ةيتاشبالا

 يبونلا يموهتلا ةكرح كابهو
 تايدعو ردنتماملا قارسفلا ةدايثب
 انهيوشصمب هييمالسالا ةوطصضلا
 اهيضيلخمو ابيلايرنبإلل ىرافملا
 هينونهشلا

 لق هيروثلا ناجسللا ةكرخ بياداو
 مءانبآ مس هعورلا كميرحلا نررالا

 يسدفلا مرخلا ف يبيطسللفا ١ بمشلا
 , فيرشلا

 لكو ىوفلا لك اهنايد يف بعدو
 دياب ىلا يبرخلا نط ولا يف عافرشلا
 هكرعم يف ةمهاسللا لجعا نع لايفملا
 ةييصاقتتا)ر سيطييلعلا بفسلا

 ةيتيطحلا

 نيعالاسالا ريزرجتلا ةهيم بش دو
 راهجلا شمح تاوقل ةنافلا مدايغلا
 هيراخنو داهجتا نالت لا
 هثالسمغو ةنزاتلا ةييويهصلا
 اشءارو فعن يملا لودلاو هس الاو
 ناكم لك ف اهمش مو

 ةقظنالا يضحي ةهبجي“ بمحاعو
 نأ بقعو يلا ةهونشملا ةينرملا

 دقبص هئاطعاوب يكيرمالا ورخلا بياع
 هنك ريشا

 هيطمالا هده ىلبع نأ راسلا لافو
 بنبتلا نمف نوكب نا امآ رامتجحي نا

 لا اوكي زك ابحي ناذلا دجاولا
 رسرجسلا داهسلا يزاا هيلفملا هادا
 نم تادننا ورفلا نم بانزدشلا»
 ةييكتاب .ايسساو نيسلالا دجلا
 ملت لإ سلا نأ ايضاو هيفرسسلا
 كده جامد اسمطلو ةيايهجلا

 هياتم ةهسحا ١ هيطدم مخ سوا
 ةقاش سستملا سقتفإل سرت
 ىيضرو تظكمدلف لا دهلاوتلا يابت
 تعوسلو داق كلت“ عمنو ,ميوماصلا
 ءمج ادطا كك لع هنن رشنا
 وو اريطلا تامل فخ 41و

 قوقلاو

 هيمالا

 نه هقملا سبل ىانصا هشام تيفال
 لسيطلا روما  سفقلا  مسص ةنعأل
 نانا نسال“ ىيلخم لا ةيوسكملا ةمسارإ
 ليمختلو اه اسس اسس هس يلا
 را ٠١ داو ةعضم اصف" اهم سنووسم
 نم ينوسوسس وويضفا ةشلإ ذم
 وكما قيانل ةيسطعتستسو ةضميتت مصار
 ميميسلا شيست هيمي رسمالا عرايا
 يسقي عيب

 ديلا اهباسب لا ااعدو
 هيلاقيلا مسخ ١ رلع'ل يمسقو يشمل
 تريك ماي نا ههنا
 رصبلا تاماز

 نع رظحلا عقرب نايبلا بلاطو
 ههلظ ولطن هلوذ ىانااذدكؤم قارملا

 ضرتسي اهساف يارملا ىلع هدح و
 رامدلل اهحلاهمو اهاياعز هايج

 ةامعملا بركيتتا داذسعم لو

 منالعب لس تتاقحاورتللا تاييطسلبتا
 ودعلا اهفرمضا يبثآ ءاركلا هبيرخلا
 ممم لازرسنملا يمومهبنلا
 دسحعسلا يف لزعلا سسيظتسلفلا

 فيرشلا يعفالا

 اهيستس جاحمج] ةركدم يف يغدو

 لادن ل ةدختما مسالا هنبق ليسمع فا
 مايعلل ةدحبللا ممالل ماعلا صيالا

 هيلؤدلا هئامجنتا ييمانل يد رودن
 يمارالا يف ينيطسنلملا يبيبكتل

 تايسراسلا فحوو ةهقفكملا ةيبرملا
 يشخرعمي ينلا رراسحللو ءيباهرالا
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 تايفالو نهباضاتس يف نرلكيمو
 يتكيرسمالا دخاوسلاب اهسفر
 يمارألا رساطالا ينوسهملا
 الحلا يف ا ةيمالمالا ةييرحلا
 يذلا ىداميبالا راسخسلاو راخخلاو

 للغ ناودعلاو يفنلا ىوق هيهزف

 وطاونو هئاسنو :لالطاو يارملا
 دهف نافيرتلا سسرجلا نكاح
 تاوقلا هذف عم يبسح ليفملاو

 ءائالقلا هده دعمم امرت“ قو
 نشا عانيال يرمي شام

 مكيدم ىلع اهاحدحا يسرصلملا

 ااونلا ايهسكيرا يملأ لسدقلا
 ينرملا بمشلا اننا ده ببوهصتا
 يمالا سئالا يسماعسلملا

 اوي ةنفمتلا بعدو
 ءادن ل ابره يف ميلطستفلا حافكلا
 «دنآدسلاآ قاوقو .يسرمملا نع كملا ىلا

 عمجسلا يف هكراشنلا ىإ) هير امجياو
 هلص راكتعالا يع رييصتلاو ,بحاملا
 ىلا فياؤمو ءامعشلا هنيرجبا

 بد

 «يبرملا ةياعقلا نم هيئايرمع ا
 هيصملا اهنم ديم يفز هيزسمملا
 هينيطبسلجلا

 يلا دابالا نرخ نابلاو

 ارزسجللا ديورملا ةيمعشلا باوفلت
 تاههلا اهيكترا يفملا هيشحولا

 يبرملا انهش ءاتنإ د ةينويهصلا
 يفثاالا دخاسملا هخاس يف ينيطستملا
 .يفاإ] سيئالا فيزيشلا

 ءابهينلا راقلا يل وثب ناس ف دكاؤ

 هفلج الا ان ةديدجتلا ةررتمللا را
 .ةيعابجلا هداالا نم ديحامح هدانا

 مف لوسالا ينويهنضلا لخسلا يف
 دمع يديكخ ل غلا بيشلا لسنا
 نيلوسلنن يبويهشضلا لالبخالا
 رعد مئاردع يآ دنصلا ادهن اريشم

 ةليئاشو اريقو مساق رثكو نيسان
 اهربخو

 ففاومب يبرقملا بزرجللا تدسمو
 اونا لتا مدهب .بشنط 1+ يسلا لو فا
 يرتملاو يداخلا مهدلاو هيامحلا
 ىلع ةفحشتو ينويهيلا نامكتل

 ٍقو هيشخرلا هعئارخع بابكمرا
 . ةدهبملا تانالولا اهبس دعم

 يشظولا داسصبالا سرد جصواو
 اه نأ يبرقملا ةيدقشلا تاوقلل
 | بجسحد ريل جيلرحتا همراب
 دم همتاق ١ ةسمطسلولا
 هجرزالا نأ اذدكزم اعاع ينبرا رم رثوا
 يلورلا عممجستل بوست دع ةروكدملا
 لج دابكتال ههلملا ةروزشلا نم
 ةيلططملا لكاشم عيبمدمت لبلاك يمل
 ةيضفلا اهنسدنم لو ةسريملا
 ةيييقت ءلقلا

 هيبرملا راثعلالا بوخلا بلاطو

 للا هيريظامخزاو ديئرثلا باسطملااو
 هروشل داسنآالاو ممدلا ديدن
 ةراججلا ةسهاتتتاو ةسييئ_ملفلا
 عسوملا ينرفلا لايصتلا نيدشنو
 ةعورشملا هيدطولا ىرفخلا رارعال
 يسيطسملالا ينرملا بقتل

 ىلا برعهلا وعدت « عيباسلا موسيلا»
 ةسيقا رصلا ةوضلا ىلع ةظفاصملا

 مونلا.. ةليح بتحلض ب جاو ب سيرابب
 لسملا يلا برعلا ةنموتسمالا ,مياسلا
 هيضارفلا ةوخلا يلح هةطقاحللا) لخا نم
 يتلا يخسارسببءالا ويكلا قكشم اهيل
 مهضاوم نب نلمملا هيوكلمب قابل“
 فلصب ةسييخللا ةميودهسلا ةيرفتملا
 هيكرمالا هوعلا

 يضاشصالا انهلاشقم يف ةيددمو
 موشا انش ردت نكدلا اظددمت

 لودلا نببو مكيرمالا ففاول
 انامف هحئاتمو .لماتتلا ل هينرفلا
 هينهفلا يضاخ لكسيو طسسوالا ىرسا
 هسيشتستعلا

 ناؤك؟ لآ هبال ةقضملا بلامو
 هربا عاين ) مكمتتا»و دوعشللا

 نيرطلا اق هال ةيصرحأ ةماو
 2 ثلا ىوحس سعوا
 ماو ىلومل

 اذصخرش ناسيا مولا ديومو
 لماحتلا ل يي ريذاو ىشيرفالا ىافسلا
 هيأ بخاضوأاو  مفيسلا اناسنف عيب
 للا هوم لايع اس ريا لاعبب ةمدسغ |

 يجيتارتسالا زنكلا لكشت اهنال ظ

 هدضرالا دميمخنو نيلحلا هقطبس

 سضربو اهيلخ «الييبالا فدهب هيدرملا
 ا ا

 ةرارص ردسعبو روادسسو
 امدملو تاكا لالخ انحابجا

 ينطلق م يزملا ةمقدمب رمال" يلبي
 لك ناع يضقالا دهيسا او هصاشنسالاو
 تاسلخ عطقتتو ريعسو للقتس نى
 لوطن تارو' نج لف لوحتمو سلما
 ميكيرمالا تايدقملا لط يف لجاسو
 وعلا مادخمماب

 ليقدلا لكس لد نبا رع بدملاو
 اكيرمأ نا ىلع عشافلا راهربلاو
 هيعربلا هفلماا ىلآ بعاح اهيرنو
 حلاصم رش ا. صع يسي 2

 ظيلسارا روع عررشل ببااس و بترمملا

 ههنا نط خفقادسلا # يدرعب رمدسلو
 قلق بتراخ اهنثو ىلآاثلا فيدهت
 ملف“ نم ل اسرؤ فسوس يرفلا

 تساي زم راصصتمهلا :نادوسسلا | .

 امشي رسبالا برسعسلا ةسيسفا رسك
 مييباسي قب ليم دكا عا موفعرف ب

 نا موقف رطتا ف ةسفتسلا افق قيسنم
 ةهفهسس يدل“ ءادصلا عمس دمي اسم |

 ركاجتسملا ناساحلا همك ثا دسوك اللا

 ديم طا ويقتل سا رص رخل و ع ءوسما
 انس رورا هميشاركلإ' ويصف يان ويم ىلع

 بيالكنو ةيمحختسلا خوصييحلا مقيشم و

 هوه را ويل م مجاس .
 رفاع وسع

 مع

 بابن م هفاتو لس رف ير صب ف راو
 عم رازرم لآ روقعرجت» يف هيف رعب
 مل نادوسلب يكمرءل“ نيملا لوستو
 تاياتستا ا لسن امنذ اذس امس _ وكس
 مقا ةنررمقلا ةلدامس هيك ع /+

 جمرك سا همر 1 يه خا سنو
 ذا ربس“ يحب خيط دسنع با هؤيدملا ةيدعمملا
 هيادأا نمو يايمسعلالا ءاييل ويطنم وس>ن

 ميلسسا ' حصضواو

 اعف نادم يوم يم رمكلا دحلارزم

 وسل



 ة رسسمسخلا كل رسيسسسلا ةسسيعل
 / لمت اب دهاسنر ترسملا يل اتشدي

 ةعربخجو ةيفد قجالت انساقن

 ريل هيلز عمو دسالا رهوري نابسسالا
 نأ ربسلا ربختو . حاسمتتا مم يف بلاخ

 تن زد ةيكلصا ل بدهم اه قثلو لربسل
 ناموا نوفل تاناوحلا للع
 . ةرظقحلا تابلالاو تاكرجلا
 يهز برمالاب ينمللا ناويضلاو ضورلا

 يشف

 نأ نكمت ةكرخ لصأ .ةرطظخ هبل  اذش هيد رم بسبإ تاكرشم وحب
 هلواحنس و“ عالش9 ناويكل  ةقرصملا دم , كلذ نم ربكأو . يشجولا دانا
 ابرد ذس لث هطعحل يف ىينيم مازنعا  لامكا موقع ةياعلا تاناؤيدع دقاشن
 ناويصلا هيي دت» يب وأ فشلا يل هيلع قوت راهم بلطيبو هقدلا هياحل يل
 هسرشلا ميريرف ىلا بقعيرو  قاسفأ مان لش لكلو - لايحلا تح
 وأ قسدفلا لعرب يف التم يرياممشل
 نأ انمزتفا ول © مينع نم رابقتلا

 لإ راسن رضرعم . ام هطضصل قف رمررملا

 لهب ءدس هيلازا خيطتسي الو . هييح
 * للد لمثي نأ يرياممشتت كرنب

 لأ نكاو تبدحي كلذ نا ةقيفحلا
 ادهضن دم ديلا هشمر اميز . ةكرح
 لحل ةدرل هس ببو ةةلدعملاب يرمادوشلا
 بردلا يلع ةيسافلا نركت هل

 ليل اهدخعاشب هزيثك ءبباعلا كاش

 اسمملاو سوضلاز رهبلا يسسوماخ
 هيأ لاقم يذلا يسرشلا يكرس(
 قكابو حيساسلا ةيارقأ ماهيف ريكي
 ىيرتاممتلا بباب ىلا ب ااهراتبع
 اهلك . اهريملز ررغلا ديد+وو ليقتاو
 ضورخي لامعا يلع اهنسردن يرخي
 بوملاز دايحلا نين قراقلاو , كرمسا
 هيشفر نخ دمزي 4 ده نمورمملا ةيييدملاب
 .سمسلا عقادم يملا ةرعاشلا ١ اهببكيا ؛ يح

 ةسهملا هده ىلا

 لمح دل تلا ريسكسلا نب يطا

 :ميسست أسيقلا ماسمسق رألا ليج

 عطق ىم مايشالاو لاثشالا بيكرث
 ,بتكللا وا كيلسالا نب ةريغم
 دسلا نوكب ده ياهو ءوميلام مساي قرفلا
 كاسف نكئز رابكلل ةياوهو رائصنلا
 نم ءايشالا وأ لاكشالا بهكرت ةيلمع
 بيكرتك . .ايغ مطخو ةميدعم علطتق
 وأ هلا بأ را ةيحلإ ةرايص وا رام
 نع اهلا اريبمت 585 فرعتو ,(راهح
 رجلا خبسمتي دتأو .ءوناكيس» مساج يإوالا
 يدصل عشت ال داكت مريغص وراي
 اجدومب نوكت بلاغلا يف اهبكاو ريلع
 اه لقب - ةيداع ةرايسن لسمالا قبلع
 سطس كريهتتو نيرميلاب لممتو اهي+ا
 ,فرهن ينلا ةرايسلا ةليرط

 يسسباهوس س تير رلراش

 نب ةقبب د لك قرفتسا لماومم رابح
 دحب نكي مل منا ةحوردل ,ةحخارغ تلو
 هيجور عم هيمضمي ثلاؤلا يم امستم
0 

 ناتمأ هريدي وباكيملا ةرطاخا لس
 نكمي ةيرطتااب اهنكل ءازتميتسس 3و
 ءرطات ةئ' لثم ءيناع ب اقكب قلاطدم نا
 كيم تاببحت .ىنلع بفصو نق ,يرشا
 140اليسم نيب ةقاسملا بساعت

 سيئر هسا - راغدوم ايراع لوقت
 ةيساينلا ماترالل .سيميغ باشك ريردعت
 وياكيب ةرطاقب ليث نم اويسسب نل مهما
 ياه ع ةقدلاو ةماحشلا هده
 ااخدأب امنه رككاقب املعجي ادهو
 خضم تاتك نم ةديدحلا ةفبطلا

 0 لوقت امك ةبساباا - تآلالا بيكرت ىوهي ايقيرلا بومج

 ةرطاقلا عمم ءعبا ثور رلراش لوغيو مهر لاري 3و ةهئلوفط دبه وناتيم
 عييظتسي يبكل مازحا ةّيالَث نيم وماكبملا .ءرسملا س نينسلاو ةتئاثلا مهوتب

 0 .ةريغضلا اهيئارخا عس لماعبلا  درطات بيكرت ْن ارخؤم ججنو
 فيكرش نم رشمت رطالا هرش  ةبمقلا تانماوكا ةلماك _ فيبوموكول
 مسههب اهنكلو ,ءادالاو ةيكيماكيملاو
 ا ا تلد :لرمنك رفصتم
 ا فرعت تناك
 مسا ا اهيلع قلطيو اينيرلا

 لسمتا كلت هتياوهب اهوفدس
 ةيدي دجللا كتملاو ثاراظقلا ةخفصمب
 ءديورل بلو اينيرلا بوس نإ .ءتانق
 ةرطاقلل ةيسدنئهلا -_ب
 مدلم وه ادب اناجعا اوليفك ؟رابجلا
 لمح ف تاومس ينامث ىشياو ,هيلغ

 ةعرس كلد مت سح حرفقو هازحالا

 يف ٌةَخدلا رازتم ىلع لدي امم هلوهسو
 نوكيس هنأ ليسزلا اذ فيقيو , لمعلا
 هرظاقللا ةكس ني ادهم
 افا ولو هتوف قلطنت ١ ايابصللو
 ةزيصل

 هيلا الا ةئالتلا هداقسساب قلعت مغر
 يأ لوط دااد مهنم دمحال حمسي نكي مل
 هلرطاف هيل -عسالب يقلا ناكللا
 .وساكيللا

 رستوييموكلاب ..طسبضا

 ىلاسسكلا نيفظوسملا طظبضل زاحهج

 تايالولا 3 ءارسبخلا دحأ لوشب
 تاومسس تالثلا لالخ دبا ةدعشملا
 ةلعسوتللا تاكرشلا لك .نوتلتس ةيبلملا

 ةعبرلا مسحت يتلا كلت ىتخ ب ةريفصلاو

 يئدقت نا ةربجم . يطخلوم ةسصخ وأ
 مسا هيلع اوقلطا (ذيدج ازاهخح
 رشوت ةبلمعب مونقيل ه1 * ٠  انيوان»
 ةحانعسلا لغ تنرالؤدلا يسيالب

 . ةيكرومالا
 ٠ دلاورور ماهثو ١ ديمساو ريبخلا اع

 كنمع لا ثيشد كسي روسعل» , .لوقي
 هيبيسب ٠ ةيافك 0 تماو جا بقا ا

 كمتحخم يلا يسلجت + يرد نو+ يثباو
 نيح ذهيو ةريغص ماظعأ ةدع بكترتلا
 بكلرت مول كتجاح بادتشا ممبه
 لسيئر نا رعشت ةاجلو ب رفا ةطلخ

 هلرتن ىا لس بلاطو ٠ كرهلل هارو لقي
 ضخق هارحخال هقئارتر لمعلا

 ., كحل امدبا
 نآلا ةدفمتسم بسب ةروسفلا باش

 ٠١١ -2 اتيراف راهس قاخعدا دعب
 يراملا فرعتلا ن دقو - ديدعلا

 ىقفارثو لالا نم تارمس لالخ
 ,نم بلطور ةماق ةفرحمل لا كريدم

 ٍنو صخقلا ىرخي نا كامك يبهلا

 ندد لاو دهس

 دلو .كسفن ىرش , ةئيلق ئاطخلا
 ةيئايرهتلا كالسالا كب تطاصسا
 سيقي فرس زاهجلا ىأل تاسجملا
 اوسع ىاغو . فغاسم .تامحوس يراقيو
 وأ لوضكتت تلواش دك يمك نا رزلي
 تحس لاوت ال ثبك ياو تاردفلا
 . اهريثات

 مصرم هيا زاهجلا اذه يف بيرغلا
 فمس ددحي ا عيطتمسي عامذلا ناحوم
 تاسسالا ياك نا ل "ب لرومت

 مدخو رهسلاو سافتلاك . ةيضولويب
 - باردخلا م تلوانت كبال دأ موملا
 عرس ددسي نا اضيأ عيطتسيو
 بارهشلاا

 عيطذسي زاهن“ اديه , كلذ يم رثكأ
 تاراتش كنا ةضيتنلا يطعي نا

 طراتأ صدم نئلو نيموم لبق كارد
 اوربا بيضردشملاب  مدلا يلف لاري ال
 نال وشب ارمقس وأ هرثا ىناعي اهصنن
 نأ ةرشمل امر وأ ةقالتن
 عارعب 3 اهعنيز  اناؤهيراملا

 - راهجتا نكلو . اييرفت تاعاس ردع

 لك ررطيو كلذ لك ريسم 1١ + اييزاغ
 يرشملا رع ةلاخ

 هكريبل يف ةيئالتلا ثرحبلا دهمم
 ل ماسصإو بتاسارد دهعب رهو
 لل يرمكلا ةيعابصلا ثاكرتلا
 م ل6 رف لقأ ال ايون رهن

 و هدد فكس وكساس

 د

 ' ' رالود نويلم فلا 56 رالود نويل

 دع عب هير هيج ىصخملا خلا“
 1 ةحرشل ةيكريم لوزا هيحاوب ةلكشن
 ءاطال - نفيز قياسا سيئرلا .نتمقد
 رعينألا بيمااب ةطيشرم ةهاك اددلا
 انصبأ ةنففدو بارعشلا هيرابجمل

 بديبباللا اكريمأ ادلب صعب يف لخ دتقلا
 لع رارهلل يب دوس ةحلاغ يف غيم ل ةصاخو باردخملا ةمراجب لعأ

 نم هئاقان ييئالث نا انيمولوك | هي) لم ريورتلا ىم لاثمت ارخؤب
 : هلحم يف يرسك ةكرم ةئامسما>لا | ةممدفلا يلتاسالا ف امطفلاو يغارملا
 ؛ راهخ وبلا عدخمبس ,نشروف» | ىامحلا خبص ذم يمراو مكعبلا نم وبفو
 رشتس» نا عموسملا نمو 5 - - . اسراف» | نيب نجا يتدلا .نييرم ود ياهردأ»

 عموبملا ص ياتو 4 <6 ١
 قص افختملاو عارمتتلا تاريدقب فسح
 ةيسمتع يوملللا هملخ يارخا عقم نا

 يميل رمسا
 اذه نا ةزيخملا ةاتءافملا بباع

 ةياميامتو سضيالم هيسم عيب لاثشلا
 نم ياميمسا كمنس ريا يلا هيفخ لا"
 ريب يللا ذأ طلعي و ؛ !رصخلا .بازي دخن

 ملافلا يب ريوزملتا يم لئاثممل ايمن عم د
 * ٠ م سه 5

 1 5 ١ 9 م

 يعمل ربيبي ١

 تاوسنم ثدلثلا للسما راهصملا ادها

 دلنقلا

 رع فلكلا يل دقلاملا هقيرطلا
 - لونلا سحختب باك تاروخملا .ريدم
 هيسيرمو 301 ءاوطم هقيرك اهكلو
 نم نيه ةاواث , ةيادقد ربظو ييلاكجلا
 تياثو هةملس مخ ةيسفنلا ةهيحاملا
 دور ينك اهنأل ةقمتكس رب رسنب
 1١ هدظءمب # اهمكل .هلا كلك اناهب

 بسيل اهض ما تاردحلا مدن هئاطخأ | :
 هرملاب رثأ باد

 تاسست قيقعت |

 - ءاسمألا د

 تيب لك ف .. تاهمألاو ءابآلا لغشت ةلكشملا هام ْ

 قدس أ رمم 57 |

 رمخأ مسلاست | نس اسست لج امس رويس#.-٠
 نلقتاب حمس :يهنا ايو كاوملا بلاجم
 ةرمع نم ةدعسا هسسماخلا لإ ربه ىلإ
 اما مفنلو درسمل ةيفاسلا وف منبو

 ىرصلا لسئاسملا اعانس لود سحورو
 قملابسب لع نوهشارلا اههخارس

 ىلوجتب لوانو هففباملا بف ايبا
 ند برهتلو هيرشلاب رمايسلالا نا

 ىقلفن يبتب اك هيحارصتو ةيردملا
 ,اطسل كرما بفغرعو  دهشكاتل همك
 ءكباغع ماهدلا ىلع امك .بفيان مد
 نأ ةقيعام نالا ايا  ةلميامممو ةممفدع
 مرسيقبلا يلا هليرط ل ءىت لك

 تلاسو
 بفيمحا مث ن# ريعيلا اذه دامو

 نورت يقظارملا نا دحر  ةقيذمجم
 ةيخركرتسمو ةيقظاع تانارطماب
 «روزرصلاب يسمي 7 اذه نأ الا هعدنم
 توكسلا تازان ماربلالا نو دفتتس مهس»
 هيعانتجالا باعقيئا نع نولقمتر
 هنت نيثكشت نوياشملا نوقشارملاو

 ءراجلا عومشلا رس ةقيشمم
 ةأرخا بلءاسمو
 نويويكيني تاما نأ نلمس ١ فقمكو.ا ب
 -6 ةسلغلا نم

 ال اذهو ,ةبوهو هيج ما كباقنم»
 يبلاا هيلي رظتلا يسفمم مههستسابغب نا سنضب
 ةرباك اهزبيم اهب دهسلمامب بيك
 نور لافصتا ل اناطو ارامص
 مقئدلا انا ركا هير نوفدتسي مهباف
 للط ,قشارملا غن هعراخ هرما هضهلم
 ىلا الا ىدؤت لل هياف .لاثملا لسن
 لاخلا هفسطنو .رسدمو كون نم
 لاصتالا ىوققي نأ يف يطرب 3 بع
 لك للا دبذ نوخامحب بشو يف لافظالاب
 , «نكمم مع

 هيرجات ةقيرط نس كلاش ننيلو
 لون نأ اهلالخ نم تنا عيظطتس
 ,ىفهارملا نجازبن .ءاهمجحومت هيوثسا
 ةدجلاولا ةلئابلا نمص ننجح
 قلارلا .يلخو , هقلبخم مهم ءاجديساو
 كدعاسب هماغ طوظخ كلامق , للد يب
 كلتل هيوثاسأا تاوفهلا ينجب ىلع
 ةييجمب درو" ينهو .ةيرمعلا ةلبجرملا
 هيسخأ» رع رزع ىلع اهدتلا ,اهنم

 باك انذلا ركدل؟ رادالا 1
 ام فرمف لاف هقبتو كنامب ق كتم الع
 نوكي ناب كيمهت باهت  ةيهزلا لبنا
 سيلا لافاعإلا# دعب انين اههان انا

 ٠ لاشكلا ليمس لع ءنوعهسي الو نوري -
 نس ليشم ردقب نوعيمتب اه انا
 ةييادلا هينقلاب يناسحالا

 هي مؤتمن اب فمن نا لواخن ذاق
 ل ءيب ال هناب يموي فولت نم ءابنإلا
 ناو مهيل' يسعي نا لواخو هل ةميق
 نال مهبيسناحار مهراتما عم لعافلت
 نيمدبو سقناب ةيعبلا ررممسس كلذ
 فرصظتلا ىميع ىلع ةردقلا

 نا هلعسوم رازقلا ءاقنما مهملك
 مهم يربقبب نآ روذ مايشإلا ردسمت
 نوكبس ادش نال يركع بيفر كااكذ
 هاجيا نف مهيدلعب ف اهيا دودرم هل
 ارغلا

 ام ىدم راسخالا هبرج لئافطأ ا
 «لاقملا لبست ىتشو امكمم لئذ ناك
 ناك ؟لآ انمم كعبا لاسم نأ لواح

 دمع وأ نآلا ةيضرش ةقيزم نا لفت
 لبا يف لاذح ال ,هسردملا رم هيزعلا
 كنا الا .ةيصرط فيزن نأ همم عفوت

 بيرل رايتكا هايرس ثيم
 ل القط ناك اهدنق ركدنا يما

 دق اهفنك انل  هّساريبالا هسرفملا
 نم الدسبو رةديدخ هفَم نا اندتتنا
 نربحلا يييؤمل رشامب لكشت هجونلا
 بتناك ,الو'مهرتنسا نا بلع مهتوي

 ييرامصس» ندمرسك روهظ هلسحملا

 ؟دهو رامخنا ناخبا ف همي هسيراممو
 هيلاب روظن ركبملا ببرقملا نس عوالا
 تاكيسلاو تايسحلا رم زهد ناو لونا

 مهمااو مهرخعاشم مهبفت سب +
 ةدمارنلا#

 هقهزم لاثطالا ملت بديع
 ل) نوتعءابشب كش الب مهمات ,همظارملا

 لاا مهمالخا لوشي .نف عيشتسم سا
 .نلغ مئاث يموي لولسو هقياز هينفع
 رما اذهو ةلماكإا ةيزثللا ءاطعا ادس
 وب لث يماذ فلو عمو ييعصو ييهيمل#
 ريثك يف نورجفي نيدلا هان#ا يشأ

 يتثا بامسآلا مهن نلع نايحالا نب
 1و اممكاسم قشارلا رهسا لمحت

 رخ مححو اميزو هلهأ جئاصنل عممسب
 .ةيللاميا روسألا ي ةكراشلملا

 يندبفا  تاهنالا ىدسا ثكتشاو

 و١ ةولعخم ينست اميبر متع ةهبرالا اذ
 وكس ام هنع يساسأ نا يفاخ يتوطخ

 «4يمم كلج يه يلج ,ةيوس
 انامل طيصب ةفاحيلا هد حصقتو

 * ؛ةميدقا يل سامشلا اهبارقا عيمتجب
 داقنت اهناك مهساعأ وددت نا يع بيرق
 عم نأ كلذ يلع ءاسو اهنا" مارو
 دهلخب ربكا ةيرسج يبفهارمكأ
 لاقسملا مهززدمت لمع نوطماب شت
 ربت ةهئتوملا بيكي لاسابو

 اهاكمثا» مهقتث نا بسلا نمو
 ,ىكي نا نكمملا نم ذأ .نوئهارملا هنبءةي
 تادل ءنايعالا ضصقن يل انيرغ مهثرعُي

 ه ءيشب اوقرهتي نأ ءابالل دم *
 .ةيياردلاو ردحللا

 هنآ دقسن نشد فرصتلا رتشا
 رهمم لئاشملا هراثآ هييبجتو كتالي
 اس وجم نع ةشفدلا كاثنت اميره
 ةدرعش ةحيرست نأ كعبا كريكي امدنع
 نا دعب ةيكالت دعت مل

 صخطلا مهملاع ىلا للست -4
 ىدصحا ىلع ثجحرتتا ةرم تاذ

 باد ةهئتا جشاسل ناب تاسهسألا
 لثم هايلا يف اعبير ريشغ ةطسمطلا
 رابتخاو ريشلا ةهيرمتو جايجلا
 سعب ةرتوتن ادهتقالم تناك .رساللا
 بحس ناكو .تقولا كلذ يل هيشلا
 انباب ايهبون ثدحي يتلا تاهحارلا
 مدعو لالكتسالاب ماَنْقلا بلاطس نم
 دمي , كلذب اهل حامسلا ل ءابإلا ةاهحر
 مانساب مالا او ديلرتلا نم ءين
 ,اهل ةيلالقتسالا نم ءيش

 هاهسبا يقود نا مالا ثتظحا# ,كاذديجم
 كلد .رم مهالاو يشهد وضد يثع روطت
 قت اهتدلاو ناد ىهادتت بادن بمنل# نا
 الا دهاو رهش حضي ملو .اهتارابخ يب
 كرشت كتأدن اهنا ينرمطب مالا تاكو
 لئاسملا سعب كمان يف اهسبا
 لاك لكشب قادبالا متم مل ناو ةيضاخلا
 نالداماق نقيشألا لمح مالا يلع هيكل
 ومالا نم ريذكلا ف تبداحالاو مارالا

 ثدحتلاو ءاسحنا روما قا لعرتاو

 رداوب رهظا ةكرشلا بكبامضالا نع
 ةايحلا هحمربو لر ديئلا لاصتالل
 مهاو لصما لكشب

 ,ممظعمم عامشلا تانخو نكبل 6

 ىلع روظعلا باسو لوادي يم الدم
 ركئاعاس ب راش ١و ديعا , هعرسلا هحو
 نم لب نزلا للتي يكل 2 قئاند رشع
 ءادم ماعظلا ةخو اولؤانس نأ لا

 هوهنلا اويضمت نا اولواسح كدسع
 .ثييدحلا لاحس حبدل رصمخالا

 هيفل ناب مكلابا دخا نكرمكا ول
 هل اوست ..يييصانربا هدام يف اراسما
 كاقبيال رخاتم بفولا نال  ةيلقرلا

 مكناي ملفي مو8ب ب هيس ار سوس
 يلئاق لامنا) ةراسخا نوع مب
 -(ةديج ةركذ دمي جريهتلا ن هيناسلل
 نلف كنميوم ,اسماتم بذولا .ناك باو
 هةهحاوبم اشيا مبا بسام هلل رام
 ادهو مهم لمع عاسخ- يف ارا
 ايظانرت قلكن تاسوفعم نم عونلا
 سسالاو # يحد ةضالم

 ناكاول نفس ياصا دهج يا لدن
 ماعط تايجبو لمس نم لكوني "اسم
 ءاضيا ةرمنم ةيئاع هبرجب عاشملا
 نزكي نك ينبني ,لاتملا ليبس لغو
 ردو هنخ يضاقتلا زوجي ال ماطخب للام
 تايرحر هانثا راقتنلا ءدهانسم عسا
 دنحي ميش س كلاش سين ذف ,مامنعلا
 نم ريثكا ,يئئاصلا لامصتالا ساسح
 ,ينرحلا را ,نسلا

 عجشا اناف نيب رمالا قلعت رذشن
 هب مهئاؤدسال ةوعدلا هبشوب يلع ىماسا
 ابيبلا يف انهم ءابتعلا مايظ واعمل
 طيخا مث ,يئالمر الاوعدا امسب
 قرطتلا يف زارج-ا مهياب املع عيمحلا
 انكهر هيف نومخرب عوصوم نا ىلا
 ةءودهلاب ا!مئاد اشيرابما هيت
 ,ررحتلا

 عاب ديما يل فرفضت نإ لواعع

 تدبعا

 هلكشم ل لنولشارملا عمي اه طربا
 رييمإلت لا كلدو ,مهثالرل نعدمب
 دلو مائادضالا نس دقئامت+ هعومجم
 الن مدصاب لستلا دقي نيسمحلا اك

 كئاثبا ةقرغم اهلالخ نم عيطمت
 حاتمتالا ةسامسو ٠ امص لئبتنلابي

 "ا ,
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 متم عابالا نم دب هفلا اهيعيتي يتيا
 هينيسلا ىلا مهماجر مزعد ىلع ماسالا

 ,اهسج مامقط هيجو لزاشل وف يعني
 1 احم ةيهرقلا مهل جممم لا كقد لالجل نو
 سن لعحيس لب .طمن ميفاغر ءاقلل
 امنا مهل اذالع كفي

 ةصراغم يظارملا كسا ىذبا اد! اما
 اهسحب نسمع اسحالا كتالواحفا

 يصغي نب عم لس ب شيفعا لواست
 دعا رق ذايب وأ ,مايالا هده تلناو
 «ضشرنلاب ينيس- ,؟ كاف داب يقتل
 ناظ امفن بزكسالا ادع قجحي م) أدا اما
 ةلرمم ناجح دق ناوالا نا ينمي اذغ
. 

 :تايولعملل تاونش ميشنا ب9
 ساسيعالا ريشي ءيك نس .عنفدش سيب

 لخدوت ص رقكا قشارملا يدل ةيجقلاب
 مخيلابملا هكمتر ةريمكلاو ]ريدعيف ف بالا

 ينل لوقلا نم اسممي * اذه
 ليست اذ ةئرقمم اباسما كانغ
 قهارملا نيالا قل ةيجاعلا

 سناب كروضد» التمف ,ثبملا
 رابجسا ةمياتم نله ةيظاوللاو كابا

 مامسسمالا كلبعثو امناب انش دعي كنبا
 مع ةملص مدقي هيملاعم ع انهت لا
 اهب الو كلا

 جورمملا عساولا مهظتلاو ريصلا نإ
 ير نم نادعي ضرشلابو بحملاب
 هده غمد تقرست ول ,قهارملا عم لمامتلا
 .ررحتمسو عبابيتم وحب شع مايشاألا

 نل رتل ةيثاوس نوتتس ةسمرفلا ناف
 ند نوكت نا اهل نكمي ةتهارملا تاولس
 اهب رمب يتلا ةابحلا تارثل ىنملا
 .ةيولعلا

 ا

 ديدج نم دوعن ةرئاطلا نوحصلا

 اح سستكفلا ينححصو ن نسف داقلا

 «يسئملا لايخلارب نم الوصف اودوعي مل #8
 ,ةيصالل سمطلا ثايمسسلا قلع

 ةرئاطلا نوهعبا نأ ةرثل ترشتتا
 ٠١ ثلو يب توشتم١ غرم را , ةهارخ
 درجسم اهنا فشتكا ملامتا ىاو ثهتداب
 ناع تورسللا تدماس ,تالامهش
 للا يقمن 2 اه اه راشتسا
 اهوشن يف | لغيطت" باتكو
 كاسع ن نكلو ,اسنهطيسرتو
 دقتمت ؛نابايلا لف ةصاخ ,باعامح
 راسخما ناو ةرئاطلا نوصمصلا ةحعب
 ةريصم ةريلطألا ةموالا ىف اهرايخا
 وم ةرهاش

 0 يا 5

 يار رابخلا عمات تناك يتلا يجد

 تهجر دقن :ةرئاخلا نوسصعلا
 يطخت اهنا ةهجلا كلت ىلا تاماهثالا
 نع زيخ“ لك بي ذكتم انءاوتنو تامرفدملا
 مقتل ثلو ءاجو . ةرئاطلا يوهلا
 ركزم ريط . تراوبتس رتسيل روتكدلا
 طا 1 مهرمتلا تاسارد
 ىرحملا نأ لرتون ابوزيرا
 اذه يلك اهمم لساعتلا هبجيو ةقيناع
 لوري نيذلا نا اهيا لوقيو «ساسآلا
 ءمشرو ةثارل ةرهاظفلا قت .نا ىلع
 تامريامللا 1 حفلا ف |! اودهني يا مهييلع

 و ةرفاوتملا ين اجده با
 ةريخ 1# ةئوالا

 1 لوقي نزسررل لارومك روتكدلا
 1 عوسوملا ] ةنطاقلا 1ركذا
 اه نوسفرمب 3 ساجت
 ا لب دقت اذه سيل ةرئاطلا يؤهمصلا
 كن عم لصاغتلا ةبقيت .وفرمب
 «لوثت سكدب اروث !روتك لاو .,ةرهاشن"
 اسوهلب ف رقاثلا ديمت نا بدعي ةسا
 ةدام نم تناك ونا ,ةرئاطلا نودع
 هع 0 قربت امم
 كلتب عطت نا
 ا كت 2 ل نا لي دشسمم

 ,اهيلا دست
 لاؤوضحب ارخزم رهظ باتك

 ملكي رهو هءاضملا نم نوم
 «يترلاد كيررو هيمببا

 راستالا رابخلا عباُج هينا لوشب
 نرخدملا رامطا كلنذكو يع اشسالا
 ةرئاطلا نوهسلا نا لشتكاو ,ةرئاطلا

 ل

 نوحصلا نل يترسضاد كير لوقي
 الو ءايرش احالس تسيل ةرئاغلا
 يت امك رصسلا عادخ وا ةميبطلا رهاوظ نب
 هبئااوك رس "لمق يع لب ,يهدبلا لوقي
 تاقوئطع نم اهيأكرو ءاشنت' و ةديع

 ةحرد ىلا هكشا لبمو بكوك ىلع ةيبح
 مهباو ءاقترالاو مدبقتتا نم ةيلاخ
 ايصراا ةرثئا فاشتتماب نومرخب
 لشي ابك اسنانت تامولدلاا عمجل
 رسقلا رهط ىلع ىلا ناسنالا

 لوثي ثححب كادق ةيملع ةيبحان سو
 آل لوشملا را نيميصلا ارقد يح اننا

 .ىرطالا نك قطاولا ريب ىلا
 نورطنني بح مهل ةسقم ١ نو
 جمالم يب ريهمتلا يوتياعتسسي ال انيلا
 تاثر يرن نجظ فكاذلو .امهوحو
 لكن ةرئاطلا نوحبسلا جا تايكرملا
 مه مهنا ةناب يع قف يكلو فدنلعي
 لك دخاولا رهبمت نوفيطتسي ال ابجيا
 رمالا ماد اه يضرالا بودش نم رخالا
 ةيقيئاقيمو رظدلا ةبلسع يف قلي
  ايؤرلا

 كير بئاللا يلاهدصلا ابا
 نونجملا باكر نا :لرقيل ,يتولاد
 رضملا اذه ناصنا يف نوري ال لا ةرئاطلا
 لئؤسا ضشضيبر براخت لقح نب رثكا
 لاكشاب ما نحب انك اننوري لج
 ؟.يرخا

 مضوثب امك اليجمت سيب لاؤسلا
 .يصلع ساسببا يلم يمي للا ,,ضسملا
 قولكم وا لويد ىلا سمن رقاثن يعم
 نادي وف همقن هرخري امك ةارن له ,نطا
 . ركقيز هسفت يزه نأ ناويجلب ردلا
 يوجصلا باكر لآ رطتم نيه ,نذا
 رضللا دلخب امكرتلا مهارمو ةرثاطلا

 سابلا ةيرسح نع قلخت ةكزسو
 كلذ .رنومركي 3 نيرغالا

 ةرئاطلا نرحصلا عرسوم راثا يذل#
 هع با رصي يخذنأ بةكلا اذه رش ألا
 باوصلا يلا برقالاو ثريسالا هنا ىلع
 تاثولخملا كلت نا رولي يح ةماخ
 هريجس ديرل ةنث لكشنت نأ ,كمبي
 قولخملا كلذ لوحتبل مكفتلاو ريثرتنا
 نزلا 0 وا رخا ناسا ىلا مزفلا
 ق١ فالتخالا رسقي اذه سب
 .رجصلا لايكشا نك اب سانلا
 م كل مكتت كأول ةرئاطلا

 عيطتسم يخ .ةيملغ ةيعان نو
 يخوب نأ .نضرالا عطس ىغ ناس

 وا ةنيدع ركل
 تانولبغس عموم لا 0

 .ةركشس يلا ١ وأ لمحاو ارذغ هنأ
 تانولخملا تلت نا اقييلمسم نوداب لهل
 وا اهلاكتما رمقتلا تكل اغلا كلن لسبب
 ,ةيكاضنفلا ةبيرملا لكش .عدتلا

 نرهعلا نأ مويلا نولوتي ءاربطلا
 .ملاهلا غييراث يف ةدي دج ثسيل ةرئاطلا

 نوحملا نف نولوقي ءاربخلا نم
 الا دعب ءرملا سدالي مل ةرهاظ ةرئاطلا
 . يجراكلا اهرهظم

 مدميلا كلشم

 نيكئفلل يملاعبا داحتالا :دادعا

 (غر١٠0 -؟/715) لمحلا #
 .هلل مستبي ظحلاه نسحا ىلا نمحا نم كتايح يف ريفت

 و

 (2 104/11 روثنا
 .بحن نم عم ةداعسلاو انضرلاب رعشت مويلا

 اننل

 ( ارث 855-0 مازوجلا +
 ليقتسلا يف كريمي دديدج تانادم

 وهو

 (5/9799-19/151 ناظرسلا *
 بعابملا لل بلجت ةدقطافلا لئابلا رويلا

 4/019 -رل57) دسالا ##
 ,كلامعا ضعب ف امحشم اساست مويلا دحت

 اقفل

 ئئيلكك- م «اردملا ىلا

 اسهبلا كبلا ميمتو لدمست ءاقدصالا لا ةرابر
 هو

 1١( م1 -فل755) نازيملا 17
 رونلا يطيب هذين ىف مس كلمع

 هوم ٌ

 (37-11/2951 57 ) بريسلا +
 هقطاقلاو فهلا ل تاقالخ هونلا

 هوه

 (1-17/51 1/9517 سوملا «:
 ,هللدبخلاو ةروسيبم هبلاملا رومالا

 اليا

 (1 117-5 /15) يندجلا <
 .هدابسلا كل بلحت لئافدصا مم ةلخر
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 (12515-1/15 ولدلا
 مونلا كتانس كيرش عم مارتخالاو يابحلا دجتن

 وو

 (؟ 1199+ بوحلا <
 قيد ء* بيرق نب راطنبا لوط دعي كلمت ةلاسر



 رهظلا مالا ىلع ءاضقلل يروش بولسا

 طقتساسب .. كتسيذدسلا جالسع
 نلبي هقباش يهو ,رهطالا لفسا مإلا

 نفث يف ,اربوقتبالا جوست نياملا
 ةريم لياقم نايإلا هيعف ل يذلا
 هده حلاتب سالاجلا ملقمم قو .امهنسم
 سييزملا عايطلألا حقد يبان ,عالالا

 را ةهصايرملا نيرامثلاب دا فضسارلاب
 ملول هعمطملا جداقملا سقم هئاطعام
 ىدلا عوتلا نم مالالا صني نكلو

 .بامكستلا را ةحارلآ همس
 ةلئثك رهو | لسيدلا لكل ايا اموصطو
 نا طقمت ,[بارققلا دمت ةسميلا
 ةئاحبا هده ,تامكا رودعب
 نم نيلاسلاو رهظلا يف ملالا حسفب
 دقو ,ملامتحا نكمي * يلا عوبلا
 هديخولا ليسملار _ةتاحلالا ىلا ين دؤب
 ممممجلا ةئاعتساو مالا فيقخمت
 ههطغ ماربسا وه كحك رضلا ىلع هتاردُم
 مروتمل كسدلا نم هره ةفازال هيح«رخ
 ,باممأل“ا روذج ىلع طنمي يدن»

 .( ئاطشلا عطنر مم اهيلغ مح
 عملتو لماشلا ريدطتلا

 ,مطملا ةيحاراو جوج
 ىلا ءابطالا لصوت ةريطالا ةنوالا نو

 رثكاو ؛اسالبا لما ةديدسج
 نم نوباعب نيالل ةدشلاب ةنوهل
 ) نسا اهيلع قلثعي :كسيدلا
 دلجلا قيرط بع ايتافلت ننافسإا
 هلوط رهطلا يف ىش ثادسأب كليو

 لو زا مققلاو |

 جالملا يف بوتسالا اذهو .نيرتعبلم
 ميخ ريوتعم لم هييلخاف تبنا يدا
 ةحارخ رومكدو كيبوا «يراخل ةمئالا
 يل يتعيلا يىقششس ل تابيفالا
 دفو .نورام فيزوخ رومك هله جربستم
 دهزب ام اخ نالا نتن ةيلمملا بيرج#
 بدبثتاو كسيدلاب نضيرم 80+١4 نع

 تا 3 لداعت فايئاكتيو : اهتبلع اب
 ناع تايقشتسملا اهاماقتي يسلا
 .هلبابيلا اهخارجللا ٌةيلمملا

 طيسب العلا يف ديدجلا بوقسالاب
 يتلا تايلسلاب هيد وهو ذهعب دنع يلا
 تي لصافملا باهتلا ةخلاممل يرجي
 لم ةئلاتلا ةباسالا لاصنتسا متع
 بوبا ىيراف نع الثم لجرلا لمعقم
 نك حبافملا عطف ةيلمع قو فرحي

 نأ رفس بؤوهعا لاخلا مس دلحلا نيرا
 هفيثالاب هجوم . لمي يسيئابسلا نس
 هئادجحا مب يذلا ىشلا وبع . ةيننسلا

 ددهاف لا مهرظم لمن را ىلا رهطلا
 كلذ كمن بينطلا مدقيو ديد

 ديزي 1 دخحشو عقلا راهبح لاطداب
 موني ؛نضاسربا) ملف رغم نح ةرقكلا
 محل همسن يسلا لسيدلا داوس طفشت

 هيمارسلمي اهمشمقتو ناطرملا
 ايانملا عيمجنو فين ذلا ةيعيد المكلا
 .راهجالا لطسا ق ةريمس هروراق ى

 نع لكي ام ةيلمملا يرنسمتو
 نم اهدنب ضيرلا ةهامبلا
 ؛ابلك مقالا يم يضلخت دخلو ىقشسسلا
 ةبلمك ىلا ىلا تب ان كلابظ سيئو
 قم البا طيرشلا الا دل نيرا هيحارج
 يل ثدحا يتذنا ىشلا قول عوسولا
 | فوبورا ةيش لوعتو ,رهشارب
 | هئدقا ف ةيلمفلا اهل ببرحا
 روق لؤزتت ثأدب مالالا نا سه 1ك دم دخلا
 لوقيو ,ثابلمحلا ةقرغ يترداعم
 ةيلمعلا نوزسجسي نيدلا نا بطالا
 هيداعلا مهلامعا ةلوازم ,روهيتسي
 ءانتلساب كنف دحاو عوبسأ دم
 ادوهجم مهلامعا يلخذت .نيدلا
 ثيح .,نيريبت ايلضعو اينامسح
 لبن ههافبلا بم لوطا هرثلل نوساتبي
 _مهلامعا ةلوارح ةدرفلا

 ةديحولا فكل ىلا ماسالا لوغبو
 هيلمعلا هذه ينورخي نيذلا هثءاوم يسلا
 ,ادنس خيرس قاشود لوول مالالا نا يه
 ةورجسا مهنا نوسسي مهنا ةيحرد ىلا
 هيلع تادوهجمب لوموقيو ةيلمع
 هنا مغرو .ةريبك لامتخا ةوك بلطتم
 اذا ,ثارس مردع بتمحلا ءارجا نامي
 بمس دل اهراركت نال ءرمالا ىعتلا
 تيرجعا نيدلا صاخشالل مداح انألا
 مهارتمل يسلا لاؤأ# بيس قباسلا ين مهلا
 | دهب باصخالا رود يلغ
 .لوالا

 بوهع نم ناث ءرخلالا بناجللا يلو
 الماطك لكا اهثا يه ةغدببهلا ةينمحلا
 ةليضش ٠ قباسلا بوكسالا نم
 نيرم لفل هزارجا نكمي 3 هنا نع

 عاشتلا نم ةسيلا نسلتم لسيدلا
 مدع ىأ كيبوا يلراغل روبشدلا لومي
 نوكي يتلا تالايدلا يف حيتت هيلسملا
 قرستت ملو ادودحتع تي اهقا
 ام كلابهو .هيوتست يللا ةجسنالا»
 مهل بيبرجا نيدلا نم 95-16 لدامم
 كيلمكك هارجا ىلا اورطعا ةيلمملا هده
 هايلمحلا تناك أم ابلاطإ) نرسل

 هسفشألا تاموسلا نال (هسيدلبا

 يلا هيسبدبالا نل فشكت مث ةيدسملا
 نا امك ...افزعم كسيدلاب طين

 ايثرج مهئلادع تمسحت 71+ كلامط
 يعبتمت مهملاح نأ كابلعالا رب ملو
 ىارخا ةمهاره أيلمع ءارجا

 كفينوا يرام روتكدلا ناف تلد عمو

 اكسس هلا يبرم رص ميزعلا جلاع يذلا

 لا هيفئلاب ريشي ديدجلا ةيولسالاب
 هيلاق مم الملا ف هبولسا
 هعبرا ناركذ دقو ؛ذيلغافلا بم
 مهجلاهل ةسمال لك لما نم ساخبا
 ثيضب ديعب دنع ىلا مهتباعح ةطضياب

 يلمح ىلا ةناحب اودومي نل
 بولسالا ل حاتا داب) لاتو كرا
 تايدمعلا ضيفخت جراسلا ديدجلا

 لدعمب قباسلا بولسالاب اهيزجا
 سيقيرل ماهلو روبكدلا يوفيو () 7
 يا نم رثكا ةيلممتا ددش ىردسا يذلا

 اههجاوي يئلا ءانامملا ناز رخآ بيدط
 ءادج هيلدبعلا عاتثا يميرتلا
 نه ةريك غخلابع دوب هنا ىلا ةفاعا
 .( ةفباسلا ةيلمملا ىلا اسايف لالا

 سيراب يف قوضتت ةيب رعلا ةيفوكلا
 ,وسخسلا هونهلاك .يشيرلا حات يدترت نأ يرورضتا س سيل

 - راظنالا هداهم حايكاملاو هسياخبملا طارج#لاو ء«ةررامقاو ةحيرستلا يشكت
 اعجما

 رطسملل باتقلملا ثالبمحلا ىب كناكم يئتعشل
 ارحؤس ضر ءانرالا يسرع يب لامطلا ءاربخ اهب حرك ,يثلا ةجيتدلا يه هذه
 يلحيو ,هيلاسر ةيقذب اهناكو و دنت نلرملل ةئقب ىلك يضرحلا لمتتنا ملغ , يسيراد ف
 ناش بللد حسو .. نولللا شيرفا اهرسكي رمحلا دزمهكا ث.هسقم هيثل ةعبق سأرلا
 ؛ةييرحلا هيقوكلا طرطتلم نب يتحوئسبم ير وبه يسرخلا يف رابخيالا تقل ايدونلا يولا
 يمرملا ماريا يب مهوازملل ., لوميز لاربجلا ةيفوك نم ةاخوتسم ةيفوتأ اهولمتا
 الو ماركا مسح لابج ررميو ,هطاسلاب عممتب م ةيمرعلا ةينوكلا - يرو يبرشلاو
 رطسلا بقلقل شيلا ءادترا ىلا اهرطشي

 نم لوا رثبازي لوي نانطلا نكي مدا
 نا دا ,.ةمترسلا لخآ) نم هرفمش نق
 نيثالل لبق اميااهلمف رتسكنال بري
 نس نرق فصم هبق نجس خليف يل ماع
 .,ناسرلا

 مدخكتمي مل ريئس#نال تريبو
 روهظرا لبا س اشدخو ةتوراسا

 نم ةريمخ عارتعا لارا اهنا .ةملعي
 رجسلا ةيعخاتب رهط يك هرم
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 سبع ديوقع يمقي ثيح نحسلا
 رسحلا إف ةيس [5 اهلم ةلل
 .ييدارقم 1

 لعبا لنج 0 ةهجوملا مهجلاو
 ب اردعلا دححا لثلاو ءاكتسالا يف
 مريت يل هتارتشاو زعل

 رارتاكلا ..
 تاسعا دفعا رأي نكبو ف را
 للا نيجسلاب ع ١ ةيهارتلاو

 تاويسلا لالخ تاتطنار .ترمط ىنغلا [|'
 ههلاشقلا ناودجلا) نيب اهامق ينلأ
 اهاتخم تلو .نجسلا ةيكرلاو

 هل اقطع نيّدقلا ءودههلاو هبيتسلا :
 .نجسلا ف هللاع

 دحي ,هبهسم يف دورتس أدب قثو
 لالخ نم اهاري ناك يتلا ةيربلا رويللا
 لح اهطضيو ,ةريقعلا هتزمان

 رويطلاب هباححخا ةادشا سو .اهتيرح
 اهغارناو اهفانساو اهتايدع سردي ادم
 ,اهماربممو

 وموسسلا مث يراتكلاب ادس
 لق توسد ءارضاب ماك اهون امهربكو
 بطل باثلك يف اهرشن روهنطعلا ىعاوما
 اردصم هورشنا نيذل' هاململا راظنا
 رونطلا مثع يأ انهم

 ىينح رويطلا ةضالع بتررطت دقو
 نب ةديدع عاونام جيش ةساوبز تتاب
 هيضزتل رويقتلا هدش باكو .روبطلا
 اسيك ,.!١ييضبلي يبلا ةيزتخيلا نم
 ادبف ,ةبرححلا سفم ةملفت بردحسما

 وبس, اهنايد' يسلا كاطخق ا6

 لا نيحست برحلا هصق اهنا ةقيقنح
 افحاضلا تابع امدنفو . اكيرما حيران
 سانتا قنا مرافقعا لفاس دئاقيحللاو
 ل رويشلا نشانع بقلم ةسؤوفلل
 لسيراخ سامو دا دقو .رازباكل
 انك لق اهعضور نشحبسلا اره ةيثب
 ىباش دقو ١ نييالم هدم نع و
 تابكلا ادق 2دام عمج ل ؛ريثك يسال
 اتاونم دذحل هنناتك ْإ يعم نتاع
 نييبعسبملا مسلخلا غيلتلا امدح و

 ةليوطل رزق تامكلا ىلع ةيسامتسما
 تانؤنص يمال دقو يشامدسم ملص نإ
 سفر بميت مليعلا اذه حابسا يف ةزمسك
 هل خاسمسلا رارتؤك يفسست هزاز
 عب ةلوط تانداضم ىقن يكل ريومتل -
1111111 
 وؤهنل ةتاهبلا ل رسمت لا حنا |

 رييطخشلا ايه هنعت جان
 نوع حربجملا ههجاو ام لز'و

0 1 
 كاع ا ا

 ل ةمدعتسست  دمرم نذل رويطلا م |
 جابه لشن لأ ىلي بقشن همكل ميما

 همقل ىبمظ .] بذنب معاسوا هيل همب
 للمالك مص نام ديب

 ملعلا ينع قلب مق لابن" لاخولا :مهه
 ةيابج لاوض ريب انو ليققتا 5

 رورع .رابشا وك ةرماط

 لك رم مجحلرتاب رديت  ببامييسي افلم
 رومطكلا ني دنع بايك فيباي نم ؛ ىَشا
 ماغ امك افق قروع لفن نا عاطمساو
 نك نوربُال سس تافقلؤم ةهسعرسي
 نرخ بعيش روشكص يناشلؤسو ةضيب الثا
 1 يس رشا

 اذه «رود نا رمسكتال برس نبأو لو
 هلش# اهب مات نسلا راودآلا بيضا

٠ 

 ٠ . هدسيلا لى ,ىذق هولا" ه4

 د واقفه ىلا ؤااهح

 ) نصت لاوظ مداعلا نع عم فنا خر اهب
 نايمزلا نم ربا

 ء ا مهاشم و١

 يس نآلا سيح ةامفش هكا ان لك ياكو
 يو اف ابفال لشكر مت هلهاوم
 امال ويارب نوضامبم رسب
 مللت حرخملاو ,انممللا) تاهؤيراميصلا
 ىاسلا اذه دنخح .امانر | اننلاغ
 ربزرسكاب ققحتت اسم لاب نكيزسالا

 ماشي هياممهار .افورذم .ناكك بشملاو
 نماشلا ةمرغت ركلو ءاضبأ تاجولتا
 تالاص مهأ نم ةدجاو قف مصأ عدلا
 < سلالا سلب لاكش 1 م اق“

 .ىمب هيضوع راه م15 وسم تف

 ما“

 نجسلا ف نوفق فصن ىضمأ يذلا رويطلا قشاع

 ةطيدسبلا ةسيرسخلا نع ثحبسي رساسمل# ترسيب
 نب اب د بيسي يو بنج
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 بفارغ

 رسضسغألا ى رحسي وحلا لضطسلا

 ةحصسموم لا ىف : نيمو سس

 نا. روت يروم لفطتا و ا
 عنج لك لل اننممط رهسا +

 هنس لس ل رلاملا ل لقط ىذا
 ؛انطالا بجنب ةدحعاو معتعام زاد

 ب اهنا رشسب نودجت الا ل
 للك رصحا ايوج عسب همس

 هملغف ناك وت اشك هسمملا ف زاره
 روفوعتا ب

 مهيكم تاضوخف هلل بيرشكا
 ةياضا هكبسن لاذ نوكي نأ همسك
 مل مهمكلو - جاعشال ضرفع و
 مريام هبا يلع لق ربا تا وهج
 .ةيافلل مهلس وجب لبا ةقسم
 ةدلل .ديرهشجاو امامب يمسطظو
 لكس نمحم ةيد عنا لكو ماسرو

 .هييرملا ةرهاظلا كقب الا
 ال هرشاطظلا لن نأ يمييظتلا يسر

 نحو ةمسقلا ي لب ءوضلا ف يع
 رهبلا افظع

 عم ةردخلاو نمومفلا دادربو
 حلو يغبيطا لغطلا هلاو نا هيرع
 نا دعب هيثغ لوم نثا نا كرس
 نا ام رهش نع لفاث هب هما بلم
 هيفنكا سك لماخ اهنا هيسلغا
 رثا ىلع هل رثمب مل سيلونلا ينج
 كادلا ينضيوشهلا ىيرشيلاو
 - لفطعلا هدلاو  ةارملا ةنرجامسس'
 .هجيبم ىلا قون مل

 ددلاو «رفرتع سيئر . يورب
 قف لمعت اهسا لوضبف .ةسضفل» ليلولا
 نم هيرفم نامل جقرتلل عضننم
 لايشو  هيرسيوسلا نريس ةنميلم
 اهيبلا مدق ىدلا ,تاشلا بقنلا
 ٠منلوميت هيريقتام مساي هسفب
 - هرخلاف هلش يا نشسب اكو
 - اسهنبي ةعادصلا تبطومر
 لماع اهنا تغرم املو ةطم بلمجسي

 ممل ةمكن ديمسلا ربظتا يلع ةيفلؤبا
 ٍلابتا مونلا يلو  ةنلكب قطس
 ثخنلا ناك انمعو لخرتا سمقعا

 يسرصخلا نارخسلا لخر ا هنح
 ن؛ لصو باشلا فلد يأ دافا
 لحب فرمت نا ليغ عجتنملا
 كبل مايا ةسمطب و
 .ةبرع هبش يد ادمحو افامما

 اهنا لوقثا سيبرمس عماسب
 كلوت هنا بدجوف  هتفش لأ مهد
 ءايشالا .هيانش ىوس عيش لك
 سيالملا ضفبو بق هتالث .ىرخالا
 اهترن اهربغو فطبتلاو هسفنلا
 : او هءارو

 روتحلا نأ موبلا نولوقي ءابطالا
 ابوس يتذي نا نامي لجرلا ىلع
 همبا يف ةيبركلا ةرهاتملا .ىلغ
 رمعلا نم نهشأ ةئالذ مويلا علاملا
 ليلي اهيا قبسيب ملا ةرجمسم ربسبو

 لدي ال هب عافتبا نا هيماخ
 دهم مسصلا لوصت هتا يلغ

 نآلا حورطملا لاؤسلا
 - ماع لكشب يسيلوسا رئاود يو
 يفتلي فبكو لجرلا وكي نم
 اهي ماق يتلا تايرحتلا لك ممر
 ,سيلؤبلا

 ةسيدوي زفلتلا ةيجيدعتلا سوردسلا
 ةعبارلا ةغاسلا لحب ( مو! ) يويزفاتلا ءدني ةينانأا هاذقلا ىلع

 . بالضلل ةيبا ثلا ةيبويزخلملا حماربلا ءاسم فصبلاو ةممداسلاو
 ,اسهبأ يفامسلا يرسو دادغب ةغاذا اهثددو

 ءاوحالاو ةيهوزلا دادعالا) يئادتمالا .سماخلا تايضايرلا
 ,( ةيدارغلا
 .( لرالا سردلا )طسونملا لوالا_ةيريظنألا ةفللا
 لافلعالا ضاير_نيملعملا بيردت

 هلبتالا يب ةقالملا) طسوتملا يناثلا_تايضايرلا -

 1 0 ةفللا +
 هومثنو ضرألا ) ماعلا بارلا + ايحالا ملغ سب

 أ ةيقيتحلا دادعالا | يملعلا شمالك ايضايرلا

 اعانث اهيلخ درلاب هان رتويدمك»

 .ريوسمكلا يريرخ
 ةلحرملا بادب ىلا كمر

 فراقن دحإب ارئاز ةيقماجلا
 هدم يييبلا ىسظمل

 اال
 ااا /

 كتمدخ يف ءادنلا رتويبمك
 اهررهيب :ةيلستلل كل اهمدقن ةديده ةيبا, «كتمبيل ايئلا رثويسمنم

 نيلي «ارقلا اشم لحال ةيوار ءاهمسا سم صاج وه امل ةاولاو ا بسمك
 كبلعر اسال :ةرفمش.» يوكن ءرطرسمكلا دوقر عبد .ةعلسمو ةركتمم ةثيراع-

 لكاشلا ءده | اج همر
 موقيو ءانيتلا اهلسوم ا .طلمم لكم اع يتنع ل 2

 1 رويس 7 هسحتملا

 عاتنملا ةطباون .اهلبس نأ ةميرفلا

 لمعي لولا اذه ٠«سراشتسا
 قفتي نأ نكمب لهم ءايورن
 هيونسا نا «ةملمسمر لفاح
 ره امأ ينيحفب ال هلماعملا ل
 سكي ييززت» مهرطت رقم

 تراثآ الم ديجو هنآو ابعد
 يف تثؤسس همار .مأ الو تاالو
 له .اهتانوتحم ميمجت ةقش
 ؟دباعسلا لْعْثَي ر امشألا ءده

 نأ يتحار هعلع تقفاو دق
 ان سدش.ا ةييصقر الا ينلدب
 ادق

 ةمفثشلا



 را راق سيئا ءباكقك
 - ساس هس ل سي سعال نسل

 ءادنلا 113 هدعلا

 عييليسلا يل ةيماهح نم ةيويصف .امسن ىلا فرمف سيال 0000-7

 اهتعاضيل جيورتلل مدختست يقيسوملا تاكرث يدها تنبأ
 توص) ةرابه هبلعو تاناوطسسا لقسم ماما جيني بكا انالحا

07 
 بالك حابب دايسالا تاوما تطلتخا عيلطلا ةمزا ةيادب 2
 روججع نم ةموكشلا ايئاطيرب نم يتاه حابت يلحا نكلو ةرينك
 ,اماع 15 نم رثكأ ذنم ةيباستس

 ال مهيويجر جيلطلا لود ماكح بولا ىلع ةيلاغلا , رشثأت ٌرسملاو
 ىلع ناودعلاب ةيلاطم ايلاع اهنوص مقرت نا نود رمت ةبباثم كرثث
 .اهتيحراط زيزو ىبسب مفص ورج اهنواني ,قارملا

 كحضلا يتب ةيدبدنلا ٌةدييبلا ةطسب رختهت يتلا هذه رشنااتو
 لع ه4 ناسملا قوقحو ةبطارقميدلا نع ثدهت» امدنع
 سيئر لواك خيزاتلا لخدت ىتس قيحتسل ! لدقت نال دادعتسا
 رثمت ةيفاتنم ةيباختنا تارتف عبرال ايناطيرب مكحي ءارزونل
 ,اماغ نيرشعل

 تلا ةيباطخملا ةكنملا يحلاجست نا لواحعت هللا اهايعر 2 يشو
 اذثلا ةيملاعلا بردحلا ءادنا اهنافعيرب ءارزو سيئر اهب يلبحتي اك
 .لاطيشلا عم تلاحتأ نإل ناذبتسا يلع يتدا هنوق هنك لورغلاو

 نيرخالا ىلع اهلاذقب ةراجحلا لاطنعا ةاكاحسم لواست رشتاتو
 يسري ال نا هيلع جاجر نم هثيب نا نم يزيلجيالا لثملا ةيسانتم
 ,ةراححلاب نيرطإلا

 اهباف ةيغامتجالا ةغاضزلا ةدقمب ةبوكمم ةديسلا هذه نالو
 ديس ةسايسلا بيهالالا لك سرابت نا دادبتسا يلع
 بسكن جرلكلا ةمزا ةديشعلا ءا دولا ليك ننقشملا 0م ةكلد ىلع يع نو ءاوشالا تدع ةليسولا ررمت
 يو ايطضص اهل ديباتباو تاوصالا نم ديزم
 ,يرخا نادبرو هيبرعلا اندالب جرلا رايتلل يواسملا

 .ييفتتنا هرتكيو ةعبطب طقادسم نيكس باطيربلا نضاوفلا ناو
 رسملا قصي وهب لعفلا تادر مادعناو لورب نس هب غتمتي امل ةطاصأ
 ةيروطارببالا مالحاو ئابلا يماملا تايركذ هبه ريت :) رشتات
 ,هلالا ىلاو رمستلا اهمغ تباحل ١ ةيناطيربلا

 ركثحي اهبزح ناط ةبطارقمهدلا ىلع ىتكابتت رشلات بلاك ادا
 نا يثح ايالغاو ادامئقاو ةيبباهس ىالبلا يسصمب مكحتيو ةطنسلا

 نا دهب اهقيروتاتكد ىلجت دقو ,لكلبا ىلا نحجارت يرخالا بازصالا
 ا ا _ تضرف
 نأ اهنهيا هناط اهبعش ءادباب كلذ تلمق تيان اذار .مهتباقب

 .قارحلا لاقطلا بينع ىلع ارامح يطرب

 عرقلا ةدومم قارعلا هلعم ام للك نمرتمت رشناب زسلا بثاث اذاو
 رردت فيكف . هس يئاطيربلا رامنتسالا هطتقا نا دعب لضالا يلا
 ثالا ةيناسل دمدت يسسلا دن الكوفلا ررج ىلإ !هتاوق لاسرا اهرف ضضهال
 ,« ايئاطعيرب نع لبم

 اثنا اطيخللل حيح هي نم قارملا هنعمل ان يف ىرت تماح اداو
 قافتحالا لجأ س انءاطيرب ليضامت اذاملع حبحم ريغ رما وه

 طيثرت 4 اهكأ عم هيرمد ايرح اهييظاوم دص صرختو اذنئرياب
 -5 ني ذلام الو حيراملاب الو ةمئلاب 2 اهب

 ص برخلا ةصئر يرن يشو رشتاب ةدعسلا نامب !ذالإ اما

 يقم اهنا رمش ةلدسملا ةديسلا هذهف بابسا ةدغ ادهلق قارعلا
 اهنودني اوباق نيرخ دعفت يا كشو ىلغ يلهو هيباسالالا ينم ةمومجم

 قوق بحي تناك جيلخلا ةفطرم نوك رارسسالا بابسايو ةوقلاد
 رباغلا نمرلا ل ينافخيربلا مكضلا

 ةديسلل ةيباقتمالا بالمحلا مهد بابذالا ءالؤغ روش نكي ملو 5
 حصتل جتطت ام ناعرس باث مهشارمس يا لم طقم اهبررحو رشات
 املك مهاسحلا بوق نس هتوربملا باهيكناو بارالودل ا نييالب اهنم
 اهل نب لمف عالؤه يبهر ؛راق ,هره نسال يساطيرملا رايعتفالا يمرعت
 ىطحت نأ اهل ني) ربو ؟رودلا اذهب اوموقيل ءايمغالا س هعومجمم

 مارمارورن بياك امددع امهي ىطشت فباك امك ليستتلاو مارتحمالاب
 لاش بماك مقو .امانقو ادعو اهيرصت+ ل نويولع نيذلا جيلكلا |
 .سوهلاب ةماع تاقالث هلطر يف اناند ةريمألا مدختس نال داذعتسا
 نوريسللا يناطيرنلا حادلل بساكم ىلع لوممجملا لخا نب يننصلا
 ,نارباو دنهلا رهاؤوح نم

 يقارملا ىلع ياودع نب ىلع اكيرما اهصيرخبب رشتات ةديسلاو
 نيم هدوخوملا اهون نال ربقبلا يف 7و معلا 0 اهنا فرغت
 طبع لجر ىالا ةيس لاوخ علس ةيراعلا شويحلا

 قرمتت اهتدغاسلل اكيرمال اليم درب ال اهنا برغت يهو
 قارحلا ىلا كلذ كازو رم فدهت اهتكلو ديالكوفلا ررخل يناطيربلا

 ضصوصللا ناليحا هني يمص هك زيجتملا نيلحلا لامز ىل توب مرا «٠
 نوكي نا لواجي شوب نا نسج مل رباب رسما نا مئايعلا ىلع
 يس ههباب نم لمات) ءايم دتح ىلا .يسامسلا ةرارق يب القبس
 اهعسما يف اسياخ لاقب امك ناك ىدلا نانير كلابور ريكذلا

 سني تح قارعلا دهم ايرح صوخيل شوب عدجب نا دير اهنا
 90 عل ا اتعب لا حل

 هلي

 انئمات تلي» يملا تيايقللا حرم بيس اهناطيري تناك دقلا |

 ةدئامناو دسن قرف هسايس نوركدي امبر ا
 مثداتلا) ىلإ

 نم ماكل بالام ماسر ررجال دوو يب خلا ا
 نلع اميديا لظتت يا ةظيرش .اخارش ةسدلا رشاب زيسملا الممل

 حسب بالثلاو :ةهدعح بردحلاب نا اميدق برغلا باق دقق دانزلا
 ريس ةلفاقلاو

 جسيلخلا لود ضعبو رصم يف تالمحلا ديازادت دعب

 نودسي رس لسا

 بتمايأط ةقلخ فضينتأا

 ىقيحرلا يسودهستلا - ىكيرفال
 دين ةجتاوإ كلياكنم بوه

 يضشالا بوب 4 ديرعلا توفل
 نسيطسلقلا بعيبل

 ههدوتح نوكررب ناكيرمالاب
 ل اهرعو الزلم مهيسلساو
 نارملا رافجال ةريرسلاو خسلتسلا
 سلو تارازفل لاتممالا ىلع
 ةيضقلاب هقثفتملا يلودلا نمال"
  نيرتلا عاريتلاو بتيلستإبلا
 ىلشارسالا

 نم نويلشارسألا عفدسو
 نم ”ديدخ هليج ل مهنهج

 بالود ماكحو .ليكتبلاو عمفلا
 بابلا نم نولخدي جيتحلا
 هتلمغ لابكنال عياولا

 ففشلا قتقل ىوطلا ماكحا
 هسففوم ةعبرتن ينيطيثيلا

 دحاوبلل سصمارلا يسانبلا

 هفطشم ف يبنخألا يركسعلا

 يرعللا ماظنلا كراشيو
 لا فتيملا ادع ٍف نيليئارسالا

 ةلمسب ارفؤم همالعأ لاجعر ماج
 اهل لبسي مل هيرصتح ةسالعا
 1 بفعشلا مم ليثم

 ةمزأ نام .لاجلا ةعيبلعيو
 ةمرأ نع ةلمثبم ريغ عيلذملا
 بلفلايو طئسوألا فرشلا ةفطعم

 يم, ةيتيطسلذلا ةيصقلا اهعم
 ةرادالا لواسحت نا .يمسطلا
 يب لضفلا ءاقز افلهر ةيكيرمالا

 ةرمسكلا ةيقارملا ةبركسملا
 ةيناثلا ةمزالا كرثن تيحب
 لكلو ييمشاعلا ليئارما ماكحت
 مهتاءاسح ةيذصت نوديري نم
 بعشلا عم ةفطتملا ِ

 ينسملإ لثتم دمين

 بلا عيدسم يف ليئارمسالا
 2 تقلطنا .ةرع عاطقي
 عسوأ يف يليئارسالا لالتحالا
 مانيال باهراو ليكنت ةلمح
 ميخملا يل يبيعسللا بمخلا
 لزانلا يمدن تلدش ,عاطقلاو
 قاقتعاو ةيراجتلا تالسللاو
 لايشالاو بابشلا نم تاثملا
 جيبك ددع ةباسأو نيينيطسلملا
 يماهمرب نيهبيطسلفلا نم
 تاسرامملا هذهر لالتحالا تاوق
 ةلح عم تتئارت ةيشاقلا
 لييئارسأ ماكحل تاحيرمت
 موخملا يمي بلاطت .نيفرلعتملا
 بيرختو .هلاكس ليسرتو

 لكب رظحلا صرفو ,ةيع انصلاو
 ليئيرأ تاميرصت) هعاونأ
 ينومي نانيا ليلاقرو نوراق
 نيفرك ًالوئيغر سقيرا
 ةلمحلا هذه ىلفارثتو ..( مهريغو
 نم هيدوهيلا ةرحهلا ديارت عم
 تالدعمب يتينوسلا داحتالا
 ءهرفبك

 دديهل اهديتسم لات“ او
 اتاةسمملاو ماءنارعخإلا

 ةليخلا يسارا ىل ةيبساهلا
 هيت نس اءرخ بوقت دم وكن
 بعتشلا يلم رماملا
 ,رخألا هرضلا اما .ينبطستفلا
 يمعت لس نم ةشيقنم بوتطبم

 نسف بدأ نبلا ةييرفلا لودلا
 صسعو هيمالشألا بالسحلا

 بيعشلا لسع ةييبمالغقالا

 ددهتب .بلوؤسو سيطسلبلا
 باءارسا دقبني نم ماهتنالاب
 فقشت ةيباو ةيفيصت
 نم ميك دنع نامرجت ةساعو

 لرد لك يلماملا نينلطشلا

 ءمهنرر رلصب نع حجيلجلا

 مهتاليوجت عطق ىلاثلابو
 ىمارألا ىف مهلهال مهنادعاسو
 ءابامن نم ديرب اف غليجلا
 ,يسطسلفلا بعشلا

 ةيجيلخ نتاتياضم

 .جيئختا لرد تادب دغب
 ,ةيدوفسلاو رطق سحالابب
 نيكءاملا نينيطسلقلا درتي
 ةيدامتقالا تالاحملا ُي اهيش

 ةسيويرتلار ةيعامتحالاو
 .ةيسايسلا ىمسو ةيناقتلاو
 يل مهم ريد مهل ناك نمذلاو
 .لردلا كلن ثيدحتو ريوطت
 داتا تاثابب هنركد ام بسيسو
 ناف .ةيبرملا ههملا يف باياعثلا
 درب ةيناي ةسيرتتسلا

 تصعرو ؛اينيطسلل 6
 ةلئاع ١6٠ ةماقأ ديدجت

 اهرارق قفارن دمي ؛ةينيطسلف
 تاقياعب هلمح عم اذه

 امك ,ىرخعأ تالامب ىف نيلماعلا
 :ئيديطسلفلا تازايتسا تيبرأ
 يمارالا ىلا لوحدلا ناب
 طارتشا مدع لثم .ةيدومسلا

 ينيطسلنلل ليفكلا دوجر
 امك .ةيدرعسلا لخاد لمملل
 لصأ نم نييندرالا تارشع درط

 ةيبرعلا تارامالاو
 اينيطسلق ههرك١ ثيرض
 5311١ تدرط نامع ةيطلسي
 نا فورهحاا نبو .ايتيطسلن
 يل يديكما نيينيلع_لؤلا ددع
 ثلا ٠ ١ يلاوحد ردقي جيلحلا

 ةيلاثلاك نيعزوم يبيطسلف
 ؟”+و تيوكلا ىنافثأ غ٠

 يف انلأ ٠و ةيدوعسلا يف فيآ
 رطق ي افلأ ١٠و هارامالا
 .نامعي نيرصلا ف يقاشلاو

 نيلماعلا تاليرحت علبتي
 ام ايرنس جيلخلا يف نيبتدرالا
 راؤد تويلم 55١ هتميق
 لرد ميقت نأ انيأ صرتنيو
 ةيوئس تادعاسم جيلخلا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنل
 اذاو .رالود بويلم ةئامب رقت
 ةسيم لاومألا نيه ىلا انئضأ
 ةيعغارزلا  تارياسعلا

 يضارالا نم هيبيلمملتلا

 "اوسلو يسرا! ىلا هل سملا
 لود ويلف يفسر ان :دقي ىنلاز
 حيصت عومجملا نآع انويس

 وقو امونس رالرد ولم
 تمكلل امهم اردهم لكس ام

 لجادلا يف ةهييظسيملفلا

 درظن جيلمللا قرد بساذ اذاد
 لى ريس هبلتلا يلماملا
 تادعامملا بفطقو اهتضارأ
 لود بايوكح ةيلغأ اع رهو

 .هي مايقلا اهمرع نع ميلسلا
 نسسلحم ماع نمأ نايل ىلع
 هللادبع يخسلخلا يزافنلا

 درط بخن» لام يذلا هراثن
 .تادعاسملا عطتو ييتنطستفلا
 همديق ناف .هةصافتتالا نع
 ديرعت .هبيسفتلا تاءارجالا
 بعشلا ءامانو ةاتامن نم
 ف ايلبع فظوتو «ينيطسلولا
  هيكيرمالا هسايسلا همدخ
 ترضد هةيصاقلا ةيليئارسالا

 ةبتيطستدلا ريرحتلا ةمظنم
 يطارألا يف ةديجملا ةسافن الار

 عورشم ريرمتل اديهمت ؛ةلتحملا
 ١١ يعجسرللا ل ايربمالا فلحلا»
 لاق يذلا ,ةقطنلا يف ديدجلا
 لمشيس هنا ريكيب سميج
 لردلا نم اددعو ليئارسا
 .ىرخالا ذيبرملا يقو ةيبرحلا
 رصم يف ةيرصندع تالمحو

 حيلخلا لرع فقرم ناك اذاو
 امئاق ىبيطسلفلا بعشلا نم
 ريبملا ربع ) لمعلا در ةيقرا ىلع
 يرمملا بقيملا نا الا .( اعيط
 ءانترا راظا يف الا همهم نكعي ال
 ةرادالا ناضعأ يف راظنلا اذه
 امههتسايمو ةيكيرسمالا
 ءدسدجلال ةيرامعتمالا
 .هيبرملا ةفطنمل اًحيف

 يف ةسزألا ةيادب ذمنمع
 ةلمحلا تلصارت ؛جيلخبا
 ناسل ىلعو ,ةيرصلا ةيمالعالا
 ىلع :نييمسرلا اهييقاسم رابت
 ةيفيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 دتر .يسيطسلفلا بعشلار
 ةلمحلا هذه ارطّزرم تريمت

 ذا,يتانلاو يرصنملا اهعباطب
 فقوب :يراعت ا ظونحي بال
 يحلخلا يداملا معدلا

 ربرحتلا ةملطنلو ةفاعتنالل
 ءفصو اسيف ةينيطسلفلا
 بعتثلا ةنميس ميهارسا
 هئايي رصم يف ينيطسلقلا
 بلاطر ه«يماسخ روياطرب
 نع يلخشلاب ةيرسملا ةموكحلا
 - ةيئيطسلفلا ةلودلا ةماثآ معد
 ؛ةيرصملا موهلا رابتخأ» ةئيحس
 تللعا اسك ١8 مي
 اهنقوم نا .ةيرصملا ةموكحلا
 دنتمي ةينيطسلنلا ةيمبلا نم
 مايدسما يده ىلا ةريخأو الوآ

 ٠ . 2 1 م : -

 ؟ىكي رسم
 سيمت مساوي رسسصملا
 فيوملا فك ديك فال

 نارسفملا يمسلا
 ةيصقلل ةنادم
 ةدصنملا بانالولل تاهنرا ىدنو
 «دادمتسا اتباز ةدكيربالا

 عم بواعلل طورتسم الللا
 ةمشرءالا  تالطلا
 هع.ك هيينارسالاو

 لواضت ,ةيرصملا ةمركجلاب
 تامرألا نأ كون جيررملا يالا

 اهسشر رحب اهنم يناقي يبلا
 لا رهم تبوفو اهينس اعنا
 نسئعيلدلا .بفشلا بتايح
 ةيسرألا هدك يليعو ةهلامنو
 قاوسألا ببش ,ةيفترعتلا
 ءيرصتصلا هليخالا ءدق ةيرسكا
 .يسلتتلفلا بءششلا يلم
 نم ةهعوفتتسب هييراممت بادبو

 هفباضملا اهرهوحم تاجارجالا
 ق نيبتلا ىينشسلفلا ىلع

 لود نم اهيلا نيدئاعلاو رمم
 هتبنرلا نولمحي نمم حيلخلا
 .ةيريشقملا

 «قاكن نأ يميبلعلا نمو
 بكيرمالا ةدهنملا تايالولا

 ماطتلا يلودلا دقبلا ىودنصو
 نلقملا ةئايع ىلع يرملا
 رلعو يتلمتلا بمشلا
 خيلحلا همَرَأ نم ةدسلا همتاوم
 وفاز لودنأا دققلا قودنصت
 .ريسم نويذ لودح ىلع اريخأ
 شوب جروجب يكيرمالا سيبئرلاو
 رصم نود ءاغلا جرثعب
 # نم رثكأ ةعئابلاو ةيركسملا

 ايءاملاو ياباملاو رالوع تارايلم
 ردقت رشلا بادي اسف ناففدتم

 نع افيومن رالود يرابشم
 اهمارنلاب همرتفملا اهرئاسخ
 نمألا سلجم بارارق ذيعتمي
 ,يداصنقالا راعسلاب ةفلعتملا

 بمك رصم تحبمأ مقل
 ةسايسم لقب - ديفيد
 ينلا ةداجسلاك - اهماكح
 ,ةدحتملا تايالولا اهيلع سودت
 ةيبرملا ةقطنملا ىلا اهقوم ردعتل
 اهل دارأ ام آنالجم .هقثو مومهب
 لاسمح ينطرلا بلكي نوكن نا
 نمتحا يدلا رماتلادبع

 برملار نويرسللا نويتلولا
 هليحر ىركذسي مايالا مذه
 .نيرشعلا

 بعء.دلا ىلع رمأتإلا ةرئاد نأ
 بلستكا دق يسنيطسلقلا
 ةيليئارسالا تامراسملاب
 ةسيردلا ةيعجرلا بالمحلاو
 دادرن نا اهل عنوتم ةنلحلا هذهو

 ةمزأ قف ديدح لك عم اقبمع
 وسلا

 سبطسلملا بمشلا نكاو
 لك ةجوب ابلم فقو يذلا
 ةعكبرمالا تالواحملاو تارماؤملا

 هييهرلاو هيليئاربالا
 ناع اضيأ مويلا رباقل .هيبرملا
 ,هدعيحلا ةعلحلا هذه لاشنا

 ردج رهج

 مالسإا تيسمس حرسخمل اسب

 لكن طئاخلا ضرع ةدحتللا بانالولا تيريص

 لوسوت ةيلابم ال .بطيللا ىل اهناوعا تاليسوب

 نأ سدقتسم نطيشاو ىلإ ناوعالا عالوغ ىديرم
 «فليملاب» مهعامتجاو ىنييسالا بيدلا ىلا دهلرشو
 لل انبابسح اززو شملت ةيوامسلا هعافلا يف عبرملا

 انفوم يمالا سلجم ف ةخييو تطقنز نحيف هيد

 ةهتاروغو ةمهتاءوس اهب نوطقي ةءانع لكشب

 .ناربم هقك ق اننمح ذهبا «لؤهل رهطا شوب ىكلو
 هسحارلا ىرهالا فكلا قو مهعئادزو دهطقت دهعمو
 ينونهسلا يامكلا عيرتب

 ىلع اودومب نم اهافليي ةريدح بنص اهنا

 مدغ ىلع تصرخ ذرملا هذه اهتكلو اكيربا تاعفص
 نم نيرئاط مهديعب ةلكرب هعفصلا عشت مل ذا مهكسضع

 .مهمعاوع ىلا اهلون

 دلخو .هقيعص ةيجوب نوزابمب ناوعالا ناك املو
 مههوحو يلع افرانا ثكرت ىتلا ةنفعلا نان .كيمس

 لودر مهيدلا يسد وأ ءابجلاب اروعش مهسوفت يف كرين ملا
 ,مهتنلاو ةتاهالا ميج عم بياثتب لفق

 نماتلا ىف بعقو ىنلا هجيدملا مْدَي نا عهونم انكو
 اكيرما ءالمع سوفب يف ةيمحلا ىللاحلا رهشلا نم
 لك تمدا احارح نطنشاو مهتفدلح مهتتختا نا دعم
 .لاحرلا ءابشا نع لاجرلا زبمي نأ نكسم ام

 نمالا سلجم هرتصأ يذلا ليرهلا رارقلا فشكو

 ماول ثحت نوولعملا ناك يدا ءاطقلا ةحيدملا لومح
 انلع ءايحلا اودقفت يرخالا مهففوم هب نوطقي رقكلا
 اكيرما تنترو اديم ما قلخ- ينال رابتعا يا نود
 ساسحالاو ءامحلا يدقاف ةمدقم يك اهيدامك
 ,يناسئالا

 مهتندنس يف لب مهنمو ءافرشلا برعلا نا مغرو
 نع هبيفرمي ام يعد ادوي اومهوتب مل نويثيطسلملا
 مو .مهاياضف دش ةيئارنع فقارم نم اكيرمأ
 نوعقوتي ال مهناو ةيتويهصلا نيبو اهنيد ئبتو فلاحت
 ,قيبطتلل لباق ريغ مالك رودص ريغ نعالا سفحم نم
 تارارقلا لك ناس هئاش هيف لوملا اوددت امهم

 .همايرلا اهترئا يتلا ةقباسلا

 نف يبندلا ىلع راقلا ةتياهصلا حتف دما
 يحرجلار ءادهشلا نم تاثملا اودصحو نينيطسلفلا

 ةيلودلا ةيعرشلاو لودلا عمتحملل باسح يا نود
 قارعلا د هثيئاردع ريربتل ضعبلا اهب ىتغتب يتلا
 يكيرمالا وتيفلا نا نوملعي مهنال ةيبرعلا ةمالاو
 اوضرعتب نا نكمي يلود فرام يا س مهلاشتنال زهاج
 هلل

 ةيكيرمالا ةسايسلل مالستسالا ةاعد لوقي اذامق
 اذهو رارقلا اذه ف يئسح لاثما نم ةيئويهسلا
 ناكباب لهو .مههرحر عفم يذلا يكيرمالا فقوملا
 عضافلا ينويهصلا كاهتنالا ركبتي نأ دسهف
 دوهيبأا ليكنتو سدقملا تيب يف نيملسلا تاسدتل.

 ثقولا يف ينيطسملعلا بعشلا رئارسر لافطاو بابستج
 نايكلا ةامح نويكيرمالا دينجلا هيف سوجب يذلا
 .زاجحلاو دجسن يف ةسدقملا يضارالا ينويهصلا

 يلودلا يمالا سلجمو ةدحتملا ممالا تطقس دقل
 هرسماب ملاغلا راظنا ماما احتمالا ىف اهنم قثيسملا
 ةدارال امهطوضرو ينويهملا ودعلل امهزاسغا اتدشاو
 ةنادالا نال ضيبالا تيبلا يت عبرتملا دنسلا ديسلا
 محح يف نوكت نأ نكمب ال سلجملا اهردصا ىتلا
 .نمتألا ةرزجب

 نمو ةيلودلا ةيعرشلا ةوهلا سفن يف تطقس امك

 ءامب اهلظ يف ثكبس ينلاو اهيلع صرحلا يعدي
 نيبقارملا ميرحن اقرانس تحب منو نييتتطسلقلا

 .يمويلا مهسلح نم ىتح مهلافطا نامرحو
 ايح بيداب ولا بعمسبا دمل نكلو
 مالبا تيمب حرجلاه

 ىلوألا ةرملل نالسعإ
 ةيناثلاراجبالاو عمبلا ةنجل /راف يذ ةظفاحم
 بمعو 1590 مال 15 3115124 اننالع باماحد

 ١9241 قسسل ؟1 هير هلردلا لايمأ راخناو عنب نوماق ءاكحات
 هلوململ اراولا ضاننا عببل هنتم يديارن نونو نع ةثيحللا قلعت

 ةحاسم ىلع ةديمللاو ىراقفلا لدسمتلا ةمظححالم ليف نم
 فارم ءاوّسلام تعنعارلا للمم يئن احلا قف ةيدسالا ةسرثم

 قابلا ءوبسلا نمأدبث امون ن١ 5١ لالخ هيلسملا ةرادالا بسياجم
 تاينمآبلا مييزيل ةيدمونلا بحملا ىدحا ىف نالعالا رثنل

 در هلا ف ريصخلاو ةردقملا ةببقلا نم ا! ٠ ةتسنب ةسيوئاشلا

 ق كاريشالا شبانجلا ةيدلب ناوند ف ناليعالا دذم نم ريالا
 داقابملاو نالغالا رشي روخأ يرفشملا لمحتتيو هنلثلا ةديارق"

 : كلذ ىلع ةينرتملا فيرايصل*و

 نيمبخل ادبع راهب ميهاربا سدنهملا
 ةيرمابلا هب دلب رمدم

 ةيحللا سيئر



 ال سءاكو - وهتك مس
 وس مكيف ؛ سأل اصلا بباقو

 ا
 ا. هلا هي يموسسل' ديصس اع” تعالو

 رافعا لم  لجت اماش خ8 يال نا
 ل3 رك نحن اه هقل' ايدسلا عشب بلا
 ةنولس# ,لود 9#ا*69٠- ىيويوت
 ماشد دمسح يذلاو هفطاعلاب بوبشك»

 نياسنا لماكيو سوسحم
 نا ا قياسا يساسوقندلا هاو

 ريم لوط دف ل دلاو ةيردم» ةهامم
 اسما بسن ةييحت هل بانك

 هقينفللا
 ع6 ل فلكما ةييدس ل راس ملوو

 ممساج ل يسرب رقو 141354 ماع راد
 نا هي وس اق هيميصولا كيكلا
 سيكو ناب موصدك لياعلل حراجلا
 هعحرف موك و تالافلاو رعشا

 ساجر راس يسم مضو
 مو سف انس راثأ اعوسك م رفشلا

 دفانو تفياكك ,ستست لط
 لرماجلا دد ع انام لاي برومو لو

 اهناو دن ايبيرلا لظاملا بدالل ةعهس
 امان ععافع تناك

 ةننوقبلم دس لامنالا دم راع لاذ

 ءاقأ ليسا ىيسا اروبومس ىف قمم ل
 هنحال

 داسدملا + ايزونا يل دوحوم رابو
 لسعم ه١ و درصاحجم ةهاقلآل

 مالاب بستع ةقب دللا) فيلعبسص ىف نقلا نايشت
 ىكسسيللاا لصقل ىمرمص

 ةدهم ءدحا ديمس يما جاب يئاغو
 يكسفملا بداللو يل ادع يهم هيلا
 ىكيرمالا - يمابسالا بدال

 اناذ منهم يبا هلو تاهاو
 نآ دب ال هيا ريتخاو ةيملاغلا ةيافثلاب

 ىرخاو ةفاقث نشب اريح بناكلا نركب
 ناك مومتا ةينحللا يالا نأ راب لاو

 ةاجاعم
 دبو ساس ىتامواعد ران وم انكولو تتولد

 عزاوبم#لاو ةأ رفقا

 يابو سس
 -كايويش
 هس مسمل راع امس هت سلا

 موا ما لحل يس
 هو اهسا

 وهو باس
 لسخاو هسه هنننا باتل  ينسوم
 هول م نمو يو يحل بابك

 نييمارلا
 رصانقلا

 كو رم + رو بومدشو هلو
 طلبصل دمرط هعاس 3 وثسشم ل

 جيراشلل ,ريختلا ييهاتسا

 مسا ساس -ىلاه4  مميسس دي ىقيآ اهلسف

 055 ل ا
 ك499 رو تمام يدس لا ايصو
 تاعاعبا مه وهو تن سضع نال عل

 مرسول نع نيرمسلاو هيلانا لو
 د د حي قهيستلا فوك يأ دس
 قا ياام هسا .يمداعالسا ,'
 ةييسل سبل هيا مسسل ةصخاتل لا

 هي ريجسم رمز خامل نيب يسم ريب لموا

 هالك يردعولا سلا سار اذ رهجلا
 دولا ندفع كبشملا لوح مس دو

 ةليلسلا ىلا نيش مسن نسا ال
 هنقي لسع (عياببلب يللا انلا يعاسومام ما
 دؤكاو 111 سعر ”ورس جدام
 ديدجو مقشلا بةييفولا ل لسممم
 نم برهن بنل داو لاياسلاو

 , بما وبس
 و ...ليل رسس تن ارم 1 3

 لإ هيشيم نم لاسغسبما ةسشتا سهلا

 نع اهلاجمتعا ١4006 لوألا ربرشس
09-5 

 نسم رطسلا لإ للاب صم ربل السلا هيسادي 8و
 لا مام ري ةيسرسملا تاينكحلا ل
 1 زلت ماعلا ىف /دصأ ثبخ وكمسكب
 امليوم ملتحي

 متعتا لطر مدع ةوقلا هده ءانتاو
 اهس هينا الابقلا ؟ذه لمهلار
 هبيسابفلا هعؤلاب يرظبلا ريثفملا

 دام طع فل قيم بس
 لسع عبس وقل م

 هيغل .اسل كج رنرس مج
 ماا امام 0 امس
 ا يعول ىلع طوي سس اس مس

 ةيس نام ساي كو خيب مع4
 نلسولا موس اع هن ميول يعي ماشا

 لهق لابس ناسا مسالا أوك تاياابلا
 درماتعلا

 لا اسيرو هو ءورن لها و كنس
 دفظ لمع نإ دساقن 1305 ماقنا
 نامسا متم او اناذش هدا ىيامسحعلا

 ا ةصلس ل ميص اسما ساعإرس حس
 راو لام نمارفعو 4-١5 ماقع
 نيس تو كازو ةاعلا نا رسااس

 طيف اهم
 هيمي داكال . ةديصنلا ليال مصر
 يهيمنص دعئانل در راصلا ةيدهسس
 ام ريا يب رويوس نزبركا لالا اع ةممرلا
 هيوم نايخد دود علا + لااعلم
 هيفسمو هدبساإ والا ىلع هخيشبم
 ةيليسكا ةدساسناو يني اكد

 ينقع دقافلا هير جره يرشتس نسوا

 لامس

 ةهييايك نع كوتححاملا .ةييحهما
 نستسلب ىبلا 1493 ماه جيسممولا
 دهئاقعا

 مره اهرب ينل تاجتنالا ريثبو
 يبس دقسا بل < هين1مةقاعملا حا اه“
 يصاقتبا ريسو ةييلمو جراملج رسللا
 تلايضوفل؛ دهنل ٌقلئاعلا ةيبامبالا
 د دكلا هيبرخلا ههابمملاو

 ناببآلا هيسوظ هلام مسرتسو
 يللا سيساللا ىكيريسإلاو نكيسكلاا
 هسخحولا تازرس همانك ل اهيمسو

 ملامعا لإ مهن حفوي بصدق ناكو
 ةهني حرستمت ىسلا ةقيارلا هِبِيابعلا
 دده لدن هم لع ةناورلاع نسكنلا
 لبق ىف عومتت است“ - برعشلا ةلمتحلا

 .دفاسلا 7١ فقد يف يحرتسا

 باطسخ ةلسيسوسكه بسخحستملا م١ دكسفستسا نع

 ةيفاقثلاو ةيركفلا ةيحانلا
 نم هنآل ةيزروتبب ةييكاتلا مده دفن

 ةازملا لك ىلا يكولا ريبديستي اهلالخ
 املا ىدشابسلا بامسالا نع انه روضيو
 اليولع هنم بنام

 نب اهتكمت هيتعابلف ةده نا ابك
 يذلا فيرملا يغولا كلذ ,«حيشست..
 رابيسم ل ةملتفلا اهسفانم قوعم
 ةيامعب !لتسسو عييستكلا ةييني
 ناب هاه لكشب أو ٠ جستسيمعبلا
 ءكر دبجحالا 0-0 ىرخمالا قرفلا

 قرجف ربقب هقندي تاميكرب قلخ ل
 ليصفت هيا ما ةدئانلا ةمممملا ريسو

 نمريعلا ناسمالا (لسفتا اذه
 هتسفنن يهرفلاو فورطلا قلت نأ
 ميلك اب. اليمإلا ةباردنو ةسصخشا
 م نيلاو هةسسرالسلا تاراهملا
 | لق هسلعبلا هكرايثشسلا
 هيبايللا ةناسنالا

 ناك ةهيطنت ديسؤءرلا علق نب
 اهلاس ١ زوسلا ةييرملا !سييهقسالا
 ل عسسمتر بياليوعي .بادبعا | اهتابمو
 ءههبلد ديسيلببإاو هيويرملا ةييطبالو
 هيرسلاو ميداكلا اهياماط ايتكنو
 جيس يملا ةياقكلا فاو تاريقلا جاتمال
 نيصنبو ةدعاشلا لامخالا اهرودي

 ١ لفلو .روضتإلا ربك اهوارممسا
 ىدلاو فدهتا ادع يلا لومولل قيرط
 نيوكنا رو هلامجتسا حاسب لق

 مهمموس مهتطوبو ..صيبوكملا
 مهلا ىمستم يشي - رجبقسلا يكرم
 تايعاتس 71و تاراهملا رمثسو ميممم
 © ىبادثا وه ذل ةيزورلا

 هيلسعلا ةده كظرمتبم هيراؤملابو
 هيساب مق بل 9 ماظن ل ةيراق تالي قب
 «نشدابمه ىلع رتعرب لأ بشنيا نابلف

 سان امك هليدن رفابعب
 دوسهفملا نم ةقثننلا ع+ ييداسملا -

 هيلكلا ل يفسلتلا
 تاييب زنلا ىلع ةمحنللا .يئلاسملا ع

 ةييمالا
 لساكملا» م نأ داس -
 قيسينم  مسيظلالا هناهااع اهلك ل١

 ةنيلسمل ةيخهسو ممهاوم لكش يلح
 - ريشيو ققحست هلي هملا ةيقرعللا ندخاتلا
 هيسسب عماوو ةييالبم باراهم يسطنو
 رك بحي للذإ يفاعا ,هييوغلا ةاليلا
 لاعبوا ندتقتس روكم نا تازاهملا هده

 يباب ام للع لممشت
 كار دالاو روصسل' مراهم

 هعيعم تازاؤم
 ةتتابسنا تاراهم ب
 هي ناصتسلاو ةهاشتيجا نمر نلشيا
 لاادع.و اشيا زحل ءدابانممال 3" و

 ' رييصتلاو ةيزهيلل
 نك قوس اغني لك نس بنلشنس

 لاساسلا شووي ةيويرتلا ةيسالماد
 .ةهكسيفل .ياخاو ةميقوفلل ةلمسو
 ةعورسلا ةسسوملا نا ىكأ ييسفملا
 ةسسوب حيي ديلا اهموهقمت

 عسسفتتسبل نول | صييسستملا رسفعي
 ةيسيعب اهل كب نم نسرعلا رابيمإلا»
 املك ودك افهض ومب رايت ؛ هيملهحب

 بفماوقلا كلا كل زرصآلا يه شنبسا
 لوس ةياجا ميم رس جدستسلا
 يللا (يعييتلا مسسعسلاوب ةيممتلا
 ديس ين نايرقلا جمس ناك جزئاسب
 لما  يعاصتلا هلعافم دوغ هيسيتنو
 ء سلا عسل لك ءاوس ينرخا هيج
 ههون اك امفنك ريخآ1» عم

 هبا ويالا هيمسولا عيييفت ةيهمو
 نم نبا ارم رع وخب قيم لتسكا يي
 ىلا نريرتلا ميصرلا نم اهرتس“

 تيا وا د لذ روم

 ةءطعست ها .ليفمست ةييرعلا ةارملا

 نم قلطنت ىدلا مشايفلا قرسمملا
 اهنأ نبب 3 ةدشو اهداهطمسا
 ليد نم نسئكدلا لب رثيفك نب افرمتتمسلا

 لدتسم او عقوم ص هلا وطعم نإ بحس
 5 3 ومس كسلدو مماسو
 هن قدست ليدي يربم ماظن ةفامض

 هتالمس نم نكسر ديد يوري ماظعت
 ةقوصلل ىتادلا لالفتسالا حاسسأ ةذاحلا
 ينرغلا ناسباللو بمرعكا

 هدئانسألا تادانتلا ىناف مث ضو
 حصومت انركف اهسفن ليشدس ةمتاظم

 مش نمو 39 انهقت مام“ ةيوزرلا
 «نفيمحللا بانقلا لت ىلع اهبونمحب
 ةيؤرلا جيصوت هلم أدببو .ىرخالا
 مدلخو ةسيياسبلا بادايتقلا ناممتاب
 لنا كثيبن فنركا ررخنلا قرر اهمارجسبا
 هييرسبلا نادثنلا نمعي ىف ةاملا.

 هيرو , ربصلا برش نين رامي ىحتبصا
 نهتكلو . هسنجلاو ةيزطاملا باق الفلا
 لجاد تاديتيتيم كلذ لك قم محل تاب
 نهض رك نهنسم ةييريسأ يياوقن ةريسالا
 ققحي ال ةيجتم سيناؤقب عمتشملا قو
 هيكراشملا صرب نهل ءىهن 2و ءاواسملا
 يس افسح او يسايدببتلا طاشتنتا هنو"
 ىداصسلالا)

 ملاملا يف ةسايس هكرخسلا يأ
 فكم لبثت هجلم ههاخ ق يبرغلا

 رماس داجياو ىركشلا ىارنملا ل بوؤدو
 قلحو اهفوشحب مارملا بهومل دصاش

 ةقرتم. لثم اههلوتخ نم ةيركذ ماو
 هيرضحلاو روقهتلاو زرتل# يبا قرشلا
 قارملا ردي ىنعي ررهتلا - ةسفشبلا
 رففلا نمو .حودرملا داهضمصالا نم
 هلزملا نمر سحرملاو ةداجسلاو ليها
 5 ناوايمب الا ظاسسلا سن

 يمحم 6 روعملا"و  ن ركقلاو يمانسلاو
 نيرسلا نم وا تاهت يب ررجبلا
 ةهينوروالا, امر 8" ف !ديرأز ,دياقق يسؤنولا
 ليسسلو ررفللا رم رطل يرش“ اذه تا
 رودحلا يع

 ان ةارملا لقي 1 يبق ال ةيرثسلاو
 لست ىلا يامون را ةهبكلو ءابشلا
 رص

 ماياحلا لب رس» نازشمملا فرجنلا نأ
 ةيياييلا هكرخلا مكاسب دبال ةيمشالا
 حمارب حيصوو يلصملا للرخام ىلع
 مةيققاو شسأ ىلل ةهييينم ةيوصنم
 امتد" يلق يعفبي "دل ةسوملعو
 هيابباا نارايقلاب عاينفالا ةيبابسيلا
 ااسلكو انرسكل اهياهانو اهسربفو
 ةرسسالاو دارملا اياسكن لوم اهتسكسم
 مخجرفلا ةيمهبؤب الهر 2 اساصنم تئادكو
 ةديميبلا ريشؤسل كطيو موسلا ريمملت اهلل
 ناستعلا باسمكالا بعولا نباحلا ءذ

 ةايسلا
 دارما ناب ينمنن ةيكتححلا هدا نم

 لافعتيا نمي تكي يك هاي ريصلا
 لطافسالا و'اههت باتنخك ديلا
 او اهظكاسي عم باتل ةليسوتك
 اهمدؤت بنرملا مرسلا نأ ففرتست
 مارملا ناحل للا يمسعلاو 0

 لافسا يهحاستلا لمحل نا
 ةقظوم ٠ عمافبسملا ىرشش"و لرمحاو
 ارم تاطظحل هلل امك ىلإ ءامسللا اهل ابيع
 ب ةهييجتل ,'ديلا العوم اذو ليد

 يلاوك# ل مصممو اقانابنف هئااع

 لإ يوتيب يلادتعو خيرمو نطاق ها سحلا
 ويا فقحم ل ىىعادبالا اهحانس
 تيفعر

 ملاذو هلونمت حسح سعيت انيق ىذا
 موس ايمي هةيمانسنل ير ويسملاو
 لايقل ]5 طوف من اسدم ةيصحلاو
 مدقادسما سبا نىيفمتم حاس اهلا ا
 اذا هأ مل سقس ه8

 ىلا ةيعالا بهل وك ومش _مو

 هفد ما ذالاو يوبهلا ةيففاو ىلع ملك
 هيوصعلا دقاثلعلا للش ايقناو ةهيسئع

 رشاببللا ,,سملا , ضب هييوضولاو
 ةيسيئاوسلا ميم اذبإلا قاسجلالا دوهوو
 مسا يسأ ل كتوه درشابلا مش
 3 ركه نانب'و نكدفم يبكدمك هيقعاولا
 ميشاتنالا لامحالا تءارف لا رغسو
 رعاتس) لفات يفو ىئا جرتقام ء ورق
 قيدغ مهيت نم طيبسم ييلعنم خيي 6و
 جادبالا سديمح# دفلسادسلا نينا هللا
 نياوم سو هه 2 ىميهلاو ىن كالا
 . رج ادهج نم عف»ولا روظن ةيامخ

 همالغالا هيبحانلا

 راهاسجللا هسعوب هياكل لجن
 مهياشراو مهكوسلب ؛هحوس-و
 ادله مسعتم افوصيخو رابلا حئاصتل
 بتنش قاس لق ىوضف ةيمجا ديعوبلا
 مين اهبل ةيقماشلا ةدينملا
 مهارفلا يس درخاملا عمبخملا جبار
 لمي يئؤمرملا عساطلا ادهو هيانكلاو
 بتاشاظملا مقا دحا مالهالا عاطم نس
 ١> ةهينامنالا ةوهتحلا نى ميننمحملا

 علااطعو هبه استحالا هقيطولا رار
 ميكاب يريشامتسلا لاصيالاو مالقلالا
 عحسسوتو يسحب رازعلا يازخاتس ىلخ
 كلذو ةماش دعمم يسالعألا جانلا
 رصبففا هكراثتا موهمم ريوطنب
 ةهلايقن عيطنمب امعؤن اريوظن ىونسنلا

 ,ةهس نم فلكملا رماد نم ءورجا
 مهسهتج نم ةهيكالهتسالا ةرمادلا نمو
 بحرا هربا ل ىلا حولولا لجأ سب يربخا
 هااطتحتا اهتاناثم» اهلعفب قديييحعب

 يسنشلا مصخ نلخب لسحلا نبا ةيادسملاو

 را ديمارس ناجل لا ناوسنلا
 هكراشللا نم دارلا سئس هيمالخالا

 يي اسي ما يوسف ١ هيما نم لك بللا
 ةيناحمالا ةروصتب هلسمبو تاوحلا ةدهلا
 عارفا نكن ريبعلا مدعو ةازللا راودال
 تاهاولاو روفجسلا ف لخرلاو

 .ةيبيصلا بهانلا نم اذه ىنعبو
 نب انة' ةطتسطتسبما و رلخنلا جناخ"

 رزماس رولكس نم هين الل“ حضارم عضو و
 لحسام" نب فضي نحن

 بواسصلا هسماسالا ةيفوتلا
 ينيطولاو ىليصلل# ناوونسللاا يىلش

 لودلاو يسلمالاو
 تلرقلاب ةيجاقيطالا ةنش وسلا م 5

 ةرجسلا تنايدشلاو ةيعاسجلا
 اهجلابقلا

 هيقووسلاب رويتلللا جينمرم تدهن
 ةيددرلت' ت4 يملا لمست يلح ةيماب تنل“
 ةسيميللا“ ١ هايسايموملاو هن ايسلا

 هس ءاوك سو هين ىلا اوماسو
 وسيم“ ليم ممظكملا بدملاس فعلم

 ةيسمخالا نافظنلا)و 4 امك لا يحسم
 نم اهريعو ةنسالا ةلكيص هلياعُم
 , بدسلب ءامشلاو ةوحجاهدتع<ا اكانسألا
 ءابشثل ككلدإ ايلا ةيسدنا ةيفوع
 يسيل ثيم .ء١ ا اصيقش
 هنياهعج

 “٠ -بيهنيس هسقعالا والا بلا نسم !

 نال وسلا مهب و يرحم او
 مدضمانلا _.انا لا طفاش 0“ ن |

 )اى عام ملص ىنإا هيماي ساي
 لاسسأ ةييكنم لإ عمسملا تاو ساو
 عسل ىل هينوويسملا ءاسرشلو خضم دعا
 | عابس خم جنم فلل | ىقلا

 ويقكنم يوسع لإ ل روقتسم
 | اعلا ل سلمنا دهن راياعل راسنا
 اواسب ءوهمس لصيسختا ,ويتبلا 3

 كم امها ابتع خيستوول انك ىلام ”ارم
 5-05 لا

 دا ريل اما يح .١ صم نمسا

 زغملا دس دلت اوكردا رحشملا ءارعش
 مما قا ملكلا ملاذا

 فل! ارغمابلاو تالا و

 ديرصا ىف ةصاخو رجهملا دالث
 تدهنلا ةيلامتشلاو ةينودجلا
 كيرمالا هارفلا هلكشت يذلا

 مع هناهملا ةهرافلجو
 هيلا يرسل فتانع

 خيلسلا ىلا طقحمل
 ١ برغلا عارفشلا سفن ملع

 تهيالب اناسحع ريصوملا داق

 اهولغنو ءاجيغاب اهوفياسس

 افلا ربع نم نيرسالا
 ىلا ةانافم ىلع فوفلطاف
 ءهذكشملا هصاخر مهنالكتمر

 اهلها قوفحو «سيطسلفلا
 يم رثكا مهيلك يفقه

 لماذ نجف اكي دهر ةدس- 2

 ,اههرات-و نيطستع

 'ءايضتلا لقث نم فتدهلاو
 عمج وف ترثلا يع 1 ةييرعلا

 ميكو نيديوملاو راصنتالا
 ةفلللو ىملاغلا ماعلا يأرلا

 فمن نأ يشحن ابارابسم ىلع

 يذلا لوضتلا بيسن اندم

 هيثوهصلا ةياعدلا هن عيوتش
 ,رجهلا مالب ىف

 «ايذالاو ءارعشلا ىريو

 ىلا اضيا رجهملا ىل برغلا
 ةلص ىلع مهيدلخ ءانبا عامنا
 لالش نم مهتاطواب هعبتو
 نوعوتس مشو .رتثلاو رعشلا
 ةيسرفلا تايلاجلا انا كلذن
 مهتانلطتي نوسكحتيو كانه
 ترعلا دالب لظظن نان مهتماماو

 اهل يوكي نأو اذحاو املع

 هييرع قوسو دحاو يتيح
 دردحلا لارس ناو ةدحاو
 اهيف ةفتطظمسملا هدبناتسلا

 وأ الخاع نأ برملاف .اهيد
 هلود ىلا ةجاحب مه الحا

 هبداحبا ةلود وأ هدحاو بسحوم
 مجألا نأشك كلد قى مهناش

 .ىردالا

 رحهملا ءارعش نبا نمو
 ا ا

 اسلار يجرابلا ممغارفأو

 بارك لبشر سسسحو تاحرب

 .يدمك جروخو
 يورملا رعاشلا هلاف اممو

 ءايبشع ةتيبصف همدقجم ىف

 هيدلاو ءار يلمع اذر اهنقعت

 اهلئامن ال نيطسلع هنثذ نا“

 الو صرالا ىف همكن برعملا ىذلا
 خدم انهي بطخ لك ءامسلا ل

 لكو .!هبلا ةينينلاب نوهت
 ال ابيرغ ما اميرغ نأستا

 اهل روثب الو تضعي الو نرخسي
 لكر روعش لك نم درحي دعم
 »سد لثو هيناسنا

 هتديسف ل لاقر

 يذف يلع حاسب يطلب عيا
 دضم ةسمقب ةيطم ل بقذ لشو
 يعقب ازا نكلو ىفيط ىف دقحلا ان

 بقعا يىبرح نوعاقلا نطو لس
 يسر هاب ىمول راع ىغ مر امو

 بسع لأب دمس اقع انا لسيف

 بين قشم محسن ايل نيس
 را الر تادلازلا ذ اهل سحر

 مئاخ ريع يني يلع ةقرس
 هارلظ

 شبا الا ترثسلا !هل بيوم

 مقتلا ريمجا املك ريالملا مرتو

 لابجالا ىورفلا رم م كدي
 ينل هناي ديعامتلا هن فلا

 ا يسواوا -_ارك برعكلا نول -

 م فسسصُل يدم محل" "نا

 ةيئلح# ةفومح تيشيسلفلا
 هيسل | يول سدي بيستو في سو
 اسخن هلي نه نيس زيتا

 ءوسا تاس ىورفلا مصل
 يب ورقي ل هل بلحو ةيبزقلا

 نا يلج اا 10" اهمه رثخاو ملجم

 نأ للا هداتنال ابدأ ةنبه هه
 م ياو .تراوكلا هس

 حلا د 3
 ؟'سضلفشففل حساء هلا

 اذه ف لابلا ىك تعب -

 ميقارتا حبشلا رعابسكا ىلا دملا

 هد دقعلا بشان يرخ ابلا

 جادو ترشننا ىبلا هريهشلا

 اهتاشسا فودو تهيتص
 طقوتل ةنهاللا ديسامجلا
 يراساملا مهعفاو لن ترثلا

 ىكرتلا دهملا رجاوا ىف
 يلا دديصفلا مده ملطعمو

 برعلا نم هيسانلا لان ال
 بلع ريط يع ييولدقسي

 نرسلا اينأ ار .ار وهن
 تكرلا تضاخ يعرج نامل.“ املي هدف

 مثعدحُم نامألاب يشنلا ديب
 تلم اننا' باهر هن مسناو

 ماع ىف يليبلف ةبكن مونو
 رحهملا رعات لعاسن 35 غم
 نع اشهدنم بتاجحرف سابلا

 نب قيسنتلا مدح قف رثلا
 ةينيرفلا تاسوكجلا باوش
 بيسلا نأ ردي مل ةناكو كاذبا

 درفتلا لعوب ىلا بوم. كلذ ل
 هتتاطيرتلا ىدنالا رمجالا

 ةيضقلا ف تتفل يتلا

 نلالسم

 ايدبثا ةيبجن ىف يا انفو

 ما ىيرش نويبلف وفيس

 ؟ةيح نوبل :وعس

 انرسصابس نوسح  >و

 هاساسلا بس جرم

 ةيبرهلا راغب هم ةيسلفلا

 نم ةييرفلا فحصلا ءريمابو

 فرخ يبقي هيرفتسما برغلا

 ردجاو ناوهلاو للا ينام

 لك ل ترقلا تان: يحتم
 ةوثبعس نأ ةهنم ان ناكم

 لاسخ بلا دادج د نصرا
 ءادهتملا ابنت اهتارم

 الق نسالفل هف بوس امش

 :تهن امهم لحم "تكل

 ةيالطر بحي ةاا و حملا معا

 اسرلا ايشاسف نم مدل

| 

 هةيدس رخلل اشر مم

 اولا دبع كئتبلل اها
 نسم ييراسلا ءاحإ 1و

 آضونا اوربكبال كبع ناطوالا
 انلاستم ىلع ميقملل لس

 اهو انف نع ديدي يليمملاك
 اهتتاط يقوف كسب كنه

 ابشح انكرم كحيو تنكرو

 اشاروب سمر يكب مل نا
 اسرلا يلم كم راثللا
 اذبا ارقا > ليجيرص لمحات

 اسكلا لمحاو كشفت دسناو

 ايف دوهيلا ماديثاس تس
 انردبللا اوقثسما بيبآلا مش
 انشأ دج نم يمدهتا

 ىس مالف ام ةهيرألا موي
 اسّمام يىل اوسعو اود

 امل ءانحكب ةييادبسلا مكل
 اميث مكن, نوظافسف

 انرخ مكفومل نوسرتتسو
 ةلئاس لبكل نومتدتسو

 است مكمارسعا اهصرش نع

 ريبعت تاجرف رغاشلا ناكو
 هر اعرب الل يذلا قحلا نأ
 رم همعدبو هءارو ادنس ففنو
 نكر ىف هيرجلاف . عئاض قحح
 نلو نجلا اذه نم ينماسا

 ندلا رويس هملا الا اهلابب
 اساو ابلاغ ىنمّتلا نومعدم

 رو مهل طخ الق نوفلستسملا

 ههيفخ ضرالا بهذ اوكلع

 دهصمب ةريش بربلا نبقي ادام
 اذوشهن مقديرعن طتاخ رابام

 مه انا يلومتلا رقنا ام
 ةرييقس قالسلا نارجي اويننك

 باحرم ايرعاش رثام نمو

 ةرك نا ىرب ناك هنا يارصملا

 لالش نمو مالسالا ىف نرعلا
 ايدين ةلاسإ مهقنو ةييارد

 ل” دعح

 هي ترميش ءالبال لق.

 ةويخا يياملل ةثسألا ! ٠
 بلفاع ا ةالسألا نيرياسفا

 ريسسخو هيف هللا يظن رسل

 عاد صشالا

 يورقلا رعاشلا ©

 ةما اان هلا لومر اي

 ةره قمحا ىف ليلمتلا اهحر
 ةئيراج يدسلا لهجلا كلا

 ةومغ نرشلل رسهطب لزب مل
 ارسرتاو اهلص لئاسال لق

 ةرق ملعلاو ىدست نيدلا امنا

 ثاحرف رعاشلا ناشو

 هيث ةيبموق ةلامر بحاص
 نتكبرمالا ىف نيرحاهملا ناهدا
 كابع اوكلو نيدلأ ةصاخبو

 وهو لبصالا مهلموب اوطيتريل
 نادلنلا عيمج- لدسو ةهرع يي

 يلا ةيبرعلا ةعللا ماقتت يبلا

 زازنعا اميا هتيورهدو اهب رجع

 ءاوعزم لاق اذهل

 ةقيلحر ةيقلخ برمي نبا اناو
 ةسئاوسلا ءاسنالاو ءونسملا يما

 يرحهملا رغاشلا بلاطو
 إلا برعل؛ بارغ ديشر ينسح
 نئطسلت لأدرتسا يف اونواهتي

 ريورش نع ايصسصيلكطتو

 انتمزم ةيبويهصلاو راممتسالا

 تايشلاو ربمصلا عم رصملا ناب

 نان ةيولقملا بوعشلا ناو

 اهحامك ىف ترمتا اذا اهرما
 مظنف ةرابث ىيتحس نا دب ال

 اهنم يسلا ديدلا ةديصق

 نرصلا عرسي شح ةييعلا لما
 دقترم ديعلا ربا ن هبل ال .ال

 هيرو ىحل نبش دري ديعلا

 ترشلاو ليويلا رهن ري ميقلاو
 هشياج ءارمملا ؛ب ىلا ثنو

 بلتلا هةناحما ى نري يثح
 نلي بيسفلا مريلل نظل اربع

 بلقلا رباغلا رقل هيف نركي

 اخرغ ينيرا وأ اريق .طسلم اريض
 طر هن سانا بعف نم ضال

 ارفخزر امك اق ةهلضاب ءاذ مد

 تبلقص رمآالام هبت ., ايفمو
 بديع فسنلاو د برشلاو

 بتكلا هلك نمل ترجع آان لشلا

 الو حاملا ضرخلابب يلسلف اهب

 نكلجتإ ىمرت هب هناكيس

 هيل تريللاب هاب ريزملا نوب

 تنل نعول دبه ىل يقناو ملام
 اربكر نأ سلا مقهي وشكرت

 اويصع نأ قحلا مقل ويسصفت و"

 ”ولخب ههسارعما "وب اذا دوف

 ؟رسفز دهجاورأ ةولنس راو اهنا

 ندعك حروخ رمل نأ انا
 دف ناك يبانسل ىلا يعوشو

 عفت ىلع اسيكن هع ل دتو
 ليرارتلا ىلا رخافو .ديص ليج

 نم ةريشع ةعنارلا علم املو
 اهدمنو ١1373 7  رمعلا

 قرب تا لا انفع ىلا لخر
 تناك دبع 13192 اع اهيض

 هففاو اياققلل هيسسلاب

 تن نلكسلف ةسسس>7 ةهنيوع

 بحجلاب هيانف ةهلس 2-0-3

 <17 ىيملا

 ةيورغ ىلا ليسآلا ,انتنالاو
 دئامقلا تارسدع مظتو
 يل ةميثأ بالاهم بنكر ةيذطولا
 ايطط يىفعلاو فشنملا

 همس رظنيو رثحي ناكو ةيصامح
 هرجيس امو نكسلل باعا

 بارطصاو يلق نم اهعابض
 ةيبرملا رالبلل رارقتسا مدعو
 :لوقي برملا بطاحو

 مكشيحم يلطش شم يان
 الار تائافم ةايحلل لرط

 لا سايلا قيس ملو
 رعب مظن ذا يدمكلا انرعاش

 ركبي ةد مق سدقلا لالتحا
 دبع ديهشلا دئاثلا داهج اهي
 ببحصو ينيسصلا رياقلا

 :لوقي اهيفو

 رابع سببقلا ةميرف ايليقن ؛
 توبثتول ةةذع فيبلا ةرلس

 دلي لك ايده ءبرغلا شيع
 بيرفلا تائدلا مخقت ٍثيفه

 ههيفو ترمت نل برسلا ةسا,.
 علييطسلا بحمو ,تنسحلاك

 ديرطا ةدبست يل لافي

 ةنشا يسرفت 3 يطسم
 ميدثلا ىون اموبم يقسس
 ةش ىلا ميش الث

 يبشنا ان اثعتص نب نأربس

 نفو ان ايمرم نب محن

 بفض اش اينرمأ نم ءريمهتو
 ةانطلا ديتنإ امهم بيشللع

 بلقلا ليبس ةاسدنلا راحو
 ديرب ام لفي ماسلا دحد
 يبيضفتلا دحب الإ رعب السا

 اهريبه 1 ةششحلا يدهم

 هيبلطلا ريرع دالبل لس
 ىمحلا يماست نع دقن هلا نمل

 بييزيتلا مشب ليلا لسع
 ةسا يمرجت ال يطش

 بقسلا لاطتبا انهم راثنس
 بحايم هل ّقخح ماس امغ

 بهنشلا لوطي يوب ديرب

 رشهاتشلا اذه باكو
 رخابيو زب اضيا يناريصنلا
 مظنبو ةدمك م ىندلاتب

 ةدلؤس يركب يف رامثالا
 لئاقلا وه سسلوأ

 ماقديفلا نركلا ل تيخنا باف

 ةهيداما برب هن ؟هيركلا دوس
 اهشعس ءالببآلا بشت ماو

 ١ هيدانب سفن الز للاشلا ريقي

 تعيب هنابا سمو ببث اسلا

 اهيلحي سمشلا يشم كير راوسا
 وقيم رخا عفوي يف ةيورتلا فطاضيو

 هيكل لعب 3 ىبلاف

 كديئلل قوثلا مشب 18:

 ينل ةنررمتلا ,

 هسلاراعوب بقي نسما لو

 لوب

 مس:ياك دا اعمتم هب
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 ! «راكتهالا» دهع ةياهنو .. راههلا

 برشلا بعسلا يلع ىلاملا كيلا دار هوي دعت ايون
 ل امهتارودر لودلا مالا سلجم  .ةدجسملا مالا ةتنهل :ةييضملاو
 ةيلابرسالا ةيكيرمالا ةينايسلا كل

 كلبل بيولا بقل“ لاا اتودسو ففو ىملافلا ماعلا ينأرملاو
 تاييدقملا تايب ةسفب تحيل افدنع «ةيلودلا باسنؤللا,
 درضخلا بلع ل .اخملا هنآل ةيياهسشلا باكئراو .ةيعالسالا
 بتلاثب يدع ل الت ةنئاوؤ نلا را ناكيزمالل فرب نا نرد يسيفلا
 نارملا دابتس فيح ةسيب نهإلا سلجم نم ةرئاشلا تارازقلا
 رطظيحلا يثرف دخخ ىلا ديجولا ىرتسلا ةدقتمر .هصرأ ىلغ هتدابس
 هنومآلا لمش يذلا يدافتمالاو .يرخنلا راسدللا دقن .يوخلا
 رجس دقق دماصلا قارملا ف عضرلا لافطنإلل بيلجلاو عاودلاو
 .ءدجتلا ةتانالولا ءدارآ دصينلا هداك ةنابلامي لك نسآالا سلمم

 نجسشلا تاليع غسس باقنا ررم يح ,ءريرشلا ةيباوذملا اهمخ ربو
 سويهضلا نايكملا همرفنا اجيبم .هحراشلاو ةميافلا «يرسدلا

 هرمازللا لفتكتل .ربجالا رسنلاو ةيهعلا جيل ىف نفسلا شينفتلا
 ءدهل ءريطخلا تاساكمنالا معز ,بسالسالاو ةقيرملا ةمالا دم
 اهل هفالع ال يفلا .لودلا نس ديدعلا تلمش يشلاو .باءاربسالا
 انم .ةيلودلا يوسلا نك يفارملا طقبلا تانقل ارثعت :عوضوملاب

 عطيسن أ ام وظو ؛انمون طقن ليمرت نيالم ةعيرأل اهتراست- يثعي
 هنكيرمالا ةنممهلا مغر .ةيطعتلا لودلا ةيّقد هضيوعت

 .نمالا سلخمو ؛دختنملا مالا جيرام يف هيلودلا ةقباسلا ءذغر
 ق هرقلا مادهسسماب ءاضعالا يميوفتت .ةرم لوأل ,تلثنت يثلا
 لوجنتلا الول قفشتي نأ اه ناك ام .ةيداستفالا بابوقلا ييدطت
 توشايروغ لظ يف ىنييونلا داختالا فيوم يف مظشلا
 ركسحلاا دئاه- لوي ثنح , تيري الفلا+و ؛, اكنورتسيرملا»و
 ةعومجملاب كلم ىف ررش هيدخ عناب درخس ىلا «يكارتشالا
 ,' . هيكيرسالا

 اهساربو هيلايرسالاو ةيناهملاو اكيرما باه يذلا نكلو

 ةيمقت يازملا ناو يسالاب هرتع مونلا يارقلا نذ ددتحلاو , امدقلا
 ءاجرا يب ؛عالمعلا ءاكمتا فنأ مهر ؛دينب ىدلا يجيبتازتسالا

 لك نمر .راصحخلا نم بكا ,يمالتالا علاقلا قر ,ىبرقلا نطولا
 تانيجحتلا

 تاءارخألا نع ناك راسحلاب لثمتملا يذسنلا اذه نأ لي
 .,ريصلا اهب دصت ينلا ةيفايلا

 ليهت ءاسيو لاكر .انانشو اننش .ثباملا ىقارعلا بحشتاه
 لييجتت تيرم امو يرخأ ىل لخسملاو ,دي ىل ةمفدنملا هدم درق لك
 اننا تاراضتبالا نمر .لالعلا نس مفولا لوشمملاب

 هبسمل مطيع يجيناربسا عالسك ءاذهلا مادختسا هدعل نا كلذ

 ' لاح يا ىلي اشنملا هفكيرم١ هدهل يعو .ةديدحلاب
 اهصئاومل هبكيرمألا هدخبملا بايالرلا مادحتسا ناك دقو

 نيح .؟445١ ماع ىل ,هرم لوأل ءيحيناربسا حالسم هيثادغلا

 نكلو ءاهل بسرتت ىملا بسرالا هرهلا دعب ,اليوؤنم ةدعاسمب تماق
 دص انساننم اةيورثم بنك ناك ةدعاسملل يفيذخلا عفادلا

 كاادا اهليسن تياك ينلا ايبايسا
 سايب لل دمو مطنم لكشت ميجا نم لوا اكيرما تناكي
 مهر نوئاقلا بريصا امديع ,ةيلودلا تافالملا ف جالس ءاذنل ١
 بتادغاسملا ميظنتب ضاخلا نوبافلا قو .ركذلا ءىننلا 8 ٠

 را ملاملل ةيئادقلا
 ىلع اهسرو يلا ةيئازقلا باد انمملا اكيرما بمدخسما دقو

 ميدقت مدع ىلع شاملا ماركال ,زارببا ةليمسوك ١ 4 6 1 ماه نايويلا

 -( يكارتشالا | ينطولا ريرصتلا شيحل نوعلا
 «مْشانومكلا» يسيهل ةيشادنلا تاذعاسملا بمدق اميين

 ينطابملا نع اهعبسح يع قف يملا يف اهينباط فرشم ينلا ىطانملاو
 ,رمجالا يعيسلا اهيلع فرشي يبلا

 حالسك ءادملا اكيرما بيدختتا يبرفلا دسملا نلعو
 رسايلاة بع ةماع اب رجم ىلع طمس هليسركو ينانصو يدامشتا
 انناطنرب دس يل هللا ناودملا برع رامغ يضوط تناك امدقع
 نير سرج تاعشأ ىف ةركلا بياعأ امك ,ينونهسلا مدعلاو اسنرفو
 15357 لوآلا

 يرحم نام رلا هدكيزرمالا بخراحلا ريرو ضم ريرتن نلع ءاجبو
 ماخ يب 'ربرت هتكيرمالا هيزكرملا ثتارباطملا ثممو رهثميك
 بن ءاج 1ؤال ع

 تايالولا جينس ىف ةنانش ني ملاعلا قف توبجلا نضقن نإ)
 -( لبو نم اهل نكن مل يتلا ةطلسلا هكيرمالا هدحتملا

 يل اهردست رثكا ليمالا يكيرمالا هعاررلا مرو رتود ليراو ناكو
 ما لاق امنعس ١ 81004 ماع ل ةيسنرقلا ديومول ةعيحمل جيرصت
 اننناالو .توعشلا بدح لخا نم ةرزرص ةيكيرمالا تاحينملاز
 نوكت نأ نانا نلع ,ايدرفب ةرئاد لأ .تلاثلا ملاعلا بيعش
 املا ىرهسم

 بصح (مالسلا لثا ينم ةيئاده داومإ 1 5ذ05
 مع ةراسيلا نطاقنب بتاك يبلا لودملا نم ةيئادعلا تادغاملا

 نون يكيرمالا يسمترلا دهع يف هياطارغمبدلا مانت هيروهمجو انوك
 ,يديديك

 طرفس دعب ىلبت. رع هعوطقملا هيئاذقلا باذعاسملا بديلا امك

 ةيحيبارتسا ىعرت ةماطنب تيشوننت ءيحمو يذرتلا مالي
 ,هيكيرعآلا ءدغبملا تانالولا

 0 ا _
 ثددت را دعب دنهلا رغ ( بومحلا امين الو“ ةيئازعلا تاوحاسلاا
 تارياجملا ةلاكو رودم ب ةلدنا ءارررلا ةسئر  يدياغ اريدثا
 ةيمحرلا ىوذلا دم تاءارجالاو ةنسدقملا تالوجلا دمع ةيكيرسالا
 ىلع ظفملل اهالس ءادنلا بسدخببتا اًكيرم١ نا لب ةيدتفلا
 ,1ةأ/4 هان راتسناففا ل ةلصدن رثأ :ةسفن ىقيفوسلا داوتالا
 نم ىملاملا يمئانلا ارش يضرمل ءريثك تاققن حقد ىلا ةرطسا امم
 عطب مل تنعي ,ةيكيزمالا هدجيملا تانالولا جراش ةاذنلا

 هلوهبسن ةيجيوعت

 هيكيرمالا ةيروهمجلا ةيانرل قبانلا مشرللا فرتعا دمو
 ةنح) هيدغ) يذلا ىميرلا ريزفملل ةدانما لالخ هنرفكام»
 ةيلردلا تاجاينخآلاو ةيدقملا يضومتت حجومتلا سلجم
 ةريثقلا بوعشلا لحن اكيرما اهيبكيرا ىنلا هخدافلا ءاظخالاب
 تاجاجلا نياسا ىلع ال ءادنلا صلات عروب نخنا) لاق اعدنع
 تايقملا اهيلعي يبلا تاراييمالا) ياسا يلع اميار انعاجلا رّيكالا
 ايفيزقا ىلا صئاقلا كلذ ىم ركدت ال ءرج بهي دق ؛ةيجراجلا
 ىلا ةفسب زج بقذ نيج ق ,اكوج بولالا بارشع باع ثمح

 قريه قمت 2: ةدخملا تانالولا يمي لاغ انكو ؛مايسقو ايدونمك
 ةيلطان أر بناني اهالي حب هيكيرعالا ةياسربلا نا درو
 يعادملا هنا ةضاخ

 نأ لم .ةرفقصلا ةيقللا كلت بسراب يسلا اهدسو اكيرما نكي رلو
 اهطونص +ترامس ىلآ بدمع ءببملا ديبرملا لوقلا نم ديدعلا
 تصرغت ةيمايلاز ةرمجفلا لويلا يلع هسسانسلاو ةيراسنقالا

 جورت يا نود رسنلا ينالم لب اللا اهنم .كلهو .باعاجمملا اهبومش
 ومو لا ندوب بااجللا بضارد ان ننانبا عيبا ١ اينح اللازم

 نيدقتسو 4 امس ىلا نولوسسع اهبامحا قف ءاكحلاو ةفظنالا
 توفشلا تاسح يلع اهجلاصلل سءارخو ,اهعيراشمو اهتاتنابسا
 هفوهيببلا

 .:دهملا ينارعلا ق ييمح ءازرض دئاقلا يسنئرلا رز اسمو
 ةيمايرملا )هن 1 هءج تش كربلا ىل' عمجا ملاخلل العم
 ,ىدنلاده ل بيار بيت, وول) لادعملا تت ' دبا رمهدو ؛ةيلودكا

 لريحي ١ ىلا تسير ,رماجلو اهب تاريتانلاو تاروطنلا ةهجارلا
 نياردلا ويرط نع رامقتسالا لبيع نم

 ىربلا يا ىرتلاو برعلا كريا كلن دركمما سيسرلا رلملا اميين
 دف ةيئزملار ةطغاشلا ةههقسالا ةيسلط يل < اذملا“ هبف ناك يذلا
 دعرم ناس دف , راكبشالاو نالز دفاع دعب مل بوعشلا نال  رهبنا

 ىل سدلا يمرصاتسلا ىلع 21 ردصلاب دونت يل رايصقلا ياو .ةلاور
 ترقلا بلاي اميذنو , هباجويدم فيرصبيلا نين افاوسث اودسب
 ١, بعمان هرابص بر

 زرضينوبأ

 70 مينةيكا مج

 ردم ييصوييسيس سل اي سس ريس را ب تس

 ا كييبسم جس وس رسم هيرب

 - ب حل د صم ادلة هول دلك طب اتاسج كوم ا تااطلل تكي د كرما _ عب وجم بيوتي نير

 هيد وسلا ةيكلملا ر وصقلا رارساو حئاضفقلا ةحامم
 ءهبايثلاوض .ةيدوهسلا ايكلثا رريخغلا رارسا . عي امهقلا ةئلعم

 لزاسسألا يي اويبملا بناثلل ,هبورمب و نابسمالا ناز نك عالم يع تلا

 ينارسُسلا نضحرت دمع
 مورا ةيثاحا ةرساللا مضيظسلا خيرانلا ىف حتاصقناو

 ف ١ تايالوظ لوبا مهنال ,كماوسلا يف مئاصللا راسحلاو

 مهناقالخ يلو ؛ي دزهملا مهقساب حئاضفو ,مهينع يلمي ام نوذقتي
 ديدصلا ىلع حئاصفو :ليلارسا عم ةمئاف لارت 7 يتلا ةيرسلا
 تابنعع لت ءارر مهما قئالولاب بتاكلا تبني ذأ . يسرعلا يموحلا
 اوحتم نا ذس «يسالمالاو يسرعلا ملاملا لوط يتع بيرغشتلا

 . اير اممتسالا سمن دنا ماا (ريزسلا
 ليسو يوهجنلاو يتلباو باهزالام لليثت ةيفحلاد حئاضفو

 ةعاشاو بامالثخالاو لاوسسألا ةر ياسو صارشالا كاهشناو نووعلا
 - تاروغملاو يوجملاو قسللا

 ذو ذشلا عاوما لكو راستتاو ةدبرعلاو ركسلا يم ةياذلطا عئاسفو

 ,اوططلا سيسلاو
 دئاوم نللع اهتابناريمو تااررلا عيبو يواشرلا جباصنو

 «ريماقملا

 رارشمشسالاو فرقا راو فلؤملا لوقب باتكلا ةمدقم و

 عياتا اياو ينناتعت ١ سيبس امالا بحطا يش يب لاو ةريرمشملاو

 ةيئاعلا ءهج ةباطن نم تملا يبا محل ,, وهم لإ مئاجن
 ةماهعلا يه ددسض باهراي ..لضطنعو رارتناو تاعمرح كاهنمار
 لختاد يسلسلار برشلا دس ةهرامث ةتئاسبا ءذهن ةمئادلا
 يكاطخ' جرقسو  نرسءا مكرب مئاحنا  اهحراخلو ةريرجلا
 كتهتو ؛رامللا دئارم ىلع نضوقل عبو .هارسح لاجلو .هعام دو
 لا ةرماؤب لسنا يبحاو س تيأر دلل“ نيصيو ةراقخو ةحاصوب
 ةرماؤم رظطا حففو . جوشالا .يسيلسلا يسؤيهسعلا ديلكلا برو دوصس
 مالا دسح ل مولا اهختات, برست
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 قييفدنملا هيلا لهش و رلا ينبع فيتا
 تارابسلا نم ةوقولا داق بنس

 امم نوفروست اوناك نيفازسلا يا
 ىلع عاقتلا ليخا نم نيرمدلا .نم ةرمدس
 اهياش ,مهساؤر سباك شف .3احلا دم
 .ةلردلا يفطرس خيم بسناور ناش
 رهشأ هيب وأ يمسح كس ةقطتسم

 فقيسو ل اذ لك ناميلسي هللا دمع لدن
 ةريزو ةضمن ةهيظ ناتو ,لاملا جفوتلا
 _ ةهرسب ارصلا لصحي نا هبئايملل
 يباني دومس نا ناك 3470 هن يف
 ليطتلا نال كلذ :ةيلام هتئاق اس
 يهل تتارص سض اذبيسم ناك يسيئرلا
 ةايلن حاصلا دذه ناك ةسسلا هديع قو
 ةكلمملا لخاد رارختسالا مدع هسيئب

 نا اعيذملا نس ناكو , مراخلا
 ءلقا 2 2

 اذج اليك عاضصحلا بدع ياك ليذلابو
 1477 ماغ لع نا انو ماعلا يلد ق
 تفقوت ثيح ءوس رومالا بدايرا ىمخ
 اهبلخ همتعي ينلا جيحشملا لايج ايلك
 اح لوصحلا يف اريثكت دونم نبا
 يدليع هراشنسملا مضولا اكشن لاملا
 فموي جيش اي اماخ .دكئاد
 5 بيرلا رع ثعبلا يف ربثكتالا اساحسما

 لباسم يذال يشرال همدسم يقبا
 لافلل هحاخي يمما .هيبج فالا رشح
 بط ةورك ىلع ماني نمش نا يوهلاب بليط ههاجاف (!!) ب
 رس هن موتي زل اهدرخو بادن ناو
 سسيدلا عم نوامنلابزب هاريخلا
 لكلا هباجا لاملا سوؤز باحسار
 يدعو اذا يبلب از هقلان ةحادس
 )اباق نويبلام يميلغمي نم
 هيلع درث ( اهبلظي يذلا تنرادشمالا ل
 هيتتح نؤبلم يطعي ال ادسأ ناب ينليغ
 يف ةورشلا رداصمل يندبم ردحب لمت
 يكيرنا يرت رسيف هل ركذ مك ,دلبلا
 نا خيطتسي اهير برغثلا ارحم ةريبحلا

 ريزملا مبيع دهور ,,انيش لعفي
 تاكرشلاب هلع ةيايب لصتوت هياب
 علا نوكي ناب مينحو امك ةيكيرمالا
 نبا يظاوز . ازهتك هملخ لسحيسب يذلا
 رابثما عيسب ةلوكو كد نلغ هوم
 لسرار ,باكرشلا يع هكرش نأ بيقمتلا
 7 ل هكرام ةركذسب _ دعب ةممل - هبنأ
 عقم هلا اهيد هل لوفي 13919 رياربل
 ةيحيتو ةيدغاسن هلهل هيد

 هيورنسلا جلاصللا يمحي نأ

 لورسلا أدن (34735) ماع ب
 ةكرشلا اهترفح يتلا رامالا س يقدتي
 ههو'ا ليزا ةرازناساز هشيرمالا
 افمملا فو نسركسلا يف (اييروفيلاك
 وير دس لغو ةيلاسلا هيسلا ,س لوألا
 نغ يثسان نيرحبلا ىلا ةكرشلا هدغ

 اسهتسوكح نس رايسآلا ءارشلا دوفغ
 يي رتضي سع ثحدب اهءرو دب بماث ينل"
 لخب عارضلا اذن كلذ بيسو راسوالا

 - ردجنالا ةكرشلاو ءايكيرمالا هكرتيلا
 لزرصمو برستعا هايس انا
 4 يئاطيربلا درطملل ؛ديدهم سيكيرسالا
 نم ارهشم كلذ ناك عخاولا يو هلقعنملا
 ةبكيرمالا وتلا نيب عارملا رهاطم
 هيئاطبرملا ةوفلا سنو رورعلا يف ةدخالا
 .-لوفالا ين دخلا

 نويكيزمالا مضا مهلومو رونو
 مهسورك لوملل اسنفب لئلا ةثيهتن
 .بدسلا ينياظيربم ىلع مهليعفتو
 ههتيودمم لاسرا ىلا مهرودم ارهراس
 دبا ل هحونو لص رايبصالا ءارشل
 هيلطرمالا لسمباو ىشسفالا
 2 سيطنتلا لالالا نئراشمبب
 ٠ ع هنارازف ىف رمدنلا يلع نير داهلاو
 م0 وه ناك نضدلا نسل نوخي)
 ولا هلل رصرتت لاملل ةحاجن
 هيكيربآلا هئرشلا لثمم | نويلماف
 8 انرهش ةماقن فلا هل عقدب
 مول دعب تافاكنو , لبا ىلش رهشا
 هم ,لاؤرستلا حارشسساو راسمالا
 , منن نا لج درب نوه ضرملا يشيع
 ارسم ةرما

 يويئتابط ربلا لسخو ..
 ,هعناروا

 ٠ ثوالا لووسملا_ىبشيي ىلا هفاضاو
 ياا راشتسلا عب يردكترمالا بدكم
 كلذ قوقو |.لامتملببلا ديقالبخإ كقمللا
 اسيباعق نلبس بيقسلا هيثيو ومصر
 رملكبالا ءدسور اج ةيسيملاب

 ىمطقفت هياعسن#ا , الزه لوا هنو
 ليفت ل ةيكش رقلادبم نئك اطوصبلا
 ,اينحلا للاكل ىقسبسب هلا ةشخلا

 كلئمل) ضاخللا راشسسملا جرابعام |
 يل لبأ هي لاب نكي مل ادق دعم

 بيهألا لاك نيبتاظنرتلا لوهكخ
 ةس وكتعم#" ةكزيسلا لبمج دلعتل
 هيض م .'دسملا كرك للجرو ةمازو)ا
 رع مدتها نمل ةيكيرمالا
 تقونم يف ةلهس ظورشت

 هييشن١ ةنامأ يللا ننأاي يوربو

 اقملا ةييوم ...كلح ؟ا ص (طقنلا
 ميصخف رذل تاضتوافم لسا لزفلاب

 نايوملا يوكشلا نافرطلا لصوت
 هيناتا منإو .مهلسو
 ” اهيامسا هةيكوسو  نامدلسلا
 _عيلماف ذيول اهلثسنو ةشرمألا |

 مياملا زيزو ةمكؤإ رابمألا ديضاقلا

 ها ميس

 1ك يكل 1[ ح ؟ نجم خ١

 سيسيلاةريسبألا

 1 بدور .: همم رجس 1

 بج ا

 نولمخي نوسيئاطسب رسسلاو
 ازد ل عت ع قو اونا

 نولك ريو مهقاروأ
 ننينينيسنا ايوب

 ا

 هتفئاؤوم داو كلا ينبع ةهارتبل

 يه حا
 ديف ين هثتات عميمو دقاق طفملا نوؤش
 راهتمالا نش ميدو نا لحفسي ناباو
 اهديب امئاب ناك كلملا نل يليه رثديو
 احم يحو ةيداعتالا أرقي هيئاملا ريزو
 اري ارب ا ربرولا يات هتوف ىف داقثا
 هنآز هقاسو يسلبخ نإأ كلا بقنا
 هكلملا سا داضرو ةئللاوم يابا يصحو

 هللاه يقم» الئأل اهعينوتم ةيلاخلا ريري
 ين هلاب ةبلاملا ريدو ىنوغ «عتوو
 159 مقر ىكلملا موبسرلا ردو
 درادنامسل ةئرتإ لا رابممالا ءاطعاب
 لثم ناكو .( ميرو تيباك فوا ليوا
 1187 (وبام) راين 53 جيراس

 ينرختا باي خنق ةيفاعت#) هدهبو
 تايالؤولل هيضارصب لع طسوالا
 نأ اهيمدت دحا تدعو هيشلا ةدحتملا
 لاسر لاغ يرخآلا مدقلاو نيرجيلا
 هبكلو ارو كلذ ثدحي مل .ءارحصلا
 ايئاظيربلا ةراتمبسلا ءاهشما ةياذم ناك
 اياظيرب حمست مل ادهبسو جيذخلا ىلع
 اه وبقت .ةلطدم لوخبب نييكيرمالل
 لوقح ربكا ايا بممم لذ ,بسحي
 ع١ ادهو ,ظسوالا قرشلا يف لورمسلا
 ,نثحاملا مظظمم هما قفتب

 نومفدي مهستلو ,,سيساوج
 هكلوم ب ريرمتادبمو بابك و

 كلب يف ةيلاثلا ةيشنألا بلوو , كتيب
 هرتفلا

 يق لرب 155+ ناريرخ طسارا
 نم قيرت ءاسحالا ىف بونهلا 5
 مجانصلا نوديرس بيرل زهظدب وذعلا

 اهبال ام مهيثتو لابملا يورمتسيو
 اوباكو ةدحاو هسرع دم نؤفطمم
 اورششي ال يد مه دهخ ىراجأ نولدني
 لوسيرادي ىرس طاشب اف ..ةادمبا يا
 ايدمع ةزماو6 لكملا ردصا دلل ؟َندا

 تدب ( ؟ نم ليم نمإ عظدوخو امي خلبا
 رمآلا ل قيفحل

 رهنا عاستعالا هظرش بارح ءاحإ

 0 هنود نويرس مالمع

 ييعصنلار مهياع ١ الا لما
 ةريستل نهنا :”'4 .ناخن ملغ من مهمم
 غاربتلا نم هعامجم 71 عمايتا 3
 انا ام يولشكسس ارواج نايكيرمالا
 نسا ناؤلشنب ءانحالا هثطنم بناك
 كَ ها ويصل لاو حل

 رعسبملا يلع ض رعي زسي زعلا دبع
 ةرستعب زاسجحلاو دسجن نهر

 م اسمح ما مكاش ىلا بتئاو ةرارم يل رقفملا
 .مهماسو نابشلا فئقو# عدي نا

 سعدن باتكلا سفن يف هييئشادعو
 كلثا نأ منيف زبخ رمآ وشو ,ىضحتللا
 عءاس ءالؤه ناسم ةيآز لدن لوف نيا
 يتكبرمالا سدنهملا ( ؟ةربا) لثعدب يل
 نع برشي ناك يدنا دراودا ثيدك
 نبا ناكدز دلو حرخلا ف يكاررلا ركرملا
 نم هراوذا ناثو ارشت موينرب» دوعن

 (لويفمملا ,كليركو ساسكت هيالو
 ماقكنلل نجادطملا نس بنتكلا دحا روسير

 نييكيرمالا ةيرجت راجحلاو دحب
 لكشب ةييبرعلا هريرتحلا يب لاوالا
 اوعاج ءالؤش ناكو بركقلا طابم حجلعقي
 بهي يفناط 1 ةيباسنالل البر
 انو دئايز ١ باتك يف ماحف ,,هباورثلا

 مرقلا
 يب بيتندلا لامعا ةكرشلا ثأدم» 1
 نم ربتجلا اذه ناكر 1477 ةلسا
 اذه لا اوطبه نيدلا قئاوالا ناكيرب لا
 مهتوفذ ارلوطحي يلا لا نراهم ناكل#
 ىلع ناكو «امرعلا سبالس اودتري ناو
 هتطرش لاضرب مهيمحي نإ دومسبلا نبا
 اهات م دبا ناكو وديلا م دهب لتمي الثلا
 يددلا ءرطاشلا !ده يف سيئف ايساقو
 اهل ةريرجلا ي سمل لد هيلا اورد
 موقلا ءالؤه ىلع ناتو .دب غفشم ميش
 سيل اكيرما نم ميش لك أوهزهسمو نا
 لاسنلاو باومملاو تالالل ةمسل اب طقم
 رنوياصتا ةمظتو بارشلاو مادطلاو لب
 رامتفلاو قروكاو مهضنا اهب يولمفي
 ةسطقو طظيحلا ةلترو سويدلاو

 تالجبسا مهيلع يعتي ناكو ةرايودلا
 لا لصت ةقيحس ةيساش داعنا نم بلو
 نأ بخي ناتو رثكاو لبس فالا ةرشغ

 مالؤه يب الصنم !ابحلا نايرش لطي
 نإ ارميظتمإلا اكيرما سيو لامملا
 ينام ناكو .نايدل' درحم اونمارب

 ارسومأب يا لئاوالا ناكيرمالا ءالؤه

 لورسلا ار دجي نأ يهو
 نع تحبلا ةبانس هدع ثخدلا ناكو
 ةايهلا ازلهجي ياو طيحملا عاق ل ربا
 ناو ةلمثدم مهم ظيدحت يبلا هيسباقلا

 لك لبو 3و1 اودوكي باو اهبلع اوي
 ودبلا ,كؤهل لسسش اناربج يش
 لدت اهلك لال منا تناك ,رعدلا ءمرعمااو
 دع دئاحلا س يلغي لاخزم مهيم) ىلخ
 ,ةابرتلا هالؤه

 يتاو79 ناكيرم دا ء2ؤه ضيب دقلو
 قار ) رثسلا رفح يف وأ دبو ةمهملا هدهب
 نس كلذ مه تورثطلا ارا ق
 ازريقمت نا دهب مهتكلو مك ذك اب ةاععلأا
 بحد ةجيسلا انام اودكو اويمو
 انساب جتس ال مويفحملا رشعلاو مهم اجر
 هساكل ةيساث ارئب اورطحو ,ديبيق هل
 دق اوباك موغلا كلو .يلرالا نم ماشا
 ميت تم لامتخا ىلك مهسجلا اودطو
 نم شوتالا ةدد# ازغطفي مل مهف ةميظلا

 لسششلا مهمرع يش لاهمالا
 اولآعب 0 ا 5 اورتحر
 نؤوفقني اوخ ارو .لامالا اهملغ نوقنعي
 سس فوثألا ياثمو ابوثالا .بارشع
 روهشلا وك روهثلا رهمتو بارالودلا

 يوستي يذلا طئاققإ رحيا انه
 روميتي عايكلا »؛ موهللا سيلو هريخب

 نولظتست ام ةيامب يف وأدب ادني اهمدا
 هع ىطس ”افمأ 0

 _ اج ْ أ

 قالو
 .ءيش لك ىنولشمعي ناكسالاط
 نايرحلا نوب داو لها نم نوحي
 انلورتن * انباع لففلا ياذما مهلا
 نم اذيربم مهيل لففلا بحاص
 ةمبد امو ناهتمالاو هئدلاو ٠
 ماما ةربيعلا هييئارلا ىد طفملا
 126 ىاكيرمالا تابفسبممل

 اهظح بدنت سيلا ةريمالا

 0 سيلا ةيباطيربلا ةريمالا بمثإلو
 نلخي انك ديعل» اهتساع ىلا هثاسر
 صرع دف ءاببخلا ايدع صيباطيربلا
 يذلا اده طفنلا لثح رابتما ؟ءهيلع
 ..د.را ىلع هانصعرو ةبذ اذئتس# ةرومب
 نويكيرمالا ءاجو .هيف حض 8 نأ

 للغ اورتعو باتا سفن اولمعتسا
 لصبحي يا يثخ عيتفببمب الو لووتي 1
 يعم ةيعيع يل

 اهليصافتث ق هاؤشم ةديمالا بناك
 لاك ,ةمسيئرلا اظثدلا جكروا اه الا
 196158 [رابال سراف 7٠١ موي كلذ
 ةريصا اورق ذآ لوسا# ويلس ياتو
 اًيمما ىدتا طقنلا يلع دعتبا مايا لت
 ذقل همع ثحمتا يف امبرقم باونس ه
 روثعلا نود مامدلا ةبيا ىلراماأل اورمح
 لاطت» مد هنا الا ياش يعد ءيشن ىلع
 هباهسلا يو ؟ مهر رئيلا قيمعمب رارغ
 .سرالا حس نك ادبرغت لس قمع لش
 يف ربّما ىدبلا شنشملا لع )ورقم
 .ءيصراف ١0 يىلاثلا رجسلا ىلغ قيدتتلا

 ؟؟04 سراب 11 ,السرب 5٠
 15 زيمر 1158 سرام ١4 تفيمزع
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 الا سرام 11 ,اةيمري
 هكلملا ةدقحع يكسو دغل ,اقيمرب
 هطخللا رسب ف نارهطلا ىلا ايريتكت
 'اهي) بولفع ب نوئساعلا ناك يشأ
 ٠ سيفتب رش“ ىذلا ظففلا ىلع رومحلاب
 نو هن ةلعاش دب يباك انيرعت :يش لق

 تامل لالم رمح اهقمرط يل
 هعموامسم «مسرفلا كفبستا بابن لو

 هي ريمتا يما يحرر اهضرع افك
 «سايطبزرب تاريباجس لزيمعت هاو
 .يسليف هيما ليمجلا ادله ميشو

 لزتيف

 روك لاب غاسلا ادبه تيمنلا)
 يناليرم بنط وهو هويوتيجمالا
 نم وهو نويعلا نمارباب يئاسخا
 بيم فياظالا نب ظدحم نكس نم مدقأ
 ةربثك ةيدسكا تاوننت عيب اهيف يقم
 كالنلا لاوخا ىلع عالظعالاو نزهضلا نم

 ماسلا راثساو ةرادالا ةلاح دقنما
 يف يعالتخالا مادعباو دوهملا لالشتساو
 هلا عمدلا تو دالبل# ةمدهم
 لافج يل تيدحلا لاو ,مامثا عطدلا ىلع

 ىلاو هبخانلا هذه نع يبليد
 يملبل فرعا يبا روتكدلا لاف ,عسقت
 سخش اقع هنأ ةونيدغ تاونس دنم

 راطساو هوصسم خاف دفن ,راوطالا بيرخ
 راسا اهي +راجي مل دالملا هده قف ةسسنآ
 مث .برهلا# كانا يس الو ببادحالا نس ال
 هرابس يبثيفل هلرايو روثكدلا يل فصو

 ةطيسب راد اهباد .لاثن يضم
 ىهو ,رئاشملا لارقا نم درلا يأ راد
 نم اهيل بيل ءريمم ةرجيح نع ةوادع
 اهيلاع هبوللللا نيدادصلا لا تاثالا

 ربرس (هييفو متالكلاي الععملاو اهلغاس
 اما .هوبعلا هيلع ماني هيدا عوملا نم

 عيوسلا نم ليدبك ضصيمب نم ناكف روشا
 ةيكعور ةنا ردنا ةليثتيس يدل#

 ببابك .ةهتيبلا اهتايسر هاف ب .اهنيبا ايتاشي اهتابرجتو
 نصنطا تحت ىلدت و

 1 ار .مشرلاب سئاشوم
 اضتم يل يلع ىعيرح وشو نادلو اسررلا
 لا+ ؛لاثو ,ةينالسا ةيبرغ ةاَشن
 هثاز ؛لاملاد عمطي الو ايرث سيك يبليف
 ىلع ققسو فشقتلاو دهزلا ةابيع ايخي
 حابزا نم هفيلات هياع ةردت اه جينالوا
 ةكرش نم ايوتن انتار هل نأ انك
 يالا هيي ةراذقم «سيوك لشتبم م
 ديودنملا هتحورل هلك هميدكلا انوان
 هبا هنخغ فرخي الو اهعس مدالوكو
 لاملا ْيتسبل لتملا ةغادمم لئنتسي

 رغ روثكدلا ةركذ اممو 4 ايادهتاو
 فاسق '١بوشي عياوم هيف ينم

 لاك ةيكلو راخخلاو دج حراك يوكم
 لل تايسالا ممن يف هيرش يل طرفم
 يكسبولا اهل مدقن اسريع قدس
 (ءاخس

 ظ00ت30 لم ن ريستما جريج ضسا
 ةلرضنلاب دوفن لا أدب باهولادمع
 مث سو ةنيرغلا ضايرلا ةدلن اوسهاهلا
 ةريزرجلا هين بلت دحب عاهجال اره

 حيتجلا لجاوب ةريصو ن  .ةيبردلا
 لآ دا ةلوهبسب معي مل قلد يل ,يسنردل"
 لوا قودو ٌةدندع باوسم قرمتسا فلو
 نيم ادسعب فلودكو دويم نأ
 دحم يف مهءاننا نأ الا .بافولادبع
 ناك ىببا ةكارشلا لقب ق ةورمسس:
 تباقو اهديهاوب اوبرا دق ةهؤانا
 مييامتلاب ةمهثلا .ددحب شويخ
 دييوش وبس لا ةماخرب ,ةساشولا
 يريم تعم 3 حان

 عجم هودمع ٠ فوكس عب بدعم

 هدمها دج

 ىلع سداسلا ةونللا
 يما الا دهشم ىلاوعلا
 ايايلع هليسملا ةينرعلا
 نيسئكن اششعب

 هجيدملا يلع اهاميحا

 ةديدهلا ةليئارتنالا

 نويرلبهلا اهيكيرا ىفلا
 سلمنا يف ددصلا

 ,نيبت ما ءون ةيآيشملا

 لوديلا ينم نعم
 هيجان ءالآ وأ ةننرعلا

 لزهلا برع اهرثكأ امو
 اذه يلع ادر لفتلاب

 يدلا حرامفتا ءادنعالا

 تايايصع ةييديمقب

 حمر ىف ةيباهسلا

 ىركد لو لب ال راهملا
 م” ءاسن ىذلا مويلا

 ربع قييانلا ةييلجلا
 جانمفم تايلخلا نب
 سق فلآ

 !*يسوسورعمم
 لودكا م نم

 ةيمالبالا يأ ةييربلا
 هركد نع اهيفش حرج
 «حجيدملاب اذذيع هيبأ

 انلاطمو ءاركذفا
 بهشلل ماقسالاب

 اس يدلا ىتيطسلفلا

 سندسل ضرفتت لأر
 اهتماو بادعلا فوتص
 ٠؟(لتتلا

 نم

 قارعلا الا نكب مل
 قحلل رمشملا يببالا
 نود ادباو امئاد يبرعلا

 دها ,.. لقفت وا نئثمت

 رطفلا !ده تعش ىبا

 ميسذلا لبقي ال يدلا
 نع ريمد نا الا ملظلاو
 يل جرخف ءيرعاشم

 بوصن ردهت نيبالم
 ماد فينألا نأ مجاو

 بعبشلل ماقننالا

 مولطلا سيطسلتفلا

 سيئرسلا نيلغاو
 يسح مادم دئاقلا
 را لسلتب كلذ لشق
 «ةراجحلا» خيراوم
 نوم ةمارملا
 ودعلا ىلش البجس
 لجرت مآ ام ينويهضلا
 ,نالعلا لوا يضرا نع
 يمد هلا ثلاتو
 نوكيا انك يقيرشلا
 نحت وازع ىلع البس

 .جيلجلا انهو راجسسلاو

 العرب مل اه ييرعلا
 اهم

 ليتفلا ذر ايمو
 الا لوألا ضصارستلا
 دراملا جورخل ةهمدقم

 مهيقلا نص سرسملا
 اديبابر دويقلا اريك

 ةيعيبلاو هيروس

 ضرألا نسما
 ينانايمألاو

 نيالا ءانكتنابو
 نسيونيو <نهيلاو

 نادوسلاو رئاربجلاو
 هببرعلا لوهلا بفك
 هناداص هيمالسألاو

 هرم '

 1 عاركنلا هيلسارسد

 تسمم

 1 رج دش تسلا 11 ( تت دعو تحس لوب 1 0

 وجم

 ١ اجه امن لدم يوي » - ٠  - 10٠١”؟ من ساس ايل ت7 سئل ا هش سما ٠ فال جس رح ١ اا د02 اا سك قداس 170011 2 7 .٠

 00 دن ستكون يصف لسه ميل نب صم
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 مانسرالا مرهلا انه ادبث. عاب

 يضارالا

 : نيط سلف بلاط ضع ءامضب

 ةيجراخلا ءارزولل ءيرراط عامتجا

 ةسسينويهصلاة رز جملا بحي

5 

 همباح سلهملا هنراطلا ءروذلا لاسعأ
 سيف لغ هلود لؤي ىلع هان ديخراخلا ءارزر ىيوشسم نع را لودلا

 ءاننالا ةلاكو لسكر هيدرملا لولا ةمماجت اس اعلا ةياسالا يف ريابعم ركذو
 سوا ةوسرا تيس برعلا ءارولا ا سما وت ق اليئازملا

 اهتفردعا يسلا ةيشحولا ةررخملا دمي ةيصاخبو يع ادا

 رمزا نييميكتسلعلا ,ىيدطاوملا د يسريهصلا تاديبس
 م 5 ,فيرشلا ىمقالا

 نسج الا ىلع اهتققاوم . دفعا يملا ةييرعلا لودلا نا يلا ردصملا راضاو
 تاك رممو نابشلاو يو ا دوسلاو فيدوملاو سولو .قارملا
 ,نيطسلم هلو بياج ىلا برقملاو اهييلو ةينميثا ايروهسجلاو

 ( ةّجموي ةديرح ]
 [قاقنست ةيساتس]

 | قارعلا  تيوكلا ةبيدنإ - 14 دونما . يلرآلا ةيملا . م١111 (ريرشلا) لبا“ سرشت ١47 به 1641: لوالا عيبر 5+ ءاسيرالا

 اول الوور. طلو ةق ١-٠ انيومممو نمر, 17 تعمازم/ 9990 - اكسقلا 0119

 :تيوكلا ةهظفاحمي

 ينويزفلت قيرف
 تامدخلا

 نم قيرط رار
 انعم ل ةيحسصلا كاسسؤملا

 ىلع علطي 1

 ةيحصلا 0
 نس ادده سمأ ( نا لف سبإ ةيكيربالا روورفلا ةقمش

 , تيوكلا ةظلا
 ةهحسملا ةباعرلاو ةيئائرلاب ةيمدصلا بامدخلا ةميبط ىلع قيرفلا عيطاو

 سيئرلا ديدبتا تاهيجوتل !ذيفلت ينات يتلاو سطاوملل ةمدقملا ةروطتفا
 ان

 ١ ةزيجتملا دوهخلا ةعيسن
 .رئاس ةئاك .ريدانث تيوكلا
 ةيضحلا

 رابع فرصتلل تاسسؤللا هده يف يبلماملا عم ديتويرفلت تالباقم ل رجا امك
 نولماحلا اهلابي |
 يسرا ع 0 | ةياعرلا ث

 | توعلاو نيّيرصملا تامه سكساو تامهادمو تالاقتعا ٌهِلَمَحَ

 محاطإلل ةلواَحَسم
 - هايثالا س تالاكو  ةرهاشلا
 نمآالا تاطلس تنئش  «داقلا»

 تامه ادبو تالاثتعا ةلمت يرصلا
 اوملا دض ةفهساو

 داصولا زاهجو ةيكيربتا ديزكرملا
 تارباسخللا ؟تدوز دفا يليئارسالا
 هذه نع تاسولئععب ١

 م ىناوملاو تاراطلا يف نيرئاطملاو'
 ةلواحم ِك ةيرصللا دودحما زكارمو
 يف نيكرثشملا يلع يضيقلا ماقنال
 ىلع سيراتملا "تماما امك .ةطخلا
 ةئيلخادسا عراوشلاو روسجلا
 تارايسملا لاتقيال ةيجرافلاو
 - تالمح ين تايوملا شيتقتو

 نويرسملا اهيلغ للطي

 ٌيىصِملاماظتلاب
 رارخالا طابضلا ءامسابب تحابللا نادوزست لاسسوسملاو ةيكيرسمالا تارباسخملا ا

 ةلوهجب تاه ج ىلا مههلتثو نيسضراسملا دايطصال ,. لسيللا فصتنم نئامكا#

 متع ؛: ليللا فمتنم نئابك» ةيمست
 مهلقتو نيضراعملا ءايقطعصا اهنالخ

 , ةلوهجم تاهج ىلإ
 ةيرهملا ةحادسمل | تاوقلا دوسيو

 عافدتا نم ماعلا هاوتسالاب رومش

 يكيرمالا رايتلا يب يرصملا ماظتلا
 هضيروتر يمجرلا يئويهسلا

 لاسرا قيرط نع يرصل/ا ضيجلل
 :زاجحلاو دجت ىلا ةيركمسع تاون
 تاوسقلا لواسخلا يتذسلا مالا
 دونجلا ميدقتل هلالفتسا ةيتايرمالا
 ةهجارم ةيا قف ءادق شبك نجيرصملا
 . ةلمتمسم ةيركدعا

 ىلا ولصو نوملأق لاشو
 نإ ةرشاقلا نم ةيتدزالا ةمساعلإا
 اوصشاذ ةيرصملا ثحابلا لاجر

 راجتلا بيئاوخ اومضهاد امك
 اهباخمحا اولقتعاو نيينيغسلفلا
 .ةنوهمسد ةهج نا مهوداتقاو

 ضيرحتب ةطلسلا باتذا ماقو
 نيينيطسافلا دِط ءاشوخلا نم ددع
 نم ةعومجس هجوت ىلا يدا امي

 ريرحتلا ةبكنمب بتاكم ىلا ءالؤغ
 طوقسب اولته ثيح ةينيطسلفلا
 بهشلاو َنسيئيطستطلا ةداسقلا
  تاتطال مهصحب لمحو ينيطسلفلا
 "ةضخهاتم تارايع اهيينع اوبتكا
 هتضافتتاو يئيطملفلا بمتكا
 , هتروثو

 تانا ةطلسلا باندا مطحو
 اودتشا امك ةسطنملا بلاكم

 نيديابعلا نم ردع نع اني

 اهتكلن يتلا ريراقتلا تلاقو
 ماظنلا تاطلس نأ ءابلالا تالاكو

 ترزل'ل فاعلا تلا ذل

 جورمخب ٠ بلاط ٍناضَي
 نسجكيبرعلا ي الا ره و تسمم
 د نسأي

9 
 لهاعلا قيقتطما - سما - لو - ايزل

 يتاثلا نسحلا

 هطنطتلا تالاه يف اهئاقبال ةيبرملا
 . ةيعيثلاو

 لوألا بتاثلا ديسلا علطاو

 نسحلا كفملا ةلالج مارزولا سيئرلا
 نع تكا تاروطت ىلع يناثلا
 صايل ليكشبو ةيبرملا ةحاسلا

 لجل ضإ لع يبذجالا دجاوتلا دجاوتلا
 راطخلو ييرعلا يلخلاو زاجشلاو
 عيساوملا ةييركسملا دجاركلا اذنه
 و ةيبرسلا ةيكرمنملا :دهشت مل يذلا

 هلل ضرمتب ام لا ةغاضأ اههخيزات
 نم 1 بهشلا ةضافتنا
 يديأ ىلع ةيغامجلا لثفلا مئارج
 .نييللهسملا ةنياهسلا

 نا ناضمر نيساي هلع ديسلا ةكاؤ
 تاروطتنا هذه نم قارحلا فلرم
 ةمالا ىلع ةريبكلا اهرطاخسو
 هيمس لالق نم حضاو ةيبرعلا
 رمالسلا لالممال يضلكملاو اجلا
 لئقي امبو ةقطنملا ف لباكلا
 سرالا ف ةيميبطلا قوتحلا
 تاوقثا لك تاوركلاو
 يطارا نم ةلقخحملا ةسيرمكسملا
 دجثو نالوجلاو نانبلو نيطسلف
 اريشم ةيبرعلا ةريزجلاو زاجمسلاو
 مادي يميشرلا دهسلا ةردابم ىلا
 با رهش نم رشع يناثلا ف نيسدسح
 لالخ ةداجس ةيضرا نم هكلمت امو
 . ةقطتا اب مالسسلا

 نيسححلا كلملا ةيالج لمحو
 ناضمر نيساي هلع ديسلا يناثلا

 ريبتزلا تلصو مدت دةرخ اجلا

 ماجعط اوهرف ا
 روم ءانهس يف تسر 2
 ةلسابلا 7 ةظقاحمب احمب يبزف
 (رمدت) ةيظارعلا طفنلا ةلالان مويل
 لامعا ةنصرخ ىلا تضرمت يتلا
 ةيبرحلا نفسلا لبق نم ةيفاودع
 ةيلارتسالاو ةيزيشنالاو ةيكيرمال

 . نام جيلخو ربخالا ربت
 سس

 ةيكيرمالا تاءافدالا ضحدي يسرف يدايس للحم

 ديسلا يضتحد  عاو < سيراب

 ريدمو سسؤم لايربترم وت اييرجيت
 ةيلردلا تاقالعثل يسنرطلا دهعملا
 دجاؤملا ناب ةيكيرمالا تاداعدإلا

 ماع (| ةقطنم ف يع

 0 علا ةمجاهم نم قارخلا
 هدم اهتّنجا ةلياقم دوو
 ةيسنرفلا ور اليغلا ب 1
 كلاوت يتلا تادعالاو عئاقولا نإ 1
 نالطب برهطظا هيصال' ةرئاغلف لاليع
 تعشك امك ةيكيرمالا تاو اع دالا هده
 ايارنلا نع فلتخت يراك

 نم سيشرلا فدهلا نا يلع دهشو
 يتيرمالا يرسكسملا دجاوتلا
 ةيركسلا نوقلا ةهجاوموه ةقلمتملا
 لكشت يتلا ةيمانتملا ةهقارملا
 , «لهتارسالا !ديبهت

 تبدع ا ةلئانلا شاق 9
 ةيقارعلا ناينالا ةلاكو

 نكبسلا تالواحم مهر ةيلاغ
 نع ةلئاسنلا ينلل ةسيسلطال
 تلثمت يتلاو اهريس ةلصاوم

 اذم نم ةيرات تافشر هيجوت
 اننا هاجعتاب ةيسلطالا نطبسلا

 لاؤناو ةيسورلل1 ةرئاطنا قيلحتو
 ةنخاتثا رهف ىلع ةازنلا دونجلا
 ةييرسلا تاطانرزفلاب اهتطاخو
 ةلفاضلا ميلست بلطو ةيقيرسالا
 3 . حالسلا ديدهت تحت

 زاجتحا ذببو ةارقلا نا تاماو
 اوماخ طقسم ءانيم ف ةلقانلا
 9 ةيصويلا قازرالا ةقزسب
 ينئاو ةيئاذملا داوللا نم ةلقانلا
 نب تابارغ وليك ةعضبلا زواحتت
 ةصاخلا ريكسلاو قيد دناو نرلا
 ةلقاشلا لخرل ةممثللاو مقاظلاب
 ةفرس ىلا ينذنلا مهب لسمو امك
 ىلع هيناك يثل# ههكاقلا يابطا
 . ةدشاملا

 ماتح يف هتلخاتلا دئاق دكاو

 نم فلابي هليانلا معاط نأ هّميدنح
 قارملا نولبحي اوناك اصخش ذم

 ةينابس لك .نيدسجام مهرودص
 عحوصشلاو هءابالاو دب ل
 ةازنلا هامارثلا هجوب يدحتلاو
 , هيانيل ليره عضو يف اوناك نيذلا

 سيترلا ذيسلا هيا ىلإ تايهتبا
 برطملا صرخ ديكاتو .نيصم» ماد
 يئارثنا نواسمتفا رارمتسا يناغ

 يئاما قفحي اصب هريوستو
 برغملاو قارعلا ءانبا تاسومطو
  ةيهرعلا ةمالاو

 يثاثلا نسحللا كلاما ةلال دكاو
 دوسهجلا ةلصاوم ةيمها ىله
 ةيبرعلا نيتحاسلا ىلع ةداجلا
 قيقحتل ةهلودلاو يمال سالاو
 يف برحله ةلاع داعباو مالسلا
 راسدلا ثراوم اهبينجتل ةتاطنملا
 . ةيداصتقالاو ةيرشبلا

 سيئر بئاث ريزع قراط ننديسلاو
 ةيجراخلا رسيزوو ءارزوملا
 ةلودلا ريزو لاليطلا و
 ةيجراخلا نوؤشلاب هفلكملا
 0 سم

 ناضمر نيساي هل دهملا ناكو
 نِف ةيضاملا ةليفلا برغملا لصو دق
 رئازجلاو ستوت تذمت ةلوج راطأ
 راين انيرومو ايبيلو

 سيئرك لوألا بئاثلا يقتلا ام
 هيلذ فمحم ريمالا وبن سمأ ءاززولا
 ماقللا يالط متو ,يبيرفملا دهمنا
 ةيئاشئلا تاقالعلا ضارستسا

 ةهتريمصلا جاهتر#؛ نع بارعالاو
 اهزيزمت يف ةبغرلا ديكاتو
 يبحش يناما ققحي اهب اهميسوتو
 يلا ةفاضا نيقيتشلا نيرطقلا
 يتلا ةنهارلا عاضوالا إى قرامتلا
 اهددهي امو ةيبرملا ةمآالا اهب رست

 ةيوقت بحوتست ةرهبك رطاخم نم
 , اهتهجاوملا يبرعلا ملا

 قراقع ةداسلا نايكقلا رحجو

 ريزور ءارزولا سيئر بئان زيزع
 ياليفلا فيطللادبعو ةيجراحلا
 نوؤشلاب فلكملا ةساودلا رعرو
 سيئرو نواستلاو ةسيجراخلا
 ةيجراخلا هرازو يب ةيبرعلا ةرئادتا
 ىرت قارملا عفسو ا

 لال ساششالا تائم تلفتغا
 ةسجحب ةهضاسملا ةلينقلا مايالا
 ةيلبع يف مهكارتشاب مابتشالا
 تعئر بعشلا سلجم سيئر لايتخلا
 . يوجحملا

 يك دئاسلا رتوتلا يسكعناو
 تقلغا امدنع ةيرمملا ةسماملا
 نيدايللا ىلإ نمأالا تاطلس

 ةبكع ىلع روتعلا دعب ةيسيئرلا
 كاليسبالا شنب يوست نئامك
 ماخ نا دعبج + .,ةلبثتا اهناب مابتشالاو
 ةبنملا سخفب تارجفتللا مازبخ
 ديعا اهررض مدع نع اودكاتو
 هتلاخ يلا نادسهملا ف رورسملا
 . ةيمييطلا

 ضريتفتب ' مامافللا ثتاونا تماقو

 يف مهكارتشاب «ابتشالل برعلا
 ..بوجسملا لايتغا

 : حلاصص_يكدهم يدعس

 تباثجين«مالَسلاباننانيإ| ع
 دهدسم :يدفس ذيسلا ىقتنا

 سنا يتطولا سدلجملا سيئر حلئام
 ةيقارملا ةيكيرمالا ةسسببإملا دلو

 سلجملا سيئر .سيسلا دكاو
 يقارفلا بمشلا نامي يتطولا
 هتايه نإ اثبات اجهنم مالسلاب
 ديسلك ريثلا ركشلا نم اقالطنا
 هكالالدو نيسح مادبس سيئرملا
 لالخ نع ملابلا بومشل ةحضاولا
 ةماك ةفضصبو فذاوملا نم ديدحلا
 ين ةميركملا ةيملسلا هلا دايس ةردابم
 يتلاو يضالل هبا نم يتتع يناثلا
 معيهبج لح لبس ةيمكارب تراثا
 لدامغ لكشب ةقلعتملا لئاشم
 , لع .امثو

 «ادصكالا تالواحسب نا لاستو
 ايلاح ةفمتفملا ةبزالاو ةحوضفملا

 تاديدسهتلاو يبرعلا جيدخلا

 هبكشلا اهل صرمتي يتلا 5 ١
 ةديبخع ةرماؤم الا يه ام يملا

 نايا يتاظيربلا رامعتسالا بخ

 تا العاق :
 ماقتل ةقراملا ديعم ياهو

 يركش ميهاربأ ديسلا دكا يمستع
 نأ يرصملا لمفلا بح سيئر
 ةيساييسلا ىوشلاو بارستالا
 ةيمطالقم يآ هجتت ةيزسعملا
 ةلبقملا بمشلا سلجم تاباختلا
 ةاضقلا بلطمل ماظثلا ضقر دحب
 ناشب ةينهملا تاباقتلاو بازخالاو
 | فارسشالاو تاباسطتنالا تانامض
 لماكنا يئاضقلا

 رفمس ا يرسملا ماظتلا نا لاقي
 انونئاق دماو ثاباكتتاا رييزتل
 ةيرس ةقيرطب تاباغتنالل ؟ديدج
 ,ةييريشمو

 نع فيشك ماظنلا نا فاظاب
 تاباختنالا ريوزتإ رفاسلا ههنجو
 ةيلخاد ويزو تاحيرصت يلا اريشم
 نإ لمست نب ةفراعلا ناب ماظنلا
 يتلادغاقمملا ىلع تاباختنالا
 تاباشتنالا ل اسييلع تاصس
 ,ةقبابسلا

 ةذتامما نلعا ةيناث ةهج نم
 11 ةمصملا ىلع ةيقبلا )

 نا ادكؤس ةقشعتملا اع هترطظيس
 لكو اندمك فيلح نوكيس رسفلا
 - ملاملا  مالسلاو ريخلا يوق

 نع دفولا ءاضيغاو سيئر برعأو
 قارسلا يعابسن يلاحلا مهريدقت
 ٍِق مالسلا قيقحت هاجتاب /ةيدجحلا
 ١ نيحهوم ةقطنملا
 26 ا ف لالخ

 قارملا هدهد يكف روظتلا مي
 ا

 يكول مالسعالا اسهن جوري
 | ةروصلا هبوشت <20 و احمر
 . ةصاخ ةفعب اهتارملاو اميمع

 لالخ نمو ةيمسجلا نا دكار
 ةسيكيرمالا طاسسوالا ف اهكرحت
 قسلا توص لاصيا ىلع ا

 :ذلا يتكيرسا#ا بعشلا
 عل مالغالا 0 اجبأد
 | قتافنحتا سمطو هتيممت يلع
 ىشحو ماعلا يأرلا نع اهبييدتو
 , ةيكيرمالا ةرادالايو نيلوؤسملا نع

 أًرجتتال ةتطنكاكاشم
 فيصن فينعن درسلا أ

 لا 9 ةيرطتلا ةنىابقلا وضيع
 هبتكم لوؤسسص يكارتشالا يبرعلا
 يارعلا ةبغر اهيغ .رامطلا تاجالملا
 لمس مهادلا هيعسو مال مالسلا يف ةقداعلا
 .ةنطسنا لكاشب عيمج

 مقولا رسمإ ةئاعلا لاليغ لاضاو
 ةديسلا ةسائرب يدتلقلا يبامربلا
 نانرسبلا وضع نينكام يراك راس راس
 بزختا سيئر ةميدناسمو ديك كا

 قط شل يضاشييملا | ديز يعج ل 1
 رم شلي ا ارتب ةفسبوالا
 احم يني نأ بجي اهلتحو

 يودع مد يباجيالا تيس

 هيرطفلا ةدايتلا رهع نيقرلا راشأو
 رئاجلا راصجلا رارغ نا يلا برحش

 قلرعلا هل ضرعته يذلا
 راو ناك 0 ةدحتملا 05 فلوم
 .ةيلودلا ةدظنلل اربع رِرُم املا ايتيرم؟
 اهسهل نح ايراه ةهيسلا ا ن

 ارعلا فقومللا
 ل السلا لالعال ةيمارلا
 ثناك قئاقن»» ىلع انملظا دقل تناقو
 ةيصالغالا ةيممتلا ببسصب انع ةيفانع
 ةيبرملا مالكألا نئاسو اه اهسراست يتلا
 قئاقحلا يو ةقطنملا اياضق يلع

 رمش حيمس شبع و 00
 5 .مالببو نماج او ةلطنملا

 ةففنم اياسم 0 ةيبنجالا تالخذنلا

 رظسوألا قرشلا

 ا ك1 جلل 8 اما ]21 1581: 1ك 81 نلأو ( عب

 فوشتابروغ ثوعبم
 ةنوج أدبي

 جيلخلا ةمزاب قلعتت

2 
 ةسماثرلا سلجم وضح ل

 سبا انوز يل فوكاميرب
 تا ةفودل ءدب ايئاطيا لأ ةرايج
 ةدمحتملا تايداولاو ًامسررف نم ذلك كلذك |

 .ةهيكيرمالا
 الخ توميملا يرجعيسو

 ب دنا , هةتاثحابم ةرايزلا

 ريتركسلا هعو ةهناث ةيحاتث نم

 وسلا سيئرلل يقسملا
 وكينانهيا يلاتبغ قرطاج
 ءاثوهيرت ايستتوبار» ةفبهحص هن

 قئرغت) فقوم يلوح يطاملا دل وي موي
 تامولعم اهناب تيوكلا نم يئايسلا
 , ةيذاك

 رستؤم يف داو
 :رلا صلخم رض ّ ا

 و هب 21 يع ادا و

 ةكالعو ةبا مهل رسيب ةيسرافللا ةرازو
 1تبهسلا اهتسرر يتلا تامولعلاب
 , ينمسرموت ةلاكو نمل القم هيتبموسلا

 هيايفوسلا ةفاطسلا قشفوم دهاو
 ديالا لمع راخالا هده لثم اهجييبتلا
 الإ فسالا رع برحلا امتآأ اهتتعست نم
 لمع ذودإر نم هليكسفلا زيزقب ةراثا
 . قارملا ىدلا هيدلس

 ءاببا ةيلاكو بر رتعا هتاذ بقونلا لو

 يسانلا يف ةربخ اهثر نع يتسومول
 تالا لقوبع يواصل ميشا ع رتع
 وسلا سيئرلا نوم
 ا عب هفوكاميرب ينيعفي ٠
 ييتارزمشلا

 تّكيكسعلا تارايملا نم نور ٍذدح نوكررغس نولاحتم
 خرولتكم نل يدعحتلا شب قارحلا ةهميز

 او - يطمشاو راس نم رثكأ ديكاتلاب اكيرما قلكيس قاردلا عم عوبسا
 الا ىمرقلا نمآالا سلخ

 صاخنا دعاسملا يندني جررحكام دكأ
 يدنيك يسيئرلا دهع يف يكيرم

 هفيلاكت لمحب قارملا دص ةيركسملا ساراينلا نإ نوسنوحو
 .اهل ررس ال ادح هيلا

 برح نأ رمياب كرويويب هفيحصت سرئر لاقم يف فاضاو

5 

 ,ةنس ةديل يداصتقا
 ١لانغاب. ١ تيبيا لديم» هلحم تدقوت ىرخأ ةيحان نع

 تايالولل اميثر هياحتنا ةداعأ يف شوب لامأل ةريمت ةبين
 ينايسلا قلطنملا اهمتحي ١411 ماع ةيكيرمالا ةدحنملا

 ؟ ههجبسلا لع تلا

 ه1 ل

00 

 نم ةيقرب نيسع مادص سيئرلا ديسلا ىقثت
 ١ متركسلا شضوماط ريدشتاببع يزاغ
 0 يل ءاجي .. نانستاب يف ثيدحلا لهأ

 ىوقلا عمتت ةرابجلا دوهجلا مكلذب يف مكديؤت
 نم وجرتو .. ملسملاو مالسالل يمال ايش ةيغالطلا

 ةيعمجل
 , هللا مادعا

2 0 
 ناسكيرصمالا دض لاستقلال يناتسكاب عوسعتم فلا 0 + ا

 اهئاوحأو اكيرمأ نم لطابلا ماما دومسلا مكبانج
 لاتقل باش فلا نيسمخح لاسرال نودمتسم نحد

 - نودعتسسم نسعي نقو لكو مكتاعاو لل مكييا

 . هتاكربي هللا ةمحرو مكيلغ مالسلاو

 ةزخسم تاهجاوم .. تضاقتنالا

 ”مقراحلاتاجاحيإلاب موجه
 ١ كصرسجم_اواع
 سبأ تلصاوت - 0 مخ

 ا د سس
 ةففبا ءاجتا قف ينوسيهصلا 3 ينروسيهملا
 . ةزغ عاطقو ةيبرفلا

 نم ةدراوسلا مابنالا تركذو
 ةضافتتالا نابش نا ةللهملا يضارالا
 ةقراه تاطاجز تب اوقلا ةلسابثا

 لالتحالا تابوت نا ىلا تراشاو
 ةلمحب ةيلممعنا هذه رثا هتماخ
 هثبب ةلطذم يف ةعساو طيدتمت
 6 ةشطنملا ترسصاحو اشينح
 "يذلنم ىلع ضبقلا ءاقلال ةلواحم
 . ةيلمعلا

 ودملا تاوقث نا ءهابنالا تداغاو
 زسجاوسلا سبأ رجفغ ننم تماملا
 لخادم عيمج ىلع ةيركسفلا
 تطاوم تمنمو سدقلا ةئيدم
 , ةتيدملا لوخد نس ةيبرغثا ةعضلا

 تاسيرودبلا نا تبحمفواو
 حاصلا ذثم تدهوش ةيركسملا

 تاوق تءذ د امك ةنيدخا بوست يهو
 لا ةرييك ةيركسع تازيرعت ودملا

 بويهص
 لاو سنقلا نس ةسميدقلا ةذلبلا
 تيرشلا يسيتلا مرسلا ةقطنم
 5 لوحو

 هتماقا ل ذو
 لع ةيزكسلا"زيةاوطلا اضيأ
 ررالا ةنيدم ىلا ةيدؤملا قرطلا
 تارايسلا فنازاياب تباع ثيم
 , باكرلا تايوه يف قيقدتما

 اثيدم نأ ىلا هابثالا تراشاو
 مريسما نيظ تدهش هللا عار
 . ةدقاح ةيريهاسج

 ؟ينويهصلا تاوقثا نل تلاقو
 لخلاد ةيزانلا لباثقلا تقلطا
 هللا مار يتتيدم ف ةبراجتلا لاما
 راسصخلا ك0 انك ةريبلاو
 تاميكللاو نيثثيدملا يلع يركسمحلا
 اها تمنمو امهل ةرواجملا ضرقلاو

 : ةيثبتلا ةعرزخلاو اريس
 نوتيزلا فلق ةيلمغ نم هللا مار

 ,قيلل لدقتحالا تاطلس لسعاوتو
 رظح يضرف' يلاوتلا ىلع نماثلا
 4 ةشيشدلا مبخم يلع لاوجتلا
 نلمع سسدانلا مويللو محلا تيب
 مسن تيب يف اريتب ةيرخ ىلع يتلا

 ع ص جلاش)

 قارعلا دسض يناودعلا لمعلا يف اهتكراشم ببسب

 وصفر رئازجلاءانيم لامع
 ميسره ةرخاب غيبرغت

 9 - مازحا
 نع رئاربسلا

 | نونفيام لأم ةيسيردلا
 زم عامهم نم مدام
 اهكارتسشا بدسي صما
 ةيركسملا تادجولا
 يبرملا جيبتخلا ةفلممم

 ممياقلب .ناقبع ديمسلا دكأو
 يارا تالبماولاو لمثلا ةباقم
 لقنلا لال هياسلا ةنامالا ومع

 ءانيم لامع عيبا -
 ةرطاسلا ةنومح

 مانيملا بهو
3 

 ل 2

 ءايبالا مكاكو لسارلا حيرت يب برمل
 )اج مارج#ا اذه نا زئارجلاب 8

 يل 0 مرايا ةكراشم بيسب
 0 ,يثاو انلا لبملا
 و يعصب د ةيبرذلا ةيمجالا
 اوحبممسي نا مانهللا لامع

 عئاصبلاو تاراهبملا نس اهتلوبح
 نيرئاسبملل ارخمسسي نل امك ىرخالا

 21١ ةحفصلا ىلع ةسئلا١



 15 سلا ب راخإ مو رحاب ءاسنرألا
0“ 

 ربسفن ف رمسأو قيس زسن -. ةرسسصتمسلا ةقفف اصمجو بلادنا ءاددنا مون هبسانمب لافنحا يق | رنوحلا يما رملا_هيكيرمال!هسسؤملادهو قتلا
 ْ ينطولا سلجملا سيئر

 وسع دسي ىبرسلاو ةسمارزسلا رسيزو دسي ر وست عسنسو :ةسحسلا رسيا زو ينيفوسلا ريهسلا ىقتلا

ريش لك ةيسيصسسما ر ز سلا يىساسسلا 13 لص فا رسكهتطل ءاودسأا يامل قيييف# ميلا ب خاو ب دافي
 

 ا
 هاو اوما ديالا وس

 رقو هئاما قيلجلل ةسرفلا ةمل6 نحب ىملاقل تادقلا هو. يابت | هينا قتلا .فسال هناي نم نيج ,اهيضارت ديننا يشيلا يرو ل يبوس ريدسلا نيرا
 تاقالعلا ثحب ءافثلا لالخ ىرخو

 نب المكلا ب ةسايكلا

 ضرفتسا طفلا ريزو
 ةقطنمل ١ تاروطت

 يكيرما راوح دفو عب

 ميجرلادبع ماعع ديسلا قبلا
 دقو سبا طقنتا ربزو ينلجلا
 هيفاربصلا هيكيرنالا هيؤملا
 هسائرب سيفشلا يب راوخذل

 رويصتم ملاس رويكدلا
 لالخ ريرولا ديسلا صرعتساو

 هقطتمسم ف تاذخالا نارولعب ءاقللا
 هريطخلا راثالاو يبرملا جيلبقلا
 يكيرصمالا ورصلا نغ ةمحاسلا
 راخحلاو دخن ضرال ياهربمالا

 بهن ىلا هيمارلاو يبرعلا نينطياو
 اهتارسحلو هيبرملا ةمالا تاورث
 ةيراسسحلا هصسهتلا بربفو
 , قارفللا

 اهب هباكشا نع دقولا برغاو
 هبيراصصح ةضهت رم قارسلا هنفع

 ةّفادصلا ةمظنم سيئر

 ايناباي ايميداكا يقتلي

 دهمحلا سيئر يكاهج يتوساو دهبيفاب
 طسصإ 002 تاساردلا يئانايلا
 .اهنايح رطملا روزب يذلا

 ةمظنملا يسيئر دهسلا سرمساو
 ةيئايربمالا ةرماؤملا دامبا ماليالا لالي
 ,.ةيبرغلا ةبثلاو ياومنا دش ةيجيرمالا
 ايدانو ايوقا لظيس قارملا نا ادتؤم
 نسل هتداوس نغ عافدلا باع
 !فسف ديببلا
 قفو مالسا لآ ماب عقلا .راربما ل

 , حضاوو ثباثا
 نع يككايب يثوساو ديسلا برحلاو

 ةلداج ةيملس ةيوست داجيا
 ,1 ..اهتمرب هيبرملا ةمطعملا

 تائالعي ياباهلا بعش رازتما ادكؤم
 اببشب هطبرت يتلا ةيديراتلا ةةادملا
 قارفلا

 ينادوسلا ةيجراخلاريزو

 ودعلل ةنفخملا ةنادالا
 جيلخلا ةمزأنم ةيشخ
 يلع ةيسلا نكاد ماو  موطرطلا

 هبخراخل رييرو لولحس دمشا
 بطممم يبلا ىوقلا نا نادوسلا

 كتارارق راد نمالا سلجم ىلع
 يداصعتنالا راسحللاو ةتادالا
 قىوفلا يش ئارعلا د لماشلا

 ةياصح تدمعت يللا اهسنن
 رارقلا ةثيع عييمتب (ليئارسا)
 ناشي رسلجملا هردسمعا يذلا
 تاطلس ا هتبكترا يتلا ةيحبذملا
 سدقلا ف يتويهملا لالتسالا
 , يصاملا عويسالا

 حيرصت يف لولحم ديسلا لاثو
 يئوسفلا نا يسبا ةلغ

 مل سلجملا ل ةيتويهصللا ةقيلحلا
 ةسادالا هذه شغ قحاوتل نكت

 رثؤي نا نم اهتيشخ اول اجهيطملا
 ةمْزأ نم اهققوم ىلع ابلس قلب
 . جيلخبا

 ةسدسوما هلو رجيمأ هييسشلا زو دنع
 رجس وجل ةديارقلا ةيكيرسبالا

 نايقتلا
 هاهم فولي ريزولا دسسلا خربشو

 ةهرللا ينونهصلا يكس بالا ففظدحلا
 هيعي وا رشلا ىلع ناداصنلالا راصتلا
 متادط و ةيبارص اوم رب رصنلا ةسصسلا عيوب

 ديون حبس نا لا ةريثشم مقطنما
 نارصنلل هيبطلا باهرتمملاو هيودالا

 ايباسب) ال الشع نعي
 تناب ةكيرمالا ةزادالا نا حمراو
 هييودالل همسعلا باكرشلا عمس
 رس ديصت نم ةيمظلا تايرقمسملاو
 لا هفايضاالاب قازغلا ىلا اهتاهتنم
 12 هيفارملا لاومالا نيمتعت
 دال“ ماريتسال ةممشملاو حراجلا
 حيراسا اهدهشي مل هقفباس لتستي امم
 ' لبق نس

 نوتصنيس نها فيشلا عيولا لكاو
 لك نإ مهاست سلا لئاسولا لا:
 اهدامساو ايمطس ةفلنلا يف لكاشملا
 برفحلا حست ىف

 اهعاسحا دقن هسسؤملا ناوكديو
 ةدحمملا تايالولا يف لوألا يسيساتلا
 سسأ داجيا تدهن يماخا رومت لئاؤل
 يدمعمتلا يب ةرشايم لاعتا لئاسوو
 .يعارملاو يكيرسالا

 نوماحملا ديج ىعاو ب رئارجملا

 يلا قلطملا مهقوقر .نويرئارجلا
 همعالد يف يقارعلا بمشلا بئاج
 تاسبتيو ةييبرغلا ةمالا نع
 ل يأ

 لامعا ماتخل يف نوماهملا دكاو
 نيماخملل ينطولا سيلجملا
 نع غامقدلا نل سما نييرئازجلا
 نغ عاند وه دماسعلا هيمشو قاردلا

 مسيقلاو مىراسبملو قحلا
 . ةيبابسئالا

 همظنالا نشمي ؤطاوتب اوددنو
 مس ةهوبشملا اهثانئاحتو ةييرعلا
 فلاحتلا اذه هيبذجالا تاوكلا
 يف هقرعلار ماسننالا لخدا يذلا
 هلكشم ام بئاج ىلا يبرملا فعلا
 ده سنسبج يف راع ةصصو نه
 , ةليزهلا ةمظنإلا

 اى رصم يدنك ثوس

 زاجحلاو دجن ف
 ماطي باقعاس دكؤت عار  ةرهاقلا
 اهتناهتبا يذم موي دنب انوه يتسم
 ني يرمملا يبزملا بستبلا هانبان
 ايف توملا تان لإ مهتاسرا لالخ
 .راجسحلاو ديجي

 نم رخآ يرسم يدنج قوت دقن
 راتطبما يرصلا ماظتلا مهتسرا سبدنا
 تاؤشلا بيا ىلا قوفولل حيلهت

 يلع رماتلا لدهب هيبرغلاو ةيكيرملا
 اهعامشا ركرم برصو ةيبرحلا همالا
 ..قارحلا
 تل ا7

 وشو يرصملا يضدمجلا ةنمح مهلست مت
 مهرمحت نزب مرهلا ممسلل قثاب دعتسب

 ءءاغولا بانا
 دونلا نم ديدملا نا زكديت

 لع مههتح ارثن مهتاقلحو ناكيزمالا
 تابرم ةهينن راجهنو دج يسرا
 .يخاطالا ثاملدل لا سمش

 مسقو نسما لاس فخم ناليملادبع
 لبيع نس نيانصتتاو هقاذدستلا ةيقسج

 رطملا ورم ىدق' بيان“ ن رالسبا

 اييا ايها

 هيهمحجلا دوهخ ريرؤلا هننسلا نمو
 ملاشلا يل مالبل" لالتعا نا ةسءرلا
 الخلا لخا رم قالا ىلا مفروصحو
 | < دعرو ينارعلا بمشلل مهيرمابب
 لف تلاو لداغلا ماليسلا ددمكالا

 راسهتحلا نا ربزولا فمسلا لافو

 تايالولا ةفرفب ىكزلا ىراضصيلالا
 يعادي ياربلا ىلع اهزاقنخو مدخلا
 ةيميضالا باوقلا ورمل بدم رهشا دع

 ةرؤم بذماعثو راخحلاو ندد ضصرال
 | تامرظتسملاو هيودالاو هيدحالا لمتز
 هبامرخ فذهب قارفلا يفي نك ةييظلا

 قياس ل «كابحلا تاموعب طيبا يم
 ةادثن هيباسنالا ةهل دهتت مل ةريلغخل
 ججمراملا ربغ

 عم هيسايفر يع هيفشتالا دقو رو
 رئاخلا واسفل ةيددصب يف قارقلا بنج

 ثبنخل# هيعبس ادكؤم هل يهرعبم يدلا
 يلع مئاقلاو هعطنملا ىل مالسإا لالخ
 نع رظخلا غبلو لئامتا ىحلا يسسا
 ءانمه ةيناسبإلا

 :نيبرئازجلا نيياخملا سلجم لامعأ ماتخو

 ةسسطاوستملا ةيسسسصات لاس فسسسي دنت

 ةيسسسسا ليشمل تاسسسسفلاضتلا و

 ةريرضب نوماحملا بلاطو
 ةلماش ةسبيلسب ةيوست قيتحت
 طسوالا قرشلا اياضإ لكي ةلداعو
 نيطسلف ةيضق اهنم ةمدقمللا فو
 ريزتت ف ينيطسلفلا بعشلا حو
 , ةلقتسملا هتلود ةماقاو ةريصم

 اودشان نوبليكشتلا نونانفلا |
 يبنجالا لخدتلا ةئادا
 نويليكشتلا نوئاسقلا هد

 لعنلا ىلا ملاعلا يناثذ ,نويقارعلا
 الا لسفطدتلا ةنئادال
 ايبرعلا ةقطنلا يد يرامعتسالا

 اهديشحتو ةيلخادلا اهوؤشو
 يضاراو هايم يل ةيركسعلا تاوقلل
 , ةالطنملا

 هلا اهب اوتعب للاسر ين اوعدو
 عطري ةبلاطملا ىلا ملاملا ينئانف
 يذلا يدامجإلا راسحلا

 قارملا بلش عسيوجت فدهبسي
 بيلحلا نم هيملاثطا نامرحو
 ايبارجعا المع هرايئعاب عاودلاو
 بارغ#او قيناوملا لكل ايفاتم

 نمالل 'ربظخ اديدهتو ةيلوذلا
 يو ةيبرعلا هقطنملا ل مالسلاو
 . ملافلا

 اسنرف ف ةيضرا هزه
 هيبارم ركرم ركذ - وبار -سيراب

 رولوط ةئيدم يف هيضرالا لرالزلا
 ةنيفخ ةيفرا ةره نا ةيسنرفلا
 قطانملا سما رهظ دعب تيرس
 . اسنرف نم ةيبرغلا ةيبودجلا

 نا ىلا سما ءر دصا نايب يب راشاو

 فياطلا قبس جا ةسو مط مع مل“ راصس
 نادايتصالا ةامحلا لايصال

 مومخت باظولادل فسنلا ىئالاو
 لاافيجأالا ل هملك نارفاإ 4+ زرنا رمزو
 دج هن ذك الق رماعلا موملا نا اها هللا

 لإ ةمحه سرسأ خس نماربب ماقلا
 هيك رشآلا ةييقانرممالا اهب موقن جيزابملا
 اياسفح ضرس كح انهما "و
 بيلجلاو ءاوملاو عاوعلا عملا اندانصن» |

 هيعيوتي فذهب يغاربلا ييشلا رع
 ميراصحجو ةمدقن نم اميلاو

 ردجدم ىلا سخراوملاو يجاققلا اع دو
 هداسرلا رمش لك ةجاررو مهتافاط
 يتصاو دجاولا ميودلا دقملو عانبإلا
 سلا هميركلا هياعزتا رهميشا نسم

 نيس ماده رييئزلا ديسولا اهيلوي
 هيحةفلا باكالياو همعاررلا ةيئدعتلا
 رابجش قيقخم يلغ لبملا فلاكز
 ااسعألا اتاقلا ديد جالس رمت هعابرلا)

 (يئدامبفالا راضحتا

 زبي ديف حالف روك للا ىقلا مث
 نسيرسفلا زاخيالل مالملا نانآلا
 لايتجالا ق ةيلك ةيئادعلا تائامصنل
 ةماعلا هبامزا نبامت اهين ناخا
 هيشمو قارفلا عم ماينلاو لماكلا
 لالي ربسإلاو ىميحالا قش تلا اركّمسمو
 نيالا امك باسدتماو برخلا رمزا وك

 داعبإلل هساملا هيامآلا مسام ةيياتلا
 3 رعيسح مادق سيبزلا ديلا ةرداملا
 لكاشيم هفانك لحل يصاقا با 7
 . هفلمللا

 نامدقوت بهو لاقمشالا مانع قو
 هساررسلاو مادقلا هيطنف سيئر للا
 هدجتملا ممالل زاخلا جفالاو ةيلودلا
 راسها رارق نا ابهيد تحمرا
 هنصرف يدنا فخخالا يي باضينالا

 يسع هيءويهملاو ةيكيرم#ا رئاوتزا
 دعحش مابا لثع بدهتسي قارملا
 علطت ةحيتن يعامح قككب ياربلا
 وهو مهب او ءاوذناو عادملا

 هسانبقألا ةبهانلا نع صوفرم لمع
 عحارشلا عب ضرامتير ديقالخالاو
 هدجبملا ميال بنلاظو ..ةيوادسلا
 عمرب اهبع ةعّثببملا هيناودلا تامظنملاو
 - يفارعلا بحصلا نع رامعلا

 دبسلا دكا ,ةيئان ةبحاس نس

 هعاررلا ريورو دوبجم ناهولادبع
 لتمب يداصتنالا راسحلا نا يرلاو
 اهب موقت جيراللا يف ةسحش سرشا
 اننا انهتابداو ةيثيرمالا ةيلايزبنالا
 مدنثو هراضخ نب لينلا فدهتست
 ٠ مهظحلا قارملا

 دادعب يويرشلت اهنب ةبثك ى لاقو
 ةيذملالا موي هيسانلل ةبصألنا ةليللا

 هيلايرنمالا نب بيرلب سيلا يلاغلا
 عادقلا مادختسا اهتايماو 23
 نود تنأد اهت* بويشلا مه حالسك
 اهتدديه صرت ىلع ةيفالخ١ ا ةروصبو
 تاردنس ناغ ةريرستلا اهتسايسو
 اهسدتو اهروطت عبو برعشلا

 نيزنبلا راعسا ىلغ اجاحتحا
 ةيتابسالا تانحاشلا
 ةيسنرفلا دودحلا قلغت

 بتاثم تدكت - عاو - سيراب
 دودجللا يشع نارايسلاو تانحاشلا
 رثا فلذو سما ةيءابسالا ةيسترفلا
 مات لكشب يربلا لقملا ةئرح بموت
 ميلذاب ةيتارلا روبمهاا داق ٍِي
 . كسايلا

 همسمرت هيمسر رداشم بركذو

 نيدلا نايسمالا بانحاشلا قاوس نا

 هسم ذعد لمعلا نش ايارضا نوذفتي
 رامسا ةذاير ىلع اجاجنجإ مايا

 يوهساشاو يسم داييج فربا يياقيا
 ءءء ملبقا زيلاعلا ولق اهمال اسحبس

 عافساو حل انا يخل سمضو ا نعيلا عيسمو

 قولا لا انا 4/ ةزثلا ىلع هنري
 اسمح اواللتحو ةقلرما مشع دل لدلا
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 مخفرت ال مئاهلا بتوع باهاو

 هسلتخسو ياقب ,ال انلاحل اهضوم*
 لارصلا يلق يئباهمالا رابيمتيا
 اذه ناب ملاقلا بوقبي ؟ركذم مظنلا
 موفهسل ابا المن رايهسساوه راهتلا
 استصاب قلما نيكل خلو انيس
 مدعي ىلل اظانع روح لكن تراكم
 هيلاذ اهييرخو اهلالقنساو بومشلا
 اتق دزاوس ربيرظب ىلا هبباعل# لوبلا
 لائسال ١ ؟دعبا جامبيا ءدايرو هيحاررلا
 دمانزمالا ةنشايرسالا .ءاططتسلا

 ايار لل يمحلازرلا عاضيي# يت دكاو
 مك 158 ,روت يانا دينو ميظفلا
 متم ؛يئراكبا يفح ةييقننلا روم
 عاظفلل ةيزاكيرألا م" مذنب مو
 يغاررلا جاسالا هرابر بدهم يفاررلا
 نيمالاو يبادلا ؛انيلبكآا قيفحتو
 ةيفاسقلاو عيطملا انيذرفب ينادقلا
 هماللا نئادملا نسال“ ى لغمم لقشم
 هينرفلا

 مهتافاط رمقم لا رنيخاليلا اع دو

 لاشمال رصرتلا نم ربش لك هعاررو
 هتمزرب يذلا ىداصتمالا راشنلا
 رازشالا اهيضوغاو هيكيزمالا هدلانرممالا
 ليش ,لمخي ىدلا نيطنفلا ايفارخ للاخ
 - هيبرهلا همالل مدقتن#

 رشحت دق ؛ قاذفلا

 نا قادتلا ريمعم بيغبلا لاف

 لع ايبيت مغرم د صيلحلا نادحا
 , ىبيش شبج دشحع

 هلاكو اهبنتت بلك يف باماو

 دشخب نكملا نع نا ةيبيللا ءامثالا
 كنذ لتم ي صخغش نويلم نم رثكا
 . شيجهلا

 شيج لا ةجاح كاتغ نا لاقو
 ان برغي ال ايميل نال لدتفلا اذه نم
 ركدي مل هثكإ ,تاروطم نم أرطي دق
 نقاذفلا ديعملا راشاو ,لبعاذت ةيا
 لودلا ضعبو ايكرثو رم نا يلا

 ببسب تار تودكح دل ىرخالا
 , ميدطلا ةمرا

 نويناباي ةناجه
 يف ةكراشملل

 ةدلودلا تايلمعلا

 سسمآ ةيئابايلا هموكحلا تقلاو
 لاسراب حمسي نوناق عورشم يلع
 راطا ل جراخلا ىلا ةيباباي ناوق
 ةيلودلا مالبلا ظقح تابيلبغ
 ناكربلا ىلع عورشملا ضرد مئيسو
 ةروذ ىف ايفاح دقتتملا يئابايلا
 فاما ةغبجلا موي ذنم ةيئاتتلسا
 عرشملا صضئيو .هبلع قبدصتتل
 يملسلا نوامتلل هوق ماشنا ىلع
 نييبدم مكن ةدحذملا ممالا خم
 اهريهتي شفي نيييركسغعو
 ل ةمطاسلل ةفيفح ةسلساب
 مالسبلا طفجل ةيثود تايذمع

 هوفلا نا يع عرشلا سصنيو
 اهواشنا منيس ينلا ةديدجلا

 111 طا افا هسا ا ا ااا ااا سس و دس سس برو

 اهتكراشم ببسب
 (يلرألا بمملا ىلع ريشنلا ةملث)
 «ءساوللا يف لوربسلاب اهرهط يلم

 ,هيرئارجللا
 ءسناوملا لامع نث ىلا رابشاو

 ءارسآلا اذه نوتيطيس ةيرئارخلا
 يتلا ضيسلا لك لابقتسسا يع حابتمالاب
 تاروهستلاو بوسجلا لهس تكرامش
 يبرخلا جيلصلا هقطنم ىلا هةيركسملا

 بالضاوللاو لغملا هناقم سرتو ذكاو
 هيبتا يلا ىوففي رئارجلا قامع نا
 قارملا تىفشو ىارعلا لامد مهتديخا
 نوديبتسم مهبان مدخو هول لكن
 هسرفلا رعرألا نع اهاقاا ةيحهفتلإ

 سيئر شوركح سانع ,ةيسلا لابو
 اذه لابمت نا مانيلا لافك ةيافن

 مهلز السوط ايلام اطيران ءابيملا
 الا موملا هييو ابر هدياملا مهبافعو
 هكزنت حيرابلا اذهل فامي هرج

 مالا نا هيبوسيهسملاو هبلايرتمالل
 انهي ارحب 2# ريمصتا ةدجوو ةيبرعلا

 بافاسلاا يف اهثئاحاس بذا
 يقارعلا ملعلا ءانيملا لامع لمحو

 ليسسخ ماده سيئرلا ديسلا رومو

 ةيبسرفلا ةرخفنلا لوح اهم ةرئاطو
 دمسلا ةايطب يوقُمهب مهو «نويشات م
 روؤلا رضنلاو ييمح مادس ينيشرلا
 يفارملا بفتقت

 ني دم ةيسيرقلا ةرسانلا ترذاملو
 نكمسم نأ نود ؛ تاحاس هذه هيف يسكب
 م اضن ديا يجش وا اهنلومح حيرفم وم
 كلذ نخ ةىناوملا لامع عافمما بيس
 تافظنلا لفن باشمغ ف اهكارتش#
 جيملتلا ىلا هيبسرقلا هيوركسلا
 رهلا

 لسكر مساخلب يليخ ييسلا لاقو
 تالسصاوبملاو لقنلا لامع ةيابن
 موؤيبلا ههلحل اهرلفا امه نا يئرمارخل“
 ةيبوملا نضيسلا لكل ارادما ليبكشب

 تايمه نا بكراش ىنلا ةيكيرمالاو
 هةيمرشلا ةهيركيملا تامطفلا

 ءىناوم يلو ةقظنلا يلا هيكيرسالاو
 ل انانب ةلمع دهباتل ىرخا ةيمرغ
 لخافلا بيرعل

 نويبرغ نوللحم
 ,ررالا دميسعلا لع روشمللا ةمشعا

 انيرخلا ةريزجلاو جيلخلا ق هلحدنل
 نا اهل نملخت ب يما انف ٠ رتاصلا ةلجملا فلاقو

 تلعاف نن نولو اسيد نطبيكاو ف سيركسنفملا سيجستارذسالا
 لخادتلا اذه

 . ناتدتاو ف اهلسارم بيك ىدلا لمثحتلا ي هلخلا بلابو
 رارفمسالا ةغرعر ىلا يدؤيس موجه يأ
 تانو ديم لا طفنلا راسا

 ىلع راصخلا نا بفاماو
 هدع ارهشأ امبرو

 ءاقيرا ىلاو ةقطنمملا ل
 اهفاورأ ل هيلاس ردينس
 اليركع ايمو قرمتسا ام اذا يثرفلا
 ,افلجلا هجر ل رئابلاب

 ىف ايكيرمالا هدجسملا تابالرلل معدلا نأ امنا ةيلسلا تلاقر
 جافيرا ةررعب لف كلف قفاريو دمضتن بارظألا ضعت ليت
 لماوع ديار ةهفطنملا يف اهبازف راشنبال كثاهلا باتنلا
 4 'رخعلا ل يكيربأ يدي فلآ 70 - لا فيفص يف طادحالا

 فدل' للدك رهس ادا هبا لوفلاب اهليلخت هلجملا بمنح

 يوكن ىل يكوي ناف ينايسلا
 هسبثا يارعلا نا يلا هريستم لح

 لا لموتلا ءاشيساب زابخ ةقاما
 ناو نهرب لمافبي اكيرمأ يا

 ىلع نل ىدحتلا قف ( نارملا يأإ) هتميرع

 بنعو هيضارم ل اهناهب صخلتت [ رحاب ب اوماق تاقورمىا | ذب. برمسسا يتلا ةيصرالا ةزهلا
 هييسطلا مدخابسمللاو زابلا قالطا ظاقثلا هله نى رورللا ع رئاسخ عوقو ىلا دؤت مل ناوث
 , ةسارملاو يوكل , ةيداس وأ ةيرشب

 كتامهادمو تالافتعا ةلمح :
 يلرألا ةحمصلا ىلع ىنشنلا ةستإ |
 نا مهمربع سيوسلا ةاَنُك ةيماج :

 ىلع اجاجدحا لمدلا نع بارصالا
 هييباتعلا نييدز تاسراسم
 لرغ اهرخا ناك يتلاو ةيفستلا
 تايلكم اذاتسا 98 ةمدخ ءاهباو
 .بطلاو ٌةراجتلاو مولملاو ةعاررلا
 اومدقت دق هدياسالا ءالره ناكو
 اكرصملا ميلعملا ريزؤ يلا بلطي
 ل قيفحسلاب هه نويلاطي
 .ةمماصلا سيئر تافارحتا

 عايبسالا نم ةنجوم نا ركذيو
 دهاملاو تانماجلا مظمم لوست
 ىلع انعاخبخا هدريملا .ةيملبلا

 هيبوسحللا رابثنباو داسقلا ىكلت
 نم نيلتسلا حالما ريبؤم ردخو
 3 دغغ يدلا يمالنا روظنب

 سيراذملا دنارب ني طويسأ هظفاشي
 تابونملاو حبملاو هيسخالا زهامملاو
 رصم ىل هطورشملا هيميلعللا

 ةنالانتخا مايك ل ركستاو
 لخدب مانا همالث برتتسا بلا
 ,باهياعللا نووش يف نيالا لاخر
 ةداسالا اص ةيقميلا تامزامملاو

 هيلطلاو

 تايماشلا لالقمباب تلاظ انك
 هيرشتلا تاسرخلا قالسطاو
 _ةسئطلل ةيييداكألاو

 انهتبدشنا بتاءارج» تيْشكو

 نارصملا ماظنلا ىهمراد#ا هرهجالا

 روهدبلاو ىدرنلا ينيوبسم نع
 ىرضللا دايحدعالا هلا ليصو ىذلا

 نيك بنت ةيلك بتقعسا كقق
 حجارتتسا نع ةميرتصلا نيمش
 اذه اهسلطل ةهسبياخللا بافاطبلا

 هيام بلاط لك عقد مل ا ماقلا
 عج ةجحن ىراتخا عزيثكت هيج
 ضقب دسفسل لاؤمالا هده
 ىسملاب تاواشسالا

 بضرف له بساع ةيلكلا نا رك ديو

 ماهلا ق ىرابجالا عربنلا اده
 تود لا يدا اسم يماملا
 هلطلا اهب ماع ةعساو تارهاظت
 .ءارحإلل اراخبتسا

 يتوبهم بهن
 نييرصملا تاورتل

 درهافلا ى هبىاقنلا فيشك امك

 سودهم يزيشس قيس ,رخ سبا
 بعشلا ءانبا تاورث بهت ىلا ف دقي
 هيك ريل |

 هسشافلا بخشلا ةفيمص بلاتو
 ديفاشنا عفو يرصملا ماظنلا نا
 ناينكلا عم لريشملا نواعنلل
 هفاقلا لان ف يبونهملا

 'بقاثسإلا ندم نأ بحمواو
 هلسبسل نس فومم هبيامُت ببمهم

 انهولوتبتس يمسي انس ةراقيننالا

 قام هب هلي هلارا ف لشاربا
 هفاظتلل .رالتسم ةياقاؤ ركنلا

 يف ءانرهكلا .اننار هسيمشلا
 نلاستبلا لش اسلاو ءابنس

 دهب م يلح هيفاييألا بيثي ابك

 جالطالل يرفع دقو لايراب رغم
 ديهصي انجولوبكبلا هده ىلع

 ق3 لتي يرصم نووي ريسخ
 ةدقنت نآدلا يفشل ليج عورشي

 نم بضيتلل نسونهصلا ودنلا
 لورشتلا

 ينومؤتلا ناسكلا .نا رثدنو
 هيكرمألا تارادلا رم عجشتيو

 تاك رمل هضاق# ىلا نهسي «يماقملا

 لونمل ىرريصلملا ماقتنلا غم هقلدحم
 ةدعارر عابمب مارش راعتربا

 اسدءابسو ايعابضو

 ددنت ومقلا ةمظنم

 وئملا ةملتمم بددب سسرام 3و ©
 . 0 + ايفو تل

 ناسيالا قرفح باعورجنب ةيلوفلا
 هيرصملا فئتلملا اهيكثرب يذلا
 نسيياسسلا نينصرافملا قي

 سدحتلا لامعل دنل لا مهصيرنتو
 ءىدستلاو يسفنلا

 ىف هبرشب ريرقب يف بسراشاو
 مدي نأ لا ةيسيرفتا مسالا

 رضع قل دريوسملا «يسبانسلا عاصوالا

 دب ثبخ موقب نأ اهم يشحن
 آلا ةينامث نم رتكأ لايبعا

 لالتع ةييبابب تانسال صخشل
 طفق يمالا ماعلا

 نا ةيظنمللا زير قي فاصضاو

 لافتغاب موقي هيرهملا تاطاسلا

 دكمم دمهن لما ىلع يطاؤلا
 نم ددحلا ياو هيسفم تاسايثا نودو

 وكلا 1 ينوعست ءايربالا

 دلدو ةليوط رهشأل تالقشلاو
 يمس 24

 هسوكفل لا نام تددشو

 عاج اهياهارس" دري 5 هب رسقلا ١
 ١ وساشلا باجنالو ةيرصملا يياوقلا

 َ لياؤحتا نع ديفنلا نا ثمح لوقت”

 ربفم نها انش فرعي 7 ةهيردصملا

 العلب دهملشسلا ييدلا ايهنذسا
 هللؤت) درب ديم ةيرسكللا رمآلا

 لب هيرلا لجو هنا ىلا تراشاو
 مداح سملا ةرزنامملا تاملظنلا

 ع مرتد" . فتهلسلا ' دمقنمملا

 حاسما يلفاعالا عابصإا لود
 يام نإ تا ءّابص ملم دل اهناق

 ع

 /با٠م

 مست ل86 دسسل اسمي ااسسنسستا

 : اك دسن» ىفوراف بتك
 ةرمصيلا هطماحم دهشت
 مئاقلا صر يف - ندملا هنيدم -
 اقوهن يمنح مادص رمزلا
 ةايحلا نيدابم ف اعيرس ايرايعب»
 هقاك

 هللادبحي ديسلا ترار ,ئاؤملا
 دكاو ةرعبلا طئاخم نازحم بلط
 سل نم هميركلا ةياعرلا قساوت
 نسسح مادع دكاقلا سيئرتا ديسلا

 جدملا روسجم غلا ثيح ناملا ةبيدلا
 رود باها ىلع اهميروت مت يثلا
 )3١( نب رثكا نيطلاو بعقلا
 (15) عيزوت اهلباهي رانيد نسيالم
 ةينكم صرا ةفطت (49)و بالا
 ضرقب مهفتمت لا ةماما اناجم
 فعالا ةيف] عئابلا يراقملا ترسملا

 نم رتكا صيمشتو راتيد
 ل ةبعانس يشرا ةعطق 0

 مصتب ةذيدجلا ةيعادعلا ةنطمملا
 يف فرحلاو نهملا باها تللحم
 (83+) خيزوت نع الصم ةرعملا

 باحصا ىلع اهميزوتو يضرا ةعلعت
 ةرصب قيرط ىلع تارايسلا صرامم
 تاخحردمو ةينبا راجئاو وافا -
 [115) نع يلودلا ةرصبلا راطعم
 ريوطت ةداعاو تارئاطذل افغرم
 ثتادصتسااو لقدملا راطت ةطعم
 نيرماسملل ةديدج ةمصرا (1)
 هفيعنو نيثويلم ىلغ ديزت ةفلكب
 . راثيد نويلكا

 هثيدس يف ظئاحملا ديسلا دكؤيو
 سيئرلا دبسلا ةياغرو مامتشا ناب
 اقباث تلمش نيسح مادص كاقلا
 يل ةيكسلا ءاسيحالا ةفاك
 , ةظئاحللا

 ممجب هثدايس تاهيجوت تناكو
 ةطلاخملا يحاونو_ةيضقا ىلانت نا
 ترجنا تبيح لاجملا ادهري اهتيصج
 باكبت ذيفشع ةمتغملا ةزهجالا
 هيبيئرلا قرطلاو عراوتنلا نم
 لوطب ريبرلاءاضت ف ةيعرملاو
 )1١١( ةفلكبو ارثم وليك (44)
 ذيدنتو رايد ىلا ( 3٠ )و انويقم
 لوطي رمك ما - ناوفس قيرط
 ضردبو نيرمبيو اوتم وئرك ( *90)

 ندوبلم ةشلكب رمم لكل ارثم )١4(
 قيرط زاجناو رايد فلا( 4+ + زو
 ةتنيدم قامت طيري يذلا كات

 هيطاقت دنع اهيرن ب ةرمبلا
 لوطي ييبز - ةرعب

 نينوبلم ةدلكبو (ارتم (0هه٠ءز

 ماكس ديقمتو راسو فق 1-- )و
 «ءاصخا ى عراوتسر قرطلا يف
 ءايضالاو هيموستمشلاو كارعزلا
 بارت ولعت ( ٠١ ) لوطن نحاطملاو
 هيف عم راميد ينوهيلم ةعلئبو
 مارس تاكمبو هفمرالا لاسعا
 ءيبلا نيب نم ىواجملاو راطمالا
 هكدش ماملا اذه هيياهب دنع رجمتب
 اهدفس يتلا هرمبلا يراجب

 هيملابملا تاكربشلا ينسحإ
 . لاسملا اذه ف ةيحيضختملا

 بلط هلاببع دينلا طلسو

 لاح هوشلا ةرسبلا طماجم نارجع
 لمعلا رثوي ثيح يحملا عيقاولا
 ةنسب ماغلا ماده يشئسن غاتبب
 دوجو ىلا ةفاشا ريوس (0*1)
 ةهتملا عحوارتن تايفهشتم+ ةرشع

 اريزس 79 - 400 - مله+٠ نم
 انبوب ةظفاشما دوس يل. ةغروم
 تاراسثتسالا بتكم يلدصاوري

 ديفش ةرميلا ةمهاحب ٌةيسدنهلا
 ةفلكب ةيتارمعو ةيمدخ عيراشم
 عيراشمو رايد نوينم (44)
 نويلم (؟7) ةفلكب ةمماجتا لخاد
 يوبرتلا عقاولا دهشي امنهب  راميد
 لحارمتل ةيسردللا ةيئبالا ذيشت
 ةينطوسلا ةلمحل# نبه ثدلثلا
 هيزت ةفلكب سرادملا مانبل ةلماشنلا

 فلا (45+)و انويلم (11) اع
 ةسمردسم [(ا/) ماسبو رايد
 حئاوب ةيودانو ةطسوتمو ةينادثبا
 بم (؟1-35-15)

 ديسلا دا يعاررلا عقاولا نعو
 ةعورزملا تاساسملا ناب ظئاحملا
 مئرن )١ 438١| تفلب ١004 ماع

 ىلا لعل !ةمد ماع سسسوت مث
 متقلب اسمن ءاضنود 4140163

 15844 ماعتت ةعوررملا باخاسملا
 اقلا(4891 نس زستكا 3146 -
 تسلب دو ابسود (ةرإءزو
 اهيلع دقامتلا ةبهاررلا تاحالا

 اعيود 340 + )و اهنا ( ممل © ] نم ريثكا

 عطاث ي عرارملا ددع علب ام
 تفليو ةعررم 1
 اذه سم ةم وسبا مطامشلا نايمك

 نط فلا (؟9 2 ) بم رثكا مسوملا
 نم واثكالل لمثلا لماوتي اميين
 حالصتساو ليجتلا لئاسف ةغاور
 ا ين ام يف ةعفقاولا يمارالا
 أر - سولقلا يبا - بيصخلا
 ربوطتل لسلا لهارتي امث ةتيبلا
 ةئيدس يف اهئمسوتو ءانحلا عرازم
 وافلا

 ملط «كادبع نييسلا ردو
 لسملا ناب ةرسعدلا طياحن نازجع
 فيطبتو مهطتل اماست رحنا دن
 يبا ءاضنا يل ةرهت 1 ) نم رثكا
 نيتاسبلا ءاؤرا يف مهسنل بيممخلا

 خلهت يّملاو اهيلع عمت ىتبا
 هعلا )١١١[ نم رتعا اهتدحاسم
 تيظنتو عهطت ىلا ةماضا منود
 ةيسيئرلا رهنالا نم ةريس ةعومسم
 نس رثكأ اهلاوطا نفلب ةيعرقلاو

 لجا رس تارثم ونيك (51+
 يعاررلا مقاوفاب ءاقترالا
 اثهرا نم رمش لك نم ة:داطتسالاو
 ةبامل للا اهفيروحتو ٌةرهاجلا

 «؟ ارصح ةيغارز



 قارسسسلا قسحب مشارسج ه سي اكتر

 نينيرلا ايعو - جاو - ربارجلا
 السم نب دمتلا قمتالا شرئارخلا
 هيسرمشلا بايصتسلاو تايققبملا
 هسبملا هسوكئحلا ريم هيلودلاو

 تايرحو ناسمالا نوف يك عام لاب
 مش ةمكحم لكشب لا بوعشلا

 شون حروخ يكيرمالا سيئرلا هاساقل
 ناممسالا ىوشخل ينللاسلا نالخالل اقيط
 قحب رمشارسجلا رم ديذعلا هياكير1
 هةينايسالاو هيبزقلا ةمآلاو قارعلا

 ميرصب و ابي نم ديلا راو
 مارطلاس هبع'رمل ابفألا هفاكو لسارمل
 لالمتعاب رتوب اره زلسعا يتلا رساوالا نا

 ةاوق سيبب دتو يبزملا ةقداص
 نصرقو اهيد نيملسملاو برملا تام دخت
 بحللا ليغ يدايعتقالا رامشلا
 نم هلافطا نامرثو هييوكتل يقارحلا

 انارخ لامست ب واهلا وه قاضصت سو ساحل"
 رومجحل نمابلا  ةسآلا 2اس
 رسب ها رثا مسح ةيءاقالو لاسم ل"
 قلع لولا دف كنه بخ روش
 تايم تياط ةصيهس دم رسما

 ييللا ريحا نيون ميارمج نبا فاض"
 ةيلماملا ةيصامتمو يسكاسلف»
 ريوخملا همكظتسس يلع ناؤدملاو
 _اكسللا برضو سون لق ةيسيظسلقلا
 هلابل؟ هينكيزرا امز امبل ىف يينقلا
 دم قئربخا همن ربارظ نم ةيكيرسالا

 ربع © قاحب مكن لك هنماسسا
 لاماؤومبو بقاوم لغستاب اقاقتحنساو
 ناسبالا لوي

 نييستت ديسستا لاذ يرتعا هيج نموا
 سيمؤمتللا نايسب# ماملا نيم 2١ يبا"
 نيك 0 الاخ ءوهولا برملا

 نيرساربلا ةقوتحل  ماحلا 2
 | هير ريثما اسس أ ووش ةلطنا و
 ةيعيلاو رايربا ثلا _ةماجلا ةفنو
 انفسملا بي سصام ةيرما رمعيلا ةيميطويلا

 ى ةمحب لكس سك قشقسا هع يا رشا
 يكب رمل ليبع لا لامتاوا هيريصتسي

 هان خص سستم سوم دوم
 بتامهطتلاو برتلا ممفيرفجتا
 ةميادلردلو هينره)ا ءامسنجشسلاو
 لالالا قوه ٠ نع عافدلاب

 لا يشطانلا سل كسم (١ نشلاو
 ل ا حسجيلم هسريمتجملا ةمحتلا
 هيضاحلاب لسضللا رهشلا نم رسامبا
 | ةناعاوسسالا قا رسقكرللل ةسسي رس ا رستحللا
 دفع دعو كيدتلو ةيريستتلا
 هوت ايدبلإ# باسنابخ

 قارن لسصاوستم ينجي يسنوست ىيندرا دسييأست
 ىدن وسدهمسلا يكس رسما نإو دعلل هسي دعست ىف

 .ايرهكلا لامحت هماعلا ةياقنلا بيدح
 هرابقلا ميمثشاهلا هيبررالا هتلسملا

 سسك مادص سيئرلا ديسلل ة 1
 هكاطبشلا ديموتلا ديدايس فقاومو
 هيكيرم#او -يلايريمآالا بارماؤمللا هجون
 هسمألاو قارسملا دس ةيبويهصلاو
 هويرملا

 لايتم يوسع شراط دوسلا ددحو
 «ابرهكلا لاممل هماحلا هياقسلا سيئر

 «اقل ىادع يف قيقا يبدرالا رطقلا يإ
 لامفلا تاباهنلل ماعلا تانثالا رسما

 اكلا ندرالا لايم هوغو قئارملا
 نارملا بعش عم ١ مهماحتلاو

 يئيرسمالا ناوديستل يدسعتلا
 . ةهبرهلا ةعالاو يتازيعملا ىلع يسب

 ةهئادم ي هيمدرالا ةباهسلا ١ لا
 املآو يبرصملا ماسلا يارف»
 رفقا ده4ييساتنلا بتاراختالاب

 فادشالا هشتكل ةيلودلاو ايميلغالاو
 ةهكبرمالا ةدحنللا تاهالولل هيبارذملا
 ييادصتلاو ينرسيهسعلا ناسيكلاو
 ةريرشلا اههتملاومو امهقادهذا
 ديسعبب ,دجيسلا دكا سبوت را
 تدعاستلا ماسثأا نيمآلا يسثبا ١

 هعآللا نأ لقتتتلل يسنوتلا ماعلا ناجت اليا
 بحش ةميرغ كلكست يثلا ةيبرملا
 ؟دب# رهلا نسا نكسب ال قارعلا

 ل يسلبارطتا تنصب ديسلا لاقو
 ٠؟نورشلا» ةميهم يف هبثك هل لاقم

 ىلا ةريتعالا هيرارإ ذنب سما هيبسوتلا
 ملهات دم يمارقلا بعشلا نا ,دادمت
 ديدجلا دففاو عم ةلجدم ةجرسبو
 لاو ءزسمالا .ناودضلا ههرف هزت قلا

 و ةوهس للورفماب نايمارملا
 هدسمالا ةليوط برت لوويهمو
 ليؤط رايصخ# يو دمتسيمو

 لئااو حوا ودبت نادهي نأ فاضاو

 يف دادغب يف شيعت اندنملا يلفلل ةاعدم
 ةياعملا فمر قحبب كردت .صرلا اذه
 دادعت نك ثدحتد اهساك يتلا هيبرملا

 ىرحا
 رهاظم لك نم ةيلاخح رادمم لا ركدو

 ام لك نع ديننا لك ةديعبو جيمتتلا
 جراوشلا يف دوعتح الف برحلاب يجوب

 الو هيسره تايلا الو رادبا باراشص الو
 لاوجت عمم

 درمصلا نا ةيسنوب هفيرحسص تدكاو
 قف رعدلا جر دق لاودغلا هوب يمازملا

 نيدلا اهيرايطو اكيرنا هوثبج سوفن
 لامرلا ف ةمتاخ مهبارتاط بواهت

 هيسدوتلا  ىدصلا) ةفيحص تلادو
 ١ بيدالا ةيتك لسحب يف
 رظوقس ةرهاظ يا سما روصد دمحا
 مارحصلا لامر ين ةيكيرماا تارئاطل“
 اهتبيك دصحت اكيرما تلدح ةهبردلا
 هيرااملا اهتسايس ءارج ةررلا

 , مهثاسدقمو .برعلا لدا لا ةيعارلا
 صرآلا نا ىلع ةفيحصلا بددتوك

 | ةاسمعلا ىسب ريغلا يئاسنلا داسعتالا

 راسفهلا عفر و ةوثحلا بهم بئاطس
 يبرفلا يئاسلا داستالا بلال

 دوشحلل يروفلا باحسسنالاب ماملا
 اكيرسإ اهدوفت يناا 1
 رامسيا عتري ةقطنملا ف اهتافيلحو
 .قارملا يك يدامتقالا

 تامكعملاا .لثمي يذثا داصتالا لاقو
 نايب يف ةيبرهلا راطقالا ف ةيومتلا
 ملاملا لاقتحا ةردعأ
 احلا رهشلا نم نيرشملاو عيارلا

 يدلا حالسلا عوبو ةدحتملا ممالا م
 نع ماع ةدحتملا مسالا هت

 ريمملا ةدححتملا منألا نوكت نا فسزما
 مالسلا ققسي نا سرتغي يذلا يملاعلا
 ماما انكاس فرحت ال حلتكلا سس دعيو
 ي ةبحتملا تايالرنل ةيركسلا دوشجحتا

 ديم يف ةسدسملا ةيبرملا يمازالا
 "ا برخي ددهنو راجتملاو

 لممت يللا دَدحتملا ممألا نا متاو
 قارعلا قحب ةنمجم تارارق داعتاد
 يعداضتلالا راصحلا صرف نهصتو
 نب .ةدهتسش يذلا اكيربا نم عقدم
 رفا 3 اهلالسح
 كا ارحا كش نود هم را
 يذلا يسويهصتا نايكلا قحب ةيدح
 بمشلا قم ةيوبدلا رراحملا فرثني
 ةعورملا ةررجملا ةفرحاو ينيطسلقلا
 نيلمخملا تاون اهنبكترا ىيستنا

 جاري فيرشلا مريصلا ىف ييليئارسالا
 فالاو هادهشلا تارشغ اهتبحم
 لرملا نينيط لكلا نب ييجرجلا

 ةجردملا ةرايسلا ىلع رثع 155 ٠ /ملر/١؟ خيراتب
 يهدي نم ىلعت ,بحاص نودب هاندأ اهفماصوأ

 نم اموسي نيثالث لالخ ةئيهلا هذه مجاري نا اهيتدئاعب
 ديؤت يتلا كتادنتسملا مدقيو نالعالا رشن خيرات
 قفو اهترداصم متيس هسكعبو اهل هنزايح ةيعورشم
 .لوصالا

 ةيبونجلا ةفطنملا|/ كرامكال ةماحلا ةثيهلا ريدع

 ميركلادبع يرون
 : لاومالا

 يوصلا

 ١ 5“ ليدوم نولاص ادال عون ةرايس
 +017 :كرحملا مقر

 ٠ ل.114 غ9 .يصاشلا مقر --

 انا لس 0٠ يسع ما

 هامسا

 همظعلا يف هطاس

 هسو ا أ هعطافم

 مايل هي هشن همر مس

 ةيياققل مهر

 مم .ءاودرع»

5555٠ 

 - نالسسبا

 يوالا راضي ناو عيبلا ةرسجل

 رم اج ؟يبسن جرم ماعلا هيعابسلا ىل ع هنارملا.ريردع»

 ةينالاعحلا ير ؟ 2: يلا"

 ليعرمت حاس راسنا ناداه ]3 ةيفلعلا 3ديازسملاب لباب ةيماثلا هطتفاشحملا يف وألا راخدالاو عبتلا هيجل

 ؛؟3ةددلو لموتقتملا ذسألا راع راسا لمع نم كساءاح اشم قومس اهياك دون و هلم م. هةظلحام ءاشنإ

 نالثالا تا ذراو ةيفحارم ندم ارملاب كارم ماب سيطلازلا لحم جامبأ اهن موأ همجردللاو ميس نورتو مسمخ
 نم أ ديب امون رشم ةيسيبص» ل راج جردقملا ةييعقلا نم ب 5 ١ ١ ةيفلاببال ةيبؤنافلا تانيسابلا عمذل يب دلنلا يف
 .رةيلحمل قبح ملا ي دارو رالعدا ريانا لالا وقلا

 عيسييوب رع لسوتنيمو همدجلا ريك رف اءايسودم سبب اياولاف اونا قاض وارسل ولم و تلي" رم» هدم نا رو ع الا مولا

 افلد ينك هصمرسملا فس اسنشا هضاخو الكا ردس روثعإ نديارمللا هينع

 نيرسل لك مانا ةطونم هيبزملا
 لك ىرخي ناكرم ةارغلا ماما اهنكلو
 لياقملا نا هدكؤم ميش لك لكايو ميش
 ديدجع 9و صرالا هده نما وش يصارعلا
 اهباكفنو اهجارن ءازأ هيلع

 ةدأ لوللا يلا هفيهشلا" بهلحو
 ندعم نم نالا اهؤايلسو انيرما تعاك
 اهتلهلاول ,ىوييطتي ربويسوكو

 ناغ ةيبرملا ةريرصلا صرا لالتبعا
 نلغ قر الاخ لامز نم ادومحح نسر الا ة هه
 ل دوسألا تايدلاك مهتارئاط طاتنا
 اهبس ناكم لك قو ىارخعلا

 ةييساؤملا ءوسر لاسع ةئاقس
 بويحلاو ةيهراخلا ةراجتنل ةماعلا
 امه فوقو بدكا ديدبيلا ةيروهمجلا
 ناوفملل ديدصمت يف قارعلا خم نمبلا

 يسويهسلا يتايزمالا
 داحتالا اهءاقفن ةغاسر يف ثيادبو

 قارا يف لامغلا تاباغتل ماملا

 نصرا ل يكيرمالا يركسملا اهساونلاب
 نيمرجلا نئاج بقاوميو راججلاو دجن

 يسب وتح رشف يقيرشلا

 سيموتلاو ا تو امهمادخل تالا
 ةسدلملا ةيبرعلا صرالا

 وكسوم ف ينيشت

 كيد يكيرمالا عافدلا ريزو ادي
 مرسيطت عم هتاثداحم 2

 وكسوم ىلا هلوصو روف يتيلوسلا
 اع تاكدانمخلا هذه زكرتتو سما
 ةدهتن1 تايالوأا نوامت ةيناكما
 ةهلابمب ف يتيفوسلا داع الاو
 اياضت لا ةلاضالاب جيلخلا ةيزا
 ناكو كرتشس مامثشا تاد يرحا

 ةلتامم تاتحابم دق دق
 موب ييئاطيربلا يلوؤسملا رايك عم
 , ندتل يف لوألا سسأ

 ركا دق يئيفوسلا داححتالا ياكو
 تامولعم يطعيو َنل هنا لوالا سما
 نع يكيرمالا عامدلا ريثو ىلا
 ةيرتكسمعلا ةردقلاو ةحلسالا
  ةيقارملا

 ارسيوسب يأرلل عالطتسا

 نونسملاو لامعلاو نوهرازملا
 يف ةدجحولا دض

 فدل ةيببل رهط ١ لاو - فيم
 ب 84 نا سسصا انش يشن
 ةيسيرشظلاب نيقطاستا رسيرسيوسا

 ةعرمجملل رهرالب مامصنا نوقيؤي
 ىلا هيبسنلا صخطمت يح ن ةيسوروالا
 ةنلا ييرسيومسلل 71
 . اولا ىلع ةيئاطيالاو ةيسامل 3ع

 مثرحل يذلا عالطتسالل امو
 (نالببإ) ةقجم ل رشمو فيمحع ةعماح
 يساكبتاالا دامبتسا منا ذم اذا ةباف
 ةباللأب 47 ناغ مهئارأب اولدي مك نيرا
 ماسفت) نولصفقي سسيرسيوسلا رم
 هيبر روالا ةهحوسحمملل مش كالب

 نع رارللا بلطا نأ جئاتنلا برهطاو
 دمع اقياك نمسا صاخحشالاو لامر

 ءامهت الا آدنم

 هر الظل ١ كا هستسا“

 تاويسم كمص اونا خيول رمش
 مدعم نسبا

 1 يو

 هلييكتلا» لست

 ءاونلا

 | [ديفوسيبوستحإ
 هي ةسابسلا ءارو يئييفوسلا داهتالا رارمجلا

 , ليقسملا اهرارسقو ةيل اعلا اشي وه ومكسوم دمقفا |
8 

 ] ينأ تنال اال هسا كايتو باو وم نع نثأ ل صو - وكسوم
 | 3 بذا اوي كمال جوقت لإ نابل ر افتح راب ل1 نارخن# _ا ينسفوتسلا _امل رس“
 لم يب دقوسلا _اموملا ةاما لل هيشثكلا يف هيا ره 3٠ باس ايمسلا ءارو ل

 تاوموسا ل ءرقسلا  ةملصل اهينوظ وكوم يمأ حيحلا
 هل هيلث لل اعود ميرملا هس و ليشمل اهرارتو

 دالشنم هيممل»ب لا قدايست فساوم
 ت مديرنا

 هع

 كنب عوج ىافؤشنسا :دضعل“ لاامو
 هال هل هسفل ف روموسلا مفك قسم
 نا انقانس نئبركلا ف دقلحملا زايونتا
 و دءراولا ءاجورطعلاب اويجوف ةناوسا
 والا ةريض وا ء رسام ليس ةيهلك
 جردجملا مم هيأ دس ذأ هيعيجكس“

 مانام ةكراتم لا نع رمسخو
 ريب ويسم .يبارزميلا نع رتبت ' لإ وعبق ويسلا"
 هباقالم يلمت طفف ىديف مسل درومم

 لولا نم فيرعلا غم اهناز ىارعلا عم
 اضنأ ةييرفتار ممم سا

 ةيسنرفلا لمعلا ةباقن د

 لصوبلا لخا نم بازوابص ماجبا ةهياقب بعد -خاو- سيرام
 ( ين ييمح يسالبلا ةيسيئرفلا لمعلا

 اسيرع ف لمغ ةباتن ربكا يهو
 للا سبسرفلا لامعلاو يفطوللا
 ةرشاشتلا يف ةفاتكب ةكراتملا
 هقطعس يف برحلل ةستهانملا ىريكلا
 هسماقلا يب مظيتم يثلأ عيلخلا
 ,لبقللا بيسلا موي ةيسنرفلا

 يلع سما هئردصعا نايب ي تدكاو
 نو لساملا لوقي نا ةرورم

 رمبؤم لفعو ةصوانن لولخ ىلا
 ةياعر نحت لثاع لئبتس يود
 ىلا لصوتلا لجا يم هدحتملا مس 1

  هقطنملا اياصم غيمجلا ل
 ةيساميب بتايصحت نياكو

 افلثحم نم ةيتيدو ةيفاعنو
 ةوصعدلا ثهجو دق تاهاجتالا
 يف ةكراشملف نييسفرطلا ىلا ارخؤم

 ةمصاملا

 ؤ

 هن رس مسلم ل |

 ! ةسيس اسسبللا يضتارالا سلع ةسسيع رسشلا

 اهيدضو ب ةعقل بوشم ىف يناببللا
 نم خحمفج هانا دكوو ممظولا
 يتايتللا

 نأ صخل ةراشسسلا ىلا وحن ءوجن

 يف ميظنت ةرهاطم
 مص لدقملا تبسلا موي ةيسيرفلا
 همزال يملس لج داحياو برخلا
 . عيلخلا

 الإ داو تونعي نويسترفلا
 ناوالا تاوط لبق (بريحلل

 ىلا هيصارقلا تاظلسلا ثعدو

 اسسسيش راخ و اسس و ا ذ

 موجهلا ةلاحّي اهتدناسم بحست لود :ةيسنرفلا:ناوبول + 8
 رتراك ةاسامرركي شوب ةيناطيربلا :«:نايدرافغلا»ب 8

 ىدس نع قروم دراشتنر اقباس يتمرمالا ةيجراخلا ريزو بئان فشك
 لم جيلخلا ةمرا- ءارج يه شوب جروح هيتادي يذلا طابحالا
 س ديدملا نا يروم هراشتير دكأ دنف يجراخلاو يلخالا نيديعسملا
 مايفلا رزق اذا شوب يكيرمالا سيئرلل اهتبباسم بعصت دف لودلا
 , موجهلاب

 نم نا «ةيسنرقلا ناوبول» ةلحم اهبرشم تاحيرصت يف يريم لاخو
 حيلحلا ل ال ما برح كانه نوكتس هناي لوقا بعصلا

 اوبوكي نل مهنا نوري نييكيرسالا صيرتسعلا نيلوؤسملا نا تاضاو
 دطتي مل هنأ ىلا اريشم يلأحلا رهشلا هياهن لبنا موجهي مايقلل نيدمتسم
 ,ددمعلا اذه 0 ارق نآلا ىتح

 يركسع لعب مايقلا ق رطنلا ةيداكعاد هداقتعا مذغ نع يروم برعأو
 دثل هنينت اب طظدحم رمأ اذه نا لاثو زهشا ةدع لبق سيب»» هما إ| شوب

 .هقوف دخل ناع ءارشدم
 ةيئبرمالا تاوقلا نا يكدرمالا ةيحراخلا ريزو بلان ركذو

 يح هلسودح ىلع امئانلا تاديدهتلا نا لقنا فيصلا ىتح مت ةنقطشنملا
 اولا يقبت نا داب الو والا ىتح

 سانا روم لاق ةقطنما لكاشم عيسح ةجناحلا لود رستؤم دك لوخو
 ةيكيرمألا ةرادالا نال عونلا اذه نم يلود ممتؤم ذيفنل بهملا
 . ةركذلا

 رمتؤلا ةركف صفر : يد دوصلا ودعلا ةيودكح نا ىلا ةراشالا ردجتو
 افيأ اهفطرتل ةيبكيرمالا ةرادالا ىلش طاضتو يوب

 ف ةيناطيربلا نايدرافلا لسارم ركلو نيرام بثك دقف ىرخ# ةهج نمي
 ( ةيرثراكلا) راركنب الثمثم ايدج ارطخ شوب ةسائر هجءاوتا لوقي نطلشاو
 قبسالا سيئرلا ذهج يف نضعيتاو اهنفرع يتلا ةيواساملا ةلحرملا يفو

 .وتوا
 ةعفدو ةاجف شوب نم دضلاب مهجتي أدب دق ميت لك : ةفيدسعلا خا

 ,ايرهش ,/1/, مخصستلا مافترا ,سرمتوكلا عم ةينازعملا ةئزا ,ةدحاو
 هيف هجاوب يثدلا تقولا يف ثيرتس لوو ةصروب رايهئا ,رالودلا طوخ
 , ةريبك ةيجراخ لكاشم سيئرلا

 :31 يسيئرلا نم ترشخبس ةيكيرمالا هيمويلا لحملا 0 تقلل
 ةرابمم لؤالا تاحفصلا لمي تلعن تدح سرفنوكلا يف دعي يعامل
 نا هلو (تيرتس لور) اي لوؤسم نع تلق اميفأ( يت ع ارخأا)
 , رطخ يف سيئرلا تكرت ةيءازيملا

 ةمروبلا رشؤم طوقس س عرسا ناك شوب طولس نا تايدرافلا ثلا1و
 | هلوق «سكدكورن» دهنم ني. نام ساموت ني تلكنو ( ستيج ود) فورمللا
 هتايلوؤسم نع امامت لمت هنإل طوفسلاب ةددهم شوب ةسائر نا
 , ةيدايقلا

 يلا رتراك ةسائر دهع ف ثدح اه عم اهباشن كاسه نا هفيحسصلا تناقو
 امني ديفياد بنك ةدهامم قيعحو طسوالا ىرشلا ي اهمامتها لك تبص

 نالا ثدحي ةسطن ءيتلاو يداصبت )ا ريهمالا يس اكيرعا ف ساعلا

 ستوب دهع يف يضودألا بيبلا يف لكاشملاو“ كتابت رالا تيب
 ةيدهش صافتسا ىلا مشت يارلا تاع "ةطنسا لأ ةنيهصحلا نلاغاو

 ار ةاجسسم هيديؤم نولم ل ىبحو /,ال + هيستن ريثم لكشب شوب
 هدهب ضاقخنا ثدحب مل ثيح يأرلا تاعالظتسا خيران يل ايسابخ
 ثماه يدلا يأرلا حالطتسا نا للا بباشاو طفم سعويسا لالخ ةحردلا

 لرودبؤيطقب نيسكءاملا نم / 7 نا حصون رمي ان كرويويد ة ةدحسما هئارحابب
 شون

 ناشن ماعلا يأ رثا ماما مانا ةميرا لالج بارس 3 ديبأر ريغ شوب نا بلاقو
 رافتيلا تاطحبم بحسما يبدع بئاز لاو لتعدلا لئاسسمو ةيبازيملا ةمر

 اه ديسيبس يتلا وديدحلا ففاوملا ب ىف! لوح ( اناكنإل لمثت ةعاءبالاو
 عيلخلا ل شوب دسايس نا دلون يسرع رسانولب نع ةعيدملا بتقدو

 اميأ اتادح هريس يسن ال

 بوئجلا ريرحن ىلا اعد

 ! حبسا نانسع مسيسسم ىوأ رسضسلا

 سقطت" مساس رؤفك ذلا عار روكا يس بر
 دده لابثب هسوكح رار ىلا لاق
 كيو ملص نوم ةيلخ رسم :

 نوداعلا تايننفم نب ايخونسم]
 مزرفاو لكوسلا نوياشلاو يعاتب

 نساملا ينايمنقلا نس بركا دتا
 تكوف لتسا ىلع هيب ىوارجلا
 ةهلاممللا يفارلا ىلع ةهعرتلا

 رابغ بتوحو لال ددو هماع
 ابومدلا ريزرتب دفهسي نس ل

 نا اسمرف ءريجم نا ل هلم' م
 هال ةيناممللا ةموكشلا هةدخنس رازق

 ةيديفرتكلا ماس وكيلا ان انفم نجما
 ٠ .بهك بيدتم ىبلا تارواتملا
 2 انيرف اهب فرمعت يملا هياببللا وم ليشستم دامقلا ماليش

 اننا ره نا ركدلاب رب مهساو اش وسو
 ويل سانسلا ءوضللا قلك بضمم

 اونازرغ ايس : ناسل ىلح تسل ا»  ىنوةزهبا
 | 844ل كياينل مو دنع نر ريصتللا يع تل ننس | دلع ا ب

 هه ةّماعح ةممامعلل" هامل رسنلا

 ل ةسسيرفلا جراغسلا نا ةيوجلو

 لبق ةيورتت ل يفرش" ياطقلا
 سسرلا كنا هلو ممول

 هدم

 .سفخم نيييزر ببابو 854

 1م ءدعلا - م« ماك مثال اسرألا

 يهتاإلا ةرزرسجبب نييدك سدا ةيسممجل

 ةييييطسلف اقحدلوس 80 بيست
 يبويهبفتا لابخ» تاوع قام
 ةيبرصلا ةقنلا ) تاهشاول دج
 ة دهس نيدللا نيم“ نالملمملا ةوحل ءاطقو
 اناش ايارستا

 نف هليخملا سئرما ابا بلاقو
 ىرعو ندع دطتقم ملفت تاهجارلا
 معز عاطتتلاو هيلا تاميجنو
 اهييتاس يبا هيميعما بتاواريصحالا
 نيينيظظشنلا مج لالبخألا ماقتل
 هيئابشنا تاهعوستسملا را بفاضاو
 تامه ةنييلس بسشش ةينياسلفتا
 تاسيرود ناش ةضراخلا لساصلاب
 قئاريو ةرصانلا» نسدقلا ق لالمخا#ا
 وغم باروشس عيروب تامحهلا هديه
 سلبهملا دست هموانكا بيعسب يلا
 هب ايدل
 ةتديشب ييدعلا هيجل في)دا طع ايرلا يل
 انهتكنرا يملا ءارتسلا هميرخا
 عاننا لق ينويهفلا لالدخالا بائفتسي
 عجسلا يف يمي .رعلا فعشلا
 يىدحا ايهئرشعار .فيرسشلا ىمتالا
 .:يهسصلا طظتملا باثتلح
 يسرشلا يارا علا ديزهتل يئالفيبسالا
 ةلئحملا سططنلات يف ةسدقملا

 يمانخأ ناين يف ةمحدلا تعدو

 حب لماعتلا ىلا يلودلا نما ضلخم
 ركتري لعاو رايمسب هيلودلا لكاشلا
 منع يشامتير ةيلودلا هيعرشل- ىلع
 مالا نأ ةدكؤم ةدعتملا ممالا قانيس
 متم مل ام ظسوالا قرش لا يف بتقسب ىلا
 يضارالا عيمج نم « ليش رسام باجيما
 سدنلا انهيف امن ةلئحلملا ةيبردلا
 يىطسلل ةبعت لحو فيرسشلا
 عاربفلا ف ةيركرملا ةيصقلا اهرامتعاس
 رالعا ى كادو ؟ييويوملا ١ ين ءينرعلا

 مالسلا نمطت ةلواعو ةلماش ةيوست
 اهبق امن ةلطنملا لود عيمجل نمالاو

 تابولدس تدقا ب -
 .تاطلس نا يي يا
 لادعا داعبال طططي ينويهصلا نايكلا
 | بهشلا ةايببا نم ةرسيبك
 ريصسلا يضازالا يوه ستللا
 00 ةيتحملا

 نأ ىلا يتسوفوس هابسا ةلاكو تراشاو
 تاحيرصت نم ةتماسم تامولعملا هده
 ,يماش نم نوبرالم يويسابس اهم يل دب

 هذه قب رواجتت مدع ىلا تهدو
 نايكلا ايوب دكؤت يتلا تاديرصتلا
 نم برملا عيسج مانناب يسويهملا

 نم ةلئحملا يسارالا مالخاو ٠ نيطاسلف
 ١ اهماكس

 يف لوضصختم ناد هسلب تقولا يف

 نوئحابو طسوالا قرطلا نوؤش
 لفاحت رورسبا تيقرم نوي

 مالا سقشمل رمابببلا ينويهيذلا _ابكلا
 راوتملل ةصفرو قولا .عسست بو
 ممالا نم هيقن لاسراب ماعلا لالاكأ
 ةميرخلا ربا يبافخلا يصقنل ةدحسملا
 سلكم بيذو عارشنلا هيبومهضما
 نلبي باسيومصست نجرب كا نإ“ نماآلا
 قلما رسما

 لسرتصلا نملابلا ةيسيلا بيلاقبو
 لك ميدعتم لوقلا عيمبتسملاو م ةسكفو
 يسرعلا بعّسلل ةديايملاو ةهدلا عاونا
 هّييورد همبارآ نم ةبيكمدم ينيلهسلفا'
 لوتمو < يمظوتاا ميار ىلمل هلنسلا
 قذتا نعالا سيلجم ف دوهجتا رمق
 | ميادتلا داخما ىلا هينحن
 ميس رغملا ينضارإلا يف ايو سردقلا دس امج
 اذه قيمحتل صيلود سفازم لاسرار
 بمهدهلا

 همك دللا لاو تلا يس دهلا هيجل بلست+و
 ةرابهتبلا ةيلوؤسم يسويهصلا اكدت
 ةيلودلا فارعاو .نيبارشلاو منلاب
 يف رارمتسالاو ملنسي رايلم رعابتممو
 مده يلا يمارتا يناطيتسالا هطئنخم
 سدقلا ةييذم ذيزهتو نعفالا طحبسللا
 ةقتنحملا يطسلغ ف هسدقملا نكانالاو
 سيظسنفلا بفغشلا ةصافتسا بيو
 2-2100 ةيممقلا ةلالا ةهساوم
 اعالد ةيهسلا تايسهتبا هميدقتو
 هييبطولا قوضحلاو ةيعورشللا نع
 . تاندقملل هيامحو

 ركدتسا يبرملا نواعتلا ناسثالا
 انهبكترا يتلا ءاركتلا ةميرجلا
 يلاحلا ١ ند نماثلا ي ةدياهسلا
 , اقيرشلا يسدخلا مرهلا يي

 مدخ نا سبعا ةرطصا نايب لاقو
 يبستلا بولسالا ثاذ ءاركنلا ةديرحلا

 تافلخ يب يرخعأ هفلخ يه يرصنملا
 لايزممالا تاه رالاو ليسلاو رمان

 يسيرسفلا بيشلا دم يموسهشلا
 نم لصح ان رارميسباو .٠
 اهئانثتسر هيكيرمالا تاوقملا لاليخا
 ميركلا لوسربلا ريشلو ةمرثملا هك
 ءروسملا هندللا يف 9 دمحم

 ةيعاسلا ١ نايبلا بتلاسو
 ةمآلا ءادبا يم سريخلا ءيرشيبو
 رم مراحا يدي ضتلاب ةيرتعلا
 مم تكترش ةيمارسالا تاططظحما
 سمط للا ةحداهلاب ةيبرنلا مسالا
 ١ يسرعلا بيشلا قوش

 لاول سسمملا نايذ ءاقنص ىف
 مم ةصاوسملاو نمايضتلاو ماستت
 بمشلا فص همكترملا رراحملا بزمشلا
 لسارالا يل يصاب ب ارثلا . ل

 نايب 9 سلتملا ددسحو
 ماتلا ههييأتو هسسامب سما ةرذعا
 535- طولا لامس ي قلطللاو
 هتساتتماو " يبرس»
 لكب سئجملا باهاو ةلسابلا هيسشلا
 اهساشت ةداير ملاملا يف مكسنا يوتا
 | يشيل اهترصانبو
 يشرشلا هكلمم ةدابنب يسطسلقلا
 ريزرحبلا ةمطس ديحولاو
 ةينيظسلفلا

 هسباهي يف ١ سلجملا بئاقو
 ودلا نيمالا سملجمو ةدختنا مسالا
 ١( ةسايس فاقبا شع لمملاب
 ذاطتار يعاصجلا لئقلاو باهرالاو
 نايكزنف دم ةغدارملا ا

 مراسل يلو لا رمتأمللا دنع ينب
 تاهجلا لك روب لوألا 0 4
 لودلار يلبسإل ةنرد اهيل امب ةيدعملا
 3 هن حج حج ةيرومملا ةمئاد

 ةزيسسسفو ةسسسقشلا ءاسمسنبا رسسسي يانتل
 دويهصلا ناسبكلا ةدارال رفاسلا

 ودلا عمتجمملا يود نينا دعاوقو
 اهب فرثملا
 .ةثتحملا يمارالا

 قرشنا نوؤش يل نوصعختم تالو
 تيفوسا لإ نوئصءايو طسوالا
 لهاهجُي راومثسا لا ةاببتمالا
 1١ ةئارال رئاملا ه«ليئارسا٠
 قرتمن ١ لودلا نوناقلا دعاوقو يلاهلا
 يصارالا ل يييدودسفلا ماجت اهب
 ,ةظحلملا

 مو عاجلا هلاكر ثلظو
 يروتكد_يتياييكويس دينربل
 يحمل ةلود#ا دهمم يف ةدحاسو
 ةييتيفوسلا مونملا ةيسيداكال عمانلا
 الد ماعق لقيدجج تاده اعم نا هلوج

 ارؤلسم لالتخالا تالطنس لست
 ا ا يضارالا ناكس قوقح قانحا

 ( لت ةيلوؤسم لا دكار
 7 نجم نوناقلا ببي

 م يشن ةينيئارسالا لالثسالا تاطتم“
 بسعت فثنمنا ةجود ءوشب نود لخت

 ةيسعو مهسفتا نوكرا ملا يسمحوا 7 شما

 نادنبلا مسعف سيل لنا
 عيباتلا ايقيرفا هيمد لإ ةيبربلا
 ثيدح ي ةيتيلوسلا رولعلا ةيميد(ث
 يفقلالا دجسملا ىلع موجهلا يتسوظونل
 ,,ةيسالسمالا تاسدقملا يلح ءاذتخا همام

 نييينيطسلفلا عصو نا فخار
 تاديم هب هلأ 0 قبب الا يح يضابالا

 دوهجلا ةيصاوم يلع هصرخ دكأ

 ن رسسعتسا يىسنميلا ةسسسسان رلا سسسلجم

 ندرالاو قفا رسعلل يناسسي رالا ةراسسي ز جناسستن
 سيلربس نيلع - عاو - مايمنع

 امه هيدميلا ةيروهمجلا ي ةسائرلا
 ةسائرب اهانتجا ةيضاملا بع ةئيللا
 سيئر جسام متلادبع يلح قيرشلا
 . يسلضملا

 دعاستسا لذالل يماجللا فتاو دقو
 مهركلاددع ووتك دل نم مدقم ريرقات ماما
 جئاتب لوخ ةيجراخلا زيزو ينايرالا
 ةبيلستو ندرزالاو قارملل ةهنراهر
 امنع طابع يلع قيرفلا نم نيعلاسر
 الجو نيمخ- ماده سيئرلا ديسلا .ىلا
 تادحتسلا لوح لالق نب سمح كما
 جيلخلا ةمرا ءاهنال ةلودبملا دوهجل او
 ةيملسلا قرظلاب ةيبرملا ةريزصلاو

 يف يسييلا ةسئائرلا سلجم دكاو

 يندرالا لشاملل ةلاسر
 يسنوتلا سيئرلا نم

 يس درألا لهاعلا ىقش ناو د ناسمج
 يسوملا يسهجرلا يم ةلاصو نيسح تملا
 يله نم ني دب اعلا يرو

 لأ اهلممح يسملا ذلايرملا قنممتو

 ناسك يف يسيوتلا .عقسلا ليسنخ كلما
 دوهحخلاب نسما انظ هل هلايقتسا قىدل

 اسملا راظا يل موت اهثلدم يشلا
 وسب داحجال كلصاومتا هبيرعلا
 جيلاكلا دمرال ةيسانس

 اسيئر يسبسلا باخننا
 يسنوتلا باودلا سفجمل

 ينحانلا دنسلا بظشاخاو  ينيؤن
 تاونلا سلقمل انيبتر ضيمسلا قئاغ
 لاس نيدلا جاص ديسفل افلج ىسيوتلا

 نسمسلا ةيبلا تاتا قئرستو
 سلدب اهرفش هسا لالخ عاملا
 دييدجلا تصيرسبلا ةيرود ل باونلا
 ناسا يحسم" يس“

 تمايي يدك يصسسملا دمسلا لفتسو
 ماج ةميخحادلل ربرو اهسم هيودلا" 1

 تاوقلا

 هيكراكما نووسلل يزور ا434 ءاغ
 نلووسلا ةيحلل _دميرو "هكذا ءاع
 لإ ةيجراستلا باي كينلاو هيسسايببسلا
 1و 11 دع تاوملا يفشل

 قاملا نا سان حا ةسن دسملا ناكو
 مق تاوسلا سلما ةيسام و ةرسغ بهسا
 داش مهما 'ةلا ءياع معن
 لس

 نميلا ةلماوب ىلع هيصرت مكامتجا
 ةمالسو نما ىلع اظافح اهدرهخد

 ةيامحو اهتازهدم ةنايصو ةقلعبملا
 , اهينطاوم

 ةنيدص بذكا ةيئاث ةهج نم
 ةيخلازدرا با ةيمسبلا «ةيروهمجد؛-
 اكيربأ اهب لساعتش يتلا رجهاقملا

 دتهت ةيلودلا اياصقلا عم برغلاو
 . يشاعلا زارقتالاو مالسلا

 هترشن لاطشم ق ةفبحملا تفاماو
 شتا ) يايالوسلا نأ سما
 هفقوي نم رثكا يف ةيبرعلا ةمالل اهءادع

 جيلقلا ةمرا نم اهققوم اهرخاو
 ال يح يف  قارعلا شخ راصسلا صربو
 خدنانم ل ةهبافلا اهتسغر يمخل

 نم ةدوجو ةيامحو ينوبهصلا نايللا
 يشلا معدلا لئاسر فلتخم لالخ
 هل اهنرجت

 انيرساب ردسجالا نم هنا تناقو
 نوزرقي برعلا كرثت نا ةيبركلا لودلاو
 مهسلناب مهلكاشم لخو مهريمم
 نإ نيلحيا ف ةيبنسالا تارقلا ىلعو
 ليوت نال مسام دم لعر#ت
 ةراغالا هتبكترا انعلع برملا اياسنا
 اهزاننحو ةيكيرسالا

 لرقلاب اهئاقم ةليحبعلا تمتنطار
 ْن هيل جينشلا ةبزا لخع ديزي نم يأ
 ةشطنملا ايامصت عيرمج لحي ايدج ركقي

 . ةينيكجسلتلا ةيمتلا اهتبدتم قو

 : نتسلعي ناردب ر ضم

 ىصسل د رآها ىجسسفسكلا يصصمحعسفللا ِ

 ةمق رصملاب ةسكراشملل بي ر دتلا ريشاحب
 نازدب يعم دهمسلا نلكا عاو ب نامغ
 «براسما هثمركس نأ سرالا ماووو سيل
 ةنرشملا ةيركسملا ةئبهلا ىلا تاميلس
 جتف يف ةرشادسملا كلا) يشيسفملا يله
 مزضنا فنتطم ي ًةيفاصا بيردت ركارم
 لاسمتسا ىلع رداع للا شمله البنا
 نع عامذلا يف ةلرابطملا يف حالس»

 عقرت فارقلا ةيحان

 حرام

 هيقونلا

 ناويد

 نالسسعا

 ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجن
 مقر ةلودلا لاوما راحباو عبب نوناف ماكحاي المع
 ةيناثلا راجيالاو عيبلا هبحل نلعب 1581 هيسل 1
 ضاقنا عيبل هينلع ةدنارم دوحو نع راف يذ هطماسمل

 يف حا هقلا ةيبردمب هقحلملا ةبلحملا هرادالا راذث طبق

 نم رهشأ ةنس 7١ هدم لالخ
 ةدجارم ءارشلاب يبعارلا ىلعف ةلادالا

 أدبت (اموب ؟١ ) هدم لالخ هيلجملا ةرادالا تسباحم
 فحصلا ىدحا ق نالعالا رشنل ىلالا موبلا نم

 4 نالغالا ورم نم رجالا مونلا ق روضحلا ..

 ةيئلملا ةديارملا ف كارستالل فارعلا ةيدلب

 ةادانلاو نالعالا رشن روخأ يرمشتملا لمحتسسو

 .هللذ ىلع ةينربملا فيراسصملاو

 نيسحلادبع راصن ميهازبا /سدنهملا
 هتجللا سيئر /هيدلبلا ريدم

 نشاولا
 مم سبمأ اثه هئافل لالخ لاقر

 ياهنالا سفججم نم ةكرثشا' ةمجللا
 ةرتفلا يل ةعوضوملا ةطقدا را باولو
 ةلخرلا فالفلع بيردت هيناحللا
 ثايبايدلاو عمتمملا :و هيوماثلا
 عياصملا يب لاممتاو



 .هكلكف ىلا 15 دعا م53, امنرألا

 ,احنلا

 مقاعلا فارطا نم

 دونا ريجاجسجت' هع 1 و مطل رخيسف

 ليعمل ليا غنا يسسسح بفوزملا " نيم

 و9 هسدقلا نايضلا ى ءاون ب اهيلع

 ىلع ملدلا عمر ىلا ناعم ىف - هيرئاسسلا
 نار لا هيك ةلارباو اجا ةيراملا
 اهكوهرم ملعلا ىفنيب تاهج لايق بباث
 هييعي باعوا يف و" راهشلا وا للا يي
 هيلسسلا ىكرخلو .تامسامب يق ةلارمتو
 لثم اهبلع اففبم راش ديلافب نعم
 فوبتولا وا ,تبطلت هعسبلاب رمقلا
 بدت اكو نيدب دعلا هسسملاب اجاردخا

 موفمو لا لاوحالا مظمم يف تار اعيسلا يف
 منا الا ةيسلسملا قلت, سقم نعجش

 للع مثعلا فمثب نا انابخأ تدحي
 ةيليملا لعرفتتو لسسلا ما ةيراسلا

 تركنا هيسوزواا تاكوشلا يدش
 اها  هلكبشملا لشن اننورمثلا اراهدع
 ترثاب ةيعفج ةخرز يل- ةهسمفلا فلع

 3 رس يسعستا مو يمص مس سس ناتو

 اسسسف دفنا توسملا

 ةنمم سرشعو نامث ءامقثا مغر
 وربوس يبلوام  ةارشالا ةلثمم ثوم .ىلع
 اهمع ردجي بتكلا لازت 7 - ةرهدسم -
 دكا و' اهيشاغ يملا تورظلا نمو
 6 2 اهتنبد

 يلرام- ناونمت باتق ريم ارخؤمو

 ماهلو فيلات يس بكادات وريوم
 رشح يمعأ هنا ديق اقر ليائاتس
 ىنخخ عسفرملاو تامولحللا مارو سئس
 ىرسا هبفو باتكلا ةدام هيدا بزئاوت

 نم ديدعلاو ةهجح ,نم اهنيد ةنرالم
 لملشن نيبايرح بهثما يتاوللا تالثمللا
 ثترازعسب ببولل) وأ راجتب الاب م يوابسام
 - هيريرمل راحتنا ثبلاوع اهما لوخي
 هعرست هترايس دوقي صخش لثمك
 اببا سقنلا مانكخ زلوم هبا اينو
 راعتسالا لواسب

 نيل رس راةسس سس باااسسسسل

 يذلا سسلرب راج طلبتم
 5 2, |رسلا يساللالا ادد

 ا 0 !؟ميسحلا مينو
 تققلاو .ة5فسسعلا نسانلا سقت
 براقي اب ةسنام ثنظ يتلا نالئاعلا
 ,نهقنلا اهبصختت رمزلا نبع نوف فضي
 ةيمممسالا لهاوفلا ثلار نأ دن
 ةيسيلوملا بالكلاو او

 لو .زادجلا لون رثقلا وا رحاوملا لحي نم لك
 عقيل رادحلا مده ءاع ياجس ةئممإ
 ابسا ميكا
 5 .ةيميظبالاو

 هلكناس بلح رابخلا 10
 هكا ايجبي

 د دل ةرشتلا ةبارقل ,لهت لح
 نرد .يملاو رادبج ةسرشلا بالعلا
 نىلح قرخي سا ديسج قزمتو لعلتلا
 تزعنا رجالا راذخلا روبع كو ايم

 ناينازيم ةييفرشلا اسهباملا اهيلخ
 منا مو اهيياملرو اهييردتلا ةمكسم

 ننس اهججل ل ةينوص ايدج
 ف تكون اكتناصولا مدملا لوسسو
 سيلل جربت صحو ب سو ربشلالا راهسلا
 ةكخا فلن عاب ريم" لرسم وأ
 ةييرتت ,اهعلا لرخنو اهنا ةيبوسا"
 ا كحسا كمبو هراصلا رلع ملعتا
 دست لمعتل ةيصص يعم رايهجت
 ر4 جويدسلا ةفيسلا عم يت" بقظلا
 هوييقس تاجر مب رثادلل .للامكو ؟همبابم

 عوصلا نم
 يسفر دق ركقلاب ليعت :اهضلا اذه
 سوبا رؤرملا برامعا ديل 2
 ويميل حسب بمقس و١ ةيسيسو 1
 وصلا راس يملا ةيكنب امونالا
 زم سيك و١ ةميشل" ةيازام عم لفشمف
 يطب ةضحرد ىلا مويقلا فلاكي
 ةءابمألا
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 مل ول ورنؤم يئراس نل فقلؤلا لوقم
 قمر نئاكل بفولا ءللذ ي ةرختلم بمب
 نوسجلا آل كلذ .نريصلاب ةذيلق سس
 هروبطم اهيما كباس افق ,اهمنلا يضارر
 هللذكر ةيونحم بنام ليل نم ًاهتدبعر
 اهتايرفا نم ديدعلاو اهتالاخ ىرحا
 .اهياييرتاز

 دياز ةرموم نحلرام مد يف نوجا
 كلاش نكي مئو اهحلامد نم اءرخ ىتيا
 ناكو - هيف يع امم اهئاقشل لاجم
 ناك ولو  اهيذل ةديه هءارتي نوحلا
 وا يبضنلا ىاشرالا نع امجام انريخ
 هئحلاهب نكمال ةنيدج ةيسفن ةلاس نه
 - اهثازو ردتحه انو - ثقولا لاق امهم
 نوعكلا تالا بنيصا نأ لور سو
 وأ ةيئاوشم الاو هساكلا ,نغ ةمحاملا فقم
 ماهطمالاب روجشلا لخ

 ةذتسي ةيبف , ةنورهم تايادبلا
 بيب يف ١ ةلذطلا .ثتاضب دقف
 عم نقي هولا قواابو ؛هردا فرعي

 ىلا فيالا نم ينذلا سرساطلا عع
 م

 حارخالاو تالطحلا يلا ,لذقلا ةذيفطلا
 يئاتثلا رهتشاو .. الملا لاسيالاو
 رررمت هيلع بلطلا هن يسوع

 .ليلتسمي ملهي ناك بالا نكلو م
 ةبيدحلا هثربال اقيربو اقارشا رفكا

 لا اهب لبست اهررم دقشا انو
 عيرلا يف  موهدلا عتامم  نريرفتالا
 اهبدقو )نيرشفلا نرغلا لس ريخاا
 اردجب نا لما ىلع سجرطملا نم ددعب
 يبارمتسا لمحل يأ يف امذنمم اهنا

 ةشائشلا يلع اه دوو تدك نأ سم الدبر
 هيلع ثبر هت يتلا نوقلا نمو ,ةريفسعلا
 ساب 3 ةريخ هيف تيستكاو هتنقتار
 ,لصاف رمحع حركملا اهنقعتللا ,اهب
 _ ةيصاقم دادغا ةرثق دعيو س اهم دنهل
 ةليل» اهيببو .ةمهلا كتالسلسم يل
 ديسلا كزمعردو ؛ ءةمظال ىلع ضصيقلا

 ةيسورهلاور ءايرشبتا الملا وب'
 هلق

 داعبب ةهيبج .ليرمام مسا علو
 |جيرملا مييرملا اههجوج يسمح
 رثؤملا اهروعحو ,ريرخلا اهتومر

 ةيهدللا ةيرقلا ةياددلا فلث عمو
 ناشزلا ادن ,ةيئافدو حاجيلا باسناب
 اهل عقوتو ةدحاصلا ةمايللا لع
 .نيرباص نكل ارهاب اليققسم عيمسلا
 ةهييويرجبت ةرهش ىف هنلقص ام تلفعسا
 ان ناعرس م) ,ةيصارتتبا ةنامقل

 بالطحلاو ىرمكلا قداطتا يف ترشمب" 3
 خديعملا بابسابملا) ,ةيقيصت"

 لاخرو ماسظنلا يمحي موق اهيلمجلا
 | رهاؤضلا ةقازا محب  مزييناو . ماهملا
 لاجرل الز لمع بتالكلا كلما غي غلا
 لل ىلقب فارشالاب .ضاشلا يسيلؤملا
 نع نولطام ايم مهنا  بالكلا
 نم بجنين اينالا يف هظودلاو , لمعلا
 للم هياكل لمشت / شمس هلو ,لخ

 ابثمذ ناويجلاس وقرلا تايفمح لآ
 داصارل اع

 لأ تالكلا للي ري دعت عورشم ايش
 ميقا ذغز  نومنرملا اهاسنيو .برشلا
 نمو يصينلا تايثسع قيسنبلا ياظنأ
 هنامئالث دجاوتا بلثلا عادي لا عقوتملا
 ترام

 كل قعفي ايام 1 يل يدلك
 ىتس يمال اء 9

 ياللا ب رس ددح عب سيئوبلا لاهر
 - هيبدللا عرارش يف ارغشسا هش ب

 ايام ننانلا ىلع انذك خ94 اوعرر دقو
 ةييازمم فلل د بلك لكك نأ امثخ -
 كرام بالا هيايث نب رْمكأ ةيودلا

 ا اذيدص يشامدرسسلا اهههاضم | هاو
 ةيكلفم بتيصا] ,اهبارقملإ تيبايب

 مالها ,نم هي ناهتسي ال ركل ةثلطم
 ب رططلا سولاب قد يثاح .. 5
 ثيرنع ةهنخادب '"ظقيتساو اهتامك)
 احدتاذي ماك راود اهباماغ ,درمتملا نخثا

 نع فقرتلا نم ءاذب دجت ملو اهئزاوت
 راشتنالاو ءارثلا ماهوا ءارو يرجنا
 ( نيربام تنلعاو ءانئازلا
 دبا يذنا رمالا ,ميش شلل تتونا
 ,ةازم للخ لك مرسقو ,كللتلام اذامنا
 اهسافتا تنمتتلا ,راظتنالا ةلحم قو
 .يسفتلا اهتزارثا تداعشساو
 0 ماا رك ثتفم ..!ةيتقلا
 ءينذلا ءافشلل نيرسباس تلتامتو
 لكتب ع روهبجو اهثالمز للغ تلاعاو
 ,ةذلات ةميرعر ةقافشتم حورو ديدنح

 ,اهباونا ثافويدتسالا اهل تحتتو
 مسبالاب ,ةماسح نتأمل ةديسنا اهتئلاعو
 قارا يمص ٠ لسلمم ةلوطن اهكراشتل
 للا ينويرللتاا لبملا وهو تمدح
 سس د ةقاشلا ةديس هيلخ تقملاو
 . دير
 .ءاتقلا ,اهنط كل هظاسا ييدلا اه ©
 كساد ناك لهر ,عمارفالاو تالفدحلا
 ؟ تهذناو تادد ةلدعرم

 اهثمطق ةرغط ىلع مدثا مل <
 3 تاق ولو يس ريفثلا يراوشم
 منو اسولاو قلت بابلا حلقي مدملا يال
 بحي يذلا يرطملا ساييرعالا لطميو
 , هيسدرو بلغ ظفاشمي نأ ناد لك ىلغ
 تاللخنا لف مانقلا تببحا دقلا
 يس برست هنا (عارفالاو
 ب ءروجهممملا

 جابمعو ةيداشر كارم يلبث اديه سيلا
 موج نم مهريظو ظقاح ميلخلا دعو
 ةتاش شع ارهل نيذلا ينهرلا رمملا
 تالئحلا ىوبحي اوثاك ايبيسلا
 راطفالا مظعمو رضع إل جارسفالاو

 يك داملا كئاعلا نا وكما ال ابا ةييلتيإا
 ؟ذديخ ناك مانقلا نم هققحا تحك يرانا

 مك ١ يسع ةدضحملا تايأو“ لف دخون
 نم ةحاستت ر/ ةيعيج 17 نييماللا ماعلا
 دوجوو ةرماطلا يوطصلا جركم راضنأ
 لايصنالا لواخت ةسافن تايرقجم
 ,رمق“ بايفستتاو رص 7' ناسك
 قسما لق تضابشلا مده ةهقنشت
 راسفماف  ءاضلملا ريش اهاتعيا بلعب

 اهنبنا ةيلاصتحو ب ءابجنلا تافوترطم
 رسطل) وكلا لإ ايدو زهسلا
 تاشسابكلا ىدسع اسم هسا اصح

 مووت صيصو1ا نم ريش و ةيياضفبا
 'لثظر مرباطلا  وشبعسلا

 اقيارس ةنآو ل يوك ةيبده ل
 نق نخ يلممب صب رمبوس امطوم ةفصنأ
 روضوم ةسنانت كلذؤ تامجلا كلب

 ةسامط يتسلو 4 )أ در المملا رويسمتلا
 كل عش ااسخنا هيماقأل قماسولا يباجنياا
 تانيالل“

 اشسعس للك ويد بسسويلا ريعاولا

 هيكلا لوش. اشي محلا مسف' ال الداخل

 ام مسك دف نامبو , نربط رخو
 ع نارمط طماع ياكو ملقلاو هياقبلا
 ةييعس ال نايداهت ليجستز مق اقنم يا
 عيزجلا ةجالخاو ءاضتنلا هرم لإ

 رسولا ؟نش يف ضمئكملا رونا , اكو
 ادام اسايرن نرآلا ةمنسا نيخعاي
 ديت مداؤس هيذث نا ةلوقب روهسش"
 ؟ هن طاش راثك دخلا نب ديسفم ةفخرم

 مط با هيما خم كرشص١ ناريطت»
 هك اهش دئون م هيب جامبيا عب
 دييخأ هيدع كاب خطؤنس هيا طيايشلا

 مل ار شبت ةينايدقلا ناغولكملا
 ملاظن 58:2 - ىكربملا وخلا خدم
 ملقم جالس ل هلوويسيملا تاهتسلا
 مغ نه ةهرق'ؤسلا بامولعملا ره كسكن"

 موصومت
 راجلا جام يل يمسقعلا“ سو

 مامقلا يظنموب مرسم نكأ ىنقبس يشرمعالا
 اهساسا ىب قريالكلا روجشلا

 ةتنك ل ةبسبنماب ايرورضو ادج
 يلو :قيرطلا لوا يف لزت مل ةكشان
 كلاملا امآ .!1ثابلطتمو تاحيش

 ب قلت ا ةلرمج ةقئاص رعاشم
 دقن ,٠ روهسجلاب رتادغا لاصتالا
 ,«انغلا نم ةضفيرع ةرهض تبستكا

 امقيصلا 3 يناذ قئاسالا هلع جفتاونو
 ةيماش ةئتممتا
 اين امديبس تاذ لبقحت نع فتحب ©
 ينبض يارتغأ وه له ,ةنماش ةلثممت
 5 يقل ةيبرطستا كلش

 ذا من اثا ؟ ةيرطب لات نم -
 طك يشيادب ثم . اعلا اذه قلم

 ادبدج ناك لكل تهجتا ؛يذلاو عم

 تماج يدبر ,حرسملا
 يرللا نم تذملجا ةربثك هاسسأ
 قالطلا دهقتو ةدهاق يغارعتسالا
 هع تلماعت قيذنا «انغلا ,. اهل ةمهم
 ةوهعد ياك ام ردقب ةيدره ةئااس نكي ملا
 هيعارلا روهمجلا ةقراشلا ةماعغ
 كيذل ,, ةكرشتار هايفلاب هئدامسو
 ةرورصضي نطمبلا يتصمي امدشع
 قيانتلاو عاربطتلا هابقلا لاؤتشا

 ةلاتح ىئربكلا ةصريب 2

 0 مل ءايضييسلا
 نام ينامزا قلطتم نبو ؛ةحيصنمل

 سيلو يصارصتسالا يبول ةميبط
 ناو .. تالانحملا نع قيمي هل «يلاثغلا
 تقوكا يف ةيئامديسا ةقاورطم لكن مل
 . را اهتفقتت بسمب رفاخلا
 ,هاتقلا بساكمر ةرهشب كنيمغت ©
 لبسج يبه ءاطبس امميسلا "هت له
 ؟ ريمثسس

 ماه ىضرو ماع نم انْرُقي ادا دعم
 نم ثييحص ام دعبو .لارغعالا هيشي امي
 حارلالا يل مامكلاب انيبلا لجأ
 * ةبسسش نرسطو .ىاومتلا يدامفلاو

 تاهبنمل# قالا اهب ناهتسي
 لباقم يت نوكب لأ تريمت
 تلز اه نالا يتح نار .. يباجيأ
 يتلا تاشويرانبسلا ىوتسم يناعا
 ناك امه .قلتخت 7 يثلاو ءياع ضرعت
 ةحامملا قع ةرشتنم تملأ مابأ يأ مه
 يتلا تالواظملا امني نا ,ءايئافخلا
 ال اريج موي لك بهدداسا
 ايرجانو ,يجرطمو',نفلاب مهن ةئالغ
 لوآلا مهسك عيارلاو تلاثلا فيحلا نم
 اوتكزتي مل ,, بسكب قورهلا حط#او
 يتلا ةمرتعملا ةديجلا ايثيسنل ةمرف
 سل ايه وسر تابنا قضاتتو عرامعت
 جتذه ام يلامجسا نم ةزيستملا مالفالا
 اميصخ ديتو ,ادنع ةليلغ ايونس
 _ ماهسإلا يف ةدو دسم ةعوسجلا

 كيازتغا نم فيبلغ داغ يذلا اب اذا ©
 راد هم ةنس فصبو ماع ّءدم غلا
 ؟ مدتي مث عضولا

 دئاومم نم تقؤدس ام وه يدنع مهملا
 ةرحق ذتسخ يتاسنالا يوتسسلا هنثع
 «يتدارا ةوخ تربتطا ,. طاشنلا ديمجت

 مواقي نلف ياتلتا يلع اه بعسلا نس لا
 هيلغ ضورخلا لاهمت ايدنع تاءارملالا
 ماغ ةدم تشع طبك وه لاؤسلاو ..
 تادب لمه نوي نه ماع فمنو
 يتتايلا ريمتسال سانا ماب مابتاب
 راسم ف ثمظتياو .ينباشرو
 ةساردلا مسلب تقحثلاو ,ةضايرلا
 ,ةييرسيلكالا ةفلتإ مشمتل ةرخلا
 مادنالا 1 دهاشمو 1نارخلا ل تنرغتس+او
 ,ةفلثكملا اهيتابعوتس + 1
 نس ,. يملاضلاو اهتم يلبخلا
 2 لك َّ .,ةيرطملا ةساردلا

 رارخ#ا اهمها ةريثك 0
 لبقم يئامتي سلا يلبنتسمف , لآ افن#و
 يلع 0 .يسس رطسو هللا نطاب
 تلرتأ يتاي امدعو مداملالاو ملمتلا
 هيب لك نم بيصس يل نوكوي بيس افللا

 هلا

 نك سوروا ياحم اهناب يح
 لاملتم لا رعقم يف ترمب يهز اهرويمس
 ملسبت ةأرما اهيوك ىلا حاسراب رهس 7
 نا تلاذ , ملت لب يي «ارزولا سائر

 ل اهيمامأ جتفو ةلرملا مزك مالسالا
 ةدخو اذيقوو يهرفلا باوسمل
 سل ةيييسيفلاب "زيا نبا رخال
 . يصالسإلا

 اهتلباف ةيئاملا ةقيمعس ثار

 وصي اه رربأ يق دانا مالسا يف ارخؤم
 ايلي رارسالاو هدارالا ةون ونوم حطت
 0 لل ةلخو كحقر معانا
 هدف عمجل فيك ةردس ي نيفاوملا
 ىلع هردقلاو مونلاو مرخلا يب ةياشبا
 ةئونالا يبمسو ةهح نب ميطسلا
 امك اهبدتو يرخأ هه نم ةمومالاو
 اهيل - ةيناللالا ةقيجضلا لوب

 مي
 سيل . ةريرعلا رهاطلا  ويوب ريطن
 اعساش ةيمالسم ادلب تك ؟هتوتل
 ماهخأ مدضو اهنال لب , ناتسكاي هنا
 يلعب راقفلا ود ءاررولا نسيئو ب اه مل#و
 - وسلا هايس لئازبجملا لي يلع وبوب
 فرس يبمشلا رف لوقت امرد تناك
 نلوديو نايقطلا نم ررختيو مهس
 , ةيوهت باناللما

 نان تاويسب نيب نم زثكت بصسأ
 هيماقالا] بمدونلاو لاقشملالاو يحسب

 ثه دحلا و هنا

 ع5 -1) لمجلا

 .ععمق

 )1/1١0-8/2١( روثلا *
 كنم فكطتت ةبائاملا كتايح

 هه

 115/81 ناطرسلا ه:

4 

 (مرلال؟ -ا/ 1187 دسالا

 ,تارارقلا دا
 ةعغق

 ةرل1- مرا ) ءارشملا هن

 تاعوصرمللاب كسفن لغمالب ال

) 

4 

 و

 رك* 11/55 يدصلا م

 1ر4 1117 وبدلا

 كي اصب

 نييكلفلل يملاعلا داستإلا : نا دعأ

 ,لاوزلل اهقيرط يف اهمكلو ةبداملا تاقباسصملا ضعي مويلا

 (50/05 451١-١ ءازوجلا +
 ,مراح ناسلا مم ةديدح ةقادص

 «رادالاو طاشنلاب ليملا طبخ يف ةريزس قاما كل حبمتت

 ,ل ءريدتم ال نكلو كنيضطن قث رورسلا كسفت ل تعدي ءافل

 ,ءافدصالا عم ةيفوم ةلجرب موقت مونلا

 (١٠1لالإل -ةرل15) نازيملا

 ١/511 ؟15) برتعلا ؟#

 هدقبلا نيرط رف يف املا لمعلا

 (!11-1/115م075) سوعلا 4١
 ,كدفستو ةدفست ن ىلع ترييتسف انلاج كيلف ياك ادا

 كتتاعر لأ هحاخ ىف مهب ءايدشضالا عم نهافب

 .ددرتت الي حاجيلا ةيوهصت خئامبلا نكل قهرمو مك لمع

 75١١-715١ بوحلا كن
 سلا ةوكحلا ةمرفلاب عيمتسا دكوم يفطاع حاخد

 اهيدوح يسن اه ةأو يقم لمم اسال
 اهبل لوقتو ل تاناخسبالاب اشهروقو
 - اهنآ لثم اهيا_ويون تريصن عوجوفلا
 وارطلا يم هيسايبب ,يغو ةداينللا بقلوب
 ةيهرم ريشن تناك ةيادنلا يل . لوألا
 ريببتتو مكجيا بيلاساب بسومم اهمكلا
 راطشالا مخز  ةقتالا نم قيرمب موملا
 لنآ ةمسنشم اهيل ,ب اهيسابح .ادهت ينج
 ةيسيسمو  مامدلا لا ناسيا .يسيس
 اونمنلا نس ناتنيكام ضيلخت ىلع
 تاردسطملاو ةيمالا نمو يداتنتالا
 نالا ينتحر  هيعامتجالا تالكتيملاو

 نأ لبق فيرس نل اهنكل عثكلا بقلس
 ينابسلاملا بقشلا هب تدعو ايم قيفخت

 ينلا تاساظنتالا ليف تهورم
 تيعيار ءايرولا همائول اهتلمرل
 رهشل ةجهب هرم ناكو ل١97 اهلغا#
 اهسكبو , بكلا نييسملا تلوث صج
 نناثو يناثلا اه دولز بعضو ارظؤم
 المل بحيت ماعلا ف ءةررو ةسينج لول
 لوقت دا فحاشتو . بعملا؛ 'اله ف يه و
 هسمخ بحمل ولأ نسمي لذا
 ههبوت ةهلوؤسمم رمشت اهبكل  لافطأ
 مدقتت اهيا هصاخل .جنكلا ددملا ةبط
 هعباسملا يف مويلا هه - نسلاب
 وينوي ف ثدلو دقو رسلا نم ىنالشلاو
 ورشاشلا اهبونسب مهنتلا س 0*

( 

 ريسلاو مهاثتلا

0 

0 

 ,مويلا ههفانلا

 )أ

0 



 ءادقأ

 دربتك هضارسماو .. ماعلا اذه اركبم أ دبي
 ا با
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 َ هةيضك ل

 - ,١ أ
 اهحسسصح» جي ةسيصسسعي أسف هلأ 9

 هيامالا ءاصملا لمم يف رثكب

 رم قاولخلا يبيقنتلا راهجلا لصارماب
 تانايبلا .ارسولفتاو ةيدرب بالزب
 تاياهما" .يضصيشلا ءاناهلا .قلخي
 توييصحلا اياناهما 5 ميافسس و يبسأ نسال

 باياسهتملا ,يامسلا ,حترلا ,ةيذبالا

 دشلا تاناهتلا ,ةيئارهلا ةسمقلا
 ناطنلا + هيوبرلا تانرآلا ؛ هيئارهلا

 مرستاعورلاب انامالا ىثفتل تلدك
 يلضفل ؟ ممل يلمملا

 نذابالا ف رثإكا ىفارمالا مده رشتمتو
 لف نوربشت ضاختشأ اهب داو ىلا
 ىا تاقدلالا مدعو هيوهسلا م يبس ناثبع
 داخبا مدكز .هماقلا هيننصلا ذعاوقلا
 نيسالملا مابا يف هيسصتا ةظطيحلا

 لإ عردتا ميدهزو  هيقاولا ديولضلا
 رجا ناكس ىلا «ىلاد ياكب م يناقتمالا

 فيتم رجآ مخ ىلا فيكم ومس ىلا , ةزان
 رود ل اهراتنما طخالبو هدورم رثكا
 يلو هينمردلا لوصفلا فو ,ةباصخلا
 رودو ءيهالماو ةيمباخلا تاجرفللا

 ؟الرنو ) اهييمتا هتالامو يئس

 تايفشننملا ف ايابجار نوجسملا
 ةباصالا لماوع

 داقرلا ةهظياوب ىودملا للتفت ©

 ,ساظملا .مالكلا ةطئاوب رثانتللا
 لامسسلا , قحيشلا
 ضارمالاب ةنابمالا .سنشت ©
 تاسورينلا ,. ةيوتشلا
 لامتبما مءابماو ,ةتفدتلا ةرهجحا ©
 هلفاولا نكاسإلا س حورشملاو تاقيكملا
 ةراراسلا مارضالا ىلا
 دعاسيو . هكئادلا بامابجتا بلكي ©

 يف ةريدضللا سيالملاو بيخح يسبملا
 ةنانمالا
 دوحو ,هحارلا مدق ,دئارلا داهجعالا ©
 ةكباس صارما
 ةئيس دفينعلا نكامالا يف ماجد رالا ©
 بارامسلاو ربلا تاميدجم لثم ؛ هيوهتلا
 نودن سابلا نب ةعؤستسم اهيبكري يتلا
 ةديص ةيرهب
 لصاقبشالا يب ةءاصالا هسرم دادرت ©
 يئوثملا ءرشلاب كيدي دص رن مهب نبدا
 هيددالا بويدلاب + .يبطدتقا راهجملا رس
 دئاور دوحو يآ ,ناسيئالاب حارطل وا
 .«قلخلاب مآ فيالام ةيستعا
 فانع ضاخشالا ِي ةبامالا رثكت ©
 باتل ةيواقأإ يليكق ةيبيلا
 تاديسلاو لاجرئاو راتبصلا لاقتمالا

 لساونلا ريكا نم ,.
 هناضالا يف دهاتت

 م1

 عيش لم زرقا يعاب انشا 13 سس عسيسلا بن 3 زينل يب

 ليوخو ةرجابشلاو قلخلا تاناهسلاو
 باساهدلا لا هينيوريفت' تاباصإلا
 ددعفب هي بك

 ماستكرلا
 رايك رالتيسي حشرب ,اكرلادبب دم
 ىلتجاستلا انباع الباس نوقس اب املا و

 حرف لباس لاا لوختسم دن رت فيلل يم
 تاتسميا هيمق لع لوكبو كنسع

 انس امهيبثك وأ فيالا ىبحنم يدح»
 هيتلدل  يسكمسلا ل ةيولنم بيس

 اهياابك قل" نم سغتملا لا صخشلا
 مونلل ءافلسسألا دمك ةفءاسصبم بيببن
 ع رلار رابسعلا لافطالا ف اصوصضيح
 مدسغو مهماثبو مهفلل يل ىدونع
 هك امور ىلا مهسو دعا

 يناطنلا  ماكرلا بضامن ديو «
 بطرلا لامسلا مّمالْوا ياكلا لامسبلا

 وا افيفك عادص كانض نوكب دقو
 رميببف وا عطقمم  ديدش
 عافبر) هلشنلا وا ماكرلا قيازبيو ©
 ,مراربجتا بعرد ل فسلع

 مليلا هييباخ نادقف .ةهشلا نيف جا

 انفوم
 ارسسنولفنالا

 يىؤششلا ني ازيزلفبالا تليجت
 هيلالا كءافعلا ى هئشبلا وا ماكرتاب
 ديد عامبراب هباع ةريولتبالا اديس ©
 ةراجسلا ةجرد يل
 لثم  همالع ضارعاب ةداخ اذس ©
 مسختاب ةنرفبلا ملالا دونعو
 نثع ةرذئلا مدع ,ميخلاب رييسكت ©
 ييداملا لمعلا يلع وأ موهبنيب لبد
 جر ,ماعظلا لواش ي هيملرلا مدنع ©
 .مادعو لامسو
 هياسعا اريوشبالا بئعامقي دق ©

 وا لاهسالاو هيقلاب يسسهلا راؤحلا

 ,نطبلا مإلا
 يئاحسلا باهملالا اهباقعاصم ننو ©
 هيلنسنا يشتلا راهحلا بتاياهتماو

 قلحلا تاباهتلا

 مروي رهظمو ,ءابشلا ىف رشتمت ©
 ,لابكلاو لافطالاو ممرلا يف ةريسك
 .مالكلا منكو خليلا يق هنوعمم بمس ©
 ةحرد علئرت ,فاح لاعب اهنحانمي
 ,ططايخا هرارجصلا
 وا اطغهسب يقلد باها نولي دق ©
 تارؤب دوعر ف هساخ ةريدك ةروسب
 ةيلئالا بويهلا ثاياهتلا لثم ةيدب دع
 .روللا ٍتائاهبلا وا

 ناغأب هيواشنللا ددقلا مكمش دق ه

 . يضع سل هل[ وص م سساسمملا

 تسع فاما ذأ ةسصستا رسشلا ىلع

 هفايصأ لاذ .يفنش“ ثروك رولأ ملا
 ةيبط ةلحب ررحم ,ةدهما ديرامم للا
 لاجتا يف اوؤسنو اينالا يف هروهشم

 بصنع ةيلوت ىلا ةغئاسصا ايناثا ءادطا
 داهتال رشنلاو ةلامدعلا ةرئاد سيكر
 هنآ ءرهخا ىبهيو ,كاده ةلدايملا
 عيلر ىوتسم نع وهن هندهلا ةطاسضا
 لا حط 'بانك فلاو ؛ ةفاطتلاو متملا يم
 رجلا ناوسم ةرسخؤم قاومالا
 نم رست دل ةجلالغ ال امسيب ,ىحيبالا

 ديل عا بيوم
 هسا هينانك ةمدقم لوقب

 نا ؟ريثك هطاف ةلديصلاب ييسطممت
 دملل نساك انك دنت مث فىطنا ةهم
 ياطت ءابطالا نسديو .اهميبدت بدتق
 مسن نك لاظب امك ةنهملا قر رم
 ةساخ هلدابفلا مه راسو طاولاعا
 نع باحنس وذ مههتايييبم فيرعب

 يىودتع نك رطنلا شقت مهرما مهسهب
 همس ررصلاو نفسا رادخم وا ءارنتا
 منامك ل لفسلب رويكدلا مجاهب

 هما ةلماغ جابطالا .رصببالا رخسسلا»

 هيف ىلعت اهارخا ىلا ثوتببلا هجين
 عاسوا ممل انناملا ءابطا ثقث نه ةناث
 و مها ال سحو - ةعارفبا ميلا

 نوددخو حباول دحا ذقف علابم را بدكي
 ادم يافرالا نق ءابسسنالا ىفخحاو هريقك
 هنم درؤير سب ماهمالا هحلاطع باغ
 رموسولام تاسللا ضيرلا يا لوقيت

 ينم ولو ءاود 6 1األا :؛
 ىف 00 ةيداكلا ةيودالا
 درسألا هلقك هلم يماقتنب بفيدطلا
 هيلع اهلنم بلط ول هبال ,ةيهيفهلا

  لئدب هسفن رهيراا هيمشال ةيرمزو
 ةملا نم يشل حاس يف يفيرملا نا مث
 همثلاو لوالا ةجردلا يف يقفلاب
 سا ةدكا وه اذ را ءاودلا اذه
 ابق .هيف راسا ةلكللا نا يعينتا

 هيف يجرب لابش كلو .لوخي
 رظصم مبقب قدح بسيقعلا آل ,اسكيأ
 .فيرملا لع بدكملا نايخالا يضم يف

 هياقل ىف تعابست امن ةملا هون يلأ

 رورملا ثداوح نع ةديدج ةسارد

 (' اناا رستسكا نوسيسناوطسنالا

 يف نارتمب بسال يملا بابصار هللا ل

 رورملاو تزابسلا دارج لو قياسلا
 نبسلا بييب اناحصلا فيصن سال
 سامولأ ةسييخ وبا سيمتتلا مسسجم و
 لا اهب نراوش هين يتحا _ لاعيم
 يك ماسلا تاهل بنو جاشيفلا ل يوكن
 وما وخل وح سل“ نيج ىو هتان
 هرضافلاو «”ريصبا كلا يسلمل» ااا
 ذم دارا“ كموق لرد هممات يف

 ةضزرسقم 4 يوزع قم لزوالا يه
 قرن تاهانم تاكبرا بالامخا
 يافسلاولا منيح نيياقلل ةميسنلاب
 يعو هي يرقلا ىيامجياو هيمخسلا
 ا ماوع صب هف قط نم لش قابلا سين
 ماسلا ةيضيسسو ورش
 ءرس ديف ةسوجستلاب يسند

 ىسسلا
 يمال ةياصب هلا مارستالا“ نمزت

 هادو طاونبم باخ ةياممالبو نداسعا

 ءعش مم _اكص رس حوفسلا و اهدنا

 مسن اهيلا الضو ينل جيباتسا
 همئازمم رعخولو اهنا

 تداوح لسسكرم رم هاما و ذه
 فرم قعلا يصح م نم ممح واف
 هقرسإو ا  ةنوسمفاو طاسملا هه
 - ءايبرف نييحح ليلا و' هكرخ
 قارا كيدز م للسلام ا دمسناو
 سنا يه هناا ل يحعاقم م هبل
 - د خسيلا بواوطلا رويس ضس
 اناا بط ةسخفت“ وا نييهدشلا ويانا
 . ةييمرتملا ووقف ءلدل يود

 ماصنا ل لمحبي يس اوطناا صييسنا
 رشم 2و مااسسما 3ياف ف تطسل
 تاوس نا ءاسلا ل هلاااسع ةعرسببلا
 مهب رتييشلا تايه ورع علا وسعم

 يحول ةءاهث

 لا ا
 كلو - يمانلا حشمت هليلم مثسنو
 لابصا د قس

 | نسم شخ بسلتت ال
 متسلسل

 نسف فمك ةياوج نوكيو ةييرخا
 تالاهملا راشنا هرثك يلع دخان ©
 بقع ءدرانلا تارابتل# ضرعنلا , للا
 تاشللا لوان وأ هثماد تاما
 وبخالا ل هريمكم همرثا نسباا زس
 ريخلا مالا بحاسي دق ةدراتملا
 تاربالاب ةياسألا رورلا تاياهتلاو
 سصخلا لتس ىريت#' ةدنيورشلا
 يكبذلا لاهسلاو باكساو

 نتروللا باباهسلا
 نفلابلاو لافطالا ف ببدحي دع

 دراملا ءامشلا لمي ىل رست
 سيل يل ياتو د عادص ثدحب

 ماكلاو علملا يب هيون ,ةرارحلا

 هع رهشحي دقو صتروللا مهمعت
 ةارفيتس هبا دب دس تاروس

 بنرلا ف ةيواعيتلا ماعلا مدسفب
 هيامفالا ىف سخدبلا محمايس ب

 ةرهتدجلار سروتلا تاناهبلاب
 ىودعت شيروللا تاناهنلا امن دب

 دج ارلا لابها عم ةطيسب هيسورببب
 فالاصمب يبانملا فئولا يف حالقلاو
 باهت لوجو هنضرملا ةلاحلا
 مهض ةييكبسيلا بازيكملاب يركن
 لسشتاب هيءاضالا ىلا هلاثنلا فعاهنن
 لابطالا يف ةيسريئاموزلا

 هةهليساستسلا

 هييصضقلا ةيرجتحللا
 ١ بوعص هررع يل لافطالا ل ثدحل

 ويهشلا دبع هجحركح ,يدقسلا ىف
 دفا ربغلا يف عومسم ريزأ فوسص
 'ركلا ةحرر ف عافبرا اهشءاعن
 ١ نيض ,باج لاميسو حيضتي برش
 بتاهملا نع ةرابش يهفو ,سفبيلا

 يف ىبعننلا راهجيا نم ىوقنلا ءرجتاب

 ةيهفلاو ءرهشلاو قلعلا ناكم
 محفل هسغرسل خابشيو هياوهلا

 لاعيسماو هلاجلا يميجلل بيبطلا
 لام باهنلا نب مجان مزوي دوو
 حاتم يتا ءاهللا بحي ةفطملاب
 لخآع يبط لخ دش

 ةداضلا ةيبهشلا ةلزنلا
 ةيسوريتلا تاباهنلالا بلح يهو ©
 .يضسنلا راهجلا نب يولملا هرجلاب
 هييجيتل بالعالالا تدني دماو
 ىلخلاو مقلا يف هيبباجتلا تانوركيملب
 وا هيوترلا ما هيحيسلا بابوركيملا لهم
 نخيل ةبرعاصم يوكل دغو هيدوهسلا
 ةمصنملا لثب ةييسوربعلا صارمالا
 تاكنلاو يكيشلا لامسلاو يرن دحلاو
 لامس نم لثطلا نقكشي ام ابلاغ ©

 ب ريخمم قييم عم لايص ساسوساو ايل
 يسيسلا يف هيوعص خم ءاوهلا

 رصحختشلا هيباضا يف ييدحدنلا داس ©
 وا مداحفا ةيبسشلا هلرسلاب خلابلا
 مالا وا بالا نيخدت مهاسي انك هسيرللا

 مهلوخح رب موسوللا لاثطالا هبامآ
 مرعلاب اوميسفا ابيثك ةيدهتلا بالرملاب
 ؟ريولغمالا وأ

 جالعلاو ةياقولا

 ضصارمالا يل ةمابملا اخارلاب مارتلالا ©
 . فيالا وا نورلا وا قلبعلاب ةسيوريفتا
 سرعتلا مددع ,دئارلا داهجالا مده
 تايقنو ةدرايلا ههئاوهلا بارامتلت
 ماتششلا يل باحشمللا لوانت مدع وحنا

 سيبو نسخ ذتلا مقلع :لاطط الل هسينلاب
 ينسب نكلو ,بلوملا فتوتلا وا هييفطم
 1 رول مدع

 ةئاضيملا غن نينوامثملا نيرونلا نم ديشر رمخخع لاين روستملا نابقلا
 تاطاشتلاو يايلامفتاب ةقلمبملا ةيفحشلا ررملا نومدقب ريدلاو
 يف نالوؤمسل' هدانلا ميركمب يطبخ داو .لييزرا هةلعباخم يف هيعامتجالا
 يذلا نويفحيملا م ايءزلا ةغرفب طوضصلم يمال رز نم ه7 ا ةطلاخملا
 لسرأ نورورس

 تاظاشتلاو نيئراجلا يف ةكراشملا يلب نسيرتج ريعخ لسد نايقلاو
 فراش دقو .اعادناو انروو مهيتو ةروصلا دينمت يبلا تاباجرهلاو
 ةيبرعلا روصقل لوالا نابب ضرغمو لردل ويوقف ريسريزرمء50 رصرعم
 نع راخو همكاسفشلا لمعإ' ضراسمو وج نصرعسو برشلا يجضرتمو
 رخا ربو دنلا ل ءولبد ةرباهش لا هيفايما هةسيحن رئاوشو ريدعب تاداهتب

 مسنوء مهلا هك ةيخاسلا هكرخإلا ليخسيل امترعب ناك ةياطاشن
 فامطتصالاو ةضايسلا هسساوم العشي! نم 'دخاو

 ناج ديدن وريني نيام“ لافسسالا 77
 لصالا يل ركاسسلا نم
 ةيدبضلا ناتمايتسالاب ديعسل» #
 وسلا سيئللا ءاذبزا دفعو .يكسنا
 ليلك مدعو .هانشلا ي ةييبمتلا
 سيف ملا
 كنيملا '. ةوشاص !1 مبفسام ©

 يش فييرا نم 13 اس ووش ع

 يسحطلا بييطلا ةمجررم ©
 مازتلالاو جالملاو ضصيطتملاو
 مدحهو ةيكاوبلا بيبطلا ةحلامب
 هفصوتسم سوا رخال بيمثع نم لهسلا

 هحرد فخشت ال امدنع ثكسس يلا
 نسهتت » انقبف وا 0
 ةرثك نال ..لاحلاو وبلا يف هلاسنإ
 تارهقل لاقتعالا نضيرفنو ةهبااملاا

 اوس لافطالا هلاس ديرب ةيوحنا

 ةيومزلل» نا ياسفلا ع جالصن# دسم 3 ©
 بيمطتا اهقعي ملا ام
 نممتو ةوثكم ءاملا برشا دهعي دق ©
 ممصع ربتحيو ..ةئفادلا لئارسلا
 تالربلاز مالرلا 0 لاقتربلاو نوميللا
 ؟بيع- يسيللا مادتزا مده بجي ةيدربلا

 راطب لكم هرظبالا نضمس قاشبتسبا ©
 هيفي يذلا ماودلث ةفاعالاب ءاملا
 ههيسقسلا ىزكشلا فيططت يف بيبطتا
 .ملثملا بضريو
 لامعتسبا يف تارسبالا مدع نسحتتسي ©
 .يكملا رثآ نم اهل امل ,,فنالا تم

 ا ع 0 .اهعزلا يسرئاطت ©
 ,باهتلالا

 ده راطملا لاظتمالا ليبقت مدخ ©
 ماكرتاو ةزتعتاو درملاب ةباسا دوحو

 35 برعلا .ءكخأل ملأ ءردال هاميرألا

 ضومملا رس املاع لقت 0 لا
 لازالا تنع ياسبإلا نا محلر .ةهجملاو
 تانيا ريفي وا فرش نا لءاحت وهو
 مربثك بكرشسنفب لايجو ءه.ةخال-

 لا ينيدلا صسفنلا يبا حوارتب
 لأ 86 ميؤرف دؤمفشس .تاريسلاب

 مالخالا نأ لونم ىقنن يبلا بيلحلا
 عابقملا ةفرعي اهو ل لوهعتم يب
 يف 15-8 نم رثكا لكسب 32 دب مولا
 لوهخما مئانتا ادظا اس هناا

 تانسا فربس الا نايسمال" مان دسو
 1+ هيمختع الو ثدحم فيش الو مالخألا
 درخب لكم فبكق ,هفون يف هرملا يرن
 مرا مكحني نا عوضوم ل ردكفملا
 عيمرب امد مكلجسلا ف ضريف همالخأا»
 ,نةقيؤز ىلع ةسكب

 - هفبقخ هفلعوب هيلسب يه .نلا
 ماربطلاو .فيخي ال مهلكيا نكلو
 نأ نانا يلا ةعاطنسا يل نأ نولوقم
 ةرملا دلوقتي امكو ا ةنسفن جمرتسا
 نودي يدع ةييضم محاسن يف ظافسمم]

 جحسرتم نأ نكمي كلك دسم ةملاس
 يل ديرم قعدلا ملخلا نئربا هح
 نا الا ماجملا هقاس ا ميغ لاس
 دع هيبتا سس

 ءايرشلا طسوتملا يناثلا

 .لا سناسلا ه

0 

 يل ءادبلا رتريدمك«

 اعانب اهبلع دولاب ءداقملا رئوينمك»

 .رئويعمكلا يريرع
 نسرتملاو ةيباحلا علبا
 .بيركلا ةطفعاحم يف شيع
 مدقغب نسيرتتلاب لمع

 ل نابشلا م ددع يتبطح
 يلا ناك ةفلتنم ركارم
 الباث اهحع ممهصجمت

01 
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 ةينوي زفلتلا ةيبيلنتلا سو رادع:
 ةيبارلا ةعابلا نيب ( مويلا ) نويرفلتلا مبقي ةيماثلا ةاتقلا ىلع

 ,.بالطلل ةيلاتلا ةيلريزفتنلا جماربلا ءاسم ءذصنلاو ةسراسلاو
 . اًضياريشاسحلا توِمو دادنب ةعازا اهتبنو

 مايميكلا ةيلادتنالا ةلسرملا /ةسيئهلا

 ءايحالا ملع طسوتملا تلاثلا
 ةيربلكبالا ةنكلا طسوتملا ثلاثلا

 م بجملا ةسدنهلا ماعلا حيارلا -
 ةيريلكنالا ةغئلا ١ سئاسلا هه

 ةدمحالا ميسر ةقيرط يعدأ
 ملف -
 يرذلا بيكرتلاو يتايميفلا طبألا ِ

 لوالا سردلا «ينلاثلا رجلا
 .لوآلا سردلا ثلاثلا ءزجلا تايساسا

 افردحيو .ةيكثتل كل اهسينب ةديوس ةيوار مكتمسلع
 نكلو ارق لئاشم لجل ةيزار .اهمسا نس حساووم انك ةيوارلاو عادفلا متويعم
 هليلعر باع «ةرهبشس- وكت ؛مرمعمكلا دمر عمم ةيلسمو اوكتنم ةثيرطع
 عاتمملا ةطيارع اهلسب يآ همجملا لئاثلا ,دع ىلع رثوسمكلا بر فرمع
 موت .امب# اهلسرت نا لمثمج هقكشم كابمع ىف باك اداغ ةيوارلا عم ريشملا'
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 ريخآا فدهلا ققحم فويس ارهتسألا
 1 نشاقلا رمئرس ةرا عيظتست انيق

 علتعمل ريدم رخا اصخسلل لقجسي
 عم لفحا 5 عيطتسس كلذ هيل“
 همظد زكر ,يىلوالا هلاجتلا يف هيض
 ةرهط ريقي نآك انيز ليفي رص

 رام اصناو لو اجيلا همنا ةومحي
 5 يوما رماح نأ عييتفتستب ةسسقنلا

 نع ماج لكشف ,ليصايدلاب رست
 لما

 مداسولا ثا بكسلو عبصت املا
 كتايمعا ءىدهتو ؛يتحوسم لا لواخ
 بعابم كريكتيو للهد لك رامبو
 نيوش عم رامسس ليصافت وا مونلا
 رصشت نأ لعب ..الثم كامح

 ميبؤم رمان وكيت نإ واج ءاضرتسالاب
 ردق لرهكفُي ركرز  هديخن عومومب و
 نع كليعع لزعم نا لواخ , فيلل اطعببسا
 لعاخت ردقبو ,كلب طبطعب ان لك
 ب الخاب مكحسلا قي كحاح روكن ند

 انيس ريمالا نوكي ةياملا يف منان باو
 لك روصتم يف نأ نولوفي ماربصملا نكلو
 نس اليتم واو الكت سرامب نأ ناسنأ
 ليرحالل را دسقعل ماحيالا

 ليست هيب(
 بيرص يل مدخ. اريخأو

 هرعض دنم ةرهاقلا قف شيعفن

 لفؤس نيرشملاو ةنساثلا يف
 قماو مرتحم ركرم ىو لامع
 مهر لاسلا ىف يئدلاو هيلع
 نام ديرتي هنا هيملع

 ترشيو اريشثك امديسلا
 نلت هلك ةيّيرم قفنيو ممثلا
 هنآل هدلاز ةدهاسيو هتادلم
 ]ده يرث

 ممدلنثو» للدم هيا مث

 ةلييا لق هاف لذ ءايمسو
 قبري .لطرب ؟يوفس ان

 (ءاربصلا نس ىليلإ



 راك داممرالا

 لسخلا ساسأ با ١؟ ةرداسبم
 هيحسارسالا باساردلا دهاعم ريراقتل عباتملا نا

 نيركسعملا سب هدرابلا برخلا هريس هليط ةيكيرمالا
 راصتماب تهتبا يتلاو ىئاسلا يكارتشالاو يلامسأرلا
 هيحيئارسالا تايولوا ءىرفتس قامسأرلا ركبسعملا
 هنارادالا اهننن يبلاو طسوالا قزتنلا يف ديكيرمالا
 صخلتم هيحيباربسالا هذشو هيفافتملا ةيكيرمالا
 هيلاتلا هتالتلا دونبلاد

 يقاوسالا ىلا حيلخلا نم طقنتل ,«رخلا قمدنلا» ةيامدح

 . قئاوغ نود هيبرعلا ةدعابملا
 هيافتححو لشارسا نما نع نعاقدلابر. قلطملا مازتلالا

 قىركسعلاو ي راصغالا اهقوفتو اهدوجو

 ا هبراحمو هفطسملا ق يبنفوسلا فشحاوتلا هههاتم

 هثالثلا رواحملا يه كاب طسوالا قرشلا ف هل ذوقب
 ةئحرم يف هيكيرمألا هيحببارتسالا اهيلع تماق يثلا
 ىلغ يساساو يرهوح يصب أرط يتلأو ةرنرابلا برحلا
 نع يتيفوسلا داحستالا يلحن نيه اهبم تلاثلا روجملا

 عم حئاصملا نراوت اديم همتعاو يمدتع ةلورك هرود

 يف فوشتايروغ سيئرلا شوب اعد هقف ةبلايربمالا
 ىلا هينيموس هتاوف لاسرال يكنستف ْل امهخامتجا
 ديدجلا لودنا ماظنلا نع عافدلل ةيرملا ةرييزجلا
 هيادب يه ةوغدلا هذه تباكو ةدحتملا تايالولا ةدايقب

 بفده لخ ثيح هيكيرمالا ةيجيتارتسالا ين يينتلا
 ضوهتلا ةدايق ىلع ةرداق ةيئطو ةوق يال يدصتلا
 ي يتيفوسلا نوقثلل يدصتلا فده لح يبرعلا
 ىلع ءاج يذلا حيرصتلا يلاي قايسلا اذه فو ةفطنملا
 هدع لبق عيذا يدلاو نيكيرمالا سلوؤسللا دخحا ناسل
 ضرار ىلع ةدحاوتملا ةيكيرسالا تاوقلا ناب مايا
 نع عافدلا وهو رجلا رودب موقتس «ةيبردلا ةريرحلا
 امع :قارعلا نم :؛:ءادتعالم اهضرفعت ةلابج ليئارسا

 هيا برض يه ةيكيرمالا ةيجيئارتسالا تايونوا نا دكؤي
 قولا فو ايركسعو ايداصصتقنا ةصشهان ةيبرع ةوق
 هيكيرمالا ديلا عضوو ليئارسا ةيامحو معد هسا
 جيلخلا يف ا درفلا طقنلا رداصم لسغ ةيبرغثاو

 ًالتمم قارعلا هبفقوس زربي انه نم ,ةيبرعلا ةريزجلاو
 ضرا ىلغ ةداغللا ةينطولا ةيبرعلا ةيجيتارتسالل
 العف ليئارسا عم يجيتارتسالا نزاوتلا اضراف عقاولا
 اطيار با ١ ةردابمب يثطولا ههقوم امغاد الوقو
 يضارالا نم يليئارسالا باحسنالا ةيضقب جيقخللا ةهضق
 عضوب ايلاطمو نالوجلاو نانبل بونج نمو ةلتحملا
 ةيموتلا مهاياضق ةسدخ قف طفنلا اهنمو برعلا تاورت
 , ةيداصتقالا مهتيمنيو

 سيئرلا اهنلعا يتلا لماشلا لخلل با ١7 ةردابم نا
 ل  ةيزكرلا ةقلحلا اهتاذ ديسب لكشت نيسح مادص
 فقوملا ساسا يهو ةلماكتملا ةيدرعلا ةيجيتارتسالا
 نيذنا برعلا لك هلوح فتلي نا بجي يذلا يبيرعلا
 ,ةيبرملا ةريزجلا ف يبنجالا لخدتلا المن نوضراعي
 يح ةلاسملا دعت ملل فقاوملا يلع مكتحلا ساسا اهنا
 ( نم قارحلا باحسن او طفثلا خويشل ريصملا ريرقت
 تارقلا باخحسنتأ لوالا ةجرديلاب لب ءالوا»
 اهبفامب اباضقلا ةفاك لحو ةريزمللا ضرا نم ةيبثجالا
 فارشاب يلود رمتؤه لالخ نم ةينيطسلفلا ةيضقلا
 اكيرمأ برغ تاحورط نم هعسست امو ةدحتملا ممالا
 ١ ةمبزاب ةينيطس افلا ةيضقنا طبر نوضفري نيذلا
 ةيكيرمالا هيجيتارس#ا نومدخي ةقيقح ' يف مه
 ماق يتلا ةعشبلا ةخبزملاف , اهنسص ل مهسقتا نومصيو
 تدمع دق فيرشلا يسدقلا ا ا اهب
 جيلخلا ف ةيضقلل يموفلا دكبقا ن درلا اذه مللاب
 نطولاو ضرالا 0 نيبو قارعلا هلثمي يئذلاو
 دونج عب نوذفطصللا دارا ءاوس نيطسلف يب تاسدطملاو

 هنمسعت امو أوديري مل مأ ءارهعصتا يضرا ىنع اكيرما
 وا ةيلود تاردابه وا ةيمثس تاهاجتا نع اضيا
 نا ينعي ال جيلخلا ةمزال يمكس لحل ةيكبرما تاهيملت
 مهر  لبقت نل اهنال تريغت دق ةيكررمالا ةيجيتارنسالا
 ةفطنملا ىلع ةقئطملا ةرطيسلا نم لقاب  حرطي اه لك
 لقننتس ةهجاوملا ناذ انقؤم برحلا ةقل تمجارت ناو

 برج يا ةدرابلا برحلا لئاسو ىلآ كش يندا الب
 يراصتمالا راصخلا ديدشتو بارماؤملاو سئاسدلا
 تاهبجلا ٍتبتفت ةلواحمو ةيسفنلاو ةيمالعالا برتحلاو
 ضفرت يتلا ةيبرعلا لودلاو ندرالاو قارعلن ةدلخادلا
 نع اهتسارشب لقت ال برح يهو ,يبنجالا لخدتلا
 ةيبرعلا ةمالا ربصم اهبف ررقتيس يتلا ةذخاسلا برحلا
 . ةلبقللا لابجإلا لبقتسمو ةيمالسالاو

 ةدئاس

 0 رفق . .

 ةيبرعلا ةري زجلا هش يف ةيبرعلا تاوثلا
 يرق ملظ نم لب نم نتاع امد .موملا قنارعلا يناعي

 ءابا نم اضفن ىرت اهدي عشفاو رمآ ةروصب ىبرعلا
 هيف فثذ يذلا بيجي يسنجملا و نوغقي ةيدلج هصومع
 ترقلا مادصأ

 ةدوجولا ةيكيرمألا تاونلا نإ ةطخالملاب يدخ رق اممز
 اهنع يفرم ةتلالبخا بارق نم ترغلا ةريرخ ةيش ل
 ةيكيرمالا تاوقلاب دحا ىلع نللخني الا هلطاب ىئوتق بخومت
 نييكيرمأ نسمدق سحب ىلا هفلتتل ل اهدرحو نم فيهت
 نانا

 ءاليمسألاب ميزهلا يكيرمالا هكصلا قيقتم لوالا فدهلا
 ننرملا حيلجلا فطنم ىف ظفملا عبانم ناجع

 رصد ناك امهم تبرقلل ون ى' بروف يباّسلا فنهلا

 آم هملكو ةفلعنللا ل انلعلا ىف اكيرم١ ملك ىقنمل ةوقلا هده
 ىلغسللا يف اهادع

 تجيب هةيدوعنللم تليرأ ىفلا هبمرعلا باوعلا ىىغ اهأ

 نع هرب يل نكن مل - ةيدوقسلا»» نال ةنردكا ىهف اهع عاتبلا
 تيركلاب هرسا اهب تلاظنل يارملا نم عرج مانالا

 هده رمآ ىف دو امينا يبرعلا نط'وملا مسن يذلا نكل
 تاوقلا بماجت بقت فيك .ةفقارلا تعفو نآو تاوقلا
 ؟©ىسرعلا قارشلا نايمح يف هلثمم برعلا ةوف برسل ةيكنرفالا

 نيييرلا اهردع نأ يقيلا دلع ملفت ةده هينرهلا تاوفلاع
 رشاعاو لوألا بيلجلا لا وينج هقرعم فرنو .ليئارسا وه
 يقتدي ةجيلبآلا نأ امنا كمي ىنهو اكيرفا وف ليئارسأل

 نأ تارقلا هده ىريو "ليارتسا ىلع اكيربا نم رارفتساب
 .اشنرما نم ,ةينصقلا ءانالا هده لف ؛ةذب عصي ترسلا صفي
 دانعا لماكلا ديناتلاب لماجلا اهسيزان نم مهرملا ىلع

 "ليئارسال
 اهحورر باربلا هدق بايؤنفم نوكت فيك هلك اده دعي

 !""ةيبرغ تاوق ماما ةكرل اهخر فيد يهد ةيلابقلا
 جزر اهسل مدمتسي باويلا هده نا ىف كش نم ام

 تاوقلا ءده قبضت له يكلو سوملا ل ةيعرتاا وا ةفخسسملا
 نم اهيدل ام توصيشق .ترخلا تعفو نأ .ييطارملا ةءوين
 !":؟ةكمالا ىلا سميت فلخلا ىلا ئابعو ةسلما

 نودييدتل ديكف هيلم ©

 د ءممل' الكاك مؤ

 ءادنلا

 بأ ١ * :ردك دوم كام ممع اب ةقطنملا لكاشم لح

 ةضافتناللامخ زتظماةيجبتا رتسالا ا رعلا تازاجنا
 لاسبكلا ةسويكح تصفر

 رمآلا سلجم زارع سويهملا
 ضصاهلاو ليرهلا 17 مر

 تنسيب لمئارسبا موك ةيازان
 ةجاس ل بيكنيا يثلا رجلا
 ليلدل فيرشلا يسدقلا هرجللا

 هذه فايحببا نىلمم عطاف

 تارجخالا يس ةيوكملا ةموكحلا

 ردصي ابد ترطتلا يل هلموملا
 ةيلودلا ةمطنملا تامسؤم يع
 نلخ يف اراب ارو ببمل ينلا
 ينريهملا يناطرسلا مييئلا
 يف هبعنسل .يبرحلا عفاولا ى
 هيعدّسلا يم ةريمتسسم ةلاج
 فلجتناو

 ,دجتملا ممالا بدخينا دقل

 آلا سلجم اهسأر يلمر
 ل هماجو ثارارقلا نم هلللس
 تبلاطو .ةمامتنالا هلهرب
 ,ارسلالاب بينا لب ةمركح
 ١445 راعلا فيفح قاتسن
 قطامللا ياها هلم امن يساقلاو
 ءاسع ةئلتدنا هينببطسلتملا

 مدعو .ةيئاسنإ ةلماعم ١517
 ينارمميد ميفت يأ تادحا
 ,ةطظحس قطامملا هذه نا رابتعاب
 ايمح تبقد تارارقلا هده كلو
 .ليئارسا٠ ثرمتساو ؛ىقرو ىلع
 رهامجلا عمق ل رعاس لكشنو
 ءاهنال لخادلا ى ةيهبطملولا
 ممف قيفستر .ةماشالا
 هبرخ نع ةمهاسلا جئاتملا
 يل امذق تمعمو .ناريرح

 ٍل يئاطبتسالا اهحمايرس
 ةرخ عالممو ةييرخلا ةعصلا

 نايكلا فطتسي نيعر
 ةيلرذلا تارارقلاب يتويهصلا
 ,هتسايس ني ال يتلا
 تايالولا نآ امامت كردي هان
 فلاحتب همم ةطيترملا ةدعتلا
 هيلاج ىلا فقنس .يجيتةربسا

 رودص ةلقرمل .نمالا سلج#
 يا ديمستل را هدض رارش يا
 .ذختا ام اذا رارن

 يكيرمالا بيدتملا سرامو
 نكي تاطوفص عئركيب ساموب
 يزمإلا سلجم ءاضعا ىلع
 ةعيس ىلآ لموتلاب ميعاتقال
 هئاه الو ةلوبقم رارق
 ,وئيملا ىصتنلا قح مدختسيس
 تاديدهتلا هذه ترحلا العذر
 ال يذلا ليزهلا رارقلا ردمو

 .ةينويهمعلا تاوقلا
 اهيعاس نطنشاو تلماوو

 رارقلا ىلع ايناهن مءامضقنل

 ةتطادلل عيرصت يفق 0
 ,رلليوترت ثيرمترام ةيكيرمالا
 مماش قاحسا نطمر ىلع ادر
 يتلا ةشعيلا عم لماستلا

 مدالل ماعلا متركسلا اهلمريس
 يد ريربب عيناح ةليحتلا
 اهتبوكح نا» بلاث .راليوك
 يدلا ضفرلا اذهل بسات
 نم بيبا لن ةمركح مرصيس
 اهيقرم حرشل ةبسائم هصرع
 ةحاس يف ثدح ام ءارأ
 ,هسبقلا

 .فقوملا اده ي قيتدتلا ديخو
 ليلصتلا ةلمح ىلا !دانتساو
 مانئا خنركيب اهسرام ىنلإ
 تقسم يستلا تارواثملا
 ىرد نمالا سلجم يف ثيوصتلا
 آل هيكيرمالا هرادالا نأ حوصرت
 ل ليئارسا نف ىلع ةرصن لارت

 هيفارفلا تاراشسنالا رب امر ثيستكا ةسانئ_الا ©

 لا ثدح ام ةيلوؤعم لمحتت
 عرش طقم اهيلع ناو ؛يسدقلا
 همهن نطنشاو مباننل اهقتوم
 ةيلودلا ةثعبلا تايصوت عارفا
 اهصرع راليوك د ررق ام اذا
 ,نمآلا سلخم يلع

 تارارقلا دمر هنيلمعو
 عارملاب ةصاحلا ةيلودلا
 لم !مديو «يليئارسالا يبرملا
 دبكا يذلا ال١ مهر ا
 هلثتسع ةيتيطسلد ةلوب دوهي

 جوسميب انيرت ,رارق رخآ ةيافلو
 نلغ ةئميهملا ىربكلا لودلا نا
 تايالولا ةصاخو ةدحتملا ممالا
 هسايس ٌتبسرام ةدعتملا

 ل رثالا ربكا اهل ىاك ةيئاقتسا
 ذيدنت نود تارارقلا هذه ماتا
 عم بيهتبم يتلا كلل ةصاخر

 رمهافخلا باحومط يمعي

 هسلادغلا قيتتت يلع

 رارهسسالاو نمآالاو ةيمعامتسالا
 سيلو ملاعلا بوست حباصل
 ىدلا ىرتكلا لودلا علاعت طقم
 هسسؤلا مغ ليئست تذحا
 اهحلاصب ىلع ظافسلل ةيبلودلا
 سسي دحالا نوف ةيويحلا

 تومشلا تايسوعط رايتعالا
 يرخلالا

 هدحبملا تايالولا كرحتو
 لئاسز فلدحم اهيادختساو
 نمالا سلجم رابجال طعضلا
 تارارغ ةمدنس رادصا يلغ

 رامحال ةزيجو ةرتفا يف ةيناثم

 روق ايران

 ميلا وعما هن هرقل ا

 ةيوفج يح عججازبأا ىلخ ي:رعلا
 ءدوع ىف السمملاو هممرشلا

 لئد ىعارنو لصالا ىلا غرملا
 عيكرمل ةيلزف ةيئارسا تاوطست
 ةده نا دكؤي ىبرعلا دلملا اذه
 مدمت مل يتلا هنلودلا هيطنملا
 ةديحار بلمع ةرظتح يلع
 هيتطولا تاجرمطلا قيفحتل
 طقم مدختس ةنيبطلفلا
 عمئاضلا يضرفس امدنع
 .رطاشفلل هيراكنسالا

 لمعت نال تيولا ناج دقل
 ماليمسلل ةهيمهملا ىوفلا

 ليقفقت يكل ةطارفمسسلابو

 رايعم قبو ةتلزدلا ةمطنلا
 لدفلا ءىدانم قيفحتل دخلا

 هيميه نم اهيصيلختو .رالسلاو
 ىنايلابو ىدخنتملا تانالولا

 اكيرسما يف ناسيسيدرسلا ناب زحلا
 جسيلخلا يف برسحلا أدبم ىلع ناضلتشم

 مالمفا البس ه+ يذيرسأ ىاأ ديهاشي 5
 الا نويزفلتلا نع ةبيدقلا ميلهالا برحلا
 برحلا ثجحاهايأ ةركللا هدوارتو
 هدم ١ يف برحلا لسئسملا اذه لجا دقلو
 .ىرخا رهمتلا ةثالث

 كسات هاجت رسخا لع لو كاض# نكلو
 ضرع ىلع طقف رصتقت مل يهف .تالمبلسملا
 (ثل.اد هببرضد ا ندع مج انبا ميكعشلا روص
 0 .اشلا1 اهشاع ةيمارد ةمخملم سكفي ناك
 3 اوجن نيذلا :كئلوا ادا .ةيلهالا برحلا كلث
 روش باس دقو ؛ق ذي دج ةايح مهل يئعت برهلإ
 نم ةرتفلا كلت اوثاع نيذلا هاجت دصخلاب
 .اكيرما خيرات

 ةيلاحلا ةلحرملا يف داعبا هل مده لمفلا در نأ
 ةبسايسلا لوح نآلا رئادلا شاقنلاب قلعتي اميذ
 .ةيجراخلا

 اريح تناك جيلخلا ف برصلا ةّضراعم نأ
 اكيرما يلا ةدوعلاو هدزعلاب بئاطبلا نيبيلا ىلع
 رايتلا اذه ناكو ؛ ةيداثلا ذيلااعلا برتلا لبت اب

 ةدع لالك نم هلك تايخا لبق ىتخب دوجوم

 جراخ طروتلا مدخ صوصخب ةحورتعم راكفا
 .لودنسلا

 برحلا ءابعا نم يلختلا ي ةبغعرلا نا امك
 ءاينملالا ءاطتحلا نب بشضقلاو ,ةبرابلا
 رماأ عابعالا هده نم مهتصح لمحت مهضفرل
 عم كابتراب نويطارتميدلا لماعت دقو .عورشم
 نوسغفاسخحلا اسما ءيعلا مساقت ةلاسم
 .اديم اربحستا قش نويلارمتالا

 ضيراتلا ب اؤشبمي نا نوديره نويكيرمالاو
 زواجتي شعم مهتايحل نوكي نا نوديري مهو

 ها

 , د افدمالاو لئاملاططسولا ين راش درالاو سيدنا
 ناف ةقدتحللو ,ةرخاتم نس ف بوملا مت نمو
 رثكا حيراملا ىلع نلصح لق بونشلا مظعم
 هكادعلا ضارمالاو بورخلا لالج نم ,ديرت امم
 ناك دقو ,نيراعلا شيعلا س ا

 نم اهتنعا ةيسوصخ قارعحلا اكيرما عقومل
 تناك هيلهالا يرهلا نا الا ,هذه خير اتلا تارئمج
 .ريحولا ءانئتسالا يه

 امايوكوف سيسناره نم سائثا رخسس
 دق جيراتلا لاب ةيهانأ ذتسلا ف للعأ امدنع
 نودب هداب ظحال ذا افددم ناك هثكلو , ىهتنا
 ناك امك ءرحشم وكب ةايحلا ناك خيراتلا
 يلا نينحلاب هيماسخا يأ راشا ةهدنغ اليبل
 ةأريجلا بلطتت ةاييكنل ه«سيلطع ءبابما
 .ليحتلاو لايخلاو ةعاجشلاو

 قاده ناك هيرلهالا برجلا تاتتيح ةامماس يو
 لاصتلا كلو ءميججلا يه برحلا راكفا ةدع
 نا ودي يح نإ ,ميلقم رمآ ماس قده لجسا نم
 ا يف مامنها نا مهيدل سيل >,#| نبروهمجلا
 هيموتلا ةينادلاو ةهج نط هنو دلل تن ميط

 .ىرخالا ةهجلا نم

 له انئاد نوتحي رهبات نويطارتميدتا اما
 نأ نونحب ام وا برخلل يغالخالا لداعخا

 .«هيساسألا هيياسرالا ةجاطلاب و هؤخدم
 ال ملافلا داجن اكيرما ماها بامهم كاذشو

 ةديدع قرط لاتهو ,ءامدلا كفس بلطتت
 موجللا نود يموفلا رويشلا لإ ةيئرلا عابش#
 اهلهاجب وا ةيحضنلا ىلا

 ء«بسوب نطتشاولا نع »

 تيرس ديس + 6

 قسطم بمحل لاواتتتم ودمي
 ةيسودع تل اقل

 برس قيهلا دق لهحت
 ةنعب  تادحتشم 0 هنيعا ذه
 ىنوفلا ننااوم ل يقم بتادحاي

 رمسجس امم يصر نم
 ليدنس له ةدحممللا تانافولا

 عم يتاجن ىطاقتلاو اين رم
 اهيمدقب لو ةينرفلا اامقلا
 ةييبطلعلا

 ةيسافتالا عالدسما نا
 تهسروم ويد هس 15 ما.

 فحإ يطعت نم 13 زال ماع
 ليس ةنيّققلا ةيضع

 لكتب اينصاونو لولا ميعسعت
 ءرص يتم اهاح يىدعاشس

 نملا ةيكييارتتسالا _.اراجنال

 حيا اهيسومنو قارعلا اهتهع
 هردللا ههعارم ياكعال-
 تلمئارالا تركع

 يرتكلا لودلا يلين .ض فمن
 ةيلودلا ةنطتملا .نثك هيسنهلل
 اذحاو ارابعم مدح يال
 هتلودلا تارازقلا دنقتمل

 ده لوصتلا اذه رياوم نا
 درجرلا رمخ ىلا رهظت بأدب
 ربكتمم نا دينقملا نم لعلو
 اين ىلد) ىفلا تاجيرستلاب
 اوييتارف ينيرفلا سيفئربلا
 ناخ هنأ اهيف لاقو ؛نارسنم
 سمسم ددهيسي نال بيولا

 نيقدتل ؟ذنساو اراسم نمآلا
 ةىنرس لع ؛دكزب لدملا
 نلاقي انين هيناويهتنا
 يايئارسالا يبرعلا عارصلاب

 هةهتشسطرلا ىوفلا ند

 5-5 فرن ةييرخلا ةيلئارفميدلاو
 يذلا يقيفحلا مالثلا
 نطنلاو يبرملا يمرمل مالا
 ةيئطولا نرفحلاو لقتسلا
 نأ ىرت اهيكلو ,هسيطنلملا
 ىل عصب يل نمالا ييلجع ىلع
 عارصلا ةمصن هىايولرا ملس

 دحتنو نتئارسالا ىبرملا
 قيفصمل ةيلمعلا تارارقلا
 نم نابثرسالا ةباجحسألا
 14311 ماع ةلصلا يمارالا
 هيشطستالا ةثيدلا ةماماو

 .ةلفتسلا
 قخب ةيادآلا تارارق نا

 دما مل ينوسهصلا ناسكلا
 عقاولا اهي يبلا هلجرملا ببباس

 درحي نالا حللا ياو .ىبزعلا
 ةتباسلا .تاوارملا ديهتتل ةنلا
 ةددخم تاحرسمي مورشلاو

 .سزنا عارصلا اذهل لص داحيالا
 ةيدطولا .نوفلا بقبلا ءدل

 هسيلاغ لثمت ىبلا ةيبرملا
 سيئرلا ةردانب بلخ رمهامحلا
 لق بحرط يبلا يمسح ماده

 لكاشلا لمحم لاح هنا
 ادار ةفطنملا اهب يساقن قبلا
 قيفحب ىرتكلا لودلا بمرا ةم
 نا اهملع رزاق ءالسلاو نمالا
 ةريابلا وده بحبي

 يدئا يبرملا بمتشلا نا
 تميت ةهج لكاشم ني ساع

 اهضرقن ىنلا لزقصلاو تارارقلا
 ىو اسرصلا ىرمكلا لودساا

 ديرم هدحتلا تامالولا اهتمدغم
 هتادهو نم ةهنانتا لولخلا

 عشح نب دلختلا هل نقحمسل

 هبيفنلا !اهروفرو تاواكيدلالا
 يقيوو ةناورث ؤ فرصنلا لاعلابب
 انكمألا هسلابعي

 نيرغ ريبخ ملقب

 نيالا واحب جيجي نو ل" 1 د وشم كمون 0 ب

1 
 ىف ليس

 هياذدلا هلخرم يل

 م تلا 2و هنن فلس ل

 لو ىيصتلا ةيحو ىلا فيت

 يرسلكل# ماسلا سرد

 نق ننس دمعت ءامتسألا فعن
 ةديسنف ةتثلاح انف رفسل

 نررشم
 لك نس نابلطت ىناسنل

 اننياد ص رتسم لأ .ةريم هددس

 اهضاو فطس ىلع ادع'و
 كل لوفب ام ير اهلرس
 هيفيبلا ةينو, ةيباعلاب
 ةلمكات ييجلا حي رفع
 اننرمز انطن

 نان نا كل

 نيله يمت حبس وبا موهيهما
 نفحو رمتسلا يع ينتلا
 ركدنسسا انأر اذه بسوي
 رغاشلا ويسب يدلا ىنمملا

 ايسياصت نا لييو
 دع اثك ةروكدملا ةديسفلا
 يوسبلا ثيدحلا اتيلمن
 رم هفاظنلا» بيربشللا

 ءامحم انمهنو ,نانيالا
 ادهوحا ام مزيل

 ارهعد ميلاعب راكدتسال
 يقلي لم ل فسملا
 تيترملاو ماظملاو هباطملاب

 نيبطمل اضيق مجرما امر
 ودفن ىمح ميلامتلا هده
 نمو لجادلا نب يقيطت
 .اهيا جراحتا

 لك ىلا اههسون ةوعدو
 بمن بير لك ىلاو لؤمم ةدديس
 انقستحم يي درع لك قار
 نا بغا انادا دج اهلع
 ناو ناميالا نم ةفاظقتلا
 اقبلي ىوكيس يجلا لماك
 لك دارغا ضرخ ول اننرمو
 ةفدع تيظنت ىلع ورثا
 ,ياونعلا اهمال مهلوس

 نم بينكما ةارياوتب
 ,ةنارمغ

 نطاوم

 ولادبه
 شوب نوهصني

 ةيروط اردمألا تناك امدنع
 ةوردر اهتوم حرا يب ةيناشعلا
 دج سبك ءرخ ىلع اهتيميه
 ةيبرعألا ةثلدنلاو .ملاغلا نم
 .اهدوقنل هيماج ةاهنمرب

 امنلا نلع سيلا تصفتنا
 نكمتي ملر ةيبامتملا
 اهعامجا نم نويياقتملا
 هولعت ام رارع ىلغ ةهترظوسل

 ةيققتملا ءارحا يقام

 دغاد . اهلوح امو ةيبرعلا
 ىل ينامثعلا يلافلا بابلا
 قرفل !راره ائنح ةباتنالا

 سيسميلا سوؤر جيبكتو نيملا
 اسيداش ايبسرد مهسقلتر

 ىلا ىويمام مهو مهدبمي
 " ينابشعلا دوقنلا ةرئاد

 يسنخلا اديه .سكلاو

 تمشهت رارقلا ينابثنلا
 اهبايدرو نسلا لابخ ل ءلواد
 ةربعم لا سيلا بلوتو
 اهيلع يلطام هدونحل
 رمسأ مهسفنا نوسامتفملا

 لرزعامالا ءريقن
 نأ ان انك ةراسألا ريخمر

 سحور نجلا كلذ دبي ينمبلا
 تانسسالا ىف لق قي ىفو نالا
 بيو رقش نع هيكرنلا
 اهنا ىلع -سارزو ةهيسحيو
 ةرمجالا رثا فطنس»

 ىلأ دكعت ليش ةراسن
 ةياق نميلا ىلا بهدا ناعلا

 ىلا لزملا ةذخ سا يفب
 وبلاف طراز ديول للا بهرا

 لا بهذ دن اهديشع نأ ةانق
 تاع ةيتأب ينقي ةيئاف نمملا
 ناز ةفجسل بخ وا بهي رأا

 اهسا يسرو م ةيدوخ
 نا للا ءرالدا مبدع

 نويرتسي اوكا ع 2ثرآلا
 مهنعاسخاسو نيستلا سأي
 ةويلا ميج نمي كد دس

 لاشلا اه مديح
 ل ميشال يففاول نجا ان
 ل ريك مالا دويل" هما

 لاهم برسم اس نس
 ةرص ءادصلا ل تبحبص ثم

 ب 21 2 و
 تهد ممن صر تعا
 هيي لبصاو هيد سا دنع

 قيد لس
 ماع ايدي, قفزت دنع و
 يوصاعالا ل1 قلو

 سييرط ديلا و
 وع دع -



 ةسيسب رسعسلا ةسياورسلا ىحن جدوسمحسن لا ةأرسملا

 يسرعلا تدآلا ي هل وللا ثبوت نبش
 صتحاسلا نم مشق مامسها هماع ةروهب
 اهروصم هالجسال اوبنم مايدالاو
 ةميده ركملاو ريكلا لال نم اهبئاوو
 منلا اليخ نم رهشلا سير دم ايدو
 همغ اهريوست هيقيكو ةأرملا علااو نع
 نك يرخلا دمحأ ي ةسارد تياكف
 اهيريطبو لهاستا رحشلا يف ةأوملا
 لات ياماجبا رمشلا 3 عارللا
 هموسول“ هيناردلا مث ,يمشاهلا
 هيساودو ل و27 نوقلا يف يف كارما
 سم را نع ير لس 3
 ومع ١ تانساردللا ف ادظ ب ردماصل

 اسر بف رفع دما رس
 ينل انهناف ثيدحلا بدالاب ةيمسملا

 برهم ىا راسفلا ادجج نع فلطتت
 هفليكم شاونع بلوانت ةفاح تاسارد
 نس لايهف ,ةأرملا بنا وا هارملا سيظت
 ههاتتكلا' ةأرحلا ةروص فاشكتسا لواخ
 ل ءايدجو انلثم ذمقلا وا ةباورلا ف
 ى ءأرخا هريس نه يداو هلإ د ةسارد
 هروسن عبسي نب كابصو . ةييزملا ةياورلا
 رطق ف نوهمعت :بنتلأ اهروص امك ةلوقا
 انبن د هةسارد بناكط ريسيب يوم

 ةيفارعلا هضفلا يب هأرملا نع يناملا
 ل ةأوملا هروس نع يوهم ماسنا دو
 اه ناك ايذو ,تايسريرا بامتاكلا رصعن

 نيكي تاهياورو صصق زم ةاركا هستن
 اب عازا ر1 اههماؤ ءارا ةصاشلا اهنيؤي

 تاماورلا ضارفتسا يناق هيلا ملل
 ياحي لاجربلا تاتكلا اهبتت
 بادلا عياولاو ةوا هيتادلا ا

 ابنان هريوستا نواايرب وا هتوري
 يدل تنتقل هيسه) تسع ادع انها نسا
 أرملل ةمتّتح هنوكل يالا ةعرمب
 تاق فتؤلا اهارب يشلأ ميوسما13

 ركمهللا ةرقامع رطا ةميدم ليئاطيب
 «ريسو هياؤز نين ام ةقلزم نوعيرا
 ةيفسلوو هيونُس تاكومتسمو هةيحرسمو

 ريغفلا نك ةزيحن ةيلعب ةهظيسم هتفلا

 ةمرخولاو ومصر
 دم يسره صلا رططلا ىلا اركان ةيّدَح
 طخ ترملا

 نح بي ياف عا بسفنا نه زهن اي
 < ريرشلا

 نع بينتناف امر ركديمو تيرظ دق ما
 ءريسملا

 ل ذنلسي بنك لم اندغن كل ىوح انام
 < امعملا

 كيرخاب نش بئاصم كيمقاذ لق
00 

 نس دنع نده ربا ١ناهكألا ءدغ اما

 < دبظس
 دلربلا دس اهم لبقإرو فتش دفا

 ١ ديدشلا

 ليل يا يسقولا حلتلا لهر قحو
 هةممرصم يل ةئاخر ؛:دزان وعينا
 ةيصخب لساجمم عم يعسو يبو رطسملا»
 لإ ةسنعت يصش ؛” اقهن رياتيس نع راطتاحتي
 نس“ انبكلا منع يقبو , ةيليوضنلا- فطيح
 ,هييجرسملاو همرعشلاو ةيوّتنلا لامخالا
 بذال) جسرا ل ةقواش هةمالو رببتت يسم
 رض كلعوم نكن امهسإ رغعاملا ييرملا
 هسهاتسيو يكرلا هفئاتب وأ هقياوم , لش را

 عيكتيمب 7 ليا لا ةسييلفلا هبا رم
 ل ددسقا لايست) هملم ماها فيونس ن) الا
 ههل دقي اهبلاو فلل

 هنو ييعمو فيسخلل" ةيويعت يساع قيال
 ميرا

 وللا ١) دا ؟ايقع

. 0 
 2١ ف دهيمس ىف هبا مسا هل ههجلا روبط ل

 همسااو اهلل  لسحما ا يلو دنا
 مسرل» رس عشت اعمر

 هياقبال

 . ق دممملا زيوت دلو
 ل ما
 رعاطلا مضض نع خيل ذه انما هيرغ قو
 تعبضا تاو د سيلا
 هسمف ا[ اذ اء ةيمردسس

 00 ويهينمر ا يع ادموس <

 هوس 2 وطارسسو»

 ها ةءماص يحي او ؟ ميم
 هاا تع ةيمأ هيب محير نطو

 مي ا الا 0
 لاعبينا هيجي نم ع لا مدعي
 دامو ةسضرفل ممم شانيل ةظدسسبا
 5-35 نا اؤدنا هه ياسا ع جرح

 ندد لس -حو
 ةصم ل  عمدم ومدي يذلا ناد

 يق هد 4514 رزه وول ا وموما
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 نان ب محول تسع

 هلزمب ىف حسسعت دعو زمام
 مدد ومإ هوشهس هذ سلا دهدلل

 نى

 مطل اضك هيف سطل ةيوق دم ع

 ١م

 ةروعشو فشلا ةيبيابستع) ادن قدمن امك
 1003 ,1ربةم ةكمس هداوطصا نابل متاع
 | مرعب ,مرجس هجن حيت اهلك اينذلا
 هل ليخي ؟ ده

 افده يبي دعو ,ةطعستمس كلت لو .-
 لك نم كبك يصنت .خيراستلا بشل
 نس ةاؤوهلا رم .ءامسلا نيو ,دباخ
 وعل سوم مرام ةرهت نم .تقرللا
 نم لكمستلا تعري و ربح نموا
 يسمو ءاقا ل اهتسرطو ةرامسنا“
 تاو يبدا يو بفيعلا ىلإ يشار
 ءموتعم ,مرتعم مركطم يدرب

 الو برش ةغر ناو .بفشرم نيايصتعا قا
 تيرا عرشتت يف اسمق ام كاد يف بحمل
 ويبدو

 يموقلا يعولا
 ره لوذ' هييحب ليئاكيم مه نا ميارع
 الا ,ةيصرإلا ةركلا نلاغ مالسلاو نايسنالا ”

 ةدنع ةيبضوو فعول حيمالاب لتجعالاب ايما
 تاهالؤسلا ل هدو لال هنسب دقق
 يسويهلا رظتحتا ىلا ةيكيرمالا هدا

 ,ناريج للخ يثرمج هقبدم خب اركان
 ةدش لاس يكون از ةننسلا ىآذ تزصلا حدو
 نرالا رامتمسا لاا همهب يذلا خيا
 لوتس كلذ زمو . رايسنالا درقيو

 برعلا هحلفل بنبكل ايهطسمل غنا
 تتار يملا هقكشلا دبيرملا ير نأ ليغ
 هيحهرلا يهز ملاسلا يف يتست) مسمع
 نارمك ةهرتتنو اسال .هيماكفعل“
 ىقغست خوموم يمك زرصخو
 "رص. هذي هيرمس ةهعدوهب
 اد لإ هينازر ماه13 نايس 14 يف
 الملا ناثو ينونهضلا رطعسلا لا لافملا
 مخول رايق ناومت- نص ريبقمو هرم عييص نم

 راقققتا ومويس قار نارتو رويقب
 رمآلا ل اعدحت اع ارسمكو نس رمهسالا

 ]| طلوصلاب سسانلاو هوكدوسس» ىشلو
 | انيؤنو اكو ركفم ايادسلل نسخ ةدنح هن
 ىدسن لاك نيف نازستملا موس اقل ن١
 قرسلا ليقتسم لوط *رسك ةعقن

 ةهباب موي ةييطاقس مع رسستسلا خا

 مث لجبم رج“ ناكم ف١ ب
 عي سقلا ايوانيتعا ىو مسملا ععسصت

 هعمل ملع

 نع هما ومنال رركس عل ةسيمب لساتم
 | ب رطتلاب ءاس ةسرالو نموا عشت
 موسما رقاق ل" ةفمستل
 نيضضحلا باص رقي هررش  نصسما سنس
 ا نفلرو اهبامضاس قمل زمانا 1من
 اهب اشد دس ىسلا فياطول اب اهمم وم حل
 نسون لاك تافسم يف هوه بواسلا ىسانلا
 ' سلاع هنو ال و ا ايام
 1 عمك فسنللب نأ جلخ سا هلل هلا يي
 داوطن همييوي يسعا ةيكلو ةليسصانبو

 هلا بلعم تيايحل ناحل اص 6
 .٠ هلع س ةيا ةيحاسص افقي
 دج ىو ىف رمسع هس يسابلا لفسل
 كا ةحلدم + يناحت لا يبق دع معجم و

 وه نري

 ءالامالس يمس يع
 |رعو سيكا با رج وهو اقع
 نم هلل رع ةيحشمبل ةقه توقال ني رشنع

5211011000 

 دادعم طيبسو يف ينالبكلا لاثمت ©

 دمحا دبع لمحأ ءرعش
 ةلتحملا يسدقلا

 ابصاغ دهقتن .رحجج ىلع رجح
 رارسصالا نم امارها ريسمتل

 ابصاخ رهقتذ ..رجح ىلع رجح
 راطخالا كن كاقلا ددوجوب

 نلاص انيساحي ,يخاروم» لاز ام

 يف ةسوبحتم انسافلا
 افصاوغ نوكسلا نم تجرحل يتح

 راصغخالاك مقظنا هجو تففصو

 اقئاوسل ةايح ال كسلاسفن لسأوب

 رابعتلاب لساق وا هناكمب
 5 اسنحاضحا اومهوت نيذلل له

 راوشللا رخلا ىنتح رسسشي
#8 

 اهتنلعا ىلا كستضافتنا
 يراسفلا لاثقلا ىف حالس ينوش»

 ببضنتا لب كومهاد ادهش ا .لختا ال

 راستع ليكتب أرشاإو انيدجتم
 مهنتونع مامأ تارافش بككاو

 رارسفب دلت مل نا مهضينبل

 رادلا

 نا

 هد

 اوقسيلو ,.اسشظ اراد اومدهسيلو
 راسصمدي اويبعيفيو كابنظ اراد

 هلثم 0 الفخ اوقلتيلو
 راجشا نم رهمُظا ام اومنتقيلو

 نثكلا وا  ديؤمب ا اومكحبلوب

 ايكراذاو لسيؤصمب <-<نيفييست ال
 ادهشتسيم ىرثلا ىلسصع بطعس اذ

 لضجااخ هلم لطشس
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 ليهماستمبت» كسفبب ميل نآ نيانث

 رامح يصو_خل يباب ترقي نب
 ليفطخي.-

 راوثنا

 اسيا سسقتب  ليداسفن م مظما

 رارخ 8و ابدصل نم ليا ام
 اسهيتكسو السبوفت فمان هسما ىل

 رادرفألا ريعسل تملا سيياو
 امههلا وفصتب ةدجح يف ميسلب مس

 راوسمل حا صضصامم مايسللا سيف

 هئ_برلخخ بانُشلا 3 ةقبهلن سادفقلا
 رارسخالا 8- مهلئخاسل راببو

 يفض ريستعل نابدلا تابع دع حمصي

 لنراوسأ يلبسن م ممدمو .رسخلاو

 | دهلاقم .تاسممنق نم يسياقب نردس

 بكراضاأ دس شورولا فكققدلس“ا نيابأا
 دمؤوم نشدش ُطاعو ينهفلحت اذ

 رس ءاو تالا ءانفضالب
 مل شيف ريا ينديلا خالل مص نسم لس

 نااايس كلاس نسأل لاا يجوب

 للعمسم# نك.

 مع ىو دم ول نو“ ٠١ ىيرجاخلا



 ةرعسلا للا حتما يملا لسقشملا هسا دنع لسسالاب ايييعو
 لحما دمفاو لااانلعو اهيرطخو اهئادخ" لوهبا اه نومعرزن
 يملا لك لس مفعم سرلا عقح شخ رمل ملط .1854 يف راشمسالا
 ميياهت ل بح هو ةياراشما وا هليكشت ةيقنك نعي م يحل يأ كب دلعللا

 ده داس رمع بلسف هلالخلا هيتءاض هسوكش نا حاولا يكل
 اسد' را بلستحم رياح ةيخا ةظقنلا اهصبق لمو جامع لا ةمعظلا

 وو هةعرستلا اامحآلا كبخا يافلا طاسو الا يرشلل يناظيرملا لمساا
 اع يلا لوحي اميسه 141 ماهل يمحو 1801 ماع نم تيوكلا
 فتسوالا قرشلاو تيوالا

 هلم تسون اتش رم لسع نلف يساطعب رعبا رتل نيقار# رصسس ١ املا
 لآل '!ال[4 ماي ممم فيمبملا هيأ حم ةيضاشلا ةيملاملا برخنلا تاون
 ماهل بفسفنتس ل بسسات ىةميلا . عاممم يس اهري ديبي مب هيدعش لوا

 دمطا لسن هنامجلا ثرمس" اه زبهب ىمثا تروسفلا بلار اهي 2.4
 نااسسلا هيشعا همياتج ناز طقبلا ريدهب ةقهح ردي وشو رماخخ
 ماو .ساظي بقا وكلا طف هكرش ,رسيئر هلوج رموز ,يناطيرملا
 جراب م رجيبما مث" يناطعيرملا ليمعلاو ينويساتا رفيع برع هريس
 هسينافلا هيازايقي فرظنلل اهييدو همرانللا

 د ساو اسالظمرب ؟نعةخيسا يمل" ليهشاملا ةسايس يع مولا يلغو
 قبلا ربطت ريع ,ديموكك يسرادم بيوكلا يل ىثب مل ثيح . ةبايخلا
 مسمروملا لف .نيستت .. كب دمت 0) ةسردلا ١و .بب ةيكرانلاا هسسر ملام ىوبس
 مهروا مسامع ىلع ةرصربع راشتلا نشمس نا ا ,تادبلل مديفرشلا
 .رستسلاو ءادصب وا امفيرلا را دنهلا يل مهممت ملفت .بفيوكلا حراتج
 هيض تيول ةيعاز هيبلط نيرونبلا سفلنملا ن4زط نم ناكو ييرلاو
 بنحو , إلا ىارعلا يلا بيوكلا مامات بتيلاط يملا ,,بيوكلا زارا.

 نرايّطسسإلا سطل 8٠١ ىلع انئاهن رامسلا لادسبأب ربات ديومجحا اهيرص
 مرسضتل ةريشاتتسو ةيباكهي دجشني يلارملا يلا اهس انن نم اند
 فط بروطب دقو , حان لا داسنو روخ نم عمهيصيلختو بيزكلا يلاها
 لم تعي بباش يسبلا .,بتاضزلا ةعازاب اهيينصف فييد يأ دعب ةيضرامملا
 انابجا هئراتسو ةييجتتو هفارشابو يراك كلللا فم

 رساخ دمحلا ىلا ةيهسم ةركدم 1474 ماع ةصراعملا ةكرشلا تدعو
 ةيلابلا بتاطللا قيشعت ةرورس بيمعي
 ىن وادم ناحل حابدفاو مقعلا رشم ©
 لفالا ل يسوكح ىفشلسمم سيسات ©
 تاذررسمللو لخ دلل هيبارهم لمع ©
 اومخار نل ذنب بباجحالا نيرجاهملا هنو يف بيوحلا باونا قلل ©

 برملا نيييعاوملا
 بانسبا يآ مهام, مدغو بيوكلا ةرايزب برخلا رارجال جاما ©

 ةيشامتلا وأ ةيسايس
 اممس الو بزرمللا نيسرلملا رزقا رهأ لل زعاقم فمسا نذبكو

 [؟سيطاوخلا نيب يكونا ءايدرا ةيشخ مهمم نوينيطسمتملا
 باسم اهل بلا رزمالا عيمج يف ديل" عشري يرون يساحبم سيببماب ©
 دثنلا ةفلشفمم

 هيقالاسلا ىرشاز ةيعرش داعم ليانس ©
 رسالاو كراصتلا بارادا مهظمنل هيفارغفلا همظنالاب ةبافيسالا ©
 اهربخو ةظرشاو
 نع مهليخفتو ؛برملابو ةزيدلا لجان لامخالاو نهملا د ا
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 رماخ ديخا مهيلخ فمصي نيذلا فنانعالا نير اضتسملا درقع ©

 , مهبتاطم نم كيلهدلاو هريدلا لها ةلزهن رباع دعما لوابع يثو
 ارك هيومملا بلقيس هبا لغاز 7 4554 راينا يل ىاوبعلا ىلا ةرابرب عاقل
 يكللو .ةءناضتملالار هبميلمتلا بالاتبتا يف انيس الو ةيرادا تاحالما
 راخظنالاب هدف ىنجح ظلك طععلا رمتساو دعا زق لطبم يل ةيعللا

 دعب ,ركذلا فااسلا .يحيرتتلا ىملخللا ءابشبا يلا تاج ةيححا نيا ايم
 رامز عمفو ؛هيقارملا حملا حيروت خيم ةق14101 بالؤاخم لفعسسلا نا
 نس وداقالا ع سيشلا هكراشني ةملاطكلا رخب يذلا ديخالعالا اضهنلا
 باك يسنا هي ا ربكلا تاموصرلاو تئازصلا نمو ظقبتا ةئرشش نئدارب ا
 تملاظ اهك , انايخلا نرس# لاربا هيقبو نععيشلاب تويت لا يشي
 بادما ؛هاقذو بيبازحو رود ديبتنت يمارالا نسح) عاطتما نم دباب
 لازم ف برملاو ةريدلا لجأ تامعياب بدايو .ريابج ديحاب ةساط
 دونهلاو ربثكمالا يلع انقر ,ساك يتلا ثيوكلا طش ةكرش فىئاطو
 يمر عم هلاشم يم تلاظ ىوكشلا ىلا لب .ماه هسيي محاعالاو
 ءرمال لقم اهنا هجن تبيوكلا ارخص ف ةمصطلا يمارآلا ىف مادخلالا
 ]الما اهم خطتمي نم ةمش ىسيل هسا مهر :ةئايطنا

 ايناظيرب يلا ءوجتلا ىنؤس رولا اذه عارا ربات» دما سس نكي مئاو
 هسرادس اهسوكح ايحارو ,يهاذ ياعيرب هراشتدمم“ سيفت اينئاط
 ةيئاحصلا بالبخلا فتول لازحب ةيولكو نتراخ للخأ يلع طمصلا
 تمدصا نأ دعي هيبايج نارام فتملا بلك يتلا «ساخ رئا ةحلادإ» عسمو
 ؟ا ةناوحي فمه مسا ىلا هيدعامصيلا تار ايمن ١

 يب هئاسا نمل لختي ملو عمكب مل ميظعلا يمارعلا بمجتبلا نأ الا
 ابا نم ةيفم تميم يتلا , جيتطلا برع ازد .لكش لب ,بيولكلا

 ييتاتيو ,ييدظولا سيصيلخطلا سحب عم سيوك .تاسث مهنيبو يارعلا
 ) سلفا, لمك مت ,نك ربات ذمخعا .رلخا , ةظيارلا هد ,رع

 دمحاو ايباظيرن هيشرل افالظ .لارعلا ىلا .بيوكلا مامصبا رزق يدلا
 لوضع نم سيئارملا عممو , هئاضعا ذيرشتو هلخ ىلا ىدا امم .رمابع
 عاصخأ مظفب لاط هنآ لب :بييحف كتذ ىئه رمالا ريغتكب متر ,نيركلا

 مكح رباج دمحا قب دقن ,مهراصناو مهئابرلاو ,يمررشتلا صلحلا
 هكا نا رعب اع حاف لا ةظلسن «ديرمتل سبمحلا ذهتحمم مانع"

 ,قارملا خم ةدحولا نومزاني نيدلا ييححرلا نابحرسلا دير دنض#
 ترج اهداق 1984 ماك ةحشم ةمضاقتما لكش يله عصضولا رططنو
 تردصا امك ,-يملارلا بابشلابي نديدطولا ةلئكلا»و «ةنيدشلا
 لا اهخويشو بيولتا باس هيه بع د« امايم « يسرشلاا ميرخسبلا ةيلحلا «
 مهبطولا اماقباو رثمالا مئاطن نم اعاذن ةيازملا يسن سلاب سفتلا

 ديوي ايكيرات نا «تبوكلا يف ةيروثلا هكرصلا- يلا اسك ,بريرعلا
  قارملا ىلا ثيوقلا مدع

 , رثصلا كلاتمخ ,ءارو اهلذ تيرتلا بحرط عبجولا يفاغب امدسعو
 . عالشلا مهاذنك .خياعلا نايبث مطمن يياحلا فسوي ,قويرملا فمي
 , ةحالسالا عدوتيسم يلط ازلوتنبا نعم مهريخو , ديشرتا نامتك حلامو
 ناثو هسلايقدا مرا سمو ةمخاولا بمنوو رمآلا ماسر بلغاو
 ىكمم مث  ةريثك حاورا ه.ع بغهرا يدلا ! 5 4 ماع يب لوالا ماددمالا
 ناديي رياج قبح بسثنو ,غعضولا ىلخ ةريخا ةرظيوسلا ند رماكمالا

 اهباطنا ضعي لار امو . لراظعو صخسو ديهش صب اس ةيعرانملا ببُسَت

 ناونس زعم مههستفت نفق اموت , ةيوامسالا قانا ف نوشيعب مويلا ىلإ
 مالا ناسصدع ىلا ثدام دقو بيوكلا ةيؤرم مهمويغ لجسسكب نا لمع .ةلابل
 افهليعس يل رمخلا عاس ياللا يدهتلاو ةيدسالا يظو موالرلا

 مشلا انه دنع ففرمب مث سامح للا ءفيلشارتسي رس دصف نا ناد
 | ريخلاب ضعملا لعاظت ملاس كلارعع ةلفطو رباس دما بام امنيد#
 لضصتلا تلا ستمسلا سيئر وه ملاعم تاارمج نأ رابتعا لع

 لك ةبكامس ةروم ماطعا ديواحلا ,اشو مئاس هلادمخ خمضصي ماو
 ماع يف يئيوك محلاب هئامسومهحو فلا اعد أذل .ردام» دمحا ةيىواسن
 فراعملاو ةحسمصقلاو ةيدقنلا فلل سلاجم ةنيراء املا راببتغال 7
 عيارشلا نا 09 ,جريب#لا لارقا دجا سقم لك نأر نلاع مسسوو ,تاقوالاو
 حيو يدتنلا سفحملا ف بمشلا لمعي نم ارييخم رخفت يف ثنل ام
 هحصالا ييلخم ىلا حارمل) لهنا مث ,سلجاملا رسيئر ملانم دهم حيشإاا
 تاادلونطعو مدعت اييلشمو اهلاش لا ىذا اهم رسئاخت'“ ةبف ىلا هنمو
 : 'اهساسورو اهئاصنا سب رواعت

 نليصم مصب تناك يلا هيونالا هيلسلاب بتككشي ١441 ماع
 نييدنس تالعتملا باواصتو , يضيرتسلاو , يموملا يل ؟مْديلا , سلما ةيذبا
 ومعلا ةربق لاقع  دحرملا يساتسملاب لكش امسيحو  اهقرادال دوم
 ين لسحوت قادما ينرعلا ينعشلا هللا دوم قو 3485 ماج يئالثلا
 ”ويدططصا) هيبعُيلا هيظارتسيدلا هرداسلا فدع نفي ةقيلل حابص
 ٠ لب بدضرلا سلخفلا لح لااورداب دك ١504 ماع يف بهشلاب
 هيهنحس ىلا عد دج باص" كليو , 14 219 ماه يب لوآلا دعاستجا دمي

 1 رئاملاب لعاتنلا ييرابلا يبكعارشسي هلا
 لا امومع مارطمالا لاخي ةظلسلاو بينا نيب عيصولا روطتب مل

 1و ن4 طاب “ ووي ري ةسلاو فنسلاو هيدبالا يق اليخا
 ان ةيطارتسيدلاو هيوملا نق ملون فنار مللي فضزينغ زري دقو

 ساكو درييبآلا بايلا يلج لواظسلا ةيحر هلا لادماتا اوشا انلعتسا
 , 3923758 يماش يسا دطفسص+ ذم حابص لاو بمشلا» نيم ةمرا صلات كلب
 قرشا بفيُسا اهيستع 113189 راع بلاش دقف ةسيرلا همرالا انا"
 قام ههمحل ءابسأ حاببفتلا كرايم لا برصن اهينيعا يلمع هنايجلا
 نى مهاناي ولوج عمادملاب ..ءدصض م' يف هيون ارجقفز عاملا
 بيج ههييضف اوسمطو ةممسزلا رباو دكا ف يفطوم رافع وأ انعم
 كللد دفع مهبوسس خقموم ملا

 عيطم قف قع" سلجتلل ةيميظدتلا هننهللا ,. ريان هقلادبك لكلب مس
 كيياحللا نرسسالا سا ءاسفش 1* ل١ راج هب مم مسن متسع 5401 ماخل
 نإ مميقخ روس نا راتسبلل كري ل امه اوصصخ 1١ اههومجام حبصاو
 مار وبي هيخا اد ينتدقا يلعالا سلخملا نآل .ةرادإلاب هكراشتلا
 ناوشا يح بيير مب نوف ربقنت حان لا رم هلا نات 14
 هيادم عم ةفلارلا هبننوتلا ,. يطا رقمي تلا نم هاهم لطي ىلع رامبسلا
 مهتحسش نا اهتم نم عامص لآ ايباطنرم هبه بفعأ يدلا 0.1533 ماع
 الما هقطاملا ما خ84 هيائنبا بطغساو ,كرامع

 نرخ انيق 1951 ماه دقن جام لا .ةيطارعريسد, ل نالو
 دقلا_راذع .لا اههبش بيردشلا ع نيج ريس ةياركل رثثلا

 نسيم وبا: 3

 تالتاوش ةيدوعسلا ذكلملا ويصحلا راربسأ متاهفلا هكفمند
 داسمو نيوسملا شباكللا تورمت ل لايسنالا راو لقا ردم قدا
 يبا ريسسلا نجح رق" مك

 درب يا ةهكاتملا ءرص مل يفمضحل  جيرانملا يه حئاصتتاو

 ,هديحمملا تايالولا لونا عهم# , هسماسملا يف محئاصنا راععسلاو

 مهتاع الع قو . ن اوهوما مهثساب حشا هز , مهيلك ىلإ اس نو دخمي
 اديممالا لمي حئاصلو ,ليئارسا عم ةسئاق لارت ال ينلا هيرسلا
 نايلمح لخ ءازو مهبأ قئائرلاب بجاكلا نبثي دا, سيرملا يموخلا

 اوه نا دمج ,يمالمالاو يبرملا ملاملا لون نلع بيرطسا
 . , اهيرامدتسمالا سيبولا ماما ةريرجلا

 لمسو / لشقناو باهرالا لئثمتت ةيلخاد حلامتو
 ةماشاو كفس يخطالاو لاوس! ةرم احمر صارخلالا تكاهتتناو نرهعتا
 تاردنطملاو نوحملاو يئسفلا

 ذودشلا ارنا لكر رادقلاو ةديرغلاو راسلا نم ةبكلالخا حئاصنو

 ,ادبلا
 0 ءدويل صح

 ىارصلا يسملاو

 لاو4 نيل انهنايناومعو ' اروبا عنو ىوايجرلا حاصقو
 ةرمابللا

 ,اريمش#لاو فرشلا اا فلؤملا لولب بابكلا ةمدقم لو

 قيال اساو يسياتسم يشلا سمس ج71 نحا يف بخرلاو ةرييزرسقلاو
 لس  هلئاملا ةزه دياظن نم بمك يبا مهكر  لومس لا حئاضف
 هلاسسلا يه وده ناشراو ,فطدحو  رارساو تامر» كاهتمأو
 ليتاو سسملسملاو برقم دس ةهيسرامت ةلئاحلا هدهل طمئافلا

 نضالخا طوقتسو  فوعا ملرب حئاشف . اهيسراغر ةريرخلا
 .انهنز رامثل رماوج نا نطوملا خوبو ,ءارمج لايلو قهاممو
 2 هرم اوم فس ,يسنعاو نس نيلر دلل ١ فيصيو ذراغو ةيعاموو
 درماؤم رطططا حيو حوجلالا يبيتاصلا يسويهيفتا ديكلا درو دوحس
 يا هسبع ىل مرسلا اهجيتامب ضرست

 » داسكو

 رمالاب ةيباطرملا تاططستلا بمهاو
 ةفولع بحلاد# امك - ناصع لإ فخاباق
 رابمج“ لوا نل ةراهنا ع نامع
 ناؤسلل رسونس وف حالست دومتملا

 همدالك نس ناق ريزصلا دبه ققملا ايا
 بتابوسملا حطقل سيالماام لجنس نا
 رهجي مث تارونلا برم ل قيسلاو
 أم ىوفلا يم ةسخرابمملا هُيرهفل
 نكما اه اهرسصر» لو اتعبو اه ريبخلو اهل
 مداتم رم' ناطن ىف

 رمت. هيلامشلا ءرجدهلا». لا واف
 هون لسرلو .الابمم اهم دبدم نا ةربخو

 لئابخ نم ةيريسو ب ايبصعاب ىلا يتعدل“
 انشوبم لغاو ىدزدتسلا برم ةظمارملل
 ءىر'واملل اهطايص“»

 راوكلا ةرصاعم ميكس لشكا اكو
 -رثاشلا هليل + يلب نم لاخر يلا رعوا
 هيرراؤمل مهيادتمساب هيلا اوني نتا
 ,جيرشلا» نم ةويباكو هب اولصباي
 رس , لج ب نمارا ليج دز مهيلح المفن
 - «تسرخلاو  ةاملا ريمكت ب نعذملا
 وأ ب هنالز جاالو بميرم» يل لزمو
 لتخا هبا حراخلا ف لمعلا لا هناديتع
 ةهءارما رسآو ةيئابشلا نا 'لملا

 ملط سنع ءميرم- يف رفتسي دكر حلو
 هماربسب ةيووسبلا يوقلا لحرب

 عفن لربو ةةرولا لا صدق هملقخت
 .رادويسلا رثبشللا هفحالو .:رابش لبخ
 لويطلاو هحلسملا بارايسلاب

 لوألا خيبر ؟9 بنسلا موي رهظ يز
 ليل هكرفلا بشن (11157

 ءامصاب نف ةيرقم ناش «زابش» حقسي
 نس دماخ) ةداقز نبا لتغم نك فلحباو
 هجر ؟4 - و راسيعو جلاغ هيسار ( هملاب
 نب ديحت مهيم فرخ ةبناوغا ني
 نب ناميلبنو ةفيبط وبا ريج رادع
 دحر [ امذلا ذوحسمو افيلاظ وبا دبا
 فارشآلا

 بيع ايض يلا ةدامز نبا سنار لمحو
 بدسو اهفوس يف ىلع مث لافضالا هب

 هكربلا رم اورف يم دخو ف قرطلا
 رورّممج», نشا لاذ .اعيبنع 'اونقب
 لمع داو درق حمي مت .؛«زيرجلا
 لب ةرافز نما عب اوباك نسم الو .اوؤم
 يصارالا يف همم نم لكو رش لش
 همعنلا هده يبافيا بيمحاو هيراحجلا

 ,1١ ٍيهملا اده ذهب رستم اهل يمن ملاو
 ليم ,تامالب- افجسحتا برشبو

 ريثم نح هةرداص اهنا اهيررشد
 هبا اهيف ركذ دافي يبا .ميعرلا ب
 ءجليوملا, رفاحو ةيبرخلا.. لمختا
 هبلابشلا راصعلا فارظأ نق افق و
 نم نيبيديفس ادومحو اطانبص ريثاو
 لدول ريس هباذ ,لخاوسلا رفض لامجر
 ءعسي» لا ىراعاو هن ةيسولا-

 ناوخالا نراك ريثكبالا ولسا يا دهم
 [ اهعصو يرامخ) يف ريرتتاذدبع كقملل

 نوكيس مظريبص» نأ فقيمتلا نم ياك
 ريثكمالا نأ مهر هيصرف برعأ يف لةهلا
 نب ادهتت اويلط راب مهسفنال أرطامخا
 نا اموت كلدو مهسادكا مدخت كقملا
 الملا يف هننرفلا لئانقلا ءادع هحدب

 ذذه يتكو هيلع ىاك اني رثما مدع
 لكم ملو هيمقا ؟ذ ركب مل دهتدلا
 , مهتم مدعي بوعتس سال اهلار

 ييبلابلا صييسالظيزملا يسشولا ل
 ناوجاا اف لاح جمضوت

 مقر لمخيم ىلوألا هيفيتوسلا
 يىناثك ىل هحرؤمو ١1 /بركاا منعا اذ
 نيب ةرياسم م1478 نممموم ني
 ىف هيناظطيربلا ةييبابصلا هنؤيدشلا
 هفسولا لوس تبيوكلا

 ف ةيلاثلا بانولنملا ىسيدلمو
 1ع

 107515 ريزمكلا نم ربع نماثلا ىف
 نم نايسحملا /كبمم ارق“ شخ" مادبا

 يلؤملا نم حيض“ هيام راقاو يضانؤلا
 ابهع .نيدسلا ضايرللا ءابيممسب نا
 نس كيال مشو نالا ىنامآلا مهيرهسا
 دمه ساو نيمال نبا يسقنح
 تك عانس ةولمم تن داش يب نايضلبسم ١
 قاوليرا مهنا رهظب موفس سا رماؤا

 لمت ابق ا فاودنهإلا < لا بايع ام دس
 نسم ناولخ نما هع ءوعع باطلا كن مو
 فرصسلا ربا هي لزب ناب نيوط سر
 تانتاشلا ناؤدس نطلو ناعاسملاب
 الع اهيكلو ادم اف زوفهلا ا لسب ول

 متلو ىلايلا مومس* ف سيان يلا ىلا هم راع
 محي د صايرلا يف اشم لك ف حاس
 ليف هب يسمو رساصترل' هيام نلط
 ةلاصسع ذم ىلع يابه لامر ىلإ
 اناا مدييس3 نولالع نبا اهماسرا

 قبب .امسولا ب موي لبق مدعو
 دق ىف سوط لا بلبتو دع قنحللا
 رولا يره ىلع يياستما ىف مشت
 و هجم ىلا 5513 يبول سرسسسو
 ةميسفلا ل* راموس 4' همم ىينبب

 ه«لطبيتحبص ةييزرعلا دق 2 يهو

 مج مظفو لامع رلعاسا اع

 لا مهي دمام يس ليات لاس اعاس
 دمشف قله ن3ارعام ىضو ناو نامت
 حمس ل ودمتي نت بيعقر دعو جامطلا
 لامع ليحل ازعإاد ةمملتلا داس سا

 _ايابشن للا يسم هلا /' 'دهت سمج
 هس" رش هه قيدصبا ميملنببس ومحل

 افس ربع ةقمقص نك مصوش ةفيشحلا
 ريع مل“

 9 ميما م همام يجو

 ةسفأر

 يابس | ةسس كسلا

 ”حملاو دحن ماسكخأ

 ممل و رست اسن سي وسلا

 دممعلا نس اوناث نبارامسلا يقئاس
 برج نايك دوهش لاش نكي حبا اهلو
 ..ولكمي ال ذيمعلاب ةلغفلا هد _

 روسا هنال لامه ياه لاح لك ىلعو
 لباس ريراتب نم اهنا بذكات هدكزم
 ريشسو نايفملا

 بوم القغ اوفلظنا ءابشبلا ناءأ

 اويجوش مهنار فرذهلا
 سلاو ديسمملا هب امجحعلا ةأرملا ء نا

 هليمرتو مءايجبسلا ماقط قلب بفناك
 مل هناي برا ةيييوي نتعببلا و مهبلا
 نآل ءاهطلا دمم نأل ةيءاض لايق دفع

 لياسلا مويلا يل ؟وهشوم دف ءاسسلا
 ءاصحالا يلا

 لا اولست مف بامحسملا نا بح
 ينولتس نسا مسسك) قفل اذا فومهلا
 قعو باري هدك ديك وتج نب هلا دعم
 لع يضقيبي كيان نسابلا نع عمسم
 ىدلا زجةلل كل 23 سفتمس نو يبات مابه
 مايل يوادح نب دهن ا ةسعلا

 ميسم ماو ىمآ سا مدعي ياو ١4
 لمي يف اموي انو زج اذا

 اهفلزل ةنساّما هةفيبزلا اما
 نراك 7 يف هيحرؤمو | 165 |8125
 نم اسيا ةرئاصو 28474 يسال
 امسو بيوكلا ىل هيساوسلا هيبستعلاا
 لالا ةفشول ىف ءاج

 ديحن ةيحنخا هميج سرومخلا ,
 قوباتن وشو ليصالا ىلايومب يبجي
 11١ يف (هيباثلا دوفم نسا ةراشس
 اصخش يإف ديما 1357 يساطلا سرس
 ريس نم ءامختسلا لكذ نم از اخ

 لاسلاك تناك فورتعلا ىمايرنا
 نع يىولخ نبأ تاراميع نم بس ا ١
 ىلا بفللصو - راابثمم 4 - كيويب

 محاو جوست لبيع فرقهتا نم ضايرلا
 يف صانرلا يلا رطن حمش لوهو نم
 هور ةرضشم 1457 لوقا نم لوالا
 دقن امي لصنف لكلا ليقف عمالا

 زايرقح نما مدينه يفوز
 ةيسرافلا لوينم نيا مسعا 1

 لاا دهؤامسا ةسلاس# ابهجسلا قاسم رك
 دجإ اهب تئرابسلاب فوصقلا

 فيامو (كابجب يبا ديم نم ناظم
 ربح هقيراو يسال نياو نلمح نب
 ليادقلا حونت رس نيرفعا اسرق اكسس

 تيروم ليبلا ةهيلمخ لالخ +
 هللاسيلا لب بزدعو ةيلطما هيرنلا نيهتا
 دل كمملار وهرشع ةيرلاسللا
 لسا ناب ةددسسم ةينارج فمسوو
 مال اسك سحبستا ىلا هيدوملا تاقرقفلا
 لاو ا .كيطاسسا نع ويت اساسا

 لح ربا يضايرلا ل عءاؤوس مهي رايس
 تونهلا و لوسولا

 لزم تايكبسلا جوملا ىييمخ 24

 «ةدجالاو ضرما ومع هيب مهدرانو
 ناوسسلا رلكخ نا او. اللا ديدشتلا

 ان ريس اش ةحمنس رئابجتلا ل لازب ام
 هيل يان هينا يه فقشتاو تريشلا سس

 يا ةمسعلا جسم تورش ةقو احم يف ايل
 مكيرصتلا نأ ىيسإ يناملا فيصلا
 عاهس

 دا( مهي ) حبش رف ارق محوصتتا)
 لإ عدوا ناكو ةيسيبفلا كم ربا
 دقو نازح الا هداف نيص ضايرلا وحبس
 هيلو ايم نكل يجسلا نس بزهلا يلو اب
 يللا لصعلا عظقلا ها لكشمتاب بان
 وسلا ىلغا نم ظطوبهلل ةمدخبنما
 ماسما صاصرلاب ايسر رايق اهنيكو
 رطبا هفاعتا هحاسلا يف 1
 ةح.وللاو زم“ || 93011 مهر هفشولا

 311/4 ل
 بكيصتسم هيك تا رايسلا تكريت - ©

 ليا رثبع ةسامل ةيازتم بحي ليقلا
 نبا دنبك نم هيب افكت نير انكنملا ةيفحلا
 ةراسيتن ةيراتت ثمح ب يولح
 تاراشلا مث ةييبللا ف تيلورقنشلا
 ةرامس مم طسولا قف عنرزالا ةيصاشلا
 هرجؤملا قف ةزمك كبوم

 انا فونهلا ةلقافلا بلخد 1
 واقي ام يلع يلابيلا ) لمتلا سعتم دمع
 عضو تبيح ةياب هيرسيو (مجرمملا -
 وا بوكلا, ةفلملا يقذن ل ءايحسلا
 نيرابو يف - ىمست انج دييقلا يعن
 ضرالا بحي

 راسا ليصافت ةممح يعاب لالا
 ةرامسل لاموصلا قئابلا نم ةلخرلا
 هنيرم وشو رز 4  ةريمكلا فيودلا

 ماها ةيباهن مدرب _رهامزلا ىلا ماك هركذلاو
 هللا ويقب ههلف رم كخدو ,اهل مهتر ماحب نع
 جيش يساث رب

 نأ ةفمحت ريا املا اذه -
 ارس اومدملا دف اويوكب مق نأ عابشسلا
 ةيرنو < نآلا يتم يوطح نبا لبع نم
 - نوم ددصت عهبأ تينعلا نم سرخلا
 مايل دين لع اوهنب ينل مهبان

 ثبع بيدارسلا نرابو هايج اوئمحتيو
 ,يالظالا ىلبع خوص لخذم ال

 نأ مهل كازا كلملا نأ ةفمش يكرم د

 مهلسرا ادهلو ,ريسلاب ايدسح ازيبعي
 يكول ينبآ ىلا

 مالا اهيدرزا يتلا ةعملا نأ دلمعأ
 تامئاش# .لك سب نم ةحيحبصلا

 ماده“ لوس بتصو
 لذ لقتما ال يسبا انك . يمايرلا مانسسب
 مهل رقوتث نأ كمي ءامحسلا «الزه
 هبل امهم | ةاهحلا ف إل لمالا نم هصرف
 نولك نيا يدب ب ةيغقب نا لردحمت
 نييسيركلا رعش عاسحالا ربا

 هلع روهط دنم ي ١ مونلا كلذ ديمو
 لاوكالا هذان زاببجا بعكحتما رافت انا
 وذ سهرلا قيبعلا يحس يف اويص ني دلا
 لامر يف اومثد مم صاصرلاب انضر اوقف
 2 انه لا ] ارسم

 ..قتائولا مالك ىهسنأ

 تولع نم كهحم لسن هضيا نكلا
 حصار جدومم نهم يوزن ناب ةريده
 هز افنت ى ذأ _امتسلا ىدويننلا ردفلال
 سسمئتتملاو ترصلا بايقالطا عم
 _اوسعلا تاهبنأ هيعلغ اق ةهيقجو

 ةياؤرلاب تريد مهبلي ءاضفقلاو
 عي وظاونناب الا ههسفتل سنس مقا حلوها

 ه1

 لاثم حضوا ناوخالا ةءاهن روخب ةاكبو
 درعس لا هقود ن رخسو ميثعم
 هكي دخلا

 ةلزعم ل ةيكع رشتفي مق زاقعت نناع
 ل هتئقئامل روفس نسا كاعد ةمساو

 ءافلت لضوافنلا لسا نم .تارقس
 افكو كلما هيلج نهبب اج المسسجو

 - لاني يبا يللي دقوأ 121 هدفت
 0+ يللوح عم عاوفش لا بدو مهظلا

 قب سيودلا نكئو اريسق ليسق رعب
 مقد نمو مبلملا دتقدأ مفي عا ىف دنع
 صابرلا يفا نيديقم اولسراو ةيعرسي
 مست رات يحدلا وه شنو ملا نا لدعلاو
 او للملا ليف دقق ةثامم ةمقاو ةرمس
 هيكلو كلسسلا هةكوفن لفف قف ءرشل#
 هن ءيش هش ه١ نو تتاهرأ“ حطمت

 تيوكلا ىف يباندلا ةدسعملا واقي
 بيوكلا) هبا ى (روستيد]

 دوسعبت نيا , بسلا (اهتناراسجر
 لمعت  ناوالا ابنا يا  دهعامسا
 قمح تاقح هناي دواف دا ةيمجر
 هيضل رهصلا هذي جواجتت ةفسوي
 هيلاملا شسنودلا ةروخ جانعرا كسي
 ددط ىلا ارك ةوفس نأ بقلك ىشلا
 8 ىينرشلا نال ةمكقملا رخل ةليخلا
 ولا

 ردغو ةنابخل
 دئافل هسنلاب دونبيب يما لفه امثو
 يلح ناز ةيسيملاو يشنو هلا) عظم
 ناولخع نب هككادنخ نب دهم قفط هللدك
 ةقدنفت ردقلا) ةامخعلا بوكس.
 يفتح لرب راد اهقيبرو نامهتلا
 سطس  لالتلا# نص ىضرتسلا ةريخلا يل
 فئوع قف نامبسعلا نم ناوجأآلا يفشلا
 نولخ نم دهف تاوقم رارمكلا , يبست
 ناسا بلدك ناي عمت ىلا راخعالا لسرا
 ل ةيتافاوم همي تيالو هدم طخس
 ماهبإل ايمتم ةيحنلا) لخا نم جرطسمم
 هيف امل يطرب دج راستمبا دس جارنا
 لوفب امكو بظم 1 نم هيلع اوراسات
 شرع نع ,ميكلا يمث نأ دلال, نوم بق نذ

 دسم نوحشلا ناهساع , لاول"
 ناولك نما قييفم» هيساو يأ باهدلا

 ةسئاسرسلا نم جوسفت ردسفلل
 نب حفل وكاب ابك رومت#ا دكنيار نال ب
 ىلح دهيدس قس“ نسافس تصعو ب ةلاسرلا
 رع اماو . ءدخس تباؤ ل دوست فيغشن نأ
 نولم يك لج اوضه ف ةهتلتف دقن
 ناديبست بشرأ اذدكشر هل رد منال

 دهب لسييساب مكر رسع اننا دممو
 لكهل ةيقنش هيكنو همئاب دوال
 نيكو هسنح يصشلا يفذع ناكملا وداقسلا
 نوسكت . قوحن امك | داقطصالاب

 بنا نا ةجام رخام نأ كهبو اه

 لجر ١3  ةهساوف نابهملا رب ةوق
 ىاوقلا ل قلذو نعيش نب مارح م ءانقن
 براد فايضإ 15755 يساع راها نم
 ةزدبكمو دوحس لا باق ينبع ةرئاذلا
 روسك م ابيب انفو ةميمح رئاس»

 ويختم هيف يوفح رم دهن ريش اه4)
 عظيم نا روصنم نبق مديل ريما ةكرمملا

 يولخ ىبا لو اخو تفف < ىل ليسمف ةمئار
 ةيبدل اسرام لبنت ايناعضع ىكل فرهلا
 رمل ا نب هاا دج ةفييبأو هةيايتحلا هي زالا
 هلبو دهن ىلمل رانلا قلطاف لاشملا

 سن ةوفس لا بابك يحتسب هيا عصو
 اهبل نورديو ةيايهنا ذهل صرغلا
 رم 11.111 هسمست ىو مارشلا رو رج
 نريخا ةريشن ليصافب عياملا تانك
 نأ هستلا حضويو ةبامملا هماشللا
 سا يلي بملفما لمانقلا ره شكلا
 نوسشند ندكأ ام اهنا لهو دوغس
 نكيبغالا ءامبا برشمباو) هلودب
 ل رهاشللا بئرحو .رابلاك يجشلما

 نئلناو .ةينزعلا ةريرجلا ىرش لام
 يوميا نبا ناك يوريدكلا

 1 يوباتح نم دهع ةعلا يه مكتب
 ا ةوسعتو كمقن هايج نان بامج
 نودي ناوجإا دايو لامها ةليسفس
 ايشلا

 رد .,اكبرما ىلإ
 بوجت دلل ارهش 34 نوسمل يف

 قلب ىلا نينضت لمي نم ةيدوتسلا
 جادحمللا تانالولا نمل حاقذلا يوم

 نادت“ بقمرور رميترتا ينقي مج ىلع
 يزاتم ءرما ريصاو قتاسلا ةرارغ تلق
 ةيدوحسلا لقا اي ؟ ؟ ماع طاست اذ
 ماظن راشعا ف هيشيربالا هيوسمملل
 ركاصلا راثو رمخارلاو هرانالا-
 تالثلا تاونسلا قف مكن لل ن دويسلا
 ةيقاحلا برشلا ع3دبا ديم فضملاو
 نسداع ؟ لاو اسناطيرم نم ةناثلا
 هلمعو عتاب لكس ىلع ايون ةيقنح
 ةهسفت د ىنللا علاصملا لل 2+ ان ةدصخت
 زد 2201915411 ماسسع بوسلاخ
 ز30+:-5 5ا١1 ءلغؤ دمع
 ةهقوملا# باذنانللا تابت ىلع يمدح

 بكب ام ترعب ل لوزرمتل# تاب نم
 اهب ريقللا سيسملا ق نئلو .بوضحلا
 فدي ذرارمل ملي ور يسنييرلا رافضا
 نب لع أ للارك ١ ردود رومفم 17 علبم
 ةكتمللا ل ةمحتملا بايوؤبلا نم, ةسخ
 لاي دو هلع بنش 1و دعب ] عتسم لش ىلع
 نوماسرم»ا ناك رغل ةيظقتا" ةساودلا
 تقول نم حاض امك سئيرتسللا يقهاس
 ,اسالا نم دون يف كثب كك ريزعلاط سل يا
 لالا ءدممأل ذرات

 يب رسفملا ةيسيسلا

 عارسفلا ةيموشو

 مسرملا قوقل بعؤك هذ
 حمسامسلا عوشم فردي يقل
 بتاع رشلا هذي بساع قاسم
 يعذب اسك لسفس يمملطسلفل
 عييصصلا مدلل قلاع
 يقدطسس ينم ةيسييضسلملا
 اهقب ريزرت اهيشدع ,.يمظو
 ةييلاسربمالا ركع نم
 نادنسع يا ىرشم لاهم الا»

 نادل لسصاشلا ءااهجا

 ميدل قارصنا ةهوكب
 هيدوتش نب ةسرفل# ةهقارثككلا

 يرتك ةرايبساو رامب بالا

 يسيظستفملا  هفشلا
 ةيهيفملا

 ةدهك هيلمع هففز ا
 هيلايرتمالا يوم ههجاومل
 شسحلا نمزا ورم يباغلا
 هيلقت ةيجرب رم رامخلاو

 فيسياغملللا هيضفلا عل كلا
 هي رفع ةمموم نأ دا ةلداملا
 ةيينا م) . بيرش ؟رفاظعم بقلنت

 جارسشتلاو لاصدلاب ةكتسرم
 ةصويخب يذلا نكراصتخلا

 مم نييطسلتلا ببتلا
 تاطنمب3ا رايمسسالا
 ةيروس نقلا ىبو بهما
 صرا يف هيلابربم#ا نوفتا
 هدماعل رييطلب

 بلم ىف ةيدقنم هيديبارمسا
 طسوتلا ورشلا

 هجو ل .لنيدماسلا ينك
 سسدلا يبردوضلا لادخال
 ورايق تايلمتتا روهر منن
 ةييحعو يراك دو ةيهاسكا
 سئالا دررج ,اهرخا ماك
 مربطلا هكاس يف فوسألا
 عار يلا فيرشلا .ييدقلا

 راما نه تارشمفلا اهقيختم
 مم با يسفت ككنلا بمتنلا
 هيدات حومد لا ةخاحي
 ماقوح ةشراف تانيرعمو

 فويس ىلإ ةهاجب مش لل
 لا اهيدخ قف يفري ةيبرع
 يتارعسلا فيسلا يو سسم

 دحوم يسرك رارفو براصلا
 ةارلا رارقلا يف بصب
 ابرممالا هسسيهلل .رشقارلا
 هاذه هنسرفلا اناضيلا ىلع
 ريق ود زاث ين الا ,ارقلا

 موهدللا .يبويهصلا عورشملا
 جيبكز ةيقايرس لا ىونل» نب
 ناطرسسلا عارشتسا حامت»
 دمألا مدح 1 يليئارسالا
 ةيمزفلا

 ييرسصتلا مارس ملابب
 اعارم سبل يشيتازمالا

 عارض وق نس اذو يجم
 ماوس دمآالا زيوط نراصخ
 رازخل يللا تايفاقنا بمعو
 مقوي مل ما ةنغبت بماك قاقخا
 ذدماع نا سولشلا من ءاونو

 مل م" تاموانلااو تازميؤملا
 نا ةيممتللا ةجيسفلاع ىممي
 لو تهسممللا ١ ططخلملا

 للعم ميااقل» نزاممم الا

 هديرعلا يصارذا مص ةسايس
 ةرفس ةيعاوم مل ام بكفؤم نأ
 ةعدار هينرمم

 الطس حارصلا ةمدومم نا
 رمسا جراعاو هسرخا ةققو
 انمثلا حامتر قلارملا

 باوق مام" نسومسلا دآملا
 تيهوو هيئايرمبالا ررصت»
 نوكمل راختاو دخل يضر»
 اهباوق تيضوو اهل اجرسم
 عبارقب اهيرما تبعي ةجلسلا
 مده نبا دبامج نك ذب ةمقاو

 هساؤب ينم كلو ةلودب
 تاع نعي ل هيك موقرم

 لس اهل ودعي رطخلا

 يوسفلا مميش "و اهرب
 لبرا سنن / يسنأ ةيمدلخالا
 ناهثو ةبفااسنلا تبامقلا
 ذم هسا هس ال» دسقلاو رم بيم

 ىلط ةيدنهلا صرعلا )ا برات
 4 استقل ينرفلا رخاوسد

 ردخ اع قسنهو اهساسسو
 ا ل
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 ةمقست ب

 اهنارسع نسا س | هس
 سا ةسدألا 2 هاو وم شي
 لم دف 7 ناد ا مب
 لوو هسقاعلا هيوزع- هدم
 د اهعس لف تع مصو

 عماش واج يورط

 بوح < ما" 0
 هصاقشال صر و ةلوطملاو

 ةياركو ةدارإ راع ةرمخفسا

 للكارا هم | دعب يب اة
 > قباني هققي يداي او
 يصرف يباح ,)ارياجس

 توهج

 ريم دوب موتو دحيو خلو مح

 5 ا ا ال ل ارح لا نأ ل ا سم كيوب وبصل جم <

 0 للا اللا للا ا ا ا ا ا ا ااا 226 0-0 مرجع



 جحلا نكمي فيك :يتويردنأ

 !؟وزسغلا تاوق دوسجوب
 دسحلا همرا ليخ ىلا ينويردا ويلوح ابلاطب' عاررو سيئر اند
 لدقملا جلا مسوم لولتح لمع

 هلاكو اهملفنو نسما ةيئاطبا هفيخف اهنرشن هدياقم يف لاقو

 نكابالاو حجلا ميسوم يناي نا لوقمملا ريش نم منآ ”رتيوؤر»
 هئيرمالا هيرك دغلا تايلسعلا ياطب يف ةسدقملا ةدمالبدأ
 ةييرعلاو

 ويلا بصبر نوملم وجت اهيدؤي يتلا حشلا رئاقش نا فاضاو

 سو برملل ةسسلاد اهجئاتس وتلا نكمي 8 بعانم يدتس ملسع

 يريوت؟ اره لص امامت جللسلا ةسرا لحت نا بحي مث

 م

 ىلإ نيميهمللا هوعد

 تيبوكلا ةماثا ةرئاد ةعجارص
 برعلا اياعولا ةماك لأ مولع ةماقالا ةيريدم تهحو

 ةبريدم همحارمل ثيوكلا' "ةلدفاحم يف نيميقملا بداحالاو
 ةمظات يداب لسافم ةشاكلا بيوكلا هبيدم يف ةماقآلا
 ,يمايرلا

 حرا رد ةلاعلر مويلا نيب ةمحارللا ةرته تيدحو

 نوصرفتيب مهباي ةمحارملا نع يفلحتملا ةيريدلا تردحو
 .ايئاهن قارعلا ف ةمافالا ءاعلاو ةيبوماقلا تاءارجالا يا

 هي

-_ 

 ( نسل 61 6

 يارس - بيركلا ةميدم' ل١ ددعلا

 الا
 لاق ا ىو حس فرمل بيسلا

 ايلا 0

 :بوعقوتي نوييرغلا نوالحلاو ..قارولاراصتنا نم فت

 فاعلا تايايدلا اجا ا
 لا تاوقلاو ةهزن نوكت نل برحلا ا#

 نازألا ةسسلاآ ب م1184 .ريومملا 1 مل

 عمان كوب 20 061ه رون - اهذ “مهي ال.

 عل ا يبس

 : مَوِسْلا ادق دج همكم !
 ع 1

 نه د

 ةبصماخلا ف قلبت . عاو  سيراب
 موهلا ىرفطلا ةيسنرف سيو ةهسمرفلا
 لاسرا .شغ ااجيوحا ربك ثارهاط ,| ١
 يركسملا ديمصتلاو ةيركسملا ثاولع ١

 ذبم لجان مز .يبزعل م
 ,ةلطنملا ف مم لالاحاو ب

 ةهباقنلا تاكرهلاو بازسالاو تابمكتمنا
 نع ةيسترفلا ةيبالمعلاو ةيلنامعلا
 ةذهل انهتدياسو اهصاشت
 بزحلا اهنيب يتلاوقوغ هلا
 ! ةيفهاتم ةيمسو يسرفلا

 ةهرببش» ةكرسو ةيئودلا ةهكارذشالاو

 ةمدصب باص ةيزاغلا ت

 رمسميك يرض قيسالا ةيكيرملا ايسراشلا ريرو ىدبأ
 دوشعملا عض ويحاول قارملا راستبا يم هقول

 حبصأ تيحب ديدح عييردتو ةيلا ليمحت ةرهجاو رريفلا
 ادج بقصلا نو رشابم لكشن اهريمدت اهتم بعضلا ىف

 ةيشرلا ةئمحلا هده تأدب دلو
 يركسملا دجاوتلاو برحتا 4شفاملا

 ةيلاسسلا ةييبشلا ةيممحر ةيسنرفلا
 ةكر و انمئرل داوي ةكرحإ ةيسيرفلا

 5 ةيدجلا ا نم اهتافتملا ..يبرحلا جيلخلا ةقطمم 0 او ذيكيرسالا ةيركسملا ابو هرضطما ةعامجم ةنيبلا ةامح السلا لسا نمو جيلخللا انقططسس ف
 ارث نوكل نا تعلو اد برحلا ناد اكسل نا امك رطل ف حبصت « ليئارسا» .ناف جيلاخلا ,ايعوبسلا يلودلا عمجتلاو الا ةليءاع ةوعد هيجوثما ةيسبررل دفلغلا ا اي يضيبارتسالا 2 ناردلا معتسا ارا دما رثيور ةلاكول اقبط - فراشملاب ريقتا مالسلا ةكرخو يسينرفلا لح ةيفاقثو ةيسابس ا يبق سون يومك لاك ىلا نتاع 0 انلا ةيممخ مابا باطخل 1 رجبميك لاقو 0 7 داهتالاو ةبمئرتلا لمعلا و و ) مايق رثا ىلع مسجل
 ١ اهثر ها تانايب يف ةماع نييسترلالا» اوف لبق برحلا قطنم ديدن يبنرخلا ىو بتكري دع يهتمتس ةئاسلا نا دقتحي ًاكيرمال ٌةدعابسللا ةمظنالل اديدهت لكشيس راصت اذه اهراسسباو اهتايععا نع ثيلطو عصتحلملا جئاربب عييبج يلا يصاملا

 0 اوال

 تارهاشتلا هذمج قف ارا ىلا  ةيواسابو ةرمدع سىس اهساأ باوا تاوكنل ةيمخنلا ار راسا يو رخآ كي ادعاو تاوقلاو ةيفيرمالا تاوقالا ىا رثيوج + ال بتسإاو
 اذا ةمدعم باستس راكخلاو بحجم ف اهعب ةدلصتتملا
 سس ةيلاتقلا هثبامدل اهيلع اذحانم زموهه اردنا سب

 ةيبرحلا ةريزحلاو جيلا هتطمل ةيرانلا ةيكيرمالا
 ةيناحا عامدلا ةرارو ىل نويكيرسالا ,نولوؤسلا ' يسري

 ناَع امنا ةقطنملا دهعص ىلع عقل سيلا
 رتمتتا ومي موي لك نأ ىلا كراشاو , اهرساب ةيبايسبالا

 و بسب برصلا نسا , برحلا ِك نم 0 ِ_ 8 دج لكعم انو جا ف ةركرمتلا! تاوكلا عنا دمام ل م 79 يس راوقع ارمتس,+ . اقع 1 ءالغ نا نس ةوهكدلا ترمب
 تالاحلاو بمشلاو قاهوالا س هوياقو نيدلا ييكيرمالا قالا دتلا تاب ةمامدلا هذه نا تلاضأ

 روهطستلاب مدع ال مالسلا ذلا رلختا نل في رسبملا اهراث'
 1 . 4 قا عدا 7 ِ ب 3 ١

 رف مالاسلا ديرب يذلا نب ايآ نل فوبب 5 ناب"
 رصلا وهز يلو رفرتسيرك نم ةلاكولا تكلتو

 لتكت نا يملطالا لامش فلح يف نسررابلا يضمشتملا
 لا رئثفي اهب ةطمترملا ذيبرعلا تاوقلاو ةيبرم# تازفلا

 اووف ونمو هلل نا اهيل قيغامل يف يوي 80 95و تيح دو
 تاوثلا مده نا ثيح 0 فقلح تادبباهس يلا
 .ايودبا ل فلحلا ةوق نم اهرح لكشت

 مقافت ىلا يدؤتس لب ةقطنك لكاتم
 , اهيف عاصرالا

 موهلا تارهاظت نا ىلا تراشاو
 لا ةسماو ةراشا ةئاتدب نوتنس

 برجل

 نو مِهَسِي برها اخد نا تلاضاو
 هتارقلل لوالا يعافشلا طغشلا رسكل ةيكيتكت ءاجاطس لم يهسشرتلا جالطال مويلا تارضافلل  تاضواسلملا قيرط نع ةقطتملا نيتحرملا ييكيرم# دونعلا لحب ١ ا يدق قيفحتد هئابايد امدطشسمم تحلادم موجهب هقصو ام نش ةيدحا اهتكرس .راللا لج داجييال رت دج لكشني لمعلا 1 5 17 | لحام اولحيل تاوقلل يسرودلا نم قا نم يلم ل ا يضل 5 0 0 لثندن ةطلطخ- نومضي نيوكيرمالا سلو ؤسملا ارملا نكشلاب يا رطل يم هقلق سع ا 0 20017 ام يا عيلودلا نوناقلا» حاتم شحات مهتارم

 .اهتاطلحو ةيكيرمالا
 ةعشاب ةءؤر ةرهجاب هتابابب دور قارملا ىا لاقو

 ك اوفلا عيروت ةداعاد 0 ع ةزكرمتللا تاوفلا ةداعا رن وحرتفي دق ير عسا

 ب رب ا 0 0 ا 0 تت 0 6
 :نهت وعلا ,تاوحج نمداع ناضمر نيسايسىلط

 0 5 املا ارعلا ةردق نم نيوقسأو بك
3 

 :ااه

 ,راوشللاو
 ىارشع تنلع ا ةوكدلا هذه رثأ يلغو

 ماليسبلا قالبعا ةيرشو ةيرخلا رظاطم
 .ةقطنملا ف

 ٠ ةزض عاقل اكيبرحال
 2 ليصل للعلا ١ 0 8 نسا ١ ملا

 ول ايتكسي وا اوجرغتي ناو يقاوملا يبوؤش يف يركسملا يملعلأ لدتا نشل سيخم وضع نايقمر نيساي هل هيغل ةعمجلا ةالسص دسب ةيئاسن ةريسم ا# بمشلا عيرست دف ةقطملا .. ةيبرملا ةمالا عيرات نادقب ىلا لوالا نما ءاسم داع 3 نآو اش لك مهجا 2 دمأو اي »+ ا .
 .ناودغ ينال قارعلا ىضرعت نياسار هط ذيسل# سيل لوالا بقاثلا ةررقلا ةدايل 5

 نم الك ثفبش هبا ةلوجج دعب ءعارزجلا ينلالا ديضجسلا لوسط دو ةالمبعلا الإ  تامطلم 0

 يرسعاو رئازمسلاو سيوتو ايجي
 ةنم تترغتسا نادوسلاو اهتاتيرومو

 اهنيب يف برغلا ميال نا ل كراس
 ايتاتيرومو بركملاب رئارجلاو سنوتو

 هيلا ةردابم نا اودكا امث فاضاو
 نيسح مادم دئاقلا سيئرلا
 ةيبرملا ةمزالل ةهلملا لكاشملا لمع يلع نيرداثآ ءاهسار اياك يقوس ٠ افيحسص تلاق_عاو -وكسوم نين تم تورش ملا ابنا نم ركع

 يركسملا اهراصح ديدضلا ينب
 , صبقلا ةنيدم يلع ل

 يشارالا نم 5براولا مابثالا تا

 كرابملا

 ديسملا ىللغ ةردابكلا هذهب ةعساولاو نأ مهؤاهنحر ةنياهسلاو ناكيرمالا ان هناا ةيقارعلا هاينالا ةلاكول ميرست للع زجاوهكا تساقار نيلتهحلا ةزغ ةطرضلا نم ةيفاطأ تازيزعتم تمفد ؟دارالاو رارسمالا ةوك ناظ كلل امينا منا تيحشو او ةييشقلا لا لسيوط راظتنا نم ارمثب نيذدلا ةسيباسجمالا تاروطتلا ىلا نيربظم سم نا دعم قاب اد ل فهي ناضمر نيبماي هل ديسلا لاقو جاطملر ةيبرنلا ةطشلا دجاسم فلتخس تاطئسلا هذه نا ةئلحلا ةيبرعلا برسقل بذج ةؤق ايلا لكشت نيسح ماد صيشرلا اب مامتهالا كيرحلا  ةيبرعلا .يضارالا , مايق لايم هاينالاو ةنجارلا اهتابرهد تفتك  ةيدايتعالا لئاسولاب :ةيليئارسالا م ةيصطن نا ةيداحتالا ايسور يبعويش لامع ناسن 2 ل لالجسالا تاططس نإ ءاينالا تركذو
 برعلا يذهعت تحبس يقارحلا سينرنا اهب ياصدي يذلا | ةينيطسلفلا

 نهر ةزغ اهمال تيبو يو شا يملا بف 4 د 3 5 2 عيص عحضول ةلمقمو لاك اوتييل ةيوردلا ءامسإ جا س اهئاورن ع 0 سس لسا دادس نم هس سنا : قارعلا ٌدِص جكّيباسم دا تاءارحلالا انصهار ]| عم يندل دسم ةجبرم تناك تسب ةيورشا ءاسا لاس ناوج ا برقم كلو يدع ب راحل للوجتما رفح 00 نوبهسلا 1 اسما ناصمر نيساي هل ديسلا ظضوو -( ميدج- س ةمالا راما | انالإ يننوتلا صيئرلاو يلاذقلا رسفع ودملا عيدار نلعا رىرخلا ةهبج نمو . ةسدقملا انيدصلل . ةقطنملا) لئاششلاو قيرطلا حتفو .. ةفطنملا 3 مهتاسايس ل سا نيب م جلا 5 ينحت نت ةييحل ىلع تل ال يح ا سس | ل ا املا عني ةصاخنا  ليوطلا راظتنالا نم اومكس نيا فلا 0 ةيعوضشرم سبسا ىلع اهئارتخال يلوذلا ةيدذاصتخلا 3 . ٠ ىلتعإ امنيب دجاسملل كيدؤملا قرطلا تاوقلاو نودحلا لسرتحي ىيسب اهو
 ١ ةيمادلا 0 دص يي مها ف سا سل يذل يدرعلا كرينا. .قلكدلا لم يناعت يصل 6 سيكرلاو مهاطلا دما يدبس يمدقلا مرهلا ةيقيعتم : بي تاع 1 دلو ايوامسم .يسساتي رهملا سيئرتاو يساقلا
 ريشنلا دننحا نمنح رمغ يقافوسلا

 تناك رظظنلا تاهسر نا حفواو
 نا منسم اهكييطتسو ارضاح ةيبرملا ةيبرملا راطقالا هذه داق نأ لاقو

 تقطن رودي يكممارايخلا:حلامكدمةللكراع ةيرسلا تاوكلاو يهطاسالا تباج
 لوجت رالح لالثحالا تارك تضرفو
 ةبيرقلا تاميغملاو سشان ةذيدم ع

 اهانع ترقساو لازالا سا اف ادب
 رتظملا دخلا جيرخب ايقيظسلل انطظاوم (50)

 0 ا وعل لسينيطملفلا سدقلا لأ ةيدؤملا لطادملا تقلا | تاءارجالا يثميلا سينرلا دقتناو | ررصلا قعكتسو بحا قيرقلا راع ب عاو  مامثم ل لا اينملا وعاجما# ةياوبا نلف مهؤاقلحو ناكيرمالا نوعم اذعلا ةقلابأ لكشتث اهناو ةيبرملا ضرالاو نيسطاوملا يبب تاكابتشالا لالتسا) تايطنمب نأ دمعي يعصب / ثلاقو ذحت نم هلكألل امو ةسدقلللا ظيبرعلا هب ردهب يتلا برحلا ثراوك دارو فايملا ف كخلسملا ةقيثكلا لبطاصالاو لساوت ىلأ اءاينالا تثراشاو ١ يتقلم طيرك يفحص .٠ يسارالا ف ثرفتساو ةيوجلاو ةيرحبلاو م يستسلم لدخلا تايب ةريبكلا دوشحلا رطاخسم ناشي ( دحوم مستو قورسو ويشكو .ليشا تربذعاو ا را
 ىلا ثدا يتنار حلبا 0 نع ع مل د يولبملا و وعجم ملا ةيئاساللا ' بومك نم ريقثلا ل ةسائرلا سلخم سيئر حلاسم دبع قارس ني! م عاضوالا ةسقيلج 3 --_- ود

 ١ عورحب انطازم (!لا0) ياما ماع ةطيعلا كسر قي ع ط ةيدادد داوقت جامرقت ل ملاملا يل رارتتسا# او م . 2 مويجسللا رف ا 3 3 ٍ ةرايللا اهت يو : ياسحم مجاهت ءادرصم ا و 9 ٍ 3 السلا اكن نم ةينبيلا ةيريهدسلا | : يس

 41[ ةسمصلا رب ةيكملاإ ماريان بايلقت لامستا مدعو ١9180 ةفاسلو هنايلطاو قارصلا بعش ةطيدسم هعب اهثرجا ةلباقم ف لاثو اكيرما اهتردسا يتلا ةملاطلا ثارارقلا
 0[ ف راوسلاو ةيسامواب هلا را ىلك دعو سما اه تميذاو ةيتابايل؟ جل ةبهحاوملل ةيفادلا تادافمتمالاو

 2 8 ةئورعسمو ةسفاو. ةطيتاسنا تارامتخال ةمزا لعب نكمملار دبحولا قيرقلا به قحليس يركسملا زايطلل مرهتلا نا 'اكيرما اهثأ هما اذا ةيركسعلا

 بناعج ل كن مرصم طي تامزالا
 ةقيعبم تقمع ى عاو ب ةرهاقلا

 مالهملا ىلع ةدئس ةيرشاقلا كنولا
 قاططتساا ربيغ تااماطتلالا 0
 تفزحاب ةارهتمالاو ماملا يارلاب

 و مالسلل يئارملا بح ىلع ديكاتلا
 لالخ نم حيرصلاو حصاولا هلقوم
 يف يسح ماده سيئرلا ميسلا ةرئامع
 ريمثلا مهغهو يصاملا بنا م رشح يساثلا
 , ةنلعملا قارحلا فقاؤس يف

 اهس وجنب نل ةثراكو ارثم» ةقطنملاب

 كارلا هيفا  1نايمة ١91
 ةمزا نم 3 قتوملا ناب اديؤب
 ممسو تناذ فقوم جيلختا

 لا حلاسع هيابع يلع قيرقلا راشاو
 تانوصص ايلاخ ةحاوت نسينا نا
 نم ىيدياملا نيرو لاقل ديقملا ءابمؤلرلا | يعم يف بارا دوحوب قرتامي المكاهلا اذا هنا فينا لاقم ن تنالاو ا 2 صلتسلال خلاب | د2 تت دم هلم اخي ارقراكحلا ةراجتساربزو | تش تاكو | معمر مص همم 0 3 ل رايق سلجم ويصع ميسلا ةشرامملا | تاكسال رمتسملا 1 لشكاتتف :وكاقيبر ف رش جعل 1 ةمرا بيسي 1. تكلا

 هاوثهال ةطيدصلا ليسلا نه ثممرلا | بغ بيلعلا عمت نا طدحتملا مما رهزف حلاض يدهم دمحم ديسملا لكأ ةيواحمر ديدخ يم يلتاشلاو يلم نم | سيمر هسقرسي يذلا برسعلا الا ارباع ىاوقمالا تناك
 احلا ماختنلا ثاسم سس ةعضاو
 رمآلا) نا الا يعم ىلإ مكانسلا

 ءاورولا هبلا يمتنيو ةيروهمسلا

 ةمقل ميعم مف ديد نم لثو نوليقامملاو
 سهلا ككناو خي اطنلا دمع( ين ديس هلو
 فمدعا نسمح رسم سيئرلاو يماشلا

 لمع وطن اا رارقلا .ىا ةراجتلا
 7 را ل أرملا ىلع يب باصتقالا رامتسلا

 هلمكاب بعش نع ءاذقلاو لالالا
 ثحبلا يف مارسالاو تابومعلا مالغ يلو ةرادا دي يلع قفشات

 85 دففت ايهسو اظن ةيشع ٠ قيست مينيهتب ماتو ركاتسو | ٌةراحلا مهت 8 " تاب 21 ”وباشل ةيبدعملا تاورنتاو طقسا نع بيقنتلاو ا سرا مر 9
 1 2و ليموتلا ةيماكم) دميتسي الا بصي اسا] 4ءانرلا سلخب سيئر بحرو تاكرشلاو لودلل هطقم خينبل لادعتسالا هما ةيئتازملا ةبكبزمالا ةسسأملا | لك ةهساومل ةيلاحلا هتابانأساو قارحلا نا لآ ةريشم ثاونس قذف ءامرأل ءدقبو مضصيحس يي لا ني رختملل 2 ل ا ا يارا هنا 1 (1 ةحفصل" ىلع هيقسا نا 1 ا ةيحاسم ةفادسلا بيثر دوعس ولاك روتكدلا ريعو - ييسبيرللا ل سسيرع-ا ارياييسلل ةنوقو قارهلا اهقلح يتلا تاراصتمالل طيحت تانزالا نأ رؤوتا تعصاواو نود عطشلا نوساقلا ذه لد ناسي فوكاسيرب يسيلقي مع دل اكو لخخ ىلا لوصولا ةيباكماب هنؤانت| لودلا لكو يلزدلا 1 بلاطو مدقملاو ةيزهلا لأ ماعلا ىارمقت يكيرمالا يعارزلا يمرقلا َُس 2 اهريو يه 90 عزل تاناخشمل نا لثعي طف ةفيحصت هو .ةيدئسلا للاسولا قيرط ىع دع فوخاسيوب يي يئيفوسملا .جمفلا ةيماخ | ةشيول١ بوش اراعسو يرصتملا كا د د مال يح ةافنلا كاكلإا .نيقزلا ديسلا || فا رخل لام وز ليحصل ديكو ا وا ةيسايسلا هلا ركل تكول كفل كرجل احلا يمسي 01 داحتالا 1 برخا + عاوم < نطتشا صرالا نم ةعوررملا تاحتسملا ةداهجو | يل ب جب ها 9 ىلا ةراصلا مهتايخت هولمس عشنلا رسم ف شهملا يذلا تابافشنالا نوباقل ةمسملاب

 . نوهكت نأ يل | امبالا ةقاناو بادقتسا ب جاو - نيسوم احا جن دي يف تلوؤسما 5 ) ا اسصو يانا تيداس تال هي ان تس رم أ ٍط ايوا 2 0 يع : 2 . نم ردغ راطقلا ف هتانقمسا يف ناكو نورصم :نوسيش خوات 50 تكريعشلا ةيقب دقوللا ف اكيرمأ نع اعافد اوجنشت او اعويبسا قرختسُم قارمفل : َ . 0-0 اهب نويرسصلا يتاي ةموكسس تراوخلا 0000 اا 8-2 هد لك ههجاوم نع نبت ةردو | ةلذاختملا ةمظنالا ولثمم ءاخحثالا يف هضم د“ 2/اسحلا ع, ٠ 1 0 2 ةموكح مايد ىلا ةفيحملا فدو 0 ليكو فون يراك يىاوعيم دجح.لا | يف خضولا نإ لاقو 'ةياملل ةصصو 0 لابلا ف يكلهتسملا ىلع طقنلا | قعد ٠١ .ناسبالا قؤلاس مارتخا يع. دج رغب ىلع اهئدارا ىلعث | :ةينيطسلقلا عابنالا ةناكو لرالا نسسا نايسم داقلب ىلا لصر | ةدقمم ةمرالا نأ لا وانتنالا تقبلو أ -- 0 رامسا ضيفطَي يف هبي اماهيسا رجارلا لود فرقت نا ةيلودلا نالالسا يف ا كي يس ا م لا سب تارايخلا يه راريق 1 ليبوتلل ارالرد 71 رعسبو طدستمإا لسضحب مل هيباةسسؤلا سميئر روصنمم | لئلا و 2 9 5 يتيفوس يطفن دفو خيم دقنتسن شبح يمطس لخ لا يسربقلا سهئرلا ةزرئانمع ينمهلا تايالولا اهبطل اسم هتارش يل ةدحلارلا ملاس روتكدلا ةسائرم نيبمشلا نيب ناو دملا لاكشا نرغب الو موي لكك هيارثث نويدلا ىلع ميتعثلا يسعي )لام نفاساو
 رادغب يف ينيفوسبل ا ٍ 0 ت77 مساس ارا عيبتستسي حصمحاو جداموبو | ةمضبالا مدرب .اضو. ةيميطمتفلا 4 : ييلسلا لحل ىلع 1 3

 ي هد جاجا ّق : لآ ةراهظو دام نوافتو قدنصب هديظس | مسا رارق رادصا يف ةلداطتملا ةيبرعلا
 | جل نوم ع يبرعأ 23 دصيلرلا هبمعشلا نم كحابلا مدعو | بسلا ماب ةمكيرمالا ةدحتملا يدبيوس يسايس دفوو .. 0 3 ير م ماعلاعأ وهنا نع رجالا حالصالا يف ةأرهو ده | تايالزلا فحلاوب نيدي ةيبرملا ةعماجلا
 لهسلا يساره تشب دثادعب للا ليمجسإو 3 6 نسا هلال فلا ةقحلا روش ديلا ؟زه بّتوي جمابرب ىلع ءان ةيبيلع ب بلقلا

 ةكرسم رمم ديل" يوهت يادلا بيهرلا
 سلر شع ةي دا ةليعراخلا ةرارو يف .دعبطا ا ديو ييجسا لالزخالاأ باطيو ةوهدملا ,هيكيرعالا هدحمملا تايةلزلا مطعم يف ءدستابد» بباماج رهمو ب تيكر كير ١ ةكلراخل | يف >اثو- يل ينابفا رصملا لاو ةيساايصلا ةرئامنف سيئر دئافرزا ردم | برا ءقا سياق ةدوسما

 ماياأإ ١ ٠ يلاحلا | هشام ىدرام يبا هيد بتاق عامنضا لرويويس جلاس يشلا ءاسيمك يف دقش ادب ةيكيرمالا طابو ل١ تكتم ي ارهبك اقنم رانا لك ايركسم 7٠ سصارتك# يشنسو نوتاطل ةدسنلاب كموكحلا تالرمر | ساخم ي اويقوب ةلداطسملا ةيبرحت» دع قرفمتست قارملل ةراير يل هز رهشلا يم نساشلا يف يميطسلفلا ةيبرملا هريرجتا نم لاكيرمالا ةارقلا ةئئاقمو هيدومع صب ام ةرئاط ١0 طوقسب ةبّتمسملاب يمرعلا جيلطلا ةؤلعس يف | لش نكلإ  ةفيححلا تلءاسمر ةييظنالا يئكيس نا نسبا هين قيقعلا
 0 ت يف دئافروا ديسلا لاقو ٠ تثيدح ىف لإسيش ديعدلا سل "هكا ةيداصتلالا) ةيملاض حالا ةلازملا ييسحتل بولا ميطمت لسيشر نه ترا لك رئابطلا د نه نا يطشسلتاو ينم زوسنم ريزقم يف نويرفتملا يو از دهغرشت اهنا لاثي يدلا ئاباكتماا ؟ اقيرما هي'دا هب ةيعرخغلا ةفعاضلا

 ةيخارحت ةهسراخلا ةادلا يئوؤسملا لد رمتألم فلن بما مكانفا يييوثلا | ناز ةضام درج ميظت ليكم دامم ىآلا يسنو بعث مل اشوم دو .ةيبدالا جعاضوالا ءار' اهتحهفا ةدح نم صقخلت ةيبرملا عاسوالا يف طحولو مكلاب رشنب لع ةيروتسدلا راسم ل احب يوي عم تانخام ةرايزلا لالخ يرهبس | يطارقمبدلا يروتسدلا عسجتلا | ىنوقحلا ةكرخ يف ءاضعأ انبء اصق .مامتيف هبرح انيمن ايصشاب دقل» ثادصالا ةيادب يم ةسراقس ةئاحلاب .16-. رفدمصم يسرملا حيلطلا | عمن عدعلا مث رعطلاب رشم يملا | يشر 0 هبا ةيقارصلا هاسالا ةلاثو بودل ٠ تايسلل ةقضاسلا هيرمحلا هافيدسم هيرشي ماهفسريمل لطم ي دئسايس نوديلي نيدلا ةيسم كصقبكما كبح ,شوب جروح ةيسمش | موصالا رص ءافطلايل هميرشت مث يدلاو | ماكر ءوسشت مهن“ اوفذخلا
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 ريسسلا ىتامتس ىلع فلانساآلاور تاذدلا
 تولكخالا يمرحلا كقواا باس يلعو

 لماكلا رايامحالا مكي ي هلا طيس اكشمال"
 ةيورشم دجشامد نوط يذلا

 ةبارصاتسمو باوذمل جساربر ةّمام تارهس بدلا امأ معومشلا ةلمثلل أ
 ىو دللي سب جوس هماصوجج < مب يس

 هو

 توجو ىلا انقر الو اندكا اند ايام ,؟ هخفصتا ىلاغ هيفنلا ١ .اهريخلو نوكيا لكم هلك حوسفوملا ءارو
 ةمراللا لمح ىلا برغل لوبا |

 ةرازو يف ىنوالا ةييسايسلا ذرئادسلا
 نادعب ف يديوصلا يفسلاو ةيخراشلا أ



 تكش طمصق هم يفلت تيئامحلا يت عمل"

 اسيشي ةسيار ةماحوسج يسيئر نعم
 نسيب ءادم سيئرلا دينسلا نشكل

 ينيوك اماسنإل لارتدلا نم رقي ةمهرم
 معالسعالل هسركسملا ةيجللا سمار

 اراوج ايبيإل هيروهبت سيب ر يماع ولا
 مون" هبت ءاهس اهم ثحم يتلا اي ردلا يتعب
 ينعلا يلوم دبع ١ ديما ةيسيباملا

 يلا اهرميلس ا" يسلا ةراجسلا تامسملا
 وشل او يبعف) يمظاؤلا دمفلا هدس انجي

 متل ينايبصت ىقلات» لؤي مئأن ايس
 وي جت" يضارملا ١ يفيق

 ماريجالا يبا عمسو

 يق ةيبفح ناسا نم هيبانتو

 هيسيطيسللبا ةبممشلا ىاحنلا تدكأ
 يطلع يب طونم ريدو ةيوارلا

 مم نحل ىلا اننح اهقوتو طحت
 *؟عاوتل هع .ااص#١ ننارعلا بسشلا
 لئاهلا سيعرب دريس ةاييكطلا ةداوقلا

 يمض مانص
 ةلاسر يف ةيسبنلا ناحالا تيبسو

 ومص سيئرلا ديسلا ىلآ اهتعفر داهيالا

 ورغلا سوملا يدصتلا يف ميظعلا قارملا
 نا ىلا ةزحتيم ةينويهسصلاو يقيرشالا
 رطعلاا يسيلعساةلا مربعلا يبعشلا

 ددعب فيرشلا ,مدآلا ءادهش ماعدب
 «لامرسمالا , اصخ ةبايثسل هيدحت

 هيمزيهصلاو ةيكيرمالا
 ٠ سهالا تصملكو

 رخ ىلا اهقلاصر
 ايباسنو ايبافطا ميسايو سيئرلا ةدايس
 باهم> رييغتلاو ةيهتلاب امخويشو
 يف يدحبلا لاحرو قارملا يف تاذيجاملا
 انيمح مهل لوفبو كيدقتملا قدانخلا
 نه يبا مككرتم يف مكعم نحب
 هللا نصاب مكقو انن معبلاو انتكرمم

 رصنلا يحو تعبلا ىزكرم نات هيدج ناتيرا دج
 ديحملل يترادع نع راثسسلا ةعفرا مث

 ركرس مقا ةيلاسا# دئاقر# سيئرلا
 ثسيلا ١ 1 1

 ا ريصبلا يع ةقطسم يق (اقناس
 ةقاطمس الرمس ركرسو قياس

 قا تيدا ينلاو ءاصيا معلا
 ا لام ةحص قولا

 رطبساو ةاهناحبم ةحبم
 ماع ريدم راثملا ةحارا رعسو
 ماسع ريدمو تيوكلا ةطلاجم ةحم
 رسيوسو مظبسأو 1طلافس ةحبمم
 ةلئلاحم يف ماعلا تيوحلا يقشتسم
 ثاصرما 1و « ططألا نض روهسكو دسار

 ييسطلا نب دع اسملاو

 يدانت تأدب ةيكيرمالا ةيبعشلا طاسوالا
 لوألا هحفملا ىلع ررشبلا ةشلإ

 تاكرشلا ءاردم لغ يفيدي كلذتو
 اولضري ناو ءارهبملا ىلا اونشذي نا
 .برحلا مذه 9 لاتقلل مهعاتبا

 نيس جيلكلا ةيرأ تاو دسقر
 ريدك دفع حبصاو ةيظيزلا تاغامسلا
 نودقتمي ةئيبلا ىلع ظانسبا ةاعد يم
 دا ططنلا ريئامم ىلع لاثقلا هيومام نأ
 ةيااني لادسبال ثاعابالا فيثككت نع فسر
 ةليدب

 ةمحل ومع ناغاك .يلدهل تلاقو

 نا هريماسرفبرب عامتسا نإ طيطشتلا
 مسا ةمظنم ىلع مت قادتالا
 يف مالبلا قيتهتل ةيموقلا ةامعلا)
 .(طسوالا قرخبا

 ءاممعر تاماهتنا لوسحو
 ليمارم ليفتتس رثيب بتك «سنانكلا
 اولمبي مهينآب اهزمب هرميات .ةرويويتلاد
 لون ةيبتالخأ تالؤاست ودع ربعي
 ناو .جيلشلا لف ةيكيرمالا ةئايسلا
 مهنيب وحق ثدجو ا !ديزهلا مهقتااوس
 كبرما يف ديهيلا نيدلا لاو ريب

 رسشامكلل | سيان دلع امك
 ةيسكدوترأ ةسيبك 7؟ عض اعاستحا
 جامس عفت لح يمجو ةيماتلودبو
 ,ةيكيرمالا اسايسلا

 ةقئاسا سبر ينوهامرهور لياطتو
 ةسنجل سري يدسلا سولخبا سون
 ةيلردلا ةمايسلل كباوث اله ةيجاسالا
 ,ةيجحراخلا مهرو رايب يميج عم
 نوهم دما يساعب ىلا روضي 3 هنام هياطاج
 قكعمب ام ةسايس راصخلا نم نويكلارعلا
 _هكيئاونلاو ةيسيومتلا 0 0

 سئابدكلا ءاسنؤل
 رع دعما لا ةيكيلولاكلاو ةيشاتسنوربلا
 ةيكيرمالا ةسايسلا اوقسصو ؟ب دمع فلد

 0 ةروطلا 1 جيلطلا

 ١ ل
 5-5 مهح وحج ,تايسبملا ةدددتما

 ءايليلحمالا ءرزوجوسر»» ةقجدم جرجم
 رولا دعوا لل ةيلاكي دارنا

 الإ ةباهسبلا ديهاث ىلغ موهترملا
 دمتي نأ بحي جيلخلا يف

 عاطق يف
 (يلوألا هدسلا ىلع ىوشنملا ةممتإ

 لمع ةمطحملا يضرالا ف سلبا
 ينس بغل هر فاهتللا
 هكراس ا حا ع ةجيدملا
 دع نم ركسغ مهظم نم
 ثديصأ يتلا ا هرئاتم نملب ان

 ودملا نوكج
 .لوالا مل ءانم اهب

 مابمالا ترافاو

 مقر ةيريدسفلا يمتخلا تدتف
 نع ةردابمجلا ا 9
 ةظفاحس إف ةيمدملا تابويمملا كوه
 قدا يصرع .مساب يهو تهيكفا

 ينحري ةهيبم ا رثحي نسل ءردت ىفلعسعم
 ركشلا عم ,«دادتلا . ةديردحا اهميدست

 نادسشف

 دمحا مساب يبدرا رظس راو دقف
 ةزمل فيلاون فشاكلا ديحم ميلاع

 امك 77145١ راوجلا مقرو ١
 ةيئدملا ةماطبلا اصيأ هم« تدقق
 نايب ةقرو خم ةهسسرلا قاروالا ضهبو
 يجربق ؛ةيدقبلا عطخلا ضحبو تاكا
 فئاهكام لاستالا اهيلع رثعي يدع
 .ةيرحم ةاناكم هلو كلغ(

 نادسخف

 ينس طيسملا كدققأ
 اب ةيرماجلا هرارحالاو ةلاطت,
 لامتالا اهيل رثعي نمسا ىجرميف
  ميظارما دمحم مئارع رمارم . محامي
 مكر فياهلا يلغ ,ةيستضلا يبدرا
 ركشلا مم 7

 ةديهشلا لرسم اودهاد
 ةودحب مث يو اهئادبأ ل ع ب
 او دتهاو لزمملا لخاد راع خامل اوقاننعا
 نئدأ امم مرملا برصلاب ةيطاوللا يشع
 زيقلا للع ةهداهشتسا ىلا

 اوكبتشا ميخلا اوم يا تلاقاو
 دودح عم يسارسالا ثداحتا اده رثأ
 ةرايهجلاب مهوشترو ودنلا
 نم مظودراطو ةغراقلا تاحاسرلاو

 ومعسلا تاولا رثصا امم عواش ىلا
 ىلإ ةييفاضا باربرمت مادقتسا ىلا
 رطخح ضرلب تماث تيبح ةبليعملا

 اهتاميخبمو سلبام ةنيددم ,ىلح لاوجشلا
 ةرواسملا يرقل9 ص ددع يلعو ةمبرالا

 ةيمحلا ٌةالم تينبايىرطأ ةهس نم
 «ريسش رىصقألا ةسيحسملا 4 5-5
 يبدلالا مرخلا تاحاس تفاط ةيئابسم
 تارسيتكتلا دورت نيو تييرسللا
 ةيسطولا ياقامهلاو

 نب نمقو بابادع نأ ءاساألا تزكدو
 برذبام ةيدويهملا ثاوقلاو سلهملا
 دقو هزه سلا بايو طعابسبالا باس نسا
 نبش ةيسخ ةتياهصلا دومحلا لقشغا
 لولصللا ٍسسطاولا عومج عم اوقات
 ةميدقلا ةدلدلا واوسل حرا

 شوب عم هعامتجا دعب
 (يلرألا هحفمتا يله وشنملا ٌةدعتا

 ريزو ركوب سميج عم ةلضدمم تاءاقل
 بييرسو يكيرصالا ةببيدعراسطلا
 يسيرا راشتسب تنوركر هكن
 سسمددو يسوقبا نمآلا نوؤمشلا يكيرم الا
 «بييسل طيانطلا منك نسيتب سور
 ةيحراسخلا ةرارو ين ةيبسزاخلا
 قف تاررحالا بادشتسم ءابسبل هيكيزمالا
 ينرملا خيتجلا هفصنم

 وابسا يل رار دب فوكاميرب راكو
 رامو نانمس نم الك ةيلابحلا هماوه

 سما نمشاو ىلا لمعوو سبرابو انورو
 مابا ةده قرعمسم ةراجر يف لوألا

 يو دك

 نبارايسلا عيب نمل ثيوكلا تارافمل ةيريدم م ةملاملا هرارو ىلعت
 هرشاعلا ةعاسلا ءامن ىف بوكلا هطف اخي ف ةدحاوتملا باركسلا

 رتاوملا يبسثالا وس رم اراببعا هوي لك حابنص نم
 رورص تال ةرواجملا باجاييلا ف كيلدو >9 را

 يلتف ةمطاك اصف حيوشلا ةفطنم يف ةعقاولا تيوكأ ةطياحم
 لارتشالل سددحملا دقولاو ناكملا ىروصخل ن' ءارشلاب نيءارملا
 ىلا ةرانسلا مئسنو هلاحال١ للبس ةاليسأ مم رمعسو هديازملا 5

 هددهمب هديارل وسر روق يرتشملا

 بتيوكلا تاراقه ريدم

 ٠ ييبلاع كك را

 : ىلل ةكريتنسا

 .اهقلا

 ا داومغب ىف ةممانملا ول“ |

 قا معا سوما ةيماوتخلا هينا رثسمسا
 6 كرا“ ةسرتس" تافهف اضملاو دادعل
 هب ويه دلل تانابعملا اهلا يس

 منا اع اسسلا ييديصلا مءاهسلا
 ليمملا ممييطاسيدبيلا حيطاولا أ

 يسطوساا مهعارع لجو مهيسع . يف
 مدع يف ةممحلا ةيطخ يف اوديتو ٠

 ةيظطنا لظاومل مومل“ تاطغاختاع
 مهسو زاخحلاو ريس يف هيربخلاو ملكان“
 ةيكريسالا هيسربهصلا بوونلا بام
 لاقط“ برصل اهل روقلا لك ميدنسو
 رز تميطسلولا شلاز ءاسمساو
 ةيئيربآلا توسطلا مدش ابيسسوو
 نيملست؟ تتاييزملاا ةيراشلا ةيبويهشلا
 مروسحلا هني ىلاو ةسرقغلا ةكم يب

 ةدحاستلا مانطحو ةمع' اكدوا

 ءاهخلا را

 تاسدقملاو يمارالا ريزختلا سدقملا
 ةيبويهصلا رئاوس نم ةيمالسالا

 لاسضطإلا هدلطا ةيسبب» بلاط
 ةيحصضلا ثاميطسلا ةيئارعلا
 ىلا لافطإلاب ةيئمللا ةيئاسسألاو

 ةيلودلا اهتايلوزسمه راطا يف فرستلا
 راصح» يف ىناربلا لاقط ١ دالا لجا نم
 ةيلولن# تارشالاو نيبارتلا ةرقت 3
 , ةينايسالاو

 حاجتجا ةلاسر يف ةهعمجلا تدك
 ةيئردلا ةطعلا ماغ ريدع ىلا اهنشحد
 ثتايعمح داحت# مابعلا عنركسلاو

 رجحنلا صوخو طسوالا قرشلا مابلط؟
 هلا نظرتي ام لآ طبسولللا .صيبزلا
 ف اممتس عيوجت ةلمخ- نم قارفلا لاظطا
 نعرامتت اهئافلسو انايرما ليلا نم
 ىلا ةيمو 5دحتما ممالا قانبس عم للاتتنو

 :ةيقارعلا لافطالا نايطا ةيعمج

 ضراسمتي قارمسعلا لاسفطا عي وسجت
 قدحيت ا نما ةصحصسبمه مصمم

 سيئ ويهصلا ةر زسصمملا نو ركتشمسسيب |
 ا نيم ههباهاسر ةهداو نمو اكله

 المع
 هوه للي“ سوسو ىلا و -9

 هيل لالا هضقسبمل يلح ارسال ان'وس

 تاماوشا يضر راحل و دل نا
 , سيمم طال وهو ةيمالم ع تلاع ساو

 "3 + نمف ىييحللا ةهربا جيران
 . للمسعلا هنل' بدي للم هياوورب رم مام
 . دج اتل 'ءايطاخو هما و ماسلا هك و
 سرئابظلا ليربابصلا قارعل عاش
 ةيدفدجملا ةيودصا نضل ةءاسفبا
 مخكو سه هايم رياصرا كهاحملا
 سدنملا داهجلار نجلا هنا نولجدي
 هثفن صفابسلا١ ىالم رشم يل وقتا لوس

 رمع تهتح «روسملا هييدملار ةمركملا
 ءارصلا تاريخ .ريسعا ني سم 3لا ؟اريب ولا

 ةياهس اء ا كلا 2
 فيرنا نس دشلا فقل ذءز مههشس ةيغلاتحمبإ ١

 سييرشلا رسرجحلا بلاثو ييابقلا ىلا
 عهتاببأو مهجاوراس

0010 

 قوندع قائيمر يملاعلا لئطلا نوندع
 ييرتتا لقطلا

 لاقطا ماي ةيمنحلا ثباهار
 يف روقلا لك دتلا تامطبملا 0

 ةدختملا ممالا مىدانم عسولا
 نم ةيطشلا عصرم لئاعلاب

 ةثيرسو ةميرسو ةلداع تاءارجا لا
 , قاوملا لع ضصورفملا راصتحلا عم
 قاثيم سا مالو كداثا نا تحصوأو
 ' نا دكؤت ءذ 7« ةرتقلا ب فيسيئويلا
 مجت ةيلودبلا ةيقالخالا ةيلوؤسسملا
 نيانفتلا ملاملا لود عيمج يلع
 نش ديعب قيسئئلاو نواصشلاو
 لرد اهذفنت يتلا ةيمسرلا تاءارحالا
 لود ةعوبح را

 ليصالا يقارعلا ماقملا مافنا ىلع

 يسلاطسيالا فسيسضسلا نآرسق دسقمم
 «اشويرام» هتبيطسخ ىلع «ولواس»

 قارسلا دويهض لسفتسا
 لوألا نسما مامن يا نقب ل ا

 ويايدراك يلاطيالا نادف دئعت
 اشويرام ازولوك هتبيطط ىلغ ولواب

 مامبا لغو لافتسالا لالخ ثرحو
 مالملار ةبممشلا ةقرتنلا يفيسوم
 نلرقلا دلع ميسارم ليسصالا .يقازفلا
 نام وساييراكل قارهلا ن2
 . رولوك داخور

 مده قارملا افبسص لاسوزلا تصور
 ةقادصلا مطعم اهنيخحا يتلا ةبسادملا
 ةظطدمل دمسا اهناب نساختلار ماستاو
 يف قاحا .ايبح داححو انهئايح يف
 امهتدوم نع نيريمع مالسلا دامب
 ةماعلا مرت امهلائتءاج امهركشو

 ةامالا نييقارعلا لبق نم اهب ارم ىلا
 ةيياسمالا ناقالبدا راربتصا دمتم
 يغارصلا نيمعشلا يم لا
 .يلاطوالاو

 ميدقت ناديرب ابهنا ناجورلا يلعاو
 ينارع لفطل ةيقارع ةبئيسوس 1
 امهتدومو ايهساصت نع ريمسثك
 راصحلا نوعرالب نبدلا قارملا لاثطال
 مهماسرحو مهيثع سورلملاي رامتقالا
 ةاوذلاو هادغلاو بيلجلا نم

 هواد ناتدع ديبكا لفغصلا رعتجو
 -كلسلاو ةقادهلا ةملعمم ,سيَنَر ناملس
 دوعو يم ددعو ىلازعما ف نماصتماو
 ايفاجم دادعب روولا يتلا مالسلا لسور

 اسيرستأ اسحق وسم ١ ىف تاسعا

 ةقيرم ةراضع نع فخكت ةيسداخلا ةظفاحم ىف
 تثالن يف تره يتلا تابهقنتلا تخدع
 ةقافاحم يق ايرتا اهلوم نيرتمو ةنام

 لثمت ةقيرع ةرامح له ةيسداقلا
 ربع ني دفارلا يأداو ةراصخ نم !ءعرس
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 ةبقاردلا هامنالا ةلاكو لسارم لوقو
 شمس ةيسطا ىع هل ربرقت نإ ةلعن اينملاب
 ثبقامت يتلا تاثمسا نا عقاوللا هذه
 لالي نم ثلصوي اهل بيقتشلا ,راع
 2 ةيماع ناعوسوم ىلأ اهنمج
 ناك يذلا روطتلا .تدسح ةيعامتجاو
 هتارحدمو ميدخلا قارملا نامس؟ هبني
 السلا يبرملا مكسصلا شح

 ةرسطنو تافاشثكالا نا فاسأب
 ءابلع نم ديدفلا تنافكتسا اهتيمخال
 اهتساربل حايسلاو ةلاعرلاو راثآلا
 يل اهولراش نير اهيلغ عالطالا»
 ثتك ام .نمم اهورخا يتلا تآساورللا
 , يقرغلا رذلا ى.

 يده ران ةديدم عقوم نا ىلا راجاو
 كفع دامت نب ةرررق ةؤاسمم ىلع عقب

 يترخا١ .لاستلا ىلا ارّمع وليت
 ةظئاعحسم ركرم ةبييؤويدلا ةييدلا
 ةيرثآلا ٍمملاوملا روبا نم طفي ةبمسباتلا
 هيوك نسييرموتملا ىدتل هميسردقتا ارطب
 مركد يف درو يدل ( ليلعأ) ةهلالل رغم
 دق هراشعاب شماخلت» طمثملم يل
 . هتحورو نالوطلا تدخا

 يدع رغد] عقوم ديما نا حصواو
 هيف ار ةحاسم «راثا شحت
 يحاش عبرم رسب هلا 77 لداعم

 ضع ها يللا عرسأز اهئالا رشق اهب
 دعيرتلا يل رو امك ةرصام لهسلا ةدنسا
 اهبو دجقب رساعلا ناك تبيع ينالرومح
 ريدارقلا ميدقنو كرمتلاو ةدادلل

 لك رشف رقي ةنيدم برم دقلو
 اهي بيصح ةقلتكم ةيطيران
 نييلبابلاو نييدكالاو نيسيرفؤوسل
 رسملا سح ةنوفاد تلطو سيروشالا»

 ةيقسطلا مرا" فىالا بلد كثمح ,ميانعلا >
00 

 هتان سيو تهظيمف ص مو دس طسح
 نم ةمؤيف غيم اشم يل ' هج[ نا اه دءاعسو
 ههلالا لشت نزيملاب مغطملا رجحلا
 ءرهك يهلالا اهحاتن (واأ١ ةسدقلا
 مدقت ثماك يتلا رودسلاو ايباهل" نم
 يا

 مقربا نم امتا 2١ نا تيصاوأ
 تفشتتكا يتلا هيراممسلا دسيال.ا
 اهصوصن تنسو ةتيدملا ياعم يقر
 صادقا ريبقارمتل ةمدتتلا لح رملا
 بلالاو كلتثاو عابمكلاو باؤلا مولع
 لا هءاض" هعاررتاو ءاصننالاو نبذدلاو

 لثلخ م حير ايلات مريسكلا راماسنهالا |
 اسمها مقو بهشملا يسلا هنيتولا
 رمزس د في اومكا» نيذلا لولقا مادساب
 دعم قك دكنح هردمو ناو وظلا هج دم
 تتلو ةهتالبخا بريح يب" ثتءج#او
 هيكون خيخارب بيجدما بتاسسار او
 رارخال“ كملن يذا' جادنالاو يهختلا

 ماظعب

 ةناس يلع (سسيا) عقوم م 0
 وه لبيع ةبيدم بونج امم رايك
 معقرم نع ةبطيزاتلا هديمشا ا
 اهعبب عقتري لالت سله دعينا رغب

 هبا يدم ةفشتغلملا هراجل تل راذسا هن

 وا ةلهم رص مصارع يئدحا قلمي
 ريم يشنا كلمللا اهسسف يتيا ةثلاثلا
 , هفلخو ككاو ربوبم كلمب بقلل يذلا
 هقريسا نم كويام ةييزا مكدحلا ىلخ

 ل ةييدم مها نسبا تحبصا دقو
 يشلا تاحوتتلل ارشذ يلئابل“ دهحلا
 دهرتابو اهتولم دهم ,ي تقفرحت
 لإ ةبساو ممم اهعس امم ةريثكبا

 ملا نيب ةيحيراشلا ةيقحلا كلث
 , ضرخألا

 دومثك رادعا ثيشتكا (سيبا) لو
 داحلاب ةقلفتلا ةيرموسلا هثرلا لس
 او تاتوطعدملاو ةبوبرتلاو ةيداصتقالا
 داع تيلثم يثلا يبقا عادسالا
 يب هع اهتيشم ا اهيل يضاول#
 حيراتلا يف لوالا يتارعلا عرستملا
 اهميدقتلا ةرودم الماح يناروسح

 ةهلالل

 تافاستفالاو ةهلنالاو ءابرالا
 ام سلاح ىلإ نينظاوملت ةددمتملا
 وذ دنس اهالي نع تاديفدتلا هتطشك
 صيرموسلا دم ةحملاو عانشلا ةهلا

 ةيبدملا يناحو
 تاتي ملسس طبتري فشنكلاا دددلاو

 اهاوضاو هيهتالا رودعلل جمادسو
 سديعمسللا لاستم اهي لكشلا ةيوثاد

 نمل للدك ةنبدلاب بنتتكاو
 فلكيو تانوصسو تايراحيو
 ويسر .٠ يس رمامملاو رافخألا

 . هبل _ ةكلا رع ةقليكس اه راعرو
 8# | ,ا سم 7ك اسمن نع جانآلا نييلاومشلا
 رويصفلا مش

 تدسعسس جلاليب رام ع جم نايلعي ري فيلا هينا ع
 ا مماعلا رمينت روم ( اذن اهيعو رانما

 بج هلام قييعملا] ةفيلاجلا سر 3

 ( . اكشام هيمهد مئالقو وعم تع رشح
 ا هب اننهثا يباوآلا نم عيس ايدو ةيلالشا
 «مساياس موكبو هكشيتعم لاكسا بماذا

 | ةيسوباب تاضق قليتم ةيسط مهرو
 عبس هيساوطس» رابعخر هيلاشنلاو
 ' و, سرتبلا رجاسيلا ينم حوصمتم ميج
 1 ةيايعفلا للط باصتو لوما 3 رابشم
 ] يبت كل لميب هةجيمرم هسومجو

 ١

 هيفمس يب وهعلاو

 نفاس ةينسرافلا هلطاماتحم دينمو
 1 ىقو قهانباب نم هاهظا للم ( هيربا
 م .يودتاو روديعو هيوو خيب ةص ونا
 | هانا بسفا لانو ةيفيصرلاو اناننسو
 1 هامل ىفاصيو دهراسؤلا يمس سلا
 1 رم لانا جيه عا واربح رانا ب
 ل راوساو

 ايلا يشاع دعب ماس مسي

 ينطقلا جملا ةعاسضص نلوم ةسئاوي علا

 3 مع هلكئيسم دقي مل همس دطلا

 ءا الرش بونع قوبل تب اابزف

 -مكاس امك لسام' قبس نب شع

 او بلقلاو نيعلا حرفت اناولاو :
 هيليسكللا باثئاقملا بششدي

 ديخلا عونلا دكت كل' لب بسينل

 لييازمت بادب زيني
 فو شامقلا فيلق ام 1ك

 ربع طحن امدبط حرغلا لاولمب

 , قارملا ل عبص) ةرامع هيفاخ

 -_ديضو عمسمملل ةرامير لو
 ءهباططشو مهط ابشس حولا ل ,-. + ب

 داو هيجاررإلا هيلمملا رس  لخو

 تشياع يبلا ةيزادإلا تاعاقغت ١ نم
 لوألا هيكاملا لوغو ذنم خاصملا

 دمستلا كيلا ثدتحيي اهديغو ةيلا

 ةيداقملا لوؤلمسم ,فيدر يشع. دنع
 رف للقتي هتاد ,دلمكالا مسه رم امو
 ىلا شامقلا عوبو طوب ا ءاقرإ؟
 سارك وهو مدخاتسكلا طقم - الام

 .رئسلوبو يما ربو
 حيستلا ةيلمك متت عسصملا نو

 سلا نامل اعدم لماكتم ركشم

 حيرشللا ةيمش ىلا لماوحسم لقشت
 لا مث ةطرشا ةئيه ىلع حمصتل
 مث مربلاو ظطيشبتلاو بحسلا
 لرفتا

 هيئاهنلا ةلجرملا مسبق ىو
 ةريبك بالا ناته (ميبلا١
 فلالا اهددع روابجتي هتلدح
 اصبا كاضو ,ةلا ةئايسمخع

 ثيحا يئافلا ضخفلا هنو

 لبق مانخلا شالا يمخفي
 ىرخا ةيلمغ ةبا مارح) واهم مم
 هيلع

 هللآزا متتن .قالتحلا مس ىف اها

 نوكيركلا شانك نم دتاوربلا
 شاشلاو لململاو ةرابئاو نيسوعاو
 اهريغظو

 باشتت ةعادط متن رخا مسف لو
 مسيف اه دمي ناولالاو ةمئازو هابمع»
 رم عوشلا اذه لثنب صفختم
 راودان ةلرعم نلعو .ابمعلا
 "ده يف يولماغلاو :سكسسسملا
 ١ دعب مهميماصت نودفي هسقلا

 سكرمشلاب اوقتئيو قاوستلا .روري
 اه لك للع برمثلل هن اسلاو

 للد ىلا ههاصأ ,كلهتسللا يوهسسي
 تالصفلابب نوينفتناي مهبات
 ايرالا رادبو هسصختمللا ةءدالا
 دف ارمثا

 يانا لالخ نم تعلمت دو
 ميدعتلاو ةعابسنا ة.0روب
 حسا لماع نأ يرشسلا
 ىلع دست باك ةفاتحملا اهعاوناب
 دعي سلو ..ةروثلا لبق ديلا عباصا
 ةيهوفلا روسصت 58 ب ؤا/ ةروك
 اهمغدو هعابملاب ةروثلا مامتشاو
 تاعاطتلا فكتحم يف نييغانعلل
 يفهم ,رشتنتو حسسرمتت تدسغا
 ةيلالل لمعم دجوي عويفا لموملا
 ,هيباملسلا ىو ةزهاجسلا ةنبالولا
 ةيئاسدملا ةيلالل رثعا _دفم

 لبنت نم رثكا ةلجلا ىو ةرهاجلا
 ةفلتحم عاوبابو شامقلا حابشإلل
 ةديعتم لمانم لانهم دادعي يانا

 ةيفوصلا هدسسالاو ةشدقالا جاتنال
 .سنالملاو تايناطيلاو

 ةيسداقلا ةظفاحم زكرم
 رييك لمعم رربي ةيساويدلا قو

 ةاجشاب هخوبش رزقي حياش مُكتص

 لمتسف هيديممم لوفيخو رييكلا
 مام يىظمي عجفستمال هيناويذلا

 ردصبو ةيبكسملا ةحعاتلا يم هعسباو

7 2 085 ٍ! 

 تتامألا ما ١ فنبر يقاملا ديم يندنولا ©

 جراشلا ىل؛ هجاتبا نم ضئاقلا
 ينارعلل اريفس هشامت نوكي ثيح

 وا ةليمخ يتاسم نس بلاني وشو
 كبش لزمملل يلععت هيادج رئاتس
 , ابالبخ ارظنمو ادبد>

 ليقع سدتهللا عب ءاقل يلو

 زيهجتلا نع لرؤسملا .سابع
 +.ءاهملاربغ لاق لرغلا هطايصو
 ١61١ نب رثكا لمعملا ل انهدل
 تاكالبم لب نم رادثو لسد ةنكام

 ..دهج لكشب لمعلا يشم ةيعار
 تايجوب اراهبو اليل لمنع ببا امك

 مقرنا ةدايز لجا نم هلاك لمه
 رتب ل# )1١4( نم يحايشتالا

 ءايمري رثب فنا ١764 ىلا

 رفاوجلا ماظن مادخساو
 طوطخ نادحتساو ياناكللاو
 لادنتساو جيسنلا مسسق قى هديدح

 ..هتيدح نئاكبب ةميدقلا لشاكملا
 ةديدخ ىرخار نشاكملا لادشياع
 لا ىلعا كيجاثبا ةءامد قلح
 نم ربثكب للا تاعتوتلا بحبص'
 قياستا

 بئاجالاو برعلا اياعرلا ةفاك يلا
 تسيوكلا ةظفاحم ين نيميقملا

 تيوكلا ةنبدم يف ةماقالا ةيريدم ةعجارمب مكمادت ,رفت

 نم ءادنبا يصامرلا ةمظاك يدان لباقم ةتباكلا

 .155 ١ /آ11ر/4 ةبئاقلو اؤؤ حملك
 تاءارسجالا ىلا ةعجارما نش فلختب نم صرفسسو

 .ايثاهن ئارعلا يف هيماها ءاثلاو هقحب ةينوماقلا

 مال 0 ن مل نقط علا ١
 70 هأأ ميدطو 300 !هرعاومعأو 785119

 أم 5ع وص عروفروأتع ه1 ا« قأأ
 ١١ 5ود حعوم لعع لعمل اهل زيمر هماقعأ اظع
 0 معاورقاف أ 8هعج0لممعم ام اراجولا تايب

 بياكاطلل زذ امهعهلنعل هممموأتع ام ا

 ةممملك هانز قع وأ همامانع 20, 1990 ازالا

 مم نمع ؟اياطم |ةوع 0عاجروو هنن طق ان ع
 [هاهوها مممو علل( عم ةقل ط6 نةمءعلاعامدم

 هأ طر5 ظعورلممفمع هممتزماعا عازل.
 اناءةواوءقاع هأ 78م0

 يلاخلا ىنجاشالا ديلا رواحت دو لح ةبلثكملا هةحاقل نبم رسك ءرج دس © |

 لاق تانمارملا نع هتيدح و
 لسلا ةياعب نا لبمملا ريدم ميسلا
 تسصتس يف تتاك لمعلا يب
 لالخ ليصملا روكخت منو تاثيمسلا
 رختب اريبك اروطت تاوسسلا مده
 اقدم ١7 سم رّمك) جتني ليمملاق هي
 ابك, +1١١ نطق ايخاتماو اعودتم
 نب ةيفاضا يرخا فائسعا دججوت

 .ركسلوملاب طولخملا نطقلا

 انما ارشف ايديري امم فاضي
 ةغوضون.ا ماخرالا نواجت انمزطتسا
 عب ةيتباسلا رهشالا ف جاتتالل
 تافماوسش جاتنالا ةتلاطب
 1رشاب نم ةرئاممصلا اييوننل
 يبليو ةبعرتلا ةرطيسلاو ينريجؤتلا
 .يبردلاو يقارملا نضطاوحلا ةخاح

 ةيحلارع ةلامملا نأ ىلا زاشاو
 بتكلم ++ ةاننملا بو ةيبرعو
 م لامع ةعومسم لكل نولمعي
 ماظن قييشت مسم ايبي تاعاب
 مشتل تاسفاسكلاو رئاوبسلا
 ءذهر لصتالا ءاطملا ىلع يلماملا

 ةهعوببساو ةيرهش تاناكلا
 فقو عابرالا عيزوت عم ةيودسو
 ةءاطك ريوطت لجأ نمر ظداوسعلا
 ركرب يف نوبردتي مهتاق يسلماعلا
 ىلا ةعاض#اب ,يلمانلا بيردب

 نوكتي كلديو ةيزكرلا تارودلا
 , لماكتملا ينشلا لالا

 لضنالا ةيعونلا
 نع يتابئادبع ديسلا ثدحلو

 ريفرت ف نطآالا جيسينل ةابتنملا نورا
 ةريوظتو لمعلا تايزتتسم لكك
 تامعاسملل ةرازيلا ةعباتمو
 ف نيكماملا نيفظومللو ةيجيسينلا
 ةهاكلا ةباسباو لاهل اذه
 .نيسصتقل اب

 يوحي ضرمم ةاشتنملا ي دججديو
 رطقلا ةشيمتا بم فلتخم اغاونا

 فئارش شامئو قودلاو .نيلبوبلاو
 صرفت ..وئاقسلا شامقب ةرسالا
 ميظتتلل هزووي نم لك هب بجمي
 ناوبلاللو .ةن مظن يلا ريبكل#

 نم فر لك ل قيابث ينك" ةيدارلا
 .هفوفر

 ةماقآلا ةيرب دم

 !لويورتطعع 5 1990.

 مسيع ديسل يمس



 ةبعاجشلا قارسعلا فق اوم تح

 7-0 5 ةسسينسي ةسيسم المسعا تاسسوهستس

 نسوا ١
 ا ل سسسيف رثأ ةر واسدحسو

 تايه فششلا نم هنسغ فسيعحو
 رظللا ىوووري ىيدكلا ةيدسيلا ةيب البعالا
 مالالاو ةئافتلا ةرارر س ةوعدم
 يف يسمح مادص سيئرلا ميسلا ةرداسم
 ةردابب اهنا يماملا با ى رفق يناثلا
 ةيسنس لولح بانجيا صوت اليدمع
 ةقطمملا لكامام خيوبمجلا

 ءانبإلا ةياكؤن ثي رابعا ف اويمسر
 ةكعاسنتلا قارعتلا لقاوس ةيقارحلا

 مارال اء ىايمال ةسأ ياام

 هءيبويهملاو
 نم عيابم ا قيس ديسلا سن دقلا

 ةيمويلا : ةيسيلا ةيررهمجلا 8ديرجج»
 اهبأب اهلموو سيئرلا دهسلا [ريابم
 ٍتاسابسلاب ادندس ةيغيرات
 اهتالواحمو ةيدوبهبعلا) ةينايربمالا
 ق.رخلا بم عييودست فدهتست ديننا

 يداا ي ءاصتخالا رامضخإا هنأ ناك
 دمع ةيكيرمألا :دحبتملا تايئاولا ودوقت
 نرد هّينطتا يناسما ال لمغ وه قارعلا
 ميداس فس اجو عمص نع غزاو

 , ةلادعلا
 يمامتنالا راصحلا رارق نأ تكاو

 ةببويهسو ةيكيرم) ةفظم تجين ةيغتا
 قارا ففاول يومنا هي باييو

 ها ل نس

 هعورشملا
 برا رسعتس هللاعبع + ليلا رعنو

 ىلؤالا تامقلاب يسوسيردلمبا جوكملا
 نتايع رماد اقسلاب يمميل راشتلل

 ليمفلاو اهف نافيرسء' صمرجلا
 ةيراسفتا هيبيخ3ا ناوقلل ينس
 دحب يف هيمدقمللا هسيبافلا معار وال

 ناع رباتلا يف امهمولصو راجخلاو
 هيبرحل“ ةيمداو ىارعلا

 يسايجتتلا لهجه رم نا لا مك و
 يع رمان يف ميرا رسال سالو هعص نأ
 لاعب ماما وشفنا 2م قارملا
 ةدايقب ميلسععا قا ءاسا دومصو
 نسم تاع سيئ رلا ديلا

 يف يسميلا يعشلا مانستسا فدخو
 قارمل» ءامبا ةيورملا يف هتوخا ةدب اسم

 لاكشا لك هبعو ي فإ ولاو يدعتلا|
 ةسيبرسلا ةمالاو ينارعلا يلع

 هديجملا
 نم يلهم يات يمص ديمملا لا

 نع كيدميلا نسيوتكلا عا[ م ةفيخد
 عاهدلا ي قارغتل نوميدم امي دن بزملا

 ملهقي) نت ذل ييرعلا رطظختا هدال مهسع
 برعلا ذنه يموللا رومشلا

 هبل بلاكتت يدلا نمرلا وفل
 - ةيلايربمالاو ةيراممتسإلا

 مايج يدنلا ضذرلا ثوص نا فاسصاو
 تالخدللا لاقيإل لالعب نم

 يوؤيسلا ل ةيئايرمم719 هيراصتتسالا
 عميصوو مهبع .١و ةموجلا فاجأ هيبرعلا

 ةيبرحلا
 نم ءاملاط لاح لوبن , ديبسلا لموو

 ين ةررابم ريوتكا م1[. ةديرج
 يسال" يف با رببيسح مادص دئاقلا سيترلا
 ا همام يصاخلا با نم يشع
 لافت كوطخلو ةفيطل ةيباسسبا

 اهراتمتبا
 همالاو ىارخلا هب ضرمسي ام نأ ير

 نيثكأ د ةمهارلا ةلحرلا 0
 همآلا ىلع ةيوخلاو نيزماتعا لك
 ةيمبطسلللا ايبعقلاو ل

 ةلاكو نس - حوار ممسم +ديسنا لاقو
 قارمل“ مل ضرعتي ام نا ةيمبيلا ءاممالا
 لس نم ةسرش ةيئادع ةعحط نع
 اهئادثحو ةركبرس# ا ةدحتلا تايالولا
 عامشلا يموقلا فذولا بمسب ناك
 معيصخلا ترمب يعدسلا قارنت
 نلاغ ةبسيهلاو ةيبخالا 0
 ةيبرعلا ةمالا تاورث

 يدامتملالا راسعخلا نام فاضار

 با تيالوسلا هتضرف | ندذلا
 لائطاو بنش دع ةيكيرمال اهدحتملا
 موفصض ماما لشقتاب قارعلا
 .قارملا ءانيا

 فخاوسا يسن وستو يسب رسغص داسقستسلا

 نايسايس دقتنا ب غاز - ظايرلا
 رصعبل ةساداقتتملا فئارلا ياييرح
 تاورقا مهمادقتساب برعلا ماكحلا
 ةفطنمل ةبسلطالاو ةيكيرمالا
 يرسعملا هكيمالا بوصتا مهنم رماثلار .
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 هيك ر كالا نسياعر أ نمش ديسلا دكا دقن
 راهثالا هبزخلا ةيركرملا ةدحنلا وعم
 نأ يبرفملا ةييملا تاوللل يكارتشالا
 وش جيلخلا يف ةيبرفلا تاوقلا دجحاوت
 ةيبرعلا ةمآلأ تاردنا .عمدتو برسل
 رمالاس ةزملصي يكل برصلا لالذاو
 عملاولا

 يقلل لمح طيف 43 لاو

 دمحم موخرلا لضابلا
 2 مولت نا لضشملاو ريشه ملا نم

 يكيرسسالا لالثخالا تدم(
 ليوستب اهسفب جيلطل# لطم

 قا ير اذه
 ةرشب يبرفملا هفقئناو

 تالف يتلا ةروجاملا ةيبرملا عالقالا
 لفتت يملا قفرتو ا تنغادو ةله د شرا
 . يفيقبلا .لالتبحالا اذهلا

 ومع يغزاهما دبحسم ديسلا ياذاو
 1.تتالا برحل يسايسلا بتكلا

 مهجابسل هلورتيلا رئهتو
 لالثساب ديبرغنو , تاوظفلا
 ضرالا مده ىل لاقو ةممدقللا انهضارا

 انرك رئغ ةعبرالا لالخ تفرع
 ةتاسرباب ظيرمتلل اناكم

 تاوللاب .جمت مويفأ اهاونا يما
 , ةيزافلا

 نع يغزو ديسلا برغاو نأ هظنما
 عم داو ةيبرع انوبج يرعا
 اريشم بوغلا يدأ لودلف تاون
 ١ راطقالا نا كلذ لل برغالا نا ىلا
 راخحلاو دجس يف تارئاب تاراشت
 , ةيجيتارتسال يف ام يرد
 ١ يهتم نا اهظيبظتت اهتم بلطيس
 سيب اصروستخ لويس اه لاو
  ةيدهتارتبمالا هذه قيلت ةيبرملا

 ..هيئازجلا تامكاحملا

 نالسسسعأ

 ةيراغنهلا سكلبموكوميك ةكرش / ىلا
 ه8 ٠ ةنسل 501 مقرملا يكرمكلا انرارق ردص

 اذمضتم 64١ ةنسل راشع 4 د ةيكرمكلا ىوعدلاب
 لحم ةيلوهحمل مكقحي ةيكرمك تامارغ ضرف
 ردقت دل انوناخ مكلثمي نم روضح مدعو مكتماقا
 روصح نيبلاط ةبلحملا ىحصلاب رارقلاب مكغيلبت
 نالعالا شن خيران نم دحاو رهش لالخ مكلتعي نم
 ..هييعطقلا ةجردللا رارقلا بستكيس هسكميو
 لوصا نوسئاف نم ١ 17 ةداملا ماكحال ادانتسا

 قورشلا ةئيحم تدقتنا سنوت
 ةيبرملا ةمظدالا لئلازس ةيسلوتلا
 رودس ةلقرخ تلواح- يثلا ةلذاختملا
 ةيبرغلا لزرلا ةمماتع سيل نيع رقرلا
 وابجت ةيئاددلا اكيرما لئاوب نيدب
 . ايبيطسلللا ةيسقلا

 لاقع ف هقورشلا» ةفيددص ثلافو
 ةسلقتالا ىضمي نا يمم؛ يناقثلا

 ةيمرهلا ةمماخلا نقد ىلع رعي ةيبرعبلا
 لكيه لآ وا ةلحرم يف اهتلوح نا دعم

 لودذلا يصتب فقاوم ىم تيركتساو
 ١ نم ةرقق تمراع يثلا ةيبرهلا

 جابستما يلا مدقلا
 هدمت نمسا موه كيبرملا ةمماخلا
 دا اهييلآ تاكل يتلا بيلاسالاب

 ب ١ ارم ىمالا سلعمم ل ةيكيرمالا
 ةجيورسو ةحماو ةبادا لم
 ناويطخملا اختنا سو ينييهضلا
 يسيظ لقا بعشلا ةيابحلا ةيلمملا

 ةمرا اهتره يتلا قكاقحلا لا تدكاو
 لدمو يبرسنا 1 1.ةطمم
 فيرشلا سدقلا باحر لف ةمياهملا
 لاو اهيل ييرسلا يعرلا درب ةليطت تداك

 ماسر ةدافتساو عدصلا كر لالا
 مث ملاملا قكو ةيعاخ انيوع طرقاعللا
 ينزع لج راجيا ةرورصم يداعب كفنع
 ةمرال

 نم ةلتابسملا ةقيحم تردحو
 قاسم مإ] للا يمرع ينوههسم لمالك
 ليحت ذو ١ بعشإل ساقبا
 ةيلاه لمتكب ىلع ةيريثلا همن الط
 ةيبرسلا تامدقللاو سرالا ديوسهت
 , يطسلا ف ةيمالسالاو

 للا الا اهلاقس يف تراشاو
 ليئارسال ةيراممتسالا برقلا لود معد
 ثنيرج اهيللاو حالاسلاب اه دادما لام ل
 ةييرملا نيلعنمتلا 2 معيتت دعلب
 اممامتحا

 مرجلا يع نا ثدكو
 يع قادس لكشب عاذفلا تفتك ليرشلا

 فراقك هيدا هيلا ريحت

 < دس ا ل

 بكرامكلل ةماعلا ةئيهلا

 لوهجم / مهئملا
 4و هبطر ١1 ر/ يوعخدلا

 هين. /4 713 قراال ١ فربملا ىكرسكلا رارقلا دم

 تمصوو ةينويهصنل ا هجبولا
 اذه ةجبقبح ماما برمثأ لود ,نم ديدعلا
 هعاشأب باغعرالا ىلع مئاخلا نامكلا
 مال نأ دهن ةيعوململا ةبانالا ىيلاسا
 هسيمسير ةيباسسس ىلا اهنيوحتب
 (د سيطستلق بعش جم هتلمامم
 . ةظحما يسارالا

 لمع ىلا ءقيحسلا تعدو
 اره نع ديرما عصف ىلغ داق داج

 | يارلل اهكيشوتو ةيبويهصلا
 اهل ةيلوبنبا قمادالا ءانالا دهفانو ماعلا

 قارسلا عم جميلا :يردبلا
 رزؤملا رصنلا ىتح

 ييرويملا يلق ةطحعم دهسلا كاما
 ين ةيموباقلاو ةيروتسادلا ةمسنلا سيئر
 ديسلا ةردانسي ينميلا باوملا سلحم
 يناثلا ف يبح مادس دثاقلا سيئرلا
 اهنا وو يماللا با نم رششغ
 لكاشم لش لصحل فيهسولا ليمسلا
 ايري مزلسلاو سالا بامتتساو ةقطملا
 ءاببالا ةلاكوبل حيرصت يف تموو
 لقمب لادقب هترداعم عالا يف ةيقارملا

 يعل لا نييتابإرسلا ٍرمتؤم يف ىأ ةتكراشم
 تلا دج ىلا الص فهموا

 تفس ةهمئاسنا برملا نوييمامل ربا
 قارحلا اهتثييي يتلا ةريمت'ا ءوهجلا
 مادص سيئرلا ةدايا تخت
 يمارلا يو دحولا | لمعلا زيزمتب
 .الا .رماو ةمار ىلع طاطشلا ىلا
 لمع دمعم ديسلا ددجو ةيبرعلا
 غم ابعشو لايف نميلا فولو يردبلا
 ةيلايربم#ا نع هلابجي ف قارملا
 رصنلا قفجتي ىتح هنو يه حلاو

 جارخاو راصحلا كم

 رصمنلا ةيادب ةازفلا

 بيلطتو ماما دكأ ل ماو - ناسع
 ةماعلا يف نييبسلا نم هاذدع ميماخ
 دومكحه روتكدلا لام ةيددرألا
 اهرو و 'هفلسي اكيرما .ما يلطاوملا
 ةبئاعم ديوث اهثؤلم سوودملاو
 دمفثتلا كارما توب يراد ا ةنم قازحلا
 لولا ع 1

 نأ ةيبمبلا مالهم 0 م 02
 توتا كلد دم ةرهامس وش اكييرما
 اظالبتملا ناي ةقفدملا لسع سبوت
 للع ال نم نلع ينطنو امما عئازذلا
 هيفلا

 لقب نأ للطاونلا روتكدلا حبصواو
 نم نضرالا عاطب ىتش نم فقالالا .باثم
 ةييرصلا تارغملابب نينؤأملا بوبحلا
 نا اهنئلإ لكسب ال تادودعم مايا لالخ
 نكت مل اهباول عيباساب لفت
 نم ةريرهلا ىصرا ىلا اهليرنع
 تاممدقمو مالسالا رايد لالستجال
 نيملسلاا

 نعزا نمب رااصتحلا كف ىلا ايدو
 نك عامجلا كلو حارفملاو ءارسألا
 كف نا لاثو قاودلا لضطا تولو بيلح
 نم ءارعلا حارطتو قارشملا نك راسصتلا
 وط ةييرمل ةريزجلاب يمرتحلا ضاوا
 رصسا ةياذب

 رورب فوشتابروغ
 - ساد 0

 عاصوألا لمشت تائحامملا

 يبرعلا جيلخلا يف
 نسيبزسلا ادن ب جاو  وكسوم

 روي نوجنايرو+ لشاطيم ,ينيق وسلا
 : ىلا ةيمماسر ةراسر ليقملا ةمهرت
 ماع هناذَس ل رمسمت ةسامسا

 نطنشاو ىف ةييمالسالاو ةيب رعلا تايلاجلا

 ةسيكب رسمألا تاوسقلا بهسب بئاطسأ
 هيلاجلا بساط -

 بكسسن رظظاسا واه
 او - رظبشاو

 راسبالاو ةينرفلا
 هينرملاو ةيظيرعالا هيركتسملا باوهاا

 ظ

 ييرملا حيلطلا ةفطشس رم ١ ىلا ناروقم يف مهرانهسمالا ادن
 مطير اهيل نابب يف ببلاجلا بدع و
 يف هيفارعلف ذرافسل* للا هعم هس
 ملاملاو ةهسربلا ةهالا نا رطبشلاو
 قادت" دكطلخلا دوم نكدس فرعي عملا
 عدسيملا ممالا نشف اكيرما ةيمرامت
 ناويكسفلا دئيعتلا ةسع رس .قدسو
 يفا |مو ربكع ل' نارفنلا دع .اناهلا

 هل ب
 نل' ةيمرملا همم ةيلاححلا بعلو

 ببدحتملا مه#( ىل بفقوملا ادهش ةراث»
 حسمكملا ماسا لؤاشلا هده حاز او
 اع اسيادتمسم انه روكي يكل لو ذغا
 نم تاضاستاللا يس 6 رايكلا

 ةلمحعا ةيمرمل# ا

 هيمرسحلا وسلا نأ يلا براشاو
 قيم قتمي قولا تقارب هيب مايب#لاو
 مفر دف ةييويّزسملا لا ملعب ازهناو

 اكيرم“ يف لئمبللا ينرملا رامسسال
 يطال رسبك7 ميشخ- يا ةمياظ ربو
 ف ةسيربربلا هشظلا للع ىركحل

 ليخا نم ةبللاقلا برظلا فمس جمراتللا
 ١ روجونا يلمع طافخلا
 عسا همسوتلا هحابوطا ةيامحو
 ,رصلا طصفملا رابا 2 مكدستاو ةيبزهلا

 | 0 000 اربأو هر اساسا ده سمو
 بو انيرفم“ لوس ٠

 يف برشا يوبشن ةلاجس ي عب تداكاز
 رسكا زاد اهباف ةيعرملا ةتاه
 .بونشلا اهل دجبسو ملاعلا ينم ةعم
 عقدببو ملاعلا ي ةبم السسالاو ةيمرد
 ردكالا سثلا اهيع ةساهسمب

 ىبرشا زيجلا بايبشلا وسع دحبإ السيسإ نب
 3قارسهلا عمم لاستقلال عولطستلا ىلا

 سيئرسلا انعم ب ماو - رئارخلا
 اطلعي نس دمج قمسسالا يرئارجالا
 لقيتو عوطسلا لا يرئاردملا باعشلا
 قارملا عم مهيمامت نالخاو مهثاميسا

 2 رايرسالا تايدهتلل هنهجاوم
 دبس ل

 سعب اهخقلا ةملك ف لافو
 برا لارهو ةحيدنب ريبك يضريفامج
 دو ل١ سرفتي قارعلا نا .. رثازسلا
 | له امباو مدحولا هف دهتست هل بردعيا
 هل البالاو ةييوصلا ةسالا لمشالا
 ج + نماطظتما نأ ينعي امس اهتمرب
 . ٠و ةيورصلا ةمالا نه م اطدود قارملا
 , ءاهنسلا مالمسالا

 ةيبامد ناع ةردقلا و ولا دك

 ادلعجي ابيع لاخربلا نم هثظ هييينل
 ال قارملا ةيمل أو رهدلاب لعافتس
 رشازحلا ةيسن لع لمفت نا نكمي
 ةدحاو هبصن يه لب رئارجاا ةرولو
 رخو ودع دق

 كا يسايسلا كرثهملا ىلا هلل لوح نعو
 تراسو مل هنا الهيب نم .دمتا قيل"
 ماخ لب ةميدق تاباسح ةيلصنا
 ةدجاسمو رئارخلا ءانع يف ماهيمالت
 هتصهب قيقحت ي يرئارهلا بهللا
 . هليقتسم ءاعبو

 دغوم نيزحت عارسالا ىلا اعدو
 هبارجالا ةيميرشتلا تاءاختم ١
 ضصوخو اهسبلب ةئدهت نم ةيسايسلا
 يساردسلا اهلقت قكب تاداكشال

 رمآستلا يهتنسسو شورعلا ؛تزمض عيفتلا ةمزأ '
 في - موطرطلا

 ةوق يا نا ةينادوسلا «ةريصلا»
 وقنا ناريم ل الوخت تاق |

 تاكعامخمتتا ره كمج امم ةقاجدل ( ف
 .ةيبويهصلاو ةيلايرمالا

 اهددعب لاتم ي ةنيرعبملا تلاخو
 بايسالا ناؤويعي سما انا رداصلا
 رتاودلا نإ ١ ةعر) عنرو ةنعاكلا
 ذيكمتلا نع ثحبت ةيلايربمالا
 .جيلخلا ف اهطلءنسم

 هقحب قارحلا بلاط نأ ام ..بئاضاو
 ةديهحتلا تايالولا ترداسب شتم

 و نوراق ماظن ةوعدل هيئاطيربو
 امم ,.هيرمأتو ةتيمتم فتابم ذاشتا
 قارملل ارشابم !دهدهتا لكشا

 مل ةيكيرمالا لبطاسالا نق تعهضواو
 اوحو ارصي قارعلا تقوطل اربص قطت
 لالشحاو ةيعرشلا ةداعأ ةسححب
 نساقم ثبح ةميسويبملا .صارالا
 ثارتسعلا ينعذنتا يل اهنخالا

 نيزك نإ لإ ةقيحصلا كراخاو
 الشقمو انراخع هايج كرابع
 نييالب هم لباقب مهسفتا ناكيرم الئ
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 يتلا تادعاسنلا اهبحتاصت رالود
 .ناجيخلار دخب ماظن هل اهندم

 .ةيحلسملا تاوتناب ةئينله تلاثآو
 رباعلا اجددعب لاقي ىف ةبتادوس

 ديسلا ةدايقم قارملا نأ اضيا سما
 روق ىتش ةحاوي يس ماءاص سهئرب
 اهنادتق وهو هنسماو رامجصمبا
 راثعا ف قنعمللا دوخو مدعو 3 هلا د ستملا
 قادلا لماعتلا

 يدلا اهلاقم ل ةفيحصلا ثفاضاو
 » ةمزا يف ثالماب « ناوسغ لممسس
 ةلهتح ندلا نئارق جتا بشل عاببا نا
 1١ اذه يف ةّمامالا
 كل ملك هنآ 0اس ع

 ين يقاريبعلا بعشلا ةامام ةاطو
 ١ ايلك ميطحلا ةدالولا صاخب
 نو يركسملاو يمؤنلا نسنلا ةيلمع
 2 اعهتما ةيبرخلا ةيركمملا يا

 كل
 لوقلاب اهلا ةفيجسصلا تيثتخاو

 مقوم يف لك تمصو ١ ةمرا نا
 مهن نم يتايسو شوزعلا ترتهاد
 هيدي لغو دحوتملا ببشبا كلي ةاماعل ؛

 ةمالا دض رمآتلا ةلستس
 2م

 ةيساسالا علسلا ىلع بئارضلا ةدايز عقوت

 طصحمتغلا راصسسمأ دصسسم است

 ىسسكي رمألا داسستق الث ةسسب رض
 سما ةيكورما ةيدوكتح رداسم تنال

 دهسو ةييعاصتلا ططظنلا رامسع ينذ
 عقترا تبم- ينايزمالا ناصتخإاب ةييرسع
 رجعلا دادراج دالملا يف ( لدعم

 , يار اجتلا نارهللا
 نلا ةيكبرمالا لمملا ةرازو ترخكذو

 فييو ةعست لا لسعو مكبعتلا لدعم

 ناك يذلا لدنملا فمع غو ةثاللاب
 لج اميط يماظا ماعلا لالخ هيفع

 ةداير يضاملا لولب ا رهش لالادع
 قئالاب ةيئامث تغلب هتالدحم
 ةتيفلاا فيناكم ن 8دايرلا ريقتو

 ىبداصتقالا ا صعب فراشي
 صرمتك فق دالملا نأل ناكيرمالا
 تقولا ي مكتلا مارح نم طوععل

 ارسيوس روزت رشتاث
 ١. نأ انك نلعا د عاو - لندنتا

 ةموكحلا ةسيلر ىتمتات ثيرغراسم
 مهشلا ارسيوس رزهزتمم يد انحيرملا

 مسادملا رمتؤم مانا ةملك « ابدا

 هيوكحلا معاي قلعاتلا لاثو
 | دموكحلا ةسيئر ىا ةنيللا ةينانعيربلا
 هشسيملا ريزرو ةدهصب يدبل رياقتم
 - رمناملا وسعحل نياب يسيرك

0 

 ىحع ريغ يندلسعا

 4.40 ةبطر 10 ةيكرمكلا ىوعدلا
 لوهجم / مهنملا

 45 ذأ ىفرا5 ؟ معرملا ىكرمكلا اسرارفق ردص
 هجردملا ةرابسلا درتاسصم انييدتم ةالبما يوي دلاب

 - يغذي نم ناصف ةييركلا تانعئ هاندا اهفايضصوا

 ةيداصتملالا لاوصالا هيغ مءوست يدلا
 راخطتالا نملجم رثطمعي هيكذلا زجالا
 ةيداهنقا ةمايس لامثعال يداخت ا“
 ةيراوم عصو ىلع لمعلاو 1ةددشتم
 ةدئاقلا تالدعب نس دعنل ةديدح
 رسسلا نلاجبا يف ةبعاسملاو
 ىداستقالا

 يف ةدايرلا نا ةبماث ةهج صو
 رجحلا عاطترا ىلا دونا ليفتح راف
 با رهش لالخ واهبتل
 نويثم 4١58و تارا ةمسم رادناعم
 الو

 عافترا نويداصنل> ١ نوللحملا عقوتو
 يراصتلا رجملاو مكبعحتلا تالممس

 ىلا ةمداقلا ةليلملا رهشالا لالخ
 داصتلالا ردهت ةريطعم تايوتسم [

 تاع لكشتو رابهمالاب رمال
 ,دالدلل يداصتقالا عمملا ماما ةريبك |

 1 عش او مل ني
 ةيباربلا يف ملا حملا

 لع رالؤد را 0 وارقام يي '
 قافمالا صشخيبو تاوسم سمع ىدب [

 فئاربمعلا ةادايرو
 تئارصلا نا «رثيور٠ 0 كركدو

 علبسلا) عيتلاو قيرنملا ىلع مادربم ا
 نارشالا ةيرورصلا *

 م ملا

 ال. دعما ماك 6 را اند ١ ةعمحلا

 1 ناستيندرألا ,يارئاد»و :روتسسدلارب

 تنشك ةيب رمعلا ةعماسجلا سلجم تاعامتجا

 ايضيم بدقا ماو . نايسع
 يا يل ناميسمرلا لا رثأو رويس دلا»
 ةينرملا ةفماجلا سلعم تاعابنج
 برقلا نم قعببلا بةراثب بفشت
 للشك ةيطغملل رشم عم عقلا
 ةيماهسلا نع ةيلادلا مهقفاوم

 تاسدقملاو
 هنا سما امهتيخ تكا اتحصواي
 ةماأ هيف تنرئع» يذلا تقوتا
 «ينرطسلفلا ريزحتلا ةمكمس هيب

 .صضشلل اذيخو ابيعغرضشص زليثعع

 لواحي نم ءلابش نأ انيأر ينيطستقلا
 ةلواحمو ليثمتلا اذه ىلا ةءامسالا

 ىسلا تعد

 مسندم يذلا زارفلا عوز ةرعب .:ققا
 ةفقتفاسخلا بقوس بجثيإ م.ءصملا
 يي نضمساو »دخلا يثدلا لمو بلا

 ةيياولح ةياسصلل يلودلا قمالا سلجم
 ينويهصلا نايكلا يحمب رسال

 .بفوللا هذه لس نإ روسي د لا بلاغو

 وه اكيرم) لوم نوفاحمت ا هدقس 0 ٠
 نس حضصملاو قيلعت وا جرم لك دع
 ل انك رمالا ناو امضوسعال نايبو رو

 قفالخلا لئاسم نم ةثاممب ولعتن

 ةيومانلا اياصقتا نم ةيصق و' يرغل
 نال كلر يم سكعلا يلمع لب ةمالع
 1 امن هساسا نم فوم
 لوالا ةيموثلا ةيصعقلا هنيبس ىلع

 نآلا حيضاولا نم تاب هسا ىلا براس

 معدلا مسبب كان

 رسب رسحتلا ةمظسنم ليشمت ىلا ةءاسالل تالواضم |
 ثرهفت هت يبردلا مالغبلا ثايولو'
 افركرم نع سدقلا ةيصق بمحارت دلع
 ةيدهفتتلا تاماعتسالا ملس يل لواخ
 اهني د قنمتت ايات اهاحم لحتل
 مثيقلا سدقملا ني .فئامتتا رم عت
 ةهثاسارشس يلاعو جيتطلا نايس قوغ .رال
 ةههاللا ةيلمرت

 نا تدكا دقش يفرلخ# ةييدبص اما
 نا اهفنوم نكي مل ةيبرنلا ريهامجلا
 ينامث# لاسخا بصخلا درخم لمزعت
 نا نضج تيكو يبويهسملا .. يقيرسال

 ططسلا هب ممعرتي لمغ ششع مدكع

 ىلإ نمثل ةررجم ىلع مراملا ينزع
 نيدتمملا عدرب هاد

 هةييمساسا-سس سال لل
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 ءارسشلا ةصيرسجلا نيدت ةسيب رفم ةسيعمج
 دهشللا ةيحمج تنادا

 يذلا ءاركدلا ةديرحنا ةقاحملا يلآحلا
 ينويهشلا لالتخالا تاشلس اهثيتترا

 وسأل ليرشلا ىسقالا دجسملا
 مادهشلا تارت اهتيدحسف حارو سما

 بعشلا ءامبأ نم يخحرخلا ئاثمو
 يديطسلفلا يبرعلا

 ظايرلا يف هتردصا نايب يف تندو
 ىوقلاو ةيزورلا تاسسؤللاو تاثيهنا
 لك ميهغت لا ملاملا ف ماللل ةمسكا
 بمشلل ةدئاسملاو معدلا حاولا
 ةكرعم نموطي ويشو /
 ةلقتسملا هنلود ةماجلال ةعاركلاو ءلرضلا

 .ينطولا هيارت ىلع
 اهئايب يف ةيعمجلا تدادصتو
 جلا ةيفسعنلا ةيممقلا كاءارخ# اب
 + لقا ١ نايكلا اهسرامب
 نييفاحسلاو ةداحمملا
 ١| مالمبالال ,يشملا رودلاو ةكتسملا
 اسملا ف يري امل هلهاعدتو
 ةيدعحتو ريداو لثلا سا ل

 ةفيهعس تملانه رخآ ب
 لودلا ينيرقملا يتارتممالا نانحتالا

 قينحتلا بئطت حلا بئطت وفعلا ةمظتم
 نانيلب تاادعا يف

 وطغلا ةمافتم تبرعا - ماو ينس
 ناشي قيمحلا اهمامتها نه ةياودلا
 يشن يتلاو تررهب نم ةدراولا رمراقخلا
 مادعاأب يروسلا ماظعلا تاوق مايخ نا
 مزاسمملا ناو ها ىم انطاوس م8 +
 .لؤخ ليشيع

 ماسم اهل نامي يف ةمظنملا تعدو
 ليكشت لا ةيتاسسللا ةموكمحلا رسما
 رظدلل ةلقثسم ةيمسر قيناحتا ةئيها
 تاياريبجالا لايطخاو ريراقتلا هذع
 ,مئارجلا هذه لثم باكترا معمل ةايراللا

 ددعدعا ةيروسلا كاوقلا .نا تلانو
 بايشلا نب مهيزغاو نماطظشالا مالؤه
 قالطو مهووس فل“ مهيدبأ طير دمب
 اهم كبيرق ةلاسم نم ريع ع راكلا

 تاوقلا رود يف قيلدحتلا يس
 ,ثداوحلا هذه

 س ةهسرفلا ةموكحلا
 رييفاط قدحتتملا ممالل ماعلا هتركسلا
 لوح يروقلا لخ دملا راليوك يد دير
 ناتنب ف عمولا

 ةسيهراملا ةرارول نايب ركدو
 نم ثلسي تامزرلثعع نأ ةيسيررطلا
 تازواحتو ثامادع١ لا .يثت ثوبيم
 راصبا نيب كراعملا دعيو مايإلا تلسصنع

 ةيروسلا تاوثلاو بره ليشيم دامحنا
 ةيئاثدللاو

 تاوقنا يا تدكا دق تامولمملا ثءاكو
 هتسش يالا موجهلا دعب ثماق ةيروسلا
 ادعاب ءاذسب» يف يدائرللا ريعتالا بع
 طامعلا راصبا نم يركسع ةثاب رم رتكا
 , نوع لبشيم

 نوع ةرسأ# حاسسلا

 اسئرفن ءوجللاب هينواعمو
 لايصعلا ةرسال نما حامملا مث
 ةرداطمب هيدعاسم صمبو نوه ليشيم
 دم قلدو اسرق للا هوجقلاو ناببك
 ةرافسلاب مهتاغامشحا نب مايا ةعمس
 . ةيسئرفلا

 رداخم نع رشيور ةناماو تلقبو
 هيايبو يوع ةصور نأ اهلول ةيبانمل
 هطانص راب نم نينثا براظاو تالثلا
 رشع ةسمخ مهبيب نم ظامم ةثالثو
 ا ةرداقعم مهل حبب اسصخش

 رابكو نومك .رارقلا نم رستتسيو
 .لوزرمس راببظبا امهويمعو هني لب اسم
 ةموكحنا نآ كتدز ,ةرمجوبا مايغيو
 دم مهرعني ناج قطاوت مل ةيناممللا

 ةلعاظو ةدحوم لخلاوم ىنشماب ةبيرعلا
 ةيماودعلا ةيساطيتسالا ةسايسلا ءارا
 .يكمتلو ا نايكللا ةيم..وتلا
 ةماقا نم ينيظيملفلا يبرغتا بمكلا
 , يسطولا هبارت يلع ا 0

 لر اهل لاط+ ف ةفيعدصلا تفحوو
 نمالا سلجم رازلل يسريهيملا نايكلا
 ىلا ةدحتملا مسالا نم ةتدب لاراب
 لصقل قابفتسا عا ةكحملا يطق
 :رسملا كولبسيلا م يلاقلا
 ةصمفاو يع
 فيوسنلا نم يعرخأ ةفاتم يا
 ك1

 ولا سفحلاا يناداو

 امج نيماعسبفو راب الا
 ةدحتملا تايالولا
 ةررجملا لوح سنصسملا رارق وقل

 لقلئاوللا صخانشت دكؤي امم
 لددتو ناسثالا قولاس ءاجت هرج يوي

 تدمنئلل - 0

 نم ةسعالا ةلاصر 0 ب

 ممحرلسبلا لسع
 صا ةاس كقلاو

 ذا سيئرلا .تاعيرصت
 مئارجو نسغ اهب تدحت يتلا ةربخالا
 , هويرملا

 قيلعت ف ةمالا ة|ابسر ةفيسام تلاناو
 ذب نا تاحيرصتلا دكثت ىلغ .نمما اهلا

 يف هقبس نس يلعو شوي ناك دجخؤي
 نب ةرذدللا عذع وه نشيبالا ثيملا

 معسل ف يدا سلا ارد صاضو
 ناسنالا اهل صرمت

 اذا 0

 مازحا نب ةريشت ةقالع قاوم سيئرلا
 ارجل و ةيبويهملا يع ادث ةيرادلا

 هت ايس عدلا 1 جيباصملا يدا
 - تينرتحلا مئاربع» نع فضي امدنغ

 يلب

 ,راديد فلأ نوثالثو

 ب تافصاولا

 ةراسمقت لبد بكيب لاخدا /؟0+4 ةسقرملا هرايسلا | ١
 531417197 مرحمو غ١ - ١١76 91 /ش

 ماوه فيكم عم ادزام لادا م87 + 5 ةمقرمل ةرايسلا -
 , * 1/54 مرحملاو ه 017765 7 ىماش

 .تطفوم يكرمك لاخدا / 37 - 4 ةمقرملا ةرايسلاب صفاوب  ؟ ١
 م-لل اال سس

 يساوألا ذ رسملل نالسسعإ

 ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجن /رام ىنظفاحم

 و 18 نيييؤناولا ماكحاب المع

 نم ييخورسملا نم ءارشلاف يفطارلا نلعق ةينمدلا ةرادالل جهئاعلا ةايدأ هكفضوملا
 : يبستمم مث الوأ ةبلجملا ةرادالاو

 رشا لأخما

 جلرما ةّمقغدلا
 روجولا لاليتتسبالا برح 7
 لالبتحالا تاوقل يراشستساا

 ةييرملا يمارالا
3 

 نمالا سنخم ف

 ضرس يكيرم

 ماب, دادغب 15١ ىومدلاب يكرمك نالعا

 ةيئاطيالا ريفيرب اميا ةكرش مهتما

 قفرملاو 8/6/4 يف ؛ - 8 مقرملا يكرمكلا انرارق ردم
 ابك ءاندا ةجردملا ةيمكحلا هتارقفب نعضتملاو هنم ةخسن ايل

 ةميق فعض اهردق هالعا ةكرشلا قحب ةمارغ ضر - ١
 نانثا (85 ٠٠ + مس ) ةفئابلاو قوسلا رهسب نيترايسلا

 ,ةنيزشلا باسهل نيترايسلا ةرداصم ” 
 ثالث هالعا ةروكذملا ةكرشلا قحب ( ايبايغإل ةمارغ يضرف ١

 اهريق ىصئاونلا ىلع مضلا عم مسرلاو ةميقلا لاضما
 .؟رانيد نونامتو ةينامتو ناتئام ا؟رارك /-

 نوسمخ © + /_ اهردتو يصقاوتلا ةميق ةكرضلا يمصضت  غ

 هفحصلاب مكفيلبت ررقت مكتماقا ةيلوهجمل رظنلابو ارانيد
 ريراخ متتك نا نالعالا رشن خيرات نم رهش ةدلو ةينعملا

 بستكي هسكعبو رطعقلا لخاد تنك نا اموي ١8 ورطقنا
 .ةيمثدقلا ةحردلا رارقلا

 كرامكلل ةماعلا ةئيهلا ماع ريدم

 ريتركس ىقتلا تافرع

 يدنهلا اتاناج بزح
 راي ديبلا عمتجا  عاو يسون

 ةنيللا نه نيطسلف ةلود سبكر ٍتافرع
 اينابنريوس دبسلا عب ةيصالا ليف
 , يدتهبلا ان اجابج بز رجترتس يمارس

 ةينيطسلفلا ماينالا ةلاكو تركذو
 نأ سما ابننا ثمروا يتلا ءافو +
 تاروفمت ضارمتسا ا ل .امتمحالا
 ةجملا ةيادعا ما طرالا لطاد عاضوالا
 1 ليبسلا ثحبو
 ؟ يملا عيش جيلجللا هيو يد بزرع

 قاتيتيلسفت ناندل ناتمظنم

 ءارتفالا تالمح نم نارذحت

 ريرستلا ةهبج تدكا جاو , نابع
 يعوهشلا لاستا بزسو ٍةيديطستملا

 يه ويلا قارفلا د
 لك كرس

 عرو كرتشمأ "ناب يف راقي
 دابق نإ تاحامتجا باتعا
 ناو دعلا نأ ,,داطخن ف برضلاو 7 ”دجلا
 ديصشلا ناع ناوده وه 2 7

 ةفراعسم لك نا نايبلا فاسو
 هيضقلا نيبو ةيضق نب لمفلل
 ىلا يهتتّتس ةئياسم يه ةيديطستفلا
 لشفنا

 ا ا ةهبج تردسر
 ينيطسلفلا يسهريسلا لامعلا بزحي
 كش اهتدقت يثألا «ارتفالا ثالمخ نم
 رسيوستمتلا لمس لع ةمظم#ا
 ةينيشسلكلا

 8 مقرسللا ةلو دنا لاوسأ راضباو عيب نوياقل ىلدحللا ١ 8.- همست
 ةابكيكملا إ 8/501 لسلسي رادلا عيدل هميشم ةدئارم دوو نم يف ه١ ةرملل هيي>للا نلفت ,3 481 ةيببل

 ةعاملا ٌةرافالا
 هبل لاومالا هرداضم / انمضتم ةالغا ىوعدلاب ر.ابيحلا رارقب اقفو كينمثلا طورسش مهبف رهو د سس طقم .لاشملا مكشملا هرارو

 هو ةفيعارم اهييذدتاعب يدي رمق ةييركللا باسمل ةاي.اا

 فويس انروسمل  رميلرلا نى ردعستو
 مركزيا عم بتاتحاس جرابرلا لدح 3
 ةيياينولا يف الاشلا لوافمم نامسالا 5

 ناداعمماا نواعبلا ريوظل لئالبسوو

 - ١ مقرملا هروشلا ه فاب# يسلدحم

 0 لا
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 ًارسسسصق ناك هزتنملا

 ةلجلو ةليل فلأ ... ةرسطاسبأ رسخآ

 يح اس ريؤرملا نم لويسملا روملا
 سرنا نم جدال رلظ مناخ يميسقتلا

 تساسسلت معرب جرب مطتملا ىلع لضي
 م رسمت ' عيبصبم للاسف عضو و رارقبممب 18و
 رس ةعاسمس تو ناسمسملا نسا
 .فراطرا لصاخملا نما ليبي , عسل

 لق وقتك ان كو ناتج رغاو بارش وعلا اي
 نصميظنلا هيث لاق مقسما لاا

 لاحادلا إ يومشتاو نوققل رموع
 نس لبابا نما  لايخلا رع برظأ
 يمايطملا رم رسزملا و“ يضناخلا به ذلا
 ىديمملا هيسضملا «اسسالا لتكو ماحرلاو

 نين .|ولطا ويدعت دزمشسلاو ريظقلا ب
 51+ هيؤط علس أ كاملا يف ىطعمس
 ةيلخادلا ةياردتح لال مهب لا رس

 هةعومف هجوب بالا هيبرل هقكسو

 - روسملا نكدس ره راسم نيمايعلا
 تاربلا نشط فهاسي ةيسم يسفلا كلذ

 ىقلاو

 رضقلا نم هذه طيس هريش وه نيل م
 ييحاوس# ناقلخا يف يروق اربسالا
 افريبيي هلع يلش , هةنسيمسلا ةسيتاعيا

 لهرلا ىلع موثنو . قنحت نس هديقملا ىلع
 نم رمكأ نأ ب ةيءدقف 80 اهني امسم
 م4 1 00 ا ا

 تاس وست هحومتسم هنا ةيمضنعلاو
 هو معانا دموملا للف ل
 هوا احل اوفي رسولا رصصو يسيصرتلا
 ولنا د يبا ىشرتا لسا مو لسملا
 دم انا ده اشاو .هتماوع يح
 ا: ملك ونقد دوسكم
 اص | يلصلا اواممب رويل ارسم ال

 رسم" سلا تسكن ب واط وبسرلا
 . ويصتا رص 2١ لليسم ماحوا
 ىناكب ل قلة موحوم  لماشلا
 اربع اوم ةييعومسلا روما يصر

 دعب دعما هسلا فلا ىلط رؤمشقلا
 جل « ديئاو اصسلا هجاعل دريسم ا
 دهيج لا رقلا عياوز ةدهاسسم هنز ةييحقت
 كسحا رهام هيلع ناش يدنا خادسلاو

 نقلا نوم مل رصفلا اذه 1و
 ملاح راع قكدلا .ةزطامالا رخ".
 ممل" بافلا , قسرطقلا) ىميراكالا
 تعرستل ريسف ىمايلا لرقلا و يسن
 مس اسود اكو ةيءرصا نضصبعس لإ رام دقلا

 هيلع تاسجنلا لاخ داو ةسيمرم
 ادكوبيلا تاطلسلا موق د موسلاو
 ملدا رخالا بكطن لزيسخا ةيممرمل
 ناءحيامقب نيل" ومس لا قامشلو

 5 م سواه .

 مل سس ساب بسسس

 ملاسعلا يف نامسنا مدستأ «ةسشارسفلا»

 يأ يلا نويسملا راكالا ءامفع راشأ
 هطيراب عتسرم قدملا - 1تارغلا) ياسنا-
 ,ىف ناسنا مومؤ وش ضمسلا سيال ىلا
 ميدقت ىل# رخيشت فكذلا رمالا .ملاخلا

 ناكو .همب رويلسب ةيرشلا خيرات
 ارخؤم اوهسمكا دن روسديلا ؟املغلا
 هتارغلا ليج ي ,,هتارفلا لاسنا»
 هطقاحمب ةيوانش هنرم ف عقابلا

 لايصلا بويع ناسون ةفطاقسم وياي
 ةياربقلا ناسنبا , ىمسنم اهيل

  انصلا هيف بكستللا كلذ لا ةفاضألاب

 هيرجشلا رماخالا ني ةرمك تاعك
 هينضعلا ةمملتملاو

 نوسسفت١ اناا ءاضلمل فلا دعو اذه

 مةشارفلا لسا. لوخ ةيملع هليحر

 | _ةيس 8
  ةسسجلاسصل ةسصاسبسلا

 ,اًذها

 ايناو بحلا عياش |

 اح

 بحنا ىل لاجرلا غفس ادا
 هدنملا ميس 05 دارملا دساسح
 سلا انك ةقرسل ا همايينس# ,

 املس اهنو مخملاو فو

 ا هسإلا ل سس, لماع لامج
 هرئل ناف تارملا ىلإ .اندازا لص -
 ودلا ىف اهلمم لبنب 2 بح

 هل جفا ل لخرلا طقستو هيوم دس
 من ولولا ىمنحلا ل اون امد
 دم هساسوو عاش رمكا هيا يىنعوي
 ا روع ةقيقحلا 3 ةيسلا وش

 هصعيلا“ .نامك ةقلؤمس نامديو

 دس ذهلا لاوابنت لقادلا  .ةميسن

 ناهز ةلرسسو لضملا 0 4 اح

 مس 3 هيفقتاعلا لاسم نا -
 بيق ةأ رقا مهعن نا ىىظ ةييححورل
 اهنابو اهنخي هكرشت ناو اهجو
 رادع ام لَك يلع دمحم لمع
 دمسب هلعط يذلا وه روعسلا "دن

 اهيل دمح نم تيزبو اهب ةظانمر# زر
 تانبسآلا دجا نأ. نلا ىوفسو

 دامت ىف عمي يبحور هسلجت» ىلملا

 ادعما املاد فمك وه بحت

 انهن هباكن لك لاع حبصاو رورسم
 ناكو هةيداع تاكملا هده دنيا
 دار“ ميك ينال ةدامسم رص

 كبلز امو يبرشت ةباكب ناو اقيثنن
 ب" ةماكن لك ىلع بحبح أ ىالا يب

 هاسن ظميري نا لت لجرلاو
 نع اثحب هلوح جلاغ بهاد , هدبمم
 لكدم هبامنا نغو ديدتعا هةجو
 ريفبفب اهدنعو ةبلك لآ ةداعلا

 , برشا قايح ق هتيبهاي سامعال
 ,هسفم هيلا لفشي .جاورلا دم '

 ال يرخا ةفالخ نع ثحدلا ادنسر
 هنا رعشي يكل

 سا سلالا لق نا دقي ؛بوش

 فسظاع لبق نم بوحلوم هما.
 دين يك دكر للك يتمك كلدلو
 لا ةرسالا لكخاد ةقالملا لا عد دل

 اهنجن اهجور رغشت نا للاخ لمع.
 هبارقفو همشهاول اهريدفو
 ضيب يبديس كسلاو ةقالحل

 لض كتكمت دق يتلا عئاعسا
 نجلا عومش ءاوضان ظافتحالا
 .مياداهلا كلرنم يف ةلعسمم

 كرت نا جيت لك لدقأ هارملا يلع ©

 ام لواخ كلل , لمد در لغم لكل ٠
 لا وش هب مايقلا اهبلع يمسن
 مورلا ءاطخا همماتم نغ فيول

 رثكا ايولسا عبتم ياو اهم هريتدمو
 هفم لماستلا ف ةيناحنا
 ناستاب ةاوملا طيترم ايدبع ©

 هعابش نم يثكلا ريت نا لمأب |
 كانه اهتافدمالو اهسيتل لوطن
 هكولس يف اهبحا ال ءابشالا نغم
 امددع نكلإ لمافتلا قف ةيولساو
 رخآ اعطت نوكتس ةنم :
 .نالا همع امامت اهتتحم

 لجرلا يدان رجالا بباحلا يلهو
 دعم ريقنت الا ةارملاب ةطاننرا

 اهناد هيسفنل لوفيو ادها حاورلا

 ,اومو محأ

 ؟ بسلا نسف ىلسج رمصلا حمي [
 همر

 ء؛ده | ..رمغلا لايط اهنبت للغ اًئثه
 نا ةليع ةأرملا ىلع ام طبضلاب
 يدلا لطبلا هئام رمبتس هلم
 , هي ده اسم ,و هيلا انلم

 لاحرلا مظم را ىلا لوقنو
 عوموللا ةذه ىف مهنرواج نيدلا
 مظرساب يتلا ةأرملا يا لش اؤتسحا
 نورعتتي 3 يتلا دلت يه
 . ةماسر رثكاو يكذاو يونا مهباب
 اهباز لات هذ مقدحا اهن ركد دقو
 ملؤ + يشلا صعب ةلوحح ةيمحتي
 تادتخي ىلا ناكمالاب هن ادنا لطي
 مع هزكثو هبلا باليمصلا راثعنا

 اماع 19 ليم هتحورم ةطامنرا
 ةصاسو لاجرلا وتكا هيلا رعشي
 الئاك قلعيو هدبعبعب نوكت امدنع
 هيئار ةديس ضراحا يتح اما نم
 .ءناشلا اده ق يتحور لم

 رانا ركرتت امدمغ موسي بيحلاو ©
 .بفييصلا نطاوم يلع ةسوربلا

 .اهحالسال ةلواحس يف بويملاو
 هخورلا اهمدتت ةيده لضفاو
 نلو وج امك همخت نأ يف اهجورلا
 خيضا هبال اهتاتجن زقشي هلفحت
 .اهتايح نم ايلا ادرس
 لا كلرملا يلح ةريخا ةحبممو ©
 همساقتت يدا بنا معان
 نام اهيتفق فن ةماسع ارما اهجورو
 ةهجاوتل ريزتسمب نا رخالاو نيحسلا
 هملسو همخلاع قرشُت ةياستئاب
 هاسسلا تعسأ اهثاد رمش اهناب

 اهطيخي هدال نمرالا هخو ىلع
 ليكتب ال اهناز ةفيكم عقدت

 نب .اهمم وش رثي مباول اهنايح
 لمت# تبا .لوقتو هيلا رظمت

 ديرأ الو يتايح يف للبا ام لاو جوتب للم يبداب رمشا
 2 «كاوس ىايعر نس __لظال امم مايالا انب لوطت ولا _رممما

 مهيلأ دكلظح

 نييكلفلل يللاعلا راجنالا :فادمبا

 )56/-4/95١( لمعلا # ةيووسنلا ةسقاطلاب ريسست يسنلا ةأرسملا كملت
 م ]سس يسكت سوو رسل مالآ

 لا يبات لويرس ارشد ةديسلا
 رس اق دما صل اش رمك لج لكبسجب سل“

 مسا يراسصو ةكرتعأا ردا مرسم مورق“
 سنا قو كومحل كرجل ةئونتلاب
 وقل حونو سكر اش ةلال ىف هب نامخالا#
 امعدسفو اههسلخ ستوع طو لازم موس

 نا سرا ايا ليس ايم يم ريالا يع
 علا او كامب اهنا + رل ةدب رولا
 هسخاسمملا ةسلواؤ اب وفا خحاسسلا

 مناك ءاملا بحي اهنا بظتحالف
 ربك" هلوهيسب اهفارطأ بن رجس خيطبس

 لوقيل .واسملا لل مصديو قارللا ت انواع 5 0
 0 - هةيسيئروسحبصااذاو ةأرلا تالش يش انوداهد افيضيو منسلا اى ل ياك ادد :٠ لتاثلا ىف امك ءاع لكذس 35
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 وك لب هيلا ءوئدلل عيتطاب هسفا
 يكن رم ا ةخنو تاظقتع ام هخسم
 تابكلا لاونش بطيخ ايهبم ب دخابو
 اجوا نوم ليمجابملا تاهسلا
 ىلا اميل يرتب يسلأ نيراشسا هع
 يوبكلاو دو ريلاع تتاشننم او هال ؟ يعم
 ةيكيفوتلا

 يا علب بلا قرستستا مر ميقع
 ةينورب ل رشفقلا نم ضنلاو هساححلا
 هسب دلا سساوب فوس اهنا لؤفب
 كارساو دحاتسلا ةباوق ل بشنلاب

 م ميسو مناو ليجابفلا باهنلا
 اهو ب ايشعلاو بلقتا ناش ىلا

 مماهلام هلع

 -رصواو

 اسضوداسم
 توشيورح انيكس بلايه دقي مل
 نع هبلآغ ام ايودام نمل لوقن يكل

 فلن موني اباد ودراب بيجيرب
 هير نم رش يملا ةارسلا

 وكسوم ىلا ياه ول . ينايشلا
 هسرلابسلا ةيروهمجلا اهتلعحت

 «سيفوسلا داحثالا ف ةرشع

 ل ودراف تيحيرب بهدي ملاو

 اهل ىئاف هيريلالا رمق ل اهطيسدما
 هنيعللا رثكا يتدنس ام لبا
 , وساد ةكرش نم اننردل ةيسئاب
 دقف , تاراتسلا تاكرش لك يمو
 ل مهاسب هتيطنرم مالكا تناك

 تاسيالولل ةسميئر ..
 نم رتكا يسرفلا يسرقلا لجردلا

 ,تاكرشلا هدر
 سيناجشلا دخا وهاهو

 اهجويو ابوداف زكدمب سيئريمالا
 .صضصسيالا تيبلا يف ةروطازسما

 قل, لوقي ةبدجلا ىهنسيو
 بيعلا ناكس هوو دومم ال , لقالا

 ل هيعاطبلا متءانللا ةيشت ضيا

 قرشلا نم  هلماك هيروطاربما
 اهدي بوقلا سو .,قلرملا اهدحت
 . بويحلا نفو لامسلا نمو لزملا
 هكابشلا للم بكت .يتلا ةأرملا اهنا

 يل وفا نا وقنا يبلا يرخألا

 لجرتا آل ضصرفمت تأدب برلا
 رومسلا راطقلا لثم ىحيضا يمرغلا

 اياو يرخملا مجدلاب ىشمي ال
 امداو لافتشالا يضعن هديسس يف ناك
 ,«رحضلا هطساوب يثشمي

 لوفي باغهتنالا همّتست ابودامو

 لث ىلس ةارسا اهنا يفاحملا

 يسبب نير يمينا نا اولوقي

 ىئدتعا قف هيعابطصالا اهتانسا
 تلفزور زونابلا نا وغ , يئارجلا
 نلع هسلهاولا اهسبالف بكري
 11 مج دالامل يكيرسالا ناصفيستالا لإ ,,هرمي مهما كلدتو , ةفرشلا

 ناببا خعرخب نا هيك مهتيشم
 نولزقمس امماو . مهلكاتو يمان
 موبلا ىديرب انودام ةهسيئرلا نا
 نأ ١ نوللا ىكيسفقنب موي ضيق

 نوف امز عارشتللا بحسب اب مهيويع
 ناردخلا لث بتردتعا هيحسمملا
 ,«ماضبألا لك قف تلاحو

 ءانب ةساثم' ثحب مهتيجحراج
 لل مهبالب ىوع ةيكرتمالا هلطملا
 ُتلاثإلا ملابلا ءامحر اه , بمالا
 جداعا هيباكما نوتحمب رهباف

 ليشسفملل هيسؤفلا هيرقلا لصاوب
 جرسملاو ةسشسسنا نريادلا ةيياسلا
 هعومستتبم عك هميؤملا ةهباس ربل

 مسييتبلا رسطع تام رسممت يقنجت
 فاسق ربو نيررسا , يسسستسلا يسع
 بءرملا يساحم صا تاردخاو نضوج

 ءاللا قلصت يف عفوتت بمح ركاش عالق
 كني ملخو هذخ صبا“ ةيحرسسملا
 اهل“ اهيفلاس هيضفخع ام اهارخاو

 ّ ةيموشلا ةقرشلل ةدييدج ةيحرسم لاصعأ
 ريس سجل لاققل)' _زهيجي حيف ءاهلا
 ,اجملا ره ل "نع ءده بصدق "اهبل
 ا 0 اعقل ع ىذا يس اهيمت اك

 يمقولا ركتتلا هدتنو نبامسح بغت زا قنص

 (0ر/5 451-٠ ) روقلا <
 تامدخلا ليجا لل يدؤت درقب هل ناسيا

 (1/5 -هرت5 0١ ءازوجلا 1+
 قصف بلو يأ نب رثكا انلثا“ رقيب

 وعقوؤ

 (/5255-11) ناطرسلا «
 قفحش ةينعاو ةلقو هزاي باجايم ميثلا

 هوجو

 كراك ؟ - 8ر51 ءاردملا كن
 ةينعتتو ةيزاق ةلخرف اذنن ىف

 عم

 (57/١1-ةر/55) نارمملا 7

 ةيناحما ف“

 ملل دمحلاو ءويسيم هيداملا رموجالا هرل'

 برضفلا 570/١١

 معوم

 ؟١15/5١-١1,515١ سسودلا(

 كرا
 لشهتساو ادي ةفحام فو اه

 نشملا مينن فوشع اوه لاقي ةقن منهم 3

 ١ تاي دسم هيمو هلا. ن تارظللا ةنماقظب لحم دؤرإ يم ىهسسلاو هدمس“ .يعاقلوب يصرلاو ىئطفلا بااكح لموت ينلا باتجرملا نم ةديدخ
 1/957١ 1- 1١/155 يف دضلا # ا كرشضو خس دينخ ا و ليبمم | ةالغو يحخربسلا روهمللا ىيعس رثخ اقا قتلا لاسر بحلاو حبرلا ةنرفلل ىاخلا مسوملا ]مط اهمسدقل
 هديده ةقاذنو ركرهَم يقفقت ةمقلف اب 2 وم ا تلا لا ا  برماو ىيفارعلا مريم" ميكا هيعل نمي دمجو نل ةذبا ددؤملا لاشي“ ءاملا هماهن يبيح دمعي يثدلا

 0 8# مسللا  سسو دعما يلعو ريييجتا ةسخخوسنملا مدس راؤزا بمقبو اهريججتإ بانجرسملا هدمج هيدقم لو ©
 ًّو مريخ .اإ .-ريسراو ديحي قبايل .-دتراش ةبروم لبخم ءاخق _وءاسنا  اهياننردب كاد ةنرضنا لمحاوب امك #8  دساستللا , ىلا روخرملا هيحرسم
 كاةيستارس رخاسسلا ل ةسيشوسملا'
 ىوفسعسس رخاسياو وو نااتتملا | يلم نخر ام لثع كئانهد #© | هوشنو رئاس جالف اهنمك يملا, لجو دسساف رايهملا حارتخا صو سيميُسولا
 لمسصلا ,إ هداي اة“ مولا بطسم يندمنعلا  هدملل تءرايسسسإلا يتركب لاقت ملال دي فلا نايف ىساب .امقملا ةويتح رثعا يللا وسابلت' اش اود بعلب يه ل همجي

 دوم وع رجب ةمااسلا لا رثشو ياريخاو تادطا نس ديلش بيرويلاب 0 افرف.ا ةشهل عرخا اال ويس  بدحاش  ديسع سس نسا تاهملا
 ملصم تاوح عرب ناهتح  مخاسلاو | ناونمل لمتايو نرتارقنلا دسلس يايصلا  عيمظمس' 2 اا .لمل رفاننم باييحرم بصح راع _سلبسلا فظاوف ىدسعت
 مهركإ .بونو اضع

 لمفلا اهب لسكي مياع امتاز

 لشعتل هيسوفلا مقرفلل خوخ وف وش
 ءءامح رييمم رشم نم ردك" اكاصسوب

 مقل فلا ةيخريي نشل ةيمؤنلا

 لسابصلا لفك ةموسسنا فقلا وفن

 رسبقيو ةييساز كيبما فلا ,..ايطتحلاو

 ةقرشسيم يسال ءرسسخ13) ةيجرسملا

 فلؤملا خم يساظ حرشملا اهم ىقنلب

 مهربخو تملاط باس يمسرلا دريغر

 ىرومكلا# ربكذ
 تامامسل ا قاممم لمعلا ادله سابو

 ةصاخ ةيحرسي لامعا مع دشنت ةيئريلا
 هقنملاو بلسسلا يوت ف دهم لافظالا»

 جالا و ساس دلل .اوصفألا دركرو

 لاءاتسنو كاطرمل ليينساو جاجلا
 .اميحلا حرسم رو3' اقل  _اخرههلا
 هيلحاشب ل يصاع لحم دقملا يب م06
 ةنمرفل مشم ةيروهمتتل سيرسلا

 5. رجوي رع ا ل7777[ دنا اتا واين وورلد هش زا جسم عج تملا

 هاا/

ْ 
 1 ا

 /ل/1-15 531 وبدلا م

 7/1517/150١( بوحي ج
 رجا ءوب يلا جاف ءوبلا رفهسلا لواخنا 4

 ويوجد بر م جول يلج انت#



 | ةريلثك ءايشأب رثئرثي ةأرملا مسف

  اسحسمت لسكش نسم ... اسصسف رسعأ
 هلرتا ره ىا هبسارعلا ءازمكل لوقب
 هسبيطامملا ررمالا نب ديدبلا فشكب
 ؟اهءامخا وأرلا لواخت يملا مهاسلا
 قوم معرب سرلا ىلا ءاسلملا دكؤيو
 يح رجتتلا يكحت ٌباماله نيئهشلا
 .عاقتل# مئاعلا قدعر يلب اميسو مأرملا

 ؟ 'هقيمج .نامس نب هرمي ايمو
 نايفيكلاو (ريشكم عملا ياث اننا ©
 16-4 مهر لكش | اسهس يتيوامتم
 لال ةيسنلاب بكا ىا يدعي كلذ نئف

 ةبياكما * ادهشو يثيقه درع
 ربعي ناسا لوا لبق نف ةلوهسسم كمارخلا
 لجحرلا رجثي امدنحب .نكلو , لماما
 دادفتسالا ملأ ىلغ سبوكت ,كاجمحلا
 نك ةرثعت لفكي عيش لا رحاستل
 .كتمواقم

 لطاشبو .ةيفطاعو ةظطيشتل نمأ
 وره ترامش حاجبلا قيقحتل ويدرح

 ,دوييش ال رأ ميش لك ٠
 يلغالا ىلا ناليمت ناكهشل# ا
 دمطلا ينهي كلد ياف (+7 مهر لكش)
 .. فلخلا ردق عيش اهيلق دمسي 2 هياسنإ
 نم لاطفلاو قيمصلا كم ءببيو
 ,كيسفن نيميطت ايزنع مناف رمدرستلا
 ييلطعتلا يل يلايلو اماما يبيعفت ينتمي
 ١ ,لهاتلاو

 جابت دهب
7 

 يفلجي مل ليام لؤفلا اممكس نكلو
 نىمحايكلب ا تياثلا ببولا ل بحقل
 ةيلاب يرعشب يل ةفدصملا

 سيطباشش نابششلا نوكب امدنحو
 لما يسمن كلذ نام 1.5. مهر لكبشإ
 ,ةعادج نكمن ال يذلا وتلا نم

 لا مغرب ىلا لخرلا راع بجوسمو
 ةرادبخ ببنم نا .ففطاوت هلابسسا
 ل داوسن كماميها لال نمو ةراهمو
 لا ارسك يدشن يدعي لكناق .ةيضاتحلا

 كيابل ليرتم رايمخا
 رزوجشلل يجحابحجي ,هةقيفحلا قو

 ةرداد سنوكمل ,لبلخ لخرلا ةرفطيسي
 نأ يف سيطرنا كن تءانسلا عاديا ىله
 يلح ضصالخأالا لك ليعرلا لكن صلخب
 لهسلا رسالاب كلذ قبفحي نكي مل .نأو

 انك نيطساف نامفشلا يوك امممعر
 ال روسالا ىأ يسب هيلاد ,راغ غ .لكبشلا يف

 يسلا لكاشملاف باهللاه يف ريس
 دو  ةسيصننو مريثك اهب يبات
 هيمرملا إ مصخاملا للكاشم بمضو
 _ همبائلا

 سلواكمو ,بحلا نم ءاشسالا نيون
 ,نطبملاو لضفحلاب ةمح ةضايننالا
 هفاطنلاو عيرطصللا مالكلا يكرتا
 نال ,يهنملا ,يكلو  ريغلل ةقلكمللا

# 

 مانالا يدم لع نككفب اذه لففوت
 اهنكي يلا بفلثا هلصض حظفي

 قكلرش
 نم عقرا ابلمبلا هسا نوكم اعدمحخو

 نام 8+ مير لكش) نلافسلا ةهقشلا
 دهيشلفابمل ةياسل' كللأ ىسمس ملت
 ,ناسطلل ارثبك اماما ستوب هلاخو

 هبحلا لوح رودسم يش لكلو
 ىاذلا وحلا زأذسكا سلسعتو
 ل كصقنل ناسلا كري دبي سصيشتنسُم

 ملجلا

 ل
5 

 يىسقيسؤوللا) ةءاضالا سحبت

 اميبح مميسب ىف يبضنيو :رويسيباو
 هنودتم سلنسو كفوري همدخل

 لامجتت

 .اسوسرم ميقا نوكي اممسغو
 ( 5, مهر لكَت) سيكيمس نامكشتاو
 ,هيساسيدللا هلعرفب ةياسبا كلباغ
 - يلتايج يل ةرممك ارو .بجفا باو

 نحاشبتالا ءارسلا ىف انق سكتندب
 مهن طاقتسسالا يلو , لس يطييضملا

 هباسبا بناغ . للعلو , ههشاه .بذتو
 ل مرش ةيميل سورتس هريس

 ببصيو فيمطخل وأ كسور هلماختم
 في راغس مودم نا نكي يشلتسل ا .يلبدط
 هلبوط ةرمل

 ىاتطشلاو اريهص مهنا ناك 'داو

 لهي فلادم | دال ممر لاكش)]  سيرسكم
 ةهطاقفامو هلؤوحم ةياسنا كنا نه
 هفوحاشب دهر لعب لري سيفا
 ىثرتك 8 كلا نم مرلابو  ةبوف
 ءالتمسإالا سييطتتسي دفنا لأ ,فهختل
 هئوهس هل

 ههفدلاو نامشلاو ءوشهلا نا شمؤب
 رسوتيل لحرلا يف هيوورسم تالت بانت
 نا نقشت يملا ةفطانلاو نابحلا ىلإ
 هيلغ اهشدعل

 _انتثلار ةسعر مهلا ناك ادار
 سابا (هركد مهر لكشإ يتممعت
 مءرستعت .هيدونجر ةيفطاع ا هبامنا
 ريخيبلالا قاشستنداببك .نلحلا

 ميامح يف اريرك اريبح لغشي هييلمخمو

 تدعو  هلئدب ينوكت نأ نيسشتا
 سمس ناطشتتت كنا ؛اناسلا يرهت
 و0 فمومت كيداعلا تماعجس لارط
 دناص كئذئو فقللرس دداسل نه
 فى رق اق ل ةفسحا هين امس هن يسقرمسأ

 9 رحم اسمشلا تأ روسسم وقم

 لسسمسسما كف زر نصمم دفسأ 1

 كيثت نال ةيراخم ضصرهحم ةيملت
 روهمسلل ىضرفم ىل فيل بارشوخلا]
 دو رجلا قيصا ف الا امبا ةسساخنف الو
 هرسايق يارشوجم ىل ءاربطلا لرقي
 6 ل اطيتلاو هاهسور
 د جالسلا رس يمرالا نيانعلا
 مقل يتملا ريصللا دعا وهو ييلمركلا
 راوسالا يخان

 كلب لليغ اوعفبعا نيدلا لوسغب

 آل اهيا نيثملا يبفمتا ةرظعي تارغوجملا
 اهيرتكز اهتمانعل #وأ ,نمثم ردعت
 رصف تارشوتملا كلت م عثكلا نالو
 ,ملاملا ل اده ةزقان

 ناجيثلا رثكا نأ وذ ظحالبو
 لل ةمغلا نال كلذ ,ةصخلا نس ةعودشم
 تناك رشع سائباو رشم عياسلا نرقلا
 ةهبالا رسر رمنستو ةيسعاو ةميج رثزالا
 نم يتكلا ءالؤزه دررهر  ةماطفلاو
 نساملاو بارفوشلا صخب نع ضصصقلا

 نكاسا وا ,تنهلا دئانم نب بعرس يتلا
 مسان فرمت ةيباس دوريا نمو .يرلا
 رقن ف يه ينثا ..فولومأ قيسساع
 تريم يشوكم يهاصت ءاربشلا
 .ةروهجفا

 نم كءاربف هلايسنعو فآالا ةقمرا
 نامسك راك لا تمحتش بارشوصملا ىلخلا
 يف يبيدوسلا داحبالا قرش يمقا يف
 رشطاجم نم اهتيامحل 65163 مام
 وع ورسلاو ةبساتلا ةيملاعلا برها
 اعلا لا يديحلا نا ىفا لابظ تيقسو
 ملي هابشم بوقبو 44 ماه يع

 لوا ١561 ماع يف الا روهشإفب صرخت
 رم ,
 نتن“ ياحيبلاو تارشوجملا هده

 ”ريسكل» يب رساكلو ايسرر هرص ايفل ببن انا
 نسا اسهبا 19457 ماع يف بسلجحلاو
 ءدصما وسلا ريسمب ةلوفل# تاكتتم
 هلك كلاعن' لإ هغومسم

 : ب نوبلاطي ءابطالا .. يبعشلا بطلا ىلا ةدوعلا ةجوم دعب

 رسشألا عسشلاب خسبطملا تاسيلدسيص قالغا
 هقرلق باولس دنب هلك ملاعلا عاشت
 _ ييشملا ميطتا ىلا ةدزرعفلل مجوبي

 نم
 رطاخللا دش 05ج .كلذ نا رابمغا ضع
 هلوانب نيس ءركآ اهل نورس يس
 يتلا هيودالاو همئابميكلا بامكرملا

 مول مو يك تاريتكملا ق يفد
 فئاظو مولع يه اهبم رثكأ ءاممبكلا
 .ءاصخالا

 بلعلاو ياشعالا ىلا ةدوملا هحومو
 هملغندم يف ةررصتخم ببيت ,يمستعلا

 ولو هقثك ماارلا ى لم , عم كلذ وأ ةينفس
 يسشنلا بطلا بانو رديواقنم تاضردب
 «انطالا حفنسيو بدصلا تاهلك ىف نسرين
 ىلا ترقألا هنودالا للا عوجرلاب انود
 كلو ب ةييعنللا رداصلا

 يو يعملا نا لومي رخآ يبون لاه
 هةيودآلا ص ارمبتمب ايفم قواديملا
 اسال ب ادج رطحخ رماوش ,هسفشلا
 بائغالاب يواذنلف نحب زيمب لأ بحسب
 طدتحو باعترمب ىادساو هه نم
 وا يبعثتلا ملغلا نم يصحملا جريسمس
 لم ! اذهل ىادمبيو ل ديلاعملا
 هانالولا «املاغ نادك نم دادع يوادنلا
 رربكذسلا ةسئقلا يك ينابو هده

 ءريزفب ذقلا ىرلا ,,سكاس ىرفسخ
 هيئااضلا هخبصلا هيلعرم لا همقر ةلوقعم
 هيا ديف لاف هدلدسمملا معال) هعبانلا

 لج نم هيغوملل مدك فهج لقب بيس
 بلا باممولاب يواذنلا نع عامتمالا
 تره تسمو داوم ني ةملزسأ يتصل
 نثكا اهنا ا ,قرخالا يف ةسانمنت
 ضاخلا ليم نم طلخت اهبال هروطم»
 لوس نوكلمسم الو ةدملع نياهؤلم رمت
 وبن نبع ابا اهوثراؤم ةمهم يف هرمحلا

 هلدخ امن للز نلاع البن تريصنو
 م نيرخاهم نب دلاو نم يكرمما ليقع
 نبا يعز 13 لاهساب بيضا . دنهتلا
 ةيلاتن يفقس -بيبظلا يل لييبا

 وعهط ,ططيسب رمال نأ هيدئاول لام
 الا  عرزللا عاورلا مهاسعاو  لاه#
 م دئادكرملاب ةاوادهلاو ةيومالا ىلإ عوجرلا ةررخم نيونجالا نا.

 يف اهالعت يللا ةيديلفسلا ةيدهضا . يبا مع عرطتبي (م
 قولا نم رازما يغعب ايرمتاف هتهلا
 يعقشلا هلواش ءاودك اهاظذخو
 ىلا لقثو اهويس هتلاس تدادزراق
 هب كطعاأو موب ذغب فام هيكل نظشنملا

 وهف لاهسالاب تبباك ميباما نالو
 ايبط ابيس ةردجي ملو غابطالا زابيخأ
 . عصضتاو - ريقهملا بول

 رك جخالا قو- يودج نود حيرشملاو
 ماوب قوسحلا مسا يلضحا هنااضوخ بالا
 كلد صخقيو بيلا يك م«داومعا يرجح
 ةيبك يرحي هنا يبع ,بكرملا ءاودلا
 يه يتلا  .هامرلا ةداب نس ةريعك
 .هلئاف ورام

 ةثداحب يهلاس روتكدلا دهشسيو
 ٍل بوضيني انبابببع 71  يرخا
 هيالو يل مايسبل يشخ اقر بذحلا هققيس
 علشع لمت ةوسسصا ديلا ريشألا ايوسيينتم

 امنس رجالا رشعاو زيقتلاب جاوز
 تالابتنالا مهلا تيرجاف اايناذغا

 - مهتوبب يلا اهيدج اوداعو ةمزاللا
 نوكيدي مهمال هما همب اسيف نيبت نينو

 ةيئاج ماعساثو هيرذلمع
 ةاؤد لوانتل اهبيع اودمح دقق ةردعا

 يف مهتاداح بسح هدادكا يىرج
 لاخإ مهياك ةعرغ ب يلسالا مههدقب

 مهتناضي ادام 0

 0 12 تبا دادزيو لاا دق و و قيفتما دادزيو
 يلشسلا' ىلا اوطابو  ريجولا مهتم
 يدنا ءاردلا ليثحت 3 'تامفد ىلع

 ةيلاع هبس يوسي دبأ نبت مهيلا مدق
 , سايمرلا نم

 ؤيفتلا نا سئاسب روتكدلا لوقي
 صايسرلا هدام ةجييسب بئاقنا يف تدعي
 بجسم نوتكي دل يئاذللا تلا +

 تابكرم عم هلعالبو سايورلا دوجو
 ناصعو . دعما يف ىرخلا ةيئايميك
 هيب قاوم اسس م19 4 ءرخلا ىقحمي

 داررم نا ةضنمنلا يوكبشس ضاقرلا ني
 امرين هيلاخ

 نأ ثخابلا اذه جرمشي ويبطالا
 سابا عمل دهب نا بكي يقلإ دويل
 دن ال هيمعشلا بانصرلاب يوادتلا نب

 ,دوهجلا س اهيثكن رثكاو رمكا ىؤكم نأ
 «اجيالاب ساعلا خابقال 00

 لسماع جانبا م

 بطفل نأ نيخدسلا نع فقوملاب
 نكمب اذ هيبشلا تاظصولاب لثممبللا
 هبافضولا سعب نال ايمرمحل ةرابنملا
 ٍق وه امود رططلا ف الاب ادع دهن
 م هنممس ريئابحو تكاوم روحو
 بنا انه ركدس اممو . ضصامرلاف
 يل اخ هيباغ هنن هيون صاهرلا

 يف انك دسهلا يف مدخسمسي
 الاثك ظسوالا قرمشلا نادقب مظعم

 نمانصربلا فلذو ب ءابيتنلا نونمل ضيرعل
 هيكل ةهيحط ناماهنلا ةنازسلا ىف بنصب
 علا ف هنضوالاو ةرشبلا قاهح رم
 نا هةهئاشحك نمو ب ماهلا يف بريس
 ديكلا لااسا امو دهنيو مدلا ف يرسل

 لأ نداؤيو برس ثعمح ,عامدلا لاو
 لدعلا لكلا يل وأ بو

 ردصب يبحستا بطلا يف نضاخرلا

 - سئانس رويتدلا لوف - حبل رصتخ
 مرتس 4 اهنا بامكرملا هيه يف رطخللاو
 نم يال ةرمجلاو ب يمل نياببا نابع
 ةظربمل جا دمؤلا ل همها مده يظاعمم
 ةهملعي و" هسا نم اهتزو هيا ىلع موقس
 ههسس رخآو دن ناع

 ةهجونلا نيب رعسك قزاف لابسه
 يفق ردقمك تانانبلاو تانج د

 مرعب ان نجس ب هيودالا قم صيللا
 ىيسلا - تايصوت" 5 نا ديلعلا بطلا
 هيتايمنك بتابكرم نان نو يلمع

 ةياسحلألا رداساس م .ا ا ممانعو

| 
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 رجح نم حوش ريكر رجا
 هئالث هلوط علس دوسا يماكرم
 نمدع هيضركو تابصون حبست عادخا
 ءدلح روتملا يدا باصون سمكو

 هيفياغو ريهلا ةمللا رومر لتخ ىل١
 ماع يل يه رخدلا اذش همدو

 ناك يديرف سدنهم رثع 55
 لاش تريانؤت نويلسا هلمدع نيضص

 كلل ىلع لاسموع نساك يقدم معم
 انه نمو دمَشر ةييدم لإ رجحت
 لفسا امدنعو هنرمست بتءاخ

 ىلا ايييرت نم رفم لالتخا
 ركحلا غمو ١11١ ماغ اينافغيوس
 لازم الو نسيبابلعيربلا ىدليا قل
 يل ىباطنرتبا فحسملا ق اظوفحم
 اذه اينو

 نانابكلا نأ ةشثخم ىذل يبنسو

 هنالث ىلا ةمسفس هيلع تكلاب سلا
 لمدعس اهتم نيولغلا عربخلا معارج“
 ةغل ةيصمللوردهلا همثئاد ةرومر
 .ةيندقلا رصف قف ةنهكلا

 تاماك لمجي طسوالا عرجلاو
 ساك يملا ةيموبلا ةيرما ةمللاب
 لامسلا ءرخلاو ,كاذبأ ةلوادمم
 .ةيبانويلا ةمللاب باباتك لمحي

 نم اوشمت دق ءاملعلا نكي مل املو
 نح ةيفيدغو ربهفا ةفللا رومر لخ
 ملاملا فكع دقف سخلا كلد

 عبوي ساموت يتاطيربلا ,يئايزيملا
 لاك ةيشوهنملا باباتكلا ةميارد ىلع

 لطعي لح دمي هلا حصتاو رجخلا
 لالخ نم ةيقياغوريهلا ةذللا رومر
 نا ةيئائويلا ةعللاب اهتنراقم
 تدحتد ةثالثلا مازسالا ف شوقنلا
 ثالثب نكلو دحاو عرضوم نع
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 خوي ةانو لمبو ال17 ماع يلو
 ايرصلملا رانالا ف يسمرف ملام يوت
 نويليمش دوسئار) نوجب ىغعبي

 ا“

 ,روسرلا هيفب لخو همهملا لامكذ
 نك شوفملا نا دعم اميغ حصناو

 مدختا موسرمل ابمب بباك رجلا
 م.ق ١47 ماغ سيموم ديدم ةءهك
 ةعبساللا ةيودبسلا يثركدلا يف يا
 سناقيبا سوصيلطب كلملا يلوتل
 يلو رشم ى مكحلا ديلاتم سماخلا

 تابهلاب ةنهكلا دانا موسرملا كلد

 يدوميلظب اهبدم يملا هعنسلا
 "المصا هت الواجحمبو هنهكللو ديبعللا
 دئاس ببن اك يتلا ةهسؤملا عاموألا

 يخلا نويدفا ةجيتب لادبا رم يي
 بورخلاو لاكسلا لهاك بعشرا

 لك باهتبالاو ىرشنلا عطقو ةدلهالا
 .ديعرلا باكبشت لامهاو ةعارزلا

 نمع موسرملا يف ةنهكلا برعاو
 لاجرلا عيمجس نابثباو مهتاننما
 ينثلا ةيحالصالا تاءرارخالل

 وثع رادما لثب سوميلطب اه دخت
 نم يتظاوملا ءاشغأو الحلا ف ماع
 نم اوستمني مل يتلا بئارصيا
 يلع ةارحالا نم دحلاو اهدادبسب
 ةيركسملا ةمدحلا

 ةيفيلغ وريهلا ةقللا رومر لدبو
 لوضحلا رم راثالا ءاملغ نكمت
 يف يصب ماضوال عيضوا ةروص ىلم

 نم كلذو نمّرلا نم ةبتحلا كلت
 اهب ثلقحب ىتلا شوتنلا لالخ
 دياسعملا ىلمشم ةدمعاو ناردح
 . اهيهلش رثع يتلا

 نويتيماش مسا قلطا دقو اده
 راد هبط عقت يدلا عراشلا ىلع
 اعيربكت ةرهاقلا ي ةيرصملا راثالا
 .يسئرفلا ملاعلا كلذل

 ( يبانثا رعلا .هيخيتسلا

 ةسيئوب زفلتلا ةيهيلعتلا سوردسلا
 هينارلا ةعاسلا نب ( مولا ١ نونرقكنلا مدقت هقناثلا ةاففلا ىلع

 .. بالطلل بلابلا ةنونرفلتا جمارتلا ءاسم فيسيلاو ةسئاسلاو
 اسبأ ريغامسلا برصو دادنب ةبعاذإ اهتمبو

 يئادسالا تلاثلا. تاسمابرلا
 ,( يناثلا سردلا ) ىلادننإلا نسم احلا ةيرملكمالا ةقللا

 ,( هميرألا لرصفلا )طسوبملا لوالا_ةبسارغجلا ع
 نجي قرعل او لع ةملا حارس ان لباسملا ؟طسونللا تلاثلا_ريجلا -

 1 -( نيميرم
 :( يناثلا ءرجلا _ ةلحلا ) ىملعلا يداسلا_ءامخالا ملع
 1( ةرثؤملا لياوعلاو بامسمملا ١ يلعلا يس داسبلا_ايربقلا
 لاودلا ] يملعلا سداسلا «لساكيلاو لصافتلا» تايضايرلا

 اه يحير .فيق يللا ىلا اهشيعب دادس ةيرار ؛لسدن ويف ءادملا رثيعبمك»
 بكل ,ءارقلا لئاشب لحل نزار اهبسنا نم عضاورف ابث هيزارلاو ءازنلا ”ويهمك
 ديل و ناسصانم موريسسن» يوكن ترمومكلا دودو عيسجي هيلسمو ةركتس :قيرطم

 لئاسما ءده ىلع ريوسمتلا در برغل
 فكباهح لاساك اداع هيوارلا مم نشملا
 اناع اهنتع درلاب همادبلا رتريسلاو

 جالسا ةطسارم اهلع ىلا سبوع"
 موقنو -اسلا اهلمزي يع كيلسم ةقانم

 تا يي ودمع ري

 « يقسو ز» ايست اس

 ربوممفتلا رب رغ
 نايمئنو يبابلب كدا انه انا

 شنحن يفلاز .يبم رمشالا ىيمتعا
 موس بيست باذهلا ممجت يف مم

 خمو  انوناو يبرز اسمن ةفدخ
 ةتامرا لع امئاد صرتي ا.>
 ل تيبس < يش ىام مايقلا مدعو
 لاحم ي امئاد هيقلو ,.هامشغ وه لا
 ل حرصتو خيفت الع ةسسن
 وهو رربب واتم 'يودايهورعو

 لكتب * سرملا اذه نا يل ضرس
 وهم كد خيمإ ,هيادج لاك رقعلع نا
 ايبرفلا ىلآ امجرش هدمو + امتمظتب 3|
 عقر امهبا تراجتو انني وشو

 كولسو انهضيجش هوحالاو هينا
 هيييضطل ىلغ رمف هقع يبا
 « يش ىأا لمع يقع رداع ريف هلحو
 ال ينلا ةيلاظمب يبا لغتست وهم
 هسئلا برقسو ,دعي الو ينههت
 ديكانو انيسنت يف نم لاريشالاب
 نيف يسخاو ثنا اسالكم نا ىف هيار
 اهنحمو فرعلا سيكو طهفم حيطملا

 نال وامام يهب ١اس

 نش اهيدرخ نبا حم اهيرتشع

 وهز نادلاو بيار ين ةيصخشلا
 انهم مكس قا انظيانم وا انما رعت
 لب .جاسنا اننا قدصي نا كم الذ
 ىشلا ناييسمم اننا كبلا لمحت
 اقبكف  هفياش يلف ردخلا امهم

 انلليمخلا لكل
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 ىعإ رسفسلا نتسسسم زسلا رسمت

 ماو الا ىلا نه رسم ستي

 هدجر م السعلاو ءادعالا نويغ نم قارملا عرسا با نم باطلا يف

 لمعر رارق ,ىف دنالا لاز هيفارح تيركلا بداع دا هيئربو ةيعش
 برملار قارمملا ديدح راصتنا رمر نوكيلا قع ةعجر ال مورع يسوق
 ةيصامب لام لاو ءابيسلا لاح اهضوهم نمر يف ةييرفلا ةمالا ةرممو
 ةئرحتلا مقاو ىلع ةدرمالا هبيرغلا تادئا ةيلالقتساو ريرسنلا

 فلمتلاب
 مللدو ةيجيراتلا تارامدالا ىلع ردقالا تا قارعلا تبثا دقل

 ترطب قها دمبر يضيتارتسالا لفملاو ةمكصلاو ةكسلا
 ءمادص دئافلا ,سيئرلا صصش 0 يل ل

 5 يسمح

 يهيو ليقتسلا يممنو دايدعلا ييييدن ءادسص سيئرلا عسب هع
 يف بصيل ةرايتس عجبا رهل ديعيو ةيلايرسالا ءداراو ردنا ىرعي
 دئاقلا سيئرلا عنصي تانماولا هده .ةيئاسنآلا ةراهجلا رعب
 ضرهنلا عورشم هنا .قرشمللا ليؤتسملاو ةدحوملا ةيبرعلا ةدارالا
 ىلع ةيلمدلا هتاقلطعم نرلبيو هدوقب يذلا ميكلا يموقلا ثاعبنالاو
 ,ةيبرملا ةحاسلا

 لك تطتخلاو رصدلاب ةيبرملا مه امجلا تكسما با نم يئاثلا
 لاصنلا لمجم يف ةيءاسيالا اويئاتو هدامبا لكو يموقلا ءارغم
 رصب مري .برفلل مويه دلاخلا نا نص يتاثلا اق ,يبرسلا يموقلا
 ناكر .ةبسوثلا ةدارالل راسنما مويو ايمارغجلاو حيراتلا قئاقبح لكل
 نوكي نار رمدلا سرع ةيبرملا يهامجلا رصخعت نا نم
 - ةياعاب نيدسام ماكح نم الا ايواخ مالمعلاو ءادعالا متاع
 تلمتساو مهتظفل يثلا ضضرالا ىلا حابس لاو  ىمللا نوراقلا
 مهررت اويدح نيذلا مهتايحو مهدايسا ني مهنه ضالشلاب
 نع اراكمرا هي ىذالا قاحلا لدم مهل اومسرز قارعلا ىلع يرماتلا
 .ةيوهنملا هتورثو ةأزجملا قارملا صرا

 ةينطولا هتاذ ىلا قارملا بهد يرماتلا دشحلا !ده ماماو
 سقنلا نع اعامد داهجلا ةيار عمرت ةما نم اشيح حيصاو ةيسوكلاو
 .تاسدقلاو سدقلا ريرحت لبسا نم

 ةدحر يل ناردلا اهما للا تيوكلا تداع ب١ نم يئاتلا
 انكر ,با نع يئاثلا لش ناك ام ىلا ةدوع الر "ةيدبا ةيجامدنا
 بارنلا ةيقارع تيوكلا ناي ارارم كلذ تدكار ةدايقلا هتبلعأ
 ره ادع .ماع فلا اهليدس ىف انلتاث ول ىتدح اهيطمت الو بعشلاو
 ةتس نم رثكا سرهيو ةلب اك ةمآ نع دونت رارخ ..يئاهنلا ايرارق
 ١ ما لئافس ييالم

 مشغو ىذالاو وزفلا تاططخمي يخارملا رادتقالا حاطا دل
 ةاداو ةيرامعتسالا ةدارآلا زمر ةادابحلاو مادقالاب يفارهلا لمفلا
 ,رمببلا ىلا وَساَر نم ادهرم ادحاو قارعثا داعو .ةيلايربمالا رماتلا

 نم هئمجمت اهب با نم يئاتلا يف ةيفارعلا ةوطخللا تمهساو
 ةلفث تادحا يف ةريثك ةيداصتقاو ةيسايسو ةيموق يم ايغمو دامبأ
 لع تّرثو ايلودو ايموق سيردلا دومصلاو لاصنلا ةريسم يل ةيعولا
 ةيبرملا ةمالا ايإَمِمِب اقدم ةذمإلا ةيبرملا ىرقلا نيب عضاو رح
 اصملا هذهل يدامملا نصلا يل تئفو يتلا فارطالا نيبو ةيريعلا
 ةيداعملا ةيلودلاو ةيميلقالا ىوتلاب اهليقتسمو اهريسم تاطبور
 برح يف تاعاشالا قالطا ىوس هل مخ ال يذلا ىسماشللا روب البار
 يتلا ةرداجلاو .يموقلا زاهنالاب ١ اهبدف ةرومسم ةيمالعأ
 عيمج ةيرست ىلا ةيعادلاو يمصاملا با نم 117 يف قارعلا اهحرط
 ملطت ةبلافتثا وا .صاقتنا نود ايملس ةيبرحلا ةقفطنملا اياعف
 دعب مكملا يسارك مهل ءيبهت نيذلا اهزومرب ةيملاملا ةيدويهسلا
 .اهل موسرملا رودلا يدزت ةيتاولهب ىمد اوحبعي نأ

 هلوحت لامتسحاو ينرعلا حيلكسلا ةقلغنم يل تاذحالا دغاصت نأ

 نيبو يبرحلا يريهأبجلا هقدعن قارملا نيب ةلغاس ةيسارم لأ
 درعب دس لا مهسا دق ىرطأ ةهس نم اهلاقلحو ةدحتللا .تايالولا
 .نادحالا هذه ىوتسم ىلا يبرملا يريهامجلا لمفلا ءاقترأ يل

 لكشبو ايدح نم حرط دق جيلخلا ةمزاب ىمسي ام نأ كش الر
 ريذجتلاو بهنال ضرعتت ينلا ةيموتلا ةورتلا ةيضت يئلعو يدج
 ةمدخل اهفيظرت ةيدغا مطسلا ىلا داعاو مظتللاو يئاوشعلا
 ةبموق ةدرث يه ةورثلا هذه ناب يموقلا سحلا زرماو .ىبرملا لاضنلا
 ام ءاوس ةيبرعلا ةمالل ةعورشلا اياضقلا ةبدخل اهفيظوت بجب
 وا يبربيملا نايكلا دع ةيبرعلا ةهجارللا زيزفتب اهثم قلمتب
 راطغالا لكل يداستقالا ءافرلار ودنلا نم ةيلاع ةبسرب قيقستب
 . ةيبرسلا

 يضاثلا مم لكخد 1 يبرسلا عارسملا نأ لوقلا نم دب الو
 .يغاولا يبرعلا لعقلا دعاصتب تلثدن ةديدج- ةلصرم يشاملا با نم
 جارتلابر ةهج نم ةيبرعلا ةمالا تاناط لا دثتسملاو هفادهال

 قلرعلا راصتنا نأ لش الو .يباودعلا يتويهسلا روممملا ظوخلملا
 تارايطلا ةحسف نييصت يف مهسي نيس ةلياملا هتكرعم

 وصحن هب عتديو ينويهصلا نايّدلا ماما ةيركسعلاو ةيسايسبلا
 .ةعررشلا ةيبرعلا بلاطملاو قوقحلل ناعذالا

 عيلخلا ةخطنم يف نادحلا تايرجمل عبتتملاو بقارملا لعاستيو
 ثدح نم اعودسأ رشع دحا دعب ةيبرعلا ةمآلا هادعغا ينج ؟نام)
 يبرم ماكعنو ديدح يبرغ خيرات ءدبو يخيراتلا با نم يئاثلا

 5( ديدج

 ةمالا ماما مانلا يرعتلا ىلا مهؤالمع رطساو اوزمو 'رشيج دقل
 نمالا سلجس ةدستملا تايالولا تمدحتساو ,عبمسا ملابلاو ةيبرعلا
 تارارقلا تردصتساو اهتاذ يضوب ةرادا نم ءزج- لا هتلوو يربلا
 ةماخ ةرومب مهس لافطالاو قارملا بعن قحم ةملاطلا ةيناتنملا
 يرش نائيملا ءييدانم ىرخ دق هسفب سلجملا نأ ةنحرد ىلإ
 .ءاوتلاو ءاذنلا نم ييقارعلا نامرعحي

 يلدبملا يقارعلا فقوملا رجد دقو ءادعالا ءالؤه انجن يذلا ام
 نطولا طيحم نم ةرابجللا ةييرحلا ةرعسلا هذه عاجفلا
 هنا تباغ يتلا ملظلا ةلاح ىلع مرضلا طل املثم هجيلخ ىلإ
 ىلع ةضورقملا ةئزجتلا عقاوب ةدسجلا ةلاصلا كلت ءاهنم برعلا
 عتاوو ءالعملا مهمادخر بئاجالا ليث نم اهشاورت بهب عئاوو ةمالا

 مزضتو نابل نم عزسو يلفسلف يسرا لماكلا ييييوعلا لانخاا
 : م

 با نم يناثلا ةحيصص العب ةبخيراتلا ةئرابملا تأدب دّقل
 ةيساسالا اهتامس ةيضاملا عيباسألا لاله تدستاو يهيرانلا
 يتديحُتلا  اهئادعا لك  اهئأدحا دم ةيبرحلا ةبالا ةكرعم اهنوك
 نا ند ادم اردحي ل ءادعالا ءالؤمو قارملا .برملا ةملق دع
 تسب نم مش دمع مل ثيحم قيادهلا ريه يف يمعرم اومهتسي
 مهلادعأ قدنطو برفلا قيس يقدس نم رثكا دوسوي ءاغدالا

 تفرتمت صسم ىلعر ةلرامملا هدهل ةمضارلا ةليصحلا يه مده
 راجي هربت طمع. اعم' ؟, © مال! يرهجاو ره ناييصف اهي
 لقفيي يب بحي هينووصغ دمد قرغخب اين ىزاملا يف حورخلا
 ربت ةافبلا ناكر رضنلا ينس لاتقلاو ءامدلا نم روج اهنودو
 جراوفلا الو ةبوسلاو ءالنفمللا قيعر الو راصحلا اله .رثذودلا
 البط بهرت وا ةلخ, فهن رهث نأ تعاطتسا شويعلاو ليطاسالاو
 .ةبياهصلا ةكقلا سوؤر ىلع هرخح يبري العط را ايقارع

 يككتتلا مهبارغاو نيودرتملاو نيرطسملا كتئوال ةريخا ةملكو
 .:بع ةدرغ الرازق مالا ولا لا ثيوكلا ةدوح رارق نا ينداصعملاو
 عم اولماعتي نأ يميقلا برملا يصمت تيوكلا طفاخسم ياها ىلعو
 مهتوعي نأ ليك مهماهرا ةمارد نم اوقيفيو تباثلا ئقاولا اده
 امل ةكرحمار ةيحص مهسفنا نم اولمحي الل نا مهيلغو راطتلا
 ١ تاليزدي راحعلاو دعب ى مالعالا هرهخا ريع هتودهاشي

 ةيكيرمالا حراوملا تاسارمثا وأ يكالهسالا ءامنآلا تاعرص نم

 را نلع اهل سابا ال اماهوا مهلرعع ى دلوب يفلأ ةييرملاو
 .عقاولا

 ةلاوط نم يراض

 . ييميبعم جيجل ب بيع

 اآل1 ديملظ -هاذانا ل

 باهت جب ضيا ةحح اوس بريدج كاسات د قوس ٠بب مص فل ١

 ىبب رعلا جيلخلا يف ىكي رمالا وي راسيسلا
 ةهجاوملا رارهتساو برحلا رابخ نيب

 انكناو ,هدراعلا ترهلا ته ١,

 هكتاسم ىلع سيفوسلا داحنالا

 يمل املا رودلا نم نلجتو ةيلسادلا
 تيرساو .هاوستي ناك يذلا
 ىلع ةسيهلاب هدحتلاا تايالرلا
 لوبا ةيقن تحبصاو .ملاعلا
 سلعبم يف ةسئادلا ةيوصملا تاد

 اهتسهمب .ةيوباث رود لمثت سالا
 ,ةثهلا ةسيعرشلا ءامصا
 يتلا تارارفلا ىلع ةفماولا»
 ةكيرصألا ةيحيب ارسنال نسون
 ملاملا ىلع ةنميبلا

 ماظنلا عقار ره راصتخاب ادع
 ضرفت يكل .مويلا يملابلا
 اهترطيس ةدصقملا بايالولا
 ابن ,قالعنلا اده ىلع اهتسيدر
 ةيقد ةيسه راردتسا اهل سؤي
 لمؤي يتلا كلت وا ؛ةيمل املا ىونلا
 ةسايسلا يف ارود بحت نا اهل
 نا اهيلع ناب ,البقتسم ةيملادنا
 نع ملاعلا يطايتواب كسعت
 فيعرب ةكسمم يه امك ,ةقاطلا
 باحتالا لصرأ يذلا ّرمخلا
 نالا هيلع ره ا ىلا يتينوسلا
 .( دلتعا امكو)

 يطايتسا ىلع' ةرطيملام
 جيلخلا يف لورتبلا نم مئاملا
 ةدحملا تايالولا لبق نم :يبرعلا
 ايوروا ةيميث رارمتسا اهل سمي
 نايايلار (اقسالإ) ةدحوملا
 يتلا) ةدسوملا ةيناملا كلذكو

 ركرم ىلا لوسقت ن' اهل لماي
 ىوئسملا يلع ءارس ءباطقتسا

 اهوروأ لالخ نم يميلفالا
 يملاعلا ىوتسملا ىلع وأ ةدحبملا
 ,(هللتل ةلمؤم ينو

 ,تلاثلا ملاعلا لود ةيقب اها

 داع 00 اهبلع نام
 دويبو اهفلغتلا عما يهتلت

 ةزيساع نرثتس يتلا 0

 نع امئاو دبسحلت اهدادبس حالا
 .ايتذح

 ةدحتملا تايالولا ناه هيلغو
 سيل يبرعلا جيلخلا يف تدحاوت
 قارفلا نال الو ريحا يم ةوعفي
 ةيامعل وا .ثيوكلف داعتسا
 يئارع (ديدهت) نع ةيدرعسلا
 ىلع ةرينلا نا امك لمتحم
 هيلع- ىمرسللو ؛يملاعلا ماظنلا
 (ةدمستملا ايالولا اهيعدن يتلا)
 نمآلا سلبدم تارارق قيبطتو
 ا 1 عياوتلا تسبلا
 : مكيدمأالا دجاوتلل
 ةرهتك كلذ ىلع ةلثمالاو ,يبرعلا
 ةاسسامب ءادتبا انتتطثم ىف
 .نابدل ةابام يعو نيطسلف

 ةيسيئارتسالا تدمتعا دقل
 ةيلل املا برحللا دمد اب ,ةيكيرمالا
 طسوالا قرشلا ةقكهنم يل ةينانكا

 ةريكرك ينويهصلا نايكلا ىلع
 اني .ةلطتلا يل ايل ةيساما
 اهتنديه رارمتسا اهل سقي
 ماجسال كلذو .اهذروقتو
 عم ةيكيرسالا ايجيتارشسالا
 يتويهملا نابكلا ةيحيتارتسا
 يلع اهادحا دامتعاو ييك دح ىلا
 نايكلا نا نم مغرلاب ,يرغعالا
 ملادلا بعص يف ناك ينويهصلا
 عدارلا يوينلا حالملا كالتمال
 نم زرختلل باح ةلوادص نع ربعي
 يقلار ب ةصاخلا هتيجيتارتسا

 ةرقلا ريق بعلي نال هلهؤت
 .ةفطعلا يف ةيميلتالا

 ترجل نم قارعلا مورس نأ الآ
 ماع نس انآ ىف ارصتس ايوت

 .اديدح ايقار دحوا 1 ة

 ي ةمقوثم يغو ةفرلام ريغ ةلاحو
 ةيكيرمالا ةيجيتارتسالا ةهجاوم
 ةقطدملا ل لينارسا اهثئيلحر

 هيكيرمألا ةرادألا ثقرتعا دتح

 يف ادهم ةرق لثمب قلرعلا ناب
 ةلاسرلا يف ديو ٠١م كلذو .ملاعلا
 ىلا ةرادالا هده اهتهسو يتلا

 يقف حجحلالا برملا ةمف رشؤم
 نييطرلا رجال حيرصب قلو ,دادقب
 نأ نلعا شوب يكبرمالا
 1 ةيبارلا ةيئرلا لتخي قارعلا
 .ةيركسملا هتوف ثيم نم ,مئاعلا

 نا ينعي عقاولا اده نا
 يل ةدحنملا تايالرلا ةيجيتارتسا
 .يصرم زل موت يشملاو ةقطما'

 تاريت بهو مويباو ةيميهت
 نايكلا ةيحيتارتسا لا ةناعالاب
 عسونلا ىلع ةمئاتنا يسريهملا
 ناههاوت انيسا .ضرألا مهو
 دم ةرم لوالو ايقيقح انرام
 ةيناثلا ةيماحلا برهلا ةياهن
 نايبكلا مايقو ء.او

 دكات دلو 15( يبريهملا
 هييرام رابخأ لوا ىف ىفراملا اهم

 هرقثلا ىم دكان براغملا يرملا
 تأذن امدنع يارفلث هيركسملا
 ديم يارعلا دص ةيقعملا اهتلمج
 ةمثن ءادنأ )أ راذإ ماع رجاوا
 تنورات يناطيربلا يسوساصلا
 تاعهشملا ةيصق ىلا الوسصوو

 مقدملا مث يسر .همئايرهكلا
 1: ”.ق 'ءااشم أو !'ىو مثلت

 ,اجنأ

 ناردع ليقتل يلودلا ماعلا يأرثا
 ةيعلدلا تاشدملا ىلغ ليئارسا

 در نم هكاشلاو .الوا ةيئارعلا
 اناث ىقارماا لمعلا

 ءاخ ايدنع لسجل ام ؟ذقر
 لثمتلاو .عدارلا يفارعلا درلا

 يسح مادع سيئرلا نالعاب
 ير ايمبكلا حالست) قارعلا لالثما
 159+ ناميب ؟ ي عوبرملا

 فمن عيدت ىلع قارقلا ةردقو
 ىلع تدمعا ان اذا .ليئارسا

 اذه لو .يبره رطق ,را وأ .ينارملا
 لك عسو دم قارصلا نام
 ةمالك ةيدامملا تايهيتارتسالا
 تاارايح ماما ةقلعملا ين ةيبرملا

 يف لوحدإا .قرالا رايحلا
 العالا ىاك دقل ةوقلل رامتتا
 ,هي) سبل ال انضاو .يئارملا
 اه عدارلا هحالبمل هكالثما لوح

 مين نل هناو ؛يديلقتلا قون
 ةوثللا رايتخلا يل لرخدلا قلنلا
 عدرلا ةيقادبسم نم دكانتل
 مل قارملا نأر اسوصخم .يتارملا
 هتاردق ناحشمال لاحم يبا كرتي
 نم ناودغ يأ نا دكأ امدنغ
 درلاب هيساويس ليكارسل بناج
 اذه ناق هيلغر اهفسم رمدي يذلا

 سعمنو ةدراو مغ عيصأ رايخلا
 تحبصا ليئارسا نا رخا

 يكع ةردقلا اهيدل دعت مقر ةحودرم
 .اهتيجيتارتسا قيقح

 رمالاب لونقلا :يناثلا رايخلا
 امي هنعع لمافتلاو ,عتاوملا
 ةعورشلا مئامملاو مسني
 ادهو ,ةقلسملا يف فارطالا ميمجل
 بتاج نم ايناهن يلختلا ينعي
 اهجهن نع ةدحتللا تايالولا
 دعلا مديو .ةقطخملا يف يتارسلا
 يتاطيتسالا عورشبلل يلرانتلا
 .ييليصلت يف ينويهصلا

 ندسيعصت :تلاثلا رايخلا

 دجاوتت ناب: قارعلا نص ةهجاوملا
 يف ايئمُم ةنحذملا تايالرلا
 ةموكحلا نالعال اةيبطت .ةفطنل ا

 ماه نع زرمت يف ةيكيرسالا
 نا هيم درو يذلاو 8
 ةقطنم بسلا ربتمت ةنطنملا
 | .نلو قديدج ةيملاع بيس ةيادجلا
 نه بلطتي ججاوتلا اذه لتم
 سملا داجيإ ةبحتملا تايالرلا
 .كلاذل لوتقملا

 ره رايخلا اذه ناد كشال
 ةيجيئارثساللا اقيتسن رثكالا
 يف لبئارسا اهتفيلحر ةيكيرمالا
 تايالرلف نمطي امك .,ةقطنلا
 عمساتع ىلع ةتنيهلا ةدصحتملا
 مارلنالا يل اهرود ززعي اهي طفتلا
 .ةديحو ةيقك يملادلا ماظنلاب

 دست انئاف ساسآلا اذه ىلعو
 تّكَحا ةدحتملا تايالولا نا
 تآدب اسينع ,هثلاثلا رايذلاب
 .ةقطعلا ىف قاروألا ضعبم عفدت
 قارحلا عيكرتل ةفوشكم ةلواعم يف
 امتس ريمآلا عفدي ادم ايداصتنا
 ءاطنب لكشت يتلا ةمزالا دح يلا
 اذهو يركسفلا دحاوتلل انسانه
 اهتاوق ثلصو ابدنع لمح اه
 يبرعلا عيلخلا ىلا ةيركسملا
 ىعدتست نأ لبقر ,نانكنسا نود
 ريبانيس ةببثب اماو ءابمسر
 يكيرمالا يركسعلا دحارتلا
 يناملا هيلسلا ل ىنلطالا

 ىل تازارف راسمتس“ يف ىكمسب

 ا
 منهل

 5 يم ا« ٠
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 ةسياسجلا وا ,نمالا سلجم

 رقمي اهدحاوتل ءاطعك ةيررعلا
 ىلا ةيئالحالا هيبامم طسا يف
 ىلع ارعقو يبيدلا كئلرا ةعانق
 ثئدس تيس .تارارتلا ءدسع

 تارارقلا ةيكيرمالا تاءارسالا
 ,اهسغبي

 دهاوتلا نقشت نا دعب نالاو
 مهلطالا يكورمالا ييركسعلا

 حياسلا يف ةبحللا قاروا ةبقي عم
 ةدحتلا تايالزلا ىاف .يبرحلا
 يأ اًمنسم تدفيتسا دف نوكي

 نال ءاهدحاوت عئارأل يمل رايح
 هتاث دح يل وه دجاوتلا اذه

 ةيدوملا ةمالا ىلع عراس اودع
 .ةراضسو تاسدقمو افرإ

 لوسصاووف نالا انلتاستو
 له ديجاوتلا اذنه لصتسم
 امب ةدحتملا تايالرلا يمتكتب
 ءاهدجاوتل بسماكم نم هتفتح

 اهروب ةزغيو ؛اهتادها مدحر امب
 اويهسلا نايكلا نما نامض يل
 | ىمش اهنا ما .ةتطسملا ل
 قارعلا عم ةيركسملا ةهحاولا
 ؟كلف نم رثكا وه اب قيفحتل

 لياستلا ىلع ةباحالا نا
 رارمتسا حلاسعل هاوس هالع'
 نب هلتمي امي) نفارلا عضرملا
 يري رامحي يركسع دجلوُب
 حلامل وا (يوجي يرحب
 ديه ىلا ةهجارملا ديمصب
 دب# ةيركسملا ةوقلا مادحتبا
 ةيلانلا قئاقدلا دحاي نا نم
 .ةباجالل هنم دمال ساساك

 كش ال امم :لرالا ةقينحدا
 يركسعلا دجاوتتا نا هيف
 صرا ىلع ؛فيلعلاو يكيرمالا
 ايبرع اضنر هجاوي زاحسلاو دست
 نللع ادعاستم (ينالساو
 لب يمصرلاو يبدشلا يييرتسللا
 لبق نم ضونرم دجاوكلا اذه نا
 ةبحملا ىرقلار هبومشلا لك
 الكش هرامتعاب ملاعلا يف مالسلل
 كلذ نم رثكاو ناربعلا لاكشا نم
 .ابومع ةيرشبلل مّوَش ريدب هناق

 ديعصت نإ ةيلانلا ةليتحلا
 تاييالولا بئاج نم ةهجاوملا
 حالسلا مادشتسا دع ىلا ةدحنملا
 ةدباذ اباسآ يف ,ةقطم يف
 ؟هتطاي هيوحن امد لافتشالل
 امو (لاعتشالل ةلباق بقوم نم
 اياصق نم اههطبس ىلع لعافتي
 لعجي كلذ لك مسحت مل ةقطم
 دق يذلا راجقنالل ةدمم ةتطذملا
 هنا دنتمي نم لك ءاياظش بيعت
 هل امم مغرلابو ءاهلم نماعب
 ررض نم ةببرعلا ةفطنلا بيمي
 يدتعملا نأ الآ ءاهيلع ىدورطم

 يب هبعللا قاريأ ةيثيو هءاملحو
 مع ينويهسلا ناركلاو ,ةقطنملا
 .ةلزاملا يف رعكالا رساطلا

 يهر ؛ةثلاتلا ةقيقحلا
 ي ةلتدتالاو ةيساسالا ةقرقحلا
 .ةيئارملا ةيركسلا تاردقلا
 ةسيزهلا ناهلال ةلماشقاو
 قارملا عم ةيجاوملا» يدنعلاب
 لازسلا نكلر ,ةفرن نكت ىلا
 ةرادالا هجاوتس فيك وه محملا
 رارللا وه امو .بقوملا ةيكيرمالا
 ةميزغ ةهجاول «ذهنتس ,مذلا
 يل اهتافلحر ةهتارثك بمتح
 ءةييزملا ءريرجسلا ل سام

 رمامس له قئابحلا هزه راها
 ةنرسلا*“ ةيحبملا تايالولا

 يف اهسب عيصتو .يسطفلا
 «ناريملا

 جررخ يكيرمالا سيئرلا لارام
 يل نادكؤي ةتيحراخ ريرقر شرم
 رايسلا داعتتسا مدع ,امهثيداحا

 سفر ةهجاوم يلف يركسملا
 . ةيكيرمالا طررشللا قارعلا

 ةدحنملا تايالولا ياه كلدبو
 ةميقع تارايح ماما اهسعب عصت
 حئاتب يأ اهنع هلوثت نأ نكمي ال
 .يقيثحلا مالسلا ملاصن

 تعاج- كلد نم سكملا ىلعو
 بآا)؟ يف قارعلا ةرهابم

 ؛قارعلا ةيقادمد دكؤتل .144. ٠
 مالسلا هاجتاب ةاياوت نمحو
 تممو ةردابملا ىأ امك .ينيقصلا
 ؛لود نم بلارظالا عيمج
 يلا ماع يأرو ,ةيلود تامطسبو
 لك ةيقادعلا يسع ناحذما مام»
 نعمر نم هيعدي اميق فرلم

 قيبطتو لالتحالاو ناودعلل
 اياضق لك ىلغ ةيلردلا ةيعرشلا
 ةريغالا ةيضقلا ثسيلر .ةفلسنك ١
 ةربابملا ثفشك كلذبو كنقذ
 تايالونا ةيفاذمم مدع ةيقارعلا
 مم يناقتنالا اهلماعتو ةدحتملا

 جيلخملا يف ءزومرو يسلطالا
 ةباسا ل يناردع يبرملا

 تايالولا نأ ودبيو ضيفرمو
 نم اريثك هثتست مل ةدحتلا
 ادا اموعّشر ماقتيه يف اهتيرعت
 اب نيب ةطيسب ةنراذم اذيرحا
 ٍِك دروقدارب بيز مدتلا هبتك
 ةلجسم يل ةوشنلا هتلاقم
 طابش ددغ ربنر يرتثلا)
 لئاسو هئيث اه نيو 135
 نع .ةيثرملا ةيكيرمألا مالعالا
 يف يكيرمالا يدثجلا ةانامم
 اذا) لرقب .نالا يبرعلا جيلخلا
 يف فيلاكتلا ظعابلا املهدقل ناك

 ىركذ نم رثكا ىوكي نا مانتيف
 دنغ هنم ملمتن نا بهيف ةلؤم
 (ليقتسملا لمعلا

 حيشوب رهظي) 90 فيضيو
 ميال يهل يكيرهالا شيحلا نأ
 نم يرورخلا دبعلا جاتنال ايؤيره

 ايازملا هذه نوئمسي نيزلا دونجلا
 بمشلا لتمس نحن شيجك
 نينتم ماع لكشي يكيرمالا
 نف لاع ىرتسم ىلع نيداتمب
 ملكتن صيبا نول يرلةشيعملا
 اندونبم نم يمك يئامي ةيزيلكنالا
 عممتجملا اذه ىلا يبوسملا
 ةيلعافب لدعلا يف ةريبك ةبوعص
 ,(بوكطملا بيردتلا يقلث دمب

 ءالعأ درو ام لالب- نم يل ودبي
 ملعتت مل ةدحتملا تايالونا نا
 اذاف ءمادتيف سيرد نم انيش
 ل ةيكيرمالا ةمرحتلا فيرظ تناك
 ضيجلا فحاتا دق ماسشيف
 مانتيف نم بحتي نأ يكيرمالا
 يمماور نزاوتم يكيرما رارقب
 نهكتلا هنارآل قباسلا نم هناغ
 ام اذا ةبرجنلا راركن ةيءاكماب
 يبرملا جيلحلا يف كابتشالا مثو

 نكرلا ديمعلا ءمثفب
 دحام 0

 دادح ٌددايع

 1 و قدم ! نسف

 ةسانلا ىلغ :ميمحلدو يربالا طاتسملا امه

 :لارعلا دض ماعلا يارلاو .ملاعاا لرد سميوصنو بكت .برفلا
 . رابلاب بفعل ةيلمعلا ةنيئنلاب وه

 قانخلا قييضتل ميمحملاو يبمعلا يكيرمالا طاشلا ؟دع
 ود ,هلاقطا عيوجتو ,هبمثم نملا فاعلا ةلواحسمو ,ققرملا ىلع

 .ةقطتملا يل ينمالا عمولا مجهت ءاحتاب تاوضيح

 ملاعلا لون س يلوؤسم اوعد يف ةكمهد هيكيرمآلا ةرادآلا
 مصار نم دنع ىلا ياكيرما يلوؤمم لاسرا قو .مهلابقتماو
 .نياشتلاو ثيحبلل عورطملا عوموق او. ىرشملاو ىرشلا لودلا
 ىلع ءامضقلاو ,قا_ هلا برم ةيبيك وه ,رطناف تايمي ليابتو
 .ةيبرعلا لودلاب يالا لاحلا ةبنيكو ءنيسح مادص سيئرلا
 يف ةوسسلاسالا ةيكيرمالا ةيركسعلا ةلعحلا رارمتبا صيرت يتلا

 .ناودع يال قارملا ضرمتي نأ ضمرتو ؛ىيلخلاو ةريزجلا
 نمل ناشلا ف هريغ را يكيرمألا .يبنب-الا لخدتلا ضمرنو

 هاا ةلاكول تيدح يف لاق رتراك قبسالا ىكيومالا سيئرلا

 بجش ميمدتل يهست شرب ةسالرب :ةيكيرمألا ةرانالا نا عابنالل
 دلبلا اذه اهلثيي يدلا مالملا يعاسمل يلب ءيثف ال .. ىنرالا
 اهرب ايرمح ةقلفنملا بينجتل ,نيببحلا ةلالعع ةدايقب ,يبرملا
 ةيكيرمالا حلاسملا كلذ يف اهد ءاهبف سبايقو رضنعالا ىلع .يئاتو
 اهسفن

 يللا تل لع نع
 . ةيوملا ةمالاو كارلا هش يملا يكيرما نايلعب مالا

 نا دعب ؛برعلت ةوعدلا يمسح ديدب- نم يكذت ةجهل هذهو
 ةيومتلل ةبعادلا تارسالا تعفتراو ,ةيماحسلا يسوؤرلا تيري
 ,ةيكيرمالا ةجهللا ف يبست يفت ثبح نأ نمبو ؛ةيملسلا
 سنئرقلا سيئرلا ةرئابم دعي ةماشبب يسايسلا لحلا ءاجتاب
 . نارتيم

 سيلو ندوالاو قارعلا عمقت وه شوب ةرادا مه لج نمل نبا
 , ممزت امكةيدوعسلا ةيامح

 ظطخ كانفو ,ةنيبم ,ةيتاردع ةبكيرسا اياوت كانغ ىذا
 . اهيلع اهب ةفطنلا ريمدتل ةدحمو ةسوردم

 لهو 4؟مهدس ىربكلا ةرماؤملا هذه ىلا برملا هبنتي لهد
 مله ىلا يكيرمألا قتنمللا يف فقت يتلا ةيبرعلا قودلا هسنت
 لوا نوكتس اهتا ىلا ةيبرعلا طقنلا لود هبتنت لهر ؟؟ةرماؤملا
 |1؟؟ةرماؤملا هذه ايادض

 يك .ةيبرهلا لودلا هنه نم ءالقملا ىلا اهناطق هجون ادبا
 «نمتؤم مغ يكيرمالا بناجسلا نا كرت اهلعل ؛اهئاباسسح عجارت
 . جلاتنلا نع اكيرما لبق لرالا ليؤسملا يه نركتس اهئاو

 روكخ ةمالس

 يحسسسكإ رخأ قمم راسم

 احس عسسسسل رف تاونأو

 هفشكت جيلخلا ةمزا يل يكيرمالا لخدتلا تاهويرائيسم
 مل يذلاو لفستلا اذهل يقيت يكيرمالا ططفلملا نع حوضوب

 يذلا قارعلا برضل ناك امئاو ,ةيدوعسلا ةيامحل لسالاب نكي
 .يدرعلا نشيهللا ةلاح .بسجي ذخاو نوللا ندع مس

 ضايرلا بلطت نأ لبق ةينيدسلا ىلا اهئارق تلسرا اكي مان

 نمو .. لومولل اهقيرام يف .ثناك وا ثلصي تاوتلا ءذهو . كلذ
 تاعامتجا يف ةيبرملا لوهلا ضمير رحم تريعا اذا مههن ادع
 .ةناددالا هذه نا فيكو ىارعلا ةيفبإ ىلع برعلا ةيجراخلا مارزو
 - ةمزالن يبرع لح يأل ةيضانلا اينفلا ةيرملا ةباتمم تناك
 : . اهليجدتل قيرطلا ةيادبو

 ةمكلا دقع ىلع زارا بابسمل رثكا مهنل انتب انه نمر
 كبهلا نا ,. ةمقلا مهنه عئاتو تخنك ثيح .. ةعاس د
 لجل اذهل ويرحل ةزغرتتلا الحا افدفع ءارو نم ضيقا
 1 ةيبرفلا ةريزجلا ضرا همئالطه تصور المق أدم يذلا
 امكتسمال ىوعت ةرووض ةيبرملا ةبعرشلاب هتيطغت رمأ اهنيح
 . هخولا ءام ظفحي ريرانيسلا تاقلح

 اذه نع حوضوب فش وزقلا اذه دعب دسجت يدلا عقاولا نا
 مغ رهارظلا نم مذكلا نع راتسلا حازار يكيرمألا ططخلا
 ةلماكتم تاقلح يف اذاو اهتتيلح ىلع ودبتل , اهفبح يل ةموهنلا
  نيح لبق دعا يذلا ويراتيسلا نع ءرسي

 ةفزالا لح منغ ىلع اكيرما رارصأ ف اهسحاو كلث ىلجت دلل
 اهجبل يلودلا عمتجللا ىلع طينملا ةفاكل اهئاسراممو امثس
 يرجلاو يدامتتالا رامحلا قيدطت يف ةيلودلا ةيعرتلا
 اهلع ديشرلا دادقب ةرصاخمل يركسملا دنسلا اذه شيبسمر

 , محارتتو مرح

 نوكتس يه اهتراسح ىلو . ةنراك برسقا ىا تيا امير
 ناو ةرفنقملا ةيقارعلا ةيركسملا ةوقلا لعفم ةاساملا منكم
 لأ هاملا نم ةسمتملا ةيبرعلا بزدّشلا لعدن ةددهم اهخلاصم
 نمالا سلجم ىلا لوعذ يف اَذاه هيئاث ايريتسهلا اهتماصا ءاملا
 .قارفلا ىلع ةديدح تابوقم قيدطتل

 رمأتلا دامبأ فيشكتتر . اهباكم يف حردرت ةمزالا نقسم
 ,, اًمجافم الو .. اشفدم اذه سيلو يناطيربلا يكن مالا
 دع برملا يمبس يي دقسلا لي نا يواساملا لب ل هيج يبا

 سحلا اذه هزيم نلل اكيزما ضصيرستو قارسلا يلع ,. ل“
 ندعا يتلا تاشويراببسلا يل اهسهاو اده ررب دقل ىف هلآ
 ال ديحو رايشت برسلا ىلع يعيرعتلا قو يكنابلا مادخ..ال
 ةمعا ادم

 هيالآ ؟قارملا ىلع دقحلا اده لك اباث ءالّزف لاسع نا دونو
 ملخ دسح هنأل ما ؟ةيلايرمسالا ىوقلا نلح ى ةكيملا حبسا

 ؟؟ةعمارجلا ىرقلل ادم عمصار يديت يرطهم حورس يف يل سلا
 يرئازحلا سيئرلا هم حرس ام اوهمسي را هلؤه ًارثب ب

 نأو يبرع دلب قارحلا نأ دثا يح ارحب ديدتح نب ىلداسلا
 ءافريستب حمست ال برعلل كلم قارعلا تارخدمو قارعلا ء هت
 . ابرع نوتاري ال اكيربا ءافلس ناك ول عبقم لر ادق يأ ف

 نسح 'دهشر
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 هيئارعلا ةسباورلا انضثا
 اهدلومو اهئتاسثت ف ةيبرففا
 بارياج اهنا ذا اهتزوريسو
 يا لجست نأ نود دوقش ءعيسنا
 .ركذت ثابوعص

 ةيورلا موشن ةسارد نكمم الو
 ةياورقا نع لزصمب

 ةبلمع نأ لوقلا نكمي لب ةيهارعلا
 مثت تناك ةييرملا ةباوركا لكشت
 راد ةيراقتم تاخانم يف عضنتو

 ءراقتم تاقوا اس او ةلامهالا
 راطظن#ا ىف 4 ددغع او عشا

 معده ف صساقع لششيو ةيبرملا
 5 . قارعلاو نانيلو ايروسو

 ةبيرملاةياورلا وخرؤم مستيو
 ,نا لوقب امهلوا نيسسف ىلا اهتاشن
 ىلع دميدج يبدالا سنجلا اذه
 ةحيّفن هلوق لالا تا بيلا
 برفلا عم كاكتجحالا
 ةياورلا 5 2 ددشي امهيتاتو
 تا دستبما ةيبرعلا
 4 لثمتملا يبرملا يُشرثتلا تورومملا
 قاتلا رامطإلاو ريسملا
 ٠ تاناقاماو ةيبحشلا

 ةيقارعلا ةياورلا وسراد ربظيد
 تاذ ةيثارت تاسرادب دوو ىلا
 ةياؤرسلل خرؤت «ةيباقم٠ ةميدش
 ءانثلا يبا تاماقم اهنمو ةيقاردلا
 00 ماين ةرداصلا يسونلالا
 اميشستن ةيظاقيتا ةياووسلاو

 نأ ءارالا

 »و ررجي
 ةداسملاو ريكلثلاو حورلا ثيم
 ةقحالم عم ةفلكتملا ةيدجسلا

 انقخا ١ نيللا
 ! عمو تب سا وتل
 اهتبجالا

 ةياورلا مومليت ربطا بئاصت نرتايو
 ثدحعا ةهئاور لامعاب ةبلارملا
 ةهذننلا ةيياورلا مسالسب زيمتلا
 لثم ديسلا دمتحا دومتحب لامخاك

 دييصم»و «جاوزملا لسيبس يف»
 لالجوو «تايكفلا»دو :ء ل

 1417 يماسع نيسب «دلاصع
 , 1ةتمو

 ديا دوبحم لامعأ تناك نذلو

 ةطيسب ةركبملا ةيناورلا ديسلا
 ةيحب دمتحتو ام دع ىلا ةجداسو
 دوسيو ةيريرختو ةيديفقت ةيدرمب
 هلمس ناسف يكيلا يوارلا اهيل
 يلقن لكتي ٠ دزاخ لالجوب يا
 ةسياورلا ليصات ةترعح ١ طوع

 ييرححلا نيب ام ةرتف ىف رهظت ملو و
 ةيئاور جواسمب الأ

 1 ءانبلاب قترت مل ةدودحس
 ةبترم ىلا ةيقارعنا ةياورلل
 ديحا بوصف بئاج لاذ ,ةمءاقتم
 ييئاورلا نس ةلخ الا دحب ال فيلا[

 بويا ينونلا نذ ايمهالا
 ماه ْف «ميهاربا 1١ ةياورب
 ةياورو 0 قسعلادبعر 4
 «نانوطجس م

 ميرو ةور ريتعتو
 مده لالغ ةمهملا ةياورلا نم
 سوفصتي مل ءاقثلا ناك نو لمرملا

 ةينم ىلا دلتست يهل بجي
 ودبت تباك ناو ايدست وجعل
 2 ةريسدلا لاش ةدمتمم رهظملا
 ةفايملا ف ينلاسرلا لكشلاو
 ةيثكورلا

 اميا ةلحرملا هذه لالخ قلاتنو
 ةياور اهتبئاغتو اهتيصومخب

 يلم اهتكيح
 اديدحت رثكا لكشبو ةغرابو

 و بئاك وهو بك قا الصسو تاو وهو يركش قرص
 يدعم ةبهمو روهسم ماقنمو

 دمكثعتو .ةرريحتم ةبتاك ُ
 نم صئنأا دمنا يلع داكل وا ةي
0 

 4 ”داشلا دوده

 يسم ل مص م سس موس

 ديدج يئاور ليج قلخ يف تمهسا ةيئاريالا ةيقارعلا برحلا 8

 يلا لوصولا لواخي ا فلؤملا نا الا
 فلوملا اهيفا ممسنحي ةميرسا ةجيتن
 ةبراوملاو شروملل اليم رثكا هارن لب
 عمءاطبا- ةيينقت نم ةدافالاو
 رسيفلتلاو ةيفقرافملاو هثيدصحلا
 : ناحل“ هيسيئوملا م

 منا ايومجم ه .

 نع _( 0
 تاهاور بيعت 1 راج ههجتملا

 هميشاربا روج و دل نع لالخ ب
 , ه«ةيظاقيالا ةياورلا»+و

 دم لا ةئءاسلا ةركف ىلع دمتمتو

 ارغ عقا ير
 2 نا ام

 ةسياورملا ملاسع مهتقي ناسك
 تاءاحباو تاراشاب تايصخشلاو
 ةييئاقلت نم فهضت تارابشو
 ةيئاورلا ةيرهتلا

 هببش ةيقارعلا ةياورلا تنظو
 نمرسلا نم نيدقع لالخ ةبئاغ
 ملو ةينائلا ةيملاملا برتعلا ايقعا
 ةتاياور الا تانيعيرالا لالخ ردبجت
 ةريبك ةيمعا ثاذ ريغو ةدودصع

 ميلا ةياور لاثملا ليبس ىلع اهند
 بويا نوعلا يذل ءاناو ضرالاو

 ىرق» يف «يليلطلا رفعج ع ةياورو
 يرايت هللادينعغ ةياورو «”نسلا

 مهبست ملو .ميبح ةياهش»
 نللا نسوينهب يف تانيسغللا
 نم نم محلا ىلع ارسم ياورلا
 طوخلم رابهبزا
 د نس ةريمقلا ةيفذلا
 يلا ةفاسإلاب يلركتلا داؤفو روت
 ةخرم هكتتجس يذلا راهدزالا

 ركاش رسب يديها ىلع رخالا رمشلا
 ةكئالمللا كراتو بابيملا
 يتابيثا باهولادبعو

 يتلا ةيلارعلا تاياورتا يو
 ,ليهانا» تاديسمكلا يف ترهط

 ,ةليبقلا حيضشو يرايق كلادبعل
 «”تورثو لوثا»و يلغ يدصمحل
 «بونحلا رم ةمتر.ر ةردلا دلاقل
 ريس حيبالا يصعترمل

 نسع يكر سينال ظويظخالا و
 دارم مراحل دةهماثلا ةهئاتلا»و

 ايالم حيسملاربعإ «لباب يب
 . يربص ىرعدال «ةيطعغ ةلاخلا ءو

 هد بلذخلا ىأ ظيحالملا نأ ريغ
 ارشا كرتب مل ةيئاورلا لابغالا
 ةياررلا ةزيسع يف ايحماو
  ةيقارعلا

 نا ةيفارملا ةياورلا عطعتسبت ملو
 نىدخح اهروشخ دكؤلت
 انلا فسنلا ينا دا , تاديتسلا

 دبالا نضايضملا دهش دقفلا اده
 راصو هبفارغلا ةياورلل يفبقحلا
 تانينسلا دقع راتبا ناكمداب

 ةياورئا هبالوث يفي
 يئارملا بدالا يف هيمان ا
 . تيدحلا

 ا صاقلا ىلا راشبو
 لع نامرب ةمعط بئاحل ىورعملا
 دمكوت يف رمخالا ليصتلا بتعءاض دنا
 الثخحرم هيقارسملا ةياورلا هيوه
 تاريثسلا

 تانيتسلا ف صضااقلا ةدش ريتص او
 ةلخبلا,. امه نيتمهم سيور

 ةسمئ لو (1951) هراويحلاو
 هفقب حاطسباو ,( 19501 ) «تاوها
 ةخسأر نبلاقث يري نا 3

 هيقارعلا ةياورلا ف

 ةينرملا كا
 نم ةهبيط ةعومحجمب دعب

 .«صانسللا اهم ةيئاورلا لامعألا
 )١59782( «نايرمامو (>؟+(١

 (1 914 ءقوفابتا لع لالظع»م
 ءاله ريكو

 لضاف تاقولخم» تاياور لكشتو
 لصاقل .2ةنيسجلا يوازملا
 تت هول 0 1 تيس

 ليج ليج ةيرجشل 2 اجو ئلحقككإ
 ةعقلا ا يي ةيبدالا تانيتسلا
 .ايهيا رعشلاو ةياورلا

 ةعومجم تانهتسلا ف ثر
 هذغ نغ فشكت يتكأ لامعا نم

 ةئيابتمال تارايتكال تاهاجتالا نم
 -ةريهظلا يل بايض#» هتءاياور اهله
 8 0 بيطخلا نافربل

 مو ل

 دي اليه تتحصل يم
 هقفولل «لاجرلا نضتحت ةنيدملادو

 نيسايل «فودسلل قاقزلا مو رضبخ

 يكر سيتال «نيجسلا»و نيمسح
 كارم مزاحل ,ىؤلا بحلا ١و نمسح
 دبقشلاربو :ةتيضملا مايالا»و
 كاسيصش رسث اسشلا هدوسسالا
 يبلطملا قازرلا دبعل وا

 ةيبيرجتلا ةعزنلا نا حالو
 مث تانيثسلا ويئاور اهانبت يتلا
 ناعرسو ةيقارعلا ةياوزنا يف ردجتت
 لساتنل ةيعقاولا ديلاقتلا ثداع ام
 ,تاديميسلا دنم ةيقارعلا ةصقلا يف

 لصساف ةياور دعت نا نكميو
 «ةيفيمج تاقرلخع» يوارعلا
 يثلا ةيبيرجتلا ةياورلل اهدوم
 لايكلا تاياور هينخت نم ديدل

 نكمي ام قلخ ىلا ليمتو يملعلا
 خديجه نا االا ,دسلا ةياورلاب هتيمست

 هايراتلفلا» ل ةلغوم تدب ةياورلا
 نا عطتست مّلو ريسدتلا يف 7 ةرئاو
 ةيرحتلا ىلع اهتامب كرت
 اهقلؤم نا كل د ىلع لديو , ةيتاورلا
 ةياورلا نم نول ىلا ماع هنسفن
 ةصققلا+ يف ةيعماولا ةيسايسلا
 , ةيسماشلا

 .«ةيماقم» ةعيسط تاذ ةينارت تايادب

 لأي فارتعالا سا دب ك هنا اع

 رواحت يف تحج تاديتسلا ةبرخت
 ئاررلا ءامبلا ,يف يديفقتلا راطالا
 ايشادبلا بيلاسألا نم يمنجتلاو
 مطنم نم ديدجتو ةيفارغوتوللاو
 ةياورلا لفتت باك 1١ رحانعلا

 .اهيارطقاو اهلهرت ىلا 0
 ل تانيتسلا مئات حضني

 ا دقمل يف ال١ ةياورلا
 نيح كلدو مث نم ينيئامثنا دقعلاو
 لامعالا نس ةعومجم كاد
 ,روهلقلاب ةجهضانلا ةيئاررلا

 ةموسسملا | هذه ةلتمأ نو
 يميبرلا نمحرلاديهع تاياور

 ديحس داهجو غخئابملا فسويو
 1لا فلكم قمخفر

 يبلطعلا قاررلادبعو عئاتاةريسسو ٠

 ديسلا زيزعو ةلعم ريمالادسعو
 يرساهيلا نارمثو ميساسج
 ,يباكرلا قكاطلا دبعو

 ةيقارعلا هيرحلا تاوئس
 تارشع تردص ينامثلا ةينأ 75
 ةيبهم بئاوج تليدس تاياورلا نم
 71اك ةبتكم تلكشو برحألا كلت نم
 تلاو ةسار للاب ةريدج

 قلخ  برخلا تاودس تمهساو
 مايدالا نم ديدج يئاور ليج
 ةباثكلا مل ذلا باستتلا
 لمع حجرإلا ىلع اباجح رثؤيس امم
 .اليقن . ١ ةيقارملا ةياورلا

 لكشت نا ناكماب لؤاعتلا دوسبو
 ةيتارملا ةياورلل ةلبقلملا تازاجنالا

 يوه لؤافتلا اذه يلا خعدي اسمو
 ا ةبرجتل سومفملا جضتلا
 ةئياقلا ماوسجالا لالخ ةريصقلا
 يبرسعلا ضاقلا سرعتو ةيضاملا
 يثاورلاو يمصقلا درسلا ثايفاي
 يموو جضن نع متت ةقيرطب
 .داهتجاو

 فظوي ناب تابئاطم كانفو
 قلخ يف هتاربخ يقارملا يئاورلا
 04 ا وز يمتع
 االدل قمشا
 اصتاو اهسفن
 ةيناقثلاو ةيعاشجالا ناعارملاب
 ْن انثيمع لغوتلاو عيمتشملا عيستململا يف
 عمتجملل ةيلاكشالا ةيدبلا ةهجاوع
 نارودلا نك ادبعي ناسنالاو
 ١ ةيعانطصالا مومهلا ةقلح

 امل قلكت نا اهل نكبب ال يتلا
 .ةاليصاو اليمع

 يع ةريبكلا ةيئاورلا ةيرجتلاف
 نع فشكت يتلا ةسبرجتلا كلت
 ازا ناسئالل 00 فتوملا
 اهخدنم ايور ىلا ءيسوتو عقاولا
 ةيئاسنا هتالستماو
 ,ةددعم ةيعاشجاو

 ءاذقأا

 ظ

 هيلز ميصلا م1541 رك + ايبسلا

 : يمالسالاو يبرعلا نيملاعلا يف قيثوتلا م اقت دعب

 ذ ةيسنملا ةيصالعالاو ةجب رعلا انتاطوطخم عجرتسي نما
 يفك ظفاحت يملا همأالا نا كضالا

 قايحلاب ةريدن ةما اهلا

 نيب رثؤللا اهمتوم ضرفلل اهمذ
 دم ىلع اهارتو دلكيو ,دمالا
 ثلوحتو نمرلا عم تلار ولو حيراسلا

 يل كم ةلكتملا كلو صاقنا ىلا |
 هسكل ةمإلا ثارث داش وكي

 لوسولا تح عيطتست الو بولس
 1ذانو ٠ ةئراكلا يع وخ ادهم سيلا
 اذه اهل ةمفا فذدصتن نأ اناسع
 ؟ ميلالاو رمل عقاولا

 تار ةيبم زاسالاو ةيبرملا امتمأ نا
 يح هرم ,ليترم اهئارتب ةرارللا
 بهقئاثتو اهمه هللشسلا

 بهتلل تصرمتو ؛اهتاطوطخمو
 اهديشغ ةرمو وسلعسلاو بثسناو
 ,هتزرجعو ةردقلاو ةءاشتلا ثكلم
 اهقح رادرتساا نع ,كلي نم مش ركاب

 انمامتها لوحتب انه نمو :يمتجمللا
 ىلا يمتتت ةماك رشابملاو لوالا
 وم ىلإ 8 دسعحم بيبحلا
 ةحيسصملا ةءاسنيلا ةفاقثلا
 الساطنا عمرب اهسفن تاراوملا
 ةسينطولا بانقلاب اتمامتشا
 نوؤسشلا نم اهريغو ؛ةيموتلاو
 يتلا ةماعلا اياضقلاو ةيسايسبلا
 د ةروصب انريكفت باوبا قرطت

 انيدل نوكي نا بجي اذه يلعو
 ةيملع ةروبعب عوضوم ططخم
 ةنداص تامولعمم ىلا دشتسب

 ةحضاو ةركل انيطسي ةيسيمسو
 بلا 1 تاطوئعشملا نع

 / يمال
 د جوي كاد. ملاعلا يف تابتكملا

 يو نايس ,يشاملا رابغ اهنع
 بنا

 يبرسعلاو السالا كارثلا
 نأ بصي اسك :نامزلا رم .ىلقت هومسو
 ةيفاو تامولعم انيدل نوكت
 ةئيلد حسم ثايلمغ ربع ةلماغتمو
 ةيمالسسالا تاحالعلاو تاداكمالا نع
 اهرابثتساو اهمادختسا ىلا راصتيل
 ةمالا راصتنا يلا يدؤي لكشب
 . لضطالاو نسحالا وحن اهضوهنو

 مالك ركذن .ررصلا اذه يو
 ناد وهو يؤواشسلا عيشلل
 علوي .,للش الب ءخيراتلا

 ناسنالا نزتخي هم ردقب براجتلل
 امردقب هئهذ يل ةصاخملا هبراجتب

 سيلو ,ةدفعتم كئاوف نس
 نم ليج عيجشت لوتت نا هثم مغا
 ةديٍجم لامعاب مايقلل لايجالا
 دادجالا رطاقفم ةعاشإو ةئاع! ربع

 نم ةبافتسالابو باجما نم دادجءالا

 . ةحجانلا مهبراجت
 ,دادجالا ثلرت ىلع فتان ىتخو

 ةراضسلا لصا ىلع ؛ىرجالاب دا
 دق انل دب ال ةيبرعلاو ةيمالسإلا
 «ةقيثولا م نع ثيدحلا نم ةيادبلا
 تكا مجيلإ 1 1
 ا 0 0

 يا يه ةقيثولاو ةينناثولا رداعملا
 ريغ وأ ابوتكم ناك هاوس ,ء.يشا
 ناسنالا ىلع ءوضلا ,بوتكم
 وا ةربافلا نامزالا نم نمز ْي
 اهنغ ائيش امنعلعي وا انظرسمب
 1 ةقيثولا ربتمن نا (مدكميو
 ين +يثلا اذه ناك ايا بوتكب ءيش
 , قرف ل هفابغا ف وا هفورظ

 ميركلا نأرقلا
 ”يكادولا لوا

 عوضومل انقرطت اننا اسيو

 مالو

 ةطوطخم فالآ ةعسبس سيراب يف ةيينطولا ةسبتكملا ين ا#

0 

 ىلا ناصتع ةقفيلخلا اهثعب يتلا فحاصملا ا
 ةيبرعلاو ةيمالسالا تاطوطخملا لوا تناك راصمالا
 نه نب الف .قئائرستاو ةقايثولا
 ايتنرع 0 0 نك 2

 رورم مغر فيتون ا ا عم .ميركلا ناركلا
 2 فييزت يا اهينغ ارطي مل نمزلا
 .هيوشت

 تاؤجمملا ةزجسم ميركل؛ نآرخناو
 مهيدهيل نضرالا لها نابع لزلا
 رهبل اريدنو ادشرم مهل نوكباو
 هل اومشنتو برملا
 تايييرك تايأ نم هلمصضت ام اوممس
 ناكف ,تادئاخ تازجعمو ,تامكحسم
 اهب لظّتسي يتلا ةنمالا ةحاولا
 يتلا ةثيبعلا 1١ ناكرو ,يشبلا
 ناسنالا نايك يف تطلذت
 , ةيئاسنالاو

 ىلع ءامسلا رش ميركلا نارئئار
 ف نوملسملا عقدا دقو .ضرالا

 منوسرلي اهيراغمو ضرالا قراشم ينا اهنا
 «نيمشاخل ني نيدسفعتم هت

 انلرم نحن اناو , ىلاعت هلوتأب اناهبا
 , «:نوظفاحل هل اناو ركذلا

 لوألا لحارملا اتفيتت ام اذاو
 نأ دجن ,يلوالا ةيمالمالا ةقيثولل
 يثبت ظانجلا ىلع ددش 96 لوسرلا

 نارغلا 0 كلذتو ٠ .جيزارقلا صدلا

 يتلا حرلا قرطلاب توالت ٠ توالت ىلع
 يس رخلاو نادالا 0 اهب

 ةيربشبلا فردت تنكس
 لثم رابخالاو بانقلاب طيبا اباتك
 هتاملتو هفرح ىلع ظطوحم . .تارقنا
 نادتا عم هدهترت ةيطيكر هتاكرمسو
 تايآ ثمعج دقو ,نيقطالاو نخلتلا
 تلفسو ,ةباتكلاب ميركلا نارقلا
 ,دوسهملا تدبلاو ءناثالاو نسلالا
 تدستو ,قوسقحلا تشبثاو
 خيراوتلا تقيسو ,تاداسهتلا
 تيا هيا كنذ ل لرب
 2 ناو ,نارخل» ف ةيا لوطا
 نا دمب ةبالخلث دومب ميركلا نآرقلا
 . هتايآ يلع ظفاصي نا ملسم لكرسا

 بترم فحصملا اذكهو
 فالح ,روسلا بترم ريغ ؛تايالا
 دبع للا يصر ركب يبا قيدصلا
 ودنع فحشلا كلت تلظو
 لا ةئانالا ثلقتنا مث ,هللا» هافرت

 تلظو هنع هللا يمر ربع هقئيلغ
 ءدعب نم تنأف .هبر يف ىتح مدس
 رمغ كنب ةصفح يثمؤللا عا يلأ
 ير ؛نامتع رماف ؛اهدتع تيقبو
 تناك يتلا فحملا خسنب رهنغ كا
 امب رمأو نحاس ا ف ةيحاض دنغ
 وا ةليحصم يك يف نارقلا نم هاوس

 ةتيدنلا نمو ,قرحي ن'
 تاطيشفخم لوأ ا ةرونلا
 كنث يف ةلدمثم حيراتلا لف ةبيرع

 ىلا ناستخ اهي ثحب يتلا
 اهددع ىف .فلتخا يتلاو ,راعمإلا
 ةئثالث اهينم لسرا ,ةديرا اهنا ليفف
 يقناو , ماشلاو ةرهبلاو ةنوكلا يلا
 رضفنلا فاضشار ,. ةييدحاب عيارلا

 نامتغ نا | اولاقق اسماط افهم
 بهذ سيخ ل .. ةكم ىلا هب ثمب
 ةيبمبس تئاش امهئتا لا ضعبلا
 ادحاو ةقبلكلا ىقيا ,فحاصم
 ةئسلا ثعبو ,ةنبادملا ب اهم

 ةرسعبلاو ةساوسكلا لا

 هتيثولا سباك ساس#ا ادهن ع
 نارقلا يبلا ىلوالا ةيمالسالا
 اهغرغ ةقيتو قنواو مدخلا ميركلا
 . فيرخت وا ليميت حم نم ناسبالا

 ةيبرملا ةقيثولا
 ةقيثولا عصو ىلا اقرطت ام اداو

 ابا هامركد ام رركم ادساف ةيبرغلا
 ةطوطسم ىالا ةميس دوجعو نع

 ةيئفالا دخا ل مانت ةسيي“+ ةيسرخغ
 ثحبس سيراب ف ةيمطولا ةبتالملا يف

 يضاملا راب اهنع ضخني نسمع
 رست تايم وطخشمم , نايسنلاو

 يبرحلا تارثلا نم ةمهم بناوخ
 رم ناك ةرمعسو ميدلا يمالبببالاو
 نابرلا

 ةميس ةدتكملا هده يف دعحوي اهك
 لأ 70١ اهعيم نامك نيياليم
 اهنمو ةفلبحي تاعلب ةطوطخم
 هيمالسالا) دهينرعلا تاطوطخملا

 نم هديخوو ةرداب رمثعت
 هرش نا ملنلا عب ,مئاعلا يف اهعوم

 ويتاوم تا وطعشللا
 ير بكا

 ثم فو ةيعاديب دم ىف
 ا ةرارسسلا نع ادسيمب
 ”قرارجلا نتزيم ناو .سمشلا ةمشاو
 ةجرفلا دنع امئاد فقي نا بجي
 ال رارضأب ثبيصا الار ةيولم 18
 'هقلا نم رثكا اهضمب رمع نا ميس
 تنطوطخللاب مامتشالا ناو ,ةّمس
 ضدي ىلا دوعي ةهقرشلاو ةهبرملا
 « لؤآلا اوسئارف ربتميو امنرف كوذم
 3 عسب دو اهب يمهل لوا

 هدك ,ةرداش هيو ةينايرس
 سيسرم قعد نيرتاك 1متكم ثرداع
 ! تادموضنلملا نم ريثكلا

 ,يهف ,تلذلو ,ملهلاو ةفاقثلاب
 .رلعو , ةميقلا ةلبدق و ةمب دعربتعت
 1 نصف . دئاسلا ثاسنلا موهفللا اذه
 تاطبسلا يئومت نا
 تاسيؤلا| ايضاوتم ايامتشا
 اقفو اهنال ةيقئاثولا
 .تايلامكلا ءرثاد نمض اهداقتعال

 موسهشلا اذه نا ديب .ةطرسسملا
 (ةهعلا نم هل ساسا 2# يديلتلا
 كت ناك ءايامث سيئعلا ىلعو
 قئاستولاب يفهن يثنا تاسسؤملا
 تاعمتجملا ايويح الود بعثت
 + يبزملا نطول اف اميس ال ةرصاعملا
 ةيقئاتولا تاسمؤملا ةيلوؤسمو
 ريع قكتنكت ال يبرملا ثنطو
 , ةمدقتلا لودذلا ف اهتاليلم نع

 تاطوطخملا عاج رتسا
 ةيبرعلاو ةيمالسالا

 ةيينيكلا لئاسولاب قلعتي هيغو

 ةسهبرملا تاطوطنملا عاجرتساب
 - يف ةدوجوملا ةيمالبسالاو
 نويهلا ةبيطنم ناق
 0 قتاكلتمللا ةداعاب ثارارق
 اذه نأ الا يييعرشلا اهلغا لا
 تارارسللا رئاسك ذذتي مل رارقلا
 ,ةيلودلا تاسفتنملا نغ ةرداضلا
 ةييبرملا ةمساجلا ىلبع كلدل
 يالا ةيبرملا تابوكحلاو

 ام قيقحت يلغ لعفملا
 ةوعدلا ةرورص الرا

 يي داس عمجحلا نس وم مهظمت لخا

 نم ييرعتا نطولا ىوتسم ىلع
 قئابولا هذه سرتو عيمجت لسا

 اهبيوعت
 ةييرعلا م 0 اثلاث م

 لكشب ,ىوف“ا ةرم ةمهملاب ضوهتلا
 كدهتست ةيوردم ةطخيو عساو
 اًده نم نكمم ردخل رثكا لاشتنا
 تابتتملا زملاهد س حماشلا ثارتلا
 . برغلاو قرشلا يف ةيحلاعلا

 ءاربك نع ةبطن بادتسا ١ انلاث
 ريوعتل فيشرالا
 ةقيرط نم ةيبردلا تاطرطخملا
 تابثكم ين ةدوحوملاو مليموركيملا
 , هةهحاتمو ملاعلا

 شيحب فيشرالا ررد ٠ امئار
 ةلسلفلاو ىاملعلا بنك

 اسما نمص عابذألاو نيركتملاو
 تاسارديلا انهسلا فا عتو
 اهلا تصرمت يذلا ثاحتاعملاو
 ديري ام يبرعل» حالا ءضي تيك



 ا

 38 تمنملا

 رح نإ «ةتاصي انج دما

 هيب

 زو جوز موح < يتأهل # لج مح هعمل

 1 ةسمس# لا سسسماف# ١ لست 5

 !!دبحا رسساجل ةلضفملا ةياوهلا
 دهعلل لوك نمحا رباخ روي ءانج ديرب سمالاب انففو

 كلب لالخ ةيطاريومتداللا هبانراتمو .ءاررولل سيئرو
 دبع رمآك دمحا باخ ب ةيطارتعتد» موملا غباتنر .ةرتملا
 لاب خابص ءانو بيع 14غ ماع نم مون لوا يف هيلون

 نسسيركو .ةدهجل لوك هللا دبع دهس ىلع ةرايتجا عفو تمح
 اه دنا نبلا ةينممسملا تالواسلا معر .هثاررو سلخل

 امهسن عمجللا هتاف نأ دقن يتصيتلا) دخان روقلال ىلع رباج
 اند

 طانش 17 قل فلادنع دعس اهلكّست ةزازذ لوا بباكو
 دنو ,تانينبلا علطم دمع ةرشافلا ةرارولا يفو ١518

 طابش ٠١ دنن روفسدلا حيفتس ةهيسل ليكشنت برداي
 قلق اهبايضرت بققرو اهلامعأ ةندللا تهنا ثنحح ١ 5م
 19,١ ناريس ؟؟

 رعد لخاب دقق اهلك ةلودلل ةرا>ا ربعت فيصلا الو
 زايعتالل سيماخلا هفآلا ينلكس ةوعدب ىرتمالا رفآلا

 دوعلا .هركألا ذ

 ق ةدافمتأ ميب نل ىلع +١56 ةنس لولبا 55 ىقح
 برخ ادهلو .آ5861 طاش ىراجش ال هريق نويل

 تقمص ىنلا جابملا يوس ,رون لط ىف .ةعيرب تاباجتتأ
 ,رهشتا ةعضنو هني اهرايهنأ

 مل هبا الا هيديلقبلا هضراعملا نم سلخلا ولخ مرو
 هينوكحو ريمألا تاطوعفل دمص دقف .ايلك افيط نئي

 هيعرتشسلا ءافصا صفرو .روشسدلا حيقتمل ةبسئلاب
 بئاكو «ةيطارنوميداللا» تاءارسالا ىلع ةيروتسدلا

 نع فلطقب ال حابص لا مكلع ناب صخدت ال ءداهش هتفقو
 جذيمللل ديسجس هنآ لم ..يروتاتكبد سيلوب مكح يا
 .قلطملا مكحلل يديلَقَبلا

 ءرارولا ليكشب اهبتعا تاباحتمالا ناب ميطلابو
 دهوهللادبع ىعمم ةسانرب 1181 راذآ يف ةرشع ةيداسلا
 نم ديزملا عارتسال رباح دمحا ءانيا فحز دنس تريمت

 صيلغت باسح ىلع .ةبداشلا زكارملاو ةيرازولا بئاقحلا
 ,ةرادالا روما يف ىتح ةيبهشلا تانفلا ةكراشم

 نم بتناك جضنلاو ةيريسنلا نع الفقع ةءافكلا نالو

 اولوت نمم مهمالزاو رباه دمسا ءاذبا زوست يلا رومالا
 .يفيظولا ءادالا ىوتيب ىندت دقن :ةيدايق بساتم

 نيدلا صوصللاو ةرسامسلل ةحناس ةمرقلا ثصبصار
 بغالتلا قيرط ىع .بمثلا لاومأ ةقرس اوفرتسحا
 تاعدوتسمو نزاخم ةقرس وا .ةرات ةيمسرلا تاهقانملاب

 ةرازو نزاخم قيرح حبصا ىتح .ىرخا ةرات ةبركسلا
 يذلا «روئكلوقلا» نم اعون عاغ لك فيس رركتملا ةيبرتلا
 !ءاكبلاك اكحض ريثيل .بمشلا هب ردثتب

 ةجيتن  اوسيصا صوصللا كئلوا نأ كلذ نم رطخالاو
 اهب نومحاري اوأدب ةدسرا نوكلمي  مهبعالتو مهتاقرس
 حانملا نوس ةديكم مهل اوريدق .ءالؤه جهنزا امم ,حايص لآ
 ءالؤه ني نم ناو ؛ةيعيبطلا مهماضصحا لآ مهتداعال

 مهتصحخي يرازولا مهبصتم نا اوبسح هزرزو اباهضلا
 تاكيشلا يردصمو نيلاتحملا لاطت يتلا تاءارسالا دض
 اةدصرأ نود

 ل ةناصخهلاو دمحا رباج «ةيطارقوميد» نأ اوملعي ملو

 .ةيغابلا ةرمزلا ءانباو ةصاخ «ؤانبا الا اهلاني ال «دهع
 يل (انملا) ةيلاخلا قاروالا نوس :تراهنأ اذكهو
 ةنامسمغللا غلدم رئاسخالا تزهاتو ١567 ماع فصتنم
 عالمل ةلتافلا تالواحملا نم ةلسلس دعبو ,رانيد وايلب
 ىلع ةيباسلا اهراثا تسكدنا يتلا ةيدامتقالا ةمّزالا
 غءابيا نم فالالا عيب ىلا تداو .ثيوكلا تويم نم تيب
 اطانح ,ةماخلا مهنارايسو مهتويبل .تيوكلا ةظفاحم

 نم نيديفدسملا نا نبش دتر ,ةيراجتلا مهتهمس ىلع
 ةئالث مهتببو طقل نيديلا عباصا مهددع ودمي ال ةثراكلا
 نبا ينانلاو هسعن رباج دبا نيا مهدحلاو مايسص لآ نم
 ال هتةدتش

 ربابم لق نم خويش ةمدخ يف اوناكذ نورشالا اما

 نم ارثكمت اذهلو راثسلا ءارو نم مهباسحل نولسيو
 ,باسحلا نم ةاضتلاو رارفلا

 عاضوام متها دقف ةموكحلا هتعضو يذلا جالعلا اما
 ,مهجلاصضل «تايوسترد ءارخا ىلا ىعسو ؛عانص ةلئاع
 ه«غانملا» بارس مهارغلا نيذلا ءارقفلا باسح ىلع
 يف هوفليل نركلمي ام لكو مهثويب اوتهر وا ارغادض عداشلا
 .قراحلا هترتا

 صاخحنا ةيداصتقالا عاضوالا مكافت يف دار اممو
 يلايتسا» سمعا رياح «عرتخا» نأ دعب طفتلا تادئاع
 نم ةناملاب ةرشمي عاطتقا هل حاتا يذلا ,,«ةلبقملا لابجعالا
 تارايثتسا لكش ىلع هعضول طقتلل يوتسلا لخدلا

 لايخالل انبماتو .لبقتسملا لامتحال امممحن ,ةيجرارزح
 !!مهدحو حابص لا نم ةلبقملا

 ريدصت ُددس ةرم لوال ةيئازهملا يف رصعلا رهظ دقف اذهلو
 ةيئازيملا يف رعو لوصح نم الدب 6٠غ ماع يف ةطضنلا

 حانتالا مانرا دعاصتلو ةيملاعلا ةجاسلا دياَرتل ارظن
 اهديوزنو ةبعابملا لودلا تابلط ةيبكتل يطقنلا

 مالظببو .ةسوردملا هتيبكرتي ,ةمالا ىملجم ناكو
 ىل لشق دق .اهثارارغ ضره ةموكحلل ميدي يذلا ,تيومتلا
 تاروصت عصر ىف لشف املثم ,حلاتملا ةمزال لح يأ داجيا
 جالمالاو ناكمالاك ةحلملا ةيوبحلا اناضقلا لولخل

 حبفتب نلع ةفقاوملا ف سلجملا ححت امتيب ,يرادالا
 امراحم ؟ا/ نا مغر !ةدام 17 ليدعت مث ثيح روتسدلا
 ةبوكدلا ناالا ,حيقتتلا دغ اوتدص ايئان يسمخ نيب نم

 ليدمب ةنك بحجر رشع ةئسلا اهتاوساو اهتاصعاد
 .روتسدلا

 رادا ؟ يل هرشغ هساّلا ءرارولا هللادبع دعب لكش مث

 الا سداسلا ةمالا سلحم يف حالصا هرازو نوكنل 6 ١
 بعوتسل داعملا اهددع ىلع تداَر ةيرازولا بتاقحلا نا

 عرب انس الز حايص للا نم تئافجلاب نيهماظطلا نم ديزملا
 نم رثاشقلاو لئابقلا رلثمم ديست' يح يف .رباج دمحأ
 '"انناهت بيزكلا ةطفاحيب ءاتيإ

 لئابقلا ىموع «يطارترمبدلا» دمحا رباج نكلو
 ؟يدلملا سلجلا ةيوشسب

 ىل تاردلا ةئراشم ةرورص ىلع يروتمدلا ضنلا مرو
 تئاقج ىلع رمتقي لط ىنابيلا لشمتلا نا الا ,ةموكحلا
 رباخ ءةيظارفمتد» لط ىف بصلقت نا ثيل اه ,ةدودحم

 ؟!؟ببهحف ةدحاو بيفح ىلا لبحأ

 ل سلخملا يل ةيرف ةضراعم دسوت نأ يعيبلعلا نم ناكو
 نلغ توكحلا ةيضراعملا بيناح دقز .هدهك فورط لاق
 ودسلا برهكم يا كاد هجن نم ناكو قوفي اهتسايس لشف
 رباخ دنع هلصفلاا ةبعللا قو .ةموكحلاو سلجملا نيب ام
 صاهخاو ةسالربلا رجنت عاتيتسالا هل عشت يتلا ,ددحا

 ءفآلا ,كخفم لج قيرط نم ةيطارفوميدلا ةيرحتلا
 .دعلا ثيدح هل درقتتم ام وهو

 لصيفوبا
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 بتاكل وه .كيدوعمتا هيقلملا ىلا رارسبا .حئاضقلا ةكسند
 ماّسمال) يي روعسملا بناثالل ثورهب ل ياصبالا راد نم رويع يدنا
 ينارستلا ىمع لا دبع

 محن يف هيكاحب ةرسالل ١ حيراملا يف حئامنلاو
 ,قيحا' بايالولل لزيد مهب .ةمادسلا يل ىااصمل  راسفباو

 مهلانالع يفو ل دوهيلا مهلضاب جئابشفو , مهيلع ىلعي ام نودقمم
 دصسلا ىلإ حبا صمو ,ليئارسا عب ةمئاق لارث 2 يسلا ةيرسلا
 تايلمغ لث مارو مهما قئاثولاب بتاألا تدني دا .يبرعع يبركلا
 اوختل نأ دنع ,يسالسالاو يبرعلا مااغلا لوط لغ بيرختلا
 ةيئراممتاا سيدلا ماما ةريرسلا

 لمسس» نوسنلاو لثقلاو تاشرالا لثمتت ةينللاد حئاصقو
 ةئاشاو تابالنخ 29و لاومالا ةرئاضمو ضارعالا لاهثتاو يوبملا
 تاردخملاو نوحملاو قسللا

 ذو بلا م وبا لكؤ رامقلاو ةديرخلاو رؤمسلا نم يق الخأ حئاصقو

 0 ا

 | يرسلا هضيراسش حضفي نيسرحلا نئاخ ةناطب زم بتاك

 ,ادقلأ
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 ماوجلا سيجحلاو

 مياوص للك اهناسارتسو تارازولا عيبو يزاصرلا حتامخبو
 ةرماعمللا

 راركمثالاو فرفلا نا. فلؤملا لوقي باسات" ةمدقم يفو
 عماش ايار يس ادي ينل يسييساجتالا فا يه فكرلاو ةريرعشملاو
 لثم ةلكالا ورق ةلاطل نم اثعك يلا رخل دوعن لا جئاممل
 ةسايسلايش هده باشراو فطخخلا رازساو تامرج كاهثناو
 لقيطان نيملسملاو برقلا دض اهمرامت ةلئاملا هذهل ةيئادلا
 ,يحناللا طوقسو دعونا مكرت حلاصف .. اهحراطو ةريرخلا
 كبهتو .رامقلا دتاوم ىلع رطولل عيبر .ءارمتج لايقو .4ءايدو
 ىلا هرماؤم فشنا ينخاو نم ثيلز دقنو ليعيو مراقحو ةعامور

 ةرماؤب رظحلاجيعتو , حوش! ينيلصلا يبويهسلا ذيكلا درو دوعس
 ةيبآلا هع ىف مويلا اهجئامب يرست

 رخا ةلثخدم ترش ,تاوسس لب
 ,يلاتلا ربكللا ةغاس |

 كلكا ميرح رب ببرست ةياكح
 ررق دقل .ةيدومسلا يف دوعب
 ديبأ قلطعي نا ةاجف دوفس كلل
 هتججوز نم كلاش ريصالا ىل ذا
 نم مداق ياخ امك ببسلاو .لاهزف
 يدلا دوعس كلملا نا ةيدوفسلا
 يمانع هتاو ..ملسم هنا لوكي
 بيسب هديا نم راقي ناك يمرخحلا
 ,لامرل نم هجاوز

 متن ةريعلا هذه بئاسكو
 كئامتي نكي ملف ,,درعس بامعمأ
 ودلتو حورت اغاري وهو هسلن
 .. هيتيع ماعأ

 نس «مكسللا» دزعتس فشكو
 ةجوز هاجت ةثيبحلا هرعاشم
 ةاتقلا تحيفا يتيح هتبا

 رعت ف ميرحلا ثيدح ةتيكسبلا
 يف دوعس رعت .. ةسيرصاسلا

 .ضايرلا
 ىتح دومس ماما نكي ملو

 ةيلايح نم هسقت
 اهي باصي ناك يتنا امرياسهلا
 ررقي نا الا هيتيغ ماما اهأر املك
 ..هنبا نم اهقيلطت

 اهنا ادبا هرابتعا يف عضي مبو
 يف هتجوز نكت منو هنبا ةجوز
 .ماي#لا نم موي

 نم مداقلا نم ثعمسم امكو
 ىلا لايرت تسد ,,ةيدوعسلا
 ذيبو .عيداسا ةدغ يمقتل نادبل

 ملق ىقايرلا ىلا تداخ نيشوبسا
 يف دات ربمالا اهجوز دجت
 دوعس اهاعدتساو ,ةهراظتنا
 :هسلئب اهل لوتيل

 نمل جلعي ال كاخ يدلو -
 ةقينو اهملس مث ..ايوز كل نوكي
 ةكاب خلسب كيش اهممو قالطلا
 .ةيئانبل ةرين فلا

 ٠ لرفت يهو لايرف هنكيو
 ايم هد مالتلا تلف ام شيلا
 تلا يجين ان لبت ءرمعلا ليو
 ؟ ىلها نم يئبلطتو كسفنب

 كتل ا ..دوعس عطتسي ملو
 هبيد ميلاعتب لوقي امك
 ,اذيش لرقي نا .يسمئلسالا |

 ىلا دونت نإ لايرف ترطضاو
 يدلا اهجور عدوت با نود ناثيلا
 ,هدلاو رماب هس تقفطت

 ,ءاوهت نال لايرف ترطصاو
 نا ..لولن ..ةباكحلا ةيلبو

 بشذو ناسل راز امبشع دوعس
 اهرايري نكي مل لايرف بطخيل
 اهديرم ناك هثكلو ,,دسال
 .. ةسيفبلا

 اهتس نع اهمش هونس لاسو
 :هل لوقي وهو

 ؟شادق اهرمع
 ١ةسب 17 .اللاق معلا باخاو

 قيربب كلما اشيش بعلو
 هنفذ تاريح حسم مث ..سيجع

 لوتب وهو هدي ةحارب هندامك
 ..مفاحع امدلون ةهجوون نذا

 لدع هدا رملا مهفي ملو
 بلط ي هيأر نع ةأسف دوس
 ررت ةدالو ..لايرع نم جاورلا
 رببالا للذملا هينا نم اهجيورت
 <« دلاخا

 .هيبسلا فرع ملك نايل نكاو
 سين لميي لاق امك دوعسم

 نوكب نا هسفمث ةتحؤر اهراجنب
 هناو .همسي ١14 نم لا اهريمع

 ناك امي اذن ربكا لايزف دجو
 رم اهجيدرت ررق نا ياكو دقتعب
 اهحورتب نا نم ةدلب لئرملا هسا
 اوه

 كيرما ءانت

 قيرط نك دوعس هزي اهدنع
 نوباك ٠١ موي نظطسثاو ىلا وحلا

 نييئرلا ناك ,اودال يبا

 ةراطنلا يل رواهنربا ىكيرمالا
 كلب بناكو ,زاطملا هاش ىلع

 اهيف هحوبي هزه لوا يه
 بيحرستلل راظملا يلا سيئرلا
 نفلو ,نظقستلاو ىلإ لاب فمصت
 لماك عوبسما لاوظ نويدوعسلا
 ميركتلاو باحرتلا رهاطع لك

 .كولملاب قيلي يدنا

 كن ي رواهنريا سينئرلا ناكو
 سرتتوكلا نم طمبج بحت بقولا
 كللا ىلع هيضرعب ناك اع ددعت
 نيو روئاتسلا قلعو ؛يدوعسلا

 ةيالو نم يطارنميد وهو ) سروس
 قدعب نحب اهم ,الئاق ( يوعيروا
 مكح ماطم ناد ةلود ىلع ايادهلا
 ييالم لكش يلع يدرف
 يتلا لاومالا نم تارالودل
 ينفاد نم اهيلع لسمحب
 لجا نمو نييكيرمالا بئارسملا
 ةيباتب# تاوقلا ىلع ةظلاخملا
 اتس انتا .,ةيروتاقتدلا هدهل
 !١ نيداجلا

 ةيكيرمالا فحصلا تتنائكو
 مدصقلا نم ديدعلا رشنت هئاذنا
 خديلا ةايح نع تدحت يتلا
 ف دوعس اهايخي ناك يتلا
 معاسي ملو ,صابرلا هتمصاع
 اهب عاج يتلا ةبشاطلا خدب
 تالواحم نطنتشاو ىلا دوهس

 دوبس ميدقت رواهتزياو سالد
 ,.يمدقتو ميكح- لجر هنأ ىلع
 شاك كقذ لك نم مغرلا يلعو
 ناكو .تاشاقملل ينسسا كلاثه
 لاملا نم اديزم ديري دودس
 تناك يذلا نونا ف حالسلاو
 أهردتسي نا همم ديرت اكيرما هيف
 ددسضيو كببواآلا قرشلا ُ

 بارئاطلا بتاك يثلا ةيفاقتالا
 اهبجومس عخيطتس ةيكيرمالا
 دنمو ,.نارهظلا رام مادكختسا

 ديناتلا هيملاملا برحلا ةياهب
 سكيرمالا وجلا حالس ناك
 هدبعاقك نارهظلا مدخمسي
 ضعي يلو ةمادالاو نيومتلل
 ةدم ثباكو ,ةدغاقك نايخحالا
 ىلع كلدب حمس يتلا ةبقافتالا
 .ءماهتنالا كتبو

 دقع يلا لصوتلا مث هيلعو
 نييكررمالل دوعس حمس نا ةقفص
 نارهظلا مادختسا يل رارمتسالام

 لياقملابو نرخ تاوئب سمخلا
 ةداير ةدحتملا ثايالولا هتحمم
 نس رالود نويلم ١3١ اهرادقم
 ةيداسصتااا تادمعاسملا
 هل اهمذقت تناك يتلا هيركسعلاو

 ن هبعليل اديدج اريد هنطعاو
 لبق نم اهعدم طسوالا قرشلا
 .لةدحتملا تايالولا

 يتيا لايتطالا ةلواحم ين
 دض نييبامبلا نم ةثالث اهذفن
 فقو ,5١؟4 ةنس زيزعلادبغ
 ,هفتك يف حرجف هيبأ ماما دومس
 ,نيقلاثملا ةداع ينرج ىلعو
 نول اريثك اذه دومس يي اوهشن

 :ىرسلا ىدومعسلا ماظنلا راحس

 نس امسلا راسو ذ رأ ةيسصش ! و
 110151919075071 9090590101 أت سس وو سيور نم ع

 هباتك يسال ثدحاتي .ءايح

 ةعكلا نم االرع عقلتلمملا»
 1يلاتلاك

 ةدجنل دوعس ترج امددع)
 عيسصج يف ةعقلا ٍتعاش هدئاو
 صضنب غم ةريرجلا عامنا
 ةصقلا تلمو نا امو ,ةيلادملا
 «يفارقلات يليد» ةءايرج تاتفعم

 يتم ناريزح رهش يف ةيندنالا
 هيامحسل ةيئاقلللا هتبثو ثاودست

 مدخو اهضاخ ةئرعم ىلا هدلاو

 هقرعي ال يذلا هيدحت ببسيب كلد

 هدصخ نا رهئاذهال ةمهرلا
 15375 ماع نيدرمشلا نلوخالل
 .ةمحر الب ناك

 عبب رجاشتي فمحكم ناك

 اذكهو ديب اميس او هباوخا

 ماع يغد امدنع ,زيزملا دبع ررت
 جيرتم لفح روغحل زؤ1
 يذلا سباسلا حروج كلما

 ذيم قف لدنل يف هتماقا تررخت
 ؛!دنحم لسري نأ ,1417 ماع
 اذه ين هثالثميل اعم ادوعسو

 دوعس نا 5| ,ةثالثلا ةلئقلا دض

 كلذ هايس يف ادبا نكي عل
 هلع ثدحت يذلا براحملا
 لتب اليوط ناك دفن ,نوقفامملا
 ناكر هتم رصقا ناك هتكلو «دناو

 ةجرد سمئب سيلا هدكلو اداخا
 أدب يذلا رورم عمو .هدئاو

 ماقو لبذ تردي زيربلادبع
 يل ررقتف ,,هتنارو ططخ ليدعب
 مكحي ال نا .ئانيثالتلا نصتس

 ةكراشمب لب مدحول دوعن
 دهعلا لو ةيحب لعب هتيزكب
 نب هتءامت تبثا دق لميف اكو
 .زاجحلا ين كلملا بئات بصدم
 هبقد لقث يذلا فوهل اجا

 لقا هنا تدثا دقف دحت نك بصنا'
 ورقل اسك ,لمهيه س ةيكيباسد
 دعب ةثارولا لعتنث نا اعبا
 بق نم 2ني هيحا ىلإ عا سس دوعب

 لئاع عازل ي) يداننل هسال
 هسفاثللا بكادصا دقل .لمثحم

 يف مهمدفت عم ةلكشم ةوخالا سب
 تلاخلا نيالا دمحم ناكر .نسلا
 ةراثا مهرقكا رسرعلادسل

 كافتتو رهتشا دقو .بعاتسلب
 بعص ناك .,نيرثوبا» مسا
 نا عمر .ناسللا اخو جارملا
 ناك دقن هاش بماك لئابقلا

 مهاقتلا ابلعتي يك ,لفحلا
 تقذح دقن .امهكرادم عيسوتلو
 ماخ ندتف ىلا ةفحرلا مده

 دبكات لكن يناثلا فدهلا ١ ا“
 يكدلا وحثلا ىناع سيل نكلو
 زجنا اهنيبل ..امهدلاو هعتوت

 لكب ةيمسرلا امهتمهم ناريمالا
 ةتياعمب ارس اما امهنا الا ,راقو
 (ندحل ف ةبنيالا ةايحلا يهايم

 مدهلاو ..مدلا

 دومس كللاذدخا :ريمملا زقنيو

 يادج نك» ؛لوقيه ىلا ثدحتب
 نإ دمتحمو دوم نب دمح مييكلا

 بغهدملا سسؤم) باهولادبع

 يلغ ادهامت دق اناك (يباهولا
 هنا هاثعم مدلاه دم دهلاو مدخلا
 دحاولا مابقا نم دحا لتق اذا
 هفقدت نويلاطي رجالا عابتا نام
 لهم :ينلاس مت هل نىوراثيو

 ردابو «؟مدهلا ينعم ام ملعت
 ,هسقنب هلاؤس نع هباجالل
 امهنا يا ةمذلا مده هتارء .لاقم

 ا ل
 .:«نيدلا ىلعو ةئذلا

 ه5

 نيد حجشفي لوعس وه ادع
 هيحرش انآ ..مدهلاو مدقا ..هلهأ
 ي دارت نا يلقكيف رامشلا اذهل
 مكحل# اذه دارفا لك تائيمطُت

 .مادهبلا يومديا

 , مالسالا مده هنا ..معت
 ,سائلا عاعت رادهاو

 مهبهذم نم اجدومتا كبلاو
 امو سائلا هب نوعداطي يئدلا
 .,مهيسفبا 1١ نوشدخت

 تورعملاب ومالا» ةثيه نا)
 هسشا يه مركأملا نع يهتلاو
 ..ةموكح لطاد ةموكحم. ميش

 مانز اهديب دخال ام اريتتو
 ةكيح ةثبهلا هدهف .نرناقلا
 نم رهظي امك يع اهتسهس هيذيد
 مظعس ف عورف اهلو ,اهسبا

 ناكو ,راجسلاو دجت عاجزا
 ىربثلا يذلا يف رصختي اهطاشن
 ةدجو ةتيدملاو ةسكم :يهر
 نا ريغ «ضاسيرلاو 0
 تراصف تنسرت اهتالسيكشت

 زاجحلاو دجت ندم عيمج لعشت
 ,«يسعو فيطقلاو ءاسجالاو
 ,اعرفلو اركرح [5[] نآلا اهنو
 ةمركللا ةكج لإ نيئازلا هزكرمَو
 حيضلا وبه 'ىلاحالا ' ةيببيشرو
 ددع غلبيو .ميظاربا نب كلملادبع

 نوقرعي (7/40) يلاوحح اهينضوم
 بباج#ا مهيسسيو + ةغوانجملابر:*
 ءالؤهمكل «ءامسلا دوش

 سانا ىلع مهتابجاو نوشوني
 ديعب لكشيو ةظلنلاو ةوسقلاب
 مالصالا ميلامت نع دعبتا لك
 تويبلا نولخدي مهل .ةدسدلا
 روبال نيكلاخللا ببن هجحي
 رشنملا ةفحالم وا نيدلا
 ناك ىلا مهتلاجاو تافرحشماو

 وانجبسلاب اما مهتيقاعلب عرشلا
 دغآستيو .ريهشتلا وأ دلجلا
 قاوسالا يف- ةعواطملا ءالؤه
 مهسايبلب ئوريمتي عراوشلاو
 .رمخالا ممهغايشب دز صاخلا

 نارزوخلا نم ايصع نولسدعي مع
 ىلا هحوتلا يلع ساتلا تيب
 تاثوا يحن امدنع دجاسملا
 رئاويب نودهاشب امك ةالملا

 ثحبلل راطملاو عاميملاو كرمكلا
 اهلدحي دق يتلا تامرحملا نع
 .(نويفاسملا

 ادر

 راسا نلف

 .نارعلا لافطا عرس

 ىدمرلا نع ءاريلا بح.تو
 موهلض ل تنآبب نيناود

 ةيراشتنتالا همس سد لا

 بطي الدتمن ةارعأ هديدجل

 ةليسرك ةيقباني دهيل
 دق ترخ راجفتا عنا ةديح»
 فآلا لمت اهراثأ دمع
 اهليح نم تارتمواكل'

 نا بيرسعلا بيعملاو
 ةطبحما نادلملا

 ةيبرخ نادط يه ىنارملا
 ترقكلا ناي كلذ عمو ةتمالس و
 نادلتلا ءده ل ييملسكو
 نرماممي قارفلا ةظيشملا
 تايالولا اهيلمم تارارب لا
 اهعامتاو ةيكيرسالا ددحتملا
 يلودلا ننالا سلجم ىلع
 يحد مونيو اهل عاضبنم
 ةرماحم ةدهم :ردتلا بهملاب
 نلك اقرابتسالا برملا ايسورب
 ييئايرنسالا هنارال عوكرلا
 اتردفيلر .نيرييتسملاو
 نمت نأ نوييوكلا اننارخا
 ينلا ةبيرملا يه له امقءاست
 نك ليجرلا مهبلم يلثث
 نطابلا ىلا ءاستزالاو بيوكلا
 شيحلا اههملتتخا يتلا

 يسارأ نم هزاملعو يليرمالا
 ؟ةيبرحلا ةريزجإلا

 ءاحرل يلف ةوحألا انرتميلو
 رشيحلا اهلئمي يثلا ةريزسلا
 يف له اهيانلعو يكيرمالا
 دس يتلا مالسالاو هبورملا
 ةمرآلا ةجلاعم ةفيرب»
 لاكيرسمالابب دادتتسالاب

 نال مهتدمج اسمو ريلكتالاو
 ةهعيكرتو قارعلا ميوجت

 انلر مهل هفريثألا نكي علإ
 اديس ةمزالا لس اولواجول
 يمماطلا ءافغالا ءالزج نع

 مهتدمريلب مهلطقب لف

 ميراتلا لوفيس ا

 ”مهنع

 معيشث ريمألا.سشارق' لك نا
 مضررب#ت بورفحي مهما ىلا
 خلارت لكي مهي دياب انروبنر
 مهيرمش نأ ىلا عشت رومألا
 ذاناملا مغ ىلتل رحصتس
 عيراتلا اهلل فرعي مل يا

 ةيبرعلا بوعشلا ةيمنو
 ىلع اهطسس يفحت "ل يتلا
 يذلا ١م :يرجب يدلا اذه
 نم دب ال "نآلا يتح هئلعع
 يلاجلا رامجلا ىلع ديلا
 رجا نم ناسمحب
 يملا لكبملل ماعلا داستالاو
 تايارحالا فاهتاب بلاطم
 جارسأ لك بقوت ةبراللا
 ُن يتلا تاسدسلا
 ةيدتملا لودلا تاراش
 ةيبدلا اهسننو اهتارئاطلو
 .ءاوس دج ىلع ةيركملاو

 لكو ةيبرملا شريحلا لكو
 ةيلاطم ةيبرعلا بومشلا
 اهبا نيدتعملا ةاردلل ديكاتلاب
 لث ىف مهيلع زاثلا عنفتم
 اهناثعي ةقلط لوأ عم هاحنا
 قارعلا ىلع ةازملا

 ييبللا يسيئرلا نلقي منأ
 اهتاتاكما لكن ايسل نا
 باس ىلا فتتس اهناناطو
 سيئرلا نلعب ملأ ؟قارملا
 فقت نل رئارحلا نا يرئارخلا
 قارعلا سرعت اه ادآ بعرفتم
 لك نلعت ملأ لب .ناويعلل
 نثث اهنا ةيبرملا برعشلا
 *قلرسلا فا يلا

 نأ ىطي نم ةيطخي
 ةيبرسلا ةيمرعلا لامالا
 دوقع نس لقأ يراوتتس
 نكمت اذا نمرلا نم ةليوط
 رطتتي اذامق يارهلا ىب ةارقلا

 عشت نأ رظطتنت لق ؟نزل
 قاربت لاجطل يم عوجلا
 ناش مرعي ام ةحوسشر
 ؟عوكرلا يوت ارعلا

 يذلا ملاعلا اره ملذ امب
 اده ىلغ ارسد اكيرما هبوغت
 ريابلم ينايدلاللا حيبلا
 تسلظنتو: تاتيإن نب
 اصحلا اذه قوص دارفدو
 د رثكأ فيولا هراب ادار
 «الؤف درا نص قب الل ' سان
 نم اوياع نيدلا يييمرملا
 هرف اندالب اوينمتسمتل ديدح

 انم مهالام ننو .ىرجآ
 تاناطخلا اها ,مهقم لضرتلب
 اهلف باريسلاو تاناجرهملاو
 نرسكت يح طقب ينعم
 دادغالا قبرط ىلع باولس

 ةليلحلا ةمهلل ا مدهل يسدشإلا

 رمك ميج رلا دبع



 . 2ك نودوع
 قاردلا عم يتيوزيف نماضت

 ليال ام ةسفن ل !رويات ليلتستا ةيساخل بدله ني جاو د نساك ارك
 عحيلصلا همزا جيضولل ةميسوت مهيسيامب ودب ؟رث زي هينطيوي ريل

 مهم انو مق ديب هي ةوهبلا ى اوكراش رب دلا مساهل "مهام ءانؤطسلا لكأو
 مييفوتو سيخ مادنخ نيييرلا ةيسلا ددايقب ةييشر هموكح قاربلا عم
 اكنرنا انموفت يبلا ةيلباعلا ةيلايرسسالا هجر ل كالا هفاكمسلا

 قارمس بس ىلع نسورتملا ىرراصتفالا راهشناب هياطلا رمشهاند .بفدنز
 ةرماهجللا ف يسسلا يالا بازارعبو
 اوشا بحي ةضاللا اهيودن اديررعس هميدص ىف ريدا
 ههاحستاو روسسصلا هقفز ىل اهنيطيو

 ةابع يم ولطف" مهيساسنو مهسع لو مق دييام نع يوقشمخحللا ةيللقلا رمز
 ارملا بحت و هل اخشمتا ىاربلا

 نرش هيياج تدقع هسلب ميمشلا نلكو
 كلا دعسلا يمقل هذي رثم

 اهل ميبعو هيلابرمس لل هدقحت قا ميظتملا يا
 رتاملا توفس دعاك ةيسيصقز اهل اثم ةييرملا همالا ديمه يلع نث رمزا ةبميف# نا

 رمكا تلاثلا

 تيس تر عوق 0

 00 ديدوؤتت

 دلع ابيعزأ ىلا سس) قازشلا ترك
 اهشكلا يثيهوسلا راستتا) شربل
 ةيتقمالا ري رثرسبا نع ةوحتملا .تايالوللا

 اهمدهت يذلا عبملا ةيثيفوس
 ةيقارملا تنولللا

 نبا بركد دق هيبيرمل ريراتعل .تمكو
 بده رسل كبد يكيرمالا عا للا رعرو
 لويصحلا ركسيلا ةريعالا هتراير نم
 ةجلببالا ةيطما نم تامرشم يلع

 .قارملا يف ةيتبلوسلا

 رهيشلا علطب ي قارعفا رذعو

 ناسئسإلا مادجلا ةدنبع نم نتراشبت
 ووطضلا ءدع لثم ىلع سيموستا
 ةيمتر بمفوس بلو وسم نكن ةروطعطلا
 سوص٠خلا ادهم اهيرما عم نوو امتلا

 «لاكولا راسم قيقعام حوض ديو

 لاي اب ةيفازبلا رانسآلا
 ميهعرلا ييحرلا هنا ممن

 قا اريبك حايترالا ررهمش ناك ىتل
 تاجيرمتلا رثا عامدلا هرارو طخاسوا
 يتيضوسيللا ناشتالا يل برد يتلا
 يتيعوسيبلا داحتالا عاشيا بذدتا .ينلاو
 لق ينال 500 يدفامتلا همارشلاب

 ,وأ| ةييكسملابز
 سس
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 يي

 هحلسالا زارنا ىلع ميطناخملا
 يم اهديروت مع ىلا باريهمبلاو

 هميعطو وارعلا شا ىسيفوسلا باجيالا
 ةيفارملا ههلسملا باوعلا ندي بامافسلا
 بفرسلا راختالل هكبلمملا باوفلاو

 لس ديركاتلا ادع نأ ل) لط املا راشاو
 خ1 ةنامالاب يتيبوسلا باجتالا بباح

 اهكلاسك
 ريدلبلا يتيح مديح امن قساللا
 انهيددشو

 اكيشاباياذو لبقتسي نابضور نيساي هذ

 ؛ حبلا دلإ وخاذ نمق ةارعلا نع اف دلل نو دعتسم
 هلع دهبلا ليقتولا ب عاو - دادقب
 ةدامبك سلجم وتشتم نامعر باي
 ءاردولا سيئرل كوالا بئانتا ززوثلا
 سيئر دهنع يئوسباو ديسسلا سما
 قرشلا تاير دل يناباهلا دهملا
 ديسرالا

 سيئرل لر#ا بئاسلا عيسلا دكاوب

 نو دخرتم ييثارسا نا ءازولا
 رخءارنم زارملا يع عافدلل نو ددتسو
 .رحخبلا ىلا

 سيئرل لوالا بئانثا دهصلا ىاقو
 تدخن يثلا تاسوكضنإ يا واززرلا
 قارملا بعش دض ةبئاو د فقاوم

 هيكيرمألا ثارارسقلل نسممصعخلا
 اهئاثيا دم فقت املا ةييامساإللا

 عب مهتابالغ ليقتسو اهبومنو
 .برملاو قلرحلا

 اهلم 4 ةقابهتسلا نأ ناضار
 وه يقارملا بمشلا لبق نم بضاجالا
 ةصضاخس ةردايومو يانا مارجا
 نع بر دامنا ل ةمشاسنسلل
 ,ةقطنلا

 نإ ناضمر ,حباي هلع ديسلا دكاب
 ةيلثت وه هيبابايلا ةميكهلا فلوم
 قلرحلا درع ةيكيرسالا ذسابسلل

 اثيرمال ةيئامابلا ةموكحلا نم ةاناكمو

 يقيم ع ثعييو رمل ماخنلا
 د اذا

 هزام و ينتسح

 ماظنلا ةجاوي 7 - ةرهاذشلا
 نالعا ببسي اجرت قزأس نيرفملا
 اهيضفر ايرصملا ةيضرانملا بارا
 بمشلا سلم ثاباؤتنا يف ةكواضحلا
 ةقيتكا

 نييدقارملا نا « دول ا+ انهي تاقر

 ربارخ نأ ناخ نوسصيسو نييباهنلا
 ةيديده تاراجتعا ىلا همسي ةمكعاشملا
 كتءاياطتُا هارعحا ةينادما ردع اهتسدقس

 بابكتالا دك) - عا  وكموم
 سرا لثح ةَوورم ىلع .يتضوسسلا
 .ةيسلسلا لئاسولاب جيلطلا

 ريرو بؤراي يكروتميد ىلاتر انا لاقو
 ةيسوع يم تيدح لإ أ

 . اباكستيفوس-
 جيدم تيلقم كاتس را لخ ببإضح لا

 .هيسايسلا لتاسولاب
 بشن لا ذيرب ال امثا .  باهار

 ,هقطنلا كلن يف ةاندلا قارتو برحملا

 موطرخلا ل ياذقلا
 موطن رطلا ىلا لصو - عاب موليرشلا

 ومهم ٍديِقَدل) ينيزلا صيش ملا يسعا
 .نايوصما ةراير يف دهر سر ىلع يادقلا
 راها ةدمم قيرعتسم

 لالخ ناذفلا ديوتلا كر اسطيسو
 يفعولا راوصلا ريتؤس يف ةرايرتا
 كفانا ينايسلا راطملل ييادوسلا
 33 تامالعلا رسيرطت لبم ثحبل
 لباقتلا يسم سيقنتلا .ريرطقلا

 رابوسلاو ايدل نيد يدامتقالا

 را لفن يف ةهيذنو ةفيطت
 حلاسل هليصنت مث نيئاقلا افنو
 مالؤض فيشير , مكاهتا بزحلا
 لل كلشوت ةرم لوال هناب نويقارملا
 للف ةيرملا ةصراعملا بازحأ عمجت
 مهد تاباكثلالا ةملاشسي ددحاو رارل
 ايتملا ةيروتسسملا ةمكحملا مكمح رووا
 ةوعد مدمير نباسنا سلجملا نالطجب
 ءانفتسالل بعشلا ةيزوهمسلا سيئر
 .ايلعلا ةيروتس دلا ةمكحلا كس يلع

 دق ةيرصكا ةمرامملا بازجأ تناكو
 ديدجلا تاباطتمالا نونا يف تمدش
 اهب ي داب يتلا تانامملا لهاجت منال
 بحشلا ىلع مل هنألو ايامنا
 يف مدادحاو هتشهادم تدت لم هرارفآ
 .ماظعنلا ةرهبحا ليل نم ةمانت ةبرس

 ةييحهم لاق هبيذت ديدصلا ىلعر
 ل نيرصلاا ماظدلا نأ ةيزه الا دنولا
 لمقملا بمشلا يسلبسم يتاب نل هريصي
 ,ةكمراملا .نس ايلاط

 نا معا يحامتما اقم يب تضاصاو
 تففازي ةضرانم ىلا ةخاحن سهف عاظملا
 ون لب هاطخالا بتكتو بساحتو
 ةسسبي يقكمدو نيديوم لأ ةحاحب
 لكن انكنمم لظي ىتع ةثاللأب ةئام
 تازهلملا لكن طويخلا

 لم فيري ماظمتا نا لا تراغأو
 جاين رمؤب انبات نوكت نا ةعرافلا

 نم تاسييلتلاو جئاوللاو سئاوقلا ردصي
 مق اضن يصرمو ةييعرامملا سن قتف ناعأ
 هن

 فيمتو نتا 0
 ل 0 اههرتبم نأ بحي

 ا انجحلا باهت سرا
 يلا هلو هلا نم فانت اهدكلاو بنعمر
 ةنثابعبلا تاباضملا رازما ضير
 ةيرج رداصنر رق اتيجلا هدازا ينو

 لم 'اهناعلم نمرفنإ تيوسنلا
 رريصقت وأ ةسنائب#) ةهسليبلا
 ءاصعقلا هيالز نقل اميمي ويب دانسيدلخب

 ا 0 :اءاهنلاو تت
 ديوس نفسا هود شرخ“

 كريشملا يسظتباتلا ىلا يذلا للامملا
 ابرح دومجسب لمياف ةيسبلا هيائرب

 لإ .]اننلا باب دعك ماهقا داشبالا ريسبر
 نسما تن رراوشلا ةمضابفلاب قارملا
 سيمر ةيوسسك نب قحلاليع دننلا

 ةيئاطيرب رئاط مطحت
 اهرايط لتقمو

 ءرئاط يمطعت د عاو _ لوسيل

 ليعت لا صا ان هقيعح ةيئاطيزب
 دمالدبص راكم نم اهيح اخي ١ دعم اه رايق
 نسحا ريس ام ةضيدم لا

 نم يه و ةرماطلا نا هطرشتلا بركدو
 دبه نيكرستعملا فذ ايفانثزاب نارط
 راطب نم لابما هثالث دعب لاك تياعح

 نيون اهينم نلع .نكي ملو يلسيا
 . رايطعلا

 لاسمفلا تاناقنل مابا" يايحلإلا
 وما سلام

 لسسلا بحي ءدفملا لالخ يارخو
 عايستتالا تاررسصم دهيست كسليتكلا
 نلؤيضسلا ناخبا سفلكملا عنا اطلا
 نفح يذلا برغلا لايمملا تاماقمل

 هيلا دلو يضاخلا سا رهش همام سييومم
 يضصورفلا نو استمعال' راهتحلا لف ىلا
 ضازعلا بمشلا ياه

 هسيساسلسا يلا بيحيملا يرستع اسك
 ميئابطت تاراطنلا عض ييسستسم"
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 ءقما هةهقجاؤس دمنعمل كنبرغلا
 عياضصملاو تارباظلاو نفسو عياسستلا
 01 لكمب امو هساظءربلاو ةيكمرمآلا
 - سحلا بيبي بوشلا لامخلا هب روغت
 تايدختللا ةيهجاإم ىل اةيرصلا
 ةييويؤرسفلا دل اين ريم ال

 هيلارلا ردع طعبسلا 6 اقللا مضحو
 نم ددشو ريطتنشع لامع كانا سنو
 ةيعرفلا هيلاسملا تاياهنلا عار
 هي رمازجسلا

 بداباو ةيوذلا لياسلاب اهتيرص
 ,نابارظ ءاميأ

 فا يكابم يكوساو ميبملا لكاو
 مالاملا ديري بعش يئاباهلا بمتسلا

 مس نيسابايما نار برحسلا دف وتو
 بعشلا عيوجتب ةيهرشاللا تارارقلا
 رش هاودلاو عادسللا ع5بو .يتارسعلا

 دوهجلا نا لااويشكم هلالا
 السلا لالخال فقاوللاو تاسايسلاو

 دكؤب امم ةيلودلا ةحاسلا يل
 تايانربلاو تامطدلاب بومشلا ّضمر
 ,مالبسلاب اهتيغرو بورحنلا

 لبقمارهشلا نم ثناكنا
 وسراو فلحل ةمق

 تسب ٍرادوسب يف

 لود ءاسؤر )ذنب  عاو - وكموم
 هل ( دسل ومكؤس وميواو شئدح
 يف لبتكا يجمل

 ل ةريخالا تاريلتكلا ءومغ بع وسراوو
 لوبلارملا عقاوتي ثيم ؟بوريا قرش
 رمتؤللا اذه نطلب نا انه نويسايملا
 0 معا 0 صتتن امير تارارق
 ايمن ياه فلج ىلا
 ل تن دجح يثلا ةنيمملا تالوتحتلاو
 , ةيقرشلا ابوروأ

 مالسبلا لسر ئيدَقو لوصو
 دادفب ىلا ينابايلاو يكيرمألا
 .لممر دقو نسبا رادقي ىلا لعو

 دميسلا ةسائرب يكيرسالا مالسلا
 ةميعمج سيئر درربراه ىباليبكو +
 ةراعر يف ةيكررمالا ةيصشلا ةحلاصللا
 دجعاو انوبسا قرفتسن قارعفا

 ةياكرل جيرمت ل هفولا سيئر لاقو
 ءاهعا محي دفولا يا ةيقارحإا عا الا
 ةدمتملا تايزوونا ماجا حيمج نب
 ارداح لايرالا فلتخم سو ةيليرمالا
 ترجلا حبش دافنا لغا ينع يؤرفلا ىلا
 لكاشلا لو ةييرملا ةنطتما نم
 ةيمكسلا قرطلاب

 امثراير لالخ يفتلدس انث) باماو
 لواو ييقارفلا يكوؤسملا نم دعب
 لخئا لود رظغدلا باهتحوو «ارالا مهحم

 ايرع ييذوب ىلع ادكؤم ةمزئال

 هيدش هحس بخ ديولا نا عسر
 ةيمسحل ةرودالا نب هيمك يه همصاوتم
 ةيقارغلا رمخالا لالهلا

 دتو نصخا ريصع دارقي للا لغو امك
 دييملا ةسائرب ينانايلا السلا لمسر
 هباديصلا هيممزب وائتس وئاسي
 ناربلل ةرايز يف هيباعايلا هيبريغلا
 ادخاو اعومسيا ىرعتست

 يمض كيرحتلا | علا
 ماش دئار دصاتيبسالا) مهدو قارملا ةرصبلا هييحشلا ةيجاتلا بيظم عاوز نامه 0 0

 رماخ رشك مذقب يف ؟رساع اناخرهس ىنامع لابتم دمر) هاما
 اكبرمأ را“ ناخريهن او اهاقلا همقأ ىف يجرب سد رومك دقا سورالا

 ه«رازالا ريطظقعب فكيرايشمبالا اهينحم لالج نم ديرب

 هدامفم يكرخلا لالخ ىم ىقححي يددطو يب فلا نتشلا ريبص نم عيسب يللا قب رجلا

 ندرالا نم
 اننا لافو

 لحسم مادتي يسم را
 ام لأ يلا ؟زيبشتم كلفن هكرسللا آل ىنارملا عم جوف .توخولا مدمقا يلي دكاو

 ةلاهاسنا يلع يدخل ليلز هيسئخو هلي دم يب ؛انأ لبق فيرشلا يصثالا ل ثادع
 نس ونهستلا نابكلا عم .نشسامتلا

 ١ يهنوللا نوما روك دلا بئاعل“ دكاو

 روبادلا ساشا ءدشو

 دنع سيلا ماو مطشتت م اخ يف رميلا
 - ضويؤسملا دوضوللا مماطخيل رسحلا) نوكستو ةسال“

 ةيبرغلا ةمالا هوه الا ضرال# ف شهم ال هيللاعإلا ةيبوسهسشلاو ؟كمرسا نا عيض واو
 تار همالا نا (ككوم هةلهات ةهساسما ةيراشخ هلايسر لسكن اهنآل ةيمالمسالاو
 ى 4 ميحملا ينيخالا ورعلا ميظحمل اهزيمي لماوملا عاخرسساب

 فيم هوم تيرس مم نطل هوبا لا يل تانشلا

 بنا نهم ىباَيلا هضاقتنا لآ يييقتشللا ببث 8 ةسءاقملا لص اههيندارا سرربتج أ
 ةاستييآلا اهساي) يبلا هلببقملا لودجلا بهب) يبعلا |

 نك نيدرالا يطارقسيدلا .بفستللا برجل لاوإلا مالا نئريرلا ربيسم ميسا لاخو

 صال قل 1 و تمس تش 37ج تا أ د هممت وأ بوجج جتا بر جسوم بام يدفن وج ع عسي“ هلع اه رع موي او ال

 هب ريس للسسلا#

 هيو

 َمِتلوّدلاو >تبيزعلا عاضوألاَتِف واقر اوحلا
 ماع سمح ماقص سيشرلا ىنيسسبلا لبقتسما ا عاو  دادنب

 2ةداستا ره ازنلا يببئاجملا نمأ ادن سما
 يف ةيلودلا .ثادنستلا ريرحب سسيكر  رغاتع ماما 0
 يورط !ادمعب + «يرئارجلا لأ روي 4
 وهام ل علو 0 ةعاذالا
 ازخلا بهشاسللا هلخبم يف يبابسلا حسسفلا سيئر
 هيحّبل+ ,.تادنعالا رئارحلا قريرح نم , حيبد ميركلادعخ
 2 ل مسللا زريرتس هسيهئر . اقع

 راؤخ ةقباقملا لالخ يرجو تادحالا ليانت
 ةيسيدقالا اهتاساكمنار يسرملا جملا املحتم أع
 هفرفو ف قارملل نبؤمملا ىرتارعسلا يسشلا فمزملار ةيناوداقاو
 نلوتحلاب ذيدهساو راضتملاو دهب يل يكيرمالا دحاوملا تيم
 رجرو مياج فيسمخي بظل فوسلا هملافملا مقتو ,قارتلا دم
 . مالعرال تاقتنا

 03 ا ا ا زي هروح
 - 2 ده هرعقر

 يهوي ىرمتسن قئرملل هراير
 ليكو راقب هلابشمسا 2

 ل ياطيرملا ريقسلاو هييسرافلا ةراؤو
 تاق

 هقفعب ىلارعلا روزي هنا ثيف نلعاو
 صعب حارس قالطا نامق) ةيضخشلا
 رهؤبلا سيهبابطيزسملا نيت وسلا ا

 ةينابايلا

 ميسلا لضتنا -جحاو د فادعب

 ريرو «ارزرولا سيئر بئاب ريزع ىراط
 نمش دراودا ديسللا سما هيجراقشلا

 . قلالا يناطيرملا ءاررولا يسكر
 بتاهيجو لمات ءاقزلا لالبع يئرحو

 هفلعنم يف هيضارلا زراصرالا لوخع رقغملا
 ديعملا عاقللا رهتتو .يبرغلا ريبامبا
 رثاودلا نكن ,لازملا مهميصسيبل  هزتاد نممبرو تح رافلا ةرازإ لمكو
 اببلغا «يباطؤبلا هسيوكجلا اهيين هبئو ذتا تازميوملاو تاسطنتا

 هرايرلا ةدهل اهمصتزامم يف بما مادعب ىلأ لسصو دن ثبض ناثو

 (يشسرتودكتلل دكالساوب هموق

 قارمتاو هيجاتمبالا محم ل لا اع دو يبابلا رارخلاو ةيسرفلا

 ١ رص رئاتر رسك يارعم» نا بلاقو .يموقلا

 يمرفلا فرشلاو ةساركلا
 عراولس هيسنادعب ةمارتسم يف نوري مشو رئارخما مكارب حرصا رئارخلا يف و

 مقارن دقنتو يب ابيمتالا ةمكو لماك ىف نوكهل .يملاملا ريمصتا هيرثا رجلا همسب افلا

 ينارعلا بقشلا لص ديباودعلا هييلاس'و شوب ةيشخبو نم قارمللا
 ينلا مهباريسم لالخ رئارخلا محارم

 ةرادالا اهحهمسس يبلا باقلا عئاوش نا رئارطلاب ةيكيرمال١ مراتسلا لا ةميسعلا
 اهركو انصب الا مسنرفلا دمالا لافطا ذنرب نل يقارعلا يفشلا ذص ةدكي رمال"

 رمكلا ل ةيسيانس عاملا يل بقصت دع فصلا يف
 ل'ههضومانه يكيرم 7١ لامخالاب مئاقتا ىلا رئارضلا مارب اهملس هلاسر قو

 رئارخلا مهازب لاف شون حروخ يكب رم ١# رسيئرلا

 لايرسمالا ب
 مكاو

 دحوم اهو ةشمزمإلا هسايسملل

 ايياكسأب رمملو 2اذدعا املا ام
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 رهتهاومل عالصالا لترالا «اسما يلا قارعملا بسش نم ةيجب

 نيسح مادص سيئرلا ليسلا لبقتسا

 ةينويزفلتلا يك. جا. نأ ةكبش ا را

 اراوجح ةيويزفلتلا ةثعبلا تيرسجاو
 لواتت هتداسس عم الماش ابيحص

 باضقلاو هةبيرعلا ةقطتنا عاصوالا

 ثتادجحالا نس نايبايلا ففومو ةيلودلا
 . ةقطئملاو قارعلاب اهتاقالعو هنهارلا

 اكيرمأاو اسئرف يف

 تأ رحم ام

 كل رصسصال أ ةيمستلا

 22 ص عئاط)

 ع 00
 بيرغملاورئازجلاو» ندرالا4ي

 لاول لامكسم' يف ةقنمل يفوييس يسع يف ثلا ذنم فل ذب ىارملا ميظتحتل هكرخملا

 فظاؤ ٍوهفلا نال يارسلا يح عاف ذلا هكرتس يش ييطسلب رمل غافذلا كرمع نا دكأو

 قارفلا زو دب يس درآلا يفانمملا راكيالا مسنات لويشلا ةريسس ندسبلا براشاب
 هين رغلا ةضيرقلا

 نما باقل

 نع اعاهر ةسوفلا

 ةالمس فعن لوطا

 مولا اعنا شوم يسيلرلا اهنا
 نأ ةجفصلا لع هيثم

 هقيرد هيأ تكد اهب مهتاس رع

 قارعلا ىلع رسوزفملا

 نايذلا هيه بريكأ ب جاو د .دمل

 يقعرمالا سيترلا يان ةيباطي بلا ليم
 نش يف بانج دتقي أدب يوب جررخ |

 ةسانسجب بعبع قارملا دمحم ةبرقع

 لثم اهفردتس يتلا هيوشنلا رئاسجلا
 نيكيرمالا فونس يب برحلا هده

 سما اهل ريرقث يف ةميفملا ثلاثاو
 كتارتو لبشار نم لايوم نئراغ ةقثدا
 ءاربتلا نأ ..نوبل نم نوسمموتل
 ةدهشملا بايالولا لع لك يف يييركسملا

 شوب سيئرلا ناب نوعهكتي :منالعيربو
 ريزكت ريش ثهح ابرج صوقي نل

 للا ٌةيكيرمالا عاهدلا ةرادو هيدا لير

 اريبك نوكيس نييكرم ا .لتقلا ءاده نا :

 ادا
 ليب يليدلا ةظيحبم تراشاو

 ةرهج7 رخخا ريزقت ىلا ةيساعيرملا
 نأ لا يكيرممالا نشيشلا تارئاج
 ةيكيرسالا تاوجلا ىونم نيب تابامالا
 ىبب اذلا ييئالت غلبت دق ةلاحلا هذه ل

 وه

 ةميدوحج

 يسئاسسناو يعسصايل بمجاو راصحلا لاشفا

 راصضتحلا ليشنأ يبا ةيندزألا .,روسبدلا, هقيجسم ىذدلأ  عاو ب مع
 سنا يسب د سجاو قارمت# ىمع صورعملا
 اديس هفباسلا ةذه لتم راوكنن حمي 2 يسجل

 نا -قارسلا معميوكتب اوعفست ال“ ناودع ثحت رسأ اهل لادم يف تلاثو
 روكي ا رشعلا يسب ىودح نم اسمهم اهررشم امج امج راسب ماو دلاو مامطلا

 ىلا قضنل هنك مثاعلا ءاخرأ يف ىودنل عفمو باوضالا واعي نا ىلآ بحدو
 وق لاسر يل اهم اكد .ل راسب يسملا ةدص ةلسسل1 بومستلا

 لل يازملا يلع ةقس نورماي نيدلا رشلا ءاعطجلو -شونا ورسسملابا بلاقو
 ناو وارملا لا ءاودلاو عادملا لاسر هلام هلمج هجو يف فوتولا اوميقعتسب
 هلاوخاو ملاعلا راتسب لك يله اراصتس اوصرفي

20 
 بوعشلا عيوهت ي 8

 راسحلا و هكراشملل مهباوق

 هده مشب نا ثلاتو  جيرخو ليتم
 ةجهل فيوضت ىلا ىرا دخ ريراقسلا
 . ةيدي وههنلا شوم

 نع ةيءاطغيرملا ةديحصلا ثلقمو
 دهمملا زبح باد راويد كيام دمقملا
 كن ةييجيتارتسل ا باساو دلبا يلو دلا
 لدن ةحفاو تنراشا كاده نأ ..هلوخ
 ىتحو ةبلابرسالا ةرادالا نل ىلع

 نع مجارتلاب اتاميب نوغاشمبلا
 رئاسجل عولو ينال ,,قباسلا امهففوب
 تاوقلا توفس نيب ةعيمسبع ةيرشم
 ماملا ءايتمسالا ىلا يدؤي دخ ةركيرمالا
 نشوب سيكرلا ّنل لأ 1ةطاسعأ . اكيرما ي
 ال ةددعتم ةيلطلارب لكابتس هحاوي
 .برع يف ذعروتلاب هل حمست

 ةتيرعبصلا تريكذ رق بئابح نم
 نا ..اهريرقت مانخ يف ةيئاطيردلا
 3 سيئرلا ةساهسل دبياثلا
 الاب أل ةبسنب لعاضت دت جينخلا
 .اقباس اكيرما يف هيلع ناك امغ

 قدتتلا صاحصوب اًحييوجا0 ٠

 ةديهص 2 ةديدش ت سَ
 شوم_ناخلأ ه_ نيلضصلا ةبض

 ودملا ثاون ةمردقا - عاو - لامع
 5-5 دودج هفيرتج سويهفل
 | نسئطاولا
 .يصارالا نع هداك ءامسالا تركد دق

 لمت هيبحْمنل ودملا باوق نا ةقلخيا
 ناز لوالا سما ةيمطلا الع
 سنوي ناخ عيخم لاش# دق اهقيحبا
 يل يصايزلا دئاتمسالا نم مهحورخ ماس
 , همسحلا ةالم بميقأ ثبح ةكيدلا

 هميرجلا هده نا مابنالا تهمواو
 ودملا تارئاط اهباخترا يف تكراش يمل
 برقا هراهدلا بامجارو ةيجورم

 انطاوب ١)! سس رسثكا ةباممإ نع

 قلد رخا تصرف ودملا ثاوق نا تال ٠
 ,٠ مهخملاو ةجيدحلا يلغ .لاوجمملا رفغح
 يب نيباسملا نيب نا ىلا ىايجالا تراشاو

 نوؤك ريدم رياع كاج سبوي ناجح
 قاجطا ةلاحر بيضا ثيدع يكجالب
 يدلا يشيع فوؤرلاربق ةدعاسم
 هبذغ هقلطا هسأر ف يرات رايمب بيس
 عقرت يتلا هايم وقو ومعلا دومح
 ف | مسالا ةليض ممع

 لنا ةيلئجملا سرالا هاج بركذو
 ديم هفيغالا رثثعت تاهجاولا
 سما رهظ ترهفت مسح عالدلا

 يبويهضلا و دملا تاوق مايق ممب لوالا
 اهيد تراش ةيريهاب ةريسم قيرعتب

 جالس اهدا نطاوم بفالا ةسيرا نم رشكا
 ةنيدلل يضايرلا هانسالا يف ةعمجلا
 هز

 امقبا بدا تاهجاوملا نا بحصر اع
 تالايحب ودعلا دودج نم ددع ةياهأ للا
 قينكلا راصلا مارح ممستو قاسشحلا
 امك هيبويهشلا تارخلا هتملطا يلا
 مداعب رثة نيرخأ دونتع هعبرا حرج
 لالخ نيديركسع نيترابمم صب غلو

 نايشلا ةدراطم . نبقي طستتلا
 تارسم افلا سبا بينماوثو

 نم دييوحلا ف ةئيدملا باهجاوملاو
 ةباما نع برقا ةزهل حاطب قطامم
 ةملقخم مرجي سطارملا نع ددع
 هل سي ع عارم

 8 اوس ةيليقلخا ةتيدم تدهضو
 يدعكأ تارقو ينطاوملا نيب ةغيذع
 ةبيراقلا ىرشقلا تكمل اسمئيب
 جاجر مهطخن نم هني دلل ف ةمافتمالل
 . ودملا بارايس نم دنيذفلا

 اوقرحا نأ ةضافتما#ا نامش ناكو
 لدع ف ةينويجم ةرايس ةيمضاملا 0

 ةينيحلث ( ذضا
 نابشلا مجاه محلا ؛ديب ا 2

 ةنقارن هفّقبو ودمحلل هطرش ركرم
 الراختناب هسيدسلا 7 ةيركسع
 . هةحلراتلا تابحابس رئاو

 1 ةحلملا ا ا ةيفبلا)

 َةّيِلوَّدلاقيمحَتلا ةثعب لابمتسااهضفرل

 نمار سلجم
 سلجم اجرا م عاو  ةردحتملا ممالا

 يتلا هيمسرتا تارواشم يلودل" مالا
 لو تاعانم تس ياو تريمتسا
 ىمهالا رضسملا قل ةيبويهصلا ةميرحلا
 .لمقملا نيدنإلا ىلا

 ديسلا يساطيرمبلا ريش بلا لاقو
 سلثخلا سيئر رئاباش دينيد
 نا ةيصاقا ةلبلا) سبيئاحملل
 لبم افث ةشقاس ىلع ثركرت تارواتملا
 يذلا ةرحتملا ممالل ماعلا مالا ربرقت
 هتمهس لثم نع سلنملا ءاسغأ علبا
 هيلدا هثحبلا لودقب ليئارسا عابقال
 هجاع يف سفلا هتدمب يف قيمحتلل
 رتكا اهتيضص جار يتلا فيرشلا مرجلا

 , ايبيطسام يندم 7١ نم
 نيب نونه أفا كانه لا فاماو

 لميئارسا نضنر نم نسلخكلا ءامعا
 لاب لئاابك هينودلا ةثمملا لاشتسا
 نعفرلا رابثغا مدل .نوجسوي اروغش
 , اهئاهم اياوجح يليئارسالا

 سلجم بلط نا يساحملا سيئر دكاو
 ىسآلا نم اريزقن ال7 هزاز ف سالا
 ءردطاب ملغ بثنيو امماف قاراس ماعلا
 لازعلا يف دعما عتعوم نع ةلابها و."
 نلااضلا لوا نير هياهن وهو روك مما
 مون هتاوؤامسملا لسماؤمسسو  .لاصو
 نوضامتسي «ؤرقمسلا نم ؟لرلحم ىنال سيئالا

 رمهنامولج عم تالاصنا ءارخال
 هانم سلخلا سيئر يفيو

 ركخا زويجوم ى#* ريثحملا ءاصخا

 ماشلا نيمالا جبرا ىوس
 كدلؤدلا هسطعمللا ماع نسبسا نتحلاو

 عيطتست 3 دنا رالموتلب د ريزعب ريفاثع
 اهل رمونب مل اسم ةئفملا لايسرا
 اهماهم يادار يكل همز الثا تالدهصتلا
 لواسب لوذلا نفعت لاش نا لافو
 اهرارب ل رظنلا ةداقلام ليمارا عابما

 دق هياب ماقلا سيالا ةفيصتسم ملاو

 ريراقن يلع يجازملا يضقن يف دمعت
 يضارألا يلا مهتبسرا نا لمس يثومتم
 نإ ناك اذا اي سرفيس هنا ىلايو هعجملا
 هدف نيماحل لص عيدلو ل لازام ريزقم
 هسراس بئازاع يملا لماؤنلا عب
 عوبسالا ستتحفلل ةريرمب قي اهلاغف#

 لدقج"
 ءاضللا يديم هال ةسعاب نمو

 انرسلابو ةنولكو نصملا7 سقتحملا
 نحل ريم رار عورشم ,انيموقوكو
 هيموكتلا ضصيربل سقطملا بكت

 ميدقتلا هدر |

 ماهلا مالا ةئمب لاشتسا هيلشتارالا
 اشرارق يل وقعملا ةداشاب اهبئاطبو
 لاسفتساو +97 رارغش ماثلا لاثتمالاو
 .ماغلا يمالا ةثدب

 ع 0 هيا امق نودقارما وابو
 هلا "ادام 0 دا

 ناسمسلا بلم نب ثيدح انيللا# يا
 متي مل ام ةدهر يع قارا مع
 رارت عيرشم لود عبرا ميدقت .بدس
 سقخملا سيئرل هميدغت درجسب يمل
 يسائرلا نايملا عورشب

 ةبلطلا لقنب حامسلا
 هتادماجلا يلا نيينبطسلنلا
 ةيقارفلا لسفاسملاو

 هبا هيقارفلا عايتالا ةباكو ثلاق
 ُنوميطملفلا ةشطلل حامسلا رزقت
 دهافملاو باعباجلا يف سلجسملا
 يف ىسيقفا عءاسبا خ ةيريعلا

 لأ لاصسالاب تيويكلا ةيوراحم
 انو هينازنلا دخاصملاو تافماجلا
 هدهل يوبعتلا ةيءاميتسالا ةفاطنل
 دهافلاو ثامماخلا

 هيقطنل حامسلا ررفت امك
 03 سييفملا ءاببا نم يييطسلفلا
 ةهبلا ميدقملا ثيونالا ةظفاحم
 نب مهحركت ةدن ىغ رطملا ىضدس
 مهلودق هيمن ةيداذمالا هساربلا
 او ةيمارملا دهامملاو تامعاخي»
 . هيب اميسبدمالا ف افحفل

 املا ميقنلا ةرارو موقمسو
 كاذمت اب اهتهس س يسلملا .ثهسلاو
 ديرحتو ميدقنلل ةضاخع ةرامتبما
 ميدقت لا ىلع هبولطسإا قئاثولا
 ديدخلا للوفلاو لاقتسالا بام
 ثيوكلا ةمماج ةبسانر ىلآ

 تايلطلا ميدنت ةرتس رمثستو
 يرام يم ارابتخا مايا ةرشهش ةدل

 لرؤسم رسب حرصو ذو
 كثحالاز لاملا مهتفعلا ماوس
 ظهملا زعم دبدجم مث هبا اهلا

 تارامتسالا ميدقتل ادعوم سئالا
 ةروكدلا



 ت7 ل

 يسيئرلا ديسلل فقر ق
 : ةبسادنهلا تانيهلا

 تاقاطقلا لك
 قاربلا ةمدخل

 هيم هيوبلا تاينهلا بكرات
 مهودب لل ةتراشللا هسرملا
 هيلوطيبلا هقفولا هفالطعلا

 نكسح ماش سفيرلا كنسإلا
 هيحهولا ةيندشب

 ىملا ةيويهصلا هيلايرتمإلا

 ةيابعس نم ليبلا فدهسب

 هننرملا هنالاو نارشلا
 اهومعر هيصرب قف ةويلغاو

 ليييح دادص نيمعزلا ديسلل

 يف مهمودن لامخا مايتح يف
 ةياق و نمت دادقت
 هيملقلا مهنارمخو مهساناكما

 ةرخ لتعا يم قارفلا ةمدشع يف
 امهيمو ديبرمفلا همآالا مفاركو
 تايححستيلا فيل

 برغلا ىوسدتهملا

 قارعلا ةكرفم
 برعلا ةثرعم

 ترعلا نويسربهملا اهيبح
 ةراطلا ةودب 4 نوكراشملا

 اهئابعا بهنا ينلا هيبرعلا
 معشلا هففو ارخاؤم لادم

 ةدانقت ةيجيرابلا يفارقلا
 نسج مادص سييئرلا ةينبفلا

 ططحملا عاهتلا هيدصتا

 ينويهصلا يكيرمألا
 لا اهوبقر ةدعرب ىف اودكاو

 يسيح مازص ينوكرلا ةيسسلا
 اهدوعي يملا ريصملا ةكرتم نا
 دمألا اكرعم يه قاربغلا
 هيئايربمالا دض هيبرعلا
 نم اهفم فقي نمو هيكيرمالا
 ماكحلاو رثشلا ىوف
 اوم دفنسا نيذدلا ستداختلا
 لا ناودسلاو ورملا باوق
 .هسدقملا هيبرغلا صرالا

 ةرئاطلا ةركلل يلودلا ناحتالا

 .قارملا ةيوضع قيلمت ,ضفري
 ماهسالل ةيمومملا ةيحسصلا تضفر

 اهغاسحا لالخ 4رئاطلا ةركذ يلونلا
 هن تمدقل اهجارتلا ليرارملا ل ازخؤم

 يويسالا داحنالاب 1 7
 .يلردلا حايستالاب عاب دوبل

 هناط شنب ةكراشت ' .رم هلامرحو

 يياظلا قاررلا دبع ميسا كلذ ركد
 «رئاطنا ركل يقارنلا داحتالا سيفر

 رآ لاغو حيامتسالاب يقارحلا لثم يدلا

 لك ةلويعج مدقل ماس حارتقالا يقطر
 ملود نيتنم يتثملا تاوصالا يثنثا
 هصئالبل انفو عامتجالا اورمح

 يودلا داحتالاب ةيمومجلا ةيعمجلا
 اهدمشي يملا بازرتملاب ةهادقلا مدعو
 ,صوفرملا عرتتلا

 لأ ودل ىاهنالا خراد#يسلحسم نا لاتو

 هقوسي مل حرثللف هلا ليجا ديئدتا
 وبسالا داجتالا ىت» هيلاحاو اهامثها

 ينعي ا ايويما ارمن كلإل يأ راتعاب
 .يودلا ماهتإلا
 هبف كراش يكدلا عامنسالا يا فاسو
 سيئر بئاذ موضري رهام ديسلا كال
 موفد ةسافا رربا يقارملا داحتال
 فيمدنم دادمب يف هينود ةيبيرتن
 هحرو لشلا مابلا نم يماثلا نيرشت
 نم نسييسيرل مكابي ديسلل ةوعدنا
 هللا تائاننعا رومجت يقارعلا

 نم رشع ثلاثا يف دقمتسم ينلا ةيدطلا

 بناجالاو برعلا اياعرلا ةفاك يلا
 تسيوكلا ةسظفاحم ف نيسيقملا

 تيوكلا ةنيدم يف ةمافالا ةيريدم ةعجارمب مكمايق ررقت
 نم ءادتدا يضايرلا ةمظاك يدان لباقم ةتئاكلا

 1595/١١/2 ةيافلو

 تاءارجألا ىلا ةعجارملا نع فلختي نم ضرعتيسو
 .ايئاهن يارعلا يب هتمافا ءاغلاو هفحب ةينوناقلا

 ماللؤل 0 ال ا ءعابا عال
 160 ةلا 8ىقطق ةقلن 10ه عاومعنع :هقللارحو

 أم اع وماهو دغأم هأ !؟ نشأ:
 ١١ طهع احهعوم لمعت له اطقت المان مما قعااطع
 نار عماو قلع نأ 8عوروعمموع امه !كاناللو ل1 هأأالر

 انباقعط رق اهعهافعل هممنقألم ام :ظقت الا
 5م0:15 هابط ةهق هأ ههامطعر 20, 1980 المثلا

 محزن 01غ الالام !3و5 حعطاصع متقن 0م ان ةطلو
 (0 |عوهل م[مععلان(عق ةمق ادع 008 ا16أ1أ6

 ١ ١ زر عمموماعصعم نموت تعلو
 | اناععامةأع هأ ةعقرمعمععب

 .ايبدرأ ادهو ليقتسي ناصمر نسايدط

 لامر يساع ةلظ يسيلا ليغتبا راؤسسسسحلا فاسفا بلا حساألا تصصخ+حف
 سلاسل ةروسلا دءاسق رملشس ومتملا
 ةيطللا دلو يسم# ءاررولا سمرا لوشلا
 فشلا ماسلا ةيسمر 35 ةييرصتا
 هركعاطس الا لص نادلاو يماردلا
77 

 رس ملا لو# تيانلا ةييسلا رسخو
 ءامح لسع نب" رسب رسام سك كررت"
 هسوفلا ةسقوتفل و رهلا ببنبو يش
 يف انصر كلم يفردل ةعايشمل#

 قارشا ربط رغآنلا لاكش لكل ةيوجم
 ومع ليس نسلاو كييرعللا ةضااز
 تريسلاو هةسسرملا ىف ةيعالاب كييفسلا

 يموت
 قيشيلا يندرالا هسفوسلا يدضو

 رايسسيلا ةميطبلا جرابفلاب "شالا
 معيف نكذلا نيج مادج يديميرلا
 يقنولا دادس" قلك ١نب طخ انس وك ايابيني7

 بمسلسل

 عسل ايومو 1“ نأ مسي يللا "اق نا رع
 مسالا دص اهباططعشمو هيسروسهصلاو

 همها اهب اقيلحتمو هيب رعما

 ريق بيلا لفقمسأو .

 رداعملا يكرتلا

1 

 ١

 ليساست هبط ديلا ليلعسا
 يروسلا عدانم رسسلكخم وييعع نانشعر
 نسما عارروسلا دينو لوألا بماسللا
 انكرن ربفم لاسكؤجك رعيوس قيسملا
 ءادعب ل كلمك ماهم عاهنلا ةسسانمل

 لضارممسسا ةيسامفملا لااسخا ميو

 ةييه) ىلش ضرخلاو هسانملا تاقالملا
 رمش هدجلا بمب اهيلع طاضخلا
 نيراحلم نم ةلانلا

 :ةسيماسوتسج#ا نوؤتشلاو لسبعلا رسيز
 هسا ةاسيسمل اهنيفو يسقي ميس لذ رسعسلا

 كرام بخخذم ديموا قيبسلا ىقنلا

 هبعامتسلا يوومستاو لمعلا زيزو
 قاربلا ق ةليفتفلا مياهر همسه يسيشر
 بتلشلا ةرشب هسقلا مقون مونيلا
 رطقلا ف راهم هظخاشسم يف يمازملا
 دلاح حيشلا هسائرب .ويفشلا يسدرالا
 نابلع

 نأ ءاقللا لالع ريرولا ديسلا دكاو
 هئدانلإ انفو يفتت ميظملا قارغلا

 هيباكيلا ه«ظطاطتا هم قا هةدعوب ةدماع

 ل اهؤافلعو اكيربا اهدوفت يسلا
 ةعطدلا

 نيماصملا زايلع دلادع جيتتلا رمثو
 طيبسلا ةزرابم اهم بم اع يندلا ةييجاسلا
 رشع يساثلا يب نسخ مادص سيئرلا
 نفيشل# فوعو انكؤم يصاملا با رم
 بباح ىلا هيف لكن ندرآلا يف ينرعلا
 4 ..يفارملا بعبتلا

 داهجلا ةومعد ةييبدلتب بلاطت ةيبريعلا رسرحتلا ةسهبج

 ةيسيمش رسعلا كار ذسضنلا يجاسنبت ؛يب رسفم يعاسيس

 , ةسبالا ةردسصق ىلمعع يىسفقستسفسلا رسضؤسما

 ىف فعدم ديسلا لأ  عاو  لابرلا
 ليمحلا ةيظبلل ماعلا ييمالا ديم
 نأ ةيبزملا رينمتلا ارتميدلا
 هيدارعلا ةيركسملا تاردقلا يساعت
 اممشلل ةملساعلا ةصصافتمالا دغاصتو
 ُتْولا ايعفا ل 2
 2 فالق ةردم يلع ع
 تاطفطجللا طاقسال رارمتسالاو روطتلا
 قا ةيمارلا هبيويهصلاو هينايرممالا
 ميهيئاريخ بهدو .برعللا يصرأ لغلحسا

 عسمخت يف اهاقتا ةمقك يف راشاو

 هيدويهصلا ةررجملا هسادال ريربهامت
 اهثرشتو يمقألا دخلا هحاب يف
 تالدحلا لآ سما ,لاونا١ ةفيحم
 ف دهب قارملا اهل صرعم يبلا ةرومسملا
 عدلا ةيصان بتالثنا نم ةيساميرخ

 ةهحاسلا هتدهش امو عدهنلاو
 ةيكيرم" بالواحم نم هيمرطسلملا
 هيمقلا ةوكضتل هسويهبلمج
 ببثلا ءاسرا ريههتو هيبيظسلفلا
 تيفوسلا درهملا يطول يسيطسلفلا

 تاوملام ليفسس نب فيلا ددنو
 ٍقو ةيبرحلا هملطنالا يمعبل ةيبابطلا
 نئاحلو يمسح اناقنب اهسدنم
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 تعاط - عا و - .نظينشاو + يسيراب
 سيرا ةسمسيرتلا ةصصفقاقلا عراوس

 يربك تارعاتب ىرشا ةميييرل نصسو
 يكيرمالا يركسيد لخدنلا دم ندا
 قلعتم ديدلو جيلجلا عطس ق يسرملاو
 يي مالبلا لكاخا وهب ةجوبلاو برطملا
 مانا تازطاظم بغانط اببث دفطبللا
 فابسالوو .لقنناو يف ضيبالا بمنلا

 تارهاظم حرشسنو ترخلا هم يارخا
 مونل) نكيزما ةمالو ١3 ى ةلانم

 هييازعلا عابنإلا ةلاكو لسارم ركدو
 نس فالالا تارستنف نبا سيراسس ل
 ةهاسم نب اًهيلطنا يره ايصنملا
 هيسصيرفلا هميحاملا يريم , املي و نمر

, 
«0 

 ةمايقالا ةيريبدم

 ؟لوح ومطعم 5 0

 نع هّمِمرَق امو يديرشلا يمرخلا
 :ويهصلا يلايرسالا ورعلا تدفيهست
 ةريرجلاو عييلخلا ةقطمإ
 قارملا ىلع رماتلا يف نيشملا اهرودي
 .ةيبيطسلللا هيصقلاو
 ينظرلا سلخ !اعد- موطرطلا يي
 رييهاجطلا ةيرترا زيرتتلا ةهجل
 ةبه بهت لل ىلا ةيبالسس#اج ةيبرعلا
 اهثدطا يتلا ةوهدلا ةياجتما ةدهاو
 داهحلا نالغال يسبح ماده سيئرلا
 نسبا يب ةيمالسالا تاسدقملا ريرحتو
 يول اببرسالا زاذكلا

 اه هردس يايب ي سلحملا ناداو
 همم ةعشثدلا ةيدزيهصلا ةميرحلا سما
 تاس دسقلا اب ١ بهشلا
 ففولا بحشو سدقلا يف ةيمالسالا
 جيلخلا همرأ نم يضنأا يتكيرمآلا
 ,صدتلا يف ةمشملا ةميرحلاو

 فرقولاب يم انتا ماعلا يأرلا بلاطو
 مطنمللا 3ك ةيسويهسصلا مئارجلا دس
 حيلخلاو ةريرخلا يف يبنه الا دوحولاو

 اريطخ اديدهم الكشي امهبال يبرملا
 دقطمملا يف مالسلاو نمأ '

 ينزرغ ندسيئادسالا ب مضلشتم /اتحباع
 عراوبتلا .بضعانتتا نأ مهي كيابلا

 ل نولوؤُسلا مهمدقتب اهيع رراجملاو
 تايمطيماو ناكرشلاو فقرسخ لا
 ةيلابتلاو ةينالمملاو ةيبايسلا
 نم بنلعا ىبلا هيسيرفلا ةيسالظلاو
 ةرهاظتملا ةدهل اهب دساسمو اهنح د

 ديدك بايقال نويضاطتملا عمرو
 ديفمتلاب ددنت تازاتش اهيلع
 لا وهذبو حمتت# ةيلقمم ل يركسفلا
 هدي رفلاو هيخيرمالا تاوقلا تاجا
 بعو عرسا قف هفطعمملا نم هييزم)او

 بتكللا وصح رمميرغ ميسم ةكرر
 لل ييسيرع#ا يكونا برجنلل ينابستا
 نوكيب ةرهاثبلا ةدج نا هل ةهيثك

 لجؤت اكيرما

 موجنلا برح

 قاععبا ةرازرو مياس نطاب لام

 جافذلا ةردامس نا نوط ةبمملا ةيكيرمالا

 مولا برت ماضسملا ىكساوسنإلا
 انت ناماسق ةدسكا لح سمي |

 عامللا ةساردم ىل تامسحفا
 م تبملا نا قطات) حهواو هيكيرمالا

 عووخ يكنرسالف يسيئرلا ةيلط ىئدلا

 بارابلع 1.7 وهو عورشللا اذهل نوم ٌ

 يق رهرد رالب ؟ ,ب لا صقح دس رازد 1
 سرصبوللا هماع قماو رخ انا |

 ةيديرس#) جافدلا ةميارتس يتسم

 ضقفطلا ىاك ؟رث لم قط املا رك دس ملاو
 رارف لصخاب للا ندوسم ةيساربسلل

 نا 130 هقخ وملا دششاممب يسكن رف 4" ننمنزأللا
 ةوهملا برخع جمابرب نم

 ليق

 لوباك لوح
 مساسص قطاسمل نلعا  لوباك

 قم رثكا طوخيب رمل همي اع »الا دموكشلا
 ميص كيراخ) لرغنملا ف ليقف سماع

 لاك ةييرم غون جويسالا ةكيضع
 يضخ ال 1

1 
1 
 إ
 ا
| 
0 

 ا
 ا

 ظ
 لك

 نم ةييرفللاو ناممس ايفا نعربت سويس
 ةسيايسسكاسلا لو دكيلا

 د

 ءادنلا

 ةدثرشلا هيسيكلل هيزوذالا هقتاطلا سيسر |

 لل ديفرمسلا هيمكلل هيروبالا هقاطنا
 اذنك نيينولا هنلا جر ءابسن قا هلا
 ريقاللا ا لف صك يمان لف ينحت

 ءاممال هياثول ماض و لزاقو
 رسسرلا دمسلا رو نام _ ١ نسما ضف ارشلا
 و2 خلل تاوبآلا حف يبيح دن ]
 نا لصوتلا للجا نم راوخلل نلافلا |

 بكل هقماسو ةلداخلو هسقس لولخ
 ةيظبللا لكابش”م

 ةيلايربم#ا لودلا ءاهلا 4 ناضاو

 هن توصل ناك ديم ومهسخل او ةيكم رم 17
 تاودعو لسفطاسالا هنيمنو تركملاب -

 كامرا ل كرهذخلا فرشملا لبابسوو
 .ىسرشلا حيلتلاو ميدقلا هيم دما

 لاصعلاو للاستب رع رسل رونص البو

 نام ورقجو ياسا نمل , 'ويليت يملأ وبلا 7ردفملا ناب" '
 ير و مشا فمي مخلاب ةديو

 لل يحتمل موتهم" واما اهي مقا
 اكييدل ملص نفقا نكديما رج
 رمش را نادم ارملا ةييصخشافلا“
 لكل ةفباممو كاهن محن ةييرخلا
 ةيساو م" فارسا 319 ةسوامستا ةمقثا

 لب نسصاسالا مسملا برق يسو
 مللانخلا

 تاملتستاو تاسيممتلا ريشابو
 نم نيقيلا يلا هسودلا ياسسؤلا او
 نى داليصنعملا راسيختنلا مسك نما
 ةلاقظأب قارمتا بعل للك رصورقلا
 لسا نس مهيامزرشجو ةحموبسو ةباسنو
 ؛ ار دياو ءادعلا يشو ءايحتا تامرلمسم
 لافص#' بحو

 يلود رمتؤسم ىلا لمع ةقرو تمدق

 لايم ةديسلا بلاط ب او  وكسوم
 ماعلا داجتتالا تيدر قازرلا دبع سوه
 يلومسلا رصنؤسملا قئرفلا ءاسل
 ل هلماشلا ةيقئاضلا تايباهسلا) |
 عفر ىلع ليغلا ( لزيفتسملاو رصاصسلا |

 ىلع صورفملا ينداصتقالا راصرملا
 ينارملا بهشلا

 ريفا اهبضده لمع هفرو يل ثدكاو
 ةيوصايبا يف ايلاح دقسدملا رمتؤملا :

 بسر بلاس اهصصم ودرس ةييتيفوسلا
 هيلبادل" تانييؤيملل يفودلا داضتالا

 راصتحلا نا يع ارملا همجي ةسيترو |
 لااسي ينارعلا ىله ضورفخ ا! يءداصتقالا '
 هلوبلا فارشالاو قيثاوملا ةفاك عم '

 رمتأللا ادق فادقا عم صرابتيو
 رئال اهصنم اليثحتو احرش «مهتو

 مارال يباطالاو يكيرمالا نرسفلا
 لالمسالاو راهجلاو ذكي يف ةيبرعلا

 هيبرعتا يصارالاو يتنسند يبويهصلا |
 سو رمل ا يداصبقالا رامعلاو ةلتحملا
 اهيمدنتو هيكئاعلا ةمالسو يأ ىلع

 سيوساي لايم مديسلا تغلياو
 ماسالا ةلاكو لسارم يقاوزلا دبع
 هيبرعلا دوفولا نا وكسرم يف ةيقارعلا
 ف تدكا دم رمبؤتملا دك ةكراستنملا

 راسصخلل اهصمر ايهتالجخلادب
 قارعلا ىلع ضورفمللا يداسعتمالا
 ظرسالا يلع ةيدلسلا هراتاب بشومو
 .لبدمسملا قو ةيلاتع ةيبرملا

 مسرعلا دوبولا ةيعلا نا بدكاو
 ل ةميوج يدامنمالا راسملا ترشع#
 ىقارفلا بعشلا يف فرتفت ةيئاسنا
 رمتألل١ انهو يلودلا عبقدسملا ببئاقعو
 دح عضول باءارخاو فقر دافتاب
 .ةاسؤملا هدول

 ناضتالا هسيئر هشائ ىهردتسا امك
 تونا دمحل راختلا قارملا ءاسسأ ماعلا
 هصصخدملا هسحللا ى اهل ثيدح يف
 تاراخمالاو هييصخشلا باهالعلا تجب
 هرسالا ناديم يف قاونلا ايفقح يملا

 ةتارماملا يم ةهويسحجيإ ةيبادملا
 ايرغ اهدهشبي يملا باطاشاو
 تركز كص لكيفينع

 نم ويظو لرتمد فنا راشنو
 يك ةفورفللا ةسيييرولا بايصخشلا

 نا هيرانقنسو#ا تايبياتسلل اهييثش انس

 نم وه يبرفلا نركسفلا بحاربلا اذه
 جاعدلا ليمس ي ىنملو لورسلا لج»
 كلابعلاو نوساقلا مارحاو

 هييطيللال بعلازآ ةدييسلا بف هسنو
 نا ناجع قابفلا جحافتفا هكرح ةسينر

 انوب يوفنعبي يديصترفلا نم ددعلا
 هيجاخبسالا ةكرجملا دذه ىلا مو دهن
 هكطنم يف يبربلا لخدملاب فيدسلل
 ةهيباغدلا ملمجلا ماما ةيباو ميلجلا
 يجوب دياي اهماهبا ليزن ملا هسرقما
 ىلع ناف هلظنملا ىف لهرتلا ايبلع
 ؟وسلوفم نا ترحلا قطنل سششامملا
 ةيحارمعب مهنملك

 3 اهملج سل يربك ةبق# محبو
 همسقي بولا ف هبفلنلا ,؛برمحدت

 هيبتس بلغ عراومم ل يرخا مرهاطت
 هييسرفتا ننللا ربك" ماع ننوملا

 مهبامانك ل نورهاطمملا بلاطو
 ةيبييرفلا تاوقلا بهسي ةهياراعشو
 نع ففوسلاو خيباجلا هفظنم عا

 قظنمل لح عنفوو نركمتا نفصمل#
 م دسلا للحا رم لمتلاو برجع

 امسمرت لامس لعل ةبمقن بدقنب امك
 تراس ةهشامم درهاطم .نرخالا نم
 منج هسيققلا ناكيم نم هتبدملا اهنذ

 ناركسملا هحاونشل مهيضير نك هوم رك"
 حيلكلا ةعيئنني ىل

 هيياطييم ثا سارش نفسا ى دش رس سب

 دسفلتمم نإ ييوئكسنلا نويحولا يلق
 ناميتو ةينع هاني ربا او مملجلا ا

 مسراو ةيفاقثو ةيسابب ةيفحتم
 قوش ل ةيدعوتس كدسير# كمينال] ةييمف]
 خمنتملا حبارس خبمخ ىلا ملضاخل
 قلطماا مكانس نك بارع هل يينييرغإلا
 1 ةهند ياؤإلا باوم لف كليو ترصالا ا

 ا
1 1 

 نيسل ةيوايسامو ةرصدم وكس تقيم
 ىلع اسناو بسحب يطال" دعم يقع
 اةينث هيرسسملا

 تافتنم1' نم ديدقلا نط دقو
 عيلابعللا هييزقيل متاث رخلاو باربع او
 اهيباقن رك ةسيربعلا همس ةظلاو !
 ل دوعدنا هدهل هيماكلا :يددباصو :
 اهنن يع يبفلاو اهي دست“ بالاس |

 مسمسحإو يايرصلا يفووسست# برقدلا
 دمكارس#'و ةنريضملا مسجل اسم
 ههيي ءذيلا ديحصسلا مكرحو هيلودلا

 باور هئرخ و ديلاسعلا هدلا ةينقييعو
 هتامبج هيسلا كامل ةكرشو اهرذ ٠
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 ياهو لا يكول نويعاطو
 لاوشسلا خم ةيلاو ةييسييرفلا هالبسلا
 ناوسملا

 قارستسلا ءايصس ناستستإ ةيسسسلا ز

 راسخشسلا خسفر ىلع
 نامص اهل حمي ينوناق ماظن ه انم لو
 اهلحاد ف ءروطسم تافالع

 هجواو بامدجسلا ل* تن رينو
 اهسرسفب يملا ةهفلتكملا اياعزسلا
 تاسطنتاو هيبوكحلا تاسنؤسا
 اهييكمنو هرسألا ةباعرلا ةيريكامجلا
 مدتحملا ءاس ى ماهتا شرود عادا نم
 رمآلا ةذظ نا بلاعو مدقتملا يلاجدلا
 للا اهسهدو دئافملا ف ريثما نوب طاغا

 فرهم يارمتا نص ينج السلا اظرسات نح
 يرامتبالا راصخلا بصرف نا نب يركع هير ديدهتلاو ةمدقت حاد
 يم اناا

 شلك لمدتلا ةرورسس زج ولا ١ تدشام»
 صو ملاه'ا ق رتونلا اياهم هيح فن
 دفطملا يل هدوعوتا باريوسلا اهميم
 هيبرعلا

 تاسايسلل يلودلا رسسؤملا راكو
 ليشسلاو رصاتلا نق هتمامشلا هيتئاعلا

 ليف نم نسما موي وكسوم قف حيفا هلا
 فرشتابروغ يئيهوسلا سسرلا ءليهع
 هيف كراشيو مارا ةسيقع ةدلل رمتسيو
 ريسلو هيمركحلا دؤتؤلا ىح ديشنلا
 اهنيب نمو ملاثلا نادلب نم هيفوكحلا
 ةسيئر ةديسلاو دلو سارت يدلا قارعلا
 قارهلا عاسل ماعلا رابجتالا

 يرصم نييالم ١

 ةنولم اهايم نوبرشي
 هفيحشض بذكأ - خاو- «رهامبإ
 يف اوم يلم ؟ ىلا ةيرهامتا دفولا
 سعر ىف نوشيبي دقرشلا هطفاح
 ةئوقملا بنرشلا واين بمس

 روصم قيفدني يف ةفيدحلا براشاو
 نسيماملا نيمافتا لاي هنا ىلا اهنا
 مايلا رداصم بولت ةيس بنفترا
 يمت يأ دعب طك مج أذ ةطماشلام
 ىرعكلا ةرهازلا يراجم تاهاحم نأ
 .يبوياقلا) سيملد ي ريمي لخاد ىقلم
 يف جالمالا ةسنسب عافترا نم البعف
 ةيردلا

 م يتم ل" دقؤلا بلواسيو
 لرانم محتوي يذلا لئاقلا بهرلا اده
 موي لك ةيقرشلا ةطباعم ءادنأ
 ةران يونكلا لشفلاب مهبيخيف
 يرخأ ةراب هدكلا صارمانو

 امبفش ءايبأ نم ينالثلا نإ ركديو
 هستاسالا ىف نويايعي يرسصملا
 يف يرلكلا لشعلا يصارماو ايسراؤللاب !

 هنف عجارتمو روش هش ىذلا بغولا ثاذ
 هيك المو ةيسحشلا بامدقلا /

 يطير يللا ادت |
 لمحلا ةمظنا, هتموكح وكشب |
 ا

 هيئات ةمعزق هةيحيف بلال جاو فيما ا
 مشلب انهنا دمتودلا لمعلا هعطسلا
 يناطيرملا سفلعللا راجما رس يركش ا
 هضخومب دغي ةعزجن ىموكح ونام دم |

 انارملا نم دعدقلا يويملعملا
 مكي إ ةضاكتبللا ةيحطكلا سف“ تاو

 نوايا نا هقنؤفا باماغملا ىواكش |
 دسدحلا نؤولاشلا بخعومم 21 بيتا
 اهدخو هيوكحلا اسما يب حمسيا

 هتورُش نحرفو نيملحتا روج( هي دحم
 كرمي نأ نوذ مهن ةههايمت  لعسلا
 يفواتملا مهساماةمل لاكمس يا روياعلا

 لاعلا ابه
 تاوقع بربس سلا ىوطُشلا بقاعو

 نوضافلا نا نس مئرلا قلك دنا اهم
 لكاببص مصري هيراسنتسا ةيسلل حمس

 هناا الا عييربلا رمزو ىلا قوسافلا وسط
 فرعس سيول هاربلا بابا لانش دهؤب 3

 ةيحالملا اسوم ١
 ملا قبلا ىسلا دخلا ترايساو

 هملكودلا لمعلا ةمقانا هممانت# لعجفلا
 المك يوكسلا هنارذ موذسم اهنا
 ضرامب دوا قيفد لكس ضحجفتس
 قاسم رم , 1] دمالا مع وياقبا اذه
 تاب رستنم ضصايخلا ةبإ هور ةميتنلا
 هصقملا تاناشنلا

 نيصلا ءامكح
 !ناسادلا نوحبضيد

 نما ييسحلاا هس ر اضلا جزارو بست
 نم مؤلم لارا هس قلك نامالا
 ىيرمت“ جيلكلا هحطحس ىلا ةهارم |

 نا نيم“ عشقا نامت ف دراولا بباقو
 حيلجلا ل“ هيانانلا باوشلا لاسرا
 يمال بلا انشا لوقو _انانلاب رجع
 اهيركاد ل هقلاح لازم ةه ب ورجح نم
 تك _طوبلا ء-بوتك جرارولا سك دو ا

 اهيشلابمو فكلامسملا يدش هيسترر
 هئاسانلا تسون : ارث هسا | ا ,ىناساسلا ,ةلارملا لا ثلو ف ضع

 كيلا" أ ةيطلب ىلا“ ايلا

 يققياسل ىلا يساناب تياومم لاش ١ رفاعي
 لاو سا عارسفلا»
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 ةماركلاو فرثشلل ةدباسملا مهقغاومل
 هييوعلا

 هيرئارجلا عابسلا هةقرمحد بفضرو رمتممياعيب
 جيلحلا ثادحا ى ىكيرمالا لهدتلا

 نيف9 دنس انشط ب جئإ ل دلا

 ةمطاملا هقطس ريوط نيش يراهقا
 يرماسص نسل ل رادمعلا نبا ينرقلا
 ىناشلا ق صستل ءادمق سيرت دنملا

 نيياسا ب“ نم ريسخ
 ءابسإلا ةاكو لسارلا اخ قنا

 نايلا لا ليما نسم ل هيضارمل
 عسل يع نينا ةءاهن نسي رسلا
 لق عاضو لل لاماللا سنسناب ةيرمابم

 ةيسيلاب ة2 ال ني

 ةرواس برضو حرطن يمرعلا ممهتت
 امال حيض يضول ا سهم ل ناك اسماو

 لشل هيعارشم يلظ امس'و لغالا
 سقبسلف هسدكن هيريشرل' ةسضئفلا
 جيقتللا يف حاسوألا ةجسلاسم را ةفاسلا

 لاقساو
 هرداص صقر ىدت' برشلا نأ ئانو

 يدئاوذ ديك ءادص سيئرتا دبسلا
 هشاشربب يدلا وهو ليارتبا عرر

 انمظوو ةنبيدؤ اسرنق# رع عاملا
 اينولافب ميصم ؟م ايلم١ وه ؟دهر

 .لوكئمحب مهر لافطالا ىاننو اذه
 لأ هادنم مهبدايا اهيضيخا ابوببر
 رارسكاو فض بيكم يارسلا .لافط"

 قارعلا قافطا دوعضفي رئارجلا لافطا
 تالواخملا لكلا رسايل هلادعر ىدهتو
 هيلايزنمالل هثممحلا هبناودتلا
 هدحيلا تايالؤلا هماخرب هيمويهسفلاو

 هيكب رمالا
 دسيسلا ةايحب لافطاا فتقو

 قارفلا ةرضيو يح مادسص سيئرلا
 صرالا ل هراجضلا هروثو يبالا ةسعبشو
 يخافكلا اهلفف رخل يذلا دظتحللا
 نابكلل هيدشبو يقارعلا دومه

 سوي ةسل
 مفصنو نويأملا هروث لافط# ةيعت

 رارشالاو ربدعتلا لكو ديهش نؤيللا
 رثارهلا قف اساممال

 نويرتارخلا ةيلثلا ددحو
 نك يسارفلا بعبتلل «قلثعملا مهتدءاسم
 ةسلايومإلل مرانلا هيد ب
 ههطبالل ةئسحلا اياوبلاو هبيوبهصلاو
 . ةلاقاخدللا هييرعتا

 ةعماجحم اسوم ٌةودم ي اويكاو
 هملكلع نم جيك ددع اهرمخو رئازحلا
 ىرشلا لكاشم نا ةعماخلا جدئاماأو

 نأ ملاقنا لغو ارحب ل لك طسوالا
 كمر ال حبتخلا ةلكشس لج نأ كردي
 هيديطسلفلا ةيهنلا لك نع اهتم
 للاخ يينيطسلم لمتسم نطو داعيا

 3 ,ييطسلل صرا
 دساوتلا يدمرئارخلا ةملطلا ياراو

 ةيبرعلا يهارالا ىو يملطالا يكيرملا
 سئسملا بتاسرفم لالمساو

 عيمج اينن مهرزاربمللا نع اوزبعو
 تتذحي نق هيملع تاراجا رم قارغلا
 راعنبالا نا نيدكزم ةايحتا نيدابم
 ةايضل انذجتم افجي لكشي يمارملا

 عاني ىل حارسا ةقيبسو ةيبرفلا ةمالا
 اهتسنمم

 رئارجلا بعشو هيبلطلا ةيجب

 بهي قرامو ميسخ اطخ هناب ىبرملا

 تالواس نوبت هس حورخلا شوب ىلع
 نسما اهدذع لإ هقيتستلا باعوا

 نيييمح ماهي ييشرلا ديبسلا هردابص نا
 هنا نم رشم ىناثثأ قف اهيلعا ىبلا
 .تايالؤلل فيحيلا حرخللاا يفت ىعاكا

 ( لوألا بحتصلا ىلع روسدلا همني
 ربصبسقتسلاا ناستا هتالث بلصاو

 تاهتءاؤوملا ل ةنع ةبظاطملا ةريشالاب

 يبن ناجل بفم هيزغ ف بر ىبلا
 باويقو صسيسظلفا نيظاوملا

 لوجملا خس خفر روف كلذو لرابشلالا
 ماما ةريشك نذل ةيرقنا يلع مصرف افلا
 هيلاتبم

 نسما مايعلا تاريشع بمصتم او
 ةسيدم ل رمجالا بيذهتا“ ىنمم داما
 تامسختفلا ءابنتلا بلمح لهو ليلخلا

 ىككن رف /؛ فيؤمل ا ثديي ,رثلا تار انس ١
 نيئاطو ىيويهوتلا ويقلل ديوسملا
 .,صسلا ةيامحل ةملود باوه لابسراع
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 هقسع تايتءاؤم ةيندملا ف برخو
 ةيانيتا نك ترقسا لالسعإلا باوي عم

 ويح ضابصرب يسقارلا نم هد
 ارو

 تاكاسسعالاو ب اهتساوملا باتي انك
 هنرك رم بمثع ذؤننلا# هما ءار ينيندم ق
 نيرتفملا رامبعو رامملا فطتمم قطسو
 ةرمبإلا لإ ريمكلا ىزوخلا قوسلاو
 شمقو هللا مار ىف ىيسربف)ا ىنلاو
 اهندتن لابخ#ا بوق تمدخسسا
 اعلا لماشو هيرابلا :ريخالا

 يرهيبسم ل ةيشنل* تاقتلس لازم لو
 مسمعقلا اهيناعةرخاو اههسارارقمسا لا
 نارخبالا يميظفم لإ يسئلاوملا دست
 لازاست“ ماضسحاب دوفب مك ايدلو
 ترعلاس اهناحنت# ىلخ هةاديح#از
 لايف اددق بوست مسثنو جربملا

 تاسداييتس _* _امه هعارا ركشو
 بترغلا ييطاولا صب سما بعفو ةوءدخ
 ايهيخاوب دس اوت كفش ية“ باوضو

 محل هلمصملا الخلا هسدع إ ةقيبع
 مسق .استخللاو صرتسمملا احدا
 يتساوسلا نم ددنخ ايل ةسخ
 لع ممقرت  ىيكيمكفنلولا
 لاليم

 ويوه

 14 هيف يتيح
 نفط بخ تو قلع سن كلانا تنس“
 هليخ ل بياشو انضسلع اوخن*
 رلكتع جبل سبا انث هيالاو امام

 اساسها ل خاله وبا يرش ىلا للوصل“
 ةيب دهإس نسما ةيصاصلا تاي وملا
 هينا" لليخدا لويج ع . هماحلا
 7 رجالا

 تايببخ اول. تا'رشااخا' بقضاولاو
 همع  اااج هلا 2
 لوجم) سيول ميسو لبصللا بش
 عاطتسلا“ ى يسلاو سواطسللا يسب

 احيرج من.

 * عاتحنفا قدح

 ةددهب ايركس,و اننيبايعر انداصخا
 اهنا ديدهلو ةينرعبا هما ورمل
 رصم لل نسالتلا' او دعلا ىلا 'ريسم
 داس رعرسخ هيمّكيو 423 ماك
 16165 دا ريوبكا يرتعو 6

 ل1 ةطربشب ل يراقعلا بمسلا لافو
 نع ع ظننا سار عبق رو ةيقيقتسا ١ رارفسسا

 جملافملا اعارسم 2 قهنحس نب اهطومر
 ظن ل ترطلا انف اسر هلو مسا
 ا!اهفلا نكل هضاخنمل“ هيادشلاب 4
 هيمرفلا هم) دوهس سمن

 ىلا يا يسم جيرابلا يجرد نا كأو
 وردا ىهو ام مون إ هكسنبب قل ةمالا

 ةباهنلا ىنح ةكرفملا فوت يلع
 راظملا اهيياق بحسب يا يلح هزاع
 ةيرامعمالا ديميهلل نودضيم نيذقلا

 اهلاكشا هماثم
 رب ركسا يراقبلا ريما ديلا لابو

 نا (ينرسصنا كهانلا هسحم ريزرجب

 تاريسمو تاتاجرهم

 هذه نم حورشتل اهئاهتحو عدخمملا
 نادسلا يرسشسملا يساساسلا نراتا

 هبه هيلع روي

 دابازلا رق للا هفيحصلا براشاو
 يبعبشلا رايحلا اهق مامغ دضحب ةدطملا
 لييتارتما عابملا ف زيسلا هيوم
 ةقحلاا هيسرخلا يسارألا رم باجبسالاب
 وهو بتضارخا رايخ ماجا اذهب ىهز

 ليئازسا حلاصتب هيجفنلا ان
 لك ؛راسع وا اهخلامب ىلع اظافح
 اهشب هب ترشه ان بيست فقاولا
 يلق فمدقا ام بقاؤع كريش نأ نإ#

 حيثسلا دمرا نا هفيهملا بئاثو

 كيشيلإ الاهم جذي اخ امد بي لكا دق ينرعلا
 لست اهلاكشا فكتحمم موفلا نا
 لايشعالا ةداعد# ةديسولا هقيسرلا
 اوياتلي نف برغل ةجلسسم .. نان فل دلو
 هيمارعلا ةردعلا ى ةيسلكلا مهتوف لوح
 ةعالل رابثعالا ةداعال ليمسلا اهنا
 ةيدزعللا

 ةيطنم ريشامح بيلعا ظانرلا لو
 هييرحلا ١ يبعبشلا يطارقمبدلا لفملا
 بمتلا ةقفول اه رارتعاو اهميمتن نع
 ةهجارم يف هينوعملا يتارمغلا
 ةهبويهملاو ةينايرسالا تايدحتلا
 بسب اهنوكوو قلطملا اهببامت بيدحو

 .يموفلا قدمحلا يف
 مم يساطت ناسروم يف ثددنو

 لايرينالا ورملاب يقارحلا بغشلا
 ةريرختاو جيلخلا سييملا
 يلا يناستالا ريط راصحلاو ةهبرعلا
 ةينلملاو ةيركسلا تاردقلا برس
 قلزعللا ف ةلطمنملا ةيبزدلا ةيراصتقالاو
 هيرعلا تازيخب مكحتلاو ةرطيسلاو
 يسارالا إ يبوبهسصتلا دوحوثا سيركللو
 هيدرعلا

 تايلك لالخ رهامجلا تنسشو
 ضرسأاتلا رودملاب ناس رهاب بيغلا
 سنآلا ةتوخ“ يلدبو طدملا ”راختلا'
 يكيرمالا ظطذلاا ديدنل ىلع مهكلاهيتذ
 مكدو هيبرعلا هقرفلا سيركدو يبرعلا
 اييدصتلا لا سرفلا مثلا رهان
 ةريبكلا ةرياؤملاو رفاسلا ورمتا ةرساؤن
 ةيبرع انتبل اهل صرعتت يتلا
 ءامبا ةرراؤسو ةرصبو هيشارلا هبامرملا

 ,نيطسططو قارعتا
 عب نماصتلا ناجرهم رثبفبو ادع

 ةنيدم يف ماق يدلا ينارعلا بنشنا
 همينن يبماصت ناحرهم بلاث ةكديرح
 يسيتلا يطارتمبدلا ملا همطيم
 ءاصيبلا رادلا يباحرهن ذم ةيبرعملا
 خيم يبامتلا نك ريسستلل طابرلاو
 ةدطمللا فتوم حرشلو يفارغل بفشلا
 جملجلا ةمرل ص

 م١051 هضقلا يلو رولا همس.
 ليعتسلا ل كلو مدلامعتا راكمتسا 1
 مكدص داهتملا للعسم رمكب اهدي

 نيسقمابر ييظاؤم همن بسال
 ل يلشارسالا لالبجالا لونج رماضرت
 رمز نيحم ان دهت هقيدو تاهجاوم
 لوصيو ليحملا ةرمل عاتتخ ىف حلبا
 هفيرمشلا يصارالا نم ةدراوتا عانفإلا
 ,ابلا اؤهلظا ل'لبخ لذ يونج نا هليجملا
 : تانرودلا ةزمجاظ ندلا ريمجاورملا ىلغ
 فضرحز) ةراججلاب .هلشياريبالا

 نلع لوحبلا عبم قرلمحالا تاطلم
 مجمو ةسدن يلخو ةرغ هنندم ظسيو
 بقماو لمجملا حاطقلا يف رسيوس نابع
 دمه نام اضورفم .لوجملا عمس
 ماقفنت'ا يف امال بنس يةدقبو امنلابخ

 لهل
 هطرتنا بضت) يسدقلا هسدم يو
 للسغع  نسصلا تةويسارببالاب

 ىلع اجاحح؟ اورشالخب سماساربب»
 نس ىياتلا ّإ فتيرللا ىسفالا ةروجم
 ىراخلا رهشلا

 لالسخالا باطني بمرزتتو
 هقيدع قلش لوتنلا عيش ىنويوشلا
 بتاهجاوملا دعب نرخ عاطشتب رسوب ناج
 هيفاللا لبق ةقمللا برخ يملا ةقيييلا
 تاؤقو ضيسلتسلللا يدكاوملا سن
 ميم لاز اص يدل“ بمولا نك لالسحالا
 ل همياهستلا اهيلسر“ يسبلا هجيرتا
 راكتتناو به عموم يضقآلا قخسيملا
 ائاعو اسرغ

 هعطملا ىف اياسملا يرعب طيرلا ففرم
 لوي ءافدصا موم لك بسسكيو ىماسسب

 رظنلا ةهجو مدخي نمولا رستعو
 ليشابتي لك جئاسم يمتا ةيياربلا
 هةنطلا

 تبرشلا سدهلا ةررجم برها دقو
 ؟هراسحياب اكيرمأ تايالدا هر
 مسص املا عارسللو ليسا ربع حصاولا

 ميمرملا عم الا

 ثحابلا ةلحس ريرخد ميركس دكاو
 نأ قلسع ةخيرشلا اخ يل نيربلا
 قلرسصلا اهب موصن يملا ةهشاوسملا
 ذيع قل هيلو قدي اسملاو قسانلا قضيسم
 اهتبار) ريرتخخب راق كردي را ةيبزعلا

 ردقبو اهعاشا ىلع لوألا ءايملا ف موقعي
 اهيوفح نع حاقد مدس نركت اما
 مهن قفحي يذلا ردبلاب اهسرح رغو
 راضيدآلا

 لإ تاقشأ ن١ ىارعلا بعت نب هين
 [ايدلا يف غئارلا يمودلا مهم هومل برمملا
 ةيبرفلا ىحرالا نداسنو همردع نع

 ندصلا هيحص بيكا شسسوب لو
 نيدلا نا ةييسيوتلا ةيلومسالا
 يف برحختا لبص لافتا نولواحب
 لوضريتايس يبرلا جيلخلا ةقطمم
 اهنابنشا هئاح يف اهنانع

 يحائتلا لاقم يي هه بشلا بلانو
 تاوصالا نم رفثكلا بلاخُت فقل نسما اهلا
 بلاط ينرفلا جيقكتلا هير دنا دمع
 بيتايسأو ةياضرلاو هيكشلا عامباب
 نكمي امم هييساموتلبزلاو رالخلا
 نامي حالبلاو موتا ةلهمأوب ةقيقسي
 ةيسامولبدلا ىرطلاب هيلا لمونلا
 آلا دج ىلا تاوضالا هذه ثعاطظتساو
 هرئامملاو هلم اعت) يش نوتكت نأ

 ةادكامف ىلا هسسيصشلا تراشاو

 نم ةوثلا مادختسال صيارلا نوصتا
 يكيرمالا سيئرلا رمع ما اهسفم اكيرمأ
 ناب هداقغا نغ رقراك يميح قيسالا
 قارعل“ حارس ذيكيرما مالاجم هيا

 اخ داف اظفع نوكبس فيوكلا نم ةوقلام

 ن9 لوثلا ىلا ةنيحبملا بيصلخو

 .فىولا اكيربا ي هدحو سيلا رمراك
 ةوقلا مادشتلا ةدشب صراع

 تلاقم لم فعلا ةماود يف لوطدتاو
 ىف فرغت اهبال م, زك ناومالا
 عياسملا ىلغ رئزيس ةوقلا مادختسا
 شدي ]| اهساوو الئاش اريتات ةبكيرمالا
 ,4 امي نهتت#

ْ 
 هبال فدم -دعاود نيس |
 ةييرم يلع انانبحا نيرجاظبللا [
 هموكحلا اهتفرم يسلا درسلا !

 تاوق يلاحتا ماملا علطم هيياظيردلا
 ةقراعلا ثاكاحرلاو بلملاب هطرشلا

 ردمل يل 4 نوسكرم) نكح يبقس حجرات
 ننبما

 نا دشن يررعاظتملا عسجم دعو ا

 ا

 نحبلا ماما نقبل ارش اوعرتخا
 اويتمنب نيدلا مهئالمرلا مهمغ د دمكانلا
 سمع ينللا هعيسارلا تارهاظنلا رفع

 نمايلا نانا رهش ق انناطيرم |
 نم امدح نا ةكفرشلا رداضم بركذو |

 نس ادادملا ناو اولفتما دق سرف اظن"
 بزيد دغ ةظرشلا باواسم

 دهن بفلطيا ذي بارهاطتلا بباكو
 دقن رشألا فرطتا همحاس نس سيما ره
 نيراسبلا يافملا بتانلا يشلا يا
 هتمحلا نا اهمف دكا هملك نم يمون)
 اهييكرف .ريملا ةرقلا ةهميرم د

 مشرسلا يفالم هيباطيربلا هيودجلا
 يب اطفيزملا نشنالاب لاش بنس ديازنملا
 نوينطتست الو ودعاسللا نونكيسم
 تسازصلا حقد

1 
 ةيداصتقاو ةيراجت تاثداحم |

 ايديلو سنوتنيب

 عاممجا سمبا انه ادن م غاو ب سنوم
 ةسيل# ةييسسوبلا هكويشلا هيجلتلا .

 يدلعتغالاز يراصملا لوكنت
 ديت ليتسلا ةسائيرب ليوستلاو |

 هبلاكاو ءاهفإلا زيرو ستوسنت“
 يميسللا دمخم ةيسلاو نسيوسلا
 ةنيمتلا ةبحللا نينبباآ ىراخنلا
 ىسالا هيارحلل

 هيديللا هكرمتلا همحنلا قوسو
 ديدن اهغاممتنا لالع هسسسوملا
 نكمم يلع حبلا بابمكر اونا
 فليكم رثخ ننولبلا نيم ةهيرغي
 خيراشلاو تاسدنسلا ةسارفو تاونقلا
 يداهتما لمبات قبح ىلا ةسئرلا
 ةيعيملع سسا ىلع

 .نالعأ
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 تارايسلا عنب نع بوركلا تارافع ةيربدم /ةيلاك ا هرارو ناعم ]|
 ةرشابلا ةعاسلا مامن ق بنوكلا ةطفاضم ق هدجاوبملا تاركسلا
 قىفاولاس الا مربب سس ران عا نون لك حاسم نم
 رورمم اناننل ةرراجلا تاج الا يكلدو ! 4/1 7

 اعف .ًةمظاك عاضن هد ملا ةيطظبم ىف ةعماولا بيوكلا هةيدفاحم

 كارتشالل نددحلا لشوملاو ناكملا يروصحلا ءارشلاب نيقارلا
 لا ةرابسلا ميلستو كاجالا لثن :البمأ دسسو ودنا ىلا ىف

 هيدهتب ةديارملا وس: روف ىتادطملا '
 تيوكللا تاراقت ريدم



 ءادنلا
 ا

 :دانغب ترداغ ةيبرعلا ةيئاملربلا دوفقولا

 ةسيسب رسهسلا تاسع اسستسج# حسجسنأ :رآ رسم

 ة رصعسو و ةحيص اسحس ١ حس امصخعن : و د اصخاس
 دسفوسلا لنسسأ ربع رادسم رباب

 ديسلا ةسسائرسا يسادرالا يناللرببلا
 باوملا سفهم سيئر رازحع ناميثس

 حاسما يف كراش نأ دم يندرالا
 مكانا متنحا خدلا برغلا ييباكرملا
 يسانا سيمكلا

 يف رارع نابيثن ديبنلا فموو
 ةيهارصلا ماببالا ةلاكول حيربمت
 اهباب عامتتالا اهب حرخ يتلا تارارقلا
 نسم رج عاشوا امش ىف ؟ذتؤم ةراثمم

 هده لب هينزنلا تاجامتجلا مجن»
 , ىكريسملا

 دقرلا نسما رصع دادعم رداخ امك
 ميسفا هال ةييرشارخللا يماشرملا
 للحي سيئر ريرصتا دبع مداخقب
 يرئارخلل بمشلا

 جحيرمب لا مياخط زديسلا فصموو
 جاسحا جتاتع هيفارملا ءانمالا هلاكولا

 هيباحيا اهبان مسرملا سنيبال ملا
 ةيسرنلا دعألا ريه امتع جرارأ ند هك زيعمو

 يسمس سس + مثلا قروض ىلع اهكؤم
 يمصر نم ةييطييلا يطيستك جيري
 هيي اهسبا

 نارملا خس فت رئازجللا يب اسنا لام

 اوملل هيزجبو هيدصن يف اهخاو اظن
 لع م+دشاوملا هيسلتطالاو ةيكيرسالا

 هيسزعلا يبمصارالا

 راطما يف نيدعولا حمدوت يف ناكو
 سيئر حئاخ يارهص يدفتس ديسلا
 ءيسطوللا سلخ ١
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 سسسي رسلا ةسسسسسل | ر تسحت داس سقملا

 ةطسصحص+ مو لصحست هلسسست ا و ةصصصسا» اسس |
 نيامشرلا يستحرلا دبع حستيلا ناسئبلا
 ىثسارج ي قو_ اغلا رسع ةعماج سيئر
 سيسرلا كنبلا ةزئابفب هينايسكابلا
 هن نم يشعل يماقلا ىف سس مادق
 ىياقا

 مهاقو الا ةرازو اهنفلم هئاسر يف لابو

 دمسلا جرتانب نا هيميذلا نوؤكلاو
 فموم نرشا دعب ييتح مادص سيترلا
 ثيدحعلا رصملا ي يسالساو يبيزيخ

 ةيكيرمالا تارقلا دوبعو لل فاساو
 هسيمالسمالا يمارالا ىلإ اهتاضلسو

 ندرالا دض ةيكيرما ةنصرت
 ارنا ةنيحم تمسو  عاو  نامع

 دف هيكيرمالا تامزامللا ةيندرالا
 ةسصرخلاب سرالا

 سمل اهيل روعس ريزت< ي تمجاهر
 ةيكبرسألا ةدحتملا تايةولا ةيهحص
 ىلع رصتقت مل يتلا ندرالا مانت
 ىلا ةيجتللا ةيراجتلا نطملا صارتعأ
 وا ابهراس ريمبلث وا ةيفحلا ءانيب
 لأ كلذ ىدعت لب .,ىبمهمل اهتثداخا
 صرخ ,ي مئامب نم لمحت اها ءاشنا
 فارمالاو نيئاوقلا كندي ةظئاطم رصبألا
 , ةيلو دلا

 يىدحا مايك هنيحهمعلا نزشكو
 قئاصم ةركومملا ةيلكيرمالا تارمدملا

 يبالا رهشلا نم رشع يلاجبا يل ناريت
 اهدوتي يلا كيراو ةنيفسلا هفاقباب
 رمبام ءدلوعسو يتيفرس يرحب مئانع

 ةئباحم قلآ نم باقز
 اهثايوجحمو ةرطامإل ةيدوبثلا قاروالا
 ثرسا ب . ١ 'قحننعا ةهجو

 طباسفلا نا بقيوسلا تلاقو
 رجححو ضارتغام فتاكي مل ا

 هذاطما ىلا كلذ يرقت لب
 اهيلع هذلتحالا عئاميلا ءاقئاب اراوخ
 .رخبلا صرع يل

 ةبوهسملا نلائالا طماضلا نا ثفاسإو
 هتارواو هتاليحس ي لباد ليدستي ما
 مقاطنا ىارغا حا مال سيب ةيتوبلا
 تاوآللا دب مرقث امل ةيروغ روس طاجتلاب

 ةيكيرمألا

 تاءارسجالا هله نا تهمزاو
 دس ,ةيئادملا ةيكيرمالا تاهرصتلاو
 عيوحتو هيلع طعينب .تعابج ندرالا
 عاعبب ىقخ هداستلا عمدتو هممش
 يدا رودلا راظا ف , ,ةيخيرم الا رهاواغل
 ةيادب دصم ملايعلا يقع يضرشُك هيرافت
 رييدرطلا ةمرأ

 ٠ ي) ةيبدرالا هفيدسلا تطحالو
 يودبا نرباقلا من ةرهمك ةوبعم كايص
 كرتستنلا ميماعلا نكبو ةمئودلا هلا دعلاو
 متي نيبثالا نأ امهميب ديحولا
 ةدحملا بايالولف لي نم انههيجوت
 هحاطتا عيمجلا ىلغو ةيكيرمالا

 | ةكرتشملا ةيبرعلا تاكرشلا
 نابع يف اهتاعامتجا ًأدبت

 هنامالا رقع يف تأدب ب ياو ب نابع
 هيءاسفالا ةدضولا يسلجت ةناعثا
 عامتحالا لابخا نسما ايه ةييربلا

 يتيعوس براشسم وشو  ةكرتشلاا هيدرهلا ناكرسلإ رشك نفمانلا
 سلع ١ نع ةلثسما

 سدم يلا هكراشللا دوقولا رتقابتو

 ايهنبس تاهوضوملا نم ءيدغ نيبوي
 هسافلا هنامآلا اهييدعل يتلا ةيسارالا
 هيزامتسسالاو هيلاحلا تاساهنملا لوجج
 نم همدعم لمح قاوجاو تائرشلل
 هبنرملا تاكرشلا لثمت يتلا دومرلا
 ةورشلا دهمتتل هيبرحلاو رهدمتإل
 تايئاتصلب هيبرضلاو هيباوهجلا

 تاراستتسالل هيبرصلاو ةيئاونبلا
 ةيحارملا

 ءروسملا هب فخار ةييركملا هككب ق هس دقللا
 ذقن 0.0 ]ل نيططمملا لوسرتا رس ص
 هنايمساو ييلبملا ركاشل ارانهمبا
 نهم ام ريمي

 ءاكنا عميمج يف سمتنساا اكدو

 بهم يبذقلللا داهضلا نالع# ملاملا
 ماوص ريهاجملا يسيترلا ميسسلا ةيار

 لك ىلع بحار داهجلا ف دئاؤب سيح
 ليعفتلا يس ةياسدقم ةيايجسل مكلسم
 ينوسهشلا .يكيرصالا ىراسمبسالا
 ستهملا

 هيئاسملا ُتاصقتعلا بوكمت#
 يداسمتغالا راصخلا ةيماتسكاسلا
 . هيعشو قارملا يله سورفملا

 ةميئر ىيغر روشك ةديسلا تسكاو
 هلاسر يف ناتسكاب مومع ءابسب ةمضنم
 نأ يارعلا ءاسمل ماعلا داحتاملا اهاعلم

 ليم نم قازمل# ىلع يسورخلاا رابسصتسلا
 دصي هنكيزنالا ةذكتلا تايالولا
 عئارشلاو راسنالا ىوفه لكلا هعلاعم
 . ةيلوشإ ييارفلاو

 ءفهادملا هيلورتا بابكتمملا بدشامو

 رسك اح لمملل ناسالا قوفنح نع
 لاسطالاو ءاسنلا ديورتو راصخلا

 زاذدو يؤرافكا رمح ههماتس نا دكاو
 عسخو ىثكبازكب هيبامجرتا مولفلا
 نايردمو ةدمانا يم اهيف يقماحلا

 ونبي هيبتلو هظفحو نارتو سملمسو

 نك حافدلت ,نوكتسي اه لكد ىارعلا عم
 , مالعسالا مارتعن

 ممجالبل مماملا ةيممحلا باطو

 اهتافلخر اكيرما يلب طمسلل «دعدملا
 هيدرعلا يبارالا نس ورحلت اهتاكرشو
 نم اهياونو اهليطانإ بسسو هسيلملا
 , هقطامللا

 2 1 دس نتف ظنملا |

 راسعضلا ىلع جستحت ةسيئاستسكاسبلا
 هبودالاف ةيئاوملا هاوملاب حوبشلاو

 ٠ ةيريرملا

 ماس مطعم نا ىلا هكايرلا براشاو
 ةركذم بدق ( ناوكالا) ناتسكاب مومح
 يف فيسنريلا ةمطنم ريدم جاحمحا

 ضرفر يفسعتلا رارقنا يلع يضؤورت
 , همعشو يارملا يلغ رئاجلا راسحملا

 هيلودنا تاسئعمملا ةركدملا ثغدو

 ليملو ديباستالا اهتايصاون مايفلت
 ضورفلا يداممقالا رامعلا رسك يلع

 نا فدهي يرنتاو يمارعلا بعشلا ىلع
 هجاونشو هئاسو هلافذلا عيوجت

 ؛نويكيرما نويداصتقا نوئنحم

 برستسا' يف ةدسعستملا تاسيالوسلا لسن

 ةيسيسلاسفسلا لاسملا قاوسال ةسكن
 نويكيرما نويداصتقا نرلطحم لاف

 ىلإ ثاصن اذا ةدردصنللا تايالؤنا ىلا
 نل شوب ناذ جيلطلا ةفطمم يف بردا
 هيقارملا باوقلا ةهم-اوس يف هبسمم لبحي
 ةهجاوم يل هسكب جوس امناو بسحب
 ةراكو .بلغسو ةيلياسلا ةيثناملا ىاوسالا
 نع نما اهل يرابحا ليقحت قف رثيور
 هتايالوسا) بلشف نا مهثوق سفلسن
 قهتالا ناق بترتكلا قف متصتلا
 يضفدنمب نا لكني ةيكيرم 9# تادعسلاو
 ليسح ل ركودلا رقس ىييزديو اريثل
 ةريمك ةحرس لعدملا امنا عفيرت
 هسسؤم قم نيو قيقيل لآ تمسنو
 كلذ نا هوي هئاكرشو نواب ياربوا
 اوسا) اهموو اننيرم انسوناك نوكيس
 رازجببسا يأ فايبجاو جابصوالا لك نم
 راها رمش يف بسمو بترصلا
 عياشتراو هلطفب فلا زادغمب مههسالا
 رثكا ىلا لتعالا هليوظلا نيئاغلا زامسا

 نسميتر بنان رلؤو برسور اهذ م/آ“ نيم

 رفف بروكواب تيتسرمرا تسريم سيئر
 عصتس حيلخلا ف برخلا نا لات
 ةرولغم ةلكشم ماما ةدختملا تايالولا

 لا اهسراطب نم رشيور تراشاو ,ىرخا
 حير رص زارا يف نطستاو لشم نا
 رامبسأ حاقترا رارعتسا ىلا يدوس
 يمانلا داصتقالاب رارشالاو طفنلا
 تايالؤوثاب ييرمتتسملا هفث فارفتساو
 ابعسب رالودتا نا بلانو ةلختلا
 طلبلا رابسا مافتراو حيلجلا تادنحا

 ق تايرعل ةريخالا ةرمفلا ي نمرعت
 هلزاملا ياما ةقعودش ىذت هليهزا قاوسما

 مات 3 ىونسم يبدا ىلاو يناحلالا
 ينابايلا نا عاما ماديا فعدو

 مهتباسنا نيرملتسملا نأ تداقاو
 تايالولا يف مهلاوما ليمشت نم فواجام
 مديدع قكاشم يباعت يتلا ةدحتملا
 ماظنو هنزاولا يف ركع اهنم
 سصوقرم يق رصم

 بلاطب رارحالا نييعويشلا ةيعمج
 جيلخلا ىلا ةيتيقوس تاوق لاسر مدعب

 فيتنال ناشبا اعد - ماو - وكسوم
 قاوصح ميدق

 ةداسيفلا رارخالا ييعوشلا ةيممدع أ
 لاراب مثقف مدخ ىلا هيتيموسلا '
 جيشحتا ق١ هينيبون باوع |

 هقويجحصم انهينرثم هلابر لا لامر

 مجييراسا ف تبحي ملا هلا سيما انمشورت

 لارا ياق بلو ايسور ترعلا لئاث نأ
 بوؤُ ش ل يكد هييبيموس تاوق
 .بعيعلا رم ناووس هطقب عضقتمس ترم

 اهراثا وحم
 ؟عركذمب نا لسورلا يلق نأ  فاياو

 نولكأي اولاك بيبوسلا لابطالا ناب

 يب ايسور ىلع يئرانلاا راسمالا نانا اوين
 ةيناثلا ةيملاثلا برحلا تاولس

 جابجتا لافطالا بشان هياب حمواو
 دعو ربسلا نولكاي ةريئاجملا ماربمديلا
 تلج هنا حيراملا بك يف وح وم تارك
 هطيساوم هييومحالا قارعلا يطامم نم
 نازيا ربع هيدغالاب هلسحب لماوت
 نولنعي اومآاك دويش قارس اش دوقي
 يساثعي ربلا يشيحسلا هعدج يف لانبيه

 املا يسن ترمب دمف فيتسال لاقو
 ىف لافطالا ناب ارخؤس تاره انييح

 (يلع نبإ) كل ةلاسر
 ايريجين سيئر نم

 وسو“ يسسرلا هقلسس د حاز ح سم ؤت
 ةسلابس نيب ياط نم ني ةياعقا قير
 همجي امان مسه ارم لارستل! نم هيظعت»

 قلم ايريخيب هيروهمج سيبعر
 باد رومالاو هةيباشلا بافالعتاس
 كلريبل_للا مامتهالا

 ياخ ديسلا ةلاسرلا ميلستب ماهو
 نوؤشتل هتوفلا ريو يراكزت
 لاقنسا لالخ يريجيملا هيجراخلا
 هن ينيوتلا نميمرملا

 بسر يراكرز يحاخ ديسسلا حربمو
 نسيرلا عم تن هنا ةلابرلا ميثسب
 منش اسقلا بناهالعلا يلك قم ني دافلا نير

 تيوس مسالسا بنالع لاا اهروظن يلماز
 ىياسما لطع ماجسيال يسسادلا ايريجسبب

 سرملا جيلخسلا همرال يسلب

 ,نافرعل اديجت اباب هلاسر يف
 رامدو ةنراك يرسكملا لحلا

 رباب ديببلا ماس - أو - يسوم
 ينم هةفاسر يظلم هلود سيئر تافرع
 مشاربا لارتجلا ىريهتسلا سيئرلا
 هفطبملا تادحعاب لعين اديطناماب

 هسيففلل ةريدسإلا هيازوسطملاو
 نيدقلا ةرركم دبد ةفاحع ةييلعسلدلا
 دص لالبجالا تاكلس ةهتسكنرا يتلا
 - سينيلس ب لقلا سيطاوملا

 امركر دنسلا هلاسولا ميطسس ماقو
 نووبشلل هلودلا ريزو ميعاربا واي
 سسرسلل ضاخلا ثوعسملا هيعراملا

 رباب ديسملا لادقتسا لال يريجيبلا
 دنسلا رومختب سما انف هل تافرع
 هتسانتسلا ةزتابلا يمشر يضو دق ىورأت
 هسيظسنفلا ريرجتلا هبطتم يف

 ناع سيئ رامدو هئراك نم ءللد هلثعي
 ايهراثا لافتس لم اتم ممظطناا

 عيسح يف بوصتلا نود“ نس ةريثك
 هيداطتنالاو ةييبساهسلا نيدايملا
 هداسنالاو ةيقافتلاو ةيهاسحالاو

 ينيطهلقلا سيئرلا سر تساو
 ءيسلا هينيطسلغلا روهجسلا ماهللا لالد
 ةييايس هبوب ناجبا للا نع لفتت

 داحسا ةسشأو عيرلحلا ةيبرال ةيمرغ
 ابو برخلل ءوطللا وا يركسملا لهدا

 ضفرل ةيسنوت ةوعد
 راضحلا تارارق

 ليغامسا ديسلا اعد
 داحتالا ماملا نيمالا يسايمسملا

 عييمتع ضفر ىلإ لتلتلل .يسوكلا
 نمرن ىلا ةيمارملا تارارقملاو تايمايسلا
 قارعلا دص شدامتتالا راسحلا
 . هلافلمأ عيوعتو

 ينامخسلا ليعاصسا ذيببلا علماو
 ماعلا داضتالا نأ سدا يورشلا ةقيححص
 ةبعرشلا ةمشم قفتدب لاشلل يسنوتلا

 دص الا اهقييطت نكمي ال يتلا ةيلودلا
 ندع بعهستت نا يعيب لب قارعلا
 لبئارسا كلذ يف امم لودلا ميفج

 سئحسم لود بعلم نا ةرورم دكار
 هيدخ رثكأ ارود اكيرما للد ن امب الا
 نلع نمرخت دق ثناؤ انآ ةيعئاوو

 نكمب 5 يتلا ةيلودلا ةيعرتشلا قيبتت
 ىارملا دس ةهيةدقعت ,نا فعتن

 ينابجسلا ليسا ديبسلا لولسو
 ينابكلا اهيبكترا يتلا ةحبتسلا ةميرحلاب

 تثيرشلا ىسدقلا مرخلا ى يبويهسلا
 مع

 ديل بجش
 يكيرمالا وؤسنللا

 داجيرل ل هماملا ةياسالا بستم
 تاييمالملاو ترا ركملاي يلم ابلل ينزعلا
 ييبشلا طبلا يف ةسيلالا لامعالاو
 ةسيكيرسألا تاوفلا عرس قبلا
 يفار الل ةسييلطالاو هينوييهصلاو
 راخجلاو دضم يف هسمدغملا ةيسرحلا

 اهافل هلايسر يف ومامالا بدكاو
 رئعفلا ل لامعا تااقملا ماعاا تاجنمالا
 وش باوعلا هدهل يقضخلا فدهلا نأ

 ةيمرملا ةمآلا تاردشم للك ةرظيسلا

 بحي يازعلا ىل ناوذملاو اهياورنو
 ماالمسو نما ددهب انبو هقئار عمارد

 :نميلاس ماسلا يبعشلا رمتؤملل ةمئادلا ةنجلل ناسيب ف حلاص هلئادبع يلع قيرشلا دسسانرب

 نيينميلا ةستياسفم راسكنتساو ةرزسجملا ةسئادا

 هممادلا ةيجلا بنادا- عاود ءامسم
 ةيروهملسلا 4 هاعلا ىمعنلا ييوملت
 3 سيطالا ننركسفلا دوحولا هيملا
 نم هلايمت انو ةيسرخلا ةابلفو يصارالا
 رفا“ ريعاشم لكل حراس دحب
 نمالاو هيمزتلا ةدايملاو سملسللو
 .نسرفلا

 زن ةيردت“ ناس ل هيسقلا بايلاو

 ةسمهسرود لاسصكا رايح ىف فا
 ليرفلا ميبايرب ةريسافلا ةهندايسكال"
 نسلخم نسير حئاسم ئاقتم نت

 سفنشلا زيمؤنلل راملا رسمالا ةبايرلا
 هقلفسللا ف رارقيس داو >اةسلا ىا ماجلا

 باوقلا حورتتب نوهرم مئاقلا لو لع
 ةريرزخلاو ممهيترللا نب هيسخالا

 هسرملا
 لا لودلا غمبكلتاب هيكجلل) بياهاو

 متافلا ةدتهُسي ام نب ضقابعلا كادي

 رثوتو ديعيصتلا ةيلمع سنو حارا نم
 باوقلا ميم بيحابص يملا جاونجالا
 حيلجالاو ةريرصلا هئلطمم لاذ هيدا

 اهباوض بحس هيبها كلود ينو
 داخباو هفلعمملا نم ةرمدللا اهنامتاو
 لكاشملا عيمجل هلراعو هيبانم لوثتح
 هطاتسلل ١ يف

 تاءارجا ةسيحللا بتركثتسباو

 اهل يعزعس ىسملا ةينانسسملاو ليجرتل»
 تاطكلس لذق نم نونصنلا نويريملا
 راخنلاو يس و دكاشلا ءامكملا

 ناؤوطسحلا نديم هيخرلا بياااو
 هميرتخلاو (يقييارسدا| يئحو دا
 وفعلا تاوه اهسكيو) يملا ءامتشلا

 جار نملاو ةمسانلا ينويهشصلا
 نم ةاساسيالا نم بارشفلا اهيمخسع
 ل ىنيطسلفلا سرفلا بعببلا جانبا
 مفسرسسلا يضصقالا دخننلاا هيعاسم
 ةهياتجنم ل ماهتسالل اهدا رمتسا ةدكود
 يبنطولا اهبخاو نادآو ياورعزا ادق

 صوعلاو
 ةرافهلا لامطا رون ناسلا اينجو

 سوبههصلا و دبل ايام رودمتدب نسسدلا

 هيشافلا ةياسوامسو مُشاحلا
 هيبرصملا ههآلا ةيحسللا بيتئاسو

 اهبامضتمر اهبايوكحو هيماهسنالاو
 ؟دذيه ههماخمل باقم نأ هدسسايسلا

 نم اسإلا اهفحعاو ىدؤنو ناودملا
 مكدلا نم كترملا مظقم ياو يبوفياو
 هدبيفسكي لععا نم يسايسلاو يعداملا

 اهراسمببا قيمحتر ةمايقنبالا

 هويتستملا
 يسيبن ةرورسم ىنامع بطشاو

 تدهن ةيداهتفاو هيومش هيحيراردسا

 لطتبلا ف نيسرفمللا تاييسنلا يبا
 مهم ايناذساو مه اهاظ م ةداشيسالاو
 ةيسمش كاسح زفوي اممو طولا 4م 1
 ةئاك بفسلا ءانسالو مهبل

 عيمجي هييادلا ةيضللا بيباشا امك
 ىويسم نيلش اونوش نا ضيطاوخا
 تاده سس اس هيياطولا هنيلوؤونسما

 هظولا بباهنجوملا لكل ةباننبس او
 اهم نساعبلاو باوراجملا لك يف ةعالجلا

 هقحيتتلا بادتحالا ههخاؤمر اسعاخما
 ةيباسلا ةينمنلا ياليجالا مورب لسيلاب
 ىلا فدهب ىلا ةيسالبببالا ءىدادملاو

 لفتت تاقرتسحيلا ةاراجسب مدع
 تاطقتاب اهسوافمو هيلاع ةدلزويفو
 رم يلاتحلا ءاسلا دهماو لؤوسسلا
 اهم نم اقالطظسا هع اجلا بتاءانالا
 اميو ديوس يبا هةيكيرسلاو قشنلا بابثا
 لاشلاو يحلاب نيشاولا عينت اهب
 هيكتاف ها 2 0

 ةدحسكا ممألا ةمظنم ةنجقلا فقنو
 مهفول همساخلا (قساعازحا ءاهنا للا

 دج غضوو هيبونهسلا متارخلا عسج
 دض ةرعدسملا ةيناودملا اهباسراعل
 ههراو ينيظنلولا يبرملا فيشلا
 ليداع نسناس لج راخياو هياسدعمو
 نمصب ايبو هيسظتنلبلا هفكتسلا
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 لس .رم هظنكك ١ ةسيربلا يصارالا زيرتسب
 ةلوؤدلا هيصاتاو يضسارسسإا نابكلا
 ةيمخرا ناك هققسسملا ةيسسنيظبسلكلا
 ميسيكسلللا ريحت" ةملنت قيانقنو
 بيشلل ريبوتاو سرشلا لشنلا
 م لهلملا

 هيما ياك اهبامس ق هنحللا بدكاو
 عدمولا فرو نس رفلا نماصملا 6 دافسسنا
 ماسولا هرولجح ءازأ يسربلا فهلا ق
 ةسالا اهلا نمرمتت نسما تامديحيلاو
 اهيدامابا يسمو ةييرعلا

 ليباسصتلا ةسدتلا دمشسسماو
 ةيلؤ.الا فامظسلا اذنك نم بوشتملا
 وايصال ليتؤنمبلا باسسومو
 تيابصا ينلا ةريفتتللا مي دامنعالا
 , هموألا تبيبسن ةينمملا ةيروهمتلا

 لق ماعلا ينفشلا رسولا شتا دقو
 نم ةريقنتل برمسلا يملا هده هنرود
 نم ةيجملا لاجللا رهشلا نم 58 1

 ةيبيوئكيلاو هيموظطمبلا لساسلملا

 رمبولا هعبمر هبقام ريوظطتب كطيبرللا
 قاذآو ضيانس ريظيمت ماعلا سعشلا

 لمدلا عوربشم رازوفاو هيرو عيمتش
 ريبؤملل يلجادلا مائانلاو ييايسلا
 ماعلا ينفشلا

 ةرزجملا ءادهش حاورا ىلع وكسوم ف يبرع ينيبات لفح
 يف نطسشاو فقومي دسيدنتلا رارسصتسا
 عابطا داجتا بضش  عاو - مهارم

 يتلا مارلبلا ةسيرخلا يبرعلا نابسالا
 ةينويهصلا لالنسالا تاوق اهتئرشقا
 يف ينيطسلتلا يبرشلا انبعت بع
 اهتيدحبص حارو فيرشلا يبدقلا مرجلا
 نم تائملاو هادهشلا نب تارشملا
 . ىيحرسلا

 دادهب دكتي يذلا داحتالا ناداو
 يتلا ةمهرجلا نده سما نابي ف هل ارقم

 2 مؤللاو دلحملا ىم نع ربعت
 اكاهتسا لثمتو سملسملاو برعش
 ةبلوتلا فارغالاو قيتاوما
 ةيناسمالاو

 ي'دمتلا ةيمها ىاستالا دكاو
 هيباظرالا لامعإللل مراسلا
 اثبعش اهل سرمتب ينل ةيباساإاللاو
 غارملا يديا يلج يميطسلفلا .يبرحلا
 ,ةيباهمل»

 هيلط تاداحنا بمالا وكسوم يف
 سيوتو ايبيلو سسيلاو نيظسللو يارملا

 ىلع ايميبات الاذتخا سما وكسوم
 صاصرب ارنملس نيا ءادهشلا خاورا

 ةروخ ف هينويهصلا لالتحالا تاوح
 .بيرشلا يسزفثا هيبدم

 تاداحتالا هيملك لافتحالا ف .تيغعتاو
 ةيبوبهصلا ةررحملا برتسسا يملا

 ايرون دنع عضو بيباطو هيشنلا
 هييرعلا يصارالل يسويهملا قالتس للا
 ةيسيراملل هذكتملا معالا ثحدو هلئسلا
 هيامعلا ريبوم يف لوؤسلا اهرود
 يمازالا ف يميئاسلفلا سفشلل
 ةليحملا

 هدلابزبفالا ةطمخلاب ةسلكلا تددنو
 قارعلل هيدانللا ةدبدهلا هيدويهملاو
 ف اخيا ل١ ف دهب هلمحملا ند نا بدكاو
 هيسفنح يئرلا مدهملاو يفرلا ةلجع
 فلينلا راونسأ يظطخاي نأ دعي قارملا
 هيداقنجاو ةيساك هوم مسصاو لهجلاو

 يراوسلا قيمت يلع ةرداق هيركسعو
 ةينرملا ةقظنلا "ارسنال
 هي مرعلا همالا ماما ىافآلا حبت ىلابلابو

 اهسدهبو اهنبردم وجني
 موقت“ ءاكحلا سيب .فووم تدفتاو

 هيفضال هيا يلا براشتو سصلداختلا
 يتداقللا قوما ف عتب نانا دتحال
 نمألا سسئعم تارازرشب اللعدم ىيكمرسالا

 سيلكملا اذه نال ىارخلا دس لودلا
 نم تانملا دككنا نم مصبساب فيمو
 دقمت م1 يبلا تارازقفا

 عاجسلاو ىلوئفسا كشقوملا بنحو
 تدان يلا هيكييرا لا ةيداصو قارغلل
 نأ دمع اهيردلإ اهمسسك ةمردلا هس مل
 نآويؤلاوب لذلا لفك ا بحيما

 ةدسكالا مهبط انع لج ؟4ريغو فقحملاو
 نم روكي ةلوانللا هده ىل ربقملا نا نم
 ترغقا نم ها ءرششلا يو وارخلا بسب
 متاملا يب رارجالاو

 هلطل ماعلا تاكسآالا دكا ظئايرلا قو
 اه حفسملا لسصلاو تاهتملا نا سرشلا

 نادصخخولاو نايرؤورصلا ناطرشسلا
 ةييفيفلا نم ريب ربزربخمل
 هعبسالا هةيبونيهسفلا

 نا لمع عر نبض" ايي ل داجسالا لاعو
 ايهسكنر) سنا هييمحولا هجيدملا
 دطتسأا هركآ و هننواهس“ تاوقلا
 تاسايتفلا رامهمسلا دقو مما“

 نيساوعلاو غئارمتاب ةينويهشلا
 هديا ناك امو هيملودلا فارشألاو
 دامسالاب معلا نون مجت يا مئارجلا

 ند ينؤيهصلا يايكلا امه فكي نادللا
 ل يسوسيهسلا يبوثلاو ا
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 سدقملا لاهجسلا

 بوس هفيحص بعد ءانبص ىو

 ةيبرملا يفامجلا ةيمميلا ةقيقصلا
 داهجملل ماثلا دادمتسسالا يلا ةيمالبمالاو
 ءهاصقلاو ايهئاسدجم ريرعتلا سنفتا
 ةنياهصلار نييئايرسالا فلم شع
 يافبعثا مهشالمبعو

 لاقم يف هيغوبسالا ةطيصصلا بئاغو
 مهي دامك ةارملا ماع دلل .سبا هثوشم

 فيفخملا نولواحب اودطاو اودعباي ملو
 مهيفيكج» ةيبويهضلا «ليئارساب لغ
 دلئالا ههخو يذلا رادنالا ءارج
 , اههلا يبوح مادي ملسللا ىيرخلا

 3 دودو اي
 .ةيسيلا رازبا ىلا ةميحسسينا ثحستو او

 لع ,ليئارسالا١ سبح ماد يسيرلا
 سو ور بعظير | هسقن بقولا يو مادعالا
 ؟دهب ةروخل هيلاع هيبرملا حمهامحلا
 برعلا لات راعا ياللا عابستنلا ىفوملا

 ٍلودنأ يويملا يف

 رفن نأ لوفلا ىلا ةفيدحمل ا بصتخو
 ابابميابو للاب ةريبكلا انتهت مدا هللا
 جالسلابو البجو الوم هنا قيمعلا
 ,فانهلاو

 ميرسيلا هروتلا ةفرحس بنصوو
 بباوه اهيدنس يتلا هريجالا ةحيدملا
 دجالا تاحامب يف ينومهملا قدعلا
 هقيرعلا ديمألل رئاس ذكي اهناب يفقالا
 ةبئالسالا بوبشتاو

 اهلاعم يف هفيحمصلا بلاعو

 دخولا ليبسلا نأ سما يحاتتمالا
 نا وق مهرجمو برغلا نرع قيمسملا
 ياو ادعو اردو ةهدهاو ادب ايموؤي
 قاخللاو مهئاذحلا ههخاوم لد اردممي
 مهني رارصالا

 ل ثادحسب ام نأ ةقيحفلا يحس واو
 ليف نم ةقنجحلا هيبرملا يعاروا
 نأ بهي رما ينريهتستا ودنبن تاطقس

 ياش نم اوللي وأ فملع برعبا بكسي ال
 يسظسلنلا بعسلا هل ضصرمتي ابو
 دكت رصييبلطسلتلا هن اةونصفم نمل
 لق ىشرلا فرطلا اوناك ناو مهاد
 ةنناو يلئارسمالا يمرملا ءاريصلا
 تونشلاو برملا غيمج هب دومصقللا
 ةرومبملا ءاتجلا يف هيمالسالا

 عيبمتلا هيرووهنصلا افيحص بدكاو
 يف رسب لاز ال ينويهصلا نامكلا نا
 هقلنع ليظأر بشناولذ رسوب دامي“
 مياسلسع الع نم دكسوأالا يرسل

 ةهييسيلا ناسا دع ةطيستيجويلاو ةسماقق 3
 لزخ' ىسطسلفلا

 اهلاعب ل هفيضيصت» بلابو
 ةييارخال بانل هقلأ" ىلا يس يس انسفا»'
 اهتدفت يملا ةعسملا خيادسلاو

 -) مانالا لالخ هيمودهيملا بابن اضعلا
 | هييرلا ينمارالا ليساد ةيضاخلا هقولقلا
 ةمسرملا زغاشملل ؟رارعبسا دغب هكتعملا

 لكل ارهان اًتاهنناو ةينايسسالاو

 قولحتب دطتترتا فارخالاو ينباوفتا
 نايسإلا

 تيباوم نإ ةتيكصلا بحهزاو
 ] عئارجلا هده ةاجب هيلودلا يابملعمملا
 «راخا للا يمزملا بعشلاب عقددت
 بامكتنملا جدهب هتاطاسسرا ي رطعملا
 نم ةريدكلا ءلسصتحلا كلي دعب ايسوييعت»
 هسمفتتاس هضاسخلا بارارغلا

 لاا اهفيولط ذحدم مل يملاو هيسيلظمققلا
 , تارارقلا نم اهريقك ديقمملا

 قا هب وهيمجلا هنيخحم براشاو
 اهيرلغ ركررب ىبلا همغرلا رهو مده
 رالبلا لالخال ديملاخلا دوهحلا
 ا هنلا بلاقو ,. ينيلوملا رارغسالاو
 .لمصاتم نأ لاوضبالا نم لام بكلب نكمي
 تالكشملا دج مل اس ىاعو ىأ بتاراسم
 هفئاحلا لولخلا ىلا اهنيرقع ةيميثم 1+
 يغا رايشبا مدعو ةاواسملاو لدن !1.يلش
  رخانود فرط

 ىلا ههيح فلا بمفلتسو
 عحبصا ينيطستفلا رابشلا نا لوقلا
 ىونلا هبومم ضرف ىلع ارداجل نالا
 وإ هلدخملا يبصارلا لطاد ءاوسس
 يحشلا هضاقنيا نا يفكيو اهصراخ

 نأ بتحاعنتتا ةهلياثلا

 ةيبويهصلا هباسرملا ةهجاوم يف فهن
 تاهساوملا سرشاو كلجا يب

 يكيرمالا فقومللاب ديدتت

 ةيعوسسالا ةانيص ةهقيطح بدفن
 , يل هبكسرمالا ةدهسلا بامالولا فلاومس

 . نسآلا صلخم

 اهلابيس هيفينكخملا فلاقو

 نشوب ةيموكح لا نسما يحاصتلالا
 نمأآلا يشكم ١ دخان نا تعاطتسا
 هيب ريبقتستو حيلتحلا همزاأ ف لودتا
 قارفلا دص ةملؤ ولا بارارقلا نع ةلميم
 قدرن بدلا امنت بالاس لالخ
 سشسدسفلا ةيحيام هيض ىل .لطشتمو
 ءاصيمبلا يلمع نشاتنو فيريشلا
 مانا ةمب ةلمطط دوييقلا ب مادجتسبا
 ! بيضحمبا عضاوبس رارمم يلح تاون
 ظ  لفئارسا.

 سف اهمحلاقم 3 ةمقيجيفلا بلواننو
 تففاولا ل فاضنإلاو لادفلا ةجياز
 نرفتت يا ليزن ىسلا ىشو ةيئيربآلا
 : لودلا ماظتمتا روفبو ملاعملا هماعرب
 ا مالسلاو نفالا نم مئاع لا ديدخلا

 ناييعط 41و

 ملاسخلا نا ةقيحاشلا بحضإاو 1

 نأ هيي ةلو هريس تخرشتو ملقم يوما"
 : مل هسيلطتاو هيمكمرم”' يكومكلا
 انس جشتلاو جريزحالا ىلا رصحت
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 ا نيسانو ةيامجلا بدالك امناو ترغتاب
 ! اهمياؤسا نامصلو همظفنلا اهنتابم

 ىو 2 رم سلعم
 ددنت ءافو»

 ةلداختملا ةيبرحلا ةمظنالاب
 كابالا ةلاكو سدكا - عاو - شموت

 ةمظماا ثح لا (انو) ةيديطسننلا
 ةدحتلا تايالولف ةلداطنملا ةيبردلا
 ةيركسع ةبرص هيجوت يلع ةيئيرمالا
 يلم رسثتا اهفجش قارمفل ةميرم
 ةيبرملا ابامقل" عيمج دخ لواطنلا

3 ١ 
 (اقوزل يسمايسلا ررخللا لاقو
 ةءاجمي ىكي ملا ملاهلا نا سبأ هبا قيبش
 لودلا .كردن يك ةمدهلا هذه لك ىلإ
 مانت طسوالا يوتا ةّقلععم ناب ييربكلا
 * تاهارصر تانزاو لكاشم ىلع
 ايدصتلا نودب ملسلاو نمالا ميقتسي
 لداخو ,لماش يماعسا نلع اهلخو اهل
 ةمالقع اهرنكاو تالكبشملا هده قوا باو
 ةملكشلا يه قالطالا لغ
 . 5 1 ةيديطسلفلا

 ىلا جاع نكي مل برعلا نا هقاساو
 تي يتخيل بزل جوخ ع ةمرا
 ةدهتملا تايالولاو اييوبع برلا
 ردع رمي ال حلاسملا نيمات نأ اصوحمل

 مامرخو تنورثلا بهشو ملظلاو رهقلاا
 رهخ رمي 1| يل اتلاير اهتارمت نم يوغشلا
 لجا نم عوبيعما يبويهصلا نايكلا
 ةبمرتئاب حلاصملا ءذه نا رهرملا

 ض

 ملهي هنا يلا يسايسلا ررخملا عم
 سيلخم حانخي 3 تايزحدملا مده لك
 رارق عورشم يب رطعملل يتيرمالا حويشلا
 ةمزا نيو اهنيب .اعيزلا مدحم يمغب
 , جيلكيا

 وعدت ةيسئوتلا «قورشلا»

 يلا

 'نمالا سلجم تاسايس حضن

 قورشلا هيرهص بل د عاو سوت
 لأ :ءاسايسلا حصم يلا هيسوسف

 ريببا نس عقدي نيالا لحي اهني
 قارغلا دم

 اهتام٠ ق هميجلا بدثاو
 0 وهلا نسالا سئدخم نا سما ين اسفالا

 ةيسييادصم هبها ىلا نانسي 1 جسما
 ةّراصتلف ةبارارف رادم# يف ةيسيصار
 اهفيدطت مرسلب يملاو هتحويرلملاو
 دع كلذ نع رجعيو ديحم فرط ماع
 رخا فرط

 هيارارقلف نس ةقيجينلا برجنو
 ةرتخلا هليقع يبلخملا اهردصا يلا
 نا لآ ةرمشسع قارعلا نمج ةينماكا
 هيدا ني امانم 'رخاش حميص) نسلجما

 كدخنملا مهلا لكرب ىبلا لسارببا
 اهسهفنم نمرإلا اهب حسفتو اهتارازير
 اهبوف عبم انابث فيشصلاب

 نلوؤسس# تاجير لل! تواشاو
 رمطحب عفبد هلواخم نامي نيكي رمالا
 دبع ةديدخ تارارق داكما للودلا نسالا
 ادههن ريكهتلا زجع ىف بلاغو يارعلا

 نا يلع عطظاعلا ليف دنا ىلغنم وما
 قيبطن ف اكران حبا نسأل ملح
 هبوقتم نم رثكا بحلصا يبلا ةلزاهم
 هيلودسلا ةسفدلا لمحل ى هرندح

 يي سس و سس سو سا - سمسا

 يسسف رهظ نالسسعإ
 كراسمكلل ةماعلا ةثيهلا

 نالسسحمإا

 راق يذ ةظفاحم

 ةيئاثلا راجيالاو عيبلا ةنجل
 1530/3/11 ىتؤ5 :5-١ اسيالصاب اناحلا
 يلع رارق رسك جرفول ارطبو ١5995 م/مل/5- نو اا
 بق نع ةيجللا نلفت .ةرظشلا ي نينطوملا يداذ يصاب ةلاخا
 رثسل قابلا نم أدع هانا ال ١ ودل ةهدسدج ةيدلع ةديارم
 دئافلا دالغأ يدانلا مجال ةيموتلا بحنملا ىدجا يف نالعالا
 مجأاتلاب نيهعارلا رلمق .تاونس بالث هذمل هبلحملا ةرادالل

 ةييوتاقلا تاييماعلا دعدل فلخملا هرازآلا بيناححم ةفصارم

 نم رجالا ءوبلا قف روصخلاو ةردمملا ةميقلا نمل ؟ هيستب

 روخا رخاتسملا لفحتتسو ةرطشلا هيدلب ياوند ق نالعالا هدم

 كلذ ىلع ةينربملا فيراضملاو مادانملاو نالغالا رش
 نيسحلا دبع راصت معهاربا سدنهملا

 «درمانلا هيدلب ريدم

 ملاعلاز ةعظيللا يق نقب نم انيلاب نوبافي قارفلا
 راهتمإا بيبسي ةيدهجلالا

 ةيرصانلا ةيدلب
 ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل

 داكحاب المعو 4 0 مال 6١ ى 11 45 اننالشام انانملا
 ءلاجا ين ءارق ربك عوقول ارظنو 67 هيل 7 7 مقر يوناهلا
 ةهحاشسب بظقفك مدختسملا ١٠١ 51/ لسلس توياحلا رهاب
 ةدينارم حبف نمم ةيجللا نلقت نوهفلا هيدث, ىلا دئاسلا ". 3

 ىدمعا ىل نالسم الا رشنل ىلابللا عونلا نم ادخن ءانا 6 هذ ةندلع

 ىلعف تاويس تالث هد ءالغا توباجلا رسال ةنضونلا فحبملا
 مفدل دوهفلا هيدلت تساحم بفجارم مجاتلاب نييعارلا

 زروصحلاو ةردقملا ةسيقلا نم / 5 ٠ تينيس ةتيونافلا تاسمادلا
 دوهفلا هبدقلب لوبد ف لالب الا هدم يم مجالا ةونلا ف

 رشن روخلا ره ا بسلا! لمجسستييو ةيملفلا هدئازرملا ق لا رثتالل
 كلذ ىلع ةينرتم لا فيراسخلاو ةأدانللاو نالعالا

 ناسحل ارلسك راصم ميهارن ا سدنهملا
 «<يجللا سفير م ةيدلنلا ريدع

 انمصنم ةالعأ ىوعدلاب يكرمكلا انرارف رتس

 اراسد558* اهردف هبكرشك هفارع صرف --

 انباع ةيلاطينالا ىتنور ةكرش قحن

 فحسلاب وكفتلتب ررغب كنماقا لخم ةيلوهجلا لفتلابو

 نأ امرين رثع ةسمخ لالخ ةثدهلا هده ىلا روصحلل هيلجملا
 رطفلا جراب هننك نا اموس نوثالتو رطقلا لخاد مننك
 انتقل هسطملا هجردلا نالغا رارفلا سسيكتس ةسكفمو

 كرامكلل ةماعلا هتدهلا ماع ريدم

 ,لاخ دار ١71 هحونلا معز 99 4. م بمباو ةراشس- ١
 را١؟١* 09+ هسحوللاة رى ١ عانساو بيكنت ةرافتس ا ؟*

 .لاخنا

 هذ

١ 

 ندم رمس لكيتيت اهئسشن ناك اهرارعاو 5 تاورلا يسيمسو لفت سلا هيراجسلا
 عطاف هيسرملا

 ىلوالا راجيالاو عيبلا ةنجل /راق يذ ةظناحم

 يل حروملا لوبع ي.صوغعلت يسح بلط ىلع ءانب

 لسلسب ضرا ةفطف حبب رارف ريثك لوخ ١9503
 ةحاسمب ءاجدختلا هيجان و همعاولا عماشلا ١05 رتك

 ةدنب ودك ةديدخ ةدبارم عارجأا نم هينحللا يلغي !ك  ءالا ٠

 نيقارلا ىلعف ,«فنحسلا ىف رثتلل لاتلا ءونلا نم ذم ءانأ

 كاريشالال ريخالا وبلا لروسصمللا ةيحالا ميركس ةقحارم
 ناكم راو هرشاعلا هيكاسلا مامن ل يرجي نشلا ةديارملاب
 ريثحلا روجأ يرتشمللا لمختبو ءاحطنلا هيجان يارب اهبارخا

 يىرسجتتب ةديارملا نون املغ يرحالا فب ءاصملاو ةاداسلاو

 طعم يلحملا دكحلا دارو ين_ييصو , اضطخنلا ةهيدئن سستم

 15 ١ مهر رارفلا بسح كلمنلا طورس مهفف رقوسي مم
 ياغ كرابم ميرك اوم هنسل

 هثجحللا سيئر رةيرضانلا ءاضق ءاقمناف



 !  ملمتا فارسأ نس |
 :رهاظلا هذهل عستيال تالاسنحالاو ندسملا نوناق

 راح عسا مم لم

 يف تايسنطلا مايسلم ظشدم
 .لج# نم ةيضاملا ةليلقلا تاونبنلا
 هي ماسللالا رعبا ره اوكقلا ضيفي عسفب

 شغ  هيعبتشملا مغ  لوقلا روسي الد
 رسم وش ثدحي اه قك ىا راتعأا
 .لاهسب امو اهنم مظن ان لكي ةعيبطلا
 همدقق نم ربيار كيرا ووتكدلا لرقيو
 بتاست >الا مقعب يئاهح# وفر خيبويم

 ده مسقك ىف لباهلا مدنتلا مغر هما
 هعيدطلاو ةايصملا 5 ." 5! روباثلا

 بموسكو هاك مدل كلن نوكلاو

 لوباقنب اهريسنت كنس 1 رشاوطو
 "هش بال ا دمحالا

 عانس طيتيني ةيلبامملا ةهجلا لو
 يف ةهدم دحرن ال هنا لوقل ةيرطب
 يقمت نأ نكمي » ةيدصلاف ,نوكلا

 اذه يف ثارصحملار روصملاو بكاوكلا
 لع ١ رعي ي'دلا يعارا ماديا

 اذه يف رود ةغلملل ناك ولو ,هكاردا

 مينم ءانقلاو راييدلا هبامال نوكلا
 ةيرطدلا هدف تاهعاو نسنسلا نيالب
 5 ديماوقو نباوك كاش نا نوئوقي
 .دصب ناسبإلا اهقثتكي عمل اهكردن
 اهجعن تشتناب عا اهفشتكي نا يتميو

 فتقتت فرس اهتعاسو لقتسملا
 هارب أم نسعدل ةريثك ثاريسبتت هماعا

 دوصولا رارسا نس مرمتسيو مويلا
 نع نوتسيوع دراودا روتك ذلا برسعيو
 يف ءاضفلا ملعل ؛نبلمولا تاربثخلا
 نا لوقي يح لثملا ,نيولختا نوب
 ةيبواعلا نونا لشنكا ثيرح ناسنالا
 مثكلا ريسفت يلغ ةردقلا ههدل نرابع
 ريجتلا دجي راصو ,يوكلا رهاوتق نب
 ةيواببسلا عارجالاو موسدلا ةكرشلا
 رمتيو رريخلاو دذلا رسقي راممو
 ليكارملاو ةبسمشلا عقنلاو تائاسيفلا
 كلاشتكايو .اميا لرارلا ةنربسو
 تدثما ةيسيطاضملاو ةنالحلا ساونا
 اده مهل ةبحر انا ناتالا عاما
 شالا يف ءيلغ ناك امم لعلا نوتلا
 لو ة +دنهلا يف ييداوقلا دده تلخو لب
 كلب لا امو ضرالا بارودو ةفاررلا
 كيمانيدوربالا ملدو ناربلعلا ف ىنح

 حربشلا نوسسوح روتكدلا عباتي
 ناسسالا لا لوظلاب هركقن اهو نايبلو
 عيطتسي ةديدح نيئارق فشتكي سح
 اذه بايممم صعب مههلي نا ليم نم رثالا
 يره يرسل ةيدتتعت اف ناو اد ديجولا
 هيلع قفا ىسملاب ةقدس سيل غقارلا

 اهكردمال سئاوقل عصاخ وه لب ةملكلا
 .بآلا يَ

 «هعهدطلا مازو اهرب ةيجم تب
 ادهرودل ف رهعت يقن١ <كيزيجلاتيد ه
 تدرواج عوصوملا اده ىع اهيردم نجح
 يسفللا ةعق كلذ يثع لاثمن
 اينذا ء شاك يبودع» فورما أ يكيرمالا
 .نكمي الو - زاذلاب طدترم هجرب نا لوقت
 اثب عادت امهم  هندس لامع نوكأت ,ا
 يو تادحالا كن لك بترتل . لايخلا
 تيتا لبق ,ةيادبلا ددمل تايه
 7 اروسقم ش انآ يونس ناك اهيرنأت ةدسا
 نم ةيذمالا فب داوز وس هن عيسي

 يمحو

 - طخم ددرملو هلاشلا ةغردتا
 نص ةنناغا حاربا يف ةيلجتملا ةملاب#ا
 هيمعاس لحرسل“ قلنا ,اهجينوب
 مشب اهب ؟ناق رات هةيفلخ, ةهبازنجل
 د كلو رم رمكاو لي لوألا ةعدرملا ىلا
 دنا نم رمسب ةييللا هده لاون

 ىف ةضضاملا نسم رس" يف تاريمما
 ا ةسغالا هدخ يفو يماحلالا ملاع

 مهطملا اهرصتستو رالملل لجرسلا
 1 ركل روسا رث" ااهممالي ةابس ل"
 ملا قيشلا سلا بالا تاوسن هييضرا
 .وربلاو ةرهبتلا هلا بمقثم يسلا يملا

 رص يحتم 3 ام يلا لخرلا يصوعت
 يفف  رابلاب هطمبرم اهيلكو تداولا

 ءلدم اهرامنملا لكمب نييرم وا ةرم
 وسن ثادح#لاو رومالا رركتت رجح نكلو
 هلال لكمم هه .شاك يبوسي عمو ام
 زطب نأ ةفدضلا ةيرثغنل نيسسحتملا

 4 ثخحدمل قلظنمم فوس لب ةياضبا ىلع
 رجا حسن

 حبصا , ريتدسلا يلاوحي ةينغالا دعب
 روصعقلاب هيبتأ فيم يف شيمي ايرث
 هي - ليكون ربسف ةييدن يف هنجاقلا
 يررطمعلا رجحلا ,نم ينام .يبيسيم
 لارانلا بيبط ةملت ناك ول انك مييب هل؛

 اه لك يلع بت نق دنب ةترمدو بببلا

 لإ هنس ناك نب عم لجولا انو دي
 هثداحلا لقلت دقم ةبوكماب بينلا
 ! دحا يف هترامس دوقب اك رهمبا ةلالثم

 بش صط سولجبا سول ةنسدم عراوش
 بيصاو اهنم رفقف ,ةاحث اهيه رابلا
 را تابابعا عقت مثو .ةلويسب قورشمم
 اهنع اذيعي ثيرع ىرطالا تازايسلا
 عازر اروفكارت دوني ناثأ هرم بادو

 ودميو اهككدمي يتلا هعورملا ي اريهم
 رثلا نيامتنل اننع حياتملا روئئارقتا نا
 / نع رثزو فاخق ةحلاه تفئطتا

 موتكارثلا عباتو اراه لوب روتكارتلا
 هرييدك ةرطعت مظترا ىنح هريس
 بدضو  رابلا هيف تيلذناو ينجبناي
 سدت عبي نك نإ ةدننس نم وتلا كلذ دعب
 رهن ى كمسلا نوديهتي هبافسصا
 ىدلا دوما بلقنا يره ةيقمج ةفطممب
 أ رفا بيشو كمملا ةيفع نوومشه اونا

 تاداسلا رس نادل هئامسمخل نم زتكا
 ؛ تبالكشم كلذ دعبل 0

 ١ حارشالا تافعلس عم ةيثاسحلا
 بيوتي علو ادق لك يف هعدنسلا نبأ

 لك ددع شاك يبوح عم رابلا ليملسم

 ممقت ام
 , هحا بيب يف رهسع ةلبل ثاد نال

 لاسملا يف رانا ببث يجح هلاقدما
 لسع قرتخا ثيدلا لثلو غينمشلا برغر
 !؟ اذن, امه نلقط ذاظنا نم محا نئامشي نبا
 بيبلا يبعاميص نبا

 رمول« همساو اهتجرف ل راتيملا رام
 ساو ,راسلاب اقرّمخم تاع هريكريب
 بريف بام اهل قباس حاور يم هتجور
 ءاضيأ نانلاب

 هدو شاك ينوجس خم رادلا ةعق اب
 ١ ادب هثرهش قالظنا نا رسب فيش جا
 5 ىرمي س هرادلا دققخ ٠ هيدغاب

 ؟ديدجلا و انفلا ةجوم ميقم فيك
 ههيرحلا لودلا يصعب ف رعتقنن يتلا

 ىلطي يتلاو ,رضاطلا تقرلأ
 ينامغلو مما اراجب اهيلع |!
 8 «بايشلا |

 لوقت ةذيطل ةيبعنوتلا ةبرطملا
 ننبب ةجوللا هذه راشتتا نا
 يسميال رصاحلا تفولا ف ريشابخملا
 ام ناهرس اهثا با ء اهشوسر
 تاصوملا تلبد املا ثومتو لدذتس
 اهتدهش يتلا ةليصالا ريغ
 لبق نم ةينفلا ةحاسلا
 رصاخلا تقولا ي لبثت ريهامحلاو

 هديساكلا ةطرشأ ضب ءارش لع
 ساغالا نم ةبئونلا هذش نم
 ةثكم اهوبتعت اهنال وا  اهتبارشل
 يفيقححلا سايتنا نا دقتبعا ناو
 ديذرت وه ةينملا يا لش وا حاجتإ
 وا ةغادالا نم اهبتلع وا اهلا سادنا
 اذه نأ طالب انلكو , نويرفلللا

 يف املاطظ ناك ,لاش نارام لراس
 نم نيرشتلاو كيناثلا غلييو ةعماحلا
 دكؤن رضاتملا داتسالا خمس سدح رفعلا
 لرحت هيلمع هنيسو لشنكي نم نا
 لاجرلا نم انشننح حبصي يوينكالا
 هيتس لا لراش باع ,مئاعلا يل ءايرثالا
 براجتس ماقو ضاقلا ه لخبر
 لمتزاب راصو هقنرطلا فقلت فشتكاو
 ايرت اصطش

 امك ادامن ةرمع نب نيرشملاو ةيياثلا
 قل امهدخا ,نامرام لزاش رمع ردك
 بتالبضاوملاو ,اسيرف ى ياتلاو اكيرمأ
 الا اهيلي مدقب ال ةرساعم ريخعلا كلذ يف

 - ثدح ان انه نا مهلا ةدفرعب ال
 نايثالاو ,عىشلا سفن اهيئمكا نايثالا

 - 1485 - اهتادب همسلا كلت يف
 لوب ممسا - يسرق يئايميك فشتك'
 ءائنر اهناذ هةلئسولا وره
 يق اسمبا وه نوكي نا هيبركل) ةطدصلا

 هدخأو نع يل اياك

 قب يا 149[ همسي اناس نامثالا
 لك قون ب ةئراجتلا للم نم دب 8
 خدالمم دنغ نم لماك رهش ديد امهيم

 ٌ نورص اهلا

 ؤ ىنوك نوياع يه ما, ذم ىف لق

 1 ةحرت لستعي يتاغالا نم عونلا
 ةيرئازحلا ةدرو ةيرطملا لوغتو

 تاثه اهم عاببلا فيبخت ركع
 رجا فييصت يا ببيخ را , رمفلا
 قالطالا نع ةلولقم يمن كم |
 راروض' ال ةيمغا مدقا اسددع اذاه ٌ

 نبدا مهرس»»و مه بتابشلا

 جيجل | دسي دستسلا نم م1 وسكألا كنت لصق ...
 يف فيارد يراشووا نم عبع بيسيزرا

 اتركاد همالو ف رمشورمب هميدس
 عئداملو هشاررلا ف لمعت ناك ةيكيرمالا
 ةدحهب عيمتت لئزي ال ناك , دكافنلا نس
 نأ هازا ةنكن لمعلا ىلع دءدقو هدي
 نا الا دخن ملو ,ةناوهن ةييطن للشي
 نم  ةدعل) ب تلوشالا ممحي ادني
 ادم اهررملو تائيرو هبرملكبا حيبافم
 يسارك وا ةدادسح لسبب يق لسسب

 تارابسلل
 يف ثحبس عار ضخ تناك ةيبادبلا
 جاركلا ف هندل دوجوم ةدعلل ىودنم
 عمشم أبو  ةركفلا هل برطط لايغو
 ةيذل راص يم ةسدقلا ددبلا ةصاخ
 هفكضب خرج هيطن هئامغبست نم رثدا
 يق بالاسخ#لاو لامخالا هقاكن عطت
 حيلصتل هعررم ينبح وا حارك وا هشرو
 رزوتكارتلا

 وهز هنس ةزّشع انتا بهفنا دفاش

 يدور لونيو هةنيخملا ةياوهلا مدق ل
 اهل صيبا !!قنومل ير ع الب

 لإ هنعنب _ نمف رزق هل اذهب ال جذع
 ! يمن لو ةدهتا هلازال صاخ لوئخد
 داؤنلا نس نانمزل مدختسي يابحالا
 عطقلا لتع رعبس يثل ا ذعلا ةجسارال
 نارا لايعتسالل حلفت الو لمهم
 ةدبا كرم 35 حبيب 7 اهلعجي !دملا

 طق انايحا يقلب ها تسبرا وهي

 نابعا ىو ةفراتمو هناف دبصا نم ةدع
 وا وهمس مهقرمي 3 ضاخشا ص هويتك
 .,مطيلاو باوذآلا كلب حمجت هنا ةرمزك
 اضن نا اخامشس ةيددت نا دضا رثأ دس سخو

 نا اضصبا بسيرا دكؤيو ادصلاب لكاب
 دالز» نم عمصت بباك ةميدغلا دذفلا
 مونلا دقن نم لصفاو فلنا

 مده هراسخا رسب نع لكس امر
 ا تدرا يسار هظاسم لكم لاغ هيباوهلا
 نأ يرعا ينال ءاع عشب يسب لسا

 صرفت لا برشي نأ ركمم لمحلا دوحم نم
 كمتلل ةيسلاع - لمحل نوم يفي لل
 1م ا ١ ف يل ع ل لا

 هينطالاف ..اهيلا نوممتسيس
 نا ةدامسلاب رعشال يسآو عي

 قطلاو نسلا ريبكو تاثنلا اهيممن
 اللد سمع انكر ؟ونع دع قلع

 اهم بمدق يننا رييعا يماف

 اداو  قاودالا عيمج يصري اننحاس
 ناؤظ ةييسينلا هدق ل بسلا ناك
 ساشالا نم عودلا ذه نوننب نيذلا

 .٠ نويصمس لثم بانثلا نم عيه
 نبا ديضتحا يناق , اهريطو

 دهس هيونحو انياب رثك' انصخش
 نوميس اهي عوقب ىعلا تائرخلاو

 موق لأ عمئتعي ةددمح ىلجي وا

 نار وو  ىرخا هيرظتم يا اهم
 ايا ميسالا اذه نكسب بركتملا نا
 ال اذهو , عابغلا يقي همادقا بش

 ضيد كلابظ نوكت نا ةدطلاب يلبي
 هخوملا يف هبصخالا براخبلا
 ىرحا ةييوب بباخ لا , ةذيدحلا
 طئارشلا.. يه هرم لك ل دحاوتت
 ايم جدنقت ل ىنلا .هيرابلا

 رسمتلا تانئنف بسح يئاغالا اوفنصت ال :ةدرو لا

 وتطل ©

 تالالا صفب لايشدا لوجو
 ةصضوملا يئاحلا لع ةيبرعلا
 ناميا برظملا لوتي ٌةديدحلا
 ٠١ رحبلا

 كلا لاحلدا نم عبام ي# ىرا ال
 نكاو , يترش نحل ىناع ةيبرحغ
 ةلظوم لالا هذه وكت ناوف مهلا
 اًراشن حبت ال ىتح اميلس افيطوت

 نع لاثمو , ةيقرشلا يدالا
 ميم راقبسوملا مدخلا رخو

 «ةستسكست» .. باسمدلا ىئاسفأ :ةسنيطسلا
 ابنئادبإ عست 2 مكباوك نوميس#

 لماسا ©

 رصمي يل راتيقلا ةلا باشولا طبع
 دبع برطبلل اهبحل يثلا يباطالا
 ي دمدختسا امك , طفاتع ميلحلا

 اهلخد يتلا يناملالا تلفاز امو
 امأ ..اننيب شيعت يبرغلا راتيفلا
 رجللا ةيبرقلا تالالا تلكب هر“
 - ةيبف هاج نودو , ةسارد 5
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 هفيستست 3 اراشن ىدبت اهداع
 ىييرلالا

 نلوميس امدمعو
 ييماغا يلا هحوت يسعنا تاداقتنال'
 . ةيسهبلا اهبالثب بابشل
 ليقتستللا ىلا نورطني مكتا لوقنو

 نوسيمسو . ىطسولا نورشلا نوه
 ,يصاملا نويعب يفاستلا
 تانبشلا نماغا لا نوعفتستو

 نأ نويريم مكنسلو هلهك ندان
 همئابع هقماك ةراصح ا تابتلا

 ةئم هرضم سيلو ,اهنانن
 وهذه لا نورطدب امدنعو  هيرمع

 مكبناكم لوهتتا نونعت ةهراصح
 بوث يف هيسيراب هاش نورشح.
 4 ١ وا. ديتهملا نب هح مه

 هل باسّملا نأ ملل لوثأ اأو
 راثكلل امك . هبامكولمو هلئاسو
 عشت نأ لايخمو , مهبابكولم
 ,اباذدبا هقيصكا مكباوثا
 .. امسوفن هقبببلا مكديلاعتو
 نك ميناو نجني نفق ايما جرجيس
 رطنم نللع لطنو . هفرشلا يسن

 رظدي انم لثحاو لك نكلو , فاو
 نيسفاخلتا هيمعب رظدملا اذه لا

 نسب يفالبكعا كنابش ناك اذاو

 مسسرط ىف ىمخع بايشناو زابكلا
 نوكت لآ برغشستت اياملع , لكاا

 قودلا ك مهشس فالبخا لئاش

 يئدكي تالا نآ نورت الا .. ىمعل
 ايقكاب يئسودناسلا نم ةيسيرلش

 ق3 بتقب وا عراشلا يف رسب وهي

 نسلا راثك امنمب , لشملا ل هنوا
 , هلماكلا هدناللا ىلا نوسلخا
 ق ببنسلاو < دظوفلا نوعصتو
 هكرحلا ديرب ىاَسلا يف وه كلذ
 ,دافلا ل .نعنو | مشرسلاو
 دل مدقن اسأل ديرب ام دل مدشت
 كلشاشخلا هييانغلا تانيبودبال»

 هكرحلا

 ىلا يخوملا دمحم نشذلا وع دنو
 نا اش ار ثارتفل دليصا هدوم
 اده نم يبرعلا يسفلا يودلا دفنت
 لرقنو يساطالا نف يفتجرلا ليسلا

 هلكملا ركلو ادنع ين ثارثلا نا

 يمل يهاعملا بعولا يف اهم زمن ىغلا
 هبداث عب يسلا بفويصالا هودن
 باوضأ ىلا حانت يذلا يماحلالا
 , هردافو بوت

 ىق ةرسئ تاراجتا ةأرملا . فقح
 لفتسب لايكت اهتاد باس لاسم
 عمرت نا جمطت ,ماطعملا ندي رداع

 نم ىفسستو اهروطنو اههاردق نم
 نمل هبال خمتسملا مق عابن لا
 حومط شهاسب نأ علاطنا نسخ
 لق هيد رئثانم اد تقو قا ةأرخا
 اهميتدتو ةآرل١ لمع ايسم سسدقع

 بلتخت نكلو ةابحللا اهحوربجو
 ديدحت يب ةبيرملا يع ةيبرعب» جاره
 نئرت اسنين ,اهجونل تايولوا
 ملص يف لوالا حومطلا ةييزهلا نأرملا
 رارقتسا ره ةيصحشلا اهنامامتها
 فئابحلا عم هطيارتو ١ اولا

 لفكيو اهتاقدم يطمي يدلا يا
 طبرت .نيديح ذاقتسمو ةابح اهل

 يلمعلا عومطلا يبد ةيبرعلا ةأرملا
 ةيحاب سس يهب ياما عومطلاو

 ماطتنالاس يبهملا اهلمو روطت
 اهثاردخ ريوطتو ةديدملا تارودلام
 ىرخا ةيحاب س اهدحت ,ابلبع
 "يرام روطتلا ل اهلجلن ةتدشتل
 لدسلا ىلع ةردقلا سب طيثرت اهم
 تاذئا ريوطت ىلع ةردخلاو ءاطملاو
 .اغم نا ف

 ملس لو) يمل . ةيبرملا ماركا اما

 نيوكتو حاورلا يتاي اهتاحومنم
 ١ نس عسام كلذ امءو ,ورسا
 تلهم يتلف ةيهمتحملاو هيفافنلا
 جايزلا راثثعاب ,ةيبرملا ةأ راء اهس
 اهثاد غامشا قيقدعتل ب نيدلا فس
 فلاختي ال ,ةيعرش للانو رع
 حمص

 نييكلفأ# يملاعلا دابثألا داس

 17 ديعلا م1455 ١1١) 7١ مجالا

 رارشتسسسساو ةريسسسأو جاوز
 ةأرملل رارقنتسالا موهفم طد'رتير

 فدارتي امميب الؤا جاورلاب ةببرعلا
 املا رارمتسالاب جاورلا

 رمل لا كرم
 ظيارتب رارقتسالا يف اهجوسنم
 انه ,لشلر .قاطسالاب حاورلا .سدبم
 مهف ل برطتلا نهعفد نس تاريتك
 كيرش يسع ثحدتا يلا ةقالملا هددق

 نع ربظطنلا نقلب .نقكو لومم
 دلل ,رارقنسالا طورش رئاس قيقست
 ةبفثكب اهفرمص نم تبراعت
 لحرلا هيطعمي يليومت عوسي
 يما يف ركفم # ابسامل ,دمبو
 يدهملاو يلبملا حزتطلا رعاشم

 رهصعب بدعا مو , ةيبرغلا ةلرمللا
 تايرخغا تفتكاو ,كملذل 1دعلا
 حجوسمطلا لوخ جيجشلاب
 ثتاديلا ريوسعت لع تاسعاشتم
 ربكا انومط بسانت لامغال

 نا .ةيبفنلا ةريبخلا دقتمتو
 تاذلا ريوطت طْنذ يثدي 7 مومطلا
 ينمي لب لضلا عقوس ىلا ءاقترالل
 تديثلاو دئادشلا تقو رامهنالا مدع
 يتلا ةيتاحلا حهيرلا مايا ةبالصب
 داكي .اهروذج نم ةأرملا علتقت دات
 ةيدام تابطمم قفو حاجتلا نوكي
 ةوقلاب تابتكا نكلو ايديبتع ارما

 ريغ ناترايج ناتيناسلا ناتلم
 ىلا: املؤ است اريشا هجون نيتي دادع
 ةيبزملا ةارملا تغاطتسا دع يا
 دئادشلا هو 3 اهحومط قيقحت
 ؟موهفملا كلذ قلو طوبسعلاال

 (١18/5-؟/90) لمحلا #
 .كئايح ةكيرش مم اهبراجم لا هايملا دومت

 هقع

 (8 ٠١ -4/151) روثتا "+
 .كلبع يف دهتهاو مالحفلا نم سرئجا

 انفي

 (5ر1 ١ - هر ) ءازرجلا 4
 .ديرن اه قفحت يكل ةسارد

 ةعو

 (5-11//9ر251] ناطرسلا <«
 ,راهنلا ربخأ كيهبت ةملاكم وا ةتاسر

 انلز

 عضال ؟ -ر؟1؟) دسالا ”#
 ,ديرت ام عم قنحتر رماسلا روعي

 يو

 (ةرال؟-مر5) ءارذعلا هل

 هدف

 (1 ١ر51 -ةرل 1 نازيمللا
 .تعرر ام راقت يبنتر لمعلا ي قموت

 وو

 (1-11/11 9587 برهملا اهي
 كريعيم عشان كئافرمت ىو كيب ةربع ل لهالا

 ؟

 .كيلا اهتيرط لإ ةميق ةردع |
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 ١
 50١ 11١-11/515( سوفلا +

 هقليدم تاهج مدع نم كيلا ةييرط ى لام
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 )115/075-١/51( يندجلا
 ؟ده نس معرلابر ةرها كموي موسم لإ حسملا عارا ممجت

 كنآر ىلع ممصت

 (1/51-1/15] ولدلا
 ,لجي ةيلاع همراو اعيمث انش كلمبت

 )1/5١-5/11( نوحلا 2
 امونرم اركرم لايتو عيمجللا اصر بستكت



 تاذلا ديكات ريهوج نيرسحالا ععم لصاوتلا | قبيطت
 مه سس يسسمسال م مم

 رهدوح وه ديحلا لصاوتلا
 <« مديجي ليف ,باذلا ديكاع

 كديلع بتاوضح ثالث
 ام للا ينصب نا لوآلا ,اهعانثا
 مهفيب كنا لباقملل رهطنو لاقي
 اه لوقب نا هيباثلاو ,هديماقم
 نا هثلاثلا .المف هن زعمت وا ركفت
 هدهل ديرت ةباغ يا طبصلاب درست
 هبنا لوؤل ىبا ةئراحملا

 يف مهس يسبق ديصلا ماههالاو

 لسعتي ,بسالل .لصاوتلا نع
 امل لماقتفلا ثيدح ماشا ادم ديذعلا
 يإ دنب فدختت مل ةركف لم ةملتسا

 ونحب يلع اهمهت ةلشل وا هيهد
 هتناحا ةثيهتب اديبف ,ءىيطاخ
 الو . دعت هتيي مل رخآلا ثيدبحو

 ثيدح مالبسا لواحب ال مل يردم
 ,ةبكدو ةتدامج ةقيرطب لباقلا
 دس يملا هديحولا ةقيرطلا هدهف
 ماصخلا بابطم نم ةشقانلا؛
 موقئاو

 ةصره امل حبت ةيناثلا ةوططلاو

 ليكي لحور وه اهق ,يأرلا ماذا
 بقفاو كمال .حيرقتلا نم الباو كلا
 رهشل ةيفاصا تاغاس لسعلا اع
 جايهلا كيسني الا لضفالا لسا“
 دوشا يتا ملغعا) داقم عمقملا درلا

 لوانتت نا يبني ادهو ,ةرخانم
 ةيلوؤسم لمحتب ناو كدحسو عاذملا
 ةجاحب يسكلو ,ةلماك لامطالا
 يتمهم ءاهنال ةيفاصألا تاعاسنل
 ىددف تفسا اداو ..( ةلجاعلا
 نا يسعي ادهق ,ةتلاتلا ةوطشلا
 ام .ةيلكتلاا لسل كخارتفا هيدبت
 دل يلوك 4ةلداع ةيوستب كيأر
 ةميرا بيبلا ىلا ةركلم دوعاس)

 يف لمعاسو ةبعوبسا مايا
 مايالا ةيفئاصالا تاعاسلا
 تاوطخلا هده يبرج .(ةيقبتملا
 ثحايتلا نا يركدتو .يميدشت لو

 نم ءرج وه لجلا ىلأ لوصولل
 ,تاذلا ديكات

 ا
 ةلكشم ناسبلا نم رذكلا هجاوت

 دم نكردا نهقال :ثاذلا تايبثا

 , اهب اكسس دل جاسم تاركا نا رمصلا

 ةهيحفلا نهباهما نم نمتعنيو
 تانمحلإ قويفحت لخا نم نيتادع رب

 ني لعجخب ةهزشيبلا هده نيرخ ١#

 اهتأرب رهاب نا هل رملا ىلق ريسموا
 آدبي ,اهرغاشم بتتت هارملا نألو
 ,اهلخ'د يف ومنلاب لوابلا بيععملا

 ناع هدام راجفنالا ثيدحي كندل

 اميا لاحرلا ,ةههات ءابشا

 ,مهناود لضرف ىف ةيومص نورتي
 اوملعُت مهف .ميلتجم بانسنال نكل
 ةطاسرو ةنالبصلا رقهشلا فيس

 رهافي 3ا هينك لجرلا ىتل .شاحلا
 تاننالا بباك امهم فيض عيا
 هساسح هلاك ةجاؤب امدنغ كلذلا

 لا لوصولل ةمرو اهدح فىشتت
 ىرخالا ىه يىعدتتس ةيوست
 هيصخشلا ةرعاشب نع فشكلا
 ادنس بولبا نان ةرئاج مارت
 صساودع لاخرلا لك سيئ عيظلاب

 ركل ,بتايفلت ةاسبلا لك بييلو

 يسجلا فيك امومع ةيبرتلا
 ةيكولسلا طاممالا هدهل

 ؟بهباردمب رفمشن ةداع ةارملاو
 هعثل) ىلا اهرافتفا بيست ةلطمس
 لق اهسقن كندي كلهتسنمو , رسفتلاب
 نا ,تاذلاب تاقحينسالا ةماود
 تاكيرا نم فوكحلاب هدوكيم ةأرملا
 ليسصفب اهلعجي يسفا عاتضملالا
 نأ ن الدب هكرخألا ةلوتشم حاقبلا

 ماعالا ىلا مدقتمو رمامت
 دده نم ررحملا يميظتسمت يكلو

 طاقب كارنا ليلع ؛ةرمدملا ةماودلا

 وا ةعلايم نود ,امم كفيصو كوه
 راكفالا كسسدفان يم مزا ؛:ليوهت
 اهيلديسلاو كتدارال ةمطخللا
 ةعاحشلاو قْؤاَقَتلا ثعيت ىرخاب
 . طي هب فوءاومب يأ.دما .ككسيخب يف
 يدلا ينسارلا راوحبلا الثم ليك
 يددلاو ,كنعد يل انايحا رودي

 ال هيللسلا رهاشللا هب يثرحت
 مث ةقيدم يه اهف ,هيئاحيالا
 ةرزدابمبو , كب لصتت .دبما دنم قكازرت

 ,ةعاسس دعب كتراير ديرت ةولجح
 اغابطلا يكرتن نأ نيديرن ناو
 فيك نكلو ,.اهسقنت ف استستس

 [م

 نأ ىلع ةحصاوو لئالد لانه
 ةركلا فصن يف اريولقبالا مسيوم
 ارمي فوسو امد دق ةيلامشلا

 لبقملا ماعلا نم وباسم /رايا رهش
 ةيملاملا ةحبصصلنا ةمظدم تسوا دقو

 بابيتو رب ةئاعتل حاقل مدطتسمي ناب
 ,ةبسات ةيلامغ لوسمسلل
 ةيامح اريوثفمالا دم حيقلتلاو
 سرملاب اريثك رثاتت يتكأ تاثذلل
 اه صاخشالا اهسسو , دمم قوتت دنو
 نيدلا فارقالاو رسملا نب 5886 يوم

 فلقلا يف ةممرب يفارعا نم نونانو

 ةراسسلا مامهتا
 هيماخج ل ابجولوسلا نلع قانسا

 فيراب وم ديراب رويسورتلا وتوم
 هلكص ل  لشءأم رسب انكم ذل“
 مامكسسالا تياؤقف نك ارصؤتم ايسسنرا
 ءابشللا مابا ل يمنح دراعلا عالاب
 تلد ءوقأ دوممم نق طرش .هدرانلا
 ب هاصي ىييذملا وهذه ادس نا سيلو
 هاك ىلا اسكمأ ثحاملا ةفشه لوقيو
 لهسنم اما انهيت مييجلا مرابلا
 ةدجسبب بيبو ب دياخاذدلا ءاشعالا
 طشبي قراسلا ءاملا نا ةرمثكيا توضحنلا
 ب رثكشنلا هسلمك لافلابو عامرلا
 مسجلا ظسمت ال كزانلا ءاملآ نا ىمعقت
 ربكفدلاو لم رعقب

 ناف درصنلا رس الم نيخ دراقلا هال
 حطب نم ةعمرغلا هقيفدتا فيعوألا
 قيصا حيضتو شاسكرالاب نايضن يلطلا
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 روصف بالاخ نم وا نياكياو يتشرلاو
 يضادحلا ليشمبلا صارمإو ةمانللا
 نيدلا صادخش /او يركسلا ضرمك
 نكاسا لف نولسي وا نوشيعبي
 ىف نولمأملا كلدكو هيصدربم
 باصدخلاو ةئضيبجلا نيدايملا
 ةباسحلا زارنا نكميو ةماعلا
 ةددعاو هعرخد !ريولتسالا نم هعاثلا
 اويسفلي مل نسدقلا لافطالا جيفلتلا
 ىلا نوحاتحم ءالزشر لبق نم
 منبرا نم لما دمع ةبمآث ةعرد
 عيبا

 لسفسمسا ةعيشسي

 لع جميتب ردي بلشني امكو - لمف نم
 الاخ - دمع لاسمالا نوطفم تيوفسا
 تناك ناو هحسقلا نم خضامب نوجسدلا“
 نقيب نأ م خفاديب دياز انامم ةقلعم

 نعكن ,ددلا كلدك ,بيسالا يل اعث ١
 ل1 عدل“ مقدم ةقمق دلا ةنحوالا ويصي
 ةهسلا لمجتل ريكا كيتعاولا هفسطلا
 نمو ب «ةومرااو نيرسسكإلا نم هيرملا
 ةممش نام هقاحلا ءرظ خب ه١ ىمييظلا
 بارع تا نضال للا لاسر ننإلا مول
 ,ددقلا لمذكلل وفن ةفعدنم يهوي

 ايتيا بتيرايرول ,روسةووملا لوهنو
 ناركفع للسلاد نم رسكا اننا ازأ
 نها ةراملا ءاملا نا ع سضينطتو
 ءاكرفاو ءادصتلا نم يصلختلا ي ةريشك
 ىانسيإلا عقلبم يا طرس دزملا ازعاو
 مامتملا ذنب ادم ةقبستخخ

 بيولاو ىضوع نع ةرابك فنسلاو
 هينحو رادهلاب مم / قس

 ككسياس .نيفلبيب ُسفنك .ةيسياسم

 قرزاملا دعا "زف نا هينيقم ظوبشلل
 امياز اهيف ليسفي سفصم ىتذلا

 تياجللا لا راو ةضسوم ال عل
 ادكه ىركف لئافملا

 ثدص لمعي كههرآت سخي دسحأ
 ريصحت لضفالا نس نركمبب .ةريخو
 ادهنو هطيسب دييزرب ةلحو

 .ةملتقت يبلا بقيزي ىل حانيب
 اخييرم ءاعل سيمهتس ايكش

 لك دعب فسعب جاوبما يىست 1

 ,ةساينسكلا ففاوفثا همكد هصئاعبب
 هطيبب بباك ولو سح

 ؟ انندب بتنك ول اذاه
 وااع دخح ىلا انياب بيك نا

 ييدتلا مظفم نا تريكذدم ,هيياعتل
 مهسفنا يلع نوضرفي ماقظلا
 سيسايدهع نيرشألا ةاكعاسع

 مهعمدي ىدلا كولسلا مهتامغر
 نم مهجيرب صيرعبك ماعطلا ىلا
 جويس نع نييفسلاو ههجاوللا هع
 درابلا بصعتا

 عبط ال هييدملا ةديسلا هده
 نروتمب ال يتنلا اهسراج“ بايلط ضمر
 اونا . اهبامدح ةرشطالا درت نا نوع
 اسيهتكلو اذه لك نم هيصيننم
 .يف نمكي كلو بيس ,,دبف ةرمتسم
 الا ةدهاج لواشت اهبأل ,روعشاللا
 نم افون لاهننادب اهتراج ظحالت
 ساسح يماخ يف داقدنألف اهصرمت

 .هياقثل ملؤمو

 تورهلا نا جاي( نم دب ال اه
 يق ترابصتلا اذه ةهحاوم نم مئادلأ
 اعارم يمسي .نيرجسالا عم تايغرلا
 اه نكفو ؛لشادتا ىف اهالبآ نتا
 هديسلا هده نا ول ثدحيس يدنا

 دج هأرما اهتنراح نا ول ؟صفرت
 ام نمعا ناق ءاهمبطظ يف ةيتادع
 فصوي اهنحاهتس اهنا .هاعفتس
 .اهيباذنل راش

 قودلانو كتي اذدكه
 تسأو مامهملاو حرستا اد و .. ضحي أ تسل ! ليست ال مست ويب يسسمسلا

 يف ارود بملث ةيسفب لماوع كارق
 تفداعو ميجيرتاو مامزعلا تالتلشم
 يدلنا جتضنف لفطلا نم ةمدب لكر»
 2١ ماعط يا نحلم
 مهدححاو تفقوتو نأ ام نيدلا رابكلا ل*»
 مير ىنخم ةليلق امأبا ميهيرلا نع
 روزيو نرولا ةداير ةلثدشم هاو
 مايألا نا اهبا تاساردلا لدتو .يشركلا
 ىلع مهرافتع رابا نولوالطب نيذلا
 تانس# عاقطلا نم ةنيعس عاونا لواقن
 مسكملا ءادبل ةبروربم اهموريو ةيحم
 لمغ مودر نوهتءاوي ره .ييصلا
 اهرب هركب لكلعتا لغحل امامت هيسسكع

 ةلواحم ةياطمستو هئايح لوط اميمس
 جئاجش هدهو لكالا يف ةبمح حاسد
 ىلع لدت ثوهد ةعومتسم يم هرخ يع
 تفلت ةيحاسشحاو قيسفب لماوش نا
 يف قباسلا ي يطب ناك امم وبكا اروس
 س سخبكلا تءراييخغا نيعيو ليزجم
 بق'ؤنلا ليل ناو ماقظخلا عاونا
 هدشر كيزتو هخاوت دع هيحولويملا
 ضقني نأ ممصي سئع ىبح يضحسشلا
 موف بتاناردتا هده يفلو ميرو
 هيدمتلا ءايدع ]واج تاعومومب ىلع
 الا يمول يمر دنم ةههسسارد ناملعلاو
 يه امك ةبيساتس باك ام لئاببو'ا نا

 مونلا
 افرقب الذ ةرملاب نيهيأمل ومال هنا

 ناسا ىكذل لوبللا نوكنم فمك ءايشالا
 كلم هبلج يملا اذه رثاأؤب يأ ىمم
 نم هشز دن نع نب مل ةربثك نامتحا لو
 لاؤسلاو ب ب عمسي مل انسرو لم
 يسلا لماوعلا يض اهو فيك وش بيرخلا'
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 يمدطمسمأ أ
 دق دجءلاون نازكمي .عومللا ده

 دهيراج ىلا منطلاب ةديسيلا

 ١ يئرا ال) لوهيو هماث ةشهدن
 عيشلا. ايعوسومم هق الع ينرول
 نكن ,ءامسد» ردكا تاناحا كلكامش
 مغ فرجسلا ههه اوم انش مهملا
 يصحب نهذلا ف نهنارلا يفط تملا
 ندع لثيلل كيداتلا كيتاياخا
 نود اهينسقاعم قف حتسمبل فقاوملا

 ىدن» هنوف راكفاب كيفن لفيت نا
 رصلخباا يلع لدطاسب مل اهنا ون
 عينوت مل ول قيحنو كيرك نم
 ك.يياكلاب

 قوجتسا ربمإلا نا ركف
 ؛نفعتص !ريمكرب ول اندالا ةرداسملا
 مسحبس ايسفتمتب للص .رعيهي
 ىلا اهليبو .فثرم لك ههجاوملا
 ماعطتا

 دليمر اههحاوب دق يرحا هئاح
 كاقءاسمتي هوبكل بيلت ناسف

 تركف امير لس ارن نك تاطخالمب

 .1 كدحاصلاب فلوملا هدلامبب
 ءافالم ببعا ىنخ وا ةالاعمةةلاس

 ١ لياسع نشكو ٠.صخشلا اذه

 عاطخالم ناو دب هيناعا بيرج
 تسجدسمس [(ةيساعلل ةياؤم هده

 ديسش ةريجحملا قييصلا ةيلاعفل

 بحي نساتلا مكعفمف هيبريجت

 ماشا نأ تاطاعس هلا
 رك دسم يياسحيالا بادسلا
 ءارطاألل ةحيحسسلا ةباحتسالا

 هحارتاب رعشي ال نم ميلاف ىلاصتا
 .ماكسالا انئاد لواخيو ,ةارظالل
 7-5 عابمتسالاب هقح نم

 لجو بريعم ةروشلا نا ول ادام
 «ءداصلا ركشلا ثاملكو جارشمالا
 رم لمحامس كلذ ينل ,قيبضلا ناكم
 رمث .ايباجنا نيديلا صخشلا
 4 اناإ اين اي هيعمل لوعي نا اطخلا
 نسال ءارسطمالا تابمنك قحتسا
 نمف نسعيلا مهيهرده _, ( نسا
 هبيقب ىلا امئادعرملا عقدي هقحتصب

 .قيشرلا مسدعملا

 ىدلاد ةركبو فيصلا اره بحي هلمحت
 انناط قورتملا هسساخم اةهسأ اذلق اذاو
 نال ءاملاب ءاملا ممفم ةقيقشمللا يق سس
 نوكتي بعنكو , راثي .فوس رك الاؤس
 5 قودلا

 هن فازدخالا ,نم رع 5 ىذا خماولا
 ةرمخ رم نإ والا هةعنسلا ف لهالا نا وه
 نيلع ءدعأب نتدلا ماخطلا ليقتب
 امك هيبح تاجايتحا دسيو ومبتا
 ملاع - كريب ناجح روتكدلا لوخي
 ليعس ىلعو ب ايونيلا ةيماتح ف سغنتا
 عيباسالا ف لفطللا لوانتي لئاثملا
 جملا يف بادملا همانلع رففلا نم يآ والا
 هتاطابتخا ىلع مستلا لضحيل

 رمفلا نم ةيتاثلا ةمبسلا غم نكلو
 كب ةيهامسالا لماوملا ررعت اذنت
 ثترفتس دغو  همامطت لمظلا رايمخا
 مبا كانغ نال ا قعاستمو جيوعتلا اديه
 .ريبصلا نذل هيعامتمما مهانم
 بتبسلا رابؤكي دق نيومالا نا عئاولاو
 مقر وأ هيوس رم تاذداغ زووم ي
 راهصلا يدل

 اسئيو عئاملا يف رشسف؛ ديثكتلا
 ىا ةرثاخ ربرصملا ءاظغام هيلا ناونالا
 لومناب هقبط يف اه لك لونتت قمكا
 ابلسلا ١/, اراويتتم لدتعاسا اكتم

 كهاجلل لايطعاب, سنا وأ ؛نحسلا
 لك بمهتلا نأ هتالوكش
 نىلح ديقت نا نكس يشميوبيزةسلا
 مهخيرط اهسكل كعتح ريسعلا صدملا
 ةركب ليوطلا يدنا للك لفظلا لفهت
 ةيضرملا هقيرط نال اسامن ماقكتلا كلذ
 ادخل نب رعصلل يحوي ةاناثمن
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 رسالا ل نأ نطاقلا لخملا وا همر
 هبلع سهرع ال لاو انيرم ةثيش
 ىلع ربجا اك و9 ةيصرتلاو ةافاكملا
 ةيحام سو ,ةيوناعلاو يدهتناب هلوات
 يئدؤب بولسالا انه ناف ىئرخا
 طا بهي نا ىلا نايحالا بلغا
 وا ةرئاجك هل | ةيئذلا فيلا

 ولو  ماعطبا بحي يل لهب ةاحاكم
 هتالوكش - دب هاييرغا وا هانيصرا
 جاتسلا نس هيحص يف ام لك لكا ولا
 مهركيل يه“ فرس هباق - الثع
 رشا هيدوكشلا بكيو حباببملا

 نع لفطتا عممشنل ةاتاكملا يه امغ
 هئالوك ثلا بلادلا يف ذهبا ؟ ماعطلا
 يف ريكا ارود بلت بلا (تايوفسلاو
 ديذحلاو يىركسلاو لةتهسلاب هتباصأ
 انيف نزولا ةدايرت ةفاع) سسارمالا نم
 لاعبا

 ةيالا يكعت نا يمرللا ضعم حتت
 يل فنا .سثنسلا نبا رييصلل لوقف
 قض كبلطفاسمل كبكلا ةمطخل بلمكا
 نف هتهذ لإ عررت اذهب كنا ,جبابسلا

 كلو  حباسلا يه ةنوبجملا ةافاكملا
 تارايط نأ هضيعنلا هذه ىف ةلكشا
 ةلكيتس كادهو ,هليلغ ماهزكللا
 ليس ناوبآلا هةيشيري اقملح وا ىرفعا

 هيسكلاد ممصتل ماعقلا هيعك نابي

 محح ةاكارم بحب امييع رامكالا
 يلع ,ربجب الق هتدمب مجحو جعملا
 ةعس وا هتقاط نم رمكا ةيمك لواعت
 ههاخ يف مهلا نا ردقبو هترفم
 فهل ندملو اليرابلا رم ئقفلم ملل
 يطا نع 5 مي ةيساع وا توك

 ىقاوغ هل ىوكب ةريبلا ةيمك لواعت يلع
 سايك ىل' نادئاولا ريثأ اذاو ؛ ةعيدحو
 يف كرتي ال رطملاب ريفصلا لكاب اع
 نم عون لا يدؤي رمالا ناق هقيط
 مقاع نم لفطلا اهيف حرطب ةئرملا
 تبانمم ولا اهئاخ نوكب يذم ريفي دوعب لو عمطاولا

 ةعمماج ف نوئسانلاو مارسخلا بهو
 ليم مهيدل نيدلا رابكلا نأ فويد
 نيددلا كلدكو نزولا ةدايرو هةمسسلل
 الو ميدغ نا ميحيرلا س نروححراتب
 ءاماخيا وا املس هيف يصفا يوميشتسي
 مهتلوللج يل نيذلا نم بلادلا يي مه
 يسلب مايفطنلا بالكتتم اوهتحاو
 ناك نيدتا نمو .ايحامتجاو ايدسجو
 يد ام لك ماهتنا نع مهيوريسي مهلها
 تايصرتلا مهل نومدقب وا قمقعلا
 قملغلا اراسكيل

 رعش نأ يذلا لقطلا نا رامثطاب
 ريعوم نحب مث هنا هما دل بتاق عوجلاب
 يل ان لمكي نأ هذ رعت وا دحب ماهقعلا
 هلعجب  ديدهتلا وا ءازغالاب  هقدك
 لباوع ىلا علنجتي ارمكب نيح كلذ
 مك وا لئاي ادام هيلع سمرغت ةيع راح
 اه بادلاع اههو اهقكاي يلا ةيمزلا

 برولا ةلاير تالكشم ىلا يدؤب

 ةكضصاو لألم لاب ؛ربخالا ىو

 رصشب صخ لكاب بعدنا لظطتا نأ انه
 عيشلاب رمشب نحن فقوتيو عوفتلاب
 ةدايزو ةينبدلا قم يباعي ان ارداع

 سحأ وا بانكلا وس قف نزولا
 عع وامس
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 رامبصا ةدنس للا لورتسلوكلا :

 اندرو .رمعسلا دومهلا لماسق

 تاسملعلا رييصت ةرهالظ

 زون رسيغ ند ةسعاسنم رسثاكأ .. ريمخلا ةوسنهلا
 سساو هو رضا ١ ةيملغلا دع اوقلا نع

 بنسم لور س ملوسكم» .نا بجلا مهن

 لواسس يع راثكالا ناو ,بنقلا يعازنا

 ةسيسب عاقنر# تيس تاسظدللا
 هرشاطتا نكلو .مدل“ يف لورسسلوكلا
 لامس يف نوثحالا اههشك يسلا
 انوزبرا ل ربخلا دونهلا نم ؛افيس-
 ادح ريخم لكشي تاموتمملا للبن بلغت
 رك تاءاسمالاو كوجلا لد
 -  لئاسل) هده فارغا نم ةئاكاب
 لدا ورسمت - ءاسنو احر .ارامصضو
 رورو ةبادنإها نم رططو يفك يدق
 - انممهو اممطت اهم جوملا تاللذضلا

 1 اسارشلا لوقت هسعم بقولا يثو
 تدق مم يركملا صرم يّسلَت همس
 هبال قف نيستح يم رثكا لمشب لئامخلا

 مهن بن نم رثكا نأ ا  خيمتجلا نم
 همسف لل منو يب ييركنلاب باقم
 نع ءدشابلا تلقلا ضارماب مهينابفا

 امن
 هال زكي اةيرما يف نضبدلا نيب يع

 هنم رز دهملللا) ةثحاملا لوقت
 1. وه ارابرب - ةيويعيلا ةابميكلا
 امبالا يولكاب لئاقلا فت هارقأ
 هسف نت" داوملاو  لورتسلركلاب ةبععلا
 1 سن ديب حراش نم ريتكلا منت

 نبا ناسمعب ال مهنا مث ب امينلا
 م هك ملا ؤريثك ةظبشملا تاعامجلا

 ؟ودهش لملاو لسكلاو لومخلا ةرظاط
 نا -.فمم ةرهاشظ سولخلا هلاظاو
 يم هلا ءدك ةيسايرلا نوسرامي 2 مهما
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 1 5 ,١ فام ةباينالا ةبسب واق قت
 , ل ره فم ةريثك لها لكابخلا كلت م
 ءاا اسست“ نم لنآ .نيرخالا ناوكرمالا
 رمزلا رونهلا حظ نم نسوللا

 درو امك ارخؤم بير | يتلا تو كا
 ةيجيرمالا مولهلا ةددعم هترشت لاقم
 ةرجاطلا هده يف بيسلا لا ويش
 يف نوكي دق رفشللا ةثلللاو ةيرغلا
 ريكرتت كلدلو - ههثارولا تايرصلا
 يضصئاخخ ةساردلا نآلا توكبلا

 س لئادقلا كلب يل هبمارولا بائيتحلا

 3لا دهمملا نم براون# ؟زايزرست
 ءيسسلا نك لوفي يسكيبوم ن ةجصال
 ف تايم ركرم هيب ضاقت * نوكن
 وسلا مصاب فرعي ثمارو ةهتاييخ
 نس نددلا .ةياكبا تفحل . ورب
 ٠ يف 'لررسساوكلا هرستاعل هل د

 ضصئاتشصخللا ىفعي . 8
 ,ءلا لممب زّماملا كات

 ل ءعا 3 ٠
 ءءح 5-5 .٠

 ا هلار عاج ل 5 رهمستبو ةياصمفلا
 نصالفا درهاط لاهبي لم 3 اهم +
 نماختتا نحب بطقلا نصارمابا ةساسا

 نرلو اييز يركسلا نيباصنو نيمعم
 ,لورسسركلام ةيمتلا ةيدعدلا دقرلا'
 قيثارولا فاميجللا يف اهسانسا دقع
 ربجملا يونهيلا لئابق يفان را بييرقلاو
 هريجلا صئاصخلا مدهم مثملت ال
 ابطال

 ىف

 ةسيدوي زفلتلا ةيميلعتلا سوردعلا

 ةيبارلا ةعاسلا يب ( موملا ال يوبرغلتملا مدقي ةيباثلا هادعلا ىلع
 ,. بالطلل ةششادلا ةنويرعلللا عماربلا ءاسم فضنلاو ةسئاسلاو
 اصيأ ريهابجسلا ثوصو رادع ةغاذا اهثمتو
 يتاديبالا ميارلا -تاسصايرلا و

 يئادببالا سياسلا ةيزمشكمالا هقفلا
 نس سلا بم ايميكلا

 - [ هادعاللا عبح)

 ساقلا سردلا 7
 ,( ةئايمكلا تالعامسلا هعرسإ

 (مرئادلا مرهقمل ةماع هدحارم | طسوبلل !ثلاثلا ةسددهلا
 (لئاوسلا ينطع.ملا )طسودملا تلاثلا ه ايريفلا
 .(رصخلا تاتاسلا ىلةبدعتلا) ىيلعلا سماخلا م اننحالا ملع

 .( يناثلا سردلا ] يدادعالا سداسلا ةيريلكمالا ةقللا .-

 كمتصدخ ىف ءادسنلا رتويبمك
 اهررسبو ؛ةيلثلل لل اهمهثس ةددح ٌةيبار ءكسممل يف ءادملا ةريسك»

 كلو مارح قكاتم لخل ةسرلار ؛اهمسلا نم حصاو وه امك ةيواولاو ءامبلا رئويمعك
 كيلهو .هسانع ءةرفشت» يوكن ءوسمكلا دوير ميد ةياعمو ةوكتمم ةقيرطم
 ماتملا ةطسارب ةيلح نأ هسنرعلا لكاشما هده ىلي رثوينمكلا در فوقثلا
 موظير ءاسلا اهليرب نا كيكفم هقكتتس كنامج ىف بيات اداه ةيوارلا ممم يشتتملا
 اخايم اهماع مرلإب هداينلا رتوتسمكد

 .ةملقلا ةتاتسمما حا
 دمع الا مثكتت * ةتماس ةئداه
 عيهلاقنو ةيفاع حور تاذ ةرورجلا
 ف ةراتمم اهتكردس يف مي دثم ةودخ
 عيمتللا تاععا تراجو هلم
 يتلا ةحورلل يحلا لثملا اهتدخو
 ليسرون رتشعبلا اهابملا
 اهما هل تلاقف ,يل اهيآر عنطمس
 يلابلا مويلا يلو اه دلاو يىلاسس
 نالا حاورلا يف رطب * اهنا سم .

 .عوسوللا اده .يب ربكشملا بلزب

 رمس و4 بن ىلا _عمايقوع

 اهل مدقت ةرتخلا هذه لد .. يبد
 ءامهمج رش ءدلاسزلاا نس هاثاللا
 ورقتا نأ ىلع اذه ينمعستا دقو
 جفت برأ نم ينظرعمب اهقمل اهمم
 لع ددرتلا مئادءتحبمأر اهبار
 ثيدهحلاو ةيعتلا لئاشل اهشكم

 عيمح نهب اهيل يرعم رهط عاشت يتدع
 ملو كلذ يه تملغو مثابموملا

 ةصرفطلا  ثرهتبتو  ,ركشمت
 اأو جاورلا عوسوم ف اهتعرا
 مك ءاهاسمر نم اقثاو نوت 0
 ءترزقو ,صقرلاب ينتسادص اهنا
 فعتناوو اهارمبا ل سفن يصيرون يشيع

 اهي سيم لطو ثدشش يسكلو . اهل
 5 نمعتا اسف , موب دمع امزي دادرع

 ةارملا روهش رحتي نأ لقدي لعو
 للا ليمستلا انو < دجلا ةفه لآ

 لم هنت امنستا
 لانش يب يسفب صلخا يكن حورتا
 5 لشافلا بحلا اده



 ..ياودلا نوناقلا

 ..نياقفملا سبهي ا

 نا اندعتعا ةلهو ل وال
 نطيشار ليطاببسا
 حيلجلا هايم ىلا بلصو
 ريش لخا نم ةشئادلا

 ىلع لجخاع ناوينع

 هفيفحلا نكلو  يقارعلا
 نادتؤن اهتاوخاو
 فادهأل تعاج نطنشأو
 ديم ةالحر ق ةئالث

 نو , ةدحاو

 لورتت ةطغشم ١
 .. برعلا

 لاوسا ه«يشطلا -؟
 ةردعلا تامضاو برملا
 يتلا طقملا لوبت ةيلاملا
 لوشلابتيثاع
 - ضرعلابو

 ناطيتسالا

 قارفلا روجه نم برقلاب
 نشب رمثسلا 1

 تاوقلا للطت

 دم مثأد رافقنتسا

 ٠ صضيرسالا دجارستلا
 1 ديدسهتنتو
 اوتم لكشب يقارعلا
 خرشتلا نع ل ثار

 نو ؛ليئارسا ةهبباجمل
 يف قارعلا ىلع ناوبملا
 برح بيست لاح
 ,. ةيليئارسا ةيقارمع
 لسحعاوقمللا و
 ةيركسملا ةردقلا برغل
 ,, ةيقارعلا

 تأديب لمقلابو
 دنيلا ذسيفئتب نطنشاو
 .. يناثلا دثبلاو لوألا
 لودلل اييرق نيبتيسو
 تدقتعا يتلا ةييرسلا
 انمغلا يدم كلذ مغ
 ديياكب هتبكترا يدملا

 يل يكيرفالا دجاوثلا

 يبرق يتيتسر> ةلادل؟
 يللا ىذس

 لردلا كلذك هتبثترا
 تكراش ينلا ةيبوروالا
 ,ةيكيرمألا «ةنؤلاب»
 ,مسملهلا تعلبم يتلأو

 ىلا اسهتاوص تلسراو
 ةدشساسمل ةقئنملا

 ىلع ةدسحتملا تايالرلا
 اسهيفادغأ قميقحت

 ةيطننلا اهحلاصمر
 . ةيلاماو

 دتيلل ةبمثلاب اسما
 برصلا نش وهو ثلاثلا

 برسسضو قأرعلا ىلع

 ةسيركسعلا ةردقلا
 هناودبين :ةيفارملا

 يىف- جمانربلا جراخ
 نلع ةيلاحلا ةلسرمملا
 نطقشاو نال لقالا
 ادج ايلاغ اتمت مهدتسم
 ,. جئامملاو عاورالا يف
 ١ بوح نالو
 اهناف تعَتاو ول ةدددحلا

 ايلاف الازلز ثدحتمم
 قادحتاف رئاسخ قسلتو

 لودلا داصتقا
 اللح ثدحسو ةيعاتمصلا

 نم نور ظتني بقرستو
 فحترلا !دين نا نلطتشاو
 ةيقارعلا دونسلا اعشاب
 نم نيثلا اذه لك عق نو ..

 مهتوتف داوس لخا
 وا. تارابدلم ةمشضسو

 ادح هرميك تار الوي ةتببع-

 مالؤش ركدا نا يدومو ..

 ال نمآلا سلجم نأ

 ,. يلغقملا ىمحي

 يكو «لايصتب لك ىلع
 ةفحرلا طخ ظقحا
 لطب ةفطثملا نا ىنرقأ
 لكل ةاعوشم
 .ويالل ام تى الأ

 , تاجاعملاو

 شومك دمحم

 2 2 8 ءادنأا ا

 بوسسشملاو لاسحشسلا نيس عارسفلل جاوسمنسك جسيلخللا ةسيز
 هه 1[ سظتحتفاو بأ وهص

 دهرام همم ةمالول هن مك هيرابل
 حارق ندلا افعل هله < بامر لوكلا
 يل زشقم ةمقب اققشسألا يع .ةيريك ريق
 فو هيج نم بويحلا ديلا ضاجلا ايمو
 تدوسمما ين للملا ةمل يحن منعم

 ايلا ام د يعرلا ليف مخيم 5 يسا هير دحلا

 . نرخ ةههلاا-
 -ياع رفمسأ مم“ ع مضفرجلا :,رع

 ضلال رغب ىفشللا .فقاتسلا مف قب
 يقيل“ يع رفلاو (.ةرلا هعإ ييديرسلا»
 رااقلا رام موامنلا دقق زءئرلا هةكبز
 لور مال--الا لايم درابستا مدعو كلاثلا
 برعلا لاص موانسلا رود ءاع اميرفا
 ل ءرشملاو

 موتا ووك يكتف وفل دش 1
 يدسررزألا بلصلاو ءايدعلا اهبامنتعي
 وهم ةفاسمالا _ عاب لف هل باس ال دن رملاو
 راما نم ريتكن ريكا يالا يقحو تسادم نم
 م هتنراقم ركمب الر ماشتن يف تاوقلا ءدم

 روطتلل ارب ةيناتلا ةسلاسلا بدلا
 يررعلا جالسلا ديقحتو ةذدلو يهولوتكتل١

 قر ل راستنالا انف ميم كلذ ل١ ةفاصا
 ةئللب ةديدح ةمبيف لطظ يف ملافلا همف شيفي
 ردغفي دحاو بطق ردن ىلاثلا ماطنلا ةامنا را

 تبحو ةيئايبربسلا ةيرولءارسمالا بنفت
 ةررمعملا ىلع ًابطرش سفن دحار دلي بيسي
 ,ابقاقصنب يرجي نم كابا نوكي نأ نود
 يل ةبماثلا ىململا ةوقلاف تسراعمب ىلع
 ييدلا يليماهلا نردلام رستلل ثثنق ملاعلا
 لمم ظطافحلا لخا نم كريما ءايا ابتطعا

 ايئاقن
 .يركسلا راشتمالا اده عه قمارتنو

 كلدلمم ل اسيا اهل ليثم 7” ةيسفن بره
 ةيمالعا ةمدهب ةبرممم يفي .مسيراكلا
 مربلا مئيروع ريطي اند ةلالدلا ةملا ةيئابده
 ةدتاسألا ةهحاوم ف يتدثدلا ةارهلا دهاك
 لعر مالعألار لابصتالا مولع يف ددحلا رابكلا
 لبلحتل ةيرلرالا ءاطعا تتاثلا ملاسلا يتحام
 -يمعلا ديدسشلا (ةييحالبجألا] ةدلملا هده

 ل يلبتتسلا روطتلا مهف ل اييرورمافو
 ترتسلاو لابشلا ينتاب تائالبأل

 (اسدلا لها نما ؟يالا كلذ لاك مثي اقام
 لكشب ال برعل ؛ةيطارقميدلا» هىرابملا نع
 ىرس هدردج جراج ؛:يدانلا هدهل همارتحا
 ىلاز ”الؤف رخكسي نم ؟كنم  كحنمم ديلَقَي
 طرقب ىلإ يبكي كلذ نرلمارسيس سيم
 ةيكريسالا دلطللا ةيبعسرلا ئاحيرهنلا
 ىتح مهتناهم هلرقن ام كلدكر ةيبرسصلاو
 |نوجرري) امع ًامانت فكتحم رمآلا نام مهقس

 ترهلاب قلمتب ال قرشلا يل لصحي ام نأ
 ةيحيئارتسال يحذرنسلا عيمتلا هنآ مهدهو
 الا بهر رييغتلا صفرت (ةيمرغ) ةيعامد
 اوسيأل رألا برعلام (يرحب اميز دحا م دخي
 م(» ةيرحع نارتم) لرالا رابتخالا لثح الإ

 ةنلبلا ةمادل شد همسي ططبشيم ل طه

 مهملل ةبداصتقالار ةبسابسلاو ةيركسلا
 - ةيدوهبلل ةيفاقثلا مبقلا ةسميدر ءيمرسلا
 نمو « رارقتسلالملا» نم ةبيشمح هسبرسلا
 ٍلِر طيوالا قرشلا يف «مئاقلا ماطسلا + رييعت
 تعي ايبرغ كانف يرحا ةيكبأ
 ةسيه يد ةدكؤما ةئامسلاو .ايتءايص
 نن مغرلا و ليلا انهنو 0١ مالسلا
 لك نام  ةيسامرلب دنا ثامل بن ميوشلا

 قحتلت نا ال] اهتكني ال ةيبرعلا نادلملا
 لالقتبسا ىلع ظامجلا عم ةدحتملا تايالولام
 ًادحأ عدي ال كش يثاد

 نآلا ةيراحلا ثادحالا ليلعت لمي الر
 راطا يف الإ .جبلخلا ةقطتم ل .اسبعا مانا
 لامشلا نب ةرقلا تاقالع روطتل سيرع
 ةيبها رابتعالا ينفي ديخالا عم ييحجلاو
 لبقتسلا رلغ [ةدرقعت] تاافرلاب حيراتلا

 لففين

 ,نام ترغلل جيلمللا ةسرا تحمست 57
 عاستالا شمتي انع راطتالا فرت
 مت يثلا ةبسابمملا (ةيسسسلا] ةدارالا رحل
 دقر تاماختنالا ةطساوب اهنع ريستلا
 ءادنا يل هددهب تابركح ةمرالا هده تدحبا
 لاسفلا ىلع شيعتو . كلاثلا ملاعلا نم ةدع

 بياللا ثانل يلعارفسسدلا صصوهللا قتاقتو
 لا مههظت يش :ديحرلا مهتميرح ناكس ىه
 ىوباقلا مارثحاو عمابستلاب ةيرهلا

 . دقحلا اذه ةيادب ذسع .مسما دشتر
 ال برسلاو لامشلا يبي ةفبطقلا ميرامبس

 قمن ةزكل قم اسماك 11١ هن هش

 لودلا ءاطسل ل جيقتصت يرمدو لامشلا
 ٠ اكتم الر هير لاز ادع اقب ؤ وست ىذا
 ةومصاق رون !ةزرمللا

 دامب سم ) صيمس نكس دا ءادفو
 00 ككل ا ا لل

 نمل ' قالقيالا
 مقالا يرام دعو ةمهس م فيسنو ,تفينلا

 فمش ل همئايسا ميم" يس يمك

 هيفاهنلا ةسسرطقفملا ( بمسستو يجاوز ةملكمر
 هيروب ءداعا توصل لامسسلا صف 1

 ةسوخ ل ماعلا ل اذيماملا| ,بسلاو ةطشسلا
 لب ا ا

 ره نئافلا راذس رم ملام" لصاري ال
 ديلاب © نب ةييدم مع ٌةروصت ةدامالا
 لفلو ةيصرالا دركال ةيدالا تاكلشملا نع
 نفارلا بيسمولا رع حافل تبقي هذ كلذ
 سن ياس يلاعلا ماظنللا

 مللعلا ادلع ل هيعيثلا طامبا لش * 
 سي امر ىسعأ ديلنت ىلا :دسا ثلاثللا
 اهليرعافم دو, مل يتلا ءثأدعالا» ب

 ءامسنالا يب ةرهلا قيدفم ىلا الإ ةيبيئرلا
 طلمءاو ىا هلذلا هده عراجو لخاد ارققلاو
 بونسلا يف ةلمثسلا يلا ميهرم هده ايستلا

 تادايق همست ةيلأاسح :دماسو
 ايفاقي ةيلتسمر ؛ةبودخب [دسنامر ةطلشم

 ربي ام ادهر اهيوعشل ةيبسلاب ايعابشحاو
 ريثلا رمع عض يدلا تلختلا ةزامقف»

 لبح. رم رثكال ةيئابمولرك
 فبيثل“ رادلب تامركح عامتعا ةل +

 ثحسلاو ,ةيناسدالا تاثابطلاو ,ةيكراشملاب
 لك يل 3 2 ةسليس ةيبيلتتا رصابمك 1

 منيل يغار اللا ىا يغارلا قطاوقلا 6 0
 يثلا كلاثلا مكافلا !ينممحظا ىف يدك

 ل ةيشولا ثاطلسلا ءارل ثحن ثوصنا
 يأ .تايسسإل ةديميملا حكاطلسلا ىلإ ءافدالم
 ةلفو ةبنادلا ةلئرلا ةيرلسس تاطحأ
 ةعافشلا

 ملاعلا يف ءانسنو لاخر نيدي ؛تارتمم دمع
 يا صقنلاو يلودلا ماطملا ةلادع + .ثلاشلا
 ام لك هبانبست ىمطعلا يرقلا تداكو ,ةكراشملا
 دباستو .مئاقلا عضوما لدغي يا هنلش ىم
 اهنوغش مع ع يطعت ال بندحلا ل تانوكح

 يت كلدرع ايبسم يمطعلا ىرفلا هدمر
 ممالا ةعرشل ءيطارفمردلا : دعاقلا تايعبسلا
 هعارتوع ع مصع ةليد ةدهتملا
 ام يدامصتقا ماظب» ءاثنا ىلع حصرتعاو
 ةمراللا ثاءاربلإلا داعتا ثسعبرو ؛< دب دح

 تابظبم اهنذفتا يتلا تارارقلا قبطنتل
 رببستلاو .نيطسامب ةقلعتلاو ةدسلملا ممالا
 تذهل دقر حلا ,ىنامعتسالا ل
 رينج ل ال ديالرلا
 علب اهيصفر لالح نم ةيلودلا تامظتملا هده
 * !نى'"' ممالا زصك ةيفاكلا اهتامصحم
 تيفئست ال هيلرد تايمطتتم نم تيديستا
 .ركبسيويلا ٠ ةلاه يف امك اينامؤلسلا

 ةكيدلا تافرا تادم يتلا نا دلتا ص

 .ياردلا نريلقلا افريع نس رثكا بكهتنا يتلار
 ماع قديصم دج يركبس. بالقما ميطش ربع

 نيوتن يف هل نق دمحأ ةرماط فلظطعز 58
 سيربسلا ةانق لقرماو ؛15 57 (ربوتما) لوألا
 ةيدرع يسارا لالتناو .للد يب عربا دعم
 ةيببثال ةيئرجم' نادل حابتهاو -كارمس لاله
 ثاحبا ركارم را ةلود .رسسر لرنم فسصقر
 فدودح حراه سودتابرك ثايلمعم مايقلار
 سحر دع ةبيدسح ةيلمت ثابلسب ءايتلار

 مدمتسلا يمر ؛برمجلا يف نيفثثمو ةسابس
 اعوسلا ةرارا دع .ونبعلا ئه دارطمشام

 اريطا نيدلا فشلوا مه سم ؛ةلماك :يلودلا
 ؟ ةبطرلا مهسبسارق يان لاع توسنو راجتمام
 * لاودلا نرماتااب مدحت نا يكفي

 يبعث يتلا ىملسعلا لودلا اهسم يع
 ابين ب 0 لود ماطنم دال مربلا
 ىتح تبا ةدعشملا منالا ىبحت يتلا
 5 0 .اهيلا الفلا ياقسلا
 موب نيب ءايبسالا رعت ةردعم يدبم ل

 7 'رخآو
 ةرك'دلا فاشي ملاع ٍن يشبعب اننا

 ةرجشملا ىدقلا روتكدلا ملقب

 قالا قطب امدنإب ايس بشيو سم انمشلا
 تفتعلاو 44 انا ةدايو يقي عانت
 آلا ع يهش امن ىمأوا ريميي ام هلل
 نور نكسب نا اهلع ةسيرعلا هي بوفسلاو

 ترعب ةلماعم هوني لالعسسالا ر ةيئاسراوكلا
 يلمقس ثلا صعللا همهم ماب اهلماكب

 رص را اهيل ترعسلا ةاع نمينالا لجرلا
 لككمت ؛ يب ىلا نعت )او ره :نك ملاقلا ةلاه
 برغل يلادل مام سس راع ريو زا

 قىيطصلا ىرللا هيه شاين وج يان
 كولسي نممج ل امسا  يستفم هوما اهب مسن
 تدع قتانكل يقنع انما ماسي نب عياقتا
 نعو يلاعلا سانيعد و وياقلا نع كدعس

 ' ناسبالا مارشحا

 بومجلا لاثثما نياس) يف وف قافنلا ادع
 يدلل يئايبولوكلا دعب ام يلا ةيلايمولوكلا .نم
 وقهر ةبصالا يئالثلا ثارسسلا لالح هامشع

 كلتلا ملاعلا تا ايف مح ٌؤطارتلاب مقي قاعد
 ةلئسللل هده شح نرسمع دي اولار ام نيدلا
 عل دق مهيرعبت بمخ نأ اهيف ردني يلا
 ةرودلا

 مهيتلاو ةديثلا تابالرلا ةمركح لصعنر
 مب يييسوررالا يصلختا اهئاسلمل ريبكلا
 انكرثب نمنع مرييلا ةديدح ةلمرم رواعمل
 رسع يف قحرت .ةديدملا ةيلايبرلركلا رسع
 مهم بهي رمالا ادع ف .ةيلاببواوكلا دعب ان.
 جئاتنلا يمالختسار مهلج" يف يرحب ان
 يسرعلا لاخلا يل رعجتت ل يتلا ةئلقلا
 ةيلردلا تاقالفلا عون ددمد.- اهتكلر .هدجر
 لرألا ىدمثإلا ناق ال يردلا ١-! هيله ل

 قايسلا ادع يب كلاثلا ملا. ههجاري يدلا
 ةديدسلا هيلاطالا ١ ل هكاردلب قطني

 ريطمتلا مصمي نأ في د لجأ مو
 هراممجاو ءان نقر و لاجم يل (طادعألل)
 ةرس تشع دن لح وا ةفطمم ةلكشع ىلا
 بمللا ركدا ثلر انب ةيمرحلا ةيلايمواركلا
 لحل يدلا مظملا تسمو ينابانبلل يررسا
 يذلا قدنصم ةعافا سيطنافلا بيشلاب
 قىرشجر ١551 مانكا ل يلريا يت ةسيلا مما

 ماقلا يل هده ييرشكسم السقا ميطش
 سرهلا كن رسيانلا دمسم ةيمس5مث 1557

 - يسرفلا ناردعلاو اهيفي ةسسلا
 00 ماعلا 0 ىيوملا رع يناطسيرسلا

 119 ماع يل رعرركلا يلع ٌةرسماؤكاو
 دبهلا بعش هبه تسروم يشلا ةسشمولار
 بعيشلا هع بيدمتلار مئاربلاو ةيينيسلا

 نع قرت يتلا يئارركلا عئانتدلاو .يوئارعلا
 ؟مينونجلا_ اينيرنما  صروسمملا رييمتلا
 لابللا ده ةيليئارسا' تكرغو هيشعرر
 لرد ةبايسل ةمئادلا تاكابشيالار ةسايئبالا
 دبع ةيسعالا نالمثتلاو ةييتاللا ابكرما
 اهبم هيطارشمي دلو مالصالا تاكرح

 كادحالا هدسهل ةليرطلا يئشياسحم يأ
 ةفرا نأ اهدافن ةممس ىلا لمصا ىشاعح
 بايع ةيزاا «يت يبا لبق يه ثلاتلا ملاسلا

 ةيؤرلا بيب ةحيتبر ةيعامجلا ةركادلا
 رفسحلا نم قاطنث فيش تبرعت ال يتلا ةيؤولا
 ءاببز ةيرسلا لخا ىم قايمملا نأ ىرل اذل
 يهاملا نادرتساد رمي ليقثشسملا

 ىف اد لكر علا يئايم ةئيلع ثهباح دغل
 هيلو ةيناسنالا ةناركلل صرعتي ىا هيلش
 مييلا يسفتنا تنك ادار حاترم يريعتم يلع
 لينا يسنافطيالا قرشا ل لمحبي ام دس
 هاقنو يتمم, اتهم يفصرم كلر

 يرشنلا
 ةسلاع فقوم مهل نكمفي فيك يكل

 نويئكي نيذلا يبنرفل _بتاسفلاو نيركفلا
 يلو مقدمع طيرقب لطأ بص يسيارع روعثويو
 بناه لا نرتب موا" مهنكلر ,[يعلا
 نويسيصي ىا قيئارتنالا  يكرمالا ترطلا

 نجت كلذ سس ينبا ٠ةلماسب
 مالسأللب .بيعلل ذدامملا ةيعاركلا ىلإ

 ىتلا ةيمالعألار ةيسدملا برحلا يدعث

 / يب :يوزلا ف دوماع سلق
 لب يور جراومما وأ إلا

 يلا هي اهلا م يبقوا يتعلا . رمفست نرسل

 "دل صحا اهدحج
 لسا اسال اقع ريف سي اع

 د ا افالاجا ممم
 ءاممحا يعم

 دال عرف ةادهعوا يدعو سس يس
 عقاد ,امدملا رسم ١

 ره صف قع هخالا "عونك ةضقب
 نير 2م يبدعون سل بح
 دوش 3 4ةمدسسبم ن .شلاو اه يوكمو

 ناريس نبات" ةيهاقم لم دفنت ةشمسس
 ةادجولاو ىلاشلا لماختلاو 4."انعلا ريطافمو

 هيبه هحوفعلا قامت ذأ كا هوة
 اديوم رسح هك لم الا يركن د ينم" نالع "ع

 تمفعام علا رسوموم ةمسيرع يسع 4

 مل هداصتا' ؤيادنلا رّمسو ةداع ميسنتلا
 دفف :هدمدهلا ةمحللا هديب يفحملاو موال

 هجرولا اهبحاشت ؛ ف .قيقاقت يا ير بش
 ءلرع نأ لوف. ١55 (سلطسعا) هال يل
 مرببلا يم انك فمك اميي يكم مل لارسعلا
 ٠ يسرعلا ملاعلا لن امرمع

 ريرع ملاع يا نع فرعي يا دير يهدر
 . عال اهفمرد رامجألاف *ةليمهملا ثدهتت
 ةباعد# هدع لثحب ليف يم ًادبا لمعتست مل
 برخلار ٌةيحوعاميدظر يهصيلا

 نرثشلا ل نآلا رودت يثلا ةبسللا نا
 ةيرئابج ؟يبرتمس اهنا مراهم ةمظس طسوالا
 كابالرلا وه رسك ارتسكروا دئاق ام دوقب

 ةيطدمل ١ لود تممد متر .ءدحتمللا
 نوي زالود راولم 17 يكيرس الا وحلا تاقعم
 لالسو ليد نم ثممد يبلا يتاوفلا باس
 فيلاخت هيامدتل كلادو ةيصاسخا عيباسمالا

 هساديكات بسد .حيفحلا يف يكيرم الا دوحولا
 ه«ءارصعلا عروب ةيلمع ناف هسعم ركيم
 ةنسلا ةباه ىتحرالوب تاراهلم + فلكتس
 ىلا ةيراسلا

 ةيراحملالا ايباملا هيررهمه ي' ركديو
 يتايفرستا داختالا عم قامت ىلا تلسرن

 اييبهارا نم يدمج فلنا 72 بحس يسقي
 لودلا را ينعي ادفر رالزد راملم 2 لئاقم
 نذرت رثكأ ةيزق عيدت ةيحيلملا ةيمر دقا
 لع يكرحتا يدنح بلا ١5 فيلاكت هيلستل
 ثتارد ثالث ليام: ةيده يفر ايينمارا
 جلا ةيدامتفالا ثادعاسسملا ةعودجم
 لودل ةيكرمالا :دهتملا تايالرك اهتمدت
 1١5 ةينيرصلا ةيسلا لالخ كلاثلا ملاملا
 رهاطم س ةيدفا لثال) سيلر دحاو ريطم ا ده
 ةيففيسلركلا دعم ام ةلحرم

 دم اييفب ضرفم يملا ةنرحألا يا

 ع عاهذدلا ل ينكت ةيلاببرلوكلا دعد ام ةلحرم
 دنع لاضتلار نابالا ةرادر ةيطارقنيدلا
 عحملا ميمشتو دانلاو لهشلا
 ةيثلار لافش .بالثسلا لك نم رحلا قلعلار
 طم لك ىلع ضردت ادلع ةلانعي ةكقلار ىمهتلا
 ًايسلفو اليوط نركب امد وهاسيجأ
 لكش دص ةريخالا ةكرسملا يف رودلا ىكل
 وردت ةبلتمب نركيسس ةبلايبولزكلا رس روطتم
 مريد نل ءمق ىب ةيبامالا سافحا ةعيرأ
 يلاحلا دقعلا ص رثكا

 ةيبادد نوكت نل ان دحر ةددنملا تءاش دقل
 مب عم ةففارتم عيحلل يرتسعلا لالثحالا
 اهسسنرب يتلا .بوحلا ةبحل ريرقث ميدفت
 ٠ برسخلا نواخت لو. يرسيربم يبئرلا
 لئابر أيح هتنفد ريرقثلا دقو ؛بوسنلا
 نايسملا يلا لف نالا وقو ةيبرقثلا مالعالا

 85 دسلا ماذ50/) مآط١دعالا

 زصتأوت جرو .. دريم سالسغو د
 !!دمحاو رسيصو .. ةدسحاو ةيسشن

 بتناك اميقو ,اةاخمل ماعلا نم طافش ع
 يبيطسلفلا رسضمتلا مللاس بيكن ةضايفسالا

 نادحوو حيراس ىف افيمع برصنو ,ديدخلا
 ىلا ةقاونلا بوهشلا نم اهربغو هنيرعلا بوعتلا
 ريزو رتلوش جروج ناك ,ربصملا ريرشبو ةيرشلا
 ةيبرملا ةقطنملا ف لوجب  ناغير ةدحرادع
 ةفورعملاو ذةحفولا ةيكيرمالا تاحيرصملا قلعمو

 ررماش ناك امه دزت مل اهلمجم نإ يبلاو
 ةيليئارسالا  نسارلا) ةموكح ءارزو لكو زيرسو
 ., «ةوددري

 ءاهجو) ةوشر زتلروش لواح ثاو
 ةلّشاغ ةلراحم يف مهب عامتجالاب ( نيينيطسكلا
 ةفانذتنالا قمت يلاتلابو يميطسلفلا فهلا ىقشل

 تناك دقف خسلا هتردابم قيوستو ةديئولا
 دق دواد كلملا قدنف ف اهعزو يتلا هتاحيرصن
 تاءال رركي وهف .. ءابنالا تالاكو اهتريطو هتئلدسس
 ةلودنل #* ... لجخ وا ةبراوم الب ليئارسا
 اليتمت وا افارتعا ريرحتلا ةمظنمل ال ةينيطسلفلا
 و... يلودلا رمتؤملا ف ةكراشم وا نيينيطسلفلل
 ةفضلا يبينيطسلفل لثمم راجيا نم دب

 9 عاطغلاو

 مسالا ينيطسلفلا درلا عمسي نا هيلع ناكو

 يف (ينولوك ناكيرمالا) قدنف ىلإ بهذ امدنع
 ادحا دجي ملو لواحو رظتناو ... ةيبرعلا سدقلا

 جرطي نا لبق ةريهشلا هتلمج لاقف هب عمتجي
 يضارالا برع) عاضا دل .. عبرالا هتردابم طافن
 مهرظن ةهجو حرطل ةميظع ةصرف ( ةسدنل
 ملاعلاو ملاعتا هنا ينعي هب يناكو) ,. ملاعتا ىنع
 .. ( هتموكح هلوقت ام وه هرظن

 يك ينيطسلف يقحاص رمتؤم ربع هل ليقف
 يف زتلوش رتسم اي انناونع : ينطولا قدنخلا
 يعرشلا انلنمم ائلف عامتجالا تدرا اذا ستوت
 .. ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم هنا .. ديحولا

 لقنو هتردابم هعم ثتامو يضمو زتئلوش بهد
 هقايصم ف ههجاو فقوم بعصا نأ : لاق هنا هتع

 مامتجالا (سدقلا برع) ضفر وه ةيسايسلا
 بهحشلا يقبو تيقب ةفافتنالا نكل !!هب
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةعظنم تيقبو ينيطسلفلا
 ملاعلا تابو ينيطسلئفلا بعشلا لاضن رؤجتتو
 ةيمببا ةيتيطسقلا رظتلا ةهجو فرعي هلك
 ةئاقاو يصملا ربرقت قح .. لاضنلابو مدلاب
 , ةلقتسمللا ةلودلا

 رثكا لكشب نكلو هسفن رركي خيراتلا وه اهو
 رمزو عم نكلو رركني دهشملاف .. ةرملا هذه ةبرخس
 ةبزا يف دجو .. فرجمتم يرصنع رخا ةيجراخ
 مارقفلا برعلا هّقحلا امم ماقتنالل ةصرف جيلخلا

 سيوسلا برح دعب ةكخئاشلا هتيروطاربماب
 ةدايقب اهوناسك يتلا تايرضلاو 0
 ةيروطاربعا ناكرا يعادتب بتلجعف رص انلا دبع

 . ةيناطيربلا رشلا

 ,نيلايكمب ليكي نأ يف حجن دريه نا حيحص
 تاربابملا لامشفاب عاج لبق نم امعد دجيو
 لخو ةقطنملا ف تامزالا طبر يلا وعدت يتلا

 يف هنكل - ةدحاو ةرم اهيف تالكشللا عيمج
 درلا دجو .. ةينيطسلفلا سدقلا ... سدقلا
 عجارتلاف مسفال نم رثكال لباقلا ريغ حيحملا

 هب عامتجالل ديجولا ليبسلا وه هتاحيرصت نع
 ... همثا نم نوكي نا دب ال ىمسرلا هفقوم نالعاو

 ناكيرمالا) .. هسفن قدنشلا ىلا دريه بهذو
 هتاحيرصت مومس يلطا ناك نا دعب ( ينوكول
 دجول ... (دواد كلثا) قدنف يف (ةيحيضوتلا)
 سقت ىلع ةملكلا لجتراغ .. ةغراط دغعاقملا
 (نويذينطسلفلا) عاضا دقل : لاقو زئلوش ةقيرط
 !! مهرطن ةهجو حرطل ةسيظع ةصرف

 ويرانيسلا .. اهسفن تاملكلا .. ةبارغلل اد
 ةفرحمتملا ةيبلقعلاو اهسفن فادهالا ,.. سفن
 مرو ., امهتيب ينمزلا لصافلا مغر اهسقن
 ةيبرعلا]و ةيلودلاو ةيميلفالا فورظلا فالتخا
 دوجوو قوقح لهاجت ىلع رصي امهالك (فسالل
 بطش ىلا نايعسيو ينيطسلفلا ىبزعلا بعشلا

 ريرحتلا ةمطثعم نع ليدب داجباو قوقحلا هذه
 يف طرخنت مل  ةمظنملا  اهنال ةيئيطسلنلا
 ةيجرملا ةمالا يناما دض ةهوبشملا مهعيراشم

 , اهلبغتسمو
 إف دريمغ حصي ال يذلا وه حمحملا نكا

 قلعتي اميم ينيطسلفلا بعشلام .. هياهلا
 ال .. فرصتلل ةلباقلا ريغ هفوتحو هليغسمب
 اهتعضو ينلا ءارمحلا طوطخلاو اهئع لرانس
 ةلعافلا دارفالاو تارابسلاو ىوفلا لك اهسعنل
 ةمظنم راطا نمضو ةيئيطسلفلا ةحاسلا ىلع

 نأ دصحال زوسجي ال ؛هييتعطسلقلا ربرحتلا

 دجي نأ دارا ام اذا دحال نكمي الو اهزواجني

 1 !اهنم ىندا دحب الويغ
 بورك امحكم



 ديدج ىب رع رصع ةيادب نوكتس تانيعستلا تاونس
 عطس هديسح هيشاورلا
 نوكبل باسنيسلا ريصحم لأ
 نهو قديرح ينزع مهمل ةيادن
 .اهباباؤور نم تحس نكح

 يلع مكتب .رآ نصفرب اهنا
 اهمدل نا لوقب يشو اهلامجا
 بيسي .ىوعل راجفما» ةئايس
 لتم هببرحا تاعلت اهبانين ل

 اما لو .ةيتاتسالاو هيسيرتلا
 اهب ةليزتم نصي يلع

 تابعا ىلع نحب
 ديبدح رضع

 هرداصم  نيبملا عمفلا (
 لاا  ىمملا .ءاوقهل
 كعرملا سانقاوعملا دوف لظتمس
 يىلإو ,ىومحلا انءاضم لكشت
 نمل لعابصتس لطيس ينس
 < همداقلا ءوهلا ةعقتم

 مصاب انف < لاد

 نلاع فدرتي قاؤس ىلا كلاؤس
 سرغ نوبلم يتمم نابشل
 لا انناميروم نم نوربشمي
 ييرفلا ريمميلاب ,راعط لع اون
 لاتتا يدم ىلع ةامتنمم يعدم

 نمسبلاو عمفلاب اظيلم ناك
 سح ,قاساو ءاوهلا ةريامسمو

 هيفوم ناطوا للا قانملا تلوجست
 لادطخان# ام ادشو ,ةئيدل وا
 هده ,يف امام , ةيئاورلا يتيرخت

 نامرلا ن اري هلجار دل
 ىنم اوقريس مهنال .ناكملاو
 ,ىناثكم اوهرشو ,نيسامر

 نم نسر يف اصر اوعاطتساو
 هسرك ام لكو يبرملا طقنلا
 ىدح اورتشي نأ تاداع نم
 ,ياثللا

 بانعا نلع نجي ,موعلا

 باومس نوكئسو ديدخ رغم
 رتل هيادب يع تاميمسكلا

 نأ لس لما ,ديدخم يبرغ
 يف يهسأ نا و١ هيرغلا ينيوطتا
 نا بيرمار هلام وا ةرئاط
 اممكمي يدنا رصبلا .ةدهملا

 نيموكحمو اماكح برغت هيل
 ءاسنو ةبلمخسم ةيسايس ,ىوقو
 نباح (رواجتكا نا الاخرو
 نربعامو راوجلا جدعاقي
 , قرلتعالاو فىذاخلا

 رييقتلا نس دب اك
 تا يس

 هلئا ةرظفلا هذه
 ١ كيدل

 .علاولا اذنه نم مرتع نحف +
 هلورمس ةريربج ف شيعم الو
 راسم اوكرتي نأ انباكتس ىلعو
 ناشالاب . ههاجباو حييراتلا
 هلي يثالثلا لالخ يبرعلا
 .,.اريثك ديس ةيصاملا

 هاج مث .هتدارا بعرتناو
 نلت دهعاسيل ظقلا رضع
 | همي

 لل ىل يل ىددي مزيكا اذه لك
 هيماقتنالابلك هضايشفتبا

 رجب لظ لو .هيقطسلفلا
 هيف بلصو انمز .جيلخلا هيمزأ
 ىلا ينرعلا نامتالا تالكشم
 نا ملاعب نأو ,ستالا اهدح
 نآل ءاهل لج داجيا ل مهاسمي
 شيلا عيلطنتس ل ملاعلا
 ةهفطظانس ركاسكو مالي
 , ناكرملاك لفتشا ءييس اسمن

 لج راجيا نسا نس ل ءندأ
 لا ىلا ةفاصالاب .لكاشللا هدهل
 لو دمه نيرعلا ناسسالا
 ةييمست نكيي ام ىلا ناهتماب
 ملو ,داهتعم الن يفقالا مجلا
 نم رثكا لمحتي نا انكمس دعب
 . يدعبلا نم دي 7 ,نيثآ كلذ
 ةيدرن باصالخ- همن ©

 ,كتاياور يل ىموشنلا اهيلا
 ناش زرخب نم» يف كي دحملابو
 يلا تاضالتلا هذه ,يوشلا
 ضصوخحسش بتامالجب ركذت
 ل لاخود يف يبافتك ناسمل
 عزم ىف اوددرت نيدللا /؛سمتيلا

 للا اولاف نارخلا ناردج
 اده يف ميجفنلاو قاربخالا
 هيف بوقت يذلا ريبكلا .نارخسلا
 نم مهم لبلت .لصوحش
 مغر .ناروخلا عرف ىلم قرخب
 لع مهيب ةيثرعب مهئافاربعا

 نع اديمب دومقملا مهنمر
 نطولا

 ,تايصالتل تسبلا اهنا -
 ,ىدرفلا صالخلل ةلواحم اهنا
 ضصوخش تالزوامحمك اهاست

 نا لدي نكلو ,ىنافيك نابع
 نارخ ىل ىماخشا نومكي
 ,..بسوكلا لآ دهخنم هايمحاش

 لق مهل يضمخو ,ىهفم ل مهن
 لوفلا ديم فدهلا ناث ىهفن
 وا رامربا نوكلبب ءالؤش نا
 الا نوكلمب 3و9 .ةيرغلا يف ىناكملا

 نويسلجب سلا ىهتملا دعاتم
 هل هاعللا هذف ىلعسو ,'اهبلع

 اهنوكلمن
 جراج ناسنالا نا يمخاتف

 جراج لوما ايديغو) ةيضو
 ,رالبملا ناكم دفا ا ,ةيطو
 يبلا ةطيرتخحلا لقي كصخفا لب

 نم لفطل (ميدان) اهنمسر
 قا يايوارجملا لامطالا
 ىلع ورب ني هيناثلا يساور
 نطولا هطيرح يهو (( قوشلا
 رارستستاب موكتنم [يبرفلا
 يذلا لياقلا نسيجلا ,نينحلا
 ربكا هييفم تاشخل قف حبصي
 ءافنن#ما للغ ميزدف نم ربثكب
 طخالب امكو ,رخخا عرش قال

 قصب ةيمح ©
 تاكا مهلك يعاتا ناب
 ,رابقتلا قا ماليجاو عييواشم
 ,ةههورتشمو منناننا غيرامم
 ,هههيحجم امتار اهيتنو

 ,رصح#وا. ةييزملا يصوم
 نسج لادبع . لصاف . دعم
 ,نومعومفه .نومورهس
 ىلع ورخا ملك ىفخح .نودرشم
 )وءاجخج ىعلا يظطانملا هيمن
 ركذد نلاع تؤرخ ظدفو .اهمع
 نفتسدف

 ناردج حرتو ارخب مهصيص
 لامشلا 0دمحم» وهو نفنملا
 تاره رشك ركن ىدلا يفيرخأ
 ىلا دمحم, نكلو .مالدعالاب

 ناك ناو دجعلا عرقا نش فونت ملا
 .لمالا هيبحي بنام امئاد
 ميرف ىلع تنؤرح ”هيداتءو

 بباك رارفتساب نكلو ,نارذسلا
 يف امك عمملا ريبتيقفت هحاون

 ةيرعلاو منيببعلا ق نطولانم
 نلع ورخي نمر ى امك
 . ءقوشلا
 ودبس هيشاورلا كموحس ©
 عفارم نولثمب مهنا ,ةيوتخت
 هييبيانستلا هيسنازللا يف هيتقتم

 .ةيعاسضتخالاو هيلابصتلاو

 هلجرم نويشدب حجهنسلاجو
 عيممصتل نلغ ملحلا رايهبا

 ةيدشهف نمكب له ,هدمصالا
 مالؤه ىلحح مارو ام هيد
 مدع نال سعادمملا لاطدنالا
 6 هئبهلا

 ,نويويتجت ياطنا ,معي +
 ”تيبلا نب طشتحا ال ابا © اتامل

 ؟ةروص لا اهب بشع يبلا
 كيريسلاب اذج ةدمغبو كييامف

 نوكأ ناب بفمكح يعب# ,ناللا
 بمكتعو ,ةركبم ينظو اخ

 نودو .هييدع نود نوما نام
 ىنميتحم ,عمتجم نود .ىح

 ىف ركدب امك - ديحولا
 ل ىهافتا وظ - يناياور
 نكاما وا هعماجلا وأ سيراب
 هب ىهدنا ىدملا حوملاو ,سرتحا
 نم وه ىيقيملا اذ يف رازمتبم ام
 هينمايتسلاو مققفثملا ةيحتلا
 ل١ لوصولا بعاطنسا يبلا
 هبيس ديم .شفعا تنبح انوروأ
 ىلا ءيمحا ةمفنشو امام رشنع

 يتنهيب مكحب هةيبرعلا لودلا
 ,رشنلا نم طقنلا ادهن يملا
 نطولا .ى تابيرتحلا مادعنا نال
 نلثم هيناحم عممب يبرعلا

 لإ لسوطلا ايظرمت. اهل
 امم الا يعرب نا نم - ةفاحصتما
 انعبا نتدنا ريمالا ,نودر

 رمالا هيوامستسالا هدعافلا نع
 ق3 هينرم لكشت نا نضصرتقم
 ,مسايسلاو .يقالخالاو ,سبمالا
 هده يلع ينفي حجما ناد

 , اهمم لصاوتاو ةدعإملا
 ايجولوبحلا عءيف طفبلا

 ةيدصتلا لا ةيسيلاب انأ
 يضوخا قلخع ءارو نضكم ىنلا
 كل لوما .هلسهلا دش ىلع
 نمو .هيدحق ممث ديكانلاب
 ,ىوتلا ىلع ؤرحب نم لالخ
 عير اشملا لك نا لوقلا ديز) بنك
 نظولا ىف ريغتلل بحرط ينلا
 فكلدت ,هيصفاب عيراشم ييرملا
 كلدو صاقجألاب اهنلع دكح
 اسير لف ,تاططسلا بند قيبلا
 يندلا لدخلاو» ,هدحنمك رجب

 هصهلا ريش هبادن يق ناك
 هياجورخت مدقتي نأ عاطسبا
 قلك نزو ,ةيماكش يلح ديركفلا
 رسبعم لازن اه ريبمدلل افمأ

 نحن انممن ,ةئط قى نالا سمح
 لقق عطنست مل هقيّنم ةيجدك
 .تاظطلساتا ءارش لغفب ,كلز
 عرج. طقسا ريم انبيالعال

 تفي مهل ىذدلا ,ءاسشولوببجلا
 انعارن رسمفت لازب ايو .هنف
 هبناعادبا نم ىراشهفالا

 ادهل او.يشحخ ايرغلا .بابتلا

 تاطللا لك بمهاسو عيشلا
 هايج ريثت ىف .ةيمدقنلا»

 هفاكلصلا يف نىنرملا ركفلا
 نأ ىممتتو .امهريشو تزالاو
 نجيرابلا قراملا اذه جرفدت
 عممجملل رويكب قديح ميش نخ
 اهمب امنوم ىبرملا
 ثدوعلا دركف فرب اه ارمنت ©

 هحسنت كناباور 3 نطوتل
 قفيملا هيرست نيابي اثبل

 قاض اندنس ,ةظورش ةويسفو
 نأ .نسممت .نظطولا ردسص مه
 نم ههنا بيييمل مهمل جةروفلا
 دسيسصلا درورصلا بالا
 بلعفم ”دكشو .اهبه ديفاكلا

 لق نكططولا ىف هسيان
 لماف لبق للدكوإو ناسعلا

 لضا يف ءدهمحمو .نمج رلا دعو

 قولا لع
 ىيدكبس دوعلا درشف

 نيلمبي امك -دياسنامل راومتساب
 اع لك _2 .هياورلا ىف لاطنا
 هرطتلا ىلكل دش امتلا رصو بشع
 نفت ظتسوملا وه رخالا
 دوخولا .شسفاقب .,يشيزاب

 نلآ نسمفرافو .بيتحا ىنلا
 ةوجولا لكو ,روجسسبلا و1 بوملا
 ,اليفتسم فدعا نأ لكفت ينلا
 است ينيدطتم نا نكمي ىنلاو

 ىيمسا نا لواجا امنع
 قى ازيثُك برقا دقل .ترملل

 نا نكلو .ىلاطتا لكتدكو .تربلا
 ةينبطتل لروش سناو ليقمست
 ليركا د ىف ليخب ىيدتا عحورشملا

 نندب ناو قىش .كايج ىو
 مىش رماعلا رخالا جورتملل
 راوجحح لمخا بسمك ا!ذام ,رثعا

 , ةييسنر# بسلا ايا يينرغ رقم
 لا بحي ةهيسيرف نوكا نسحو
 نسا بيلخ عم لل غعضرا

 نك توهاخع ,ةيراببس»
 نا زالويقم ناك هنآل .,تورتن»
 الو را» ةردقلا للم ىق شافن
 ليضالا كريم نش”يفبل تذاع
 انما .نكمم رلكل  ينرفلا
 نكرم دفع ,مراإ ملال ىةيداجو

 عواومش قل كريشنبل ىهقلا
 .لصاع, ب لمك للدكو ,رسيراب
 دقع ديمو ,نمححرلادبخو

 نسا فرعن ال نكل .اويحر
 . اولحر
 6< ريحا ىقدس ىلا اولجر ايسر ©

 هلماك نأ ندع ,امير مم -
 نك لابس تبنايك ,ىهشملا
 نبا ىلا 1 -لصافم»
 لحجر اميز ,بهدي نأ نكمي
 .رخا ىفص ةاحئان

 ضيقنلا سيل برغلا
 اهئادحا براد هرشك تاياور ©
 قريشلا يب هقدامتا راطأ يف
 تاياورلا رقكا لفلو ,فرعلاو
 ق3 كاياور عم حطاقدب يبلا
 لذ ةوجهلا مسوم» ةباوز كلت
 نكل .ملاص بيظلل ,لامشلا
 بطلا صراخش رسب ىدلا
 ترعلا عم اولماعت مهنا حلئاج

 مهشكورشمللا  اهيقن ةراسعاب
 ةيلعاب بلجتو ,ىيراضخلا
 ىئرلا ماقتنالا ربع مهعدر
 ذبح ,.صوخحبتلا عالؤض هيسرامم
 نلاطبا امتوي ,برحلا هلثمي ام
 «ركف مه دوارت برملل وهجوم
 لا اولواجم ,اذرغع «رابتعإ
 له دنس حلاصتلا اب بئاح
 مولع ويست هةقالغ كلدلا

 نيرجاع اوتاك مهما ما  هيركدلا
 5 مافتتالا لمث ني ىتمح

 عع اياور عطاقس لجا -

 لكل , لامشلا ىلا هرحهلا مسوم
 - هزه لوال- هنأ ننعم ال
 لا بنصو هيبرع ةآرما رجس
 قا بلصو معس بشاغو برقلا
 لاورب نأ همس ةنيشاعو برزملا
 امتي برملا لإ اهبامح هعيبط
 برغلا يلا اوه نورمتك لاخر
 ىدلا «جلاص برطلا» مهنمو

 يسمدلا ةددعب ق قراملا نع ريع
 «”صوحخش باكو «يسجلاو
 عمتجملا عم نمفانم ىلع امئاد

 افزمم الع ,هبا اوشاخغ يذلا

 ىدلا امناو ,مهيبفاعت نم اثيش
 لماكلا مهضفز وم مقرعت

 ناك ىف ةيسنلاب فهوملا ,فرفلل
 لآ بسشد انا .اينسر افقئيحم
 يعول نأ لوما انو ترخلا
 لغاقم :جيرابو هراصح رمورشم
 س عيافضم ةرب# ىلإ
 يصل 6 ةراصنملا
 عالطالا بدرا همهم جئاش
 , اهملع

 نيييرختل يف ,ةيدانم

 يف نطوسلاب ىلوالا هشاورلا
 ءيش لك ترخت درييبعلا
 لك لوقبو هحارمب ملكسو
 ىفيسوملاو تدلالا ترخي .عيشن
 لجرلا عم همالعلاو .بصلاو
 ,يضانملا ىف درتملاو ينرملا

 مانكا ف عخسملاو تاعماحلاو
 جاومت /ةييداتعا .نميراب
 جدومتل - ناسناك - روطنم
 للتي وا برييودا لعؤس .ل
 ناك مكدل) ,جلاص فيظلا»
 رارعتساب «دوازب سمعلا قزام
 اممنم ,برعلا هيفالس يل
 قراملا ادهن نفس ملا هيد امد

 مارماك نابع دسؤي ام اربثكو
 راما نفل ملكا لآ هيفرش
 يغخدلا .برفلا هدلكيعفلا يذلا
 ميتاشللا باف -همرأنع2 نلمح
 ,ىاشنلاو هسيايبسلا فنرجملاو
 .قوخسملا لمابملا كتارق..و
 نوب لرسم وهي ام لعمت ىاذلا

 برعلاو ىنرشلا
 ,ةيدان لا ةسيبلاب ترقلاق

 انرتمطا انا ةمال , يهيشتلا نمثل
 انك وري الصاك اهمقب بزغلا

 انسلع بيبيضصسم ,يرامجلا

 اما رممصفلا ادض عم رشمامسلا
 تالالسالا لجن تلف ماقسالا
 لكملا وش ماهنب#ا .ةيراصجلا

 ورخب رم فياورل لمتسم ©
 نقلا اهربثمب ,وونسلا ىلع
 ' اظولا هساوز يح نسفسلا

 امه كلسنوخلس ركل .نسيبعلا
 رب ممل حصقلاو نولي
 نمت ةيابسلاب مههسم تب دحلا

 مياكتب نواربا لفك نا
 مهل خبسفت 2 نود ,مهياونج
 مهناومش نع تدحملا هير
 رمالا ,مهياوضصا ردقب لءلدع نم

 ق دهاحجو هتاورلا ىبنعب نئدلا
 ىمفقفلا اهيناح

 جدق ل كغم ىغبا انا-
 لصبب لغم وفشو .ةطحالملا
 نسم اهنع ؛وننك يذلا عالمرلا
 نا راشا يكفلا ليفسي فيم

 ناع ورثخن نم هياؤر نإ منا
 و .انحصن رثكا دبش «قوشلا
 نلع د كلذ ل هلمم ققدت
 دسؤم . دو يسع ازسلا
 ةده رفا قادلا ىنيشرسلا

 اهوسروتت همالط يلع هتاؤرلا
 قكشلا ثسحح نسم

 ارمك ارود هغالا ببن دعلو
 ةعل ربع ديد لكتت سيركب ق
 بتولساو بطاشملا مئكتلا
 بكقننا ثيحح ,ءادنلاو هلاسرلا
 ىصاملل _[كشلا ادج ربع
 .ريفك لثرس ليمدسملاو

 نظولاب, نأ نوريتصي ماقنلا
 اهنامزي بريت منايعلا ل
 نم رجا اتا ,اهسعبو اهنعلو
 نىلخ انكح ردبعت نأ مل قحب
 ءارفثل لورنم كلزف ,هلامعا
 ىببا دقبعا نكلو .رنابعلاو
 لدول عم يطاعتا نأ تيظيسا
 نسم ى تانصخشلا نم رثكا
 لالثح نس .,قوشلا ىلك ؤرجت
 ؟ثتيسفع ةهفيباسنا جدامب ةدع

 رثكا امااغ شيممل اهنا لاخملا
 نا ناكمالا ردقت كواععم ,ىفع
 . معللا هيوعش طبضا

 هيزرفش نطيصت !كالإ ©
 .ق هعللا نم بولثعملا له .دغثلا
 الا مل ,هيريرمب نوكم نا هياورلا
 ةبيرعشلا هيرفللا ربيكت
 '" ةصصولاب اهناصونيف
 .يساورلا عايبملا ريسكا لكشم
 نكفي هققلا نا نمدقتعل الا مث
 < هباورلا ى الطب نوكب نا

 اده نم اثيش نأ ذغلجا -
 دومحي» نأ امك ,يشهح لمت
 ,رمتلا هفل 4ك ثدِح ىشبورد
 اما ؛كلد يف ةربسك رءارجس كلعو
 الو ,ايموي ةعلبا اضعف ايبا
 همللا, ةمل لغاد يباح لوقا

 , لماك لكشب يئنكبسلا يت

 0 سناستكا لالخ 3
 هيئابسالاو هيسترفلاك ىرخا
 يومل جرامب ىكددلت لصح

 بيسل هعللا يكعنلا ينفد
 ,ناع يوتاحاب انبعبلا نأ ذ) ,يسحب

 مارحلاو عمفلا بارانمم نم رثك
 بدرا كلذلو . وه ام لكو
 اهرسكاو همللا ند رزحا نا
 سنعافث كلذ ىف يمدعانم دعو
 , مقاربلا

 اهصرفن هياورلا تاوصالا
 لفكر قلبت اميق اما

 تاون ةيباكحي  ىوارلا
 تكفلاخحا ينناف يمويجشلا
 بنبلا بور ,؛ادمتم» نال ىأرلا
 ملكي اه اريتك رص الاد,و هع
 ام اربثك بنيلاو ,ةسعن نح

 قا رمعا ءاهييقن نع بملكت
 .نلسقب بتقئتاحكي ةينمم عطاقم
 , اهبع ثدحتيو

 ,«نينغلا ف نطولا»ل قو
 تولسا «يباانربسل قه ١
 ,كتارهذست ماذنلاو ملكنملا
 هلاسبربتاو بتاعلا بونساو
 ثري ,.ملكنلا بطاحلاو

 ءاهمنب عم هييمزالا بلخد
 ةنصق نا دقتكا انهم انآ

 اهصرفتب تارصالاو نمرلا
 ,مقنما الب هيبعب لمعلا ةيبنط
 لمقلل هيمعم عيلعاف كاذه نأ
 لمعلا ق طئاوخ تاق .يرمغتا
 .دهاوم لايشه بيسنلو نيهلا
 ,بناكلا هفاقن يلع دمي كلاذو
 نلساتت ى دمنملا اب ةربشك اياه

 نيقملا ملع للك يموتش عم
 -ناكالل ةسردم ديدجتلابو

 ليلختلا يف مييورم دنملب
 ىلا
 تاييصدتشلا برم انابحا ©
 ثدحت .ىيتاورلا بياكلا شع
 عايمف دندحي هيلع يلمس

 مكحنت اهنأ ءاهبامنو اهكرج
 انهم مكحتس ن9 نم لدن هنفا
 امسك اهيباصف هعاسل عرشنسو
 © فلذد فلعم ُثدح لك .ءاتس

 , كلو نسم ايدريظسب ,مضص +

 .رصحالا, .لاشلا لس نلعق

 .قونسلا ىلع ورجل نم لق
 فرم نم رثمكاو ربك ناع درمن
 من عش انش لل لوما نف بيزا

 نسيان لل نساك ريفشل .01٠ ريس

 ضم مكرر :تيعسسم عديم
 اضالخ رشك ةسمخ ميم هةفرخلا
 نرستس دب اذان .ةيايح ريعرار

 .ةهبش نساعؤولقم لك يلق
 ملاستلاو متجسلا يل لحدسل

 نوب
 نرمتت اةهدسع امساد نكلو

 لمعلا كرا ةييخ ىلع
 اهلاخ درفت هنعا مطقتاو
 نم رجلا مما نا لواخا

 يسروا لمثلا دخارفن قيد
 يهعولا مكحني اشو

 .ادنلا

 ءاس سس ضف لاو رو ساس لجل

 ىدوسعسلا ىنم ةناسنفلا لامعا يف ةءارسق
 ةلرتم ندوعنسلا ريم ليخت

 هييرملا هسفلا هكرخالا ف ةرسم
 كيللا اههيويتتمف ةرصاعللا

 جمالملا يمحلاب لمت ةيضصخلاو ٠
 3 هنيرملا همئاقُمملا ءربسكملا ل
 نيك جاوب .ريبالا نرشلا عيرلا
 هيكارسلا حبانملا ماهلخلا ديفص

 ريكو دينص ناع وا .ةعونملا
 هملخب اهلوخبو كارما هيهمادما

 .ءاياوبالا حيسو؟ نس ماعلا هياعتتا .
 ل فهفتملا طارخبا ديعم ىلع و"

 ناش ماوسو .لاصتملاو خيراتلا
 ,نويقلا نحب لمافبلا ىوتسم
 ميماعلا هففافشلا ناع جياسنألاو
 , ةجيصاو ةليصا هيوهن

 بسبالا يط .ىاقلل ملك لملو
 ىدوفسلا ىنع بافالع بيعول
 فايجلا لا ضلاو بدالا مالغاب
 عيانم نمخملو ؛ةيبرفلا هيناقثلا

 ل اهمضوم سسعلبو .اهماهلا
 هيملاعلا هيمفلا ةكرشلا

 رابك لامعا اهمويري تبرواح
 ناسيا ك برعلا ءاندالا ينم

 ىف ,شيورد دومحمو ينافتك
 نم تبنكو ,هييسايس يضراقم
 رلاغنو نيركفملا نم قدح اهلابخأ
 عم اهبحاتو .رابكلا نهلاو بذالا
 ترملا نينابفلا نم عمج

 لوزاتتملا نارسحجالاو ,نيرشامملا
 يالبتسا ىلع مهتسمو اهنيد
 هيبف هيرم ,تاهاجنالاو .لامسالا
 اهنا ينبح .هيلاع ةيباسماو
 مور صعيب بجونسلا دم ,ةيك
 , هيدحت كافيونن يف اهمالمر

 افللا حور نم اذن ,اهيز

 يسماع نعي ةمافالا ثرالحا هذه
 ىقلب بوريبب ١5885

 قافتلا لهافللا هرؤيو تارابتلا
 , كاذموب يملاعلاو ييرشلا

 مام يدوبسلا ىفس تدلو
 لقسم ترداغو نامع قل 6
 نم ةرشع هئماثلا لمكت انو اهسأر
 موسر يضرمن منقل ءاهرمع
 لاهجنبل مث ,1531 ماع توريبب
 1 ف هسسرب .هيساردتل اسلنرف

 سيرابب ةلبمجلا نونقلل يبطولا
 كلذب تناكم , 18و 18514 نس
 اهثحب ْن لوألا تاوطختا ناميحد
 دعب نامع ىأا لوقت راو قيرطلا نع
 ميتتف 14475 بوريب حاينخا
 صهندو .ةتيدملا ف اههرحم
 ديعب ريغ باحاسلا ف اهليتاس
 نذدللا اياقيو شرجو ءارببلا نع
 ءاهتلويفط ثنرحس يتلا هيطدنلا
 يب ةيرئادلا اهنكريح لصاوت اهيناغ
 _ ءاصعلاو ردخلا نيد ,رخالاو اناا

 ماهلالا عباتم

 يتلا حاهلالا عماتم نك ؛تحبلا

 اهلا ثاب ويفاتكوا

 يىدومس يمد ©

 ناموفسما تووس < نفس هن
 نسرفلا يناكملا حولا نإ" ان وقت
 ىنئالولاو يىادهشملا ةيبوممنمب
 لدداشلاو ةوارف هداعا اهئامعأ
 هه بكب لأ ناكفلا لمكشت
 , اهاؤرو اهمومع

 رياسنحالا يويسم ناصع

 بيد رشحي ناكمللاو لكشلاب
 اهنالوصعب يف ,هيبرعلا مميدملا
 هييلشسنلا ةرامثلا هملاوسملا
 هلكسملا هيرظرلا اهييراخسب

 ا

 مراسفلاو هيحلازلا -هيسهمل
 اهميرت ةيمالبالاب ةنجتيل
 بابقلا ناآبءاتجتباو ساوم75

 هثراو نوالاو جاربالا تاهيناو
 قمدوفيسلا ىنف هيوشتس تالابسللا

 فيظل) نيرخت اهراقنا نم ذمم

 ىلع هيي ملا هةميسرب يذلا يراممملا
 ىقفالا هحفس

 هقالقلاو ةكرخلا نويبع نلف
 رصحتت طوطخلاو لبكلا عب
 يتماق انك .ىنرتلا بيذلا ةيمدتظ
 برفملاو نسلدببالا ىف مجدامب
 ق همناف لارب ال امكو .ايروسو
 يذلا يسزفلا بنملا , ندملا نم لقحل
 ةفيدتحلا هظسو قا نسبت
 اماسن اهركزم لو ,ةيحادلا
 اذه وحب نايللا ةروقان عفدس

 نم ريدتست يلخادلا زكرملا
 دياونلاو برغقلا ,عيرالا باهجلا
 نتاوابفلاو جارتالاو سافرشلاو
 اذه صو ,يضوفنحلا ءاملا يفنحي
 . ءافسلا يلكيست مسكلا ريجلا

 درجت ىلا يىدوعسلا سف نكل

 ءاهربمم هحودرما ةيندنهلا هذه

 .ةيكرتح ةيدونك يل ماعلا يبسدملا
 ةركرمت هنفخا ف ضاخلا ,ىنمملاو

 بادالا ليون ىلع رش

 ق طم اهباف .ةرماود بداحتو

 اسهملر» ةدركللا حمالم) ندع

 مياستالا انهييؤرو ضانخلا
 هدهرسلملا

 ىبلخرب ق هيؤرلا ةدشا بعز دب

 هدوملاو !كغ1 هنس رامجعا نكمت

 ,امهبيب ايفيرعب اًمعشن نام ىلأ
 هفلعت يلوالا هل للا بريمم

 .لصاخ مهاعمت د« خملا لامعالا

 هروب لوج روتتب اهنف ةكرحلا
 كلب وا اهبم قلطبب ةيزكرم
 اكوجنا

 ةوف نع تانوجتمملا يلدن
 لشلا بداح لثمن طبحملا

 نكل .ةليعملا هليطسسملا هشاشلا

 ركرملا ى نماك يافعلا موقلا عمم
 ةقاقرلا نلمي ىدلا رويكنملا
 .وبجلاو فاظطختالاو

 زكريا اذه
 لبكلا هةنشيحت يذلا يوركلا

 زبجع ,زخاو نأ لبا وه ,يصانقلاو
 قطو يميمصلا مخالبلاو مليحلا
 ريعوو سيجلاو ىموصخلا ءاملا
 حب اذه ةيويجدملا ,ىسالا .نمرلا

 دب نسهنب نتاسنالا ىنمكلا نع
 هيودححبو

 ينثملا ناسنالا
 ناره يدوفسلا ىنم نا دب الث

 عيمتسلا يبرملا حاصقلا هييدنه
 ف ,بعذبا ذقل هيروطبسا ةءارق
 ,2لوالا اهتامخأ نم هغومحم
 قلباؤي اناادبا ب.دشخلا نرولطسا

 يؤرلا ربويو يكيراتلا يمملا نم
 نبا ةرماملا

 لاوبلا ةيئاثلا هيجرلا ى
 ىدوفسلا ينم مالجحأ ,بضنلا
 يف نكسش ةئيدملا ءاصم ىلا حرخت
 اهثركادو ةهلكت

 ةده لامعا
 بصخلا تالالد لحب هللا
 لصرالا خس هعاللش ياسعلاو
 ملحلا - يبحلا ,موشملا ءاضعلاو
 زكرملا ين ةمثاد ريثنم ىتعملا -

 .اعونم رشكا لاكشاب
 هيم اهدب

 زف ايدومغ هكرحلا رابيم عدني
 بانك نم رشكا ناكملا راص .ءاضقلا
 اًقتطبم ماض ,يئابصنإلا نمرلل
 ,نثعم تي درع امه بنا! ,ناستالل

 لصاوي امه بصدخلا ,ةافل بلطف
 عفدي .رئابملاو تالبسملا ةلاسر
 الصيد ايئاع يئاسنالا ىتعملا

 ملاسعلا اذه دوسفش .. باستكللا
 اكبر اق بدة اوحرؤم مسن

 ىلإ - مكللا ف بيداللا ةيبيدالالا

 لا ل
 رعاشلا اره نا عفاولاو ىفدغم
 ٠ مركفملاو دمامتاو
 ىرتع 'رس ارمثاب رثا قه زيععملا
 اكيرسا نإ بيثالا تانك ةرطن
 مهسهفو تدالا ىل) هتنيناللا
 ؟ريمب ىلا هسيظوو بماكلا رودل

 لابجيا ملع ءاوضا نسم
 ىادلا ,ينيلابسلا ب ىنكراملا
 ,ميمسالل] دراملا حابشي ناك
 ,ىسفلا باب بيبو
 مهسفيل ظبي نأ تاب عاطبسا
 هياوكشمو طقخملاب مسهب اقمرلع
 كلماب بسولا يف لمه * هسكلو
 ماضمو بدالا يف ىيناقلا
 هيماستلا# ةرديوطبو
 نمشلل هييياسالا باعوموملاب
 سلا .بهلا ركيلاو
 ةيكيرمالا ؛نامالا ةركب .نغلاو
 جانت اهفصوشي ةييفيالللا ب
 ةديدمب تاراصح لعاقت
 جريخلا يلع هئثراككو ةيلجسم
  ديدجلا مئاخلا نم ىنودحلا

 هيلئاعلا ناثنلا يناك ذفلا
 هيانخ ةزيس يلاسلابو ,ثامل

 ى املاسأ الياع ,ذعب اننف
 را .ىركفلاو يبدالا ةروطظن
 هلابح دكُش للي تامع
 ريزلثبو هينافامنجا ةيحجوبتو
 ناببآلا نوكي نأ ىمممل هيمهف
 هيسشن نش وش لوفي .اساك

 .اهج هيكرستم هلناع ى ايدو ٠

 نصم ,خيرم وأ ةميالخ ةلباحج
 لإ ةقيزمل اييرسا. فلاولا همخاب
 هنالو نم زدتحسو ةالسملا

 .نسسدسلاو اما (وكسلاجخ

 دلو يقو , ناسسل د ا اشاذلاوم

 ايفصضن نيئباعت ,وكيسكم ل
 ردخبم رخالا اهيفضدو يبوروأا
 لاك دينو رمحتا دونهلا رم

 امهايطنيت , بالا ههإينع نم ,قأدصع
 رست لضصاب اههبورفم انناكو

 نم ناكو ,يينيرملا لخدملا
 ناو , امد ويريصروم , راصنا
 دفق جربخالا مناخ يس و ذك
 يادلاو كراسو درهلا وياكدلا

 رسالا اكو همكشملا وسما
 ..هنملا بمدولا ف اةيانار

 حالتتالا داعذ احا اكو
 ةييدم ف بدلو | .يشازرلا
 ىلت بشع ىلل .٠ وكبكم

 مالم

 ةتيرع ةهيزق يلف يوالا يبتومط
 | ,هميجايملا نم
 نا مصب انك .لاويكيسكم
 انك , ةسمتب ظاحبم راثك لزعم
 بسييصاو روشتنلا اهفحل هرشأ

 ةروثلا ليشم رثا ىلع رقخلاب
 ناك ,هيئهالا برحلا ماصو
 فخسلاو شاتالاب عرسملا انلزبس
 هبانويسم نم عرفي تيدلاو
 امد انثسشا

 ىدجا راهشس تناك املكو
 بمكلا لفت انك .هيارجج
 .نيرخجا ةرخح ىلإ تاثالاو
 ىسا ركذناو نىكملاود ادكهو
 مرح ل هليوط هريش تشم
 دخأ اهستفشت ناك نكلو ةميساو
 هربمك حاولا بتناك .ناردجلا

 جيزلل تادصيك ينمدخت اهمل
 نلغ دربلاو رظملا .نم ىممفنو
 اهم بسن دقو .عضاوتت وحب
 ةيفييتبط ةقحت ,ةقلطصنم هعبب

 لايروسلا يصرمتلا اذهل ةقياس
 قوق ريرتس هنف ضرع يذلا
 .عيلفسسم

 اسجد ةدنش حسصتبس

 ناش ةهتوفطلا ل هيرطصملا
 للفش هكادباو ثان اين ةرمسسم
 همله#لا برعلا قل تانا كواش
 بتيناحا لا كهيفاييسالا
 3 اوصع الو رةمروهمجلا
 دب ىّكنسلملا ىف ويصلا ترقحلا

 ,ةدكسمو رسلا دكوفلا ص اسرف
 ىسانسلا لمقلا دباؤسلا رجهسا
 تاعاقتحلا نف .مرشتو مظنلا

 اهنويهتمو هيلا وسلا“
 ممركللا بلاك 1ذاو -ىبناشم"ا

 ةلامج بيهلا دع كيناببسالا
 تارطنلاب ةيثي نم تللقو

 دكللا ف دلقمل لان ..ديرونلا

 اننا ىكستيكللا يساوي رسلا
 هةلمك نم كيلاشسساو ,لشن

 داق لديبهلا ل ددالبل سفك
 ديللدلل دكيدم ربا اة
 ديكتستلا ةيوكحلا اين فعالا
 ايامنا نووي هلعخ دف لاقل

 عم نافشللا وامع لاب اانطاب

 ةعاش ةهذع بحي لايم ةمظنالا
 همهم هب ءارمفالا وا
 ل هضصخاشسملا هسا بسايلا

 بيس. بسأرو عمهمتملا اجد
 لا وماك لام امك يئارةرادالا
 رضافبا ادظ دويل دك بانثلا
 نوكطوم ل جيو هت

 ةاسحلا هده بناتع ل'
 ءلفاحلا هصخشلاو هءاعلا
 ثان ماقبلا هيسل باريدنملاب
 بيمل امك عجلندع تاقاقثن
 «ضهسلفلاو هيزعشلا هباءارع

 هبتديصحش ريوطب ىف ارك اروذ
 راسم نا ,ةيركفلاو هيبدآلا
 بتناك لك ةانثع راينيم وه ةيانج

 لمت ال ثينع ,رعبت رمكفمو
 ركفلا ل < ددتحلا .فارابمتلا

 لب ,ديلابها كيلس للكل تبدالاو
 سده يف ديدخ لك حبصي
 هبصايقصتنإل ةهيفرك سضلفتلا
 هيس نم ابرخ دلغخو هلئممو
 ,سهمكحتلا لمانلاو رمكعملا
 هيام افنها ىلع ةرقعن اننعأا ولو
 دقنلا نيب عزودب اهنا ايدجحول

 ملعو انجونرتو رثمالاو يندالا
 ليلتي نمف , هساسسلاو لاما
 كيسئملل هيجي زانلا هيصختلا
 دولت رتكت نم هن ابكلل تام لعممب
 ل١ هماما .سوارتس ىفش
 تفتشلاو ىتدلالا يعدم يف بالعاب
 ,ديسادنملا .ىف بتالمابو ةضاخن

 تافهم نب عفمجم كلذدب وشو
 عيمتل هينا .هفلمحم بياكتلا

 ةردهو .ةمنويم ةهيزعتج جورب

 بدآلا ف ىادشنلا لمدنلا ناع
 هيسلافم ىلك ربسخو ,نانتحلاو
 امك يناسنالا بضفلاو ركفلا

 نشل دولك رع هناك ل اننا

 صولا وسم

 الاثم نادقنلا ةركي اندحاولو
 انباق ةرقعتو هيلئاصضا ناع
 كاعد تاليصاتس نا ةطح اان
 تزل رسمت اميحل ةيديقنلا

 دهاس ىعاسع ربع يح ريسملاو
 نلمح موق هميايس#ا نامجلا
 لمثلا لءافقيتسا موهمشس ساس

 . ككسلا ديصسخاو  ىيسدفالا
 اسباب نأ . يهمل !هيسم داخل

 يق نيت طش نارام نرصس هسا منع
 ربظمب يس اءلص تادتسلا ركملا

 ركفلاب ءاهباو سيلابرولا
 اقيرطت هيغل فني نئوبسلا
 تتالوفملا عاضخا ريب دهواح
 نملابروسلا نم لكل ,نركاشلا
 , لم بلاو يفضفلل , ينوسنلاو
 مييالكسلاب مههس دم هلا معو
 ةقرقلا
 سس اسال" ديممط وو لكس ل“ ىلع
 دماستشا نا الا ,يسدالا ضيا ل
 لمع نم نيبانما ةرجنك ىنمملاب

 قادس سس اسس

 مده هن دعب يبدالا رغادلا

 هثلاث اهبرط هل دحوبو همهملا
 هفيظو نع ثحانلا ق لتمس
 هلكت هفصرب ال ؛ يسدالا لكشلا
 نسمم هفصويمد لب هيك وا
 , ساسالاب

 رطب تاي نان ,رعشلا يف اعا
 هلارب ةرمثك» هبلمع ىلا

 ىركرملا ثاربلا (ةهرشسعبإ
 وهو ,برملا ىل تيدحلا رقشلل
 ءارختلا صفين عم آدب ىذلا
 هرمكب 31و نابلالا ىدكيسب اموربا
 هيكسنامورلا نم دححاب تاس ىلا

 ىدلا ىوبؤرلا دننلا كليكد
 ب اهوصينخ ,رمتلا ىف ميروط

 ةرعرد ىلا اهيرو .لملت مملو رثشا
 هتياج لا ,حررتلوك رعش قل لخا
 ربثثا انش بارشاملا ةذمه

 قىيسرفلا يييرمرسلا
 هكرخلاو سيلابروسلاو
 اسيرف لل ةديدخلا ةيرمتلا
 قشم ىرثه رهش قا هلثمم
 نوبلا بارشاب للا هفاضا
 , هنوانو

 دكف ,هليجملا وه رقشلا نا
 اذيكشو ,نوكسامورلا ددشب
 نم خفرن تاب رفش .نا طجيتحلب
 لوقب امك ,يئرنو . لابجلا ناش
 نوبعب ال لابخلا نوني اوه
 , ربسكلا

 نم .غشتقملا ادش دكاسملا
 رجم ب ةينباسآلا هيديصت
 تملي بنبك ىئرستو ,ب سمشلا
 عاكرلا ىف يساسآلا رو رلا هيلبرخملا
 رهبشلا راسا

 سعامم دس امك وسعطو

 ينركي دفوع ومراد
 ةلامخو ءراتيسي
 .نيفع نسف لجني ل روي نم دج
 نول هل قيس روس نف اطال
 ماسملا

 بقول عب تب راهم نول
 .بيمض ل للكتو قلابم هي ابيلا

 كادست» ق آلا نمرم تاما
 كيفاش يل كاعلا

 رخابت نبناب ويمفانكوا نأ

 حالت حئاسب وه ,ةركفسو ادقانو
 ةراسصخ ,ةديدع تاراهد»
 ناربعلا ناراسصتبو كييسكلا
 هنيوروالا تازاصحتلاو نايسما
 هتلمعو .هتيدخلا دنقرتتاو
 يقداخلا حرملا نم اعون رمصت-
 هدم نم روستو راكمال
 اهفيمح هلكاعتللا تاراصحملا



 تاحيص تيوط 541 1/ عاج ميوقم يف ةقرو نبأ طوف عم
 1 ارك ماع علطم عب هننالو دعيحأ رباخ أديبل .ملاس حام

 سرياك نأ ههبض انط ماذعسجلا بيوكلا قف نسافلا يسفتت راو

 نا نكفن ءاررولا يساهم ةيسسائر لالخ نم مكاسك ليقثلا هلط
 هقيانس غم لاخلا ناك امك دكجيي الو كلمت اريمأ نوكدذل .فخي

 دخال لرنس ملف الفت رثكا حبصا هلطط نا تتنك مايالا شكلو

 امك همالا سلحم رود ءاعلاب فيكي علو ,رارق يا يك ًارود ريم
 نذلا بأ لم .ءارزولا يسلخمل اسيئر ناك ما موي قناسلا يل لقف
 ق نجلا ينح ةيلسو .,اررولا سلخام سيئر ةهملا يلو رود
 سعب ى هكراتس يدلا دمحولا ناكو ,رارقلا منص يف ةيكراتملا
 هسدج ركيصا يذلا دمحأ مايص هقيَمِش ةيحراتلا رومالا
 نا هل نكمت ناكو ,هةلضارتم ايام 17 ةدا بجراحلا ةرازو
 با ١5 ىل هيجامدبالا ءدجولا بمشصو نا الول رعتسي

 اهسرب هنعاطلا هيبرسبا مكحلو ديرازول ةياهب

 نأ يبا .هرآرو ١ تبوكلا ف بلكت ١941 ماع دنمو

 ةراررلا ءابشيساب طقم يتتس ره تاراررلل يبسنلا رمعتا
 ؛ مكحلا ىابماد تبح اربع اهلوطأ بناك يتلا ةيمداسلا
 ,((لذالا ىتح ؛41/ ماع س) تاونس

 هيئاب ناكو للوالا عيبالا تارازرلا ملاس حابص لكش دقو
 ينناج زرنا دحأ رأ ,رارقلا لجر وهو دمحا رباخ اهيق لوآلا
 -حيراتلا نفذ نم رارشلا

 هيالو لالخ هملابمم بارازو يمه دمحأ رياج لكش مث
 سمخلا بارارولا هدهغ يل هئلادنغ دعس لكشيل ,ملاس حايص
 رادا ١4 ىف ءارزوثل اسيئرو دهعلل ايلو هرايتخا ءانم ةريخالا

 اا

 ةيدانم ةيصخشك هدوحو تاشا نم نكمّمي مل همكلو

 لاعشا ىف ديزلاب ابحيردم ذمحا رباج هرنوط نا دعي ةلثتسم
 ةيرارو بئاقم- ةدج !اولمش نيذلا

 يف دوفنلاو ةرّمْلا ركارم مظمم مهنيد اهبق اويساقت امك
 نروعمدي «نويصعتلا» ءاررولا ناك ام اريتكو ؛ةيهمسرلا رتاردلا
 ىل يتح رارق ناهتا يف مهررعتل اسست يسايسلا مهلدقتسم
 . ةيئارحالا رومالا طسبا

 لدعلا ريزو ةصق ركذب رصحلا ال لاثملا ليبب ىلعو
 دمدشسإ يذلا جرعملا هكللادبع ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوآلاو
 رياخ ءاحردل عايضتالا هضفر درجمل ءيرازو لهكشت يا نم

 ةيدش اهنيكترا يتلا لتقلا ةميرج ةيضق ةقلخاب دسحأ
 ابلط قيتحتلا رارمتساب ةماعلا ةنايئلل ءراعياو يمآلا
 .يسابسلا هليقتسم هقلك فتوملا اذه نا الا ,ةلادسل

 ملع .ةظثامم فقارمل يينغتلا ءارزولا نم ددع دعبتسا امك
 ىلا باولو تح ةرياوأ وأ ةئارأل ةشقانم لبقي هيمالاو نكي
 ساتلا قوقرع وأ ةماعلا. لاوعالا ربه

 رارمتساب ططحي ناك دمحأ رباج نا ةفورعملا عئاقرلا نمو
 اهلاكتما مدعو فمحا رباج عرف يف دهعلا ةيالو رهدع نامضا

 امدمع حايص ملا طيروت يف ججن دقو .كرابم مقاس عبق ىلا
 يقالماب هرماو لمعلاو ةيعابسجالا نوؤتلا ةرازو يف هعضو
 ىلع اهعيزوتو اهتارقم دادرتساو تامممجلاو ةيدنالا
 ىلا هلقن مث ,بحشلا ىدل هقاروا قرحيل ةيربشلا تايعمجلا

 نم ةديدع تاثف عم هللاروأ ةيقب قرح لمكاف عافدلا ةرازع
 ةرازه ىلا ةريخالا ةلقنلا تناكو .يمويلا هلماعت لالخ
 هناراسنلا عيمجح دش ةكرعملا ضضوحبب نأ لق ةيلذادلا
 ملف ؛ةيطارتميدلابو سلجملا ةدرعب بلاطت يتلا ةضراعلا
 هقيقشل ةيامسلا رفو نيح يف .ةريدلا لها نيب بححءاس ها قبب
  ةجرحلا ةرتنلا كلث يل ةيلخادلا ةرازو ىم هئقد يذلا هفاون
 هقيقشو هسفن مجديو هتالاسنا نم يوقيل عافبلا ةرازو ىلا

  ةحلسملا تارقلا ىلع ةرشابملا هتطلسب
 ساب الق دبحأ رباح م«رتام» نع الهتم ثيدحلا مأد امو
 هفشع ىلا دوعم نأ لمق .هرثام ضعب عم اليثق دارطتسالا يف
 !!ةيطارقمبدتل قتاقلا

 ثيوكلا نم دحا جرشي الا أموب مستأ هنأ هنع رثؤي اسمو
 . هب مابح امم رتكاب

 هذه اومدخو !وؤاج نيدلا ملطممف ؟لالمغ هيسفب ري دقو
 ناكف .رامتنب ءازج اولام يبرعلا نطولأ نم ةبيانلا ةسئبلأ

 هن لك بيصن  عوتسالا رواجتب ال ةرثف نوضغ يف  درطلا
 وأ نحا لمع رعيدت ةصره هل حاتت نأ نود ؛هئامدخ يهنب
 اوحرح مهنا امك ,اهيخومب ةبابألا لانيث ةديدح ةنص بيترت
 هموسرب ؛ لضعن» نوييدم مهفظعم وأ مهضميو :نيديلا رعص
 ملاملا ي هوب نم ديرفلاو رئاحلا تاراجيالا نوناقب يريمالا
 رامبالا ةمبق عمري كلملا بحاص قس ىلع يعنم يذلا ىلك
 يف اذكهو :ئاونس سم لك ةئاملا ةثام ىلع ديزت ال ةبسند
 نا يا تارم 6 تاراجسالا ثعمعترا ةنس نيرثشع نوضح

 50 ىع ديري ال ١90/٠ ماع ىف اهراخيا ناك يتلا ةقشلا

 .راببد ؟٠ ٠ ىلاوخ ىلإ 1935 ماع اهراجيا لفو اراثيب
 ناوي نا بح ىف .انعص 134 ىلا لصت ةدابز ةيسني يا
 لوحح يب هلادعلار هيرارملل ىفست هلك مئاعلا يف تاراحييالا

 ,انلاخ رس ا ذسملا جلابم ىلا لسن نكت مل نأ ءرجأت سملاو رجإملا

 هرشامملا ريغ بئارصلاو موسرلا تار نع كيهال
 , هريخالا تاويسلا ىف هيينابرو وه اهركتنا يتلا ةرشابملاو

 ةسئاي رسا نع صفعفلا تارش# ةدلحملا فحملا ترثثو

 ابوروا باشوسراكو راسلا دئاوم ثياك امتيب هلكات ام هج ال
 انابحأو  فولألا بائم ريدنم قف طقنلا خويش هقمس نم وكت
 "ءارمصلا اهبلايل ىل.. ءارهخلا اهدئاوم ىلع  نييالملا

 لانا نم ةريغ زرجت مل ام ةدهمب لك قلع دمح-ا رياح نأ لب
 هيبرملا هلافهأا نع يتقثتيا امثيح ,. عالفعلا هدادحأو
 هسوم هروطنس نم كلذ يف ام عم ةيدنحالا ةلامعلا جلاصل

 .بدوكلا ءانبا نم سعاولاو فحنصلا تاداقتنا ميعرو :ةيقيدر
 ه ءارثالل هرسالا ءرعيبش» نم ددعل ةصرفقلا هكبحاتا برجل
 هلامعلابو مدحلاب ةرجاتملا باسح يله ب الصأ ءارقف مهتاكو
 الصم ,هئبواو ضارما نم اهم ةيلجت تتاك ام عم ,ةيوهسالا
 ءايلك  هفطنلا نمأ درهب ان ٌةفاثكب اهدهاوت ةروططط نع
 نوصمت سيلا مهدالب يف نتدكرملا نم مهمظمم ناو ةصاخ

 «ببوكلا لخاد لمعلا ف مهديتحت تارثع
 ناوأ نا دقو .يلابخ سوفتلاو .ىالم ةبمحلا نا

 كيدح عم , ديرما ىلإغ .. سسنلا نق حيورتلاو . ةضفففلا»
 دقلا

 ين ازمشلا ينميدحرلا دمع
 انل) يه حتاصقلاب

 راصحلاو

 . يراممتسالا نسدلا ماما ةريرتحلا

 لسمو نوحسلاو لتقلاو باهرالا لتمت“ ةيلخلاد حئاسفو
 ةهاشاو ثاسالتخااو ,لاوسالا ةرساسدمو صارمالا لاهي اج يوييهلا
 , تاردخملاو ىوجمملاو قسقبا

 دودضلا عاونا لكد رامؤلاو 5 ديرملاو ركسلا سس ةيلالخا جئامعدج

 3  .فدحتملا تايالوال لزي) مهنال .ةسادلا ل حئابصق
 مهتاو لع يف و . يي دوهيلا مهام ام جلي منو  مهيباع ىلمي اد .نوذقمب
 ريصصلا قع حتاضز ,ليكارسا عم ةمئاق لارت 7 ينلا ةيرصلا
 تابلمع لك هارو مهنا قئاتولاب بتاالا نبثي دا ,ييرعلا يموقيا

 اوهذف ىأ تنم ,يمالسبالاو يبزملا عهاملا لوتع لع بيرشتلا

 ةماعلا
 دحي يف ةمئاحلا ةرس'فل

 ةيدوعسلا ةيكلملا ر وسصقلا رارصاو حئاضفلا ةكذعم
 تايكلا وهج .ةيبوفسلا ةسئذملا روصخلا رارسا ,جئابصللا ةئزمم ٠

 مارا رسيجباو
 ماوم شح انهتاببارببو تارازوتا عبو ييواشرلا حئاصنو داتسإلا ىدومسلا' تاكل .بوريب يف ناسنالا راد نم ردص يذلا

 رارثمُسالاو ىكرظلا نا» فلزسمل» لوقي بانكلا همدقم
 عبابا اباو يننم امدت يتلا سه عاخسالا قطا يع بعرلاو ةريربشلاو
 لقتل ةيلئاعلا مده ةماطم نم مك يدنا عكر لوم لا حلاممل

 ةيسايبسلا يه هز باهراو ,ىطقعي رارتناو . تامرتح كاهتناو
 .لخاد ييسدسملاو بزحلا دض اهسزامت ةفئاملا هدهل ةيئادإا
 ,يلالخا ظوقسو . فوبا مكرت حملامغ . اهسراخلو ةريرحلا
 نتهتو .رامخلا ,تاوب ىلبع نوال عنومو .هارمخ لايثو .ءدامدو

 لا ةرياؤب بشك ,يمجاو نم تيأر دلت ء فيسعيو ةراكحو ةحاسوو
 " ينويهصلا) ديكلا درو مومس
 الا دس ىف مويل# اهخئاتم ىئرست

 درماؤم رظيللا حيفدر :جوظالا

 0 تنللا ل -

 2," د١9أ١ دحالا

 دو م

 ىردومعسلا كرسيسلا نسف .. نوهف رسم ءاضعأ
 هطرشلا يفنب 1546 رويس ىف

 دوعس للملا نبا ىلع ةيناظيرملا
 ينياكوكلا يقتاعب همهمب ( روهشم])
 يا» هدير بحرشو .ةييرهتو
 رداصلا اهردع ل ميمدنللا ,روربم
 هصقملا 1480/9/95 حيراس
 نوس يف روهيشم ىاسك اسبيح
 قايلاك ,«نوتسكيرب

 نم ملتي نولهشم ممالا)
 ءايشنطالا ينطفنلا هيئاييرما

 عيسملرتسا هينج 2+0
 ةيريصخش فيراصتك ايعوبيسا
 نائل يف هتايح طمت ىلع ظباحيل
  ,ريدبتلاو هفارسالاب

 رمعلا نم غسابي يذلا ريمالاو
 كبلملا با ساو ,ايماغ (51)
 رهظب فويس دهف يدوعسلا
 افق رال/14] مويلا همكحملا
 كلو ..نيياكوتلا بيرهت همهبب
 يدوعسلا جمألا ناب نالا دقتعي
 يف ايساسوللد اراوج لمسي يذلا
 .«دالبب ىلا داغ «برقلا

 ةسيوكحلا رهف كاملا بلاطو

 لوح لماك ريرقتب ةيءاطمربلا
 نع فلميو مهيطا نبا ةيمد
 هتاب حمواو .. ةرلاشلا هتايكونس

 + بيترتل روهشم ةدوع بلطي متي
 ةيباسلا ف ةاتل سم هجاوز روما

 هتفش يق روهشم رنمالا ىلع اوحبخ
 (ردوراه) نم برقلاب ةمقاولا
 ةسيدج )٠1[( اهراجيا علابلاو
 19848 مالا خيراتب .ايعوبسا
 هروصو هقارؤا اوعمج كانهو
 رتل يلا هفاصالاب يرخا عايضاو
 . اب صاخلا قتاوهلا ماقرا

 يهل هنع ةرفوتملا تامولعملا اما
 يف ةرخآال ةفش يل شيعب ناك هنا
 ستياتإ يل (لافشإ) ةقطنم
 رامتحا - كام يهو (١ جديرب

 لويكلاب ناسابتهالا بحاص
 ,نيدنس لبق :ةيبرملا

 لع روهتتم داثعا .. ايلا يو
 صمب لو ,هييرشغ سباله ءاذترا

 ههنحو نأغ جايتام نايحألا
 لا ةفاضاو ,,رحاصك وديب تيحب
 راهطا نع ربما صرفتي كلذ
 اضوضش يشخو يوقف لجرك مسمن

 .عابصتلا

 رضتقلا هاقلا لش ريمالا باكو

 نمعي ساللا هيايبرم روزي هينغ
 ةرايز ىلا ةقاصا ,هي ماسهتلاب
 ميلمزل همادك ةسرفم ى هتوحا
 رجسالا ضيعب نالاو ,هبزيتكنالا ةمدلا
 هتئاريخو (ماهنمتش) قطنم ل

 مهو تارهوخللاب «يدست
 ء ف د روكسي

 3 ل ايلول
 ال هبكلو .م1144 ماخ نسم ؛هقرت
 .. اينروميتات ى لرتمي كقسحب لار

 دقف .هافرلاب هثيللا هتابح اما
 يرمي رطل ةعقس لومن بلاك
 يلا رارمتساب لييسم كناك معلابم

 كب يف ايماطيرب يف يكذدلا هباسع
 تاونمسلا لو ., رتيسكمتسو لابشاب

 نم ءارمخ ةرايس يرتشا هيصاملا
 (015) علت [ ويم ما .يسإ عيب
 نا نكلو ,..ينيئرمبا هيبج فلا
 اهب مدئتسا م1180 يباث نوناك
 راب .ل تازاعسما حرك طئاتخ ى
 تالاي ردقب رئاسخا انيسفم .نيل
 بسسقي ,ينحالا كلذ نممو ..تاهينصدعلا
 حيلصسلا رطتشب جادت ي همرايس

 ل/ همورسم هيراجأ لع نتدعبو
 انتم د بلصو يسلا هنباو ., فسقملا
 داحطما نس هيفنم امباطيربلا

 والسب ىف عقاولا اهلزنم ىلإ همايذف
 هيج راستلا هرارو نايف نألاو

 بفاوعلا ىابثس هييهف ,ةيناظيرتلا
 هييضفلا ءذظ نع ميجست دق يشلا
 هيطفنلا باوراولا ندب مقلخ نيشو
 يرشلا) ين هساطيربلا هراجتلاو
 ل طسوالا

 ءقيحبص ةسركد ام يهنا

 ..لرورمملا
 هةقيحمس لاثم مب يثب امعفو

 ,اةةقرلال7؟14 ى (ليم يلبدأ

 نا ءارفثل حضوت يأ بحب ضخنو
 اهتنحان هتناطيزتلا هياحشلا
 تيرس ريسكل مامنيعاب ببياي
 .يلوالا اهباخنم يلاع تاردخلا
 وه امنا ليم يلبذلا نم ةليبي امو
 هفدختصلا لوسز . دصقل) هلمكي

 عابسم بم وج هيياشتسا تاب

 لوسخح 0118 0ر//مث0 30 مما
 ميعأا ىروسفسلا رثثالا هنمو
 .تارتكمملا بيزهنت

 مرارإ نص رداصم بكام الو"
 تارايخبالا ةيريدمو ةيكجادلا
 ىلا ؛ مرا قيال بكمالا١ هيباطتربلا

 ايءاظدري رياط دوعس ني روهمبم

 لسا 3 قيما

 وست يلسلا رود

 ءاسسسلألا ماسسمأ

 ] يسويسسمسسواب ره

 عياش ةهلاقك غفد نادين
 ل اردسأ هيهج +014,+-١9(

 يلاحللا! فحبصلا ىلا ربخلا لفن دقو
 .انميا ةشانعيربلا هعازالاو

 هارروسلا سمسم فردت ناشو
 ةاسم اولصخح د7 يبزاطيربلا
 ديفت ديراهن ىلع 4
 سيلوب رئرم ىلا بشد رجبآلا ناب
 ةروكذملا ءاباشكلا حهدو (وررتسمو)
 ورتيش راطم ىلأ بهذ مث .هالغا

 ركدلاب ريزخلاو ,.ايناطيري رداغو
 مل سيباطيربلا نصتخملا نا
 ةردانحم ةلاممل ميمها اورسيعي
 ناب اوهرغ نا دعب ,دالبل/ روهمتي
 ,.بهفد دق ةلافكلا

 مايمع نم رثعادم بهو ي نكلو
 يماسحم زكا ١ ةماعلا 7+
 ( يمر دراشير) رثسلاا ,ريمالا
 رجهألا نام لاقو ,نيثشل هتربافم
 نيا يف هيخا تيب ى ميقم
 ةمكتحللا رغعصي فو دماو ..حتيرم
 «ءاضر دبا ريمالا ناب نثشاو ؛ادف
 عب هيولطملا ةلافكلا علم عفد نع

 .اهطورش
 هتاناعو جمالا نا ركذي امدو

 اومدص اهثيح غربا اودبا
 هترهاغم ريك بقفي ينلا ريزاقتلاب
 ,كالبلا

 [511 رمعلا نم غلابتا رجمالاو
 رهش هبادد يف لفتغا دق ناك ,اماع
 ىرحسلا نم رهشا ةّيالثا مهب ,زوعد

 عئابلا نيياكوكلا بيرهن ةففم
 ...ينبلزدسا هيدج نويذم اهن

 نب دجختت ببرهت ةكش نسم
 (مادرتسما) هيدتاوهلا ةبصاعلا

 اهل ارفم
 بطي نيبرم ريمالا عبلتب دقو

 عيمدب دهعنلا لبافي ةهحارس قالطا
 :(نون لزامإ ةمكحللا دقن ةلافك
 يعبو سفرتاب ليون بلطلا كلو
 239  (سيركسا هادو مروو) نجس يف
 يرماملا ماها ريما رهش نيدثالا وم
 ءماهنالا صن يف [ىسويك سره)

 عاف دملا اختل رصدسي خيا مت

 ديدج حرطب هبملثا ةعاسم
 دعبو ؛هيصدقل خامتسالا لحبو
 هبامك عقدن ( دنلو ) ريهألا خا دهن

 دهفنو ,هيبج نقلا( ٠١١ ) غلبمب
 ملا 2+ عهدي هيما + اققدصا خا

 ناك نصاقلا قناو .يرخا هيديع
 ناب ةياع اطرتشم ,ةحارببب قالط»

 للا عووسسالا لا نادزم ةيدغب فرعي

 نال (وررسمشور) سيلون ركرم
 ل نئارسكلا هسا بيبا ف ميعي
 .انهارجلب ى ( بوكر ديول
 نع هةيفكشلا تاهيبا لاجو

 ريبفالا رداع ,«هلاقكلت باعارجا

 دعم اميف عفور هصكتملا روهثم
 ن4 هل تمدف يثلا هزابدسالا ىلع

 ,هظرشتل (رررسسبشور) ركرم
 غافلا دنمو مبا ركذلاب ريذحلا

 ةرارو ثياك ,ريمالا يلش سابقلا

 مام ملع لت هيناطوربلا هيخراخلا
 نوكت ىوس ةيطقدلا اهحلاصم ياي
 برد 0 .رطاكملا ةضرع

 ةهرسمألا + دحا

 ناسصم فلج ةكئاملا ,
 مهيرخلا مالك ىهتنا «, ديدحلا

 بيرهب ةلصف ليسحم ةهذفو
 مالعالا نأ بيرطللاو ..باردتحملا
 علو اهباثنب انماص يعن يذوبسلا
 ةرماؤم اهنا  ددافلاك - نلهي
 ةعمس هيوشتل ([4!) هيئويهم
 .تالببلا

 ةرمسإلا عارسا لاخ وه !دفأ
 جيورتو .باردخم نامدا .ةمكاحلا
 ,اهجراخو دالصلا ليساد اه
 لالخنالاو هزاعدملا ةيسراممو
 نإ كالبلا لاوما عييصتو , قلخللا
 ركدو نهالسملاو ؛رامقلا بالاص
 ءعاببملا

 ناب دوعس لا انيلاظي اذه دحبو
 ةسايس قكحالا مهناب ترتب

 ٌنويمؤه مهناو ,.دانبلاو داليا
 ! ( مالسالا نوم دتحي

 ةيبرعلا ديئاقتلا نويراحي

 نمي رابخا دراورتت يبيح دنمر
 قطاتم يل تانارطما عوسأو
 ىدخا نا نالا حصتا دقو ,ءاريخ»
 يفرش لامش ف هنطافلا لئابقلا
 قش .تيرلا» ةلييق يهو نازبج
 ناطئلسلا ىلع هسعاطلا اصنع
 تاظلسلا لخرت بسعي ةيدوعستلا

 هليبعلا تبلغ ىيفاممت صعب
 لبحب بسيعاو تراثو ,اهتاداعو

 دعت وشو هرهيش١ ليج 2
 ةرتموليك 11١ يلاوح ناردج نع
 لاوح اهتحاسم ةقطشدم لحشيو
 بلسرا لقو .عبرم ريسونيك هناملا
 يرفو هبيوصللا اهنتوف هموكحلا
 مل اهنكلو نابصفلا ممعت ناوخالا

 لسع اب ناييهفلا نب نكسب
 لصا ةعاسم ببس يردكسع
 ينو ؛هنلا ةيدؤحلا كلاسملا ةروعوو
 لخاد يلا اواجنشلا دف مايسعلا
 لباسم مهلاتب ال ثيحن فوهكلا
 لا هيوكحلا ترطص اع بارثاطلا

 ةيوسنل ءاطسولاو لسرلا داقنا
 ةدسقلا سبئر عم اةحلص رمالا
 ,ةرعاش يك واذم هسساو نربرسمللا

 هيلباقم ريسلا نصيبا يورو
 ؛نأي امك دوعمست

 .ىروسهخلاب ىهنبا املو]
 لاق ةرسصسلارو بمطملا» و
 ,ءاورشمتاب مكمنظ لاو , بلالص
 مرباو لسحانا يشر ىلع يدانق

 ةمراللا تاينرمت» ياغ فرشب نا

 طبضن ةيناطيربلا ةظرغلا

 ةسماهتس كلما نبأ

 تاردسفلا جيورت

 نيس اهوكلاو

 مويلا رحم ديعلا ةزلبع يروصبسا
 مث هيلع ىدملسو هنوكبتيم ,لاسلا
 يشارب عيرملا يلا اهثاع تنفرضبا

 هستملب او ةدوج ديدس ماولزا
 يستيس دق سطلملا يردقر ندجو
 يهو كنذلا نم ةيذه ل : الما ,هيلا

 موسرم ةيدهد ةعاسو بهذم فيس
 ةيبرع ةوكو كئملا مسر اهيبع
 ءانوب ةيجاخ) حلشم نم ةدلؤد
 طويخي ةاثوم عيمرلا لزغلا سم
 بهدلاب بمّتم لاتسو (بهذلا
 سيبالا (لياوسلا) س هرطغو
 .رسيرحلا نم ( ةشادشد) ةءالمر
 ملا ةييدناظتنلا ةبدهلا يشو

 ليزج ملئالبج ىلا عقرب نا يدشر
 .( هتيده ىلع يركش

 رمّزوب يطتلا هبا اضيا ىوربو ..
 ةتالقحلا قدا يف نحرفما ايكرب
 دق تزاك هثيصوقم نأ يمردشاق».
 ةيدوعسلا هيجراخلا ةرازو ثحباب

 طوبه يلع (هتقفاوم لامحتسا
 نارهظلا راطم يف نعتيكرد سلرئال
 ةيوداو ةيئاذغ داهم نالمحت اهشو

 يكرتتلا رمحالا لالهلا ند ةقسرم
 ناتسكاد ي ناصيفلا ييوكمم لأ
 باعجارمو لدولف راثتتل دعبو
 ةيدوعببلا ةموكتتلا بضعر ةددعتم
 طربهلاب صيرئاطلا نيناهل حابسلا
 هتموكد» ناو .نارهظلا راطم يف
 ديد ججاحسحا ميدقبب هبلا بزعوا

 ةيدومسلا ةموكملا ىلا ةجوللا
 .ميلودلا نغاوبتل اهسلاخب# ىتع
 لءاستو .هنمباستالا معواسملاو
 فيمالسا ةئر دل روجي لشد .يرولا
 ةيئاذغ داوم لاسرا نوب لوخن نا
 ل! ةيمالمسا لور نم ةلسرم هيو داو
 اهمف بلم ىربعا هيمالسبا ةلود
 ( :*ناضيفلاب يوملسم اياعو

 رفسلا ىلع عمطلاب يحلاو

 د ( يسرايسإ ناك ولف ييكرملا
 نأ ةيدوسلا تاطلسلا حصضوا
 نيمرلاب نانبحم يسيترئاطلا
 دودقلا يود ياملبلاو ,رتحتا
 هلكشلا ا +ده بفحدل , ءافيهبا

 نأ اصيا ربوللا بجايم ييوريو
 براوملا دبعب لقحا * ةيدومسلا
 نترك مويلا امه ب بانعن,. ياوميلا

 لهدا دنو .فيرشلا يومبلا هنولبا
 ىركدلا ةدهب نمالسالا مكاملا
 ىف اما .ملسم لك هفلع ىلا 3زيرملا
 ىركدلا هذهل رثا الف دزلبلا ها
 قاوسالا الو هلطفم رثاوذلا الف دنا
 هطخم وا شحصإا و ةقاعم
 ءهدسلا اهبغ اني نركد ةعادزلا
 تايصضتنم ني دلثد ناك انسيرو
 ,( ساشولا بدملا

 نامع دهاش وهر .ريعملا ركديو
 دارفا نيثبهلا نيب سدئب ناك

 اوداك اه ,ضئفرع مهبس اولمح

 مهينت الثي تح للملا لا اهنوررس
 ني لميع رحمالا مهصئارخو مح
 ناسومخلا نم ةعم نمو ا

 .( ةلاصبا جراخ ىلا مهنوفتنب

 ١ ذيخا نيصملا ىوريو
 رماوالا لوح ثيدجلا رودي

 ماسبا ةيعفب لبق بردص يتلا
 ةرداقم نم ءاسنلا عنمب هيضاعلاو

 متر ناك بسس قال حراشعلا لذ المنا
 سس مايا ةتالث دعب رداوالا ءانلا

 اي ليماقن نقنبلا يورو , اهرودص
 هالملرا امدثع ةدح راطم قف ىرج
 ةيبلاثلا ريزو تامير نب ناتثنا
 نم لورتلا ىلع نامياملا ادع
 امك .نفرويخ ىلا ةدوعلاو ةرثاطلا
 زوحع ةدبس ىلع رماوالا تقبط
 رفسلا ثيبزاف ديت صرم اهمش أد
 ,لشغ لزوذيو .ةجلامسلل حراخلا لا
 نإ ةيسابسلا ةثيهثا ءادصغا .نسلا
 ليق نم رماوالا هذه رودصل عفادلا
 موس نم هعلاب ام وه دوعج للملا
 يل تايدوعسلا ءابجلا ضعب فرصت
 | هباريمألا .. انكقو ,( جراخلا
 .اهجدن ؛ ريرجم ءاسسو .. نكسفب
 ليلا عبم فمي ناك اذا مث ,نمثلا
 عبس !داملق [تايدوعسلا) لذاس
 !؟ىرخا ةرم رفسلاب

 عممي يأ ىوتاقللا قحي ناك اداو
 ةولاملا ربرو (تاجور) نع ئتنا
 كنت تمنم اذامنل ,ةهيجو تابسال
 |؟ ةيضيرلا زوجملا

 اراسق دوعس لآ ةيئاغت دب *
 ؟ريعلب نأ ءءاستو الاجر ءاراغصو
 ناز (وشتايتيفا) سصرهمللا رود
 للك ل مهىايسا ةمدخ مسرب روتوكي
 تفر
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 ههمد هيثيرمالا تارياكللا لاخر
 .دلوهجس ىلا زيرعلا دبع حالعل ءانطا

 نا الا لوغس .يهشلا ىلو نم ناك اف
 يدؤيل مهماما | مهيي
 هصهار ةينامغ ةلصوب

 دفو ,دهارب ريخ اهيوري ةثداحيا

 ص (ةكلملا] بانك مجرعم فهخ
 ,لافف هتداجلا هدط 1+

 | ماع نأ دمنو ,1500 ماع قوز
 روُملُمَمَب رع هياونحا يصقبنو لوهس
 هماخ هيببوأ ميزعنب هيزبلكمالا

 | ةيلرهت# بانجرسملاو بطختا نس
 ءايلطالا نس ةهومتجم ناسا ةريسقلا

 ,حالاملا اوؤاخ سدلا صنكيوفالا

 ذو مهنم دهملا ناو بلاط ,رهرلاو
 ةرهسلا اوركدي ال يا قلّقلا هدلغ ادن
 ا | دم ىف هم مهئثمن دنع ةدلاول

 ! | (عفربخالا ةقلحلا)

 آل" دبدعلا , ءلذق
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 و نجح راخلا حمجت

 يلغ قلظطا رجا ,قارملا رولا .
 مدقعأ ا هينيانسا نكون

 رم نيسيراهلاو صيرمبلا عمم
 : محاط" يمقا ةسيس.رفلا ةروشن"
 ع 055 ماع ءالسسا مكحت
 رف ةيايتن# بايسولا) تطيساو
 و هل نمخي تناك نمل هيمامتعإلاو
 اهني يسصزركلا بفسملا ره ةلملم

 يخلا دج ال بعشلا دارس

 ماسع ةدامملا ةروشلا بناني
 اويره نيرا ءالوه دي لع م1
 ناذللا لا ٌةروشل؟ دعب انييرف نم
 اومابف ثمح ؛ةزواتملا ةسوروتا
 نعبركيم قيراب ينوكلاا ةهافرب

 ةداؤش ال بوح نش ىلع 1 ورز" كوفس
 ديئيل اهو ,موهشلا اسيرف ىلع اهيم
 اغلاق ىلا5 امم اطمزم يدستسا نإ
 .لاففس اج لثم امان ةروتلل ينال

 رظدللا اغد دن ياكو .سرغ لك ىف
 ريومرا ةدايعملا ةروشلل يمايسلا
 لوقلا نم مارت ةياضاب فرو

 نب اهلرمل اسير لوع يرشلاو
 مياعلا ةمعل

 حامض لاا ةرمر رعتؤس ءاس هو
 ةديدم ق عايا ملعبل دفعنا يدنا
 دح ىلا هسئن تازاربو روماب ,ةدح
 هجاهو .بةياضملا دروتل". حمك

 هي روسسملاو يس راهبلا عيوب مس هيا
 قيلذلا نيالبلا باطس#» هال سلاو

 هتاسسؤلا ةداشاب يوساطي
 لبق هيلع تناك ام لا ةطنسابسبفا
 مظ انو .لمعالا ىلا عرتلا مامعنا

 دروض مم ميرحل” لوض نوئدب

 لودتا يرعس رج و شوو ريشتاعو
 لرمي عمعا ملاملاو ةسينوررالا
 كلدم .ةسارشب هتيراحمو قارملا
 .درهللا ناليصاب شوسب نيويتاقخي
 «قارعلا بعبتو قلرفز# ىلي ءاومشلا
 نوملدي مهو .رقطتلا قارملا دئاقو
 لاخرو لورتسلا قشعي نشوب نا

 تبح لورتبل# بارالودو لورشسلا
 ةكرش رسيساثب هتايح !دب هنا
 ثنحت 110 7 ماع رساسكب يل لورتدا
 هلل» دعب بحدناو - تايلر - مسا
 .سايسكت ةمالو نع اهئان

 يش ةدح رستؤتا هلوقب ام نأ
 نيم يرفلا عراشلا نا مشو الا ديخاو
 رارخا خيمتو جيلقلا يلا طيسألا
 بيشو قارملا اوذبا دق ملانلا

 ا* .هلوؤسملا قارعلا ةءايقو قارملا

 ةدضولاب نوضؤب مهنال 41 هيت
 عيرتتلا نو دنيو ,ةلماتلا ةيبوهلا
 هديش بازاما تاناهشم ىف ينايسلا
 .ءارب مهنه بششلاو :يببتملا لعومأ

 سلو ,برملل برملا لووقب نأ
 هلم ول ةليدخ و' ةقباس اكتم
 يقيششلا نادوسنا سما دبؤب ال بفيكل
 هعوج نوتومي ؟لاساز يمآلا ياردلا
 هكقتميب لورشسلا ةرطام؟ نم ديحاوو
 9 كيكو .زالرد نويدد رثع ةيدم

 مهو ,.يمآلا يزارحلا ندوالا نما دعب
 30 مهع اسوأ و 7
 ام خيش لعوب اهنبن ,هبقصلا

 * فيثو «رالؤد رايقم يصيمس كمي
 الا ارم ةصاختبالا سا هيؤؤم
 دومجإا ةراجدملاب نوسراسب مهو
 + ةيسجخف التاب نيكسدملا
 اورستملا لا مهبل يسشيو
 ,تتانالاب -

 اهحيبحات نو ميرت يملا هئزمملاب
 يش امنا يبوكلا لخا نم يسيب
 حلاصم فصو ةيتادلا مكسلامل
 لطحت نا ديرت يتلا ةيبرحت# ةمالا
 .سممشللا كنتو ممالا سب اهتاكلم

 يب توكلا هليفاحم رد ةوعالا انو
 ةمالا هد نم عرب الا ىنارسملا
 فرفزمب يتلاو مدخاللا ةيعربلا
 نآآ ةديجملا رب هللا نيابي اييلمم

 جيتحما
 يقارفلا نسيلو ؛ هنبرع ةماك اسأ

 سولب نا ليخا نم بلاط هديوط
 هيرخلاو دولا

 ةدضبملا مهالا عامتسا هريحسم ناو

 ترغ كاسهف , رسك دحت ماما ,ءدحو

 هه ذر يوم كادهو , دوغ نوم واخي
 ديراسيابالا حورلا ءاتدا ديرت

 امتعا .تايامل

 ةرارث دستنل ةملاشم ران# ةسمخل

 ةرتفل اهل انبلملا سلا ةصمختلا

 4١ هابحياو

 ريكختلا يعذالا ةحمدب مس البرغ
 هيلاساربمالا رئاودنا لم نم اهل
 نم عوي هاد العب ويك ةيكمرع 1
 ريزو هتان اي ناو ,ندضنلا عار
 ريمالاب هزهاقلا ىف رشناب ةيسوامل
 يدهبلا جارنا نجوم ره تيرغلا

 نويرفلملا هحلادااع بار

 موب ال 9+ هعاسمألا ىلعئاربمالا

 لوقيل 40/١١/17 دهء.رسلا
 نال عسركيب يكورمألا ريفسلا
 يل سدقلا مياشروا و سفلا ثادشا
 نعش نال فاك جتا - ليئارسا
 تانالولا ففوس لام يسادلاو رماقتل
 ميلشإلا عم ةيكيربألا هدحبلا
 عم ىسلو ,ليئارسا لف سدملا
 اذه لهن هلّبكلا هسزملا سوفت"

 ترك ان خعفاو

 اقيرط - برهلا نحب  عيسله
 تايدحمت# مدع ماها مياعملا حصاو
 يبوث بالسن ىل فلدو راسمكلا

 عم .شوتيش# لك مصب .نمالتا
 ةيارح ىف مدر لا لك ظافسا
 انيفتتس امم - .نيفرقلا لاضنلا
 ايبايابغإ اميشرمب عايوفا
 لعاجج ايو ,هيمطرتا انناداصو
 قارغ وحب يهجر نيركاهللا
 حيش ءاعا ينت7) دومشلاو دتحا

 نب ريع نانمؤلا' راما سيده اجلا
 لإ غلام يسيرر' مهللا ١ تاجا
 هدلعمل هلع ف ةافوو ؛ةكيسي

 لاعب لاق

 اودهارسو ا/افتو اهامح اورفسا ِإ
 دنلا ليست يف مكيمقماو ركفاوماب ل |

 رومطت ميبك ىلا مكا ريح مكلي
 :«رهطملا هللا يرض .

 ٠7 -. ينوغربلا داهح *
 ١ تنل اكفم د ججوووةلظج دم وبد مع سوح

 هيعفب ل ايس اس
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 ةيدويهصلاو
 دوزولا هده تركشساو

 الا تاوقلا ورخ رمتؤملا

 قارسلا
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 قارعلا عمم يقي رفا ١ يب رسع نماضت

 رمتؤللا يف ةكراشملا ةيلمرلالاو ةيبرعلا دونولا تددكأ . عاو  وكسوم
 رصاخفلا يف ةلماشلا ةبملاهلا تامايسلا» لوح
 سيئرلا ةيسلا ف ةدابحل قارعلا عم قلاعتا اهئسابصت ايلا انه

 ةيكيرمآلا ةبلايرنبالا تائطغملل هيدصت ,ف يسد ع

 قيل ؛اةففعيم اه سبأ انه هئدقع عامتتا
 ىلع ةدحتملا تايالولا هنبسرغ يللا يباسأ اللا ىداستق#ا راسرحلا

 ينياوسلا يسيئرلا ىلا اهب تلمس ةلاسر يف ةييرحلا دوعولا تدشامو
 نع يراستتالا رامحاا عفر لخأ نم لملاب بوشتايروغ ليتاخيم
 ينيرملا جيفشلا ةكطبم نم ةيراغثا ةبسححالا ناوقلا بحسو قارعتا

 -ليقتسملاو

 عفر لا تعدو يبرملا جيلكلا

 ' قياّسلاايناطيرب ءددزو سين:ليقتستي سيئا |
 | ليصنع مادمت سيترلا ريهستتا قبقتسا

 ءارزولا سيئر ثيه دراولا ديسلا سمح
 مومعلا سلجم وضعو قباسلا يئاطيربل

 . يئاطيربل
 زيزع ,قراط ديسلا ةلباقلا رضحو

 . ةيجراخلا ريزو ءارزولا سيئر بلان

 | ةنّصم كهاستل
 ( ةلقتمت ةّيسايسر ب ةيساسم

 ما

 هدر وحلا كتل برحلا ضفرف »

 بويع : ناضتت نيماوماط
 ديبعو اكورم]

 ناضسر نيساو هلع ذيسلا لالا
 ا قولا ةرايلا سلجم
 امعقر يغفر قارملا نش ءارزولا سيئول

 تاعازتكل لحل ةثيسوك برصلا امزع
 لك هوو فبعث نآالا ةينوبثا

 ةيبرعلا ةسمالا مانيا نم نب عج
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 ادصحنا ةيميببح سيئر يكارتاملالا
 هل قئارملا دفرلاو ةيبرحلا .نملثطلا

 ىنل اهءانل»و نطتشاو نا
 أن أذا ةكرمللا ةياهنو ةحاسم دفحت
 يتلا ةدحتمملا 2 تا نا فلو تعاذم
 2 الا ةرقلا ةهسفن ترينغا
 ل هيي ةوق ةرع لوتاو ىرت
 ُّ م رصالا وهو راوثسا رارتسالاو ةنسيهلا

 0 ع

 ةيكيرماا ةبسايسلا موهفم قف ةنراك
 بهيالسالاو ةرطيسلا لواسعت يتلا
_ 0 

 سدينرل لوالا بنانلا ديسلا ددجي
 يتلا هيا رمالا تارارقلا ءاّمنذا ءاررجلا
 لارعا#) دبغ نمالا سلجم اهردسصا
 نأ لاقو ةيعرش ريح اهنان اهلموو
 ا ةدهتملا ممالاو نجالا سلخم قيتاوم
 بيلعماو ءاودلاو ءاذفلا عن راع صنت
 سيآلا سلف نا ىلا ارسم بيعتلا نع
 نايكلا يش .تارارق ذدحم ردبما
 دس ةيذسمتلا هتاءارخاو يسويهملا
 اي) نا 0! ييييمانقللاو صينية نسل ش1
 نآلا يشح دلي ملا اهبس

 ننالاع ايراب رايس ةدهمسلا تيرغاو
 الحس جيلخلا ةعرا قسل اهدييات لس
 ةيضللل الح !فيا سصي اديو ايملس
 لداع مالس ةباقؤ يبدي متلا

 ةقطدملا يف مئا دو
 ةيدبلبللا تافالملا قمغ ثدكاو

 في يفي هداف بأ
 ينييدنست»» ينيللف باش لشفق
 يلا ضلك ايد يليئارسبا يقع رشو

 نا ل م
 51 يلاوح لش يراث لمع هبا ودمي
 ةوبورهيضلا هلو رشلا لمق يم ايميطسلفا
 ليك فيرشلا يسدللا مرسلا ةعاس يف

 يع
 تاشلا نع ةانسالا يراقب تلاقاو

 نيسيوس وبسم  هيدصخو ايدج نسصنق
 هميدملا يبومح ةمفملا يع ىف اهذتفو
 ينويهبصلا يعرشلا لبق مث ةسدقملا
 هب كاسمالا لواحمي ياك يذلا

 اهنا هيبويهصلا هطرشلا بئاقو
 هرصع هب همتسمم باثب ىلع نصيقلا تقلا
 نم برتلاب هير نم وظو اباخ 4
 هينريفلا ةقددااس منخا تنم هيسده
 هلبحملا

 هكرخل ةمبابلا ذاب هوديا تباعا دقو

 2 السما لاهخإلا هكرخحو حتم

 ئاذدقلا ميل نع اهتيدوؤسم
 ةئيرحلا

 را مءاببنالا تالاسكو ديريكدو

 ا
 تارايس اوهدق ةيياهصلا

 اميب ٌةراسستاب 0 ا
 يلا ةاطرشلا ص ةريمك تاوق برشتسا
 يتلا .سدقنا ةنيدم يم ةديدع عماوم
 لل سنثآلا ةيحب دم ددم اريمك ارتوت فهشت
 يسدقلا مرحللا ةناس

 رسما ديذدشلا رتوتلا س وس زاس دنو
 باشا يف ةلتخشا رسدستلا هيبدم
 اهففد مس يثلا ةيدويهصلا بباريرغتلا
 جاف دنا دعم لل دكو ديس ذقملا انب دل ة وهب
 .تظوشتسلا ص ةيطص كادببغا
 ل ههبرزعلا ؛؟يخألا قصب هيياهعلا
 هييذلا

 بوجبا .يمطاوللا نا ماسالا بداعاو
 ١, هوصعو لحساب عيصللا عمم ةومدطسا
 ما مال ةحاذك و ماتت نيدلا لاليخالا
 نا مع سداشلا همي يل
 أ نيظوشل# ص ءرصبك باعومحم
 رجرظلا يف هييرغلا تارابسملا هني اهنصلا
 | ىحل راداجملاو .لشتلا ىلا يسدؤلا

 رب لسصافب دعي لزم مل هنا محل ةهقفلا
 ١, هحجفشلا رل# ةسضدل

 ا ف

 نوياقتك

 اهريوطتو اهزيرمت ةرورصو كيقارملا
 , ةفكتطملا تا 1 يف

 دواس نانمع ديسملا ةيناقملا
 ململاو ةقابصلا ةفهتما ار نامدسا

 قازملا لف ساستل او
 هلط ديسلا لاق ةيذات ةيحابا صا
 نول افطيس نحيقارعلا نا نافمر ساب
 هيبرغ زم اهديدكو اهءعافلخو انكيرما
 . كرامملا من ةيلراتم ف ةيسسلا

 لبا ةليللا هلابثتسا عامثا رذبعو
 هيبكاث ايركؤ ديرش دمحم ديسلا ةههال.
 ةراصقا نم يرسل رارخالا برخح سيئر
 تلا اهني ثلا جئاتملا
 , لاقو برجلا رايغ ىلع اًءرسا
 500 يلع 0 ةيادلا تانايكمالا
 ا اودغلا تاردا

 8 د هكا رشمأ بن اج نمو
 يف ةيسنطالاو ةيقيرمالا تاوقنا زاشثبا
 م ايمو ةريرجلاو جيلطلا يضارا
 اقب يلع رعيستل نظتشاو يم رار _

 تارتسلا ايءاملا قظحتر طلملا
 . ملاملاب ةقطتملا يف

 لالا رسما ةئيل هثلباشم لالط لاو

 (1 هحدنملا ىلع ةيقملا)

 شنلاو ةفانطلاو ةفاحضلل ةئؤ ا -
 [قيرعا# ىبيوسللا ةسدصأ - 71 ددحلا ل .لزألا دسسنف ع م1940 .ريزسل"“ لرالا ريرسب 57 ام 141١ رخال خيبر 7 شالا
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 و

 متحرإ

 هباإإ دمع.

 سلتا 6 يو 0

 ندرالا دض نلعم ريغ راسصمف ا
 دسم نسرختي ند ىلا يأ ةيب دزالا روُمسدلا ةظيهم تاكا عاو_ لامك

 تالواحش عولخلا ةمرا تارولعت نم يسوقلا فقوملاب هبازتلا لع' يأ
 نع هتجعرخر باديهب هش عييوجتو هداصتلا بيركتو هفامسال ىقعش
 ؟دكوطت ,دلا فلاجتلل ءاسعبالا ىلا همظدو ةفداهلا ةيدالذعلا هتسيايس
 .قيقشلا قارملا دص اكيرما

 ةيبرع الود لابع نآ نآلا حيصاولا نم نأ .ينسما اهنيحدتتل ا ل شلاقذ
 ركمي هنا لب ندرالا هدم ةبثحملا حش راصحلا ةينع# يف تطووت ةرواتم

 راثنا حورو بصعلا نم رهابتم حت يصمت لودلا مده ناب لوقلا
 لوقت 7 شح ةرواسحت#م لود يم هن حومسم وها 00 3 نست لول يب هن امس دبا ىل ! بيش اركلاو

 هن كعاحم نيرالل ةيداعملا فقاوكا مدي نا ةؤيحلا 0_0
 هيعمل ان هكسمت يع جيلبطلا ةسرا بوشن دنم نلعا
 هايل ,كيرامعتسمالا .لزفسالا ةبسابسمل

 ,ةيطارتم دل لجأ مَ و طفتلا ل جا نم نيكيرفاللتقي لاو

 تارهاطنلاب ص اَحَم ٍضِالاَثبلا
 اشاع ةيزالل اًسامواَيَدَداَحَوديَوْي يك نِرمالا بعشل

 تيبلا دهش . تالاكو  نطئشاو

 1 لؤالا سما يكيرمالا ضيمالا
 ا فالتلالا اهملعب يرش

 يكيرمالا يركسملا لطدشلل صهانلا
 ىلهب اجاجتحا طسوالا ا دوجولا

 ةنثعتم يف يكيرمالا يرتسلا ب

 ام نولطمي نيذلا نورهاتما بلاطو
 عممجتو ةكرسو ةيمملطتم ةثام سا برغي

 تاوسقلا بحس يكيرسا
 تارامش ارنتهو جبلخلا نم لا
 لاعشال ةفداهلا شوب ةسايس فدعت

 / يأ ةلمحلا وبيظتم ,طقنلا لجا) نم برقا
 ع عييلقملا ىلا محو ع تاوقلا لا فالقلالا 3 ليؤسم رصد |
 ةيامح وه يسيئرلا هندغو ةييقارعلا هاسبنالا ةلاكو لسارمل
 ةيشقتلا .تاكرشلا حايرلو ارسم دلل للؤلتكالا نام نضنخشاو
 0 نورسهاتشنلا عفرر يمس ةيكيرسا ةنيدس ١8+ يف ةنثامم
 رمت نل .بشدت نلاتارامش تشاو لسخاسلا لإ 1١ لخذمسلا نم
 .ءوكاسكل لجا نم  اجاجتحا | تايوولن يقرشلا
 يأرلا تاعالطتسا ترهظا دفو | تولخلا ف ةيكيرمالا ثارقلا رشن ىلع
 .نوديطب ,يتيرمالا ببضلا ينكت نا ماعلا ل .,لوفت تاراسث تلمح ايس
 .ةمرالف اهسصامولبو ةلبح شوب ..داليلا ىلا دوشجلا
 هتموكحو شوبب نورهاانملا ددتو زم سيلو طفتلا لخأ نم نييكيرملا
 لج نم لاومالا رادخاب موناي دنا اوناناو .ةيلطارقميءلا لجعأ

 اهظرسع نس الدب ظطيلا باجحبعا ةياستع
 .,ةيلعملا تاجاينحالا لم

 تبيح. رمو لوؤسمللا هفاضاو
 اهلونص مضت تارهاتختلا نا «نملير
 ,ريدلا طايتجالا دوق نم ادنع اضيا
 يف ةيكيرمالا تاوقباب قاسثلالا نون رب
 دوجولل دح عضوب وبلاطيو جيلشبلا
 ,كاته يركسملا

 تارهاشتلا هذه نام رالثاق يعمو
 سولو هلرويويتت ةيسيئرلا نحللا تسعه
 وكديسنارف ناسو لئايسسو سايس!
 نيذظاوللا نم فالالا ثيدع رش اكيشو

 1وئاع تاريسم يل بوريسي ياكيرمالا
 فقري ديباشت تارامث نوددربب
 الا لخ دتلا
 .ليوتلا د دهسا يللا هادم ير |

 ركل
 املك ةيمائشيذلا بريصلتا ءدثم برشلل
 يلع همريتع اهيل دقا دشنعلا ماما

 ميدو مالسلا ليعا نم لمفلا ةلساوم
 - 2١ يف ةربدم برح

 نال نوغاتمبلا ناس لاثو
 [5 ةحلسمل» ىنع ةبفملا]

 :لوؤسم رد صم

 ١ ةمواقملاب نتسيام
 كحيضلاو ترخشلاكإ وعدي

 هئثدروا امه .لوؤبسس ردصم رخخب
 يا ةيرشقلا (قرشلا) ةطيهص
 هه نا ههل تعلا
 00 نس ركل حارس ارجل ةيعيوقلا
 رع نجس نم ايركسع

 ةطشلا راب هذه ناردسلا لالو
 اهم, لب باسحف ,ازردفاسأل طقف قعدت
 ةذمض لثم نأ 31 ,..كهضفل وجدت
 ةمراقملا) اهبفع ثا تايمستلا
 ل 2
 ا سل اهلا
 حبت ضرالا قيارجلا ءاتبا نم يماشتلا
 . مهمادللا

 لإ تا سلي قلع وصرل

 ل ةيوحلا اةموكحلا َتوَعةيَفا
 لوؤيسم بذمتك - عاو - ةرهافلا
 نم ةيرسملا فضسلا هثلقاذت ام يقارع

 اوداع فلا "0

 ةيدوعسلا نم مهدالب ىلا
 ةطبار تنلعا - عاو - فيخج
 رثلا نا انه 0١. بيلضلا تايمعج
 يلا اودابع فلا (060) نم
 ب دومسلا) نم مه دالب
 ١ 8 دوه نار نيفشلا ةمزا
 . ةيفاحلا !! مايالا لالفع تمت

 اب ماسلا يارلا 3

 يح ايوا ا ا

 لويد اييبمب

 لق نيدكادلا نا تئاشاو
 ربتا نأ نع مهدالب ىلع وقف دتم
 لالهلا ةديعم ناو وجلاو رهبلاو
 اهتادعاسب عدقت تناك ةبذميلا رمخحالا

 . لوصول ةطقب لبا

 -هاظم مين

 ايمايس ازا ونياك يكيشوت نابايلا | لباب وبدات نيذلا مهو مهمحاضم ءارزو سيئر هجارب_ركيور .ويكوط | فيم ةلوشملا ايضرما نيكسلا 1 ١ ءاسبإ نأ ردصملا بقاحاو
 ل ةديدع بازحا نم تاداقتلا ببسي ا 0 1 ا ١
 او عراضلا ل ابقي تاو لاسااب ]و ييكلا سموقلا راهيسالا ىلع ةظقاحتل نمو اديها قيقحت اف الا
 مسلخ 0 ملا نام 8 ردا ٠ قارملا لممالا ىف؟ 1 0
 ةدزالا ءدع كسلا يطارقسيدلا ما م سيما نوما

 نكي مل نا .وشياك» ىلع ةرطيسلل | نب لل نوزمابجي فورس رهدلا
 رمآلا ةياهن يل هب ةهانالا ناكسالاب نإ )بثت ل يذلا راقشالا هذه ثم
 مهلا نالرسبنا يلو | اهب نوتيلاي مالاو تغاهنإو لشن
 ءوفياكد نورغالا نرضراعلا 0 . ةضيرللا مهسشنا

 هانا يناباهلا روتسدلا قاهتناب
 * 2 ٠ ب ع رسل 7 كلون

 ١ يتلا يأرلا تاهداطعتسا ريشت | يأ لا
 اديدناسا ةئجل نع مالعالا 2 ةينلا

 ةيبلغاب مكاملا بزسلا ال يذلا
 ا
 نوللخم لاقو ,ودبي ام يته لشفناب
 ةططلا رارقا طمرمف نأ نويسبامس
 نا حسغاولا نم نأو ةياغلا ةليتض

 نوملسملا ناوخالا
 ةلمح يلا نومضني

 ةيرصملا تاباختنالا ةيطاقم

 ذئلاب نمي
 تاقعتس ليوحت ررق قارعلا نا
 كونب ىلإ قارا يل ,ييرضأ؟ قامملا
 يف نيدئارلا فرصم نم المي نمراا
 ةرهاقلا

 دمي يذلا نوملمملا ناوطالا» مطنا
 رصن لل ةضرامملا تاييظختلا ربكا دبما | لرسم ان فياك مرهف يف ةيكارملا
 رفا ديم سو وا وي لا اذه ناو حرضوملا لوح رشل اذ اقالطا

 كش ف اهنا ةندعأ قارملال ايلك ةددصلا نع راع ربطللا
 انا ويلا ولا وهشإلا تاقحتمم عطد نغ ءفقوتي

 عامتجب لالخ هي 20 نيودلا هرابتخاو هتداراب نييرسملا لامحلا ١ يناثلا

 + ] بزسو نوساسملا ناوشالا هبقح كرتيشم | ةدحتملا تايالرثا تسع نأ دهب داو
 , رارحالاو لست بزحو دقولا | ةيقاارملا 8دعرالا نويبرغلاا اهؤاننمسو

 اصحلا تضره نا اهلا

 ِ 0 ا

 و ناك 0

 نيضتي ال هسيدسجلا تاباغتنالا
 «اهيوتمدي اهرفربل بولطلا ثانامضلا

 لبط رسم ف عا ىرجا دق ناكم 1 يك نقع 0 اةيفتسا ىرجا دق ا
 ةمتعشا رارلا هتبجيتن ثديا ,ءايأ رضع
 نست رايز اهلخلا دلا
 نا اه708ج ف ةبكعمسإا نيلاقو ,بمشلا
 ص ةيبزسلا مئاوقلا مانخب
 8 ١ نيسدشرملا دمه زيست

 تت نويدو نيبيرصت ثا فب كيل لا
 دنغ لاز امو ماها طفتناب ةهرمملا

 . هيطرع

 سما تيوكلا ةلطبمل يبملتلا شيحلا دئاق ناموملا حلاه زيزع قيقرلا دهش
 يبيردتلا راسمملا يف كلذو ,ينمشلا شيصلا يل برغلا يهوظتملا ادشاخ اهمجت

 . تيواكلا
 ين يديذلا برملا يعوطتسلل ةيلاملا ةيسوقلا حورتا لاسودلا قيشرتاا ايدع دلاو 0
 , لالا ىلا ادومب تبانلا قارملا قتوم ١دلاؤلب تبوكلا ةظفاعسم

 قوقحلا يف نوواستم لكبا .مكلها نيبو مكدطو يف مكدا . اهئانا نيعرطتملا بخ اشو
 . مالسعلاز نيدقاحلا نلغ باط دقو انبلع ا دع اذل ام مكلبت امجاولاو

 ةيحضتلاو لذبلل مئادلا مهرادعتسا نك مهتافاتش ي بزملا نرهيرطتملا ريعو
 مادض سيئرلا ديستا ةمالا مئال ةبار ثتدعت ١ مالا قارتلا نحل اغافد
 , يسع

 : *ءدحاونملا هالمملاو ماقلحلا تازنو ةيقيرسالا جرخلا ثاون نا اودكاو
 ةنآلا لرب نخ اهود رارخالا برغلاو ىلارملا قاوم ىم ليشلا عطتسم نل زاسحلاو
 اهلذ ةيمرعلا

 ةودكلا يرعفا يكوطتملا هربخالا نم ددش خف انضءاقل مجاذملاد بوهنب ىردخاو

 ءادعادبق حالسلا لسخو ينمشلا نئوجدا ىلا مايصتالا فرش ليدل مهتدافس اهيبم
 ةعالا

 [5 هيعتملا يلع هيفسا

 نانو

 ١ | نوناك نا ةفرادملا بازسإ لوقتو

 تاتجناجلا 3 :. يحج وره

 جتسيسل خلا ىلإ ت وق لاسر دض
 ةذخا ةيهكملا ىلع ؛ولياك» ةرطيس
 رطني دق وقياتك نا ؟وفاضاو يغارتلاب
 مارشأ ىلا ييدؤلي اس ةسئاقتساللل
 . ةماق تاءاضتنا

 يربك ةرطاظت سئ ويكون تدنيشو

 يلا ةيركسع هناولا لاسراب ةيئاباولا
 . يبرملا عيلخلا ةقطنم

 ةرهاقلا يف دايحلا رفون مدعل

 17 نم رثكأ نأ نبثل ةهاذا كرتكذو
 ةينكشو يدايالا اوكبش رغاشتم فلا
 تابقلل ماعلا رقاب طبحت ةقلم»
 , نابايلا يل ةيكيرمالا ةملسلا

 ارتضالا بزيحلا ةميعز تناقو
 مجيرصت هللا ةينابايلا

 رجل جيلاطلا ىلإ انهناسرال ةيئاجاه
 3 رم

 ءاجقب هد دِكَّوُم فارعلا
 سوت مكعما ص لاّرقم ف

 يبراسغسلا لاسحتالا لونا لقول يقارعد ديبات »

 مت دنا ةيقارسلا ءاجنالا ةلاقو تدك
 لودلا ةعماجل ةماملا ةئامالا غالبا
 لتد روضوم نم قارعلا فقومب ةيبرملا
 لودلا ةمباجل ةيامنا ةبامالا رقم
 ناعو ةرهاظلا ىلا سنوت نس ةيبرصلا
 دنا ويعبتلا

 هتذختا يذلا فقرملا ديؤي لاارعلا نا
 ردص يذلاو يبرعلا برشما داحلا لوي

 نوؤشلا ءارزو سفيم
 رثازجلا ي كامنملا دابا ةيجراطلا

 ا و طا طل
 لورظلا ف بلطتل ةيبوقفا ةعدشملا
 ةبابحلا كلامالا رقد ماقب ةنقارلا
 ةتيقشلا سنون يف ةيبرسا ةيجاجفل

 مرشه يدا لاوطع كتبفحس

 طررض لع هذ تدماو ةقازن يلب
 قيبطت ليجاتر ةيئالقثسالاج حاجتلا

 يثفا لقنلاب ةتلمتؤف تاعارجالا
 ملر ةمياجلا سلجم زارلا هيله

 ذاخ رلثل ن رداست# (ة45

 م قلطتي هذه قاردلا لقوم نأ
 ريزعلا عضولا ناب سلقملا ةريدال
 اصساجلا م1يق نوه لزحي نقارلا
 لق مت ول ةيموفلا اهماهسب ةيبرغلا
 طورش رقوت ةروبفلا اةرهاقبا لا اهرقم
 . رقملا ةنلود ف ةيعررضوملاو كايحبلا

 داستا راطقا ةيجراخ هاررو ناكو
 ةيبطل ليات (وبلط دق يبرملا برغملا
 ةصاخلا تاءارجالا
 ل يف رعب ىلا ةنييرملا لودسلا
 , رضاعلا

 اه ءدع ف ةفاحصنا ةفيعمم تلافو
 مجمل لي نأ سما ردابعصلا

 ا كا يد /| ةيرخاإ
 خلا مهعامتا»» ا ف داحتالا ةيجراد»

 قل وعام داعش
 ةرشاقلا ىلا سون نم ةيماحلا وئاس لئن

 ( 1 دحقسل» ناع ةيقبلا)

 ةقييرجلاب دّدَكد يفقفاولا

 نومعستب قاد لاجتغا
 هشخيلحتو هشكمسص+وزو

 ةعرمحم تسدقأ ا عاو ب ايسوقين
 يساد سدتهملا لق .لع سنبل ةفلسم
 راوخالا ييدطولا يزبح سيئر نوعمش
 ةفئادنا هثبا ةباماو هيلجنو هتسورو
 .ةريطخ حارجب رهشأا ةميم

 ثداحلا نغ ةينوأ تامولعس تركدو
 رشع همحل رم ةيوكملا ةينوبضملا نأ
 1+ س طنهملا لزم يلا اهلمعو اكباسن
 اسلا 1 هقطدم يل لوممش
 باب اوقرتعو ايعابو لصنتاو هسبابلا
 اومدل) مث ص داسلا رودلا يف عقاولا هراد
  هتللاع دارطاو هنت ىلع

 ناب ياببل نم ةدراولا ءابءالا تدافار
 نوعسم يئاذ سيئهلا لتق ةييرج
 عيساو يسايس راقتساب تئبوك هدلئاعو
 ,ةيساييسلا تادايتلا ديهع ىلع

 ليمصيم يدهؤم .س ةيحضلا .ساكو
 همالستسال ىصراعملا نم ناكو نوع
 ايريخعي مل نوع نا لوقللا هيلا يبن
 ,ههمومي

 رثفعلا ةداهق بد .. رثعأ بيان نم
 ينرسلا يملا برسل يبابللا
 دمها ثم همهم 4 لبتعب يكارتمشالا
 هئلئاغر نوغمش ىتاد

 يمئار*ا ديحمادبع روتكونا لاقز
 ف بزحال ةيرطالا ةدايقلا رس يمأ
 اًئديللا ١١ .سلخم

 ل قس وسأل ديلا نا .٠ يفك
 دكتوتل ناد اهسو ناميل نمل ىلع ىرخأ
 انسب اهل ةيحض بهات ةعورب ةبيرح
 لفاحسبا اهلصس ىلا فاسنلو لافطأو
 مرلو ةيبملل ناثبب ميغ مئارجلاب
 .تاس لقمو

 نيدمهلا لا 2 نأ فاضاو

 م ماتا هيافيعأو هتجيرو نوهعش
 اذه ساو نامنل لابمغا ةيفسلا رارمتسا
 ينلا هتهبخلا ةرمازملا ةرئاد ف بسب
 رجاوخ عير يب رارمتسالا فدهتست
 .ييبادبقلا يب دفحلا

 لكشت اهماب ةسيرخلا ةذه فموو

 اهناب ةيئادبالا ةيعرشلل هبط
 ىليع تعنت يثلا ةرماؤللا يإ نم ردنعو

 ذنب هبت غلا نامل
 قرستلا دياهب عضو لا امدو

 ةددشم نامل هيئيمي يذلا ىيتختلاو
 نم ناممل نمش يسكت ةرويص نلع
 ليقتسمل! يسطولا ةهرارق ةدامتسا
 صلخللا قداسلا راجرسلا يلع مئاقلا



 | ىقلتي دئاقلا سيئرلا
 نم ركش ةيقرب
 يمانثيفلا سيئرلا
 مادس يميئرلا ديسلا يقلي

 ديسلا نم وكش ةيئرم م
 سلجم سيئر عبوت يعود
 مانتبل ةيروبهمخت ةلودللا
 ةيذرب شع اناوبح يد اوتيشالا
 هثدايس اهثدس 0

 قبلا هل

 م
 ةيقربلا يف

 يريده معلا

 ماسر
 ىلع رثشلا ساقط 3 ةردكش 1

 ايثلا ةسميطلا تابيستلا
 ىركدلا ةبساش يلا اهومتلسرا
 ديملن نيصيرالاو ةسمافلا
 مايشتيل ةيروهمجل ينطولا

 الاشتراكية 
 ةقادسلا تاقالدحل ىنعتا

 ماقد انيدملب يب نوافتلاو
 روشتلاو ززهتلا

 ءينهي دئاقلا سيئرلا
 يباموصلا سيئرلا
 مادنع ىسيئرلا ديسلا عي
 سيئرلا ىلا ةذنهت ةيلرب نيسع
 يربي دايس دمحم يل اموصقا
 .ةقالبل ينامرلا ةيمثأ ةبساتل

 .. ةيلاربلا ف هاجو
 ديغلا ضرستذ ةبسانلا

 لاموفلا ةيروهسجل .ينطوتا
 اندهسي َةنايَقْشلا ةيط ارظحي هلا

 دشاقلا سيئرفل ةلاسر
 ازيريت مالانم

 ناصمر يساوي هلم ديسلا ليقسا
 يلع لوألا بئاثلا ةروثلا [داوت سلجم وفع
 ١ ثوسعبم ريما ءارزؤسلا سيئرسل
 اهلا ةيميجلا ةسيئر عيرص)
 نفيكإ) بالا ينجاللا نوؤشت ةيريخلا
 , ةيعمجلل ماخلا نيمالا ( 0

 ناممو نيساي هلع دوبل
 مهبملا يلا ةيقحف» هلايجر ةغبا 1 لادخ
 ( ازيرهت) مالا نس يسمح مادع ييئرلا

 :يخيرسما لافط نم سيئرلاديسللا ةلابسر

 نصح مادس نسئرلا ديسلا يفلت
 بربور يكدر يكيرماا .لفطلا رم هلاسو
 تراربعا نا اهيل مسنخ بيليغ
 عم بماعتو سيئرلا ديسلاب ةياضعاو

 عدم يف شوب تارارع نه قارحلا لاط#ا |
 قارملا لافتعا نع «اودلاو ءادللا

 لامعا لا اياده هتقاسرب قلرا فو
 يهز مهن هيماصت نع اريعخت قارعلا
 قيندلع حبب ةريمص بيل ةسلغ (7)
 نلاص يوكحي قردتم عب ةقلسا

 ةةرتضب لاقطا تايولتع

 ليططتا ةلاسر يعن يلي اسيفو
 بينيغ تربور يبكار 5
 سيئر ديسلا لظدملاو رغالا 1

 يي عادض قارعلا

 يرمغ بيليغ ٍتربور يكا يكاد مسا
 يكيوما .لطاوم اناو 3

 قفتا 2 يباب اوهرعت نا دوا . يوي

 يا شون ديسلا يسيئر
 «ادصلا نك هميقي يدلا راعجلا
 ؟ؤهت لمحي يا نكبي ادام ءاوبلاو
 مهيذل سبل مهبا قارغلا يف لايشالا
 نوكلا هكئالم مهق اده لكم ذقذاع ةيأ
 ٌةرستكملا نولثلاب شرب رثني 7“
 نوكدي نهلاقطا نق امشي ضو تاهماللا
 ىلا ةحعاتحم مهسا وا مادمت امنط ررعم
 . مهحرم جنامي ءاود

 يكذش لصرتا اميرقع ينام فرعا انا
 يسيل هال سها لكألا عيطتسا ا لا يما
 ةيهش يدل يسيل ةنال لب مامل د
 ,لقوي

 .شو. ديمسلا رارق هركا انا ,ةناماب
 .. ريش كبحا ايار

 يديس
 نو ديزي لافطالا لكو لافطا نس

 دوغي نا ديزي ,عالاسلا ديزم اذنا .مالببلا
 ءارحجلا يف مه نيذلا اندزبتح ملفا ل١

 اسنستسيمعا يف ةليمج مكتتروسم .. زسعألاو لسفذسملا ىظسب اسي
 نييقارعلا لاسفطالابب الو هدونجب متهي ال شوب *

 ملاعلا لامشطا لجأ نم ,. برحلا عنم اولنواحت نإ مكوجرا ا 5

 هيدومسلا ةينرمثل ةراخلا

 الو ءدونح منهي 3 شوب ديسلا نف
 وه دم ميهيان لك نييقارحلا لافظالاب
 ةريمل ةميطخ ره لثتو روقملاو طفسلا
 كاسه ناب اديه لوقا نا يسسوي
 سيببابحا مهيدل سيل نوهكيرجا

 يديسبب
 لا ءامصالا وب ميسا ديري 5 دق

 نا مكوحرا ..كلم نولطنتس مثلنا نكدو
 قلوجرت 7 ٍثبحب مكمسو يف ام اولواجت
 لافط# للجا نس كلدو , ىشن) ب :

 ..ابيهعا ي ةليمج مظتروص نأ

 أ مطل
 ؛ ةلقحالم ©

 1 يلا ةببي ديرك للسرا اي
 بيلحلا صعيو قئرعلا 6 0

 فيئيه تربور يكار 2“

 :دئافلا سيئرلاب هئاقل دعب ثيه دراودا

 تاديحالا ىلع عساوملا هعالطاو سيئرلا ديسلا ةميصقش تبهدأ
 ايملس ةقطنملا لكاشم لحل يلودرمتؤم دقعل مومعلا سلجمب يعساس

 ثيه دراودا ديسلا ريق عازب دادقب
 له قسالا اميناطيرب ءارزو مع

 سيئرلا ديسلا ةيصخشب هب
 بسب دي ههالطاو يح حل

 ١ ثادحالا ت
 ايم ليبيلاب ىبيف وواقل نا داع

 . ةييمت ةصرف ناك نيسح 0
 سما مدقع يفحص ماقن ل ل

 نويزيضاتلا تاتش ونسارم ردو
 ةيبنجالاو ةيبرحلا مابتالا تالاكوو
 هنآ ةيخارعلا ءابتالا ةلاكو بودنمو
 سيئرلا ديسلاب هناكل لالخ عيشا ا

 كمي ام يلع قيلاد لكشم نيس - ةقطنم يل ةشهارلا حاضوالا .صخت
 , يبرملا عيلخلا

 ةيهفبس دمعتم ديهسلا يسهعتب
 نوطفشش ةلوقلل اريزو فاهملا
 نصل يتأاي مينو .ةيجراشطلا
 | مقر يررهمج روسرم مهسملا

 نيمو
 ,ةيجراضلا نوثشكل كرس |

 هذه ديم نيصتلاا ءاوزهبا ىلع

 اثرا ويلا ناد |
 اها عدس صاح عي |
 نيرشملاو يداسلا مويلا فداصم |
 0146٠ لولا نيرزرقتا رهش نب

 نيسح ماديم

 ةيروهنجلا سيئر

 ةذبن

 ديعس دمحم ذيسلا دلو
 نوؤسحلل ةلزدلا ريزو كاحسلا
 ةالخلا ةيييسيب ةيجراطلا
 ةيلث نم جرختو لباد ةظفاحدي
 ةمللا عرف دادقب ةنماجب بادالا
 . 1411-1551 ماغ ةيزهفتنالا

 ةيماودي اماع ازهدن نبك دقو
 ىيتح 44 مالا نويزطتلار ؟

 ةرئادللا ًاميكر مع امك 184 ماع
 ! ماع ةيسراغلا ؛راروب ةيسايسلا ؛
 ةرجراخلا ةرارون اليكو مث !ة+ '
 بصتم لفشو |1449 مابملا يف ا

 دنهلا يف ةيقارعلا ةيروهمجلا ريفس
 اهلاشياو ديرسلاو ةدهجللا ممالاو |

 (لروالا ةسبملا ىلع رريحملا ةمتت)
 ام ابهو قلرملل ةيوج ةبرص هيجوتلا
 ةيوصلا ةوقلا مئاق ارهؤم هئلغا

 حط ناغو#و لازنجلا قباسلا ةيكيرمالا
 هوم يع دا

 َ ةحيرصلا يلغ 6 ةمتن)
 مظعلا فبوي دهسلا ين در#ا بئانلا عم
 تارازق ردبصي مث ا رساوبسم نلا
 , ةلطسللا ىلا ةيركسغ تاود لاسراب

 لالخ ايركز ديرل فسم ديسلا لاو
 نا ناعير نيساي هل كيبسلاب هئانا
 ةيبرملا ثادايقلا تّررملا ةكرعملا هذه
 كمآلا اباضقب ةلمؤملاو ةعاجشلا
 ماكحلا نم اهتداراو اهلوقحي

 سس لا ادكؤم ءالبعاو
 ةلرامملا هده 9 لبس يتارع و
 قارسلا مىاببال عئارلا دومفلا وه
 مهئاقثمو نيدستحملل مهيذسعتو
 ل داهجلا ةلصارم ىلع مهرلرصاو
 , مهندقتو قارملا ةمارك ليبس

 ةوايمه سلحم رضع ديسلا هتلباقم
 ةويوانت نيدلا بزملا ماتلخلا نا 0

 را سيد دت) ناكيرمالاو ةتياهسلا مم
 مدخو مديمع مه يقيرشلا نيمرحلا
 نا ىلا راشاو .- يل
 يسارا هذ عسل حلسملا يرتابسملا ديجاوتلا
 ةييرشل ةلئاخب ره ةسدقملا ةيبزغلا
 برغلا رهاشلا ةيباقأو ماليسالا

 نوكب نق قارملا يا ادكّوم نيملسملاو
 لك همم فقيس لب ةلزاثملا ل هيسو
 همآلا ءانبا نم نييمؤلاو نيريخلا
 , ةويرحلا

 يف ةشاتلا ةمرالل لح ىلآ يدا
 0 ا

 نس ديدعلا تربع لهل فاماو
 تزاباقملا لالخ ىد ثايسانملا
 نا اهتيرحا يتلا ةينويزضلفلا

 يمل لسح لا ليجوتال يق
 ايعرخي نأ ديئزا 0 ةئاشلا
 ٠ يسامولي دنا لمعلا لاليط نم

 يلودرمتؤم دقع يبا تيه ديستا دكاو
 دهب ةفطنملا ] لكاشلا عيمج لحل
 حرط لا ىفسيس هتاو ةقحلم ةرورمف
 موسي سلجم لف رتؤملا اذه الرقم
 برعلا نأ اذهبس اهتشقأثبا يناطيربلا
 نلز مهسفناب مهلكاشم لمع مهتاكماب

 قازرلادببعغ هلا ديسلا حرس

 يف ةيديربلا نوؤشلا ريوم 0
 نا مءادنلادل تيركلا

 ديردلاو تالاصتالل ةماعلا ل

 اهتاسدغ ميدقتو اهطاشن ترشاب /
 ةيفقا فكاخمب نيميقملاو ن

 يوما لوألا نجلاحمللا ؟
 يحل للا عرشلا ةدوم بقعا

 اس 0 هناا لاقر
 ةثالت ليئت
 0 تامدطلاو ةيديرببا تنم زيطخلا
 عطقتم الادقا بئاكملا تدهش نيا
 نودؤي نوفخلوملا ناتو يظل
 ٌرارتمابو ةريبك ةسامحب مهيجاو
 ىلع يلمعلا درلا وغ مهلمع نا مهكار دا
 , هياثياؤ شوب تاشرحت

 لقستا ريزو ميسلا نا , فاسصاو
 تاهيحرتب اندور دق ثالساوملاو
 نئلاما يب يرش) بئاكم ةثالث حانتلا
 .ةبئاكسلا ههاثكلاب رهمتب +ةدهاعتم

 رئوتلا ةدحا نم اريثك ففدخيص كن)
 , ةمئاقلا

 نا يري دلو ةيكلسلل ةيقارعلا رشالا ىلع مويلا رمت هثأ لاقو
 مل ةيئاصلا ةمّزالا يل يرخلالا فارطالا

 ةلكشع لحل ناكلا دهجلا لذبت.
 ايرس ةيسامرلبدلا قرطلاب جينقلا
 عيمسل لج ىلا لضوتلا ىف هلم نع
 رايخ يلا هءوهدلا نود ةيفطيملا لكاضم
 ,بريصلا

 ايئابابي اراشتسم ىقتلا ةقادصلا ةمقنم سيئر
 تينأ1؟ قر ذ احس سس سسو

 ةقادصبا ةمظتم سيئر نامتس دواد نائذع ذيسلا يقتلا
 وايشت |وتايبب ستوي ديسلا سما ءاسم نماضتلاو مثسلاو
 , ةيبرحلا ةيناباهلا كنا! للا ةيعبجت صاخلا

 يضار# يبذجالاوزللاةريطخلا دامبالا اللا لالخ ضرعتساو
 ري ايكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةدايقب زاجملاو دجت

 مس نيسح مادص سيئرلا ديسملا ةود اجد نا داو
 قطا يف لياشلاو لداعلا ماكس الم اكتم اجهنم تسرا بأ

 ل4 شا اعلا ماسلا اماما ديسلا ربشو
 يبرعلا بعشلاو ةماخ يقارعلا بمشنأ عم .اابيطو ةنيتم تاقالع
 يذلا ىفامتكالا راصمتل يابابا بنشر !دكؤم ماع

 يمس ماسلا نرخ باك
 بثاكم ةيناملا نالا ةلماعتا) ةيديربلا

 ف 1 2 00

 ةيرسسلا لدابتب انرضاب انشأ لاقو
 ديزبلا وهو واب لوا يلو لاو يلخادلا
 .,تبوكلا ةظئادسم يف رداولاو رداصلا
 ١ ةيوجلا طبيا اربب

 ا 0 انثا ,قاضاو
 ةارما | ةفاقتكلا نإ رت لاصملا
 امامث ةاطشم نبسبسا ةيلامخلا
 1 هييعلا ررقت يتلا فتاكلاب
 ينلاو امتكم رشع 1 ىلا لمعتسس

 طفنلا لجا نم نييكيرمالا لتقي شوب
 ,ناودملا دعز برخلا وم ةناب

 ىلا هيمارلا شوب ةسايس دقتلاو
 ناو لاقر جبدخلا يل بقرملا ديمعت
 ضوب جورج ديري ا لا بعشلا
 لزاما لحا يب لتاقب وكب داف عجارلا
 ايملااسا ريغ تيوسكلا يف ةكلذملا
 رك ةياثا لمحا نم لال نب هجم

 تقاونلا نم عريمتلي
 تشب ام اذا بر

 1 نشب لاقو جيبلطلا
 مدهتك ايريح نأ اهئاباسح ىف عما نا
 رئاسج ةيكيرمالا ناب ةيكتسا

 دعتسي نأ شوس ىلعو اهنس ةريبك ا
 كله ناكيرسالا دونهل1 ثنس لاي

 ,-ةهرب نوكت نت برخلا 8
 ةئاكو لئارمل لاؤب ىلح هدد يذ

 لوخ نظدشاو يف ةيفارملا مابنالا
 ريصخ مادم يسئرلا درسنا ؤرراعب
 تا دذ؟ يف هتدانس اهيلحلا يتلاو
 يفيبطلا نم+ عريدسملبا لاق يضاملا
 عيصخ لم ىلا وهدم ةرواشا هد يلا
 لرظلاب ظيوالا يرشلا ا

 ادهش ةوقع ديلا
 اود رصتاؤله دق 1 سمو وجع 0
 < ثامرا عيمج هيوسمل مالسللا

 وهو بالُمئالا يلوؤسم دسا لاثو
 تايالوملا يف نا, سريد لعب ديبسلا
 فرص ردخي ةديدخ لكاشم ةدحتملا

 ربدرشأاو عوجلا لثم اههلع لازمألا

 نام يماوو ال قالتثالا شرب اهيا يصبو دس
 قرشلا يف ةيكيرمالا بنوهلا دجاوت
 انساو ةيدوعسلا امن يسد و دعوا طسوألا

 هبه بلاط ايي ا هده /
 بباوسلا لكل نيروفلا باهسيالاب

 نم تارئاطلا ثالمانعو ةيكيرص ا
 دوجر يا ةبامقا

 ترفل ادام ماك تقإ نكس
 كيتيردالا

 عبسي نوتال سر انه اقل
 ىلخ مءاليتسالا نم الا سيجرلا
 هي علا برحلا تاطلس
 لع برهلا نظن اهلالقتسا للا يدؤب
 ةيساموتبدلا دوهجلا مهدي ..قلرملا
 ةيملس ةياهن عضومل ةيساينلاو
 .جيلخللا يف عصوملا

 نقش لانك سان وا كح امك
 ةفلشأا) ثاحبالاو ةححصلاو مهلشلاو
 نيفسملا ةدهاسفيو زيا

 لخا ينم برخا لسيلو تدع اكتمال

 05 ةحدملا ىل# ئئسملا همتمأ ا
 .نهارلا بولا ين

 ءارزو بلع نا ةليمبصلا تجضراو
 يسرعلا برقيلا لاختا يل ةضراخلا

 اسينو برمملاب رشارغللا ,سييزت,
 يلع ضصرخلا عماذب يتاي ءاساترومو
 يلقن ف افهلا يلاعو يبردلا فصلا ةدحو
 لمس راطاك ةيبرملا لودلا ةساتخأ|

 كرثشلا يسرعلا
 سلعم نم ببلط دق برقلا ُبياكر
 هيءافتحا يف برعلا ميجسراسلا ءارر
 رهسلا ين ثلاثلا يف تزوير ي ررخالا
 ريثع لقب تافارطا ليطنمب لاضلا
 ةرو دلا لامعا ةاهملا ندع لا اهياخما
 هيفماجلا سلك صسيسلاو ةيبارلا
 نيكل هقصاوتم اهنانعا اسمو أ

 رم للقل ,تسب تاروالمللا لاسكسما

 :تيوكلا ةظفاحمب ةيديربلا نوؤشلا ريدم يوازعلا دلاخ

 تيوكلا ةظفاحب تاجايتحا ةيطغتل ًابديربب ًابتكم ١١ عاتشفا

 ةحيضا رصنا طوطسخلا ةطساوسب يج راكلاو يلخادملا نسإ رسبملا لداست ان رشاسب
 كلاعب ىتلتت ةرئدالا نا ,لافو

 ةقباحم لكي ةيمسرسا رااودلا
 تاسابسلا فلو اهجراطو تيوكلا
 قلذت ةدمملا

 لقنب ةرادالا بيحخبرت نع ناغاو
 ىلا ةهجوملا حاجتحالا تاينربو للاسر
 ةدحتلا مسالا وا رتنتاتو شوب نم 0

 ةمزا نم لسجخملا 0
 ديجت ورع يف مهطروتلو ٠ ما

 , ةسدقملا رايدلا سيئدنر زاحف او
 لئاسرسلا ليقنم ةرادالا موتو
 . اناجسب تايقربلاو

 لضقا ميدقثا يحس ادنا فاما
 ايبتر دقف اذهلر ةيديردلا تايدخلا
 يحابصلا نيداوشلا س ساصا يلع 0

 رداوكلا نم داطتسي ثيجبو
 بحت ةدايقلا ءادث تمل 0
 .. يموبلا انتاوشا

 دس

 تابالولا ندع نن ركالاب ري دجلا نمو
 تدهش ةيسيئرلا ةينيرمالا ةدحتملا
 ةفطنملا ا ورفلا ةيادد دقم
 تارهاظتلا نم لي دخلا ١ ريالا
 يتلا ىرخالا تايئامغلاو بتاربسملاو
 ىلع اهجاضتحاو اهتضرانس نم تربع
 لاض يللا ةيتيرمالا .تاولللا .لاسرآ
 عيمجل ررقلا تاكسالاب ةيلاظملاو
 ةفطدملا رم تاوقلا

 ديدحلا تاطاشنلا هذه يف َكِراَس مت
 ودلممر ييسايسلا ءامعزلا نم
 ةيبامشلاو ةيبالططلا ةيباقبلا ناكويسملا
 اردكا ني دنا ناسنالا قوقح تايممحو
 يو هييبهم بالباقم يف

 روشل# يف هيكيربالا ةسايسلل مهسعر
 يا ير

 11 ههحاسحلا

 هرهخا نا ادق ركد يرشخا هيجان نم
 قتاثو ىمفت ترطتع ةيسيوبلا نمآلا
 هلؤامم عاملا هيبرفلا لودلا مءيسارر»

 رم ىلا رمثوت .سا ةسئع اهسيرهم
 ,قوربيلا“ هييحضس بحيمواو

 هوج فشك يسودلا ومالا نأ ةيميوتلا
 لع رابخ؟ هيف سيدرت بيو يف هيلسملا
 «رمتسم تالعرب فارطالا ضقن مايق

 هده لثم لخنل ةرهاشلاو سيو سن
 ارسم قيانولا

 تارظا ةيوظ هنمجسل بتكت ملاذ
 مساع“ نأ يش هيلمعلا هده دطعروتملا

 ماظنلا روبير وصي بوصت ماهئالا
 ؟ةدهن يعقملا ةزام ةيشناب يرسمصملا

 عيصوملا

 نتطولا سلجملا سيئر
 قارهلا يعس دكؤي
 مالسسلا لالبخال

 جاف يدهم يدقس ديسلا يفنلا

 لسيز دقو صبا يبطوت" رماجللا رسيئر
 مسسست) ةيسساكرسم يحس مالبسلا
 ةسفمع سيبر ارسراس» نسالابغو +
 هسكيرسالا هيدمستلا ةسلابعلما

 ١ نسينا نيمسر ديسبلا ,فكاو
 معلا قاربا يف ءاهللا لالخ
 لالخال ينج مادص سيهئرلا دينسلا
 مدظنما ١ نب بريشلا حمش لاقساو نالبسلا

 نورباق بزهلا نا لا ارسم متاعتاو
 «يسعا لخدب نود رهاتاشمو مهاياصف عيس- لح ناس

 هدحتتملا تابيالولا نا جيصوتو
 لالخ نم اهتيثئاذعم تدفع ةبكيرمالا
 , همضاخر دفظنلا ايامد غم اهلماعت
 ينيطسلافلا يبرعلا بعمشلا يبيخت

 رسيتر درثراه سالشود ديمسلا لاقو
 ةيبلطا نأ يكيرمالا السلا لسر لهو
 برصحلا ديرت ال 80 بفشاا
 كش جيلخلا ةيكشن لح ليغفتو

 تاتنخانملا لالخ نمو
 .٠ ةيسامولب دا

 مالسنب ٌةاعدك اببا لوخلام ددتو
 قارعلا دص يراصتقالا راصحلا يملرب
 ةرشنر ةمسن نويلع 18 خيوستو
 يساسنا ريق ةلمع

 تاثالعلاةداعارارق دعب

 ةيناريالاةرافسلا حاتتفأ

 معا عمسارم سيما حابص ترجح
 ءاريالا ةراقسلا ىئيم ىلع يئاربالا
 ةراطسلا حاتتنف ةياعام يايا دا كاذقبب

 نالالملا ةداعاب نيدتبلا رارنأ ءوص
 - اههنيب ةيسيكبونب
 نم دفك ملعلا خطر مسارم رشحو

 ملابتلاو ةيهراخلا ةرارو قوم
 ةراضسلا ناكراو يئاريالا لامحالاب
 ةيكرثلا ةرائسلا ي تناثلا .متركسلاو
 عملاصملا ىق كي !ايتلاا ىغرستا هيلا ١ مادغس

 مساقنا ا ١ دكاو
 روممجلا ةراقعب قاسمعاب رئاقلا
 قمح ىلع دادن يف ةيبازهأا ةيمالسلا
 .يملسملا نيسشلا نيب ةبمئاثلا طباورلا
 , يتاريالاو يقارحلا

 ماسالا ةلفكر بو دلما او
 ! ميدو عتق ةدام) رارق نا ةيفارعلا
 ثم يتاي .رارهلامو رة وذنب يف ني اقبلا
 كتاملالمبلا عيبطت ةيلمعل
 ةرايز أننا ذختا يدنا رارقلل انيفنتو

 ةيقارغلا ةيجراخلا ةرازو لمتو
 . ارخؤم ناره ىلا

 ةيلمعللا يده نأ فافاو
 ردح ناوو ةنمات ةولعشلا ءاسرأ
 ريدلبلا يد رمثملا نواعتلا قالا عهسوت
 ةنالا فادغأ مدطي امو نيراشلا
 ادضتلل فقاوملا نيسبتو ةيمالبمالا
 ّنساَو تاسدقه فاهتسي ىأو ده يال
 اهيومش

 بايشلا داحجا سيئر

 بئاث

 رارخالا بزي سيئر

 بابشو ولا باتا سيئر ا كل ينط راع
 اركز ديرك هدأ يو هيغل يسم لارفلا
 يكرضلا' رارخالا برتع سيئر بئات
 . برها يف بابشلا ماع نماو

 لسا تحب هاقذلا لالخ
 يوخالا نوامتلا رماوا زيزمتب ةلبطكلا
 برع بابشز قارحلا باسو ةبلط نيب
 , يرسللا رارجعتا

 لالغ مهرل دنع ننس مدجو
 50 اناس ولو ىلع ديكاتلا ءاقثلا
 ! إ تارملا بمك عم يرصلا رارحألا
 ةيكيرمالا تا 1 دجوب هديممع
 سس ليثلا ىلا ةفداهلا ةيبويهملا
 . ةيبرملا ةمالار قارعلا

 سيدقلا ةحيذمل ارأث
 . لزآلا هحنصسلا ىلع روشنلا ةيّتنإ

 . هتاياما مونو
 لفتسالا تاوش نا مابمإلا تلاقو

 لسسدقلا ةييدم يف
 لع شيتمنلا طاقبو زجاوحلا تماقاو
 نا ةيدؤحا قرطلاو قرطلا تافرتنس
 ينم ينم اللا يدطاوملا تمتسو ةئيدملا
 7 لويخدلا يم ةيبرعلا ةمخلا
  ةييدلا

 س هبص» وهلا باولآ تيت امك
 بلاس ةهساز لاماتكاو ةشانم
 سسيقعاوملا نم تاريبسلا

 ةيسويهصلا ثاوثلا نا ىلإ تراشاو

 هال ىلع لوخحتلا فرح تمرمل
 حا عل ةعيدم نع ةيساج
 بثداحلا ةيتطعم
 . ةكلدم

 ىروضم يم نيمثا نا ءامنألا تركذو
 نس اامجوظ ةيسيرفلا دفاحملا ةئاكو
 سسطوتسلا نم تارشفلا لبق
 ماه نوع ثياحلا ةةزعس يف ةياهملا
 بقولا ف نيرونعملا برصب نويطوتسملا
 ريزصتلا باسدم اوضظد» يدنا

 ةمنستا ىف رثونلا عاوتجا نأ رثك ديو
 دبم هلبكملا يضارالا ل خاضؤالل ةريصملا
 ىف ودعنا باو ارأ يتلا ةورسملا
 نب سائلا ف فيرشلا يندفتا مرخلا
  لاطلا رهشلا

 تايراعف رسما تذدحاصت دقو "ده
 ل ةييبيطظسلفتا هبيفافبألا

 بس ريلحملا هر ماطتو هيبرعلا
 تامسكملاو يرفلاور يدا مطعم بدهش

 راقمع]7 تاون عب ةقيدل تاهتعازم
 دمه لاليغ لونيساولا نكقنو

 نم ربكا حاجر مظعلا نم ناهضاوملا
 يف دسرمهم ةيركسم ةرايس )١2(

 تاضاخمر الث «اقلاو هللا مار ةيدم
 هيسوع ىف فيعرش ركرب لك فيبونرك
5 

 لق ا ودسفيلل داس مليكمساو
 لباصو هيرابثا ةريغالا تاكامسمالا
 سطاوملا هاجب يئاوشع لكشب راثلا
 ]١8, نم رثكا ةيبابفا ىلا يدا امف
 مهسم

0 

 ةملك يققي ىامونلا قيدرلا ©

 (يلوالا ةيصلا ىلع نسبملا ممن
 دحهافتملا نكربا ديمعلا لاقل
 ناك يذلا يرمشلا كرابه رصخ
 يف ةيرخبسلا ةطرشلا ريدم لغشي
 عاببصلا رشم , رودتملا نورا دهتع
 0 ذخ) دبا ؟ مويل رثاملا

 ع ا ا 01 0
 0 اة

 ,لا عرفلا ةموغ موي يأ فاضاو
 داق لضقب قلعت يدنا لسالا
 نيسح رادع رومنخا ةيبرغلا ةمالا
 قارشلا ميرا ف داخل موي وهل
 4 ةيئطو ةيسانا اهنار ميظعلا
 بيغلا تيهكلا ةنيدم ناكس ةايحح يف
 نس داهيطقالا عاونا ىتش نم اوناع
 . نيمرجملا حابص لا

 دوسعججلا ةلاح يلا راشاو
 عام ىلإ اهسرام يللا يئاسنالا
 نيب ةةقرنتلا نم تيوقلا مانبا دص
 ثيح ةفحاولا ةئيدللا ءانبا
 هل قحب يذلا ييمألا يتيوكلا
 اهل ريصخ ا“ تاراهتماب عنمتلا
 يأ ه«نوديدسلا هيلع قلطي رخآلاو
 مهئادبال قحي الو هل ةيسنج 7
 رئاودلا يف ةقومرم رئارم لالتحا
 بق يف ضيغ الهو ةبموكنلا

 ةئالا ةنوخل راعلا

 1 عوبمتلا هجاو

 1 18 ذم يسال يو

 ده مي متيس ةبيلسلا سلا
 ءميسلا نامرلا اذه نيدلا حالص
 نيسمب مانس داقلا سيئرلا

 يبرسصحلا رعثلا 0

 .و 1

 هبلق قارملا عم لئاثن ؛ لاقو
 ةرييثلاب يضباذلا ةيورملا
 رصنلا ىثه ةيبرميلا ةماهتلاو
 0 ءافو هللا نوعي يئاهنلا
 ةصاجشلا ةيدبرقلا
 2 1 دئاقللل اهسو نيذايملا
 او يئزخلاو نيسح مادص
 يدل ةيبرملا ةمالا ةبوخل
 ةحل رشم حيراتلا مهسسليس
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 0 د ضباسنلا ةسبو رسعلا بسلقأ

 ا '

 جعولطمتلا ىلع هسيدش لاسبقا
 نيدهتلملا ةاأزسغلا دض لاتثلل

 دمحم نائدع ديسلا داو

 نمر (ةيسبجلا يندرا) دمنا
 قتاوملاب تيوكلا دبيلاوم
 برملا ماكحلا شبل ةاذاختملا
 يتلا ةقلحملا سدقلا حئاذم نم

 نم دييدسعلا اسهتيمسسخ حار
 انيعش ةانبا نم ءادهشلا
 . رهاجملا ينيطسلتلا

 رركتت ال نإ لحا نم لاقو
 اسضرا ىلع ةبيناث نيطسلف
 انا 3 تتلعا ةبمدتملا
 ةسالا جمسضاصتح نم تالالاو
 ملا دهاشن يذلا ةبيرعلا
 ١ نع اعافد حبكلا دشسلا
 ةازتلا هالؤه د دماسلا
 نيدثمملا ةتياهسلاو ناكيرمالا
 دهاجستل اثم انهعو
 نيل يلع نيسح ماده

 لسا نم سيئتلاو لابفلاب
 ىلا نتا 3 قارعلا

 يلع لعزخ ديسلا كرايو
 يف انبيدك ءانبا نم نيس
 ف لصالا ىلا عزط# ةدوغ تيركلا
 | يضاملا دبق نم يناثلا

 نم فرحناد خيراتلا اهكبسيس

 انك يذلا جرقلا هنأ لقول
 ينال نياشئتسا دمشع هرظنتنا
 جابه لا سوباك نم يماشتن
 انيلع ؛لامج وه او بيهرلا
 ةداحبو اريطو اري رلعللا لثم
 دئاقلل انقانعاب انيدو ةريبك
 مادص سيئرلا ديسلا رقلفملا
 هثدايسلا امم ءانو كلذث يس
 سدقلا داهضلل انعوطد نلعب
 نييلئايربمآلا ةازعملا ده

 نتح داهحل هنثو نيدكعلا
 . ريرسنلا

 ةيوس داهجلل
 لبثخ ناهوطتملا فصوي

 يسئدرا) يوالدسجم مسلم
 مالسلاةسبكو ([ةسيبلجلا
 مح باهرلدبع
 نالممي ةيستجلا

 تينا ةنس +1 توخلا ل:
 هناب زاجحلاو دجتا ةيهتبحالا
 رعاشملل غراص زازدفتسا
 . ملاعلا ماجتا لك ل ينعلسملا

 يايدبمتلا بئاكتلا نا الاخو
 هعتزهجا لمك رخس يذسلا
 5 ب ديئاعدلاو ةيمالعالا
 رسل يف انئاقشا دومص
 ير هللا نال املش يندجي
 نلعت كسلذبل انعم قحلاو
 ةيوس داهجلل يلاغلا اندادهتسا

 ةبامحل نييقارملا انناَقَسا
 نطرصلا ةئاسهصو تاسدقملا
 , فريشتاو

 دئاقلا مادنل ةيبنت
 ندمنس ( أنا

 مادتل ةيبلث ٠ لوقي قداس
 نسخ مادص ميظعلا دئاقلا
 كفاقلا عم انغوطت نلمذ
 وزقلا تاوق ةعرافد مهنا
 ارطخ- لكبتت هتتاب يتلا ةيبركلا
 انا رم شهم اريل
 , ةيمالسبالا

 امتحهي حوا يي نحتو فاصاو
 للا فلا ةدوعب انثداعسر
 ميظعلا دئاجللا دهاعت لصالا
 ملغ يمس# ,لاغ نيسح مادص
 ةميكحلا ةيخيراشلا هتدايق
 ةبمالبسالا اًمتاسدقم يع عافذلل

 ةينطولاو

8 
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 يساسس للفحم هكا باو - ظاهرتا
 نادلا يبرقما دلسارط قارملا نأ يمردم
 مئارجلا عب شياعتلا قطنم نم جرخ
 ين تلصن يملا ةينويهصتلا تاناشالاو
 سس اهسبالا حير اًملاو ةيبرملا ةمالا هخو

 يل يساتنالا يسيرا روككدلا لاقو
 هلاواب ةفيحف مترش ليدخت
 يبرقلا بعمالا نا ابد وب دبالا ةيبرشلا
 افلل' ةيبودهسعلا تاسام هلت سقارلا

 ةدلزجر لكن بقو نا دفن ,قارعلا لوب
 ةفقرصععلاو ةسيرلطملا يدختي
 ةعئولف هده انصاو ةيبويهعلا
 هييباتلا ف ةبئايلت اهباي ةيبمشتا
 ل عطر ةمال رصعفلاب قارحلا ءاعدبلاو

 ةمإ ا
 0 تالت تزربا نبا 5 عرفا
 تاموئسلا شعب كباس : ةيتافغا
 مئارهلاب نشب امتبا تلك يشل ةيبرمقا
 ذهل ارلا ,يبرعلا بمشلا يبو

 ترفع ميهاتم لاو كولاسلاا
 ةيريهامدلا ٌةدر نع ةثنماطلا
 بللا 1 اهنع ثريع يثلا ةريبكلا
 ةبيبرملا راطتالا

 لل يناثكلا يسير روتكذلا دكاو
 هبل املطتو هيممحب يبرعلا عراستنلا
 لايرنماا ررقلا نإ كردا ةعورتملا
 ةريرحلاو جيلشلا ةقنسب يبويهصلا
 ةيبيلص ةعزش الا يه ام ةيبرملا
 ةيبيرملا ةيموقلل ةَردع ةيرادعتسا
 ددصلا اهب اركذم انعم نالسإللو

 ,ادينلا

 ةسيب رسغلا ةسظسنالا ضغب جرصختل تءاسح جسيلخلا ةسوزأ
 «ةسيب رسغلا ةضيقحلا» رسكع ىلا «ىؤدحؤسلا قافنلا» رسهم نم

 ترجخلا نم هييرفلا _اؤرلا كلب تفاوع
 ميبارنالا ةيمارفلا

 ةييرعلا راطمالا ردع فيثوم دقدناو
 حشملا هور ا ءروز عطيت دمرا نه
 ةميرفتا دماكبل' نيبمم خحرفتتا بيات

 وصخ لا ٠ نودجوتا قاقنلا ٠ رهط نم
 لل كلذ يلجن قفو ديبوعلا ةقيسحجلا
 تفزجو ةيمدحالا تاوقلا ءامعمستسسا
 هيحوث ي اكيرما نا مههمم ساقنلا
 تاوق لاسرا ىلا ةفاما قاوفلل ةبرسم
 هلودلا موق راوح لا فدامل ةييرع
 نس ةيئارصلا اهفقاوصب هفورفملا
 ةيبرعلا (رابجتلا

 ةررلاسمب يناتكلا روكدلا ءاشاو
 اننا 1 نامسخ مادسع سيئرلا ليسا
 ايقاربلا ةرماملا نا لاقو با س رشع
 ضر ني لاقو برملا جلال توابع
 ةيسفناو نيلثلا ةمرا يب طيرما ةركما

 اةمبا برمتا نم
 ينابرمللا فقول ةاشانم نع يدش وق
 نيطسستف ةيصق را لاك قيلغلا ءاطعاو
 .مهمهت مهث مل

 يناتكلا سيرما رويتكدلا للحو
 قارملل يبرملا بمشلا دييات باسسا
 نيمح عادنع سوئرلا ديسلا هدئاقلو
 دمميشلا ريظامتخخ ليعط هر نأ لاقو
 اهذمو يتلا ةروكدللا هققاودس يبرهفا
 يدقلا يثمملا درلا دجو هبال ةيئاكاتلاب
 لآل هل ايرممالا يحتل هجوم ةرم لودأ
 ةلاح نم ريثكلا ساو يبردلا بمشلا
 ةيسويهملا ةرططفلاو ياوهلاو .لثقا

 ماسقتالل اردصم تحبصا اهنال
 رستتاست عصخت ةسيئاطسي رسب ةسفسيعسص
 لص سيفه زسلا ف ةصهصس مس شعم الا

 ةفيحس تفاف -عأو - ندتل
 ةيناطيرمل عي ادع ىو ا تتددب دنألا)
 رشات اهمدنت ,.ا نكمب ةمدن رخا نا
 ةباقتسالا رار اهداختا وق اهبرحل
 قيمهتناب اهتليلخت لاحملا حسفو
 , ةيداتلا تاباكتتالا صوخل

 يحايتفلا راقم ف ةفيحملا تتار
 رماعلا بسالا اكقمدع لإ هترشن
 .سفاسملا بزح كارا اذا هنأ 0 م

 تاياحختبالا يف ويقال مكاجلا
 ةيلر ىلع يان ما ةماعلا
 هيهاقن نا رشتات ثيرغرام ةموكسلا
 ةسائزو بزحلا ةماعز نك لبدرلل
 , ةموكشلا

 نآلا لاؤسكا ل ةليدسلا تملاقر
 يتلا رول يل ةميرهلا دعب موضحا

 نق يبمفا دي بيرج اعهب
 يي ةرح  تيبغ ايتن .ةيليم ةيديمكتلا تام

 ردو . يفاملا سيمكلا مدي نووي ميو
 ةطاسحملا ىلع لامدلا بزخ قوطت
 ١ تاءاتكتسسا يف ةريدهك؟ ةجرشا
 ناكساب ناك اذا اميف سيئ نه ,.ماملا
 لب تاباطتي الا هذه روقلا لامعلا بزنع
 نوما ءاسحملا لخ .,ىوه
 ةدابق لط ب ةلطلسلاع طعاذتسالا
 4 رعشلا

 ىلا نآلا ةيسادنب ييضقاسسملا نا تلاقثو
 ةردار) اذاق ,باصعألا ءودقو ظحا
 ةماغر ف رييغت ءارصا مهبلي راف روقلا
 نا رشقات ةديصلا يلع نثو ..برصلا
 مهلطلامحي نا نكمي يظفاحملا نا هقردت
 ةماعزلا نه اهيلخت ةلاح يف طسلا
 رداجتالاب يسوي اردصم مع مل يهغ
 تددسعا لب ,.بريحلا توفص .ريس
 تلو يهو هفوقص يف ماسقنالل ؟ردصم
 اطال ا بتتيتو جالا تتاباو رمجلا يبست

  جسيلخلا ةسمزا يمي ةنيعع
 ةسسس ريسصسلا يل ولهسلا رداسعت مسا

 ةفيسم تدادش ل ماو .. ماجسص
 داقنم١ ن١ ىلع ةيزميلا ةيروهمحلا

 ةمحسحلتج السم
 راما اهلذمت يتلا دوهجللا

 ثياكلا ةلدباسم يف ريرملا
 قحنادت اهيلع نوبئاقلاو
 مارنجخاو ريدتت ل امم
 ءنافرغو

 داع. لا ةرظند

 يل اققن يتلا تارايسلا
 ؟نا رطنلا دادت١ا دتعي روباط
 محح اثل دكؤت مستلا راح
 اهلذبي يملا دوهصلا مده
 رورلل ةرادا يل ئولوؤسملا
 ماقرأ ليدمت ةبلمع ليهستل
 اهتئايودسو تارايسلا
 نم كلذ ىلا امو (اهرتامدإ
 ,تالماعم

 لوؤتسم نإ ييصن تاو
 عمهبتامعت رريدمللا ةرادا
 بوؤدلا لمعلا ي مهسمالهاو

 الو للك الو للم * تيح
 اودستب يأ ىلا علطتم .يوكش
 دشك ةفازك راتغالا يفي
 تلار ام ينلا تارايسلا
 اهتالماعم راحبال ةهاصب

 ةءايحسلا تررق ولا ادبحو
 هرتف ديدمت .ةليؤسلا
 .بايويبيلاو راقرأالا لادشسا

 ةلهم ىلا هدايتلا تاراخإو
 ءريدجالا | يوعم يقع . ىرخأ

 مهيالماعم جايا
 كاع أمن هللا يرخأ مرمو

 ءمتمرع قى بوكبو
 .نطاوم»»

 تدسو ةدم'زسملا يف

 ميلخلا ةيمزا نا ةيلودقأ ظاراضألا ,رهعب
 ةيهرعلا لولسلا ترداس وأ تفالوا دف
 مل فارتعالا كلب نأ ىلع اذ قجم تاكا دق
 مو ايبرعلا (نابجحلا) عم قدعلا دتمم
 قفحلا بداح ىلا مايالا نم موي ف نكت
 ل

 اهئاقع ىف ةنيحصلا ثلافو
 تفارثعألا بقاوم نأ نسما يهاتتقالا
 رايضباإلا موتلث تلظ بل هده ةيلودلا

 قرتخي يدلل يبوبهسلا نابيتلب
 كنهتنيو نيناوقلا زواجتيو فارعالا
 مدؤدر كلذ يلغ لماذ رخو تايرجعلا

 هةينئاهرالا ةيلمملا يلع هالؤهل
 تائايعدلا اهب ثساف ينا١ ب
 يف مردلا رييطاوملا ده ةييمريهصلا
 نفكألا مهسينبلا

 نياعت رداع قا ةطيحسلا تدكاو

 انصار أذن نيرزازأا تالثكاو باول"

 رودو اهربفادجح, تارارق يوتيثعي نمف
 رالا نوغوارب رهدت فدرت و! زكتع
 هذ ثتكررعملا ىاطبقا لثحا نم ثحرملا
 دمع ىسو بهبسللا نايكلا هفرشفي
 ةلمك.أ ١ نيل سنل يف برققا ىنطاوملا

 يشلا فورقتللا ن) هع حصلا ثفايضاو
 نه ةديرم تلبجتب ىن رعبا ةبآلا اهم رمت
 لكفتم يعج ءبباو ا معلاو ةبسئاولا
 افوراما' داجي» يد ميرا تادايقلا
 ييدرصلا لسصلل ديعسم ندا) ةمئالملا
 عةوعصلا عمدة رمل ةدوع .لربشلا
 لافوسلاو مهاذعلا ةقئوم يف ساردشلا
 .ارمشلا فقوالو هعاولا يلرف و

 بتامي 1 ىتك ةفيجمسلا بط تواو
 تب خيبر ةسكدب نينوفلا ليعلا
 لينلل ةسرملا ةعالاةدءا ماء' هم رقلا
 هيداصنفالا اهتادساكساو اهتاربقم س
 ناق هيظيرانلاو هيقاعتلاو ةيسايسلاو
 رويمألا عارم ,يشتام رم
 حورطلاو يسوقلا لسسلا راسم يف بارط
 ؟دلحلا هيموقلا ةيسياسلا برين راكفاب
 لنج يربط امهم

 , نا لوقصا للا ةقييسصت بصص»+و

 ندص نواشنلابو لصاو ' ءيناكما
 عدومبلا لثدت ثلار ا هسرفلا ساراعقلا
 يف عجرم واراستما يا فاقنال لثم ه١
 ءاهش#“ سب يوخالا ءافسالا ةريسم

 نالععا
 تارام سلا عبس نم تيوكلا تارافع بريدم / ةيلاملا ةرارر نتعب

 ةرشابلا ةعاسلا مامن ىف ببوكلا هظفاحم يىةدحاونلا تاركسلا

 قفاوملا ,منتالا مون نف !راصتخا هوس ليك حاسفص نسف
 روز ةياننت هرواهملا تاجاسلا ىادلدو اة ١ "ذل 5

 اقف ةقظاك ءاضف عيوشلا ةقطنم يف ؟دقاولا بيوكلا ةطفانجم
 كاريشالل نددجلا! دعوملاو ناكملا ىروضحلا ءارشلاب نييمملاولا

 ما ةءاسسملا هفلسنو هيلاخالا اذن ءالثسا بنس
 ةيدهفب ةلنارملا وسر روق يرمتشملا

 بيوكلا تاراقعب ريدم

 دايسووج م

 لالسخا للاو ييدسلا ىنرعلا حوبتتلاو
 .لنساسما لا هبل نلاع ,صاملا ةتحرللا

 تاملووسيملاب
 تايالؤلا هتيلس حاملا ل ردح

 دفامك هيأ سم انهاولجو ددختملا
 دهس اهن' لاو يارعلا دع ةيركسم

 ” 0000 اي

 عم هكرحم يل اهسقم جدحتسو ةايثرم ريع
 هب هتليبألاو ةسيبرحلا هنآلآ رعشابمج»

 حبب ءاقلا همحارم ىف؛ ييوغلا مشت اسعاد
 تاحاس يل اهتملب هئارهم رككدشسالاو
 همبرهب هني نع ادرمم ةملتخم ةبلود
 هيبرعتا ةيلايرسالا ةمحهلا ةيمتح
 ,يبربخلا يصنا قرمت مكر ةديديصلا

 ريدم ةحاصس فبروتح هيلا دكاو
 قرحأا نأ معباسلا موهلا» ةلهم ريزرحتت
 ةريرحلاو جيفحلا ةقطمل ]ل ايرمسالا
 هانفس هخاذشا قيقحتل عانع ةبيزغلا
 ,لودلا نوماقبلا نع جافدلل .تميتو

 ملعلا ةفيحصل ثيده ي لاسقو
 يدلا ورفلا نا سما مترشب ةهنرقللا
 تاهالبملا يف رابهنا ىاديس يف يتا
 ةدرابلا برخلا ءاهتدا دمي ةيلودلا
 يذلا يلودعا ماظعلا يلع طاقضصللو

 نع عافبللو هدول برغلا هب نمؤي
 ف اتدملا ةديعم ةيطغسا هحئافم
 _ةيبرعلا ةقفملا

 نكمي هنا كامب ردسلا لاصاو
 ةيمرا لط يل يبرملا عيصولا فقمو
 ميرملا نال يواسناب ةناد ميظخلا

 ,,ةيتاراما» اهنا ذقتعي

 ةيبرح ةرئاط مطحت
 نيوقلا ما ةلابق

 وتبور ةلاقو تلاها - رتير  .سطوب"
 سنا تيزلخدت ةيبرمح ع ا 2

 لاك اومس نس بركلاب يا عندج ىف
 رياصم ىلا ةلاكولا م تاراع'

 ههحلا حيصتت مث هيذ اهلوق يحالم
 ناد ةركاشلا اهدم هيقلطما يتلا
 ياوحللا عالسلا ,نا ىلا براشا رياسملا

 نم عوبلا اءه مدخشسب تارامالا
 . تاوثا

 نلو ةرئاثنلا مقاقعل رثآ رهاعي را
 عقر ىلا اوهحتا بصاوقو ماق7 نقم
 .سوقلا ما ةنيدم ةلابق اهظوقس

 :وت نميلأ
 ةيطنت نايتانت١

 ردشعلا ةرازو تتر
 ثالثا يلمع عيسينا “
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 نماححلا نع و يا كرس هس رشا / د |
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 و عاقب
 دعما تاورتناو
 ةكراشملل تاهلاطتا
 1م يب

 ؤمللا سيئر مخابمم ديك ”رهاظتا

 ! 'ةعرشلا غو ندابلأو طقملل ةماعلا
 | ةيمعل ماعلا ريدملا ىوسشمرش رتيب
 طقملا يع بيششلا ةديدسلا عيراشألا

 ةقافاحمب ركاسعو اقريلا قلءانم
 رخملا لثاس لع شوقتماو ةوبَس
 ( ةرومطملا ةقلدسللا] ردخالأ

 تاورشلاو مقا مهرازو لأ ردو
 تعلو مق تناك هيدمرلا ةيبدعملا
 تاي افنالا نم هدف راغ يصاملا ودنا

 ١ طلنلا يح بشلل ةيلود تاكرذ
 ,هتاطتشمو مالا

 2 يح 00
 يبرع يبعش رمتؤم ميظنت

 قارعلا معدل رئازجلاب
 ماضلا نيمزلا دكا ماو - رئاوجفا

 يرئاربجلا يبطولا رهرختلا ةهجل
 ةهمسلا فوفو يردهم ديمحفادمع
 يبعشلل ةدودخماللا بهتدءاسمو

 ةسوكلا 2 دحهن» هتهدعاوم يف يقنرحأ# أ
 اهل ىعرفتي يتلا
 ريرحتلا ةهسحل ماعلا نيسالا لاكو ا

 ليس اق ميسا ىسما هئاقث لالخ ينسون
 ماعلا داختالا سيتر بيرغ دومجحم
 ةهبجسلا نا ناثمن يف لامملا تاناقما ْ
 ابفشلا نغ ازا كفم ةمامت ةيدبم |

 اهعبسو ف اه ةهمحلا لمدتسو يقارعلا
 نلع هيدلنعم ماخرال هاحتالا ؟اذهب

 رمق بعشكا
 لمعلا ميمم زتزه لبس ءاقللا لواشو

 ةككحملا راطنالا ةهيجاومل يبرعلا
 ةيبج نامصتسماو ةيبرعلا 1

 يش رمتؤم ميطنتت ينطولا رعرختلا
 | بارحالل ايرئارحلا ك2 ييرع
 ا ةهينهملا تارامدتإالاو تاسمظنفاو
 تافاطلا لشحت ةيبرعلا كيبعسلاو
 صفوبللا هملطُمب ام واجناب ةيبرملا
 لالعتساو مثاد فادعتس) نس يبرملا
 م 5 .اجالا هيمرملا تااكمالا للا

 م5111 مهر رقس راوج دقن
 نادوتتلا ةيروهمج سس ردان#
 مييش عم داخل ميراس
 .هسوّكلا يس ةرداسمم ةنبادم

 مهمل ىنعربي انهملل رمقن
 املي .دادمب يف رادو.سلا مراننبب

 رطاخ نيدلا قب ةيساب امهات
 خم ,ميميرخلا ينادو هناوك
 ركشلا

 لأ ص صلسول

 هيجل يمدرل رفس زاوبع هع
 ةحجو /د انوجنمحم 51 5-5
 ماو نمل نميسح قمسم مسام
 ءفريصستا رقيب هيكاس يف كئدو
 لاصيالا ةيلذ رثقب يفي يح ريق

 ليرم» خصما 711953515 فيباهن
 رمئبشتلا

 ماهلا ريع جبمتلا لج لف اورج
 حييلخللا هصر' ل" ىلا ةرسئمس بي ةسسقلا
 هسرملا ةوربلا عيرزرم ءوبس نع بهشكا

 للك ةعامس بمجوج ديمسلا لوجو
 يورتسكي نيدلا ترفلا ماكخلا صخب
 هييرغلا لوحدلا ق ةسدكن هلئاط لاوما
 راطفا مد لشبمت ىلا بهذلا ىل
 تاءوالاو ةيبوسدلت» لكاشمب ةييوح
 ,ىرخالا ةيدايميتالا

 زارجمالا ىم هينرفلا راطن الا ردجسو
 كيرا اهبوفت يبلا ةديدحلا ةيعللا يف
 نم يتلو ل ايياح اهؤاعيحم
 برقلا ىلع زاهجنأ ددشن نا اهباش
 هممانلا لودلل لامشلا لود رامتتساو
 طوف اهحتاصم قفو ةريقشلاو

 ةسدع يف يبرمملا تايشلا ريهامج
 وجعي ا ترسللا .لامش روطابلا
 هبمكُ اهب نصهب يتثا رملا ةفقوو
 ةيلاسيرسمالا تايب ديستلا هيسوب يقارعفا

 اهتاططخبو ةديدحلا ةيدا
 دوعولا سيركت يلا ةيمارلا يم
 جييلطلا ةييةطنس يل ياراسبمتسمإلا
 اهتازبخ بهو ةبمرحلا ةريرخلاو

 عب ينماصت ناطرهم لالش تردعو
 ةيمضل نايدول )نايتكللا هبياغا قارعلا
 هبدعشلا تاوقللا يكارتشالا داجتالا
 امحلا ةييلعس تةكرحو
 ََش .ارقعي دما
 .ده ين ةببإ هما قاربلا راعتنام
 تيدو هةيطيراتلا ةيميقلا ةلادللا

 قارعلا ةرصادب ىلا سرفبا بتاببشلا

 عافرلاب ةيبوقلا هنامتوونمم لمتامو
 د
 بماقلا يناسسلا ةمجاب كمستا

 حوا ةملك ةيباجتاا يسم ع
 رسابحم هنراصا يافلاا نابعتا لا اهنع

 مل حيلكلا ةعزرا لزخخ ياعملا تاوما١
 هير ويسيالرب هيلع ععويو قمن و“
 يلمفلا ةمطييو يككاربشالا داخنالا
 يبعلا ىطارمس ذلا

 نمالا سضلخب يساملا فيستا مهاظو
 هيعرسمم بارازم نراتسال  'وتسلا
 بقؤلا ف .يقارملا بفشلا لع هلاثخو

 ةينرحلا اب اصقلا مام ةرعاغ فقو يكدلا
 ةيبصنخب اهم ب ام ةهساخو ةيركزشا
 يلودلا نعضلا سلجم اهشوو 0

 لو يتيرسمآلا دما 0 ٠ هبا

 بتاكلا دومح رومحم ييسلا دثاو
 لا هبطارقميدلا ةسيشلا ةئارححت ماعلا
 يم وزملا نم ييانآلا نسرملا
 1 ل يسويه هل ا

 وخلا موك ميظحمتل وه ةيبرصلا
 ةيداصتقالاو ةسيسلعلاو هيركسعلا

 ينويهصلا نايكلا نما ىلع اتاددح
 حلستلا ىلا يبيرغتا بايشلا اع دو
 راد عتسالاو ةئممتلاو يهولام
 ىربكلا ةيموقلا ةكرعملا ي ةكراشمللا
 .ففشو ةهمشلا قارعلا ص ةنيدعب
 قيزقلا برعملا

 وسع ةسي يس ذر أ بلمس اسخ

 س دسستما 3 اصدشهملا يصلا

 سيئر ةيؤالعلا تمتع حيشلا امس
 سلسم يف ةلقتسملا ةسمالسالا هلدكلا
 يتارعلا ببشرا ةغقو سسدرالا باونلا
 سئرشلا تكيسلا ةلاييعب ةعاشتشلا
 ةيديتك ف نييمتبا ماد دفاخلا

 سونهصلا يكيرمالا ورغلل يوظبلا
 يلابردمالا

 ديسملابس نسما هييارفل لالخ دكاو
 نوؤشلاو باقوالا ريزو لسا هللادنع
 اهدوعر ينلا يصملا هكرعف يا ةيببونا
 ةكرعم يه ملسملا ,يسرفلا قارعلا
 لخا نم ةساسألاو ا نستمالا

 يإ ةمدغملا يصارالا ريرهتو دوسولا
 ىؤيق درطر سدللار راججلاو ذنب
 يلداختمللا ماتحلاو فترشلاو رشلا
 نسم, دل زقكلا تاوق اويدفتسا نيدلا
 - ناملسملا تامس دق

 ةيبرعلا هيضبالا نا يلا راشاو
 رفذلا ىاوف حم تقنجما يتلا ةثداحتملا
 يدم نع كلن تريش امبا لاثسالاو

 هيبرفاا ةحالل اهمنايكو اهتبامع
 هريضتح نشدلا هاثللا لالخ متو

 .ناعآلا حاتف ديمحلا نع ناقرع روتكدلا

 يسب , رضملا لالسسسقتسالا با لست

 يحالسمالا رمتؤسملا ةيطبمل مانلا
 ةريسم ربرس لسم تخبا ب
 يبريعلا يمالتمالا لسملا
 ةيمالمسالاو ويمر علا كهامحلا ةئدحبو
 يمارالا ريرحستو صلتحملا ةارعلا درفال
 ل عضم نم كسدقملا'

 جييشلا ركبرسا ىرخخا بحساب نم
 سيئر يردي هاش ىلع رهام همم
 قول نع ماقدلل يمالمالا سلجلا
 ةيكيرمإلا تاوقلا دوحو ناممبالا
 يمازالا يف هيستطالا ةيبوييهصلا
 راثكلاو دعم يف ةسدقملا ةيمالسالا

 باقوالا هريرو اهتم ةلاسر ىف ككاو
 و دعلا جل“ اا وللا

 ندا ناك فوط يأ نمو رمل
 يساليسالا مااعتلا لح

 نسلجللا مسملرم مسيان بترضاو
 ناسيإلا نوكدح نع عافدلل يمالسالا

 مدييات ,نه نادستاب يف اهردم 1
 سيئرلا لوشلا مسج هيعشو قارعلل
 مادس كهاشكا

 ةيبويبهملا ةقمحلا ٍلولعيا#
 قارصلا دم ةيكيرمالا ةبلايرمم أ
 ةيمالبسالاو ةسالاو هسرعلا ةمالاو

 ةيهرملا ل يلودلا عمتجملا اع دو برع بلال ب جاو - طاسرلا
 هيعورتلا مارتحام هتيلادضم ىلا نوشرعلا نايعسناب يبزقملا لالقتسالا
 و رييمت دود هتارفرق مكن ةيلودلا ةريرجصلاو ييلحملا اويل ةيركسملا

 ير سدقلاب قلمتي ام اهسع ١
 ةلظحملا ةبيبرملا يمارالاو يدعسلعو شا نا مكاو 0

 بقشلا ةدباسم ل اراطأل. اذه يف ايبعاد ذيرامعتسالا وتلا دولا يف

 نوكقل دوذهلا عابطصا ةينوؤسم
 يبرملا ممحلا يف ةتوفوم لباعل

 ريمالا ةتسوب دكيحس ديسلا حضواو
 حاشق) يف همدق رهرقت يف برخلل ماملا
 ترحل يماولا نسحملل ةللاثلا ةرودل#
 لاجدلا وه يبرملا قانسالا نأ لالفتسمالا»

 جيلخلا ةسرا لحل رفا

 هتلود ءادبو هقوقح زارق# ,ييلعس 6

 ترحل ماغلا نيمالا ميسلا لمكاو
 رطب تاهحو هريرتن يف لالدتسالا
 نم ةيضولا !دياضتلا عارا ىرحلا

 ةيداصتملا/او ةيسابسلا يحاوسلا
 عيماوم يلا ائاسا ةيعاستخالاو
 لالكتسالا برح مهت ةييرج

 نطسنشاو عسل ةهييندن

 ةفيطنص بحمت ب جاو ب سسيوش
 هسكسرءالا هدكشملا ٌتابالولا ةيسيوم
 هقدخنم ل برخللا قطسنم نخ كافّمالاب

 قوطبس ىلا يواكلرسلاو ينرفلا جيلكلا

 راضحلا عقرب ةيلاطم

 قارملا نع
 ريثوتب بلاط - جاو وكيسوم

 هسقئامملا تابسايم سلا لوخ يوذلا
 عقرب لصتمملاو رصاختا ف هلماشن“

 50 ليمورفلا ل ناضبنادأ راسمخلا
 قارحلا

 لا هيامعا ماسح يل رميؤلل ا ايعدو
 نا ضفاوكسوم ةييووسلا امضاعلا

 لقي مالنا ليعا نم نأ وذ ريثوبم دفع
 ظنسوالا يرشلا مدطص ى لكاشملا
 يسرعلا جيلخلاو

 نسيوسي لابم ميمستلا بباكو

 ماسبنل ماعلا راجتالا يميلر راورلا دم
 مملك بعلا دف يازفلا
 عفر لآ اهبع بكذ رسيؤملل ةييانحتا
 ناك ضورفملا ىدامضالا رابصتسما
 ةبقارعما رسالا ىلع ف ابالا رحت يا هدف
 حويشلاو ماشمللاب لافطاا ةصاخو

 نهم ءارملاو عقيفلا 000 نبا بركذو
 اهتاكبم اءارتخا دعب ينازسلا امال ١

 ةدجيملا مسالا قاتممو لورنلا نوماقتلا
 يابسبالا ىوقس- + ى باسو

 هيسالصلا ٠

 تريلا قطسسم نسمع داسكستسالاسب |
 لئاشس لطت غرشتلاو مالسملاو لفعل
 ' ملاح ,شبهب يدلا يكيرمالا عممجلا
 ةلهاوس مرا

 اهلاعم يف - ىورمشلا , هطيجامم بلا
 دلع ردكلا يبه ؟كيرس# نأ سيما ينجايسال»
 بليخس اهني هلاطبلاو ملاعلا ف نيم

 ءارتفلا يم باريشكو هيبسابع اهايرا
 رغقلا فليم بحجم لوشسم ناكسرمالا
 هيضيريشكلاو فصلا ماصرا دغاشمو

 ة.دحباا تاقفدتلا يسسدسو
 اهب ' ديم .فعصا لا همااعمت 0

 نيل“ بمول" ف ةكيححمللا بانو

 ةرورتغ لع ةنمرشن لاقت هيف عشت
 هموم ويسكب يصلبس لع يايخلا
 ديول رسب ءلد نإ" انكي رم | بسه رس انسالا ثم

 نم تابع لقب ربع رامدلا مالا نم
 ةهيبايرب ف ةيفضحاؤسملا تايسايدملا
 ننرعيا حصختلا ةققعتم 1١ يسيل"

 نا لوقلا لا اهيخيعلا بصلخو
 هيلودلا هدمرشلا ةفرو فمعل اكيرعا

 من حرت هدم ام حرج ل بمموو
 رايب مفي ن4 ىف و ةييومهسصلا ارجل

 لبك قرب انببلو ميرهت» ةمزو بملأ

 نوفيرب ال مهما نورغي قبض
 لدعا نم او طحن ليسزب لتخا نم بوملا
 ”ب

 0م

 . كرتشملا

 87 مهلا 1 ركك رشالا

 نا رسمسفسأا :ن

 هسه ووسو ةيفرقا ةريصاا ول هلا وسي
 نم ن وسمح فستو سا جاو دا وما رجلا

 ةهبجا ترخست ير ةمدصللا ءايضخلا
 لشرتبب ام يرمارخلا يمطولا رم ريجملا

 تلوخخي ةدينم جرماؤي هام قارقملا هلا
 كارا يلا «دسحخسمملا مهالا هديش اهنغ
 ةيكيربالا ةيسايسلا ةيقيسل

 نإ نسبا امه تربشم ةظيثو ي اودكاو
 ههجاوملا نم ليست ةقيقخلا هد
 ببشلا ةكرمم ةيكيرمالا  هبقارملا
 دي بالبببالا نويشلا ةلارعمو همك يسرعلا

 رشن» يوت دص اهلك
 مرت جيلحلا هبا نا ىلع اودوشو

 حبلا ىستيلا ةبيبعإلا تاوقلا عالخ
 هيبلسلا قرافلاب اهنحل همس نع

 اهل ةيحررطللا لوتحلا لبسعا نأ ةولاخو
 ديسيملا اهملعا يللا ةربابسملا يه

 و4

 مشل يماثلا يف يح ماين رسولا
 همظنالا بناك ؟ذاو يماثل" با يلا نم
 هاككس لج ق ةمم ةقداص عبمرجلا
 وزوال هده نيمتب رد اهيلمت _-طنب
 يمرفلا لصفلا ليكي دسمخو
 ةيلافقزاو دهجاا روقن يف امكلا

 هيرشرملا هبخللا ءابشعا .دخجو
 ىف دهصتتو لإ يمطولا ريرجتلا هيهيحا
 عاهتنا دنم اهل يسسي مل ةيبرملا هسالا
 ةليعرمن برغ نأ ةمماثلا ةيملاثلا برشلا
 يللا لثم اهليعتسم يلح ارتخ كسا

 لم لئاهلا دتتحلا ادهن مويتا اهشينم
 يتلا هيسكيرمالاو ةيمرعلا شوسحلا
 ..ترسلا ةريرسج هين نم فعن

 عيومو قمحل فلطمم ةيبرغ لاومابو
0 

 مهتشفدو مهباربتسا نك اورمعو

 مارو برشلا ماكثملا نيكحب قايسبا رم
 هضاسعبأ يننحالا ضوقن لوشتح
 ةيبرملا ناسييسملاو بابنزتنسا
 هيسووبلا هناي دمقستو ةبع سالو

 انيومش تاورثو امتاردهم ناجل
 ةكيرماو .ينارملا يحس جارسلا نت و دكاو

 ةلود لك ينمي لمتمعا' حارجلا عدومب

 ةيرجت ظطافتتالا للع لممب ةيمرع
 ما يوقلا ءدخ بيو يساببملا اهرازف
 بل لمص 3 لموسم م“ بوغفا يلا نلنمي
 هتاورت ريرخلا نم اهدنفسي يسلا كلب
 مكي ةيوارلا ةذه سو ةيظيملا
 ماديسلا نم عرسك قميسوا ةنكس عارمب»

 بوسحلاو سمهلا لامتلا بم متاقلا
 يتلا بورجحلا نوح لادقبو بكعيحتسملا

 ىلع يممتجم برغلاو قرشلا اهسشي
 9 ”ةنمالتسالا ةمالا

 لوسصست رسنا زسجسلا ىسف يلاسسسع عسوجسا

 وا رسعلا ةرسعتل رسيبك ناسج رسم ىلا
 لاوخت - عاو  رئارجلا
 سا ةيرتاخا هنهادلاب
 السعال لا جاستتما
 ازجسلا لامملل سخامتسالا
 اا قارعلا ريمتل حبت ناحرهم
 يسالا هبستب نع واصلا كذب

 بيرغ ديمحم لصاف ديسلا ىقلاو
 ةيمثلا قارعلا لامعل ماعلا راهتالا سيتر
 ركش نع اههفا ردم لاسم عمجتلا ف

 لرءاجبتبا ةذقولل قارحلا لامع ريد
 0 يرئارجلا بستنا اهدتي يملا
 ةومجرت نيدلا لامعلا هتم ةسدقلا

 اوفر ايبدع سوسلملا ليطلاب لوقلا ٠
 «نوبان» ةيسنرقلا ةرخابلا لابقتسا
 تاوخلا لفن تابلعع ف اهكارئشال

 راجتجلاو ليجم ضرا لا ةيسلطالا |
 .شاربحلا لابع اسيطاطم لاقو

 قدنط سو قارعلا قدنخ نم مكاشمع
 ءاليا تايحت مال لقتسا نيفسلف
 اومسكا ,ريذلا ٍيفصستف مامماو قارفلا

 صخسقلا نع اعاد داهشتسالا يلغ
 داهجلا 1 دقل يملسملا ثاسدقم
 لطبما افدعت ةبيجاو ةلزانملاو اقحس
 ديريإ لييبا نلاغ عمستو هلك كرشلا
 .يسمؤلا ةرصب نم ليثلا

 سيئر ردبح ميهارنا ديسلا لاقو
 ةملك يف قامعل ماعلا راجتالا
 قلرمتا ها ضرعلي ام يأ اب هلا
 ديدح يراممتسا وزغ 0

 تعول الابل برو نمل هد معلا
 ,ىبالا رجحلا ,ييزملا تويحلا

 نهرب دق يلودلا نما ساخم نا دئاو
 ةسسؤم هنأ فشلا الاعمس عدس ال اهب

 ةدحتملا تايالولا هيله رلهيست
 ةرصدل هقارارق نم يود الو ةيكيرمالا

 هقسا نك ربهو ةيتيلعسلقلا ديمعجلا
 ببرملا ماكتخلا صفب قايسنال قيمفلا
 ءارو يمسح نيل داطشلا)

 شوب ةسايسو ا
 0 ىلا اريشم علا

 .سيمقلا ةررخم ةهنسخب
 امبيب اهيبكترم ةمايدا يع شا

 رمديس هنا نع ةحاقو لكيو حسنت
 للم ثدسو نا ةبقارملا حيراوصلا
 ددهت ,يغدي امك هدال ةيدادوبملا ىمرالا
 ناسيكلا دوو امنوي ريعم نما
 لع يرئسماا هتقث لكن يبريوصلا
 رغم نأ فهي الا حيض" ءاتيسم دودشح
 .ريهرسم# هعاركو
 رئارجلا لامم دانحتا سيئر نلع و
 لاق يأ هتمثل يل ةاؤومع- نب قحلا دبع
 .لوالا ةبجامرلا اوقللعا نذلا رتارحلا

 1 عويسالا لالخ رثارسلا عاميم
 ا مهصخر ارنتغا دعما

 نوهلباب ةييسسرسفلا ةرغاملا
 تاوطخب ةمامرلا هذه «نوعدتيس»
 ةبحاسلا دادقما لعو ةيلاعلا رثكا
 للاسف نأ ءادسجالا نرييل ةيرئارجلا

 يب رئارسلا ىسرا يم نركب رئارجلا
 ,يقاارعلا قدطلا

 ل راو عمل نئاطصإ دب أ با

 نارتقاب .ةومتمم د لا

 رع مهحجلاصم ةيفصتو تادسالا
 ,.ةييرملا يصارالا

 ب نوبشدم رئارجلا لامك نا فكاو
 ارملا بضلا نع رامخلا
 ةذه هجاوب نم ةبدقم يف نويوكيسو
 ةتسياحفر هينبع ةهجاوم راصدخلا
 لخدلا ىلخ اهتاديدحو اكبرما ماغزار
 ياغي ةيباستاللا يبيناسالا هدق نش
 ةمصقاللا .يومشلا

 لاسع ىلا دماعلا قارغلا نم ةيحت
 يموقلا مهلتولا دارا حيمعل

 ثاغعانصلا لامحا يبرعلا باختالا
 ده عوطتلا ىلا اهد 'يبيلا ين ةيئادقلا
 ةيتكيرببمإالا ةيناودمف) ةيسمعهلا

 ةهيرملا ةمالفز قارملا ىلع ةيمويهصلا
 اهبوثللا وتمسلا نم اهاكد ةبعمتناو
 .ةيمالسالا تاسدقملا يهو ةقئاثلا

 رسسا ماهر نامم ف دانحتالا بلاطو
 رطتنا يف لامملا تاماقتل ماملا لادتالا
 ةهحاومل ' فيمب» ديحوت لا
 ميكيربالا ةدحتكا بايالولا ياودع
 اييمئاطلا لاثم) «هيالمو ايا ايناللعب

 | ىلع كل
 ةهيرحلا ةمظدالا حضفل أ 1

 اهقئاحتب ةيءايخا دل ودلال دعا
 اهشوبخح ةكراشمو ةيلايرسالا م
 يق اريخلا ىلع ناووعلاب

 ١ يكيرمالا وزنلا نئداو
 دسم .يساراا ل - 1

 ,ةروشمللا ةنيمحلاو ةيركملا

 م-ديشسيلسسصدمملل

 قبسالا ىرسنازسجلا شيمجلا ناسكرا سيسر

 يقارعلا شيجلا فرسعتب هترسخو هسفن حضي
 نلاكرا يسيئو نلعا - ماو - رئارجلا

 ماومللا قسسالا يضرئارصلا شرملا
 هسفقب خصضو لح تنليمرلب ىفطمم ] يف

 يفارغلا شيحلا بريضت ثقحت هتربخعو
 نسسحم نم تاذدلا الإ ءامزا

 قةرملا لدهت يتملا رط' اي ا "افدحلا هاجمت

 رشن تبدع ي فيصوتب هاوالا لاو
 لل بفم تاروئس خبرا نا نسما انه
 انقود اهبل تدختا لمعلا نم ريما

 هنلفدو يرمي ام صوصختب
 يتلا ةيناعلا ةبقلخلا تاذصلل ةامارم
 3 يشهخ يف كباض اهب ىلحتي
 بضاسلل امارتساو يرئاردتا ينشولا

 لعيو مويا ىكلو .اهتتلش ىتذا ةبامبلا
 اهنأ صرفتي يتلا ةريظخلا تاروطجلا
 ام عب يسكن دنعأ يبرملا يموقلا نسالا
 يحل قرت حت نوكأ نابحاو نع يلع يبضولا يسحو يضريمص هيلمي
 .يقلرهلا

 ارملا هن يضرعتي ام نع دكاو

 يزل ةجسدللما ةيكيرما بالواحم
 ةقراس لكشي يداستفا راحو

 نوردقي قارعلا لامع
 رئازجلا لامع فقوم
 لماف ديصلا لقب + عأ و - ركارشلا

 ماعلا داجتإلا يسيلر بيرهغ دومحم
 لامملا تاناؤملا
 لاسمملا نيدقتو
 ضيقارفلا رارتعاو نييرئارجتا «يساوملا
 ءانبم لاممل عاجاتبلا كقولاب انيمح
 ةركابلا لابقتسا اومظر نيذدلا رئارخلا
 ؟نويشنامبإ ةيسترقلا

 ءابيم يف اهايدلا هملك يف 1م
 لامع ىم ربك فشخ ظو يئارطلا
 لاصفلا 00 ضسرمتةركلا < يناهمملا
 نلع نقبل“ ارميستا نيدلا ضيقارملا
 ةييرعلا ضصرإالا نك اكنالد ءاهياتمالا
 ىلا نوزرقتدب يملسلا تابيبدقم قمدقاب
 نال يصاردلا يدفخلا م رثاومعلا لاشفن
 للام برد قيعرو ةدس ريخ مها

 سيئر رديخ ممشاربا ديبسلا امو
 لاامحلا مناي مطلق لام رلاخخبا
 يرئارجلا ببشلا ةلغو ناوميدتسلبلا
 يسيطسمتلا بعشلا لايمبل ةمح

 نه ريشارتسلا مامي لامع ربشو
 بهشلا قامبآل دو ةيسباللا رك ما دعتسما
 | يذلا راصحللا لع ينل لبملاو يع'ن'

 ةيسيرت#ا ةرخاملا ةمطاقم نا ىيدقلم ههيلطلاو هيكيرمالا باوطنا ميم رفد
 ماختالا ؟دهس لا والا ةرارشلا 1 وكت ىل
 هيدرعلا حلامملا عم لمامتتا يل

 ذيواهلا وسب اكيرما اهب حمدم ءريطغ
 ادهش اهب مثلا تاردامملا قا ةعفار

 ةمراع م ايم كاب 0
 .ءالضت ؤديدح ةميركح هفارتخلا يلع

 _مارجالاب ءيللا اهيلرسيل
 ةييرملا ةيئالغالا ةئبعتلا ىإ لانو

 ريض ةيئودلا ةفيومشللا جاردنسال
 باسمالا ةيلعخت ىلع رارسالاو قارحلا
 قريتلا يف عارملل ةيفيفحلاو ةقيمعلا
 ريكطتلل ةيمثدح» ةفصب ايدوقي طسوالا
 ةدجهلا هدك ءاجت ادقنل نسج تارعألاو

 هباهاو ميظنت ىلا ةهمارلا ةكرشلا
 اهتاعارسب ةنلزمملا ةيبرعلا ةنآلا
 .ةيلخادلا اهتاصملامتو

 يتلا ءادسلا ؛اه نا ىلا راشاو

 هضقر بسسب مويلا قارعلا مل يقرمتب
 يعدتسي ةيبرعلا ةمالل مئادلا لالذالا

 ةرملا زاببساو مهيد ايييجج برعلا نع

 2 ةسون ةسيئوطبلا هتققو ريرعتو
 301 ةيهباودملا تالواخملا

 . ةيدويهسعلاب

 شيجلا .ناكرا سيئر داضاو
 يثلا تازاجسالابب قبسالا يرتارخلا
 ةفلتخملا نيداهلا لإ يتارعنا اهقذمح

 ابيبكم دبي قارملا هفقح ام نا لاقو
 لقتسم ةانب يف انيمح برملل الماو
 _ةيهرملا ةمالا

 ين ةاسحصمسل أ

 بناجالاو برعلا اياعرلا ةفاك ىلا
 تيوكلا ةسظفاحم يف نيسميقملا

 تيوكلا ةئيدم يف ةماقالا ةيربدم ةعجارمب مكمابقق ررفم
 نم ءادتتبا يضايرلا ةمظاك يدان لباغم ةنئاكلا

 1965+ رلاارثه ةياضملو !9؟40/1رثثل١
 كتاءارسجالا ىلا ةعحارملا نع فلختي نم ضرعتبسو
 .ايئاهث قارعلا يف هنماقا ءاملاو هقحد ةينوناعلا

 مطال الالعاب علا ١
 10 نال! ْمعوطق ةقم0 !هرةاوصعرع :65|كذمب

 ام اقع يمبوعرمم ماع هأ ايا
 ا( طوق طععم لعجمعل اطقازيمب ةمحأقعت طع
 اناروعامقأع هأ [5عونلعممع ار اككيالقلا تأزم
 بيطلوقط أذ ا|هعقأم0 هجمموأع 16 ال2
 3ممراق هكايراذ ق5 هأ ههاممع# 20, 1990 المأنا

 ملويورلاطعع 5 990.
 ميم وجع الالطع |دوع طماظتمل ممهزن نع اقلاع

 10 |عوقل م2060 علاراع5 قم0 )ع تهمععاأا غ1
 ها طلو ظعقروعممع توصضماوأ هلال

 انارمعاجفأم هأ عقال عمق

 ةياقالا ةب رب لم
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 ركلو .. اههليكشت وأ اهتعسيبط ْ ءاسلدلا فدتخي دق
 ةدوجوص ةيئاضفلا ثانناكلا

 | هكر دن 8 كتادسيسجتت ىف نكلو
 + فكرودريد سميت روسقوربلا

 هئامللا رشاوطلا ملع زابسا
 هنا لوشم نوعنرو) ةعماج وف اقئا
 سابلاك دوخحوي سيمؤكا دشا نم
 ريريتك نع فلتكب دقو  ةيئاعب

 اهييينطو تايشاكلا كلل روصت

 راو اهدوحوب نمؤي هيكل اهلكشت وأ
 رراوقب درخم سيل تاشاكلا كلت
 وا تاراط ةحيتب ,وحلا ي رفاولع جا

 لوب اسمك هيئايمك تالعافت
 موشي مهو لعب يه الو .روريثكلا
 درخم يش يلادلابو دبهاشملا نش د يف

 ماهوا
 ةدوخحوم ةيئاصفلا تاب اعلا , الك
 نم ملوي حرخب نا اسلع لكل
 م هيسئراوملا تاروداهنلا ملا
 يه نامدنالل ةببسنلاب تاقولخللال
 فورمملا هىلكتب ناستالا
 وا ةدهاتب فرد امث تاناويحلاو
 لأ نكمي تابتلا يتخ  .فمولاب
 ؛ندلا  ةيحلا تانئاكلا نم هربتعل
 [موص يف ايربكفتو انروسعت
 ناروصتسم ةيئاضفقلا تابذاكلا

 ت عيلطتسب الو , رلعالا ءذش

 لشملل قبسي مل لاكشاو ءايشا
 اهليخلا وا اهم ملا نا يرشبلا

 ةييرغلاو ةفيرطلا ةفحالخاو
 ترو دريد روسفوربلا اهيدبي يتن
 نم ةئاملا يف يوي نم رانا يع

 تاتئاك ذدوصجرب نيتمؤي
 ةركفب نونمؤي اهيا مه يم اضيف
 نيدسلا ةيست امنيب  ضمقتلا
 جراخ سس " صمكتلا ةركفب نونمؤي
 ديحاو نع ديزت ال ةقنحلا كلل
 انه نم .ةثاملا ف دحاؤلا فصتو

 روصفوربلا نه ذ يل حلم لاؤس قتبنا
 - ةرهاظلا ءذه اذادل - فرودريد
 يرجا نيتنب رمثسا ثحب كعبو
 تاساردسلا ,نس ريثكلا اهنئالخ

 صيخبتلا تاسلمعو تالباقملاو
 نوه ضلاب ن 9 يطو ..ةيلاتلا ةجوتنلا ىلا لصوتيل

 ُّ ةيئاضقلا ات اكلاو ةرئاطلا
 مثانغ لكشب ولو هاركذلتي سعخستن
 اسف شاع هئا . عمبضاو ريغ
 - نيرخلأ اسسانا فرغ هناو ىرخا
 هنهذ يف روملاو ماهشالا دايهترتو
 نغ ثحبلا ةيئمع نم عون ثدحيو

 فرودريد رويسسفوربلا

 نوحصلاب نمؤملا ةليفغم نا اسغيإ
 ليمت ةيكاضفلا تانئاكلاو ةرئاطلا
 كلذ 1 ,يطاملا راكذتسا يلا امود
 ملا ررصلا نجي يضاملا
 اع نوكي دق هنأ دك اذك
 08 اروصه شياع وأ ةلاباس
 نمؤي مهدذخا ناك األ ,نكلو
 يشأت را اليئاطفلا تاثئاكلاب
 -. الكم ةرئاطلا اني
 نأ تانئاكلا هذه لواحت مل ؛ذامللل
 بكوك ىلعو ناسنإلا ىلع رطرست
 'ذه فرونريد حرط دقلو ؟ ضرآلا
 رعبطش يشلا نم رثكا ىلغ لؤاستلا

 ةياجالا ناكو (طيضلاب )7١14
 نيذلا ةيرثكا لوقت انجح ةريدس
 1 ةيئاضقلا تاثئلاكلا نا اونذب

 تانلاك اههنأل كلذ لعفت نأ
 دق تئاك  ةيريثا و'

 لصارم يف ضرالا لع تشاع
 ام ىلإ تلوست توملا دعبو  ةقباس

 ناك ةردقلا كتبت اهنا الا هيلغ
 مارت سوملم لكدشب رهظتل

 ضعبلا درويو  نضرالا ئاستا نيم
 - اقح ةميرغ ءارا ارئثس نيذلا نم
 تحذف اهما ..فرودريءا اهنع لوناي

 مل تاعوضوم ىلع هنهذو هينيغ
 - لاب يف هل رطخت الو اهييف ردكفي نكي
 ةحص ىلك ناهربلا نأ نولوفي ذا

 نانعور

 ةدقلا نا ايبط فورمملا نم
 ىلع ايدد يملا ىل 4 ةدوجيلا'
 نول لكش

 / ةمظع  بجاحلا ني
 مام ناغ يوتحي يللا نزلا
 .عومرلا

 ةانقا )١7( ةدهلا هذه نم
 سملا ىلا عومدلا ليهزب اهنمهم
 ةلصنم ينغلا بايععا نأ فورقسو
 يتاث لكغ .هايالخلو حملا باهغاب
 ابرخخ وا ناك اخرفق ءاوس اع
 يلا ةايالخو خملا تاراششا هسكمت

 قيرط نع مسخلا ةايضخأ ميم
 ىلا تاراشبالا كلت لصت ,باصع# ا
 اب جدملا قلطتن يبلا بامغأ
 تاوقلا ىلا عوممد نم هيوحت
 مص ل كوس سبا يبا ةرشع يش يتنثالا
 نيعلأ ةيبرق ىلا اهليصوت
 م اب لا اهرو دب

 خومرلا مات طي وا نيدلا اياور يل
 ةرثك ةلاح نإ 2 قنالا لخآا
 نخش بننعي هاوس ويدل راههبا
 ءارجع نم وا ةيقطاعلا رعاشملا
 وا درب تاحفل وأ ةثراظ كاياهب
 مسالا بين حمتتو  ليصبلا هاحئاز
 ناسثالا منخل ليغشت يف
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 ا
 ميوراسلبلا ف وه مهالاسقبملا
 رهافلا نك هققانمعلاا
 _يففنلا اظهاري امني لا ةرئاطلا
 تقدما نارا لكشلاب ةيتاوطنسا

 زال و نورخا هارب  اهمسا ديم
 03 تا هلا 0-5 ناقخح

 'دشو « راغيسلا لا هباوقتمسالا
 رس فئثب و' لكشنم اهنا

 نا تاما لتشلا للا ريشآلا ةلاع

 ىاض امو - يترملاو سومئلب
 لا لوقت ترودرس» ررسفورمل
 رع لدن ةرئاطلا نوجسصلا لكشت
 .ودلا بعلي يدلا وه مرملا لاي ن
 رهاجشالا ءةألف دومي ,اده ردتالا
 هنآ ينودكتمي اهب داهشنسالا أ"
 هيباس نايس ىل مهل ثدح

 هدرمش وه اهدح رقكتلل بثلملا رفا
 نوحجمصلا“ سنمؤملا نيب ةئالعلا
 هيئاصفلابادث اكلا دوجوو ةرئاطلا
 رم ييقتلاب نيسؤملاو ةهيمس نم
 وسنب فرودريدو .ىرخل ةهبج
 يبد اهارجا يتلا ةساردلا لا لوقي
 سابقا نب ةثأملا ي 35 نا حوموب

 نوكملاب  رهاوظلا كلثب سؤت
 ثاشاك دوجوو يصشتلابو ةرئاظلا

 ءالؤه فعن نم رثكا كلو - ةيريجا
 ام ءافخا لله ةردقلا كفتمب

 وا تاكحامملل ايلجت هي نوسؤب
 رم نا اوفرغ نا ةيساخل لدجلت
 رم نودزوي ادب عتتلي نل مهلداجي
 ملعلا نيناوقلا * - نيهارب
 نرقلا يف هيلع ثراعتملا يبيرستلا
 .نيرشيلا

 فرز دربعد ررسفوربلا ءفيضي
 ريمس رشعلا نأ امام قثاو هنإ الئاف
 تاسافم نع فشكتت فورس ةئبقلا
 امو  عواستل ملاملا ثافعحا نال
 تاويس رشعلا يف ناسنالا هفقبح
 صل يسم وسار جبم
 وه مث لضبا ةنس 1١ وا ةمس

 تل تل يع 555 الا لب ابهبا
 تشع ةلكشتملا ةيربثألا ةيئاضفلا
 ناستالا نأ وا لبق نم ضرالا ىلع
 اقباس شاع دل ناك يطرالا ىلع
 ' | يثلا) ةيريلالا تانئاكلا ةايح
 هيف داملا ريغ لكشلا وا حورلا اهيمست
 ٠١ ىلا لوحت مق (الثم يئارونلا وا

 ديتفس رسالا نا و نم
 -ةباجالا نع ازجاع ودبي ناسنالاو
 ةيئمعلا ودبت ةهديدلا ةيحاشلا نمو
 يف لنا ناسنالا 1رذلا جراقع اهلك

 رك

 ثمكح ةريهشلا ثاييميزالا ندحلا رتفاف ب 5
 لالتسالا تارق اهتكهتغا غلا 9 يب ع ,- ا ا. ا «ربسقت يل وا اهمهل

 ةيرطملا عم ريصم يف ةيناطيربلا لسلسم هلقح يذلا ماجسلا
 باشا دباضقفا ةعهنب ناهبسا  رولزوام هفسسيياههنآ. بنار
 هيي بواجي ناكل جريزاتلا دعم نيجسملاو
 .ةيئانلا  يميدتتل ةهباتم هلام نع
 يل اهعصو يسهف نسكن ةببعقو دريخالا ةتوالا ود . رزهمجلال
 ةيسوساعللا مالنا هرهاظ بأدب
 بابلا نم امتيسلا درمت هيملاولا

 ناونع تحي يبرم حلاب بانك
 باوطسب لجمع معابو +نارتفو طقطت م

 رازفلا دمحم جرخكزو حتنملل تفأو لسلسم ناك اذاو .,عساولا
 راعس ةمجدلا هلي ىف حشرو نم ابواخت ىقل ده ناجهلا
 نمزلا رورمبو . هثل ةحصلا نب مغرلا للع عيفشلا

 يف جيئاملا قح طقس (تاودمم رشغ) هيحرخم نب اريطا نربتا
 نيدلا ماسح اهعصوق ,ةيعقلا مثيبلل ةبسملاب كباق , ٍ

 اهمباو ويراميسا ركود وهو ؛ هل هباشلاا ديدحلا
 بمرزتعا ينلا يميدنجلا ايدادا بافالخلا فدب .,سساوجل'

 دب بعبو .. ديلتسلا ف بلطامو
 نيدلا ماسح ءيحوم ةريصف
 ثديعا ةهقلا ناب يفطصم

 . رسوسحتلا اذنن نا ليف
 ركو» ملف لواسيو

 هضفاز ةاعثح فيض م”يسيساوتلا

 هيدامل ميكحلا راثا دينست

 ةليم» ديدحلا ملضلا ق اشرود
 بخدم هببثل مك ىدثا , كلو

 ا ركب وبا بيصدم ةجرهتو فسون

 !  نانالعلا برع ةيئوطن اهكراستو
 | فيطون تاكرش ملمفلا لوانسو

 دهم ىف بطشب يملا لاومالا
 يملا بضنبلا بابلمعو , باراسلا

 ثمخ  نيمدوملا يلع اهبسرام
 ةيناحت رود ميكحلا راما يدؤي

 يف ظروي ندلا اهسطح نع عئادب
 . تاكرشلا هده يدحال هيشع
 ه4 لصخن نا ميماخلا لوقختو

 ةعاربلا لع
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 هليمز ناو ديدج نم اهتغادم
 اهمردقت يودي لذلج ردان جرمحل
 رزق كنذ دنعو يدنجلا ايدامل

 0 ناو 0
 تحكم زود فلسيو يي ددجللا ايبا

 .ه كبك يفيك ا لا هيف يمهق

 رهشا يوري سيساوحلا ركوو
 نيرشعلا نرقلا ي ةيسوساج» ةصف
 رصم ضرأ ناش اهتادحا تراب
 نيب ؛ ةيناثلا ةيملاحلا برحلا لالخ
 تثدنج اندتع , زيلخنالاو نانا
 نيحلا كلب يف صقار رهشا ايناملا
 نوامتلا ثمكح يهو
 مم يلا ا 2 2 ع

 يف اهدهاسيل رليا نوج يسوصاحلا
 .. ةعساو ةيسوساح هكبش نيوتم
 عقوت نا يبهف تمثدع نع اطتساو

0 

 ةمزأب اهني سيساوجلا ركو»

 ينال رسبلا شيلا زتشان ...اهلطسو هدبع يبت تزشو .
 لئاق يلدارب لارتجلا اهكابش
 ةيباطيربلا ثا

 نم لمحتو ءارحصلا
 ترمّلناف هةكرحملا رارسا قدا
 ىلا تلجو ىتدح ةيئاملالا ؟تاوقلا
 دعحعب دب نلعو ,نعيلعلا
 نكلو ٠٠ ةيردتكسالا نم تارتموليك

 فك 3 هها : 2 ل ا

 1 نسيياوجلاب مقوي لنا

 نوجو ع نيكح ىلع مكحيلا
 ١ دوهجلا نكلو ؛ مادعالاب زلبا
 نم امهتذقبا كلذ دعب تلذب
 .ةظدشملا

 0 2 مليطلا أ

 يانا 0-2 ب ب
 رودي مولاي امنيب ينارخكلا ىيحي
 مها لماع ثمل يل داوي لاجل لارتجلا

 نم كول ىونيب ةنانقلا بوسا
 ال نوماطتا مهنش ى اشرود هننب
 دب لمخلا بيا“ ىلا بكلا فرعي

 رجمسو ريرفملا همك 8-2 ريزعتا
 ليو

 هفيرتع دصق دلمفلا اذه ىئحبو

 كيلا ؟لييو . 'نيهشهم ىف تادحعم لبد

 ينكلو ؛ ىهقملا ىلا سيددرسملا لك ىف
 يش هلبافلا نأ نننم هناهتلا ىل
 هضفقب ىلا باثئيوديسلا هفئان

 ملتفلا ليضيف بنك دقو نهمل# ماما
 مجاربا ةمضرفعاو رورك ديحم
 سسبارخ

 ما ةرخلا ةغراصكلا نور سدلا
 اهيف تاكرحلا ضعبب مالا مهل
 ءلسمي دق عراصملا نا نوطتعالل
 هدي كبك عمم ناك نا هيييجبلا ةهبضم
 يتح اهينع طلصيو ةقيوط اهمساعاو
 نا لورعن .يمولا نع مهدتا بين
 ةيبصع ركارم ةههجللا يلع
 هرملا بيقي نا اهبلع 0

 ءايساستا هذه 2 دكا
 رمتاثلا برجي 3 اداخ  اهنم ةداعالل
 رايثلا ةطئسارب ةيبصملا ٌركارتا ىاغ
 ةوقب طفقلا لدبي يئابرهتم
 دراونا روئئادلا مان لمقلابو ؟ عبامالا
 ةيكريمإلا اتوسيئيم ةحماج سا دروب
 ضرفلا يدزي ينابرهك راهج راكتماب
 'يبدن راكمالا جواصو ع انيذن ةسلن
 لس يئايرهكل ا رايقلا» هيظو نع هرمل ءرملا

 ,كلاسؤر

 رويل

 .قباح رطيست ماهوالا جرش ال ,(5/5+ -211) ءاررسلا ف

 سب ماما كلاؤملا يف ردشلا يف ةيامل نكد[ م1071 -1/ 1375 ) دسمالا

 ,نمابلا عم شعب

 كئافه يف مارتنالاو

 موهلا

 ديفتاعلا بتايح

 مورا

 عم لاخلا حالخ# ةيبامم ةسرثلا :(4/4 + -/53) لمصلا

 وه

 ةديدح ةفالع ةماثا ف فورظلا بملت فر 111١-٠ روثلا "*
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 لطصتت الذ جرقلا حاتشم ردصلا [؟52153-219) ناطر -#
 ووو

 نيرطالا عم لكاشملا ببجتت ميلا (1/17-4/77 ءاردملا كل

 تاسكالا ناييسب دلرعلاو ةدسؤلا 4/5179-١١/157( نلريملا 1

 و

 هءضلا نع ليزم بولطم ]١١/883-17/151( برتملا اه«

 ف

 لد لفلا نوكيس ادغ مدمث ال ١5/7111/7597( سوقلا كف

0 

 يف قلقلاو فرطلا عررل يغاد ال 41/13 - 11577 ىدنسلا

 افنن

 هتابقفلا خيبت ىظكتي ريصلاب 1١2141١١-50115 وتدملا م

 ل

 قدس 28 رهف .املخل ىلع اريثك همثحل" (7م11- * 5١) 0 توصلا 2:

 كولا 5 هيباثلا ةلحرملا تجاح

 ناث ذأ - ةيجولوشكتلاو ةييطلا
 ىلا يدزع تايلسلا ةنرخلا 3 رب دشتلا
 تاكسنر هبعو نع ضيرملا بيلي نا
 ةيلسلا متي ىتخ  مئالاب سامح:ا
 55 نالا مت هذهل - ةزسرصلا
 ينايرهللا رات نأ يا ةفيرطلا
 رهدختلا لثب مدخلسبي ن ينمي

 جئاتسلا تناناف برابستلا ثيرجتو
 راهثثلاب ريدضتلا نء هنهدم

 تثانعاصم قيا كرثي
 - هلورما؛ ريدختلا اهكرثب ينل١ كثل
 .هربغو يلالا وا مروفو وطن#

 انتا لوقي دروم دراودا روتكذلا
 ةايرهكلاب ريدقتلا مضغ ىلغ وقبتم

 راثا ديل نود لمقا عيال
 يل بولسالا اذه رئؤب الو 'ايبلاج
 ريدطتلا لمفي امك ميجلا ةغانم
 بالا ينعم يديتلتلا
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 ميسا اسس ذ نس جسم
 لييسسم هيج

 ةسيسع فسسسسأ | شا أ رسمألا يسسصتسإ

 هيلمخلا ىنخ بصمغتا رهشا هتس
 اهالتع عرر ايم مق يتبا هيضارجلا
 مامر يف هتدالو لبلا نيش نم تذطا

 رهتمو ,.نوسسملراي نطرمي باسم لظر
 يب راس هلا ايظالا لاخو نمدعمسلا صدي
 يا ينسخ هيستي يكمي يا هرودشم
 ءرودهم ىف رايصو .لابم نم عرسا ةثاملا

 و دهب نايشالا وامن تا
 نم م لصفا ثادصالاو هاسبإلا ركذقبو

 رثكلا بزاا ةيخارجلا هيلمملا دق
 طابصوالا ل ديصرافلاو لدجلا نم
 تمض نسما يلع موقت اهيال هيبتا
 - نلف ايقالملاو ايئولاخ اهطحص
 نع ينادي نوسمكرام يشزمب ناسملاف
 فكرس ضصقنث هيب عامدلا يف للظ
 - «ليمايود» مساب فرعي رب ايميل
 'دسج ةمدقتملا مهنوحدب يف ءابطالاو
 نم دخل يتلا امالظلا نأ نوئرمي
 ل عررخ نا لمي ةدلوم لف نيبح
 ناكوؤ ؛نييمايودلا رارفا طباتست عادلا
 نم رمثمي بلد لسف نوسيكراسبفا
 - هرملاس امهبج الام يف لما ل يلا صارسإلا
 هونوا هربتك تالكشم لاتف بالم شنو
 قرب هيمسرلا ةيحشلا رئاودلا نا
 نال هيحارتعلا هده لن ءاوهداب حامسيلا
 نيج لوجو تلطنت باشيإأ# هجلابم
 - دمك نك بيضؤبتعا 11 هعأ ةيسخهخا

 تاييتا اد يبا ءانطالا يريم
 هشنن دو يالعالل هيلا تامئاقلا
 مراسي وذ قييفرلا ةزاتنمب هينا هراخني

 قلي انهض ةهرييووب ةرتحاسمبا دالا
 لوأا# هكيسوناع بالاكتلا .حشيو مغاضلا

 رجا هو اهنا
 نوبل نيد» رش يكريومالا صيرلا

 دقو رهعلا رف نيمطلاو ةيماثلا ,)
 .ديرف بروك ١ رومكذلا هبتمملا ىردعا
 لوط نوسيكراب رم .ينافي يعم زاكو
 دقن ادي دقو  ةيضصاحلا ةيم ريرسفلا
 رسمتي هيساكو رهسا 4دغب ديلا

 تروك رويزادلا حرسو ةيميسلولا ةسناع
 جاصتسا ماما ارجخإيم هيلمفت رييصافع

 هيكديمللالا توخبلل يكربصالا ءاجالل

 نوط رومكفلا ينك لا رقعم ساو ى
 نمزمع يفضخملا رعيبظتلا ,ليداليس
 داعا لاق رسب ور ياسو ايت ىف _.قيعسيمف ايبا
 نسلا حباستلا ا خشم ريثغ ةيارمسولا

 ايلا حخم ةييايسا يك اهب نلحلا
 بهنو ديضلا بم يكل ةفكدم

 نس القس اس رملا يع تلرحلا عارتعا
 ءاسانم هيلصللا لاق 7 خييفم رجلا

 لاب هاو سوبا نادملا لال لاسيارب
 يسع ماضي دب ىفسلا) عيلاب ناد
 اسامعل ينس ركرس يأ عطس نو سكر ا

 لولا ةييسسم دكت نع نكي ينم
 نسم ينزربفملاب نركب ىلا نو يجمانو للا
 مسوق نا ةضسس ينحط وا ويم
 صايم

 منيا يصاب فوم نإ صنم ديما
 هب رسب ميسم بيلي سميج حاربت سنجل
 مارس راح ياس ل + ريس 2يايل ألا. يناسب فيستا
 ل اننا تاهج ةهننس نا دسف

 تلا ان ايي عس لوكس ومو
 نيس ىلا دابا! هل لل جرمتفا مدخل
 رم فو دي ريسعا تاولظجلا ومش
 < مسك اب لفرص ناس انماك ةلي)ا
 للا هل ىنم نم نيام هيب طيابعو
 لرسم موس نم نو هل حا دع نا سف
 ها رسما ىلا ملا نسر ليصنع هسا
 دلما معرس يل نس نم ناسخ ياو
 0 ل
 ل نير رسم تحس سل هموم يماوم

 مسمع ننس سويس ياسا دنس
 امنا سس رماه سو بح
 لديامم يب ديلا تدهدمتا

 لص ةامدم ل
 ةيامسا هيض صب ١ ليسمت <

 فلدؤر ةيساعل عباتلا يقشتسملا يق
 لوأ 'رهؤب تيرخا نيدزب يف فوشريف
 مسومودب مث نمو فيستا ةيلمعل
 رمتس او ب ررهت ةمشل ةطسارب بيارشلا
 ةيادب ةيلسحلا هده نركسانلاو ءابقطعأا
 نييالملا لمالا لمتسي ديد دهج
 مهتباصا لمتعي نيدلاو نيباهاا
 وأ نونرامتي يك دلا ماققحإ ا ةيدوم بيس
 ءده تيرخأ دقو ةريشك ى بابل
 ياك يمدسلار ةيماشلا يف لهرل ةيلمعلا

 نايرشلا نادسرا نب ةزهطخ ةلكرم
 ءامظالا رركو ب لخطنلا ىلغأ ف يبيثرلا
 3 رسم هتلاز- للم نوئرشي نينا

 ل امل م يمتمس

 سرا لالخ ١ هث ةيدءارخ ةيلمحل مارخا
 هدميو - ةنابج داطنال ةياس نيرئاعو

 داوم مللت نع لو ل" هجر هلا يل ةميتعاى
 نايرشلل ةجطا دبا نا رزتحملا يلدا ةيسق ل

 روؤرمل عبصمي ال داكي اهيبس حببصأ ثيحب مي هيييط تاراشتساو الزاد
 ميسطتل يرورص رادثم لقأ يف ولو مدقا ءارحال دوسي اهنا ونراك نايدع.. روق بذل
 نايرمتسلا رقه نالأ هيجرملا لل يل ا  رمكأ دمس اهراهتمي نال يبل“ ةيرجلا

 هما يقتأ  ديعاو نيمملم نس لثأ ذو هما“ 1
 لجل ةقلعرم ف نان ١ ررهل ههشا م'دختسال قلو صتسس .رم
 د'يسنالا لارأ دف نخلحتت ةرهسمملاب داو
 موسكدسلا سكيا يضل صولا يف هعب ولو هقيلم قئاقد لالل لمازاياب هلك
 ايينيسم ةيلمصلا عارتسا ,ريممامب هقادسلا قلت ._ ةححارج# ةانس يف ىهي رملا

 اوعرزرو .؟ودصدخعيلا
 ةراشا ف برملا هتلاق لثم  اماكاع
 عورب نحط ,لايخالا لماوت ىلا
 نوركلالا ليصسيو عاببالا مئاقل
 لصف ابك (هامت ,ابحاشب مرمت
 ابل حاملا صرف اوايف نيخ انؤانأ
 ديس اهنا .مهب انطسنرإ نم حئاضل
 ةئحاط ادهتلجع رودب ,ةايحصلا
 هوسقبو انايخحا يلب ثادحالا

 ,ىرشطا ايايجا
 طلبت عوضوملا اذه لالخ سو

 مهب يويتع عوضوم ىلغ ىوسلا
 + مالا عوضوم ,ةبطاق تاعمتجلملا
 مالل ترشلا رظذي فيك ,ةامصلا
 ةئاكملا اهل تناز ام لهو .ةاسحلا

 ,الياس ييتشاع
 طاقن ىرثل اذه ضرفت
 انيمحت ةهباشتملا ةيؤرلا

 يتلا نالتحلالا طاقنو برقلاب
 .هنع انقرفت

 ةيعارفلا ةروثلا باسامعأ 4
 نويبوروألا اهرجض ىتقلا صربكلا
 لجا نم تيستسملا بيؤدلا قليعلاب

 0 ىلا جاتنالا ةيجع
 ارات ل يآ ةأرملا تجوخ
 ةديدي> ديفاقتا ممسر اع دعب

 دعي ماه ,اهلزغمب ةأرملا
 يرن تخيصاو :لاضتعالل تقولا
 دقن ام دح ىلا ةيدثن ةأرمب اهسفن
 ءاهتيب نع ايفطاع مالا تباغل
 ةأرملا ىلع امازن ناك نمزلا رورصبو
 نم ةفعكارتللا) اهتروتاف ديدصت
 ةهمتمعفدسلا اسفلا بامهقلا

 دما لولي ءاهزجعو ؛هتخوضيشب
 دقت :هتجوزو عصا ماما ءانبالا

 ةبمس ةيفرم فورطب تررس»

 1 2 مي يباب نق مل قيلت عباس

 ةبرجن تش يالا نيطتحت مل
 نك مالا عادل ١ .ءاديدعو ضرما
 ةلوهشم تنيك دلل» ,ةئلاق اهمسفن

 رم اوتا نيذلاو ركسوم لها
 ضرسفم ةديهاشمل اهجراحل
 ويداو ,ةلممتسللا يارايسلا

 ل اي ءيكروخل كراب
 ةسايس الول هثا نولولاي ةيتيف

 اسهجهتلا يتلا تببوئس السلا
 ضرمملا اذه ميلا ا ,فوشتابروخ
 نا مدايلا نلظذوملا ا لو

 ةميدق تارايس ىلع
 خيرات نب اعجب لكشي اهضعب
 .يتيفوسلا 0

 الا نارتشالا طورش نم نال
 اص ةرايسلا نوكت نإ ضرمما
 باد دقق - يداع لكشب قمحتو
 ميمرت وم 0
 اهنا امقغ مه تارايسلا ككت 0
 كلم يه لب ةلوذلل اكلم تسيل
 دهعاش ضرملا اذه يفو  رارفا
 دزعي تارايس اوسلا نطاوحلا
 ين ةيلشلبلا ا ىلا اهخيرات
 تناك تازايس كانفو 1511 ماعلا
 نوشتورخ وا ايريب وأ نيلاتسل
 ايسور ءايمعز نم مفهريخلو
 اميف بلوخت اهبئكبو ى ةيتيفوسلا
 ةصاع نم دارفا ةيكلم ىلا دعب
 ةنفلا نولكشي مهنكل  .فعشلا
 .اغ دع ىلا ةيرثلا وا هفقثملا

 راز يذلا يتميفوملا نظاومللا
 توشئايروط الول هنا لوقي صرعللا
 ةصرقلا كلب هل بينا ا

 ر زسيسسلجا' .ةسسمش أسب سسس ١ معلا عميسسا نست

 مفتي ( ادن الا ييرف .نأك ١ رزه همس ي
 سلنتو ,ي هقيرطلا بلك نا دج ارجل
 نس ارثعوع 8 نا رعسفلا .
 كلت نا ةشاثلا ينعو ةرهج ١/ لالخ
 دخل نايرشلا دست بناتك يتلا داوتلا
 مرقلا لف ببابمتاو ناش الا4< بركتين
 عدلاو ةيكيملللا يرظلاب جراشلف ررممت
 تارملا ن'ريطع لسوفأ لايريسا و لفي
 نزهل همشاع هيزلالوبا زم ناك امس
 هديرطب ناهرشلا عيسوب يرحل ف دنبو

 جا و زسسسلا ةسسسوتل حسم فسإ
 ةيسلبلا ةرهبشلا سيقف ةبوعي نلع ,يبصخت كنا عقخرو قيلاغت عدو ١يقزر ءارو يسلب

 لاجرسلا طظمب نا ةسبمصتملا بيبلا يف بلر امن ةيهاستجا 0 0
 هيلدسلاوب ةيجوزتا نايحب نيقلتلا اتيلع نيصفنتو ليجد كينص عيصامب و دلاو ةيسوزلا نايحب نيقلتملا انيلع نيصخنتو ة نيمساقت بالاو ؛هتوخا لجحاو هلجا نم دجيب

 يدابغ ريك امامتها مهل لكشب 5 7
 هت د تل قف ,لوقتو ةباقلا ةجوزلا لطدتت
 0 انيمكب لانيمتسالا يررتت *

 ,كذلو كلامها جئاثر نيدصست دلما

 0 اوناحل نب اربتل ثدحي ؛ لوطم ويرانيس
 ترجع يشلاو ةيئافلا م زوجملا تومت ,ةهبرقلا تاممتجملا

 امم .اهريخصلا هيامحلا ل .ةرجدلا رود 525000

 1 را 000 هنأ

 ,وتمل ا لوألا ةيزيفكت الا ةفثلا
 ال فاس نيمئمملا بيردت -

 ا يناثلا .تايضايرلا
 مل ةيزيدكنالا ةهللا

 ب

 يف مادشلا رئريبمكم

 كلا در قيعتلا

 الابن اهيللع درلاب ءءادقلا وثويمملاو

 مزع لققذ اميرم+ يعايأ رمت
 بهفملا يتف رطقلا ني هيبخاك
 يرصغو ,يبابأ ثتنلل يت
 بيغي أ ادبادحال او

 اه فن زك يسابنأ ثا
 بيترلا عقولا ىلع يشن اي تدومل
 حابسلا اذه حظا لاسا
 بيه حسم لاك .. بيحت
 1 هيي ميد م يش كابطأ

 دم رم ) يحمس مس ح1 دب ةيفراؤن جايوطا# معا صنمب دع

 رصقا بمر ةريث يف هلسع
 نري يقيس ف عاملا دممتمب

 ام ءارخا مهرزو فمع يف نوكيس هيا موهب“
 ءنبه نس ةيزمع 14+ ة رماغو عامطف]ا يدل و عاملا يدل ةفورمللا عقم سال

 رز همم ناو ةنسلا أ همن يلئتسملا رضيرللا
 تادصما بالاخ نم ةئاملاب ؟ 8 لم رثكال نم لف

 , نايرشلا يما هناؤستس ايم نيتك اوك ١
 نس ةليسح كمس وشو ةييتمملا
 اها هفيرطلا هده ةريمو .ةرطاشملا
 اهل دوقي ال ينلا هيعارطلا نع يسلب
 ال ,يصيرملا نا رطل جربمو ادن) مورلا
 ل امك ىيشسلا يف هيو مدد تكمي
 ىلا دوعيو ةهريس يافنيو ةجارخلا

 عب وييمايم روسيتورملا يلوتبس
 نم دقن بايودس لاقبلا روب# رايهت» قيزشا
 ةركسملا ةيثلمعلا ةده مارخال ءانقالا

 مادخيسا كلاب يولوقي لقمل“ يو
 دومت معمو بسبفب ل رريل هيلا
 لل رك هبانلا ءوصخ وأ ةيقثلا

 2 من ا رج ١ سيسهل

 م“

1 
 كتمدخ يف ءادشضلا راو ينمع

 اج وحس 3 - ةيبدع ةيوار «كتسخ
 .«د اوقملا لئكامبتسم ازءاهمسا نم مساروف ايك ةيبازلاب ءامتلا رثريبك

 هل ١ ؛ةساق :1ردبشم» ةيبمعكلا د ةليرط
 حاتم حسا .اهلحت نأ ةبيملا لئاشملا دع نفع ثا

 موتابو ءاديلا اهلسرت نا كدلص ةلكشم كئايس يف ُبباث امان ةيازلا عم ريثزلا

 ١ ماس سس ألا

 .بيزط 7 ,لامح ال ديدح ل درت

 , اجورلاب قلعتلا ىلا دادس ف هعفد
 ناغ انهتامغربل جايضالا اميرو
 امهم ؛ ناو ةبيكسأا مالا باسح
 قا ميال ديدجلا ليجلا رطبس
 لباقب ضني لطم ميدقلا ليحلا
 ,لمالا

 يتامح لكشن ؛نوج ازين لوقت
 يهف ,يجور ةايح نم امهم عرج
 دالوا ةبيسل ماو ,ةحجاد بيب ةمر
 بارسقالا كلوا دخل ,سحجان
 فلقن ةكرتشم ةيصر' داجياو اهنم
 ا تضخ دقل ءاهرلع
 ادج ةيفاك ثناكو مغاغ دل هيحلططس
 ايف الع ءاسب ب 9-7

 يبيرشلا عمتجملا
 ل ءاريل ةلايع هنا أ هديدع
 عسشولا اذه ةيسفنلا ةريبخلا
 هصخي يالا يفطاحلا نراوتلاب
 لقتسم وهن ,نوج ديسلا ءازيل جير
 ةرعاسلم نأ عيطتسي
 ل هشاع كد اع حابس ةجيتنا
 ذيسلا نراوثا نا .ةركما هتلوفطع

 دي نا اريل ةديسلا علد نوج
 بنفق ىلا هيف لصتن اكرتشم ابولسا
 ناب العف زيي تحجتو (هجوز
 ةريبت اما ةامحلا نم لعجت
 ونتلاا اهتاربخ رمثنست ,تيبلا
 .اهيوح ةرسآلا حلاصل

 نم ةيسلتلا ةريبخلا رذحتو
 نوزبصجي نيذلا ئيديلتتلا لاجرلا
 نود ءةامحلاوا مالا ,نيفرطلا لما
 ثانالسملا الو ءقنح هجو
 زبحتلاب ةهبانملا ةيعامتجالا

 ممم اهدنا ينس عن كلي دهب اهابطتا اهنا
 اهنا يعت نا ةنكلا يلغي ءكريخاو
 لهف ,ةامح وذفتس بيرظلا فللا ي
 هتلذل قئسالا دادعتسالا تدهتسا
 5 مويثأ

 ةيينوي زنفلتلا ةيميلعتلا سوردسلا
 ةيبارلا ةعاسلا نيب ( مويلا ٠ نويزفكتلا ميثي ةيناثلا غادقلا ىلع

 _ باللعلل ةيلاتلا ةينؤيزفثتلا جماربلا ءاسم فصنلاو ةيمياسناو
 ءاضيأ يعامجلا توصو دادقب ةعألا اهتبتو

 رة زي طا

 ( يناثلا سرملا )
 0 "ل بجلا) سل

 00 وشنو ا عيارلا .ءاوحالا ملع -
 اهليرست /ةيقيلعلا دادعالا) ىسلعلا سد

 كاسل
 لاك

 6 ةيلاغ رامعألا ننا امال
 ؟بيصبلا ؛ذامل ؟ ءاقبلا !ذام
 ؟قيبالا اذا ؟ ننوهلا :داملا

 ,؟ بوب لئن ءوجتلا املادإ

 ودصيسب عيرس قبر باسملا اذهل
 ةدسر تسيلأ بيشملا ثيرح ىلا اند
 راتس لادستا يشل اوفحضا , :لونع
 ريق نكلو .. ليوط ىيرط بارثلا
 بيضي رممشو | رمم ريغو

 نيسح هط :بدغملا
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 وو
 تيس | زك ةسخاعلا

 ىسسلا قف طع ذه

 يسئو دنا عمتجملا

 نع ق'رعلا نلعب امدح
 ١" ىاطقيلا عنبل ةءادعتسا

 ربسلاب يا .ليسربلل ارالوب
 هيام ون ماتنو'«ةمددس يذلا
 !رالود 7 75 سم رمكان انلاج عام

 لوفي نا دسري ميا ليمرتلل
 يكمرخ هسا ىلوذلا عفتجملا

 مم يا ع
 مي م لهو مالسلا
 فكلاد ىف ام كاملا بوسسو لود
 بفشلاو يكيرستتالا بعشلا
 ةيا لوقب يا دمريو يساظيرملا

 عافنرألا !ده نع ايار سيلا
 راسصسا ق ديارسملاو عيرلا
 نع انصار سبل هناو طعبلا
 ةيطظسري ظفتلا ءاريقدسا

 هنآ مث لاليعتسالاو رارتمالل
 لودلا نئمطظن يف ديري

 همدقتملا هيعاسملا
 ةضاختر طفنلل كلهتسالاو
 رست ال هنا ىلإ اهمب ةييرملا

 ةدهب تعدي وهو قاربلا
 معّدصلا ىل ةديدصلا ةلاسرلا

 عقرب س اهثعبي مل.يلودلا
 للا ةحاجب هنالوا فنم

 تاليعلا نم ةيدفنلا هلويبسلا

 طابوالا معرت انك هبا

 هيئالبعالاو ةبنايدلا

 واةيبويبيصلار هيكيرمالا
 ةيبرملا فخبصلا صمب

 مدون نأ ج تما دقف ..هروخاملا

 لادي اندم ناكب يف ظفب نامنا

 ..جيلحلا ةمرا ةيوسن يح
 ؟داذفدسا نع نلغا كلذ ليقع

 ةرسيقفلا لودسلا دسورسقب
 طبلا سن انهئابج ايئجابتب

 هاياؤن قيس ذكري اجب ,.اناجم
 لمح ىلع برمشلا ١ ةدعاسسم يل
 اهئاسراو اهلئاسإم
 ىقدص ديكؤي اسك ,.ةيداصتمالا
 هيرستلا وحب عورتلا يف ءاناوم
 هدمليسلا

 يلوآلا هردابمل ! بسيل هذهو

 سلار قارفلا اهب موسي يتلا

 بيدحت ىلع همهرخ دكؤت

 تاليولاو بورحلا ةفلغمملا
 رشتان هرالار يشومةرادا كل

 نوريصي طقبلا كرما امههفو

 عيوصيو لارعلا هرصاعس يلمع
 تورس هلافطا عيورتو

 ,برحلا لوط عرق
 5 ةفظيملا

 نارسفلا ردان ناو قمت دقلا
 «تاردابم نع يالمالاب
 لودلاو اكيرما ىكاو .هسلسلا

 اهمددح يف بعير ىتنلا ةيبرملا
 ةصرفلا ةظفن ملر هلهمد مل
 ٌسسردكحف ,ةأباوب نس تايثال

 فسم تاوقلاو ليطابالا
 تارازرق ينافث تردصتساو
 كش مايا ىرمع ىل ةبلرد

 كرحتو ةتردانم لاتتغال
 هتريتتسل ةيييضعو رهخي
 ناكر ةدص هلك نوكلا يلام

 لبيس نا د ول اهدون
 ةيدايفر ةيمشو ناربهلا
 هو نع بجينيمتو كامطاو
 ايسدلا

 اهل بنت نإ دقن نكل
 هيفل نبل يارنلا يف سوجلمل ان
 ليان و رم ةمجل نار ةمئاس
 ىلا بتات .مسهلار ماهيلالسلا
 نوبللاو بيلاسبألا بكنحم
 «دمك ىذالا رثكا قاضحلا#

 يا ادج ايروراص ياك دقلا
 و
 ةيقيقح

 يه ىبلا ةنريانم راق نآلآو
 ههجوس هديدج هلاسر ةنائقي

 اكيربالو ىلوذلا ممسملا
 ,ضصا د لكس اهتابيلجو
 لمقر ةنارقلاو لماتلاب ةيمدج
 مريد ىف لاذو اذسف

 2 ء.ا-0 سو

 دل اداو رسدقملاز عارم الاب

 هيتاييلحر نشوب ءرادا اهلون
 اهياو ءاعيص 2 نع قاكلا ردعلا
 عئاتتلا ني ةلوسم نواعم
 تاك امهم

 زروكن همالس

 ينيفوسلا عمتجملا ىف ذ رهاش ا تاهزألا

 لك مرق رهشلا + جاو وكينوم
 رافنالا ىل يدايسينف)ا عضوا

 هعبسملا رهجالا لالخ يفيووسلا
 تاسررا نآ ماقنا هيه نم للزالا

 عسمحلا ل 0 مفحتسصا

 هيلع دهشب ام وهز نيمفؤونلا
 نرايصتمفالا روطبلا حجئانس
 ةرمفلا مش مدج يصايضص ا.

 نيالنا نود نم ةرزرهملا ةيدقرلا
 ١59 لوكا هياسو

 ةييطل هيب حلا نش دنا ري رقدلا راشاو
 هةفيصم هيرتسو ءاصخالل هلودلا
 هليللا يشاسلا اهم اينسفرالا

 ضاقخما رارمتما ىلا ةيماملا لمق
 ضاقخاو ييجامدخالا حاسالا
 هييئسلا ياهاكب الا يماس و ةرشان

 قرخو يبظولا داعملالا هيدحون
 يدرسو ةيداهتهإلا بانا

 مليطس يو لمعلا ل طايصمالا
 يل عاصوالا ريوبو تايفاقبالا
 تبلظع ثيعم يرامثنسالا لاجملا
 ل لجديو هريممك هيشاتنا باردغ
 نكسلاب قلعس لئاسم كاد
 هيفانثلا ةيمهألا ثادا مهراشملاو
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 جاتنالا مجح نا ربرعتلا رصإ
 لا هذه لالش يه دق يمرر

 ماعلا نم ةرتنلا سكب عم
 تالاج داصتلالا لف تدارو يماملا
 لاو يدقنلا رارقتسالا مدع
 هيفرولا دوقنلا رادصا عيعتراو
 رامسا عافترا يف كلذ ببستو
 سلا بلطلا تاذ عشا سعبلا
 راكسلل يدقملا لغدلا عفتراو
 امب عئامملا جاتتا عم هبراقللاب
 اصوألا روشدب يف بنست

 ديس ىلإ 0
 هراحتلا يف ةيبئسلا تاهاجتالا
 . ةيجراطلا

 صضاقفخب#) ىلا ريرقتلا راشاو

 ةروصخحلملا ةرتهلل يلامحالا جاتسالا

 اذه نم لولياو يناثلا نوناك نيب
 1١/8 هّتبس بعلي ثينع ماعلا
 اهبقت ةرثفلا عم ةنراقملاب ةناملاب

 اعدقا يصاقخماو ريضامل» ماعلا رم
 هيناحاس 13 ر'افعن لايجتلالا

 ع ةسملل ميحاسالا خردقلا ليدكو

 مبافان ١23 رادقمب
 الملا ف هيئاملا عاضوالا ا رتدو

 يفق كلذ حمو ررطن اهيلع ارظي من
 ةيبسلا هويه زم لوالا تصنلا
 مباعارسجلا دسم ءاجنت يسمو

 يناس عمسوس حىدساو 0060-7

 ةصصقخلا لمجا ملا .سيئتسو

 نرامثتدسالا جاسالاو عافدتلا

 ده ليخادملا لاكشا صدم ريرمبو
 رجملا نصافشسال تاقاضنا برشا

 هدش حلب دقو ةيسوكبصلا هيماربملا
 1( هعوسسحب ان سايرخبالا
 وهام نسا ليور رابلم
 علابلاو لوالا فصنلل ططخم
 هده هوس لذ ليور رايلم 114
 اه علب هيبازبملا ف رجعلا ناف
 ٌُ لور رايلم 50/5 هعومجم
 داحتالا بايروهمجلا بايباريم

 . ليور رايلم ١١,١ رواجم
 ا ةييناويللا ميحح علب
 ىف لوألا ةمسستلا نهشألا لالخ
 لياقم رابقم 557.1 ماعلا
 ةرثملا يسفنن قيور رايلم 6
 املا مافلا نب

 داصبملالا نا ىلا ريرقتلا راخاو
 [(0) جلب اخير قمح دق يبطولا
 5.5 ةيبسيو ليور رابلم 5
 لصفب يف ققححم امه لقا ةئاملاب
 رصفخم+أو يماللا ماملا نم ةرتفلا
 تااسك اسما نقسنلا عمرا

 0.5 ةييسنيو راولم 1,5 راققمب
 , ةكاملاب

 سبات تايفاثبا بحوميو
 [ينات نوئاك نم ةرثنلل عئابصبلا
 ةمرأ ةبسنب تدفن وليا
 1 رئاسخلا نفخ مثو ةثامام
 عيطقلاب تامئتمملاو عيراشملا
 ثاملاي (!) تفلم دقو .. يعابفلا
 ل لالشو ةئاملاب ؟ ءانبلا نو
 رابصا مث ماعلا اذبج نب ىلرالا رهشا
 مث امم ةرم ١,ال ةبسمب رثاكا كونان
 ..يماملا 5 ةرادصأ

 .اديفلا

 مويعلا لو هنا ريزرشتلا حسضاواو
 نماضتحتا ماصبت الاب رفسبب

 لوألا سيعمل هيرافتبسالا ضصورتلا

 رايفمب بصعفمبا دع لو ١ يرش ره
 (4) هسصصوو ليور رايتع 4
 رايلم 05.6 يملب دقو ةئالان
 رم لمعلا يل ليخدا منو لسور
 ام هموكحلل رباسال“ ىطاسخالا
 ليور رابع عه.0 ةهيعومدتم
 سيب نم لبا ةئاملاب (76) هيسنيو

 ناك نا دعي يماملا ماقتا نب ةرنعلا

 ةطحلا ف عفترم نأ اهب رزفع
 , هئالاب و ةينسعب هيونسلا

 همرعا يللا حمابرملا ىرخ تر

 عيراشم يف لمعلا لاح دل ةبوكحلا
 58 ىوس رخبي مل ٌُبيح مدرع
 اعورشم الإ لما نع انورشتم
 ناك اغورتشم 117 لصا ني افيين
 ماه هسالشملا لج نا اهب ططخم
 اعورشم 7 سرس قلمسي مل اة 44
 قلفلا يلع ثعبي ينلا ءيشلا ناو
 عميراشم ماس يف رخاتنا نيمملا
 لكشي نا نكمي يذلا رمالا ةعاطلا
 داصبقالا لسبل اهقيقح اديفعل
 قفارسملا لسصغ كسل نمصبو
 ءانشلا لصف ل ةيب ملا بامدخلاو
 تبيح ةيئابرهكلا ةفاطلا لاجم قو
 لاحم ىف ةعوصوملا تايحاولا نا
 يفحب مل ةينابرهكلا ةعالعلا جانبا
 يراع رب ابو ثلتلا سوم اهنم

 , طاووليخت نويلب
 رهشا ةعسسللب هنا ىلا راشأو

 لدنم صقختا ماعلا ةذغ نم والا
 مانلا عم هيراقلاب عئابصبلا لَقُم
 8,[ بمثيو ةناماب ال ةيسسد
 راعسا تعفترا دقو نط نييالم
 مقريلاو تامدخلاو عنابفملا
 راسسالبمل يلامجالا يسايقلا
 يناثلا ا ب ةيالهنبسالا

 عم ةمراقملاب ٠١7,77 غلب لوئياو
 يمفاملا ماعلا

 راسنالا ناق انه لظ ينو
 75 ةيبسب ببوترا ةبموكحلنا

 داوملا عئاسب لاجم يفو ةثاملاب

 د يت بفوس ينداسسصتشقا رس يرقت

 ناسنوسينب (
 ييياببلا ةقرسلا يق هيمادلا
 ١١9,3 للا لهو دب رابسالل
 ةيبلايصلل ةييئكاب اها ةضالاب
 ريجلا ةيئارعلا راوملا نم يسظنلا
 ناسلالاو كلابسالاو تايكفلاو

 نا .ةموركمملاو ركسلاو نييملاو
 ربيعب اهيف لصحي مل اهرافسا
 رببم غفترا نيح ل يىرهوسح
 ا راجقمب اطاطملا
 هئاملاب (11 ثاو ارسم و
 هئاللاب 11 هئاومناو

 رايصنبملا نوت ل حمصو'و

 ةيئادعلا يلا عئاضينل ةيصناع
 راعلل ةرّمنلا .نمفب ,نم ىنلعا ناث

 تلبث دفو ةئاملاب © ةيمميب يعامل
 سببالملا جاونا عيمج ابيرقت ةدايرلا
 عيئاعبو ةيردلجلا يدعو
 * تعفنرأ تير ناحابملاو ةعاضلا
 ةئالاب مو 6 نبع ام ةهراملا
 اهعارناب ةشيقالل ةبسشانو

 يباؤالاو باجبستاو روطتبلاو
 نياك دقف تايحاجزلاو ثنو
 عوا سبام اهيف راعشالا تدار

 راعسا يف ةءايراا ثعلب اميه ةئاداد
 ١,6 ل ارح تارهوجللاو تاطوضما
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 مدخغ فورتع يف هنا ريرقنلا ركدر

 بلطلا قوس يف رثوثلا سافم ١-
 قوس كمن ذلف عئامللا مع
 تاجاحلا عئاصبب ةيراسدا
 نا تكابابمحلا ب دقو ةبيع'لا
 مارش ىلع ناكسلا هقفتأ ام هس
 قلب تايراضللا قوس نم علاصنلا

 لا لت ةدايربو قبور رايلم ١7
 هيرب ماغ نع تأزم 8و5 نيب ان
 ىوس عطتري مث داوملا هذه رعبس ال
 هطحلا بوشي دتو ةئاملاج 14
 ةبسبب لاوملا هذه حاقنال ةيموكحلا
 جاتنا غلب ع ةيشاملاب 6
 نريلد 16١ ةيلوكتلا تابورشعا
 هئاملاب م تقلب ةداير كمستبو رمل
 هحتبلا رئاكستا ددغ نبع ف

 ٠١ ةيبشيو ةراجيس نويلم 159
 ماعلا يف جتذملا نم لقا ةئاداد

 0 ليج

 , يضاملا

 .ىربكلا ندملا ةامافه ىلآ 0
 ق سصقسلا نم هييبكسلا ركارلا
 موجللاو هكاوفلاو اطاطملا 0
 ساهل شش وكسوف هتيم نا نيبو
 هموصولا ةطحلا نم لبا موجللا
 كارمتيديل ةديذمو نط ٠١ 8 رادكمب
 نط فلا 7

 سلطاعلا دده يا ريرقتلا عبصواو
 بسحو ناكسلا طبسو « نع
 ةيلودلا لمعلا ةبطتسم تافصاوم

 دجوي نجح يف صخش نويلم علل
 يف ةرطاش ةليظو ييالم ا يلوح
 ةئدرب دقو عيراشملا نم ديدملا
 عيراشملا ةينفاغ لخاو طابا

 ةردمهب يذلا بقوسا باز دبثو
 اسك ةرم 1/8/4 رادقمب نوئماملا
 تاسارسمالا ل فنسلا ف ريثا
 تايفوقلل ربب ةيفرفلا تاهارشلاو
 برضا نأ والا رهشا ةمفسنلا لالخو
 هيمظتسو عورتس +19٠ نم رثكا
 لسمبلا نمب هبادسي اده هجيجبو
 لماج هقلا 2- طسوتملاب ايموب
 نم عئاضبلا يف رئاسخلا تعلبو

 ةيبغعاستجالا بامعاربلا ءارخ

 ددو ليور رايلم يلاوخ ةيسابسلاو
 ,ءنجال فلا 540 دوحو رستا
 قطاع نم رخاش نم ميمطتت

 دالسلا يف عضولا لاغ .نهبكس

 ديدنلا يف ريونملا عضولا ريسسيو
 راهتالاب يقطاللاو ينتملا نم
 بسم بيشيرا امك يسيفوتسلا
 ٠70 نم رشكا يف ينيبلا ثودتلا
 تيدوس هميدم

 صافدلا ىلا ريرقتلا راتناو
 تثيحب ناعيسوم راطقا عم ءراجتلا
 اايلبع ضانخلا طحالب

 مجح علب هقو ريدصتلاو فاربسالا
 لالخ راطقالا هدهك زيدصتلا
 ماعلا اده نم لوالا رهشا هعشلا

 علم نيج يف - ليؤر رايلم 1

 اله راطخالا مدش نم داريسمالا
 ةراجتلل ةبسدلام اما .. ليور رايد
 ةيلاسشفرلا راطقالا عم ةيحراخله
 هيسئب ريدعتلا 8تايرب تيما دل

 ةبسب داربسسالاو ةئالاع ١
 اميلا لقو ةيلاملام

 ل ١ 1 را وذهف ةردصملا

 يح هلا
2 

 داريتسالا مج ناك اممين لبرر

 , لبور رايس 4.9
 ِك ضصاقخبا ىلا ريرفتلا راشاأو

 ةدسسب ةيماسلا راطتقالا يلا ري هضقلا
 داريثسالا ةدايرو ةنالان

 ةمراقللابو ةئاملاب ١8 ةسسم ايس
 ,ساللا ماعلا نم رهشا ةحسشلا عم
 داحتالا ريدصت ضهكلا دقد
 تادعملاو تارايسلا س يتيفوستا

 لسور رايلم ١,١ هةحومجم امن
 طظينلاو نط نيبالم ١, ٠ مهدلاو
 نيرسيو نط نويلم 1,7 ماكلا
 دوتوو نويلم 5,١ تارايسلا
 توزاسمو نويلم 5,5 لويدلا
 جيئافمو نويلع ؟,5 ةنفدتلا
 5, بشخلاو لط 1,6 هيدحلا
 , افكعم رثب نويلم

 نيربتت ةيامبو هلا ريرتتلا نييك
 ليحست مث لاحلا ماعلا نعا لوا

 تراشم اهلا 5١ نه رقكا
 لهاا ةيرامتتالا تايقحبملا
 رتشسم اعورمتم ال١ ١) .سيساتو
 نم تامظتسو تاكرشش ةكراتسمب
 ةيمصجا لود

 د

 مالسسسسلا ةراسجلتل اسفقلا؟”*ي
 تدم يسم

 تاردي غكمعملل اسسف لو
 رس مس

 'شلا يف عمئاشلا لوقلا
 لا لصي يكل نايسالا نا مكورمالا
 نا ههلع ةيكيرمالا ةرادالا يف مصمم
 ملأ نايفاقار» مكي ىلخ لصتحي
 اهدوقنو اهطاشن بعضتد
 الا عمتجملا يساوب بكتنحم

 «رضلا يقذي يلاثلا ريرقنلاو
 ةبوه رئا ةيمارجلالا ةمظنملا مده

 ,بيشرلا مسالا اذه ,ايعاملا»
 غم او بعرملا ؛بيرقلا
 علابو ,سائلا لقشو ,ايئدسلا
 ادك ىتيح ..ءريهسمت ف صنبلا
 .هتاليوو .ملاملا رورش ردسصم

 نمق ,ماسقاو عاونا مسالا ؟دهلو
 لا ,لايشمغااو ىبطظخلا كايقاسرب

 لاو .ةقرسلاو .بيرهتمار ريورتلا
 .رالودلاو ,ةبشيشخلا ايفام
 ءارو :مسالا اده !دغو ,ييوريهلاو

 ةيلمع وا ,يربك وطعس ةيلمع لك
 ,دثكلا مها لملو .بيرهتو لايئغا

 بامتك ,ايفاملا نسغ تبعت
 اقر ,قئاثو ,تاداهش دايهاملا»
 رسل اعغيعملا راد .نغ ريالا

 ١ اده فلؤم ريسيو
 هنو ةيعفمج ءايناثل»

 مارفا يم ةفلؤم ,ةيسايس ةيئاظرأ
 داحلا غضجلا تا ىلع ىلوثسا

 مقيما ةيئاهسلرلا ةركلم جورمملا
 نس ةئبؤملا فالالا مه ناث ماقم لو

 بامنتجملا نع نيدوبتللا يعرج
 , ةفيظعلا

 هدهب ةطولملا ماهملا امو
 لايتملا . فطخ ةمطملا هيميمجلا
 - بيرهس ب ريورت ةقرم  قاردبا
 نواغث  تاردخم ةراجت ةراغد
 ق3 تاهرالا تامطنم غم ضايخ

 ماهب نم اهريغو .ملاعلا

 ايفام ةملك لصا
 مايد املا». ةطقب نا بابكلا رسفي
 ناك هيضئلا هةمكلقصإ* هما"

 ١ و رودنو حيقل يا رمزع
 يتلا لزفلا ةرامت يآؤ ,ىشنالا يالا
 مابغ ةلراغمل يلّوعملا ناشلا اهطغلب
 يأ ءاببفام ايليف يارويخاج.ا يش ان
 نيكلمت لد ناد ,هبادجع بيل مك
 4 سا

 دروبع .ايكدراب ايقاملا نمل اما
 ماش درو .ابفانلا موهشس يأن تامكلا

 يمسر يشاشخ زيرلل لإ
 ,) «يبنابازب همكحم رع رداصض
 ريبعيلاب دققلا لاك ديو انياطسا
 ةيناقرأ هير تايفمتم نع ب لازنا
 ةريطخ

 نا نوراسمب ,نوشحانلاو
 هلك ظفلل ىيوعللا يفافدشالا
 يناكبم ريبم ىلا كوفي ايام
 ةةانامملا ينفب دهلكلاو ,مسدق

 فمدصتتتساو رقشلاو 2 سوفلاو
 هيلفش مياج ٠ 1رراو هلك

 رجلا يف خمقت يتلا ةيلاطبالا
  طسوتملا

 هيلاكيالا سوسافتار
 اهايعم هبايفامر ةبثك نأ ربتعي
 ناع جورخلاو ججيتلا
 00 نوئاقلا

 ةملك بيرو فيت ,باتكلا درويو
 نم رّياملا مزحلا ف ,ءابمامو
 ةيهامدجاآلا مولملا ةبجعوسوسم
 مويضتملا تانالوتا يف ةريابعلا
 1519097 ماع كرويربم ىف ةيكيرمالا
 .لابلا لكشلا ىلع .كلدو

 كولس يبعيو .لوالا يممملا <
 ةفيطنا بولق ىلع ريزع ساخ
 ةميدغلا ةبلقم ف ةيبحشلا

 وادم ياعمي يناثلا ينعملا
 ةريبم هيلخحب تايباصنل
 ةيوستل اهسسلا فمدًطتسا
 ,اهتافالح

 يمرهلا لسلستلا
 نلغ .ايمره السلست ايفاملثو

 لاثلا قكشلا
 ,ايلع هبحل سيئر 1

 ءاسؤر نم ةفلؤم ايلع ةمثلل ١

 ةيلكل ةباصم ةمطللا يمرفآ لسلنلا يبيقزدمح

 نيعع راشتسم رمل ١
 تاطرللا لف تركع رع 1

 يب اريلا كرس نقي رسايل -

 ايثيق ايلف براثب ةمنأ ةربص
 دكالظ تاغئابلا يملا نرثكي ءايدمأ ارق

 اج رظفا كلل بافراسا سانا برقشي ءابسأ ةرشم

 ةيلزللا كالا بالج نم

 لوصولا ىي درط .. انيفاملا
 ةسكي رسالا تارادلا ىلا عسب سا

 ماقرالا ةطشنا

 دروب ,.بامكلا 7
 ةطشبالا» نآونع سلا
 ايقاللا باباحع هب موقت 2 تعم

 لابلا لكتلا لع كلدو . لاسحلا نم
 لايثعالاب ديدهتلار رارتبالا وا
 هياصخ ةبطنم ةيف لخدتت لاطموهو
 تاهرالا تاباصغ ةناك عم ابقالا
 لباشنلا اذه ف سئماماا ددسو .ءملاعلا
 وصخ بلا 176٠ ىلاوصن ربتي

 نم ريتعيو هةحلسالا ةراجتا اهناث
 هياسفكرب ةمظملا ينفالا طابصملا
 تاملمعلا تبع ««ايمافإ
 ةصضلمالا ةراتتو ميش هيوستا
 يلمع ٠١ ١ل ١7 نس بيرهخلا ةّميرطد
 لا دال. هووخت اخايرلا رقنو .ايوسم

 مروع علبيو رالود نويلم بشلا
 ++, ناوخ لاجملا اده يف سلاف
 . وسكت فىبأ

 تاردجملا بيرهتو ةراجت انلاث
 ابنانإا ميامع ىلع ةراخنلا ةذه دوعتو
 نويلم فلا ييسمتت يلاوحم روتقم خامزام
 اذه يف صئماعلا لدعو ليونم رالزد
 ىفلا م*ا» ىلا 190 نم طاشبلا
 ,ومع

 مده ردنو نسكلا هراخم افباو

 ةرس دز ةي رسب ةيفاستلاو ةنيطسب ةيمسر سلوا :ناستلود ايفاطسيا
 اه ا 1 يا ا ا ا تل يي دي

 ةسلاستغاس تكراشو و روسصودلا تفطسخ «ةراس» ةيقفبن زسلا ىنذالا
 2 ا م

 ,ء«اسضعاو ناجي
 مهلؤملا نابجللا ءانؤر ةصل

 ند ةقلؤ.إا ناحللا ءاسؤر لص
 ةدقابتاو ةيلازإا ىالثاملا ءاسؤر

 نم ةدلؤسس ناجل ءاسؤر < [
 ,ةدمادلا ةكلاللا ىداثاعلا ءاسؤر

 هكلام تالئاع ءاسؤر ةتسا 4
 - مهاب

 جدفان هتتام بتلئاع

 تالئاسلل هيرفم تالئاغ ا
 ةكلادلا

 نومس ال نولماعو راسنا م
 ,انهاملا .بالئاغلا

 نانلود ابلاطبا

 ايلاظرا نا تانكلا فلؤي ريفيو
 هسسير هلوذ ,يدتعاو هلود 3 اسود
 هلو دو ,هنرم ريغ هلساغ هدمت
 ةهرشدرم ةعيرس هقتبسشب هيرشن

 هسسمرلا رئاودلا انلاكنا لل و4

 نكذدلا بمتشلا انلاطتتا هيناثلا

 ري لم يعاوراتلا ف يسارلا عقرب

 هين ملل ١ دين زن يسر لهيجحرب
 امدفبو 2 .ايضحو اناردح

 يلع «ءاليتساب ةقلعتم يلا -.
 5٠١ وجت دجت هيلوبات» لالت
 اهجاتلا عضكي ال ةيذحالل عمم
 لالا عباسمملا كنك ف ببتارضنل
 يلاوح نوحي نيولا لامعلا

 رايموي هيذخالا ره ؟ل عل
 لطدت # هلئاهلا ةيدكلا هدهو
 ناني فشعم ل اق زلقعا باع موسملا'
 راج نع افسدبم ديه ققبج تايبلق#ا يفخ
 قوسلا هيا :حراسملا ىلا بيرهتلا
 يلع قيلعبب رمالا كلاغ ناو ,ءادومسلا
 باعوبسملاو هباهوتتلا ةئابك
 :تاتثلا درويو . هيلا الآ

 «سويئزبب ديروجيم ءدنسلا».
 يف اهبمد اهن ميفاملا نا لاغ
 ةهيراذح اهل اكيرما ناو ةعابصلا
 لاو ب ابملا اكرالود كامن ىل

 ارارغ ىف هفئلر لبابا اهل رابعلا
 مكحي اهناب ايلاظنا اما ءاههاما
 © هكرعا ال ؟بليك  نكلإ ,ملاعلا
 لل عيطمسا ا تاوح هل لازؤس ادهف
 ,هيرغا بنك ناو هب جوبا

 تدلخ ,76407 ماخ ق٠ عبايو
 سلم لوا انئاملا ةباقع انللنه
 تايالولاب كرونوتب هيالو يف اهل
 حراج كلدو .ةعكمرمالا ةدتسملا

 نسلحملا لد مم بلو ايهمرا
 ,اهبامعر رابك نم اوضق 090
 بصانلاو ماهملا ايسئاست ثيح
 ةيجسملا تايالوسلا ب ةيسيئرلا
 لمس اذ ماع ايكيرسالا
 مسجلا ىتايرسألا حريشلا سلجم
 هلودلا يلوي امن قيختحتلل ةصامس

 مازحا. دوحو وهو لوألا ماشعالا
 لكن ينارب دقتو ,ةالبلا ف ءمطنم
 يدا ؛ريفوفتك» روبابسلا هتجللا

 طنب دوو يلد ةريزعت ةناهب ى دكا
 رظنع ىف ليني مارجالا س ديدج
 بفتمعا ىملاو انألا ةيايمتع
 ناو يثردعا هلود .هلز د لجاد نلؤن
 دريطخلا اناا ةمناضع ةيطنبج
 ى اعوسو اهسلاسف ىف اروظن دادؤت
 اهماناقيو اهي رلح

 كرترفم ,راظوتامك ١ ينهناو
 ريا كنوع ' يعابجلا لوفلاب
 ىملا ضارفألاب اهسفن بعاصا دق

 ةفظنم ناو ,ادنا ابن فش ىل
 للي بدار ليغ املاملا هباسحح
 وحن اروطسو هئادج ضارسالا

 اوسالا

 ةهاغو

 84 - + لاوسب رثقب اخانزا ةراختلا
 اهنثا دربو انومس ركود نؤنلم فلا
 ١ و .باوب بالا 3١ يلاوح ةنابقلاب
 .فلافلا راطخا ل نسروم سيوب فلا

 ةملإ 780 لاوحب ردقم اخانرا ودمو
 اموسس زلؤاد نوملس

 ل ليشتو ةعرسلار وطسلا اسماخ
 5 . ىلا ..13- لارج لالا ءاذ
 ,اسفاللا ةياضع ل نعني وصع ىلا
 12 ىلا( + لاونن برد حامراب دوعمو
 ايونن رالود نوملم ىلا

 هينيفلا لامعألا بيرهت انيداس
 افلا 8+ قلاوحم اانا ردن اهريورتو
 رالوم نوم

 تالسلا ريؤربو بيرهت امياسا
 رالود وسط مقل للاوخ ةجامرا

 بارع اجلا! ده ين نفسو ودع
 ودم افلا
 بسرهم ةحومم ةلئسنا اننايللو

 ل, كامطتا بيروت تاكاسا جيورت ,مقل"
 هييممقصما دراوللا ىلع ةرطبسلا
 كلر هيابش ايو .هيود3ا ةراخم

 انفاملا مئارج

 ةدلحت بانك لل فتول9 عسي قل
 ا انما بايفسصت نع تاناوز
 اك - .هنيص قب اضاللا تايتنك
 هجن الأ ىزج اظوانلا فبود نم"

 لايتغاو فاطتخا ةبلععك تادوسلا
 بوستلا سيتر ءموروسمودلا»
 ٍلاضيالا ١ يضارقميدلا
 ,اةال ماع كلدو

 ةاتن ةيلمعلا هدهب تما دعو
 يثئالاب ةشلم ٌةراس ىهدس
 ارايرب يقيقحلا اهمساو ,ةيهسرتا

 صنئاسيل لع ةزئاحو .يسارسرلاب
 ,ةيكرخ عامسأ ةذغ اهلو .ةعلن
 - ءارسعلا ةرروسلا ىوراس 'هدس
 . ةيهبثؤلا ىبتالا

 لاخر هجوب بخرتع دقو
 اهيلع اوصنق نيذلا سيئوسلا
 نآلا انأو ,انفاملا ىلا يسقنا ينساب
 .ريخلا هيولالا ل رزان وهع انضنا

 مكمادقا ةيلوؤسم مكلمسا ىم
 ربتعا اناو ءلمعلا ادن لتم ىلع
 هةديحبب ةلكتللا نرتظ لقع ىنسيفن
 م ةقيساتسم

 ريراقت اهيا باتكلا -رويو
 تماق ينلا مئارجلا لوح ةظرسلا
 لايتملا ةيلمع اهنمو ؛ايفاملا اهل
 (اباع 719) هقيئدور ديماد»ج
 هترايس ةعرس بففخي ناك ثبح
 برت رمخألا ءوضلا ارظتنم بفيو

 هنالث برتفا سولحبا سول راظم
 تارايخ ةدع هيلخ اوقلطاو نناعش

 مهو ناكملا اورداط مك هنراب
 ارم ىلع .نوفنيو نوميرب
 ةلباحلا ةردهاش ندلا

 لربع ماجتقملا ةيلمع للتو
 سول ى رالبوكا يبوروم 7 ديسلا
 ايبمز اهفريسشو سولكبا

 ريمصلا :اهيسا لصور ءيعاسؤلا»
 ارهش ٠١ علاسا

 ةراسن ناك اسدنم كئادتو
 همحس ىف ءادملا لزانت فوكس
 يا .هفياجلا يابس اهقيبص

 ةرامس لمق نلع نايدقل نيسان
 ناكولي مس نمو ةيرزاب تاقلط ةدنن

 رارغلاب

 اكيرما ف سمرحكا رابك

 بافلسا فئوملا دكون انك ائيوما يل
 نطاوللا راسو ,نهشب 3 ةقيوستلا

 لسم يف ليم لقما مولا يكرم ا
 ةكيوم# عراوس الم ةممرجتاف

 ليعم هنا راسع ويستمع امل
 ةعانس# لو رباوا هون نخب ةميرب
 مهفدرلل يصرتغت نص لك ولعت

 شدح ةطايربو ةررام تاسكم

 ؟ولار انهم هناحسإو سوال ل
 نحل نوركتشسوإلا افمدع' ويصر

 ةديحسملا تايالوكا ف ةديدحل عربا
 دي

 لسوامم بلا 5م الل ريااقوللا
 نمارخالا اهيردشو اهرتاف

 لإ ةدنمم رسسأ ريوخ يميح
 ةيهامط رتاكطس يل( وج دمو .انانو.

 اقيرم# ف فسفلا ل سياكل لوقو
 ديحايو ةقئامو كدب دن .ةناوقس قمت

 طبنرتو تاهاجتالاو لاتتالا ىمش
 لعو ةيدامتنا باساب  ةميرحجلا
 يو ةتايعبلا كنت ةهسار
 .ءاهل رمخح « ت0 رع تابسصاو
 لا نيكمارملاو تايشلا تالأب عقدتو

 يف عابخلا ىلا وا ءراختبالار سايب دح
 تاقرالا ةءاصع لمطعم راكوأ بينارس
 «سولخبا سولو كرويوبن يف يؤيمال'
 ناك لب ؛اديروطو .وكميسارع .ناسو
 ةدحتملا تابهالولا ةفاك دلدقنا
 + هيكيرسالا

 لولس بباكلا درطتسيو
 سيكرت نا امل نودي اينو»# لالا
 نسب دا ,هياعقل اطرتعحم ياك يامير
 ةريشإلا ةطحللا يف ىرثملا بوما نس
 مكي هلعص ام ادهر , هيايتملا هلواحمل
 لوقلاب ةميرختا ةبراضإ هبيرعلا
 هيلع يثوحا يف نلعا مثو ,ليفلاو

 هميوسلا ناب ةاوقلتل
 ةهما ,اكيوم' ن مانو مويا تحبسا
 ترا ييرشع نم راك" جاورا لع يصقن
 لع ةميرحلا رسمسو ,ايوقبس يكيزن“
 اني هيئيرنالا تويسلا

 نم برقم هنلام رئاتك بمسو
 انزع رالود يويلم م96

 هيبرشلا ايناما ل انماملا

 جيرات فلزكا يمرمتس انيبنو
 درب ,ةيمرغلا ايماملا و اصاملا ءوشد
 ,مادقا ف تلثست امناملا ةكيمف
 تكل ين ةيوبتاملا ررييشلا تاكرش
 دقيرطم روستت) نم كارئدللا ييالن
 ءهذخ ةمبرق اهتابسيك هدام مادختسا

 نص لثحا ينقي ملو رمق 0 0
 ءائيش اهنع بربي ,زومتسلا يس

 «رلاملا عدقر - لوكبدعرلمي د٠ د ها

 رهآلا اذه لثم ىلو ,ايمام امي ريمعب
 يماملا يف لابشبم ىف هليبفب مل

 لامع تاطابشم بباكا نص رفتسي مث
 سايوت- ايفاملا تازمك رانكلا انمالا
 ردها نم رمي ولا ماينشوب بسو
 خيرات لا هدانا .اينالا ءامخر
 ,.ةيلود ةيئاهر# ةملتنسك اهيسنسسام
 اهياملا ءاضعر اظدقم يلا مت"رسلاو
 يضيرل وءايتلو ,ارايربا ويلستاك

 اهسو لديرع ومالو رس يد هبرهماو
 رواج يل اطبالا ياحصلا باطما.
 روهمجلا يابا هيثدعاو .وروام ىد
 شيال حا يماقلا لاشغلاو لاطبالا
 محام وقفز همتورو اسفل لدور

 ركتمبإلب لابيغاو هيفا هترش
 يف ماكسسلا راتبا فيلا مرشودلاب

 دحال اساللا ةدقستم يملا هماصا نلؤعلا
 مث .يويباح رفكراك وبدلا مهم ءام
 ةداثق تامكاجس ةلساس بباكلا ضرمع
 انلاطي#و ,اسساملا لل اضاقا

 ميكرلا) دوش دباب نيايوحلت.
 بكاهي اكيريغ نناف بيكو ءاروياك
 ررم ثيتع ,اسمساعش اساخلا ءامعر
 يف فانستسالا هقكحلم لإ يفاقلا
 لكلب نعموات .عسمرل) رطمساو
 حوار ةييابممل خاكتحا زامسلا يس دسم
 مموملاو .اناجب مث ةيسيشلا سب ب
 مده نبدعب وحب الإ ,مادع#او
 ام طن راك ١



 اهنا كلتا: اةتانتلا تكلا
 امس اا ااا اا ا اا اا ا د ل سس سس 5

 و ةغللا دجوت نأ نود ركفلا دجوي نأ نكميب له

 دنا ةكو لاز + اب مدكأ

 ةييربعشلا ةبرشتلا
 رهاشلا اهنتش يتلا ل
 نيحوي رع 1 ينحرملا

 ةمث «ياسماع 1م تيفيي#

 وسحت ةدييعقلا ناب سابجا
 فشقتملا يوفنلا اهنابك يف
 دشاحلا اهلازتكا ربع رهتختل
 رلاملا ةماثك عبعتلا ةيسملال
 اهئاعاقياو رسامعلاو ءايشالاو

 صيف ةيعشلا ةيرطوجلا
 نايك هعم ةيرعشلا ةباتكللا
 تحدي ركا هيّ وه فلاب
 ةرهوج ةييمالم دمقب ثلا
 ينعم ةيائكلا هدهل حيصي لب
 مالكلا لبعوب يكظلا يسرمقا
 لاشتحالا لكش ثينحي تمصلاو
 اتلجم هل هشءافا يذفا
 «”"فتقاوبم»مو هدلسرتتا»

 موي ناتييرملا ناتييدآلا
 رقه يل يحابملا سيماطللا
 ةيبسست سيرابب وكستو يلا
 ةليوطلاو ةصانخلا هتيرجتل
 ةيضقلل ةقيمعلا هتتادعلي
 اييدمبو | ةييبيطسلتلا١
 ءين'اناا

 عمم ضربا ثيدح ار
 رودص ةيبكع يسنرفلا رم

 «يرعشلا شلاو جخاما -
 نيجوي ىار «راصيلاشد ر“ ٠
 ديجي ال رهشلا نأ ثلا ؛
 ,رعشلل هيردحت ةيثا سب »+ -

 دي هلأ للعمل مدي دكست للا

 وه رهشلا نا يل ددبي .ارم ٠.

 دوي دي نكسب الو ساسنعالا لام
 يديوحتت نا نتا ,نساسحالا
 بع رمشلا ؛يلاتكا وه رمشللا
 يسرع ًاصيا هثا ,نخلأ ميش
 رسمشلاب تمصلاو مالكا
 ةرواحه ةقيرط ىلا ةبسنلاب

 تامثتلا مق 1 ٠
 .,ي دهب مئاملا كسما نا يتنكسي

 رع ىلا فيصا نا يندكمي
 رثشل وه ردشلا نا ةماستباب
 ريصمل يه لوجكلا انلثع

 يجروي» ةيرجث ل تمصلاو
 قزرتخي ةيرعشلا «كيفيبغ
 ايندل» هدودتع ىلا مالكلا
 ضايب ىلاو مو ىلا ةلوحيو
 ةئل اهنأ .ليداتلا قشاعتب هنم
 رسقلاف ' :ةثاتكنال ' ”ضايقلا
 اهتا .ثمعلل تحتم. اضيبا
 اهربع نكي ةباتكلا نإ ةنيرط
 ثمصلا ةدشو ؛تمسلا سلا
 نودب يتلا ىفيسرملا هبشي
 لباق طر ميصت نيم
 . «لامتحالل

 نا بجي. ريشلا بتكت يكلو
 يأر يف ”تبسلا مرستختا
 كيلييحل

 نأ بجي الثم رعشلا مسراق
 رابشالا نلسع ارداق نوسكي
 صعب صيني ناك ام ؛ثمصلاب
 رؤتّكبل لثقم ءارمتلا راك
 نكي ملا مرعش نا الم وغوه
 يو ؛ثبصنا نم ريثكلا هيف
 يرطني جندوب رفش نا ييأر
 ..جتك تمس ىلع

 ال ةضلل لازتخ»الا اذه
 ادمع رعاذلا هيلا فرصتي
 ال ,دصق نع كلد لمفا ال انان م
 ,اليوط انيق بتكا نأ عيفطتسإ
 نه .عيطتسا املثم بتكأ انا
 لارتخاب بتكا نا يب يتميبن
 تلواح نأ ف قبسو ,ةلاثكو
 ناس ةقيرط ىلع بتكا نأ اموي
 ةريتم كلذ ناكف سرب نوح
 م ةقفشلل

 هلرستخللا تاملكلام اهنا

 لوقت نأ ديرت يتلا ةكثكملاو
 هيمسنب اس اهنا لوقت اسم رتاكا
 ,«سساورلا عايسيتلا ْل

 رببشلا» نا كيفي دتتميو
 وه لب ملاعلا نم اهئكرش سيلا
 مدعاسي عافترا وه مهل تاشكا

 « ةبعصلا تاقوالا زو اجت ىلع
 «ءايشالاو مهانفنا ثناك داو

 كلذ ناف يرمشلا هصن رمثث

 رشاشلا لوق دعت ىلع لكشي
 ,ةفيبطلا .ملاملا يسرفلا
 ىلا ىفسا ازاف ءاهسطت ةايحنا
 رسفأ قو ؛صبتلا ىله يضيقلا
 تاظيحل ىلا ةدوفلام رمالا نه
 .تبشع دا يقاهص- ةريس نس
 ةريقمو ةلاقمو ةصس ةلوفلع
 تناك يتدلاو نال صخدا يو
 ام دبلتر ةواسنلا ةدييفلا
 ٠ يبه احم ابمجسلا رهفت تباك

 سح ءايشاا لا ثهرمسا اذهل
 لوحدل ةحاسلاب ترمش
 تناك ,دنرا ثدك املثم ةدحولا
 يس طوخ الماك انباع هايشالا
 تسع ابيع اذمب ينالسير
 ,ةلوردب ةلوفط

 فتي يدلا رعشلا اذه و
 بتابيملا ةحرد ىلا مالكلا ديه

 بولا ةحرف ىلا وأ ضيسالا
 مىرافقلا طخاب عيضصاببلا

 .بوملا ليواتل انتكس اروغعح
 فرس ال دنا كيييبغ لوهي

 امو نوثئدحدتي مهمكلا كلذ

 لا اررصخح رثكا توما نا نع
 ين اهم ءيسابسي رس يفر طقبسم

 اناق .يفيقت ؛ادجو ىرخا ناك

 وهو «يبانيربم كي
 نكت مئاملا ف ن لثكا
 جيرابتلل هفماسلا راث#ا هيف

 ةراجحلا يلسغ هيبسبملاو

 كاثه محيزت ابنا ,ةششصلا
 ةراححلا .اهماكرت كلتلو

 روستلاو حيرلا يف ةفقاولا
 ةحاشرملاو ةتماصلا ةيرجهلا

 نوكي هنو .ةنيثكلا "هتلر
 ءينلمحي ام ةراجحلا هذه

 ,ءتوللاي ركذا
 هدكزي فوخلا سجاه ةمتو
 دلك .بوملا فاح يعث كيفي

 .ماستماع بولا ىلآ رطتا زآ انا
 ,هئلاب ىف بوملا فاخل ال يت
 ام ةياجس نال دعقف 0
 نا تيبع /يبرظتنت
 ينال اليوط اليوط شيغعا
 .«ةايحملا يشعا

 اناذ ايلا بح فيك اهأ
 بحا ,اهرهاظم لك يف اهبحأ
 را -ميطتسسا 8و - 6 نا
 نم نوكنشي نيذلا كثلوا مهفتا
 اتعيمج ملف نحن ؛ةدحولا
 طوحت يتلا مءايشالا لك ةامح
 نوكا نأ ..يلا ةيستلاب ءاتب
 تأ ال رادج عم ادهنسو
 مث رادع كابا ل ديحو
 , «ثرحتن اباو راذجلا

 رهاشلا اذه ىردل ةايحناو
 ,بسكف ةدلو انرف تسيلا»

 بجي نكل ءاضرا ملا يه
 اذه لمحت لواحس نأ يرظطن
 ةايعلا ,ىلأ يقاقتمالل ملالا
 ةايجلا ءاهبلا لوصولاو
 لكل .ةباهب كانه نال ةيواسام
 اهشيعب نال اييبب سيئ كلذ
 «نزسي

 كيفييل بسحب رمالا يشتقي
 لكمي اس رثكا شيمنم ىا
 هتوكن ام لوطابو ةفاثكبو
 شع بفصي ام زثكاو ,ةبغرلا
 يبا .ريبصلا وش ةلامتجا
 قري ايهردنع ظطبفلاببب
 امدنإب هيعا  ملاملا عم لايفتالا
 .«مالكلا نع رادجصلا فقوقي

 ةلحرملا. الامتخحا بدصالاو
 كند ,اهيف بتكا ل ينلا
 ملانلا ا 1
 ةحاع ف انا , امصيأ لاعتا لو
 هيتني كلذ اسيو .بتكا ىلا ىلا

 .«سرملا
 رجصلا ءهشاوس مقت فيلو

 كيدييغ لوتي ,هيدوحوللا
 ,امامت ةديسقلاب ,ةديهقلاب
 لشبمل هش ةديصقلاف
 رواجتلو ةيفيقحلا غايضلا
 كلاذ ْنا , تسي ام رثكا انداساعت
 يه ةديمتلا لب ابره سيلا
 ناع دعانسي عافتراو بتاشتكا
 روبش امئاد كانه .زواختلا
 لفجي روعش وهو ديدهتناب
 ةريثك سدحلا .ةيواسام ةايبسلا
 ادمهب هبسدنحا اباو رظعفلا

 ,٠ةايحلا بنا يسال رادقملا
 رجصلاب روهشلا ١س ماساو

 كيفبرف هحاوب ديدهتلاو
 ةيرصسسلاو مكهملاب ملاعلا
 ةيمثو .ءافح مكهتلا بحا اياع-
 اهديمس مدئلاب يرق رومت
 ةيرحسلا روك ا طرش مكهنا

 بلاغ اهلثم هلدتس
 مرتسا املأد اناف .نابحالا
 ءءرجحالا

 نا هيصختتا ام بلفم ده
 لوني رميسلاو بحلا ةلفما

 يسفن رمبعا+ فيصيو كيفيمحل
 تهم هماو هيداملاب انمؤم
 2 .٠ ان ده ,كلدم
 اههنا ,هيلا بيل فيدالاع
 تلإ نا لوتب ةيداحا. هيلولخ
 هسئو ا .دحاو نرش ةميسطلاو

 نءا نإ  رولوعي ةافدصا
 رسمكمب ,يببخب لوح عىيطختلا

 ال يساب نموا ىلاثلا دكؤا نا
 ,نعأوا

 ءداسحللا ل ةييسساب آو
 الو ,ابكلا ريثك اهمسا اناق

10000 

 تيصلاو مالسكلا سرع هسنارخأ ءىش رصشلا :كيفيسف نيجومإ
 ضبنلا ىلع ضبفأو لوسقأ اصمرسشكأ لوقال

 ١ ىلا ريطنا نا عملت

 الب اريجلاو ,لاعفتا ومب
 نخ دئامقلا نم ةليسام بتنا
 بج ضاسخ وضوم وه ؛ةازملا
 يب جوقولا ىفاحتا نا ديرا تال

 ,ةيكيتوريالاو ةيميداكالا
 ةدديصق تيتك يا يل قيس
 ةليوط تورسعا
 يا ديرا *#و (تياكيطيسام م
 هديت نسم اةذظ دبخا

 يبرملا ملاعتاب دقالع نعو
 رورسسلاو ةشهدلا ديدش ةمادإ

 يف يرعش هاتلي يدلا باجنلل
 يتديصف نأ عم ينرعلا ملاعلا
 .ريشلا اده يغ ةفلتكم

 دومحم رمت ينسنالل

 ا علطتكو رمبتك شبويد

 امه قكشي رمالا اذهب نال سيلا

 ارثبلا مهثال لب بسحف ايعيبط
 نطولا اذه نوتحتسي مهثا
 انا ,مهلدعو مهتمواقم ربخ
 ,نييعي ١ عم ادم قلتم

 لا ةوعدلا هرورصب لوتاو
 فمسالا بردت, اناو يلوذ رمتؤم

 لايم اكيربا فقوم بسب
 .ةيئيطسلتقلا ربرحتلا ةمطذم
 نيدا يبكلو دوهينلا همخأ
 ..ليئارسا ةسايس

 ليزك ف كيعييش نيجوي دلو
 نم سماكلا يف ” يساتيرب»
 ١, 89 نسطيسملا

 هيرعو حست [١5 ماج قو
 نم هادقنا شياغو ينايسلا

 مييحشلا ةهبجلا 1454 ماخ
 برشتلا» ةيوكيرفلا دوعصو
 بتفرصكا 4 طرخنا .,,ةيمادسالا
 ,79[19 ماخغ يعوسيتلا

 اهثوا ةرينك ذيرعشلا «هتادلؤد
 ماه ا.ىئوملا ةيحارإ ةالص
 هتايلؤم ةحسسم ثركو 1878
 «تايئره»..و ؛صرالا» اهنمو
 .,تايثتادساءو ىروسسك مو

 , هسعب يل قلعي يدنا لجرتا و

 ,نولي ناشولفنا تايتطامو
 نوتالثو يدحا»و :ناردحلا»و
 ه«حمدو مكينركدو .تانوس
 ,ءابتامو :٠ يمشي ليمصاو
 ءنودصببو «”تاراومحرو
 ,وسلا»وو هثياكيقيينام»و
 .ةراشدقلابو ىقةلحشا»و
 «راسيغ و ىبارسمل ءو
 م”يايساويتربإو لمسجلا ءو

 ناكو .اهربغو .ريجيلا دو
 انهو نيكرقشلا نفلام اهرخا
 لس اهم دئامف ثالتل محرت
 اهرو است

 ..ينإوآالا ةدبصقلا
 ةديصقلا بكن نا.

 هرخأ اناكم ”دهلا نم لفجت نا ين
 لبق لص رثكا انه
 ةعديصقلا بتكت نأ
 ,«ملاعلا يعدتست نا يشعي
 ..ةيتاللا ةءليصخلا
 ةديصقلا يف همنك
 ثتردا

 ةايحلا نوخت م
 قيضلا فرمت يه
 تليمت نأ ىلإ ةحباشللا

 ههرفم ىلا ةحاجلاو
 اهدودح نيأ
 لعبشت نأ اهساكما ف ةداو
 «ىضوفمُت نأ نو دن

 هيلاثلا ةديمنلا
 ةرئادلا

 ناضفلا ةروصلا

 بيرعلا
 هرئاذلا لوجا اممم يما

 ايابي اصرا يئرا
 ررحأ نا لواحاو
 ,اهنن نوكي نا نكمي اءام
 ,دهسولا ف
 كرختا ال
 تانيلا صرالا ةدهل
 ديمشولا هةرئادلا ةدهل

 «اليس براص يتلا

 ةسيب رسعلا ةضئلاس ةسياسنعلا
 نا .ناسنالا اهنلا يدفظا يسلا تاقاشتكالا هطغا يف ةقللا

 ىقالطالا ىلع اهملتنا كف مهل

 ؟لخاسرإ اهم التمسراو .ركفلل ناو  بعرغ دنع  بناث ةقللاف

 اذش لش هيوحك بهتعتا
 نما دئايوب ىف بظدع 4 ىلا ويلا

 ساشلا نرقلا يف اميزرف يركغم
 لتسرب يذلا هقالملا نأ يلب رشع
 ,ةيممج هفالس هعللاب ركفلا
 مسخ هدبش دمللاو ركفلام
 نآ نود ركف لمحت ال /دجحاو
 ال هديل ثدخي الو .همل ءدخسب

 اركم اهباد يه نوكت
 فسوي لامك لقمع ينم بهدو

 نكلبا نا لا ,مهناوقا جاحلا

 امباو ءادجاو انوبش اسيل ةفئلاو
 يعو عربا نك ليف الوا همللا
 ريتش اهمكلو .ركفلل ةبحاضشم
 ,نيقيلا هجحو ىلع هنا هفلات»
 ,باسحلل ماهرالاك ركفلل ةدللاف
 ةيياسحع هءلمع روصب .نكمي ل

 نسا باسجلا نا عم يم اقرأ يؤم
 «يتا ديللع ةيلمغ وه ثيح
 را يش ماقرالاو

 .مارفلا هلالد كلذ نس رثكاو
 ددش لئعي اريشالا ركفتا

 سكرام لراك لوي ءارآلا
 .ركدتل رشاسملا عقاولا يه ةعبلا
 ةركفلا رفوجج .نا كلذب ينعي
 ةسطساوب هييسفن نع نلعب
 ال .ىرحا هرم لوميو طاعتالا
 قاطب جراج راكتالل ديجو

 مشانلا لاضتالا ىا ديزي .«ةشتلا
 ركشلا لفح ةمكلاو ركطلا نيب
 ,ةمللا ىلغ ايل انامتعا دمتعي
 رداق ريغ ناسراألا رام تيحب
 لخاد الا هرككل تابش عمج ىلع
 قتلا املك ربغيو ,ةطللا راوسبسأ
 هدنك كلد نع نييكارتشالا نم
 ةداسلا يه ةسمنلا, مهلوقب
 كلدب نودصنب .ركفلل ةيعيبطلا

 نم بلاوق يف زوئيني ركفلا نا
 طاقنالا

 - يزقلا عبمجج نأ حضاوو
 نكي ل هنأ ىرت ءاهف امك ىلع
 ,طاغلا نودن ةركم روصت

 دج الف يتب نم نكد انهيمو
 عادعبسا ناسسالا نا يف ىراسي
 نا .ىقرظنلا هنلزا ليصعت
 يتلا تراجتلاب .فنمدسي

 هثعلب يتلا جئاشلاو /اهسرام
 لفني ناو براجتلا هده اهايا
 ههرميف .هريمل يلا كلذ لك

 ,ابهسرامب نأ نود براكتبا
 نم يباني نا نود جئاتشلاو
 هيجححيو , هتفو مل رمورف , اهيايحا
 ميضرف هل خيينيو ,ءانملا

 لميل ,ىرجا براجت هسرامم
 لا اهفيصي ,ةديدج حئاتش ىلا
 (ىشننف ةاميدفلا جئابقعلا

 ب ةدسارمملا «قراعلا نع تانيه

 مدقبي يملا _ ةيماعمللا امبرو
 .هقراسب اهدن ديدتح لك

 عمتجملل نروص همثلا

 ناسبالا نا يف محا قئراشي الو
 دقن هةيوذلا هيللتا9 كففت  اطسم"
 لفي يبا - ”باّمكلا لآ ىادتها نا
 ينكبس نم ىلا دفرانمو هتارمخل
 ع سو .ةنع اديعب انطوم
 ريس ةاعدرش ,ديلع رخانم نمر
 لا لوقب مث ضو . ةبماننالا دروسر
 ععدج يف يرشبملا رخفلل ءاعو همللا
 اهاولو .ةروصت لكو ,هياطو9
 ايبدلا هئايوتسم ي ركفلا اذه يعن
 ,اهيك يهري الو ءاسك دادوب ذأ
 قا لمنل يناجي نأ درف لك سيو
 هيلك ةزوصغللا هقرفملا م عيت

 ةروص ةمللا يوت كلد لثع' نمو
 .هيب ايشثسل يذلا عبمت 2 هف لاصت

 نم هما دنع يوفللا محمملا نوكيو
 ةيرثب انإ ةصخلب ةروص ب ممالا
 ,هيموسللا اهيايح لش هبزلإ مدخ
 ,يسايسسلاو يدامتمالا اهماهتو

 نا نرد ركفلا دجوت يأ نكيذ لق نول اسنب ريركفملا ليدع اقينلو
 ؟فللا دجوت

 ,السخعااو يرش سلا اهتوشمو
 ملا يي بي
 دمع يوسع وا رجعاب وا ميقب لك
 ةذهسل يي همالا

 حسرتو ؛ اهيراصخ مدقتت ايدملو
 امود ايهسفنل نوكنو ,هديلاقب
 اناجا اهيرل دحوي .ايلايبنع
 نم درقلا يفشكم الكر ةيللاب (ينامج
 لب ,ماهفالاو مهقلا درجمت اهئانا
 سرج نم ةحللا هصرفم انب مقئدي
 جستتو .ةليمج عينصو نسل
 ميفيو هسيئاوب روسو ,مكح
 هيف دحعو ام ىلا عاسسمالا] قاوسالا
 ,هيف يثراشللو ,هلاسإو هرعش
 .رلغ نير داغتا ء اقهع ا ىلا كلذ ى داو
 لا ديحلا ةفثل .ليمخملا مادختسالا

 دحملا ةرايحو .ممعحملا ةدايغ
 مللت و ةيللا باوحنو ةيرشلاو
 هيارخ اهيوك لا ةماضا  ةليحرتلا
 ناومغو ,ثارم ىلا باوحم . ةهرتم
 يركف فرت رهطسو ,هيموف

 هلك كلذ حوت ,ثادقلا يععم يفو
 يصون روهط وا .يسدم باقث لورس
 اهب ضيسؤملا بودل يف اهنا ةيدي د
 ,ةديعو لالخ

 يقي نا ىلا نؤمالا كلن لك بدا
 ,مهتشل همللا لكتت باحصا
 لت ل لع ناكم ىلا اهبومفريو
 اهنا نونمألب داق لب ,ىرخأ هل هيلا
 ذل اهنا وا ىءامسلا ةهن بتحوا اعلا
 ماململا هيمسي اه نوباضيو .هللا
 ةبللا هيكذت وا ظمعفا ةداسغ سرب

 ةيبرملا ةبلل روت دق كلم لكو
 ايارق .سدقللا باتكلا اهنا رفوت
 انيدحو اثيدعحو بزعلا نما ارجعم
 صن هفلبي مل ايو ىؤتسم علب هنا
 امد خارثلا هن روتو ءرطأ يبرع
 .مويلا ىلا ايقانو ,مدقلا ي الوم
 ٍن ىقييس هبا ىلع لئالملا لك لدنو
 يق ام اهيسطن متفل يف - لشتسللا
 ءاحرا يل رشنتا اميساو ابذا ؛برهلا
 لس ,ميدفتا ملاعلا ينم غدعاتم
 يببرقلا ي ديدهلا ملاعفا هقفرع
 عوستم ابدع ابدآ .نيريخلا
 هذ رقا ايقذر امدا «عاونالاو سايبعالا
 ةوفجرو ,هئادنا ريغو ةؤاننا كلذ
 3 يقيرحلالا ءهبدالا ىوقسم لا
 ديدح اهدقتم هيلي يدلا ىوتبسملا
 هيبادا نس يرخ#ا تايللا ةتطرع ام
 مايهالا كاد بباح يا اهل رموبو

 يرحم يف رثا ,عئار يرايسج ثارت
 هن ىفطتو ,ةيحلابلا ةواصحلا
 ناكم لك يي هترافلا ىاسنالا

 ينيفلا رابتعالا

 ةيخيرانلا ةرظملا انيبجت |داو
 رظلاب اديقتكاو ةهبرحلا مفنلا ىلا
 تارابثملا ايدجو يشارلا عخاولا لأ
 ,اهب ةياسلا ىلإ وعدت ةددعتم

 ' | رابتعالام !دم١ يا دوار
 ثيدحلاو نارغتا ةفل ةييبرعلاد
 يهو «يمالسالا يعيدلا ركفلاو
 دب الف .السالا ةميرشلا رداسم
 ندي نا لب ,ةييزعلا فرمت يأ ندا
 ,ىاسعملا يف ةيبرالا ةهكلاسس
 ,انييرشت ردصم مهغ نسحبب
 هبيفوبسعب ىلع فرصتلا نحو

 رليجالا نييمحيبم عيسورو ةشالالدو
 لهم

 و  هالسسلا مالسالا يفرغيو
 درفلاب  ةسمتللا هيانكرا مظا نم

 معارك ءاهشفلا مطعم حيسي الف
 لا همحرتم .ةالملا ي ةحتافلا

 اهبجارت نونحوي لب ,يرطا ةغل
 لود يسيخالا يلضنلا اهاتا ول ىتدع

 لك نا كش 2و .,اهيبانم مهني نأ
 - نيملبسللا نم ميد ناش نمير
 ىسلاب ريدتل ب ترثلا الصاخو
 يسيل هييرملاب ةظاحالا تارو
 ةاملع نلكأ لثو هيمن ةيلرعم
 نم دخاو ةييرملاب لهجملا نا نيذإا
 لاجسالا بامسا

 ةيامدلا ينوقلا رادبعالا صرفيو
 نب ةكريشلا ١ ةدللا يهق ,ةمندماةن
 اعر اسمع ,اهنك هينرخلا راما
 البدع الا اهييلع سع زف يتلا راقحمالا

 ..." وسسسسسسلا نحسن سس سسفلاف:»

 ..نيلاطلا روج ليشاو
 .. ليكننلاو رهقلا لامع !تدهاصتو
 , ,كمصو + عءاقلا فرج حبصاو
 ..نيمك احلا نيدج- ىنغ
 .. نيطسلف ا ةملك دبن «ب

 ..داني نادبجي بعشلا اذه

 ..رثأ هل يقبي ل نأ بجي

 ..لالبلا ضرعو لوط
 ..تاراقملاو تامتكملاو ىوهكلا بعش
 ..رثاث رشا يلا هيف لقط رغستا نم
 .. «:فلخسمملا: دييعلا بعشلا

 1 ني ريمجتملا ب ةمازا نهفري
 . رق ثيل ١١ ملسيلاا عايكلا

 .,مانالاو صرالا ةداس
 .,ايفارفكلاب نمؤن ال بفش
 .حير املاء رفكيو
 , باعبللا ضرا , سطاسايو
 . .موعرملا ىهلالا دعولاو
 راجلا ربع .. مهد اعوصلا ؛ يبابو

 ,ليمفلا صفق الا ور يخدم | نييمل
 ..تاشوا لخر ىقنب الو
 تادعلا ينافي لفط وا
 دعب ءان شهك لو

 نم هقم لع جرس رمت اعمل * يس ان
 ردي دخ نف "اهات مهمل

 ,دنع *لزفط

 .. لب لجع نم ةرجعملا ادد جاتو
 .. فصافلا دذعرلا بوص عمو

 نوكب ام يوقأ بوصلا ءاج
 , « ميلا يق هيقلا

 ..ديحو لقط اجنو

 . , لب كج نم ةرثادلا برانو

 ..هررجملا مغر
 ,دنع موبلاف

 ..ديع مويلا

 ةيييراملا بمحار ير ةبمل
 لئد اهيئاسا ةمسق لمع اهتدعماو
 يأمن نا لزاعلا فتم امد ,رمارهلا
 اهدو ,.بيرعتلا لجخا نم دهج لك

 هيعب نس اشاداب لسنا يا راقخي 7+
 اهطالتخاو هيبرعلا راطنالا
 لطم ديبرع رجل سسامكعاب ديدشلا
 ةهنرعلاد يمقن نا ىلا لاموشلا
 ةمللا يه ةييرعلاو ,ةديار ةيادح

 يلع ةسرملا يومتلا نيب ةكرتشملا
 .اهئانايز فا تحخا

 مسمع داعم

 لوا اونوكي نا لا ياقبلا ييخيسمع
 يفلؤتلا لواد ؛ةمئلا ةدهمب سمتمللا
 ةمساتم مهرثكاو . هتيدح محامل
 2 ةثبدنحلا ررضعلا ىل .روهصتلل

3 
 ىببح ل كييماخ ةسملا ةبا حلمت
 - اهحويت ىلع ةيرسعلا ةمماعلا
 مده نيب قيثولا طابرلا نوكتن
 ةيبرعلا لصم لضتم .,راضتالا
 .ن.حففلا

 ةكرتشملا هةفللاو ةدحولا
 ىلا ةيحاصلا نيتتا اسملغو

 ةلود يف ةيبرعلا راطتالا ديحوت
 تت ًاهببب قيستلا وا ةدحاو
 حراخ ىلا ةيبرعلا ةمماجلا ةلطم
 للط لا ةكاكلا تدينت .اهتلطظم

 ,ديعب نمر دمع ةكرتشملا هعبلا
 وا لماشلا قيسمتلا وا ةدحولاو
 نادهالا مها نم دحاو يئرعلا
 نركلا ف لودلا اهبلا يمس يتلا
 ةيحرر موقتنا غلب نا دعب , نيرشعلا
 ال اذدع ةدحاولا ةلودلا ههج لمحت

 ,رلاستلاو
 نقلا راتعألا لا فيصا

 درملاق ,يركؤلا رابتهالا
 هءاقثلا ١ نم ىجعتلا
 عصضولا ىلع اهردخلا نمو ,تادرطملاب
 نب ضصارتتالا ىلعو ,قاقتشالاو
 ميطبتق ةيدهت ام يرخا ثايفللا
 نلع هكرتت انو ,ةيبزع امس
 نعاطتساو ةيبيردبسإلا هبروم
 - ةيردب قفل تلاك يتلا . ةيبرعلا
 نس تيارا ام لمعتف ,ندجتت نأ
 ةبسرافلاو ةبقيرملالا تاراغحلا
 ةروصت يل اهرسغو ةيددهلاو
 روصنلا يف تعاطتساو ةيبدقلا
 نم اريثك لبجتت نا ةثيدحل#
 اهروطب ةعرس حم ةيقارلا مولعلا

 - بنار اهو - ةمقلا هده تباكو
 يمدالاو يراشنا براق ةكيسو
 نا جيت , هيءرملا بومشلا نحب
 را نف هيا يف ديدخ يلا اهس لعيب
 4 للا ةبقملا هيطعي نا ميك
 | امن .ةعرصو ةلرهس
 لا تقبس يللا رمل ةماعزلا
 نم مخالاو ابوزواب لاسعتالا
 راطللالا لمس اسمي ,اهتراضعح
 لقب تالاعتالا نم ةكبش ةبيرعلا
 ل اهمدن رتؤيو ,سمب نا اهضمن
 بحاو لب , بوثاعم رما كلدو ,سمس
 بقم المقام لك للاذب# همدث يأ

 عضو نم يدك“ اب ىلا ليصيلا هنود
 عمو ىلا يدؤي .ميلسب يرق

 ةيبرعلا نوك ىلا افاصم كلذ لك 58
 لمحي  نيذقتلا ةمنا

 .ايناع اماكم هيقري لأ عمتجما
 ياش ,تسيابلا مح لع 0
 نسطولا مالبسلاو مقكفلا ناسك
 امهئاتساو

 معماؤلا ىلا اشمتلا !ل) اسكلو

 اطخا ابار ,ميلالا صيقنلا ابيأر
 راسل لك يلبي ةيشفتم هب

 سس عمك نم ةالامس مدع اديأوو
 ,هيلاسع ةماح بصاس نوكلتي
 ,باوصلفو انه. مهدمع يوتسب
 وا .ارامهتسا امهلر كلذ نم حدقاو
 ةسيبرملا رابثحا هب مشي ام

 دمغ .اهيلخ صرخلا ةفن ليصفتو
 للا هي رغشي اه لق. نإ نّكمي ىع
 اهكفث انايحا ؛ادأرو .ةريحل

 اهم ةيرحس وذ ةبمزعلاب

 ميلملا يجسيوتع لم دخت هيك
 ءءاقا يلع رباقلا ةصلاو ماعلا
 ةراالا ,ةسيئس ةساخلا هفله وأ بالا
 نص مئايمثكش وه دغرا
 نييراعلا جيرشت ىلا هبي ميفمتلاب
 نيظناحلا هييومللا دعاوقلاب
 يلمع نيرداصلا .اهمومعبل

 دحر الوو ةيوب ةعل يف ةهتايبيسسا
 هيسزده نم اهيدتتي ةوذن تلاطلا
 لممي لم , هيب ابغلاب نوث دهني مهسال
 ةيبرملا همللا يبرذم نم ريتك كلذ
 اهسفن

 نيلعتلا حالصا
 لليسبتا لشن 5 ممل لا

 ميلعتلا هةسعاخ ب مدئاعسلا جالسا
 عارلا سبا هيل ب هيمعاس لك يف ماعلا

 للجو .هيسارولا داوم خيمج
 ةدهل لمسلاو . هعيزعلا ةغللا اهسآو

 لك رمق اهمهاو ةفورمم خالصا
 هيلع يمرماقلا يلقي ميلخنلا نم عون
 تاليطلا باذه ظيرو ,مهدنعو
 ييسحتو ةيقيزحلا باجاخجلاب
 ريسلملا لاوجا

 لمهتب قوقحجلا بالكل دخبو
 سناك نك دعب عادالا وا ةفقارمللا
 عمسيب ايريصف )ديك: امامنها هيلو
 انك نا دعم انجب نيباحملا نم
 عسصتاملا لاتعالا ل مهن عمل
 تاييكت# جوع ليفو يقمارلا بسلا“
 تيانحلا اس نبأ اه ةهيرظعم ب يول
 تيرفتا نصالا و

 نبا ميحابا ةيسقلا تانلكا ديستو
 مءادقار همدع هم نيلظن7 فهلا

 9 نطو جيدقتملا دهبلاب ةيبرقلا
 و يجيك مل هايدحو اهايزنام

0 
 مسييداا لإ ةقللا بسيفب اهي"

 ةسوتح ةرورض
 بيرق فتححصلا بياكو

 ءهيرمللا ةحصلاب ةديدم ةياسع
 قارابرا سيكسملا يم جتك ناك لب
 ءابلبلا ريئيجتملا رم

 يري ايرصو
 ىلغ ابئابو اراشيبا رشنسب اطحلا
 قا ىدعتي لب ,ىحعلا تاحذص
 ةرييمكلا نيواففلاو ,ىلواملا
 تانيا"

 1رسبت نا لكمي الو
 يقرلاب الا ءاداا اره نم يحشأ
 نيصحمملا ىلا ماكئخالاو همالسلا
 مهم ييراثمملا ةاظاتمو ,ءاعكالا
 .نيرصعملا ةمقاممو

 اهيا ةيصابخع
 اليشم ىلا تداعب ةزيخ 21 تاومسلا
 ضيصختو رسكدلار يدالاب
 اسهل قحالملا وا تاحبصلا

 كي) ىمادنلا لويعاتالا ناكو
 ناكز قطشلا ةوالسو هعللا ةنالس
 لغانالا ف نيث مجسملا يعي دملا ةيئب
 ايبا ,ةيوُمللا ةمالسلا ىلع يبصيرت»
 نظنلا وميلسلا نوهيدملا و طميق آلا
 ناويحلا يف هاسضهنلا ةماشلاك
 صرتي نم مطب لايأب الز .راوسالا
 يئادبجتملا سا هقمل دمالس لع
 ,:يسيدلا ثيداسالا اتك .نئومس

 تاوصالا ملع
 تا حاولا مرلا نم دنا دقّمعاو

 ماظل مامتهالا ايلع ةيوب اللا

 ميارع .دع يصرعتاو ,تاوصالا
 تهسا دعس نس ةيؤلقلا ثاوصالا
 قحسس اع اهئاطتاو ,ةصيبحملا

 بروميعاا رفكا رمق ,تامع نس
 نيل, 'هددمف اهمطاعا نيز , ةعامش
 عكس يتلا تاومالا كلت , ةهيرملا
 ةصالخ باديدملا يحعت نسب اههلا

 تيرتخلا مادشتساب عمئاو
 ةطرشاو ةيوغل لمامس نم ةثيدصلا
 دمت لع نم اهريخو تاباوطساو
 كلذ تلمت دقو .ميلسلا قطدلا
 )' نلموف ,ةيبرج ريغ راطقا
 رهاب جئاتب

 را بيهحلا لك فيهو
 نع يوقتي نم برقلا ريش نم دهم
 ,ةيبرملاب قطنإلا همالس ي يبرعلا
 يساسمل بيغ ديل روتي نأ يود

 ران ميري نم لث جينا امك
 وا ىإق ةسئسب ب ةيبرعلاب وطملا
 هازل لذ عابتمسالا+ - ابدحيصما
 .ةهاط زهد يبديعملاو ؛ناركلا
 .قطنلا يف مهتاكاشسمو

 ظريهعلا ىلا عامسمالا حرف“ مث
 قتيجيحلا هةليفيياسمو ماليحلألا
 ند اهيرم عقي مج ءاماداو ,تالحماو
 ءايعم عيشي ١( ءاساغو ,مالطفلا
 ىوجبلا تاونا ينع هفيدعتي
 ,تاونالا كلي يسير ةيانفلاو
 اهنادقتسا نم نيسرادلا يبكمتو
 اممفس !مادغتسا

 ةئللا عماجم موقت نا حرتماو
 ضصارتتاءا يف ظطبشب روعب ةيبرملا
 يف ةبرصحوسملا ءاطخالا لس
 ٌتابمج يلع مماثلا تانالكأل
 رباع لك رسب بحت ةماهلا قرثغلا

 ,اهب رثاتي
 رحاتم ليست الا حرت او

 ترايص لقف ,ةيبرع يشل هامان
 قبب .ةيبرع ريغ اهبلحلا وا رجانلا
 ,هطرض ةييره تماك نا

 لصو لع
 تروصحم ,جدما وه ام ىلا رم#1
 ليم يظظمتل ةينرلا عامسالا
 .ةيبرع حمل

 ديبدقتسلملا ةحللا مممأ نا مواز
 ةضفاق هدتو نويرفلملاو هحادالا ي
 ناد دري امهنال .امهتروطخل اربخب
 ياما هبايشيب .ةعللا فلت

 يميني ام مهضيب اغعاريفا
 بيبي كإملو ,رساسلا هب موفقه نأ
 ,اكوموملا دخاوملاب لسمتلا

 ةمالسلا يلع يضرخلاو
 افاريج

 : ا  ساملا هب نوكني اع مههفب

 ردح يف حلفا نال ,سارتقلا نم ةرطغ
 سمئاد رمتو

 ىلإ ةيتلا نويعابالا مسعيو
 هثالث نايوتبسم

 ١ ,ىه فلا 1
 افلا ي م يتلا ةميلسلا
 نم اهيل للايشرا امهم ءالما
 طيسبب

 ةيبرملا يظو .هحرافلا -أك
 ةيدطملااو .ههباسلا نم ةييرفلا
 درسا ثيدحلا يف

 تاسمقلا يشر .ةسيصاصتا م
 هيتحفا هييربلا

 ناسف ريما نيم نكن اسهسو
 بتراجتلا نإ نولومب نويعادالا
 ريسمتلا يف عوطعا ىلا نا فيديا
 ل قداز ,تايؤوسنملا هيف نم

 نمهنلا نلمل ردصاو ,ريؤيشبلا
 ع و وسبب امس .بفيلامسالا
 ةحبسملا بعذ ةداحلا جماربلا

 لامط ناو هيف اللالاو ةيغاشملا
 رافصمسما يف م. ومقلل الاسعب
 رياقفا كمن هضا رمعمتقلا

 هيجي املا جضارملا ناحل ممست هع
 ل من . ١) مميعرو ةسمالم
 د سهيل هللا , بيحست
 اينهب
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 ةتماصلا ةييسلغالا تلوعت !ذامل
 ؟ ةضفار ةيسلغا ىلا

 .فرامال' . ليف ساخن يمجا هرئام. يضع دنع اينقر سمأ
 رجا اهل يسلو لوق اهل ..هرّتامدبو اه عمو

 لاقتم بليبيو يفيسدختلا ايلواسو تايموسفلا اهكري افار
 دعا ردج فلم يف دامف رمعتلا ليبب ىلع مالعالاو ةباجملا
 ""ايمالعا

 تبسهج دبي نارلا ةيرخل ةءادع هسا نع جدنا رباخ ترو وهل
 مسكت ةبو تادصتالتلا رخازا ترد يذلا «بيوكلاد: هلسم ةيرجن

 تاييسمحلا يسن .ىرخأا ةفبحبم اهدقن

 ءاسنا فليصت ل عارفلا ءادتجساو .يمدقلا نيعزلا رخفب عمو
 نيفن لواخ يسيرفلاو ىناطيرتلا راممتسالا دص ييرملا نطولا
 5 يو + ,اجمو هك ا وعا دسكا صحم

 هيومن رحمي م امع هحرمللو ,,هشاشهتابو ندب ارلا»بو ان ةمظعاك و

 تناك ىبلا ةيغوتسالا «بمشلا ةديوه فلخ لاح ردما مث
 11 نو رثكا راهصا يم يكمن مل ةيكلا .ةربقلا كلب ى ةيركف ةرانم
 1١5 31 ةعنس لوالا نوبأك 0 يتب ام ةوزسم ةرمذ بتناك دعم !ءدم

 نيشلا دعب ملو ”بمشلا» بملع* مث 1584 طاش 7 ىنيس
 نع هلصف دمف تاعولسلاو ةفاجملا يونا ام١ قلبي بري
 عمر 1935 ماع يل هدنع ميهاربا رويكدلا ايامن بيوكلا ياكم

 ينفاخصلا لاع قادجتلا يبس ثيست تارم ةدنع ةلايدمث عم دّقف كلذ

 ءابفرلا عم مهتاه ناكومهربكمت لشو مهمالفا مجلا انب ,بابثلاو
 ىف لاه ىدلا ىقدتملا صخرلادبع لاثسا ماريولا خف باونلا لاهك
 .سنايعلا لاؤسلا ليقا ينبأو همالا سلجم تاسلبب دجا
 ناك ةدكشو .ه'لادسآلا يسفراو ,يباينلا تاوستسالاو
 وا هضازمل هتففارم يدعو ,يسفخستللا هريدقتب انهر باوستمالا
 نا ففي ةيلاملا ةرارو نع هنجاراب ايسايس هتاهتنا مهر ..هحلاسل
 هيموكعلا تاصقاتاإا ىلع هئاليتساب فيبالا هجئوار تمكز
 ١ تالوأ تاكرش وا هتاكرش ماممام

 ةبق ثحن مهبارجبسا يربح نيذلا نم ديدعلا نع اذه لثم لقو
 .حابصلا جيعي ناملس «حيشلا» لاثما سلجلا

 تارم صاهحالل تبوكلا ىف ةيباقدلا ةكرحلا تضرعت دغتو
 ناكو .اهتاكرحت لشو ؛اهبومضم نم اهغارلا ىلإ اودمع مث .ةديدع
 ؛اهنربسف ةقاغا الا مهل لمع ال .لمملاو ةيعامتجالا نوؤشلا ءاررو
 .ةباشلا باثاطلا ردهو ةلاطملا ةلكشم لح نم الدي

 يجيرخلا تاحومط نأ دجق يرادإلا ريوطتلا ىلا انلقتنا اذار
 لامالاب يمققم جراخلا نم اوياح امدعب ,ريوطتلا اوليايح نيذتا
 لكا يتلا ةئرهلا تايلمملا» تمدطعسا ,مهدالي ريوطتل ةضيرعلا
 قلستلا اوئاتحا نيدلا نييلبفطلا باس ىلا ,برشو رهدلا اهيلع
 مهئباحال ؛ةليوط باودس يساركلاب كسمتلاو بصامملا هالثعاو
 ,رياج ديسأ لآ ءاصرأ نونق

 عل ةيدايف بما ثادحسا نع ةيرقيع تقتعن دقر
 مالكو ةرشع نم رثكال بماس ُتادحسباك رربم وأ ديسو اهل لكي
 رسمخ ىلا تيوكلا ميمقن ةداعاكو :ةدحاو ةرازو يف نيدعاسب
 ةدحأو ةظفاعنم ثناك نأ دمم تاظفاحم ثالث نم الدب تاظفاسم

 رباج مما ءانمأ نم نيمساطلا لالسال نضازبب داعي ال الآ ءيشلال
 ..مهتاوغأو

 بسكو هارثاز للالقتسا ةلحرم تناك ةلسرما ىان ماغ هسوبو
 يملا نوامثلا ةركفك تاراهتلا نس يثكلا ثول امس .خوشم مع
 ماننا نم عذكلا تان ىتع .لالقتساو مثسو ةراهإ) ىلا تلوست

 «وكشلا رم اهبم نوكشي تيركلا ةظفاسم

 باسعلا بحفلا انيجو هينامدقالا بباوجلا ىلا انثثتنا اماق
 ينامي ىبح .هتراك نم وعي. داكب ال ييداصتقالا عضولا يا "الد
 داسكلار مخستلا نب | مميسل“ نباع دئو ؛اهني دثا س
 تثياكو .خابملا هيصعو ةيلاملا قاروالا همزأ دهش انك «يداصتقالا

 ددمتتو .اهريرافت مهمتنو ؛ايليكشُ بتاعتي ةيداستقالا ناصالا
 تاءارسإلا كلبل يئمع رتآ يا ٠» قوسلاه سملي نا نوب ؛ اهتايصوت

 لكاشم ةحلاعم اهب ضرتني يملا ةيداصتقالا ناسقلا تناكو
 اهئاليهسو اهتايوست يف ىمست يبطاوملا نم ةدكمم ةيسن ربكأ
 نم هنجاملا ةيلاملا لكاشملا لح ىلا اهثاءارا ميدج ةيئامتثالا
 كادوا حيشلا اذه «فرصت هوس»

 .هسلفلا كرينلاو تاكرشلا حمد حارتقا ىلا اريل! تملط دقو

 "ا ريعصلا باكرشلا عملت ىربك ثاكرش نيوكت قيرلع نع
 .حرخ الو تدحف .يداصنقالاو ىلاملا داسفلا نع تدع اذاو

 دقفت صصخلا ؛ يعودسالا َنوئأملا- اهالوتي ةيركرملا تاسقانلاف
 هنابطصأ نع ةعدرت لاصن ةبث نكب مل اذل دمحا رباج نارك
 ,,ءاسسنالاو ءايرقالا ىلع اهميررتو ةدسدلا باسقادملل

 ريدك يلارخلا مساح دهسلا ركد دّمع .هيونسلا ةيئازيملا اما
 ةبيرهلا براصلا نم تاعالطتلا صعب سورق نا قباسلا ةيلاملا
 ريع نأ يح يف /١9,60 ناويزنس يف رالود تارايلم تالا تقلب
 عيطتابو راثود نويل ا/ال5 علب ةسن ماعلا كلذ لالخ ةيئاربملا
 طحلب مل همداقلا لابجالل يلهايتخا دبر بحي عيطتقملا علبملا نام
 رباع دانعا يذلا ., يبمهولا رخعلا كلذ بنس امم ,ةيناربملا يف
 ريزرجتلا ةفاطنم هدو ف هب اجولب نآ دمحلا حابصو دمحا
 اهباباربلا مادسم بيوكلا بفلوط املي اهريع وأ هينيلعسافلا
 '! هينوكلا

 ربرقتلا نسم ةختسلا هذغ صرمعس اولامث بتوملا ادهن دنكاتكو
 ا؟؟رمك مم هنلاملا بسلا نع قباسلا طيقلا ريرول ىونسلا
 تفلت  اهدجو ةشيوكلا لورتملا ةهسمؤم جانرا نأ هيف ىلعا يذلا
 جايرالا سس ةمقرُتملا تقريدتملا تثاق ثنحن .راثنب نويلم ؟ غ١
 لدعمب لوصألا ةسسد بروطت امك .رابتب نوبلم ينتام ىم رثكاب
 فلا الالء ترواحت طمدلل ةيريزكتلا ةداطلا ناو .اهلاثمأ ةييرا
 ذنب طيدلا راعتأ هنف بتيسنعي يذلا بقولا ىل .ايسوف ليمزي
 نلع ,كنوألا ةملعتم يانبا دعب للز ىلع ببرختسما مث 56
 81١9 ب رذق اننوي ظطقنلا يلع يا املا تللعلا ميس نا رابتعا

 لسرت نوبل

 لاصملا ل رركملا ظفنلا ىلامخا يأ روكدملا ريرقبلا ف هاج اسمو
 اهييسن ةدايرب يآ ليمرب نوملم 510/85 ىلا لصو ثالثلا
 ملام

 رمجأ رباج ناك يرلا ماعلا وهز !ايث5 ماع ىل كلذ ناكو
 نيف ليبدح وأ سلع وا اميدعا لك ىل هنف ناوكتن دمدعا حاضو
 5 . ل الل ها“ م
 تاءاعدا نم كلذ معو عافملا
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 للعو تالاجملا فليضم ىف هيدرتملا عماضوألا ددش لثف نآلو
 رومالل نم ا ناك ؛ازدع الو اقييص نقرب ال يبلاز .ةلفصالا عيمج
 للا ةيمايقلا ديبلعالا لوخيبزر .بلالا يلطي ياو .مراش نأ

 درخز ءدنب مل ىدلا دمالا يسلخب اهني دبم يل ناكر ؛هرثاث ةيبلحلا

 مهيسهارت قللتم نع مايص لا ركلو .هرخلا تاوضالا نمت
 سلاتلا لثنب بياوع عابشا قلطنم نم دمحأ رباجو ,ةنلعارفمت قلل
 ةيهتاف .ةيفاك سلجملا كلذ ريغ نم اقصيو هيي نا دنو ,ةيباونلا
 دجاولا ترجلاب انعدم يفرؤلا ةيسراعمب

 «ءاضعأ مهنا انك ' , نمروثلل هقدارم بجتما ةيرشلا ناآل
 رزتب انن ةيطارقتندلا بكمدلا ءارهتسا اوياسا مهنا ةلوقن
 هلخرم أديبل +١159.8, رزقي ٠ 1 ةمالا ييلصم لج رارق هدانا
 دفلا ثيدهل هدام نوكنس ام وهي .بعيتنلا عم يئاهنلا جارصلا

 لصيف وبا

 صوتو ء.

 7 ل و لست 1”:

 مس بج

 اهستنف نيا

 تع ,اقأأ - -

 اس وسلا دوسعسس لآ نع ةيسحفص |
 ىوصرلا يمئرم بسلا :فيلاث

 دحت نمرأ ىلع ةرمزلا دق تاشن ىنأ دم ؟دونس ةرمز مكحت فيك
 ويس بمكحأو ب راددحلاو

 تلوخت ىنح .روجستلاو
 , ديمملاو

 «ناباهولا دونعب لا نغ ةحفم بابكو

 يفثي ,تافثت ىلغ  شلدلا عاونأ لك سرامب يهز ,اهلشأ باقر يب
 يىراوجلل قوس ىلا هيمالسآلا باسدقملا صب

 رن اضستلا ٠ هرشنب هلا ٠

 مان دقو .هرمزلا دهل يمارجحالا جيراملا ىلع عوصلا
 ةيخيرادلا ةفدصملا ىلإ لصيل عحارملا يف بيقنتو تحب هحينب باتكلا
 ,راجحلاو دج ماكح ةرمزل

5000-7 
 بيض دوفع ةعيزأ يلاوج لم

 قلل يدوتسلا تاقرالا توم
 اهعم بليخف ةيبرعلا هريرجلا
 .راببلاو .ءامدلا كفسو .دقجلا

 .يبليسلا) برصلاب ليكتملاو
 تكفسو .مراجملا بهيفتسام
 .باييكتلا ثنيهاو .ةانعلا
 رئامهت تنطعو .نوبلمملا رفكو
 , مالسالا

 تاوصآلا تفهعتراو
 ٍعاتللا ىكبذه يف راكذتسالاب
 تدعي .ةيمالسالاو ةيبردلا
 تبماقو .تارمتؤلا
 هده راكتتساب تاحاحتسالا
 يتلا ةمثالا ةيمجرلا ةكرحلا
 ةريقلاو حالصالا سايل تسلت
 يديا تنبطماق ,نيدلا ىلع
 برعلا ءامدب اهب نيلاتلا
 ماتنا فئات نا ذنم نيملسلاو
 دمحم ةيباهرلا ةرعذل يسسؤم

 ,دومس لا عن باهولادبع نب

 ىلع ةيلانتلا مهتاراغ تناكد

 ةيقيو .قارهلاو ءزاححللاو .دحم
 تكفسم ,ةيبرعلا ةريرجلا عافم
 ءايربالا نع فالالا مامد اهيف

 لاحرلاو ,ءاسملاو .لافطالا

 لمعار ,ىرخلاو ندملا ترعدو
 .فلملاو ؛بهشلاو .لتقلا اهي

 ,ءاملبلا مالقا تماقو

 نع دولاب ءارهضتاو عايدالاو

 ,ةبديدلا تاسدقملا ضايع
 نيمرحملا لامعأ حبصتو
 ىلا اهناغا نيذلا نييدوعسلا
 يثوكملا وزفلا عئاظم ةركاذلا

 تبكيرا امو .ةيمالسالا رايدلل
 دسم مئارصعو ماثا نم هيع
 .ةيباستالاو هراصحللا

 ثلا تكلا ةعيلط ىف ناكو
 2 نيحلا ل ترد
 دمدم عابتا يف تايثرالا فشك»
 صعمهتسا يذلا «باهولا دبع نب
 حئافتقلاب لفاحلا مهخيرات

 هيف حضفو .مارحالاو يساملاو
 ديدجتلاو حالصالا ةررطسا

 مهدئاتع دقو ءاقرمعز يتلا
 .مالسالا ىلع مهتاءارشماو
 ةبايز ايف سيل ام يملسملاو

 ةحض باتكلا اذه راثأ مقو
 نالبإلا يملاعلا تن ىربُك

 مهيلع بلاو ا
 ةريح ىف ميعقواو ٠ يئارلا
 حجحلا نم هيف ا .مهرما نم
 ,ةاعطاسلا يفاربلاو ,ةغمادلا
 مهيدل ام لك نودشحي مهلغبسو
 ,ةروجامو ةعودحم مالا نم

 ىلا ىلاثلاب مهرطشاو هيلع درلل

 لواجبو بهئارلغ نس فيفختلا
 ماعلا يارا ءاضرتا
 مهنصان ييدلا يمالسالا
 برد ْنأ دهب امين ال ىاذعلا
 ةصيرف ادا راوخ مدهب ىوامفلا

 نلغ يملسكا ناببا مدمل ,حجلا

 .مهصارخاو :مهلارفاو :مهحاورا
 هروملا وه حجلا ميسوم ناكو

 دمب مهل دراؤملا يماثل ديحولا

 ءافخ مهرايد نم ارجرخل نا
 ياك نأ دعيو بنيمئاج ةارع
 نورحافي يدلا يسادلا مهحيرات
 ورفلا لامعا نم ةقيبلس .هب

 ليسنلاو ,بهتلا) .بلسلاو
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 ينرلا يويدومسلا نياق ديد

 .ةربع ىفالسالاو ىبرملا ماعلا
 ىلا اوسع مث ,ةيربلاب اورقالعنو

 باكلا مالقا
 نورت ةروجاملا ننفانسنلاو
 لاوماب .مهيئارسو مهتاروع اهب
 لع اصرخ للدو .نملممللا
 مهل رفألا باننا

 داللا ن طعقنلا ريظ امل

 نم افييمصتعا ىبلا هيبرعلا
 ةيارابسأ اوطعاو .اهباحضا
 سهام ةيراكتجالا تاكرشلل
 .ةسفنلا مهفرطتاو ,نامتالا
 ارهتطباو ؛لوالا مهتريس ايداع

 دالبلا تاريخ مهعم نولمخي
 مول ا مادالق'ل '9 همر"

 ءاريسل

 دستعملل ةسيرسح 1
 مدهشسلل

 ةداسملل ةسيرسح 5

 لوضلسل ةسيرسح 8

 .روخلاو .يبسفلا ىلع يياكملا
 كانثلاب . :زيمخلا تنيسكو
 تريشتنا ىتح .صارعالا
 .برملار قرشلا يف مهحئاضد

 ملاعلا فحس اهب تثدحتو

 اهنم يسبلا ورتلاد اويص امبيب
 بيلثا ينلا بوعشلا ىلع
 ,اعوج ثروصتعن مهمكحي

 نم برعشلا هذه اومرحي ملو
 لب .بسحف طقنلا تاريح
 هب عمتي اه طظسبا نم افرمرس
 اهومرح. لب .ةمارك نم ياسئالا
 ةيرح الن تايرحلا طا نم
 الو :ةداستل ةيرس 3و ,دقتسملا

 .مالكلل ةيرح الو .لوقلل ةيرح
 الا ةررطحم فصسصلاو بتكلاب
 جابناو ,ييتدوعسلا مجم ام
 امتعب مهن املظ داشاو .مهروتح
 ,عيحفلا مالسالا تك قرحد
 ءميوقلا نيدملا راغسا قرعتي

 هلدق ام يورب كلذ ىلغ ده اشكو

 هناريظلا ةنكدم يل مهدضاق
 ماج ديبع نب ناميلس

 قارحاب هرمأ ني )١552(
 مئامد) ؛همما يهتف فاتك
 باتكب اريلحم انك( مالسالا
 سايع ذاتسالل ؛مادهشلا ودا)
 اومنكي مل يذلا داتنلا دومحم

 .هرترحاو ههررداص لب هعيج
 تكلا نم مُثكت ةرلعن كلذكو
 .راغستلاو

 ا
 مهتينايإ نويدوعسملا طلس

 اناتهبو اروز مهوعسا نمم
 يسهللاو فورعملاب رمالا ةثيهح
 ًاوتمماق يسأتلا يلع هركمللا نع
 نومكحي نيذلا مهو .اليكذت مهن
 ميراثر ,نيدلا بتك يقارحاب

 .نارحألاب نولكتيو ,نيملسلا
 ,تاقبوملا باكتراب نوئنعتيو

 نم كيلملادبع لاسفل انئاو *

 رمالا ةئيه سيئر ميهارسا

 .رثتملا نع يهبلو تيرغملاب
 ليمتاب للادنع ام... يماو

 نع ارتكس فب امه دوالحو
 رهسبر .مهئارمل ىيباخم
 فكهتدو ؛مهكولم قسفر ءهناكر
 مدس ل ارزيي ملو .ءهئاربك
 ؟ةيه نرهني ارخنم .لامعالا

 ةيباهولا اشنم

 يتدص ليدج ةمالملا لاق
 يواهزكا

 ىلا ةبوستم ةقرم ةيداهرلا»
 مادتباو .باهولا دبع ن رمجم
 ةئس ناك اذه دمحم روهلت
 رهتتا امئار 4ع 1
 ررهظاق نياسمخلا دنب هرما

 ,.دجحد ىف ةمئارلا هيديق

 نب بدمع هاهراهظا ىلع هدعاسو
 دالب ةيعردلا ريمصا ءوهس
 اهلعا اربسي باذكلا بنيسم

 باهولادبع نبا ةعباس ىلع
 هل طدحتي لاز امو هوما .اده

 نم يح دعي يحع ريمالا ادلع قإ
 . هّتنتي ليع يتسم تريلا باي"
 هرمآ لجتتساو ؛هترهش بربكو
 لوقب ناثو ؛ةيدايلا هصاخخ
 رسادلل

 ديحوتلا ىلا الأ مكرعدا ام
 يف ىللاعت هللام كرشلا كرتو
 هفلثل نرشمي اوتاكو .هددايع
 هل عستا يقح يتم اهتهج
 + فلج

 باهولادبع نب دمحم هدالو
 عه 11ذ5) مب هر دتل

 .(ه11 01907 ةمسس يلوتو

 ةددط نم هرما ءادقبا يف ىاكو
 ةنيدملاو ةكم ىلع ددرتي .ملعلا
 .اهنامثع نب هذخال

 ,ةنيدلا ل هنع ذا نممو
 ناسيلس نب دمحم حييشلا
 ةايرس دمحم خيشلاو ؛يدوكلا
 نامصيشلا ناكو هيدمملا

 خياشملا نم امهريغر نارركدملا
 هبع نوسردتي مهلع ذحا نيذلا
 .نريلوتبو ؛ناعلالار هياونلا

 هذه قامت هللأ لئدس»
 «ءداعع نم هاقشا نم هب لغيو

 هربا ناك اًدكي ,كلزك رمألا ناكف
 ءابثعلا نم وفر تاجرلادع
 هبه سربتي (نيحلابملا

 ماثاب

 تم ساثلا ردحيو ,لاهثالا
 ..ناميلس خيشلا هوحا كلذكو

 هتسارد

 سولالا يركش دومحم ركذ
 دلب ىف اضن باهولادبع نيا نا
 يلع أرقم دجت دالب نم ةيتيعلا
 نب دمحا بهذم يلع هتقلا هيما

 ملكتي هرفع نم ىأكو لينح
 ,نوملسملا اهفرعي ال تامثكي
 اوكنتا يذلا رثكا مهيلع ركنيو
 ىلع هدغاسي مل هنكل .ةلعف ىلع
 لأ ةينيعلا نم رفاسف ءدحا كلذ

 رشلا ذخاف .انيدملا ىلا رث ةكم

 ليس نب عيفاربأ نب هللادبع
 ةئافتسالا ىلع ريكنلا ددشي
 لحر مت ,هربق دفش 85 يبتلاب
 ديرب ةرصبلا ىلا مث .دحت ىلا
 ماقا ةرصيلا درو امله .ماخلا

 عيشلا نع اهيل داو ىدن اهيف

 ىلع ركبار ,يمومجلا ديني
 موجرخام ةريثك ءايشا اهلها
 ديب ماج مث ,ابراه جاطعق اهلم
 نم ةلميرخ دلب ىلا تالوست ٌهدمع
 أرتو .همرالف اهب هوبا ىآكو دجن

 ىلع راشتالا ريهلقار هيلع
 ءاهلق مه دئاقع يل دج يملسم
 امهنيب منلو ىقح- هتدي ملم هوبا
 يملسملا نيدو هئيم عتوو .عازم
 ماخلال ,.يثك لادج ةلميربح ي

 مودأ يفوت يتمم تنس كلذ ىلع
 ارتحاف .(ه 1168) ةئس
 ىلع راكنالاو باقع راهطا لع
 .هيلع اوقبلما ابيغ :يملسملا
 ,سانلا نم ةلاثح هميتو

 هتديناع

 ةعيرا يل هقديقع مصحتن
 روما

 هئاحبس هللا هيبشت - ١

 ةيب راسكختالا تاسكرسشلا ةيطنلا تا زاسمتمالا اونو ىنيرألا مت
 .هقدحم ىلاعتو

 ,ةيفرلالا ميس د د ؟

 ةيبويرلاو
 885# ينثلا ةريكول مدع تا

 نملسملا يمكن  ة
 يف قوروم نب ديا وذ لاق

 لبوثلا نع هباثك ةمدقم
 :يحئاسلابو 34 يبنلاب

 يف ةيدلع ةمالخ دذهف»
 بافرلادبع نب ديسم دئانع

 اهرد رثكا تيبج يدلقعو
 قينحت نم لرقمملاو لونثللا
 تديمتو .مالغالا مالسالا ءاسلع
 ءمالسالا ميراشب اهسرسع
 بانكلا تايأ نم عثكب اهتمعدي
 ةالصلا هيلع هتنسي ,ميكحلا
 هللا دمحب تهاجم .عالسلاو
 ٠. ماري ال امينم انميح

 ةمئالا عامتا يضعب در دمر

 هيدلقم ىلعو هيلع ةيبزالا
 در نممر قديح ةريتك فيزأتب
 هرشا :ةلباتعلا نم ةيلغ
 ,باهركادجغ ند ناميلس

 لأ :ماشلا ةلبانمح نمو
 .دتلادبع خيشلاو «يطشلا

 و .هتلعحر ىل يسابانلا
 ةرايز :نيتيساث يف ,ةغوبلمم
 هس ليسيتلار .25 ينتلا
 ءاولاقر .هتسا نم نجحلاسلابو
 ,جراوفلا نم هيدلقم مم هنأ

 ةمالعلا :اذه نع سعب سمو
 نب نيمذ يمحم ديسلا ٍنقاحل؟

 راتحلا درو ؛تيشاح ىل نيدبابع
 باب يف هراستملا ردلا لع
 يراسملا ميشلاو .ةافيلا
 ناع ةئيشانس يف يرملا
 هيلا الا) للغا هريدكتل ؛يبلالجلا
 (هلئا لوسر دمحم هللا الا
 .هياري

 ةمس ينكتلا نا لش الو
 نيذلا ةعدتسلا لكو .حرارخلا

 .لها نم مهيأر يفلح نوردكي
 ةمالخلا هذه نرطت الو ,ةلبخلا
 هال ءىرخالا ةهجلا ىلا قرم نم
 .ارلاث ءامثملا

 يل تغير اذا ةعدبلا نا»
 ولي .اهلع اهتحام عجرب الدبل
 حوصو حضاو ليلد فلا ىأر
 هتكربا اذا الا اهلطنب ينشلا
 نا ةمصاع يع امئاو ءهقلا ةيانع
 يل لخدي مل نم ىلاعت هللا هاش
 ا نهم دبا

 لوسلاؤوللا مسفنبو 3
 ىلا اهمن ةكزاشللا هيبرغل
 بلاطي مسن ماسنق| هثالث

 يف ليئارا عب اكيرما هناداب
 ددهيو كرتشملا ايس

 ادا عامتجالا نم باحس هالاب

 ىلع كومشملا نايبلا لمتشي ملا
 ضفري ناث مسن وب ةبادالا مدل

 رظنلا ضغب عييسجلا عيقلا
 ناك ,نايبلا !ده نومضم ن

 اقتس ةيبرعلا ةريزجلا
 يوسج ءاسطمل تحت قارسعلا
 او ايوب يقبي نأ قارسعللا
 ةقورفم لستس تابوقملا
 ءاهتنا دمب ىتح قارعلا ىلع

 قارغلا اماو ةيبرعلا ءاوجالا

 .ليئدب برسلا ددهي يذلا ره
 مهشويج نولسرسي مهما
 ! هقتاقس

 ادحا ناك هسيفن تقولا كو

 ايرعلا نييموقلا ةخرح مالها
 ل ابطرحمص ربثؤم دقعلا

 اياوح لوقيو ةرهاملا
 انا : سسيفاجبيعلا فتحا لاؤب

 مهتنهلا
 رطخي ملا١ ريثاهللا؟ بيوكلا
 فقير ةراريصتل(راببالا لابن

 قدح يف ناكيزبمالا عض

 لابس ريظحي مل: دحاو
 يناع لمتي هبا مكلا لقابلا
 لالبخا نم ,ناكيربالا سكمنأ

 اولتح نا دعي قارعلاو بيوكلا '
 © ةييريلاظتلنلا عنان ميش

 نل هلاثنالو هل رطخني مل اداملو
 قارعلا ىلع مهراكفا اود رطنم
 < ةعرالا لجخو اوهجاسيو |

 سوورو لامس هلامخرو
 . تاناودجللا ثُدح يلح سانلا

 ثتح نع تاناويحلا سوؤرو ٍ
 كيلر نيسدعتبو سانلا
 م كنار يييحتع

 رع حيح رئاذدع |
 ا



 جب سل سس سس سس

 ,ىمالسالا داهجلا ةمظنم

 مبقملا رههشلا ةنياهصلا دض ةحلسم >اسم تايلمع
 ىلا رام نفقال5 بيان نيمالسس#ا داهشلا ةسظقس برع او نام

 قارشلا ىلخ يكيرما

 نو ارا دبا ةمظنلا“ ميسا يمسرلا قتئارلا , اربع مسخ ارسأ  حيبشلا يلاغو
 باد ولسسلا يئربتلا ىلع عادسمالا ! هسا اهمس مفلاتسملاو هياسرسإلا باوؤعلا
 لاء ووا نيايوعاسما نيص ةيكيرستا تاذشا دس هييححوم داحس فيخس

 وع 7"
 ل عه» لكل , تاسسعلا دوه ل ينعأ امه هدهع رموف يف ليوم قمملا دحاو

 ناعما قا رببر ىلا تاو مه ةيراخنلالا تايلسملا

 ىلا ل تملا جالسا لفلا رهتتلا نم رايتها ميختستت هييطنلا نا نلعاو
 هنوانا ناماجسلو ةيسصش نك عايادقلا نازانلا حج رابسلا م دختسمس اسم“ لابو ةكجملا ردا ] ييوهصلا روحوتاز ةيومهسلا تاوقلل ىةسقمت"
 اه دمع قاطن عسؤمس ةمطسلا نا لا اريبسب عومهلاو سنا ىف ايضرال ليجملا

 ةيموي :هيرخج
 ةامحشش هي ايبعس

 زي د ا ل 1
 نمل 2 ميمتت © أرب ل

 وه
 أ ؟ قيل“

 ككل

 2 ةفاححلل هبدرعلا ءاذ ا محا

 لال يللا ل نول هسا

 عملو ك6 (نءاورربي“ 1ألالات -

 ميالوقر هب نَخ نوزع ىدكخملا انبعش ءانكيأ نم فلآ

 ةَييناَميِلََِسلا ّراز دئاكلا
 دودج

 رممدقتلاو 8 ديبالا نم >تلاخ تقتلك راقتمالا ةاَيَح ُه

 ان و يح لاع ىِفحَص قيحس
 اسم

 و
 اه

 م. هوع

 : ناحرقلا دواد بتك

 روص لوا ىلع اهلوصحب يلاع ايفصم اميس «ءادثلا» تققح»
 ةييفارملا نفسلا دض رحبلا يي ةيكيرمالا ةتسرقلل ملافلا يدش

 ةديس لبق نم ةسلخ اهطاقتلا مت يتلا ,روصلا ةعومجس حشوتو
 ةيفارعلا طقتلا ةثقات دهخ ةيكي ومالا ةنمرقلا ةيلمع ٠ ةيقارع

 نامه جيلخ يل يلاحلا لوالا نيرشت (١ موه تلدح ينلا «ييبنغلا
 امقلا 1

 ىرخالاو ةيكيرما دهادحا ناتطاقرف ةتصرقلا ف تكرتشا دقو

 سيئرلا ديسلل ةناسر
 ويردت اباب نم

 بئاب ريزح قراط ديسسلا ليقتسا
 ني ديسلا ةهججراخلا رعرو ءاررولا سيئر
 سيتاو ,ساييتويساب سولراك
 كوساملا برخ يوصع سوبورتاهرست
 .ينابوهلا ناكرملا يل 0<

 نامئابلاو زير غ ديلا
 ٠ ناسب ريطبتلا تاهنعو مل

 ماه لكشم ةيعردلا ةلطعللا تارولعت
 ١ ,ضصايق لكشن يبرعلا جيلخلا هنطتسر

 رمسلا نسما عام رادعب ردا
 باب فيض رسصس في روج ض6

 طيدعشلا ايرانلب ةيروهسخ سيئر | ناز ةيباصقلا نم /دبع ىلا ةفاضا
 هيمسر هراير ماقلع يف هل قلارملا دقوللاو كرتشلا مامتغالا

 .مايا ةمبرأ بقرضتسا قنرملل | ميعر قومانلا ترجح دو دكاو
 نب ميسلا راما ل هعيددوت يف ناكر | .مئادلاو لماما م .اليسبلا قييقمحت دوهجمل
 سكقيجس وبهع فورمم نيذلا اباسقلا لك ةيجاممو ةقطتملا للا يل

 ةيررهبحلا سيئر بلاد ةرهثلا داي ْ
 ريو دومحم باهولادع دييسلاو ' 2

 ءابتفلا# ةئيدم رامعا ةلمح ءاهتنا

 سيئرلادهاعت واهلا ريهاَتَج
 دئاقلإ سيئلادهامت واذا مهلتج

 ٠7 ةسعسلا ىلع هقدلا١

 ةيبقلا قرقلاو سرادللا هيلط مدقو
 باسضتملاو بارايتيإلل همئاشلا
 تاحوت هيبنشلا قرقلاو هيريشامحلا
 امج ةاغاو تاكبذو ديشاناو ةينغ

 ةياؤبر عادهأا هنيقم وافلا تدهش
 اناخرهبو الافمعا مؤبلا عيظفلا رهملا
 ءاهنال لزالا ىئركذدلا هبساممب حرفلل
 هداه هيموعلاو :يبضولا ةلمحلا
 اهتاس

 نارجحع بلل هللا دبع ديسسلا نقلا
 لاؤح ديملك هلساؤبلا ةرختلا ةعغاتنب

 رارسكلا نأ نامل اهسا دكا لاتبخالا
 نييش رادع .سيئرلا ديسلا ميقعفلا
 ةبماك اهم نسحاي واقلا ءانب ةداعاب

 ممش عمج ل غلاسلا رْمألا ل راك هيلخ
 عانولا لج م اههبخونو نييعارعلا
 لمش تاهاشب قلو هيبزملا ةدهب
 ناش .لمفتسملا مهرب .بسوبلا ةافيدع
 مايملاو رامكالا ميمص

 نتوورو  ةريعخ يدلا لافيجالا لالخ لافو
 ةهباكر | رسرو بوست دمام مرهاظ ديسلا
 جدهب لفك اننا رمغتلاو ناكسالا
 0 ميظصلا قاريعلاو ةريرتصلا كتمسابملا
 انعم نسم افتاو نوهب داهتلا هبارزن كس

 ميظفلا يفرغلا جب يباع

 لابطال نب خيياهس ترشمبا امك
 رومتو همضضارفلا مالجالاب حوتم يهوذا
 ةطاست يح ماده سيئرلا مننا
 تلمح اسس نيرسبكلا .نالاسصصالا
 راصخ ا ددنب تانهال يرخا عيباجم
 بيلكلا لوصو عبمو ىيدامشضالا
 بمشو لاقطا لا هيودالاو عادملاو
 هيبابببب 6 بامظيملا رخ ذنو قاجعلا
 هدمشا ل اكسل و ملاملا لامطاو

 اهب موب ينفث ةممارخعالا لامعالا
 يل نوركاسلاو هيلاررسمألا

 ٠ مهام بغنر لافبيسالا دب م
 دهن ديخرب ةلساملا مرشنلا

 نسخ ءادص سيئزلا ديسلا ىلا ءاقوو ةقلخ ناثم لأ ف نيسمؤللا فوفو
 ١ قارشلا نم جاف كلف ىابعآ ادوستن ةافسلاب راكي مالا ةارسلا درطو يءرسكلا ةقراستل
 د دديج لا هينرتلا ةيالئو ميظنلا رجس يف تايمدنملا نصرا نم ةيياهضلاو
 رريسلتع الا ىموسويعلا" ينك رصالا ناو دفلا تيرشللا سدقلاو رايستاو

 0-0 ايرافلب ةيروهمج سيئر بئاض

 ثسيث لاديسلا دايم نمي فجرشس
 نيييلرلا ديبلتا كر تايه نسمات فم درا
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 ظ نيم مالم نداخلا نسيئرلا نيسسلا

 ١

 ١

 ا
1 
 ١
 ١

 0 مونجلاب
 نديدومع نيترثانم ىل اب يناطيرب 00 1 اذه ىلا ةفاضال زو ةيئارتمسا
 ةيئدملا ةلئاثلا رهظ ىلع نيحلسم دونج اسما

 نليبلا اهتهجاو هاتصرف تايئمع دع نم ةدخاو ةئمرتلا هذهو
 ةيئرغلا ال١ ةيبرخحلا | لبق نم ةيندل.ا ةيقارهلا
 راطا يف يدا يا هرعلايإ يد ف ارجعالا يكيرمالا راصيعلا

 [3 ب ص ليصافتلاو روصنا ا(

 حامسلاب ييسح مادع سسركرلا ديسلا ايراعلبو قارعلا اريطسو 50 ةعاررلا
 وأ قارعلا ةردامسب رافظلا اياعرتل نيدلرلا هلك يف

 و 0 مهر بستعو هع ايلا هيروهنخ سيئر بئتاب ديسلا برغاو
 ةءار ملا .باخالت نم ورمي هللا عانبالا ةلاكو بودل يف ايراهتنا
 جئاتنل ريبكلا هحاينرا نع ةيئارعلا
 لالخ لقب هنا لاقو قارملل هتراير
 سيئرلا ديسلا ىلا ةيلطخ ةئاسر هتراير

 .ايراقليو قارملا ب نواشلاو
 جيدشلا ةمرا لخل ميؤت ندالم يأ دكاو

 موخللا نود ةيملسلا قرطلابو ايبرع
 .,ةيزتمملا ةوقلا مادخبمم لا  فيليح وليتع ميسيرا نم يبس مادعخ

 اق صخب ضخم ةنيراسش ةيروسهمك ينير 7 دنس
 سدلللا نسب ةييئاتئلا تاقالعلا
 يفحص نايب 8 2 ماموالا تارولعتو عديدسلا

 ب رم قرايزلا
 _ةعنس ةرايزلا نع ةردانلا ,يلاعلا هريدقت نشا 0

 هدف يرش يابت الاص ةرازص يمعأ ركف لودلا سلا رسلخبب رسب عاو - كوووبس
 ي«جتلا عمالل ماعلا نيمألا ةطعن لامثتتتا ىنومهيقلا نابكلا ضضقزل ةثيسا نخل
 لم فيوشلا ىسدقلا مرا ق ةدباهيسعأ» دومنحلا اهمكنوا يلا ةروضلل" يف قمتم

 قياسلا سقحملا رارقلث ناعدالاب ينويهضلا نايكلا ةرارق ف نسلجملا اولا
 اهضرخل دنت ف اهرف نمكاب ماعلا يينالا دكني حافسلاو

 ليز يوك ىذ ريزست رجس اخ ديسنت" قيس مسالا اجلا" ييصالا يم رازشلا بتلتعيو
 هييموسهسفلا ةروجملا ل قمفعسلا لما ف مهنسب ايجاك اريرخب مدهب نأ ديدن

 هديحتملا مص ملا ماشللا ريمالا هشصم لاقيت صقر دم ينويهصلا نابكلا ناكو
 ىضرشلا تاشمو اديهش 57. اهيبحنم جا ذر يسلا ةررضخلا' للاد يف قييفحستلا

 مذاق مس“ كف اميمل ديوخللا رةزقكلا يمه تن ليئارسا) يوكن برزك دمو
 دوي هينويهصلا باظتلسلا هبلقملا يبث" [ ليم دييسلا ةضاقشما
 هن ةسلودلا هيظاسلا ١ اهم ردسعا ىبسل) بارا رشلا ره نرسغك ليره رارغلااهش ناهتم دخلا
 ءديتتملا تايايسق للك لممب ال

 ددحمملا دساا نادل حلتلل بتودنم هودعلا رمان روبكوللا نكأ زخأ بنات نم

 سارما ىلا نذوب ىادحح لكسب ييياؤسلفلا بيئدلا كباس خم لماعتلا ترو رض
 نيه هييقلتفلا يبا ]ل نأ دايو فسمت ةيحاقن ىموسؤسكلا ل قديح 3١ باقم
 باقون ا ةيقازم "انهم هيورلا" بباوقلا رسمنيو ةطيحم قارا

 راسا لمت ينو دلا لمالا سكتت ماما هلا ةييلك لف يمملظسلفلا بودسملا مكاو

 لس مادص يسيئرلا ديسما رد,
 ةيدايس خلطاو ةيناميثسلا ةطيانس ٠

 لم اددع رارو نيمطاوملا لاوجعا يع
 اهروسا لع اهس رمفتساو ,بالجافم
 اهتالذشم ىلا عصتساو ,اهلاوخ“.
 ماكاو اهليلذتب هتدايس راو ةماحلا
 اهياشب مولي ام

 هده ىادجال هثيدح يب هت دايس دكاو
 يتلا رارغتسالا هايس نا ىلع تالئابد“
 فللخ رك يدركلا اسيمت مامما اهشدحب
 رمدقتتاو صوهملاو مادبالا نس ةلاج
 واش لكشي مهل ةابحلا صرف تردور

 اهراز يتلا تالثادلا ءانبا داناو
 رازقتسألاو ةنيبامطلا ةايح متدابس
 بلقلخت يتلاو , اهبوصيمي يتلا مان رل'و
 هتعلاتمو هتدايم ةياعر لسمفم
 رظوتتل هجومتهو ,مهئاوجال ةلص اوما
 4 هئاسنال ةشئاهلا ةايحلا بامركتسم

 اذلا مكحلا قط
 يب رسدلا ةالص سيشرلا ترسفا يداو

 ةثدديس لينا دقو تالئادلا ىبحا رام
 ىارغلا ظفحي نا رزيدقلا 01 هللا ىلا

 اهترداف نم نميو ةيبرهث- ةمااو هلغار
 درو ءاذعالا معرهيو دوسعلا لغ
 قحلا رصميو مهروخي ل١ مهد
 .,هنم نرغب اندمرو لطانلا رجدنو

 هنبللا عزاوش يف هتدايس لوجتو
 .اصبا ينم آلا فشتس) امسيم ةلخا
 راطبالا لوكغفش مر ,,يدركلا ابنعس
 ةيداسس لو اولتتاو .هفانثس
 بلا ركاشن ىع ريصتلاو ,..ةيبسم
 عابفسملا قلع ذهجلا قيددحسم . .عالولاو
 مرئاشلا ٌةريسشاا ىلع مانما ءايفو7
 ةيحمتلل مهرار_مدسا نيدثاس
 ,رحلا ةيالاو ميظملا ىارعلا ليس
 يتلا ىوف هجوب مهفوقوو ةديحملا
 .تبلاكتو تيدعل امهم ناودعلاو

 ماما اهءاوجا قلعت رصف

 ةينادوسلا تارئاطلا

 ندرالل ةهجوتملا
 لاجملا هيرصملا باطلسلا بكاحلا

 ةكرش تاركاط ماما ىرعملا يوجلا

 ةهجوتملا ةيءاموسلا ةروصنا طوطخلا
 بلدل ريست ميدقت يود ندرالا للا

 ره مويلا ةينادوسلا فه فلا تلو
 هيوجلطولعقلا ةكرتمإا ىعاسملا ربدللا
 كاادمع دخن نيدلا ماله ةيئابوسلا
 ستيوتكلا يبتلخرلا نا دنيت
 لقد لايبوفت يمتللا يع ا
 نع ةدوعلاب سيطارتلا يينادوسلا
 مهساتساب مي مب ندرإلا ف ةبطدلا قيراع
 . يرصفلا يرجلا لاجملا يف ناريثحلا

 دكؤي نسح ريمالا

 هفقومب ندرالا كسمت
 يلو ,نسخ ريبالا دكا ب عاو ب نام

 ييرعلا ندحلا هكيمها ىلع نئرالا دهش
 يامل ريل نم هنا اميدس ١ ةمرا
 مارق نص دحوت مل يتلا ةمرآا لح
 ديدس عارغ يقف

 هيصاخا لبب ٌهثيللا هئاقن لالخ لانو
 ندرآلا سمي نا دغتسلا ةميدس ماما

 همامياعم قي رما ةمرالا لجل هيقومت
 ايبرك اهلخل لعاكلا

 نموا نا نسج ممالا فاضاو
 ظترم سبل جيلذلا ةمرا ىم يسدرالا
 ناك ولو  ةراسسخلاو حيرلا تالداعمم
 يه ام ينك ايبحلامم تناك امل كندك رمل
 مانت بابسأ لا راشأو لآلا هيلع
 هيسجالا تارقلا ضخ ةماك ةمرالا

 لضصرا  ةينرملا ةربرجلا نمرأ لع
 ههه لارث 7 ىرلا ثعولا يف تشل |

 ى9 ةعفصتا لي ةقسلا» هقملا7

 فشساي» مالا سلجعم

 دس ١

 ا قارتلا  بيوشلا هس دم

 عم رمامبعاا ةسرم هيلهج

 هيقح نينو رغما
 نيرا هالو بلم مقعو

 لامسالا بيقتس للاسرا لاف
 زم عش يعربملا بمسلا يم بحم

 بفمي هييؤملا ةنالمآلا بباكو

 رجالا نالهتاو تيلقلل

 0 يصح لإ ةضارملا
 ضقت ل“ < قارشت» فيت كسب نايفسص تحي ةيلوعللا مستسم يمق“ اسقا اهيل انسحب ٠
 رعسلاو لاموصلاو ايياميرومو ترمكلاو ناموستتاو سو ريارجتاو رثورالا

 يماثل سير لص و36 نع ازايسملا اهم جو رتبلا مسيسم ينزا ةلهملا ف هب
 نه ةريبعب يفارعلا بعبسلا يل' ءا صللاز ع" رضا

 برسملاو هسياسلا غروصتا ملامخلا شماظ

 ل سس بص سمو مس عسسل سس عاج سيجا

 هيب رقت رى 2١ ل اهلا تامعمم» ا

 قارس بسلا باس بست" كس سس يبل
 ميكتسم ةيسرمما ريح 21 ل اهك' بايحيت ةباقلا دياعالا مروتلا عياو باث مل

 يراصتقالا راصخمللا دهعاوم يف يناربلا بج“

 لوط بررغ هينا هيما

 هيلي ةخورتنا حيوحجيل ةقمح ةهشاود
 ل اذنه اهيخلاصمشا بدق دف رمال ١
 هميارف هشيهلا هسوس اعلا اك امس هل ن

 ةسماركحلا عسم مل هد ا م #تذآ
 يس قارعلا دا طصتقالابيرخت لواسعحخح تيؤكلانوراسق ##

 مالهالا لئاسو ثمقطا .. رثازجلا
 ياوتلا ىلا يناثلا مويللو هيرئارخلا
 ىلا نيبمح مادس سيث ركأ نيسلا ثني دعب
 نيماصلا ةرربم يرئارحلا مالعالا
 يلا بباوملاو تيدحلا يل ةيسيئرلا

 هتيايس اهيلوانش
 ةردابعلا يمشلا هفيحمع تررما بكف
 .رسسح مادنص نسيئرلا ديسلا ذيكات يمما
 وهو هباركلا عم مالتسلا ديري قفرعلا نان
 ةقكدس نع برحلا ميش لامئا ف داجع

 مالسلا ةبارا يعرتلا ىعسيو جيلخلا
 هل لدي يدا بوجلا قلتم ىلع
 . اكيرما ةماشرب يهعبلا

 0 ياسايلا ناملربلا ل مالسلاو ةضايرلا ةنجل سيئر ىقتلا

 كيدح يف ءاج ام ةطيهسلا تلوافتو

 0-0 رودلا نع سوكرلا ديسلا
 تيوكلا نوراق هب ماقا يذنا
 .يكارصلا دكابمعرتالا ةيبب ةعرسخو
 اذه  هتاهباكماو هتريهق فامفاو
 تايالولا هيدغب بياك يذلا رود"
 نايكلا ناقنا ةاهتكيرمالا طدمختملا

 ىلع ةرماخلا ةديدولا ةوقلا يبويهصلا
 ةييرحلا ةةقبملا ىلع ةعدههلا صوفا

 مانع اذ هقيحمتا تلواثت امك
 كم نع متداديس ثيدع
 ينارملا ىلغ يمورفلا يدامتالالا
 لنك ههحاولل يئلارعلا بمشلا رومصو

 ناتيإ دكؤي خص دغمودتس
 كدقلاَةمالتكسلاب قارعلا بعش

 لام يراهم يدعس ديعملا يقتلا
 يظولا نبا ينطولا نماجملا سيشر
 ديسلا هيماثزت ينانايلا يناملربلا
 ديل سيئر يكوسي) .ليصخح ريصم
 .يناايزا ناملرنلا يف مالسلاو ةسايرلا

 ينطولا سلجملا سيئر ديسلا طكاو
 لدملاو مالسلاب يقارعلا بنشلا نامي“
 يقيرسلا يراصملا هكيرات نس اقالطخبا
 ديسلا ماخبتلا مدئاف ركف يدهبو

 توا دلا ةلاضنو نيس رادع سيئرلا
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 ةجدم ل قيفطتلل ماقلا نيعآلا هلي لايقتستا ليماربسا يعمر لوشس ةرارم سياخملا
 لوخ يد لكشنو قابلا ءازرقلا بس ةريزرقب يل ماس" نييالا لماعم نأ يسدق“
 ف نوتس ىل هياصخلا رغ ثيديع يا ناو .بولظطملا وق يميظلقلا بمسلا ةبامت
 ١ تفشلا دض ةفشنلا يمونهصلا تاسراملا بقفوم نو ىنفم

 ةيامثاو رس لمي ينم لاضتسلا ١ ف نمآلا سقم برهن ال ناب لمالا نغ برخأو
 ريوختلا ةيقعاي دقي نس محلرلاب ماقلا نيسالا لتس يرجح“ تاهنس للم اهتاخلاو
 اهئانر) بولطملا ةيثفي غمز هفس نواعمملا اظمادلتناو ماسلا ضال ةيييظطسلتلا
 يسرلشلا يلا

 عمت تروم يشل" ليخت او بيناسالاب ةفصو اي مدشي مودقلا رومك ا طلبساو
 فارخ 31و قطا فلاخت تاسراتم اهن' لاثز .هنايضاوب هايقلا رم سلسل
 مياوللاو

 ربا رو نسسفاو نا وسلا ويؤ تمس انضرا ينوهنلا لبق نسال سكاس ماما ثدحمو
 يسن ةيسسنلا - لمت ربعا ) تتايسر اسم يلم مهلاو ل طظسيب اؤمدتا ثنح ادوكو اسيوناوت و
 ةيييدلا ءاسدشملل ةريسلا اهناكاهساو لرعلا ىسيافسلفلا رييدلا١

 حست مهام نشفسسم نإ طقس 7 قرسشلا يل مالسلا يآ نوئدحمل“ دكاو
 ,/ اولا ير رثخلو بقسرتلا ضمدقتا اهسف ان ةطظيحملا ىنارالا نه اس ارسخ

 ةيلطسب هه في باارط 2“ عيضع هكراتميو ةدطنللاا ممالا هياكطر فلن رث دابلاا
 ةيييالطسفتلا ريزجسلا

 جزل

 مكامتار ةفقدملا ف ماسلا لافسصع#
 عصخلا 1

 هرسفلا يبدهتنلا نأ لا راسماو
 تاحلالع انهطنري ينانايلاو
 ةكرتشملا هيمالخلالا ميفثا رم ةكعبام
 يناخيالا يىمتسلا لعاشنلل امهنحو
 ءتاقالخغ يلا ةقاصا بوعشلا نسم
 حئاصخلا مارتخا ىلا طدنتستملا نواعملا
 ةلاك تالاخلا ل امهسم لكن هكردماللا

 يكوينا يسع لمتسم دوسلا رمقو
 يح راسصماا/ راصتسلل هراكبتسا نش

 ابمشلا هل يعرمني يبقا رئاخلا

 ,يهارملا
 تبوسشلا عيوتت نا حيض وأو

 عمعدب هجلمملا هوقئاب اهديدهتو
 ةقان يف كابس بر ةفاح ىلا ةلاعلاب
 بتتاسيالاب ه«ريطخ اراثا اهغومو
 ىيكاسلا ءاسضن» لاو ةبلو ىلا باق العلا و

 ؟ة اهيا سا ةم»

 فصق

 ضرااو عوجلا ىلع مرممو تالاستسالا
 مقيرجرت 8 نامهاو رصنلاب ةريبك ةقتن
 يدرلا واهم

 ءامج ام هقيحملا تتواستو
 امو ةيئودلا ناقالجلا نع بيدحلا
 ةميدطعو قتايق يف تالالتلعا نع اه لوس
 ميهغو ةقادعلا ,نادغف بمس تالالعلا
 رادثنا او ةوقلا يونان يضرل ءلاسجبالا
 مهظافملا ليك للف يداصتلا'
 يابكرالاو

 نافيمتكم عاسلا ةفيدحم برشبو
 رراحملا ةرريس سيئرلا ديسلا بيد سم
 هثدايس اهتواش ينلا ةيساسالا
 .ةيركازجلا مالغالا لئاسي ىلا هئيده

 ةيرئارجلا ةشادألا بارشب ردعلو

 نم ةيمصل امو سيئرلا ميسلا تيرح
 ١ ي ثادضالاب قلمتت تاهوصوم

 سا دعب 2 ثاروطتو يبرعلا
 هلكشب امو اهيف يمنحالا يركسنغلا

 سالل حلت ديدهت نم لطرتلا ده
 يبرعلا

 تصرع دق ةيرئارجب» ةرفلتلا كا
 لزألا سمن مام ةسينرلا اهترتس

 ديسلا تيدعل يىشبباكلا ل
 مالعالا للاب وك بشمم عم سيلا الهالا سيئرلا

 يتيقوس ديكان

 نوقبيس ناكيرمالا
 جيلخلا ُِق

 ماسنا ةهلاكو بلاق - ركيوم

 نلوهاسببلا نا ةيميووسلا ينبسوموم
 03 ديكه مالا تاوقلا ءافبال طؤحسم

 يك ةرتطل ينرصلا جيلخا همطمم
 زها

 اراينسا اهل قيلعت ي هتاكوتا تدككاو
 ظلعطل نأ ةيهكايربما باربلط لسع
 هالا ةرتنك «اينأ ىلع ضدي نوع امتلا
 رئاز لاسم جمشلا يا يكد رشا و ركسح

 نك بيعمل ىلع ترف

 0 0 الاخ
 لاضلا زواتحم لوسم ريوتل“ لار ام

 هم تايجيليسو ., لباد هيك رفج عهءوس صم
 جايفنتا مققتا يف #نا برج نم

 تماداقاو نسما عالم تنم ناسف يسوم
 نا نامسل تومح نم م«درفولا ةانبآلا
 وزراصلا ييفلا .ناليادس بف رظتلا
 ةليقتلا تاساببرلا هاذطكسسار عطقفملا'

 نا مملاص برع ل عون رت رواختم ىلع
 يراد يسقا لزاعملا باكو يشلن ركو
 ليقس للا بذا روكذملا ةيلغالا يف سما
 لضاوب مرتو لما هقرش يضاسم دحخا
 رغلا هفقكدم لإ ريغلا دا مفسكقلا لالخ

 ندد
 ةيقيحللا برعم ,ةسيمان ةهتنا نمب

 لارملبا بوريت ةماغات ةقلكللا ةيرارولا
 جيان عضوا اهنا عابس لآوا ىسما

 جرصو هيئابدللا فارطالا مب لايهم هذ
 هينابتثلا عحاررلا ريزو لولخل) يبه «
 مبان عاممجالا دمس هيشقلا عاضعا لخف
 عب لكيضصيل اب روقلا يلح اةديسن
 رزهلل يف عمل ةضلمملا تايشملللا
 تايشسلمملا بباكم قالطاو حلتم

 ادن ناقالتع نأ ءاسالا لوقنو
 ير ستالا بورمن دود لوح رهط

 برجلا يع تاميظن تالث بياثو
 باوفلاو لما هترخو يئارشا“
 بفتست فوس اهيا بيدلعا قف ةيبامعلا"
 ددجت مل اهيكل بورمت هيمده ب اهيناهجم

 مها يرخ مياظمب رئعم رلو كلل ادعو
 هيموضلا ةيبعابصلا ىلك رس يذل"
 انتايهسمالال هيمد هناا هنو زسسلا
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 رمرخمل بئازفتسدلا ههمتتلل دعاسللا ماملا ريالا هر

 هيحللا ومع ييطسلل موسعسلا هيققسف هس دتقتسلا
 هل قضارملا دموكاو هينيتخلفلا

 هنرفلا مكايحلا نأ رامز نيساب هقع قسما دكار
 لق لوال*هرسلل بسمل اهمال واوقثل ديالا اهقفوم بيقحلا
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 م

 يقارن ف

 اهيلاببخ ع هيدا
 وقتما مهشمارج

 قيفحي نيم. يقارفلا يلا بيوكلا ءاضن هدوش نأ لا اري
 ارخ يسلا ةعيظمفملا هلاثخلا رمضو هيطيحسللا هيتنحلا

 لن رمت
 بتوهشلاو رفامتملا رهع وش يلاشلا رففلا نا حموأو

 تايسامسلا هضيقتج بكو هييبرضلا ربقاستلا نفوز
 اكيرست مدخ برمتا ماكجلا نتقبل ةيممنلاو هينالتببالا
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 ىردسي وسلا ديفوسلا عم ض رسصتتساو .٠
 فارسعلا ىلع ناودصلاو ريجاتلا ةيص

 ناضمر نيساي هلع فيبسلا ليلتنا

 بتابلا هروثلا هدايغ سلق وهن
 ماكسلا غو سما هاررولا سيئرل لوألا
 رسفينس ترقيا هسائرب يزذيوسيلا

 نايعمر نيياي هل ذيسلا صزفتساو
 هيناظيرنلا زماملا عيبم هلباقملا لالخ
 جاطتماو جيزاتلا رمغ ينارملا ىلع
 تيلاساو ىئرمالا هطراخل نم تيوكلا
 3 يبويهملا ناويفبلا
 تال ةرشامللا) مشو هرشامملا يباهيربلا
 مادع سيئرلا ديسلا ةدابغب قارعلا
 هيتيرصمالا هسايسلل ال لاق سمح
 يروفقت- مهلراس ةابرثسعثملا ةيلاعتملا
 .كاورشلااو سعرألا يف بومشلا

 يل ءارزوتا سيئرل لوألا شانز١ دكأو

 مالسلل نووكت لا بجي مالسلا دوهج
 ةانمخ ةيباسإلا لثعا نمو لماشلا
 تايازجأ نم دكتا ام نإ يلا ازيتمم
 اهئالمعو اهئادلح ةيزاعوب ةيكبرنا

 نتو , هيناودع باءارجا ىف نارملا دف
 قارحتا هب لكسنني يعذلا ليوطتلا ربعنلا

 .تاءادنمالا ةدظ ىلك درلا مدن
 ىرخجتلاو يربلا رامملاب هكثئيلا
 نياوفلا لكت هصلاجلاو ىوشلاو
 راسيا لغ يافع ديكاب وه ,هيلودلا
 نضرب مقوتو مالملاب يازغلا
 تراوك هيناببالا بيدكنو .هلالخال
 الا ةيميلما بيلو ههبوك ىوكتس برج
 ؟ئيرما اهمتعشلا

 تأ رئا) ىف يديرسملا عالملا دموي دكار

 ناو برخلا د يديوسلا ماثلا
 مالنلاب بلاطن يتلا ةيلودلا درهحلا
 تارارفل مهمقر كل دكإ ملاحلا ف عيمتت
 ءادعلا غبيو يمارعلا بمبشلا نيوضن
 لول ضفاؤنس مهناو هسع ءاودبلاو

 هيتاسنالا نيدعب نم مهيعاس
 .ةرمدللا برها ثراوك

 جاستا ديكؤسي هير دبس
 قارسعسلا فقاوسم يلو دسلا مهفتلا

 حافلا صعالا دمر دبش رساو ذيسلا دلآ)
 ريرختن ذبطارفمبدلا ةهبجلل دعاسملا
 ةبنالعالا ةرئادثا سيئر يطسلل

 للا نا ةيميطسلفلا ريرحتلا
 ةناحتساب لثمتب ةمرال لثمالا
 ءردانل هيكيرمألا ةدحتملا ثايالؤلا
 يق بستم مادض دئاقلا سيئرلا ديسلا
 تفآل ,يقثأ يصاخلا با نم رشخ يناثلا
 هيلو فل او ةيبرملا كفاسوالا بامحرت

 يرعلا يرطب موضتلا ةرئدد عنا ين لو
 لسيململا يلارملا دئار
 فلعل لكاشلاا نيمج ل داو
 ارجفب ال راظا يف 0

 يمر يبن سيلا ديسلا مابا
 ةفظنلا| يبيتجتلا رس اب يأ ودلا

 تئثع ام يلا ةرمرللا برخلا ا
 اهزاناحو ةيكيرمالا هدحتملا ثايالولا
 .ةييزفلا هفالاو قارغلا دع اهب حولت

 هلاثرول يفحم تيدح 7 تاضاو
 دباحتسا مدق نأ ةيمارحلا ءابسالا
 مردامل هيكيرسالا ةدطشلا تايدلولا
 فتاؤنو سيقع مايص سميئرلا ةييسلا
 .ففمار ىلا رسقي ةيهسلسلا ٌلارصلا
 هيكيربالا هزادالل ةزونرملاو ةجمشتملا
 اهتامبايسو اهفتاوم فنتك يتلا
 يق بامرالاو لكاشملا لحل ةيجاودرالا
 هيهدت ام راتمم نت هيبرعلا ةقطدملا
 . هيلو م ةيدرش نم

 ديؤللا يصخلا مالا يارلا ىلا لاتو

 هءادنلاو تامدخل

 نادقت

 قوس ةراسا ينم دقغ
 18579 اهمعرو ةيتارع

 ةيدعلا مسا صوص
 ييورا ميهارسلا لسيتس
 رثمي نمم ىحريف هيسجلا
 ةفراتان لاصنالا اهبلغ
 لبرج عم |, غاذملا هديرخ +
1 

 811839006 معز تناهلاب
 ىلا

 نادفُي

 يقاروا هظياح ينم بذيل
 ةدايدق ةراخا اهلئادب

 مهاؤع كا هس
 ةكلييزا نم ارق براكد»
 مسصاخم يارواو ,يراخنلا

 نلابكر لوقك ميسان .يكإ
 ريبتعت نمم ينحرف ,ويلتح
 فياهلاب لامتالا اهيلع
 2316٠ 146 مهر

 نادسسقن
 رفمس راوح يتم دقن

 32ة55 حج مهر يبدرأ
 سطصم يرخف مياس

 نووشلا و ةماألا ليوخي
 1 موي قرشلاب هيعابشجالا
 هيلع رثني نمم ىجريب ,با
 هكيلاهل لاسنالا

 لبرج عم (*(19536 مقر
 ,ركشلا

 ةرركتملا هيملسلا قارفلا .ارتاملا
 ماهص سيئرلا ىيسلا هردامم اقرخاو
 اياهزلا عيمخ ينالطاب نينخ
 ىلا رشؤي يارقلا ف ييلماعلا نيسيرفلا
 تاملاجتلا طوقسل ةياهتلا ةيادب
 هعآلا فض همسدقلا ريغ ةقرسأملا
 جاتفنإلا ىيفحجتب هاجنام ديبرملا
 هيسيايس لولخ لاجبا وشم يلاعلا
 هدطنلا يي ةفطعملا لكاشملا عيمحلا

 ةهبجلا ذدغانسلا ماعلا يمالا دعو
 يبطل ريزحدل هيطارسبب ةملأ
 يتلا هيساهزالاو ةيممملا تاسايستاب
 ينويهصلا لالزجألا تاظلسا اهدلس
 ينرعلا انمفش عاننا رف
 ىلا لاقو .ةلئسملا هييرعلا يمارالا ي
 اهيلمثل باطلبلا نىذه باكرا
 لام ى لرملاو ءايربالا دق ةييدشلا
 يو سأثلا يف فيرشلا يسيفلا مرحلا
 هذه دامب ناش للدن يلاجلا رهشلا
 بهايتمالب يدصنلا نع هرجعو نايكلا
 هلسانلا هينيطسلفلا

 حل يي خم

 اهب بعز اهدسحو
 مدلل نيسلا ترجل

 يمرتملا يباع اهمسكر ةياقفلا اقوامنج
 ةتراقلا ةيروهصتل سسنر بسام هةفارورا ' اهتافلجت دياهملا ةمادنو اكن ءأل ةسيرف نركمس ىاسعو

 لاف بسلا

 معز ةسياهسفلا يلتسملل اهيدتسيو

 ناد سس ربل# ةسسستا» رويس نا ل" ! ريبستم

 .اوع يه ةيسحملا ةيييظسلفلا رضارألا
 ا ,/اعو دهلال .وييفعمسفمف الخلا لا

 عييمتلا كسلا للعلا حسح مادنص نسشرلا تيسسلا ةرابق
 دوسنل نامطظرم يلدقملا ليجوو ةيسئيدملا يصرألا رجس
 زامفتسالاو هترطسلا نك اديعب ةفطنسملا ل لم اك" م الشتا

 مساج فيصن فيطل
 يقارعلا رادتقالا دئؤي

 ءادبعألا ةلؤاتم يلغ

 ثلا برحلا هيردعملا ةالا ربعخ
 بمكب لوؤمم يكارتشالا ينرمسلا
 دياب اهيف زاجل بامالعلا
 ترجبا لثم (نويسفس ترشياإل
 ديولا سيئر يمارتشإلا .يطارفمبدلا
 رطظنلا زوري يذلا 2 1 يساقردلا
 يباح

 تاهجو لدانب عافثلا لالخ ينرخو
 اهدهشت يتلا تاروطتلا ناش رظطنلا
 هيضبسي ,ماع لكشم ةيبرعلا ةفظنملا
 , صاخ لكشب يبرملا جيلطلا

 ةدابنلا ومع ديسلا رسرمتساو
 رزيديؤبملا باننا برجلل ةيرطتلا
 نارعلا دمخ يكيرسألا يناودعلا

 ليغ يف قارعلا بعش رادشما ٠ مكاو

 ناع نييسم مادم سيئرلا ديسلا ةدايمل
 قارنا نع اهاقد نافع ةلراسص
 ةدمحلاا ةيبودتا همالاو ميظملا

 قا [نوسنتس برقي |) ديسلا راشاو
 ةدظملااياعت نيمج لخد هبرح ناميا
 تايمز انلملاو ةيملسلا قرطلاب

 ىرخار ةيضق ربب قيرفت ود رواحتلاو
 يلودلا رمتؤملا لاقملا ةببما اذكؤم
 اهي امب ,ةقطبملا ايات عيمتع لجل
 يصب ةيمت

 يقتني لمعلا ريزو
 يسئرفلا مالسلا لسر دفو
 كرانم تخدم ديموا ديسلا ىفللا

 ةيعامتسالا نوؤشلاو ليعلا ريرو

 يل ةلوفطلا ةياهر هنيه 0
 موزي يذلا يسيرقلا مالسلا لسر دفوم
 . ايلاع قارعلا

 يدلا راصبحلا يأ زيرؤلا دوستلا دكا
 ةيهكيرمالا فدهتقا بايالولا هتهرد

 7 سلو الزم" هع

 ءاحنلا نبأ

 يفحم نايب ١

 ا
 2اس دا نوح ناك روم“ 7

 اكسقع رثسس بكسل رؤي» لسانا دسسلا
 تمرامقل ةسسروسه مسخ سمر سان |
 ةينعسلا أ
 ىقحيتت“ رامملا ضن يل م لو |

 لولا ريرتم 3/7575 نم ةوييملا لل
 ةساوسهمجلا دراسرس ماين

 بجروت يماصسسا رمسلا ةيسيسا
 لسسرل سياح ومسك صلح رمش رايه ستقلا ةيهاتسنالا لآ دير دنع رسيلاب عيمسلا متاو

 بفملمك وقعخب مسسلا هيروسضمتلا
 هسحسلا اءراعتس هيروهمج هيوكحو

 صتسو ىسسسرلا هلوددلا دقو سار شط
 هيسساتسسلا نوشلل ناثتمم دقوا
 تهنسلا منظم 3 ةليدملا ةينماس
 قش ريسب2ا تبرصخنا ىهو للاملا
 ةيظارثعندلا ىوقلا ماضعاو ىرامتملا
 راعلللا يشجاليلل يبعبشلا داضتالاو
 تايرجلاو روفجلا ةئرخو

 قارملل ىسسرلا دعونا رايز ءاشاو
 هيزوسيمدب نيلر لق نس لييبا
 لقب كيج يبيح مادص ةمسلا ةيقاردلا
 نسير ينم ةيطعخ ةيابير هب انابيب لا

 قيسساا ةيمعشلا ايزابيل ةيروهبج

 سيئر بياسل ناكو بيليح وديع
 دييبانلا عم قئرخا تاءانل ةيروهسجلا |

 يبساي هله درسا عةررؤلا سسيئرل لوالا
 ينطولا ريجملا يملو عمو ناصمو

 ثبح عبام يدهم يدعس ديسلا |
 ولثمم رعخالا ماهللا اده يق برت

 ل دقثمللا هيساسألا هيسايسلا شوفلا
 ىراعلتلا فشلا يسلسم

 يماربتا ناساتلا يرخسا دقو
 ريدلا يح هيض ميسلا ةسيائرب
 هروكلا ةدايف سلخ رسمخمب تورغم
 هيبعارملا هيروهمجلا سيئر بئاس
 ساكس مييبسلا ةسائرم يرافتلاو

 يراغلب يفارع

 تاسنداحملا جئاتنل نيبسشاجلا حابترا ا

 يي ماس ايجي يح واخ

 افمارملا _ ممولاو ايراقلم هب روهمج
 مندلخلا بليس سس تاسح اسم .اسيؤبا
 ةناستقلا نم

 ترو باسل يفارلا بياشنلا متو
 رب ماو ها املا رسرإو حمفماو لاكش ل١
 سص مف سروخالا متووملا رف 'دفعلو
 دقؤولا لاستملا نباافطملا يصايخلا
 يمصرلا

 ناراققنلاو يعارفلا ىايناطملا تحمو
 لمسو رمدلملا رم ةيمايملا تاقالعلا
 | تالاخلا عمخ يف راسلا اكريرفعت
 اوصسسا ةيملا للط لسكاسلا مو
 دنهل اننمتنو سدقنملا يب نوافلا
 قاوم لييسلا نكدنا دق باي همنا
 ةبض'رخلا ةنروهسجل# يسيمإ دنع
 زاصنملا تاعرط حايسلاب تابم
 موه ارهنأ نسم ريارملا ىلا يدساملا
 ىلا ةعاسلا اوه ذل سلا نا يتسع
 رهستا عسراتملا لامكسلال ,ىعموتعو
 اوواس ده نا

 وطنلا تاهجو راياجلا لماستو
 ةيبرملا مدخاتتلا يلع عاتو+ .ارج
 ايظدهتس ىبلا بتارشيلاو هم و لاو
 هيلرسلا انوزوا لو ذو هنبزحلا هفشنملا

 | عنوب ةرورم ىلك نلاياحفا و
 هينزتا هقطتنللا ف لئاشللا عسح
 راوحملا بولست عايماو ةيفلتسلا يب وطلاب
 عييوسسلا ةديهلا ةيباس) اهو اقملاو
 اهمال برخلا لا ءوجقتا ايكشو
 ملافلاو هيباسنالا يلع ه5راك لك دبس

 س انه ايئرا نع ناساتجلا برعاو
 نا امهداذنّتسا لع ةدكاه تان داشملا
 اياستفإلا ٍغيمشل لمفنماا قو اداخب

 جورس ةيباسنلا تاعالبتاب ةقلمتلا
 نلوباف» نايصيفم قينطيو نهافبلا
 يودبا

 فارصالاو قيثاوملل ةفلاخم راصحلا
 ةيبعشلا هجلاعملا هيحيخ دقو دكأ

 ابسماه رظطفلا رزري يتدلا هيئيرمالا
 يداعتفالا رايضحلا يف مالس لسرك

 قيتاولا لكل ةيلاصم دقي ىةرعلا دسم ع
 قوفح عىداسو هيلودلا فار 1
 ناسنألا

 سيئر رتصوه سالك ود هيسلا 0
 وبلا يقدحس ماقل لال بيز

 توابل نويرفلملا باكيت يبارم
 عايبإلا ةلأكو بورتو ةيسسحالا
 نع لمملا ىلا ملاملا برمش اييازملا
 طالا راضصحلا اديها رسكأ
 ةيزهبو ملامع هعفش د ينوماف ١ اهئاو

 ا ا
 .نيرعلا نيشلا لع اهرظاطسو برجا
 .ملاهلا بوعشو

 هيركيلا تاوكثا دهاوب ياي تانماو
 جقمهي ةيبرغلا ةقطنملا ىل ةيدمحالا ( همجومب ثعدسو قارملا ىلع اهؤافلحو
 فلاخي لاقشالا نع ءاودلاو بيلخلا
 هينافتاو هياسبالا دهاوفلا طتسبأ

 .لافطلا قوقس
 .ليشيب رحريسد ديسلا حضواي

 مهعني يسيرغلا فعشلا نا لثؤلا سيئر
 نلاغ ةراراو مالمسلاب قازملا كممت
 اريمتم ةيملسلا قرطملاب ايامقلا لدح

 باح لا ةوق لكي ففي دفونا ىأ يآ
 راضخطلا هيجون يقتاربعلا بنطلا

 .. هيثع رصورجلا

 ةضايرلا ةنجل سيئر ىسقتلا
 لوألا ييمعلا ىلخ روشنملا هينا
 هيرسر ةيمث ههم لمحعي هدا يلا راشاو
 ربك ف هده ةمش ارسم لاعإنالا بيلحت نم
 بفشلا دع يدامننالا راعخلا
 رهاشم غلا هل نكي ىدلا ىفارعلا

 . هرلاو
 اونا سلخللا سيئر ديسسلاا رئاشو

 ةيباسنالا هنودانف ياخ يكونيا دمسلا
 هكدايمو قارعلا بحش نا ادكؤم هده
 اهاهس# غريحلا هرذابلا ءذه نارمب
 هججادشلا معاوا سيميو ريرعت يف ارباح
 يسانايلاو يفارملا يسمشلا ىب

 انشا يكوبيا يمسح ومحب ديسلا
 ريح مادم سيئرلا ديسلا ةردانمب
 يصاملا با نم يثنع يناثلا ف ةمملسملا

 ءاعيألا هلاتو بودل ثب دنع ف لانو
 ةيجلستا ةردابملا ميش يأ هيمارنلا
 مالسلا قالخال هيفارفتا يهاسملاو
 ءرظي مئاعلل ككؤن هعطنلا ف لماشلا
 تاذهنا ايه ىلا لوسوتت هبدحلا يارملا
 لسنا

 ةرهاق مث قئارملا دفوتاو هنا فاضاو

 ةذك لبق وارفلل يلوالا مهمرابر رثا
 يسانانلا ماقلا ىئارلا عالطاب عمتاما
 تاولعخلا) ىارعلا فيقوم هقمشح لح
 لالا لظا نب اهههمتم يبل هن ديلا
 ماه لكشت ةقطنملا يف مالسلا

 ىكومتا ينسخ ةمحم ديسلا راثاو
 لقا اهيدهُسم ةهلمخم تاقعاش نا ل"

 ريمالا
 لآا 2 ةجيدصلا نلف رونللا ةفسن“
 ىلاببارسالا لاليكل7ا بحس سدعل“

 مم ع لل سلا يفاصلاا لو
 يو لاف هسردا نحل ةيبرملا لودلا
 بدهم لكصن# راك ادا" ندر دهع
 لبععب ل ةسلععلا هضايسلا ىنأ
 لجل زيبا هسريملا هيسبامول دل»
 تالاضنالا «دهل بحوت لجسم ةسرإلا

 تالاصملا هذه مهمفس 7 نا ىلا اسمو
 ةييحر اص نو ماو رستم 4 ةيسسسيلا# يلع

 ديسلل ةلاسر
 لوقا ةسي ملا رلش | ببملا ةيوهن

 ءدتإو مامنهإلا يم لنراؤنم يرسسوت

 سار ددسن جسهمللا برجملا سحور نع
 تاناؤولا ةيسرامب دنا نثركينلا
 ةيكيرمالا ةدحيا"

 ساسيئو باس ناقسملا لليقنو
 ني هيهفث هلئانر سريوربافوسو
 ليصل وييرةباناب نيإيربا ,ابينيلا

 لويسانلا برخ سير قباسلا ءاررولا
 نص مادص اعلا سارق" ديستلا ل'

 فزع داضنا حيموتو حرشل ةينابابلا
 ىلا لضوتلل ةرركنملا هتاوعدو قارعلا
 مالسلا سؤب نماشو لباع لح
 . طسوالا نرشلا ةنطنم يب رارتتسالاو

 ةهيرفلا مالجالا لئاسو .نا جصوتو
 هللصملا هتاياعم لال نم لواجت
 هيملسلا تاريامملا هيقيقح هيوشن

 عهاولل بمت * بيداكا ريوستو ةيمارملا

 | همحملا هييابايلا يوقلا نإ ا
 فيارللا هده حامي شع ليمث مالاسلل
 هييبرنلا تاياعدلل حاملا مدخو
 ينامبالا بونقلا مطل ةعراخلا
 هياياز قلصب قازملا نم عدنقلا ريكلا

 ىلع ينامايلا ناقرنملا وشع مدشو
 ةدشنو عياقت هدالب يف مالسملا يون نا

 لا هييبابابي ةيركسع تاون لاسرا
 يلع لبعت اهنا لافو جيلخلا هقلنس

 عت لا ةهداهنا هلواحملا هده

 خم ضراعتب فخون يف ينانايلا بمشلا
 ةيملسلا هليانمر ةفادعاو ةتاهجون

 وعش خيم عم اهم لمامتع ينلا
 ملاملا

 طدبري ينامايلا فيلا نأ للك دكاو
 تمشلا خم ةرهمتمز ةديطو تامالعب
 ناش «راذمفاو بارايخ مربجيو يم ردلا
 لخدم نع“ نودن هلكاتنم غيمخح لدح
 يما

 نلنرسيسحم

 ةمرالل فيقجل# بتاننال»
 ةرورص لم سه ريبثالا دكاو

 ةفنا ] .تلاشللا هضم ةلماع

 ريدسم نؤمو مح و رافقت
 لجل ىارعلا ءوعد ناك اذا لافو

 اهبارمتا دس ةهاس هفظنملا ياحي
 نا دجب ةساع ىلودلا عيدصخملا لبق نم
 دقخ لالخ رم حابب ايامعلا هدب
 رارحل يش وامسلاو نف ال لود رمسوم
 رمثؤم

' 
 00 ا

 لوألا تهمل رب وسلا مس
 هيلؤحلا دهاوفلا نو هكبس ينوكمو أ

 البا نم ةرسك باضايبخا نرجو
 لإ اهسادضدبلا لخلا ني هريج دلاو
 هل لج دلاو ةقلتسملا يلج ةرشاتسلا
 هيكيرسالا جلامملا هميامحت اهموؤح

 كلذ هيييفوسلا ةلاثؤمللا فهوو
 موياب ةمشن ان هناي ىكيرمآلا ةيحوملا
 ةنلبلا نذق ف ريغ

 نم ديريو اهبم رارصتسالاو ملسلا
 ةرهدج برقم بوشم تالامتعا

 دغؤتا وصع نوح لكيام ديسلا لاقو
 هشيرمالا برحلا يل نيكرامشما دحاو
 لبس انيلسرا دقت ادييوكت» نأ ميم امنيعلا
 قاسم ىلا اماه" ريشع نم رثكأ

 نم دفو لوصو
 نييديوسلا نيمثسملا

 معو سما رهط فعي داقفب يلا لسو
 دسفلا ةسائرب نييديرسلا ينملسلا
 هيلطلا احيا ينيكر ةمحر ميش
 ءاماو ةبفاندتكنسالا لاو نلا ين نيبلسلا

 هرايز ل ديوسلا ف ةينالسالا ةقبارلا
 , مايا ةدح قرمتست يارعلل

 حيربصت يل همحر عتيج ديسلا لامو
 ا هيلثرملا ءاننالا ةيلاكو بودل
 1 وه قارسلل دقولا ةراير نم فدهلا
 عانمخ ةدياسمو نيامت نالعال
 ق قارعلا فعش غم ذيوتسلا ق نضملسملا
 هسلاييرس#ا ةبيههلا هييديصت
 هل صرفبب يلا هبسرشلا هيرريهصلا
 هيأ روعت ررؤملا مختلا قفحتتي ينج

 , روركتسمي اميمع نملسلا نا دكار
 صرا يف يسلطالاو يكيرمالا ةحاوملا
 ددلُب نوسيويو .راجتلاو دهن

 لت ضورفملا ىيرامتملالا راعجلا
 ينارملا بفشلا

 معك لاطقللا ىف دعولا لاسمساب ناك

 دصادصلا همطمم ,؛ ييلوؤسملا يع
 ساعنلاو رثملاو

 تافرع عافيجا قف
 نكرمتاد ميعر عم

 مئاعلا نع رامدلا دعبي
 مما ةيسسلا عمشا ل عاو سا يسيوب

 + مه يطلق هلود سسنر تاقرع
 هانا ديما اسسمرك يبس ديسلا عمم

 مه ارسسب مسا يت”ربصبمالا برسل

 ىك فنادق“

 مهش لاسسسنزلا قمع انسلا مريفو |
 معال سييرلا عب بحي هنا عابتجإلا
 ىملس اك لاهلا ؟رزرمت تادرع |

 م 'ميعب ييرالا جيكتلا هلاسمل
 قيصلل نبلا ةيركفملا تدجدمتاأ

 ءرصدم ”راطيلا زئادلاو هفهحتملاب ع

 انفسا لوالل فجسلا نا ىلا كسا )
 | يسارألا ليبجاو ماموالا تاروطن
 ليغ احلا سيو .ةلهعا ةينرملا |

 رمتوملا ل اخ يم هينيطتبلعلا هسهقلل

 دهس الا يرشلا لوح مدن يلويتا

 نس اربسالا بريكللا ماما رجالا ياكز
 قال فقو ق يسمون رداع دق يكرممادلا
 ماطا هنالث برمتسا ةرابر ماس يف نيما
 نس ردع حمم بالجسام اهتالج ىرجأ

 ةمضقلا لوك نييسيوتلا سلوؤسلا
 حيلتلا ممزا تاروطنو ةيينطسلفلا

 ىنرحلا

 مرض يف ىكبرسمالا صشلا بلث وو
 ىف انلجدت يا يآلا فيزت نيشو ةهرهدم
 رئبرمالا فعلا يسيل ةقيوثل برك

 .ةحماصم ديا ايي

 ريوطت ثحبي يبلش
 يتيفوسلا ذيفنتلا

 ةيطفت عيراشما

 ميسر دنع مافع ديسلا ىهملا
 ديما يممآ موي ظفنلا زيرو يمتحلا

 تاشانملا ةرازرؤو ليكو نايثكارا
 هل غارملا دفولاو ليموسلا هيطنملا

 ريوطت لحب ثخب عانقلا لالخ دز
 يلا هيطعنلا عيرامتملا ف لبملا

 ل هيتيفزتبلا تاسيؤللا اهدقنل :
 يقارعلا

 ةرئرو لبثو ديسلا مادللا رشخو
 هادس ل ينيفوسلا مهسلاو طحشلا

 ١ دبملا 7 "ك5 25 ما ١ هفمضلا

 ,وكسنويلا» تاماهتا دثفي قارعلا أ

 ةدسحأو ةلئاسص ةسيبرسصلا ةممألا :ةسييرستلا رسيزو
 هةيمارفلا هييطتوت“ انطللا ,با“

 يسلخم | رع هوتفلاو ةفاسنلاو هنن ربلتا
 ناعم وطول هسكتنل ندفتس
 هيك ههنا ام لود" نيم هون لا دمع
 ةسوم سلا ساسيوما هيلا يارشتا

 اساور هيكق تام ف ةسميسا و دسن فسل او
 يب هل اعلا سوو: بص بو ام

 ممل اه يه .منل رو
 ثيمط ل ةسمس شن ةيعال حو
 لس ل هينا ربل وابدا ةه ماتو بو محلا
 لإ. نيعسسلا سب ةمظتسملل ا قا اسفل ف اسس
 لإ مويملو دياعتلاو ةماعلا ريوظحت
 ديس“ لاباتسلا نك -مصيسم ةلااقلا
 ةيناقلا

 يان ارغل" ويتم لفعا ممل فاضالا
 وعاو ةلطاغ نق ةييرملا ةضآلا
 ناو مدحخاوو دصاقب هيوش اهينربو
 قمم 'عربخ و١ اسر راحيل نا نئارسمل لا
 ىقاربقا وع .ريمتم ةشاقن ةعوش دل |

 نماسختتلا للا مدسسسبا 3 سخاسسلا
 يع ويعمل ننال اللا هديب بيعي
 ةييضولا ةصللا لسير حسيصواو

 لإ مماقلا قارمتا تودنم يف ةضارشلا
 قماقجلا سرس ماق وكبوشا

 ةيبرملا هسلمط ريس ةقيبع ةفيضصساولا
 بنوكلا ةظطغاشم ل هفاق و هيقيشلاو
 نمل ظوصحفل هيحسسنو ةسنم ' ا خب
 لولا ضعت ليف نم ذيل سس وس

 ادق رساختا انه ارق اس -  يومشل
 نع فلمع ةيطسيمل بانلع  مشمو
 لوول ىلإ سامبا ركام تل سرعل
 ةييصولا عيل دن هم عييودت
 ملاذ يمالعسسال كح

 ديس مهم زل“ وهل
 هك او 0
 م تيتا نيا عموما هل وهل
 ترصطلا امدنع ةيمقطلل ةييوسساتللا
 تالا لا ارفو جيس فق د كسيوسلا
 يسويهيصلا بشلل انس ١ لدجتملا
 ةهسرخلا نم هةلاليخاو

 رسيتإ هةينوسلا رعرو معا مكاو
 مةسرملط هيفاربلا ةيبب د همظلاا
 هيمئظتم رازق ل رولح  هفافلاو
 تحي مسخ شن رس“ ارق وع هكلسسهسلا
 هققتنمل يك ب سلاع يخل ل ساكوسا
 مم ماقتل ةيخاولاا ١ ايصمإلاو

0 
 بلقحلا نكسنؤللا همطنم  لافو

 لم دقيقع ةيلاع تالكسم يل قرتشلا
 ةنضهرمظلا ةهرالاب مامنه بر
 راسساففا ره درسادلا بريخلاو
 مع ةظوفللا بيرو ةيسلرب 3" هلأ ءسملاو
 اصلا نسانو ةيياتسللا ترصسناو
 ياصسلا نق نسب مل ناهلا سقاس
 لوه عند أم ناوبم ةسينيف همه
 ةييفسللا ارقل ويسسؤزملا ءاسمخ
 791914 دهر عملا دصال هسموسخا
 ساس ءإللا ءركا يل اسخسسا نبا 6
 تنفخ للي تيفو ةكعم
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 نا فلا ةيحما ج مارا سيماو
 ةيكربم)ا سني تاساوفا اسيا
 ةيطنن 1 فهي دمحو اسياظنرسو
 ىلإ وهاب امهشايفا لخ' نم هيمرشلا
 ودسوس' صفا

 نيدلازط :قاقت' هلا مسا ةستعابا
 رارفلا ادق لع لع دمك ابلاب ةييدتع
 نوهت عيببو ةيلؤ وبا باي العقل عرب
 لق ةسامؤلمدلا بارداشل و د ةسلا
 اهرور دخا يف تمخسلا هم: راطا
 ملاسلا لل لصاقلا رتامسلا ل اسم نكافلا

 تورخلا حمس نك ؛دانماو

  ,«وكسستويلا» ّق معازملا ىلغ ادر

 يق رسل | كتل ماسسستأ ن وراسسست

 نسسيدضاولا هاسحت ىرسفتعلا زيسيبتلاو
 قاوقلا يودمح دف لاو ب سيراب

 ةمكذملا يددخمملا ربلخلا | زرصتقب متاشل)
 ءوكسرتلا , موثعملاو ةفاقملاو بيرملا
 عيمخج هيضاملا ل ةليثلا ةيلخ ىل
 اهي مدصن ىفلا ,بتيداكالاو محارلا
 [ورشم ين ناسملابو ريخمو رطب ويو دسم
 قوصع تاهساب قارملا مهتي يرازق
 ىل راثالا بهيو سوتدللا قلغو ناسنالا
 ماجا هياوانسو .بيركالا ةطياحم
 عيباطا) باد نسالا ستفسم بناوارسا

 ق يراخبلاو يداعمقالاو ينايسلا
 رمسسرسطالا باد وكستويلا هيظنس
 بفلعلاو هبفاشلاو ةيودرتلا

 سلا هيبرعلا لودلا نا ىلا راشأو
 اسم 1و طيخخملا امش ءارز ففت
 عطرلا يع , هيكيرسالا ةدحتملا بايالولا

 تناك ,هيسطدلا نم اهيباعشما نم
 حيست وأ هرألا هيا ابوب براحت
 نييلهئارسال» لالبخالاو ناوهسلل
 لجدمال كثذ ىف هجححب هيبرغلا يمارألل
 اهنا انك وكس ويلا باهمحت ناطق ل
 هملك عاضلا 1931 ماك دنم بصرف
 ماعارم وكسويلا رسوباع نم هنادأ
 مويلا دقن افنند ينويهضلا نايكأل
 همحاهلا اناكم وكبسويل) ردبض داجبا
 جيجي ةسامو هن ربهشتلاو يقارملا
 تسيل ىفيس عمات باد رومايو هنفلم
 وكسيريلا ضاصتخا رم

 صقرحلا يع نئربلا بودنع لعاستو
 ةحوقنن يسرادملا نا ,لالو .ققرعلا ةعارتا
 لامسا لابقو ءرهشلا ادب ةيادب تنم

 ناز ,سييمردملاو هنلطلا يم عسسماب
 مدوضوم يسوكلا فشلا تابوضمم
 هيقذ تادرفم عم زاهباو نباصمو

 نكا ا ,ذ هفوبخم هيقارعلا فتسابملا

 ناودنلا نالاهيجال انتحو هييمأ
 يملا نم هباز :يبونهضلا نكيرمالا
 ياخ موخرم ين'رخ نازدش نع ثيددحلا
 دانه اميين ,هموفوم هيسوك هيوك
 هنوهلا يف هدو هيما هيرع
 سلب ىف يبخ ىنلا ةيغازملا هيياعتلا
 هطياحن حيراو ,هةيرت هيوش بفولا
 هظيباعم خيران اموم ناك بيوكلا
 هفلتا لل ةكو ,ىارغلا جيرابو ةرسفملا
 تاداسلاب لتابلاو تاحهشاو
 ,نؤيعلاو بحاتتجالا مضلاو ةبانملاو
 مالسعااو ةييسايسلا هةيظنالا ناو
 فيرفت قف لخادم 88 هيدنملا 'لمفلاو
 ,بويشلل هيفاجتلا تايوهتا

 دق ناك نوران ماظن نا اميا دكأو
 يرصتعلا رييتتلاو رتل اماطن ماقأ
 نمم بيثعلا وأ برع يش ينيدعاوملا اسي
 ناز ءتاكسلا عابرأ ثالث يولكمتس ارماك
 سراقلا لود مهنلع عمي ىاك ءالؤش
 الو ,هيصسرلا تاهشتسملاو ةيفسرلا
 يقئاثو كاشو ,ذنافنلا نوفح نوطمت
 تامداخاا ليوحي نع ارخؤم بريش
 تاريسمتلا لبق نم لمقر ل١ موصقاو
 دج لا ءتارايللا باصفار ءاومالاو
 ناو ,ليفلاو عيوجدلاو يصوتتا برصل"
 ند ندنل يف بيكلر | حئاضتلا ةدق صفت
 لبث مكاجلاا انهتسارلا نيسرمسا لمع

2 
 تادللاالا ررتكنو قارملا يا يله هسشو

 لتاك اهحسيو هةنقيدنللاو ةسوفلا

 اهصو خص يارفثلا نا لاق ءاهقوقد»
 ,ساطنربلا رابثتسالا ةماغا املاط
 نال كريو ,ةلهارلا ةريسألا لمش بيتي

 ريتسجام ةسارد يناث شكقانت تيوكلاةظفاحم ةعماج

 ماسكزسلا دض جاستن فاسشتكا تالاسدحا |

ْ 
. 
ْ 

 ناضل ةادن ببنك

 فيساك ل بككلا دبش ىف تقوس
 راسخ م لاسر سس" تبيوشلا" هلق انحف
 لوخن ديهارلا قرذط ماع بئاطالا
 ميبل ةماع هر شخ ةفمرط باح |
 نراط هرقل ما ميجحاساب داك ملأ تايمو بق
 نهيدتلا ليهتل ليس ةيدقن 3
 لمث بسابحلا حانقلا ماجا بالامسجاو !

 ماكرلا
 نحسملا كم هسققز انآ بباثو
 ريتم روكدلا دانسالا يهراجما |

 بشل ل ظن ةهيشنو عيسستل ىجولافنا

 كرذ

 ملا لاح سرت يب ري عويبعل
 تاانع عيلوب يمدخ هضلع هلواحم
 هيصيرس ياسو ماخما ىلا نالوا
 ستر ةميسملا بانيو ماعلا ريديتسيلا
 هيواخم ل هسا ان ءابؤ ءائزلا
 لا نكمت ةييييورس مدام داس
 اخس رسال وأ ةشيرطتل لممسس
 هعوظش مكون هل“ يخوت ١ مين لما عاقب
 ءاسنم نع هيلع ةروتح لكس /
 ىنلا لاسياورفلا قيطا عك د* ايبس#ل“
 ددم ربك هن راتبها خرا بسن
 لفتملا بايام .ايلذن

 ميدقب و دج اففوم بلاطلا راك دهو

 هب يع تدق
 نم نيظيتب ىف | هيي يفختس يع سادسا
 ةسح ارد ليس لخسمب هس“ ةنصصلا
 رس

 نخدمملا رم هئيابملا هيحل بيوع ٠
 ةبرصمسسمللا بط ةصئالخ يم نيكل ملا
 دممحو يسولفلا مضم رومك غلا لاسي#
 بزللا ةظطيباحن ةيماخ ل بتعلا ديتلا

 .سدسلا كب مالمس رساسخ روشدسلا
 ررسك لاو هنلا جم يماضم كلا رول هما

 اتيلد مله روس دلاز ىشلاا ستون

 لويمس يعم

 ةيدحجلا ربتكد مصب
 ةرماد نم رداعتا هيركمتا ؟
 لاير مبان هيدامملا دييخن 5

 هيلع رثحي نمف سرام مد'" |.
 ةهتطوملا رادلل «تميلس

 ساق ةرصاؤمو هيبداصبما رح
 هدبدسهتل جايشلا لا ةريسأ اهمءامت
 يبوقلا عبمار «داصتقا ل قارعلا

 هليجاوم ف قارنلا نأ بابصأإ
 نيعفن عيمتر ةيكيرمالا هيلايرسالل
 معهامجلا رم يمطنلا هيرتكالا
 مادص سيئرلا دسببلا ميما ياو , هيمرمل#

 ةييرسلا هربلل اربر حينما يسمح
 تايديطسيلفل | باهس 71 اف +هرم بعطاو
 ناونرملا تاهمآلا رثاسو

 لا متادلا قارسالا بودمم لفمباو
 عضوأو رازقلا عيروشم تارثق هيشسانم
 امك «ةريتك يخاوب نم هيبوماف رثظ اهنا
 تايحالسم راطا يف لجفب ال اهنا
 ماقترالا همس دهكلا ناو واسيملا
 يا همده رسيلو قارقلا نم يبايسلا
 ةينيب هسا لامو ةيفادث وأ هيويرب ب اههأ
 تارمالا روكسوبلا حراج دادرت
 ةهه نأه ةيملسلا لولسلاب ةلاطخا

 نب هلو ترسل ناعم لامي ورشا
 ةدحلو نرامع رسمت 4 نأ ربثللاو ملؤملا
 مالسلا نع

 هيسرام هسينرملا لوذلا نا دكاتر
 واهعالا لودلا ىلع اذخ هوشت اظرعم
 ده رازخلا 'ذي ى دنا يستحللا لا
 دي ناد مهني ةهميففلا نآ) ,قارشلا
 هرج ناب ةريجحالا ماهالا لالخ فرنك

 لضصحن الز يابس قئزنلا نع فلولا
 ,ج تاميدمت مهيدل مهسكتر واسنويلا
 ,اقديياتم مهتامركس

 نعوم

 ليجست
 ةيغارز ةبحاس

 وعدتا نعجشلا موري

 ىوايع لنسخ ناظلس
 ةبماورلا ةدحاسلا ليهس
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 - الاؤغلأ؟ سصاشلا مهرو
 ةئالكع هل نمت همساب مالا

 لالخ ونين رزرم ةمحارب
 مرش حيراب نم انوي سنالل

 ء«يمسرلا ؟ديرجلا

 نانقف

 ةرئام بلاط هيوف بدقت

 لصوملاب ينلا هبا س
 يدافهلادبع نيمح مسان
 اهبل رثحب نمه يلاع
 ةيئطولا رثتلل اهمعلست
 قوس

 نادقف

 بلاط هيوه بدند
 ةامماج نم ةردام

 مولملا ةنلك - لضولا“
 ريرغ كعضو ادهم مسا
 اهميلسب اهيل رتنب نمم
 يوننت ةسطولا راذخ

 ناد

 قر راسلت بلاتخ ةيوش ب اهنا
 هلك ب لصوملا هفمات را

 زامح ب تانافثاو مشا ؛

 رشاطلا دنع ما لسفع |
 ريثمب نقم نا دوس بالابمل
 رادلت اهسادس ةاهنش

 يوت ةييطولا

 نا 5

 هر قايمق فلاظ هيوه بذدقن
 دورمتلاب ينقل دهبملا نع
 ريوس فيوم لالط ملا
 اهسيلبب اهيملؤب زسسب نمف
 ىوقنم ةييطولا رادلا



 دنالا ناحتالا بازسح

 رشلا عم فوقولا راتخا
 نول نب دمحم دكا د عاو - طابرلا

 برجل هيي ولا عيراد3) ةمحنللا وساع
 هيبتا تاوفشل ىكارستالا ناختالا
 عم بوفولا رابخ# برغحلا نأ يبرسملا
 قادما دكرعم ق تعدو يالا قارعلا

 بام دهسلا لو ملاطتا راصختل
 هيلامزدمالا يثوملا لثق قم اهلا صرفمي
 هينوموصلاو

 عاطممألا هلاكو لمسارلا كساد لإ لكفو
 ترفل ءاببا نا نسما امك ةيفارعلا

 ميسدقتلا ةييوفلاو ةيبولا اونو
 ليصفالا يموهل" كيوملا ؛ده نع ترمع
 يي هنفللا نابباب اهم اكاردا
 هريزرجلاو خيتجلا هفطب ل ةيراخا
 راطلا ل ىارصلا اهحادهتسباو هيمرملا

 مدح فنم هب لمعلا نرخ ظطشسم
 لسفلل هيتاطلا نالمجلاب ] دتناو تاون
 نارامجلا يارعلا ضوهب فقو ىلح
 وزشلاب ةريخا جونو يملنلاو يب ارمملاو
 ةيسرتلا اميسارال رقاسلا

 لورتبلا ,امصت نولخ نب لستحو
 قا بقكرنا يملا ةينرملا ةيظنآلاز

 درسفملا ةيبعشلا تاوقلل يكارستش

 يذلا يصتخلا سدسيبلا ةيلووسنم
 مدق توجو ىعرملا يطولا هث سس رفتس
 مريم او ميسلا ا ىلع ةيسيرعألا تاوعلا
 ايعاذنو ةيسفتوسلا .4ةييسلاب اياببم

 لكاهباوت تبن * ىبلا ةسسرعلا راطملالا
 لا لليع ايمجاس يلا راسحلاو دن
 ةسرملا ريهاسحلا عم دكرمم يف ظروس
 ىدحا ياودمت انيرما باكير هيامح يف
 لاو ينيصياملا هنورصللا بلق قفزعللا ىلع
 ررجملاو ديجوتا ف هينرهلا ضيالملا
 ىئداستممالا» ناضل او

 هيرادالا ةيحلملا ويضع حرششو
 يكارسسالا ناعما برجل ةيماطولا
 نحب هي ايامتسالا ةلداضملا عطار يب رمل“
 اهينوملا نم هنأ ىلا رابشاو برعلا هعأ
 امو“ ترعلا نم هملما بيالس نا انج
 تاورششلابا برسلاب مهيسفلا نومسب
 اهتيطونو هيسادنا مهجلامي ميزخل
 يئدلا بيرن" يب ةيميحالا تانسإلملا يل

 لفل يف تربلا نم ييالملا رظبعي
 ةيداهتا» قيكاشملاو هييبويدمملا

 نم يفرتملا تلؤظ نأ يلا ارييشم ىرجالا

 7 مقاو يمال 1ك ان فيشسلا هباوحا
 نمرعلا يلامس ق7 ومملاو ةيلاطستاو
 3١ هلاقس

 دردامص وطعن دمحم دمسسلا نصسو
 * يف رست ءازيمع فباطلا سمت رقا ةسسإلا
 اهفسوو | ىتاملا سا رم ريسع سياتل"
 لمس لأ يصوشلا ركشنلا رجل بغت خبذسا
 ةيسساسسإلا عم رقلا هشطتسملا هضرا لتحل
 ربع بماث ىنلاو لثيسلف معسق# يشك
 يناعالا اهتماقس هسياقلا ميقتلا
 اهنب بكي مل يسلا هيرمتلا * تاوج ناو
 اوس يسكت كفللا .يسرسملا بقثشلا
 مظنلا لصلاو ياهرالاو ب قبولا

 بهولا ل همئارعما +رداسملا نا ككاو

 هسسيصقلل )ديد انتر فطعت نتذل)
 امفشكو هيرمل ابك اهناع ةينيجسياللا
 مهي يشمتو لصمتلا تاءاسكدا بير
 ةملزذلا تارارقلا مارساو هيعورمشتاب

 نضرارف يوب اهني فرغم مل ينلا
 لاستنلل ءيش يلعب ىودتسم نم ةشراف

 بيسمحملاو مئادلا
 0 يم ارب عرش اوفظو ول لورزعبتلا اجت ةيررصلا ةميادق اوانملا ىديخلا

 ةسيبرعغلاة سال ةسنوخبي لدن

 قارستسلا ةدستاسسم ةسيس رسفلا ةسسنجللا سيئر

 راسفحلا عسف رسب ام ءاسضلحو نطسشاو بللطسي
 لزدغر ديسملا بلاط  غاو  رئارتملا

 هنجللا ينيالر يبرتللا» يميحرلا ادع
 ةرازالا يارصلا ددنانسل ةيبرغقلا

 رابصبحل عنربب اهءافتسو ةيئيرعالا
 يفارملا بصكلا يلع ضورمللا ملاقعلا
 نس نكممت يبتسا هقلعملا نع اه دو عمدو

 لدن نود اهضس افاياصق ةحلامم
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 ءابسالا هلاكو دهومل حرمت يف لاقو
 تاوفلا درطظ نا رتارخلا ىلا ةينارعلا

 يعارالا نم ةييسبزطالاو ةسيكيرممالا
 راجحلاو دج يف ةسيدقملا ةيبرغلا

 ليرع لبث سحاظ نوكقيإ لا يفيدني
 ملاصلاو ينرفلا نطولا نم ملسمو
 يركسملا دشسلا اذه نال عرس اسال

 تريل ةياها لوالف ماقملاب مجم

 ةلواخمو مهتاررث بلسو
 1 .هعافخاو قلرعلا عي

 ىلاخإ ةيبرملا ةءالا ةيرطن ددبو
 قييدتسلا ( يمصتسو سقيرشملا .يمرححلا

 ةراقالسل مممزرعإلا وسلا ؛اويطحما

 ضر اهاومب لسيدب يك ةيكيرمالا
 ةنهب مها لافو نيملسملاو ترغلا
 رم يببحالل عالدا يلا اوتوحت لمعلا
 مهتاسدنمو هيورملا عاسبا

 ةدياسلا هيبرملا ةمحسللا سيئر لاهو
 ةير# يسلسلا لجلا عم اننا قارعلا
 لك ىلا وعدي ابمكلا 0
 اهتبدقم يو ةهطمملا اباهث لكن لماش
 لرلحتا صيربو ةيبيطستقلا ةيفقلا
 تاس لش ةيئاقتنالا) ةينرخلا
 لقتسو مهتنابصبو برمقا ايان
 مهلا

 ةدحتملا تابالولا صفر نأ دكاو
 يلا اهترخدو يملسلا لخلل اهتاطلحو
 لوجتيس هحلسملا ةوقلا مادلتسا
 لاو يبنرفلا بمشتا نال اهيلع الابو
 اها نوكتس هيمالبسالا بوعشلا ديب ايم
 نلع لئاسولا لكيو لممتسو ماضرلاب
 ناكم لك يف ةهربحلا اهححلابصم عمدت

 :ةيندرألا رولكسدلا

 لالستسخا نآلا لواسصت نطنشاو
 | ىد وهما ىيسساسسسلا رارسخلا

 تارارخ
 روتسالا ددهت

 اسك يماحملا ماها  عاو  ةره اقل«
 ةمئصعب مايف ٌةديدح ةوعل دلاخ
 بقرب ةهيخ بلاط يرادالا ءامضقلا
 مدع ةقسملا بعشلا سلسم تاماختما
 اهبلع ةاصدالف ب ارشال تايابم موسو

 يماحملا نأ « دبولا,؛ ةفيحلس ثركدو
 رارخ ففرن كلدك هاوعد ل بلاط دلاخ
 لوم ديدختب ةيروسسلا سيئر
 ريزذ يرارخت ءاقتار ثاياهتسالا
 تاء ارصاو حرجشرتنا بام حته ةيبلخا ذلا
 ,دباماجتمالل عييشرشلا

 تارارقلا مده ديمنت ىقو يا دكار
 اعاموف عصبس روتسدلا ددهل يتلا
 نولاتلا دايس ددهت ةكورشم "عش
 .بيشلاو

 ةقيحم تلاق غاي  نامع
 تايالوثا نا ةيهبيرالا هروتمدبا»

 يمارتأا يف اهل ديسوت يتلا ةدحتملا

 منلا يتئاس وحد اهمازم ةزغ ةيدومسلا
 رارقلا لالثحا آلا لواحت يدح
 دديل ٌةاذا هليحو يكدوحسلا يبايسلا

 يفرش يسلطالا دشحلا جدخ ةديل

 :رخاا ةريرعلا
 سما يتحامسفالا اهناتما ِك 1

 -ملاعلا' نس

 افهحوس ةبزص هبا نأ فاضاو
 اهزامسلخو هيهكيرسسالا ةرادالا
 امنا نوروخاملا اهؤرلمعو نوهسكطالا
 ىلع برنت لك ىلا ةهخوم ةيرمم يه
 يف ماسي لك ىلاو .ييرتلا نطولا 1

 8خرايقب ةملهلا ىارعلا فىخلاوس ابتعو

 ههحاوم يف يسح عابس سيئر د
 2و مهمل يدستلا
 اولا هده 0 يراسمتسالا
 مهتمارك برحلا ىلا تداعف اةفرشملا
 نيسمسلا نم دوبساع لالخ ةدبدسهملا

 يرئارجلا بمشلا فرقو ىلع ددشو
 هبيئابايقو ءاتاوامتلاب هتاذف لكم
 4 قارعلا من ةيبطولاو ةيسايسلا
 دلوقت ينلا ةسرشلا ةمجهلا ةهجاوم
 تلش يبالا هيمش دو هدم اكيرما
 ,ميظعلا ينارملا

 اسئرف وعدي يبوج
 اهتاوق بحسل

 ليشيم ديسلا ررك  عاو - سيراب
 قيسالا يسيرفلا ةيصراشلا ريرو حبوج
 ةيمبإ ارقميدلا هترح يشر
 بحسل 0 ةيوكحلا لا هتوحد
 جيلخلا ةقعنم نم اهتاو

 هعم اهتربسا ةلئاتم ين حصواو
 سره نإ ةيسترفلا نايريرانلا ةفيحس
 لخ دعلاب طروشت 71 اهيلبع بجوتي ناك
 ناكيرمالاو برغلا ىبب ةهضاوللا يف
 ليم يف لع دتناب ءاشذالا ىا !دكؤم

> 

 : نم لك افقوم نيب رييمتلا نم ردنا
 ! ههج نم ضايرلاو ةهج ينم نقعمشاو
 © كنرالا تاروطت ليمتسم مارا ىنرخا

 ةيعيلطلا

 سببا و اهنا اهيا تدهبست اقيرمأ لك |

 يف ةسيئدرالا هنيحصلا بيوعاو
 . نيدلا كتلوان لاجل اهئاثرو اهفببا
 .فلحلؤ هئبشل يسايسلا مهرارع اوسر

 ردصم اوهصور سيفلا ربط هرم
 ةوق عشا ىادنا بحت اهلك ةقطنملا
 , بونشلا حيران اهيرك ةيرتكسع

 ةسسيكب رسمالا تادسي دعتلا ضسفاضي
 سما سوبا لإ يباقل عاب  سيوت

 نيرسشتباو هتلاثلا ةرودلا لاسعا
 ترقلا نييداهصالا باجتا لسلخلا
 سنيراصتقالا ههنمك يم ةوفددص
 ةيسوئلا

 دكاو موي يندم ىلع !رودلا بثقانو
 بادي دهملا اهديب نم ناك عيصاوم ةدع
 اهناساكمناو هينرعلا ةمالل ةيكيزمالا
 ىداعسالا رودر اهتهجاوب ليسو
 هنيرعلا تايبجون ارسال مسو ف ينرعلا
 نحب بتامولمملا لباني مسيحيو
 هيي ريل ةينرخلا) هيما بفم 2١ تايممجملا
 توسجملا يسرملا لمعلا

 ع يصؤورر ريسالا دبسمتا يفلاو
 هملك برملا ينداصتقالا نانسبال ماعلا
 ف بغينم موو ذل" هش نه لاسعأ ىآ اهبف دكأ

 ديب قيففنلاو هعذلا ةنلاب فورط

 فيوللا اهنمب يتلا تادحالا باروطب
 ديكيرمالا هدحسلا' بايالؤلل يساودملا

 تنئاجستتا يعورر رعاك دمسلا بجسبشو

 تايالولا لسيف نس قلرعلل يداملا
 ؤطارتلاو .نرادسلاب ديكيرمالا ةدعصتملا

 نيرخأ قاونز ينويهصلا ودملا عم
 يرايمعسمالا اهجيراتن هصورفم
 .يسيحالل اهمئامعو

 مايعلا لا تريلا سيداستنالا اندو
 هعاوب يبلا ةيحرملا هدظ يف مهزودن
 همكف سرشا هيبرملا هيآلا اهيا

 دهس رصاصملا عيراسلا اهيرش
 ىلا ينرقلا نايسماللا يحجلا دوجحولا

 يراقتسلا ةحريص ءاض لا
 هيساسالا ةريمسللا ف ةيناكم عاوساو

 مداعا ةيئاثلا راجيالاو عبدلا هدبجل نلعت
 ل ةعفاولا هيحاببسلا هببدملا ةبدلب دينراك لالا
 ةدئارلاب كارتشالا بغرب نم يليق هنبدملا ءاضت

 رتع هسمخ هذم لالخ ةييدملا هبذلب همعجارم

 ةعم انحصتسي رشنلل لاثلا مونلآ نم ادن اموي

 قرجسسو 5٠/ هةفلابلا هينونافلا تانيماخلا

 ف رهطلا دعب ةرماوبا هيعابسلا قام ل هدبازللا

 نالعالا ةدم نم رتخالا مويلا ق هببدملا هيدككب
 رشملا زوجا ةدبارللا هيلع وسرت نم لمحتيو

 .كلد ىلع هبترتملا فيراصملاو
 دس ىلع ايرث

 ةرضنبلا هن,زان ريدهر دع

 يىوس سيل ىلودلا نوباملا نع تجب :

 ةيئادوسلا تاوفلا

 ةفينع ةكرعم ضوخت
 نيدرمتملا عم

 باوفلا بصاخ  عاو + موظرخلا
 هكرغم سنا موي هيبادؤسلا هيسوكشملا
 نب برقلاب نيدرممملا رمانع خم ةقيدس
 عقن يتلا ةييودحلا ؛ىينحيو ةليدم

 برمل ترتدع اردس وليك ( 10 ) دم نقع
 نلادوسل تويح همصاع ايونح

 نع ةينادوسلا ءايبالا ةلاكو بلعتو
 نيدثا نا هنو ينادوسم هيعركمسك ويصم
 اهسقل دمه ىيدرسببللا لع نيزيشعو
 مهنم ميك مدع فيمصاو مهعرصب
 ىلع ء'ليثسولا منو ةكرعملا لاغح
 نم تاييسكو نوال عيفامو داس
 .ةريحدلا

 يتيفوس يوون : ريجفت
 لاهتالا يئربا . جاو - وتوم

 ابحت يوري اريجمت نسما ,ششيبوتسلا
 5608و 8 نيب ام ديوك تعلد نمرالا
 . يطع وامك

 ريجفبلا يف هيبهسو رفايسم بحصر او
 سمارمع انلميرايتوب ررخ ف مثايدلا
 مفرو ةسيلخلاف رابعا راطأ ف هاح
 هيوودلا دحلسالا ناعما ةءافلا

 هغطنملا ل عامشالا قىئوسي بفصوو
 هياب يوونلا يضقتلا اهين ىرخ يبلا
 ايلا لامسع»

 ادب اموب ستالت

 هيوتاسم ق هيناتلا رابجنالاو عببلا هنجل نلعب
 نم همقزمملا هيراختلا عطقلا ريخاب نع ةرهيلا
 ١1١( اهمدغع غلابلا 50/5650 ل “10
 -هيراجتلا دفطتملا / هيرفلا عاشم ق هققاولا ةعطق
 ةديارملاب نيشاشلا م58 , هعطاقم شرشلا هقطنم

 برست نم لاعي ةهيس رثنل ةبييمثع ندم ةييسيمل
 خدم لالخ ةيرقلا هندلب ةفشارم ةديارملاب لاريشالا

 انبخمتسم رثننلل يناثلا عونلا نم

 ةردقملا ةفيشلا نم 015١ هيلابلا باتنمانلا هعم
 ى نال الا هذم نم رعيخالا مونلا ف ةدنازملا يرحتفسو
 نم لسجديو هن رفلا هي دلب هيريدم قف ةدشاولا «عابسلا

 . ىلا د ىلع هيي رمملا روجالا ةذدنارملا هيسيلكع هرب

 ءادنلا

 :يئدرالا باونذلا سلجم سيتر

 ماو ىلامع

 مياونلا نييطشسس نشييمر رارط انيس
 ةايحت هيك ريصالا ةيساسسلا سل“
 ةخيطتملا يباعوونا لا لافو ةيضنملا
 لا تابع ال“ قف ةدخا للك تلذع ةيدب ريالا

 تاروماو فورستلا ةيسيؤمل حسلملا
 دصر ةييتاطبو ةسوومسا و اهفشم سل
 «جلال7 يقارمللا نادبها نك مم +
 مروطسملا هيزاملاو هيؤامسكلا“

 قلع ءءورببالا ىارع بيبا لحلسو
 لااخو دهطللا١ يب يشاو ططخبم داقنا
 اةساوس نا فمعسلا بوح ةهقيشصل
 هرئحسلاو جيشخلا يف يكيرسالا لازم دملا

 عادي دج بسنل ييرملا ظفملا باص يق
 يكيرمآا نينيزللا ماي“ فيم نكد دقق
 لالتع نم كليو ريزاك يميت قيسالا
 باذن يملا عيرسلا لج دملا باوغ ءذشنا

 و ءارحملا تورس نع اهتاييز دع
 اداطيم

 تاقطحلللا ةروماجتا نما ردصعو
 ادع للا هيسارلا ةمسرملاو هفكيرمالا

 ع مم ةضنتا

 | نوددسجي نوينيطسللا نوصلطعملا
 ' قارسصسلا حسم قلطسملا مست فوسقو

 نوسيلفملا ددصح ب عاو 2 سوست
 نلإ' قلاقيا مهفوفو نويينيؤسلفلا
 ريصلا هكرمس دوني وهو يازعلا بباجع
 مادص سيئرلا ليسلا هيار بحت ينرملا
 ةرامجلا ثافننا لثعا رم نيس
 هيححيراش١ هييرملا

 نبمآلا هداك ليم ديسلا دقو
 ٍِك يىبييطسلفلا نيململا راجتال عاملا
 ةيقارملا هاممالا هناكو لسارلا حيرت

 نيمتمملا يقاس يأ ننما يوت
 ةهترانملل نونقاتب احس

 ورملا تاوع اهيم رج دق "يقل ىزبكلا
 ء«دسدغلا ١ كيب رعلا سماوألا يف ةينيلعلا

 ماقنو نويهص لا هيف مرهيس ابك
 ملفبسللا ١ ةلودلا
 فيرشلا سدنلا اهتمصاخو

 يسييصس يسب ريسفملا بعشسلا رد امسجست

 ينسيطسسلتعلا و ىيفا رسعمللا نيسعشلا لاسضن

 ره امتع بودع  عاو  عاصيبلا رابنا
 نييعشلا .اومسو لاعب يزعل بحطنل
 ديه اوم ا او يمارسلا
 زدهسصلاو يرد تاي دحتلا
 هييلودلا تارماؤملا ىلاكشا هدهجاومو

 ةسالا دباكمو ةرع نم ليثلا ىلا هل داهلا
 قلثوملا صايصقلا نع ةملتن ةبيرعلا

 انهمم
 يسيياصت ناتحرهم لالاك تركشساو

 ةدرابل هيبرغللا هيممحلا هتمانا
 ةرزرحلا لا حافخلا
 تاوثنا اسهلمكترا يتلا ةينوتيهصلا
 يفيرشلا يسدعلا مرثخلا يف هينزيهملا
 ةنطمت يسودهصلاو يل ايردمالا وزملاو
 2ص هك و يسم

 .ةيفسعتلا ن تالماعملا يلع ادر

 قبطت رنا زجلا

 نسيسسيتاطخمب رسبلا اسيامرسلا ىسسلع
 ءديلا رئارخلا برزف ب حاو  رئارجلا

 ايايرلا للع دعاكم تاءارججا قيدطتم
 ادر رئارجلا ىلا سم داشلا .عيباطعي رنلا
 رم زفند ينيلا ةيظسعتلا تالساعملاا ىلع
 نورورس سسدلا نويرشارحلا اهل
 ,ايناطيرب

 هسيحراحلا ةهراروم ردصم لامو
 ىيرتارختا ةياجرلا نأ سمأ ةيرشارجلا

 وتوب ةسميزه
 تاسباختتالا يف

 هيبابسكابلا هةيوكحلا ةيسشر يبكي
 ي هليدن هييره وتو يلم يب ةدباسلا
 اه برام يبلا هياقلا تاناختنالا
 بن ةانآلا ةيلع ارعمت دلا ةققنارلا

 | نا هنناهنلا جئاتلا ترهظأ دقو
 نم دعاقت )٠١0( ترزخل ةرهتارلا
 همن .ناكل ربا و ؟دفنم (111] عومجم

 لا ا ابسفلا

 ناملرملا
 , بفشل“ برج ىقدكا يرخا هه نم

 20١ ساومرب رطب يب همعرتم عملا
 ةيزافملاب ةريصص ةححيتت نغو ا!رتففم
 هترخلا اهم راق دل ناك ؛ههتم /88) حم
 نياك دمع

 دينع ناع ايرث
 هيباتلا راجنالاو خببلا هنجل ر

 رصفسخ فديه ةظفشساب مئاعلا ماوس
 ىف قارعلا شمت عده [انلابو جراقمسا
 عورسلاو ةيداصمفالا ةيفباس ةطلاتم
 ةيرشفل ةسرمد ايس ابن هيانشا ل
 هعامقا هسا سستم ل نون تفزس ريل“و

 سسريهضلا لودنلا ةيجاوم ل

 نيس ل3 تي ارسل نسم نيج سس هلع
 نآل نلاررملا ىنرفلاو ىكيرعإلا يقوملام
 01 ماكاو ةااعسلا اماتوع للم  كناعملا“
 نساتحنم ترسم سوم .سيمرلا جرألا
 امهششال سا ال رابسستابسا ىل يصالا
 قاع ءارسبلال' نب اهءاشلخ يشعو

 | تارارع راوسما نم ةمصنص يح ىلإ ىارشلا

 يبارالا يف ىميظيسافلا بعيش ةيامشل
 : صفر ىلع | لتتارسا) ةمكاشم هليخملا

 يصقن قسيحت لوصقب يلوذل رارسقلا
 نماتلا ةررجم رما ف قيفتحتتل قيام"
 يحسلا تاجر ىف ىلاخلا رهشلا نم
 بعرس اهيييبص بش د .يسلاو يعنالا
 يجردلا باسو ةادهشلا

 2 رم نا ةدادك لسخج ديسلا لاقو
 اثنا جيلظتمسيب 3 مويلا نازشلا عم فق

 عرش نك اناقد ةسفب عم نونولا
 اهنع عفادي يتلا هيمو هتماركو
 تايديصتلا مكر يفارملا تفشنا
 اناا اهمدني لاز ام ينأ ةريبكلا
 ,رحبكلا يسوفلا ةرودن

 سملعملا داجبال مانلا ييماألا اكدو
 هقاك ةيبرملا جشانسلا يسيطسلاللا

 ههضاوملا ند ي اهمونو نامب يشر
 يادص يسيلزلا طيسلا ةيابغم هيماعالا
 ينايشلا رماملا حضف لا يح
 1 هلداتلا) هييزمتا همكمالل
 ناوزب ماما يبرعلا ترشما .بحاممسا
 هيروبهملا ةيلايرسمالا ىوفقلا

 ةفيدلا يح

 هتريسكاو هيسربلا ةريرهلاو جيلخللا
 نم دخلا راظا يف عبي ارهاس الزلبخا
 ضرفو ةيركسحلا هييبرملا ةردقملا
 اممهارا يل ةوغلاب يبويهصلا درجؤولا
 هقيخملا يطسلق يف هيبرملا

 رمملا بعشلا رعشاننح تناداو
 ةسطنا اهيصيراغاو اهتاناتف لالخ
 ىلع نيكلاهتملا برعلاو لورمبلا راجت
 8 يبردلا يكيزمالا طططخملا .ةيهمت
 نم يملاقتا ماطن مهيمدقم
 هيتنمولا ماوقو يورملا بحشلا يهامح
 ةيرعتو يدصدلا ةرورم يلا ةقيرشلا
 نه اعاند هيبرعلا ةئايدسلا كمكفنأ
 ةيدرعلا ةدايسلاو صرالا

 ةصاخش كتاءارسجا قسط

 ةريقات لالبح لوص ربت
 ٠ اراظللاب وأ تارافسلاب عاوس لوكملا
 1 جاؤسا فلتعسس لا هيباطبرسبلا

 نم ريش يف مودم يملا تاناؤجحتسإلا
 | اهيده تاعاس خيرا نم رثاكال تالاجعلا

 ييرئازلا ةمازتب نسملا ىنابسإلا

 | جاونسلا نصنت نا ردسملا ركمو
 لوكد نم نوعنمي نيدلا نييرتارخلا

 ل ركع ةيلمعل .نوضرمتب انباظيرزب
 اهنش نوئكسو هيتاكتنرتلا باراظملا
 لوو هيافل هلففع ناوارقعا بهن

 منع تسع ةيرباوجملا باري اظملا نادك أ

 ةيوجلا اطونعخلا ليمجتو مهردقسم
 مهرخمتع تاقفن هنرئارخلا ٠

 بتائعتلا نأ لا رهصملا راثاو
 جيدعت فهعدشت دل بتناك ةيرارتجلا

 ةيياطب مقا ياطلاملا لا تاتماجبجلا ٠

 | امو ف بميو هقئام باسرابم لوم»
 ممل كيياطبرتلا تاطولسلا نأ الا قمابب

 هيا ينفت امس اه يدشت و ةرخعا يتأ دجنت
 لياسبو ليتافم لمع نم دن

 هن ررسم 3 ينبت“ ةيباطب ملا ناو رجالا
 باهللخا

 نالسعا

 ةطقاخمم يف ةيداثلا راخدنالاو عبشلا هنشت نلعب

 بوك !١ لسلسب قيرط ةيلحق عمم نك ةريقنلا

 ماصف ىف دعفاولا م( 71/3٠0 اهبخاسم دعلابلا
 هيدلب للا ةدئاعلاو هسراخلا دقطنملا مص رسيرلا

 ةيحجارف جديباربملاب لاربشالا بحرب نم يلق رييزلا
 مويلا نم |طيم امون سئاليبش ندم لالخ ريبزلا ةهيدلب
 ةقلابلا تانيمالا ةقم انيكيشتتسم رشبلل ىلاثلا
 ريخأالا مونلا ف هدنارملا يي رتسو نردقملا همنا نم
 دفن خركجاولا هعاسلا ريبرلا ةيدلب ق نالعالا ةذم نم

 وشملا روجا ندينارملا هندع وبر نم لمحاتو رهظلا
 كلذ ىلع ديسرمملا فيراصملاو

 دنع ىلع ايرث يس دنهملا/ر
 ديناثلا راجينالاو عببلا هيج سيبر

 درصب تيهاس

 | عمجلل وعد فوشبابروع
 هيكاريشالا ىب

 قوسلا داصتقاو
 نسب نسلا لاق ب باصسا  وكنييوم

 لك موس انروع لياخمم ييتيفرسلا
 رابمتسيالا ل ةيداعضألا اخ هج:
 ,ىقكمانن نيب عمجت نأ بحي ينيقوسلا
 ماقتسا رييسو قومسلا لاسستبلا
 يشارسسالا

 هب رص ' دلاقب قف موس امروك رك دو
 نأ ةيكيرسالا ىويرفقلبلا هك هنع
 ل 1و دخلم نا بحي تاج اليضالا يعبدتاو
 راقحجأ ل باضالسف 3" قم زابعالا

 عمستجملا اهنلش موف ينلا .تايظملا
 يسوع

 يتيفوسلا سيئرلا
 اسسنرف روزي

 سييئ بسلا دنع م ماو - سيرا
 يقويشنابزومل ليئادوبم ييفومسلا
 لمفملا دحالا عون اسسنرفت ههمسر هرايز

 سموم ىريتسم
 نا 2يسرت ةيمسر رداصم تركدو

 نارسهترم اوسنارف .يدرعلا رسيئرلا
 يسير طلا سيئرلا عبم ًاشعامم يرحيمم
 ريرعت لب لوامشت ناريديم اويميارع
 اسيرلا نس يئاشلا | نواعتلا بابعالاش
 سكااخملا ناك ل يني سلا داعسالاو
 عايصرالا بأ ك0 ىلا هفامالاب
 ءلهسوالا قرشلاو جولخلا هنطبس

 يبيئرتللا نيسيئرلا نك بفاسماو
 ةدضه لالغ ناصوقيسب يميفوسسلاو
 رواعتال ةيلامتا ىلع عيفوتلاب ةرامرتا
 ناحتالار اسرف سب لرتشملا
 مهد امتنا تالاحالا يف ينينوسلا
 (و ةيملحلاو

 راث قالطا لدابت
 ناجيبرذا يِ

 هرازو تاوف بيداقت  عاو _ ونكسوم
 جس رابلا قالطا ةيساخ ير دالا ةيلخلدلا
 ءامفهافت ف دجيلسملا تايعامعلا نيسدمعا
 ناجيبردأ ةيروهسخل ةيفئاتلا واكد

 نجلا لتلد نع رفسا امم ةيتينوسلا
 حورخب نيرها ةباماو ةعومجملا دارما
 ةقلتقم

 نأ نبا انف ةيمسر رداصم بركذو
 ةرازو تالق لم نحتن ناريبلا
 هقمتجي رويت بساك امدنع ةيلخاذلا
 هراجلا مع هجلسالا ىلع بد

 ريغ تاكرخلاو تاعامتسلا ةروكد
 نسيئرلا رارسقل !ديفعلا ير شلا
 افلا فوشتابسروغ يثيفوسلا
 ( ةحئسالا عاوبا عيمج ميلستب
 وت لالخ باغافجلا هده ةرونحب
 ,ناريش اهامثلا

 يتيفوسلا نمالا

 اينمرا اركو مهادي

 اركو ةينيفوسلا .نمالا تاوف بما
 هةجحلسم كدهيدفزا ةعايمجل افيات
 نس سيثنتو هيليحلا عابار# ةيطاقم
 71 مهدد علابلا اهدازقا لافتا
 جالسلا نم مهتدرحو ارصبع

 هينيفوستلا نعالا تاو بلوتساو
 حرخ نع ترفشا يتلا /يلجفلا لالخ

 ةسيرشم الإ (مابتسا داو
 يف ةيركسنلا ءرمحالا محملا ةفيحبم
 اهني تاشاشر نلغ يما وكسوف | ا

 نص نايم لا هاصا عمضلا يننعا
 نم نيمكو هيوديلا لباعقلاو عاقلإلا
 ةركعالا

 سيئر ةلافتسا

 ايناركوا ةيروهمج
 هيروهم» سيئر مهق - ماو -وكسوم

 نم سما بتافتتسا هينيفوسلا اهيبارثوا
 هيلا ههجوملا تاماهتإلا بدسم هس
 مجلانم يف قاقحالا هششسحت يبلاو
 هيروسمخ ل ةهروخهدنملا عاسوالا
 انااا

 سلكم نا ةممسر رمامي بتركذو
 لمف دق هيورهمكللا يف يلعالا بنيؤسلا
 اهمدق يملا لوسام يلاببش ةلاقمسا
 ندا راببلا ىلع خلطا نأ قمت دما

 تاياهنالا نك لويسات ةنف خضاب
 بياوم نم دطحل ليم نم هيلا ههيضوملا
 هملؤووي هيوليجت ندلاو يسلجما
 ةساركز' ف ةريدسملا رمل حاضصوالا
 خيهيابسا مممع دسم م هسا ادن مراسلاو

 بتيضشملا بفن“ فق لوسسام راكو

 نماثلا ل ايءاركوأ ءارزو شمر
 يرصالا ءاريرخ نس .نيرشملاو

 ما

َُ 

 لصرشاتلا ةصقتنم بد دع م عاو نسي وس
 ريلسلا ناجي رمبب 6 اقسم بيحس لقللا

 هلام ناشب ايروتس ىل يني رسسمالا
 نلاسس ىف يطول 0

 نووتلاب ارئاشس ةقحد اهب رمسكاو
 ةيريستلا برخلا انامثز ةييرعلا

 ١4 ينيطعسسلاا يمسي را قلاب لاشو
 نا يشكيزم الذ ريفستلا نوال هبا ربسا

 لالءرمد انما انو تنم ةقب بيض

 لاسر ايرزوسص
 نبا راك انور رطاملا ,سنجو

 عون د دسع+ ىف سقس ماخقاو ,لثس دملا
 نايل ل ةيسقتسلللا كف املا

 ةييبطرسلكلا باوشلا' نا 211

 هيلوؤسييس لون نابل يف ةدهحاونملا
 تاميكسملا نع عانض دا ف هةفي رشا

 ده سايفللا تويعحلا ل ةينيطعس سهلا
 تيونت مت سلا هينويهملا تاو بع الا
 دص ادجاو انوي هيباودنلا اههنامعإ
 ناسا ى لزصلا ميتيلطسلفلا

 ايا درملا عملك

 ىقشنمد يف يكيرمالا رفسلا ناح ا
 ططخم نم رذضت ةينيطسنلا ريرستلا ةفظستم جسيلتسا ةسمزأ تقلتخا نطسنشاو | ىلإ

 نائل ىف ينيطسلنلا دوجولا ةينصتل ين ويمص ىكي رما ةشاحستملا يف حلطملا الخ دس رمي رسبشأ | اا ةكرعم ىف همعدو قأ
 مسرسجتلا ةيلظب هييحشا

 قف يكيرمآلا لج دسلا ةديتس ةييسطسلتلا؛
 يقالظار ديمطستفلاو هسرفلا ,رووشل“

 ناكل نسي يسرتك قلي نم مايحس يهتم
 ةيساصإتبلل) ديقارخاا شو :تريصبب
 تاللخ دبلا ةسرامم ترقبا نم يلكسو
 .يسلشلا نإاعنأ دم ةميشيرخدلا

 لس قطاملا ردحر ينيطتسللا 0 1
 يري يوهم يئيرصا ططدسم
 لويعرلا ميششر ندهتتي هل لادحلالا
 هيوصد ةيلمهع ريش  اننل ف ينيظطسلفلا

 يككيرمتا راين الاي ويم ولا نا ةدقوم
 لا ف يسويها نايكلا يباح ىلآ
 8 04 .هدبملا

 مربتبك ؤرورسصس ىطاسلا بلاطو
 هسعاذتف هيكبرمالا باسايسلا يمهو
 ىلع ةريكللا ةينريهملا .تاءادنع الل
 قيبطتل اهئصراممو ينادبتلا .نينحلا
 لابكلا دبص كيتودللا ؛ياراربخلا
 , يسويهصملا

 ينويهصلا عمقلا لصاوتي امنيب

 نيطسساسق ىف ماسع بارسفا
 ةضاختنالا ةداسيق ءادنل ةباهتسا

 نسمآ ماع نارصأ لاس ل ناسمع
 جعاطلو ةيبرملا هقهيضلا ءضما

 ةماخاههحو ةرعدل همشت يلنهملا ةرم | © 4
 تاططخملا لي انساحلرا يجاقدتالا
 ريسدت تاهت يتلا هيلي ارسالا
 كرايملا صفالا يجحسلا
 باطتلس ثلماو ةسقب هاو لوا

 صارالا قالثل يليناربالا ل االثخا
 لك ينالا مرينا هليخللا هيويرعلا
 اهيورفس لرجتلا عيسم رمثسا مث ىلاوثلا

 اينابخ سيكمو حفر ةييبه يلع
 يعور لثحملا عالعملا ف ناريبكتلار

 يميكسو انيسعو مركقوظر يمصم نذم
 سنس رونو هيتشيش ذلا

 هطرشلا تاوسف تفئام امك
 ندم ىف شيئلنلا تاليبح ةيليثارسالا
 نمي اًميحب (4 ماك ةلئسلا نيلعملل

 مل نيدنب نسيبيطتسمب» نيطارلا
 ةهليكارسالا باطلملا رم اوان اوديقتي
 دقصل" يف مهانكس نكابا ىلا ةدوملاب

 .يكتصملا ةرغ عاطمو ةيبرقلا
 ةيحبقلا باوارخالا م كاتو

 ءامنمالا بايلابب دامت ءوص
 دوثح هثالق .لسب لآ بدل ينلاو
 ةمنن نم رشكا نيطو .نيليئارسا
 نشع يراث درك مكاكيسلاب نيرخا
 ددص همشبلا ةيبويهعلا ةبعيذملا
 موحلا يف نييبيطسلفلا .نيتطاومملا
 رم لب فيرشلا يسدمبألا

 يع ١ داههلا هكرشع .ثناكإ دقق ,يمالسالا ا

 طيبادب جالسلا ىلا هوجللاب ,سما بنده
 هصواقمل .اناسولا ىدهاك لبخلا رهشلا

 .يبريهصتا لاللسالا

 ؤطاوتلا نيدنت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةسصعسم ةدصوفس ثا ردن اسألنا

 .ةسسي دسم رلا مسسسعب تست
 ريرحتلا هابطس تثؤدا او - نوت

 ةهقيرمالا ةوادالا الط اوت ةييططسنفلا
 نايكلا عم ةيماطيرا# ةيموتكحلاو
 هئاسراسنن ديعصتت ْلف ينويهضلا
 بعهشلا ءاتبإ مف ةيئاوؤنلا
 ةنلتخملا سرا لكاب ينيطسلللا
 .اهجراخو

 ةسطنم مساب قظانلا نعفرو
 انه هن حيربعت يف ةيسيطملللا ريرحتع
 ةيكيرسمالا ةرادالا لارمواسا يما
 يي 0 ةهياطيردلا هموتكحلاب
 ا هنينبايبع

 نسالا سلخبو ياقدبا ةئلرمج لالفح
 ةيصقلاب ةصاخلا دّئارارم ديفعتو
 بعشلا قولخو ةعيئثيطسلفلا
 ,هئباثلا يسسيطظستقلا

 نا ىلآ ١ قطاتلا راطاو
 ةكيللا سان ةينويهم ةبدوسمع تارت الع
 (يدهتسا كرم فصمقي ةيصاللا لبق
 يق ةيديشرلا ميخم لخاد ةيددم عماوم

 هلي لاع رئابسمطل للا يدا ناتنل بوميس
 سسارملال مدختسي ىنمم ل ةريبك
 ةبعامتدحالا ئرؤمتلا:

 نييميسناطسي رسب ةطرض ١ لستشسب
 ةسيلاستلا ؟ نسل ربا ين نييوسجمهب

 عارفا نم هته يهل ب عاو ب ىرتملا

 بمصاو مهعرصم ةايباطيرملا اف رشلا
 بسمك“ هباما جورجي نوركلا ,
 سلصقتم نييركسع يي ةريطغنس مهني
 تع نياتطمب يف لبابعلاب
 اهمشدلا ادمفرييا يف .يريسو يربي هسا
 نسا

 يحطم نت ةظرشلا ردامم بمثاقو

 فيفختب كيشت نيصلا
 ةيبوررالا تابوقعلا

 ةنبرزوالا ةعوبتحلا ان يملا تاداشا
 د بسإك يللا تءابوندلا اهشيظخسل
 ةيركسملا ةلمكلا بافما ف اهيصرب
 ماه يف هيبيعلا تالعتملا اهسسثب يبلا
 نيدانملا نيرهاططنملا دبص 1 4
 ناي .فموو سكب يف ديل ارهسي د لاب
 ييييسقلا ةيجراجسملا ةزارز ةيردم»
 مملح رازم ايمان  هيبوزوالا هوطخلا
 ءامعالا هرشع :الا لوقا " بسالو
 يللا سيما يفيبا هبموبوالا ىوسسلا لإ

 تاهؤتسم يلع تالاضنالا ف انتسلا
 تايالغهإل يابتتسناو بيلابع هيرارو
 نا بش نفلا عم ديسلتلاو ةهيفاقثلا
 ىلا ةجلتا ىازيتت ىلع ضورفملا رظحنا

 لقرت ال انركسي اهيشم .نوادنلا وا عشلا ؟

 لونشلا ' راس

 اهياحعا اوريجاو تارايس ارفهظتدعا
 شيتلملا ,يتطنلم ىلآ هبتهوثلا

 اهييم ةلطرشلا هساوم ةمحاهملا
 دقتعي .نبدللا نيراننمالا سموو

 شيحلا «مطزب ديفتت نناامهما
 انهياب يرسلا ييزئلرب#١ يرويمسلا
 اهح نييوف اياك

 ةرعزؤ ةلاقتس' ١)
 ةيكيرمالا لقنلا

 برص هجازا بلئاق  عاو ب نظيشاو
 ةيايرسالا لغملا ةريرو لا اليرما
 اهتلايتسا مدقن برس لود ثيناربلا
 نيلمظ ةسائر يلوثتلا اهبصس ىم
 برسألا ريالا

 طقم اهل امن و هعالالا بحضإاو

 ينمو - لول ةديسلا نا دما مادمت
 قبال سيئرلا دهع دم لسا ةريدق
 لود بريور روتابسل ةهيحيرو نافيز
 مردعب  حوييشلا سلجم يف ةيلقالا مع
 قحال بو يف اهتلاخدبا ميدعم

 ةموكح يف رعرو لوا بلدي نركسمو
 دنب اهيصيم نم ليدتسم شوف سيئرلا
 نالارب لف هليزسلا نيئاقب هيون

 ارهيستن '

 نالسعأ

 فيس ديوع يبرح م مهتملا ىلا

 اراه فنجن عا / ىئوعدلا

 امل ةكرمكلا ةسكحملا هذه ىلا كروصح- ىسصا
 م4« فحن غ9 همهرملا ىوعدلاب امهدم بيك

 رالا همك + © ل همهرملا ١86 ةرايسلاب ةفلقتملا
 ءارجال 0١/5 1 مث[رك هينارملا مون عابض ةبدوعتت

 تاءاريجإلا ذدكلس فقوس هسكفيو كيكاحم

 ,ايبابع ةينوناقلا

 ي دنبشقنلا يروف
 ةماغلا ةئيهلل كيكرمككا ةمكحملا سييكر

 كراصكأل



 لا ديما ماكنا 75١ /55 ةيمسلا

012 

 لئامسولا مشا ةمارقلا لازت ال
 لقفتا تارمت انيلا يلقتت يل

 ةيناسنالا رغاشما ىقثاو يع
 ةحفصلا ملاع اهفرغ

 نم ريثكب قمعا ةءارقلاو ,ةعوب
 و رك ىلا فرح مم نوكت نا
 ,ةملك وا اعطق 0

 ا موقث .ايقمتلا ف
 ءىراقلاو .قئاقحلاو قولا هيب
 مث يئاعملاب اهطيريو رومرلاا لاقي
 الف هتاربخل اقنو ينامل !ءانت رسفب
 ثادنكلاب قطنلا درجم نأ ربتعل

 سضتك ا ةيلا ةيلمع كلت نال ةءارق
 ىلع يوطخت يتنا ةدارللا تاذص
 طيرلاك تايثمعتا نم جنك
 مسهبضلاو ةبنزاوملاو كارمالاو

 ركذتلاو ميوقتلاو راستخالاو
 يف راكتبالاو طابتتسالاو ف
 .نايحالا نم ريثك

 ةيلمغ تسيل ةءعارقلاو

 رسمالا رمت#ب ةيصلاخ ةيتيناكبم
 .,قلطنلاو فرعتلا درجم شغ اهيل
 ميم لئامت ةدقحم ةيامع اهنا لب
 ناستالا اهب موقب يتلا تايلمصلا
 يي .هبهايزلا لئاسملا لحي وهو
 , جاتنتممالاو طبرلاو مهطلا مزلنست

 ةءارسلا مومهنم عستا دمقلو
 نونرملا دبحلاو هدقتلا» لمشف
 لاقطالا بيردت ةرورقب نوراتب
 ,ةعارقلا عاوبا عيمجج ىلع

 يل ةعرسلا ىلا راطنالا بهجتاو

 نس مهتيكمتل دهدلاب ةيادعلا كلذك
 روطت مت ..نوارقي اب لع مكحلا

 لح اسهيلطتي
 لامبناو لسمع نم ةلكشللا هذه
 يف ساتلا لئلا امهمز ..عكفتو
 باويدا مه) نم ةوارفلا فيرعت
 لاصنالاو هفاقثلاو ةفرعملا باستكا
 نم اهنا مث يرشبلا لثعلا جانتب
 ومشلاو يقرلا لثابمو مها

 ..يسلعلاو يعاسلجالا
 وكن يف ةءارفلا رثتا وه ام ©
 '؟ اهميعدتو لفطلا ةيصخش

 اسارفلا تدكا بقل
 لافطظأالا ةرييخ ٌةريشار عبرت

 ةيركفلا رمهاوب لطشتو مهبمشو
 بح مهين عخشنو مهقاودا بدهتو
 .مهسنا ةمربمل عقالا عولطتسالا
 يف ثدحب امو ؛نيرحالا ةفرعمو
 لفشلاف ,ةدرعب ةئكباو ةييرا

 ءابشالاب ليعتي ام ةبرعم
 اهثكو ,هل هفولاملا يداوحلاو
 تراذدرا خالظالا ىف هنمغر بمنشا
 رعارشلاف ,هيبقد اقضو ةهيزيع

 «هبباغلا لافطالا باربحت ومست
 لافطإلاف , ةيلاع مننا اهل لفحتو
 ام يورستيز ,نويرهب اوناك امنيا
 مانأ حفيت اهنا انك ,مهي طيخي
 اميادماعلا هماقثنا ىلاوبا لامك +1
 لافطالا صصق رثكاف هلاك
 لابطإلا بولق بطاخب ةريهشلا
 ,ءاوساك املي مهلايخ ته

 سصفتو ورورك لويسور
 ةرشك ب ذي ل انلاقب هييلو ةليب ىلا
 لك يف مهند لافطالا اهيلع لبقاو
 نب ميصا دقو ..ملافلا ماجن
 صصن نا هلورمملا يئامتحلا
 هعل يل اهعيبج كريشن لافطالا
 .ايلننا لثملا ةعل ىه ةدسعاو
 ىف رعطاسالاو رصعفتلاو

 تراجملا لصون نا لواجت نطو ىلا

 'ةءارقلا

 نحو ةهياسمالا وريجلاو هعولاللا

 هعبملا لافطالا دج هءارغلا قيرط
 رسم يملاع ثارد يف

 ةرترلم لافطإلا حيسم :ءارقلاو

 مهلامشأ ءامش نم همثا يوخانري
 هفصن اده ىدصيو هقواملا ةيضونلا
 هانح لابجلا ف اوشيدي يك

 نا ىلا نوفوتي ينبلا لابطنالا
 ساوبومي يتلو عيماولا نق اهيشيمي

 لاصخاب مهريش ضاخشا لالبع
 يبلا هلوطظدلاو هعاشملا

 سرك يل رمبلا تل

 يف روصنللا يمنع دهش دهو , عماد
 51١ يصاملا ديمحلا موي مادنن
 يساعم لك اهيف بلخي يادر هلفح
 . دادغب بناكو , ةنارالاو دومصلا
 يهارالا ىفان ناش كلذ يق اهباش

 ١١ اصلا 1 ةناب دم , يدق ارغلا
 ةبلايردم#ا تاططخملا ههساوم ىف
 ةلجحد رهن ناكو . هيبويهضلاو
 جوزسسمملا حرفلا نم اناره
 يدحتلاب

 رسارممبا يل بكراش غادنلاد
 نارا ىلا تيعمتسلو ,داتعب

 بحجم راهجلا ِ ناسرعلا
 يبمش هل صرغتي يدلا يئاسمنااللا
 قناسرملا دتكأ دقو يحول
 ميظدإادعمتسباو ممهدوببم
 راصحلا نإ اولاتؤو . ةيحمنلل
 . هفرت نم ىلع الايو نوكيس

 نقيطللا دبع سيرملا لاق
 .٠ ميهارأ

 ضرع ةيلايربصالا هلواصس نا
 نل يئاردلا بمشلا ىلع راصحلا
 انتتايح هسرامسس لع اتمشت
 , ةنتميرع نم لثث نلو هيداملا
 ةرساب فقب يقارفلا بيشلاو
 . ةمهللا ةميكحلا هندابق فلخ
 قارعلا اهشاغ يثلا برحلا ةرتلو

 تاقاطلا انل تنشك يماملا

 ناك دقو . نديقارعلا ىدل ةئرتخلملا
 ظيسراك يف ةكراضملا فرت يل
 نيهرجب هللا و . مادص
 لوقب نمؤت نحبو , تراعملا ءامثا
 بدلا تبيلا» 8 ميركلا قوسرلا
 .هيجلص عزجي ال رمت هيف

 ببيع مادّبلا ةيبدل ناكو
 يلا ف , الفي .ىسارجا
 يدوقعبسبح دمحا ناسورعلا

 ويزعم
 قعارفلا قيزتيط نك هبا همك

 أ 2 م
 ول يب مس

 لفحتت , ديهس ناقياو . بيسلا

 صيوعلا لاق _ امهصاهر
 ربصملا ةتيذم باذدعب لآ امممق

 مرج ءاصقو فافزلا لقت عارخ
 هذه نإ اننافزو ؛ لسغلا رهمش نسا
 راصخلل دحت تادنئاب هرسنا

 ةبلايربمالا هصرفت يدلا سعرالا
 بوسو , ثيدش اع ةيكيرسالا
 يلع نيدقاحلا لك لما هللا بيخي
 رامجلا دوميسوب اتليورعو امي
 مهتمحا قو ٠ مهييلع ةييلس رائاب
 خسراتلا ماما ةريبك نوكتس

 لافطالا عيوجت مهتالواحس

 . بيلحلا نم مهتامرحو
 دبع نسخ سيرعلا لاقو

 هيت داهلا
 انلكو ؛ دئاقلا هييتكحن نبوي امنا

 , ةلحملا دزه ريملبب انداب ذقت
 اياف ءادعالا ةوج تتاك امهمر
 انشالو « الزا انتاسياب يوقا نوكبم
 نداب يرسنلاو , ةيناث قح باحصا
 . امقيلج هللا

 لجاع ماهس سوربلا تلاقو
 ناحدب

 انتال ةرتللا هده ف جارزلا ؟دررم
 ةرنف ةيا نع ال اهنا رهتس
 سرامت انتا عيمجلا ملعيلو سردا
 ءاقشا نحدف , ةيداعلا اتتايح

 . نوتماخلا ؟ييمطبلو , ريضلا
 , فسوي مماي سيردلا لاقو
 ةرتذ يل انجوزتو انبطحخل
 ةيحاص لاضت يسورغو ؛ راصخلا
 دقن , ةميكح ةديسو ريدم لقع
 مهت يتلا ثايلامكلا لك نع كتلؤانت
 | ةبسانملا هذه قت يف سورملا
 ةدجام ىا شمطأ ينلدجي اذهو
 مارتحالاو ريدقتلا قحنتتست
 . ةابحلا ءامغا يئكراشت

 ةثارو ..رمعلا لوط
 لزسادلا ي بيرجا هسازن براشا

 لدعم يلغ رثؤن همتارولا لماوهلا نذ لا
 بيرج يلا يسار ملا هبرلكاو . رمح
 نيبو مهسيب قيرعتلا مت لاثطا ند
 دعب هرشام+ سيلعالا مهتاهماو لهتاما
 اهب موفي يتلا ةقيرطلا نأ ةدالولا
 اهل ةئالم 2 مهلافطلا ايبزتن كابالا
 تحبصوا ابك ةزيخف وأ ربفلا لوطن
 لقطلا لهذا ركنملا بوملا نأ ةسارد#
 لوط ىلع جيثات يلا هل سيل يملا
 ةساردلا نم اسيا رهطو لافت 24 رمح
 ف لفطلا توم نيب ةئالغ كانغ نا
 0 نييلصالا هلهار والا هما

 ضارسالا نم نضرم توما بعس ناك
 ءاشتساب ةيدلط ةيود احبتم نوملا ,'
 هرئات تين يوتا ناطرمملا رمرسن بول
 لماوملاب هنم رثكا يئاملا طبسملاب
 _هيئارولا

 ىمحت تاراهبلا
 بلقلا ضارما نم

 مث لل ضماستخ+الا نجا مخا
 لآ اًلسسازيبم همسات ل ءانسيكلاو ةانشلا
 راهب يف ءدوشوللا هبئايببتلا مداملا
 تازاهبلا رمخم يتلع نع ىناكلا ىباكلا
 حجمواو اهريغ ىب عةدج رثكا هيلمتنلا
 ةتاصخ لك لمت ةدالل تدنهش نا
 كلذو ناكطرتيلاس_ سرب نم ةهلاوادسم
 نارسدعلا ىلش اهباصق ةلكساوب
 لامو ضرملا للذدل ةيسسللا هيرابصستت"

 دراجلا باراهملا نا نيونعا نومعاب
 ملقلا ضار نم محي نأ نكسب
 ناو ميسا ليتمت نللاف اهيودفل
 ظييتت لايازنلا اهينسب ملا تاجمهمل
 نلغ تحاس ىلا كاوا تاراربجا
 هجارلاب روعشلاو م05 فسخ

 توحلا ءاذش
 نجاودلا ةيذفتل

 ناييبزالا اونا ني عون .ليزركلا 5
 مسبأ عابضألا مايملع هياع

 مادقغ وهز (رمحتلا ثوغربا
 مونلا قلطب مسالا اذه ٠ بوح“

 ندمت ىبلا تايزشنلا نم حوم ىليأ] مهفتاب اهب مانقلا ىلا
 هنرو علو ناجلكلاو راخملا ن

 هلولطو امجاو اسارحل هوب مهنأ] ليبسلا ادودتع مهسبو# نومسر»

 للك يوندتو تارستتس هيصبال نم نوكيا يف نورت ىشلا نامزلا
 ةهتسا

 مهلافا ىيفخابت دئار طاشس كد
 ل اهرئااهل ةءارقلاب مهباحرمطو
 اهمنع ديو درملا هيصخستب نيوكي
 مبيع هيقث ناسبالا بيمسكي اهبو
 ةحارلا همام (بهملا .شمتيو
 ل كشال ادا ةيبتامطلاو هيقنلا
 مىراغ صختش يب اهرم كانق يا
 ءيئرام ممل راو ةغامج ق رساحب
 تانولعلا لكم

 نلعو نايورسلا نم ةيلاع ةمسنأل دعي مهمتنا روثنهنو
 ههعوبنو ةمهبم ةبنرشم بابكر

 تعومحا ةريطالا بيسوالا لو
 يل تراجتلاو توعيلا يم هسا
 ييصطت حاضسدلاو جارفالا ميده
 ناعرارملا نا ىلع فيحملا ليركلا
 ريثكم لصتا حلانتم يلع نولصخي
 ل حاجتك نيجبطلا ادق اومدق ادا
 مقظ نا نع الصب . فلتلا هطلخ
 اضيا لسا حضي جاحدلا هحئارإ

١ 

 هينا نم رساع ناثانوظ روحك دلا

 ررهصللا راففلا نا لوفب ولاقت
 راض دق ةريشنلا ف هيعاجستلا ةيراجللا

 ربخلا برشن دهو .دنلا لواسم
 دابعسا يك ردصمب يسلأ ةميطن# هللا
 ن' ملا هيضو .اكربما قف هلشلا هانثعا
 لغ ميعاخملاب مزهلا هرشاظ بورخ
 ههضاوم كشر ىلع خئاعلاز ب. اذسأ
 خضالا ناع وأ ميادلا بانل" رضع
 لويقلا وقم يسوبلب تلا تامشلا
 ميدجلا رابعثا ليصافب هللا ترسو
 مهرف لكذش نلت قاوم 4١ ل حرل» قادلا
 اتتامستك فرثي بكرم رقو نوقد
 ابجي عانت ةيكلو منويسيرب» مينباب

 ريزاقتلاو ل ينير وظ يرام مس)
 لم ناسبالا صاخب ديا لوعي همدلعلا

 تانشلا قبور دنعن .لاملابو دعاتنملا

 جلاخب ينلا مسجلا ءاربجأ لكلو ةمسوتنا
 هب

 لوط بوهدلا ربكم ف ىقييظلا رم
 5 كلو - تبتهقلا لاقفلا ادك

 م لبس تالواس حرطت نقشت ءايط#ا
 وبه لوا 20 سسرلا ءهبنط ىتاام
 نكلو افلا“ ١ نيماسف تالي محا
 للا ىئالوي 1١ يمانيف لاواني نأ تمرخلا
 39 ةرسيتلا رفع الو دختمملا نيس
 لكل هلا حيحص _ ةيعاجتلا ليزت
 لير * هيكل دلدحلل ديبادع دمام
 ماكو اهسس بفقشل الو دملاخسلا'
 ميكرمس#ا (اودلاو ةادنبخ هتاكو
 نوسسنرل ينكرمم تحمس هل ةيئمتحعملا

 تاسسملا ب أ روسلا تالانا ةجتاممل
 ادهن حاتسلا ناك يانالا قو هيعرللا
 وريسلا 3 ريممك' ةكلاعمل رافعا
 - رافمتا مك _' اوظخال تبلت“ شعو
 ديابببج ان سلا رايك قيقنالا يدي
 هديل وياما هللا لا دل اقسا" لمرسا
 اسقسا هتلاعن» ءاسئمو ددودسلا

 اديدج اوكي وجيب بتايساردتا هيمان
 وينفع وشتم < .ن ةقاع حا" نيكس لاق
 لرسسسلا ىلا ماسلا ةحيامت
 سمر اس. يي نقد هلوذ تاجا

 نف  دكتلا _ودنوب "وماكا امقثدلا
 تود بوك ةماسلل ركاتحلا
 اهبل بوجوب ريق لفن دود

 لا نسال لاول رويكذدلا ماش

 نلاغ هيرخسلا ءارعاب وغاكسم ةعماج
 نب قرامعا بجوارب اه سنالب
 نال ل ييفتماو حب ةيلاو ةيماشلا
 نمي دا تتارز يدع ههص دضاولا
 رمشرمب رممعالا عاردلاو نوسننر زاقخم
 سفوسملا دعبول سردي نا يود يداك
 ديعاتجي - رهطظي قربلا اذ انيرقب
 ىيومجحيو وسالم بالف سلا عارذلا
 10 دلا ريعاجيب اميس طوشلم لكن

 دسم يابصاو يزوخع يسحب ديعأ ©

 بالا ةداسع# ةسيبط ةزسجمعب

 لمج تاكو ب اهفاش ىلع سنقل رس نا
 اهكرخا'ده هملرعاب دكؤل >وطتتحا

 قرش يللا ةوطلا بوخاوا فلمخ

 هكولا دوسل
 راكلو ل تاهملالا نم عوش» راربخ

 لمحبي .صفتلاو هيوافيم بتاج
 يذلا نم هياليز بتاماهملالا هيرخ
 اويضستا ةيرشدلا مهسلع ا اميرتع»
 لاقي كاقحر اهييلمتحاب مل مهسد
 تاناهم الا

 يكضلا نا لوقلا نكس مقا للسن

 اديوس هن رمش ردكاو ةراصب ربكا راس
 ةيلمع نرخ“ هناك درج نم محارب
 «اربخ لاعو دعو“ فش و١ لمسح
 ضاخنالا لل اوف ىلك ميركما رسوم ا
 رخل 2 دقمعتم فيعلتحتب نيياعملا
 امعي - اهيربكل ةرشش 35 هيف
 تناك ب هليثد ولو ةقبمفلا ميغاقنلا
 فيضتلا ميركإلب اوان لا

 بيسيلا تاييبار ملا ىنآ زق رجتللا رسآلا
 حيصب رهزملا ادهن حلاعتلا دلخلا نا
 - ميحلا لاقعرتس هابهالا هضرع لقا
 ياطرسلا عصارب نستاصن ا رفعت لا لي
 نا ءايطالا لمدت انه نمو ب مهتدلا
 لكتف رش فيدخطأا رافعلا نوكب
 لاب .تانسلا تايصكاو ةريشنلا دمدظيل
 دلخلا نباطون ده حالمتت



 هيرمارجلا هدرو رب .نمو
 هياقعلا كلب لزيخب نأ عيمطتسي
 نحب -نالالاو تونقلا نب ةيرخسلا
 .ءالبكش لكي < ماخرلاو دريل"
 لبيلب ماجن الوشم عابعلا بفعيو
 لاجل مسا تلاه ىنلا ,ةل ا كلاب
 - مسالا ناك اهدنمج .  يساروالا

 ىناصم نم ميكلا لمحت  لار اهو
 ةدزو لوهب ,هرخلاو عحومشلا

 لك قف هريثك دوكر ةرفاط لانش
 .بارسللا ضمن قو ,مئاسلا ءاذبا

 ىرقعا نامجا يلو ةينملالا نهرب
 ينلاك ذركر هلاجحب هيدحلالا تافث

 نآلا ايم .يساع
 ملقملا ماآضمتحا نا فيسصتو
 هصرف نم دهاتمملا مرحب يئاسلا

 ءانسلا يل نم هدي دح يلزلإ ىدماتم
 هسئاصلا بايئابتلا لثب
 نأ نكشي ال يتلا بامارسمسالاو
 كلو ؛عمالفالا لاللخ .رم الأ ققحتن
 ماتحي يئاطلا مليثلا نا هلكشللت

 مهاب ال للادلا عري ك هيءاس ةيبلكتل
 نم مه رلا ىلع نوهشملا هي فالو يل
 .رثكأ ادناع يقعحي دنا

 قاب نشننلا لوم ةدرو يهمرت
 اهرمع ىلتشا ةليوغنلا ةيدحلإلا

 نا ديري يقرشلا عمتسلا نأ لوقتو
 مامهملا نم ةميد دمحر هلا مدقلا
 ءريصقلا هيمالالا امارديصرب يكن
 ب ! شيو دئاسلا» لثم يا

 ىلأ ىكلو .. اش دور نم عشام لو
 ةديوطلا ةيسملالا راوح

 نم ويه يرطت يف دي دهلا ضسئملاو
 نويدعلاا هم ال ارارك روكي *«

 .لمفقلاب اديدنع نوكم ادوبو رامكلا
 مدك ةرشاق نا يكوتو عسالاب سيلو
 سيرلعملا راسك ١ صافي

 مصق بقو يف ايراجت باي رطملاو
 .هبيرملا رهاوظلا» يناطا لب
 اندم ' يوذذلا ماع ةنسب
 يناطالا نم ىهدممللا ليسف) اذهب
 7 هرهاظلا هده نكلو . . كيراحنلا
 بهاليه ديزل# اسآو ,لورب ٌ) ثنلل
 ثكمس يناثلا خظتن ان اعاو دءانق
 ,ضرالا يل

 عاشترام نع ةدرو ثدعتتو
 سياتفلا نا لوثتو منينانشلا راهما
 عميمج ي عمتجملا حئارتب قاد لنم
 يف عطترب رامسالاو لاخلا عاخنا
 روخا خفترت ال اذامثل .. ةلك مئاملا

 .زاوم لكشب نستانللا
 تالؤاسست كامه نأ ةدرر تناقو

 رس روهظ مده بابسأ لوح ةرينك
 ريثحملا دبع هكرت يذلا مارطلاا افمي
 لاك ميلجلادبعو .هليدرب ءلخفاجع
 تاطمارلا نب ةحرسجمب راثمب
 تلكش يتلا .. ةرسيبكلا ةسيئفلا
 مده رشونت اببيخو ميكلا هحاخن

 ىينلا

 ةيباح ربا ترطم بأ يف تافضاوللا '
 زيماتم مييجلالبع يري البيس

 عل نع هدزو تذحسسو
 .رسم هع امل يالا ينجح لوقف

 آب هيئاشع

 ةرهاظلا هده
 نم ةيائف لك أدس نا ىتمتا اء رشد
 يم سلفا ساريسقلا
 اهل ةزيمتع اييمخش
 قر رسفلا يبست ديلتملا نال
 ْ ( ءاتفلا فورط

 ةدييصت ا 0 هببيفصتا نم
 عمتسم نأ ١ جابحت اهمال حملا
 رداببا دوعن بوس نكلو سصقفم

 ,كامبلا
 ةحااسلا بكسصم# سل قييفقنو

 مسفاشملا نم هيلاض هيئاععلا
 موقلك ماك هقلاسصتا ءافبخإل
 ديكرمشو ا كفا ادسغو
 نكلو ,دسحا ةزيافو .شرطالا
 لاز امو فتخلي م) ديجلا عمتسملا
 ةيحاسلا يف نالا ءالدحي امو !دوجرم
 نم ةلفغ ف تدحي امنا ةيئاننلا
 نم ايلاح مذخي امو ديجلا عمتسلا
 اعلا يحمل دعما وه ناغا
 لك ثدحيو تقؤم
 يا ةوبكلا هذه ةينغالل

 * :ةياشلا تاوصالا نع قوفتو
 عيمجو زيمت هيه ثوص أ دجوي
 رمالا سنو .ةهباشتم مهتارص#
 تالذعم كئائهط , بالقشكلا ةمسسلا»
 يتلا هتفملا نكلو ةرثكب هيراخم

 ,ماخرلاو ةرهزلا نيب ةفاسملا لزتخن لزتخت دخت

 ةدوجوم را مخن نم رْثَثا ممن
 فوفمم بمسلاو هل فسالي رضا ادهش
 هلفغو ىءاسلا ةفتامش ليحر لاا
 روساب هلاهشناو ليقللا غمتسلا
 . ةمص اشلا هتايدح

 ١ دامتبا بايسا نعو
 :؛لوقت ةيثائعلا ةنحاسلا نع رابكلا

 ٠ لسكرب للرجيم رمازلا ناك امير

 دوجو مدعمل ءةريص-م ناك اميرو
 لييموب عيطتسي شسدلا توبا

 .بجي امتك روهمجلا ىلا مهل
 ,دوجوملا مارتلا اذه بلأج لاو
 ندرطملا ددغ يل اماحو دهشل انئاق
 ثبحي ءانغلا ةصاس ددجلا
 نم ديحلا توملا حومو بعيعي
 , مهميد

 يذؤست .. ةئطاخلا ةءاضالا

 | يطسعي ردا ومحو
 دخاسيو رجبخملا
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 باسيشسلا يمص اذسكه

 نسي هد ستسلا راطسخأ

 نامدالا نم لافظالا ةبامح هسصق
 ادام . هيبطيس نئجيخذتلا ىلع

 نب مهظولب ىنح
 رع يم هسساقلا

 , قالطالا ىلع مهتايح يف اونخدي
 هبظالخا تيضه بسيل عبملا ةيصقو
 ةنفو ليم بسحل ةبيح امتد او
 يلا لاوسالاق , اضيا ةيداصتقا

 عمجا ملاعلا ق نوتحلاملا اهقفدو
 رومكدلا لوفيو ,, ليقلاب ةلجدب

 يف ىسدخدملا نا نفيلاس سيول
 نوفلكي اهدحو ةدحبملا تايالولا
 رالود رايلع 1 نغ ديزي اه ةلودلا
 وا ةبحبم تاتفن لكش ىلغ ايوتس
 بئاخ ىلا ؛ لمملا يف عئابض ثقو
 نابع مه اهتوققثب يتلا علابملا
 نكمي انه نمو ,. عبتلا ءارض
 ططخلنا عضو نام ريكرتلا
 اهملا ةيابعب ةليقكلا ةيمالغأالا
 ديبت يالا نيكذتلا رطاخم نم
 . يهني الو ىلوألا ةراجيسلاب

 هيمجلا 253 5١0

 لامار يهو ,ةرموح ننلا
 عدبا «يرشبلا يراضدملا روطملا
 لاو .ةزيمتما هتفاقث يابس الا
 ةيبب جر اسيا ميئابعتل اهنم
 نكل :ضوعت 5 يه ١ ميقددلا يلاخلا
 ةبيرض عقدي نأ ناستالا يلع بحي
 يذلا اهلا يجونونكتلا روطنلا

 اذه ةروت .رتويبمكلاف .هققح
 ف امخز ققح ,رصملا
 انمت مطتقب هلا الا ريظنلا عطقنم
 دسم نم روطتلا اذهل اظها
 ققحتي لهل ؛هينوص نس :.ناسبالا
 عاطتتالا اذهب ةلادملا سومام
 < ظهابلا

 تايساردلا تسصععتس مقل
 مامتهالا م اريبك ازهح ةيرصملا
 انراسبا اع تايترما رثا ةمساردل
 ارود بمعلت يثلا تاينراا اسومحو

 تايئرملا هذه ئكشتو نيملل ايريمدد
 ةيريصب لتاعتم يف ارشابم هما
 ةايعمج نس ريرقت حضوأ دقاو (ةنم م
 ةرتخ ءاقبلا نا ةيكيرمالا راعمالا
 هيتحولو رئويبسخلا ماما ةليوط
 ةوقلا متفق لأ تايدإب ةيئوسحلا
 تلا يلك نمدسلا ةيراصالا

 واش نوفي نيبذللو رتويبمكلا
 ةييتيتع ريطاخب ناف ةبسض

 ةسارد ىلع هاثيو ,مهددهس
 نبع بيبط يريك سميج اهارخا
 . اهثروقيلاك ةمماخ يف .صيمخدم
 مظفم نا سميح ةيسارع ىبستا

 ىورت ينلا ةميدقلا تاياورلا يف
 ربجختلو نمط صقل نوهعرلا نا
 يقف تبيح مريغص ةشغرب هتمرص
 تامل ًءايحلاو موتتا هتمرحسدل هفئا
 ةيعساب نم رمآلا انرمتعا نإ كيادك
 ملاملا نا لوقلا ىكمب .ىزفملا
 2 دق ,اريطن اديدهت مرينا هخاو
 نكلو .ابامتثخا ضخبلا مرسي
 ةرطاخملا مجد نوقرتي ةهةربخلا
 هبدهتلا ةيدحو

 ادحح ةرييتم ةرشخ اهنا
 علطم يف يددلوه ملاب اهفشنتا
 اوراغو ةيسا تلسحل ,نرقلا اده

 ربكا موبلا ريتمتو «يبوسيوكاح
 لثخلا هجاوي درقثم ديدهب رطخحلاو

 ال لجنتلا نأ اسلم ملاخلا يف هلل
 لسع نس حتمي ام يل هتميق نك
 رثكالاو ريكالا هتبدهغاسض ,طبف

 ةبميس ةلوسو دوك يه ةروطش
 فانسصحا نس يصسي ال اه حيتنب
 مودرمع نإ :املغلا ردقيو ب تاينلا
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 يناثلا جيسلللا ثانامغ ةبميقو

 ا يقوفن لخسلا اهب روقي يبلا
 لكن ليسملا نم هجءاثب ةميع مرم
 .محاو لستا

 ددق برب يا بقونلا عسو
 نم ثتارايقلا بريفعو ٌةرشحلا
 نطابم ضمت يف يلمالا اهيطظوم
 هكئاش راس بفحلاو  ايسا قرش

 روهو  ايزواو ايفيرقأ نادلم يف
 دريشخلا هده رطخس نا رايخالا رقعا

 لسفلا ليصاخم يف رئاسع يقحلا
 لب همل امئملاو ةييوثدلا !اكيرسا يف

 ءكاريجلا لوغي انهو  غاوس فدع
 لود نين هييواقب تاعارخا نا اسيا

 هيرورضو ةيولطم بجبما ملاقلا
 قانا اندرا نا رماجلا بفولا يف
 هيليع يتغ د ءالوا لخسلا
 يذلا يسيسطلا ينايعلا 1
 هناليجر عارج نم ايياتيع ب موكب

 - باشكالاو روهرلا يىلغ عنف اهسو
 ياايبان ءيرطاخلا داقتعالا ناكو

 مكضح يبلالا ةبمس بهشك
 هدهب ههجاوب ملت ,.اهجور
 را اراوخ همم حكمت ولو  ةقيقحلا
 هسمكب نع عاف دلل هل هير ك ربي

 قلقتا رم نكاح يل جورلا لرب اهم
 ناو اضوفح , هنورلا نم افوه
 تاكرشلاو لاومالا نم ردكلا لنمب
 لد اممسو ٠ عجورلا اهيا هحتي يبا

 عحمصلا ف هيازيدعا ضصرتخ يلع

 ةهرهتسل ةناكخ يف هدف
 هلوطتب .بيتشلا, هنيوبيرقلنلا
 ليعايامتسا روناو قيفو دمحت

 ةسي_لل لنبلا لامجخ يميمو
 ءاس» يف لوالا هأرفا ةيمحش

 ويخدم ىلا لوجحس يدلا جوزتا
 افسنا هيظظنو , ءيبش لك هاك
 هب>وزا

 روض رتب للحل 7' نميعل 2 .لجسا“
 ]سففلا اوما ىهنتتا ,را .نبفن كلو

 هيرملا باشعالا با دحؤي ام وه
 وا هرييرملاب اما لخببلا اههزمي يلا
 دقمتا دقو ,روشرلا مادعمب نيسع

 ماعلا يف ايراغتب يف لود رمثؤم
 نم لخفلاب ماملم مرض 33/7
 ةييبرملاو ميبرشلا انوروا لود
 لوديلا نم ليدفلا لا ةفاضص٠

 هيضيك يف ببخبلل للدو هير
 ,ةرثخملا لطب رظتح نب منيا

 لم رثكا نا نولوفي نوئحاب
 بارسا نم هلالا ف نيعست
 ايؤرو) .ىل لخملا بارمعسبيمو
 ةريشجلا فل تيما لا ةيبرقلا
 نابل للحانم نم هئاملا نويسعتو

 للابلابو دللي مرشخل
 لا رفا كلدكو لخسلا ىلع بعت

٠ 
 سقاس اما

٠. 

 ,اهريساب ةيبرملا ةةيمتملاو ايروس
 نايابلا ترذص ١ ذكا ماسلا ين

 اكبرها لا لحنلا نم هلباش باممت

 ايراقلب بردص كلدكو هيتيدانلا
 انيد نيدلو سنو لا لجتلا يضمن
 نيانابلا لكخسلا كلت نا دع

 ءرشتعلاب تابسصم يرافشملاو
 هيلامشلا اكيريما ليسانمو  ةهقتاثلا
 ىلا ديكو هردملا بايالولا -

 سيرفمالا لجملا رطظح بجيب بباك
 - لتافلا
 ب ةريشجلا للي راشنناب انعاسم
 باماؤولا فص نا ريزقتنا لوقيو

 هين ارفجللا هلزعلا نأ ايضيا عارسلا
 نادلملا نتعب ماجي ىلع تبليباح
 انيفايديكسيا ناولنو انياكقنرم سس

 انئارمسا لسع نا نولوقي مارص
 هرب نم نمل

 لدهن يذلا ريطشحللا , كلو
 داهيم ال رئاعلا ف لسملا ليص اخي

 هييشوتما ريتاستسلا ماما هيلي
 جافللا يانلمع كو دج مك تنسب

 رسسعس ىملا ةيحاززلا ليس اجلا
 .يسمطلا حيقلبلا تايلمع ىلع
 نم جياوبإلا باثم ىلا هماص“
 تانانسلا فئدكو ةهيرنلا باشعالا

 اناسط بونحتاو رودنلا حسنت يملا
 تءاصاخلا نا ينمت ادهو - رويطال
 لمآلا يلع اهضمي وأ ةمعاررلا
 نسا وياصلا كل دكو خلا هجاؤب
 تاناثملا توندع نس اهيافقت لواننب

 ةهحساوب اهحيقلت مقي يتلا ةيريلا

 لفج رجبتكلا رطيلطلا ع

 متي مل ادا هنا نولوقي ءاعلملا
 عضوا ادهل جالع ىلا لصوتلا
 نيمو نيب ثالث وا نيممس لالخ
 يلقب نصفن فوس ةرتبحلا نا حج رملا

 نأ انلو - ملاغلا يف لحلا لك
 طوس يملا نراوكلا دل روهتت

 ةخرشخحلا اهبا نلد يلع بتركت
 صدا اههنشي يلا هلناقلا

 دقو نوعرف فنا ى هيشعرتلاب
 .بتاض يفتح عونلا نم ةنيرتح

 هةرخاع هلحبلا لعتحب ةرشخلاع

 امك هليوط دغاسم يب الكبلا لع
 وآ راودلاب هيلا هلاثد اهينضتن

 لكشت زودب حورتم نراوسلا دافتعا
 د ةريقست هيففب لا راطبم لود ناذلل

 سنوكب نم ةلظنلا ميمي اهمذ امك
 ب 00

 يقيرتقالا لشبلا نا حيشم
 | هيلمه نكلو , ةريشخلا دص رنصخش
 ١ هيومان الو ملهس نتسمنل هئادبمسا
 ال مضمربمالا هليحملا نك المنا

 قكبرصاو انوروا درب لمحت
 نع هده لج ى عموما ريخلاو

 للا اروف بقأذن هةسورو2ا لودلا
 ماصرو ططحخنا عضو بوححو
 هيملحلا توحجسلا ءارججاو تاينارمملا
 ةرسّمتعلا لكلل هيراخم لثخا نم
 نمو امان ءاضصف اهيل ءاضفلاو
 أ قففت ب ةيناعلا دده قيعتحب لخخا
 هيلوذلا ناخللا لكبشنو تارسوملا
 | لود نبض اهضعن .مئكزبتلا
 | بتحب اهضقنو ةيبوروالا قونسلا

 ١
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 «كراشمب و' :دحنملا ممالا بارشا
 هيسيرفاو ةيوصناو .ةسو.وع لود
 اسصتسا

 ايدج ركفي نا اغيشار مكالملا لاق
 هبامالا يف بنمت نا دمي لارتع لاب

 وكيك همصخ ةافون بدا يلذا هقئاقلا
 هلوطن بقل لك امهثانل يف رثيبحيب
 هيلع نكلو .ةييكالبلل يملاقلا سلجلملا
 لا , او 1

 يي يا عل
 يفحص رميؤم يف ةيفاد ثدحستو

 نسج ازبثل بميو لمع هنآ حموات
 لاطلا قاؤسسم ىلا لمن يأ عاطم سا
 همك الملل دومتسو رارمسن 21 ررع كلدلو
 ةيروف ططنخ ديدل نيل هن“ جم اييزنا
 بيب هيردم عم هنا دكؤملا نم ركل
 نا لمع لهس هءاقلب ناركفي وميج روس
 ىرق بقل نع ديماث ةرم اليماد عفادي
 هليدلا

 تالين
 بقللا

 لشن دف ميهاد ناكو
 روطلل ةقئاين تةواخم

 ةيريعلاب راذ نا دعب هيل لصح هكلو :
 لع ةرشع ةيناثلا هلزحلا ىف هسصتافلا
 ل يصاملا ربمدمس نم والا موي ربيحتم
 ضولخبا يمول ةنيدمت ةدبللواللا بالا
 رييزوب تاب قرشامب لازملا هده دفنو
 هغامدب بقحل رارصا نم ةرئاعو

 لمطا ١ هئداحلا هذه بسسنو

 لكي رت هبا هردل اتسفاد مخل و "رم وعلا ٠
 ععوا هلاقدما عم ثيردصلا ىلع ارداع
 ردقب ملو لازعلا اذه لوخ رخا رنا يف
 لذ لماث وو روظلاب عاذضتسال) ىلع ارتما
 يسلبو هلبشم بابراتص نسف بعلب
 لريصس مس دويسلا ضقي

 8يإ يساركلا عاضواو ردويبستلا
 ةجارلا ةصرف نيلفشملل حيتت
 هيو نينيعلا ةحصصل رايتعا
 3 عمضوب جيسبفلا

 ضنب يف اهما
 0 ةوارقلا
 1 نس .رغتا مي

 دعب( يلخ ةيؤرلا سم

 ةيبعال نوسيور تراوعدس يسعني
 يالا بطسملاو لابسزالا
 ةريخالا هتلقب نوكن نا باستلل
 رتحسلمم ف نةيجنف دل +١ فوعص

 - بايشلا بعاللا انهو
 ب روهشللا - نيسشضملا
 ف بعلي ةرثلل هيصالختسا
 قنميو تويلات نايرس نم دي اهسولا
 هل ةبسخلاب زكرس لصملا اذه ىلا ىلع
 عافدلا بلت يف اريثك بعل هنا لوفبو
 ٠ هنيكلو نسيالا ريهظلا ركرم يف وا
 طخ ف هسسلذ دححي رومش لود
 هلزمم ف هناكو طسولا !
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 :تييوكلا ه ظفاحم تايفشتسم يف ةساوج دعب

 ىفشتسم تاسفاسح ىف نودسق رمي عدشلا لافطألا

 !!رثسكأ ةسسلاخلا تانضاحلاو ..ةدالوسسلا

 عدااس ىلع موس لما ديس تيوكلا ءطغادسب لل + دالولا ىفشسم #

 قا قنالل ة  ميحصلا ةيجيت ارتي سالا

 هتجلاعم سيلو ضرملانم ةياقولا ىلع مووقتا

 وو
 يكيرسسألا سيئرلا .عاخأ مايآ دمه
 ةددرم ,اهدغتي ملو ابيذلا :شرب»
 نرد يدلا تيوكلا .نوراخ هيفءاخ أ
 لاتطالا للاع جيبانثلا ومد هلم
 ..توملل ةسيرلا اوكرث نيذلا عيدلملا
 اهلثنل مهتاننم اد نم مهحارثلا ببسي
 ضشرمص معاربم بيس _راطعب ىلا
 :ةيحامو

 ةطلاحم تئامتسا يسوي لمغو
 .فخبذشلا لاسارم نسم اريسك افيقل تي+2:
 تعطنو , ًةيكاملا .تاهانالاو ىثااكؤلاو
 .ةفايشتلار مالقغالا هيريدم مهل
 نم ذيدعلا بلستن ةلوض ,ططئاشملا
 فراصسملاو سرادملاو تايفلطتسلا
 يرخآلا ةمادلا ةايسلا تغارمو

 ققدسلاو .ىرتكلا ةاحافلا بباكر
 البط ,ةوعتوتي مل يدلا يقاحعتا
 ةيلطنب يف ةدالولا ىفشتسا مه تراب 7

 ةروصبو ةطفاخملاب ةيمطلا
 جدلا لافظالا هياحر مست 9
 مهم اخّسسما نب دبا مهو ومنلا يعقان»

 قيوسلو هبيذابلا جيررتلل ميشو.
 ايتنا ةيكبرمالا طاصوالا يف ةئاعاع“
 ينذ ..اهتقث دقي ه١ ةدحب رحشي ادم
 نوبطحملا دهاش يدخلا لاططالا مس

 لاتطا نوييرسعلا نوسيمالسءالاو
 هومنلا يصتانم ةطقاضن“
 امهرلا ىقرا نوللب . تاباصحل'
 نم ةيطب لضفلا يبا ىلع ةيدضلا
 ةئيهلا ننو نسيماعتخالا ءابطالا
 ,ةيصيرشلا

 ناببملا ةسصاو مهتش# لا تباكو
 تاتصايخلا نيريشف اودهاش امنيدع
 ةسئانلا فرفلا نم ديدملا ي ةيلاطلا
 ,مسقلا ليدل

 املس دومع دمحم رومكدلا جصواو
 ,هتيوكلا ٌةطفاحس يف ةحضلا ماع ريدم
 تائصاهلا دردغ نأ يمالعالا للوتل
 ةحاحلا نع ديري ىفشتسملا و هرفونملا
 هفاييما عبرا لدعمب بيوكلل ةيليذلا
 ايملاع اهيبابع براغتلا ةيسنلا

 اهصخدت شوب بيماكا يل يلاقو
 اهبورث يثلا تامماحلا وده
 يذلا لسنلا درلا يفو . مكنيعام
 دا روسملا ةعوسعس ق.فطمتي
 ةيده اهرشنب نخنو .اهنوطفكتلت
 ةيكبرمالا ةدحمللا تايالولا بمشل
 ةبتادصد ,لدمع هسفتب فتتكبلا
 ر, هتيجارسر»ب يدع لألا لل وا هسيئر
 نورات بيزاكا هيلع تلعنا ثيبعت
 اتيوكلا

 قاتأ (ءايدلل»» لاؤس يله باوح يو
 ماع ريش ناملسم موس ممضم روسكرتتا
 تلا ةريمكزا علاسلا ىلا ثيولبلا همس
 انلا ةحبملا ةيمازبمل ةدوصرم تاك
 عوحت ىلع ترصت تناك بيوكلا ف
 نم تانمك داريتسا يل .ءرطاخ
 هحاجلا سا رثكا ةيهالملا لتابسول“
 رعذوَت ىل اهخاقبا .اهقالا امن , هيلدا"
 ةهعومو بع مف مالا يم ةيافؤلا ليس
 + ييفرملا ينم ديرملا ىيشلنب تادعدسالا ال

 لالزلا يقيئيتسع لا ةهست تملا باسوابزنلا ب رثيثأ تايقاعلا تامماجط
 ا . " بارع ةنراي ةظعاحملا ةجايم نم

 'دللا ةميظلا هاج لا ودل بامرشاعلا يل 'ولا ف عوجلا لامطالا ©

 ةالاولا يقسم < ادجلا اهضالا هيل ميه يم مكرخلا فرغ ىف تايلاجلا بامصاتسلا رم ديرم #:

 ةسمسسفافتنالا

 ةليجملا ةييرفلا يضارال
 سرس يب ,نماثلا منع دهتشل

 نيرسمللا لاصجتا زا
 تتادسماو تاهجاوملا
 باول نيسن تاساريسكبا'

 يىسويهشلا لالبخأالا

 نيسطستللا يييطارمللاو
 عازلا كيع' نوكلمت ندلا
 جالسا ليام ىف ةجلسالا
 ىدلا ثيدحلا ىكيرمالا
 ةهيركسملا هئالا ىكلش

 هيلشار الا

 ومبط بدق." نويطاوملا'
 تاع راعع نوضوحت نبذلا
 ويقلا عم ديدخ جون نم
 نسا نياثلا دنم ينردهصلا
 هدب ميال ماا لوألا نوباك
 ةيدرالا جلس نيكلمب

 هيدالوفلا ”ةركرالا درمصلاو
 م خلت امهم وزهلا ةعرافم ل
 ءاعأ مومصلاو . تورمحلا
 ,بورملا ؟ده

 فربعت امدئقو هبلغر

 نان ينويهسحلا ردقلا رداسصم
 هكبحملا ةيبرصلا يمارالا
 لحارس دشا ايناح ديشت
 هيبيطسلؤلا ةماقتنالا
 يتلا ةلحرملا يقو ةلاس
 هررخلا بايكترا روغ باذن

 مرحلا تاجر يل ةيليئارسالا
 اره ىاه بيرشلا يسبتلا
 تاد دع ف وه بتارتعالا
 بسصحلا برغ تالوتمل دينقن
 تدح دق ةماعتنالا ناب

 هصماقتتالا ببص نا
 وه ةلسادلا ةبنيطعسفملا
 برع هيلا يعزي يذلا يسرملا

 يمتيللا وهر لي ال ةيسنجلا
 نا نمي ةضاقتتالا هذه نأل

 يرمتم مهتادلب لا لتتنت
 نا ليغ مهحفقتي مهتمظنا

 هفيلش ليئارسا تسيلأ
 ؟ةيكيرمالا ةدخنلا تايالولا

 ىربستلا نفإ فيكن

 يسيح قيمألا يكيرمالا
 ال مكباب ,ههارتعام رتراك
 ةينمطعسلف ةلود مايق ىرديرت
 ةيحرمم تاكرح يف متدمعم

 ناب متهزو كلذ ينم ىلإ
 ةامايثدالا معدن مئرهاظت

 يلا مكلاوما نم تاتقئاب
 متاوه ىه ليئارسا ذيفتست
 انامما  افرامثتسا
 .ةسبرعلا كودبلا ىف ةدعاصم

 نلر ةييوق ةضاينالام
 تارجلا وه ادهر ويحي

 « ينيطسلق م
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 ومعلم سب اس ل لير فتم ©

 لوف ,ايجشو ينوفلا حيل“ زم تاع بكل رم تود رسم ترونومت لاو ©
 ء وديع مامتيع قيرم و

 تايالولا ين يدلطالا ربعو اهيرغو اهفرشب انوريآ يل تدح اه
 ةيريدامح تاساحتسا نم ةيماملا مايالا لالح ةدكيرمالا هدحتملا
 راصتتا قارفلا ده يركسلا ديهمتلا تاناسن ىلع ةعساو
 يتالثلا ناودملا راج دنا دمه ليشف هل مسي مل ىبرع ىفرقو ىعارت.
 0 ,ىصم لع

 ةيبرع ةيعع ذرسعلل ٠ يبرغلا»» ماعلا يأرلا كرصنب هرم لوالع
 تفيدملاغ  فنعلا سيلو موقلا عفوم يمه هبرعلاو ةلداع

 اكالا ثحبلا بتك مع اهبرسنل عرس نم اهل سيل ءاباضتو
 ..رصنتي يلا يع ةوقلاع معاولا ين اما ,.ادس ةرداب يهو ادم درمملا
 ةبعطولاةداجسلا تكهتما امددع ,, ١ 471 برح ق لاملا ناك امك
 نانكلت ليتم هل قدسي مل يبرغ قيهصن لط يف ةدبرع راطقا ةنالنل
 لئاسو مشروست امك «نيسكاشلا» برهلا نم اماغذدا يبويهصلا
 ملامم نع هريمملاو ينودهملا درقتلل ةمضاخلل دا ,العالا
 لامح ىلع تدقح يتلا لا تاستحإلا ةددعتملا ياكل تاكرشلا
 ةمداصتقالا ايمدارأ يف ةلقنسم وضم ءاث دارا هبال رصادلاذبع

 ةديصملا ثداكن ةلقتسم ةدسابس بارارف داحتا ىلع اهتردق معذل
 ةدرلا !« ةيروس»
 رهبشلا نم نماثلا مانالا موب ي عيطمفلا انراصتما دعيو مويلا اما

 ءاثبلا لإ هيربسم يقارملا لضاو .!1ةخرا ماع (هباإ) ساتلا
 5 لسالا ىلا عرملل ةكرامملا مدوعلا بنأك يقنع ىفرتلاو ينطرلا
 بأ نم يئاثلا

 نم لثشلا يل ةيبونهصلا هيرابعتبالا ىونلا ماغرا تءاك مكر

 لئاسبو نم ديقفلا ربع ةيسيراتلا هتدابفو هيعشو ينازعلا ةدارا
 لاليم نمر اهنا تققعت نطنشاو تناك ,رشادملا معو رثاعملا رماثلا
 هيبازدفلا اهتاططخم ديفتتل هيحاو الا سلخم مادختسا

 هيمرعلا ةثاماربلا نع عجارتلا ,راع قارعلا راما
 صرع لالخ نس نيطسلف ريرحب ةكرعمب ييتارعلا مارتلاو ةيريخولا
 ةيوصنو بثق نع جالبسلا ةفئنع فيج لآ يدابصتكالا رايعسلا

 اال ددشا .ءاذل /1 ك0 اهبحلا

 هن نولا ادعيلل الد نيرظاجبملا رامش نظنحاو يف_وهادس 8

 ةيلردلا هدردخ برغ ةريرحلا هبتنر يبرملا ميلحلا يف لاع
 يروقلا بالفنالا هدارال ةيموصوملا هليسحلا ناك ثدح ام نكل

 دنم فسح مادض لضابملا نفئزلا 1دانقن قارملا هردمتي يدلا

 تارهاطتلا اهحاتخي مونلا انورواف ,.1484 ٠ با نب يناثلا
 ..ةيكيرمالا ةرادالا اهدوعي يملا ناردملا تاطططم ىلع اجاحمحا

 خير ديرت نطبشاب ىل تارهاطبل دكؤن ةيسرع ءاحرار يسيراب
 طفثلا عبانم ىلع ةيداصتقالا اهتتميه يضرقل ةكرعم ل ايوروأ
 داستالا يو ,,ةيسايسلاو هبركسملا ابزريا تارده ةمدحتسم
 وكسوم رارسلا نام اهتشانت هيوم ٠ تايصفش تئيدس يتيدوسصلا
 قانا ىلا طقم دؤب مل سالا يسلحم ىف ةيكيرم لا بقارملا ءارو
 ةقارصلا تافالغو هعطملا ل ةيذيمومس» مئاصملاب هويتك رارشإ
 تاباسسلا ي يدؤي وه امباو .ةيتيبوسلا هيبرعلا ةيديلقتلا
 لزؤعو يشسينوبلا لامتمالا تافصا لا هدرجملا ةيداصتتالا
 يب اهيلغ دمتعا ةبربس دراومو هئامدصا نع ىتيدوسلا دامتالا
 هقطنملا

 وتم يدلا راهشلا ناك ةدصنلا تانالزلا ءاصراو ىطنشاو لو
 معرقتم يفيحي طقب لسا يم انئاسا ءافف ليس ديرب يثوم» وه
 ه«برغلا دف ةرعلا ةسرامع ةساعسم

 ناك ام يملابقا ماعلا يأرلا تاهاتنا يق رسكلا بالتسالا اج نأ
 هيعارملا ةدانمالا ا ييدلا يروثلا تالثمالا الرل ىقحدسي نأ هل
 مررتث دادعالا دنم أدب بلاد 0 ليفي ةيملاعلا ىوعلا نرازم ىل

 نب عافدلاو , دئاحلا ميسانلا رارقم هكامكتساو رومي 7١ ب
 هيفظرلا برشلا نم تازيب ينامت ةليط تدخوو نارقلا ةدانن
 تيوكلا رارها ةيزرال هباصدنالا ىلع ةرفخلا لا الرصضإ هنشافدلا

 ةراما بيوكلا ءانب يسلو لاضالا يطولا ناصخا ىلا هدوعلا يل
 سيفافلا يبسكطالا يم اهزافلخو نظنشاو اهختنتست ةدساع
 لكلا ملابلا بون هينبر ةيسالببألا بوفشلا لكو برملا ىلع

 يزون نيسح
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 نيملسملا ءاملعلا ةو.دن يسف

 ,ادنلا
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 نامع يف ديهشلا دجسمب

 نيصلسملا ىلع نسيكر ماب ةيداصتسالا نومرسحي نوتدصتملا

 مسيصشلا سيمع يم عيبا نحصل ىلا
 اسست يس ىلا ديس رايق .رسقما
 اشك  سحفص ع د اصلا نب وابشلا ليد
 .وتللتلل دعس يصب ىضم نايم /نايلسخلا
 لص ركز" حسمو نوار لاويم نصنعو
 هيروهل ىبشم ام يف ريرشل“ربعو قوضتلا
 جيبمو ناوشما هطلظا تا وخد يملاو
 هيصيمخ تاريقن راصنتسالاو ةيابفسسالا
 راوي ا يبه انف يماعتنا دب ةمصاهلا
 هن روصلت

 عامتخ دودم ل اهاها بفك لادم تاصاؤ
 لالقا مخسم لإ اهكامحلا تادف نبل“ مالسال
 تسكن يايلقلا ني تارشع ليهم
 ريقي ةيافسسالاب مالسإلا هظض ف زغومم
 روزابفرع جوع هوهكطا رسولا 7  نيملبملا
 انوقللءا ام ءابصمإلا بام نوسنال مهز
 هل كلسف ءاون .متيبها رف داعم رال ال
 جدؤمطم اهركعت نلادقب ةهم لارص
 مهم املا

 مهو ارثر مفارزاسس اووهم هه لغو
 اهب اوجرحم ىا لم انونسكو ايموستكسا
 رنهسا يوفن لك
 ىلا ءالبالا ءاسلعإلا ةيحاصس انو
 لثر رواشلا هده ةيطخبلا هس راسجلا

 لردع ف ربا اهنا نوكن ال ىبذ اهمك رك
 رهمافدخو نيفلسلا

 نيس بسم انآ حفسلا مارملا نأ فاضاو
 نصملتا رتخ بسقولاب ليملساا نب ريب
 ةورشانم يا عارتلا يف اهرط ؟زسيبإ يمدلا
 ينرتخي ال يبخ ةمهشس عال ألا ىلا

 .نساصضمل] جحرصاثلا لودتا ىنف ءؤهللا
 يأ هب ىلغ ترملاو حالصالا لئاسسو
 ةفقيرئ ل اؤوسإ راثلا نا مم
 هةيئضتن ىلع مايا اوييلو 7ومع مالسالا
 مهبل انيدحب الو يمك انلقلا ةيبالسالا
 نيصملبلا دالي لع ,اليمسألا ل روشماط

 ايده لمالاو نييلسملل بيعلا بلخ
 عالصألا ميش

 مريصك نانا ممركلا رارشلا ف را لافو
 لص مسوستاو سيمئاسا ماسكم ريخت
 وبا مهسلا يوك رلا ويلك مرصنإ ستاك
 ءاياوخلا مشهناخش رق مهمشع ةاعثعألا
 لل قيارتت ذها ىمدلا لشلولا ةصافن و
 لاك «رفاظملاو مهرابي نم قسقسملا عارخل
 اهنم مهجارهت

 لوقب يبلا هييارطلا ديا هيضاعج درزأو
 ل ارببل سيدلا اهبااذب ليسو رغ اهم
 نوبقتب ءاضاوا مكودصو يونع !ودحتم
 نم مكفاح امم ةررقك دقلز) >دولاب ةهشلا
 دهذ ال لاعت كرط مهيئسنا امك ىقحلا

 نلوداوني رخآلا مرزبقر هلئاب نوسؤم انوفا
 قا مقءانل اوباك وير ةيرسرو هلل داج نم
 مهيريشم وا رهماؤشأ ا مهعامبا

 ةوفسع تهتك 4 لاودلا ل لاو
 مديقتلا ططخلا بنل دقو ةيمالسإلا الملا .و نسسقسلاو مالسالل
 ةسالبألا ةنآلا ءدرغ نوب لؤجنا ىدقا
 رمخ اهنا مكعلا غب ممآلا سب ةحيطخ هما
 لود لطب فرسر -سنانقل بسرست هما
 كيمازسالا ةنآلا كمواقم له كروب ىرتكلا

 'اهموكر اهدوعو امزالمو
 رس اطعلا رقد :رتمتلل لوقم فانعاو
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 نا بحي : ايفاررب وتربلا لاق
 دقتعاو ؛ةلوهسب ةايحلا شامل
 وت دخل ,”فكلذك اهنلذعغ ينا
 يف ءادبرالا موي لافطيالا يثاورلا
 ,ةسار طقم .اموز ف لولبا 5
 سا نيامثلاو ةيداثلا غلب دقو
 , ةرسع

 اناروم رمش نوكي نيرهش دع
 بلا ادنه .هيبس يتامثو انالث

 صفري ناك هنال لرمعلا ضفرب ناك
 لاق ,..مخاحلا لثم يماملا» .نمرلا
 دنب بيق يتلا ,يبيرام ايشتادل
 هيمامتلا هلأ ةفيلر هاروم ارئيإ
 ال .ىربخي اندتلام اماه رشع

 ميطق ىوس ماقسلا ىوس ىقيي
 لهل ,ةرئاطخبم مهروس ةدام نم
 .ءىش لك ىهتناو دهب ءرملا افدت
 رش هيصخشلا  لوججوم ربك نسرلا
 نا شامي ناك يتايحح ,ةدوحوم
 نأ نود .رخاآ صخخش اهنيعي
 ,ءرييمتا يابن رعشأ

 أره  هيسيييؤملا - نايسنالا اذه
 - لجحرلا اذه .بتاسسؤلابب
 .بزخلا رعببا < همك امر ةطلبلا
 ريش دقو .هنا باظلسلا نثع
 «ءاسما#ا رخآ هيقماكلا ةسارلاب

 نا هيعاطنساب نركب مل .بادشلا
 نك لاه .,ةليدع يلا هنمخب .نمسفي
 نم رجا اهنا ,ةريسالا هتياور
 ةشلادشلا

 .لامف ,ميوم نع ةيفاروم لثمم
 رقب امو .ادنا هيف ركمت 2 هنآ
 لحجب ,ابصبا هيي ركما الم < بولا

 رت ,بوصبو دلو  راهرالا لثم
 ةيطخلا نإ ركفن ناك اهيح «' خد
 .ءاهنلا رطب ناك ةهمكلو ,ةريث-الا
 املثم نحراش تدح اهنا ناع
 يناممتحا فسعن لك صغرت ناك

 .ةيجولولبست عدامم ىف بيوتي لك
 ليثت نكي مل ةياع يفالخا مكس لك
 .رومالا ىلا هديسمج نتا لاسباب
 تون .هسيفب نيو ةميس لاق هنألكلا

 درهما ينمهم نل .نكلو ,بوملا يبالي
 هسيفش.- انا ويريسوا رشاشلا ءدس
 ملأ هارب 5513 لإ امن روف

 لضعاو «ليمج تانك هنا يبس
 نالا سسح بتؤؤلا ةيسك اع

 رواحتو ءرسفيو ضخكي هنأ
 هيكلو (هفياسلا هنيك هتفاثكب

 امام هلق ةتصمت 4. قمح
 دياابعا ١ دمج
 | مقا حل فيج راطقماو ا لياستسناو
 لسا وصل و ع ل ١ ينبع عاصم
 مللحا سس يمعامدو توهم
 نرصللا لودملاب ةماخسمو 0 لاي
 قضاها يمينا يالي ىلا هتاوق ويحول
 اولا ةدسف ١8 هلمال مف ايوا ةمستلاو
 ءافسلعإ تانابد قدييشب درهاك لول
 مادشاو عصاقني باص ىجوب دامب ما نتف سم
 اسصلسخلا» يرملا ياي لإ د هيعبو ديمخ
 ديقا# لظ سودس اهحقاعم كس ل رخو

 ورعب أ دا لخكو والخال رخو
 وض انش افرستلا فارهألاو قصماولاو
 هده روصلسلا يصاخ مضف  رسملس»و تريصل عيم انهضسراس ناش ادلشو اهم او
 بتيمشلاو ءاذمالا ره يفشل مكو مفياقخ“
 رق رمصدتلاو دفرملاو ليصلاو واهرألاو
 يا سيملتسلل رز_تن لجو لودمخج هده
 لمياربا هلودل مهدضالا ازلانسم وااوسمب
 هيدالم نسق يسييلشتتفلا بقسلا ءسقعو

 وسقف دقو هقاملا عاشه لق ]ل ةميتسمو
 اهمذم -ءابابك دقرلاصاو لسمتستا مدعو
 رامز اصفن مهصفقب يداقن ةقيرش

 هتويصتك عضانلا زيتس يل انهتي نهيضعب
 وجسم لهف كلماثلا بابعانألا رب عفادمو
 مض ىعم رهشلا ملسسم زكري نا ةياكو اه ربي
 , مهذبا لع رع يذلا

 يسقت للاسف لورستلا و ققعتت امساو
 يا رشم مرايا ةيكلب قط نا ةكدعلا
 هبطتإلا يكم خروذب هقآال 4ةمالتساا“ هفمألا

 5: يسمملا لوسكل لسقل .ليلدو هةساغلا
 هكلاز +املا ةسبال رو ءاكرس روصلملا

 راسلاو
 ادق نب ةاهفشتا نمبس# دقي كانو
 ناع ام للك نأ ةمعربسلا هدعاملل ثيدحتلا
 للحج ويف ةعاسمل ةامخ تارورص نم
 مالا سكد .[' نا كلذ اعامجلت
 ءريمألا ءدنض ل نايسعافم قاملاو اةككتو
 اهنغ دممفع بياك ينل# رومالا ريف قالا
 ىلا ىلا اهضفن ميقا اناو ةئادجلا هامه
 راشنما نركسلا .اهبتطل ةعامجإا ىرعث
 قل هربا .باكرس وا ةكرتم ةارفا وا ره
 اهينكلمو ءرابتو طضنلا عمات ,يسا
 سضيسلا قياس ءركاس روسا هيف مكدم#او
 لاومالاب نئاتتس ىف ىلا .يدؤنو يع رسلا
 ةنألا همن مرفتو .ساقلا زم رفب ةقبالإل
 هانقلا زيزاوم لمفنف ةمماكسالا

 لويد ل هسدكب لقرمالا هده يف فاشاو
 فباضنفا ينسف اهنا محبس .فرغاكلا رو دن#
 هيمالاو . اهب انركتع ييولسو اهن
 نم يياقنو انوش يومنم ةنمالسالا
 يل يفو ةلدلا) ضنصخلو رفقلاو راب رختا
 اخلاق لاوسآلا دمف ىلا ههافلا سبماأ
 ويصب نك يرشنلا لففلا رهف ينلا
 ركسفا ةضافلا نم طعم هذف نا اظريدافم
 ملسم ياخ .لاردو لوم يل بسن يدنا
 يدع هليرم أ هياع بحي هعلازا لع رفا
 اردتم مكنت ى ينم ف يملا لوشن
 ىلا لاومالا مزق ديعتف هدي ءندهتتف
 ةسكح ايكلت يتلا ةمآلا

 ربيلسلا كالي تاورش ي) هكحاهس دكاو
 لوقلا اكلم بسنلو . سيملمبسلل كلم ىف
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 ةيسضالا لوؤدلا رح نم سملو كييعحألا
 تاززنلا جذي رم تريد لاقتم لعستم را
 لؤفلا ههه اهمكفب نا نيماسنلل روجن الو

 تاورتلا قدف لم اهب رباطتسا نيشر# نبا
 لردلا عفد لسع | ةرودغاجب نا ميلعو
 ةسمخألا لاؤنما ركقب نال .اينك ةمممعألا
 ماصا اصسأو لاخملا حيصقب ثاهرتلا ء دهب
 يلف ةايتدامسو اهناطلس رصرفمل لولا دف
 نسلسلا
 بره رازسف رتبعا يذلا نا فاصاو
 نملارعلا بفيتا لع يراضمملالا راسجدلا
 يملأ ةعقنلو «راقحاو هعفومسبل هلبملا
 كيعيتياشطلا ةفرامجسالا ىوقلل مكيسيسألا
 لوبلل نم هيخوبب يمألا نستكس وك
 لك مرسجب كيلداو يرمكلا ةيراهقسمالا
 ناايويفتو ارارصا نسيلتلاو برقلا
 نرامعيسألا رارسطلا ادق عب اونوافس
 لابعالا يف اوبك راتم ناز ميسافلا
 اهنا نم يسطع تايسمربلاو تارارجإألا
 د قيقنيا

 لنآ نسكمي رزقا" اذنش نا ين راسباو
 ١ هي رابعاسالا قولا رم مررفس رويصنم"
 تريقلا ةسف لزاستيم نا روصتا 7 هنا
 دقتسلا خس مهفمحت يمدتا نوسلسملاو
 الفاحي لوقنو مالسألا هدمظسا يفارعل
 ةيمالسإلا ءديلمتكو . ةسالسالا ةوحذف
 يبالا «يرلاتشو رييفاإل ننم دحارفلاو
 لب مرشم لي روشم ال هباه امه ردو
 مموجت يف اركراسب نا نييلسملاو ترعلا
 ةدايجملا رصتتدو .مقيت يبنرك باب
 نال نيملسسملل روصس الو كالهالا هس رفسو

 هتافو دعب ايفاروم وتربلا

 .بتتكي ال نا سجي ناك ,ثيدح بام
 نآل , فسم ادقو ءبحلا حاولي هبا
 ,ةبهوم اد ابيدا طف سبيل ايفاروم
 هبرقسمل وا اصيا وبه انبر امتأو
 يذلا ,كشلا لئالا ىلع وه كلد
 . هروثلا ,ىري هوميتموللا. لعخ

 اميرو انج افقن ال همعلا

 مهطن حسم ينبلا ةياهللا
 : نينابملا مغ فلولا اهيصحمل
 بحاش نم يشيتحرس رشم كفو
 . اسومغ  ةقهاوس نود .ةقالبلا
 نا :يثم بلط نا ,ةيوبصم نع
 ينأزر ق وهوأ ماهنالا نا .فبصا
 ناب .ماماهنا هبم رثكا فسا
 يف وه .بحلا نوخظلبا هيصاخخشا

 ناوا رماة ازخ إ ننرصعتسلا اويملشت
 ديلع مهروقفاول

 ينك ىوايم» ديم يف يطعنلا ع لاثو
 كلماقلل راقكلاب سفلملا ةياتيببا حيبب

 ]ل مالسإلال ةيخرب هرم ربثدب ريفلسملا
 ةيوسو ةضزمنا ربطت فمرضم نم اهي
 ميقعدب نيمإسملا لب فهفم ادب هقادقأل
 هلئر# رمدقتنو ميئادقتم هلا معيلعمو
 نكرم يف يفب يذلا يويشلا ادممم انها
 عيراتلا ربع ريفطملا تولق ينم رابمم

 نرلسفلا يلا نا زخ ةيصخاستس فسكاو
 بارسع يرسو قتاقح# همع لفات
 نم ملكنا هنا دجل لزعلا مده ءاعدتسلا
 ق١ نيفلتلا نيد ىقع نانا لحل وا ملسلا
 3 ديدب#عاو نييلتلا رايصح ةحانا ىرم
 تارستاو ماياعل مش .يرامنفالا راضحلا
 نيود وهو فانت ون يطال نع
 لوح ةيسصاشو ,مالسإلا يفرذ يف رقكلا
 ةريبحو يسسينلا مسفشمو مارضملا فدقاا
 داموكحلا نب ةعوكح رهدق وذ فيرملا

 يرزقنا يبإ) ينالسإلا مئاهلل ل امئلس ةقباقلا
 نالطيإلو تقاهنلاد مسمم هيبخ

 تافوالا زيزو

 ردرو ريلقلا لع رويكد# ةحامتس نشكو
 لقخ يل ةسخرم ةقلخ ىلا هلا فاقرالا
 ,اهنف لاف عابسألا

 تالراتس دب ءودبلا هديك ماسح هلك
 ,ةملخلا رهعت اهنف لا ةييرف ثتالواهمر
 ربك رشلاب كراعيبسالا موصوم يف مضءازا

 ,تايحرسم يتاسياؤرا
 عضاون رسا «تاياور يلا تلوحت
 نا .ةيئافتت همأ ,3 ؟ بذاك
 ربكتأ هسفم ربتعي نكي مل اينفروم
 امون بيحي ناكو ١ للاطغيا يئاور

 : وه رخا مسأب كلذ نس هلاسي نم
 _ تئاروم ةزئيأ

 ةقئيقحلا دوجو مدع

 راتمم لكشب ينيلوزاب سرد دقل
 ىق ةسوكلا هترظنو هقيدص بولسا
 نم هعوبتتل ثصصخ- .ةلاقم
 ةاسيخعسص | مةريسص#لا صفشتلا
 وه ام لك» :(19ا/) ,يئرخلا
 ينقاولا وه ابيفاروم ىدل سومام
 .رظايسملا ,ماسخحالا ,ءايشالا)

 عون ةيلع ضرف ىدلا ,ضرملا
 ناك نكل ,هتزذع ,غعمدحملاب هسالغ
 ركا نور ساتيرشغلا ف هيدلا
 ,سرتالا ءابدالا دحأ ابفاروم ناع
 , ةبشاقلل مادغلاب اورادما نيذلا

 يه بترخلا ..ريبس تّماك امير

 انسيخ دشالاو لاحاتما رثكالا
 تثكلا كلذ ىلع لدب ,اينازؤم هبهع
 ,ةريشانم برخلا دمن برشت يللا
 ,هةليمستا اموز ةاته» نأ
 ,«يزاسهتن# و ه«رايصعلا»و
 1141و 1447 يماش نع تردص
 ناك ,ةبانع فمدنم مدفع
 يبلا ,ملاعملا بصي د ايناروم
 «ءانثنساب - ةهنزا هةييبلع .حشوت

 لا دوعن يبث“ مرافتجالا , : ةياور

 نأ ةطخالب يب من الإ ىتملسلا لع
 رشاوامل يقاب ام انباع هرخؤم هبآلا ءاملع
 راع مكادي وجنب يسانسس رازقل اهمبام

 نيسب نك يقيشلا عضرتاو كانغ مكاحأ
 نق ناص كليو يساردبسلا رارقلا يومش#ا

 نم ان ريما ل مهب ار مجال ءاملفلا
 ام ةيضق ىف فقود راجنا وا همالا ررعا
 ةلبالا نولكاننو يارلا روقرافمب ديدنعو
 يف تاون رك اب ىلع للم دمع اويضاجتل
 ةعلب امم .بئاؤسصالا زيك وأ رذألا ةليؤنع
 راو اهردروا يبل" هقبالا ىلع ءانب مهملع
 ذضشن نأ رمالا لوا ناكل رمالا قف اوثلبخت
 يبسملا كيستقلاو ةلكيرسلل انسابم ره 0
 اذه ايملا نفسي يمت دصاقللو اقعبرم
 ةهسسمط رقعلت طق يدل مهولا ره
 سلسال ةوسؤكي الذ .مهنناكي ءابشعللو
 لا امإأ نيررطيو هل نيفباص لب ثفحقلا
 اماني سكفتا ىرب ةينال هلبلا نفرلا اذه
 مهق هني ل دب و ثادهالا ثبح
 ةططيردب عي تك اولوقن نأ مهن بلطظم م

 ناك ولو نقج ةضراعم ا هدنؤم نركم نأ
 لان نسويمتملا حيربمل انهقانن دينانلا اذه
 نيسلشت افشل
 .فايفلاببلاو تاقالتشإلا كباك ان نمو
 بهو انل مهصعي رادغال ءانلقلا ضالبناو
 نا لرسطقل رمال انسي اًحاردسببا انباع
 مهم راوملف لوكنت ءاننهتل ةقفمتر نوح
 اوسمسامياو ؛سسسسانسلا نملاب يف ةدمقت
 ةيبلخل عيفجتا راذعا يف كفبلا نلف مهتم

 نس دايلملل ابوس رثكا ءاملعلا تاءاللو
 ماياخملاو لارا

 ١ م سسسسسقفلا لسسسسو ىدسفا ل ا نو لسع سلا ينكسصس سف ري ز وسعم

 . لداع ريغ ماهبا نار
 نتدلا ,موللا ل ام انباروم لك

 هيف سبل ىذلاو .رغعاج هسلا دهن
 برع ةه ازا .غرملا هنرفتنب اه
 جررما ندوت كييسردكللا هممنسلا
 هصراع ىالا درتا قو .هححرملا

 ع
 لكم نلابم ل نذك هن) , دب الايحلا

 اهرمسن ىلا ,مهقلا ءوس تالاج
 .اديخو هيوك رم قتاو دبال .ءدرشب
 ال روفضملا ليس هبا رانياروم لاغ
 تدفق .0فلريفي ىو فرعي
 نقف لوكنت تياك ةييرعملا
 لا احعابص ةرشئاملا للا همياسلا

 صصقلا وا .تاناورلا نم تاحنص
 ديم .ديالاقملا وا ,هريصقفلا

 لاش اضاروم ريثب دقل .ةقظارللا
 لع تاميحآاب١ افلؤملا تاسح
 نسقا ,هةصلاطبالا تاريللا بالا
 سديهم وشهر نونا نانا اهحس
 هل باك لزا ( روهشب ىرامبم
 ناباش نلراك لجد) سلاسالتا..
 ل نامفورعم .انلوالإ انستكلا
 يميل عل م
 ههيتادذي اهمال .هفلوشلا ولع

 بتنظ نع لوقت لاكو ...ةيح رسم
 امباو ,انثازز ينسبل هنآ ,رطاخ
 يجرسم تلام

 ال رفشلا ناك الاو .( نصاستإلا
 بكف ,سوململا ل 8( , قوفطنن

 انقاروم ناك ادأ همثردثننجس لوعلا

 هينععاو ليجعن كلدك ههم ,'رهاث

 دريومو اماروم ميج )ثا "اكع
 هلديش ينوس اضههل نسفلا يبظءالا

 ويحو مدع ىلع ناشرمل : 3 دع اهرملا دحاب

 ةامساروم نخب فتحا اه اريثك

 ,هصولسبا ل فاقسالاو .ةييئادنيا
 الهاخب قلد نأ هيبدامو
 ناك عدلا .ويمعلا تارثحصالل
 واكب ,عفاولا ةاحب هيناسصب
 .,ةسيابسلاو ةيامتجالا تافالعلا
 .اجنرام ايناروم لاف .نسافلا ناجم
 ليقف كيدوحو كتاؤر لوا بنك هنا
 لالا نلع هبال .وماك ليعو ريزراس
 ةيردملا ل هفو حضن مث

 ءاعبلا عباولا ق هل حما لوكسم
 هيصق لق حصملا ىف رثعتلاو 'كابوطظ
 ,.نمارم نانا ءامش.. ةريصقلا
 نىبثا .بتالباقملا نم ديدعلا ىلو
 دهم 6ع هل سننبيب .ةيعض بياسسا
 2 نص عفو 2 يع يال 5
 .هيمنظتا ةييزذلا رضياوم .

 داثشلا ,هيداع سلئاق بسام -
 هلوانس دوديبتشلا ةده ..ابا وه

 نا كش #* ,لئاسولا لتد انماروم

 بتطا نا ,لوغلا نكمب . 4
 قعب) ىلا مومتاتب عل هن سضيشخنفلا
 كلن نحف نال بلنلاو نسف
 ,فمضي ام اردشك 1435 جبرانلا
 لما ص رالا ىلا يشتت ماير هباب
 ةياهج ازا ىءإ ىئراوحربلا

 اييرف يف .رشك عساتلا نرفلا
 .رعاشملا دورب ىيلإو .(امتوصنح
 . هلاطملاو رخفعلا لاو

 اهلطم يسؤاشمت ريح
 رب ةيكلو ,امبج هيلا ماشهوا ال

 .نساياوز ؟ذيا بحا ال. .ينواشت
 نبلا ,ىوضفلا ةبابفلا ممنر هيا
 .اسود ل ودبس ,اهيتنامك ىف اهنادنا
 لل ءاظ زل“ , ,هنرلإأا امم ىبد» اهنا

 ناك يربا ,هبدا نم يلخا انفاروم
 نم عوس جربخالا هدا ف ةملا رظني

 نورسكلا كراش © انامل ,فطتعلا
 اشذروبم طن زا .لياقلا ورئام نار

 هيانك دعب ففونلا مدمب يف نايك
 تار امنا همث .رئابم اللا
 ميياييروبب نا ةربانس نات يفالجلا
 ,دريشفمم اهستلا) .مملقف ريخل

 نه لغتي ةيباب .بهاروس بنها
 هل بكفي ةيرس ةرغش نسفتحلا
 ا؟صوقخو .نسبحلا ملاملا كاردان

 رطحلاو ىرطمس يدتا لجرلا» يف
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 هلابم هل نيرك ىلا قووسلا
 معانشلا» رخا مم اهنه كرتشا

 هنو وسملا
 نيكل .بفولا ضقت نآلا مرت

 فد1# وأ نصخشلا كلذ ىراومي
 لاك ىدلا ,يبوروالا بتاملا , بنان
 ردتب ةرييصسالا عيفبابسالا ف لازم ام

 امريسلا ىواض ,مييوروالا ةيديردع
 .يسايسكا ,جرلاقملا كيؤرلا ود
 لرطنملا ىامتلا ةرهات ىدتلا
 جورب ىذا .فيمعلا مقيملا , اليوط

 ,هباش مأربا ةرمثعو هرم نم

 ,ينسلتسلاو يىخولوكب3) لصانملا
 دئاجلا همالكل لاجملا كرشت ىتلو
 ومرئاخ ررخي مل ىدلا ,بسدإلا مالك
 ق3 كلذ ةرك ولو . ىفنر هسكلو , ليون
 نرشلا ءانذا مها نم ادتعأو ,هسفن

 , اورو ىف نيرشملا
 مرهاتلا حمتم هلومضحلا لف انك

 هيبونلا ةانعلا ىق هميامميسلا
 هيفلاكثاب رساسح» اننذل دئوسف
 لآ نود .ةيشالاو ةنومللا تاراشالا
 ىلع ةهردفلا وا اهمهمم عيطمسسم
 انك اللمع اهللوا وا اهريسنفم
 هملك و لملدلا هيططادبعا طفح راع

 هللا ى اهباوماف . ثم ,روفصم
 - لوغو سيف سا ينص ج١ يه يعرشلا

 التم هلربشكلالا يف ةهمكل

 رسسفلا رشم مغ قنا د
 نبأ نوم ريشس ةهمألا ةداطلو ةماقظ دبعو
 قالسإلاو ةيمادك يويضمو هيسلب مريض
 ةينوح ناقل هي رخملاو ءالينعألا ل يمع
 عالسألا لق 7 وطعم يأ نم < ةعمئامقخ راح
 روشفت طقس را

 يساليكلا +

 دبر ةمحارما ىزمكدل دزملا ل ثلخنو
 ةقماشتاب ةحيربل ةفلك ديمع يسالبكاا
 هلكلمملا ل رؤمملا زيثتم وهجر ةسدرالا
 راد

 نورومام دالتلا جدي يف ييقلبسلا نا
 مدقو جمرالا سور عاقتسالاو راممق الاب
 ءادلهجلل اهب عفر سا ءاضخالا راركب
 يف اهوغفراو رهمساو مهفما اوعاصا ردلا
 مين مل للم زخ ةظفاملا لها نم لالولا
 هثئا لبعإ ؟وكحسناف بنارخو بفانمو مهل
 نيفمحا نسانلاو قكتالف و

 لع لسكرشل اب ةيياصسألا نأ فاضقو
 علو مياع لالع يسفسملا نم ةيئاط

 ةصانقر هن ةعز هئلث انهفع يف هندءابح

 لم زشت يذل" مايألاو ريابكلا محلا نم وف را
 باك ادإ رفمكخ لالتمالل ةيعالسالا ةمالا
 نم تريلا نششسودح نبق ةياوتا ءدع
 ميم بسم رسعلا ه رس ربصتلا نشرت لالتعا

 , لوآلا مالسالا يصيصتو ينفيرشلا نيم رصتلا
 لورسمب لغ ءويشتسل نسم مسيمكتمو
 نامرجو ةيعبادم لاقشلو سيلسلا
 ةقيابمز هناردخ ني نيملسملا

 هديهارسلا دالب# ماكحا راخا دقل لافو
 سئادكلا ءاسا ةيسحألا تاوقلا دعك اهنذ
 روصهتا تريشو دويبلا تارلم ةمانمو
 ءدمف لغ يسكم رسالا نوساقلا قويبطيو

 ييفيرشلا يصرعتلا ضيا يف فاوقللا
 هلل ةبابش ةالاولا هده لثع نا كابضاو
 ةيامال ةيفدحو . سميؤملا ةعامجو هلوس رو
 ةيايبه عمكاجلا رغ يسرق يملا مكحالا
 ريدي ينغر هيامرجو منساو مالسألا نهرا

 كرفلا كلهي ربع رثو ميظع يطخ
 سدئبقا لمههنو دامملاو ءالدخاو ليسلاو

 ريهنرنوبي ييرتاكلا يفوح يف
 ءمألا دوحو ىلع ءاصألل مهيورهاسيو
 نامرح لاهنبإو اهرب > بهمو ةيمسألا
 اهباس دقق

 ناسكم رسالاب ةيافشيالا نا فاضاو
 هيج تك ارياف ةيافتسا يف يفيمرعلاو

 سرفاكلا ءالؤف مسلم لغ مون ةننانج
 لك دالبلا تازردب رهمكميو طقشنلل عبابب
 مايكح بسفاسم لم ءالؤق اوطياجم نا
 اهنبا ريدهاوبملا دالتلا

 هصيورع د
 هيلع نم ةهيؤخ ينم رويشتتا ثفحم اك

 1م قبل ةنئدرإلا ةفماحلا يف افيرتلا
 يقفز ىف ةفرتلا هنسلا هيك ثطمفش'
 ايياييسالا موصرست قلعس كلوجتو
 كلد يف مالممالا دكحو يكرشلاب

 مالاوسسم مرسم مالعمالا نأ سمف اسدك

 ةييمألا رسصمل لل ضصرسخو ني رصاكلا
 ةييسنلا مسومفم مرسخ امك ,ةيصالسال»
 مهتاراسإو مهمسالب ] ييرفاكملاب
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 نر هامننا ان ادهو <85 )0

 هيبالقلا هيظابنعلا ربسوس
 لاهللا سمس طبارلا# ,,هيومللا
 انكو .يطابتمتا طبار لوئدملاو
 ,ىمسم 1 الامل ,مالثح لءاستن
 ىفسنت ال اهلالو ,ةرجبم هرصخلا
 ال اثنا اصومخ !! ىعفا روقصعلا

 جيران انل جريت انوماق كلتب
 ان بباك ول ىتخو ,طاقلالا
 جيرانلا كلمت نت سيماوَم
 ه«يطحاللااو يقيقحلا
 يهو اهطخالب انك ىتلا ةبماتلا
 تالالدلا ربغب يه ىلوالا نم ةختشم
 اصلا رسعو رومعلا ربع
 سا يدل ةقيشع  ةملك لولدمف
 الثم ..همامخحلا ىوط» يف مرت
 .ةرصافمللا لسلادتا نع فقع
 ل يخورلا طسلم نأ اننكمب ثيدح
 لبافم يف وسملاو ىضداملا لئاقم
 .صضرالا لبافم ل ءامسبلاو ظوبهلا
 بلملا» لثن ءاننا بباك كلك
 ينوالا هقمل املا بريتلا ق .فوقغملا
 سكش ىلغ .همحرلا لويلدم هل
 تبرخلا ف ركل دوبم عب هبلالا
 ءنئمحلا لأ عم (هقماثلا هيملاعلا
 انك مكر .هفسكلا سفن ىف
 هيمكللا علقتب نخبو لدلشجشي
 اندبنع ايفر ةيبان ف هيزايئملا
 ليكن يللا تابلكاا نفعت عمسن
 مه ارباكو ,ايكيمبب ةينرع افدارم
 انيوفنتي نيك نلوكيصي اضنا
 نملا ةينرملا بانلتلا صفت قظدن

 نيصلسل“ نص قبض لص رسم مهره مسو
 نييلجا رم نم لضانتا رق
 كراعمتالا امك يف ءالبنألا ملح ددعو
 مناقب الثو لابقلا نود افمف رفكرسلاب
 هةنامتنالاو لايصتا ] ربك رسلاس

 ردهز لاففلا ف نسلسقا لخلا نكرساب
 هزيم ل سقرشتاب ةناعبسالا ءرونمج نم
 رسسملسللا تع سفك رشملا ,قسهن وش
 اهتما كهيسل ؛ ريش لو دهزخ دس سدللا
 رالسنالف دسكلا ] هجيراسو كرسلا انه
 تاجيرمي نم هيك ردصت انو ةلفأو
 يربم يملا هملاو ةعابطاو قاده لزخ
 يللا لشالشالاو ضفلاسملا مالب يآ اهيشمن نف

 يتملم مراع9و ةقطنحلا و اهمسم نش هيما
 قخحب نا سيممستلل كن اسم افلسمفا ةكيراج
 تاريق بهن مالسإلا نه لنلا يف ةحامتم#
 يمظسلا

 يواطرسلا د

 نع يراطربتا دومجت رويكدلا ثدحت مم
 لاكن . ةيبزرألا ةنساسلا يف ةقبرتتلا هيك

 لك انه ةهيفن حربطم يذلا لاوستا
 جيقحللا هةسرلا يل ةرفاك# لودتا ماع دمس#
 1 ةباختسالا ملا هانفمسالا لببق يف

 يسكب رمآلا ىسنرلا حرم دل فاسفاو
 سيعلا نوقع اهيفو ةمكبرمالا بتاطتاب
 ايواستكلا ةجكسألا بيديو يشارفلا
 لقي ءاسفقلاو , عارلا ايلسا يع اهربغو
 ىرخالا بئاطتا ىلا افامعالاب . هنف ماظل
 تيوكلا نم تاضسنالا اهنس ينلاو

 ىايفتسالا ليف نم ةذه نا طخالب لاغو
 ريغ فندق عن يقتل ادهو ةيامسمألا

 ةوقذا ىقعل ليئارسسا يهز لوالا يساسالا
 نم اهنبل انن ةقطتلا ف ةرطنسقا مدعحولا
 يرد ةجلساو ديواجتو ةحشنا

 ميهارنأ .د
 نم مميهارسا ةزصدم رومكنلا كدعمو
 ةسدرألا ةقفماسفسما ل بادإلا ةسفلع

 سو يميل ةيفيرامأا كلاوملا يهرعتساف

 نميقلا سييلست نسرفاكلا انانم
 نير مديلعإل ي رهياوجا مه مهوقئاخ
 انس نميمئلا لنا فقوم اهقاوتا ههه
 دسيف نسييييلبعلا ارضكاسص رسدلا فالك
 تباك لكملابو سمفسلا قارتالا ةلهالسلا
 ىسيفطافلل . افنيشعلا ةساينح ةهيسمتا

 شيحتلا مهن ءرفوز .نياط اييزغ مهلالدخا
 ةيمرابلا يالي عازم يف ينطاقلف

 ناخرفلا ءد

 نميثر ناجرفلا قانسا رومكدلع راكر
 دش ةيمالسالا ثوعتلاو تاسئردلا امنح
 اهيف لا ميكن هوملا حينما

 يار ةيحؤب ام اريبكف ,دسشلا# كسالل
 هفلتهملا اناسقلا يف نسستستاو ءامنهتا
 دفنت نأ دعت ةيياماد# ةماننو
 ليل يمرشلا مهيار دعوت يأ لسمالاو
 ءاهبام ل انياه مثالا يركشش اهترنح
 زاهت7 ةوشرم ةدمالسالا ىودعلا روكنو
 ناقيو اهل هورس ثيعيلو يم ديبنلا رارقللا
 ١ قبرشلا ريدي يذلا رع مالبمالا يار نال
 مثالا ماغلا رود نوكي 7 يأ يفيشو
 يجايسلا روذل ارربس
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 اذهو :مهتفلن كحضم فدارم اهل
 ,عملاعلا ثانل لك ف دوجوم رمالا
 قلمتت ةلئلاشلا ةضظحاللاو
 تحبصا يثلا ةينثالا تاراشالاب
 نم اعرقو اديدج اهلغ
 تالا لمحي تايئايميسلا
 انك ا5م.ذجع» لات ةيراشألا
 نيب ةكرحلاو توعلا نا طحالت
 ىلع ةلاد تاراشا يه تاناويحلا
 .لماوتلا نم عون

 تاراشألا راشثنا ظتحالم انكو
 ةياقتلا يف تامالملاو تاكرصلاو
 نالف . نولوقي - ١ لثم ةيبمشلا
 ثالث عاتب نالف - ؟ ميس بيرط

 يهو ةرامبلا لوقت - 7 تاقرو
 ؛ ناستللا ةءارج ىوانثا يورت
 ةشالث - ناتراشا - ةراشا»
 تاياكح يا - 4 ةلاسر كيتاتو
 تامالع ,ودث ,نسح+ رطاشلا

 هئارمافع ءانثا اهب لطبلا يدتهي
 ةذيومتك ةيجحالا يف دصن - 9

 نم ةسرمجم القم تسحلا كد
 مشو كانه - 6 روسرلاو تاراشالا

 نانو .ةيبرغ ةليبق لكب صاخ
 اهنع مبعتلا متي ةصاخ باراشا
 اهريمت ةيرق لك مادملال نيعم نول
 19 ,يرخالا ةيرقلا مانغا نع
 ف ءاسنلل رمحالا هيريرحلا مارعملا
 ءاسئل كرثشم رمز وه .سنطستف
 ةيحيسلا ١ الاخ بيب يف ؛هيسيقلا
 - رف ىالتتع ,ةيملاسملا ميم يسن قو
 ناع ةماد ناراشا عضوم بناك
 .ايوروا ف ونيعلا يف دوهيلا لزاتم
 ارو د قامت بارامتنالا هد نإ لبقو
 - 4 ,دوهبلا داهظضآ ليهست يق

 لوثحلا عضي ةلتجملا نعطسلف
 نلغ هتراف تبامالش نويليثار

 اهمده لع يييتياتسلفلا لراعم
 تالجب ىلغ بايالغ نومعي لاذك

 رازرقب بمزنلا ةيتيطسسلم ةيراجت
 ةيايخلا هندلعا يدلا رارضإلا
 لجا نب ةيبئافتسالل ندحوملا
 نشر كلذك ءاهباذسا ةبقانم
 تارهاطشلا ةينيئارسإلا تارئاطنا

 لهسيل نيمم نوكن ةيبيظسلفلا
 . مهيلع ضقلا متي نم لافتعا

 نوري .ايبوح ةسع ين - ٠
 هيلاملا ةباكحلا

 نومكاجسب نوبزادلا ناك اندم
 الوكيب يحرامللا رمباشلا
 ةلئابع بسلظ امدبنع .فوراستباف
 ةمكحلا + تاراهش فوراستاف

 نا سب رابثلب نمفتع نسم
 ليقو ,فورعم رعاش .بوراستيال
 انناك ول تاداهشلا ةهديش نأ
 قبيفكي مني فوسسف هيبناجيا
 , رعاشلا لع مكحلا



 قراخملا عيسطم هدب #

 , ناحرفلا دواد بتك

 ةييقارملا طلشلا ةلفان نمرعت
 لوألا نيرمشتت [١ موي ءيمشملا»
 ف ةيمارحا ةنصرت ةبلبعل يلاحلا
 يناوعلا لحاسلا لباقم ىامع ميلك
 اقرذو ةيكيربا ةطاقرف لق نم
 ينامطيبرب يبرخ قروزو ةيلارتسا
 قيتيبومع نيترئاطع ىلا هفاصالاب

 رشنت روص ,لرأ هذشو .يميكيرما
 يرمالا ةئصهرللا تايلمحا ملاعلا
 ةيقارعلا تالستانلاو نفسلا دغغ
 ةيبدملا

 ةملراف ميبلتلا» ةلقاسلا تءاتو
 عيبراو اهنضانن رارقا ريغ لمحت الو
 لئاوغ دارفا مه لاقط 1 ةنسو نادوس
 مهل حبس ةلئاثلا مقاط ند ةبزا
 ,مهنم ركسيلاب

 نلديز نيسح راثيا ةديسلا يورنو
 ةسجوزو عيبرالا تاديسلا يدنا
 دمحم ةللاتلل اذي4 طباضلا

 .ةلئاق ندح امة نسح مساق
 يلع ةيرجبلا ةسمرقلا تادب

 يلح لمعي سرر ناك يثلا ةلقانلا
 روش ىامساو انا .ستو- اهرهط

 نينظ اقرط لبق نم  هتدحصي ةنادو
 ةهكيرما ضرخالاو ةيلارتما امهادحا
 يلا ةفاعالاب يتالعبرب يبردع قدوزو
 كلذو نيتيكيرسا نيتيدومع نيترلاط
 لاسلا لئاتم نامع جيلح ْف
 ,سابعلا

 ابكلس# ةتمارقلا لصتا دقو
 اهل اقبا هانم اويئطر ةلقانلا ناطبقب
 هيلع بئطالا اررركو ىففر هنأ الأ
 ناكعبتلا ىقنت ملا .يريطا اوم ضفوملا
 قارحلا يف ةلرؤسللا تاهحلا ةقلاوب
 فلوث نودب شيتقتلاب مهل حامسلاب
 .ةلقانلا

 ربوصعت مدن ةئمارقلا بئلعي
 ناكم نم تعطاسا ينا ريغ ,ةيلمملا

 نس يوجلا لازشالا ةيدلسعو مانلا

 نم اوبلطا من ,نيتيهومعلا نييرئاطلا
 ةنااثلا حطس ىلا لوزننا

 ..كرفثا ضيلقت ةمينبع دبيلا

 لقئاردلا ةيقبو ناتلفطلاو انه تلرمف
 ييكيرمالا دوتحلا تارشع تدهاشف
 الينقاو قيوم سالم نودترب مهو
 نيججدسو مسهفوحو يفخن
 ل اهنوزرهشم اوناك ىلا ةداب#لام

 طبقا طنسو ةمصرقا ©

 00ه

 ةلثانلا جلس ىلع نوطبهب شون ةيصارل ©

 رات رئاطو ةسيناطي ربو ةيلارمتسأو ةسيكي رسأ ةسيب رمخ ةسيرخب حطت ؟

 !ةسيسئدسب ةسيسنارسن طفش ةلسفاسن هسجاوست نامتييكي رسما ناتيدوصت
 .نهوجو

 1 ي ةابخم اريماكلا تماك
 رون يتسا تناك رخاو نيج نيو
 طاقتلال اريساكلا جارخا يفد بلطت

 رربي ام ىلع اورثغي نا نوف ةبلمملا
 نيطفباض نم تجلط اثهو .مهتنصرق
 ةقرغ لف امهل ةروص ظائتلا يبرم
 لواننب امضعب ناك ثيرع مامطلا

 تظقتلا مث .ددرت دعب امملاوَن همامط
 ياجبا دمم فقت رخأ طباضل ةروص
 يرخا ةهج نم زونو ةهج نم ناد

 رصنلا ةمالعب اهمباماب ريشت
 عادجا ديرا امان ,ةقفطلا ل 3و
 ىتح مادص اباب ىلا ةروملا ف
 نم باغي ال ةشي روم نا لوكي

 .ناكيرمالا
 نييئاع ةئهارقلا فحيسا مث
 للا انهيئلسر ميبعتملاو ا

 تدحنت روصلا كرشنو

 الاب هيفا سماككل را ذا ذلك اميل
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 ةعاجشي لئاقيسف برحلا هسيلع اوضرف اذاو .. مالسلا فيري قارعلا بعش ال

 رامدلا ةحلسأ عزن كسلذ ِْف امب لماسكو لمان لستحل وسع دن 8

 يضاسملا تبسلا مري نيسح- مادص سيئرلا ديسلا ليقتسا
 (يكجاشا) ةكبش ةثعب (يراجلا رهشلا نم نيرقعلا )
 ايمحمص اراوح ةينويزفلتلا ةتعبلا ترجاو .. ةينابايلا ةيفويزفكتلا
 اباضقلاو ةيبرعتا ةقطنملا ف عاشرالا لوانت ثيايم عم الماش

 نارملاب اهتاقالعو ةسارلا .تادحالا نم نابايلا ققومر ةيلودكا
 . ةقطنللاو

 .يفخحسلا راوسلا يمت يتاي اه يفد

 ةنزالا هذه يف فارطألا مظعم نأ . سيئركا ةدايس :يمحملا ©
 نا انملعو ةمزالا هذهل يمل لح ىلا عظنيو قثقلاب رعضب
 سيقركا مرقتمب (مامتما مترهطا دق ةيقارملا ةمركحلاو مكتدايس
 يف لوليا نم نيرشملاب عبارلا يف ههرط يذلا ناريتيه يسئرعلا
 مكلمجت يقلا بابسالا يه امذ ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيدمجلا
 يلازم عبرا نم ةنركملا هذه ةيسيرفلا ةطخلا عم نيبواجتم

 «ناطلس» تاحيرصت نم يكيرسالا  يناطيربلا فتوملا نع ندمحتب ءارزولا سيئر بئاش

 تكيسنصالا _ّ تراّوَقْلا اوع ع دكسا تترسزلا

 م1 2 ين دراوتف

 قلقي امو ةيناسنالا نمر ملاعلا نم ءزجع نحن :سيئرلا ديسلا -
 نال برحلا ره ةيئاسنالا قلقي يذلا نأ دكؤملا نمو انقلتي ةيناسسنالا
 ضقرن ال نحذو عالمملا ديرت مهلثم نسدنو مالسلا دير ملاعلا بوعش
 تاهبجو دوبي نم جزين ال هسفن تةولأ يفو هتم جيعّزنن الو راوسلا

 تاز رومالاو اياضقلا ةجفاصم ل ابرظن تاهيي نم ةملتخام رظن
 ةمئاقلا رظنلا تاهجر نم طقم جمزذت اننكلر ,, كرتتملا مامتعالا

 ناريتيم سيئرلا ىقلا امدتع كلدلو .. ةقبسم ةبنادع تايمرف ىلع
 ةلوب سيئر كلانه ناب ةرم لوالو انسملا هيلا نوريشت يذلا هباطن»
 تحبديو برحلا بنج ل ًايلمف بغرب نمالا سلجم يف اوضع ةيبرف

 ىلع ايباجيا انقلع مرهعللا اذه نمي برخلا قيرطل ليدبك لمح نع

 وا اًده يف قباطتنا وا قالتقعالا ىدم نع رظنلا ضفب رارقلا ةيحور
 .باطخلا يف تدرو يثلا ميهادلا نم كاذ

 (8 ةحدصلا ىلع ةيقبلا)

 راصحلا ركذاع نومك 0

 سس

 يورو ىلا دتمتس برحلا ناديت .نوسيش

 زويل اح ظافحلا اةرووم َيوّقلاقارعل
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 اكيروأ دون ةرشحم ةيمخت ايلمع بجي هناو يقفاقلا نيب نيممتجم نيب مدي لقا اهتاساكسلا | ةاكباو راوحلا ةيرط نع هتهرت يذنا يناسث؛اللا يدا كان نل لا ةيجصراغبا ريزج راضاو طلدلا لوقسص ىلع 1ةرشابملا ةيزتممحلا 0 احم زييزيغ ينبت لا نييبوروالا نرسيش اهدي نوكتس برخلا هذه نأ قبسالا بم رطل لكشب اهيف | قف ماكعلا لالسا لف يقيرمالاو راضخلا رسك) يسمح مادس .يولخلا»و ةرطبسلا امناو ندسنلو نطنتاو كير دورا ءانسإلا ةناكول دي
 سوال راما ايولنم نوكي ةيقرشلا . نمزلا .يبرغ يطفن عض نأ اهلول ةبتاتعيربلاو ةيقيرمالا ملول اذه نب طب ابك يا ا ًايوروأ رابشا ةداعال يبورهالا نبلا لاط امهم ةيملس لولح ىو نوعت سيستم . ةرمبمملا . ةينويهملاو | لمج نيو .تاسيرمتلا هذه نم ؟6 يف ياسع سن ي هباطحل ف نيسحح قاضي مالا هيكل را راو ىلع ةيبثك كنب ماشلاو برعلاو نأ نكدي 7 اهناو ةمزالل لوفط- راجيا اهسلف ييعلا بش نك تاهت ةقطملا ةيئير مالا ئونقا لاردلا ىلع | اهصالختسانم دب" ةيرهوج ئاسس مادم سيئرلا ديسلا جقوت انك امامتا ل د و
 يعدزتس طقنلا م يرأس 00 داب 0 2 نأ أ لا : 3 : با نأ يرسل يينشلا 0 يبرق ل | عص لمامالا وللا لخ الست يدوعسلا لوؤيمسملا ةسيئر سيق لاس كمت ناهتشار ف ةيدومسلا نسا امو تن حغضقا و يف ةيسايسلا مهتدارأ نم ينكلا 0 رطنلا لربجم يكيومالا ةيجراخلا : تاصك تالاقتعا دنا اذإ ا 2 1بيلَصلا 201 | انرذخو انشرت امكو .ايدقط ةيكيرمال» ندنلو نطتناو ينموعم ناكذلا دعؤتا رسيزو ربدنف حامل (ناطكس) ةيدومسا تسعل ا تراوح ثاربافملا هتكربط قارعلأ .بئاج نم تاحيرصتلا دذع نإ ةيجراكلا ريزو ةبيكحملا يل ىيلرؤوسملا دال يل 58 0 ةنئراك برحلا ع موغزم دبدهت لض مهن عشدلا ضحي *'لذلا يسيئو ب تاحيوسفت ضرب جروج , ةيطقنلا قولا لفرما قلرحنا افافتنعا ةرورف ىلع ددشر [- ا ب ا ا ةيبنجالا نايقلا اوعد نيذلا ككاوف 1 بئات ىيسلا لاش رو 2 0 ميروتسهلا
 2 هذ ثحأي 1100 ناوي دكا | ةييل 05 و وهنا اةيكراش يتلا ىربخألا سنوت ين مهتاعاصتجا اومتتخا بررصلا نويداصتقالا

 2 دف ةيركسل
 هضاقتنالا رادتما عنر | تكتعاو ةراجتلاو ةسدهناو ةيرشلا | يرشح نع مجالا فيلا روس## | ىرخالا داني يامحدحا ديعاسلا وير نامل تح يسال ادخو | نإ يقدشم يذل رسالا :ةيلا ب ماس ما نطولا ا 00 هع 5 0 4 هةقارطالا ةكانسل . 3 2 5 ليل هاا مال لاسفل تحدت رونا ةيحس تو | نكن قبح ا يشد فال .| دعس نع ماما حوال ندعو نويت عون كاتم عت اهنصوا | ةيراشلا دل ديل يو يدل هكا . . 0 ذم ل ةفراشلا كو اف سو تعم هس بيساو | ادد اوال قرفتسي دلو دعا | يرحل ينج 160سم ايف اصمم بم 0 يومَ ةوربل يرون ةداع . ةمالا لاصال بيم هناب ةيباختنالا  نعا ثدحعابم تنش . غاو - 0 ا يه ا 0 5 وسلا تيت دعا 4 ؟يئاطيربج عدستلا تايذولا 0 رو م
 سس 2 ينكتمملا ةبلظلا ددع نا تئاضاو امم ارطنس قكشي ايه ثيربكلا نم | ةطيارسلا موقتسو ةظرصبلا ةقظفاحب تايتطتلاو ثانيها دل ةعرسملل قئاوخا لوول هده عحارتا ديسستت مهسقنأ لف يتخي اهتركو يراستجالا للفسلا ةيااح نس اهلقتو
 2 نا يلا ةنيبسلا تراسشاو .ابئاط | ةيسايل تايولسب ىلا ةيلبقتسملا | رمسحالا لالهنا ةيمعبح ا 2 اوس نال عب د 0 ديرشسلا | امرمجو يمح رادص سئرلا ديمسلا مسألا نيب تيفوسلا دوهجلا ١ غلب نييطاملا نيعوبسالا لالخ | ظفنلا زاصسا عسفريو .. اثييلا | اهسم امد لمات لكشب امهليؤمتب لصأ نم لعمجا عكاش 1 ا ا أ فراس يي تحا يتلا ةريخلا راشد( اهب قفلت يذلا ةناكل يلا يعجب
 يرشي لزاسع 2 0.ب ةملاخ تدغا ةيرسحملا ثسانلا . امتوتم يه ةديدج ةيقاربلا  لافطال ماذيتلاو قيودالاو ةيبطلا .قارحلا دض ةيناطيربلاو ةهكسالا | ةيشلل يموقلا نودسحلا ءاشا وتد ديضلا لا طيدقو ةيقرب ل 3

 ةمهتبا اهتعا بوسلاطعم ايلا ةييرسلا نيسح مادص
 ةمالع / 1 يبا ٠ ١ 1 نأ برحلا .سيدامتل الا ناكسسالا ريزي ثا ب عاو - نامع تاروت ةيزوتو رهبجنلاو رهاظتلا نجع نويداصتخالا دلأ يرخأ ةيحام نم 0 عاب هثلاثلا ةرودلا

 ليئارسا زيا نوراش لقطرا يتولهسلا انجيلا لح ةيفوقعيلا ظهنجارملا يا برسلا يسوقلا عورشما نا برحلا يي ةممايجلا لشار
 يناثلا ف سيئرلا ديدسلا هحرشن يئذلا
 نع رعيست وف يضاملا با رهش نم رشخا
 حومشلا ةمال لارملل ةيموقلا ةلامالا

 صضقفادلا اهئاضذ رمرو
 ييراصتنإلا س ةيكربلا ل «

 ميروت ةداعا ايريتحا ىيذلا برملا

 لطاد ني اهرششاسساو ةيموقلا زورثفا

 ةدابلد قارمأا اهدولاب يتلا ةيبرعلا
 نه جقتس .يسح مارسع سيئرلا .نيسسملا
 لوامضت ضال ييرسملا جيراتملا
 هيئايحدص حيطتت نأ ةيئنريهصلا

 .ةرصاصملا
 يف سمأ انه ردع نايب يل اولاقو

 نأ مهداستستا سلجم عامتسا ماع

 1 ل

 ةريرَع محج_و نَحَس : ةّيكيرفا ةدْنجم

 هيرصملا اهنهلا تاعاقنلا نا ركذيو '
 هثذيطتا يذلا رارقنل اهدييات تناغو
 تابافتنا ةمطاقمب ةضراعملا بازح#
 دوجو مدحلا ةلبقملا .بعجاا ساجسم
 ةهارنل ةيرورسو ةيفاك تانامغ
 . ةهباشتمالا ةيلسلا»

 نايب ف تاباثتلا هذه تنموو

 نم نيرج اسهللا نطوتس
 ع دودع- لوط ىلع تينوسل؟
 قادها 1917 ماع لبق ةللسلا
 ةقرزاع ةقطعم
 ١ ينطاوللاو ةيياهملا
 2 عاطتر ةيبرغلا ةطفبا

 ل ليثارس( نا هن ثبدح قف لاو
 ةيبرملا يضارالا نع اقللغم يلختت | رئاودلل ديدجلا 7 متردم# 0 يئافلا يفا دمحتب

 سيئرلا دكأ - ماو  ركسوم يناثلا ف ييبح مادم سيئرلا ديلا مق نيطسنف ىلا نيرحاهملا تيقوسلا هد ل ل شل ل ا لا ا ا ل ا همن و زاجحلاو دجن يل ةوهيلل لمتحملا ىدعرا ني .. +٠١ | برحلا يدافت نكسي نيسيكيرمال فوفص يف ةريطخ ةرض ةسيق مادي فراس فوشنا نوي اطفال ا 0 1 ما 50 0 1 ل ةرهاظ ةييقالخا اللا تاسرامملا# لشمال هنا ورعو اع يوسلا ةديدج ةبرصم تاوت 8 لع 1 نام تيس يي يسم ١ مص تس سس ل سس معع مس ف هفس اس انا - اسست مس © هلا اما . ةيفحيلرمم وص -- سا 0 تحصل حول ص 25 هيما" ايلوسسالا ةيكيربالا ةوشرلا دعب
 سرفموكلا رارق باظحأ يو ةديصتما مناي راشتلا عنمينم بويحلا ةلطنس | ىميبابنا ةةزيسمل تيدح ف , ماوس قع ىلع مودحللا لبق نم فاسئملالا ثداوحل ةريرحلا يف تايتيرمالا تادمجملا يماسألا رو عم يريصمل 0 يف دوهيلا نيرجاهملا نيطوت نا لاقر | حلم يف بدح ناو اك ا ناكيرمالا طادصتاو دوبجلا اهمسرابي بايصتغاتابلسمل نع ءابشا مراوت 2 نم ديدعتا صرغت نع باقسلا جيلجخلا ةقطدم يف ةرثشملا ةيكيرمالا 0 0 هم عوطخ 70 اورشم اهناب اج 0 0 للا ةيركسعلا هتاوه مو م عم يمك لكشم اهقرؤت بناب باصتخالب ,صرحملا هركف نأ تلاقو تاوتلا فوعص يف لميت ةيكيرما ةدمحاما تهل تفتك  عاو  ادهرولمل . فرضت (بروغ اكيم لمعلا ١ اهرقصوو نساكا با رهش نم رعشمم | نم ديرحلا لاسرا يربضملا ماقخدلا نرق نوسيلملا فصبر نيشويلم ل١ لمصي

 اهنوييب صمد نم رشه ءايشعابم
 نيكتسملا فلختملا ريرملا اهمقاو نم

 بد 53 معو ققوملل يملس لدع ىلا لوصول هيفسو ةماعلا ءتالالملا مسق نص وتدوغ ةرابراب ثدكا هسفن ديسملا يلعو , يسساستب يف ةرداسلا دلاروه ويب ا يل جعرأ دقق قارعلا نأ يايسلا فاو هت ةيدلا نا هرهاقلا ف اهردابسم تييسم ا دعبل ام لكك لب لضاويسو لمعي يتيفوسلا . خدشتحملا ثاوفلل ةمتملا ريقوت ضارغال ةليدبص اهترشنو لوالا سيرشت ١١ ي اهيود لا سكيرمالا شيجلا يف 4 ليربكلا | يح لشن وئراك تنرش ةعادأ تناقو 5 .ةيوصملا ناحتالا لا يعبأ ركوب 0 لهس ا دقتم) ساسا ىلع موقتو ةيافلل ةئيس اهئاب ةريزمسلاي ناكيرمالا ( ةيصاصتخالا رتراو اميحروج ةدصملا اهم تدم ةلامر يفد ماح ا ل كب رشنو ديردمل هترايز ةيشع تالسمامللاو تازدجسملل ةيكيرمالا تارقلا دارغا ةئماعب تفسوو , ناكيرمالا عاشخلاو هيف يقترن ادعم خيلتس»
 :ومهحبيب اك ذبا مهيدع قصي نا عقوتي نيذلا ةيفرشنا | لا ووجللا اتاتيو ةوماب يقتدي لاحلا , ةبيرملا ةريرسلا . ىزاملا اهسوكراشي ةيكيرمالا | سوم“ لكل سلا ال | سلا ريوصتم د ناجحا محب سنقل لصاخر سندقلا ف نوتطوتني | مره ليي و دعا لع ارركر ؤرجزلاو | ف ةرمتتنملا ةيكيرسالا نارقتلا يب لادمي تادنجم اهيحم باسعتشالا بارعلا درعا سم مره ال + نرص رثكا اهب قلمحي تح ةكرتشم ةريمك برصلا ىوسيرابستقالا رمابتسساو | ةديدبح ةميردم تاو لاسرا مرمي هما ةينوسلا ا ام ا يسارما ىلع راتست نأ بجي اهدما لاط أ نيرووك نب ديدعلا وقر ىلا ريشل ةدكؤم تاصوفنم'ىاع تلصح تاحعاظ ف اهسمالغس لاددشسا هدعنملا نم بلطني هما ىلا تراشاو ,يبرملا طعقملا | سمأ مهم ناَذِه 4 ةيربعمللا فحصلا ا طوتسملل ةفرحلا | 2 لاش نش اهسصلا | يدب يعير لجل تجمل سل را 022 ا ا ل و سدقلا يق اهو ةيداقلا ةيئامثلا | موي دعب ابوي ةدم- دادرت يتنا طسوألا ةاولبإ فوض نح ص خا 2 باصمغلا لا لسفاونم لكشب صرفتب سمشلا هزاربسو هئيبلا ةواسن | ملح باك | 3 2 ييرعلا يوصس هاطغ مقوتل ثاوئاطلا لم ماوعالا يف بوتس لقالا ىلع لرتم | يرشن» ةقطنم لئااتيم نا داشأو سو 2 0 قت َّ رف رخألا عمو تادضملل هبممب ميجدجللا لثمت ةيبرحلا ةريرحلا نإ فلاقو ' مهفسلا  يصوقلا سخر 20 دعوا ةمزملا ةقئارلا ةقرقلا لاضرال

َّ + 
 ماع ةياهم يف سكش هك خلا ةجودرملا رييامملا قيبلت 0 و وع نسلم 0 0 ب
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 لا ديمثا ةبسانمل
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 سيئرلا ديسلا
 مياهدلاف ءىنهي
 ماديم سيئرلا بييسلا كمن
 ةقيسلا ىلا ةليهت ةيقرب يسع
 سيئرلا مياظدلا# تروس
 ابسمعلا ةيروهمصل يداجتالا
 . ةدثلعل يعطولا نيضلا ةمسامملل

 ٠ ةيفوسلا ي اجو
 (يسلعوبلا ديملا ةيسانمل

 نا ايرسب اسئلا ةيروهمجل

 بيشنلو ةدامسلاب ةصلا
 نم ديرما قيذسعلا يواسومللا
 تادالملو راهدرالاو ميببطكلا
 ةيبدلم يبد ةمئاطلا ةلادسلا

 دمغ دعب انه دلعت . عاو  يسنوت

 ١ عم نوامتتاب
 . ناموين تيرديرف ةسسؤمو ناسنالا

 ةناكت لالخ يردلا ىتتنا تعي

 قيمطت هجارت يثلا تابيمصلا مايا
 لردلا يف لفطلا قوقح ةيقاطلا
 يحاودلا نب ةيبرسلاو ةيقيرمالا
 ايسلاو ةيداصتقالاو ايعامتجالا
 ةيعامتدمالا قوطحلا ثحب بتاج ىلا
 . اهريقوت لبسو لفطلل ةيداصتقالاب

 لرسح يودلا ىقتنلا ف فراشيو
 نم نوضتخسمو ءاربق لفطلا قود
 اينايرومو رئازجلاو برفملاو سنوت
 ايديجيتو رجينلاو يلامو لافنسلاو
 ءاسؤرو ئاغتا لطاسبو اناغو ايههازب
 , ةيقيرفالا ةراثابا لف ناستنا قول

 ةعقوتم فصاوغ

 ايناطيرب يف
 ءاونالا ةرئاد تاشث - عاو  نلنلا

 ايناطيرب ضرمتب ةيناطيربلا ةيدجلا
 مسابت ةدبدض حايرو اطماوسع لا
 ارامتحا ةعاسلا ف الهم 49 اهقعوس
 اا موي نم

 نا سما نش# ف ءاونالا بتتم ركذو
 هن تمرمت اد. هبا

 .تيدح يضاللا يناثلا نوناك
 1 مهفرضم : مافبل 41

 جايرلا هده رمشست نا بتكملا عقوتو
 لشت ثيد ةعام 79 ةدمل فصساوملاب
 راطبل اهبهابلو اهناظيرب 3 ةلارحلا
 , ةرارجلا تاجرب ف ضافخناو ةديدش

 ءارزو سيئر
 ايكافولسوكيشت
 وكسوم روزي

 ءارزو سيئر ادبي - 1 قلسوم
 اقلابطت نايرام اولسو كيلا
 ةريصل لسع ةرايز لبقملا ءاتالنل
 نس ةرغات ةيبنا يتيثوسلا دانت
 | ةيتيبرلا ةيبيطسلا

 ريداصم بسه اييادلط ىيرجيسو
 ةداقلا عم ناثحابم ةيتيفوس اليممر

 نواسثلا لوع زكرتل تيفوسلا
 بياسصملاو يرابجتلاو يداسصتقاا
 ةدالب اهل شرفتت يللا هياكل

 اهلا
 لريخ ءمارالا مههم لبابتي امثأ

 الا نوامثلاب ةقفحللا اياضش#
 نم ةيتيقوسلا تاوقلا باحصتا ماصتاو
 فلح لم عنضشومو 'هئافونسوتايكت
 ةيميتلالا لئاسملا ىلا ةفاضا ءوسرغود
 , فرتكملا ماشهالا تاذ ةيلو فلاو

 زيجات نلعت وكسوم
 وسراو فلح ةمق

 ر قطان ليو ماو  وكسوم
 اوعسلا ةيجراخلا ةرازرو ناسلب
 موسراو» فيس لود ةبمق رمتؤم ليبجالا
 ثسنادوب لآ ديب نأ رقما نم يات يللا
 رما هماب 2١ ىم تقاثلا مرج
 ,ةيلودلا تاسراملا ل 1

1 
 رمتؤلا ليجانل ةيسماسالا بابسالا
 نواعتلاو نمالا رمثؤمم ةمف ءاقال يف سملاي
 رطجتي يذلا سيراب لف لبلملا يبزذوال#
 ةماه ةيسايس بارارق هلع ردت نأ
 ركاب وأ لكيت موسراوم فلخ سمح

 .فلخ لود ةمق دعوؤم نأ فاساو

 وسمراو ماقل دلعي ددميسا .وسيارع

 رمتؤلا ( ثحبب لاررقاملا نم ثيمح صيراب
 ءمارجا يلع سقش ةيباه تاحارتتلا

 اسي فلطلا 3 رعيك حالصا
 يتلا ةديدسلا فا هيو دامو
 .ايوروأ اهئدهش

 نادقنف

 همدغخلا رستمد دفف

 نم رداصلا ةيركسملا
 مساي ةيباثلا لصوملا دبدجت

 قاوسالا رسمتد دقف
 هيريدملا سس رداشلا ةيركرملا
 هطفاضم يل ءميبرثال ةباعلا

 نابدغ ءاذيب مساب يومين
 هميلع رثعي نمف باهش
 ةييبطوسلا زاذلل ةيميلست
 . ىوتين

 ةسيكي رسصالا ةرطسيسلا ضف رس :زسي زع قرا
 جسيلتسلا عسم نمألا ساجس لسصاسعمت ىلس

 شاب ريرغ يراط ظيمشلا ليقتتا

 رهط لبق هيضراخلا ريزو ء ردوا سيئر
 متابع يووبسلا 9 صا
 لامعالاب متاشلاو .يسيرطلا لامخالاب
 نارلما يلع الل لغدقس يعبصلا#

 نأ ةيفارعتا مامبالا هلاكو بمتخو
 لوط دكذ ةمخراشطلا نيرو ديببلا
 يف ىرخب يتنا تالراجملا ىلا تاءاقثلا

 يكوطببو دسفنم جون نع ربعي جيلخلا
 ين) للاج ياز نكمي إل ةمرعم اياوب لغ
 لؤلب» راجيإل ةعلخلا يهاسملا مدخت
 هلطسملا اياضثل ةءاعب ةيملس

 اوه قرشد صفري قارملا لا كلا مث
 ورهملا بايدولا هقممرم يدنا جهلا

 تئاسقلا سيئ رسلا دسموسلا ةر داس نمش يب رممالا عسيلخلا يف مالسسلل يلودسلا عسصفتلا

 ةقيرط لع ةماخ ةروصد ايباطيربو
 جيلكلا ثادحا عم سئمملا لماعت

 نم ديلا انهن ام نأ لا" راشأ امثل
 ارا سلجم اهسزامب هحودرم .جيامم
 لالتع نم اساسن دئاق هف ةقلعنملا اياسخلا
 عم سئل لماجت بوفسا ب ةيراطلا

 ييدسفلا يف ةيبويهصلا كنيرحلا
 جيلا ثادحا مع ملماعت .بولسلو

 عب لءالا يسحب لماعت مقل لاو

 توشسام يويهضلا نايكلا مئارخ
 ةرثم هشالوانم تقرمتساو فيطم
 رارق ىلا سهتنم يكل نسرلا نم ةليوط
 ةبوكشل نلملا فئوملا مغر فرفض
 عم لماثتلا سضيئرب ينويهصلا ماظنلا

 ,ادنلا

 اسنتي ريح يف  نمالا ملجم زارنا
 ىلإ ايباطيزيو اكيربما ىم عقدت سلكللا
 دم فيستنلا جيهنلا يل امدق يضلا

 نم قازملا هي موقت ام مغرب قارعلا
 ءاسلا هلمانم نمو ةفلخم ثاردابم
 اياوبلا باد ينحلابملا عم لوزسسللاو
 اباضي ةطلافجم ىلا ةيمارلا ةممعللا

 لماتلا عالسلا قتحي اجب اطقطملا

 اهئاسرا رم لك يف رارقتسالاو صالاو
 اده ين ةيمسراخلا ريوو ديملا دقهو

 نيل مالا رسلجم هيمتي يذلا جهملا
 هفادشالا يخغث كبياهشلا ف مدخب
 ةهدحعنملا تايةولل ةهبا 1

 ايباطيربو

 مالسملسل موسي بآ نسم رسشسع يئاستسلا
 ةقطنملا ّق مئاد رارقتسا لالحال راطإ ةسيئاسنالا ةرداسملا نيماضم ©

 رمخالا لاههلا ةيعمج تكران
 ةيساردلا ةقلخلا لامعا يف ةبكارملا
 ةهملقن ثلا مالسسلل لودالا ةارثللا
 ةتطدس 0 مالسملل يلوشلا عيمجتلا
 ف هلايعأ يهبا يذلا يبرملا جيلخلا
 , ارطزم ةيمدزالا ةيصاملا

 يروثلا دمسا ميهارما زوتكدلا لالو
 حيرعت ف دفولا سيئر ةيعمبلا سيئر
 ةيهخارشلا مايينالا ةلاكو هبودسلا
 6 ؛راشق) يآ نامطم ماليسلادبع

 لمع ةلرو اوشملاب ةيساردنا ةتطلا
 هيتايلطاشبو مالسلل يلودلا عبجتلا
 ةفاضا ةنقملا 1رتاذلا لالف متابلاعغو
 ةيئاسثاا ثاطاشلا ضارعتسا ىلأ
 بيلصلاو لالهلل ةيلودلا ةكرسلت
 ,رمتالا

 ةقلحلا ين يسكراشملا نا فاضار
 رمحالا لالهلا تاسسؤم نولثمي نيذلا

 0 را الا بيلصلار لالهلا
 ًاميمقت مالسلل !موي مام لك نم بأ نم
 اهتولخا يتلا ةبئاستالا يماضمللا
 رئاطلا سيئرلا ذيسلا ةربهابم
 موبلا كلذ  اهملعا ثلا نيس

 يف لماشلاو متادلا م لالالا
 , ةلطنملا

 مئاسسج ةيمست ايررق امك
 ملاملا لود نم نيغوطتملا ىلع مالسملا
 اهعا ءريل قلارعلا ىلا نوهجوتي ,ليذلا
 يف مالسلا زيرصتلو لمتدم ا

 ءرمخالا لالهلا ةيعمج سهثو راشاو
 دقع يلع قالثالا مت هنا ىلا ةيقارملا
 7 مالسلل ممن» راعشا تدعت ةيخاع ةودن
 رهش ةياهث دادلي ىف «برحلا تاليول
 مالسلا ميكم دقعو لبقملا لوألا نوثاك

 ودا ةكرسلا 0 ٍ
 مع الاعلاف رمح الا يهللاو

 لعفلا عيشتتلا فادشا نسف نسو
 هيتلا يالا ماعلا يأرلا ةئيمن يلع
 يب جيلخلا ةقطتب ف برحلا
 نإ رارتتسالاو نما قيقحتو
 نطرط ةيزاسلااللا تارارقلا عضلو
 بهتو لاطلعأ يلو يراصتتالا عع

 ركن تسسست ةسيسسسن ولا «ق و رسستسلا»
 نمالا سلجم يف نطنشاو تاروانم ضفرت ةيندرالا ةفاحصلا ال

 ةليهم تركدتشسإا - عاو - سنوتا
 ةسايسلا زدشي ةيسونلا يورشلا

 تعدو رهام لأ تع صعق عيشلا ل ارسل
 مص ةيناودملا اهعفاود فشكو اهحضفا
 ,ةيبرملا ةمالا

 يحانثفا لاجم ف ةفيحدصلا تنانو
 ةمهارلا ةيكيرمإلا ةساهسلا نا اهل
 ةبكيرمتلا اياونلا رئاس لاشب تاشك
 اهلج نم تءاج يملا فاذغالا ةميبطو
 جيلخلا اقدعم يلا ةيكيرمالا ثاوكلا
 ,.يبرهلا

 نع يكيرسالا ثممصلا اذه نأ لأنو
 ريفوت .ىلخ رارمضالاو مالسلا تاو ادب لك
 الا ديزب ال ناودعلا تاودا س ديزملا
 الا للادهالا ةقبقدع فشك
 ةبيرتسملا تاردغلا برسعب ةلثمثملا
 مئارجل ةقلاطم ةياس ماتو ةيقارملا
 تقيطلا دصا سومر هسصلا نايكلا
1 0 

 بتايشالا خي نأ قورشلا ثتدكاو
 اكيرما اهذلطت ينلا يرطالا مهارملاب
 يسارا يل يركسملا اهلخد# ليفت لل
 ةيدرعلا ةريرجلاو زاصخللاو دج
 بيئارتسالا يل امج ةيرئاث كادقا
 ةيجيتارنسا عم ةقباطنثملا ةيكيرمالا
 ,ينوههصلا نايكلا

 تاحيرصتلا قبال ىلا تراشاو
 قارملا دص ةيثيرسالاو ةينوبيسلا
 اهاجتار ابهنم لثمت اهنا تلاقو

 قارملا برقي ناودملا ف ؟هسيئر
 ةلتسثملا ةيركسملا برعلا ةوف ريسدتو
 ..يقارملا شيجلاب

 يكيرمألا لطدسلا نأ تحضو او
 رولا ةييشت تدنيتتم ا يبرشاو

 ا ا ةقطشم طيش ,ر ةداعاب يف ١
 ىدصضتي يتلا ةيكيرمالا حلابملا مدخي
 يصح ماد سيئرلا ديسلا مويلا ةرقب اهل

 ةيكورمالا ثاولاا نا نس ترشحو
 ليئارسا اهقبيبر ما ةيامح اهل ططخ
 ةوقلا لبق نم اددهم حبصا يذم
 ,قلرملا ةهدوفي ينلا ةيبرحلا

 ةيبرع ةنقو ىلا ةفبحصنا تعدو
 موبشللا يكيرسالاططخللا هجاوت ظراج

 هرارصاو هتيءاودغ ف قرطي نل يذلا
 ريمدتلا ف برعلا نيب برخلا شغ
 ,لاكذالاو

 هديدشت ىلا ررنس دلا تسد ناسخ قو
 تاظوارملا لخ ةيبيابولبدلا ةقسحلا
 تايالولا بتاج نب ةيراجإلا ةيسايسلا
 _ هبجراخر ندالا سلجم .لخلاذ ةدحتملا

 لكلب نطئشاو ةشيصصلا ثيلاطو
 نايكلاو قارملا مارا نيئايخمب ليكلا نع
 ةنودلا هذه ثبغر اس اذإ يبويهملا
 مئاعلا مارتخا ىلع كافملاب /
 اهتيؤرو اهقطذمب برعلا لوبقو اهل
 .ةلرابلا ببرخلا ناهتنا دعب ام ملاغل

 نايكلا نا لا ةفيحسملا تراشاو

 تيميلسلا ادش .يينييهسملا

 نارارم صفري وهو ملعب يهيئارتسالا
 يدلا سلدلملا اذه لثم نأ نمالا سياج
 قارملا هنو يف اريثكو ةليولم دطساتسا
 مارا ةلئرلا ثاذ هلي ل س .نبججا وه
 ماي ا 0

 ( اذه دمت راستلا ىبإ
 نانيكا نكي مل ول هنا نسقوأو

 هناو كلذب لماك كاردا ىلع ينويهنخلا
 ا ةينابزمالا ةبسهمسلا ءاالعأ 1 .قعحم
 امج | تارارقل ضفرلا انه لكن رهاج
 ىلا ةلتحملا يسارإلا لوح انو يلودلا
 ةليتكلا ماييالا لالخ ريك نجس
 مئارجس لك فارتخلا لماو لو .ةيضانا
 .ةدراطلا او راضهلاو لتكلا

 سآلا سلجم يارثا ةفيدص تغخبو
 ىتع ةعدبر تايوقع ضرن ىلا يودلا
 تاييترت ضرف ىلاو ينوبهضلا نايكلا
 يد يش ل ةيامحل ةيلوم
 رتب تارارقلل ديقنتو ةتنحملا قفانملا
 ةيهقللا ناشب اهردسما نأ قدس
 ةيضيصستقلا

 نايك اذه يرحت نا ىلا تر'متاو

 نم دهظم يلغ ةيلودلا ةيعرشالا
 كلت للع نيكابتنا عضو ةيلوشلا ةرسآا
 اهقيبلطلا 1 ليددشتملاو ةيعرمشلا
 مهمجاو ثا ذا جرح قزام يف عيلخلاب
 يبويبيصلا يدسنلا ارهجاري نأ
 ةمزا هب اوهجاو يدلنا هتاذ سايعلام
 .جيلكلا

 ةيئيفوسلا تايروهمجلا لع يتيفوسلا سيئرلا لاسي ناريتيم

 سي ردسم دسعسن !دسغ سي راسب يف فوشتاسب روم(
 ةححسفطق و ةيسدمق أ دس ةلطسبست اسصفسأ | 1 خص وسعتسما

 ليئاخيم يتيقوسلا سيئرلا لصو
 لوأ ف سما ديردم ىلا فويشتابروغ
 يئيدوس ةلرد سيئر اهم مولب !راير
 .اهنابسال

 ءاقلل ادن فوضشتابرومل هسوتيو
 09 1 0 ييئرخلا .ةريظب
 ٠ ثيد ,سيراب
 يواستلل تابقاعتلا خبرا لع ةينبايملا

 .ني هقملا
 لقحلاب ىلوألا ةيقافتالا قدشنر

 اهتدم يسقثلاو يبلعلاو ,يعاسلا
 لمملا ناذمم ل ةيناقلاو ياوقأ ةسمخ
 ناذهمب ةثلاثلاو , ةيغ ابنمحالا نوؤشلاو
 تاسمسإؤلا نم ددع نيب نوامتلا
 لواشت ةمبارلاو ,ةماحلا باحاطقلاب
 ثاحبالا رثرم نسب يتانثلا نواعثنا
 مولملا ةيعبداكاو يسرفطلا يسئعلا
 ,ةيتيدوسلا

 طفنلا راهسأ عافترا بيسب

 يي زجعلا دايدزا
 يس ارقلا يب ”راجتلا نازيملا

 ناريملا ين رجعلا دار  عاو ب يسيرام
 عاملا زهمّسلا لالخ اسيرمل يف يراخمتلا
 نسنبو طييبلا راثبإا ةداير فنمن
 ةيسيرفلا علسلا شع بلظلا صافخبا

 ةيسيئرلا ةيبوروالا قاوسالا ي
 اهب ناين يف ههسيعرف كبح تدرعاو

 هده يدؤي نأ يل اهلماو اهمحاينزا نع
 ةيداصتقالا تاءارخالا ءاهنا لا رارعلا
 ةرسئاسملاو يارهلا ىلع ةمورقلا
 لضرتلا لحا نم تامواشملا ةحيرسلا
 ةئطدم يف لياعلا مالسلا لالعا لا
 ,طسوالا قرشلا

 ةلماؤم لع اهرارما ةئيحكلا بكاو
 هده لف لصوتلا لعسا نم للملا
 ةيودلا تافالعلا ريرمتو فملاده#ا
 هب 26 يسمرفلا بعشلا يجب ايباحيالاو
 .ةيبرعلا

 ظ ؤ

 ةيسرللا ةئثلا لواتتتسو
 يف عاصوالا روطت اصيل ةيتيفوسلا
 يل نوكتس اميل ةلاسملا هزهو , جولخلا
 نيب امور يف مويلا دقعي عاتجا بلص
 ةهباطيزبلا ةموتدلا ةسيئرو ىاربتهم
 يتلا ةمقلا شماه ىلع رشنات تيرغ رام
 تاموقحو لرد ماسؤر اهدقمي
 هدهو , ةيبورر الا ب داصتقالا ةعومجلا
 ةيدلسلا ةدهورلل امال ةسركم ةمقلا
 ١ ةبعاررلا لكاشملاو ةيبورؤألا
 زاصضا ةكومتملا لون اهند يناعت
 قوبل ةيرادالا اياهللا نم ددغل
 ,ةكرتشملا

 ءريكتب نم .نئريماوم ريبقتسمب اهتز
 تايرسجم نك سيراب يف يثيقوسلا
 اهشيدن يثلا تاروطتلاو تادحالا
 .نالعا اهرطاو ةينيثوسلا تايروهمحلا
 عاضوالا توتو ةدايسلا لتس ارات
  اهظايلوم ل ةيبسالا

 ناتسخاراك ةيروهمج ثئبم) دقو
 حس ناذ يعبي داو العا ةيتيفوسلا
 يسارقلا لش اهبيناوقل ةيولوالا
 هةيراصتتلا خيم عيمميو .ةيتيفوسلا

 برسلا نويداصتقالا

 لوألا ةحفملا يلع رولنلا ةميبأ
 هد ىا ,رب دكؤم قارعلا ىلع يداصتق#ا
 حيرانلا ي ةيئايثتسا ةلاحوش راسخلا
 رضغ يف الونم ةيئاسالا هل دهضت ملا
 اراصخلا رهع هبا ضرتلب
 ناسالا قوكحو ةيكعارقمب دلاو

 ةيبويهصلا ةررحملاب ناوفلا نمو
 يمطاوملا ذم تنكترا يتلا ةعشنلا
 يبدقلا مرحلا ةصانم يل ييتيطسلتلا
 هيف ةعاشب نا ادبكؤم فيرشلا
 ةهباجملا نا مولهلا دكؤت ةميرجلا
 ادبن ىف نعي ةيبويهصلا عب ةينرملا
 يف ءاسملاو رشلا نساكم جالتقاد أ

 ةيمرعلا .صرتلا

 رمثا نا فورعسو , اهيضارف يلع ةيوردلا
 ةييروسا برايصتلا ركارم مهاو
 يميسب ركرم وهو ةينيلوسلا
 «ياتسيحا راك يل دوحوس هقستتالب

 يتلا ةرشع ةمئارلا ةيررهمجلا يهر
 بروهسد الأ قبي مو اهتدايس نعت
 ففم ناث مل كايريخراد يش ةدحاو
 ,اهتدا اين

 ناقرن نلعل تكرلا ادق يو
 هنالث ىف «يراوظلا ةلاح ( اين ادبومإ
 ةيلقا اهبكرش ةيبويسح تامطعاقم
 سمأ اوادس ناكسلا ءالؤهه ,ةبترلا
 نم مخرلاب مهن يصاخ ناحلرب تاخشناب
 اده لتم ةيفاذاوملا تاطتسلا ميج
 ,ءاربسجألا

 احيرجو اليتنا 7
 راطق مداصتب

 رصم يف ةلفاح عم

 امحش 7 - عاو - ةرهاقلا

 يل بسا نورح ؟8 ببسأو مهرصم
 اجب سيوبلا رالي مدابصب نياجح
 تاركلل ماعلا لقنلا راهجل ةشاث
 ىلا هرهاقلا نم هقيرط يف وهو ةحلسملا
 بيسكاهلا ةيبدم

 نيباصما لعن مَ هيا ةرهافلا ف ركذو
 5 مهسير .فامسا ةرايس أ 6 ةظسارب
 تاويبم جو لدطو دونحو طابض

 هكر لطغت ل ثداحلا بفمستو

 «رمجايلا يب ةهكسملا تاراظعلا
 هئف اجلا يسشهت تبع سيومسلاو
 اننل هكسلا ىلج راطقلا اهييحس

 مدانستلا ةلطنم نم رّمع
 م يناثلا وه تراخلا اذه نأ رك ديو

 هقظنملا سفن يف جماع لالتع هيعوب
 تارابتلا دوجنو مدع نم نكد اه يبست
 تهراكفتلا ياربغا نم ريت

 هيسيرع ةيئادوس ةيقافلا
 بهذلا حارخنسال

 هيماظلا مرارو بمقو ماو مرظرخلا
 ثاسبالا هئيه عم ةيئادوسلا نيدهتلاو
 لابون ةكرشو هيبسرفلا ةيسولويصلا
 ههلعس يم بغذدلا حارختسال اهفاعثا
 قرش رمخالا ربلا لابضي بتابزالا

 يدوس
 هكربت مانتسا هيباهتالا برعؤمب عنو

 نادوسلا كليمي تينا زيادمتلل تابزالا

 هكرشلا مهنا نس هتاملاب 50 اهيما
 بهدلا لالسئلا يق لمعلا ادييسو
 لبقلا لوالا نرماك رمخاوا

 اهب ماق يملا تاسءردلا نا رئديو
 يملا ثوحملاو نوي ولويحلا ءامثملا
 بهدلا دوخو تتستا دق ةنبهكا اهنم دق
 ةريدك نايمكل

 لاظن ا لالبخالا يركذ ةيسابلل

 فيقوت ايبيلا
 ةيوحلا تالحرلا عيمج

 تاطئس  تررل < عار  سلبارل
 ةيوسلا نالدعرلا عيمت- بثو ”يمينلا
 عييمج نم نما ةيلودلاو ةيهلجملا
 ةيولسلا يركدلا ةبساما اهتاراطم
 ماع يف ايبينل يلاطيالا لالتحالل
 ,داهس موي ايميل ةرتعت يدلا
 ةيبمشلا ةدجلا/ هنرمصا نايم ركذو

 هنا لقبتار تالماربفل ةماعلا ةيبيللا
 تالاسمتالاو تديمارنا فئرز وربقت
 ةيميلقالا مايحاو ءارجالل ةربادلا
 ةيقربلاو ةيفتاهلا تالاعتالا قلدكو
 هما نايبلا فاسعأو اهسقن ةرتقلا لالخ
 تائيهلار .تارادالا عيمج راهسا مت

 ادهن ةيلودلا تاترشلاو د
 . رازقب"

 درطت ابوك
 ايتيفوس ايفحص

 .ىدل ابوك ريظس نكاد عاو -وكممرس
 نع ازيازاك هيسوخ ينيفوسلا داختالا
 ةليرحم لسسازم برطب انافاه رارق
 ريبتسكلا مادقارب اياكسلوموبسك ٠

 , ةيبوكلا يغارالا نم فوتيوقم
 ةليدم اهترشن ةلاسر ل مهتاو

 نييقحسلا ضحب سنا انف ءادئارب»
 ابوك نوؤش يف لخدتلاب تيقرسلا
 لا ةءاسالاو ءابذالا ريوزتو ةيلخادلا
 .نيدئيلا يب ةقادسلاو يبركلا بدضلا
 ,تاكيرمالل اقاويأ ارحيها نأ دعب

 الالب ارخؤم رمثش دنا فوكيلوت ناثو
 «ةسماختا ورتماك لديف ةايح» يع
 سيئرلا ةيصخش لأ! هيف هامس#
 وهو زرتساك لوؤار ينذ هيف ضرعت امك
 هناب يبوكلا ريقسلا هفسو يىذكا لاخلا ]
 . باذك فيلآت نم هفاث

 ةبيرع تافأ
 ين ريطخ روهدت

 يرصملا نطقلا جاتنا
 دفولا ةنيعم ثدكا جاو ةرهاقلا

 ينج تارثؤم نأ سما انغ ةرذاسلا
 ضائخنا يبت يو :رسصل.ا نلعقلا لوصبسم
 راطتق م5 ىلا نادقلا ةبجنتيا
 , نادقلل

 ةاقاسك نإ ةفيحصلا نسفواب
 تافأب لوصحملا ةباصا دكؤت ريراختلا
 ةريشم هتبجانبا لمق ىلا تدا ةييومل
 ةعارزلا ةراروم نيفيؤسملا عتاون ىلا
 مام نع نطل ةيحح اننا .ضالطبف
 هتدهش مسوس أو مسا ربتها يذلا يضاملا
 . مع يل نطقلا هارد

 طيطختك ةكرتشم ةنجل
 ةينادوسلا لودحلا

 ةيدنغوالا

 نايوسلا تلطتا عاج موظرخلا
 ةينل ةنجل ءاخنا ىلع ادينغواو
 يس دودسحلا طيططتل ةكرتشم
 . ني دليلا

 ةميارلا ةرو دلل يمائخلا ناهدلا دكاو
 نادوسلا نيد ةكرتشملا ةيرئرولا ةنبجمل
 نام سما ائه ربص يذلا ؟دتغواو
 ةدوعل ةكرتشملا ثاءارخااب عارسالا
 بيهرت يع ايرهم اهي دلل ىلا تسلل
 ةيمعغوالا ةببوكحلا تاواعطي نايوسل#
 (9“] ةئاصم ىلع يثحاللا سطوتلا
 ةكرتمتمملا دوهحلا س اليم

 ةمبق ةداير ىلا ناديعتا رامشاو
 يب عيوملا يراجتلا لويكوتورملا
 راكو+ نوبلم 1١( * ) لا نيدتبلا

 ءقىراوط ةياح

 انودلام يف

 نامرب ردصا ب او - وكيوم
 سا ةسيديموسلا انودلاو ةيرزهمج
 ةدبإ عيئراوطلا هلام ضصرفم ؛رازغ
 هيروهمخلا بوبح قطاص ل نيرهش
 بيلحا دم بباك يملا دقظمملا يغو
 تيوستو افودلام رع اهلئاشنسا
 هلعدسملا ايراطاط هيروهمج

 مابر لوس لاه هيفوم هبحلا قيكشتو
 ةطلسلا

 قاع قيبطب نانا رازقلا خبصت امك
 تاياسحجالا دفع لايق .يرازلا
 صرت لا لصميزر تاريسلاو ةماقلا
 جراخ ىلا صيظاومللا ب ةددب يلع دوي
 تاسع ماديختتما ريظحور ةفطنلا
 عاسمسالا

 لالخ نيهتش دب انودتام باكو
 رثا يلع اديدل اريوب 4ريخألا همرالا

 ناليطاس ةينوسحلا ةفطشنللا مايوه
 هيقزر يتدلا رارغلا وهو اهلالبنبا
 تارم ةدش يف اهوقلاملا ناملرملا

 ةّةاب

 برا ديعلا عملك زال تمسلا
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 ينيصلاو يسنرفلا لامع الاب نيمئاقلاو يتيفوسلا ريفسلا لبقتسا
 ايديوسو اهناباي :نيدفو يقتلب ملسلاو ةقادصلا ةمظنم سبئر

 اسس ن وسمرساعم أعز ن وسسيست ا رعفأ

 ةسيكب رمالا تاريثأتلا نع ىنابايلا فقؤملا
 نابلس دياد نايدك ةيسيفلا يلقن

 ةقادصرا ةيسطبما ضيل
 ةبصاقلن لبث فقيفلا ةبقارملا رمابيجسلاو

 ةيائرس ييانايلا يناكربت" دنولا
 رسيمر يثريما دنجم ديلا
 نامربلا يف مالسلاب ةصايرلا ةصمل
 يسابابلا

 نابلس لواذ نابدع ةيسلا ترغاز
 يناناهلا فلولا عاقب يف لمآلا رغ
 مارا ةيكيرمالا تاريئاتلا لع !ليعب
 ملاعلاو ةيبرملا ةفطمملا يل لكاشملا
 ةموكتلا ةاحارن ةيمشأ ىلا اريشم
 يداسايلا بنشلا جلاصل ةيبالابلا
 ةيثيرمالا ارادآلا حلابس يع اذيحي

 ةردامس ةمطملا سيئر ديسلا سنو
 ةيملسلا يكزيبا يسع دمعي ديسلا
 كراشن 0 يار كاجو ةنالان
 دقاالعلا تاماغعحع نم ديذعلا هيل
 رثبخ دانيا بدهم ريااملا ي ملسلاو
 ,ملاعلاو ةقطمللا نع برحلا

 يكويبأ نيس ربجم ديلا ينادغو

 ل ةيببجألا ةيركسلا تاوقلع دحاوت

 ةنملاو تاداصتاا دسنو

 ميدهت رم هلكشس انو ةيبرملا ةلطسملا
 اسو رارفمسالاو عقسلاو سالل رجطخ
 توفشل ةرصدم برس نم هناردمل
 ملايراو هقتتسلا'

 يدامتملالا رامجلا ىثأ ةمثا
 نارعلا لابطأو بعث دم يناسنا هلا
 لكن انرام ائاهتما لكشي ءيغدلا
 ءيداسو ةيلودلا فارخالاو ييئاوملا
 ديحي دبسلا اًعدر ناسبالا قولت
 هاولز مئاملا بوعش ,يكويبا سست»
 بمص بباب» ىلا توقولبا مالبتل ةمضملا
 ايداصتمالا راصخلا رسكل قارفلا
 هيئك سورلل رشاجلا

 نامقس دوا نابدمل ريمسللا ىقيلا امك
 يديرسلا ينالببالا سلجملا كفو
 ةمحر مثبه حيمشلا ةمانرب ىلخالا

 ةتادعل# ةيزعس رسيئر راشاو
 لا ماتنإا لح سصامتلاو ملستاو

 يللا ةيبريهضلا .ةيلاورسالا ةزماؤملا
 سج ةردب ادكؤم قارملا اهل سرمت
 ةريرشلا ىوثلا ةهحاوم ىلع قارعلا
 لايرممالا رماثلا لاكنا لك دمحإ

 يسوبهسناو
 انبأل انقيلح روكيس رصدلا يا لامو

 اهسمتي ينلا ةنيسلأ ميقلا نع عئادب
 لك امبم فطمي ثيح مالسسالا

 رطكلاو رشلا وق ةهساولا ييريجلا
 يسالسالا سماتلا دقو سيئر كار

 سيئرف# قيمسلا نا يلخالا .يديوسل#
 يف ييرع سيئر لوا وه سمخ مادع
 رشلاو رقثلا ىوثلا لاق ثب دحلا رسمنا
 ةهحشلا ثاه#ولاب ةلئدتلا ىاودلاو
 2 ةيكيرمالا

 مادس سيئرلا ذيسلا نأ فاماو
 تايحللاو ربي دقلل ىظحي ريسخ
 ةكرح دوطي ه7 ملاعلا ي نيملسفا
 نم ةرغلا برسل يمالسالا داهتلا
 نا ادئؤم ةيمدلمالا تاسدقملا سرا
 ةورظتي نل ملاقلاو ةيوسلا يملسم
 ةدسيتعلا نابع ىاتراشلا كشاو1
 يراثفلا ةؤهربها نيدلا ةيمالسالا

 ريكلا ىوتل يعرشاللا دوجولا ريزشل
 .راجحلار دخب رعرا ف

 ةسي رسيش اجلا ت
 و ةسحسسسات رعشلا يصحسسمأأ ر زاد

 لثسي دف ربما موظرشلا لآ هجوت
 ةييريهانجلا تاماعتللاو باداحتالا

 ةيبرع ةلودح ءدب ي قلرملا ف ةينهملاو
 لادو لاو يتوبيبجو .نادوسلا 0
 , نميلاو

 هتلوج لالك دلوج يقكليسو
 يي ةيدهملاو ةيريه امجللا تاميفنتلاب
 تادسيييم ثجحبل ةيبرالا رابظتالا
 وزفتا ءارخ جاضوالا تازوطتو

 يارا يسيلكطعالا يبويهفلا ,يكيرمالا
 .يسرملا جيلكلاو راجحتاو دعت

 ةبطغ هكاددس ديسلل حيرت يفو
 سيئر نواعتلل مايلا داجتالا سيئر
 ةيقارلا عابس#لا ةلاكو هبودشل دقولا
 راطا يف يناع ةفيسلا يا هبف يضوا
 تاداعتدالا يم رستسلا ليمثتلا
 ةيرسهاسهلار ١ تامطنم لاب
 ةيكيرمالا ةرماؤملل .يدصتقل ةب علا

 ةيبرصلا ةمالا لح ةيتوبهيعلار
 _ مهظحلا قاارعلا ةكباثبلا اهتملفو

 لالخ ىمسيس دفرلا يأ ىلا راشاو
 ينوامللاا ىرع قيشوت ىلا امعيا هنلوبج
 تابطعملاو تاهاحتالا نيم ينهملا
 ةميرالا راطمالا يلو قارحلا ف ةيمهملا
 يباقملا لمعلا ةريمم مدطي آمن
 2 يبرعلا ءيسهملا

 . لبقملا سبمهيبكلا

 للامعلا تاباقنل ماعلا داحتالل عساستلا ماعلا رمتؤملا
 لاما لييتملا سيمخلا انه اهبن

 ماعلا داختالل | ماملا رمنؤللا
 رامش تخت رطقلا ف لامعلا تاياقدل
 , (مدقلي سؤملا .. عجهرت )

 هبيرط لساف ديسلا لالو
 ةئاكو بودتل جيرصت ين داحتالا سيئر
 اللا رستؤملا نا ةيقارملف هابجالا
 ةرهسم ثبحديس مايا الث رمتسيم
 اع ةيبيظتلار ةيدهملا لمدلا
 ةيلودلاو ةيموثلاو 3 ةدمصالا
 ةيحراطلا تاقالعلا تالاجم يو ةفاك

 ةيبابشلار ةبمالبعالاو ةيلاقثلاو
 يعاسشجالا لامضلاو ةيرانالاو ةيئاجلاو
 , لمعلا تاياالعو

 لالخ فكميس رسلؤملا نا باصاو

 للغ يباقدلا لمفلل ةيليقتسلا
 هوس يجراطلاو يلطأ هلا ني ديمسعلا
 ةئهارلا تايسحالا ثادجتسم
 اهب علاهضي نا بجي ىتلا ةيلوؤسلاو

 ةلبججغ عفد يف يبا
 ةياير لالخ نم ينطولا دامتقالا
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 تافاطنا لخأ لنمالا رابتتسالاو حاتمالا
 نارلالعلا قيمعتو ةيناينحالا داوللاو
 تارئداو جاتبالا) لمعلا فارطا ند
 . ةيباقنلا يللا لامملاو لمغتا

 ماعلا قامثالا سيئر ديسلا راشاو
 كوس هنا يا رطل يف لامحلا تلباطلك

 يركرملا سلجللا باطتلا رمتؤلا
 راارقاو ماما داضتالا ذيطنتلا بتكللا
 تاطفاحملا ل ثاداتتالا هططا
 , ةصصخلا ةيتادملا تامالاو

 رسسستا زسؤسلا يمض روسسجألا ةداسسي ز
 رتارجلا يل نلعا  عاو - رثازجلا
 سدالا دثللا يف ةريمل ةاايَز نع سسأ
 ماعلا عاطقلا يلطومو لامع روجال
 ,لبقلا رهشلا نع ءابتيا

 نم روجالل ىمزالا دهلا عفترا دلل
 ايواسب رالودلا) يرئازج باني 8١ه +
 ةئامو نيطلا ىلا ( ةيرئارج يناند ةمست
 رهشلا ةيادب نس ءادتبا يرئارج راتيد

 لسب تيح يدعاسل لكش ١
 لآ لبقملا ماعلا يااا را لا
 زومت ره ةيانب عمو رايد 7" *+
 06:1 نييشتأ ىببالا حبصي لبقلا
 رامي

 اةيمدلا ربودحلا ةبدايزلا تلمش امك

 لامعلا نم نيدعاقتملا بتايرلا
 ,سضظولاو

 .تاصوافم دعب ةدايرلا هربج تباجو
 دولرم ةسائرب ةمرخسلا جي ثر»
 تاساقسلا ماعلا ياحتثالاو شوربع
 ةموص يب قحلاببع ةساثرب لامفلا
 ,.ماها ةنالث ثرمتساو داحتالا سيئ

 .بتاهصا عارزولا نم ددح اهين كراشو
 يريقنلا بتكملا مءاهعأو ةقالفلا
 لاسنلا ثتاناقنا ماملا راستالف
 ,دييورئارجلا

 ماسلا راجتإلا ناكو
 هرب ةموتحلا بلاظ دل ييرئازجلا
 لا لاسملا روجال ىبدلا دشلا روجا

 ميد ايرهش يرئارنع رابيد فآلا ةعبرا
 هامل ةيلاجللا رادسالا ىلع ةتجفاسما
 فيلغتل ةبتالهثسالار ةيئاذفلا
 راق لمهاجك نم ةبيشاعملا مانخالا

 مهتردت ةلايزو لامملاب يذظوملا
  ةهتارشلا

 ادومح ني ىحلادبح دهسلا غاو
 رسب تاهواظحلا نا حيرست

 رمتستس لاسلا داحتاي ةسب

 ةماخو لامعلل ىرخا فماكم ىيفدعتلا
 :امتجالا نامهلاب اهرب .قادني ام

 ب يف ماهسالل بإنشلا ليمششلو فا
 ةلاطنلا بع

 ةيبقي رعفا عب راشم ١ لومي ةيمنتلل يب رعلا كنبلا
 يبرملا هكملا قفا او . رئارخلا

 مسيرات ةميس ليوش يلع ةيمحتلا
 نس دبع يف ةيتلو ةيداصتقاو ةيومش
 ابوبلم 7١1 ملمس ةيقيرخالا لودنا
 * . رالود فلا مهالو

 سلخ تاع امثبحا ماتكع يكتذ هاج
 رئارسلاب ةرالا هتريدن كئبلا ٌةراثا
 عيرشم ليومك يف كسلا مهسيس ثيح
 اميه صوخب ل يدوم يف يعارو

 متب رالود فالا لإ *+و شيالم
 . ةمم 18 ندم ىلع ةديدعت

 عيراشلا دحا | كيسنا لوسيو
 اوثم وديك ١95 لوغس يلود قيرطا ءاسلا

 ياله ةيمامث عتبي ىضرشب قببم ىم لو
 للا مدخلا اهسنم نم ةلاططورشيو ركز
 صرل ميدق ىلإ ةيامصا لام ةيروهمح
 رالور بلا 10 “ ةميقب يتيبمرولا ياما

 يرسخ ير عورشم يودج ةمار
 , ناميلت ةييدس ميلطمتو

 هثمهق تقلب صرت نم ايان ديفتمتو
 ةساردت رالود بلا 779
 لاسات ةدهدم يب راطمالا هايم ىيرصت
 _ ةيئانلا

 ةبيتد صرع لاغ اينيمل ثلمحو
 بلا 7٠١ ةنيهمل رود ملا [1

 اهراصثتسال ةبعارزلا يسارالا نم راتتم

 ةييسحسسسف دنع راس سسستشأ

 اسي اطيب ربا داسهتتا د ست

 ريرو نوسونا لعين رد تس عاو ب نذما
 موك ىف قياسا ,يساطيوملا ةيناملا
 داتتالا نا نم رمت بيرغواس

 ةيحاوي يللاعلا لاضتج ل1 يساطمربلا
 هيدحت ةراطخا را

 سياكوك نينل

 هينج نييالم ؟ ب
 ينيراكلا رزج نم

 تايطقتس ميسيشتكا لاو - يدسصلا
 13 ورتسط راطغم يف هسب اقفيرسلا كرامكلا
 ةرودملا سناكوتلا يدان رم ان'ريونمك
 ىسفلزبسا هيلث شيال هي اي اهيميلا

 لا اولمو نيزلابمم هيكل ةروجح
 هيوجحلا طويطخحلا نم لع ندع
 سيراكلا رصيلل ررح نم ةمباجترمل

 نا كرامكلا باطلا تتئابو
 ماب ةيبزأ مهو هيسيعلا نيرفاسلا
 ةمخخم لا .نويدقست دار لجرر
 نذملا يمرمت ووسع

 هملاقببا نر محا يذلا .روسولا لافو
 اريك املاصنوا يجامل ماعلا يف ةيصقم نم
 سيزب سطناشللا برج ةمويكحل
 ماظسلا اساطيوت لوس يلب مرارص"
 لمفلاب ةييلج د يا دلااو يورو 17 يدهملا
 لشاسمببالا نت 0 يصأملا رسهتلا
 الذ ايباطررب ق ثمحي ىلا يداعتفالا
 لاما رانهبلل لياتلا ؟ييمانسباب

 مجولا يبوروالا
 هئيه ثرمح ىرشا ةيحام نمو

 نمو سوكشلا ةيناطيربلا تاعابسفلا
 يع ديرو امم روحالا عانترا هروح
 دالتلا ف هلاطنلا ةيبمن عافترا ةيصرف

 ةئيه سيئر ماهنم نوح برخاو
 نادحا يهو تيباطيرملا تام اسفلا
 لل ةهسيئرلا ةيدامتتالا تاشنهلا

 نويل لهني نأ 3 ةييّسم يع ايءاطيرب
 جافترا هتاخ يي مهفتاقعو يساطمرب
 روخالا بسن

 د ةيدحم تاحيرصت ف تاضاو

 ايباظيزب لوح نم يمرعلا يا نشملا
 بسن ديرب الا ره يبزرو 5١ دنملا ماظن
 ىتح ةئاملاب 7” نك روجالا قف هدانرلا
 هياؤعسلا يف ءدايرلا بسح نكي

 , زرآلا ةيجادج يب
 ضر ىلع تثسحت ابمساغ امأ
 ءارستسال رالود فلا ١0١ هتميق
 رؤانب مث يدلا افراطم لع باييسؤت
 يبرملا فيلا ةدعاسملب ؟اأ ماع
 . ايقيرلا يف ةبمنتلا

 نا ييرعلا فيلا يف ريمم نتغاو
 رمي كدسلا اهم دق يملا سورتلا عومجم
 ينآلا ىثس ١5098 ماع ةيادن يف ةكاشب)
 تلدغامم ىلا ةناصارالود ناهلم ثفتد
 711 يم رثكا تقلل ةيئاسعا ةبعالع

 عيراشم ةمافا ي ماهسالل رود نويلم
 معظ ةيقبرلالا ناديلبلا يف ةيومت
 . ةييرملا

 يروهمجلا شيجلا
 يدناربالا

 نينوامتملا نقب ددهي

 ةيناطيربلا ةطرشلا عم

 ضشيخلا هيفدع بدذه  عاو ندم

 لك قدم ي ريملا يذبل ربآ» ىروهمسلا
 ةطرشلا تاويق عم لمادشيو نوانسي رم

 هللدو ةيلامشلا ةديلزبا يف ديس اهيردلا
 ىلا برا نيدلت# يبيحهلا باتعا يف
 سبل ةطرشلا دارخا نم ةممم لاقم
 ءلرالا

 لا يدمتربالا يتنيجلا رداصم بلاش
 عسي نوامتوو لباستب صاخش كا
 لمحتيس ةينايطبربلا ةطرشلا
 ربي ديلريالا نيمطاوملا بعدو  .حبابسلا

 ابفقو ىلا ةضضرشلا خم ييلسامنملا
 لشل اهب مهتدعاسب مدعر مهلماعت
 .اوملربا يف ةيناطيربلا برحلا دمكام

 تايسئشلاو تاسسؤملا نأ راديو
 ةريخالا ةبوالا 0 بحبما ةيئاظيرملا

 يروهشلا شريحلا تامهحهل اهده
 ضراسي يعدلا رسلا ىيدتلربالا
 ,اديلريا ل يباطيرلا دوحولا
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 0 ا
 نوسي زسفلت ةسكسش دسئاسنملا سيئ رلا عمم هترجأ ىذا يفحصلا راوهلا صن

 نس لسسضمف أ ن وسسكيس لجيتتسما

 دسي رسإ نسمل ناستستسمبا رسبسكأ

1 

' 
 ك0

 يوالا هحفصتا لع ,رشمملا ةمتثا
 آم آذآ نكتب يفهسلا ©

 دش نوميصع لا انفجر
 نشب هيف يودحت له جرتقملا
 < ةيباحيالا طاتبمللا

 مها نا تلف ابا يسيئرلا نيبسبا -

 مئييسور يم ةيئاحيا نم هيف ام
 ريبب لوثح نع تحبلت هجتت يتلا
 طاتب كتتاهو برجل ةقيسو
 تاطقلا ف يركا ةيباحبا

 ادايس - © ١
 عسوتلا ناكمالاب له سيئرل»
 ماقبلا هيه يف ربك ,لكشم

 يل تيرو يثلا ةئئاسبالا
 <«ناريتيم سرترلا تاطنخ

 يرتي امدنع سيئرلا ديسلا -
 ىلا ىبتهي نا عيطظتسي هناف راوتحلا
 نمو .ةحيتملا يف يسادبا وا ام
 مه ان دحلاي هنا راوخلا ةعيمط
 إل ةيسمملا بارطالا دك يباخيا
 ريمبيو اهئادادستساو اهميهافم
 لخحلا نا صرتقت اننا مث ؛اهبلع
 ريتتاب نا ىلع امو رداق يباسنالا

 ةيباسنالا سحيل ديدح وه اهب
 .بورخلا لكاش+

 متنا لع .ركلو يفصصلا ©
 ين لريخدل نوييعتسم
 جرتقم يسماسا ىلع تاصرادس

 ة«راربتيم سيئرلا
 نا دكؤلاا نم نسيئرلا ديسلا -
 نم رومالا ىرب همقوم نم ناسفا قك

 حرثتملا يف نا لوقت امددعو هكيوار
 نم ورمك وا دير همدقي يذلا
 يدلد 1 ابان رمآلا ف ييينملا

 .. ىرخألا رظنثا تاهجو اذه
 اخرتقم اسدق نوفرمعت امك نحو
 ٌقلطمللا ايرظن ةهجو ,.رس وه
 زاراةتسا فا يصخي يدلا جيحسلا
 مالسلا ةياقا يىلاو ةققفمملا

 ل الادو اهيف لماشلاو
 لقت اًنمدت امدمعو .يضأملا با 7
 نا نيركلالا نا يضرتفت مل ةردابملا

 كلر ىرتشا رطت تاهجو مهل نوكت
 ساساللاف نتف .. فدعا انرواجي من
 فورظخلا رفوتت نا يفدتب هنأ وها
 ربكاو . يقيتح راوحت ةبساتملا
 ديري نمو برخلا ديزي نلب ناحدتما
 ليقب يذلا نم دكاتلا وش مالسلا

 ,راوخحللا ضفري يذلا نمو راودسحلا
 هنا يمعي راوصلا ضقري قاذلال
 راوحلا لقي يذلاو برخحلا ديرب
 . مالبسلا ديري هبا اًنعم

 ةبابس نكلو ييمعاسلا ٠

 ةينددملا ةيحابلا نم سيئرلا
 نا ةركف ىلع نوقفاوت مكنأ له
 لع يوطبي يسايبسلا لجلا
 نم فرط لك اهيقعمب تالرامت
 ليس, يف ةيمها+ فارطالا
 ؟ةيوسن ىلا لصوتلا
 لبخلا نا سيئرلا ديسلا

 دتقع لوسولا .ىهرتقي يسايسلا
 نمو اهدامنعاو ةكرتشلا طاقتلا
 ةكرششم طاق ىلا لومولا يمل
 امساق وا اكرتشاه امهل نوكذل
 لخ لقفحي نأ نكمي ال ةكرتشم
 هح انحرط انشكلو .. يبايس
 سيلو ةقطبلا اياممق لكا اراوحو
 ايت ءانبا مب ةهدرنمب ةيسقل
 *5اهامل . ةقدعم ةقطململا

 ليجنو نراجتعا لوقي ضخفلا
 با الا دمي تاثكب يبلا ايابعقلا

 دج يتلا اباصقلا نأ لوقب نجمو
 مل اهلح نتةحاجب اهسب ةقظنللا
 هيه تقبع امباو انا يف ادمن
 نا كئم نويرمت مينا جحيراقلا

 دبي ةّقلدي ةيدياسلفلا ةبصقلا

 لرخا اياضق ثلار امر 1 17 ماع
 نىنعلا | لجا ديرت هقطعسملا يف
 سميت لورسلا بباب سصحاشلا

 عمدا دينو نورس جوس
 اهتماثب هنطخنملا بوعش عمي

 ىرخا انامقو

 سيرا قديس يسيييجلا ©
 لزج ذلث  وديمتم هسا لق

 لكلا .'وج ,' يييانسم ليغ قا

 باوهلا برجر عم هم.الا هده
 *ةقلختملا ل هءساجبلا دلوممب

 لوفس يحد يسيّترلا دبسلا
 دصل هيمدابس ءاوشلا مهموم هوورصن

 ايايسيتفت ىياننس لجل دخولا
 هلييبإلا بهكيا ام اراو.هفظمملا

 اياليجقل يانب لك نلل تدلل

 انا لحنا ادظ نومب ناو مفظبملا

 شومخلا دوصو رك يصرسلب#
 رهو ن'هلا نم سقلا هينا 1
 د 5

 طاقماو خا رمو نكدبملا اده يلو

 اهملخ يفحمم يلا عّئاردلا لك
 ةليصملا ةهيدينعالا بنوسلا دوجو
 مياعت ال اقباط راقبتملاو دعت ضصرال

 هعدوفسلا اهكب امم تحملا ل

 *هبيعام نم اها يلع هشيففم

 لك ءاظعال نويصعتس نحب
 هل دوفسلا لفجت يتلا تاناتفلا
 هن دل ةسسيلا قارعلا نا نم ةيئممظم
 ال كلذ يدع اهدم ةيئاوذع اياوم
 تاوقلا ءاقنل دقيزم كلابه عييصت
 راجتاو بمن نصرا يلع ةيسحالا

 ييشرلا ةدايس يفجملا ©

 تيركلا عوضوم لا ذوقي
 معسقتب اريحؤم مامق منقل
 يتتطبم ىلا تيوكلا
 هب ينلا ةيلامشلا ةقطنملا
 هرمنلا ةلظفاحي لا اهمم

 مرامشملا يتريوحلا مصتر
 هبلابشلا ةقطدلاو امهبلع
 .يزكلا بودحر .ثيوكلا رس
 ةطباحلا اقرمترّسعأ يشلا

 تافقوت كلامسو 14 مقر

 هوكبهت نأ تولراخت مكان
 مئاتالوأ باسسيالل عءاوسصتلا
 هدلبمالا تيوكلا !ءايس ىلع

 نوملعت امك سيئرلا ديسلا
 لص مرجع نالا اهلك تيوكلا ناع
 نم ءرخ نع فقن ل نجنو ,. قارملا

 يل تيوكلا ةظفاحم
 ادج قلتم يرادالا ميسضتل.

 عابطتالا
 ةينب ادق لبث انممق نحب

 ةيرامزا مويصلل ةيرادا ثاليدعتع

 امدبنع ةليثم ,رطقلا تاطفاسلا

 نم بيويكلا ةطلاخم تعلعتنا
 هاصق تناك ريلكبالا لبق يم قارملا
 اوناك يدلا تيوثلا ماكح دج ناكو
 هده ىلع اماقمئاق بأ 7 موي ىتيح
 تعلطثقا امدذعو  ةيماقدئاقلا
 ةرفدلا هطفاشس نم ةءرج ثناك
 ةيبالو ثول ! كلذ يف اهمدس' ىذك يملا

 روس قشاد ثتيوكلا ساكو ةرصملا
 شعب بلط عوقوملا تان امدئمف
 عرج ءاسق تيوثلا دومث ا امقافو
 نا تناك امك ةرصبلا ةطفاسم نم
 مو دصلا ىدعتتل * ناو قبامسلا
 رر لا نودسح ءابضقلل ةيرادآلا

 هادع هيددع تناك يدنا

 ةدابقلا يل ةيبلطالا نكل اهغاطتتا
 ةدبدج ةظفاحم هءىقنن نا تأثرا

 نوكت ناو هتيوكلا ةظفاحم مساب
 ممساب ةميدقلا تيوكلا ةنيدم
 ميسقت درجحم وهف ندا . .؛ةمظاك»
 يئزلا امهب ةلص ذل سيل يراد#
 ةلاحلا تناك ولف  هدع نولعاستت

 ابحا# يه اهتع ولاءاستت يتلا
 اهدودع- نميض تيركلا انيقلا اتكل

 ةيالو نم يماسإالاب تمطتقا امدنع

 جايسلا لودح نمض ىقبتل ةرصنلا
 , اهب طيخي ناك نضذلا

 يسيئرلا ةدايس يتسملا ©
 ةيبصخلا نا ىلا مترثا
 ًالمابجب لكشت ةيبدبطسلعلا
 نام انصرتفا ولن امهم
 نم بحستيس ليئارسا

 ةرمب عاططجو ةنيرملا دحصلا
 .ويوكتس ليف سليما
 نم تاميسالل نيدعتنم
 5بيوكلا

 نا روخبب ال وا سيئرلا ديصلا

 ضارتفا ىلع ةلود سمئر فيحي
 الو'امعن ايا كتبحاول با يفحمج
 ليئارسسا خب نينا يل مدقب اذانم
 امهرانس_دبسا نك نلعت الها
 كلذ رقي نسياسا مث تاتاسنالل

 رسصئرلا ةدانسن يفمحملا لل

 ممايرملا نوقيؤن متلر اس لله
 ةيفخرط يدبلا ينانسلا
 ةسيطسلفلا ريرعتلا همطبم
 لك ةهوعب يذدلا)و نسممت لص

 ةيليتازسا هقول ةييمككستلا

 ؟ يلعسلم ل
 ميايرب ى أغا سيترلا فيلا

 ريزرحنلا ةهمطنم تقضي
 متحف حجمايرب ةبان هسيرعسافلا

 ءادبلا
 الري ردعلا م1545 ١ ١ر5 بسلا

 ةسعسف اسمن أمس

 جس صال طل

 ويحلا لمعت فيك ما . ينرفنا |
 قلثب مل شوب نا ولو .لاوما ينوذن |
 ال مكريخ نع وا ام 0 ل

 يل هشيح ينادي نا ع 7
 مكنا اقخال متئاحا مث يدوس 1

 رك ءيغااتمم اغا دوذحب نوني :
 دوك نوثحيتس مكثا اقدعال مددق

 نكنف .ةفيطخ ةحلساب سحتسم .

 يدار ساناكو برمك نالا ىنج |
 4 ٠ مل هدش انتدغرو نابايلا ةقادم

 ناعخ المع امناو نآلا انهيلمت <

 تايموقلاو نايدالا لك نمو ملاعلا بوعش لكل ةيئاسنالا فورظلا ريفوتل وعدن ا*

 نيطسلل بعش فقوم نع ريستك
 تناك ولو ينبح ةصراقت ال انناقا
 لك يفو .ىرخا رظم تاهحو ايدل
 اننيلوؤسم نا يرم ال نحت لاوخألا
 ريموتل ةرغذلا دودح دبع مفتت
 ةيئاسلا قيلاستل ةيسابملا فورطلا
 نحب امئاو بسحق اًّيِماوا اثبمش
 ةيباسنالا بورظلا مهوتل وعدم
 لمت نمو ملاملا مماو بوعسش لكل
 . تايموقلا لك ىو نايدا

 اذه لمشي لهز يفهسلا ©
 فيرط تصن ليئارسا ةئرد

 ..؟ةديله

 هعرتعت ابلدنم : سيئرلا ديسملا

 لع ةئودب نييتيطسلوفل ليئارسا
 كلذ دنع (نييساف) مهمرا
 لكتب لاؤسلا اذه ىلع كبيساس
 . رشانم

 سيئرلا ةرايس .يفحصلا -

 1ء ثتقو يف متدمتعا دخل ..

 جالسلا عزم ىلع موقي اسرتنام
 طسوالا قرشكا ةقلطنم يف

 مكتهتبسا كملف ليعشيو
 ةبوودلا ههلسالاو ةبوايمدكلا
 حرتقملا اده لهم ةيلبئارسآلا
 ؟اسئاق قار اع

 لاز ام مهت يميئرلا ةيبسلا
 ثارعالا ناق سكحلا ىلعو امئاق
 ةيمها ِدِكْزُن يأ 5 لعب ترج يخلا
 يترج لب يآ نال حرتقملا اذه
 يل رجفتلا تالاعتحا يفدي رومالل
 وهدم نحث كلذلو ةمثاذ ةقلطنملا
 عرب كلذ يف امب لماك لماش لجل
 .ةقطدللا ف لماشلا رامدلا ةحلسا

 سيئرلا ديسلا يفمسلا ©
 ةدحتلاا مجالا نومتكت فيك

 ؟اهقاثيمو

 مرتحسم نحب سيئرلا ديسلا +
 ابمخو دقو ةدحتملا مسالا قاثيس

 ىرث نا امئاد اميلغ نكلو هيقع
 يو ةدحدملا مسالا يقاتمم نيم قرقلا
 ةردختملا ممألا ءاصعا بفرسعت
 ماصعألا يضمي فرصت ثادلابو

 سم نمالا سلتتم يف نيمئةدلا
 ةرويعهلاو ٌةدخسمملا مبالا عاشعا

 نآلا مكبان١ اهماو

 سيئرلا ةدايس يعحصلا ©

 مكترطن لوح رخآا قاؤم
 لوميقت بيك كاعلا يف عمولل

 ماا 1 ىلاالا عضو

 نواعيلاو ةءراغلا برشلا

 ىدنلا ىتدقوسلا ىكيرمالا
 ةريقلا لف هنع ثيدحلا رثك
 ملط هةمالا لوس ةريجحالا

 ؟ فيد يملا

 ايننع

 وهل سس

 | ءاسسسطصال ن و ةيهت سمسم |
 1 ا ا محا

 | ةسسمتم هدي د وهدسلا لص دعس

 لتقل عرت يا .سيئقرلا ديسلا
 ةييئاسيالسا بسكم وه برسلا

 وا قرشلا ف تناك ءاوس ءاممج
 لصتي رمالا اده ناك ءاوسو برغلا
 ملاهلا لودي وا ةرشايلل# فارطالاب
 ةيحانلا هده نم ائناق كتدل لكك

 قبب تاقالعلا روطت نم ئنوخابرم
 يبعاو .اكيرماو يتيفودلا داحتالا
 برحلا ليتط عزنب قلعتي ام كلذ
 سس لوقث نا دب ال اننكلو ,امهنيب

 داخبألا ىلا ةءاسالا دسقم نا نود

 ةبرملادلا ةوقلا ياي يتيفوصلا
 اهك همت مل نآلا يتيفوسلا داهتالال
 انباق كلذلو ,قباسلا ف تناك
 اكيرما بالو اسم ديدش قلقب بقارس
 يتيموسلا داحتالا ىلع طنصنل
 ةيضقنا مدخت ال فقاؤم ىلا هيفدل

 . ناك لكش ياب ةيناسنالا

 عم نم نورورتسم نحتق ندا
 روهظ ىلا وعدم اسسكلو برخلا لمتف
 نراوت نأ يلع ةرداخ ريثات ركارم
 ملاعلا يق اكيرم ةتلفدملا ةوقلا هذه

 * ريثات ةوت روهظ ىلا انتوعدو
 هذه رهكتت نا ةرورصلاب يتعت
 نم امئاو دخاو ناكم ِن ةوقلا

 ةوفو ةصصرالا ةركلا لك ةحاسم
 ةوق تسيل اهبلا وعدد يتلا ريتاتلا
 ةوق اسباو اكيرما ةهباحمل ةحلسم
 يتلا رادتقالا نيدايم لك يي ريثات
 ماجن ةطبسس اكيرما لمجت
 ٌدوقلا مده ند ةاياعقو ملاعلا

 لصوت نا نكمي يثلا يه ةثلفدملا
 ىقلختس يتلا يهفش ملاعلا ريمدت ىلا

 حيبحلا ي نالا هارب امو .بورخحلا

 يف نكدم يا . كلد ىلع ليداد ريد ونج
 لاعتباب اكيرما موقت نأ ةطحن كيآ
 يقارغلا يلع ناودعلل ثداح
 دحا الم برحلا موقت امدنغو
 ىلع اهاتم ددخي نا عيطتسي
 الو قادما ال اهجئاتد وأ قرولا
 , يئاتلا

 سيئرلا هدايس يفخفلا ©

 يتونلا يالا يريجاوت مكنا .
 نويلشمب مكذلو سلمملا

 مهامح دورتي يدنا دئتاقلا

 بيستو نكلو تلاثلا مئاسلا
 لود يناهن ثادلاب هسرالا هده
 اهريفابجو تلاثلا مياحلا
 يشدالعسو يبلقلا ةصاخو
 مهلابشا امهلامع رس يتنثا

 ريهاسجلا ةورتهن تيركلا ي
 + رءاسكنفا بايزفسو هاوي

 دا وق بعاصملا ةرماشب ل١
 نوعدب يذلا بنولا ق لاسملا

 ىلا ىه يمكتملا ىوقألا نا
 ©كلاثللا كاملا ميمن لمعت

 مسجيبلت رجا يسمئرلا لسسبلا ب

 لوكاس همي اسنالا هيج املا نم انما
 لضحت ةيسيلس هجين هسا نه
 نكلو ديف يح نادلا لاكملا ةجيتم
 مهلا اك فيك لابب نا انفع
 ع ثادحالا هده ليم

 ماما ناتي بومش نان نورم الا
 دعب اموي لاحلا اهييع مونسي .ٌسئادلا
 بسسبلا ناو هيسب كليم كهننو موي
 ءعايمغلا يئوخلا وه اذهل ىساسالا

 ولو ىبح اهحلاصب الا نشرب ال يملا
 ةييياس وهم ىراادق

 لسسرتعالا

 ديفسلا ناب يعم :يومعإاوع كو
 ملابعلا يف نركب يذلا اذهل ىساب هلا
 *« ميكيرسالا هدجمللا بايالولا وه

 دبالف مالسلا قيقحت ديزأ ام ادإ
 ديرا اه اداو ةيرخلا قيفجت نم
 عادشا نم دب الغ ةيرحلا قبيسي
 اب اذاو ةيمازكلا ةيافحو نبوطبلا

 حيحصفلا ساسآلا وهل اده ققحد
 ل ناك ءاوس لماشو لماك مالسل
 , ملاعلا يوتسم ىلع وا ةقطبلا

 ةكيرما نيب مالسلا ىقحت ددغ
 قفحت ابدمع يتيفوسلا ناضتالاو

 قئاكتلا لا ام ادا نكلو ؤفاكتلا
 ةريثك ناربت ماما نوكت لا نكممس
 كابش زا انه ةدمرالا ٌةركنا مهنلب

 وه اهلل ساببالا بما .نوكير
 نا ىلع ةرماق ةديحو ةوق لوجو
 ناب نيرخآلا بلاطتو رارقلا ركتت
 بناجلاب قلمتم انيفو اوسصيطد
 كلاؤس يلع ةباجالا نم رشادملا

 قاريصلا مامتكا ىلع لدا سبل
 هنالعا نم ثلاثلا ملادلف نوؤشب
 حئمي نال هدايعتسا ةرم ,نيترم
 ملاسعلا ياذلعت ةماضم لوركا
 سيلو ةعهطاتم كئامش أل تلاثن*
 ملاعلا نادثعل لوقد نا دتغ الهتسام
 ريمتلاب مكييعلا ايبا تلاملا
 ايسابس ابلعا كيادلو نسوزرسعملا
 .لوؤمت لورشلا ردم نآل نو ةمثمسم
 ايايحم ثلاثلا ملاعلا

 عيب نع دئالعا ةيئاثلا ةرملاو

 نلغ ققتن ناو كيوالا ومسب هلورس
 علاملا عاديا ةقيرطل رصد بيت
 ةمطاقم كاده نا امءاك ةلصختمن
 ةدحتملا تايالولا لبق ىف تسرب

 يدؤي ادهش لكو , نمالا سلم يلع
 ملاعلا نادل لهاك نع فيفشتلا ل*
 لؤرتسلا دخلا ي ةدغار يهز ثلاثد“
 بيسست كلذ عيطتست ا اهنكلو
 صين اميرو ,:دكيرالا تاديدهملا
 كلدك همعار ميعاسملا ,نادللا

 نيرخالا نمو اهنع ةبملا فيقشتت
 ةدش ىلع مدقت نأ عيطتست ال اه

 باشرالا نم اميا ةنش هوطخلا
 رمس نا مويلا تفرع مو .يكيريم ا
 ينيسب تارالو د ةمالت دره دك طعم لا
 ةدسحولا ةهضصلاف ندا ابرار
 نوؤمتس انلمعو ايدج ركفت يد
 ساملا مش تنابشتا ملاعلا يالا

 نافل ةابامعب نوسحي .نيددل

 وه نم كلامه ىسيلو يباتلا ملافلا
 كلاتبا ملاعلا نوؤشب اسد رثث'
 عرسك قارعلا نمو ةييرعلا ةمالا نم
 دتو ةيبرعلا ةمآلا نم يويخو يم
 نآل ادهن نوموقت مكنا نواونت
 انم انباب مكييحتو معاصي مكطيت

 ماع يف هيسحورل لتامم ءارخاب
 لالخ اناماش رمبؤم فق

 نا رثداو رامجيإلا مدع مع داقفبا
 يبلا لودتلا هتهمح ني ديهلا
 نضفحو لاذ ةبرارش نم بتراوسسلا

 نم رستملا اهلطفي نامثا نم
 هئاسملا وا هناملا دودسب قارملا
 كلذ يف رالود لونام نيرشعو
 ثفولا

 يسسمترلا ةداتس يفيحسفلا ©
 دكموسلافب لمجتم لاوس يذلا

 اعلا ليفت سم ىلا نووكقمم بفسك
 ؟هتراهو يبرغلا

 انئاد نحب رسيئرلا فيلا
 لصعا نوكيس ليوتسيلا ناب يرن
 ران ولا تنم ايناو  رماتجلا نس
 لنا هباشم دكان ةيدرببا ةيفالا
 «انبلا يناسبالا اهرود بيلثل ممالا

 ليوظلا حيراملا نشدم ىلع تناك امك
 اهرمع سا

 0مم

 راطبال ةبستلاب يفدملا 8.

 لع يحيلخلا نواعتلا سلجم

 ,كوه امك نهارلا عصرلا نوطقت
 اشلف ىحت ؛سيئرلا ىرسلا ب

 وه امك نهارلا عضولا عم نوامتن
 يمسي انكو عيصشيو ةيباجيإب
 انكو ةوخاب هفارتعأ عم نواعتن أل

 امين اوثوامتي ,نال مهعجاشم امئادا
 ندا ,. ةيامحلا مهل رفوبو مهنيب
 نا انيذكأ ام اذا ميج يثاب ال نحاس
 انا يخايماشلا نو امتللا يساعمب عضو
 دمي لماعتم نسبف وه امك رمتسا
 ماسيخ دم اينسل نجتق وه امك

 ,برملا نين نواعتلا نسلاجم

 ةبمعف دهب نذا يفهملا 9”

 اه كانه نوكي ىل هيوسم تيوكلا
 ثعحح وسموندلا ةسل هبشي
 يرخا دعب ةلرد طتاسنت

 ودوتي مث مهنا «سيئرلا ديمسلا
 ميل31 نس اعرس مايالا نم موي ي' يق

 اه رمح قارخلا ميلقا نكي ملو قارعلا
 , مايالا نم موب يا ف مهثم

 سبئرلا ةدايس ينحصلا ©
 ام نابايلا لوح نالاؤس يدل
 يتلا هيلمعلا تاءارحالا يه
 لح داحيال ,رابايلا ند اهبوعقوتت
 نومتةت فيكو ةمرآلا هدهل يعلس
 دحنملا هيئابايلا ةمركحلا فئوم
 5تقولا ادع نحل

 ليلحتلا يف سيئرلا ديسلا ..
 نوكي نأ لمان انلزامو انك يقطنملا
 تايالولا فقوم محل لقوم ناباهلل
 هجن كلايه سبل هنال ةذحتملا
 يل ديعم نم »و بيرق نم ال ناماهلل
 لورتب يلع اكيرما رطيست نا
 مك نانايثث لوقلتو طسوالا قرشلا

 يابو .. اهيطبب طقيلا نم لبمرب
 تياك نايايلا نأ مل, يتمو ,. رعس

 سيلو قارلا عم ةقيمع حلاصم اهن
 نا ودبي نكلو اكيرما نقالصا عم
 نا نكمم ينقكعتم وه ام لك سيل
 لودتلا يصفي ةنايس يف دمتمي

 سيئرلا ةقامنسم يفيهصلا ©

 يوسيوكتس فورط يبا تحت
 يبلفتشملا لك قاللال نسسدعتسم
 ©« نوننانابزا مهيوهيو بباسالا

 يهتسب لآ ىسيئرلا ديسلا
 حيوتسلا يهتميو اننعال ديدهتلا

 اثم .راويطلل هجين لاو بترخلاب
 دحل ثعدس مل اهنا نابابلا دخال
 تانالولا شويحت شويحب الا
 الام نكلو  ديكيرمالا خيدمملا
 هعيراب شومتملا تدور اهنا .نلعع
 يشتويشلب ناسا روم بتارابلم

 دص لفتت اذهو .ضييدملل نابشاو

 نوقرفث متئاو نابز يب اهتيفحل
 نابايلا دختت ادا مههب الم ده

 اهل سيل يذلا بفقوملا اده ىثم 42+
 ديخولا انريسفتو .. هيل ةحلصم
 نابايلا ىلع اتلمف بر فقكلي يتلا

 طفضلا تحت ةيمقاو اهنا ويه

 او ةعقشرم اهدا أ .. يكيرعالا
 نم بعش مهري 1ذالو بيك مرسم
 ذخشي نأ يلغ نويلم ةئام نم رثكا
 ةيلاحلا هحلاسمإا ةفلاخب تارارت
 يتلا ةبداصتقالا ةوقلابو ةديدسلاو

 يو قاقثلا يونا ْيَو اهيلع وه
 .اقورمملا يخيراتلا قسعلا ,

 .. سيلرلا ةدايس 'يفحصلا .

 انام ةفرالا هيه نع لزصفت

 هلغفت نأ نابايلا نيم نومومب
 لقتسملا يف ةتطسللو قارمتل
 ةديمدلا

 ءاكمشن يذلا :سيبشربلا ديسملا -
 ةقادع ىلع نابايلا صرخت نا وه
 ميقين ةيذبقتسملا مهاؤقو برملا
 ةقيمع ةقفادم تاقالغ برملا
 ةلود متناف نابايلا نيبو مهميب
 نم ةيساسح كلانق سيلو ةيويسعا
 ةيفلخ دجوت الو مكهاجت برعلا

 نيبو مكتيب ةقالعلا يف ةبيزاممتسا
 وه انك ثيدحلا رصحلا يف مرملا
 اذه نكلو ةيبرللا لوذلا يصعب نات
 ريستمو حضاو وحش ىلع روتي نا
 ةيئانايلا ةيصخشلا نهظت مل ام
 ةيكيرمالا ةيصخضشلا نه ةلمفمسس
 لدشتسمق .عوملا اده نم تا.'رق يف

 ةينيقح ةقادص ْف ره مكحلاسم

 نومقت الف برعلا نيو مكديب
 برسملا الو برمل* يلبش اضورش
 مثناو مكيلع اطورمت نوصي
 نطولا يف مكب بحرم مكثاب نوفرعت
 اذه اوعارت نأ وحراو يبرعلا
 نآل بزعلا عم مكتاملالع يف تءاتحلا

 ةيرابختسا ادفل بملي شوب
 نم اهبلمت يتلا نم ةرصم

 ظروي نا لواخ كلذل ةضاشتخا
 برمملا ةقيدملا لودلا نم ادع
 تاحيفشلا عم مخست * فقاومم
 طروف ةقالملا لبختسل ةّخح اللأ

 ةيدائا تاسولعم يف الثم ةيدوعسلا
 اباوب نع هفيقحلا٠ يبسمحو وه
 عاد مث ةيدوعسلا هاحت قارغلا

 يتلا ةيدوروالا لودلا ضمد مهدي
 ترقلا ةاداعع يل ةحلمم اهل رديل

 اصيا للد لواخيو قارملا ةاداممو

 ثيح اندهاش امكثم نابابلا ىلع
 رطبملا يف هتالواحم عباتن اننا
 دصقن اذنه لكو نانايلا لاق ريستملا
 يربيو هب طروت امب ملاعلا طيروت
 هن طرومب نإ

 ينسسئرلا هرايس يفقحشملا #

 مهامتسلا ركرتتمت اس ابلاغ
 لقيدلا حالم هيمرملاو ةشارعلا

 ميدضخلا رييالادبعل وا ديوحلا

 معدي ىأ ةكئيسكب نوظبقم ءةمل

 لكلب ةيويزمتس هدادلا نم

 ءيريصلا (,املا نيب نم م
 2 هييراثلا ق ييملاع

 وسو مج ومما باراحال تيان مابا ا اجابت 1اس نار راما

 دي شا قس طقم ببسق أ رسذ

 دحض رص نسم و را وصقمسلا لسستسي نسم ةسن رسغسم وسقف م السلا هرمي نو سن ردبحسلا

 ةداقلا لك -رسبشرلا ديسلا
 ةيدقع اويمدَغ نيدلا رييئاملا

 اوررحتي نا نم مهبومنن هحيحم

 الا ةبهر وأ فوخ ريغ سس اوراتخيل
 مهلك هللا نب فوضلاو هللا ةيقر
 دادزيي نأ يميبطلا سو ,مهمرتحا
 انيامتهاو انمارعتبعاو انرارتخا

 نم !ءزسج مهنوك .برعلا ةداقباب
 نيدلا حالسس مهسو انتا
 ءادتقالا لواححا اناز .رهانلاددغو

 لك كوكس لإ يباجيا وه اه لكب

 نييتاسنالا ةداقلاو برملا ةداقلا
 ملاق لك نأ فرمش اننكلو اموممج
 هنورظ هلو هثلعره شيعي
 للادبج اناف انا اما هتاداهتساو

 بسحو نيسنح عادص

 تناك تيركت ةنيدم يهحسلا ©
 حالم 3 دثاثلا سأر طقسم
 . كلدك مكيمأر طقسبو نيدلا

 ةنيدم تيركت ,سيئرلا ديسلا
 اضيا اهبان ةبيرع ةثيدملو ةقيرع
 ميظملا قارمنا نم ايح 1ءزج تناك

 لجا ,ةديسجملا ةيبرغلا ةمالا نمو
 حالبص سار طقسم تير تناك
 . نيدلا

 ةدايس مكريص ؛يفحملا ©

 داوسألا نولعتمم متماو سيئرلا
 مثنر ةرثؤم ةروص يبرملا
 ل روصلا هده تيأر دقو بامعالا

 انركذتو ,ةارحلا ص ةديدع ىكاما
 . نيذلا جالبسب

 نف لرمخا 7 اذا سيشرلا ديسلا
 داوجيا يطتسي نايك نبدنا حالم
 اداوج يلمتمي' ناك امير ذا .ضينالا

 . ارقشا

 ةداهبس ييعا قلؤن ؛يعحصلا ©
 دنف ابعزد نوكي مقر سيئرلا
 نع اردعؤم ةيسئرق ةلجم تهضك-

 لمحربب ىعدت ةيكيردا ةلمخ
 عمدت ىلع موقت يهو «ءارحبملا
 فيكت مايا ةعبرا لالط مكتوت
 وه امر ةطخلا هدخ ىلا يلعب
 ؟اهيله مكدر

 «ذه نم وا :سيئرلا ليسيلا
 ةلعفلا نا ضرتفت صن ةيمستلا

 ةروبص نوكت نا يفبني ةيئيرمالا
 لسوطلا ريقتلا دستعت اهتاو
 لمجلا ةيمستلا هذش نا دكتعاو
 برفلا نال ةيبرع ذعطخل حلت

 ليون سفن باكعاو نيزوبص
 اكيرما تاك ادا الا انئدح لمجلاو
 ةيطقلاس ؛فاصختسالا دصقت

 فطتست نناك ادنهنا رابتعاب
 لمحلا ركذت الف يبردنا لمجلاب

 .بفالطتملاب الا هثوطتمب برعأاو

 نا لسمابز مالسلل ىمست نشسو
 ف لماكلار لساشلا مالسلا دوسي
 برصحلا ديرع 8و ملانلاو ةققجتللا
 وه ليخ يدلا اذه ناك ادا نكلو

 ريكفت وهف ىاكيرنالا ةدافلا يكفل
 عطدتس اهنال يطخي ميلس عم

 مث تايست سانسا ىلع رومال
 الج اهسع نو نيعم مهنا نوقشتكي

 قارملا ةرامتس رمع نوفرعت ممماو
 لاقفطو ةنس فآلا ةتس دمت اهنا
 قارتلا سرعت ةبسب ىآلا ةيتس

 نم ةقلتخم تايسنح نم تامجهت
 يارملا نا عمسا متو أرقا مثلو رشم
 نم يا ءاحت مايا ةحبرا يف مكسنما
 واهل ثلحم يلا بورحلا هده

 , ةيبس فالا لتس لال هيلع

 الو اذه بفرصي يقارعلا بعشلاو
 يذلا ددنتا ىلا ةاهيبسص نوكي هيطا
 نابكيرسمالا ةداقلا لاما ققشحي

 ءالتسلا بيني بفش قارعلا بغيشف

 نا هب 3و تاراصتلا بحاضص هبال
 ام اداؤ ايوخ مالسلاب هقدشت وكي
 لمتاقين- برشلا هيلع تصرف

 ةعاكست

 ةدايس اليرح اركش يمحصلا ©

 سيئرلا
 ةيينف ةمهرف :سيئرلا ديسلا

 , اركشو



 فصلا ل44 م١1 [؟ا/ تسلا

 او دج ا
 ءاحفلا

 [...تسم
 دس سْخأت اسهنا اسهتلكلشم

 امازتلاو ةيلوؤسم امنيسسسلا

 ميمع هليدن ةريسم عماتي لم
 يلا اهلامعا ةعومجم ربع ةئؤسك
 راركت يلا ليست ال اها دخعي تصرخ
 ال امهبا امك ,ةححاملا اهراوذا
 ..اهلامج ىلع دامتعالا ىلا ىعست
 اهتبسنب مدقت هسائل اهنا
 نسا ليو لمعلا لخاد ةيماردلا
 , ةبلف عياعمو

 اهلثم اسبيسلا ةليبس لوكتو
 لمحي نع .نودعلا نم اهريحل لثع
 حرط وع شلا ةلابسرو .ةلاسر
 لمع ريع ,مهمومهو سابلا اياضق
 نم ديزت هيلا اميق لمحي يسف
 «يتدلا ليعبا !لهب روهمجلا ظابترا
 ةيعامسحاو ةيركف باحورلع لمحي
 ديكاتلا لواثخحا ام اذهو .ةيفاقثو
 لامعألا ةينجح لالخ نم هيلع
 هلاسرف .. اهسدقا يملا ةيئاعديسلا
 ناذقلا ىلا جاتحت ةريبك امنيسلا
 وده ميدقن لججا نم لوؤسلا
 .ةلاسرلا

 الو لامعا مييقت عيطتسا ال اناو
 مدع تدوعث ينغتال ينطلا يراوشم
 ,لامخا رعو نع تيدسلا
 يدنا وه هلول عيفبتسا اه نكلو

 مارتلالا موهنص لالفع نم لمغ)
 ايروههجو ينف مارتحاب مازتلالا
 .,ثقولا سفن يف يخيرا مارتساو

 اهتيدق يتلا ماللالا مظبسو
 سصفت ني ةراسغ ديبخغ ةليبت
 كلذ لثعتو .سودقلا دسع نحل

 لامحما ؤدوج ف لشي دجحا دو -
 سودقلا دبع ناسسحا بيدالا

 امو نقلل خذ نيب براكت كانها
 اهغالا هذه .هل لامعا نم هتعدقأ

 ربا عتاول ةياير اهلل نم مدقا
 يناسب قظتم لالخ نسم
 هيكاحم يذلا عصتجاملل يسعامتجاو
 ياغتالا ماج انني نم ب دعم لماعتنو
 ل انهو ناسدحا لامعإب طابترتلا وا
 الاسكا بمدك يشثا ىلا ريشا نا دب
 نع ةذوخام يرسخا ةيئامنيس
 «نيرخأل تافويرانيسو صصق
 ةياورلا لوفت ادام يدع مهملاغ
 روهضجلاو سانلل انأ لوقل انابو
 نم قلقفحتي مدلكلا اذه نأ دقتعاو
 ناسيا لامعام يفايترا لوي
 .سودقلادبع

 هارملا لودي ؟ذهجع بحرا اناو
 فيلات نم يئاسنهسلا ننال تالاجم
 جارخاو راوخو ويراثوسو صفق
 ام نكل .هريغو جاتنومو بيوصتو
 لكلو ,نفلا وه نفلا نا هلوقا نا ذيرا
 نمو هذعاوق نش لكن .. هلوصا نف
 ناو دب ال لوعالاو ا كلبي

 ناك ءاوس بولطملا

 يدتع ةيضقلاف ..ةارما 8 الجر

 ةيضق لااهولوح ناويحلا ةيامح راصنأ

 ةلبكت ترجفنا ,رهش نم لقا لبخ
 يف لوئسيرب ةمماج يئابم دس

 مهفو ؛تاباصا عقت ملو - ارتبكنا
 رئاوب قو ةمياجلا يف نولوؤسملا
 ريبدت نم تناك | نك نمالا
 ىلا وغدت يلا تاعامجلا يدحا
 ١ تايلمعو براجتلا فقو
 يلمع ثاربتشملا ف يرجت يتلا
 ببارالا) ناركفلا تاناويحلا
 راشا راجفنالا اذهو .اهفريغد

 تايوتسم ىلع ايملع اعوضوم
 زوج اهلك رودت ةئندتخشم

 ةيئبع ف تاببلبسلاو تايباجيالا
 مولع مدقتت نا نكمي لهو حيرشتلا
 لهو ةئديسلاو بطلاو ءايجحالا
 ىلدغ براجتلا يرجن نا نكمي
 ةاييع رفون ىنح ضيرملا ناستالا
 نكمي تلذ نه دغباو ؟ناوبحلا
 ددخب فيك .. يلب امك لؤاستلا
 تقو ناويحلا لتق ف ةرستلا
 عادهنا را ةوسقلا لهو  حيرشتلا
 حبد .ةقيرط يف صخلني ةوسقلا
 نا لبق هناذع دما فو  ناويحلا
 .1 تودي

 لرلا فرمي ال ادهأ نإ ةقيلحلا
 يف ىتح فتولاق كلذلد ,حرخملا
 رشاظتت يتلا باعامجلا طابسوا
 بتراجتلل ناويحلا دق
 رش ,ةيململا ةيانلا تناك امهم
 هدحوب ريش لولحلاو ةدحوم
 هيوناثلا سرادملا يفق ,اسيأ
 لع ,عيرتتلا سورد نضعب يرخت
 اميرو ةريقملا ربفاعملاو ناديدلا
 ء دانملا ىلع امك اضيا بمارالا ىلع
 بيرقلل ةليسو كلت - اهريغو
 ناشذا ىلا مايحالا مكع موهفعم
 هبيرث مثن سرادملا قو  ةيلطلا
 لبق ءاخسب اهتيذغتو نارثفلا
 الق ادار اهيلح تراجتلا ءارخا
 حمدتت تاناوسيحلا هذه نا انه
 راصنا لوقي امك بدعتت الو ةعرسب
 كميل - ناويحلا ةايح ةيامخح
 ميس نارثطلا كلث نأ اضيا لوقلا

 نارثفلا هب ميت ال امي اهنوم لبق
 لق ةثبا نوكت يتلا يرسحلالا
 - ريدخلملا نيكس نع ؟ديفب اهروحج
 + هيلمفلا نا انتل نيبتي انه نمو
 ادما ةرهاج بئاوق ل اهعضو كدي

 ىرتحا بصوأ 1986 ماعلا يف
 لجك ءارتتكتا ف ةينمملا ناجللا
 ال١ ب يمكشما اينو ةلكثملل

 افريغو نارثقلا حييرشت لوك
 ,اححالاو ميرشملا نسسؤرد ف اطرش

 دأرملا اناخف خدفب امنيبلا له
 يف ددغ ؟ال ما همابس ةروصب

 نادم ال يذلا ةيسابسةا ةظفقدلا

 اهلواسمو اهش رطب
 هيئامتسلا انلاثجا بلحلاو

 رفانغ نف رصدت ةأرملا عم لماعتت
 يماردلا فيوملا وا ثدحلا لامتكا

 لوفاو . انلادخغأا يف امثاد
 لاميكا بابن نزع انلاثغا ثلا
 لخرلا ددغ ىعامتجالا لكشلا
 هياقحلا وا فتوملا وأ بدحلا لطب
 مالفالا هده دحن ادهل ةيئامبسسلا

 ل اهيماو نع ةديعب ةلرملا مدقت
 رحفا يذبرت ةليمت يهن عبشجللا
 روحم لجرلا عم رهظتو بامثلا
 'دهر ةيباعلا بالفحملا يف ثدخلا
 دلد مغرو .اديدل هأرملا عقاون رياعم
 هلبلف باك ناو ىرمخا اهالدا دجي
 هرطاب , ةيييمهللا ةأرملا عقاو مدعت
 هعماسجلا ةذناتسا ماسردما

 يمازب دوخو لالقع نع ةييطلا
 ا يلف

 .دقكا لمعلا ناكب نمض
 تيمكم تنذدق اسدشعو
 ةهسدلاو ,ةنداسلا ,ةصقارلا

 ةلماعلاو ةطرشلا ةطباضر
 امنيسلا ف تارسهشلا نم اهريغو
 نص ذحلا ١ يدتع دمقلا ناسك

 نم سانلا اياضق عحرطر غمتجملا

 هده روخد هارملا ةيعف عرتع لالخ

 انئاد ةفيئرت روهمجلاو .لامغالا
 رم ,هسفب اهيف دجي يتلا لامعإلاب
 هلبن نيب تلا واخ انه

 ةيقالخا؛

 7 م هيباردلا صوخبشلا

 عاجلا .تاقح اهنامإلا دمد-او
 يفمو صوصخب اسما

 يدا نم ربدقتا اذهف رهم ةمجت
 ةروصب ريهعجتلاو ةفاصملاو

 ةريبك ةيلوؤسم ماما
 فقولتلاو قيتدتلا ىثم مزئتست
 .رايتخالا لبق كفتلل اريثك

 ةيصخشلا شيغا ايصخش اناو

 اصح وسال وسمكتللا نحف ةسيشتسسا
 زيلكتالا لهو _ةيونانلا سرادلا
 ويحل ٠ ةيامحب نومتهي ع
 ادام نكلو_باذملل هفيرعت مدعو
 بتلا ةسجبتنلا ؟ةجبتنلا تناسك
 نأ دالبلا كلت نإ عيمجا اهفرعي
 طيش ىبرذللا | سودسم

 فلاطلا راصو  ةريبك ةحرمم ىلا

 ةصفختلاا تامولغملا 0
  هبيقماشلا هتسارد ادبد يدع
 تاردق نأ لوثلا نكني رامتخاب
 دنب مل ةيسفتلاو ةيمهذلا ةبلطلا
 ملعو ؛قتناسلا يف تناك امك
 ةهيرمم ناسا ىللع موقي حيرشلا
 تكليخف يف ايدخا لمع هين

 يف لمعي ند ىلع بجوثيو ,فورطلا
 ضعب ىلع لوصحلا لقحلا اذه
 ايالخلا لماعت ةيفبك ل ةمرملا

 يو ؛ةهج نم صيب عم اهمدب
 بيكرتلاو ايانخألا نب لماعتلا
 نم هتآل مسطلا ف يئانببكلا

 نم هاود ىا سان 0# هلو رمل '

 لا لوخحدلا رس ةياردسا
 لالخ نم طقذ سيل ديدوتسالا

 اذهل عقاولا لالخ نم قبويراثيسلا
 نم برك نع ةيعخشلا ىلع فرهتا
 عمتجللا لحلاد اهتشياعم لالخ
 مليف يف ةبيبطلا تمدق امدتع
 أيل ةيمخشلا نا مغرف ةبيشختلا
 تداح لظ يف يعامشجالا اهدمب
 ياع ناك بطلا 3 ندم ىلع ةنعت

 دبع ةايحلا طمس مارملالا

 دنع ةرورض مازتلالاف تابيبطلا
 هقرعي يعامتجا لش يا ميدقت
 ,ايموي همم لمامتيو درهمجلا

 حاجنلا نوفي حاجت نم مدقا امو
 لضفالل امئاد عسا ينئال قباسلا
 نم ديدج لمع ليمس يف ركفا امك ..
 اعدعب يب يروهيمج ةقكؤدايز لبجا
 ريثكلا يساطملا

 قف دعو
 2 ع

 نم لعاتبو رارما نتا وا حراخللا
 اياجربا وا ايلس رئاثي هما لجادلا
 ف يئابميكلا بيكرتلا ةيعونب
 م ماو نأ فرغت اذه نمو ب ميسجلا

 يل ةيلغاش رثكا نوكب نأ نكي
 كنه وا ليقلا يوم انم

 ىءاصملا يي وه
 - .ادكهو

 ةيبقاملا ةليلقلا تاونسلا يف
 ن ةصاخو .ةريثك سرادم تهستا
 مايختسا لا  انيرماو ارثلكلا

 وا عمتشلا نم ةخوتمملا جئامسلا '
 لم رمالا ليهستل - كيتسالملا
 لكشو ةبيبط مهن يف ةملطالا
 ؛اهريظر عسجلا ءاضعأو ايالحلا

 جانامسلا مادختسا نا ةلكشملا نكار
 نم اديهمن رومالا ديزت تاليدوملا-
 يلح ةيقييطتلاو ةيرظدلا ةيحاملا
 ال جدامتلا هديع نكلو ,ءاوس دنح
 وفملا قو- يفيبطلا ومعلا مدن
 .عيش لك فلتخي يميبطاا

 تلوامش ةقيدحلا باساردلا
 ؛ةرلا هذه ىرحا ٌةيوار نس وضوللا
 لكشملا ادش ف ريويممكلا لخرا
 رويبص ققشحل قكمملا يم رابصو
 هاش يلع ادج ةقيتد بافوسرو
  مسكلا يف وشع ىال نويرفلبلا

 وا يسرنا :ةفيزتوم املا ادق مسو
 نا رايسصختمالا» هيفيرطب

 وا وصنلا لمعو لكش راضخالا
 يراقبو ب ايالخإا نم ههومجملا
 2 روصلا كلب نأ ويه اميا دحاو

 مدلا نولو سيارشلا باحتم رهظت
 هيكلو سملا نارم ال نسدلا ب -ةنم
 .بتاسفبلاو تاربثلاا هظساوب يرن

 ناوييحلا ةايدع هةبامج ناصنما
 ىلإ تراختلا ,ةرمسمأ نأ يولوفم

 افؤسس ,بارعنكملاو تامماشلا
 نى ريصقتي اما هحئاثي سكعبت
 تامماجلا يف يلسفلا قبيبطتلا

 اقدتاب وا مولعلاو بطلا تايلكر
 نع ثحبلا جمادرب ةعياتم لحا نع
 تاناوبحلا ةايح دبهت لئاسر

 نع فقوتلا يا - تايبوثع قلكشب
 ىيئاولا ناسياب وا ةرئااد براجتلا
 ,ةيذمعلا لكث مزحت هيبلح دعاوقو

 ةركد ودبت ىرخا ةهج سم كلو
 الا ةيلمع ريغ حيرشتلا نغ فقوملا

 رق رقعا ةاجمنا ف «املعلا عيذبأ اذا
 رجا ءيش يا نم ةعاظف رثكا ودبي

 نوعي حهو الا - ري ل
 ماظختسما كا

 ومس اهلمحو ببباتالا لاقطا
 اهولع ىراخبلا لقب يرخنل رمكتو
 1 هيسفن بقولا ىلو رشب للع كا

 رومكدلا يار وه ؛ده) ارشن ريبمت
 لوفي وهو نول نما[ نوسلكمت ار
 فقاوملا هذه لثدب طاقتخالا نا
 ,ةسفالاو هقدلا ةياغ ي رسب

 داشيا نكس ,بتارسسخلا ىو
 .تراهملا ىكرشنل ديحلا ايالختا

 نك تامولفللا نوكمو اهيشش ةميطلا
 هيرختل اياللجلا كلب عاصخا يبرثع
 ريوسلا وا ءذودلا نم ءيىش لك

 - ىقتنو امنا يسئدلاو يقطتانلا

 ىلا ركذنب صحو ب لج نوس هلكشمملا
 لوقي ارسخؤم جرط دق ءاسط»
 لآ حييربشتلا ةدوع ةرورصب
 ةيردخللا تاساودخلا مادطتسا
 لذ نا نمرابملا عانفا بخير

 مهرزيحاو ضرفتت نأ نجح لصتفا
 تيوب اجالك يلظنن ول هيسفيب
 نايسمملا نم دضلإ بيست ةئاببا
 رمالاب

 لسسس ةحاضلا ىناسصسصسستسم

 ةسمأ ةسحصسفت زر نصف

 ةتماسلا اهتمف عاونا ةءارفلا -
 ةءمارقو يردلا ةءارقو ةيرهجلاو |)

 اتمتسإلا [5

 اوةهاج م3
 ضارغال ةءارقلاو
 ةداثلا يعارت يتلا ما

 ةجارقلار تاراهملا ةيمنتل ةمورقملا
 ةءارقلاو ةيتشذلا ةعتملا دعما
 ,ةنطاخلا ةءارتناو ةيقيظول»

 ىلع مسقت ةءارقلا نا يرت اذكشو
 نيغوت ىلا ماعلا اهلكش ساسا
 ةيتءاصتاو ةيرهجنا ةءارقلا
 رشكا ةيرهجلا ةمارقلا ريثعتو

 ديمسفت اهنل اءسيقاعتو كيب
 و .ناسفالا هأرخي الا يوقش
 كراهلاو تادادهعتسالا ماطتمست

 ةءارقلا اهيلع لبتشت يتلا
 تاراهملا لع ديزتو ةتماحلا
 تايوتحم ريسفت 3 ةيساسالا
 اما ءنيرخالل ١ ةمكتلا
 يف عرسا يهف ةتئلصتا ةءارقلا

 ساسإ لمة عيش كل
 ةعارق نيدو يلا سل ضرفلا
 .عاتمشسالا ةمارقو سردلا
 هنأ دجن سردلا ةعارث ةلادح
 ةايهو ةنهملا بلاطمم طبتري عونلا

 نم جونلا اهب نوموقي لافطالاو ابي نوري لافطالاو ١
 ةدايزل ةسردملا ف ةءارقشلا
 ل , مسههسبيعت

 ةمارق ا تاحلطعملاو
 ءاضق نم اساسا 3 عالمتسالا
 صصخلا لتثطالا ا ركيف غارفلا تنو
 000 ةيمضولا تاباطخلاو

 يع ةعارطلا تنسف اثا اما
 ءيراذنل ةصاخللا ضارحلالا ساسا
 نع اذهي نوأرقب لاثطالا نا دجدا
 ةلكشس لفتت تاسسيلعبم

 وف تاداشرا عابتال را اهئرهجاوب
 مايقلا ىلع مهدعاست تاهبجوت
 نا كلذ ينممو لامعالا نم لمخب
 ةددمتب ضارطال مدختسا ةءادقلا

 ريفثت ةءاركلا صارخا ناو ةريثكو
 _ةساريلا ةلحعرم ريقتب

 ساسا يلع ةءارتلا مسقب كادك
 اه مها نم لفلو يئارقلا ط ثلا
 طاشنلا هحوا نم ملعملا هيلا تفتلي
 يتلا ةمارقلا يه اثالش اعاونأ
 هتاراهللا نب ةلمد» ةيمنت لا فدهت
 مث ةينهذلا ةعتلا دصتب ةدارقلاو
 ,ةينيرلا ةوارقلا

 فدهبي ةءارقلا نم مون كلانفو

 يتلا يهف ةثيدس تاراهم ةيمتت لأ
 يف لقطلا اراهم ةيمتث اهب دصقي
 زهيمت لتس ةءارقلا ةيلاا تايلمعلا
 رلظنلا لرجمب تامقكلا نم ريبك ددغ
 ةميلسلا تائاعلا ةبمتتو اهيلا
 وأ :رطسلا لال ثامقتلا ىلإ رزقنلا
 انلجلاو باتكلاسب كا سهمالا
 .ةءارللا ءانثا ةصيسدملا

 ايوولا ١ اذه فدهي كئاذك
 داوملا مهف ىلع لافطإلا ةردق
 مهف يلع ةردقلاو :ابهنوأرنب
 ٍلمجلاو تارايفلا نم دوصقملا
 ةلذسالا نع ةباجالا نعو تارتظلاو
 امع ةيداسالا ةركفلا صالتت و

 ةمتكلا دصقب ميلا دئاح نو
 ناع لثطعلا ةردق

 اهتم ل دج يتلا ةدما رايت
 اب قرذت نسحيو ةذلو ةعتم
 ل او ةطغتخملا يناعملا نم
 '.ةيرهج ةرقلا لع
 اهنا ىلع ذمأ ةبغرلا ةيمنق
 هيعراقلا هب ع اب يئاقكت طءاشف
 ارقلا امي ا تاكا

 تاردق ةيمتث ىلع لمت ةبقيظولا
 ةردقلا اهمغا ذيمقنلا دنع ةنيشم

 نس ةثيدم ةدام ةقرعم ىلع
 ول مجعملا لادمتساك ةمارثلا داوم
 وا فراسملا ةرشاد وا سرهفلا
 ىلسغ ةردقلاو ؛ةبتكملا سراسهف
 .ةنيمم ثامونمم نع اثحب حفصتلا
 ام رايتخا ىلع ةردقلا اضيإ
 هسيشلتو ءورقملا ميئانتو 8ءاركلا
 .هنع ةلمجم ةركذ ءاطظعأ زا
 يقلا ةماعلا تابتكملا علوت نم دبال
 باتكلا يلغ لوصحلا ظللت ميثت
 نم ةريبك لادعا بذج نم دب الف
 ةءارقلا ملاك ىلا رافصلا ءارقلا
 يلا دوهجلا لك هجون نا انيلعو
 نغ لاظطالا ىلا ةءارقلا بيبحت
 تناك ماوس تابتكملا كلتنم قيرط
 ةبتكم وا ةيسردم وا ةينذنم
 ىزخلا لئاسو كانه كلذك , يلا
 ةيئارقلا لوهملا ةهمتت لإ دب ايت
 ةءارقلا ميلعت اهثم لاثطالا ىدل
 ةلجملاو باتكلا رشنو اهفرعيال ناب
 ةبسانم رافساب ةصقلاو
 نيسحتو ةمورقلاا داوحلا عانثملا
 0 وهو 'ناصتنالا ىوتسملا
 ,.لاشطألا بتكلا ءانتقااو عيزوتلاو



 دست املا لسع دالوألا تاذاسع نع ةفيرسط ةسسارد

 ناراعلا نع ةهقيزل# مارد يف
 نا ءاخ . ةدئاملا راع فولسلاو
 مانثا راحشلل ةغهه رثكا باببلا
 رجا درق يأ سم رثكا مامظلا لواس
 ةلئاحلا يف

 يسلا هيئاديملا ةيباردلا ف مامسو
 ءاملع طاموا ىف ةشهفلا ترانا
 ص / عل لراعي هبا عاممجالا
 نوكب ةذشاملا يلب جاربلا تالاج
 تايشاسنا نظ ةلئاعلا يف تانملا

 عايالل يآ[ لباقع يف . عارملاب
 . بتاهنالل 51و عانيالل 2117و
 بتاهمالا نأ ىلا ةيساربلا براشاو
 ماشا لئاشملا ةرامثال اليم لتا
 لخ ىلك ندغاسيز مامطلا لواش
 تادسلاو .رب84# ةيسمب لكاشلا
 219 ةبسنب ءادنالاو زب 58 ةدسبد
 ةسينلاب اما. /57 ةيسبب عامالاو
 نوكي انم ارهان هياكل عارشلا عيشوت
 ءابالا لولس بوس وأ, عابالا لونح
 ءابالا اديب امدنعو ؛ مهتاطرسعتو
 تالاج نالث يف لوكي هباف عارتلا
 ةصرامم ىبست ةدحاو ةلاح لباقم
 مالا أديت امدنغو , نبالل تثيلا
 نم يتلاح يف نؤكي هناق عارملاب
 نبالا ةصراعم بجيب ةديحاو ةيلاخ

 اهارخا يثلا ةساردلا ف اجو
 عاسنجالا ملغل .نويحيروا وكرم
 ليئرسص روتكدلا فاريششاب
 بامالكلا تعياتو شتيميشتوسف
 م7 ىذل ةدثاملا .م ثبحت يثلا

 تاقالخا رك ةليوط ةرتطلا
 تدحت ةعبوم بناشاقبو ةريبت

 عيظاوم لوح مامظلا لوات مانا
 عاسواو ,ءاذقلا لتم ةندتخم
 ةرس#ا ططخو , ةييلاملا ةرسالا
 لاقطالا كوشلسو . لبيقتسمتل
 . اهريغو , تاردخملاو . اعلا
 نادي تانيلا نا ةسازدتا تفشتو

 ا

 , ملجتم يف تاهالمجلاو راخلاب
 نم عرلا رخيحبي نهم بالاجلا

 نع نون فيج ادميو 1
 لاقو , زكا كةعّوسل ريسبا

 نس يف بعبلا نأ ليثومم رزوتكذلا
 لكش اهسعب نزع رثبب ةيماثلا
 زمعلا يننفم يف يبش نم لصبا

 ةولرع .نسلا ةدخ ف نوكي ةانقلاو
 هثيمحو مهريرش نلكلو + هسيكدو
 , اصيا

 امنذبمم ليومم زونكذدلا لاعؤ

 دادك نم هفلؤس ةيلئافلا نوكت
 اهدارئا ريب سفانب ثدخب , لافظأ
 , لزفملا ل ةييساس) لئاسو ىلع
 راببدعاو , نويرسللا ةدهاشمت
 لسلاتب ثدحي امك , لمصقملا ديفملا
 داوححتسالا لوح هل.انلا لافطا يب
 امذنعو . تالاو مالا ماهتقا ىلع
 بتاببملا هررف رابثعالا نسب دحات

 ة«ركقلاو , سفنلا نك بيذلا نلغ
 نس نهما هقئافلا + ةدئاسسلا
 ل نلكايقي دي , فيعصلا نيييحلا

 ام
 ىلا ليئولم رويكذلا ل

 رخا دربا ىا نم اليم رثكا باهسالا
 بيسي لكاشملا ل ىلا ةلئاملا يف
 نيب ماثولا طعسب يديلقتلا نهرو
 دراثاب ءابالا اذعب ايلقو ؛ غعيمجلا
 مهنروص شع اظاقحح لكاشملا
 هيتعو . ءانبالا ماعا ةيديلقتلا

 هرنو , صرخالا بالئاعلا ةنسلا
 ةدشاللا ىلع بالا ءانبالا ميحاه
 هتكشسم هراثا ىلا نوفلطبي مهناكلا
 ىف يلع فرثلا ىرخ دقق . ةريبق
 نادر وهو هلئاعما ميس وش بالا
 ٠ءناكيو ء ا بتاعي
 اردام عانبالا نا كلذدلاو ,. بيصلا
 اد“ الا . هيسياهم ىلا نواجفيام
 رد مارتمالاو ةككذم ةئناحلا تا
 .امودعس اهدارفا

 ١ رسسسسس ىسسصتاس 0 عا صم ل!

 ى ذل باب اشست ناو راكبا لصف

 نوكي امدمع روطسو ومن سئحانلا»

 ننادتلاو ةسمانلا ندا تحابا
 لوبتنو رمثتلا نس ييسيشباو
 يف صصختسم يمماح ملامغ ةيرطعب
 لصرمب نا ةديموقبلا تاييارزويلا
 هدسورخ عاويتال عملا ناسنالا

 ريوطب لا يدلي ةديرحل بار
 يع ليسا نا لا 1 مراكمأ
 نت هس علا نام باقوأ نوضطعي
 حابجب سلا راكفالا نضمن مهتايح
 دينك اهربؤوطنل لوطت بَتَو لآ

 ردعالا يهيملا
 كل رت يلع ةراتم مئاسلا اذه ترضي و

 لآا عابتتت ذه ارخابش نا لوعيف
 سنو , هيربل هركف روطتنل تايئاتس
 مرشم ريوطتت نيسيم ىلا حاج
 دم يذلا بعولا قف ىريخا ةيرمش
 2753 لا بقنلا لل ثحاب هحامجس
 اه هيج عارسجلا و١ ريولطنل همس

 دلما يطختي مي ةيسرطملا ةدهو
 مهتاكم' ي _ام نسانلا نم دب دعإل
 لإ ننزل داك ول ىمج جادنالا

 ةسيئوي زفلتلا ةيميلعتلا يسوردسلا

 ,هويلا ١ نويرفلتلا مققن ةيباثلا ةامثلا يله
 جماربلا ءاسم فقنلاو ةسدادلا)

 ةقياربا هل نبلا ب
 تالطخل ةيلابلا ةنونرقتنلا

 انميأ تا سر هاد هاد د" همم

 يئاوسآلا لرألا ب بام ايزا
 يماطلا_بنردلا * ييقابسالا نمماحلا  ةيرملك بالا ةمللا

 روجصلا ١ ءاعلا ع عيارلا بقا راسللا -

 نيس كم نيب قزق و عومجم ١ ةحسوبلل ' تلاثلا ريبجلا -
 لاوألا رجالا ديلجلا * يململا نب داملا _ ءانجألا ملي
 يل امرهكلا لاجمل او دهجلا ١ يملسلا سداسلا .ءايريقلا

 ءاو' يرمكعلا سداسسلا لماكتلاو [صاعملا  تانيصايرلا ٠
 لاحم

 سيسورتتالا '

 ىلا طظحسفلا فمحا سفم عملو

 5١ ى روسسساسإل

 ' ىف ةسسك اديس

 س ديس طيف ىرهذ | رس سل

 نوب راما تسحلا ي
 لوا ةنوفتس للو روج
 مييئافلا نس ميجا ىنذلاو _ولبؤلج مسح
 دقن بنا ةميده يلا ايبما ةسايرسا
 ءرسسؤفمل [١ 2 مس لج خصم لنيسلا

 . ميعلو ةعبانسلا يموروكا ةقمعو
 يق ةقانسلا“ دج خلل هضو ريب يع
 تادقنم هسا! و ةقيحد 18و هما
 نادل ٠١ نم وادخل 45 نخ

 ديعلا ينالبل# رترملاب ءاخو

 "8 لجو يكارم ارورد يل اسك وسلا
 ا ةيساب 5١و هقصد 8989 هال
 رسق لاس دورس رجع ىلا يساصنربللا
 هقمقر ؟ هيو ةماس 17 لحس بلاثلا
 نس رجا يساقلالا ىلع ام مهم هيمان 18و
 رزتقت) ىسموقلا

 يامبلا ننركا امج ١3 ىهنا دقو
 قكاسس 7 نم لخاوشو ددجلا بهولاس
 بحجب يبلا ةديعولا نارملا مهفسب نم
 هتياطيربلا ىقو هفاسا لابكاب
 525 رمجلا ني غطت يملا رماد رونابلا
 ماع

 ناريقعلا جالدس نم عابصعا مقاس دقو
 قاسنلا ميطست يناطيرتلا ىثتملا
 تاعلال يعايؤبملا داجنبالا عم كارمببالاب
 بوهجسملل اديلغم بلدو 4اوهلث ىوفلا
 ينرصلا ليسارللا هب ماع يرق“

 داليملا لمق [5+ مايش يسفيعي ديم
 لا اسبتا نم ةعاسملا عظم ينخدلاو
 دن هيوم بلطي يك ايزج اطرابسأ

 يسيرافلا وغلا

: 
 راسل وسفن اسس

 اريدخي يايوازملا وفناب يدان هجو
 قيبمالق ىذاب لا هةحيهتلا ديدش
 هةيسعالا نع فانمنالاب هيلاطو

 ىداسلا نا بركذ دع ريزافب باكو
 مخاهم ءارشل علطبم وفنمالن.. رمكلا
 ادق لكس ىدلا وهمس ررونرا وهماب
 همئاف ةرادق لبجستو افده ١م مسؤولا

 لولا ركرملا لا يبرملا لصواو يفادهلا
 لافو  ووساح يدوب ر ةمظاخم يرو دم
 يداي سشر جيردنا نيد ) نومماك
 الاز روصسب نا ومسمالل لاع- وعباس
 قرسمو هيف ىلا ار اظي؛ ةيخوم يفسح
 وم ييمسم نوملا حماقتا هما

 مسانن يم اموسلا

 وصلا عافت مكحدلا لالخ نس
 نأو تازولبلا رهشم نا انينون
 نلعو .راجت ىلا لئاسلا لوخت
 هيلمك لعب نأ انينكبد سكملا
 واءةروهصللا ماسخالا ن رولسلا
 مامن نا راشتخاب ةرخدالا فدكي
 هيلمجخ قبععي نلع رداب عوضلا
 ,يرخ) لا هلاخ نم ةداملا لاعبا
 اديآ ىللد نومحل ل .ةيمظل الو

 شرا سلا ءوصتقا تامل
 نا بيرك بو ل١ ريبمب ناكو

 واطمغلاواهرارحلا هخحرد ريمي
 فروريص ظرتمل ,افه نيرابسفللا
 ءاملقلا ناالا ىلوجتلا ارش قيغدست

 نم لاقتنالا .' ةوييستكا بيفوتلا
 لوا لمص نا كمن نترخا ىلا هلاخ

 هرارتلا هحرد ى رجفي توسخ
 طبصلاو

 لصح يبئادلا قف لاخلا ىش امكو
 نرخ دفع هفداعم فاشيئالا اده

 لالخ ير اهتكذت داوم ني ثحبلا |
 ةيمضو لخي ريوسيتتلا لاصعم
 اهدد لاكو  نمثلا هشلاسلا

 لول (اولا فليتجم نوح بيقن
 _ . هين.وييحلا مقيم لا ريثاتل ةدصملا

 هن دهلتع دعا تاخولا فمش
 مصرف ذداي - ييسورتتالا ةرجاما
 داسحاملا بمد .نيلابقلا نم
 منكي ريسلي) ل هنيلابلا
 .دياخو بيج أ .ييوكسو ريشسملا
 ةيضصايطبتملا قول ةفسال! نما دص رشا

 جويفو لكن درع حج للك بقنملا |
 ا ب دلد 85و تارولا |

 هياحبا نم لشفتتا
 رشد دل نكلو 'ةيرولبلا ىلا ةيرادقلا
 ةويسحابت و1 ذكي زمن عامبألا تدع ىل

 ناسف

 تضولا بسس وشو وسفلا عاقسا
 دوش هيا نش اهم رئلو بد الب
 © يئرب اذ هةيسك لا دره احلا

 رخا 1) ولج رم .اافبمالا نا

 رايأ رهش نم ىتنع سبيماخلا ف
 لوا ةرئاطعلا نربص ,187+ مانع |
 يهو ميراتلا ق ناريض هفيصم |
 لودح نم انشسل اهعم ,لمجت '

 يلع اهييزونل تاراظقلا تالت
 مرئاطلا طوبش ةلانع يف هياكرلا '

 ناكملا اهغوتب لبه ايرزارطضا
 مها نم ناكو اهضوبهل ىدححفلا
 ةياتنلا وه ةفيشملا تامجفو

 نم دكاملاو نيرفاسملا نم يمرملاب

 باب سي نوطلغي ال نيرفامعملا نا
 يذلا رمالا صاخرملا بايو حورشلا

 ,ةتراك ثورلحح ىف ببسمم ب

 ناريطلا فحتم ةنئيما لوقو

 هنا سكوا ايدولك يتيزمالا ينطولا
 ةيقاتلا همملاعلا ترحلا عذب سح |
 ديجي نا هةقيصملا نع طرشي ناك
 اهيلع ناك هبا يندع نصيرسملا همهم

 ءوسضلا عاسش اسوس ةسي رص اصنع

 حصضتا ان طسربي موقلا ليفت
 تالكاقتلاب ميصقتت ال اظاييرا

 ناثانب ىكرخت ىبلا ةيئاسيكلا
 تالهافنتا ودهو ,بادلاب عوصلا
 لا يوي ةيثوصلا ب  ةيواشمكلا

 ةداملا يوكن ىبلا تاميرجلا ريعت

 وهن كس مقل هلل سلا ةيهنمل يقتل
 يتييابسم اههيبسو تايم بييقلا ينك

 نو هيااسش 110 1 ١

 نا يساتسل نم ةليدو ميم لاش
 نيو تراست نللسعا .اسمع يملا

 درسقسل' ببابيعش قادس وو اا ةعاجإلا
 ادع ل ديقتو تايحيل ا هيد و
 لقيتو ياعرتساو ميظلا رمل ريسعا
 مسلس ىو دخلا فاقحو جافسسلا
 تلا سل ميلا ا سيقيو ساهل
 رقملا تاساسمو رسمتلا تانودم
 تاستتب هو يتاسمتمو ةييويس
 هسا تانيا نأ ةهسب اسما

 عجالسفالا دع .. ةسفاسش لاسمعأ
 ا ل

 وسسجملا ىسفو .. طوصسسقمسلو
 ءانتا باصرسلا ير ءادترا
 لاخدا ليم كلدو هيوجلا نالحرلا

 قو ىف تاقيصتلا يمسرلا يزلا
 تالجرلا نا ايدولك فييغتو ,قبحالا
 هقاش بتناك مايالا كلث ف ةيوحلا

 هلحرلاف بتافيعللا ىلع !فسجج
 هنبالون كيالكوا نسب ةيوجلا

 هنالوب نييشو ايبروقيلاك
 سماك "نيم 56+ ةفلايلاو غئيموياو
 11 انابحاو هغاس ا قىرغسست

 هيميزسس» نأ .ضخالابو

 ليدي جودرست اهناك يسيوربتالا
 لوجيي ةسجيلانو ءوسصفلا

 ماايبا ١ تلا ىلا +
 املا بشدسإو

0-0 
 ىلا سيح

 موال املا و ايس عسا ١ نب جلاس
 يدع باسسس لمعت و هه تييدستملاإ

 1 مغانو عال سويعتلا سوربي
 00 ل ا

 انا لبق ىلا بعسلاو ةودلاب
 مال تياونش 2 ايعييط ةيماس

 ب وف فلل اميييم دعا ولست

 نار صح ياس ىو ديس ريخ
 ريخسلاو ممسلا خم
 هلفاك ةيسادمل ةيدعو

 ممم سلا

 مم

 تاظحم نييك يلع لعتشنتو ةعابس
 ةماقع تناك امهدعو فقومت
 اهعيمخل هرشع يثئألا ةرئاطلا
 ةقبصملا ىلع جب راك تاكرتاب ةلوهشم

 7 نيرف اسيلا بئافحم لاع سلخ نأ
 د .ديربلا سايكا

 تارئاطلا روطب ليغ ام لاو
 ايم ةهئيدحلا بارئاطلا زوهطو

 عافترا يلع قلب بتارئاظلا تناك
 ةفدصللا ىلع ناكوبطفف مذق ؟ *
 ركل اف نحل تكونا هممت

 * يمول 0170 ا وا اب بطول 70د اال اننا نانا ناتطشطم فنا نانا ناد نةان اا هنضس نةاتافقالا

 ةيلاكم لمعلا هيب لظت: ىتحي

 نترخا راهمنا درارخ

 ليفت اهتكنن ال تاني رجلا نا لع
 ييتوضلا نواسننكلا لعاقنلا
 تايشادخا نوكب ن١ ظفف حاودرالا

 لك ىو اهلكش رمعنو لي ,ةينامث
 لوحنلا درارخ هحردب يبا لازخألا
 رايس ,امرارخ هجروا نكروظتا

 ءاودلا نلع ربعنس ةداملا

 د٠ حمتنا عيحخملا ادش نا

 مبقت اممكست + ويقف" عاقل ةطبم ب

 ل لخبدي يللا ىاسلا باسع
 مين ىلاملابو ةداحأ بمق --
 ,ىاامملب 4 بدوللا يحءاادش ايست وع

 ميش دفلابسلا اهملاخخ 4 داعب

 لقادادعا اقل ع ةسراقبا عاشت
 قاملب دخلو بفيدختملا اةههملا»
 ٠ دميدمدسمل تايطقفلا إ ىوسفلا ٠
 لاس ظقستلا سبام ردوب همعوماا

 هي باعلا هن روققلا تالوجعن

 مباءؤق نول فاس ءيشا
 ريا بييعجولا سمياتلا رم قيرف
 لوك ندنانلا عركقل' يا دقع لالسم

 قراللا ببواخل صقل ,وسفما سال
 ل ميرخح ةاطبا هابل عيمتوز هاو
 كيتايتنكلا ترسطلا راع

 نكمل ىيسلمللا لامحملا لو
 عمييضل بكاننكلاا اهلا ءاهاطسالا
 لمزعبل انامنف  قيدت# تامولتسم
 ييرتعلا انا ,تاموقمملا
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 تاو 4 دعا هج" ةلفصونع
 لا الش ذاوق كل هضيع ةيح يشد"

 ترا ده مشات“ ندخل

 بافللا عافلا ناك فقع زغاومما نم

 قيارخ لاثثلا ل اش رباكسلا
 اذكشه يم بتم مسخ كاقلاو رم دم

 ىلع ام يصخش دقت انفاك عافنرا

 ضرالا

 عامتتلا مدعي ةعيصملا يلع ناكو
 تاسيورتملا ءايتسناب بارشلاو

 لإ هعوصم بناك ينلا هيلوجكلا
 تراغع ليدعب لوثبو بفولا كلذ

 .رضالا ىلا ىذا اميرو
 ,'اريخلا بخا ركلو ىفيظوللا لسانا

 ييساع عيمؤتسمم كسا ومن

 لويس

 'يف يهمؤتول لاتسمللا ف كلافالع
 كلتسنل روصالا يكفب فمشا

 ل رمبج وهو فورك وردنا لوقنو
 هيبسست» لام ىا زسعلا ب

 نائاسللا لاسم امئاش حرطب ةنشلا
 عايش براسيلت ةفييسنأ ا

 كمادطالا ايإخس د دشنو ةييييرطست لأ

 نيل ةيسابللا
 يع رص لا عيلطلسلا اباه ل١

 لاهفدس ءاشلا همام ىلا لسع نيس

 بوي دتده دكني اهي اه

 اويل اوينوم وا سال 2 واسم
 هيج هيما ميامش  ةويع
 ,ض ايس  مثش عما _مابعشل
 هس ييلتلاو ,ريصابص ةعص لسامسلا
 ساو اخح وم كلذ ىلع مضضوبلا
 هيراج اهل له اقين نوقي نأ بمس
 يسمح 'ي 3 ليردق لحل رثوي دق
 هيدا يري 9 هم عقومل 7 نشلو
 نال يرجو اهاححو ةئلمل شب
 بكيس ا رسملل امدمحلا كركش
 ىامون فون يرثسم _ل ةداقلا للمل
 هيف كيقلتل ددناححتسسا نم ديرملا ىلا
 هيداع كري

 هس السنا _> حلطنبا ادام ©

 رث ىلع قسوم قاقلا لوونسم |
 < عى

 'امهعوس ادخن رااكلللالا ٠7
 نبه بدحالل هيما
 "وتو ىلحل م املا للاب رعب لبا

 سل كيران فرست كناو البجا

 اسس

 هما سو كرش

 قشيدمت نيب هيرافجلا دشاسلا

 انلك مهتافاينس طبض تاكرشل
 لق هيبفو ةرئاذ نم جرب الا بلقمنا

 لا بتاكرلا نيمطت يبحو يرخا
 ,لدعحمللا بولا و ةرياطلا لوو

 ناك دونولاب ةرئاصلا ديور دنغو
 ياقان قيرف لراشب نا دفسفمل ' ىلغ

 دبع و١ لدارحبام لوهوسلا
 بتاك ةبابصلا ءاردنا يلا هحاحلا

 ,3( حرتاطلا عهد ى هتراشملاب موعب
 قف كرابشبم بساك انك رببقلا لخابب
 ناسك ليرفاسسملا هيما ليمست

 مدش لك نلبي هو دعو ةرياظلا
 ناعاش لدم ناك ةقاشلا لامعالا

 6٠١ ىلا لب انرهش نارمطلا
 ىماقين بياك كلذ مكرو دعاس
 رهشلا ل ؛رتاود 5

 + ت1 رة“ را ا 01

 ةيسستا وسم ىجسف
 لمس ءالسسسو ز تاسسصاسعزأ

 مدور ا ةيفح ردا وود
 نوع فليح 2 هيوم تحل
 مياقلا فوك '' كب ليمولا هحولا
 تيونع لاوظ ةوبملا ةيحوي نم

 ملغم عكولس كلوومم عمي فومسو
 للطن بللطن هلأ ءيقن ريقم دل انا
 رجا لورتسم فارتشا بحي لمعلب
 لابلا م هلاخسس 31 وك لح لستشاو

 نرخ" لمحل هةاهرق بلل برغؤب ظن“
 خب لسصحلا نأ عيطبسلا رام ©
 اءامخا هباشحلا دقحل اووم
 جوا

 رمش كنا ةجارج هل راع
 كيوح تنست ددرتلاو لات“ دمعت
 ه«لوثرس لاهل لمو دياندحلا 1١ ف

 قلك لركر نفي ملل دوي ده
 عيوم ىو عل ا
 ةاضم نع ةبقوم خدم وللا
 نكمم نلدلا لئو اناهي هيدصع
 تارقا دولك نم ليلفبلا وش هيج
 ةبايثعا اهب رغلل سلا

 ىراتخ يلش بلمسلا يسع ءا مدك ©
 + هك و تقلل

 ٍق ةكراسا ىلع ءاماد سيح
 لا كيفنل لقو نيل اساتا سافس

 لاقرب لكئاؤو ب _ودساف لا اه
 كدهخ ىراخف لبساو اهمال
 قكييابب ادياو كبارا ,مهضف» نع

 .اهعف ققست ىبسملا ريرج#لا ١
 لمع ليصر حم تعرضنا فل ©
 ©« ةلشن راشسبا يف ريع انع

 ءرشانم لكشم كلام ره لا
 ل رخأس تلا يضاو ةداف هسسز كعمل
 لا يقيني ,لفقلاب هلسح راد
 ةطيضلاب ميائلؤووفم دن ددسن

 امكد نوواسملال مهل ةءيسلا
 ضصقسم كلو قف مسي مل انأو
 لارسعا
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 ا يسم كك

 نيج دلا ريطخ نم بايشلإاو لاسفطألا ميلا انا

 دمحم هرهرز ,قيقحح

 نيج نس نيك ردنلا ةيمل ناكت

 اوجد نم مخحلزلا ىلع _ رقال
 هدنب ديارتي ؛ هتروطاق- نم ريذنفلا
 هاا ة.مهاع م«.اضدسلا

 تالاقب يف ريثكلا هنع ثيست

 فيزيصلا نكا  ةيبط ثوحبو
 ٠.1 لب بصف كلذ سيلا رمكسم
 هسا غجروعهب فيزي هسفن لفغملا

 عيسعي مل نمو ةيسدنش ةيلاوتمب
 اده نخدتب ىثم يلا لؤاسصتلا
 ييسا يشدثلا نا ذا ؟ءابجلا
 ,ةيبلس طرهاظ وا ةلششم

 ملا اهلا هيت اهش ا سعب الا تدمع ف و
 تاكرش نا ىلا تراشأ نيه دتلا سع

 ثدخأ هلو ؛ضرالا ره ىلع ناستا

 هلماكب يرضشبلا سنجلا ديبنا
 ملاعلا ف متي هناو .تاعاس لالخ
 نيهض
 ,ةايقدلا

 دحا نم ةمدنم ةسارد جشتو
 نيخدتلا لوح ةيملعلا تارمتؤلا

 ياوهو نيتوكينلا نم انلع ١
 نع جتنيو نارطقلا نم انط !4 ٠

 ةلولم تايافنو تافلاخم كلذ
 دودستحو ةسيفازمعلا ةشتيبفل

 ,ايوئس نانلعا 15914

 حيازلا ينتفولا مولا ةبساتعب#

 نيساعتخالا نم اددن :ءادنلاد

 .نيخدتلا هلل مءارج نم ناسنالا

 نيكدت نودب موي

 هيما

 يرساتل
 نغ ثدمحت قلرملا يف ناطرسل#
 مريس ناميسال , هاظلا جماثربلا
 نم ماشتمالل ارا ينطولاا

 ع 0 نيطيتلا

 لافطالا مسنل) رابش تخش ..
 ماقي ( نيطدتلا رطل نم بابسشلاو

 تافطاشنب مايظلا لالخ نم

 القاب مهتسو نيخدتلا رارمشاب
 ةحمب ةراقثا !دادلا هذه نغ
 ينشاولا .؛اعتقالاو عمتجملاو درشلا
 رامصخحلا فررظ يف ةصاخو
 رطق لامع ضورطملا يدذاعتلالا
 اده هأجتلا انبعش دومس“ زيزعتلا
 .ناسبع#

 يمال لوقي لاقثحالا جمارب نهو
 :ناطرسلا صلجمل ماعلا

 لش نم ةملأ ههجوت كانه -
 هةجفاسكا ايلملا ةئيجلما سيئر
 لالك نم ةيبسائملاب نيخدتلا

 اهيبالعا ةناسر هيجوتو ,ىرخالا

 كحفلا ىلع ةيزكرسم
 ءارجاو , مالغالا اسوو تالجحلاو

 عب ةيسالعاو ةيزافلل تالباقم
 يفدتلا ةحفاكم نع نيلوؤسملا

 تانالعا رش :نييويرتلاو ءابطالاو
 هقحملا يف تالاقءبو تالسام
 يتطاوملا ةيموتل تالجنلاو
 ةهيجملا ييخدتلا رارضاب
 .هكرت ىلع مهلمسو ةيداصتقالاو

 نك تاقواو جمارب نيفيا

 !ادغو مويلا نويرقتتلاو اعاذالا
 نع جالقالل ةيبظولا ةلمحلل
 نسكدتلا

 لالك نم نيثكدذملا ةرلغد -

 ةلواحم ىلا مالجحلآلا لئاسبو
 2. د تو“  ماعلم مالا

 ماديا سعل يللا وع ل

 باغالحا عغر ىلع ,لمملا

 نم رياكسلاو مشكل جيورخلا
 تاجايشلاو ةهيضانلا تاليخعملا

 رجاسملاو

 يبل م مخل دف# يف رعكرملا ©
 يم تالقاببو باويضدلا دقحل .٠

 راعاببا ةكفاشي رانا لد

 تاهظدللا مان ,ءاقملاب
 هءامسرل» انمعألل او هي ربه معلا

 يقلا نك ساسصماب مايش» -

 اسم ليج نم ناخللا اهيلدرد .

 ل ةمسناو ةيريهامتجج ةكراشم
 سيحعدتلا ههفاكب هقول

 ره ةيبرسلا )ا مكاسع
 بدول بسرماو شامل 6.

 مل كيخص راطظأ نه ةكيسلا ةناغلا

 25 لكلا ايموي نينراكيس جنت

 هيفاطسدإل

 1 ماليعالا لساسوو نويزفص#

 يضرحلا هفاح ©
 ةلمحلا ف قارملا باشو اةلضطا ف ةراكيس فلع (؟٠8)

 مكالموف ام بمحو لما لكابو

 لعب لملم ريرتت دامعا

 وا ةرئادول ةظفاحم لك تاطاشن عيمج قشنتسي قارعلا يف هنأ ا
 نم جئامت عم لسريو ةلجإ يلاوح ثاناو روكذ نم ,بنغدلا

 رم خسلو ةيمالعالا ىلدبعالا
 هللا ىلا تاساردلإب توحبلا

 ىلبغ لوصحلل حييشرتلا ل
 ةيمالعالاو ةيبنعلا زئاوجلا

 ؟مْيَلت فيكر 8# ترواح نيشدتلا نع غاتتمالل
 : ددجللاو ةعباتملا ةنجل موقت

 8 ع ل لال ءارخاب توحبلا مييتتب كصساخلا  ىدم ناهبتسال ةينمملا رئاوشلاو
 مثلا تافسم قاونأ فأ ثناثلا ملسلا ف اهل مدقي امل لباس مييفت يلع ةستوقللا راطغخالاو رارضالا

 درقلل خاطولا ببدده يخدلا ب
 نمي يتلا .ضاربالا نضعب بيسي
 ىقكي اك نا . هنع عانتمالاب اهيبط الل
 نم يكمدتلا هلمحي ام محا ىلع
 وه هلقنذ نا دير اع نكلو ,رارضا
 اهريلات ىدمر رارخالا هذه يه ام
 .عمتجمللو لرللل ةحصلا ىلع

 مارس ةءاش ةرام ةبتلا نأ

 وا انيخحدت نامملالا اهاطامت
 لانتس؛ ةلوهس بيسيرو ,اقضفم
 ةروطخ- نوكت ناكم يا يف غهتلا
 اهراشتتا ةعرسو ةريبك نيطدتلا

 هجم يس ل ييصع دع سي هييص سرج يس ع

 ددح'و ةفق. نم كيدلا هيك دأب تاهماسم لالخ ىيرشنلا سنحلا ةدانا #*

 ةيمالغالا زلاوجفا عمل ةيصعوتلاو
 ريدقتلاو ركشلا بتلو ةيصنعلاب
 .,ةزيمتلا تاطاشنلل

 نيسخدتللا :رزمضا 8 >7
 © يح هلا

 ريخدتلل ةيهسلا رارشالا نعو
 بدتجملاو درقلا ةحم يلع اهرئاز
 ”قاصضلاببغ روقكالا ثمن

 هبعش زهدم يح زطلا باهولا دع

 ةيسفنلار ةيلاظتمالا عغ ضعءاربالا مويا اذهب ةحصما ةرازو لاطتسا
 رثثقلا
 < ةرشاس ةيحص رارصأ ©

 ةيعوالاو بملف سمار ب

 ةسيداصتقاو ةيعامتجاو ةيحص راسطخأ ىلا ىدؤي نيسمخدتلا ءابو#

 ا

 ايوتس دارسفقألا نسيالم ىسلغ يضغفي نيخدتلا ءاسو 9

 .يسصعسسل

 حونجلاو ةميرجلا ةيواه يف عوقولاو فارحئالل اضرمت رثكأ نخدملا ©
20-00 

 لع يدعدتلا ريو رستتي الا

 9 مهسفلا يسدملا
 تناي ام كاف

 ريغ نا تبح (يرمقلا) يبللا
 نيتطدطملل نيسلاجملا نينخدلا
 ةيحيصلا رارضالا سفن نوجرمب
 دتخ ,نوئخدملا اهل ضرعتي يتلا
 جاوزال تاجوزتملا ءاسنلا نا دحو
 لاطرسل ةنرع رثكا مه يبتحخل دم
 جادنال تاجوزتللا ءاسنلا نس ةئرلا
 نيذلا لاثطالا ناو ء.نينخدم يم

 بالا اهييف ندي تويب ف نونيده
 نوضربتي امهالك مالا وا

 ايلملا ةيسقشتلا يراسلا باهتلال
 نتف كلذل ,انباس اركز امن
 هايسثلاو ناططعالا قشب بلاطب
 يقن وج يف شيملل نيتطدللا ريغو
 بلاطتو ,ناخدلا نم لاخلا
 قحلا اذه مارتحاب نيدحدملا
 اوثن دي وا اونفعذي الأ اما مهيلبش
 نييغارلا سانلا نع اذيعب مهدحرل
 نم لال يقث ماره قاشنتساب
 ةودتلا سائالا بئاطنو ,ناشدلا
 ال ناي بيبطلاو مئعملاو مالاو بالابأ
 ,مهب نودتلي نم ماما اونخدي

 ةريطخ ةيعادتجا راثا
 ةيبلسلا ةيمامتجالا راتالا نعو

 ةدهات ةاثاتسالا تثدحت نيخدتلل
 ملع ضاصمتخلا - ميركتادبع
 ,ةلئاق عامتجالا

 ا ا ,ةيهاسمحالا راثواب -1١ ةطغ 3
 نم ةيبويا مهتابح يف عمتجملا 0 فيلا

 ,رهشلا ةيو <

 طابقسالا لامتحا ةداير
 .(ضاهجا
 .ةبوصخلا ةيسن ضافخنا
 ءمهرلا قنع ناطرسي ةباسعالا_
 تائخلملا دنع كاره ثالثا د.

 ,تاتهدملا ريغ يف اه

 لوقح ةقاكو ,ءانبو ةساردو لمغ

 وهف كلذبو .اهيام روتدلل ادهجو
 نم ييطرتلا بيمن هميومدلا ريغو اعئاض ربثعي تلو عيضي
 رارمتسالل هثم بلطتي دكو (جتنم

 لماحلا مالا نا ثيح :نيح_ ا نع
 ,اهمم اهنيذجا نخدي ةئحدملا نضارمالا نينظ نب 20
 ,قئاقد سصخل ةراكيسلا نيحدت يف  نيذلا لافطإلا ناش كبذ ىلا ةياإرمإ ءامتتحاو ةيردملا ةحبزلاع
 رشع درفلا اذه ند اه اذاو ,نييارشلا ضارماو ةيبلخلا ةلضملا

 فلذ ناغ مويلا يف رثكا وا رئاكس لخا مه ئانخدم تاهبال نرددري يسلذتلا زاهجلا ضارما اما
 ؟ليقلاب سيل هلم قرتتسي نييزايتعالا لاقطالا نم ادري :؛نسزملا تابعقلا باهذلا :لمشتن
 يع ريصقلاب سيل تقولا (ذغو ةددلولا دنع ةافولا ةبسصن د درت  «ناطريدلا يضارملو ءةنرلا غافد
 .نينسلاو روهشلا حيدع نخدت نيذتلا لانسالا ىدر .ةثرلا ناطرس ءاهمضا نس يتلاو
 مدع نشك د اسي يخدتلاو .ررملاو ةرجنحلا ناطرص
 يوابصتي ءيفط لمعلا ف طبضلا لافطالا ضرمتي كلذجتر صه”ونا .مدرا قنع ,سايركتبلا ,ةنشلا
 تيب يف لظوملاو سوؤرسلاو سيئرلا نخدي نسدلا  ضرمتت يتلا ةيحدعلا راطخالا ©

 دو 0 بلاطتاو عجارملاو . ؟ةنغدملا ةلرملا اهل نارمأل امهالك وا مالا و/ بالأ اه
 3الا باهتلاو يسفنتلا راج أ ةيبلقلا ٍ هب نيب .لداجتملا مارتسالا فعضب تلا ةقكسلاب ةباصالا

 ردابب امنشع انتايه؛ سانلا يعاود هب رثكا ىلع - ولا ع علزملا يطامت ةلاع
 يا ةراكيسلا ميدقت يلا صخشلا
 .نيرخالا

 هيئذلا لاملا نا ىلإ ةفاضالاب
 لا ييدؤي ناطدلا خم ازيه بهدي
 نأ ٌُبيح ؛ةيئارشلا ةوتلا فاما

 رفسسب موهلا ف ةدحاو ىئاكم ةجلع
 اهعوجن حبصي سئاند

 ايرهش رانيد ++ نم رثكا يلاوح
 اما ارنه بهذي ةاثاغفلا لشد نس
 ءةانممف كلذ نم رثكا نكد انا

 انهو ؛يلئاعلا لخدلل رايها ---
 ,ةييركلا ةيئارقلا ةيالا قبطس
 اهيا ايؤ : ميحرلا نيتسرلا هللا مس
 مكليب مكلاوما اولكات ل اونمأ نيذلا
 4 لظايلام
 ةاونلاو عمشجما ةدحو ةلئاعلا ©
 ال مابا كانش نكل ,ةيساسالا

 ةرضلا تاداعلا يضعب نوبتجلس سس ل
 راربشإ نم هلدهي ا!بو نيطثلاك
 ةيعامتجاو ةيسفنو ةيوؤيرس
 .ةيحصو ةيراصتملاو

 ناب ةيويرتلا تايرظنلا حضوت
 تيبرت بجي ديدجلا ءيشلا
 ايحصضو 1ةيملع وباثمجاو
 تاداكلا ناو ايسفدو ايعامتجاو

 حيرت ةيحملا مغ ةئيسلا
 يادؤتو ةيبنسلا ميقلاو هيداباا
 ةيصخشلا نيوسكنو يلخ يلا
 ةراعلا نال .ةفرختملاو ةذاشلا

 نس دلع ناستالا اعذخاب امنع

 لثكاو اهكرت هيلع بمسعي ةركبم
 يب شقنلاك رفصلا ي ملعتلا) لوقي
 لئاسو ناغ بجي اذهب رس
 هيحوت ةيبسرمملاو ةيرسآلا ةيبرتلا
 نسخدتلا راضم بسحلل ءيشنلا
 اهتجلاعب لبث اهنم ةياتولاو

 ةديهات ةذاتسالا تلفتعاو
 عيطتست ام يلا لوقلاب ميركلا دبع
 هلفعت نا اهتاديطمزر رئاكسلا
 هيرشبلاب

 حسمكب هل ييسلا بارشع ديم
 لا ىعقي نا عاططنسا ءابو ملاعلا
 لك ىف ناكلا نم مارغآ#ا نبالس
 رماكتلا بهاظطتت,ا امقيس ماس

 بالا اهيبف نخدي ل توبب ف نو.دي دادرت تيدع .لبحلا خعم هيويجل

 طل

 هيرشملاب هليغب را اهب هيمو

 هيئعانب ام ريكو لاثللا ليببس ىلشو

 يروكاسكيشه١ ةيحمت' هلخلا
 هريسموس يل ما ثان ماغ نرد احلا

 حيتشت عييسلا بتاكرش نا ني

 ول . وكيملا نم ايموب رجيرا هس
 مسام منآل مدخاو مقرب بدخت

 نارشنفلا نيعطلا كسب نا رياثسلا

 الرا دفلا ل ى1964 ١١/51) بيملا

 يرسقلا يحيا ©

 دبومجير) روتكدلا لوقب
 ملع) ايجولويبلا ملاك (لريب
 ةدصلا ةيرقب (ءايحالا

 زنكبوه نوج) ةمساج ف ةباحلا
 نينطدملا غاينع ناب (ةينيدسملا

 نأو نيتخدملا عش ةايحح نم ريملا
 روكذلا نيثكدملا نيب تايفولا بسن

 ريط نيب اهنع 4 ناع ديزت
 سلع ةراسحل اذه قو يدخ دل
 ةيدلثلو عمتسا)3 ف ةجبنملا وقل
 عستب انك ؛ةسيرشجا' دراومملا
 راقيسلا نييطيت نا لآ نوسانشلا
 نم ببسي تثيدحلا رصعلا يف
 رثكا هبيست تناك ام تايفولا
 :ةيضاللا ىمعلا ف ارطخ ةنبوالا
 ةعاس لك يف ةدعاو ةراكمس ناو

 ةيراصتلالا راثالا نع الخد
 يثلا غبتلا ةغانسم .نأ نا ,نيخدتخا
 ينضولا لطدلا لهاك يلع عقت
 رطغي دق نطدملال ءاذج ةريبك
 قافئالا ثتابفلطتم ةاطو تست
 ىلع رثقي نأ نيطرتلا ىلع ةطحابلا

 تالفذ رقويل هترسا دارفاو هسفن
 ةبادتسالل رطضهي دقو نيخدتلا
 ,لارحنالا وا ءادجتسالا وا انايمحا

 ةريطخ ةيهامتجا راثا كاد
 نسحو لافظالاو ةرسالا ةايح

 مهميلعتو مهتيبرششو مهتيايهر
 ةيادحو مهداشراو مههيجوتو

 ضرفتلا نم مهتياقوو مهتححصض يلا درطلا رطب دخل ,لمحلاو ملغلا ج_جررتلا ةيحصلا رارضالا »
 يف غيترلاو كولسلا ف بارحنالل ول نيخدتلاب مايقنلا ا ' 0 8

 ف ةيبقس راثا نيخدتللو و ثيح ءةركيم رارضال مهتاهما نوطب يف ى' ن - 1 4 ١ ةيشس راثأ يظفتللو ل٠ ميزو دلل نكات تخيم حلل مهتاتن نم لافطالا ضرعتب
 تيرجا ثيح ءنخدللا ةيصئش
 تاساردلا نم ريثتلا ناشلا ذهب

 كيشسلا ل تاقورمل# ةفرممل
 نيمنطدسلا نيب ةيصخشلاو
 نيتخدللا نك دحوف ,مهريغو
 ةرطاغللاو عافدنالا ىلا نوثيمي
 وا ياكلا برش نم نورثكي مهو
 ,ةيجورلا تابررشملا وا ةرهقلا
 لسملا ييفتل +ةرعت رثكا مهو

 لاعقنالا ةدايزو رتوتلاب ةباهالاو
 .جاهتبالار بضفلا ةعرسو

 مهف ةيرسالا مهتايسح قف اما
 مارج را | عدعن اضرعت رثكا
 او تانحاشملا
 اهتهجاوم  رثرز مهو نيجوزلا نيب اموسخو
 ,يرمالا كقفتلاو قاقطلل اضرعت
 ةيعامتجالا ةئقنتلا ىلع كلذ رتاو
 وا ةرسالا قاطن يف ماوس ,'انطالل
 .ةسردملا

 نيخدتلا ميرحت

 ىلع ءاهقنلاو ءابطالا قذتا دقلا

 لكعلاو سقنلا#) يف نجح دتلا رارخا
 مظمم ضفاو (نيدلاو لاملاو

 ١ ١ ثيداهتالاو ةينآرفلا

 مهل لخحيرز :يلاغت لاق
 مسيسيلم مرسعيو تاسبيطلا
 ليسا ,4«تئابخلا

 ميديا ءاوقطو يلامت لاقو
 ه(ةكلهتلا ىلا

 نق .,انافثا مكن هرك
 ,لاقلاو قيقلا' :لاق .هأ لوسر
 .(لاؤسلا ةرئاكو «لاملا ةغاضاو

 انالتاو اهتورشل ارده اربتمي
 .ةيعصلا تالمملا نع اهديضرل
 رشق نيخفتلا بائتجا نكمي نشا
 5 اهجيردت قلو عاطتسغا
 مويلا عيلتلا نم خالثألا عمت
 ةرشاثت ابغ ناو نكمم ابغ طناف
 هللا هاك نإ بيرق

 ةملك بم ادتللرب

 يداصلل# حالضالا بارت
 نيدؤي امي نيطدتن« نع عالتالاو
 ةيداصتلا راثا نم هينإ

 ال ماوسلا ىلع خمتجملاو درفلل
 ناك ناو ىيثكلا ىدن بق قلي
 لبتحت فدهتسي مالا عمقاو
 ناع عستجملاو درقلا ةداعب
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 تادعفلا يفحب ناو ,ليوطلا يدملا
 ةيراطلا انإ حمس 13: ةنيذرلا
 ايداستلا انب ريت يتلا - كال
 لثم انتايح ف امهم ابناج لاحت
 نم دب 3 يتلا نيحسدتلا ةيضت

 بجي ةيضل يشو
 ٍ ع ٍ اهتاشب ةمسانح تاءارجا ذادتا
 نأ ا

 الا هترارم د مهرلا يلبخ هايدلا
 يسلثو ,ةياهنلا ف يفشب هنا

 ةطظفاحم يف ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل نلعن
 خمقارلا ةينكس روب عيب نع لوألا نالعالا ةرصنلا

 ةدئاعلا ةيبونجلا تاريهنلا ةقطنم ةئرقلا ءاضف ىف
 نم ىلعف هاتدأ اهفاصوأ ةثييملا ةيلحملا ةرادالا ىلا
 ةرادالا يفظوم نم ةديازملاب كارتشالا بغري
 ةمجارم يلسملا مكحلا ةرازو يفظومو الوأ ةيلحملا
 مويلا نم أديت اموب نيثالث ةدم لالخ ةيلحملا ةرادالا
 ةفقلابلا تانيمأتلا هعم ابحصتسم رشنلل ىلاتلا

 نم قدصم يطخ- دمهعتو ةررقملا ةسميقلا نم / 7 +
 مدع هيف دهعتي هترئاد لبلغ
 ًابضرأ.وأ ةقشوأ أراد نيرصافلا هتلئاع داردأو
 ةيعمج نم وأ ةلودلا نم دسيفتسم ريغو ةباكس
 ةديازملا ىرجتس كلزو ةهاك رطقلا مومع يف ةيرءاعت
 ةيماقملاف يف رسهظلادعب ةدحاولا ةعاسلا مامم ىف
 روجا ةديازملا هيلع وسرت نم لمحتيو ةنرقلا ء.ضق
 عببلا منيسو كلذ ىلمج ةسبترتملا فيراسملاو بلا

 تيرم لن

 : ,؟ 1 نوناقل لدعتلا ١ ةنسل ١ نونافب أ

 , هدخ لاعايرث
 | ةهرشلا ةجاسم ةخاق# 2 م 2-7

 ا اا اا يلا مل # رآإ
 ؤ طسوتم ؟ماءدر تنفق الكل 1

 ةينونم عرظدرال»  ؟متتالربو 11و زك 1
 طمسون و 1ملض قر ”؟ماكالار1 113/1 +

 | طسوتف 15م1 ؟مكضاراك ةث* 1
 طاس ومع 1مل ول نادل د

 ا طوس !مااوؤللا مكارم ا 5
 صسونم مال رالتا 1مل[ ارا

 دلع سم ميل يمس ل ا اصمم مم ماس مم مس



 الرا دنملا - ما1535 ٠١ ,١ م1197 تيسملا

 :بادآلا ليون ىلع زئانحلا كيسكملا رعاش .. ثاب ويفاتكا

 اسي ا ذع نسم ةسسسسلو أ وسم ةدسسستتمل ا تاسسسب لولا
 ف ا لح
 ةيرثأ تالامك نوسامافي اكيريما يف رسمحلا دونهلا #

 ىنيبمتكلا قة ريسفم

 ويفاتكا ةيصشئار نم ريخالا عسطلملا
 سس ب بسسس م مم يمص م و سستم

 ىرأ يتح اريخا كهجو يرهظأ
 رخآلا هجو ؛رشيقمعلا يهجو

 ميمجلل دحاو هجو اتهجو وه يذلا يهجو
 زابكلاو ةرجشلا هجو

 ةراجحلاب «ناطيشلا» درط ينتملع رودافلسلا نم ةأرما ©

 هال 113 تناك ١ ل تان اكيرما يل ريشلا اذه لك اداب ه يلا و يحمل تاب ويفاتكا 1 رعاشلا

 لاق فيك اهتفاس # اةيئيتاللا
 هسكقتن هنا ءامامت رعاشلا

 ”تلات ؟فيك اهتلاس ايددعو
 , رضتحي ملاع نيب نالا حئرتي (م

 ةديصقلل رود عا .. يقيلاتسي مناغو
 ةلبنقنا ةهجاوم يف نوكم

 اهيضلاب ثاب هيل _اليووتلا
1 

 (كيرمل لب ىلا ةيقتنا
 لك ل ترشتنا اهنا لب ال ,ةيتوتاغلا
 . تلاقلا مئاعلا

 املك نينالا ىوتسم عفترا املك -
 لوخاو ,ربشلا ىوتسم عقترا
 ةدحتملا ثايالولا نا لاع توصب

 . اتبانع نع ةلوؤسل؛
 هسساسأ ةدوجوم ةلكتنإ

 راكت دنع و
 م م
 1 يع 0 دج داتا 3 يرصتملا
 عقريه ال ارها نا فيك برقتما
 3 ييرصنملا دييعتلا طغ هتوم
 . ةدحتملا 0

 جويزلل رود 5 لعاستا
 ريصحلا ديدهلل روي يا لب يدع
 . ةيراثا تالاحك نوئماعي نيذلا

 | تايالولات ةربقس اذه فمي مل
 هيض يلو اهت ٌةدحتللا
 مهنا :ةملخلا ىنعم لكبو
 لوبتكي ل مهنا , هتوايفتي لب رعشلا
 مهثا ٠ ةنازنإلا نوكيضي لب ةياورلا

 نوينصعي لب امنيسلا :
 اله لولا أ اذا خيطلاب .. ا

 نومعديب
 نم كانف نا ىلا ةلامآ ,رابك
 .. اضارتعا مهتارصأ نوعقري
 5١ يسكيرسالا ثوملاب لولت كناكل ©

 ءيتراق ره رهشكا ناك اذا

 كب دوغا .. ناسسئالاو جكاولا نيب
 نئاكلا ةيمقا نا ,ءارولا ىلا ديننا

 اةغاس فشتكا هنا لإ يه يرشبلا
 ساغ ةهجيردتلا هتردإ هتمد#و
 2 3 نلع ةراعيستا
 «ايشي ريب حماللس
 3 ناك ن ناوسملا رجح مس

 هلاكشا كخاب "ادب ايجييرعتو
 ىتحو اصهعلا نس ؟هدب ةزذختشملا
 .. ةيكاضفلا ةيكوملا

 ةفهطم نيثالا ىدبت نآلا
 ينلا اثيبلا نأكو دعو لسن الاف

 ايجولرنكتلا اهليتكشتب
 ,ملحلا ئيهتني نا بجي نقلا هتف
 نامضالا يهتني نا بجي اذاراعتساو
 نيرسيثك نييكيرمال تأرق دنقلا...
 0 ند

 اذا ةدخافلا انء نولماستي و
 نرسخو ءاققلاو يف يفرذلا اتكحير
 ادب بيسللا اذهلاو ,. :؟اثمظنا

 ميل ىلإ ىلا مهتوبع د رابك ةفسالفل ارقد
 هييست يذلا ٠ رامدتملا

 - ريوسلا يرهالاب وا ايجوئونكتلا
 ةرطيسلا َنكمي ا يثلا 0

 98 ويرسم الا لحدا ثلا لج و

 ا يف تاروختا تناك
 م ّ اننكك ؛ةلرهس
 ليتم الجر نا 0

 ةيئازيملا فصت
 لفقي ل :تايابدلا هارت ا جيبزل
 نم لب هدردتح ةيامح لجع؛ نم اذه
 3 ةفيثق ؛هشرع ةيامه لجا
 ثطنا اذلف ال لوقي نم لك ردم
 . ةيرحنا ايجولونكتلا
 ماما اميمج فقن ةذكف ©
 5 ل
 روداقتسلا نم ةارماب تيا

 ٠ «ةراهسلاب ..

 نمو ةبيطلا نم اههجو ناك
 .ريسنكلا ىلع ثيحب ةب

 نا يهو ' ةلرما هده
 مئاعلا نم ناطيشلا درط ناكمالاب
 انناكماب ء لجأ ةراصلا ةؤعساوب
 , اذه لمقث نا
 رخييراتلا لوح تالباث# كباتك لن 6.

 راذختا نف تلاذحجت ءرصامعملا
 ناكباي نأ دقتمت لف .ملاعلا
 اذه لثم فتوت نا راجسلا
 5 رادجشالا

 ناكماب نا لوقلا ديرا تنك اتا

 نأ ءلطبلا لظي نل ناسنالا
 ةيراهلا وسن اننوخ دي نيركيرمالا
 مهفيراشم قرولا يلا نودضي مشو
 ىلا ءاسططلا ليؤعستب ةصاخلا
 مهنا ةيقيقشلاو ةصاف قئانم-
 .. ةماه رباظم ىلا هفيؤحل نوديري

 ماثب ةمهم ةقلامملل اذكرت يل
 خيرامت ماسا اذنكل خيراتلا
 ,. عيسامتالا

 يا نا لونا ببسلا اذهل
 >> نس جري نا ثلاثا
 ةبسلاب فلغتلا / ياا

70 
 , رهوشلا 1 مسالا
 هذه لايحب رعاشلا لمثي اذام 8
 ةافئاهلا ةلكشلملا

 لشي اذكه ةلمتا دين نحؤتب

 تاصلتلا وه داعرئاو .. رانا لكان

 وه رعاشلا نا لوقلا
 + ميسو جل و روك ريس
 هنا ,تاهاجتالا قلتحم
 2 ال ,تاهاصملالا لك ف تاسلثلا

 ندا اه اننا .رمفادحلا لا لاح نئيمت اننا .يضاضلا

 .. ةعيظف
 هيف ربتعت يذلا كباتك ىلا دوعن ©
 يه ةلادعلا نا
 عيلابت كنا ,دظنمت الا  ىمالخلا

 5 ةيقناخالا
 هيلبا نم بلا ضقرا اها ب

 ملاعلاف ,ةطاقش

 لوقي 00 سما قالا

 ا ؛نوقا ةسايسلا يأ اروع ةلسالفلا ضحب
 الا دمجتسا ال انا عايل طفلا

0 
 ؟ لونا هنذل تولذو تدوخ نيب ملا
 رفعت اولاعت .. روبتلا رفعت نل
 , ةرهزلل اناكم

 يقاسب رسمسلا نفلا نأ عسيحص لسف

 ا ؟موأ 4194 نيباسم تزرسب شوالا ةلحرسملا
 ص ل يو ص

 يب حاملا بهي شتا بعيقوب

 لاو اد هناب دامي يذلا مرمنا دج
 موهلا ةبراب ةريوسب ةينايرصلا قاحي
 رشاو نم ةرهاقك اهجياموو

03 

 ةيبدالا لاممالل
 فلا اذه لادخال

 نطرملا اذ سيرك كاف دكاقن
 زتراغض وريترا فرضا

 3 : ع هيئمتتاب ياللا
 ع 1

 ةيتفنا ةيئايرسلا

 نالهالاو ةيامدلا تاكرش اهتادثسا

 هلحرملاو ,لجح نودي اهتعوضشو
 فب يه يلايرسلا نطلأ نم ةيباثلا
 7544و 1 ؟اأ1 يماك نيب ام ةمئاولا

 اهداور غدغ عاستاب ريمتلا

 يقف ,اهيف ةيكربحلا هيد داجو
 نطلا ةمصاع تيدتينسا ةرثفلا هذه

 ا نم ناببتلا يئاثفلا سيراب
 ايو نم ىتحو لي ءايوروا احنا

 داؤر رابك اهيغ ررم

 ملوي رود افلسو تضيع
 1 216 نايتسامس وتربووو مال
 ارابويلو ميامهتيوا ثيريمو ريمللب
 ,, نوتخميراتك

 راشنما ,رضرعتا تامورعم غباتتو
 ديدصلا ىلع انهعاصتاو ةيلايرسلا
 اكيجلي نم ةرهسملا هبجتن ثيح يملاعلا

 يئن خكسولا لودلا ل هناطورب يع

 لبق تايسكملاو ادهتملا
 :برغضلا .خيعب اب ع تره

 ةلجرسملا ىتخو ينال كيملا
 ستوج وثوأ لراق نقو اهنب ينال
 دارتوستك يذلا يرسل ل ا كرشتو
 ةيجولوبتملا ياب وتايرنا راقشأ نا كفاك
 , ةينفلا

 لسصءارمع يشرع ىلا ةطاغالا_و
 ةيطيرالا ةيلايرسلا

 ةيسيئلالاو
 رهاظت يتلا روملاو لاكشالاو يشخانلا

 عاوراو حابقا لكش ىلع مالخالا
 روذج زرسبا نب رمتعي امم

 ريهتفتو ازيا اهقافاو ةيلابرسلا
 ريجويجي

 انيطو ئاباكايب وعئارقو رئيريشوم

 د
 حاشارخو جنيودلابو ردلوبميشراو
 موسسرللا خربو ءريودو رشرودشلاو
 رص لتمت 0 اهزلاو سشوقنلاو
 دما هةيرقبلا ةهيرقبلا ةميبلعلا

 دب قفعت يذلا 0 بهقملا
 ثحببلا لثتو .مهب اميق نويبلايرسلا
 وأ ه0 ةثيمجلا ءاميشالا» نع عيبرلا

 ضرمملا ذه ف :يحضتملا لامجل
 يد ا ا الو عبعلا
 .ةيمودطلا 7 .لامعالا
 اديس نسكركل ةيماد نسم عزا دش امتقيب
 يلا .ةمخدف ةيرحب ةنوزلخل عطقم وا
 رميافلوومل هفلودأ مولر بنامج
 ةصاخفا زئرانش وروترا تاعومجبو
 اذسه ءاوجا تعبط يتلا ةزيمملاو
 ضصاقملا (هيباشم ( ضرسمملا
 , خيمملا

 ةيبذلج ةهور يفتفتو
 عم اهسيربت لوالا ةرجيسلاو بيجاعالا
 رمالا ضرمملا لخآو رئازلا تاوزطلم
 تادوسومار ءايشألا ىلا دوعي ال ايعذلا
 اهيفع .رايتخالا علو يتلا ةيمها لف

 يلايرسلا نللا ةيمهذ نادقغ ببسي لب
 مرش الظطسو هلاشاو 16 ماع دعب
 ئئانطلا لامعا لالش“ نم ريبث يشلا
 اكهم اكو ,ةدماج نيدحافلا
 3 بقامتلا يشل .لكشتلا ةيرقنل
 را هيل دافي يذلا همشن تنولا
 ةيسايسلا مياعملاب ةصاخلا قلالوتا
 ةبيؤملا ليما تناق يتتا ةيلايرسملل
 14758 ماع دعب اهَمَع ثدنعتت اهل

 ةيدقل يف ةيلايرسلا لوس 0
 هل

 نا يرورسملا جغ نيم هنا كش الو
 وروثرا ةهايملل اب ىليغ هرملا قاري

 وه يايرسلا ىلا نا نم رقرافخ
 ثيبب حيرب عضو ١و «قاوهلا ةنبلل»
 هباوا «٠ ةيغ ونار ةحسارملاب روعثلا ىلع
 لدم ,ةيرحلا يلإ ةويعدو قالبخا
 عمو . ريبكتا يمللا ضرفملا اذهل هترايز
 ةباملا ماكقلالا نم مكرقأ ىلخو كلذ
 تايجيخالا نال نقلا خيراجب ةصاخلا
 ةسمسظملا ةسمينقلا بتاصورملئلاب

 س نسجت ةيدلا ةيتاذلا تاع اماعمالام
 نم امئارز اباذح ةتاؤيم صرمملا اذه
 . ثيدصتا نقلا نيءايم

 ها ع
 سس ع انا انك

 لكشلا بيرفلا وماطلا بقرش
 «بورغ لك ىدل طح ييذثا
 امج ؛ةيلاتم مايا ةعبستو
 .انلزنم ةذلاتل عفترملا زيرغالا

 انيتريم ءلرفلو فقشب بقرن
 مل ؛ىلعا نم قارقتساب ءودهي
 هلامملا ةمجنا دبحتت نيمو
 | اهنع اتريذأ يتلا ةييحولا
 اني ءاتع لحري نا ليق
 يطنيو نيريبكلا هيساتي-
 هيساتج لارط نول انل ىوقيف
 خم اقرأي رمحالا

 مالظلا نرلب اطلتخمسو عباقتملا
 .لبع يذلا

 ناكو ؛سيسس ال نيتماس انك
 نئيح .عباسلا مريلا يف كلذ
 ترصب روجعلا ةدجلا ثحاس

 .جشت يهو هيب ةشعر ال عضاو
 يا وئاطلا بقع

 جوي اهنا -
 لقوم مل يدلاو

 ثيدع نم انئرابح
 يتئلطداو .اهتبأ عس بعلا تنك
 تررمو .يولخ يتتطعار اهلرتم
 ةدرات يفر يرمش يف اهدي
 يتلا اهتلبا تناكر ,ةيزح
 كا تلاث .بإ الد اسصيا يتريكت

 يرلعلا قباطلا يف وشق اوتأ
 .اهيبا يش اهتلاس نيج

 ةتاتاريبح١ بتخلأ نم ةريقسمع
 اقيم ةهناك تناكو ريتك
 .اهل اهرشخا اهابآ نل ل تلاقو
 ةرينك اباملا اهتفرع يل ناو
 اهناو ؛ اهوبا اهل اهرصحأ ىرحا
 س دنحال لودتسعلا اذه رت ملا

00 
 عل مهن 7 هتيم

3 
 ل ءامهأر يلا رطنت

 ميرم نأ لوو مج
 اهرصخحا يتلا اهمعل يترا اهناو
 هوم اقدمع نأو .اهوبا اهلا

 تاناويسلا لك نم هلماك
 ىل حجفيو ميينياف ةريخصلا
 بعل تيلو اهمم ضللانب
 يس اريتك بلع اكو هتسئار

 ماما ههدرلا قر ململا ىلع
 ةقيعم امئاد ثناكو ارنا

 اهمأ هكر يذلا رطعلا ٍ
 'ءعاسم لك اهجيرخ نيح اهقلخ

 .اهمهذار مشا نأ ميزرم ينت

 يملا همئارلاك ةليمجس تناتو
 يل تناتر .اهم أ رمت نا دعب ىفبت
 رخانب يسو ,اهتليت اهمأ نا
 ىلا بعزال يما يدانتو تلرلا
 سوكر مهره صب ءميصلتا 0
 تباك .دبب دعت مل اهعاغ ,يقبال

 يف امنربمب ىقيت نأ فاحت
 لوخبدلل يتتعد نيحو .تيبلا

 «لزنلاب اهما نكت ملو ٠
 ,سيرعو ذ 3 ا

 هنأ يبيرضتسو ير وام نب
 1 بايلأ تافصو تبضمل
 مويلا يلو .ةنبسب ينربكت تناكو
 قحلملا حابس قوف تدعص لاثلا

 تدلنماو .انلزنل دواجلا
 اهل دتيطعاو اريعض اروفصع
 هيلع تنبرو هتذهاف ؛ملامثنل
 بضغأا ملو مارح :ةلئاق هتغلطاو
 0 هدفت ملو انملامتو

 نيحلو .اهتيم ىلا كلذ
 لفسالا تذملاو يتتكرش
 تنكو .اهمه اوبعليل نيرطالا
 .يدنحو بملا

 ملو ةيصاغ يلا ترظنو .سيرت
 ثعفف +

 يئارث نا يملا تدكو .اجرافع
 ءدمبو مديلا كلذ يف اهبل ,يما
 انك يلبتاق مل
 ءراهملا يتوحا وأ اذا ءيطخت
 .نمتت مث ةتباص انيلا رطنتخ

 يف هب ىقلس ٠
 .نلعت يفر اهراوحب ةلسلا

 انالعت اده

 نم ةيدادلا ةديعولا ةمجتما

 تاكو ,ةعفترلا ةذفانلا ةستغ
 اهنا يبا لاف ,ةعمال ءاضيب
 ,مملت ال موحتلاف ؛ةمحن تيسرل
 حابصم اهيكلر اصيب بسيئو
 هن فرفيل ءاسم لك هللا هلسرب
 هيف هقيرط ءارصصلا يل رئاسلا
 علطت يهف كلدلو ؛ليللا ياحي
 .مالظلا لحي نا لت ةركيس
 ره كلد ناكو .عملت ةديحو ثباكو
 اهما هيف رباقت يذلا تقولا
 رلو اجراخغ تقاطناب .لرعملا

 امك يئرطتنل ملسلا ىلع نكت
 ىلا تحرحم بري لك لمفت تناك
 كانه اهتدحوو لزنلا ةمحاس
 يمن ربكا ناك را ديلز عم نمل
 اهديب تكسما .يسكلإر .اهنمو

 بيرغلا رئاطلا نمي اهل تيكحو
 .ريهعلا ةدعلا تلاد !نامو

 دق اهيا حرر تناك يا اهتلأس
 ينتربخا اهنكلو <اهيا تدابع
 درحومج ريل هنأو ,بنمت مل هنا
 يبكلا دلرلا ينم رجبو طفف
 كلو امج يئم ريكا ناك
 نال هتلمتساو هللع تمحم
 فقتي نا عاطتسا همكو .ضرالا

 دنعا مث .يهحو يف يسكليو
 ميطتسا نا نوت يسرشضي
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 يناتذخا .كنأ يمل ينكلد ,هتمواقب بعلت انك يسب ركاوس رع
 ١( .هتبسو اديعب 1
 ؛مهلزتما باب ماما ملسلا ىلع
 تحسم الثبع اليزتم ترمحاو
 تراشأ :«فزني ناك يذلا يللا 3

 ثثضلو ةمرول
 ,اهمم كسقا 0

 يس بن يي سا يك
 يرو .يئارفلل بهذال يشكيرت

 ًارهثك انكحضف .تدصن
 و ولا هع

 مالفتلا ءادروقتم ايهجو ناكر
 ءدمحا كانه نكي ملو اهلوح
 تفكري ين تنعناو

 ايفا بارا تقاغأر اهلزنم لآ
 يتابت ول دوا تنكو .ةعرسإ

 ًايتذقانل يتاه رئاطلا نا قلي
 اهيللع تصمق ءاناويل موي لل

 نأ اهل لتا مل ينكلو ءيش لك
 نآل ثيكب يناو ٠

 ناك ول يفي ناك ام ذلولا
 اهيبرا نا مهرم تبعو تذكو -يبا
 تناك دوسي نيس رئاطلا
 مارت نا يف ثبغر اهنكلو يعق دص»
 يتاي نأ ليق مهنسعل تهدي
 صلو اريثك مهباب تقتدو رثاطلا

 دا كاتع نكي ملو
 يما باسو يلزنم مو
 بلاق مت اليلق يما8ديمن## هبل
 اوماك نا اهتلأب .اولخر مهبا
 اههنكلر ؟ةيلاث رودوميس
 اهنا اهفضري ىنل مهنا ينتحل
 مهركدل درغا الا ينم تيلي
 ,ةيناث

 رثاطلا دعي مل ماسلا كلذ يفو
 ترساو امأ اميلحو .بيرغلا
 ةذهاملا ماما اليرط هرطتس
 يتح نئداه نببمام ,ةيتاملا

 ةمحب ثفتشاو مالطلا ميح
 نم ةمماللا ةديعرلا حاسما
 لل جشملا ينعا يكنو .انندقاب
 تهدي نا ديزي هنأ لاقو مالطلا
 ,كلد دعب اليرط ءانرظتناو .يبال
 ةدجحلل اينقدي ؛ادنا دني مل هنكلي

 تاكو ءاديلع درب ملو اهايرمجاو
 وجعرا تنكر .اديدخ انضيمع لوقب
 ىنم يما انركد ام مغر وعن ينأ

 نا ٌويسا ملو .بوفت نل اهبا
 ,ايرغ سانا ءاح يسو .اهقانا
 اهموي تكردا .مهئاثا اولمحيل
 ,اممآ نرفي نل اهنا

 لقع لع يقوش

 راخبلاو ةميشلاو قئاسلا هجو
 لودجلاو سمشلا هجو
 ءدلوأ اذتا اه ينهتا

 ًانومو ةايح
 .ليالا ةديس اي :كيف نافلاحتي
 رجفلا ةكلم اي :ءايضلا جرب اي
 ؛مألا هايللا مأ اي :رمعلا غارذه

 .توملا تيب اب :مئاعلا دسج اي

 يطاسغا غنيا الو يتاذ ف طقسا يلا
 رابخلا يصمبا :كينيع ل ينيدمجا
 ,ييدامر يكرامج ثلهملا
 يخفنا :يماقاع نم لضفنا ام لصو يديعا

 .كبارت ف ينيتللا ,ينايك يف
 ةرققلل مالسلا كتمخ بيهلو
 اهتاذ ةرئاثلا ةركفلا
 هثلذتك يلعصبا

 ءمايا يه يذلا روذبلا ةديس اي
 ومني ؛لطي ءىنذي سول دلاخ رانا

 هول داوي ًاديا ةدالولا نم يهتني.؟
 وه ةدالوو :ةدالو وه موي لك

 يضهناو ,ربجف لك
 ,سمشلا ءاميمج ضشهنن
 ,سبشلا هجوب :ضهنت
 عيسسلا هجوب

 جابصلا تنا نك :يئظتيا .انوتيتلا ذباب اه
 راهخلا اذه هجو را ينعد
 ةلهللا هذه هجو ىرا ينعب

 '«موجوولا يفتنف ءيش لك فج يضفي هيض لك
 ضبنلا زسج اي زملا مؤ اي
 ةليللا هذه نم رخألا بناجلا لا يقدديب ذفي

 «نمن نسن ثيح ,تنأ اذا ثيح
 ٠ ةكباشتملا عامسالا ةضاتمم ق

 ضهنا ,كئايك حتملا ,ةنونيعكلا باب اي
 كايحم تحئا ءاضيا نوكت نا ملمت

 انوي دج ؛كتامسلا جيلاع
 كيلا رظناؤ"يهجو ىلا رفطنت يك
 توملا ىتح ةايجلا ىلا ردفشت يك

 عوبنيلا ,رخصلا زبطلا ءرحولا هجي اي
 انهؤخو بياليأ ًاكهنم اب
 هنو يد اعنا و ىلرسا يك جولا يف

 روضحلا ْل

 هفصوي ال تاروطحلاب هؤالثما يذلا
 دعبا وش ام ىلا باهذلا ديزا .. عباتا نا ديرا
 عيطتسا الو

 قىرخاو ىرخا ف تعف دنا ةظحللا
 ملهي ال رجح مالها تمت دلل

 ةراجحلاب ةهببش ماوعا دعبو

 ينفي نيجسلا يسد كتممس

 عايض نع بكمعي ينفي رحبلا ذحاو
 .ملستست راوسالا تناك ءاذحاو ادجحاوو

 راهنت باوبالا لكو
 يتيبج تحت بهلل يضكرت سمشلاو
 | نيضمغملا ينفد كقت
 «يتاذ نم ينملتقت ,هلاشش نم ينايك درجت

 يندمفلت

 رجحلا نور مون ,يساقلا يسون نم
 ةايحلا ديمي ءايارم رخسو

 ةروفان هام ةروح :لاتسيرك ةفاصفم يلا

 وفجلا ةخسار ةرجش ,حيرلا اهتسق ةيلاد هام

 وتل اهنا مغر

 ,ةصقار
 يرغتي لود ةريسم
 فلطمني ؛عجارتي ( مدقتي

 لصي اهقادو



 قوسفلا ةسفيم
 روسد ىتاو ةهللا لوسر ةثس ىلاو هللا عرش ىلا !داتتسا

 رصانالا مالسالا ءافلغ ىلطا ميركلا نآرقلا نيبتسملا

 هتدقع يتلا مهتودن مانغس ىف نامع نم ةيودملا مهتحيم
 هتامتسالا ميرهتم ةيئالسالا ثوحبلاو تاساردلا ةبعممح
 هدجتملا تابالولا ةيماللالا ةئالاو ةيبرعلا ةمالا وبحب
 ررغر قارملا ىلع ناودعلت ةيبرقلا لودلا اهتافيلعو ةيكيرسالا
 افطاق اميرخت هيمالسالا تاسيثملاو ةيبرعلا ةريّزجلا سرا

 .يبيرؤم يفز لصامالا انإاملع اهتللمأ يتلك لسحلا ةحيم
 لاتفل سدقلا داهجلا ىلا تعد يثلاو نئرالا يتفع ةحامس
 يم ةيبرملا ةريرجلا ؛سرأ يلع ةدجاوتملا ةيزافلا تابثلا
 اميرحلا صرف ىلع تاوثلا هده ءاقب نال قحلا مالسألا قللعتم
 ىنارملا ىلع ال ةيمالسالا ةمالا ىلع ناودع وه عيلشلا هايم يلو

 /'ادهتبا مالسالا ءاملغ اهقلطا يتلا هذه هلا ديلي

 ريستلاو ةيراوملا نع اديمي قسلاو رونلا, يدهلا ةلصوبب
 لردلا ثغد ةمالا مادغال مهسفتا اردهر بيذلا ماكحلا ةارادمو
 راعجلل يدصتلا ىلا ةيمالمالا بوعشثلا لك ةيمالسالا

 بعش دمب هكفر قارعلا بعت ىلع ضويفملا مئاظنا يناردملا
 ملسع لك ىلع ةضيرف كلث نال هئابسايتسا لكب نارعلا

 سرابت ىلا ننرالا ل لضافالا يملسملا ءاملع يمعادت نأ
 ءارقتسالاو يبالا قارفلا ىلع يسلطالا يكيرمالا ناردعلا
 رادصاو يبالأ ملسملا يقارعلا بعشلا دض ةيزافلا تارقلاب
 همآلا هجاوي يذلا مطخلا نآشنا ادهب عطاقلا يعرشلا مثحلا
 ءايثفلا ةمهم بلع نعاره اممأ ةيسالسسالا ةمالاو ةيبرعلا
 ماما كلذ رزو نولهحتي مهلال نيدلا روماي نيعلاضلاو ءاعلملاو
 . !باسملا مو هللا

 لامع س تةلطنا يتلا دذه ةيمالسبالا قحلا ةصيص نا
 حاقما يف نيملسملا لك حاضسا ىلا لسعتل يودت نا بجي
 مهيذ كرحتل مهرئامش نطوتستو مهبولق يف رقتستل ىضرالا
 يف هيمشو قارعلا ةرصن لجا نم لسنا ىلع مهزفحتو رغاشملا
 ةريرجلا يعرا نم ةيزاقلا تارقلا هرطو ناويملا ةهجاو.:
 ضر ىلع ةيمالسالا تاموكحلا رابجأو ةيمالسالا تاسبقلااو
 ندرالا يع لب ..قارملا نع راصتلا كقو نمالا ملجم رارنأ
 ضيا

 أت نأ هذه للا ةهيسل نكمي الو
 جاتحي لب لضانالا ءامثعلا هردسا ينذلا نايبلاه هاقتكالا
 ينالسالا طيحملا يل عيرسوم طشتو لعحاغ كرحت ىلأ رمالا

 نبدلا رماب نيعلاضلار ماهقفلاو ءاسنملا مم لاصتالاو

 لال نم اهلوملم

 هنغي هللا مهسفنا اوثهر نيذلاو يمالسالا ناشناب نيمتهملاو
 لمعلا ةرئاد ىلا اهعفدي ةرثؤمو ةضيرع ةيمالسا ةدعا# لطل
 لبق نيراةلاراصتناو .نيطسلقل اراستناو ..قارحألل اراصتنا
 .ناوالا تاو

 مهفاذعا يف ةلركوملا ةنامالا لضافالا انفاسلغ ىدقي ىت
 لخا نم ةيبعشلا تائبهلا لك نم معدتا لك نأ همجي
 قارعلاب ةطيحملا لودلاو ةيبرعلا لوبلا يف كرمششلاب مدنا
 يدؤتو بحرلا اهادم قهلا ةصيس ةكاتل ناريار اهكرت ةسافم
 .اهليدقم

 رسابدلا دمحا

 ةر زسجملا دامسعبا
 اي ايداع ةيزجم ثسيل كرابما ىصقالا دبا ةرزجسم
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 نب عبثي ةصاخ ةيمدا اهماطعا نكل .ةقباسنأ رزاجملا
 يف بريسلا لافشال ةنيايصلا طيطختب موضعلا اهطابثرا

 ةقلاطملا

 عوروت يف هدبلا عمو ٠ ةيسلطالاو ةيكيرمالا ثاتذا اي يل ع وتلا ايد طع
 ةينديجملا نايقلا يف ةيرايمهقلا برحلا نم ةيئاولا ةسلالا
 سوخل هقادادعتسا لمكا دق هناب عماش يباهرالا نالغأ عبو
 عجارتي ؛هسفن ىلع نطولا ماسقتا ميريحلا
 عارسلا نس ةيتدبملا هفنأارم نم ديدعلا نع يتبفوسلا دافعالا

 .تءاح امك ةيقرشلا ابوروا ٍلاَرَز همبو :ينويهصلا
 اطنخ يتلا :ةراق نيع واصلا وياما مص
 لمملا دونر هناقث» نم سرد .راهتشا نولابك ريماش يب اهرالآ اهل
 سلحب يف اذكاس كرحت ال رراجملا نا دجوو ؛ةيليذلاو ةيبرملا
 يبرعلا عراشلا ناو ؛نمالا
 ةلاح نم يئامي ةدعالا
 ,تدحلا

 تايالرلا كلف يف ةرئادلا لودلا
 يرتممي درلا ىلع ةردق مدعو

 ناب قئاو وهو :ىمالا دج لا ةرزجي يماش بكترا اذتدو
 يبرحلا ديعبصلا ىلع ءركذت لمف ةدر نودب اهريرمت هناكماب
 «قيفقلا قارعلل ايدبحت تناك ةيلمعلا هذه نا ودييو ؛لوللاو
 وز دا تاوقل ءأ ليئارسال ةيركسع ةبرض هيجوت ربتعي ثيعحب
 ىلك ضرقي نا دارأ هنا يا .ةماركو ةيلادسم ةلأسم ةيسلطالا
 همرح يقارعلا ذقفت يتلا اهئاساكعنا لكب ,برهلا رارق قارملا

 | ةسزا لح ةيملسلا رعاسلا حاحن ىلع نلمملا
 ةيامئساو جيلخلا ةمزا لح نيد هلطررو ,ةيسايسلا لئاسولاب
 ,ةعورشمللا هقرلقعل ين ( بفشل

 ةعشدلا ةرزجملا تادها يب نم نوكب نأ ايرفتسم سيل
 نايكلا رود ديكاتو ؛ةيكيربالا ةرادالا ىلع برحلا رايقح- شرف
 هحلامل قاروالا بلق ىلع رداق .ةقطلملل يطرتك ينويهسلا

 ةورهم ربغ فخ دق عماش نا نع الضيف ماشي تقو يا
 دحا ين الا ,جيلطلا ةمّزا نع اتقوم ءارضالا ,ىمفالا دجسلا

 كل ىلع ماوسالا طيذست ناك هذه فاطتطالا ةيلمع فانها 9
 دادرتس قارعلا دض ةيكيرما ةرطخ لك يف هنآل ,ركا ةوقب ةمرالا«ل“

 اننح+ يلودلا ممولا ميصيسو .يبرفلا نطسولا يف عاستنالا
 جيسو ,جرلخلا يف يكيرمالا فرصتلا لهسي يذلا رمالا
 مه اننا يا ييتيطسلفلل «يفسارتلا» ةركف قيقحتب ريماشل
 مهيطو نع يعابجلا

 وه ارب يكيرمالا سيئرلار مناسش مع يذلا رمالا ناالا
 نلع "يول تممت ىأ ىكمي ال هيسلسالاو ةيبرملا ةمآلا نا
 ءاه.اورثو اهتررتن بهنو ءاهيضارا لالساو اهتاسدقم سيتدت
 اعهب فرت يلر ,روذسلا ةقيمع هيبيطسلفلا ةضافتتالا نا انك
 دهتد ةيضاقتنالا نال شياذيو رراسب نم ليئارسا تبكترا
 ةيمدل اشاونو ,يزيغامحلا اهعباط ىلع ىلدالا ةحردلاب

 نا نسم ىفيوا وهف قارعلل ةيسنلا اما .دتهملا اهتايح جمانربو
 اهنيير وق فدخي ول ةكرمم ىلا يبويهصلا ودعلا هجرشسي
 . اهناكبو

 اهمردي نا .مياش لواج يبلا بربصلا بيرط نآق ةسيتنلابو
 ثبسل اهُديقتتو ,ىضمالا دكلا ةرردمل ةافيطتست لالخ نم

 ةيديسسبلعلا ةصافسالا رارسصا يم ديرعس يتلا فيرظلا الا

 يدصتلا ىلع .برعلا رارسالا لو نيرالاو قارعلاو ,ةلطملا
 .رمرخبلا ف ةيبرعلا ةمالا تاحومط قيدحت مسي نأ ىلا ةرماؤمللا
 يسويهفلا عورتا عبدو تاسيّملا نع عاقتلاو ةدعيلا

 اقل هنن حيراتلا ةليرم ىلا يكيرالا

 يف ةءارق

 :باساك

 كح و .راححلاو 1

 تلوحت يتح .روجفلاو |

 .ديبعلاو

 نيا يرا نا ديرار» : لشرشت لاخ
 طسوالا قرشلا يلع انيس ىوعس
 نا يلع ,قرشلا اذه هاربك ريبتو

 - مهباح رتسع اب - الوا مكعم قفتي
 هنب اودحات نأ مكيدع ؛اذه مت ىتمو
 هلا ام ادع .. موذخا نونيرت ام

 . لشرشتا
 عيباص دوتكدلا تاركذسم نع

 ةلودلد سيئر يلوا نسمزسياو
 يل «ةسيتوسيهصلا تاباصمعلا
 , يطسلف

 يدوعسلا نابكألا ماشنا» :لاقو
 ,. لوألا اهلاطعرب عورتتنم وه
 ءايشنا هدحب نس يناثلا عورشلاو
 ..!«هتطسلوب ينويهسلا ناهكلا

 رمل وهو (نسرياو) لاق اذكه
 ناييكلا ارسسا نيذلا ةدياهضلا رابع
 فكيفيي .. نيطسلل ف ينويهمنا
 قبسالا سيئرلا لشرشت نع القن

 يلوا رود هل ناك يعذلاو :اينافهيربل |
 ين دومسلا نايكلا نيوخت يل زراب
 : ينويهسعلا نايتلاو

 ناز 11( ؟1/مخنر ىلإ
 ييتركس نترام نوجع ديسلل يعادو
 ماعلا يتركست نا يذلا لصرصت

 نا كديرا :«لشترشت لاق ,ليب ةنجنب
 هينشا - نيزسياو هي ب ارركم ملعت
 1١ دلني 3 وهو مكلا اغورشم تعضو

 قرأنا دعرا ينما : وه عورشملا اذهو
 طسوالا قرشلا ىلع (ذيس لزهس نبا

 طرش ىلغ :قرشلا اذه ءاربك عيكو |
 اذه مت تسر ءالوا ممم قلتي نا
 ام هنم |وذشالا نا مقيلعل عيرشملا
 انثا كش نم سيلو مذخلا نكما

 نأ كيلعو ,ءاذه ف مكدعاستمب
 نكلو ,ىسلا اذه نامتكب ففتحت
 ميش كانه سيلو ؛هتبفزوز لا دلقتا
 لسمعا نيحخ هلاهلحت ليصستسي
 سيئر تلقفزوزو انإ هقيقسحتل
 ..!( ةيكيرمالا ةديستملا ثايالولا

 (عورشم) زيثكتالا سسا اذكه
 يلوا عيرشم# . يدوفسلا يشرملا
 زيلكيالا ءاشناد دوهيلا نايك ماشن#
 (عورشم) ربه دومس لآ ناهكل
 لشرشت لوقي اسك )١( ملر دوهبلا
 مورشملا) ةمالا لجا نم نمزياوو

 , يناثلا (ايدوهيبلا
 كشملا قيدص كرتاس ., انهو

 ةست هبننب يكخي سيِزعلادبغ
 ةحئفاولا هدتايخغو ٌريْردلا دبع
 ناك كلملا قيدمو .. نيلعسلل ةيضنلا

 قنتعاو .!ملسا ءريذب# ,يبلرف نوب
 راشتسم عدبماو .يباهولا بهزملا
 وا نوج لوقي ,. زيزملادبع كنملأ
 راشتسم وا يبثيف هللادبع ساحلا
 ف اماع 42, هباتك يف .. فلما

 : «ةيرحبلا
 ودبت نكت مل نيطسلف ةيكشم نا

 قحتسل اهنتاب ءدومس نبال
 مععبم ةزاتمملا هتاقالع يضيرست
 !رطعخلل د اريخا اكيرماو  اينالعيرب

 زيزعلادبمل  ةبستلاب هلك نيطسلف
 نم اردا- مهلك دومس لآو دعس لأ
 ةزيرملا ةقبدملا ايناطيرب ناش
 نا اهلو ,نيطسلف ىلع ةبدتنملا
 زيرفلادبع ىلعو ,هاشت اس فرصتت
 , «ةعاطلاو عمسلا

 ماشنال يتاظتالا ناسا نم ناكوو
 ةساهس موقت نا يدوعسلا دوجولا
 كلملا لخدتي ال نا يلع دومس لأ
 لكشب هدعب نم هثيرذو زيزملادبع
 ةيئاطيربلا حئاصملا تس لاكشالا نم

 ينلا مالبلا ف ةيدوهيلاو ةيكبرم الا
 اهبا "ا تحت وا ايئاطيرب اهيكحت
 . «صطسلل اهتمو اهدوفت خا

 نإ نلعب ريرتلادبع كللا ناكوب
 ميسقتل نوممكي فرص برعلا

 يملطملا
 مهلست يلح ةئياوسلل حارتقاب
 لباظم دوهتلا يلا اهلك نيطسلف
 اهلك ةيبرملا نالرلا لالقتسا
 نيدتا ابهلقا ناكسا نامضو
 .'«ةميرك ةقيرط» اهنم نوجرخابس

 ا[ اوماث هلوح نيدلا لاجرلاو م
 ةسمسااد كلا ءارا لمع نوقف اوي

 كاملا ىأر نم ناكف ييطسلف ةيضقلا

 . ءاكيرماو

 للا مالم ا ص نا ودسيو
 نيو اكيرباو ايناطعيرب نيب ةداشمأ

 يبني ةيناثلا ةيملاملا برحلا ةياهن دعب

 اهل

 نايسكلا ءاسشدا

 قس ىذ قومفسسسسلا

 خو ردسصسسسسمتلا

 لوألا يسناسسطي ربا

 ةرمطالا ةرتطلا يف زيزمنا دبه كلملا
 اعلا برسلا تلث يتلا هتايبح
 همح دق هناو ,ةرشابم ةينانن#
 ايناضيرب ميعز لشرظت نوتسفو '

 كلل؛ نم لمجي ناب حقفتلا ىلع
 3 رلابلل عزاني 3 ابيعز يدومسلا
 . ءايبرملا

 ةجاح ف ءارآلا هذه نا دقالغا ال
 يلاقي قحلاو  نكنو .قيلمت درجس يلا
 انزح نزح ه4 زيزملادبع فلما نا-
 ضويجلا ةييزه باناعأ يل اقيمع
 نم اوعبساو ,, نيطستف يف ةيبزملا
 اذه رب - يبديد نوبح  هرامتتسم

 نوسج لوسقي ,, اقيمحلا نزحلا
 5< ايي

 يبرملا ءرجلا لاقتت ناكو , ,د
 لا يطسلل نم هب ظفطتحا يلزا

 رثكا اربأ ندرالا فلم هللادبغ ةيكلم
 زيزملادبع كلملا عيطتمي اسس
 ' .1«هتلطابمتسا

 اياازا هيلا همض ديزي ناك هنال»
 هتقولا ل فلو كلتنو ,«ليئارسأ»
 ماشنا نم ضراعملا لقوم ءاسنن

 ةزغ عاطق ف نيطسلف مومع ةموكح
 شخي هئال :نويرعلا ةريده يذلا
 متنل ةبوكسصلا هذه يوقت نا
 دكر  دوهيلا دخ ديدج نم لئالقلا

 هارزو سيئر لشرخت عم قفتا
 نسيئرلا عم كيكو ايتاطيرب
 عحيروت ىلع تلفزؤزر يتيردالا
 نمو . ةيبرعلا دالبلا ق نييديطسلفلا
 يأ يينيطعسلفلا نوكي 31 لجا
 دوس لآ زيزعلاددغ كثلا ماق ءنايج
 ايئدلا - يتيسحلا لامجج عارغاب
 ف نيطسلف مومع ةبوكح هتنيع
 ءارملا ؛اهتيجراخل ازيزو - ةزغ
 ِْف هيراشتسم نم حعصيل ريزعب ادبع

 ..!اهريشو تايرغملاب

 ةيمجرلل حيرصلا كلاوملا وه اذه
 ال احا نكلو ,ةيدوميملا ةيدوهيبلا
 يثلا ةبيرعلا ةبهتإلا تالوئعب ىسني
 ةيبرعلا 1ريزجلا نم اذارلا تجرخ
 دهشتساو ,دوهس لأ اضر نوبل
 برحلا يي تكرتشا نا دعب اهمظعم

 مدخن ضصرآ نلع ةرمزلا ةدش باشبن نأ كده ؟لوقسي ةرمز مكفعت فيك

 شكبلا عاوبأ لك سرامب يشو ,اهلهأ باقر ي اهفويس ت
 يراوجلل يوس ىلا ةيبالسالا باسدقملا ف

 ٍِي «نسصيباشولا نومس لا نم هحفض . بابكو

 ءاج دقو ,ةرمزلا هدهبل سمارحالا خيراتلا ىلع ءوصلا يفلي ,باقلاح ىلع
 * ةيحيرالا دقيقحلا ىلا لصيل غحارملا ف بيقدو ثحبد هجيثد تاثكلا
 راخحلاو قمن ماكح هرمزل

 . لجر 47 4) اهديغ ئاو

 ريدصتو تيوكلا
 ةيدوعسلا ةئايخلا

 لأ لفيف نب نمحرتادبع برع
 تيوكلا ىنا زيرعبادبع هنباو وعس
 - انبمش ىف نا دعب (18.9) ماه
 - ةثلاثلا ةرمقلو - لثاحو دج ْن
 لتمملا دومس لا مكحتو مكح- ىلع
 نككل :هلرساو دونت لا نيخرئادجمب
 لسالل ايو اسيدر مهب ناك انبعش

 هبكاحو بعشلا ىنتكا امنيح

 بيط» وا ءرظتلا ريضقو هكتاذنأ
 ريصالا /هسفثب دتمملاب وا «بلقتا
 بلجب .ديشر لأ هللادببع نب كمنحم
 دوعس لآ لصيخ نب نيدرتادبع
 لآ ةفاضالاب ةريفصلا هترسا ةيتبو

 نم ,. هترساو باظولا دبع نب دم
 مهيضيل (ايلاح نقايرلا) صراسلا

 ,, ماركالاو ةثزعملا ةياغ يف لئاح
 .. مهلوجو ءاهنا هب زدلجالا ناكو

 نب دمحم ءامف يذنا اذه نماوسالاو
 حمس هتا ديشر لآ للادبع
 هترساو دوعس لآ نمحرلادبعلا
 ضر املا ف «ةهاقنلا» ةجحب رفسلا
 ديشرلا نبا كاردا مشر (ىشايولا)
 ول يتلا ةيدوعسلا «ةهاقثلا ٠ ىنعل.
 اهودجرل ةيايقح ءةهاقار+ اهودارآ
 ةرطعلا ءاورجالا تلذ لئاح يف
 نمهرلاببغ لصو نل امو ,ةنيمجلا
 هدخ «ءيالقتابو ماق ىتخ يضف ايرلا

 ديشرلا نبا لماغ «ناهبسلا ملابس
 هللا دبع نب ددحم هكرخي مل اهمويو ..
 ,هقحستل ةلمح لسرا لب ديشر لأ
 هلا» , لمح رلادبع اهتلو ىعداو
 ملاس دض ةبالظاب مايقلل رطخأ
 هتكرح نو ,هذاها هبوكل ناهجسلا
 هدييشر نبا» دف ةهجوم تسيل

 ال نكل ؛هلعف نم أوسا ةرذع
 نب دحم الإ العلف  هتباآويلا
 .ةيسقلب دكمملا ديشر لأ ااييع
 هيكرتو ,هقيدمتب رهالنا اينيبح
 دعب ىلح ضايرلا ف ىرخا ةرم ميلي
 لآ اهنم برسهف ؛بالقتالاب هماينا
 اهمكاح هفاضتسا كانفو تثيوكلا
 ,هكرسا اياقبو هسركاق ادع كوابع
 يلع اهتقو ناك حابس كرايم نا اميو
 ناك يذلا ثقاولا ف اهكرتا عمم طابترا
 كرابم ماخل دقف زيلكنالا لزادي هيف

 دومس لآ نمخرلا دبع عمجب حاببخ
 ماقم مئاقلاب زيزملادبع هقباو
 7 * ) خلابم اهكرت دل ترجاو يكرتلا
 ريئاند ةعبرا لئاحي ام يا ةيبور
 نمحرسلاد بعل بترمك - ةيتيوك
 زيزسلادبع هنباو دبه هقيقملتو

 قادشا ةئوكملا ةقئاملا مارخا

 لاططالاو لاجرلا نم ادرف ( ١ 4 ) نم
 نييليلطلا نم ةسملو ءاسنلاو
 اب قحاو لك بترب حبصيف ؛ مدخلا
 «ةيدوعسو شورخ ةسمخل لداعي
 ابك ., !؛مويلا ين م ةلله» يأ ,ايرهش
 نجلاو ررااب حايم كرابم مهناعا
 يمحلا نم ةثالث مهادهإر ءاسكنار

 نواعم

 دارسيتساو ردي دست

 نسوس ةفاسملا

 ةجصمحصمسو ذ ئقسسلا

 ريمحلا هذه دحأ ءاهيتع للتلل
 !ثمحل يناثلاو .نمحرلاذبعل
 رحمحلا تناكو ,زيزملادبسس ثنانلاو
 ئم ةتالن تارايس ةباثمب كيت ةث الفلا

 نكل ,رضاسصلا تقولا ي ديدجلا ّزارتعتا
 كرابم» غانقا نم اونكمن دوعس لآ
 لئاج وزنك امب نوايتلاب حابس
 اهمضو ماسخالاو دجنو لكوجلاو
 دجوف .. رمالا هىداب يف تيوكنا ىلا
 ام مهلاو هزنلا ةرثقب حابص كرابم
 نم اولمتا امكو هغامطا يضرب
 اولمتا ايكرتب حابس كرابم الق
 ةيزيلكنالا تارباخملا بثكمب اًهيا
 (ايدنهلا بتكملا) مساب فورعملا
 هيلع رضيسي يذلا بتكملا اذه
 ينويهملا لاتما هريديو ةنياهصلا
 ستوك ايركز يسرب ريسما فورعملا
 8 - زيزعلا دجع ء دلولا لف يذر يذلا
 - نمهرئادبع  زوجعلا هدلاو ي
 ين بملل لهؤملا قيبعلا تانهاوم
 نم هليثدت ةنياهسلا هل ديري رفد
 ةدحولا نم فاقباي !دبت راودا
 دالبلا ميسقتب او ةيبرحلا
 امهف مرج دوعس يأ عاطتال ةيبرملا

 لك طابجاو .برعلا ةريزج نم
 عيئوتلار ةيئيطسلفلا تاروثلا
 كلذ ريظو ؛ دوهينا نيظسلف ماطماب

 نع زجع يذلا راودالا ءذه لثم نم
 يلع نب نيسسح فويرشلا اهليثمت
 نا دعب هولاتغاو صربق ىلا هوفنخ
 ءهيجيتايثعلا جارخابو هرود ىدا
 مهليمعل هشرغ !وملس مث نمو ءطقغ
 ايكذاا دومس لا زيزفلادبع ربكالا

 (يدنهلا تككا) تارباكم تلثكت
 ىلع ةييردتو ههيجوتر هتييرتب
 تارياشخملا بثكم عاربخل يدويا
 ماستو العجر يفورعملا ةيزيلكتالا

 اهوجوز يتا# ليبب سم د لاما نم
 هنم تيرض اهنتل زيإزملادسبعل

 نم اهتقياضم ىلا ةفاممالاب هذرذشل
 هقيقشو نمحرلادبع هذلاو لبق
 تيرهل ,. ناوطالا «ةثينو» دمحم
 رصم ف لمست تحارو قالط نود هم
 تارباطلل دبات ةمظم ف
 راهنا ةسظسو ىبست ةيريلكنالا
 دست اهلحم لخي .. !«ةيرحلا
 ميفيد يدرهيلا يتياكلا خبرعلادبع
 باوسالام شيج لاق ينذلا ميسكش
 عيطقب انيحش هلثقل «ى .دودسلا

 انس نيل ب يي لا

 خل ابقي ْ يسم امان جلأ و قيس سس سقم ل ! سحق تيس مد م صسصمات
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 يو صن رثا ىعت زم ديسبلا , فعلآ

 ء”ةادعلا رش يذلا

 |! يبرعلا نطولا ىلع اهيعز دوعس زيزعلا دبع اوبصن ناسكيريذلاو زيلكلال
 - تهطذلا حلابس دين فيسلاب هسار
 نب ريزحلادبه نب دومس ةدايقب
 يف «بارج» ةكردم قف ديشر لا بعتم
 بتكم وضع دلحم لح مث ., دجن
 نوج فورمملا ةيزيلكنالا تارباخملا
 مساي هسلت يهب هئلاو ىيلين
 عم اينئسمت ينليف ههللادبع دمحم

 ةيدوعسلا ةيزينكتالا ةوعدلا عقاو
 مالسالاو ؛مالبالا مساب ةعداقشللا

 'نم يسديفا نوج ناكو .. ءارب اهنم
 اودع نيذلا زهلتنالا عءاوبخلا ىكذلا
 هسا ليوتسا 4 ءدودس لآ عم
 لكشو ءايدوعس امالسا ملساو

 ةلاك نم اهقفل ةعومجم هتسائرب
 رظل قخ نم تدض ةيبرع' راطقالا
 قلطا ديحاو يصطش يم رثاكا يبرع
 سلفر منا ةعومجملا ءةدع ىلع

 اوتاكو :ءالكولا سلم وا «عيرلا

 يف مهراطتا يف ةردخ مهل تناك نمم
 بازعشسالاو ةساهيسلا نوئن
 نم ةبهو ظئاح مهنمو طيطختلاو
 يذلا يدوهيلا كب يدهمو ,رصع
 | عدتم ءايئدوعسلا نمالا نرؤش ىوت
 ءايربالا دبا نم فالالا ثارشمع

 فسوي كلذكو .. مهموؤوو مهلسراو
 نيسحو ءايروس نم ةزممع داؤدو سي
 يوقرتا دلاغو ,ناتبل نم يتيوعلا
 نم يوادعسلا عشبو ,برقملا نم

 ادجوا امك ., نميلا نم رخاو ءايبينا
 ندملا ةلاك ف سسسجت يباوض
 لكن لسوف لئامللا مهانو ,لئاهتفاو
 مهييلع ' ٌدلطا اهنم ةعومجم ةليبق

 ًأدهشارب خياشملا ةئيغ - مسا
 ةنيمم قطاضم مهعسجتو يتقم

 عمج) هرجهلا» مسا اهيلع اوقافحا
 افيمج ءالؤه طبتري .. (ةرجه

١ 
 طيتربب ؛مفحلا نم يدلل مم اشمب
 ةيباشولا ةلئاعلا خياشمب خياشملا
 (غيشلا لا مساب نيقررعملا
 يقتيو مدودس لآ تاماغاحمو

 ةرشابم ةروعب مهتاميلمت عيمجلا

 ,مويراتف كلذكر ,ةرشابم مغي
 هجونا يبليل نوج ىم مهتاكرهتو
 هيرذت يذلاو زيرما#دبمل سيئرلا
 .. زلملاذبع نب لصيف هدي يلع

 أرز مرو ءاده لك مغر هتكلا
 ,مساؤلا بهالملا تاريربتر بهذلا

 لوخعو , هنرثوو حالسلا ةدوم مهلرو
 قف دومس لآ اومعد نيالا ءاريخلا

 رثو,, ةيراض 7 ءاقم انبحش مهموات
 سوقث يف اهرود تاناييلللا بغات مل
 زتانار اودحوا نيذلا ةنامما .جباوط

 مساي ةيرقو ةليبتو ةتيدم لك يف اهل
 - بعشل' اوداخق « ةغامجلا رابك»
 , اندالب لالتحا يل ايقكنالا حجن الإ

 1 »© ايل ل "ف

 ىلع ةمدك

 بلاني يدنا رتجر ريرعلا
 ناحرد عمت نب ةسسايقم

 ارامل فعادح. :نعابيقلا
 انج ناك نأ ب تلع بجويبيي

 دئاون قاطبن نم عيسؤب نا
 هيلا فيهيد ديتعلا بايثم
 واةرن سايئ يف ةديدح ةمزاد
 ةمظنالا شفب فقم

 امو سلاملار ثامككلاب

 بكساست ةدش كللتكو اهوماد

 0 ا ا

 , ماحشقالا
 امتاق لاز اه لازلرلاو

 ىلع هتردقب ةرلا هذه ريمتيب
 ةهفاشن ناردجلا باكا
 نم مقبحي دحا الم جاملا

 ولو ىنح هتقيقح راهظا
 تاريشثفب هيرغ ىطع
 . تارالونلا نه تارايللاا

 قحلا ةيصيمم لازلز هنآ
 تاجرد ١ ارقب رجفت يخارملا
 ىلع عزمتو رقشر ساينام ىلع
 ناك طقس نمف سرالا هاجرا
 نمو (فالشلل امتاي همأر)

 ماقتسيب ليامتي يقب
 هتاف هتاردج رابسال ةقرترمللا

 راضثعالا ةلاطاب هتوم لجؤب
 ةسولهلا بوبسك ةقزترملا نال
 نا ىلا ارهشا اهبسامب يدؤت
 انظ (اليزلا] ىلع سلجي
 . يرسك ناويا اهناب هكم

 يللا ديحين. وع قارملاع

 ةيكؤتلا هديب
 ةيوهلا عنمي يذلا وهو
 رهالا حارجلا كلي هنا

 ضرما لماتسي يذلا
 ال هنكلو طرشملاب تيبحلا

 , ليدجتلا ثايلمع دهحي
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 يركسملا نوثاراملا نابس
 ةيقيسرنا تاقوجلا ىدسنم
 يمازلا ار تادمحملا تايسفجو
 وهو (دهنا هبطت يذلا
 دعاوقلا ةماقال قيتع دهعتم
 تارسكسمفو ةيركسملا
 . تايسنملا ةيبمتب

 برخلا ىلع ماق قاس.هلا قه
 يل رانش جيراشلا للا ةيقك

 لوشلا نم مثكلا اهيسن
 .بوهبحلا نم ليومتب ةيليثاطلا
 ام كارايل ةيجولفلا
 . (رياجابب ىمسي

 سايقع لج... نا دميف
 يقارعلا رارلرلا ةوث رتخر
 بمنثا ةيارا رم دمتملا
 طخللا زاتجا نأ دعو يسيرصلا
 برقلا ديرب ال يذثا دمحالا
 س ةهجنا هدج نعإ دال
 . ءاطختي نا ( ملاملا
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 نم دب ال هلك اذه دعب

 يب ةييدفلا مالحالا قيقحتل
 خازتلا يفو طفنلا رابإ ىالتحا
 علقو ةيبرسلا ةرجتملا رارا
  ةيساعتلا دونزلا نييار

 (تي' دهق) تادب ذئدنع
 ةبذكلل يزمراا الأ يفور
 نا دهقل ادلاق 'ب1 ,ةيكيرمالا
 يكلي ةيدومملا دنهي قارأل
 نرمزةسي مهماي دل ةوسري
 نم ارونم هل ةيرور هتاعانتا
 نم ريراقتو ةيعاذملا رامقالا
 لاقع هلا اوربعو تارباحملا
 فعن هدفت مقتل ديرو عقتا
 تانبآلا

 حيلفي يمسرلا ملاعلا أدبو
 اهطخ راع كعمل ةذكلا
 ةيبرحلا هتارالودلا ييال

 اده ؛ييراوت ) اهنرح يتلا
 ىلع شوبحلا تباحم رامرلا
 تارئاطلا تطحر لجمع
 تاناسدلا تعررتو ةلاؤملا
 ةسكلا لوح ممئادسلاو

 الر“ 11ه ىلا 2

 يف كريسب نس“ هادو
 ان ا دل

 لااسولا لكبر واهل“ يدهس
 - الواطس ينم دم. ىلعو

 ضيرمعل اييسمبولا  ىسسح

 هيحوتن مايطلا ىلع اكبرسأ
 مهيئلو قارملل هيبرم
 اتيند اءبايح افوسيح

 همايقسو رفجر اوياشتساو
 يقارملا لاولرلا ف اوهشيكاي
 فقوتن نل باع ع اا

 ملا ينارحلا مالسلا يار

 يدبأو

 يطساولا لع



 جاس طرق ناس جرهم
 قارسعلاعم نماضت ةرهاضظت

 ةراكحم ةدششب يئامثيسلا جاطرت ناجرهم انه حقتقا  عاو- سيئوت
 .قارعلا اهفيب نم ةيبنجالاو ةيبرملا قوفلا تايئامف نم

 ( ةسصظم لصف رسب

 هيبنت تيوكلا ةيدلب ةيريدم نم وجرن
 ةرورض ىلا راضخلا (ةربش) يي ةعابلا
 ماظنلاو ةفاسظنلا تاصيلعتب دسيقتلا
 ٍ , نيثطاوملا ةحص ىلع اصرخ

 جاتتفا ةسلجم نا سبوت ف ةيقارعلا مابنالا ةلاكو لسارم لاقو
 يف يقارملا بعشلا عم نمامضتلا نالبعال ةسمانع ىلا تنوت ناجرهلا
 .ةهبرحلا ةمالا ىلع ةيبنجإلا تاديدهتلل هيادحتو تدوم

 يامل كرات قدح دل اداح قييفست لافتخالا ةماق تدهشو
 اورلا مالطالا ىضرغب ماعلا امه يئاسشيسلا جاطول ناجرهم تايقامغ

 ةليلايه ةيمارع مالقل ةتالثب ناجرهملا يف لارملا ةكراشم لئمتلو
 [قارصلا - تيركلا ةنيدط) الاب ميسلا < لزنلا ةسملا م٠194 (ربوتكا) لوالا نيرقتا 78 - 10195 رطالا غيير ١ دحالا ,ببعلا ناك بضلاو سمشلا رئاطو ءرظس

 28 نمزووهب ١960 -- 1و١ أهو(, !ان. 79 - اهسدما )ا 5نالقإل ,

 ودع

 .ردرالا فقام ديك هك «دابس
5-5-5 0 

 ىاجتنلا «ٍتموفلا بنر
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 كاان رش
 . يكراصلا

 ةلوجب لوألا ةرايزلا دمب مالو
 او ةيبوزفالا لجدلا نم ددغ

 < ا لوب ةرهاقلا

 هه

 .. نمالاو ةيئانجلا ثحابملا عم كارتشالاب
 ديرترملا ٠

 دادسفيولايستيفوسثوبعبم

 بوكا يِداََت ىلا وعدي فوشتتايروتع
 دين رضلا هةينيفوسلا ةيقلا عاج .| روحو جياخلا ةمزأ هع

 امذرقل ةلهمسر ةزايز ويا ايلوسلا تودي ا سعب مام دادي ىلإ لع
 يتيفوسلا سيئرلا دكا يرش ١ مادس سيئرلا ديسلا ىتا ساشا
 نأ ةيسئرفا ةيمسر راكاصم 0 سيما ابدجم فوقتابروخ ليخأخ ليئاخيم ,يتيلوصلا سيئرلا نم نيسح
 نارهتيم اومئارف يسلرفلا سيئرلا ةمّرال ةهماسا كيوست فروتانيرب رهسلا فوشتايروغ
 لوبشتابروملا سيئرلاب . برص يداشتو يينطلا سيئراا راشتسم ةساثرلا سلجم وضع

 انامل ا نالسابلا س مدالوج ريس لا لست اهئجأا وسلا تومبلا
 تالامملا ف اهرييطل يلبسه ةيئاذتلا هدالب راردا اددجم سيلازومل هبيكيش نأ قيل رصلا ءاينالا ةلاكرل هلوصو
 يب نكي هي با بوح حمو ةئزا ين مالسلا تاردابم ةلصاوم ىلغ رئاشتلا راطا يقارغلل هترايز
 زابتجال يلوم هاقاتلي يتيفوسلا دامحتالا ىدل لاقو ةدايثلا عم رظنلا تاهجو لدابثو
 2 يتثلا ةقياراتلا بعاسصملا نم ايلفنسي نأ بجيو ةيناثسالا هل+ ةقطنم عيضولا روطت لوش ةيقارعلا
 نا رئاملل هذه تتاضار , ةماعلا 1 ضرس ادساؤسم جيلخلا
 للدم ناموتيس . | انا ..يتيلوبسلا سيئرلا 0 يضل ا وسلا
 يقع را هذه جالسلاب ليعتس ةيزالا مدع تناخ قيل

 اسلرف نحب فوتشنا نوال ةيلكاقتا ةيلودلا ةرسالا ن١ ديسلا راطملا ل هيايقتسا

 و .٠ خيلاببللا . ةيمدجناو ةيداصتقال معي ل يا مؤ ماو ناك فاوساسا ةيبسر 0

 اهكتمس تالجابباك نا يلا تراش7و عسم كتاثعاسبملا نم يدل ةليجلا . كاشي

 1 0 دتاطنب نمالا تلوث تقلشا دقو

 ةتيوسا سوئلا ميىراوطلا ظ ٍ ا 0
 ام 1 7 نه نس ةيبابأ تبل ءاهدتسا تررلا مهتيولا كرمت | | نيسلا اهرشح ام ,ءاوزولا
 يا اكصمت ” يجب ا لا 0-0-200120 ريزو مساس فيسنا_فيلحا
 ا ,” رجلوتلا مظتت ف اوضه 76 مويقلاب نمالا ,ةيرصملا نمالا تاولاو .مالعالاو ةئاقثلا |

 2 ةيرصملا 1 نم ثحبنا ةطخل راطا نإ داهجلا نسا ةورضاقلا فصلا تستجب
 ,يبرعلا جييفطلا خس نام قيس مين يكاملا ءاهيزالا مالسسلل يفيقح قصت سف افلا هز اسحف ع ةانارماجتل اللمس يح 3 هل رتل رد وابل يت ل يق ان تاجا يت | ىالسلل ىقيقح عسفنم دسفاشلا ةرد 00 2-2 لاعو انضؤم كنه الغ اذه يردلا دج ديسلا صارخا بتاج نمو تدق يديوبسلا دولا ىقتلا ينطولا سلجملا سيئر ٠ فحجم تددنع د حو ةيكيرمالا طون### مغر : * كيح مسكني يا نم | راطم بهشلا سلجم سيئر نواح اوددرب يم تار اسلا لارج رمعلا | ترجتسا يعدل لايلخاب مهماهق ف هبسشخلأ اوسابل .تاهجنا جيتا ةاسحعا ول

 جلاس يدهم يرفس دهسلا ا حيال ناش
 لضفالا :موطرخلا راثلا تللطا ةطرشلا نأ فيحعلا جلانز

 1 لل ل ١ رظيتطت امشطخدا دنوفاب سيمأ
 ارئاهرذحي نادوسلا 0 : كاضما دعا لزنم لإ انا اهئالخ كح ١ ديسلا ةسائرب يديوسلا يمالصالا

 2 7 -- للا ةيأب ا ف يطول سلجم سيئر ديلا دكاو - 0 0 يق رسم الس تف دعا
 اءاسعلا هلابرع دعب مت (قافتا يل لسارللا لاقإ ةيرصنختألي 3 1 قرع هت لسة ىبق لا تافرع نم لئاسر جهنم مالسلاب يئاردلا يمشلا ناسا | ٠10 متع يصل نوضرعتي 00

 نئدهصلا رارتاتسا اسب لالرخ نيم ةرلشفدلا ةهتوؤمش | لئاسرب نيطسن# ةلود سيئر تافرع ردابمب بحر مكوه دهسلا ءاشاو ليملل ينميلا ٍدورشملا يقبتم نيزطالا ديدهطترارمتسا لجا نم درمتفل مئادلا رقاسلا لفضل ةيلع نم نيذيرشلا رساي ديسلا تحب - عأ و - سئوت ,ةرمدملا اهراثا اهيبنجتو | ةسمخلاو نيمئادلا ةسمطلا ءاضيخالا مك ميد نواستلا دانعتسا لف نتا عاقل دبي ةيحادوملا ورو نيكبو وكسوم 0 يول نيك قادرا سس 9 لفشل هيلع 0
 .هيضارا يتلا دالبلا بوثج 07 درمتلا ةكرمح | ةدايثلاو ةرتيفوسلا ةدايقلا يل ثيثحلا ههعسو ةيملسلا قلرملا | اههليدنت فدهي ,جهورشملا ىلغ

 رادعتاسا نع قلرق كو برعا» ديتملا نا ةيسامولبت رداصم تلالر "| ةيقارملا ءابنالا ةلاكو لسارم مللو ا ديلا كلم يدافت | بودشملا نلأ لا وسار راستلاو
 هرسص ٠١+ لازال مهثكرمج سلجم ةكيقيلخ نيمالا دمحم ىلا تملس يتلا سبرلا نل سنوت يل ملا راب ةيمر ريغ تارواشم ف رصا يقيرمالا
 9 عب كراس نادوصلا دولا ذاقن لأ ةروث ةدايد سم ايريس | يا نم رشنع يلاثلا ف ةيمئسملا نيسمح اا حل اعل لع

 يال ةسايسلا لوزسمو ب ىدل ةيبعشلا 91 ءالسلل (ب يضاتا لدلغل را و
 ىيرهمب ديتملا نا رداسلاا تهاضاو مهعرطل ل هيل ال يقل ىعادتسا سما انه امه مهب يتهطسلفلا سيئرلا ةرسيطخلا راسثال ا بيتجتو | تقر مق ا اد عوبصالا

 ماسلا سيئر ةروتلا . 0 نحو يبيح .ةييرع قالت ين اهدم راغعلاب كيوم 9هيراعبا ميل نإ اة يف رتوتلا رارصقسا نع ةمجانلا باف نا ريدا نو
 ل ع ا يح لوا ال ا ا ا ا ا نواهتلا سلجم ءارفس يعبتسا د يرمز. ىلرا دلل ةزيئبس دهقستا ناتو | ةلامجب تافره مسايديسلاثمب امك[ لوسرلا رضو ةفرشملا ةيمكيا عهنعتو ,ملاملا نم ةيويحنلا هقطنملا | انا يرسل سيفو وكان زيزمع
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 ةسايسلا ةدشب تاداؤ
 0 رارم#لاو ةقطنملا ابامضق هاجت
 ةفكشمو جرتخلا ةمزا نيب طبرلا مدغ
 هذه نأ لاقو .ظسوالا قرمشلا
 شع ظافحلا يفا فدهت ةسايسلا

 نيب ديطولا بقاحنلا ريزمت يلا انعدو
 ةسو .ةمراقفلاو ةيينوطبتنلا القمل
 ةبتطولا ةمواقملاو ةينانبللا ةينظولا
 نامهل بودنج ريركمت لاجعا نم ةيسالسمالا
 ينويهصسلا للملا نم

 ,يكيرمالا لدفلا دغاوت ىلع ال يلوذلا
 هيكيرمالا ةيجيتارتسالا نا .روّمسدلا» ةفيحص تدكا نامع قو

 ربانم يلع ةرطيسلا فدغ لوخ روحت ةدرابلا برختا دعب ام ةبقدسل

 ىلع فالتخلالا ف عارصلا ىلجتي نيد ْق ىارحهلا را هح ىلع قافثالا
 عبانم لالتحاو قارعلا جمدت ةينب ناودملا نشب يكورمالا رارمالا

 ,ددجسم قفا هتياهتل سيل ارشاهم الالثخا طفنلا

 هم

 هيو دق يتيملا سيئرلا ا
 ىدل نيموي ليك ناباياث اريذحت
 لاسرا نأ لاقو ايناباي !دفو هلابتتسا
 فوس جيلخللا ةقطنم ىلا ةهئاماي ثاوق
 تاونس تايركذ ناهذالا لآ ديمي

 رق ناباهلا نا يلا ةراشالا رمجتو
 ةيبرشلا لبومل لف تمهاس
 ل١ ةراه#ا نم بتطيو ةالطللا
 .رالود نييالب ةعبرا يلاوحم
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 ايا ريع لءاخ4 رك مك هال“ ءاهقأ

 يديوسلا ينانربلا دقولا ةكاقل يف
 |وسعدب ةسسخصضلا رسسسي زو
 | ادصقلاو ءاؤو حلا رادسكه رمسكل

 دمحم مالسمتادبع دبيسلا ىقتلا
 داقوبلا سبا ةحصضلا نيرو كيس

 ةنئائرب يدهوسعلا يباسلرملا
 ناقزيبا رصع روستيفس ترفيا ديملا
 يطارقميدلا برجحلا لتمع يديوسملا
 ةفادصلا ةيميح سيئر يكارتكالا
 ةيمينعسلفلا ١

 ماعلا ةرواصم ريررلا دهسلا باو
 اهتامسلوسمب ةيلودلا تامفتما
 يدامتكا#ا راسهخلا ركل ةيتاسبالا
 قارصلا لاقطاو بعش دس رئاجلا
 .رطخنا نس يشرملاو لاططالا ذةقتاو

 سيئر |

 5 يرسق فيج طابش دصلو
 :رشتي هنا فيصؤول نب ءماونلا

 نيب نيدهاسملا فوقع نولي ناب
 ةتداهل ةرما ثحتو يقارعلا شضيبحلا لإ

 عايل ةلاكو لسارم حيرصتا ل الو
 ف يصوت نا ,رئارجلاب ةيتارملا

 سيل يقارعلا ضيجلا 0
 ناقيمع عاتدباو حوسطم وه انئاو
 ينئاعفدي ناداني تقذلا ل نامطاخي
 دنع ثيدح هاجثالا اذه لا ةونآ لكب
 .ممشلا عاود عم اهاجننا نيكمؤلا
 3 4 يذلا وسع 2 اربيهتر
 -_ ركب لوهتي
 ةيبرملا وعلا اذ اع ةلزاكللا
 ةرماتحت اذدع حبسا لايحلاب ضياحلا
 انياوم هدسل بناكتتو رضلا وق
 .ءاتبهلا

 ضيصلا ةردقب ةقثلا نا ىلا راشاو
 هذه يف رمثلا قيلامست ىله ١
 لا ةثينامشلا لغد داك ةلزاكنلا
 لاظيالا لاجرلا نم هلق ةيبرجلا ىبقتيا
 ا هلو هب .جهاسجلا ةقث ززمي ام
 اهئاديم رامغ ايطاط نويركسغ
 اذه قولو ءاطملاو ةردثلل ااشأ اوثففف

 قستح ماد سيئولا فيسنلا
 رمت 2 هندايق ,ةردقمو ةفاجش

 :نويديوسلا نوينالريلاو ةقادصلا دفو

 "تس | قارسفلا عمم فطاسعتم ىدسب ومسلا بعشلا
 نيسح مادسع سيئرسلا ذسيسلا ةداسيقإ

 ةيلر سنهي لانم ةديس# هتقتلا
 دقو نمم' قارحلا ءاسقل مالا هاعشالا
 ةساتسلللا ةيدييسلا ةقفاذسلا
 يديوسا نانيبلا ءامعؤ,

 داحتالا ةسيئر جضومتسمإو
 علولاب وقلنا لالخ قاوصلا ءاسن وصلا ءاصنف ماد

 ةيتيرمالا ةسسا
 قارملا دغ 2 ةياوربم
 تاررطتإلا_ ويلا يملا ب
 او دمطإ ملا 0س

 خيراتب ةرداص ةيتيرك ةداينا
 يهيستب 1
 نسبا عراب انفححلل
 اسعتلا

 اما

 يفا اهيدع رثمي نعم ىمجر
 قارودلا مه نم يا ناسع
 ةطرش رقفس ىلا اهمهلسست

 كلتاه عم لامتالا وا ةرقنلا
 ماشعإ 55668 غا مقر
 , (سيئلتب دمع

 نا دسستسف

 ينشر رس زاوج دنان

 نيهاش ىنوم فيقع مساب

 م0199004 مقر لمحي
 هيلغ رثميب نمم ىجري

 مقر يلع لاصتالا
 عع ل
 .اكاك 1 هوا

 نأ سس سفسف

 يمدرا رطس زاوج دنا

 يشن هطسوي انير مساب
 هياع رثمي نمم يحري
 مقر لايسعتالا
 , ؟ةكاخذملم

 ناد س

 ينير ربي دوج هيف أ
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 | سبير _ويسيدعس ترضيا دوسلا ناداز
 يانا رامختا زازخ ففوت#
 ٌ ينارعلا بفشش فمع يساييناالملا

 قيئاوما لكل قوش هنا لافز
 قونخ ءىداسو ةيلودلا تايقاقتااو
 نامسنلا

 تازصالا صق و مهقو نم ريغو
 يسحالا يركسملا دهاوتلل ةيديوسلا
 ةيركمنا لودحلاو ةيبرملا ةقلنملا

 اهبوت « تطنملا لخا
 رارقتسالاب نم زال اريبكتدم

 يرئازجلان

 ططتطيل هلرادملا تاحاسدْؤف فبنرتلا
 مالا رصم ةحجارلا ةيدايقلا هتيلقعب
 ةناهسل صيارلا اهئايربك ناوعو
 ,لالاو

 ريرخسلا رشيج ابيض نل دكار
 لكو هيدهاجدو يرئارجلا يتطرلا
 يللا نورطدي يرئارجلا بييطلا يابا
 ةدالا لما هنأ للاغ يتارملا رشيبسلا

 ديسلا هب قسمي ضدنا اهقيسو ةييرهلا

 س يباتر هتالاسبو 0
 ,ةمالا هذهب رشلا

 رهرحتلا شبح يذهاجي نا لخقو
 تناك فيت اذيج نوركذتي يبمشلا
 مايا لالبط مهيتات ةيقاردلا ناذغاصملا
 مايآلا اوستب نا نكحي الو ريرهتلا بريح
 تناك ايدنغع برحلا هذه يف ةبيسعلا
 نونجنليو ذاقسا يلع مهترهمدذ كوت
 0 ةسلسالا (ردجيل لخيبسلا ىلا
 ةرهجك تايمكبو كانغ ىلا مهتجبمب قا
 ثيح يقارعلا بحشلا اهردعم ناك
 هب لتاق يدنا يريحلا بعدلا تشش
 ناشمطا ةلايع ,,نريرئازجلا

 ةلصاوم ىلع ةردقلاب ةغنو ةيقيناح
 ةرايسلا نب ةيرئارجلا ضرتلا ريرعت
 ةهقارحلا ذبلا تناك اذكهر ةيراممتسالا
 ليبلا اهر + بعكت ةيخسلا
 بعشلا دري مويلاو _ يبحشلا زيرهتلا
 ةيئارملا ديلل رابتحالا يرلا يرئازجلا

 نسوي لاب ةديسلا تفرمكسا امتأ
 ةييملا اهتلغا يتلا مالسلا تاردابم
 ل نيسخم مادع كلاقنا .رسيئرلا

 ةفطتملا ف لماشلاو لياعلا مالمحلا
 راسدلا ضرف ةساه دقولا بجشو

 نأ ىلا اربشب قارملا ىلع يداهتلالا
 عم هقط امن نع برعا يي ديوسببلا بضينلا

 م اع
 ةيئايربمالا تاسايملا "كل عودشملاو
 تامنطت برض ىلإ ةيمارلا ةينايدعلاو
 . ةفيركلا ةرحلا ةايسلا يف بيهشلا

 ركاش نباو ناردن
 دادتب ارداغ

 ريغص نادينسلا سيما نازح رداغ
 نس تب تك عمو فب |
 ةريصلا راي يتذملا ناوي دلا سيئر كاش |

 ريصل ةرايز دحن ةيمشاهلا ةيمورالا
 قار

 لاللع نارهن رغم ديسلا لقمر
 يح مادص سيئرلا ذيدملا ىلا ةراهرلا

 لثلا ةثالخ هيذك نم ةبطخ ةلاسر ,
 ةيسدرد ا ةكلمملا لهاع لالط س لريسح ١

 تاقالعلا نصخت ةقيقشلا ةيمشاهلا
 يتيوشلا نيرطقلا يب ةقيثرلا ةيوحالا
 ةنطسللا ي ةبهارلا حابضوالا تاروطتو

 1 هلط ةبسلا راظملاب عي دوتلا ,ي لاكو

 م عاثالثلا .. هئاسقلا عيزوت ءدب

 | ةرسيبغلا تارايسلل ةيفاضا نيزنإ صصخ /
 بتاسحضا ظننلا ٌةرارو تتضيم

 تاكرستخلا نأآذ همناكخل بابكرلا
 يف ارصح١ ئزديتس /و ١ كربمكلا
 نم ةيحاسا بايهث ع مهاشسلا تئولا
 موي ض اراسغا ىيرتملا ت'رايسلا دولو
 يراخلا 7٠ لسا ءانالثلا

 نا ةرارولا ل لوؤسم رودسم زاقر
 ١١  نوكبب هيعابالا ةيمكلا راقتم
 مماسق ١ ىلع هعروم اربخ [

 هده لع لص ايلا قع نم نا جضتواو
 دمل اهيادتدتسا ةيعاصا مئاسقلا | ةدايق سلعم ومع نايصبر ساب
 دوفولا نب هتبكرم حايمحا | مازرولا سيئرل لوالا بتاملا ةروشنا

 لل

 فيرشلاو ناردب رهم ناديسلا ناكو
 بقو يف انه ىلا المو دق ركاش س مير

 سنا قياس

 : قبسالا

 هفدري يذلا لبملا اذه  انؤدبمو
 «يدانلاو ريخلاب ريخلا نويرئازجلا

 ةبكيرمالا تنرفلا دوجو يا ه١
 ره ةيبرملا ةلطبملا يف اهل ةلبلحلاو
 ةيبرعلا صرالذ حبرص يركسحعم لالئخا
 عع الو اهيف نيملسلا تاسدتمو
 اهقلطب يشلا راذعالا لكم دلضالا
 نال ديرمل# ماككسلا نم نرذايختبلا

 و 0 دمتعت الز ةبهار مهراذغا
 انعسبلا ىتد اهب عئتتي نا نكمي

 يفتدجو تدٍجو دنا " نأ ىلإ راشإو

 ماكحلا نم صمبلا دجا
 نع ةرطيملل اهرئطتن# تلاع مرق
 يملاعلا داصتقالل يويحلا نايرشلا
 اهلئيشم قلو نايرشلا اذهب مكحتلاو
 لود لغ اهتدارا ضرفو ةيراستسالا
 ةفاضا ةرصيسلا هذل# لالخ نم ملاعلا
 ديرك و ميلفك رظظتمت تناك اه يلأآ
 | اهاضغ .يلوئارسالا دوجونا
 ةلازا ةلواحسو ةيبرغلا ةاطنلا
 ينمو دوجولا اذهل ديدهتلا ردامم
 يقارعلا شيجلا دوق رداصملا هدهب
 هجههم يل قارملا هلثمب الو هتردقو
 لعاسللا ههجوتو ليصالا سوقنا
 اهتسدند لو ةيبرعلا ايافالا ةيدخل
 .نيطسلف : ةيبغلا

 يدنطلا ف مفي * نم نا داو
 ةلعحملاب هناف ةلزانملا هذهب يقارملا
 نع يبذيطسلملا ديرشت ديؤي ةيئاهملا
 نايكلل تيلملا دوسولاب نمزيو مهرايد

 وهو ةييردلا ضرإلا قون

 يتلا
 يسح مادم سيئرلا ديسلا
 00 رلكا يشاملا با نب رضع

 جم[ ريشا مريد شيحلا امس
 لحس اسيا ةوطختا لثست
 ستمتو , يل سل مس يع

 نمامخلا يف نيسح ماد دئاكلا ةيرئابع
 مصضوم تادجتسملاو ثادهالا عم
 .ةنونكللا ةيضلا ةيوازلا ف دادعألا

 ةقئاوم هحيرمت ماتنع يف برغتساو
 مهتوكس را بردلا ماكلا نم 2

 نأ بادمع يقارملا هبهشلا
 سكني توقسلا اذهو

 بمجلا نع مهتازعو ءالؤف
 بئابس مويلا هلك فني يذلا سيرملا
 يتلا دويقلا لك مغر يضارملا بمقلا
 .اهفرفت

 اوملا ُ
 لداخعت

 دادغب ىلا يتيفوس ثوعبم
 (لوالا هححملا ىلع ررشنكا ةضن)
 ةيركسدلا ثاوقلا ضبطت لوح ةنييف
 , ابوروا ةقطنس ف

 ةئلاتلا يه ةرايرتا هذه نا ركديو

 ىلا يتيفوملا سيئرلا اهي موقب ين 6

 ا تامظاملا دفمتر
 الا ف ةيداحتالا ايسور ةيروهسج
 يل ايئاستنسا اعامتحا ةنبقما ةبيرقلا
 ةدغارلا تاريضتلا ةشجانم

 ا

 ةيلاسلا ل لوذلاو ثابوكحلا
 0 لشفلاب بحم
 7 يسايس جوفس داجبا |

 ير اعلا ليتم يرو
 انو لسارم فور دومويزيل كرام
 نا يما ركسرم يف هيقارعلا ءابالا
 ةقل ةبسررلا ةيوامتسالا نانلطنملا
 ةقطس يف عاضرالا تاروطتن اه
 اهرانا تالامتحاو |
 نيا ىرم امبا لاقو ملاهلا لك ىلع ةرمدملا
 تارارقلا ماختا ةيلوولا ةرسالث ىلغ
 ةيرحناو مالسلا ىلع طلستل ةيئانلا
 ةيهافري ةحمو ٌمايحو فرشلاو
 فورظلا .) يرورمغ ظرشت برعشلا
 ,ةنهارلا

 فارطا لك نقمت نا برجو يله دكاو
 مدمس هيادنملا اهقاوم ,نمب عارملا

 لق

 ,جالسلا ماديطتسا لا 1
 تامفق ل! يمول لوؤسلا ف
 اهسور ةيزوهمج ف ةيماستجالا
 0 نمآلا سلجم وهدت ةيداستالا
 ا ربخ هرارت رييقت ل١
 قارعتا قط لماتن رطخ
 ع ةيردالاو ةسذغالا لامجم
 يف راسحلا نم ررطتملا نإ هاربطلا
 هءامتلاو لاكطالا سه لوألا ماقملا
 .+ اطسنلا سبانلاو نيفوعملاو حويشلاو

 يرن ثامظنملا هذط نال فاقاي
 ةيبنبعالا ناوفلا ويلخلا و تتم

 انما طوس ب ناب هتاد 0
 ماجت دحاو رايممب 1
 ميدابملا نس ءاعتبالاو لودلا لك
 جو دزملا ريياعلاو

 لودثا تامظتملا ككث ثحت اسك
 لمق راشرتسالا لم ةيلو بلا تابظنملاو

 برعشلا ةيهانرو ةمصمو ةماركو
 تارارق ةبا داخزنا لبت ىيدطاولاو
 .لودلا جضمب قلمتت

 باضتنملا يا لوفل: ىلع ددشو
 نا هقتمت ةيسورسلا ةيع صتجالا
 ةمزا ناشبا مامثاا ريوزتو ليشنلا
 ةيوسمل ةمماو نروصي قيمي جيلشلا
 . ةمرالا هده

 ةيكيرمالا طوتضلا مغر
 لوألا ةييصسخلا ىلع روسسملا يبي

 لوألا سنن ع هيس دف راك ةيحراطلا
 نيسمئاقلاو يتيدوملا داحتالا ريل
 3 نيملاز ايسيرف 0 لامغاب
 نع ذاك راذعب

 يف ةييصراطلا داك ديسبلا ككاو
 سلجم يف نآلا يرجت يتلا تالواحما

 يف عمولا مارا ديدج رازن رابصأل نمآلا
 يوطنلو فسدتم يهب نع رمت جيلخلا
 نا لاجح ناي كمي ال ةصرعس ايذوس يلع
 لونج اجيال ةضلخملا يه اسما مدع
 .ةقطتملا ابابضقل ةءامد ةيملس

 اذه ةدشب ضهري قارملا نا دكاو
 ةدحتلا تايالولا هتصرف يدنا

 ةقيرط ىلع ةصاخ ةرومن اهءاطعمربو
 | ثتادحا عم سلاخملا لماعت

 نا ىلا ةههيراخلا ريزو ديسلا راشاو
 ةسجودزم نم هيلأ امهبس ارب
 رمق هازا سحملا اهسرام
 نيب ةيراثلللا لاللط سا اماسم دكا

 هنيرجلا #32 ستجملا لماع بولا

 ملي'مد برلساو سدّقلا يف هينونهصلا
 ١ ثنا دا عسا

 نا هينارملا ةامبالا ةلاكو بئعو
 هرارو ليكر يواشرلا مانمو ديسلا

 فنو يا
 مياسقلا قالط» تانيانتب ديلتلا يود
 , ةيلمتا

 عيرجتب ةرشابملا مثتس هش لا راشاو
 موي نم اراشعا ةيماصالا متاسقلا

 | هلصهم باسيلمس نار لفملا ءاتالتلا

 | سموييلا لالخ اهصرمخب رويصتس
 .٠ نيدبقللا

 | دوو راسم يتوب ا ركدسيو
 | زقارد* ىلإ رعسسم اهنويرو تازايسلا
 ساس اهل هممحملا ةئالثما
 لاثلاكو تيواكل#

 2 مقر ةنودلا هةمصب ةظحم  ةلو'
 ل ا فر
 لن

 <. مهر -ارهجتا ةشمدت ةطحب  ايماث
 ١ مع ةصرملا نزلها تارايسل

 عم
 , مهر لاجص ةنبعت ةطحم < اتنان
 0 لمحلاوب ةرخالا تارايسلب ٠4

 | ةسيبرسخملا يطا رضميدسلا لمعلا ةمظسنم
 قارسعلا دوصصلاسست ةسناسسب ددسجتا ةسين رسعلا ةسمالا لسما يفا رسفلا شيجلا :

 ٠ برحو يسمي مامتهالاب |

 , هديك جارلس ربما لبهتسا ةيهراخلا
 تاوايشلا بلواكثو اهيلبمو ًايبامورو
 هيفي عرشوللا

 تايرخلا دقب يف |
 لوألا ففسلا يلع ريشبملا بيبا

 يبرحل لسا نم ياكيرسالا نع ينذ
 مدق لع مهجاجتحا ةوغلبا تيبح
 ,تاقباساللا

 مطد هررصسلا تاسراسملا هده مغرو
 تارهاطت ةكيرما تايالو ةدع تدهش
 نسب بآلالا اهيذ كراش ةمساو
 ا دوسوب فذدست نييكيرسمالا
 ةريرشلاو حيفخلا ةعطسس يف يسيل

 ةسصئلا تردد . عار  طايربا
 يل ارتمودلا لمعلا ةمظشثلا ةيركرملا

 .راملا اهتدباسم ةيبرقتا يبدشلا
 ةدايهو ايمش قارحلا دومعلا 1
 ةرملاو ةياركلا ىلع ظاطحلا يلجا س
 نحو 0 نغ ةوبلاو

 تدكار
 م م ا ا يا 3
 ءاج جيلخلا ةمزا نم اهللوم نا
 يتلا ةيمرقلا اهئارايتخا عم اهب اطقم
 مه' دحا اهتريسه لاو تلكت
 للا ةناطا يموقلا دوجولا تاموجم
 يف ديبرم# .عهامجلا ةدارا عم هقبانت
 ةويوغلاو ةيبرغملا ةبنطولا نيتساملا
 لانلل ايسكم دعي اذه نا ىلا ةريشم
 يسطولا لاضتلتو ةيماع يوما

 عييلخلا كبزا ىل ةمطشتا تلافو
 ةيلومشلا اهيامسا ل ةيبرع ةمزا
 عطتست مل ام عيباسأ ةدع لالخ تلملا
 لجا نم لاسنتا نم تاوئس هيمف
 ةيعيرملا انتئا مهابج ةيغوت
 قممعتو ةيسايسلا اهلا ب اهكارشاو
 ةيفيراتنا امهطورشب اهكاربا
 نا ىلا ةريشم ةيتبقتسلا ١ ايتاينطتسو
 ديدج يسش ىشوهم حتابت ربتعي كلذ

 دادفب نم نابتكي نايتيقوس نايفحص

 رداسعق يفارسسعملا داسصتقالا

 تاسسمو زا ةسسشجا حس ىطسست

 ناقبارم فوتغا ب عاو  وكسوم
 ةلاح ناي زيتيفوسلا اًيتسكزا ةنيدصلا
 لدم ةلويب هيض 2 قلرعلا
 ذاسصتما رظعل

 هما“ ل يب ينيلقي عضواو
 طنا ققرملا اراز ناذشلا
 با انه ةقيطملا اهترشب
 ..صاط عاطت عاني نم تنكمت ةبقاردلا
 امي ةعاوزلا عينمت نم كنكمت امن

 بلصا يف دالهلا تاجاسيتما
 رطخ ىثخت + تحبصا تيحب تاكرالا
 ,ةهداصتنا ةمزا

 لمحي يلارفلا بيشن# نل ادكاو
 يذلا راصحلا بنذ ةدحتملا تايالولا

 ءاوشلا نم قارملا لاسففا مرسعي
 امهثاعابطتا ل اشحال اميك ..

 ةدايق لوح يقازفلا بمشلا قافتلا
 نحس مادص سيئرلا ديسلا

 لاتكا ةرهاذظم يملا اذهب ةررجاو
 رادنبب ةيكيرمإلا ةراقسبلا ماما قارملا
 سيئرلا ديملا روم اهيق اربح يتلا
 اوفتهي قارعلا مالماو نيس مادم
 ةيبرغلا ةمالا ءادعاو شوب طوتسي

 1 ع زرسسسنتم .. خس سخلا نسم

 اخمضلا دكا  غاو  ركسوم
 نا ؛بييستلا ردتسكلا» ينيلوسلا
 ٌبلدحا نع يقيطوسلا فيوملا
 نا لاقو زالثا نم اهرستم ناك
 ىلع يباجي) ربع لكشب مومبس اذه
 يتيئوسلا داحتالا

 مابؤلا اهتمرع ةردث ي ريصوار
 ىلإ يركرلا ينيموسلا نويرنتللا ىلوالا :

 بلم ركفي نأ ىئيعوسملا داجتالا ياه
 هفطتم ىلا تارق ةييا لاسرا لبخ
 . ميلوسلا

 كبؤرسا“ يقاحصلا تدحتو
 اشم نع ارجاوم قارملا رار

 مادمت قارعلا بلاطف يا لاو فزايرلا
 سلا بلاطم يف نسينا نيويكيلإ

 ادياو .فدخف سسيه عاده يييثرنا
 يتدلا ةلث يبارعت# .بنّيلا بئاطف يه
 لم ارخبي ال اهرح تيوكلا رشعب

 يدا
 ءابثا هنا

 نوما ذسملا 0 - كو ا مهدت
 نيبطولا زاجنالا نشر نايم, دؤولؤم
 سياكل ' دلو ريثما يقارقلا تاييو هياكقت
 هكياسارم ينتآ نفيوسلا ىمرسالا
 همجر مسي حيشلا

 هملظلا يبظضؤأا رابحي اا سيئر دكار
 اكسرس' نأ ماققلا لال قازعلا تابشو
 ميارسعلا يلب هينميهلا ىلا يبفسي
 هينانس' لواقلا تاورت نلغ ةرطيسلاو
 يذلا رم3' وج  ميحلشمل اهربختل
 م ةسسلل ةسيقن' لوقلا لاش ميسي
 * - ؟رزبلا ه..ايسبلا لتي هن وب فولولا

 بوفشلا ناحت

 مسرع يرغل ل لافو

 يفتي قارصسلا بالسط داسحتا سيسنر

 ىردني وسلا ىم السلا سلجملا دسفو

 .ةيبرعلا ةهاسلا يطع دتعم
 ةراسجللا ةبصملنلا نرمكشتساو
 ياطاولل دم ةيضحولا ةينووهصلا

 يادقلا ميسا
 ىراجلا رهشلا فيرسشلا
 يوقجلا رم ىربكلا لودلا تاسراممو
 يطسلللا و ببشلا ةجورشلا
 ةيباهرإل تامارجالاب
 دحر | ةبظنالا ضعمب
 ا فيلما ةينيلهمظ
 1 حس هده نا ةدتزم
 حيي يدا يرماتلا طططما نم العش
 ,ةيبرملا ةيماما من

 يقف ةمساستا ةنكرملا ةثحلا تملاطو
 تاوقلل يريصلا بانسسالاب اهنايب
 جيلخلار زاجعس#و دجن ن ةيبنجالا
 لحت جيلفلا ةسمزا ترتو ييرملا
 ضورفملا راصخملا علرو يبرعل ١ راطالاب
 ..يلااوسلا هبفديستيلا ىلع

 يكارعلا 3 اوصسا تييحو
 فدل مجي يي عييط تلك تامسيدختلا هج

 قارعلا يقدلخ يف تفقر يثنا كيبرملا
 عابسشلا اهلقوس ةيلوزمم تكمحتو
 ءاه دش ايراثلا لامغاا لك ةمواتمو

 ؟ | يناسشلا جمارب .ىلا نالمسارملا قرطتو
 اهافعيو قارسلا يف يع

 ودل يلع كلذ ا اوس
 دوجوما نسما

 لماعتلا

 ةلونلا صسصيطبو
 0-3 يلا ةسر دنا ناب الاقو سرلاللا
 بادخمب ةزهجم دادنب يف اهترايزب
 سرادلا اهيلع اهدبدت ثامزماتسمر
 .ةيحيطوسلا

 دب امهئيداتلا نالبارلا لصعاو
 لمه ستعن اهفاب يقاربلا بميشلا كارلا
 ءءاعتالا داقني ا كن نصا ادها

 مهلازملاو تاسايسببلا ءارو يتيفطوسلا

 | جيح مث يتع لبدعي سو
 5 .قارملا هاجت هئاطخا

 . هيمارلا
 لا ميدوجو لالجع فيل دقلو لال

 بوس ابسش ادييات سرالاو قارهلا

 ةصاخو لستع مادص سيئرلا طيسلل
 امي و عراشلا ىيوتسسم لش

 , يبفخاوملا نم

 الا جبما ينرعلا ملاعلا نا فاضاو
 تكيرمالا ةيلايربمالا 1 ةهجاوم يب

 جيتحل ي ةيبرملا (باوتلا داون
 هناعل لا يبيدوبملا قثطبصلا رذشاو

 سلا بيفوسلا تنطارلا نم دقفت

 _اضو ,ةيارملا تاشملا يف

 - دخعا ن'ىلع ةودسلا دالح نا ايدو
 .. بمولاب لجمت ا بحي عحيمولجبا
 طبل ةيسايسلا

 هينوسح ين الاو لماشلاو يقينقحلا
 ة ام ديالا نسينرلا ةيسلا جرفاس
 نلاللابا15 ىف يح

 دا دان ةنحر مّمه جال
 ماس ينط ماظن سسولا ل

 ل نسل هيلمشلاو رملا ةيضيشلا

 .سامسالا نفو هيفظبلا ىف لكاسملا
 عسل .نايبثو عالبسلا .زاعوا مسلسل
 ملاسلاو هفطتسملا نك ةاصدملا ات

 ةييارعلا دؤمصي ةياطح رشا بن #
 يهكلا بيلابتا لك هجون سماك
 ريش عرجم ىلا ةسئرلا ملا ابصيع)ا

 هلإ

060 

 دب احح .٠ ينروش أم. ل ااقفيحاذم

 ةضأ اا

5 

 تيوكلا مرع ةدايق رس نسبا نامونلا حلاس زيزغ قيشرلا حارا
 يشيجلل كيوكلا ةقطنب دئاقر يئارتشالا يب يبردلا ثعبلا برتحا
 رمنلا دئاق روص لمحت تايرادج ثالث نع راتسلا يبهتلا
 , هلا هظفح ماد سيئرلا ديسلا مالملاو
 ينطولا داختالا لب نس ةادهملا ىوالا ةيرادجللا ا
 ١ مراش نإ ةظلاحملا ةيانب لخدم قارعلا بابشو ةبلطل

 ناللا ةئيدم ةرصبلا ةظفاحم نم ةانهللا ةيناثلاو ..
 نم ةادهملا ةتلاثلاو .. وافلا عواش يف كوثبلا 0

 , واقلا عراش يف ةلودلا تاراقع عمجب ةيهجاو يوتهت ةطلاحع
 اهجيزاهاب تايرانجتلا ةرشتحسلا رفامجلا تيحو

 نيسدح» مادسع د هاجملا سيئرلا ديسلل 5لشلا ةيضيراتبا ةدايقلا
 ىلع نودتعملا هضرفب يذلا يداصنقالا راصحلا لاش! ؤدكؤم
 ءافخاحملا ليكو ديسلا حاتتفالا لذح رفحو ,بيبحلا انتارع
 .,بزحلل تيوكلا عرف ةدايق «ءاضعا قافرلاو ةفيلفع ركش ذمتسم
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 سلا اع ساس

 :ينادوسلا نويزفلتلل ةبضغ ف

 !؟ يلخا سلا هسنسمأ يسمسخسي نأ يساسعسا لسضففالا نم
 0 ا ا ب يك

 هسلكلللاسبببمل ل يح يجيييييحييحيييبيييحيحححح سس سس مح اكيرمأ ءالسمع نم ربستكلا جرسمحأ نادوسلا قفضوم ا #

 ةمملستلا تاوقلا 2 يح ينص يدسلل م 8 ع عب مب ةيبيطلا ٠ جساترب لإ سمن# ين !مزسلا 1 داما 1 افلا جلو 9 ا

 اجت نام تقوم للا راشاو اينذلا يتسم نا روسعملا هريرقت يل لاقاو
 1 ةيضنو هيا دما اتجب نأ عيطتسي هناب حضبتي
 3 1 1س نا هل لصالا نم ةعاس 4 .نادوسلا

 ١ نإ اكيرما المع روخ هنا ثبث ياللا يلطاذلا هذما

 بتكللا عامتاجأ

 بردلا نيسدنهملل يذيفنتلا
 ادع انه ادعت - عأو - لامع

 ي دينذتلا بشكملا تاهامتبسا يسنلالا
 يبردلا يسدتهملا لااا

 8 5 ؛ءاهجلا ةمظنم ٠ نس ميهاربا يمت
 ا ايا يح اعل ا ل نيس يي

 قارعلا نم لل يل ةيسدتهلا تاباقنلا
 , ريعمو ايبيلو ناكيلو يلستقو

 ف يكيزمالا دج اوتنا ل لاو نيمتسملا
 اسنا ةيبالسالاو ةييرعلا ةقسنملا

 يس سم ميسم سن .- سم سم٠. ءاهقلا
 يلاقي ددمللا  ماخخ ءرلأ < رك حالا

 ةملهسلمللا مس
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 ةزسغو ةسفضلا ىف ةسفينع تاسهجاوس
 امئلراصتنا قارعلا راصتنا :ةببضافتنالا
 ةرخ [ مج ةيبرغنا ةنيعلا تدهش

 نيب تاهجاوم سما نالتكملا

 تارتو ١" صسخاببلا
 رامجتا مغر ةييبويهضلا لالتحالا
 تاططس هيض رقت ياللا ددشملا يركسملا
 نيتطوتسملل اهحامس رمغرو لالتحالا
 يكتار يليغ راثلا قالطأب دونجلاو
 ددرت نود ةراصخلا

 سرادملل لوخدلا نم ثنكمت ةيركسعلا
 ميسبانلا ةيذدئلا رسكرم ويتمم

 ةينيطسلقملا يصارالا تباسو
 راكشنا او هللا بع ةببرم ةقتمسملا
 لايتما#لا تاطلس يضفرل يبعشلا
 سلب تارارثل عايصنالا يتويهمحلا
 ةيهئودلا ةيعرشلاو يلوذلا نمالا
 ةيلود قيقدحت ةئبسل لاسرا نا ةيشاذلا
 اهفرتقا يتلا ةحبذملا ليصافت لوح
 مرحلا ةيامب لالتحالا دونبع
 ايطاوم نيعبرا ةايخب تدواو فيرشلا
 نم نماثلا ف حيربج فنا نم رثكاو

 ,ةين 1 ةسظنب
 تارف لاسراب بلاطت ىرخا تارامشو
 لجا نم ةياتحللا يضارالا ىلا ةيفود

 ناستا

 ديد جيدستا يف ادهي لشفلاو ةميرهلا
 ةقاطنملا الا حئاتلل فعض
 ميو ليئاربسال بامضا ياتلابو ةيبرهلا
 , ةماقتمالل ديدج

 نوينيول ةليحس تناق طابرلا لو
 ةقطانلا لالشتسإلا بزنح ناسس
 | بهشلا 8 مارا نا ةيببينركلاب
 هك عاجرتساب ةليفكلا اهدحو
  هيمتقلا

 برلسالا ةفيحملا تنبسهتسا
 سآلا ساجب ءاشعا ضميت يئرمأكلا
 1 ةرزجملا هازل يودلا
 لفي رثاقلا ءرارف نا تنانر ةيشعحولا
 , ضلريو ءادختي سريهبملا نايتكلا

 ةروثلا ةفيحم تعد ءامنص 1
 رثكا فقاوم ىلا لودلا عمتجملا ةينميلا
 قكفلاو فقتحلا قئعنم دش (دديشلا
 نايكلا هسرامي يذلا رطاسلا ءيىمبحتلاو

 . ةنياهسلا

 ١ نايكلا نل ىلا تراشاو
 4 ميلا تاريارت لسياق املتم
 عونب 1١40.6 ماه ةقراع ذنم ةبقامتملا
 ا مدعو ضفرلاو يوبحتلا نم

 داقتنا يف ةهلودلا ةبغرلا مده لا
 ده ةيشحولاو ةيّجمهلا تاسرامملا

 3 251 ا كي : ل  ونئوك راكنتسا عمو يبايسلا رارتفاب كاسمالاو ةينويهصلا١ قبت نم ةموصرملا ططعطلا . 2 تقلل نأ مانوبلا 7 تاو يارالا ف ةدزاولا ءابثالا َتلاثإ 35 دهسآلا هذه تاورت بهن فدهتست وايذ نادوملا نم نو ديد . زيمر ةياصسو هتيامنع ىلع رداق

 ناك عاشو يرو يعل ةيكارتشالا ةبيبضلل ةيزكرملا ةيمسجلا روتكدلا عم ءاقلا جم د ريزعلا لع لاوجشلا رع شرطا نانا ١ .يتريس نوديثلا لوب ديسلا , نييلسس الو ابرق طعس اقل نمانربلا درواو ١ هدسهتلا ال هالؤه لثع "دج وس أ تم ا ا سب ييصأ د نال الماي دع لي يتكيرمالا دوجولل نومي نيذلا برملا ماكل نا دقاو البح اريم جمائربلا يضرغ امك  قيقحتل اهقدضي ىتل ةيبناخ بور

 ةيرود ىنع نيتقراح نتجاجز يا ل مع
 دييدم نامل تالا سيلعب | جاو دو ةيسدم ةيبرم" | :٠ برعلا لامعلا تاي اقتداحت ا رمتؤم : يبزلا ءاوللا .٠ 1 . ع

 5 مامتهابب عباتت اننا و مم وو ١ .. قصسج ١ ىريك ةيماؤم كلاب او ةغرا , ةسدلخا ةيسالسمالا .ضارالا هدفصتسا ين قد / رس تجادل ةداجدلاب ةنيحلاو |( ب ةيتجدل كي يري باعتسلا جيلخلا ةمزا .ةرثا ةيركسملا اي

 كابر ديدي رك دع ميد | كالا كاحبا لجا نيم فدععو ةوقتاب | ىىجارب ارملا ياوؤصملا نم ردع لامعا تاخاقحل مابلا راعترلا نصاننا | لأ جربو ع وب رربجم نم تفوحتت 800 يل ا لا ا ا ير ٠ و ,. عج ١ تادب نمد ةئاجسلا لجن قا ان | ةريسل نأ اود ةيبدلا ظتفا | دعي نديم .. نسور يو ريق ةيعلا تايب ريق لدي | جات هللا ترج فج
 , ةيطاطللا تارايفلاب عومدلا ليسملا 1 تاداحتا دوقو ربما اتلصو لو : ل, ةييرفلا اا ريال لتحمل دينج داتا . اهيصاب هكا نع نياق ةةطنم ف اولا تاروشت لع " لاداب ىلع ةفاولاب دمك قبو دخ كرك
 ٠ وسال ةيصاقرب نيدصسلل لائتسعالا ,

 شيتفت ةلمه ترجاو عنيفا يناطيربلا نع جاندلاب مؤاحلا هكسستو ةيبلبلا سلجموظعر نانبل يف لابعلا داحتالل | تارئاطلاو غيراوصلا نع ثيدحلا ةلاكول ذعب نوال ا 9:0 قرسلا ناو نيمنلا ترسيدقتو ماشلا نيمالا ميشاربا بيبس ديسبا | نل ىلا ءاربجو ٠ ةنيدسب ةيايئارما ةيركسع ارق همحالاب | نيزذاحملا ةيبعش ضافختا | قدسنا عب هدم وع برع كسانرب نادبن لامع دلو طايجلا لول سما يقاس ايهامجللا
 وفيما اهب مولاي ١و | ةببهش عاطترا لباقم رشتات تيرشرأم | يسدقلا ريرحتو يطلصلف ةريض# ف ةكراشملا طرف هن حاتن ناب # ؛ هارد مجم يصل ةيدبقلا تاءارجالا نمض يتايو هل | ةئاعزب مكاحلا + بزح يمل اللا يقل ةيضقل(ةرصفو نع ايقارعلا ءابتالا ةفاكرل حيرت |[ مامساب اهوسسر نيداوصالا نييباشراللا يس يزازفلس ءارجلا فئاب مارضالا يتاطيربلا مافلا يارل ةدحوو رمهتماركو ديرغلا ل طابعا يسوم ديلا يستلا ه0 عج ع دل اذه ثوخلا دنعكو ساب رهظا - تاصنا « نعل عد 32اينو عما عم دقو سيئر ّ تاو 0 0
 يضارالا لإ لح انه هيب ةيصرلا ةليئايربمالاو تحت دقعتيس ىالا لامعلا تان | ب ا علا ةوقلا تناكو ةسلحملا يضارالا نإ | تابادختنإ قمل ةلهنلا سس نع ع عادلا رمتإملا حاقتملا [ نميز يناديسلا لوؤستال دقو 1 | | بح وهو رارخالا ييطارقسيدلا هيزخ | ةينوسهضلا قيرسفلا 3 راتالا عساتلا ا : 507
 م ةلذيه نويزفنلو ( ثدآ دكبيدنالا) 3 ديرج تضكققف ةءاذزبلاو مهتلاب لذكت مذهخاف يبا هتككد يذلا عالطتسملا حا ١ لفآ يلع تنواطت
 هقيبعش تغلب رارخالا بزه- نأ ءاينالل هنن حاشي نأ ن ةفاحصلا : رتيور ةلاكو كلالو مخ * ١ ةيسص اسم ىلا م لست ف . روش نع

01 2 
 راتان لا .هجو هل رارصسالا بزحم ن اكو ةسيئاطمب رسللو ةسيكي رسمالا عدسلا او ةييبفلا لا

 تمسلتلاو قيرشا ةفيحم تخد  عاو سنون يس لا هر ل . ديا
 ع ل م 0 ةهل ض | بدسم 1 2 .٠ رارشالا يلا 8] يئدؤت ةسزاح فئاوم ذاضتاو ةيناطيربلاو 8 ١ قل مرسوم تركع 0 وكس ةيسمال نأ تلاقو ةسيكيرمالا عئاضبلا ةسطاقم ةلبقم ةعاجم ال ترب ةيعرن ١ ١ دش نيهالا سلجم نيج ةرلاضتا هيأ ةبيبرصلا ريقا يس ينلا#

 "رسما ةيبرعملا ةفايبعلا ان“ نع" خاب 7 مع هينا معو بومشلا سسااهف لامي ةفيحبصلا بركذو | ةيلاسملا ريع ادصخلا مي ةكاهفت» ألاطساوا هم سس الل د. هده : 8 ها ا ميال
 . ةلط 8 نم : . مانقلاب نطاوم 2 لا اللا ا ا ل ل يدؤيس 0 ناددغ 0 ا قدشتت تيا ا خيا لميلر يتلا معازملا يكد

 ةترش اقم ي ةيضوللا ةيعوبسالا نادم م سلا .نطنشاورماوالاةيفنت | 2 مس يا يدصلا ةفيحص زيرخت 2 ب هلع ا 1 . 3 َ ,ماصلا اذه ةنهلاطللا تالوصتملا مهلاكاشم نولهاي برعلا كرتو ةهبرملا ةيفسسالتلا لامصالا سردي يف ةرجذ كانه نأ عضراو .. ثيعت ةقطنما نم جورسخلا يلا يوبرشلا | جرب ماع يف لاو نايسالا نأ اوهشيش .ةنوفعلا برحلا ماكحا» | ناو «قداشنالا ىلع ةعاجم اكان اقيرسا ةجاشلا بلاص ةديدجملا نيصلا مذهتا ةقاقب تايبلا لالكو دخل 8 ا 2 فلاهدلاب ناجحلاو دن ضرا | مل هثاو دوصقم قيوهث كلذ نا دكاو بتاسكلا اعذ 1 3 ليثار دجاوتلا يساطالاو يقايرمالا ناو دهلا
 | ةدحولا ارشالم اديدهلا لكشي ا و اهلل نعي ذو لقعلا | هتعبلط نا ثديحي عل قاب صخبأ برملا جيلخلا تدخل يبنجالاو وي سلا يصد" نمش لو ترمشنا تاسيرصت ف ياتو

 نامجبأ ىلع ةييرملا ةمالا ةردلا دكا م .ةليذض ايبقت ناك دو - , ةيااعلا ةيثريهضلا اهبل له ءاجيأ نب مي ةيبرغلا ةمزالا ! دنت قيقسصتو امعاردلا يراغ اهبقاض 9 رئاودلا تعا 0 ةهجاهملا ديقعلا ةدساو تالاجم قلخر رباثب ةمدنع الا ةداعملاب ةبجهبلاب :ىراصسال عاددعستهأ انوه تاملظفا | نس نشا نم ةينادوسلا
 لطي نا ثبلا يبرعلا خيرات انا | تيردسلل بغم فراشيو هدب ىدسيطشسلا « رسماستلا» اطرره نطفو ناديا نا كالو
 ققستي نا نكمي » جيلخللا ةمزا لخ ياي شل يرتما 0٠ قاسم لسا كيرلا طلاب ةدازقلا تيئاعتا -. ناستسا مويا ةدج ل انراش اهامتججا نأ ىلا اريضم ,,ةتضيملا يف اههامطاو | دنر ةديج ناهشت يل اتنا مريلا نيو شوب رش هيلع ١ نوامتلا سلغس ةيجراخ ١ جوا ١ ِ ةشقانم يف 8 اوملا ةيجراخلار ةيلطادلا يس ك0 0 يسهخلا ينس ف عشنيذلا ءالمزلا» | (ىلحءتاوسلا عب ةعباصملا ين ةبغر | مارزي دقي < كاصنا م 1 ضب نب هطقارم عينت

 ةيتسنرللا حرس ناطا حياط .,ةنسلا هلا حوبر يف ةحسابجالا 0 اسوا ايا يي وبا ا 0 ا 6

 يس جا ياو دس يلا رابط ل زي 2 دادبش نب ناقش. عصي نيل ةطافحأب يضم لح كجيا نم قيده. ب ترفف - خاب - 3 ههشإ نى مام سم | روم هزجرز 20 ا | تل تاب اهتايدلم يفلت ةيلود فارطا ةدع 5 لقب سييج ةقوج نإ ركذي امدو نايا تسب هيف تيب | عيلخلل يملس لح ذاجيا . 0 نا 0 ا ا | يلحللا ماس لح داب

 تأ افلا اقدم
 ا نتا قيلشو ,ااحلسملا ةنيحسا اهترشن ةلباقم ف لافو

 يملا تاكزانت ميدقت« ناب نيليركلا | داجي" نأ نم# ةيسئرفلا ءاضومولو
 ا ل وبثمي ةيوحلا | لا اي داومس نينا ةمزإل يملس جرفس
 7 | ةيقارعلا ةثامركلا ىلع كنافسللا»
 يقارعلا رظشلا ناو ءاقبالاو ةبيهرلا
 . «ليكارسا ىلغ

 عي 0 1 و دعا يقين ا دكتي «شوب ٠ رسآوا ذهطنتب نطل

 رسبعلا نكاح عئيني مث هروسالا | ةيحسر ةرايز ف سيراب ىلآ هليصو
 يكلم + رمأ رادصأ لا هسقذ نيفيزشلا . نتلالا ادغ !هبت استرفلنا

 نع مثث تاحيرصت ةياب 0701 مغغب

 عبب نع تيوكلا تاراقع ةيربدم /ةيلاملا ةرازو نلعت
 امن قف بيوكلا ةظياحم يقذدجاونملا باركببلا ثارابسلا

 | رشن جبرات نم ارابتعا موي.لك جابص نم ةعسانلا ةعاسلا
 روراع هباتيلةرواحملا تاحاسلا يف .كبذو .نالعالا اذه

 .ةمظاك ءاضع خبوشلا هدطنم ىف ةعفاولا تيوكلا ةظفاسم
 رعوملاو ناكملا فروصحلا ءارشلاب ئيغارلا ىلمن
 ةلاحالا لدب مالبسأ ميدسو ةديازملا يف كارتسالل نيددحملا
 هبدهفي ةدبازملاوسر روف يرتشملا ىلا ةرابسلا ميلستو
 تاقورمملاو هاذانملاو رسشنلا رومجأ يرثشملا لسحنيو
 .كلذ ىلغ ةبترتملا

 ةلودلا تاراقع ريدم
 تيوكلا ةظفاحم ف

 قزاحلا ىلا اورجنا
 ةنيعم تذثا -عاو - نامحم

 ربعلا هزم ةقلابلا اهتنيا
 تناك غاتفلا ةلر نا ةفيهفلا ثنا

 سلتتلا زاهج بيسب فلتلا تسطومت د |[

 دعب اهل هليصوت مت يذلا يهانصلا

 نومئدب قزام ىلا اورجتتا 2
 يثدامتلالا مهرارتتسا تم نمثل هبط
 و

 سسسأ يح اقتفالا اهلاقس لف تحصراو
 ها اكيرما ءاقلجح نب ةرسلا ءذه نأ
 م ارمبالاو طغيضلاب اهب اوططبمعا نيذنا
 ةددعتم دوهجب نا قكستت عرستلاو

 اصخش ١4 لتقم | كلن ريتك لق علنا لحل هنن
 أ ناتسكاب ي يي برسلا

 ١8 نا ينانسيابلا نويزفتلا ركال لصحي نوشتايروغ
 ينابسا ضرق لغ

 سييئرلا لسصخ  عاو - دهيردم
 يلع بوشتابرول ليئاطيم يتينوسلا
 نس راوذ رامسلم 6 ضرخ
 لابصتلالا ةدملاسلل يسسجا اينابسا
 يف ءدالب نا دتار يدوتملا يتينوسلا
 نم ةيلاللا تادعاسلا نم ياسا

 نامداصلا ذه تمقو كو .ناتسكاب
 ين مهتاوساب نينطاوملا ءالبا ماا
 . ةيلطم تاداغنلا

 دغب تايئدبصقلا هذه تعاجو

 ا امك لوالا يسنا ايلتن اصخش

 0 ملا ةراسخما

 هز [ | مسج هنتر نم هزمج اوستن

 ا ا مي 3
 ةيساو

 ,اهتمرع
 ماجتاب يسرفلا فقوملا تنمثو

00 
 يبس جر عازا ةيجرامشلا

 ا يركسملا .قمعلا
 اياضتقلا عم لمامتلا ةيوفطملا

 قافتالاو 2 ا
 لاونإ ةنيهم ثدكا طابرلا قو

 ايرجمالا وزفلا نا ةهبرشملا ةيعويسالا
 2 عيلطلا ةقلطبل

 عب
 ةرقنا تازهرلا ةبرض هيجونو

 ايمتملاو ةيفاصتقالاب هير كسعلا
 ديسلا ملخب هترشن ليلحت يب تناثر

 ططخلللا اذه نا يعيصطرا مالسقفدبع
 ةيقارحلا برجل) مانثا هيف عكشتنا أدب
 عباتم لالتحاب الوا ذقليو ةيث اربالا
 دض ةيضاهجا ةيلمعل ةديمن# مت طقنلا
 لقوو برحلا ءاهتذا نا ررغ قارعلا

 انس
 تاديدهتلاو لسا كتدلمحلا ةهرسسفي
 . , ةينويهسصلا

 ناك 6-0 يقارحلا در نأ نلاضهاو

 4 ةمايق ةلادح 0 تويهصلا ناوكلا
 ١ ةيبرغلا ةمالا وا قلرملا لغ ناودع
 راطأ دمتمت تناتا ةرماؤلا ةسافسم نا
 لئرملا قيوطتل ةيسابسا ةفمحلا

 طقنلا عباسنم لالتكحال ثلفذدهي

 رق ايلسملا

 ةفاضا ديدجلا رصعلاو لبقتمللا برد
 . 31 ططشملا ةهجحاوب نأ لأ
 لب تارامشلاو تانايبلاب هبعدر نكمي
 لح :برشو ةيدجملا ةيلمملا ةهجاوملاب
 للا وسو ةيبيرغتلا هتاوياو هتازخترم
 .مهثس عمت

 تدالسإ وسع دسإ ينس رشق يمس اسس
 جسيلخللا ةسمزا ىسف طسوستسلا ىسلا

 ةكرح سيئر اهب  غاو  سيراب
 ديسلا ةيسنرفلا ةيروهسجملاو ةينطولا
 ضرع ىلا اسنرل ردهونت لبشهم

 كئبب ةهوبشم ةمزر
 نامع يف يناطيرب

 ردمصب نلغا + عاو - نامع
 يس درالا مامبلا سال ةيريدم لوؤسم
 سما ره دم الن نمآلا ةرهجا يام

 بسم يف ةقونسم ةمزز لوصوت اراعشا
 رداسيفلا | يب وتوي عطب يس كيسلا دسلرت يذرإ | ماك ىلا ةدوع يلا بحصتل ندللا يف مسرالا قرشلل .يساطيردلا

 نام | ترج يا ةيثالرفلا يتلا رهتؤم ي لوشت ابرجهل لاقو

 يمآلا لاجر نا حميررمت ين تحصو او 8 ب ووو د ا لاقتتالا جمامربب مزتلم هنأ سما

 تح كلا ينبملا وحلا ىلع ارهجوت | نرودوب ةديسلا تحلصا اضن نيبئارملل | عبشأل نمل ا رمل قوصلا
 ةرابع اهئاب اهصسف ىرل نيدتو لاخأ ةرماؤس اهباب هتفصو ام ف ةريبك نب يتيفرسلا سيئرلا لاقو ناثم لا ةعزرلا تلفن امك هؤالخا مت | يورو ياست تصرمت ماتلالا قيدامص | ...٠ ٠٠٠ ةيعلا تانوتسلل ركسوم
 ةكلهثسم تايراطر ةعربجم نعأ .ايسطش افدضو اهيزح دط ةهشوم | داستكا ١ لوجتلا ف برشلا ايده اسي

 را هذغ ن 4 3 د هلا 2 يود يع عسب ةطوورم | مح ومب وكوب ةديسلا ةمولح | دس
 5 تاق .ةدشب اهتضلر تاباهنا يهو ةماطثلا رايس م اقفت ىلا وعش تا

 من1

 لح ىلا لسوتلا لجأ نم اهتفعاسو
 . جيلختا قف مشولل يملم

 رارلا ةبسانسب ءردص# نايب يف ددشو
 ةيرح نويش ب ,قارملا
 ةرورسم ىلع رمشسلا
 ,دلا اهتاقلاط ةفاك مادبكتساب
 ةيسار دن ةدختملا مالا موقت نأ لما نم
 تاحرتطم
 لجبا لوخ

 وارفآلا سي يدج بمس با اهي ذل دمي
 يف ةيمسسرغلا تاهشلا يلع هافيالل فب
 9 0 ةققذعس

 هينطولا ةكرح سيئر عسمج لاو
 نييكررنالا ل ةيسيرفلا ةيروهمجلاو
 ةسزالا هده ظيطختلاب اوماق يب ذلا مه
 رمدت ىدهي كليو اهرخا ىلا اهلوا نع
 ةييرابصتلالاو هةسيركسملا تاردتلا
 , قارعتلا
 ماظنلا نك ثيدحح يا نأ 0

 ,يللذ هباش ام وأ يقالغالا نا“ يلوا

 ماعق) يأرئا ليلصتل ةليسز سوس سبل
 هب ليش اريبماو بساع ابلما رم ا هئاو

 لنقلاو باهرالاو مضلا تايلسخ يلك
 , اهبزامب يتلا

 ةديمتملا تايالولا نا لاك عدش امك
 برخشإ قيرم بناك اذا

 يتلا جناتنلا ةيلوؤسو اهتبلوؤسم
 , اهدحول اهثع مجيتسا

 يسئنوت امغ دييات |

 يق ١ لاضتلل

 ةسيخاقستلا كاوللا لاصخ فدع

 مهتدتاسم ينوس يق ةيحابسلاو

 قارفلا بعشر لامع بناج يلا مهنشنوو
 يلايرزبمالا درسكلا دمع مهئاسغب 7

 , سوبهيسلا يكيرم
 نسا اهاقنت ةلاسر يف اوضكاو

 نق لاسلا تاي 7 تايافتل ما رايسيالا
 اراك ةهيئاذهلا داوملا لامع نا ,لارملا
 ةيباصملا لجأ نم .نولسي وار و
 ةلايق ةداسم نا نوري اذب ةبموقلا

 ,قلطم لكشب ميلا قئرملا بحشو
 نا يلا نيريشم يتطور .يموق بجاو وشا
 وه ةمالا هادحلا ىلع قارعلا راضتما

 ةوحصلاو ريمغلاو قحن رادع

 ذطتخت ةليمعلا تايشيليملا
 نيينانبل ةيبرا

 مقطتلل - تاضتا- داةسصسم
 ينريهعلا نايكلل ةلومدلا تايشيليملا
 نم نينطاود ةميرأ نائبل بودج يف
 طيرسفلا نع ةييرتنا سرقلا يدا
 0 .لتحملا يثدودحلا

 رهاعم نك رتيور ةلاكو تلقنو
 ةليمفلا تايضشيئوخلا نم غون نا ةيمانبد
 ١ هييروصتملاو ةيرك يلا تلغد

 ةينويهصلا تاوقلا هلضفأ»
 ةضافتنالا ةهباجمل

 حاكرا سيئر» نويمسا يضناد ىديا
 نم هلواطمب ينوينهصلا زيعإا ”برح
 يسع دعاصت

 ةيداصتالا ايسهر ييعويش

 هينا طعا ضارفاب هدد بنصنا ل اوما
 ,ةهماذلا

 وح سما انه باتانل# تفشكو
 ( +. كلا ةلحر ريظتلب ارشؤم ةئجللا
 خبستملا تايالرفا يلا ادفع
 تارشغ تلك ةيماطا ةرذاط ترجاتسا
 اهبنع لومسلا مت تاليورلا نس فالالا
 لودنس تابابد لن بهذلللا قيرط نع
 : م اهممجت يتلا ةشجنلا
 1 تامظنم نإ تكداو تاعربتلا

 '؟ ..'  ,ةدعرلا تلوم يتلا
 نع عاطدلا انجن نا ةفيصصلا تلاخو

 ىضضتت ىتلا ةيتيفوسلا عالسلا
 تينا 0 ةيمس اهورغي طلا ةهجاب

 7+ كولا بناجب لمحت يشو ةليطبلا
 يذلا نم مهدعملا عش نم ةرايس
 ,اهكش عاد

 نويسنإؤللا خوسدنهملا
 ةيقارعلا ةضهنلاب نوديشي

 سلجلا ددج -عاو- سنوت
 ب لا نيسدتهملا يتطوسلا
 هتهساومم يف قارملا بعت عب هتماعن
 , ةيبرحلا ةفطنملا ف ةليكدتا ىوقلل

 ِ 5 ا
 00 ا نا اهلا تجا
 ربشلو ةهبرملا ضرالا يف يبحجالا
 , ةيفقاوتلا

 ىوبسملا زازنغاسب نيايبلا اميحو
 بهشلا هققس يذلا ينكتلاو

 ةييسلعلا هتفهن ءانب يف يقارملا
 يلع ةرداقلا ةيجولونكللاو
 اهجولونكتلل ةثيدحللا تاريفتملاب

 ىوقلب يوهتتلا شرف نم برغلا نكم

 , اشر

 يضارالا كي مم قراشب
 0 , ةهبرعلا



 نمزدو , ب بححلا اره لسك»
 ةئاضا , ءنوبسحتقلا»و « عودمملا

 لث , ةئيلو ةقيل فلا لسلطسم ىلا
 ةروص ثدجحووا لامسالا هده

 ولع ىليل ةيصجنلل ةديدج
 ةيبسلا راودا نم اهتلبو

 ريغت يتلا راومشالا يلا ذايردبسلا

 يضاملا ماعلا رمخ-اوا إو . ةييمضتل
 هماسفتسا اهرايتيملا

 «ةمصعن بحأ» بتذا يريفادج
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00 
 اذلز

 لبنلا جوف روثرخت ةئادشن

 يسرا مش ٠ 2 يتءارخ
 جسحم ليضع(
 ا تاقيتهدتلاو رمهاجملاب

 اهني بسلطان  يمهتملا غم

 يف تسسعاو | بضفلاب ترمملو

 نع ثحبت بس ةرواب يلتاد
 هلل كلذ سكمنا فقو , سفتتم
 . ليثمثلا مانثا

 رهشلا دا نا :( اناو
 7 5 ذلا بعسصلا

 را

 ١ مث للا
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 اود ش لل وسصا ةححل .: تسسبيكبتالا

 ةيسافلاب هديا اذه لكم مليم
 راسييث قالا ةيواحم نات يل
 اتاو «يمازدوسايم نسماسمو
 ,ةيسئامورلل يتطغلا ايبويات
 اريلا نوللا اذه ناف فسالبو
 ةيبزفلا امتيسلا ف مذعلا

 قي ديل ةبسنلاب يضارمتما لمع

 . ةديدج ةركلو ؛ ةديدج ةبهود
 يل ةبستلاب سيل , ديدج ينولو
 هلك مليخلا ةرسمل املا طقم
 هفدن تك ريوصتلاب ةنأدب امدمعو

 فومللا اولازاو ,يئنومج لا اطشعو , تانيئامتلا فصتنم مالسزلا نشلو . ةفئاخو .ادج
 يقلل ماعلل يفيراشمو , يلخلاو لإ حلهقلا اذه ةلوطي تيتسا
 ويرانهسو ةغك «ليطاسملاو مليف عرج نأ .. اريثك ثدفس
 ىيصخ جارغإو دما ديخو راوجو 2“ دخلا 2 دكر تالا فارع
 مليضل لادتما ملهطلا اذفو لاسك ةرتف ذنم ذي مل هب اهجاتحي
 هبل مولاو «لينلا قوف ةرترت» , مهظلا اذه كليو

 . ( ةلاشت) رودي لوا ناك منسف ,. عمسا» مكيلا

 ةسيسقارصلا تاسسستكملا لسخدت

 نينماعلا خم
 |! تخملذلا

 دي دحنب لاول ةدعو
 ا عوضوملا يشع

 2 9 0 دل يمل دع مدسخت سيبو :

 3 -. | ةنكمس 1 شاشلا لع يف تكن زهبجس عوفي لكحب
 ةقباطم صدمو هتاهايتحا ديدععت

 مث ,ديلا 'لوصولا ديرب امل تاراشإلا

 تامولعملا انجبتكم يب ثوهبلا دهر
 9 يبغا

 ةيعبسلا ميل و املا 2- ا عصي ,لطبا مانا هتيهلامت.. ! 2 قيصطب نسلا تارهغصع تايتفلا رعضشل
 ةليصوسمل يا : فيضلا ا نيدرسلو هتاشي هتيكرتت لاب المخأ هنيتينالا» دويل نس دبل

 كلت يف اضمااذ ماللظل ناكر ,ءاوجالا ,رامتلالاو !رادالا لرقح ثيح نيجردتل مل نيمملا ىصلا٠ سلجي 8-2 ماهتنا دمب يسرب - خج ١ سفنب رومالا ثاهملا سيقت الرج, ل ةيدلعلا تايروللا مشا ماب. اع يدنا لجرلل ميدقتلاب يكدبت ١ ديما يفتي وما ءاهملا سبط هو, هلل
 نوتاك) ربمصيد يلايث نم ةقبللا || يح ةيمارؤلا ثامولمملا ةدغاق ةهجلا ل سلجي يذنأ لوضفا مت ىخإ ؟يدوجو ءانكا اقنع بنينا يلا ناس وا هياكل هبل
 اندثع .ةحضاو ريش ةبؤرلاو ,( لوا | ةداشا نويلم ؟,6 نم ءرثكا نم نوكتت ١ ءاكرميلا 6 ةكرملا ةينيصلا ةايحلا عم لماعللا 3 حاملا
 لبج ةهجاوم ْل هسلن رايطلا دجو | تاحورطالاو ريراظتلاو بتكلا فرش يام نلومهب ال ع تبا نال ناذتتسا نوم نيفحدل سا ةايسيباب انئاب ليد فق
 يداقت نب نكتب مل مخبن , ةيضارزلا تءاقلءاو ,فويضلا تيدح يفطاقت الا مهما ,رارعتساب نوتقم ارسمالا هيلأ ىنعبسلا بجاو_ةايلسلا
 ركذتي امدنعو ,كلذ لعي ثرح || م33 ةيثاملا دراوملاو ةئيبلا ةيتكمو نم لامتإلا ي دبسا كدهاس | 41.1 ,يفخدت اهموهنمب ةميوقلا ةيبرتلا ضب ام يردي دسا الز ..هي مادطالا | ييشلا ةيثكم دلل ةسفاضالاب |ةسبوجالا مث نيرفغتنتو بابنا نيفلرطت ب 2 دينييتلالا مرهلم نال اعم ةقيمربلاو

 :ركذا لوقب سوياكلا كلذ رايطلا 0 نل هبساتملا نم هاف وأم ةءاقم لجا جلطدت مث بابلا نيلرطت -ج  رهدت ةبسانملا هذهيب .ديعرا
 مهتلت تناك ناربينلا نا .طقن -هتياب افيم!١99 ز ول ةثرلا صارقالا ]| ؛كحم هفلين كريدقتر ينانتد' ىرهشت .ةه له ةباجالا يلا .تارينصلا تاثراقم
 كيرا الو .,ايح قرقنحا يتنا | سم يوئحي دحاولا صرخلا نال || كنال هيركذت نأ قئالئازم هناف ةلباللا ةرشابم اب صخسش كلب ثكاكو ايقذو اهميوقت ةلوامدمو نهنمبنا اي :اتيفتسم حرصا تنكو ,يسبالم بيتكملا فرحلا ىلا كلذ انيجرت اذار | نع لمع لح يلصحن مل ون ينح هسصجلا ف قرمتلل تيهذ اذاد 8 ديانا ةفرسصم مشا (ةرشعلا فاما
 نع ديزي ونه نم رابطل؛طنس 5 |١ .نركتتو - ةيذص ؟ 0 + نم نوكم ب انآ ققفارب دعا نم امدح ؟ كلام اذا كريد ذحلاب نيمدمست - ةهاسقنال :ةحمسلا كليتسلا انثيد . «يرشب ءارش ةفطق لآ | ا لك بنتك +1١٠١ لئاغي اه تامونسملا | .ةبينات فيبجاتمعت دق يتم نيفرعت ,كلاذ طقن ناجح ميلامتو ةيبرحلا ديلالتلاو يابا

 مما نا ةطويرم ةيصباشو ةيسأ ,امثيسلا رئاذت جا ءاشعلا نمت يعلدللا اي هيلع نيحرتلث ب ةسوزل واكدلاوت قيد دبس 1-21 اصخيب ءضرتلا ىلا ءرتم يتئام نإ سارسلا لكشم نم ظذشاولا ةطحملا | كسل يزصعلا» ناطيلع اح نال يعل وبي يبو ا 6 00
 لف .هسيالم مهتلت ل دعاوقل نم ددع عم ,ةيسامعلا راذتمالا رف ميلسلا فوللا نأ قوسللاس هيلع نيعرتلن - د ةاماعسلا بتكلم ل قسلت كل ا!دغؤم
 ماه تنكد كو صارقالا لم تابولبملا | امويمع ءايالا نك مالادسالا نم ,ةللبلللا يغار الث صياسملا رفطا فيصلا مانا ب

 تامدخ ريدقت نم ةبثاللا ةيقتلا || كياخ كلذ يف مهتيلحار نودقتمي تابيرتلا دما تتحشم اذا با اكباقلا دنب هركشبت نياعتت أ
 .ةرهخالا ةظحللا ف هئافنا يرجو ةساسلا مادختساب ةروطتم تابوزمب | كنود لت ةدلاولا خم قيسنتلا تنال كحاجحن اسائمب اكيش تايحملا . يوتا

 لا تدع يتنايكو ريشا» لوكقير ىرامتلاب ثهابلا موكيو ,ةيمطشلا .ةيفاك ةرثطم ءعاندماللا .اهيركشتل اهب اروغ نيفصنن ١ ١ تتييعت نيدمضتا اسدنع نيلصتقت هب
 هدب نم ةايحلا تبيشاخ ابئادم قثاللا نم سيل 1 4 ياحاتو نانطالاب نيرعشت ب + ةظيشيلا ي
 .ريدعم ردي ةقيطمابمل بياع رالقل سم 5 مالا يل يحالمسب ل جا لاخ ةيا نوترواه نوج رابطلا ةاسامإ تظلم لكش هيكرت را ريرخالا هاما ا د اميل لع .ةفوهن انيك تابعت # حل
 ةمئار ةفيدصي ثيثللا 331-75

 ةبحو وا ةرهفلا لوادت اييلغ تيحرتلاو
 , لاماغ اننيسلا يلا بافذلا وأ

 كسكن ةمنيملا ركاذت نيوتضتا -
 ةكل علدت نا ةقيدملا يع نيفترتل
 يرتتأ ىتح نيرظتفت ب
 ؟رئاذتلا كنقبدم

 رمثو ركادبتلا نمل يسندت
 ةيبيسام كلال ةوهنلا وأ ةيج

 4 جارالالا
 يإ دتاليبإ لع تحيتلا ذا -6
 ناكم لا نيليصوت ةساردلاا وأ لدعلا

 كتدلاو نكذ !ذيهسولا لزتملا ةرايس
 , كباق ارايسلا ثيتر

 ةرايستا نا بباب لدلاو نيزببضت |
 ,ةلئاملا
 بضغب ةراهسلا حاتفم نيذكعات ب
 عم قيسم دهوح ىلع ثنال ةدخاولا نم
 .تانؤي وصلا

 0 # ييءيمدوا ريب
 ده ى لبيب عم ديمو توصإ

 كمال هعم تقلتغار

 ,دهشلا كفرم ةيفيك نع اهتيربغشت
 يف سيئر بماخد يقكت تلك اذا مهب

 ةفيدص كترابر يف تداكر لمصلا
 0 كنان

 يجارفنو اهب كسيئر نيفرمت - يع
 يتايدحب كفرخا (يتالطاز يريدم

 يربدم اذهإ ةعالل يماقيدع هب
 ال

 كارشالل رهدمللا نع نيرقتمت - ج
 كملي دع

 للع ريع كترسا تقفار اذا- 4
 له ةقيدع ةيئاح تانب يىدحا فافر
 :كلرقب ةسورغلا يشرهت

 .كيربم
 وأ تايدمالا لمخا كلا ىشمتا - با
 .ةاليبج ريب دعت
 اياد ودبي لخوز - ع

 اهتاتيدس دمار تشد اال
 3 م قط. ! نسا

 دوم و
 يمدلا لمحرلا سم ميدقتلاب نيلدبل ١

 وهو ١.. 5848 ريمسيب ؟" يل تأدم ا
 «:ىلاثلا لكشلا ىلع اهيورب

 لبمحت نم ةنحيرل امدنع 6
 ةزيفصلا ةيراخحتلا ةريئابطلا

 سولختا سول راطم يف نسكرشلا
 سشارفهرلا يلغ رابطلا نخاسم وت

 ند ىلع نلصحو ةرئاطلا دوتس |[|]
 يف اششاقب نه ةرتب دهيد جالقالا |[ 8

 ميخخلا باوبا لك تحتمبأ وجلا خف
 أب لكو ... ليجسب اهمدظظصا اهدنع

 كتحيما يسرازف كند دعب ءركد'
 لخاد ريدت بوثلا نم كعطق لنم
 لقبا ىلا طبهتو ةيئابرهك ةلاسغ
 يسالم يف لستشت راثلا امني
 روحصلا ٌباَوتتب مدطملب 1
 ةداينلا دوفه اما .طوبهلا عاب“
 لا لوحي دقن يلع هلتخي ناك يدلا
 نم ايا جب ربو ... بهلذلا نم ةلمدا

 ىارهط تبهشثلا دزؤ اهل اع

 -.سيصوو 4

 .ءرمهب ,الثس لزثكا يف ؛ليعبا
 لبف كثكا ةفرللا كيلع 4

 اهباجا هيجارصم ىلج كباب
 نيرخألا لم كعارتما نأ -5

 كلذكو عئار رها وم ذدحاسا مناكتم
 ربا فمللو ينم لئاسلا رورملاب جابسلا
 .ديبتت

 نين رما وه ركش ةقاطب لاصوا يا-؟
 ركشل لاستالا مث ةتابللا ةياحل
 . ةييرقلا

 كتقيدس يرحت ىا ةفايللا نس

 نوكت نا سرشفملا نم اهنال ربالاب
 .رياملا نم اركرم وأ امس رطمما
 ةيبورمتل يلبات نا لهملالا نم 4
 .حاجنلا اهؤلم ةئماغ ةايس

 ,راسيلا نم مي دقتلاب قيلع - ؟
 نم ءاهتبالا دعب نوخبشلا عمجو

 مك د 0 ا
 نيم مع يسجل نو يميجيا رم قصصي
 ,مهلجراب هلايتيحالا وا لويهلا

 هما

 الآ دوفظ .ماذ8 7٠١/584 دحألا

 هياهلا نع رياصلا ضيسولا كدب

 و. ا
 00 6 دعب مهرامع# عوارتت
 ,نيرشملا و

 هيشأ ةلاحلا منك 3 ثدهي اس نا
 مجذي - ترش .- يكابرهج ساعب |

 ,ضيمولا كلذ نع ىلزالا ةجرالا

 واول وع نامت اليك لالا
 . ١

0 
 مني :يابدحاو كلذ لمقأ نا يلع

 يلها ىلا ةوعلا يف بغرا تك اذا
 و رمثسا نا بجي .. يبابجصاو
 اناو تاعاس سمخل ترمو ,.ريسلا

 هخاي لبجلا حفس و قلاتاو يسب

 ىسبلإ لوسفست راسيسفت

 :يبلل لك نم هللا ىلا ثعرضتو
 نم غاجنلا ىلع يسهلا اي ين دخ اس
 يح انار قرتح-ا يضثا «توماأ كرش
 امك ىوشا ينعرت ال نا كوجرا
 مارح تككنو رانلا ىلمب رونلا يوشي
 راضحصلا لالخ ترسو دمقما
 نخ ادييعب تنرصناو لمتشملا
 سسمادلا مالظنا طسوو ,ماطخلا
 وش كيلع جيسل اه نام تس(
 ةناسم س تطبه يسأو , ,صرالا
 لو كلانس رتص 5٠١ نع ديرب
 راجسمالاو روكسملاو نشزيفلا نكت
 نأ نس ظربهلا هاتثا ينكق اص ,رتلا

 يضرالا نأ اهو .. ةايحلا يتبلست
 ةيفستا يسستجو لوم

 كثمكو ةرسكم مالطغ ىغ وتحل

 شح حاترا يا تررقو يوقلا كهسم
 ناريبلا تدمح دثو .. .يابصلا غرس

 ناك بدلا رطملا لضفب يسيالم نس
 ةلينلا كلت يف ةرازِمب رمجنب

 نلع ايفلتسم تك ايدثعر
 قاطني ال ديدتش ملاب ترمش يروهط
 يهسوو يئاديو يرهظ يف قورح و
 نلع عاجطصالا نم نكمتا منو
 كرختلا يلع ؤرخا ملو ضرالا
 تبجو هير دمح ىلا يتدكر تممصد

 تاعاسلا ثرمو دربلا نس فحن
 رهضص امدمعو بتمتا اناو ةثيطم

 تدجر
 تدسجتساف :تاجاردلل
 ليم ةفاسم ىلا قيرطلا تعبتاو
 ..ةسيبل تابانب تدصسو بيع
 باصا اهنم توئد اسئيحو
 تناك اهثال فنوشلا
 تكرداو ىمرالا نابع ثيطرتساف

 تيقب مك فرعا ملو .. تيهتنا
 ةاجتو .ثوملا راصتناب

 نقيرطع نس ةمدان ةنحاش كتممم

 فون اهناي ترمشو تاجاردر»
 تبيجتسا يتاوهد اكو يناقنت
 اهجوتو ةلعءاشلا نم نالحر زفقو
 دروفتاسس جروجد اذاو ,يوحت
 ةريخالا مهتترج 0 فلاتود هيماو

 ,رتلا ةيمسوسملا مسهتلحر نم
 ديضأل اهرضتسعا

 ةمصرف تناك ءدروقئاس لاق
 نويلملا ف دحاو كيلغ روسثعلا
 يلا نوئترواه لقتناو
 اييلس جرخ رهشأ دحبو ,,جالعلل
 «قورسعااو ,روسكلا ثيفش دقو
 اب هنكيو , هتميبط ىلا ههجو داهو
 نا هتدعاسلا سلا مدختسي لاذ
 تارئاطلا 1دايق رجض دنو ,ربلا
 .يح ابا اناط لوفيو ديالا ىلا
 اذه لتم يئاحأ نإ ديرا دل يباق
 .ةيئاث درب ىعرلا



 تارلايس سلا ت53ةداوس لج

 0 ليخا ةصلا

 نم ب رام نأ ٠
 الو مايثهالاب ةريدج او ال
 ال نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب اميع
 لو ؛نزسملا دمارلقل نوقاصتي
 لجا نم نيوؤسملا تاءادخن :روبيجتمي
 ١1 كايقلا ١ ةيثواقلا ةدعرسملا عابنا
 ..ةبيهرلا ثياوهللا ىطرمتلا نم الدب

 1 زكرملا اذه ىعمختا كل
 : اب نحباعملا نزيف ةماعا
 ضصيمغت مت كلذ ليبس نو ناايضلا
 جاويالاو دفرقالا نم قدا#ا :اهيج

 دوهش لولاي امقأ 14١ ةيسقي
 ل فلعي عفن هذ ايفز نسا

 38 ا 9
 5 ا

1 

 اهنم هجورخ منع اميس الو ةيوصهشلاب
 ,اوعا

 هعاسم لعحب يذنا ونير ررتكذلا اما
 لكل خدعلا اءبردعا دلل :لرقيمل ريمخلا
 رع ةلماك نادابهتسل ايدنغو ميش
 ةييرشبلا اباقكلاو ةرهجالا صوت
 مالؤيه 1داعا لاح لمعنا كبذو اهريخو

5 

 ماشا ةيابرلا كانضو تهاسلا ريق
 لع ةيكالا تائايرلاو ثامامسلاب
 ليشالا ةراديزو .اههاونا تالشخا
 ,تالاسلا هذه يل ادم ةمهم هبراقالاو

 لبقتسب هب ةصاخ ةرجم» شيوع لكني
 لب هترسا ءاقججا وا هباقتسما ةهين
 نيالا تانانللاز نينانقلا ريص عفولا
 فميطت مث .مهتيؤر ىفيومملا بحب
 رلأ يكبنيإ 1 ,ةنئاظ نلوش ةروتا دفا

 ,رذخ لمفت امك ,رورسااو حايترالاب
 لعب لب مهبل ةييشملا مالقالا ىفرع
 يتب روطملا مهل رثوت اذا ىلا رمالا
 اهنوبسبي

 ءادددسمسهمتلا هف دمت 3 سس سهلا
 سس سيم لا

 رسسسكألا رسس اخلا مس لاسفشطألاو
 كلا دنع لالضلا يقضبا .قراطلا

 ملا نيا ماسمتلا ارز الق ةهدق
 نم 1و مهتابخ رانا نم "ه1 ددحبإ
 ماب لججا نم مهتاثاكماأ رامتتسا

 ا د ميق يقال ةفاحتسما يشهي
 ركل رطل اهنا ةارملا 1
 اذهب يسم مهر نانا يا ”ةظعنا# نس ةرريخت

 لك رسلع فرطك لافظالا
 ,رابتلا ملا ءادي شرتقلا ك0

 ثدت ,,]اهلعالا ىلع قالطنلا سكمني
 مهنايك ,مهتايح لزلزي

 مدكت دل يهل كاسم يلع يناذ#

 قبب لبتاتسم نم اقوه ةاتخلا
 ير كذ عف مت داو اهتدلاو 21- ياو

 ةسيئاوي زضاتنا .ةيسيدعتالا سوردسلا
 ةميارلا هعاسلا نب ( مويلا آل نويزخلتلا. منقي, ةيئاتلا ءافقبا ىلع

 ,, تالثخلل ةيلاتلا ةينويزفلتلا جمأ 1 ءاسم' ظصتلاو ةيبداسلاو
 امضيأ ريه 7

 ء(يادعالا 1

 0 سم

 يمقدلا بولسالا -يملع مليف) ماعلا حبارتا_ءايميكلا
 يطيعملا اياوزلاوساوهالا زطسوتملا ثلاثلا-ةبعدنهلا -.

 امعلا'تْرُدعر دادهب ةعاذا اهثينو

 يتادتنالا عبارلا  تايضايرلا
 ١ يمد ابسلا  ةيزيلكنالا ةقثلا

 .( يناثلا هزجلا

0 
 ةيوكرللا و

 -(لئاوسلا يفطفنلا )د ءسوتملا ثلاثلا + ايزهدلا
 (ءاهحالا يف مصهنأ ) يمدحلا سم اهلا ءاهدحالا ملك ب

 (ةتلاتلا سرسلا ) يداقحالا ىساسلا_ةيويفكنالا ةفللا

 0 ع افيسام الفحل نا , ةئاقطا ام
 لكل -هاجتالا اذهب ايبلسو اميوبرت
 ةياحك قالطلا يري ,هتبامك ,برغلا
 اديب اجاله اهاري ؛عيمتجملا نم ةيداع
 امكو هؤاطغش لاهتساو لسفتسا هادن
 تيدوج سفنلا ةماعو ةيفهمملا دلثمل
 القطب |١ تنعم ةيناديم كارد ف
 يا يلع قالطنا تم اوما
 يمه لاظطالا نا ةساودلاف لوك

 , اهلع املا ل
 لوثثو ةيناننجسا فارصمتا بسن نر د
 نم ارث للا تاشبلا نا ىرخا يرطب
 ةيبارغلا تلواشو (دو304 نس قالطلا
 ثلث نن ىلأ ثراقا ال ثاومالا عسو
 قم تاوتس رظع يشم دعب ثاهم#
 ىلع داعيا لققتا نم يناع قالطلا
 يباع ايييب ”يسهملاو يتايحبا ديرسصنا
 لع م م نس هانالا
 ,*انبالا تاقطب ةيلوعب

 ةمجاثلا روكذلا دالوالا ةئكشن نا
 تسأل نع ةفللا قروش خا ماس يله ةردقلا قافطعلا|

 راههلا لاستحا نم امئار فقوشاو
 ىصمس خبشيو اهدمب ديقو ةؤالملا

 ةيرظر ىلع ارييك ابقن جيبمضامتقلالا
 ةدحرم ذخات ملا اهنآل تيدوج د
 ( ههبيع يف ةديحاو ةيرسخ
 هدقو حبسملا اهيلش
 ةياردلا

 ةيبرحلا تاساردلا نم اريشك يا .ههبو
 عم يقلطملا ءادنا فيكل يلا تراشا
 ٠«قرشملا لإ يسامدب مضولا ةاوسلا
 لاقطا 0: 0 ا 2
 روما هييشعتت) ؛يقيططملا نيدئاولا

 برللا نال انبر ,ةريذك مهئايح
 ةلفلا ذه نعزي هتام دعو هلاسسإلفب
 ةهس لماحنم 2. ديمبت اهكره و
 عسصتسلا ةيبهل اهنال ةيشاورسب
 نيرسحلالا بست نم تبامايضهتو
 نع ةياغرلا ىلا اهحرسا امل اهبلع
 هل" امه قوق ردقي مكسم عمترجم
 حس, ةيعوسومب اهنب لماعتيو

 قترحا
 فمش

 هلا

 ةليسو اورخدي مل مهف , ملاعلا
 رازحلا لامج حلاسل اهوعوطو

 .اهتراضتو
 هرسبلا ةيابنح ةلاسم حلامتو

 تارتوتلا ةلاسمو ةلماعلا ةأرسالا
 قرطب دلسلا ىلع اهرثاو ةيسئدلا
 لزولصسلا راتخت نأ ةأرملا ىاعو ةدع

 اهسملالتز اهفورغغ بسانت يتلا
 در عوضوملا اذه لكشي نا لمأنو

 ,نع ثالؤاسشمل ايفاش
 زارملل ةرشدلا ةيامح ةيئين + ١

 اهلمخع بنورط اهرعفت يخلا
 ةسشياتطتا نادلبلا رسقدقابا
 .ةيوخلا ثايب صرستتو

 بيطرمتب يب ريس كييحصنب
 ةرقل ضب ةيئدعلا هايملاب كهحو
 برك م*دختسا يبتدحتو ,مرخلاو
 6 يقلواح ,راربتساب بطرس
 اداو ,جايقملا عمصو يسبيبجتت
 نم عقام الط كيلدل تررظعا
 .يشجتو يعيزكلا حايكملا مادختسا
 راثا يليزأو ,ردوهلاو نيا هلا حايكملا

 همم

 تلات ةحسي سعت
 فلرو رسابابم جاوكملا نم ءرشبلاب ةياثعلا ربتمت
 و بطرللا د اان ايءاش يو لج هازيخ ليدعا تايضاما

 ل

 مهعو
 ؟اريخ

 كيب سس _لامج

 مطامطلا ةيحو ةحافتلا نيب زيمب ال امدنع

 تانلكلا ميلتن هيلمع تيطخ
 ماميشاب ةسردملا نب لبع لافتنالل
 قلتفيو ماهلعلا بنام نع عساو
 مسن ةيلعحلا هدمف ىلع ءامثفلا

 مدن .هلطقللا لولؤي ميسون
 عنيا قلطتب دف لايق"

 .هيحاقنا ةملك ملمبي يالا مهصلا
 ,مطامظلاو ىلخ ةملتلا هده
 لصغر ,/,ةحافتا نأ ضرتغبل

 هممهب عارمج ,كميورك (ةرست) '
 تاشملا مده نرتقت مل اذاف .ئيفن
 «*ددخللا تافكلا نم ديّرمب ةزيمللا
 مطامعلا ىلع يبطظتت اهئاف
 حافنلا ىلغ قبطنت امثثم ةجضانلا
 لولدبم عيسوتل نكدي ,جضانلا
 موهذم وكي نينح ثدحي ناظاظلالا
 لمثكم مل ام ةملك ىذعا لططلا

 هاهتالا ف اضيا اظفلا ثنطيو
 نم الا جيتي 4 دتكل ,سكادملا
 مهياغ ةصاخ ةنثسب) داخل
 يذلا لفطلا نا لاثملا ىلمق
 ةييورستلا سئاسشم نأ دقناعي
 لدبعل نيعلا مهتلاو ةرمتحلاو
 3 دل هناف «ءحاطت» ةمظك ينهم
 ىلا لراشالل ؛حافت» ةملك لمعتسي
 رفصالا وا رضخالا ماختلا
 وتلا اذه نايبل ةديهملا ةقيرطلاو
 يه مافللا ةلالد قييفترب نم
 لم رطظع را رفح تاحاطت ضرعب
 .اهمسا نغ هلاؤسو لفطلا

 نونا لافقعالا ةردق تعرتسا دنا
 تابملكلا باعيتسا ىلع ةسردملا نس
 تاوضسلا ف ادذيازتم اهابتنا
 رنكا نالا فرعي ام .ةررشالا
 ثداق يح فرعي ناك امس ريثكد

 هدئارلا ادهتساردب تيثئرابو يراك
 را دهب .ناولالا ءامساي ةئعتلا
 ادبقعت دادزت تاملكلا مهمت ةيلمع
 . ةسولملا ةتاوئسس لالق اضيا

 0 لاقطالا نا عتوتيو
 ارلتا ىلوالا ةسردملا تاوذس
 نوارقي ومالا لوا .ةبااثكلاو
 نا قبس ةفولام تاملك نوبتخيو
 و .ةتداحملا لالدخ نم اهوملس
 ت عيارلا [قسعلا) لصفلا
 ةبيتكملا ثابلكلا ةيؤرب نوأ دبي

 ,ةلداحملا را ا هرممسي مل يثلا
 يي هرم ل 3

 مهتم فا هلا
 ولام بيغ تامللا هذه لافطالا

 رمل لشي ل
 ةيفمخغ يئاقلت لكشب
 ملمت ىلع بترتي عقاولا
 جابطيالا نم ربيبك رنق ةنيدج

 يستديسد سس

 َه

 ٠ نمر م ل نيسفسي
 تلطرلا راخحلا وا راخلا فاشلا

 ةسللدسلا قسييضتو لوسلدسملا جيس وست

 ثيندي يسرعلا بيردتلاو يرئفلا
 اع دجوي ل ةطاسب لكب هنا
 لمهللا لخاد نصعشحلملا ثقونا نع
 ةملك ٠٠١ و١١1 + نم رثكا ميلعتلا

 نا اميو .ةقيرطلا ءهذهب ةنسلا
 رادلملا !ذهب ميلعتلا قيسي

 مل 67+ ياوعب ملت تي هلا
 ةملك ٠٠١ عم ةنراقملاب ةئسلا

 بثجت بمصلا نحف .اهميلعت
 منمتي فيك :لسئاسللا لالسنا
 زدقلا !ذه ةببيردغملا نم ف لافشطالا

 ؟ مهل ملدي ام ريتكب قوفي يذتا
 تاملكلا نم نيدمتا باستاكأ متلي

 نم
 تاتتايس خف تاسلكلا لامعت.-
 ةئيبلا نا ف ١ لثمتيو .ةسم و
 يلع !داستعا رثكأ ةيميداكالا

 هما ساو هدا وسار
 ةيوحلا .تالاصلا يف دليلا هدام
 ,هكيبادملا

 تابيجلا راشلا وحنا يلف

 ناك يومسي بطرف ىلا سحاب
 لمي يذلا نيرستملاو لركيلح-»

 وحلا نم ايش تايئرب بدع ىنع
 وحبا يف ةبوكمب ةلايحلا وتبني امس

 للا ييجادم تيح راصلا دع رت
 يوت فيشسو اذج فيم بطرب
 ضصييخلا | نوب اصلا يب قسمت نانأ
 ةيدهادلا ةرشيلاب ةياسدب

 مايطعسا ينع رفسلا ف يسردعا

 ءاسنا نأ ديزأو ء نبا رتل نس الع همرك

 تراوس»و .فكيدسل باراغق قومبا

 راثا نم اسسها تتسلل كهاتحرلا
 ةلامادم نع انج فاطحملاو هةيوطرن»
 يهد متاخلا وحلا يف دبدبا
 عبط تطرمو مسح فظمم م“ اكم اا

 كاع دمع يبدع ف
 طوفصعلا جلئابن يندم .؟

 دلتسلا لامتعو ةحضص ىلع ةيسفم»
 راثاوربت , لبهير روتكدتا لوفي
 ,اع نسسرشلا تالافطيالاو نمر“

 يار ,ةهباتكلا تالأ ايرمملا
 يارا ١ ةيسنملا نيهاربلاو ماعلا
 ةقيرط ١ نا لئافلا
 0وريفخملا يدل تادرطملا وسن
 َ مهثدجت نإ يه سرارللا
 4 نيس وه امردخ

 نم تاسياللا ملعت نا

 .ةلامض ةينبخغ قايس نمه اهتءارق
 رفسإلل -.اعافكلا ىلا رقتفشت اهنكل
 1 لع يوطخي ال تاقايسلا
 رخآلا اهضعبو
 كناك اال , ةلئضم

 ماعم يب ةهيصدا رخام ميك
 تاروخلا يا ءاماعالا دتثعبب
 ةيرظتلا ةينلا عفدت ةيفلاملا
 نيب نومره رازرسمنال

 ردولل يئحي امم [نيجور دنالا)
 فيا لي ةجولا ةنوشخ طقف سيل
 مجراقالا ردشنت يبيبط يه ومن
 - ملول ىتحو ,ةلرما دلح ىلع
 لم 3 ( ادب
 كوكل فلام ينوي ركلا لافتا
 ةيلطاملاو ةيمقبلا فورطلا ناب
 ةلاحم عيرست ىلع لممت ةيساقيا
 نييرشمتا نس بيب ءمرهلا وا ربكاا
 هنأ ليجير .ل دقتميو ,نيثالتلاو
 هغ تالاخلا ةجلاعم ناكبالاب
 ترم هجولا فبيطنتب ةينملا
 رابوكملا نم لاخ نوباصت اهبره
 لاخ بطرم مادطتسباو ةيلوعكلا

 ف ةقلادل ا مدع يبعارو ,ىوظ دلا نم
 فيجب لابي ال يكس كهضنو ىسأ
 وش يئدعلا) ءاملاو .يدالا نع اديرم
 يلع صرخات هجولل بطرس نسحا
 الكنب رارتكماب كهجو .بوطرت
 - يندم



 امد ةنياهصلا اهيق حلس يتلا صصقالا دجسملا ةيلصع
 اوملا ادق .بوهت هطخ ىلع ءوضلا تطلس ؛ريزغ ايجوع
 مدلا ةمقاو نا ادبو , ةينيدلا ثالال دلاب لهاحلا يس 2

 ,ةربدم ةميرج اهنا لب ,ةغراصملاب تئدح ةيلمع

 ديوهن قير دوقي يدلا نوراش لييرا ريزولا

 نود نم ليئاربس# عما الا
 نود نم يسدقلل نحب الو ,سيللا
 , "لقول

 ءددرسي يذلا رامشلا ويه اذم#
 يذلا ادبناب ؛دوهيلا تامانت“ج
 ةيليئارسالا ةسارسلا هنم قلل"
 نوي يعذلاو .يسدللا هذا

 ابقملا ةنيدملا

  484ةهييستشفك ١

 ةيركسعلا ةدايفلا ىدل قلتلا ىمانت

 رتاوت نم نوعاتشبلا يف امك جيلخلا يف ةيكيرمالا
 ةرشتنملا برصلا ةلا اهل ضرعتت يتلا ثداوحلا
 طوقس عم هتورذ قلقلا ذئيإ .قارعلا ةهجاوم يلف
 ةملط لالخل 41١1 .دن» ةلئاقملا ةرئاطلا

 امك تايحورم ةعومجمم تطقس اهلبقو
 لوثيا 7٠١ ) «لغيا - ١» © فاد زارط نم ةفئالق

 +2 لكوش ءانب ةيم مامي يديا
 ةداغال يئايد» ةيقب سركاس ساو
 لدبيلا ناكم ناميشس لكيه هادم
 «سضيلالا

 دوهبلا لكش ١١418 ماع فو
 نع عاطللا ةيفصجا» مساب ةيديج
 ناهي لوا ف اشو +يكبملا ظباح-
 نا مزقي يصقالا دصسملا ناد اهلا
 ةناو ؛لسكيهلا يف سادقالا سد
 + «دوهيلا صخب

 ماخاشلا علا ماياب كلذ دديو
 يبسنؤب نم وهو قهسا ماظاربا
 لاف انايب ءيكيهلا لبج ءاثما»
 ىلع لمعلا دوهيلا يل ناو هيف
 ايغذلا سرتلا مولكيش ةكاعتس؛ا
 :ء«سفقالا رجبسملا نآلا ل لهي

 ةتبس وبحز عيمجت 1474 با
 ةيباهرالا ةاناغاهلا دونج نم لما
 نم يرخا دادعا مهيلا ثمضناو
 اوصظنو ةعسيرعسبفلا تامفظنملا

 مهو سدقلا ينا بيبا لت نم ةريسم

 .ىرخعأ

 نم ةيعالطتسا ىرخاو ( يشاملا  ريمتبيس .ءا

 . ريونكا  لوآللا نيرشت مل) « ١5 (.هخغر»
 يف هيكيتامارم رثكالا ةتداحلا لعلو ( يراجلا

 - لوألا نيريشت 4

 وبلا حالس نم ناترتاط تفتخأ امدنع
 «ةيليل تابيردت ءاشا نامع

 ارماك نيذلا ةينامتلا زتيراملا درنج للغ رثحي

 ع 37
 لدعم ند سيراب يف نويرتصمم هاربح لوقيو ؟1ل زجل جو

 مهل ميش يا ىلع يرطني ال ثداوحلا مند
 سدعو ةيركمعلا ةلالأ ةماخضل ارظن بي
 ,(ةرئناط ه5 ٠ رحثإ ةيلاتقلا ا

 هرفزدوكف

 قلق ردصم حبصا هبا الا باييردتلا ءانثاز

. 1 

 8 هم ريخا اطخ هتسفالم بيست ؛نوعاتكنلل
 مل هةعحجو

 ل لكي ملا
 نياتشماو

 سلا هيكيرمالا ةلايقتل املا

 "ناو + كوي اهرب زها“

 ىف هبكيرما هدا ى لب حيلخلا
 لس ةرئاط بططعس موي .ةييرعلا ايماملا يل

 يل ارياك .ايركسع ١7 اهيمتم ىلع ىنميو ,ةنالمع
 ببس هقكل يداقب تداحلا ارهز .ميلغملا ىلا

 تاطايدخا بيحيا

 هناسملاو دشكحلا ةماحام بيبسي ,هيئانوتسا :
 يكب اسأل كا"

 نم ةيعالطت د 55
 0 ةئف

 هيا 5 :

 نيرشت 8 يف تتاك .ثياوحلا لمفسما

 3 تا نام جيل يف يكيرم

| 

 *00 هيرب نسما لست ملاوي
 ةيدعو ءسدع ى رئاسخلا صرفتي شيخ يأذ

 1 وع اتننلل*

 تاطوحت

 ثراحلا يف ىلا يابسلا اده يف ةراشا دجت ؟
 وحلا حالس هل ىصرمب يذلا يكيتاماردلا يكيرمالا :

1 

 هدحو اهن تماق يثلا تائيقحتلا نا ,رسيس كيد
 ةرشعلا تباوهلا لوج نزرغاتنبلا يل ةيصامتنلا
 تارئاطا١ يضعب مناقث نا اهثم جئائت ىلا تلمر
 عم هفيكتلا تالكشمو جيئخلا يل ةيكيرمالا
 ىلا ةراق نم ةلماك ةيركسع ةنبدم لئاذو ةيوارحسملا

 تالاكشاو بمت نم همزلتسي ام عم
 .ديسآلا لصلسملا اذه نم ايزج رمق ةيذسجول
 ةلحرب يف «ةيتقنلا ثادرحالا» ممحلت يأ عتوبو
 بِلا نوكت امدعبو ؛ةقدحال
 ,رحبلا يل امك ةيوارحصلا لامرلا قرع تقذحت

 عه وعفا عه ذك
 اويحاشو رانك طئاحلا» نرقتهي
 ةدبحماسمبو وق وارملا الس

 رردتا ريخ او ليسمياطيربلا
 , ةالصلل الكبه هبي اوماقاو

 ةبشيرات لحارم
 اذا يدوهب ملح لكيهلا عاتب ىلا

 ذا ,ديدجلا رمالاب كلذ نكي ملو
 يلع ادع ةيدوهي تاملعنم تلمع
 رياف ديسلاو . يمملالا ناكم هتماقا
 ةيكئملا ةنجنلا ماع سما .ربايح
 هبش ةدجبل يهو :سدقنا نوؤتل
 لع لماتلا عكدناب ىفتدعت هيمسر
 لوح ةسارد دعا ةيندرالا ةموقحلا

 ريمدتل ةينويهصلا تارماؤملا
 «ذه.ةرفصلا ةبقو يصقالا دحسلا
 هنا ىلا اهتمدنم ف ريشت ةساردلا
 ةيئاعلا ةيبإ 7 تاتن نا ذنع
 تاسدقملا مبدتن ططخت يفو
 ةيبزملا سدقلا ةنيدم ف كبمالسم ال(
 ديرهتل ةديده تالواحم ترج دلو
 طع لخارم ىلغ ةسدقللا ةنيدملا
 : يهو 14519 ماع ذنم !دبت

 ةئيبلا

 دق ةيركسعلا ةيزوهجلا

 غرد

 ءاربخ ةرظاشي يدلا يكيرمالا يسيحشيلا اده
 ٍِك «دوسالا لسئسملا»ل ىويركسع نريسترب

 نلعر ؛ةيبفت ثايطعم ىلع .ونبر امكو زكري جيلحلا
 ناكرالا ةئيغ سرئر نام «اهكر راثا نم مقرلا
 ةيمهأ ىلا ملا لزاب نالوك لارنجلا ةكرتشملا
 ال هيا لامر .اهتاودا ةماخمو ةيكيرمالا ةينسحوللا
 ةيركسعلا ءةروعانلا» نيد ةمراقمللا لاخ ياب نكمب

 ,يرها ةيبورزا ةبئتمجول «ةروغات» ياو ةيكيرمالا

 جرخلا اًده ىا اريتخم هنباطيرب ما تناك ةيميرغ
 تاغام ق برحلا تملعت تادحول يويح ناديلا ىلإ
 ةفرغ ىلع قعطدت ل ةلبامثا ,دخ سباك نار ةلغقم
 ةمكيرما هبركسع ةدعو عباد قو ءالثم ةلايحلا

 تو عفا 5: ةكرع نك
 نس لك ىلا اش نب هنا وفل .ةيماسب بدو هوم عوج

 ماييفو ايروكو يدلفلا

 لسلسلا يف ربجالا ثداحلا اه نكي امهم
 رثعم هل رسوكمله يترئاط طوفس ي لثعتو دومسألا
 لف ؛ةينامُملا امهدارقا نم درف يأ ىلع
 ءمالشاو ءادخأ ىلع رُمع هنا اضومع ,اريبك

 قلعلا

 بنس ديدحم] نيّتحم هيجل ةفرس, تلكشتو

 مجركا يمر ثداعسلا
 وهز ؛«تورروكيت لارتجلا ةدايف تممع اهراظتنا يفو
 يلا تاميلفب ,ءةرحصتا عيد نع ينادبملا لووسملا
 ةيبمآ تالدغم نلع ظافخلاب .ةنايملا ثارسو
 ناوق تياثلا نكل لمعلا ىف عرسلا منميو .ةيااع
 سجن ,حرطب ال ةرماوتلا ثدارحلا هيسرم

 عمبابنما دعم جئاننلا نلعب يا

 ىلع -نآلا
 نيييدلا عيرلا

 يثحو 14419 يي لوألا ةلحرملا
 نادعإ ةلحرم هنأ 141437 ماع
 ىف ليلا ةيئاعلا ةيدوهيلا
 سدقلا ىلإو اسوسع نيطبملف

 رماتو لراب رمتؤمب ارورم ابعوصخع
 رامفتسالا خم ةيتويههلا ةكرحلا
 بيرحل ير رس ةماقال يبرعلا
 ,ايسا برع نك امايرفا برع لفي
 ةقيدصو ةسبوق ةدعال نوكيو
 طسو ةيلايرسنالاو رايعتسالل
 اهوسن ةلقرعو ةيبرعلا راطفالا
 ءاهتنا ,اهياحلاو اهلالتساو
 ., 1511 ماع روثلب دعوب

 اذا نيب ةيناثلا ةلجرملا -
 بادتنالا ةليحرب يهو اذكوخو

 ايناطيرب تسرك
 روغلب دعو ذيفنتل اهدوهح اهلالخ
 ةرجهلا قفدبت اهتجين تئاكو
 . نيطساف ىلا ةيدوغيلا

 !ا4عم نيب ةثلاثلا ةلحرما -
 ةيور ءاشنأ اهئالخ متو 1853 -
 يارا مطعما اهباصتشاو ليئارسا
 قوبلم نم رثكا درو ناطسلل

 «ايتسفزأ» ةسفيدحص

 0 52تهد رمت

 عسشوسلا نع ريزبلا ر.هاأ
 | داحتالا :داستنا/ا

 نم ىلدالا ةعستلا رهشالا لالخ
 تاسمزألا نا ماعلا اذه
 وهو يتيفوسلا عستجملا ل ةرهاظ
 ا هيام دهشتا ام
 لالخ يعامتجالاو يداصتقالا
 نم ةددحملا ةيزنزلا ةرثفلا جنه

 يدنا ذد4
 هدجل هتدعأ يذلا _يرقذلا راضأو

 ةثيمسم هترشنو ءاصخالل ةنودنا
 ضافخنا رارمتسا ىلا اهتسيفزالا
 سضامظطتاو يهاستجالا دويل
 2 انتو هريثاتا

 ينطولا ناسا هيج
 0 ةبداسعتفالا تامل
 ةييقدت فو لمعلا ف اطابضتالا
 1 عاضوالا رتوستو تايقافتالا
 تلطغ ثيحب يرامثتسالا لاجملا
 ِّْف لخديو ةريبك ةيجاتنا تاردنا
 ندسلاب قلعتي لئاسم كئنذ
 ةشاقنلا ةيبعألا تاذ عيراشملاو
 .ةيهامتنالاو

 اننالا مجح نا ريرقتلا عضوأو

 1 هذه لالخ طبش د1 يغاررلا
 ماعلا نم ةرثقلا صلت عم ةفراقللاب
 تالاح داصتخلالا نإ تِيارو .يشاملا
 اناو يدقثتا رارقتسالا مدع
 ١ دونقتلا رادصا عقتراو
 عالترا ني هلد مستو
 يبعشلا بئطلا ثاذ عئاسقبلا
 ناكسلل يدقثلا لخدلا 1
 امم عئاضبلا جاتتإ عم ةنراقملاب

 3 ٍِك 2 روهدت نا
 ارمتسا يلا ل بماطلا
 ةراجتلا يف ةسيبلسلا تاهاجتالا
 ,ةيجراشلا

 ضالخنالا ىلا ريرقتلا راشاو
 : ويغحلاا ةرّمشلل يلامجسالا جاتنالا
 رذه نم لولباو يناقلا نوناك نيد

 1/5 هتبسن تغلب نيح
 نم ةرتذلا سفن عم ةنراقل اد ةتاملاب
 لخدلا ضافخماو يماملا ماعلا
 ا 19 رادقمب لامجالا
 ةيجاتتالا ةردقلا كبذكد
 .ةئاحلاب ١/5 رادقمب

 اة اي

 ”ءذهش نم 0 ا 0
 تابارخا ةدسع ةاختتا بيصبو
 يها عمرا حالصاو ةيقنتل
 | ليغادملا صيلتتو
 برامتتسالا جاتنالاو ئافدلل

 دن ليخادملا لاكشل هس
 رمافتجلا يأ » ب ميغ ايتالا 0
 ديو ,ةيموتكدا ةيئاربللا ىف رثسفلا
 هعوسحم ام ضاقختالا 0 5

 ام عومجب نم ليور رايلم 8 ١
 عئاسبلاو لوألا فضتلل طئعذمب

 اده ءوص يلو قيوز رايك
 14,4 علب ةبياريملا يب رحعلا نا

 باييتازبيه يو ليور رابلم
 رواجن ةيداستتالا تايروهمجلا

 مخخ غلب دقلو ليور رابط 6
 رهشألا لالخ ةيموكحلا ةيدا اربملا
 51156 ماعلا يف لرالا ةدستلا

 لبور رايلم 191/7 لماقم رايلم
 يماملا ماعلا نه ةرَجْؤلا يبنمل

 رامتقالا نأ يلا ريرقتبا راشاو
 -(9) علب احير يقح دن ينطولا
 ١3 ةطسسبو ليوز تاراملم 5,6

 ردضم ف قفححت امم لقل ةئالا

 عحييرملا نصقطناو يفالا م
 مقوي نام نيم." يس ام

 مهيبارا نم ينير
 سدفلا ديسنتت مث ةلحرملا هده لإ

 ,ىدرالا هدّكنا مست .سمسق ىل١
 .ليزارسإلا شيلا هليس مسقو
 1١ لارج ةيداسم ىلع ١+ عشوو
 درصو ةنيدملا ةيحاسم نب ةئاملاب
 سيسلسلا سرعت ذهلش ١ نم اعل ؟ نيس
 نييسرسعملاو

 زاذأال نسب ةعمارلا ةليحرما-
 ليئارسأا ثلتحا يح مودلا ىتحو
 تايارجالاب تاديو ,يسسنف يتاب
 ديوهتلا ةلمع 1

 تاءارجا

 نأ يلا حضت ةيقتاتولا ةساردلا
 ةدع لئاسو هفمدختسا نينارسأ
 . ديرهتلا ةقتوب يف اهلمج ,# بعت
 2 اهررنا نمو
 وردعلا ةبيسوك باشرألا لادمتسا .
 مدقو .برميا ناكسلا نم ديزملا
 , ساراقخا

 ىلا اسايسو ايراد سردقلا مض ©
 نم ارابتغا ليئتارسإا ءداس -

 .هثاملا يف 0, ةيسبو تءرايغم
 نيمان تايجاشتا 9

 1 نوناك نم ةرتطل عناغبلا
 ,3 ةبممنب هدف دقق لوايإ
 َّق رئاسكلا ضقفتت ملو ةناملآ
 اب تايمظثملاو عيراستملا
 املا ل (7) تفتب ذنأو «يهانملا
 لالخو جس ا

 ممم ادم نم 0 انهض ةحعتلا
 ارا ةبسقب 2 دوقت رادصا مق
 ,يضاللا ماقنا ةرادسا مث اعم ةرم

 موسحلا و هما ريرقتلا حضرأو
 شب /داسعتتا لاس رصخسي
 نم لوألا ةسيراستتسالا
 رادقمب تا لوألا نيرسشتا
 3 (8) ةيسنبو لبور رابلم ؟ 6
 ,ايله ١4915 تقلب دقو ةناملا

 وسلا يناسالا يشايسسسل
 و رامبل ميسم 3

 سقن نم لقأ ةثاملا يف 1 ةبسبو
 ناك نأ دعب ألبا ماعلا نب ةرنشلا
 ةطخلا ف عطترت نا اهل اررقع
 . ةكاباب م ةيشب ةيوسسلا

 هتدعا يذلا عجباذربلا قرح دقو
 انشن يف لمملا لاخر ةموكحملا
 هلا يوس زجني مل ثيح ةدي دع

 ثىبي يذلا ميّشلا ناو اعورش ٠
 ءانب يف رخاتلا قيمملا قثفلا لع
 نكمي يذلا رمالا كالا خيرا "ام
 لمعت اهيتيقمح ؛ديقعت لكشي نأ
 قفارملا لمع كلذ سعبو داصستالا
 ءانشلا ,لصف قف ةيتدلا تامدخلاو
 ثيبح ةيئابرهكلا ةقالعلا !اسم ؤو

 ةميدق عايطأ طع سبقلا ٠

 ةئابا سلجم لحو 1839
 ةيبدرالا ىتايقلا عانئاو سدنلا
 تاميرشتلاب اهلادبتساو ةذفادلا
 . ةيليشارسمالا
 اضم مود فلا ١85 ةرلاعم ©
 ةرداصمو سدقلا يفارأ نه ينبت
 ءعاوحا نم ءايخا ةعبزلا تاراذغ
 . رولا لشاد ةيئاولا ةنيدلا
 يطئاخلا لوح تايرطح ءارجا ©
 ممدتلا مردعلل يبونشلاو يبرغلا
 تايقانتال اهلل سصعقالا ارجل أو
 ىثدم 11 مدقو ياقالو فيبج
 ٌتارضع عيدفتو ؛'يلوح ايخيرات
 الغ .سكئاسلا قارتطاو ىرخا

 قادم يف ةيعوصوملا تايخاولا نأ
 قفسي مل ةيئابرهكلا ةقافعلا جاتنأ
 واع اسبو ثقئلا سوس اهنم

 ءاماويدهك نوينس 1/١
 ةمستئاو هنا للا راشاو

 لدعم نمتلما ماملت اذه نم ىلزألا
 ماعلا عم ةئر قمل اب مداقبلا نتن
 5,1 تدلبو ةكاملاب [,9 ةبسنيب
 راسمسسا ثملترا دقو نلع نوبلم
 مترلاو تبمدخلاو غئابضبلا

 رامثألل يسجل
 يناثلا نوياك

 َّ ةتراقملاب ٠
 هلا 2

 سك ١
 رامسالا ناك اذه لظ نو

 +1 ةبستئب تمفترا ةيموكحلا

 داوملا عئاضب لاجم لو ةئاملاب
 يسايقلا مثرلا ناط ةيناثمقلا
 د 151,6 ىلا لصو دق راممالل
 .ةناكا

 ساطعبلا ةيبلادلل ةبسثلاب امأ
 رشلا) ةسيئاذفلا داوملا نس
 ضشيبلاو نابثالاو تانجهملاو
 اهراعسا نامل (ةيرركمملاو ركسلاو
  يرهوج رييغت اهيف لصحي مل
 رادقمب اطاطبلا رعس عقترا نيح
 ةئاملاب 107 تاورضخلاو ةثاثاع 3
 .ةئاملا ل 107 هكاوفلاو

 راثيسالا يوئبسم نا عجسمواو
 ةيئادعلا مغ عئاصمش ةبسلالب
 ماعلل ةرتقلا يفت يم ىلغأ ناك
 تلمش دقو ةناملا ف 0 ةبسب يباذا
 ,جاونالا عيمج اييرمت ةدايرلا
 ةسيدلكخلا ةيدخ#لاو رسمالملا

 ه2 4 هده لم

 يمرت ىقلا تاعارشالا ىم ديددلا
 مدهز ةسوقملا مةئيدملا يوهن ىلا
 لكبهلا ةماقاو ىعقالا دبجسدلا
 ءوعرملا

 ,را لا ُهيقناتولا ةماردلا ايش
 للا ةرحهلا باب تيعتن دم ليئارسا
 ةدوش نيتمي ةضشدتملا ةبيدإ؟
 بلت ىلإ ,يراإ لمج ماهيعلا برغلا
 ةيسيدمملا يف ن " ,ريزاوسم
 دجيسأ ١ ددسع ساسفعجتاو
 انبا لا سدقلا ل - الم -
 ماع انثا ٠" نم البي آ948 ماع
 كئمنلا ةبسن تحببصساو . غم.
 4 نم 1دي ةثاملاب 4[ نييئيئارسالل
 . اذ ]8 ماع ةثاحاب

 اعلا
 تخت

 1 تاءارجا شو
 5 ةيقلالو ةسيارد ريشت
 لل ,اسقيا رادع زياغ ديسلا
 يهو ةيملادلا ةينريهسلا تاشم
 يلع موعَرملا قكبهلا انج مايمصب
 نا الأ ,ةيمالساالا تاس دقملا ضافنا
 مايالا مدلل غفاو ادب دن طارتيلا
 لكيهلا ةماقال داجلا ريصبستل# يف
 ,يدوهيلا عئاوسا رمال: نقبل
 نع ةسللغمللا رياشللا ثدحتتو

 ةجحب كرختت ةيرس تاباهع
 . ةينطو لادهإ
 تيبلا ةاروث ةلئاط ةمكانم ©
 تاو يضرعو جاتااب مولات ةمظنم
 . لكيهل# يل ةدابحلا

 تاسسسسيزأللا

 ةسحسسسمإ ف اسستمل أ

 يف 9 ردح ومسمأت اسف

 يستيفوسلا داسحتالا
 ثبح تاعاسلاو ةعابطلا عئاسبو
 ميو 4 نمب ام اهر هسأ تسقثرإ
 1 ةشمنقالل اكيستل ايو املأ
 يتايألاو د او ريطملاو
 ثناك دقف تايه بزلاو ثاثالاو
 (و ع ةمسقب اهيف [راعسالا تادايز
 لا تغلب'اميغ ةئاملا ين
 86-2 وصلا رامسأ

 مدع ف 1١ ركذو
 بلطلا 2 0

 .مماطعل ل جدام ةبراضملا
 ا يا
 ءارش ىلع ياكسلا هلفما اب مجح
 غلب تابراشلا يرس نس عئاضبلا

 للا لعت ةدايزبو ليور رايلم
 اؤرلا ماع نع ةرم و ١ نسبا
 وس عفتري ملا داوملا هده جاتذا نال
 ةطخلا ثذنن دقو. ةئاملا يف 4
 ةبسثب داوملا هذه جاتتال ةيموكحلا

 جانا حلم امتيب ةئاملا ف
 نرياد ةذإ + ةيلوهكلا تابررشملا
 ةلاملاؤ + تنلب ةداير ةبسسو رتل

 ةستئلأ ركاجسلا مدع
 7 2 شيب ماجي 3
 مام# يي جتنللا نم ىلثأ ةئاحلا يف
 يفاملا

 ىربكلا ندملا ةانادبم ىلا راشأو
 نم ةهنكسلا ركارملاو

 ميلطاغلا'هدع زك ريرقتكا حفوار

 بادحو ناكسا طبو لمعلا سما
 لب ايلودلا لمعلا ةمثخ ع تالماوم
 دجوي نين يف يصخسطا يوبام
 ٍن اوجاع 5 يلوح
 ىدرت عييواشملا نم ديبدلا
 جييراشملا ةليبتاغ نكاد طاببألاا
 . يللا تتولا كاز دقو
 رثا امك ةرم 1/4 رادقمب نولمادلا

 تاغارملاو ثايارضالا لمحلا

 لالخو تابيموتللا نيمب ةيلإ
 نم رثكأ برضأ لزالا رهمشأ ةعستلا
 ةجينتو ,ةمظنمو 1

 تغابر لمامب يحي
 تاارخلا ةيسايسلاو ةيهانتجأ ا

 وع دقو ليوب رايهم
 نمح مهمظدس ءيجال فنا

 نا ءاثكس قطانتم نم رهيدع
 عضرلا رمتسيو دالبلا يي عمرلا

 قطانملاو ندملا نس ديدعكا يف رتوتملا
 يمقترل 1 تاسئالاب
 7١ نم رثكأ يف يثببلا ءتواتكا ةبسن
 .ةيتيقوس ةئيدم

 ضاقختا ىلا ريرطتلا راشاو
 ثيحب (فيس) راطللا عس ةراجتلا
 تابلسمم ضالختا سالب
 مجح غلب دقو ديدستلاو تاريتسالا

 لالخ *راطقالا ءدهت ري
 ايلا اذه نعم لوألا رهشأ

 نيخح يف لبور نايلم ١
 ؛ 15) راطقألا هذه نم داريتسالا
 , ليور رايلم

 ريفؤتم دعا مه تؤتل



 .. ةسحضبلهسلفلا ةسسسإا و رسسلا

 لالسستحالا ىلسسع ةروسست

 يئاورلا جاستنالا ربتعي
 يعارالا ل
 ايناع اجاتنا ةدتحل ) ةينيطسلفلا
 ينيطستملا اي سيال اس اذا
 تحت ةيفاولا ينارالا هذه لخاد
 يناطيتسالا رابمتسالا قورف

 ُر 7 هينا ينويهملا وسب دهشت 9

 يرسكفقلاو يسيلوسبلا باهرالاو

 0 ا
 خلبتو ةقلتمل اتم

 يلاوح فلؤت الا
 ,ةدهحاولا ا ٍِن اا ثاغتا

 نم حتلا ام عومجب
 لالخ ةيانسملا يسن يف. تايد

 تانيناستلا دقع نم ين
 ةبمست يو هاياور ؟* 0 نجا
 بدالا نأ دكؤلش ةيناع ةيجحاتنا
 رصدلا لخدي يئيطسنخلا 0
0 

 ىتلاب هما
 يي مسجل ل ةينيطسلفلا
 577 ا يتيطنقلا يضارالا
 ؟ تالكشملا تامبت نس ينامنمل
 امتالا عاهمقنالا ىلع بترتل
 ورسظلا تناكو .نارقتسا اللاو
 اميف رارقتتسالل ةداضغم امئاد

 ةبرستلل يزترملا عوضدل اب قلاعتو
 تقذلاب كلذ ةينيطستفل؛
 ةينيطملطلا ةياورلا باتك ىلع
 ١ زارقتسا لقال نوربتحي نيذلا
 انغا نيب هيقنا ةضرع رثكالاو

 او بابتك
 تاشللا

 دسح ةفاصح نا نم مهرلابع
 يناسمي يتلا زارتسالا
 تاكشلا يي نيلي ملا نويئاودلا
 موش نا 2
 امايقم اهتاذ دعح ف ربتعت ةلابحلا
 عص يبفآلا له فلا ةيرتلا
 لكشت يلاتلابو ةايحلا تاسيبراسم

 ةياورلا نإ نوري داقنلا ضم جنك ٠
 لتشب

 دينا 2 ةياور ٍ
 .ةياور اهشم ةصق نوع نأ ىلا يبرق

 ههيطصقلا ةياررسلا

 ا تاياجر لاعذختل م

 ةيداورلا براجتتلا لل سفاني نا ا 6 2 ازجاعو زياد ودبل اهنا يوت
 ريخو ,اضيا ايملاغو ايبرغ ةينقلا
 اريج يئاورلا كد ىلع قاشم
 ملا نس .ريسي هيك :رجباو وار هيدا

 يناورما عادلا مباع ل مالت ل

 وسلم تاذ يرخ# ءامسا كانهو

 اس ف ن 0
 كرف سايئاو طبل رضرالاو
 .« ديزلا تاماق» يل

 ةيروثلا ةبرجت " قمه سكعد
 ل اتنلاو لمفلا و قدصلا مشل

 جرتسي مل برلا» لدي مل ايولا» باور
 9 ياا

 دقع نم يناثلا ليصتلا
 .نيتيعادبا نيتاجافم هتاتهنامثلا
 ”كسسيرعا» يشياور يف نالتمتت

 السنا بقلا يبلا سامش ناوطنال

 هيريلكبالا ىلا تسجربو ةيربهلاب
 , ديلا تاباقد هياووو ةيسئرفلاو

 هبيرعلاب لادن يبلا موكرف سايلال
 رظنلم اثنال اقلاث

 تالايسطالا لساممم هنا ىليع
 هناورلا ف هليلشلا سغ ةيعابنالا نع

 يس لوا جا كانغ ةستيدشلا ةيئثيلاغسلللا

 :داورلا نم ىف

 هلعي ىيسسي ©

 يبيبحو حوكرفو نيهاشو رواش ؤباو فدخب

 عمقلاو باهرالا مغر .. ةلتحملا ضرالا يف ريزغ يناورلا جاتنالا

 يساسعست تاستسشسلا يسن ةسيساسيط سل فسلا ةسياو رسلا

 تالسسسفتالا عاسسسطتل او زا رسفتسالا رف سمع نسب

 نظملا ةتهاب ةريتك تالراصس
 اديه ققحت نا عفعتممل مه ربخملاو
 ةيوس نمو اديس مسارب

 انبلا ةبرجتلا مهطت
 ييرملا ببالا ىلع رطيسيو

 0 بحاضص ملاك ,
 ةاحافم يلع هيأت لك وطتم بلقتم
 وأ ةررجم+ ىا هديصبم وا ةسكن نع

 ميحرلا نمحزلا هللا مسي

 5 تيوكلا يف ةيصخشلا لاوخالا ةمكدحم

 ددعلا :١ <"
 8 ءىا١ م57 خيراقلا

 . يعانقلا يلع دمهم هللا دبع دمحم ىلإ

 فسوي رببع /ةيعدملا تماقا

 / ش ١ /مقر ىوهعدلا- مالسسلا دبع

 قيرفتلا اهبف بلطت ةمكحملا هذه يدلرإ

 رظنلادعوم ١ 195/١ ال موس ددحو

 مكفيلبت ررقت مكتماقا لحم ةبلوهجللو اهاوعد
 رظنتت فوس مكروضح مدمع دتعو فحصلاس

 ,.. نوناقلا فو انتعو ايبابغ ىوعدلا
 يضاقلا

 ينفذ وا راس ىلا ديرشت وأ جورخ
 .عيمل يا لاعبا وا

 ضقرلاو دوبسصلاو ةلوفبلاو
 كائهو بادلا كانهغر ةيحيفتلاو

 هسيراضإلاب ديهشلا لابقثسا
 ليدهتو ديهشلا ما ةماق باعتناو
 ,هتلايحب دلو ىحض املك اههجو

 رجتعي بحاصلا خلاكلا ادهن
 يل لكشيد نف يا نم يىوقا قحب
 لوصف تءذ ةسياور لامعلا عقاو

 ذيل نا لصف لك يفهي ةلخادتم

 و و جاع
 الو ماقرا تاصفصلل سيلو ةلماغ
 .لاكشا

 دادمب مايالا اهبتكن ةياور اهنا
 سافتابو ةيمافتنالا طراشتسيو مالا

 وسلا ناو ,تارسسلا
 يتاور يا نم ىوقا يبيظسلقلا
 حمسمي ل هنا يفكيو . .,نامف يا سو

 ةياهن ن١ يهني نأ ينلا لمع نال

 وا ةيباحيا را نياك ةيبلس ةمنقم
 ليوابلل ةحوتعم زا ةدياحس

 . نهكتلاو

 دولث طمضشب !ذكهو
 ا هيس ىَلش اييظينفلا

 نا اهدهتح يراستق !داق هيناورلا
 امكر هتأ' . تحت يهو هنب فلتقت

 ارخ- وا كام نم ةيوار 1( انه يس

 ةرمز وا اضلتدم ارجح وأ اطقابس

 ةرماع ةخفن وا سايلاب ةنهال

 ةلفحللا حافبا نأ
 . ةيسقت كا يدنأ وه ف يعدو

 ١ جورخلا ناكو
 عوضإللا بلوه ذم ماع توريب

 نم يئاثبا تصئلا
 حجورتجلا كاتق ا
 لك لايح قبس يذلا يروطسالا
 ايولكم اعوضوم ىتا ةببدا ةيرقبع

 ةياررلا وهف ٌةيديطسلفلا ةياورلا ف 3
 ين ةءارق ناز ؛عماولا يه ةياورلاو
 ريثت 7 عوموملا ادهب ةرثاتم ةياور
 ,هيكادصضملا ةيحاب نم ةلكتمم يأ

 جورخلا خيرات عشاقو ةءارق ركلو ٠
 تثالكشم لك

 ةدهؤو همقثو حراج دقنو ريثك نزح
 اصيا ةحرم حورو

 لوزتب يهتمت يتلا ةباورلا هده
 ىساو انزصس ا سشوت ف .ةروثلا
 ىوتا تاثمّمل اهبشو ,ادهرو ةمقبو
 . عع كا نع

 ةياور ريمغ يرخا تاياور كانشو
 ماشر

 0 ىرمتت رمشلل الالشو
 تائيرلا اهنع حلطتو ماهوالا نم
 ةهجاوم ا 0

 ةاوفا -
5398 
1 
 هزيل ع
 كلدكو

 عارصو ةيئدج ةريثلا ةياور 0
 ا اهلك ةيويحو ددرتو
 يلا ةيروتلا ةيطارظميدلا ةيبرتلا
 بوكنملا بنشلا ةيرجت اهب تزيسنلا
 .يناملا نرقلا موكع يدم يله

 «”ديزلا تامأ 3+ دياور دعتو
 يلا برقالا ةياورلا

 .ةيئيططسلفلا

 لماوع عير ثلا
 ١ ةطيضملا عدهلا لماولو
 ١ ةصخهل دحام ريكا

 .نسيركل ١
 «ةايحلا دين ء ةياور فكجتو

 و قياس ايدل ررمتسا وهو ايا 1 ةايحح عومضوم
 روذج هل رولبتم هل ضان 3

 روت دوو م نيريبك يليرابتو

 يفاسملا نيب الط شالا ةئيدملا
 ,ةيوجلا لالتحالا رضاحلاو
 لسا يرحل يلا انه ةراشألا نكميو

 لإ «ةيظطاد هتياور

 "يب اذيح ةنيدم لوم ةيثورلا روش
 رطاوغ لالخ نم رضاسلاو يضاملا

 ببسب هترايس فقوت مانثا لطبلا
 ةقسالم نع تمجن .ريس ةطلجرب
 كانئفو ,عراشلا .ضكري 00

 ملهشرلاج اكع» ةيواكعلا ةياورلا

 و ينروخ سيتا سبايلا فيلات نم
 /ورلا لطب اهيثك تارئآذم ةمللس

 تاريئثل اهيغ خزاو م

 م اهني
 ةهجارم سجاف ناف اهزمعو

 ضرالا تاباور دوسمي لالبتخالا

 ثحبلا سجاغ ىلا ةفاضا ةلّمحملا

 دومصلا قيتحتل ليسلا لمملا نع

 ةهاور» لثم نابططتا هجو يف
 رصتسيو ,برخح ذمتحال ب ليغامسا

 «وحللاو جوزتلا وا جورخلا عوضوم

 جلاخي لكل هيبيطسلعلا هياورلا ىف
 ناب وه امك ددختم يشوب يويلا
 نه جورخلا :لاوسسلا» ةياور
 . ديمح سسحل ةراقنلا

 ةميبيزعسلل تاباور كاضو

 ١ مهلا راطا سنع تسرخ
 ةيدوجو اياضغ تجلاعو رشابلا
 ترمبلا# لس ياسنإلل ةيعامتجا
 اربجح ميهارنا اربخل .ىرخإلا
 «ةريجالا عماورلا تافلشمب» قثمو

 هيضم ثحناع يسناو يجان لامجي

 وب لثمو يناكلا نارقتسبالا
 فلخع يس يلم هرهبلا ةقاحم»

 ةيبرعلا ةدصحولا ثجلاع يتلا
 ويجعل ةباور لتمو يبرعلا ريصملاو
 ريبغ ةارما تاركدم» ةسئيلخ
 ةأرملا ايامحق ثحئاع .يسلا «ةيمقاو
 ينيطسلفلا طرشلا راو

015 

 م 0 م

 "فاو قوم يبو يدمج مت "*““

)0 
 ؛حبصلا ةلفاقب ارورم

 يراظتنا ديمبلا يمتأ

 تثاقاسملا نينح يف .هلسر ىوطو
 لمرلاو ءاملا نع ثفست ؛لاثا

 سانا
 تامياللا انئامساب ىلست :لاث

 لفاوقلا مومه نم برتقت الو
 كهجر نا ىرت ىوس
 كريفل لظ
 احيق رطقت مامأ املس ىرت مت
 ..اهءانبا نئادملا اهنم عضرتف
 ,رابقلا ردثيو

 الد

 ؛يتركاذب ارورم
 هقاوكا بلقلا حق

 توملا ةذل ىوتحاو
 ههجو نه شلي سار
 ايارملا رابغ يل
 .نيسملا ماكر يف يوثف

 :ةلوفطلا ظيقب ًارورم
 يسال تلك

 ويا :تيبلا جرب يلع ؛ينيعد

 رادجلا هو شسقحال
 رجعتلا! هنيط نم لكأو
 رجحتت ينممه ىرأ مث

 سربسا نع ثحبي تقولاو
 ,بابشلا اياوز يف

 مع

 ؟يقضع ةميخب روس

 ًاريتك يففت ينامالا تيأب

 .بلقلا ةهمت ىلغ بردي ءاسنلاو
 تاشارفلا لثم
 الا لفجا نأ تلواح

 ًايعو رثكا
 تقولا ةميهل نسم برغاو
 جحابسلف وجت عقادت يئام نكل

 جارفلا لويذ رجو
 يتذفان برق ىلا
 .ترحمن

 مالكلا يل يلخدا
 يصلح ليصاعت يف يلخدأ
 يتتح ىلصت يكل
 تقولا كل ولحيو
 ءدلنا
 .ليصادتلا ين يحسن
 ةرمك نع دزمت اليخ
 ماقتساب

 ةباتكلا ةأرما

 اذ يلدا
 رجفتا يك
 رهامي نونجلا اذه

  هوصلا قفور يف
 بيلا نع اديمن يثني مولاو
 ءارعمتلا ةيمع يلسدتنم

 هوق

 ةرم يلسدا
 يبوع كيف ىرا يك
  هتئمعاو
 ءايارملا ساشحا كيراو
 ءرسلا ةرياقد

 انم لقب مج
 يوموملا كبارصم بان ىلع

١ 

 ةييسئامور ةأرعا

 ١ ,.كعابص اذه
 يح ضرالا فجترت
 نوبملا ءايضلاب ينفسمهتو
 بلقلا نضتسي ءشانح اذهر
 .ميقلا ةضمو نم نيلطت نيح

 | «يتاتش ماي ادري
 نوتسلا هادم

 رخبلا وه اثهو
 ..رخبلا ةبرو اه
 يحورب ىنغت جرم
 يبرث ءىطاوشلا حيرتست يكل
 نوجشلا حوبتو

 انا ادعي
 يربتلا كعوبني برق .فقاو
 عاكطتسا ام كينحلا

 هوضلا ةلم يف لسمعاو
 ..نوثجلا كرا يرسم لبصيإ

 عييرلا .ىثنا
 ّ ,يتها يه
 اهئرخ عيبرلا ايح
 ءءابص ىمح تلاككتساف
 .اهيهلا
 .تياهتو

 رييجرر جرم اهثاك
 يناكرا)

 , اهب تنك يتنهنا نم
 ءينوعرز اذا
 يناغالا بورق ىلع
 :ينويلعاو

 اهيديو ىرهلا نيب

 «ةدوصتقلا»

 قثعلا نم رح نالا انا اه
 ساتلا نس رح
 ء اقدسالا نم رمح

 تفرلاه ثيهتملا يسد نم انا رحو
 «يلامس نم اذا ريع
 .يمامأ هيت لك ىرا كيلو
 ولجتو
 ,نسمتتلا ةوزب ىئرا

 تافطلا لطب يتنزت

 المتكم ترملا يبا

 اًمريم ىئدملاو

 يناتش يف
 اليل ئوبني ساثلا ىرأ
 ينارا كيفو

 كادعت سممت الفا

 عوسفلا يبياقع يل
 يناصالا ينتلدط وا

 هامظب

 .يمهولا يسحرتلا فاطقن يتيللم
 كيتبع نم

 يقيرط يف يشسأو
 يفيرع ينيللب
 .ميسلا لاشغتسا دبب ىدملاف

 رجلا ياخ
  يقيرب داكطصاو

 ؛يسلف ثيلص اناو
 بكيل مل مح
 ءيدنلا حهو يلا
 ينيطن يب فولصمملا
 ٠ يكيرط يبتلع



 ضايرلاو ةرهاقلا ي اروغذم ىطمبلا فجاتري
 4 ةيكيرمالا ةحدسالا ةمقعق نم يرخأ مهاوعو

 دج ءالؤهب علؤلا غلبو يبرعلا جييلخلاو ةريرجلا
 لع مهسفتا نويكيرمالا ؤرجي مل تاريذخت قاللعا
 .اههرلع

 ثيداححا اهنع تربع يتلا هذه رهذلا ةلاحو
 ل اهدرم نيمرحلا نئاخو تراب ةرركتم
 نييمحملا نيساظتلا نيذهل ليزهنا نيركتلا لمالا

 .ةينويهصلاو ةيكيرمالا تارباخملا ةزهجإو بآرحب

 يف ءالقملا نم ديدغلا كانه ةلاصلا هذه
 جيلخلا ةتالعنم ف برحلا نا نوكردي نيمه
 لونص لكو ةيكيزمالا ةيركتبلل ةهذز هتمهؤولا ٍش

 .يبلطالا فلع نم اهل خيزاسملا ىرخالا ةحليمالا

 ريزثو نوسيش دولك ديسلا ناك رامضملا اذه
 1 ٍدييتسا اندنع امامت اهيصم قبسالا ةيجراشلا

 لئاسوو ضاينرلاو ةرهااقلا ف طاسوالا يضعب دف جورب :
 نوكتس قارعلا دس برحسلا نا نم ةيكيرصالا مالججالا ٠
 . ةدوشقم ما 1 دل

 ةقطنملاو قارعلا ربخ ةلود لجر نوسهش ناو
 نكلو رذح اسنرف ةيجرادمل اريزو هلمع ةرثفا اديه

 نم ةيكيرمالا ةرادالاو ابوروا رشم ..رخاإ ماجتاب

 .قارعلا دبش علدتت بريح .ناريد

 وهو ُثيه دراودأ ديسلا ردع هسفن
 ةريخ هل يسايس ثدحاب و قبسأ يناطيرب ءا

 ةلمحر هبشت قات سل ف
 نييقارهلا نا) كردأ هنال امذب وأ !دانيرغ ف اايباهرأ

 .(اومجوه اه اذا ةوارطب نولتاقهسم
 ١1 7١ ةروث اهتمنص يتلا ةيقارملا تاردقلا نا

 .نيسح :عادص لفاتملا سيئرلا ةدايق له ف رومت"
 رثاد يجيتارتسا وضرب اهرونبت دعب ايعوضوم تاون |٠

 نيسحلاو دباعلاب يقاردلا شيجلا لكسقتسا -
 يلا ؛جودزملاو يوايميكلاو داو مو سايملاو
 بيترستو تاباسحلا نم مثكلا ميشنت 4داب+

 رايعملا نال تلو قئانلا طالتخا ةنحرمل . 5 3
 يبنجا دوجو يا هجوب فوقرلا وه حبصا يساختفلا
 اهتمدقم قو ةيبنجالا تالالتحالا لك عهدهناب'
 .نيطسلفل ينويهصلا لالثجلا

00 
 طولت هنا يشمل رعش ييسح كنا قييف

 يكيرفالا لالتح ططخلا ءاق ءاطغ وداع 7
 جيدخلا ةقطزم ريداقم يلع ةرطيسلاو مبان 1

 تاحيرصت بابسا دحاوه اذهو ,,.ةريزجلاو يبرعلا
 ..ةقطنملا تاروطت ناشب نييدوعسلا ن 1 ةمحا
 نال هميجحت ىلا ندننلو نطنشاو تعراس هنقوم وهو

 مهرارق نم ريثكلا اينمع اودقف ضايرلا ف نيسفاجلا
 تاوقلاب داجتتسالا كرش ف مهقالزنا لعفب يسايسلا

 نم هلدهرو ينسح علاه مرو راطالا اذه ل فو
 ةيرشبلا ريصم ىلع برشلا يف مالقعلا قلقو ... ةهف
 يتلا ةيروثلا ةيقارعلا ةلداعملا ناف .. اهحلاسصمو

 ةردابم ف نيسح مادم كاقلا ةيرطبع اهتغاس
 ردص يف لؤاطتلا نم ةلاح تعاشا بآ نم رشع يناثلا
 ةدارا يف ةدسجم .. ليثم اهل قيسي عل يبرعلا نطاوما
 بن ةدسجمو . ”عمقلا لك مغر نيطسلف ف ةضافتنالا

 لك مغر هفرشمو يبرعلا نطولا .برغم ةيقبو رئازجلا
 ,طوقبضلا

 ءاهسا يثعن ال ةردابملل ةيرفيملا ةلدادملا نا
 لالخ نم رارقثسالا لمكتسن امتاو ,. طقف بالالثحالا
 ريشامح لك ةحلصمل ةيبرعلا ةورثلا عبروت ةداعا
 ,ريبكلا نطولا

 زومت 7١ 1ا/ ةروث راكفاو تارامش تناك امكو
 هديسحمو ةيسوفلا ينرعلا ناسثالا رعاشل ةكرحم

 راسك لام ..ديوع هةميرش ةهلود هيافا يف هحومطل
 ,ةدعامتجالا ةلادنلا يروثلا عوزنلا ثدسج

 لكو ندنلو بيبا 5 نطنشاو ناف يلاتلابو
 ربسلا ةدانق لط قف هجاوي ال يراممتسالا فلاحتلا
 طقف عاسبلاو لالقتسالل املطن سس مادص سيئرلا
 ماظن ةهيبالال ابجيا اشاسناو ايبرع اخومط امناو

 ديعو لدملا ساسا ىلع يملا يثداصتقاو يسايس

 ضعب اهبلع ببأد يِثلا ةوقلاب حيوطلا ةسايس
 هلبط يىبويهملا نايكلا اهتميتصو ىمظملا ىئوقلا
 ,رضاعملا انشيراب نم ةيضان# ةبقحلا

 يروق نسج

 . ةرفلا/ )ات جشإ اج, نرنن > يابابا نايزافييخ دج جب” |! ادى ج1

 هت اها .ثدك بعت ةو دمحم

 د
 در مسا

 ارسجالا خيراتلا لاه ءوصلا يقله ,تاقلح يلع مءادنلا» ةرشنت يذلا , «نييباهولا 11101111011111
 ١ يلأ لصين عجارملا ف بيقتنو ثينعب ةبجينت باتكلا ءاسج دقو .ةرمزلا هذهب ضرا تلوصحت ىسح :روجفلاو شطبلا عاونا لك سرامت يهر ,اهلهأ باقر ف اهنويس

 اذ ددفلا وج رح اخ داحالا

 نيياسفوسلا دوعس لا نع ةسن 0
 يوضرلا ضترمديسلا فيلات 202020202000

 , زاجحلاو دجن ماكح ةرمرل ةيخيراتلا دوعس لأ نع ةحفص « باتكو , دسيبعلاو يراوجلل قوس ىلا ةيمالسسالا تاسدسقملا

 ةدضاحلا ةيدوهبلا ةيدوعسلا ةرسألل دوسأ خيران
 نغ ةيلج قئاقحلا فيثكنت
 لأل) ةيليصالا» لوصالا بئاوج
 عابتا نم دححاو ةداهشب (دومس
 ١ دسحت ررش :دوفس لأ

 تابتكملا ةرادا ءاهتمز ابمانل؟
 روسالا نم' اددعو ((ةساسلا
 .,ةيئاضقلا

 لإ لظمفعي ,خسيشلا

 , ةءاسالا دعت نود فكي

 رخافتلا دمقب امبر لب ءدوعس
 دوبس لاو عاشت زارباو مهياسناب
 ةيبرملا لوقملا ف دععاوت ام 2

 هل نا زويل امبر ا ,.!اردا
 عب هاضقا كيدز اريد

 نع ةيدحلاب ةااهشلا أدب دقل
 ةراهش اهن١ كردي مبا وشو هتلعر
 هده هتلسرو , .خيراتلل
 شرفلل ىنوالا سشإملا اهيغ قفار
 اجو ا

1 # 

 لغو يباهولا بهذا نير
 ميروفسلا مالسالا+ ةقيردع

 !5 كيلا اوماسل دمحم اي مكو
 نا :ةيلاثلا قئافحلا يصخلمو

 لا زيزمادبع كلا نم ةكسرب
 ني لسوي يدرهيلا ىلا دوعم

 ,وهايلا

 رارمتساب هلساري زيزملا دبع
 ياسو . يبليخ هنم بناوو
 مهلا باتكتا هسيلسل  زيزملادبع
 نوديرب مهنا يايا عب هيجتا دقوز
 :وه باتكلاو ( همبط

 سس نيكملا نارجحل عبن
 عماجلا بجو هلها
 يا ةريزجلا دوه 0
 ةفاكو  ثيرخالاو نيلوالا اهلك
 نيدلا ايد نيذلا دوهسلا

 5 .!و يسعالاسأ
 0 27 رخال“ لئابقلا
 دولا رقنو «برعلا دض اهتراثاو
 يمنقت نا هذ قبس يذلا يدوهيلا
 ثئمبرحلا ةريزج يف قمسول نا دعب
 35 4ك عجم دمحم. يبثلا دهع
 ترشتلاو ...هدض مهتارماؤم
 تانايدلا ةفاك دوهيلا اياقب
 (يتايسو) ..,ىارخالا نادلبلاو
 رص ةدع نال حضاولا اهضكلا

 فينو ,ع يدب ةليبق اوهب
 اوس لاو 0 عمالصا مث

 مسا ١ فيكو
 هيلا يلا ايرجاه 2 ( دوعس لاز
 ثخن ل ةوسدنا فيكو :قارعلا

 ءاصف ددل] كطفع

 ةمصسح سل أ ست

 اد راس

 نم مهيلأ اربغزر ,(خيلاسملا
 نم كلذ عفو ٠ : لعب ةئيبل
 بغالا  ءاطغ . د الللا فشكبي
 لا هوجو نع ع. خلا دوسالا
 ,كوهسا

 رشع سساكلا نرقلا يف ناك
 ا نكسي ةزيذع نم لجر

 يدجنلا اذ
 عوردكتا ةريشع ميعز وهو ؛عرد

 تاكيتسع ال ارسوع ناكو «
 رلز نيدمسلا يدا يو ,ةمساو

 اعرد هبييرق ل ا
 يتنطل هي

 لقتنام هقيضأ ةضرا نم يكزيبك
 يلجت ىلا هلفاب عنام

 وه اذه عنامر , عرد هبيرت ةيطع
 .دوقس لال لوآلا دجلا

 هدلو عئام نم ضرالا ثروو
 اضرا هيلا

 «نيزب اجل نم هيو يكل
 يسوم هدثو هتروو 7ع تامو
 وزغلاب هيبا كلم ىلا انلم طاضاو
 ,ةاطنملا هل تنادو ,تاراغلاو
 2 ,2ةريدع ةراما هل تراعو
 اربا مدلو هفنخف ,ىسوم.
 ا قدني :ناجحرف هدلر هدعب
 نرلم قززو انرقسو ةعيبر نيدلو

 ةتيقردلا نلف دوفس ىلوتسا
 لاقىرسمم لآ نم اهعزتنا

 «ناليج ضقني مل اذكشو
 ماييرللا نوحخزانلا ادغ
 تيلبو ..مهتوأ يتلا ةقطنملا
 ةراسالا ةمماغخغ ةيغردلا

 قالا هيكرت دهع ىلإ ةيدوعسلا
 ديعس تاعمب ب .4
 دمحم ةذلو 0 0

 ,ءدهع يف ةيباهولا تاشن يذلا
 لاز امو ءاهرزآو اهتنتعاف

 .مويلا ىتح ,اهيلع نويدومسلا

 لك نه زاجياب ملكتن يلي اميفو
 هني دوفسلا و ارسالا+ نم ب ربما»
 نم اونمج نيذلا نييباهيتا
 مهل باكو ,ةمبتس ةديقع ةيباشولا

 اقيتعت ءاهرشن ار رودلا
 ايسلا مهفماطما

 دوعس نب دمحم

 ةرابا دوعن نب دست لون
 ىلا [فاا6م) ةئم ةيغردلا
 بجامع وهو )١174((, ةنبس
 ةدهاسو باهولادبغ ديحم
 تناكو ,يباهو مكاح لواو نميالا
 دومص نب دمخم ده يف دجت
 «بتاراما» عيس وا ثس ىلا ةشزوب
 كاذ كالو زياجتي مل اهدده نا شر

 0 ا 0 تار 1
 نبا ةراما اهنمو ؛ريكدملا دمسم
 رممع لأ ةراساو «ضايرلاب سود
 رازسف لا ةرامأو , ةيفيدلاسب
 : لامشلاب يلع لا ةراماو ,نارجنتب
 ,ميصخلاب ناليحجح لا ةراماو

 همبتت كذاك يذلا ماظنلا اما
 .ظنلاب دبش وهف تارامالا هذه

 ءازمالا ءاوها ع يشمتي يلبقلا
 نينط اولا نا رهظبو ,, ءايوفالا
 اوداتعا رج مهنالا ,هلسا اوفئاتي
 ىتسح ,لسبت نم مهؤاباو هبدع
 .اهميبثع ارمأ هويصتح

 لإهس ني مبحم نيب ترادو

 ساون نيا نيبو ,ةيشردلا ريما
 ملصلاب تهننآ تاوزغو بورد
 . اسهئيب

 دمحم نب زيزعلادبع

 هردلو روغيس نم دمححم راثما

 . ا ا اح وي نعلادبم
 ب 1

 دهعلا ةيالوب عيابي ريما لو) ناكف
 دهعلا كلذ ذثمو ؛نييدوعصلا نم
 ةييابملاب لقتنت ةرامالا تيحبصا
 لبمف امك ةماست دهملا ةيزلوب
 ءبيرغ نمو :نيزي ةذلز عع ةيواعس
 قيزعلادببع ةريس نأ ؛دملا

 نم ةيوامم نبا ديزي ةريس هببتلل
 هوجو

 فتك يف شاع اهتم الك نا ,الوا
 .لالدلاو زهلاب ريمالا هيبا

 ال الماح امهنم لك اذث :اين6
 ,كفانأت دلو قاخل الو ملنع هليزي

 ةوسقلا نم هب افرع ام ,الل6
 ةمحرسلا نع دعبلاو :ةنقلنلاو

 , ةفارلاو

 قيرط نع / 1 ايعبلار
 ةئواعمب ١( ةبالوب ةعياجملا
 قيرط نخ ال ,شماؤهلاو يشاوحلا
 نايتخالاو ىروشلا

 نم اههدهف يف عقو ام : اسنماخ
 .بورسلاو نتفلاو لقالقلا

 ةئيدملا دياب ازغ :امسداس

 ةهركذ (< اسهمم ماباو ؛ةررقملا
 ةكم ازهر ,ةرحلا ةدقوإ نوكرؤلاا

 زي زمعلا دبع ماسي

 نستسنو بورصخ
0-6 00 

 بامسوؤ بحشو

 تاسدتملل كنهو
 ةسيدسكلا ةيوصضو ,ةصركملا
 ,قينجتماب

 :رومسلا زيزملا دبع فلاو
 ص ةيايقب انيج يباهولا

 يضل 12
 قزم بل لاو اة جي دخل يرسل

 ةيمكلا لوح
 :(فشأ 0 ةئس

 ؟١١) ةنس
 عيقبلا ملا ا مدهو 2 ٠

 نص خيرات نعو ءاهريغو
 نويباطولا ينوتسا اسكر
 اوذكنإ ةروتملا .ةنيدلل

 ةرجحلا رئابخ
 يي ننام مهنا يتمح افرهاوج

 عحاعمم الملا رهاوضلا نم
 يدقلا ةميظفلا توقايلأو ساملاب
 نم تاتانمجش عبرا كلذ نمو

 ص ا
 نه انهبامنو ,جولاي اهيدعو
 ديسلل بايترالا فشك) .هدرمزنا
 .(نيمالا

 ديزي لت ءامباس
 لوس ةياهيرو , :اههسلا

 ا مما نبا
 م ا :هنم هلا

 كلذكو .٠ ا لح ءءاست ىيسو
 هشيجي ءاليرك نيزملا

 ربقأ هدو هالو داق يذلا
 يل بهنو «نيسلا
 فيسلا ل ىئاقدلا

 مهلاسلو مهلاصر نييك
 ةنس ناسكو مهلاشطءاو
 .(هالكنك)

 ف هشيجو بيزي ةلعف نا ءاتمانا
 م اعلا تزه ءالبرت
 كداب
 لضح ان انهو .ةماعب نويومالاو

 شيع لسصف نيعع
 للك ؛مالبرك يق هلمل اه زيزملا دبع

 ؛(؟4) ع دجن خيرات يف يب
 هيبا شيجب لوس ٠

 لما ريصنلا راسح دميو ,ء البرك

 رسدو ءاهلضا باقر ل فيسلا

 : 5 سلع نشنأ ترسم اي

 يعل عفو حرصا يشل
 نع ذاضشن هلك نه اذه هلبع
 قالطنا ةطقن ناك دلف .ةميشلا
 ,نييباهولل خيب“ بالفنالل ةثيكر
 بالاوغ ىلآ دعب اميف يدا است
 ..ةلودلا هذه ىلع ةبيخو

 "نيب ييوقنا هجقلا اذه ىلا تيارا '
 يبر' ةهج

 راع مرج تداحف اذه ديو
 ْ فقي نل ىلع ل
 هي وضو ,ييمالا نير يلع
 .لايتخلالا نب فوك ةالصلا

 ليزملادبع نب دوعس
 ههيا ليصم لعي

 هب ماك لمع ءزيؤملادب
 ا
 اصهين قارا

 ةسحض ربث 1 بلسلاو
 15١ مل) ةنس كلذو «ريبزلاو
 )+١55(١ ةشيم نارجن ازطو

 لهدا دا لوو .ايمو دك
 قشمسد باويا

 دس لسرأ (11170) ةنسو
 ريرحتت نوسوط هدلو اشاب يلع
 يف دودسف ,نييباغولا نم زاجحنا

 مهيدع بلغتو ,لوالا .ةركئا
 لع يوتساو ,ةيناتلا

 ءادجحت حتفشي نا لواحو عب
 (به1١؟؟4) ةنسو

 لزهو ,اشاب يلع دمعسم
 يلا اهفذم هلسراو رايلاغ فيرشلا
 فيرشلا هناكم نيعو ,كيئالس
 ةرامالا تفقتثال نوغ نب دمحم
 ةريسا نم رمخا عرف 6 نم

 دج وه نوع نب دبحبو ؛:فارشالا ٠

 كلج لسيف يبا نيسح فيرشلا
 ودرألا كتم هللادبغو «ّيقارحلا

 ةتس نع دومس ةراماآ

 ,(١؟15) ةنس اكلي ذم

 دوعس ب هقادبخ
 .كهادبع مِللَو دومس دمب ينوتإ

 ,ريذكعلادبه همك < ةراصالا ههراشلا
 تؤرفتو ,اهبفن ىله ةرببالا تمسقناو
 ,اهتملك

 يع ةمحس زهج [ه17171) ةدسو
 ميهاربا هذسلو ةدايقب اشيبع اماب

 مي تثاقو ؛زاجسبا ىلا ميهارب) هجوتن
 ءدحب يلا اهنس راس مث :ةيبآ عم لزتا
 لمو ل ىلا ابينف نيت اهيذ لخارتب
 ةمصاع ةيعردلا ىلا ( 1؟*؟) ةد
 رهشا (0) ماد راسخ دببو ؛:نيباشرلا
 .دوحس نب هكللادبع اهريما ملستبا
 ثيح ,ةتاتسبالا ىلا ميهاربأ هسراق
 ,اهقوم ايا نادم لإ همس نسو يتلا

 لا لاوسا اجا ميهارسا ريباصو
 ,بامهولازبع نم فمصم لاو ,ةرمس
 ءريصم ىلا رايدلا نع مهتم ريثكلا للجار
 لبذ ىم نولمق اذا الافو ءارح اذه ياخ
 امر ,متاملاو ملاطملا نم ممحم ةماع
 يندذللو ,هماقكو ك ةيايطلا نم نودكترا
 ةتيسر



 : ةين نيطسلف ةيمل

 حس سيم | درسساسل ةوسع ل

 سما ةبيئادق ةيقودجام تعال ا جاو ب ةلثحللا صرالا
 ةيسساخج السم ذردجم

 ةحلسالا لك مامحتسا ىلإ ةكتحملا يضر#ا لخاد نييتيطسافلا

 عع َّ 7 0 ةيإ 2 جرت

 اهيا برد | يتلا ةيموبهصلا تاوقلأ ةهجاوم ي مهنزوحي يتلذ

 نم ةرامصحلا ةامر ىلع صاصرلا يالطاي رماوا
 عيمج ي ةيكيرمآلا حلاما) ةمجاهملب ةكرحلا تددشه امك

 ١ (قارملا م تورفلا ةئيدم) - 3١ دنعلا  لزالا امملا م1444 (ريوتلا) لزقلا يرش 54 ب مه 1[1) رطالا ميبر ١ نيسالا 00-2 بحس -  رشنلاو ةعابطلاو ةفاحسصال لا ةكرشلا نعردصَت . - ينويهصلا نايكلل اهدييات ببسب حئاملا ءاهنا
 اقممودرب, 29 0ءامطم 1690 - ١ !ىأ لوو اله 8و ب ايننقا 0م

 قياسلا اهئاثم كرتلق نأ ديدج عقوم ىلا
 . ديدجلا اهتاونض ىلا سائلا ءادهال ةيلالد 1

 طف ةثطاطلا اهتاباسع» مارج نم ططنلا ةرازو هيف راسفتسا لبعيو ءيركسعلا عاينسعتلاو ةعانبملا ءاحسنعإ سو يذلا انطشلا ىلا اوبل دق يركسملا عيذصتلاو ةرازو ءاربغو طقنلا ءاربخل ؟كرتمشماعامتجا سما ةعانصلا ةرا (هتياسالا ناكو انه ماسع نيس مادنص قئاقلا سيئرلا فيسلا سارت 6 سس سس يعصب سس م ا جو31 ةعاتص تاجايتسحا لماك نوجتناي نويقارسعلا نودهاجسملا ا

 كاي مسي

 ادتاجايتحا رسيزو نسم لماسك 0 لسإك عنتصت نا ركسنلا عوجمتلاب ةعانخلا يحلب مانت مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساع ةرازو كما 00 اح نيزخ نم انيدل لصيصن فيل عامتجالا رشح امك :مارزولا سيئر . وجوم وه امل نينمت ريغ نم طقنلا ةرازو اهتردق يتلا بلان ي ءامج نودعسو مارزوك“ سيئرل لوآلا بئانكا ةدنأل سفن نم رشا نمزلا ةدايز نا نايطمر نمساي دط ناديسلا عامتجالا رضحح دقو نكلاو ,ديعب نمزت هدامثعا مش يذلا نيم اب يعلو . ولا هوما ا اب نيالا راشراب هلل هفاذح قارعلا جراخل نم دروتست يتلاو نيزتولا ةعانص نيسس مادص فثاثلا (( ريسلا نما هققو اذه يف مدختسل يتلا تابيذملا ' م | ءايلحم تامولعم ساسا ىلع نيتقتلا تعفو دق تناك لنلا 0 _ ا جرافم نسم دروتسسي امم ةرازو نا شاقنااو راوصلا رهظ تارايعلا ةدوجوملا داون ضعب نا ةكئاقلا اهتادولعم صضقنو -دوقو عوضوم يلع اينيصضلت مالطإلاو هتدايس
 الر عاشر الو نيقيدصلا نيملهنا 0#

 مانا يلا ةنيجلا جئاتنو ةفانملا
 نم لدغ ىلا فوكاميرب ديسلا اهب
 ةيباسسلا هترابيز دخب 1 ع

 ةزه دهسلا ةئباسقملا رفحرو
 ةيايك سلجم سيئو بئاد ميهارب ا
 سلجم ءاضعا ةداصلاو ةرهثلا
 ناضمر نيساي هلع ةروثلا ةدايتا

 قداطو ءادتوبلا سيئر لوزا بدلا
 ءارزولا سيئر بئان زيزع
 2 م نودعصسو ةايدعر اهخلا
 اهرضرم ادت .مارزولا سيئار
 فاق دش مساك فيلل

 ترسيور نادسوسلاو عال
 ديسلا بتكم ريدم نايراكراس
 يف يتيلوسلا ريلسلاو تيماميرب

 ةكيرمالا ثاوقلاف ومضر عله بسسس
 يمك هب لباحم انته هسشيعسن عوسبسا لسك 8 نامع ذأ د ذاب ةلقانلا دابتقاو, * ”ةملاخلا ا اا يملاعلا ماعلا 1 سس سس يس سس ب بس يب ملل

 : 2 داو
 انه ديقيدث مويدنبا للا نا ,, لمكك ةئاع : ةقرحملا نديم ناسمروت يكيرسمالا لارنجلا لاق

 تايسقلل# نا تأ دوو ده دما ةيييرملا ةيحيرملا 4 هبرح ران لاصتضأ نال اهلوعطم | ملال تداتقا يتلا ةيداعلا ةمجاهملا اهي ءاثال يسم رجا ل حم ايتفجبولا اانيهرمحلا تارجنن ١ دشاقمأ بئاد ردروه 6-2 حيسامولبدلا دههجلل أ ةوتلإ يبحز ١6( - از )و تام ةثئاثلا ةعاسلا ى ةيناطوربو ةيكيرما : اوبس ا 0 برشا <“ 2 : .رةباسل) دلجر وهم 1 س1 رويس 0 نود قي ا يقي اضل نب مي ا بم [جيدومعل) ةيئارملا ةقلاخلا تجومتا ةيئاسوملا ةسوقسلا ةلم ةامعا 1: - ليادسل ا هام تاققب
 مشل توسع ةفيحم تظقنو 0, تس دعاس دل اك هلتو هيون عايصتالا نيضفاز انهياع ملاكا. هيئانبإ نايو ىضفرت ىتيتفتنا ضرفلا د قايل كل نزح ققاجمب قارعلا بمشو ةدايقو ٠ . ةقطنملا ل ةيكيرمالا ةدت) ىلا دتمن نإ نكمي جيلطلا قطن" ا 5 فتونالا ل تو قلق اذلاب هفط اعنا ا سا معاي ياكؤم  هتدايدم زازتعأو وير ظنياب سايرفلا و : .تايقلاو طدايللا اهيقينت يتلا بعرلا يف برج يئا ناي ءاكيرما توصو ةشانا ظطباضو اهتابر هاضاتساب مقالعل قازوزلا نأ ةيقارعلا هايتالا اكو بناجالا نه قارعلا فويض اهب ىظحي ديوبعتا ىلا ماكص دقاقلا 0 اسم هلا عنو نم قوام نع ديورسلا و لا جيمي فس ةيكررما | دادلا نم ددع جوج لو ىدا اهم ربما اظن ةداذب يف لوؤسم ردت خاب ب | يتلا دياشرلاو ةياتملا ا قنفشو تو ؛ . ةقزبنمنل ةيرفاسحلا ةشيحم ا هييشللا 1 9 انواش خرا 1 لا تايقاأ ةداهق . افجقم ارمأ نوكيس ةقطنملا مهبول دعب ةوذه قالا جيلط يق اهي قييم ام لولا سعت لا ةيدالا ةسالا 2 يتادوبلا دوس ابب#ب ل وج

 فاتكمرمأ اينانما مقتني نيمرحلا نئاخ هس 510 لام ةيئانس ةلث ابا | عش نا سلجم تاورل ةيبطت ندرالا يف برعلا نييموظفهتكزم“ : و يس تش سس | لااششالا عماش لاقتعإو ةلكاشلاا .ةيصاشلا ةصاسملا يق تماق يكيوما |. مداشلا لالخ يف اقيرصا هيلو مدع !. ةليفلا هذه موجهب نويلارصلا ماقاذا 3 ايدج هينا ةدستملا تايالولا لقفل نأ | نيبابشو .باوبا رسك ىلا موهلا  ةيتمس تارئاط عبرا نا ردمملا و دب اطسقنال لوقت نوب لك اننا زبيال نب ةلاطذا ١ ىلا رارقتسالا زيدي نم هقيقد مر( ةحابسلا يف تدمع . ةلقانلا ماجتتاب ملم 2 عفدم | ماضوأالا هيزخ 0 ١ مدخت 7 ليولجلا سول ةقيحمل رش ليس نم ةدا راللا هلفجو هيل نم ام :ةيدابملا ةوقلا نا ردمعملا فاضارب ل 0 ا مسلوب 4 مزح ا ق
 ةتكالالاضن دوقي3 ارا

 : داقلا يطعم نيلزالا ل برملا نييموقلا كنباقإو قابعلا هي اهلا : ا 0. دا
 تعزو ةلاسر ف ةكرهلا تسخفواو 5 ةكرعم يف تممجتا 0 ال

 نييندرالا نيرايطلا نم "نامه ةيارتسلا ةشافا دهظ لم ايدنج | ىدعالا تارارتقلا لايهاو
 .٠ تي ةينمسلا نمض ابهندزا اراسيط ؟١ 5 0 كيج م فا ا قحلا ىلغ ةمئاقلا ةيلودلا ةيعرشلا لمع ئ || ايدج نع يروا ما 00 رى دابق قالو نمط وه سدو نانبلو للمس ةكرش تتقتبسا هل خاو

 يلا نيدت اهجراشو نانديلاب يرظالا 1 يأوذلا يساجم يف ايطارقميد | نا ةيسرفلا ةزاحبملا ةلاتكر ترتذو نبي 1 هممت سم بازسالا عم نو اعتلاب ةيمئسلا مثناسر اين ا يقول أو - وطنك ارامل | ليرات ةنصصاوسم نبع دفولا دكاو زيمملا تاططملس اهنمشللا 1
 اعلا مولا أرلا ةفرابم لش يا يا انابيب اوبكامت دل ايتاك نيروكذلا نيرايطلا

 . دها كا وت : نا مهنايب ف باون/ا ءالؤه -تتج7 رتضتنا ةوطخلا هذه نل تناقو يس فاشن يفيرشلا 2 ا | برصلل يدا يساكلا ءاعيزالا ذتم ةدقسسملا ىلع ةيقنلا] لجسي ههتجلاب .ءاجدالا اذهب ب ا ا ضاق راس لوادج ىلع ا ةيقارملا ءابنالا ةلاكول ًةيلاملا ةرادوج ييرعملا نيدماعلا 0-0 عهدب كتيبات ةولعط يضو ةيبرملا ةدعرا| زاب نبا ةماقا ديدحت ابنان 579 نم ةمقوب يناحلا رهشلا ملو سما رازقلا اذهب لوؤسم ردصلا الا قيرط ىلع لابهنلا نح هزج ُ 0 ا تلا 1 كب يب راسو ةيهوولا)و | ل1“ ا 3 نييرصلا يا لا لاس اي يدنا قلقا مما حسوب )و (ساسرب 59 دو الا ةفلس كيا هول يل . مهلعلا ناحنا ذأ قط يف تارهاظتلاو اذنه دي نيبلابا تاس حتسم ديدسلل 1 نما انه رص يذلا ناهبلا رفا لو 1 ةاهقب ثاوتس ثان و نيقلمم | متع ناو ةهدتجالا ب روم توش نابجإا دق تايمجتلا لالخ نم ةيكيرصالا قارعا د | حوارتخ ةدا لممفل ةكرشلا
 ةيميللالا ا نلع ءاضفلا | خهرذو زاب نب ريزمتادبع مالسإالا

 يتلا ةفيتولاب ةيسثوكلاا (قورشلا) | ةديخألا ةنوألا ف تردص ينبا 0يراختا
 هتواعتا ةرورقلا» [جابص نا) | لسع يام ماهقبا ةدمتب مهتسرافم 2 : 2 ةوعدلا ينمي ةينيز ءللعا ةيضقلاب | اىلحع يدقجالاو يكيرصالا يركسملا قاع ردا اوصل دخإ فشكت | نيديكؤسس يعافدلا ايفقوم نم يىيححرا . جايس ىلإ ةظامب ا د ار عمرو حب ارخؤم ةيجارعلا طدعلا اهترتب | ونحت ةدحتملا تايالولا نا يلا ريثن -. سل 007 كفع تاك

 نم ناسع ىلا و  هتدايصو ةقايتلاو ًُ . . رم يج قدح 1 طل دانا يملا ريح ايجار ا ارب ومتك سا تبع يتب نيه يي جيو جوج . 9 اهم 8
 0 وم (يارملا - 0 55 ( تاقلطنملا هذه نأ) ن ا ل ا ياللا ناوذع | | ايي ادا دمأ حا : و اعز سفن يف برعلا نييمرقلا هك ع . راطتماو يقرا رعاشم نا ةريردلا 7 ١ ترشمر

 ٠ 1 اكتحبصا يتلا كاهتملا رغاظم ءازا
 جا نم اتلضاثز اهانينسلو اهج 1 نيرشت نه ن 1و يناثنا يملا دوسي
 ةراشا لصحتر ١444 ماع 1

 0 00 ةينيماللا اكيربا عيرس يئداصنفلا يمن توديحب ةرهطالا ةنوقلا تردص يخلا اهرييجحت ىلا اليورتغ 0 تكد . نظدشاو  ساكا 1 3 ١ ةيبرعلا اةريزجلا نيم
 1 : “ صرخ و 7١ سسأ هدف يقعم ردتؤم دكا اعمل ةقاطلا ةراز اسكبي ديدجلا 1 1 ةياازاو تدفن ُ 2 1 هيو يا اش يس تقؤم لاخدا تاحول ا : جيدخلا جيدخدا و عمولا ناووطلت سي ا ل تساي 0 ارك - كجم ةيعج لي كا 1 ىلا 0ص واب
 الاس لع نسا : دوا ل ل بناجالا تارايسل 0 تزليدعتلا صينب مايقلا يبدل 3 د يونسلا هريرقث حم تاعامتجا ةدع دفع 2 تس يديس يزول نا هنو ساكارك ب ةيزيوزتفلا | كمجرت تقو اذه نا نايبقا دكا امك ا مد ساي ديما
 يخت ةقيثولا نا لا راش رجكللو | يوسرفم داحأ اهتطلمي ا تارايسلا | سال ويت اكيرما لود تادراو ةبيف ي ةيودس رالود نويل ٠ < اهرادقم ,,اليوزنت عم طقب | تفو ن للعلا رصافشا هجر أ رسل دجوب يشل ثاوقلا ناشم اهردص) م 0 ةدايز يتعت طوملا ليمرب رمس نإ ادحاو ارالزد اهرادهم ةداير لك نا شاضاو  تاففص تايقافثا دقمل يفسب يدلأ موراغوب عيلهساب « ساكارك لف وشراب روف يف فولو عقاولا سطرا ىلهغ ءىفابللا وت وشم للم نق هدا ماسلا
 تاسولعلاو تارايزلا نيفرثعلا ١ لدابقب اما يطب تاضإلا وللا طنش د ريكا قيراربلا ىلع ل 2 2 بلاطت اليوزنفل ابئنع كلذ لبن بسدق يناوغوروا نا ردايملا تحضفواو ميسا نيو معتم ةقارو 1 ةياطب دعب ىاغ ةدج ةقيدم قف اهنم

 ةيوسهأو يس ايسملابل ةيماصتجا#ا جتاحرت ءاسماللا ا ماختاطسل اهناوشب رهش لك سام" ركود نوهلم :٠ نأ هينوناللا اهكيرما 0 0 .ايموي طقنلا نم ليمرب عصر وس نسبا 2 5 6 اي : :روصسمم هيل ىلا 9 ,”اادباش ابقيا بببط / يلا 4 الا ليقللاب اهريهجت و ن ريهتملا 0 تاج ةمركملا ّن
 اهروصتب تيوكلا ةيكيرسالا تاربامكملا 1 + هيفضلا ىلع هنقبلا١ رالود رابثم [ 7١ يلا هئاملا ّن 9 ةيسسنب اهنويملا  تاربدتتلا نا ىكيرمالا ةيبيثلا كن سيئر يسايسلجا كيرما لاق ,ناعبشاو لو اتم مهل ايورصخاب نيدلا برمز# نار | ىلا ةهياليرسصالا ثارقلا فيشحس لسا م يحب ا عفيطلل "ميا 2 ةرايسلا | مج يلامخا دارو باسنانتلا لالخ ةشيدلا تايوتسمو تارداخلا ا 1 تادححا مارجج ةينودلا قاوسالا نإ ذلا تاوادسا | لاق بح رخيب ىثئانييذلا ءالؤله | كانه نيدطاوأأ يدل موي لك جسرتي لع لمعلا هضمركش يلع طفضلا | نوت نا وه 5 كا يكرمكتا لاطدالا | ديلينحلا نوجالا ف نابع قففويف نم تسال هيلطبملا 1 4 ع ريشا لاق يونا سامود ع ان ا عسا كايف قد نوادي وحبس ا ا ريع " : صا .ليمربلل ارالود 5 وج خلابلا اجر ا ١" لاق ل مانك 1 3 نا نبذلا ماكدتا نه نييزاهتنالا | 7 :

ٍ 
 دسق مهل نومتماءغ نحنو اشتلثا 5 تالجس

 . عقلرملا | (* ةحهملا ىلع ةيكدلا) , ةيسانملا ظاضلا قرط لوم قا او بحاومب اورج كاسم ١
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 4 ددعلا م1950 7/5755 يبتالا
 3 1 ا ا ءاجشأ ... - 52 20

5 
 |[ 00 ٠ 1 ل 2 ثوكاميرب يقتني زيزع قراط

 1 ا نلع نسج قيفرل ةر وصلا ةداسسست سطقسمل رارسف تئانا ريزبغ قراط ديسلا ىقنلا
 ير ٠ 9 ٍ 4 :يرصل !ماطدلا سيدرل يمخصلا رمسو ملا ف ءاج ام ىلع ابيفعت عارزتسالا ةلمح حاجن 1 1 ليما ةيحراشلا رعرو ءاررولا سيئر
 - نررمصت ديسجت | ربا ن» قيدفاسفلا نيب ريطعلا لوح | تداعب يسب
 4 9 هو م ٠ . . , تاهجو لات عاقللا لالخ يرجو
 : ٠ 9 9 يان نسخ ةيمزلا دكا 0 فئاط وب نمعملا نيب رثس»١ نم نودئابلا  يئارمو اطامص) نوعوطنل!يويركسفتا | باد ايامقنأ نم بدع ثحب نع ةساسستما صفت بضم 0-90 قدستسمس ميج نع ةمجوم يمنع ةراوف هروثلا ةداهب سلجم ردصا - جاو - نادعب | نضع ةقاحنلا يف خاضوالا نامشب رطنلا
 ةيلملا همنا ريفا يكارمشا# 2 كف اهنلا ىلع مهيتاهأ 1 ةيعفع كرتشللا مامتشالا

 , لوفلاب هديطعت ايقارعتاءاسالاةلاكو داقس؛ اما يدئاوظ هبا اهزرصم باب اظرممت ريبس لقامشم لك نغ رداك ريغ ردسولا ىل هاخ ام يلع انقضت | ىويشلا جاررةسالل ةينطولا ا شرت ريع شمس رازقلا يصب يلب ام نو , نويديوسلا مالسلا لسر

 الماش امالس ديري قزرعلا
 | سيديوس)ا مالسملا لبر دقو فهر
 سسخ مادخ دئاقلا سيئرلا ةرداس

 :ردابس اهمان يصاملا هبا نم رشنع
 مالبلا لالخا ىلا يدازتو

 اهم برخلا حبش دمبتو ةكطتملا

 يو سسو لا برقب١٠ ديسلا ككاو
 ءاقل لالخ دفولا سيئر
 حاط تاضواقلا نأ سنا
 0 لكاشم لخبا لثمالا ةقيرظلا
 + هيف مالسلا قلستو

 ايكدلا يداضتقالا راصحلاب لادشر
 قارحاا يلع اهؤافلغحو اكيرما همضرفت
 لافقعالا رمع ماودقاو بيكخلا عمو
 ينوؤسلا | نع ادد يالا هنا ىلا راشاو

 لالدعال يمسلا سلو .ويئارعلا
 حبش نه روج ل

 ,قارعلا نغ عاطدثا ىلغ مزعحلا امس

 ةيبعشلا تامظنملا دفو

 ءامنم يف

 ءاعتس للا لسو - جاو + ءامتمع
 ةينهملاو ةيبمشلا تاشاا دقو سبا
 مداستاا سيئر ةمافرب ةينكرمبا
 ًاينسيلا ةيروهمجدلا ةزايز ل نيدعتلل
 - مايا ادع قردتستا

 نلوم سيئر لاقي
 دع م ارملا ءابجالا ةلاوتو
 تاثحابم لالخ ير جيس دطول
 ين ةينهملاو ييسشلا تثاسففتملا عب
 ريزهت لبس لوان3) ةيلبيلا ةيروهمجل
 ةيينط ديف ان ةيوشالا تالااملا

 1+ 5 راربللا مقر ةروشلا ةداين سلجم
 سغأ(117 يناثلا ميبر /5 رارغلا خيرات :
 ماا

 رارق
 رزسمللا نم رجعتر#لاو هيباثلا ءداملا نم نلؤ نرعغلا ماكتحإ ىلا ؟دامثمما
 يناي ام ةروثلا ديابلا يساعمم ورث
 ناب رسآلا نم نو دئاشلا (بنارسو اطاضضز نوع رظنلا يويركسملا خشي + وا

 دعاشنلا ىلع حهتتاحا وا ةيمدم فئاطوب يييعتلا أ
 ( ؟وأ) ةرهفلا ماكحاب يلومشملل يونلا هلاحو ءيحصلا هلاحلا نعارت - ابباث
 قيبطتو ىرخلا فئاطو ىلا لمسلا دنع زا هين بئاطوب ييعتلا مع رارفتا ادم نسب
 ييرخلا دويزكلا ضارشلال يلماملا يسيظازخا عيمش نلع ةرفغلا هذه ماكحا
 ربسآلا نم نيدئاعلا

 رارقلا ادغ دبهت نوصضخللا ءارزولا ىلوتي .اتلات
 مادبص

 ةروثلا ةدايه سلدعم سينرا

 يف هسا قات ناسصستسي رادج

 « ىسلو دسسأ؟ راطصملا» و «ءاةسفحلا»
 نيما ناموفلا حلاص ريرع قيشرلا ماث

 ثحبلا برخل ثيوكلا مرغ ةداهق رسب
 تكيوكلا هدثعم دلات يكارتشالا ييرخلا

 ةسحازاب نهبآ موي
 مئاق ةريبل 2 رائسلا
 مابص سيئرلا د !ليحجي يرصجلا
 ال و

 س ةادهملا والا ةيرادجلا تنير
 ليخدم كوهر 1هطاعب ءعاتما لمت
 , مفيدا ةنيدم

 ةادهملا ةيناثا١ ةيرادجلا ٍتنيز امك
 ةيسراقلا ةزفؤفاحب ءانبا لبق نم

 ةظفاحم يلودلا راطملا ةهجار
 . تيركلا

 ةدشتملا يهامحلا تءاكر
 ديشانالاب حرهت سيتيرادحلا يمفوم
 كيودملا تاقانهلا ددرتو يي
 يباكا قارملل ةيخيرا |! ةدايقلا ةييحس

 كيسا مهلملا شاقلا اهبآر ىنعو
 , يسع ماد سيئرلا

 ليكر ديسلا تالافسحالا ريضخح دقو
 يافرفاو ةليلخ ركب دمسم ظفاضصلا
 . برسل نيوكلا عرق ةدايث ءاصعأ

 ايدعتت نا نصعا ةيقايبتلا همقختملاب
 ميصافلا رسيئرلا .نيسملا ةدايفن يالا

 نم يوفآلا لطي يصسح مالص
 بعوبم امهس مارعألا باططخم
 . ةئيمدلا مهسبلاما

 عاصتخا لالخ هن ةسلك يف لامو
 ثحسل هيباميطسلا ةلطفاحس يف هسارم
 مسرلا عاجسا ةدخسملا تاوارخلا
 مريخسلا دوهخلا يا ينوتشلا يعاررلا
 نم اهل نلوت ابو ةلمحلل برطاصُم يثلا

 'بوتطملا حاخملا قفحتس تادؤلتسم
 قلع هعرعو اميهش ةدارال ةميستحت ههنا
 (نموردللا يرداصتقالا راصحلا ةهيباسسب
 ةدحتلا تابالول# لس س هيلع
 . اهئالمغر اهئاينجحو ةيكيرمإلا

 نعيلأو قارعلا
 ةيئواعتلا ةكرحلا معد

 دمحم دهسلا خمتج-ا غاي  هامممم

 .ةيئحبلا ةرادالا ةرازو لبكو رابجلابيع
 نييجا م ايفنصا ف ةينميلا ةيروهمجلا 0
 ةيمهملاو ةيبمشلا تامقنملا دفو عمم

 نميدا ةيروهمس روزع يذلا 5ك

 ةيزارملا ءابمالا ةلاكو لساوم ركدو
 زيرعت لبس اًدسبب نيبئاضلا نأ ءاعتس

 يسلاجلاا قام يب ةيتافالا نلت
 هسب اهرييوطتر ةينوامتلاو ةيئصملا

 ةسماسقالا ةدسب طرسش نسم نوسفسعسم برسعسلا
 ر هعادتلارب بودنم 1

 .ىلغ شيعلاو دجاوتلاو ةماقالا
 اح بولت لوقكم قرصا رف يضر
 ذم ظرش نم نووظعم برملاغ ,نوناانبا

 .تامهلمتو تامولعم نع اهب لصتي
 تاباجار ءءمادنلا» ةقلسأ ياي اميفو
 ١ ةماقالا ةيربده لوؤمعم
 عيزحلا ةرتفلا نل ضعبلا بربي -
 م م م لاب 0
 يف صفخملا رداكللو دودنحما
 يا قولالا تائم كاف
 ةياك باعيتسا ىفع ةردقلا (ثيدل ء
 ةينب ةررخكلملا ةرتقلا لاليخ نيمحارملا
 , ةماقالا ةيريدم يلا مهتسعارم مسح
 ءاهتا رضعبلا ناكماد كارب 7 1ك
 نوؤخك ةمحارم يبرظ نع مهتالمانم
 4 طرمبلا يف برعلا

 يق ةماقالا ةيريدع ةعسارم
 مهاتكس لخم ناك ارا بيزكلا ةطملاحب
 ةظئاتملا هدف ل 7
 بلا هاما ميتنجارب
 ريجتال مهلمدو 2
 .! عيمجلا و9
 ةمجارلا رفا الا ثلا مه سا -ا
 5 يه ان ؟ةاذعم تايسدخ ةمغ له

 نيدوجوملا بتاسالاو ببرحلا عيمتجج «

 نولومشم تيوثألا ةطئاخم يف ايئانع
 درمل نيب ةلماعملا ىدتصحي الر ةنهارماب
 - تايسلا عيمخ نجح رخاو

 يل اهب بباعالاو برعل ا غجاري له
 * فلصب ةلماعما م] هضم ىاكلا
 مصب ناكملا يف نومشاري حقن و

 لنوؤزش هبوه بست ادامل -
 ةرذامجم لك دبع برغلا سيظاوملا
 ؟ىرسخا هرم اهحارختسال رثغعيو
 سيعملل هئاد هيوض نوكت ال امانو
 < ةمئاد ةطصب

 جيس برصلا نوؤزش هيوش نا ٠
 6 راوجلا لدن قئرعلا 1 مدختمتو
 ضارحلال هيدزدحلا ركارمل 2
 يف نيلمابلا اد هيئامحاو ةيمكطش
 مهجتمو اهبحيب متبل ةلودلا رئاوم
 دتقغ مهيلا داغتو ذرداعملا همس

 نا ابل ,يرغا ةزم رطقنا مهلوخد
 كرشب لومشم يش يرفلا نشاوملا
 ةيباكا نوناق يف دراولا نارملا ل ءاقدلا
 اوال ةضسل ١14 مهر بباخألا
 ذم قارملا يف ماظبلا هل قرعبو لدسلا
 , كلذ هازل نا ةابصلا

 له ةمئطاك يصدان برق ناناخا -
 ما تافجارملا اثباث اناكه لطنبس
 ؟ انئؤم

 ةيجارملل سيطلا ناكل ., مدن ٠

 ناكم وهو ةمطاك يدان نم برالاب
 , رشاخلا ثقولا ف لمعلا

 تامه اريمثلا نيتعاو ,ناتكيم
5 

 ىدغ بافيتسال ين ناكلإا اذه نب
 يف لمعلا لعق يف ركشن الو نيعجارللا
 . رصاسحلا تكرلا

 تضاؤ موصرلا يف مك .. عباوطلا
 عجارملا محي

 لودلا قاتلا فلتخل 3 ضرلا نا ٠
 سلجم لود عم لمافتلاف ,ةهلعملا
 ..يياعاوملا ةينبو ةيلايع 1 نو امتلا
 موسرلا يوكين بناجالا ابا ةئاح برعلا
 نكديو لثملاب ةلياقملا دبه بجومب
 اما :كوثبلا .س ١ ىلغ لوصحلا
 موقت ةيبافالا ةيزيدم ناذف تارامتسالا
 يظاوم لكلا نكميو اثاجم اهعيروتب

 هلا
 دسعوسم رسخلأ يئاثلا نيرشت 0 ©

 ل ال ا اي ا

 قلو اهيلع لوضفلا يبقجاإ سرف

 1 يذلا ريميللا هوا
1 / 
 نأ 1 ةنصا ك0

 نيس رشا ايم

 8 ةيعلاجللا 0 راه
 ا

 مادقتسا نيميلملا خيمضل نتمي ه
 دير جراسخلا ١ 7 نيسرادلا مه دوا

 لم يتلا يئارما مهلا ناقل"
 يف اةماثالا ةدم طرش نب يبرعلا
 . قارملا
 مهتنت ,سيذلا نويمصرلا نودظولا/ +
 دببص يا وأ نسلا بيس مهتةؤمدخع
 ف رارمتسالا مهل قحي له .رخا
 6 قارملا شرا ىلع شيهكاو دجارتلا
 م برشمع برملا نافذ ثطلسا امك «
 مهتكديو قارعتا ف ةماقالا هدم طر
 شيملاو دجاوتلا يف رارمتسالاو ماقيغا
 1 يضر٠ا يلع

 اجلا ا ةيقارملا ٠
 0 تساهل

 ةيقاريثا ةراطسلا نم لوخدلا ةمس
 ةحيسلا ةمسلا قفو هلوخد نككيو

 سا ةعونمم تايسنح ايت له
 1 ةمافالا
 ةماقثلا نم ةعوتمم ةيسنج- دعوت الج

 نوكن بناجالا ةباجا نكلو قلرملا
 نم لخد

 هثدهم

 . مهتبحر بسصو ءاثبلا
 2ءاقا مهيدل نكن مل نيذلا لج

 ىلع اولعحي نا نكمي انابايس ةعورشم
 ماطن اوللاخل نيذلا لغو ؟ةباقا
 مهتماقا ميدحُت مذدغب قباسلا ةماقالا
 ؟ تامارغ مهيلع بئرتي

 هب لوسملا لدملا |8048
 | ةساقالا

 3 , ةينرئاتلا طورشلا نينوتس

 مدع ةلاح يل تامارغلا يض ام -
 5 مل
 يلع مرتي تابارقلا عوصوم نا 3

 ةيحالم هل صتقسم قيلت يا
 يوب انهو ةمارعلاب رارقلا 2
 دطتت دقو انادع لك ةيتوناق
 ةماقالا طاقساب ارازك ةماقالا ةيويدع
 . نيظلايطملا نق

 ىلع لوصحلا لكسب
 فريصك مهيراقا مادقئسا ثاتولا
 ؟طورشلا يه امو ةدودخس تارئطا
 ؟ بلطلا ميدقت مثي نباو فيكو

 بناجالاو برعلا نيميقملل ,شبي ٠
 ٠ ىلو#) ةسردلا س مهيراتا مادقتسا
 مهدعتو قارغلا ف همافالل ةيئاتلاو
 ءيعسح لك ةعاكالا تايريدس ىلا تايلطنا
 , اهبف نكسي يتلا ةظئاسملا

 اقباس يتيركلا
 0 ل

 اهيجاوتب
 جشم ف نهملا ددحت ال ةماقألا ةيريدم ٠
 رئاودلاب تارازولا اسمناو ةمايقالا

 بيس ةباقالا بلطت يثلا

 ماليلا قح مهل تلح امبلع
 نولمحي ل نيذلا

 ةيندملا ةبوهلا ىلا ردهذت ال ةمانآالا ٠
 ذك ميقملا حم ظرسعتت امناو ةافلملا
 لان رفسراوج لدحي نا بجي

 اهب فرتعم ةمدغنم وا
 يلا ةدوسلاب هنماس زاوجلا هم اذه لوخيو
 اذه درجر نوكوس كلذ سكمبو خدلب

١ .٠ 
 1 ةساالا قيقا دق

 هتقلاخم ةلاح ف هتماثقا دلاقب *
 ناك وا ةماقالا نوناقلا

 نوفي دق وا سوقنا دافتقالا زا ةماملا
 لوثغفلا نم موثمس وأ ءئاعباب وما ردسص

 ةرسالا بزل نكمب وا هبفتي ةدجارملا

 عيمج ىلع امثاو ءاهتنا ةدع
 ةددتحفلا ةدملا لالخ ةمسارملا برغلاو

 ةلانح يلو ةماقالا ةيريدم لبق س
 جالا نتي مياو د1 جشع هاهتما
 0. هنا اروكذملا ةيريدللا عجار
 نوباللا ماما الوؤسسمو اقناكسم

 كرثي انام زبحلا ديلاوك ١ ةلامع يف
 ابو مهليهسلل اولممي ىأ ءابالا ىلع

 مهئامسا ةياعا مهيلغز مهيدلاو دا

 راوح رادصتسا وا مهئازارج ذها ىلع
 ىلا ةدوعداو رفسلا هدكعول دينوللا رطس
 . ريسلاب مهتيطر ةنامح ف لارا

 قارسلاي مدختستو حنمتبرلعلانوؤشةيوه#

 ةيدودمحلا زسكارسملا ىف بخستو زاوجلا لدب

 قارا لوخد قح يبنجا وا يبرسع نطاوسم يال اه

 ةطاقالا نمم ةعهوفمم نايشجخ لجو 8و

 لمبلا ةهعون را نتسمتا ناوتع ريمت -
 ما ةمجارخلا بجو له رف ىلا يعول

 ةعجاراا نكملا عفت بجوئسي مس
 نه را أ ماو مل
 ودقفت ةفلاطللا ا الاخ
 بترتي ام لا ةفاصا قكرملا يب ةماقالا
 ٌةملحالا لبق نم تامارغ نم كلذ ىلع
 .ةمتخملا

 ةيولطملا قاروالا
 ةفاقالا حتما

 : ةلودلا رئاود يف نولماصلا
 ةيقارعنا ةرئادلا نم دييان باثك عا
 هضم بلظيو اهيف لدي يتلا

 اهيبدجت يع اريو ةنس ةدلب ةما
 + دحاو رهبلبب اهثاهتنن لبخ
 ةكقلاب تاولعملاةرامتسا ولم ب
 . ةيزيششالا
 ل عت هس تالف دج

 ةهج نس قدصم ىفنعف
 .٠ (زمبالا) ةيقارع
 بسح موسرلا) ةيقاس عباول  ه
 - (لوشلا
 نكاسملا يف نولماعلا
 ةدإ ةماقالا نما (مدخلا)

0 
 ةيقلكاس ةزاسمطسا + لم ب
 : , ةيزيلكنالا
 . ةلبدح ةيسبخش روم ثالث_ج
 ةهج نب دسم يبلع صحت بد
  ةيتازرع
 ةئباقلا ادبمز ةيلام عباولط به

 لال
 . مودخسملل جاورلا دقع ةريم يك

 تاجوز تايبنجالا
 برعلاو نييقارملا

 , ةماقإلا نم جوزلا
 , لحم جاوزلا دقع ةروص - ب
 . تامولمملا ةرامتسا ملم - ح
 ةلباثملا أدبم) ةينام عباولط  ن
  (لثملاب
 ةيج نم قلهم يبلع صحب ف
 , اهلارغ
 , ةئيدس ةيصخش رومع ثالث يي
 عاطتقلا ف نولمامعلا

 ا ر

 5 0 ةلا ةماقالا عك للا
 , تاموطملا ةراعتسأ هلم ب
 ةلبدح ةيمخل روم ثالل  ح
 يبظلا خللا ةرامتسا ل
 ليغ ةراغأ شع لومخلا يه

 برعلا نوتطاوملا
 ةييريدم نس ةراسابما مالتسا ىل
 حبصاو لكتبو اهتثدمتر اماكالا

 1 قبفدو
 راوحلا لماحل ةرامتساالا المث ب

 نس رود سقفاملا اننا رماقتو
 . اهسفن ةرامتسالا فلك ةمس 5
 يدلا لفطلل ةرامثس الغيت بع
 للمقتف رعب راؤنع لقجي
 لماكلا يكسلا ناوس تامثا بد
 - عواشلا - ةمطقلا  ةقطملا)
 منرو ةطكلا ., ةاميسقلا . ةباجلا
 14 دخو ىل بئاهلا

 راوخ لماخل روص # ردع دش
 ميارفالا يب دخاو لكل اهظمو رفسلا
 يقفارملا
 رع 0 او كلل عباط و
 درو جدال
 لا بلي 1 ا عاطو

 ٍمهسو يسيلاو ندزالا نم لكل زادي

 مسخ ربسا ءدقح يذلا 1

 هلاقو يل ةيمرما نوؤشلا رربجم بتك
 ناودني- لوم هيفاربلا عايمالا
 كبي نا 25 عيدطمسي ال يسن قيعحلا

 دوزيف ءريمقلاو ؟ريمكلا ن شوب هدبمس
 تاييسفو ريادي نم ةزيما ل و ةيلوقي ام
 فرصتي امك فرصتيو ,باناشغاو
 ايلرو ايطرش وك ربا شون دارا انالق
 ياك هديلقت ىلا ينسج راس اقرترم
 قاطني ادهن وشو .يسيطلالا ىوتسملا
 هس ةمكصتسلا رافجلا غلدشع نب
 رايبصلا ءالبمملا نم هلاتم ايو
 ندسي هبباكر كرولصحمي لئر اع 0
 ةمالا روم( فورصت ىلع ةردقلا هيدي يب
 وهر اهلكاشمل لرلح داحياو ةييرحلا

 رق

 ترخلا رارن نأ نطي وهن  اهروعصو
 مسن نع تدمع هيده كلم مالساو

 لا مهدهوي لوي ءاسورز اهدهح ورغم
 محي اهلسري بارظو يرخ' لود
 هيميلُتا ةيمما همظسماو ةيركسم فقاوم
 لك .س فلمب 1 هنا بخ يف اهب مكحتيا
 اثبش لل

 نسب ةيبيحن ةيوكرمي هدأ مهوتير

 رشي يح دمنا اباإلل ةلامملا
 اذه عم هنا مكريو نحنا نع
 اذه قاشا يدلا وه هنأ حيف لسا
 نخدتا رهو ةريصملا هقاروادنب لصلا
 لخدتلل الهلهم ايبرع ماظحغ يىلطعا
 دقذ ةبقطتلا يف حيدهرمالا لاتحالاو

 نا اررقم ناك يتلا ينامحلا ةمثلا
 يصاب با نس سماحلا يف هقمت

 ررابمو :ديمعم وه هم ترتخا ام ادهونب

 «ىبس ةريهاقلا عامتح' دثك ىلا
 هلالخ يم زرم يتذل# بيصلا
 لمرحلا ىلا هكيرش عم قيستئابو
 يناودسمسلا ططيسللا نسقيرمسشلا

 يتيردالا ٠
 .لا نه يئس لحي الو

 يملس لح ذداجيا ياغ صرفلا
 يراسل للا يلع يصرخي لازي

 ةيهاطختاب رومالا عقدي نا .لواحيو
 كلي راسب ةيباكما س سايئا نشميو 3

 - يمئسلا

 يف اييرسلا نوؤشلا ررخم مكخ#

 نشب نا ينسج .ملفيلا كلو
 ةيطمي نلو ؟دبا ازيهبت هبلمسي نا رسوم
 يئذلا رودلاو هين( رقتني يذلا يروا
 تلا اذه هيجي نلو هيف تعفي
 ميظملا ةماستإلل بهش ةيضغ نم

 قوريسملا لسابلا ةبانثلا شيجو
 هيدسعتو او يضولا هلام
 كش الم ىبأب يذلا 2 هامش

 ل ناو دعما
 يلع ناد 3 ممم العا راس نرطم

 نككو اهتاد ترعب رعب تناك دقلا
 ميرلا ابلو ..بردنل اهشبجو اهبدش
 سانلا عسفتي اس اماو ماغج بهذيلا
 - ضرالا يف تتميه

 تيوكلا نوراق دهع يف ميلعتلل فسؤملا عقاولا نع ريب

 طبيطسختلا يف فلختو .. بهنو ىضوسنو ردشو فا رضنا
 يقارعلا م اظنلا نع اضلتخم هلعجل تامسلا يرصم يوبرت ماظن ةم 3 ةماقا اولواح 8

 ملؤملا عسقاوسلا ربسيفتل ةسياسعرو ةضهن دهشيس ميلعتلاو ةيبرقلا عاطق ا#

 رادحتاو بمص نم يئاعي روبتكا مكحلا ةرتق :رتق لالخ تيبكلا ىف ميلعنلا يقب
 راكفالا طلست ءارج ةيساردلا لساركا فئتخمل لماك لكتيو هاوتسم ِي
 اهطابترا مكدحي عاطتلا دوقت تناك ةعروبشللاو ةنلمتملا
 ةيئاذلا مهتادغر عايشلا ىرس مامثها نم مهل نكي مل نيذلا نيدسافلا ماكحملاب
 ةماعلا ةهلضملاب مامتعها ىندا نوب

 ةللئامعم يف ميلعتلا لوح ةيتارملا ٠ اهتالف ةلاكر هيبلع تلصح ريرتت فو
 تاسجيتلا لم نأ جضوي ةرودقملا ةيتوراقلا ةئئاسلا, مكه ةرتع لالح ثيوكلا

 نا ماقرأ نم رك ام يف ماج متن
 3 7 دق ةيسالا

 هاء لأؤ 491 ماع ةئائاب +٠01
 ةسسن نل يا ١444 ماع ةثاملاب
 هن الاب 74 ٠ يه ةيمآلا ف ضافخنالا
 ف امام نيتالثؤ ةسدخ ىددم يلع طقفا
 مقرتيو ةيناكسملا ةظناب زهمتي عمتجام
 ةدعاسملا ةيداحلا تاماكمالاو دراوملا
 ةرتطو ةهيتيقس ةلثن قبقيحا ضع
 نع ءاضنلا لاحم يل ةريبك ةيعوت
 تاناكسف ةليد قيال تناك ولو .. ةيمالا
 دهم ل تيوكلا لتس فورظو دراوسو

 نغ يَمَلَت نا نعاطتسال روبلملا
 ةئالاب ةنام ةيسنب ناكسلا نوب يملا
 . ةيسايق ةرتف لو

 ا ا
 لمت نأ دنم ةطيسب اهتيادب تماك
 ةبثب نع هبيوتلا يناطيبربل ا رامعتسالا
 , قارملا ءازحا

 ان+ماشنإ مميز 1511 ماك يفو

 ثئاك يؤوبرلا ماظن 3 ةماق# ةلواهم
 ثيح ايرصملا ماظدلا نم ةكست هثامس

 انلنخم هلمج ىلع هيط ايكاتلا ىرجح
 يوسيرتلا ماقتنلا نع ناكمالا.دهج»
 دحللا مئاليلو ةهج نب .يقارعتا
 طرفملا خابلا وخب هجتملا »1
 , ىرخأ ةهج نم لوقعما غو

 !!نوراق ةيبرت ريزو
 كل طب اهشاو رههشلا ناك 4

 يوبرتلا ماظنلا
 اوما نم مظرلاب هلادها قيقحت

 نلعو هل ةفضخس تنتاك
 هبجف ليكشت مت دقف ساسالا اذه
 بويات ةيبرح ريزه اهتبانر قوت ةيزكرم
 نا ىدوؤسملا نم هدغ ةيوسغبع نمو
 صيخشتو عاظذلا صصق فدهب هترازو
 ردهلاو فارخسنالا نا تفضو دئاهيلم

 قاومت ي بؤئااو ةقرسلاو لب ضونلاو
 ِك 0 ا
 ك١ ثيح ادج ةريبك تناك طيططللا)
 يذلا هتصالخو يليضفتلا اهريرقل لذ
 اهلامغا ةروكذملا ةنجنلا هب تمتتخا

 ةبكمع مئن يا عياوتملا نم ناكر
 يف ابوبرتلا حامسوالف اه لكشي 1
 كملت هتردصا يذلا ربرقتلا تافغا
 يقختملا يشاعلا ماظتلا نأ الا ةدجتلا
 ةقوضلا همهلاصمب عستا يذتا
 يي ةيل لبشي ملا ةيئارعمالا هتاهجوتو
 حاطقلا يثب دئف اذكهور ددسلا اده
 ةروملا سكعب تيوثلا ل يوبرتلا
 ردهلاو تارسالا يف يلبقيا هنجوتل ةماعلا
 مئنلا ف سنه بكرلا نع قنيطتلاو

 ب 6 ويزن عامشلا عسل دقول
 2 ا ةلحرللا قلت
 يلا لا رطل 0 اهنم ةددمتم ٍثاسسب
 وم قئاعتل ةياددم هرثحم خت مل ابيرثلا
 .ىلقك ب صمطاوعلل اًدح اهنوك
 انداو بيبثلا هققستو هرفوت نا ةلوذلا
 ءةيلنما» اهثا ىلع اهل رظظي ناك
 لييبس يلع بحشلل مكاحلا اهمزتي
 راصرخ ىلا يد“ انعم ةذهو ,عرذتلا
 قشلا امه يم ةمساز هيعابتخا متارش
 ىلا ةركسلا نآلو ءيساسمالاو يومكم
 امه نلخ هينفع لا يومرتلا عاطتلا
 ةيويرسا هيلسحلا بل دقي .نسانالا
 .جصرسفاو يلتملا ظيطستلا لا رقتعت
 همهم جيك راهج دوحو نم ملرلا يلع
 سمس نيم طسرب يويرتلا طيطختلا
 راههلا ادهت بدرو ننزازيلا ليثو م
 امعدختسلا ةريمك هيدارص باباكما
 هيرم هةيزابو هيمحش ضارغالا

 دهع لل يويرتلا طاشنلا لق امك
 ركملا يم دمي مهلجشللا هيسوراقلا هلئاملا
 ءدشو ملاعلا) ل ةيلك ةيونرتلا ةطيشمالا
 هسوف يذلا ريرعبلا اهدكا ةتيدح
 كلي ل يرمرمألا ماطبلا ةسارب ةيهل
 هلجرملا

 جافتر» نأ ىلع اسي) زيزقتلا دئاو
 ةيعوملا ف روطت ةيحصي ما بيلاكيلا
 هيلاعلا ءقلكت | نم ينونسملا كاد يراوس

 هنااا كلذ يف نسابنآلا بيبسلا دوهيو
 جدتيلا ةجرب يلا دجوي طاشب
 شكلا دافعاف  ةحرفملا يتالهتسالا
 ةيكرسا باقر .اهتلزذ ”هيسفرتلا
 فظمو ةمحسن دوفط بسخوس هرقل

0 

 1 نع مو هليل

 ' . ' توج هتيركلا ةلود مسا

 - ماهيالا لئاسو كلأل لثمو دج
 تلشن دلخ ساسالا اذه يلعو ةنلتخما
 نلابسلا نم درللا ريوتت ف ةييبزتلا
 طسيتفا ىلا ثسالا طفلا دعتعي

 لمعلا نبق قيدطت لع رداقلا لامقلا
 ييومتتلا هجوتلا اعراهتبالاو جانئالاو
 . يليقتسالا

 ةيبرتلا نم لعلو
 طيس د ويسب عام ةلحرملا كلت
 يف احضاو توافثلا نإك دقه صرقلا
 سسبلا يم ةيباردلا صرفلا ريقوت
 سرادلا تاميتس# ةبيبنا ,تادنلاو
 تاعيتسا ةيسصت نوي نلت ياببلل
 ةطسرتملا ةلخرملا يهف ئبلا سرادما
 يه نسسبلا تاميتسا ةنس باك

 ناكنستا عومتجد رم ةظعملاب 8,8
 مالال « يصب تداك هنارفلا نم
 ا

 لاش دقف ةيسالا رحم لاحم
 لاحرلاو ءاسشلا نيم اريبك و
 نا لا ةيئاكسلا تايئاصحالا دو
 نفق رابعا تروا نمم تايمالا ندع
 اهلا .مالب وحن غلب تاومس رانك
 روع بم نسم رتكا وهو ءا 17ج
 اهلا م77 علالاوا لاجرلا نم ييبالا
 تام ويرطلا ببال اميه م[ 0و

 لكسب محروم نرخالا يه ةيويرللا
 بيؤكلا مومم يف ىطانللا يب لياع يمل
 ىرخالا هكاصافلا باعمسسلا رم لعلو

 لصرف ميقوب ل ناكنسلا دم ريصعسلا
 يبعبس ةب نولمخي ريدلا نصب ةيبرنلا
 سيمارملا نيب هيميوثلا ةيسيحلاب
 هظطياخملا ءاخرا ن يسيتكخلا برخلاو

 قايرت نم نوسورخم كالوهف
 مهيشتو هيميرلا صراقملا مهلاسسا
 اده ةيثتن ةصاخ يسرادع مهلاخوا
 بيئاكنلا عمد نلخل مهب ردم مزع فمعو
 اهدمعو ميلعتلا حراج مهران نقب

 نييسالا نم مهرابملا متي
 ناكس ددع راك (1540]) ةمسإ

 ند 99 نوسلم لاوبع اهلك بيوكلا
 نوكنجي هناملاب ( ( " ) عهنم مسن فلا
 5١ )و ةيييؤكلا ةيسيجلاب ب ام
 تعاني مهملغ قئطن يذلا نم هتاقاب
 (نوميمللاو ودمار إ

 وكسنويلا دهجن ويرغب كزوا دقو
 ةدسب ىلأ ةينرملف ايباملا يف ةييرتلل
 ناكسلا ؛ومجم ىلا .ييسؤتلا) ةنطلا
 فعلت ةيديوكلا هيسمتلل سوماحسلا
 ةسيبب بهظ امسي هتالان ؟5/.1
 ناكسلا عوصخس ىل" يب دماوزأاا) ةيلقفلا

 الك#او اييرفلاو ةيلرشلا,

 هليمسي اولاك اد نع ةرتثنا كل: يف ةيوبرتلا طاسوالا اهرهلفت تناك يت
 كالوتسالا دب لاوقا درجب يه ةيبرتلاو ميلعتلا يل مةدئارلا براجتلأوب
 ميلعتلا عا ناك يذلا يوا اولا 7 يا و 1 اني ناك تالا ةقيقح ءافعالو يئالعالا

 دك ةيرافلا تاسغبنلاو يدرتم ا ىوتسملا كلذل لئاكدلا تراشأو
 . عاطقلا اذه ناشب ريصب ثناك يتل' مائرالا

 ةناملاب (98,1] ةمسن (نيدئاولا]
 نم ةلاملاب (3) لاوخ نأ يشحب اذهو
 ميلمن نود اهلك ( نيدهاولا] ءانبا

 نأ ىلا سب اعنا

 حلب 1141 باع (نينيؤتلا) ةبلعلا
 ةبلا#و ام 54 [)و اغلا (7عال)
 ابلافع 0 0 اذا ايدي 2

 مل يو ا 0 هيج
 لدي اذهب نب دلاولا نم يقابلاو
 امم دج ةيلظلا نم نيدطاولا
 ينساخ ةئلطلا ددص
 ع مهمكلو مم ةيسيجتاب
 _ ببسلا اذهل ميلمتلا عراخ

 ةيلئاعلا مكح مات دمتعا امل
 هكون نع ابيزا ايميئمت امقس ةررودقلا|
 (5 - 1 - 4) ماظن دسنحي محلا ميلاملا يف

 ةبعسوتلاو يش سالا لهارملا نا يع
 اهثم لكل تاؤحس عبرا ةيودانلاو
 يوما يئاصمس ا ريرقتلا ريشب امدجي
 ا اول ماعت وكسنوهللا
 ] ماظن دمتعت ملاعلا لود
 ثا نركوسُتلا ةاحارم ىباسا يلع
 مل 0 "4 عسب
 ةينادنيا ا
 وعإ# - +© 10 ا يول
 ةيديسصفبلا ييقيصامبلا نم بسنالا
 , هيوبرتلاو

 فلتخي نإ دارا روغكاا ماظعلا نأالا

 ةفرفلا قممفي قولطنم رص ياوثلا نع
 ادق دبتعاف نالا نطوتا نك دابسالاو
 تايمسمو ايلا ينيلفتلا ملسلا
 ةيسردللا رطان) ليث هنلحن يىيرخأ

 ربخلو (ديسردللا ليكوو
 لخارخلا هن بيست ياللا لاجتاو

 ةيداعجالاو هطبسوقملاو ةيتاذيسالا
 ريجت يم يمياخلا ميطنلا هب مينا
 ولاو صرعلا زماكب ق رادعباو
 1 دامعاو تسال جربلا
 ميلغلا ف هيبابلا

 اك (1545 م920١ ماع يعد
 روكدل# نم بيزكلا ةيماط هيلع ةمسب
 (51!9)و فالا دنس اهتاهابصشسا لكم

 ثانالاو .نيدس*ولاو سيسيوكلا رم املاظ
 ابيب ةسلاط لك ]و بالا دعس
 ةصيختس مانا همماخلا نم بقنا
 تامللاو هيرامغملا ةب ةرهناك همهن

 امهف
 رقلا ةيكث يف تاساردلا تنصرف"
 مايسقو هيضبلا ةميهملا تاخوسوملا
 يفينطلا سيجتلا رتب ةخوسا

 1 نم أدب دقو
 قيبطلا الغلا دتقخت)
 يكارملا يوبرتا
 يصاب لك يلميصيتلع

 يبدا اله ةظفاحملا هانبأ لكل نصرفلا
 مهت' قل نع رظتلا ىففيو رييمت
 مهسنجو مهتاءاستاو ةيءاضجالا
 يل عيلصلاسل 1

 لع نول ا وتلا ةقضرلا ثا عب ا ةيساردلا
 . ءاوص ةقع

 يتاردثا مينمتلا ملس قبلع دقو
 وه امنع تيوثلا ةلظقاحم يف 7/7/7
 بسانتيتا قارملا تاقاذ ادهم لك ل دشاس
 ةيريرتلاب ةيسفنلا ,حتيحانلا عم

 ينلا ةيدلارملا حهانما قيبطت ت امك
 بكل او ةباعلا 7 ادق الا لمشش
 قطو ةيعيلعتلا لئاسولاو ةيسارالا
 فضل ةيباردلا ططخلاو سيردتلا
 رئاسلا تااحتسالا ماطنو فونصلا
 مماظتلا نم الدي رطقنا تائغاسم لك
 تثيح ثيركلا ةظلاحم يل ميدق»
 ةسلقه ثائاحتما قتايف نوشتم
 فر ةطسوتملاو ةيئادتب#ا ستارحر هاف
 , ايلايع ةب لونعم وه ان

 كيوكلا ةظكاحم سرادم لوكتسو

 نسرادم اهبتارسو اهلسارب ةقفاثم
 قاشنالاب ةلودلا مولت ةيمزكح هيبسر
 0 اهيباعا نماثلاو وياملل

 » ةيم

 مدخل 0 ةيبرمنا 14 جبد
 ييقارملا ةبنطلا عم ةاواسملا

 ةمايش الح منهس

 ءاسلا نيب رابخلا ميلتو ةيمالا وحلا
 سرلبملا عيص مامتعاو لاحرلاو
 ةريرمثملا براجتلا قيبعتيو ةييبشا
 ةيمالا رمل ةبماطلا ةيمضولا ةلمحللا
 هيكرسيرتلا لمعلا لوتيسو يمارلالا
 ةظفاحيم س قارعلا عاتنا يسيودتلاب
 هسالا ءانبا نم مهوهاسي نمو ثيوكلا
 , ةييرهلا

 متيسل رداربكلا نادعا ديم لخو

 تاملدلاو .يململاا دادعال .ريدهمس جتنا
 ميلعتلا نيسوتو ثيوكلا ةقحز انس
 ىطسولاو اينلبإ رشوكإ منوص ىلع 5

 رومش متيسف يمماجللا ا
 طبطقتلا ةداضاو ميلعتلا ةيباجسم
 ٍتيوتلا ةمباخب ماسقالار تايلكتلا
 ققارصلا يف تايمامعلا عييممخب وا

 يعمل



 قفارعلا ف ةسضا رستم ةعبج ةسصلا ريضامج
 ضوقعشلا ةدارا رسكل ةسناي ةلواحم راصحلا

 مديسلا تدكا -مأو - مصاوملا
 هيسطولا ءدجتللا وين بوهههيم نب ميزم
 يقارهلا بمشلا ةديمابملا ةيرئازصلا
 .سطولا ريختلا بهنحل ةلثمم
 فلث ةيرئارخلا زارملا نه يرئارجلا
 وق تاوجلا قجالا اهيا عم هويلا
 4. ١ امسارتم ةهيح
 ا عسحج مادسخ سيئرلا .ديسيهل“
 يف ءان دنا مي دلتا ةدعخ سم
 ري ا

 راطفلاو ليست ف نيملسملاو برعلا
 ةبياهيمنم يييصافلا نم 0

 ءاممال) ةلاكو دفول

 نا يفيعي كي ردود يرض 0 ةينلاو هلا
 ماد سيئرلا ديسلا لاق امكو  نوتكي

 ند هعوجو هلا يف يدلل يكيرمالا
 ةيرئارجلا غروتلا' حابس اهس ةم دما
 1442 [ ردمقون ؤرولا

 باعصطشلا نس ذربع جا

 دمحلاب نرازالا يف ةبسهملاو ةيسا
 ةهكيرمالا شويجلل .ىر كسلا
 ها سن هع ف حاط
 هييبرعلا

 ةيفارعلا مامنالا ةلاكو لسارج ركذو
 تعد تايخشلا ةمحل نا نيدزالا يل
 مربلا ةيسادنا لامع يف تدقع ةردل

 راصسو عيوست اهكللاري

 - ؟ درملا بعشلا ةدارال رهقو
 ةيهتيريمالا ةوزرغلا نا ثدكاو

 ربشايتلا توعد ىلا اريشم قيقحنتلا
 هكرمم ي اهندانم فوتوو ةينيقسنملا

 .ينويهملا يل ايرصالا ورعقل يدسملا

 ابل يندرإلا بئادنا ةعد نام يلو

 لوديلا حئاصم برص ىل تاليبش
 تءااذعا- ةيفاةسالا ىكامألا للاب

 هيما داب
 | ةفاعبعلا هتاكر عم ةلماقم ي لاقب

 دعس برخلا بالامتسا ىناو فقاوللا |

 ن١ قمسال“ اسيزف هيجراش ريزو ردشاو
 اناعرملل جابسلاب قارعلا زارق ىا

 امصلا برص بقني ةيصسترسللا
 ارهلا لودكا لك حلاسمو ةيكيرمالا
 هسدقلا١ ةيسردلا ينءارإلا شعت يلا

 لالثحاب برغفل نل فاسو
 (هتاسدثمو ةييرعل* ةريرجلا يمارا
 , بوحرخطهسو اوجعرخي لل مها
 هليطبب ال خطلا اذهو مهظتحل اوداخع

 .الوصحم جحرظو الادخا ةنميهل' لاى حبت ةلطتملل ةيسسظامالاو اياصخلا الباشا يح ا نيصح
 ةنيثع تادامقتثا تاليبش هجور ةيكرع بريصو / طقتلا ىلع اهتد ةيموتملا إو ةققعثلاا لكاشمو
 ماظنلا اذبه يا ودبي قالو نهج مايقما قارسلا ةسهبب ةلثمثللا ةيبرملا رريغتلا ا لخا نم سا تف

 قيرط نع يئويهسلا نايكلا مم قفتم اةلسادلا ةيمبطنسلفلا ةمافتمالاو ميقيو هضرا نيطسلل بعش عج
 نيألا غم نوطلادعتب هعاكت- ىأو اكيرما . ,.  نيرثلا دومصو , ةللتسل ١ هتناو ل محب

 ,ىنو نازل مهناو نييديطستقلا نوحب طي يكيرمالا راسسلا ءاهلاب تبلاشوا ةيرئارجلا ةدجاللا رضع تناحاسعلو
 نوديذم نييث درالا هباودتا يف دكاو ةاوسقلا بعسو قارمنل الاول عاطد رس نع يتارحلا بمتلا ةدحاسملا
 دوجولل هيدمضت ف قارملا لجترب . ةيبرعلا ءايللاو جيلخلا س ةيبثجالا لطفنلا ءارعل نع ةيكيرسالا ةرادالا
 تارماؤمتلاو برغلا ضرا 5 نآلا يرجي ام لا يلا تراشاو زج ءازأ تسصلا يذلا تاولا

 .كاملت يذلا ةيمويهسلاو نم عقي ةريرجلار ججيلخلا ١
 .ةيبرحلا ةمالا يع اقيحب دنأ ذتع يسع لوالا ةيكيرمال3 نا تلاثب 5
 ةودملا تلوحت سئوت قو ةيثقشتللا ىلس فدهتسي 1و ةقالثلا ايسلامل وها
 ةباسالا اهتمظظن ىتلا ةبداضتلالا مكهتلار اهدرازسم ىلغ ةريطيسلا»و اهسامطا ل عرس اهم
 برغل ييداصتقالا داحتال ةماعلا بوميث باسح نع طقتلا رادساي : | اه اياوذو

 امياجلاب داصتقالا ةيضأ .ةظطنملا نتابيالوكا لئاوسب ابقب تعبنو
 دبع رست م نم دنس ىلا سما بغمشلا ريشامج تربع ظايرلا لَو و ويوصتا ناوكلل .ةزاحجملا ةيهقلا(
 ةيسدرتدا ةبسطلا ٍبجامحلا هلالي نع ءاضيبلا را ةئيدم يل 5-5 اون" يف ةيكيرمالا ةرادالا نا تباقو

 ديسلا ةدايقب قارعلل (هتدااسم نع يقارعلا بهشلا 0 مئارج نع هسبف رقتلا ىططت هيلا
 طط نتسح مادص دلاقلا سيئرفا ديس تكيدصشللا ينيلطصلالا بسيتلا مس ةلب ايفا

 هيرس ىلا تعدو ةهدشجالا تادهدهتكا . ةيئريهملا ةيلايربم رادصتسال ةيربتسهبب .سست لزهالا

 م م ب د ا ل

 ةيقارملا ماشألا ةئانكو لسارم ركذو 0 ناجرهم .لالخ تن ةياقطا سوو هميوجتاو وام
 ةبلظلا نم ةيغرمجم نا نيثوست يل ييمشلا يطارتسيدلا لممبا ةمخذم . ديلع ملاقؤلا راضهلا شضرنب هئاسني

 ةيرمش دئامق تقلا نييسنب يسارا 5 || ديجرلا  يرئازجلا بعضلا نأ ىلع تيدشو
 ديبسلل يموفتا زودلا تدجسم ةيسامح  ةييظنالا ١١ ناجهلاو قجا ةيايظي ةييقع هلعمخرو ةهلاسئب
 ىيشعال هيدصت نإ نيسحح مادسص سيئرفا يتيح مهتمدقم مهتمدقم ذ ةيئابخلا هيجل لا ةسايسلا نوطغري هئافلطأ
 ليقتسم ءفدهنست هيلا ةمحجفأ ةظيطننل لورقبلا راجتو ودسؤسيج ةضطننا لف ةيشئاظتنالا
 موسكلا ةسنتا قارملاو دربرملا ةسالا ةوقلا برسم ىلا شباهلا يفاو دعا السلا ليجي ل
 ييبرعفا ةرطيسلاو قلرسلا ةيبرعلا يايهسلا ةيلايربمالا ةمجهلا جو
 ةيلمع مهدئامتا ف ةيربكتت أو , اهب مكهتلاو ةيبردزا تاورثا) ىلع بدضلا ةرمن ليف نم ةمرسخلا
 تابالولا اهتضرف ,يتلا زامسلا بتاغلا شويع تصحو ديسلا مكاو , ءدومسصو يقارعلا

 نغ اهؤاقاسو ةييكبرمإلا ظدحتخا ناباجريملا ةمظثملل ماعلا مالسلا ىلا وعدن برسك نمسن تقالو
 لكب عطادب يذلا قارغلا بهشو لافطا ب علا 6-00 1 6-5 نس مالاسلا بهذ سا يلا

 و 0 و 11 نم تثناك ةهممتما ا ا ا
 حئاسملا بريخ لإ ةيييزنلا ةيمالا 2-0-2 0 املا سا

 رسكد قارسلا بحق ةهلايربم#ا نذؤملا مالسادبجب ديبعلا ىقلاو كتتمي بعشلا نا .تنكاو
 رقوتو ياست | راصسلا قولط لمعلا اةمفنملل ةيتطولا ةباتنلا مضع عبر لف ماهسالا اهتاكماب ةلاعف ةدلسا
 ,هئانبال ءاودلاو هلاغانال بيلصفلا اهيبط داشا ةملك يبعشلا يطارتسيدلا  تنيالولا رتكنت م2 ةينايدع اياوذا ةيا
 نييداصتقلالا ماهتالا سلس ناكو يوكلا ناريم ريهلت ل قارملا ريدم قارعلا مخ اهيلع ماذقالاب ةدحتملا

 سبوت لف هل اعاستمحا هلع دق 1 هعيئارتسا يرازت تاععاو ولا ةهنطولا ةنجللا رضخ تلالو

 راثالا ههف سركدت مقا ةيمجلا موي ةندحو قيون نع. نأ يف يلارعلا بمهتف ةدلاسملا ةيرئازجلا
 تع نع ةجتأ - ةيداستلالا 5 ييفتلا اذه نأ ادكؤم هتاورث ف هسلختو بعشلا نا ؛ جاوز دلومل اهسيرستت .مانخ

 5 باكيت .يجزملا جيلقملا . - ..لعتحيبس  يبرمخلا هدد. كا ياا ريسؤوبلا
 1 0 سنس 4 ةنهدبلا .رارشت+ هنيوب 0+ ديبي

 يرمالا لخدتلا ناودعلا طابحا ىلاوعدت ةيبرملا ةفاحصلا

 رجنسيكن ميدت هيرانيس | ةسيدالقعو ةسصيقش بأ 1؟ ةرداسم

 9 فدححسلا لصاوت - مسم اوسياا
 9 تاقاطلإ لك دشنع ىلذ اهتوعم
 يذلا يكيرمالا ناي دملا طفعرم لاشفلال
 نم اهتداراو ةمالا لباسم هغفهتسي
 ,ةيطيراخلا هتداوقو قارملا لطفخ

 ريدنملا اوه ظينحللا ديه دييستا لاو
 ةههوبسالا -لاونا « ةفيحدضل لوؤسملا

 ثيبس 0
 سم1 ظاسولا را 2 ةلاكو
 لبس تكرفا دل ةيبرحلا ريهامجلا نا
 ورمفلا تفرق لوزنل شوالا ةقفولا

 كفذلو .,.هتابيترت ءافبا ةيبرعلا يشارالا ١ جا لايببشلا
 تفلوو ةيوطعو يكوب اهطفوس تيسج
 يسوقلا قرططدلا عب سامصسو ةيزج لكي
 'رايسلا يع اعافد قارملا هدوناي يذلا
 ةينطولا تاورثلاو يموقبا نمالاو
 ..يبرملا بهظتل

 هقيححصل لوألسملا زيدملا ديل! دكاو
 نمو لورتبلا راست نأ ةيبرشملا لاونإ
 ةيهيبرعتا ةسماتالا نجم ,نم عهالاو
 للا مامقنالا 3 ميسم انعيخ اويترا
 هةيبرحلا ريصامسبل يدامملا فصلا
 ماسحاو ةيرافلا تاوقلا ةوعد ليهستب

 لالتمالا ليوستر اهدوحول ةيعرشلا

 اذن ةضافتنا ةمكاحم
 ةرهاملا ىابثتما ةسكحم تيد

 ألا جا 1 للسما مارا
 وي هيضاقتسا كيما ل نفعل
 ثملذكا سلا زوز ماع رياني أ
 يرصما ماطتلا تارارسق رش بقح
 ثيحا ةيساسالا عقسلا رامسا ةدايرب
 ايبمشب تارغاطلا ةيرصل.] ندملا ثيهمت
 راتعملا دم ةمصاو

 تاديدهت بجش
 نادوسلل يئموح

 بوعتيا +: ١:٠) موسرسلا
 هيمادوسلا , يمطولا داقمالا) ةطيهم
 اسهم يلدا ينكا ةرفاسلا تاديدهتلا
 ناورسلف دم ينسخ ليفعلا

 رسأ اهل قاتم يف ةفيدحصلا تدقاو
 ىلا ياذوسلا برش تاذيدهتلا نأ
 مبرد تحن ينصح ليصعلا اهب ىلا
 وسلا و ةيكءرمم سب ثنا دوخو

 7 ”ةيروملا كالا ابانمق ارا
 تاديرست يا ةطيجصلا تفاصاو
 يبقعسم نما ةقرثوملا نعمل يفسح
 *نيسلا هركمو هتودك ررمت ال يدع
 لراستم نا نكمب * نادوسلا يا ةدكؤم
 بادي دهنتل يصرعت امهم هففاوم نع
 لسعماطلا هاربلا لقل ةرتقم لطسو

 اقيرسا هابل ف
 ى اعل يشويبسلا مده لكل اتمربا رشييحم
 ترا امياز نجاببم لاري نويع عاوسسل

 يوهم جو رشم يم هلممي اهو قارعلا

 نع ريس وه مهرمأت نأ ىلا اريشم

 ةنوطو لورتبلا راجت نا حضواو
 نن ةرلعف ةرساؤمم إف اوقلرتا بق ةمالا
 ضم نيد يبرغلا اميمش ءاببا اهكرتي
 كاهتنا لضم يذلا اذه نالرثؤم يسوق
 سيبدو رظابس لالتحاو ةداسمملل
 فلوشكم بهسو ةيمالس#ا تاس دقصاف
 .ةيبرعل ١ ثاورشنلا

 داوبع فقيطتلادبخ دسسسبلا نيمثو
 مامص دئاقلا سيكرلا دهسلا ةردابم

 اها لاقو بأ نم ردتاع يباثلا يف نيصح-
 ينغ تردعو ةينالقعو ةميكح ةرماي
 نأ لوموتل جهنر ميملدب يعو
 ةيمرملا 1١ تالكشم يماس لخخ
 ةينيطسلفلا ةيمجلا اهتمدقم قو

 صخب نلشلر نأ لوللا يلغ دو
 جيبلوللا تادعبا يي دعنرلا ةيلممل برعلا
 نع جبعت وه ةيميطسللاا هيضالاو
 نادقل هينأ تابعي ١" جهنم
 كواس ىكرجإلابو ةيمقاولاو ةريصلا

 مسقب وه قولا نا ىلا اريشم يمازوبا
 ديسكلا مارا ةحرصفملا مهشقاوم لثع
 لا ةيميظسلألا
 ,ةمامرلا تايايدلاو تاراعشلا

 توم» ةنبخحصم تلهءاست .نامك و

 ءاهلا سعرا

 ةفيحس ترا - غاو - نامع

 ويزاسيس نا ةيندرالا بعشلا توص
 قيباست وه جيذخلا ْف ,.يتبرسالا طزوتلا
 طدحلا ياتم ىلع ةرططيصقل تاذيعبصلا 8 تاطاطملا
 ماكحا ين ةقاشإلا هذه مادختساو
 ايوروا ةيهكيرمالا ةريطيسلا
0 

 يدعو ران بسم هل 0 م اه الا ةطرولا
 ةبكيرمالا ةرادالا بآل هوم شع
 يهو طسختقو ةبياطتملا عاضوإا نع
 ةيشلكإلا نوع نع جرخت ال تاميدعم
 الا حملئاملا :ىت ةتطنلا

 , نطنشاو ةدارال يجختتو !؟
 تك رست ,اطتشاو نا ىلإ ترابشاو

 ىلا اهتاوف لسرتل هيئريتسه قكشب
 ةييدق تامولكب ىلا ةدنئئمم ةظطنمللا
 لبخ تادجتسلا بعوتست ْنا نودو

 ةضهنلاو ولا ثيدع
 ةقافتسالاو ةرابجلا ةيهئارعلا
 , ةلبابلا ةينوطسمنقلا

 نويكرمتادلا
 برحلا نوضراعي

 جنات ترجظا - عاو - نخاهتيوك ىو اهن اوس ادقي علا نب
 00 الطتسلا
 قرت انا

 بورتايل دهمم ءارحأ
 ييكرستادلا عابرا ةذا

 ين عيضولل يملسلا 0 نوديزي | بنوع ناك اذا امع ةيبدرزالا . بهشلا
 مول تاخيرسصت اورمب دخل اكبوعا
 قمسالا اسنرف ةيخراخل ريرو نوسيش

 زوق للغ ظاقحملاو ابملسم حيلشلاا ةمرا
 ةقلعدملا ف نراوتلا قيلاتحتل (ارعما

 مهيسنر باصيرصملا مدع جيمس مهنا
 امشذ مهت قوري ال امالك اوممس
 ] مدلخعي ال هتمال هيف .بيغار اوميلو
 ! ةيكيرسالادياصوقل ةئطنملا عاصملا
 3 يذلا ىيعؤملا .ةتراك“ فشك- هنالو

 هونت
 تاهيرفت اوفمس دعل تفاماو
 قربا اوقبو اهولهاحتو روسي
 اهتتثفي يمكا برخنلا تاهظيعإل لاقيت

 دفربرملا لكو شويو رشنام
 . لاف نوسمم نأ ةفيجتصلا نريصواو

 ٠ نا اضرعت هبآل

 نايا نوسببْس لا بقكاز
 رمالا ايريمسيلا ةتاهيرسعل
 ىارملا دص ةدهاصبمللا هيبافيراو
 هةيهتم مقنس برذخلا نأ نم رخو
 ةيجقع نوع نو طسنالا ىف ةي*

5 
 ةييدرالا ابنمشللا ثوم تلاظو

 يبنايسلا ويضر نوبجسم را مهالاإ
 قارملا دوه ديدقتتي نا كو دب مرسي سلا
 هفطنلا يف + ليثارسا', هي قافلعأ ءامسم
 مييرامت امو ةيشاف نم ةقلمت ام لكن
 ا ديماقا ينم ةمل يمان امو لميت نم

 نرمكلا وساربما م رسل

ْ 
| 

 * ترش يملا شتهلرم ةفيدسم تركاذ
 ةيسب نا سبا ابق عاللتسالا 37 مب جكاتت لج بوجوب هتوفند ني مهطقوم وه امو

 نيدلا نييكرصنادلا نم ةئاملاب 77
 يرخا يذلا عالضتسالا يف اكراش
 مقلد وم ,عاس هو
 اى نا يصخ لسان سا قهإل اد نه هويررملا

 عسولل قثسالا لمسلا «رادشغاب صوافتلا |
 هيا هكئاناب ع ؟ دشتع1ا امبق ةقلطمملا

 , عتاوتل برغالا
 ةيللاخ نا نكتيلوس - لفصل
 كارتمشلا صراتت يبث رمادلا بط اوملا
 ةهيركسملا دوشحلا يف مهداه شيع
 «ايمر ةيبرمل" هريرسلا يف ةدحاوُمف ا
 جيدا

 تالدنشعم عاشثرا

 نابايلا يب مّكضنلا
 راما بعقترا  عاو  ويكربع

 رادقمب نابايلا ل هيتالهبمإا عتسلا
 ادهنو لاخلا رهجلا لالخ هئاقان ؟ ١

 لومج ماير نأاتم بافحؤبلا بدلاب
ٌُ 

 يقع 22 نش طع يف مساع
 دود

 لف هتيهتلا تالدبس عافمرت عيسربو
 هاوملا راغسع دابر 0 اناا ناباعلا
 اهترو' هجسب هخراقطلا هشادملا

 ةيمولا بيست هياعقنلا تاحمنملا 0
 اينوفا

 يهدم أ
 لامشو ويسرا يقل نيب تاقالعلا ل 0

 ناجيبردا ىلا قراط لبج ىم مدبسمتس

 قارس د دست برساسلا :ن قة

 وسم دولك رز ع9 - سيرا
 لا نب قيسسالا اسسرف ةمججحراخ زيرو |

 عيمخ مخفنسس يارعلا ميد ايرضخ
 نم الاتع لوصستس اهساو اهيم عينطمللا
 بانميكل برقع لا ةيركسم برج

 هيلخب ىف همبك قملعت دطعسو
 نا نيك هيعوشسالا ةيسيرفلا عنويونإ أ

 اههناخ بيلذنا انا امنغ برزيكلا مخ
 هفظنن يفطو قراط ليج نم مممكس

 ناجم ه١
 يف اروطب باس يا دخي هنا فاصاو

 نباح مكاو دنا اطل
 د ريدلا 1 .نساسسا ىلع قلطنيو ففاوت ١ ده

 تارا نم اسي ره اةلهيننت يبت" هشيقيمبحلا +
1 

 امكيرسما تتار هدي دقنناب
 يل ؟ريشم جياطلا هسرا مارا اننةطوربو
 ايدهتلا هخهلي امتاد ناتدحتس امهنا
 سرف نايزمن اههنا يف كوكيتلا ربشب امم
 ةسئال ةدو->و نمصعلي ميه ماكنا
 1 ةقزعمس يإ ةيسح 1 ب وهنا

 لطتسعلا دابا هرورض لع لك
 ءاشساو ةتطنملا نوت يف يلسعالا
 هقلعمملا نادر كم نانكتت يما ماظن
 اي عمم

 سي راب يف تن ثحبي يتيفوسلا سيل رسأأ ١

 جسيلفلا يف لذتسم يبو روأ فقوم ةفايص |
 سيراب ىلا لمو - عاو - سيران
 ليئاخيم يتبفإ 0 تت

 اسربل ةيمسو ةراير
 , ةبعاس نيرشعو 0

 للا ةيسدرف ةيمسبر رداصم تركو
 يف ايرججا ينيفوسلاو يسركلا نسسيئرلا
 نم ىللوأ ةلوج- مما ةانسم نس قحال تو
 ثاقالحلا لوابتتسم يشنا تاثحابملا
 ةفاث يف اهريوطن لسو ةيئاننلا
 يذلا اييلاسضتفالا مع دئاو تالاجللا
 رسملا داصتالا ةاتكي نأ تمي
 هللا يمت اييعلا !ىاهلرجحا ف هده اسما
 , مصاحلا تقولا يب اههساوب يتلا

 ريسيئرلا 5 ياسا هذه تنامحاو
 كلدك ناتحبيس 1 1
 تر لولا 1 سا جمع
 لكشب رئرتتس يتلا كت كرتشما مامتهالا

 جيلطلا يف يصولا تاروطب لودح صاح
 ةفاضالاب اهنم سوررا كوم ناختاو
 تابهواذملا ميسو بي دومتلا ةيضقلا يلا
 ضصيققت لرح ايناس اميين يف ةير احلا
 . ايوروا ةلطنم ف ةيرتسخلا بءرقلا

 يسرفلا نيسيئرسلا نا توسكدو
 م لالذ ناملويس يتيفوسلاو
 نرامتو مهاثت مدهاعم يلاغ ةرايرلا
 . نايجتالاو اسنرف يب ةكربشم
 نع ةعومجم ىلا ةفاضالاب وسلا
 انهبلا لوايتلا تابفدمتا
 ١و ةييملهلار مي ناستممالا

 ملا هتليثعو ينيطوسلا سيئرلا اكو
 نا دعب سمأ حاسم ةيزئترم "رذاغ
 ناوكع كنملا ايمسر ديردم ف امهعدو
 نفوس ةكلملاو سيولراك

 مس سا | دم م لمست سس

 يطارقميدلا يع امتجالا يبعشلا لإ بزحلا

 جسسيئشلا يف لازوأ ةسسساسبس
 ييعشلا برحلا :10  ةرقنا
 ا يا ١ بيتل
 ير يات ةرهالذظت ضراما
 د ةيسارس لدغ نمما تيِمَزأ
 2 لازوا توغروت

 اربلا جاننالا ةلاقو لسارد ركذو
 وبوترا لادزا برجحلا سيئر نا ةرقمأ

 تكراش ىتلا ةرهاظتلا ] ةملك ىلا
 لوب برصلا تا اهي |[

 لاق ؟برحلل ل٠ تاراعبت اهيف اومظرو
 هةكيس ةراداو امكه دهتب علا هنآ اهيل
 , مكاححتا مالا نطوتا برخح ملح لئم

 هيجراخلا نويدلا نا ىلا راشار
 هيلو ةهتاريلا ف ربجعلا حم ثلجي

 , ةيسايف اماقر) رمسلاو
 بقل يثلا رارسجالا ونوببا طشتو

 فلج ريسي هنا لازوا مهتاو املرنس
 يتلا ةصايستا قالخ نب ءاوسم يس
 لح عوصيموا عيدجلا تاع هي
 ةيمنلا

 ةرارضأ ىلا نم وئوشبا 7 رذحو
 ءارو رجسلا ةرخس ايكرتي قدئتتسم هربدك
 . ةيكيربالا ةسايسلا

 ةيئمالا ناطلستا؛ تقاتهاو اذن
 نكراشاا نم اصخشض 2٠.! ةيكرملا
 ةئواش نارا مهعلرل مره اطحلاب
 ةيراعسم تاروشتم مهعيروتو ةموكددل

 . جيلقتا ةيفاسم نم لاووا و و وست كوسا تحب

 1 رارعبالا يطا قي دلا نوع ريع

 يداسإ بقتنا < عاو - يدل
 نييطارقميدلا بزح ميغر ( ناودتاا
 رشتاث تيرهحلرام يساظيزملا راوخعالا
 اهنا لاقو ةبباطيربلا ةموكحلا ةسيئر
 اهسلن تلزممو ايباشيرب تغدمط
 - اهتيوكح تمسقو

 لوح سمف انه هل ناهن ف لاقر
 ةكرتشللا ةيبورو#ا قوسلا ةمنا جنا
 اممل عفدتس اهئاطيرب نا امون

 رشتان ةيدرتوب ديا ببسب اذج امهعاب
 ايوروا ىفا مامستاللا ةجفارلا

 2 ايناطيرب هدف راسم ةلهاجتم

 اسيناطسي رسسب تعدسخ رسشتاست |
 ةطيوكحلا يف تاماستلالا فسر

 امم 5ديذشر ةريطخل اهناد ةهد اقجيرملا
 ةلسمناو راسعتقالا يف ةلتلا ىسدن

 يمدتب ددهتو رططلا ىلا ةيمانحيرملا
 |١ ءاعثتال نسحتل اصرف هلا
 روظ دثملا يماشسي ىلا

 ايناطيرب لرحب رشتجاو راو نا ناو
 رارق يدلل داجتالا ب ايوروا سا
 برخو ايئاطورم ىلا ةمسلاب ييواسام
 ا ع همهزتت يذلا نسلكط سنا

 ةسسسيبس و زول ةيصحصت سوما أ

 ةصصسن دسفنلا © طحت نسلأ تمس طسم
 لودلا نم ١١ تتفاد

 سما ةيبورهالا ةعومجلا ف ءاضعالا
 ةدحرلا رم ةينانلا ةلئا ره ١ ذيفقتت ىلع
 لولحي ةيبوروالا ةيداستغالاو ةبدقشل ا
 ةديدش ةبهراعم ةلهاجتم 44( ماع
 , اهباطيرد نم

 ةموكحلا ىلا رثيور ةثاكو تبسنو
 ةمك رمتؤم فب غتسن يتلا ةيلالغيالا
 نإ اهتز انور ا ةعرمتملا

 نم ىلع كل دام ايباطيرب ءانشسإب |
 ع ديدعحت ناش غييدح نار
 4 ماسالا لودلملا ةلمع ديهرتلا يي

 , ةعب
 +19 بلع بكقاو يدنا

 نم + بءاثلا هاجرلا دج ناب ةثود
 نوي3 ١ ينرزرالا يدقنلا راصتالا
 هنبح ةيبلم دعب 1586 ماه يناثلا

 مهددمغا ةسدروم جاف ع بيدخل هي

 ةيسيارس 4 ةعوصقللا لودل ةكرتسس او - امور
 ايناثتا ةقحرب'

 | ياجنالا نع والا ةلجرملا تفماعو
 رومت نس لوالا يف تادب دخل يولس»
 نواعتلا ربرعت اهبلالك مت ثيحع يصااذ
 . ةمومجملا لود ريب يدابتق

 ةماشلا ةبمقلا طورشلا لمكتر
 جباموب قيقحعت ةيياثلا ةلعرملا هببع
 قوس ةمالا ناشسم ةيبررزالا ةعومجب
 ءاصخعألا لوذلا قيدستو ةلماسج ةدخ ؛
 رادطبالا اطررشب ندعي ةيئامتا يسد
 ناب ة«امنالا لودلا نامصو , دلع
 رح ةديس اه ةيرتارملا فرامحملا زم
 ههساهست ١ ةياحر
 ليوم رحب اهيا طورشلا يمثتو
 ةيلوؤلس مدهو ديماريلا 2 ركم

 مامسصبار ءاسض الا لودلاو
 ٠ ىلا «اصعالا لولا نم نكمم دور

 هفونجملل يرملا رهس ماظن

 ةسيدييلفتلا ناوشلا ضفخ ةسيقافتا عيقوشل ءاجتالا
 ةةراسسلا برسحلا ةسيافن دقؤت وهموم

 لارسحلا فهو ب جاو  وكسوم
 نارا سيت دهبي بيوس لشاب بم
 هنائهابم هيبيضوتسلا ةعياسلا تاوقلا
 سئوؤبلا# عم ل ورع ف اهارعا يتلا

 يسأل لام فلح هداقو يبيكيصتملا ٠

 مدغ مخير ءديقمو ةدانس تناك اهناب

 نم ديدقتلا يل رالدلا ثاهدحو سالت '
 لئاسا

 ل١ ةيتيدوسلا يساث ةلاكو ببسنو
 نم وكيسوم يلا اخ يذلا فييسيوم
 ليكا هما ةلوغ نموت ليل ليكورم
 ايابح غم هيتازضامم لالخ اددضب

 يقيمالعلا امهافسلا رسيئدو
 ماسلأ نصنالا اماهق قبافلا -

 مارا سا تو

 'دكا نيمباجلا نا فييسيوم حضر

 نصيبا ناك ىنمت تادن رق
 نا لا اريشم ةديدخ ها ١

 قرسلا نصب ةيرتشملا تالاسبالا

 يسييشرملا يدل يصيشل
 نوامقلاو مدس مهدو ةيركسلا

 ىسبفل ملا <

 موطسع ذب مراه ياو بفصنا دم برختاو
 ةصخلاو نرايصتلا مهد وخب همهم

 لوؤيسملا دكا هنن بنولا فو
 قلمفمسلا نا يسيفوتبلا ىكريشسملا
 لئمبب امهيراب اثادنع دهشيس ببوقلا
 ناوفلا صيدم ةرظاغم يلع عييفونا ل

 لا يدؤي ام وهو ابوروا ي هي
 هسهجاوملل

 لربع عافترا

 نييسنرفلا نلطاعلا

 ردسسخل لم - عار
 اه ا مس ) «هقلا كا

 , يسالا لوشرا رهش لاقل ةديدج
 نإ ةيسرد ةيصسر رداشم تركدو

 رادقسم ءادزا لصسلا نع ييلقعانلا ىدع

 هانم لزلف لالقل مح فلا 4
 ةئاملاب !) اهتمس هدانر لكس
 نضاللا با رهش عض ةيرابم

 بف ءاب

0 

 ! نيدايملا

 صاصرلا ينوثلطب هنياهصلا
 ليقلل

 اينيطساف اضطاوص ١١ حرج

 دحابما- جاو - ةلتسملا صرالا
 مهدعا ةامنيطسلا ةسئعساوم رشم
 تاو بفاظا ابدع ةزيطخ هتماص(
 نسسبآ ضايشرتلا ينويههصلا ودعلا
 ءاصقم ارو+ يره ي .نيرشا انعثما قيرطمل
 هللحملا ةيبرقلا ةفصلاب ليئطنا

 نضرألا نم ةدراولا ماسالا تركذو
 رابلا تطنل لالثخالا تاويقأ نا ةيكتسمبلا ١
 تساصاق ةيرخلا كلت يف ةرب اطم قيرفتلا
 ماوبع ماستبغ يبيجسب ل طلا شضاوما

 مسلر ي ةصاصرب (اماع ةه) بوقمي أ
 ةرشع برص"؟ اسيب ةريفعطل هئلاسو |
 ةقئتطم حورطب نورا يبطاوم |

 ١

 ناينويهص دكحلاو مصخلا '

 دل ع و + سدقلا
 نب ةكتصخ# بنويسظتملفلا
 ف ةبسربهصلا قيتحتلا ةدصن ةلرهع
 مه شتسا 7 .فيربشلا ريسقالا ةر محم

 هل و ل ناسئا فعلا
 ةلوتم نيذكؤم ةالاساللاو ةيركملاب
 عوكشت سفط كبيرط سجاقلا ناك اد)"ا

 يلا ةيبويهصلا هدحللا رييرقت ناتو
 فنم لكبو لمح دق ةممجلا موب رثد
 ةهلبرزسم نييبييطسلفلا يسطاوملا ِ

 دوو نا يشم ىنقالا لا
 ماخلا ةحاس

 ةطرشلا لابعر ةابح ناو مارارفتسا)
 (رطخل يفإ تناك دوهيلا سلصملاو

 فاثواريدم ,يسسحلا نات نم فصوو
 هاب ةمجفتا ريرقت ةلتهملا سدكلا
 قئاقحلا لكل ههيررم ةلطئاغم

 اهلملا ةيمدخسالا ةنيهلا ل لاقو
 اهريربفت رادما لش اهلاخ فكعت
 . نايع تهراهشي قئوال ىساخلا

 مجح يفخي ريماش
 درهيلا نيطوت تارامثتسا

 تااث  حاو  ةفثحملا نيعسلف
 نإ سما ةينويهضلا فيراغم ةقيدعصا
 دشو ربماعتم قحسا عارزوللا سيمر
 دوعر لهاتستب ةيركسلا يف هءافطح
 ةيبرحلا ةفضلأ يف ناتطوتسلا ناش
 , يلئيحللا ةره حاسقو

 با اهلين هقيبجحسإلا سع رتييور
 يذلا ايمحت برمحل كلدب بهمث يمامك
 ةيبرملا ةفضلا ْن ناطيتسسالا لا وعدي
 , عاطل او

 ريماش نأ اهكوق ةليممصلا تئاضاوا
 وهرنن ميدقتب ادعو مرني نن هنا لا
 يتلا ايموكحلا تارامثتسالا مجح نع

 - دوهيلا نيظوتا ف مدخت ست

 رشتات ةلرجمع مغر

 نوديؤي نييلاطيربلا ةيبلاغ
0 

 مراربا ةمهب تيظح

 0 امسللاب قياسلا
 ١ ةرئافصم نييناطيربلا
 ماسلا |رلأ نم ةقهاسلا ةيبلخالا

 بزح تاباتاتنا ب مهيرتاب ,يناطيربلا
 اهل مكاسسلا نينلذامسملا

 فرغت ديك
 بيلاغ دهمع فشك

 قب ترجح يرد
 ريق نا سما اذه رداسلا اهيدع

 مهؤالتتسا ىرج نيالا نم ةكحلاب
 ةدهملا لساكلا مهمع د نع اويرعا
 تيه اهب ماا ياا ايداسثالا

 بدع نأ مايتطلسالا ريبضاو
 نويلضقي ةرئاك نيذثا نيئاطيربلا
 يكيرما يتادعيرن ير كسع ايقلا
 »م ا دل قا ديف

 مل نامك رز دن ثيه ديسلا ناكو
 دهسا عم نيقاثلا ثيفح تالذ نمي دا دقي
 ماققاا ذهب دكار يسم ماده نسيدرلا
 دقو .مالسيلاا ب ةيصاخمملا يقارملا ةبغر
 يتالث نم رثكا حارس قارعلا قلطا

 ءانقتما

 هذه رثا يفدرملا لريبه نم ايئاطيبب
 ,ةرايزلا

 نيتيناملالا ةدحو لظ

 ىلا دومت ازئاهتف
 إ ار طسقسيم

 ةيوحلا طوطخلا تادم  عاو  نينرب
 «ءارباهتشول» ةيئتاملالا ايئطولا
 ,رسبا نم ؟رامتعا نيلرم ىلا اهتالجر
 ١4186 ماع نم يقودلا ةربجل كلذو

 نع ةبئاملالا ءابنالا ةلاكو ثلادو
 5 ةكرشلا سيئر «اوانرر رن اه «
 نال كاهلطاد كقدعر لابقتسا يل
 م موهلا اذه يا بو اهنوارت هتيم
 ماهتنا ذبص ةكرشلا ميرات ىف مايالا مها
 تداع ثيحح ةيءاثلا ةيناملا برهصلا
 ةييرملا لا ةيمالالا ةيوحلا طوطحخملا
 .اهيف د دناب يشلا

 دس ام ةرتف نا هاوامور» ركذو
 للا رهيسالا ثيئابخو تهئرا برخلا

 يوختا لقشلاب قلتي ادبف اهتميبط
 يلزم يف يندلملا

 شيجلا ف زراب وضغ لعقم |
 يدنئربالا يروهمجلا

 هطونحم ثلال د عاو + ٌيماشلم

 ' يعوطتت هول دبا اهسنب ىلع قلعت

 ةدحلزهيا ميلملا ل زبري الا يروهسجملا

 ساطي دبا
 لا سييؤر هكانبا ةناكو ترت دو

 ومع يريك مون وه .لقيتللا .يمايسلا

 ةدسربا ناظحلاو يساسهسلا
 4 28-0 ني ةيتابستلا

 تليف اهم“ ةعوسسللا يصصمواو
 مام يصاخلا هيمضنا عووي ماسس يربك
 ن وهمي ١ يسيطلاب وع هبال ةتجور
 «اهن“ لمحا نب لئاظي يك دلا يي دمت ريالا

 ةيلامل" "دماوي# يماظن نتا م95
 نانا اه دذف ةءوردتس ساراس فرع

 يمعباو نشاشر مه دا راهثخا دعب

 نع هتيلوؤسي ييروهمسدا شيلا
 دق يربسل) شيحلا هذه نانو موهسهلا
 لوضولل هسندوالم نم ارطزم دقسا
 ؟دميل زيبا يف يناتحي رسلا يركسسملا

 | ؟ناباوس تازف اهنا ةرواظحلا رتسلا
 ١ سيطلا ةيطنت يناسينسلا حامتسلاب

 . مكحتت حشقل يثدلا ايلاسكلا

 1 ينابسلا حانحلا (يط نيس) ميظقتب
 | وهو يدنلربالا يروههمجلا .شيجلا
 | عارملل يتسلاو ةكلاثلا ةيدملا

 8م 00 ا

 تارفمو تاعماجلا ةمحهادم

 ىوالا ةهفملا ىلع روس. ةهسأ

 يل قرن مهتد حيرسجلا اوما س
 عحاوتمسالا ناوصا تالسز ةنواحم
 لسمح تايبايس دام ءهفمراعلاو
 هئاداصمو ةيلايرمصالل ههوصخو

 ةيبربب» ةهموللل |
 نم ةهييسامرليد رداعم بركدو

 ةمراخلا ا ةكرخح يا ةيرمصلا ةكميعاملا !
 اةمساو تامه ارخؤم ثم ةضلسملا |
 ةيدمالا هترهخاو ماشخدلا ئالاجعر لع |
 س ةقفتخب اياوما اهبل ىمدختما |

 , ةلئوطكا ةسلسالاو لبابقلا
 .ضفب ىلع سدتلا م اقلال ةلراحسس يلو
 يئرضم كلا بيبا ةمواتملا معانم
 ةيراد ةريعاب نمالا دارقا نب .«دعو حبق
 | ةرمدتم ةوبخ رادومال ةبحيتمو

 نايربجم نابلاط قتق رشا ببافح يم
 ماظتلا مالزلا يديها ىلغ رخعا

 لابكتحا مهتاواسم يدب ينرملا
 ةمرامم ةيئالطع تءامبظدل ل ماضغا

 نالا لابجر دارلا نم ةحيرا ببصا دلو
 . ةيلمحلا لالخ

 دآ يرمحلا ماظملا ةلعرش تباكو
 ةيباحلا يح لوألا سما ءاسم تقلملا
 انيفم انشيتطت هترجاو ةرهاقلاب
 تماقاو يحلا ف تامكرملا» سامستل
 باهرال ةلواسم يف ةدديدغ شبغفت طاطا
 ._ ةيبالظنلا عهامحلا

 نا ةميتع ةيسامولب د رداصم تركذو
 لابتخلال تططط ةيمرادب تاميظدل
 ان اساقتنا ماظخلا رزحر ع ديدنلا
 تالبيبس نم يريمملا بجشلا هل نضرمتب
 , عمتلاو للاقتغالا

 ارقح سسخ تالعلس تضوف دقي
 لسخحت ثامولغم هيا رشن يلع اددشم
 3 ةسضراعلا د تالافتعالا ةلمح
 نم نيلسارملا جمثمو معلا لكاسو
 . ثءاومبا عرقاو نئابا يلا لوسمولا

 عبارلا مويللو سما تددجت دقو اذه
 يل دظينملا تام داصملا يلاو مل» يضغ
 ةعامجلاب ةهرصملا يمالا تاو
 ةظفارس ف ةيصراملا

 نا 'ةيرشاكلا دولا ةنيخ بئاتر
 تبا ةفرانملا تاعامجلا
 يتلا ةيزسملا تدحابلا يلع فويسلاب
 , مهتم اندع كللنعا

 ةسملط ره ابلتو
 عرف - ةيردنكالا ةمماجم بادالاو
 نوشاق ماشظزاب نيبلاطب - ررهثمم
 . يمباجلا نمرسلاو مىئراوطلا

 نيرهاشتلا نا دهولا ةذيسمم تلو
 رصم ف ديدج نوتسد عضو اوبلاظ
 ,ةيلارقميدنا تايرحلا قالطاو

 ىبدم مالا تاو ترصاس ديو
 ايكابرهكلا يهدلا ةمدقتسم ىتيقألا
 ريرصاطتلا قيرصت) تاوارهلاو
 مهس ةببط تاقتعاو

 رسيولا دئالع لأسك اجلا باسو
 روما نب [ 18١ قدام ليداعس ييرصملا
 ينم قفتل بعشلا سلجم تاناتنما
 حملا يقتا روتسدل) سب مخ ) ةداملا
 لماتلا يئامقلا بجرشالا دودو ىلع
 مارشألا ةيلبم يلع

 يرمملا ماككدلا سيئر بلاق امك
 ب ةيماكتنالا رئاودل مهسسلت هداعام
 نيب صوللا ؤلاقتو !(واسملا ادعم ققحي
 ليبطساوملا

 'ريعملا تاءاحتبالا وباع ,راركدبو
 - اًهرامم يفل يدلا  ديدجلا
 - ةيوصمللا ةسرافمللا بارجع| لب نم
 ىلع فازرشالا نم ءامقلا لاجر عسي
 رشاؤدلا مس# است تائناخلنإلا
 بربحلب يمؤي لكشب ةبئاختلالا
 . تايافثمالا ب روقلا مكايسلا يبطولا

 ًةيرهاقلا دلولا ةقيددص تيلاط امك
 ةيلمعلا سمع يئاسفل فارشاب
 تانامضال ,نم ةراشغاب ةيداطتمالا
 ةفازرش لسفكت يتلا ةسيبباسمالا
 , تاباكدنالا

 هقرشت لاثم يف ةفيحسصلا تدار
 هب كساتت يذلا بنتا ةذع نأ معا
 ىلا عيسري رصم يف ةيلياحلا ةمرادملا
 ةسهج ةهملا ١ ةلملسلا 1

 يتطنملا عب ةدياحس ةيميرشتلا 2 نيب
 رفوي نأ اهلاقس يف دفوكأ تدحتو

 , ةباجشلا هذه مخاضلا ماظتلا
 ماللثلا جعجح ةفيحعلا تدئدر

 ةيكؤم ةناسضلا هذه ةيامحلسالا مدعبا

 ةيهاهملا / يلا عجرت ال اهنا
 ل ةابضفلا بدخ ناب ةثئاقبا
 الام نإ تلاقو ناجدلا ةينعفتب
 نكسم ددع للا ىلا ناجللا هاك سقف
 ىلع تاباطتنالا ءارجا يتح يا

 , اباوتلا تندم ولا ..
 ع بهسبلا نا ينك تددشو
 07 وهم ةتامضلا ماله ريذوت م دع

 انيقح رهثفت فرس يتلا ةجيتنلا
 ههلا مئتسي هيلا يزيجلا مج

 ايجيتنلا نا 3 احول
 بباهلا تحت نم طاسيلا بحستس
 هب الق كلذلو مدي نم ةنفلسلا عزم زتو
 بهزذسلو رهورتلا ىلع تابتجالا نم
 قتمل٠ '+ ميصجأا ىلا قيطارلادب دلا
 , ةجيقنلا هذه ىلا ينفتس

 ديدستل دمتسم قارعلا
 (ىلوالا ةحفصلا ىلع ستيدلا ةعتت)
 هضفر تاحبن يرسعملا مالتلا هيف لبس
 . ةردلامللا مذهل

 : ميرصتلا ص يلي ام يو
 مييوبسمت لع قارملا سرح
 مابقطشالا ررجا ليرسا تافجلسم
 دشا يف نيلماعلا نييرصملا
 تالسملا ىلإ ةجاخ اهركاو ثالؤالا
 ةمرعنملا تاوتسلا ةسسفلا
 ةلمتتما تاكتطاتم لل
 يتلا نينطاقملا ثا او ماندلاو
 0 م دروتست

 هذه ديدمت ينع قلرفلا رصتساو
 عتاوب ةريخالا ةنوالا ين تافحستسملا
 رودس ايرهش راود نويل( ذ
 ةكتملا .,رئاحلا كيكبرمالا ةءوادالا رارق
 رايها يرقي نسالا يلج. ماظقب
 ين دلاوما دينهحتو قارفلا يلع لماشلا
 يلع رذعت كلاس ةجيتثو جراشلا
 هذه ديدسبام راربتسالا ..قارفلا
 . ازتي تاقحتسملا

 «اطولا ادنش هثم ةامارتنعاو قارعلا نا
 حلاصم ةبامحو ةيلاملا هتامارتلاب
 لوألا عوبسالا يف ردا نييرسخلل! ءالشالا
 يماصتقالا راصتحللا رارف ضرق يعد
 ل يرمعملا رقسحلا ىع دتساو قماشلا
 رططتللا دامبتنا هيلع يعرجو دادقن
 لورتيلاب تافحتسملا هده دياستب
 'هبلطي يرشا ةملس ةياو ينارعلا
 هر ناهي هيلا بلطو ,.يرصتلا بناجلا
 . كلذ يلع ةتيركنح

 ايواجت دبي مل يعسح ماظن نا

 لكله بابسالا لاوز لاح نيدلا ذاع
 اههتسنإ ميدسلت نود تلا

 مدرب ,.يئايشلا هجهت يف

 ةرادالا رماوأ ةبعاضا يف رارستسالا
 نيكماحلا حئاضمب رارضالاو ةيكيرمالا
 ةمالاو قارملاو رسم حلاصمو ييرصخا
 كوب ههطر نم نالعالا يضتجاو ةيبرسلا

 ٠ ةتياعم قاوبا ربك ةرباهملا
 هدادبتبف اد دسم نهي أ قارملا نأ

 ءماقشالا تاشحتسم لماك ديدستل
 ةروكشلا تاحرتتللا قفو فيرصملا
 تامين نل تقولا َتاإ) ف دكؤيل ..هالعا
 رافغن اهرزو لمعني هذغ متررابم ضقر

 جهت يف لظوم يذلا لهمملا ينسح
 نييرسللا هاقشالا حئاسصمب رارضالا
 ةيبرملا ةمالاو ينارخلاو يصب حلاصمو
 ةيتادطيربلاو ةيتايرمالا حل اعملا بينغتو
 مالا حلاضمو هيمش جئامم نع
 ةتايشلا طوقسلاو ةيبرهتا
 ةديركسلا ةهجارملا طغ ف هقوفوب
 قرع ..ميظعلا ينارعلا دش يماس!
 مالمسلاو 1

 جيلخلا ةمزا ببسب
 (لوالا ةعحصلا يلع نشمملا ةمشإ

 نم ثياع ينلا اوخلاراكبن نا لاقر
 يف جدوسم ارسا تثاك ةيلها بره تاليو
 اهبوميد مضح داز ثيح تاتيئايثلا
 ىلا ةكاملا ذ 8- + ةبسب ةيحراشلا
 نل دامب 1535 ماع يف رود راملم

 314م١ ماع رالود رايلم ؟ /11 نال
 نوهلع ١| ميد رقفلا نإ فانصاو

 نوب نآا ةسنناللا اكرسا يف هأرما
 همك بلساو نسوللا تتونثا يقف لمعلا
 مم اهيحافحيا ةضيبملا تايوسن
 لال اهم اقنا تاموكحملا لاقت
 بامدجلا يم اهريغو مميعتلاو

 همماكما يمرعب اههنا ةيناملا تقافو
 لخ اآهمذعاسلل طقظعلاد اير ابغييظ رييبشت
 يبا ةشفسلا ةمرألا يلع بنمدلا
 اهداصنا ردهم يشلا اهل سرعت“

 لولا
 سموكح نادم ربع رتيور ةلاكو تلعو

 يناملالا راسم ىلا نأ هيف ماع يناملا
 لود همم رهن يذلا -لوك بومتع
 3 د دعما هيك بشملا ١ هور الا قردسلا

 ري املاح ؟يور ةيئاليالا هعساسلا
 مويقا ةنراصنع ىلا ءاربظ ىلع سرا
 ركب بتانارسحا ميذمت ةّتس مل
 اهل ةشغاعو ةيلمع ةدهاسمو
 هغاقعلا تارييتست لاجحي يف اضوتدو
 فبل“ تاءادبا يف سقسلا نا ركد ,
 ةرابر لل انرامتش رمك# يييفرلا
 13 هيب ةمطشفلا بايعّيتملا راتبا

 .ل يم تسل

 ةماضا ديدحت

 نوه دجيسفلا ىلع روسملا همم
 نيضاركا مو دسعلا نكي مل مهيأ
 اهيئاقت مياقجل امناو موي رم

 نك حاصدلل مص افياو هيلو هلا
 ءاعبلا

 معاستلا نم نوم داعلا ثديسي ان
 هازا نييطاولا يدل ططيسلا رملادم
 ناينرامماو كنفاعشعالا تاكان“

 _دم ىلإ دهءادسسمو ,ةيكيزم الل هيبرعلا
 نسملا اهرمكلو نارهظلاو ة دو ضايرلا
 رمدقللا لاهدنا اههسآ هب يفصوب ام لقا

 رس رسسلا ف يب ريغلا نطاؤملل بقيم ينيا
 اههسليا ظايزحتا للحا يس اينعب سلاو

 ةهحبهلا

 قرمعالا تاراهيسب ينافاسب عبط د امم قذابخابا
 ندللا ف ةسيئرلا عراوشلا قلع يلإ
 ةذه ىلذ اهاهتحا ةيجراخلا قرطلاو
 ,هارجالا

 ثدختم لاق هسفن ديعفلا رخو

 لود نا يفحم رمتؤم انعيا
 ىلإ ةلايسر لاسرا تورم

 انهس عضوس هيرامكتهلا ةنوكشملا
 هب د امل ١ مي فشلت ووسستا لود دادفنسما
 نسبا هخ رجلا فورظلا ارظذي بسنادونل

 جراخلا هرارو بلاسم لوكماع نو
 نزل" رحت نا ةيدكتامت" هج اصلا
 .تاغارش م7 ةطيبنم رئاشسم يةناعراسلا

 يقارشلا ىل ةضوربملا هداشتتالا
 ةدموطلا رييثلا ءانبا هلاكو بقنيو

 نا هيث واح كوجناب ل ةوازولل ريزكم نبك
 نود بتلادع 0 هباعارببجم الا

 رزلا يه نظف بفتا ..8 0. قاوفلا ممل
 هممو ءارش دقحلا 0 نا ديالسابلا
 ركبس ناز ل هباقناب عم نارعلا

 يدي ديابل“ زرنا ريدصب نا دكدعوب
 بح اسمانف اسفر ١45 ءاح لهم
 نط نويلم اليا[. هقجخخ غقم
 2.592 اهرذش مداعر الخل
 31 را ماج .رح هياملام

 يكيرما دئاف
 يورد ةهونل لا ويسأ همن
 مهمفيبز موحت وهم كيج اذعلا يمس اسم

020 
 اذه هييولخ هرم مهمتنا يئس ازداماو

 هلاعبن عيباؤم اشيا لي اويكسدم نا

 يكيرتا طباض نقغ) رثعا بياح ىف
 اهيبدت نبل“ تامولسملا ا ينادنعم

 ينم را نك هس جوا تارابشبتالا
 هيطاخو هؤنسم تافولعت هيلي
 رسسرافب باستا تن  اهنرب
 هممعم جرب رتتنما يسلازا لا تءرايتتسمسالا
 جلست و تاجتملاو تابفيتسمللاب
 تا مايشلا بفشستملا يع قف عوردلا معلا
 نم تصنع تاره ةراوتم نإ ةيمابملاا
 عيلبوت ايعرا هيلافبلا ني رايتسكلا نيخار#

 هع رسب اهراس رو.قلا راكساب راو
 ةويجاؤلا هنا“ يف اريموظت ة-



 تا
 اس

 3 ع 0
 دة مسا

 هيلطس نانا لك ىف دقلا هيف
 نس ةلئاش هنن ىلع يوتحي

 ددس دج ضارفال ةمييسملا تابوركيملا
 مننا هحبر ف اهت ةدئاث عئاوس محار

 - لمتي اسو ناتلا رهجالا يلعب
 _ابيكلا هفشت ايابثا رم هئابط

 سف اعيرم لكيشب يتل“ هيلمرلا
 كيو طا ومسلا يابو مكيمملا ةدهلا
 ديفا ام انا ةيراع ةيرشم هيف
 اعسآلاو دقنل هيححصلملا ةيانربا

 ةنم'لا بايوركيتا هده هلثما سو
 تاس وركيبو .ىرذدلا تبوركيم»
 هب فم مابيَتلا هيايرملا ضارمالا
 اص يمصيلا دو تابوركدسو

 دعما ضصارماو ايران داو
 'رودشمآلاو اييوميملا لثم يسنبدلا

 ين 5 اوهسسلا ل 0

 مدقلا ةجيصب يبتغي * قادما
 .نانسالاو

 وه ةيانعلا ىلرسض طسبأو
 د روجعملاو ةأشزفلا مايختس
 هد نا ثيهنع (ةرسثابم نقلل
 انش فلاوتل جاتست تابيركيلا
 ةرارش ةسرد يا ف. ىلا اهرئاقالو
 ,ماعطلا تالضفو مالظو ةعفنرم
 رماثفلا هذه ككل هم اثار
 ميقدلا نا اضدجول لسلسالاب
 .موُنلا تامعاس يف اهغ رفرتم
 نيذلا تادلابو

 ار ىلوف ةداسي نوؤعضي
 ,مهتعوجو ؟وطنب نوفستلي
 مالظلا رفوت 0
 نا اضيا لطورعملاو تابوركوملا

 كفصن لدفمب دارك ناسثالا ةراردع
 موشلا تارتف ىف اسبيرطت ةجرد
 رمصتمللا اسا ؛ةثيوطلا
 ماعطلا تالضف دجاوت اثلا
 فثغ ةرثكب ةرفوتم نوكلس ًاهئاف
 همث ةيحصب يلثعملا ريغ نصخشلا
 عميمدجس نا عولفملا نمو :هناثساو

 فقوت ةلاح يل نوكا مسجلا ةزهجا
 زاهجلا ابدبغ لسعلا نع
 ةذه اما .موتلا دنع يشل
 علاوملا لتحت يتل+ نابورتوملا
 نم نكمتتسف رغلا يف ايل ةثباثلا

 اب وزلتن ةلئاخ دادغا
 اياب زاهجلا ءاطعا
 اهلالخ ةدمملاب

 يعط

 رادع# ةياقؤلا لئاسو مها نمو
 لماحلا مالل ةيحص تاناؤفب
 ضرعتل امنع اهيداع ةغيتتم
 تاهوشتلاب ةباصالل لشطلا
 ةمالس ددهت ةققخملا
 دولوملا ةقاطب ينيدبلا
 مرمش لخارم لاوط هنزالخ
 هكيرات تاروخت اهيف لجسمتو
 هرئا 3 هجالغ نكمي يتح هنرلا

 مهلا ةحارس كابا دمسإ ل
 ديلا ناكمب ةيبها11 نم ,نائسالاو

 ءرم ف لفطلا ةسعب ةيانعلاب
 يتحو هئاتسبا لوري ةيادع
 هلك اهل هلادبتسا نم ءاهتنالا
 كلذي ذسقاو ةمئادلا نانسالاه
 يف هلال هئائساو هم حسب ةليانم#
 ايناوتم مابجلا نوكي ةلحرملا ةذه
 نكمي يت ةسراللاو تيبلا نيب
 مادهتسا يلع لقطلا ديومت

 تابجولا بثع نوسعلاو ةايشرفلا
 موقب ناب كلذو :ةرقابم ةيناثفلا
 ةبسنلابب ةيلمحلا هذهب نآاذلاونا

 رت لقطتا ماع
 : 7 نوعاو 1
 يتلا ةتسحلا تاداملا يقأب لثم
 .نيدلاولا نم اهبستكي

 لم لقطلا ضرع بجي امك
 ةيرودا تارتف يف نانسالا يئاصدلا

 5 أ ست ةسسحسفملا

 مخلا ةيحص ةقاطغب لمعو ةمفانم
 ا ذنم نانسالاو

 ا تف
 5 0 لا لب نم لططلا
 اوضحلا و سوست يأ كرادت نكسي
 نا هلادبتساو دساف نس ايئا علخ وا
 تافاسلل ةظفاحب اهنبل اذبس ناك
 نسلاب ظاسضتحالا نكمي ىتيح
 ىلع اهل ررقملا اهتاكم ف ةمئادلا
 لتحت نا تيسحي ال هللا
 ريغ عشاوم ةسئادلا ناذببسالا
 دئدتع بيبطلا رطضيو :اهعتارم
 ميوقت ءارصا قيرقف نع لخبتلا ىلإ

 ا

 0 يمجشلا دنبغ يبجسكإ

 يول نأ
 ,هناكساو همق ىلع .

 نم ةمدلتملا لمسارملا ف نكلو
 ودبي ,تاتبمبرالا دن. اديغ ,رميلا
 ضايشلالا مظعم نا ايفيشاب
 دنع ةدئاز ةيساسح نم نونامي
 ٠ بوريشناو ةمعطالا مهلوانت
 نا ع اذفو :قدرابلا را .اسبلا

 دعست راسحتال ةجيدن يعيب
 يتلا ناذسآلا ران بيسي اسم ,ةتللأ
 ءانيمل' :م ةكيمس ةقدط اهفلغت ال
 لوك هاوصضلا ةذهل ةجيتنو
 ايلاع هيدل سس س ابمالا

 اذهو ,ماللا هذه هنمع جن
 ءنميمهبشلا ياختشالل ةيسئلاب
 اهجالبع انهن ةيئاجلا هذهو
 هده ردبتو اهب صاخلا يلايميتلا
 ةظوجعلم ةجحرديو ةيحعاو ةروعلا

 الاخ ببسي دلا امس ركسلا يضرم عم
 اههلخ ىلا يدؤي ناتسالا قف ادههش

 .ةمان ةيحم ةلاح
 نيمج يو ,هماع ةفبصب ن

 كافه نوكي نا بجي ,رمغلا لحارم
 يرشبلا بيبطلا نيب عا قيستت
 اهيذ ,ماملا نابيبالا هبيدلعو ماييلإ
 ةيرودلا ةيبطلا صوحفلاب قلعتي
 نوكي نأ ينعي اسم نصاخشالل
 ةمات ةيارد ىلع نامسالا ؛هيبلع
 نوكي ناد ةماعلا ضارمالا فالشمس
 مايعلا سرابملا يرشبلا بيدضلا
 ضارما قكلخمب لما ةيارد لمع
 نوامتلا نوكي ىتح يديسالاو مطتا
 ,صيرملا حلاصنو اريثع امهتيد

 فبما ةيمقلا ضضئرملا نا ثيح
 ةباثع نوكأ ةماعلا ضارسألا
 مذهل ميلسلا ريكبملا سيفبشتلا
 عاونالا اهيف اسب ,ةفاعلا ضارسالا
 لضضارماو تاقاطرسلل ةفئتخملا
 ىلتلا ضارماو ,ةيرسذلا ةيغوالا
 ضارماو ,يلسافتلا لولا زاهجلاو
 ضارما ىتحر يضهلا زاهجلا
 حاجوعأو جا | لثم ماظحلا

 ءافتطاو ١ قالا
 ١ نوكي هينعو .اهريغي ةوقرتلا
 رها وه تانوكم نم ديوتي اعب
 ةمادل) ةيهصلا ةزاسإل ةيمربطلا

2000 
 امك هناتسإ لم ناسن

 ممهلا

 يعجل
 نوم ةياحلا هذه قف ج7 كاب

 بيباوز ببسرتات 2 تح
 يس قبل دودو نط 1 امعلا د

 ىلع شكلا نس
 قلذو ,هيل ,هيلا ,ورقللا دتقيظو هانا

 سم ةهيرك ةحلار ثامبما ىلع ةو الع
 سخاشلاب يطيحقلا رقنت منلا
 مهطالا ةئايه ناف يلاتنأبو
 اهصعفب كلذو ,ةبجاو ةوفاسصلا
 دنأ هتال ,ناسس + بيبط ىدلا ايرود

 بيصتل اهيف بوبعلا ضعي ثدحت
 ناسفلاب وا مثثاب ةئاح تايحرقت
 بيصت يضارعإ ثوبس ىلإ يدؤت
 قا مهلا ل نالرسلا عاولا ضعب

 تاداعلا بتجست ناش امومعو اعنا ا
 تيت نيطبتلا لثم ةئهسلا
 نيسلحت تاذلاير رثاجسلا عاوتأ
 حطسال الكأت بسسي يلا نؤيلاملا
 اهباصغال ةيرحت 0 نا

 اهدا ساس يس اممالا
 ثيدح ىلص ةيالع :نخاسلاو
 لاستس# ةجيتن ةبيدب حطسا
 كب 0 ممظلا ل هتاطداو نويلفلا
 ده اممم تياثا دبحاو
 ىلا ةيدارآ مش ةروصد
 ةنطرق اذوكم .داجلا حلسسلا ادهم
 تدا تليها ام 1ذا ناستناب
 ل! لوهاتت دنا ةهناطيرم ٍرْوِب ثودح
 ,ملقاب ناطرس

 نع ةزجوم 1ءيرس ليسا هذه

 لأ ركب يبس ل سلا ل
 ههلسم يئرورفلا نوامثلا لاجم
 ءناتسألا بيبطو يرشبلا بيدطلا
 لايجالا ,ىاع ةدئافناب دوعي امم
 ةلغاقلا ةديصنلاد المع ةلبقلا
 او «جالملا نم ريل ةياقولا

 عجتي امو : ميلسل مسجل

 5 ةاسيخلا لسع
 لفطلاب < راثكإلاب دوسعملا ام

 موي لك س ةقيخد 6 - ايعدملا
 لدبمب لقدت - هين أرقي يسردم
 نا دباش نم ةقيقدلا 1
 هيسارئ ةدسب يف ةملك نويئم ارهد
 س انويلب نأ مريب ٠٠١ دتمت
 رشلا نم هفناسملا باملكلا

 ديري ا ام هداع نستن يزيلكدالا

 هرومدب ةدبالك هدجو 5-* ++ + نع
 قاقتشا ٠٠٠ ياروح لشثمت
 ةيسردملا _قنكلا سحهنتو ينقعل
 تاملكلا ينم لا هدع عجرالا ىلع
 رلءنتب نسم , ةهلشخلا
 نأ لممدتملا ريل نص .هقلبطم همك
 هديطغللا بادحولا ردع ديرب

 ١٠١١٠١ يع ددحلا لك هديدحلا
 ةدبدح مسلك مثفت ىف اميو .ةملك

 .نديدك تفرق اهنيالر يلا جانت

 نات يتيصاعت نيشنن ما دسم لإ
 ل همثك فالا هسمخ عافب ومن
 رومي نم ذب 3 دا وهدنب هنبلا
 لكلرخ ني هلماربم ملم, هيلي
 اهممدي يبلا ثيديشلا تالعافب
 هيبسبلا 3 دملك ينالب ةذع ةءارم
 ال سسذلا لاهطالا هاذا نا عفاولا ىو
 لسكفلا حراخ ةلبقع الا وارصم
 ماذا ماش لكسم وه ىنارولا
 تادرفملا هما سا دعا يف همم

 لما وصلا ناقل ذا لوبكو
 نم حابب رجم ريل رثكا تامتكلا
 هديه دوملعبل يضحي ليو هولا
 جيان نلع اضيك نوط ..املكلا

 ل نيملثتا رودس لصن هةيييش
 تاملك ذدمل ىلا كدلك هئقملا يلع
 لاصعتسإلا تافانش نم ددلدخ

 ةسفللاسب لسفطسلا اسضمدعتب
 تافايسلا نم - ةمحملا هيبدالا
 - هعوضلا هحيصلا يف هرماوثملا

 لالخ نم اهيلعب نم ةيونسع رثكا
 نعي .ام صخش عم لعافتلا
 لاؤس هداع ينكيملا يم هثداحملا
 ةذولام صط ةملك سعم نع ملظكمملا
 يل ,ليسكب هيئرملا بامولملا مث
 ؛ةسأ ماسلا هنا _بلعش مهعم
 هج ,دلا نبل .هيونللا تامولعملا
 ثده !ماهنن فاونب 7 ةعوبطملا
 دعم فاشدكال هرطلا مول 1“ 0

 ٍُض 2 8
 .سرادملا مظعم اديب كلدل محفل

 .عيارلا ( ببقلا) ليعفلا لاوس
 رجفلا مادخمسا رئاؤاهم ميلقتب
 ءارخا .طفللا ,ةدحرالا ,هيجهمتا
 افرصلا نم لسلنو مالكلا
 باملكلا لوشا) امجولومب#او
 جوكم لئد ءارو نمكبو لاهحنرابو
 نع بوس هنأ ىظو اضامب ةلوعبام
 لمع بيملا 4اهنك ملح ذايشتالا
 ل هيضوتالا ريمل باملطلا .سفم
 هج هيوارفل ف م3 ةسئسكو مهادما

 يه حهدتا ادق بدكم شدحاو
 رم ءاخمالا لافط7 مظعم يا
 هم نورقنت ممتسلا لقثلا نود

 نلوكب دقو !دنش ؛روقب ىحادلا
 فشل روقنلا ارظ بتاعونبرم دهم دل
 نسبا تابجاولا ضني يله ليملطا

 لايفطالا اهب .نوملثملا بلك
 ,نجفملا لامعتسا ىلع مهنيرظ-

 بالظلا نومثعملا فلكد اع اربثك

 هبقدك مهنيكعن تعغ يبحاو
 نيجاولا دحاف .مججفلا لامفعت
 نطمت .سابفلالا دئارا يع دمست
 ةصياغ هييلك ننطيب ةئمخ لفض
 بلطمو رثكا وأ صيبعم باذ ةملك
 | مهعملا يف اهانهم نك ثتحبلا مهس
 هذ ل ناك يذلا يممحلا ريزشد
 بكحاولا قهدتدسمو هلبطلا فناث

 لفظلا ىطمب راكفمالا ىلا يناثلا
 نغ ثخحنلا هنم فىلطبو همك
 هلمح ديناتكو مخمملا ل اهاممم

 الك ل نا ارشاط ودنن
 نم كللزل انننقتن انباجح نيتجاولا
 انتهاودخ مده فاثننكا بيرغلا

 ةتعرت مظعل# عم ملعدلا اصب

 ىلك بموبلاخ هيمارذلا نم ةرعيكت
 ريسخ ممل نخ ؛بنخحمللا جءارفلا

 لو .هيدجبا هيمتاف ىل هعولام
 نلاجالا قاسنلا ركذب هيفن بسدؤتا

 .يااتملاب هييرامم نكمم بجي
 هب ءمكنملا ىل هححربلا زودغا
 هيبيمانم زثدآلا يسدملا رابتخا

 ةيزكم همهم كلب نعال انستا
 8 ىلا انثعنو عمغر ىومتم دا
 لأ ةسسلط ادا هيشهفلا انزمانيسل

 لاخلا ادهش يف صخزاب مش لاعتز*
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 الولد : لاقو امستبس هثلاذ بجاي
 لثلعلا اذهب انتزر امل ةأرملا كت
 .*ليمجلا

 ماسرلا اهلاك تاملقلا هذه رز
 لا ريشي وهو (رتنباس) ١ وجم
 رمغلا ن غاابلا ريغصلا هلفط
 تسلج نيح ف ءرهشا ةسعيرا
 رمعلا نم ةغلابلا هلجوز هيناجي
 يترمشاد رامتباسو .ةنس (1[]
 نم يناعي ناك ,ةنس 51 هرمع

 2 تمتو .دلا بل ىلع ءابطالا
 ارج  يبط تدمح لوا ءابققلا

 اوضرز مابطعالا نال
 ,ةيتاملا ةلرما بتغ لجرلا اذه ردح
 ةيلملا ىلع فرشا يذلا حارحلا

 لحررلا اذهل تيزجا نا قيس هما لاق
 نا نود ,بلقلا ةعارزت ناتيلمع
 هنال ,ةيحصصلا هعاضوا نسبحتت
 اباصبب ؟ةر0 ةنسا ثمسمو ناك
 هلأ بيس امع :نييدرلا باهملام
 اعاجسواو ,سقفنتلا ف اديدش اًمبم
 هبامإ يدلا ,بلخلا ب تلوم
 ,ةفيخم ةجردب محصنلا

 عبسي يكرسنادلا نوساقلا نا اميو

 هجوت اذهل ,بلقلا ةعارز تايلمع
 ةعارز ركرم ىلا صيرملا لحرلا |[

 ماع لو ءايماملاب رهوساه يق بوقكلا
 ةيلمع لوا هل تيرسحإ اة",
 ةيلمعلا تاكو بئثلا ةعاررل
 عابطالا فشتكا ةمس ددبو , ةحبجار
 لكشلاب لممي ل ع اذه نان
 تيرحا ,١44 ةنس ىو .يعييظلا
 بل ةعاررل ةيناذلا ةيلمملا هب

 دع يبت ةرتع دعبو ,ديدج
 ةيكسلا تيرماع ,ةيلمعلا ريا
 بلك هردس هي ند ثيح ةشااثلا

 ,ةيس 11 اًهرمع ةيباملا ةأرما
 هما لب ال ,هيحسع ليكاب حركي

 تثبحساو هيباينعالا هتايح سرام
 نسحاب رخالا وه ثادق هتتعور هلا
 ,ةيحص

 يبوقدس (رتساب) .نوتي
 بلم دوجو نأو ةحم لمكاي يببا
 ءرسي #* تردص ىل يئاس
 ةدافسب رمشا نوكملاب لب ءامثلط)
 ينامالا جارحلا لرنب .ةيملاط

 اده ناك بقل ةيلمعلا يرج# يملا

 دمو ميلت بلي يلا هام لثرلا

 سس يهو ةلرملا كل بلق ايفا روت
 ةبادسلا ىو تروقكيرف هةييدم
 صعب ةحجاوسيس هبا ايدقثعا
 مل فلد نم ائيثش نكل ,لكاشلا
 أ هتيدنعي

 ص هع اناا سس

 سس ا اهم م

 1 تسلا 1 ٍ

 اسمي رمأ
 1 ل

 ماع جو جن ا

 يد دج ا مجم نبتسم اس

 .. اةلادصصستعسسسسم لا سلال ...

 ةيسيسي رات اصححستسمكسل و

 ربثمت يتلا ثاذسحالا صن
 رمتست عك خيراتلا ف ةزراب ثامالع
 00| قرفتسا اهضعيو ةدودمم ناوثك الا
 نا كبذ نمي . خيباسا وا اعايا
 اهب ماق يثلا لوالا ةبوجلا ةعلطلا
 رضع ادب ناثللا تيلر ناوشالا
 ةيئاث 1 الا رمتسُت مل نارمطلا
 ناطسوبب ياش ةلقحو . طقف
 ٠ تاعاس ثالت نع لفي اس ثرمتسا
 ةلحري
 مدع ترسمتسا اترسمأ قاشتكاب
 . مايا فستو نيرهش

 رمق يتلا نروفيب ةيكرعمو
 لارتجلا يلع اهبل رمعللا .دوسوبا
 معلمب نيدلا هلاحرو رتسك حروس
 7 ترمثسا ابدّتج 74( معددع
 وا راثلا قالطا لدابق اسأ , ةعيم د

 رو بريا تاياو نيب لاروك
 مهموصخ نم ةميرأ دخغ ةئانملا 8
 . طقت ةقرقد فس رمتسا هاف

 ترول لع موجهلا ثداسو

 يذلا اينروفيلاك بونبح
 ةيهلغالا برخلا بوشت ىلا ىدا
 تهتنا ةعاس 1 رمتسا ةيكريمالا
 واو . ءاستالا ةيما مالستساب
 يتلا ةيصرالا ةزهلا يف ةكرح
 ماس وتسيستارف ناس ثبرم
 0.17 ةعاسلا ى تادب 34-5
 تهتباو . لمربا اة يف ايعادبم

 نكلو ةيدال ( و ةقيفد دلك هرهلا
 ممل اهبيس تتدح يتلا قئارصلا
 .اقهنو هاي) كتالث ديب الا ينجم

 ةبيعبلا ىربغ تفاض يفو
 ييم هدللا تمرفعتسا كيباسي
 قرخو ديئحلا ليصب مادظسالا
 يسلطالا طيخملا نامعا قف هتيدسلا

 ةّقين د نسنبراو نان اس

 نسثا جريبدنعل ولزواشي ةلجرو
 لم , او ىفلعالا اهيم عفش
 انسيرف لا ةدتحنملا هيابالاملا
 هقنهر [يو هلعاب 1 بربس

 هلخرلا نرش رمبو , هيفاث ” ؟

 قل

 و تاربتاو يرضلللا تباجولس
 نضع“ نمأو د فا يسب وم ب حشا 5
 اذه تفطحا عاملا حاس ما مع اس
 امهس (لا دينعا# ةيضنعا حفلت ا
 بحد ! هم" دسخ تاقملا يوقن ةن ول >
 ايوالتلا راب هند . اهحت 45 ا
 لسع لكاس لنا نايتس عوج 2

 فررلا همفق فئمهي كاقفو سل
 ماجور .اطللا ددع ق دب وة
 "ذيع فت هيفلأ لامسإلاو قت َ

 انو يدا ةظحبل | عس١
 روس ءايو قمل يح هلشلا ج.+

 ليصركتاب سي اقلا # هللا *
 3١ همست ارشمس 7“ نيماش عاب ساني
 جارجف لمصتت لا فر روج

 | تهتدأ

 نع ديزي اه عمدت يلا يبا يذلا

 لتقمو ةيكيرما ةيبرح ةنيفس
 رمثتسا يكزيما 71 ٠+ نك ديزي ام
 ىهتنا دفو ١ نيتعاسلا لداغي ام
 تايالزلا لوغدب ثداحلا اذه
 لأ كيناثلا ةيلاعلا برحلا ةدحتملا
 اهئاثئا دم مانلحلا بئاج
 ةيزذلا ةنمنقلا ماقلارب , ناباهثاو
 « يكازاملابو اميشرريه للم
 ةرئاطلا رم ةلبنقلا طواس ةيلمعو
 راجفنالا ةطخل لا ةيكرسيرمالا
 مث دقو اهباث غ* كتقررعتسا
 ةليم +١194 ولع ىلع راجفنالا
 ةيئابايلا ةنيدلا طسو لا لموو
 , ةيداثنا نم مرح لالخ

 عنورسسمرا لين طبع امدمعو
 يه ةغاسلا تناك رهثلا حطس يع

 وييلوي ؟+ السلس نس ٠١
 ةيسيقس ىلآ لاب ديقو 4
 آلؤو نسانعاس بن ةيئامفلا
 ةفيفد

 ةيكرمسالا ةراقسلا نتاشز اما
 2” رسآلا ىف اولط دفع نارهش
 مهحا ريس ناربا قلشت نا ليف امون

 لذ سواء لولا "م
 نم دزظتس ملاج لاعب باسمنا لاهو
 لل لاخلا ذب ممسيبز هب ىشبقب لمح لث
 نسلع 17 لادستا ةعاذأ ةظلسم قف جيعالا
 راعع هيف ل لأ راق همم اهنسش

 هب لمادبلا رزغي مركلا جد ىف هبكلا
 ةييدماوو ةيدطل فيدمعلا خيسوسلا
 يننا قاربت دمقن طف كلذ لق ةدعاسم
 ..وبكاح ايروكل هكلملااه رزدب مرنم

 ةووسمم ررخب زيبفملا اش هاضاو +
 ابق عسصخال ةسويرففتتا ناابقلا

 رز اهيصرعل نسلا حياربلا إ دهحلا
 بجلال ةتعارل هيلوبا اذق رزة
 تياعص دهم لاشل) نسبا هل ديم وكلا
 اهث ااكربسا



 ماهيالا هذه ثيوكلا ةلففاحبم روزي
 ةهوصجم عم رياج نودع برطملا
 ةدع ءايحال كلذو صئاشقلا نم
 ثتاوقلا لاسجرل ةهئاثف تالفعح
 .ةظفاحملا ف ةعلسللا

 نك ينغ رباج نودمع برطخاو
 موسجد زربا كسا وهط فيردتلا

 هلو :ةيبرعناو ةيخارعلا ةينغلالا
 هاه أ 0 يلا دتسي لفاس

 ,ماثبلاو رمثملا ينقلا ه ند
 ,ةينقلا ةححاسلا يلع هرشأ كوت دقو

 ل
 نول دادتما يلع رباج نودحم
 .عبكلا يبرملا
 رباج نودمس تقثنا «ع 0
 باجأ ”ناوحلا اذهل
 ةحاسلا نع هعاطقلا لوح انلاؤس
 اقمهنم كنك :الاثاق ةينفلا
 وتدل ةلاسرل ءادكالا ن ادج

 يناغاو ناونعب
 نا لم لا س ناو هك ةيخارمنا ةارملا
 ,ةرهاقلا ب ماعلا اذه اهنم يهتنا
 تادحا ببسب ترسخات اهنكلو
 ةتوالا ف تهجتا يشنا امك , ةقطنلا

 يتلضي ةفارزسلا ىلإ
 ضرالا ثرحا ,حالمطتك ةييسا

 نم عون اذهو ءاهل ينغاو اهعرزاو
 يضرالاب يناصتلا نع عبمتلا عاونا
 هتأ نع الخف 1
 ا اهسقأ هينفو ةيداصتقا
 .قارغلا بيبحلا .ينطوو ضرار

 عيكرذ نلو عوجست نئ

 ؛ رباع نوبعسن اللا
 ىلا مايالا هذه قارحلا ضرعتي ©
 ةسينويهصو ةيئايربما طسجه

 يي "داصتقالا اضخلا
 قا , هتمار 1

 بحشلا

 دذتو .رامحتا لاشفا

 . لبثملا ناسيت رهش ؛ورشتتا ملاعلل
 فوس انذال ا ناضفم دوما
 ةاطتسلا نم ةةوصعم يفجت
 هلسا يقفل رمت انلمجي اهريغو
 .ملافلا لأ

 ىلع رداق هنا ناي نم فضا
 ميظعلا بعشتا اذه حو ماو يبدد هعشلا يزعل
 يضرأ 0 م وسل ىدعح

 يدلنا يك يشانقلا ل :

 انتاوقو انتي لاع
 5 ةئطيملا ةضصلسبل ا

 يتاملالا نم ةغومجم يدا -

 يف كراش .ليواوشلاو ةديدصلا
 مساهل نودمي ءعارمتملا اهتباتك
 رابج دكمحمو ,يدويعلا حشو
 ,ناحرف نسسم اهنعحلو ,نسح
 تاسينغا لبنا نم يل نحل يذلا

 معك نحلم ىلإ ةهاضا (ىوجتو 3 ةدي
 .نيرخاو اي دتط

 نانفلاو ةغاشالا

 لارخأو نيح نحب نانخلا ضرعتي ©
 تحت مه نمل ةمزالم يه تايئاطخا
 نودعس لوتي اذام ,ءوضلا ةرشام

 ؟ةعاشتلا نع رباج
 ةيبوزوالا ودا نئاتفلا

 يكل لادا .نم ةيئاط خلابم عقدي
 ايحاو :تاعاشالاب هسسفن طيحي
 مهيدنع ةعاشالا نال ؛اهيرتشه
 نانفلا ةرهش ةدايز ف مهاسمن
 ةعاشالا نا فسملا نكل , هتيبهشو

 ةواسالا ف دهتست يبرغلا انل اع
 نانفلا ام ناشفلا

 ردصت يهو ,ييهامجلا نم بويحملا
 عو :نيلزهزهمو يدع م“ نع

 يذلا حاجنلا قيقحنل ةينوصلاو
 وشنو ت يا دمعي ؛هريغ هققح
 نم اهل ساسا 3 ةقراف تاعاشا
 ةعمش مانطا اهثم فدهلا ,ةحصلا
 بحابصو :قلاتملا نانفثا كسمئاذ
 يلا ءاسا هنا اطخ دقتعي ةعاشأالا
 نأ نود ةعاشالا هيلع قطا نه

 لاب ,هقلاتو هترهمتب نم فاز هنإ
 ةيئاجم ةيمالعا ةميحدل موك هنأ هلا

 جالس مدختسي نك لوقا كلذل
 بغزاو اركش يدش ةعاشالا
 .فيزم اب

 مالك غايب
 اكيسش دكالخا عمست مل ماد يضع

 ديدج خم ةبعجلا يف له لل اديدج
 دايتما يلع كروهمجل همردقت
 ؟ييرعلا نطولا

 ممظم رخآ ءاجو ماع ىشم. مهثا-
 ماثكلاو ةولحلا تاسيهناب

 نم ةبعومجم ةبعجلا يو «ليبجلا
 ريس كراش ذي دجعلا .تايينحلالا
 ٌقياف رهاشلا اهتابلك

 ةقادب ع ةيتحلو ٠

 لا ياك ةللاسر نع اذلام 8
 ّق ةيئانفلا بيئاسالا نع اهتمدق

 5 قارغلا بوح
 بونح يف ةيورق دئيب نم انا

 الشلا مانقلا بحاو .قارعلا
 نيذلا نيبحالقلا دحا ينوكل
 «اثقلا نا امك :ضرالاب اوطعبترا
 0 يرطف يحالطلا

 ا ) عم ةئجحر دعب  تج
 ةماع © نمع
 32١ نا ىلا و .ةانلا ءانقلا

 هب قيل يذلا لكشنأب مدقي مت نفلا
 ماستهالا نم هقحح ذخلابي ملو
 ف نيتيلابلا لبق نم ةياعراو
 يلع دططلست مل امك ,رولكلوذتلا
 نوثللا ىلع تطلس امك ءاوضألا
 د اذه لك ,يرخلالا
 يتارثلا بئاجلا اذه ئريت ةساردا
 تمييقت دلو ؛هقح هيلطعتو 1
 ةمماج يلا ريتسجحاس ةئاس كد
 ناوئنغ تحت ايناطيرب يف درغلاس
 بوتج يف 0 بيلاسالا»
 ةلاسرب اهنسكا فوسو «قارعلا

 ىقيسوملل ىلاملا دهمملا يف هاروتكد
 .مةيقارمبإ أ رملا يناغلا» نع رصعب
 ةينف ةمدكج دق نوكا اذهبي

 ف تيهاسو حئارلا نقلا ده ون
 رناثينالا نم هيلع ةظملا

 عاوضأإلا نع ثحبا ال

 اع لكسب مدلعالا نا دئاتعت لش ©
 م عل ( ةيدخلا كل مدت
 ؟ دوحت عصقت اتانه

 ,ماوض#ا نع ثحبا ال انا -
 نكي مل ةرم لولا تينغ امدتمغ
 ءاوضالا نسمع ثسخبلا ده
 يسن تدجو دقن ,ةيموجنلاو
 .,تينفف ءافلنا يلا ةيصاحيو ايرطهم
 ءاوضالاو :ةرهشلا صويصخي اما

 ةيناندلا ثقفا
 0 هتعدق 5 ا ا ع

 قحتسي سائق هتمدلا ام نكي
 هردع تلصح الإ ةرهشتا هده

 نطونا لوط ِْن ساذلا يتحعتم انو
 مهريدقتو مهبح هضرعو ويا ع

 يتلا (ةسفاسيجلا مهرع
 يقيقسلاو ريبكلا ديسرلا اهربثها

 ملاع نم ةرم هفنف لضفا يضو
 .ءاوضالاو  سشاز ةيموجدلا
 ما اروربغ هياجإإلا هذه ردك خم
 5 يهطاوم

 نت رومم رويس اج اذه كلفو
 :اللو امانا ١0 لمق ةرد لوا تينغ

 ا 71779777: 71 ست تلات تناسب بنا ندع اسف د 2 ااكتخ)

 نم دحلل . , ةحارج

 ةسسيوشلا رسسسط اضم
 يره زوتكدلا اهدعا ةسارد ثدكا
 ثترشن انيسيم ةعماج نم دلاقكوب
 ين ةيلمع ءارجا نا ارخؤم
 دعشي دق بلقلا ضارماب نيباهملا
 مامالا رئئاطم نم جبت له لإ
 وكلا حصمواو .ةيبلثلا ةمزالاب
 رثه رابتعا بجي هلا دقافكوب
 نكبم جالع ةباثمب ةييلبملا

 0 نيذتا صاخشالل
 لو ١ لدعم
 ةيكاذنلا ةيمحلا ةطساوب همنفخ
 , ةدمانملا

 هياتم
 هيلمملا نا ةسارلا ١ ترهيظاو

 يدل ةايحلا لسا نم ديؤزت
 نلاع بلقلا ماحبصا يصاخضتالا
 قباسلا يف مهتباصا نم مظرلا
 ١518 يوت عماولا يفه ةهبلق تاهزاب

 نيذلا صاخ.شالا نم ةئاللا
 لالخ ةيلمعلا هذه لتلإ اوه

 لباقم ةيلمملا تلت ينتلا تاونسلا

 نيذلا صاخشالا نم ةثاملا ف 54
 احفاكملل ةيئاذغ ةيمح اودمتعا
 ,لورتساوكلا

 عه ميدلا :ره دحلل رتويبمكلا
 ةحدس دال ينوناقلا

 لفيدس ريد ةنجم تثاآلا  عاو نوب
 0 نوب .ةيوقم نأ ةيناملالا

 ةموكضلا نأ يلا ةرافالا ردجتو
 يذلا جارحالا رثا تناق ةيتاق
 ةهنسا جتامهبم ءارج- نم هف تضرفلا
 تاسسؤم اهتدلاع ةرركتم ةينوناق يف
 تر ل ريبمتلا نيناوق دي ستتب ةيناملا
 ,ماغلا اذه نم قياس

 يرافاي ...

 تاسستيعستلا

 ةسيئاسمالا اسيدولك

 سس اسإ حسم تنس
 «يلم سسيراب يف مايزالا ملاح
 رورسف تا ) تاضراملاب
 رخالاو حلا نيبو ,ةريثك ءايزألا
 ةباش ةضراع كايزالا حرسم يلتفت
 ةمعان ةمئهملا مذهب ,ةزيستم

 نم ةمجذلا تءاج ةرملا هذه ,
 ءرئيش ايدولكر» اهمصاو 0
 ءرمعلا نم نيرشملا ف ءارقش يل

 ملاه تلخد عراق لولب َر

 .افتف تاونس بالست لبق ءايزألا

 ةائن ةلهذم ةغرسب تدط اهنكلا

 ءايزالا تالجم بلغال فالفقلا
 ,علاهلا وجعل روطعلاو

 'بملالا ءايزالا مهصم لوقي
 اهتا عدلبفرطال لراك) لصالا
 ا اسك ؛تانيمستلا غايزا ةمجسم

 اه رهشاو لمجا م موينا ربتعت

 مادختسا ذبحت ال اهناد ءايذولك ٠
 مولات اهيما مش , ليمجتلا قيم ءاسم
 هذسه ةسيراسصتلا ةياشدلاب
 .ءاسئرل يف ءاسنلاو تارصحتسقا

 ةيباستما كلثمت ابدونك ناد نودكوم
 رمان اهلوط ودراب تبدهيرب دينمس

 هسردملا قو ,قس أ, وهم ادن

 اهيويسيو اهيدغ نوكحيعي 'وباك
 هعاررلا
 ا

 ةيسترفنا ةيصامتا رابتلا ريخأ

 .يتويزفلت لسفصم
 يننهم ىقبتس هايزالأ ضورك لكل
 |[. ةيساسالا

 ب | هيلا يسسا تنك يذلا ىدهلا وهو
 نا ةلجست م تاهنارب © اهباسرت

 5 «عادشلا+ ريع
 «يكاردلا نويزقلتلا ةرئاد ىلا -
 ةدينطالا اومدخا :اهيف لوا
 هيوم
 + ضرع
 نا امك ملظو فاحجا ف ةيقارع
 ,ةلداع ريغ ةبسنلا

 ,ةيقارعلا ةينغالا ءارعش ىلا
 ًاودمتباو :سانلا همهشي ام اويتكا
 ىلع اومرحاو , ةيلخملا ةباتكلا نم
 سانلا عفت يثلا ةديجلا نيماضملا

 ,مالعالاو ةفاتتلا ةدازك 0

 قح اذهو ,ينلملا ءادالاو ةينشلا
 .ناكس 7 نائفلا قوقس نم

 ةرهخلالا ةدلاي ترشتنا ©
 لبق 2 يتلا تايئشالا
 قيطي ةميربل ةسضقأر تاعاقيا تاذ تايثفك ا 1
 الا ,ةفيفخطلا تايثطالا مسا اهيلع
 لع لكشت دلتعت
 تاعاقيالا تاذ ةيبرعلا ةينغالا
 ؟ةنيصالا ةيقرشلا

 عسي رسفت ةسنئاسم تجوز لوسعيإا و

 نكت من ةسس 55 ىدذم نع

 نم رثكا ه«زارب اةسوتود اتيروك»
 سباسحل لافطا حيرفت ةبكاس
 هلافطا عيبي ناك يذلا اهجون
 لبياطم هببو همحل نم ىلذتيو

 هتالو- لئاط لكل رالوم الا ةيبامت
 نزف رباسالا اذه ىلع آلا اهلماعب م

 ةلس 7 الفط 186 بيا
 .باجنا نأ عم هنا نواوقي ءابطألاو
 ةديحاو ةارما نسم ددعلا اده لثم

 عمضوو ابلقلا 1 اسهجور
 ةميرجلا تبتي ام يلع هدي سيبوبلا
 < لافطالا عيبب ةرجاتملا ةمهرج
 .هلافطا مهنا اءوسس رسالا ديريو

 ةورث عمج دق جوزلا اذه نا مغرو
 1 و رالو# 9

 ناس يف ادج ةرايتمم
 ا

 لماعي امك هجوز لماعي ناك هنا لا
 نزخم ي اهزجتحيو ريزنخلا
 ريزاخلا ةعرزم يد بوبحلا
 ةسيبلاغ قو ... يتلا
 يتح ل اهديقي ناث ناهحالا
 نأ دعبو دمساب لصتت الو برهت ال
 ب سوكرام - اهجوز ناغ يطيق
 يف ةرواجم ةيرق ىلا سيدوبلا اهنلنو
 اهلذلع عم كانه ةلئاغ ةراعر

 ذئم اهبا لوقت ,نيرشملاو سدابسلا
 119 لب سوكرام نم تجوز نا
 اهويساوأ ةددعاو ابويركذلا  ةتبسا
 يمعرت وأ ةلماعع هيف نكت مل ادبعاو
 هغزتني نا لبق ميباسا ةدغ زاكط
 اهنا لوقتو .هديبيل اهنم اهجوز
 نم ةرشع ةعبارلا يف تناكو تيجوزلا
 روسفتتو ةديعس ثناكو اهرمع
 نا يلإ اهلافلعا عم ماك اهفبلاتسم
 ةلذط  لوالا اهدولوم تمضو
 يرام مسأ اهيلع ثقلذطا ةايمج
 اهبم ةلفلخاا عرتنا سوكراس كل .

 انو شلاتبا اهرهش سكت نا ليم
 اهل نوكيس هنا اهل لاق تهرتما
 برضلاب اهددهو م نورهخ# لافظا
 ةده ةئيزع تلف اهثدلا بتكسب
 تررقتو ةرشاوم تحمس دقو رهشا
 ,رخالا دعب القطع ,ةيلمحلا

 سويباقتا ادهه ةياهب بيايح

 اتيروسل ههسلاسب
 فريطت تناك يتلا ةيدوئانلا ةلباقلا
 نفاكلل تفرتعاو انيروك ةداو ىلع
 ثناك اهنا توملا شارف ىلع يهد
 ىبوكر اص ١ ريدت
 ع نوكيي نأ نشاكلل ثححمسو
 و ءاهسسا تشكي 7

 يتلا فحل يا ةلب 1 0 0
 يذلا سيلوبلا ىلا نهاكلا هسوت
 كر ةعرزم ىلا هرودب هجوت
 ا ةطوبرعم ةجوزلا دهاشو
 بج ىلاو بوبحلا نزطم يف
 رم خلاثلا مههلا يف ناك يذلا اهدوئوم
 عيطلابو  ةرسخش نع

 قيلحتلا+ فرش كرتع) يدللا سوتكرام
 ,هفافطما عيبي ناك هنا

 ىلغ
 اورتقا نيذلا ءامسا نمضتت ةعذال
 ايزه ةفرعم نكما ولو - لافطالا
 ههمضو بجوتل نيرتشملا ماؤه
 ءاسضتنا ءارو

 .,ةسيرجلا 'مده نم علتبا
 باصتملالاو لتتلا متارع ىتح
 ءرملا جهوي نأ ةميرج نم نوعا لقت
 لمج نم مهني ىاغتيو هلافطا
 نا نوماهمو ءاربش لوقيو ..لاملا
 لجرلا ةيرث لك
 قوس دالود نويثع
 ةمطيوملا (جوزل# ىلا ةمكمحملا
 ةيضإملا باذملل تاوتس

 عيب برا
 ريصؤل
 لا وع



 را ديملا راثؤ5 + 3١ ]* ىسيئالا

 ؟قارسمعلا لاغظأ مسسستس اسمن جيمسسسُلكليب لست

 ةعيمدخلاو ةاوفطلا يب رععنلا 2 ةيصتوما
 اع ضورفخا يكيرمألا راببصدملا

 رنغ ةفيللاذ ةروسب ريع قازسعلا

 نم ةدرجتملا ةيكيرمالا ةيايسلا

 اه ناو ءيث ديمو يئابسا وه اس لك
 ةرداصلا تاجرملا ططرحا وش اه ريب

 ىروس اهيا مهل ةيرستب لكايه نم
 خميظفلا ةهاييحو يداملا عانشألا
 .ةعزلا ةذه اهن نمصي يدنا

 !طسوألا 3 رسشسلا ىف .. «فالسحالا نوسنش»
 ةرهص ايطتدم نوكلا فقس لا دعم يذلا

 ات مل ىسموسلا ببلا عم لباشتملا دامتعالاو
 يبلا هيوديلقل اهقو ىركلا .وز

 برمالا « ينوباكلا م
 .ديدحلا يقامولا ماوج

 > بنري نأ لبق شرفلا ىلع رقتسي نأ

 يف لهدتي يأ ينيرمالا يطرشلل يقي يذلا يروطاردعالا مالسلا ىأ

 نف نويلخي ةلطرتش هم بوعي نأ ىمقألا دجلا يف وأ هلاجلا ف راكم يأ

 يثيرمالا موهفملاب نمالار هدسسنا دعاوق ينرب ناو ؛ةهسلاصت سكفتت هيقطبملا .فه دادنا

 ريزو حربتطم راطالا اذه ل
 رسوت ا*ا ةيجراخلا

 ) فلخ ةعاقأ
 مث ,جيلخلا ةناطنم
 نا كلذ دعب دكؤيل

 ناو ,جسنت مل فئحلا رس
 صعب يلع رسحقي نأ نكمي رهالا
 ةبسألا تابيترتلاو تاعارجسالا
 هد نأ نود نم ةكرتنملا
 امدح حافد ةدهاحم يله كلذأ
 ةكراشم ركيب حشر دقو -
 يا اضيأ برخملا اميزو ايروسو
 ارجل وأ _دظلحلا اذه
 هيئراير هانا لاقو  ةينمالا

 ده همهم نا> يشأكا لوكبأ نم لوألا عومسالا ل ةره
 ةيبزأ ءاهتثا دعب 1 لادخل]

 بحسلا ماوس هئاو 4
 بيبسي مي وأ تيوكلا نم قارعلا
 ادهلا ناف

 يا

 مكحلا ماظن عيفتو ,ةيةازعلا
 .قارعلا
 5فقلخلا اذه وه اج
 ؟ هئادهأ يه اب
 5 هنارطأ مه نم

 ّي فالدحإ
 خيراخلا ةمذ

 ويلا ديعسلا .نشعف
 سل تايالولا «ناقالمعلا

 خيرشت 7 يتيدوسلا

 يتيفوصلا

 1 .وسراوا لذبح ءاهتأ
 رطل ناك اشأ 9+ ماع

 ةسيشرسلا هسيدسلا سكيسس
 . امهيسفلا هيبسفل كمتسالا#

 ىوسقلا نر ءاذس# ىثعسم
 ماسلا يلا هجتت مفاعل

 اهلاخداو ,ةيركسعلا
 دابت نييح يف خيراتاا قمدابا
 ةسماقا ىلا ةدهتملا تايالولا
 ةيقطنتم ف هيكركسع فلل

 تاسمسلا نع جرطت ورح تايزلولا نا اضيأ اذه ىثعمو 1

 يعل ب هم لدغ
 وسقتو ؛يلودلا

 بل نيب لدابتمللا دامتعالا
 عم ةثدهتلا بمعتتو ؛ة
 هجارخلاو ,يتيفوسلا د

 يوما اا رثاود نم
 داماب علاعلا
 ملاملا ف (ةكدلا) عيستتا

 يمينا ا
 ملا ا ةييودسلا تاغازنلاو
 ّ 1 زود ىلش دائتسالاو
 ةدسخحتملا مصالا) ةيلودلا
 اس رود بعلل (نمآلا سلدسبو
 اشتالا اذه د عارشلا ران هاذطا
 قزو يلبي رهتع ىوس ناي 2
 ييويواكو نا ىلا ةبسنلاب
 ديت يذلا 0
 ا ءاتكا ل ماش ةعضإو

 هيدولخلاو ,يسيلفالا
 نلخردتلا نيبو دهلك 7
 كده اطم 3 اسنف يف يكيربالا
 «يربدبب١ باوطلا ل 2

 لوشدو الصبا يل ةيكيرم#ا
 .ةهكيرعالا ” ل يطال
 ةيثرملاو ةيفخلا تارئاذعلاو
 4 ١ ةتدعنم
 لأ معي ةهديسو هاو ؛.يصلا
 دلوجولا كلذ رستسي ىتم

 0 دتلا اذه نعب ١ ٠

 م فثكملا وحلا كيذو
 عقاو عسم يف ةيكيرمالا راما

 ةزلعيرلو دهب دج
 ايلملا ةيجيتارتسالا 7
 ي دعشنتو (هدهتلا تايالولك
 البلا ةعاتبمم هيببقت تقولا
 يفو :ةدمحللا تاسيالؤسلا
 ذدحاو مقر لتحت يتلا ةعانسلا

 ,ةيكيرم#ا تاعاسسملا ةمئانأ
 تلج يتلا ةردعلا١ داولا#

 لق عبرا لالخ ,اكرالا ىلع
 يلا هدهد دق دريدا

ّ 

 يدلل

 رمعانلا دبع ©

 نم دححلا بيسب ةددهم تناك
 نيب ةسيجيتارتسالا ةلادمالا

 اهل تدجو نطنشاوو وكسرم
  ناديوج اسفتتمو اهرشم نآلا

 جينخلا ةقلينم ةيادحل حوتخا؟

 راعش عم قسنم ريغو .اراشم
 قافولا رع تامسالو , ةنهرمللا
 نيب ليابتملا دامتعالاو «يلودلا
 نيب يلح وا ,ةرومعملا ءاجرا

 - لامشلا دابتعا ثيدع نم
 بوئجلا ةهجاوم غ0

 يونلا وعلا قاتلا راطا ل هنع
 اذه نا امكو .ذيدجلا

 نبع انا  كلذك وهو  ىدجي
 هثاف ,ةيلودلا ةتحرملا تاس
 ىلا ةيسنلاب اميا كلذك ودبي
 : ! نلدولا عاضو؟

 نطولا اذه هانبا لضان دقب
 دس امام ن نم رثاال
 نحو :ةفاك ةيركسملا فالطالا

 5000 م 77 ةروت تماق
 نللف
 د ع رشا و
 ليرتللا اهقااع ىتنا تازاجا

0 
 لالالا تس ةثحرط

 ديدج فلح
 دفيو 15897 ماسغ

 117 ةرول مايق نم دخلا رهشأ
 ميعزلا ةلايقب (ويدويز زومت
 تحرم رماسلادبع لاسخ
 دل اعورسشم ةدختملا تايالولا
 ,ولبدلا كلج ىلا ربشم
 ريزر لاقو ءكيكيرمالا
 نودع كاذنا 1١ ةيجر اكلا
 نا بهذي هنا ,سالاذ رتسوف
 انام) ريل طسوالا قرشلا
 ددصي يتن بانه ( دالوالا لمفي

 رؤزي يتلا ىلوالا هي اخو
 ةيجراش دال طفيف

4 1 0 
 لوا يا ( دالوالا) ىلا اهب ءاج
 مامضلا 1 5 (رايز
 لمشي ؛لماش دهدج فن ىلا
 ردعم نوكلو , هلل ةئسوالا قرشلا
 نوكتو ,هتدابق زكرمب هتدغاق
 نم ةاطنللا ةيامحح ىف هتعبلط

 ةييعويشلا وه مهأو رطخ
 وسلا ماجتالاو

 ,ةميدق فلسلا ةركف تناكو
 لودلا اهب تحدقت نا قبسو
 ددقوسلاو ةموكتح ىلا ةيبرغلا
 ماع ساستلا ةماعزب
 ةرعاظت اذ متو 101
 ةيرازنتسا ةسهسا_ءولبد
 مارفس ىلاوتو ةبحخاصو
 ,ايناسيربو ؛ةدهتملا تارالولا
 ةرازو يلع ءايكرتو ءاسنرفو

 لمحي 7 ٠

 الاو ,رهجلا مئابملا نع عافرلا
 اميل جلاتس

 سال درتسوم ©

 سآلاد نوئح

 «كنوتا» ةموكدب تغفر دتع
 ةعمبرالا ةيسامولبدلا تابلظلا

 لقدست نا بجي رصم نا تنلعاو
 :ةيجراطلا اهتسايس ررقت يكل
 دقل :ةينطو لها ةروثلا نئاث ملو

 ديدش برداب_رهاتلا دبش
 ةيضق نال ءيسال ا ىل 1.
 يتلاو هب 1و ينوالا رغم
 يه ةروتلا اهببسب تماق

 متاجلا لالتخالا وه +اوس أوو دغ
 نا نكمي الو ؛اماع نيدبس دنم
 نلو ىقوب نأ نويرصملا لبقي

 ! تلا 0
 يف (يبرغر يركسع فلح
 عم

 ياكل ةيدسي اب هيدع وطي ب هلل يسالاد عقم
 نوتج) ةدؤع دعم يرصلا
 ماسبب فقس (تالسخالا
 الينام فلحو طسوالا قرشلا
 نم ةمزحا ةماقاو ايصا قرش
 بويشلا ريزتتا فالرخالا

 يوسطمو ءابوزما 3 ةريسالا
 راصضحتإلا ةسيعوسيشلا

2 
1 
 ريصتؤسم داقع ىلإ ةررحتملا
 رصاتلا دبع باجتساو غنو كاب
 ةطان رعتأللا اذه ناكر ةوعدلل
 ذا ثيدحلا خيراتلا ل لوعحن
 ةظديدج ةيلوي ةسايبم دمتعا

 اسما اجيالا رايجلا

 نل) سالاك لاق اهموي زابحلالا
 ,ةيقالخلا ريغ ةسايس دايدلا
 نحب دايس يأ تانه سيئ هناو

 .(يخلاو يشل
 سالا نيب قرغ كاقه له

 5 مويلا ركييو صمالاب
 لهب

 تايالولا هتحرط يذلا لادغب
 ففحلاو ,قدستلا
 نطنشاو هحرطت يذبا حرتلملا
 ؟نرقلا اذه ةياهن ل

 !رصاتلادبع !ولتقا

 ريكيب سبييبج ننغا دلل
 ول ىتس هنأ حوشوو ةحارعب
 ناف :تيوكلا نم قارعلا بعسس:
 ةردقملا ضاهتجا وع فديهلا .

 ميجيلتو ةيقارعلا ةيركشفلا
 يقارعلا ماثلنلا

 اهسقن ةفئلايو .هسطن مالكلا
 ينذ .هيشضده نع سآلاد ربغ

 ديول نيولسو
 يف عئاتي ناك يذلا ضشتسلا
 ان صيوسلا برتع دهب سالاد

 بجوفو ؛ةريصصلل ةرتفب

 ءامسلا قحبب ادام) لوتي هب

 .(رضاثلادبع  ريشعلا

 نلغا يذلا رواهنزبا اما
 ىلع يئثالثلا ناومنلل همفر

 نلخا يذملا هسقن وهف رعب
 كولا يف يعم لاوسا يعجت
 عوب عنمو علمو ةيكيرسالا
 لو .اهبا .يكيرمالا

 تايالولا ىلع نأ لاقو , ههساب
 م المت نا ةدهتملا
 0 ايام

 هلا كي ا
 يس عساي هتيرلذ تلرعو
 | كاتش له ..( عارفلا

 هذض لثم ةما لآ هع
 ةقطستلا نا | ةتاهالا
 اهسلا ماظنلا نم (ةغران)

 | اهتيادسس يله رداقلا

 مل ةيكيرصالا ةرماؤللا نا
 بئدشلا دش فتاوتت

 تفمو اشيدو :ةيبرعلا نودلا
 لات رسانلادبع ةانو ءابنا
 اذبهز ؛روقلا يلع نوسثوجس
 نهر نم ةاثعمس ربطع دغسأ

 ريو كسار نيد لاثو 5
 ضدنا ةيكيرمالا

 ل تملا ريثف ىهلتأ ل
 . (رص انئادبع دصقي

 ةيكبرمالا ةئميهلا ةقيناح
 كر سارو نوسسنوبع لحر

 رصاسيكو نوسمكيت ءاسجو
 ىلذ لوخدلا يف ناريخالا جنو
 لياثك الو ١ نود نم محم
 نم انيجت ,بورحو ثارث المو
 درقتما عنصلاو عطنا ل قدح

 تاق مث 8
 2 اديدجلا ةلحرملا
 ةسبتعل ؟دسحتلا تاسيالولا
 ةقطنملا لشغ ةيبكيرمالا ةنميهنا
 نم متن كلاذن ةحاتملا ةليسولاو
 :يتالا لمشي ويرانيس لال

 ةيرتسع ةبرط هيهبرت -1
 ءمرابتعاب قلرملا ده ةلماق
 ْف نولالا يبرملا رطقلا
 حرطي يذلاو ٌةهبرحلا ةموظنملا
 اهتمدنام فو ؛ةيمرق تارامش

0 3 
 شاهجا ىلا ةلماخلا ةيرضلا

 .ةيكارعلا 1يركسملا ةردللا
 مكحلا ماظن ميت ىلا يمسلاو
 ارداق نوكي رخءا ماظنب ؛ يرونلا
 تاطظخالا عس يطامتلا نع
 . ةيكيرمالا فادهالاو

 ةيميلق#لا ىوقلا طوشلنت
 ءانيل دنا يلا ةعمانا
 ليئارسا)] ,لثخ :ةديدبح تانابك
 رود ةداسستس# وا ,( ىرسيكلا

 ,.تبحب ( ايكرت) بوقجب يفيرات
 *”زعاجلا ةداورط ناسدح نودات
 ةمالا راوسأ ماحتلال امئاد
 يلا نب اهديدهتو ةيبرملا
 ةطحنل

٠ 
 ىلا 1991 ماع ةضور 781 نما
 لارح ب ماع ةضور لأ( |

 يما وأ ةدهاحلا نكشي يذلا |

 كلرعي امك اوصرف دق اولذك اذاو
 رافعا نمألآ سلجم يل ملاعب
 نم ةلدصلا ةفساسلا كنت لك
 اهنمر قارعلا دع تارارفلا
 اوطيحيل يداصتتالا رامخلا
 ةيعرشلا يمسي امب مهتاغانش
 ةيلودلا

 نق للؤسلا رثجالا نم ياق
 اهئاطغ تحت اودضب يتلا ةيعرشلا
 هارشلابو هاكيشلاو بيلحلا
 ؟قارفثا لافطا 2 تاحاقظنلاو

 ص ءيثن ةميرس ةءارق نأ

 لش
 بارقو ةيشحولاو رده

 لستو ىدص يا ىلا فرعت
 جماربلا بيرخت ف راصحلا اذه

 قارملا يف ةلرطنلا ةياغرل ةيوصنتلا
 اييذلا اولا رفسلا هينف ارقن' |
 ءاشنا ل رطقنا ا

 0 تلكش ١1104 ماع سَ
 وهو ةلوئطلا ةييا
 مالا نجلا هلرتا يذلا لقت
 اوم رعي مدحتملا ممالل ةعباخ +
 ا ل ةماملا ةيسيدمجلا

 ,نيقالثلاو ةيداحلا
 ةيملع رثثا ططخللا نوت يكلو

 دقذ ةيلومشلاو ةجلامللا ل ؟اقدعو
 ةروثثا 5دايف سئجم راوك ردص
 ءاضغا ةسمن نم ةذيهلا ليكشتب
 سيخ نولثمي ماه ريدم ةجردب
 نيلثمب ىلا ةفاضا ةيثعم تارازو
 بايشو ةبلطلا داحتالا نم
 مايسنب مايعلا داحتالاو قارسفلا
 ماربخكا نم ن قلرسنا
 ريزز ةئيهلا سأزيو .نيهتخملا
 .ةيعاربتجا (و لمعلا

 دئاقفا سيئرلا ديسلا ناكو
 روفلا هللا همظلدح نيمعح ماد

 ؟هاعرميلاو يئانثتستلا , مامتهالا
 , نب اككداوم نع ةفورع+ _ةرباقلا

 .اميمج نييقأرعلا
 ةلوينطلاب ماصتقالا لصاوتو

 قفحت ةمهساو تاوسطعفدبو
 ةريخالا رشعلا تاينسلا قالمخ
 تثاطاشنلاو تازاجنالا نم ريثكلا
 ,لاظطالا حئابعم تايلامثلاو

 تازاجنالا هدمه ثجوت دلو
 0 تاديرشتلا نم ديدعلا رابصاب
 يبت ةيساردلا لحارلا لكك

 ا 0
 اسفل .لاقشالا تايقفو ل

 الش ةلماش ةيمالعاو ةيئاثت 1 0-0
 نم ديدعلا وادا اهيئاوجن ضن

 تارشثلاو تايرودلا ىلا ةقاضالاب
 بناوج

 ءايوسالا لا راع ياش ياا
 يثيطبو نيكومللا تلمش لب بسحف
  اًضيا علعتلا

 ةصاخلا تاعيرشتتلا لاجمم يفف
 نوتاخ رادعا مت ةلوططلا ةيامحي
 119 مقر ةيعامتجالا ةياعرلا
 ةياعر نوناناو لادعملا أ ةيرؤ + ةشسا

 19مل ةلسل ال متر ثادحالا
 2 اًرلالا ميلمتلا نوناقو
 اشلا ةيئطولا ةنمحلا
 5 تاسصيل#تو يمازلالا ةيمالا
 .لاططالا ةلاقث

 ديقعلا يف من رخا بئاج سو
 ةمساو طب رن ةلوفطستل يلودلا
 يا را 2 ةئاضحلا رود نم
 77 ىلإ 931/8 ماع اراس 35 نم
 للي ىتو 5484 س مرأؤ ماع اراد
 اهب نيقحتبملا لافطالا عومجم
 ,لقط ىقلأ 17 ءاشرا

 لاقطالا يضاير دذغ دادزا امك

 ا ةقساللا ١ لحارملا ةسيرصلاو
 ةبم (17 -5) نم ةيرمغلا ةئفلا
 - م4 ماع اهيف ذيمالثلا ددع اكد
 اذهست (550469) 1+ ع

 ا4خ4 مغ ماك لبو ةديمادو
 ,ةديمئتو اذيملت (7+ 7١5

 تف ةلعلصوتملا ةلححرم امآ
 ةلس 14 - 17 نم ةيرمعلا ةئعلا
 افافترا ةمكطلا ددع عطترا دقفا
 رضا دال ماوعالا نيب اظوحلم

 ةيهادتحالا ةياعرلا لاخم ىلو
 نقف لافط املا نم هصاخلا تادقن

 ةداب/

 نم ناطوستب مدلتو رولعت لمح
 لدسع عقترا لا ةفاك بئتاوسجلا
 ةياعر دهادم ف نيلجسملا لافتفالا
 4) نم نقودملا لافطالا ميدعتو
 4[+) ىلا 1+ زل" ماع دهان
 دادزا امك لاذ مي ماع اذهفم
 70 ىلا أراد 1 نم ةلوحلا ريد دذع
 .اذنك عاق اراذ

 ةيحصلا ةياعرلا لاجع
 ةيعوت بئاوج تققحت ةلإ

 ةبايزو ةظرحلب
 ةرسالا ددعو لاططالا تاينتتسم
 ةيحصتا ةراعرلا زكارم تتاقدع امك
 لمتي ام ير اظوحلم اعافترا
 لاقطالا :و تاحيقلتلاب
 ماع ياخ ىلا اهتيسن تمفترا دقن
 أ رار هو

 ةيرصرملا تاييجوتلل !ذيقذتو
 ةطخع ةحسلا ةرئرو تدبتعا دنا
 تايفولإو ضارم 1 قيمم رشظلعلا
 ساوحلا تاهمالاو عضرلا لافطتل
 ةيحصلا ةياعرلا بواسا ةدكحتم
 ةياغر ميدقت لالخ صو ةيتوألا
 ريرمتل ةلماكتمر ةئمات ةيحص
 مدطي امبو ةيئارغلا ةرسالا ةحص
 مانثا مالب ةيحسلا ةياعرلا ,رسما#
 ةيامحو ةييقسلا 4دالوملاو لمعلا
 .طركبلل ١ ةياوطظلا

 عيصص ديدحت مث ةطخلا راطا لو

 ماسنن عاملا داحتالا عم ينيستلا
 يب ٌبايفوتا لدعم يضينشتل قارعلا
 عماري ةعيرا لالخ نم لاتاعالا
 اهبفالع يف ةيولوا تاث ةيساسا
 ءمياضولا يه لاقطالا تايفوب
 دب عضل ااي ناهسالا ةحئاكمو
 باعرو هيدمملا هثوقنتلا ضارما

 ةيحضلا ةدالرلاو لماحلا عالا
 , عيضرلا لفطلاب ةياسلاو

 ثاراجنالا هذه تجون مت

 ةحئال] قارملا نلعا نيح جماربلاو

 1 اقلك نيمايعلل ةلوينصلا
 جماربل نمس:ؤت لا ةلخرمك
 نمي يداقلا دكا لالخ ةئوفطلا

 او (؟١٠) ماع ىتح
 ةياعرلا صرف قوت نمضي
 ههقاغا عيسونو ةلوططلل ةديارتملا
 ةيمئلا بئاوجلا ويولجتو البقتسسم
 طيظطختنا قيرط نغ اهي ةبعونلاو
 عبادتر لئاسور جمارب دامتكال
 ةهمويشمو ةيكتكم تابارجاو
 يسلعلا جهسملا ىيلاسا ىلع دلتست
 اهب ةيملعلا بتوخيبلا تاماردو

 ةياحرلا فادغا قبلح. نمصي
 اطابخعاب ملسستو هيباكمملا
 تامظنملاو بانيهلاو تارارولا

 رمتكبو, عميرم صرع !ذه
 يل لمعانل ا انرطق صطعطو تازاجمنال
 تاراجنا يهو لثظل؟ ةياحي لاجم
 جتاوللاو قيئاوملاو محسب دهطغخو
 وقح ىالعا اهتمدقم قو ةيلودلا
 ىلع هؤدايم تدكا يذلا لفطلا
 لالطالا ومت تاموقم ريثوت
 تامزكئس نامهو مهثاقمو
 نااسك ةهاك يحاوتلا نم مهتيامح
 يه تدكأ لئظلا قوتلح هيقاعتا
 تاموقللا ربو يع ىرالا
 تانامصلا ريفوث ىللعو ه.دكسملا

 اديمب نامرشلا هذه رعفوتلا ةمزالبلا
 بورصلاو ةيلونلا تاعقرنلا نع
 ءاذنتت بجسح نا نا ينعي اذهو
 منا لكشب قافطالا نع ءاودلاو
 | ةيقافتالا هذه ماكحال اعراس

 نايالو
 نم ةيانذاو شوب تاهّرد اهبل
 دىدض أه اعابت نوفرعب ةلبانتلا
 ةيياعرو ةيشنب قارملا مامتكا
 لفطإلا ةذه نا نوفرميو لفطلا
 هيم زمتتو ناعم انيحم وينيم
 مهرادشتقاو نيبقارملا تاردق لك
 لاكشا لك ضفر يلع مهرارساب
 ,عوتطلاو ةئميهلا

 ةرادالا كلت راتهتسا ناف كتذنو
 اهليطمتو قيثاوملاو عئارشلا لكم
 لاقل, نع ةايسلا تاموقم عتمب
 ليطبتل ةلواسم الا رش ام قارعلا

 ف هرصخو هميمجحتر يبرملا ومدلا
 ,مهتاعرت ىلغ رثت 7 يتلا دودحلا

 هتسلك لاق يبرغلا بعشلا نكلو
 ىوقلا هجوب هدعاس عفرو
 ةماعلا

 مهلوتو برغلا لافطالا نلعاو
 يتاارملا لفطلا مهبخا بئاج ىلا
 ثيلحلا بوك ماستلا لاغ اور هاو
 .زمطلا فيغرو

 ةبحملاو ريخا لئاؤزت تأدبو
 ةراجحلا لافطا نم ةلمخس لمت
 ,ءاودلاو بيبحتاب نورالا لانطاو

 ييرلا ساجملا لوقأي اذامف
 هرقم ف وهو ةيمئتنااو ةلوفطلل
 .رصيمب

 ؟لوقي رايجي ادام ىرت

 يطيساولا يلع
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 اهروسطتو اهضارغا.. ةيبرعلا بجحلا صيصنق

 وا ةييبلستلل ساشنلا اهلوادني قاشعلا تاياور
 !جسيورتلاو ةياعدلل وا .. ةيبصع تاياغ قيتحتل

 باالاو جيراتلا بتك انل تقنلح
 تراد يتلا بحلا صسصق نم ؛ريثك
 براضم نيب وأ روصقاا ةقورأ ج
 . ةييرملا مايخلا

 قاشع نصمب ةرهش تزواجتو
 , ءاتليغو ماكس ةرهش ءانايحأأ برعلا
 هل ضرع يذلا باتكلإو .ابالو
 ضصصق نشيل ةهباتم يغب امين
 عونتو ,اهريطتو :قاشعلاو قشعلا
 اهضارفا

 نيماضملا مهل نم ديخاو هبسعلا»
 داكي الو ؛اهقت ةيملاعلا بلدالا يق

 نم نه الو ؛«بامنالا نس بين هشم ويباخاي
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 ةساردب نوثسابلا
 .برعلا دنع ةينطاحلا ةيمانلا
 لواثت هددمي ئسن يذلا بانكلاو

 روفعتلاو لسماكلا ومشلا نع
 , . سوسلخا

 " ةصققلا ىنعم

 ناش فئؤلا صرح يتلا ةصقلاب
 راهظإو ءاهيناعب ءالجتسا

 ةصقنا كلت تسيل

 املإو
 ,لوالا لصفالا نو لوقو امك فلل
 . ين ءاج يذلا ىتملا هنلغ
 ءاباسملا هذهن ةيبرعلا صسيساوتلا

 نع ةباجإلل ثبحبلا لإ ققد دقن هنإن
 ناك لغ ؛رغو ١ «٠ هلؤاست
 اهثا ما .يضارغأ صمقلا هذهل
 تابنت تبن دءاوضع طيف تنام
 وأ ةموسرم ةيبايط نودي م ارمسعلا
 !؟موكمم فقده

 يلا هتحب نم ءفلؤللا ييتثا دقو
 راودا دهب تماق بضإلا

 يه ةيسيئر ضارغلا ةعيرأ ديشنتل
 اقتاوم ضينل حرشلاو ريسفتلا
 هذه توطتا اذإ اميس * :كيرعخ
 تاياقح رواسب ىلع رافملالا
 ةلبل رعاشلا رقذي ناك .صشنو
 نم ىلا ال امو هتبيبخب اهييه ىكتلا
 مذه ترسشتنا نحو ,بامصلا
 سائئا دارا تاراشالا كنتو دوذبلا

 اونادتدخاف :اهويحرشيو اهورسفي نا
 يتلا تاياكهلاو سصقلا اهلي
 اهضعب لعتو تايبالا رسفن
 وآ صاقلا لاح ام ازيتكو ؛ضميب
 ةروهشم تايب يبهشلا لايخلا
 ردو هثاكب نع «ةزع ريثكرم اهءاذلأ

 - لولي .هترسعسو هتبيغ
 ةسلعسل سميأ يملا مام لرتا

 ديهشي دضرلا بئاحل نم يره 1 اا

 حب اجب ةنجسفال :سائلا

 نم لت عونلا اذه ي عرب هقو , مهيب
 ,ةميبر يبا نب رمغو كياورلا دامت
 نم رسثكا دقف ,ايكإذ ربع ناكو
 رس هرمشلا جيورتلاو هنفل ةياع دبا

 يتح تايندملاب نيضنملا ةيشرسب
 يف ءاج امك ءهرحش اردني
 اذه ةعاشاب ةينات ةرمو ,يناغالا
 نم رثكا يتلا سسقلا نم مونالا

 . اهجيورتر اهتالتخلا
 ضار تاذ سصق تانهو

 نمصلا لغتسا مل ثيح |ةيبسعت
 ,بسحت ؟رصخش الذلفتسا بهلا
 ةييصت ضارحلال تلفتسا قب
 مهطيرات ل برهلا فرع دقؤ , اضيأ
 ,ديهنملاو ةداسلا نيب اعارسم
 ,ضبيو ضهر نيي تاجعازن
 نم هل رسيبت ام قيرف لك مدختساف
 ,رعلا نولحتني اوتاكن :ةجالسالا

 طقنلاب ثمي مل نم
 ضري ام رينب تام

 . ىفشت يك

 .٠٠ مي ةتجاصم نفشيو -

 اميعدت تيداعدلا نوقلتخيو
 تلائذ .مهلويل. اديياثو :مهتاغازنل
 لاحتنالا نم اهظشح صمتنا ذهب
 قيرفلا ةركل مدخلي اسب .ىقالتخعالاو
 ,ةتهشلا رصتيو ءلستتملا

 لت طلشمسب نإ ١ نمو
 جوري مت :ةاجاهملا ببس يف قيرل
 ٠ بةسباهخ ةيبدأ ةرقفذ صصقلا  مازه يضري انج سصصمقتا كنزي

 ! ااندوولا :ورهني- مل د00 ةلذكوب > ”3 ٠ ٠
 ءلادسلا تاذ سصصق كامنهو

 ةقعنا ىلع ةبسقللا ثعحت ناك , ةيثيد
 يف هانولا ىلع ةباثالاو اهيف بيشرتلاو

 وأ ؛ءاسسسالا ف فالثخالا ودعت
 اذذا لب ,تاياورلا نضعب إ تادايز
 اقدرؤأ يتلا ةفثمالا نم لظحدغت
 سعب لصو براقتلا نا ففاخلا
 ةرايعتسا دح ىلا تاسياورلا

 نا كلذ ةلغو ,طافبالاو تاهيبشتلا
 هذه لا نوررظني اونوتي مل ةاورلا

 اهبل عندو اهنوقت ةيدج ةرظن
 ةيئوكحي ةماعلل اهوكرتف ؛لبسلا

 اقرت لكو ربملا ىلع خاطاكملاو دفيهلاب
 ةرهثتلا يرشالا ةينيدئا رصانملا

 د ا
 بحلا صصق روطت

 ثلنت فلؤسملا هل صعط دقو

 ربش ةيحلا عملا تمس
 اهنذوسأو اهئاكشلو ةيبرملا
 حاون ةدمعع نم كنذو ,ةنئتغخلا

 ءاهمهأ ةيسيفر
 هتحابلا اهيف عبتتي ةيحان :الوأ

 كيتلس ي اهرظتبو :ةتيمم ةياكح
 قورشلاو روطتلا بقاربو :عجارلا
 نون دق يتلا عجارملا هذه نيب
 مسا يلع قالتخالاك ؛ةينكش اناورن
 ,ةصقلا هيلا عقرت يذلا ةطيلخلا
 فالتبالاك ,ةريسي اناورط نوكت بلاد
 سويطش ءامبإ ضعي لوس

 اهينف عبتتي ةيههش ,ايئات
 .ةمباشتلا صعتقلا ثحابلا

 ال قورلل يهو ,اهشيب قورقلا بخاريو

 «يكي رمأ ىدسنج ىلا ةلاسر»
 يبلشنلا دويحم :رعش ©

 ( ةيمانتيفلا) برحلاركذ"و
 .ينريتكلا

 . ارحملا ركذتو يرقعا ةعقب كربقل رتاف
 ؛ اهئاجراؤ لضتس ..قراطب لامرلا حدو
 , ىفخت و[ لستس + ىقابملف

 .ىلحا ةحسف كمويلا كرت اذ
 ,لسر ىلع ىقلملا كلظ اياقب بدحساو « ييرغلا هتنابسل
 يظل نم ججات ' .ىقبي يك
 ,ىرغصلا هتارذ ةضننتو , هلهال ( جيلخلا) عدو

 , ىوطت نا بحبتا , ءاوجلا كمظني سيبل ذا

 .٠ تلبذ ةقيروك ىضرتال تناو
 ,اهحث وا تومت سيللا طفنلا اذه نوكيا
 .. ابيندلا رقؤت 1١5 مد نم اريخ-
 طغفتلا اذه بيهن ليبق لعءراو !!؟ يل الا كن اسحق نوكيأ
 , .يهشالا كملح نعداو .ىلعالا ايلحب نه برتاقت ل
 ..هارتعلا ملقا دق ..كتاطخ ردق
 مهن ام نب اوق دصحت نجح ..مايالانم يقبي مك دعو

 .يوهن يذلا نطولا ضهني يك

 3 . ايرطق
 ثحابلا اهبخ عبتتي ةيحان ءانإاال ٠
 فورظ روطت عيب نصسقلا ءذه روفت

 ةيناقثلا تارايتلاب اهرئاتو ,رصملا
 :يأي اميف يرش امك , ةيمامتجالاو

 يتلا ةيسحلا بعدلا تاياكح.-أ
 هريغو ةعيبز يبا نبا لوح تيور
 دقو :؛يومالا رصعلا تايصخش نس
 هبفيرظلا عوفلا نم تاياكح تناك
 قلطلا نع اريثك دمتبت م يتلا
 لاصتالا ىتا نإ دمب نكلو ؛ييرهتا
 نا هدميو ,هترمت ةرواجلا ممالاب
 هيتاسضرب ةفسلف برعلا قرم
 صضمكلا ترتك بتكدزع» ةيدحابإو
 ةفرسحنملا تاياكيسلاو ةذجاممللا
 , داشلا بحلاو

 ,ةيرذسلا ققشملا سعق ع ب
 ةسيبرملا روصعلا ف رودن تناك
 رصعلاو يلفاجلا رخفلا ل] ىلوالا
 ,ةاثلل ىنف قشع لوح (يومالا
 ,هريغ هيل اهحم كرشي ال اهشع
 ةيلوص اهسمل دجن كلذدمب نكلو
 نا رشبلا بح قشاعلا اهيفزو اجتي
 هيلغ كلمي ابح رذيلعلا تاذلا بس

 دشنب هلعجيو ,هخراوح لك
 يذلا هبوبحم يف ةيفوملا راعشألا
 ادعل هج يف دركي ال

 رسملا يف برعلا نم مجثك -ج
 ةوناك يومالا رعسلا ينو يلهاجلا
 , دعم نوه افتير ,قشافلا نوردقي
 , اهريغ نع ىقرأ ةيصخش هتودعيو
 ريتت دنع تريذت ةرشثنلا هذه كلو

 للا نورظني اوحبصهاف ,يسانلا نم
 مهثودميو .ةيرخحس ةرظن قاشملا

 مهلوقع يف كاذخفا مهباسأ ىضرم
 اوثاكل ,مهراعنا ف بارطقالاو
 مهتوهضيو :ديدخلاب مهو دقستي
 يد , «نيناجللا رادد يسست راد ف
 صصق نا فلؤملا سري ةيحاتنا دذه
 نوبجملا نع تربش نيح بحلا
 دجولا نع تنش وأ ذوذشلاو
 ةيحاضلا نم روطتت مل لوملا
 «ءاقرساللا نعضق نمم ةيهبدالا

 ثدمح يذلا قرفلا لكو .نييرذملاو

 لديو «نوجملا لح فرظلا لدب هنا
 قشعلا لح يرذسعلا قشفلا
 ةيبدالا ةيحاتلا نم امل ,قوسعلا
 دوذب اهيذ :ةريثن ةصتقنا تلاز اسف
 .ةفرافللا -ضحمب ثءاج ,ةينلا
 ايفيرس ءارسيئف اربخ تلاز امو
 طلتطت ؛بتتلا نوفعب يف ارئائتس
 خيراتلاو ؛مهولاب ةقيتاجلا اهبلا
 نع نيسي ال اطذلثخا) ؛لايخلاب

 نع لو ةقلاحملا خيراتلا ةيصخش
 , ةقاطنلا لايطلا ةيصخش

 روطت نأ ,لصلاا اذه ةيماليسو
 نال ءاليلش ناسك قشملا صصن
 لبحلاب ةيارد لاه نكي مل يوارلا

 لث ةيصخش عسيضب
 جوضوب روطتتا رهط ادتاو ,ىهنم
 حيهوأ ةرومب مث ,ةيبعشلا ييسلا ل
 مث ؛كرتلاو سرشلا ءارعش دنع

 بدالا ف احوسخو رثكأ 'ةروسعب
 نايل ةسياوزب ,ثيدحلا يبرسحلا
 ةدئار دعت يلوش دال نونجملاو
 . لاجمل اذه نا

 ةيبرعلا بلل نجاةنل وم
 نم ريخآالاو ميارتا لصقلا

 روتعدلا ثدسعت باتكلا اذم
 نع دنكم ميهاربا ديمحلا دبع
 ريكذ مث ,ةبيدتلا ةمئلا ةينقت
 دمتعا صصتلا هءذهل ةلماك جذامن

 ةميدقلا ةيبرعلا بثكلا ىلع اهيل
 ,هبنم نب بهول «ناجيتلا١ لثم
 لاش نب نامقل ةغق هتم راتخاو

 باتكو .بهلا نطوبم ةبعقو
 حارب نبال هقاشنلا عراصم»
 ,«يوهلا ثمنكرب ةلسق دشم راتخاو

 دوادل ءقاوسالا نييزت» باتكو
 ركذب فلؤلا فتكي ملو ؛يكاشنأالا
 لب ,ءامع ةذرجم جدامثلا هذه

 إ  اهليلحاب مالو ,اهقاطنتسا لواد
 س اههبشي امب اهنراقر اهدقنو
 ماتا دق كلذب وهو .ىرخلإ جالاسن
 عاتمتسالاو قواتلا ةصرف ميراقلل
 يثئا حذامتلاب نيبو :ةاناعم الب
 اذهب يثه يبرملا اثبدأ نا , اهمدت

 ناو ,باذجلا ىممألا نم عونلا
 ةيماخ ةيسساسسلا الا جاتسي ال رمال
 وطب نيب نم سصصتلا هذه سبمقتت
 نم عوتلا اذه ىلا نططتتو ,بتكلا
 1 يذلا سلسلا لسيسلا بالا

 نع هب ةيانفلا لقت نا يلب
 مارسمشلاو رهظلاس ةياسسفلا
 نم كلذ محلو ؛,باتكلاو لئاسرلاو
 قئاش اهيف يتلا رثنلا عاوتأ

 س عرثلا اذه ناك اميرو ,ةعاتصو

 ةييمش ىلغ يوطني يذلا رتنلا
 هنوك ةحضاو ةيلعارتميدر ةرطانغ
 رسي يب ةماعلا ةئمسلا ىلع يرجي
 قتانئتا نع ديعبيو .كسالسو
 نلغ ةئالدلا ي قدصأ هعاصتاو
 ادله س ةبقللمو ةيئشتم سوفن
 طالب يب هنم ريثك اشن يذلا عونلا
 , ةمالخلا

 رئنلل يلعمبا دق باتكلا اذه نأ
 2 امامتفا يبمتلا

 ءيتحابلاو ييسرادلا يس ريشك
 مسمي لع يصضرفي يذلا ثحابلاو
 حيراتلاو ببقشلاو تجبلا ةمهم
 .اهيلع مئعملا بئاوجلا ردخإل

 يل اهروص داعبأ ليلحتل ىدمتيو
 .اهينادم عيسوتو ,افراهظا ليبس
 لق قيقد مصوم ف هسمب عمي همز

 حبر بربه ةلاح ب طوقسلل هضرعي
 هبيع وأ هةدقع روهط ةلاح يل وا

 | جن دسو ,هتاونغح يبيدب دوؤك
 دمحت ميهاربا ديمسلا لمع روتك دلو

 ةدنل طوبخ كلمي هبال دامسم يف
 هبانك جرخم ,اهدعاوتو فيلاتلا
 يئرخا هرايبتمام ساسملا لا
 . لامملا اذه يف ةدئارلا تاساردلا
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 نع لطت ةمرغ يف شيمي ات
 ره ةيراجم ةريعم ةفيدمح

 ابه دقل (ونوبإ هبرق يل ( هيزوا)
 هذه يف ادماوثم  ادعاقت - هسمنل
 . سرالانم ةعداولا هنقملا

 ودستت لزعبملا ناكملا اده يف ادهغ
 اثني ةسمشملا مايا ف ةبامسلا
 حابص لك همقز لغشي ناك  ادكبم
 .باسشعالا صتو ,دورولا قيسنتي
 استمسسالاو ,راسحنالا ميلقتو
 دنعو ؛اهديرعتو رويطلا ةلارقزب
 قرفتسي ةقمطنملا 4 ةريهللا لخت
 قرني كلذ دميو , ٌةبسانم ةلؤليقب
 ةسبدعب اهصحلكيو ,همياولط لأ
 ءايبعر ةوججو اهيلع ريل ,ةربكم
 شبيب تازسجتم اروصو ,لاسطباو
 ليبويب اهضعب تالاطتساو : لودلا

 لكشب - قدجحيو ؛ةزيزمع يركذب
 ءاوريصشلا ةويجوسب - ضاخ

 : او نييبراحملاو
 نادعب - ديسي مث ,نيقيسوسملاو
 ةقزأ ف عفستلا ىلا - بمتكا هكهني
 يلع تايددلا عزوي :ةتيضلا ةبرقلا
 ,(ةأرما اب ريغس راهنإ : ءابيئلا
 اني ديعس رابهن) | تايتفنا لهو
 . [ يئاليمج

 ريقص ىلا ىيرخاو ةرتخ نيب هبتتيو
 يهز اهرظنم هضشدي وا دةرخاب
 ,رسحببلا جاوما رسبع اهقيرط قتنت
 انييفم ,نانملا هينفشل قلطيسن
 لاتعا بعاذديو يش ترعب
 بعلي راهن مجتكي مث , حرمب ةيرقلا
 ةحاسلا ةفؤصرا ىلغ ةينداعملا تاركلا
 ةراحبلا نم نيدغاقتملا عم ةيزقرملا
 روسجلاو قرطلا يفظومو
 : , مهريغو

 فرم ةيردلا يدنعا نكي مل

 +« يسيراسبلاو ممسأ عفب اتبحاسع
 ةيسارع الوم ايام لع يدا
 . ةيدذملا لاوخالا لجبس يف

 :اعيمج منودائياوئاك

 ,اضيا تبخدبو فطنب ءيسيراسبلا+
 اريدقت بيرخلا اذهن نكي عيمجلاف

 , هللاالا اهربس ماقيل
 ! نالا «يسيرابملا» -

 نم ارسغيش انيكام ىضما دلل

 ديب » يح يف ريغ عراش يف هتايدح
 «يبمش عز اسشب 0 ا
 مهطملا ىلع ءوذطات داثغا
 , ةدرجملا مهئامساب اضعب

 ه4 0# معهم ع

 بخاتم ناجد ركذتي انلطب ناك
 امغ تام يذلا ءسيرهم>»و : يهقملا

 ءادواددو هل هتجوز ةتاييط ببسب
 ةطنيس «تينايتياهو ةينحالا جسام
 ةفعئاب «:سوباراكدو :ةرييسلا

 تراوك'"اك ةنزحم رابغخلا فزمل
 . مجاونلاز

 يودب انللمم «ناج» ىهقس ناك

 لواغ7ةركك ببسب ؛ةئهرتملا شوركلا
 هلللذ س عغرلا ل عو:ةةيدرنا نوسخلا
 مهريمل ىلع مهرتؤت ىهقملا ةراداناف
 , اهداورنم

 مامارصت تناك موي لك ليصا١ و
 فرسي نكي مل : ةثيمج قات انبتعاس
 ناك «يليبا» اهامسمف ءاهمسبإ ىتم»
 | دعا يلق يف قدحب رب أعلا اهفيط
 رسما يهو ءاضيا ةجوز هل تئاثأ
 تاسثب نم عافدللا اهسفن ترذست
 اهئلد ثنا امدتعو ؛ اهسفح
 اهلا ؛ريشال ريهب + ةزسبتام
 . اي 9

 ىحضا هتجوز ةافوب عجبا ذنمو
 ناكف ,رويقلا ةرواجملل بيرغ لهم هل
 ةثيدم ةازاسمب موبي لك عكستب
 لمجا قحب ريثعت يتنا كنت ,روبملا
 ٠ سيراب ف ةربقم

 هدهاوستم مامتفاب ارقي ناك
 تايلولاو راليملا حيراوتو ,روبخلا
 ددري ناكو ,ماخرلا يلع ةشوقتملا
 رولا نوزي ساتلا نا : هسقث ىلع

 كيرتناكول لراش :يسنرفلا بتاكتل

 ناق كلذ عمو ,بعاتم الد نوثوميو
 ءانه ةشولنع اسيرف ميراث بعاتم
 بئاجب نمؤملاو,هابتبواعيضاوتباما
 بسانجي بيلصلاو ,نمؤؤملا مهمل
 ايه هاوثم ف مادي رع امشستاو ,تيمح"ا
 بباكلااسا.يرتلا بباجح ىلا

 دبحوناوهل ن هيشم اليد هيتسيلبن
 يتلا ةقيريطلا ىلع ,هةدافر زد يذنا

 , دونهلا ضسب اهعبتي
 لالش انبحاص عصجرتسا اذكه

 هنال هللا دمحي وهو .يضاملا تايكذ
 هبكع نع اديعب .فيرسلا شايع

 . له انيأ هل سانلا مارتحا يف رثالا
 .ريطم ملاع نم اءرج راع نآلا
 تداوسحو : عوسفلا نوؤستنب ىتحي
 ,رايمالاو حاسيرسلاو ,نسضسلا
 , يسلطالا طيخملا روبعو ةحابسلاو
 ربج يدلا »يل رابات كيزأ» رابخاو
 ةتاداتب يدللعالا

 اهسطقي مل ,ةعماو ةطحيسب قايد
 ,ةيرقلا يف بيرغ لفل لوح ىوس
 ؛طتيحاسم ناونق نم لاسسي حار
 : ةيرّقلا لها لماست دئمويو

 6 هئياوها -

 سايلا قو است رثك ةيبلاتلا مايبالا يف
 وانَيخملا ف ةاوسن ءرسثادب ندع
 ل , ةسابي عملا

 . هديطن هنإ معزي مهفمب ناكو
 همذتب ال انا ةديفع» ناك وب نكلا

 ؟ ضوسدغلا اذه اذا واني رخالل

 «نينثالا رمغت تناك ةسرفلا نكن
 .لضطلا هنيسنو خيشلا انيحاس
 .اديج ةقلمللا فرعي انبحاص ناكو

 نم برد لمك يتدؤي نيا لا فرسديو
 فري امك ,ةبيرقلا نوقحلا بورد
 راسجحالا ٠ ىلا ةسيدؤسملا قرسفلا
 . ,ةيصاقلا

 ناروسي لسلطلاو خيشلا ناسك
 اوسشالاب ناعتسمتسيو قرتعلا هله
 راجحالابو .,رويطنا ثتاوصايو
 ىهتند ف اذاكو , تاننهو اذه ةرثانتملا
 هقيف لفطلا ناكو ب5 داعسلا
 0 مسب 1و ةطلاسبلا خويشلا

 نانلالا حاز. ايعطشوف هتنوفلو نم
 تاقولخسو ايثذلا فاشتكا ناديعي
 ما ةللاتم سحشل؛تناتأ عاوس هللا
 ,  ةوهفلا فلخ ةيراوتب

 + مرر ذياضييم حمرزعي هس حج خد اك
 ةجاحب اسين نانتاكلا ناذه ؛ اهئاد
 اهتبعي نا بازإ اذا رخأ ناسا يا 5
 ,٠ ادهعراهن يانم

 ١ نجعلبا يسيرابنل هي -

 انيم هليفو اسياسم نطسا
 لوسطللا نسع اذسهعسب ءامعسار
 :روخصلا ناسطما يف «نيينوضفلاو
 يتلا رويطما نيبو ,باشح الا طسوب
 . سمشلا بدا هدب ىداهتت

 يساردلا ماعلا دعوم لولمح دئغو
 / القال خيشلا لططحلا عدو

 .. كلذب قدها غضراس -

 مانيلا دعو «يسيرابلا فكعو
 لطعناو داليملا ديغ نع دنعقت يتلا
 ثيصنا ةلطعو ىرخالا ةينيدسلا
 مكطببرمي نسزملا نا! بفشتكاو ,ىدربكلا
 . هديدش

 ةقيدحلا تضفرو ؛راشزالا هتلبذ
 كيرخفل اهترضخ يطعت نا
 تارم ديربل# عزوم هاجو ,ضخوتملا
 ةيديرب ةقاطب ميشلا ملسهل ,ةدي دع
 وا ءلفثطتا مسا وهو «يسير» نم

 م
 وكي ند قداس فئارط اهيبب حرشي
 ا مظوير» قلحزتلا برج
 , ةيوسيو بسلا ةيسترفلا روذحلا

 تاقاررطبلا يندبحا تناك ازناذ

 خبتلا جتن «وفروك» نم ةيمداخ

 ثحبي حار ,ةقيثع ةريبك ةطراخ
 ,ةنيدملاوا ةيردلاهذه عقوم نغ ادب

 ةريطاو ,اركات اهل محي عل هنا ممل
 هئاسي ةيرقلا ةسردم مثعم لا بهذ
 نم ناك انمق . وق روك, ععوسم نع

 ماث ناالأ 1 « ياا نام روسمر الا
 :سحاطب «وفروك ء عقوم ىلا «داشراب
 رتلب جارو ,ةريبك ةداعسب خبيبتلا
 اهروزي يتلا ةيئانلا ةنيدما كنب
 مايالا ركذتيو ؛ريغصلا هقيدص
 9 افقماظايشسا ينل ةليمعلا

 ييتايس ل «نالا يلام اهمس لد ,نآلا ءيتاي نا -
 ةراحبلاب خيشلا داغخو

 هلملا ل تقولا فرصبو ,نينسملاو
 ناك دنا ريغ ,ةجرعتملا بوردلا يل وا
 دقو اهتدذلا موصش لمحي هنأكو ودبي
 ايزسل حسصاو ؛هسهشو ابنجسلا
 _جسيو هسفلل ملكي ؛راوسطالا
 دينيز ,ةقيلد امغع ةدخاسنمب
 بوبس هفتال

 , ةلاقبلا نزكم ةبحاص تلاد
 ءاشيش ينعت ال ةدحوسلا نا -

 اسببت ال ةشوخيشلا نأ يتوقدص
 دنا نزخب ةيمءامج نكلو . ادجا
 زهش يف الا اديمس «يسيرابلا» يت ما
 اةدوع دغوس وهو اذوسحت
 لوح دقل . «يصير»
 سيال سيلو , همقط ريسخل : مات
 ع عيبباسا ةدع شاعو .ةتيئا
 ناع تالسخرو تاهزخ نيب .ةداعسلا
 دل رسبلا ف مامستساو :مادقالا
 نق ميباسأ ةريضع (لامرلا ىلع
 ف هسعنقي نأ سمن ام رخعالا يلع امهنم
 ربو خلا مرهو ,قباساا فيصلا
 مراوظلا غوارجب نافثالا لمات :ىتفلا
 ,يسرأ ١ ةرسزسج وحن ةسهجتملا
 ناك.نابمولوت ئاسو وففاث يئائيمو

 و 9٠ المح بسش رقد عملو امل ذي
 نئآر اسصقك يسيو . ام زيت
 اهتزفج دقو تينارجلا نم ةردسع
 نموخب اتيكاهن (هينإ ليخيف,راكمالا
 مي ,ةدئاب تارابفح

 ةايانعب اهلظفحيو , راجل او رحل
 : 8 ةرمان فسلك هتقينامم- يف

 راسغ قنشي اهلا + ناسنك
 ليتملابب رامشلا فايد
 ةياوش روغصللو , ةفرازلب فمسنلا ىلع
 تلظارمالا دايطصا يهو «ىرسخا
 ةفرعم ةنواسسمو ,اهب ظاقتحالاو
 ا . اهئامسا
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 1 كاهعاسكب
 رمطب ةلطز لوا ترمهنا امدثعو

 لوليا فسدنم 1و نافثالا
 :ايياثملا لخاد ىلآ ةلواطلاو 1
 تل عسا ع
 8 . قارطلا

 اذه ةرداقمب رئاقي
 كلاما اب ةءونملا ةقيدحلا
 ةريثصلا ناصلشلاو تاشارشلاو
 يعد ناب ركطي خيشلا جار امنيد
 هيلا ضرسخل) ةرسم هدوقيس لظطلا
 . ماسلاو ةدحرلا

 اليم ينقي نا دنا عيشلا رمش
  لمحيس رطأ
 يمس حاص ا هاج
 . كلب كدعا :غجراس

 تاس ربس فقل هائثالا هلع
 ًايمتلالا لاسبرستسا نم لنا 1
 زورضلاو بابلا قالغاب ددهو دجوتلا

 . ارول لفتعلا دعسي مل نأ 1

 م ف ُ الا 0

 < عار

 لقبا سنت ال ديسير اي عازكتلل] يبا ه

 لسجرو يسيسلا و تحلل

 ا تتسم يسد لارا
 |١ ميسجيو حييشلا ةقيذحب
 [سروخلا رويط باجعا رهتسيو
 ١ ملاملا روغسس نع ثعحبيو

 ار ١ اثبت تلاونا كلذ ذئمو
 | هيسديرابلا» مسا هيل اوتلثعاو



 لل ددملا مالذ أ رلكؤ سلال

 -اورإ بسزا يوصرلاىننرم ديمسلا فيلات 1
 « سيبايضونا نوعس لا نع ةحفص» باتكو نجي ضرا ىلع نرمزرلا مده تاك نا ممم ؟دوعس هرمز مكحت فيك

 دان ففو ةرمزرلا هدهل يصارخالا حيراتلا يلع ءوضنا يقلي ,باقديح يلع  نشطنلا عاونأ لك سرامب سهو ءاهلظا باقر يف اهفويس و ,راجحلاو
 هبحيراتلا هقيقحلا ىلا لعيل عشارملا ل بيقسو ثحب ههيس بايثلا يراوخللا قوس ىلا ةيفالسالا تايدقملا صرأ تلوخت ىتح ٠ هديحدا
 راخحلاو دح» ماك هرمرل ديبعلاو

 «ءامسلاو هرثبتم يالا ,

 هةيفادفةينيرم ثقتنا

 عتاصم رس جرافت ىرسك ةيكربسا
 بقمتلاو يولختلا يف ةبإغ ةيئاصبإ
 ةرهجا حابتنال ةيسيصقلت يفو

 ججاتبالا ىلا ةفاسعل رسسسجتو ةبفارم | -

 يحن وتويكتلا و يشخلا يماملا
 اومجملا غماستللا هدفا ريصمنو

 ةيمراملا ةطاشتلا سم حورسلا
 رهف رامثلل عنضملا

 ثايمن“ حيل هيورتت نكقم كلذ
 سصرالا رلع )د زجيملا اهتادبلانو
 تدمي رارم جانب جيتي ابم
 صرتلا يلا ءدوهلا مم ةيداه عباصم يف اهعاننا

 لوا لل نين برق هيوتاغ 3 امفدسلا نويسسخ كرامق ذو د نشتلا

 0 ترم بطلا راش نأ لحال هيو مسجلا
 2 . شدا ءانشم اليمن ايمن دانا ُ

 فاكر م ةلرش يعول نيو وكل لاقي +
 لا زكرفا ماتا ةيسانملا ك0

 ا اوبلط ييلاطيرل لرش ل راسخ
 ايوروا يف الملا اذهل منج يح عضخلب مد هما ىلا ةوكالا جو
 اا اراب ثيح ايدهلملا ايس لل دنا يلح

 ةتيرطلا ذهب امسج نورشم
 مهلتلي دق لاضع ضرم نم اوفشي نأ ديمجقفا :

 لوح الم ”ولعا م ان باش عتشلارا ليلا تدم د مبسم قع ١
 .رالؤد فلا يتئام ره فلل

 هةديلا
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 هدالا هدف مادقتمسا نيساو
 انهن نال ءىقبإ

 هاما ةب

 رم ةطسونم 1جرداوقه هرطاوملا
 لعق هزه

 رسما عرارح تف اههع ؛ةراوحنا
 1 ,ةمقخرب

 رضرإلا ةدلع .نأ يفكر

 داور يفت ةئدشهم خرارح يلح ١
 هرأ رظلا ةدح عابتسملا ع ةريطإ وسلا
 اهاواسلا

 ٍعسنم اهنا امنا اهئازيمف نفوق
 تاعتحالاب رئاذل ال ليل ةياناهسلا
 آريبك راع اهههف ططيمكار

 ترازومل ةيقيسوم ةفو زهم ىلع روشنالا
 راظيسرنا اهبود ةيقيسوم ةتول ىلغ ارشؤم رقه  عاو ندفلا 1

 وئايبلا دلال اهمضو ينلا هلامحا مها نم يمحوطقمل ءدي طب براؤوم
 تايداولاب ايطلداليف يف توهاللا ةباردب دهمي ةميدلا ةنارخ اا 3 ٌ

 ماقم نم ةيراثثاف امهر يتموطلملا ةيقيسوكا ةتونلاو
 2 يو روطبم اف يلع اوس 14 تنعم

 .رشع عباتنا ,نرقلا عقطم ا
 مطمم عما 6 د تامه ترازوم هفسر١ رتتسنوك نا حبسرملاب

 .زلدخ ماع يف 4
 سرعت ءرفدسب ثلا اوس ثاداازم ةلام ( ييلس) ور شيتس لوخيو

 ناو ليثن يناث نيرشت 5١ موي نشملب سيئرنا اهرقم ةتونلا
 يح اهيناامتسالا نسبي مل ءارخا رصصتتت ةيلمعاا ملا ةثونلا

 امه رسم وبس يتلا يلمطخلل ةهوبطلاا ةفمنللا لع تلقح اهنا ١

 نقار ل قص توسورلا ةوقنو
 لمبلا يلع نابنإلا ةدممابم
 ناابهؤويفح .ءامثلا يف جاتنالاو

 ىلا ماسه لامجألا مدهش رهمبم

 تامبلا
 يلع رباط كونو رئاز ةيننصلا
 ىلا ابا هيو ةيلاب ةلدن اهراخنلا

 ةنعساو. رؤملاو ةيلوالا باوللام
 هلا لزجدبلا اهياتنان ةصاش ةدقرم

 !! هللا رسكشي مسا زسيلكسالا رسكتمب معا نم :زسيزسعلا دسم كلل ىوستف |
 مع نبا دومس نب هللا دبع ناك

 نب طمخم نب هللا دبع نب يكرت همسا
 دجال وغ يذلا اذه دمحمو , درعس

 نب دمحد بحاص وش يكرتل بيرآقلأ
 يدوعس عما لواو ,بدهولادبغ
 .يراهو

 هجو نس رف دق يكرش نآثو
 تحت ةيعردلا اكرات اشاب ميهاربا
 ف لقنتي حارو ,مالكظلا حفنج
 ءايحا ىلاودبلا ايعاب دجنت ءارحص

 هلاؤجت مانثا جوزتو بقالسالا دجسم

 «اركد دل تدلو راك لا نم ةلرماب
 نمر ف دلو /ذال «يوثجاب ءادسا

 ان لوا يكرت لوح عسجتت ,مالجلا
 تبفتا مثا ءالجر نوثالث عبجتا
 درجتسماف :لئابقلا صفع هيلا
 ابقاب نم )١150( ةنس ضايرلا
 نهر هل ةمصام اهذخثاو مرسم
 ةمساع تلقتنا كاذنيح

 ىلا ةيمردلا نم نييدوعسلا
 يكرتك ناكو ,ثلاز امو «ضايرلا
 ميهاربا ماظن :لمحيف همسا ؛دلو

 عيمس اذيو رع ىلا ىقن نم غم اشاب
. .2 
 ةرامالا يل ا

 دمحمب تأدتبا ةيباهولا ةيدوهسلا
 نب دمحم بجحاص دوفص نب

 متريزفلا بع هدلو مث ,باهرتادبع
 يذلا كلاذبع دلو مث , دوعس ةذلو
 ,اشاب ميهاربا ةرامالا هثم عزتما

 .ةئاتسالا
 يله ميفاربا راصتلا نافو “
 ةرامالا لاقتنال اببس نييدوعسلا

 نب دمضع نب زيزهتا نبع عرل ع
 ني دمحم نب للاديغ مرط ىلا لوف

 نم لقوالا :يباهولا ريمالا دوهس
 ء؛دومس خب دمحم نب هلاذبه قير
 مل يكرت وبا ره يذلإ اذه شادبعو
 هوخلا اهالوت امئاو ,ةرامالا لوكب
 يئ دوسعبساا ريسمالا ذسيزسملا دبع

 وه -نذا- يكرتف يناثلا يباهولا
 نم لوآلا يباشولا يدومسلا ريمالا

 ديو فويس نب دمحم يناثلا عرخلا
 ةلالس نسم ةراسمالا تسلفتنا

 ىلا دوعس نب دمحم نب زيزعلا دبع
 نس ةمحم نب كهادبع ديا ةلالب

  موعلا ثلاز امو ؛ذب
 نسا ساو ىلع ل
 دحا ربدل ,مهنم ةرامالا جرخت
 ربا ءايئراشم ةيمساو .نيي وهلا

 ىيدانو , كلذ هل رتو ؛ يكرت لايثخلا
 لطت ملو ريما هسفنب يراشب
 يكرت نب لمين ةلمقلا يتخ ل اهيمايا

. 0 
 داعأا يذلا كي ا

 ةفس نم 0 لا ذوتسلا
 .(١؟15) ةنس ىلا علال مؤ

 يكرت نب لصيف
 دعب مقحلا يكرت نب لصيف ىلوت

 مل اشاب يلع دمحم نكلو ,ديبا
 يربك ةلمح لسرامل ,اليجلع هلهمي
 دوعسس نب كاخغ اهغمو ؛ةجت ىلا
 نييذتللا نييدوحصلا عم ناك يذلا
 .راغ كمحم شيبج لطدلا رصعب
 الي ةمصاملا لغ يلوتساو ,ءاشاب

 .لصيل اهنم رف نا دعب ةمواقم
 نب دلال اهيف نويرصملا ماقاث
 كلذو .لعيل ناكم افكاق- دوفس

 راجحلا ثناكو .( ل 1145) ةنس
 1 دهددم وت

 عم لصيف رع 1174 ةطضوأ
 درب لراسو ,ةعايتا نم لاجر
 دجي ملو  حلذي مل هنكلو ,نيبرصملا
 ,ملستساف ,مالمتسالا الا اليبس
 رم اهيلا يقث نم عس :رصم ىلا يفمو
 .نييدوهسلا

 يله ممخم ةكوش تيوق نا ديو
 ابب هل ةيبرعلا ةريزجلا عورضخد
 ءماهتو عسعو زاجصلاو دس اهيف
 ناستملو نيطسلف ىلع ىتروتسا
 , ةياتسالا باوبا لبو ءايروسو
 عجاوتلا ١ هورطصا ءاقلسلا نكلو
 يتلا د*ابلا لم باسسنالاو
 هدع ان .كارثالل اهميلستو , اهلئخا
 هتلالسلو هل تنم ثيبح يمن
 مساب ةيوسئاب ةرادا اهتوربدي
 هبي كلدو .ةيناكسمالا نايطلس

 لش

 لصيف داع ١5( ت90 ةبب يفو

 ءارسمالاو وه ديهب ىلا رعب نم
 رس اهيلا اذقب نيذلا نويدوفملا

 لئاخ ةميدم يب افويف اولخو , لمقا 7 ٠

 رلا
 .لصوفب ديشرلا نسا ىنتخاو

 عدو ؛لاملاو لاجرلا هل مدقو |

 سا اهريما ناغ يا |

 0لطصفتستسم لصتم خيرات

 تاينصفتلا نس

 ةيسسعس» سمي ةسساطلا

 113 لع قي ا

 ماستس-حساا نسا
 113 روسنا

 باجئسا نم لواو ,هلوح فافتلالل
 ضع لصيف فغزو ؛ةرنع لغا
 ناكو ,ديشر نبأ ةنواعسب ضايرنا
 ءنايثت نب هللادمع ىعدي عما اهبل <

 مهئالج يح نوهرسمملا هماقا
 دبي هنم لصيف اهحجرتساب , اهنع
 .امزي (70) ماد راصحو ,ةيمواقب
 .هنع افش مك .ناينذ نبا رساو

 ءلصيفت رمالا بقتسا نإ اهو
 نم ذخا ام عاجرتساب عرش ىقح
 اريسعو اذجن عضال «نييدوعسلا
 لصين امو :فيطظناو ءاسحالاو
 (هل 785 ةنس يكرت نب

 لصيف نب هللادبع

 ةعيرا يكرت ني لسيفل ناك
 , ديعسو .ربثالا وشهو ءملادبع ؛ ءالوا

 ناكو ,سحرلادبعو ,دمحمو
 هالادبع ةممحأ دق لعيخ
 عتنحلا 1 ةيالوج

 ةدوعنم نكلو اي تيبلا ف
 هيلع راثر ,هادمع ذاخإ عزان

 نيب ةسلهالا بورحلا ثرمتبماو
 , لق اهلبار نتللا ثينسو ,نفرشلا
 نيوشالا نيس برتسلا ثرسمتماو
 بعيق ىلا ىدا امم ءاماع (!2)
 :اسهتاضلس باهذو ؛ةلودلا
 اهيلع تامطالملا ماكه ضافتناو
 بالسا عيزوت يف ناشلنا وه امك
 م اسخسإلا كارتالا لتسو ,ضيعطنا

 .فرطظتالاو

 عرتدمب نا دررعس عانبتساو

 ؟ رب نا دعت كلادبع ةيثلا نم يعايزلا

 نك وصمم

 تاسو .ةبتح رايد ديف لزنو :اهثم
 ,( الو 2) ةئسب ضصايرلا ف دوعس
 داو سحرلادبع هوظا.ةدمب لوو
 هيخا ءانبا ناكلو زيزعلادبع نلملا
 نس هودرطو ,ةيلع اوَضْلَتْتا ومس
 ءانادبع هيدا ىلا اجتناط ,ضايرلا
 "يال ىلإ نيبال .ةبثع رايد ف
 راقالطلا اذه هكلادبع لغتساو
 ضعب ةنواعمب ىفايرلا يلآ عرساو
 دوم دالوا اهنع نيلجل ,نايرعلا
 .هلوصو لبق

 هيجانم ىتح ,؟هيف رغتسأ امو
 امهنيب ثرادو ,دلوهس نب دمحم
 كادبع دجنتسال ,ةنحاط كراعم
 نا لبتو «لئاخ مما دهشر نباب
 ىلع دمخ بلانت هتم ةدجتلا قسعت
 «يضاسرلا لثدو ,ظادبع همه
 ءدمالا لظي ملو ؛هللادبع نجسو

 دمهم رفذ :دهشر نيا لسمو ىتح
 هللادبع ديشر نبا جرخاو , دوحس نب
 يلا همجري من نكلو ينجسلا نم
 هيحخا ىلا هب دهش لب ,مكحلا
 قوت دق ناك يذلا نمحرلادعع
 نبا لفقر :دوعس هيخعا دعب ةرامالا
 كرث نأ دعب لئاعح لا اهجءار ديشر

 دغب امأيا ةرامألا لوت يذلا وج
 نبا هدرط يذلا وهو :دومس هيخا
 يالا وشو :دوغس نب مبحب هيشا
 ابا وشو :ةيئان ديشر نبا هيانا

 .زيرملا دبع كلملا دلاو

 مانا دهضشر نيا نا ىلا انرتا
 ,نمحرلادبغ .ناع ابيقزرو ابودقم
 نم نصتختي نا نمهرلاببع داراو
 ملاس وهو بيئارلا بودنملا اذه
 اعنا :قيلو ,هتجسف ,ناهبسلا
 رماي هلاهتملا لواخ- هنال ,هتجس
 هجرت داك ءنكي امهمو ؛ديشر ندا
 حارس قئلعاو ,ابرلا ىلا ديشر نبا
 نيخسلا

 نييوضألا برص هيل رمش

 هللا سمو ةوسفس

 نبا ةوق نم>رلادبع ىأر انو
 ةثس هذهاب اهذغ لحر دجنب ديشر
 يف القنتم لشو ,(١؟94١)
 ,ءاستالا ىلا الوآ بهذ ..راسسمالا

 ينب لئابقا ىأ مث تيوكلا ىلا مث
 ,رطق ىلا مث ؛يلانحلا عبولابرقب ةرم

 رقتصاو .ثيؤكلا ىلا داع اهنمو
 رمع ناثاو ,هدالواو هثلئاع عم اهيذ

 ,تاونس رع فاذا زيزملادبع
 نب دمحم تيوثنا مكادح هل نيعو

 هل تصصخ نأ يلا ايترم حابصلا
 ؟ريد نيَتس ةيئاصثعلا ةلودلا
 نبا عطقف ؛ريشلا ف ةينامثع
 ره شاعو :بئرخا هنع حابصلا
 قيضو ةدش ل هنكاع لارفاو

 زيزعلادبع كلملا
 [ةروطسالا الوا

 هومياو ريزسلادسبع نات
 دتبع نيكس نمحرفا دبع

 داج موي تاثو ,تيوكلا إ ترابم
 رابم م يملا ىلإ زيزعل دج ىتهلا
 نم ادت عجرتسا نأ ديرذ هل لاقو
 لئاثاب ينااعاست لهف ,ديضر نبا
 ؟لايزا يثتاب هاطغاف 5 باتعلاو
 .ةلميج نيعيراو بقيقردتب نيثالثو
 طابقلاب هيدوزف زيثتلالا حتاقو
 وه نضمل ةحلسالاو ركاسفلاو
 الو ,ةهباصماو هماحرا يفعبو
 ادع الجر نيعيرا مهددع ذواجتي
 .الهل نوريسي اوتاكو ..يلكنالا
 لا اوهاتخا اذاو ,!راهل نوراونيو

 نم هريعب وا ةاش ارقطتخا ماملطلا

 ريسلا نولصاوي اواظو ,كاتيهو انه

 مهر ,ذايلا ضاع نا ىلا
 ,اهين مب سلئلا ظرغاو نهلشا
 ىلا طئاخلا اوتئستق ؛اهيلا امو
 ,نالجع يديشرلا مكامسلا لزم
 ,م دكملاب اوأ ديو , هئاحتا ف اوعاطو
 ةيدشو ,مهبلج رىضيقلا اوتنان
 زير مئادبع محتقاو :مهقاثو
 رجوط ,بكاحلا ةرجح هتيلدنمب
 دجي ملو ,اهتخاو نتاج ةجون

 كيبي هتارانلاق هنع امهلاسألب

 نائو :تيبلل رواجملا نمحلا
 موللا ةيبساف .عضط دق رجفلا

 زيزصلادبغ مهب ىلصو ,ءوشوتا
 تيب ف ةئامج حبملا ةالسص

 مهنا تيبلا يف ارسلج مل ؛نالجدع
 تغلط نا از ..هبياهصأو هلها
 ,”نسحلا باب حتف يتيس ءسعشنلا
 دةصاختلا نوبجاهملا لوا حو

 نم جرخي هب اذاو ب مكاسلا لايتغاو
 .هتثيب يلا اهجوتم نسسحلا
 ةمامرب زيزمناديع هلبقتساف
 نبا نكلو , هدكتس عغ ل هتباعإ
 هيلع رهجا يدوعسلا يولد
 نومِجاهملا حبذو ,اليتف هادراو
 متاهلا ةيماح نم اريبثا ادد

 يف ةأجافملا ءذه ربخ ماش نأ امو
 مهيلع لوتسا ىتس ,ةثيدملا
 «ةيفاهحلف موس اوفاطو :لوفذلا

 «ءالوقا ميدقت ىلا اوهعراست
 لاوش (5) ف كلذو ,.ةعاطلاو
 (18) قفاولا ,(ها17814) ةئس
 ,(ما5* ؟) ةيبس يتاقلا نوناك

 تيوكلا نم هدلاو زيزملادبع لتثو
 بقلب ذلاولا ظشتحاو ,يضايرلا يلا
 ,ةموكحلا ةساكرب كولاو مابا
 ,نيظتنالا ٠ عءاسف ,ضيجلا ةداينار
 رمالا هل بتتسال دهئر سبا لتقف
 ,فيظقلاو ءاسحالا كخاو ,دجنب

 هوبا تاو :ريسمو زاجحلاو
 هلو :(1557] ةئس نمحولادبغ
 .اماع [/49 رسعلا نم

 انيلخح دسيكر نبا ناك امكو
 ناسك دقق ,كارتالل امثطم
 افيدسو ,اهلاد اظذيلج زيزمهلادبع

 مهرس ناكف :زيطكنالل ابفو
 ًاذهو .اهريشو هبلطخ يف مهركشبو
 ءاج ,زياكنالا يقحب هلاوكأ نم لاتس

 ماغ ةيركللا ةكلب اهاتلا ةبطخ يف
 يي ينتوفي الو راق ه3 8:

 مل نيم هناب لئثمتا نا فتوملا اذه
 يشلاط ,ههأ ركشي مل سانلا رشي
 ةمركحلا اهتمدن يملا دوهجميا ىلع
 راو ريؤقتم ةييناطيرسلا
 انك .مهرتس ليهستو .حاجبسلا
 ةدعابيمو .اهتدعاسم لع يننا
 مبدتت مهتمباتبو ؛ةمبقلا مافلملا
 يلاشالا هجاتحب ادد ,داليلا نيوسلا
 كلئزكو ,اهريطو ةسيعملا بابا نم
 ةريس نا يلا ةراشالا نع دب ال
 لوا نم ةببط انعب سيئاطيربلا
 ,ءورخلا ىلا نمزلا

 زيقتلالا نا مفعلاو عبقلا ماميو
 ةيراسمتسا ةلود ةياو ,ءافلحلاو
 دمقب انيش لمعت نا ليحتسب
 عم ثبعف اذاو ,ةيئاسنالاو ريخلا
 ايتاف كلدوك ودبب ام ناذايلا نم ببن
 ىلا برستلا يلا ةلبسو هنم زدختن
 .. هتاردقم ل ةرظعيسلاو ,هفاوس'
 ,عشصتيو لئاني راسمتسالا نا
 ..بوييشلا ءامد ضاتميل

 ةقيقسنإ هده ىفخت أ بيرغو
 ,لوقي ناو .ريزحلادبع كلقا ىلع

 ,هللا ركشب مل ريلكبالا ركشي مل ند
 اسك ةيباشولا يام هلمثلا عم دش
 امهم لايسلم نوصوتي هم معاس

 ربق فمع بيا ل باوابنلا عيمسو

 ,ممه لاجناو ,اهبال .يلو ىلإ يسم
 ,ربثلا بحام ةداسسب ةيوّسم نوكم

 ,نلا . مهمعرب اهيلا يبؤم وا
 هللا ركش ريرقلا دمع للملا طير بسك
 لوكا لمفب 3 ثمحم ,ربقةسالا ركم
 لمع نا ذنبو يناثلا روع

 ناكيرماا مهلخم لح رسك ١

 11١( رييرسلاربع مكح مادو
 ةنب لا[3714]) هنيس نم هن

 هدمب ركحلا لوتو .عسها#19+

 ا | دهفف دلاحف لمهيف مث دوعس هالو

 يديرشلا يمرحلا يتاح

 م2 قاد اهنا
 000 .. ةشن تاعقوت 1

 فا صب بماك بلا ةيرسلا 5

 ىلا برهر هكحح لالخ تيركفا .
 ةيسانملا ةيقرنلا جءابسع

 ءديس للا نوراق نم ةيلاثثا
 شوب اكيرما مكاح |

 يلع هرشنتلا تقلعو

 لظنسا ةلئام ةيقربلا
 حرسملا اده لوصق شين
 لأ هلئاغ تماد اه ىيتكلا

 . ةمئاحلا يه حابص
 طتلنتلا اذه ليل يلحبي و

 .. ةماركلاو ةيبربهلا خرب عم
 ليحرتل ةئئاعلا دعتستلو

 يييراوملا ايلقنم ةهرسو
 ةبقابلاو بقع ىلع اسأر
 . 78  !نقتملد

 كلت تناك له ىرت
 رأيا ىف ةرداسلا ةرسنلا
 6 لبقتسلا رقت امل

 شوب ىلا حابص ل
 دمحالا رياج نحن]

 دمحإلا حابسو حابعلا

 لعفشمر دمحألا ءفارلو

 رلمحالا دلاطو دمعحالا
 ,حابسلا دمحالا ديهتو
 سعآلاو نرحلا غلابب انيقلت
 نسي هل روكفملا ةافر اين
 لشانملا كيلسلاو ةريسلا
 مالسلاو ةيرحلا برد ين
 ةيماسلا مكفادها قبقحتو

 ني لمعتز اهب نيؤث يقلاو
 ناغ ولو اهجورنو اهلجا
 ماخدلا كبير هبقرلا عطت
 ددغ ةدارزي ترجدسا ءانبر

 مفستو ثحابملا ةدوو

 مثتيبل مهئالوب نيهربحألا
 ضيبالا ماقملا .. يملاعلا
 لسع لففقلا بحاص
 اندوجو لكو انيسارك

 لآ مومعو انيقلت دقل
 ناطيقلا ةاقو ابث حابم
 ةلقاضلا ىلع يتيرسالا

 عجملخلا .هايم يفم ةيقيرقلا
 نمر نيزع بثتب ,ةظادلا
 دقل معن .. ةيباذ ةعماد

 ةاقوي مكباممع انملآ

 هبابسش ىلع فيسالا
 نحنو انباسم وه يذلاو
 ابانا ةقيتسلل اهلوقن
 ديحا ءاقبا مساك :ربتعن

 وهف .. يبوفوملا ريابلا
 مل عأ بروم ذيزع خا يف "لاب
 . كمآ كل هدلت

 . شوم سيئرلا ةدانس

  داوجالا ثوب لأ ميمعو
 مكرتات يدم ملعن نحن
 نكلو للملا باصملاب
 سب كنار سويلو كوجراأ
 . كلوقتب رهثش ممسا

 90 دولا بحام اي ةقكمو
 انحا ىرت انيلغ لعزت
 انديب ناك امو كريخ انلام
 ءذقنن ناتع هيوسن ءيش

 | يلع بتملا لك بتعلاو ...
 ةرسرتا يللا سرقلاه
 سم ... ماقلالاب جيلخلا

 درظطاط نوكي الو انتدم
 هرمات يللاو ,.. بيط الا
 امدّمِم يف نيمار انها

 انحاو ددرت يأ نودسو
 نامسد رمق ... ةمدخلاب
 فيشسلا رصقو هيف نمو
 ٠ رسصقو هيف نمو رمابملا
 رحقر هيف سر ةليسملا
 رصقو هيغ نمو ْنايد
 مدمحعو هيغ نمو بعتملا

 دالعا نيروكدلا روسحت

 , مابص لك موسعو
 «يلاسرلا ىلإ نومجت

 اهنا * اع

 لهال اضيوش يديوك رايد
 مارا الا  ىلاغلا ديقعلا

 وددنو ريرع يف اهوركش هللا [5
 .ةظظفحي نا اراهتو البل ركل ا

 مو .نهيتالا بمسلاو +

 نبا دجالا موي ىل انومتت ١
 هيصلا ى امل هكيراعد

 رح ديد نم ديب برصللو 5
 بمتلا تاماطن ينديأ
 ديلا .. ةفل_خملا ىتنوكلا

 نا ههتم انعبريو رثسي

 , هللا ءاشإ[

 دعا ةهح
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 نطاوملا ا ةما نا ل اريحل يد قود
 اهئا وك

 2 ةيرئارجلا ةموكحلا
 ةيداصتملالا

 ابيبسترسف ايفسض ؟ اب قرد اص

 نييظاوملل حافلا نييسع دا دبص .اغلا يسيبرلا ديسلا رمأل ايش
 مهبيحخر فسخ و هيو عاقمل ١) فهلاتا هر دايامع ق١ ءيعلا فووق يييسس ركل

 ىل' مهتدوش قير يب ايسيرف بطاون 707 هييصاملا هلمللا ةادقب رداع
 همحاخ هيقدر ةرئاظ يقي ىلع مق دال

 مهيمص قدر تاءاشل يل يورداعملا نلوسييرفلا نودطاوملا رو
 سييزت دييرتا ةسافم17 مهمستب نع ةيقارسلا مامنالا هنانو وبو دسم

 نيتعشلا ناب تايالعلا رموكنو ريرممل ةيدح ةوضغ اهناب اهوقسوو

 را قارفلا مادامت هل حاسسلا :ار#

 فب ذهل يسيح راح ع نم بم سلي ملدا سيل هنا ىلا ةسيشم ييييرفلا
 خب هفارصلا زرع

 1 أ 0 1 ب وا 8 نك ةسعبعا ىلع ةدقملا

 سيعن ةئاديتتلا

 افتاابديشت

 مييملا

 اهل ضرمتي يشأ ةسرشلا

 سيئر حلاص يدهم يدع فيصل“
 نييسئرفلا مالسلا لسري سما

 ناريلع بردع لمعي اك

 برسلا لوبشو زاجل دجن نإ ةسدقملا نكامالا

 سيعبرلا دي
 نيفطنملا#-

 ا ةدايقب ةيلايربمالا رثاود اهغرقت يتلا
 او ةيكيرمالا ةدهدتملا
 راثالا زطخلا لا اهعوتو

 ,ثنلاو ةعابطلاو ةداحتشال ةَبَيورلاراد نع روضت ..
 يوارمفف  ىبركتا ةيسدم] ب 5 دبفلا - يفرآلا الاد ,اؤخإ .سرئكا' لوآلا يرتب ؟ اف 1135 رغالا وريز 11 ةائالنا ا

 1صوقو. 30 ةعامطما 990 - - م الهؤأ !4
 م ع سل

 يس هيلا متلرام» ديسلا كاشاو يج
 رطاطم مئاملاو ةقطتللا ةيملسل , قارعلا
 ةيكيرسالا ةدهتدملا تابالولا 1ب سلا

 ديبلا ةزدابم نأ ادكؤم اف ا
 ينام ابا نم رشم اننا يف يسح مادص سيئرلا

 عييمج لحب ةيذجلا (ددحلا لياشحاو قارا
 , ةيملسلا قرطلاب ةلطنأا لكاشم

 ” تاباختنالا ةعطاقمب ةضراعنا رارقل حايترا

 مارغتلا ترف عطاقت ةَنرصملاريهامتجللا
 / كرر دنكحمالا ذي ينطوولا بزي اقف 31 احتكا

 وجئرس ةجازي - عاو - ةرهاظلا
 هجوم مكاصلا يرصما يدطولا يريصلا
 ربهامدملا نس مايتسالاو طشطسلا نم

 مهتالرح لالخ مهامقتسا ضلرت يتلا
2 

 نك ةرهانلا . كولا ةفيسس تلاد

 مصروبمما ةيارقعا هيدجتا يدسا
 اوصقرو باباشنالا ةمطاشمب ةيرعلا
 يمطرلا برخلا ىف يدترملا ةئباتم
 ةبيبافنإلا مهرئاود يل

 رارخ نا كيرصملا فحصعلا تركذو
 تاياطتنالا هقطاقسب ةسعزاملا .يارجأ
 يسب يرشصلا بمسلا يملذل ةلبتلا
 مساس والا ههدك يضل اخايدراو الون

 ةينيويهصلا تالا عم ةفينغ تاهجإو

 ةلّكحلاضرالا |! جلماش با اراخا
 تارسصالا مع - ةطظسفا يقنسلت

 هييست ءاجدرا هيسع سما زماتم“

 مىديهويص ديالو ىرايكلا .اقسمف
 ينافتنا ناومصلا يوكذ ىف ةسماقمب لل

 .لافصيبم خش اينما و رمسس يلع ماما

 مهبس طش ريدلا يلضابلا ؟ راهن
 ةسرخ 4

 تايادصل و تاق ازملا ىيرممساو
 ىييطظستقا' ىماتاومللا ب ةقيبضلا
 رلبطم يف يواهصلا ل جما باولو
 ةينوملا طارد تاوياعلو رهو يم

 ساريعملا ءرغ انو
 ماسالا !ةيخخآلا بدو بحاطاو

 ىلا اهم نناسسلا نسجل رعبا
 لاميش"او انضاوس
 ءراولا عاصألا بركدو

 سرس
 م هع رس

 تاياسفتلاو تاسظنللاو ةييفشلا
0 

 نا تايابختنا“ هذه نا نقاماو
 يدلا تاصراسملل رارمدسا نوس نوت
 ةقياسلا ٌباماكختمالا يف تست

 ةمروكج نا لا تنعلا تر

 نر مزامتسو تدوم

 ام, فيكتب مه مكاقلا يفضولا .برخلا
 ةيصالا تاوسساا لالخ بعشالا هاماع
 رابهب او يسادس)١ قايستلا روم نم
 هلك ره . افاصا لب يداصمقالا
 ن١ ,البعم لت قيقسنل اهصقر

 ن5 ةسفن» ىلع هيقدلا١

 ةديسلا بلاق م باو - دانا مالم
 اهمسرت نا ةقباسلا ناتسكاب ماررو ةيسيئر ويوم
 هتلضو ام للم اخاجتحا تارهاظلب مط دن
 دالبلا يف ةريخالا تاباحدالل عساو ريورتس

 ءاكيرما بوض,. ةداذال ميرصت يب بندعاو
 هسطولا ةينسخلا تاناقنيا جئانسل اهفقر دن
 بردع اهبط ينم يتلاو عوبسألا اذه نرخ يس
 ةفقونا ربغ ةييرهب ةسارب ىلا بعم

 هيون بيلا

 ءامس ا ؟1 ل همجندملا ةيمقجو

 نيدلقل رب مدا ددشم نفع عموم فمستلم 24

 فمتنم لولب هنا سيراج هسرلا#

 ةفمرآلا ,نوشرتعي ,ريدلا كشلنوال ادع عصبي نح

 رافساببو .. .سانلا تايجايتواس ورامي و
 8 ةينايخ

 نام ةسير» هنودلا
 , عيمجلل نوئيسي عالؤد

 .  عيروتلا ةينا دع

 دئاقلا سيئرلا ةسيعمللا اهتز سنو ,وههصضلا باهرالا و ديئافلا سيئرلا ديبستا ليقتس

 تح( بأ لم مايربالا دض رب .يتلا مّارجلاو اود سيئر تاقرع رباع ديسك سفا نيم
 اهامتجا رئي 0 ماثبأإ رسخا ثحب ةلباقملا الخ متو .نيطسلنم

 ةماعلا ٌةدايقنل بئاث زيزع قراط ديسلا ةلبالملا رضحو ةهيرعلا همطلا 00 0 تاروسلحت
 كايا مامن ثامقنا نيس ماثع او ةيجراشلا ريزو سوقر 1 ركرلا ببهملا سيئرنا ديسلا سار: | ناديسلاو ةيهراشلا ريزو ءارزولا ؟ ةيضقلاو

 سايس نيرتتلا ةمظنم ةيذيفنتلا ةنجكلا اوضمع دئاقلا سيئدرملا ديسلا لاشا دقو
 ايتجالا مطصو ل ايش اروح هللادبقو هيردبغ ردأي ةينيطسلللا 0 ةلتحملا ضرالا يف اذلهأ ةضامتماب
 رابجلادبع نقرلا لوا قيرغلا نيطسلف ةلود ريضس دمحالا مازعو اع نمثو ,ينوبهصلا ناودعلل عاجشنلا
 لمع لال يسع يسال دينو دادقب دض ةثيرجلا مهلظلاومو يداهجلا مهدومص

 رشتات ٌدنم تارهاظتو شوب ةّيبعش هم ظوحلس ضانخعنا

 ترا نو ديربي ال نوسيوولاو تنيكيتمأ
 مطوبهلا مشسلا ريشي < عاو - مصاو.٠

 نع نا 8 بدن سيرا ع وديوز كلو 4 0 5
 ”جيفملا ثادمال ميؤم ريغ ل داجيأ او ينال
 بلش انا ف بيسلاوه اذه :فاضاو واش لاخلا مس وه
 ف عضولا ناشب قلملاب رمشت ةريبع سيئرلا نأ ىلا يارا ناسالج ا

 1 لكشب دق أدب نشوب عووج يك
 ا شوب ةدجلا ابرلسال يكيرمالا ًِ

 دعي عارجأ يذلا ريراتلا حصول

 ديالا قست طبه لوالا ,ري ءاس
 5١ لإ تلمدي دشن 14 يشر
 21 تاه

 لبا س (رمسملا طوطصلا مقر 2 طولا ىلرفلا ةفاطتم يف اهتالسح ةطاقم لم لا نم يبرح رمتؤب ايدل ن ماضعا نع نارثيب ارسعارط ىلع عافرالا كرت نكمي ال هنأب اذل رهط لا ةيسنرفلا ةماعلا يمارسف نم نيرخلا نينلا عم قارعدت ميغا ابرعا هتهج نم ثادحالا نا له فوختايدوغ ي هيوبعإ رك لإ نارثيم اوسئارغ هتراهز نا صراعملا لمعلا ءبزس ليج معا سلا ليا ريح | يكتدقلا صيفرلا عه هلع فرتشم م اس يعل ينم رمتؤم يف لوشت اه رؤغ انغدو دلل - عاو - ندذلا ك0 2 1 0 قارملا ةرايز 0 1 فخ كرف لدا لعن يبتسم. عاخلا لد مراسم ابطال 1 .ةعهمجما وف ةفاضاي يعسو نورصم *الشت نور تس عرق دس ا ضاسر || لع
 مده مايك عشا نليد ةموقس

 كرا

 عي يدحتس هنازتك# لاتو
 نابد ةبركس ةضرامم هتالمر

 77 ديلودلارمحالا لالهلاو بيلس 0 ةمئادلا ةئيهلا

 تيبوعحلا وراق لعسعم كل :زارشإ ضقر

 لافطالهيزغأو هودالابقاعلا ديوب راق

 بيب“ ىنلت ويوي ةليابببا نأ صد
 روكتي نضاخا بنا ل اهييصبم ع

 ةيححتعملا ف اديقم لمسي ىناا ةديصحولا ارم

 ردعار بومشلا ايس 3 مهتر» ةسيملا خلا ا هاطعا دا امه َّ 3 عيوجت ةمبايس (.اشب مالسللا للا ةيدحلا دقو ىلا دب 0

 ةهيدالابب قارعلا دسيوزستب ارارغ نافل دادقي ف هبرحلا ب يورك رمحالا لذهلاو بيلملا ةمئادلا نادوسلا ىلع تاءارتفالا
 تاينيج ثنو 9 . نيليقملا رولا زيرو يصوعلا يمحرتا ديغ كارتشا ( ربع قيرقلا لوامت ب عاو - موطرطلا
 ١ لالهلا راش يقارملا دقولا نا يلا راشاو نورات ماظب يف ةحصلا | ةروثنا ؟ داق .سنمسم سيئر جشم
 دييزقب ةرشابملا ىلغ ملاهلا ديك ١ سلغللا ثتاجامتجا يف بطيل 8 يتلا هةنيهلا تاغامتما | ةقطنم عمال فاول كلاولا او

 , لافطالا ماذشو ةيودالاب | ركتتسا يكذلا يئودلا رمحالا بيلسلل ينج لإ اهلامعا هسض نأ ثلا ذو جيميل >-
 8 - يتارملا دمقؤلا سيئر كلذ نتخا 2 2 هيعشو ناذدونلا

 ةيلودلا وفعلا ةمظنم ابنالا ةلاثو لسارفا ١ 0 2 كب والا سا موطرلل ١ 8 تاعامت نال دهل ليمخلا جاظقم فخ

 أ اهارقنإ عطف تل 3 0 ير عم ممغظ دف ريوس محبا 2 ريشبلا لال.
 8م ل انوخوا سهل ازهقك كبسلل , -

 0 وترك مانت تاكامك عصف | ف نيذطلا ةلطم | لع اظهافح نكنو دعا ي امدط وا.
 ةقطنم ف مالسلل املاك امزي ماع لك | هفيرت ةيلراو ايضيرات تاقالعو داب
 اعنا نار نيد +اساعو -ماو. نيس |[ ان» اريدتت ا قرشلا | اسارتلاو .,لودسلا كت بوسم
 و نايترصلاو هييزطاتلا عاسملا دعاعبر ,ةيدرعسلا يإ ناسقالا قوظح | 187 و هب مهزذيل هلوقي نأ سمي يللا مادم' مكحلا مايظتل ببشلا ةطراحب بيسي 1اهلاضرعتت يشلا !فحامتملا تافررحلاا | ف يصخ ماكس دئاقلا سيئر هيلا | هيدا نادوسلا نأ ىلا راطاو ميرخ دلاع لثم عيالا ل3 ماراغألا ل 0 يف ًاليئودلا ىردلا | ةر/ببم اهتدمطت ىتلا ةيءاسالا أ ينادوصلا بمشلا لثمو تاينال -

1 
 1 ادغا ةيابط 3 نا ىلا تراشاو 0 910: سام 0 - ,لاسقلا قارطالا خطقو 0 تايويملاع موسهلاب هئورئابي ياللا كلب

 ميم الا لد ادنيلم روم يلورابا تدكمر
 نيكقتعلا قيتمت يف ةيئاطيرلا تنام دنا
 5 0 رمهرقت 0 سما ةقويمصلا ., دن
 نيزجتدمللا كئلوا سب ىم نا ةمفد دثل
 ةهمايس باممال دهن بوح يف
 كرفت يفظومو طلاب لابعو ننس ..هم

 يل نرثي نيدقنمخا مظعم نا تناطو
 هيشرت نود ,ةليوظ تاوسم نوصسلا
 لا رهميدشب وأ مهيلا ةيمعر همقع

 ىلا اينزي نرشرمبب مهسأ الا ةيبزاسملا

 ريكو

 ِه .٠

 ام يمدي هباو ةمركلاب١ ءاركج نع لايما

 هيلع ياما
 ةحرلب ما يع ةنماقبسا ةدلم

1١ 

 يدنحلا يبنمذلا :نيمرحلا ناجح ماظن
 . سان ركابلا تيوكلا ةقظفاحم نيدلا لاجر ناع طوننم روماقالا ممتع صنن الل اقدو ميلاقالا تاناطتباو رمان

 8 8 المال عريش طابتبب سلهرشلا نم حلا ,وبوب ةللاع نم هيرقم ردابعم ةظفئانم دغاشمملا نتا :ياطلمم ترقد نأ دقن >1 يس . | باور نا ةيلاملا راو | داع يوم لردع نام .هبور# و بلآ يسانرتلا اهدعتام .ادشلا بيرق هتفاو وؤسم ردسعم ن 1 8 نامسكاب ىلا دوعت الا ججرملا نب نكل ةيدطولا ف لوؤسم ردصم نلعا | يكونا يركصلا دوجولل ص دارلا | ي نانسكا فا دو دالبلا نع اهيايغ نم جقبزلاب نيدعاقتملا بتاور فرم ريغاشم نا ةيمرصلا كرير رم ويوب برصت روسرسا اهيدلاو باختا مت امث نامخ ىلا نوم نايل باظا عاو تا
 سالب ندذك يعدل مقالا جل ةس يف .فاجفما عييمج نام لا ناو ءانلع نم ددع تاكرمت لك ؟ 1 اس *عايبفما “ , ددع تا م دي "فهل 2 ان الال نم 0 0 ىلإ موجيسا نا رود يت ركد ةقيعننم بونت الأ ارابتغ' اهفرص اذب تيوكلا 6م معيش لم 1 3

 م ' هنريو لوليا كيرا | | ةحضن م١ ناحل ةدحح ةنعدم يف اهنض ولت يملا ىلوالا مارخا لد بجيصاو مهنياور مالفتسا يار مسلك دخولي يام لا ونون تباق ؟؟ث“ تاباطسا نا ركديو يا اصم راوما ديا ل طيب امج نرتف عوعوم لكي ريل هنا ديم ةركدملا ةيديرشدلا تاباطتسالا يف مهل يتلا .هراصملا ءوعارم دق يب عيش ل نوهداقلا لاقو ا ةقبامسلا ءاررولا ةسميئر عم فلاح اريك ابرج تاضمللارخ' ف ةطباخلملا دع شتلا
 أ
 ا

 ٠ ةحيصلا رع ةيقنلا



 ةشعب لبقتسي
 تويزفلتم
 ةيكححميرمأ

 ديسلا لبقتسإا
 مع دئاقلا سيئرتا

 ملل نويزفتتلا 0101 نيس فك
 ترسجلو ةيكيرمأالا
 ديهيسلا ةنمعبلا
 ةبياقب رثاقتا سيئرلا

 رثعا تلوانت ةينويزفلا
 3 عاضوالا تاريلطت
 دوسهيسلاو ةسلفعنملا
 نم ةلوذبملا ةينونلا
 لا لصوتلا لج؛
 ةيساهس ةنيوسست

 5 ع ع غ

ْ 

1 
1 : 

 ماذص فقل ٠١ نسيئرلا ةيسنل 1
 ادوكجس 0 ا

 .ميلصلا لارصل# نه لوضمحدا
 همم

 تاجارسالا شرف ةجيفف بزسعلا
 . قارملا يله ةرفاجلا ةيداصقالا

 ةيئارغلا ماينالا لاقي لسارم
 هيرجوس يتلا تاتعابلا نا واسع يف

 نم دينعع نم نيقتسم يدا
 حم ةييبرعلا ةسيلامعلا تنرا_هتالا
 تاداحتالاو تابغقتنا نإ ناوؤسملا
 ةيلامعلا

1 
 ِء

 ءايغالل مهسفنا ارغاب

 ايهطت لااوعد
 مذلمعلا نمرفم

 كسا املا نإ حو ايدام
 ةيغابلا للا هويشلا رومأ

 ميسم ال ةيبردلا ةمالا اهب تيقثجأ يتلا
 يس تل

 "هلك برغلا 0 ءالطشألا نحب نتللا

 دو بارا جلس سقت لإ رمتستا ارنا
 3 , ةهالا عادشأا

 ةثوسلا كك نا ةقيسسلا تفكاو
 ءادغالل اهناليغ اهسفن تعاب
 نوضناي مهن اقبل بيبا لث تسحيبعاو
 ةليذرسلا/ نوسملب وهل اهيف
 نوضيتيو هن مب

 ريهطت يلا بزمل؟ ةفيحص تعدو
 . نيمرجملاو عافسملا ءالؤه نم رصم

 يف ةيندملا لاوحالاو
 تيوكلا ةظلاحم

 ةنيرسدس لبتتست
 ةينداأ لاوصالاو ةيسنجلا
 يف تيوكلا ةفئاعس يف
 نييتارملا نيتطاوملا افرقم
 ةلباغم لقيهصتل ددجلا

 ةماعنا ةراذالا ةياثب را
 رفسلا قئاثوو

 , ةقبابدلا

 ةريتاسج ةراذا ىلا سلوي ديشوسسي ينمالا سلجم
 ةع رصتملا تارا رقلا نم ردهي متادلا قارعتلا باو دنم

 نيسح مادصص سيئرلا ةردابم لهاجت هفشكي ناودعلا ىلع اكيرما رارصا ا8
 يبس د عأو - مد .دتلا مسالا

 معء» سدت مئادلا ,ةارملا بوردسب
 يل ودثا نيمالا سلجم ماما ةملك ٌةدحتملا'
 تا معلا نأ اهيف دكا ربما ةليل
 سلام رحل ثردسه يتلا ةقرستملا

 يلا ىدؤت دق برلاسالا انهبو صال“
 مص77 والا هتيدصم نوكن ريزعلل يارس
 اهتيفارسمو ةدحتشا

 هينءرملا ءاسنالا ةناكو .لسارم .لقمو

 مئادلا ىارملا لثمم يح كرويريم
 نيب اعراض اشلانش لانش نش هل

 ةيسلملا ممالا قاثيسو سفجملا تاراوخ
 هثاسعا سمن تافرصت سيو ةهنم نم

 , ىرخا ةهج نس
 لمتي رمالا سلخم نا كاضصإو

 نع اناينلاب لمفيو نلوالا ةيلوؤسملا
 ةدحملا معالا يف ءاصعالا لودلا
 ةدف عبو ييلودلا نمااو مكسلا نامل
 لم هريس اهيماب اهموي تدرس اقيزما ناق
 فادعا نم ديرتو ةيركسعلا اهتادشسحت
 ةلييح م الو ةيراسلا اهتاول
 موحهلل ةدملا دنت اهما يهو اهاياود
 مر باك ةميرب ةيا بحت يئارعلا طك
 يف اهمت اهتادازنلا فئاخي كلذ نأ
 سرا سيلعب ىبوصحو ةدجملا ممالا

 مماومل طسبا نأ الئاخل درتعتساو
 نم فرط لك نيطني ناب يمت ةلاددلا
 ناين هلصرق جارتلا وا ةيمضنلا فارطا
 نم ءسل امو قوقتخ نع هيدي ام
 عالربلا هيوسكل انبصامم عاري انو بلاطبم
 نور دمازارلا ريسيجي يآ رك فلعل | نأ الإ
 نلع هغالطا وا قلزسملاب لاستالا
 تارواشللا هاله لتس مث لب هنارواشس
 ةنبع تارارقلا تردمو ةيرس ةروسعب
 للا اهس .ءةتئتمتا بلم ىلا بزللا يه
  مالسلا ىلع تخضلا

 مسالا يدل مث كلا قارعتا ءبو بنس مللاو
 برشا دق ةدصتلا تايالوثا نا ةدعتلا
 دساخر اهتارق دشسب عقارا 0

 نإ لعل ىتتح ةلطسلا يف اهليططا
 ةقطبملا لود نب يا لاذ ةهنم بلثعي

 رتب ترشابو لودملا تبكترا امك
 قاسعالا نم وشو يرخبلا راعلا

 يرعت بسف» يناو دغ لمعو ةيبرحلا
 , ناورزهلا

 صبي مدحتملا ممالا قاذيم نا حفواو
 مدام س نماثلا 0 لا
 ا نمالا سلجم ىلع نا (87)
 ١ تاكرانمنا ةيبلسلا تايوستلا
 نأ الا ةيبينتلالا تامظنملا ليرفع ندع
 مكساحم نا وه ربيطخلاب كيؤلاا

 يسيرسعسلا برسفسملا باسينشو ةسياسط
 يل يب اك دن يبا ىراستعستسالا و زسفسلا نو رسك اساسي
 رصم بابشو ةيلط دض عسمقلا مسئارسجب ديدنتلا

 ةيبالط ةمظنم 19 تركبثسا
 يبربلا برغملا راطقا يل ةيبابشو
 دلطل يثطولا ناحتالا ىلا ةفاضا
 دوجو  تركذتسا ب قارملا بابشو
 ةيبريهصلاو ة.يكيرمالا .تاوقلا,
 ةيمالسالا يضارالا ل ةيسلطالاو
 يف ادكاو زاجحلاو دجن يقف ةسدقملا
 للم يلا هادقي نم ءادق

 تاوثلا درجي نأ ملاعلا بابشو
 ةييبالسالا يضارالا ف ةييبنجالا
 ذهدهتناوز اجحلاو دج ل ةيمدقملا
 دعي يبآلا قلرفلا ىلع ناردعلاب
 طسبال ايقاثم ايناودع اجهثم
 . ةينودلا ميقلاو فارغالا

 هس داس
 اسجب ةايملاع ةهببص ةماقا لا

 ةدحتملا تايالولا نم لهماسرلا بوره

 بنارضلا ةداسيز نوضراسعي نوسيكي رسألا
 ةكرستشملا قوسلا ف لطاسع نويلم رشع ةئالسث 8

 / ةيبوزجالا مساوعلا نطو
 ا ماسلا هجاوي . تااكوناو
 مينملا ةسايمما 1١ لتاشب
 ةيكيرمالا تاطلسأ اهرب 2 يتلا رتوتلا
 يف يرسلطالا اهئاطلعع عم نرامتلاب
 يبرعلا جيلشلا لبجنلا عبانم ةلفحتس

 .ةريزجلاو
 رابقا ب نطتسشاو يقل

 فالثبخالا نا يلا اقيرما توسع

 .ةددتملا تايالولا
 نع الئد عيدا يذلا رهرلتلا شنو

 زقرت ريبشلا ؛ثربور رديه فلوب>
 0 ةينلودلاو ةيجيتارتسالا تاسارفلا

 يئيرمالا سوئردلا نأ هلول نتغتشاو
 هرعو نع يلطن يذلا ءشيب 2
 يطعبي بلارسطلا عطر مدعي ,يبافعتتالا
 تاباتتلا ف كلش نسنا نأ
 0 ,ةلبقملا ضر ربا

 سيرول» لال هةسلش ذيمصلا نلقبو

 0 نا هرلوثس ٠ ةبكرش نم «ولراتك
 يئاست اد تقرلا اذه
 .يداعتكا فعض نم ةدبحتلا مسيل

 يوطتي هارجالا اذه نا مكاو
 هيلي للا ااا ارظن ةيسايس الزاعسم
 ل دلا بانحصا بقل نم « يشرب ٠ ىلع

 تاسمتلاالا لاسجر نم مهو عطترملا
 .ةيباطتمالا تالمحلا لف يفاشالك

 رابك ساسرا نل نم هولرانأء رذفعو
 هنآ يئارضلا مظانت رطخب نيرمثتسملا
 تورغو تارامتتسالا ضيلقت ىلا يدؤب

 هةيماخ دوحر اماسن لهاتسل دم رقما

 عيمخ ليها اسك ةينرنلا لولا
 فاضت للا جلب دب ىيسلا ةيبرعلا تازئاممللا
 جيلحتا تادحمالا برك يمل لع

 را ؛ايونع, نكي مل لهابتلا انهو
 ةسيايس رسمي لب هارساع ازيخ

 -امسلا مدع نللخ ارارسناو ةدمعتم

 وق ة زال وا ةيميلمالا تاملقسسلل
 لمعت وا انكاس كرخت ناب ةيميلملا
 تايالولا جلاضسو ةدارا نع ةلقتسم
 ناودفلا ةهب دكؤيي هلتد نا امك ةدحتلا

 ةفماحلا ىلع ماسلاو قارعلا يلع
 لوقح لالتعا ةمادا لبحا نمو ةيبرعلا
 ةمسالللا لح ظرطيلاو ةينرعلا طتملا

 الا ديدهتو ١ جيلخلا
 ٌراضلالا ص يلو قارملل وعدا

 نا ةتسثك ي مئادلا بودمللا ىهاساو
 ةلوليدلا يلع اكيرمأ رارسا دكؤي ام
 ةييبرملا ةيملسلا لولعلا يزد
 اهاسطا اهل نا ؛بكؤيو فتوملل
 ةدلطمملا يف ةيجيتارتساو ةيداست#ا

 وع يبوييضلا .ناهكلا عم ىواشلاب
 سلجملا لهامستو اكيرما لفاعت
 ماكع دئاللا سيئرلا ميسلا ةرماسمل
 يضاملا با 4170 ف ةملعملا يح
 خيمج باحسنا ىلأ أهيل اعد يتلاو
 يلا .يمارزا نم ةهيرتسنا تاوكلف
 ههنتع

 عيرجشت لع نم لك ناو
 تاقالعلا ا ةرايس معدي
 دوصتملا نكي نأ لمان ام رشو ةيلودلا
 نأ لبؤيي ناك , دي فعسلا يملاهلا ماقخعلاب
 ةيبهذلا ةمرذلا نسال ساؤس رهثسب
 سيئرلا ديبلا يسوم اهتمذلا 0

 اي دج ىسلاسملا ناو م
 ا روما تييترتلاو دعاوقلا عئدل
 تاوقلا باحستأ لهستو نمعت

 قارملا نا متادلا ققارنلا بردنم لاقو
 يلخ ةصرعو هتبظر ديدج نم فكؤي ها
 ملسلا بابتتسال هيهسو برسلا بجت
 | نمامتنا ريزعتو ةةطنلا ف
 و الطملا لكاشم عوج لحو
 ىاترا اب اذا نمالا 0

 ناهفتي ةلادملاو رس نا
 عيمجلا ىلع هتارارأ سلجملا ىبسي ناب
 يساملا هبا ١؟ يف قارحلا ةرددابا الفرع
 هلع دئؤني ةسفن تاولاب وهذ
 يك مه يشنلا نه عاقظدلا :بادمتساو
 هل لعتا اب اموسملا ىحراف- ناودغ

 ايربمالا وزفلا دف لضانت
 دربملا يضاراللا ينوسيهسلا
 ا مالها لجا نمو ةسدقلا
 . ملاملا ف ةيناسنالاو ةلادملاو

 ينطولا دامستلالا ركتتسا امك
 تاءارسالا قارعلا بابشو ةبلطلا
 اهتاذخالا يتنا ةيدقلاو ةيباهرالا
 دق يع لهسملا ماقح تاطيس
 نم ةيورسلا رحم بابكو ةبئط
 عمتلا لئاسرلا ةسرامسو ةدراطم
 مهنم تالملا لالتعاو ليكنتناو
 . ةلطهخم عئارد تهت

 ام نا سما هردبصا نايب ف مكاو
 دم ينسخ ليسملا ماظن مب مال

 يايس ف يتاه رمعم بابشو ةبلط
 ين ١ يلايربمالا ططخلملا

 .لاومالا سوؤر
 جرازر تنيابمعا نا ىلا راسخاب

 ةراجتنا

 و با 0 امرا ملتساوو كلا لا
 انما لهدنا نع اهريغو

 اههترشن ريرالكا .نل ىلا ةراشالا ردجلا
 رهشلا علطم ةيكيرمالا مالغالا لئاسو
 اذه نب لوألا لسحنلا نأ تباخا يل اعف
 نئامآلا ل ايرذج- ةوهت دهش ماعلا
 يناجي ناكر اهيل رسب رخل
 .مهيلاوما

 بتاجالا نأ ريراقتلا كلت يف ءاجي
 تادنسلا يس مهتايرتشم اهوفلخ
 لقباقلاب 1/1 ناو ظيكيرسإلا
 ماقلا رم ةقباسنا رهضالا يالخ ايرتشا
 روسالا نم ةيساسبلا اءادعا لالا

 اهثميلا تفلب ةيبذجالا
 مايفلا اذسه نم يناثلا 1

 .رتشا اميف رالود نويلم ء6٠119 ٠
 لالط ةيئيرمالا تاظسلا نم بناجالا
 والرل+ ,١ هلتسيقا ام اهتاذ ةرثخلا

 طقن راو نوبام
 باس يلبغ ؟رشع كلذ سكنور

 الا ةثالبثب ردقي 4دحتمللا تايارلا

 كلذب لمفيل رالود سويلم ةثاممادنو
 سوؤر نم نويكيرمالا هدقل ام عومجم
 ماعلا اذه نم لولا قسذلا ف لاومآلا
 .دقود نوييلم اال زل + * + ىلا

 لاذ !دنليزرين ةمصام يونفنلو لإ
 ميج بخننملا ادنليزهيتا ءاررو سيئر
 دعي نأ 7 هنا صما رجبوب

 يذلا اهتايزورت دايعتلال عيرس حالبماب
 نوكيس هنا نم رذحو بغاتم هجاوب
 نم ديرم لمحت نييدنليزويتلا ىلغ
 هيل داساللا ضاعتنا قيلعتل بهاملا

 هلوق رحلوب نم متيور ةلاكو تلفنو
 سلا ؛يمظوم١ خوضولا !ووكح ين

 د ماشا حا دق كن ل م

 يقسم ميشا" .ل

 يديوسلا يسالسالا ديولا
 يرد ميهارسا ردمع دهسلا ىقتلا

 سما يملفلا ثعحسل# يلاملا ميلمتلا

 ةيياطرب لنك دسيرسملا يفالبسالا رقولا
 ةطنازلا ماسما همر مطست ديلا
 رادسثا سيئر مئرؤكوتسا يف ةيمالسالا
 ناليتسا 3 .مماسملا 4طلا

 دفوسلل ريزرولا ديبملا ضوفتساو
 رشقلا يف ةيبيلحتتع ةيوبرتلا ةرهسملا
 رم ةريمتم ةياعر يسب هن ىظحت امو
 ماقص دشاللا سيئرلا ةيسلا ندسل

 قييسبلابو رارصالا قمت عمو اكيربا
 يمريهسلا يايكما عبم رو اشتناو

 هيبييلا هيروهمجلا حمس ىتقلا انك
 سم رئادمتل ديلا جدجاتنا ممالا نعل
 نب هوجو ىلا اهيم راثا هملك قيعشال»
 قيسعتلا ةيملسلا دزهجلا نم فاخي
 ١ ةمزا يف ةيدرملا ةمالا فايصار ماسقنالا
 َ 1 نط | مهلا لات ةينويهصلا دس اهعيرم
 ثينودسا رست لدهن ةيبلملا لولخلا نم يوفاخم
 ةيمدج ةيساهسلاو ةيداستقالاو رالود تارايلم ٠١ ةيركسلا قارملا تاياثكما عمدش
 ا لاق - ماو + وكسوم در لا عممدتو اهلين ارسالا ةسايسملا

 .رابخللا فراستلا ريزو فيبشاتوت . ةيبرتخ ةيطقللا
 ثفلك جبلخلا ادم ين وللا

 دوجولا ءارو نس بولطملا يف فابعاو
 ىعبي نا ةييردلا ةزيرحلا يف يبدجالا
 'انجت ةدئاشلو لوط] ةدملا رتوتل+
 هترسامسو ةططلسالا

 عديت رئاسخ
 ,.رالود تارايثم ارفع اهمجعح

 نه ايتبفرسلا سأل ةئاكو تنللنو
 نأ سما هل حيرسعت يف هنوق فيشاتوك

 يبلس رث؛ يفع تونا ثادحا | 7١ يدل ابزك يس لاثو
 يئرلوسلا نامجقالا ةيسنلاب ةياقلل | "0 ناريكلا نادم نا هليل ي
 ديشو ةرشابم رئاسمل دبكت يعذلا | رب قيرملا دس رارف يديث نع رفا
 قرش ابم | اجلا ةروريع مدغ اهي طاقب ةدع
 تك هيوعيم نم ديزي اال رارقلا اتغ لثم
 0 : ملا نسبمتلا عاشت

 سشفرت نيبلخلا 0
 جيلخلا يف طروتلا ناف انوعن ةهيضو نم نا هقول فاضاو

 حمسب 3 قائبملا نم عياسلا لعتلا
 ةراشالاو ةمكحم وكي ناب صلجملل
 لدملا ةمكحس ىلا 11 ةداملا ب ةديحولا
 . عماسلا لصفلا ب تسيل الغو

 دقتلا لودتا يمالا سلصعم يا ركديو
 دص خلا ارئاج ارارت ةيصاملا ةليللا
 مدختلا تايالولا نم عقدبو قارعلا
 , سلجملا ين اهناليلحو

 دعي قارملا يل رماجلا رارقلا يب ءاجو
 زحل د رارم هيأ نع ةوؤسم
 , تيوكلا يف حاورالا وا تاكطتملل اي

 تايالولا .مئان ىدع حضتي اذكهو
 ودنا نمالا يمتجم ريهست ىلغ ةدحت+لا
 مولي نجا نم ةييرت يالا ءاجتالابو
 ريصو ةرئاجلا ةموسرملا ايتاطلخد
 . اهيسزامت يتلا ةيجاوبزالا ادمع

 هدق ةسيكيرمالا ةرادالا تناكو
 فيوستلا ؛بيلاسا تيسدختسا
 تارئرق رادسا ةقاعا ةيغب ةلطامئاو
 هرزجمملا ناشب يودلا نمالا سلجم نم
 ليرشلا يبدتلا مرخلا ف ةيتويوصتا

 حار يتفلاو يراجلا رهمتلا نم نماقلا
 0 ءانسهشلا نم تارشعلا

 , يحرجلا تانسو ,ييميطسلفلا

 نيبنفلا تصفر - حأ و - اليمام
 ةقطنم ىلا ةيركسع تاره لاسزا يما
 , يبرعلا جولشلا

 ةديدجلا يبضلا ءاهنا ةفاكو تركذو
 يريم ةيسر اطقا ريزر دلعاسم نأ
 اربرو ضارستعا مذدق قو- تبسيلا
 همبل يدا حارتلالا يلع ةيبجراخلا
 ينيبتفلا خوبشلا سلجم رداضنإ بح#

 لا ييركسم قيرش نايمرا شرتل
 . ةيندم لامعاب مايقلل جيلنا

 اهيتركذم يف ميجراخلا ةرلزو تنالر
 لامغالا ةغومسم وقت امتيب هنا)
 نه 91 يندملا لمعلاب ةينيبنغلا ةيندلا
 دارثا نم ايباسا نوكنن ةعزبجلا
 نأ عيفعتست 1 نيبافلا» ؛نييردسع
 ةقطنم نإ ايركبع طويتلاب ركاقك
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 ثحت ةيمالسالا تامظنملا

 ةهجاوم ىلع ملاعلا رارحا
 يكيرمالا ملضلا

 سلجم ردبصإ| - عا و - نايمع
 نيب ةيمالسالا تايدتجلا+ قاسلفإملا

 اهنا رارخا هيف بلاط ناجع
 يل حارسا راسم كي ا
 ٠ . ةلاظلا ةثطاخلا

 ىعبب دمكتب ١لآ1 نايبلا لع ابتو

 قيرشلا ىلع ريسلا بربلا ماكحلا
 و ةيبرعلا ةمالا حئاصمل كاضملا اظخلا
 هنأ يرصالا لودلا هيف ثترعش نقو
 ةايجب ةو فيدضنل ريصعلا اذه يف ءاقب
 . مرشتكل

 لدتا ةمكسب نم نايبلا بفاطر
 زواست ىدم يف قيقسنلا اهلدلا ةيفو دل"
 مرئدابلل ةيرحتلا نايالوبلا ةموكدمح
 يهو يملاملا عالسلاو قتعلاو لدفلا

 ال يذلا سيرحلا بمشلا دارا عمق
 لماسوسلار | يل فيلخي
 بيلاسالا نع ٌةيناودملا تاياطلاو
 يسويها نايكلا اهنبتا ينتا
 ينيطسلإلا انبعت عم يرصتعلا
 .دعجاصلا

 تاهويرانرس ثجرحلاو تصننا يتثا | ماظن هذفني ام نا ىلا راشاو
 لديص ترتسم ةرئاجلا تارترقلا | بابشو ةبلط دض ينس ليمعتا
 اهسفن يلح قيلت ةببزيب نم يقارملا | ةلصاوم نم مهعتمي نل رحم
 . (يلودلا سالا سلجبز ةفم ١ ةينئولا 1 مهف#ارسم

 تنوح دقل) لرثنل ناهيلا صلخو يدصالا ن ةيموقلاو
 يضارالا نم لسبح يذلا ليمحتا

 ةيكيرمالا تاوقللا ارسج كيرصملا
 يضارالل ةيسيزافنلا ةيسيسلاعالاو
 نشل اديهشت ةسديقللا ةيبرمعتا
 , مهظعلا قارملا ىلع ناودع

 نوييربلاو ةبياهملا اجهز اطلسو اكيرما
 روعتو مثاد ءاقنب لا بوعشلا ةايح
 تحور نيملاظلا طلستو قوكلاب
 بوبشلا اريد بهلو نيشمالا يمعارا
 راقصلاو رابكلا نامرحو النيعضلا
 , ءاونلاو ماذلقا نم لاقطالاو خوبشلاو

 ةمزا جيلخلا ةمزا
 ناريطلا تاكرشل

 داختالا سيئر لاق - عاو - فيمج
 نا سبأ (اثابا) يوجلا قتتنل يلودلا
 يل قلحت ملاعلا يف ناريطلا تاكرش
 نايؤرا ببسيب مويفلا اهيوشت نامي

 مهول ةيئيقحلا ةروصلا فشكتم
 .ظلوفلل يلاملا

 راد ادكليررسين «يعاذال لابو
 .بءايصملا ضعمب ةيجازي بامتملالا

 خب لبخت بفضلا نم بااعيسو
 م تنايبسشتلا ضييو ءايبعالا

 الء اهئئيزوس ءاررو سيئر لاضاو
 يرعرلب اذا كطبمصلاب ارملمي ْنل دب
 ربكا عضوي دهكأت لكي مولا فوسو اذهب
 .بعشلا ماما ثامولعللا نم نكمم مك

 ةلمحلا ءانثم ف رجلدب مهتاو
 رتوتلا ايهداسب يتلا ةيب

 نب جرختس يتلا ةيلابعلا ةمولجلا
 لئاشم قمع مافطاب ةطلملا
 ,ةيداسنلالا !دننيرريف

 طفنلا راعسا ف عاشترالا فهنا دقر
 ريدصللا نب فصتاعي يذلا لامتكالا
 مهضثا# لبمم عقتري نا عقرتملا نمو
 ىلع ةدفترملا طقنلا راهسا رقؤت نا دعب
 دمل ناكو ...ىرط1ا تاعاطقلاب لئنلا
 ىلا يفاملا لولبا رهش )ف ضفختا
 هيلع ناس امع ةئاملا ى ةييييعا
 .ةثاملا يل 2/8 ناي اذا ينم ايلا ناوي

 . ١ ريوق رشن لستوزب يو
 ابورر# يف ةلاظبلا مجم نع
 ا ةعيلا ددح نأ كيل ءابج
 ةئرتستملا ةيبوره#ا لوسلا لو+
 نرملم 31ر0 جاب يساملا نرسل رهش

 ةملاق سار ىلع ادئلربا تما دنو
 ةلاطبلا ةبسن اهيف تدقترا يتلا لودلا
 يوقلا نسم ةثاللا يل 176,7 تلبي ثيح
 14,9 ايسعب اهدايسا اهنبم ةلماحلا
 ةناملا يف ٠١4 !ءااطيا مل ةلاملا
 را كرمتادلاف ةناملا اسيرفا
 ةيئاحأ 3 را ا ةطامملا
 راس و هجاحلا ل ”,[ ؟ين افعيربب

 رهطاب ةئالا ل 08, لافت لاو ةلام
 ديالا يف © ,1- عريسسهلاوح

 ي فقرملا روطتل حبت دوناولا فيلاكت
 , جيلخلا

 يسياوتبوجح نع رعيور ةلاكو ثكادو
 لقدل يلودلا تاجتالل ماها# ريدكلا
 حابتتنالا ةلذح يف هلوق يوسجلا
 ل ايلاح دخمب يذلا يوبسلا عامتحالل
 تاكرشت ةبلاب١ تامكوتلا 0 فينج
 ل لمبلاب ةديج لكل مل يتلا ياريلعتا
 دق +١44 ماج نه لوالا فعذلا
 ين عسولل ةيجيلب اوس تدادرف
 , جيلخلا

 ناربطلا باكرش ءاسؤرل رعسيا لاثو
 سنس رتتا ةمكانم دوفرلا رامسا سناك دلل
 ةداحن باداسإ تثديحو لبق يد
 ب تارئاطلا لغ نيماتلا فيلاكت
 هنبوا نرسشلا يف ليستثبتعلا

 نئاخ ماظن
 .لرآلا ةصحسلا ىلع ررشسا ةمثث)
 ةريرجلا ندم ف عرشلا ةيمس ىلخو

 نيقيلا ناي نومناقلا دكا ةيبرمل#
 كانه نيتطاوتإا يدا موي .لك خبرتي
 نلت ةهكيرسالا تارت م ينجم ناس
 يتارغ موسم بعل نكي مث مهيشارا
 اهيناصن ةيافكل اسماو موكرم
 نع عاشدلا سيل اسمياو ةينورتجلا
 . الامل

 رعاست نغ نومداقلا ثدحت امك
 ءارق يييطاوملا يدل طقلسلا رغاشم
 تاسراسملاو ةيفاللملا تاكامتمالا
 ردم ل مهتادمحمر .جركيرم الل ةيبرغلا

 اهريشو .نارهطيار ةديجو سايرلا
 كاهثنا اهنا هي كليصرت هم لثأ يملاو
 ف يبرعلا لشارملل ثنست رت ١ ميقللا
 5 هلا انعا اه يبالي يا
 - اهيببع

 هازلا

3 

 [و دس اهيطسسخت

 لأ دمملا ماكة )را ءاثالثلا

 لل ليا

 3 رحجححممفلا صف

 عاسسس لآو ةسسسيكب ريمألا تا رسسسب اقم ا نيمسدسب
 ةفيحس بمسك - عز - رئارشلا
 للط اولا نم امنا ةهرئا رخال «ربضملا +
 بيوكلا يورات يب اماه ناك يذلا
 بريهل ةيكيرمالا ةيركرلا بارساكملاو
 ةراصتتا ةبمن .عمدب قير نع قارعلا

 اذهل اهقبتك ف ةنيخبلا .نيدساو

 ءيشلا تاءالتلا مسزث ارخؤب اهبنغ

 دتاملا وراق ماولعم نيب عتت ننال

 ارياو نا رمل 0
 مع دف هنا نا ةقيسملا ثراشاو

 ديخدلا نيب ءاقل ةرايزرن# هده لافت

 ةيركرملا تارماغللا ماع ويدعو قشما

 32 نم م ا
 يالا تكي نا لخ نالخ قافثالا
 اهتراتطا رصانغ بورقثم 7
 نم ةلوؤيسم نوكلل | حابس ىلا ] ةائاع

 تاريباشلا ثدور ثينع برصلا نم
 دضخب نوراق ةبوكح ةهكيرسالا
 قلرتس ينع طيمل ةلاففو ةنماكتم
 هتاردث لشو هتايداسنلا' بيرختو

 ثرماسلا نأ ةنيدضلا تلاقو
 ثيؤللا وراق لع تطرتسلا ةيتيرم ا“

 يوو تيوثلا نورال ةيامحو لما ةيكيرمالا ةيركاما تارياخخاو
 لا + ةبيصلا ميل+ مو هده اهي ماق يقلا ةرايرلا اهمهاو سعسشأإر
 راع !اةهنت ا رع 42 تقفل هلع هوك بتومب هبا مس ها ضف كرش يي ماهبادبع قحسما  دسابنلا
 ن١ ,١ نيفانزو تيمنا ةيماتب» | ىف (افباسإ يذبح بيابم ريدم
 منيا قافتالا نا ىلا تراخلاو تارياخلا ةيناياو اصخخك ةيكيرسالا ةيركرا' .ءارياطللا ةلاثو رتم

 ةيقيرسالا تارهاشملا اهتسدق ةديسخبر ةضاط ماهبب مايظلا راطال ةيقيرسالا 18 ل 7 نب ءرومجلاا ةرتقلا لالخ
 ةعداتم ةريرسعب تيوكلا نورالل . اهتيابحو (جابم لاز ةشامم ةدئالا . يساملا ماعلا ىف .يماتلا نيرقت

 ريرقت ثبأل ثيح بيوكلا ل تاربطملا ةهس سس قئاتولا هذه تلشك امك بئاحلا نال قئاتولا هده يسحو
 ةلاقولا ف تفردشالا ةمهل تاربانخملا ٍسب مئاقلا ربآتلا ةهبال نا ىلع صرحا ديدم نات يكيرمالا
 م ةيتيوح الارمأ نا ةيزكرملا قباسلا يتيوكلأ ماظنلاو ابكيبرمالا سم ةريبك ةباغ ي تاءافللا هده قست
 ناو ثاراظملا ميك رت يع هماحلرا ةسفقب قارختا ىلغ أم بسم - رعتلا ال ىتدع ةيزسلا
 لبقلسم لع م اذه لثم ةيداصتقالا نررطللا سفتسم بودحلا هيا - ةييتبرمالا ةيركرملا تارباخملا
 . (ثيركلا] هجورك دمي اهب رمي قارملا ناك يتلا نوامثشلا سلجم لوم يدل ةيصاسح

 . تاوقلا عم ةفينع تاهجاوم 27 6 مع
 زبتسالا تاوف تحلو بى روبقلا شع الواد ةمحذ ارسسزو

 يينيطس نينطاوم ٍغرانللا يايا قول هنيدي تارابع ةوسبرو (كدالا ةحفصلا ىلع ريشققلا ةعقثا
 اة داس قتمجا ةزغ .اهيلع ةشولنملا ةينارقلا دخولا ةيشرولا ةدايخلا ترذخو

 , حررجب مهيلس نيلطاوم زازا تفرتعا ىرخا قيحات نمو 0 لداتخالا تاطلس ةهيمشلا ةضافتنالا
 تعأق ودعنا تارق نل ءابلالا تلاقو يطشج لئطب 3 5 | يسشلا اكبا دك ور اجلا ِ | ؟رصصل/ بغكترل رارمتسا ةبنم نم ينويهسلا

 :جيتيمابملطلا يلع راثلا عتب كلذ رثا برقلاب نبع ثيب ةضوتسم لإ ينويهسم ل ووعد

 لكس ةينيطسلفلا ةبربملاب اهل ابن ل ةعاذالا نركذر انف مو (15) مكر لمخ اهل مادش جبع ديس اص للا ناسف ينالج يع لو دج ا“ ديور عدلا الل 5و ١
 2 رك رؤلح لقلوب لاخلا ةيفاكلا ةلبللا ثدجو يدنجلا ةثِج نإ عمو لحللا نا ع
 ينهطسلفلا بيضنا نمالاو قرششم نم يدؤملا سيئرلا عراتلا . جا ماج يو
 دع عضوي لالثخالا تحت نأو ؛لينوم قرشنب يله يناوس ةينيلجهلزلا م المعلا ءردابخ ينويهسلا
 90 ينييهعلا ناهتلا همب | يضيتفتب ثمان تاطلسلا قرحخلا لوس يودلا رستإللا دناعو
 يف اكماكلا هتيبوؤسم ىلع ةيطقتلا نا ةيسئرفلا ةفاحصلا ةلاكو تركذي 2 ا هلال نم لوا يثثا ةيمارجالاو ,ئيفرملا ينالغا كقارطألا عيمج هرظيعل يك سلا

 هكا نمالا سلجم رارق ةدايقلا تباثناو 2 اوتقع نسال 00 ا
 0 : قيف 0 هتفصوو سدللا ةرزجم لوح يوالا
 ااا ا بسلا م نيجراطتو نيلخادلا نييتبطسلفلا ىلع رب ياك ريغو قيبض رارق هناي
 سلجم مايق ف فيرصتلاو ةقطابلا 0و رك فيرد ةيربا سائر را تاتا اهبكترسي يتلا رزاسجملا
 فلا راف حدو قمالا ةزقو ةيبرلل ةكنلا يعاظق لا بعسطلا مانبا ديف ينوسيهضلا
 ناقل حقاقلا زيحتلاو 1 ليكم دسم دال . لزعالا ل
 حار ناليمب للا ينفو . :نيرشا ةعسش جرجو ةنياهص دج لينال ةدهومأ فداه تناداو
 ةلطنخلا تامزاو ةيستلاب هدفضلا يلاوش مركلوط ةنيدص فو نم نمالا يلجم يل ايئاطيرب فنوم

 , 1 وبا . مساس نسل ل اطلس لدم تف حض داخل نيج رفس يا رش

 ل و ا ريساو ةنيدللا ل ةيوناث سرادل»  ةيكيرما) ةدحالملا تايقولا فشلا
 بمشلا لاق سانعا راخاو وي بالطلا مايل ةياحب ١ | اخت ةياسص نا ىلا لط انها ةراجحلا قشوب بالطلا مايا ةمإ عب .. وتيفلا ما

 ١ ايانملا هذه لولب ةياود تاولا م اهل ,هببسصلا سيللابط ابسالا باب اربقم يف يندر ةيمها انكزن ايفاغو ةيبرغ (سلنا را رامشل ىلا تانيلا طيوناثلا نكيجلا ءايمهش ةجرفا سيندتب
 5 يو ا

 رارتشتل حاسيتزا 01
 ةيرظاللا رارحالا كني هت + ديلا هل ْن دل َ 5
 ع يلا بيتل حا ا“ يتلا نوقلا يعج لع (لوالا ةحفصلا ىلع تملا ةمتت)
 باحرسااب زود ةيميحم رمانملا ند ازيبك اددع نا رتاذيو ةهازكل ةضرامللا ببرحا اهب تيلاط

 , بيع دق يرصل ا عمتجل ١3 ةينيشلا , تاباختتا
 ف ايركذ ديرق دمحم ديلا ناكو 2 ييرصلا بطلا سلجم ىلا اهديرطع  لوحتر يئالا تقرنا يق هبا دحضواو

 ديبالا موي ةرهلا راطم يل زجتحا ليرط نع ةقباسلا تارودلا لليل ىلا ةيرهتاقتيدسلا نم علاملا هيت
 جبس سا يل يفاخلا . ةطلصلل يساهسلا مهتطنت!| مئاوم مكمن ىلإ درقلا مكد نمي ةيطارتميدلا
 نم ةقيس ةلمامق اهلالخل يضرعت كاذغب نيرب# جار دلل دكا لحلو دوو طارضالا ةموحتحلا شيرت بمشلا
 . ةةيرصملا نمالا !زهجا لبخ احح مدع يرصملا دظيلا بزدع سيئر نلع هامثلا بتاج نم لماكلا يلمطلا
 بزساب رضع 5+ - نم رثكا ناكو  فعسم ضفب اهندزت يتلا معازملا يساثلا يله نلمثو ةيباطتنالا ةهلمعلا
 ةيسحتتلا دق /كاسنا رسما يلطولا يزس) كارثيإلل ةيناكما لوح ةبوئيملإ ةوكانلل بيجعلا 7 ةذسه
 سلا بزسلا ركب . بدشلا سلجم تاباقتلا يق 2 0 0
 5 اتالا قره ا ا د فرع ءاثبلا اهسلنل نمفتل ةمبسلا هانيس ار ميش بيسب ظيرفلكببآلا كرشن يفهم حيرمت موا نيباوتلا .رم مزهخغو عنيك نوناقب
 ةيرهانلا ,نارسعالاو ةفيضص ثركذو 2 ,الساو ماهوا وف فعسحلا كلن هدزرت . ةطلسلا دب
 ةرسيمخالا تامديشرستلا ماجا بزددلا ميو لخط يرصللا ماظنلا رار ١ ياله يتحلتملاب نم ةيرهاقلا ةسايسب يدش ماطعالاءالؤش نا سما ىنأذو مقايلاو ةحملا نم اهل ساسبإ قسويلا زير ةسلجم تدقتناو

 نل تلاقو يرصلا بعضلا صلجمل ناملابضلا ريفون نويب تاباختءالا محشلا يصاجم نأ لوصولا يراواحي
 نمالا تنوخ تعدلسإ برخلا تايايق رازز نل ىنإ اريشم اهتفارنك ةمزألا . لئاسولا ىلشب يرعلا

 .نيرضاظفتملا قيرقتلا 7و يناهن تاباختنالا ةبضاقمب دقوبا عشت ةريثك دغاوش كانه نل تلاتر
 نوؤش ةنجل ثشفر دقن حقيلا يلا يذلا بزحبا رضع ناو ديف ةمجر رهتست ةديدج ةئبط كانه نا ىلا
 دمروشلا سلجلا ةيسابسلا بازالا مرسم هبفل ربثمي حيشرتلل مدلتي لجم ] تارصالا ىولا اهل نوكيل
 دسيدج بز سيات بطظع يرصملا نايزع كلذو بزحلا ناليككك حيمر ينم لاملاب طبترت ةقبط يفو بدقلا

 رمد يسرع نانو  ايرقز دير ديحس ديسلا دقننا 3 و يقلل ينبع دولا نانو ١ ميج اقل نر يرابلا نع اني نرمتل"# يهو
 هزاوجتاب لوزفم بئاكو يفهم ةساهس يرصملا جا لاس 78 ةسمودنم هبط اهتقالغو عقلا
 قيقح) هتريماتمم ةهبرملا اياضطلل عم لياع ين ةيرصملا نمالا ةزهجأ , ةفالؤلاب

 ةنجللا ىلا مدق# دق يفداطساقلا ببشلا 0 نإ اطخناو رمظخللا نم هما تقاضار
 .بزيسلا سيساتل بلطب وسب يف ةيربتز ديسلا لعاستز نالا ءاندملاف يذلا يعولا لهاجت

 3 .ش يف ظوحلم ضافخنا
 هه رنح ديحذلا يأرلا عالطتقسا نا حل ([لرالا ةستملا ىلع ريشنملا ةمتتإ
 4 لامصتا بزمع سطععا رغززيوا يتأرلل ني اططتسا قف ةديدخ ةيرقد
 املا ف *”” نيشفاضملاو كئاملا يتلا ةيزكلملا ١ ددب صعأ ارشن
 ةلاما1غ 4 رلرحالا نيبط ارتيدلاو يثلا ةيعرفلا تاباكتنالا اهب ثفحل

 ةهنالطيربلا فسفلا تزكرو
23 
 داما 0

 ةمغتلا ةيرعلا ءابنا ىلع سساةرئاهلا ثناولا ل دفا رايب 0 ك١
 ةسيئر رشتاث ثيرغرام اههجارت يتلا  ةهجارمل ايءافسسرب ديل بهاتج يذبا
 ةعومجلل ين اه كرس لب نم م ناسصالطتسا رهظا يدارعتما كاسك
 رهتؤم عاتمخا بلاع ةساخو ةيبورؤالا ؤقيدت يادنص يتفيحص يف يأرلل
 .لوآلا نمبا يود يل حرصا قبل  يتاطيربلا ياسسلا بزح نت ره نيوار
 نكدتحا نا ىلا ةعاذ١ تاذسأو باطح لش همدقت زرع مل ضرافللا

 ناومع تلعت واقب تربت فحسلا
 ءةئرعس ثحبسا ةدرمنملا رظنان

 قهيما انيئاطيرب رخا ناومو
 رالستالا عيرات ديدنحت دعب ةديبحو
 .سورمالا ي بقدلا

 ا د اع 0“ ع هنو
 سنا اإل لالس يف هيوم متن ميسا

 ١1 اههنيي قراقلا جيصار يلققامسملا
  ةطقم

 ياعشس هثرشن مالطتسا راشاو
 18 لع لامملا برج لوصيح ىلا رميات
 ىظلاتعملا برتع لضخ امسيب ةئاملا يب
 برع اشو لبدآ 1 ١# شش

 ل ١1 ىلع رارعإلا ييطارقميدنا
 احتمل

 ايسنئرف اميض 51/1 ةرداغص
 ( ىلرالا ةحدصتا ىلع روشمملا ةمست)

 ,ورطالاب هظقحملا يل بقاسلا ةبرألا لمح نأ دكار .. اهب يتلا
 ' ةمرجحلا عبس نك عمجا ملاعلاو اهدينيس ةينانملا

 بجشلا ةملرل ديسح -. رارقلا لبكبه نوجج ديسلا .دمود
 تارايس يغ رانشبالار يع . ,ةيدنا ق رظلاب مالسلا قيقدحت يف يفارملا
 ةيرغلا

 لا نم مهيصس يف ييناثرالا فئا دصا بباج ىلا فقي هنا حمرتو
 داع. يف ملهذلاو لماشلا عالسا لالخذ

 عاستءالا رع دلاد هل حامبسلا ةرورزنم عيب هبا ناجريف ميسنا راو
 فاطم لكن هظاخا يذلا ين ملا فعشلا ر ةيبملا هنا ةيلئافب
 هيلي انهم انإ هإ يد" ةرتثلا لالخ دميركلا ةياهرلا

 سيك رلا ههسملا رارلال يل اعتا هريدل ١ نس كيوم فالبسرم دهستا برخلاو
 ن5 راسلا و ةايرلا ةيرعم صيسسرفلا اهاكرلل جامسلاب يح را دج

 ا
 «ييتهلا كف اركسنلا رعاسم لك دف نكي نا زل ةبطسس يلبس

 شوب
 تررلا نأ دغب طديبحو تحبس ( مشت اذ نا
 لومج عضو ةيبوروإلا ةعرسجملا ةمنأ

 ةيحوم هنيع يفبتل ماسلا
1 

 فهعل ا نأ ةعاذالا تعانو

 ءايقحعال نا شسع تيكاو
 باوشلا سيلعب ىف نييط ارقميدلا

 يفرامت ةلاسر يلع ؟رمقو ىسليربالا
 يف ةسيرتسصم تايلسب ماينلا ةدشب
/ 
 تاركل يليد ةفيعب نم 2
 قلما ىف ل ىررعااو ياش اب

 نمل سمر دبملا سعي
 موجهب ِ انماب شوب
 يم قفاه ةيا نودو يبرخلا يلغي يي
 .هكادلص

 ةنطاوبو نطاوم ادب ريكرش
 لاك ماما واعظلا نع ابارضا ناهنأ

 لع اهياجتعا سببا ويكوط ف عادلا
 هامل عينخلا ىلا ثاوق لاصإل ملقط
 .,ةيناثلا ةيماعلا بوحلا ذنب ارم لوال

 يجوع نه رتيور ةلابتو تلم
 نع نيبريخملا دبسا وهواماع 77 ارئارما
 يلا بارعطإلا يف رعاستس هلورل م املعلا
 ريوق عويشم ضفر 1 نا
 .ةيسيرعلا تاوق لابعرا

 وتوكتيس ر خم اولازي ا سلجو
 متو اماع 3 ؟ رسعلا نم ةئئايلا اديشرب
 ماج ىلا امهيديؤسم نم 7+ امهب طاخا

 يف عاتدم ةلاكو رقم يسيئرفا لطدما |
 نب 6+ ريخب بلظ محلا ةيازط دكبسد أ

 داراتس الملا 1-5 ١
 يؤزذدخ م١ اهب



 ىلا دسسلا ماخ864 ملا درع ءثدنلا

 حضاو يبوروا روظنم نم

 يتسيف وس يىسنرسن نواستو قانو ةدفاعب ميفوت

 ناسيبرسلا عقو ب ماو - سسيواس
 ينييوسملاو نازوتيف ؟ؤيسيارب يميرطلا
 ةيرسار مهما ي بوت ابرود ليتابع
 نسبا هيسسرفلا ةبضاعلا يحاوم ف
 نحب هرم نوافنو قاقو ةدهافم ناغ
 ني ققبيلا

 رضمخب يللا ةدظامللا +دلظ ان دهتو

 دا تعم نمدقستا' نين اهون نس ىلوآلا
 مساس افلا راظا ةبدحت ىلا

 راجختالا) اسر نسم ةيسايسلاب

 حماو ينوزوا نوطمم نم يتيفوسلا
 سرانلا ف فرتشلا نوامتلا ريوطتو
 هيبثملا) هيانمإلاو ةيدامضتجالا
 هيمامثلاو ةيشلاو

 باق راسلا لج لاح ةدهامبلا صمتو
 راسمببإاو انيرف ناب ةقفعملا ةهلاللا

 ظيياور ريزعي ل١ ةعاضالاب ينيفوستا
 يوبل“ خمس نانو اههمتت نمامتنلا
 موزوا ليوخس وكي ةرئاسلا ةيورو ل"
 هن هملطءا ءاشناو قزستيم ببن ل١

 ل , مقام .دش ىلع عضونملا ييسامو
 ببامجابم رم دربخالا هلوجلا' مان
 كتيب ملا يحب سما بزيظ ملا ةسسرلا
 تلواشس ىينلاو يسمقؤسسلاو ريسيرفلا
 دادنعا تاروطن رخ' ضاخ لكشن

 قركلا هيزطسم يف عامؤالاو حبلخلا
 نداحلا مهدلا ل' ةماحالاب ظسوالا
 يسيوسلا ءاضيالل ينرفلا

 ل ' طقو دق يميق وسلا ريثي را ناكو
 ةيسسر ةرايو ف سموم ليقف نسيراب
 يف ةدشلاز اموب قزرتيسسب اسيرفل
 دق راكو اسيبرهل اهب موقب يملا هلقاتلا
 سيرامل ةيسحبم لمح ايناميف راو

 يسنيويسلاو يسيرفلا _امياكملا اكو
 قلع نسما وياس مقو ل عفو دن
 نذس نمايبتا رواعتلل يوثكومورب
 ةيييفؤمسلاو ةسسرشلا تاكرشملا
 هياقلا

 0 ةيييرف ةيسسر رداشس بركدو

 بناجلا رك عمو ندا لوتويوربلا
 وروج هيخور تحلاسسفتا ربو يبرملا

 نضعؤروم فيث يسيعومسا7 تباشلا يعور
 لأ فدهب عاررولا سمرل لوألا بنانا
 تالاكم لإ نسامتلا يواهنلا رموظن
 تاراشسمااو قولا هيازدو نرابالا

 نسوانم يف تائزربل ددهل ةياملا
 همماطقاو تواسفنإلاو باليسفاوملا
 هسو انسممتكللا تانك ايسفمكلا و

 هنواممصكو رمسلاو

 ةيماسسلا ةرملل اسبيئر هستاوسب

 ةمسيطقا برسح رسيئفش ىلع جاسلا لسعاس

 جئاتنلا حش - عاو دا نا ديسا

 نا لا حاملا اان تاياجحتنال ةهنوالا
 مره هيباون هيييؤش رسكيايغ .رسيكرل#
 هميوطظ يقالطإلا يلك دل يسسئابنم لزأ
 ةرسن ةسائرلا كندي لوتيل ةقحابب
 تاوعمم ىدمط دنمت ةمباس

 لوؤزس رم رتيور ةلاكو ثدغنو
 لاو رره نا هنوت ةيلطادلا ةراروب
 نا للا يشي تاوضالا دده لاي
 اماع (89) هيماوم ديبنوه رسيئرلا

 رم ةثاملاب ه0 نم مثتا» ىلغ
 تيزخا يملا تاياكتسالا يف تاوصالا
 فاياطتنا لوا تباكو لوالا سنا
 لا ةناترلا ىلع اهي سيقانتما يرجي
 ماسلا مميزات

 عشرم ويحانخ نور ول 4
 يستا ةسائولا باماختلا يف ةمسراعملا

 نا جاعلا لخاب يف و3! يما بيرخ»
 ةيلقا برخح اذه لح لالدلا نب ءارخا
 ب ةعباو نشل تايلتع بسن
 تانادسنمالا

 ءدقع يهسم رسبؤلم يف كلذ ءاح
 لوا يئاتن نالعال ررظملا دهرملا ليبق
 عاملا للجاب يف ةهساكر باماطتسا

 جشرم نسم رثكا اههه ىساشب
 ير نإ معو نأ دعب ويجانج لاقو

 ,لوتي يدلا هيناوب هبيعرشه سيئرلا
 ايسنرف نع الدنا لداقتما دس ةطئسلا

 هعمساو شكل تايلمعت ماق 195 ماع
 ي ةيلف' برخ انيص لاك لخفلاب ابار
 هحاعلا لكاس نم ءارجا

 فييرتلا اذه ركبت اسأا باصاو
 رظتسي دلا ىلا اريشسب تاناختب الل
 لل روثب يا لبق ةبيسسرلا جئاتملا

 تاناكيبالا ةاقلاب تلاطيس
 نا ةيلعادلا ةرازوب لوؤنسم لاثو

 يتلا حاملا لحاست ةيبمخلا ةهبجلا
 نب ةلوؤسملا يف ويحاسح اهنعرتي
 كارم يب بعقو يتل' تانارظنسالا مهم
 قيباسع بحت ثيس ةدبعم ةيمانتس9
 مئاوفلا بقرسمو ةولع جاردتالا
 ةيءاكتمال

 تاوضالاب ءالدالا ردعت هما .فاغاو
 - قطانملا سعب يف

 مت دنا يبوكحلا يويرملتلا حسواو
 يف ةودح خارتقالا قداسم نم 0١ جتد

 ةديدقاب رخا يح يف يساختما ركرم بهز رب امك ناجديبا يف لامج يح

 دنهلا يي ةديدج فنع ةجوم

 صخش نويلم فصن رهاظتل نو دشحي سو دههلا
 تاوقلا تصرف  عاو_دنهلا اب دوي

 "سنا ةددمشب ةيثما تامارجا ةيدنهلا
 ترشبو ذنهلا لامشب ايبويا ةدلب لاومح

 نسالا تاو نس يددنج 1400

 امراه سوفنهلا نم هرشسل يي مسكنلا
 هيلع مالم علوم يف ديعم عاتب ىلع
 ميعاسم

 بالا لغلتم؟ مت هنا هلعدمشلا تلاقو
 لوسولا مهتلواسم مانتا صاخشالا
 ءذبلل شي فارم اركنوا ةيالو ل ايروس ابل

 يل كلذو سودنهلا هلال دمحم هاني
 زم ةلاح يلا ىرلبلاب نمط ةلمح ةوزا
 بوشنب ثيدهو يسيسلا بارطخالا
 سيردنهلا نم كثفلا ين ةيجوسب
 ,ييبلمملاو

 ةيسالا ةهلمعلا للا رتيور تركذو
 هب رعشت يذل قلمللا قسح ثسكع
 لاغ يشبا ةلاسملا هذه هازا ةموكسلا
 انارب تابوشي> ءارررلا سيئر اهتح
 دالدلا ةدحو ددهت اهنا 0

 برح مامدعر يلقانملاا نيب س ناكو
 ءمايحال ىعسو يدلا اناماجا ايتاراهب
 لباسا بيقملا رهو ةيمر ميتهرلا
 عميبم اهييأري يتلا ةيلئالا ةموتعلا
 دعم يعامل عومسألا ديه أش بحبس يالا

 يسكاسنولسوسكسيستستسلا .سيسنرسلا

 ناشيوسك لال بزحلا سيئر لاثتغعا
 هيعملا هال ةلمح دولي يذلا يشرا

 . ايدوسا ىلا ةريسمم ءاملا
 ناطنسلا نأ رتيور ةلاكو .تركذر

 سيتر ةمئان اديس رباجيف تافجعا
 (يدبؤم نس 5١,٠٠١ قمسُت عم برخللا
 مليلا لوطد مهتلواجم ءابذا بزحيا
 .لوآلا سم١ شينارب راتوا

 ررما نم ةدتساو يهو ايدئيس نس اثو
 دق برحلا يف ةددشلاا تاساحرلا
 يسر كس جخ قس* نم لك برقا .كسلاشم
 .هنهلا يع

 لصارلا يسيترلا قيرطإا قلغاو
 امو عال وامثل ةدلم

 ركر» نمرفو ايدوبا قلبو شيدارج
 قطانم يف ىمسب يع ىلا لاوجتلا
 ردجسلا عقومي طيحتت

 ةيبالو ف يسلوؤسمللا رانك برغاو
 عاج ف مهتذث نع سما شي دارس اراتوا
 كراشي ةريسم لقو ف نسالا تابلمع
 ترخ عابتا نم 6٠ ',؟ + + وسم اهيل
 عراتتملا عقوملا ىلا جالا ايتاراهب
 راثتحا نم ءانا ثدرو هنا الا ديلع
 ,ةدلنلا لا مهقيركم يف عامثالا نم دعس

 تالصا رسل | نسف زر حصا

 نسيئزبلا ردح ب ماو ب قارس
 لفاف ف الستافا اف ولسوكيدتتلا

 ةراثا ةلطصاوم 4 ع نم يتطاول
 كلذ نأ لاقو دال ف تانارطعمالا
 .رططللا اييضربمي

 لا فاتوفسلا ةينكأ لخاش اهدار

 ةملعيأ مارتلاو نؤماقلا ماوتدح
 نا للا سيرب دئياموي ةفاكو ترابشاو

 يدلا هني دع .] صخ لفاج سيئرلا
 ليلا ةئيللا تلا نويرلكتنا هلقنا
 مهتداخل صعب ىنال كاطولسلا ةيبضاللا
 ىلا شحم وأ مسرأ يثاد مكدع ىلا يوسع هي

 .لالطتسالا
 ةوعد بلع لماه ريدحت يتايو

 برخلا ميدر كروم اقزلسوراثيلا
 بارصا ممم ىلإ يتاكرتيلا يبطولا
 ةيميزشتلا ةيعمجلا يصفر هاردع ماع
 ؟طعارتلا يضال# .سيمخلا ةيكافولسلا
 الا دثعا رثكأ انوناق اهرادساو هن مدقت
 ةيمقلا .لاطرلسملا ةطت لم ىلع يهني
 للا يدل امم ايكاقولل يف ديسسرلا
 لضصيكيحلا يبل رتوتلا همهاسصن
 ي لنطتخ ىرشل تايظار كالزتسلاو
 ةيكافولس

 ةداسسكتلا لسحل وسع دس و

 وس ز19 فصصاعل ةحمسإ ريكسعلا

 هم لا سم مارب ل ركم  عاو دعارما
 دهسلا ةياهن ليف لاقت وسر او فارع
 نمالا يمتحص هضم دعم للذو لدقللا
 ليسأل ب نو رول الا نو اساور

 هنن مولا ءيادموفلا هلاك اقدلوا

 نئاقول مول يسسم ريصم نع
 ىلسضالا مرسسنإبب هيصق نبا نسا هلوق

 هلو 211 سيكي .ىن دلا يسوروألا يوايبلاو
 دمتت ويسب ريو يفلح نم لورا تمم اهيسيب
 مهسلا نم مس جيسابلا ىلا اهئابعإ
 لمففا

 لا تمفاحفل داسا ءدصملا لابو
 هنالع دهستس فلخملا هقبقللا ةبقلا

 ردفلا انوروا لجر ابناطيرب
 - عاو - نوبل
 هلم مسافتموملا هينويرفطلا سكاف
 ءوع. سو والا هممت" ءاروو نك سما
 طوروا اطحو انباقظتيرب لردع لا

 زامشلا
 ادهم !؟ يطحن" هسملا < وزو يأ بيت اهو

 لوج نما ههه اينجل لالخ ةدحوم
 .اينهتل نلافصلا يلبع ةنناهتنري عمر

 ماك ف ويركلا مميكا يناث تامبنا
 دن دي الدب ىعيأ دجشك سفلا

 151473 ماخ 3 انماطيرب
 رسسوروألا ارروبلا نا بيعاضاو
 -اهداحتا بضاولا باوطخلا اون رميت

 ىع ٠ لوس ةيدقا

 لود تلحل ةيركسملا زيسلا هياهن

 اي ا
 يئافوتوكسسدل* سيلا ىاكو

 نس 55 لل ردطا قق لقاك ف ةيسمام
 كاخ ءافلسا مسا نس زعل رهشللا“
 مواجملا ربح تلساووب هم
 لد وم واظشخل .ليعوملا ةيركسمملا
 هييقلاة سلا رهشألا

 معاج نوس ياللا لاياش ا فاستاو
 يامع ميضو يقشلل هساو ملا ةسانرلا

 يمرس“ هيسنتسا ىلا ع

 نا هدا فويعاوم قاتم

 ةيجيورثلا ةموكحلا ةلاقتسا

 ءازرولا سيئر لاق جاو - ولسوا
 فالئثالا نا ىنما يميسب ناي ىسيوردلا
 فلؤللاو ماع دنم هسأري يذلا مكاحلا
 فال دعس لاقتسف دق يارا ةثالث نم
 ءدالبسلا لابصتقا طبر سده ياشب

 , ةبدوزوآلا ةاعومجملاب
 لوم نسيس ي) ريمور كلاثو تنيسو

 ناشس جارتقاب مدختاس :ناكربلا مانا :

9 
 ع ةءاباطتما مارا

 , ةسوكحلا ةلاتتسا
 لوثيس نم حضتي مل هما تركدو

 كس يسقي ثيح ةموكحلا ةسائر
 ١4 ماع يدلا ١
 انب تاويس أ 5
 يف تاباطتما كا رحت نأ دعا يبمي
 ,35415 ماع لبق دالملا

 ايكرت يف عافدلم ديدج ريزو
 ءارورلا سيئر يقناو ب عاو . ةرفنا

 بييصت ىفح بولوسبكا مردلي يئرتلا
 ةئفع عاضدتل اريرو ناقود وممن
 لم لاقتسيا يدلا يئاريخل ءافملا
 وهشلا نم رطحل نسائلا يف هنصنم
 -يلاحلا

 ةيثارملا ماسالا كلاكو لسسارم ركدو
 ناك امانع 45 ناطوذ نا سما انف

 تاباملاو 2 ةررغا رهزو مهدم ليش

 ماع نم ةغرتعلا لالخ ةيورقلا نروشلاو
 اربرر ميسا مث اوال ينجو اذا
 دهءاوضر ..بزلوبيكا ةسوكح ى ةلودتت
 لفروا توكروت ينرثلا سيئرلا ءايرتا
 بم ايكرت برمحل يف يجمرا ىئتاسو
 14م ماعلا ىل ةبمعيرشبلف تاباكتيالا
 مكاحلا مالأ طولا برج يف ويععو

 تاهالملا عطق دعب

 ايجيورنإ ٠
 اينيكاورلاغ

 يندنكلا نويرقلملا لاق ب غاو . نبل
 امي ؟وردابغ امهسؤرب 768 وشب نا
 تاتالسملا علم نيوربم رارب ةضي
 حيورتلا عم ةسيامولم دل

 اياقزلا نا نونرشملبلا فاشماو
 باسسإلب يل نولمفت نيدلا ييسيوونلا

 نالملاب اورشابب نق ةيسوكم- رحل
 دمخسو رسأا ءراشمستا

 ؟اهنان ةمب بعظف حي ةينسك تناثر
 نيش" هوم جيورتلا حف هينيامؤلب دلا
 تالواشي ةيبانن ولسو أ هسهساو يصاق“
 ةموطحت دشكاقيدقل هضضبم بافامخ

 فاهم نار" لييتاك يممتكلا يسنئرلا

 يسيرفلا فيرلا يل
 هميرجلا نالدعم عافنرا

 تالولم مهلا ' - جدو سا سيل هم
 ميييرفلا هةضيرلا رظامت' ل هييرشللا
 اع كئرو هيالا يف | 13 ةيسننس
 ثرم وزو ماعلا عش نم لوألا فصتملا
 341015 ماخا دنم

 قف هنيرسخلا تاوذقي بميلمدا اسأل
 ءدظ نم او“ فصلا راو ايمو
 ةكشيبم ةملو 5836 دمانرلا ةاشلا
 املا نم اهيل مريغفالا هي اافطاب
 رمال

 لق ليصلا مناص هيدع لا تاللو
 لص هكميوج ” © ىلا .اسنس نمفشلا
 مرسلا ده

 بسسس ىسسسكب رسوألا و زسسسفلا

 سس ةلا ناسسستنل ا ىيسسسم

 رسهلا لل ادعغ لاف ب عاو _ يسطوما
 نا تاراسإلا و ىيركرملا كسلا ظفاحم
 انا هيلام درامح ةهتساومم تارامآلا
 هديوطف ةريشل حيلصلا ٌتادعا رمت
 تيس تايتاملا ةدامر سا مكرلا لاه
 لسيبلا راغسا خافمزا

 يف اهافلا درص اخ يف رمتسلا قامو
 باؤوجتل تارام# ليوم نا ينفعرما
 عافدخا باج ايبخاو جييلخللا ل ةمممحالا

 اههمدقم يبلا بادهاسللو اهي ةصاخت»
 جتلجلا يف تادحالا يف تررصم لودلا
 لخبلا يف ةءامرقا ىلح ريعقتسم

 تسيبسلا ينسظوسم ردم

 هيئيرمالا بارع دقملا يت حصواو

 تاويلا يبومتو عافدملا .نافقن نأ لوقم
 لود باخ رم حيقتت' ىف هنخالا

 54 خفني يستحلا رواميلا ريسياتعم
 ماشلا و ررلود راقع

 عيب ليوتت مب هما رمتعلا لاو

 نم نرالزد رامثس (/46 مهر تارابقم
 مامال“ يف عواشملا يف تاراعالا يف دوسدلا
 يكيرفالا ورفلا بلي يسلا

 يسال ترضخلا مسمن ار“ فاماؤ

 ةدهب لاوسالا ليوحس رممسي نأ مهري
 رهس لك ردغلا

 ضيسال
 هسيصسس يسن ءاستسسلا جقوستسإ

 يفلعوم جدك لاق  عاو  رضمشاو
 هنا هونرتس نوخ» ضيبالا تيملا
 دولرتي ابج مكر هيبغمم ىف .لذخي نأ عقوَسي
 بصمانلا يف ييقت ل لدبتسي لك هلام

 يرحم يذلا سرحموكلا تاياطثسا ممن
 لدقتا رهشلا

 يكيرمالا نويرغتتلا عم ةلئاقم ل هلوق
 زود ناب يرابخا ريرقت ىلع ادار سملا
 يل هقحس لهي دق «رتوكس ماس» لقتلا
 رشي مل يقيرمأالا سيئرلا نا هبعتم
 هاختالا اذه يف ةراشا يأ رباب

 اويهنأج دق نويسامس نوكتعم ناكو

 رادطختملا هويويسب لأي عيساو قاتعم ىلع

 لماوملا نم حيضي مق ينزع لصا نم
 رولا بسن ايسايس شوسلا كتومبلا
 عب تاسوانمللا 0 هممل يذلا يسال

 نفح لافتا لأ لسولا سرعوتلا
 .ةيمارهملا ف رحدفتا

 هايسم يأ ىلا ةراشالا ردختو
 يل بلاك [بومير ملزوو دما نما وي
 نم سمافلا يف ردعي يذلا اهدبنع
 رداي نع القم لبقملا يناقلا نيرشت

 ايرخي دل شون نا لصيبالا تيدلا يف
 نويوتسب لمثت ةيساو عهفنت ةيلمع

 «نامرات دراشتير» ةيساريخا ريو

 تركسل او  اينابسا - وابلهب
 1 ةيلحملا ةينالربلا تائاكتمالا
 انسالا تسابلا ةقطدم يف تيرمم
 .وط ىع يتاذلا مكرحلاب عج ١
 ٌْض 0 كا

 تاو الا
 هيئاهنلا جئاتنلا ترهظل دو

 را نيمو لبق ترج تاناقثناعل
 ليضع لدئمملا يفطولا كيبابلا برس
 نم فلؤللا د اذغتام 8*7 ىلع
 11 ىئوس لغتي نكيب ملو ادهلاب اي
 .ريخألا ناثربلا ف يبتسم

 ابوساتاب يريه بربع قاحو
 ةمظدم ديؤي يذلا ل اكيبارلا يضولا

 نه ميلؤالا لامملاب بلاط يتلا اقيا
 تاوبسعأالا نم هميشب تع اينايسا
 _اهيقم ١7 ىلع لشعو

 فم يبظولا كتابنا برج ناكو
 ةيصاملا عبرا تاوسملا لاوط ةلطعاا
 يكارتسشالا كساسلا بوخ عم فالتشالاب
 لامخلا برحل يليجبلا حابحلا وهو
 ,مكاجلا يمامسالا يكارتشالا

 ديدجت نريساهسلا 1 ماوت
 قع اقام 0

 ريومجب لكل 17 يلا 1 4 نم نييكارتشالا
 ماطعال ايفاك وكيس نسيرسلا دعافم
 .ةقلطم ةيبلغلا فالتنالا

 ةيكيرمالا ةينازيملا رجع ضفخ رشا

 راو دسسلا ردا سا ضاسمشنا
 مها راتبا بعل ب عاو  ويتوط

 اضيمت اعاعبرا نسما ويكوطت ةمرون
 وطال امحلون رمالودلا تمضلا باضا

 الهم رفقخو يكيومالا داسعت31 و مم
 ةييكي رسالا ةدكاشن#

 هس نا ربور ءانبا هلاكو تركو
 عدن فنك نجلا لياطب لحلا ناك رالودلا
 هساينبا صررف حبت امقوت لياعتلا
 عورشم سرينوكلا رخلا نا دفن ةربيم

 ةييارتملا ىل رجملا ضييخس يوناع
 سمخ لالخ رالود راهلم 2+ + يلاوجت
 فود

 اني 1590 58 رالوتلا رهس ةليو
 لباعف يف يساملا كراف 13+ الوب
 يساملا برام د 1خو ابل 68
 موم كرويؤس هصروم يالغا رمس وهو
 نساملا ةقمجلا

 اصمم د سولت ىسسسسمس

 هزيم بوكدن تسفر او - كوكناي
 ل اهقب لج جيبماو لكشت نسما هنن
 انيونمك ل ىخاملا دمامه راظا

 يسسموشتللا نا للا ..راسكو
 رمت نل ييمئابببللا نيييدونمكلا
 نسلا نالبلا دلظح دشنت افهؤاعلا
 هرزكبملا ممثلا اهبجرتما

 اهثب طفبلملا ثم روش ةغادا بيلاقو
 سئولا يسككملا نا لوكان يف سما

 | ةفتسال ريمر ناوين نمتل يلاحالا
 نسستو هييلطولا اهي دجزو ايدويسك

000 

 ةيلهالابرحلاءاهبنال

 ةسوسكسحسلا نسيس ةسي ريس تاستداسصسم
 رو ناسفلسسلا ىسف ةسحلطسململا ةسسض راستسملا و

 سما انغ ناعأ عار بويتاقلس نقف
 تاريو رودافثستا كبوكحل سئومدب نا
 مالسلا تائداجم ارفباتيسا اطضراملا
 قكيسكم يف ىئرس نام يل يدب ابخنلا نيب

 دليلا وب هاا ةطحسا تفل ا
 راابصم نك ةلفثتيسملا ةيرودافطملا
 ساث دانك نا اهياوخ سيساتعلا نم ةبيونا

 ماع ةريصع ةراير دس نيموي لمق بلد
 قبو قرافلا مدصنللا ممالا طهسو اهب
 يساملا عومسالا دو داطلسلا

 ؟راثأب رداهشم للا ةكادالا ثممدو
 راكوأ ليعلا ريزو نأ اهلوق ةرجهلا

10 

 هامان وتس اهلا عاو  ويهولف

 خااادادلا يه ن9! نيمظتوؤلا ةبيحلوللا
 ارم ةيفقنم نيا يرض هكا ةيقح
 نطاقات" ينطول

 عادسم دسوا مياجو بلعنو
 ءادم يصل ف0 ننللا دمام
 ءددم امو بحبس هنا ةهلوض
 تماس اناهكلا ب ةيوتحي

 حاس ممل اسيويتملا 6
 هايس سياق يكس كونت
 يبس ل ل رهف تتسفاا دو ااملا
 ا

 55 ميمام لك راسلا بشعور
 مع ماخسمدا ىو رص كاف ماه
 مالا ةدمسمع
 - لايق ةكانسو'و

 ماا لد ةفلثمم مهبل ااه

 كح

 لاا عمو

 ةديدجةهترصتعوتئارج

 ناب ابئاون ديل ب دناب
 اسي داس سستم ظني مسد ىلا

 هيقوم ةموكح
 هثالثلا اهواكرشو هيب موم» باكو
 علثتم ف ةوفغذو قف هعوافملا فالمما ىف
 هظحأ ىلع انرئاح 31 نضالا لولا
 سسنقلا لودلا اهم ربثا ىبلا مالاسلا

 تقكدشو نمالا نييلشسم يل ةيؤسففلا ههنا
 لع امفوم نلغا انمظو ايسلخن لئادن
 ريذت ةيئاقنسا ةريقأ هيرويمكلا 2لاينسلا
 تاماخبا ميظنت يسلم كابلا اهنءاج

 ةعاك

 يف يسركحلا رثولا سلرب ايزاماننانس
 تال داس

 فس دنم بأ نم ع تاك داخلللا بماتو
 لالش رم لموسا بدهن رهشا
 يف هيلشاإلا برشلل هيوسل رهواتيلا

 جارو انا ١1 اهيقي نفع يسئا هالملا
 صخش بنا 3 اهينحجم

 قيط للا تايلراجملا نلسو دعو
 ةراسم لوخ فالسلا بيسن لوكدتيبم
 نأ مرقملا نم نالو شمحلا خالصا

 ريهشلا نم عبازلا لولتب فياسنت
 ليقلا

 يو كس ع اروع اه أ
 دمملام يوي ] نهي هيظمم

 موي وسسوفل ا سعف دك هلسام شه
 ياكعال ميفعس وى

 ءاسنا سمسسإ م19 هنيه 1 نول
 د هاءعنو سم

 لاس طوخ لو
 نمت امل ةانع م سوم
 ”دفاكأا و ومد هم هم
 ريو نس
 هوو ل يشددل بطص ل همس لل

 3 ةمعاص تاع

 مم ل ذا

 اعلاف

 كلل تالا سن 3

 ل
 اهءايرو نطنشاو ةيجاودزا حضفت تادحالا

 ةسي رسكسفلا فالصخالا ضفر ىلا وسع دست ةسينببلا «ةر وسلا »
 شوسب مسا زب حض بئاطست ةسيسنئوستسلا «جاسصلا»
 ديني دسج ىساست ماظس ةسياسقا ىلع ثحت ةسيئدرالا «ىأرسلا»

 فهفلا بلبصاو عار .. مهاوع
 جولطلا يل عمولل اهلواس ةبسرفلا
 هسالا هجحاوب يملا بايدحتملاو يسرغلا
 ليميو ةقخرملا ةدسه لل هيبرعلا

 اهبنهحجاوم
 ةفيربص بروش ءاينص

 هقظننلا لما نا ياخ ةهنميلا ..كوؤشلا»

 راكفب يا نا بلاقو  ايبرع 79 نوككي ىل
 رازرم نلل هيسا تانوضطيم ءاشبا

 اهل بنكي نإ ةييرتسملا فالحالا
 عاجلا

 انهلابفم ةينبيكهملا فامار

 رصملا لباقح نأ نما يجاتتنالا
 ام لك نم ةيمرملا دمالا ملعتن نا سراي
 بتكانمم نم هن برم امو هنهجاو
 يسوعلا اهنا وصتن راطخاو بامزاو
 رصملا راظنمي

 نأ لوؤقلا لا ةفيجملا بمتخو
 هيمرفلا همآالا هاون يسن تابهسلا

 سوردلا صالطبسا يف قتمتت ايلا
 اهسيف دعس هورث هسيا فارماو

 ةمدح ف اههيطوم متي مث ادا اهنيمشاو
 نم ر يموشلا دوحولا ريرمت
 هل رعوت ينلا ةبلرهلا ةورتما فالتعا
 سايل ةامنمو روطنلار نصوهملا باها
 بتميش نب ايناب .نوكم نأ بحي ةقلنلاا
 ايباد ةيبرملا ٌةقطمملا لودو

 ,«حابصلا» ةفيحم تعد يسيوث يو
 معارملا حعف لاا ةيسيتلا ةيعونسالا
 حروج يكوزماا .رميترلا اهفئطي يتلا
 هيلودلا هيورشلا يع عاطدلا يل شوب

 يف اهءافلسو اكيزما الا مدخم * يبلا
 ةينرملا ةقطملا

 رميشرسلا نأ ةقيحشلا بتئانو
 لاودلا نؤباغلا ممسان يمسي يئيرم١
 لص نم بلهسا يملا هيلوبلا ف راخالاو
 ةديؤم ههمج نيوكم ىلا ننربكا لوذدلا
 ةسرعلاو ةيكيرمالا حلاصملا مدخب هد

 ثدحي اص نا ل' ةفيهدعلا براشاو
 هسجاو درا نم يبرعلا جيلخلا هقكتدس يل
 سلخنب :تارارث .قيبطب يل ةحومتم

 رثك' يف هثودح ىلخ دهكاتلاد قيشك سالا
 ةعطس لس

 ةيفاذصم ىلا يلا ةبيحصلا بهو
 فص ربت يل يتلا .يصالا يسلسو نضسشاو
 امهلشل لالخ نم قاطملا عساو حمصخل
 ينويهصلا نايكتا ريدي رارق باشا يل
 يسدقلا مرشلا يف همميرح ءارسح
 فيرشلا

 ةسوعرملا ةيلاثملا نأ لع بدوشو
 شون نسيمرتا اهلط يف رسب ,يشلا
 مل ناسيالا قوقح ةيامجت ةوعدلاو
 لاكم يف قبقعت تماد ام مازيخالال ةلاماغ
 رفعا ناكم يل اهقرمع مسعو

 يهو ملاعلا لود ةقيحلا تبلاطو
 اهشيرات يف ةديدلن هلحرم نخدم
 لياشلا رامسع ا ةداعا للك لمعلاب
 ىلخ ةرداقلا ايلاودلا .سياوتللاو ىالخ اليا
 بباك انهم لودلا حلاملا بيدصتلا
 هةيحاذصب بنتكت ال تمالاس اهتومل
 ةحماع

 «يأرلا» ةفيحم تدتلا نامع 2
 - ةيئارعلا برجا جئاقب نا ةييدرالا

 هيملاج توف قارملا برهظا هيباريالا
 يسحولوي دبا دمع باد

 للاذ نأ زمنا اهل لامم يف بدمو او
 اردنا اع رمانش اهساوخ ؛و اكيرم) عمد
 ةيركبعلا هاردق رسيدن ةلواحمو

 ةيمالسالا هةئرحلا برصو هيداممف#لاو

 العلا كوقلا ىرصعع انظراسعاب ا
 سب ةارابسملاو لدفلا قيهجل ةحترملا
 مظنلا يباعت يملا ىهرالا بوعش
 ماطبلا ةادج سس .ناو دملاو روهناو
 عضو يذلا ريماملا يل خدلا يبوماقلا
 ةيرايدتسالا ىوتلا حلاصم ةبامحل
 ةرظنلا ةيدانعا

 ينم ةللخرللا منش نا ىلا براشاو
 ةيفلاخ ةوق ىلا جانت ةيرشملا ميرام
 الدخ اهب دنا امن 8 | كمدنااب مسستس
 ودلا يبوناقلا ماظحملا لادبتساو
 ادملا يق هيدبتع اع ماقعبم
 9 تبيح ملاملا يرمش يب ةاراسللاو
 , ةريقف رخو ةيمغ لود كامف دخلو

 لآ ةيبدرالا ةيئيحصتا بماعو
 ب سيربلا فرظنلا تالثنا نا لوقا
 رابخلل قارس ةنايقن .يمالسالا

 2 هن نولي نك هلهؤي يفوسلا
 .لبالاو ةيبرملا ةعالاق ديغب ريعتم
 ىدجملا[ راشإ يراشحملا اهرو د
 اليمان ةياانلا ةيئاسمالا ةراضخلا
 راممتسا#ا نما هةيرستنملا ريبخبو
 اهتاررشس بزفثلاو اهن دارا ةداعتساو

 . ةاواسلاو لدملا جهس قىقو

 اهسفن ني دشن ا*كل باش ذلا

 ينوسبفصلا قبقحتلا جئاتل ضف رست ةينيطسلفلا ريرصتلا ةيظسي

 لارنج لاقتغا
 شئرم ينويهص
 اتركد - عاو ب ةكتحلا يغسل

 ءاقلا مم هبا ةيئويهع ةيرتكسل رداعم
 «ناتود يمارد لارنجلا ىلع نمبلتا
 وجلا الس يف تايرتخم | بتكم سيئر
 .ةوشرلا ةيهتب سوبهسلا

 ةيسيرفلا ةلاحملا ةلاكو تللنو
 يناتود لارنخلا نا اهلوق ردامللا نم
 اولبق مهماببسا رتاذت من نيرطا هتالتو
 ةنايكو ناببقلاب اهربهتا امك يسواضر
 ةماعلا

 ثاماهتالا هده نأ رداصملا تفاضأو
 ناتود اهبف ناك يتلا ةرتفلا لواثتل
 بريح ةرارو ق تايرتشملا ةتعب وضع
 ءاطغا نود كرويوين لل ةزكرمتملا و دملا
 ريط تاقفملا لوح تاعاسفيإ
 .«ناتود+ اهم ماق , تلا ةهورشملا

 ررقت نابود ىلع ضيفنا نا ترتاذو
 «نورموش ناد» ناكرالا .سيئر ةظقاوسمب
 يركسمما ماعلا يعدملاو

 سدود يف ينرارو ليدعب
 - عءامذ
 عمجتلا يحشرمزوف
 ييروتسسدلا

 ةيليمكتلا تاباختنالا
 ىدبيوتلا يسيمرلا نلعا ب عاود يبوي

 ييفياتع بالايدعب يلع نب .ريدهاعلا ينو

 ل بيوتيستلا نكرم اممدي ةيوكفلا ل
 ل سدقلب لتس ديقرف تاياطنبا
 نال رملا

 نا نسما رديص ىمسر نقب لاغؤ
 اريزوو نيب ىييوحلا نادامح ةمسلا
 يح الدي ةهيسيرامملا نووسيبللا هتودللا
 ؟ةراكتمم جسلا ىلا اومام' ديسن

 سمن زقلا
 لاي ريدتا خالص هسنلا ىيسارسسو

 ةييبش وهو ناروسندبلا سقشتملا
 انسف نيرفئادبع نم الدب ةيرايشسسا
 نينيرلت ؟راشتسم انتنا حل ني ذلا

 عيانس نسيسا نصيوب قل بيلا دو
 ءياؤملا رستم ةدسيقملا .باباتجمب الا

 ل لال“ نسما تري يسلا ىيصوسلا

 هجاسو يبورم نم ىميالو
 رمزو جيسل» ديسجلا ديك ديبسلا زك 2

 سما ةردنما نامن لل يونلا هماجادت؟
 46 ليخسب تدهس تاناختم#لا ىلا
 سول نب هنآلو ل ضمك اسملا رم هساملاع
 هخاب هنو ف هيافاس 8153و
 خممتملا رمسومم رض رش براساو
 رسيوتصتا لت رقشدبملا يرويممدسلا
 كابحلا

 انريغرفل انمسيز ىمي لاكا
 اس سفوبسلا

 لسسر بيحبتا ل جاو متو
 فياكلا لبكا انربملرم موتحل همميداحلا
 هيييفؤيسلا ايرمك رف ةيووهمطل اسيئر
 نطقسولا انس' ي عقب يبل“

 لوا ليما ةييفانم لك فياك“ راق دعو
 نتملا ين ريرللا يعوسسلا برخلا
 رس هملاسلا هلوخا يف  بيلاياب
 هيصتاخ هيقخح ل هب ىدلا عارسفوا

 ةيسلاعلا إى ريك زعل“ _ اني رملا اش هش
 جرعو رم

 برغملا ىف دوعوؤلا راغسا ددانر

 و مس نوااسصع
 5-5 لا  هةعاقم دعما

 مصاول ل مءاقتا ديم ل
 دل مسن موواس دو

 5 مهلا مسخ مساع ل ريس هيام
 لمن سارع بدؤاحم يي مهل" ىلع

 باها ءفيئدلا

 هةالا

 ريرحتلا ةبزعمب بمحلظر  عاو سنو
 ديالا م مجدول ماهشتسملا يالا ارش يييطستبا

 ها
 نواح هسان سقما ةيقرسشلا
 . هيزمشللا

 0 ويا ماسم لاثاو
 ناقرغ رساي ديسلل يمالعالا .يساهبسلا
 ةيبيطسلكلا ريوخلا ةبظنم سيئر
 ويهس ةديسل نا لوالا سم١ هلا ناوي
 ةغرمنلا هحو ىلع اهتلكش ةرادحمس
 .ييريهعملا ءاززولا سيئر ةبولاح
 مايقلا يالا لوانحت ريساش قاشلا
 ةهددملا هدهب قلعتي اميق ةئرهل ةيلمم»
 .ةريخالا

 ةيبويهعلا ديسللا ىلا لاصاو
 ةيبويهعلا تاوقثأ نا امامت تلفاخت
 06 لتقل ةبلا ةصلسا تمدغتسلا
 اسهباو لومي نيينيطسلا
 ,نيرخلا نيلماعو ءايطأ ىلع نماسرملا
 14 عخ ةلبا ايه و بطلا لاجم
 ,ثادوحلا ةذهب قلمي ا دحلت
 مارس نا يا

 ريغ مهسفبا عم قييلسشلا يلع ةديباههلا
 كولس ىلغ مكحلاب بثذالا « ذم
 جاحدلا ةريطتع يف بائدلا نم هقاشر

 يدويهص ؤرخ
 توريب ءاوجال

 ردعلا ررتع لصاو ب جاو ب تورم
 ءاؤوحإل ةمرع نمأ ينوسيهسلا
 بورص هةسانيللا هنمايلا

 رزخن سونهصلا ناربشلا ماع دنع
 ل رسفش“بم اد للاخ توصلا راعج

 ليصلاو بوري ءارشا

 سيئر اهساري يلا ةمحللا تناكو
 مار يف ر قساسلا سنويه يملا بارباشلا
 اهل ناك هيدإ / تاوقل : نا ترك دم
 يونيه هلا لاه قاريبلا حش ررعي اج
 نب نماثلا ي فيرشلا يسرثلا مرخلا يف
 هتدقتما اها 99 لاجتا لوالا نيرشت
 نس اهثكمي مدنل تاوقلا ددق تادايق
 عوقو نود ةلوليحلاو تداحلاب نهكتلا
 فدع لامعا

 دل ةيبويهملا ةموكحلا نياكر
 مسالا نم ةبنخ# لاشتسا بمقر
 ةررسملا يف قييقدتستلل 4دضسملا

 ايئاطيرب

 قلفب ةبلاطلا
 تايواميك عدوتسم

 هيظافه سلجم اعد - 1و - ردنا

 عيوركسم والغلا لا ةسباسلا ريو
 زثمزيهإ) هنسدم يف هيواممثلا داومملا
 وداهل ليصرت راتصبا قمن | لفساب
 ةرصعالا هليلزا هباسو هميدم هواك

 هيفارملا هايبالا ةئاكو لبارم لفمو

 سما رقص رسلخملل ناني نك نسا يف
 لشيفب ليتاؤفلا تاكس ىف هين ءاج
 لخاد تنعي جيوتسملا هده يف ترشلاب

 ةريمك ءارفص هميحل راشميب" دعب لزاملا
 نو هساييلا درجمالاو قبازستا نم
 دقطممإ

 لا اقن نيصخم نبا بفاقاو
 تاياهنلا نب ةحلاقسلل ١
 رولا و ةديسش

 عيب نك تيوكلا تاراقع ةهيريدص مةيلاملا درارو نلقي
 رامت ق تيركلا دظفاحتم ق :ةدجاونملا تاركسلا تارابسلا
 رشت جيرات نم اراتملا هوب لك ابيت نم ةفساتلا ةعاشسلا
 رورس ةيباببل ةرواجملا باحاسلا ىف ليلو .نالعالا ادق
 ,ةفظأك ءاضن عيونللا ةفئتنم لل هقفاولا تدوكلا ةطفاخنم

 ةعولاو ناكلا ىف ويقحلا ءارسسلاب يينعارلا نامف
 اسال ليي ءافيعتا تنسو ةدئارملا لدلا جيتالل سودخملا
 تديهعت ةديارسملا وسإ روسق نكريسملا ىلا ةراتسلا تلسبو
 تامورسلاو ه'نانملاو مشل ومحا يريسسمملا لمسيو
 كلذ ىلع ةييرتملا

 كلودلا تاراشع ريدم

 سوكلا هطفانحم ى

 العدر  ١؟

 دحرلا رمجرلا هللا مسي
 : تيوكلا ق هبصخشلا لاوحالا ةمكحم

 ل١١ مع ال خيراتلا

 . يمابنفلا ىلع لمحم هنلاذبك دمحم ىلا

 فسرت ريبعغ /هيعدملا بماقأ

 ر نس 16 مدقر وج دلا ل مال اد يع

 قيرفتلا اهيف بللتب دمكحملادده يدلل 55

 رطبلادعوم ١590/1100 ءوي ددحو
 مكيبلتت رزقت ةكيماقا لخم ةيلوهجملو اهاوعد

 رظنن فوي دةكروصح هج ديعو فخحصلاب

 .. نوباعلا نفو انلعو انبانع يوعدلا

4 

 يضاقلا



 ملا ديملا مواالال لا /* ءاثاط

 , نم الوعف اهبوي دهشت ةنيدم ف
 نع ثبدحلا ودبب , ماناعللاو رهقلا
 اتيدح ةريثعلا بلسلا تاينمع
 رشي الو , دما شهد ريثي ال اتهاب
 اج لملو , دخل سفن ]ف بعرشا
 لكشب هدنع فقوتلا نا قمدتسي
 , كرويريت ةنيذس نا وه يراجع
 عيلرت يتلا ةيكربمالا لاملا ةيصاخ
 اهلخدم دنع ةيرسلا راعش

 ربو ماسلا

 اهمومهب ةلوفشم 1
 .تاثيشنامف ؛ مايالا هذه يربقل
 امئاد مهتك ةيموهلا دئارسل
 ةيلحملا ةدامباب عكلا ثدحلا
 ىلع رابخالا تارشنو , ةينودلاو
 تادجتسلا يلغ زكرت الهاببلا رادع

 نييكيرسالا تايموي نع
 بملم كروبويذ نأ: لوقت نا

 باسراو تيرثدس لود صوسلب
 اذه ناغ ةسايسلاو تاعانضلا
 ءذه لف نطاوملا رعذ مشي ال لوقلا
 عم ضياعتنا ءاتغا دقط , ةنيدلا

 مالظلا حج تحب نولمعي ال مايالا

 لامعتسا ءانع 2
 وجر 0
 هاوقأا ىلمع

 اسافتس كناف + مهتامدممع
  كعمسه نم بذاج نم ةالابماللاب

 آلا كلمي ال ناسثالا ناط كلذ
 ثدازح لايه اشفدنم نا
 يرجت يتلا ةقرسلاو وطسلا
 يا وما يدم
 دارفا
 نا ,سانئلا هوجو هبش#

 يف ةطرشلا طابض دحا لوقيو

 تلوحت اكيرما ندسمو
 ضصوسصلل تاسباسف ىلا
 كلذ ف ببسلا ناك اميرم ةثيدلا
 هتاقورسم درتسي مب !ذسا نا وش
 دحا ىلع صبقلا ديرب ال |دحا نا وأ

 نمل متايع تناك
 ةريخمصلا تداوحلا ضعب

 ردح ديدصتت 0

 يدع تللق وطس ةيلمبعل صضرمت
 ناو اصومط مايا خدع سائلا
 «راهنلا حضر يل ثمت ةيلمعلا
 م رفوتل ال بيلاسابو
 نم مهاد كلف , كروبويت
 لك ويلسو ؛ تاسسدسملاب نولاسالا

 وجسم
 ام هبحاص يوري ..رخا نولاس#
 : لالا هضولا ,راغ هيف رج

 ءاسم ةسداسلا ةهاسلا
 ةيحتلا ايقلاو نابترم ناباسا

 ام ايلطو ماكحاب بابلا اقلحلا مث
 ميللابو . لام نم قويدعتا
 يقلل م 6 ككل 0

 . لام نم
 لح دامب 0
1 0 
 0 الا 0

 0 0 تارهوجملاو اب
 ؟دمعلا تلرفتسا دلو ١ بويسلا
 نباقد حيزا نع لقي ام اهرساب

 ,روخب ىلع اظدقب ناباشلا انمغرا
 صاسرلا قالطاب اناددشوب ماا
 9 ا نمايق لاح يف انيلع
 4 اعدثعو , ةغوبشم
 ةوسنلا كس ةباعملا تفتك

 , حارصلاب
 ايحعض#
 ا ةقرسب ,ةقرسلا
 نم هتدلف ام ةفبح ' ةبوطخلا
 ةثراحلا تور دقو 5 تاناورسم
 راثعجا , ةلئاق اهل تضرمت ”نتما
 ين ءاسم لك يلع رمي نا يبيطخ

 ىدحل َن هلوصو ةطفضحلو .. ثيبلا
 نم ةياصع دارقا لخد تابصعالا
 لصملا ةثرسب اومباقو نابشنا
 . ديدهتلل تاسدسلا ْنمدختسم
 يتم اوترس مهنأ يبلؤب انو
 دقف :يع اذحح ةرمزرم -ايشا
 - ديلا ةعاسي ةبوطغلا متاخ اوؤذخلا

 امك , سيكل نم ايراكذت ارالودو
 526 علقم مهدنعا ينم بلل
 ٍلكب يام اهسيلو اهيدترا يتلا
 ١ ببجعلاب . ةحاقو
 ءاذتا ل يباصعا طبص
 نا دهس نكلو ةياععلا بوجو
 يسهع فاحتراب تبصا ةوردامم
 هده ىتحح عنللاب ردشا تلز امو
 ةظحنلا
 اب تور ةينديس ى لمعت ةاثف ©
 يلاتلا هجولا هل تضفرعت
 تننظي ةيلديصلا ىلا لجر لخد
 يننكلو , ءاجد فرهب نا ديري هنا

 لا اسددسم بوبغي هب تنحإ

 كديارو , دومجو لوهد

 ١+ قودتضلا نم رالود 0
 يتظفحم ف ام اهدعب 5

 ىلع فقو هل ليمز 35
 فقحلا لأ هنتدا ,ةيئديسلا قطب

 2 هزت ييلطق ر
 نااعي + هيلا ةكرحب /هتلزالل تنعش

 ةكرحب و يف هامر ىتخ+ هتباغ
 لاي لا فضا دقت: ةيبصغ
 دعب ماكي ةيوث يتباتنا ,. مهملا
 يثنا قدما ملو , تداحلا اذه
 , ةايحملا ديك نع كيلي

 . قراسلل همئاخو
 ةدئاع ةرايس لقتست تناك ةاتف ©
 دمص تاظعل دفبو . اهتبع ىلا

 لهقلابو , قئاسلا رانا للي
 دعبو رود يقلاب لراسلا

 عيقد نا دعب ةرايسلا نم لزم ةرتف
 هنا ةاتللا لوقتو . قئاسلل ةرجالا
 ةبون اهتباتنا بلشلا طبه نأ دعب

 ةيشحهد طسو ةيريتسل خاب
 ةئونجم اهنا نه يذلا

 امي ةتربخا امدنع اهخدصب ملو
 يو .هترايس لطار اهل ىرجح
 تمسنراو قكاسلا قدص ةياهنلا
 يلع فيشلاو لوهذلا نم ةئاح
 . ههبعو
 وغلا اجلا ريسي ناك باش ©
 «”ياودورب عراش»
 حم عاش ىلا نا نصخشب

 اسنرف خسيرات

 ثادحالا هذه لك + ؛يش يناد
 دخاو عوبسا لالخ ترج اهريخو
 فرعي نآ نود 0 0
 ةطرشلا رأ ل رمل(

 قدما لوقت
 َِس 1 طم
 ةيداملا ةبرسلا مئارج نع هترشت

 اذه لالخو .. لاملا ةمهاع
 هكرويزين |ريوِب 7
 زاعساو ىربكلا اهمرسع قيحالل
 تاتيشنا ١ ترمتساو , ةصروبلا
 : ةرهبكلا تاذحالا نع ثدحتت
 ضوسنلاو ٠ ةريبكلا تارجطتلاو
 كن ةيتريمالا تاوقثا رظتتت يتلا

 ناجحلاو فحم

 نوحيللاو لاصقتربلاب

 ءاسنرف خيرات يوراس تثك ولع
 لاظتحال ءاعلا اذه نارنع اذه ناك
 نسراييسسلا يودسلا نويسبللا
 ةنيدس ميما ولا نييسخلاو
 نفاكلا دين ايسيزقب -نوسنمو
 ىتح , # رياني نم نيرشعلاو
 ال نوميللاو 1ةيو زئارتف 7

 قرقحل يبلعلا نالعالا , نويلبأت
 .«ةتيسبولا مضملا .ناسرقو .ناسيئالا

 *تقولا 3 سس راصنا ,كلذتكو
 يف نضراعملا نم ناقثا زكري هسيب
 نوتنم يف زهل# ىلح ايدزعا رصق
 ,ثحذلا ةفاقث ىلعو

 يبوسيللا لافتسالا لج امك
 راخلا يقيبوم نم ثاعوصب-

 ةيحرسص اهؤرعو

 ىشاعلا يل حورتي ىلا ارزفم ناك
 ميلي و .يماملا طاش رم
 يناغب ثقولا للد يف ناك .,ةمام
 ,ههبآلا , ايداع ربط ملا يب
 يئداغ ريغ نصخش . ةطاسمب
 لسع يسامسكاملا لحرلا !ذهن

 ا
 ملاعلا يف ناسلا لوطا ثلاث
 ثسص 109 غلب هلوطب
 د بسلا وه كلذ ناك اميرو
 7 يق هلمح
 بيع هريغ اضكش نااولإ , نآلا

 جورخلا نمو ىلشتساا
 مل كيش ناو ؛ ةاهحلا ىلأ ةدومباو
 يدافلا ريغ لوطلا نكإ . كب
 ةفلتخب ةفاسملا لمج لحرلل
 .ايامت

 نم نيرشملاو سماخلا يعل
 ملش بيبا يضاللا يناثلا نوتاك
 ةجيتن ضصرخلا يف رسكب انام
 نع . يرورم مادطظصا ثنادحن

 ةدحتملا تابالؤلا وا ايتاظيرب ىلا
 سيابسا ىلع ,كاتش ةيلمحلا ءارجال
 ص عجب ياداعلا ريش هلولظ نا
 عاظملا ىلع # ةيولصعلا عارجا بهضلا
 يتاح هناو ةيصاخم ..لصاتملاو
 جافترلو ..ييرتسلا نم اضوا
 عدلا

 عمل ةقكشم نم .لجرنا يناعيو
 ودبي امك ,ةيحص

 ةرارو يف ةمضاوتملا «تفيقلوفا ٠
 د 3 ةيناتسكابلا فاتوالا
 ىدمعا تلاق امكو ,يلام قزام
 لجرلا اذهف ةيتاتسكابلل نحصتا

 | ريقه هثكل ,هتساقا يف ليو
 نلغ جالملا كيراسم عقد عيطتسي
 ا ا مقرلا
 ايئركسلل ةمزاللا تاجالبلاب هبورت
 ., مدلا طقش عاطترار

 ىرداست رسيسغ لمجرسا

 ءابطالا نل ناش
 ةبيط ةقيرطب هدولماحي يفرسملار
 لع ظدعاسم جاتشي هنثث . ةيافال
 نع زهءاع هلال ةعاملا رادع
 هنا امك ؛هريرس نم قرحتلا

 تقوسلا لارش ءاقبتل رطمم
 ١ كارح نود هرهظ ناش ايقلثسم
 ةملاذ ةدغاسب ىلا جاتحي اذهو

 ا ل بي نال ه , لمامت 0

 باقمب نيقلكلا نيضرملا نا
 هذه لثس ىلع نيبردم ريغ هتلاح
 . لامعالا

 ةرهشب عقمتب انش ملع نآلو
 يداعلا نش هلوط ببسب ةيلاع
 | هييلع بتم مامتهالا نال
 ةيبنجالاو ةيلملا كدحصلال

 مهد امب , :تلاخ ةعباتمب
 ببستلا نع لؤاستلا لا ضعباا
 تاطقملا لمجب يذلا

٠. 

 رولئاومضلا يفنم زجاخ هئال ضماغ ٍيصم ةهجاول لكب لفكتت ال ةيئاتستاسبلا يئاتساابلا هرار ةدم نيقو ههرس اداملق يداك ريظ اناش
 هل هريقل تالاد فورشملا لوقيو ؟جالملا فيلاكت علد نع ايئدلا نأ املاط هجالع فيراصب
 عيمجلا هل نمو ,هلالدما دلوخل كح هلق هثا قاثدرعا ,رسالاب ةمتهم اهلك

 ءهاقشلا ةقرسب هل اوغدو .هنزو نم ريثكلا ىفشتسملا ملص نأ ءامتالا را لوقيو



 يوبواكلا ةينهذ مجاهي نوليد نالا

 ةراحسجت ةسسيكب رمؤا اهنيسلا

 تالآ ىلا است ةاوح دو وسيئومو
 ,ةنيالالا ةيسكرزري ةلكم بلاغ
 اسرفو انناملا عاسم نم 224 5
 نوكئند يئاد لّممللا ناب ندقفت

 ةدنر» هديب ةذهو اهياعىل ميسو

 نم سيييحلاو ةسماخلا ق لخرل
 را دلو نولبد نالاو رسنلا
 تناكو ,سسيراب مرهم م
 امثيسفلا ارا ك.لذمب ةقلذاخ

 نع لرشع ةهنبازملا عتب اجيمعو

 لأ هل قيدص خم رماع هرم
 ةهرصلا ركدس لار ام وهو .اكنربا
 اهنأل ةرارم لابضط اشاممإ ىسلا

 لوس نمهنبأ .- هلو بسك
 لحجم ىف لييشيل داع مت !هبابح

 عموطنو ,ةدحل دوعن موخللا عسب
 (عهيس 119) ةرمعو شيفملا يف
 ,ةيديصلا لولا برت ق هكراشملل
 ي ما اولا هع تااووسد يسع : مشو
 ىلع فرعن مث لمعلا نع لطانك
 نس هنمكم يبلا تالثيملا يحتحا
 ىف لمغعلاب .لثشمبلا هسارد
 او هرهشث وقفت ثنح اميسلا
 اضلمف )7١( امييسلل مزيف نا عب

 قل دتحاو مفر مخملا حصاو
 نوحجرتنملا هسسرفلا اهيننبملا

 (لورباشاو (وفوربلا رابشلا

 تاحعالا لث هل نويكي .براووك]و

 بابمحشالا اد .ف مهكراشو
 لتم هيئلامع نوحرخهم

 (ييسوكنف]و (ىبيسيوطبا)
 نام نسكملا نلعو ,(ىروت]و
 نم هخجاعربا ندس (نولد)
 ةيكبرسالا اهمسسلا ييحرحجم
 ةيكيرمالا امميسلا ىلع لوغو
 هازإ لا لثمملا ليوحب نوديرت

 ,ارهماكلا ماما هيلا وهروب فرحس
 مراسم هوريلويظ ىف ايان .فاع
 الا ملتقلا حاف ن) امك ,ةراجسم
 تكانش حابراب اها اكيرما لف سان
 «ركادنتا

 نخح الامق ,امنييسلا نك اده

 ةيا (نوليز) لوقب © نويرتلتلا
 لرات املك ىفوحلاو قلعلاب رمش
 بعستا هبال ,يبومرغلب لمع ق

 رهثا تنح.. ,اممميبلا سا راتكم
 نأ كنزا 4# ينبال ,تاضعالا ريوس
 ,«نوبرعلدلا يدقاتم لانا بدتحا

 لاف قبان ءمافل ىو

 نإل هقادنصلا يلق هنآ ( نولي ل)
 بنك ادارء لقط وهو هجلغ ةدلاو
 نوكبس كناع ايقسح انفيدم

 هربفلا (نولبد] ريكدتيو اان
 نا لوفنق .ايكبرنا ف اهاضسا يتلا
 مز ةيفعا صلال نولعبا # ناءرر اما
 ىذل هناآدملاف هنمقعأ زا هبيبف
 هنكلتس 4هفالع درطمم ناكبرم الآ

 هماشل لثم ةههرسب لوزن
 اريثك نوي رفتس اوناكو ,نوناصلا

 لفو ,اسنرغ يبظو ىلا نخا امرتبك
 تبوسا اهديق ىبيتما لاب ةزم بلف
 اوكحبستي , ايسيرف نعدا نا يع

 فورعملاو (' هنكب) ان سرومبم

 | وهن .هنالثل همخ (رولد) نع
 لامتو ءانط (18) هين يف كديسي
 8 7 ليرنم] نمل لستالدا امدح هنا

 لبدملا امهبثك بيصا (براد

 امو لمرم مث ةنائكلاب (وداخإ
 .لواش يصفر هنال ةريصن ةريه رقيب
 هده ىلع اخاخنحا مامط ىلا
 * ىالطلا

 ناقبسا هنا نوئيد»ب لوعمو
 ل هييردج باويس للم ةريمت
 لطابضهبالا ملفب ثمخ ,نشنحلا
 هةنالضلاو هياحبشلاو ماربسالاو

 رومعلا وره شيحلاف ,نضولا بنحو
 داسخ هبثحعا ؟!رزهل , لورا لكل ىرففلا

 كي مل ول هنان فرتملاو هب دنجلا
 | نستا هيركسملا انج رابخال المن
 فسوب ال هخردب اهفئ_عت

 رش درانمم وه دراكرتلاب

 تانريشملا طببصل ىيحش ريرسفك
 هتاظطن مجهخي رهو , ةيسعخشلا
 ءرتن دعو ليبلا ف لالا بكنملا

 دراخوكلا مادكمساب نوييرفلا
 تايورشلا تايساك ددغ تاتجال
 مدمج مهيلع مني ىبلا ةساؤعكلا

 مهب اراسم يوروفب تنحي اهرواتخت
 نوناقلا ةيئاشبم نود

 .يوافيلاب هحاتبا مب رراثوكلاو

 ىرطلا ىلع ربآلا ةيضمخخ عم
 لفسا هرارول ةمماتلا ةفيرمملا
 رددقب لم ةملكنم نكمت وهو
 لوصكلل هكالهبسا دودح
 دوش وارسمسسابو , هقامسلاو
 ةردخ رْثكا نوكب نا ملعتس ةقاطفملا
 قدسلاو هشولتس ريدقم يلع
 هساملالا براختلاو رظطاخملاب
 نم تابيك نلغ ةيمابومكسالاو
 لا ظارعإلا نع هةنحاب ثداوح

 رهطب هينوحكلا تانوربشلا لواش
 لضصكلا وه ددتعو ميلفنلا نف
 نع ةنبلا حلق نصقحب

 لإ ١١ نسلم يذق نأ يياوجلا

 قايباكلا

 ل عبست دهاطتلا ودق كرفمسو
 تالجنو اخ تاللحيو تالخم
 نم ا انسعا ةييراضلا اخرملا خسم

 ةاهفلإوب موا لاشملا نايسبم

 ل ةعيرسلا ينرفدلا نشك هم ةسيثف
 هسوروما لود“ خصص

 ةسيئوب زفلتلا ةيميلعتلا سوردللا

 هم ن ةقامسلا يب ةمويلا' نوي رفظلا هيون هيناتلا ءاضلا يلع

 تهشم ةيناسلا ةينويرفظملا حمارملا ءام فصنلاو ةيستاسلاو
 انيجيأ يفاسملا بوصو دادعب هادا اهثشو

 هللا مصاف لسكلا' يئاقننالا سياسلا تاس مانولا .-

 . عراطلا
 يذلا ماش " طسومملا يناثلا هي ريظكتالا ةهللا -

 لل فاض دم احل نس" وقنالا 1و0! ةينرملا ةعللا --
 لست ء يثك" ريوسلا ' اعلا ةبارلا تانضايرلا .

 بع يله نيململا_يداسلا_ ءايجالا ملخ -
 _ ء اقل :تامستملا ' يعلقلا_يواسلا_ءانرمفلا -

 سلا . لساكملاو اصافتلا  تانضايرلا م
 .لاجم

 .اسساسحار للكاةأرملا
 ل جرلانامسءهب

 داة رسم اظ قسسستقلا
 نونا ىف ةرصامملا تآرملا قربك

 اهبصضو ىلع معلم يهف نابعلا

 اهيفيطو ل يايقتسملاب يليملا
 ةبفلب ءارخب نم يناقد يهو
 نع تيبدفلا اهلاعطا بانحاسحا

 نسبلا ةيقظلا ةباكرلا مقويو قوست
 اهفلف للا هناصأ .اهبوحانكسي لق

 بلا ةيهاجلا جورتا تابلطنم ىلق
 ابمهمقو ض ةحخاي مطمب

 وهم بمو نم يفتن امو اشزنكغيو
 نابطللا رودي ,اهناذب ماينهالل '

 ٠ دطسصم مطلع 6

 لاصو) غطنت هع رابسلا هلضملا#
 همر نود بمنولا

 عاطقلا ي لمبت ةروسكد لوعسو
 رعمس رم ص اشخلا عاظقلا قا ىلاملا

 راما الل اهنرو لبرشُل قلتم ىأ ادقلا

 ةليلف تاعان عيصن يثونس اهنسا
 ام رييرفت لو نيابانم تديس
 هيف جانب لديحتي ياعقل ريتشي
 دررفصع ثوان

 تاذلا بالا ةيقثح ةيهكلا د ديف
 ذه ادم حارلااهمم محتل ةارفللا
 هبلا فلصو اشو جات ري ةيفدح

 قتفلل يسارك نبا تااجم# رب
 :ءافكلا هلو ففسفلا نيم لسن.

 ا“ اهضو ردهن هديت د .' ىلعإ
 نيف ءانق يف جومقتلا لمس"

 ويتي خلد اناييحلا اهلف ناعما د

 مديشلم ل ادهقتن و حابجلا
 سضقاد وتم هلا ههباب> هغركنب
 ,رظ افقييخلو وطلال خفت
 ىفكع هفلبلا داو نا نراهمتجلي

 ةيلد وكن همم هم رفلا تافشيتنل
 قواعللا هيفوايفمشكلا نو

 الملا 9 باع هس مسام نحل
 لعاسا نما سلا يس اه مينسأ

 ط١ جا ءايقمو
 انفيع بمسدم و كيتاولا سا

 لي اهنم لش
3-2-6 
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 م

 جآرسملا نا هةقتوسملا ناشاصخلالا
 ىلا لوخبب ىتذلا يلتلا لم يناعن

 اهسف يعدمس هيصرم تالا
 عم لماعتبب يهو ءانطالا ممجارم

 د لئثعبو لجرلا رم رثكا تاثدهملا
 اهقلف سمت نسسمل هيباي لكل ماملنو
 اهي دارا ببعتب وظ أن ردشب يممرملا
 رك اشم لومقلا يقيس يبث ةنوقلا
 _ ممم

 م داجسلا ةيدامبجالا بارسفملا يف
 «لدبلفلا دوقملا لالخ فئدخ يسلا

 ربعب بلار ام مارملا ناف هيضصالا
 هيفظانلا نوؤشلاب رّثكأ امامها
 راطسب لمفت نثدلا لجرلا ىف شكا
 هنفالل هلالرع نما عرب يناذ
 هيا انهم يارب انو .هب ةفمهللا
 لمعتتو لوألا ةحردلاب هيسن نثري

 اقفوم تدشبل ةيؤرلا لل غم

 همماتت ل دملالقا فقاسألا

 نايف قفيعتي ُثمفع دن رظسوب

 'وريقت 3' يلي وسريع رالظوملا
 .ورسعتيو ةهفطاوعل اهانننا
 توم ةهبدسل فظاوفلا يضايست
 ايسقن اننا نو ريسشسيببب يا ميلهسلا
 هيلادع .ىقحا حس لس . ةسقيس دس ا سسملا

 لاجرلاف هيبلع يطاوملا هرقتنمم
 قلفتا هلخربص ىلا ولكل ندس“
 وس دسم ب ارصست اطهلتت روما

 امنمن هس بملقلا اهقح هبال
 ديهمت نود قتفلاس دار رقبس
 فوربطل“ ركون شياو نيش
 نمبو هماقلا اهيلاخي هييوتوس

 انوافيم ولقلا خس لمافتلاو فيلملا
 دم راسخ رفاف جارملاو راجدل“ سس

 يرمتلاي هلل اهيمسال ننبق ا مل ' ب لس اعس
 اهينسسو ددعلا داو ب دنع ١ يلاتعلا

 رخل نمايستل 3١ 22 لل يتخلف
 سيلا رعطتل ندا قلشلاب دولا
 دصحلت ودقيو اهيايشو اق اكاسمع
 او ةيعتتلل بتانبسا ما لمد

 ولف مسفت عضل سمح ايدج ٠5ج

 ده هين تعب د مامن صو وي
 ادينمت كلذ ةيريال مانا ممخعامم و

 منا ة(تكيوم و تست تاس كلا
 دارملا مسيتع يف هم ويب هنا. رمقملا
 ءاثما ىلع بتارصب اه ةيدحعي اخ
 ير ثنبا رس ملتملو < ىلا لافماو
 1 دل لل بفدعم دي اق ةييعالا
 بتاقصقا يم ول اس“ لج رلاو

 هقيضحبا لا بسمهتلتل هئارولا
 لاق د ملا ا وفي نفلا ةيو؟دسملا
 لا _اخالا سب ااضتع رثكاو دوم

 مرام روش لا شمل* نم عمسجتملا
 ماردتت بونلاو قبلا رخاشم نع
 لريسص املا *

 لقا ديل عاج دلعلا نفح دقلو
 .مخ رس تشظقكل ياقاثمل ناخبا

 مصب هيام تاممقكم كاعناو قلقا

 هال

 وكمسملا وشنو ل مسخ دس

 ف دقني هلام قمكلا ن وبس“ عيمشتلا

 يدحخلا ما مسقتمتو هم
 لمع ايافحو بطال بكرم نيالا
 لل ةياق عمتزجم لل ناسننإلا

 0 ما كشممملا

 لفرلاو كانابملا
 هش رايسسو مسورلا درراظحسا _

 .ترجاو ولفتت اجده ةلعبج رمصعلا
 رم ايبيس ينظ ولشلا ,مخكاشنم

 ناءدكا ان ادع ةماك ةينابسل

 يياويفل ميهفملا سس
 ترعؤا ىلا كستاب و ةيئقعلا هئنيفبلا

 نصاامت هيام لكيت دق ولقاا

 مهاسم مايلوا كانو هيدهم

 4و دكاعما .يهلاو - مدونه
 شح ! امسفدلا فاياس ويلا مطب
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 لم  ةيسفب ة4ريقم

 وس دفق _ديسس
 ءاهنلا

 وعيب نيف عع

 ا تاسامكتع ذ -
 قلقي الا وناعي 7 انم يييانابلا
 هيففح انس هك رلاب سمئي رم ماش

 نوني دا حاشنا نم لاثاثلا
 رعالم _وكم وهو داعلا دابخلا

 دحب ناره من فارصقل امجمار علت“
 ديلا ويسفل ال ىيبفدلا مييقخملاو
 تناكستسسلا نب ةييستلا رمل ايم

 نه قلبو عوسمم وع يمنع
 نكلو ريو عيشتت ماجا هملك ناقلا
 ل ةهيييرلاو نما ير ميصسس#'
 اجانب قلغلا ر هيمي حاجا

 لك رلاو ولقب ناوملا ' امامنخو

 همام هييابينا هك اهنا قوقش
 2و جاماشملا رك امسسع ها 1: قي
 اشاراحب

 فرتعت «حيرلا مم بهذ ةلطب

 لسيف كر ةاسسك

 ساسح لا ميدعو سبع

 ةلئمملا تيفو 14591 مان 3
 اهمباعا دمي نإ ناقنف + ةمكيرمالا
 تثوشن مايا ليعو ,ىاوئرلا ىردبلاب
 ةييباملالا تاليخمللا ييدتجا

 علق اهب تلد نأ قبس ؛تاهارفع ٠
 اهيأر لوانتم اهفراخم دجال ةلئملا
 اهكراش يذلا لست كرزالك لثمملاب
 .حيرلا عم بهدس مثنف هثوطن
 نئا مل“ تاماربعالا ةدج لف ءاجو
 رمشا ةيناآو .يلعربلا اذه جابر
 ,ب بابحعم ءاسملا نال لوهدلاب
 ابك .هملكلا نسفم لكي لوش هنا
 هنآ بمظنا مو ,اميرقت يبه مس"
 هيي رعالا رك اشم سادس الا مس نع

 لآ هيض يخاحرنأ يبا دقلا
 يسياجاب (عيملق روتكلا" مرا
 هلزالك تافرصت لمتاب بيطوب ةيان
 تازع ريم حورت ىئذدلا ,ليمت

 امسح نهض لشفد
 هيب ىف ..ل] ناقنم» لوقو
 مخرو لبسك لراللك بام 5
 هالك هنوق بيرج نفيم يخاجرنا
11101 

 ةيلمع رايلم ٠
 ةيئاثلا ف ةبباسح

 شلت لرؤي وبن فيحمم فيييتسس

 ارئار مايالا هده رصابلا
 محلا رع نم وهك , ىرداح
 كبرت ةظاينسم نم ارق نأ رم رخص“
 لأ لب . ظفم ؟ده ريبل , ربلا نلاخ
 . ةقح ةركم يلا نلت ال ةيدهاشم

 هخيرش ينم مرام فتصلاو
 ديرب »ل (سشسيشاا ريوسسك
 | اهيزن ارميملم 53 نمل اهمحاتسم
 رهجملا بحب بدهرش دز“ اهنكنا
 ع فرتتك ةييزع ميمممب هييثلا ودمع
 198 نع ناويكم اهنا د“
 مانا قلاع ةودؤب رويسيرتارب
 ةهنمز هزمع ل رابع هينانط ةيبلتم
 نغ نايله سيل ىلكل داو لداقب
 ةذغ نان زكا حيضصوتنتو , ةيماثلا
 مانيقلا عيسطتسي هيطمرشلا
 ةيباسح ةنلمع وابل سيمخت
 ةدجاو هانا لالخ

 الغ نوهت ادلاز عاملعلا لوفنو

 ةذدش نإ يكرورويسلا فجبملا
 ل اهنالشب نثونا دعب ةجيرشلا
 ةلك ملاقلا



 ملأ ريملا ماخة ١مل َ

 دئاقلا سيئرلا فلخ اهفافطصاب
7 7 

 طتسن ةيب رعلا ريهامجلا
 2 5 ا

 يمرش ريبخ :ملقب
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 يسولا نم تكي لصقأ اغالت امو بأ يف ةيبرعلا ةمالا عاضوا
 ًايبطولا ىوتلا هفلخو يتارعلا خاطتسا ذأ اذئاس نأك يذلا
 ةرماؤملا لرصد دحا ىلا ةبقابتسا ةيرض هيسوت ةيطارقميدلاو

 طدروتس . ينسب 8 7 ليوا نم دبويصللا

 : :ءادتلاب صاط  ةرهاقلا ةعاشار يبطولا هباصعتلا رعمدت ىلا فدهت تناك يتلا ةيكيرمالا
 ةيذمتلا ثابجلا نم ةهيرق فارطأ يدل تاميلعم ريشت عورشلا ضرفو اهرساب ةيبرعلا طال ىلع ديقيت مال هيف

 ا ماظن طريق ىلا رصم يف .ةيجارياغملاو . ىا تذتبا امدح راشتنالا خلاب ةيبوعلا ا 1
 01 شر ريكدلا يرصصلا بعشلا لس نيلي ل ةيماقلاب ةيباتملا ةيرخسملا عالم سا يذق ناعلا
 «ةفيطنو ةبلمع ناك لايتخالا نا تاميلحلا مله لوقتر .تابلطتم ايضاومو يبرملا يمسيرلا رايهلالا ةلامحل فس عمضو ىلع
 اهدحا ناك يتلا ةيكيرمالا ةرماؤملا لوصف لاشفلاو ةلمجرملا
 ايااعلا ةيامفنلا ينو.دلا قرغا امدنع تووكلا نوراق هينعيهبملا ام
 يقارغلا داصتقالا ميطحتل طقنلا نم ةللاغ تاهمكب

 نم ةرستنم تحرخ يتلا ةدمتملا تايالولا نا هيف كرش ال امم

 ةمظنالا رابهتا نع تضهمت يتلا ةبرابلا برصتا ةلمرم
 قرمشلا ةقطتم يف ايرمأتلا اهطلعتل لصاوتس ايوروأ يف ةيكارتسالا
 هنآل اهل ىبستيل ياعتا داصتقالا بصغ لثمت يتلا طسيالا

 راهنلا حضي يف ىرج هنآ كلذ :يتارباخملا ريبعتلا بسب

 يف ارناعةيئاجالا نيلسارلا نم حبك دشحم ةراملا ماماو
 سالفوب ايناطيرب ةيجراخع ريزم هيف لزتي نأ ررقملا قدقفلا
 .ةرهاقلل ةريخالا هترايز ءاتثا دريع

 ييحلسم :ةيراث تاجارد ىلع نومجاهلا ءاجي
 اماسج تايحضت ملت يذلا يبرملا دلدلا اذه هيف ضرمتب يدلا

 اهوا

 هيئبقتسمم كريس يا ةهبسارم 0
 ,رعاعلا خيرانلا اهفرغي ةمحف سرتال ةكرتشل ا كراعملا قيرط ىلع

 جلال نم اهمنل للاسولا يقش مادهتسابر حهاممدلا
 تاراكتحالا هيف مكحتت ألا دحارلا بلعقلا ماع ملاحلا حبصي
 5 ثلا

 نام ركذب ةيملاعلا تاراكتحالا عم بوعشلا براجت دوش ىطعو
 ةيجيتارتسالا اهمادها قيفحتل تارايط طدع عيطت نطئمهاو
 نهر كلذل 1رورضلا تعد ام اذا ىركسلا رايطلا اهفمو ةيثهرملاو

 جماربلا عضتب عسرت نا ةيرطقلا ةينطونا ىرقلا نم
 ةيساسا رت نوكتل عهامهلا تاناكماو ثافاط ةريكبل ٌةلعاشتملا
 هتكرمم ل قلرعلا مدهش

 ةقطنملا اهب رمت يتلا فيرلفلا ىلا ةيملعو ةلدب انرظن ام اذأو
 اهضرشي يثلا ةكرمجلا يف راعتنالا تامرقم نا حرشوب ينرت ةيبرعلا
 ةيركسملا وكلا يبرملا دليلا اذه ىدل نا يفو ةرفوتم قلرملا
 ةلطنملا ىلا تءاح يتلا ةيكيرمالا نزنلا تاوق ةهجابخ ةليفكلا
 لل ةظمتملاو ةيطارقميدلا ةينطرلا ةروثلا ءاهم زاجنا عنف ةيبرحلا
 علاصملا حلاسل ةبطفنلا اهتمدقم فو ١ تاورثلا عطست
 ةرادا ىلغ ةرساتلا ادايزلا يدل ؛ةكرتشملا ةيمراللا فادعالاب ايلملا
 نأ يهو ةيمعالا ةيايإ يل ةةيدح ىلع ةدئتسم قالخ لكشب عارصلا
 نم ةئاملاب ؟ ١ ىلع يوتعت طفذل' نم ةزيمدب ىلع سثجرب قارملا
 لوألا رودلا لكشت يتبا ريغامجبلا را هيدبو ,ىملاعلا طقنلا طءاهتحا
 .ةيمرقلا هتكرعم لإ ميل ل حسب

 يل ةيركسع ةهباجم عوق ةلامع لل هنأ نويبرغ ء دق
 قددخلا يل تلطمعا يتلا ةيبرعلا ةملظنالا ريمع ناف

 يلغ تبرت يتلا ةيبرعلا ريغامجلا نا ذل طيقسلا نوكيس الآ

 نم غب ال يركسملا رايخلا ىلا ءوحللا نم نلنشاو عتمم ىكلو
 0 يف ثحجن يتلا ةيطارقميدلاو ةينطرلا ىوقلا
 ذه قلم دقع لصاون نا ةيتدوالا ةمصاعلا يف قاردلت ممانملا
 يبتجالا رزخلا رض تعفو يتلا مصاوعلا يف مظتذم لكشبو ربنؤملا
 ةييرعلا عهامجلا يطأتل عماوبلاو راكفالا ةرولم لامكتسال كلذو
 ,ةيريسملا ةكرمملا هذه ف يلمحلا افرود ذخاتل

 اهل ناك 1 يذيلعسلفلا ناورلا لاب جفامصملا ةكرخ نأ
 ماعلا يأركا ققرم ف ةيساسأ تارييمت ثاده-ا يف رثالا ربخا
 لح ةرررضب رملاو ةتنعتملا ةينويهملا ةسايسلا نادأ يبذلا يلاعلا
 ريهامجل ةينطرلا قوقسلا نمضي امبو ةيتبطسلللا /
 تديهاس ةبظتاملا ةيندرالا عهامسلا ةكرح نا اسك ةضافتلالا
 اهضرخي يتلا ةكرعملا يعول ىلع يكتم يل ينس اح

 -قأ
 رتريبمكلا ىلا اهئاخدأ ةلاحتسالا نم يتلا عضامجسلا ةوقا نل

 ماظرا يف مساخلا لياعلا نركتس اهمجد» ديدحتت) كيرمألا
 ايومالا مورشملا ماعا تماستسا يتكا ةيبرعلا ةمظتالا
 0 نع عجارتلا ىلع ةمالا تاحلطتلا صتاتملا ينويوصلا
 ةيحيتلا ءاهتال ةيبايلا ضرهنلا ةلاسل ةببق ةففب عالعمأو ةيئاعملا
 يم درلا يلونلا فتوملا عغتسو ةيلاعلا ةيئايريمالل ةيداصتقالا
 نع داعتبالاب ةيبرحلا ةيموقلا تاملطنلا نم بارقثالا جلاسل
 .يكيرمالا فقوملا

 كلذإ ريهامجلا كرعت الس ةيعها تكردا ةدحتملا تايالولا نأ

 نايصلا اذه يلو ةيمبتلاو فلختلا عقاو يطقرت ةيبرغ ةوق ينأ
 , بيتاكالا نم ةلدج ديدرت ينسح اهايمغ عم قيسنتلابو لمماوت

 ايلاع اهنوص مفرتر ةرثؤم ةيموي ةوق نوكتن ريهامجلف ريطأت نا
 ةناودلا ةيهردقلا نطقشلو نم حضي يرحل لورط عد
 1 3 ئيمح ءاذص سيئرلا ةردام نك لغ ديكاتلا ةيمهالا نم
 ابتمدتم لو ةقطنملا لكاشم لمعم لعب بلاطت يتلا يضاللأ
 يضاسجل يللا قيكخلا مجسي اعبر ة اذلا ةيضقلا
 ةرطارقميملاو ةينطيلا ىرقلا عرمجلا ةمسأر ةكرح ميتق ةضادتنالا
 ,ةيسرق سسبا ىلغ يطاتلا فده قيتاستل

 قلرملا دش نطئشأو اهتأده يتلا لوصقلا ةددعتم ةرماؤملا نأ
 وامفلا ةحطمالا هقالتماو ةيسداقلا برح نم اربمتذم جرس نأ لثم
 لأ شدهت تناك ةينويهسلا ةديرعلل ادعس تعمضر يللا ةلماشلا

 ميزتلا هيجاوب عايقإلا نم هعلد ١ دليلا اذه ميكرت
 دكا برهحلا دعي اد ةلحرم يف ةقلطملا ةيكيرمالا ةنسيهلا
 ,يملاعلا راستألالا بمصعب مكحتي يذلا طعسرالا ينرشلا

 ةظيترملا يضرقلاو ةيكيرمألا ةرادالا تدمع فديلا اذه قيقحتلو
 يبردملا حارصلا نع جيلطلا ةقلمنم يف رردي اه لمن ةئواحم ىلا اهم
 رثلا نكلو هقدع ند قارعلا ديرجتل يثريهسلا
 ةساهسلا هلخ نس ةمجاتلا رطاشملا تكردا ةيطعارغمردلار ةينطولا

 يع , ماا يدا 00 الر ةبحار ناك امثيا | نابببآلا نا تدكأ

 ضشرفو
 , يلع درا

 ةقالث, برجحملا ريثكدلا ارثتلو ةيبدي لباكتي تاشاشرب
 .يارفلاب ارذالو مان ءودهب هقااضي هساربح نم

 “  لعافلا نع اديعب قيقحتلا
 , ةفيبط ةيا بوجحملا ريتكدلا لايتغا ثدحي ملي

11 0 
 تقملا يف رثؤم لعف الي لظت نا نكمي ال ةيبرعلا ةيدوكلا تاديذم

 د
 ةرسجس ةسك رست ىتسخت ةدسحتملا مهالا

 تاع ج7 و

 5 ماظنلار ينريهملا نابكلا نيب ديذيد بماك تايقافتا نم تنبع

 مع ماس عير تن

 يولع اين

 . , ضمت ملو ؟ملاغلا يف تاريإطللا لضفا أعم ىدت نأ ربوتكا
 .نلايتطالا ءاج تح مورست اذ ىلع 1 ة,عيرا صوص
 زاهج نا ةيتارباخملا ةبمللا نيئناوئاب فارطا لوقتو
 . تارابطتسالا ةلاكرو «داسيملا» يليئارسالا تارباهملا

 - خم لايتغالا ةيلمع ذيذنتل اديج زانسبم بيجو ةيكيرمالا

 : 54 عل ف نيسلوؤسمم عقول
 7 5 "لا ادبي نإ هصصختب ةلاكوو ةدحتكا
 : ١ 1 9 1 5 نع ثحبلا ف تبيذرسلا نييالم

 ماسلا يمارتكا يرصملا يمسرلا فقوللا مخرف :ةيلمعلا هذه

 نأ نطنشاول ليقت نا تيارا امك .اينحرم ولي ةقطنملا يف ةيحلانملا 1 ىثدعو تقلل
 ' ٍقارتخألا لهسو فيمض ماظن يرصملا سايسلا و اجهل ةاقيعرتلا ناو

 .بوسحملا روتكتلا َ 8. را 0 ,لاوتفا مث تاداسسلا لايتملا ليادب هيله دامتغالا نكمي الو
 1 ميو 8 يهوجا رسم نل ايس ..ةرجهلا تاكرحي رثاثل ةريجهلا تاكرح يل ساسالا نا ةيلودلا لمعلا ةبفند لؤقتو .ةةعاجم نموا ةيسايس مك فرعي دحاال..ليسروب لاقو 2 ةييعامجلا تار َ تايبح نآل | || 'نل يتلا يش ةكينت الود نا لاقع ببسلا وه رقاذلا نا نيذجاللا ,مهدالب يق باهطضا تانارطا نم سانا رقي اسدنع .اهادمب نهكتلا عيطتست ال انثكلو نيرجهملاو نيلجاللا باهتلا مدع اهاباعر نم تيظع لق «ليئارسا» تتاكر ةيفيدالا ةيوربلا يئاتف نم - متيم نم ياوقلا صاع ةيلرعلا اهنالا سم ثورجاهم © ينك ةاتيكددم  ى
 1 يساهسلا را عي اهتكاو ةيرس ةيمانثيط ةرجه تانه نم ارارم رذح دلو ةيعامجلا نيسئجاللاو نيرجاهملا دبع نويند 50 لاو لمفناب لمعيو  نغ نوثدحتي نيذلا ىمانلا دع اهل سيل ةريضخ ةيملاه
 هيي يرصلا ةهحايسلا ريزو نيب ةيمالك برصح اممنرف يف نونيفلو نابايلا يف ةريبك كلذ بقايع عاستا عم ديارتلا ف رمتسيس يف ملاعلا ءاستاأ فلتطم يف قمست نا انكيرت دق ةقكشملا نكلو ةرجهنا .ةلهص

 .ةيكيرمالاو ةيرسلا دئارجلا تاعفسص ىلع «يليئارسالا» ؟ءءد+ يلوم كاثف نأ نرمتعي ةنيالا ف اهاقلا ةماك نإ لاو لودلاو ةينخلا لودلا نيب ةوضقلا مهردح لصي مهدالب ريح دالي .اهنحب متي مل نا نولوقيو ءاربخ هدم قلتاوب
 .قبقناب مهدالب يف يكنال يشرس ىلإ مارقنلا رطضا اذإ ةرهخالا .ةريكللا .ةمسن نويلم 1٠١ ىلا مهرسأب نعب قيرقتلا نا سوبدما لاو ءوجللا لمحل نوعسي نم

 ؟بوجحملا ليتحلا اذال كمظنملا نل لسيسصرجب لاشو ماجتاب ةديازثم دالغام كرحتلا جربت: لوتس دلافروث لوسليو نص نورخلا امزينمص 18 كانه]  دادزببس نيلحإلباو نيزباهملا نيرجاهملا وا نيدرشملاو
 يف سانلا قس ديؤت ةرشهلا ةيلونل/ رطخلا نوكيسف ءاطر رثكا قطانس نوؤشل ةدمحتلا مما ىضوفم وا ابيرخ نم ايرف نيشجالسلا اطخعص هنيا..لعاستو ةبوعص نوسسيس ةعورسشم

 يثمالا انقبلتسم هجاوب يذلا 1 :١ يذغ رثقا ناذلب يف لطملا
 ,ايروفو ايليقح ارطخع كرتشتلا دادزي تتر يف مداقلا دقحلا
 .قندتلانس ددسلا دبي نكلو .,الثا نأ هئات ليسروب همم قفتبو ليصو يلا ماعلا نانا دل
 3 نسكي لجالا ليوطلا لحلا ماملا اذه يف ةبسن رايفع هال

 لهبلاب يناكسلا زسثلا لممح ىلع ةيماقلا لؤدلا ةدحاسسم قل عقوتم ره امك رايثم 6
 ناكس مظعم ناو عغطترم ةيئانلا نكمي ا لاقو ..اهرئاق نم جورشلا ,نرللا ةيا

 مهناكمي اذلو ناممش لودلا هذه جتا نتسي نكلو قطدتلا لقو ادبا
 هقع

 عفن ملول نكلو ..الئاق فاضإو
 كانه نوت نلل انرظتناو نالا ائيس
 ,ةلوتمس قولح ايا

 نا عقوتملا نم نأ سوبدنا لاكد
 امهتقالا تادحالسعالا يندؤت

 دئاف ىلا ةيفرضلا ابوررا لود 32

 ”إإ الهس افدح لايثقالل ةذفنملا ةهجلا تنجو دقو
 طاسوالا نشب لوقت امك . اهرعاس برجهلا رهتكدلا
 ديدحت لالخ نم ةيرعملا ةادلستا يل هفارطا  ةميلملا
 ةيطبتلا ليهستو لايتغالا تارا .منوتو فدهلا ناكب
 لاق اكو ,حيسصلا هراسم نع قيقحتلا فرصي اهيلع
 اصاخ اييردت اورد دق لاهتخلالاب اوماث نيذلا ناف يلسح
 ءداسلا» تاممب نا طاسرالا ملع فيضتو «جراطلا يف
 تايلمغ عيمج نا ليلدب ةيلمعلا هذه نقع ةحضاو
 ايهربا يف ةينيطسكت تايسفشلا ترس يتلا لايتخالا
 ىيطبتلا يلا اسنيب لوهجس ردض ثلج هلا ىرخ-أ ئكامأو
 تامظند اهتذقت يتلا تايلمملا يذطتد مظعم ىلع
 .ةينوبيهص فادها وا تايصخش دض ةينيطسلل

 لايتطا ناف ال ما تاميلعملا هذه تسع ءاوسر

 ه«يئرصملا ماظنلا ىلا حوضيلا ةديدش ةلاسر لق بوجسملا

 عم هنا ةتيدح ةسارد ل ترذحو
 غدعا نم ىهلاب ةينذلا لهدلا عاهنا
 ةصيئنلا ناف اهيلا نيرججاهمللا
 نيرجاهملا ردع يف 1دايز نوكلس
 الب يلماملاب عيرشم ريغ قكشب

 دللا نليغ هقا ةساردللا تلاتو

 لوتبو
 ةرههلا تاكرعح نأ نوهصطتمل

 ربكا نم ظدحاو حيصت دأ ةيمامج
 يف ةيم امتجالاو ةيسايصلا قكاشلا
 .لبقتسملا

 اظنلل ةينمالا ةضبتالا نا اهصخلم هسأ ةيعاجلا ةرجهلل رخآ ايبص اهفراطسما
 تدر يسود يصمم هسا جيا . .ارئاغ رشتالا لودلا ردع
 مكلتوأ ةهجلا هذه يديأ ىنع رارثتلا حشرم عهشلا ةصخملا قلد رمغي دق هاملا نأ تفاقو نم ةريب هافمعأ اهب دجوتو
 ماظن لباقسال ةعئنم ابابصا تاهجلا لكل ناو ةساخل 1 ام رانج“ ءانخاو رعب لصنلا لاب اهيا دوسي م

 ويرسملا نيديمصلا ىلع ايقالخار ايسايس سلفملا ينسح أ -- ء(فتريب يرجبلا يوتدمم  جامس لامتحا نا سوبدلا لاقو نرؤش ريبخ سويدلا ثوار لاقاو
  ييرعلاو ىلع رتؤيس كلذ نا اهلوق تفاضاو اهناكس نيم هزجل اضيا نيسلا# ةيلودلا لمعلا ةمظنمب مدع

 نفت نوسيكم 1٠١١ نم ريثألا  رفسلاب ةمسن رايلم مهددع غبلابلا ةرجه تاكرس نا لمفلاب ملعت
 ,ةرمجولا ىلا نورطضيبمو ,دعيتسم ربظ يمرس جراطلب

 ةو/و



 سس ب بس بلل ساس

 1 هه سس سس فلا

 كس يلوتلةادأ ونوس لكت

 جس ستنملاوعدابملاةسسيرسح

 وسما سسسس وو

 ففقوت يشضاملا دقملا ةيادب عم
 ريمم نع اولءاستيل نوفقتلا
 ةيساسالا مهطاشي ةدام , ةفاقثلا

 ةماتلا هبش هب نمز
 لا رهط دقف ,ةثيدحبلا تاين

 تاعاتنملا» دوجولا
 ارامتلا ةلألا ٌتققحي .ةيناقثلا
 ,ةديدجح شرا يلع

 ةرئاد نم جوررخل لاقللا اذه
 حرطو ثحباا ٌةرئاد ىلإ رثحلا
 ,تاروصتفا ةككسالا
 فكت تذغلإ انستا ©
 كلذو ,ةعانرص درهسم نوككت نا نع
 ةروتنا ةلمحرم يلا يئاقتثالا دعب
 ةسولا وا ةينا اذصلا
 دعب ام ةلجرم وأ (ز ا
 ىلا اظخلا ةذغم فحزت ةعامملا
 انتايح نم يتش بناوسج
 ةيعامتجالاو امتقالا

 ريتك للف نيبنن نك الين اقثلاو
 ع كك كابل :خاينحالا نم

 حوضوي كردت نأ نودو , هجئاتنو
 م م3 درجم عاوش عينصا

 ةكرحو ةلآلا ةقل يلا .ةايساا
5 

 :ةبويرتلا تاعانبملا
 ما4 تاوتسا ! نم ةنيدلا ديناع نثم

 «ةيوبرتلا ل عانملا» حفظعحم ماشو
 ا

 ذل ناوذملا

 هاهتاجرمل مدي جا نعو
 اهدودرموو اذلا نمو
 ,اهيف عايسف !او ردهما نشإلا هبيجوابقملا
 مهئاج نونو نإ ةلمجلا ف اوبرجو
 تايرب# نع !!دحاو لكي نم ناش اههم

. 10 31 _ 1 
 6 1 ع 7 3 ا ع
 ُُك ع خ ا

 ١ ا أ 1 1 ع ا 1 2 +
 ١ +اع
 ا

5 2 26 2 31 
 2 ا 17

 ام ءقئاسن ام لوا لئاسن اذه نمو
 امج :ةيلداقثلا تاه اتسنا» كلت

 ذكم رهشاا دلق ميلطسملا اما ؟ ايزل
 نييباملا :حنخاب دي يشع 164 ماع

 هئا مغ هرمياكروهدو هوترودا»
 مدد نأ يلا + افا عمامته ا رثاي

 ايما لاو ديلا ةراخال ءايعام
 ماع كلذو ,ةهينابتتلا تاعانملا

 داتععب 2 دانملا اذ نآ قماو

 اهيل نلالاو ملقلا لواو نيلوؤسملا
 « اذهب نيمقلا ناشلاب لمعتي
 لف ب :قبلا ىتح ةشفدلا حتت
 ا انيغد ام مازو قحلا
 ةناقتلا وططغطم لازب امن ,ةملكلا
 نم متت نلف ةيفاقثلا ةسايصلا ود اور
 طيطقتلا نأ نوبسحي (ملاعلا ناوقب
 ةبافملا درجم قيرط نع اهل
 نم ءاهدحو ةيمسرإا اهتاسمؤلمب
 ىا ةيفاذت ركارم وا ةناقتلل تارازر

 ببازخي يتنش ةيبوكح تامييؤم
 .رغو جلذو بد١ نم ةقئتفنا ل اناثن#

 ةليقالقتلا تاساييسلا لازت ةمو
 لودلا ىم هرثكلا لك يم ةبومرمللا
 كلل ةيساسم , شي مل انيق ناك لسمت
 يذلا ياهثل ا جاشسلا نم رضازلا مضخلا |
 ةحابص قرط نكي ,نييالملا لا لصي
 امنيسلاو عايدملار نويبرتقتلاو باتاكلا
 دذع مهدخا ىمتحا ذقل .نبفيقلاو
 ةيسوبفيبسسلا ىلا ارعمتسا نيذسلا
 انهقلا يللا نفوهتلل ةمساشلا
 - ظامش رهبش لالخ يري ارتسكربا
 اوشلب مهنا دجرف ,)9أ/4 عام رياربلا

 . اهدحو انرروا ف عمتبسب نوهلب 31
 اردهاش ريد4 نيباللا برع مكفغ
 يبويرفلتلا لكسلسملا كلذ نوفغاشيو
 لسلسملا جاهب ينو «سالام» يقيرصالا
 ةيببر ةيفاقق ةقهلت 15# ء يتسسي ادع
 مرملا ليسلا اذه يفاصت نأ نيطتست
 يذلا نينار ركفلاو بدالا تاعدمم نعأ
 نم نسيالملا سيالم هن فذقت
 ةطرشا سر ,ةيشيبوملا تاناوطسالا
 بتكلاو .بيمسا ببنت نمو .ليجسستلا
 :ةيتامميسلا مالقالا زمر , ةيريش امدجسلا
 نياو ؟ةهاذالاو ناييرشكالا جمارب نمي
 تادهالا نناو دهثك اذه نم ةئثاملا
 دمهج نياو ؛ ةيمظولاو ةيموقلا ةيجاقتلا
 ,ةسئاملا ةسردملا هب مونت يذن ةلمملا
 «يربكلا .ةيزارملا ةسردملاد هذه ماسا
 ةيريفامجلا ةلاقثلا لئاسو ةسردم
 ةيلاقثلا تاهادفلا اهءازو نسكت يتلا

 ؟نم ىلع رطسيسي نم .. ةسيفاقثلا تاعانصلا
 ةيداصتنا صضارغا نم دنمخ] ام لاك
 اننا اقح ؟ةيئاقل انايدحاو ايس ابنببو

 رصع هيحاوع لازث ام اذه لق
 ايتاعاسمب ةييافت“* كاع

 ةترشملاب لصتو ,ةيااونا ةيذرسب#
 نزبتكلالاب مرقلا لسم يم نادبسلاو
 !ةيتامولملار

 بثابستكملا يضعب

 لا ةيحاح ى ةلاسملا نا فردت يخلي
 عضوت ةطخل هيا لبق ديادس ليلحت
 0 رمل جتا ايس
 ١ ةيفانثلا تاحانصلا لوخب بتغار
 ةيمملارتا اهتاسم ضعبو ,انخاخ
 رجب حاشي * ارمق يلادلاب اهنم تنحج
 ءمةلياقم ةلماخ ةطضخي لي ءمللا
 اهلاعيار ةشاثتلا ةيطارتسيد 1

 تناك ريهامجلا نم ةرتاكلا ةرتكلا ىلا
 يف ةيلاقنلا تاسايسلا فره لازتامو
 فدهمس انه .ملاملا نادفب
 ءاهتلكتاش ىلع .ةيئاقلا , تاجاتسنفإ
 ااهلد انيس ,نكمع قطن خسووا ىلع
 زم لو دتسملا مدعتا يرخ نأ بقلذ ىلع
 هحراسملا نوفاتزب نيذلا ضصاخقالا
 ول ,ةلودلا اهتاشنا 3 عحراسملا
 ددملا لباقع ف ٠ | جراسللا

 نودهاشي نيذلا كقلوإل
 قيرط نع ضرهصن يتلا تايهرسلا
 نا ثيدح ءاصحا نحب دلل .نويزفنتلا

 قر اينراوب ف ناكنلا نم
 مهلزانم ف نودعاشي ايئاطيرب
 ال امثيب ؛عيفر وارط نم تايدعرسم
 ةيسرنب نورضحي نيذلا دنع ودعي
 نب رثكا حراسملا رود يف تاينحرسملا نم
 يلع هلك مياعلا 0 نس 6
 04 اذه لثم لاو .ريدتت لضفا
 ,ىرشالا ةيئاثاثنف تاعدبملا

 بباجلا ةنرجشه ؛كاه 7
 ندلحمللا تامقطلا ال سنا يذبرا
 بناجلا ىلا انرظنو ناديا اذه
 ةبنقلا نا اهيا انيفلا ,يفينادا يغرشلا

 ل ةيئاتثلا درهجلا نأ نادتبلا
 تاسسؤللا لبخل نم يلطبتو تلدب
 ف ةيفاقتلا ةلاسرلا ,لقنل ةبسمرلا
 نم هلحتست ام ىللت # ,عيفرلا اهبكش
 ىللت لبا ,يضامجلا سدل بواجت
 هئذل انيس الو ,ةمراطملا نع حثكلا
 ييهامجلا يم ةيبعشلا تاعاطقلا
 ( ايدظت هيلا هجتت يذلا عاطجلا وهو)

 ةبممشلا تاعاطقلا مده نا نيح
 هل ري ةداع ةيريهاجلا

 طابشاب ةلمجتملا ةلاسرنف حاتفنالا
 نفلاو بدالاو كدلهتسا ابد خايسبا
 ههمدقت يتلا ةلاسرلا كلت ,كلذ ىوسو
 يضلار ٠ امجلا ثبلا لئاسو اهيل

 ولج ةلابير رمالا بلاغ

 نا ةفورعم تدغ ينلا روسالا نم- ”
 اقيسرملا)ر اريوالا تامباقو حراسملا
 ةمزالا اهيناونج مها ةمرا نم يثدعت
 ريجرسب لنآ .ةيداضتلالا
 تلاوعابملاو ءاهلخغد ىنوشت ةرابعلا
 اذه دست ال اهت مدقث يقلا ةميرتلا
 ةنامتسسالا و ديت انه نمو . ابلاغ زجملا
 بم اموت ارما ةينالثلا تاعاجملاب

 ٌلرط سع ةمرالا ءذه اجناعم لجأ
 نيبو دودالر حراسملا هده يب جرارتلا
 ريدك جبر 2 الثم نكمي نويزقكتلا
 للا اهجاتم لاسيا نشمي اسك :ىلوالبا
 نيدغاتملا يم نكبم ددع ربثأ

 قبقحت نسمع زجملا

 ةيزكرمالنا
 هناك ريبدشلا هن لكم 4

 ةقفارم يرطا ةمزأ انركد هذا ,اماغ
 ةيقبسوملا رودلاو حراسملا اهم .يناعت

 قيقنعت لما رخملا 0 ٠
 جانب مهدقت نع رجعلا يا ,ةيركرماللا

 عطقلا نمو تايحرسملا نم عيفر
 ضرامشلاو ةيسيرولتولشلاو ةينافلا
 قطانملا مها ىلا .اهدوسو ةيدطلا
 ندحملا نع ر١ مضاوملا نع طديعبفا
 ايهون انوافن ميقي يذلا رعالا ,ىنربكلا
 يف يخرسملا ماطشلا يوتيب نجي اريبنا
 يرسل“ ةاطملا يرتسمو , ممارملا
 د ءينحن يرق همدلات نأ نيلمي يكذلا
 ”تباهاملا ! فدخل نأ امين
 ١  داكي ا[ عالعقلا اذه ىف ساماعلا
 30 انه ,قبسلا
 ماه اصلا مره ,يضرفناو

 اهتامدخ مدختن ىرخلا ةرمو , ةيفاقثلا
 جاجننا ءلحلاب يتاتلو
 يرولكرلللا يتاتغلاو يحرس
 هلم داو يرتسمم رميدشتو .هاوسو
 قيرط نع كذب لضفب :يتادلاو يساقملا
 ةروسلا لئاسو نم «اوس وأ نويزفنتلا
 ,ةيئراا

 نبدايم ىتش يف نوكماملا 2 كلذ
 دجحيو مهسيفتال نو طجاي ,.يشملا جاتنالا
 تاعاتملا عيد دهب مهلا 1
 نس مهل ضيفت مل ةناقس ؛ةيفالثلا
 ا اانا للا ةرئخلا تناك موي , قبل
 هيسنح مدبع لا ةرققتلا ىيمب دج يلا
 ناو هعادبا رشني نا ءاطعو ءازج
 سانبا ناك مويو «سائلا دفرصي
 «افقملا لتا» لآ نم لولا .نوددري
 هذه انزواج (ذا ىتخو .هءاسو زجخ

 عنب لف قاقتلا عاكبالا كا نمحصلا
 قر لماع امو نمزلا نب
 هئاش , ةيقيقتحلا هلمه# حتمي لو ردت
 اذه نم ةليولع دولع لالف- طخنل | ناش
 كيب امنا (15181 ماع ىتخ) نرقلا
 هبانك قف «يييرش نانرس ناج» كلذ
 لصقيو .سيملامتا يدصتلا و
 ةئاقتلا لئاسوب ةيفاقكلا .ثاعانسلا
 «تناكم لتخي ناضاا لخلا ةيريشامجلا
 ادغر ةيراملا هقوقمح عزتنيو ةيونملا
 نيا مولاي ةنك : تيداتتا ريكي اجتمع
 ارساو ءاطع هجاتثا ويزي لب :جاتنا
 ,ةيداملا جالئالا بورسغ نم رعذك ىلع

 ةرهش نع ثدحتن المد امو ١
 همام اذان ناندبا
 ةيفاقثلا تاعاذعلا نا ركذنل , هبارضو
 ثيملا اذهو !رهشلا كتل امكيا تسدك
 ,اهرمس ايملاغ امترم ءافيدبع انترب
 نيعدبلا !اةرهش ثذحلا اهلنغبلا
 . او دخلا نيون اقثلا

 ةيداملاو ةيونعملا عدبملا قوس تدغو
 تاهانصلا ميذت 2و .ةيماج الوس
 عدبسلل اتاذر انرع كلذب ةيلاظثلا
 لاجملا حسقت لب مطلق هسقن لاقذلا
 تافاقثلا راشتلال هقيرط نع اضيا
 ,ايملاه اراتتتنا ةمايخلا ةيموقلا

 5 عج . تت نا ةسا
 ,ىرخالا

 قئازمو رطاخم
 انيتأ ينلا ةقيتكملا رعاوظلا هذه
 نأ لجأ نم ال اهيا انرشا اهركذ يلاغ
 ةيقاتذلا تاعانسعلا نأش نم عفرن
 اناعلا لب لاعلاو تاظألا نم اهلربتو
 ينلا جلاتملاو بابسبالا تسفرع نيدع
 دل ةيفانتفا تاعانصلا روهلخ تقلا

 رطابخللاف يفا حصلت نا نود  انأ
 ,جئاتنلار بادسالا قلن بلق يف ةيرانلا
 اهب انظصو يتلا ةوقلا بئاوجم
 جول يه ةيفاقل0/ تاعانملا
 اهتا ,اهتروططو (هردغغ ردعم دسفن
 رسيم بلانت 7 ةرهالظ ماما انا مدت
 ١ باب لمملا اهمابث يذجي الو
 انثلا تاسسؤملف قينملا ءيطبلا
 نأ لب ,ةيمسرلا اميس 13و ةيديلكتلا
 ١ ةربقلا بناوه نم ادركد اه لك
 امجلا ةيفاقثلا لئاسولا اهقدعت
 - كرمث ال را كردخ ثيح نم - جشت
 ةيداصتنا ةردق نع اهمةرو ام با
 لكك ,ةياؤدلا يف يغتلت ,اهيذمت ةلئاه
 تاكرشس حلابهم عم ةيداصتقنا 1وق
 هتباسكرشلا يصارسلا عبو .ىربقلا
 م يقتلن امك ,.ةيسيدمجلا ةدددتما
 يرتشلا لودلا نشمي نضارسغا
 ءرج نوكت يتلا :ةيفاقثلا اهتسايسو
 , ةياملا اهتبايسب نس أزبمتي *

 ةفاتقثلا لمئاسببو ىرل ىانماو
 تاهانص نب اهءارو ابو ,ايزوشامنسلا
 م ام اهدار 3 هيفانات
 نين علت .ةيبايسري ةيداعتملا فادها
 بايهاو ةلربو ل يغ وأ :ىحرلا يبطعق
 قللطلا ملاب امهنوا , سلاح نعب

 دمي ملو سعلو روظحت يذلا عادمالاو
 لم ؛نارلالا وا درقلا مين
 نم نوربثتلا هيف مهسب اخانن

 ,نوفرعي ل نسسمو ناديملا نوفرعي
 - للذ مظرو كلذ عس - لط يذلاو
 دهاشلاز علا نيب ةيبابالا ةلفلا
 عيصماوسلا رشعلا مئاسع امهيسانتو
 ثسملاو  ميشكتلاو حاسه تس او
 اروطت ا ىطنو لادا ,يريشاسنلا'
 رهو ؛ةيضدلا لئاسوتا لصفم دهدم
 تاكرشلا هرما سوستو ةالوبش ملاع
 معيب“ ديل "ةيداشنحالا تاسبأا .
 ءصلا يصيالع للا ليصت نأ ةقيم»

 جادبالا نيب قفللا ديمسلا جاورلا اذهو

 ىتش يف حالا يذلا وه ,عادبالا رشثو
 ربح ,عسلجملا ف نقلا سياعيتا روضملا
 ايردج اروطت ترولعت ةتتالعلا نا
 ارطيس تحبصاو ,ةريخالا دولعلا
 نم قلطت ال ةرطيس عادبالا ىلع رشن#ا
 ءاهربا طيضت مل نأ ىربك رطاقم
 دويلا ماما دقلذ ببسي عاتبإلا ميصاو
 ف شح مددهت ,دودسو دودحو

 نم ررحتملا عادبالا وه يذلا هرفوص
 . دب نيرجاتملا رايتخا

 نا :لوثلا ىلا ةجاح ل انه نمر
 السبع تسيل ,ةيفاقثلا تاغعانضلا
 ةياهنلا ف ةلمبحم يه لب ,ايداهسح
 اةطبنرم ٌثماد ام :ةنيمس ةيدحولوي دياب

 ييداصتقلالا ماظشلا
 تصاد امو ءاهجنذنب يذلا

 مثلا لب ,ةايهلا زار لمحت
 ىتح .اهجتني يذلا دئابكل ياكتنا

 صمب كلاق ذم دهمشث نأ انبغ
 هيق اوأر نيد ةيبرثلا مانفن نع نيبرخلا
 عصتجملا ميل ىلع ظافحلل ةادا درج
 ديلوت ةلاغال لاتلابو .هقثفخ يذلا
 . هيسقت يعابتجالا ماظنلا

 ةناقللا نا لوقب نا حمي اذكهر
 ةفافقتلا تاردا اهلقنت يتلا
 ةناقث كيماخل برغلا ف ةيريش املا
 ةداعا ىلا دسق جه وأ كيج نع فدهت

 (عساولا ىتمملاب) ياقإللا طسننا ديلوت
 هديلوت يلا وأ ؛اهنجتنا يتلا نادلبلل
  يرخالا نادلبلا ف ديدبع نم

 + يكيرمالا جذومنلا ةركعيس

 نغ ثيدحلا شرمم ف انه انمسنو
 دول اقنلا بالشتسالاو ةيفااثلا ةبرغلا
 نيرباع .عشن نا ماقملا اذه يف اذبسعو
 ةمدقتلا نايلبلا هلم اه ىلا
 ناقثلا جذوشلا ةرطيس نم اهسذت
 ءببسا نب كرت نأ اديسخ , .يكيرمالا
 يذلا مطخلا باتجلا كلذ ىلا ةدايزلا
 «لوقعلا رزغم نم نييماخغ, طلع ردص
 ةقااطحلا لأ دوا فيا هبحام ريشي هينو
 1دحتملا تايالونل ةيريدستلا

 ١ ربي فيك نيبيو ,ةلاتتلا
 هرئاملا ةكرسا» هقيكو ,دتاذ
 لأجلا اذه لل هكربت ديرل كيكو
 ,يسايسلا نا او قاقتلا ناطلسلا

 ١ عشب يح اذه نم دمبا ىلا بهذي لع
 ةيزكرملا تارباخملا زاهجل لقاقثلا رودلا
 رودلا اذه طاببترا لاو ,ةيكيرمالا
 ةميق ربشي هنا ابك .حلادلا ف يبايسلا
 يد ةدحتملا تايالزلا ةمجا لا نيلي

 ين اه ماظن ةصاقا ليبسس يف يلوا دهم
 يلح ماثبذ ,ديدع يسالغاو يلالنا

 اننا رع .ةدحاولا ةديعولا اهتإ
 | رودلا اذه انيسانت )ل ىندح
 ,نوكر دم دب ال ,يكيرمالا يلاقتلا وزمللا

 هه اكتمل ا اده
 رارش ىلع اهل ليكشت نمو ,ةيلب

 جويلطت نمو ,ةدسو الا حذوملا
 نوسكن ا تيب ب

 دعب ةدلمتم تالاقل فلانا
 هةطحاو ةفاقلا نوكت لب «لعامتتو

 امتاجالاو

 نادي
 بلا ١

 . بوسجلا رثئاب اهوست ودمت ةديحو

 ؟ ليبسلا نما

 ا عوسضوم ف ينك نم قيللا دلك اذه
 ان ةدصل وش 7و ةلاجعلا هذه دب ه,يزست
 اذه ءارر ىرم نا اندنع دصقلاو .اثيف
 ةبقاتنلا تاعانملا يدحت ماماو هلك
 نيا نكلأاو لصفلا ام ,اهليط اسمو
 ؟ لييبسلا

 يا ثلا اذه ىعارغا رجلا ناك دقت

 دلل ةيفاذثلا تاغانمبا ةيوقسس نا يبن
 ترغو تحتفو تلحر اهتاو .ثرسبا
 ال اهنك ةينتتلا نأش ةيفاقثلا ةبمقتلاو
 انيس الز .اهراكناو اهمقرب ىذا مراظت
 ةيباجبالا ةهبباوج امود اهل يا
 .ريسلا يف تدغ اها نع السخف ؛ىربكلا
 ل تامسشست | ًءايح ينامسا يف نلغواو
 لس اذفلوم دق الام انفقوسو ءرسعم لك
 باو اهكثكمب نأ ة2.مج ةيتثديا
 ةبتقاقثا نم هيئئاس الكعب اهنجيبمتا
 , دوهرلا يراصملا انهورشمو انميلاو

 انرطب يف مرلسي جسكلا بلطملا اذهو
 اهمظا جم "ىلا

 تاحاسملا يل لراشم نا ديالا 1
 بلم ف نوكي نا دب 3 نا,.ةيفاقذلا
 ايطيارب منمب نإ ةيويرتلا انتيساينس
 ساهم ىتش يل ةزبمتن. ةيناقثلا
 اهحثدب ناو .نقو ركقو بد) نم ”اايقتلا

 ةيريفامجلا ثيلا لكاسوب اهتيبو
 ةطرشلو ماللاو نويزخلت نمز ةيلاشلا

 باتكو ةينهرتكلا تابساحو ليجست
 انتاسسؤم اذل نوكذ نار ( كلذ ىوسو

 ,جاتذالا اذه رسهت يثلا ةيدامتقالا
 اهلصس نكمب قاطت ريكا ىلع ثبلاو
 . ايللاغو اهميلخلاو

 سعلل اضبا انهو ,ةيلاملا» ةيرشبلا
 لئاتتلاو لماكتلا بتارسجج نم اهناج»
 بزاللا انليبس وه يذلا /
 ٠ ءاديظند ير اضح مدقتا هيما موتحملا

 نب كرتشنا 1 للدعتاا اذه ٠ م
 - ةيناقل تاعانم هاقنا

 ءاهتايجدربو ةيبرعلا ةقاقثلا
 لوح يارا قالا ىلا هروب جحي
 لاقتبا عورشلا تام ملاعب
 ةئيأر فو ,دهشنملا يبرملا حراسشصلاو
 ايركذ ةطافم ةيبرملا نادلملا نأ
 عيورشملا اذه لكم يكاوب نأ ىلا حشي

 دنغ :ةيسيكرلا بلاطكا نم - 1
 نوكت نأ ,ةبطالثلا ثا انمصلا ماله عاتب
 حستنماو عرلبللا ةيرح دينوتل غادأ
 لجأ نم عادب الذ لاجعملا قالط ال ؛يبرملا
 1 لوجولا ةلامأ نخ ربعي نا
 ت 71١ اذه ينميو .هةيتاذلا هتاممسو
 ارطيسل ة..نالطتلا تاعافصلا مذه

 تاسسؤم نوك نا لب ,تاموكحلا
 لفتسملا اهز ١ اهن , ةذطتسس ةهف الث
 ةناقتسس تادللت نبع ريخملاوب رسمها
 ذه عضبطتا الا # .ةيبرحلا
 ةعيتسملا كي اسقفلا تاسسسؤسملا
 لب ,تابوكسحلل ىربكلا تافاجتالل
 ةمجرت ب ةيرصنا اهل كرثن نأ ,ينعي
 يجو ةيجرت نتاهجوتلا كنب
 . ةغدبم

 ”ةيديتقتلا ةيفاقثلا تاسسؤملا انف د
 لئاسو نيبو :ةيبمش وا تنانآ ةيسونكب»
 ار يلخو ةيريهامجلا ةفاقثلا
 ,بائيكطاو امنيسلاو عاياملاو نويزفتتلا
 ,نيبتاجلا مانغإ لجا نع
 ,ةيديالنلا ةيفاقثلا باسسؤللا

 نمو :ةسيريغاسجلا ةفاقثإ) لئاسؤب
 اقالخ العافل ادهنبب لاغاطتلا لا
 تامزا لش يلا يدؤي ءاينجسو
 امك ,ايدينفنلا ةيناقللا تاسسؤمللا

 ةريسم حيهسفت يلا ,انرضا نأ
 . ةيربش ابجسلا ةطاقثلا ل

 نم تساق يتلا ةديفملا ةنثمالا نمو
 نيبو ةلودبلا سب نوامتلا لبجا
 تاعانسلاب ةيينملا ثاسسؤملا
 رهش لالخ اممنرف ف ثبس ام , ذيفاقثلا
 نيع اذن /.|والا نيرقت
 يقي ارارق يسدرفلا ةفاقتنا ريزو ردا
 1 ليومت دبهدس ماشناب
 ريدج رارلا رهو :ةيفاقثلا تاكاتسلاو
 . ضيهستلاو ةساردلاب

 نع ثيدصلل لاجاا عبستب "ا ميو
 .ةرينك ةئاسلا هذه داهبا رئاس
 ةراشا ةراشالا ادلواح انآ اثبسحو
 ام ارهثك ةلاسم ىلا ةنلعابا ةيقرب
 ناسللا زواجتت ابللاو ,نسلالا اهكونن
 ةلاسم .,نايهالاو ناهالا ىلا
 دالبلا فخوسو ةيفاظثلا ناغاسسبا
 . اهفهاجت ةيبرملا

 ناب اريدج ةلاسملا هدغ نآ انعفف را
 ناو برعلا نرثحايلا افدنع تيرثي
 نا داش الو ,اسعاخخل اسضاشب اههولوب
 ةيجيتارت- الا عصو شمل نيمئاقلا
 اذهب نوينعم ةيبرعلا /البلل ةيفاقثلا
 هذبه لبس .ةماخ ةيانك رمالا
 ىزؤرتا .رطمي اثل مدقت ةيجيتارتسمالا
 ىلوالا تاوططلا يمي مسرتو ةبديدجلا
 ام 4ديجلا رداوبلا نمو ,لابجملا اذه يف
 ةيبرعلا ةيقخنملا نبي نوامل نم !ريقا مث
 وكسسوملاو مولملاو ةلاقتلار ةيبرتنل
 ةيداصتخالا ةيستنل يبرمتا تو ددسلاو
 رشمس مايكلا لخا نم ةيع اماعالاو
 ام نا رعبا ةيوبرتلا تايعابصلا لوغ
 موقِي نأ اطاخلا دشاو ارثا مميذو فازه
 حانلبا ليسا ني لكئامم حورس
 ةيفاقنت | تعادلا

 مايك

 كا هعلا» لش ا رخل اقل

 ,, ؛كرامصملا مام
 ةدي.مللا زدامصا ةرمبكتنت
 كاذخب عطاق اهند لوآلا

 شوتلا  نماشلا
 . يبيعشلا

 تاملك ددعلا نمت
 ةينطو دئاصتقو ةيوبعت
 نيلتاقملا عم تاءاقلو
 ةمثك ىلا ةفاضالاس
 قيفرلا ملقب ةيخاتتفا

 ..م!دحه ميظعلا دناقلا انملع
 بيبحلا ائاقلا ائيلع لطا نيحا

 ةريت ةريسمل اذكاق نيسح مادص
 انك ..ةديجملا زومت 1-٠“

 ضعبلا ناك رسعلا ليثقم يلف ابابش
 لسباعلا اثكيج فونص يف انس
 لالش نمو ةساردلا يل لازال رالاو
 لامملاو ةبلطلاب ه3دايس تاداقل

 حيئارسش ةناخبب نييرشسلاو
 لافطاو خويبشو هاببن نم عضتجملا
 يف ةيئارعلا انمغخرا نم ةعقب+ ل لإ
 ظيبلا لف ,روهتا قو لبجلاو ةنيدملا
 نمو ةعرزملاو ةرئادلا يل «لسعملاو
 ةليهمالا ةيبيقدا فقاوملا لالخ
 ةيبرملا ةيبمآلا هازأ هسداصلل

 ا ب يب ب مل

 نطولا بحت فيك انملعت ., ملاعلاو
 انكمإ بعش نسن هفيك ساشلاو
 اهلؤجب يتنا ةدحاولا ةيبرحلا
 ةلهب ةسقل ميبصتل راستسالا
 نع ظفاحُم فيك انباع ,, مصهنا

 3 كاب
 امك (ثلاثلا ملاعتا لود) ةعومجم
 مالبسلا قيحا نب ..برغلا انيمسي
 ..ناهمجح ةيذاسنالاو برملا ةمدخج
 ةوتاب قحلا ةملك قلطنت فيك انببلع
 تناك امهم ةافطلا ىثعأ هجوب
 يطمن فيك انملعت .. هتيمست

 قط الو اراهن# ءاميللا
 هولا كافثما ىلع ةمسدقملا ثضرا

 لتيسم وا بصتفمل رجبكلا يبرملا
 .اينارش وا ايبرغ ناك

 ايفنا دايسأ نوكن فيك انعادت
 ال ةئام لاب ةلاع ايبرعخ اذرارق نوكيد
 ايناطيرب ,, ايسر و: ايتيرم؛ ازجم
 اهركع ,, ايتاياي وأ ةصترف ,. انامل وا
 نولذ بيبحلا اندلاق نم انمئعت

 نم ءافرشلا برعلأ لكو نييلارملا
 .ريبكلا ييرعلا نطولا ءاتبا
 ؟كلذ مانعالا فرحي لهخ

 ناهدلا متاح : لوا مزالملا

 ,.راصحلا مددت اسحلا لش اي

5 1 
 هاستلاو خ أ

 افصناو هاستلاو نر 2 لا..نابكلا ةداسلل اوعكرت وا

 يا
 1 [ ةئاسلل !وعكرت وأ

 !..رابكلا اوعكوت و ؛مهلا اقل .راضعلا لشفتس

 ..ناهنلا افطُي نل 0
0 

 راهملا ةمالاو دانبهشو .انمادص
 00 1-0 مياصحلا ضرفلس

 راسخلا يئقري بارتلا لمجيس : يايا
 ل را !ا.رامكلا ةداسلف اومكرت وأ

 سفن راصحلا لب اضخلا 1 5

 !!..ناصحلا 39
 ف يا رادجلا ةرخحصب مكسأر نوبرضتو

 يالا اهبل 2 ءرادجلا ةرخسع قارعلا وه

 رادجلا وف لب
8 > > 

 ؛انل اولاق
 :للتاملا

 بنلثلثلا

 ءام

 دلج
 ارإسفرتف

 اوبسيتو

 ةالسسصلل نأ
 نسادم | مسينسلا
 تسبد  ةجئرفلا

 نأ طقنلاب

 3 ضرالاب

 رامالا يري  !طمئينما

 اويمشن
 اهريشفب
 مسكلا بسس

 مكهاريم
 اهلاسب

 اه ارقد

 اهتاض نم ةقامم لكب ىتفا
 عجت نال مامالا يتفأ

 ءماونسملا سقت نسم نئيو

 هسيثي  مامالا فيك
 مكلبسر ربت مييبر

 مكرافعص

 مكشيرم
 هكا يلع
 ةسلاةسلب

 ايراسيس نسانث نا ةساسهشلا نمإ
 نا ةلاشطعتا نما
 انا
 ءامتلاب _ائبتك انا

 دمحم  دههستو

 لكر | ىسقالا ررستو

 اسملابتب ةلاسرلاب ائرثا

 اعثئاوب
 ةماي  نسييللاتشلا

 اببارت

 مدام ل

 يئارماسلا ميهاربا رماع



 مجدا راخخ مق كا
 هس ندع مش ويبين تل

 ءكدؤلا ٠١ هب

 ْ نسسيساسف وسلا دوسعس لآ نمع ةسحفص | ضمن |

 حاجا _هعز
 يمارجالا خير اقلا ىلع ءوضلا يقلي ,تاقلح ىلع «ءادملا. هرشنت يذلا .ءنييب اهولا ثبكحاو .راجخلاو حب صرأ ىلع ةرمرلا هده تاشن ناذنم ؟ دوعس ةرصز مكحت فيد
 ةقيقحلا لإ لصيل عسجارملا ي بيقنتو ثحب ةحيتن بانتلا ءاج دقو .ةرمرلا هذهل نشرأ نلوحت ىس .روجنلاو شطبلا عاوضا لك سرامت يهو ,اهتفأ باقر ف اهقويس
 , راجدحلاو دجن ماكح ةرمزل ةيخيراتلا دوفس لا ع ةحطع .باتكو . دييعلاو يراوجلل قوس ىلا ةيمالسسالا تاسدقملا

 يملاعلا فينجرمتؤم

 غانم لا حماس رسب ناسي وملو ا ديدصت
 يوضرلا ىضترم ديسلا فيلات

 رس يلااع رمتؤم يسالا رهو
 رشع نم رثكا ذمم هعون
 . تاونس

 ةلاكو لسسبارم وكذو
 تينخ ف ةيتارملا ءادتالا
 ياس ىلع ثحبي رمتؤللا نا

 ليلحتو سشضارمتسم
 ةحاتملا ةيمللا ثامولدلا
 ميدقتو نوروالا ةلبش لريح
 للا تارايغلا فتم
 ليهسعتل ناسوقنفلا
 ةيلتتو ةبيقنلا يدعم

 رهبشلا ص عيابسلا يم عيازلا نم جت يتلا رمتؤمللا نم ةين اثنا ةلصرلا جو
 نوؤشن يبسمملا ينموكحلا نيلوؤسملاو هارزولا ىوتسم يلع ماما دلعي

 لجا نم يلودلا نيرامتلاب يلعتت صرخا اياطقا ةاشئاالملا كا كوع

 . ةكيبلا ىلع ظاطملل
 اهرألار ملاعلاب ةيطانأا تاربفتملاب قلمتت ثوب دع نورستؤلا ىلكانيو

 لتي امك يلاملا قلتلل ريدك ردصم ىلا !ريخالا تاوثسسلا ل تلوست ىتللا ةفطلخمإا
 اهرانأو ةيبخابملا تامولعملا اجب ىف يلردل) نواحتلل ةباخ راكطا ارتلا ءاربخلا
 ,قيرطلا عسنن ةهلور ةدبعامس رانعا يف راكفالا ءذه 0 1 ييوملا قكلذر 1راخلا
 وهلا نوامتلت

 .نتدواحلخ ةيوجباو ةيطاتللا رلملا لاحت نم رمل نور ا رد رممسني الو
 تاريكتكاو حابملاب رثاتت يتلا ىرغالا ةيسيئرلا نق تاعاطللا نم اضيأ
 ةرادآاو ةميغاملا رباصملا ثاحماو ,ةمدرزلاو رد دمنا مولع اهنبضب ةيخاننإأ
 رداصملا ةراداو ةثيبلاو ةيرشبلا ةرعملاو ةقااطلا ..اهباو ءاتاذطلاو طيلطغمتلاو
 مولعلاو تابانلا مولعو ايرفسلا طيلطقتلاو يمرالا مايه ساو رس

 تايصضول دادعا رمتاللا نص ىلوالا ةلصرللا لالخ ةماخ لص دوج وكم ١
 جمانربل ةلبلخا ةلسرملا تايولواب قلدتت رمتؤملا هتاشلااذم نم ةطبنتصم ةيملغ

 ةنكملا ةبينملا تامولمملا لضما اننط ف رملا رمتؤللا 1
 رقت يتلا ةيلورلا تامظنملاو 1 0 اسال

 يل رمسملا عاترتلا ءارجع ةنماكلا ةيبلسلا رانالا ضيلقتل اهدوهج قيصنتب اهنا
 ٠ ضرالا ةرازمح ب

 ماسا ابل ماقلا ل مهثبحلر تاموكعو لود ءاسؤر ةميس نئجا نذلا يتسدو
 سيئرب رشات .ران .بسح كالملا يثذرالا لهاعفا لإ ةفاشإ رمت(
 سيهلرو رللوك دلوئرا رم سرا يرو يتومردلا همايج فول مالا
 نيورنلاب اطلام .يسيئر لآ ساو

 ديا

 زديالا

 عباقلل ةيرجدتل ةيراجلا ثاسبالا ل نيكراشما هاملحلا ذعا راشا  عاه- سيراب
 نابستالا بيسعي يذلا هييعوتب 0 ةيستكملا اننا وهصنلا يقوم صيويلا ده

 نم درركلا ةيامع ةيناشسأ ثتيب ةيقراشلا نقحابلا نم قرف ةده نا قا

 اهمظنلا يذلا ةيسيرابلا ةيحابصلاب ءنيكرت ال نراه يف ةصايخ ةوين حاشا
 نم رازيجب كرام يسفوزبلا بفيعو ءروتماب دهحع»و هويريم» ةسمؤم

 نم ادج ةبيرخلا دؤرقلاو يرداسماشلا ءاضلا يله ىرجد يقنا يراجتلا رهتسا+ هاهم
 ةببعضب اهناب ةيويسالا كاجاملا مورقو نامسنالا

 رسسس سال رمح عسا دحأاا

 ال ةرثعم هتيداتم و ماما تربص وسم 1
 سيميغ باذك هايس ناممك رلصا نم رطعأ يأ ,متنسال هربا مجاح زوجتي
 و .اهلو دنا ةيسايكلا ماقرالل

 ريصت يتلا ةهيرالا راتوالا هلو
 98 عدي عقلا اذه ايحا

 نامكلل دوهعملا
 ينصلا نع لرؤسم دم 0

 ةيدلبل ماصحالاب .ةييرشلاز ةعانصب ذوخاسر
 .ثيح «اميرس ارّمم !7* 0 ةساسم نا /ةمكمنلا ( ةينيصلا)
 ماجحالاب ةسحلا ةبيمقنلا هتاردأو راثنااو سافلار لجنملا اهيل ا

 تاودالا نم تاتم عهب غباوف رعيتنا ةربخلالا .سبمخلا تاوئسلا نرمخخغ ف

 ةمبرا ناز ةيديس ةراثرت) ابيب نايسخ ناس لتس + ةيبرغلاب ةينيعبلا ةينخيسوملا
 يف هباكم لئحا مويلا اهسخب اهضعب ,, 0 0 0 جب

 ,روممو ثاحدر اس نر هس تيرلا ف وه 3 وه اهسفن ي ا قئاوق
 ىهينا امدجب و سدياي ل يجلرلاو ىقيسوملل هنارف لإ نيتدسا سس لا نامت فراخ ناكر
 اناقيو راجي هيسخب تقونا ل ناك يببح ةيومانلا هثسبارد

 تاسسي رمسي وسسلل يما زسلا دسيمعتت
 ماظب ليدعت !رورم ىلا ةيرميرس ةيركسغ ةسسؤم تعد  عاو  افبدج

 اهيا ءاسنل# لميا يرسيوسلا داحثالا يف ةيرابجالا ةيركسلا ةمديللا
 بجي هنا عاطدلا )رارول ةمئاثلا ةيرسيوسلا ةيركسملا ناعيا ةسسؤم تلاقو
 تامدهل ثم ةديدم ت ثامانعت يو ةبعابط ثابيردت ةفعسملا ةأرأ ماطقا
 رود رابتخالا ركع ذخالا ةرورم ىلع ثدادلت ةهتنا رمل .يتدملا عا .اهدلاو احلا
 . قالا يف يديلاتلا عادم

 ةسديتل مامعيما ريهاضتا تقولنا ف ةيرسيوسلا (اريا ىاكماب نا رئاذيو
 0 ا ع

 شيخلا عادال حالسلا لمخ ىلع

 تهتبيبسا ي ع

 رثكا يتيطوسلا - نوسوريهد هاميم ف ةبحعتا تاطقسبا تلكتا عاو  وكطموم
 اهؤاوتحإ يبت ىل دهن دتهلا نم ةدرونسب ,وهمام» ممع ةيلع فلا ه1 م نم
 . ةحملاب ةرفم بئاوش ىلع

 موقلس ةمتملا تاطلسلا ىا لإذ) تدووا يذلا اقارب ةقيحبي ثحمضراو
 رئاسخ يلاحلا ةمهتد ةنخبشلا وده داريتسا نه ةبنوؤلسملا تاهسحلا ةبسادسم
 رطخلز رييطاولا ةحض رطيرعلو ةلزدلاب ةيدام

 ..ارامعتل وب اهتم قبو ةيرشبل ا سوؤرلا نوصطقي نودع لآ

 هك ادبع خالا يدل درجوم / :
 1 اوم نع هحم رواشتغ يللا نع .ايملشمب مق للا اقبا

 باتكلا نع هتلاسو يبليذ ىلا تبهذ لصيف مهميفزل ةعافنشنا
 نقر ١ 0 ةببتلا هذه دعي ...(يشيونلا
 5007 و . هلم ةنادلا

 .:نيزعلادبعت هقماسو باتكلا نم كيماشلا كلما ما هتيشحو
 1 - شيو دنأأ هسا

 هقرضي نا يسفناج تالا عادل ماق رق هناي اول
 هنا+ ؛يبليغ لاقه ءزيزملادبع دن شيودنلا لسيف ن# ..؟ ما
 عجارت مث «هقارحا يرذي المع او اريخا هر قظقيتسا
 ترق نا دمب زيزعلادبع يئئامطو لذا نإ يشيودلا ىأر نا دهبو هيلع

 هلشا ثارست يف نيكملا ناوسجن ا
 ملاعلا عبن وج امج او داجشل ,«جازالا و تانج
 .( دؤهبلا خيرات ين هنك اذهب .. اننهف ماع متبنأ
 3 نرج لافر 0 ةرهدلا ترايم بوئسالا
 دل باتكلا نأ ..فسره خا ايو ٌادها ال اهماينا لوا نم ةهباهولا

 هنأ يل مسللا دقو زيزعلاهبع 5 بلسلاو بهنلا الا اهل
 تبهذ اذ لا بثتتلا دمع بهذي  قوصلفاو روجفلاو لجدلاو بذكلاو
 ديزي يذلا ديصولا هلرا هناو ءههور انك ينكلو :نيدلا عساب كلذ لك
 رمال 6 هلام مك دنا ءايهش نع كفل

 لاقو مهداوا هيلغ -- لوصالا ةثالث

 0 ت2 وهايلا نركقم نب لسويو
 ام اثا  لايعي لاه لك ىلعإ 0

 ماتملطا وطاب
 م لا

 ٍِ ةهطسوب .؛نميلا
 :متناه ةثالثكلا هفارطا ا عم

 ب ,لااقاو هع ءاتلاس ايذيدع
 دلاو ؛نميلا اذه٠ىلع اريثك تنزه فل»
 ةعاذألا نس تعيا نوج يثم هذحلا يذلا باتكلا
 0 ا نم بلط ىلع ءانب يبليق

 و يي دوهحس اوهو ةلاص

 ماع نيطسلف ىلآ"يبدرمس ذاوجب -: 3 عيعس لا ليزشلا دبع
 دورتي ذخاو ؛ةمهمب (1449) هنكذ

 ,ندرالار ءليئارسا» نيب اهدعب
 هةدجو ,نارجتو «يضايرلاو ,رببكو
 مل يا + كوبتو «ةثيدملاو

7 
 طخ
3 

 يما 3 ١
 وهايلا نرقم نب فيسوي لاقو
 4 3 ّغ اذه ىلع رتستلاو ةيطقتنلو»

 تارايلملاب ةبماكح ةريث دل يل بطرخلا ©

 كفي

 ريرمعديغ ةيعاطق ©

 :يتش تايسانم يف نونلعي مهثورتا
 لهخت نل «ةيدرمسلا ةكلمملا» نأ

 نهلسحي نيذنا دوهيلا لاطداب
 نوكلو ,ةجودرم ةهكيرسا تايسنج
 دزه لثم نأ نوكردي ناكيرمالا
 بسك باب نم 33 وه ام ءنالعالا»
 .,يسينيط سلفنا ماسما ةياعدلا
 ا ا يق زو
 .. ا!ضيرملا تائاستيالاب نالسالا

 قتمسملا لاثا امنيحو
 ا قا كمالك نم رر لهز

 ممس نواهتلت ءكةيدوسصسلاد

 ..[؟ دوهيلا
 :يدوهيلا لاق
 دوس اوم كانه نلء
 ةيداع نوضيمب نبي دوعس
 لف ةن# :رثكبست

 مهئاق ناكيرسالا دوههلا ابا
 قا .نييشل وا :ءاربطك نولمحي
 اه أ يضيجلا ةسمبات رئاوو

 ,.«نم'
 ,قئحملا هل لاق اشيحو

 ةخسن ليدل له ءاتلاس اننيحو
 كتبارق تبني يذلا باتكلا نم ةهلان
 .ة؟دومس لأ

 يدينا ةخست 18 نا» ؟باجأ
 ناسك اذار .نارسخيملا
 2 ارهاعاف
 م نأ ىلع مث 2 لامع
 ضعي لع لضحتسال اهعبطي

 ,مطيرش ىلخ افصوب
 ةروللا دئاق ]اا.سلا هلاديخ سيئرلا
 3 يلا جوك سيلا

 ؛لاقاو ال 00
 يدوهيلا اذه مدقنس اتنا»

 نه ةعومحم دولي يذلا ريرشلا
 نيس سيساوجلاو 'لقزتوملا

 - لسيما رسم اف -

0 
 مث .ةيناث نارجن ىنأ داعو ,قدج
 ىلا نشزالا ربع رفاس
 لاذ انو ا

 بايشلا
 1 ولا نص واج دف هنوف

 الا نريدؤمصلا هبراهي 1
 ؟مهت'مرح الا اوكهتذي ملو ؛هبرعلا

 راببوب اسي نأ شقر ملو
 لبا نضرالا ذاقئا ل داو -

 كيج تس نا شفر ملو
 ةلخادلا برعلا شويج عم ايدوعس

 .؟نطسلل_ هحلا

 يدهجمملا يدنجلا اذه ناك ماو
 دلي ثا ىلغ موجها اديا ازهاج
 عم اسزاح انقرم كتي يبرع
 .. ؟راهعتسالا

 ةيبرملا ةرسيزجلا 0 00
0 
 00 له فرفاو ةراضعلا رجف

 ةيبرملا ةريزجلا د
 هالسالا بوعشلا ميورات د

 نرروجلملا هع هاه ل

 ديفحأ يذلا وللا ةيراشلا
 باتت نم رهلالضو ر'ئرمعتسملا
 جول مم لثأ نيخرؤمو
 ل ا

 ل 1 يل انلابو :ةيبرعلا
 ابو :ةيمالسالا بيحشلا

 ةريزسلا َُ لف انن» نحبو
 خبال نأ ائلرسشي 1/ ةيبرملا
 ةنلاكلا ةرسآلا خيرالد انفيوات
 .عرعافلا

 ١ خربآألا

 ! عيا أو امتار امتار يلع اميمكلا

 نودي ةيخت ب هطلت" يس ٠ يلوم و
 كنده انخكيرات يقم رءاتنو .رردس
 باسح ليغ 1طير# اه.ا رورت ناب
 ارهز اهسفنل يمدن) امخيرات
 ميرال ةيمئناع اهنا+ ءارتفاو
 .ةيبرملا ةريزجلا ف ثيدحلا

 رشافللا لو مويلاو سدأ نضئر
 يلف الا م اذا خيرات ا اثتاك
 .دوحس لأ م راث شماه

 8 يحهن نإ انيلع امازل يءرن كلما
 وجمتو ,اسكورات نم !لعكلا اده

 عصضاخلا هنيبدج نم ةم,مولا ةده

 يقع دومس لآ دقني ,ءاظرلا
 مالبلا اولطد فيكو .مهتقرقع
 مذا يف مهرود ره امو ,نيمالاع
 2 ذنب اهيلع ةولاوت ينيلا بظحعلا

 لل عرعزتملا شرعلا دك
 ءدحاو نغ ادهحاو هوث راوت يدنا

 ٠ .ةحبطاولاو قئافحلا + ءكءيدك»
 رك عدمت آم هلاميلا , ةديععو

 ل , ثا رورم



 :تسيوكلا ةظفاحم

 ةسيبلاملا عبباوصضلا رسيفوت

 ىف اهعررمو هيراخامتا براشقا ىلع نكرارإا فرصملا عزو
 رامي عيرو رابمد منع نم ةيلاملا عباوطلا بيوكلا ةظعانام

 ةيعرولا ا هيمللا نا نشركرل ا برخملا يف رذدعع عادنلا- غكماو

 عارم عشبارم ا عبو يلو نيميقتاو سيطاوملا ةخاه يطحت
 ,”بالساعم راسنا رصارغال فرصم ا رم عباولطلا

 م١135 (نيونتلا) لوا' ليرضب 50 به 101١ رطالا خيبر 97 دؤديرتلا 0

 دلاد هع !.طل»» ةفاحضصلل هس ىلا, راد نع دصت

 - ثيوقت ةيدعإ - جا 2 ىو ةطيسملا

 ٠اللسطيسل

 [يلارعلا -
 اهله وموت, 3١ 0مم 0 م 19( "وها, ةإن 82 -- بضهلا تع

 ( ةسسقعام
 قح نمف , هللا يحب , اهتعيدط ىلا رومالا تداع دقو اما

 فايشثسا دعوم نع اوثوءاستي نا بيوكلا ةديرس راكس

 .اهبحءاوصو ةئبدملا لثعار ماعلا لقدلا باءدخ

 د ا ل يس ب هدب دامم تس السل سا م

 ةتخاحتللا تاتا تك عماعلاةداسيقلل مع

 اودقعلا اياوّنلل رادنقاو ةٌوَه ب 1 دئاقلا

 ةيايتوسسلا-ةييسنرشلا مننا يدادت م بوقت

 اجيبإ رصانتغ : زيزدعقراط
 وكت ايروعر تاقس تاجيرصم ف
 هذذ يووم ا / لود فرط نآيتر بنان زيزع قيراط ىيسلا لاق

 0 عيب ا 0 دقعتت لا لبخ : ةيجراخلا ريزؤو ءارزيولا
 رخال احلا اشذدو ةيماهيالا 7 دليسرللا ةكسيقلا امتنا 0 ثهلدا ةيئيفوسلا ب ةيسينرفاا ةسقلا

 اوسلاو ترشن لوالا نيرشت 4 نا ااا عل لملا ةكماوم للا
 ادمتسس ىكبي قاارعلا نبا ابتكأ ءاطتالا وسل هدول 2 وم مراعل نع هيف تبرغأ

 ينك فئااؤم ةرولب لوخ» راهلا نم ديزملا يع وتلا فرس رملزم ب نارشبمو
 اياضت ةحلاسم يل انزاوثو ةيدوملب فرصيو "سيرك لل هادقع

 ققوم قرح ةلاكوظ لاؤن ىلع انو يه ةقيكم دقو انضم يه تقيشش
 تاهيربمت تنمضت دقف قارا هفقوس
 ةمدقتم ةيباجيا رساده نسبسيئرلا
 لع زهكرتنا وه امهلوا جيرهوج نتاج
 اهاضخ دخلادم ف يبثسكا بولمالا
 طبئارتلاب كارتبغالا وه يم اتئار , ةقطما ١
 كاي مل ناو .ةفلعتملا ايافج يب ب

 .دبولعللا ةجربلاب فارتعالا

 زيرو دوهسلا لاق اباصقلا هذه نم .سصعلا

 يتيصلا ةيجااخلا ريزو نا ةيجراغلا
 مصاوعر داننبل ةرايرب عايكلا يوي
 بحرت انناو بيرت ةقئبمملا ف ىركأ
 , ةرايرفا هذهب

 هن) لأأ ةيبجراخلا زيزو ديسلا راشاو
 داهتالا نن لك فخاوم نأ نآلآ امل ودني
 عشوالا ازا نيصلاو اسشرفو يتيفوسلا
 ومع كتطنا هباصقو جيلخلا يف
 لئاسولا) ةميدلجلا ثيح نب بب ةملدطب
 [مهذللا تايالولا فئرم نع فادخالاو

 ايناططوربو
 ةدحتملا تايالوئل نا دكؤملا صخ

 ةفطتملا يف ةيلايربما افادها اهيياعيربو
 دا ىمكاتعت فادهالا هتهو .
 يح 3 ةريرملا ةبالا فادغاو جلابحم عم
 مه نوامث مايقل ننابسا كانه
 ةمالا يب ههيرن ةكولشم علاسبو
 داختالا سبد ةطهثع نم ةيبرملا
 ده + نس نيسلاو اسيرفو يتيلوسلا

 هةر يبيت يتلا لولا لك عمو ييئرقا يبو مورو
 ةرويدحي ةيبرحلا ةيمإلا عب ةيلادصلا | ةيؤارهلا ءاسالا ةلائو لكسارع رتدو

 ع نس ادشح تمص يئيسفحم ةرفاطن نا
 + ا

 ةيكيرمالا ةطرشلاو نيرهاظتملا نيب ةداح تامادص © 8

 - ر.ةسيسن ارق نابسب ما
 بدهل - بالاكولاو عار

 *0 < داق

 5 يمل د وشادي ةقهح

 كروبوبب

 | | يعانملا هدهي هييحرتو قارملا مامتحا

 سيئرلا دهسلا .رارتا
 ماد نكربلا بيهملا دئاقلا
 تاوقلل ماعلا لئاتملا رسح
 يدمأ ةيصحئاسملا
 ةماعلا !دابقلل اعامتجا
 يف ترجو .ةهللسملا تاوقلل
 نم بنج ةبشملاتم عامجالا
 ةيبولطملا تاراضح.سالا
 3 شلا لخاد .زاتقفل
 احم ثتايلمع ةدعامب

 سيئرلا دّدش دقو .بيوكلا
 ىلع عامتجالا اذه يف دئاطلا
 ديد تلا هابتئالا هرورض

 اهاونن| هاجت يبسحتلاو
 *) ودعفتا ةرداقلا
 مايالا لالخ مئافدحو
 أه لكب قيهتلاو :همداقلا
 ة5وت نماتيلع هي هللا ممئأ

 تلوس نإ هتهجاومل ر' داقاو
 ناودعلا اةثيببطلا ءامدقل هل
 :دجملاو ةبمأإلا قارش نضع
 نيتسؤملا رعان مه“ ناو

 .امتجالا رضع دقو اده
 يطا ةديسملا
 ةناقثلا رسيزو ماج
 لوألا قيرخلاو مالعالا»
 لفتت ا رابجلادببع .ركرلا
 لماك نيمو عادلا يزد
 لا لسيبدو نيس
 تلو

 6 5 هاستشاوا
 ةليعبسلا تءوقنل
 نوؤت نع نولوؤسملاو
 .تثبوكلا ةلفناسم يف نمالا

 حاسحلاب اهسفن ضرفت ةقاطلا ةسزا

 ةتيوروألا تعوم ماعقنا تكم
 #8 ةغب ] ميسان ثينختم نمورفملا مئاطنقا ومع نع ةيتايءالا هابتالا ةلاتزو فعتو يدؤب - ا

 يمي وع مع هلو ف ةريطخ ري ىلا دج يب 1
 المكلا وءذهل اهارحا | باثداحملإ تايءاعتما ىلع ّيسكمنا ملاعلا ماسر

 ادتلارهو ايناملا نم تءاك تادافسالا نأ ا ُ
 1 ( نلو لرسسادناو ابظفمب# عامنا و

 ا نر ماعلا ةلامص امك ةتالعنا ةيلردلا ةملفنلاو كيبرا
 ةماخلا ةيلورتسلا تايطايتسالا لمع ]ودنا لدتا م ة1ذعتم تدلواطم ىرجت
 ةعومجملاب ه 0 ..ئابخي راثا ىلع بئفثلا دصقب ثاعمجتلاو
 يتلا ةقاطلا د هيسوروالا  قاوسالا نم يقاوملا ظطلخلا ع
 زالوحلا بيعي ةعومجللا اهمم نامت ,ةهل املا

 ,قارملف يلع سصورلا»  ةطخ تهجاو عروبم كوسا يقف
 اهناب ةطخلا مذغ اهعاملا بفصوو ةيبيررإلا ةعومجملا ضوفم اهععرط
 رخل ام 13/ ةيانلل كساس ةلاسع لأ اهناش نم ةقاطنا نوؤشلا
 ةرقحيسلا ةيبزرؤالا ةعوبحللا ةئجدت < رسكا تاطنم ةيبوروا ةعومجلا ةنجلا
 يوسصو ةييبق ثلث نب رثكا لع  ةمجاملا ةيلاطلا ةدرا ةجئاعم ىاشم
 1و ةكراطلا !ءلورتسلا ١/ إي تادسالا تاروساعت نع

 ددع يب خروبسس سكول ل 3 لاح تاناقتنا ص م فلم لك يلع نيدتب يتاودعب امري

 ظفتحت نا ا ومحملا لود .ةعومجللا يف ءاضعالا لودن١ نم
 اين بص ل سمو

 يلم سل هيلا عيصرب دب | ظقتلا راعسا عافترا
 .ةهيوربالا ةمومجملا لود ود ةئلانع ءادنك

 :رئاب اوتاختا رخآ مارخا خو
 كربئادلاو !دبلوشو ايئاثا تامارثعا
 ةدايزب حبس ةميرغ طواعح ىلع
 ريغ لودلام راخلا يميبطقا راغلا دججس
 طوبطط ربع ةيونحملا 4 ؛ هغالأ
 .اعوسجللا لود لكاد مب 2

 نامرنلا ةزفاوس يفتي لارن
 هصيرغلا ليرضخلا هاله هيلع ب ديول

 لعفتلا راسمسا ببقتلزا م عاو هءوينكونا#
 تالم امس يف لسرعلاف رالود نم رثكا ماطا
 ةلسارم سما ىفلاالا قرشلاب حابصلا
 ةديللا لافط تقتحت ١ ةدايزلا كلذ

 ةدعنلا !تايالوثاد ةيضفاملا له

 ماخشلاذعذملا نا رتيور ةلاكو توثذو

 عيين لوألا نوناك ق ميلستإل كيفخلا
 يف ليم بشت ارالور ب0 ,الرخب رمسلا»

 يع رالود( ١1 ) اهردق ةدايرب زيكو
 .اهذيقنت ادبي يد لبق فروبودن لوس , لم قالغ الا رسم
 هتكتاضلا ريرو دكا ساكرك زو عسل يسلاو ةسفحالا تاليسابملل
 ( 1 ةحدصلا ىلع ةيقملا) اياود 1 4

 ةييبدقالا !
 الا سجرلا نم اهريهطتل نيملسملا
 اقنا سيئرلا ديسلا فقاومب هباجعا
 . يكيرمالا ناودملا هجو يف قارملا دوعسب دنبمكتو

 , |تفئاطلا معز لتس هتدالس

 عاب رهتلاذ :دئاقلا ديكلا
 رصنلا رضتننا ال #

 مادص ذئاكلا سيئرلا نيسلا ليتتصا
 ةيئاجيتلا ةفئاثعلا ميغر يساينا نيمالا ني ذيس ديسعلا
 لالخ ساهنا مالا ين ديس ديسلا نأ ناد .لاقنسلا 0
 يشارالل وزغلاو لالتهالا تاوق دجاولا ائباقد

 درهج رفاضت ةرورص يلع دكاو

 سما ن

 نغ برغاو
 ةيداهججلا

 هقيرش ىلع ريسن اصئاو ..

 ة:داغلا هين
 تلافنلاو ةياجيل

 يدهس ديسلا ققاوس دثاغ4 سيئرلا ديسلا نملو
 يرن انذا ادكؤم اهبل دري دقت نه برخاو يساهنا نيمالا

 هسعانو انتويهب ماين نأ لبق اناوقعو انءرلقي رمجلا
 هقيرط يلع ريست امنإو سنا ماقتل ال انذاو انيدياب
 , هثنيشمو هلا نم نوعب

 اط هللادبم, ديا ةلباقملا رضخو

 ا . ةيتيدلا يوؤشلاو فاقوالا
 رمسيس اسس ل ع يس ل

 ةتبلطناو لاتعلاو نيِلَصَملل ةعساو لاقتعا تالمح-

 صاصرلاب تاهجاوم

 "بي

 ميظنم ؛ءاضمأ نيب مداخل تايراسم جنو .: جاناقوناو عاو - ةزهاشلا

 نسال مايل ب لئاسو ةفيطمو يتسع 0 ايام دق بشع فيج اسأل لعطسم ينصح فانا

 كلت لالسخغ يمكالا كفيسسلا| 7 رارسعا
 نس 6-2 جبرا تامداصلا| ل يهامجللا نايصإ يدا

 تاسرامملاب برنت تاررشت» مهتزؤطبز ىلا سيرامعتسالا ةانفنل ناطوالاو
 ماكحلا ضمب فقاوسو اينويهسشلا . ةديدع تاهصاوم عودنا

 ةمرشلا برحلا ةرداصتا ةيرصملا فعسعلا تبا
 نيب تمحد سامرلاب ةكرهم نا سحا
 ميلظنت ماضعاو يرصملا عاظنتا ثاوآ
 , وباب 15 ةخيدم يف داهجلا

 بيطخس لاقتعا رثأ ةئارعملا تادبو
 ترطساو يبرضلا (08) عنبحم مهسعب

 تاون ,دارفا سم يدذجج حربصم نع
 , ةصاطلا تايلمعلا

 ثحابملا تلقتعا ىرخا ةهج ندو
 تيوس ينب ةففامحمب هيئانجلا
 همسك طيب س يينهملا
 تارلا ينم ةقراح ةلسق ”اقلا هتلواحم
 . نهال
 ثملو هسقن ةيحصلا ياهو .

 وزفت ةينويهصلا تاجوتنملا
 يبرعلا جييلخملا

 ةرارم ريراتت بكنج + عار .لرهاجلا
 نايكلا مابيك نع وبهلا ةغارز
 ةيعارز تاجتخم ريدعتب ينويهضلا
 عغليمب يبرملا جيلخلا ةقطنل ةيئانغ
 ماعلا لالخ رالود رايلع فصل
 .ئيضاملا

 نأ ةيرهاقلا بسشلا ةفيبحم تلاقو
 «تدروا ان اابط ةينويهملا ناريابعلا
 3 ف للمدلا دادزتس ريزاقتلا مذ
 رالؤل راهلب ىلآ يناستا ماخلا
 ضرا 0 ةيكيرسالا تاوقلأ :تاايتسا

 راجحلاو دجت
 تاكرشلا نا .تفاطار

 23 ةرشتاللا اهبتاكم لالخ نم ثلكملا
 ةدهتنلا تابالولاو ايكرتو صرمل

 ريدصل نم رزمسملاو ؟دينوهو ىاتبلو
 لودل ديذغالا نم ةمفغلق تانحش
 ن3 ءاطبو قيرط نع يبرعلا وتحل

 ثحابم نا ةيرهاقملا فم.'دا تركذو

 لول سما رج تطبض ةلودلا نبا
 دكا ةضانم ند 000

 نانا قل كنذو 2, ةرضاقلا يحاوشب

« 

١ 

 ره [١ قرخجو لكقم
 5 ثدعتم لاق - عار  نيرمبلا

 م ةيكيرمالا ةيرهحبلا
 ١ ةراعب
 م تداح يف نورخأ ةحيرا حرج امك
 نثم ىلع لحارملا ةرسع
 .ءاميجوبا ٠ ةينامرملا موجهلا

 نم رتب مابثا ةلاكو كثلقتو
 ادا امم رجفلا ابوبنا نإ ءيروق نوصل
 ةجرد كنلب نغاس راقب حافدتا يلا
 ةرسس ف ةيوكب كجرد 130 هترارح
 ةراسبلا قرشار كتيطلا ل لمحارلا

 .نيروك دن ' ناكيرسالا
 اهتيرخ يف اميهويا ةتبقسلا نانو

 :يتاومل ةينيتور ةرايز دعد رهدبلا يلإ
 رسجللا اهدتع ةئابضنل ريرخملا
 بوعبالا

 يناقو مارحاك هنا تبهدلا لاقو
 اهتاكرعم فلوب ةميدسلا تراق
 ْ' ناملس ماتيم يلا ةدئامل تبخسمو
 زيرخبلا

 رئاشتلا ريسس ريرخي هنا بفاشاو

 ةطئاخم يف يزكرملا

 دارقا لاتالعال ادسو ةهزخلاوب
 : ثاعامجلا

 نا ةيرهاقلا بمشلا ةقيمحم تناقوإ

 . نينار
 تسعدالا نمالا تاون نل ا
 يحب قواسم نإ القالطلا دجسم كلذ

 )"0 ةحدصلا ىلع ةيئبلا])

 8 : ب يهجرعلا جي

1 

 نأاالزهوضفب ثءاحا يف قيئامتلاو
 لا اول لا وق يحرج ة ة خراسبلا

 .نيرخبتا يسارا تريشسوك و
 يدثح لثخ ةيبرملا ةريزجلا
 ءارغخ نم نورا: كالث بيساو

 ةيرعبلا ماش ةمباث ةهردم باللانا
 ةيبرمإ» ةريزجلا ءرعص يف ةيكيرمالا
 اكيرما تورد ةماذا ترثكذوب .سما موب

 ةيطاملا ةئيللا دادقب ف طقنلا ا
 نب انرايح نا ةيعورمأ دحيم نع

 رابلا قلطا ايكيربالا ةيرخملا ةامم
 ةبرهسلا ةاشلا ةعبات ةصءاش ىلع اخ
 اهباكر يع ةثالث باص'و

 ىحرصباو ىلتشلا ددغ حبعي فلاير
 اليتن 14 نيروخالا نيموبلا لالم

 نم ركشكلا ددع حيبسغيو اسيرجو
 يمارال اهوزه ذدب ةيكيرمالا تاوقلا
 141١ ) يصاحلا يا ةيادع راودصلاو دم
 د ةقرفسس ثداهح يف امهش
 ةيدرمعو ةكلذتبب تارماع ةدا طوقبس

 تييوكلا
 ماليسلا يلا نم ةظتشاملا تامطنملاو معنا

 املأ نس دست ١ .- هتشسدمت

 كرويربفيب ىسؤك رانا ةيبستا ابك فو ٌّق :
 نحب نبشخاتملا ةبممج ماغ سيركل ١ ءاونلا لقمل

 ا وتحول ١ موهاطتلا لالخ اهاذلا ةماثا يب مالسلا 3 3-0 ٠
 للغ طعضلا يلا ةهندشفلا ةيروكحملا ةيفارغ ةرئاط طوبه

٠ 

 ا ةيريصيوسسلا ةيسراخت ةرارو بركد
 ةريشاطل حيصستسم 'ردهيؤوس ىأ سما

 لقت فيج يف تونهلاب ةيمارع |
 دادضب ىلا ةيماغ كاذادمأ

 يا ةرارولا مسناي تدجتم لابقو 1
 محلل اسكاهمسا بببسيل ةمضشلا |

 ٠ قارحلا يلع

  30ةصوخشلا نا تدحقملا
 ا بغارم مولاي نأ نمرتملا كيرسيويجلا
 للغ بارشالاب ةيرحتملا ممالل عبات

 - 3بلل طيح زاطبم 9 ابسك” 5

  5ةدحتما ممالا دن
 دف ةيرسيوسلا ةموتحلا تئاكو

 رشه ةئالث هته ام لاسرا ىلع .فلاماو ١

 ل عضو ناك ةلمحل نمالا سلخ
 قرشلا اياصت خيمصل لماش يمدس
 ةييسحتتا اهيسمم نسمو طلسواا
 ةيميلقتلللا

 تاقعازلا ءاسعلا ةقهناو بدسانو
 نلغ لبعلا نرشاب مقاهلا ماليا نع
 ا جيلشثلا يف برك خالدبا بيش
 ترارك نع هيدسسس

 اتاوث فلغتخا رك سيد تأوف ياس و
 وكستسنارف ناس يف ةيكيرمالا هي رشلا
 نأ كفن ةضصخللم نسيسل لزاألا يسسإ
 فيل لامخ# للا ةرش اطن هيلؤيلم

 رف بالا ةدحل درطاطسلا و تراسو
 و

 لا اة تاب يويتسستا
 برخدل دادمالا

 نيملك نورهاقمعتلا يزرتخا دمو
 > مظرشفا باش عم اوكسيئباو ضيكسرما | ىلا ةيمئعلا تادادما نم رالود نويل
 | برك دو يم 6 لوكيا نم م78 يف قازملا

 ا سارملا] يه ثاداببال»ءذه نا هقيب يب

 ١ ةيبايب

 سرهاطبملا ةيياسمب اهدار دب يلا
 جانصقا دمس )وفسحت بف وياك نا هع

 | * فيقصلملا ىلع ةنمنلا +

 يرعلا حيلخلا واع ةقاطملا اهتنميف ضيوف لوا

 7”َكملو3 ةداّيق يَماَقإ ضفم نطنشاو
 عارا سامخ ىأ هيكي رم“ ةرادآلا يدل دخوب 5 هنا هاون هيبوه بلل مداح باقل
 معوبلا اذه نس اهجون نجراعب ةهن لد ةدحنملا معالل ةيادعل ةيميسو دبي

 يب نلئبشاو هيحلو نم هينانم اهناذ ةيكيرمإلا ةيفراملا' يلع نونم ارملا قاعه
 دم ءدطنت يخركسع لرصت يأ يف اهددب قالظناو يأ وألا هجردلاب 5-5
 نك بفقثما اهناوا فراشي مل نازق مةمجانس ةيلود افارظا نأ لذ قازملا
 ل , بثاد ناوهع اهم جيلشلا .) نلظدشاو اهل دنس ' لوشعلا يف هكراشما

 ارداف كراشب اهناوا سفلاو ييفوسلا داجتالا امه يل دع“ م1 ريدطجت
 1 ايسيزفل ةيسيئاب لاجسلا يف انك مدجمملا مثالا هاطبمم تلاعب اهنبال

 ةرامألا نعد ررعوسلا تاي رصملاو ربراهملا دكؤن  تالاكؤل»و عاود ميصارمتا
 اه دمشتتل اهنم'د9 لساؤم ريقونو هسرا لامتمال لسبب“ لكم ريس ةهيكيرم 7
 طفبتا عمابم ىلع ةرطيسلا ىلا يمتةدلا رمزاك أدنمت فرغ

 اه ءادملا يرخ هيكبرم١ هظخ نم باقملا ديرجإولا بعنلا ةفبحم بكشكت
 تاؤسلا ايل ل/دالل سيكي رمالا هينعراظلاو حاشدلا يسرازو سس ىو اسملاس

 راشلاو يحب ضررا يف عيكس مالا
 يف هوي راهتجلاو نيب يف قباسلا يكيرمالا يقسلا نك هقيجتسمل“ بتخمو

 دمورظحلا نأ لوقت نم نئيؤن ةراقا لل ن) نثسالم ,ىسولحت) منول ةدن بع 5 يسن 'اهس
 : م ه0( .

 هنو هةيطضشنلا راو دع نع هرفعتسف ةعزع اهناو هن ةوفتشما
 فعدم

 لل بيوركو اك بيرن يموقلا نما "نوؤشل ىكي رمالا سمن ولا رابط مهف ف
 ' سرعع

 ل جا“ دانا ميسر هوو رست صن دم هدحم هدملس يينخلاو هريرخاا يف هجيمدلم م
 بكيرمالا مرمألاو يارشاا بحي اهعموو

 ىيييراتم ييبيعت لا مسشنب ايتانح متاقلا ماطتسلا نا كيو سئيميغا بوك لو
 ياوشلا انهاسعا بولطتلا قيببسبلا ىلا نازطتشيو هيعو نس رثكا ل يسع اسم

 (5 بيصلا يلخ ةيمللا فارشا محم ةييوفلا

 لوم رصحلو

 ضراملا ماديبإلاو نأ ةمصصميست ا كنو لست » هيجي ترك د نطبشاو يفد
 ف وحجنللا نءالا مرام بحب طسرالا رشق“ يف هانفحلا بارع ممو

 يكيرمالا اف 19 هرارو ا صبك لوؤسن نش هةيسيرفلا هفاكبملا هلاكو تدبر

04 

 تاكيشلاب لماعتلا قالطإ
 ٠ يزتعلا نان ١ بتك

 ليات يرتارملا فرست قطا
 أ ءامهني#' لدابتلا .ليهست ىلا ف دهم
 ههلاملا ينوشخبا١ ةيوستو سصافبتالاا سد

 اهنيم 4,سيف هيضملا بارطعالل  كطظفاصعم لمار ,انيدتلا اكبشلاب

 نكم, ل ةرورص اهبول ىتا ةقاسإلاب افةءرتذلا نسوا  تيوكلا
 راستخا# ف اهل عابضتسالا ١ مو ردصم رم بالا .ةلعو
 1١1 مكر ساسيلبتتلث نتا رديسملا دكاو ايعراصللا . بويامسلا أ اهلا ى
 يسرب تارطحل ةغوسسم نس ةولسلع يش نالظالا 'ديخ بيب ١١ ةملزملا
 راهتلاب ىوهمتملا ةقث ريرفت لا ىلا ةئامزاب باكيشتا  رمافتلل
 لمعي زفتسيدب رتدلا يضاظحلا قرصملا ةينابستسلا تايوسلا ةنب.. دامتخا

 ةيلخادلا هعشاولو هلئيش سكع
 تفرصملا نإ ,عاينلا» بسكحد

 لكش تيوتلا ةفففاحم نإ نركرغا
 ةيوست ةيلبك لوشن ةفرغ
 ياي هتدابتالا تاكيشلاب تاباثحلا
 ةلقاتسملا يف ةلماعلا برامنا

 سس ءلادبااهقسم ةلرعلا هده رشادتسو
 اوك ماذا موي

 ,اوؤسدا ريسصلا اكدر

 ةيئادلا ةييزاتخلا تانابسلا نس
 ة؟ة مارا لمح رانيدلا .سوتللا
 هيوسسملا ةلدانتما باكيشا اخ نم
 اها ىللا كلم يدؤب 3 نا ةطم -- اهيبع
 فان اسلا كلي ياش ن نع بجنن

 بمسببلا ادض فيصصتت لآ ىف ماو
 يف تادوحولا ديجحت رازرجتس ىلا جدام

 ةمادمملا فراس ب .
 تاجصا يوكبس هنا ردصلا تاصاو

 ١514 ' 24/5 دمب ةضومقلا تابايحلا
 اهيبثلك بيحسلا و هيرخلا ةلطم
 ريل يدفملا بحسلا كلذكو تاكيشلاب
 ديكلا

 بساعتلا هدم نأ ردعملا لاقو

 ماهدولا
 نيل يع بهل ' باه ماسلا نم ني ةيفكسملاو

 نبدا ؛بفريصملا تارارخالا



 مىل1 بسلا مككك د ركأ ماس

 | ةدسااسقو قارسعلا سو نونياصضتم
 ةقطنملا نمأو نماو يلودلا نوناقلل كاسيتنا يكيرمألا وزغلا 7

 ماده دئاثلا سيئرلا ةيسلا يتقن

 لم رسدقتو دهبات هنئاسر سسح
 ةيدسهلا بابشلاو ةدلشلا تاياعجا
 دمهلا ف برغلا يسال ١ سوا ع

 لدعلا لجل نم هناطن ل يظل قالا
 ميقلا نع امناقإلو ,ةييباسبسلالاو
 مىئداملاو

 ةلاسرلا يعم يتاي ةنيفو
 نيسمع ماهم كالا سيئرلا فيسلا
 مهقلاو ميىداسملاو مالسلا لجر
 ,مرثسملا ةليسألا ةيراهحلا

 نلعت ريدقتلاو مارثيحالا سس ديزعب
 اييماسقت نك سيئرلا ةدايس اي نا

 .ينارسعلا قيربلا
 فرشلاو ةياركلاو يرحل نع نادل 5 م

 دقو خف امناءاقل نااللع رمز  يناسنالا
 قارعلا باييَجو ةيلطل يبطولا راعتالا
 .يهلب. ةبيدسهلا ةمساسلا يف
 داحّتالا عم نواننلا اميم نم (قالطماو
 ددخب  قارعلا بايو ةبلطل يبطولا
 اكيرما تاوق دحاوتل انتباداو اننجش
 راصخلاو ديضن .رمارل اهن"ةلحو
 كره _ال للد  ييرملا جييلخلاو

 5 يراممتسا ورغ وه دجارتلا
 , اودلا نوياللل ةديرص ةقلاطم
 ا
 اييماقت اهيل دكؤيو . ةعيسدج رط اخمل
 راصملا دع هلامث يف قارملا بكش عم
 نمص ءاح :دلا يلايربمالا يداستقالا

 يتلا | ةيرصندلاو ةيناويملا

 ةدحتللا رمالا ناشيم خب ابلك رم راعين

 ةسيدط نإ. دئاقلا سيئرلا ميمعلا
 ةشللا نم ءالدمإلاو دنهلا تامشو
 نم توؤدلا مكلاعت .نوكراني ترعلا
 لدملا معد يف ةماسمالاو ركععش لحل
 ةردانم نااددخم رو دكؤليو .تاسنالاو
 يناثلا 0 اهوشنلعا ينلا مكترايس
 اسايسأ حلصتن يماق“ اا نسا مييع
 ةيكاقلا ناةهفملا لجان اينوس
 دمتعت اهبار طسوألا قرشلا ةنطامس
 راهبخلا ةنلو ةيئاسنالا ءيداجملا
 ,ةلارتشملا حئابجللاو

 و مكدطو نغ عاقدلل هللا مكقنو
 اد مساع نم نبيع

 دماصلا قارعلا عم ةيبرعلا ةينهملاو ةيسايسلا تايصخشلا

 ىب رسعلا لسقتسملل راسصتنا و زسغلا لاف
 اكيرفأ عالمع تجرحأ نيسح مادص سيئرلاةردايم 8

 ين ةلوغدا ماكحلا سضمبب نيمتسي
 ٠ ييعرخلا نطولا

 تاباستالا ءاسؤإر نمك ةامتسع
 ظطهسلا تاحورطا ةينميلا

 ماشا 2 < ماس لا

 احسب 0-1 ا يذلا ةيئارمبلا
 و وشكدلا نم ل عم نو امتفل ماعلا

 مادقلا يب ا رمتؤبلل ةيئادلا
 سلاسل سيلئرب دف .:ةايذميلا ةيروهمجلا
 ءامتالاو ريوظتلا ةيلضنا
 ةباكقنو ا اتاباثنل ماعلا

 , نيياميلا يسدنهملا
 ةينهفا تاداصعلالا ءاسؤر ةملاو

 يدمعتلا ثحب ينك ةيشادبالا

 نفارعثسا تاي الفلا
 امر ةيبرحبا ملا اهب رم

 دوجول ا رقعاشسم نس.
 1 19 ةريزجلا

 (ىلرايا ةمخسلا ىلع رشنملا ةمقثز
 هيل ع يييردنلا

 ةيسنرخلا ةفاهعلا ةلاتو
 كرتشملا م امتجالا نا هلوقو سامر نه
 نوكيس يتمم نيد تمظتالا ليالا وهو
 اكايزا 3 ءاضعالا 1 3 ةهوتقب
 ةيلودلا ةفاكولاب

 قيما لوسلا 3 للعلا ةجئامس لواجيس جاستجالا نإ نا
 ةجتنلا نادلبلا داصتلا بيسي يذلا

 ارس ديم ىلمب طفنلل ةئلهتسملا
 نع ةبحاشلا ةقانملا ةمزا كرادتو
 .قارملا يلع ضورفلا رظسلا

 ررقلا ماصتجالا نأ رئاذسو
 رهشلا نم نماثلاو يسبدابسلا

2 

 نيج

 ,يتيفوسلا داهتإلل ةريصت لمغ رايز
 ةرايرلا لال انلاشت يرجوسو

 لوانثت تيفوسلا ةداقلا عم ناكسابب
 تاللسجللا ف ةيتانتلا تاشالسلا
 ةشافانمو ةيراجتلاو ةيرامعتقالا

 حلاصم
 (لوالا ةدقملا ىلع نيشنلا 7

 , مهقتمو ءىداش
 ٠ نا ةطرشلا دارملا دخا لاقو

 ةفاومثاو تالوالطلا اومطدح نيرخاظتلا
 ربكال ةكولملا « دلابرذقاس» مهاطم
 نا يلا اريشم ةممط#ا اسما
 اودست يطرشت +٠( ةييارق
 + نيرجاختمخإ

 ينتاتلا بتقو ةرسهايطتلا نأ رسكذو
 يكيرمالا سيئرلا ةرايز عم ةئماؤتم
 ناو قكيسيسارط ناس لا يتوب جروج
 نورهاظتملا اهعدو تارريشتملا
 ىلع تددستا
 مدعو جيفالا ةطنم يم ةبكيرمالا
 اهتنمو امك يه برتح ف طروتلا
 . اتيفدا ثسيل تارهشنملا

 عزالله .د لمتم» ريهتشتب راثو
 يلع هفماشسللا راضنا نم ميطس وهوا
 ةرهاشثلا لا اعد يذنا وه كايبلا

 نساللا ريزتات فشك كرويويب قو
 ريربم سيفاكإ ةدهتللا ممالل ماعلا
 تدار جيلخلا ثادسا نا (راليوك ميد
 عيصولا ةروعل نم سوفلم لكشب
 وجل يمداسعتلالا

 ةيسرللا ةياحفلا ةلاكر تقسو
 ومملا ةبست نا ريرلاتلا نع
 رص 1 جيف ؟نبحاو علت |96
 47 دبع ايبدت رثكالا لييمسلا
 وا ةسييساملا ناد ليلا يب اسوصخمل

 ةيفر3لا ابورواو يتيلوسلا داحبالا
 حضوا ةييديباللا اكيرسا لوب

 يبوقلا لخدلا يلاسا نا ريرلةلا

 ماحل هئالاب رجاو ةيسنب صفق ما
 اونلا ىلع ةثلاقثا ةدممتا يهو ١

 4 ا ودل كر رمتعلا
 ١ عصولا اذه بسم ديعيو

 در ١ لإ همم ةريبك ةنسب
 هئانو ةيعل

 ليزاربلا يف سوفت“

 ةكيرما لبلا نم قارملا بحشو لاقطا
 , اهل ةظيلحلا ةيبرغلا لودلاو

 تافالعلا ريزمت لبس اثبسب امن
 تاداحتالاو تامظنملا نيب ةيكاننلا
 ةهتبمعتو اهريونعت ىلع لمدلاو ةينهملا
 . يقيقشلا ىبعشلل ةعدخ هين ان
 يلسوخل ديستا نا وطويل 4

 م ةيالث ىس نسما .ركباب دمحم
 ابرهكلاو ايسينهلا تاهانملا
 تاردايم نل نادوسلا يف نيدمتلاو

 مالمغ تجرسا نيسح مادص سيئرلا
 , ةقطلملا ل اكيرما

 ءماينألا ةئاكر ارم حيرت
 تاردابللا ا ايلا
 يسبلسلا لخلل ايعوضوس | قكشنلا
 ماكحلا ضب نم هالمحلا ضفر 30
 مادا مهضفقرو يخيل ءدجل برعلا #

 اكهيرما

 اهتاظنمو ةيبرملا ريهامجلا اعدو
 طاقسال طونسفلا لك ةسرامم لا
 مهبيمش ةدارا نوطيرو نيذبا مايكعبلا
 انك ةيبويهصلاو ةينايريمالا حئاصمب
 ةببرعلا يدمالا ةدعو يلأ اعد

 1 يشار جيلشلا ف يبحجملا
 كراشتس :نالي نأ نيمالا 0

 يلا ةيطغتلا بهاصملا رواجت لئاسو
 يلا ةفاشا ايلاح هدالب اهنب

 نمالا ايهانك ناشب ءارالا لهابت
 ةيميلفالا لئاسملاو يبوررالا نو احتلاو
 .كرتشملا مامقغالا 3١3 ةيلو لاو

 كسدارف لاق  عاو  اتراجكادج 13
 ' ةراطسلا ف يراستلا راشتساملا 1١ الاماغ
 تللبا هدالب نا 0راكاج يف ةيكيشتلا

 ةيموتحلا ةيسيئردنالا طقنلا ةكرش
 ماقلا انهمم ظقتلا عارشب اهتبعر

 سيرب دتيشوسا ةلاخو تركذو
 1 ىلا رشي مل الاماه نا ابدلا تدروأ
 اهئارشب ايكانرلسوكيشت بغرت يتلا
 ا رادحتالا نأ لاق هنا الا
 ةيبلت لمح ةرهاث
 فلام ظطقنلا نم اينافواسركيشت
 ,اهنوي ليمرب فلا 4

 ةكرشلا عم تاضوافملا نا عضواو
 ثحيل لبلما ةعمجلا موي !ادبتس
 طقنلا نم ةنيدش لوا لاسر :رآ ةيفاكمأ
 .رزرصت را ناريزخ لولخب ,يسيئو دنالا
 .نلبللا

 لاوخ جتنت ايسيئودتا نأ ركابو
 ماطلا ظيقنلا نم ليمرم نوهلم ,؟
 ليمرب فلكل ":ريجستي مو ادوبي

 ضراعثتن ةيمدتلا
 قه طيف جكيالا نأ ريرلتلا ءاقاو

 رايعشتو اطامش وعملا ناو نيتدجرالا

 تا اد 4 عضواو .
 1 ل 1 رارختسالا

 ةلمفلا راسا مشو امتلا
 لخ دلل وت يا مامأ

 لقد نأ نع الخف : لسدلا يل يسوق

 يادئاملا حيرخو يحراخلا نيدلا
 هيكيرما ةده 506 ١ داس

 والا جئاملا نا ل ريرتتلا راش ١

 كيقرشلا ايورياب يتيفوسلا داحتالا يف
 14 ٠ ماع ةثاملاب ةيسجط ةيسبب طنش
 م .اعتقالا كلا تاءارسا رثآ
 يءامتتالا ميظدتلا مدعو تاءارص'الاو
 اننلا تارسفتلا رع مهاملا

 هيدا تدل

 لودلا ومب نا زييرفتلا ناصو
 عليو ماملخ هر سلطسس هيكامعلا
 (7.8) لاقس ةشالل اس 1,“ هظمسومس
 رمتسصمب و "ملا عافلا هئاملاب

 رود نم لصللا ماعلا كنت اب ماشخسمالا
 ةياملاب ىمثا رواجتي نا

 هفيرعلا ايؤروا يف ومنلا نوكيسو
 لياتس ماعلا هده ةئاملاب ةئالث ةيسبب
 رمهلستو يماملا ماعلا هئاملاب 8,2
 لسفلا ماعلا يصايدخت#' ع اديرم
 هئاملاب (1,92) ىلإ ويسريلا

 هن هن ةعسفب انسمت ريزفتلا ميرثيو
 رضلا لطدلا يلامسا ف ةئاملا

 0 يعز يا 1 اهميرم؟
 دئابل دبدج يعقخ يئاكلا هيئاك

 مراقلا 0 ي مرخبا
 كثءدنعا لآ ماهلا نيمالا ريزقب دكاو

 لكش ىلع اهسيرم بفقد جيلخلا
 ماعنسالا ف ةقث نادقفو ردك مطعت
 نم راجستلا راربملا نا ىلا ةرمثم يمل املا

 ةررصب رمق: نوهتسم

 لرقلا تاباقن لامع داطتال عامتجا
 انيرمل ةذاقع زرتملا برحلا جيستلاو
 ةيفدن باشي الماكتم ارومت حرطيسو
 بعشلا نم ناودعلا ةمراقمل ةظح
 . يناارعلا

 لوؤشلا يف يبدجالا لهدتلا ناباو
 تاوقلا باتسشاب بلاشو ةيهرملا
 جيبخلا نم ايبريهملاو ةيكيرمالا
 ديهمتل ةيمالسالا تاسدقم او ييرعلا
 يناس لمس ىلا لصوتلل ماوسجالا
 ةيضتنل
 رعثو عقلا يلع هوما لاق نامه قو

 اذا قارعلا نأ يندرالا ةيميدلا نب

 تارفلا نس موجه يال كل
 يشاراا يي ةرشتتملا ةيبرغلاو ةيكيرمالا
 4 | عيمج نات ةببدقملا ةيبرحلا

 ندرالا وملس مهشصضبو ك0
 يناج ىلا سدقملا داهجلا نوئليس
 . قلارمسلا

 ةيباكو عم ةلباقم ف تدكاو
 نيسلسملا فالآ نا راو وشو

 نلو ةيمنجالا تاولالا ةيز
 دليلا قغرملا نع حاقد ا ارددرتي
 ضرختي ناوده يأ طخ ملسملا قيدشلا

 جاجح لسرت نإ نوزالإ يا تع
 7 ةكم 0 ةسدقللا رهيدلا ىلا
 مصوم لالخ ةرولملا
 :الا تاوقنا ءاقب ةلاسح
 يملسلا يضارا ف ةسيزاففا
 .ياسمم

 نل نيملسملا عاجلا نا ىلع دهدشو
 ةيبنحالا ناوطلا ثماد ام ناماب اونركي
 . ةسيقملا نكامالا لثخ -
 هرجولا دهب يبدرالا ريزيلا ولا
 دا لاقو ولا عسا سول
 ةبلسملا عف كارقلا نس
 ةييزجلا ملا نم مزح يا لال
 ضولرم دوجرلا اذه لدس ناو اييرعلا
 نيناومل بسح .يعرش ريشلو امام
 , هقارعاو مالسالا

 لات ندرالا ىدب ديدسلا ايبيل ريقس
 دض مادعتبا ىلع ةنالب نا

 ةلاس 0 ةيبرغلار ةيكيربالا ضويبعلا
 0 2 ىلع مادتغالا

 تنل فاضار

 الا سما 2 ا ةيبيرالا (روتممدلا)
 عالا لتقي اسيب جرضتت نا نكمي
. 

 ةيدامصتتالا تاءاردالا نل 1
 ىلو ةلوبكم رحل قلرعلا ىلع ةمورقملا
 نم ملادلا يف عملب مبا بولسالا اذه
 ةايسل نيضلل يوجتلا هدم و
 . ةدحتملا تابالولا

 تاوق لاسرأ ضراعت ونيكا
 جيلخلا ىنا ةيناباي

 ةيسيئرا| تبرغا  عاو . الينا
 نخ سما رنيكا نوزاررك ةينيبافلا
 ةيناباب تاو ردنلا ةلعخ ناشب اهنلق

 نم هبا تناضو يبرخلا

 لدم انس لع شر تأ ةيكوحلا لد لضدألا
 ,تلاثلا ملاعلا عل لود

 اهلرق رنيكا نع رتبور ةلاكو تدقم
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 داصتقا هول نابايلا نأ امب اليئاه
 يلع اهسامتشا ركرت نا نأ والا نمل يالا
 ايت حسمت نا نب *دب ءاصتلالا
 إف نابايلا رمثسن نل لماو هيركمع
 ىلع ةيماثلا لودتا ةدهاسمب ماهسالا
 ,اهيتاب رابيختجا عاب

 جيلخلا ةمزأ ببسب

 رالود رايلم ١

 نادوسلا رئاستع

 ين'اووسسلا ةييلالا نيرو لاق
 اجلا .ربل زارا دوع قيم ذا
 ةراسخ يف ثيبست ةسفارلا يبرعلا
 يفمست رالرد رابيقم ةرا نابوسلا
 ليرد نع اهميومتل ةموصحلا

 ةقيدحسل ثيدح يكف يديح لاقو
 رئابسخلل اسييثت نا ةيمدبللا ةايحلا
 رابلم 1, 2 وه جياخلا ثادححأ ببسي
 بريم رالود نويلم 9+5 اهم رالودا
 .طقنلا راعسا عاقترا

 نادوسنلا تارداه نا فاماو
 فسم او اسيأ ترثات ةمضبلا
 ليدي ا يربابوش تاليوشلا ةديسملا
 نوهلس +7٠ عقدي يلاممعاب جراخللا يف
 رالود

 هلسلا ني بكف نادونملا نأ ءكاو
 ةيبؤروألا لودلا يعمبو يلودلا
 هيلعاتل ةلخاش تادوحم ةيويسألاو
 رئابطلا هده نم مرفج

 ليف ميش سكك

 اكيحلب ربعس
 «راظ دبسلا ليقرسسا عاود لف لسفم

 ةرولتا ةفادق سلات سيسر ب ام مس "رب"

 رعب عزملاجير ناامق كر اين ةييسل“ نيس"
 راهسو اههسا همساسمب و" بلا يل اكدحلل

 لبيتسي ريرع قرات
 ايديوس ايئاملرب

 بتاع ريزع قرا ميسلا لملسسلا

 ريسآ ةيجزاشالا ريزو + اررون# نسيتر
 نأمل ميلا عيصيلا نع رشيبس هزي ديلا
 ارقممبلا برخلا لثمم ييديوبلا
 ةلادصلا هيفمح سترو :ارنشالا

 قئارل“ دقولاو ةييبظستلفلا ةيديوسلا
 ايييتس رطتقلا رورم يئدلا هلا

 تاهجو لباس ٌةبلد اقدا لالخ يرو
 ةئظنس ل هيهارلا عاضوالا لوف رطل"
 هرورص ىلع ديكاقاا) يبرحلا جاجا"
 ايعلس الخ اذطتملا لئاشن عيد لح
 ديصلا ةرداس عوس يل الماشو ذاماخ
 يماثل يف يسم ماهس لالا سيئرلا
 -لباقللا رخو ,!44+ با زم رشع
 لوألا ةيسايسعلا ةرثادقا سيئر ديسلا
 ةيجراطلا ةراروب

 :ينطولا سلجملا سيئر
 يكيرمالا ناودعلا
 ةمألا فدهتسي

 علام يدهم يىدنب ديملا ىقنلا

 ةديسلا سما يسظولا صلجملا سيئر
 ةقئؤملاو ةرعاشلا (نربلا لربع ليا)
 - اهلامع ينارعلا رورت يقلا ةيبارتسالا
 سلجملا سيئر ديلا ضشرسمت هاو
 طقضحلملا تامبا ماقنلا م |

 هم ينو مهلا ا يتاردعلا
 ءرملا ةمالاو قارملا

 لالخال قارعلا مي نا حضراو
 ةذظسملا ف لماّشلاو لدتنلا مالسلا
 ميلا ىكاشالا عيمج لمحل ينال
 برشلا حبش دامسالز ةلطنما اهس
 يالطتا ,ملادلاو اهبرعش نع ةرمدملا
 مالسلاب يقارعلا بفشلا نافيا ني
 لودلا عب ثاتالدلا يف ثبات جهممك
 . بوسشلاو

 ءىريك تريب ليأ, ةديسبلا ترارش او
 يف يسع مالح دثاةلا سيئرلا ةر دايس

 ةيدحلا كوطقلا داني اجه اهرايقغاب يالا يأ
 , ةقطدملا يب مالسلا لالخال

 :ةحملا ريزو

 عاودلاو عاذغلا مند

 يلودلا نوناقلل قرخ
 ةماعلا ةددصلا ةملاتم ةحصلا ريزي
 باوملل جابسلا لا نم لمعلا ىلا

 .قرطلابو قارملا يلا لوقدلاب ةيبطلا
 . اهيتغ فركعتالا

 اههحو ةناسر يل ريزولا هيسلا راو
 ءنوجاتكاب اميشيريف » ديسلا ىلا
 عقر رارللا نا ةمظنملل ماحلا ريما

 نمالا سلجم نم رئاصلا
 تادادمالا لوهش سمت ل يقوشا
 سلجم رارق يف دراولا رظعلاب ةيدكحلا
 - وبلا نمالا

 للا ةمئقبملا ريرولا ديصلا اغد امك
 ةبزانم ي ةصتشلا ثاهجلا ةمئاغم

 عيئابزسلا ديمجت علرت ةدحتملا ممالا
 ةيودالا ءارشل ةيقارملا
 ةببانلا تامزللسلار تاطاقللاو
 عم يعاسلا لئيو لاقطالا بيبجو
 ةفالبلا تاذ لودلار تامظنملا
 . تامارجالا هذه نع

 نويلاطي مالسلا لسر
 نيدتبملا باحسناب

 لسرو دولولا ءاضع) نم مع سج
 قارفلا روزت يللا ةيبتجالا مالملا
 دئاقلا سيئرلا ديسلا ٌءردابم ايلامع
 اثلا يف اهنلغا يثلا لنيسح ماده

 الئطتم ايامضمل لحال يقاملا با نم رشم
 هنيبصت اهبل امب طسرالا قرشا

 ءابنآلا دقاكوف شيدح» يل اوناتاو
 ا هتبايس ةردابم نا ةيقازملا

 مشيه ديس# لافو . ةفطناا يف عالسلا 32 دام قارعلا
 ةيمالاسالا لسا ماما ,ةمحر
 داهلا سيئرو ملوهتوتسا
 ةردايم لل اينامدبكسا ١
 سسيوع مادص كئاللا سيئرلا ديسلا
 نهردت يبالا نا ىف رشع يثاثلا

 دوسي ناب ةيقارملا ةدايتلا
 حبش دامياو ةقطنملا يف يبالاو مالسلا

 , اهيغ بردصتا
 يتيرمالا يركسملا دجاوتلاب ا

 اردشم راجملاو دين صرا
 يتولح لالبخا وه دجارتلا ا
 الو ملسم لك لاعب ةريزع ةيمالسا سرا#
 ىلا وح ديو هركتتسي نا الا دهسا .كتمع
 , الاتع يثويخلا وهده بتحب

 يدلا يتراصتمالا راهدسلاب مدير
 هياب هفصوو يقارعلا يلغ اكورما هيضرفت
 لثحاو ميغلاو هيثودلا بارعالل فامم

 قاثس تلاخيو هيناسالاو هينيدقا
 بعشلا دومضي داشاو ةددتللا معالا
 | اهأر ىثخو ةمدلعلا ديد اديو يعازمما
 , وهو يسدح راذمس كئاقلا رسيزرلا بسلا
 هبااوق# سرسسسااو ريطاسم» همك

 رمنزبرامخ دريس ديسلا فضوو
 ومع مالسلل رهكلا برج هيوم
 جررابم يوروسلا مالببلا لسر دو
 نست مادسع فئاقلا يبكرلا ديببملا

 ساساو هيراوصو هلما هر داعم اهيا
 اهلسكاب هفظنلا لكاشم لك يقظنم
 ,نمالاو مالسلا اهدؤست نق لخا نم

 ىركستلا دحاوتلا نهري هنا لاو
 دقح هنال ينرملا جيلخلا هفطسص

 اماهزامملا نأ يلا ارعشبم هيلاكيشملا
 لالخ / هلبسز لسعفا يش هبسابسولب هلا
 1ي مالستا

 الوبر كيوح. دريسلا فلامو
 ايان قاديوسلا ناكرتلا ل ةرهم
 ةرماتس نأ مالسلا لير دنو ةوصغو
 سبخ مادق تئاخلا سييرلا دنسفا
 ميهح لجل انسانا افتطس لكي

 رصابع لطب اهنا امك هيطنلا لئاشم | .بعفو نايزسلا ةموكهس ىا يلا راشاو
 8 لولا ملا" ءالسملا التلال ةييباسسا ١ دلو نانال" اهرت رم < فت طخفلا رهيس

 هاسكي ةهعم راييع  ملصكا سا و

 ةسيسئسإ تسيدجمملا نسمح ىلع قسيسف رسلا يبعشلا شيجلا ف نيعوطتملل دشاح عمجت قف
 تيوسكلا رسيمهاصجل ينطوسلا صرخلاسب

 وضع فيمخملا نسمع ياك قيضرا ءاشأ
 .يمرعلا ثمل ءءرهل ةيرطقلا ةدابنلا

 ييسللا رادسعسالاس يقار مستالا
 يف نسآللا امسنش , اننأل يفافلا ريبامجلاو

 تيوكلا ةظناحم
 هيرطفلا هدايقلا رصع قيعرلا لاقو

 مسللا عمجتلا دروصتح لالك برختل
 هلكت اهم ربغامب» عابنأ يم يسوظتسلل
 نا موتعنلا قلرهلا يك عاملا تيودقلا
 بتاوشلا ةقتاقك .لاعلا جاندمالا اده
 يل تالابرلا ضرالا ةيراشلا ةيكيرمالا
 لع لييثد ربلا رهت زاجسلاو مخي
 ةمابقن رهزملا يطولا ادهب ركامو
 هئافلا ىميثرلا ديستا ميظعلا دهادملا
 أ يدلا داغر هللا هططح يبسع يارس
 2 ىاركلار رغثا اطرم ىلا ىارملا رابق

 وصفا (,سش- يلع قيفرلا ايحو ندا يتم
 لياطبل بركن قلا مدايللا
 ريرست نا اهئؤم ةراجحخلا روت ىطسلف
 نسئرلا ديسلا دي نلك .نوكيس نيقثلا
 للم ءاسقلا دقي نيسعع ماعص دئاللا
 و يخل زوبر لك
 حابس لآ ةيفئا ةيفئامل ةاسمافلا 7مدللا

 تملك يقل ديحللا يسمح ىلع قيبلا 8 ْ
 , ةيمرمجملا

 هرصاح نشطلك عمجلا ريغاببس تنحو

 يسعمشلا ضشرجلل تيوكلا ةتطنم

 بيسلل 4ذفلا ةيكاثلا ةدايقلا
 | هظفح نيس مادع ,ئاقألا سيئرلا

 نع عاقدلل رميطملاو املا ذب ةدكؤم دانا ناموملا حلام زيزع قيفرلا لاكمأ
 نتا ثلمل امهم عيلطعلا قارعلا

 ةمدخلا نم نيفلختملا نامرح

 ةصسمسسسمسم صصتل بنصسسسسسمت أدعو

 ةسسيفتاهلا فحانلا عدس أ وسف
 |نامئس ءادن تيتخ

 ردها لهكرلا برعا
 :ر ناسمغ تاةيماوللاو

 يشن تيرا هظكاحس 7| ةبماسملا رشا
 ةءالت عنرو ةمرظنملا ليخشن ةداعأ
 للا ميدقتلا مهلذبو عنا
 .نيدطاوملل ثامولسا

 روعشلا اذه مهل ركشن اثنا لاذو
 نطولا ىكربس يف يئاقثلاو يلاعلا
 .ماظعلاو نوامتلا | مانباو ديدقملا
 ,ةيسائودنالا ةدحود/ ةسفخم ةيحورب
 .لممالا ىلا عرطلا ةدومي

 ةبساسللا زئارم ماغ ربذه لات ابك
 ءالصاوللاو لقنلا ةرئاد ىف ةبورتكلالا

 رهزم سين تيوكلا ةحباعم
 بلكتم ةثالث هعد ةرئادالا نا ينو

 ن«رششلا تاناسحف

 3 هل اجت
 5 اواسيتعا 0
 ةنيهتل ىلوا ةرسخك ٠ ا 8
 تيبانلو ةيلثاهلا يكرتمتلا تامدخ
 ,ةيباثلا يه هبتاكلاو ءاهس مهتيقجحا

 ,( اقباس حيوشلا) ديشرلا لا دب
 لساموسلا سيبقلا بادب -

 .( الباب ةيشاورفلا) هوسريلا ةنابل
 هذه يلا ررصعللا ا نيكرتشم ا اهدو

 لقنلا رو

 ةلستسملا غلاما ديزسلا بتاكلا |

 نينطوملا ةرادالا تايه دنو ,مهتم>
 ءايرول تالساعملا ناجسال رئارلا هده

 * ثالاومبلا
 يثلا 3

 .٠ هركش نع نا

 يراشلا رهزم سيق 8
 ةبئربا ةرهما مادهختلاب كلذو
 تالصس عم رشابم لكشب ههطبر
 عيطو :تابلاطملاب ةساخلا نيكرتشلاا

 م

 عم كرتشملل اهديرزتو ةليدب مئارق
 03 .ةمف 1

 مدل نم يوحي فون بالا هده
 كوتشم يئا ا ا

 واع ال
 تال

 (يلرالا ةعمسلا لح نتسفلا ةمتتأ
 دايمبيو رداتلا يذسسع|ا فيو«

 (18 ] نم رثكا تلقذعاو نسيعرلا
 اصخش

 مساب ةلاطاتلا ةفيمحلا براشاو
 ةيرصللا نمالا تاوق نا يلا لمدلا بزخ
 تبقتعاو ايمملا ةلقفاححم لخادم تقمع
 - اهتفلا ةدماج ةبلط نم ايئاط (7+)

 نما ثحابم نأ ةنيسسللا تركذو
 بلقتما طوبسا ةلفئاهس ةلودل#غ
 ظنوبمم| ةعماج اابلط ند ايلا (؟1]
 41١59 ةيرسملا ثسابملا ثللتعا امن

 ةيفولملا ةيساج ةبلط نب ابتاط

 سيياتمللا نأ بعبشلا ةليهم بدكاو
 مكاصلا يتطولا بّرهلا اهدمتعا يثل#
 ريلسم تاباهتنا 0 هيسقزد رايتخال
 يف تما ةلبتلا يرسالا بحشلا
 مصانع رايتطا ياج نساسساإلا

 ةسرامع اهلها فرزعم ثابسطشو
 ةرقلاب يارلا صرفو ةيجئجتم. .بوطسا
 لكب تاوصالا ريوزتلو نبط اننا باهراو
 شاسولا

 نأ سما ةترشن لاقم يف باتو
 باجسا رايتضال تهحلا تاحيترخلا
 رابتعا ينوي ةيلئاعلا نتببسمحلا
 نيو بشللا مالختيساو ,هءاقكللا
 داق ايامت يب شسهتملاو سةلستلاةر
 ةضراعلا يحشرن ةهحاون ةديدح

 ةيقرامملا بارحم رارف نايل بتراشلو
 عضيل ماس تاداطقناما ةعطامشمم
 | ماما نوام لف مكامس# يتلون“ برهلا
 | نع ميش لك فرمث يتلا رطامحلا
 .اهيدسشرم |!

 تالواحللا لا بمشلا ةفيحلم تناقو
 يرصلا ماظسلا اهبل يتلا ةمئايلا
 ةسواسلا بارخا رارلا ىلع شيرشتلل
 هن بعشلا ساحب تاباخثيا ةبيعاقمم
  لشفلاب ثياب

 ىدحم هلقل لافع ب ثتفاصاو
 ينسج اهلاق يملا ةوهمملا ,ل يسيح

 يه باب ةريخل)) جناغابسنا
 دجو مكخلا يأ عيرذلا لشقلاب اصيا
 ين رارسالار ثاروابملا ةيغل بعلي هسعب
 عيدابملا يشع ةهراضن١ هينا رسخت كفو
 ينام نيكس ساقي

 س مهرلا ىلمو هنا ةقيسملا بدتاو
 مدع عيمبت نا تلواح ةيوكصسلا نأ
 ل االا ةيطافملا فقوم نم تارثكالا
 لا عقتست مل ةيييمركجلا مالبملا1

 هريس فامتيالا اذه رطاقم له اختن
 هيوكتلا فص و ءدعالا صم يي
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 ل

 لافقتعا
 جرعالا سكجلا رطاخم نم هترذخ
 _ مداقلا

 لباك يقطمي هكا هيدي تقولا ف
 ةيزح مارتلا رارخالا .ببح سيئر ارم
 ثاباطتنالا ةعطاقمب ةشرامملا رارقب
 مدعت يئرصلا هبعشلا نسلجل ةلبقلا
 اهب تدلاط يتلا تانامغلا مفون
 ةيسابسلا يوقلاو ةفرامملا باؤحا

 رسستإمللا يف دارس ديسلا حضواو

 ةفيدجلا تاما جتنالا لوح عا
 كريز ةموكخلا نأ بهشل#
 تاب اتفتسالاو تاباختنالا

 نيبخلادلا ةبست نأ ىلا اريشم ةيضالا

 نواهتن ال تيوصنلا يلع نولجلب نذلا
 نييديتملا .يلامحح) نم ةثاماب 1
 كارشالا نو ةهباكتنالا لوادجلاب

 مكاق جمل هتابانتنالا لاح
 ماعلا ينال مدقت يل ةدوكحلا لي رجحت
 يتااو ةبضالا تاباغتمالا ' 1
 . ةظريتخم ريوُيت تايب كدخد

 نلسع وارتجالا بزخ سيئر قلعز
 نونئاق فنو كعي
 هناي تابافتبالا ءاشا ءىراوطلا
 تبييف ةضرامملا نا ادكؤم (عيرهت)
 بتاح نس ينتاب جيرهتلاو ةجرهم
 للع انئاد ضريفعت يتلا ةموكدسلا
 تاناطشنالا جئاتن اد و
 لاقتعا يق مك | يرسامل م دغدستو

 مهب ١ ييمرانملا يهيشرملا يبودنم
 د. لطاذ مهتانحاو ةرشامم نم
 نسرؤرملا ىلغ ةعرنلا ثيوقتو

 امهتنميه ضريف لواسحت
 ( لوالا هسيمإلا يلع ريشا ةصتن)
 امهئيناثو يزومسلا ماظنتا باوك دئاق
 تاوقلا ام دخل يلو ةيكبرما* بارقلا
 دئال اهيذع فربشب يت ةيباطيوبلا
 جيلشلا يف هنكيرساا بتاوخلل ماعلا
 توكررافش نابزوب لارمخلا

 ود ثلاثلا ريبعلا يو انيبرف انا
 تانالوثا رعب ممثلا يشمح ل نزولا
 بذي لمعي رهف ةانياطمرلو ةدخاشلا
 ةكلسضفمم مداست

 ديدنب ىبلطإا لامش فلع .رقو
 ةهيرخت ينلا ةيرجملا تارواملا ةزيب
 للا ظسوملا رخبلا يبربش يف املاتع

 ملعب ليقكا لوألا نونأك رهش بضم |
 موستا يههمعت نأ اهل اروقس راك نا '
 هاهيوألا ,

 ةعارم هيعلبا تلحلل ياني حيصواو
 تارفذف ين يسما اكمرمأ بوق
 هد دنللا بايالولا نم بابطبفرقو

 ايباطيربو نايونلاو ايكربو امنابساو
 يف فراشم انتاطماو لايبرملاو امماملاو
 ص ل

 زاهج ماما ريصتم نافع ©
 .اناللآ ةلههلا

 راتسلا ةسحازا
 دئاقلل تايرادج نع

 كمملا برح تيوتا
 شيحلا دئاق يارا .ميرصلا»

 راتسلا ةساران بيودلا ةثلطش
 .سيئرسلا نيسلل تابرامه ثالث يب
 ةيده هلا هططح نيج مادص افلا
 ةرثاب لاا راق عب ناحل ةحب ةرثام
 ثيوكلا ةظناحم ةحع

 ضيب ةيبسار لوألا ةروصعلا ثديدو
 م ةقلطسم يراربلا يقشنمم
 لخادم ةيباتلاو
 ااًمئاو يرسل ذمآلا ءإ يسطلا

 ع يما 0

 ماع ريدم ومس رماث حصار ناميسلا
 املس لمحتمو زاك يد ةلقاجم ةدسس
 تيوكلا ةظفاحسم ةدمم ماع ريدم دويع
 ةبيمشلا تاكبذلا ميدلت ةللختو
 دئاقل) ِثّبع يتلا ةيدطولا يباحلالاب
 لآ ٍعرفلا ةدوع تكرابو يسن مادع
 ليعألا

 هلبفتسي نامكس دواد ناندع

 يكيرمالا ديعصتلا ا

 سيثر يضاش زيبا فتارق ديستا ياخ
 ةيتاردلا ةيتبجلبلا 121طبعلا ةيعمج
 ا ا م مه برغللا نأ
 نا نيرخألا يلعو مهتالداشم
 هيباجبا الدوس رايغلا اذه نع اوذقي

 ديسلاب مويلا هناخل لالخ اناضاو
 ديلنع سيئر نابملس دوام نافدع
 لبخلا ناب نماشتلاو ملستاو ةقا دعنا

 رزنب نس اهريشر جيلشلا ةمزال
 نم الدب دوسي نا يشبني ملاملا يف رتوتلا
 رايشلا اذهب هلمحي اذ يرتسحلا رايخلا
 . نييكاملا مالسلاو نمالل ديت ره

 ىلا نامئس لاي نات دغ دوسلا ءاشاو
 لجا ند قارعلا ىلا ةيملسلا تاردابملا
 تادلشن عاهنا نسظي لع راضنف
 اهتندسفلا يتقاو لماك لكشب ةلظنملا
 دئاقلا يميثرلا ديسلا ةردابم هونج
 , يضاخلا با ئم م17 رابص

 ةئاابملا ثايسمب» رود يلا قرطنتو
 ادهتلا نسمع دس ىلجلإ لمي لمعلا
 ا قي
 سمسا ىلع قلاحتت نا يلبنب يقل -
 13 دعاواو

 دفاب زهلدا كتارق دهصلا نا ركذيو
 , مدلسلا ليبر تهتك ايلادع لارملت

 نأ ةحسسف

 رفس رزاوج يتم دقن

 1 0 ددكحربلكا 1

 ايوا ءدراك ا
 3 الل تب
 ماجر هيلع نسل
 مقرشفذبتا ب لايبعتالا
 يلا هصيلست وأ 751+
 تابكرملا صخف ةرادا
 ةيربابسلاو رارسألا ةقطنسب
 ةيلطرش رسفطمب وأ «اقباس
 .ةرطننا

 نأ سس سقف

 دوتب ةظفحم يسم ثدنف

 مجئاشد 7١7 اهلخادبو
 لصغ ةسيوسك عسب ةيقارع
 ةرازو نم ةردابم ةبيق'رع
 ديكم ةهيلدلا ةهحسلا

 ةبيمخش ةيوف عم .لامج
 ةيندملا لاوشالا لع ةرداس
 ةدايت ةصخرو ,ةيسدرألا

 لمحت ةماغ ةيتبوك تارايس
 نمم ىجرميف ( ؟ 050 متر
 فتاهب لاصتالا اهيثع رتمي
 ديجم 09098119 مقر
 دمج ىيفطتتم لاهجا
 ,ناجيلب

 نأ نس

 ةراسبت ةراجا يس تدنع
 يلا بحس ةقاطيو ةاصاخ
 ممس مساس ةيئدم ةفاطبو
 مع يجربف ءمطاك راسج
 لاضنالابهيلعرنعي

 [م5 541919 مقر بينايلا
 ةراداسع لايصتالا وأ
 عا فلو

 نا سمبل

 ريبصسي راوس يمس ةيمقاق
 3 مهر ,رسس ا دوس

 ١35515 م/4/3 حيرام- داع
 روسملا ريخ ديدك , بباب

 رثمبي مب ,ىحردف ,ي اشم
 ةرادام قابضنالا هيلغ
 مءادنلا ديرخ

 نأ سعال

 رفس راوج يله س2

 لوبن ١5 مقر يسمدرأ
 كلادبك يكر نملو مساس

 نأ ةدصحمسسمال

 رضس لاوس يساع سنقل
 1كلذاميس ةداسهشو )يسج

 رايد ةنامتسو لأ عابمو
 :جاوز دقعو :ةرايس رقدو
 ةههرافلا ةسيممجو

 نمب يجريف .ةمينواصت
 لاضتالا اهيلع رستم
 جفاف 23097 + ١171 :كناهلاب
 ىرماع نس دمت

 ريماس زاوسج
 0 يو

 ' ناثدمع مناسب 217 رم
 نس يجرميا ,جيازملا نسيبح
 1راا لاسبنالا هيلع رثعي
 و ءادتلاو ةديرج

 نأ حسححمتفف

 دالبم ةداهش ينم تدفبا
 ةيوشسسو الا 801١[ مكر
 اهئ ءيسإ ليل مقر ةرايس
 نسيج است حلاق :ميمان
 اههبحي سم يجربق رماع
 ا
 .ءادشلاو

 نأ ةديصحصموفل

 رسم راوست# شف دال
 مهر لمحي ةيسنخلا يتدرأ

 يم ,مساب 215١64
 ادبخ نمحرلاببع

 رفسزاوجو ,لاون دبغ
 ماب ف 14 21 مقر يعفرأ
 قماص دمحأ لاوب .يقحوز
 يجرب ,لارس نيعابسأ
 لاس مصتالا امهيقع رثعي نمد
 ممقر بتيئايهلا يللع
 وأ 1

 ةاناكس هلو ع٠
 .ةيرمحب

 نأ سس

 هل دقحج ندمقع

 مقسزاوجاهلعادبو
 سيرا مدا :ممتاي يسادوس
 موي رخل ردا مذ
 اة 611/51 حيراستم
 كلدتو 1 48.45 ممر لمحب
 يدرس يقيقش رثس راوخ
 رداصلا عدا سيردا مدا
 طنا موطرخلا
 لسمحيو خراف

 نفن ىحريبف 8400: مير
 امتقآلا اههيلغ ريمثبي

 وأ لوح ةيطرن ةسيريدمب
 .«ءاهبلا, ةديرخح ةراداب
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 ب نياسمرسفعلا

 ' ىبنجألا و زسفلا رارسصاسب ناسضف رست نادوسسلاو نما
 يلمع قيرفلا ردح ل ماو ب ماستس

 هبس اي رلا سلجم بست مق( ندحلا
 ا ىيفر 0 يي

 دريرجلا ةقرطدم يف يببحالا دجاوشلل
 سرحلا جيلحساو

 يف حلاس هقادبد يلح قيرخلا حضواو
 رمان كرويزيب ةقيصفل تاحيرمت
 مولا -. هو معطف يآ

 2 را حسا ريع يميل بيوع قوس <
 ارك رابجبا هنا ينيحالا دحاوتللا

 ةئمان ةيمسبلا ةيباهسلا ناب دكاو
 نب نييلا بقوا دمفتم ةيوشت كادهو
 هراجتم حم نييلاف عيلخلا هتامحأ
 لرد عم ةديه تاملالع اهظيرتو
 قارملا عمو ييرعلا جيلنا

 لم نييدعيملا درط رارق نا ىلا راشاو
 رمدت راضيا ن9 فدهي ناك ةيدوعسلا
 نكلو لاقو .ةمهمهلا ةبوكحلا ذم
 رمدت دّقح سكملا وه لضخ يذلا
 ةاهتدطنا يشلا تاءارخالا يم نو ظئاعلا
 ,مهدسص ةبدوعسلا تالمكسلا

 ىييسيلا ييرتطشملا 1دوق نا فاضاو

 بمشلل عنك بسكب نمهلا نظرا يلا
 نودئباحلا ءالؤغ ثيعح ينميلا
 ةيهارر ةمشهم داعي او ميلا ءاندج
 ىلع باقتلا ىلع دعاس امه كيك قلعت
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 مولا يأن حيبئاص قيرقلا دكر
 ةيدوهسلا ماكه عم لامتالا تلوادح
 ةقيدملا ةقيقشلا لودنا ىقمي ربع

 ةيبالطلا ةميلطلا ةكرح

 : سنوت يف ةيبرملا
 ةكرعم قارعلا ةكرعم

 يكارتشالا ىموقلا ركفلا
 هكر كدكا - وأو - سقوت
 0 دلتا ةبيلطا
 رعب يف قاردلا ةكرعم
 م ابربمالا محا ارمبتشالا

 قيد لجا . ليي هيمسخلا ا
 ير ةدحولا ةييرملا يهامجللا
 ةيكارتشالاو

 ةينالطلا ةكرخلا تركو
 دل 1 يلبيعاتبم نأ سنا الج هيثر ما
 سلبا نوربتعي ةيبرعلا ةيبالطلا
 قارا ةيورملم ءاسا قلم نيودجم
 ربش يا ف اهفرشر مهتما يع حافدقل
 لاكشالا لك ردخو ينيرشلا نولا نب
 ةمكمشلا

 يم ميلا ئارملا ةكرم نا تنالاو
 نيصلخملا نيناداعلا برحلا لك ةكرمم
 هنوني جالسلا نومقريس نيالا مهتما
 راسبتسا سف ! مههتاهكعا

 يتلا ةييرملا ضرالا يلع هثدايهو
 خارششا ماما جبع راسخ.

 رامعتبيبالا عومجر نا ىلا ناهيلا راش
 ةيمانتالا ضعب عم ؤزطاوتب رشابملا
 رابصحتسالال ةبفيلحلا ةميبرسملا
 ميدق ططقس نسص لفي ةيئايربم لاو
 ةيبرملا دعالا دوجو ةيفصتلا ديدج
 ارمتعم روضترار ةدهولا ل كل
 دع يوقلا برص وه قارغلا يربك نا

 داحتالا ةيناث ةنهجب نم

 . . نياطلار
 ةيخلارعلا مادشالا ةلاكر لصارم ركذو
 ءاقبا يبحتيبب ناجرهملا نأ ستوب ف
 سل ا ترطاعم
 1 لواشت ةيسنوتلا
 ع عمولا ىلع اهتاساكشاو
 يف ةيبالظلا ريهامجلا رودو يودلاو
 ضراعم حاتنلاو ةيريهابسلا 1
 ريفت ةرقاقت تايصما ميظنتو بتكلل
 بعشجلا نيسوتلا ةيطلا ةدئاسن نع

 قارعتا

 "الهلا ناشريملا مهفعتت يش

 يرسل يرعلا يبالخلا شللا رارقل د
 ررطلا 3 دلع يذلا
 ةمهنب 0 ناحل
 ,يسيرتلا ناسئالا اهيب نب ناك ةيبالط
 ةيللولل

 ايلارتسا
 ةئيبلا ةيامحل يملاع رمتؤم

 اةنيدم يف ادت غاو- اهئارشسا بري
 دير و 0 أ قف ةيلارتسالا ثرهم

 ريا دما لامخ؟ ) رهشلا

 : كيسا يامل يمال راسل

 بلا يم رثكا رمثأملا اذه ف كراشيو
 ةيامح تامظس نولتسي ةيصصفبت
 فلكتخي نم ءارمكلا ,رع زدعو ةئينلا
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 هنن يالم نلح نورمتاؤملا شقانيو
 تايبافلاب ةقلعتملا اياصخلف مايد
 هيبابمعر.ملا بنستلاو ةيناوتسالا
 تاضفشملا بهن يتلا راظخالاو

 نرهعلا بولتلاو ةرضيصتلاا
 تبا لالخ ىورمتؤملا تدميس املك

 ةيحايملا .بارهفتلا ةسلض ةرشحلا
 ناويجناو تايسلا ىف ؟هناريشابو

 هييوسعل ىف ميسو لانسب ١. ..| متديو
 ةلاكو اهو ةيوم ,اس.سو ةتالل
 ةيسوؤك رب ةبطمم 1321و ةيدوكج

 دلا قوس ةءادب ةمكحم

 لوح مهيايابتص اوفا ب ىنا لا نم
 وكن ملا نكلو لايدديلا مدع مهناركرم
 إل هماب اهينصوم  ةناحمم هيا كانك
 هله سيول ل اشع م للم ءوهجسلا تلا
 يف رطنلا ةراسك# هيمو مسالا هيي رعلا
 رارض 111 نييسنلا ضصيرتعملا تاككسم

 تاءارخالا كلت ةبحيسم مهب تقحد يتلا
 هلابح مم"وممل يلم يبا *0'

 هللا

 يرام امددع فولاعا نم حخمضصا هبا
 روصصتب ا ريلملا ضيم فاق هبي

 .ليطاوي ' نمش لضصيرتسا هيووشست"
 مسخ تايام لمع ينا/ دايقلا" لج نم
 نمبلا

 ةمئاف نمسا لف هيسايسلا رام لافو
 ياراسنفع للعغو باقم 6 4

 < ترشملا باريس بيهدت نثيإ ا

 ةلخفم ثئلاسإق ا و“ نودي
 لف مماودلا ةمشا نا ةيماملالا لهيب شرب ا
 تطخلا ىوتلم ارهرش زاصصاو لمس.
 نع ثدلكاو ناييرمآلا هباوعاو دهن دع
 سطقلا هذه نوقجسي عهنم نصقملا
 ةيدوعسلا جراخع اهميروتل

 لسيبشريد تفاضاو
 0 .لا يش نيا) ناوتع تدسن

 م د ريزو مايل بايسا ىن هيق
 عورسال لال تاحيرصت قالطاب دهق
 . ةادحتللا ثايالولا تجمعوا يضا7

 يتلا تاريثاتلل كلذ بابسا تزدعو
 يدومسلا مهجلا يع رهطت تكلا
 . ةيببجنالا تارقلا دوجو مارس قلفملا
 فرامت للا ةيناللالا ةلجاملا تراضاوع

 سياكيرمالا ورصملا 0 نم تادنحام
 لمت نس راكبخلاو دجم ةطلاب مل لكمشت

 ريتكلا نا لوقت ةلملا تدرفتساو
 وأ لونق نوضلرب اؤددبخا نبي دوعستا

 اددع لاو ةيديدلا ضواتقلا قيدبجت
 يف يرقن» ما ةمماح ةدتاسبا س اريسك
 اردقتءا مهل مهلشالغو اودكش هككم
 يلع اهقتاوم بمسب ةيوحلا تاتعنس
 ةيبادسالا ةييرحلا .يسارالا ةكءاتسا
 نا لوقلا ىلا ةلحملا تسحتطو . دس دقملا
 واش .اشل؟ ف ماثت تأدب تتالؤاتلا صعب
 تاطلا ىلاومالا .عيهم نع يدومستا
 دحب يف ةيطفبلا ةررتبا نك مهتت يتلا

 نم قرطلا عاطق نا لهو راصملاو
 ةقرسل اوما دق رهتانلعو ياكيرمالا
 , لاومالا هذه

 مرارا سيييلو مههيس,فاراو ينيسيلجاودملا
 لتس اهنكالو ةيوكاسلا لبق رم ةمحازم
 ىنييمملا لك تاجوملط

 لمع رهاملا نام يبيجبلا سشرلا دقاو
 امبارو هوم الا اهديري ل ةسصيلا جدولا
 عقدت رازرصا ينطولا ءاضنحلالاب بطحل

 لولثلل“ راكبا نش بجنملا رم ديرم ىلا
 ينطولا داصيتالا منهعدل لشادبلاو
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 راجي قيرفلا مخ موصرحلا د
 ص ةداش يسفصم يسئر يشعلا
 باع نادوسلا يف ينطولا دافنالا
 ةاكت يادوسسملا ةبئدسلا فخلاوف*
 دمهم اهتعرعر مدعو ةيموقلا ايامقلا
 بارارغتساا تناك

 نيمالعالا مم ةهئاقل ِق لافو
 ةرهخا هعهورم ام .نا سما سيفهسيفلاو
 هعاجب روحو لوح ةيبنحما مالعالا
 نم هل يميل اهثودح خقوت وا يفدوسما اب
 نادوسسلا ةروس هيونتت الا فده
 بغاشلا قلخز هيلغ طمملا ةلواعو
 رسلا كيرحت قيرلع يع هل
 يف ديفتسس نأ كمي يتلا ةيليططلا
 2 ةوحو ةلاح

 يثلا دسرشلا ةلملا ىلا راتشاو
 نم ةصاخو نادوسلا اهلا ضرمتي
 نأ لاقر ةيرصملاو ةيدومملا ةفاحعلا
 مده تهحأو ةيئادوسلا ةدابقلا
 سنيلو سقدمللا ظن نم جتك ثالمكلا
 ,0 يش يب اممطط *و لا نم فوط

 نطنشاو ا ةرصاضلا ةمق تاررسقم
 ريابصم كتطشثك  عاو  نامع

 ناك ةثاسر نع نامع 0
 يملا تايدوعل نم اها

 الك وسو ا دحدج مامتجا لالط ةيكيرم الآ
 ترارف نع اهنومضم كوت يمايلؤ با
 قلرعلا دع ةيئايغعلا ةمقنا

 ةلابسرلا نإ رفاسملا ءاه تركذر
 لتعم «يسوم ورمع « يمسخ ىلا اهلذت
 هلورمملاو ةدحتملا ا رع
 ةدستللا تاهالوئاب يوطلا هلفامرام
 رثئاوزدلاو ةينوبهسلاو ةيكيرمسالا

 .ةيبرفلا
 دبس ري يذلا ىموم ورمش نأ ركديو

 ارا ماع ديفيد بمك ةيَقاقتا عيدوت
 ريزو دهبجكادبع ثيصع ةدمالت دخا
 ايدبغ اذن المع دقو ةيسرالل
 ,هدحتتملا مسالا ورمل #ةمم يخلالا ناك

 ورممجب نأ ردامعلا هذه تطاضاو
 ملا ممانفلا مها دخلا ناك ىسؤم

 لع رهاستلا ىلا ةيبويهصلا مهمخدت
 مالا يف ةفيرشلا ةيبرعلا ثاوصالا
 رايحب#ا مده تاعاعلساو ةدمعتلا

 ةمالا ايباصق نع عفادل تناك يتلا
 ,اهقرقحو ةيبرملا

 ينور ورمخ نأ نونلاار 6 لونايو
 هراوو باطتا نس امهم انضت رمتعي
 هريمتم ثاقالع هلو يسمح ةيجراخ

 ةياساو ديهل افدغ تسعهغ يشافتلا

 ورمع ديحاوتيو يلا سرطيو زانلا
 0 يناكزلا رشم دقوك ارحع ىبوع
 هلو ةقدامسلا ةيبرعلا ممألا غيمت»
 ينيسحع يدل ةولعدسب عمتمشيو يس
 .رففحلب ةجهلم

 تورو يسبرسعلا جسيلخلا يف رشتاست ةفرسصجعسل ةعذال تاداقتنا

 هك رسما ةاسسعد كرو ىسسفاس

 تبمدعا ١ عأو  .رثنل ب نايم
 نأ ىلغ سيما ةرداصلا ةيققرالا تضصقا
 اين افعيرج مارزو ةسيئر رمستان تيرف راس
 ةيهيرامعتسالا تاعلزجللا نم رمعت
 ةهبويهسلاو ةبتاطيربلا ةيكيرمالا
 , مهيدع ةنميهلار برملا الكوم رسبكإ

 ىف ةدهاحلا رثتات ىلا ىلا تراشأ»
 ببابطتر ققرملا ىلع دقمد برهقا
 لاشثلا عيصر سار هثال هنم ليثكأب

 .,ييرعلا
 ةيئاظيربلا فظحدعلا 0
 الدق دقنلاب ىشتات تلوان) يرطالا

 نع 4 علل 0

 ء”بهضلا توسع, ةفيسبس ناقش
 رتمتاخ نا سما اهتيحاقتلا ف ةيحدرالا
 يلع لست نا يستت اهنا اكذ كرتم ملا
 ةيداعتقالاو ةيركسعلا ةيئبلا ريمدن
 ةيقارملا

 ءارئج ةسيئر نا ةليمجحصلا تهسطواو
 وا طظلدلا ةيامححب يمرت ال اينااعيرم
 ةوقلا لشن امنا يبرعلا جيلخلا لوف
 رثملا تاوتسا١ يف ةيبرعلا ؟بارالاو
 ,لقالا ىلع ةلمقملا

 0 ال ةقيحرصلا تدكاو
 ثلطملا اذمهلا وس ,نعيدستت
 قرشا كرت ان يدعي يتاطيربلا
 ةولزنت (در شتم اخرببم طسوالا
 يلاثاابيو ةيبويهصلا ةيرشسلا
 طفصلاب ةيميقلا كيباقما يا يعاهحا
 ةيديطسلنلا ةبغقلا لخإ بيدا لت ىفع
 ةابسلل الئاق ؟داع "ةنع

 بعشلا نوي ةفيحلس تراشاو
 تزوفا جيلخلا تادف نا ىلا ةيمرالا
 يضف يربك قلاقنع ةعومجبم يالا يتبح
 لسقي دمي م لكشبو عقاولا صرا
 هذه لم ةديحاو نأ تلاقو لدحلا
 براقع ةداعا ليحتسي يلا .ىث اقحلا
 ةيبعالا مصر يه ءارولل اهتعاس
 يعولا ةرئأد هفعتمس يف ةيديؤسلقلا
 ودثا

 قطبملاو اباونلا باكمصا يأ تناصاو
 ةيلاعلا ثنءابخلا م يمالقملا

 جينطلا نيب طظيرنا ةدع نولواستع

 رئازجلا
 ىيبرعلا تبرونلا ادغ ءارزو ءامتمجا

 ةيماصلاب بادي ب عاو  رئارخلا
 ةييناثلا ةرودلا لامملا هيرتارجلا
 ةينوئاقلا نوؤشلت هيتراررتا يسمع
 يبرملا برعللا دانا لودل ديئامغلاو

 نم لك يف قدعلا ماروو شسعاميد
 رسبوستو اهناتيرومو تردملاو وئارجلا
 سيوب افلا يواعتلا ةيملافعا عو رشم اهبيلاو
 ٍِي رثفمتاو ةملعك كنافاضن ارب يئاصدناو ؛

 توحتلل يساسألا ماطنلا عورشسم

 ثحسب ىلا ةماها ةيئاسقتاو ةسوئاقلا
 ريسزدساا لياعب ةيفطنألا لئاسلت ؟

 نيوكت دهاعن نا خامتلاو ةشطناو

 ١ةق خرا مك عك ب 410 هدعإ

 2 ل ا يك
 لاذ 4 سينما .وب دظارببف اه تل“

 ليوخالا ن 1 ١ دابا راقح# *قايممبدأ رظ يع نم القس هللا قا كلامو
 قله هيام لمار هن يف وهم رب هيلع لدعلا ذؤات همسلا4 مئرللا اوبدملا

 ةملجلا» قحيستلا ف نال ه9 ردمعل ىل املأ مونسلا نس مايا نوبّس للدم ةمامسأا
 نوناشلا يهو نوع ه0" ل راعني فس هسككحمو

 ىقفطصيم دحاول اتعع قورام ميصاعلا
 090 ا ا

 ممم مست م مصل يب يس سس امي

 وع

 اثسب ةيداسيالا هتيراز نم يطسللو
 , ةيئايقغ» لرلح نم

 نم يررخالا اما :ةليحمعلا ثلالو
 مهتلالع يف يماذلا غخييراثلا باها
 مهئاف اهن لقم ايلا ملامناب
 ةسيصقلا ءافلا وش ربكالاو لولا مهفذعو جيلشلا يف ايركسع نوطباري
 . ةيتيطسلفلا

 ةيندرالا «روقسدلاو ةقيدحم تلاقو
 ةدسيئر تاحيرسجت نارحبلا لم# انرو امسي
 اياوثثا لوبح ةييابطيربلا ءمارزولا
 حيرتس يينخلا يب اهدحاوتن ةيقيلاحلا
 مث نم نوي نف ةراكفلا
 رفع يف ةيئاو هل قالوا ىل! مامشنالل
 , نطابلا

 نل نسما اهل قبلمت ل تفاضإو
 ةيامح وه فذهلا نا لثث ما ءرشتات»

 1و هتيوكلا» ريرحت الو «ةيدوعسلا م
 تلال امنا ديفذلا ِتادادما ذياسد» ىتدع
 نأ حيمت (يثوبكاسولكناز ناسابو
 قارنا ةرق رييمعت وه بواطملا
 س بحعستأ ولو ىتح ةيحيتارتسالا
 . تيوكلا

 ديذتسملا نأ (روبتسدلا] تدكاو
 ىقارعلا ةحصلسا ريمدت نم ديسولا
 ,ريهسألا نايتلا وه ةيجيئارتسالا
 دم اهتملا دشحلا اذنه نا يأ
 امنع ىلا يثاهنلا قليليستلا
 قلطم انعيرش هدييعذ ةداغاو ناهكلا
 ةتلمدللا هذه ل تابحالعلا

 ثادييصالا تايربضم نأ ثحضواو
 نمم اريجت !لاذع نأ فشكنس ةنبللا
 ميطابلا رفح ةقوسو زيزعت ف اومه امس
 نم لئاه طنش نعمت كلذ اوقمق دق
 مظنملا ينافغيربلا لا ليلضتلا
 ةيتالقلا ةكربطلا لتاب معدملاو
 ةراك يداملا مارغالاو رارتيالاو ةرات
 2 .رثطأ

 مل زازئيالاو ليثمتلا اذه نا تلاقو
 لب ةهرعلا فارطالا يخي ىلع رصتني

 جمارب ليامتو رامسلالا نادلب يف ٌءاصقلا
 ماركا هدف يف ةقمطملا نيوشتلا
 ةمتخلا

 رسيوو سيل نس يلع ديملا يشناو
 ةرودملا حامتفا ل ةملك يرئارحلا لدحلا
 ىرم ةسلحيسملا ةيرهثلا نا اهيد دكا
 بي ةهيشايسلا تاياقيالا قينطُيو مازما

 | ةيام# علطتلاب حيمل ناجنالا لود
 لود صب دخومو لواكتم ينوياف ماظن
 | هدئاضقلا تالاجملا لف قيستملاو داجنالا
 ا اهديحتل اذيهبن ىئرخلا

 'ةسايكلاو بيذهيةللارقتفت
 ةيمسحا اقارطاو تاهج لمشهت ةادعت
 ا سب ليمتد
 نا ىلإ ةريشم كطتملا هذه يف يرجو
 وه ثدح ام يا لفشكتمس ةئبثملا عئاقولا
 حيراتلا يل لابتحاو ا ةيلمك ريكا
 ايلا
 1م نكلو . ةلثألا ا

 ءاقلح اهب ١ تارزبملا
 ةييس تلا نأ كمي تالا ةكينما
 ادامرألا هذه فدظ بيرتس غتثولل»

 ضرآلا ىلع اهاقتناو امروت ءادزت يتلا
 . ةيبرملا

 مل رشتا هتنلبج) اع نيا ىلع تدكاو
 انيلغ ديدح هيف يمولو نحت اثثحاقو
 نا قباسلا يف ةديدغ تارم اثلقا دف
 برص وه مومحملا ديمصتلا اذه طدف
 ابدامعتفاو ايركسع . هسفظت قارملا

 ةلكلنملا عمختط7 ىتاح يبل
 - ةيتوهصلا ةسميهلل اهرساب
 . ةيةيرمالا

 ةيماكحيرملا فسعلا تلاق لنا يو
 ةساهست عذاملا دقنلا نم ديزملا نممأ
 بيرغرام ةيباطيربلا ءاررولا ةسيئر
 راحتالا ناشب ربطالا اهفتوسو رختاخ
 ةردوروتلأ قوسملا ةمق يف يبودوا م لاما

 نرش يل ةيئاطيرلا

 ءتبدنيذنا» اج موحل نه سما سرع

 رثكأ رشتات هوك يف مارزولا نا 'هنوق
 طسو لدع لا لصوتلا نإ ةبجر اهتم

 1 باهتالا ةلاسم
 اهتاحرمعتر رشتات ةغدا نأ
 , ةيدحس ريغ

 ةرومب اهءارا ةقيحفلا تصخدو

 ليرات

 توربو
 ىاشلا

 كلاس رشات رهظت ةراطاس
 قيلمت ْل تلاقر ةذفصاع مهتقت بضغ
 قرلعلا لك . ةانسحإ ةررمعلا نفسا

 ( اضيأ امور نس عيوش
 للف تيه دقق ايدرامم حس

 نأ للا تراشا امدهتح كلذ نم دعما
 هيا ةوأر ام مهفاض رسطتات بروح ءاضملا
 بي دهذلا ىلا مارروسلا ةسيئر راقتفا
 ةيماهكلاو

 رشتات نا سناب ةاكيتبال تلال
 نا بش يهذعول . ويعرف هممرو
 عافد ميدقب ىلع ريهت لازم ام ةمللا

  اهظلوم نم بععتي
 و١ يلونطلا دابملا اده نا يسمو او
 رع تاديكات نم دورت ام ياذيب ينارغلا

 اهتماغر ىلع ايد دس هرشتات + ةهحارم
 مكاكنلا برحتلا

 نا ةفارقتل يا قم ةقيدس بئابخو
 هيساموتب دلا ةيييراملا نا بقولا
 هلامفلا

 نم يسافن امن ظيرؤم نا ىلع تددشتو
 فيييف بمست امورو؟ يل هرشك ةلرخ

 اهداسنلا

 ي ةيصخشلا لاوس الا ةمكدعم

 اذوة أ ١/55 حيراتلا+
 ساعد فيطاألا ا 24 دوذعد

 +١945 شا 7 ددعلا
 موا هج

 وعاتق .- ةيررسن ىةسلم .فمفعم

 تيوتلا

6 
 رظلادسوم م موي دلسخو ىيرفغتلا اهيف بلظن ةمكشلا هدق
 مكروسح مدع قبو تكسيفلاب ماقيلمد زرقب ركتماملا لهم ةيلوهشلاو اقاوم د
 ,نوساقلا نو اناعو اننايح سون دلا رطعمت هوس

 دوبح رفخ يلع / يفاقلا

+. 

 ينيويهس لسراجو يدبح نفت ١

 ناييطسلف ناديهش

 نظاوم دهسا ؛ جاو نامع
 جور اريج“ ناديا ييسفاو

 و هيلا دوش راجفلا رث" ةريطخ
 / بيبا لب يسحاوص ىدخ)

 لا هاجت يضرألا ءاننأ تريكدو

 ظ
 , خابم جووطن بمصا ايءوسهتص ايدمخ
 لكن ليغ نم نكتب ةيعط دقن سيفا
 هناي هةقطتنم و سيميظيتلفلا جنعتاوملا
 ةقبجملا سديلا ةيبدم يف دومدلا

 ودفلا باوك نا ءاعبالا بلاسو
 دقن نادل نظاوملا بكلفمما يسويهصلا
 نيدلا ةيظبحلا بققحلا نأ دعي ةيلسملا
 هيلمحتا اهين سنو

 رخا نطاوم نمص <
 ةنيدم يف ةنباهصلا نمارجلا ؛ + نسمأ
 ةناضاو تيطان

 دفن دهشنتا ينيطسسافلا نشتاوؤسملا
 دومحلا لش نم هيلخ ران والط#
 هباهيضلا

 ةظطروشلا ناوق نان هال ال“ بع دملاو
 هقظرللا قالخلاب ببامإ وب ومهستلا ا
 ييطوشضل تالابتخا هلم بمشو |

 يابن بلفلا

 تيفوسلا دوهيلا ةبيخ
 سات ةباكو تناك - عاو - وهسومب

 يتدوهي افلا ارك نأ ةيتيوسلا
 ليئارسا ىلا اورحاه .نيذلا س ييقوس
 ةيتينوسلا ةيلصنللل مهقارو' اوم دق
 يتينوندلا داجتالا ىلا ةدوعلا رسلانع
 دقي دع نجا

 يف يسامالا ىبسبلا نا ةثاثولا برك دو
 لمعلا نم حايترالا مدغ ف سكب مهناانج
 سب ف لمالا ةديكلو مهيلع صورعملا
 نم نيزذلا قيتحت مدعو كانه هايحلا
 3 تطبترا | يئامالا

 ىلغ لوصخفاب ةكهبترملا تادبقمتلاو
 .ةيراخا ةَباملاب نكسلا

 ناخبل
 حافتلا عيذقا ف تاكاسشا

 نل ةيسا ريرالت تركد  عاوج نوريب
 ةضدنالاب ةمطخقتم ثتثاكاششا

 ثعتو ةيلوراسلا قلوذتلاو ةناترلا
 يب نادت بوبس حافلا ميلقا ف رسما
 نم رصابعو لما ةكرح تابشيلعم
 ةبمست اهبل ىلع قلعت تادنيئوم
 هللا برح

 موي تدهش ةققننملا روإصم باكو
 قمت اهلئكت تاكاندتش؛ ىلاعنالا
 ركرل تادليلاو يرقلا ين ددحل يمقدم
 اقونلا بوم ىرتا يلع صاخ زكشس
 عيبرتكو اماموجو

 توريب نم زبخلا ا ءافتحا
 نس ربخلا يقمك) حاج س تورس
 لمعلا يف ب ارضا رثأ سما نوربس ارق
 ىلع اهءاختخا نارقإلا باكس؟ هبلعل
 هده لع كلودلا اهسمرف ةربم عد
 ةسهخ. الأ ةياساسالا مسلسلا

 ترردس دق لامثقالا ةرارو سمانو
 انيغر ١17 مست يتلا ردخلا ةطب . دعس
 ٠٠١+ رهسب مارغ رت ٠١ يلاوخ رتو
 باحما ديري اسيب ةيتاس هريلا
 ةريل ةناممرزاي |جهيم رم مطملا

 ابملا ثدروا ئتلا رتيور ةئابكو ترتدو
 يونا روج اال يرهشلا ينندالا دجلا نا
 لشي ايلاح سيدامبتلا مطعم هات اقني
 6 لذاعي اع يا ةريل ( خر“ ىلا
 ءرالود

 اماخدرا ثدهتش دق نارفالا تباكو
 لماكلاب بلظلا اهنكتو يموه لعن اريك

 جالمال اهباونا ىلع نوئماح بلثو و نسما
 لممفا نك ةفقوتم نارقالا اب ىامثا

 ةيسنرف ةيسنون تارواشم

 دهسلا سيول يلا لضو جاو - سمو,
 نوؤشلا ةرارو ليتكو «.يسوب يد ياست
 نوؤششلاب فلكملا ةيسرغلا ةيرع اكللا
 سدونلا ةيسسر ٌةرايز يف ةيلو لا ةمءامثلا
 ا وسل

 وم ىذ يرايت ديسلا لامو
 نا ملوضر بقع يفحص حب رشب
 نيب ةمئانلا تارواشملا راطأ يف حردمت
 ,يتادثلا يوابتلا ريوطت فدهب نب دلتلا
 نم يده ضارمتسا ىلإ ةتاما ةسح رمز
 ةمهارلا ةيلودنا ا ١ هفلا

 ةلكشملا اثحب ساطعلاو امود

 ةيدوبمكلا
 ةيحراشلا ريرو عمابجا  عاو ب رمي ان

 مربإطس عم سما انظ اهود نالور يسب ملا
 سافنملا يلغ يسيبو 8

 مب هنا ةيسئرف ةيمسر رئاصم ترك د
 تامالغلا ثححت عامتجالا اذه لاشع
 لا ةفامالاب نيدندلا نيب هيلاسلا
 قاشتساسل رق لود عدا
 يدوممك نوح قدا رمتؤلل/ يل .ءحا
 ةدصاملا يف ىنوالا هترود تدقغ ... هلا
 ةيمبب مبا

 اهيا ةتحب نينناحلا نأ بفامحاب
 ةبدوبمكلا ةيصقلل ديلتخملا فباوخلا

 ايف يملسلا لصلا سد
 من اينينودنا هينحراخل جيرو ناثو

 راهب نم ىتانس تحو ي يسن زاب لذ ,لمو
 قريب انيفرفلا ةرايز يف لوا سما
 لريموم

 م سيصل -

 ةيرصملا يرلا تاخورشم 4

 ل نولاوؤسسم برعا علو  ةرشافتا |
 للسي نم مهفلي نم هيرسفلا ؟ ي' رزقا ةرارو
 دمرسشملا نزلا باشورشم لا همباهم
 ةمئودلا ةيمسلا هاكر زيرط نم

 رجم عم 1 نيكيرمالا | 2
 (عئرتبم دنفيمل ر3ود ىريلم 7 ٠ عيبمب
 يولا مس ةرقعا |

 لا ةيرهافلا بصشلا هفيحام بلاقو
 لامسرت بطرسللا هسيكيزمالا هسئاكولا
 ةابللا تودي دكرم نم امخاب عالء)
 مساس »+ اسملا يسن ءد يل لويعشلل
 هيكيرم الأ دارو همماد نب ةارومك دلاو
 0-0 ده 453: 1"

 0 دا عمد نع فري مديح
 ناكيز او هني اهنص ةادءاسا ا

 هبكيرمالا هيرصملا هيفافبألا را ركديو
 ريؤبعلل ناةيرمال/ ءدبضركلا' حيدب
 هيفرعلا هعئاب كسئارلع لمعو ىوضما
 رعب اذا عضصخ يف نزلا .تاكيشل

 هم

ٍ 
 ا
 1 نا ينويهعلا يدملا دجاد' دو ا

 ريو رربلا لماذ خبل

 نيسموي لالخ اهتاون بسح ست اكيجلب

 الوفنأ ىف طفنلا لوفح مجاضت ةض راسصملا
 تاوصلا ثباعف ء عتو ل ادياوسلا

 ههرامملا رضابع ره رف ويب الا ةحشسفلا |
 الوفنا لاسش ظطقنكل الوكت بمخاش
 ١1بدنمل ةكرشل ةهءاملا ثاكبملا ترمدو

 اهنيتلت يف اكمحفي كزانب يملا

 نحب سري دبيشوسا هلاكؤ بلقنو
 نصا ةيلوتبالا هجلسملا تاوقلل ناين

 برصلا ىلع امدقت تفلح ةفراملا
 تلا

 يمشنم دخن نع رقيرر ةلاكو تلقنو
 را ليغ تزج يثلا تاماكتمالا

 هلوق وكنسوم نم
 ةرهدتسملا دكاملا

 يلع اريك امدقت تنفغج ةصراعلا

 نم رمي فلا 360 اود عدروتسمو
 اعمل

 للا رشنع ثئاثلا موجها ده دممو
 يلاشا يخاف تاحس هي يمرمنن
 يلاحلا ماما نوضح يف ةوهنا

 ةاحتالا ةهمطنم ريمامم ردغدبو

 مانلا وعنا لالقت ا يبطولا

 يف ةريدتسملا ةدْياملا روف ىرهظا ةيلوأ
 17 82 سب نم ةيداطتبا عرثأد 1714
 ه١ يف نري عويشلا ران امعهب ةرئام
 ةيندشلا اميهبسلا ثرافو ةرئاد
 ةدععاو ةرثاد يف 0

 (جنئابتسلا هت نا عقوسملا لإ
 .لمقملا تنمملا موب ةيمسولا

 يف ةدقمملا ةيباشتالا سباوغلل هقشوع

 جيورتلا

 بزسه فيطعت حسب رسن

 لامتفا بوخع دمتسي  خاو  ولسوا
 رعب ةطلسلا يلوتل يهراهملا جملا
 قال يف ةطسولا يبي فالثاأ راهما نأ
 ةيضوصعللا عم تاقالعلا نايشب
 ةيبوروالا

 ملزاهورخ» نع رتيور ةلاكو تاقنو
 يتلا لابسلا بز ةييعر مدشتورب
 اهنا اهنوف ىترم ةموالتلا ةساقر تنوت تلون

 ىرطالا تارخالا
 وكتملا ساسا ىلع لقتال ةلواحم ةلواعم
 ,ةرئتسع

 رطل بصنت ةرورض لا تهشو
 اده ةديدلح ةيموادح ةمرا ثودخ-
 .طيرخلا

 اوسا قبح لامملا يزنع نا ركذيو
 يب ةيئاثلا ةهملاملا برحلا ذنم هل جئاتت
 3 تبرجا يتلا ةفباسملا تاماختمالا
 عتمتي وهز اةهذخ مع لوبيا
 3 يف ةيسلهلاب

 يمي مااششا نا ىلا ةراشالا ىدجتو
 هارؤولا سيئر هيحرتب يلا كسولا
 موي لبق اهنا ه يسيس ناي» ظن امهملا
 عويورتلا ذعبم ىدم ناشب لالخ دعب

 ةيبوروالا ةيغوبحلملاب
 ىدلا حلصلا طلبوا دهم دقو

 تارخالا نيس عيجرتلا ]3 كاتمي
 «ديظنورب» ماما قيرطلا ةنالثلا

 لاسسلا برهس ىلا ةدهيات ليوصتم
 لات برح ربك) لامعا برد دضيو

 هيرسلا دييات ىلع هلوسحيو نافريلا
 لظشي ياللا يراسيلا يكارتشالا
 يدخف طبسربلا برخو | هلام
 بزمن نكمي ادعقم 1١١« ليلتي
 ل دمتم 97+ لفشي ياذا لامعلا

 ا اتوم م57 ١ نمي ياف ناقزفلا
 ملا نانرملا ف ةهبلغا ىلع هلوسدحا
 اوضع 168 س

 ةبيعز «سشيفال رضصناو نن تلاقو

 ناب يموتسو نالرملا يف طسولا برخ
 ليكشنتب نالربلا يف م علا
 :قيني هدم ةسموتاس

 ديري طسولا برخا لل حقو أو
 للا مايصتالا لسم ةلسحب مايقلا
 عب فالط وظو ةيبوررالا اغومحلا
 لا مانقئالل نيديؤلا يظفاتحملا
 ىلا لا «ينيبسم ةماقرب ةهوبتملا
 ةبوكجملا رابهما

 نانا !ذأ ام دفم لاسعلا بزس ررعي ملو
 ةيبورو#ا ةغومجملا لإ ةيوسعلا د زي
 نأ «دكتاتنررب , نالعأ عظو بلأو 1 ما
 .ةيلاذتا ىلا لصوتلا يلا جاتصت جيورعأا
 ةهرمخللا عم عيساو قاطم ىلع نوامت

 ةيبوروالا
 اا

 ةسيكيرم مأ تاستقم ناسضفرت نوسيو سيراسب

 ةيبوروالا ةسيعار زلا ةسسايسلا نأسشب تافالخ
 جامتسالا مىمحرا - عاف - لسكورم

 ةدعني نأ اررقم ناك يذلا لخاعلا
 ةعرمجلا لود يف ةراحتلا ءاردو

 ةيهسلل سما لسكووب يف ةيبوروالا

 لوح ةعومجملا لشاب مداقلا فالكلا
 مهدلا تاسيففتل ةكرتشم ةنيص
 نل) ةيعاررلا تالسانصلل ططخلملا
 .ليقلاا عوبسالا

 للا ةيئاملالا ادب.د ةلاكو تبسنو
 نا مهلرق لستورب ف لييسامولبد
 لعثلاب ثرواحت ةيبوروالا ةعومجلا
 ميدفتم ةصاخلا ةلهملا يعوبسأ قراط
 معد تاصيفلت لوح كرتلشم مارتقا

 ةمازسج 5 ةبيعاررلا ثتالمصأ
 :وروأ ل ةبملاخلا تانداحللا

 جارتقا اهبالاو اسسرغ ىمرامتو
 معدلا يعيطحتب يدقي يذلا ةيحنلا

 ةبسب ةههارزلا تالبهاتحال نممشف]
 نكع 1445 ماع ىتعم ةلادا يف 7٠

 نيدتلا ل نيعرارملا ريصيص هن صانسا
 تبلاثع دق ةدحتملا تايالولا تداناج

 معد يف ريبك ضيقخت نارمجاسب
 يف 70 نم رتكاب ةيعاززلا تالماحلا
 يلابسيلا دقعتلا ءاهتباب ةناملا

 ةوتابير نا نويساسرلسدلا لانو
 إل هيدا :راخلا ةراختلا ريدو ةديجور
 نإ ايئابح ىلوتت يتلا اهئاطبا

 نرد لا هجوتيبم ةيبروزالا دعومبضلا ١
 يف ةلوبع راخا نإ قعال فو يف

 ةيرست ىلإ لدهت ةيبوزوالا ةعومبسملا
 عارزو عمتجسي نا مهعرلا سو ريارسا
 نك ا يف ةعومحملا لو- ةزاحت
 يناثلا نيرتت نم _.ءاقلا

 دحوم مب لسفاجتت نسصسمهتستا و
 قاس عطس يف افا رس

 ةسحلا تمهثأ - عاو - سئشاو
 حجربتلا سلخم يف ةبهراخالا تاقالعلا

 لماجتل عاسلا ةرارج يكيرسمالا
 ىرسالا ضعت رويحون ةلئاقلا ريرااتلا

 دونت ثم يف ماضيل يف ءابحا ناكيرماا
 تاديئامثلا ىلا

 ريرقت نع اكيرما نوسع ةيءانإ تلقبو
 تركد ارم هيدعراطلا بال ةلهلا ةمجل
 لاكيرمآلا بردعلا ىرشا سحب نا هيلا
 ةيمايسملا تاوقلا ديم ارمقو نيذدلا

 ةنايخحلا دبق لس نولازي ال اعمر لادنيك

 اهيبا قربت بوسع يف
 عاطدلا ةرارو نا ةعابالا باتو

 نايسيب يل ثمثععا رظ ثناك هيكيرمالا
 نييركتملا عيمح نا 1907 ماعل
 وئام ده ماشي يف نيدوقفلا ١ ناس دملاو

 ةيرس يقئاثؤ را لوكت ةسصسملا ف يلا
 ناسيب يف بدكات عافدلا هرازو  هكألم
 قريشا نم باسم جده نا نم 15 6 ماع
 هيع ىلع اوئاز ام ناكيرم7 برخلا
 دا

 ن تارسستنعلا لاقتعا

 ةيسس لاقل ١ ةسساواسحم طاسسخحا
 نع لونييم يف ناعا - عاج - لوكيس

 لامعلار ةيلطإ١ نم ارممع ( - لالتعا
 دعب مكي" ماطنل ةسصرامللا ءامعر نم
 ةموكحلا طاقسال العخ طابحا

 ةلاكو رب دم بثاي وس عبوي ميك لافو
 ةلاكولا ا سما يسوقلا نمآالا لفيطعطب

 انقل" نم ليبي ١ 0 < نمط نال تحسب
 ةكرح يهو نايكارتشالا لاسملا داحس

 و ا ا
 ةيروتاتكد ةمركح هماقأ وه دابالل
 ةديقعلا رضع لال نم ديئارسما
 ةيابمعا مث سو لامملا نيب ةيكارتشسالا
 للشلاب داليلا ةعاص

 داجنالا سيئر نا الئاق وس مرطتساو

 عموم اب دذيب وش اًقيلطو لاري , ,ىدلا
 داضبال قماس سيئر وفو العم 3

 هيمولا لوتيب ةعباخ يف ١ بزعل“
 هيلوؤلسم لاكلاآلا ءهاضححأ س+و

 دصضعابب يرغاو ةهلامع ثانادتنحا
 تالسلا ناع تايضعف لم ةموتسملا
 يتلا ةريربملا بارطاطملاو هيمولتعلا
 نلع اجاتسنحا مواوشلا 9 55-5
 رادسلا ف ا

 لا لوشلا لذ يمعال) نوؤيسملا نم
 كاهملا مهن مهل بهجو

3 :1 
 ىلا همام ةضشع توضأ قفوأ 2465 يملا همرانملا يمرللا سالا نموا
 ىلا ليمن مددشم بايوقك نهرعت

 ههرامملا تاطاشمت ةنسملاب مازولا
 مكالا ماظن ظالسا ىلا ةيمارملا

 ىلا اوتسرا دق اوماك نيدلا يييلطملا
 تال نس لامقلا عةدبا دبن ةدلهور
 بنوس ةيموكسلا تايقلاو ةيرامللا
 ةلودلا كلث نن تاجسالا ادعي
 3١ ةياهم ,ز 1

 نع ةيباغالا (1 ب م١ هلاقو ثتقمو
 ياعدملا زيرو يميرك يس»

 نع لوقا ةدفدلا نأ لسكورب يف ملي اسهصمدب سلا و ءاثمنوا» هل بهرغفت يدنلا موخهلا ل هيغ ءاج

 قح#م تقو ف مومثس اوم هده  تءولللا رياقب ةدس.. بايالزلا هندي يف ممقايئا هضفنلا لوثحلا
 تاوآلا بحسب ,ارملا اذه سايب كلر يأ دم ديلوش ةيبوكحلا 0

 راد“ قالطا فقول قالتآ ىلا مامحلا درب نم ةئاسسن» يلاومح نا ةيلهفد تاطبصخم ثالث مهظتححت نع رفصا ةوراسبلا 'دبملل' ف ةيمراعلاو ادياور لسقورم اتالم ) ىرخلا يعاب سو يصاللا ةيمسلا موي ةدناول ةمماملا ةيسوكت اسالوؤمل ..أ دنع ةيكيمتللا 11 ماع اهتالقب لع ةؤغما قاسم رتمرفبك ١ دمس يتلاوحباو#

 ةيتيفو ىىسسبلا! اسسسيجروج

 نيت 5 دلأ 1 م فد هب ترا هما

 حشرم ١4١  سخانت ثيحح ايمحروح  ةدترحلا يف اوءاض نيدلا ييعوبُسلا جئاتملا ترهل  حاو وكسوم
 ,ادعلم 505 يلع يجيك يراقب الم هيلا ةددعتم ةيناكلرم باماخقلا لوال ةبلوآلا
 لابجلا ةيسم نأ سان ةلاكو تناقو نا الا ةددحم ام اقرأ ردصللا رك ده مكو ايحروت هيزيهمج ىف بارحالا
 ن9 ٠ تلئب تاباختبالا للاخ نيبخاملا جئت ترشن ةيتيقوسلا ..سات» ةلالو ىف تانيومفلا نيب ةيتينوسلا

 هايرصح ذا اهيل سفانتو ةئاما ف
 نيحترلا نم هنعو ةكتكو ايساسا
 ساقتسملا

 ثحت رج تاءاختنالا نا ركذيو
 نم يلوذلا يوئاقلا ف هاريخ فارشا
 اكيجليز ةسنرفو ؤوبصتلا تايالولا
 اينانناو اسيمثلاو ديوسلاو اينانااو
 ادنلمتو

 سيرابل دهمتت وكسوم
 اهنويد ديدستب

 نويساموتيم ركذ  خاي - بيرام
 دهفت يتيلوسلا داخللالا نأ بيلو
 اهب اديدب ناك يتلا نومدلا ديدستب
 ناي :يكرسيهطلا مكحلا دهج ذم اميرؤل
 ةقرفاعملا دونب نبض لرب ة>وسمكلا اذه

 نوامتلاو مهافتلل ةيزيلوسبا ةيسرفلا
 موي سيراب ةملا للاخ اهءايقون مت ين

 .نيدنب# نيب نيدثالا
 لأ ةينايلالا !.ب.ب ةئاكو ثتبسنو

 ا هناا مهلوت نييسامولب ذلا
 نيدتي يذلا غلبتا ةسينا ىلع دعب
 ,كلاذب ةقلونملا «تاءارججالاو مدي دست

 قف تعاب دل وكموم ثئاكو
 اميصأا نم فالا ةسمخ يلاوسع

 ىايثس رشم اوني يبعد كبرف رابلس ردبع يبث يلا .:
 نينلاس يلاوعم لبامي ام يلا ميدخ
 ةهسدرفلا تاكترشلا نم اراهلم يديراو
 لال كلذو رالون راهلم [41 وا ةيلاحلا
 111١و ١417 ماع يسب ةربتنلا
 تاديسلا مظنم اسبيسربف كقتمتو
 ,ةميدللا

 اسس نا لا ةراشالا ردختو
 ا ةباال ماه نإ ةظمار اونتت تادمسلا

 موبامورجال 'ةيئامم ةيبلث يلع شملت
 .رمرالا مهد كلم

 ىلع ةيئامرب تاضارتعا
 ايتيفوسلا ةيوونلا براجتلا
 نايريلا لنغقاشا نا عار ب رهو

 تاسبالم سما وفسوم ىف يتيفوا
 داستالا اهارجا يكالا ةييرذلا ةبرجتلا
 اونعلا

 هيقا ارهثا ءابتالا ةلاكو لسارم دكدو ١
 اومههلا ةيطفوسلا ةمرثحلا نا ع نا ١ ياوشلا ١

 ةرثمبي فيباجير م
 عايرلا جاردا تاليررلا تارايتم
 راطملا اهباجت مدعب اموكيسلا او دقتما
 قشاتملا ف ناتسلاو ةيلعللا تاتعلسلا
 دهب !؟ براستلا ناديل ةرواجللا

. , 

 ةتيبلا ثنجل سيئر بئان دكاو
 ١بي يسكلا نالريلل ةيباتلا
 دا نق مدِطَتلا اذه ناك ون هما هّمينتك
 ةدعوسم نم نوبل لبخ

 ليون ةؤثادع ىلع يروح
 | دادحتالا نا ىلا اريضع

 ل تجاك رالوي راهنم كلبعن
 ههلا اهميدقت يوشت ةيئامنلا ابوروا
 تادغاسمك

 هيصاطع ةددلل ليتشت ناملربلا ررقو
 .عوريضوملا اذه لوح قئاقسلا يعاتلا

 ةحاطالل تالواحم
 تيفوسلا نييعويشلاب

 بتكخا وضع محاش د عاو - وقسوع
 سبل رجلا ينايسلا
 اريح ةدشم شتيطوطمأ ناطيا
 ارضؤص تسسات ثلا ةبلءارقميدلا
 ساويكلا .بزجلا مامئا ىلآ ةيعادلاو
 , ةطلسلا نع يتيقوسيلا

 ةقيفص هترشن لاق ف فهوو
 سما قئكسوم ل هايسار اياكسنيهوس«
 لا دلدهي فنا ةووكدللا هكريصملا جمامر
 ةركت سك وييمتلا برحلا يلم ,”اومتلا
 رامستالا وتا همرعزو هيسنايس
 ناليال بتلطوس يادلا رمالا يثيفطوسلا

 ةحبق ر ةبحامس»1 ةئراد
 ةيظارتسيدلا ايسور هكرخ ناقي) مهساز
 نسم لمحتو ةيعويشلا ةكوانم اهنا
 ةعاشأ ىلا ١ تاكرخلا راقا
 ةياهب يف ةفوراهلا ةيرصوهلا بوئاسالا
 - مئاظلا ماكفسلاب ةثءالفالا ىلا فاقعملا

 نيصلا برضيس ميظع لازلز
 نم هما سما يكن يف ركدا د جاو م نيكب
 لاز را فيها يجضلا دهشب نا حجرملا
 لاجحلا نرقلا ةياهم لمي

 نع ةيديصلا عابسملا ةفيعم بلغبو
 عسموبس |[ ةنودلا يسلم ربعف
 ةؤدن تاقعنإ ق هل حيرممد يف وقل ناهجح
 ةمهاوت ١ سسيايم يف لرالرلا كرادت لوس

 ةيصر#وا هنا رهن ىا كم ينرش بوبس
 مشملا تاون ادلا مدع ريصلا يف بع راسب
 ةريخا

 رس مطارل ا عاقل رسؤط هن عبوس رثواو
 ساءارجالا انحاز هيمي ر1'بارغلا ]وه

 1 "م د

 عافو ادفع صاورا باجل هنرورصلا |
 ىو هيدالاا "ربها نم ناقسالا ندم
 , مهلا و بدح ,ارلر فيطأ ردع“

 5 مريخ ' ل  هفاسن للخ هضقاولا
 ٠ . سما ناييض» نالعأو



 ؟؟ فعلا هاك لأ + رك عاعبرألا

 م 4 * ا تحج رس فغياف لي 0

 قسما زاقلا نسسسف حاسسسسسف د

 ششعتو ةرتاذلا روكتت نيسح
 نايسنلا روذمب اهتاّرا
 يرهظي نا دب ال يدا انتتاثا يل يضعبلا

 2 هقديو سوال ٠ عر نم قفالا
 ا

 تدنش نك ماو ل
 ني قدا

 لبت 0 روظتتو ومني ةيليرفالا
 ةلحرم ثذكب ةزيدي ةرتا

 نك ربخالا هانشلا نه
 نم هرسبأب مئاعلاب امتيسلا رههمبج

 3 ةانامع
 ةيئزالا ةنكشملا لثم

1 
 0 ين 0
 ةيسولو , ةيالا

2 

 ل دفو ذازشحا ١ 6 ليكس نا

 ؛:ةيقيرفالا امنيسلا

 عليفلا ةدكاشسا رجم اهديك
 دعب ٌشضاضننالاو ة_ءتمتا

 نيماضم نم هيوحت ادب
 مهاياشلا مقفل - 3 يا

 .اهل لو .دب مهلا
 رغأ كرويويذ يف ايلاح ضرحيو

 ببثكا يذلا لبتس نامثع مالفا
 تاناجرهم لك ف ةريبك

 ركسمز ةيلاعلا اتيسلا

 ٍنوسسسي زفلتلا يف ةسسسب راجشلا

0 
 اجنتلا تانالعالا نا يش امود
 كائع موقي نويزفاناف  ةريثك
 تانالغالاو , يراجت ساسا نلغ
 , يسيئرلا + لالا هروملا هيف لكشت
 نأ نالعالا بحاص طوتشي كلذلو
 رابخالا ةرشن طسو ءنالعأ تبع
 ةقارابم يضرع لالط وأ . الثم
 مك روسل نأ انلو . ةيضاير
 حس 0 مولي دهاشملا قياضتي
 جماتربلا عضلي اثريلا
 - ير استبلا ةلعالأ رهظيل

 نم كافون ا اطتساو
 هذه يل 2 ةفريجوبم
 يا نا ا فك شما

 لمعي لاورتنو توسهرلا مجحب
 ةينورتكلا ةهيزش ةطبساوب
 لشاد تنبثيو .وزكيم عئاعمو
 ةيمورتكلا ةحيرش نويّرفلتلا زاهج
 روملا ددع يمكث ىرخلا

 روهظ عئمتو ةدحاولا ةيتاثلا
 ىلع موقت اهتالو . ةشاشلا ىلع
 ةيلوقلا هذه ناف روصللا دبع أديم
 تكلب ولو ةاليمتملا روهلا بحد

 رابخما ىلع , ةلماك ةظيقد اهتدم
 ةيهراسجتلا تاسالسعألا نا
 ميتا يدعتت ال نويرنتتلا
 . رداثثا لبلقلا ل 3/ ةدحاولا

 « نويرقتتلا ةتاش ىلعو
 هسا اييراجتلا نالعألا لدب
 , ةريس1 ةثكلذ وا هتباث ةروم
 نوها لاعي كلذ نا كافون لولابو

 . نالعالاب عطتنا
 راهجلا اذه ىلع كافون قلطاو

 هشكلو , نذلعالا

 0 أي نا نكي ةقيفلا

 قومسي نا كافوت هنربلا يواحيو
 || تاكبشو تاكرشلا ىلا هزاهج

 3 اهبكرتشمل ههيبت نويزفتتلا
 كرتت ثيعمب اذ نا رايخلا ا

 يتلا دهاشللا وأ عطاقلا بجي
 ثناك نأ اهتع ضصلختلا ديوت
 ال هنا يري رظانم وا ايراجت انالعا
 . اهتاهاشم رانصلل حي

 ام ةلرافالا ةاّسا نم برحتا ىفاخا

 ايلاذث نييسنرفلا خاشملا ددع قوطي

 و اويراحر ايقيرفا ماجرا
 سشج يذلا رمثلا موي يف 0

 ,نورصتنملا هب
 عئابللا هقنق لبتس يقع يدبر

 كلت نوعي ال ةئرافالا نال قيمعلا

 ١ ةيشيراتلا ثادحأالا نم
 اهنع فرعت الو اهيف نكراش

 ل
 اراطالا امدح عنص يف كراشي
 خيراتلا بتك د 1 ب خكل

 سشسي رشيد نيسأرام
 مل ؛تاونس رضدخ لاوح لبق

 تالسملا لف ركذي اهمسا نكي
 هذه نام مويلا اما ,ةيئامنيسلا
 نم ةدئابلاو لصصالا ةيثاملالا ةلئسملا
 ىلع لصحت ةنيم (981) ربعلا
 رجاك ريدقت لملا ىلع كرام نويلم
 ,يئامنيدم مليل يا يف اهتكراشلا
 امالفا مضي هتثانس مغر اهتجس
 تاللعش# لكن ةرميهصش
 «ايطاملا سيئر ةجرزءر :كيوتسيا
 «ةريظخل ةينطاع تاقالغدو
 اهبنيل ةصاخو ,ييثكلا اهريغو
 يذلا «اهئاولا زاب نباب ريخإلا

 ةدجحم لسارم اهاقتلا يثلا ءرغياف

 اهترايز يف ؛ةيناخالا ”كيبك»
 ةبسئرطلا ةبماعتل ةريشالا
 .سيراب
 هذه لالجل تعطتسا ليك ه
 نم لاثتنالا ةليلقلا تاونملا
 ةلحرب ىلا ةرهمغملا ةنثعلا ةلهرم
 5 ةيماللا امنبسلا ةمجن

 امضيا اهنأ (ليشيم) لوقت -
 برغي 9

 يد ٍ ا 'اهتدجاف
 ا نا اهلغ
 ٠ 0 يمل
 روجالا لي ا
 ,اهيلع لمعلا يتنا

 يرودجل ةثالاب ةثاب ةيكيرما
 كاف نزل امكو ةيبوروا
 نب ةورخلا 7 .نييبروألا
 ,مهتاباسنع نه لوالا ةشرملا
 يتساتا قس سركأ ا

 د ةفئابم 1 اب 2 نا وجرا

 ةبسنلاب نوكا نا ىشعتا يتئاب
 نم ةريدقلا ةلسملا ثم ل
 عريسا اذهب (شيرتيد ئيلرام)
 ىلع ىتحح ةيحرسم رازدا لوبقل
 رجأ نودبو ةريخعلا ندملا حراسم
 ايعذلا روبلا نم ةدانتسالا درجمل
 لكل يتحيصت 1 «ذهو يلا دئسسي
 ؟ةباش ةلثممو لثمم
 ,ةيكيرحالا امنيسلا نا فورعلا «
 لك رمثتستو كرست نا لوا
 ةعرس لك و .ةوغ لكب ىتتاقان
 كلذ يف نيلوقت ذامف

 اذه قب ايس لقب -
 اماف ,تالواحملا ةذغر زازتبالا
 ةادا تسلو ؛هءيش لك لبخ ةنأنف
 صرخا اذهل ,تاريماكلا ماما
 مالمفالاب ةكراشملا ىلع ايلادح
 رعتت ةرايبلا

 ةلئبملا نوكت نا بجرتي لظو ٠
 8 ةليمج

 ال ةيقيتحلا امنيعلابادبا م
 نكل ,درججلا لامجلا ىلأ جات

 زاوج درجس نوكي اممبر لامج
 ملابع ةفتنلا لوشدل رضس
 رقت يتاي كلذ دعبو ءامزيسلا
 وه اذه .ةنثسملا مابآ ف عادبالا
 ىتبيسو نك يذلا :ساسالا
 او ةلثمعم لك اذج- ايرورض
 ,ةيمد درجم ىلا ةلئداا ثلوهحت
 ,كلذب قبلي ل ءابثيسلا ربهمجو
 ةقيرطو ةلثمملا تاكرت» عباتي لب
 امذنغو ءزود لك ىلازا اهفرست
 ناسف ءاننيسلا راد جم جرخي
 سيلو ءارال' ىلع زكرتت هتاغابطتا
 .لكشللا ىلع
 لثعملا ىلع فرمتلا ديرت ,اريبخأ «
 هبطت ف ريتك هكبجعا يذلا
 0 هتكواشمب

 لوقتو رايات مستيت
 يذلا ( نوسكين تاجر 0-6

 ةلئملا 0 سلا هنملا 0كيوتسمبا ا ,
 اسي دوزيلوش يلتبس رتكا

 ؟اذام ..اهضعبو ..يوضوف اهضعبو ..يفاقث اهضعب

 هما

 وهارش جيرملا قوق ناتفيت د
 ليج للا يئاثولا ملبهلا ناوش
 رثكأ مادختساب ارضؤم جتبإ يدلا
 مروص ةئامسصتعو .فالا ةثالث نس
 ةييفسلا اهتطدتلا رمخ>31 بكوكالل
 .٠ عييكي اهدي ةلوهاملا مغ ةيئامعفلا

 ,هلوخ اهباروذ عاملا
 راعنالا يد مليقلا ةدهاشب

 ليختي دفاشللا لمجي ,ةلالثلا
 ةطيئاصت ةيرع 4 هناكو هسقن

 قوم ..حيرملا لوح رومت ةيقيتج
 هتابجوف قوفو ..هلايجو هنايدو
 ةقكنملا د ةبيئاكرملا
 يداو . «ناترام» ةامسفلا
 دعك نم بيرمقلا «زريدييرام»
 وثمي هاو وهز عيرلا يف ماوتسالا

 نيب ةفاسملا ىلع ديزت ةفاسمل
 اسك ,سولجتا سولو تكرويؤين
 لابج قوق ةيناهخلا ةبرعلا قلحت
 نه ةرابك يش يتلا «سيسرات»
 يتلا ةيناكردلا ممقلا نم ةفسنس
 ثسرفيا ةممق اهمجح يف قوفت
 .رئكاو نيئرمب

 ةيئامضفلا ةيرعلا ةطفساوبو
 يداو دهاتملا عطني ,ةيفايطلا
 ,ناوث سمخ لالخ ءزرينييرام»
 يف رتمونيك فلا وحت لدامت هةعرسب
 7 25 نم رثكا يا .. طدح اونا ةيناثلا
 .ةعاسلا يف رتمؤليك فلا

 بيجحعلا مليفلا دهاشم لهختيو
 ةعرسلا مذهب قفخي هناقو هسفن

 جب حوارتي عاطترا يلغ ةلشاملا
 ,تارتموليك ةيثامتو ةسمدح

 نع دعتيت ةيلايخلا ةيرملا نل وه
 يأ لصتل ,تانفحل قف ,خيرملا ضر
 0 نا لبف رتم وليك فئا مافترأ
 ابيرقت ةمفترملا تاهيفلا ةسماا

 ل رتويبمتلا ءاربخ صرسحو
 نأ ضنغ ةيكيرمالا ءاضنلا ةلاكو

 ةيقيتسلا (بهناوناب دوصلا لظتا
 نا ىلع مئيفلا يدهاشم ةدضاسملا

 يتلا ةقيطحلا نم ابرق رثكا اونوكي
 ,رمخالا بكرتلا فلخت

 جاتحا نا ءاطذلا ةلاتو لوقتو
 ديدرَت فدهتسي رئاشلا ملهفلا
 ةئكمملا روعلا لسفناب ءاسلملا

 لاف يذلا وق يئاوكيمع ثتسسنرا هلملا
 ا .
 يف لضحُي عيش .ماكسلاب
 اها هةهيزل تسل ادا 1 0

 يرن اهناع دوو اناروس تاعبغلا ةريبخ
 ببصو اداء ةديدج حلاوج ةعيشلا
 ل“ لوجدت كنان . ا, لس 2
 يمودلا بيتي لهمب نو يغ' .امسبا
 ةمبثلا عبشأ امونع, شان سلع
 ةقنن هنشأ يبتا سحا .يباو ىلع
 هرطفلا

 جرت اهباد وظرت يثلا ايءاطيرب ينو
 لوقيو .ةميق نويلم 18 يف ديري ام

 عركي نتاسبق شع اهيف ةارتخلا "
 تباك اداو ,ىولاكلا نع اننا تكفبقت#
 يشمت يتلا «دليلربوك بيفرادد ةمبع
 ةعمق 6 ,سكرلا حايرا ةنالن
 وأ ,ةميدعلا يدش يرارح ,ذ ييلاشملا
 .ياف ,ةلوشم لطت .يلداش راش ةببق
 ملاعم ءاربخلا هيلع ,قلظي اع كلادق

 نأ اش ف يكل اهبرو . رعمتملا
 وأ  م”ةلاقنلاب رماغ . اهتمهام يسأر
 وأ رهرلا ةقاب هدشت يتلا ةهدملا تاب
 آل , لحرلا ةميق امل , ريدشلا قنورأ
 لك نا ودعيو انيوقم ةيراقتس اهلوعل
 الاع خشم هآىلا ةلخ .٠ ع ةي

 اير

 او ل هربت

ًّ 1 
 دازرل حبيتي هبا ! هك ,.خيرملل
 خالطالا :؛بيرخللا اذتا ,ءاجفلا

0 
 لا لوصولا تالحرلا هذه نب

 ل دج نا للا ءاربخبا ريشيو

1 
 ا 1

 ا ا ع
9 ١ 6 1 
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 رطخلا دنع فقودن شمرلا ةكرم

 رس ايصعت بيحي ل يعحا ييصم مط حمما يصحب تيما

 نيبيصعلا #ةفو

 كوأ وسأ] فشكعت
 تنك نا .ًأرقت تئاو كسفن لفحال

 ريغ اعوضوم وا ةلهس ةياور ارقت
 لوا نم كرصب لقفت كنال مهم
 كرهت ام ارداثو هرخا نسا رطسلا

 ,رثكا شمري هتاف تامولعملا
 يا ةيربلا ف كترايس دوقت نيدع
 اهين ماخذزا ا ةيباخ تاقرط
 تقوو ماخدزالا ف شموت كنا

 غاسدلا يف رودي ام ىسكعي وا قلعتي
 .ةظسفلا كلت
 ةعماج يف سنفتلا ملع ياتسا
 نوح ب سيوئ ناس يك نطقشاو

 رايطلا دعاس نأ لوقي  نريتش  ةرافص نيهو مامتشالا ارقت تنك نا نكلو .. كسأو
 رابطلا ناو ب رايللا نم رثكا يتسرب .تاعبسالا وا سيئوبلا ةرايس كسار كرحت كئاط امهم اعوضوم
 هينيع ف شدرلا ةككرخ ففقتوتت تاشظحالللا هذه لك نم اذه نم .تاملكلا عباتت تناو
 وا عالخالا ةيلمسب يب نيخ نيملا ةلر ةرهاظ لوع تاساردلاو مامتها ةجرد ةلنرمع عيطتسن
 شمري ال يداع لرف ياو  طوبهلا ةقالش كانه نا ىلا ناملغلا لصوت درجم نم اني ام صخب
 مرتسي نيس نكلو . رطخلا تقو امو شمرلا نيب ةقينو مل نا هسأري هينيع ةكرحح ةبخارم
 .هيينيع شمر كادزي ناسنالا ققع 0 ب ا ريغ وهف مالعلا عم مسأو كري

 كنهذ حرسيو كترايس دوقت نيدحو نم عرف وا ديدج اردحي -
 شمر دادزي _ رطخخلا يا م هو هنو هسساو ةدعاوق هل 0 ا ام

 نريتش .د لوقي انه نمو  كيئيع فرعي ردسصع ام ف نوصصختملاو هرارسإ لخي زغل لم
 متي نا عقوتي  حصالا اع را ه نيعلا فينو صصخت مصاب را عمتست نيحو

 سدقطوا عبرا لالط زاهج عارتخحلا ناو .سضنلا ملع عورف نم وشو يورت تنك نا وأ ؛ارسا كل يوزن
 ماما نوفركيملا برق عضوي تاونس اكررما ف ءاربخلا دا نا ةجرد تناث اه ةلاسم رخال
 زاهجلا اذه مدختسيو رايظلا مه سيلرتا تيهاش نأ دمي» :لوقي رمي ةهمامتفا ندم ةظحالم
 ددست يتلا ءارمحلا تحت ةحشإالا ىلع دره نويزقتتكا ىلع كيلا علطتي نا لعقف سيل  هيثيح

 لجست يلاتلابو رايلعلا ينبما ةئجا لبق نم هيلدغ ةلئسا نيعلا نإ لئاخلا لثملا رابتعا ىلع
 - نطج ةمفر لك ةدم لوطوب ددع لوخ سرفنوكلل ةعباتلا قيقحتلا وأ كقر زم لب هع ما

 ربتها ائيعص ادم نواهت اذا ىتح | دري ناكو 2تيغرتوو ةحيفطف وهق شمري ناك نا .هينهغ ةشمر
 يرجي مث نمو نهذلأ دراش هنا هنيع نأ الا قطنمو نازتاو مودهب نال مالكلا بعوتسي الو متهم ريغ
 دومرو وميت ام ةقيرطب هويبتت غرم [+ - 7١ لدعمب شمرت تناك نيح «ءرثلا نا تتبتا ثوسيلا
 .هسفت ىلا الا ةعانت يدل تراص ,ةكيفدلا تامولممل وا مهم عوضوملا عمتسي
 زاهجلا سفنو اهسفن ةقيرطلا ةشمر قدسا نا لب لاقي ام هل فري 3ث شمرب ال هناذ همهت
 ف ةرايسلا هب دوزت نا نكدي 1م ةلفعل يف نيعلا شمر نال .نيملا كلت وه يطعي نيدح نكلو .نشس

 لناعس سلا ص سنيسينت6«نري نسا

 مدع نم مناسي نئنا 8
 انع باردا اذا ةماخ ايهدنحأ

 هلماعو ةيجولورسفلا
 اا

 ,ةيصالبمب
 هاه مالا مهف ناكمي ةيمهالا نم
 يعامتجالا رمنلا نوطت نيب ةلحرم ا

 نم ةرباع ةليحرم يهف اهديلو ضدل

 مامتهار ةبيرفلا نايشالا نم لقطلا
 ةيامح يف ةلاعل لماوع امه غب عالا
 ,ييفصلا لفطلا

 هذه ْنل ادودحب امهن كلتمي وهف
 ةبلاصفب كتحي عنكل ,ةلصرملا

 ةبيرفلاو ةدسءولا نبو :؛تاوئص

 هذه يقالستتو .بالكلا حابنو
 يدصتب نيح ابجيردت قواخملا

 ةيبارلا ةجاسملا نيب ( مودلا] نديزنلتلا مدقي ةهناتلا ةانقلا ىلع
 , بتلطلل ةيلاتلا ةينويزقتنتا جماربلا ءاسم فعبلاو ةيبداسلاو
 ءاضيأ مهامجلا توعودادغب ةعاذا اهئبتو
 (ةدمعألا مسر ةقيرط ) ةيئادتبالا ةلصرل ا ةمسبنهلا -.
 .(اداملا لطسوتلا | يناثلا ءايميكلا -.
 ( تاميمات .طفضلا )طبوتلا ثناتلا_مايزيفلا ل
 -( يلضعلا زاهسلا لطسوتملا ثئاثلا ,مةيم-الا مليع -

 .( يساقلا سردلا ) ماعلا عيارلا_ ةيزهفكذالا ةمللا
 )نطرية  5511(.  سداسلا_ةمسجعملا ةسدنهلا
 ,( تلاثثا سردلال يدادعالا سداسلا  ةيزيئكنالا ةفللا

 يعد , ةثيلامطلاب رمشي م

 ل ناريجلا نم هئارقلا عم بعلي
 تلمحب كقاهتلا لبق كلف يرن
 تارتف بحي نم عب ثوكملا لع -
 ىتح هليلدت ف قرست الو , ةزيعو
 يف همدهي امم , كب اريثك .
 . كلبع رقم يلا ايئاجن هكرن ةلاح

 هنا .ةيلبقتسملا هتايمح- فورفأ عم
 قظو متلاتو حجان 'ينامتا جدومن
 طوسفصلاو ةبعمنعلا فورظلا
 هتيصخش ءانب حلاعل ةيساقلا
 هليقتسمو

 ناك لافطالا ضايرن ةبسنلابو
 ليطلا ْس مهلع افتو رايك ةرلخن
 ل ةقثل يف مك رثا امهل
 نا دكؤملا نمو .هسفت .عقفصلا
 ف اضح رثكا يعامتجالا لفطلا
 نيكرشملاو نيسردملا راظتا بذج
 افبت هسفتب هتقت ىماستر هينع
 ةدحجان ةييصخش ودمي ىثبع كلذل
 لوهخلا لقطلا اما ,عمتحلا ف
 اننهالاب ىظحي ال ني 1

 ءارمطالا نا .يعامتجالا هدوجو
 لوجكلا قفطلا نامفدي دق حيدخاو
 هيسفزب ةدوقهملا هتقت ةداستسا ىلا
 ريتلابو

 ةحون ىلع تبتي ثيحب لبقتسملا
 ةطيساربو قماملا امأ تالادملا

 ةطرسم نكبمي ها ( تح ةعشاالا
 هذه تملمت اذاو  ههابتنا رادقم
 مطس ىناع رمخا موش ىلا ةكرشلا
 نكمأ اهترخؤم وأ الثم ةرايسلا
 رالخي نا هفلغم ةرايسلا قئاسلا

 هتع اريثك رفاتي ناب هينّجنيو هنم
 .رظخلا رس ىجذيل «زواجاتي نا حا

 ةيرسف دمت ميا راكنالا هذه لتم
 ٠ءساسالا نال هقلذ لايخلا نم
 يوم قبي ملو حضاو اهل يسثدلا

 ديزه ام نأالا ىتح- امثيسلل مدق
 يي مويلا وشو امليغ )+١2( نع
 اديحو شيعي ,نيثسناو ةسماخلا

 ماد جاوز دعب هتجوز هترجه دقف
 لمحت . مل اهنال (ةتس 6١

 نويزقلتلا عم هاقك يس .هتافرسصت
 وليسرام] ليسوت :لاطيالا

 (ارولل) هتجوز (يتايروتسام
 هتايفع نال ,ههلا دوضت نا اهاجرو
 !ةسيمت اهنودي

 ؟منيسلا تاشوي ذوّتسا لمحأ
 لسارم ءانثلا ةيئاطيالا ةمصافلاب
 رافط ةبيئاقالا «كيوك»ب ةلجسم
 ؟يلاتلا راوحلا امهتيب
 اياش ؛مييلا نوكت نا يثمتت له «

 ؟نيرشنلا
 مسترا دلو ينايروتسام لوقي -

 اي ههجو ىلع نزحلا

 دقل ؛ءارولا لا دوفي ال خمزلاعم
 ةسماقتا ف تنك امدنع تجورت
 .يتجوز بحا تنكو ءنيرشملاو

 يتنأ اره عيرص عا مل
 لي ,ةأرملا خ لامجلا طرتشا ال
 تفطاوبلا ِتاِّذ : ةيكذلا غارفا ,اضنا
 .ةشايجلا
 ةرمعلا مدقت ناخت لهو *

 رسلا ميقت نا ةقيقحلا لف
 . دحا اهبحي ال ةيضق اةطوطيشلاو
 نا الا ةمزالا هذه تيطلا يني

 ,ايلاح اهتم يناعا لا 0
 اهشيعأ /ةسسيعتل ةاهصلا
 .ةموقتملا نسلا هذه 3 اناو م

 كيار ةشرعم اريخا +
 ...مايالا هذه ةيلالعيالا امنيسلاب
 ةيالد هسأر ينايروتسام زهي -
 نا لوقيو هسايترا مدع ىلغ
 ني اهنيسلا لتس ةيلاطيالا امنيسلا

 وا ةيكيئاقيم ةليسو داجيا
 ببسي كلذ ناف نيملا ةشمر ةطقن كانهو ,ذيفنتلل ةيسونونت#
 مله عبو مهل جارحالاو ةريحلا بعتلاب نيبلا ةفرب ةقالع 8 ,ةمهم

 دوعي الو نيعلا شمر دادزي رعاشللا فيقر نا الا ققاوملا هذه لثم
 .ةقيقر جتاتن ىلع لوصحلا انكمم وا بعتلا نع كل

 اربتكم نرهتش روتكدلا ريدي ساسحالا وا قلقلا م١ ساعنلا
 نيملا ةشمر ةرشاظخ ةسازدل يبصملا رتوتكا دنعو رظحلاب
 نم هنا دكؤيو ريكفتلاب اهلحبرو . اضيأ

 جراصي ال هلا لوقي. نرهتش .
 مهيلع يرجي نيذلا ضاخشالا

 هنا لوقي لب لعشي ادب براجتلا
 دج هنال نيعلا لبإي ةكرحح سردي

 ةكرمح بقاري هبأ لوقي يح هنا

 ةدصاولا 2 ةدمو ةنيرطع
 رعي نا عيطتسني
 حا 0 نا ةلاؤس كيلع
 ,ال ما لاؤسلا تبغوتساو

 تاس لكلا . . ةسسسسعلأ

 ملي نع ضمنبلا برغقتسي دق
 | و تم دخحتسا نوطونت ةملك نا
 ف حارتخا لبق 0

 ٠ 5 نك ديز
 ريف مقل 000م4 ةملك
 تالسرلا ةدالو لبق كدلو ءاضف
 امب ءاشقلا داور درجوو ةيئاصفلا
 ةيملث ناو , ةنس نيحبس نغ ديزي
 ناويحتل امسبا ثتسببل مهوزافتكاا
 : ينمت امناو٠ ايلارتسا إف :فورحملا

 ةرالا ٠

 . يردوا ال
 ةغومجس نم ةنبغ درجم هذه

 ةفللا تنشد ,يىتلا تاملخلا نم

 اهممجو يماملا نرقلا لعن لالخ
 كريش ماسهلبو تافللا ملاغ
 تالكلا»+ , ناونمب لوألا ؛ ئباتك

 ناونمب يناثلاو هةديدجلا ةثيرجلا
 ,«ةديذسللا ثاسلكلا نم ةنس © ٠ < ده

 كريش ماهليو روسيفوربلا لوقيد
 ةلالا تلخد ورافنك ةملك نا
 ناك امدنه ١19 ماع ةيزيلكنالا
 فورعملا يئاطيربلا ةلاحرلا

 رداثري توكس سميج نتباكلا

 0 ابيرغ اع م ةيتارتس
 « يبرغلا ورغم
 نع ةيلارتسالا يقل نبا دحا
 باجاش . ناويفلا كىذ مسا
 ةملكلا هدهو « ورانتك .. يلارتسالا
 ةيلارتسالا ةليبقلا ةجهل إب ينمت
 ال ؛ ليجرلا اهيلا يمثثي يتلا
 نا توكس نتباكلا نتغو . يردا
 , ناوؤيسلت وراغتت ا ةساك
 بتكو , هتركذم ف هتافسصع نودف
 . وراشلك و 4

 لطم ها
 نم ةينيلكنالا ةفللا ىلا تءاج
 لعالا ينو , ىمادتلا نامورلا
 هذهل ةقالع ال ميدخلا ينامورلا
 قالطالا يلع ضصالخالاب ةمقكلا
 ةمتو . « ريو امئاو
 اسمر 4 ماظرلا حاتم نا كلذ
 تاتقشتلا نولعفي اوناك ةميدقلا
 نود ودبت ثيحب , عمشلاب ماخرلا
 خويشلا سلجم ردمان + قوفش

 هما

 هوك نوع سني وتل ضال
 رق 5310 3م ماخرفا" عانس
 نوئاقلا اذه نمو . هعمش نود
 , ةيزيلكثالا ةنللا ىلا ةلكلا تءاج

 لوال تتدحتسا ةملكو
 نم نوظيلتنا زاهه عارتخلا لبق ةرم
 ماع ليي ماهارط رفتسكلا بئاج
 < ةنسب نيحبرا نع ديزي امب 195

 نع نوتحبي تارشعلا ناكو
 مادختساب يرشيلا هتوعلا لقتل
 لقت ىلغ ءاملعلا ناكو , أدبملا اذه
 ةيلمسولا ىلا نولصوتيس مهناب
 مهنا ةجردت توصلنا لتنل ةبسانملا
 مذهل ةبساشلا| ةمئكلا اودجوا
 . نوفيلت : ةملك يهو . ةيلجعلا

 تلك -ليمجت يبخل ةملكو
 ماع لوالا ةرللا ل لوادتلا ديق

 , مهتلهم يلع مسا قالطا رمهشلا

 ملإ دسلا ماؤ5 5 - 51 ءاهبرألا

 ةيسسسيولا ريخ تاستا سمو تاسلمسنا وسيه

 مهم مسسلا دلل أ ةسميسسفلا ربسسلن وصف

 بلخل يتلا نا يلا ءلئاسم :
 وهلا ف

 موراتا يذلا
 يروا هله

 امئاو ؛ رعشلا فيطلب اهنا
 ءالؤه دجو دقو , ةرشبلاب ةيائسلاب
 مسسهسماما ازظاج مسيالا
 . ةوسوطت اف

 تمدفشسا عءاضخ كئار ةيملاكو
 باتك ل 18+ ماع لوألا ةرملل

 سا نا فسآملاو
 * يلع لدي بص

 نمو ب اهدلج وأ اهريمت نس

 تاكرسشلا نالا قياستت
 ابوروا ش كاثلا وا تارشعلاب
 ةيعح ىلك لوصسلل ؛دنكو اكيرماو
 ةسدنهتا نب

 ا 1 د 1 31
 ع 1 م 1 ٍِ 3 1 ّ 1ع

 1ك 8ك 3 111
 ا : 1 1 1

 1 ل 5
 1 عو

 > ةيئاضفلا تابكردلا نع ثتدحتب

 اهتودوقي نيذلا
 سلا تماسغتسأ
 ىلع ةيالدلل ةملكلا ةينايربلا
 تابكرملا نودوقي نيذلا صاطشالا
 كلانغ نكي مل هنا محلر ؛ ةيئاضفلا
 يف الا نجصلا كلذ ماض ديار يا
 , يملعلا | باتت ناهذا

 زذؤكذ ماع نو
1 



 ..تدرش» ةاشفللا :حينحع

 اصتقالابرحلا اذاملا 3

 5 ديبلا ملكا رك ال1, اسبرالا
 ا ا ا :- هتعمل جم يو ع ع هع تح 2 ل يي يا

 ؟ قارعلا ىلع ةبيد
 نيسح ا فو سك ١ سس ز ؤ

 نب ةحصسمس ملت | ف ريسصسسصسع# و

 انب نوئشتي اعيمج ءادعالا ناك !471ب ةييزه .اهب

 يف رصملا ةشياهم ىلع انتردق نم طحلا نولواحيو
 مالسالا ترشن يتلا انتم! دجم نم ليذلل ةئيفد ةثواحم

 .نييصلاو ايرزوا لصو ىتح ةءورملاو فيسلاب

 «ابتن» لكشي ١51/5 ماع روبعلا راوسرفد ءاجع
 طخ قارتخا يف يبرملا لماقملا ةدارا مهغز دض مدختسا
 نايكلاب ةيلاملاو ةيرشبلا رئاستلا مدقا قاحلاو فيلراب
 . ةحلسلا هتاوقو ينويهعلا

 الوصو اهالت امو ١ ٠١ وليكلا تاثياهمل جيورتلا يقر

 ةمالا عيرطت ةلواسم وه فدهلا ناك ديفيد بمك ىلا
 ىلع ةيبنجالا ةتميهلاب ٌلوبقلا ىلع اهكولس عيبلعتو
 .برعلا تاردقم

 ةيقراخلا ةلوطبلا نم تاونس ينامث برد نكل
 هبعشر قارملا دنج عم ةمالا هافرش لك ةفقوو نييتارمثل
 انخيرات ةليلع فرعي مل ؛ديدج- ايموق اقدلنخع ثرفح
 .رماقلا

 نافرون لارتجلا ثدحتي امدنع مويلاف كلذلو
 د برع ةيأ يف اهعقوتي ةرييك سأم نع فيكزراوش
 اديج كردي ةيركسملا هتاريخ مكدنب هناف .. قارعلا

 .. لتاقملا يقارعلا ناسنالا ةيصخشل ةيخير تلا داهبالا
 هرقبس نيذلا نييناطيربلا ةريخم نم بعوتسمي اذه يف وهو
 ناكو (راوكملا)ب لئات يقارسلا ناسنالا نا قئرعلا يف
 ةريبك رئاسم قاحلا عاطتساو زيظنالا عفادم لواطي
 مه

 ةيخيرات ةدايق للغ يل مييلا قارملا ناف يلاتلاجم
 نل يملحلا مدقتلا تايطمم ثدنحا كلتمت ةيعاو ةرص امم
 ذقهللاو ةيكيرمالا ةفرجملا .ضارعتسال ةحاس نوكي

 ١4 ةروثو نيرضعلا ةروث قارع دض ئيفدلا يئاطيربلا
 .ةئلاخلا ميماتلا ةكرعمو ١5 ةر زومت

 صتشملا رئروه زئر اان لارتجلا نأ وه اذه نم رثكالاو
 رشأ ةيكيرمالا ةدحتخا تايالولا جراخ ةتغايللا تايلمعب

 ةيكيرمالا ةيركسعلا تاوقلا عضو نم امهم ابناج اشيا
 تاميلعلا ةعيبطو ةكرملا ةحاس عم ملقاتلا لاجم يف
 ةمدقملا طئارخلا لك نأ مفرتعي ذا ,, اهناشب ةرفاوتملا
 + فلتختو ةميدق ؟ريزج#ا يف اهئاقلح ةيكيرمالا .تاوذللا
 ٠ عقاولا نع اريثك

 يركسعملا' لخدتلا لطغم نا هلك اذه بتاج ىلاو
 حلاسملا ناشي رتراك أدب اقنو طغنلا عبانم ىلع ةرطيسللا
 ةبقه يف يلبث يبردلا جيلخلا يل ةيكيرمالا ةيويحلا
 .تانينامثلا يف يصرقلا يصملا ةكرعم تقبس ةيخيرات
 ماد دئاقلا سيئرلا ديسلا قالطأ بابسا اذن رسفي اقهو
 يلوطمبلا دومسلا ةكرمم ىلع كرامملا ما ةيمست نيسح
 ةيرامعتسالا ىرقلا نم نيدتعملا دشح هجيب انبعشل
 بهن نوبيرب نينثا يبرعلا جيلشتاو ةريزجلا يل اهبانذاو
 انفيراثب قيلي يذلا انلبختسم ءانب يف انقحو اذثاورت
 , ميظعلا

 قاره دض اهدقح لكب اهعيمس تدحتا رقلا ىوق نا
 نم واخ روباط كرحتي مهبئاج ىلاو .. مهقلاو تاعبنالا
 قلطنت ليللا لحي نيح مهضعبو .. نيبمترملا ةقزنرملا
 دعوم ةفرعم ىلع مهتردق نومهوتيف ه«نجلا» عم مهتنسلا

 ىلع رتستلا نولوامي هذه مهثربذ يل مهو .. ميحبسلا
 ةيامح نع اتحب ةسخب مهئافكناو مهلذاغتو مهنبج

 وا يفلي نك ليللا يف ةفثالا ةححضاو ةئاب ثيدحلا نكل
 .. اهلل اجت دحا حلعتسي نل يتلا ةقيقحلا تاوسا سمطي
 تيعوسلاو نويسئرفلاو نويكيرمالا نويركسحلا ةنابلاف
 هفقي بعش ياو يقارملا ىثيجلا وه نم !ديبس نوفرعي
 تحت ريسي يتلا ةبلصلا ةدايقلا ةميبط يه امو ,. هءارب
 .. اهلاو

 وطاز نم نيدفارلا صضراو . قرتخت نل ةعلق قارملاف
 يئارعلا لئاقملاو .. نيددمبلل ةربقم رحبلا يثعو
 ف انبمش عمهامج لكو يركسملا مينصتلا ودهاجمو
 تاهمالا ىتحي .. تايفشتسملاو سرادملاو عئاصملا
 ردق نأ اديج- نوفرعي بيلحلا نس نهلافطا مره يتاوثلا
 حضني نأ هردتو ,. ايلا ةدحولا ةيار عفر ره قارعلا
 نيميزتو ةيبرعلا ةءابعلاب ليرستلا ضعبلا تالواعم
 ذوفذلل ةيطم وهو .. ييرفلا لاقحلاب ةدقاحلا مهسوئر
 , ةيقالخالاو ةيمرقلا ميّجلا لك نم ادرججم يبنجالا

 مه اهو .. ةيبرع ةلود نيطسلف دير .. قارملا يه اذهف
 فيفص يف طقف سيل سايلا بذي تاوقب اننودعوتي
 اهتدايق لوقع ىلع ةريحلا طلستت ىلب .. اهنارفا
 . ةيناديملا

 نودسحي ال ةطرد يف مهف امهغابتاو رغتاتر شوب اما
 مادص قارع ,. برعلا قالمع نوهجاوي مهنال .. اهبلع
 . ناسح

 يرون نيسح

 ةرطيسسلل ىعست ةدصتملا تاسيالولا
 اههقاوسأو ناسساسلاو ةدحومملا اسوروأ ىلع

 تارمملاو طفغنلا ليودت 2 ةيركسملا دوسشحلا فكش فكش ا#

 ةلودلا هده .,ةدحتلا تاياليلا
 ةيسبألاب سيباكلا لثمت يع

 رايسنالا مدغ ةكئكو ةيماخلا لودللا
 ةعيتن ةمهض لكاشم نآلا هجاوت
 رجسلاو يرادالا لفرتلل
 نازسيمو هرارسملا يف يداصتقالا
 . تاعوقدملا

 ياوطتمست مل يذلا زجعلا اذه
 تاك ءارس ةيكيرما ةمرثح

 هل دجت نإ ةيروهمج ما ةيطارقميد
 سرق ىل! تمس نشير ةموكحلا ءالمح
 ىلاو دئاوفلا عقر ىلاو بئارمضلا
 تارامثتسالا عيججتر ةيامح
 ىلا اهباطتتساو ةيبنجالا

 هذه ترشتئاو ةدهتملا تابالولا
 تالابملا ةيناك يل تارامثتسالا
 ةيبرحلا تاعاثسلاو ةيجاتنالا

 ملو .ز جملا ضفخني مل نكلو
 ديعت نأ تارارقلا دع

 . ءيشب يكيرمالا داصتقالا

 اهنامف نآلا شوي ةسركخ اسمأ
 ىلا يضاملا داجمم !ةداغا ىلا ىعسبب
 تاهالولا يف حالسلاوطفنلا تاكرش

 رارضاب تيبصأ نأ دعب ةدستملا
 طذذلا راعببا ضاقشتا دهب ةقلاب
 يل ةيبناسجلا بورحلا فقرتو
 . ملاعل ايرتوملا قلطانم

 ساسكتو نتسوبع تفرشأو
 ايسنجلا ةددعتم طفنلا تاكرشب
 ةموكمب عقد امه ..سالفالا ىلع
 نم جررخلل تالواسلل الذب ىلا شرب
 قيرلم نع ةميداعتفالا ة .زالا
 ةيدامتتا بيرح يف لوغعلا
 عمو ةدحيللا ايرروا عم ةيبئاجع
 خرموث نأ دعب !مرصخ نابايلا
 ريدت ةدحنملا تايالولان .ايناملا

 ايراصتتا ةقيرطب نآلا عارصلا
 ةيكالهتسالا قاوسالا نلغأال
 طسوالا قرستلا قوسك لملشلا

 تاجننملا هنو“ جل
 مث ةيبوروالاو ةينئبايلاو ةيناخلالا
 ةجتنملا لودللا ةكولا: رسك دير
 دلواوسملا ىلغ ةرسطبسلاو طفنلل
 لكشب ماخلا باوملار ةيميبطلا
 طوفشلا ىلا ةفاسضالاب لماك
 يتلا لكاسشملاو ةيباسمتقالا
 تاومملا ىلغ ةلطملا لردلل اهقلخت
 نديلاو ايكرتر نارياو رصمك ةيثاملا
 . دحوملا

 تارييغتملا هقس نا كالو
 اهرانأ تكرت ةيلردلا ةيباصتقالا
 ينفلا هيقيضب نييرعلا مئاهلا ىلع
 ىلعو ةيهماللا لوقلا ىلعو يقفلاو

 لئكاسفملا هل نأ معرف نىرخا

 نا الا ىرسفلاو ةنوب نيم تواضتت
 ىلا ماهتالا عباصاب ريشي عيمجلا
 كرحت اهنا ف ةدستملا تايالولا
 اهداصتقا طيشنت فبهب ثادهالا
 دابعتفاب ميلبلا ررضلا ثادهاو
 ةيعافصلا لودلا ماوس لكك مئاملا
 دراوملا تاذ ةكذهتسملا لولا را
 ةيبرملا ةفطنملا ىلع كنف قبلنيو
 لونلا ذهن ثقنلا ةجتتلا
 لوسس رسكا تناك ةبطفنلا
 تاجتلملاو عئاضبلل ةيكالهتسا
 نا ديجنز ,.ةينابايلاو ةيبوررالا
 ةيمسرلا ةمئاتلاردمنت الثمومعم
 مخيرو ايلاحلا نم داريتسالا ماقرا يل
 نا الا نويدلا نس يناعي رمم نأ
 يتلا سديسرملا تارايسلا دبع
 دنمغ قزفي ايبنس اهدروتست
 لود افدروتست يتلا تارايسلا
 ةبسنلاب كلذكو ةعمتجم جينخلا
 ةليد رمكا دمت يثلا نابايلل
 لود نم ملاعلا يف طقنلل ةدرونسم
 دعب نكل..ةيبرملا ةقطنملاو ييلخملا
 تبيسا ةيكيرمالا دوشسلا ءله
 نابابلاو ايدررا يف تاعانسلا ءقخ
 ,ةحدافولامخبو ةديدش ةبرضب
 يف ةدحتلا تايالرنا لخدحن اثامثن

 الا ئتيبرع نيتلوه يب ةرلحم ةمزا
 ةيجيتارنسا فاده' ايل تناك اذا

 لردلا برض اهتمو ىدملا ةديعب
 يف نابايلاو - ةيبوروالا ةيعانسلا
 لود ىلا اهلرحت كلذبو اهداصتقا
 ةمئاد الود تناك نا دبعب ةذيدن
 1 ةدحتملا تايالولل

 تايالولا تطروو قبس امكر
 يف طمينلل ةمستنلا] لودلا ةدحتملا
 اهتبلسو ةيملاملا نريدلا ةمّا
 ٍلاهتدمجو ةيلاملا اهضئاون
 ديرت ةيكيرمالا ةمازخلا تادسم
 ةرطيسلل طدتلا قوس ىلا لوخدتا
 درجت يكل هليودت ةلواحمو هيلع

 ىم'' فب افيد  يكيرمالا دوعولا ©

 رارق يا زاهت» نع ةجتنملا لودلا

 ىلإ امنيا فدهتو اهحلامعم ققسي
 لود ىلغ يداسعتتا رامجح ضرم
 يلا نابايلاو ايسأ قرش بونبم
 ةدحتملا تايالولا سلاش تسيما
 .جاتنالا ةماخض يلو ةعانصلا يف
 ةيكيرمالا لاومالا سوؤرب عند امم
 ةيدممتم تاميكرشلا ءاشنا ىلا
 ايسأ نرش بوتج وزحو ايسنجلا
 ةينطرلا ةرطيسلا م دحأل اهب
 , ايسآ ف ةيمييظلا دراوما ىلع

 ةموتكملا ةمزالا هذه ردلوب نمو
 اهئافثحو ةدستلا ثابآلولا نيب
 كنب تاداسقتتا .,نيسيرسفلا

 ةسابسل ةيلردلا تايوستلا
 ديبصسأ ويهر :ةدبسللا ناميالوسلا
 ةيلودلا ةيداصتقالا تاسسؤلا
 ةيفرصملا تامدخلا مدقي يذلا

 ةسايسلا دكتنا كنيط امه

 اهعهتار ةدحتا ١ تايالولل ةيدقذلا
 ملاعلا يف رثيت نطانم قلخب
 ىنع رترتلا اذه جئاتن نم ديفتست
 اصوسخو ,ىرخالا لوذلا باسم
 داوملل ةجتنملا لودلا وا ةيماتلا
 . ماخلا

 بتاموكحلا انضيا كنبلا ثصو
 رهن يلا دوكرلا ليوحت ىلغ ةيهرقلا
 ريرتتلا لاو ,نزاوتمو مئاد
 تايالولا ىلع نا كنبلل يوطسلا

 هما

 تلاثلا مل املا نا كردت يآ ةدحتملا
 ادكهر هيقع ابو هل اب كردي حيصأ
 ةيدامتقالا ةسايمملا نا ىرن
 كهتمت تحبصا ةدحشلاا تايالولل
 قيثحت ىلع موقثو يودلا نوحاقلا
 حتنو ةيكورمالا تاكرشلل حلاصللا
 اهماما يكالهتسالا قاوسالا
 ةيعاتسصتا لودلا ماما اهئالغاو
 , ىرخالا

 دراوبسلا تاذ لودللا امضباو

 ايريجيث لشم ةيثفلا ةييعيبطلا
 رداصمو اطفن كلمت يئلاو اكيوزنفو
 رحعلا نم هنآلا يناعت ةددمتم
 ميت ل ةبوعص نم يئاعتو
 تالكشم نمو ةبجاينالا اهططخ

 . ٍقرمل أ اهراهج ل ةريبك

 ةرطوس وهو اذا حمضاو ببسلا
 ادذعتم فاكرشلار طقدلا تاجره
 لردلا هذه داصتقا ىلع ةيسنجلا
 تقفرا جسارب للنت اهلعج !بم

 ةسيرم عقت اهلعس اذدو اهتايئازبم
 ةلراسملار ةيدنهالا ةرسطيسلل
 ةلييسو ةيرسن نع تحبلتةدنآدلا
 ةعمتحم قمارعلا هذهو ةيدقن
 لود يداصتقالا رارتلا تئعضا

 ناف كقذلوز ايحنالا مدع ةعومجج
 ميطنست نأ دمرت ةمحتللا تايالرلا
 اهثدحت يتلا ةفعتفملا تامزالا نم
 يف ةيتيرمالا ةيلهفتلا تاترشلا
 يه نكمنت يكا تلاثلا ملاعلا لود
 تايلمع يل ةكيرسشك لوخدلا نم
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 نع ُبهلاو ,.ةيدقتلا ةيوستلا
 ةيراشتساو ةيدامتتا لئادب
 بجسلا اذهلو ةييمابلا لودلاس
 نآلا لواحت ةقيرطلا هذهبب
 لوغشدلا ةدهاج ةدحتملا تايالرلا
 راوخ لك ف نرطك جيلخلا ةمزا ىلا
 فئاوسملا عيدج- نم ديةست يكل
 ايرروار نابايلا ةيراسم يف مارس
 لونل | ةيراسم قيرط نغوأ 0
 , ةيبرعلا

 تالواحللا نا ردبي تكفي

 لسكنلا هبارت ةيكيرمالا
 تايالرلا طرت لبعب امرمخو
 جمبلخلا ةمزا يف اهطروتو ةدحتملا
 لوثلا اع طغضنا ةلواسسدو
 راصحلا يف امهتكراتخل ةيبيربالا
 هةملال ,ءقارستا ىلع يدامتقالا
 تىفر يثلا ةديعوملا ةلوحلا
 اهدراوم نبع ةيبنجالا انرطعيملا

 نم ريثك تحفف نا دميو,ةيعيبطلا
 ةيبرمملا ةيداصتقالا لرقعلا
 تيحشوو ةييكيرسإلا ةيساريسلا
 لهنلا فاسشضا يف اهططخم
 لونلاو ماخلا داوملا ةجتنللا
 ةفهاعز نم نكست يكل ةيعانسلا
 لططخللا نا ف كا مئاعلا
 طقنلا ليردت يل حجتيس يكيرمالا
 ةيئاملا تارمملا يلع ةرطيسلا زا
 يلع يداممثقالا راسخلا نأل

 مامز ديصيسو رسكنيس قلربلا
 ةحشللا لودللا 0

 ٍ )ةيئالا

 ةسسسيشبت السسس طسسسناو ر

 انّتقطنم اهب رمت يتلا ؛ةيساقلا ةبعصلا كورظلا بلطتت
 .ةيمنتلاو كالهتسالل ةيديلقتلا ميهاقملا نم ررحتلا :ةيبرعلا

 ناد ةيسايسلا ةديدجلا ميقلا هحوت نأ ةلطاسبب
 موهفم لب ارادت سيل دويملاو ةيمنثلل داصتتالا هجوي .

 ةمارك لثه .ةماع ميق ةبجرت انيلع بجوتير .ةايح ماظنو
 تايجيتارتسا ىلا .تاذلا يلع دامتعالار :يودبلا لمملا
 نيب ةيوبح تالص ةماقال درهجلا لذب نكميو .ةيمنتلن ةلامغ
 كلق يا :ةامتنملا ةطيسبلا تايجيلونكتلاو ةفدهتسللا ميقلا

 ةهرشبلا تاردقلاو ةيذحملا داوملا مايختسا ىلع دمتمت يتلا
 تسماق دلل ,عادبالل ةيلحملا ديلاقتلاو ,ةراهم لقالا ةيلسملا
 بصح لاحم منوتب ءيتيباه لثم ,ةيلختم قريقف كلور
 ءانبلا داومو ,ةيسيمشلا دقاوملا لثم .ةطيسيلا تاينقتلل
 قحلاو .ةيوضملا وا ,هيخدعاا تافئخملا بم ةغونصملا ةيلحملا
 ميهافعب اييضغ اثفبترم لازب اه انيدل ماهل! يعولا نأ

 *. ةدئار ةيلحد تاقيباعت ينأ ضفرت يتلا ,ةيديلقتلا حينصتلا

 يلقتلا نواهتلا لوبح يخالا ةدهتملا ممالآ رمتؤم اعد دقو
 ىلا بيسريا سئويب يف دقع يذلاو .ةيمانلا نادئبلا نيب
 نيب ةيقنا تاقالع ةفاقأر ؛تاذلا ىلع يبعامجلا دامتعالا
 ةيسارلا تاقالعلا قاطن نم دحلاو .اروطت لقالا نادلبلا
 كنع ريهتم ,ددملا اذه يف .كانفو ,ءاينغالا ملاع تاسسؤمب

 مب ةيرمنثلا تاقالعلل ةيباجيأ طورش عضو ينعيو «لمايترالا
 ,ةظمالا ىطعب قاجملا اذه يل قوساو .ةمدقتملا ملاعلا لود

 - اققورلف ةميبلم بسح ءاهضعب نم ديفتسن نأ نكمي ين
 ايتداراب امروب تقلغا تانيتسلاو تائيسمخلا لالخ
 فهلا ناكر .ةراضلا ةيجرافسلا تاريثآتلا لك مامآ اهدودح
 فبك ملعتي ٍبعشتل لاجكا ءاطعا وه كلذل نلعملا
 3 ةيفطولا :ةيلقملا تاسرامملاو ,زاكفالا بعوتسي
 هذهل ةجيتن هفلطتلاو ,ةعاجملل امروب بعش صضرعتي
 . ةيعوطلا ةبرجتلا

 ةيذفتلا تاترجربكا ىدحا ةيكيسكلا ةموكحلا تربجا

 ةجاح عم مءالتث ايجولرنكن ربوطت ىلع هوكسيان» ةيكيرم أ
 وهرطتب كلثو ءيذغلا ماعسلل .عقذلا يكيسكل

 هعيدو .ةييبك ها
 [ بهشلا
 هجاتنال نيتوربلاب ينغ تيوكسب
 تلا يكيسم ناكسلا ةميخر رامساي

 نم ؛ةماخلا اهطورش ضرف راتخطت نأ اينازنت تيفط -
 تازايتما يا نودب بئاجا نييلفو ءاربخ مادختسا لجا
 .اهمم بواجتلا متو ءةريبك

 ترسك كلذيو ؛ديرهتلا رداصم عيونت يف رئازجلا تهعف
 , ةيحلاملا تاكرشلا تايربك ىدل عيتملا يراكتسالا بولسمالا

 0 لا نأ لودلا معدلا تافسلف ترهظا دقل
 ًالطاسبب رقتفت ةروطتملا لودلاف :ةلكشملا ساس:
 مي ه«ةيملاع ةيرقل» ملاعلا ليوحتل ةيعاسلا ,ةيقنلا

 نأ نيبت دقف (ةثيبطتا ) اياونلا نم نطبت ام يغ رهلخت يهذ
 نادلبلل اهمدقت نأ ةينغلا لودلل نكمي ,ةدعاسم لضنأ
 لال نم كلذو :« مدقتلا نم اهمنم مدخ» يف سخلتت .ةريقألا
 .ةيفاردج بابسال .دوصتملا ليلضتلاو «ليةارعلا عضو
 :طوفنكاو ةناكل اب قلمتج بابسال وأ ةنحي ةيراجت و1 «ةيس ايس
 ىلغ اءدامتعأ ؛تاينقتلاو دراوملا هفيت تاسايس لالخ نم وا
 تاجايتحالل ةباجتسا ال ,ةمدقتملا لودلل ةيقاذلا ملال
 هب موقت نأ نكمي ءارسأ طسبا نع أنام ,ءارقفلل ةيقيقحلا
 كازتتيسأ نم ليلقتلا» وهو .ائيش اهفلكي الو .لردلا هده
 ةيمانلا لودلا هتعفد ؛اظهأب الامر ادهج تذلك يتلا «لرقعلا
 اةدودحلا اهلخحد نم

 ساقي ا دالبلا ءارث نا «ةيلاسكا حيلختا ةمزأ تتبثا دتل
 .لاملو لعفذ نم داهيدل دجوت يقلا ؛:ةيميبطلا دراوملا تايمكب

 ةربقلا ىدعب ١ مارثلا ساقي امنأو اهريغو ساعمو
 _ هدراوملا نم ةدافتسالل «ةيريرضلا تاينقتلا كالتما ىلع

 ,ةيمنتلا درهج يف ةيوازلا ريح يه ايجولونكتلاف ,ةيميبطلا
 ثناتوي ناك دقلو .ةديدج ةورث قلَخ ىلغ رداقلا دروملا يفو
 هيرطلا هروملا هتأب :9151970 ماع اهفم» امنع .انج اًقحم
 .ىرما دراوم قلخحل مزاللاو ؛دراوللا لك نيب ةيمها رثكالاو

 يذلا ,يسيئرلا دروملا ا يرشبلا لاما سأر نأ نم مغرلابو
 جوا هكرتب اذه اهئاعسأر ددبت ةربثك امما ناف .ةما يأ هكلمت
 لصاوت يدو .(ريولمتو ةيانع نودب يا) . يق يغب ةلماخ
 عيرملا لالغتسالا عقر نا لئاقلا مهولا لظ ىف اهتريسم
 يدوي فوس :ىسقالا دحلا ىلا ةيلاملاو ةب دراوملل

 هتاررثلا لوستن دقذ ريبك مهو اذه نأ تبث دقو |!ةمبنتلل

 ,ةمعن نوكت نأ نع الدب .ةريبك ةمثن ىلا ةلئاهلا ةيديبطلا
 رئاجلا لالغتسالا نا اضيا تبث دقو .هاخرلاو روطتلت ةليسوو
 ريطط طمنل يدؤي ,( الثم زاغلاو طفنلاك) ةيمييطلا دراوعتل
 ابيديت مبسيل ايجيرتت لوحتيو «ريذبتلاو ديدبتلا نم
 يتيسو ؛يضرند «ءارقف مهئاقب ثيح نم :ةيرشبلا تايناعن
 , ةيذفتلا

 رةحضاو دراوملا ةرفوو :كالهتسالا طامنإ نيب ةقالعلا نإ
 ءايعا لمحتت نإ عيطتست :ةريقولا دراولا تاذ ممالاف
 طرخلا يكالهتسالا فارسالل ةددعتم هجوا يف ساعقلالا
 .فئقتلا يف ةنعمس ةيعيزوت دعاوف ضرع ىلا رطغت نا نودب
 ال ؛دراوملا ةرفر نم ربقلا اذهب معتن ال يتلا نادئبلا نا ريغ
 يقرتلا كالهتسمالا عم ,ةلوهسلا هذهب :عماستت نا حيطتست
 ًافريه امج يناعت نيح يل ,ةزيمتلا تاتفلا بناج نم .دئازلا

 اندراوم يف ءارقف انناب عئتقل نا بجي .رقذلار عوجلا نم
 ميولسا قيبطتل .ةيوتلا ةدارالا, حلستت ناو .ةيميبطلا
 نكمي ذا .دماصلا قارملا ةبرجت انماماو ؛تاذلا ىلع دامتعالا
 الاثم .ةريسالا طفنلا كالهتسا ديشرت تاءارجا راهتغا
 طاسنا نم ريثكلا يف لاحلا هيلع نوكي نأ بجي الإ ايجذودت
 ام قبلت لازت الو :دنهلا تخبط دوخع ةدح ليتر .انجالهتسا

 ىلع زكرت 0 :ةيمنتلل ةيدنافلا ةيجيتارتمالاب فرعي
 طاعناو :تاذلا لع يلحملا دامقغالاو ,ةيساسالا تاجاحلا
 . ايئيب رارمتسالل ةلباتلا كالهتسالا

 يسلبانلا دتهم سدئهملا



 راك يرسل ل ما ل1 ١ ك1 قببرالا

 ديعكلا رسما يف يسم 0-277 7 ٠ لاما

 نطولل , سدقلا' بيضخلا ي داولا نسيرم ,رم

 فيرلل , + ارمجلل ,ءارسصقملا سموت نم ,بيلم هلأ
 مرحلا ةبقل زاجبحمل رئارجلا نمو بيصخلا
 ضايهنلا نم لابجتل يقراحدسلا نمو بييحلا
 هتوصب ديدجلا رجطلا ندذيس بوهسلا ىلا
 ربكا هللا  نمحر اي ربا هللا بيغرلا بذحلا
 ,ابوهكلل

 وثا ةيضفلا )ذه
 ةيطقك 511١و ١950١ يباع ةيقارملا
 جماريو دئاعق ةعوسجم+ يف رمشنتو ,ةيزعش
 أ ماع ةعاذالل هنيسكلب ءاقو :ةينطو

 نآلا فرعيو لماك عالع مويحرملا راقيسوملا
 ديشنإ نم الدي (رب“الا نطولا ديشل) مساج
 .(ةريرجلا

 نايعلل ةرسخاو ةروس يسوقنا ديحنلا ؛ذهو
 .ةيموقلا ةيبرعلا ) سيمدخ لواححي نم لكلا
 ةقالسملا ةيتادصم سم لوانعب نم لكاو
 ّ بمشلا ةناعب نم ةقتبنللا

 ,ةريبك تاعارس لف ةيبزحلا ةمالا توم دال
 رمت يتلا ةرخابلاك تناكف ,ةديدع تاروثو
 يتلف حايرسلا نع مشرلا ىلع هشبل بايع
 .ر لك دعم نئالف ,ةيحان لك نم اهلقنتت
 ,قباسلا ا دهمك ةبوق دوعت ةبيصع

 ةسالاو :ةيئامثعلا ةلودلا رايهنا ذنمه
 تاساكناو تاراسكلا نم يناصن ةيبرغلا
 .,مدقتلاو ةراضحلا ريمع ةبكاوم نم اههنلا

 لوألا ةيملابغلا برحلا تمضو نا ذنمو
 يناعي يبرملا نطولاو ,143+ ماع اهرازو)

 6 تما تاميسقتا

 ةغادالا راد يه عيبا

 تلده ةيراممتسا 1 تاماسقتا نم
 بمشلا مسج يف لاصتنالاو قافشلا رذبلا اجود
 ,يبريخ

 روبعي نا رماثج ١ ناسفلا نكي ماو
 ةسئايلا ثتالواحاا هءدهرب نادحاأا هذه
 لمع وا ةمئار ةديصخ لالخ نم اهبراخيو
 .لماكتم يبدأ

 رفشلا بعلا يمرقلا ماجتالا اذه
 ليوط عاب دي ناك دتف ,انئار ارهن ١
 يتلا ثادمحالا مده ريوصت نا قيمع سلنو
 ,يبثجالا ناردعلاو رامعتسالا قمل ثعبتن

 رعاشلا نوكب نا ةفدصلا دياو سيلو
 :يسوقلا رحشلا اجهل دثوملا يقارعلا

 ةروتلا اهالول 00 جما را

 نوولم يلاوح تمدق يملا يو :ةيرئازجلا
 دض ةليولعلا اهبردع ف نوهللا تعنو
 ,يسلزقلا رامفتسسالا

 ناودحلاو ,15610 ريهلوي ةرون اهتيداثاو
 يردج رقت نم هاتتدحا امو ١, 46 يتدكلا
 ف ماظنلا رعت نف دمب «يسبرعلا نطولاو رصس يف
 تلوهتو ,يروهسج يلا مال نيم يسم
 ىلا داهلطعشالاو راسقلا يتلا ةايسلا
 ,ةيدوتو ةيباضن ايم

 بعتلا ةيشن يهف 200001 ةيضنلا اما
 قيقحتل لضاني دخت) ام يذلا «ينيغسلفلا
 ,ةسدقلا ةكرامللا ضرالا 1 ةدوملاو رسثلا
 بولس قدسلا ةدوعو متاغلاو ناودنلا عقرلو
 .ةيتويهسلا تاباضملا هتبصتخلا نيئذلا

 نغ ديزي اا لالئخاو فسعا نه يروتازجلا
 / مدسق بعشما اذه نال ءماس ةئاسص
 معاج نيون هيلا ىلغار :تايصضتتا

 ولا ةامسسسم لإ

 ةسيموقلا موسمعهلا لمحي ىيفارسعلا رعاشلا
 ويلوب ةروش ىلا رضازمجلا ةروس نم

 ,ديهش نويثملا فمثو نويلللا
 لالبخا نم يرئازجلا بعشلا هب رم ا ناكو

 ءءايدالاو مارعشلل هبسط ةدام هل اسرق
 تافلعمو لئاصقب مجاللا هذه اونستح نيدلا
 بجي ايثازن رهاجلا انتقو ىسدع بتلار ام
 . هبلع طاقحلا

 ل ربكالا بيشنلا ١ نجيقارعلا ءارهشتا ناكو
 بناكلا فلا دتف قوطبنا قبملا اده ديحمت
 سئّرجب اها اباتك ,يرمس ناعثع يبرحلا
 ةردجم نيذلا نييفارعلا ءارمتتا لاما مضي
 نارتع باثكلا لمحيو .ةكرابملا ةروثلا هده
 تناكف ,«يفاردلا رمشلا يي ةيرئارجلا ةروثلا»
 ايقارغ ةرهاش نسم نع ديزي ام هتليعخح
 مام دقت اطت مل مهضعب نا عب ةروثلا هذه اومخت
 ,رصحلا ال لانكا ليمس ىلع مهو .رئاؤجلا
 ,يتادمحلا يريصو ةكئالخلا كرادو ييتايبلا
 بناطو «يجرزكلا ةكتاغو ,وسسصلا ةيربصو
 علاصو .يسوقالا نمحرئادبغو .يرديحلا
 ,داوح ماكو ,بايسلا ركاش ردبو ؛يرفعجلا
 نيذلا ءارمشلا نم مهريغو ,يوارلا نابدعو
 اربتم ةيرئارجلا ةروثلا هذه نم اوذكتا
 هتح دادرتسال ل اني بمش لك هيف نوبطاخعي
 .نيذلا برعلا ءارمشلا ىلا ةفاضالاب ,عووشملا
 هئيوارد نشح ف اهوشباو ..اهودجسم
 .ةيرعشلا

 رمو ,مهثيي ةيبوفلا عورلا تعمج دقت
 دتاكتالو ةدهحولا ءميفاسسم تشد اهلالخ

 مهتاوخأ عم اوفقوق ,بوعشلا ندب ةدئاسملاو
 ين يبرغ بعش نغ اق دبي نييرئازجلا مارعشلا
 يف لالتحالا سوب حازنا نأ ىلا ريصملا ريرقت
 نيثالثو ةثام بركب ام مال نإ دهب ؟977 ماع
 لماع

 - لوقت ةديصتا ( كزايثلا) ناويد نمو

 مخكدالب نا رارحالا يشاوسعا
 دئاسم ريخ ييملا ف مكب يرتل

 ىرا الو ثيهفستست رئازجلا يذه
 دهاشم نلاتكخ الا ةدجت نس

 اهييلو نوفهنجتي اهبابشو
 دئاوم نيب نهسنو نودرشتي

 ام قيف صترت ليئارسا كانشو
 دساجلا عسجتلاب برغي «تئيج
 ةيسلاطم تيفتست رئازجلا نا نامي وهف

 هيابش ,يرئازسلا بمشلا عم اوققي ناب برعلا
 نم اوتاعو مهسفتاب اوحض نيذلا هخويشو
 برعلا عبقي ال نا بجيو ؛برشتلاو داهطضالا
 بجاو مهيب نام ,نورماستي فئاوملا فدخ
 ةلوجلا لبكتل تقلخع يتلا ليئارسا ةهجاوم
 .ةيبرملا مالا دض ةيركبمتسالا

 ناويدف) نم ,حورلا تدر» ةديبعل يلو
- 

 وهز نييطسلل ىرسك اسبيرستو
 بايثب

 رازبالا ميقطد#م نس ارسطمع حان

 (نميرسجدلا)و ( ندع ىف يبرسمهلا ىرستو
 رارجلا ةبفبق نسم ارخ
 ددرتي ةيموللا حورئا ىدسع نات اذكهو

 3 ,رئازجلاو نيطسلف نإ ؛برغملاو قرشلا
 عاقب لمشت ةنطرص .ندعو نيرحبلا
 .يبرحلا نشمولا

 ,هيهمادللا رشارجلا دبشل» هتديصق يف
 اهفلطتمو

 نيييسصاقلاه وسب يروسم
 يروم لالبلملآا يسييبيلتتو

 ايي رارخالا ريئازجا

 روزرسشلا دينا
 ,.لوقي

 ماموملاو ةماركلا لضا برعلا نزف ايغ
 عامذلا ىكزا ف كابنغ دولخلا ضرا يلبجتنو
 ءايضلا رج يلتبيو حافكلا رامتا عوفتس
 ماسصللا قافارهت دوسالا جاوزا لبغتو

 اكل مهثم وهو ؛بزعلا رعاشلا صحي انج
 ,ةماركلاو دهمملا ءاضولا نع مهنعغ فرع

 حاطتلل مهوعديو مهب دجنتسي
 سقتالاو حاورالا انمدق ام اذاف ,ضرالا مهؤاعد
 ةيرحلاو .هيف برر ال تأ رصنلال ,نتمولل
 اوثومب نتا ءادهشلاو :نطولا بورد هييضتس
 نبذنا نبسعتلالوؤ ..قافث هلوقل اًقاذسم ادبأ
 عمهبر دنع ءايبحا قب ,اماوما هللا ليبسب ين اونتق
 «نوقزري

 ين يتيرغتلا نمحرلادبع رعاشلا لوقيو
 ب ءنارهو ؛ ةديعخ

 نارفو دهتلا يكف تكروس نارفهو
 ناسكرسب بحشلا نان ةبورفلا نسف

 هتلاطتسا يف دول بهشلاو نارهو

 ,نامزا نورت الو يوقلا عيسيرسملا *
 مصمتنهبملانإ د عالاقلايكذ

 نامحس مردلاو ميقتمم هللاي
 رصتتم بعشتلا نا ةسيورعلا ما

 نائهب رشكلاو رشدشم مظلاو

 :لوقي نأ يلا

 انئثمارك نهريفه ة لايام النه

 نامصرم برتلا دالمب سوست ناو
 انرئثارج سنفت نأ ةبلادعلا ما

 ناسيرغ برعلا ضرا_ب شيفست نأو
 ائرنئازج ثماد امس قسلا رسهتت نل

 ناتي برملا بعتو ومس لويطلاك
 اذه ف ةلادعلا مكدح نع لعابتي انربغامتو

 يعتفت نا لدفلا نم ناك اذا اهغو ,مياعلا

 ريس ساتا اهضرا يلع ايحي نأو |ىضرالا
 بعتلا نا ادءاط رهقي نل قسلا نتلو :اهبحش
 ليطاني يبرملا بعشلا هدباسي يرئازجلا
 بدهلوقب ةديصقلا متخيو رعجلا ةيار عفرل
 ايضتبا قانا 2 ل

 قدقستو ركازجلا مهنب ققحتب لمالا انهو
 1957 ل ؟دارالاو ةيريسلا

 باهولاذبع ريبكلا يخارملا رغاشلا اما
 مذجيو هرامتنا»+ هتديسلا نونديف :يتاهبلا
 ,ققفحتي لوس رفثلا نأ
 موجنلا ب اهفيرفا ةميك اي كلاطعبا مساب

 مويكلاو يهءاتالاو
 ةريلصلا ريفاعملاو
 ةريهظلا سمش اي ,ناسئالاو ىفرالاو ىوهلاو
 جالسفل اونغ ءايلحل مهمات

 ةيبرغملا نويملل
 ةيبرعلا مايخلا ف
 حارجلا ليل يف ءساروا» يف توملا يدحتل

 جابصللا ارش

 لس 2 سس بببسسسا

 بايسلا ركاش ردد ©
 ءريش يف يموتلا هاجتالا ددحي رعاشلاف

 مايخلا هذه لمحت امو «ةيبرعتا مايشنلا ٠ ربع
 ركذ للع ناي مو مهمركو برملا تاداع نم
 اميدق برعلل زمرت مايشلاف ,ءانبلا  لزاعلا
 ةياركلاو مركلا تاداغ نم هب نوزيمتي امو

 ليلد وهو ,رانلاب ذخالاو قحللا نع خان دلاو
 ,ةبقحلا كلت يف ةدئاس تناك يتلا ةيدوكلا
 بانلمم ةديسقلا يهثبو

 لين ف دخان هي تلا
 «مالسسللاب انيقررسملا

 رصنلا كلو
 «عاؤزلا توملاء تسشافلاو

 نم .ةريهظلا ف كيملا» هتبيصق لعنو
 نإ هيثالي امو ربسالا تروص يتلا دئاصقلا
 .نيبعتفملاو ءاذغالا نرجس

 نزيتارسعلاو برعلا ءارعشلا ذخعلا دقو
 بحو لاضنكل زمر دير وب ةليمج- ,ةصاخ
 ةديمق نم رثكا ل تركذف ,ةيحضتااو نطولا
 قحل اسحب اذه سيلو ؛ميبرغ رعامتج نم رثكال
 ةميلط يف تناك ةليمج نقل ,تالضانللا
 فونم غيمحل نضر# يتاوللا تادهاجملا
 مهوجر ف ةيودملا ةطرعلا تناكق' ةانامل'

 ةلمهشو ؛ةيرحلاو قسنل ارمرو ؛نييسنرفلا
 يتايبلا نسح روتكدنا رغاشلا لسريو , دفنا
 ..اهيل لوقي ب مةليمج ىلا ةديافس قلاب
 ةليمج اي
 تاملكلا) الا كلما 8 نأ

 ءايضلا د كرخا

 ةاهحلا قافأ ربعت لزت مل
 ريسمو ىسيعو طارقاس ةروت لزت

 نينيلو سكرامو .عتلونو رذ يبأو
 يمسسلا نيستاحتا طولأو

 .يرئازجلا بحشلا زسر انه ةليمحن
 نم ملاملل فشكيل اراظنم رغاشلا اهذغتب
 بعشلا هيلالسي امو لالستهالا فيز هلالخ
 ةميزهلا نكل ,لاهطغاو فسمت نم يرئازجلا
 تناك ليئسابنا ةيلخ تدب خرارالا ةوكو
 ,نيكتست الو بهنت 7 رارمتسالا ةمئاد ةروثلا
 ىرجم ترهيم ١( تاروثبا كنثك ةلعتشم

 06 دمحم | يبنلاو يسيخ ةزوث ,ملاملا
 ف يرذج ريينت نم تاروثلا هذه تلمح امو
 طارقس يتانويلا ركفلا ةفسلفو :ملاحلا خيرات
 نا ىلا ةنسلقلا رعاول يف تاريغت نم هتدغا امو
 ةسيئكلا يدحت يلع ارذاق دجءا نكي ملو ,مدغا

 داوج- مظاك ©

 نب .رسكرامو يني هب ىتا امو .ةيؤسنفلا
 ةروئو .ةيسايسلا ةايحبلا ف ةديدج تاهاجنا
 لب ,تاروتلا هذه نم لقاب تسيف رئازجلا
 ناو «نيحلصملا ٠ نيمتلانلا ىلع رعاشلا قلعيو

 كلذب اوسين مهو .نومقان مهنا ريذكلا دلتعا
 .نوكللو :مئاعلل نوحاصم مه لجا

 يف ةديعت يرديسلا مافم رعاشللو
 -«يبرحلا يموكلا ديشنلا» اهثاونع هيمرقلا
 عا جاهيف ءاج اممو
 روهلعلا يناخلا رثختملا دوسالا ميجنلا اذه
 رونو يه .لمتشم رئازج اب كئامد نم وه
 رينتستو انوا عضو سيدقلا هلوغ نم
 روعش اهلو ةمأ مكتحت فيسلاب ام سيراب
 روذخ هل بولظلا ف اذه كوفسلا مجلا نا
 ريغتلا زرع اسدنع كناغا ابعش يطصنت مل

 بعش نم ايقيقتع اديدهن تايبالا لمحتو

 اراذطاو اهقيئاحتا لضانيو ؛هتيرح ديري
 ال اليثق أ ده نأو بعشلاف ,رامعتسالل ؛ديغوو
 نل رامذلاو مدلاق ,هتيدمحل د هتروثا نا يلعب
 ,ىاتا الب نوكي

 بنشلا ءازج اذه لط رعاشلا لءاستيو
 5سم اميث اسنرف عم فو يذلا

 تاقالع ميظت تناك رخازجلا نأ فورعملا نمش
 امهم «ةئيم رئازجلا تناكل اسئرن عم ةديج
 .اهتراجتو اهتم انمحل

 للف بايسنا ركاش ردب ريبكلا رعاشلا اما
 ال ةروع اهيا رديحوب ةليمج نم ذخعتا
 0 حو ير م ل

١ 

 ةيكابلا ةحوبشملا انتطأ اه
 ةيمادلا كفارطأ
 هيف نيكبيو يبنق يل نرفحتي
 هيهفار نع توسحلا تلاد نم أي
 هيوتست يتلا نيطلا ةملط نم
 ةيراولا مدنا تاوامس ىلا

 يي ءايحالاو تاودالاو كلا نان يقل
 ةيضاقالا ةبرضبجرابعب يف
 هيناعت 1 انزتحو املا رعاطلا بلق رطقني اه

 يرئازجلا بمشلا كاتو ,ىسالا نم ةسليمج
 نوما هيجاوث اهنكل ءنوسسلا يف اهتناح كمين
 انل طصيو , خضرت الو نيكبست الغ ةيوق ةداراب
 هور ريسالا ملسي اسمع ريسبسألا زعاستلا

 بهاهغ يف لتق دلاو, هقلاخ هحو يققير ةره الحلا
 ىتابتو توسل ال هم هور نكل , رسالاو نوسجحسلا
 بايسلا متكيو ,رامعتسالبل ةيضاق ةبرسض
 ,هلوقب ؤديصقلا
 ةهلال ا رلاغ نم ةحفن اي
 ةهناتلا انمايقا ىلع تبع

 ءامدلاطاوبتب نم اهيجحسمت ال

 يتايبتا بانولادبع ©
 «امدنإ ليببم نم شورت ىتد
 .روخصلا لك ساثلا لك قارشأ
 روثت ىتد هللا يمممل ىتم»

 بسشلاو نطولا باسر يف ميهت حوب اذا يهن
 ميورت مد هرطق لكو ضرالا يف ةرذجتم عقب
 قتستي يتم ادوسص ضرالاو «ةرومت ساسلا

 اياضتلا نم يرسشازبجلا بعشلا ةيضق نا
 نويتارعلا مارسمشلا اهجناش يلا ةيموقلا
 برملا ءارعشلا لكو نوينيط ىلفلاو نويرعملاو
 لسبب نهتماو يصتغا بعش ةيضت ثمل يه

 روسثن نأ بجي يتلا ةيبرسعلا بومشتا ةيدغق

 ع ناو ضال يحل هجو ّن ةغرم
 .اتركذ يتلا الباسل ةرقطلا يف يبرملا نطولا
 نيطسلا) نم يبنعسالا لالتدحالا ريث تعتنخي ناك
 برسنملا لكو رهمو قارعلاو ابيروسو ناشبلو
 اظاقب# ةيودم ةقرصلا ذه تناك دقن .يبرعنا

 .مهتيرع
 ارعشلا اهلاوانت يتلا ةيناثلا | اما

 ترم يزل ةرثفلا تامع هلل نويئارملا
 11401 ماع || رامتللا

 ًّ 0 مايا رو ١14
 امسح ا ةثالثا

 رارحالفطابضلا ةروثا ثثاك ١.4 ؟ ماغ يلغ
 ييقلا يبرملا لطبلاو دئاقلا اهمعزت يتلا

 دايسفلا دض ةروث تتاكو رصانلا دبع لا
 يف :لامتملا دسهتسملل ا مكحلا دض ةروث ةيدوبعلاو
 يل 15 .هتلا ذ ذه لعفب لوست يذلاو قوراف ةقئاع
 .يروهمجلا مكيسلا

 يس هكيلاللا قوراذ هكفملا ناك داو

 نم اهلج ريب ميو اهرم وا ذكني ناكو اهئ اطيرب
 اعل .

 قبصو نم يرسعملا يبرعتا بحشلا

 ناودملا داعو ,نطوسلا ةيرخ لجال ةيعبضتو
 دوسسعلا ةبنيدم فصلا لمب ايئاخ ينالثلا

 ٠ رم مع او ءايسشلا افرطس ب يتلا نادال
 مستمر 3 د مامسلاىتحساروايمشرتلو 2 تادقتمملا لوح ةثطاخ ءارا نم هقنثمت امو اونغ ,.تيثط مهمساب يسيقلا باهولا دبع يئارعلا رعاشلا لوقيو بعش بقل نمأب نذ اقيقع ناو ,لالقتسالاو

> 

 يحس معصم قب صححم٠ست

 ,ريزجتلا كي يلا يداقتا
 اوسفدنا دكف اذلا ,ةطاسب لكبو
 كردإ ام ناهرسم بقكلا اصا ..هجاوج
 هب نوثذقيو ,هب نوكسيسع مهتأ
 لاو فتوت كلذل ,باهلا جرام

 ,ةياس اي مكلغف نم قيقا -

 .مامتجالا يف هنا
 .ةديرجلا بحاص عم نتا -

 -  ,ربابثجالا ين رطالا وه
 يفظوملا دعا غسم ندا -

 .نيفو ؤسملا

 استجآلا ف حيمجلا ناسك
 6 دال اة[ حسب 8 5 ابنا

2-00 
 شمام الا هما لا لوخدناب هل

 ,بابلا نيم دئحتسملا ذعحا عقدو

 دقو :عاستيجالا ةعاق ىلا لخدف
 + ريرجتلا ةثيه ءاطعأ سلب
 لوح اوضع مرتع ةميرا مهددهحو
 ةبيحاصلت مدختسمملا هيحوتو ,ةلواط
 ,الثاك ةديرجسلا

 ثيدحلا ف بغريب بلك فانه ب

 ,يدهس اي مكهلا

 ,.عادعي يرخل بالك يأ ب
 :مارتحاب مدشتسلا باجا
 هنا وش ةئالاس يا نب فرعا دلع

 هل 30 دج يد ل

 0 1١ ستجلا نم وهو .ًابمحاسع
00 

 بحام اذه ام عيمجلا كسهضن

 هتيهه يلع طناس دقث (ةديرجلا
 ,ةيدجلا

 . اعامتجا اثيمل ناب فرمت تنا
 اهثنكل هيث لك اهل نير لب ا
 , اقرادخو اسهم اربيخ اهبدل نا لوقت

 1م جرساب مكتاب الم يل بدر

 او ,باب ا ماو لخداو ,بايلا مدختسملا حتف

 ول ؛جاعزد# ادهل يتورذعا ب
 مهم ربخب مكتلبع دقلا ,متععمم -

 دهتسا ءمهع ربخرب ةرابغ دثعو
 نريناخم مهلكو  نوسلاجلا
 لمعلا يف نوسغراسبو نووكتيحم
 مهنا ىتنح ؛غامتسالل . يفحصلا
 ىلغ ةبئكلا ةردق نم مهنشف د اوسن
 اهلاسو .يناسنا ثوصب ثيدحلا
 ؟ربخل وه اب :ريرعتشلا سيئر

 11 ناسنا يتضع دقل -
 نمب ؛نيرض احلا عيمج

 .ةديرضلا باح

 رظبلا ةطل نيفرمت 3 كنا ودبي
 ةقاعصضلا نيثاوقو لب ءبسحو
 ادهخيا

 ,يارولا يلا ةبلكلا ترادتساو
 يلع ضنلا رثا ىلا يشت

 تديئر قلع .ىرسيلا اهدي
 :رهرحتلا

 دما دنم خيمجلل فورعم ةذه
 , ليش

 ,ةلئاق ةبلكلا تشهدناو
 5؟فورعملا اه ع
 نعم ةمملاو اهمهي ةديرجلا نادم

 ضع اهمؤب ال نكل ,بلكلل ناسنا
 ,ناسنالل بلكلا

 نم ىودج ا :ةديرجلا ف كتروسص
 ,ينهنب ايا كلذ

 «يتينب ابو ةيلكلب هتوق دنعو
 رفضنا زيرختلا ةثيه ءاضخأ ماعا
 نا داقعا هنال ,هنع امغر ههجو
 قف تالماعلا ءاسنتلا بطاسخي
 عبات مث ,ةملكلا هذهب ةديرجلا
 :هلايترالا نع تانفدحل دعب هتيدح-

 نا كافك :نذا اذهه ءدعن
 !5 هبلك ضده ناسنا س ابذك يهبتت
 اذه رطتس ةديرسج يا
 لاخح يتا لامحم ,.!؟[ ربيخلا
 اذا انالخا يرشنت نا كتم اطتساب
 ,دوقب كيدل ناك

 امامت يب كنفف لإ «ب كنا
 5 اقلطا يي وكف اي
 ةراثال ةشطختم تسلو .ةرهشلا
 دقلا ؛كلضف نم ادع .ةجف
 :, نابسثا ينضع

 ؟ نا هتيدبت يذلا امو -
 ذلا ناسنالا نوكي نا زوجي 81-
 الك ضعي اهبرو 5 اروعسسم ينضغ
 لثم ةديرجلا ترشن اذاط :يرخا
 رهذحت ةباثمب كلذ ناك ربختا اذه

 تاضع نمو ,رظفشتلا نم ناكسفل
 تانه نولي نأ زوجي الا مث :ةديدج

 بحاصم ترتغاو ؟كبحاسمع
 ةشهدلا ةديرجلا

 فيس اي معلا

 5 ككل رضيس نمو :!!بيصسع
 كئاكيابو ,ةقيقحلا لوقا يننا

 .ارايتخا يرجت نا
 لا كبحام كبضغا كنا ودبي ب

 كئامت اههمم عطتسي #
 جم

 ءاصيا تجوز نع دقل
 مالكلاب ةديرجلا بحاص هجوتو
 :الئات نيسلاجللا لا

 نأ ناسنالا قح نب نأ دقتاغا -

 ةئيف ءاسضعا ا هيلع درو
 راائاق رهفلا يلع ريرستلا
 نيب ثدحت نا ءاعبط -

 .ناكبلل وا

 نع منت ةفلب ةبلكلا تلاقو
 .ديكاتلا

 ءروعسا اك اهيلع مجو دقن -
 .اهثيدح ةبلقلا تمباتو اهضهو
 .لاس قل هيبامل نكن -
 رميرسعتلا ةئيه سيئر لاتأو

 ,عاتقالا الوامسم
 نأ نكسب ناسشالا باعل نأ -

 .تالاحلا كتب لثم يف ليسي

 ,كاقتلا لواسي وهو ل
 نوكي نا نكمي ا ,ةداسب ذي ال

 عييمجل اف , ةيطهص ةىام ربخلا اذه
 نولرعي

 ,ةلايف ةبلكلا ةيلاكو
 نومنتام سائلا نا كرما انا س

 نا نكمي # ناسنالا ناب
 ١ شعيب امدنعو بالكل
 قره الك ىوس كلذ ربتحي ال ناسن

 "عسي الا ,اوركف نكن ,ةيداع
 الدنا نم كلب ,نوكتتلا سسكملا ثدحاي
 ؟قاجف كلذ ثدحي نا زئاجلا نم سيلا نك ,ثداوحلا

 ؟ كررصت امد

 صعبو 2نأ رمسي ا ,امسشالا نا -

 قلرب ةديرجلا بحاس مستباو
 :لاقو

 ,اكادق كاطع -

 اي >> سس تت يس سل بي ل

 نيسن زيا :رخاسلا يكرتنا بتاكنا ةصق

 يف ريزهجللا سبئر لغدقو
 المات ثيدحلا

 يجحبصت نا ئلاخت لهو
 ١ كلذ دفب ةرومسم

 .يسفت ىلع ةفئاط تسل يثنا

 يتاطعاو يب متقا دق يبحامغ
 تل :ةنودتسم هيدا ناو عج اقل
 او ,ىرخالاةبالكلا ىلع ةفئاحل
 ناب نوتادعي ال مكلثم سانلا ناك
 ءارومسم حبصي نا نكمي ناسنالا
 ال مكلذم اوناك ا21ج :بالكلا يضعبو
 اوثاك اذاو ,مهتامولعمب نوكشي
 ءايبكالا لكب مهتخرعم نم نيقتاو
 - بالكلا نهت ى اتنفارحا نأاف
 ]دبتسو ,ةراعلاك ةئيس نوكتس
 نوكنتي مث .بلكلا دصض ةكرعملا
 .,بالكتا

 مث ةبلكلا تاديكاأت نم مخرلابو
 ربخلا رشنب ؤديرجلا بحام بغري

 تهجتا
 اسهنكا ؛ةريهت تسيل ؛,قرسخا
 دناو ,ةيفسنف لوبم تاذ ةنبصو

 اهل مهمهف مدسعب ةيلكلا تابوق
 .ةديرجلا هذه يف ىتيح

 دئارجلا لكي ةبلكنا تفاطو
 خانخلا نم نكمتت مل اهذكل ,تالجملاو
 دقن لب ؛اهفجج دق اناستإ ناي ,ذحا
 ناب يملي يار ىلع عيمجلا قفت؟

 : دست نأ ديرت ةبلكلا ةروهشم
 نم داجيا يف لمالا تدقف نا دعبو

 تهجرت , ةلاصملا ملاع يب اهمهفي
 اهنم ةبغر ؛ةغاذالا ريدم لا انتبللأ

 مل هتكل ؛كالهتا نم هيبالكلا ذاقن؟
 جلا ,اهيدل ام عامس نإ ىتح بغ
 ةئايح ف عم مل هنا اروق نلعأ
 ناق بيسلا اذهلو .كلذ هبي ام
 ناسثا نع اربخ قدصي نا ادحا
 نا ةبلكلا عطتست ملو .هبلك ضعي
 طقف هديرت ام لك نا عمم ,هل نهرست
 .بلكلا ءايو راشتنا عم وش

 هربص ةخاذالا ريدم رف اربخلاو
 الثات خرمو

 ,كربخ رشتب يبطرت تنك اذا -

 2مم

 نكيلو ,كنذ ماتن لاملا يمقداغ
 مسق يف ل ءتاياعدلا مسق يف كريخ
 ... || تيل اوحنلا

 تاياغذلا سائلا قدصي لهو
 ؟رابخالا نم رثكا

 نيسعمتسملا نكل ءاسعبط ال -
 ةهاكؤلاو ,ةهاكف دكلذ نوزبتعيس
 .اهلاد سانثا بزتجت

 يإ نيا سو نزحب ةبلكلا تياقف
 كثف ال ,صاخلا دنع لاملا 5 لاملاب
 نيب يقرطلا نسكي انهو :تاناريحلا
 نأسنالاط :تاناويحللاو رشبلا ينب
 .يلام ناوي

 نا :ناكذ زافلتلا ريدم يأر اما
 ةيناكما قدسعي نل دلبتا 3 ادحا
 عيمجلاف ,بلكلل ناستالا ضع
 وف ةياحع ثدحي ام نا نوهرعي
 ,ستملا

 :ةلئالا ةبلكلا تضرتعاو
 ال- رشبلا يكب متنا اذامل نكلا-
 لبا عيش هنوريتمت اميف نوكشت
 اوسنوتت نا نكد الا ؟لدمجلل
 نا اذيج بعصلا نم لهو ؟نيئلعطم
 نردتتعت عوضوم ثحبب اومتهت
 ؟ اريج هنوفرعت مكنا ,املاد

 ثحبلا يف تقولأ عيت ادالو -
 اذا ةصاخ ,ام ةياسم ف كتلا وا
 .,؟اهنرمم انك

 نا بجي اب اليوط ةبلكلا تركلا
 زيزو لا تبهر رمالا رخا يو ,هلعفت
 نم ةبلكلا نكمتت مل ولو .ةحملا
 لا قوشلا تعاطتسا هك ,ن التل
 ,لاوسالا نم لاج يان ةرازربا
 ليصقتلاب ريزولا ةبلكلا تئدحو
 لك هل تحرشو , ةيضخلا رهوج لع
 ذداختا بجي هناب هتربخاو ؛ءيت
 ءابو ناف الاو ؛ةيرهف تاءارجإ
 ال بالك كلهتسو ,رشتنيس بنكلا
 ,اعلطعقأ اهيا ديبئاذا

 هكامسب دعب ريزولا مستباف
 لاو اهمالك

 ةعقاولا نا تكردا تنا ينبح

 ناسنالا شفي امدنبع سهو ىاهتاب

 ديبحلادبع فيظطللادبغ :ةيجرت

 لف ؟ايقعسم اقيس ربتمت بنكلا
 يبغا ساخلا نا ىرت اه نيدقتمت
 ؟كنم

 هسيبجامس ريزولا بطت ةاجفو
 و
 ينأقلا ” يلقن - ..ااذه نم يملظنا ..

 لأ تركو اهليد يللا تون
 ةورثنا ةرازو ىلا تبهذو .عراشلا
 ةيزكرملا ةرادالا ىلا مث , ةيشاويدلا
 كيادايعلاو ,ةيرطيبلا تامدخلنا
 يلا ىثح تبغذ دقل لب ةيرطيبلا

 يو بلكلا ءادب نيباهملا ىقش
 سفن اهل نولوتي اوئاك ,ناكم لك
 :لوكلا

 عيمسلاو نابزلا مهدت نم -
 تداعو , دحا كل ذي نلو ,نوظرمم
 لالخو ,تيبلا ىل؛ ةنيزح ةجنكلا
 ين بثكلا ءابو رشتنا تقولا كنذ
 بعمبيضلا نع حسصماو ,ةلعتملا

 ,يضوضعملاو ضاملا نيب زيهمتلا
 ما ؛بالكلا كتعع سانلا لهو
 ما :سائلا تضع يتلا يه بالكنأ

 مهضهب ضف د عسيمجلا نا
 .؟ابضعب

 ةيمسرلا تاطلسلا تدشتاو
 ب تماقف ةمزاللا تاءاردحالا
 تراصف بالكلا اما ,سانلا
 جيساو .اهيلع يصتت تاطلسلا
 بحاصقف ,ايواخل 1 كلن تيب
 حاقنلا اًذهلاي من هتجوزو تيبلا
 3 الزازو اطرمف بساتكا تقولا
 .ي.طشتسملا

 نم ايتبلك تبرغ لبللا ةمتخ لو
 لو دحا اهاري الذ ةلواسم ,ةثيدملا
 هنكسي اتبب ةيلكلا تف دا قيرلا
 اذه دبعو .نيسلا يف نعاط ملاغ
 نا امبو ,نسم بيييعح بلك ملاعلا
 فزك ف عرمرت دقت بلكلا اذه

 م
 ناك دلو ؛بالكلا طسو اروهشمو
 ,بالكلا كلت نيب (ركفملا) بقل

 ةذماثلا ربع ( ركفملا) بلكلا رشد
 اناكو ,ةبطلا ىلرغ .قيرطلا ىلا

 ,ااباس امهضعب نافإ
 0 او هاي ايداتم
 5 نيضكرت نيا ىلا -
 هديزأ -

 نم نكل ءينططو
 ال ةئاامع ببسب توسا نا مابثلا
 ,اهب ل ناش

 نل نع نيضاضخل ثنك اثنا -
 ميش لك ناط كوداشصي
 اما يرظتنت نا كناكمابي ؛ابيرخ
 .انه وا كتيب

 نم الو ترث ا نس ةيراش تسل ءال.-
 .كوكلا

 د ؟نحأ اذام -
 | نا يه ةياسملا -
 همي لك نوطرعي مهناب نودكتمي

 ال امبحأ ناب ينمي نا نكمي اذه
 ,ثيض فلرحي

 :لاسو لماتب ءركشملا» حبنو
 .؟ نيبهدتس نيا لاو

 هين نركي ةئاكم رمعا ول ءايك دوم
 اني عيش لك نوفرعي ال سائلا
 امولعف ف نوكشي نوئازي

 لاو ) شمتناو
 يدل نا ؛ةريتن ةلاسم اهلعل
 ثحبن يل ام 3 ديج ةبتكم سحاص
 تاروصلاو طئارشسلاب مجامملا ل
 سانا هنكسي (ةذهك ناتم نحل
 .اريكشي نا مهرودقمب

 امهنكل :ةيثكملا نإ اليونع اثيسبو
 لاكن ,بوقطملا ناكملا ادهسي مل
 دئجمرخلا قلفي وهو ركخلا
 ,مجعملل

 هذه لتم ضرالا ىلع دجوب ال -
 ,نكامالا

 .5نذأ لمعلا امو
 ديشذن نأ ايلع بجيب هنا ودبي -

 اضوجن اذاو .انتلالس دارغا لا
 يتلا تاقوالا كنت ربسعب ميظتنلا
 يف كتستناب اهيف سائلا ادبيس
 ,ةقلطملا مهنرافم



 | ةس]] يموت
 يسقي رسصأ عارستسخا زدسيالا
 د ححصمسملا هل ص صسي

 ا : - هلا

 حش 1 ُ : 1 م 4 0 1

 1 ا 1

 نم 1١141 مار) ةظرملا ( نما
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 ءاسفصتمطل اساس ١ رسسعب راز

 قيثمن الز ,اماست ةضاخ ةرايز قحفلا عركذ لاو وشل
 . سنا انه ةرداسلا ةيناطيزبلا
 ديولبات ةفيهم بتلاقو دهغ يلو كرافت جمالا نا
 نأ ناوالا ةهتدعفسا يإ رانسا همل 7 ايئاطيربب
 يف هيدعامم لس زلراشت اةيلتعملا ريغ جالعلا بيلاصاب
 ماظقل روهسب رثب ةرايزج مانا

 يلع يكلم ريما "ديده رش نم مارد
 ةرايزلا ذه ةيرس يلع اؤحلا نع ماهفطتب رمق لاقو
 مسيدسقلا يساسكلا ركبل دوال زاراشت ١ ةلودعم

 رع برتجب يريبنرتسالل

0 

 ؟ نادرو ةطاسسا ندع تسفسسلا
 ا ل

 تاميكتسم تار شحلا نم عون ,يرصارصلا
 ,قلز مغر  اهنف ثحبلا|و ....ةباطملا ف شيحتو لاوط نورت اهل,

 اهل ةيمسر ةيللي رم !اهخلب اضن لب ةيطا اة م

 8 3 - ا م
 0 سرا يقاوم القت ةقرمش ,ةرئول (ةيايسالا ةقرشلا تانالعأ

 ربكا هيلا قوسي نمل ركود بلا اهربغبق غاغابكم ةيجرسي دم حضمي ينانا
 واءةبكيرسالاب ةفيلجلا نادزي تنب مسا وهو , ءان ةغيرم# ةليتالبيزيب»
 اهزيميلاييكيرمالا لفل ةماه اظؤهدي امك وتيم اي
  ارتملم؟# اهلدعم حلبي يتلأ اهسيياقمه متقن

 ينيلااهنزن اهيمل

 ع جصارصلا لبلت ١ ثيحب , الج ةمراسص ةقباسملا طورشف 1 راذمم نتا
 مارج نم لقا وا ررض ينا اهقحال يتلاوا ةبدتلا وا. اسروه دملاوا ةيطيرملا
 يوبو اكوا روصرمم نمرثت !بلمح دفحاوبا || لزنملل قيال هنا مث, ةقد الملا
 ... ديبتال يصارصفا ناغ دونهملا عفمتنا ازا هت) يلغ نوعمجي مويلا

 ءاسضفلا يف تاسماس ؟ يلاوسه
 ادئار ذغن جاو ب وكسوم
 يدايغ نايترفوسلا ءاضقلا

 يطرخ ىلا يسم ةطعمس نم
 نقرفتسا فوشملا ءاضشلا
 .ةقيلاد غر ستعاس

 نا ةينيفوسب رداسنب تبافإ
 ُُْ دلل امال ني دقرلا

 قحلملاو تئاولا يكنن) لمعملل
 5 .ريم ةطخفب

 نيدئارلا ناب ثحضواو
 قحال تلز يك ناموقبس
0 

 ايام قفل زها نك
 .ةديدج

 ةسبم نا ىلا ترامضاو

 ةديج قليلاكيرثسو .لوجاذام
 ةروعب لممت ةطحملا نا امن
 .ةيميبطا

 يونس يتيقوس فلا 9١ رورسملا اياحض
 ةطيهم تلاثا عاو.وكسوم

 ا ثنارس نا ادنارب
 1 ياي اا

 لاه نه ايوتس
 اسم ابك لكلب 1

 هيو هج هير ْن 1
 نم ةفيهضلا تركذو

 نأ سنا ايهمسر ةيئامصسا

 ةرايس فينا ٠٠١ يلوح
 داختالا لإ عادطصالل ضرمتت
 .ماع لك يتيلوسلا

 دلا ةئيسيعلا ثحضواو
 يتيلوسلا داخلالا دجري

 نم ةرايس نويلم ١ ايناح

 اهتيبلاغ تاكراملا فلتخم
 ,عسعلا ةيتيقزس ىماظفلا

 اقرأ بسر
 باش نا دنم *« دوعس ةرمز مكحت فيدأ
 ويس تمدحأو ,ناجحلاو
 ١ تاسدقملا ضرأ تلوحت ىتدح ,روجفلاو
 . ديبحلاو

 نم ةعنملا هذه عم

 دوالا دوعص لآ خيرات
 ءابست دوهيلاب ليمتلا

 ايهقف اباتك نيستسو
 ةذباهسل اذيصر ايطيراثو
 ماملعلاو ءاهتقلا
 نيرسكفملاو نيسخرؤسللاو
 نيللؤملاو مارعشلاو
 ملاعلا ف ةستاحبلاو
 اورصاع نع ,يمالسالا
 اوكرداو «ةيباهولا ةنتف»
 ماليسالا اع اهريخ
 اهرابتعاب ,نيمئسملاو
 نع اسضاو اجورخع لثمت
 ةيسالسالا ةديقفلاو ركفلا
 تثاختا اهنوكلو ,ةيفارملا
 برشل ةيسايس ةاداك
 ف ةيمالسالا ةفالخلا
 اديه اسم ؛لوبتةشسما
 ثالث لسري نأ ةنيدخلاب
 اهغاضفعال تالسحح
 نم اهلاثتجاو اهبيداتو

 طهرلا اذه علو

 نيذبا مابلؤلا نم هش
 ثم فا 1
 ناع ,ةيمالسالا بقاذلا
 لع اهجورشب يوتنلا
 نا الا ,يسالسالا نيدبلا
 نب دمحم اونكب زيلخالا

 نم مد افسأو ةدالواو دومس
 رايدلا يلع ةرطيسلا

 مهيديا عضقوو :ةسدقملا
 ربقو ةفرشملا ةبعكلا ىلع
 اوثامف كك ميركلا لوسرلا
 مث ,داسلتا رايدلا كنب
 فشت امتذئا تقولا ءاج

 نيصرسحلا نئاخ هسيغ
 ةرم باقنلا نطيرشلا

 هرجوو هةهجو ننخ ةدساو
 ةساكبا هداذجإو هئابأ

 ,ةلامعلاب مهعوفش نعر
 ةازنل هئاعدتساسب
 .,يظتدحملا

 نإ هاج ام يلي اميفو
 ةيباهرلا لوس باتكنا
 تافلؤملاو ..اهتينايزو
 اهتحفت يتلا

 (وادخلا)

 ماع يساما نم ةيسسا يب
 بكر ناك (155)
 ايبليف نوجرسيسلا
 يذسا يهشلا يزيلكنالا
 يلسمفلا مكاسحلا راض

 هجوملاو ,ةيبرحلا ةريزجلل
 رسيدسماو :اسهتساسيسلا
 .., اهزوسال

 اذه يبليف بكر ناك
 نقف نارجل ةئيدم لخدي
 يشد يتلا ةريهشلا هتلمسر
 غيبرلا يلا كلذ دعي اهيف

 بكرلا لإ ناكو ,يلاخلا
 دمحم :همسأ ربليغلا قيفر

 وه يسيدتلاو) ؛يميمتلا
 ,.(دوعبس لآ ةرجش فيؤم

 يبليك حارتس) ن١ ام
 حار ىتس رفسلا ءانبع نم
 ةرسا نع نارجن ف لاسي

 مسا اهيلع شوقنملا
 ئمملا يهو «زهرت يراعم

 نسي رص اعملا ءاسسسهقفل اوءهاطملعلا تقتئه##

 دجت ضرا ىلع ةرمرلا هذه

 و

 «نييباهولا دوهس لا نه ةححلصتا باتكو
 ارجالا خيراتلا ىلع ءوضلا يقلي ,تاقلح ىلع ثلعبلا عاونأ لك سرامب يشو ,اهلفا باقر لإ

 يرايجلل قوس يلا ةيمالسال
 .زاجخحلاو دجن ماكح ةرمزلا

 باسهولادسيع نبباتاءارتفا ىسسلصه اودر

 نسسسع دس نسم ىسسسلإ رسسقكلا ةبسسست 8

 نينمؤملا لييس ريغ عستا هنال برسقأ مظعألا داوسلا

 ,كاذنا نمهلا يل ةلوادتملا
 ركاسنملا تايحن هفضلباو
 يغلهل هتاجاح نع هلاسو
 قباضتا عيطتسي ام اهنم
 ال اص عقرسيلو
 هيضقيل كلملا يلا هءاضشت

 لة

 يدوهيلا فسوي ركشل
 ملا ,هتفطاعو كلما لضف'
 ايطبإ اباتك يبليف ىلا م دن
 هضحبر ,ةيبرعلاب هضمب
 :يبرسلا هيسا ةيزبعلاب
 تارت يب نيكملا نارجن عبتو
 .«نيلوالا هلغا

 نكلو ,دجنذ د ةصاخلا نم
 تناك هيف يثلآ لبصافتلا
 .اياح ةريثم

 يدوهيلا فسوي قثكو
 نا «يبليفر» كلملا لوسر

 اذه هنغ ةبايثلاب يدهي
 يدوفسلا هكلللا ىلا باتكلا

 هجالصرو هتفطلعامل اريدخت

 نارجن دوهيت 1رركتملا
 هتوغاو فسوهلو ,ةماعب
 ,ةساخب

 ميش باتكلا ف ناك دنو
 نأ يبليف لس .عشعخ
 هشيمز هشاسشب رشاذسي
 .ر ,فش) رطالا شزيككنالا
 دمتعملا (نسكد ب
 نلو ؛تيوكلا لف يناطيربلا
 يط بوصجو امس اررجخي
 ءراشهفظا مدغو ؛باتكلا

 يدوهيلا اذه ينظاغا دقن
 هليدح انثدحي وهو فسوي
 عمو ,دوهس ىلأ نع يرزملا
 ,مهيلع يثثي ناك هن)

 لوسولب مهنرطب ديشيو
 دوهيلا منذو مكحلا ىلا
 برعلا مدي ناك هنا الا مهل
 :لوقبو تيملصملاو

 اهلوتل نوحلفسي ال مهنا و
 .«سانلا روما

 انك ام يلا يشي ناكو
 .كاذبوي هليسصافت يهب

 يدرسهيلا (انل فشتيو
 باتكلا ف ةلهذم قئاناح
 :هلولاب اهب ارخاطم

 اهتوفرمي نيذلا لق دقل
 ءاسنق اهب نوسباهتي
 ليج لا ليج اهتصويو
 نكمي ملا مويلا يتايل
 شخي نا ريش نم هبرهجلا
 .اشطب الو ءاكتل رشاجلا

 ذه لإ بمحللاو ماج دن

 لوقن يدنا رظتنملا مي
 ,هيف

 لصا نم نييدوعسلا نا
 نوسعجري ذا يدوهب
 يتب ىلا مهييستب
 مانئنا نمو ع اسلاة يقل ١

 يدوهيلا مهماسعا
 مدقتلا فسوب يئارجنلا
 كنملا تالصب زئافلاو :هركذ

 يالاو ؛ هتاربمو يدوعسلا
 دوعس لأ عم هبسن يقتلي
 دقو «سداسلا دجلا ف

 اي دوهسلا نم عومجلا عرفت
 ناك يذلا ميالمما ناميئسب
 : مسا امهفجحا ناذلو هلأ
 يمس يذسلا (نركم)
 دحاو وهو اريخا «نرئام»
 «ذهر ؛دومس لق بادبحا نم

 فقلا

 نيكملا نارجت مشد باتت
 .«نيلوالا هلغإ ثارت ين

 نيسح خيشلا اهنلني
 :لوقيف

 هنا :يميمتلا يل لاق»
 عيلد :باتك ل دهاش

 ةيدوهبلا ةلئاملا هذه نار
 تناسكو :ةذومهتس تئاسك
 - هئار ,ةراجتلا ىطاهتت
 هلا ركذت - يميدتلا 3
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 ةرهح بابسا تدجوو
 «*ياسح زرم و أ داذجا

 مهجامدتا ةبومصو
 رسآلا ناو ,ةيبرملا لئابثلا
 لبشت نا الهس نكب مل
 ةلئاع مسا ليدبتي لئابقلا
 مضهو هيناخدرع» لا
 يبات لئابقلاف ,مسالا اذه

 هءافسا اهماعا ياكدرم
 نا اولرغ ةفورعملا رئاشملا
 اهسفنب موتي ةليبأ نم ام
 ,اهراسغ ف اويوذي نا نكمي
 لا مهريكفت هجتا كاذل
 ةركتلا رئاشعلا نس ةريشغ
 فنشكني ال يك 11طنفا 4

 ءدجن لهأ ماما مهرما
 ةرواجلا رثئاشعلا ماماو

 لع مهرابتخا عقرلا اهل
 يضو مميااملا» ةريشع
 كالا نم ريفص ذخف

 نيب روهشب ةزنع ةنيبق
 موعو | هته ان”ب رئاشمحلا

 «يليقلا سمصلاب هسسحت
 ثيحب ,ةيرئاشملا زرعنناو

 ةايلقا ياوسا هنم دجوي ال
 لاصت راجتس لبجخب
 ىرسطلا ةيلقاو .قارملا
 ةرسيشع يف تر هنا
 ةيطاقلا ةيسسنلا
 احلا :ماشلا يتءاومف
 ,محنم نبآ ةخيشم

 ةركفلا هذه تتاكو

 0م

 لك ةسكحم ةيدوسصهيلا

 ةعاسطتساسف :ماكشالا
 شبامعت نا ياخ دزم ةلئايغ

 كيامحلا مذه مهل تباطخ
 .«دوهييلا ملسافل

 نع نيسح خيشلا لقنيو
 رةلومل يسيستتلا دهس

 ال يدوهيلا فسوي ناكد»

 يساسصا حجوسيب نا ديرس
 يذلا بسلا ةقيقحب
 ناكو ؛دوعس لاب هلبري
 نصرخو ؛:شيراعملاب ملكتي
 قف اه ةتيقحب ملعا ' نا
 .يبليف ىلا ىدهملا باتكلا

 ليسافت باتكلا يف ناكو
 ,ةيتارجدلا ثادحالل
 ببعنلاب "قلمتم اهضمبو
 فسوي نكلو ؛يدوسمتالا
 الب ثدحتي كلذ دعب داع

 ةرجخلا فئؤم يننا يبليف
 امم ناكل ,ةيدوصسلا

 دوه لا نا هتم هاتلرع
 نوضلعمي اوناك نيلوالا
 مهرلل اوركتتي ملو .مهينع
 مث : دواد ثناثلا ءدج ىتح
 دعب مهتوسلهاجستي اوشاع
 تامثيالا نولواحيو كلذ
 يتلا فوركلا ببسب مهنغ
 نا ىا ,دوهس لأ اهيل راع
 ,زهزملا دبع ىلا رمالا ىهتنا
 لاخلا هب ترقتساو
 دوامط .ريصملا ىلا نامفعاو
 ١ لطحلاو ,مهب لاصتالا
 هيلإ هلضح ام ناكو :مهولع
 مهلصحي ناذ ام شعب يبذيف
 نا ىلع .مهيلع هخدنيو هب
 يف مهل حمسي مل زيزملدبع
 ناي لاويسالا نس لاح
 ناو ؛اهصخش هب اولصتي

 نم هرتس بجي ام اونلعي
 .»سبرقلا تالبع

 االهب نويدوعسلاو

 قيرملا يدوهيبلا بسثلا
 كارتالا دوهيلا نوهبشي
 ميساي اويفرع نيذسلا
 ردعني يذلاو ؟ةمنودلا»
 هسطت ىلع قلطا نم مهنم

 نب باطولادبع نب دمحم »
 اونكس دوهب مهز «ناميطس
 اميس > ةيترتلا دلالبلا
 مهترطقاو («كينولس »م
 نالعا يلا ةايحلا فورظ
 ناطبا عم مهمالسا
 مهيلع قلطاف ؛مهتيدوهي
 «,ةصتودلا» مسا كارتالا
 نيملسملا نغ مهل ازييمت
 .مالسالا يجحيحبصلا

 اذه ةشودلا لغتسا دقو
 اوسا مالسالاب رهاظتلا
 مل ام مهل حاتاف .لالفتسا
 يف لفتغتلا نم حاتي نكي
 ,نينطاوسملا فونلنص
 .اديكو ؛ابيرخت نابمالاو

 ردعب اوجيما دقو

 ما يملا ماقخ 0/1١ 1 مامبرألا

 نسيب اه ولا د ومحس سس سعس لآ نسم

 يوضرلايضترم ديسلا فيلات

 «عادتلا» ةريشنت يذلا ؟
 ءاح دقو .ةرمزلا

 ماو يمول 1١ لصيل عجارملا ف بيقنتو ثحب ةجيش باتكلا

 عاسفتسيق يني داسفحأ نم ىاسخ د رسم ةلئانسم |
 !!«دوسعس يلآ» مساس زاسجفسلاو دسجت مكحت

 تقاحأ يتلا ستاسلا
 ,ةبكت اهب لحت ملو , ايكرتي
 الا ,ةرماؤم اهب مت ملو
 .اسهسار ةشودلا ناكو
 نييدومسلاك اوناع كلذبو

 ءايسو ايست برعلا يف
 !!بقاثمو

 اذا متلرع لهن !دعبو
 اذه نويدوسسلا نتي
 برعتا نم ميثللا فقوملا
 ..5نيملسملاو

 يناع نودارلا ءاملعلا

 با فولادبع نبا
 هل نورصاعلا

 ىلا هضع نورهاتملاو
 اذه انتقو

 يوزرم نب دماح ويا لات
 |يقشسالا

 نب دمحم ىلع در فلارا»
 نوربثك ءاملغ باهولادبع
 هيل اغم

 :كاذنكلا دمحإ نب يودع

 ةسئا ظيراقت هيله بتل»
 .دادقبو ؛ةرعبلا ءاعنغ نم
 ماس و بيلو
 ءانلو ,هل انييات ١ مهريفو

 . ءهديلع

 هيلع تفقو ملو» لاق
 هتك تلا اسم اذه لبغ
 نب دمحم هصخلو راذه

 ةميخلا سار يشاب عشب
 . نامي

 نم ةلاسم لك يف هيلغ در
 جلباب اهعدتبا تلا لخاسل,ا
 ءايشأ نع مث در
 :ةيعرشلا مولعلاب قلعتت
 ةيهنجا تال ةيبدالاو
 ,هل اهلسرا درا باتك نع
 نم ةرهثك ةلئسا اهثم
 قلمتت لا
 نع زجدف ,[تايداملاو)
 نع الص اهلقا نع باوسلا
 ,اهلجا

 ةمالعلا هيلع درو - ©

 اسرب يب لاسرب يدئاشنلا يدصبلا
 اقيز ,سيرارك ةرشمع ودعن ل
 .هيل ةلاسر اهب

 ةمالعلا هيلغ درو ب
 0 ماي لجيصسألاا .اشنلا هتياك

 | اومحمس لسه

 !؟نوسيش ىأر

 عمس له ,يربا ال
 تاحيرصت ءاكيرما برع
 ريو نوسيش دوسلك
 ,قبسالا اسفرف ةيجراخم
 هترعد نم مهفتوم وه امو
 جيلخلا ةمزا لح بوجوب»
 ةوث ىلع ظافحلاو ايملس

 يف نواوتلا قيقحتل لارملا
 ,. ةقطنملا

 عاضطأ مدخي ال هنال هيف
 ةياسمولل ةقطنملا

 هفشكي هنالو .ةيكيرمالا
 يذلا فقوملا «ةثراك»
 اوعمني دقل ب هونبت

 نوسسيش تاحيرست

 اوييجتسي علو اهولهاجتو
 داقسالا ريشا اوقيو هل

 يتلا برحلا تاحيصو
 لكو شوبو رشتات اهناثطت
 ..ةقزترملا

 ءال» لاق اذه نوسيش

 هنال اكيرسا ةسايسل
 اكيرما شييجت نا فرهي
 سيل شويجلا منه لكف
 نوراق ةرمز نوهع داوسلا
 امو قارعلا برضل امئاو
 عوربشم نم هللمي
 ىلا ةمالا ةداغاو يوضهن
 .يكيرمالا مقمقلا

 يف نوسيش نا
 نادا هتاعيرمت
 ةيكيرسآلا ايريتسهلا
 ةبجامتملا ايئاتعيربلاو
 نأ نم رذهو قارملا ده
 ةقطنم معتس برصحلا
 ,لاطت دقو طسوالا قرشلا
 . ةيبرغلا ابويوا لحاوس

 وهو نوسيش نأ مهالاو
 يمئرفلا يسايسلا
 نا كرني .مرضقلا
 هانعم قلرملا زوق ميطحت
 يف :ليئارسا» دب قالطأ

 ند هلثمت ام لكب ةتطللا
 نب هسرابت امو ةيثاف

 نم هيلا ىعست انو :ليتقت

 ليئارسا» ةسئاقا
 . «ىربكلا

 برعلا يواهت لاه يل
 سكيرسمالا مسهدلاو

 كلث لك دونحم اللا
 .يملامتا مالسلا ددهيس

 لاق دقل ءاريخاو
 ؤسجي مل اس نوسيش
 ىلع نانكيرمالا ءافلح
 ىلع طاقنلا عضيو ؛هلرق
 رمفلا نم ارثهم فورحلا
 .دسيدسجلا يكيرسمالا

 لوفيد ةسايس ادسجسمو
 . ةرسلا اسنرف ىنب يذلا

 لك عطتست ملت
 قاوبأو ةيسفخلا بورحلا
 عنا تلتحا يتلا موسسلا
 رييفت نا هلك ملاعلا
 ما يسنرنلا اذه تاعانق

 عا نع هيذذا دست نا
 .. ةقيتحلا

 نوبسش تاحيرست
 يشل سود ةياثمب هله
 ةاعبو بمكلا مالزأو طفنلا
 قدنخ نم حارصلا

 ةصيف اهنا .. ةيذابربمالا
 ةاعد لكل عيرفتو .. يلا
 يلع ناوففثقر برحلا
 ىلا نويوثي لهت .. قارعلا

 ىلا نوبوميو مفهدشر
 | تارف لبق مهتما
 1155 ناوذلا

 نسكح ديشر



 *ل
 نيبديوس فوسه ةرداحم

 نم دعا حاميسلاب صح مادص لذ اقلا ىسودرلا قيسيملا زسال ' ةيقني

 ءاقملا و١ قارسلا ةرساعمم قارعلا بيش ىويص نس رجب دهومسلا 000
 نييطاوملا نف كيمم نسما جايمو لارست رمال مهيسمر بسحر همف
 نسسلا سك يس يب ميوسستا

 اسمالا ةلاكو بودل ثيداح؟ 0 نوصل دع و نويدهيوسلا بويصلا برغاو
 س اهرقل يثلا ةلاماشلا ةياعر)او

 مهذناستسا ةرتن كفيط ىنارملا .بعش نعل
 مهل خامبتتاب نيسجع ماده شاقل سسيث رلأ ديلا ةرماص اوفمعوو

 ليضدي يسلا ةيساسمالا ميلا ةسحم ةهيساب هيل عاملا رائارفلا عرداعس
 ةقلعل )يف ماكستاو نم/) لالسإل قارفلا قيس سمح سكلمتو ا
 و

1 0 

 ء رسولا يناثطا نيرشب ١م ل نقلا خيبر 16 نييمطع
 انوه. ؟ طمع وي ارهب 199 1 ج( وم( ملم 83 - ايمو ©

 0 ل ل حو

 نم نيرشعلاو عساتلا يضاملا نثثالا عوي نيسح مادص دئاقلا ديسلا لبقتبسا

 ةيلودلا دوهجلاو ةئاطشملا ف عاضوالا تاروطت رخا تلواثت ةينويزللت ةلباقم دئاقلا سيئرلا ديسلا
 .نا.نا.يس ةيكيرمألا

 عم ةثمبلا ترجاو

 ,ةقطنملا اياضقل ةيسايس ةيوست ىلا لصوتلا لجا نم ةلوابملا
 :ةلباقملا لالخ دئاقنا سيئرلا ديسلا تيذح صن يتاه اميفو
 الغ دف اشيسو ؛ادج ةريثك ةلئسإ اتيدل نأ لوقا نا موا باقل! هين نتا لذه

 مسوي رفكتلا تبلل ديجللا 11 موي حاسم .
 ب ني ا لض ا ا

 ؟ ةققسالا لكك ةيططات نقسي ,ىتبح مكت اباجا نم دايفلا
 دهاقلا يسيئرلا دوسلا -
 راصتخلا .يناكماش ةبابإ ةيا بيجاو نا درسم ديرت ثنك اذا

 اتثالولخلا نيثر يلع حالطالا يه ةالكمم ١ نم بسقلا ناك األ اما , ةياسالا
 وا عم انهأر نوكير تاليلعشلا مارالا هذه نم دطاشملا خيطتسي يقلل ايان

 رهاشملل ةيلاك ةسرف رفوت يكل ةلكسمالا ١ فرعدأ

 .ةرادخلا نادم لتعمت ةكرقكلف نأ سويئزللا
 نم ع منن ذك اسس ©

 لأ مكتشيدم ناوتسمر مكداستما ريمدت نع رئاالا حشم
 نم ياحستالل 5 تيونالا ن نودفتسم مثشا

 ,دفاظلا سميخرلا ديسلا
 وا رطنتشلو نم بدني الا بتشلا لمصي نأ نيكمم رظح يلا ناك اذن
 0 يقي ةيا نس بع بتي بحلا
 نام اذا د ثم يئاواش : اةيرماب تاحلا ةديدم رخأب نطنقاو لدبتستل يقيرصالا
 نع بحدمتي يكيرمالا بمقلا لعجي ةشوف اا يوتسم طوبش وا را ةرجم
 ساهقلا سفن ىلع نسمين يريتتالا بعظلا وا يسن رطل بعجلا وا هضرا نس هزمج
 كلذ دحح هسفن عب رباكا يقارملا بعشلا شقاخب نأ
 5 يطعلا زغب مكت دايس باوج نال ©

 ؛ لئاقلا سيئرلا ديسلا
 لا قوميطت سيس مهيتا اودتاوت نيذلا تاعقوت تناك نآلا يتسع دنا ليلبب اعبنع

 نشد امأ ءرهشالاب هيوبسسي دلا لكلا نيزب يملاربلا بمشلا يا سح اوريثب
 نارسلا نم لاذ وا مرجلا اده ةيسنا تسهل ١ نكلو ,تاوتصلاب بصصملا
 تاؤتلا لالتبجا دعبو نجبما نآلاو ,اهلماكب ةيبرعن | ةببالا ةيدطلا ةيضملا اممذاو
 رهلك نيملسملا ةيفن َراَجحلاو لحد ضر اهحم ةقلاحتملا تاركناو ةيقيرصالا

 ”ينيساسا نيئيضق يف سني يات بأ” لجل يساسالا عوضوملا نا حوقرمت
 يس امعجالا ملظلاو ءدهطمخملاو مورا يقي ستخلل سلو يقال

 اس يوقرمتي نيذلا يب 1دحاولا 2,7' لخاد ةلوبلملا ريغ .قراوشناو
 ع دحاولا ةمالا هاببا نم رثألا عايجلا نيدو ؛لاوجالا دات ةموثللا ةيلوؤسملا
 ذه مانا يلو ةيجقلا يه ناله نذأ ب داكلاب ىشيمما ةمملا نودتيدي 4 نيدبثا
 ةمال مساب ةلاسدم ناودفلاو ر' فهلا قارجلا بكا ماكي دييصتلاو اداجملا
 ١ مسايو ةيبرملا
 روما ناب اسزالا هاله نم رهشا ةثاللا لدي روم مفيدا سينا سيئرلا ةداوس ©
 5 ةهجحاوملا وحل ريست

 ر دئاقلا سيترلا ديسنا هم
 نس كلازه نأ عنبب كلو ,ةيركسع ةهجاوم لصحت * نا ىاك لمعت نيحت
 وجدت رومالا عل ذ ىلبع نومي نيثلا سادلاو ,ةهجاوملا ىلا روما ا عيقرد يلع لمعي

 ,ايسوبهسلا اهتاريتاتو :ليئارسا مهلسنست بسح مه ايركسلا ةهجاوملا
 نالمني رمثاتاتو ليكارسسا نم الك نأ اذل ودبيو ؛يتوبو ؛ةيساخلا اهدقاغو رشت انا
 ,يطخلا قزاللا لا شوب عقد ىلع

 دقندي وهو امظ لا يتبلوسلا ثوعبللا فوكاسرب ءادع دلل ,سيئرلا ةدايس #
 [17 ةسفصلا ىلع هيقعلا)

 0 نويزؤفكتلا ةكبش ةثعب يضاملا لوالا نيرشت

 ءارَنْلا <
 رشنلاو هعابطلاو ةفاحصلل ةيور ىلا .- هاذ نريع ١ مخل

 ا تداتصعنم اخ

 [سلعف ٠0

 يقلد + نيوقلا ةبدإ د ه* دبفلا د لوأا ةملأ ماك

 ل

 ( ةقظحالم درسحم

 . ماعلا اده اركنم ءانشلا رطم انه اج
 فس“ فكي نيرت يتلا تاسوررملا يهسل

 ,سطعلا وكشت يتأاو ةييدا

 طقس اليه

 يآ 27 < هكلفلوم» ةيصحررألا نويوفلسلا ةكيشل نيستح مالبص ديقلا ديلا هل اق ضد

 .هبكلو

 رم ناودعلل عئارذلا لاعتفاو ب مدقكي متر قطا 1 ي .نرسخ لملاك يسمع اودعلل عئارذلا لاعتفا بيذاكالا ةلمح 5 لبقتسي زيزع قراط ىمثعلا ثحبلا سل اجسم نيما لبقتسي ناضمر نيساي هط
 , ستان ريرع قرا ديسلا ليكتسا ةيطفنلا تاقتشملا نم ا

 يللا مثمنا راككتحا تره هيلا لوقعلا ريذو لماذ نيس ديسلا نبل تراوح يأ جاووس يزشاو لمت ' سما ةيحراخلا ريرو هاررولا سيئر
 الهتلل (؟ عومجملا حبصا

 ركمدي# عيتصتلاوب ةعانسلا ةيسصللا وهغ هير دمع ريساي ديسلا
 لا يدل يرش ةئاناو ططخلا ةينيطسلالا ريرعتلا ةلقدتإ ةيقيقمتلا

 ايا تاجايتحا 3 ِ 0 ا وو ريشا ريحا | معدو يسح مددص كاقتأ سيئرلا ناضمر نيساي هط ديسلا لبقتسا
 لوآلا بئاثلا ةروتلا دابق يملكم ردا يف برهدلاو درقإ ا هيلع درلاو يكيرصالا ناودعلا ةهجاوم تاءارجإ ةفاك ذختا قارعلا 8 اب وح مرد رصو | ءاملغلا ةطشنا لكل لساوتملا دثداهمم

 ةينيطسلاللا ٠ ةيبضقلا تارولعت | عكعلا ريزطتل مهتاراكتماو مهتاغادماو ميان هط ننتكدلا ءارزولا سيئرا
 سسا هيئاكت لدا نيّرولا دهسلا اه دو تاناصحلاو تازايتم# ةئادتب نويكيرنا مهنمو رظسلا نسب .يغونمب

 عاطببا نم يعي عم
 فئرإلال دوهجلا يعقا قذسإ لا | ىو ناشط تنال ايسامولسدلا دكر دلو ولا سفن نوشيشم اوبك دا ثلا تاحورصتلا لع هيصراخلا رتل ةيضارم يف تاقاطنا لك دتح | نورىىييمر اثنا هطديسلادكاو ىف زبر ل ثمل تح" | ةيكيرسالا تارئاطلا ةلماح دوهجلا اهيلع دلو فورظلا سفن يوشهعي اوماك 3 لا تاي اينوابصلا او ميمرملا عاسوالاو ,قارفلا ي يجربودحللاو تاج مافلا مالا يف 2 يبستتم بقع و ديكاتلا اجب داحمال عاملا يمالا ىلتق ددغ عافترا

 ا ا ا نع ربمت امنا ليلد يا اهدلسي ال يضلاو ,مهتشيهم نكاما نلرام صيدالا بيدلل يمسرلا ققجابلاو هس يا تااسواسمملا | كلبا مسالا ٍش ةمفدو قايعلا و ةوداق ةريرملاو هيراارملا لرقعلا اهدنا ةرارو تتلع ا عاو  نطنشاو
 ع نام لا و نراعي قبس يتلا ةيساودنلا اباربل  تابه ناب ركيبو رتووزثين ىكدا امن الا ةيحراخلا زيروو ريوورتيس ىلا رهط لف بشد ينويوصلا ا هب يا ينل  اتيسإلا ةلاح رسكو راكتنالاو عادبالا |[ ةيرحيلا اشم ددع نأ ةيكيرمالا
 امد مدد جدد ةدحتلا تاياوثا لمعت نناو .بم رادنب ل ةيكيرمالاةراقسلا ىلع ارططخ ةرارالا نا حمتونا نم ناب رك ' زريربلا ةرئادلا سيئر ءانال سوهملا ةريسس ريرحلل اهتاصاعتيلاو 4“ ينوي يذلا يملفلا مدخل | دجيتد مهعرصم اوقل نيذلا ةيكيربالا
 ا تن كيتا لا رخل ا قاوم ناو يلا هو 300 ا عل كة يعم 2 طف ةيحراخلا ةراروب .ةييرحلا مهامصلا اهل حبطت يتلا , 2 ةاماج نشد ياخ لجوم يف عقو راجت
 0 3 ريق مم 0 لمح اهل) نيسالا ديسلا نمرمتسا ان اة عما جيلخلا .ورملا تارتاطنا
 ىلا تراشا دق ةلاباسس ةليسصحس تناقي ١ 2 مب 1 نم هج ا حب ناب طاق لع يرظسملا ريدا هيحمتلا : لامهالا ةمهمس يوما ملقا تحيل هاجم بلا مرقت يب ين نيستا ةهاجسو ىلثت ةريشع لا عقترا للوالا
 راضقْمرلا ءارسع خ طينامث طول
 ةريطخ حررخب نيرخا ,عبأا ةياسعاو

 نأ .روغاتسلا مما تدححملا لكقو
 تلاو ل ايقوم ينيروكالملا كا

 0 راثلر ,اديعالا اعلق يملاع
 5 هيلباسملا هعيزاشنو داجبالا عتاو ديسألا مامت#ا يل رح” ادد يب ةرهشسم

 لادا ين ماظن

 قيقحتلل طش د طباض 5

 صرشلا ءاعص لم اظبانم رشم ةدسن

 قارمل
 نسيظاذللا ناب افهالك ىعدا ب
 عقاوملا يف مهباكسا مت نيذلا ناكيرمال '

 نويصرعتي قارحلا يف ةبجيئارتسال
 .ةئيم كلياعلا

 ةقاك نا ةحطاق ةروعن دكؤن اننا
 ناكيرمالا مهر بياجالا يبطارا»

 اهامث ةلوفكم صاخشالاو ةينبالا ثيدح
 ارطغرل لكشي نا نكي اب دجوي الل هناو

 يف ةيقيرمالا ةتمبلا سرامتو .اهيط#
 عتمتتو يميبط لكشب اهلامعا دادخب

 يتلا تام ارجالا ةقاك ثختا هلا دلل."
 يكيزمالا ناودملا ةهجاوم اهتاش نسم
 ,تامزكبسم نم يصلي امب هيلع د لاو

 (9 ةمدسلا ىلع ةيخدلا)

 3 َ ةيئيرم#ا ةيرحلا لزاشم مسا ناكو ةمالا ىلع : يرمأتلا ططخملا ذيفنت
 ةيندملا تاقاطبلا | | نيسيضي طسسقفلا هو وش لواسحي ينمه نين عمت الاول ياسر وقيس أ قرعس نك ف نلضا دخل | وديا هحنادا تركد ىرخا ةهح نم ةيرود نويسيطستل نوضارم مجاه 1 يسيل الامل 7 ل / ب ايزو | يرصملا ةيلطاملا ريزو لاكو بخاولا لذ 5-5 موي نت 1 مس مهتنامحتبسا مخ نيدسلا ٠١ : يي ا امدنم انصي' .آوالا نسما مويا شق دخل انا ىف لامشالا ةسهجب قييلجتلا ىلا . 2

 ملف اك ل 0 0 1 6 : , نطاوم داهسمسا نلج نييكيرمآلا نب ركسعل يف درر يذلا يلفملا مكحلا ةزم و  يصصخح هدفتي يدنا رم ىع هاما 5 . 0 هع اسحتس»ا ةيصاملا | ويب يونا 2 ١ مده تلاحم احلا نع : الا ةحيدطل نع حمس يذلا جمكلا ددعلا وه اذه املوق | ا . 1 م: سواي جدطاولا اءاعلا ةيندملا لوا ريربتل | بهشلا فوطس ىم قي تايولعملاو ,رلا يفئاثولا دكؤي ام يخو ةنيط ةلماعم نولماعيو يدك يا نقاب مهلشف ممن |[ ىثرت ةتئررمله ةريوعقلا كدبيصلاب موكاوط تهت 4 بد 0 ٠0 ةيسملا ةيريدم تعد ةلوامسمو 2 معلا نام - تالاكولاو عار - مصاوملا نب مهيمصو ناو ةيدطلا ةيابعلاو ةظرع ٠١ انه نس فذ مي قيظحتلا | غرير, يبما ما مانلا بارضألا نا هي الاوز ايوديلا لبابكلاب ةينويهس | ءاجسلاو
 1ك رع ل هاا 1 0 7 ا تايق'نلا ياك ينويؤيشلا نايثلا عم قيسمتلاب اوباك نيذلا بناثعالا نم رفسلا طقشلا ٠ و ودنبا كعاد* دي رمملاو ةيكيرمالا بوشلا لطدت طم مهم رم

 ةينوملا للاويحالاو ةيسدجتا ةيزي دم
 مفاصا ئبثقا | ؟ للا لصو دق ييلكسلا

 .يسلا ايتكيرمالا ةيركمسسمتا با تاظلا يلا
 ءرضلا كلم |الش لامش يمقحرلا

 مارطا دمسأ ةياماع نسف قادغي 0
 لالتحالا باسلم مايمو ةيري

 تاداشسلا اقطع اهبتيستم
 اتاياساس رج - سيق ييسسمب رعت هس مصعد معي معصم نع يطع هس هقس سل

 مونلا دمقارخ نس هرئاط اهتمت

 ل١ رسخلا ىملا ةسي رحدي وسلا ةيإ جذل! نع اصامق ٠
 تاطلسبلا دعسنم تب خاو . فقيد

 ءلاط ليسمتت هفمقللا ةيرسيوملا
 م دلع أ ١ يل لسن امم هيقارج نعت
 موسل“ا نارشلا لا ةيرسيوسلا ةيودالا
 يل هضارعلا مامن" دئاكو لسفرم لاثو

 رجح“ رازف عم نضراشتب ال ياوءدصالا
 دع هدجيملا هيلا ليل نم ضصورفع“

 قمرهلا
 راايالا جد نس هذبأ ةرسصعا دفعوا

 لو" نكرشيب نم لساتلا يف هي دصملابو

 ايي ا ا ا تلا

 بلا ةّييفوُسلا ةضورقملا رم قاق ضيا تيل
 نيبخانلا تاوصأ لوحتو هتايح الص شوب لهاجت ىقخب ىكيرمالا سرغفنوكلا ه#

 صم علل ميسم سل مسا
 ىرجأ هرم ركس ىسمدخ ةياظيملا باب 7وقا عيرعر اع ربوو حقا ب جاو - تهاوسلا
 هبا لاق ثبح يتيوم سيبربا ميعاو بمو قف فياوملا ل همم رخو لاسفل تردع ف

 ك0 عمم لس اح نم ا ص سبت دعب صم ف
 ةهدج هيلا عمئاسَتَت يدنا ردثلاب كلاعف .بسيل قءرعت“ فحم ديد اسمسناالا تايارحألا
 لع ايسوالا

 ناذ ةيركس# هيلسعب ىطتسأباو ماهخ ةي اكمال آمسلاب ةرثوملا ىهري ءضللا لوحو

 ةلئمبملا يمرالا نم ةفوتوم ثامو
 بتكم ريدم راعلا ةسامبا نان دع

 زعمت عم تالاصتالا ءارجساب مامىل ينم
 سرألا لطاد ةيبيطلظلا ديسك
 ةيعويدنب داخيإ لخا نما انثي
 - ينيطسملف ناو لبق ةيميصاسل
 ربسسخ ماظب ةياعر مطل يسريهلم
 هده مامعال رابل“ بهتسا يدل

 ةنيحمل رهعم مكاو
 هتعمل ل ةيسدر#لا فعشلا بول
 تاهيشسخُلا نإ نما ةيئابس
 ين لابصتالا ىيرج يبلا ةينيطبسا»
 مره اياك ىلا باهذناب ةهعاشا ةلواحن .

 بطلا 'ذه ثففر عوموملا ةشسملا

 هيريدنا تعلطو
 ,ميشاوسملا

 روم تالثو ةيندملا

 راوهس ةدقاولا تيوكلا دظلاغ
 ةهسسلل امامثا ةرامالا ةيذدع
 اقدعس ةقءاسا رغسلا قئاثور
 ةلباسع رايلا يقرفل ةيباورطلا
 ةييبدلا مهتاقاطب لادبتسا
 .ةيعمششلا ةقاطبلاب

 س اهل رايس ف
 ليسا باجمل سا

 ةيسدخلا ةداهشو ةيبرملا هل اهعرلا
 2 ؟ وال ىلاحيللا ةداهيستو

 يسم ةيسدسلا 4جاهش يلع رتامملا
 4ةاطحيلا يلح ”جلستمل يا قدسي ملا

 هقباث اهتاةطتسسا ل فرس يف ماو ريضافا يف هومز مديظسس#  ةرارو مساع قلاش حرس لاسخلا  ةنياسمي وسل ءايطاسلا نا فيس در لكلا دشي دمج
 ةلئافلا دارا نم نأ يبيع بنكم ريدم ثفلتاو مرج نوم رج ةخددنملا ف تاوقلا نم ادييرم نوديري نيكيرجالا ىلا تيورويد لسارس هيلي هيناقحيرملا هي ار4" هنيه همادن ىدملا ةعاس 14 عمانرب يل فلم هاج نم 'ريسك ةلادع وادي رسيو سلا باصيمالا نم يه ةيضارملا ةرئاظنلا بلس
 اهءايع يف هيريدسلا تلمحو يهرشلا لتمملا يه ريزرصتلا هملخ ةج د / + , ريالا رهو ديرب ام لمبب ةيلاللا ةمورملا شوب نسيئرفا يدل سمل نابمل ل طحذسلا ع ةيزوظكلالا  بباملقلا بسرشل هيرسييوبلا ساكرسلا | بفعدح ياعم يف الا ١ م ارارش
 ةيزيدس ةعسارم لا يمطاوملا 1 ديسول و عمت رداوح ورمل سخ ةيناك تازل نالا سمح هل رعوبت ا نكللو  هيصوضهلا ملا سرير و هيقيرنالا هس ابدت 2-0 بادب مع لا مرو ام ماع ايم محو هيمف رست عاملا وفا“ تامسمل مهمتي ىلا“ ةسمملحأا' بار“دمالا انا

 يف ةيسدملا زارعسالاو ةييسنسلا | | ةموكح مادقا ىف ردات لوقمي عيب دف اكمثالا د َرِهَشلا ناب ةراغتحلا نش ايرعم بروكلا ةسسدم اهميست هشيم دؤ# ىل بع و مج نو هو 9
 مهيب رياضم راغسأ ىعزف ةظقاخملا ةديقنب ينمآي مارسالا اذه ىلع يسمح # 4سم |مهب دايرطا“' فو اهءارو '؟ ٠ نود ونوم نأ علا 09000 نوستم 2 ويانا ده دو عوام

 ةيدن كلا ل هنملا ,رذغ لومخملاو
 ١

 ءرصاسففسا رءاسص/ رأآ ,رسملا ند دف ةيرسبيؤلابلا همركسلا ىباكو لآ ةيمارلا ةيدويهضلا تانططم ع جيفمح لف نسم فقرخا قطن تاير اسم : عورستا ناب ةيمرعبا
 هلبولا نوكس ةديدحلا | | ناك ةيفاشنا سم يناثلا ىشنا ديفم لل هلاو غرد راغيستو ركيم نسب ليقملا بسالا سقيرملا ءاقتلا .رلممب ام يلو لع ارسو كفادطا سلاف ميظيرمالا بيورون ةلجنم لس رس عس دع وتعأ يزعل لاو يارفس اوزداحل فسح راقبم ةيفارعا نك صعامللا لوسقيا "ري يف بلع
 هدمم ' هديضخولا ةسوباقلا | | ةيررننا هفحنا حمس ةماخلا ديفيم 0 :« رع هيفا“ نا سملل باذن اهيال نضيبألا بيملا طابسرأ يف لما هسفم قاض  مدجم» نيكرخوس 4 لليظم نم ءاضدنالا نغأاجا  ةييضع 2 شما راسا ىلا اهل

 مولا رووا ,يييمع ضاع * ٠١ ةيمسرلا نعارقالل ايتاد امكح سلمحملا هرمل عاطخو - _ ا بيطصاا هاش
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 كيحجيستت

 هل اج كروس بس ايتو يم ووجب

 نسم ةسكسفادسم نوسكست ناو زسعسلا اهل دسي رضو زعلاب اماسي ةساودحلا هذه الل

 نيسولسسملاو ةسمالا ةسيضق اسمشاو قارسعسلا نم كاذ وأ ءزمجلا (اذسه ةيضق تسيل ةسيضقلا

 «نا .نا .يس» ةيكيرمالا نويزشلتلا ةكبش عسم سيئرلا

 25 ديلا م1516 7/111 سييمسلا

 هلا

 ا 2-5555 1
 نسمالاو ف رمشسلاو ةداسيسسلاو ةسي رسحسلاو ةسماركلا نادقف ها برحلا نم اوسا كلانه سبل 8
 (لوألا ةحمصلا ىلع ررشنملا ةمقت
 لج داجيال ةبعرق رطأ يع هذع م
 ةتوليحملاو تاضوافملا قيرأع لغم .
 رداغ قط كلذ عب ,برشلا عوقو ,..
 مل هئاب رمثي وهو فوثاميزب د لا
 جيسلا اف انام .هيش يأ قفحتا

 :دئاقلأ ييئرلا ديبلا .

 ةراير نم تامولعم يلع ةئاقنأ فصولا
 6 ةرمتهص و :وقافدرب تقنأو ٠ ميلف كب

 ,كضولا اذه ١ قا“
 ٌدلتمي 1 بدو

 يذلا
 لبس ريغ يرخلا قبس نع ثحيلا
 ةيافت لحل ةيرتسبلا ةهجاولا
 ديسلا عسب انيرجحا دتو :ةفطنلا
 اتيمعو امسوسم ارايح فيكاميرب

 نم يناسآلا يلع ةاتملظاو :اديقمو
 .اللطنملا اياضت لع لوح انريقتك
 وا .نوركفت فيك ,سيئرلا ةدايس ©

 نوفيسل

 ل

 ردئاقلا سيثرلا فينس -
 نا اكتاداه نم نكلو كقفوم رغلا نا

 ِ ع 2 3 3 3
5 
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 ةربخلا نِمْرلا
 انعص سيباو مقلق نازيإ

 اهدي خالسلا يلح مرثأ برظي نا
 ,حالبسلا خم لداعتت ةبلاع ةردخ دلنتمي
 مكتا ودبي :ىرخلا ميلاشم ىلا لخدنت مل
 نم ضعبلا نأ وا اهتونرمث ال نالا يئنع
 فرتعي نأ ديزي 7 برغلا ف نيساوسا
 اكيرما اهنكم خبدحاو ةما برخلا) ءاهج
 هلوملا يذلا مالكتا ؟ذهو .ةيصار ةلون
 عئوملا اذه نم يبايسلا يقفون سيلا
 اشار ,يفيظرلا يساردغ لكشي يذلا
 كلذلو ,يبرعلا بحشلا لك فقرم وه
 انيرده ىأ انجدحا اذا ابيع صبلا
 ,سيدميلا يدها ىلع بردتت نأ نويتمي
 لك يف ,يرسملا شيلا يدبا يلع ا
 بردي نا ةميرج للضي ال لاوسالا
 برغلا دومج دحا يقارملا ييريسملا
 ,يرايفلا
 يقيخد نكنل ,سيئرلا ةدايس #
 همهرط يك دلا لاؤسلا ناشد نيحضاوو

 نيممارالا نا له رهو مكتدايس نع
 مايختسا ىلع مكثاوق نورا
 اده لاسا اناو ؟ةيقبرمالا خيراوملا
 وا ةميرح سيل دداب مل مكثال لاؤسلا
 تاريخلا ل برملا رطاشتو نأ ابيع
 كلذ تلفو ,اهب نوكرذشيو ةيركسعلا
 امكلم ةدحاو ةما يبرخلا ملاحلا نا
 قيحتملا تاسيدولل ةيستلاب لاحلا
 ,ةيكيرمالا

 دئاقلا سيئرلا دهسلا د.
 هندع ثنحاو لاؤسلا تمهف دخل

 ناار هحاوا اباؤ يمم رطتمت ب ,نكلو
 لئاسملا لك ىلغ ىستت ايلثم كبيجا
 برهلا راربسا نب مرض يه ىتبا ةهنقلا
 لروح لاؤن يبي سيئرلا ةدايس ©
 عب مكيدايب مدلغ قذلا ٍمامتجالا
 هيكيرمالا ةدحتملا تايالونأ ةريهس
 نمط (رومت 5 موي ىف [يمسالل)
 اهنا ولو هئلثا ام مهفن اهنأ حصاولا
 سكع تفر_سأ

 يذلا يل لقف ..زافلالا مهله نا عيطتسي ميلي عيطتسي
 .انيدحت هنع لاست
 ها ناي نودقتمت لع لاجياب ©
 امتجالا متلطفتا ام تمهف

 5 قالا بيرل دهسلا -
 ةيبرغلا ملكلا تنك ينا دفتغ)
 دياي ايدكذ سجرتم ناكو حوضوب
 ب ييرملا حوسقولا نا
 ةدحتملا تايالولا ؟ريقس ىضا 7
 ارارسا سيل +مانلخل ينذناو .ةينايرمالا
 انمييفاتو انتاروصت نك انلدحت امناو
 ةيتيربمالا ةدعحتملا تايداولا فرمتل
 ناكر ؛ةيبرعلا ةمسا ةءاجعلو انهابعت
 .انبضاو انتناوم
 اذا) لثم اكيش تلاث اهئاول نكنو ©
 رثكا بلجتس انناف تيوكلا ىلإ متاكد
 كانايدلا فاللأو نريدتس للا يئاكم نم
 اهباوج نوكيس لهل ( مكهجاوتل
 ؟ 6 اطثتيم

 |ظئاقلا سيثرلا ديسنا

 تيوتلا لل دنس اذتاب اهقئبا مل
 ثيوكلا اكلخن اننأ مهملا .رذخأ وأ قا وا فلا

 :رثكا نوبلجةسو مكدنع (ب متبل هالو
 نمم متربه دقن ..؟ثيح يذلا اسف
 نمؤم افئز ام نهنو :نورت امك مكفلظوب
 م ايانق يف له مث :يرن امك انفقومب
 ربقت نأ مكلربطس خيظتست عونلا اذه
 اذذا اننيرتفا ول ىثدعو ءىوتسملا اذهب

 ا اب هحرش يتلا نول ف ةيوكلا
 لهف تارا لاسر
 ١ انتاؤق هجاويس فين ررقي نا .عغس
 تررخل دخل ةدحتملا تايالولا تناك اذا
 جيلخبا ائاطخم ىلا تاوق لاسرا اخبسم
 موب لبث ةظفسلا هذهب فردي ييفسلا ناو
 .ربغا ميش اذهو مرا

 ميدق لولا كاذه ,سيئرلا 1دايم
 نم أوسنا هبزحلا نم فوخلا ناز لوتاي
 « ةمزالا هذه هجاوي بسلا نذل (ايرسحلا

 .نوكلس 4 برع كلاذه
 , كئاقنا سيئرلا دهسلا -
 ال١ برعلا نم اومسا كلانق سيل

 ةئايسناو ةييرحلاو ةبارتلا نادقف
 دتفل ل هذه لثو نمو فرشلاو
 اذيش اهنم ةيكيرسالا ؟دحتملا تايالولا
 .برسصلا نع ثبعمتبا نا

 اكيرما يف نولوؤسملا يشخل اذا نذا
 لك نوحيريم مهئال برصلا نع
 نا نشلو ,ةريبكلا ميئدابمللاو اياضكلا

 ةدايسلاو فرشلا ,اهنع انثدحت يتلا
 مهئاف ,لبقتسملاو رطاصلا ,نمالاو
 دعتبا اذا اما ..مهتهنايس)ا نودقفيس
 مهئاق برحلا نع نويكيرسبالا
 .مهثيتاسنال ايوق افلوم نوسؤيس

 اذ[ ميس لك دقفت ةرياصلا ةلودلا نأ
 ةريلم ةلود قارعلاو .ديدهتلا تفخضر
 هال ريطص ةلود هناب رمشي " هنتلو

 نمؤي هنالو ربكالا وه هللا ناب نماي
 ةديجم ما نم ءزج هياو .هآلاب
 . ةقيرعو
 دعبا يذلا ام ,سيئرلا ةدايص ©
 هذه لالش عشت اهلعجي ملو برخلا
 نا لهو 5 فعنر نيرهشلا ةرثف ,ةرتخلا

 فسعنلار نيرمهتلا نيذه لالحل
 ؟ةليفملا ةرتللا لالط برخلا لجؤتس

 دثاللا سيئرلا ديسلا
 نع سسرمكملاو ريدقلا ريزملا للا نا

 لالخ بوخلا اردعبا نيلا مهي سانلا
 الق هللا دارا ام اذاو ,ثطم يتلا ةدخأ
 نمؤب نوسؤم امنك نهنو ,هتدارال مار

 جخزس 7 ىا انيلع هللا هديرب يذلا ناب
 اذه ليشر نول نه رقغتلا ضقب هنم
 .لاحير
 نل فوس مكناب مّملذ يسهشرلا 1ناهسب ©
 سلس نأ نيح يف تيوكلا نم اريج عت
 ةدهيدع تارارل ردسا لودلا مالا

 تارئرتلا هذه يسومن قرمي مكتدايسو
 2يذ هن مثمت شسدلا لمعلا نيدث يتلا
 لنالاو ؛:باحسنالاب بلاظتو تيوثلا
 ,هلامف رطالا ايه دل نابباصلا هجاوي
 مئلق ؟ثدحيس ادامو 5 ليدبلا وش اع
 نا بوس مكماق برحلا هزه هللا دارا وبا
 نع اوهرعرمت مث اذا , كندا ةومرامشس
 عيمرتي مل ؛ذاو ,مكلاكمو مكققوم
 ىته لاف ,هفقرم سم رخآلا بباجلا
 ةرعالا اذه رمكسيس

 دئاشلا سيئرلا مهلا
 يملا هقردنا سقنب قاملق مابلجل يذلا

 يتلا ثادرطملا نحل رقنلا صفب اهادللا
 نأ نويزمت مكنكلو ,مكلاؤس يف بدرو
 تارش ردصا هبيظب نمالا سياج
 سصراو ةلثحلاا ياطسشف ناشم بارارقلا
 ملو .ليثاوسا لعق نم ةقنضفا هبرملا
 اهس دخخاو يل قدظتيا

 اهفورط نمالا سملممم بيقرارلل ندا
 ايايمم ناشب ةقباسلا هتارارق نا عم
 ,بارارفلا هذه نسم ةيرح رثكا تماك ةدح
 ةيكيرمالا تاوقلا ىا نوئرتت مثماو
 رارق ريضي لا نود ةحبملا ىلا تواح
 اكيرما يا .يوفرمتو , سآلا يسلثعمم نم
 ايتاطياو نانايثا للش ايبلع تطنسع
 مهاست يكل ةفرشكم ةروهب اهناملاو
 ول يلا ءلاومالاب و: تاون لاسبراب اما
 نمالا صئمملا ةبزاكلا ةبرصلا ترظوتت
 هيشدارا يدنا قيرلعلا عمن راثخال

 كلذ ناكلو . ةيكيرمالا ةدحتلا تايالولا

 رثكاو :لدعلا وه لتدل وا ؛اكدع رثحا
 نمالا سلجم نا ليلذب مالسلل ةمذخ
 هيلا هتعمل د اب ةررطخ ىلا هيدثا نا ددب
 نآلا !دب ةيكيرمالا ادختملا تاياولا
 ناك ناو تارارطلا ضحب يل الينف ثيرتي
 نامل ؛ ةهكيرمالا (عضطي لار اه
 اعورشم حرم نوفرعا انك قارعلا

 مال ةريطتلاو يمس راوه- جتفب الماكتم

 - 17+ ةردابس ايو .
 ل ةقللا ةقطملا يات نأ فت
 لب ,رخعالا ضميلا ف اهسنمن رلألب
 يه ,ئطساف ةيضق الدم ,ةجيتن ىرمالا ايياضتلاو بيس اهضحيو
 اياغطلا لك بيس ايريدلات
 ذقلا لحت مل امر ,ةقطنملا نماب
 دومير الداع الخ ةينيطستخلا
 ارارخا مهضرا لا نويتيطسلنلا
 نوديري امللم مهريصمب نوئنرمتي
 ىكبي فوسل ةلوتسا) مهتلود اةماقال
 هذمج ف تابتقتلل امهاخ نمالا
 تابجاقملا هجاون ىقبطمو ,ةقطنملا
 ةدحاو ةيضق «ىزتي نا زوسي ال كاذب
 ىرخ#ا) هياضقنا كرتبو اهيثع زكردو
 دقحت نا انا نذا ,يسابسأ اهشمبو
 ,موهلملا اذه ةميخ تحت ايلود ارمتزيم
 هنا دطتحي ابو هيآر لك حرطرب مادلا

 لقا لصاك لح للا لضتو ٠
 نا را ؛ةقلسلا ةنعب ةقطلملا اياضنا
 مارجالا مهل رفوتو دبرملا كرتن
 يجرمب مهلكاشم اولميل ةميمبعلا
 دجت هاله انرظن ةهجوو بهتا داهتجا
 ةيبرملا ريظامجلا لبق نم ايدج امهقتا
 نا بولطم نذل ,لماكلاب اهديأت يتلا
 «شضيي للو ركتات له لاؤسلا اذه هجون
 لكج رظني نا ىلع :نوقناوت .7 نام
 | اياضقنا لكبر ةقاعملا اياضتلا
0 
 لورت متنا مث ؟نالا يتم ليطت ماو
 بارا ىلع نثلا يضم دقو مرمي سزلا
 اذه انحرط دلو ,اهيرنأت رهشا ةثاللا
 ولف رهشلا لامنو نيرهش نم 0
 دلل انك امهر ءرومالا ةفقاثم ةركذ تنبلا
 ,اباضقلا دذهل لوله لا نالا انلموت
 ديرل ,.سيئرلا ةدايس :يفحملا ©
 نعذ ,.قدا لكشب ةطتثلا هذه حيضوت

 رهش نم نيرستعلاو عيساتلا
 اييرقت نوهجاوتس نالاه .لوالا نيرشت

 ينتي نآالا رجلا ..
 ايتاوم مكدض موجه يا لمجي يذلا
 ثربملا داه نآلا ١ تاوقدن
 ةراشا يل نود لوكاميرب يتيئوسلا
 شب هلو مت دل مكلطوم لالا كت
 ناب لوتلا نوديرث لغ ..ةمزالا هذه
 هليهل ديحوبلا للا يف مكتردابم
 ؟اهييلع ليدحت يأ نود ةمرالا
 , دئافلا سيئرلا ديسلا ب
 نغ ايثعلا فارطالا اثشقاتتا ملا

 ..انترياجمب هيرسلا تالامنحأ
 هنا ةلتمت تلاز هم ةيثمملا فارطالا

 ضرفتو ؛ضرآلا ؟هيس نوت نا
 نيريخلا سانلا يلع .
 اذه لثخ جطرن ال نحذ ..نيتمؤملا
 نا نكمي الو ءريرشلا جهنملا
 وا للا ورا فلا (1--) دشحي يدنل
 ائبقشب ئدمتست نحت ..رثكأ
 ءاذه لك لبتو ,نيريخلابر
 لامتو هتاجميب دقلا نا كارما نمو قلاب
 نم توغاطلا ىدل ١م لكب فختسي
 .دطح ةريج نمر ةلاثؤ ةسلسا

 ,اوقلا سيل حلا ررقي يذلا نئا
 بجومب قش امئأو اهلاخ نكل ابهب
 ,,ينديلاو «؟يقالخالا هناينب

 ,,اذهب #) ناب نمبؤي انناط ادعس لحللا

 بلاغ الذ دبجلا عم هللا نوكي امدئعر
 هل

 ةقبسم تاجاتزتبما تيطعا كنا مث
 نا كيلعو ..فوكاميرب ديملا رع

 ني دوخعولا او
 لوقي يكل هتمرط فوكاميرب ديسلل
 .لاسم كلذ لجرو ,هلؤتي يحدلا
 هلل نإ ,.سيئرلا ةيايس :يقحشلا ©
 يتلا يه مكتاوق نأ لد ,ثيوكلا رب ما
 رك راثا يدلا وه امهر ,تيركلا ترم
 .ةمرالا

 .رئاقلا سيئرلا ديسلا
 ةرشامم ادومج مكل ثعبي مل ا ناو

 مكدص نكي مل هنكلو ءاكيزما اودجوللا
 ,اكييرسا متدحر امنع

 ثحشو ,هللا تيب عرل اكيرما يل
 لاو .ةدعكلا لا ءشا ثيم للا دونا

 تيب ورمت ليئارساو ؛ * لوسرلا وبت
 سدلملا ثيد عرغت ليئارسا .رفالا هللا

 ليستو ,سدقملا تيب لخاد ,قتختو
 كتم حمو سدقلا تيب لطاب ءامبلا

 ءايبرثم رئقاميل نمالا سلخم فقي
 اذه ليئارسا لمع بدشي فين

 د يبيرغلا ةساسلا نصفس ناك اد)
 «برغلا يلوؤسملا صفي نإ يلع زودومت
 ةجويزملا تابايثلاب لمامتلا يولمقب

 كلذ ةعجر ينغ لا لوز بشذ دلال
 برغلا لبقي ال نالاو ثيمعلا فقولا
 نولاسي امئاو ؛ةجودرملا تاسايخلاب
 يلو ةيباسإلا ةرظملا ف دجاو سايقب
 اهنمو رومالا هاجت قرعتلا
 يل ةلداع لولح ىله ةيلمملا اباشطلا
 .يسطسلف ةيصق اهتم دقم يو , ةفنفنملا

 هيلع لسرت نا قحتسي يذلا نا
 .قارعلا بلو ,ليئارسا وف شوبجلا
 له ,,سيئرلا ةداينس :يطعسصلا ©
 ةداقلاو شوب سيئرلا لأم ينومتتمت
 هذه ف مكيرهجاوي نيذلا نيرخالا
 ةوقلزو مادكتبلا نوشخي ,ةسزالا
 5ثيوكلا نم مكجارخلال ةيركسملا

 :للاقلا صيشرلا ديسلا
 ةبيشخلا مدعو ةيشخلا تسبل

 ةعاجبتلا مدعر ةعاجشلاب ةصورطمب
 انئاو :٠ ةبسنلاب ةبدرفلا

 مادختسا ىلا لوؤسملا رظني نب
 .قنحلا ريش وا يحلا يساسا يلع ةوكلا
 الثم قدلا هبسكي يذلا بسكلا وه ةم
 نييئيرعلا لوركبلا بش ةدومب
 عيسجتو داشلا عقرم لا نيدسانلا
 ..ةيئاصنالا ودهو لالطتسالاو لاومالا
 نيذلا تارادش دحإ وه اذه سيلا

 ؟ةنطذملا ىلا مهشوبجب 'وءاج»
 متلخد متنا ناكيرمالا لوقي دق

 3١ نلو .تيوسكلا لأ ةوقباسب
 ةدهولا تلبغ يتلا ةتتوملا ةيتيوكلا

 نيا ةيرا ال اهاو ...
 سيلا :لوت |

 نم يه,
 او «يارك طا انا
 اهتاطيرب عنص نم مه لورتبلا خويش
 تيركلا ىلع اي اونوكيل 0

 مهب تماج م يطا رقمي
 ماكنعي انيرما لبتت !ذامنج ..ايئاطيرب
 اباكح مهبترتل رامعتسالا مهب ءاج
 ليتات لو قارملا ند تمقتتلا ىفرا ىلع
 رثكاو نيسيذطو سانا رازقب
 نوررقي امنع مالخللا فلول نم افرض
 نا
 3 ,سيئرلا ةدايس نتلو ؛يكطحفلا ©
 ةباجالا لاع لصخ دق يليمر نأب دلقعا
 نودقتمك له ءاهبنا حمطب ناغ يتنا

 شوب سيئرلاو نييبرشلا ةداقلا ناب
 ةرقلا مادختسا نب نرفاخي وا نوشنحي
 تقولا نلب نودقتعت يلهو ؛ةيركسمشا
 © ميناج ىلا مسي
 دتاقلا سسيئرلا ديسلا +

 ين لوؤسسل ا تاسايق نا حوضرب تلف
 ثسيما ةيركسملا ةزقلا مادختسا
 ةيشخلا ىلع ةييلال ةيصعطست تاساينأ
 نانئمعالا وا ةييرفلا ةبيمكشلا
 ناب ,نمزلا امك ضرتما بجاو ب يدرفلا
 لاسه نا وش لوؤسملا رارق ف ساسبالا
 ياو قح ىلع تارارقلا يا ,..بيجيو
 ناهي اهنم ياو ؟لطاب ىلع تارارق#ا
 ,ةيئاسئالاو بستلا ذيفت يتلا فادهالإ
 هييمشب اروسخ قسنل ياو
 ؟ ةيئامئالاو
 ادا .,سيئرلا ةدانيمسا د 9
 لهف «ىرشا برس ملطرو
 ؟ هنن بعشلا رلدهس

 :دقتللا سيئرلا ميسملا ما

 برص ل انيعش طرود نلو مث نمت
 قح رومألا يأ انميشلا حضرت امئاو
 ..لطاب اهيياو

 دق ,ناكيرمالا دصخلاو مطلاو
 ليئضتلا قئاسو لك مليهختسا
 نام همعب يوطثي يذلا مالعالاو
 ىلع .عئاقلا دمقب شيوكتلا نم .مذكلا
 متثاي هنقوم له را انبيعش تايوئمم
 0 و انبمش لئرم نورت
 ا 1 .
 لاوحالا لك ف رصتلا نم قتلو وهو

 اميحا 0 ..لاسستلا مت
 رطغيس لشو ,رشوبل يكيرمالا
 ي اههاطرو اده نا رشتاتل يباظيربلا
 ؟برح

 ينلا تاوللاو ,ناودهلا هجاوت اننا
 ثنخ نس تءان ءاديلع كادقمتل تءاج
 مت ءانئاسسقب تئاهاو ..كاكييحملا
 نم لهف ..قارملا ىلغ ءادنغ الل طقحرلسل
 نا املي ,. (مدته زرمالا عضوت نا لدمتا
 لراعلا ةقترم نه قارفلا يحدتي
 .؟بربصلا هيلع نشل را حيسصلفو
 اب دنمي ىلا ديري نسم يدلعا ١م اذا فلذلا

 ك١ اذاو , ربخيس يدلا وهم قارعلا ىلع
 دخم صرا يف لالتحالا شوي تيلاب
 رميختس اه اارد نان .راجملاو
 لف يثكلا مطر ,.دهل ريشيمو
 نال ؛هيسرك مخيس انبرو مرابتغا
 مححلا اذه هصرا ىلغ نوكي يدنا
 كلذمي نل .ركمه ١ شوبجلا ,نس حبكلا
 ءاقحال رومالا ريرفت ل ةرجلا هتدارا
 ريركتلا يف ةرحلا هتدارا دتقي ىحر
 شضوبحلا لبق نم لشكسي نا شعب
 رغبتي يئقلا هممش لبق سب وا ,اتحااا
 نم مرش انبا .نحب اما ..ةاهملاب
 مرحر ءاهلك امتما نم ءرجو لب ءادبعش
 يف امن .ةيئايسنالا ل نيريخلا لك نم
 ف يوروكلاو ابءاطيرب يف نزريضلا كيا
 كقوملا نوسسحتي اوأ دم نيدلا اكيرما
 .جمحملا ريرتثلار .حيدسمتا

 ةدايس قرولا ببلث لف :يفحصتا ©
 ؟سينرثا

 دئاقلا سيئرلا ديسلا
 ؟قررلاب دصلت ادام
 يريس رابقلا دمقل مجرتملا ©

 دتاقلا سيئرلا ديسلا

 هراب

 نم تخيم# رامثلا بملا تدك ول
 ءرشتاتو شوب ةعامج
 يب يورظاطت مكلا ودعي - "©
 ةئس نيرشعو نيتبلا دعب ..لاجملا اده
 سيئرك ةتسم ةرشغ ىوطاو ,ئاقك
 نادتطب نورط الت مكلا ل ودبي .ةلود
 ملنيب اما ةرتفتا وده لالخ مومتيتب ام
 متجسمنا مكدا بئارمك لوتاو ةعرسبوا
 اذه ن ةئس 7١ سم رثكا دعب ..ةلود
 .. دئاقل | متشو اهتم لس ( ١ 1) ففؤملا
 لك مهينب نأ دعب .. ةلودلا هاهي سيئرلا
 قاروالاو نررطاشت مكثا ين ودبي اذه
 ..ةحباو اقاروا تسيل مكديب يتلا
 ؟قيربلا نع لاؤسلا ناك !ذهلو
 اتا ..امامت ردئاقلا سيئرلا ديسلا ©

 قاروا سيث اندي ب يالا ناب مكه رمل
 قحلاو ةسالاو بعشلا نكلو ءرامخ
 ءمذهر .,انريبق يف فيرشلا بجاولاو
 مزعلا اهل ديرو زملاب اهانينب ةلودلا

 مه لطابلا نم نوهاخي نيذلا نأ
 نيدلا انا ,لطابلل نوحسي نيالا

 ثحسلا نم مهيريج 3 نوبسفي
 (مكزل نوططخب امنأو ,مارجلا
 اذامر ,هللا لا مهبرخت نم نودسسكيس

 مهني خيراتلاو مهبعش فتوم نوكيس
 كلذلو ءاهب نوبوني ةولعبلل لك هاجت
 يبرملا نطوتا ْن ةفورحب ةحامج كابج
 ايلا ايفقو :قرولا نوبل, نيذلا نم
 رولا نربعتي ال نيذلاو لكطابلا بتاج
 ,يقدلا بئاج ىلا اوفو نيلوؤسللا نم

 ديفي هاثيش لوقا نأ ديرا مث
 الك باجي راهلا نيتط اولا وا ثيسايسإ
 0 ا م تامل + اح
 لمدلا مجدي نا ضرتفي اذامل ,. هلوقااس
 < ينثاو كلا

 اراسي نا رمالاب نيينملا لع
 ..ادخنو الاؤس مهسقنا

 لمنتا لشمل ول كلذ دعب اذام
 مهيلع مث نمو ..خني اسدنع يركسملا

 . داهمم ٠ وسل ,,سيئزلا ةدايمس امد
 اذامف ..لشلو يركمع لمع لصيع
 5 مكيارب تدريس

 :دئاثلا سيئرلا فيسلا م

 رظنلا يضفي يترك لمع لصخول
 ال دق امم عنكلا لهصيس جئاثتلا نع
 هويسخ لق رشلا لمعلا ْن .1نوكب
 .ةيافتلا هيف امب
 يميترلا دايس تقادحال 0
 تعين ول كتأ تلق امدنغ ٌتدسحيا كنا
 شرب ءاتدمعمإا نم تحبمال قرولا
 .رثتالو

 :دئافلا سيئرلا ديعلا
 .قرولا نويعلي نيذلا نا كلدب دعا
 نم ريثكلا نع اودخت الود نو دوقي مهو
 ةيداكمال نجبيرل نونوتي تيحي ميقلا
 ةارغلاو لتحملا لئابجح يف عوقولا

 سيلو ءانرشلا كنلوا سيلو أ
 نرردنفي نيزلا ءاسفرشضلا كنلرا
 نمر اهيل نوتزكي امددع ةيلوؤسنا
 بنل ره .اوردقي نا يعيني ام ةلمج

 يلع لوؤسفا صخ شلل ةيصضناب امل
 جيملسمكو نيتمؤمك نعد اما ,لقألا
 ,انيلغ مرخم رامقلا بعل ,ناج ىرل
 يف لوزسمب قلمتب رمألا ناك اذا ليكي
 5 ةلاودلا بلا

 .هنع تثدحت يذلا عوضوملاوش اذه
 نم يناثلا مزجلا : ١

 ,تايسبالا ديس نوبخن ركيا ..لاؤسلا

 هلامسالا طيمض بنحي شوب سيئرلاو
 نابثإلا انتنا انتعرخ /) اذام .,كلذك
 لح نالواحثو ,كامسالا ديصل ةيول
 ةابكميب ةفكشلا

 . هئاقلا سيكرلا ديصلا
 سيئرلا ررق ام ادذ ..لامح ةيا ىلع
 رواجتتر ؛اعم كدنسلا ميت نا شوب

 نم نلاك عم ءاقثلالا نم قدسم عاتشماو
 ويه ءامللالا ساخآ ناك اذا ,نوكي
 لكاشلا لجو راوخلا

 ةدبحا بلخا يبا يشرتفي تاكز
 ءالداع رارحلا ينوكب شح يبشزامب
 ,سساب ال نكلو ,سيثا لباقم ينشأ نوتكتلا
 (اهيا نامؤافتي نيمحرملا نلا انك
 .سيئرسلا هلابس يفقحعلا ©
 امكو مانا همهتأ امك ,راوجتل مكموهشم
 فرني ,با ١7 ةردانس يف دراز وه
 ةلراتح ىلع سولجلا هنا ىلع رايسلا
 ءهس نوسؤت ام حرشو تاموافملا
 ةيوستو ,تيوقلاب .ءافزدعالا يي مكقسر
 الام .ىرغحلالا ةفطظنبملا لكاشس
 لاشن نولوفلت ؛دامو ,نوئدحتمل
 مدع ىلع نورفت رسسإ ام ,بيوكلا
 نوكي ىل قكمي فيك وأ ؟باجيسممالا
 ىلع ,ىورصت يدنا تلولا يف راودع لامه
 رخآلا يبباجلا مميو /بتاجبسالا مدع
 5 مكباخسسا ىلع

 قئافلا سيئرلا دجسما
 بيوم ي اظخ كلارغ يات هدا

 ةيدنع ياللا امسيلق ,رخآلا بياجملا
 لطاب فموم يلع نورصي

 ال هبآل ادكشه لوثب ةطاسيب نحس

 هفبيم اطورش دكا لصرف نا روقحي

 لامعتتعا ةيرا 1ذا هرخلا فرط يا يلبع

 مل نمش ..رومالا لجل قيرطك راوخلا
 نيرخآلا يأرث ثيارتحا مدع نع ريعث
 ,.انيأرل ٌفلاخم يأر مهل ىوكو امدسع
 سيل رثلا لفن مل نينعي .. لايتم لمس ىلع
 اتشويجب بفذنس انبا يكيرمالا
 نع نا لاق امهنع .اكيربا لثحمل

 مل لا لقت ملو ؛تيوكلا كرته ىف قارملا
 ابنا ؛يطيسلل نم ليلارسا حرخت
 ..ارتلكنا لاعنلا ابشويجب بهدنتس

 0 و سا تا
 م وطب تاسهجو هشام
 نحن يتلاك ةرالمس اياشن ي ةماخو
 هش لوم انمكتر . ,اهمع تيدحلا هدصب
 الا ءده ةدقمملا ايافقلا لحي الا

 رلوحدل ةبساشلا ماوجالا ريطوتو راوخلا
 لالتحاو شويجلا لاسزرا سينو
 كلذلو بوزتحلاب ديدهتلاو تاسسدقملا
 انيار لولتس راوجلا لصحي امدنع
 ثحبت يذلا ةيللملا ايامللا لك ياش
 راهيرمالا يار عسمسو :لولح نع
 ك 7 و يم مول

 مدع بيسب هلم اياشق مدا
 بيسي وأ نمالا سلجسم ثارارق قبيطت
 لع اهشبمت يتلا ةسعاطلا فورطلا
 ,اهتا ساسا ىلع ةيسضتا
 دقن ورضا ةدعيس : 3
 نم مكنكلو نئاشرلا حارس 1
 ل سايد نوعول رش بنا
 نرفلاو ةيتاطيربلا تاراغسلا
 ملاسلل نورهشت ذاك ؛ةيكبرسالاو
 ؟نيهجولا يذهب

 فناقلا صيكرلا ذيسلا ..
 دلا 'نوكل * نا لمان .. هللا _ناحيس
 ياينابسلا .شمب يود, تبصأ
 ةيئاسلالا نع نوتدحتي نيذلآنيببرنلا
 ,اهنع نوديعب مهو
 نوبدم 18 نب بعش امشنفا
 مخ الدع اذه ربتمب ل ئوجلل ةدسن
 نغ ماهطلا مطقي ام ذنغ نكلو «يماستا
 يتلا ةلو ولا نوناق ىلع نيدرمتم سانا
 ..يئاسننإ ريخغا البيع ىمسي اهيلا م
 5نامتاتتلا ناهجونا امه نادي سبلا

 لا لوصو عطقب ةمدنع ,.نذا

 تاو ؛مهضيرجت يسرفت سيل ىمهبلا
 مايالا نم (اذيرص مهيظمن

 نوثاق يلع نودرمتيو اهمف
 ,,اهيف نويسامولبد ارم ةلودلا
 ,.انفح وه امك مهلاقتعا ىلا رطضتت
 نك ببلتلا اكيزما علطق# 1ببشيب
 | هثوضاتسي نيذلا نه ءاودلاو لاشلطمالا
 بولحلاو ءاودلا هع عطقنب نشذلاو
 لساوفي

 نا يفيني يذلا لمملت وه اذه ندا
 انير يناستاال لدج هناي فيصوي
 عطخ سيلو ,ةيوامسملا عئارشملا لكي
 عايصتالا نوصفري سام) نع داد-الا
 وأ ةيفاهأ ماياب مهدبن ال يكل نرقاقملا
 يتلا تريبلا لخدب نا يلا رطمن

 .مهلقتمنل اهيف نوممتدي
 ثيدس اا نودوجوم مهتا

 تردمأ ةيئارملا ةموكسلاو ,تاراق+
 تاهلثمما لك ىلخ نأ وهو ,انحعاو ةرارلا
 يمسي ام يذل ننأك يتلا ةيساموتب ذل
 ..اهنكلامأ كرت :ةطباسلا ثيوتن# ةلودي

 نا وا مهمادتب لآ اورداقي نا مهيلعو

 مهتبو مهضميو يسرا كارالسا مهو همسي

 5 نآلا يت مهنع عطقت فرم للا نك
 دعب ,راوتلل (رمجاصتي نكل هداكملا
 .مهدشك باذزماألا ءاهتما

 سرامت نا نم الدب ةلردك اتنكلو
 انسرام ب مهلاقنعا ف يسيبطلا انقدح
 اوكرتي يكل مهمع دادم#) عمم قس
 .لاقتعا رحغ نم مهنكاما
 ثاعح ,,سيئرلا ةدايس يفعحستا ©
 ءارزو يعيترلا ,ناثراير عويسالا اذه
 يتيميدسلا توميلار .نيرالا
 اتؤاطغإ ناكمالاب لف ؛بوكاميرب
 راد امع "ليصادتلا وأ تامزلعما يضعن
 مم راد ادي مكروهشو ليءانثلا نيده يي
 يا ققحن له وأ .,يليؤسسللا نيده
 5 سيعامتسالا ىيده لالخ هي

 نويندرألا د افلا سيئرلا بيسلا
 .مهبقتك امءاسج كئدلو ايؤاقلم
 ءةريثل ههباسنا روما امناب يتحتت
 ينيمط رماز ةديفم ديببايس روماو
 يف تحس ءايشالا عم امدمع هنا
 مهُح يتلا اباصدلاو ةيئاشلا .نئلالبلا
 ةيبييلاب انا ةيبردلا ةم1او .نيدلبلا
 اره نع بثدقت دفن بويابيرسا
 تاتداخسم اميوحا ٍدَبَو لظا امك عوصوملا
 راوختلا ناب ىرسو .اديغم اراوعر
 قارملا نبم هرشابملا يؤءاتللار
 ةديمس يزكت نا دب 5 ةيلو اا بايجلاو
 ,ةيراسنالل

 ؟ده نلع بيضا لغ ١ ه

 لاله ءيش قدح لق ,لوفام لاؤسلا
 لهر .توكاميرب ذيسلا عم عامجالا
 نع رجا ةيذن قيفحت لآ نوملطس
 ديسلا غم امير ,يرخأا باغاتحا

 ,؟فوتاميرب
 لئافلا سيئرزلا ديسلا
 ةرسفس نوكت تاءاقلثا يف , بلع

 امئاد
 ةدئافتلا نم نس قلحل ميد

 هكياهن هدق لف يقيبعنتا ©
 ما ضوكاميرب ديسلا غم تاتحامملل

 ما. يرخا تاؤحابم ةيادب درجسم اهم
 هثمث مل بوكاديرب عم تاثهابملا نا
 ,ةريسم نم هرج اده لب ,انه

 .دئاكلا ىميئرلا ديسلا
 .رشسفم راوختا
 انيطنت نا ناكمالاب لف ..يفحصلا ©
 ؟ماقللا اذه ي راد ايه امش

 ,دئاثلا ىميمرتا ديسلا
 فوكاميرب ديسلا حرصي ايدلع
 بلستع يذلا نوفرعتس راد امك م

 نسب راد يذلا نم ابناج لتقل وا
 يربجي ام لك سيئ هنال :نيذلبلا
 نأ مهللأ .هبن حرص هيل تيدحتا
 ليدي مالسلل ةعرن املاد رفوي راوعللا
 تالابمتحا وأ برخالا تالاح نغ
 انك , وئاميرب هبسااو نحبو . .برحلا
 ,ةيحورلا هذهب
 ةةليونم حبسا نمرلا نأ دعمت لا ©
 ا 1 سل يا

 اي ةلئسالا
 نكلو يه امك ةقيقحبا ىلع نئماوملا
 امدشع «شوب ةصيصب ىلا هبما نا ترا
 ةعان 1م الا ءيهستلا ىلا تسدكت
 «لاف تبخ نظا امك ..ةفيكد 18 - 14و

 ةباهن يل اني ادم دجا نل
 ليوطلا مالثلا ثديي نا ىشخ#و ..م

 اب 13/ ,ئيقمتسلا شعب دنع للملا ىلع
 ,شوب ةحيسني اذلبق
 انا ييلارس رشف يدل :ينحصلا ©

 ردئاقلا سيئركا ذيسلا
 مكشطجب يذلا ام :يلحملا ©

 9 نئاحرلا عصو وا زجح ناب نودقتمت
 او ةيجيتارتسلا فابهالا
 مكدم ةرقلا مانهغتسا نود لوخيس

 مكب ةيامحلا رقوهسو
 ةدتانبلا ىيئرتا ذيسلا

 و تاداهنجاا سم داهتجا ره
 تاحرتفم سما موي ثبقق كلا
 ديسنلا لا رقسلا نع نيعوم مما ناشي

 لوكاميرب
 ميمايو :يليمر مساب سيئرلا ةداهسب

 مكركطم ( نا .نا .يس) نويرفلت ةكبش
 دا ةهرقلا هذه ةحاتا ىلع اريثك
 ١ نعلظتسو ابيرخت يلعاس تمام
 ءاهنم ةيسرتلا ةلارا دمي ابيرنم ةغابم
 مكيدلو نولوكشم مكتا فرمن نسن+
 مده نمتن نعش كلذلو ةريثن تامازتلا
 اركشو اثل اهوبتستم يتتا ةصرتلا
 .الهزج
 .دئاخلا يميكرلا ديسلا «
 ا ,, مكب ابا ورسم و ٍ

 مرا هذه ةنال مانا م نيريشلاو
 يتلا اياضقلا ]”ترظن ةهجو لوتنل
 .اهيزج اركش ؛.انيلع اهومتجحرط

 كنا ..سيئرلا ةلايسا ١
 كنا يح لإ ,.نينتا مي دعاو كنا لوقت
 دئاقلا تنأ ,دخاو ف صاخشا ةسمخ
 كنوت نا افاضا, | تاوطلل ماعلا
 رص نيسسا :ءارزولا سيئر ..سيئرسلا
 .يبرحلا ثمبلا بزحي ةيرطقلا ؟بايقلا
 نعمدر بسانب ةسمخ ا.يتارتشالا
 .نييفلا درج

 .كئاقلا يسيئرلا ديملا
 ين وضع وهن , شوب ديسلا انذخ ولا

 هتاياوش هلو ,ةيلود سيئرو :هبزمع
 .,مارتيو ,هشقو اهيل يضقي !ددعتم
 :ةرشايم ةروصب ءارزرلا نم ةعومجم
 دناقلا وهو .ءاززز سيئر اميدل لدافت
 اديرو ةيكيرمإلا ةهلسملا تاوقلل ىلعالا
 حبصي نا لبت ناكرشلا ىدحا سأرتي
 هنيك عمضي امتحو ؛ةملربلل امهنر
 ىا ةروصب اهنيؤش يد اهيل
 ايا بضهاتم ةسمظ ءافو ..ىرخاي
 ... سيئ رلا ةدايس اركش ,يفخصلا ©

 ليمت تهطل ديسلا ةلبالملا رشعو
 .مالعالاو ةملاقتب# ريزو مساج

 ينابايلا مالسلا دفو لبقتسي لوالا بئانلا

 يف راسحستست وسي وه هفحفا صم

 نقسوسيفامسامسوسلا حسااسفسم جسم
 سر د ا دل بديلا
 ماسلا هشر درسل اللول يكتمل

 وقام يشيب فيلا ةيسااوب يشاباوالا

 لالع- ناضسر نيساي هل ديسلا ذكاو
 نام كردي نأ عباملا يلع نا ةنباقلا#
 لاخلا سينرلا ديسلا دهع ف قارعلا
 ةبوق ةوك حبصا نيسنع مادص
 || ىلع هريسنو هنقث ناو ةقحتا3
 ميس لح ناو جيفريكات هبا هيلدا

 ةفياوم نغ هنقوث ني ناردداو رمات
 وهديؤتم لب ةيلالقتسالاو مدقتلا
 هلرتح نك عاشدلل اعافدناو (رارعأ
 .هضويهنو ةروطتوا

 ةموتحلا فتازوم نا حسفواو

 بمشلا حلامم عب شضرانمت ةيئامايلا

 ليارعلا عم دئاتإله لبقتسو يناباهلا
 ةمكيدملال_ رم اوال .ةفنلا اهتأو برغاو
 يلالإ .تلمارجتلل .لحك خال ةيئاوذملا
 روس عل ةينابايلا ةموكحلا اهتافتا
 ماطغ عبما يذلا نمالا سلجم نع
 ةرظهيسلاو بوحشلا ىلع ناودنتل اينود
 .اهتاويخو اهتاسايسو اهتارهتم ىلع

 سخر ناوتاس يسيئوب ديسلا حضواو
 ةيوئاحلا بلطت ماا نالرسبلا
 1 ررتسدلا ليدمت ةيئابايلا
 ١ ةميتاباب ةيركسف تاو لاسر

 0 تلوم دكؤي يبرحلا ةقطنس
 ىلا اًريشم يفلا يفلرا يف يركسع لمع
 الإ نم نوئاعي ؟ولار ام نييناباهلا نأ
 اهب مهتبرش يلا ةيرذلا ةقتقلا رانا

 يدوروالاو يكيرمالا ماعلا يأرلا

 (ىلوالا ةحفملا ىلع ررشنلا ةشنإ
 نوري تيفوصلا ناب هدافتمنا نع يكيرمالا لامحسلا برغأ ةريذت مارا هلومس تيادرتا
 يف اديدهت جك اع سع انام انس دعم و ةريخالا تاروطتلا ف
 يملس لبح رارقال وتسوس عطدي يذلا رماعا ةقطنملا ف لاتلا برشت ةلاح

 ناذللا نافقرملا ناذه وه نيهكيرمالا قلت ثتاي يتلا ريبالا مهل دحا نا فامأو
 اريمشحلل عاللالا برح دهضت يتلا نطستشاو نيب تقولا رفرم عم امهدطاقت روثجلاب
 نلغ كلذ لك ستار يبرغ رادا لو يملسب لمع نع تيت يتلا وكسومو ناودملل
 .سبطللا نب ذيلرلا ققاعتلا ةنانم

 1و ىن يغاود نم نا حضولو
 نييتيرمالا ةساسلا ناب ةفتحا ةلدعرم

 يإ تيفوسلا ىدل داقتعالا خمرتي يوه
 لا رمالا يركسملا خلا عن اهجوتأ

 ادحتلاا مسالا ف نيبكيرمألا ذيبات نع نوفوسلا متتمب برجع ةريك تاديطمت ٍقلفطب
 اذه مهايسم ف

 ناشتا لبلإ راشتسي نا ديره وهم اميأ قلك سوفنوتلا نا لوكلاب هنيدح منتخاو
 دل شوب نا ىلا اريمم يركسخ نمش يأ
 مهثراشتسا لق ءارجا
 هيسايس لوح كوتشلا ديارتو

 لكشف« ةفيسم نلاقو

 دكتتي نل هاب سرفدوكلا ءامعر نامط
 مىجاقملا يمايسلا هزكرم ع يف بحرا د اقملا : 32 اا هدطا

 ةيندمذلا ىّرميأ
 .سسوعنوكلا

 ةئوبج نا -يسسأ رماصلا اهروح
 يات لوألا سيما اهلغ نها يتلا طسوالا قرشلاو ايوروأ ل ركيب ىسمهج
 زأ يق ةريابكل !ةدحتملا تايؤلؤلا دقفُت نأ لامثحا نب ىدنلو نطئشاو 3 قلت ةجوم
, . 

 لحصلا لازتأ لوش يموهف اهي ارب ةهناطبيربلا . ةعادا كلم ١
 بافهك اي نشحشاو رارق نأ اهلوق ةطحصلا نع سنأ حابس دادعب يدعقتلا ام
 رايشلا ادمف نأ لا عشت يتلا لئالدلا نم ةيكيوم 31 ةرادا داس يدنا ليتني
 .فحضت تذخلا امير قارحلا دص يركسملا

 ةيسفخلا ةلاسلا نأ اهنيخاتتنا ل تناغ دلل تسون رياش لرزيلا ةفيدسم امأ
 ,قلقلا نع يتلئلا ريبمتلا ىلا يتربل ديياللا نم تلرخت دف يئيرمالا بحلانلا

 ةرادالل ةدحتملا هتايالولا نيدلأ لاحر رامك سس ةمبس اخف فرويوين ىو
 نع عاطملا رأ نجلا بيبب يبرعلا جيلحلا ن برع ل لوخ لا مدغ ىلا ةيكيرمالا
 .ةيكيردإلا ةايحلا طمل

 توب نظيشاولا اقيعص بيستو

 ب يف طقتلا اين يل اكيرما ترص ةعادإ
 اهلا رودجالا يف اوكردي نأ بيعي
 س يف ةيبرحلا ةريرحلا همش

 دتلقنو سلود مبج بتاكلا ملقب اهل قيلمت
 نيييرمالا نا مهلوق نيدلا لاسر ىلا يمم]
 ف ساخ للشبو ثلاذنا مياملا لرد مطعم
 ,رافعُسسالا تا

 .نيبارقو تايحبشت همزلي امئاكو ةدايحو لالحا عموم حبصأ طقنلا نا اوماصاو
 هليزي نا لوني ام يع سلود ميبع لءاستو
 ييبارف نييكيرمالا مهدت

 .نرق تنصب ذمع رهقلاو تاذعلا

 ةدتملا تايالولاو شوي سيئرلا
 .ةيبرملا ءةردبملا لامر نابثك ي

 اوبل نوتامي نيذلا ,سيتيطسافلا يضارللا ةذهس ةددستملا تايالولاد اوداهار

 يهنت نأ تدتعا دقل شوب سيئرلا اهيل لوقلاب هقيلمن سلود بئاكلا متمهاو
 محل ا سيئرلا ةداهس اب اوفم .ةدحتخا تايالولا برلا كر ابيلل ثاملكب كتاباطخ
 ,برخلا نع هي ثيدخلاب برلا مسا

 حضفي يمسر قطان
 ( لوالا ةحمسلا ىلع روبشتكا ةمثت)
 مه نق دميرم ريث رارشإلا مرهيسو
 .ءاركسلا مهتسيرح .ىللع اومدقا

 يمسر طاب نلعا دق ناكو اذه
 نأ نسما ةيجراخلا ةرارو نابستن
 بباعالا بويسلا تالئاع ةهاطتساب

 يف ىيحلا تاشنما يف يبامتسلا
 كاليكلا لايغا ةبسانلل مهتراير ىنارملا
 ,ةيداليملا ةنسلا سغرو

 دارقا ةعاكتساب نا قطانلا حضواو
 ةيتارملا تاراقسلا ةعجارم تالتاعلا
 .قازملف لوخدلا ةريشام لح لوصعال
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 كلاملا قوقح ظفحل تادنتسمل ا ميدقت دعب

 :ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ةرازو

 ةيئابسسسنالافادقالا وس يحتل ةدسي رجة سستب_لطخ #

 هريشع ةمساتلا ةظفاحملا
 نا لجا نم راهن ليل لسعلا لصاوتب
 لغو ليصالا لشالاب اوهر عرللا دادزي
 ةيننلا ةظفاحملا ناش ءيش لك نم مهرلا
 ميطنت ةداعال اطوخنم اهعائن مهشلا

 هميسملا ةيقارخلا سسالا ىلع اهنوؤم
 ةيركلا سوباك ةبازال

 بتاعنا هيصريل يذلا بارتملالاو

 , نمزلا نم ةيلدل يف تيعاوقحلا
 رخفب اهوعدي نآلا اهيبف ميش لكو

 غم يوكتل اهتعيبط ديمتست نأ ىلا
 قىرخلا ةيقارحلا تاظماضمل اا اهتارخا

 ةيخامتسالا نوؤشلاو لمعلا ةرازوو
 ميدتحل طشت يتلا تارازرلا نسب نم
 ةدئاعلا ةظلاحملا ةعافكم اهتامدخ
 , ةبرقلا نم

 دو ىاوتسمو مجوع ةفرعاو
 2 (عمودخلا) تلللا تايدخلا

 لمنلا ريو تراييم تعحدم فيوموا
 ةدوع ذس زاتغ ةيعاستجالا نوؤشلاو

 هلسا نع ربثك 0 00
 (مثسألا ببسب رف

 امرخ يلع ىشلا يلو ةيبنجالا
 ُ ةايجتا لم نع لصالاو 1

 نكرملا تاهيجوتلل (
 ديلا اهسأر ىلعو ةيسايسلا ةدايتللا
 هظفح .اده دئاقل# سيئرلا

 اهل ىخوتن است جئاتنلا تناك لابو
 لوألا مايالا نمو مت تيس نوكت نا
 تاهفبمال انجو اهذيفنتو ماهم ا بيترت
 لبث دقق ها كيس بس ا عقارا اهتشحتا
 تامهقلا ميدقت تايوثوالا هذه نسج
 يلع ياو نينسللاو نيزجامفل

 ؛, مهعارتا فالشحلا ملون تلذكا
 مهل لماك لكشب ةهحسا# تامزكسملا
 ا _
 ةرسالا ةياعر بئارل ا يا لاول نيفستسلا هلا
 قو رشابم لك مهن بتاوولا فوصو

 تاييترت تلبكتسا ها دعيو تاناو
 هناك ل رقتساو هدص) لف ةديع
 ةرازولا تامدش نآخ نيسسلا
 لاعبا نرخ نيديو ةلييقلل عدي لكشب
 يبستتم نم ىماسقللا ارسل

 0 نع ةريفول كدت ام لاشفت يفوت لجأ
 اهناوخب ب نإ خاصا ..ةلفداسمالا

 ةرازولا تسل ب

 ريزولا ديسلا بغج#
 اهذقتت ةردزولا نامدخ عييمج نا -
 يه دان يف اهرقم ةيزئوم لاول
 |رئادو ةيسامتجالا ةياغرلا 3
 لامصلل يغامتجالا نامضلاو م

 جالسا ةرئادو رابكلا
 اهقلمت ماسقلا رثاودنا « 0١ تا

 . وططللا تاظناحم نم ةلفقاحم لك ل
 ناجللا تماق دقف كلذ ىلع هانبو
 2 لكيهلا ميظنتي ةمهضتملا
 ةظواحدلا يل ةلمابنا ماستالل
 يمص ناش 0 و لمس لمفتا مسك

 ةياهرلا مستو .ر
 , تادعا ١ مسيو زابجكلا حرفما

 الآ ةياعرلا 1 نوكلوو
 ثامهمب مو اهذم تالت بمك تس نم

 ةرصالا ةياعر سس ايت ىرخخالا
 نيلومشلا ثابلط ا و

 25 عار ةيعامتج ياشرلا نوفا
 ةصص نم ققستلاو 148١ ةئسل
 لكب مهنبتا نم ةيدسقملا تاسوتعلا
 لايختماو ةيساجم اغارت يىتبلا لثاسولا

 رارقلا رادماو اهليجسمتو يعجارتنا
 ةرحسا شضوتت اك اهثرص ف مزاللا
 ةلياغر قودنع لا ةرداصلا تاركرئالا
 قيثدتلا ءاوجال ةرئادلا زكرم قف ةرسالا

 .مهن ةفورصملا غلابملاو ني ديفتسملا

 ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ربري ©
 ةمهم لوتتو ةلودلا رود ةهعش مث

 عمجس يلع يرانالاو يتشلا فارشالا
 تفدحولاو ةيعامتجالا ةياغرلا زود
 عم قهسنتلا ةمهم ل وتت امك هن ةعب اذلا
 قولا ةيبرتلاو ةصبعلا يترازو رئاود
 تاصوخفلا ءارجاو ةينملا ةياعرلا
 ةلودلا رود نم نيديفتسملل ةمزاللا

 لاتطالا نماير مع ليجسستلو
 بيردتلا زكارم 1 اقبالا سراشملاو

 نباتو ةيرمدلا مهيتاكل بسبحو
 ةيططمت ماهم كادهو ,مهفتل

 35 ع تالا . 11 عمجم دهب طوبا

 را نب ولا ,(ةيمامتجالا ةياعولا
 نانحللا دشهاممو لافشالا ةياعرل ةئوفنا
 رادو ءاجرلا رادو قرعلا يدذيدشل
 ةياعرل ةنودلا رادو نينسملا ةياعغر
 . تانبلا ةياغرل ةلودلا رادو تادحالا

 يهل ةيئباثلا ةيتفلا ةيحجشلا ابا
 امهمباهب نمو نيقامحا دهاعم ةيحشا
 ُيتاسملا دهامم لمع تامؤلتسم رعفوتا

 عم قيسفتلاو ةزهجالاو رداكلا نم
 دقتن ةيوبرتلاب ةيحملا ثادحول؟
 هذهب طبت امسلل اهتامدخ
 يذلا (نيقاعملا ذهامم عمجب) ةيحشلا
 روثلاو ءاجرلا ؛ دهاعم س نوكتم
 . يثهملا ليعاتتاو ةدادسملاب لمالاو

 ةمصختملا ناجللا لمع لالطو
 تايمسن نقلطا ِدَقِف ةئباعلا ماسقالاو
 ريمتل تابصولا ضعب لك ةديدبع
 مرتحتلو اهلئاللو نخ لس لكتب

 مهنع دحبتو اهلم نيديطتسالا رخام
 تايمستلا اهببست دق تاعاضيا ةيا

 حالصالا مسق مسا قلطا ملق ,ةميدقلا
 ءايركرملا نجسلا نغ ذب :يعامتجالا
 يي رابكلل يعامتجالا“ حرصا ميسلاو
 مستو وا نمجسن نك ةلدب المودم
 نع الدب ماسنلل يعامتجالا ع
 تادنعالا ليشات اسردمو ءاسنلا نجس
 يعاسج#ا ميؤقتلا راد نه "دب
 يكسر مسخ نع هذب ةقتيسافللا

 راد نع الدب نايثقلا ليشاثا ةسردمو
 السرد نايك ةيغامتجالا ةهياعرلا
 ةياعرلارأد نع الدب تايتفلا ليها
 مسا قلطا امك . تايتنلل ةيهامتجالا
 د فما ليفاكأ دهعسو 2 د

 2 دهعمو نيلومملا
 يياصمللا ليهؤتلا زكرم نمع
 نع الدب هاجرلا مهعمو .لوعلا جاوتاب
 يمنا فلكتنت ةيركفن | ةيبرتلا سرانم
 روننا دههعمو .ملعتلا طيسبلا
 قلرسلا يوذل روتلا يسرادم نه الدب
 سرا دم نع الدب لمالا دهنمو :ييرصبلا
 ةراسسلا ذهعمو ايعمب ئلوعملا لالا
 قوفلا يوذل ماجرلا سرادم نع الذي
 نم مجول
 ليسلا لاسم يف تازاسنالا لوسو ©
 ريزولا ديسلا يحامتجالا نامضلاو

 ناييشلاو لسمتلا

 ف لامحلا ليدتتو جيشرتو ليججست
 نوال طيئطملاو نماطلا 1 عاملا
 اغلا ةيبئجالاو ةيبرملا تاقرضلاو
 ةيصاخلا تالسارملا ريرستو ,رطملا ف
 يناجالل لمعلا تاراجا شم ثالماعمب
 طقلخملاو صاطلا حاطقلا ف نيلماعلا
 . اهديدجتو يتوامثلاو

 تافارششالاو يشيلطتلا ةبشا مث
 عييراشملا ينيقغتي مايقلا المهم يلوتتو
 لبملا ينوناقل ماكساب ةلوبشملا
 لمعلا تاماصاب قيلحتلاو .نتامقلاو
 قيلحتلاو .لامملا اهل صرعتي يتلا
 ةصضاخلا لمتظ بامما تابلطب
 قيقهتلاو .بئادعالا لاسعلا مادطتساب
 لويسمللا | ةبحاج يدم 1

 :قيالل يقامتجالا نامصلا
 قرلسشلا .ةيبتجالاو ةيبرملا ةنماسا

 مقر يييسمشدب ةس اكل تارامتسالا اهعلا نم هر ب
 .اكفا لا اهلاسراو لماسلا

 ديفتن دم نم دكاتلا» ؛ةيثورتكلالا
 ةبتوناقلا مهتامارثلال لبملا باديعا
 تافلاخملاب ةقامتللا تابارجالا ذاختاو
 ام عالتساو ,نامصلاب مهلومشو
 ابملا ةيدخنو اهتابتادتو تاكارتشالا
 اقمر لمعتا باحممس1 ةعذب ةبترتملا
 تاناعبتا فاك مالتسار اهليصحنا
 مهلا مذهب ةخالعلا ناذ تامولمملاو
 مثمو ةيرهخ اتنا تامارهلا باستاو
 ةينفسملا ملايملا ةداعإب تاديب تلا
 عجئاس ظيسلتو از ةروسعب
 - تاكارتشالا

 عيبتا معب اب تامدخ ةهبهش اما
 هتازاجا ديدجتو حنم ةمهم وتلف
 لمب اب تابدخا ةنهلا ةسرامم
 14419 سل ١خ مقر نوناقلا قفر
 . هيجومب ةرهاشلا تاميلعتلاو

 مغاقتلا ةبمش مرقتو
 زاجتاب ةيدعاتتلا بتاورلا فرسعو
 اهعاوذإ بلتخمب ةيدهاتتلا تافماعملا
 ةزاجا نضيومت تالساعم زاسصناو
 رديدجتر ةيضوومتلا ةاداثملاو ةءاعدال
 ةباصالاب هيبستمللا ةبسنلاب ةياوؤسلا
 اسك ةيبطنا ناجنلا ىلا لآمسلا ةلاحاو
 ةيدكلا عش ترلمابب زاجلاب موللت

 تامهم كتانطو .اهعاوبا فلتطوب
 ةيدهافتلا هبتاورلا لاسرا اهثم سيرطا
 بتاوزلا فريصو ديهربلا ماستا نأ
 نيد الدملا ةيباثدو ةداعملا قي دجاقتلا
 ةلاينو مهن اعلع ماللماو نيتهدتسلاو

 ىلا زبتمملاو ,يثزجلا زجمل؟ا ايدعانلقس
 , ةيفانكتسالاو ةمئانلا ةيبطلا ناجللا

 ةيبملا لاق 0
 د

 ماهلا ناويتي را امك

 يضوضالا تاقلفاحما 3
 ا

 سراطملاب روقلا ل ارا

 زبك تابدطلا ناطت خيسوتو نيئماملا
 تانففاحملا ل انيهس وش امك اغونو

 ةحرق نم ربصيل الهقم دبي هو ىرطالا
 يذل مرتلا ةدوعب اميبج نييقارملا
 يلارعلا ةريمجنا نع راممتسالا هرقب
 ناطرسلا ههلع عمضوو ةسميظنلا
 هب مقسحل لا نكلو يبذلا ينوراخلا
 مهتمهر نييقارعلا دعاوس#ع يفرالا
 معتلا لطي نمؤملا سرافلا ةدايقبو
 .نيسح مادص سيئرلا كيلا ماليسلاو
 . للا هظيح

 سئوسب وسخ دملا نيعطشالا ميؤتمي
 ةمبحابسلا ليوجست ردا

 ل١ ليدرم نسوكر وش عون نم ةيبعارزلا
 مقره الد ٠ فرحا مقر هاذ
 هل نسل ةيمساب 74019655 يصاشلا
 لالخ ىوتين رورم ةمجارم ةقالع
 يف هرمشل عقيرات نم ةمهي نيثاللا
 هته طتسي الاو ةيمسرلا ةديرجلا

 ةيعارز ةملس ليست
 دؤاد نوئاوع دا مقتشلا موري

 ةيحعاسلا ليجممت

 74 ليدوم رشتوف عون نم ةيعارزلا
 مقرو 75194 ترسم ممظر تان

 هل نمط همس اب 1“
 لالسخ ىوتهت رورم ةمجسارم ةقالع

 ين هركث خيرات سماموي
 , هلدح طقس الاز ةايمسرلا15 ديرجملا#

 ةيعارز ةماس لهست
 دمحم وعدللا ضفشلا موري
 يبه اسلا ليج نيستح طيبعأ
 ليدرسم ١/١ رتيخ خوم نم ةيغارزلا
 مقرو 8717 كرما مقر ت38
 رمق همباسي 1661 يماسلا
 لال ىوشين رهرم يملا

 د سن نم امويأ
 ل ل رس الاو ةيمسولا ةدورجلا

 نادقنف
 ةردافلا ديعلا ةزاجا
 مساب ةيقارعلا ني دايمملا

 ًاهيلع رتبه نمل كمدحم مساج
 اي ربتسكلا

 ةيعارز ةبحاس ليوست

 281 ليدوم نسكررف عون س ةيعارزلا
 مترو ل7 م11 كرحلاا ملر هتداذ
 هل نمف ةيمسابال 9 65 096 .يعاشلا
 لالسمم ىوتين رهرذ ةمجارم ةقالغ
 هرشن خيرات نب اموجب ينالت
 . هاه دعت سي 33و ةيمسرلاة ديرجلاب

 ةيعارز ةملس ليجست

 مقر ليدوم ئسفروق عون نم
 يمايشلا مكرو مك كسلا
 الع هل نسل كيما 7[ 801: +
 نيشاللا لالخ يونبث رورم ةمجارم
 ةديهزجلا لإ هريستننا (عييراث سس اموي
 ,هلحسطلسيالاو ةهمسرلا

 ةهعارز ةبحاس لهبست
 52 دهجس وعدملا يهفغشلا مورو

 اررلا ةيحاسلا# ليجحست نلوسعر
 21 ليردوم نسكروم ماع عون نم
 مترو 534516 كرخلملا مكر تاذا
 هل نمطة ساب 141 ه7 يصاشلا
 لالمم ل ىونيت رورم الجارم ةفالدع
 يف مرسم ميرات نس اموي نسالث
 .هفيطغسي الاو ةيمسربلا ةديرجلا

 ءادنلاو ءارهجلا

 ةمظاث ةيدلبب ناطبترت

 لالعا يلحملا مكحلا ةرازو تررق
 نا ياه تبوتلأ ١ لمس ملاك ةيددلب مسا
 زكرم ةيدلب ةسظاك ةيدلب نوكت
 .,ثيوكلا ةلففاعسم

 نيترئاد ةرازولا تتدهحتسا امك

 ءارهبسلا يئاضت نس لك يف ةيدفبلل
 زكرسم ةيدلبب ناميترت ءادنلاو
 ,ةلفاحملا

 ةيفناط تاكابتشا يف

 ايدنه 59 لتقم

 للي 3 ام لف - تامئا د يهتدويت
 دي

 | 3 تعلاو ضنا تايكابتشالا نم
 ل سوننهلا ماصتما بابقعا
 ,دبعم»م ةماقأ نوديزي يذلا دحاسملا
 ,هئاكم يسودمه

 نسا فعلا لاسعا ارسا تعقو هاو

 ىلع .رضرق دقو هالبلا طسوي نيتاتي دم قف
 ,يعيتدملا ىلع لاوجتلا راعح اهرثا

 مانثأ اصطش نوسمخ قت دقو
 سودلعهلا نب بيلو يتلا تاكامششالا

 الل
 شنالقتب ىلأ فمملا لايعا تدتما
 نوملسلا مخاه تيح دمهلل ةرواجملا
 دباكد ء ينميدم ل ةيسودنهلا طامملا
 ثلحلا تسجوف الك «ةيوكاثيش مو

 ص لك 'هكلمب ,ينلا لراثلاو ةيراجتلا
 ييللاو سودنهلا

 2 انا راجت |

 نيسح مادص سيئرلل ةسميكحلا ةدايقلا نويحي نويئادوسلا ةراجتلا لامع | عناسفجلا ةمكرسحب حست ةراسجشلا ةرازو

 :ناعفس ءادث تبتك

 / فا و لوك يلع تيدلارلا حس اهيموملا

 لا انهتتنب حرس يتلاو تيوسكلا
 يا ةدننسم كا رطقتا تائقف اندم

 قوفنح ظفح أديم ىلع اهتاءارجا
 ثفدنتسم ميدقت بلعت ثيح ,كفاخدلا

 ادكف ..عئابشلا حابملا املا ةيدئاع ديؤت
 وا ةكرش لبق نم ادروشسمم لاخلا ناك
 ايي نايب عيرلقتب هيلاطت ةيعيطر بحا
 ابنا ناب تتي يتكرمج

 ةيدمع مامتا لبق هلبنآ نم تدروقس#
 ةتداصلا بوسطملا ؛ةريخالا حيبلا

 ىلع هلوصس ةلاس يف هنأ ءفاضاو
 بئاطي ةيلسملا قوسلا نع ةعاضيلا
 ثبثت ةيلوصا ءارش مئاوت ميدقتب

 اذهب ةكرتشملا ةئجنلا تدمتغا فاو
 ناك اذا مكابلا ةبلاطم ىلع ضرفلا
 ضرلل سيساتلا دنع ميدقتب ةكرش
 «ءاكرشلا روهمسو صيفخلا نم تيبثالا

 مهتلئارم ديباق يضرغل ةنجكلا ماما
 لاحلا .كاذكو ةمئسلا موب ةيدمغ ىلع
 محي يذلا نيتدرغلا ةيسئااب
 طاشثلا ةسوامم تن هيحام
 هما اهحعا ةناك يي راصتلالا

 اهلبخ ن ةزمتسم ةضجللا ناو
 تالدمسب ميبلا تايلمع ىلع قدصعتو .

 هذه تاءارجاو سسالا هذه قفو ةيلاع
 قوتسلا انس نم هينا يصب ةيلمعلا .

 .لايكألل ةيامحو
 تّزجتا يثلا تالسبامملا نف :لاقو

 اهندعم لسو ةطسيسبلا ةرثخلا هذهبو
 اهنم ةيداصتملا ةلماحم 11/٠ + نمرشكا

 سيالسملا
 تا 1 003 1و ةيكاشنالا
 ةينازخلا دباوملاو ثاتالاو ةشمفالاو
 ةبسنلاب هالهر ةينزئللاو
 .ةيسيئرلا

 ةئماعملا تاءارجا
 ةناج ١ تاءارجالا

 عيباط هيلع عصاي بلط د١ ميدقتلا
 يعرتشملا نم بئطيو داو زاقيد ةفطب
 يتلا ةعاضبلا لقن ىلع هتقفاوم
 ةفئاحس يف اهارتشا
 ,ىرخلالا تاظفاحللا ىلا اهلقنب

 ةمجر وا ةكرشلا سيسأت دقع 17
 ةكونات ةسساس حئابلا ناك ذا لمعلا
 ,دحاو درقل

 لاما ةيدقاع ديؤت فاذايب عيدقت

 ىا بلطلا ميدقت تسي
 د د ها تاينوا
 عضاو ناونع هيدل نوكي ناب

 ىلا افعل عحتم لدعم لسو دقو
 ١ نواهتو اهمؤب ةلماعم

 | مامإ نتاولا فوقرو ةقيتاد ةرومب
 رثكإ قرهتسي 3 روهشخلا يف نيفلفوملا
 ةفاك رذوت ةلاح ف قتاقد سمد نم
 ةقتاوملا حئمتو ةبولطملا تامزلتسملا

 0 0 تلا اه
 عس ا ةراجستلا
 اهم ةيدث يم نا لوؤسملا ةشامو
 ةلباعملا تامركسم هيه نأ
 أول نكدتب يك اقبسم اهينا نوشأ
 ع هنال قئاقد يل اهذاجنا نم
 وللا ا نايب يل يمكن
 يلا يدؤي اذهو ةلباعللا ةييجازم
 .رربم الب ماعز قلم ىلا ةنافالاب

 ةيرئازجلا ةروثلا ةقالطنال نوتالثلاو ةسراسلا يركذلا
 لالقتسالا حومطل ةيئوطب ةريسم

 رئازجلاو قارعلا طبرش ةقيثو ةيئاضن تاسقالسع
 :عاو ب راقصلا رهام بتك

 قيتشلا يرئارجلا بعشلا لفثحي
 ةرارست ةلالطتال 77 ىركأذلاب ؟دغ
 دض ةحفسملا ةيرئازجلا ةروثلا
 تيرشت نم لرالا ف يسنرفلا راشتسالا
 .1591 ماش يئاثلا

 ىلا ةمبظعلا ىركالا هذه دمتو
 ةئالا خيرات نم ةقرشم ةحفص ناطذلالا
 «*يدابللا اهييغ تيبس ةديعسللا ةيبرملا

 ايهلعنا ةسريرملا لثملاو قالخلالاو
 ةنالا تنسوتو ممهلا ثضهنتساو
 قارملا ين ةيترشلا اهتياوي نع 7وهرملا

 ءبمشلا مهرب ىمثالا اهبرضم ىلا
 يرحل كوت قف يداجلا يلا ١ هتروت ف يرتازجلا 1
 تادوتسب نم لهذلا تالواسحن يرتازجلا
 هلرعو ةيموقلاو ةينطولا « ماميسإ
 قمع يل هتاراعتماو يبرعلا هطوحمم نع
 .يبرعلا نلمولا

 اذه يع يرئارجلا بعشلا ربعو
 ةديشملف ةبواقملا لالخ نم ضقرلا
 اهمال 1 ميسا تايسفتلاو
 راستسالا دع ليوللا هلاغث ربغ
 ددعلا يب ؤئاكتلا مدع مهر يسئرؤلا

 نايرصلاو رهقلا لاكشلا ةبعلاو
 رامعتسالا اهمزام يتلأ لالنتسالاو
 رمالا لضانملا يرئازجلا بحشلا دمخ
 لإ ةيرئازجيا ةيواطمللاب ىدأ 2
 ءانشاو اهتاميطلتو اهبولسا ريوضت
 يلاستلا اهلمع للغ ةيرسلا عيال
 ,لاتساو

 30 ةيالو ةحبام ثتناعر
 ] 15689 ماحل سرام نس نساثلا
 نعش فلأ 64 محن اهيف ديشتسا

 لا لالثحالا تاطذس دي يلع
 امف ديحوتل ثدهم يتلا بابسالا
 ذهح ةايفن ةسيركبجلا هنواشلا
 ةروثلا نالعاو يبضولا ريرهتلا
 اهطورش تليتتسا نا نمي ةجلسلا
 سائلا نيرشت نم لوالا ف ةيعوضوملا
 ٌتاطلس اهتبابات يتلاو 5910 ماه

 ليكمتلا لامبل ديمصتب لالتمحالا

 لاينغاو ديرشتلاو بيذمتلاو ضقعدلاو
 لاحر نم لرملا نيتطاوللا يم ثاكلا

 عمدتو لالطالاو خريشلاو ءاسلاو
 .اهلمكاب ضرقو ندم

 ةيبس دعب يرتارجصلا بعشلا ركمتو
 ريرجتلا يرحم نم ماعلا فسنو ماوخأ
 ةتالفتسا يشع لوصحلا نم ةيسشلا
 بفيعنو انويلم اهلالدع مدحت نأ رهن

 لالقنسالا ادهيل اسسن ديهش نوبلملا
 نس نركلا عبزو نرقل اذه كلذب اخضاز
 دس هيلع ضروف يذلا تيملاا رامعتسالا
 1و#- ماع

 ةيرئارجلا اروثلا تزجن: دقلو
 ةلبع اهكيفلن نإ ضربك تامهمب
 ةيمنشل !ديكال تءاج يتلا بيرعتلا
 يرئارجلا بعتلا «هامتناو ةيوهو

 ةلاسم اهدمب تءاجو .ابموقو اهنطو
 يداسستلالا عفولا ةجلامم
 نع مجانلاو روهدتملا ىعامتجالاب
 رامعتسالا اهشلخ يتلا ةلبّقثلا ةكرشلا

 ةهبج بز دبغو ةلماوتم دوقع ربع
 لمب بالبل» كال يذلا يبطولا ريرحتلا
 قتاقاطبا رامثتسا ىلا لالستتسالا
 ةداعا اهنمو ةفاك تالاجملا ف ةيدظولا

 ةيعارزلاو ةيعاثملا هتاورتلا ةفكيه
 لقنلاو ةييندملا تاورتلا ريبرسحتو
 ككسلاب لمتنلاو يرصبلاو موجلا

 عسوتل ةيناشنسا ةيمهأ لوأو
 | تايدشلا ميدقت لاجم
 ةطئنالا معغدو ةيجالملاو ةيناقولاو

 ةنعشتأب مامنغالاو ةيريرتلاو ةيفانثلا
 قيقحتو يهاتبعلاو ١ حبلا
 .ينقتلا ميلعتلا ةلحو

 لالقئسالا ىبسأ ميعدت ىلا يسسو
 3 لسلاو دالبلل يداعتتالاو

 ماربتحاو روكسدلا ميىئدابم هوسم
 اهن حبصأ يتلا دالبلا ةيدطوتا !دبحولا
 ةيهاذ مئاملا نازنب عم ةيساو تاقالغ
 .نايحتالا مدع ةكرح ىادنب

 نب يلذاشلا يرارجلا سيئرلا دوقيو
 ةهيساسيسلا تاحالسمإلا ديدج
 يلا ةبعاستجالاو ةيدادصتتالاو
 كتمارت يتلاو ابئاح رئارجلا اه دهشت
 و ترد ةعساو ميِبَجَب ةيلمع عم
 ٌروثلا دعم ام ةلخرملا وئازمجلا

 مامبل يمسلا لاجب ي اهتااراجناو
 ةدماقلا رمثعت ةديدج ةلود
 لا ثرحنل يثلا ةمساولا ةيبامتلالا
 ةيفاثثلا تاسسؤللا نسم تاثملا بئاج
 ماهرل يف عريوتت يتنا ةيعامتجالاو
 دالملا يم ةغاتخم

 تاقالمب ق'رملا جم رئارصلا ظعبترتو
 قيقحت ءىدابع لا دشست ةيرخا
 الملا اهجنامو ةيبرعلا مالا ةمدخ
 ةيلايرسالا تاططخلا ةهجاوسو

 نس ليدلا فدهتست يتلا ةيبويهملاو

 فتوملا ررع دقلو اهتدايسو اهتمارك
 دياسملا يرئارجلا يبءشلاو يمسرلا

 ةحها هئهجاوم يف قارملل
 هذه نم ةيمزبهفلا طيلابريسألا
 اريمثم افباط تدخ) يتشلا تاقزلفلا

 رودحو كرتشم لاعب رم قاطني
 نيئافثلا رشه عباسلا يتروقلا ةكرتتم
 يعاتلا نيرشتو 1 رومتا يم

 رئارحلا ف

 همه

 , بغرير تبيوكلا

 نومك راسي نوسيقارصماو نوسيندرالا نومي ناسصتقالا | رطقنا دسرصبو تيوعلا سلاعس نعب 59 وكلا ةسظفاحم ة اوت دخ

 بآ ١١ ىسف دئاسقسلا سيسئرسلا ةرداسبسم
 نويبدرالا نويدامثتقالا فران

 دئاقلا سيئرلا ةردايم نويقازعلاو
 يف اودكاو يعاملا بأ ١ يف يبيح ماد

 ةده نأ سما نام يف ريص نابي
 يدلا شمالا يسابإلا ةردباسملا

 ىلا ةيبرملا ةقئمدللا لقمي يا
 مشادلا رارؤتسالاو مالسلا ةئابح

 هلا دوحولا نابملا فسوو
 ل١ ةدحتملا تايالولا هدؤقت يذلا
 قلرعلا ضشش ايي داستفالا راسيصلاو

 رولا تعاود راطالا سل ك0

 ا ا
 ”ةيبرفلا

 ةيئابرمبالا نا ىلا ,رايعلا راشاو
 ةيطقبلا اهفادهأ دقبت ةيكيزمالا
 يلغ لمعت نا اهبلع ناك دنق ةموسرملا
 يف ربثألا ةوقنا هرايتعاب قارعلا برم

 ههجاوب نيطتست يتلاو ةنطنملا
 تدمع دقغ كلدل ةيدافملا .تاضطنشلا
 نم ةرئاجلا تارارقلا رادعتسا ينع
 راثخ ضصرفل يكيزرمالا نمالا نسلقم
 جيبراتلا هل دهشي مل لماش يداهتقا

 دي نل مهيباو قارعلاو يظبستف يل
 انما لك هما ىلا لمعلا افسيو
 اططخدو لك لاشلا لج: نب امم
 ١ قو مساو ةيلايربممالا
 و قارملا نع .ضورفملا يداستمالا

 ةياملا ةباقنلا ثيدح هسفت تقولا يف
 ينادوسلا رطقلا ف ةراجتلا لامعل
 ديسلل ةيبيتحلا ةداعيقلا قيناشلا

 قفاومو لنيسسح مادم دئافلا سيئرلا

 هحجوب ةياخحللا ةيموقلا هداهم

 دص ةيدويهصلاو ةيلايربمالا تارماؤملا
 ديسلا مدجو ةبيرعلا ةمالاو قاردلا
 ةبافملا سيئر + ميحرلادبغ ةشانغ ا
 رطقلا يف ةراطتلا لاصمل ةماعلا
 سبا اهاقلل ةملاسز يف يئادوسلا
 رثعللا قف لامعلا ناماقمن ماعلا دانحتالا
 نادوسلا لاسع فور

 قيرعلا ١ ومش عب ميمسصلا مهمابحتلاو
 تنويه سلا نأ تقلل ب دمتللا

 ننس 0 ١ ةيالاز قارملا ىلخ
 لكشي رملؤلاا
 محالتلا ليمعت ديمص لغ لملا يتألا
 رامعلا ةهجاومز عادمالا ةلاح قلخل
 قارسعتا يلغ ضورفملا يداصتملالا
 ءاذحخا تاضقارم طالساب دباسحلا
 ,ةهيرملا ةمالاو قارحلا

 ني تا م ا
 عضولا لحت ةسيبرسعسلا ةرسسالا كرتب اوبلاضط

 مهضفر نودمكؤي نوسي رسي وس نوسنطاوسم |“
 يسال ىرستسسمعسلا لس دستلسا

 نوسالاومم ةمكا - عاو ب فين
 يركسملا لش دتنلا عت ويسير

 اوبلاطو جيلخلا
 باحسنالاب ةيبرغلا م
 ةرسالا ماما لاجملا حسفو ةقطتملا دم
 ,ةقطلملا ف عضولل لمس داجيال ةيبرملا

 يف نوهرسيوسلا نومطاوملا عمجاو
 ثرشن ةيغالدطتسا تاعيرمت
 نع فقي ملاعلا نأ ىلع سما فينج
 راوحباو تاضواقملا ناو ةثراحت ةفاعع
 لحل ناديسولا ناكيرطلا امه يمشعلا
 ,فقوملا

 وا ةلردل حومسملا حط نم هنااودكاو
 ملاملا يطرش رود بغلت نا ةنيعم لو
 رئاصمب مكحتلاو ةنمبهلا يصغ ناو
 نا دعب ةساخع دق برعشلا

 يس ةيلود ذوق نم رثكا .ترهفه
 يف ناحبت لاق هيستي ديسعلا ىلعو

 يرسيوستا يربلا يراجتبلا نوطسالا
 ةيضفق اهتيادب نم جيلخلا ةيفق نا |[,

 ارود سصربكلا لودلا تبخل ةمدلمم
 اويل ايايعا

 نيكيرمألا ناب مداقتعا نع بزغاو
 نم ابمج ارهبك ةيسك مهيدل نيهبوزنالاو |:

 اهلا قف ناكم دمي مل جالسا
 قاوم ديب برحلا قوت دعي ديل هعيبا
 تاغاوصلا نم ريثكلا كلالكو نارياو
 اهفارطا ثناك يتلا ةيمياملالا
 علوملا ناط اذهنو ةمصلسالا كبت ءارو
 رطاط يف ناك حالسلا عيبن ديدجلا

 يرقسملا.لييتنل اةنستلاب فاضارب“
 نم هبا را جيلخلا

 لا اردرمي نا مصل فخالا
 اذهب يركسعنا مهدوبعو نال مخ
 قداطالا ىلع هن رربم ال مهلا

 ةيباجب تايدساج ثابئاط كلانا
 اذهب ةيبرخلا تاوللا دوجحو نا فيفبج

 ةققلطلا مالعالا لثاسو رببغ يب
 مي جنا ام ةريذك يمالح كانه نأ د 1
 حضوتس قث اقاحللا ايل ناو دعب سمت
 ثدي انيق ريبك رود اهل اروما
 3 .ثدحيسا

 لا ارلاقو .ينلكلا يف يبرشلا يركسفلا
 عضرلا ديب نا لغاتلا هذه اش نم

 يف تالباملا نم ة4ةومجم حد
 نهتلب نع ةيرصيوسلا راما
 انماط هن١ ندكأو ةيتايرمالا ةييايسلل
 الغ جيلخلا ف عفولا نع ثيحشن صحن
 يكيرمالا لئدتلا ضفرث اثنا كش
 ,كاذح

 ةيبرغلاطاسوالا هددرت امم نرطسبو

 نع عاقدلا و نع عاقدلا يف ةيبرغلا ايورواو هسا
 ل 601 3ع
 طفنلا يوهت 1

 عيقولا لابملا نم ةعومجم تلصإ
 رطاخلا رابتاعأب را ملا جيلخلا

 ايركسعلا دسيدهتلا اسهلكشي
 هنا نيدكؤم سيياقملا لكبو يقيرسالا
 داعتبالاو يسايسلا لنحلا ناط كتب ةبو
 نم دب ال يذلا قيرثلا وه برسلا نع
 ال هنا ارغاضأاو ,,ةياهتلا ىلا هيف ريسلا

 نب ثيخ قيرطلا ادهب ريسلا نم دب
 . لمحت نأ بببعلا نمو ركفت نا لهسلا
 هببعلُي ملاعلا دجي الا شك اسردع هنلاثو
 الب ةيللاه برخ يف لرش دبل ارطضم
 .ةيسايم

 تاديسلا نم ة.غومهجضم تلءاستو

 ىئدع نهتهردم مدع نع تايرسيؤسلا
 طولا وطعم نم ريبشا ةلالث دفير نآلا
 نيتكيرمالا عطد يذنا ؛ببيسلا يللا يف
 ةيطّبلا ناو اميس جيلطلا ىلإ باهذلاب
 اهؤاوتسا نتي ناكو ةيبرع  ةيبرع

0 
 نا نكمه اه 2

 ربا ايتوذدح اه تيجي
 رج ةفيس جئاتل هل !دهو طفنلا ليمرب
 .يبوروالا داصتخالا ىلع

 اهزازتعاو ةمالا رخف ثعبم يقارعلا شيجلا

 ءاسج رسكاو لسمألا ةسق راسإ قارسعملا :ةسيسن هرالأ «ىأ رسلا»

 ناو دعلا ىلع ض رهت نسيذيد بباك مالقا :ةيرهاقلا «يناهألا»
 هحصلا تلماو ب اع

 ديدتتلاو قارملا وفة داخألا ةيبرملا
 ةهبربلا ةمقثئالا ضعب فتاوي
 برصل ةدحتملا ثايالولا غم ةثطاوتلا
 .ةيمالكالا اهنا سوو قارعلا

 ارا ةفبسم تدكا نامع ا يفغ

 الا نظن لف حبصا قارملا نأ ةيئدرالا
 ماجرلاو لمالا ةقراب ةياتمب ةيبرملا
 هشيج حمساو اهضوسهنر اهمدقتل
 ,اهززتعأو اهربغت ثعبب

 اره سيلا سنا اهنا قياما يف تنااقو

 صعملا هيلع رماتي يذلا شيجلا
 وك هتدجاهم ىلع هادغالا ضرحميو
 كرامم ضاط يذلا ىتيصلا سفن
 تيجلا بتاج ىلا ءادقلاو فرشلا
 544م8 مايغ نيطسلل نيرا شف يجيرالا
 نيدج يل هنادهش روبل لارت ال يلاو
 هتلاسب ىلع ةدهاش ءاوهلا بكوكو
 ,هتابخمغتو

 وه شيلا امه نكي منا تطاساو
 رصم هب تدجشسا يذلا شيروللا سببطر
 كاذنا اهتدجاسل به يذلاو 13.7140 ماغ
 ينويهصلا يوجنا فستلا تحت رهو
 يتدحعو قارعلا يم هحورخ دنع ريتاسلا
 ,ةيضدرالا راوظالا ةقطدم يلا هلوسعو

 شيجلا رود ىلا يأرملا تراكاو
 ملا تناقو نيرشت برح ا ييقارملا
 نالوحلا كرامم يف شيخلا اذه كراشي
 ادس هلؤاتخا امنيح 1497 ماع

 يشلا ةيبويهصلا تاوللا ماما امهم
 .قشمبل لالتجا ةلواجسم ف هتامتمما

 يرصملا بعشلا نا .رثعب ال تفاصاو
 ةيقارعلا ث ارئاطخلا بارسبأ يسم قيقشملا
 ١9119 برخ يف تكراش يتلا
 ةيرصلا تاوقبا يا يف تمهاس
 .برتلا ءاسثا

 يف دجوي 7١ ههلع ءاسو ..ثلالو
 نريل وأ شيعلا ًادهل نهد برعلا قادعا

 ركشلاو نيدلا درب نأ انيلع دق
 ترقو يف هيئاح ىلا فولولاو ىاطرعلاو
 ةدشلا

 نم نيدحاجلا ةنيحملا ثيغاخو
 يف نوهرجملا اهيا مكانك ةلثاق برعلا

 مكلافطاب ةمحرو قارملا شيدع برعض
 ولا ٌةرع نم اًبيش مهلا اوكرتت ما نيذلا
 لشقتسم يف ابهي نوهلتي ةعار#
 ,مايالا

 يلاشالا هفيحع برتتبا ةرهاقلا نو
 رعدت ينلا ديلبد هبمك مزللا ةيرهافلا

 ةحارص ةيكيرمالا ةدهتملا تايالولا
 .قارعلا برعن

 ريثي ام نا سما اهل لاقم ف تنافو
 ةدشب عطارت مالقالا ءذه ناوحه ةكه
 الا يعرخسمعلا رشححلا نم
 اوبلاو تارئاثملا ثالمايع رورمج
 اعلاب ريست يتلا ةيكيرملا نفسلا»

 ٠ سهتو لي سيوسلا ةاثتا نم ماج ب
 ءاقبب لوهللل هيئرمملا ماعلا 0

 : ”يبرشلا ينل ديو زاجخلا
 بانك صرع ةفيحعلا يترتنتماو

 ةريثبلا تائاشالا هيجوت له ةييوكحلا

 .نيتطاوملل
 ناطلس فتوم نا ىلا تراضاو

 ةرومسملا ةيسالخاا اهنالمحو
 يذلاو رطهسملا يتاداسلا هجوتلا ديت

 عجل مصوحلو هزوسرب شعب ازيا
 الا ةيبكرت يل اول ىوقالا
 ةيسابسلا اهتاثلأصتو ةمئاحلا

 .ةيقيلعلا
 .,.ةلاق اهلاثب ةليعحصلا تمتتخإو

 إف ةقلطس ةبره نطنشاول يطخي نم نا
 يو سبع احم ب تاجا

 اي نفل ةيورغلا دل وهل ايرعا نم 9 برضت
 .نييمسجا بردلا فسصو لب رعم

 :ةيسئرف ةيسايس تاكرحو بازحا
 نيج رثلا زفغسسممعل اا وسسسسلا

 لاسسملا
 ةيسايس تاكرحو بازسا تبحر

 0-5 يقارملا رارقب ةيسنيرم
 (311 وا رقسلاب نييسترقلا فريضان
 ةينطولا ةهيجلا برح ربغو قارسلا ب
 نييسئرقلا ةدومم هلبغر ص هل نايب ف
 يف انهم ارصبع لكشي كلذ نا لاقو
 مذ ديعضتلاو سنوتلا ةدجح بيفكحتا
 كاروامم ماها لاجنملا ةذلسلاا
 ]ف يمثل لش ىلا لصوتلل ةيماجيا
 . جيل

 #4 را ىاي ب يتلا ماج نقارشلا رازلا لاب يهدت

 قلرعلا عم لعاعتلا ىف ديفعلا ةقيتم
 ىلع تماج ةيكارملا ةردامملا نآس دكاو
 لل برخلل ةمهاسا فخلاولا سابا
 مبحشلا اهادبا يتلاز جيلخلا ةقطس

 لالخ ةديدع تامسابم يف
 ةبصاقأ ءرتنلا

 تاءاع دالا كلت .تصمع ول هنأ باهاو

 .تارارق قارصلا ردضال تاقيلمتلاو
 تبردلا امك .يرطا ابار هاحت الثامع
 نايب لف «ةيلوفيدلا ,رماصتلا» ةترسح
 ١ رازقل غقانلا اهيجايدرا نع اهنا
 ةرمانم وا ءاقبلاب ييسيرقلا اياهرثل
 الا نكمي ال رارقلا اذه نأ تناثو قارنلا
 لخلا تالابتحف ةداير لإ مهاسي نا
 ثددتشتو جيلطلا هلملا

 اياوسنب واجسا1 2
 مدملاو ةيظارعلا ةردابللا نادت همس
 ةيسلطالا ةيركسعلا تاوقلا بيعببر
 دويخ لحم اهدشح مث يتلا
 هل رردم ال لكشب ةيقارملا ةيروهسجلا

 بئاسلا اه ىرخا ةهجا نس

 يصل ندمت
 سهكز هبييبوثنا رثدود»

 ةيسئرللا نءاشتياو ةيعيسملا يهمل
 ثاومقلل يشروفلا باصحسالا ىلإ
 يف بحرو جيلخلا ةقطتم نس ةيسنرطلا
 ثارازقلاس .رييفاسعال تادديرصت
 نوكي نا الا نشمي هنا لاقو ةيفارعلا
 .هلاذب اديمس

 نيدلا لاجر
 يف نيذلا لاجر رابك نم حاس امل

 ىلا ةبيكيرمالا ةرادالا ةدحتملا تابالولا
 عجيتخلا 1 يكف لوسخدلا مدع
 نع جاطدياو طقبلا ببسب .
 ,ةيتيرمالا غايسبلا

 يف تسري نطخاولا ةذيححص تبسمو
 هيعلاب ميج بتاكلا

 طقنلا ابن ل 1 توص 312121
 0 لق ةئيللا دادقب
 نا عدي نجيئيربالا نا .مهلوت ا
 1ك معمل ةيلاحلا دودحللا نا اوكري

 تش صاخ لكشبو تلاثلا ملا
 0 ةيييرعلا ةريرجلا

 نل اوناضاو زا
 0 هناكو ةدابعو لالجإ
 .يييارقو تا

 ناك ادا امع « سلا ميج لعاستو
 يف نيبارإ نييكيرمالا ميدقت يوني شو
 يباهاو ةيبرغلا ”ارهسلا لامر نايتك
 ينظاوملا ةدجد ىلا عيهتلا تايفوم

 جاونأ نوئامي نيدلا
 نرل فسد ذدم دي ا



 ةيبرتلا لاجر متهب

 ٍُء 3 9 2 2

 ٍ ا 1 3 آخ

0 3 2 ٌ  

 روبصلا هذه نا لمتحدلا نم ليلا
 نورلا لفتعلا ةيسفن

 قنعلا ىلا ليهملاو
 اننآ انضرتلا اذاو ؟اهل اه

 ىرخلا روصب تانتاكلا كنت ان

 ا رب
 َن رعاشس مكعحتت
 ا سل طل

 هنا لرقي زغلر نايفو ريتكدلا
 كانه للفت ومالا تناك امهم
 روص نا يهو ةجبات ةقينبح
 نم لمحت اهب بالجملا ف نوتركلا

 ذاع عيد امذا ريبامتاو ةيجوم

 ؛ لسذها لسنا ةليخد ةريبك اصرف
 موسرلا مالفا حيت امم ريثكب
 ماما لغطلا» نويزفتتلاب ةقكرحتملا
 ,يبلس روب موقي نويزطتلا

 اه جمسيو هماسا شرعي اه ينائتب

 امك هلبقتيو ملرشلا لافعبا ةلوقي
 نأ ةلايفلا ةمرخلا ةحاتا نود وه
 ردوا رمغ ءاجي ,ارهد بعلي
 اوعي نأ لقطلل نكمي ثيح
 ةكلاثو ىرخلا ةرم مليفلا دهاشيو
 درفي وه ةرم لك قو  ةرشاغو
 ام وا «ةغدلا ام اينما

 0 يس ا
 -” هتليخم سيل نكلو لفطلا ةشفد
 ةيهاذلا نم ادج ةمهم ةطقت هذهو
 .ةيوبرتلا

 روص ل سرا ةيحان ىاتفو
 . ةصصخللا تالجلاب  ىوتركلا
 رسفي فيك ايزيرغ لفطلا ملعت#

 ..روصلا فلج لاقيا ةرجو
 .يلاغ !زقألا هيذن نوكتن عمو

 نم ةبيطلا ةاستبالا زييحت وأ مهل

 مهلت ايفيت امضيا ةثيبهلا
 هجولا ريباحت
 ١ ليماقتلا لماتز ةفباتم
 قا اهشالا دهجوو
 - هم جولس ءذهو ةروصعلا

 ؛ امتيب رادج ةبهم ةيريرت ةلأسم
 موسرلا مالفا ف كلذ

 نمي نا غيطتسي ال هنال ةكرحتملا

 لمجو اهيل لماتيا ةروصلا
 ةكرحلا ةمباتم يف همامتعا
 .مالكلاو

 ا ةنلكشملا نكل
 يف اهتس ةاريخلا
 ١ 1 ةروصلا قفذرت
 هيلع ةبإل ؟هنإ رابتعا
 ةقدلع ل ةظاقلا يرسنو
 را - ةنفلا دعارق وا ةغللاب
 طراسارد مارجإب بجوي يذلا
 نىانه نال ءاستالا اذه 1 ةيسوم

 ةيبرتلا مارب طاسوا ني اع 'متجا
 رضت مالفالاو موسر ا ةقلا 4 ربا ةلث نا

 - مالق

 يىنميلا باحصال اصيصخ عتص مسلاع ْي

 -سسسسو جم ميم همس م لو ديماس سل

 - لفطنا هيسفن ىلع فريثان لوح هسارد ا

 نانفلا هذه ودبت ىوآلا ةلهوبت
 ايفسس اقيمت يرجت اهناتو
 نشلر .. للامغألا تحت ؛يثام نايم
 ةلاع ةاتفلال ,. كلذ ريغ ةتايلادلا
 ةيرهبلا تانايبهلاو ةليبلام ةسافم

 تاب نيفالدلا نم اعوذ صحفتل يو ١
 0 ا

2 0 
 اهسشلا و

 اجل طنب نفذه
 ,ةسمتجا ينل يتمم تاذ اهنا

 تداوصلتل امض رسعت رمتسكأ ىوارسسعملا

 هتايح لف ةريلك تابروحم هجاؤي
 ثالالا عم لماعتلا يفر ةيمريلا

 هايمضالا ىلك نال باوبالا متف وا 7 ول ا ةرايسلا ةدابق ف ىتح ة
 ديلا مادخلسا بساثتل تمن
 اهادؤن تايرظن كانهو ,ينميلا
 لفطلا رابعا مدع لضملالا نم هنا
 ىتسهلا هدي , دطنسي نا يم
 كلذ نأ ىوخدب ىرسيلا لبيب

 ارخؤم تيرجا ةسارد يو
 ماع 4 رمال اهبمولوك هكا

 2 نييروك يلئاتس سفنلا
 اج نم نؤهلاظ نايابد غم
 سار تلواننو - اينروفيلاك
 ؟8:+ل ةيميبطلا تالجسلا
 داحتا مايغعا نم اونوت سخش

 00 ةركبم سم يف اوفوتو و هدبغ
 اضيا ىثمبلا ديلا باحما نم

 دفن هلا نيروك روتكدلا لوتيو
 ةيسن ديزت يئالثلاو ةسماكملا نس
 ؟ ناوع نيوارسعلا نيب تايفرلا

 ديلا باعسيما نع ةئامأ يام
 نيذلا نيبو ,هسفن نسلا

 نم ينامثناو ةسم' اولدب
 < مهار يوارسع ذهوي ال زمعل#

 .ضميلا
 نا نيبت هكلذ نم رككاو ١

 نييوارسملا ةباصا تالامتحا
 , ةعانإ' فعسض نا دقتعي
 ةعاساس ةلاعتملا ضارمالا

 يتنالاو ةيساسحلاو تاباهتلالاو

 علبت ويولاو مونلا تابارطماو
 ةقانضا هبت 97 لامها ةثالث
 باحصا ةياسصا تالامتيحاو ضرعت
 .ىنميلا ديلا

 ةسساردسلا تلوانت يحو
 ةدالرلا تايفتتسم يف تالجسلا
 نم ٍسببك لدغ مم تالباطو
 تالجسلا ةمجارمو نييوارسلا
 نيبالا لاططالا نا يبت ةببقغلا
 تانارطشا وا تابوعس نم ,نوناهي

 دهعوملا لتقل نودلوب وا سقنتلا
 ضاخم تحب نوذلوي وا

 لملا فيذ نزوب نودلوي وأ , عسع
 رثكا ةصرع نوتوكي كسوتملا نم
 نييرارسع اونوكي نال مهرعغ نم
 كلذكو ,ىرسيلا ديلا نومدختسب
 تلذ يبعش فلتل نوضرعتي يذلا
 .ةدالولا

 ةهم ةيحان كانه نكلو
 صطغلا نا ,ىهو ةبساردلا قهتست
 لاجلا صضربتي رسعالا
 لاؤسلار  ءريم ىف ثكا ت داوجلل

 ةمدساا لغ ياتنا وش حورطملا

 ءايضشالا نا ول ثدحت ثبات
 ملالكثل تعفتنص تابحافلاو
 تاوبالا شياقب ؟ رسعالا صخشلا
 ١ىتميلا ديلا بقعاصلا ةدعم
 روزللا ةكرح ب روثلا ميتاطم
 :ةرايسلا دوقم ,ةكرصتملا ملالسلا
 يلاتنابو ل ال ما جاردا

 را ١
 2 0 دومي رسغخالا
 بخحاض عم لمافتبي هييذبا ملاعل)
 | دهنا

 يف ةيبسلا تيرانت ارد يف
 نم 72[ 2 لا نيهت اييمرنوك ةعماج
 ثداوحل ارضرمت خبرا ببعلا
 امنيب ةيبطلا ةملاعإا تيلطت
 ذيلا باسما يدز ةيبسنلا ثنا
 نمو 19/  نف ةيرث ل ىتميلا
 .ملالا غاد 1+ هثا زوللا نكدي هه
 تداوختاب ةبيسالب ةصرع نتك'

* 

 بويلل كهرج نيمو ياثلام ةيدف
 ايدخا امئا انما قا! - راومسإلا كلت
 ةيمسبلا رست امنال ةيرظملا هذهب
 - ييوارسملا نب تايفولل ةيلاملا
 توما ةسسم غافترا نان يلاتلابو
 ,ثداوحلل يظرفهتلا ببسب يش
 نوب يتارو بيص درجت سبلو
 ءدهو .ةرشابس ةيوارسفلا الناحي

 انميض ول اننا ,يرخلا ةره ينسي
 رضطشلا بسامتت تالآلاو هاهنا
 نراوحفل هسدرمت ناش رسعغالا
 هيلس وش امخ لكي فوس توملاو
 ؟نالا

 ءانطالا رعي ةقبقح لاظت نكلو
 رادئاولا ربي الا يعو اهبتغ

 رغ ديدهتلاو فدنلاب قلطلا
 لذ ىئميثلا ديلا مادختسا
 دودملاو هبخوتملاب لي .يرسيهلا
 , ءتمسلسل ةمقارا دل _سبباو
 دهيستلا يدنا

0844 

 راغلا ايادي دبد ةكلجنسملا تايرالطبلا نكمو

 اهنا ثيح ,ابئادلسمإلا تايافنلا. ب احلا

 ارم دادلعيلاو روم ستا يقوي ؛دهل و رطيتلا ةثبدلا هرعت
 لفقر زسبم دل وشعب تردمشإ ةقع قال
 الوم ايالخلل ناهيرإلا مطب نادخاب نرتلاطيو لجشلا
 [تايراطنلا ياز ةلثملل
 يرطب ىوستب 9؟1 ايبابجنإلا اينللا ةيروهنج كلهتست
 لمع ىيلولا نب عبضأ لاجتلا رلقنلا ةيئدن ديمو ايس
 اوديهب ا هنجبلا نولت .ميسق يتلا تايراطملا يدنس
 ةلالث ةئالخ رصو يا دحفلا ادهن .ةزيص كامالع ابيت
 كاهذسملا راب اهيم فجهتسي ةرئاد اهديد ابل لكشت ميسا
 ةياسلا لقسوللا» هديه مرن ,را لخآ نع اهمادخذسلا دفع

 دقي اف وييهب نل رق امهاح انامق تاءيوتس ف ,ةريغصلا

 قاشبإ ايلنغ تن لاونلا اذه لغو ةمادلا يلا اهنادقتسا
 ,ريردلتل و ايغانملا كسسؤلاو ةئبلا ةرازو يب ةيعوط
 عفت تايراطملا عومتم نس /13 نأ [ةعابلا] عئسلا هدهب
 ينصقن نا راو نيكلهتسملا رادنا ماظن يأ ,باقطلا اذه سيم
 نيفدتلب اوسيل نييسايسلاو ةليدلا ىلع طالجلا كاظيب
 تاءارجالا ددهب امامت

 .ةلبدقل اذوللا كايرطبلا مزه نم ادسكلا حاتنا عبر لجالز
 ةتببلا ل غ ظافحلا تامظس ىدحا سيئر بئان .دكظب

 مالظب قت ًاددجم عوام درامضربج دييسلا (608]
 ملظتنلا امه دعثإ ةيعاسملا تاسسإللا را اله لبترالا
 ةبتنز ةرم كنغ نا ىلا دوني بتسلاو .اهقيب ابق ايلمع
 ايلعقا ءذها .تايرالمبلا كاليتسا ابانع و عيدلا نم هليوم
 كلذ نف يف .مّسمملا ىلا ةيقاث اهندوع نيحل تفو للا جاثجن

 دعب اهتداغاو كاي ورشللا يضاتمل ءاننلا هيلمع لكن بشب
 اهنب ءاهنتألا
 راحللاو ةمئايلا) نبكلبمسلا ل متحي بجارظ نا ريغ
 ملاقتلا اده قيقحت لع م دعاسملا (رادصلا
 رهطت املق ةرركنملا مانالا حئاول نأ با ةلحألملا نو

 تايراطتلا كااهتسما ةجيثد ةنببلل ةثولملا بابسإلا حوضوي
 نداقملا نم تاينك لع يرتحن ةلثتخم داوم لع اهناونخ]
 للم يشل اليلثلا
 تاع دونسم ل قْْرلا ةيعك تناك ططل) ١118 رطحلا يف
 نيامملا ناليشف نم رثكأ يأ .انط 7١ ) برئابام لزانلاا ةمادق
 لاذ يرخألا ةلبلثلا

 30017 ايطمع ل ,) قيتإلا راشتنا ىلع ةنهربلا نك بو
 زيئارتلا يتحو ةديكل ينربلا ؛ادهلا ىلا هير ةيلايذحال
 سرا بيست نإ نئدبال ممسجلا يل :هلملا مره ند كيئاعلا
 نا يرخل ةيحان سو .ةمحلت نم اذه , ةيمنحلا ةرورضلاب
 . ريصتلا يلا يدؤت ابلاغ ةبدل تاذ هاجم ثاعرج ناكماب

 عيبتو ددعلا تاسبارطسفاو يتبلكلا ميسن كلذ لقب
 بلقلا كايرمش ملتختنل مدع ىلا ًانصبا يذؤب و باصعالا
 هديه س طيللتفا ةرّجبالا يه كم لك نم ةروطمخ رلخإلاو

 لأ ةبلطاجملا ةيشغالا لا ةرشابم ةلنب قيشزلا قل ألا .ةاللا
 نفث ةيقش ندا وهف ملامدلا ىلا مل نمو ةيوقاملتل ةبغوالا
 ةيذاذهلا ةلسطملا يف رش ينلا هليقثلا
 ايرلطملا نب عتاد بوسنللا قي نم ربثالا مسللا نا
 ل ةدوجوملا مويصقتلار سيئلدلاب هعمشلا ايلهتسملا
 ايحولتقللا لباَخ سو ةبوننلا حدقمسلاو تيسلثلا ةظريفا
 ىوتحم ليلقت ىلا ةبهانملا كاسسمإلاا تلصوت ةثبدحلا
 !ةراع رعبا يلف تايرطملاا س عزلمنلا عم يف يبول
 للا ِرث ١١ | نم مدتممملا قسرلا اسمن لبطل ل'لصوتلا من

 ني مصإ
 تادامقرار حئلول سم اهتاعوبب سرت تاسمؤلا هدهو
 ماهنتا وا مسلح لاشم قيئرلا ةيسن صصيئلت) لثم هيث
 «قيلزلا دوجو
 س اهيحتسملا قيزلا ةسمن تقفحفا دا كلت لالخ سو
 يلع نط )١ ١ لق اش (15) نم 1 راهم لالا ع زمجملا
 .ينرقتلا هج
 ىلا مقرنإلا ءدغ حانجت# يعوللا قافنإلا تومي

 لل مابوس هل ممل ب

 ينل يكفي جوملا اذ يل ةججرتتاليوو امالجب ايا ريما
 , ةعادقلا ليدارج ]ف ةرشلسم هئادحتسا دقن فلقي
 ايداملا ]ف ايون مدقتسيام ل انه ركش يل كلما سو
 فدو تايزطملا ةعادصل قثإلا نمط 3 ) وه ةيداجتالا
 ينلا نايرتمسلا مادذشما ةدج ليققج ىلع شعت بن نير
 هيسكراو كنرلا ايالحو موبسلللاو سيئفتملا لغ يوتحت
 ةرادعلا عقرب حت ةيلدحلا ءذغ تحبصا ثيحي , ْقيئزلا
 يلغ اهنم .ةيوقل داوم يلع تفيراطنلا سضعب ايالخ يونحتو
 نع ]٠./[ لشن يتلو قر ديسكولو كنزا .ىثثملا لبهم
 1 مهلا مده نيو

 نس ًايوسم نط نوبلم (؟+) لفل نم ():) يسن دوفتو
 انا .تايرظبلا مادختسا لا قيئزلا ميسكوتو كمل ةدام
 ... .ةيفعتلا يف هب كذقيف يقبل
 ملقم قرع ) طق ةكاشلا ذهل دجوي نا نيف اب

 18:0 ةصمتل يرهوح ليلكلو ةسضوركلا نايمكلا ابيزا
 تارذ يسب مراسشُمبا نيرط نع ةثيبلا ثول ببسب يألا
 لله و.( )١ قيئزلا نم ةلبقا هبسم يلع هئاونح 1 ز ,اوجلا
 نع ةفطف نيالس [0) اوه عابت نا نكمب ياومملا اذه
 نسما صقن ىوحلا ةطئشن كذهو ًايوشس نايراطملا
 يذلا 41 مريحفكلا درجو يفو ا كيرطبلا ل اكيلثلا
 مريم قلاب لكيذلا ريكرُ عومجبم نب /14 هتمسن نوكف
 ايقبلا مبحتست) مويمرلكلا عميقترملا عادختسالا بسس
 ةفاعل ىلع قطب |ةداملا هده سأنض 4١ ًابونمم ةيقعنالا
 دهإ رف مويبراملاا نال :ةيئايطتمالا ةمانقلا» ب ٌءءللا هذه

 سارتالا لفتت ف دعاس لمات و نفر دسلا يضرف يبتسم
 ايفارولا
 صاصرلا وه تايراطلا ف ةرجوملا ماسلا رخآلا زيعملا امنا
 لا اسو نارابلا نايرفطم يف هرثكد مدقشمب يذلاو غانا
 ًارانخ لكشن ادلقف .اهياجرفسمل يكسب ةداملا مزه نم [/1]
 90 جرن نب .تليرتطللا عادمتسا نا ينع ؛ ةثببلا ىلع

 ااه ابجادلا نب اهلمع يوك هما
 عقل شقنإلاب حمال .ابقن كايدات قش دحوت الاطو
 لصف نئدب كلب دنمو .لاملا لئجس ىلع اهنحطو تابرلا
 يلا نغ ول يناب ريكألا ليلحذلا قيرلب نغ اهمخفم يع نئافلا
 يف هثرادج ثمللو ءرثمل |دنألا اذه ىطعا ماثر ىرحا ةقرم
 نيالا نضالختسا لئاخ يف موسي داسكلاو لقيبللا ةداسح
 قيتزللا ديسكو تو َظْزلا تفيراطب ف ةنيبألا

 هيادتشما يشفي ايالخلا م يوكتملا ةومحعادو قير, ١
 كاسمإلا يد ةرفوثلا كبوطلل يكلو ! اسمع
 ١ ًايديصتال مردثعتا] ةيعافملا

 لا كايراطس مادختسا يف راحتنا نارلا يف ءرق' ركقب الو
 لرع ابلمع نا بسند ايئرتملا كانادجتسالا ممصحو

 ابرج لكس ةلاطلا ابالح .نال) صيدخمللا دمسكولا س كيرلا
 .قامشا ياست (لربلا ) موجتستاب ابلاغ يذلا دارملا نس
 راخلا ةيلوالا دارا ثهدحتسا ول امبأ ٌةرعس

 ةيلوؤسملا يس رقالا هرحلا يدتنلا كلوتسلا لمدبو
 مريم ككلار يقشرلاو صاضرلا نم ةريمث انسب مهما دختسام
 ةايراطبلا ءرم اابست
 مج ةرئادس ةرشؤلا) كايراظنلا ممهت نا اريخا مستو
 ةمس ركن ملا نفيراطنلا كلن يف لرفنو 9
 قيئرلا س ًامطح .كنرثا هسا يوكن رثلا (! ةدلاع اهيف قمترلا
 ىقادع مم ءاادكلا اه“ رج

 مهكيوقيف انهن مما م كعب سلا تايراطسلا

 د رمئادن اهكالهبسأ
 رم قيشرلا ميه فهيم. ءون دعب يرسخا نايرط كيقو

 لرب اهنريز ' .نايعد ونس

 دسم م ريقخلا) يف فيرطبلا عضو انامل ايلاذ ييرعنو
 رجتشلا قيذرلا كيثكت همن اهتم انونم اجود (4- | لا
 هده ايخابصلا تاعادجبس 1 ترولم دلي اذرحأ ةقيرطخ
 دع يلا قشرلا نف تونا فقن' راكنإلاب عمضا اقيرطلا
 الصف .ثببلا ثوك ردهم نسر روف ينفث دهب يدقأ] نك

 جرب نيملا راهخ , ردي زمزتلا يف ةيدخسسملا بايراظتلا 2
 ثادق ادسسملا ةغف خ يعرب اد "ربك يعلو هر رمل

 رشه روب ةيسر ةنحرت
 الام كيج !هزوومصف ره الكل نرخ

 + هز
 2 تنل نمماب# ذا



 بتكلا نوطب نم جرخت تراهربيا ليبازيا
 ١ م لا دع وجدنا تنا30ةفلا فنه ضتت است .٠ لديك نس

 رسحسصلا ىلا بارا ةسي رسي وس
 ميت ما[ اوبس - , لنا 117047715557

 يس سطل
 م

3 
- 

 ةرابتالاب ةتيدم
 فورظلا اهترطشا ثيح< (يساملا

 لوسقتو .لاجرلا رهظمي رهطتل

 ليح ةيدفلا اهتايح يل مهم دود ل
 كلن ةايح نع مليف ةلوطبب تبان
 نايا همجرخا ... ةييصخشلا
 ةراودا ءاذا يف تكرتساو لجليرب
 اهنيسلا موجذ رهسشا نم ةهوصجم
 لوقوا ريب يشاطيربلا مهنمو
 سنو ي هرظانم تردصو

 لمحي يا تراهرببا لفبازما
 ةتيدس ا مسنا

 ا ةيرسسيوسلا 5
 دسح3 ةيعرش ريغ ةنبا يهو

 مهيلثم قلاجرلا سيالس يك
 نم تان سم اهسبلهو ..اضيأ
 .ىحبشفلا ةيبرحلا اهنبب

 ىلع هتبكئاف ,ةيبنجالا نادللا
 .يسقالا برذملا نع تاباقك ةعب انهم
 يف نيتسغوا اهيدعاب تقل اريجأو

 نانغ ... يئاثغ ليبن نائنلا
 بنحإ ١ نيطسلف نم يليكشت
 نس لف وهو هكشعو مسرلا نلف
 مسرلا سرامو ةنوفطلا

 بسسس ا طمملا تن دست

 نس سس ل تاو سس
 ا 00 ماغ نا يا عا مع ما
 , ماع نوليساب يف نا نيذلا ءا ١ نم اود
 اينيغ ريالا شوحولل صان :نيرشملا نول ةيككساوتغا
 ةفيظو )وبت امك :(1471) ماك دبا ةدئاغ ىقيتس ةهز) لامعا
 ةيلهالا برحلا لالخ يبردح لسارس نا رمالا ف رعثملا نأ دهب ...رضغلا
 ساططو :[87١ا/) ماع ةيئابسألا ,ةسيرفلا هتاياوه شه فرعتن
 .( 15 65) ماع اكلا رصننلا ]  ةرتق لالش اهسرام يتلا هلامغاو

 نكت مل تاياوهلا كلب نأ ريظ راسغم يف رقتسا ىتسح ,هتايح
 يتنا سايناو عايضلا هقاه عبصت .رشخلاو فيلاتلا

 هنم ناك اعف دايك باتنت تناك يس .ثينيك فبما عاطتسإ دقو
 ةضنانتملا زعاشمتل مداضتسالا الا نه ِ ! عيمج ؛نيل
 نم لياوب هساررلعم' ريرتمت يذلا هتاركذم نم يايفنم» ثسنربا
 لل (19451] ماع ةيراثا | نمو ,ةهايخطلا هقارواو ةييصضخشلا
 .يىلاف نس ةئيرع  ردصاف :هنسب نيبرقملاو هتعئاع دارفإ
 ةبغر هباتك ف تينبت حضواو راد نع ,ياوفتدهد ناوتمب اباتك
 ذيع راسهتالا اوفنمه ,توؤياج رهن

 3 املك ,ةرش نم او ةيسماخعلا ,فلؤلللا ركذي امك ,ياوفشمجلو

 ادبالاو || ,رج نكطئاب هجوتلا ةريرض « ٠ | هجازم لع مرضلا ىلا شسوججولا ديصت ,تاياوف ةدغ
 يوضوملا ةايدح نم ةديدج ةقيرطعب دنلا مث ةءاسالا قاسلا يف هقبطرو ةسرابممو كاسسالاو روسيطلاو
 ..لكشلاو ةماخلا مادختساو | يتلا لازعنالا ةنتاحو ؛يسالخالاو ,عهصلابب او :افيدسهتلا
 نع ثحبلا يف ةياديلا تناكو [| ,هراوسشم ةياهن يف اهبلا لسمو | ”نييرفكا ءاقدصالاب ءاقتنالاو
 مده ذييفطنتل لئاسوو يم ةيبدالا هلامعأ ىلع اهساتمناو ايفاطيا ف اهرمم ياوكتسه لمع
 .ةييدجلا راكفالا .اهاجبن رتكالا 3 ايردتس ابتاك مت )١5148(, ماع
 ةقيرط لوح لاؤس ىلع ادرو 3 كل

 ةيضتلا ةمدخ 01 هنغلا هفيظوت
 ةييبرعلا ايافتلاو ةيئيطسلفلا
 و اس ئرتسللا ىلع /
 ينانع ليبت ناتفلا لاق يملاعلا
 يلم هجوكا نقلا عم تسل اناء
 هيعاللا يلهملا نقلا عم كسا .. طقلا

 نمو ةباحدصا يوس همهني
 ةعبارلا ةعامسلا نيب ( مويلا) نويرقلتلا مدقي ةيناثلا ةاتقلا ىلع

 ., بالطلل ةيئاتلا ةينويزفإتلا جماربلا هام قصتلاو ةسداسلاو
 ءاضي ا ريغ امجلا ثوسو دادقب ةعاذأ اهتبتر
 ةيوف ىلع رييلاتلا يل ساسالا .( يناثلا ءّرجلا_هيرشملا روسكلا ) طسوتملا لوألا تايضايرلا .-

 92 | يل
 ةهتاذنأ هتيرجت دمتسي نإ ناثفلا

 ( ه انلودع نم
 ,(وتاثلا سردلالامسمتللا تلاثلا_ةيزيذكنالا ةغللا

 يرصعم بولساب نكلو 0 يل سوس يراسل ساخنا ايا افلا -- كنمأ هواتف ضني تيل هنري نع ,( لوألا هزهلا_كاكتسالا ) يسلملا سساقلا .ه ايزيفلا <
 ةعاسجرم ةعومجمك نحنو . ( ةنادلا) يبدألا سداسلا_تايضايرلا -

 نم انيطعتسا مخاديااو .بيرجتلا
 هس ' ةماخلا عم انتيرجت لالخ

 تلمح اهناريام ا كيتام ةلثمنا

 موقي ناع يذلا ناكوراب روتكيل ةسسينكلا يف نيقباسلا تاوباسلا

 :رو ؛ةيلخم ريرخحتب نم اهبجنا ! ةيسكدوثرالا
 دلع ةدحو ةربكلا يلا اهراقتفا .رصيللا شيج يف لارنج ةجوز
 ماظنب ديقتلا ىلع اهتردق مدعو يب ةينفاعسم ةليب ي ةاتفلا ترمعرتو
 .هعش لمعت تأديب ,يقحيعلا لمعلا خاطب فيني برق ةيطير ةراد
 0 8 دئاسكيلا او هيلع رطيساي

 راثا نأ ثبلي مل اهكولس نكلو كييحإ م ني يذلا
 ١ تاسطلسلا طقس نم ناث يذلا ءيكسفوميفورت
 هاف ادن دالبكا ف ةمكاحلا ع رقما :ةيدلدلا ةلسلللا

 رحسب ةتوتفم لهبازبا تناكو

 يئانع ليبن يليكشتل 1 ناثفلا

 نست و و ةسمأ و سس 3

 2 كرما تراشرسببا ليبازها
 ةابدع ضيفت نا اهنا ردنق ةيرسيوس

 نرقلا ةياهن

 لأ مشتا دق ناك ثيح رئازجلا
 ةايع نم ابوره ةيبنجالا ةقرفما
 .فينجا

 8 تثلباق ةريصل ةرتفي اهدمبو

 امامك لاشجرلا ير يف تربكتت

 ريظوتي ةقيرطلا يديرم لك ٍمزتنا
 يت لب ءاهل ىواملاو لكاسملا
 ليبس ين مهلا يسب ةرطاخلملا
 .اهتبامحا

 يربكلا ءارحصلا ربع اهتالحرو

 ايوروا ف يطرامم ىلا لصت نا
 انل نام ةريخالا ةرتقلا يلو ةكيرماو
 نحت نلاو اهلاطيا يف ضرمم
 اهتاملا نك شرعم كماللا ددصب
 ,ةطيسب ةدم لالخو

 نا دلتعا ايصخخق انأو ؛
 بجار راطالا اذه يف نفلا فيظوت
 لذبي نا نائفلا ناع يموقو ينطو

 ايدعسلا ناستالاو نانخلا اهدهاشي
 ةعوصضتمو ةريثك نيطساف يف

 ,ةرتؤملا اهتالالد اهل اهحيمجد
 يب كرخا ينلا نلهاشملا نم اهتاو

 0 ليمع لكشب

 ماسيالأ ىلا يتركاذ عجوشسا
 لإ يمالسالا ٌميراتلا ف ةدوهمشملا
 ,ملاعلا انردصت مايا

 تجرم ةحرللا هذه يب
 اي ريفافسلاب

0 

 يضاخا

 ينريهملا ودقعلثا تالواصمو
 بعشتا ةروم هيوشت ىلا ةفداهلا

 راع دنبلا ما 84 ءرث١ 9/1 سيمخلا

 ١ ذو ..ءاوسلا نان ةيثمملاو
 امجي ةيعوندم ةباش ليبازيا
 اب اشارتعا دقو ةرماغملل مئاد
 ةايمسان اهشفطمت يف سوهلا هبشي
 ا ةيراحف نافع اهييمصتو
 ايس يقتقتو ,ةالابسالئاو
 ةئيرطلا ميعز ةايحب ةبحاصلا
 ازهلا ريرحتل هيانكو ةيرداقلا
 اسين ؛ةيصنرفنلا ةرطيسلا نم
 اي  مدخصت
 مهفارعاو ساسئلاب مهفاقختساو

 لسباقت ةياهنلا : 2 ١
 تكا زيزول

 0 ا لد هتاوقب هفحذ
 ليبازيارود يام ادليتام يدؤتو

 لا مليذلا اذه يف تراهرببا
 ع يق

 ةيذفلا اهتايدع ف ةمهم

 لئاوا نم يهو
 ةيادب لشدو ةتيدتحلا تاسوللا

 ةضالتنإلل تزمر .ةضافتنا

 نمض نمو ؛ةيرمصنا
 2 [| راغدلا نم ةاهوتسم فراخز

 .ةحبعلا نم اهترججإ ىتلا تاساردلا تتبثا ٠
 .ةطللخم ةيعامتجا ليئحتلاو ريكقتلا يلسع اهترد ١ نأ لوقا نيماق موضوو قسعب - نع مهر .لجسر ناو :لجرلا نم ءاكذ رثكا ةارملا نا ,ةلتسملا م... )و ةقرصإ ١8٠ +) يد يل +سيراب ف هييانوم ةمماج نم ديتد |١ ضرالا يف ةينيكشتلا ةكرسلا ١ ِك ةيسنرفلا ةروسقوريلا [] ميفت هطيك ديد راعتخلاب ©
 ,لجرلا ةردق دبا لشاد ةيليكشتلا ةينفلا ةكرملا

 نل ثعاطتسا ةقحملا تقلي خارحلا نأ ,ةثيحابلا تدكاو
 ليواقالا امو ,ةطرمملا بو ,مثعلف | .رظنلف تفلم لكشبو روضتت
 مليت نع روط يف نآلا ماسنلا نك ريثكلا اهب هوطتي يتلا || ةبكاوم تعاطتسا اهنأ يضنايو
 | ديمصلا ىلغ هرزآرقاو الا :لاجرملا بهاوم هاجت نهشنطو [| ةسعاشلو لخدسلاب ثاومسحالا
 !.يملاعلا دعبلا لك ةديمب ةلطاب تاءاعدإ .ةسفاطتنالا

 لسكلا نوف رعي ال نوسيداسباسيلا
 تاباتلتسالا جئاتن تدكاو متيدجب ينابايلا بحشلا فرع
 ةيععلا تاساردسلاو ةماعلا هتسئا ةيسرد ىلا هقشعو
 بعشلا بلخ) نا ؛ةيسفنلاو ةيدايتعالا هتازاجأب عتمتلا ىتح
 عتمتنل ةسام ةمجاحي تاب ينابايلا ةموتاسلا نا ديب . ةيسسرلا كهباطغمو
 .لضملا مايا ةسعانم ,ةحارئاب ءارغؤم مزعلا تذغتا ,ةيناباينا
 نم (/89) نا تاساردلا ترهظاو ةيدجلا ةايحلا طمس ريوقت يلغ
 ,تالفبلا مالا نم يناغي نيينابايتا .اهرادسعا لالخ نم ,اهممتجملا

 روهثت سيلو ,ةيبصغ تابارطضا نم تبس يمويد لطملاب عتمتلا نب يئافي مهتم (/95) ناو ينابا ينويلم يلع ضرفي نونانأ
 بحإ نم ىلش بيرنب تالاخلا مذه تينماعلا مارجالا اذه لمشو .رهش
 نا املع .ينوضج لكشب قمحلا ىلا ةفاشإ .يموكحلا عاطقنا ين
 نوئسمي نيسيناجا براقي اع ئيينابايلا ةصاخلا تاعاطقلا شمب يطظوم

 رثكا يأ ,ايونس ةعاس (1550+)
 119) ب ناشيرمالا لسع نم

 نييبرستلا ناملإلا نمو ,ةعاس
 نييسنرفلا نمو ؛ةعاس (0 2+ ) ب

 قا كونبلا يف نيلماعلا نم عاوس
 نيمماستلا تامصس ؤسمو ةصروسلا
 ةئنوكعلا تبغر !امبرو ..اهروخو

 برق اذه اهردزق نم ةينابايلا
 .لسكلا فرمي ال بعش  ةيولس لسع ةعاس )١*١18١( لذعمب ييئايابلا لمح تاعاس 0 ا ع .هرجحبي نيروتصع نم رتكا»

 ه4,

 يغيب :نكاو .( ١ -07) ماع لولب ىلإ لصتل يونس ةعاس )1١( ضيفخلت ىلا ةيبادايلا ةيوكحلا
 عم قيتبحتل نبا بعبص بيدهلا اذه



 | سمح

 هضرال ينيطسلفلا ةسيكلم
 ىلإ ةلصاوسسس ةسياسكسح ..

 اده :يجيركللاو يمايسلا ديمعلا ىلاع كلقكو يركذلا ديمصإل ىلع ماه باتك
 جاطقاب قلمتملا لاؤسلا نعم ميوقلا# بارجلاو نادنعب ارطؤم سدقلا يف رده ييذزل
 .هتبسكأ كرما ةنقرلل ماه نب ..«ميمش دبعلا

 ةلاسر ماع هجوب باستكلا#
 طوطخملا يف ديزتال مجحلا ةريغد
 ةمدص نيبسو سمخو ةئام نع

ُ 2112 0 

 نإ ىلإ ارييشم ( 1 ةرص ال حز ىقعالا
 فرصتم ديب شبتك دل تناك ةدهعلا
 ىلع (كوبت) ةوزغ نم لوسرلا
 ني يلع انديس كيش نم مدا ةملعنا

 ةباجاوه اننا (يعيفلا) باتكو
 مدس لفج لوسرلا نا ىلع ةيناش

 هينسنلو يا مهمتلا يضارا
 ماج اذا هنأو , ةساهلا موي ىلا هبتسو
 اذه ناب دهشو سانلا نم 'دمحا
 ةيحبص هن سيلو ميمتل سيل فئقونا
 هما لاحلاو ,يركأ ةهبجل وه اممأؤ
 ةلطاب ةداهشنا نو , ميمتل جباثا

 يا ٌريزمتلا دهضشا نم قحتسيو
 مالبمالا ةجح ىتفا دقو ,بيدالا
 ن رقكب ينازقلا دما وبا ماعألا

 ,ءاطغالا اذه ةيسص يف شراع
 باث يزفم نأ لوتلا نكميو

 ةمهم كءاقث ف رصصنم يطيخلا
 ةهزربا

 برملا قوت دكؤي هثأ رالوا
 ةسدقخا رايدتا ف مهفاقوا قوقحو
 يئارولا مايخثلا هديتك قالب نم

 المثل ةيمالسسالا ةميرشلا .نوضيع موقطرسأ اذ“

 مهتابأ يضارال يسيليطسلورإ 0 نح الع بنو وطلال
 ,مهدانجاو ميعت ةيرذ نم نا ركذلاب ريدجلاو

 تادنتسملا نم دثتمم هنا ,اهناث نم ةقلح يرادلا,
 احم 3 يتفا رطخلا نيدلا نيز قيمنا . نافحالا,

 رايدلا ٠ كاد مت تيس كن م ف
 يبرسلا كارثلا يش + ,يمدقت سب ا نوفدماو)
 نع يذكا ينيطستقلا نب كهللادبعه نيدلا لامج يقاقلاو؛
 .ةيزيطستف ضارآ جب نإ نمح لا ديك نيدلا حيز

 يذلا ضومخما ليزي هنا ءامبال نم ايم ( لسشيو 7
 ميبت ديسلا فقو ةلاسم نخ كلك رز موب يرايلإ مبمت نك تابيفعملا
 لثم ثارتنا بتك ىطمب يف يراشلا نم لوز وهف ,ةباسصلا نب افساو
 عيرامتإو 0 نبال م نآرقلا أرقاب ناكو دجاسملا عرسإ
 ركاسع نبال (ييسبكلا م اهكارو امئاق ةممأز ل
 (ةياحسا زييح ية ميو . ليدحرش هب تدع اج هراببطا نمو.
 اهذز نب داوي 0

 يارش (

 امض ةيبضا لقي ال وهو ءاسمافح مز لاقف نمله كلو نسب سوما
 بجي ان مها نم نكي مل نا :قجس ؟ييزكي ارم هالله يف نأ امآ

 ادبم وضو رابتعالا ف هذبخا ةديخا رق لونسر تفصس يذكلو يلب 04
 امو تالداعلل دارقا نيب لصاوتلا يقتني مئسم ءايترمأ نم أم لوقي

 نع بالاو ءبالا نع نيالا :نوكلمي 2| ,هيلبع هنالخي ملا ؛ارييمش هابسرغبا
 ,دميالاو ,ديعبلا مث :بيزللا لجحلا ةنسح ةبه لقب كا هللا بنك

 - اذه قفقولا+ نوذجلا لئاوا نأ ةلاسز ىلا هباجكلا ريشبو
 موي ىلا ميمت لسن كلذ له لامك جاطغخا يذلا لقوناب ةصحلا و
 وه لماوتلا ةييق ىزخم نا ةمايظنا ةديلع اركلذ يرادقا ميمكل لوصرلا

 قحح لف ةزرابلا مسلاعملا نس نيتلف مابدإلاو نيضيؤملا

 0 م
 : يف | اهكراج هال نسباو 4 "ب

 هل هئاسمم بعلمف

 ديلا 0 10 1 جر راصمالاب هلاعلل
 يربخع) نب بحاص يردملا 44 لضف نيو

 نب يشو ( م ل و 500 0

 ملاعلا ىلع يكيرمالاوزغلا تاس اكعنا

 ناسباسيلاو ةسيقرشلا اسوروا لو
 نسشلا جسف دست ..تلاستلا ملاسعلاو

 تاقالعتا ةعيبط نا هب ملسلا نم
 ةلوؤسملا يه ةيلودلا ةيداصتقالا
 ملاعلا اهيبلا لسعو يتنا ةلامسلا ىلع
 طفنلا راعسا ف عافترالا ناو ثلاتلا
 ةهدحو لستتي نا 0 3

 اهب بيعت
 تقحلا +

 تايداستقاب اريبك ارم
 لاطتالاو نابايلا لقط ةريبك 3#

 ايروك لثم ةيمان لودو
 متلياستو غنوك وهو

 ) لون ىلا ةفاضا بج
 راعسا عاطترا بيس
 اهنا ثيح اهل ةريبجا

 لودلا

 نم لك يودلا كتبلا يبس دقو
 دبهلاو ايكربتو ندزالاو ربحم
 نيبلفلاو اكنال يرسو شبالفتبو
 يضوأو لونلا نيب نم اررسف# رثكالا
 .اهل ةئراط تاضيوعت 0

 زعرما هلام نجتوت يلع 0

 ةماعلا يراقعلا ليجستلا ةيريدم  لئدعلا ةرازو
 ىونين يف ةيكاملا تيبثت ةنجل يل يراقعلا ليجستلا ةرئاد

 !دمسجم كا راستم ةسيدنام تسيبغت رار

 مسا
 ةذهملا

 ييارسسلا هاج

 نسما
 مي

 راركم
 مهسأللا

 نم امهم 8+
 مهن ![ ٠١ جومجم

 يسلجلا

 قلق *راقرلال + ناك

 نيران
 راونلا

 يذلا صطخلا عسا
 ةيكلما هب تبنت
 يلغ دراذ يمحي

 ساخسلاالا ىلا ةيكللا تيبكنب ةيضالا ءالمأ اهفاضرأ ةجردملا ثاراقملل ةيدئاعلا ثيبثت تارارثل رودص شع مانب
 قياما م انكتسأ ىلا !نائتسماو ةيقثمل | تيبكت ةتجل نم ةرئاصلاو راقع لكل لسلستنا مقر ما4ةرشإؤملا ةيرتهلاوأ ةيعيبطلا
 .تاراركلا يلبع ضارتعأ هيدل نم يلعو اموي نيثالث ةدمل ثلرارقلا هذه نلعن لدعملا 1/9 ةنسل 17“ مر نيكالفا نم 4
 مدغو ةدلا ءاهتنا دنغو نالعالا اذه رشنل يل اتلا مويلا نم ارابتعا فانذتسالا ةمكدم ةساثر يذل (هيق نهطلل ةرئابملا
 ليجستلا ةرئاد رشابتس ةروكذاا ةدئأ لثلط اهيدل تنرادللا يلع نعاعلا عوقوب فانكثبسالا لسائر نم راعغ دورف
 ,ةيدئاملا تيبثكا رارقن اق ليجسستلاب ديراطعلا

 2 مسا
 ةيسملا نسما

 ةدفاشم 0(

 ةيشمس 204
 ةشوقنما مايحس 1
 المئاوبأ خربشه 2707

 فاناثسالا ةبساثر نم راعش فوزخ

 ةجردنا تاراطلن ةيدئاملا تيبكت تارارخ رودص ىلخ عانب |
 إو راقغ لكل لسلستئا مقر مازا ةرشأملا ةيونمملا وأ ةيعيبطلا
 هذه نلمت لرمملا 91 ةثسلا [؟ ملر نوناقالا نم 3
 نم ارابتعا فانكتسالا ةمكدحم ةيءاثر ىدل اههيف نهطذل ةرداهملا

 نااسسما

 ةماعلا يراقعلا ليجستلا ةيريدم  لدعلا ةرازو
 ىونين ف ةيكلملا تيبثت ةنج/ ف يتراقملا ليجستلا ةرئاد

 !دوسجم تاراتم ةسيدناع تسيسشن رارسف

 رادقب
 مهسالا

 958485 ماسلا بسح
 اوك رتذ

 القتسما

 سنجلا
 ركد

 ران

 دلقتسم
 القتسم

 ,ةيدئاعلا تيبثت رارقل انو ليجستلاب يراقملا

 نيسح يعرم وبيع ةثرو 153 81#

 بايذ شال كسري 115 لمرلال
 راك رو
 هيلخ وبح ةليمسك 7154١ م٠4

 ياقبشالا ىلا ةيكلخا تيدثتب ةيضاقلا هالعأ اهتاموأ
 ةداملا ماكسأ يلا ادانتساو ةيتلحلا تيبثت نجل نم ةرداصلا

 تارارقلا يله ضارتع هيدل نم ىلخو اموب نيتالل ةدن تارارقلا
 موعو ةبملا م اهتذا دنعو نالعالا ذه رشل يلاذلا موبلا

 لهببسثلا ةرئاد رشابتس ةريكذللا 1دن# لالخ اهيدل تارارلاا# يلع نمطلا عومي

 ةيكلملا تيبثت ةنجل سيئر
 يونيت ف ةءاءبلا يضاق

 يذلا نصخخشلا مسا
 ةيجاملا هبا تبطتا

 خيرات
 رهرتلا

 نونذ ونيز ةيدمح

 ةيكاللا تيبثت ةئجن سيئر
 ىوفين ف ةءادبلا يضاق

 سس رأهن# - راك ديبلا  ماأ1 أ ارا سيب

 رخالا ىأرلا

 ؟؟انم نوديري !اذام
 اكيرماو ةبكتلا ماع دقم ياء١ذ 17 ماع نيطسلت ميسقت ميسقت دنع ٠

 سيئرلا هيلع فيسأملا ريغ ىفهت قد مادملا ةيبرملا ةمالا سانت
 مالا ةئيه ىلع هفرتإ نيطسلف ميسقت رارذ نامورت يراه يكيرمالا
 ةمئاولا ةريغملا لردلا يبيدنم ضعب نا ةيسردؤ .نوفبلا ةوقو ةثميهلاد

 ىلغ تيومتلا دنع مهمشاوم اورجني ىال اورطضا يكيرمالا دوقبلا تخت طق لثمي ثيح ايودس نظن نوبلم يف كابترا ببسب لب طقف طقفلا ةلبثم عيذص ةجوم نم ةيداصتلالا
 نولرتي مهي مهتاموكد- تاميلمت ىلع ءادس مسالا ةلبخ ف ميسبتتلا رارق نم أ١ ةبسن تايوانيتر تملا رنتو ةيطقتلا اهدراوم ايفارفح اهلاللط مفتر نا عقوتي ابوروا ىلع
 5 ميطسلا خبطسلا بدلا ةبظتم لود رحن اهتارهاص لاهجا لودف ,ريتاوفلا ديدست بيئاسا ,رثكاب رثكا طفقنلا راعسأ

 ,ةيداسعتقالا ةيمنتلاو نوابمتلا ديلت ىلع دمتمت ةيقرشلا ايوروا ذهني ةليماخ ةنوي 507 تدهم دق  نيطسنن ىلع ةيدتمملا ةقرحلا ايدام م عيل

 اه او لئاسر الود رايلم 5١ علبس ناش كلذل غلا يذلا يتيفوسلا باحتالا نا
 .ةفاحلا ل لإ لا زيابستت ٍتهبصاو هسملن زنئاسجت ةعننلا ناصخلتب نيديدج نيمازجا لا قا ةفافرابو فلتلا لس و يرملا لا ديهيلا لاهل ةيسن 9 0 خم نط فلا ٠ كرش رعصخملا تدان هناد“ ةيكارتشالا لودرا نلع يساسلا لكشب اهداصتقا
 تامظنملا نأ سم مغرلا ىلع حضاف لظشي يدوهيلا ؛دناجلا ىلا ةزاحنم الود رابط ٠٠١ لا ةروتانفلا ديبستر ,ةيج نع لا رع هتلاكو يطسلد ىلا ةيديهبلا ةرههللا باب حيردتلاب تحب دتمل ةبتع لوح رودس تاريدتتلا | هتتاردام ىوتسم نير نيلياع كانه 0 ٍيطلذلا
 داطست تااك اههريغر ءاناجاهلار نجعرالا لثم ةيدويهسلا ةيباهرالا ْ(] جرورتولا نا ينولوب قف اما .لبقملا ماعلا لوا نم امادتبا كلذ دفاع ابلس سكمني يذلاو يملاعلا

 .رجشلا ناصغا ىلع مهتكشتر زيذجنالا ديتجلاو طابضلا 0 للا © نم عقتونس ةديدجلا لودسا هده المع حبصا دقل
 كلث لم اذاو نيكمسلا ىثس ..حالبلا لدحب ل عسسي ال يبرعلا ناك مده مفَح و ..رالود تارايلم يف ىرخا ةيطفن رئاصم نع تحبلا يلاتلابو ,ةيلاعلا ةراجتلا ةكرم-
 شافت بدنا ةلود تناك :وم يف مادا أ ديؤللا نجحسلل ضرعت# ةلودبلا ايبايلا ىلبت ةرئاذلا نيماتو ٠ةبلودلا ققوسلا لرد ىدث ةعاخبو تاربالا يلغ
 يف اهسيدكتو اهيبرهتو ةحلسإلا بيرستب لي فيهيلا لامسإ نع ايئلاذ اهافثكا كلمت .يتلآ ةديعولا ةبكالا اذامتعالا ةيظفتف ةدعصلا لماعلا اماج ءايسا قرش بيثج
 سلا اهتاعدوتسم .طقنلا نم اقترالا كلذ لا فاضي ناشلا اذهب عر 2 لمشيف يثاتلا
 العام ةنامألا تءلست يننا 0 امأ .,ايئاطيرب ىب ناك اذكع باصا يذلا لهذملا ,ةدئاشلا ا
 وعرب علو يلح مكب حبسا ةناك بدلا تناكف بادتئالا وهو رخاآ بئاج كانهشو نو نر تاب ثيحب ةيططلا حت ا جوم ني نوشلاو قنا

 ةتمنحلا تحبصاف ةفاك برعلا اس هذهب ادا يداصتقالا تالماعتلا 5 1

 هاوس تسلا 222 2 ا
 جضاولل اهباشك يلو برعلا نم ةيئاطملا ايتام ؟ايرم ا يش عا ل حيو يتيروم ةحنال حةسوامر# 1,1 ةيسابدب تصقترا ايراسفلب قلت نم دحيو ةيمانا لودلا ىلع
 دنع يوت اوتاكأ نلو يميق نأو | صييب دج رابلا ي يدم  ايراغله يف تحوارتو رالود تارايلم 0
 |دخأ ل ع 4 املا 4 1 سب اندراول .رالود نويلم +٠١ تلو هع مقرلا 2 اجل 1 2 ا ا 0
 ولو ةيكيرمالا ةدحتملا .تاياالولا ند ١ ىلاو اهنوجم ثم ليئارسا ناف يتيقوسلا دلاهتالا اما +١ دررتست عاربل « يلعا رافسا عاقترا بيسب سيل ةبدبنلا

 هلكذ ذنم برحلا دضو ليئارسإ وتيقلا لتس اهلاممتسل انيصخلا دمتي رام داتا 0

 ديمي اهدوجوو ؛اهمظعو ءاهمحلو .ليئارسا ب نأ ندجيح نيداتك أ نويل سم را يس وإ «يندوو
 ويسا يف ةينويهصلا تامظنلا تاق وق يه ةئاه ةينكت هلك اذهلو رالؤود تارايلم 5 نه كيهان رالود
 او ىوقلا زكارم ىلع يلرتستا نأ تحاطتسا ثيدح اهلعاضشتر ريق ناك يضلاف ىلإ 0 0
 ديم هطول يللا نم لذ: نار اوال ةيلالا تويبلاو مالعالا» ١ ردو رابقم عئااوب اطقن اهديدسنل

 ,ماملا نيليئسل | نم مارس ليئارس !جلاصم دض فخي نم اقيقس ةولا

 .مهريغ نم وأ لامكالا لاجر نم ماعلا
 و ةيدرهيلا ةدارالا ةيهر ةيعنملا تايالرلا تحبسا انه نمو نم نم تاس

 لاومالاو لوقنلاو معدلاب هؤاضعا حمدي يذلا  يتورمالا سرفركلا تدأ ريطخلا ' [ مجبل دل
 .مقاولا ثبمح نم يثيئارما سرفنوك نع ةرابع  ةبدوهبلا دب ل مم

 دعالو تبثي نا ةيكيرمالا ةدهتملا تابالولل سيئر يا ىلخ راصر سيل فافج نا قاوسالا شرعت
 اوزيسي نارابكلا هيدع و .«تاوعا ىلعو ءالعثو الرق ليل ارسال مالا املا ملام يف لب ةعقتلا ملاخ
 تتبثأ امك داليلا مكح لأ اررمتسي نأ مهلاق الأو بقت طغلا لع 1 1 سلا ةم كاش

 .كلذ براج
 ءالو نمضت نا اهتابعاسمو اهثاوماو هتوخب اكيرمأ تعاطتسا كتل ا 1 اهدهسشب
 لودلا نم يا دبت مثم ليئارسا ةلوم نايك قلخ ذنم ةيبرملا لوبلا تايالولا رولا زخم ناك ذاق
 ار زا ةيكيرمالا تاسعدسلل ةيقيفشع- ةضراعم ةيبرعلا ١85 يلوح ىلا لصف ةدحتملا

 0 599 اعلا اذه رئلود را

 ل ما |
 1 بيمن الا يف ديدج نم لامألا ثيحاو ريرعلا ١ نا ثيح ميدقلا نسهعنا
 سل ضر ىلع ميكلا ناهربلا يهف اقئالل اهضئاوف لج سصسدتس
 .لامقلا .راهجلاو ءادقلا ما ناش نابايلا اها ةدحولا عورشم ىلع
 دعاصت يف يهو تاوئس ثالث ظلم تأدب دث ةضافثقالا هذه نا عمو وحن امآ لوفتتس ةتاراشتسا
 لودنا نم هقحتمت يذلا :مزاللا مغدلا للت مل نالا ىلإ  اهلأف ةرقو ةصريبلا شيوصتل وا لخالا

 هتريطت دمل يه اهر تاعامجلاو دفرفالاو ةيبححلا اهتامظنمو ةيبرملا ايوروا وحت امأو اهتر
 نيكاكسلا ةضاقتنا يلا ةراجحلا ةضالتقما نم بقال اخ 2 نر

 يللا ةقلعتم يضاملا هبا رهش نم
 يلو مقالا لون

 اهنواع جالسلا 0 1
 و جم تاويثلا بله نآلا رظيصت اكيرمأ اي هو ؛مالعالاو لاثاب
 دموع يف ةيمالسالا تا ثحبصأ امك ةيبرملا
 ماسلا هلآري نمو يبردلا ملاملاو ..اهترطيس
 اذهب تلقح دتو . تادتملا ذقنت وا يدتمملا عدرت
 .ةيكيربا ةرممتسم هئاكو ادب ملاعلا نأ اهلثا ةديدغ

 هوخلا يطمت ةيبالسا ىرهاو ةيبرع الود دجن نأ اذه نزسلا/ | نمو
 ةقيلش دج بنج ىلا ابثج كقتو هذه اهتاليصت يف اكيرمأل رششلا

 تادوقفم

 نادمقتف

 ولأ لراس 01“
 انس رف + 2

 ةيلاطيالا يروفال نايلاتبا ةكرش /' مهتما مسا دما
 145+ / دادغب / [7 ةيكرمكلا ىوعدلا مقر

 ةملبمع
 الأ ةرصاحملا ايللث مضت ل ل رثكاو _ةشبهلا ذه لآ انرئات 5 ةح طثقأ

 ارم ارسال وعلا عمال طن لوط ) لاح طيار ملسمل يبيألا 0 0 00
 ف ةيبنجا تاون ديو ةضواعم نم فرشملا يلافنلا هفترد ىلع هل يوعدلاب ةيتيّقحت ضارغ او ىواعدلا مسق

 نع ةرمدملا بوعلا عيش هيب يبرع لس داسيال ىمسي هناو ةقطنملا
 ,اهلك ةقطنملا

 هتيايق ءارو فيولا ىلع هبحت عامجاو هكيلم ةدايتب ننرالا نأ
 طريقشلا دّدهل ماستسي وا مكري علو يثدبملا هفقوم عفي 0

 قسقبس ادام ملمت اهمال ,برهلا ديرت 0

 نمرهشةئم قالخو ٠١ /دادغب / 8177 ةيكرمكلا
 رارقلا رادسعا ىلارابصي هفالخيو نالعالا رشن خيرات
 .لوصالا بسحو ابايغ مكقحي

 نا فرمث اهتال اميا برحلا ديرت ال ليقارسا ناف كلذك .اهناربح نم اهب
 نوكيس - اهعوتو لاح يف  برحلا انه اهب هقهاتس يذلا

 .نيتسلا تارضع نر امسا
 .برمملا ده قفقي  ةقحاسلا هقيبيغابى اكيوما يف ماملا يارتاو
 ةهبجلا لا امك ؛هرست ال ةسرل يلا شوه يموئرلا ةيبعسش تضعضلا لإ

 تايالولا أبناح ىلا اهفونو ةبرالا ةءادب ذنم تنلعأ يتلا يتلا ةيلولا
 .افيشخ انيش لخطختلاو رايبتالا ل ةذخآ ةيكيومالا

 ىلا لوصولا نم دبالر هحالاصل عيسي نمزلا نأ ينارجلا رمق اذه
 ةتدزئملا ثاديدهتلا نع رظنلا ضفب ةمزالا هذهل طسرلا لولعلا

 نمو هداوغاو شوب سيئرلا نس ىرشاو ةتوا نيب قلطنت يتلا ة
 ,هباكر يف نيرئاسلا برعلا اسيا

 خوقو لاح ف يرسعملا ول يروسملا يوتجللا وأ طباسنلا نأ روستتي نم
 بوو ناو يسئرغلا وا يناكيربلا دا الا بئاجب فقيس مادملا

 :ارعلا هيطا ردص ىلإ 00
 مئيس كلذ زل مهتاوعأو ا دقتعا اذاو ا

 عت ةماننلاك وا مهسفلا يله نركفسشي مهف بر 5
 ص 5 0 0 9 3

 اذه ل هزل ان لأ كك املا يارا د ا
 مددعأو ماعل سيئ ءاقبلا ديرت يشوم عيلاخلا لودو ؛ةيدومسلل لالتحالا
 ةجحب ةيبردلا ةقطلملا طقن ىلغ اهتاطيس تبثنلا ةمداق ماوعال لب
 .اهنع عاقدلا

 اذام ؟انم :ءرييرت اذاب ,اهئانفعو اكيزدأ ىلا هجري لاؤسلا لظيو
 ..؟؟ندرآلا نم نودهرت

 هداصتقا مطحيو تايعاسملا هنع سسيصتو ندرالا رصاصي نل
 ةدارالل بعشلا عرطي مل نال هققوم يف ءاسيو هين ةلاطبلا دادرتو
 ريب دهرا هتالو ةيطارقميدلل اداكم هلاوجا يف جاتا هنالو ةيكيرمالا
 ديرت اكيرسا نا ..!155اهل ماسفنا ال ؛ةيؤغ ة ع ينيطسلفلا
 اهتيامس ليتدو اهتارالوب يدسنسي ناو هيمدت عكري نأ ندرالا د نم
 اهتياصيو

 ربصيس وأ يسوقلا «نامتئاو «ةينلطوب رج اتي 2 ندرالاه
 ..هللا ناب رهتييسو ةبتازالا هدراوم ةيسدتل دحب لمعيو ةدزحالا دشيو

 .4نوئمؤماو هلومسرو مكلمع هللا ىريسف اوملعا لقول

 يئومرعلا لازت دمحم ©

 كرامكلل ةماعلا ةثيهلا ماعريدم

 يسكر مك نالسعإ
 لوهجم :مهتملا مسا

 اؤ5+ فحن ٠6 :ةيكرمكلا ىوعدنا مقر

 تاطئسلا تطبض 5.٠ /897 خيراتي
 عراش يف هاندأ ةفوصوملا ةرايسلا ةيكرمكلا
 :بحاسص نودي ةكورتم يهو فجنلا يف ةرامعلا

 ةئيهلا هذه ةصجارم اهتيدئاعب يعدي نم ىلعف
 تادنتسملا ةفاك هعم ابكصتسم يواعذلا مسك

 ٍِ زاوج ينم قف
 يحاض (مسأب را *970 0 منار
 عىنزل ديعبم لوجلطم لمسم

 لالخو اهل هتزايح ةيعورشم ديؤت يتلا ةيمسرلا
 بسح رارقلا رادصا ىلاراصي هفالخبو رهش ةدم
 .لوصألا

 عم سح ةيرعيو نيسح
 ةداهشو ةيقارع ةيئدم لاوحا
 ةيركسم ةمدهخ رتفدو ةيسنج
 ناسف رشندو ,ةهتارسع
 لهكوتو جاهز دقحو يعامتسا

 يلأ بحس اب 0
 تلبل ةمياتا

 نمع يجد

 كرامكلل ةماحلا ةثيهلا ريدم
 :ةرايسلا تاقصاوم

 نامز بوس سكوب نولاص سميج عون ةرايس -
 ١ة1/ه ليدوم
 نيرحب ه 1/٠ ٠ ؛ةحوللا مقر
 ه؟ غال + ه :ىماشلا مقر

 ءارمف ء٠ . :كرحملاب



 أد

 يقارعلا رعشلا يف يموقلا هاجتاإلا

 قارسصسلا ءارصش
 سرسصلا !وسشياع

 ريكا يبرعلا نططوسلا دهش 1424 ماع قد
 يب ةدحولا نالعاب كقلاذو + ينطو زاجنا
 قلطاو تاون تالت ثرمتسا يذلا رصم
 .. «ةدحتملا ةبيردلا ةيروهمجلا ١ اهينع

 هئاع ابموك اييرع ابرع ثرسلا اذه ناك

 ءاردتلا هم ىنفتف ,ةواطحو حرسف كب برحلا
 ةروثلا عم سمارت تدحلا اذه نا ةساقبو برحلا
 1 ةةرخ ماه يف قارملا ضرا يف يجاجت تناك يتلا
 مكحلا نم يمامي يفارفلا ينهشلا ناك ابعو
 عفط ايذانعيرب ةموتدحل يلاوملا نئاخلا يقارعلا

 تاروث نم قارعلا ضرا يف ريمتسي ناك امم مهرلا
 قاختالا اذهس هريش امج رق نا 71 بابسفلا فسف
 ىلع ةحضاو ةلال د يهل

 انو ةروثا 7-2 0 يدش هضاع امو
 ةرتفلا كلت ى رهم هنشاع ةيردحو لالقتسا نس
 نطوسلا تحاتجا يتلا ةسمكنلا نم مهرلا ىلع
 15507 ماع يبرعلا

 نادع ىغت 149! وجاوب نع نعو
 28813 يوارلا

 را نيا
 ريخلا ل ؛(قاوصفا) عا

 ةبهال ( سد ىغل ) يدع ةرارشل ا نيا
 رطقلا َنئادل اهب باببق لا راع

 اهنبري نابيافعلت وصلا هلا
 رسظتنت دكاسالاو ديِجمدلا عرصتست

 رشبانلا يدوس برعلا ةروث اسي

 ركلحم مجللا اتيفر ةايسلا يرسهن

 هده ردصم نع يوأرلا نان دع لحاسمتوو
 نم تللنو: ا لفر قحناو ل دحلا ةفمت نع ةروثدا
 ةلاسسم ند امهثبي اب ميازف قارعلا نم ما رسم
 ,نب دليلا تردخحل ةرسرللا ناالا ةريبجك

 .س دخلا نم لف ةرارشنا نع لاؤاستلل دوعسو
 انا ادغ) ينوبهصل !لداتحالا تحج زرت ثيمح

 دب مهروت اديب دق ينيطسلفلا بعقلا نإ
 د ومسؤول ييليتفام
 سبيلا من تبا رصس تدساتيسا يتلا ةروتم اه بل
 ةيهيرعلا ريش املا ضهتت نا لسجال نيلئاخلل
 تناك ةرتطل ١ كلن هيدرسلا واطعلالا لو سا
 رامدم هفلخامو يبتجالار امعتسالا نس ينام
 ناندع رصاشلا يهل بارسعو
 دجل ا ءانب ةداع اب مهبلاطي برعملا ينذ يوارلا
 تخت ىضرال ١ اوقارسي نا ناكم لك يف مهبل اني وهن
 .نيبصاقلاو نيرممتسملامادقا

 اياردلا نم برسحلا هيثي نا رمال مارا امك
 ينالثدا ناو دملا نم تحضتا يتلا ةيراممتسالا
 برحلل ةقظأي ةرورش يلاو 146 "6 ماه رحم يضع
 هلاططخت ابو مهب قدبحلا ؛ رطشلل نيمسجا
 ةيراممتسالا اهتاباط قيالدحتل ىمظملا لوخلا
 .. يوارلا نائب ربغ اشلا لوقيغ
 مرطملا سراسنا اذهو ..ا.مبا
 عورالا يصختا شيجلاو بعشلا
 اومجري نا
 سلربوسكلا عايوادلا

 يتلا ةيلافنلا حورلا نع تدعي اج
 امرمسصتو اهمشو ادرئج , رولا ملاروبص يف نمت
 .ةيناث هتدوع نرد ةثوليصلاو ناودمت در نع
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 ءاسمر (ديدسرور سو اسناسبر ايا
 عالسمو مرام نوسلدا او

 دييهبت ريش لو .,.اندمسو
 جحاوت دتز لئلو ..اندسمو

 اتيف برعلقا معاتو ,,اندصسسو

 1وسنا.باو ازوسل» يتالسنا الخ رسي مسق
 ماما دومصلا ىلع دنشي رم اشنبا نا ظسالايو

 ادعو ةح يزهلجتالا ,يلهئارسالا ناو دمنا

 ةبمرخلا ةيمحلا هيرمثعت يبرغ لبك داو
 2 تريملاو ةداهشال متم هرمسمتاف
 "ب سير ني ذم املا رثككا اهو ,نطولاف
 ييئاردنلا رعاشلا دايو رمه انلادرع وشو برملا
 ,لونيذ يهطرفقلا مهنملا دس خيشلا

 شريبملا وشلا  نلانع يروح
 , رورسشلا لمه ييدمسبو

 ١ رهدمللا ليم يروك
 رممصلا هرم اسي يتنئاو

 ت دض | كيقحل ١ يرون
 ريسملا حميصاك

 كال ختسسس!ة بيا يبي امج

 ريغملا ملظلا نسم لاخلا
 نلوهلا | ىببيات | هماركل

 رييرملا | ميملاب | ماست
 ىرت 4 روحت مدلل

 ريضملا ثييملاك  ءارحصلا
 دومنالا باح اي رصم اه

 رومقلا ركو امله  سوشلا
 راكفقلا ةثئشال دهس اب

 روشثشلا ىسكدأ يلا نات

 يل درمتلاو ناوصدلاو ةروثلا رعاشلا نلميو
 ايسيبنو رصم وس ديو مشانلا ناودعتا اله هبجو
 اهنسل روثت نااهيضخي ور دمحلا او ريشلاءناع ةروتللا
 ركوو ,دسسالا نيرعب رجع هبشيو اهتتماريسكلو
 .ديصق يف ةروثلا لعشمف «شتلا دهب , ربمملا
 رعاشلا لمكيو شودملا ماما ديبسروب ةلعمشك
 دمه يذلا رهاسا نب لطنلا اركاذ هت ديبعق
 ذا هميمات دمع ةصاخ ةطرؤثلا هذهل روسملا
 لوقيف . سيومسلا

 وسيساوسي ةروت
 يخررسلا ةكئاع ©

 لاضنلا ىسلا اودانتفءارسعشلا ةحيرسق بهلأ يثالسثلا ناودعلا ©

 رساشلا ةدوشئا اسي (لاصمح)
 2 رصاسلا) لف لااابفشلا اني

 رماس نسم برسسلا راسيد تلخ
 ميئرماسلا» نم الآ تربيقاو

 اهتاحيتب | تاليود ميما

 رباخل دقاسن سس اهب ااسو

 كوخيو
 اسدمب نش ةسالا ذشنم اسي

 رمفاصلا سيعلاب اجرنا باغ

 يك لوقيل اييرييسحلا بئاط رعاشلا ابما
 :كيمعسرون

 ىلإ يمست نسي

 مالسستلا لال
 بيطالا دمسالا دقلا لجال
 قيرظلا يقشو غوسش يف يضف

 برصي نم ةعسبيئطلا ماما

 ديمسروب نتمطي يردهلا رص ابتنلا يرشو
 نييالحلا كانه لب نلديملا ف اهدحو نسيب اهنا

 ىقارعلا رعشلا

 ةوعدلا ةيار لمح

 حاقكلاىلإ

 نيسطسلف لجل نم
 ايئديإ نم ررحتت يكل اهعد نوطقيو نوث اي لوس
 ..ماياعالا

 ا ١ نطوتا نأ اثبا ددسي انبجو
 اقنال ,افحار اقع افقي برغملا يل
 ولاو جارفألا هذه عم تلاه قمالاش , ءادعالا نم

 نم ريخ برعي رسنبو «بيزقلا رهنلا لميس
 ,تيبفحسملا لاقن ذل نوبهي

 ناندغ رعاشلا رشت 954. ماغ خدحو نحو
 يف ةديصت ةديحرلا ه ديل ينانئا ديدلا لف يوارلا
 : اهيقاعمو ( لاضخل )ماياز يرمضلا هتاؤيد

 بهسلل ناس ما هدصممل نام

 يب امو تابركاذلاب ام قبسح بنا اي
 لوقيو
 اهمقدت ( برسملا لاببج) انيف قات ذم

 نبلح) يف دفسزلا شيجو ناثزلا لم
 انترضنل راول (نجكتارفلاز يفو

 بيهستلا نم راضعا (ناخبلإ بلو
 ايهظبخت يف تحار وزفلا ةروسطسا

 بضقلانس ناكرب رسلا برس لاو

 ببيشلا ةيحرف يواوملا ناتدسع انب روميو
 رويسح ةيقذاللا ين طدسولا دهبع ف يبرعتا
 مده رهامت قيارعلاو بلح نب فنحرب يضيحلاو
 ينج دنمت ةاسأو ةسرق جوه ناثبلو .8 دولا

 «برشملاو قرشملا
 لع لاو دعلا طنم ءادخألا نا لوقي رمش 1و

 ةروطسا؛نكل ايشميزه نورلغتسي مهو ديمسروب
 بهشلا تبل ١نادمب تهنإبف مج ءادغالا نم فوخللا

 حوستو ,يثالثلا ناو هلا ماما هتيازطعب يرسملا

 لوقيو ايروس حم ةدحولاب رصنلا اذه
 ضم نارسملا رضوا يف بصشلا ١ذإ يتم

 ابهللاو نلامكرسبلاك ديقلا مطسي
 تفضح ىجيسا ةبعولا ناضيل اذل روصي "انهو

 نيدسب افلا ماكحلا بش قارفلا ف بحشلا
 .هيير هاجتالا مكحلتل ني ذيل, سرس انشا

 ةهفرمب (ءاجدحلا) يف كبلت هتاراث
 بمسلاو نايلصلاك دسيماوسعلا ىلسغ

 ثلسح امر ( قوسئربكإ رئالح ير
 بصضخلا اهرب يشاع | لويضلا ماز

 )ذب نا ءاريصعبا) ةيمقلتلا ملعتس

 بارسخلا ايهلسا نم ! يتتبحتت بمشلا يف
 اوثدع ىلال' ( نوسيب ب اسقلا) ملعيس

 بجللا اسبح يق اسوق يتبيجلاب
 اويل يح نيضاملا( ةكنارملا) اودنم

 رص بتلمو 1129 باصيشنمم يال

 بهاج دل ةدعولا هده نأ نربي رغاشلاو
 يق ارملا بعشل !اهيشيمي ناك يذلا ةروثلن ةلسكم
 هلمكام يارملا أ دكؤست يشن امملا ركذ ناح ءاجحو

 رسايز .ةيئاسلا ةرسزلا دص ةسوسرم اقم بقي
 نيرعا هشم سمج رسعملا لاا رعاسما مسام ماكس

 دمه يمحو ميسر نويراه هي ىلع اوقلقو اودرش
 ةيضولل هلال+ نم رّثكا !هتايط يف هديصخلاا
 , ةيمرسلا هءالن ديهملا يعاملاو ةيمدخلاو

 يزارلا يلدغ رهاشلا ©

 ..الئات لمكبو

 (ىدرب) ىلع بوبضم ( ليتلاو) لامج
 برالا نم صابتقاو : يسنانصالا عم

 ؟مهتءاحي بردلل دومي مت
 مرتس نوبلخاو كيدانثت (افيدح)

 ( بتنلا) ف رهبقلااسياقبو هسفرا نم
 مه دنت (سازوا) ف رعتنلا ةوسغاو

 برطلي راسشعمت نسم .هيننا هروست ف
 مهتخلرف لالطانم رفلاعمج مق

 تاتش مودهيبن ةهئاان سيان

 ةسينما ليلك يف عدوي بمعشلا
 [(هيرعتاةدحوؤانيف ققحت نأ

 ةينمأ يبرعلا بعشلاو رعاشلا عدوي اذناغو
 0 ةدخو ناب هئامبا نع رغاشلا برعيو
 ةقرئلاو رسنلا ىلا مهليبس يه
 اسر يقاارعلا رغاشلا هجو دلل ةميزجلا
 سى ةلاسر + 0 مجم لكو دئانتا لك
 ,ةلملار ةيرعاش ةيلغ ةروصب اهقياست ىددتي
 ىينمتي لب ءطناذ رسنلا ققسحتي نأ ديوي ال وهنا
 .يبرملا بهشلل اناونع ةدهولا ىقبت نا

 هارمش اهيلع زكر يتلا ةئئاثلا ةيضتلاو
 اوهرصتسا ثيدح نيطصلف ةيضلا تناك قارعلا
 . اهذاقنال ةيبرعثا ةيمحلاو بهطلا

 مكب درست نيضاسلل يدسع موسف امج
 ببركلا بمص شفت الاو اهونجْمافا

 مهركم ناك نساتا سم مئسلا

 ببالاو راسجلا يعرو مسيسخلا :نزم

 مكتشا موسيرلا اورسيجت مل متالاسب « س
 بكرلا تصاخغ يقج بطلا يسلع كلو

 نيلطسلخ ةيسنو
 ةبسنلاب ةيريعم ةيضق لازت

 تلف ١8945 وكيب سكياس ةدهاحم لثمف
 لثمت يذلا رامعتسالا نم ينامت نيطسلف
 م 0 ماه ىتحح يناطيربلا بابتنالا
 .اهل ةينويهصلا تاباصملا لالثما كلذ بكحا

 تايحضتلا ١ بعشلا دلو
 لماو .ةيرسلا ليبس 05 ءاسقو
 .يسارالا ل حجاتت يتلا ظكرابملا ةفافتنإلا
 ليلد ؛ارهم 7١ نم هلم «ةيتسمل | ةيبردلا
 ريرخت ىلع بعشلا اذه ميسعت ىلع حضاو
 ةيموبلا ةائامملا نم مغرلا ىلع للشممللا هنو
 .درشملا بمشكا اذه اهشيفب يتلا

 لاضتلاو ثاروثلاب لفاح نيطسلف خيراتو
 شرعت بمشلا اذه ةيضق تناز امو لصاوتملا
 ةدحتملا مدءالا ةئيشو نمالا سلجم ةلاوزا ف
 .اناع 15 نم رتثكا قص

 يبرع لك نغ ةيذاخب تسيل ةيمضتلا ءذهو
 رحاب يدانر رعاش لك نعو ؛ فيرش يمول
 «ءارمقلا لقو دقو .ةهسوقلاو لافضنلاو
 ءهبصشنلا "هل لئاسملاو ديؤملا فقوم نويتارملا
 اير شا اليبغا نيسممخلا نك ديزي اس اومانو
 بمتلا ةايأافس نع هلالك نم نيربعم

 مود هي يتذلا لمالا نمو م

 نع نلمت يجرزخلا ةكتام سو
 يشو ؛برغلت ا بغشلا ةبجحات»
 ,مقجساستست نيطسلفغ نا« مسه رسبت
 .برعي يحب اي :ءادنلاب | دبت يهغ , اهو دجج ابن
 . ةيورحلاو «يبرخلاو مدلا طباور مدمسجت نم اي
 مننا لسهم ,بصتنت ةيلانلا تخالا هذه

 . ةيمحلاب نورهقي اوناثك نم منسلا 5نولماس»
 نس متسلا ,راجلا ةيامحو :بوكنملا ةدماسمو
 عيبضا يتخ ,بصتفيو لتحم لك ماما فخو

 .مقذم دمتريو مكيهري ةرساب ملاعلا
 اهثمبت 1 ديجللا همايالو ؛ يضامشا ىرتاذا

 ةيباركل ا حور مهيف ضهتيتسنو ؛برعملا ةرعاشلا
 اناسرف اوناك فيت مهرهاذتو :ةميركلا ةايعحلا:
 ةرابمتببا يأ مام

 ة1سمس مايهالال نو عيش
 بتل اهب م كشفت نا اهشسع يف

 مص ف رمسق ذسلا دسم نسم مكناو
 برطضي وضر مككم رسهبللا ادسغ ينادح

 هج لوقت نا ىلا

 اسي سس ترسخ ىلا اميش مول أي
 بث الو راجع 8 تيخ ةزمل

 امهيصاخل نوع نم ابلق انعم رمم

 برسصلاو ل. لااهعري مل هوقب
 مبكبا هللا نوميو اهل اوريس

 يلعب وخرللا نياذلا ويسمكتسا
 داهشلا ىلا ريفامجلا ةرعاشلا وعد امل

 نع اهل الل (اريس) ةبلكب يثانو ,سدتشا
 ال ,اذهساو اشع . ديد ادي يهاسجلا لمعلا ةلقاد
 ايدج نوريسي لب .رخأ رفاتي الو . دحا قبمدي

 ةفاسملامل ,صوصرمل' نايثبلا بث ىلا
 رغبلا نوب فوسو .تا ريصبلا 0 0

 لوم ب يخلو لمأ م ةديسل 0
 اسبغأ نيس يسرت نيدسلت يديبق

 اهيمار لكلا منيل اسهجيو امسملط
 واسس اهي نمر ا نم يرسملا دريل +

 < اههعار مويهلا مبعب بئذسلا حسبييو
 ةيياسسم ىلوالا ةبييفساللا كياميو

 امهيوسشتو انكاسم اهل نوسميف
 اسييهرببت مايالا تساق .,؟دسلا

 ايويوابمب !ءاديسأ ههرادو نشيحلو
 ايمي ربك .نسسسلا  ىلادصتلاو اشثمأ

 ©« افسييرن موسيلا مقن عانحت يمثل

0 

 رخاوا ةديدعع عييباسا لاوط
 ديؤسلا ندم تدهش بفيصلا
 تناك اذثكب اييرع ايفاقث انءاشن
 ,ميهاربا هللا عبم لامغأ هتامالغ
 ناثفلاو .يهاش بسوي ءسيبودأ
 ةلدع زمتحم يالا يلستبشت'ا

 ىف ا ءامع اطيادسص .نوتي نبل

 نع ايلك ةبئاغ ثماك ديوسلا نأ
 لبق ,ييبرعلا ةفافثلاو بالا

 دطوقحم بيجن زوف نع نالعالا
 , ايلك نيماعل بذالل ليون ةزئاجب
 تناك ةيديوسلا ةيتكملا نا لاحتاف
 نع ةمجرتملا بتكلا ضعب مضت
 ةيثارتلا بتكلا ضمبو » .ةيبرعلا

 تاسباتكلا ضعبو
 يتلا ةيميداكالاو ا
 يديوسصلا حىراقلا يطعت تناك
 ,قرشلا ملاع نع ةسل رثو
 ناك هلك اذه نكل ارضاحو ايفام

 تابتكملا ايؤار تهت ةردا 00000
 ناك انه نم رثا يأ كرت نا نود
 يظوطخم ليون» نع نالعالا
 ادب دج ديد عامتعأل ةحتاف

 نى طقف سيل .هرامت
 ناع كلذ لب ,بتكنا رشن ديدسع
 ةفاقثلا ىلع عساوتا 0

 انه لاجملا نا
 هوجو لك دادعتا كا نا قيضيس
 ربتخي يذلا - يي ديوسلا مامتغالا
 امامتها سخعت ةآرم لاجأو يا لع
 فتاوتن انيكك  اماع . فالاتسب
 امتفالا رهاوظ ضحعب دشغع
 2 معبنتلا يرج امك ؛نهارلا
 :ةريخالا عيباسالا لالخ
 نان ا يد تحت 0 1

 امتهألا ا 5 0 3

 ١ 30 يبرعلا "يئاورلا
 ةمجرتلا رود ةبساتك ميهاربأ

 ةمجنو هتيهياورل ةيذيوسلا
 هاريمهلا» راذ نع ع«سطسغا
 ىنعت يتلا ةيديوسلا (ءارمحلا)

 نيب يبرملا بدالا تامجرت
 تعا ”ةلوجلا مده رشا باذا

 نم اددع ةلوجللا ثلبشو : ةيرصفا
 اهين ىقتنا ١( ةيديوسلا_.ممفا
 ,ببالا روهسجب ميهاربا هللا عنص

 ببالا نعو هيدا نع ثدعتتو
 ةلللاسب تارم ,امومع يبرخلا

 5و ادب : لص ميسو اعلا '
 ضرعم روشحت عربتتوغ ”ثيدد ىلا
 ةقفرب ةنيدملا ف يودلا بتكلا
 تريدسأ يدلا) ودا رعاشلا
 ءهتعومجلا ةمجرت اهسقن لادلا

 يسيئردأ ©
 كراشو ؛يقشمبدلا راوهم يتاغا»

 ...( تاو دجلا نس ا

 ندملا ضعب يف نانثالا
 هدرفتي نا ركشم تاهل
 ناك يتلا هللوجب ميهاربا هل عنم

 يل

 ثلاثنا .يبدالا ناونملاو
 ,اريمهلا» يشن ناذ وه مايالا -

 مالها

 ةديرج ريدم ؛يترصب قيلوت نبآ
 ١ ممارشالا»

 نا لبق بيرل؟ يك رجب ماشقو
 ردصا نا هل قا و تارشات نوكيا
 نا لبق .؛ةيديوسلا ةفثلاب نيتياور
 2 «اربمهلا» ران يسيل
 ددع هدحو ماقلا اذه يل ةردسا
 ةعجرتملا ةييرعلا بثإلا نم ابيع

 7 ل ليسا ةمجشر 6

 7 ذا داعي ةيماقأل 5

 بلاغ ةياؤر نييسامللا 5 ١
 افلا
 ئم هنودللل نبا ةمدقمم ©
 .عريبدور رامجتا امجحرت

 تردصأ دق اهسفن راذلا تناكو
 ,ةيناتلا بتكلا ةلباسلا ماوعالا يي
 ىسةسيرسلا امنيسلا خيرزات»

 الف تلات ©
 عب تيراحا» لوس كاجول
 قوناحف» ةلياور ؛ «تايرسم ءاسن

 رود ,يرصق بتال «نوزتمم
 ةجاضا ,..شيورد دوسحمل ملكأ
 نم ظونعم بيجذل لامعا ةثالثن
 وشتيرا الواو يرحب ماشع ةمجرت
 ه«ليريطلاو نامسلا» هراماريمم
 .«درتسملا ةرضح»و
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 هب راصجتو هسبدأو هتاسيمل ةمجرع ةسوهج رست
 يوتانا يتيفوسلا بتاكلا رار

 عم ةكراشملل ايتابسا فوكابير
 قاودشلا يف قرشلا باتك ضعب
 .ةنولضربو ديردم ثميلا ىلا

 ,اكيورتسيريبلا
 نللع اهرعم ل تع لالخ
 اش دالوا) لدجلل ةريتخا هتوكور

 ةلاقتسا هيلا يدا امم عتابرأ
 ناك امكي .ةلاجملا عابتنا
 ناكم يلا لسنا اقبيبم هلأ الملح
 رمتمت ينبا هتجوز ةلفرب هيداه
 لوا ل 0 ادبا زامهم
 0 واب فوداينريم
 تلفتنا دلو 1941١, يناثلا
 اما ,وكسوم ىلا دعب اميف هتلئاع
 تلو ف رهظ دقش بداللا فيم
 م و نا هيلع ناكو ,رخاتم
 فشتكي يتح قئاوملا نم

 يللا يسدنهم دهعم لف سرق
 امدنع 1577 ماعلا إو وكسوم
 ثهحر ,اماغ )1١( هرسح ناك
 دع تاظاشتي مايقلا ةمهت هيلا
 ثالث هدلا ايريبيس ىلا يلينر ةروثلا
 ءانرخلا تهاج كلذ دهم تاونسب
 هدا نم يءورظ ,مانف

 رلى اهم نن ينناع دقو .ةراهنلا
 لمشي ادب دق يا هيذ ناك يذلا

 لواو هريكقت نس !ريبك ام
 اهتقحلو (ةهدللا) تناك

 يتخ يىرخلا ةهببلا لامعا كلذ دم
 لبرلا) ردصال 158 0 ماج

 ةياور لوا دمت 2
 5 ,اهناو ميقا بم

 نيغو ءاؤمال ماعلا لو
 ةريرلا هيسقنا يلاسنإلا الا

 دالوأ) ةياور ردم' دتاباتك هب
 ةلف بساك يتلا ( تابرآ مراش
 ا را ل م
 .ايامب (؟١) عدم يلمع لا

 .,يلاتسل اهضرمتل رشلابو
 بهش ةابامسو ذايح 1هلوانتو
 ناك دقن سلئاي ليجو هلماكب
 ءاونب سقنتت نا راظتنا اهيلغ
 رب توملا مريع يكل اهمدت

 .بسومسب العياو اكيورتسيزيبلا
 ثماكد موكاني- يوتان' لرقي

 ,سرت' اله موربقت ةماش غانا يل
 استعإ عيل كيوتل ىرتاب نذ دب 3 ناك

 نوانع ,ىمصخشتاا” نامل

 رو . 0
 مرطا ياكم سيفو

 لالونا ةياور ايهم سا دهم
 و هيسايُك اماقرا مايرا عرامش

 ا ىلع مقت رساحلا ثلاولا لف
 لمت بهعماو ,انسار اهرضف
 داحتالا ءرمرو .الماك فيج
 هان نال اباتكو يتيلوسلا
 ,طوبجا ميمح

 .زامش رب نا ىلا لوكانير يبكي
 ءاهسور اهئييمت بأدب تارييفت
 .ةزراب ةيسها كاد تاريبدت يهر
 اس لا هحتت ملاعلا رالطبا ناو
 لاقغا مدع بخنيو ؛امددب ف ثدي
 كبح ,امهم اندلع تدع اوروبا
 .؛ ةسيلاتسلا مئاع يف ةرشت نصف

 هذه راق فلؤملا لاولال اقعطو
 مرام دالو"» حاجت بامسا يه

 ءاللا اذ .4 .ردصص 5ا < صاع

 1 يو ييملا ةريسسسل

 رو راج ةفركامي اهينق مه سي

 . هلهاجشو هيراجتو ةرخابج»
 ربك ددح تابزا عراش ١

 نقب مل كوكاورو هابل
 يدم رسم 556

 انئباسو ,هتاهؤو هسسماب ًاقيصن

 وه (ةنايرا نراش دالوا ةياور لثدب
 امك ءايريبهب ىلا يقدم اسيا
 هيرياملا يف كرثفا اههالكو فلؤملا

 الك نأ ودبيو ةيناثلا ةيملاعلا
 نع .نيرحلالا اي“ ,رماع امهشم
 آم لمع مايقلا

 ىدم ناغ + فوكابير لوقي
 ءلاتس مكيع نب ايا 4(

 ةروسبو ريثكلا بنشلا ىناع
 دقق ,ةيونعملا ةانامملا ,ةمامخ
 .ةليوط ةرتلل لولا يسامنا شاع
 ,مهتيئاسلا نم عمهدرح انم
 ملو ,توكسلا لصله ناك يملا
 رئي امدئاعو ؛دادني نم كابش .نكي
 ةعومجملا سك اوك اعناو نس دسبي
 نع فقوتت سائلا اهقل 1م

 را ههقتح لي امددمجوا هع
 . ءرارتلا ىو نان ةهيؤلا

 نع



 بسلا نا غبول عيوش نودحس قا ىل طظاسسم لاق - غاب
 4 3 ا ام للا مويمي 2 لن ةرخلا صدي ةعدن هادو
 مهريش تانولم

 نع لوؤسملاو عبوك عبوش يضوعم فيشاو ناشتا للا رتيور ثبسنو
 يصوسخلا ادهن هيارد نإ بما هلو ةيحالبسالا ثابدخلا ةرادا
 رم ةريمك ةنسسد رمهيذل فسعلا ىلا يوئيسي نيذلا «الزدلا نأ جيجا

 يببعلا نا نوهرمي ؟ ليدلا ءالزبلاب ةئراقم مهرمش
 ءالردلا ىلغ فرغتنل ةلبسوك مدختسيي دق رهشلا ليلخت نا ا

 سعسلا ىلا مهلوخلذ روغ فشلا ىلا نوئيمي نيدللا

 نويجت دج نم رازق ةلواجما ةياهن علاج ريش عيشو - عاو  ؟ةركامب
 ةرحش نات يله همشراو ابراه انيجسم دراقع ازأ قبب ايمسيئودت(
 .نيسوي لاول ارسا. ب اهقوف ءاقيلاو

 خلعي سردم وشو نيجسلا أ ةيسيمودئالا اراتنا مايتا ةلاقو تلاقو
 رارقلا هتئوادعمل كيلا ملكا تبا ةالود نيب نم ناك اباع 1 ٠ رمحلا نم
 لارقو يضاملا عوبسلا هقداؤنر نم برها نم نكمل هئاو ظياش املا خم

 لاحت رامس ىو مج نود نجوي لاوط عئاسلا رمثلا رظتلا نأ حيو ١
 لوا قرطق اوسع روصتي ناك هنأ الا املاس طويهلا نم نيدجسلا نكمتو
 ةيلبغ كرمت يظر رظو رادلا بصاب دبمابا جين ماملع نك اذضسبب باب
 .ةبازنزلا ىلا هباعا مث مامطإلا هل مدقو روطا يلع

 ناودس لهصي ديدج باتك ردص اب جاميا ياثأ ٠
 ,ةطسبلا تابلكباو سا ا يللا 3
 لبق ام ممع ذتم ةصاخ ةثيزلا يف وتب ع

 قرطر ةييتيرلالا لئابقلا
 تانفلا يله تاررتلا عيزوتب

 ءايلع مانتها تعبم قنؤللا تاب
 نم لاسجفا مامفبع عنمت مل تاسار

 تاوانسحلا قانعاو يدايا نييزت ف "وللا ةميلب يصيخلا
 ءاسؤر سئارع وإ ةيئادبلا لئابفلا تاميعز نم تايقيرفال

 ةيداملا ؤلؤللا ةميلا 15 ءويؤلا
 للا ةناسضأ :هيننقم ىلع ناوهني يذلا احلا

 لن للا
 0 ا

 ١ قرطتيو
 او ,ةيونمملاو
 او مارخبا

 اذيدخ اباتك ءراسيلاج ب ةيسيرفتا رشمفا راد بردا م عنو ماو سالت
 دديعم يف وراس لوب ناجم يبكلا يسنرتبا ىتاكلا تالماثو هارأ مضي
 ايبر ليشيمو اتنوك ليكم دادعا نم 00 ل عقب ملم
 ب ساو د اموت سف جو عر 0

 لماي نياك ثيص !رشغ ةمباسلا نس دنم ريهشلا
 ةيئاورئا يلا هرثر اسد لئاصر باتكلا نمصتي امك .. قرمرم اهناك نكي
 ةعاذالل هب لأ ثيددع عم ةيصفخرتلا هتاهابطناو ناغاس راوسئارف

 .. لق ثدح اموهو دربك تاك وكل نأ بغار تنك دقلا هيف لاو
 نا تدرا يشنكلو .. ثدح اموهو , را 1 ىلإ

 تلد يلا لرصولا نع تزجع كقدلو ههنك فرعأ ال 1 ني
 .لوهجملا ميشلا

 3 لجون ةزنامج لوببك صقر تاو قبس ءرئراس» نا ركذبو

 دجلا لثمتا تنمو «مدعلاو دوسولابب ةيفستخلا هتامعأ
 و «٠ ةرذقلا يدي و «ناينفلام اهمهأ  هف ةيبنالا ها
 اما ال# علبي رمخ نع ١48٠ ماع قوت متو

 ين ةيريرنا تاقانتخالا
 رثخل نا دعب لومبلا دجال ةكلرس ةلوادعم مءابحا لإ اببس غثوك نوه

 ل ةروصحم هسقد دعبل سما رقرطلا الواح ةرجأ ةرايس
 .تالثالا عطتسي ملو ١_0 َّك

 نإ اهنوف خنوك عموش يل ةطرتلا رداصم نمي رقيور ةلاكو تلقذو
 ةرجالا تارابسل فقوم ىحللاب كاسمالا نم كمت كثبلا نارمع
 نم اهقرس دل ناك رالود هللا 7١ دوكسماو

 ةورذن ١ ةعاس 00-5 حلو غدوه

 ] بسس ١ ].3[
 دج ضرا ىلع ةرمرلا هده بامثتب نأ دنم ؟دوعس ةرمز مكحت فيك

 ,تاقلح ىلع  شطبلا عاوتأ لك سرامت يشو ,اهلهأ باقر يب 0 ثمكساو ,ناجحلاو
 بلوت ىتح ,روجفلاو
 .دينعلاو

 يعراوجلل يئوس ىلا ةيمالسالا باس دقملا ضإ

 2 نصيب اهولا دوحس لأ نع ةححطص » بانكو

 سس ل سيسي لبسي ب -ا-لللا .زاجخلاو دجن ماكح ةرمّزل
 يا لا الا

 م ددنللا بماذؤخ ١13/1 سيمخلا

 نسيب اه ولا لوس سس سس لا نست :

 يوضرلايضظنرم ديسلا : فيلات

 «ءادتلا , ةرشتب يذلا
 كاج دقو .ةرمزلا هذهلا يمارجالا جيراتلا ىلع موصلا يقلي

 ةيصنرابلا ةقيقحلا لا لصين عجارملا ي بيقنتو ثحب ةجيس باتكلا

 نم ةحلصلا هذه عم
 ردوسالا دوحس لآ خيرات

 ءايسن دوهيلاب لصتلا
 ةييباهولا لجس نمو
 ف فلؤملا ادبي ,للشملا
 ليبس يلع < ضارمتسا
 اذيز - رصحلا 2 لاشملا
 هيهنق اياتك نيتسو
 ةدباهجل انيصر ايخيراتو
 ءابسلمسلاو ءاهتذلا

 نيركلملاو نيسطرؤملاو
 نيفلؤسملاو ءارسعشلاو
 ملاسعلا ي ةئاسسنلاو

 اورصاه نمم :يمالسإلا
 اوكرداو «ةيباهولا ةنثف»
 عااسمتالا ىلع اهرطخ

 اهرابتعاب ,نيملسملاو
 نع احضاو اجورخع لثمت
 ةيدالسالا ةديقملاو ركذلا
 تاختا اهتوكلو ,ةيفاصنا
 برضل هيسايس ةاداك
 01 ةيمالسسالا ةفالخلا

 اطخع امم ,لوبئاثسإ
 ثالث لسري نأ ةليلخلاب
 اهعاضغعت# تالمح
 نم اهئاشنجار اهبيداتو
 اهروذح

 طقرملا اذه عبجا دو
 نيذلا ءامثملا نم يبتنا

 قيدتوسم_ريثإ . نوبات
 ىلكح ,ةسيسالجسا ١ تشاذلا

 ىلغ اهجورشب ىوتفلا
 نأ الا ءيمالسالا نيدلا
 نب دمحم اونكم زيلكلالا

 نم «دافحلو «دالواو دوس
 رايدلا ىلع ةرمطيسلا
 مهيبديا عيضوو ,ةسدقملا
 ربقو ةلرشملا ةبمكلا ىلع
 اوتامف :!ميركلا لوسرلا
 مث ,داسقلا رايدلا كلتب
 فشتك يذلا تقولا ءاج
 ينمرحلا نئاخل هسيف

 ةرم باقثلا نفيرشلا

 هوجوو ههجو نع ةدحاو
 ةاهلاكلا هدادجاو هذابأ

 ,ةلامملاب مهعولض نعو
 ةازفلل هشاسعذتساب
 .,نيدتحملا

 ينل هاج ام يي اميلو
 ةييباهولا لريح باتكلا
 تاشلؤملاو ..اهتهئايزو
 اهتحضشت يستلا
 مهتحهضنو

 (مامشلا)
 هابنع عيَشلا هيلع درو -ا/
 رمراصلاو ؛اهامس ةلاسرب يكمل
 .+اي د جنلا يع يي دنهل

 نب كادبع خيضلا هيلع كرو - 8

 ءاينوالا ركنا نم قانعا صا

 يولع دهسلا هيلع 5-0
 :وامبس بيبابتكب ناذعلا دجتعا نب
 نع ركدتلا قتمل رتاثتا فيسلاد
 .ةقرو ةثام وحن لل «رباتالا

 نب دمحم خيشلا هيلحب درو -
 ,يناسحالا فيطلل دبع

 مللادبيغ ةيمالعلا هيلغ درو < ل“
 نكاسسلا ينغإ

 «ءايبنالاب ةلاقتبسالا يله ءايبغالا
 دو اهيلوالاو

 نب دمج ديسلا

 نالحد ينيز

 ةمركا اةكم يتفم

 دمحا نب يولع ليسلا لاخم
 ماقع ماسا تيلر دقو ,دادحلا
 ادمغم خبشلا ةكمب ميشاربا
 عمج .يمجلاشلا لإ اهنا
 مرتع وحن يف ىثعملا اذه ي ابا ابدت

 ءاقزاريذتعا ةلسما لاقي 0
 ةمالعلا فئاطلا اثلصر ال جيأرو
 باتك لا يفنحلا يئس رفاط
 كوس رابعتنالا+ ؛ةانس كلذ
 ,هراربالا

 راضيا روكاملا ديسلا لاقو
 نم رباكالا ءامثعتل ثاباوجج تيأرو
 لها نم نوصخي ا ةميرالا بهاذا [
 ءاسخحالاو نيفيرستلا نيسرسحلا

 ,نميلاو :بلحو ,دلدقيو ,ةرصيلاو
 يلا ىتا امظنو ارتن , مالسالا نادلبو

 ا ا

 اهئايبا هدضع كنيراذلا هداعسر»

 راهعتطم انيي نوغيرا
 ةلباصالا لما نلخ يمالس

 اضهلا ديد يلح نفو دجت ىلع سيل

 تطعم د.رسلا درو -5

 راو ةديصتا ىلع اضيا يقالوبلا يرصملا
 نبا اهب حدم ين

 نم 2 باهولادبع
 ةداعس» ني ةروكذم اهيورو اهردحب
 ةئسر ةذام اهتايما ةذغ +نيرادلا
 يو رولا

 "ديتسا مذلا ال نمحالا
 يدها لحل قلشلاب ال ا

 ابطبطلا ديسلا درو 5<
 ديسل لع اضيأ يرفبلا

 ءاهنم اثايبا «ىيرادلا ةداعسو
 1 ةبئاصلا ةدوحقلا هذه ماهسو
 ىلأ يناعنصلا ثعجوا ئيتثا

 دعب قوتملا يئاسحالا
 ةهتاببا ةدع ءاندقلا تاما

 ا يدهلاب يذلا يخلا ك0
 ايكخبو اظن قيقوتعب عجرتم

 هبرل سيلقلا ةافسم كي نمو
 انمي نايا ءافسم ف يصخلا يمسي
 قيدصتل «مولسلا دهباو باتك نعو

 ؟يجونكلا ناك نصس قب دبغلل
 دمحم ديسلا ةمالفلا لوملا ناك

 نم هقلب !"'ريمالا ليعامسا نبا

 :يواهزلا يقدص ليمج خيشلا ةمالعلا

 لسك يسن ىرصستست اسفسنا:ةسيسياسفوسلا هلسلا لمتاست
 لسجستس 3 يسؤ..نسيسيلسسملل | رسيسفمكست رسبأ

 | نسيسلسلا رسانقمل رسفسكملا ةساو دس نسيسستسسل ذأ
 اسيا روكذملا ديسلا لاقو- /١1

 م ثدحملا حيشلا اذيلا تاو

 ا 0 يا 2 ل
 ,ةيقئحلا ةسكبرالا بهازللا لهآ
 ةئباشحلاو ةيمناشلاو ,ةيكلاملاو

 عصب انا ف نرسم 1 . ل د يم
 ديسلا ةمالعلا هيلع درو 14
 باهولادبع نبا لق ل 0

 ٌةديمفب اوقلحي
 مب راهم ةنائلع
 يدج نتاكملاب ير قلح لإ
 نمدحلاو ةسيئاسالاب حيهع تيدم.

 دييسلا ههلع درو لاذ
 ماملغ ربادكأ نس نمحرتانبع
 ةدسغ ةنانط ةديصقب ماسحالا

 اقرشناو برملا جلبتتداهت تعاشو
 ديسلا ةمالملا هيف درو ٠

 وامس باتكب دارلا نبا يونع
 .عالظلا مالبجو مانالا حابحم»
 لأ يدجتلا يندب هيش در
 سم ةرسااسملا ةسمطخلاب وشو ؛مارفلا ١
 يناثلا نم مدقت ١ ه7

 .هيف
 عيش قلحملا ةمالعلا درو 5

 ١ ليعامسا سنوتب مالبسالا
 اها1غ4) ةنس قوشملا يكلم
 ماكحالاو قيقحتلا ةياغ قف وهو
 باهرلاديع نبال ةئاسر هب ضفن

 ,سئوت
 حلاس ققصملا ا 7

 ةيلاسر وهو .يشوتلا شاوسكلا
 ةلاسر اهب ىطقن ةمكجم

 نمض باهولا دبع نبال
 ناع نرسل يف نيرادلا ةداعس#

 مييتفرشلا
 ديسلا ققحملا ةيالعلا دود

 مدي ينثحلا يدادفبلا دوؤاد

 نويلع نبا خيشلا هرو 7

 يتلا ينانملا ةديصق ىلع يبيللا
 يصب باهولا دبع نبا اهب حدم
 يف ةروكذم اهيورو اهرحي نم ةناذط

 :لاقك قحلا لها
 0 يذلا لوقلا نع تعجر
 الخ هنح يل بص دقفرتي دجتلا
 ,"ايدنع يدنا

 درلا ف نيرادلا ةداحسم ه7
 داب ةيباهولا نيتترنلا ىنغ
 مههارب | ةمالعلل «ةيرهاظلا
 يي نوتملا يروسنملا يدونمسلا
 وهو هنرقتا اذه نم يتاتلا دقعلا
 ا ودام

 عنم نمم قوقعلا راهظاو 4
 ««يودصلا يقولاو يتلا لسوتلا
 .يرئارسسلا يتناثا قرشملا خيتلل

 محرما ةعالسلا اقلا - 4
 0 ثلا ساسف ينتقم
 سو ةلاسر يناتزاؤلا
 باهوليببع نب 6 نع اهب در
 كلذ عتم يدب

 ن.يفظمتم "ا در ٠
 ثوغد» |ىمسملا ىرصملا يصامتحلا
 .لاشرلا ناوبب تايعلا

 يصلح ميهاربا خبشلا در 7
 ١يسسملا يرتكسالا يرداسقلا
 اوشا لاوسا فش يف قمحلا لالعاب

 ومالا ي نبل يي اق ١ ١
 ةبالس خيشلا ةمالعلا در ه7

 (ه17594) ةنس نوتملا يمازعلا
 «ةعطاسلا نيهاربلا» -

 ةماسر - 2
 ١ يلعبتملا

 لحم حيض ير ماهيلالاب
 نيتح»

 درفا يب ةيلولا تالاقملاو - 6
 نسح ا نلاسغ
 د لسور

 درلا نإ ةيضرفلا للوقألا
 ةربلم ةلاسر ا يلع

 1 وللا وع

 مهولع ةلسملا لافا دودرو
 سيكع قلاو بسلا ان ولا
 دلو ,كلذب ةمولس اهئاف مهدودر
 هل لاتي مهنم لجرل ةديمخ تيار
 ا 0 ءةينام ”نامجستم نيإدب

 هرب ميهاربا خيشلا انهب
 0-5 كراس ىلا فيطللادببع

 لاقف هرس اب يدجتلا لاونما
 :ةروهشللا هتديسق
 ادت إ لج نمو دج لغ مالس
 هي د جيا 0 0 ناك ناو

 لي كلاش ملو
 :ةيديالاب نهتم الا سمتليو

 نسب ناسسيفس ْغيشلا
 ,يدجدلا باهول ادببع

 اهلصو ةيجانلا ةقرفلل نا+

 للذكو فاصواب سا لوسو
 مكيف سيل ؛ملعلا اهنسو
 .ءاهنم ةدحاو ةلصخ

 0 نع ,:ةيهنألا قهاوصلا»
 اه44+1 ماع لوبئاتسا ل

 يدادقبلا دشرملا ةلجسم ترشنو
 يناثلا ملجملا نع رشاعلا هدعلا ل
 ماع رياصلا مم) نس

 :يلي ام م14 ه1
 هيلع درلا مثخب ماق نم لقاو»

 نسب ناسهلس ميَشلا :ةوسشلا
 موسوللا هباتك فلاو باهولاديع
 تلاوت مث ءةيهلالا قغاوصلا» ب
 هيلع
 لضافاو .دنهلاو رصم ءاملتو دجن
 . «قارعلاو ابروس

 نب ناميلس 1 دز دقو
 ديطا ضع يدجتلا بافولا ديع
 :نيبادخي

 ةييلالا قعاوصقا» :امهدحا
 1١ , «ةيباهولا ىلع درلا

 يف باطكلا لصحم ءامهيثاتو
 ,«باهولادبع نب كميحم يلع درلا

 ليعاسسا يماثلا باتكلا ركد
 ”نونكملا حاضيا» ءرظنا) ,اشاب
 ,(توريب ط/ا5/(5)
 ليمج عييشلا ةمالعلا يلا

 :يواهزلا
 رجتت اهنا ةيباهولا هللا لثاق

 كيتي امش نيمطت ١ عفت رما لك ف
 ,رجغ ال مهريفكل يه زيكالا اهيسه نأ
 هلأ ىلإ لسوتب نم رقكت اهارتف
 نيفعسسو 5: هيس ---

 قابع ىلادي هللا لا هعافشتساب
 را لجخي ال ىشو ههناوح ءاضنأ

 ءاضق لع رثعلا ةلودب نعتست
 نيملسملا رهق يه يتلا اهتجاح
 ربننا دخلا مهاعت يشو مهيرهو
 نع درلا نق قباصلا رجفلا | هبامك
 تاسارستلاو لسسوتلا يرشفم
 ماع ربهم طلال ا] نع ,قراوخلاو
 هسيسط ديعاو (مهأالا7)
 ماسع لوبئاتسإب تبقوةاس
 .يماحمحل)

 يدادقبلا دشرملا ةلجم تركذو
 ىلع درلا بتكد  |ناونع تحت
 ٠ ..نييباهرلا

 متروس فو سليللا
 يركتم يلع درلاي قداصلا رجشلا»
 .مقراوشلاب تامارتلاو لسوتلا
 دلجلا/ ١١ ددملا دشرملا دانجم)
 اع ىلوالا يدمج / امو نصرا

 [مادكا هل
 يثيز نب دمحا فييسلا

 .ةكم ينفم نالجد
 ريسلا ناكو :هباتت ف لاق
 ليها نمصرت دبع
 4 ( لا ةيحامح ا» :لوقي

 ل
 هيد لوف مهيتع
 ََّس 2 0 مل هتاق (قيفحتلا

 7 ةرم قلثار :مهريك ةعدتبما
 نبا يلع هةصجحلا تماقا ةأرما

 يف
 كل

 طا نم |ةسيباهولا ةنتف)
 .(م1514 ماع لوبتاسا

 ةكم دما دهسلا لانو
 ناكها + 6) ةتسلا هذه

 اثالوم نيب لائقلاو .برسلا «اهتبا
 ةيباهولا ةفئاطو بلاغ فيرشلا

 سا
 لاتقلاو ةيراخملا رعد لبخ .

 ,مهلاس ةيبتحو مهرما ءابتبا ركل
 يحن[ نتهلا مظعا نب مهتانتق ناف
 نم تكا مالعالا د ترمه
 ايلا اهيق راسو ,لوناملا اهجايالب
 ءادتبا ناكو ءلوقمملا
 لا [11 60 ةئس باهولا دبع نب
 هلا نيميراو تالثو ع

 هترصنب ماتف طارق
 دالي ةيعر دلا يما نومس نب دمحم
 ىلع اهلكا لمحف ,باذكلا ةمليسم
 ايف باولا دبع ني دمحم ةعباتم
 اهلها هعباتو لوتي

 ءارصا نايب يف يالكلا ةصالخ»)
 ]7719/9 هدارخسلا دسكبلا
 .(ماام1ك ماع لويئاتسا

 يتيز نب طمعا 0 لاقو
 ةكم يتلم نالحد

 ن راهولادبغ نب دمحم معزو
 معدتبا يذلا بهذلا اذهب هدارب
 نم يربتلاو مبحيتلا نضصالخا
 كرش ىفع اراك ,باتلا ناو كرشلا
 ددج- هناو ؛ةئبب ةئامثس ذنم
 ؛ناسبألا لمحو مهنيد ساشلل

 نيكرشملا ي تنرح يتلا ةينارقلا
 :يلاعت هلوفك يحوتلا لها ىلع

 نود نس وعدي نمم لسغا نمو)
 موي ىلإ هل ببحتسي ال نم هللا
 « نولمامغ مهثاع د نع مهو همايقلا

 8 ,فافحالا]
 ءلامث هلرقكو

 الو لعقس ال ام هللا نود نم عدل 913
 ءا__لازسب

 155 سئومز
 نارشلا ف هبامالا نذيق لاتماو
 .ةريق

 ..مالسالا ىف تره يتلا نتفلا مظعأ نم ةيباهولا ر وهظ ناك
 ا 7 7 رج وصلا ودك ع بنج جر وجا

 دج ةفئازلا ةديفعلا باهوا دبع نب دمهم رهظا دفو
 1117 ا و سلا 77ج ار ب وز

 باذسكلا ةمصلبسم ذالسإ ةسيمردسلا ريسمأ دوس نب دسيحم هسارسصت ماستو

04 

 1 يي

 0 حا
 ةدارالانمث

 يوسدلا دمملاميث لايمغ نكي مل
 , رارقا يب رثلا ةيمييهملا ةيلاهردنالا
 هقدحو هداستساب يسطولا قارغلا
 هيارت لباك ىلع هتبايسو ةبضولا
 ةدصولا ءادنل هباجتسإالاب ولا
 ع اميعس عهانج هتهزاعا ىدلا

 ١ لك دشحت مربلا اده يبت
 3 هتال يسبح عادم دئاقلا لارع
 ناسالا ايبامع ةهتءاولا ل ا ديمه
 . ةيعإ او ةيديولاة ديلا ين يس .رملا

 مهيف سبدادعأالا لبو مويت١كل د هنمو
 ةيهم مهلتاع يلع اودحا نيذلا كملو'
 ةبسوللا )دسونل ل رالا ةب هدو

 لسا س اوغالثت ,ايروسو رمد
 يذلا يموتلا مخرسلا هجوب 7 فيقول
 يل باتت مونسلاو قارا ةردصتب

 مهيسومل
 ةبكيرسمالا تاوتلا دشح ءاج اذكذو
 يرسل! اسهل اقلخو ةبس الع رسباو
 ةيبرع ةمقعياو يبت تاوث اببهيتابجسو
 ,يرخا

 هرسص لابضت نب شوب نامي نيحو
 * يجاخي مل نالغألا اده ناك دئاةلبجر

 قارعلا نال , بسلا مهب اشاد نييتارملا
 26 (زرسوعلا | هيشيرساو يف يما
 ةرينوللا لخاررس لامثلا
 ل تس ٍليرنم وهز ؛ةبحاستجالا
 يار زي عنا غنم اهصلاو نويراممت بال ١

 لاهم اللا ذتو ةبئيلطلا
 ا امه دوجو

 ناوييعي اسم يع اذكهو
 وه قارسحلا ىلح يرسسملا
 ١ يسوتنا عارسلا دانبال ةيميبط
 تاططقسو رامككسالا دض
 طولا رئاصمو تاورن ىلع ةيبنرسالا

 عل
 تناك ةرصتمم ةكرسم مويلاادبت

 ةرونلا ينط ساسسالاو ةركبلا يابا
 تعاج يتلا 4 117 ا ريكا ةيبعلا

 يح
 ةيوسلا تاافلالا نيصافت دعم

 باع لب نم ١ نطولا تلوبح» يتلا
 اي سي رنا بق يل ١ ةيئاسلملا ةلو هلا
 ةدعشملا تايالزلا مالتصاو اسنرفو

 ةبيرملا ةريزجلا لل اهبيمحب ةيكيرمالا
 هدؤصس لا فيهتتا لالخع ند

 نيقلااطغ عنطم ف قارملا ناك اس ةذاو
 ميئدادص ىلا ةومغ ديلا هلل ايع ىلع الخلا دل
 2 لمي ميل اف يول نول
 ٍيبرملا 0
 ا نمبر قرط نفل ينال

 اذه عباطنم دتلو د ماهج متع لارفلا
 ةسزتنم ةلوموخ مويلا لئرمم . .لزتلا
 ؟هتدابتو رصاعس ئرزت سبوق ربكطب
 ريهاسسب سين الملا ةنيذو ةيرجم
 يبرعلا ّنْطولا انناو بسن» ل
 ملاسفلا يي يمالسلا مئاسعلاو

 نلهرشت ةيناو دع رخو ناف كلل ٠١
 هيريث لسك لسبتو وا قارسملا
 اكرادما هتربخ ما طيعألا
 لئاغح خيرابت وهو , .,ةطسرششلا ةبمعلا
 ا رلصنتل 13 يتلا ثالوطبلاب
 اتادانيلاو لتاشملا ةبالسع
 5 3 14 برخوإ اايركسملا

 ططخم نويبابجي مهي نريقارعلاو
 "اهيا كركمملا ما ةقرعم يل ناودعلا
 نودتسحي ةحنسلا مهنارشل للاعب
 نم ردا اهمهنو تاوقلا هزه راتس#

 مهي دامبعب نوسزتلب نم
 , يموقلا

 بهاتلا)
 ةهابسلا يف ناردملا عدرل يهابشتملا
 يريعملا 2 ارمتا
 ,قتارملا ةيررغلا الا ربك مجيب
 اماذاامانت نومغار ةللاذلحو شربف
 ثسع للك ف رميسب ناودملا ىأ اوروسفت
 ديظنالا ضب عب# تاوت هضرذ عيطتست

 )رهاثملا نم ام دب يبرغتا ١
 ا رتب يرستا يامل 0 ن1 و
 قرتحتي يساطالا جلا ءطابس
 ناودنلا يوت ميجاقتسا تاراجننالاو
 همتابمسؤم تبطعا امكو ..اهءادهبحو

 ةيرامحتسالا حئاصجفب ةقفيترم
 ريفاسجلا ناغ 1465 ماع ناودغ

 ةريثك حئلاضم رماهلا اهمشنب لاظتسا
 درعملاب .. ةركتهم لئاسوبو ةعوئتبو
 هتاينو يمارعلا !نبهتل لوكملا
 ليرخت ل مساح لسام ةحلسملا
 ععغتس ةمراع ةصاطتتا يف ةمالا ريفامد»
 لولا ف ” لس ايصلا ةيطيرطلا ملام
 ىسسسار ربكا قئاتح نع اربممت يبرملف
 يسم ا ةيحو وم قيمعلا اهتوسشما

 :ولإا حرطلا ناغ 2 ِ
 ا لاثنلا نيب ةيريسل اةاورلل

 يس يعقل مدي
 ةبماسلا مالسالا ميل راثعا

 كرعتس ,لئاوالا برملا اهرشم 2
 رزذل ءانو ةمهمالببالا نادابلا يبلسع
 16 هيماسألا برسفلا

 يذلا مه
 يكلا ذه نع در وسلا ل قارملا ةدسج#
 دنس فو ..ءاسيكترلالا مب ةيرمتو
 0 ذك نورثستي يذلا ..نيسرعلا نتان
 يفست ةيتوسام تاودا مهر ,.مالسالاب
 ةياامم يسطو مالم ةتيوشت لإ

 املا ببوذت لآ
 يلا ك0 ةيماسالا

 زاهنبلا برمش ناط همه هاحتالا نو
 لامه نوكت نا ىنخم اديه تريخ ةيبادلا

 وهاست ةذهشان ةيبرخ ةيموغ ةكرح
 ةيسبايبسلا تاهاجبال# حوضو ردن لاحلا
 نوكت قيكو ..150 8 ماخ دهب رحم ْق
 ةلاح يرشتس امدنه اهياس يلع
 امك يموثلا ركللا رم لممنلاو عجارتلا
 , باداسلا م ايا لاصل اوه

 ةحبجاو فتاك اهدعبو
 ةروصت قار ماهقؤ تكسرت ايم ددعاضيا

 ..هلاشلا نيماثلا دبي ٌرومل 50 -
 ةكامارشلا قبطي قارحلا راسم فيتو
 عمم لماسعتلا ف هيئاسنالاو هيلاضملا
 ,ةيجانلا نادلجلا

 قفرملا نيم مويا رودي منال ريخالابو
 0. درملا جيكطلا شوط زيزو رجول
 انداو ةيرامعتسالا ىولإاو ةهجح
 ملاع...يملاع :يب عاوصوه ىرخا ةهح
 .بومبشلا ملاسعو لالا يلبقطلا ءرههّسلا

 هيرضم ردعتي 20
 | ىارع ةيريحلا ةنخرملا هذه

 ,رتلا سرنا قارع ,ةيلالفاتسالاو
 لح نمو .نيسح مادص ركز لماملا
 دنسي اقزمسي هييطدلا ةيمقلا مده
 ةرهش يلبسن مدلا ةديرص عطدل ىنارحلا

 1 .مهقتلؤو ةيرحلاو ءدحولا
 يزود نيس

 نريل
 | لاضتلا



 نيسح كلما ءىنهي دئاقلا سيئرلا
 .ريسخلا كلملا هيطا ىلا ةئنهت ةيقرد يسن ماد فكاقب# سيئرتا ديسنا ثحب

 مثلالدع» دالوب ديح ابسانك ةيمش اهلا ةيئدرالا فخلمملا فلم لال نبا
 . ةيقربدا سنا يلتاع 3
 ةيسش اهلا ةيقدرالا ةيكنمملا كلم لالط نم نيسنللا قلد عدلا هنالك

 يناهشلاب مكتل الجل مدققم نذ اندمسي عكتلالج دالهب ,ديغ ب
 روظوم ةبيمصلا ةيسائلا مذهي مكن نينمتم دايردالا 0 و هديل
 نضج ةببملاو زملا ماود قيكشلا يب درألا ١ بمشللو (بامساو ةددصلا

 مخ لجا نم ةئيبثلا مكيعابسم ف مكقظوي نا هللا يلا نيلهيشمم ةميكخلا مككل لاول
 يحيي او اهنالقلساب اهترخو ةهنمارك ظضسر اهفادها قيقعتو ةيبرحلا ةمالآ
 اميسد- موقد نإ ىلع هتردلا تلج
 انك ايقن دمالا فرش ىلع
 , ناودحلاو

 | بجاولا اتوئغ هيلمي اسب
 رانا دكا اه سما امنا او 3 اننا

 نيسح اك .. ديفلا رسعلاي مكتناليما تتاينمت قيمع عم

 ةعراخشلل

 ملائلاو اهبعش عدت اكيرما : زنك قراط
 لاوجتلا رظح ضرف

 ةزغ عافت ىلع
 تضر - ماو ب ةلكحفلا ضرالا
 سما رجف رس! بع

 تاطلسلا نا 0 ويدار ريكو
 ةيضخ- ءارجالا اذه تنختا ةيليلار ال

 3 ةييركسلا تاوستبا ةهجاوم
 .ةروتاذتلا نئلامالا ف ةكرضنا

 نيستطاوسملا نا وييرارسلا لاستو
 ةلرامح تاجاجز ةرقلا نيينيطستتلا
 تنادآ ةينويهس ةراهس شع سسا حابص
 اينولوك ناكيرما قنا نم برقلاب قت
 ةكاسملا سدقناا ةقيئنم ينرش

 سيئر بثان زيزع قر اق ديسلا حرص
 ةكيرما فدق نأ ةيج اطل يزف ءارطلا

 الضم هاثكلا امك ةالطتلا
 خيانم لع ةرطعيسلا وه هزل ةياب

 , هتاسايسب
 قران 0

 ابيقعت ةينارعلا ايا رب ةباترن زيزع

 رصرب ةنرمرب اهب دف يتلا رقيب ين
 ني ءاسعو , ياما ا ل:

 قواطع نع ثدهاتب يذلا ركيب نأ
 قكالتسا ببسب يللاغ داسك ثودمفع نس
 امنا طقللا نم عبك نورطمل قارفلا

 ةئايقحم ضرفمو د د لكشب
 هو غيسجلل

 تو ةيطقتلا قارعلا تاس اهسا
 ةياهس تناك تانبنامثلاو تاميمبصلا
 ةئزارم ,/ىدابم ىلع زكرتت ةلوؤسم
 ةلوقمع رامساو .. و سضرملا
 ماوس د ىلع او نيجتسال

 تناك قوسملا تاملقكلا
 6 كلوتسا علما كا
 ةيكيرمالا
 هسا 3 داعقذلا

 ١ ةريرقلا مهعامتعاو .

 نادكيرمالا نياوؤسملا نإ
 ديرما نونشكي تادهالا رتاوتو تقاولا
 مهتيجيتارتسلا ةيلخملا قاروالا نم
 ملاصسلاب ةلطنللا
 ١ تايجيترثسلا
 ال5 ةوقثا رئاصم
 دهب ةدراببا برصلا دمب اه ةقرم
 ىلع ةذارالا يضرغو ةيسايسلا ةنميهلا
 , هك 1

 ةرادالا

 0 نع وحمل ةحابسا ١ ةوقلالا
 ل جل ناانع ا 0

 نعل ينل د يقااذ يذلا
 اهتاولا رز ةيادب دنه اهتتاعا يتل١

 ةسغداسخم صرسفل هكلذو
 بمشتا ةسع دا فسو لب نيرسخالا
 . هسفن ىكيرمألا

 لق ركوب همضو يذناطرشلا نا امك
 1 ١ ةيبرملا هللا ةركغ
 0 .هتلا اصيا دكؤي برقملا
 راوصاو ييرعلا نيؤشلا 8 رئاسلا
 ىلخ دويقلا عمر ىلع ةدحتملا تايالونا
 باكر قدس تاسفلا ةييبرعلا ةلنال#
 .ةيبرحلا اهاضقن) عم لمامتلا يف اكيرما

 .ةيرحلاو ةيعامتجالا ةلادعلا ىلا نوملطتي زاحلاو دجن ناكس
 و 0 ةلمح

 ١و - ةرهادلا
 ا را نب ةيوهاقتا ,يلاعالا»
 تالافتعا ةلمحب تماق راجدلاو دجب
 تارشلا اظابض تلعش ةعساو
 , ييثدملا ميو نمالاو ةشلسملا

 قتادح َبالاقتعالا ةلمد- نإ تفاضاو
 اذإ نيقيرساللا سيرملا نئابط نقلا لبق

 ..بادوسلا موجدلا قح
 رج نأ انيا ةلاتكولا تملعو
 ودك ١ نيسرحمل ندا

 ديم عيزلا ةاوللا

 رايطلا هميلست رو رضم امهيلغ

 يسايسلا ءوجللا قح اهدئاق بلط

 هيو وكم ةسائافم ذ رسسسفأال

 ةفتاقب ةرسافل نا ةبملطب رداعم ّنم ةيقارحلا ماينالا ةلاكو تملع
 اهدئاغ بنطو ةيبابرسلا يضارآلا يف تااعمج دف ١4 ف 2]ارظع نم ةيدومس

 ا تارياشملا لوؤسم لصيمل نب
 ناعسم يزجاو يلدوسلا ىل !ارمس

 ينطوب !ذاقبإلاةروث ةدايق سلخ سيئر كان
 حلاو ةروتلا [دايق سلحم وصغ علام ناست- يركب ديقحل او نلدومملا يف

 سلفمم و0 عورستمب ينسب
 باشا مولا

 ةهميختس بدتا سسيراس يلو
 ناكب نش ىلب ةيسئركلا مديوموللا»
 ةلادملا ىلإ ومكاتب ناخحلاو دج

 اهتباسا
 نيس

 ١ ةيرحراو ةيهامتجالا
 ١ نتاط تاطلب مهبم

 راهب مول يفلو ذل نادوملا نأ كيا «تاكولل رداع بركذو
 ةهبادوسلا قالخالا غم قامت+ كلذ نا يك رثلا ا

 , نادوسلا ل يبةيسبل ! عوجمللا قمح ىدومسلا رايقعلا | دب هه
 يلب رايهتالاو علهلا نسم ةلامج- يف ناك سكرت يا رد'عا,ا كله 0

00 

 اهلومنم هنتك اهيا لاقم 5
 احب ندع نآ صا ىلا يضاطنا
 تارهافإتلا نسم دي دملا تدهش زاجحبلاو
 ةددمتما دويقلا عقرب ةبفاطنا لمعا نه
 تايم لا ةقيحصلا تراقأو , ينط اول١ ذايح ىلع ةضورفلا
 يتلا ا نيو

 نيذلا .برابلا يع يل
 تاره اظتلا مده لكم يف واش

 رح مايخ نم ( دنومدلبا) تتادستو
 ةرزسعب ليجسست ةطرشا عيزوتب نيد
 .يبرغلا يركيستا دوجولاب ددعت ةيرس
 . راجسلاو دم يضارا ىلع

 ايدودسلا عصتسملا نآ ىلع تدهشو
 ,قلفلا نم ةقبمش قلاع لإ موهلا شيعي
 رمل حيا وبلا اج ع

 اةنعتملا اهضيمت يتلا ةريطخلا ةبزالا
 اهبسلاتب فرعي 2و

 .قيمعب ييرمشي ياكسلا يا نفاسعاو

 يشك ةيمكابضلا ةلئاملا طلسم نم كيد
 ةيقد نامرخو ةايحللا ققارم عيسم»

 ةايضلا يف ةكراشللا رم يدهتسلا م00
 لالاينل ةيباعبا

 رسولا ) تلاقو
 نع 0 ١ لآ ارعاخ
 وس ةطيداستتالا مهجلابعب
 علا ريس# ءاهش لمع نفي اويكسي
 فمشسلاب بالا يدومسلا عاطملا

 سلا ييدرفلا نإ 0
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 ِّح

 ءاسم نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ذيسنا ليقتسا
 ةيروهسخ ةيجرافس ريزب يئيالو ريكا يلع نوتكدلا سما
 ,هل قطارملا دقولاو ةيمالسالا نايبا

 ةلابر دئاقلا سيئرلا ميسلا ىلا يتيالو ديسلا لخنو

 سيئر يماحلسمر يم اخ ريكا يلع ديسلا نم ةيوغش
 ..ةيمالسألا ناريا ةيروهمج

 يتلا ةيباعدبالا تارطخنا لرانت ةلباقحلا لال متو
 ةيعيدطلا باتالعلاو مالسلا قيرلغ ىلع نادلبلا اهمطت
 ..ناوجلا نسعي

 نيب لصارتملا لمعلا ةرورض ىلع ديكاتلا ىرجو
 يتلا ةيلمحلا تارططخلا لمحا نم نيدلبلا يل نيلوئسملا
 عحلاصن ميخي ادب راوجلا نسحو مالسلا تاقالع ززعت

 مئاذلا

 متادلا ناريا .نيراجلا نيبعشلا
 أب مئاقلاو .ديسلا يسح مادنع دئاتلا سيئرلتا ديسلا لمعي

 ناوين هتاينمتو يناجنسفر سيلرلا ىلا هتايست يتيالو

 هد برغملا ردم حلبا ناضمر

 ظوعيم سما داذغب ىلا داع لسنا قيمت تابثطتمو ةيبرغلا
 يب م ياس اذه دكئاقلا يبلي امب داجلاو ,كرثفملا

 0 ةرطبا لاقل سلجم وقع
 اويهضلاو  ةراير دعب ءارزولا ,سيئرل لالا
 بئاتلا ديسلا لابقتسا يف ناكو . يدوي يمس مو

 راملطملا ف مازولا سيرا لزالا ناضمر نيساه هط ديسلا
 ريزو جرش ديم لاماس .ناذيمسلا ديسلا نم ةسلاسر ؟رايزلا لالخ
 نوسح دمخب رعاطو قعيطختلا ىلا نيسح مادص ضهاقلا سيئرلا
 نم ددعو ريممتلاو ناكسالا ريزو ١ ددللم يشاذيلا نسحلا كلملا ةلالج
 . ةيجراطلا مرازهب نبنوؤسملا عاضوا تاروظتب قلمتت بردملا

0 
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 ,مدقتلاو ريخلاب يناربالا .بعشلل
 سيئر بئات ميهاربا ةزع ديسلا ةلباقملا رصعو

 ةدايق سلجس اومع ناديسلاو ةروتلا ةدايق سلجم
 ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا ناضمر نيساي هط ةروثلا
 ديسلاو ةيجراطلا زبزو ءارزولا سيئر بئان زيزع قراطو
 .,مالعالاو ةئاقنثا ريزو مساج فيمن فيلل

 ميقالا ليكولا يواهزلا ماسو ناديبلا هريس امك
 قارملا لثمم يتيركذلا ميهاربا نازرير ةيجراخلا ةزازوب

 الا بثكملا ىدلا
 مفو لفارملا يناريالا دقولا ءامضعأ ةلباقملا رشح امك

 لثمم يججسو ةيجرافلا ريزو دعاسم يدمرم ةئاسلا

 يمالسألا ىروشلا سلجم
 كينج ف ةدمتملا ممالل يبوريالا بتكملا

 يف ةيمالسالا ناريا ةيررير ب ةراشس

 .ةرورضلا بالاح يف

 ,قينج يف ةذهتما ممالل

 .ثيوكلا ةاةطانضخإ الفاس لام يرصان سوزيسو
 رفعو

 عاو ب رئارجلا تالغبو يني ها ديس
 ةيقارملا ءابنالا ةناكول ع يرسل

 رم ةناسر ةراهؤلا لولقل شن ٠ لقد هج
 حصن ماده ري شاقل ينيلرل) ديسسلا
 ينئاثلا نمحلا كلملا ةلالج ىلا
 هدلالج ىلا هتدايس تايه تنمضت
 نهب ةسئانثلا تاسفالملا ةميبطو
 قارحلا فكاوسو يقيقشلا نيرطقلا

 دمحا ديسلا ةقباقملا رطحر

 ماقرأ رشس بيوكلا هظفاحسم يف هظرشلا رئاود ماه

 رئاونلا هذهف ٠ .,ةبباحبأ ةرهاظ فحملا يد اهقناوخ

 اهيلا اراجتب نا نيطاوملا قح نمو هماخ ةمرزتح دعت

 ؟فتاوهلا لطقتن الا ىتمس

 نيرا نوؤشلا ب رسازو
 نسيسسيسلا نودؤمي كبيوسكلاو ةرسفسلا اقسفامحسو
 ىيسح مادص نلاللا سيئرلا ديسلا مامن ةيروتبجدلا نيميلا ندا
 ةيستم ماهم هملس] ةيسانمب ءاقاضعلا ليمس دمطمو ديسلا سبأ
 .ةيسراشملا نوؤشكت ةليدلل اريزج ذيدعلا»

 نئيسح مدع دتاقلا سيئرلا ديسلا ماها ةينوناقلا نيسبلا ىداو
 لوزجتلا ةيسضنم ماهم ةماضف ةينساتدي ناجم نال مكادهع همم

 نيسح مادسع كالا سيثرلا ديسلا ماما ةينوداللا نيسيلا ىدا امك

 ظيدجلا هبصنم ماهم هملست ةبسالمب ناموتلا جلا زيؤم ديسلا

 اهتع ناديسلا ةينوناخلاو ايزرتسنلا نيديلا هلثا
 . .لسافرلا ناويد سيئر ريسح دمحاو ,يلعملا مكلا ريو ديجلا نسح

 ةلاسسس ر لسقن ىرت اسسوش ّن و سس

 يىرعفا زجل سيئ رلا ىلا سيئ رنا ديحلا
 ماهص دئاقثا سيئرلا دهسلا ثومبم ملس ..

 ءارزرلا سيئر بنان 1روثلا طدارق ساحب رضع هي رابس نو دعس بوسنا
 ديدج نب يلذاشلا يرئازسصلا سيئرلا يلا 4 ماهس نم ماو
 هيو ا 2-7

 , يودنصم دهسا يدج نب يل!اغلا سيئرلا لاهظتسا
 ,.سيم) رهظ لعب رئاؤجلا يف

 ةيجراخبا نوزسكلا ريزو يلازغ
 ارملا لامعالاب مئاقلاو ةيسامونب ملا جيلكلا ةيطلم يف ثادحالا نم نرؤشلل يرئازجلا يرارلا راظتسد نوذعبب ديسبو هيرئازصلا

 نيز يشرتلا نيسونرتلا ةظاملا فاس ل يك داعش ديلا ا يناثلا نسحللا كلل أ ةوجدو يبرعلا
 .ياذللا رممم ديلعلا ياللا يلح تب نياذبإعلا (9/ ةحفملا ىلع ةيقبلا ١

 يئاطيرب راحبل ةثج لاشتنا
 * ميلخلا هايم ف قرغ

 راحب لاشتنا
 سمأ
 ماهملا

 - عاو - نقلا
 ١ داهم نب يشالعيرب
 ةعالس 74 ىف نأ معي لولا

 بآا 7 0 اوداشأ

 ُسْقيسع

 يطا م ا هك
 8 ريملا نم ةلابلا امري سيرك
 دل نوفمبمل

 محلا مث 0 ياك دحالا نزل ةئبلا
 سما ةنيب ةييكيرما ةبيبرح

 نابش ةنص لاقتعا

 ةيكيرما ةيوج ةدعاق ريجفت
 تاوسق لسقن د ماضتست 3

 جيلخلل
 بلاق - غار  نطتتاو - اموكآل
 3و الا يوجلا حالملا رداع
 باغ ١9 ءرمغ رايط مهتيب نايبت ةيبس
 ي عقو راسفنا ف طروتلا ةسهتب ؛ولظتعا
 للا تارئآ لفذ ف مدختست ةيوج ةدعانا

 0 .لوالا

 نم نيرشعلاو نينا ماعيزالا موي

 نميلاو ايناتيرومو نيطسكفو نإ ندرآلا مالعا ءارزو ةداسل؛ ايح
 ةيناودملا ةلمحلا هجوب يلوفعبلا قارحلا - دومسض قارفلاو سنوتو
 .ةيكيرمالا ةيركسعلاو ةيداستمالا

 هجوب لسابلا يئيططستالا انبحش دومص ءارزولا ةداسلا ايد امك
 ,مهيض ةينويهضلا اهسرامت يثلا ةدابالاو ليتلللاو ميمللا تال

 نيسح مادع لكاقلا سيئرلا ديسلا ةردايمب مهارزولا ةداسلا داشاو
 ةلماش ةيناممز اديج اباسا رفوت يتلا يضاحلا با نم رشع يناثلا

 ,. ةيتيطسلللا ةيضتلا امدقملا قو طسوالا قرشلا ةلطنم ايات
 ( ةيروهسجلا لف مالعالا فيطل ا م ةرعد ىلع عاثن
 يف معو ايزو يللا كلسلف  مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساج ليصن
 ١ ديسلا ةيسنوتلا ةيروهمس# دادقب يف عمتجا ةيقارعلا ةيرزهمملا

 ظداسلا نوابشت لأ عيارلا قفاوللا م اننا عيبر طسو لمسوالا قرشلا .دادلقب نإ يسئوتا .مفس سوتذح
 يو ملا الشال ريف يتاثبا نع رجع امرأ 0 ل دنع د

 يف ةيبرغلا انتا ه.جاوت ينلا ةزيطخلا ةيمشاهلا ةيتدرالا ةكلمملا ل مااعالا هدا 20 قيلت آ تايدضتلا ين ةيمرستلا ةيلوؤسملل ربزف نيدئازج ميهاربا ةداسلا .+١5 - ينمو ايوجلا لاقتع
 راصبمسلاب ةبؤمتحلاو ةنضارلا فورخنإ ةيذيظزتلا هنجذلا وضع هبرذج# ريءايو < نق بر تسمعي

 35 قشلا 0 6 24 دمحمو تاهالا ةرئاب رددت نم رفا دع راجقتالا ناكو
 مش ا وئاطولحر اد حتما تايالولا ايدايروب ةيزوهمج يف مالالا رسرو يا 00 اههتاضإ , "ركسملا او نينم' .س

 (اإل ةعفصلا ىلع ةيثبلا١ بئاث عوكالا يمحرلادبغو ةهمالسالا نوقطمسملا همدطتسي !
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 ةتلالا

 5 هعييأ اودّكلا ةيكيرمألا 5 ةَسايَسلاِ درتي كرالكيومإر

 عيل تسلا قيرطلا نع تحتك «تيبرغرام »: واه
 ةدبحتملا تايالولا يم لئأ 0 رشناب بيرل راقو رشون يوحد تابافتمالا هتلسعاوت

 جيلخدا ف نهتاسايممب ديددبلا ةترع توعاصتو ,ايباعيربو
 دمع نم ىقتان ةموكح نما ةيداطيرملا رتسرو ةسيستأ فقسا رذح يدنلا

 ةئانح ي اصومصخو ةماهملا ىلا ةديحذملا مسالا ضردت جيلخلا ةقطتم لإ برح عالدشا
 . لارعلا دم اهماينا

 هيوعد جير هوم بهذيف فقالا نع نقلا يف ةيقارعلا ءابنالا ةفأكو لسارم لقتو
 ناشر عيمولل لع راجيا يلا يل توا نساك ملما
 0 جيلا ركسع نا لحي ال هنأ
 عورتا يراجتا#ر عض 0ع 1 ةيدام رارشأو

 5-32 اح يوحيا لسا نم لمعلا رو ربع رلع هكا
 د او 0 سلا 2

 اهتداغر فدهتسب ابدحت ةدكزم ديش ةروصب رشناي هماوث ىرخ# ةيبحات نيمو
 . يققف اهنملا برحعل

 اييرنيح يسلا ىباسملا اهبثات بي دش باطعا يف هاج كلاذ نا سما ندمت وي دار رك لو

03 

 ةببوروالا هدضولا هاحم اهققرمس املخ واق
 يتلا ةمنخلا يب ءاررودا ةسيئر دّقَمنأ دج راه يرفيمس عسسلا ناو

 املك رشتات هارت يذلا «سوماكل' وادم امن اهيف ددنو هتالاطتسا بابا ناميربلل
 , ةيبوررالا ةيئار دهقلا تركد

 . هةيبوروالا ةرسالا نع نك" ميآلا ريطاطس كلم 'هساوت اينافعيرب نأ لاثو
 , اهكاقسنا ميدخل ىلا رثتال واه 0

 يب سلما مانيعيلا نس نو السر يناطيرسلا مرسملا سلجم يف هلا ةملا
 ةييعرل ةبسلاب مهقتوم اوددسيو خوئالو هلاسن اوحجاري نأ ,يشفاحلا ع
 ييرصللا

 اهتنايسب قلمتي انهل ميلسلا قيرلعلا نه عوباللاب رشلاب ةددسلا واظ هه 'ذ
 لهل سوبام اهنا بورود اهنيرر فضوو ايوروا ءاعب

 يف لكشلا ادهب ثدحت دب واه يرفيخ ربسلا نآل اهبرتح نك رثت ام تيرغا دلاو
 مومملا سلجم ماما هل باطط

 (ا0 هحفصلا لك هيقفلا|

 ةيبرعلا يضارالا لك يف ةدحاو ةكرسملا : مساج فيصن فيطل | تع

 ةيتيذوس ةلاصر > ةلاصر
 ينميلا سيئرلل

 يلع قيرفلا لبقتسا  عاو ل ءامنم
 يل ةسانرلا سلجم سيئر علاص فكلادبه
 سما مافتص يف ةيتميلا ةيزوهسجلا
 ليئاخيسا | ىسيئرلا ثوهبم
 رفيشسكلا, ديسلا فوشتابروه

 .. ةيجرافملا ريزو بنان «فوسرنواوب
 0 اوبس توهبملا لضشتو

 اديك يله قيرقلا ىلإ ةلباقلا
 هحاححب ةاسياشرزلا يسلكدبم سيئر

 ليتم يداوم تيارا
 ريملاو يبرملا قيدخلا ةقطنم
 لخآ داجيال ايلودو ايبرعأ ةلودبللا
 ىلا ةفاضا همنا .لكاشمللا سوا جوا

 سالما نيب ةيتانللا تبا

 محيلاسع ءللالبع يلمع قيرقلا دكاو
 ةلباقملا لالخ ةساقرلا سلجم سيلا
 تلذب يتلا ةيسيلا ةيروهمجلا نا
 ماوتحأ لسا نع ةريبك ادوهج
 عرسالا راطا يف ١ ثتاوهتمم
 ءاوهجلا لئن اهمءد ليماوتس ةيبرعلا :
 داجيا ىلا ةقداهلا ةيلودلار ةيبرغلا ؟

 اهل ينبلست لمح

 يكيرما يدنج
 شوب يضاقي

 ينيوما يدقجج عقر عاو نطئشاو
 يوهم ةيكيرمالا ظاهتحالا تاوق سب
 يضارأ ىلإ تار لاسررا عدلا ديئاغقا
 .راجحلاو لجن

 تنجراسلا نا رتيور ةلاكو .تركذو
 اماع 159 رمعلا نم غئابتا يبا لقيام
 دجت يضارا ىلا رظملاب رما يذباو
 رارك ةييعرش يل كلش دق راوحلاو
 ةدطدم ىلا تاولا لاصرأب يشرب سيئرلا
 .جيتشللا

 هيدقلا يوغدلا 3 هاج هنا تناقو
 يلع شوب لويصمم مدع نا جنا لبق نم
 تايلبس مايقلا سرقنوستلا ةقؤاوم
 ريطا اكاهندا دمي ةقطنلا ف ةيركسغ
 شوب هم مولي ,يكجرمالا وقس لا



 ىلعو زيزع قراط اهسأرت

 _دصمولا 01١ 19
 ,ءاحنلا

 ينيالو ربكا

 ةيسسسيئا ربا ةسسيق ا رع تاسس سه اسم
 ةسصسيبن انشلا تاس الفلا ل ةسسست

 انا ةيجر اجيت ةرازو يف كدت
 ليي ناتحاسلا نم يلؤآلا ميراوبستملا
 سفرمالاو يف ارملا نيم ابضبلا

 لا رثرخا قرا هممسلا سلربو
 تيادحلا هيج راخلا زيزو ءارزولا سيئر
 رمكا يفحل رويت هت“ سوس اميق يضارملا
 تياتسلا هيعراخلا ريسرو .يسيالو
 يس اربالا

 تاقالملا تاتعانلا تواسبر
 نكح سراسجلا نب زامل رجا هبئاشضلا

 تايتسلا ل ةكرمشملا ةيحولا سابا
 ردصو راوخجلا يح بافالعو مالسلا
 ليمستلا تاغالعل ةيراتسيا قالا

 بتياصلا رغ تائطاسملا رهو

 ليشرت" نواهرلا مانو عداسملا يفارسلا
 ناررسو ةيمجراحتا مرازرل مدقألا
 ميادلا قارفلا لثسم يسيركلا مههارما
 لل ةدمللا مسالا ينوروالا بمكملا ندا
 ةزياد نسيئر ينيعلا ضايرو فينتج
 ءرئاو ةملودلا تازيبآللاو تامابملا

 دئاقلا ءادن يبلي بعشلا

 مه رو سسوس افلا ب لكلا اسنم - حارب ونلا
 هسا سسسلا قربا رلا سلا راقب ريل"
 يفامعتلا ,ياقماو لل" نإ هسا
 ارهل يف هيصارعلا , اهلا

 نياربلا بعايرخلا يح اك سفح
 نا رولسلا سلطم ليس يجحح ةيايبملا
 هيج اهلا مرو نادعرتمإو نمالسالا
 ةلاولا كرما اسس نب رباب ينو رسعو
 يف محتمل دس هل سورو لا تيظملا ىذا
 ينال كرا ]سلا افيسخا
 ناطقسلا لامعا ةياقلاو ةهحسلا
 مادقت يل ةيسارتالا

 رق ىو رملا نال قيسلا ياقو
 ذر للحل سم“ جاسنم مازصس يل" لسن
 و افيسم قارعلا ةيقيسر ةراصر يل كلو
 يموت

 يل ىعدو سك“ يلش لمسلا لاغو
 هيقارملاا ءاييألا هلاكو عونك حيوسم
 مراسرلا ىلخ ١ذر يندب ىنارمقلا ةيراصر نأ
 رمز يفااثخ دسسلاا اهن ماخ يملا

 ..عجارت الا

 ىكاف“ راجدم قرالا ا اياماو

 باص ةذكا رموطنلو عيبفتلل ةدش ل" الط
 نا راقت" سدلصلا نجي هل تسلل ١ ةيييامعي'
 لراشمو ليوط جن ا امهطم ب نيدلللا

 دقو يسمو ربا يلح ميييبلا لا سو
 مل اييمس ن همرمم لدا" دنقل يسع
 مداع الا يومسلا ةيسظ رانا سابو

 نزولا يشف .لاستمم  يجححو
 لسيمس يرصاب يسؤرمتو يم ةمالا
 بتيبح ل ماذا لكرسا

 رقيزإو دينسلا رايقسساسب ىاسقو
 هع قكفرللا يقولو ينارساا هيج امس
 عر رولا نسمي تيس رس رمل ب اقل ميسع
 ةرفزر دكر دياسلاو ةيحرافلا و

 ييركمتا ميهاربا نلازربؤو همس راما
 ينوروالا ببكلا ل ميادلا قارعلا لمع
 لاميافلاو بميح يف ةديحملا مغاللا
 افهمم لث يف سدلدلا يسرافس لاجخ اع

 هسا

 « مدقتي نمؤملا

 لست وأ 1 نسف لسافم ن وسام ؟ر 6

 زوسمست ١/1١ ةروست :ىداسبسمل ءةوسلا اوسوسسفا
 لابشتا ميظيي بيكم ةداهلا تمظنا
 رسما يتاارمشالا يبرقلا تميلا برجل
 ةييام يف اربمك ايركمسع اهارفتسا

 عطاوم يف سخوطجيملا سلتاقملل لسوملا
 شيقل ةيلامملا هقطنملا ةداسوتا
 ليبراو ىونيب تاطفاخي يبمشلا

 بشن ميماملاو كويفدنو همبافهلسلاو
 الد يئافلا هانم يملي بمشلا» رامش
 نيسرلا ءريمرع .,مدلمي يمأللا عضارت
 هبرطملا ةدابللا مضخ يلع سس
 دئاق يقارتشالا يبرعتا كعنلا برخبا
 ١ شيدحلل ةيئامشلا ةقطتملا

 لذ سيخ نيقرلا لوصو يدل
 ثبعبلا سرفل ةيرظللا ةلايقلا وضخ
 هييطنملا قئابخل يكارتشالا يسبرسملا
 علوم للا تلا شيلا ةيئامشن#
 ميكطلا ركذلا نم بايآ بيت .لاقتمالا
 جاررأ ىلع ةحتانلا ةروس تلرخ ملا
 .راربالا ءارهطلا

 ضارعتسالا رمآ ذيدملا ميكث اهدمب
 هس ىلا ةيلاسثلا ةفطمملل يراسملا
 يح نيسخ قيلرلا ىذا نا دفيو ةيصنلا
 سسيدارك تنص رفتسا يمارتتسالا مدي
 هعبي ماما نم تاللاقملاو نعقتاطملا
 ديسلل ةزيبت ةروم اهمدقتعا ةيعدلا
 ديكوكو نيسح مادص دئاقلا سيئرلا
 ةزايثا ملشو ةيحارملا مالعالا ةكسح
 ممفشلا يتيجلل ةهلامشلا ةزلغتملا
 0 مالخابو يسمكلا شيفلا راسمشو

 رسما سوشي
 نأ مءادملا هديرج- دون

 نيلوخملا اهيبردتم نا ثبتت
 ةيفخص :ببأآوأقل عارتخاب
 يف يلرويسملا ةداسلا عم
 ةطماسن يف ةكودلا رئاوب
 لمع رماوأ نولمحيب بيوكلا
 ممكت ةموتصبو ةددحم

 رمخ يجربف ,ةدبرجلا
 ثامهملا ف مهمم لماعتلا
 .ةيفحملا

 ,.. ريدقتلا عم
 ريرحتلا سيئر

 ى سطاوملا يخأ
 3ق .. فميوكثا ةظعاحم

 كنكمت ,ةرورشلا هلاج
 مايضر3اسب لايسبالا
 .هيقابلا

 ةهديحتلا' ©

 هكوكككك
 هر ضع
 ناخد ع

 بايرودلا ©
 ١

 ؟ع[غنع غ٠

 152865*2(م

 سيطاولا يواكل, ببكم

 ةطرس هيريدم ل
 بيوكلا هظفاخحم

|| 
 مادخل

 ةرفاخلا ثافلثيصلا

  لجسصلا ةيندهس تيولكلا
 ترانملا هللاببهم عراش

 - هئير ةيلديع :ةيفظننا 1
 لوو دخل نبا عياش
 مادمقلا ةيلذيع ,رصتنا
 ماستشلا عراش

 - رومساب ةيلديمع ؛هادنلا 8
 سيبدلا عراش

 - دهفلا ةيلدييص 9 ٠
 .يدسلا ناطيحلا

 نمارمتتالا يقف ةكراشملا عطاوملا

 سسدلا نوهؤطنلا نوئباقملا ادزو
 رست ةمجبلا ةصيم مانا اودشسحا
 هروث +ءىبداسيو ىارمتت مالولاو ءادعلا

 رومنملا دئاعلاو ةدحللاا روع 5+ م

 نسج مادس شاخلا ييثرلا دنسلا
 راشرا رثستإا نفارمتسالا رصتخو

 اسيئر ناديسلاو هلو لا رهوو ىرامترلا

 فت دسيمتلاو ,يمب ربشمتلا ينيسييلخلا 4
 ينادلا مكجلل ناسك ةقظنلا
 مداسلاو هقفظطمملاب نوبافلا غاتمالاو
 ناترئار هيلامشلا ةّدلطنملا وطق انس
 ميطتت تنكم ءاضملاو رب ءاسنبا
 يف ضلوؤيسملا ىف ددعو برتختلا لاسشلا
 تلا يشمخلل ةمماملا ةدايفنا
 ! هصضقتسملا دئامن ويواغمو

 محامص حارتملالا قيرابص ىلا دخون
 مقاعملاو نامياحلا ةيلط سما
 ءاضبا يف هيون اقناو هي دامس ا سمرا دخاو
 رخاوشلا دسل مهيلنمم باطتمال يطرعلا
 هيداجسالا ناضالا ف ةلصاضلا

 نع يون قيدانخ بعروسو
 يف ةيساردلا عقاؤتلا عيضبج
 هيدا زج لاو هروب اللا سرا دملاو دق ابعللاو
 4 هظيوتللا ةناردلا دعب دهامملاو
 ,قلرملا ءايجبا

 هيئارمللا ءادبما ةلاكو لسسارمم دقكاو
 اولدب هبللعلا نم فولالا باش نأ
 ننس يطارفميدلا مهقتحن ةمرامم
 موب ةيماردلا نم لوألا هغاسلا
 , نسفا

 ةسرامم تاناطننالا ةذه زيصتو
 ةبلطل يبطولا ماستالا اهينك بلدا
 ججيهمللا ريرغتل قارملا بابشو
 هيريسل ةطبخا ىذدل' يطارشي بلا
 طيوبربلا ميهالملا سيرتت ىلا هق داهلا
 يلك ةنلطلا ريفاح نب ةيماسنالاو
 لط بحت ميظملا يارملا ءامب قيرط
 مافس دئاقلا يسيئرلا ديسلا ةهئر
 نيب

 )ده هيلصكتلا تاباطبسالا يتانو
 هنايب ىدعنت دمايعلا انفارغو عاملا

 سرشال ديمالسباو هييرعلا نيتمالا نخ
 اهدولب ةنيونهممو ةيئابربما ةمجحف
 تاسدقلا نسيددنت ةدهنلا تايالولا
 ظفنلا عباتم يلع ةرطهسلاو ةيمالسالا
 ديبرصلا همالا تاورث بهيو ةنيرملا
 ييلملاو ىركملا عامشالا هكرخ نرجو
 ةكئيلا اهتملعز همالل يراصخلا)
 مدظنلا قارملا

 يتلا شتالا لصانم نايم# بملم
 ءارارب هيبارع ةراخملا ءرارو اهقملممت
 رهش ىع رشع ثلاثلا هماقلا نط فلا

 ريعشلاو ةطنخللا روذب ميكست

 نيعرازملاو نيحالفلا ىلا
 -119 4 رب هيارغ ةراجملا ةرازرو تمل

 للا ريمشلاو ةظنخإلا رزقن نم نط فلا
 ةزهجالاو صضيجرارللاو نسيحالشلا
 ةيامل يرلاو هعاررلا هرارو يف هضمظملا
 احلا رهشلا يم رشع تلاثلا

 هضارفلا ءانمالا ةلاكول كلذ عقبا
 ةراجبل ةماسلا هلرشلا ماسلا ريدملا
 لكشب تايمكلا كلي نا لاقو تريحلا
 ررهبلا نم يالا 6١ نم رثكأ ليسن
 ةيويشلا عاررسنالا ةلمجخإ ةررفلا
 رامش بحي فدي ينلاو ميلاخلا
 ةضانلا دبي حالو ريخ ةحارزلا
 ,يراصممالا راضحلا لاشنال

 ردصت يرئاو ةعارزلا ةرازك

 زوق ناسقب تاسميلعت
 ةيعارزلا تادهبملا

 يرملاو ةيغاررسلا ةرارو ترشسما
 تادسملا عسروس يناسب ا

 قيقرارملاو نيجناقفلا ىلخ ةسخازرلا
 ودق فرض نأ ىلا تاميثحتلا ةيراضال

 دهتاوع لاهتمسا دعب عيب متادتنملا

 هحاررلا قى هيامولا لووسم
 ل هطفاحملاب

 تاديتملا عب روب ةيكارزلا تاريهجملا
 ةيظدتم باريقم الكولا ناك ةمحاررلا
 مسوق ةيعارزلا ةيلمحلا مدخم اعبي
 لالا

 نوسففارللا ايحر ,يسعشلا .شمخلال
 هئاشلا سيهئرلا دنسلا مهضيرافاب
 يسجل ماده

 رتيجتا يش وطملاا مادعا نا رتادبو

 لامشللا ميظنت بمكم ةدانق ل يمحتلا
 للا (1820)و ينويقم علم برخلل
 يعّروم هيوطتمر اهولعس الا
 اعوفتم 0803و افلا (؛ا0) عماوب
 افلا ([3)12 يربي عزم منام يف
 لصولاا عرل ةدايد يف اهوقعس (01)و
 ي اهرطبم (9ا4زو اننا (8١او
 اهلا (546]و كود معرف دايم
 ةدابن يل بطوشع (؟1١)و
 2يخاو فلا 2١( 1 )و هبساميرتسلا
 18 1 )و ميماتلا عرق هدايق ي اهرطنم

 عرق ةدكيق ي اهوطادص (214و املا
 ٠ ليمرا

 ومع يداه رصخ نابزم قيقرلا رازر
 بلكملا مع نيسما ةيرطخلا ةدابطلا
 يمحشلاو مهما ميطنتلا يرسصرملا

 مادص يتارششالا يبرملا ثمملا زحل
 ةيباختب11 رخارجلا نسم ادفع نسما
 .بثسو ةبدادعالا سرادملا
 . مهامملاو تامماجلاو

 ةيرطخلا ةدابكلا رشح قيفرلا عئطاو
 .يلك ةيباختنإلا ركارملا يف هنالوبم لالخ

 ره اوش دسل ةيليسكتلا تاباطتبالا يس
 ةبلطإاا ةسراسسي ةيداحتالا لاسنلا
 رايتخاب يفءارقميدلا مهنخب
 هتطشخا يذلا بياثلا جهملا لط يف
 ةدخبلب ةميظملا زومت ©0719 ةروح
 . يح مادم كاقلا سيئرلا ديسلا

 يدا رغط يادرم قيلرلا ايحو
 يف مهعالدبار مهمانش يلح ةيلطلا
 ةيطارستميدلا ةسرامملا هذه
 امطث يباهم ماسلا اذه بسقكت
 يبيطنتلا نيدينعلا لاع ةفاسعم
 . يريصباو

 تارغنالاو ةبلطلاب هباقن لااقع لاقو
 تاباسطتتالا نا ةيساردلا خئاوملا

 ايليارتميد اجهثب مسحت ةيابزعلا
 بانشي ةبلظل ينطؤتلا داحتالل ابان
 يف ساساو لغال لكسب مهانستو قارملا
 الفلا لسلا ةرميسم ريرعت
 ًاليلطلا ةسرادم لالخ نب يبايشلاو
 ماو لمشي يكارقميدلا 2
 , جسو

 ةرايقلا وسمح قيهرلا بحصو
 رونق ديسلا هتلوج يف بريد ةيرطدنلا
 ينطرلا داحتالا سيئر اجيد دولوم
 قارملا بلسثو ةيلطلا

 دئاقلا سيئرلا ةمركمل !ذيفنت

 بلسشسلا نسم رسيسنو لسصاسح
 نسبا يناثلا نيرمشت

 مانتالا ةيئاكو بودل كلد علبا
 ةمايلا ةكرشملا ماملا ريدملا ةيفارغلا
 ةكرشلا نا ..لاقو .بومحلا ةراجتل
 يضايملا رهشلا رسخلاوا ديمو ثماق
 يل امنت مسوملل بلشلا لصاس مالتساد
 عروشت مالجسالل اركرم ب ٠ - نيرط نحل
 .يريسلاو ةيسراملا" تاطئاخم ىلخ
 راق يدو رابيمو ينئلاو 0
5:0 

 ركارسم تايه ةكرشلا نأ فاساو
 يطابملا يب جتبملا بلشلا رلسسل هزيتنع
 ةيئرؤسم نسم قارعلا نم هينامسلا
 قيوستو ارش ربع يف ةراحملا هرارو
 نع هعاوناأ فيقرسميو لوصحللا لماك
 يبل ةيميحشتلا رامسالابب انهلبد
 سيئرلا ةيسلا ةبيرللا ةديفمت برقا
 ,نيسح مازم رواقلا

 نيسماتب نبال ةزارولا لا حمراو
 يسابق لم قيوستلا .تانرتنمن ميمع
 ةيبساحب ضاكالمو ةيكيسب الب هيطحلاو
 وئارم يف نيراربو ةلماع دساو هنلاعو
 دهاك عالبمالا

 ةديدج لمع عيص دامسغا ىلا راشاو
 يتلا ةمشارلا ةلجمرملا نانهمزر تناسب
 هيدبعت يف ميظملا قارحلا اهشنملا
 ةيلابرببالا ةههلل لوطبا
 تالاظ راطشسا لالز» نمو ةينونهفلا
 ييويستلاو ميلستلا ركذرم يف ةنيلماقلا
 ابمؤب ةعابس -71 1- يدم نرجلاو

 لوصحملا ملست ةهلمخ عرس بعدهم
 ملصُملاب هيلقللا لبملا يزف لبق نم

 ةيلاخلا ىلشلا راببسا نش رثدنو
 نم الدب زاب فلا يه دحايلا .نطللا
 مالو رو رييعلا زرلل رامثد ه8
 رول راميد م١٠10 د ني الدب رايد
 ني بجاولا نطلل راب فلاو تاخبتملا
 راكي + مهرهغ رو

 يسطوسلا سلجملا سيئر
 ادنلوب ريقس يقدلي

 حلات يدهم ندم دفا يقبل“
 كسلا سئخولا سجل دل
 هل وديملا دهم نكست وللا فويس رش
 1 ةنمع ءاهي ةهلسي ةينسابف اداوم
 وعي

 لوؤسم ويسنم
 رواق قارفلا
 ناودعلا در ىلع

 هيلحلا اي نوهب زووم رسم فصش
 ةيقمصت ءايقتع نك يشي رجلا يسابحلا
 هيرست ماس ةياوسلا ناو لازب"

 اردنا يودخ يم ترهلاب ةمكيرشألا
 هتالول حيرصت ز ردصملا لاقو

 فرستبلا هزق لا رسما هييارعلا ءانمآا

 جماببو ةعساو امرارغمسا محل لكنت
 اناوقلا نرخ 5" درا ةلاذالا بيالتخ ىلا
 قئرملا دا ةمكيرب#) ةيماو اهلا

 رارغسملا# اذه نا رقما فاضنو
 تادحس ي دلا بولا يا يمان مهتما

 نم هيكيرمالا جرامالا ئانؤا ةيبغ
 هس ؟رقسما يلاسعلا بود لامبجا
 لكاس فلدنو يارا بماح يف ةموك رم
 قلراثالا نا ني سمالاب ةاسقف ام
 هيكيرعالا ةرهجالاو همكيرم 1“
 ةيرارباسبا لامع ان ماقلت قدمي يلا
 نئأرلا ليلاصتو قازولا ظلمح لخا نم

 يليرمالا سرفتوكلاو يتيرمآلا عاملا
 ناو دملل ةديهسب لودلا ماعبا ينأرئاو
 يقارمت" يلع

 هيفي صولا نارخلا نا زدسفملا دكاو

 مالستاب سؤملاو , هئيصن ةلادعمو
 ةده هباسيا نشأ يثالاو لالا
 يلع درلا ناغ رداغ هيلعفلا ةسيراسملاب
 مربط لكي هل ضرفني ناؤدحل يا
 , ميسعتو

 :ايئاتيوم ةيجراخ ريزو
 برملل ةوث .. قارعلا ةوق
 مسه ميسلا ركمتسا او م ندب

 ايناتيررم ةييسراخا ريزح يدها دلو
 ةدابقب ةيبرقلا ةيركسلا دوظح#ا
 « ةلطبد يف ةديحتملا تايدارفلا
 بتاوقلا دوجو نأ ادكم ..يبرعلا
 ةسدقتلا ةبشحملا يم ارالا يلغ ةيبحبصالا
 ةهيرصلا ةمارثلاو طلايسلا سمي
 .ةيمالسالاو

 3 يتانيريملا ةيجراخللا ربزو دكار
 سدمللا+ ةفيسم هترشن كيد
 ميدسل رداعلا اهددق ق3 :يبيرفلا
 3 عاضوذللا | نأ سما
 حالشلاو 7 وه جيلخلا ةقطدم
 .هفطجحلا لبقتسلاف يبزملا مهالجلب

 تاقالسصب يديد ميسلا داما

 قارملا عب ةكيمعلا ايناثيروم
 الإ لهتشم ىلمي نيشكشم
 مل قئارحلا نا ياتو ..ةهنفلاو ةيسسرلا
 يذلا تقزلا ل يموثلا هبجاو ف رمقي
 يرظالا ةيبرحلا لودلا ىغمب تضقر
 نمالا نع عاندقل معد 7 ميدل

 .ييرملا يس
 رثفتي قلرحلا نا يديد ديلا ذتااو

 ةمدخر ةهيرملا ةمالا حلال امان
 يلذو .,يرمتل كرا هبنرتو اهسلاسم
 ,اهتيامحو اهب ظافتحالا برسلا

 روزي يندرالا مالغالا رعزم
 د ةناقتلا يرصعلا

1 

 ب 03 ريتكدلا راز
 4 جابه يئنرالا مالغألا
 ةيسردملاو ىسايملاو نونكلاو ةفاقثلا
 .دادفب ف ةيرصنتسملا

 يب درالا رالعالا ريزو فيسلا عيمتساو
 ١ ةباغرلا يغ لملم حرش يلا

 الاو ةيشير اننا نيام ا اهب
 رمئاقنا يميثرلا ديسلا نمل س قارمل# يل
 ةئايحلا لاسعاو نيسنح مادس
 يلع ظافسلا اهيذ ةيراصلا عيسوتناو
 لقا ميدقتو ايكيراتلا اهلاسم
 _اهراوزل تامدقللا

 اربا روتيكدبا قطار
 ديسلا ةرايزلا لالخ
 .مالسالاو ةفاللخلا

 رضحم ىلع عيقوتلا
 عم كرتشم نواهحت

 يكيصلبلا رمحالا بيلسغلا
 :يروبلا دمحا ميشاربا ديسلا ىقتلا

 ريدملا بلوك ندب لراك» دهسلا نسما
 رسمخالا بيلصلا ةيممضل ماسلا
 رهرب يدنا هل قئاركلا دقولاو "
 , ايلاح رطتلا

 رضحم ىلخ عييت وتلا ءاقبلا لالخ متو
 رهزمتل ينيممدلا نب كرتشلا نوامتلا

 تيدملازع
 ةراتف

 ةهلمج
 ديورتز ةيقارعلا رمحالا لالهلا
 ةهئاوذلا اهتاحايبتساب 1 يممجلا
 يف لسا ةمادال ةبيطلا تايرطسماو
 . اهلايطشتسم

 بيلصلا هيعمتج ماي# نمصت امك

 يارسعلا ذيؤرشي ةيكيجلملا رسخالا
 اهم امل لافظالا ةيدملاو ةيودآلاب
 رامعبفلا هيون يارملا بعشلا دومستلا
 هيلع .صررعملا يدابصتتالا

 قينعتب ةيئاذفلا ءالكو مازلا
 راعسالا تاحول

 اهياكرش ءالكو ةراجبلا ةراري بم رلا
 برشفلا مريصتو ةراجنر ةيئادفلا

 ررام ناثم يف دازما راعسا ةحول قيلتم
 ةيراحثنا مهلاتحما

 باهيسوب مص ءارخالا انق سايز
 هكبش نلحل دياغرلا رود ذيكاتل ةرارولا
 سيظارملا عالطالو .نيمتسللا اهناللو
 مهل ةرردلا هيرهشلا صصخلا ىلع
 هيسيوستلا ةاقدلا بعزم

 يف ديدج جاوز دفع 0
 تيوكلا ةلذئاحم

 اهتبدمب مع يملا باخيرلا مدح
 د ةييصخمللا لاويسشالا يقيس
 لالخ هيحير ها - بيوكلا ةطفاجم
 لالا رهشلا نم ةيصاملا مايالا

 هسمهشلا لاؤضالا يمات ركدو
 ناك يملا تاكيرلا دذش يأ ةقاق احاد
 9 * ب علم وامتد فتا) نم لفأ اهييه رهزملا
 ىلع لدن ادهو روك دللا ددملا نم ةحيو
 ةيزاخال ةريمك ةياجدنما كايه يا
 ووهملاع ةالافللا

 اودصع لسع
 محلل معاق ان هس سلا ع نمش
 يلم لإ الاقل سا 2 ,] هيل
 هيسحلاحطلا _انل ةليقللا ىناقتل سلا ىومسسا
 اهيفلفل ىنلا هسسأو ههتلا بادي دهيسلاو
 رعارو ةسحات# تكاسستاب تفي كتما يس ١ حريصا
 بايبألا ةلاكولا هوس الاو ةيلاسصملا

 نلاقم سارع
 ةايبتس ينس“ تاجمرصملا دمه لا

 نم عون يل اضما ين ريخ او جرا نحب ياييال
 نإ رباب لجرنو ةيناودملا لامش“
 رس اها انك هيلخادلا و'رفلا ىوونس
 قارعلا بح دوادملا ججومو

 رادجاو ةيفاقسلا ويرو دسسلا تاسقاو
 لا لاش ترتعلا لوشلا رثساب فذ ا
 ' ةرانعلا ةسفنلا مرابمعالا

 ةياعنا فورطتلا هذه ل اهتسنم
 نم حورخلل اهلاجر دلس يفر اهنثع
 ريظعافملا برخ هقامعو

 اند يخالاو سةشإ# نيقبلا نا دكاو
 ىف لخادم همنا برجلا ءارو اهئاهلا نأ
 نيرا لذ (ايسمسنالا كي كفيلا تاراتبملا

 اننفن ةرسهملاو ةريوشل ا! اهتجور نكس
 ميايع يدق فيطل ديما" مدتز

 عير و اهيمنت نل جهبطا ادق نأ للخ
 ابا امك اهممخم رواد وا اهيبيمش
 كليو ةيش اهبايسيرمب لا ريثس
 تايرسمار هيرفي

 فيطسل قيفرسلا

 رشلا ىوم هلراص ىلع ييقارقلا درذق دكا

 ردح اصاأ تاسحس رسصصأ :مالسعة او ةسفاسفتسسلا رسيزو

 قارسعسلا نوؤش يف رسفاسم لسخ دستو يسن
 ميسمول 1 تشن واع

 فلل اع سول ناس ماسلا ننا2ي فظعو

 لو اهيممسم ةمقتتل (اناسفنلا يس
 يكس مقسم دسسللا يسب ةييهشمل
 هيلع دس يبن يبل! يتم, ساو
 ةهيسسلاط و م سا طاش ئاابلا
 تورطلا ني فرفع نع عسا

 لس انا بيست. فسلتلا مسنلا هينا
 هلاؤوب همسفمس الينا همانشلا راو
 تاجيربسكم لأ اونلاب ةمما لاو انبآا
 نجامسا كادهسمالا ىش مصاب
 ةملخ ل“ اهييهسلل ل عسسل هههخ "وو
 < راهسملا

 تالا دست قعس كيب ةيمجال رم
 يرسخ ايسر معو سما ةيساج تييضت
 تفويورلا دسسلا ةيسايوب نسا وسلا
 هي رجعارما قفولاو بوييورت فيس“
 لاهل ايخل بياج نارسالا رويزس ين دلو
 ناوعتس ر الا مقص

 راع افسح فاطل صرصسأو
 هلقللا لالسح هالو ةفاقشتا ربو
 مجيراملا لياذو طباؤرلاو يناقحلا

 قارفلا نم مرج بوكلا نا دكؤن يلع
 ل ساطيربلا نامعسم#ا رود يلا اويكم
 هذه حاطنفال نارمابلا ةقعط وب كيقمب
 قارعلا م يتوهجلا زرخلا

 ميسا

 امج فيصن
200070 

 نيهاألاو ةيدعتل ل امم حسو
 100 ا

 ناسيا ىلع مسعاو ابنس رمو ةقففلا
 ةروابس يوت ربو جاوانسملا| نينا لس
 قا حسن ,اميث دياعلا سس ينس
 راصاعا سا رم مسجلا نمسا

 مياع للسفن فيلر ملا هلو
 4 اه جسلا برغل“ ةهيمو حصا رغلا د دق
 ملاعلاو ينرعلا _دلظول لف يسلشاو
 هالبمتلا' رسسلا نرسلا ةهيترالس يسم

 ةيييله ع! هيك ويسالا مو رسل

 اهساسا تاياقم ىف 'ءاصسحلا اه اخذو
 رهفويتنب ةهماسساو سنن 3 نمل"
 تكا

 ىالع ماو ةياقُسلا رماو دسسملا مشو
 سهوا رالسسا لسبإ حج دام
 معد يسلاو مالنا ديجبم لإ ةئراسماب
 يلا فورطألا دره ل يبع يسمع رق

 ةيمرحتا ةلطمللا انهما رح
 سمير روسسلل' مزمز زك نيسملا رسخو

 ةركش نك تيفوسبلا ماةسلا لسير دعو
 ةرايزت دموللا مرفت" هجابال ةريدقمو
 ةعيسطل للك ببمك نش اةطالاو قارخلا
 بقايسمللو هفكتسملا و عاضواا
 لالاعلاو لمامملا ممسلا لالخا
 ثركلا باليو بيير مئاعلاو هفطنملا
 ةرهدملا

 لستتي
 يستاسيسبالا فسئاستستساا بزسح سيسنر

 في سل سس ل ل
 قارعلا عم يتابسالا بعشلا نماضت دكؤي كرتشم نايب رودص

 مساج ليعت فيش قيلرلا لياتسا
 ثعسف برحل ةيرطللا ةدايقلا ومخ
 بتكب لوؤسمب يكارتشالا يبرسحلا
 هيزوش دهسلا اهيبف ةايجسر البلا تاظالعلا
 برب سيئر سويئام فيور هيراع
 يسوضالا يطار لميدلا كاد
 ةيبورفالا نالريلا وضع يئابسآلا
 ريتراس سكوب ايبا وذيكارخ ديسلاو
 برها ماع

 مساج فيمت فيقل قيشرلا مدقو
 تبوسكلا انبكحإ ايخيراث ايضرسع
 لبج نم اهعاطتلااز ةسيهيز اننا
 قف حاكامق انو رامعتسالا
 نم هزجتب ال مزح اهنا اهو ةقطنما ا
 .هبمشو قارملا يطرأ

 مساج كيمث فيطل قينرلا دعو
 يمجم عمم لمامتلا ىلع يئارعلا صرح
 لعاشتلاو رارحلا قيرط نع تارطألا
 يذل دبدهتلاو زاوتبالا نبع اديمب
 ةسيلايريبالا هسراست
 .ةقكعتملا ف اهثافلحر

 رسما فيسد فياعل قيقرلا حصر او
 ماوس دئاقلا سيئرلا دهملا ةزدابم
 اهترك يقاملاابا يف ةيملسلا نيسبيع
 لئاشم عيومج لبا لثمالا لخلا

 نبأ يلغو ليات لكشب ةلطثملا
 لغو ةنزجت يود ةدحاو مىداهمو
 2 ةيضنا اهسأو

 هنابثما نع يلابسالا فلولا ويخو
 لالخ اهيلل يتلا ةخلابلا ةوافحلل
 طباورلا قيمغ ادكؤم قارعلل هترايز
 يلاارمعلا نيبمشلا نيسب ةبخيراتلا
 ,يناهسالاو

 يتايسآلا بعشلا نماطت دولا بلازا
 ظوفخلا ارككتيس يقارعتا بجشلا عم
 بمت ادع سرامت يتلا ةيكيرمألا
  قلوسللا

 ناهب ةلياقلا بلع ردس دقو اذه
 | ثعبلا بؤس نع كرمتظم
 ةيلادعتلا بزمو يسكارتشالا
 ,.يئابيسالا يبوززالا يطاراميدملا
 ,نايبلا نعت يني اها يقول

 كرتضم ناهد
 انبا مقوي ايرعيح قاربحلا ديس

 هيراص هيزوط ديسلا ةمائرج
 لظئامتلا بزص- سيئر سويتاس
 ايسالا 71 يطهارقمي هللا
 ولاا ويفرح دعما ةيوشقو
 بلا ماه .عترتاس

 فيلعي قينرلا .ىلا دهولا عمتجسا دناو
 ةيرطتلا ةدايفلا رضع مساج فيصن
 يكارتشالا يبرملا ثمملا برحيل
 ةيجراخلا تاقالملا بتكم لوؤسب
 تثادحا تاروطنل ضرع نأ عمتسما ثيح
 ىلع يتدبملا قارفلا يصرخو جيلطلا
 راومجب»# قيرلل نع اهعي لمافتلا
 ةييململا لشامولابو لعاشتلاو
 ةيزاَرشبالا طورشلا نع اديمب ةرغتتا ا
 ييركمدلا يأو دنلاب ديدهتلا وا ةلبسملا
 سيخرتلا درسا ةرداهمو غابعب# حرش ابمك
 ف ةيفيراتلا ةيماسلا يسمع ماوس
 ا؟وي4 + يسطسخلا با نم رشع يناثلا
 طورلاو ةلظنا١ لكاشم عيمم- لسحب
 تارارلا لفو ايلومت العبر امهنهب
 م. يدانصر سسا هو ةيبلو دلا ةيه رشا
 ةمدقس قو م اقئد اوإ ةئردت نود ةدهحاو
 : بلش ةيضت لكاشملا ءذه
 ريرتت يل ةلءاثلا ةينطولا هلوقسو
 هعارت قول ةثختسلا هتاود ماتيو عملا
 يمطوللا

 تايالولا دارقمإ رطابطم نم رذخو
 نوؤم رسيرفتبا ةييكيرمالا ةيمعشملا
 طقحلاب اهمكختر ملاعلاو اشقتعتم
 انس فلذ سائمباز اراغساو 'اهعاشلا
 يكايسملا ملافلا لسقتسم يلمع

 .قارملا صرخ ؛دكؤمم ابورو أ ف ةبم اطير
 قوسلا يلا طقدتا قطدُت ناسبا ىقع

 لرد خيبس عم راح - ل نة حئاصلا

 رساج فيت فيظل ييقرلا دكأو
 عم هنوانت زارمتسا للك قارملا صرخ
 نيداهملا فقتظم يف يس ايسمالا مهلا
 عب ةيمرحلا هتاطالغ ريوطت كلذكو
 يبورزالا يطارلميدلا فئاعتلا برخح
 ينالسسالا

 تالالبسر» بفكم لوؤسم قيشرلا دحاو
 ميسلا ةدايقم قارملا ةردل ةيمراشلا
 ترسل نم يسم مادص ريك رلا
 ةييكيرسمالا طوسملا لك بحون
 .بتمشلا دادضتساب ةيويويهملاو
 قك عالذلا دودشلا ريم يقارملا
 ةمآالا جئاصسمو «تيدايسو قوقح

 يننحالا مرملاب ددب امك ةيبربلا

 هوم

 ةيبرصلا ةريزسلاو جيلخما ةنطمملا
 نبا ىلك ةيركسعلا دوشحلا رطاخسمو

 يتاعلا مالسو ةباطدلا ١

 مساج بيصت كبطل قيلرلا حلو
 اهب لماعتي يتلا ةسودرللا سييافلا'
 ايامعف «اجت يلودمتا نما سدس
 نا ادكزم طبعي انتلقبم
 نا دقو ارجني 7 لك ةيلر دلا طيبعرشلا
 قلو ةينيطسلفلا ةيبضقلا لجل يلوالا
 دطتو ةدصحتملا مسالا تاوارنا
 لعفلا ل اهيلع رسوسصتم ا تايونملا
 يثلا ليئارسا د قاثيملا نب عياسلا

 تارارف لك ضفرت تلاز امو تسعلر
 «ييرملا عارشلابب ةسفاطلا نمالا سلجم
 .يليئ ارستلا

 لماشلا راسحيار ةمطالملا نا لالاو
 هبت عيوجست فدهب قلرتلا لم
 بيلو ءاودلا) هاذقلا نم هتامرحو
 1 خيم امامتا صاقامتي لاشرسالا
 ميراست ف ةديرلا ةقبابو ةيئاسنالا
 5 ةيلب دلا ةسظنغا

 هركش قع ينايبسالا نطولا ريك دلو
 داذقي ةرابرل هل ةهجوفا ةريعولل
 داو قارملا ل ينوؤسملا رابثب ءافللار
 ئبهشلا ةقادصلا بارو قمح
 ةمسارلا قاغالار يقارعلار يشابسالا
 نيقيدصلا ني دلل أ نياعتن

 ةيسعا ىلع ينابسلا دقولا ددشو
 لئاسولاب جيفخلا ةمزا ةجياصم
 رايشنا داسيئساو ةيململا ةيسايسلا
 تاساقمثا نب هلا ابا ايئاهن .يئركسملا
 بومت ىلع سيل ةميخر جئاتنو ةببلم
 دامتقالا لع لب بسحر ةاطنلا
 ,هلمرن يملاعلا

 يئابسالا بمشلا قسمت نا لافو
 هريدقث نب عنان مالساب ديدشا
 .ارمبملا برجا تاليوتا

 عهتسي يناينالا دقرلا ياو
 ةيسايسلا هتاردابنو ١ قيارعلا
 ديهبسلا ةرباس ةصاخبر ةدممتلا

 ليتات ص
 رامعجلا ريسبكل

 لئادب عيبست
 ايلحبب لافطالا بيئش

 تايارولاو توعبلا هيصل بدقع
 ثلا برجل ةريصبلا عرف ةداولا
 نوامتلب ةودن يكعارتشالا ين

 ب هيثادفلا ثاغاسسلا مسن
 لئادب عيدصت ةيئاكنا لوح ةهاررلا
 ايلثحم لافط#ا ىيلح

 اهيف كراش يتلا ةردملا بقشابو
 ةييفللا يرشلا نوسئحمر ميتا
 حئابص بيل ىلا راقنالا بيفدح ليؤحتلا
 ءتابوكس يم ةيبك ةئاراء هعامرلل
 هعاسمجل لوحنلا رامتتسار ةيبهولا
 ةهكافلا ميصعو عامشلا نم حاونا

 لامطألا آنا
 دلاشسسلل

 مئمت يرباو ةعاررلا ةرازق
 نيتاسبلا باحصال ةصرلا

 حيبم ىارلاو ههاورلا ةرارو برري
 ةطغاخب يف لبجملا ضيانم باكما

 ددامه رسفجسم رازرخد ءلومتت ؟و ةرفملا
 ةنس عدي ١4941 هلا 7156 ةررثلا

 نم رشم نباتا رب هازينا عيلخاو
 ةداعا نب مهينلتم ةنفن اجلا ريهشلا"

 ميسان سر
 ةروتلا ةداض ييتيعس ارم نك ركدسو

 ليجستتا نييامس ىلع .ةةيينالاب يفق
 لد نو د سيتلابم ييسب ديلا هققهملا

 معاررلا ةرارو لبيع يم اهعبنو يسوباف
 ىرلاو

 جتمت يرلاو ديرزلا ةرازو
 ةيططايتحا تاودا تالاكو

 يتلا 34 راها مايسم ١ نسييترلا

 عمم يئرلعو ةعاررلا ةرارز يف ررخث
 تاناشيالل ةيطايبسحأا اور تالاكو
 ةيمواعتلا هبحالقتا ىايهسحلل ةيذختا

 ليديا دعوت ال ,يملا باظافادعلا
 ةهدهب هيصاخب تالاثو اهباداضتا
 تاورلدا

 ريزرصب ةيقب ماربسالا انه يناير
 ل هيراحلا ةيوكئشلا عاررسم(' ةلميس

 مموتلا اهرامنا لاك حاسباو رطيللا
 نيحاففلا يكسو يئادسلا نمآا
 مهضصرا لمان لاليغسم» نم نيم رارملاو
 جاابببو ربك ةشاررلفب رابثل اغني
 رايستحلا لاُف1 دتافلا ديب
 مرا م يأ

 يسامتا يشنا ايامطلا عيمجا ةلماش
 .ةلاطنملا ايس

 هده عم لمابتلا ةرورف ىلا اعدو
 س هلاحتش املا ةيباحبالا ةرداجملا
 اهكدابمب اهدوتب يسي راوخو ةسارد
 قفني و دراط ! ف اهذيفدنل قيلا عصيو
 هفارطن ىلعو هيلع

 هلئالد نع يئاسماا دلولا ربقو
 «تبانتماو ١ ةمز# ةيملس ةياهسب

 نم قارغلا ف دقولا انبي انا
 رارعتسبا ةريرسف ىلع دكار ةماتا ةياعر
 يلتيم نإي تاراهرلاو تالامثالا
 كيباررا اقيمت نيقيدعلا نيبيرحللا

 انهنوي ئوامتناو 1قادسلا
 عيلوش لع ناوشول» ققثاو اذه

 برح ييرسلا نيد ىرامتلا لوكوتورب
 بّزرحو يكارتشالا ييرملا ثعبلا
 يبورنالا يطارسيدسلا فئاسصتلا

 بتيام ربدمم قيشرلا ىقتلا دنو
 ةيرضللا ةدابشت | ل ةيبحراشلا تاقالملا

 رهشن يك ارثشالا يسرملا تدبلا برحأ
 نيوز هيام هيوم ديبسلا عم مويلا
 قلاحتلا برص سيئر سوسيت امس
 دلولار يبايسالا يبووالا ينارقميددلا
 ,هل قفارملا

 تقادلملا تحب ءاقلتا لال ىرسو
 تعبلا بزح نيقايدصلا نيبزحلا نيم
 فلاجتلا برسجو نكارتشالا يبزملا
 ينايسآلا يبورزالا يل ارقميدسلا
 يعش ةم دب هبق ال اههويرمت لئاسسزو
 يتلا رايافالا ثحسي قلالك منو ..نيدقبلا
 نيب يوامتلا لوكوتورب اهتبفتيس
 لحال تلو يف علويس يذلا ييزحلا

 ماشعا قافرلا نم + اقف رخو
 ةدديللاب ةيجراولا ثافالملا بتكم
 بزل ةيرطقلا

 دهنمب ابلاط [١ [- لوبع
 يطقنلا بيردتلا

 دهفم ن يلزتعللا ةيلطلا مدع علم
 طقبلا ةرازؤل عباس تيروبلا
 ,لزإ أ. 1911/24 سيعرلا مامن
 13 . اهرادقم ةرانرب بئاطو انلاق

 ماقلا يف لوا هسنن نك ةياطاع
 نصاخلا

 ماسبإلا ةلاثول دهشاا يبج حصار
 ماصلل يتوست١ ةيثطلا نا ةسساربلا
 اضامسيخا..0-15 ىلع ارعرورب لاعلا"
 تالزع 5١١ عماوب دهفلا اهمينت
 ةيكمت# ناصايصتح) ين تائاطو
 يف ةملاطر بلاط -40.و
 م0861 هيئايرهكلا تنامامتجالا
 تاضصايشقبخأالا يف هبلاطو ايلابطت
 يب هيلاطو انلاط نإ .و ةيكساكملا

 انلاقع 9-1690 يندحلا يمعاضصمخا]
 واشاو داول اور اه" سانتا يف هيلاطو
 ييقارحلا ةيلطلل اهنقم يبممخ نا ىلا

 تالطظطل ةصممدملا زئاطلا يلا هفاصا
 تلار ام ةقبتشلا ةيبرغلا راطهالا نع
 ةقاطلا نأ ثيح . آلا ىنح ةرم اش
 219880. علس دهمشلل ةيسييبصنلا
 ةياطو انلاط

 مهر يطقشنلا بير دملا مهمه نا ركديو
 تاعاشسسلاو ييطسسلا عاطل
 مانيلا يب صاخلاو طلمطملاو ةبكارستالا
 نم انيرخ .ا46[1-ب يضاقا
 ةدهملا يشر نفسرل# ةيبفلا تاكالملا
 مهمل اهم شلل هيسساسسالا
 جتسانلا ريوطت يف ةمهاسلا لا ةباصا
 مهكارشا لالخ نه يقحفملا عاطشلا ف
 لكتب ةيريوطتر ةيئيهان تارج» يل
 انيس يريد

 كلا ةحارز حاسجن
 قاردلا لامش يف ةينيجرفلا
 ةغارر يقارملام هوم لوالؤ تحح

 هاما نعام يصلي قطاملا+ .
 مكس يبازار فمتحم ةيصلا لبات حقنا

 حدسالاو ةهشاورلا مرايا ماملا يمآلا
 مكيسلل ناتمورح هفطنا اررسلا
 ين ةبيقارعلا ءاسآا ةئائوأ يئادلا
 ليسوا

 نم امولتملا بايمكلا يا لاقو

 ليك رارملاو سيتحالملا لبث نم لزصيحلاا
 نر ةيبانلاو لأ زال ةمسردلا نم (ةملعشم
 ةيترشتا (وبنلا فمس ىاك اهثيهاتما
 ةداير ناكمالاب باب نيخ ةبلخملا
 اذهل لشمس اهتعاررسا تاطاسسلا
 حلمت ) يتلا يمارلا .يف لوصصحملا
 , ةبئرشلا وتلا ةعاررلا

 تمت ثاسحعاسلا .نا فاسعاو
 اذ يردحلا حوتسلاب اهمملا
 ملا ةططتم ت : هل رسل
 ءالل وو يالا حن بفقلي يتاقسلا
 تاطابملا بيش انيق اسود
 افلا ء؟ + . ةيقرشلا عوتتلاب تحرر

 . امسوف ١35.2

 قيرش عئوتملا نم دبا ىلا راشاو
 موشلا س انو م؟67.و بالا - ١

 , ةيفهحرفلاو ةبتريتبلا
 ثحرر تايحاسسلا نأ ركامو

 أدب يي دلا يضابلا مسوملا لالتع وسلام
 اقبا .؟2ءا تنل طابش رجم يب
 22+ اقئا ل51 اهمم يفنوبو
 سص يقدتملاو ةيلرشلا [وبتلا نم اهيود
 لالا ةميرا اهمم قوس ةيديحرنلا
 ةهلإ تلا نم اضع 4419
 ةرايجرفلا عوستلا نم ادله 214 و

 نأ طصسصخغف

 قلحب يحلارع رعس راوح دقف ©
 دلاخ لمساب ؟دلاك ]1161 مهر
 ,ديلارغ ةيسنخ عبم سامع فمع

 ةرابسم رتمدو ,ةيسمحلا هداهسو
 مسان بيوك ل سع 3571٠ ةمقوم
 ماس ةلاكو عم فيقع دمعا

 اهيل رثحي يم يجرب .ةراهسلاب
 عسقو فففا ان لاصنالا
 مدعافنت وأ هرؤلالآ5عؤ
 وكلا لير عب اان

 دج ريساب هيب دم ةقلايطب ثادق 8
 رثعب سيل ىيرهتكاا دمحلا ممحأ
 مقر فلاهلاب لاصتالا ءاجو اهينع

 ركشلا# عم

 رمساب يروي رثس راوج دخت ©
 اوس عم هجوما يني قفوس داق
 يلب قيوس ماض مسيان ري روم رفح
 ناهيج مسا م و هجرت
 نم ريف .هتجرملا يمي قفوس
 مهو اج لاعنالا اهملع رثعي

 ركشلا عم

 روس ريقس راودع يبن كقق ©
 عم ةجرملا يمن قفوم ايداق رسب
 نسل . ةهحيمج رود طسنعيم ىبلإ يتسا
 قتاهم لاصتالا ءاسر هيلع رقعب
 ,ركشلا عم 5778488 مكر

 ةيميطسنلا رقت ةئيتو بدقل ©

 اوملب امو يملط ددحم
 نيحري اهينع

 عم 1ةج1636  فتاهب لاصتالا
 ركشلا

 مرسباب يروم رفس رار ذقن ©
 يح ريف ؛ةهديف رودُق كاثح ددحم
 فتاهب لاسنالا هبلغ رثدي سم
 ركشلا لير عب 8151037 مهر

 ةيسدسو يار رهسب راوتج مّمف ©
 مس .ليوت ليخت ةيمطانأ ٠

 9104 + مقر تتاسهب
 نيصخ يلس نماخب

 .ركشلا عم علطول

 ةيلاملا ةرازو

 تيوكلا كرامك ةيريدم

 حابص تيوكلا ةظق احم كرامخ ةيريدم عيبتس

 ماسيالاو ١و5 م99١1 قداصملا ءاثالثلا موب
 تافأ عطق ةيضراملا لامش ةئئاكلا ةيلاملا ةرازو نزاخسم يف (حابص ةزرشاعلا ةعاسلا اهيلت يتلا
 ناكملاو ناسزلاب روضحلا ءارشلاب نيبخارئا ىلمف ىرخا داؤمو ةيئايرهك داومو داجسو ةعونتم
 ةيئوناقلا تانيماتلا مهعم نيبح متسم نينيعملا

 .يرتشملا ىلع ةيلالدلاو نالعالا رشن روجانأب املع ةقدصن ا ريغ كوكصلا لبقت الو دقن عفدت مارشلا ةميق نم 7 ٠ ةبسنب

 تيوكلا ةظفاحم كرامك ريدع



 ضسف رست اسنستسمأ :تاسسف رسع

 ريساب هيسلا لاق  عاو - سوت
 اكيرما نا يطسلل ةلود سيئر تاقرخ
 فوه برحلا لوط نوقدي اهماطلخو
 اناريخو امتاورلو ايصرا ىلع عرطيمتا
 يسقنلا مدقتلاو هثوقو قارملا برسعو
 هلصو يذلا

 يف تاظرم ربابي ديسلا فاضاو
 1 ينشلا ىلا اههجو ةقاسر
 ةلردلا نالعال ةيساقلا ييرتا ذلا ةيبساسلا
 ةيبرملا ةمزلا ءادعا نا ةينيطسلؤلا

 قتريصلا بمثش عيوجتل كلذ ارطشت
 ظدبلا عبابس لح ةرطيسما دئاقطاو
 . هيلع ايتحار هر اعساو

 نا يطلل ةلرد سهئر فاصاو
 ةهارل 1 ةلهرملا ءذه يف رردي انزود
 عمضول لب بسسف جيلا ف تاريغعتلا
 ثحو ةيتططللا قئاشس خيمحل ده
 قهرط وجت مدقتلا يلع يلودنا عمتجملا
 ةلالطملا ف لساشلاو لداعلا مالبنا

 تومسلا عميس نم اديح ةبيرملا

 -لسشلا ا تاقرغ ريساب ديسلا داو
 يسدقلا ىلا برقأ هنا يري ينوطستالا
 ثيد ىمعم تقو يا س فيرشلا
 ثادحالا ظسو اهتيملو سطسلف
 ماسيئشالا بلق يف يه يتلا ةيقااعلا

 يلودلا
 تافرمي ديسملا دكا ىردخا ةيجال نس

 ايلاح ضقرتت ةييرغلا اضيما يا
 امن ينيخحالا دوسوتبلا السيببمنو
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 روهرفلب هبهرخ ءافتو دلل
 ةبيرعلا ةببالا نأ ةيماللا ةثيللا دادعم
 اهثرايسب الا لدقت نلو هقيرك هسا
 اهمرا ىلع ةصورقنلا عمل كلماقلا

 ةهدهشت ام لروح لءزس لع 'هرو
 .تايسفسهتو باروشت نم ةقطنملا
 لاييريصمالا يتيرمالا سيولاو
 سيئرلا حصوا برخلاب سويهضلا

 ... يسيسجألا دوسج وسلا
 م

 اهتاك تعفو نا برتا نأ ىميطسسلفلا
 قا عمت اهنال ردع يلو ليصتم نأ برخ

 نم عارم اهم او متاملا رظاشم
 قرشلا ف يحتيرتسالا خقوملا يح
 لورتستا هيسفل كبح نص وا طيوالا
 ملاهت' راخنلاورشابم سمن جواييمعام
 نىيرملا ءاسصصالا طق ريدلو عصجا

 ا لهلا هسا دكاو

 'تنم لك اهنا لخا نم ضوافتناو
 ل ةقتعمللا
 يناثلا يف يسح ماده دتاقلا سيئرلا

 يماملا نا ىف رشع
 ىلع رارصآلا نم دن ال هنا ىلع ددشو
 ابباكتم المح اهلك هقطنملا لكاشم لج
 الم اشو

 لادب يني " لوجللا ىلا راشاو
 لحآ نم يوهلاو يبرعلا رييوتسملا
 ف دهلا ده قيفحت

 ةدحاو هكملودلا هييهرشلا ناب دكاو

 ؛:ةيبرغم ةيسايس ةيصخسش

 نيس م! دسف سيسي سلا 3 نادي

 ةسيبب رصصلا رسيهاسجلا لكل ةسيموق ةداسبف
 ميسحش دكت ءعأو - سيران

 مدايق يان هفورعم ةيبرتم ةيسايس
 نيج ماديم دئاقلا سيئرتا ديسلا
 مهامجلا لكل ةيبوم ةدابن بهما
 ةربامم ناكل راثشننا ليلذب ةيبرعلا

 يبرعلا نضولا ءانخرا لك يف يارعلا
 يرسصسلا هيلجلا دمحم ديسلا
 هةين ردنا هاد ا ةناثو لسارمل ثيدح يف

 حيتصي ءري لواكو هضاب نميزاب
 لآا طهخملا نم ةيبوصا مها

 ناب جصاو رومتو بقوم جيلخلا
 اسلام يشرفسي اه نقر .نازيملا يف اق ريسصم
 بورصلا ربع املا ميلازبعا غلا
 هيلايزبمالا يوقف اهتدش يتلا
 .هوهلاو ةسرمقا طمآلا دمع ةيمويهصلاو
 ميبرتالا ديما تاقعونط برم وق اهنع
 .ىيرابعجلا اهتاربو اهياورن بهنو
 قيم

 .يبمل يذلا يرصملا ديلا ددشو

 دع ةيبرمللا ةموالتا ىف ايخيران ؟نود
 نسمت نا للامم .يييرطلا رابمتمالا
 ٌنيدلا ةيسدحلا برغ نم نلوؤسلملا
 اولمل امنا زامتتمالاب مهره اويانر
 مهنال اماز مهيزمش نم اقوخ ايا كلذ

 انور نالور عممتدجا س جاو ب سيراب
 نميراس يف يسيرفلا راما رموو

 ميه ربك ينيقل“ ةريطب عم لوألا يبا
 اسمرحم نورت يشل ىراشسلا 0

 نا هينالاا ءاشسالا دلئاكو برئادو
 تاقالثلا هشبانم لوانت عابس 2١

 نضارمتسفو اهريوظم ياباو ههئابشلا
 عصولاو حيقخللا كادحلا تاروطب را

 نهارلا يل ودا

 ودجول“ نييلطتا ماعلا رامالا انج
 نايمألا م ددكو ةيبرسلا هيراصبلالا
 هبيحونل كيمرعلا تاداجب م يوافلا
 رسصلا هيلو مهن دع ايمو تيحصخمل
 جرانفي مدلخملا ي'ارملا هبيسستل حوسسلاو
 يادصمو ناسخ مارس سميرلا يرمستا

 ةييريهص ةشايرسا ةيكه رييرشال
 راسا دكاكو اهماح“ يا اوسلو

 ١1  عرودلا اةهحأ هيبناملا ةفارعلا
 ةسفوسلا ةييرملا تثراختالل
 يمييلا د داس ذالشن ف هيشهتضدملا
 سابقا ل صسح ءادنم دماطلا نسيمرلا
 فرط دس قسمت ىسملا نيخآملا ب" نيم ماج

 يسابستلا] يمصقتا ةسنامساو يبارعلا
 لإ ديادقاو امانينا ءادسلا قويفتسا
 ةيزعبلا ١

 نحنا نهال ءيكع ليسا ايحب رفح
 ةي.راقتعا#' ددنضولا ,.تككبو ماج
 رماشلا يق" ريلا بقنم ةييزملا
 كولا مس ةحاوبو ترخ رسوما صوممت
 معا سل ترمس غلهادل وهو رابثكللا
 ىلا لما يوتا ةماركلاو

 ممل ىلع هيدا فورقاتا يأ كئاو
 لل ةاضلنو ةهاما هيالا اهن
 ءل رن مفطنس اشد دهبم
 لاه حعلا ل ءافرتل_لا
 .مم> ىيعمل اسافنلاو

 كناعا دم ذي ١ زن كهل جرعيطوبا نمشقسا
 اهتلمكالا

 را عما دييساا اوابستو
 . ١ذع اه ' ب داضيبزو ؛ديخوللا
 6ث يل حلم نيالا افذشتلا
 5-32 ,لهاجو دسفتتسملا
 مباويرلا .١ اأو نيا اي لخلا' يسرح“
 ذا ورا ا. ا فالس طيبك لس ىلا

 ع

 3 مايمحو د
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 مع

 ةدتساقدما ءاعش نك ندوموسلا
 ياو تتل ايفر معاللاو دكرانملا
 ءماذا وا اندقفارف ترمهملا

 انا سس ههجرا رع للا اخذو
 ,رراشنوإلا ليشبلا ةماسا
 ىلاح دابدعالا يلا ففتسملا
 دم ااهلا رجاونلا خصتخ ةيفاشلا
 باور رزجوت تايرسم ريمانلا
 هيب حاومو كنيرعلا ههالا ايابعإ لاسعل
 هةيداسمتعالا بالبكرلا دوت ديازك

 ذادي ىذلا قارعلا بعش ايحح

 ماهللا مادا لجأ نم رايمسسالا ةفيبم
 حئاصب» ناك ظطاتشلاو مهل هلكوملا
 يبرفلا رطرتا يف برشا

 صتاستلا يرصسملا ديسلا ياداو
 نلطوبلا يف تاورثلا عيروت يف ممكلا
 ةهلابخلا ماقرالا لأ اريشس يبرعلا
 تراصااو كولا ف ديبرعلا عئادرفلا
 همم يباعت يدلا تقولا يل ةيسجالا
 يف يبرغلا نفتلا مانن# نم يبالملا

 نم اهريخو نادوصلاو ريعمو برمتلا
 ةعاهت لب رقعلا نم ةيبرحلا راطمالا

 تايالزلا نأ يلي يئريشملا ديسلا دكاو
 هسرط ام ناب ةكردم ةيكيرمالا هدجتملا
 2بيهلا مالبستسالا مده وبه ىارنلا
 رارولابب طيرشنلا مدمتو هيكيرسالا

 لالقتسالا ةيايصو يمهرلا) يوفلا
 ةيبرملا ةورنلا عيروت)و يضولا
 هيقسترعم نابسالا ةذهتو حهانجتل
 ةرس لوالو ةييرعلا ةب7 نياحتس”
 طيحملا نم ةيبالا برصتشاو يكون
 هيدامتتاالا لمارملا لك جيلخلا ىلا
 وحد هجرتلا لماوس ةئاكو ةيموتلاو

 بين, يمالببالا لاهجلا ةكرس
 ةغاحلا ةيلولجبلا طفكوما ..ىبدقللا
 دئاقلا .سيئرلا ديسمل ةيئدسل#ب
 قوقل ةيدعن يف سبح رادع دهاحألا
 ناوذنلاو 2

 كتادبغ ديسلا ءاقك لالخ مكاو
 هيبيدلا نوؤتلاو بفاعوالا ريرو لصام
 تاع ١9 رانكلا رييجملا نا نما هب
 سييئرلا ديمجلا جوايشبو هيا قويمم امينا
 معارل لماج ىبسخ رماد ةغاجت“
 نسدنملا ءاهح#

 ءينرصلا ممالا رعاشم يا لابو
 روم لك دجاصتب ةيدتحاتملا هيناؤسالاب
 ةدئانو قارحلا حم لسدعلا باهجتلا
 يق سسفلسلا تاينذفم زيركسل همعشو
 رسفسفلا ق كلدكثو راكشلاو دم
 ييمرخلا كلاثو نسنلمملا لوا فيرشلا

 ةماركلاو ةزعلا سَ فرشب

 ءدوقب سيرتاتلا رمتساو
 هجومي يدإلا كولا يي هباء فاسار

 ةساللق باري ةددولا وتحب هلك عمئاملا هيف
 ةهعسو اهيثرخت لك ءاثبالا ةيبرعقا
 يرامعتسالا ثلا راثآ هلارآ نس
 اكيرما ايلا هنملست يدلا يباظيردلا
 .هقركولا ىلا ةيبرملا ةمالا عهد اس ؟هدهو
 ادهش هحو ف نيحاولا لحرتا ةفقو
 , يناوهعلا ططخما

 يناهكلا نا يلا يرصنلا ديسلا راشاو
 سيرقا ناب ةرم ىلوالو رهشي يبويهصلا

 ةيسملاب رطخللا ناو ةحلامل رييسي
 سلعلا مدقتلا يف ايلايع لثمتب هملا
 يراصحلا قارعلا ابن حدوتتو

 ةمالا نا يرضنلا ديسلا فاعاو
 دنع اهجورح جلبت ينلا ةيبرملا
 تربي لالا دخلو تاييقيرالا طمصاوا
 نا لوخدلاو عءاشنلا نكمي 8 هنان
 نمسا (3ه7]- دجتت نودي حراسمملا
 تايديعتلا يم قارملا ماطتسا تاذلاب
 يدحتلا نس دافتسوسو هثهماو يتلا
 حيومتلا ءانيو حاتث#ا لاحدم يف دي دتدلا
 يموقلا هحوتلاو يراصحلا

 مكاعلاو يبرعلا .نظولل هينا دارتسا
 قارعلا ةرايتا نهر مش يمالبمالا
 تاودس لثممملا سضودملاز مللعلا ةعراقلا
 يكيرمالا ينويهيصلا يىلايزسالا ورغلا
 راشعلاو ين صرف ا

 ريبرحلا نتاج لكثما ًاهلالسعو
 يسن ليمعلاو دهف نضيرشلا

 نا ىلا يسسومفلا رداب روتكدلا راشاو
 بمص يضالسيالا دفاهجملا هكرج
 فرييكل رانمدسالا فيفا يلع ؛سدشلا
 اهااذإ هيراملا هيبدجالا جلابسللا
 يسالا يلارجلا يلح تادنشالا بوذتس

 ريزو ليماف هادتس فسنلا ناكر

 رمرعتسا دف هققيدلا روّؤوُشلاو فاقوالا
 يناودنلا ظططشنملا راعبا ءاهللا لالبع
 ده يكيرمآا يبزينهملا لايربعإلا
 ةيسالسالاو ةينرصلا هنالازو قارعلا

 اهب رثرا رمطحتتو اهيالزت بهي يددلاو

 ةماركلاو ةزعلا نع فوشب عفا دي يللا ؛
 ةسيب ريصلا ةسيداصتقالا ةدصحولا سلجم ماسع ني
 ىب رسع ىداستتقا لستكت ةماقا ىلا وعدي

 روملابلا ف اهناردع جانسناو هلشلو للا
 موسلطمللا بالابتم 1 لبادهسا
 ايعولونلملاو

 زمخ مكيف حاذ»# ةامبسلا هطسزو
 ىسوتفلا داسخس ةمل داسابإ“ سسعا“
 ممصسلا رواسب مسارعلا تاعانجتل
 نماشلا ف يبيح وفرص جاقلا ىينسيرلا
 عاين عوربسسم اهلا ىيصاملا با ىف ريسخ
 هفطظبملا لكابشم ةمسخ لكلا قلماك
 بعسل هيفا لوقشلا دراجلاو
 راظتس اه

 يشكو هسرصتا هصالا ب لافو
 3 ماقترحلا يابت آ]' ااضسس دضتنسسا

 رادسمت قياقتا سسنرلا" ديسسلا ريع
 رهلا باياوم هولاوحبيد ثنا تسح

 لإ ةسسورفلابو اهلفحا ىه.ال هماوكتاو
 قيل ميورفلاو اهسافش امن
 دراسي هلمسيملا ةدهمامشاو اهعاعاخ
 لكمسل  ةافيسل سين سل" سس“
 هه افمسلا

 ميلطقلا زادمللا ميجنل هدد بلاو
 كم 4 ٠ نسألا صلاعا . نس تسكس ا 0“

 مترا دس
 ةهبج و ديد

 مما نب اماوو

 هون ةعساو
 فستلا وهسه يصح دفعا

 اهنملا الا الطالب قع اسلل' ءاق»
 ل راما ول ايضا ل نباوسملا

 هاوجتس روعي ىلع اووف" ىو وده
 هعا معق ةسيد4 صاشسا دم ' 4<
 اما علا ١ ريس لا هيب هج هيب ع3
 ةمنه ىلع ع

 و: ىلا ' ينعا عم
 هرم هلا سس سلا جيف
 وتس ه1 © ماا جلا نق بح
 1 ىماسيعل زءاقس

 ةةوسحو محملا
 + فلسنا 3 1«ام'و

 .ارمسأ هوه انا
 راسل نفح

 نأ م للا ماما ةلطا» رفا
 .٠ لا ةماعلا ١ ديو سل 3ذ
 0 + رعت
 ىااراو ويوح دويصول
 ا ود. الاب

 اهنأب اهلموو سس مادي كاف"
 لماثن عنج لجل هلباكب ةظح
 مين لدا مة هيسافاو قلمك ةفطسملا
 عخمجا رلاملاو اهنوفش ىلك جدافسيلاب

 ةدلاغلا خسنوصإ ويسفم لآ" 1و

 دزهجلا لك مثحر ةييرنلا ةينعشلا
 بن اداستسالا رايسصخلا ةيهتجاول

 تنبتا للاح ضتورفملا ينايسساالالا
 نسكانم راج قف رغو ةيظيملا يفارشلا
 ةيييلابزستالا جلاسمملا حست لاق
 اهيالممو اهناقتح حلابصمو هيك رمال!
 ديصشو قثرتالا له نو دملام ريك رالف ا

 مامي

 بتوورلامملا دخلا قيسسلا حسو او
 ناكني لذ نجانملا ماشلا تبآلا دقت
 يذلا وافل بوص ىلا كيسلل يعرفلا
 16 باشا مت © بامما طلت ةوبسلا وطعم
 ييييألا 0اعب' بابجوضطو لابا قوبتنسا
 اكلك نك سبق نإ ديم دسألا و هين رسبلا
 ةيممسلاو ل ةيد#او ادلا

 تدييقلا ,(م4كشست ةييسمع مظوب
 نبع هاو معا يع اسس هل يف ناسخ #
 تيياوسلا لبق نم يامل
 يمكن ؛ بيا فوم هئللبم هبّكب مسالا

 ويطالب راسياقلا اهسملاو ياام
 ل رايسسلاو وشل لو ىاوقك

 اينما

 هما لكاو
0 

 دهو هد داح ا ممدمسا مظخو1

 د لا
0 
0 

 وكن فسلا لآ و اهب رجح كس 329
 ناكم ر هي رورص محلو ناكم ىف هن رو وص
 رم

 نا يل" تايعوش رمان ميسلا ةنمو
 ءهيريهضصلا هيكيريالا ةءاطمهنالا
 اينما دصت مدت انهسن وطاونتاو
 كافكا ددصلا ادهن ايصوم ةييرملا
 مدكلاو هيب لإ وسيفلا بي دوس اكيرج'

 هساوم ببار'رق رود عمل بارص <
 راطمتال تعرتما انين ليبارتتا ااا

 دلخ نمآالا يسقحلم يف ارارم 256 ٠

 لامزعو نيرهش نوصل يف قارفلا
 ءاردلاو نادعلا رم ةممش

 نا تاهرتع ريساب ديسلا مكاو
 فلوتني يبلا هيييظابلفلا ةضاشمالا
 مجوم رمستتسب حو رابكلا لا رجحتملا نم
 نالبجالا ءاستنا ليس ةحوم ءارو
 هينيطسلتلا ضوالابل ينو .يهصتا
 ةيمالبسالا نان رقملاو

 دارفتينيل ف يرادج ضرعم
 قارملا عم انماضت

 يادطسمحلا بمانا ءعا]و - وكسوم
 اياضعو قارشتل هربجانملا هيتيفوسساا
 لازغسيلا ةهسالس يف ١ همالا

 يقارعتف عش انناضن ايرادج اهرحم
 دبه نافريتشتا هيبرعلا ءسمالا ءاساؤ

 ةدمدهلا ةبكيرمالا ةمحهلا
 هدقارخلا مانبالا تاكو ليارم ركدو
 يف مصا يدل ضرعملا نا ركسوم 4
 نا لمفثتا شسيئرلا يلسيب عراش
 مالص دياقلا سئرلا ديستل روص
 نع ميسا مادصإ اهتحت بدك ييبسح
 تامملب هيف دهر انك (قح
 اهئا ليس ينكاب اهموي ةززاب تاراتجو
 طفسيإلو كرعشملا ايوده مص قارعلا

 مياقت) يف يبيحإلا يركسسفلا دوجولا
 ,|هسويهملا رمت نل)و يبرملا
 تعبشل ةنح هيض .نيظيسلف ةيضق )و

 ةافعإ

 نسلا ةيلاعتلا راط# يف 2
 راوزو .سظاؤم نم ربك ددع اهرصدع
 ةيسرعرم حتوم عم هكرمصميم
 3 يف ترتخلل هيداغملا

 ةهورشملا ةيطولا هموقح

 اكسسيربأ ةمتارح

 رامدلل ةقطنملا صرعت

 املا جمالا مهما  عاو  وكسوم
 يوعسلل ريرختت ةيطارطيدلا ةهمحلل
 ةدحسلا بايالزلا ةستاونح فياس
 هلياحب كيا هه فولولاب ةيكيرمالا
 .رغ قاطب ىق جينطلا ثادحا لجل
 عئاسو طعما سصيربت ىلع لمغلا)
 نامدلا رتهدمل

 اهئرشن تاجيريصب ل مهنا امك
 يف هايسار اياتسنيفوسرب ةفشيكحف

 يناوقلا تاهمتاب اكيزرما نسما وكسوم
 اهتايسافتم يف عدختسي ثنح ةيلودلا
 لهاكاس لا . حودرلاا رامجملا.. هقطمملاب
 ديؤني صقر يلع ,ليلارسا.. رارصا
 برضا يلا ةذكنللاا ممالا تارارق
 نمرلا لففم

 تارازهم ١ لوؤسملا ددمو
 لا ماودلاو ءادعلا لابسرا رطخ يمزق
 ةيسيهلا ليمفت بدجتا يسلا يارعلا
 هبكمرمالا

 ىلع ناودملا :افو
 ةهزت سيل قارعلا

 ءاسالا هئاثو ةيرطس د ماو - سنون

 راكحجللا لطلوا نم .,انو.. ةينمطشسلبلا
 عض نسسوكلهلا نوركعنبم ينذلا بردلا
 همع ل شرم نزوح يكنرمالا سشرلا
 ينرعلا جيلشلا لوح ةرمصم

 ةيفاوغلا غايننالا هلاكو لسارس لفدو
 .ءانوابسل يبايسلا ززخملا ره نيون ق
 نا ةمضئاملا ليف ةليلتا هل ىملسب يف ةلوث
 نويسلتتست نيقلا بوفلا ماكتملا كتلو'

 ةريزرجلا صرا ل ينوي جروم» ١ اننرع
 ءادرش ويوكي نا يلا نويحمطم ةيسربلا
 نب هسرعلا هضالا تاورث هيرس ل هلا
 مابمو طفمو شرا

 اومتمم يا مهبلع لتلوا ىف فاضاو
 ءاكرب !اوموكب ناب هل حمست نيل مهن

 هل اكيرسش مه دجا روك رلؤ موملا شوفلا
 ويلعب ال اوناكل ةرياو ليقمسلا يف
 يذلا يرامعتسالا خيزاشلا ؟ةج؟ربلف

 عمدع حدملا ءاكحلا نوثذ يلع لحجم
 مكثابلاو لادبخالا نم انور مهمفملا
 رامعتسالاو ةرطظيمتاو

 تانالولا اهول نيابي" يزكلا" اخ مز
 نم نمل فكل“ ىلا هيكيزمأالا دةدحيملا
 ا ملاكهلا نفبأآ ا فمن برختا ل ةمط
 لنا دطظرم سيل يارعلا يلع ناودنعلا
 ةطقاب انعب حممدجلا بالكس

 ترحلا بيلدتا اذا
 ىئاملالا رضخلا بزح
 رازفلا ىلا دوئجلا وعدب
 تحل“ ناش رق علو نو
 معو هيكل ةيوعم ند
 مدا وهم ءا دمج ل مهي
 سلم قب لو حيفا يقف انه إ لا سئ هان
 ,ايجلا نقش ةقعاسملا ةسيحاهم نم هوب
 مال ا لا ل
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 لا ةياعكا اانلا ةلاكو بلو
 سا مهاوي برخلل هيكل ثيددلل
 1 سرطم معوض لا مسخ هع
 لا سم ىويطمل“ عبار نيصاع وم
 هيلا ص مق ١

 و اهبامم و ةيييخللا تاغ اين
 - دب وعول وم هجسسل ن اويحفس
 ميا ل ىعا افس نااوا جسابخم» ل

 وعلا نياصاملا نيبال ' هممت تاءطا هم
 دلع لإ ل عمم دعف |امعحتا

 هسا ر كناسع ودا يلا فم
 هيباهلوع و

 ةسسيسا و دسع ةسيلمع ىأ :ىلذاستسلا قي رسفلا
 وسكيس قارسعلا ىلع

 لاداسلا نيولا دعس عرفت" فضو
 ثتاويقلا برسخ الرا هينا سفير
 ديسسلا نه انس نين 1١ هس رسما ةيضالسملا
 ثلا ل نينه مادند دماعلا ينيييزت"
 هلما جروانس اهياب يبهاقإ بلا نم تنم

 للمق نم دومتسل ةييئكسسكب  نسسفتسا

 هباداعسب

 نويرفلب اهضري هلاقس لإ نامز
 وه بوكظملا ا ميصاملا هئديللا دادغم
 فك ناو دل) رسآلا سلم تا "ره قيسفتسلا

 عممجل لوكح داثنا اءرش _بملو
 ةمدنللا يو ةدحاو درم ةيفعلا لكاشمللا
 ةينلطستتلا ةيضعلا اهنم

 لفاتيلا نمدما دم ويرهلا لوانسيبو
 ةييرامجب تدحوبملا بتايالولا موفي 'باممل
 نسالا سلجم نللع ظومستلا فلسخم
 دمص تارازق ةرشع راف اة ىلودلا
 13 نم رثكلا نع يضايتس انننن قازعملا
 يامثلا دق ل ودلا عيميشملا١ ةرصأ اراوف
 ميسا

 هيساودك هسوحف ةيامع قلن 9
 ديف اهو اعننعو ةدحبلا تايالوثا اهيشن
 ا بنحلاو لتنملا اهلانس نوكسس قارعلا

 تاقاطو ثاردلش كتلممي ىارحلا نأ
 مذه لثم لاشفلا ضع ةرداف ةيركمع
 يئوجحلا قوطملا ىا ىليع يدشو تارايجلا

 ةيكيرمالا تاوقلا ىردل رموبب دع يثدلا
 قارملا ء ادعا حلاصل هكربغملا مسرحي يل
 ةكرمملا مسرحي يدلا نآل ةيمرغلا همالاو
 ول ةيوحلا نسملو ةيرفلا تاوقلا وش
 تاويدم سي تكتنما انهم ةيرجلا

 رمال يركسسملا يوجوتا ىلا لابعو
 ١ نسال مدي داهينو هتروطد» مهر
 ةيقارعلا ثاوقلا محتشم ةيرافم همكلا
 رتب قارفلا نأ ىلا ريشي ةرففسملا

 ةبكيرمالا ثاوقلا ردع يل ىلا راشد
 لا لصي دك اهمع ةقينحلا تاوقلاي
 بيطي ذق ريمك هشخ- وهو نويلم فض
 نرخي نم فيذعي 1 هيكل سابا ضمت
 ةحلسللا هتاول باربتر قارملا ةوف

 و كوكل د لداخل قعدعلا كو ب لا | لف 1
 نا نم يارملا دم ةيموجح
 لبق ييرع طباق ره يرملا طبانخلا
 ةيبرع ءاسد هبفورغ يف يرخسو ءيش لاك
 ىلا ةخالس هجسوي ناب لبكي نل وهو
 نييقارعتا هتوخأ

 ةيملسلا قارعلا تاردابمب داشأ

 لدسعلا هسي رس ةسيلودسلا ة رسألا تناك اذا :افيتروأ
 ليئارسا دض ةوقلا مادختسا اهيلعف جيلخلا ةقطخم ىف

 لبيباد دنملا ربسا دادع يل؟ لصو
 قماسلا يول اراكيتلا سمي زلا امميرو7

 قرممست قارستلا مرار ين فهو سأر يلم
 مانا ةده

 ءايسإلا هاتولا عيرصب يف لاو
 ةرايرلا لالخ ةنأ ةيعارفلا
 تاروطب ثيل ييقارفلا نلوؤسملاب
 لتسلاو نيلكلا هفلحسس يل عاصوالا
 اهم رالبملا لالحاب هلملكلا

 ةنسلا راطظالاب هلامثكتسا ىك ناقو
 ةفايفبتلا ريزو نمساح تبيين فدلخل
 دادلب ل 1وغاراكنب يقسو مالعلاو

 اذينوا دعسلا داشأ هيباث هيجان نم
 ىف لافو هسنلببلا قارملا تاردابمب
 هبا صفا سيروب ى ميظحيم تاحيرمب

 ملابلا نوكش هن ديري يذلا بقولا
 لج راخناب تلاقعبو مالسلا
 اذه ناف جيتخيا ةقطمم و
 ترجبا نع نو دبي ةياقلا ضعن

 دض نونمقي كلدب مهو اهينا نوغسويو
 . ملاملا بوش ةمحخر

 نم تايالتعالا قرب اننا

 تلاظبو اهل ةيوانلا باومالار برختا
 جيبلطلا يف رتوذملا عمجولا ء اهما ةرورشب
 بسس امر هيل ةسلصلا يقرظطلاب
 رابدلا يبسث برجحلا نا اذكؤب جاقللا
 طسوالا قرشلا ةقطنن .ريل لماشلا
 .عمجا ملاعتل امباو دغل

 ىلا قباسلا اوغاراكيد سيئر انعو
 مالسلا قطنم ىلا ماكتحالا

 سا يتاي كلذ يع ايديكام نع لامو
 عيمجلل لودقملا راطالا ديوك
 3 ةيلودلا تافاةطلاو بام ارعلا
 ه«نالب ىا ىلا ازيشف 1 ىلع تقبل
 قيدشت مدملا نم اريثك ينباع
 ةلداملا ةبلودلا ةيعرشلا

 اوغاراكيت ضفر انيتررا ديسلا دكاو
 تين جيلطلا هتطمم يف ةوقلا مادخاتسا
 نا ةينوبتا ةرسآلا ىلع نالك ايا . لاخ

 ناع جيتخلا ةثطدم يف لدعلا ىخوتت
 نايكلا دبع ةوجلا مادختسما لوالا

 صخري لار امو نفر يذلا يبويهعلا
 ةرتق دتمو ةينودلا تارارثلا بخ

 بلان مساقلا ناوزم ديسلا ناثو
 يسدرالا ةيجراخلا زيزو ءاررولا سيئر
 سما يامه يف اغيتروا ,ديسلا ىقثلا دق

 ثحبلا م لالخ يرو

 قرشلا ةقدعس اهب ربت يتلا تاروطعتلا
 ١ يب عضرلا 0

 سيئوسلا يس لزالا رسيرولا
 ةروطخ يلع قياسلا يوغاراكيملا
 اساملا ةهاحلاو ةقفعملا 0

 جيدنلا ةمرأ لجل ,ركمم دهجع لك ىلا
 ,ةيملسلا قرطلاب

 نيرالل داب 3 لي لمس اسم ل َ ّن ىلا لصو دق افينرو' ديسلا ناكو

 دسسسي ا زتم يسب رع ىريسس سف امج دسسسيبأت
 قا رسل ةعافجسسس سلا ةسسسسفف ولا

 هريكار ملا هيدا ) بباداستلا ل رس
 يف هيب سلللا هبريش امنا بامظمملاو
 ةدياسمل ةيرئارجلا ةمجحتلاو رياردعل

 ررجسلا تاكرخو ىقاربفلا بعتملا
 هيدللاو رشارسلا يف تتمنعملا هييرعلا
 هيمؤبلا هقؤلا يارعلا 0 خنابسلا هصرفم
 مدافن ميظعلا قازرملل هعاشتتا
 وهو نيسح ماد سسشرتا ديبسلا
 ناوتفتثاو رشلا يئواقل يدمصتي
 ل هدم السلا تامزقلاا نصرا اه س منشنو
 راكهلاو دمع

 تيبستا للا اهمعفر ةيقزن ف بفيلحلاو

 يل اهجامد»٠ ماخ يف .قباقلا سمن رت
 هسدهلا تابافقنلا دقو خم رتارسمل
 ال را امياخم ريارخإلا وزب يللا «يفارعللا
 ماضا لواسعب دلو قكملا لب عجءرسا

 رابصخلا راسا ناسفقلا

 لناراعلا طوقسو نأ دامطتعالا

 نارامبفألا ريبصحخلا نا بحصولو
 رياودتا لبغ نم قازفلا للحل نيلورشمب
 ةلواططج وه هةسومهصلاو هيئابربعال

 يتلارحلا بعشبلا ةدارأ م . املن ةلشاف
 ةروطنالا ةيملحلا هباقلح برعو

 هليلزا دادحب ىلا داع هسلب تفولا

 ناميد دولز رينا ميسلا ةيصاللا لدم
 باعشو ةمللعل ينطتولا لاكنبالا سيئر
 ةلوض بمب هنا قلارللا دهولاو يارعلا
 سيوتر رشئارصلاو انسل بتمش

 هلاجوت لاجتالا يسثر ديسلا لامو
 تاواقل ىيئركعا دظوت | يأ هشارملا ع امألا
 ةييبالثعلا تاراجمالاو باملظنملا عم
 بدلا اهرار يثلا راطفالا ف مسسانشلاو
 تاقيشو هيلا نب يلاصبلا ريعالعلا
 قارشلا بانبثو ميللعو هيالثنا راطعالا

 ةييدال بطلا يبامثلقنملا نا فتاسفاو
 رئارجلاو ابدبأ نم لك ي هسانشلاو
 ةييماصب تاباح هم ببماقا سوو
 يا وستعسلا ةيدعب يف قارعلا بفش
 ماد سيئرلا ديلا نرفانشت عافستلاو
 ركيرسالا يسنوسهستلا ناو قلل سيح

 3 يسلط

 يلاليفلا ةدوع
 اكيجلبل ةرايز دعب

 ةئيز طابرلا ىلا داع ب ماو ب طانرلا
 قلكملا ةينودسلا رمبوو لوألا سم
 رغما نوابنلاو هيراخلا نوؤسشلاب
 ا دعب يلاليفلا .ليلوتلا دنع
 مايا ةدلج ترمس ؟كيجنلا

 ةيفاازملا نانسالا ةلاكو لسارم ركذو
 ةرايزلا لالغ ران يسرفلاا ريزولا نأ

 ءاررو سا ةكرششلا تاق امنحالا
 .رملا برغملا لود قاعتا هبخر'

 1 0 ةيءاصنملالا ةهخفوسجملاو

 هسفاعلا يف بيم يسكا ةكربشملا
 ثحبو سما لسكؤورب هبكيحلبل“
 يدايصبلالا نواببلا قاقا اهلالك
 ,نيمروك دملا مخ ويسحملا ريب يراجتلاو

 ةسسيسلاصسلا ةسسلادسعلا ةسمخحم ماسمأ
 وهسلا نم ماعلا“ قا ويارسلا قدس

 ةهلامللا هياابلا دلا ندلا بكت انعملا
 سوت اوبل ىلاي رم ملا سمنت ىلا هسل ايزل
 ف اسس يأ نت ماعم < .هةتايؤتس هيتس اسس و

 ثثيبلا مايا هلا و دسم

 يكتاسلا بمسس دممسلا ملدا شخ
 ترغلا ييهوؤجلا رار ماعدا سسدا
 .رسكحو سنا لمقحلا سحبت عاقل ل
 ميئاربملا ,اسن)ا ةلاطو عويمس

 ةيارجو هبا انما اسلام زم يدش دنع
 ءانف ل ةيكيرس ب يهس>

 هن ضايق جد"
 ةمادع >> سمل  هيسالا نأ اف عسسل است ميشا

 نللط سس ! ةيويشو هيام لع ةيموعلا
 ةمحاج تاةاياطنع يب# لا نيو

 لسسم ديفل دقو ماهو

 هياطقلا ىلا فاتاو

 د.

 درو يوما سلا سح ثع
 همياقلا ماعم ةاقك

 هوس اءاص ا مسأ ىبع .

 2-لا ويح هاا معا 2و
 ٠ ا سضجتو سسلم توسع
 ماحس اسمو نعاطط م د يمسم
 نيمازوا | اهنو ةييادنا | سيء

 ناسنإلا وهل هيريارخلا بشللا ءاع
 داكما لمعم يزروص يساسلا يلا ةقاضا
 هفدمخ ىل بركلا يدعوفجلا

 لس زذصفلا هس هيكحملا لكشم-و
 هميرفلا ةهينؤومافلا باسكال“ يس
 اهنا اسيمب) همكتملا رابتسبو ةاوشلاو
 هلسق ماهسالا قلسبمسو اههيباستالا رجب بم

 نا نسكسسملل روكختب بييح نييوياعلا رم
 رثكا وأ ءاجم مهقست

 بدك" باءارشآلا ةشاوم نا ىلا ءامّساو
 وا ماخم مهلا رح عام دب“ ل ونس نأ نلغ
 نك خاضدللا زيا رشف ول ءرث ولك“
 وا انساخنم بدنمب 6 ةمكشمللو ههسلا“
 هيو جاهدلل رش

 نسفوفتعلا لاخي ماهتا صم لانو
 لاومتسب ن٠ ةمكتسملب روض ها برقلا

 ول ةيلعتب ةيمامتع وا هيرب ناواطسا
 نيياغا تامطنلا لثمم لما ةييهم
 اسث فوهفلا غباقو لأوخ هيسولجسلا

 35 0 كلل ا
 مقن يضيمتالا .اريسطلاو دوهتدتلا
 للوض ةسوباهلا يصد ةمهشملاعل
 ىلولتسو ىوشدلا اوم عميضاوم
 يقيد بنك هيلا ةييكاقع تاسادل
 قلوصتا وءافب“ هيكومل اهتالاوخح 1
 ىلاتسألا ووفكت ةياودتا ههسولو
 ا
 0 هاهنا جاو
 تنانالؤلا ةييايتنإ سؤ كيدهم نظل

 نساواو ءلسلل هيبكي مي ز' 4دشملا
 دل ا جي عم بسم مج بس بسم سس بسمع

 ياققللا نوارو انيك ل د هللا مح
 ميم ةاظ هب 10 ل
 تبوح | هواك ه0

 هين ' وا" , دس و“ طاب رس هو

 يروه اء 5 سمن سه حايل
 يدرك باول ع ةاورهد | هام

 تيبس 6 هيلوهربا عدل او ومع
 دج 5:7: 23 يي وععر

 ل ةهساسسبلا ةدسكاسلا نا يح
 ندسحول ةهساؤمم برم وقم رسولخا
 نم دري بني اهح ةحلا زبسس هس املا“
 لولا ةدحاشلا و ةحلا

 ربسابج ا ىلا ,مابصلا تااساو
 لل هيوجلا دلاوشلا رمستا سم .ارعتم
 لإ نالماملا لوقو عيلبا سيم اس ملا
 ةزسيلل امعاملا ف هيبافتنؤبلا ةهاوخأا

 مع دك وعم

 د17 ا ا ل وبسم سس ا
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 هيماودم ترخلا ظيظختتلاب سقلو ملا
 ضيرشبو اهل تادجالاو نارملا دع
 نمرتو اهب لارببتبا١ يلا .لوذلا .رجفي
 نم قازعلا بعش يلع نسياضنلا رات
 عادفلا نم ةنامرخإ ةقيوجب لخا

 لكشب يملا لافطأالا بيلخو ءاودلاو
 «دانا مبتعومب هيلع بف اعنا هس ركع

 ورداصلا هيلؤدلا ةمغافنالا نم هيباثلا
 هةجبتا معالا رغ

 باكنرا ماهنالا جيقول نسصبم انيك
 فض هيناودملا لامخالا نم ةقسلس
 تويشسلا دمر / بفشل
 عمو امببو !داسرملو اننسلا ف اهي رخو
 قل اهميع هسرامع ىف يرطألا بوعشلا
 ةارتجسسالا اهوذ م وسلالاو يسسفملا ربرقن
 ةيفامن رود هلوقمشلل وسفلا لخ
 ثتارازق قيسطظنو ينويهضلا نايثلا
 لسسانو لاممملاو ةديختتا مسا“
 ةرظتيسلا لتحا لم دلسفهصلاو /".لال"
 ةراكبللامسزلا همم يلي هيو رشم لل

 لاول مالا رسئاطسو
 سفرهجلا داب / ماملا صماا دكاو

 فهجو ىبلا تامل ىف 5 ترقلا
 لصالا دسئاحلا روضشل ةوجد اهل
 بتياملاو 3ييدام نولي يقيرتالا
 للي و ةيمكتمم وصي ودهن نإ تيسؤ سلا
 ههكحم نيهتج هيزيسؤور عيا دينبلاو
 ميكر هسئاسك راكؤود ولمماو جرس ون

 كلام يسب رقلا ركشأ "و ةمل احم رمق" ه روم"
 لسعا قيفسالا رشا ماعلا يسيح لاو مقرب

 ديمدعم ييرمملا اسصمانلاو»و ةمن رب
 نم دمحلا نسسوتلا لصانلل "و ية رستسلا

 نيد ليدتم ىلا فقيسسلاو مئام
 رماتلا دبع لاي دلاجو

 رصش يدللا ىكلاغا ميسلا حمضوتو
 ةيرتمخملا ةيتللا ناكاتجا
 همفنصم ةريعوم رماربعلا ف ةملتتملل
 ىناءيوملا ييعوفيتلا باعد / ااه ايبا
 يلا مسالا همئاعلا ءلا دعت“ هسكح

 تاييمجيتو صيظاورم نم تاناهس

 تارازم ناز هيملابو دميرعو ةيضارش
 : مايملا رييزكييلا لا غليسي ءمكدالا
 ةيصلولا بابسقتسملاو ددجمملا مس غل
 نايييصالا وش نع جحاققلاب هيسفملا

 افوفسلا تايرخو

 !نمز رحا برعو ,ءودعلا»
 ينوبهصلا ويبملا ىلار ام

 هفرالا يف هقنا ماجما لواجي

 يطرنق نرود رارمال ,هيحيدجلا
 ,يبرملا ملاعلا حلاصم ةبامخل

 هنوف لساربما دوو نأ ايعدم
 ناسهل ديخولا لببسلا وه

 ةيبرملا حئابهملا ةيرارمنتسا
 درجت لف "امننم ,هقطلاا
 ١ نواعنلا سلجم

 هتيادن دعي ناك يذلا ,ينرملا

 يتيرمالا ططخملا نه اءرصخح
 ىلع ةرطيسلا صرم يلا عاجلا
 موه نابصو طفنلا عباتم
 مص جالسك همادقمبلا

 برعلا وأ اكيزما و٠ ليئارسا
 هيا ابك ,مانإ هون
 س ةهيعدملا ي همتاقلا ةمطنالا
 لقنبو ةميسانسلا تاريعبلا

 ليص اهياناكنا مالختسا
 ,«٠ ليئارسا»

 هينوكلا ماكيحلا ين بيرغلاو
 مهمهعر ءاذبا نك اوعروني مل
 يف لمعملا .ءليشارسماو رودل
 اوفي همعدو ظييوالا قرشلا
 لو ةيبردلا هريرحلا ل ةيكيرما
 نا ىنح ,ييرملا جييلخلا
 اوسلعا حابص لا نم «اجويشت
 ايباظيربب هيتويرطلب تاباقا يف
 عيسم نواعتلل مهزادعتسا نع

 ,قارملا دسم «ليئارسا»

 يبرغلا دويصلا رمز مزاتتعاب

 ذسق حيئاصملا بباك اذاو
 نس اباخ امارس تبدشوا

 ةيكيرمالا <تاكرسنلا
 يلع لوصخحلل ةييناطيربلاو
 بهنو عيزاسللاو تامملابملا
 نوامملا ناقه ,هقظنتا تاورث
 ثتاطخم فلتخم سب مئاق
 نه لكل دفيانلا :سيسحتلا
 .ةيركرلا بارناخللا

 ةمزهجالا صعيو ,.داسوملا»و
 عرفتم مل يشلا ,ةنفعلا ةيبرغلا
 .ينويهصلا ىدعلل اهدي دم نم

 ةميرهلا قاحلا اهمه لكو
 لار اه قارعلا ناتو (قارملاب
 نا موي ردن ميدقلا مهده شع
 .ةقطنملا ةداس اوتاك

 نأ براغ يأو ب راثث منار
 اهسقي ىلع ةمظنالا كلب .لمقت

 لجو يدلا ,ليلدلا فقوملا اذه
 « ليئارسا» فقومو اهفقوم سب
 ريزو ١ حيرسم مدس يالا
 هيبتوم «يلست ارسالا ودغلا برخ
 جركل ادا) لاق يج ربيرا
 يف ةيلاخلا ةمرالا ند قارملا
 ةيركسعلا هسوقب جيتخلا
 ليكشي ىفنيس دياق ةيلاخلا

 ( «لشارسا» ىلع ارشهخ

 ا
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 نولؤؤيسسم لاق د او 2 مهاوحل
 ناكيرمالا دومتحلا لدحخل أ يويركسملا
 جالملا يفلت انناملا ىلا اولمو ينيدل'
 ءارسم يف اهل اويصرعت بابامحا نم
 نلع ديرب ام علت ةيبرعلا ةريرخلا
 لوألا ىسنإ ةسافل لادن 11

 لا .نسيوي ةسيسوسا, . هلاكو فيسمو
 نم نمتا نا مهلوم نيلوؤسلا .الؤه
 ايبامللا ) ةيركمنلا تامقشسملا
 أ يم رمل ييراتلا) فدسو اهيقنلا
 ص نوناعت انكيرتا انفمح 517 يماملا
 تالاجو روسيل نخب ؤم ةيليشم بابابيق'
 ةيرزيغي ةيابضاو عاقا تامه دلو تاسمكا
 لسع

 موقلا ىقشسس نا لآ ةرراشاو

 تليكنسا لواممم هقيذدس يف ةيوكلل
 ايقيرما ايدج ل32 اهدعوبا

 نسدقلا دوصتحلا رشف يع !رشمجو او
 للا اولهم دري » تاناصا زم نوياعت
 م لار اه لعص يل هدجبفا تايالؤنا
 ياللا ىف جذقلا نويفس اندم
 359 تروم بازل همعقم ل ين ركتيلا
 هقيديم بامقيبسس منعا يف 1.عمجج

 لوم دن

 يدييرفلا ويرازلا قكا ني وتءا ههنج نع
 لق سروجوملا ناكيرصالا لويحلا نإ
 نم نوساسعتا زايجتلاو هاجت سار
 بالاخو بتابوصملا ل ميك يضاختسلا
 ينيحتا قلففاو رصارد#ا سه هيقببطم

 ربما يفجست ويعححي يف وسدارلا .زايو

 ناكيرمالا يوتسلا يم قفا نش رثكا نك
 يفسد تارامهماب اوييسفا سددسلا
 ننلك ةيماسجلا فورشتلل هيحس
 تءاتحستس ىل' ايطقي اهم نومستفي
 ايلثلا قل ةستسزعم تاييتتستو

 اهبلدسم ىسلا دوهسلا يأ باسفاو
 انصحي لخا رم هيكيرمملا ةراز“
 نم هفظبملا ل راكدرمالا دودتحلا ايام
 هيهمترملاو ةممقلا ورقلا لابو" لدن
 ييسيسي ل اريتُم عفش مث اهنأ ودمع
 قستملا مهعستو

 نم ديدقلا نا قنضحملا حضواو
 لئابببرلا ىف يؤرمعت ناكمرم الا دونجا
 مهيودو مهبزام١ يلا اهب نوثعبي يبلا
 تورسلتلاو هلمهدلا مهبانامم نمل
 اهني نوشمتب يفلا ةيحصلا



 ةباسلا يناملالا راشتسملا

 هده مأ دسك سيف رسسلا
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 سيئرلا .قباسلا يناملالا راششتسخا ؛تنارب يلبو فسو
 هلباقم يف يلاقو ممالسلل لطن» هناب نيسيح مادص هئاقلا
 يلا ةردانملا نأ دادعبل هتوايز ءافثأ ءادنلا هعم اهترجأ

 رهيب ىف بصي دهتجاب يضاملا بأ ١؟ يف سيئرلا اهنلعأ
 هردايم اهنا فموالا قرشبلا يف يرجي نأ بجي يذلا مالسسلا

 ءمالسلا قفحت اهنأل ءاهمهتت ىلا نيرغ-الا وعدا انأو :ةعلار

 ١ شن سب نأ هملشو م ةاسلا رشن

 1م مراجرضإ 7+ ' جيلا

 0000 نيالا حا

 ةيمعلي عيفتت» .دياقلا يسسئيلا يأ ببازي ليو لاهو

 هيرطت يف ونش وهف .هيديلقفلا مكاقملا ىطختت وده
 السلا نك ةبحمتو .لكاشللا لخلف راوحلا بولساب نمؤيو

 10 ءنلف لئافتم ناسنأ هنآ هيبرعلا نادكبلا يئانثو .هدئتت
 .«ةدمأو ايقنت ديرب انه فرعمو .يعولاو ةفثلاد

 -.:.ههمي راسا هنآ ١؟ ةر ناس 8

 ةيكيرمالا ةموكحلل اعبات الو ., ايكيرما انطاوم تسل

 قبم قارعلا رار بيار يلهو
 ةيكيرمأ فواطم ذطسو .ماهأ
 رنات نع ةديارتم ةيئاطيرمو

 ةيبعشلاو ةيمسرلنا تارايزلا
 قكشب يقارعلا ىلع ققادتت يتلا
 سيئرتا هئيقتسا دقو .يموع

 هلالخ ىرج ءاقثا يف ,دئاقلا

 ,ةططملا ف عضولا ضارمتسا

 ةيئودنا ايابعقلا نما ةيدعلاو
 انج .ترتشملا مامتهالا تاد
 1 قم اسمنا يشاملالا راشفسملكلا

 نوسيقت فيلكا ,تنارب ديس#
 سيئربلا عم مكئاقن جئاثم
 6 نيصخ مادص شانلا

 جشاتم اسهتا

 نم ايبوروأ ١0١ رظس لفن
 نييئاطيالاو ناسخألا

 .نييناطيربلاو ئيدتوملاو

 ,. دوملا راثوا لثن باصخالا
 رفيسوس هوخلا راثوا

 ,, اهدبطت نا وا اشي مسج
 ماقبالا جربطت ركتو نيدو
 ابددو انباصعا كلذ ... ةقيعبمع
 لاع توصب اننالادفتا عرش رتوتت

 توصلا نه انتارطم
 لولب امدنعو ميعباهلا

 ,يسمي كلذ ناش 1رتوتم امبا انا
 اوس ام عوم نم ,, ةدتت كاقش نا
 وش ,تيسلا وا لسصلا يي ةدش نناخ
 وا ةيهاستسا را وأ ةيبصع

 برهكت ةدشلا ءظشو .٠
 رالرا دشتو ةيفيرملا انباصحلا
 لع حرشتل ١ تويمرلسلا
 بوليباي ف .اكتعمملا اهروط
 رتوتلاو ...يبصهح كولطسب وا رتوقم
 ىلعا ي قتلا ينم .. اطسو ةقاح
 ةراوشم ةياددع يف بضناناو هناةجوس
 اهورمم رتوتلا تولس جري دقو
 عيبصي قبادشم جيس ىف مهتلالتب
 اسكو .بصخخاو للقلاو رتوتلا نعم
 رطلا لوطغ دعرلاو قربلا تبسي
 مث ..الوأ قلقلا ثديحي كيلذك
 ,بصافلا كولسلا مث ..رتوكلا
 ابوس عب للغهي رثمللا دسب اًيايغاو

 ةيتالث ةمولفس يف دعرناو قربلاب
 جورلا يرن اناينحا كلذك ةسحتتم
 ةرتوت ةضيتن همصك بصي بقاقلا
 .تامدقم ودب هتجور ىلع ققفلا

 وأ هثي لمصلا نون ةسيتت
 وأ ,قيرطلا يف تداح ثودعح
 ةداعو ةمقوتم ريغ ةيدام ةزاسل
 ون .4يش نم رخوتلا , -.
 الو ةيصمتجل ماهكا 7 مدس
 بتعاح ادا رتونلا ببست نا قستخت
 انلاوم وا ةطيسس تاديح | .. ةدوظعم
 جعصت بس لاحم جا ةريطع

 نعطستملا .نسيسو
 امثحالا قلوملاو يدعوصلا

 د ,ةيئاثللاو ةيئارولا لماوحلاو
 ههيتب  .يسطلا رثوتلا هيحيا
 رواةيدام وا ةيدصمحع خدش
 ال ان ثورمع ةعيتب وأ ةيعابشعا
 اس ثودح مديغ و1 ..هعلاوبتل

 لاديم يف ملظلا ةجيقن را ,. هفلاوتن

 0 : لمع مصطملل ةوالع اياهذ
 يدلاو 1 ةيطظوملا افاق
 مدعو ةزطاثم ميجعت اما ةداحل
 البا غم ةبجخم ثناو كتئفاكع
 ناري الار روبصحلا يليغ نييقالوت
 +ميخيو ,ةيمسرلا يدا

 ناسنألا روزت 'ءايتا نسم

 دق اهنا خم قتلا ىو ريل ىلع

 لطمت لثم ةهلاث ابابسا لوك
 رعشلا رياطت را رويرقلتلا يئاوه

 ةحيوسن دسفي اجب رهظكلا ! وحلا
 هلطح ىلا ةهاد تعاو سل
 ا دة رفا

 هيغر قيمحت را مامظللا
 ادنو . يعامتحالا امرا

 يشل يور رثوثلل كسايقم نال
 .ركفت )لام ل لقف ,.كتيصتش
 اوباك اميرق فنا نم كان للا

 ما, رك در ساو عصام هام ليمزلا د ففيها فض! 11111/9

 ةديس
 قاطتالا سرج ثيع , ,ةومثمو

 لأ يبدداقا ءاقتلا ادق نا امك
 هلال نم بلموب ذا ,رببك دج

 يملا تابونعملا نع ديدملا لا

 فعاوص نك اههرشا نكا علل
 سيئرلا ةدئامو .قارملا
 شسيلارلا بدخلو دقو ,, ماده

 ةده ةيبجلعبلب سيسدع مادع

 ةيديئكتلا ميشاغملا ىطحنتت

 يف لومتا وسهم ,هميدقلاو
 بولساب نمؤيو .هترضنا
 تحبو ,لكابتاملا لمحل راوجحلا
 يئابلو ..ةدئبلا ..مالسلا نمع
 .هيسرعلا لودلا
 نيسح مادص سيئرلاو

 ,سفملاب ةقثلاب ءينم .لئافتسما
 ديري اع فرعي وهو ؛يعولابو
 لغو . .يبوعلا هتمإلاو ,ةمحشلا

 ,,صقإاا اولواحي نا نيرالا
 اك هيلح مجهتلا نم الذب

 نآلأ اما ةيصشنلا يمن
 كلعحي ادام يف لق , لباسا اياب
 1؟. بيان لل لتا ..ايسفب ارتوتم

 !؟رتوثت امدنغ لغفن اذاه

 لعف در ةايعحلا يف لعف لكل
 ان ةروشب ميتي لامفماو
 عرمي لفطلا ملاتي امدصل

 عيني ال حضانلا لجعرلا كلو
 ١ .ربوتي .قنلقي سيو ..جرسعي نا
 تاقالعلا عزاتت امددع لودلاو
 مه يذلا ..رتوتلا ثدحب اهنيب

 هلكشو بريح وأ مالم يلا يهتدي
 دقف ,ساثلا نيم تاقزلملا
 حئصلا ىلا مهيب ةنكشم يهتنت

 قايطلاو ريعاشتلا وا ءودهناو
 رتوتلا يلا يدؤه يذلا رمتسلا
 اندّتع سائلا صفي ..يمويلا
 هلردلا تالصعب فرصمب روتي
 لقمب مهصفميو ,براجت يتلأ
 .مالسملا للا ليمت د ا

 «يسكش تاديسلا

 نوميقي

 وا يرجي با ندي لاجرلا
 عرصي مهيصعيو  ةصاير سرامب
 مايتالا ربكي وا منشي وا
 بريوت ادإ هساما ةدوجوملا
 بيملا لآ يتلاي امديغ هنأضحلا

 دضي عملو عادصلا دعوم
 ام يرش الو ..ارشاتح م

 !؟يبصعلا هكولس 4 بنسنملا

 سس مجالا يجراشلا هرتون له
 سخب هثلمج لمعلا ْي ةلدشم

 ما ؟عسجلاب مث زبوتلاب
 نس كار لابس ةساستا
 يجراخلا مرتوب ةيباسح

 هيحابيط بولام رع

 !؟ هقالسا هن
 نلليش ةرهابكدلا يورتو
 اهناتك يف نالباك رجنس
 -ةيكطاعلا ةمحلرلا باءارطبعا

 اهتدايح ىلا تعاح هحور نا
 دب مشلا يسفبلا رثوعلا نم وكشب
 عم بريخايتس دف بئاكو
 دارلا هده ةلكشمو ..اهجور

 اهيخور نا شربات ماده اهمساو
 نلاع ديرب ُةريبقل اهلمشا
 رييشت اهلقيع انعم نعويسالا

 اهلابطا يف جرمتو ريوتناب

 هفنال اهخور غم رجابتنتو
 ,جوزلا «لباقم دغبو تايسالا
 هيمئاعمل اضارقأ هلوامب نأ سبب
 ريمشي ال هتلبش مدلا طقس
 هنانخاو ىلع رثا امم هيغرلاب
 مانطالا سعب رارق ةيحوربا

 بوينجحلا عون هل اوربغ نيدكا
 بيفشو ةنلاثخ بيسيبمعاف

 تلطال ةييسلاب نالا ثدي

 تانالؤولا يف نيسسسايسلا

 .ةدحمملا

 عع جيلعلا ثادحا نع ادامو ©

 هيهخمأب لغ بهرمت هقلا -

 هراكنا بمهقو ,مادص نسيئرلا
 امك ءقيزي ام بهرشو ؛ هفقاومو
 هلكلتملا بياودع ىلع بهرمت

 رطب هيقيلعو كقزتعاو ترف نيس
 ىلا بلصوتو ,هسقدب قارعلا
 نمط لأ يه همهم ةجيثن
 ن1 هماكحا ردعي الأ ناسنالا

 : جارتلا فارتعاب يخثلاي نأ دعب

 عارصتا عفاوت يلع فرعتيو
 اهكريحت ينلا تابسالاو

 دئاقلا هردابم نع ادامو ©
 ءنلا؟ يف نيسسح مادص
 5 يعاملا

 حرا رع يلم ةرومك د اهيركد
 ربونلا رم هباض ي وهز فرار

 نعدا دق ناكو . سرملا
 اهديك رامقلا بعلو بأ 6

 هنجور سبو ةنيب روتفلا داس
 عبم بربح اهلامعتسا ةحيتب
 تابهشا نال رثا انم . لمسلا
 ريخدتنل احلي هلحو اهحور
 املو ..رامقلاو بارشلارب
 سلتذه ةروتكدلا امهيدعب

 نم ىرخلا ماونا لامتتساب
 ٌقباس لا بتاع تبونحلا
 تاييسصلا نلدهو ايهسعر
 نك ةرسيخا مئلباو ..اهجور
 رامقلاو بارشلل هيبامدا

 نيسفاصللا يف يرن انهو
 للع نامزسلا رثأ  يينفتاسلا
 ةدايزو يسعفلا ريويلا ثاريح'

 173 ,فاستنلا كولسلل لوبلا
 نامزحلا راثا ىفحت
 باريشلاو ماقطتل محول ويسعل"
 نلاغ ببث دعم ةحارلاو ءودهلاو

 اهلمحد يبلا اماصضملا

 ل مشؤن اس ةدودكن
 تارشمإوبلل  اهسناسج

 يبصقلاو يسفمتا ريوملاو يلقلا
 نانبالا ةيفيالا

 امدنع سانلا لعقي اذام

 45. مهباصعا ريو

 تاجورلا نم هي وهج بقفبا

 رولا يع يسيفنتلا نصارعا يلع
 رلمو  نهجاورال ثدحت يذلا

 نلوجرصت انايبحا ره جاورا يأ
 يف ماعظلا دادغا قف قنرجحاب !دأ
 | ريوملا نم ةحورلا نحذملل نواحجلل وأ ؛ةدلوم

 تاييسلل نواجلب وا ةييصمت نم اهرنالوا صيخسو «يراطلا
 .لرمملا ةرداتنو هميسشلاو ملك بيملا ممبإو اهيتءارص
 ةرخابشللا عب نرصا هلاجخو . ءودهلاب

 ريو ١

 دنأو ,هعئار ةردابم اهنا -
 هدومي اهبباوج ىلع بفرع

 رهن ف بصي دهن يفشو
 يئوجع نأ بجي يدلا مالملا

 قرمشلا هقطنم ىف قفدنايو

 انارم دهب يبلا طيسوالا
 عمانا ,ةذيوط هرّثه ذتم ادماد

 ناسخ مادس سيئرلا ةردابس
 اهدهفت يلا نيرطالا وهداو
 .مالبسلا قدحت اهمال

 ب مالاسلا قيفدس هكناسم -

 جاتحت ةيعص ةلاسم ابطنملا

 ةفاك نوامتو ةريبك دوهج يلا
 قناستت نأ نكمي هل ذأ فارطالا

 .دحاو فرع نيم

 تاحيرصتلاب مكياو ام ©

 تاجنورلا نم ةلربتجي بلاقو
 ريوس امدنع نهجاورا نأ ..
 جراخ ببس لال مهبامعا
 ةماعلا ”يارسالف واجلي
 ةديلبس ةجورلا تناكا ءاوس
 نشرتتي امم .ا7 ما تدل
 بخرصو للملا و قيقلاب
 مده نأ تايتفلا نع ةعوبحب
 بحامسد ةيممملا بالاحلا

 نم راثكالا :يسنتا رسوسلا
 تيراحالا نم رانكالا ,ماعنعلا
 وا ةليمرلل يوكشلل ةيدؤفلتلا
 ربخ ..ءاتبلا ,باسقيدصلا
 ةرتك ..رفاطالا مسك .نابسالا
 تارسملا جايئرالا مدع ءقرعلا
 .سزلا اههتلاب رومشلا ,ةايحبا
 را ؛دوسضم» لال فعتلا ّ
 0 را .موشلا ا
 روعشلا ؛موملا دنع يرسل
 تايسال ميتنللا بصنلاب
 ذهبان

 تابشلا نم ةعومجم بلايو
 رثونلاب اوسحا اذأ مهنا

 هيمايرسلا يداونلل اوشد
 و ةصايرلا ةسراممل
 وبلا هيمايزلا مهمسرامم
 بهل وا يشلا نا ىرخلا اوي

 نوفلحتت ةحابسلا وا .ةزكلا
 نىصلتلا رزيوتلا لياوع نع

 يشرملا
 سبا لاق .. ءايرظلا صبب
 ىرلا بقوملا ص كجمذ
 دبكنلا لوقا وا ,زيوملاب يرينا
 لمعلا يف سيئرلا وذ هحورلا عم
 ريؤتلاب ريونلا نم ضلخت#
 نأ بحي يملا دخعاصلا لثم
 لماوسلا ةعبام عضوب اهنفس
 دخسم مهصقنو لميي ىلعأ لش
 مدع ىلا هيركمسلا وا لجبمتا

 ةفبام را ناما مامهُك ماننهالا
 دخس مهمعيو ,نيفوص

 مكي زاير يمم رب يملا هيثايرمالا
 ؟ قارعلل

 اي ديسلا مسنده <
 :لوقيو

 ةمطاوم بست هبا -
 هموكدلل اعيان الو ..اهكيرما
 تاقالفلا ملر ,ةيكيرضألا
 ديدعلاب يتطبرت ىتلأ ةبيتحلا
 دل ,ةيكيرمالا تايميطبتيلا نم
 يركرق ةيلوؤسم لمحتا اناف

 هموكحلاو هده يترابزو

 يف قحلا اهلا سيفا ةيكيرمالا
 مكحلا وأ تايلشلا رادمإ

 *دمهلا لوبقلا وأ ضفرلاب
 يترايزل رورسسم انا ,ةرايزلا
 تلهوم يتلا جئاتيللو داذحد

 ٠١ لك يوزا فوسو اههلا
 ءلادعب ف هتعمسو هتيلر

 ف فعالا بسلا ىلف يصكشلا
 نرولا ةمايوو ةسملا ثودحل

 ءامتلاو لاجرلا مطعم نغ
 يصبلا رثوتلا وه تانيدبلا
 رصع يف .هعب قماوتلا وسو
 نييدنكأ ضحب ةيدسصجلا ةحارلا

 .. يل رقوتلا ثدح ادا ين لاه
 تيدصو تاضوتيب امه
 ,رتومالا بهديو ,.يمكر
 ..ةوملاو قاب ناميالاف
 ةيسورلا زئاكرلا ىلع دامتع لاو
 ىلع ءاضقلل ليسلا لضفا نم
 قلتتا رص ف .يسلنلا رتوتلا
 ا قايل تايدهتلاو
 ىلغ ادمتنم ناسدالا ناك اهلكف
 ثينحل ةيرشاظلا بابسالا
 رتوتلاو قللا هبامأ _. ءايشالا
 قكتحست يق لبالا راسختال
 كسمت اذا هكلو بساكملا
 ناو ,ةعانئلابو هللاب ناميالاب
 ناك ابم نسحا ناكمالا يف ىعيلا
 يحور جابشاب ا

 ركوملا نم ا يام
 يف هيرتبلا ءاذعا هنأ يبعنلا
 ..هيداملا ؤايحلا

 تايجورملا صمي تهرتغاو
 دئخالمت ريوتلا يعرب تالياق

 لوردلا يف ةبمنرلا هرهاط ىشقت
 ءارشلا ىمحع اثياننيو قاوسالل
 وا ءاهجاتحي زا دم ءابضال
 انايحاو ,لاخللا ىلغ ةجرفلا
 و١ ليمجتلا تانولاصت انحلم
 انايحاو ,ةظايحلل باهدلا
 فول بسيدطلل ةآجلم
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 انهنالا رنوتلا ةئدهت يف
 .ةيدفو تانكسم
 ةايحلا 4 انلماث يرسفاو

 .ايدمسح ةهيرسلا .ةيرصملا
 هللا نأ بدحوف ,اينسفن ةنهتملاو
 لكر ةداعسلا باسسا ادن ايه دق
 اهتهيممم ىلا مظنلاو سناوفلا
 كامنا لخا نم بتاموكخلو
 يرن ال ابنا 2( .هيوعضلاو لارفالا
 مريسسملا ةردتلا الا ةفيقحلا يف
 .ةراصسلاب رعثم رشملا نم
 ءداعبيملا يا بيسفا اهيباكو

 الز اهنش عمست بيراففلاك
 ربؤملاو ىلعلا روصع يف اهارف
 ايفلك يآ دا ,ةيريهتلا ةامجلاو
 موعخغ لمح هلوفطلا فنع
 لايسمفلاو هي ار سلا

 تايلوؤنملاو
 ٌقاكلا مايظلا باجحناو نومدلاو
 ..باسلا حبو ربو , 3.1 مسلمتو
 .انسوؤور قوق بفسس نمانو

 ق3 ايمرزما بحت هباث ضراو

 للدو .ربوسصلاو قلقلا رصحل
 نا نم افوخ ىلعلا ىلا هفاصالاب

 امتنا ةعرتتيم ةرامس انمدشت

 نول

 قارعفلا رثنم ههبجو حوشاسو
 .؛نودنري ام ناكيرمالا لعيبو

 دو :ثيدحلا ةياهنا يو
 هبقارعلا ذءايقلل هوكش ديسلا
 دئاقلا سيئرلا اهيسأر لشعو
 اهمهيفت يلمع نيسح مادص

 نم هنهمدخ ان لك ىلبعو

 ةيياجتسإللو هلا تاليهست
 ددع رفببي حامسلاب ةميركلا

 اميرمكب نييبورزالا نم ريثعا
 .هترايزل

 اذب امك ,ةباستبابو
 , ىهيتما .. ءاقنلا

 شاقنلا قيلكخ ءاتس

 اما ابو ..عراشلا نايمجا كرش
 هيئدلا ناسا 3 عم انك

 مورشتملا اوا هب ماهقلا مزنمت
 وا .هل ططخث يدلا ديدجلا
 ةيحتف يذلا ديذجلا قيدصتا
 ةدي جملا ةهوزلا يا دل اشيب

 الدامس ضوعتل اهانحوزث يتنا
 لكو - - ةيمهو ةدامس وا ةدوتقم

 لوبامارا كوسنيفلاب عمد ةريه
 سيبلا ن؛ :لوسقلل «سئارب
 وه يصرالا هيجو ناع قولطب
 اتوغ نا طنعالا يتشا ..ناسنالا
 تالايدملا تاهدري
 قا ةباملا نابتشتسملاب
 ..ةيلخملا وا ةيشضينا
 بلغأ يتلاو ,ملاسلا دةسب
 تارثوتب نوباصم ةهاضرم
 يلقلا نم ةيسهو ضارماو رصعلا
 لك قفماوتلا هوسو فوخلار
 تثرطنر مهئلمات ..سانلا مالؤغ

 نلوياعي مهيتدحجوم مهمكا

 لا ةمويلمب مهبكرو
 ريونلا ينحا دنيز .مهرودم
 مامالا ىلا مهروهط ر دثلإ
 ماحرا مهمصو هباثي لكشب
 ,ىيشمأد ,نيبما .حمهتاهما
 ضان مهلؤوقتت ,يملاسع
 مالبسلا هيكلبس ىلا تدوملا ليرت
 لبن اهورداط ينب# ءددهتاو
 كلدم مهتاعو .نسعو سر

 مهسفتاب اوقلعتي نا نودبري

 تعابماب ءيلكا مئاملا نود
 هين مه ام مهينكير رموتلاو
 ضصايفخلا قعرتط نم كلدو
 .مهيسوؤر ةبطغنو مهببغا
 ةباوع يف رم انن درق لكل هنالو
 دش وا ىضم رتوش هيركشب
 تورهلا هين دو بنوبو ,.ينهي
 هييسوبلا ءانحلا قكاشم نم
 اتابع نلكاو .ءايبعانمو
 لل لمس نم انيق

 عقدي نأ ذدنال بساللو شلو
 ضصارفأ وا ضصارعاب نمثلا
 .راسصبالاط .مهشو ٍه' هنقشخ

 هللا ىلا ءوجللا)ر .هغابفلاو
 هضايق لاكلستف١ نكرقلا ىلا معا
 هانخلا مكايمل بامده
 ىيشلا زيوبلاو ةيزسجقلا

 ةيباين ليصتاو اهنحاصت
 ييبب نيج اصنا قعاوم
 صضارفالاو ربوملا راطخا

 انلامل ىبلا ةيبقدلاو ةيريصتلا
 يوفس مل ازا امدتامنب اه.

 وا لوا الوا اهراثأ نم صالختلا

 دويحوم هتكلو .. ردان ىضرم

 دامظا اهلدتب يبلا هنيدملا زويعتا رم هملرلا راع
 يف نويوبرتلا نويئاصخالاو ةيبينلا رمارمالا
 ءاوطنالاب نيباسصتا لاظطالا ذادغا لارتال ملاعلا

 اسرق ل ثلعر ىتح ريشا رمئاامامع ديارقت
 همت لهو  ضرلا ةذق وهام نكلو لقط ([ر٠ 00
 هل لاغف جالع

 سضرتلل فيسو لوا خيرات موهب
 .سفنلا ملغ هموق امهدغ [15 !7) ماغ
 , ةعممضعت ) يكب رمإلا

 سعي الئاق هذيدح صرعم ل
 ملاعلا نغ لفطلا لازقنا ءاوطنألا

 تارادا هيلع ردنت ثيح يجراخلا
 ةطيخملا تاوصألل تاسدالا مدع

 روبتو هلوح ءايشالا ةيؤر يا هب
 نع رظست رارقتسالل ةجاح هيدل
 بضعلا س تابونل هحابتجا
 دق ييعث لقا ةيجاودب مراعلا
 نم رثكب امك .هطيحم يف ثدحب
 ةمويتلاو رثعنثلا وا مالكا ديدرت
 ىتح مسجلاو عئاصالا كيرحتو
 مسد رهظت تالاخلا ضعب نا
 اندتع هريع نع ىلوالا عينقسالا
 لاح ارثوك وا ةديدش ةواخر يدبي
 ءاسبع يفتت اميف هئاضتحا)
 نود داو ناكن لح نيتريسم
 وف هلوح ظبحملا ةكرحل ةالابع
 اجت طبس لع هر هبيدقت
 - هبرق قثبتب دق يذل١ توصلا

 يري يذلا تقولا يلو
 ةريقلا ءافنخإا 6213121# )هبه

 ةئلقا ىلع يناوطعالا لفطلل ةبريرفلا
 ملاغ ريشي نيرخآلا غم ةيلطاع ةقالع
 زا ةديسم طعما عانت ] ناتلا
 مألا نيب ةنالهتا ف قلفخا ثودح

 يئاوطمإا لفطلا ضرعتو اهففطو
 مقافت ل مهسن هيحراخ ةابح فورثخا
 ناوشم ةفتك ىف ءانح كيدح.هثلاح

 عيبشرلا قاطلا نأ (لاخلا لقعملا)

 رعاشمو تافرصتل هسهف مدع ءارهإ
 اهتن دقتني هناق دمح لكشي هتبلقو
 مالا باسصتق مكلملا نع لرهنيو
 ةبوبآلا اهرمماشمل طابخا ةتاحن

 ارييدم ناتي هلعف در نوكيو
 لرعتسيو  ةالابماللا وا بصعتاب
 لتثلا نأ ركديف !8085]ثحاملا
 هنعئحل اداوخ هبفلت مدع لالخ سور
 هبساب يقلب قيرخإلا مم كاكثحالاب

 ةادريف يوطني و يحرادفا مقامتا يع
 جسعب رتح راظنفالام هساسحا
 ايلاخ القش

 مايثالا عباصا هخوت را ركميو
 ءامطالا رصفن نا ىتح اكئاذلا ىلا

 هبود نم لفطلا قيرفم ف لفحي
 ةملو العلل اهساسا اظرمش

 لارفتا ناربسلب ناميم نافاصتا
 بس نا رشعنبلا يربل لقلفلا

 حالفلا لضفبر يقطام ةثكشملا
 نمفنلا ةريتعي يك يف ينامسللا
 قا يلارو ليلح نع مهاس ريبخالا

 ريلطقلاب ةففتسالاد نضؤبو يشفع

 ريزسملا نيردتلاو ةيرلملا
 ةيسمارصتخالا ةبسضلا متر

 مجمد مج ع ةيسفنلا صئارمألاب
 ةيئاوشبا لارا ةسقوبو

 يدل رشاح داذغلما فكي ةطققق+

 طرقت سكسات عدشمت يذقا للطلا
 ٌقلاردي وأ الوا يمسرلا ىارمفالما
 لكاشب عسب الاجل ددمفم يف لد

 سناسلا لمث» ةلبفم يف انين يقيلب
 عفهانعاد+ نا كلر معز نرسحلاو

 مامذدلا يك للخ دوحو لابقجا دخفتال
 كئلؤ' يثقمت ٌولعتتم قئاشعي ظفترم
 طيولسلا يف يتاهناللا نلشلك لفثمالا
 ةرورصص ىربإ يميسحلا افلا و

 ايهنم رضاشخبلا ىللغ .لفكتا ي راءاسف

 مدادهتسا ةسظممحا رم د رلام

 نا ويصفل

 ءاخثالا للف ىرخا ةهج سو
 لكشت لثمتب يذلا ثمدحلا يسفدلا

 علعتا روسفوردلا لمع قيرظب صاخ
 يلا ءاوطنإلا ةلاخ يرقي اجانب

 يبمعلا ماطعلا يف فظ ٌبودح
 ىلا قيرل# دجال م يركرملا
 ثالاحلا نم (/ 2١ يذل ةيشاوطدألا

 جعرصلا عم قؤفارتل مهيدل ةمضورفملا
 نا نيب ةينصملا لالستللا نمممو
 يرن ناهعامع هتالععالا ةروتكدلا

 ىول لاصتاللا هيروربف ةهللج بابغ
 جلاسدلا نلامبو لفطإلا كلوا
 ههليت يثلا ةربمتملا تامولعملا رائخي
 مظفلا نففرفتسا هف حينتو
 للطالا لف ءاحنمالا ىدل يجراحلا

 ,نيرخالا سكح ىلع نيبثاوطنالا
 يثلا تائالملا فتتخم ف نوسجمم
 ءاصومفلاك طبحملا مهل ايري
 ةسرمللا تاضيرحتلاو ءابيضتاو
 اهب لمامتلا .رع ىوزهمي ىتلا

 ةيئفيميكويبلا نموحقلا يشتو
 لئاسرلا ف تاربعت ثودح ىلا
 جاسدلا لمعل ةيروربملا ةيئابببكلا
 هتسسب رثكت يدلا يوت وريسلا لثم

 ادسقاما نيبئارشمألا لالطإلا نضل

 نوبدفلا ظلخأل مقا ةلكرولاب قئعتي
 تلمدلا س انضرعمل رثكا يليسحلا نأ

 .لبالب روغد () ةسسملا لست ثيه
 انامفالا لافتخا ناامك (غدحاو ىلا

 يد ةرف نيسمح ةدسمب كادرت صرفلاب

 امع يئاوطنألا تافبقسأو ءاشما
 مت هكو امام سائلا طسو نوكنا

 مرسوم كلاب طمبرد عمم فاشتما
 ةيفضلا نع )1١/( يدل

 ةفرعملا ىف ديّرمللو َنيبئاوظنالا
 ةلاجلا ؛بازد ىلع نوقحادلا فلع
 ةئمانلا تحضوا ثبح متلوثلا يدل
 نا ىلع (عمتامم اهطمز با ةيبساملا

 ىدت هارطنالاب ةعاضألا ةيئامنخأ
 (/14]يلا لصت ايقبلخلا مئاوثلا
 ةيقبقحلا ريغ مئاوثلل 5٠:( لياقب
 تلقحال دلو ( ةبهاشثلا ريم
 ةاسلعب روجو ةروكدلا اثهلملا
 ءاطشا نم 758 ىتذل ةطينست هيكارتا

 يبئاولطبإلا تالبفشو
 لمضرتلا مدمم نع مهعرلا ىلع

 ةلاح لع يشلب لقف جالع رثكذما
 قرط هم هساالا نكلسلا ىو ءاوظمالا

 نكمي ةفلتحم ةيمطو ةيحالم
 ريثك يل مهستو موبلا اهم اماهتسإلا
 امدنع هثلاخ ييسحت يف نايخآلا نم
 بمفلط اركب رميدشتلا متب
 يف مويسبيملا مسمن ) يسانبلا
 عب لقطلا لعاقت هبلمع ينمحن
 ريقاقغتا صصفم لاامك سرخإلا

 لاظطإلا ةثدهت لع لفعت ةامشملا
 طياشنلا ٌءدح نم ياللا

 نم ةداقتصالا نوثحانلا فديو
 هاجن ةيبتجيالا لقطلا ليمف دودر
 همانا ةمعرفلا ةخاثار جالملا

 دقن رفرلاد ينعتلا ىلا لوصولل
 ةيهيلي ةيهالع تاسلحل ةعابسخا

 ةروطتم ةيسيردتو ةبسادو

 (زاجت“ يسقنلا بينطلا نمدلعو

 ةرورصب جالملا انهم امماننءصج)
 يئهدتا لفطلا دادئترا بميت

 يفطشتس يف ةعسصو يع دامدنالاو

 فيع رثكا نإل ةيسقنلا يصئرمإلل
 يئاوطنالا للتعلل عدقي را شيب
 يف تدصن لمت وكتي هكرتب سحلب
 (هبيئاوطب“
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 هل كلل 50 . . د دج دايس له

 زاسج ايرسطت يتلا يناغالا ام ةرهزجلاو رسمو ايبيل ءانتا ءاللا ني نس بارتخالا سم ةبقترملا ثالثنا يلاينلا أدبتو نيشنه ةليل لك ءاسم ةاتفلا لزن* ةيمبساولا ةيبرملا ىراحسكلا دععا يأ ةداع ربكالا اهفيفض ,,اههجو هاري .ىت . عجطس ينرف سورملا ةرسا تانكي مص قمع ف حقت يثنا تاحاولا قو وااهبلاو نوكيو اهتارس) نم لفعزرا  بلغا هب يطغت ريهت رم لاشب ادبتو كلذ يلا اهلك ةحاونأ طشاتو هتشوز ةيؤر مده لع ىتغلا ربصي دوسمب جاوزلا لاه قامضتالا ,ثراجتملا / هدم ةيمارفع ثحت نسسحتسيأ هقفتنم نوكت اهن؟ دسورعغ هجو يار حلبلا ىشعم ناوبآ و امراصلا ديلاقتلا مذهل طرب اذه نالعإ رهاظم لواأ دبع انهو تثوررملار ةيمامتجالا تاقبطلاو ىرخلا نيعغ ىلا اهتابحاسم سيرملا ىري ا دق ءانللا اذه لَو تالا نل نكاثو ,دسورمب سيرفلا 8 بلا هيلا قافتالاو تاشفاقثلا اهررغشتو دئاثملا عم سوربفلا بهذتو هئاقدسا ءانوجرام ٠ ىبست ةبيقحلا هذشو اوزلا سوناش يتتني 3 ةرشفلا هذه لالخ ةستافلا ةءارسشن .سورعملا ةرسا اهيلمت يتلا ةريكصلا ليمافتلا ميم مايختسالل ءاملا نوي يدا اهسفتب هتندج يذلا لختلا يمول .ىللعيو يفعاولا ف لزان ..مستهملا رمتلا ةكالطإ لاسر ىلا ةرسالا لابعر رابغ عم تارسظعو تاداسياو يسوبقطلا ىلا سيرعلا بهذي+ الم نب ةموتسم ةطنش يف اهتبدغ يلادتم علبلا نوجرع تحت حوطبلا هذه لع رفا سيرفلا داو بهذي بالاو سورعلا (هتخا مهر اهلك ةيرضبلا اهيبداع دمي !ديثو , ةلغدلا ةئيل يتاتو عضت اضيا ءاهعيصب سلب يتلا لوصيحملا ريئصلا ولي ثيبح فهصلا روهش ما نع ةيثدبملا ةقفاوملا برجميو يفترت ةيئاسنا ةيلافنحا جاوزلا
 ,اسهتاز اهنسا سورملا مهديلاسشت نورسكذيم نورسينتلا

 تناممتجللا هذه ردن يه ةيزحلا
 نئامالا نع ةيلاضلا ةيرسشبلا
 .ةيسخلا

 رومنلاو عببلا رئاشي روهظ 0
 ادبي .. .ليخدلا تاباغ لاعا
 نيذلا ةرسالا ىاجيا يوزن عشقا

 لصو مهضدب وأ مهادح

 يدلي لوصحلا جفت بونكابو
 وعههللا اهلقثي نيجارعلا فألا
 هيغاوتاو هناولا للعتب زغاولا
 ..ةرسسالا ويت عمتجي
 ان ةحشرملا ا عءامسا
 نوشيدي عجور
 ..واجللا يجن وأ هع

 مس ىلع رايثخلالا ركتسي نأ امو
 سييرملا ما بهذل يتدع كنيس قالا
 نم اهشين سجل سورفلا طلقاو ىلا
 ,ءاهكنبال اجوز اهنبا لوبق ةيمءاد

 هذه ناب انالعا سلقظلا اذه نوكيو
 مدقتي الف اهتيطخ تمت دل ةاتفلا
 اهدي بلطت را يمياش

 دشنت ثنالأ يتلا يتالغالا نمو
 رصف تادعاو ىف لزاتفا حطسأ قوم
 اليذغا .دندرتلا+ مسا اهيئه قلتعيز

 ةئراطم موج كسر هبال
 يبوريملا 1

 اللب ةنيرمل ؟ ةقطلا ةيضاشو
 ءاململا نبع دقو د نايديلا
 لابجلا لسافس ثوس ,ةيدولا ةثاالث
 دهلجلا طحز وا نانتما عمت

 ,نكما اياقبتا كلت ليلحتب اجكشو
 نع ةلهذم يئاتن ىلا لصوتلا
 بسيكرستلا

 بطقلا ةقطس يف كزاينلا تابصرتا
 .يبوئسحلا

 يب © ةفاجلا ناهدونا ربكا نا
 ربثهحت :سونجتا بكتلا اةنطنم
 ديعب دمح يلا دبشت ةلحات لطاذم
 روصصلا لدت اسك خييوملا حطبس
 تثداع يتلا تانهملاو تايرئحلاو
 .كائه نم غتكياف ةبكرملا اهب

 سهبيرسي' لبخ ناكري تاتهو ين دوجوللا هسفن بيكرتلا نم اهتا

 ةلادح يلح عقي ,ييبك لكشي رباهلا
 مساب فورعملا فاجنا يداولا
 هايشقلا حاملع ظحال -هروليات
 نيب ريبكلا هبشلا كلذ ةرهبك ةعرصب
 بطقلا ف ةذاجملا ناهدلولا ةلالعتم
 قطانم ضعبو ةهج نس يبوئجلا
 دقل ,سرخلا ةههس نم خيرملا حفعس
 فلو روتكدلا ءابحالا ملاعع زرت
 ازاهح ربتكيو سرده نأ تانشبا

 ىلع تابوركيملا ةايهح» فاشن
 ليت ثداحب تام هلل نكيرملا حطس 8

 .لاجملا اذه ين هلوضب لمكي نا

 ةلاكو نم نولاحابو ماماع ماقو
 .ثحبلاب اساذ - ةيكيرمالا ماضظلا

 ةريبك مهتشخد تناك مكو قيقدتلاو
 لقت نيب يبكلا ديشلا 1١ نمح
 خيركا حللسو بطخلاا يلع ةقطتخلا

 ,ختكياط نم روصتا تلد اسك |

 نوسبج تيرغيا روتكدلا يلوتو
 ,نيتقطنملا نيب تاهباشتلا درس
 ةيضرآلا ةركلا نم يبونجلا ببلطقنا
 ةهم» نم خيرملا حاعسو ةهج نم
 ةظفطملا ةبوطرلا مادعنا ,.ىرخلا
 بطقلا 0-2 يداؤنا ,ابيرقت
 حطب مارصم فيجاو دربا

 ماو ةئيلق تابسرت هيفو ضرالا
 ميراثلا ين ةرملاب راطما هيف ثدحت ال

 هتانه لطهي يذلا جنتلاو ؛ ليوطلا
 وخبتي

 قو (خيرملا يلع ةيفاوتسالا ةقطنملا
 نم ةبجرد ىنلا نيسعقوملا الخ
 دابتلا تفل ام رقكاو - ةيبذاجلا
 ةكرب ميطاوش نوسبج روتكدلا
 ببسب ديضتت ال يتلا ةضلااملا فايملا
 كانه شرمتو ةيسوماللا ةظاشنلا

 .نآرخ نود ةكرب مساس

 يبونجلا بطقلا نإ تافاشتالاو
 ,مامتهالا راثأ ا ارس ترها
 ضراوملاو فورسفلا ثنا ؟ذاش
 .خيرملا ىلع امك بطقلا ف حاشملاو
 .ةايهلا نم ىلع | هتلف
 نا نكحي ال قلع وا دود نع ةرامع
 غلكياف ةبكرملا ف ةزهجالا هختكت
 قلعلا كلذ نال خيرملا حلطس ىلخ

 ,ررشملا نم فالغ لطظاد دجو
 ةايرد موجو ةيئاكما ينمي اذهو
 ,ميرملا حطسس لع انج ةيلادب
 هاذه مويلا نوفباتي ءاسلفلاو
 يلع روسثملا لما شع تامولعللا
 يتبا ةايحلا نم ةمدقتم لمسارم
 يتلا ةايحلا نع للتخت اهنا امير
 .ضرالا حطس ىلع فرغت

 ؟دفلا انل هبي !ذام ,ىرت
 5 ململا اذي لمعي فرس نيا لاو
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 ل أ ا ٍج ؟غ
 مكءاشبا اوبقار .. ءابالا انهي

 يس | قدمت | سس سسك

 ةيسمسستا | ريسملا ة رسصسسهف

 ةرستف نأ فورمعللا نسم
 تارتفلا رش#تا نس ةقهارملا
 ذا ,ناسئالا ةايفع ف اجرح
 لكش لع ,ةميبطلا !ليبت
 ,ةديدع ةينامسج تاريدت

 يف نوجشفني نيذلا دالوالا نا
 نا مهيهنع نيمتي ,ركءاتم تناو

 مهتافرصت عم ل اولماعتي
 راثا يضمب عم ايناو بسحو
 لازت ام ينلا «ةلوسططلا»
 ا :مهرهظم يلع ةيداب
 هجولا رعش دوجو مدع بتاج
 لدي يذلا براشلاو ةيحئناك
 ,جوضنلاو حولبلا ىلع

 مهفتن نا ائيلع لهسلا نمو
 هبسجب باش قهارم لاطشتا

 يلو .هي ديدشلا همامتعاو
 ةداهو ؛ةياغللا ةريصقا ةرتلا
 ةيبارلاو ةرشع ةثناتلا نيب
 قهارللا ةماق بستكت ؛ةرشغع
 انك مدق فعن لاغ ديزي !+
 ةنو ثخل رثكا هتوص يصب
 قطانم يف وشلاب رمشلا ؟دبيو

 53 1 نم ةفئتخس
 يتلارب ةسقهارملا نإف

 تارسيفت دهشت ,قهارملا
 ع

 نيتهارملا عب يكتشي+
 روهثق نم تادبناو دالوالا نم
 ديزي يذلا رصألا :بابشلا بع

 ,مهسفلا
 إل نيلهارملا نم ديدعلا رعضيو

 هييذلا لكبقلا نم غلاب مايتساب

 مهرهللم هينا يهتنب

 نم ةرتفلا هذه يل دالوألا
 ةسرامم يلا ةركبملا ةقشارملا
 ةصاخلا ةيضايرلا تانيرمتلا
 .لاقلالا عفرت ماسجالا لامكب

 نسلا هذه يف هلأ امك
 نم ريبك مدهش عبتي , ةجرححلا
 ةيذقت ماظن رافصلا بابشلا
 ةلواحم يف ادج امراسم
 ةفلتكلا تاريفتلاب مكحتلف
 ,مسجللا اهب زمي يتلا

 ودبي دق ,رابكلل ةيسنلابو
 ةعوت همسجب قفارملا لافشنا
 الا , اهفات ارسأو تاذفأ بح نس
 + ام قراع ,ةرتفلا هذه ف هنأ
 - نم مهتميق نوقهارملا ردنقيا
 مهتيبذاسص ريدلت لالخ
 ' طنا نصحلو ,ةينامسجلا

 قعارملا لوخد عم هنا سرت

 ٠ لقي ةرخاتما ةقهارملا ةرتغ
 , ةدسج نلع ةزيكرتو همامتهأ؟
 . ادبيو يجراشلا هرهظسو
 ريياعما اقل هبقن مهيقتب

  ةدهاسم مايألا
 هذه ءانثا نيقهارملا مهنالوا
 ينا نا مهل نودكؤيفل :ةرتخلا

 قلعتت ةيئاسسج بويع
 كثسيل يجراسلا رهظملاسب
 ,قالطالا ىلش ةيسها تاذب

 نا بجي ,كاذو اذه نم مهالاو
 بايشنا مارلا ىلا ىكست
 مهتازاجفال راشسلا
 ىلع مهتدعاسمو , ةيقيقحلا
 ,هولغ مه 0 مهسطتا مهيقكل

 يا دوجوب مهسسحن نأ نود
 ,عوت يأ نم مهيدل سقت

 نعول ةييدهس سيجا ركل لبو ا و بيوس

 ءاوهجل مذ
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 بارط يتلا ةدايرلا نع انةدست

 نيرشت برح دمب طقشلا راعسا ىلك
 هثراس فيتو 151/5 لوألا
 يتح ةيدوحسلا ةيطقشتلا ةسايسن+
 بيلب ثيح ١4194 ماع ركاو»
 هيدوعس رارشب ةدضصجم رامسالا
 )9095 ماعو ذكالو ماع لارط
 1 باد ل للا

 دب دحتلابو 195 ماك راوأ ف

 ءاررو دقش 1593/1773 يي
 ةحودلا يف مهل اعامتجا كيوا
 ناكو ديدح نم رادسالا ةيشقافملا
 ةداسيز ىلا نوحمطي ماضغالا

 را" نش اليلق لكث ةبسنب رامسالا
 - ةييدوسسلا ةموبكشلا نا الإ
 انيبس  تاراسالا عم نواعتلابو
 امهرارما ببسب كيوالا لإ اقاقضنا
 ماع لاوط 7/9 ةدايزلا نوكت نأ ىلع
 مابفعالا لزانت امنهب 8١و
 يف 70 ةدايزب لوبقلا يلا نووخآلا
 ١ةا1لإل ماسك نم والا فصنلا
 ايبا ١ ف 796 ىلا لصتل

 .ئيرعمسلا مالطت

 يئافيلا لواد» ىربخا ةهس نم
 كبوالا رابجا نييكيرمالا مم قافتاب
 رارس ذيفنت مدعب لزانتلا يلع
 ماحل نم يناثلا شمنلا  ظدايزلا
 191/9 ماع لح نأ امل 697
 هومكمارا» ةكرش نم بلط ىتدع
 اهرادشم ةبيهر ةدايز جاتنالا ةدايز
 م نم ,ايموي ليعوب نييالم (5,8)
 ةهدعيو ..نوهلم .١١ ىلا نييالم
 :ريكوش يف هل ترمظن ةلباكم يف ناخا
 لدعم ةداهز مزتعت هدا نا
 نويلم ١ ١ ف ىلا طلنتا نم اهجاثنا

 3151097 ماع لالخ مويا يف ليمرب
 ةشسلا يف مقرلا اذه ةءايزو
 - ل ةسداللا

 رسيزو ناسك ةرستفما تءاذ و
 يرسم يكيرسمالا ةسيجزاسخلا
 ةيرسلا هتاتحابم يرجي رجنسيك
 ,مهيناميو دوعس لأ عم ةينلعلاو
 ,جينطلا ل نيقلاحللاا حويش عمو
 نلعا كو ,راحسالا يضيفخت يضرغب
 ف سرداثودلا ماما ةهءارص رجتسيأ
 هتاثحابم فدع ناب اوال طابش
 طفثلل ةجتنملا ةطيلحلا لودلا عم

 نب يقيلح ضخط ىلا لصوتلا) :وه
 .( ةرامتمل

 تررتا تالاصتالا هذه ىلع هافيو
 - ةيدوعسلا يه اسك  تارامالا
 للا لصت ةبسئب اهجاتنا ةدايز
 ايموي ليبرب نوهلم ١,8 نم /7 +
 لود رطضا امه ,نويلم ؟,57 ىلا
 جاتنالا ضيففمت ىلا يرشالا كيواللا
 نارعا تضفخل ضشئاقلا ساصتسال
 تيوكلاو 7/99 ةببنب اهجاتنا

 اريبك ضئافنا يكب الغ عمو ,.
 ةدايز اكحوم لح اسنيم هنأ ةجرفل

 ماع نم يناثلا فسسنلا يف رامسالا
 كلت نع هارزونلا شخت ا! 9.
 يتناميلا ريزؤلا ناك نيح ف ةبايزلا
 ءاهمع اةيانو رورغو رورسب حرصب
 ناغ رهتنيس قوسلا قطتم نأ)
 مدالب ناك (ةجتنما لودسلا
 .اًجستنم ادئاب تسهل

 ةيدهمسلا ةدايزنا ىلع !بامتعار
 ةموكحلا تنلعا جاتنالا 3

 اهنا اة! 4/7 لإ ةيكيرم'
 8 مبلل تاهل .اوي تظل تدغأ
 يتيالو ف ضرالا تحت طقتلا نم
 ادبتس اهناو ( انايزيونو ساسكت )
 ,14109 ماع فمتتم يف لمعلا
 +2٠ يلا نوزخلا يتح
 0 اخمل اخ يف ليمرب ترهلم

 دكا هتلامعو هلهجب  دهلا نانآو

 ,ةيئاتبللا ,«راونالا» ةديربحل حرس
 عفر يلع ةردقلا كلسن اننا الكان
 دعاسي يالا دحا ىلإ جانثالا
 نيساش يلص ايجيردت اًكيرسما
 نس يجيئارتسالا يطايتسالا
 درو امك رهضشأ ةتبب ةدف ططخلا

 / نأو ..رتراك سيئرفا جسمانرب
 مانب يف ةيصفاسملل ةدمتسم
 زبقتسم نامعل طقتلا يطايتحا
 تايالؤلا يف ةراضخهلاو ةعاتملا
 ..ةدحتلا

 ةيناكبأ طقنمل نا :دهف لمكاو
 ةيئاسنالا ةعدخ يف ةيداعتلا
 ةدامللا هذه ىلا ةكدمملا ةرظنو
 ال نحل ةلورمم ةبيساسألا
 .زازتبالل اهلسمعتسن

 هذه نم حضوا ةلامع كانف لهق
 5 تاحيرصتلا

 إف سايقلا يه اكيرما ةمدخع نإ
 هاني ناو ؛:ةيناسمتالا ةمدحلا
 ريبسب يكيرما يطنت يطايتتا
 ةراضحلا هاذي ف مهلا وه دههز
 ةريغطلا لودلا صم اما ةيكيرمالا
 .!ادبا مهي الغ طغنش ةيحتشللاو

 ىلع رثراك دري نا يميبطلا سو
 دميل هحدتميو نيمرحلا نئاغ

 جاستنالا ةدايز ىلع دوسعسلا حسم تقسضتلا اسكي رسمأ

 ةصسق رصأ امص الصف راصخسالا ةسصهمحفستما

 سَ :
 تلاق دهل تاهيرصت نع عوبسا  طقتنانم اهلخدف دوقث لا ةجاحب

 ,رخافتب ةيرودسلا دالبلا ةديرج
 ةبطفثلا ةسايسلا حدتم ارتراك ناإ
 ةكلمملا اسهعبتت يتلا ةديشرسلا
 اهايا افصاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ,.ةيافلل ةمانبو ةلوؤسم اهناب

 ديدهت يا كانغ سيئ هنا لاقو
 ةدسيرجلا تلبكاو (ةفتلل مكتب
 .دهنب رثراك عامتجا لف هنا ةلئاف
 نث يبرعلا طقخلا نا ريطالا جرم
 يقرشلا ةمزا لحل حالسك مدختسي
 ءلطسوالا

 ةلجم ثلا ةرتفلا تاذ
 ةيدوعسلا نا ةيدايرسالا «دليوزوين ٠
 ماع ياليلع ١ اهجحاقنا عظرتسا
 ايموي ليسرب نوينم ١1 ىلا 7
 ةيلورتبلا رامسالا ءاقيا لسا نس
 ىلإ ةيطلطنم ةيئاعلا

 سرتتوكللا رجنسيك حرشيو
 ةيطقنلا ةسداسيسلا فادسمأ
 يف يه يتلا ةيدرمسلا
 كانش سيل :هنرخب اكيرما
 عفر ف ةيدومسلا ةيبرملل ةرشابم
 نسيل اهنا طذنلا نم اهجاتنا

 اهل سيئر لاومالل اهتجاح نم رثكا
 الا مهللا جاتئالا ةدايزن عفاود نم

 اهتتادص ىلع ظافحلا 3 اهتبغر
 ةيكبرمالا ةدذحتملا ثايالوفل
 ّقرشلا ةقطنم ىلع ظافحلاو
 نيقرطتلا لوقت نع ةديمب طسوالا
 .نييلاكي دارلاو

 ةقئاحملا وش فدهلا نأ ىثعمب
 تانوكحلاو يدومسلا مكيحلا يلع
 ىنعملا اذهبو ..ىرخالا ةكرماتملا
 دهمت) ىلا لبتتسملا ةلجم تراشا
 تايالولل ةيدوسسلا ةيبرملا ةكلخا
 اهطقن رامسأ ؟دايز مدعب ةدهتلا
 ماج ةياهن ةنسلا ي 22 نم رفكلا
 تايالولا دهت لباقم يف 44غ
 عيمج مادختساب ةدسحتملا
 ةيركسملاو ةيسايسلا اهتاناكما
 ةموكحلا ةدعاسل ةيداصتقالاو
 !( ةيدوعسلا

 رالودلا رعس طوبه
 نإ هنن , هلك اذه نم ةيركس رثكالاو

 رالوبلا رامسا تأدب ذطؤالال ماع
 .نييداهتملالا يضحي رسف دو عجارتلاب

 لقوم ناك اذامن 18 انؤ ماع لوليسب
 تثوملاوه امو ..5كيوالا ءارجو
 ؟ يدونسسلا

 يدنشسا كيرالا لود يار نس ياك
 ثالدبلا نم ةلسب رالودلاب لماعتلا
 ربس ديدنحت لثالا لع وا ,ةيوقلا

 ول دويصلاب رهتي ال رالودلل
 :ريزؤج كوهس لأ نا الا طوبهلا
 تاراصملا مغر كلذ ارضنر يناميلا
 .. ةجياطلا

 نويلم يقس رسنحت تباك تاوامالاف
 ماك تربمخ تيوكلاو ايرهش رالود
 هما رالؤد نويلم 2+ دعو 14197
 ةرتللا ف اهتراسخ ردقتل ةيدوسسلا
 وهو ؛ايموي رالود نويلم نيرمتحب اهنااذ
 ترسخ اهنا يا ذئددم دب تقرتعا ام
 تارايلم ةعبس نم رثكا ةدس لالخ
 لطسب ترصأ اهتام اذه عمو ..رالود
 مدعو رالودلاب لماعتلا ىلع عوضا
 .!!اكيرمال ةمدخع كلت لقو هلا دبنسا

 قياسا يغيرسالا ةيارشلا ريرو ادهن

 هدفي عرضي (لاتيابؤلب لايام)
 ابا يدومسلا ةبلاملا ريزوب هعامشجا
 «,ةيدوعسلا ناب ىسيراب ف  ليشلا
 رعس مييقت لصاونس اهباب هل تدكا)

 * |.  ةيليرمالا تارثكو لاب طعظملا

 حيربمل نم لابتلا مويلا لو
 كيوزويب ةلجس ترشن [ لاهجاميل ١
 ا/ ةكبسملا ياز :هبق ]اق ههنل اهيرصد
 اهتادتام يضاقت وا باصتخا نإ بغرب
 اي ةددفتم ثالدعب لورغملا نس

 هب لمدلا مني اهوهر يكيرمالا رالودلا
 (ايلاح

 ةباز لاقل يسيراب يم هدو دهبو
 ةتارسكلا ريرو ربخا هنإ) ( ليخلا
 نا عوشوب ىرن ةكنمملا ناب يتايرمالا
 رارمتسا ف اسامت ققستن اهسيامم
 رالودلاه اهتادراوو اهينطجاينخا ءاقم
 ل

 نيمرعلا نثاف - ليم يرخا ةرسو
 ,ىار ام) : دهملت ايلو اهتيح ناكر
 لسامتاا رعيفتا ةسيسللاب موس
 نم لبوآلا لود طق ةجررتي جالو دل اد
 ,ياجان (4رئلز ذلا ةيعام

 يار لودلا نقعيل نوكي اميرإ
 نأ ..انل ةبسثلاب اما ,ر#ؤ دلل ةيممنل اد
 موقت نث اهتا ارم نم رثت) تنقش ةكثبملا

 ىلا ليابصتلل ةليسوك رالودلا يختم
 ةرقب نم كلذ يف امل :ىرخا ةقسع
 رالؤدلا نا يف دقن انلو دلجلا ةهلسمب
 |( هلوق ديعتسي فو

 رسينت نم ثيدبسلا ناك ؛ذر
 .ءىرخا ةئمع ىلا رالردلا نم يطاينسالا
 ةيدونسلا ةحلممب ارشم نوكي دف

 1 حول قل
 تارابكلسالا نا عيمجلا و
 نل كانه برلكلا كونم مع
 يك يي او سا يلع عب ..دومت
 لضراب ةرطم قكاتج نوتت نا

 ١ مس راسا 9 0
 درصقم ناك اذا الا ايموي 1
 اهنا «دلبلا ٠ ةملك نه نيدرهلا نكاغ

 .|!اماقت اذهل ءاكيرما 8 ٠
 رارسفالا نم كيجالا لود تجميزما

 لسباستلا ىلع لسحالا يئنوبعسلا
 عتجا 191/8 روع 19 يو ءرالودلاب
 نا ايأرر ,نينل يل فيرا هربخ
 قرص ريس ةديجولا ةقيرطلا

 نا الا ايلاهل هتاهتتساب
 ردي ثيشنلا ىلع رما نيمرحلا نئاخ
 اسفر دقلإ , امزاجو اذكؤرس هلوق رركو
 نم ةلسب رالودلا لادبتقسا حارتملا
 9( هلبلث نلو تالسملا

 ةيلاملا ريرو ىفن» سرخا ةرمو
 لاميتسا قالب نا يدوهسلا
 ند لانو 7 م رالؤلا
 .(رالودلا معد ن يه ةحلسصلا

 ةسهق لي ةبعل ترم اذعهو
 لود ةرازم تقزتتسا نا دعب رالودلا
 ةيداصتقا تغمزا ل اهتعقوأو فهيالا
 ,الة لاعب ؟اطللأ# يماع لاول

0114 

 ديدج نم رابسالا عافقنرا
 قتلا رامسا يل ركب ريدت ثدحبي ملا
 جاضتالا بيسن 1471 ماع لاوس
 يدئار طقبلا نم يسامتملا يندومسلا
 ةياناو ترد ابق ١40 ماعل لوألا رهشألا ين ايموب ليمرب نوبلع ١7 غلب
 جاشمالا ةيكيرمالا تارتبكتسالا
 هبوب قهسوب .ييالم أ - 4 مس

 لا تاقتا وهز .ريخ# ببس كاضو
 جاقنالا ةدايز يقع نييكيرما ا عم دهس
 دبض كيوزا دقورل ْن مهقرنوو يطقنللا
 نامسالا ةداهرب ةميداثملا تاوصالا
 نورهطب عضؤازروو مش اوفاثو
 نويفلتلا تاشاش ماش مهتايرتعع
 نم دق نونقيس مهنا نم ؛ةيبرخلا
 ..راغسالا ةدايز دسقن هل لوست

 ايدرعسلا ةعانصلا ريزو انهن
 يدبب يبومتلا يزال ..اقباسس
 ناز ةدكؤم نطتشاو يف نييلاحملل
 كبوا ةدقخذم لطاد شر هنيوكح
 لورتبلا 0 حس عابس
 ةدسلا يأ 18الل ماع ةسياهت لست
 اذه اننتوب نا) :فاضاو .(نيماع
 ةلواحم وغ ليثملا عاملاو ماعلا
 ,(راعسنالا دوعجت لا لصوقلا

 ميناميو طنثلا ريزو حرس ده 2
 ثلخلا دعب
 1 ف ير نم رهطالا
 ىتخ رادسالا دبدجت ةلادع ديدبت لجأ
 عطر يذلا رسالا ١54 ماعلا ةياهن

 ةبكيردالا ةيجراكلا ناسلب تدحتمي
 لع دومس لاو يتامها ركش لآ
 ثدحتملا لاق تبع مهنلاو+

 رجب ابيعل ةيدوسسلا اةكطملا لآ
 ةمظس راعسإب ظفافتسالا ي ايسيئر
 نحتر )إلا راج ذثم ةدمجم كيرا
 عوض يف ءاوؤسم المع رارقإ  (اه ربتعت
 قيئاسلا ةيلاجلاو ةيداستلالا لارخالا
 .رلاعلا يف

 واطا نم جرخت تأدب رومالا نل ىلع
 عاه رخابا نم ءاذتبا دوم لل ةرطيس
 نزف تادحا ناريأ رونا 114

 اع 1

 قره يطقعلا حبلا ي للعم كلذ
 .,ةروقلا رامثثف قبس يتلا ةربخللا

 (ملاطع يذلا جالمتا نا لق بجمو
 ل داي يناسيلا هيفطتسا
 32ج ,دنفي ادي ١ نم يدومسلا
 رافسالا نامتلعا بيس هليفقم نم
 ضرعلا لف ثيح «بقهلاو ضرملا»
 ماريالا طننلا ريدست فقوت ببسب
 نب نوكلا ءارب- نم ةدضب مئظعلا هقرو
 جيلخلا نادلب ىلا تابارطضالا راش
 .رطقتللا ةيساكللا ىرطالا

 واعنل تاب ساما اذه ىلغز
 0 عاري دادس

 خشب اهنيح اولد دوعس لا نأ رمل
 ضيرعتا كيقبلا نم ةتلاف تايم
 مكب دقو يتاريالاططنتا عاتتا ل صقنلا

 رهشالا ل لعمر ثيح ةورذلا جاننالا
 ماه ةباند ىتحو ١4564 ماغ نم يلوالا
 ءاهسري ليمرب جريتب 10 ىلا ذه
 ,سخ فقول مث انايرلا هذه نكن
 تق تثاك نأر .ظفنلل يضربجلا عافترالا
 ةدايزلا ةبس ىلع ثرثا

 ءارزب نخل اج لوألا ا
 دايز يبل وبا ةمتجا

 هيل 6-2 2 راعسالا

 ةئايرب نورمتؤملا جرغو ,يباميلا
 طقخاا ليمرب ريس تلصوا تيح ةقيدنم
 ,ايالوبا 11,49 للا ركود #١1 نم

 بكطلا أدب 15104 ماح علطن فو
 كثلادزا امض داذري طقتنا لع ,يملاغلا

 واشلا شرع ايزاقو ,ناريا يل لاالفلا
 نم طقصلا اذه قفارو يلغ
 ةيبلاطو .رامسالا ةبايزل كيوالا نع
 ياسملا ةسراع لجاسع عامتساب
 ..رامسسالا ةدابز ء وهر هنبهل ني دستو

 طاع ةديرج هتلاخ ام ع وب
 ام ةلاطتخلا لود غيسج نا] ,ةييرهسلا
 يطرب نويلاطي تارامآاو ةكلمللا ادع
 نع 2780 و119 ةبيثب لرشيلا رامسا
 ىلا يسفلا يع يناللا ةدايرلا
 دمسا اكو ا اجاب .يساللا لوآلا ىونانك

 يا ضراعيسب همام حرص دق يعاب يكر

 ةنبا لافو لورتيلا رعس عقرل ةلراجم
 لورببلا رامسا ديمجت ةداملاك ديؤم
 ةدبدش طودمعل صرمتت ةفظنملا ناو
 عيفرل ةاليعمالا لو دلا ضي بيات نم
 لع نيدغاج لمعثس اثيكل ,راسمالا
 .( تالواضكلا مدهل يدتلا

 لكشم نويبرفلاو نويكيرمالا سحاو
 عضرب فوس يبوبلا قلافسم نا ماع
 اوفقتان ةمواغس للامضا لا رامسالا

 ةداسر ىلع مهيساميو دومس يلا يم
 يدسصتلا لو ,ةهج س حاشتالا
 نال ,رابسالا ةداير يي ةيمافلا تابلقعلا

 هادم يابابا يح اراغسإلا احا

 2 مدحت .ةقطنملا ف ةيسار هسسايس بالهأر تالتكت قلع ىلاز يطسلم
 تادضالا نأ عش ,هينويهصلا م ةيبوروالا  ةيكيرمالا ملاصللا
 ,ماظنلا اره باجونطر رالسا لك ثفبب ةئحالتلا تاروطنلاو
 ثالمح نشف .انامم ءءامعا بتفا يذلا رمألا .هرود تمححو
 بردقا ةهحارم يف فقي سم لك دق .ةفثكم ةيبالعاو ةيمايس
 رعامجل تاربدختر تاديدهم هوو .ةيوستلا حهبو ,يراببتسالا
 تانههلاو داربالا دص بتافرالا مادختساب يرصملا يبرملا انيفش
 ةيسحالا تاوقلا باصسعا ىلا وعسنو هتسايس ضواعت يثلا تارحالاو
 ةيبوعلا ةريرجلاو جيلخلا نم

 انسان دم ةيدسق تاءارحام ؛تاديدهتلا هذه ماكعتلا قمرا دنر
 ,ةيمالعالا هتزهسال ماظملا ردوأ دقه .رصم ىف ينيطسلتلا يبرعلا

 ليكتتلا اهنب يلطو ,ررسال ىدصتي س لك دص ةيمالعا ةلمحب ماينلاب
 ةوعم كلم يلو .اهتهجاوم ةيناكماو اهاوقر حهامجسلا اتالم ةيمها سم
 ىتح ءايحلا ةيبرملا ىوقلل ةميرم ةبرم هبجوتب ةيبنجالا ىرقلل
 بو غي دلع س ومي يك يب السنمالا حهتلا ماما لاجملا يف مسني

 ةبيرملا تاورثلا ىلع ةرطيسلل عصولا لالغتسا ةصرف ةيلايرممالا
 .ةمطفنلا ةررثلا اهتمدتم

 قئانسلا هيوشت يف .نآلا ىتح اريطح- ارون ماظنلا مالعا بعل دتو
 ىلا ءيسم يتلا مهتلا قيدلتو .ةبذاكلا رايطألاو يسمقلا قالنساو
 .ةلماعملاو ةيروثلا ىرقلا

 امامث ضار يبرملا رسم بيش ناب ييحوت نا ,قاونألا هذه تلوامعو
 يتلا ترم ملا نأو -ةببلجالا ىرملل ةمعدو .هتانوستو باطن نع
 ء اينطاع الابقنا» تاك ءىرخا ةيرسم ندر ةوهاكلا يف ترج

 رسم يل عضولا ةقيقيح ىلع قلت ال ىحو « ةعوبشم تاهح» اهكرحتو
 ءنيالا» ةزهج) تلوامح امك .ثأ رونا روبتللا لمني ناك امك امامت

 اروبالم» نأ ىلا مشت يتلا رايطالا ضمب بيرست ماظتلل ةعباتلا

 ىلا تعبر .ةيرسهلا ةيبرعلا ةحاسلا يل كرستي أبب ,امئاخ
 مهد تالمح نشل دهنت اهنا كلذم يهر «هتبراحمو هلاستنسا»

 نم تاثللا درع فدهتسي ططخم ذيفنتر ممم عمفامج دبف لاقتعار
 .قرهاقلا لوقسب نه هملس زآ ربغم نع | يبرعلا ائبهش ءاتبا
 ثسيل اهناكو ماظنلل ةضراملا ةفوثكمو ةلواسن يف
 ,ةيبرفلا مهم عهامج- نم

 ذاطقلاب عارسالا ينسح ماظن يكيرمالا ةيجراخلا ريزج هل

 ًراعغل يريه امجلا ضريتلا لكشي  ىتح تارطخملا ذه
 - يرصملا يبمشلا مهاتثلاو نطامتلا نا نريكيرمالا ربثعاو

 ا اهيرش بعصيةلاح نيدكت لا كولا عم يدم نأ نكعي نيطسلفلا
3 : 

 تالاقتعا ةلمس ُدنِبم ايناديم ماظنلا كرحت ساسبالا اذه ىلعر
 طليق ععئاوت نسر اهلا  يرسعلا انهعشب طاسرا يف ةعسأي
 ةيقاكما نوذ لوعتب هرصم يل ةينيطسلفكا ةماكالا وا ريرملا عت
 نع الرطم مالعالا لتاسر تئدحت دقو ,مهتسارد ةلصاود يف بالطلا

 كاشحا مامأر ,هىئاوكلاو ناراطملا قو دويحل ىلع انبعش ةاثامد
 اهلمجم ل يهر تاطتعملا ل .ةردانملاو لوغدلا تاريشأتو ماتطاللا
 ىونمم ىلع لدت ؛ةيتالغأ عغر ةيداودعو قلق ةسايس ةثيمب
 نطذشاو رماواو تاعيتمتب طابتراو ؛ماظنلا ديلا لمو يدلا رادسنالا
 ,ةيشجالا حئاسملاو فئاوملل هئاهئرلو ينوبهصلا نايكلاو

 يف نيرناثلا انمعش ءاثما دض ةلمح ىش نم ماظنلا سيئر لجسعي ملو
 «يبمشلا خامجالاب نوباثلا نع نوصراش» مهنأ مهربتعاو يعم
 .هتفارا نغ ارسرخ مهنال مفيم «ةابرقملا سحلا» زاطتاب مهددهر
 يف نكعاو .ررسالا طمش لع تردقم «ملاملا ةنث ةعزعز» يف امبس اوناكر

 راوخلا يف رثؤت نأ موسم لحا» ةوق ةيال حمسي نل» هنا ةوركتملا هبطغ
 ةسلسملا ميه ناكر .مالطنلل ءايلملا ةسلمملا» رياغي يذلا يسايسلا
 لظطاعلا نم مهم يمدت ةصرف ينويهصلا نايكلا ءاطعاب ممهنت
 ماظنلا ةسايس ديدحت يف ئيسلطالا مهل اقلخو نييكيرمالا دم قالطار
 !ميحلاصمر مهترظن ردق ىلع ةيجراطلاو ةبلخادلا

 ىؤقللا لكم يتسح ماطب اهي مات يثلا ةروهسملا ةئعحللا تثدمتو
 مجام امك ؛ةبتايطلا هتسابس نم ضيقنلا ىلع تذق يتلا « ةيبرعلا
 ًاعدو د يسلط الا تيرم لا ورفلا دض اهعرقول نيزجسني ,ق ةيبهشلا ةروثلا
 دامقعاو انيعش ةكرح ذييزتل ةهساح تاهارجأو ففاوم لاختا ىلا
 'ريسم افغؤتت تلاز امر تدا3 يذلا ةيفصتلا ططخنعللا ةمدنع ,هنرون
 ,ديفيد باك

 بيشلا يدابأ لبكت يتلا نثاوقلا رادصا يل لفاستي نل هنأ دكاو
 ةيهسجلا تانايب ثفشك .راطالا اذه فو ؛هسافك ةلماوم نم هععتو
 1١١ يف ثماث ماطنلا اذه ثالعلب نأ ؛ناسنالا نوقحل ةينيلعملفلا
 تحبي ودحلا تالطلسم تناك نييببلمسلؤلا نب ددع مبلستب يشاملا راذآ

 مق اوناكب ةيبهشلا :رونلا راطا ل مهطاشت ببسي مهدراطتر مهلع
 يف ىرخلا دادعا ميئست مث انك ,قباس ثثر يف ةيرصملا دودحلا ربع
 نِجسلا اوهدرأ مهناع  تانايدلا تركذ ابك . ةيفبلا اما .رخا تو

 ماظن زاهج .يديا يلع بيؤمتلاو ليكتتلا عاونأ عتبال نوضرمتي ثيدع
 ,يمدقلا يسيليبلا ديفيد بعاك

 نيبتيطسلقلا تالثنت ةكرح ماظنا! اذه تاطلب تدوخ امك
 ؟يدشلا ةبايرلا تحت مهمشور ,ةيرصملا يشارالا لشاد مهتماقأر

 رامشال كلذو ,ةطرشلف لمثل نم مئاد لكشب مهتماقا نكابا ةمهادمر
 ىلا رمستا ىلع مهثحو .ةديتامطلا را رارقتسالا مدعب انبعش ءانبا
 ينيطسللكا بحشلا ىلع. كلذ ةيومسس ماظملا ةفرعسب مغر ,دالبلا جر انع
 .ادودحملا ةيتاذلا «تاثاكماو هرغس زارسر هفورلف بببسب

 بولسا ىلا هؤوسل .رسم ف ٍلاحلا ماظنلا فقاوم يف تقلملاو
 جافا ريعزلا ةانو يركذم هلاعتسحا لالخ نم .ديدج ليلبتعت تادستسا
 ةيمالعآلا ةزهجالاوب فحصلل ماككذلا زعول دقو رم انلادبع لامج

 تاليلتب اهعابنأو .رصانلابع بشق. نب تارقن رشنب هل ةمباتلا
 صاصتمال ةحوضدم الوادم يف .للاضلا سيئرلا تازاجتاب دبشت
 دعب ريهم عفامخ مامإ ماظتلا ةررص عيملن ةلواخمو ,ةبيفشلا ةدقنلا
 يذلا ديجملا هيصام ىلا رصم يف اتيعش يت ماظبلا اده سم ل
 سالملاب بهكلا اذه رهش يا ذنب ةهاع رسائل دبع لامج نص
 اهسيراتو اهئاراجناو رمب ىلا ديؤيد باك مالعت انمي ا

 ,يرصملا يبرعلا بعشلا ىلع لطتت مل ,تالوامملا مه لك ىا ريع

 اهب ماق يتثا اياطخلاو تاءاسالا لكل دح عصول سمرعلا يسني وهو
 ايلودر اهيرغ اهتفاكمو اهمقوم ىلا ةبورعلا رصم ديعيل ؛ليمعلا ماظنلا
 .بولطملا يربحتلا يمدقتلا يدايرلا اهرود بيلتلا

 عةروثلا نيطسنفر نع
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 تادالاو هسا هل" ل

 وكسوم يف اهسار اياك ماوفوس ةفيعاص
 يسيتهف وسلا يشيجلا نأ نسم سما

 ماقلخلاو دالسبلا

 طقن اسر لا ناك نا مع
 معاسمالا ركبلا رثمك رعبم عمرو

 لا شرف ٠١١ نم هينيويسلا هفاتعمفا

 ميهسالام

 ديرهافلا ,.لغوتا- ةقسطسم براشاو

 ميحاسلاا بيبصع نوجا دهن رسب
 لإ درص اتم ممظن ,!والا_تاةيرصملا
 لوخ درظاتلا هصماخل ءولعلا راب هيلث

 ماظمللا

 ينم" همرجافلا روملا ههمحح بلاغو
 «يطظناشم ىف ةلودلا نما باوش نا

 هيفا .يغاسعتجالا
 9 2 7 ١ هةتاحهلا ةيلكلا بمشيفا رمالا باوق نا ىلا اثم

 9 مايك ةلاح ف روتسنلا ةيادهو
 ا ةييسص راع نسف ا هنفل  ةرصتلا 2 هدمحا ةيرسوس 0 تفرشنو يهاملا عاييزلا 5

 ةيداصب وا ةيلاسفنا رمانع
 اهيسعب ةيرظافلا . ديولا هفيذسم براشاو 05١١ بللنعاو ةصماشلا هنيدملا ةارالا ءاتنت

 وسلا ا ةيكارتشاللا
 ةيريسعللا نمالا باو نا 0 قرشملا نم نكل هنا لآا اننلا بيزولا ينل" مهيمم اناذع يفار عزتنت ردع

 5 ااهدالا ةلزجماو
 / هفعا ّت ٠ - ف ١ ىلا 2 ا

 .ةهلقناب ماقنإا اب
 لينا اهيانيسم يا معلا تاتا 1 ا ا ا مول نع ديالا ةيقكفا للا ركديو ١ رماع ةيرق يعرازم نم

 م

 كحلطلا ترس ماخيقان بماق امك دول

 اهبايودحم مياظشمو 00 الما + اق 1 ؟١ يم رثكا برها غاو ب :رهاقلا

 ةويدص ءانسف تعلتت ةناث هم 5 لحل لع سيوسلا ةطماحم يب ةوباحم١ بالقنا ةعاشا
3 

 فاريف لخنأ نايف نكن سا دهان يف .٠ ذع / 9 هدا 1 جي | تاعارسخالا بمس كيلذو لسفلا

 دوو ودم ةحجم 00 نست 1 .٠ ف . رز وسع «رارو اهم موقت ينبلا هيديهسلا ناقرالا ا

 امش تاكل نع 8 ١
 هبصنم ل هيب اتسالا هاه دلل ََ ١ هيكلملا عرش هشاملا دراوملاو ناعش

 اهم ميسمب
 دل ةداسحسسف نادك سسم مهيار

 20 ا ب
 يا هيرهاقلا لاشالا ةنيحصم بلاد « عسا اسنملا ل يف ةيرهاقلا , دنؤلا». هيرصس بدكاو

 سب ديلسلا
 يشير ينصح ماظن يف ءارزولا تعا ِ ةيرمم حامجي يفعلا ناوي اهل لينقتست

 ةياملا تاقالمتاو ةفاطسصلا ىف
 ةبلع فرم تاناهنالل | قريتست ايلاطيال هيميمز ةزاير لمفملا  سيئرلا لضتسا ل او  وكنوم بطتملا كفوتتسلا نأ سيوسلاب رماه

 تايرشلاب يبلياقلا يح دهيلعو ادجحاو ابوي سما وكنوم .ي فوشن ايرومل ليث احبس ١ تادهسو تارزودلدلل افرماوأ جييرصت يف ةيضرتلا ناكرالا ِظ اقر

 سمأ ةرقثا ةيتاسلا فدع هيشت
 بتار فرض مهبذخوو هترازول ةحئالا | ةيفارملا ءامسآلا هلاكو لسازم ركدو نلعالا دئاقلا نيتندل نوح لاربجلا للا راجشا عالتما ل ةدملام

 مروغ دعب مهل ةاطاكم اموه وشج ذيسمخ | فوشماسووخ سيئرلا نأ والصوم يف يق .وتاملا يدلطألا فلح تاؤضلا | جل وعم ايتام بقل حلاوملاو نس 0 حا

 نم ره تاساهتاو ةضرفم
 تاناظسسالاب | عم تائعنابص ةرايزلا لالخ يرخيس سيهلر يديا فا لئربتلاو اسورؤأ | اهيزع فرمم ءاشا هجاسم كلور نادل

 ديحملا ةيبردلا 3س ءاخبا لك دمسو
 ربت ايوبفم امغد اسست ال#

 يك يطل ماسلا نس نيلطاتملا
 يشو ىرسألا دطاولا هللاب يبيمتسن
 موي رّسلا فادشا ىلا لمن ن) ةرداق

 حالمالا فيرصتلا
 ةبلمدلا هدخ نا ةفيعسعلا تحمر او

 .بكلطلل عماتلا يركسعلا سلجلا

 ةيقدرملا ءاسالا ةباجو لسارم ركدو
 ةلياقعا لالخ برج دق هدا وكسوم

 تافالقلا لوح ركرس يجيلاطيألا ةماقنا
 رمهافت هدهاعم ىلغ عيفوملاو ةيثامحلا
 ىلا ةغابع) ييدتملا يب كرتشم ىواعلو

 فرض دم ىاقأ رع رولا ادق .نآ ثتفاصااو
 يل هترادول ا خا اعبل
 5 هذه يف سبايئاو رشخالا ىلع يملا 5 0

 تع ةسمخ صان ب تالوكوت املا ١ ماطب ةماملا يتاسو ضارمتمسا تبا 7 ةراخحخلا رثكا امو تاسخلا ميج .ريرهتبف ىتح ريرملا مهلاضُن اولماوي  نالعال ةيناثلا ىرتذلاب سيمقللا مويلا دنصم تاو اربج ا نا قاطو

 نلف ليسحلا ل هنع اكمط هل ةاقاكم يدي م ل نع يبطل رس ديدج دلل كباب دسم 1 مرفلا | ىف د * ”قارعلا قرا اجمل ةرهشا اا 09 سول قوق ةظقتسلا يميل ةلوذلا 0 وشم خيذلا قده

 .ةيئادشالا مهتاوسا وصحجلاو امهسبن قاقثلاو تانخحاو ةراقلا 4 ةكرتشلا - : ءويهعلا نا ا)  .فيرشلا سدقلا اهنمماعو نيطسنف تا سم

 كحاسملا بعمس 0 هايس ما | تا يبات يفشل رتاقملا تارقلا > ةيقيلح تاصيلشت - - 0 عرش لئاسولا ىنقا مادختسا .يرشت نم يشع يصاخلا يلق ربكا ميميز ةلاقتسا

 9 0 ب إم 0 .ياياوحلا خيرات 0 0 دج يرصم نويلم !؟ | مدلل شب 0 تاي دفمو كي ةفواحم يف ةثلحملا يضارألا ملال بديلا حج ادنلزياب ةضراعملا بازحإ
 ًّ 0 27 - ٠ يف #0 9 2: ا

 ةرهاقلا ايماحب ل

 يس 2 0 ا الا #7 ا تاما راو ةئيشسلا | كاياشحتا كيم - عل محب
 9 1 رج : : 1

 ةريسامملا تافسالا أ 2

 ةيرضافلا .دفولا» دعيحم ثراكاو | سستؤم لا يتيضوسلا داحتالا دقو اهبف  يرتسملا حالصالا ةمويل نم ارش | ين ريب يرو نيك_ءاو_ ةرهاقنا هد لع طارد نسا كيسي ترجل | هيف تزاقو ضان ]دبع

 ارم مياس دمحم رهدحدلا كتمت يف | ري 9 طيور 5 .ةقراتمب هلامعا 00003 وردم ورمل | لإ كانه نا ىئاتالا ةدحتللا ممالا لولا يا وجم ا ثبشتل تءاج امك ديهصلا نايكلا هىدابم ثددح يتنا لالقتسالا ةلكيثر امد 5 0 ا رس

 دوار حييت مصرع وتجد ١ وق لووول وو اج تيقوسملا سيئرلا | طخ تحت نوسشيمي يرصم نويلم | هلو ميلا ةئاطبم بعتلا يلغ عئاولا ملضلا عمجا ملاهلل .ةلودلا هذه راين | نياق بزم- ميع

 1 رارقب هىجوف هبا ) ٌةرماشلا ,قحال ثفو يف  دسالا يتيفوسلا سهئرلا ادبي .رقفلا | يا نم رثكا مويلا ةلاطم ةينيطسلفلا , َ ةماهز نم سوكيد نلا ضراعملا ليغ

 ا راح سالا اول رايق ل قلالي, | ممشت اهتدئاسم ةدايرب يضم تقر  يمويهصلا قالتخالا ء 0 يسب مل يوت ةارتعاو ناقل عنق , يؤهل

 نويثع ١ ( فاحش نيف ةيربصما ةضزامتلا ةلجبابلا ةرابجلا روتر يطأ ع سيئرلا هطول ابكو | عباتتم# عم نم هاوس 45 هسل هما وادري حل يطرارم رقذو
 رغمل ْ ":اض ءايب نله لوصخلا مدع نب نوناعي نا انك ابحت ثلوخحت فارتعالا ةيلمع )و | بازحا ربكا ميعز ةياقثتسد

 برغملا لهاع غلبا هن 2 قرتاعي لاط لبإ ؟- يشل موس نع مدعو الاقل سييشرلا ديس ةردابب نا كلش ةرداق ةنياط هوك لا كا ا ما  ةيدحام 5 ادئئوي# ةيريهمج يف كفر

 لا ل ) ةمتت ا : اهنكغا يلا نجبمح لع اهئادخا ىلا قللطخت .,ةلودتا نالغا ةيلسخ بزمصلا لاقل ببسصب

 1 1 1 اا لا 2 000 لوحي ىلا تراشاو فاشل الآ نادم تت تتاكح نادي ايرئلسس رمالا اذه نكي ميار | ذوشلاسب يي نلسول متفي اهدنا

 اهسامتو اهتدحو يف مهاستو دلب لولا بئانلا ديسلا لاقو . برمع 0 سرادما جراخ ميلمتلا نس يف لفط ار مالا و 1 ( ديقل ..اهنا ١ ةضادتتالا را ديصلمب

 نب مدقتب ىوتس لا اهفقشو هساثلا نممنلا كلا ةلالجج يئلمح سيهئرل لوألا بثانلا ديسلا لاخو . الا دذغ نل ةليضيعلا تيحضوزو | ةقطدملل رارقتسالاو : اهتمرب تدي سي كتب ادينج 0 0 ةدي دج سب ده نإ سوكيد فلخي نل ديسلن١ نمو

 كبف تارارف عستلو .. دحوتلا دئافلا سيئرلا ميسلا ىلا تايحتلا كلل هيج 0 فلا نارؤؤتا .ةمسن اتويط !١ ىلع ديزي نيللابلا ٍِ ل هرسكتبا ؟ديدج يجمل نا دهبو عمجأ مدس , نوترب نوج هيئاد ديزحلا ةماعز

 تقلهغ يثناو ثيملا ةكيس ةرهاعلا هثيالخم رارشعاو ن ماوس اوملا ٌةروطفح نسحلا - 7 مبيشلأ 0

 ماجت يررعلا قوما ف ناش ١ سرح نيد ةروطتلا تاقالملاب علب يذلاو ةيبرعلا ةاسلا ىلع - جيزو | نيسطسلف ةلود نالغال ةيناثلا ىركذلا ةسبسانملا | ناسصتلا ةعيبط يملادلا ماعلا يارلا ددغ نويلم عير

 ضرمتت نيذسللا رماتناو رطاخل ا لصاوتملا لمعلا ةيمهاو يقيقتلا رفاسلا لطدتلا يف لثمتلاو هثورد مدختست ةيرصم ةريزو ملاعلا لود نم ريك فل اوم و تا ينملا الا 1

 اهئادها نم ةيبردلا ةمآلا ادهن فاهاو . اهشيسرتو اهعيسونل برعلل ةيلخادلا نوؤسشلا 3 ا 7 1 بيلا 0 يندر يبحشلا شيجيا

 ةدصتملا تايالولا ةداسبتب «اززولا سيئرل لوالا بئانلا ديسلا دوشخلابي اما ل اهتموكح تارايس َ 8 تلا 5 - 15 0 رسهتلا 1 / 7 ددخ يقي .- عفو -. حام

  اهئافشلخو دكا يباتلا نسخلا كلما ةلالج نا ةسيرمجبلاو | ليطاسأالاو ةيدا تالا اعدل نابل اطتريرحتل ةهبجو ةيبرعلا ةعباجلا قوقملا ةهكاتو ا 320

 ار رم لط ار سلال جا | ةنباحتما اهتب 0 ا ياس
 نولا 07 بشاملا ةروخلا ؛ ذاك كا ََ ا : 1 11 اقف لود 0

 ل سلا تلا حلو رك | عيوسم .لم- وع | ةينوييصلا ةيجمهلا نم نبطسلن بش ةيامحبأ وماي ال | 3 شا 3
 ةيمايف 1 1

 ,اسؤلا هذي |! اتشلا ١ي هلع ذهسلا متل السم يعار 3 ؟

 ذيجلا رادو ةيرالا يف ةيثدملا كسملا دقلا الكان هير ناشر مهتداراو مهتاردقم يلع ةرضيسلا | مكانلا يتطولا بزخحنا ةحشرمو , اهنيقتسمو اهتارايخل  لودلا ةسساج تهد  عاو_ سنوت |” ةبارث لشغ ةلفتسملا هقلود دعت ا رحببسا رص 4 يشار

 . ةيبره همنا كلما ةلالج نم داجلا يمرحلا مهريمبو مهتدايسو | ةبياعدلا ل نالوا تانايس | يف ةيبرحلا ريرحتلا ةهبجص تبلاطو لمع لمملا للا يردلا عمتجملا ةيبرعلا يقل ةلساجلا هاشم تلد دقو اذا 0١6١ 0 كانه ناسا

 ناقمر سساي دط ديسلا راشاو باونل داخيال يناثلا نسحلا سلجم ويضع ديصلا راشاو اهب ةماقلا ةيباختنالا | ىئدكذلا ةبساتل.سما انه هلردسصأ جيم ديظنتب ومصلا نايثلا مازلا | ةراجعنا نوينيطسلفلا اهيف مدقتسا | ني مهر طايتخالا ةدم انهن؛ ندم

 مابتالا ةلاقو لمارك هسيرصت ةيبهاو ةقلطنملا ل مالسلا ةلالجل دكا هلا ىلا ئروثلا ةدايف ( لاما نأ ةطراعملا ةظيمم تلاغو .. نيطظسلف ةلير نالعال اهناقلا ب ةللمتملا ةدحتملا ممالا ارارق ةافطلا نيطحملا هجوب االس

 نا ةكباخملا بقع طابرلا ن ةيقارملا نالعأو مهرودل برتعتا ةيدان قارعلا سرح يساذلا نسحلا كللا | خيمج ىلع افروم قملب مونت نامالع يتلا تاع ارجالا داهتاب يودلا عمتجملا اهمارتساو ظطسوالا قرشلاو نيطظسلف ] ني ءاو ينويهملا نايكلل 0| مح امسي «يييعيتل نيمزاشإا

 هلمتع يناثلا سسحلا كلما ةلالج اياضقلا هاحث دحرلا مهفاوم مالسلا لالخال يدحباو ,يلمطلا | يا ىرتا داكت ال ىتح ةراروتا تارايس اهئافظاو نيطسلف ماس حاورأ فلشحت - ةلماعنم ةدحو اهرابتخاب [ تنشبو نايكلا اذهل ةثئازلا 7 قع نريفم حبر يئاومح ل هدب

 سيئرلا ديسبلا هيلا لا هلايجت هبيبضحت يلع لمعلاو ةيبرعلا ةقطتملا ف لماكلاو يقبنحلا | ةروص اهياعو الأ ةرازونلا ةعيال ةدايس لالحالا تالطلب هيحصهر ةيشحو نب يف هتردصا نايب يف ةمماجفا تبلاطو | ةيمتلا هتاسراصو لالثحالا ةقيلح

 رارثعا ديكاتو يح ماد دئاقلا برحلا لايثتثا لك ةقطسلا لالخ نم ايلمخ دبكات يربلاو . ةريزولا | ةيبرملا يضارالا يف ينوبهعلا نيبلعت ىلع داجلا لمصناب سما سوت ةئيمش م اذا لض ةيباشرالا

 2 الا دس وسع دل ان“ اس ننس ديجوسنل دورس اللا وس لت ايربملا نقلل | ةاستتصلا حساس لك |. طسطخت اسيريجيت
 8 ّ همتلا ةلسا ديلا لس و 1 00 ناو اوم ن بمملا تبنثلاو ع .

 قاعي ةسب ةببرملا ياعتلا يديشرلا لوألا بئاسلا ةروثلا دابق نيسح ماع دئ افلا سيئرلا ديسلا ينيتنجرالا سيئرلا ةيبرملا يسارالا 1 خلص لع بجوت يتلا ةيئودلا ةيعرشلا ماسلا تاسراسما سن يدصن | ةديدج فاصم ناشنال

 . اهتونو اهترم كلخا ةلالح عب هتاثحابم «اررولا هدادهتساو بل نم رشع يناثلا 2 نصلا روزي يناهنلاو مسايا 7 ١ لكشب اهتسرامم يلودلا نمالا سئجم ,ضيخبلا يريهسلا لالتمسالل

 لرزالا بئاملا ديسلا فامضاو ةمهم بباك اهباب يناثلا نسحلا لون قممحلا) لسساشتا را 93 0 ناودذسلا تانفطخم ةميرمولا 1 و ديسلا ةدايلب لارملا دئاس دلل لاق - جاو - ايريجين - اجيب

 كسفملا ةلالع نا ماررولا رسيئرلا مكييتملا نننآلا بعضوو ةديقمو ةدئاب يلهو ةفطنملا لكاشم خيم يسمأ سكي ىلا لصو - أو - نيكي 1 بابلا حتفتو ةينويهمسلاو ةيكيرمالا ربثمي نيطسسلغ ةلود نالعا نا اني ةماقتزف نيسح مادع دئاقلا يبيشرلا | ةيطقنلا دراوللا زيثو نتيعا ليربج

 ريخ برغملا لها يناثلا سجلا كرئشملا يبرغلا .نمملا ةقداص تاهيبو تاضوانملل ةعدساو ١ سولراك ينيتنجرتالا سيئرلا | 1ةيزيطسنكا( قوقحلا ةياعتسا ماما ةريصم يف ادسانع ايخيرأت انطدنم اهقالطتا ذند بهشلا | ةسيلارديطلا ةموفحلا نا يريضيتلا

 مالسلا مهي نا نلك ةمرزتع نع لوالا بلذسملا ديسلا قفارو يقيلخ مالس قيتحتل ةملخمو 801 ىرفتستا يصل ةيسسر ةرايث نللغ فيرشلا سدق# ريرحتتو ةتباشز) بمضلا عبطتو ينهطسلفلا ابيو رمذلا لئاسو لك اهث موتو | طقننا لماعت هءاظنال ططشت

 /ا هيكاثرب ةيبرعلا ةياطنملا ميسلا «تراير ءارزرتلا سوئرلا ءىلياعر 1 5 .,مايا ماده يسيئرخف ديسصلا ةردابه يساسف ةيطب مالسب يشيسلا ىلا 4 رارمتساب دعامتتر لماوتت اهلعيجي | 3 ةيسانلا لوذلا دادمال :كلاذي ريدستلل

 ءاقشاا يب دوهسلا لك رفاعت ةرارو ليتر |دعقس لوركا فتابلا ديسلا فاضاو أ هديدجلا نيصلا ءايثا ةئاكو تركذو ابل نم يناتلا ل ذيضيراتلا نيسح مئارجلا ب ثلا لاهجالا ذاقتا | مدع مفرود رسنبا ليقح> ىنحب | ةصوسمجلا يف هاسعألا 7

 يدوم حو كار بارت قومو سدقلا رايسا يلع نيطسل> | .ايقيرف) برغل لوب رم
 مات دعاو للوم ذاختال برملا ةيحراكلا ا منا دا سيئول 00 ا ,يفاملا

 نمسحلا بم را ريب ةهبج .ةييلسلا يظسلف . ةيطغخلا
 ْ داعبا

 لا تدهن .يشلاو ةييرملا ةقطنملا سيئول لوألا لالا ديسلا ناك ل ةمن دلل هتلالج ةومد نس ريزسملا لوانتت  ييديدحلا نيلوؤسملا | راصعلا ناءاربجا نا تركذو ير وجم ةيبرعملا ريزحشلا | ق زرصتتم يلارعملا جورخ مايو | جاتتلا ىدل ةمع ف ونبما حضواو

 مدقتو ةيبرملا تاياكمالا حمدت لسارلا جيرصت يف لاق دق هارزولا ال رفونت ىا ظيمشاو ةيثامثثسا . نيدلكبلا نيب يداسضتلالا نوامتلا | لح بورقملا رتاحلا ييداسحتلالا ةرادالل عيضطلا ةرئاد نم جورطلا ىلا ةديجملا مادح ةيسراق ةكردم | جوبا يف ظلثلا لوح لود رمتؤع

 7 . مهلضهتو برعلا هباطامرلا يل ةيقارملا ءاسالا ةلاثر رد راكلاو عاوحا ةيبرغ ةبف | نامتويس سبئاجلا ن١ ىلا براشاو | قادشالا نع ايا قلمحت نن قلرعلا لك ىلا رطنلاو اهتنسيشو ةيقيرمالا | لربي لاغلب ةوقر اديدج امكد | طقتلا ديرك لبادب نا ايريجيت طسوع

 يلا نحلل ةلادخ خت تنعي تارارث ناطتاو عاحست[ اهل دهمن | تابقافتا ثالث اصبا ةرايزلا لالخ | ةنرملا ميمرت ف ةيسؤبهسلا ةيكيرمالا ديدي دحاو راظنمب تاببزالاو اياصقلا تانيا 1 يمرملا بسقلا ءاثبا | جفوتل اساما لسعت

 ربيسلا ةلباطلا رصحو ريتؤب مقفل هئلاليع ةزهدا لك هاجم ةلعاز ةوسوم ةيبرع | لدابثلا ةيلمع ربوطتب قلعت: -. ةيبرعلا ةمالا تاورل بهبر  ديدحت ين بومشلا قحو لدعلا ىلا | مرا أو امك ,, ةسيدقملا ةراجدحل# غووت , ا«رمجينل ةيلطاملا تاج ايتسالإ

 ةلودا ريزرو يلاليفلا فيطملادبه هادم س قارفلا رتعب ةهجور يمرع ةداقلا ىدبتو ةيبرعلا ايابغقلا . ييملاو نيتنجرالا نيب يداصنقالا ُ

 مسير اطلا نوؤشتاب فقكملا يم قارملا نقوم ديكاتؤ ةوغدلا ييربز ماعز دحوملا مهفقوحل برصلا | _ 0

 ةريدل اهر دمحا دبسلاو روافثتاو مجول ول ووو امه نع عاقدتل مك تتسلم ُ

 ع 4 ١
 1 لهاملا راثتس ةحسا تاجومطا يب

 ا لا حف ةيسوعلا ةشل؛يونسم لع شات لانهلل ٌةدمش أيما مهامحلا دئاقلا سيئرلا ةرتابخب اوناش 0 (لرالا ةهجسلا ىلع ريشنلا ةمتت)

 نع (مببابسا جمقنا ةفسحيو قارع
- 

 ذآ حفب اكلنا 031 ةربايمملار ةيرحجبلا

 د و ةسييرصلا عال عيئاشم دقت ١ 7”اخسلاو . هماركلاو ١ ههجدوم يلو جولضلاو راصحلا هجر وبلا ا فل ا وي هج اعتادوا صوم مب يل مالمالا قلوؤسس ةداسلا ودمع اهسوامي يت ديرضتلاو

 اجلا يني ا واععا ةسايسلاو ةيلادنبناو ملظلاو جادبالا) هئاردق جمدتو ىلارعلا برق تاسدفملا نوردالا ١ نا يقاغ ةتسفا ميم نم ليوستو معدو عوج تلقب يتومهصلا

 وه امك يش نطولا شرا يلع ايها د يس م ل در ريس ل سوم ير ١ نجوم حجج يحز ياا دج .ةكبابلا قش اطتناو
 رثنتات رصاحت تاداقتنالا نميلا قيذشيلا ثدرالا تابثو دوصص يلوؤسمو ءانولا 0 مجسم تتوق ةرهقب نقب لام وابو تيياسو مونشلا اج ل

 ١ 1 لوقا عمري قرقحلا يح مافدلا لرسم ةظلسنلا قف يبرصلا يسفلا روح ةهجاوم ي يصح ران لانكا دللإ يس راد تر ات انا قالا لوس ايوملا يدل
 ثتايالولا يف ماعلا يارا ين لاقو قهرتن حاورالا نم فالآلا تارشع ب . نيدتنماو .,ةسفتلاو ٌةيداملااهصتاصخشب ةفوردملا ليطابالا هذخ تاو دوضنخللا هذه لك اهتم يوم م دواوسل _. ةليبوحتا راطلالا ا محي لكاس

 يسالخما ياولل ماتلكسا رخأ رهطا +٠000 صار )رمل. (لدالا ةحفصلا لو ىشاملا ةمتت) ةيبرفلا حلاصملا ةدهاق قفو 'دماقا ءافضالف ريزولا ديسلا ىتمقو | ةرفحسلا  انئس نصر يلع ناودملل  اهيصاسم لالخ نمو ةيبرملا ةريزجلاب 30ج لسجل نع رتل
 تدع : 9 : " . 0

 00022 لا 0 ا ا ا 0-0-7
 يلا هلقذ بيس دوبيو ةيحراشلاو ةداقلا رامكو سبع مادص سيئرلا حييشرت قباسلا يناطيربلا عاف خو 7 1 ةيئارسسبل ةيترطملفلا يرمشلا ةيذيطنتلا فافض ىلغو نيشسلف ضرأ يلع ةيبحاو ١ 0 0 ةييرعلا يهادجلا ليرممب :

 اس ساو اه ا ار تير ا 200 يمسايو نإ اهيف لاق ثبت مالحالا ظرلا# نعما نم ناكم لك و يحمل قو عيلخلا هذ 0 قيلشلا ىلا اور اطول ٠ - ا م

 ل ناو اهم يبا ةريشم رارخلت ىو برحلا ةبيعر رشتام تيرغرامل اسف ماب ارملا بيش قلرعلا انيتسالاو ةريطغلا فورظلا هله ايم اقن نأ ةيبرملا .٠ 'ريهسلا ا او 0 0-8

 ةدنهشح بئاره يعرفو هينارهملا الم ةرامعب كسي شئون نا ىلا  هاررولا ةسيئرو | قارسملا شيجو لل 8 | انتسا اهب رمت يتلا عم لصاوت ءالل وع ملاشلا انهمضشا 0 موب دعب

 ثادحا ناسشن ةجرمتملا هنأ .«تاتراحم  راقتنا ا هل ناهن يف لاتو | يف ةبماسلا ةنقولا هذه قلرعلا دلاناو يف لمان ةيبرسلا نماضتو قبستتلم قارملا تاءارجا كيا ذاخت+ نه هماجهاو يهرعلا عيلشلا ةقطقم

 0 وا 0 برحلا ةماعو يف شلاش ةمباجسلا | صرالاو لارملا سرا هلا يلخ ةييرعلا لصوتك نإ تاريزظتلاو رظغسإ تاهجو ةبمحلا دلض ةيهياوق ليسلا ودسلا له هئارارش ضرفل ةليلرو) للص نلودملاب ةضاصتخلا ةيكيرمتلا

 لف يفصل ا ني ل لوسرس سلا نيو جان ع ابق هد لم ياللا قمل جل نزاوخلاو لئاعلا ةفرتشملا امتكرمم نع لآ يف ءاوم ةديدجلا ةيخيرمالا ةهنويهسعلا و ةيئافشااو لي ظابشل يرسم ا هذه

 لجولا هده نا ذيرم اسد ايلاح هيلا لوص رتل يطغاخللا برخ ةدايقت ةديج ما ورا لجا نم ةهئاصلا فورطلا ف ةدحاولاو داما اههناج ف وا يسادلا اهبناجح قيانما 0_0 ا

 هجر يف هممس يتوس لالخ نس قيفضصتي ال اده نا دكاو ةكيساتر تاباطتنا يف روقي رم لوشيو خدمات شفر جيلخلا ىل دك ١ 0 راهظ( امهم ارود نآلا مالخآلا لئاسو لمعتو ..يفودلا نوتاقنا نبا يتلا ةفيثللا :

 مسرفتملا ةيركبسملا ايجولربكتلا لاصرا زررولا سيزر بصمم يطقاحملابرخ | سيئرلا ديسلا اهقنطا يتلا ةردابملا يبرضلا يقيقطلا توا راهشإ . 3 رولرؤوسمو هاززو لباسلا ايضو !يئاطيربو ةدحتما تايالو# اهنشت

 . لا مح 2 3 7 هتجسمب يذلا لماعلا لمسلا ىلا يلب نيسلو فورقخلا يف اريطغو عل | راطقالا ف مالحلألا مهو" ا وضفلا اههليشحو

 لا ا ضر | اييشم كاش نيولحلاو ءارجصلا ىلا ناراقتما ثهحاو دل وذشات تناكو يضاملا بل 116 يف نيسح مز هستلاو كمارو ةتباث امش ىلا ىدرالا يف ةيسخالا براجت نأ نيبقي  ةتسل# ةيبرعلا 2 لآ مها 0 و مب

 يكيرمالا ورهلا تاوق دش يلا للهند انيمي ةريحا#ل ةرثللا يف ةنيدع | ايزارتعأ لك متتخار 0 "ققحلاب سيبو فو نميلاو اهل نيطسلفلو هجيوب يقوطبلا ينارملا بسم دومه يبايلاو رهذلا

 . رغباو ةئطاخلا اهثسايس | لما نم دضطارلا دخلا يف ادتابكو يبرملا يسوقلا نبالابو يبردلا 4 ارم ص ةيداصتخلا| ةيناودملا ةلمغلا هيوكتو ةيبرملا يهامجلا ضينم

 ( لوألا ةحيصلا ىلع ريشا دمتنا ا 17 1 تاتو 995 ةدصأولا ةكرمأا يف راستنالا لح ةامحلد اميمح نه فاسضاو رود اهل ىرخالا ةيبرعلارا د 9 1 1 ملا

 همام ميمر فوميت ليم | نكبر ةدماولا ةكرمملا ىف را 3 3 ةئدو بفدهلا بيوصن نف انذ نيمو دوسح اريحو ةيكيرسالا ةيركسملا» يتبا ةلوسطبلاه ةءارئالاه

 ةجاستحرلا يف ويدارلا فربحلاو 0 تيكم ةيسايسلا ةيفطادلا 0 2 يصرامملا يباطيردلا | يذلا ئصناو لدحلاتوبعنآنمنوقلاو استقطتمل رار قتسالاو ىسالا نمصي + ف ةهجاوملا رساينا سنيطسلفملا انبست نع اعانرد ابمنو 1داي# قارملا اهطقي

 ..ةرايسلاب ارارمصا تقحلا دفراتلا | تايويبإ يف دغاهتت كدب جيلخلا يناغي ةيروم ةماخل تاباختبا | نذاب رصتتملا ترصلاوه اميمجب همطرخ اهابياقشق ل امم نمي اهيا - ا ا ميلا ليتقتلاو عمش#ا تالصح ن نتباركو ايبرصلا ةسالا لوط

 هي ل 2 2 222 2 ا را يسال
 3 وح ْ لما 0 5: 3 ملا 1 0.

 5000 0 قدما لرويويب هفيحم بكم صيئر ءارج) نا دقاو نريطات ايا نود 7 1 0-5 و يبرمتا انبمش ىلع ابيرغ سيل اذهب ءاسم جنتل دا صل ف يلا دعب انوي دعاص سيلا

 أ مرسل سلا لما يشيد مولع م سلما يسرولا قيرطلا | كل يل نادرا مالعتلا ...انأ حقي توي قف مامن انتيدعاكس : . نروتكاو نميف وحلا تب رمال سئومل  ةقطتم اهيرض يتلا نهار ةلحرما 3 2 بقنا ةسايماو سو يهسعلا
 .ةظحللا ف اهيمس هنيدمم | ةسخرخلا بيري وعد يئاثو .رشتات بيرمرام | هتك قارملا بعش غم سيرالا  مالبب ديرب امم امت مال ديرب مكسو ةيحاو - نطولاإ 1 يزسلاو 1 8 0

 دملا بلا لخاشل انم ل | دم لمسباحلا ب رارملالا ضع موتي ةمالبب ملامنا ةفرممحلا باستملاو ةيرسجت ييزتسم : ص

 2 م ا ا يلح وش عكاسسو عشب يكلاضياب ةدجلا ةحيصتلاف ىو ديرو ليم“ ةيوطسمو ءالط ةداسلا ل كي
 : : 2 بايصطشلار قبابلا اهيشابو | مامتجإلا اذه ةيمها حضواو ١ قمح .. اهتاريكب عتمتت نا 4 وم لع ترشح مكدلب مكب بحرت اهيل لاق ةملكا 2 ريزجلاو جيلخلا قطنم اهيناعت يتفا

 نم تادهوو ةدصم تارك نا فاصار ىلع الا تيريقفلا ا 2 / 6 يئدلا نيطماجللا برخ نم | | ةيريصملااياقلا ف رواشللل  اهايامقل لختو نلاست نا يف امبوهش موقد يدلا لمملا ةميبط مكمع نولمصت رتناو لارحلا يضاخنلا ةيسئامم راطا نمش ايمطع ةيبرخلا

 الخال عقوملا لا ثعرش ءامسالا رم | مهبدلو يأرلا 1 0 7 ريثقلا 8 | دقثبا لاصق فو | ةسبصاو ةلاسر جاشجمالا ىوكين كمالا مهسستي الداخل الح ةيسوقلاو ةيلطولا مابمالا ةلاكو "يحب دع 0 2 6 عم اهب اهتماظتتل مكراطلا رعاشم دتنه لكل ةلماش

 ةطيحقلا عباصملا يف سنماعلا عيسح 1 رود هبه , دمرشا لاسرلا ا ير هل 29 لذفلا ديدو | فدعع فاس داتياو .ةيغرشلا معقل .تاقللطتملا هذه نم اهخحلاسم عم .نويرفتتلاو عادا يلا يي يذلا قارعلا بج قايسشلا لا طسوالا

 3 28+ اضمملا ىلا ديخ زكتعناع 0 ا ف 0 لارهالاو ضارحألا هذه .ةريبتلا ةيظيرأتلا ةظضلا هذه قف هذه ايريصمو اريشخ ايدضت ةيبرصلا ميداس نب ا اوراشاو .رايطسمما

 0 ف نلقلا نوم نا ىف لص وشم 0 ا قير يو يف ءاح ام ىلا اناثما برجي رطخل زرعسل يقتلب طادهالاو ضضارشالا هذه .قريبكلا در عب ةيسوملا فورظ ةيفسما فورا ١ ]3 نييسع مادصع سديئرلا دهصلا
 ت - َ اله دئاتلا | فيسلا ةثوقم نم انلو نما يف نيس ما

 ' تيه ةضنق هين ِ : 0 لا تيا يس ب ا ا ا ا
 بابساو فورق نب ليصادتم لدم ملو ةيحراخلا لكاسملاب 0 0 ةيمدرالا هيارلاو ةعيدم
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 قيقارسعسلا
 :ناسلبب عادت بيتك

 ةدئاسقب ,وارملا دوعم بظفسنأ
 لئامز ماننها .هيحسو ةيّسيعو
 بكار ذو ,ةيسطالاو ةيسرسبإ ماللعالا
 نيدلا هعافسخلا بومح لضاسس اقدغن
 بنك نع اوشيادس ينل اهبملا رو دغاؤتب
 نلخ قارملا يف يبرغلا راسالا ةدلرا
 رمكو سدننملاب ةمبرهلا قاحلا
 مه راضخ

 ةايييلا ضيب بلبلا -عايمملاب
 مهنبو هيبرنلا هيمالسعإلا دويولا
 ةؤويرع  عمطرلا ديف دنحم قاحشلا
 لواخ»٠ .لاع يذلا ةملعنلا رصتسسب 7
 يل رهللا يح هييوسيم يس يسرملا مالا
 رك ةهربتس ةروس ماملا يكرما ءاقملاو
 لوافع انك ,ةدطسل ' يب عاصوألا هقبلتع
 راسكتحلل هيشأو بازسريب ءاضشأ

 قارغتا هل يهرفس نادلا فخحلملا
 هن اننظير ييدلا يعارملا بغشتا ينو
 امك لاز ايه ,ميلاس ةدمهعم هطبار
 يحي الو سلرلا حويرم .دايدهت
 ناف يدامتقالا راهتكلا اما ,تاهزالا
 نلغ انسماد امالط نوكيسب «دودرس
 ةسويههمنل نلاوملا ءداللا نويع

 ةيلايرنالاو
 ممعرلا ديفم ديحتم ليمركار

 دجب ل يسنجالا دخاوتلا رئاشمي

 اوت 108 رهينم ثابالا رس ؟اذ1 و روكدلا سا 1866 خقاوب ةدالو فالا
 يعاملا رهشلا لالخ هلسامتا هرصملا هطاغاخم تاههشتيمم يف تادالولا ددع مباع

 ةدهس 15 مهتبجتا .
 نأ ةطفاضملاب ةبقازملا ءادرإلا ةاثو لسارفل هذطخلابسا! ةعدصلا .مامملا ريدخا ركذو 0 2

 نيرث فايرآاو يرقلا لا ةيحع هنمح 78 اهياد ةرتملا لالخ تمظن ةيريدللا --
 طريب 11 تنافي هود 115 بدقعر هيماقولاو ةيحاطلا تامدكلا اهل

 تايطشتسل اب ةلئاملا ثاكالبمملا

 حصار لممحا هباب ةهيضيو راجعملاو
 راشلا يف . لاقَو ةسدقم ةممرخ يصوتلا
 راهجتاو دحي ماكخ دجسسي نأ
 هيتاصتقلا ةييييضالا شوييصلاب

 نصرتيب / مهدات نا حضضاوف  .مهشره
 ةدهن مهنا لاثو ةنحجراتس باقي ددهمأ
 مالسالاو بريعلا لا روُئيست لاممقالا
 «عايعناآ ةرطن عامتشسلا مهملعف مارو

 رمهيمسارا رم نيربعملا ينمملا بعيشلا
 .مهباكلتسو مهئاوصا هيقرنو
 مهطانب ىلا ءادوس ةطبب .مهنباغاو
 ةرهتتلا ءادوسلا
 هعادنع يففنلا يسويرفلتلا ررصملا ©
 يقارمتا نأ نياق ياخ انما لوكي ميسم
 ةماسلا ىعنالا سأر قحبس يلع رماغ
 .هيسالسالاو ةسسرملا 2ءا4ل ءيست يتلا
 ريببمتلا سيمرتقللا درس هءانح دقو
 نك ءدرلا ماظن طبخت يدب فشكنلا

 دفغ دقن راجخلاو لخب يل برغلا
 مهمارنا ءالؤف

 ل

 05 !ةدوعب بحري .,نيييمميك ,صسو
 اةحاحب اننا مهل لوقو .ءالشالا
 سيلا يف مك دوهجر مهتارمحلا

 .سمقار دبلق 4عامتلاد ةبدع اما
 هيلو يف بعاشملا نع نيم املا انءالابز
 مم ترفتساو ..ةميدملا لخاد ةرح

 !ةفالحلا يسرك يلع مكدحا

 حاذجلا رداغ نإ تبني مل هلكل
 .ابكارم اماس ادغ دا هماسو
 هيلع اهباب قلطاو هئراد لخدو

 مهرما هيدي نيب لثم اهدنعو
 ةهدشي حارو ؛ اماجل هن اوحضي نا
 .ريصقلا حورب ىلخا ماجتاب
 رضي كللملاو دشاعي لسايلاو
 همقد لف هتودعاسي سرخلاو
 شلخلا دواع لفبلا قر !جاغ
 متابعا يف حضن نا ىلا ةلوابسملا
 .جربلا تايدرد يلغا لا

 كلما اهيا ,كلمللا رمشو
 دديتو ءردص عحارفتاب , ديمبي#
 ةديدسلا ةبرجتن+ ناكو ,هماس
 ترفماو حاجب اهضاخ يتلا
 «خربلا يلاعا ف يدبلا كرست نع
 تحور دق ؛ةدج نم اهيل امو
 دم ىلا ؛هتلسو همه كلملا نخ
 رسقلا ف نم غيمج يغدتسا هنأ

 يتلا ةرجعملا مهيريل
 .اهخ 1

 نا ضارشلا كلملا رما مث

 ناو جربلا نم لشبلا اولزنب
 كل .هقيلع رماب ةومثهب
 ,حابرلا جارنا تبشذ مهتالوادسم

 لكي ملف .ناروايلا حبت باقم
 ىكدتماف ,نسحاإب هظح
 مهنكت هنارزو رجب مث ههارزب

 : ,مهزجغ اونلغا
 لفيلا جار ذإو اهفدشغو
 عسكتب ددهي هئارحو صئاجب
 دق ءايارملاو ,رمرملاو ,ماخرلا
 لوادمتي هاروش سلجس كللملا
 ,لخبلا لازتا ةيفيك يف مهايار
 ال تدب ةارألا عبيسج نشل

 رجا عفر اهدشع ,ةيدجم
 كلحلا نم بلطو هدي نيرضاحللا
 نامآلا هاضعا نيحو ,ناعآلا
 لاق

 هفيرلعلا نأ ؛كلكلا يلوم اي

 جربلا نم لمبلا لازت# ةديحولا
 هفع اثالوم مولاي نا مالي
 ١ودمصا يذلا وه هبال هلازناب

 دازرهش

 ةيفطاعغ ايديمرك ةينويزفلتلا مالنالا ديدج

 ... هدد هههممسسسواشلا

 ةصصسل ن دع ةدصسميملا سقم
 ةيددعلا بايثاوتما نا ودبي
 تاقالفلاو بحلا يف ةرفوتم
 باسحلا يف سيئو ءاضيا ةيفظاملا
 بخلا» ادقو ..بسحق ةسدئهلاو
 لباب ةكرش هتمدق «ايددعغ يلاوتملا
 ل يتويزللنلاو يئامنيسلا جاتئالل

 بحلا ةيلاوتمإز ديدجلا
 دافم) هبتثك يذلا (ةبددحلا
 ةنائفلا هنجرخاو (فسوي
 مساي ةريهشلا ( دوصضم فطار
 يل ةذاتسا يشو ( لبالب فطارش)
 ٌتبدتو .. نوتغلا دهعف

 اهنيسلل ينيجسست لمع نع رثكا
 (يللدتب سورغإ: اهنم ةنقاولا
 روشز]و (قارن ةملك لخا نمزو
 ../ اياظشو

 ةعومجم لباب ةكرش براتخاو
 ديسيجي يقارعلا نفلا موجت نم
 ايسا ,مهنيب نم مليفلا اذه راودا
 سابملاو ما دل  ءو لامك
 ميعت لاي ,اقسلالبعو
 0مم ميسلا ماهصو

 ىضمتي مكحي مليهلاو
 مسر يلا همالبحا هادف نس جاورلا
 هيهتا دقو ةديدع ثباهمهاوم اهل

 نرجع امدنعو يثضملا ثحبلا
 ىلا رطقا ناقنبم يلا لوسولا
 (ةيطاخ) لمحي ةأرم) يلا ءوجللا
 تايتمل روصب موي لك هل يتاتف
 نا لواحيف اهيلع عنطبل تاليمج
 هنآل :يودح نود ةظلع يرحب
 اهدهاي ةاثي لك نا فنتكي
 سورزرسمل ةرويستب نع فلتت

 نق بطري يتلا ةابعلا نيو ,همالدا
 ,«جورك هايكلا همسافُب نإ
 لصب الو ثادخالا جده ىلاوتسو

 دوصملاو .,عانعبب اس ىلا سيرفلا
 بحلا عع يلاوب وك هيلاونملاب

 هتالراجتو ةيمطاملا تاقالفلاو
 ,,هفالجا ماده يلع روثعلا

 تقاوم ىلا ةدوقب هيلاونملا ءدهو

 نب سو دحاو نا يب ةيعرتمو ةفيرط
 ةدامط ل هنم تريح ام بقاولا هده

 كائش ىلا بهذي بيح نانسا بيب
 دهاش يتلا ةاتفلا يلع فرعتتل
 هنكل (ةبطاخلا) دل اهتروم
 ةدع دوجوب ةدابعلا يف اجاعي
 تالصايم سفن نمشي تامتيف

 ةجيتنلا نوكتف !١ ةدوغولا ةاتذلا
 قفتملا ةاثللا ىلع هفرعت مدع
 ةيجارمل هرون لصي ٍيحو ..اهيلع
 ةفرسلا هيلغ نضرمت بيبغتلا

 هسرش علقيو لخدين هتعجارم
 نن عاجوا نم وكشي 7 هنأ مغر
 |! هتانبا

 ةاتف ىلإ هظح هدوتي ىلاتلابو

 عييمج نغ دعتبت ةقداصلاب ىرخا
 .. اقباس اهانمتي يتلا تافياوكأ
 لوا نم دلوي يذلا بحلا هنكل
 2 بهلاوقو !ةرطن
 اوثم .يهتتت كلديو ..امهبيلت
 ةزيرغ ءيلطت ةديعس ةياهن بحلا
 ..بلق يلا بلق نم زفقلا

 تمدحنسا عتمملا مئيفلا اده فو

 (لبالب فظطاوع) ةضجرخملا
 ارخالا ي يئامثيسلا بولسالا
 ٍماكلا ناع كلب ين ةدبتعس
 يجراسخلا ريوصتلاو ةلومحملا
 يا) ةدرفنملا ةملعتنلا بولساب
 عيطقالا للا ءوجللاو ( ةطقل هنعقل
 و ةعيرسلا ةكرصسلاو غيرسلا
 ةمرتف سفيلغت يف اهمدخ بولسالا

 نم الدب نيموي اهلدجو ريوصتلا
 هجربطملا ةذه يفاضا ةمك ..عونسا
 يهو عقيشلا يلا ةبرصملا هيدغالا
 4 يذلا اذه نم هلواحفم لوا
 راطا 100 رثمان امك ..يارحلا
 كلذ لك .قوشمو فنعخ يديمك
 اهداقم همك» لوقي نا لجا س

 ( هكردي ءرملا هانمتي ام لك سيل
 لامح ف ةليمج ةلواسم متيفلاو

 هلكش ينوييرسفلالا مليفلا

 اماردلا نع فلتحملا هيومجمو
 اهايدهاش يملا هينويزسلملا
 ريدتح ليسع وهو ..اقنام
 ,ةدظاشلاام

 مييقي ةينانتلا ةاشلا ىلع
 نين (مويلا) نويزسملتلا
 هيبداسلاو ةفيارلا ةعاسلا
 حضاربلا ءايسصم ففتطو
 + بالطلل ةيلاثلا ةينويرفلتلا
 تورمو دادقب ةعاذا !اهنسر
 اميأ رفانحل“

 لزالا - تابصابيرلا
 مادختما طسوتلا
 دادحالا لقب رومرلا
 لوألا ءاهحالا ملع
 تافاصسإلا  طيسرسلا
 ء(لار الا عرخللا ١ هيلرألا
 تلاثلا هيريثكبالا هبعللا

 يعيارلا يسردلا ١ طولا
 نسيم املا ءايربفلا

 ءرحللا  كاكتسالا
 " | -ىناثلا
 سسياجلا بريلكتالا هفثلا
 ثئاثلا سردلا_يدادعالا
 سداسنلا تانضانرتلا
 لاح عيسوا نسدالا

 هلال

 ةبدحبلا يف يربكلا تاافهإلا ةداسل
 ةيساسالا ميماصتلا يلسملا مكمبا ةراروب ةيسدنهلا ةرهجالا تلمكا

 ةسايلا ةرصبلا ةظلايحب ف ضريكلا بالاطتسالا ةيمابل
 ةرصبلاب جاجهلا بوك ةقطظنس يف ظظنتس يتلا مهماستالا ثلمتشاو
 ديتكوملا عراش ىلع لطت فويصلل نينصتسو ةيزئرملا ةينختلا ةصئس نع
 مس نيجرلثملل) تاجردم اهتباقت ارثم ؟ < يقرمب ديشيسب يدنا
 لابتتسسالا تالاصو تاررغاشلا نع دقش ىلا ةفامأ طخ فلا نيمامت

 ,تارايسلل ققايمو لاذطالل بعالدو ءارغش قطاسو
 ةبعاس ةياهنرب ةيادب يف دهئاتم ددح يذلا مشتلا سوك فئاتبو

 انميت ارتم+» يضرعبو ارتم ؟!/ عاطنراب حبق سوم .سب ت#اطتس#١
 ا ماو مر تامل ةيكرايملا رزمت 7" - ١٠ ةرونس
 ) مادص ةيسراز ةكرتم ل تئراش يلا ةيركسحلا قئابطلا لدن
 كنود رمقلا ضرحالاو سسشلا لوألا لثمت ,عثدخاذ ىلغ سبوقلا قبس
 برحبا تفينص بدع لثممل يتلاو نيندعالفل ةيئامقل# هوجولا لخ
 .ةئسابلا الرصبلا صرا ىلخ برع يتلا كراعملا رهشا ءامسا

 سيئرلا ديسلا 1 دابق ةرسبلا 3 عال دلاو واشلا ريرختا ابيل ديعبعيو
 يسب لاع يتادهللا هكوايس يارشاو نرامملا ييسح مادص دكاملا
 ضايف- نع ديالا يف ةلسابلا ةحلسملا اذتاوخ رو دو ةيركسم تايدطملا

 ةرابخ وه يذناو يطيراتنا يواجمملا نفلا نم مهنلا بهن مهثئساو
 فوتسم لثست ةزراب موسرن جذامم اهيئاج لع تقل ةلسو ةروخز نع
 دهسلل ةريبت ةروسم ةلسقاا يلعا ثدضو امك ةثسابلا ةطفسملا ثاوخلا
 .ةجلسالا فلقطي موسر ةروقزلا .لطسا قر كناقلا سيرا

 رصتنا ساول است ا( لمعلا نيناتفلا نب ديغ لصازي ىيرخا ةبيبج س
 .واقلاو ةرمبلا زلارمب ةماعلا تاحاسلا ف بسشس يتلا بصشلاو
 .موهلقملا ربختلا ةياربر ءايقلا ةنيدسو

 دادغب يف ةيفب ركلا روهزلل ضرعم
 ووضإلل نيئالثلاو عساتلا اهطرعم مويلا دادمب ةئاما حتنفل |

 نيرشم نس رثالا ءارهزلا امام لئأدس ىلع ماقي يذلا ضرمملا
 قئاضلاا نم دبج ةلرامشمب ةمونتم ةيناقو ةوقيرخ تانابلو ةلتش فلا
 . لاجسللا اذه ف ةستخملا ةبلقألا

 - حسي سججلل ١> رصسفلا»
 : و يخ باتكنا» ةلوتم ناودجي
 يف اهارغ مصظنا دن «نيدم
 ,سنشانلا ليج نيب ايناطيرب
 ديزه ام ةهابطع نم مغرلا ىلمف
 اديوتس باتت 428+ نع
 ىلابي هاذ ,لاقطالل ةصصخم
 نيزجاه لافطالا نع رببك ددغ
 يف ةذهاو ةلبج ةءارمت نغ
 ىذطتي يذلا تقولا ل ءباتك
 ,نيفلابلا نيب ةيمألا ءابو هيل

 يتلا تايئاصحالا ثتبلا دبا
 اوسخ نا ءاتيدحح تيرسجا
 1+ ةبيحص نودجي 1
 ةبست ناو ,ةبانكلاو ةءارقنا ين
 اهتاطيري لإ نيلطابلا نع ةريبك
 .نييمالا فعُب وا نييألا نم مه
 ةفاضإ :رافنتلا عمفرب ةدهاشم ايئاطيرب دهشت ,كلذلو

 ةرهرسض يلع ءابألا ثح للا اهرامش قالجتلا ةحساو ةلسعح
 .ةمارقلا يلع مهئانبا عيجتست اهندضو ,عيمجلا ةءارقلا»
 ةمسوملا ةلمحلا هذه ىنبتيو ةيمشا نايدر ؛ةيمالا ةيراحم
 تاسسيبم طيشنت صلجن» ايبدلت يتلا ةمتملاو :ةءارتلا
 , .اهئاطيرب يف نبتكلا نع لقت # باو هييراشلل

 باقل ضار ةسضرسص رثكأ نوسينابامبلا
 نيينابايلا نأ موينا ةمصبا لوس ةسارد يب هاج - عاو . ريترفع
 قالا يح لارسال ةجولف بكلا شارمإب هي اضطره رثكأ اويسبسا

 هديك رفضنا ناذيالا ايصونب 03
 7.1 نا بتللا ضارما يف نومسغتم اهارجا يثلا ةياردلا ترهقلاو
 لاثسا ةسمخ يزلوي ام وشو بلطلا يف لئااشم نم نوثادي نعش نييالب
 . اهاه ٠١ ذلنم بلقلا يضارماب ةباعالا لفغم

 بولسا يبك لكشب يوليمي نيذلا نييناباهلا نابشلا مابطالا رذدو
 نم ابّزتلل مهيدل ليرتسلوكلا ةبسن نا ن يبرغشا ةديرسلا تابيسولا
 . جيهلا ىوئسلا

 ةسيئاروبلا تارسيثأتتلا رس لمعت ملاوستلا

 ةوه ديب اوتلكبا ياسشيإ ميقا سا لفح يوتاوسلا ساحور 18. عمصب
 عجرانلل هتايلو' سركب م عا مشرملا دورس يو ذيسلا نس
 ازهلا جنات نع باقملا شك ةيغد مئاوتلا س جور لل رس موزعللا فرطلا

 ءهرظأا ةببهتمشا رولعت
 ؟٠1 لكك يف قيانعتم ماوث يح رفست ةدحار ةدالو ىا ثاسباردلا دئؤتو

 1عيون راع شتال جين يا ةلوم ماشا ر' دفن ءرشعلا يبن نيم ةدالو
 عب اهب اطم 'تاديجلا نم ةغومحم ملوتلا نم لك دل يوكي ثيححد ةددعاو
 دوجوت ةجيتس امهف ,ناوكالا رآوتلا ابا ركآلا ماودلا تامح ةعوس
 .هسفن لولا يف ان يتاههرم ينصيوب

 هتايط نيب لمحي مئاوتنا كونسر لكش يسم ل سفنلا ءاملك دكؤيو
 ناذللا ناكباطتلا ما وثلا ربذحب كلدل .مهمةلتتحاو ساعلا هياشم ي ربسلا
 نيت0 لس جنوب سيول 01 ددغ دش واتح لخ اد دج ىرصضا
 . يساسمما و ةيصقخشتلاو ةتفرولا تادبآ امهذ ار مهد

 نيوكالا مه ةيودم بيسي لدخللةريشم باسو اردنا بده لكم لارم الو
 يحارولا يمهدعلا

 ةرييلوصا مويا



 قارسعلا فويض نم ايكرمناد 14 ةرداسغم
 نب يدل حامسلابب مادص دئاقللا رميثرلا ديسلا رسال !ديفشبت

 يذ ءاقبلا وا رشقلا ةردادمب قارملا بمش ىوبص سم نييكرمتادلا اياعرلا

 ١ ردبل سناب ميلا نميز يمي
 ةدبيركلا ةياعرلاو ةبيطلا
 , هيركو يقارملا .يبشلا

 ةئمامملا ىقبسلا دعا ىلع انعالم لبي ييذلا
 ةلاصا نع رمت يثلاو قارعلا ب اهاقلت يتلا

 هركش نع ءايزيللا يف ؛دائسا لسعي يدنا سمت وج صتاشا دهيبتلا رمحو
 يف ةمرالا لمح متي لاي هلما نكح ايرمس قارعلا ةردافمب هل حامسلل هروربسو
 يسلس لكشت ةلطمل؛

0 

 يتلا ةيهادصلا

 ,هانشلا اذه اديدش امقن هجاومس يانا

 لإ دئاقلا سيئرلا نم ةلاسإ

 ينميلا سيئرلا
 ديبنعلا ثوعبم ملس  عاو ب ءاعنع

 ديسلا ماده دثاقلا سيترلا
 دايت سلب وضع يوابح نودمس
 نم ةلايمر ماززولا سيئر بلان ةروشلا
 هقلادبع يلعب قيرشنا ديخلا ىلا هتادايس
 يف ةسالرلا سلجم سيئر جلاس
 ةيروهمجلا

 هيج مج دع 3 0 0 0
 ةلظفاحم ف هلا مظنذ ق نيلوؤسملا نع و بسس
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 1_0 واو 17 امرعسوطمب 1900 18ج 0660 10. 99 دعما 2١
 مب م سس ساس

 نع نهورفملا يت داهتمالا راصملا نإ نويبرع نويداصتلا لاب
 نم ديرسملا تاي داصتلا ىلع ةطوحالم هروصبت ايبكس سكعنا يقارحل'

 !ودلا اميس الو ةيئوتاللا اكيرماو اهقيرغاو !بساو ايوزوا يف لودلم'
 لقتلا داريتسا يلغ اماسا دمتبت

 موق تل دب ةيغ املا ,لودنا نل ىلا هيبرغ ةيمسبر ريراقت تراشاو

 وسلا داععثالا ىلا ةثدحاع ةيناذمل تاديعاسم لسرتمب +دالم

 1 كك 20
 20» ان <

 راحتلا ضعي اهضربي ىتلا ةيلابخلا راعسالل
 ىلع ..اهلاثما ةرشمد هتسحلا أندم نوقبطب نيدلا
 !ةصاخلا مهنفيرط

 < ظوردب

 م قارعلاةضراصحلل م

 رئاسفل صرفت يترلوسلا ماجتالا نا سما وكسوم ىف نثعاو
 تلاق اسيب ةمزال ةجينلن رالو د تارايلم ةرشعغ يلاوحب ردقت
 ردقتو ركود رايلم ؟,أل تنلب امهتراسخ نأ ايفداسغويو ايترث
 ةسسخ يلا ليثملا ماعلا يف ةرنا ةراسخ عطترج نا ةيكرت ربامم
 . جيلخلا ازا ترمتسا ام 131 ريدقث لخلا ىلع رالود تارايلم

 ةربدملا نضنخاو ةسايس ىلا تراشاو ملاعلا نم موجنا) تلذ يف رقفلا
 هييكالهتسا ترس اهناقبال ةراقلا كلت لود رافشا ىلا ةيمارلا
 .ةيكيرمالا تاجوتنملل

 دتف ةيبوروالا ةعومجملا لوب اما
 ليد نم لامملا نم ميزم باهيتسا

 ىلع ةرداق دهث مل اهنا تنلعا
 ل

 يون عيراشم ل قاومألا رابكساب تبلاطو ةيطقثلا ةتاجوتتملا# يتئاو جيلطلا لود جم اهتراجتل ا 00 نقد لا يدا 0 تلون ل نلودلا هده ا يييرخ ءاريه نع ريزافتلا هذه تلقتو ا ل كب وام جس بكل 5 اهيضارأ ربخ رمل طفلا يا اهنكوب ةريبك ةظرو 0 ل 2 قارملا م اسئرف ثناكو يبرمفا هبرغملا ههسفن تمفرا ةيكرتلا ةموكحلا نا ىلا ايبرغلا نيراقعلا ترايتاا :دامتلالا راهحلا ةجيتن ةمكص ةيرامتإا ماع
 .ةكاحلا# ةيسكم اراتا ثدحا | ططشملا نا لإ ريشي ثادحالا روطع7# ةرشغ يلاوحب اهملمع ضيفلت ؛اع اهب دخلا يتلا رئاسؤلل 0 0 راظ سال ا أو قرعتل ةيدادملا ةيبرقلا تاساينملا ردا د ةدايز فدهب ى؟ ارظب نيصلا ثلعاو روبلا ل 14 ةارذجبم نم ةررضت لودلا رثكا 7 ١ داحتالا ربتميو 0 م داو اعلا تاواج ص 0 ع 0 0 تاو رارتاتسالا مدع 0 لردلا مذهف ناجم طقبلا مي هيخارعلا ةوعدلل 5 شيعي همذع نم دابصتقالا ( اةمالسل ارشؤم لدي يذلا ةصروملا بييثست ل اح ةريقفلا لودلل اهباهراو يبرملا جينخلل ماع 3 جوقخلا ي ةيزاغلا ضويجلا ليومت ىلع اهلوص نع اج قوس نل كلذ ةداح تابزت ينابايلا دامتقالا يناسب ويكوط يلو : ةفئاحتملا لودلاو افي قيفاسإا ةصرقلا ةهيشلا 9 . . ب 2 ْن تال تدع

 ةلكشم مث112 نم سما ةيئيتاللا اكيرم' لود ةمظعم تردحو

 قيدصلا يرافلبلا بعشلا ىلإ لاسر جوي ينطبلا سلجلا

 قارعلا دض َةاعتفُم َةإَمَح ان َداَف اكيدرماو ةّينندي
 تتفطنملااياضق عيمت لح حاتنم مينيطسلدلا مَجِضقلا لح

 اهلماوللا قفاك تلقت يتلا بئارضلا عذر ىلا ةراخالا هذه رظشا ادم
3 

 ها 0 ا

 اهنع مايبلاب ةريدج ةكرتاشم ةيخيراتلا تالولدملاو قئاثولاو بيرت 1 ١ سلجملا قارعلا بهش ن سيجا ركب | تاكالملا يصخت ةينديفل ٠
 دايزت نأ لمانو ةشاسب اهب كسمتلاو لع قارشلا دكا دقو 2 ٌّ امنا بمشلا تايد "لقت ا زكشب 0 تاروطتي نيقيتشلا نيرطقلا نم
 م مالسلل ةيدخ نيقيدصلا ,اهلها ىلا ةيرثناو ضضرالا ىلا نيدئابحلا صيرافلبلا نينطاوملا ةيرضلاسب هتاسمياي ةيريسملا سيكرلا لايثتسا لالخ كلذ يرح ةسامم هيف ان ةثالعلا لوعب اهباصن ف روسالا مضوو للخلا لالط نم قيديعلا يراقلبلا بفشلا برملا اياضق نم هتموكدسو ييرافلبلا . رملا حيياخلا ةقلمتم عاض والا
 ناتج لارا سد تا يللا نشا تمارا ب | علم تل جن م ءءاجلاس تّملا_اذا ةيقركز ماضقلاو بيفمضلا كاعببإو لثمملا |! صلجبملا رار ناك هه ةيدانرلاب مهن ةتاينمتو مهتطو ,.ةاواسملاو ةيطارقميدلاو | كثاهحس ديببإلا حلاع كلاذيت ياغ

 3 ةيئاعحلا ١ دا 1 5و . نمي 7
 لاجد اذه ييطادلا مش نإ ا ا سرا ب سا مسالا شلال 1441 | رددبملا سيلا ققوم ةلباطملا لدلخ دعاتلا سيئكيرتلا_اىلا مهيقرببت #8 ||
 يي اا لكلب يرافقولا أصلا ن رولممي ايذا# نبضلا رافل ا ةيرج لابح قارجلا دض ةلحتفم ةجط لارعتا ف نومي اون نيذلا راغزبلا 9 يي عشولا نم نباتلاو ري 0 *
 الح كوتش نتقثو انيهاطتا يسحر ءاقبلاو!(رماقملاب ميو :قارحلا لصالا ىلا تيوكلا مرق»ا طبرق ىلا نوامتلاو ةقاد هلا تاقالع ١ دلل يسلم وطال راصد هع ءكظا1| ١ لس يع اع

 ةيبنمالا: ول يقاردط يمضفا رهاشل اقيثد اسانادن؛ را خيزأتنا ربهي عيمجلل فيرعم وه ازيشم نيبقيصلا نيسعضلا 1 مد كلو ةسقافنملا
ٍ 

 هنن نوادقلا اذه خخرب دله ةيئاقللاب صاخ لكشب .نوردقي نأ ذا خيرا ربخو عيضه هور فل اني ىهيز نبي يتارصلا بعصا | اكذلا ديعصتلا ةيجاس. طاشلا ىق
 تيل ةرايدلا ةيوعلا قدما هن 0 يا اي اهيرطست ىلع يريطتالا راعتسالا لمع هلع عافدلاب ةزيدج ةكرتشم ةيئامنا تكتمل هللا ةدهشت

 1 اصملا مدخت لمجو اهب كسمتلا
 لا الا ةيلودلا كقدعلا يا ل ييرصباب . ةيرودلا ىلا ىلع راتتو ةيئاهربسلا 01 نارهط ىلا داع ىلع ةدرب اهتالبمو اهئاذلسو ةيكيرمالا ةيلايربمالا ىلع برحلا ةعازلا لامع دهفع - عاو - يليق |
 : تاقالملاب دجن نييقارهت نحدو 1 نداك تيح يبرعلا نطرلا ف يقارملا يتطولا نيلجلا نم ةناكب ,ةيئيدلا ةيكرشلاو قلبملل ىلع نيكابتملا تاءاهأ ضيئرلا ديسلا ةدايقب يقارعلا ابمشلا يم لاشتلا

 (ا/ ةحهملا ىلع ةبقبلا) ةيناصنا اميف ةيراصضنبلا ةهفارعلا تنوي ىلا ةرصبلا ةئغا 0 ...قب دسعلا ير اهليلا .بمشلا ىلا قارعلل يترابز :يتيال ةربعملاو ةسلهفاو ةيلوبحنا ةرظنلا نإ ايصضراو دف ةيبرعلا ةمآلا ةزغو اوك نع غافشلل يبس مادنع
 جبلخلا ثادحا ثحبا رئازجلاب ىريهامج ناجرهم يف ةيباجياو ةريبك ةوطخ ةيبرحلا ةمالا ءادعا تاءاعدإ فيزا تلقت ةيبرملا دئاقلا سيئرلا ديسلا ىلا اهوهلر ةيقرب لا اوتكاو 3 ٍ يدرابر :ينيالو ةمالا حلاصبب نيس مادص سيئرلا ديسلا ناديا نع يسلطمالا لايرممالا ناوفملا
 1 ا ا ا ات ا سما نؤرهقع نأ لاه ه غاو - نإ مهدامتغاو .ينويهسملا ودملا عم مهؤتءاوت يف ,يراطلا مهعامتجا ماكتخا ةبسافلا يسد ملثص
 يقتلي. شوب | هيف سدس هب مج مك عز | ةيجراش نمثل يتياو ريكا يلع هيستي || اس عم نماعتنا يل يئاقتنالا يجاونزالا جهنتنا رهش نم رشح يتاقثا يف هتدايس ةردابع نأ سمما سنيتا
 نالثلا سيراب ١ اسلا | | 3 ٠ .دقولاو ةيماليسالا ةينازيالا ةيروهمجلا .ةقلمنملا ىلا مامش دلأق نم ةلوتا ةصضع طيش يضاملا_بآ

 هع و - نيسوايإ 6 2 0 ةوق :داياوبأ 2: التت
 لوؤيسم نلغأ ا ماو  نطتيلاو

 ناهتشاو ف ةيضالءا لبق ةنيفلا ىكيرما 5 1 - جيربمت رديسلا فصوو لل 4 لسا هه عيل الس رى مه . 42--- ..-
 سيئرلا ؛ ااكيرماو ةليئارسا» اب "لإ_رع الأ | سما نارهط ريبدار هلق هتدوع ندل ايانصفق 0 سىس ذي

 رم انا | اصييرصاو «ليثارسا» معك قطني يرصملا م ريب وح اهدا قارملا هلو 1 اا د برواو 2
 عتملاو نسال اه | قطني تخب هناب ةيئيطسلفلا ةيضقلل ب يهيم ييرملا جال دكا عاد < رئارجلا نعبد نسح تاقالخ يف ةيباجباو -- 8 <> 2 : -
 ذيب كليككاك سيراب ف يودالا | ارادالاو ينوسهصلا نايكلا ساب رصتل بؤيص ةملل نو يللا ل طل. مب ناوا وباء قلخ 5 ملاَسعلا_ذمكيكيرمالا ةنديدا##ةةعشايسعتتل ا

 . 1 دحا لجأ هشويج دتحيو نا 5 نيلوؤسسم عم ةيئانث تاعا 0 قندلا لع :اهيزف كيف , ةيكيرمالا هليطابسا كلرخي برغلا نا ىفأ راشاو ١ ينطوتا ريرحتلا ةكرحلا 6 7 5-5
 سرب نل لوؤسسملا هذه فاضاو ايي داهملا / اذه ينسح هدوتاي يذلا ميسون 0 يل او برملا ديرعلا و معو اثحب يبازغو يناتلا نسيحلا | بنان زيزع قراط ديسسلا ليقتسا لاطيس لسا رامد ىلإ يه دوتس اهناج نباص دواي اند ديسقلا اسك

 تارهطت يف فوضتايررغ عم تحبيس | ركاص- لاح ابيرغ سيلو برعلل نلعولا بلق  عورزسملا همايك رئاكر تست يتلا تايدحتلا ةهجاوب / 5 نما ةيجراطلا ريثو ءادرولا سيئر ”عسجل مكاعلا مياصلا# سيئر
 ”جيلخلا ثادحإ | قورتهلا عويشر فيوسا نم يدجتسي ةئازاب لا هتيمات نكمي الادعو يبرملا ةلاكو لسارم فدو .يبرحلا ديجإ جينخلا يف عض لمروهمج سيئر انيتروانايئاد ديسلا ظقادصلا ةمفظنم سيقز ديسلا دكلاو لايثان دهسلا سما هام نماضتلاو
 عب اني يلقي شوب نأ جورو بيقلا يبد يسع نلع هئوصملا يف هب فصمت دق يتلا دبدهتلا رداع, يف هلوق هداياوباد نع ةيقارملا ءابتالا ,هل قفارحا دقولاو قباسما اوحاراقيت قارستا ناسيا نساسفتلاو هلا ققارملا دفوناو اههترمأ

 يا ةوستئارف ىعيترلا | يلإ برقالا كولسفا اذه نيطسلفلا خافم ديسلا درطتساو ةلزاس ديا ىريهاد» عمجت لالخ اهاتلإ ةملك | لهاعلا | - ماو - طايرلا | تاهجو لداجت ةلباقملا لالخ ىرجو مالبسلاو لدعلا مييدابمب هسازتلاو لالخ اقيتروا'لايناد ديصلا بجو

 ءاززو ةسيئر عمو هيزيلالا , رخل مامتتا ديع) نم ةيئويهصلا قارعلا ناك ببسلا اذهت هدا يلوقي فلط ةيضاملا لبق 3 ميقا ريبك | ظابرلا عنج 5 0-5 اهرلا و | يف عاضوالا تاروطت رخا ناشي ناقتن# قئلطلا هبعش بانمتساو نييثونلا 3 قارعلا عم هنماضبو هقييا2 ىاقشلا
 اهلبوع هارزو سيئرو جيرغرام | تابف# ةدع ناجرغملا ف ثيناثاو تايناكماج تاردق نم ككللمب امب  يرتكدلاب افتح ةيرئازجلا ةمماملا+ كارلا فيج وو يدلل 1 لك لح ةيصار ةخاطمزلا 1م انا هتدايسو هيضارل نش عافولل تيبملا | ناودصنل هاهجاوم
 توكروت» | سيئرتاو ,زربجل دور | ةينهملا تاباقلاو اياد ستالا للمت 4 سايسالا فدهلا تالاجملا ىتش ةيديطسلفلا ةملودلا نالعال ةيدانلا بابو 3 0 عم لمعت أ رض 3 ةيملسلا قرفلاب ةقطتلاا .ناودفلل ضرمت تمار ام ذا برحلا نل ةدكقم مطش

 تارزوسلا سيئرو هللزوا | ررجتلا تاكرحو ةيوئازجلا ةيبهشلا»و شضوهجلا ديتحو يئاردسلا لمنلا طاقحلاب وقدم امرملا نلا كفلشسملا ةييرغملا محتل وشل اينابس | مادص دكاقلا سيئرلا دهصلا ةردابع
 عطنا سنوك جرعلا بمشلا فوقو تبكا ةيبرغلا . ةيبرملا 1 ف ليطاسالاو  ةلواحم بانا امنؤم ,. ةوقألا هذه يلع ا ةيرخارجلا ا .يضاملا ذبأ نم رشمع يناثلا نإ نسمع تاو | قيشتادروغ ةلاس
 .كلضاقتنالا مهذل ادبإو اسلم ةيلاملا تادعاسملا عطت نا دكاو - ةروثل ةرارشلا يتمتس قارملا برضد . 5 تافرغ ل فوسايروع نه 1
 د

 هنت ةينانيللا ةمواقملا | ةلاساو ينونيصلا نابع ةهجاوم ين عيلخلا لود معي ل اشلا نس اهسرب اكيدما هت نلو | لح فطرسلا تاروطت ءازا رظظنلا | الييييبورا انيوما و | مده ا ا 0 م نام اهتردق زيزهتو ةميئرطسيلفلا .بعشلا لص تتناك يتلا ةطبسبلا شورحلا لكب نصمت يربك ةيريهاسج | تاهججو قداجت عامتجالا لالخ متو مغ لاضنلا اياضنق لواطلا متر امك
 مج ٍ 0 ا ةحيسلا هئضافتناو بعشملا اذه ديزت اقئا الا مهيلع اكتت نيذلا | اسهنمض نمو 1ييرصلا ةيعاسلا اللا ًاكيرما يو ةيبرمل# دقطنملا | دس با هما :, م لاوس

 كتابا
 5 تاباقنلاو تق ربع ةلمها ةرارسسا .اعدلا نا 1

 دل تايشيليل نييقوم نعم مهتاسلت يف ررصختلا تاقرحو ا اقاوم وا م 0 ا جينخلا ةحلمتم يف حاضوالا تادجتسم | ةيعس جدام فيسك ةلباقلا رطحو 0 ا م 7 2 لابس مس
 هتدفو ف قارنلل قلطحلا مهدييات . ةلقتسملا ةرهلا ةيبيظسلللا مهئباف سوفنلا قف ةججاتملا ةروثلا تان اياسطقلاو ةيبرملا ةريؤسجلاو | ذل 0 0 احس

 .تارئا تنفن ماو - نانبل / ايشار ةسيهلا يلاتشا لك هجوب ةيلرطبلا طسايس داياوبأ ديسلا فموو ءالخا 2 رف دييكاتلاب | تاقالعلا ىلا ةطاضا كرتمشما مامتهالا ةيسايسلا ةزلا ا عم ىلع هين ددش حيرصلب يلدا كيحح  ةئود سيئر عمتجا  عاو - سنولا

 نام نيمردمع نسما ةينانبطا ةيواقملا | رحل ديو د عيد ةيئايربم# يدافملا هيجهنو يرصلا مالملالا _بعشلا نال يربكلا ةلزاتكا موي اهملاعش . ةهئانثلا ,ةيجرا 2 فقوعلل يمنس لبع نع تحبلا ةرررص ١ سوت يب تالرع رساب ديسلا نيطسيلت
 .عيدفلا يا امذالا ياساملا هييور يب وب

 نيج نسب ام تايشيل يقوم | عيا لعلم نف الرجل م هج
 ّ افتاب ددت سيئرلا يئيفرسلا لوؤمملا ملسو

 ناوطنا رارقتساو ندال عطل ديدهت نم يبرحلا

 دهف 0 ناشناب 3 رسيئرلا نم ةلاسر تفرع ياس
1 1 7 0 

 تمه معو محم بيشلا ةرصاعمو كي

 ,,هيتانهللا بونجلا يف لاخما | «يماصلا جنسو هلانيا عيرجلو ا 1 ع ١ ريرسحتل شيج يتفهإ[) .فوشتاهدوغ ليدافيما يترقوسلا
 دض فقي نم :ينيطستفلا دا تافرع ساي كيسمعا نا ءاقو»

 نا ةينما ةينانبل رداحم ترتذو - َ 5 . اا لاا

 دترم قارعلا ليببا يتبقوسلا لوؤسملا
 ةميسالب توجاه حلم ةعومجم | >> :ةيسنرفلا «وراغيفلا»

 يف فقوملل يمل لح داجيا اع
 ةباقملا خيراوصلاو ةسيتايتادوتوالا 8 1 ماظن وج تنل هج لس يا ا 2 ل

 رمسل ربان ديقعلا نوتكدلا دقخ .يبرخأ# راطالا لخاد يبلظبا
 ليمدلا شيجقل ايرسز زيكزم تابابدلغ وبسم لآ م 030 نا

 0 قزام يف هوكسو 27 ريوحتلا شيج يتنس يميمتلا ضويب ل
 ادي ا راسهجلا ا جيع قوشتابروغ لبث انطيم يتيلوسلا 9 ١

 2ك ارو +بسب الاف | ةنيحص تدكا  عأو - سيراب
 تارامخ يت نبكي ديجاوتت | ديف ةهسترللا ورانيشلا .تاباصا جوتو مدع اهتدادك تعباو ةنتحلما /اوتلا لام ثذاشلا مويلل ىنويهمحئاو دملا تار تلصاو- عار ةلدسملا نيطسلف ىلإ فداهلا دهن ب ركيم قافتاب + سب دتخلا . يميطسلا يياوإاب :اقنا لاليلع

 ةينويهصلا فشلا 7 0 . يف ةريخالا | لزتتحالا تاوخ نا ةنكسملا نطسداف ةدرارلا ىابنالا تركذ يركا كلهم نم ع ةذغلا ناميشمو ندب قالغاو يركمعلا راصحلاو لوجتلا رظح يفرغ يقلرعلا ناع يركسملا ناودعلا نش ٠ تارايغلا .بنبحت ةرورسغ
 تاسيستلا قزاملا نسف ءاطمملا | لووملا ةره عاطقن جيربلا مهخس يف ن ازذم ةيصاللا لبق ةليللا تمدغ يمويهصلا نق ةواقملا لامغال ١ يقطاوملا ينصت نود ةلرثيحلل ةزه حاطلاو | ي اهاقلا يتبا ذيمحلا ةينعخ ي لاقو ,جيلخلا ف فقوملاب قلمتي اميق

 ] ايادع سوفس رداصلا ركقت ماظن هيف شيخي يذلا الو .ةراجهلاب لالثحالا تارف يسرد انهباحبعا مايل ةمهتب ,ةينيطسلفلا ةلوذلا نالعال ةيبازلا ىرخذلا ةبسادلا لالتبحالا تاطلص | رغاشم نأ ىسا ةفيزح يبا عماج ريساي ديسلا دلا رفعأ بئاج مو
 نأ تدكا اهنكل ةبواثملا تاولا فوكس نيفيرشلا يكرحلا نئاخ | نم اودع ثقلبا حقر ةييدم يف لالتخالا تاططد نا ل ةدراولا ماتالا تراشار  تازهرمت تمظد ىدحلا تاو نإ ةقلحملا يمارالا نع ةدراولا ىابثالا تداطاو | موي لك دعاصتب ةسحاتلا نيملسلا | نات ةرورس ىلع ماققلا لالط تاذرغ
 ةلطنلا طيشمتب تمالا يتلا ةيزجدلا | اهددعب هب 1 عا اهمدهل مهتيئاوخ + الخلا بوجوب سيميطسلفلا ينطاوملا نم تيئاوححلا باسمعأ يلصملا موج نود ةلوليجالا يسدقلا ةئنيدم قف ةيصاخبو ةفلحملا يضارالا ىلا ةيماضإ | تابدقم ريرحتل سدفملا هلاهضتتا اوميلا هييلود ةيامح

 ناباحالا ا 2 لك رداحلا .نيعوبسا لبق ةلطسملا يف ةيراد تافالطال ةينويهص ةيرود ضرعت ببسدي .نصقالا يحسملا نإ ةالعلل 1416 ماع ةيلحملا تسلل نم | سدقلاو راجحلاو دخن يف نيدلبملا | ةيغرشلا عم لماعتلا ةرورص ىلعو
 دارفا دخحأ ةتمجع ىلع ترئاع رثالا يلع ضيا ا ا ردامخا | ةشينر سيئر لاقتعاب ةدشب ةيسنرف ةبطحص تءاباطن تددن سيراب يف لتحمل نطولا ءاحا للتفم يف دجاسملا ترصاح لالتحالا تاولا سل يلا تراشاو ورغلاو لالتسالا لئاري نم بهرشلا | لبام ريغ دحاو قلطنم ىم ةيلودلا

 نييفحصلا سس نبش ..لهمملا شيجلا | لوم يدوعسلا ماظملا فلي ناغ يا شايم ويا نارضر نيلثحملا ةزحل عاطقي ةيبرنلا ةزصلا يف يرتيطمللكا يولسملا ,ةيسورلا تارئاظلاب ةررمملا ةيئالاو ةفجارلا ةيركسلا ثايرهدلا تقلك امك | ل يعاجلا نيدهاحلا نأ فاصاو | اياصقلا لغ يف اهقيبطتو ةثرجتلل
 تل

 اردصو دق اهبراعمو شعرا قراشم
 هللا ليبس يف مهفك) يلع مهساورا
 نيملسلاو مالسالا تامرتح نك حاقدتل

 دترم قارملا دص لقي يم ىلا دكاو
 ,.ريسلسبل ١ دن .نيكرشملا غم فمن هنا

 يسيمتلا دمسا رداع رودك تلا راشاو

 لمالاو ريهيلا ىسرتابم نأ ىلا «ديطتشل
 ترقلا ناو قارعلا نغر) نم بمدن قويبكلا
 قاتلا بعش ميم اميستع ريملسملاو
 نسج ماده دهاحملا سؤملا عيئاقو

 لدملا يفيثب دحاو جهيم سف
 نوب الا .قيبطتو

 نع يتيطوسلا لوؤلملا برغاو
 سب نأآديملا اذه يي رظدلا تاهجو يبات
 قكمومو هيديظبسفلا ريرختلا ةنطنم
 نايماسلا لمني نأ ةرورع ىلا راشأاو
 امص

 قلاتملا تدهش دقف ةيممللا تاءارجالا هذه نم معرلا ىلع هنأ مابنا تنخاو
 الدسمت ةرايما نع ترثسا ىدملا تاولو ,ينطاوملا نعب ةفينع ثاهحاوم ةطسملا
 ّ ,لافخعا ةييرا مهتيب ةللتخم دب اقتطاوسب نيرشعو

 مارج ممسثو قاشطاب نبسا تاديس عبست اهيا نيباعملا نيب نأ ىلا تراشار
 تيبو نونا تيبو ةزمل ف ينطاوملا شع راغلا لبابق ةثياهصتا دودجلا قالكما
 ايلابحو ايها

 جلفتعا عاطقباو ةقسلا قطادم يف تالاقزحلا ةلمح لالثسالا تاولا مشا اس
 هلقاملا لبف ةلوكلا يسنوت للا لعو سدقلا ةميدم ل يمنا برجللا ةقساب ةوبغ نأ يبويهصلا ىدعلا ةمازا نركذو رف يتدتوسلا ىسيئرلا ثؤمبم نشكو .لافثسالا نم ددع مهيب انطلاوم 4 اهلالفا

١ 

 ,ينويهسلا لالثحالا تاطظلس لبق نم نييبيطبسلففا
 نع سيراب ف اهتردصا هتابايب يف ةيسنرفلا ةفيحمعلا ثاباقدتا تيرغاو

 نييديطمم اظل نييقحسلا ند ءايدملا لافتعا ءارا نيديدشلا اهراكتت او اهذايثسأ

 .تامتاجم ةيأ نوديو يفسعحت قكتي كلاذو قده الام
 لامحالا هده نع فكلاو اروغ مهحارس قالطاب لالترحالا تاطنس تبلاطو

 م1411 ماع هئاشنا

 دساوت لنا ىلع ةليخضلا بددشو
 ةريربجلا ةقطنم ْب ةيدرذلا تاونلا
 يف تايكيرما تادبجب دوحوو ةيبرعلا

 نأ ىلا امطيا رداسعملا تراشاو
 ةةطببمملا رماضملا نب ةعومصم»
 دهن ماظن ؟.يضيجنلا دارقا نير بوبا | لأ اذكخؤم تعقر يتلا ةطرشلاو لماما إب ةيفملا ىلع ةيدبلا] ل يد دس و يعيج و | يشل اح خل وص | يعم يعدم سحق سة ةمقلا يمل دع ا 2 ايذقلا نم هلاخ ا . .ةينسمتلا ليمملا شيسلل ةيرود يلع رادلا تقلط؟
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 قارعفل ةرايز متنخا
 كرمنادلا تارزو سيئر
 ةرئاي» حدتمي قباسلا

 دئاقلا سيئرلا
 ركنا ليسلا سمأ ماهم دارمي رباغ

 ريتال عاررو سيئر يسمتروسي
 1 برسعلا سيئر قئاسملا
 از سب هل قفارملا دقولاو يكرمنادا
 ,مايأ ةبنامن تكرهتسا ينارغلل

 ةرداس يسنكروي ركن ١ ديسلا لسموو
 يب ليسمع مادص دئاقلا بيثرلا يملا
 ثدهبت اهام يماملا با نب رشف ياللا

 «مكيلع مالسلا :لوقي نيسح مادص سيئرسلا »
 سفن هتلرعلا - يتسوف وسلا سند ولإ» ةفيدص

 يكب رممألا بعشلل سيئرعلا دسيسلا ةلاسسر
 تقستو يممأ يتينوسلا

 سيئرلا دهسلا ةلاسر ىمن مكيلع مالسلا لوقي نيس مادص ناونع
 «تدايس اهيه در يتلاو إلا بعشلا ىلا تينيح مادس دئاقلا
 ,يقارعلا بعشلا ىلا يكيرمالا سيئرلا ةئامسر ىلاع

 ينطرلا ةفيحص ثرشن . عار  وكسوس

 ,ةفطتحلا ى لماشلا مالسلا لالعا ىلإ رشن نا ةنيحصلا ريرست ةتيه رضع فقيجارك ضروب دكاو
 ءاينالا ةلا ةيودنا يرصت لردك َ لئاسرلا لالخ س تيدوسبلا نينطاوملا بلل ىلع ءانب يرثآي ةااسسرلا
 0 ملا نع اهيف اربع يتلاو ةفيسسملا ريرحت ةليف ىلا افويهو ىتلا
 ٍ : مادص سيئرلا نيببلا ةلاسر نومضم ىلغ عالطالل ةديدتلا ميتبغو
 لم فلا ةيرتسملا ةوقلا رامعتساو .يكيرمالا بعشلا لا يمح

 ىل ةرمدم برخ ليتل لاسنا و

 نب ددع راطماب هفيدرت ل ناكو
 ملسلاو ةقاذصلا ةيظنم ف يلوؤسملا
 يف يكرستادبلا ريطسلاو نماسفتلاو

 ةيخيرانلا لباب ةنيدم تراز

 ةطإلل و ةاحصصسملا لمس ر ذ وسما و
. 

 يتارسعسلا بعشلا خس اسهتماسافت

 ءانبا درتو ضويجلاو ليطاسسالا يتلا مالسفا مر دوفو نم ءددع دوا
 ممهسنتاب نولحي ةقطنملا ببظلا عب هنماغت ايلاح رطقلا روزا
 سما ةيطيراتلا لباب ةنيطم تركزه  ةيكيرمالا تادينهتلا دض يئارملا
 قارحلا روزت يتلا مالسلا لسو دوقو ى يضرمتب يذلا ةمياجالاو

 نه يهب تلوجتو , ايناع مهعم اهارمجا 4
 تجرالاو ايتابساو اهناعياو ديوسلا ىلا ةيقارعلا هابنالا بودنم

 0 لا لا مول 07 ا ةوسلا د ل
 .. ةرثقلا كك لالخ ءامدقلا اازهلا بمشلا بناج ىلا

 لامعا ىلع دويفولا كفو امك جس لاقشا هدا 06
 يف لصاوتت يتل١ ةئايصلاو بيقتتلا . ةهنويهيصالا

 . اهلا عايشال ةنيدحلا مالبسلا لالخا ةرور# بشع تلاع
 فلا مايتالا ةياكو لسارتا حيرست ( قبو لاب

 ريسلا كا لباب ةعفاخم ي ةيئاردلا قاف لماش لحراخا
 ناملربلا ومطخ كرئشوا راسكدلال  مارتما ساسأ ياغي

 ةيباستلالا ةنجذلا سيلر يرسيوسلا الا ل ةيطرشمل
 راصتلا يضرملا :نالب ةضراحم هيلا اهنم ّقلمتي ام ةصاخو مدهاتخا
 نأ لاقر .. قارنا ىلع يداضتملالا :بعشلا

 ريتؤل ةفاضتمال دادمتسا ىلع « الب  قيتحت يف نرعلا لح ىلا هراشاو
 د بيتجتل مالسلن لود موهج مهنيب ١ دهولا
 عيمجل لماش لخ ناجياز برسلا م .يهنلإلا لفحتا نود

 . ةهئودلا لكاشملا ايساربك ايرام ةديسيا تركساو
 قاردلا دش يددصتقالا ونصح#ا رفرت
 ديم |١ دكا .., لئامن حيرصت قو هيناتا ميكا اتالم اب هكاصاو

 يتاطيربلا ناكربلاوضغ هنوارب نول# 2 ىويرج مدغسلا لسر فر نا ملا
 نيب برحلل ةضضارلا رعاتملا دعاضت 4 0 هفاقو
 لا ةيعادلار يناطيربلا بعشلا فونص نلجصب لاسم : رست لواسيس
 نعل يف مالسلا لالخ .قارملا لانطال بهاهلاو ةيومتلا

 ثندت دي رشتات ةيبمش نا ىلا راشاو بنان ريثسكلا فوتورك ديسلا ربعهو
 نوؤسش يف اهتالفدت ببسب بابشلا ساره» ةلبجم ويرععت سيئر

 اهيض 0 ةزئايمل هدهيات نع برحلا ليثن لادشال اهتارعدر ةقفمإبا سال دلو سيئر وكسوم ام
 : ماض هلاكنأ صيئرلا ديسلا

 051 منجي ةيوالقصلاو بيرط | تابوا نا شو ةيبردلا نيوؤش#
 : ظل ملاعلا يطرش لثمت نم ديرت سهما
 تاخضم بصنل ةزاجا ., ةيسانلا نادقبلا نوؤشب اهلخدت
 يلع تيس وجم يبرعس نشولا

 لامعال نيطسلف ةكرش تزجحا ايحاسمم ةياسحو طخنلا
 نيناست ةبسث لزبلاو يرلا عيراشس ٠ نييبرفلا ل افلح تالا
 يعورشم لوادج ريهطت نم ةئاملاب| مالبسلا لسر دقو صيكر بجقو

 اهسب ةيوالقسلاو عبيرغ ريا) يذلا يد استقال امرا ينتتيفوسنلا

 ارقع ينيك ( ١١7١ اهلوط يننا وابتالا + ةركلاب اكيرمأ, هفرطت
 لبصتا لماوتي ابتوب يضأملا رهشلا | .يناستاالو ءيبس لمع هناي هلصوو

 «اهخلا نوماتل اهسس // زاجنال
 . يونشلا عارزتسالا ةيحاكلا

 يره ةعارر ريدم ركذو
 اهبط ةيقارملا ءايثالا ةلاكون ةلففاسملا
 نلذك تره ةيعادرلا ةرهجالا نل
 وبا» يف ةيلاورالا ةظحملا لوادج
 تاكو يداممرلا اببط
 ناطخللا ليفشتلاو ةناهصلا لامغاب
 (05) تحدو اهنمض ةعتاارلا لزبلا
 ١ رهن للك تاطضم بصنل ةزاجسا
 ةيعارزسل راثرثلا ةانئر ةيجد مارذو

 ةيوتشلا ليما ةظفاحسم يف نطاوملا يبلعأ
 .ةرورضلا ةلاح يل .. تيوكلا
 ماقرالاب لاصتالا كنكمي
 :ةيلاتلا

 ةلعرق ةيريده ةلادسب ©
 ةضظفاسلا

 عغماكذكا

 ةدجنلا ©
 تا
 كيسادنها

 هكا
 .تاهرودلا ©

”> 
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 ىراتش بسشكم ©
 ةطرش ةيريدم يف نيتطاوملا
 :بيوتلا ةظفاحم
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 امنا هحتمل

 ةرفاشلا تايلديصلا !|

 قرشلا ةيلدبص , ,تيوتلأ اه
 لباقم ءانمملا يلوس  ديدجلا
 : لقستنا
 - رسل دثآلا ةيئديبع !ياوح ©
 ديز هةرامع ب نسشوت عراش
 .ناحر سلا
 د ةمهس, ةينديم :رهنلا ©
 مادقب مرات
 - بدس ةييلديم ؛ءادنلا #
 ,ةلم عراش

 - لاخلا ةيلديص :ءارهجلا
 ءارهجلا ةمهدمج لباسم َ الع

 نيشا نا لاقو
 ةيطئسلاب ترذب اسنود (418)و
 (م90)و اهلا ( !ا0) نم يدشلاو
 1؟11) لما نه اهتلارد تمت امنوب
 ةلوبتم تامنود (؟ ١ 4 )و اذلا
 'وتشلا مارزتسالا

 :ركتلا هيلع رثمي نعم ىجرسيف
 ا مقر افالهب لاصتالاب
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 وبا هاهم يعورشم .جهلطت

 ةيفالغويلا ةيلارديفلا ةيريدملا /مهتملا

 ما//1519+ ةيكرمكلا يوعدلا

 قحب 3 ١ 8/6 يف ه7 مقرملا يزييمتلا رارقلا ردص
 مقرملا يكرسكلا رارقلا ادييات /انمضتم هالعا ىوعدلا

 ةيزيمتلا نوسسطلا درو 1886/11/0 يف١؟غ+مل

 مكفيلبت رقت مكنم قا لحم ةيلوهجلو
 رطقلا لخاد متنك اذا 0 ةسمخ لالخ ةيلحلملا
 نالعالا رشن غيرات نم ةجراخ متنك ازا اموي نيثالثتو
 .ةيعلمقلا ةجردلا رارقلا ببستكيس هسكعبو

 كرامكلل ةساعن ةثيهلا ماع زيد -

 عوطتلا نونلعي ندرالا ةيلط
 قارعلا نع عافدلا

 م نوسرادلا نويت درالا ةينطنا ننعلا
 اسفي نيدلا يال ةمسبابح تاينك
 قارملا نه عاشدلل مهغوط# نع لصبزأ
 تايدحتلا اوبو ةيبرملا ةسإلاو

 .يبرملا دوجولا فدهتست | نما
 لوس مر ل

 ةشق اند يبرأ عرف نمإزالا ةيتطت اهلا
 ,ةلبلملا ةرتقلل هلمغ

 سيئرل تاسلك رمتؤملا ف ثيقلاو
 ةيلظل ماحلا داحتال ب ةئيجلا
 ةيبالطلا تامنملاو قارملاب ندرألا
 ةطف ارسل ؛ب نايحتالا عرذ سيئرو ةيبرعلا
 ضيبل ةينايخلا فقاولا تركذتسا
 دهف لاثما هبرعلا ماكيحلا
 الا تاوفلل اهمس نبدللا
 دعمت ف تاسدلالل ا سيندتب ةينريهصلاو
 ةلئتخما ريراقتلا رهتؤملا يو
 تايئاعلو ةطشنأ نم َت و9 ابو

 .ةقياسلا ةرتفلا لكاط
 ةليه بابغتنا رمتؤملا لالخ مل امك

 ,ىلاسلالا عرفت ةديدج ةيرادا

 ةقياسم ديدمت
 لئاسرلا ةباتك

 تالاسصتالل ةماحلا غاشنملا ] زرغت
 ةبسائل 1486 ماعل بايشلل لئاسرلا ةبالك» ةقباسم ةدم ديدمت ديربلاو

 قم عسأللا ةيالل «ديريلا يفعل ويلا
 عساتلا  تنلعا دق ةاضنملا بتناكو
 مم نع يماملا لوا نيرضت نم
 مع دهاو رهش ةدخ ةقباساإ
 نخلا نكمل لب بقعا لشفم +
 نا. لاف سزلا_نونعته مضار ططبوا
 ديزيلاو تالامعتافل ةماعلا ةنضشنلا
 .ءادنب هةيديريلا نوؤخلا مسخ»

 ةئيدت زكاوج- تالث تسصسخخ- دنآو
 يلا اعلا و مااا نيزين اللا
 نس بابشلا ةقرا ةييسابا

 مهرامعأ زواجتت ا" نيذلا ن
 دودحمب لكاسرلا ةباثك يف دنس (10)

 _ ملك عقلا» لا 4٠0

 نمض تزجتا ةسودم ١
 ةينطولا ةئمحلا

 ةرشع ينتتاب زاجئالا ةيسن تفذب

 الاب يمس الم (لك) ىا
 ةاملاب هل ةيوتف سراشم كارل
 ةينطولا ةنمحلل ةنلانلا ةقنحرملا سف
 , نيدلا حالم ةقلفاحمب سيرادا ا مانبل

 غلبت يتلا سرامملا تعزجتو
 ددع ىلع رانيد فلا (!/8+ )و نيدويلم

 - ةظفاحملا يخاونو ةبضإا نس

 زيوحتل ةكرتشم ةنجل
 ةسيئاورالا

 ةيئابرهك لا ةيكيناكيملا
 ةئسسبا ايزدلا ةينجللا تبقع
 ةظياخمب يوئضلا عارزتسالل ةيطولا

 ةيزالسلا دايما يماثل عارزتسالا
 ةلمصللا

 رشا ةنجل لبكشت كلذك ررفتو
 لبيوست ةيئاكما نع ةسارب ءادعال
 ىلا ةيكيئاكيملا ةيناورالا تاكسفما
 لثمآلا مادختساا قبلمتب ةيئابرهخ
 . «ايمللا

 قف

 فحصلاس

 اسهتاوش بصست نا اسكي رسما ىلص :اسغيتر وا

 ةسسغطنملا نسي امه انلج تاوسسسو

 سيئر اميروا لابعاد ديسلا مالثا
 ةققرلاب يباسلا اوطاراكيب ةيروهمج
 سيئرلا ديملل ةيكتنملا/ب هعاجشلا
 مالبسلا لالخال ييسخ مادص دكئاقلا
 هلطبللا ف لماشتاو رشادلا

 سسا هدقع يفحم رمثؤم يف راشاو
 هيلا ىحملا ولتارم ةرصحخي

 نويرفتتلا ناكبشو ةيبنجآ او ةيبرغلاو
 هنا لا قارمتا ل ةدحاوتملا ةيملاعلا

 دوسشكصسلا :ىسسطوسلا ساجسملا سيبسار
 3ا رسفلا بسسسسف رت نسا ليط امس 1

 ملاع يدهم يدنس ديسلا ىثتلا
 سما جابع يتطولا صاجملا سيئر
 ةيروهستم سيئر انيتروا لايماو ديسلا
 .مت قلارملا لغرلاو قباسلا اوغاراكين

 حلاس يدهم يذمس ديسلا لاقو
 ديسلا ةدايقب قارملا نا ءاققلا لالخ
 مالسلا ديري يسبح مادس سيئرلا
 كلو ةقلعثملا لكاشم قيرطك
 ناو ذهلاو رشلا ىوق لك اربخد قئاقيس

 1 دم جيت كي بة سيشمل نييك سمو ادنلا

 0 ا دئاقلا سيئرلل ةيئدبملاو ةعاجشلا ةفقولاب داشا

 يبسجح ماديع سيئرلا دينملا ذم فجو
 يل لما مالس لالخال ةيوه هنغر
 نىلع اييصن ةسفن تعؤلا نو ةقكملا
 ناومعتل سرعت ٠ اد) قاوحلا رش عادلا
 . ل

 هموآ) نا اهيتروا لايتاد ديسلا يلاقو
 ةيدلس اراثا تكرق عيلصلا ي ةيلاصلا
 ملاملا نادثن ىلع اموهخ ملاملا يلع
 ثفاثلا

 نا ديجي يلودلا ماظنلا نا تاضاو

 .برسلا ليتن لاعشا تلراه ام اذا
 ليطاسالاو دولحلا ةمقمك نأ دكار

 عيلخلا ةلطمم ىف ةيسللمألار ةيكيزنالا
 رئاخلا يدأفهتفالا راصخلاو
 ىلا انيهرت نل قارعلا ىلع رضورغلاو
 اب نيفثلا انيدش نع انديعت
 ماعلا يف ررعدتا تاكرح معب ءاجت
 ةيلايرسمالا لاكشا لك ةففهانمو
 , ةينويهسلاو

 امسسلا

 يع يسم منع س١

 ارهبتس ةئردعب نون جممتللا يك سلكي
 لاك تجري ىبلا بتاءاوضالا يا يلا
 يداصنقالا راصخلاب هقئسعملار قارغل#

 لاليلا يتحاطم ةراخملا ةرارو برذما يب ريؤنلا ةدحع نم تمار باءازرحت يه
 مهمترتاو ينلعيملاو ءاستلاو هفظنملا

 ؟تامزسإ (ضصاخ غاطغإ) روسصنملاو
 للا اهعمح ليبهجتب اهحاسا
 اهباحما مايل يخت ىرخالا نحاطلا
 ةرزفملا تانضاولا نفو جامسالا يسخدس
 نع هيبايشلا لاسما راجت قسن
 , اهتالاو اهشاكم

 قارملاو يدهملا نس اطس
 ارظع هس دز قرشلاو ناعيالاو روعلار
 لومقملا روب اهضاننا بعون ظوسهما
 نيمسخت ىلك لمحلا اهبانصا يعاد
0 

 ةدحتملا تايزلوفلا يدل نأ دكاو
 مالسلا ييدستل دريك هصرد هيكيزمألا
 اهتاون بعبمب كلذو لياشلاو مئابلا
 ,ةتطنلا نم اهئافلخ باوتو

 , جاقنالا
 : يبحاص ةرئرولا تسستو

 عكلا وبا) يترشلاو يقارعلا يبق دلا
 0 ةيعوسلاب امهجاتنا زيمتل

 "34 دسملا.ملؤك ارا

 ةراجتلا ريزول ةيناديم ةلوج
 ىلع مضوي حسلااسم ىدساتس ةسصخ

 نيسسشلكلا ةييسع ون نيس هت

 ةيسعشلا ةياقرلا ةسرامم نينطاوملا ةؤوهد
 مويببلت ةيداديم هلو يف كلذ ءاح

 لا ةراجتلا ريرو حلاص ىدهن ديحم
 يركرملا ريثجملاو نحاملا نم ددع
 ةرطيسلا مسفو بومتحتا عيييمل
 . دادقب ف ةيعوعلا

 هعب اروتذملا ميوظقلا تايلمغ تمتو
 جالسلل تاسعوهللا جئاس دانسا
 مناي ١ كث القل نيس اكحلا | بلتُب نم ةيويعمسملا
 ركل يرثرلا ربلختا يف اهصعخر
 سولو باسلا مامتا مهي يذلا
 هبودحلا حردتو عيلاب مثلا ءايميكلاو
 , صيخلاو ضاعتاو

 لصاوت ةيسغا زيزولا ديسلا
 جئاتنلا لمفا ممهقتل ةق.ب لمعلا

0 

 قاردلا نم قلطلا هسساضت نع قباسلا
 دمعو اهنانلخو ةدجنملا تايالولا

 عيتخلا يف حاسرالا تاروطت نا دكاو
 نود الماش ايملس الح لست نا بحي
 كرتت ال ناو دييركسملا رايخلا مادختمما
 اياضقلا نع لزب نيطسل# ةيفق
 صرب

 يسصسلا مالسعألا رسي زو بضاسنو يناستسي روسملا مالسمةا رسيزو
 ةسيدوسيممصللا ةسيلاسب رسمالا ةرسباؤملا فضك ىلا ناؤسف ذسإ

 دمحم ديسلا مما رهخ داننب رفا
 .همالا ربيزرو دمخا دلو نيمالا

 اهز دبي هن قئارما دقولاو ين اقايروملا

 يتلا ةرشاولا ةيمالغالا تالمحلا
 يتويهسلاو يبرغخلا ااعالا

 اضرالا ثاروطت نمل ىلا راشاو مارزر عامتج؛ اهلالخ رضح قارفنل ةيكيرمالا سئانكلا سلجم | تاي ديصملا ان ناضل دش
 ةقطنملا ف شوب ةسايس نيدي لقتل در يلح ابجي عببلخلا يد راطقالا نم دفغ مالخأ
 / تافه قنا ماينأ ةفاك نه اديدب ةيبرعتا عاميرألا موي دادغي يف هلاسغأ متنا

 الا ا
 اج ل 0 دلفي وداغ انك كلل يراها ةيقارسلا مابثالا ةلاكون
 ةقطنملا  ىشوب جورج سيئرلا ةرارا | ةفاقثلا ريزو بتاذ عوكالا نسحرلادبع ةنحرسملا هذه ي برصضلا نوم دخلا
 ,وهلخلاو ةيبرعلا | . .هث قفارما فولاو ينميلا مالهالاو ةيبرمل» انتما اهب رست نآلا ةركبخلا
 ةليحر تلايكو | يف حوكالا نم>رلادبه ديسملا لاقو ةيبايربم2[ارماؤل3 داعيا قشم لدهب
 | نبع اهل ريزفت يف ةيكيرم#ا | تف ةيقلارملا ءابنالا ةناكيل مرفت اهب ضرعتت يتلا ةسرشلا ةينوههصلا
 الا سما داع هييذلاا يلا طكلا سلجم دادلب ف برحلا نيييمالغالا جامتجا يبرعلا ع .يأرلا ةيبرسلا انتما
 هلكذو زشايلروا ةعيالؤب دنالدربب ي | تزكر ةرمثمو ةيباجيا جئاننب حرتع اعلاو

 ةيتلرعلا ءايتالا ةلاكر لسارم | مالممأالا لئاسو روم ةيضضأ شع ةفاك ريخست يرورضلا نم هنا لاقو
 تح يف وضع *-- نا كرريوبل ةينقغلا يأرلا ةئيهت ل ةفلتخملا هبوب لوقرلل ةيبرعلا مالعألا لئاصج

 ازرق ةيكورمالا تارسقلا ةنتما [دايسو نما فدهتست يلا ؟ رهدب رارخلا اقتاو رشم سلجملا

 و2 ا ا ل وم
 ومرسي فيتا بدوسللا ا ةرهاقلا يلا ةيبرعلا ةعماجلا

 ف ةيكيرمالا ةرإ ميما 0 ل ميدل لم طرتعملا مالعالا,.عتص نم

 000 0 تا قل قوتس يلششل أ ص وسب صو دع
 كفرارقا يللا وعدت ام بسح ةيبردلا ديسلا نيريرولا عيدوت يل اكو | لودلا ةمماجل ماعلا نيعألا دعسالا
 .ينودق ماا سلجم | ةكاقثلا ريزو مساس فيست ظيلعل لوح جور ام نا ةب ةيبرم#
 ددصالا اذهب سلجد اهدو ]| ةرازولا يف نيلوؤسملا نم ددعو مالكالاو | ان ةعيرسملا  ةمساسجلا رئام لايفتنا
 لهت مالسللا يودلا رمتؤملا دقع نأ ! ل ين' اد يتميلا ناريفسلاو يرصملا' مالغالا حنسع نم وف ةرهاقلا
 .ةينيطسلانلا ةبضتنا ها هفب .الا سيلا

 ةسئاشلا سيئرسلا ةرداسم نوسنمثي ةيب رسعلا تاداهتالا ءاسبأ

 6 222 27721 7 75722 تت يل حم
 يناسسن|ريغرارق ضيورفملا يداصتقالا راسصحلا :ددوعسلاوبادمحإ

 ةقطنملا لاكاشم عيبج لحل ةيداكتم ةطخ ةردابملا :يدلاغلا ملامحت
 سس يل م ب ذآ ١ م تا
 نيبلسلاو برعلا تاحومطو لاما دسجي قارعلا ةوص :لفخأ فيؤرلادبع ذيمحا

 ةدحولا سنجل ماملا نمالا اي
 ماسالا نم هدعو ةيبرملا ةي ءاصتخالا

 ةيع

 ءابسالا ةلاكول تيداحا ف اونمتي
 719) ةرودلا داقمتا ةبسأثلل ةيقارفلا
 وشلا ةءيبرصلا تاداضتالسن
 ديستا ٌةريلاجج ةارقب 01 ةمصختلا

 يتاثنا يف نيسح مادص رئاق# سيئرلا
 وزع تدسح يالا يقاملا با نم رضع
 يئدبكلاو يتبمعلا هنامياو يلارفلا
 ين مئادلاو لماشلا مالسلا أ

 ١اس نسح ديسلا اه قغفا

 نقال ةدحولا سلجم مامغ
 يذلا هماصلا قارنلا بيش ةيبرفلا
 يم ديلا هيمارو برخ سرشا ضوغي
 اربع نيب لرشب عفادي وهو راصحلا
 ٠ يس دوجولاو ةمؤرتلار

 نمت يتلا كييصلا يزرضلا نأ ذكاو
 يتلا رطاخملاو ديبرملا ةبالا اهب
 و برسلا نم تق اهددهتت
 معدلا عاوبا لك مئانلا ف ماقرشلا
 ايعدلا قلوعلا دوم ريزمتل كساعتلاو
 ةيبرعلا ةمالل اديدهت مديدهُم ربشمي
 . اهيلمكاب

 سكب ماع نيا لبسلا لواستو
 .يايسا نع ةيدرخألا هييداضتمالا ؤدهؤلا
 هفطنللا لكاشم عم يناغتسالا لبامتلا
 يوما بشل قوعح لفاجلو
 / ةيمويلا رراجملاو يتبلعسلللا
 ينويهعلا لالخالا تاطلس اهمكيرث
 هةكراشا ههفانكتبالا ءانبإ دص

 نع ةرمجسملا هبنوبهصلا باءادتع ا
 0 ةيباليباا بامسدشملا

 لجا نم دوهجلا زيزمت ىلإ اعدو
 يبرسعلا يراغتُيالا لثاتلا هماثا
 ثايدسلا يلع بامثعالا لا دبتسملا
 ف .اونلا ع ىف ةيتاذبا
 ةيناودلا تكادحألا يي يئاتلا

 /4ين ومو ببرغلا ديبالا اباصق حلاسل
 بمبييتسمالا بالثكملا دزعب ديارت
 مول قف -قءاراق عاساو هفودلا

 موفسلا تاليجم ف لئاهللا
 لمحت
 5 1 فَ و

 نو ةرداسس ةيئافتلا تاهادصلل
 زا خ نيسح مادس كابا سيئرلا
 ل اهنأب يضاملا با نم رشع
 ةفطدلإ) كاست عييمج لدعل لماك
 بعشإ ةلمتنملا قوتحلا ةداعاو

 ياش دادجالا اياجس ديمتست
 امنا يسن ءادص سيئرلا ديسلا رئام

 ىهب اب ةبماركلاو زملا تاهارب مويلا وهزت
 ًاهيناعب لببا ةيصإ اهبلح
 ماد بيارلا ديسلا ةدايقب ةقمتلا اههادهاو اهتايأ 0

 , ةضاسشملا
 ميظملا قارعلل معنلا ةيمتح دكاو
 ةعالل قرشتأ يماملا ةروص ديعي يدلا
 رهر زرتخي الز ررفتب خيراتلا نأ دكؤيو
 اهتماو ةمالا نع فرشو زدب مودي اذهم
 . اهل التساو

 سسالا موه سلا ونا لما ديسلا ددئو
 لغدلا ىبردلا داخبالق دححاكلا ماملا 20

 راصتحسبا نا التاع راصسلاب يئردلا
 ىلك نمو زيتا يناودغلا يداضتقالا
 ياسا مخ رارف الا وش ام قيرملا
 برطت ةدكيرمالا يلايربمالا دتسرف
 . الملمس جرامللا هه داهش نا يمسي ملا

 يملا مالستا مرعامج نا ىلع دديتو
 مابص دئاملا رسيئرلا ديلا اهملمعأ
 مالس عورشم يه يحامحلا با ف سمح
 بناثلا جبهنلا نع يبغي لماكتب
 لراملا مالسلا لالخال يتدسلاو

 ا؟هس تم قو ,ةفشانملا لف لماشلاو
 ييرسملا -ةنسلا قوق ممايبعتبما

 وهدم يكدياتسلا ماع ديسلا كاشاو
 مكرسمشملا ههبرملا تاخورشملا هرازا
 سلجم يف يئادملا سسالاو بارافسالاو
 مرداس هيبرعلا ةيداصنمالا ةمحولا
 نسئرلا ميسلا اهملعا يملا مالملا

 اهنا اهتموو ,ىئسح ماد كبانألا
 استاشم مبيمج لخلل هلماكمم ضع

 5 جب عدد .4ايع اهتخأ' دجماس

0 

 مئاقتاو اهيوفش لع ةدابسلاب مهي

 ةيلايربمالا | عيمح
 اهئالسعو اهلاثلخ حئاسمو هيكيرمالا
 هنقشو قارتلا ىلع ناوذعلاب نيكراشملا

 فقروؤرلادبع دمحا ديسلا حضواو
 لاخثالل دغ اسما مانلا نيمما دمحا
 يذلا يارمل) توم نا رئسلل يبردلا
 املا برعلا سرا ئادتما ىلع نوبلا جلعب
 نتم#ا اانا باحومطو لاما دسجي
 لاكشأ للك نضمر يف ةيبالسالاو ةيبرملا
 7", ةيديلكاو لدعتحالاو لدلا

 راصتحلا لشن هيبتح مكاو
 ياح ضررفملا تاستااللا يدامهتفالا
 عفبحتمللا بايدوبلا لبق س قلرسلا
 قارملا بعش دومص هجيدس ةيكيرمإلا
 نع نويذادملا مهتاب لماكلا مهتيفيو
 ةيبرملا ةسارثلاو ةداسسلاو قحلا

 مالا ةيادرج زازي دوسلا فصوو
 ةيبو دالا . .رعلا لاجسبافل قابلا
 ةيسلا هردانم 1 تكيرلتسلاو
 يناثلا يف سمح مامج مئاجلا يبيئرلا
 وصوب سعت اهباع يفالإ با نس رشيع
 قاربلا زاذنقاو يسقنلاب ةيدايمم هقث
 عموم نم مالبلا نع رمشتلا لش لاغلا
 رادسفالاو هوللا

 نينآلا ناسور# دمحا يبسبيلا لخفاو
 اونو بميسالل ينرقلا لاتستالل ماننا
 ريزصب دادعب ىف ايدوجو نا ءانبا
 مهل ديكامو . ناو دملا هدو ىل دوما
 قفرعلا صم ملا هيسراغد ينرعلا بمشتا
 ميسدلا

 هييوسلا هيبرعلا تيدحسالا يا كاو

 ريزتت لئاسو تكي برغا ةصيفكبلا»
 يناوزهتا راضخحلا رسمت يارمتا لوصص
 تاظطاطحملا لابتفاو هيلع يهؤرفلا
 لك ةهفداهلا هيونهملا هيلابزنمالا

 هنو ةييرقلا همآلا ةداسب نيم ليلا
 ةمفتولا اههند " بلسو هن ءب

 نيسحتر

 يا زوثلا

 هتاردخ ريرعتو ١ ةقاطضيلا يرملا ةدهيطمم |1 1) ةرازولا ثعدو
 ةبعوت لله ةلظفاحللا يب رارستسالا
 دكأ دف ةراجتلا رهيب ديسلاناكإ تايتلا نم هريوطتو اهجانتا
 ل ارخؤم ةحوتش ةينويرفلت ةودت تاميلدت بجوس 9 تافصاولاو
 ةسيرامم لاجس ف نيتطاوملا د ةيمشا برش طش يش نجاللاو_ةيازولا
 عيزمفلا طئاثم مولع مايجحضلا ةباقزلا نيسالاو دادنيإ» يوأرملاو نيرهتلاو
 اذيللا كولا لاسيا اهب طاتك“ ديبآا .بهذلاو عارهالاو ءاروزناو
 نيدقارلاو ةفهنلار ةليمجو
 . لضللاو حركنار ةيذيطحلاو

 :قارعلا ىف دجاسملا ةمثأو ءابطخ-

 ةسيسسجألا تاوسفلل نسانن مادسقتسا
 ةسيبالسسألا ةيصسي رسثلا : ىداسممب رمفك

 برغلا ناش هب يلميو نيسع ءابطخي ةمأل ةتاسلا رشفتسا
 .يملسما» قرؤتا تاقفاحملاو دادغب ف دجاسملا
 ' ةسفقملا تابتعلا نلاطو ةيجراكلا ريزو ركيب

 تايتسلارابز عرفت ىرخا ةهج نب ارا رث بأ دعت كايسشلا يمرصلا
 نيسضلا وول ةاسفللا سضرإل ةيزاخلا تاوظنلا

 راشلاب يداملا يلشو ةسجلا ةيطخ ف اويكار راجحلاو دجن
 2 أ و باح !ءارباس 0 ليطعاساالاو دوش نأ يسما

 ثا ىلا نيدلا حالم دما ةسدقملا ةيبالببالا يظارألا
 مما 0 لفطتت امهسس ةسونت نا اهئاكماب
 مجسم ناوددلل ةيكيرمالا ةيلاددبسالا علاسب

 فت هيلا ايلهنباو اهتملقو يمالسالار ةيبردلا
 كقارملل سما ةرايزلا مسارلا 0 ,قارمتا ةتيهحلا
 مايص دهاجللا فئاقلا ىنعبط دذسي نا للاخ تاءارتلا نا اوحضو ل
 ةيسسلاو مالسالا ربط ةيف اي نيسح تطقكتا ه2 ةلطابلا نيذيرقلا نيمرحلا

 0 ل مادخأ رسول كلا ةملك هب يشميو امدنع ناك لك ىف نيملسملاو
 1 مامالا كارم زلور لهتبال رتوألا رق هجبم قطن 55+ زاجمعلاو

 زله يئراهلا لا مالسعلا هيلع بلاثع , قارعلا ابي
 دطابللاب. نييلسماو ىالبصإلا :ةيهدتا ميد فاوز ذستتلا؟ اهجشنا عايش

 | ديسه مابنم سيفرلا هيصبنل ارضها نديرو وأ نإ :نيسكشللا ,كفئانجبملا
 يابت ةيه ءاطدلاب قثالا اومنره بئجوبأ تاوقلا دف سدتملا اهلا
 رقرمتل دايز مسقرلا مهتيدام لال نئاش اهمدقتسا يتلا ةيزاملا
 يه قمنا و ل 4 0 نإ سما فجدلا ةظملاسم ب يمدقملا او .ينسح لميمعلاو نيفيرسشلا

 نيسحلا مامالا دوهجلا ءابطتطلا

 كلا ملل ل سئ نويئاربلا اهلذبي ؛يتلا
 سيئرلا ديسلا يطخ ددسي نأ لاهت ولك ريلوتل ةرهاطلا ضر هتاربخع
 للكيو يسبح مانص دشاجملا دئافلا | ك1 نيلئاس ءاذملا نم بحشلا
 . هلعفرج مالسالا ربط هين اك ديعاسب ١ هذه لفكي نآ ريدخل»
 لالخ ريدقلا يلعلا ىلا اوقهتباو ةرطتلا نس نيدئان# ديك درا ةكربلاو
 حيدقرملا ةرايزلا مسارمل مهتهدلغ نس هاودسلاو ءاقبفلا اوصنع نبذسأا
 قفحي نا هالبرك ةنيدم قف نيسندقملا قارملا بعت ىلا لوصولا

 دمي نا ىلاعت هللا ىلا مابطخلا لهتباو
 . ليباطسالار ةيهرحلا نيتسالا ءاضعأ يسيئرلا ديس لجاجلا دكاقا ندعم

 بيرقلا لمشبف ثئاثثأ روجملا ابا بيرنتل يبرعلا طشتلا دقن
 نس ددع ةمللا نسفت يذلاو يعلوملا مامن سم ةيضاملا ةيستلا رهشالا قالخ
 هتاجايتحا ةيبلتل ةيبيزدخلا ثار دلا قاتخم يف ةيييردت ةرود ؟١ ةخلا
 تاراهم ريؤطغتت ةينعملا ةيبرعلا راظللالا ةيطقننأ + غاستسلا ١
 اميف ينثوملا بيردتلا نع صلوؤسسملا اهيل كراش ةيليوحتلاو ةيجارختسالا
 تارهدبلا يلع عيبارل# رهمنسملا ركرت نم درتع نس ابروتس 764 نم رثكأ
 تايوتسملا ريرشتل ةيرايإلا , ةيبرعلا راقعتالا

 7 تامالملاو ةيططنلا تاسسإملا ىمخي ةيمس قلرب ريثكدلا لاقو
 شعب تابثط ةيبلثو ييماهتطإلا يم ءاملالا ةلاكون دهملا ماع ريدم
 دقمل ةيبرملا تاسيسؤملا هيل تعاجج ثاروداا هذغ نا ةبتارملا
 ناديملا اذه ف اهتجاهل ةصاخ تارود ةبطقنلا ةيعانملا تاسجايتخال
 ةماعلا ةيبيردشلا تارودلا ىناج ىلا نييرذتملا دادعا تالاجم يل ةيديرملا
 دهعملا ةءاسلك ةداييزل ةئاييه يف يلباسلا 5+ 3
 ةّرصقما ةيبرغلا ثاربطلاب ةنامّتمالاو هملا ليفشتو

 ماركتس نامامتشالا فلتثم ةميرا ىلع تعزوت اهنا ىافار
 .بيردتلا ب ةنيدصلا تاينفنلا ' قرم يه رواجم

 نا ةحاضا هتايلقتو يطقخلا بيرصلاب تاربت يشل سو كارب بظو بنيلاتو  تالابجس 1 دادعال نيدو
 ةيهبيردل بلا فاشنعا ثالاجملا ف يينمامتا تدهؤمو
 ,يلنتلا عاطتلا يف نيفرشمفل ,هيطقتلا

 يململا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 تيوكلا ةعماج

 ةمهاج وعدت ما95 1 يساردلا ماقلا لبجتنل ارطت

 ةفاكب م15 1/4 ٠ يساردلا ماعلل نلسسملا ةبلطلا ثيوكلا
 ةييقارملا تامماجلا ىلا مهتسارن لفن ىل يسغارلا لسارملا
 عم لتثلاي ةصاخلا ةرامتسالا ءلل مهتادلك تادامع ةدجارك
 فدامصلا تبسلا موي نم ارادنعا كلذو باحردلا فشك ميدقت

 مويل يمسرللا ماونلا ةياهب ةيانلو م
 .ماكأ ١/1177» 1 فداصملا سيمحلا

 ةعماجلا ةسائر



 دك مزعلا مذ 54 >3 1/110 بسلا 3ع ,اهنلا

 دحاولا مويلا فيلاكترالودرايلم

 ةدسحتسملا تاسيالوسلا ردسحي يكس جس رسب
 قا رسسسستلا خصم با ره ل ومش ن نسم

 نا يمس ١ يكس هايرب وشيفيير قبسألا سوما
 ةهدج يسرش لا 1دهتلا كايالوبلا ينع

 نطيشاو ةيسايسب مسرت يقلا نيلوؤسملا نمالا راشثسم لاق
 ةيردسه لامعأ ل فدهت ىثلاو
 قلتي 7 هماب هجمو رما وهو ىفازمبأ مم

 .ةدحتنا تابالولن ةيموقلا ملاملا غب نرخ لوطب لع بترتت يتلا بكيس

 ربح نينا ىلا يكسجيرب لماصت» يوي نايوولا ةسايس ريان
 ادمتس يلودلا ١ نوكيس | نمإلا راشتسم ىافاو

 ينج لاوسعاا نإ هيراشملل 1 مل اهتساطب دريدم يف قبصالا
 وسبا ةطسارب نطمشاو اهعرطلتلا ين يف نوتينوس ستهياس ناوتسيرك
 .ةيركسملا نب سما اهنم اهنا ترشنو نطسوب
 تايالونإ كادب اإل الئق درطتساو شوب ظرادا اهسرامت يتلا ةساهسلا
 هناف قارملا لم ايركسع المع ةدهتملا ةدعهللملا تابالونا رست نا نكمي ايلامع

 لسغلا اذهب كراشت نا حجرملا نم اهلث ايبلس افريثات نوكي ةثيبلع ةسرا
 ساقت  ىوادس رئابسلا نآو اه درطعب ,دالفلا ىلع

 لثم اهلالحر يتلا جئاتنلا عم ةنراقم  تاحيرست ىلا يكسنجيرب راشاو

 ةثراكرطخ ةقطتملا بينجتت ىلا اعد

 ةطصصسسسسم مفتت أ ن اسس سس ست

 جسيلخلا يف ةسيقي رسمآلا ةسساسيسلا
 نوييوبق هولك قوتسا م جاو ب نولمل

 هكرتشملا ةييبوروالا وسلا لصورفم
 انسسفلا 2 اخلا

 هع ار عم ا نا ىلا اريثم يرتاسعلا لقعلا اذه
 جيلخلا ةقطنع ي ةدحتملا برعلا يس دحار موي فيثاكت
 ةيقارعلا عايمالا ةلاكو لسسارم ركدو رتاسلا يلا ةفاعا رالود زايقم لاو

 ةيبحل سفرب يدنا نوسبش يأ نسلمل ,ةسداقلا ةيرشدلا
 ناكرملا يل ةييرعملا ةييورقالا تاق تايالولا 2

 ثيدح ي اعد وزوالا هي يفوح قدا
 اع. ٌوسنلا نكسملا يع رع ةنيوط
 مده لثب جشئانب هيلا لوؤسم
 تايلسالا

 ل لئاسملا هذه نأ ىلح دكاو
 1و ةصقانملا نع قاكلا ردقالا

 رداصإا اهيدغ يف ةيرشم ,ةايحلا..
 1١ مارتلا بوو ىلا رسما ندسل

 ,ل١ اهدوكت يملا 0 كيل ةيلودلا
 ايدللطتا جيلخملا ولا ةيوسست

 1 داير تاع 0

 ديمصتلا ءازا هقلل نك برحلا الر ةيلاخنلا ةيتيرمأ ةرادالا ل ال قيمسا
 يذلا ةفطدملا ل يكيرمالا "يركع ةبدتللا تاياولا ف 9و سرفتوكلا يف
 .. اهتاتنيرح ه لباست ,اهريع

 ةسيكب رسما ةمسينيدو ةسينهيو ةسيئدب تاسيظنبو تدنهتا
 اولا رجفت نسا يوسيش راحو

 ُ دلطط ةلطمللا بيدحت ةرورغ ادكؤم
 .اهتيوطت بدعي دف ةلراك

 ةرينك ىرشا امادلبو اسسرلا نااكاو
 لغلاب مدك لكشب دقتعل ثلار ةذع
 , جوملا ثادحال يسلسل#

 نم رذحي يلازغ ||
 ةوقلا مادختسا

 ديس نيبسلا ريش لا عاد - رئارجلا

 ةيجراخلا يوؤشلا ربرو يلارق دمحا
 ةوقلا مادختسا هسسم نم يرئارخلا
 رعلا ١ ثاينحا لهل

 اكيجل» ”كيطصلا عديرصن ل لامو

 . م يلا يدؤيس ةفطنلل يف حلسلا مادصلا
 ل ةيشيلح ةثراكول ةديخو هيل اوع
 طولا نع يريسدتلا اهزتا رهتقي
 لك لصشيسم امماو هذحول يبزعلا
 ,ةهبرحلا ةقطتملا ف ةيبرخ“ حلابملا

 0 راشاو
 لار ام 1
 مي 1ده لجعا صو را

 هساضت نع ربغي دب را يف ةيبعقلا ناجللا دفو

 دسفسلا ةةدساسف و قا رسما بهش حسم
 دزالا رظقلاب دبزا ف هيبعشلا ناحللا دقو ءاخخاو سيئر ريع

 ةهدئاقو قارعلا بعش عم لماكلا مهبمامث نع رطقلا روزي يدلا قيمشلا
 ناوذملا دس ةيلوطيلا دويفلا هققو يف ييسح مادص يسيئرلا ذيسلا ذقما

 ينويهصلا يكيرمألا
 مهمم اظارستعا تاءعاكل ىف اودكاو
 نا ةيتارسخلا ماسمالا ةلئأ 4 ودعم
 ناكورمالا ةارفلا اهديرب يملا ةكرمشا
 ةمآالا فدهبست اما ةياهسلاو
 قارملا اهتمدقم يو ءاميدح ةيبرعلا
 يتلا هديدسلا عانشالا هرزب هراسعاب
 عئاملا ىلع ةيبرملا ةمالا اهن بلطا
 . ةيباسلالا ةيمرذلا اهنيوح نيكاقلا

 ةاشقلا دمتحم ملاس ديلا زشنعو

 نيرا يف تسسحللا يلايريما#؟ ديعاوقلا نأ
 عاج يبرملا ييفكلاو راجسناو دمحم
 ةييرصلا يسارالل ؟رسمانم مالت

 نلاع نايدملا نشت ةدسع د .وكيلو
 ةيهرنلا ةسا'و قارعلا

 ةرورص ىلا قاوم رساي ديسلا ذهدو
 نك ناوبعلا هردل مرحو ةوتب فرتولا
 لثمي يذلاو ةييزملا ةمالاو قارملا
 رساسلا لمصارم ني. ةيلعرم رطخا

 ةبعالا وسيهمصلا يكيرسسالا  كريصتلا ةسسنم نم ممقوسلا نيميثر
 نابع يف ةييرعيا | رطيط هاب هلصوم ثيبقشلا 8

 ساو مافلاوب برغلا ريصن ددهي
 ةبازه سمه ريشب ذيسلا دكاو .. 0
 انفع هتانف لكبو يس درالا بمشلا فوقو
 ديسلا ةدايقو قارفلا بعش عم انساو
 نع امعاطل نييمح مالم سيئربلا

 .ريبكلا نلمولا صايخ
 1 راضاو

 يبرسصلا لك ةيصق يه قارملا اهسا

 دومحم ميشاربا يرحم ديسنأ
 مبئاقلا يسيكرلا ديسلا ةربايس ىلع
 اهبلعأ يتلا ةيسلصلا يس ماد
 اةهردتعاو .يعاللا با نم مشي يناثلا
 فادهاب ةيبؤل.ا ةيبرعلا ةيقالخالا ةمل
 اهاياضق ريتمت يتلاو ,ةيبرملا ةمآلا
 لم نود 1دحاو ةيريفلا

 دياك دمنا نيبنلا ماهر ديبملا لاو
 لفي دخلا رعت ال ةيبرعلا انتما با

 تامسدقللاو طرعلاو ضصرألا نغ اعالد

 ناتايوسسلا اهكهتنا يتلا ةينيدلا
 زاجساو دعم يف ةارغلا ةدياهسصلاو

 ريسلا لابتاو

 رضا ينالثعإل ةيسلطالاو ةيكيرصالا
 , زاجحتاو دست

 اا ا م 5-8
 شم يلدا يسم ططشما
 ةثيبكلا ةاياوثو ةيمارع موي ففب

 بهتو دوو يا لع ةدطوسلل

 . ةيوالسالا 2 ا جبل

 ١ يساي _ يلعرخلا جم دمحم ديسلا لاا

 نوتكي امناو اهشمي نع اهايامك
 نرالا قرماس نص ادحاو ييمردلا معلا
 طلافتا :بونجو ىلا ريش اهيرقس ىلا
 ماده دئاللا سيثرنا نيسلا ةردابم

 لكاشملا قل نس ص الخلل اقيرط
 , ةيبرعلا ةمزلا يا يشاع

 ع
 ةدوع يف يرث ةيوردلا يهامجلا ناب
 قايسملا ياس قارس ىلا نرنلا تيوكلا

 ةسالا ةرهسملا
 لالا دعبل ديت ب ةيبرهلا
 ادنج تاب يندرالا بمطلا نا دا

 ةمدخل ناميألا حالصب اجه دم اهقارع
 | ةئزلا قادها

 لنآ ريم بئار د دمت قيصلا لاخو

 حدص عبأ نسمح يرتاق ديسلا انقاو
 يندرالا بمشلا فوبلوو ممعد
 ) بعشلا ةكرمل ديدسسالا
 ةمالا ةكرعم يه يتلا انيرشنا

 ناسهتتسا نوني طي هس راسفم ن وسففشم
 ةسيكب رصا تاوسقب لو رستبلا راجت ةيظحلا | ©:

 ةيراخم نوقتجم ايا سدت عدغب
 ني

 ةيبرغ ةيكيرما تاوشب
 ةريزجلاو جيلطلا ةقنمتملا اهنالثبحا
 .ةيبريبلا

 ةيكاردلا مالا ةناوي لأرساكو
 يضتكلا, مهلؤه نإ شل ورشا

 | لوه- تسرك طابرلاب ةيبرعلا
 و ةروكاملا تاوكلا ةرهد ل جينخلا

 تفطتغط انياط ةيدتملا 0 ا
 | طقتلا

 8 يول 00
 0 هل

 هوك .ييزسملا ا
 هلضاد يذلا يكيرمالا رامعتسالا

 ةيسايسلا اشاولو ةيبرعلا ريهامجلا
 3 هتلئاش ىلع وه اه جارخال اليوط
 ىلا هادعت لب ةيفاخ) بلحلا
 ةيبرعلا ضرالبلو ةلطنملا ينمفلا

 .السالا تاسدللا 5
 رحل م ةيئ1لا وكلا يع ِ تاشن مركأ

 قزفلا اهففهتمي يتلا ةيساسالا
 عا هلع ةقسنملا ريس اه ربع الا دادفب ن

 او ةيبرملا ةريزجتاو 1 07
 موس وقلا لاعب يذلا قارعلا نك ل لدا تا

 ديزوصلا و ودب 2 قارملل رامز يف بردلا ةايلش املا ءارؤو
 ..يتويهصنا نا ةليملعلا 3 556

 ابحشلا نع راصنلا كنب اويلاطو . هقح
 نب ةيبنحالا تادقلا ءالجي يقارملا تي ا والدا قحيسو

 ادبت ل ضثاعا ةلاقسا طبرق ينيتقال نيرملا ماظدلا | داممقل ةماعلا ةلوما تاما
 اوس سل عاالثلا موي ع امهأ

 ههذل فدهين :يدلا تفولأ ي
 ىلا ةيبرخلا ةيمالعالا ةلمجلا
 يللاسلا ماعلا يارلا لينضت
 دورو الاو تيرس لاو .ةماغ

 دعا ةتيهتلل . يساخ هجوب
 قارعلا دص برخلا ضوخل
 ةيمالعالا ةزهحالا موقت ,يبألا
 ماهلا يارلا قيلضتي ةئيمعلا
 ةيموقلا ةنقولا هيوشتو يبرملا
 قار ايهفقب يتلا ةفرشملا
 زسلا قارسع نيس مادسص
 رشلا وق ةهجاوم يف يسمي

 لم ل ؛ةيسالعالا ةكرفملاو
 نك ةيمهأ لتت ال ,ةلصحرلا هذه
 ,ةيركسعلا ةكرعملا

 مق يقارملا مالكالا ناك اناو
 برخ لال ةيتغ ةيزجت ءبست
 ةكرفملا ناغ ؛تاونس ينامثلا
 رئامت بئطتت مويلا

 .راوشالا نيمرجملا ةدارا .ضرفل

 نمشي فوضللاو :خذاا ثبلا

 ةضداهلا زكرشبالاو ديدهتلا

 ,ةييرعلا يهابجلا فونمع

 يسلس لخ ىلآ لوسوسلل اهدوهج 'ريهسلا نايكبا نا حصواو

 2 ا ل ا فق ةسصأل) يكن قسما نسسمسإ ىدج نع يرئارجلا ريزولا لماستو | هنا لاقو .. زد وعملا 5-5 ا | نيد لال لع ادا الا | يبو 2 هت هت
1 

 6 ميو 0 5 نيس يلا | قدي داغتتالا مساب ثتدحتملا ١ يام 0 يبرعلا يئاسمل ١ داحتالا
 دي م نوصيش ىرفد | كوسم ماي لاماحا نم مهقلا نك دملا شوي يكيرما سينرلا |  ركيب قافتا ركدتسي رملا نوي نا حكمي كبح لاو ١ | ةيبدعلا ةقطنملا نا ميو | نوبزغي اوأدب نييكيرمالا نا «صبتج سايب ةيكيزمالا ةهنهملاو
 2 ايلف نودسلا | يتقن ل يربا تالفمم هوت | ا لا يل 3 هم مس م

 0 لا هبمشلا 'هبامغعلاب ايريجلا هرم الع جرت كانغ ناولا ارهشم ةيضقنا ىلع | كلتا ناختلاو ”نونيشلا يرصلا | الأ لا كلد يدؤب ا سرفنوكلا ةراشتسا 1ريا» نا رثووي مانو تيضدو | نيسمرحلا نسضاطو
 هك رماح | ا ب ا لدا لو | هيل راش هنو تن الو نحل اكل | يبا حاسم دمحع

 تيس سم شا أ هامل نا دعب قارب راشاو هما دش لامعا ةودا لا هدفا قلم ناب د1 عسب ص ل ريع * ييرخألا اياضتلا وأ 0 5 د قرشلا | ةيكيرمالا تاوقثا لاسرأ يضرم ةيندملا لارعلا دش بر نكب ملصو رداجب يلو ميو
 : 7 : 0 يكيرمالا لوشاسدلل اهدفاو ا ناجسلاو لجن نإ ةدرجولا تولت

 ددهف اح صسلاف ةسيفخ رسب زو | تض و تامامسمو اوس ذخإ بيجو نكن صني يذلا
 و اةادحتلا < هول ناسا يلاو يركسع لمع سرفتوكلا ل صمأ هردصا جايب ف دامشالا كاي

 - - رم ب ما نوت دولا ماع تانيا ا ' 2 لح دي ل لد
 تاراسيسلا تافناس ةسئاصمب 3 تصب كشتاسالا ددجح ةيتاث ةيحان نم كاملا داحتالانعررم نايب اهدن» | ىجت ينارإ ىلع 1

 ١ ىف 1 1 لمص . عار و . جينيا هلجرملا  ةيلطال ضايرلا ص مالا سيئرلل م ةاصاج مو / هتايلوؤسم هيعمل 9 0
 2 فك 0 تا لع جا : يتاح مات لداوا نأ“ 10 ١ ضوب ا بجلا يايساللا  ثيعفلا خانني .يراهخلا

 يا طا دهشت ل يرسل ةرمرجلا ؛ ندم | ءالؤش نع ىكيما ...٠> ةهااكتم ج يراكسملا ةعاوسلا عايل يبرعلا يئاسنلا جتا هنو ٠١
 اضيأ نوكيؤرو يضايرلا ةنهدام ف ضايرلا تاطلس اهذختلا يتلا عشملا ردد موا حول ةدئاسالا شا ناب الا يصيئرلا اهدا امك ا ف
 ةوقلا سف تاييكبردالا تاءذجلا .تارايسلا ةدايق نم ءاسنلا عنمب | ددض ةي افهتسال  ةوطغ- يئاب مايقللا عزم ةلذغ يلع رجاتلا ةفاك دض خيوميعب
 ..قارملا ةهجاوب ن طدباوبنا نا رهاظملا هذه لثم ديرن ال لالو , «قارهلا نم قيس نذأ نود قارحلا دش ةيئايدغ .ةيبرسلا انتم

 570 وضاقت نأ نوبل 2 ماا امرا ةدلج لالخ دالهلا مت نسي ست
 1 يلا يييرفل قل ا اول 0 0 جيلخلا ثادحا ءاجت نمالا سلجم تارارق تدقتنا اهسبا وا 2 ا

 د و اج علو 0 0 تارهاذظم . 7
 نرمبجأو تارهاظتملا ةلداه ةيضق لجأ نم تنأك ول ىتسو نسدضش لسجسك امسوهملا ةسيحف رصف ةمسنهل

 ركل ناجم ا ب تادهعت اوبال نل يعدم ةغوتسم اهنا 9 رز :
 5- ..ةعوتفم ةيسسرلا

 010 بخ رهحلا ىلع ني 2 0 2 رع ةيزدفكالاب نصت ناحالا ف 3 9 اةفيض) ؟ م. يصاحب جيوب قوسسس تشم سلال زد تأ

 تايب تا 00 يتافيا . 0 امبسا ل لمعو ناطقا انضم نسا
 نأ ماضتلا ةيلخاد ةرازول نو شضايرلا ن نعمجت | .ضوفَز را طوقا لجابطل نب اهرادصتسا ' قسما نم
 د تاءارجسالا نهدصض ذخضتتسي دالبلا | ءليئارسا» اهتدفزام يتلا تاءازنعةل ,قارخلا لالخ نس برعلا ءاجت ودل نمالا سنجس تامودلا دهسا اينراب نواوف لع نجرخ دل نيتزايس نشد | نيم نأ قلع ةلصنلا تحلسقو كف هيوم انوقل يك اينما هدختا يتلا تاراركلا ةيتويهصلاو

 مسباي ثروت لاق رخا بتاج نم 0 مث مهيضارأ لاقي او ن نا اهب تذعب ةئاسر ب تراصنو
 يرسي ال رظسلا نأ الا شيجلا تارهاظتملا تارارث راديال تاور نإ يلودلا نمالا صلتسم ءاضغا اء يوع رولا ةلاكو لسارم:

 تايكبرمالا ثادنجملا ىلع الط لاق امك هذ هتاو ها ءارجا يا ىلع سلجملا مدقي علو بعضرب لانطإ! نض غيوجتلاو راصملا مذش تشعو ةنجللا نا سيراب
 0 و 2 قوقحل مضان رح يه قارحلا ناك ةعرستم ثارارق اهناب تارا
 و 9 - 11 2 بت يس بسم

 «نيظفاحملا» ةماعزب تكسمت أذ 0 0 نتابع ماعلا قارعلا ىلع ناودعلا ةبغم نمرذحات ةيبرعغ فحص
 5 ينيج ١ ا 2 ا ل تل

 ةسمب زيطلا سنا اسهب زده دوسفت رشتاسا 0-3 اسإلا صرحت تاب |يخيراست لئاق نيسح مادص سيئرلا ؛ةيندرالا «يارسلا»
 ١ 1 ءاززوما ةسيفو تعكا  عاو- ندتل دع :ذ نا نيج 0 0 مسه ستلوجر اودقف نولذاسغتلاا :ةيسنوسلا هقورشلا»

 اندع نا سما عابملا رابط عماد يتلا رطنات نيرغرام ةبئائيريلا 0 ا 0 لإ ةينودلا مامدج ةيهيرغلا ةيبرع فمع تفك
 نيقباسلاو ئييباحلا عارزولا نم اريهك بزحل اهتماعز نع ايدحت هجاوت | بو جرعاس يتإلا 1 نأ | ل١ بسلا ةنيفملا تعدي يا دئاق نيم عاطم سيكرألا كا
 بكه ترق نب نتصل لع نالغ اددج مكاحتا نيظفاملا | .يريسوام ناوعلا دهاض قل | اهراتعاب قالا ع ىلع ةظفاحلا لع ناودص ا هيقم نع ترثمو

 اهتساكر وا برا لواوه اذه نأ نيكل مد تركذو صلجملا رده نا نكمي ليك تلعاسلو 000 ميل نيا ا قي دبا «اينارلا ةنيعبس تلاكو
 1 . ةيتاطيرجل) نأ اثم رشتات نع ردمي يتلغ ممالا يف ءاشغا لودن يكيردالا ورغلا تضسمو ستوت لهي نيس عءادسع سئرلا ديسلا
 للا يأرلل ذيدج خمالطتسا راشاو قبسالا يتاطيربلا عئفدلا ديزو نلعأ | اندم ةدتلاب ههتمافنا ريوختو )دحاللا | بزحلا ماكنا ةيصنوتلا ل طولا سنق# نم نافجو
 يمظئاصخلا برخ زيف لاشحأ  ضوخ هبازتعل نم نيانلسيه لكيام ةيعرشلا يه نيار امتبو ادانيرغ ١ عب نوتتلي نبقلاو نيلداشتخا نييفكانلا نم ادئاق ماعلا ىلا
 ثاباكتنالا ٌّ مكاسلا ١ اظيرملا ماثالتلا موي يرجتس يتلا تاباختنالا ,؟ كلذ نم ةيلودلا | هبرسض ةظرساؤس ذيقنت ف يكيرمالا ةريطن رئكالاو ةلمرملا ىتهلا
 :نبالاسيع ., لع 20:0 مكاحلا نيظفاجمملا بزح ةماغزل لبقملا | ىإ سربم: راظنا ةنسللا تتفنو | نولواسي مهناب ةيتارملا تاردقلا ٠ رصامملا يبرملا خيرننا يل

 لايف شتات تيرغرام 3 دجت رطخا دهب يذلاو | جروكم اهمبتت يثنا ةنميهلا ةسايس | ل هل سيل يذلا قالدحلا رود سمابتلا مدا اهل قاقم ”ثدكاو
 0 يرحلا ةماغز تاون نل ذم اهيزدع . تس | ذائكاو 0 وا عم 1 ضيبغيلا هداه ماد ديسلا ةيصخملا نإ

 لت ا ب نيل يو بسيمزتا نب لل ليل | نع صرت ةوسش هلع اهني | و رووصي» ةدضحم ةعاقو يموت وب و عسب يش
 يرو عا وسوم 107 : بئاج لا انفوقو ىلع ةتجفل(حيكاو | ؟دمحاو عممعلا نيذلا ايئارنجلا برع ةمالاب ضوشيس يذلا اتبا بزح رشتاتا ىدت تيس دبا نياتلسيه يااا يضلل ىلغ يمقاستالا . قلارعلا مه الؤط نأ صمأ اهيا ةيحاشتلا دانك يبرتلا :
 : . نم يعأ ناو سياجلسيهو | ليدعإلا يقلل هيدصت يإ قئرملا | عازسعلا دادتمأ ىلع مهقم ةنيصانلا مسخلا ةيرعج اهلك ةيبرملا
 130 نياقماحملا بزحل ةناملاب «(1 ١  بولطملا ديباتلا رملع نيحدظرملا هجوب ةدوسع ل ا ًالهجاول اعد .. ينويهسلا ١ - الجل ما البجاف رشن# يونا حم

 طفل رشئات ثيقي يف نورخا نوصشرم رهخغي نا نكميل ةيروفلا ةي نيماثو ناووملا | ءاضباب ايموي نوناخي نيذلا ( يتلا جئانذلا ند ةنيسيإا ترضعو
 برب دهياتلا ةبسب نكلو يف يرجت تيرمذلا نم ةيتاثل# ةلوجلا | مدس يذلا هديبضتلا | + سرا ابمظملا يتايرمألا سيئرلا ةنومح ناه هبنرتتسس
 21 ا ا دش ,رهشلا اذه قيال تقو ةرزجم اهرخأ ةيهاسج ةدابا ثاينممت | هتاوثؤملا نم ةقيعبحلا تلماستو . ةيبرسلا .ةلكذللا يف ضوه

 لثب امدنع لامعلا برخل ةئاملاب بزح وفع ليسيات رتيب ربسلا لاياو كلذ يلع ةدهاش لازت ام يتنا سعلالا | ماسكعلا نم تلدجن يريهغت ا نعي لا سبا اهتيمءانتفا ف تراشاو
 0 ةقيرشلا نبع ساقلا ديك هنا مققسيلا ا الا ثادحالا لجسم نأ يلع تردبنشو ف قارعلا برش ديرت اروقس هيفا .١ 3 هئالمع عم تالواسمب موقجسب شيب
 يطا ةهب هلا 0 يزل ةموكحلا هانزو | د يرزيدي عراستت يشلا ةيملاملا اعلا غم هدئأرا اون يح وأ قارملا ذُش دضهتلا سيركتل ةفطنكا
 وطي ١ 06 دا لا رنات تيرئلرام ةموكحلا ةسيئر بثاس | قع وسل يعل نمالا سلجم افليعالا اوطترآو مهتيوجسر أ . ريدقت للا ىلع ةكسامت ىفع هاقمالل

 يتلا اهش( 4( ا رخاطا موب هيزحلا ةماسعؤ لا مدخلا ةيإ نع ةديدب ةلقنسم ةيحوربو ' ءادعألا قدت+ يف يتلا رطاخملا نم ةفيفسفملا ثهبتو
 نا يلا ياللا ل وو د دوم مدع نم مظرلاب ليقملا هثدلحل ةنودلا ءلغ اهضرفت دك ةصاط تاريثاث | تأ ةيستوسلا تنلاو  اكيرعا تمدقلا اذا ةنقحنملاب قيدحتس
 0 اتاي ار ةيتاذ هبرام قيقستل كلت وا ايل ناظ نهودع يا ىلإ ضرمت ىل قارعلا يع نا ةدكؤم ناديسالا ليتف لاهش) ىلع
 رج نا دب ل ينل ةلبخلا تاباطثتالا ةيقارحلا دابثالا ةلاكو لسارع ركذو تا ةيباودملا اشاياون يقنقت | ف هاقبلا هل بتكي نإ ا نوكتس قارعلا ده ١ ناودغ
 ., 1955 بلصتبم لإ  ةلباقم ف دكا قيسبات رتيب نك ندنل يف ةيئودلا ةيعربشلاب ىمسي حبص] اهندلا ةايحلا الا -+ ناودع هتلصحم

 يسبق رمأأ نالمعإ

 هد ماليرك ١م ىنوهدلا

 ةيدنهلا ةيسدنهل 1تاءاشنإلا ةغومجم ةكرش ؛ :مهتملا

 انمضم ه1 ٠ الام يل 15 مهرملا يكرمكلا انرارق ردسمع
 بسدمولا تاياشتالا ةحوهجم ةكرش قحب ةيثرمك ةمارع ضرف
 نوسمعو ةنامعممتو تالا ةرستع ؤ ٠ ١46 « ر/_ اهرادقم (ابايغإ
 ةنيزحلا باسسل ءان,أ اهفاصوأ ةسرنما ةرايسلا ةرياصمو ءارانيد
 ةديب لال ةيلحملا فحدصلاب مكعيلبت رقت مكتماقا لصم ةيلوهجلو
 ةييرفلاز راربقلا بستكيس هسكعبو نالغالا رشن خيرات سم رسهش
 .ةيملعقلا

 كراسكلل ةماعلا ةئيهلا ماع ريدم
 :ةرايسنا فاصوأ

 2.1//م يقدبوستسم بكيد ةرايس -
 ءفؤم لاهدإ ١ 175 ةحجول
 915١97 بئلرحملا مقر
 11١١53015 يماشلا مقر

 ةيديوسلا اكسناكس ةكرش : مهيتملا

 19م5 دادغب ! 16 ةيكرمكلا ىوعدلا

 ملكك مترا يلا 30 مقرسملا يكرسكلا انرارت ردص
 مكتحب ةييصحش ةصارغ صرف انمضتم العا ىوشدلاب
 ةيلماعملا ديدسنو (راييد ةئامثالثإ ٠٠0" /_ اهرادقم
 ةلماعملا هيشنن عم لوصألا بمح ةقباطلا هيلاسرالل

 ةزاجا ىلع لومحلا ذيمب ةلماشلا تادايرشل ةيكرمكلا

 اهب صيخللا تسيئاشملا حميسصمتو اهل همزاللا دارس سالا

 ةلامح يفو ةكورتم الاومأ ربتع هسكعبو ةبنوئاقلا ةدملا لالخسو
 لحب ةيليهحمل رظنلابو اهسميق ديدستب مكنبل اطم اهب فرصتلا
 ةعجارمل ةيلحم لا فحملا ةطساوب مكفيلدم ىمتقأ 50-7

 هكفنلب يمرُفل ذعتتلا مسق /كرامكلل ةماعلا ةثيهلا .,اوب
 .هيعطفلا ذج ,دلا رارقلا بستكيس هسكعيو :رارعلاب

 كرامكفل ةماعلا ةئبهلا ماع زيدم

 ا ع

 م1/1577 1 ةيكرمكلا ىيوعدلا

 نسح ميرك يرودق :مهتملا
 م١/5 1/5 يف ١5١14 مقرملا يكرمكلا رارقلا ردص

 نيل اهردق ةيكرعك ةمارغ ضرف انمضتم كقحب
 ةزاجأ ليدسعت نيحل ةييلاسرالا زسجحب رارعتسالاو اراندد
 ةدم لالخو ةعاضبلل يقيقحلا فصولا أرقتل داريتسالا
 707 / ةداملا ماكحأ قيبطت ىلا راصيس هفالخبورهش
 ةيلاسرالا قحب لدسملا 15,614 ةئسل اال مقر كب نم

 ةطساوب مكفيلبن ىفنقا مكنم اها لحم ةيلوهجمل رظنلابو
 مسق  ةئيهلا هذه ناوبد ةعجسارم ةرورضب ةيلحملا فحصلا
 حيرات نم اراثتعا امون نوثالث اهاصقأ ةدم لالخ ذيفتتلا
 .باييلا ةجردرارفلا بسكيس هيبكفيو نالعالا رشن

 كرامتذل ةماعلا ةئيهلا ماغ ريدم ]|

 ن وصيام فسصعت ىعلأ لطصقو كسك تال
 يدع نا سما ابق نلغأ- حار ب شينج

 دج يمارا نم | نيدلاملا
 صقل نويل كيصت ىلإ ليسو راجحلاو
 ناو يمامللا لوألا تيرشم ةياهد ىتعح
 ايدراب ار اه ددفلا

 ةيلودلا ةطيارلا مسام قطان لاقاو
 هنا ربخالا لالهلاو بيلعلا تايممجت
 اوثو نيدئاعلا قفدت راريشسا عم
 ارلا تحتلها دقط ديرملا لومو
 اميطم ةينميلا ةموكحلا مم نوامتلاب
 ةديدحلا عانيم نم برقلاب اديدج

 2 ةلئاه ةثامسملع ا

 ارورصلا تالابح نإ ةموس انام
 تيد نم تسيل

 ليظتسيس مهفجللا اذه .ىنا فامأو
 اناكم وا اسرا نوكلمي ال نعم نيدئاحلا
 كثلوا ىعاخ لكشب لمشي وهو نئيملل
 ةنيرط تاروسس اوصسا نيذلا ,نيدثاغلا
 نيثالث لذ لصت راج لاو دج ماا لإ

 نأ ةطيارلا تلال را بباج نم
 لالهزاو بيلمان ةيتطو ةيسسخ (11
 ربغالا الهلا حتم ىلع تاغاو امتالا

 لمت ةينيعو ةيدقد تادعاسم
 يرسيوس كيرف لويلم (159) ل
 قيزاغت ةيلفتل (رالود نويلم)
 ىلا دي دستا طاقم نم .نييسيلا نيدتاحلا

 ؛لاومالا

 3 917/ مهر ةراجسم

 يسك رمق نالسمإ
 ا١55 )جراما ىوعدلا

 يلع نيسح ديمح : مهتملا ىلا

 ىوعدلاب امهتم تنك املو كتماقا ةيلوهجمل رظنلاب
 ةعكحملا ىلا كروضح ررخت !ذل,1 58٠ دادعب ل6 ةمهرملا
 مدي حابص ةوصحلا يف كرامكلل ةساعلا ةثيهنل ةدكرمكلا

 ىرجتس كلذ قالخبو م45 0/1١/1197 ةسفارملا
 -لدعملا ك.ق نم ١ 4 © ةداملا ماكحأ قفو ايبايغ كسكاحم

 يدنيشقنلا يزوف
 ءارامكلل ةماعلا هثيهلل ةيكرمكلا ةمكحملا سيئر

 ديال ل مم سس

 ةدوع تابلطتم ةهجاونل ةيلود
 مهتدرلا نيذلا ؛ييتميلا نيدطاوملا
 ,ههل ليلا تاطنس

 ريزولا راشاو
 نا مرش ةييدسم

 ١ نيينميلا
 نم مهدر ١ منا يدا
 90: 01 ةاججلاو دجج ين تايتدتسا#

 م9 /منولاص ريوس



 تاجوزلا نم ةعومجب نقنتلا
 رتوتلا نع صيقنتلا ضارتعا ىلع
 نأ نلقو ..نهجاوزال تدي يذلا
 انا نوعرصي انايعحا نهجاوإا
 ,هدشوم يف مامطلا داشعا يف نرباات
 وا ةيبععب نيخدتلل نواساه عأ

 ةسيتذلاو بابسلل نوأ
 ,,ةرجاشملا دعب ,. لزنملا ةرداغو

 .. تاجوزلا نم ةعومجمم تلانو
 مهباصعا رتوكت امدنع نهجاوزأ نا
 نواسجني يجراشل هبيس يئال
 تناكا ءاوس ةفطاعلا ف فارسالل
 امع . ال ما كلذل ةدسعمم هجوزلا

 تحرصو لثملا و ليضبا+ نهرمشي
 هذه نا تايتذلا نم ااعوصجم

 رتوتلا بهامت ةيبضملا تالاعلا
 راثكالا ؛ ماعطلا نم ؛انكالا :يبمقنلا
 يوكشتلل ةبث١للاد .ثيداحالا نم
 يف .,. اكبل' ,تاَقي. ملا وا ةليمزللا
 ةرتك ,.رضاظما مسال ,ن' هتنا

 تارسسلل حاهئرالا مد" ىر +

 ويا نمزؤملا بمثلاب روهشلا ,ةايسلا
 يف ةبغرلا زا بدوهججم لالال بعتلا
 دنع ءاكرتسالا ةيدعع وا ,دوقلا
 ديدشلا بضالاب روعشلا ,مونلا
 ,ةهلات بابسال

 باستلا نم ةعومجم تلاقو

 اويهذ ..رتوئاذب اوسعا اذا مهخا
 ةسزامل ةيضايرلا يداوضلل
 ةضايرلا مهتسرامم قو كضايرلا
 وا يثملا وا يرجلا ماوس ةيسويلا
 نوصلقتي ةهابسلا وا ,ةركلا بعل
 .قهرملا يسفنلا رتوتلا لماوع نم

 ينتذا لاق .. مايرظتا ضعب
 جرعلا يذلا فقوثا نم شحفا
 ١ غم تكنلا لوقا وأ «رتوتلاب
 نم سصلختتال لمحلا حج سيئرلا وا
 ةئعاصلا لثم رتوثلاف ..رثوتلا
 ةعنام عضوب اهيقثن نا بجي يتلا

 مهضيعبو كتيب يلا ناك قغاوصلا
 مدع وأ ةيرخسنلا وا كحبضلا دخت
 ةعئاس وأ نامإ ماممص# مامتشالا
 ماعتجلا دمعي 0 قعاوع

 يسكشلا نيئرظذ لو .هنم راثكالاو
 ةنمسنا ثوبحل 801 بيسلا ناف

 لاجرلا مظعم دنع نزولا ةدايزو

 رتوتلا وه تانيدبلا ءاسنلاو
 ل ..همم قئاوثلا ؛ءوسو يسفنلا
 شضفب ةيدسجلا ةحارلا معع
 يل رتوتلا تدح اذا يل لاق ,, نييدتملا

 نييلسو تاضوتف ,,ثمق ..
 .نتوتلا ينع هضذبو ..نيتعكر
 دافتغالاو ,,ةالصلاو للاب ناميزلاف
 لغطا نم ةيحورلا زئاكرلا ىلع

 اوؤا ضرالا عاقضأ ةسمخ نم

 مهلاعبقب , ناشبل بوح ىلا
 , ٌءددعتما مهتايسنجيو , ءاقررلا

 ارارقا ؛وذفذيل ؛ هنيابتملا مهثاولاو

 يتلا ةلايؤوبلا ىلع ةرمبمح يخب
 2« نمالا سلب ةئورا نم تجرد
 لمالا ودبيو . [؟ 0 مقرلا اهييلعو
 باصستاو , ءالؤه عورطل ديهولا
 ايدودحلا طيرسشلا نم ليثئارسا
 ٠ ةكتحملا ةيبرملا يضارالا ىقابز
 سيئرسلا ةردايم نبهفنتب اطيمس
 هبا ؟* يف نيسم+ مايص ذاقلا
 لت ءاها لا تعد يتلا , ينال '
 ةقلونملا 3 لالمتجالا اباضنا

 ةيمتث لا كلذ دمب ةقلمنللا هجيج
 . اهبوعبظل ةافرلا ريقوتو اهسفد

 رضع هدهتراوطلا تاي دونجي

 اسغببلا جاستحي ال ءاسيشأ ىرستشيو قاوسسألا ىلا
 ١ رتوتالا ىلع ءاخقلاا ليسلا

 ةايجبلاو تايدحتلاو قلقخلا رسع
 ادمتهم ناسنالا ناك املكق , .ةيداملا
 ثردحل ةيرهاظلا بابسالا ىلع
 رتوتلاو قلفلا هباها .. ءايضالا
 بسائكملا ققبحت يف لمالا راسعمنال
 كلاي ناميالاب كسمت اذا هتكلو

 ناكمألا يف سيل ناو ,ةيعانشلابو
 هيدقق تحارتسا نأك امه نصخإ
 نم سلخدو ..ليمج يصور عابشاي
 ةيرشبلا ءادعا دلأ يبعدلا ركوتلا
 ,.ةيرلاملا ةايحلا يف

 تاجوزلا ضعب تفرستماو
 ظيحالب رتوتلا نع» :تالئان
 قاوسالب لوزنلا ف ةبغرلا ةرهاش
 ال دق ءايشأل ءارشلا ائباتنيو
 ,لاهملا ىلع ةجرفلا وا , اهجاتحل
 ليمحتلا تانولاصل احلذ انايخاو

 اهبنز ةنايحاو ,ةلطايخلل باهذلا وا
 يتلا ..تاثدهملا لصوت بياعلل
 ,.رتوقلا هئدهت نإ مجنت ال املاغ
 ,ةيتكو تاتكصم اهنأل

 ةاسيحلا 4 تدلمات يسنناو
 ايدمسج ةيجيربملا ,ةيريصبلا
 دق هللا نا تدجوف ءايسفن ةبعتملاو
 لسكو ةداميدلا بابا اذإا ايه
 اهجهتنت يتلا ملثلاو نيتاوكلا

 يتاح صاصرب لبق مهضعب نا
 نم هتحدهتسا ةديصلم هفشيذقب وا
 ىلغ زاجو ؛ بونجلا نم وأ لامشلا
 اردت قاقحتسا ماسوو يعن نايب
 . هتامدخب

 ةيلودلا عيتراولملا تاوقر
 نخ ةرابك يئانبللا برنجلا
 نعو ٠ يضمبلا رن  لكاشملا نم
 نمبلا رت لو تايباجيالا ضدب
 . رغالا

 لع نوقنتي اهررشم جتا [ئملا
 اهنا , اهتاهب ادسحاو ةاولع
 ضودحلا ىلع يونبملا دهاشلا
 ,٠ ناسنيلل بيلا 3. بماودسلا
 يذلا رارتلا ذطثت نأ اهنم بونطملاو
 قيتحن ءوهشو هلجال ثيدتنا
 لماكلا يئيتارسالا باهسنالا
 :ايبللا يقرا وم طورشملا
 تاؤؤوم ا علا ا سني ه. انج لع ننهي ذ لإ
 وجينا, ههئاحف اكاكوشملا جيبدت
 تاسمزامملا يلبع روز دفاش

 يف لفالا ةوقلا يفو ؛ ةيثشارسالا

 ارهالا دافسا لث 4 نم تامؤكشل»
 يف يرض 2# انا الا ,بوعشلاو
 نم ةريسيلا ةريزلا !١ ةقرقحلا

 اهناكو ,ةداحسلاب رعشت رشبلا
 ..تيراطملاك قباعسلا يا تحبص ا

 روع لإ انارثا الو اهنبه عمسلا
 ذا, ةيرسصملا ةايجناو رتوتلاو قلشلا

 مومض لمح ةنوثاعلا ذنم انياج نا
 ..تاهلوؤسملاو ..لسصلاو ,ةساردبلا

 ياكم مامطلا داجياو نويدلاو
 ,تانبلا جيبزتو ,هالوالا ميلمتو
 ضراو ,انسوؤر قوق كلاس نيماثو
 قلقلا رسصع ل انمادقا ثحت ةتباث
 قلقلا ىلا ةفاضالاب كنذو ءرتونلاو
 ةعرسب ةرابس انميهت نا نم افوخع
 اهو .,جراشلا زايتجا ديرت ابدنبع

 يذلا لمعلا يف حجدتس انك اذأ

 ديدعلا عررشلا غأ هن مايقلا مرتعن
 قيدمعلا دا ,هسل ططيخلل يذلا
 وأ هل انتيب انحتف يدلا بيدجلا

 اهانجوزت يتلا ةديدجلا ةجوزلا
 ةدراعس وا ةدوقطم ةرادس ضوعتل

 تفوسلبللاب عفد اذه لكو ..ةيمهو

 ءاديقلا

 !ىسف ماسقملا اسفسا باض ءاضر زساا كتامهسشلا
 1 ا و ا اس تا سس

 ا 1971019 ل اننا شا تاس سس تان سم اسس محسن سس سس حس سس سس

 ارلرق ذفنت مل اهينال بورصلا ميراث

 نه ارهشاو . هلجا نع تعاس
 ةمواقملا عنمي نيذلا زجاحلا

 مذهب نأ ردا ف تفلما .نكلي

 مهيزاوسطلا تاوش نه قتاوسملا
 نويباجيالاغ« هتاباث تسيل ةيلوبلا
 ىلا , نوبلتني دق وا(«ارناك
 دق وا : اوناك نودقتنملاو  نييبدسا

 نييثادعلار , نيشونم ىلا نوب
 نئيعيرع للا نويثلني دق وا, اوناك
 ءابتمالا نو اقفل نوريسي

 , ةدهتل اممالا دوتج ىلع ءاهرش»
 كتاوملا نأ رتكال رثكا ثفلملاو

 تادعو لك لمشت رك ةيباجيالا
 اهضمع لمي ٠ هيراوطلا جارق
 تاملألا كاان نا كدت اقيم
 وا اهلوذ نم ةبيرتلا ةيبؤمسب
 تاداظتنالا فئذكو , اهكع ةديببلا
 ناسكو ةفققخم بسب هجوت

 ”ريملا نا ؛لوقلل «سئارف لوتانا»
 وف صرالا هخر ىلع قولخم
 لرغ نا ظحالا ىثنا ..ناسثالا

 تايلشتسلاو تارايملا تاهبرو
 ين ..ةيلقعلا وا ةيسلنلا وا ةماعلا

 بلغلا يتلأو ,ملاملا دالب عيمج
 رمفلا تارتوتب نوباسم اهءاضرم
 فوخلاو قفللا نم ةيصضو يفارساو

 ,.سانلا ءالؤه لك قلاوتلا ءوسو
 مهتدجوذ مهيلا ترظتو مهتلمات

 ملا ةسومضب مهيكرو نوسلجي
 ردوستلا ىتحا دقو ..مهرو دبص

 ,مهتاهما عاضرا ب مهعضو هباشب
 مهيليكملا نيم اصل يكمل ,نينمأ
 ةكنمم ىلا ةدوملا دهرت ةبنط اهلا

 ذثم اهورداط يتلا ءودهلاو مالسلا
 نائنوديري كلذب مهناجو ؛ نيحو نمز
 هيلحلا مئاجلا نود مهسطن اب اوثلاعتي
 رظ ام مهيفكيو رتوتلاو بعاتملاب

>. 

 ندي ةفراطا ف لماعلا يحيقلا
 , يدجلربالا نع

 ه ديزي ىلا كاوئس يناسثا ذنمو
 ةدوجوم ةيلودلا هدير اولعلا تاوقو

 ةاطر ثمث عجرتيو ١ نكي هبودجلا
 | ٠ يباهرذلا يلوئارسالا قالتسالا

 ةلئرتشم ةيبرع ةوق ىلا قوتي ناكو
 نع هينفتو مجولا اذع هلع جارت
 ي دسحي مل هلكلو ٠ بذاجالا ؟امدخ
 مالسلا لقمع تاوج ىوص ناديملا
 اهمب جيحضصا يتلا ةينودلا
 لان ام مالسلا امثيب , اهمسا
 لسحي هنا وأ ؛ ةيرجلا لوهجم
 , «صردلا ذهنك ةيرش و

 ,علاانبتلا بونيدلا تارت اووي
 اراطجلا ف اضيا

 سيئزلا اههرت 0
 , يشاملا بأ 17 لل دكاقبلا

 ,.هيل ضاسحلا قيرط نع كلذو
 دبالو (مهسوؤر ةيطختو مهنبغا
 ةيرجتب هقاببح ف زم انم درغ لكلا
 تتوبو ؛:يبصع دش وا سفن رتوت
 ةايحلا لكاشم نم بورهلا هيق لو
 انرئامض نتلو ؛اهبعاةمو ةيموهلا
 ,هللا» لثم نم اذتعنم

 نمثلا عقدت نا ديال فساللو نكنو
 وا ةيتيناس ضارسبا و؛ نسارعاب
 هوجنلاو ,ةعاتقلاو ,ناييالان :مهو
 لضفلا يرظت يف يه ,.هللا ىلأ

 ةاسبحلا لكاستمل تامدم ةصام

 اهيحاصي يتلا رتوتلاو ةيرصحلا
 ,ءاسفي' قغاوص ةعمام لضفاو

 رستوثلا راطخا يلتن
 يتلا ةيسفملاو ةيبوعملا صضارمالاو

 دوفتن ملاذا اننحاصت اع ابلاغ
 وا لواب لوا اهراثا نم صيختلا

 قلارطب اهمم لماعتت فيك ملعتت
 |!..ينوس يسفث كولسو ةيحص

 49 دنملا  ما16 231/090 تيسلا

 دلاوتلا اهناكما يفراص ةزهجألا ىتح

 خحصمصملا زسي رسم سيسهتلا

 ءامصحسسكة ملا ةسسج زد
«2 

 لبماو خيراتلا هامنع لولا
 جاتحا ميدقما ناسلالا نإ ناسنالا
 نتبح ةنس ثلا ةئام ىلع ديزي ام ىلا
 ثحنلاو يضتثلا مامتعا ىلا لصوت
 ىلا جالحاو راكفالا لقثل رجحلا
 ىترح ةنس فالا ةزيلك :يلخ ديزي اه

 خم اهب باءايطتي راصو ةمهانا ركتبا

 + لاصتالا يف عسوتلاو ةمجرتلاب
 ةريشع سمخ ىلا ناصنالا جاتخاو
 عم ميقاتي نأ عطدسا ىتح دتس
 لثح يذلا دييدجلا وجلا
 . دةديبموكلا

 ام نأ ماملعلا لوثاي ؛ ةنراقث اهو
 اذه ىف ريش يف ناسنالا ملتاحي

 د أم امأمت يضراوي ىصبتا
 ةنس فلا نيسمخ وا فالا ةرشع
 نأ يأ ءريمتفا خيراتلا

 لكشب مراست) تازاجنالاو مهقتلا
 اندجول اذنوخ انتللت ولو ؛ فيد

 تاينورتكلالا نم اذب طيح اص لك نا
 ةعارزلاو ةعانصلا يف ةزهجالاو
 نكي مل عولملا فلثكمو بظلاو
 مت امر , ةلس نيرشع لبق !درهجرس
 تاونس سدخلا 3 هلايشتكا
 ةظشتكا ام لك يزاوي ةيضاملا
 ةنيم نيسيكلا لالش ناصتالا
 . ةيضاملا

 يدسحا نأ رايخالا لوقتو
 ةغادبه لاجم 3 ةلماعلا تاكرشلا
 عضو نم ارطؤم تنكمل رتويبمتلا
 1ذه بجوسبو , بيرطغ جسائرب
 لصتملا رتوييمكلا عشري عيمامربلا
 ةددمتم تامهي موقي توبورب
 هسشن رتويبسكلا !دديو , لاكشالا
 يت ثوبررلا هموم يكل لمدلا
 وه رخآ وتويبدوك زاهج عئدصي
 رتويسكلا نع لصالا نبدي ةست
 رتويممكلا نل رخا ىتعمس , هجوملا
 ايكا, هنغ جدامت جتني هاكذلا غلابلا
 ةبلك مادهختسا ,ناستمالا يل نا

 . عدلاوتب)

 لك يف مويلا رتويسكلا حبستو
 ةايضلاو لبعلا بالاجم ني ,لاجم

 ردويبسلل؛ طبر يح
 نأ ةعرنتم ةزهجاب تادبمي

 ع اسما عتبعلا 3 دجن دوعن
 رتكويبمتللا ةزهجا لب , قالطالا
 ماسيلو ررساكدلاو ؛ تاتوبررساو
 يرورشلا نم كاب ها لولي نسنار
 يتلا ةلاطبلا ةيعونب ركذن نا مويلا
 نكاو , ليقملا نرقلا ,إ نوغتس
 رل لوقلا ىلا ومي ثحاببت#
 تلا ةلهتملاو ةريبكلا تاز شالا

 انذلا لاجس ف اهيلا قلسوتبا مت
 نالسملا نب لصجتل يعانلد مالا
 ٠ ماع لكشب ةايسلا طامنا .ييغت
 ٠ نآلا ءاسثملا دوهنح لكبت كلذلو

 نيذلا ءامقملا بفاح نم اهوسشو

 ديلا ملاق نوكيس فيك ليغ

 خيفول (نييفتسملا) مهيمسن
 ملاش هيلغ نوكيس اسغ قبلد روصت
 ربا ةماسحلا ةايسلا يف نا ؛ ذنلا
 نوكيب امو , سانلا نسيم ثالثا العنا
 نإ ةعانصلاو ميلعتلا هجو
 وش هلك كلذ نم مهالاو , لمقتسما
 ميقلا بنقب يللا يبكلا عفتلا
 + مثحم لكشب ةيقالخألا ميهانملاو
 ويم نيرسلا هجوئلا اذه ةجتتنأ
 امو يعانشمإلا زاهجلا دغاوت
 . ميفتلا تايمتح نم هلائاري



 ةايح يف ةريخالا ةلحردلا دهشت
 'مامتها ةيملاحلاو ةيرضملا امنيمسسلا

 فئحلاو ةراثالا مالملا جاتناب انشد

 ء ميرمجلا لو اهثادحا رو د يتئاو
 كابدت يف عوقولاو تاردخملا ةراجتو
 مارا كاتطو .,يسنخلاو ناسدالا
 بولسار جهن عم قلتت ود فلتخت
 اياضقلا هذهل امنيضفسالوع
 وا بلسلاب اهريثات ىدمو ةكئاشل
 يوذ نيفرصتملا ىلع باجيال
 وانت ةيقادعم وى ةهبارجالا لوين
 انيعامتجاو ايملغ اهتيسلا
 ..ةهتامليسن# يلغ اينذو

 نع نيتوؤسلا ضعي ىريو
 ةيبرعلا .لودذلا يب ةيقفلا تالاف

 نم نيب ةقيلو ةلالع دجوت ال هنا
 اثعمتجم يف ةميرجلا باكترا مزتعي
 وا كلؤملاف .يئاسنيسلا مئيفلاو
 اندخ- لوافتي نا نكسملا نم جزشملا
 مثي لوانتلا اذه نكلو ءايمارجا
 دع لا تيتصت ةيئانيس ةقيرطب
 لك نا عقاولا يو يحامنما امه جيك

 فيرقال عضشت
 حيضي دك مو ةيصافم يعش
 مالعم يف بولطملا يباجيالا رتاجبا
 وا ةيراجت بابسال برر نايحالا
 لوانتلا مدعو ةنجملا ببسب

 !ثدحلل

 ملغ يل ةيئاسهخا ىرت اميل
 نأ نكمللا نم ايئيسلا نا عامتجالا

 ةبيرجلا راشتنا ي ريد اهل نوكي
 نيب اموصخو تاردخخلا يطاعتو
 ةيمارجا لويس مهيدل نيذلا دارفالا
 رايتلا يف عافدتالاو رئاتلل ةيلب او
 كانه نا فيضتو .. يسارجالا

 ىلع ارشؤم تيرجا ةسارد
 ضن نأ اهجئاتن تراضا نيسرجملا
 ترتات ةيكولسلاو ةيرضبلا لطاستالا
 نس ةييرجلا ميلهت سرابوب لمشلاب
 ضرمث يتلا مالعالا لئاسو يالي
 ةكدرطب كتارباغللاو ةميرجلا مالفا

 ةايهج
 1 راجت
 ني يب نوظيمي مهو
 مل ةياهن عيضت
 دق دقهاشمللا نوتي اما بعب
 ةريثلا دضاتملاو تادحالاب
 .ةميرجلا بلكترال ةيلاتتملا

 هذهل لهلا ةيئاصشالا حرطتو

 مكهت يثلنا مالملالا نب ,ةيعوناا
 ضرعت ناب تاردخلاو ةعيرجلاب
 8 اقيم ها يتماانج
 نب نيصصغتمللا نم ةعومجم
 اج ع ااو عامتجالاو صفنلا
 تئاسك اذا اميف اوررقيل نيدلا
 هناهبلس قوطت مليفلا تغيباجيا
 يضرتس وا هجاتتا ينخ ةقفاوملا متي
 رينو ةيسكع هراثا تناك اذا اسا

 نا بجي انهل ةبولطم
 انما ف ةرم فلا هباحصا
 |هيبع نم ةشاقلا ناس هضرغو

 0 1 دضعإ نضرستميو
 يذلا ىارلا اذه ىلع نيئاينيسلا
 راسشتناو امنيسلا نيب طبري
 ..تاردسطعللا يضافتو ةميزجلا

 ٍْن ةميرج كئاتف نا :لورقمب
 ؛عبلاولا يف ةميرجو ,اسنيسلا
 نع اعامت فلتخت امنيسلا ةميرجو
 طبرب ل دهاشملاو عت اولا ةميرج
 نوقرفي برخلا قو ... نيتشثالا نعب
 ةينقلا ةميرسجلا نيب امامث

 نوكتو هيلع رصدعلا متيو يرماقلا
 صوت امك , اهل ةعبار هبوقع كانه
 مرجلا؛ يلع نضبقلا ةيلمغ امنيسلا
 ..ممتجلا ىلغ هسرج نالسعاو

 ىلع دكات يرظد ةهجو نال كنذبو
 لغ ريثات اهل سيل انتيسلا نا
 1++ اهرمع نال ,ةميرجلا راشتنا

 هميرجلا نا نجح ف طف ماع

 رثؤب نبغ ماع نويلب متم ة.اوجوم
 ؟رشالا ف

 «لوخلا ادج خم رثعا حرخمم قطتيو
 نصفي نأ نم عاشي ام لك مهر
 مئارجلا ططخ اوقبط نيقشارملا

 هودشاش مئارجع نم اهوبكنرا يتلا

 ناصدالاو ةميرسجلا ةبراصمل ةلعان ةليسو اسمنيسلا كس هس سس سس سس مس ل

 دجوت ا لوقيو ؛ةشاشلا شع
 نسفلاو مرسجملا نيسب ةتالسع
 مرصجم مرجملا نال «يئاستيسلا
 رشمت7 ايكيسلاو ,هفورظب
 لسسبالا ف اهتال ,ةميرضلا

 دوجو لبق تدجو ( ةديرجلا)

 باكترال دوفلا عاود ناف كنذل
 هقورظل اساسا عجرت ةميرجلا
 هميرو ةيعاستجالاو ةايسفتنا
 1 امنيسلا ةيمهس كلتو ,,ةيسايسملا
 اهنيلستو اهروذج يف ضصردللا
 ,ءاهتل اهتجداعمو ايملع

 ةفالع نييسرطملا ىدسأ لفحيو
 ب | رادشتماب اهؤيسلا

 لولو تازدعملا
 مد > ةرانا رهاثع نيمهتت يبا
 تيتخ  يضرسمت يتلاو نيمرجملا
 طاف وا ةميرجلا لاكشاو عادا
 ركشا ةشاشلا ىنع .,ثتاردخملا

 يعو وأ مه حفيو سورددم ريش
 اهمدقت يتلا تاجلاعملا نا اه5

 .هرتؤم ريطو ةيهطسي ةهئاث
 يال الاجم تحيصا امنيسلامف

 ءاهيل رجاقيو بهاي صقش
 منيب مالفالا هذه ترشتناكلذلا
 لئاسو رظحلا وش يمالغالا بدالا
 ,؛تاردملاو ةميرجلا ةحئاقكس
 امميسلا ىلا اجنت ةمدقتملا لودلاو
 تاردخملا ةسفاكم يف ييزفلتلاو
 ىلا ليبعت لئاسو اهمال .ةميرجلاو
 ,ريبك لكشب اهيف رثؤتو ريهاملا
 ىسبم نومهني اهيذع نوسلاقلاو
 اما اسهبادختسا ةيفيكو اماردلا
 ءالهجلا ىلإ ف اهانكرت دقف ايدجع
 ىلغ ةميخراا ةينبتلا 'ومدقيل
 .جمتجملا دماسح

 ةباقرلا دوي
 كلاته ,ةيبرعلا امثيسلا لَو

 بفيكلادو «لحولا» لتس مالجأ
 مذ اروسص تقرع هرامتا»و
 تاربدخملا ةراجتو ةميرجللا باكلرة

 لوقي - نامدالا نتارب عوقولاو
 0 رحم قات ادبع

 ةيرصلا اسههسلا نا تا

 3 ,ةميرجلا باكترا ا يدؤت
 بابترا نع بابشلا دهاسمن

 ل سرت اهنال مهيئاربع
 ريغ ءيذ هبا ىلع ةييرهلا ملام

 نا اسخن ..ليمج ريخم وا بنعم
 ىنذئإلا يلع ايويق عطت ةباقرلا
 ميدقت يي نوبحلري نيذلا نيجرخملاو
 ..,ةييداع يربط ةيمارد مئارج
 نم مونلا اذهل فقت ةباقرلاف
 ودع نأ نا م اه نكلو مالقالا

 ني يدرحالاا ايش نيش ايداع
 دل نيخ ايينيسلا رثإ

 1 بقيسلا 0 ليتم

 ةيوا نم. نيقهارملا ع ةيكيرسا ارملا لاغ ةيكيرمالا

 ا دعاست اهنا روصتا

 , نامدالاو تاردخسلل ةيسنل ابو

 0 دسسسع بنسإ نوأ ةدسسع
 هبا كارا قفحلا ادبي اماداع

 كارل

 ل معو ف اس
 ىلا ىعسيو هما راب

 ,كلذل اققو هتدلاو“ جا «دئاو ميكلت
 هديه نلع سلبلا ماملع قلطيو
 يهو هييدوأ ةققو» مسا ةرتفنا
 هوييلوأ مدلعو» قيسم

 رص ةيبارلا لفطلا غلبه ام .تعو
 دحع ديلتت ل اهبيح بغري هرمع
 ,ءيش لك ىل هيسمن نسطم رم ةيدلاو

 تاكرخم ريفصحلا كولا يربم
 كرد ةادفلا ذلخلب ايدنيب ةدلاو

 تنده سميك رمالا نأ مع اهيلاو

 يتيفح قرام يف لفطلا عيت امه
 ايكدلا ريبدلاولا دحسا نال كلدو
 حنيعي .جدومبك لططلا مراتك
 56 - لفطتل ي) هل انفادم
 رم سف ادلو .رظالا دلاولا ربعاشم

 ءا» علو"

 2 م
 نفل شوه يذلا هدلاو نم دم
 ره ةرمعلاب بيبلا روقيشو هيمي
 لفطلا يعدي نوكنب ثتيح . اهبدناو
 .ضصخبلاب روعت بف

 هنا نوساسفتلا قولا يذيب
 اناا هملعُث ماكمب ةيمعالا

 ةلغجني نا هما نم اذهل مزاخملا
 داجياو هتيوش ديكات ىلا لصصوني
 لطبو دل يتصمو ددحم عقوم

 موهفملا اذه لاصيا نا ريغ ةيدلاو
 لالقع نم متن نا نكمي 2 لفط_لل
 امناو درت يقالفعا بالطبخ هلق ولا
 انغ قرط ةدغ لالخ س

 موملا ىلغ رشي يذلا حمضلا هئوثل
 بايخ دبع هندلاو عم ريرسلا يف
 ليش ىلع ديل لوهت نأ اسكبي ةدلاو
 اداف فدلاو ناكم اذه نا لاثحلا
 ده ين هيبانحل لدنَخ هنم :هيدتا

 تعتلاب قدلاو مابقي هيما
 ل3 ودي اسدنع لماثلاو .كهارحلا
 صورك كايا بجنن كما نأ ,ةيسردملا
 امصكالبش نإ الا رياك لابنحتو
 رافنلشم

 2 دج ونوع رهو مست زج يع

 دسك . اهل لوقن يأ اهب علاول نكست
 نا اريسيا بدر للم ةريصف ىك
 »ب ب اذ مك ناملاو جوربا

 0ك وه يي قيفكلتس دعم عل يلدا دوه يذلا الجإ

 نا مذاوا
 نال ةياعلا ناطوسب الاثم ناذه

 نأ عي يصوم ا ةلاسرلا

 ةييكشملا عضو
 ا رت ارظتم راشا بيحتو

 «هجرطملا نم معاؤ انام دقتعذ
 نشب رهاوظلا هذه ارضرغ نيذلا
 هراراجت ةهج نم هاوس قيقد
 رعب قرقلا وأ بابشلا ىلع اهريثأتو
 ءوؤزي فيكو :؛فيكاو نامدالا
 ١ تارايهذالا يلا نامدالا
 او عمتجملاو باهشلا
 ءضكلا هذه درع يمالفاب

 اهاتشق ان ننال دي لكشب
 ةييشنلا اهداصبأ لكب الؤأ
 توزظو ا ةيداصتلالاو
 فيكو أدبي فيكو نميدملا
 مي تحجند اهنأ دتعاو

 يسع ريثات ىلاقلاب اهل 0

 امتو +
 ا نيب امومهو ,تاردخملا

 هفلاوتن نإ
 كانه نال-

 اا يطاستو
 نم مزج اهنال نكلو - امهبايسأ
 لماعتت نا اهيلخ امنيسناو عماولا
 ةيلوؤسمو ةيسنعب عئاولا اذه عم
 1ةيئطوو

 لوقيو لاسك» ريدقلا لثمملا
 ريتات اهل امنيسلا نأ :«ايتوانشلا
 ازأ يلع

 لا طباورلا يوقتو
 نا ءةريهشم ةشانفلا قتمتو

 ىلع دخاست نا نكمملا نم امنيسلا
 ىلا تاجن اذا ا سميرجللا راشتلا
 ول امك ١ عرشلا
 2 راهذيلتت 3 ريخلا منعت اهنا
 نيوروفل لمماطملا وا مرسجملا

 ةركفب بجحي فوس ءهميرجلا
 موستيو ةينابتيسلا ةميرجلا
 تقولا وسي | يدافتيو اهديلفتي
 لالخ و يتلا مايظخالا
 هتمبيرج اهباكترأ
 مالفالاف ,ةلماست ةيحاستجالا
 تايلمع حضوت يتلا ةيئافعلا
 بيلاسا تعدت كوببلا يلع وطسلا
 ةيذيت لرخ ثاباصعلا ضعبل

 وطسلا تايلمع دذيفتنو ءالهتسالا
 نا تلذ سيل نكلو .هاطبب
 ةسضطلا لا اهئيسلا مدقت
 ,.اهذيفنتل بهذا دهاشملل لوقتن

 لامعا نم ظعلغ ضمبلا ني
 باكترا يلع دهعاسست يتلا

 تاردخلا يطاسمتو ةصيرسجلا
 ,نامدالا نئارب نب عولولاو

 ) جاستنالا ةديذ يف ةدسيدج - .برجت (

 كسصسلا ةسعار زسل ةسسصخم يل وضحا
 كامسبالا دوبرم نا قورهملا نم

 قامسالا ةيبرت ضاونحا ل ىمتالا
 ءاضنا عيمج ف ديرب ال ةيديلقتلا

 راتكيلل ناتلغا ةعيرأ ىلع ملاعلا

 نكلو . مسوملا لالخ دحاوملا
 ىومتخملا اهعضو يتلا هفيرخلا
 عطرت ةيكسسلا ةورثلا ف بيفوسملا

 . سترم ند رثكا اهدو.درم [ | حم لهطتا صلختي ام ؤداعو
 ةسمداسلا سب يب ةدمعلا هده

 (قرتملا مده بقمتو .ةيسالاو

 وحد ايلك ةهحوم ولأن ةدجرم
 يو .لتتعلل ىريكشلا روظنسملا
 . ةييردملا هلوشظدب هظطينرم ةلجرت

 نوبيئاسفتلا واللا قلطمو
 .«نوبكلا ةريهر. ةلهرلا ندش متغ
 هذدقع نم يماطبلا رمس مق اذا

 ديول وييسر رس يس هيي دبج
 عاسالل ةريك7' ههرفلا دش نوشم

 مدع مهئادن اهرم يوحاضوي يفلا
 مراخملا عم باف ىلع ةحاضا هب سل

 صفع”

 ودبي ةتيرطعلا ءده يل ميت كو
 يف لزسعت ال .ةيامال ايس
 عمت ةريبك ريغ هحاسم ةريحبلا
 اهيف ماظتو . اهاوصو يم باميلا
 اهبتلو هلذسسب يصاوسعا هثالث

 قياوعلل اهدنا , اهسبب اميه لمتت
 نلمراوقلل اهيماثو , مساومحلا
 صوستل مسشلالاو . هيياسلا
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 ل
 قلاوعلا نهزيمج نبا كفسلا
 ةارييظ نوسكم يملا ةيناونجلا

 اشاراغل اطئسو ةيوصقلا تانيكرتلا

 ةلحرسلا يف انهو . اهل ايرورض
 متث ةيجولويبلا ةيقثدلا نم ىلوآلا
 تابيكردلا نم ربكألا رجلا ةيازا
 خم يرجي مت ماملا نم ةيوضعلا
 ةيتابنلا قلاوملا ضو يلا هللا
 زافب هعابشا يلع لمعت يتلا
 ةييبرت ضو ىلا يجسكوالا
 ومثل يثلا قلاوملا ةما , كامسالا

 ةبجو بانوكم دحا حيسل مدقب
 كاممالا

 مهسفنل يجوساريبلا ىرمصملاو
 نا يل سخلتي مازجا ىلا :ريخسلا
 يملا دينابلاو هيباوبحلا قكاوعلا

 نافسإلا ماهنملا رظخ نم تيصاجت
 , هلئاق بايمكم رثاكنب اهل هلوكالا
 ةايملا ةيقنت ناش ةيلعات لمعتو
 را دود ةيوصصفلا زاول'ا فيش

 ىلا رادربل ةيسدو درس انا يسيئرلا
 ىدت تملا نع رثكاو لج ةرشك
 مسول' يف دجاولا راستهلا

5 

 هدايرل كلدب ةسرفلا منتو
 ٍةدع ضاوحالا ف كامسالا دذغ
 ةيباجسلا تايلسملاب مكحتلاو تارب
 نا اضيا انمسويو , اهنم ءزج لك ف
 هكيمسلا نيرملا تاقبط لوح
 رمق يف ةدئاخ نود تبسرت يتلا
 هذه ىلا تاريهتعبلاو راهسألا

 ,راممبسا نا امك , ةيقابثلا نلاوعلا
 ىلا اذ , ربكا ةيدالقمب متي فالعالا
 هرس 'هتواتتب دقت مل كاسسالا
 ىلع لوالا < يبرم امناو . ةدنعاو
 ىاع ةيتاتلاو عنصمم بلع لكش
 تارارفالا للع ثمن قلاوع لكش
 هعصش نع همحانلا ةيوهعلا

 ديداقل' ربغ ىاولا يف ادقو
 لون. اهل مدح.تا كمن باموظمم
 1 ةئدبلقتلا كالبالا هسرم م

 ف دير نع المع :يهابصنا
 مهيراخت ب اروريتخلا عابفلمالا

 جافا رج ابننا يلاثلا جرزمتلا

 ر

 اب دنملا راك + ىلإ ؟ يأ تنملا

 هيوعص كابالا نم تيدحلا متعب

 « كيحولا مهلفط» ةيبرل
 د١ :ةحيرحصم ةروصب هعب لماعتلا
 دلسم ل بس اما وع
 نا ديري الو 3
 نيا اولا دده فادوي ع

 ثيعاس دلو ,اماع ١5 تقرقتساو
 ةروملا ىلع ةيساردلا هاه
 يدل ةشوشا'

 نيدلاولا عضو الوإ دوي
 لاسفطألا نأ دا ٠

 تالئاعب نو دنوي اع 1كانع مموعجيالا
 ؟ذهو ؛ةطسوتملا هقرط ا
 ايلات ةجرد اع بالاو مالا .نم ذابت

 مرسيجتلا ندع !اتيلك تايفسالا
 هن ةيثلل هموطنم يلا 'يليوختو

 ل لاببالا اوميموو , ةيخولوببت»
 مكحتت , هريجحبلاب ليغتم ضدوخ
 فورظتا لثب ةييوربكلالا هرهجالا
 سفن .رلخ اولشتسو دنا هيزورشلا
 , كلد نم رثكا لب راتطا هريسلالا

 ةده مسوم فصن لنوصمل يف رثنو
 ةركا

 ةيغانصلا دبش هعبرطلا بفقز
 نقلا هقايضا ىوطس لايم.الا هب رمل

 ىرطا ةريم ىلع .|امل' اهو درع
 ةييفيرطلابب هيزرامم ينجح

 ندع صاوخ 2 هذظ نأ 4 ل اببكلا
 لك ثم 7 يييف (دهيلو دهلح# هيبولعبس
 نا بخ يف , ةئيبرا ىلع رت يا
 ةقيرتعلاب .لامنالا ةييرب
 يئراجلا مانا لمحت هيعايصلا
 ليم ادهيج هييطدت ادي يدلا
 رموشلا يلا مكسع

 ةيحوبركيالا تاموظملا ليوصحتو
 لهسي بايمويصتس ىلا ةيمينطلا
 ةريك داير ؛ءدسي اهل مخنلا
 عم كامنمالا ةيبرب هوبرع ىلا دن

 ) دهونركيإ جادنا# 1اس نام
 «بيبهش ٠ ملؤلا



 مس ديم 0
 م َُ 1 1 3 1 1 دهعت بلغ ا

 1ع

 0 1 ا 101 0 2 طع 1
 ا 2 ا ع ْ ُْء 00

 + يعم جيلخلا ةمظنالا
 روضحب قلفتالا سيركل مثو

 دهل ١» عبم حابصبلا 9

 تلصح داق كلذ نم مظرلا اع
 راعسا عافترا لا تدا ةهليد لماوه
 ايالؤد غ1 ىلا اذخأ ماه طقنلا
 اهم ازتلا يف تردتسا ةيدومستا نكلأ
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 يداصتقالا رايهنالا ةيلوؤسم
 لكشب ظغفثلا راعسأ روهدتا ؛اجيكل
 جاتنالا عفترا نأ لمب راه
 لا ليمرب نؤيلس ١,3 نم ايحدوهستا

 هوس را

 لحضوان

 مشنلاو ليالفلا دارا

 .اهينلا

 ١ !؟حستاسسكفو طسسقست:دوصسصس لاو يىسناسوسيسلا
 روي

 فونألا تمكز هتمغطو نيمرحلا

 مسلاسعلا ىف ةراسنلا تالجمو فحص اهب تجضو
 امم ا[! ايموي ليمرب نييالم ةمست
 تاكرشلاو ططثلا ةرسامس مد
 ةحلصم باسخ شع ةفغتسملا
 ,طقنتت ةستنملا لويبا

 نبع يناميلا ليهتي ملو
 ,هحومجو هقنعو هرورنل ةتسايس
 رارق يف رود هن نثآي مل هناب املاع
 نع طفنلا علقب 15197 لصيف
 .برغلا

 هناس هيثدحمل هئاضباإ مغر
 نا لب :ةيطفنلا ةسايسلا سدنهم
 ىقكأ يناميلا طولس ازه مهضمب
 ليمربلا لصو نا دعب يناري؛ رارق
 راثآ امم تارالود ةعبس نم للا للا
 ةيعبش هنا امك :نيناريالا ةلغرفع

 يا ضع هنفلو :ةيداصضتقالا ةمزألا
 .نييكيرمالا اضر ديغب دعقس لاح
 يداصتقالا نواعتلا ةيثافثا مغر
 ا59+ تسمأ يتلا ةكرتخملا
 ترعثا يتلاو كرتشم عامتمعا لالخ
 لممي ةماع ةيكيرما ةكرش 1 ف8
 .يكبرما نط اوم فيا 64 وحد اهيلا

 ةيبئجالا تاكرشلا تنجح دقلو
 اهريغو دملثلا لوقح ف ةلماملا
 ,يايراك تازالودلا نم نييالملا

 درصس لآ ةيوكس ثلحا امناطلو
 لباقم اهيلع ةتحتسملا طاستقالا
 عازب مل تاءاشناو عيراشمل اهذيفنت

 قيدحت وا تالساولا دييض
 نكلو : 1

 هتامركح

 يذسلا رسمالا يدوعسلا ماشتلا
 .اهيلش درلل مالعالا زيزو رطضا

 سيئر دلتناف .يدومصلا طفتلاب
 نيسح ريس يئاريآلا ءارزولا
 ذهبت طابشأ ١ يوسوس
 امهتداسإل ةيدوعسلا
 راعسا روشدتي بيستلاو جاتنالا

 نل ناريا نل» :لاقو ةيملاعثا طفنلا
 ,«ةتماسع يقجت

 يروشلا سلجم سيئر نش امك
 «يناسجتسفر اه يسصالسالا

 1 ف لبان انئار ؛يفحسم رمتؤم
 يا رهد كانه ناك هنأ هبني

 لود عم ةيدومسلا نوئمتت ناو
 سيئو ةزافسالا ةسيامصل كبنا

 جاتنالا صصخ قرخو اهريمدتل
 |ةددجملا

 يئدوفسلا غارزولا سلم كرو
 ال يتلا ةضربفلا تالدحلا ياغ
 رفنتسإ مث «ةهصلا نم اهنأ ساسا
 دمحا عيدو ,ك بتكذ همالقاو همالزا

 - ةهكيرمالا ساسناك جيزخ  يلباك
 لمفنلا راهسا فيفخشال هدهيات انلعم

 دهلت ةوطخع كلذ نا امهاز
 ربع 0 اهتسا او ةقاماحلا
 !!ءاوسم

 نامثع راس لاوتملا سفن ىلعو
 ةديرجو ءةلجكأ» ةلجسم 0 ريمعلا

 ةلمح نش ثيح | طسوالا قرشلا
 لورتبلا رفس نليلا ناونع تست
 ام ..ال ماو :ليمرملا اذبعاو ؟رالود
 )(اهءالجغو اكيرمأ ضري كلذ ماد

 يمشئاش حرتلا امنيب
 طفنلا ريدصت فاود يناجتستر
 دقتغا ينا» ,الئان «ةدو دهس ةرتفل
 رثكا نم ادهاو نوتي نا نكمي اذه ن)
 قبواجتنت مل اذاف :ةيلادف ةحفسالا
 لهي نا دحا يال نكمي الف طقنلا
 .ءاهلجم

 زويل سا ىي» ةلجم تلو دلو
 عرماتم» مهثاب دومس لأ ةيكيرمالا
 نا هيف تلاقو «نونيرحلا لورتملا

 ناو ؛يرخالا كيوالا لوا حئابسمب
 'ةسايسس نم ةحبارلا يه اكيرما
 ةتاكلا ةيسنلاب 1
 ,ةصيخرا

 ةماهسا هذه لثلإ نبال ناكو
 سكمتتك نأ ءاقرلا ةيدومسلا
 دكاسعتقالا يلغ ةيبلسلا اهراثأ
 نإ ببستت ناب ,هسفن يدومسلا

 دجد ضرا مع يداصتلا رايهنا
 ةدع ثمنم نارهظلاو زامجتلاو
 نم يفت مل هراثأ نكلي :تاونس
 نيطرتملا ءارمالا تايكولسو ةايع
 هطسلاو زيذيتلا يل اورمثسا نيذلا
 شيهشحلاو رامكلا ديئاوم يلع
 .نيجملا تالحرو

 دوعس لا زاتهتسا نا فسؤملاو
 ةلضفم ةداس انناك مهتالابم الو
 تالجمو هريواباتلاو لحصل

 سرملاو تارسيمفلاو ءاسشبالاو

 ةيحفتللت ةدعتسج هيدوسسلا

 يتلا ءاكيرماو ابوروأ يف حئاضفلا
 .ةدسافلا تاتيحلا كلن لتعم ديصتت

 ماد ام جدري نم ةسث نك ملو
 بتل عزتنا دإ هسفن نيمرحلا نئان
 تامفم يلع «يوب البلاد
 ةسئاذسلا حتاشللا تالجع
 ةرثكب ةرشنمملاو

 دروب يسحلا ال يناثلا! ليبيس ناغو
 ةدام تناك يتلا جزابنلا هذه
 يتوبهصلا يمالغالا لالفتسالل
 لالخ نم نيملسملاو برعملا ةماسال#
 نئاسخ تاسيكولس ضارسعتسا

 يكيولا» ةليحس ثرضن اقل
 144846 يف ةهناطيربلا «هزوين
 هكولم رثكار نع اريصس اقيناخت
 مل مدخلا نا هيف ماج «يتغ مئاعلا
 ةرئاط لب يئاتابح ”نوالمي اودوكي
 سمط تناك امنيب ,اهلمكاب
 ةرماع الالزل غئيوب تارئاخطع
 ءايلدصالا نم ةرسيبك ةعرمجمب
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 تارايسنا نم ةلسو فصتو نصاخلا
 كلف كلا مآ ,«صاصرلل ةراضملا
 ءوبم اجسلا» ةصاخلا هترئاط بكر
 !!تارئاطلا يقاب نع لزعسب

 مضي اهنابسا ف رمق هكلملاو
 ةيضب هميف يفدي ؛ةفرمغ ةلاه

 نيمرحلا نئا زضو | دقو ةجغع مركا
 هيمامحل سا طالب مارشي

 متو انك نم هراجعا تجرها
 .ايلاطيأ , اهلقص

 نوسيلم نيثالث قفنا امك
 هيعيتسي تشي هاثبل ينيلرتسا
 ةنئعبم تارومتم نإ ادرن نيتس
 !بهذلا قبو

 هقلك دقف طيتج ف هرمنا امل
 .يوسيو ءينيلرتسا نويلم نيتس
 ةيبه) ماسنييبل نم ايثدم اضيمع

 ةرايس نيسمخ ءاويال تاجاركو
 ايوتس عيباسأ ةعضب هيف عيل
 م

 يب ةيناطيربلا ةليهصلا يفمتو
 ناؤنع تحدت رهف نئاخغلا فصو
 :لوقتل مبومللا كذبا
 يف يفاح خيرات دهطد ناك ,هابص

 نا لورممو ءءافرلا بهو ل
 دق ناك هتايم- مايا لصيف كلما
 وكراك تنوم نم اذه اذهن ىعدتسا
 ةلوؤسم هقافتا ةرثك تناك نأ دعب
 ثيهح ءدنبلا لف هبامح طوبه نع
 هينجع نييالماب كانه هفرص ام لئب
 ,يضيلارتتسا !

 يضع يئداحلا نبالا دهق ربتميو
 دقف لوألا نيالا اما :زيزعلا دبحل
 «هيلزن ةينابسا ىمح هتباصا
 نغ لزع يذلا دوعس يناثلاو
 تام يذلا تناللاو ؛هشرغ
 قه يذلا عبارلاو ؛هابص
 ناكو هاخالد ماع ليتغا يذئاو
 سداسملا ناك مث تام فق سمانخلا
 ناك رث «شرعلا نع لزاكت يذلا
 .«دلاط كقلخلا» عحباسلا

 دلك ءرشص يداجحلا» دهف اما

 ناسك نأ دمب :مكعسلا يبيرك منغ
 تام دق زيزمما دمخ مانبا نم اديحاو
 هيينغ نع نارخآ نافلا دمباو
 .ءانصخملا

 0/5 هابا نأ ,هيبا نع دهن قّرفو
 عيراب ظقتسيير#

 هلا لا ءنائجوز هلق وه اما 0

 هللكا خميبوت دعب هنا عاشيو
 تبفرتم يو هلمف يذلا دعب ,هل لصيف
 متسلاب اينعف نكف دق ناك ,ونرا#
 جمانربب كلثنأ هسلش ءىبهي !دهو

 سرد دقو :يدجو صاخ يميلبت
 يرجي لازي ام هنا عغر ,ةيزيلجنالا
 لالش نم ةيدسزلا هتاضقانم
 ناي هقيشري هقورغم وهو .دجرتم
 هحذدميا نيترم لاؤسلا هيلغ رركتي
 ,اهلالط ركفي ةسرف

 ةلباقمل قباسلا ف برسغلا
 لامغالا لاجرو نييدامتؤالا

 اذه عمو ,.دي عفتني ام مهنم
 بجي ام وأ شكلا ملعت هنا ودبي ال
 .,هملعت

 يع ..مكحلا ىلآ هترصو دفيو
 اهلو /هللاديعرب قيلمتلا فبعب هاخأ
 عدصت ةيشخع ,دهملل
 ما شرع رامهلاو متاحا
 جلملا ءانب مث دلاخع كلا مكدع

 اجلب مهضا دعي يذلا يوونلا

 ةريسا1 رادع

 .نالا دحل ديش ملاعلا قف يرون ١
 ةيبس نم نهسكم اجلملا اذهو

 ةيمئاحلا ةرسمالا ماوبال قبارط
 سرعلا نم ةعوبجب عم اهتسرب

 لسصت تادلوس ثرفو دقو ءصاخلا (0 7
 ءعابرهكلا ديلوتل لورتبلا ىلع
 دكيوذتو ءابملاو ءاوهلا ةيقدتو
 ةيكلساللا تالماوملل ةطرسم
 ,ةمزافلا ةثاللاب

 اجلملا اذه ماشنإ للك دقو
 ,اهرصخ بععي يبالام

 الب ققتي يداا لاملا اذه زكو
 1 ثاررنملا مهل بصب ا باسح
 ءالؤه نسم“اسحلا ليجف ,ةءارو بقت

 يلا لمجلا نم ةزنق دهش دق ناك
 .دحاو ليج نمض كاليداكلا

 ةذ دنملا م1553 1/1197 ثيبملا

 باريسسسلا ىطصسصسق يتق رسمسسشبإ
 تاسهجوت لقني يتويهصلا مالعالاو ةرتلا ذتس

 للا ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا ةنيادهصلا نيلوؤسملا
 ةيركسه ةئاسرت هئاكو يتارعلا اروهم يجراخلا ملاعلا

 ايسائتم ؛اهيلع ءاضقلاو ( ليئارسا) ةهجاومل ةئيهتس
 ةيبرعلا راطقلالا ددهي ينويهصلا نايكلا نأ مالعألا اذه

 نطولا نم ةرمبك ءازجا ىلع يلوتسيو اماع (1 7) دنس
 ةوثلا ىلع ةبوجلا هتوف قولت نع ؟مود ثدصتيو يبرعلا
 ةيكيرسمالا ةدحتللا تايالولا عم قفتيو :ةيبرملا ةيوسلا
 حسلاصل امود حيلستلاو ةيركسملا ةوقلا نازيم لعجب
 تيح ةيرذلا هبراجت يفضي هاو ,ينورهصلا نايكلا
 ةفاضالاب يوون ىدأر ( ٠ ١ + )و ةيرش ةلبنق ( [9/ ) كلنمع
 ارهخا اهب حرص ةيواسيك ةيحلسا نم هتناسرت عضت اس ىلا

 كسلا نزخيو نابثت لافوي ينويهصلا مولعلا ريزو
 يود هقارشال عضخت ال اهلك هذهو ةيجولويدلا ةحبسالا
 نم لب ةدهتلملاا هتايالولا نم ءاربخ- ةنوادوب اوس برجتو
 اهساوخأ لرمي ل كلالو ,ايداسو ةيذقع اهمعد لالخ
 ةيجولونكتل | ةحلسالل ةبسنلاب اذه .ةريفطحخلا اهتاردنو
 نابكنا نا لونات نا يفكيف ةيديلقتلا| ةيدلس ال ةبسنن بانا
 يومحلاو يركسعلا نازسيملا لمح ىلا ىدس يئوبهصل
 . هجدإ / لايم

 رثا جينخلا ةمزاب هتيمست ىلع حلطعصا ام تو دح- دحبر

 يتويهصلا مالعالا يمص داز لصالا ىلا عرفلا ةدوغ
 برغلاو ةدحتملا تايالولا وحن اهجوتم اطارصو ةوارض
 .. قارملا دش ةضرفللا هتاهحل يدص امهيف دجي ئىذنا

 اياون لوح ةز احد رير اقتل او ذاقفلمل ارابخالا رشايأ ديو
 ةروطتملا +تملسا ةيدكو ةبركسعلا هتارد)و قارعلا
 لك يذلا ملاسملا هبعش ىلع ةير امعتسالا لودنا ايدعتسم
 . ةيبرعل ةمالن | دنس نوكي ئمأ يوق دلب مانيوه هديري ام

 ايدام هيأر زيزمت لا نم ينويهصلا مالعالا أ دبر
 تدهن دقو قارحلا حئاسن عاضوالارودعت نم هقدق راها

 : اانا كلذ ادكؤم ناتيا لارنجلا
 ةيبرقلاو (ةيئيثارسالا) مالعالا لئاسو نا>

 نا نكميال ( ليئارساإ) ةداق اهقلطي يتلا تاحيرصتلاو
 ( ليفارسا) سيل هناباطيسب ناك امهم يبرع ياعنقت
 مق برع» يا لإ كراشت نل اهتاو جيلخلا ةمزا يف علض يا
 . ؛ةيكيرسالل ةدحتلا | ثايالولاو قارعل !نيببشنت

 اهاياون نعتفشك قب قاقلاب مالعالا ةزهجا لتكت مكر
 تاهومجم عم تاءاقن رشنب برحلا لوبط عرقب ةقيسلا
 برسلاءارزو ضعبد ةاقملا ةينياهصلا تالارنجلا ند
 للسخ ةيليئارسالا فحصلا ترشن دسفاف نيقباسلا
 مالؤمه رظن تاهجر يفاملا بأ رهش نم يناثلا عوبسالا
 راشا دقو ةبجينفلا ةبزالسل مهتاررصتو تالارخجلا
 ذافتا ةرورضول|ةرشابم رغواةرشابم ةروصي مهملظمعس
 قاقوب قارعلا ةمجاهمو ةيزالا) يكيرما يركسعمارسعا
 عنف ينم تايالولا نا دقتعابل نب 1
 اولا ادعو 25
 لئدتتس اتيرما ناب ةحارصب نولوقي نآلا نيريذكلا ناب
 ةينويهملا ةيركسعلا ضرحت اذكهو رسالا يهتنيو
 هثاردق فامفال قارملا ىلع هادتعالل ةدهتملا تايالولا
  ةيندملاو ةيراشحلا هتينب نم مزج ميدهتو ةيركسعلا

 لزا ةينرميهصلا» نأ رمع مههزلادبع بتاكتا دكؤيو
 اهين تنلعا يتلا ةظحنلا ذثم قارملا ىلع نيضرخملا
 نالعا مه شوب نا نم مغرلا لاعو ةيضامدنالا ةدعولا
 موشضوم يف رظنت ال ةدحتملا تايالؤلا نا دكا دق ربطلا
 تثيحت عجارت نا ثيل ام هذا ”ا ةيركسملا ةوقلا مادختسا
 رشتاتو ةروعسلا ةهنويهصلا ةيمالعالا ةلمحلا ريتات
 . رج سيكو

 دض ةينريهصلا ةيسقنلا ةيمالغالا ةلمحلا ناطا قو
 عوببسالايذ سترااه ةديرج ترشن ةيبرحلا ةمالاو قارعلا
 ناهقنا ءارزو سيئرتك اح يرصت بآ رهش نم يناستلا
 عضو دق جيلخال ةمزا ) يكيرمالا لشغدتنا نا ينويهصلا
 ىلا وغني رمالا اذ هو :فركا ىلع ةينيطسلقفلا ةبضقلا
 . رورسنلا

 يدل ريصت قلط ينوههصلا مالعالا بيلاسا نمو
 هبتاكلا قلع دقف .ه اوم ابرح نوهجاوي مهناب ةلياهصلا

 اذه ىلع رامشمغ لع ةديرج يف يجلب هييرا
 يلمف در ف لثمتي ريغص رهظم وانا :الئاق عوضوملا
 برهتاس قارملا ماهتا لوه ناشلا ,نييئيذرسالاو
 لجاملا عيزوتلا ةلاسم لوح مئاقلا بعرلاوه ةيواميكلا
 يذلا نادثتسالاب هتورذ خلب يذلاو ةيقارلا تامامكلل
 بلاط ايلمثا ةمكحملا يأ تسنرا يئاد يساحملا همدق
 ,رههمجلا ىلع ةيفاولا تامامكلا عيزوتب يئرول رمارادصأ
 , ةفيعضلا باصغالا نم عبني اذهو

 تدحتم يركسمل اخنيرانلا يف ينويهص رابخ مضن | ابك
 نويكيرمالاف لاهيا لعو م: الئاقر امشدهلع ةديرج ىلا
 شيجلاو ,... «لاتقلا ىلا نوتاوت لاحلا عضولا يف

 ربكا يلع لوصحلل هدهج يراسمق لذبي يكيرمتا
 ةصرف هم تحال ذقو سرفنوكلا نب ةنكمملا نابتازيكا

 نأو ,ةبسانملاو ةريخالا تاظحللا يف ةيجيلخلا ةمزالا
 ةصرش نييكيرمالل ةبسئلاب نوكت نا نكحي جيلخلا ةمزا
 ,«ةيمازتيفلا برحلا راثأ ودعل.ةيبهذ

 نوؤشلا ةئجد مام 'ينويهصلا ءارزولا سيئر ىدبا امك
 ةرسكن نم هجان زنا ينويهصلا تسيتكلا ف ةيجراخلا
 لاقو جيلطلا ةمزا ءاهنال ةليسوك يساسولب دنا قيرطلا
 ةيسامولبد ةيوست ىلا لصوتلا ناد عافدلا ريزو نيرا
 ءباحسلا نع رفستو يه امك ةيقارملا برسنا ةلا فرتت
 اننا ينعي اذهو طسو 11 قرشلا نم ةيكيرمالا تاوقلا
 . «اندهول انه كرتنس

 ةيسابس عئاودو راكفا نم ءانصرغ امم حمفتي
 لا اهلقن ىلغ ينويهصلا مالعالا لئاسو تبأ د ةينويهس
 ىلا ةدهتملا تايالولا علدت ( ليئارسا) نا يبرعلا متامنا
 ضوخو قارعلا يلع رشابملا ناودعلا ف يركسعلا رايخلا
 ةوق نم سصلختتو «ليئارسا» اهيغ حانرت ةرمدم برح
 . رصتنمل (قارعلا ربكالا اهودع

 يجنازق داؤن :ملقب
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 جسيلخلا ةسوزأ نسم ايفالسسع وي و اسيكرت
 رنوردضلا ثحبي  عاو . مهاوه

 تادحإهبيسب ةدشب نو رشتملا كارثالا
 جراخ ةديدج قارسا نع
 رسولا قرشلا

 نا ةيمسرلا ثتاعاصدعالا ثوهلخاو

 ةناملاب ؟ ١ ةدسسدب تطبه ايكرت ةراجتا
 تننب ثيح نييضاملا نيرهشلا لالخ
 يره لالخ جيلخلا لوب عم اهتالدمم

 هسيتك يذلا رسيرسقالا لاسقو
 ل و هدأ ه4 !ز

 مل ةقبدهلا ب هيف الاخ يامع
 الاقو ١ داهتالا ىلع ةفاع نكي
 قارفلا ناك دقل ةحعارصب انثدعحت اعاذا
 ١ ةداهتالا دعاسي

 دالود نويلم 0271 نييشاللا لونياو با
 لالخ نالود نويلم 51 تيك نا دمي
 ءيس الا ملاعلا نم ةرثفلا سفن

 نم اهنا ريرف# يف رلبور ةلاتو ترتدوا
 نوملطتب لارتألا راجتلا نا سما ةرقدا
 ىمقالا قرشضلاو ةيقرشلا ايوروا لا نآلأ
 للا اهئاكس عجري يتلا تايررهمجلاو
 يتيفوسلا داحتالا ف يكرت لسا

 نم ابتاسج نالسمارملا
 هنا ادكا تريح يارسلا نك اسهتاعابطنا
 راصخلا اهيذغ ىفورغم ةفود هبضي ل
 ةابحلا . - ٠١ .ةوميولم 0

 اوملا نسأ نع القنو
 راح اش دا ام

 2 رسب هل

 جنت قارعلا بهرت نم ةرد يل
 ناردهي تارذلار ةيضج د ماد امو ءارمت ء
 ,هيصقلاو طايحلا ساسا جقولا ماابي

 ةيرمع ةنيدم اهناب داذعب افصيو
 ىلع ظفاحت ميرغ ينارمغ عباط تفذ
 هييغلا ىلا وهزتو ةلوررلا افديلاقت
 ةئلالتثا ةمطاسلا :اوضألاب
 0 ةثيدسحلا تاراسفلا اهيل
 يسع اسطت ةميرسلا تارايسلا
 . ة«بوروألا لودلا يل اهتاليثم

 نأ عهلوت كارثا راجت يع تلختو
 مالا اهتهرف يتلا كايوكعاب مارتلالا
 كيرش ربكا وهو قاردلا ىلع ةدحدملا
 نإ طسواا ىبرشلا يف ايكرتل يراجت
 ىوتسم لع ثناثلاو يشاملا ماملا
 لود خم اهتراجتب ررهغلا قحلا ملالا
 عمظمم نا ثيح يرضالا جسيلخلا
 ,سمارالا رسبم ةيرب تناك ةراجتلا
 ., ةيتافرعتا

 الحلب نيلوؤسلا نأ رتيور تلاقو
 اوجب يكرتلا ءامتفالا راسم لمجم

 3 ماغلا اذه رود رايلم
 .لبقملا ماعلا تارايلب ةيدسميخ
 عطتست مل اهكرت نأ تفاغاو +
 يف عونا ىوبتسمم نع طاشحلا
 4 هب عقمتت تناك يذلا اهتلار داع
 نوقلي ليز دموملا نلو هتاتيزامثلا لثاوا
 ةموتحللا يلع موللاد
 اهيلا تال يتلاو ةربلل | امينا ضفدع
 متل فيول

 دل ياراجتلا زجيعلا نل ىلا تراشاو
 ةمستلا ف ةئاملا ف 7+1 ةيسنب داز
 للا سا يا نم ىلو الا رهشالا
 نم ةرثبلا صفت

 دقحلا ايفدقسغوي رئاسخ نأ دارخاب
 قارحلا لع ضوزفملا رظخلا بيسي

 رالود نوبلم

 رئاسخلا ضيوعتن ةلص اسنا تاعارجإلا
 ةينالسغريلا تاكرشلاب قلعتس يتلا
 .جيلخلا يف رتوتملا مضولا ةجيتان

 اهيلا يبراقملا داحتالا بابش ةرجه عنمل

 اهن ويد راصتتساب اهارستقا لبقت ابوروأ
 يدب رسعسلا برسفتملا لوذسإ ةسيوسيسنست تاسمو رسشم سف

 تاهورفم 0 اهراششتسال ةيلحم

 و هما برقلبا كاحتا لوب
 دق ةيبورزالا ةيضوفملا تت لود ديجراخ ءارزو حم مهعاستجا
 لس ا ماميزألاا تردعا نعوم الا ةعومجلا

 ةهجرا ءايزر هثضصييس ارارخ وسجسلل داهتالا لوي نوسيد
 ءافلاب ةيبوروالا ةعوشجملل ١ ةيلحس هنمغ يلا ةيبوروالا
 ارقد ةيقيرفالا لودلا ىضعب نوي ا انثا قيدنص

 ةتالت نويدلا مذه ةميلا غلبتو ملاحلا ين ل ةرجهلا نع رش ءامباو برغللا لوم
 0 ل .اهيرؤأ ىلخ اهثارايت طنش فيلخت

 "هير الا ةيبورو7ا اعرملاللا دين 0 ا
 دهن ريظ والود ءايلم نأ صحا بتمبو ىف اييزعخ# يف ستوت
 ليدل اهديكتت يتلا ءايعالا نم ايبسن نم ا شم تثلبق ديرسلا
 رمنتلا رامسا جاطترا ءارج نم ةيماثلا يتلو سوت بلغ اهن ويد تلوعو ستوت
 .ةيملاحلا قوسلا ف هلمع ىلا رالود نويلع رشم ةثالث غفيت

 طمس ربل كنا رق و ةسسسسلا نيمو ذاع

 ةسيدس دسح كسكس ةددحومملا ابو روأ
 ةيبوروا دلت ةدعو نييالم 6 مؤسمم لاق ب جاو -
 35 ا ماع يف ردود نوينم 10 7 1 0: د

 3-57 ١ تكاثم صصختبب ةيبوروالا
 برم ةيديده ككس ةماق# تازالونلا

 مده ةضرمجلا صصختموب
 دات ةدخر نويلع ه5. ثاهورضشلا
 مافلا اذنه زالوا نيوينم م4 ةيبورجأ

 نأ ررسقللا نسي
 لاومالا ازرع ةعومجملا ةيذيفتتلا
 ةعوسجملا ءارزو نأ دسعب
 نينثالا ليزمتت ١ ىلغ ةيسسرلا اوم
 يالا ملبملا دبب يدي لبقملا
 ءاقكال مع ل قطيس

 ضفخ جييلخلا يف رتولا

 ةيئابايلا مهسالا راعسأ

 راعسا تضيغذا امو
 ةياهن يف ويترط ةص

 نسم | ]لا

0 
 ك6
 تالماعت
 تالاماسل دعي

١ 
 رتوللاو ةدنالنلا تالدعس عاشترا
 م قف مهسالا ييلخلا
 .لوالا سما كزويوين

 رقفلا ديازن نم فواخم
 يح ةراقلاب

 م 1 هَ !هيروسةياباوط

3-6 
 مانا هل ةمقك ف هيراوس بلاطو
 لا لوول رملا نمتؤلاا

 2 لودلا ةيكيسكاا ةمص
 ايلمعو ةلاعف ناولس نع ا

 + نود اهيجا
 0 0 نضال

 اهسنالا مدع تالاكو
 ل ن نإ ا نع
 ةجياعم
 سجل وصولا وة ردم

 عسسل 3 سر طصإ ىسأو تلا ف و لس صاسشلا
 طفنلا راعسا عاسفتراسب ترضأت ىتلا لودسلا

 تانيميسلا يف ميطفتلا هيييس/) ءامتا

 لودملا ف ةمهس بتااوك ىلذ يدؤي هفكناو
 ا ةصاخبو ططنبل ةدروستسمللا
 . ءايتيرتا

 ههمامتجا 1 ررتا ناو

 داتا يضاملا لوتيا رهمت يف يوذسلا
 هده ةدهاست ةلجاه ثاءارجا

 تاءارجا ةعومجم نلعت 3 لودلا
 ابا لالبلس

 ةسذان ةملوب «؟(+ نك ما
 جيجا ركنا اهيكقمم
 قودنعلإا نيبمادرب تاكدنذ

 .اينكيهلا جالصالا تاليهستب نانادعتي
 در اةرتفا ديد نع قودنصلا ثحبم»
 ناكل وست ايستلا اب تاايهستلا هاه

 م6 /دادغب ١١117 ةيكرمكلا ىوعدلا

 باهولادبع داوجلادبع قوراف : مهتما
 ب ةيببينجمل ا يرصم

 انمصتم 5٠١/0 ف 4 مقرملا يكرمكلا رارقلا ردص

 اهب فرصتتلا لاومألل ىكرمكلا هرلاو ةميقلل كنيمضُت
 ةعستو ةثئامعبسو فالآ ةعبرأ عاتق راب م ٠ ةفئابثاو

 صضتقا كتماتا ةيلوهجللو اسلف ا' 6 ءو ارانيد نوتسو
 ةئيهلا ءذه مامأ روضحلل ةيلحملا فهصلا ةطساوب كفيلبت
 رشن خيرات نم اموي نينالث (7 ١) ٠ ةدم لالخو ذيفنخلا مسق

 ,هيعطقلا ةسردلا رارقلا بستكدس هسكعبو نالعالا
 بكرامكلل ةماعلا ةئيهلا ماع ريدم

 2 يلا تالا
 لودلا تاركا تح يب
 اهدحر ايقيرخا ل طلت ةدروتسملا
 اسأ غلعيم ١اس

 اذه ماع ف دالزد نويلم 3 2“
 اذا !ا؟١41 مده يف رئارد راو زو
 ارالود (؟8) كلش طقنلا رعس يقب

 »6 0 ىلا طقنلا رعس كاز هذا اما

 ليمربفل اراك د
 يلا لودلا مده يف طقنلا ا عاصم
 يف رالود يركبلمو رالود جايلم (1 كل

 ,يلاوتلا يله نيووكأللا نسا

 نورهاظتي نوينامورلا
 ةمكاحلا ةهبجلا سض
 ثاثم بلالع  عاو - ثسراخوي

 زافتالا ةيبج نيينامورفا نم لالالا
 ربا ل ةلاطتسالاب ةمكاحلا ولا
 ايبامؤر عراوش اه دهضت ثاجا 0
 سيئرهاب تهانينا يتلا ةروثلا دفع
 يف وكسيشنواشت يالوتهت قباسملا
 ,يساكا لوألا يوناخأ

 نا سل ركووزر ةئاثكو تركدو
 تادايزلا نم امل نيرفاثتم
 يالا بيسو نمو راسالا يف ةربمكلا

 اوماق يالبلا ناقتالا ةهيجح هن
 سلع ةيئادور ندي رشع ف تارش اففمب
 ,لقالا

 ىلا يساسآ لكشب باوهاطملا تهجوو
 + اررولا يسيئرو ركسسيليا نوبآ سيئرعا
 سيئر ارييمت تلئمو ناسور رئيب
 قمح نا تينم ماعلا يأرلا
 امان رصد داقنالا
 لا راش يف بربح يبا ةماعلا
 ىلا ا ءاهزؤر لسوحتم بادهمتب
 رح دامتما تاب ا _

 مغ دحب اثه ادبث ب عاو - سيراب
 مالا ربثؤم ةمث لامعا يينثالا
 10 ةثالث رمتممتو ينرفالانواتلاو

 لوب ماسؤر ةمتتأ ف كراشيو
 لودلا عيبج قئمت ةدئي 5غ ناموتحو
 فا ةنامالاب اهتابلا ادغ ام ةبيبوروالا

 ,ادمكو ةيكيرمالا ةدحتالا تايالرلا
 ةيلمعل ةيقدشتسلا١ قافألا ىتف انتسو

 ةلبقلا تاومسلل ىلا ءاتبلا
 «يدابسملا .عيضولا ١ لئاسولاو
 عيوتلا ذثم ىربك) ايوروألا دي دجلا|
 ةأئه ماخل ,/يكنملهو ةقيثو عا

 نمالا رمتؤم اهمد سسات يتتا
 تاكالسغ عضوي يا دما

 نيب نواعقلاو نمألا ناديم ك0

 معييقوتلا ةمتلا مذ لالخ او

 يي سسق دعب سس سس بسسس فز أ يس ق أ < سبت

 ىرديظتلا جالسلا عزنل ةدهاسعم جتوتو جسيلغلا ةسمزا
 الا ودل ةدكاعم قف 0

 ني كم
 هده 0 «سيراب 2 0 لسارم لاقو
 ةضلببإلا ددع دداعتس مده ابا
 اهكالثتما فلحلا لودل عمسي
 اهلوح ثراد يشلا ةيرتسحلا تالاجلا
 دل اهثع بترتبس يثلاو تاضوانملا
 خيلدتلا ةمظنأ ا تايضع
 ,اهنم ةيتيلوسلا صاخ قكشبو

 ققحتنا امان ةدهاعملا نسغذتو
 تايلبعر تنموئغللا لدابت ىلع دنتسي
 ةنغابم تايزحت مارجا .تلذكو دكلتلا

 .ةئلمملا ريغ عقارب هيلع
 نا ةيسنرف ةيمسر رداصم تركدو

 تارارقلا نم ةعومجم ىنيتلس امئلا

 ةئهارلا ثادحالا تاروطت هيف ضرعي اياطخ يقلي

 ةدسيدسج ةروذ موسلا حبتتفي نيسحلا

 يدفن ةرألا ةسسممألا سسسسللب

 ككملا - ةتافبا  نامع

 | مولا رش لبق نيسحلا
 ديبالا سلبجلا هيي اننا لا ولا

 يقليسإ يي وا
 ضشرمي يذلا .يماسلا شرعلا باطخ
 يلع ةبثذهارلا ثادحالا تاروطت هي
 رسظنلا ةهجوو ةيبرملا ةحاسلا
 نيسح كنلا نضرمي هم اهم 015 ةهن درالا
 | تازجنملا ا

 راه درالاو مدقتلاو
 نيا ناب ناهعالا سلجم دقميسو

 متي ثينح ةديدجلا ةرودلا يف دتاسنج

 ةيغدب ةيماسلا ةيكلمللا ؟دارالا ةوذات
 ةيباعلا تزود ف لاطغتالل ةمالا سلجم
 نس ةدجل سلجملا بيطتتي عل ةيناثلا

 ةسلج باونلا
 ا دك فم ,راوثلا ربقا اهسأرتي
 ةوعدب ةيماملا ةيكلملا 4دارالا
 يح امعج راقمنالل ةيالا
 ديدج سيئر باتا تي مث

 ةباثر بتكب مايفعاو

 سيجما ناجل باكتنا مث
 باونلا نيب نم ةكجل بايفنا ىلإ كذاب
 باطش ىلع باوشلا نماجم هز هر ناقهال
 .يساسقأ يضرعلا

 ن وسلا لوي ةيسسسق رابط هينا قسمت

 ةيداطسي رسلا تازازيضتسالا نم فهلا

 اونلأ هده ماو  ايسومقيت
 يناس ةدفدج_نيثاول نسب ةصرابالا
 دخن هرب 0 ةريذجلا 6 0

 هتايستلا ت0 فنع عشب ا
 كل

 ةسراشلا باوجلا دنا بتاسو
 هتلوئكسما ا مهل ةمسإ وس ةييئيسا

 رجا دارقب اد تنل ناو سرب
 دعاوقلا ل ةنساو ةيركسخ تل تو

 نينثالا موي ةريزجلا ف ةيئاظوربلا

 تايقلا نا ىلا باونلا
 ينطولا ىمرحلا ثارت منملا ةيئاطيربلا

 «كم قالطنا ىذا عار . وكسوم
 يلأ ةيولج ةروسب اا

 2 2 . لتقم

 0 نمركا

 ةيديصلا) دو ذنلا
 0000 اقدلا

 الطتا ىلا يدا ينةكاوق ءاشريثاك»ع
 اهثدن هله ةروعمب

 نيب ام حرارتل تافاسم ىلع ثطخاس
 ةنكللا ماهتا نإ وتم 21+ ىلا +
 راجفنا نودجب ةيباثلا ةيركسمحلا
 كنا ثيمحا ةدرجوللا سوؤرلا
 ءدهل نامإ ملقتب ةدوزسم
 . تالاحلا

 دحا كرحم نأجفتا نإ تحضواو
 رفسا 0 ُط ةطااستملا اولا

 ةياصاو يتينوسلا ايركسعن ١ لتقم نع
 مشدخا ًالاح ناو نيرطالا ةينامثلا

 ضب ارواح ءارجا نم يسربقلا
 تا اننا
 سا ما هنا جلا
 لود رش ناي ول ا كهب 0

 0 ها عييرسلا كرستنا
 ةموكحلا مامأ رع الا هناب اوناقو
 هذه شع ترسيتسلا ةيصربتنا
 صربلا د ةيراستسالا تازازنتمالا
 .اهبفشو

 9 باوكلا بفاقو
 _ ةيوكحلا مهتسلجج
 ةيلوذلا تامئاتملاو ةيبورو' ١ لودلا

 ريركسم ةثول لا ىلا ةريشم ةريطخ
 علول؛ ف تاايلاست تأدب دق ةمجاخل

 " اهدنا

 و يطا
 فكوريظ نيو كسلا نم فيدعلا
 . شيجلا يف ةئدقخلا

 2 5 ةنجللا ليدشت ماجر
 نم دونجا

 يهو نينطارملاو ةيماهجال تاتا
 1 بعشلا دبا نع ادبيع ب

 يا 1 ل ا ا 0

 وفشل ريغ ل ةئاضا يا
 , ةيهامتسالا تابقنملا

 .ن | ايسينودنا يف لازسلزو نيبلفلا يف راسصعا

 يىحرسجلاو ىلتقلا تائم طوقس ىلا نايدؤي
 ةليمح تشضئرا - ماو

 نم ةسجاناا حاورا لس
 دحوم بوه يذلا م راضعا

 17 لال نييضاملا نيعويا ١ لالخ
 دادع يف اصخاش ١1 ربتعا اميه
 ني وقلما

 نع رثيور مايمأ ةلاكو تلفنو
 هنا مهلوت يندحلا عافدلا .يطوطسم

 ددسع عافترا رارمتسلا
 هيل .لماري يذلا تقولا ل اياها
 اياعبضلا نع تحبلا دالثالا لامع
 ضاقتالا طسو

 مج نا يب دملا جاتدلا بتكم لامر
 نأ دعس عتشرم دل جاورالا يب ا
 مابنأ اليباب هبصاملا ينع ىلاوسن بادي
 اهلزم ىرخلا ميلافا يب رئامخبا
 ,راميمم ايا

 ينوهلم ىلبع ديزي اس نل بنكملا لافو
 راسعالا ةجيتم اوبرش دنأ سكش
 يتلا ةيلوالا را 6 تغلمو
 روسكلاو ئرطلاو لوضاهمللاب تقحلا
 ١ 5 لاع ديره ام ىيلقلاطسو عماعلاو
 الرا وحب رامثعالا وه. امك رود نويلم
 قرورو هدنقس لال ىرحخلاو لرس فلا

 يصاخشالا بائم نأ نلج  رخاخ ٠

 نيعرسم ا نايكسلا فالا رشذلا
 ةزه رثا مهفزانع سبا تعقو

 ناو يتودلاا ءابثاا ةناقر كرد
 ةعفب اقم ف ترمد لزانملاو ةيئبالا تانم
 لاذلزلا لالس ةرظمؤس لاست ايبا
 ىلع ثتاجرب "بآل هترف تللب يذلا
 عسست نم نوكتلا رجخير ساسيقم
 تاو

 ةيسنرف ةيركسغ تازيزعت
 داشت قرش ىلا

 رواسي ترك ا نايعتا ل نديزأب
 تمان اسنرف ن١ ةيسئرف ةيركبع
 دع م اسم هاج ما عل

 تارقلا نيب تاكايتشا يرست
 نم نيدرمتمللاو ةيداشتنلا ةيموكجلا
 املا ماميرالا موب

 مضت ةيرس نا" رداصلا كبلاعقو
 تدراثؤملا تاره نم ايدشح /12 ١٠

 ةدهاسل تلمو ةيرحدبلا ةاثن ةعباتلا
 ةودن يف ةدوحولاا ةيسيرئلا تاوفنا
 .نادوسلا عمم دودخلا شخ ب.يتيبا+

4 

 ةيدعلا تالالمل ودق ميظانو ةمئاقملا

 اهنيب نم رمتالللا يل ءاسضخألا لودلا نيد
 ماررو يوخسمم ىلع يونس عامتجا دنع
 تاحاصتسا ةدغو ةيسراخلا
 ماقشثاو ماربخلا صوتسم يلغ
 ارب اهرئام نوكي ةمثاد ةهنف ذاير اتركس
 نادرب ةيممج ماشنا ىلا ةفاقالاب
 امئثلا
 ١ 3 ءاضعغالا لودلا
 . ءاشباو اهرتام

 هلذبك ررلهس ريمتؤللا نت تركذو
 ثاعازنلا نم ةياقولل ركرم + امتقنا
 ليبنعت ةمهسب صان لتشب فلكيس
 اذ ةروقاا نسالاو ةقتالا ثاءارجا
 2) لونلا ىلغ البقتسم ررتتسم
 ذختلسو رعثؤملا يف ماضبعالا نيثالثلاو
 .,؟هل ايتام اثينا نم

 مدقتس استرف نإ لأ تراشاو
 ءاضتا لله صبي رستألا! ىلإ اهحارتلا
 تايصخل نم للاتت ةينوناق اسسؤم
 ناتبود اهيلا ميونت نا نكمي ةنورمم
 قلمتت اباصق لوح ناتفلتن»
 لوهت يداظت لجأ نم كلذو تايدقالاب
 ازت ىلا تاظالطلا هاله

 انيإ ايبا دس ”رمتؤللا نأ تنامي

 لكشب لو تس شوب حيوج يكمل اج
 ةلطنم يف عاضوألا تايون صاخ

 تاطاسلا تذخللا ىرب ا نس
 مددشم ةينمل تاءاربسإ ةيسئرفلا
 :رقنا ةدصامأ( 1 ليثم اهل قبسي
 لودلا ماسؤرل ةيامحلا نيمات فدهب
 ,ةسفلا قف نيتراشملا

 هنا هاهسنرلا ةيمسر رداصم ترئاذو اذثلا نواعتلاو ةثيبلا
 لجر فال رع موقعا ةليمتا قنا يف نادنلا نوايشلاو ايبا

 مجال ةمرددجلا او ةطرمشلا تاوقا نم  ياءاقل دفع مثي نأ رظننملا نمو
 حورشتنيس نيذلا ةيسئرفلا

 2 | عراوشلاو تاقرطلاو ماسؤر نيب ةددعتم ةيئانث تاعامنجاو
 متيص يتلاب رمتزلا داقمتا ناكم ىلا شماه لع ةكراشما لودلا تابوكمح
 ,اهيف رورملا ةكرمح غنم سيئرلا نيب صاخ قكشبو ةيقلا ءذج

 ةيزكرملا ةموكحلا ةلاقتسال هتوعد ددجي نيستلي

 تا ريسسسيفت ىرسسسجب ف ومسسشناب روف
 ةهلسسسملا ةييتيفوسسلا تاوسستقلا ةداسيف يف

 ةيشبم نب واتس ياسا ىلع لكشت لبقم يتيطوسلا رانستإلا ناب تاهافأ سيئرلا نليعا - ماو - وكومم
 .ةيتيفوسلا ةيداضتالا تايروهسجلا اهتاب اهلصووعوج مرت ىلع نع لوشتابزوغ ليئاخيب يتيفوسلا
 ةسوصا رمععا ادتؤإم ةبييضر منةيمايس ةتابراضع» تاوقلا ةداينا نين تارييدت ءارجا برت

 قوسلا ىلا لااظثتزغإ ثايروهسجلا جمارب  ةيئاذللا داوملا نم ةريبق تايمك دودو ,ةضصلسملا ةيتيفوسلا
 ةيداحتالا ةيكنملا لقن ةيلدص ميظنتو ةرثف يل ةيلحدلا ةجامالا دسل ضعت دل ةسلك ةنوسلا سيئا لاقو
 ةسزالا ةهفإقوب تايروهمجلا ل“ سما وتسوم ل يتيفوسلا نانربلا ماما
 ةطالسلل امج زا, هيل نيوسكلو لقعاحلا روهرتلا نوشتابروغ اذعو ةيلخادلا عاضوالل ةصمشم تناك
 ديجي ةيداضتلالا 0 لأ ةيئاذنلا داوملا نعمات ةسطقمم دك اوسنفا داصتالاب
 لا 50 هدو انإلا ديازتو ريدك لككب طابضلا ةرتلا لالسخ ١ ةموئامسلاو
 باكلراب هاهسأ ام نع نكر) ناكسلا ديعزت ماما اقناع لكقت ىتلا ىلا ىمرج تاءارسا ةلبقملا ةييرقلا
 ريكس يذلا ماظتكاب ةيثاذفلا داولاب تاوآلا ةهمسب هامس+ اه يلع رقافحلا
 أسجل يب مل .ةرصتسمو اهبذ يعون ريوطل ثادحاي ةحلسملا
 سيئر بلاط هسفن تقولا يف( بارماب نييرتسعلا عضو نيسنحتو
 :ذناج .سيئرلا ةيرض عفرب بلاطو 0 سيروب» ةيداصتالا ايسور :يروهسج .مهرسا

 عشت هرظن ةهجو نم ةموكحلا ةباقتبماب ادذجسم .:رمستللب لمجشب (| سيئرلا يضتو
 موتلخلاا يوقنا نوذع صر ره يتلا ةيقيلوسلا ةبزكرملا ةدئاسب هنادلفل قونع عيبللا ام عطاق
 .,عمتسلا ف بازسالاو ثامظنملا»و ةباثسب كلذ ربتهاو هفوكجير نضالوكيل نييركسلا عم هلالل لحب ءضيخلا
 يتلا ةيلامدثا ةمزالا نم 0 ىلا ثيفوسلا نييئانربلا

 «يدامت#الا ةمزنلا نا : 1 داهنالا اهل ضرحتي  عضولا عازأ قوبملا ربعو
 0 ةيئارنلا ءابنالا ةلاكو قسارم لقذو عضفرلا مادتحاو روهدتملا يداصتقالا
 ةيل دلاوقا نيصتني نع وكسوم يف لئاقملا مقاطتو يسايسلا
 يا لمح وهن راجت نا سمأ يلعالا تبدوسلا صلجسم مامأ لك راجت يلذ اعدو ,دالبلا يف ةينارعلا
 2 يفقه .نيسستنفي ةيعوملا يسيكر .لئادم فولاجير ةمرئادع 0
 اا ديما مج جرتتاو .دالبلا ف ةظنامسملا عجمباربو اكيورتسيربلل ةدنامسملا يوتا
 ةنجفاسلا ةميجيتارمتسالا دكثثا ةكيه ىلا ةبوكشلا فئاطو نع بامتبالاو ةينالنيضالا تام-الحالا
 ا ب ا ةيداصتلالا ةنجلنلا ةيبسث اههلع قبلطعا .ةهباجكا

 ءوربس نم | ن) ىلخ ةمزالا كسجلاكا ةيئانثتلسالا نوجيبي نيذلا كللوا دذفتناو

 3 ضئنخا وسرا
 ةلاسر هجوي ينطولا سلجملا 1 9 /

 اهتمو سسوالا ( لكاشم لح لوالا ةسفصلا ىلع روشتفا ةمتت) لارضجلا نثعل < وسراو
 ماقبل ةكشمو ةتايطملتلا فيشفلا يطل ينسلا ريشا هكر لا ا

 كانه نإ علمت ا يبرعلا عولشلاو بعشلا يلغ الو ةريوطتو اع هنا نشدتلوبلا يجوجسلا
 الا عم ةيسالسو صولا قمع نم ل قيدصلا يرانكبلا نايبحإ يب ةسحنبا# ميج ىلع
 ةهتماتا نع تربع دغ ةقيدصملا لالا ةئسأ فالا ةتس ربع يراضي- 0

 نوب 3و اهضدب عم ةطبارتب كاملا - قارعلا ردم نم هرلابو..اهب يي حلوبلا لاونجلا
 لارقتسا كانه نوب ناو اهلهم لصالا نانيالا يف ريب# هنا الا انيقيو ارا ك2 طيح
 قرطلاب اميمدج اهنمح نوي ةقطتملا ] اشلارع هيلا يمس يتلا ةفرمملاو لوح يدلوبلا ديلا ربل

 عواصم نم ةدحتملا مسالا اذيمو ودلا اآيداصتلالا دويللا لاكشا . فدع كف ورمل هضرشب ان نكاوي ةيملسل دل ا 0 ةلامثس

 ليلا نود كيو اسلم 6 يب تاراضحلا عم لعافتب فيك 1
 يقطع لح نو ضرغاو هنود رش تالا لالخ نس طنا نابلإ | وسسراو نا هلوق يكسيفرمسوك

 ةيلاطق لك لحاف جاتطم اوه :  روطوت نأ لذ لالخ 1 ةيوسنا عم نوامتلا تاهناكما سود
 .ييرطالا طسوالا قرشا ا ةيئارعلا .تاقدلعلا لاجم يف اسئرفو اكيجليو امئلاو
 مو هيرفي راتلا نم مدقت اهنا 0 - ,ةكيذحلا ةهكسالا دخدا ةطلسالا ةعادو حلسلا

 ريس اديب يف هب نمزن ةسقح قارملا زجبيو
 رم عيكمسركءربكتاج يراطنبلا بمكتا يتلا ةعاجنلاو ةيباجيالا فقاوملاب | لاما | يف صاخشا ٠١ ٠ قاقم

 ميقلاو مهيب امبي راققالا وه امؤسحلا يع رييك ددح اهنع ربغ الثنب
 ةمصاصمو يرانابلا بمشتل ايراضحلا ليك موتنا مادقتسا ضفر و رابتبلا | شلالقتبو فتهلا ل فتع

 ,ةيلطولا ف اهتاروصت ضرفل ةيقيرمالا نيب ةيعادلا تاهجاوملا تدا ب
 كا لاسعلا نب ةسفةنتم تاعوجم
 5 برك ملاعلا ي بئلاكا فايلا عئامم

 القتعم غو احيرج وب ويس وج
 ,نيرخخا

 ' (لوالا ةحفسصلا لع ريشنملا ةدتت) ومر طب يبات داس رو
 يبرعلا . مشبع 0 وألا ع 5 انتم ني بمشلا لا اعل امدلا 0

 علم ويت ةيسجلا نا نا عملا هيلا 10 سد ع ل 2 لوؤسم داغاو «نايب 1 نا لعا ءابنالا ةلاقر يا ف وكدملا
 تررق ةميتسلا لطلاب 0

 ليابت 0

 نا سبا ةيئحملا لمفلا د
 رحذ ثادحالا هذه رثا تقارن ةلرشلا

 .مهبازرجتسال لما ٠٠"
 تا سمة

 تائذ نحب سبا همي دلل
 هيدي م ةباسعا ف
 ,ةفكتشم حارجب

 ديهلا م

 ضايصرلاب اؤييصا كالا ىلع ضاقشا
 ةيدنهلا ةلعرشلا تارق تحعثفا نا دعب
 بقه ذت نيره اظتملا نم يلف راثلا
 اهنيب تمترو ةقايضيا ةيدلا ةئزا ىلع
 ريع رارألل ةيدعحتم ةيراسض تاكابجشا
 اوهشلا
 يف تملذلا دك فنغ لامجا <

 باجشبلا ةيالو يف راه دنالاج
 طعم كثاننا 0 0
 ,لثقلا نم ددغ عوناو ف تبببمت

 ةلامغ بيرهت
 اسئرفل ةينيص

 ةرهجالا تنكمت - عاو - سيراسب
 ةكبش فاضتقلا نم ١ ةيدمالا

 نيب ةيديسفلا ةلماعلا يديآألا بيرهتل
 .ةيبسيئرللا ةيصاعناو غنوك
 نبأ ةيسئرف ةيمسر رب اسم ثردأ

 رارقأ نم ةميس ىلع ضبللا ماقنا مث هيأ
 للتي موقت تناك ةكبشلا هذه
 دوه نم يرس لامفلا ءالؤه
 ايناناو ايرافثه ريع سيراب ىلا غلوك
 1+ لا لمت لاي نم خلابم اق كلذإ
 ,دخاولا بصكشيل كلن ره قيأ

 هلم ةيلطلتو
 0 لداع لح دلجياب
 ١ ةريشب ةيبرحلا ةقفمنملا

 ما59 + ةثئسل ءالبيرك ؟ ةيكرمكلا يوعدلا

 ةيواسمنلا ناميز ةكرش : مهتملا
 .يلي ام انمضتم ءالعأ ىوعدلاب يكردكلا انرارق ريص
 ايبايغ ةيواسمنلا ناميز ةكرش نحب ةيكرمك ةمارغ ضرف 1

 اهئاث يف ةنيبملاو داوملا مسرلاو ةميقلا لاثمأ ةثالث اهردق
 ةيفلابلاو لاومألا ليصافت
 .نانيد فلأ

 قفو اهب فرصتلاو ةنيزخلا باسحل داوملا ةرداسصم - ؟
 .لوصالا

 .رارقلا نم ةخسنب ءالبرك كرمك ةرثا د ديوزت 014

 ةيلحملا فحصلاب مكفيابت ررقت مكتماقا لحم ةيلوهجلو
 ةسمخ ةدم لالخ ذيفنتلا مسق ةئيهلا هذه ةمجارم ةريرضب

 هجراخ مثلك اذا اموبي نيثالثو رلعقلا لأب تنك اذا امويرشع

 ,ةيمطقلا ةجردلا رارقلا بستكيس هسكعبو

 كرامكلل ةماعلا ةئيهلا ماه ريدم

 وةثالت ”*؟20-/



 دراشير ناهوي روتكدلا فرضي
 وألا ةانثلا ماع ريدع - لونه
 ةيبرخلا ايناملا ف يغاذالا ثبلغ

 نرب ؛موهلا را رب 1 يبقا - يبس را را ماع
 رس جمانربو مويلا عوضرم

 لزنه روتكدلا ثقتلا ا
 : ١ راوشهلا هعم كترجاو

 .ىنارعلا هرايزل ةوعد متيقنل له ©
 ؟ةماخ ةرايز هثوروزت مانا م؛

 ةراين نإ قارمتا لذ تنج
 انو ثادحالا ىلع نقلا يك ةبصايخ
 قئاقحلا نوداو ا يرجي

 ,يرخا رتاصم ىلع دامتغالا نود
 تاملاذالا رابخا لقن نع انيدب ,

 ,ةيكيرمالاو ةيبرغف#

 .ًايهالث لإ
 ةرمش تار دق اناح تئاكو
 كلملا ةيحل يف هاضيب
 نهارت تسارو ريدم ترشبئاسا+
 قلملا بعت ىلعو ,نمزلف ىلخغ

 رظني ناك امثيبد موي ماجو
 نا ىأر ةأرملا ف ههجو ىلأ
 .,تفتخا هتيحأ

 ,انامو انا ىعدتساو
 تيسكاف ,اثامو اناع تمسقاغ

 دوسالا سملت ملو طقف ضيبالا

 : اهشبا كلملا ما تلاس نيحو

 لاك ؟يدسنو اي تتيسل نبا
 تعامض انامو اناح نيبراهل
 [اطاحب

 لوالا ةانقلاماعريدم

 ةيئائمالاة سس !دالا يف

 ملد وهف ,رولعتلا ل ةديدع لخارم
 .روفيط هسائاو ,يمدقتو يرمع
 ءافطل اوناك مهتيقتلا نيذلاو

 مهعم بسقا يشنا امك
 هديح فا كمتاو تان

 ةرازو يف نيئمافلا عم اهوضيطو
 .مالعالاو ةفاقثلا
 رسيئرلا قئاسرب مكبأر وها اب ©

 دمتمت ةردابه لك عم اثا ب
 لامتبالاب يملسلا لخحلاو راويحلا
 هع اذهو ةرمدملا بورحتا نع
 يف مئاقلا رتوتلا يلع اضيا
 اياضتو 3 0
 ,ةماغ ةزوصب طسوالا قرشلا
 1 ايناملا يلا دوعت ©
 ماد ماسقنا دعب اهديحوت ثادحا
 ًايناملا زود ده اج ,اماع 1 * يلاوس
 برغلاو ايوروا ديعص ىلع ةدحوملا

 ردد ايناملا# نوكيس ديكاتلاب
 ةيبورو#ا قوسسلا لخاد لاعل

 يدا ل ,ةيضنم ىلا تسب
 يسيرايلا هيزهلالا عراش يفاقم
 غلاب باجعاب هيئارت يهو ياللا
 ءةسليمجلا نهئايزاب ماسمنلا
 تارايدلا كلتي , ةمئارلا نهروطعو
 اهنا .عراشلا ريغ ةقلطنملا ةهراقلا

 ءاهبلغ دومتت مل ةديمس ءاوجا

 ةلوفطلا ودبت .ةقيع ن ةاثل يهل

 نم كمباج ثيح ءاههجو لحم
 يتلا :يبلرب ةئيدمب يقرشلا مسا

 اهنا ,دهاشغلا هذه ىلإ رقتفت
 ارياتسنوكو ةيناملالا ةباضلا

 ةلصاؤ رسملا نم ةفئابلا «”شتني

 نأ دعب سيراب يلا تءاج يتلاو

 يف ةكراشبلل ةنباصم يف زان
 نيسممعملا نال ءاسيزالا ضورسع

 اهيغ اودجو نيصتخملا نيروعلاو
 ,ةيولطملا تاسايقلاو تافصاوملا

 هجوملا ميساقت رقوت بتاج ىلا

 تدك انو ةغارزلا تسرد دك
 ,تاهريبللاو تارارجلا ةداهن
 ا ةهرسبو اهنم اوقلمل سيراب

 لمجا سلفات مايزا ةمجن
 .للجملا اذه ف تاليمجلا

 يدلاو» :ءازناتسنوتك» لولب
 دا يف أر دلو شيجسا يف يدنج
 تايتن هبط نويلطي انالعا تحضلا
 ,ءايزالا ضورم يف ةكراشملل

 ,سيراب ىل 'ىل وألا ةزئاشلا رف استسو
 .يبيصن نم زوفلا ناك لعشلابو
 خلي تالباستملا دذع نا امئمم
 ةنم ادم اوراثخا قاتل م١٠11
 .. نويباع ىلوالا تنكو لمت

 يسك دع ديحوتلا اذهو ,ةكرتشالا
 نلغ دغاسو يتلودلا نحب دوفحلا
 نيسنطاوسلا لاسقتناو كرسعت

 ةبئاسنا ةيهان هذطهو نيش استالاي
 يتالئاملا هتشباع ثيدع ؛ دلع ذكيه
 نيدبلب ةدسقنم قباسلا يف ةهنالالا
 نم ناكر ,ةثزجتلا ةرثد لودم
 تارايزلا لباب مهيلع بمفلا
 زهجاوهلاو ببسي
 يفت نا بجي ييار فو . ةضورفملا
 لودلا نيب دودحلا عيمجا

 لمح ىلع دعاسي اذهف ,ةيدوروالا
 ىقاتلابو ,ةهوتتمو ةذيدع لكاشم

 ! رس سس انتسن وك

 سس راب ةسمد ةهسوشت

 * يل هاؤتاتمتوكد ةيبهتي

 ممَسْلا لأ ينوذكخا يلاتلا موينا
 «كلينرغال لراكدد لصالا يئاملالا

 ريكا نم كحاو نكاغ تقرمتن
 .ملاغلا يف ءايزالا يممصم

 يوتو اطيسبو ا!دودو ناك
 نه نع يعم ثدحت ,ةيصخشلا
 سوزبلا ةيعفاو ءايرالا ضورع

 تارايزلاو ةسيلسحلاو ةيرقنبا

 ةمارتو ءايرآلا رود ىلا ةرركتملا

 ك4 دنملا 2 م1557 7/11/33 تملا

 ةيصوصخل ابوريا يطعني هاب
 ددنهعلا اذهيو ةزيصلم .ةيرشر

 ير نم نالا يناعب اذنأ
 ثولت ةلكشم ١" لود
 نبسيإ ل 5 ةكيسلا
 تنجاعت اذا الا ,اهلح داو دلل
 لوبتلا اهنمضيو لودلا عيمح
 .,ةييرغلا
 رايهنا دعب ملاعلا نورت هفيك ©
 دن 5 نيبطقلا مالخن

 1 الا نوم اذه ف ةيرهوجلا ةياسملا -
 لد لام يرحم رتوتلا ءادلا يه ,وملا
 وو يي طه [0] يانا ناك يذلا .(ةدرابلا
 0000100 + لال انويل] ةنهقن انه نا امك هيبرفلاو قرشلا

 نمحلا
 و را ا حاس

 ف ةلئاع خئابم دل كمرت تناك
 هوت نا يرا 2قباسلا
 يف لثمالا رامثتسالا ىلا لاومالا
 نا بحا ةيسانألا هذهبو .ةيكلا رهرج وه اذهو ,ةب :

 نيب راوهلا ادبم زيزمت ىلع دقؤا

 اذه طوطت ممضون يتلا هينكلا

 ,ةخيحلا

 هناع ءدليلرعالب يل لاق دقب

 يف ةمطاس ةمجن يند لمجيس
 ردقف لمثلابو يسويرأيا ءايزالا ملخع
 ناغ رهش روزم دقي ايلك تزيقت
 ادب يهجو ىنتنح :,سيراب ىلا يوفو
 تظتنا يننا تسسدحاو ؛ةثثف رثكا

 ل) لئازلا سكرام لزاك ملاك نم
 دلشرغلال لراك ملاع

 ؟لودلا عضولا تاروطت
 ةوطغشلا وه ,ايناملا ديحوت

 ةيلاستلا تاوطخلاو :ياوالا
 لح نيما اذا ديكاتلاب لصعشتس

 رثك؛ قمت ناو برغلاو و
 نوقيس هنام ,لكاتع اناو

 لبقللا دتملا ف ىوملا ثيص برخلا
 ,نالا هيلع وه اهم

 دوتم ٠ ةيمسر ؛راوهسلا ترجعأ

 5001 ,ءايجألا مثع

 ,/ : ايلا سجال
 لسمالتلا - تايضايرلا
 يللا يالا لداقتلو

 ُّف ق3 1547 ماحب

 انتايحس ىلع يبت لكنب ةيواميكلا داوغاو ةثبدحلا ةيدختلا ترشأ
 روسالا لكل ساسالا ردصلاا ىلبت ةميبطعلا نأ ديب :اهليصاطت قلكب

 قوفت ةيرضم تاسلا لا ديمصلا
 : .تاريثخملا انئ اهسدقل

 ثويز هكرثت يذلا بيطلا رثالا يله ةثيدحلا تاساردلا هتلد دقذا
 لق نمر «رسالار دلجلاو ايامنا ةحسلا ىنع تاتاشنا ضبب
 يلع 'هئارتحال ,ةرذلاو سمشلا دابعو ايوصلا تيز ,تويزلا
 . ( ةجستا ءاثب ف دبقزا ةنيدم شماوح

 عييبرلا ةرضلع اس دح

 . ا

 || هبشت اهتراضتو ةرشبلا ةيويمح نأ
 .عقاتمو رارسا نم لجو زع قلاخلا اتيهر امب اهيله ظفاحئلف

 ا 1010 010177 سما عم سم لو فص س77 نت جتراس تطل تت.

 مق 7.١ ل قيس ريس ةيسسسسإا أ
 1.1512 17ج ا سو جو بسس مس ميس سمو

 قيلطلا ىلع تارايسلا هخالوت ل يسايث مقر بلع ايناحلا يف لجبس

 رع
 قيتوعتلا اهنإك د يلا نانذكأ ةدوسلةجينذ هي 1

 ا هين حنس يدل ايهالا دعا روضخل »اق
 روهت+ لا ىدا انس راطمالا طوقس عم ةمزالا هذه تنماؤت دلو

 . ماقتل لكشي ةالشملا

 .ةسسسس سس فلها ةادسسسمسسسسسمأبو
 1 را وس روس تب ب وو رسم سس ب سلو

 اوال دل ضانست# ةمبس نا داوفلب ل ةرئاصلا فهصلا تيكذ

 ةمصاحلا قرش ارتس وليك( !٠ + ) دحبت يتلنا امور ةنيدم,ق مهعرصم
 ةرسجاشم مهنيب تيقن نيذلا نث ايزلا بغلا نل دعي ةيفالسغوهلا

 يو مهضعب حارجب اربهسا صاطشا ةيزامث نا فيحضاا تلاقو
 نم نئاسهزلا نم هيدفلا نسب ةرجام تأ كب ةمدنع الريق ةقاد-
 , ركس كفااسإإ اون اكن يذلا يبابضلا

 نل نغب بزمهلا نم اوذكمتي مل اياهعضلا نا ففسحلا تركن

 كلاطيو ,مايلقلا تاتما
 تابجولا لواثت يفيطتست
 نم دكاتلا دعب ةيئاذفلا
 تارمسلا ددضو ,ءاهترو
 ,اهيف ةيرارسلا



 , يكيرسمأ قيض ةجوزنم
 رامتما ةلاسو سبح مايض دئاللا سوئرلا ديلا ىلكت

0 
 .قارعلا نب فويضلا عيمحو اهحرز اضاتلي .نيتللا ةيانملاو

 . ةلاسولا ىعب يتاب اب قو
 يسح رقايم سيئرلا داما حام

 34 ابتاا , ريب رات رساو مكدتعا نا هده ءرم
 ها . يل عساك يتلا ا

 هنا اهيف ركدي دبررب نان مايليو « وظو يجوز رم ةلاسر تيقكت دقلا
 ةضطاببسلاب عيتمتسي هماو اذيخ اعاعط لودنم ةديدح ةيانمب ىظدحي
 ايموي تارثم ولها ةثالثل

 (8 ةحقصلا ىلع ةينبلا)

 راصتلا نم ىوقا
 ةمزاب يمسي ام ىلع رهشا ةثالث نم رتكأ رورم دعب

 يضارزال يكيرمألا لالتعالا نع ةمجانلا

 تاسيقلا سيتدتو «يبرعلا جيلخلاو ةييرعلا ةريزجلا
 مهقوبجب اهقافلحو ةدحتملا تايالولا فقت ةيمالسالا

 ثفرعت ال قيما دراما 00 ةنايجلا مهليطاساو

 تطقس يتلا ةيواهلا نم اكاكف
 مقرافصلا اهماقلعو شوب ةراثأ نأ نع هولا ىلعو

 دض ملاعلا ءادعتساو برحلا لوبط قب نع فكن

 داجيإ يف هنيغر ارارم نلع] قارعلا ٍنآف عماشلا قارعلا

 مالسلا ضفرو رادتقالا عقوم نم ةمزالل فرم لح
 .عقاذملا تاهوقد حامرلا ةتساب .شورفلا

 قحلا نا فرعي هئاغ كلذ قارملا نفمي امدنعو
 .ةيئمنلا ةوقلاب اموعدم ناك اذا ةياهنلا ف رصتنم

 نكلو همصخ ةوت فرعي أمك هتوف فرعي قارعلاو

 تابابدلاو تارئاطلا ددهحب طقح ساقت ال ةوقلا
 ةدارالا مخرب اًضيا ساقت اهنا لب خيراوصلاو
 هيلا ريفيو قارعلا هكلمي ام وهو رصنأا ىلع ميمصتناو
 .هل يداقلا سدقملا مغ فلحلا

 عجارتبس نارعلا نا ىلع ءادغالا ركسعم نهار دقل

 تاهجلا هتضرف يذلا يرصنعلا راصحلا ةاطو تحت
 اذه نا دكؤت لئالدلا مهم نكلو ٠ قديما 0

 ةحراف رئاسنع نيرصاحملا ةازغلاب قحلا راصحلا

 .ضركشلاب ولعت تذنءا مهتابدصأ نأ ثيع

 ايلاح ضرمتت ةيلايرسإلا لودلا تايداصتقاب
 الضف يشاملا دقعلا لالخ اهل ضرعتت م ةديدش تاره
 رخالا ولت اموي قحالتت ينلا ةيسايسلا تاضاخملا نع
 .لودلا كلث تاموكح دض

 نا كلذ «ةعفاث ةراض بر» برعلا تلاق اميدقو
 ةقالخلا تاردقلا ماما لاجملا حتف يرصنعلا راصحلا
 .يقارعلا نطاوملل يراضحلا عادبالاو

 نق ةيورعلا قارع دض ةثيبخلا ةرماؤلا هذه نا
 حبصاو .هضراو هدئاغب يقارعلا نطاوملا ةقالع تدمع
 ضرالا ثراصو هدض أ دئاقلا ديب اهالس راصحلا
 مكنا ملاملا صوصلل لوقاتل ءاطعلاو ربخلا سرعب وهزن

 سمش اومنمت نلو قارعلا لافطا ملح اومرمت نل
 انل رمتلاف نيدفارلا ضرا ىلع قرشت نأ نم رمنلا
 .هللا نْذاِب عءادعالل راعلاو

 اهنا

0 
 يبا” ( ةلقتتسم ةيسايسر|

 سنلاو ةغانطلاو ةفاحضل هو ريثاراد نعار ددصلا د ص
 + دقملا  لوالا ةمسلا . م1469 (ويسلوب] يناثلا نيرشت 38ه ١411 رخألا عيبر 0
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 .يىوكش

 ةهبزنلا ىوكتلاب ةقذلا هذه زيزعت .بولطم
 ,ةميرسلا ةباحتسالاو

 ايهتيب قسعس راوسح ىرستجس نسي رس مسهأ

 نيب لصحب ام اذهو «نيمراعلا مورن ةلدابتملا ةقثلا

 ةطرش ةيريدم يف نيتطاوملا ىواكشت بنكمو سادلا
 ةيا يقلتل هفتاوهو هباوما متفي يذلا تيوكلا ةطفاحم

 ةدسحتملا تاسيةوسلاو قارسعلا اسمه .. يلود لسح دسيرأ اسم اذا

 مالسعسلا لجأ نسف ةسصتسفشاس نو تسسصسم
 برسسلا فورس ىف ةسيسحضستلل نودصستسمو |

 ملاعلا ىلع ةرطيسلا ف ةبقرلا وس ءىطخام لسماسعب ةسعوف دص اكيرسمأ 9

 يودلا باهرالا نم عون وه ةوقلا مادختساسب حسيولتلا

 ةيواسيك ةحلسأ ىسلع لوسصمحلا يرورضلا نبم رسيسشت

 ةيوودنو ةيجولويبو ةيواميك ةحلسأ كلمت ليئارسا نال
 اهتالاستحاو ةقطنملا لإ تاروطتلا زربا لواتت ايفحص اراون» سيمخلا موي نيسسح مادص دئاقلا سيئرلا دهسلا لبقتسا

 .ةيكيرمالا ةيقارملا تاقداملاو ةينبقتسملا ةكبش ةثمب يراجلا يناثلا نيرشت نم رشع سماخللا يضاملا
 رتيبم ديسلا ةسائرب ««يس يب يا, ةيكيرمالا نويزمفتتنا
 ةسفانقالا رسيزب مساج فيصن فيلل دبضلا ةئباثلا رضضصو .هزكلذلمع

 ..مالهالاو نيبسس مادع ئكئاقلا نسيئرلا ديسلا حم ةثعبلا ترساو

 18 ١ ىع ىلع »يس يبب يأد ةيكيرمالا نويزضتتلا ةكبش ةتعب دئاقلا سيئرسلا ديسلا عبم هترجا يذلا راوصلا سن 8

 برحلا ططخلم برحلا ططخل نييبوروالاو نييكيرماألا ةيضراسعم دييع امص 7

 زستللا بوح

 ةاهيحي ةاّجحب ةّيحضتلا نكميال : :.رشتيراكح
 هع تحمررمالا

 عاشت  تاصلنالاو ا مصاوحلا
 الا هاف وهلم لكشب
 ع ناودعلا 0 الاو
 دض شيب يكيرمالا هدطني

 ل
 اذهل ةييبمشلا ةضراعملا دياؤتلو

 وئاسخلا مجحي يعزلا لعفي طلعخملا
 عم يركسع مانع يأ ىلع ل

 ,قارعلا
 - يارس مد الطتسا رهف مقل

 رن ا فوخع ن) ناعتشاو
 اع مهنار ذادزي جيلطلا يل برع

 نبع ةدماللا ممالاو سرفتوكلا قلازي
 هتايالولا بلاج نم يركبه موجه هينا
 .اهئافلحو ةدعاللا

 عالشتسالا نأ «رتعرر» د
 ماحنا نم اصاخشا لمسش
 هقرجاو ءدحتلاا تايالولا نم

 نا رهظا زديال سولجنا سول ةفيبحم
 مايللا نوشراعي 0 نم

 ارعلا قض بيرسع قاب
 ايو ادهيات اسس رهظاو

 يا ين نإ ضيبالا تيبلا ةيرخح دييالتلا
 .برسحلاب ٌحدصتلا تايالولل ةولا

1 
 هتضراغم قبسالا يكيرم 4 سيئرلا
 ةئانشم 4 برس 'ينا ةراثال ةااندشلا
/ 

 لا «شسيرب بشوؤسا كي ب
 ةيلطلا نس ددحب ةثالئ ءاننا هلوق رتراك
 كرويوبت ةيالرب ,ارتسفوه+ ةمساد» نا
 يان مايقلا رربي ال طقنلا نا لوالا سممأ

 ةيحهتلا نتابي 1 هنأ ىلج ديشو
 برشلا ىلا مهئاسراو نييكيرمالا ةايحب
 تارتع يال ل 1

 ةفيحم

 لوهذلاي بيصا شوب
 حاضيا ف هلثال لوح تاداقتن+) نم
 بمشلت يبرملا عيلخلا 0 فيعإ

 لل ةليحصلا

 لاب 0 ينويزلثتلا شوب هثبدح

 .لا سيئرلا بئاج نم ةلواحم

 ةعاذالا ةنيه تلال اضيأ ندنل قد
 جريج يكيرمالا سيئرلا نأ ةيداطيربلا
 معا هجاريوهر ابهزوا لا لهي شوب

 (إ/ ةسلسلا ىلع ةيقبلا

 ةيناودعلا هتسايس ىلع اجاجتحا
 غارسب سل شوب نو رسم اسحمي نو رسهاظستسملا
 ةريب# ب يسع د

 يتلا سيئرلا مهثاراسسسب سما
 اسمن يف اياكم هئاقللا لبق شوب
 3 هبوجو دف جاجتشا نمش سالستو

 .ايكامل
 نه ءاينالل سربدتينوي ةلناكو تلقنو.

 نا هلفوملا ليشمم فوتسيرك بلاطلا

 ٠ لوقت شوب دم تاراعش

 اناثيرغو اسنه نمي كيدي يمعفرا
 «ماتتينو

 دع ..يتنابلا اهياء مده يفتك اس
 ,«كرارد لا

 ل حولا سلا لفاه فالكاق يكيشتلا
 ممتجالا يلع رطيست يللا لمالا

 يدك نم ماج دهب ينال ميال

 باظك يف هلوق لفاظ سيئرلا نع
 نا شوب يكيرسالا سيئرلا روقحب
 ةيبشملا ةلاحلاو نزحملاو لشفلا
 لمالا ةبيثي نامالاب روعشلا مدخو
 رطيست تثئاب داقسالاو تاموصخشلاو
 «يئافولس انيلسوكيشتالا عمتجللا يلع

 ريشت ةبوكحلا نا لئاه ياتو
 ابيف فارغالا قيمت مهل جاعزتالاب

 (ا/ ةحقملا ىلع ةيتبلا)

 بيبا لتو نطنشاو اهتضراع

 ينريمم) يروون اصلن اني نياق يور شترَو ةتلصللا
 ةنجلنلا ترقا ماو  ةدحدملا مسالا

 ةماعلا ةيدنجتل 0 * ةرودنل لوالا
 قاسي دي نييزارت يعورسأتم ةدبحتلا ١ مماللا
 يسريهصتا نايتتلد يؤوتلا حلمتلا
 يرسل 0 يونج ماظنو

 ١ عورشملا نيديو
 ُ ا ةينمجلا ىلع هيضوع
 ف ينوبهبضلا نايكلا عابتسا حال
 ةيوون ةحلسا كلثمي ةباب حابففالا
 عم يئروثلا لاخلا 2 توامث بحشيو

 ايفيرفا بوم ماظن
 ةييارعلا ءاسالا ةلاكو لسارم ركدو

 وعدتسب ةماملا ةمعمجلا يا كرو
 نايكلا رارقلا ادهل اهدامتعا دمع

 ةيووملا بابسمم مصو ل ينويهصلا

 ةقاططلل ةبئودلا ةلاثولا ةماخر تحت
 عم ملاعلا لود نواه فقو ىلاو ةيرقلا
 , يوونلا لاجملا يف يبريهبعلا نايثلا

 يدلا اذه رارقلا عوركس راك دقو
 ةيبديغاد ةيبرملف راطقالا نم ددع همدخ
 اهبتسخ ىلا والا ةنجنلا يل الوسع 442

 , اطيح ف سما هيله بيوضتلا ترج
 ثايالولاو ينريهسجلا نايكلا هضراعو
 هقعقذن ةيكيزمالا ةدحتللا

 يذلا ينانلارارقلا كيو
 الا ةدجدلا متدمتعا

 يه تاوصا 0 مص اتوص 44
 تابيالوسلاو يديها لابكلا-
 0 ©م اسسرفو اهناطعيربو ةدحتملا
 اينيرفلا بوني ماظنت ىريكسملا

 يوودلا لاصما يب ةماخو يرستعلا
 درع ةمائلا هيمسجلا ربتمتو

 ةردقلا نا عورشمللا اذهل اهدامتعا

 ايقيرملا بوح ع ةييووشلا
 نمالاو يرصتملا

 نحت هتاشسم حصول ىلا 1

 اميا ةماعلا 0 0
 ميدقتب مدهتملا مال ماملا نيسالا
 ,يعنرزماو ةسفاسلا ورود ىلا ريركت
 ماظن هيلع لمت دع لوح دلمقملا
 ةيلغاسللا نم رب ةنقلا ايليربت بوي

 ينوضهصلا نايوكلا نم
 رشا رداسعللاو

 ٠م

 ؛وناّزرحلا ةيجراخ ريزو

 ةجاحب ةيبرعلا ةمقلا
 ديج دانعا ىلا

 يبرعلا برللا

 برملا عيمج بجاو نم نأ برناملا لهاغ
 ىلا نيرغألا اوهيذي ناو نب نا

 يوم هن ةلريبملا هوهجلا يا -
 ةيجراخكلا ريزو فاضاو :ةمرالا

 .ةيبيطسلتلا ةيستلا امطال مزاخلاو

 قيقحتلا فقو ىلطي عافقدلا

 بوجحلملا لايتملاب نومهتملا
 بسيذتتلل !اوضرعت

 عاطدلا كيه ثب دقت . خاو .. ةرهااقلا
 تملر لايتملا ةيضف يف نيمهتملا نع
 ايمسشلا يميستا ا ا
 ماسبلا بثاريل يموتاق راذتاب يرصملا
 نإ نيدهتملا مب تاقيتحتبا يب

 مءةليبقدلا . تيم عا
 تبئاط حاطدلا ةنبه نا لا ةيعوسمالا
 يتفا بيدبتلا عئاتو يف قينحتلاب
 مثار لارتعالا ىلع يهتم تهركا
 ىلع ننهتملا نمرعو ,.اهوبكتري مل
 تابامالا بابتال يعرشلا بطلا
 .,مهب بلخت يتلا هرطخلاو ةميسحلا

 ل ةنايدلا نا نتاع نوماخملا ددشو
 نم مث اب ناك عالطالا نم نهتكمت
 لمجي ام ادهو نمهتنا عم اقبقيحت
 لا للا ةريشم . اطال قيتعدلا
 ةديسامطلا هدوبست نا بحي قيلمثلا
 نيمهتملا 4 دارا ريرحتل يشحلا ءودهلاو
 الب مهلاوملاب مادالا نم مهميكمتو
 فوك

 ةمطسملا تلبث ىرصطلا ةيبعام سم
 لاش ا نم انقل نايبينالا قوقحل ةيرسلا'
 مظنت ةيصق ىف رنيلايسلا سلقتملا
 بقول ةيلود مامقلل د04 هلا
 اهل ىسسرعقم يتلا ةسئيسلا ةماعلا
 يلع تالقتمملاو نوحسلا ف مهزؤاسا

 يبسنح ماظن رومرز يئدبا
 اهم اوثمع «ركدس ىف يتاهالا اعدو

 هس املا تايظدلا ١ نواغت يتلا هدطنملل

 نللغ طبصلت ناسالا قوفحمم هيف ب
 رمهجازس نالطا لتخا نو يييستس

 يندرالا ةمالا سلجم حتنفي نيسح كلملا

 ةيتودلا ةججاودزالا

 ريتش
 هرالا لاشامخلا دكأ 9 نام

 فنااوخا جتضل و
 للاقلاو ةيهلطلل ةلوجف ةتاداب الإ ل يبرملا
 7 د ببر جوسلج د ١

 ةمالا سنك ةيناثلا ةريدلا هب حتتطا با
 نيملاطملا كثليا :فااوم نا ىلا سما نا

 للا لا ماشمالا كلذ ا ناسسنالا 0 1
 , ةمالا تاورث ىف ةرطيسلاو

 نيس كلملا راشاو
 ركع يداحلا ين درالا
 0 ةيعرشلاب
 دف

 0 اعلا

 تارارقلا رادما مثي راصحناو ةوقلاو
 ةينبطسلفلا ةيضقناب قنمتي اميف
 نبع صرخ وذ ةعياتم وبلا امنود

 دا 2 م نس كلتا لماستو
 ابملا نيب طيرلا ىنعفر لساوتي
 ةقلمتللا ةيلودلا تارارقلا نا ره مهلرلاب
 ةدحتملا ممالا ن4 ترد امهب

 ةريبرح تالؤاست
 ءارو فقت د يتلا يوقلا نا يسع كلما

 جيلخلا يداصتخالا
 ماما ةزجاه

 ا بهومبو
 دخلا نارا تاروطلا نأ لاقو

 | اهيسج انفضو ىلا

 اع هلا 0 )١ نطولا ةريسم
 .ءوهج ناول عقت نا تاريطتلا مذهل نا
 , تحجن جافالخلا ةيوست

 يركع دش نم نالا ههجاوك امبو
 ا لب ةيدملا شرا لع يف سنا
 لامآل لص اوتييو حيرس# دي دهت نم هفئسي
 زيزع يبرع نطو لا اهتادتتو ما
 نيرآلا معد نيس تملا <

 (إ/ ةحفصلتا ىلع ةبقبلا)

 يي 00
 تازجنمف

 قارحلا اهخانا يتلا ةيليراتلا
 لداعو لئاش لح ريطوت ماما ردتتملا

 ايياضف لكو ةيديطسنقلا ةيمقلل
 .يييوملا ملا ةمصو لالخ نم ةقطدملا

 الص ديسلا لاق سبوت
 ةيزكرملا ةنحللا ومع (دايأ وما)
 ينرطساقلا ولا ريرحتلا ةكرخت
 ر داق يبرملا خيتمطلا ثاددحا نا [ حتف
 ديد نم ةيبرهلا ةجعاسلا كيتعوت لادا

 يسايس لج داهيال ديسولا قيرطلا نال
 يلا ثادححالا ةدوع يه ةقطمملا لئاند
 .ييرملا نسحلا

 لوبلط قدت يتلا لارتالا نا تابصأو
 كردت سرملا ! ةةلس ب 4 بترحلا
 ام اذا هعمل دتس يدلا ركلا نمثلا اذن
 ا مم اهتاورع بعت

 واع الس ديسلا اعدو
 2٠١ ةفيحم هترشد

 ةيجتي ادتسا تيدا لا نيمإ ةيسنوتلا

 ل لودلا عمتجملا ةيطاشل ةديدج
 عيمجل لباعو 00

 ةمكّشلل ماسب ديسلا دانا نامغ يلو

 قتاودب قباسلا سلبات ةبدلب سيلر
 : عل ا م 2 .قارملا

 ي اغاكلا 2 يل اهاللا ةدشاحم ان نتثو 'ةيبرملا

 ديصلا ةررابم ةيضاملا شط نامع
 نجم ماد دئاقلا سيئرلا

 ا اغدو يضالا هيبآ نب رشع
 ديس معدل يعاسج ربع

 .ينحا
 ةيخارمنا ءادنالا ةلاكو لسارم ركذو
 نا حفوا ةعكشل. ليسلا نن 0
 ال١ وردغلا ةيقيقحلا بادسالا
 رطيسلاو قارملا برم يه ةقطنملب
 قارملا ةوت ريمدتو ظلملا عباس ىلع

 (ا/ ةسفملا ىلع يللا



 1 هدملا لكأغ رذترزأا دسالا ءاحقلا

 _ يسع . يبس ٠ .ى» ةسيسكسي رسمألا نومي زسفلستسلا ةسكسبش خس نسيصمش مأذسف ةساسفملا سيسن ربسلا راوست سف

 برصلا ةمخم لسفسي ني رضأ ىدضج فلأ ةسنانم مادستتساسب ىكي رسمألا رارسقلا
 اصتقالا تاس وتعلا
 ٌءدع لبق سيئرلا ةدابس يفقسعلا ©
 +«ءالدصا ةدنتملا تايالولاو متدك رهشا

 اهبا اريك طقبلا اهموميدت متدك دقفا
 قارفلا ف ةيممنلا ةيلمع

 ةراختما تايالرلا عم ماناح اربوك ملو
 نكل ,يقيدص ادتدك لد ,ةيكيرمالا
 ناهجايي يقارملاو ك0 يشيبجلا
 ,اينرض» يف يلا و «يآلا اههمسعب
 حان سيفرلا ةباجس يوركقت فيك
 5 يالا دل

 خقاولا ف .دئاقلا سيشرلا ليسن
 ىلا لاؤزللا اذه هجوي نا ضرتنم
 نطيل ءاخ يدها نال :ةيقيرم#!؟رادا

 وه ةقطدلا 3 نمالا ددهيل
 ام ايبا لول ا ةيادتلا
 بعهشلل يرب ابك ءاتمدسعا انلر
 لص ىلع ني دمتسسم ا 0

 الخ نأ لا
 عَ دل ملل ةظدحتملا تايالولا
 تايالونا ناي لوخلا نتكلو نيرمحلالا عم
 ةيسنلا نإ تبهاس ةيكيرمالا ةدصتملا
 تاك داق ليفد ري لوق وع قارعلا
 ١ ةريسقلا ةرتخلا لالخ اتتايرتستم
 امولبدلا تافزقعلا ةداشا تيقعا
 عئاضبلا ىلع ماع هجوب رصتقت نثبب
 ١ عسباطلاا تاذ
 نس ا انع تعطل اهنكلو بويجلا
 ماعلا اذه نس راذا رهش ف سرفبوكلا
 ,با ا هج ص ياسيف

 رابعا ؛سييئرل' دايس
 موي لبق اثل لاك ةكطتملا مكالدسا
 نام قلمي ناك رهش لبقا هثأ رثكا وا
 ةبسني يه ةلفتنملا ف برضلا صرغ
 حلاس 7193 بر حئاسل 0

 صرف لا دقثمي نالا وظَو ,مالسعلا
 برخحلا نمرخ نا نيب ل 73١ مالمسلا
 ةدايس نودقتعت اذام 2+ باس
 6؟سيئرلا

 انس نخت : كالا سيئرلا ديسسلا
 عيطتصت يكل ةيتايرمالا ةرادالا قتع يف
 راوش نتو ةيبامس ايسق نا
 1ي نأ نكمي امناو انرارق سيل برععلا
 ب عقدي نمو ةيكيرمالا ةرادألا ىسح
 رست نا خيطتسق ال انناف مةصتإلا
 السل وا برحلل ؟ددجم ةبست

 ينحل ةرادالا عقدي يضدلا نم © ١

 انروسعل ىلإ :دئاقابا سيئرلا ديسملا
 تعذاو ةيكيرمالا ؟رادالا نا
 تاب ةاطتا يعل رب داتا
 ىاغو اهينلغ ١ نالا تحيا
 اذه ىلا اومغد نيذغاو ,لك ةيناسنالا
 يا .ليئارسا يل ءاهحتالا

 ةيدومسلل ريدنيت مقر 1
 لاويطتسلل اشنألو ان ياغتباب وه 08

 قلعتي اميف هتان

 ملاعق راوتتسالاو
 ثدحتب نا ذا نكمي لف ٠

 لحلا ول ..سيئرلا ةلايبس مالسلا 0
 ,سيئرلا 5 ءاهس سؤالا 0 0

 2 نا ناكمالاب لك .. ا
 5 كلذب نونمت اذا , .لاجملا ذم
 نوكي اندشم دقاقلا سيئرلا دهسلاب *
 سلجتر ,مالسلاو ءيرلا رار كادي يف
 قيرط ره كلذ دمب انرارق ملا

 لكشج ينالا تاواعطلا يع ام قبلا

 .٠ يدل لسن قيس تمد عسل
 ةياكو بحدات نحت يذن ١ تقولا انناب

 لجآل ةيييسينت مدلل نال
 تقولا سفن نودمتسم انناق :م .السفلا
 ام انج فورت يف ةيحضت ميدقتل
 نا نو - .ةؤيتا يورخالا عقد

 ةثالو ريثك بمكب السلا نأ روج
 ةقطنملا مميس 1 اذه نالو كان ك
 نمف هلك ملاعلا هنن يشيو ,'كك
 ةيدعملا فارظالا مدقت با يد ريثعلا
 لسا نم تايهضت مالبلا 3010 يقلب
 نم قارعلا نام رت لاف تدب ر مراسل
 هس و م و
 ا لبا يع

 ناميلا ىلع سلاس دمك اك نأ نا

 ةيضورلم ةيديمي اهنا ,مهرتملا
 ةراياثع ا سسيلو يتاديس
 سيئرلا ةدايس دقتلغ' ؛يقهعا“ <

 نيسلاخ اذمد ام اش# ياس

 ”نيوشام نوكمنا يطيب ٠ ٠1-0١
 حيمبصم اذه ؛ دئاقت# .مييثرتا دهسلاا

 . امام
 ابؤاطما ناكسالاب له ١

 ةيفيك لوخ راكفالا يا تامولمت ١ .ضعب
 وا نولومعتتس فوكو مالسلا يقيئادعلا
 مثنا مالسلا د ىلا نوسقتنت
 ؟ مكل داطمللا فئاهتلاو

 لكب ا نتبا ,دئاقلا سيئرلا ديسلا
 ةمدقملا ف بامزلتمم مالسلل قيرتم
 نم يلومشو قسبم واوخح يوي نأ اهدم
 نم لك نوكي نار ةينعملا فارقعألا بئادع
 نم نارامتسا ىلع غريس ابسلا فارطألا
 عقدي نال ةيثمملاو ةشسملا ةومحاملا
 نوبكي ناو مالسلا ةاضتاب نوسالا

 ةيلمعلاو ةيسفئلا ةهحاملا نم ادعتسم
 عم ةسسايستملا ةيدصتلا مدقي ني*
 مكطعملو ما سلا لخا نس هدودو هياقم
 ؟اورومتت يكل *اثه

 فرعتت نا ايروسا نم نآلا بفط ول
 دختس ,ناسل هاجت اهفذوم ف ةتررمس
 لثمت تريصتب نا اهييلخ ينقيصلا نم نأ
 دسسكم ماما نكت ملام ةثورملا 0-2

 لاو , مالسلا قيرطت ك0
 لاللخت 0

 نل؟ 5 6 0
 ترغك ايل ا ..بستكم اهلباقأي
 ةييطسللا ارالا ريردععت رستعي

 سا دو ,كييرشلا دقلا اهتمص نبو عيدحلا ابسكب

 نه الاثم دهرا يكلو ١"
 .كلد ,كما نإ ايروس نبع سيهلو يقأ
 نا يف حيمسا :دئاقلا سميترلا ريستا

 نابع ايري لصحت امدمع ,يلاتم لمكا

 يمر دلمك لصحتو ةررجم نالوخلا
 يعطبملل نص او ريدكت) ىلع يمالساو
 يكل لماكلا المراد عممتتو د ةررشمم
 ليئاربا بامه' نأ .ىثع هنم بمرثع
 كلذ ديدع ,سظ رات ريثراو ترغلا يغرا

 اهنا فرشصم يدا ةيورملا ريثغت ال
 ةميره يلف 4 اومدوم هاجت ايرون
 بربط اظهايعتملا ةدورم رعت امناو
 يقعغرفلل هسيدلاب اب ةلماثرلا ةبوستلا
 ؛ييزمع كليو ملسم دش اسيارهمل
 يحص عصر يف نابنت يوكي امينعو
 ضصراو يطلق رست اهديعو رقتسمو
 بساكم هدش لك رمتموس هباق , نالومحلا
 عتبتيسس بساكملا ءذه ىلا ةلامإلابو
 ةمادعيا بنسب يذلا مالسلاب قارملا
 ىلا ررمالا ثعف دو :هيلع رماثلا لضتع
 تلدحت هلثمالا مع يذا اا ؟ تاربحا

 سلا نرسسلا ةياسيم ا 6
 ٍك بيكيرمالا دينا تيسر

 لوخ مالسلاو برخلا نيم ايبام ناكتمعا
 ةايؤاظع' ىاكمالاب لظ ؛بيوثنا ةيضق
 لع ,رمزا اده يف مكداتثعا لود ةركف
 ءاجب ما برجلا واجتاب ريمي نحب
 ,4 مالسملا

 ايكذلا .دئاقلا سيئرلا ديسلا -
 مالسلا هاسلاب نواب يف وه ةاقمتت
 ردهاسي يدباو ,برملا ناهتاب يديلو
 وه مالسلا ءاجتاب رومالا عطب نلغ
 رازقلا اده لئمو ,ةيقيرمالا ةرادالا
 0 اف قيل د نعمل ىلا جاتحمي
 ادكتيسا هرملا لهستسي

 نحب ,لاثملا ليم دا 0 0 تمت
 مادقتسا ا ريخالا ةيكيرمالا ةرادالا
 ةقطنلا ىلأ نيرخلا يدنج فنا ةئام
 عقدلا ةمهم ع ١ ةراداللا لهسي
 مالسلا هاحتاب سيلو برضصلا ةاصتاب

 جاهولل ةيماك ةوقلا بوكت اميمبع شبو
 ديه تاك امك طقف ةيدومسلا نغا:

 دنعف .شوب سيئرلا رارقل ىلوالا ةركشلا
 يمسي ام لخب يكذتلا ديرا ام هذا كلذ
 يلا برقا ةلاحرا هذبج ناف جيلخلا! ةبمزاب
 تالابسحا ىلا اهمب مالبلا تاناتعل

 ةدايس مكمهفلا مل .ينيلل »
 «ىرسيثرلا

 نأ كلر“ دئاقلا سيئرلا لهسلا مى
 بحام دحو املك ه١ راصتخاب لولا
 نا عيطتسل هدي يف ينلا ةوكلا نا رارقلا
 قير نع هيذغتو لباقملا كرطلا يذؤت
 لتم نال , هفادطا يلا لوسرلا يي اعل
 ناط كلذت ,برسلا ىلا عقدت ررمالا هذه

 000 يف ,ليولط سرت لا تا
 انبغ لكشيس يب اهتادايرو

 دق كلد دنعو يم ع
 اورذحني نأ ىلا برقا مهسفما نوذجي
 قمرط اوراتكي نأ نم العب يرعلا لأ

 ايس نول نذا د دا اوكت نذا 1
 سيئرإ) راب نودلتعت مكنأ سيئرلا
 هماو ةبهللا دسار يش دا شوب
 ماسيقلل رسكا عتيد ةردل هتاوقن
 9 السلا سيلو برهلاب

 سيثرلا نا -ضافلا سيئرلا ديبسلا
 بف ؟ دس تارم ةدع هفادها .جغ ضرب
 سك ةيادبلا يف ؛نآلا ىقبس
 هتاوقل ةيساسالا ةمهملا هانا ةيحاجرا

 دس مك ,ةيرومسيلا 0
 .ةميدع انادهاأ لخ دي أدي مايا

 كسستلا لوخ ذلك هل هو امدلعو
 ثيوكلا ي ةفباسلا ةمكاحلا ةطاعئاب
 هنعو ايدنعو ؛لوزتملا نه ثدحتي ادب
 تايالولل عامب لورتبلا نا لرش دقثلا هل
 لفلوحآلا لك ف ةيكيرمالا ةدحتملا
 مهعاما ردهتل ًانكانياب بهذت اذامنعع
 سلاممسآلا اذلا ركعفنلا | لجسالا
 بعلب م كي لوي الماما
 امدنعو ,ةيتودلا نينارقتاو قدلسالاب
 فرجت مل يرحلا تالاحب هجوو
 اله ناخت كلرصت امث اههاحت

 نغ ثيحتتل ةرادالا تداغ .ىصوملا
 نح ةريبتك ةمينل قارعت | كالتما قر ولجل-
 ادب انهو ,مئاعلا يف لورتملا يطايتخا
 .ةييسلا نوديري ناكيرمالا يوئوؤسملا
 ةوذخا يالا مهمكل 5 + اوناتا ةياددلا يف
 تعيس نآلا مث. 71+ لع نوهلا حتي
 نا اكيرما توست نم مكلصا نا ليلا
 لا بهرديس هنا لوكي شون يسيثرل»
 ناكيرمالا دربصلا لباقيو ةيدوفسلا
 امه مهناد مهل لوتايو ركشلا مهن مدتبل
 , مالسلا نم اوققاذيلا
 يوق ىئايحب كلايه ©
 نر نلتمت ادام .ةيدرهسلا ب اوي

 ديري لق , مكمم ؟ةيرب ' اقل نا
 فانضا ما ؛ثيوكلا نم مكجارخإ
 ةرهسب ةطظلسلا نم مكنتازا ما ,قارهل#

 ةيراوس مامييل وه اب ,ةيمخع
 جمرلا اذهل سيئرلا

 ا سيهئرلا ديسنا
 بلاعتل؛ ده نأ تابثب دقنغم نعد

 قرص وم بادقأ ىلع هيعفب ناثثا ىلا
 لك ىلع ءادتبا ققتن 3 د هممبو
 ,نارعلا باعبفأ ره يباببالاو .فادهالا
 يثلا يارعإلا نم ببنش يئا قيتحتر
 .. قارملا فافما هنم دستلا اهتركذ

 لعبا هسن ثدحو ؛التم اكيرما
 كا ماهتالا بابها

 هو ءؤوطخي لمافب ةعوفدس ةحاستا

 .لكك مئاننا يت ةرطوسلاب ةمولا
 امه ةرظيبلاب مهندهتست نم مهاز
 هدظ نأ دلنعتو ,نانايئاو ابوروا

 نلغ ةرطبسلاب الا مثث نا ٌمرطيسلا
 ابمفاي لورتنلا ةقطمم
 ناب مكتدانب نوتوقت .يفسمبا ©
 يلع غرطيسلا ديرت ةدستملا نايالؤلا
 ديرت للد قيقحتلو ,لاماهلاو ايوروأ
 لرصح نلعز جيدا ىلع ةرطيسملا
 ؟ظقنلا

 دّمئاقلا سيئرلا ديسلا

 يم ليشارس اه ميشلمل يئببنا عه طك ميد
 يضارالاب طافتخالا ديرل اهتبحام
 ,عسوتلا يلا يعسنو ,ةلّمحملا ةينرعلا
 ايا اهل لوقي نا ديرت ال اهمان كندتر
 إو . انأود ىظك ملم ناو يبرم
 :راد١3 فادقإ غم تقثلا ةلعقملا ميه
 لبصخي ناذلا يبسحو ,ةيكررسالا
 جيلخلا لود ىلع ارئاد يالا هتييثفخ
 دئمتا اهثأر ءالاوما اح اوجوحلا دخايلا
 نك مل اهنا زدني يثلا ةيمطشلا
 رامثثالا اهيلع مدقتب ءابيد# ةدوردب
 لمظ يل ةيكيرمالا ةدحاتملا تايالوسا رما

 لمازسلا هده لك ءشوب ةديرب ام
 لماوم ىلا ةلاما اهفققن م تمول

 ١ذه ساسالا ةجردلاب نركب يلل ىرخا
 كتئاجتلا

 له سيئرتا ةداوس نذا يفحسلا ©
 ةيطيك لوخ مكيأر انؤانععا ناكمالاب
 ةيقيرمالا ةدحتملا ثايالولا مابل
 اهك ييلاونا ءاطامجبا نم اهزيغر
 كمي فيلق . , كيكشملا «ده لخد يق ارعئاب
 5 ثيوقلا ةناتم لع

 ,دئاقلا سيئرلا ديسلا
 لاب ةطسلولا ةحانقلا نوكتت امدمع

 اهدبنقو ,مهاذتلا .ؤيرظ وه ناوحلا

 قارعلا دض بره لوخد يكيرمالا بعشلا ةحلصم نم سيل

 ةقطسنلا اياضقق لك لسسمي نأ يفتي راوصسلا
 اهباب جبتخلا ةمرا ةيفق فسون

 دطؤل امدهو ءاببس تسيلو ةجبتب
 لم لمحتس +لماشلا لدعلاب وس

 نم يب راوخر يفحشلا 6
 6 راوحلا اذه

 ةقئاقالا سيئرل ا ءةيسكلا

 2 در مرججلل نمل
 :راشم عم ٠ نو دعي
 يع ةينمملا فارطالل ةيبرعر
 يقف مالسلاو هناا ىناعلا مالسلار
 لآ يش لامك دلو استناطتم

 ادعي نيا ..

 قيرط ناب شيب سيئولا
 وه مالسلا قيرط يأو ءدخم ريغ بهذا
 ىرخالاب دينملا وه وا ؛ةدئاف رثكالا
 ل الاي
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 نا ددجي ستوب راب متلق نعاعؤم مثرنا
 نار مالسلاو راوخلا ةرورعب عنتقي
 له ,برحلا قيرط نخ ياني
 :و شوي سضج نا سيئرلا ةدايبب ايه
 ل ا يسع علوم سيئول ديسلا

 1 نا ةيدومسلاو 3 يقارسلا ىلع لبي نا ةيدودس 0:
 ؛ث كاتق نأ لش ما ,رما#ا اذه
 معو مكخم لمعلا مهثاتسابو مهب نوقثت
 5 مالسلا قيقحتل .رشوم رسينرلا

 , دكئاقلا سيئرلا ديصلا
 هتيدحات نم قارغلاف ..أديملاونغ مهلا
 حيمبسلا قيرطلا وج راويحنا نأ يري
 نا يلي مالصلا نأ ىويو ,مالستل
 يع اامأ ؛ايئاهنو الماكر الئاش نوت
 نا ديرا ام اذان ىوتسملا

 رفرتت نأ سابتيف ليسلا ن

 نا يابني نيب (دوهملاو 0
 ءرشادم راو مهيب نوكي

 ابسيف مثقوسبعت لسه يتصل © .٠

 دئاقلا سيئرلا لسمو -
 نول اثدهب امهل ثدحنم ملا
 اذه قثع نولدعشتس لغو ءيلهصلا ©
 - ؟رارصلا

 هئاقلا رسيئترلا ذيسلا
 املاد نودعتسع نخت انميدعان سا

 _ةيسملا فارشنالا عم راوحلا ءارصال
 اذا متلك سيئرلا ةدايس ©
 ناف ةسرآلا ةذهل يبرع ديرا ام
 ايه لبصلا اذه 1 ييفرطلا
 هلطلابحت كادع نقتز ةيبودسلاو قارغلا

 فتارطالا يع سف ةيدومسلا يف يلود
 اذه يف لك دت نا نكبي يتلا ىرخالا
 ؟يلودلا لسلا ليحل راوحلا

 ١ هئاقلا سيئرلا ديسلا
 مها نا يعرن يئاشلا ىوتسللا ىلع

 راوخ انهثيب يرجي نا ل
 دعقب اياسقلا لكل

 يف لماشبا مالسلا قيلت
 قلرملا امه اينو لحلا نوكي نا هيزا ام
 نمو ,ةميكيربالا ةدصتملا تابالوناو
 حييل راوحلا اده رولغتي نا .
 لم نمالا سلم لفع يف ةيكاهس ثارارلا
 اهناملا لا ةقاصالاب ,ةسمخلا ءاسعالا
 .يرم امك نايابلاو

 مكدهب راوخ هيئا كانغ له .
 ؟نلا ةيكيرمالا ةديستملا تايالولا يبو

 دكاقلا سيئرلا ديعلا
 تاهالولا يف انريطسل ءاقل رطأ يب

 ينوؤسملا بمحا عم ةيكيرم#ا ةدصتلا
 لاك ةيكيرمالا ةيحراخلا يف راش
 سي زاوسلا نا ير اكيرما ىا أ ررفسلا
 ا حوا م محام
 اقباو ةيكيرمالا نرهتلا تايالولا
 نكلو ,ماقعقن يف يكيرسمالا لامجالاب

 هده رطنلا ةهجو نم زاوخلا نأ |
 لوخدلا سديلو تقاوم حلالما نه ةرا

 ءاطعو دبحا يف
 نوكي نا نكمر فيك ىئلز يفحمعلا ©
 نوديرت له ءيشوم سيئرلا عم راوح ملل
 ةيسنلاب مهم وش مو اولا م
 مكل

 ةئاقلا ىسيش_)ا ديسلا

 9 ةسسسم اسف ةسسسإ د
 نس نا ءامئاد لوغو انلق دلت

 عطقني ال نا ةماخلا ةيبامسبالا ةخلضتا |
 رماو .مهيلئكاشم رادحل يساملا ب راوبعبلا

 ,عودلا ذه س بتعب ةباكشب يف
 حانحت ةدلعم ةقطنملا لكاشب مونعو
 اندننف ليوطع نمظو راوخو رمص ىلا
 ده ءيرخال ايفنستسم ىشوس دهسملا لونك
 بينرت كلذ ذنب بعضي 73 ؛راوجلا

 , لام شوب سيئرلا نكلو ر يفجع ©
 ايدل رزاوجسال ذعتسم دئا تارم ةدع
 هض'ر فرط يم ثيوكلا لم ىومحسدت

 تالا سشرلا ديسلا
 .طورش يه اهناك ,ازاوتح سيل اذ

 رراجميس يلا ءيش يا ىلفل ,ناهلا
 انعم رواهتيس لق ؟ ,.لللد ذعم انعم

 ربقن اللخد ىقييس ناك نت لوح
 راعجلا ينادي لهو ,ةبمكلاو لوسرلا
 ؟ا/ ما اديلغ امتامل

 .ناع ذا طورش قطه .اراوخم سيل ذه
 املدلل نم ةضوقرم ياعذالا طورشو
 ناع بلقتلا نكني فيك ؛ يفحملا ©
 ؟ كلذ

 دكافلا سيئرلا ديسلا
 نراوشم لاتع س كادق سيث ,,راوتحلاب

 مارتحا سانيا ىلع موتي
 بسلا كرا يرو طقوس يئس
 حالبملا عملو بدجتو ,راوسحلا الا

 و ٠ نايس ٠ نكلو ,سيئرلا ةدابس لحمل 1
 ردوحتل نوبنسمم مكنا نونوقث ةبهجع
 رارحتا ىو ديرت لهق ليثق لبق متنق اهي
 تيوكلا ةيسصمخ نآ اذه يثعي لهو < ذاعف
 ؟ضواطتلل ةعضاخ

 هشاقلا سيكرلا ديسفا
 ينخاو ,هدصقلا امالك لوقا ابدنع

 رارحلا نا تلق دقو ,هلولا مرح لك
 ,ةلطنملا اياهلا لك لسشي نأ يفيد
 .ةيسايسو ؛ةبلاستا تاسايفي
 يلغ لاقي اهدمغو يسيل ,ةيدوئاقو
 030 قلرحلا ميج نا د لاثملا ليمس
 1 لم تارارك
 نإ نود اهذلستا
 ا هاه نا لاولت ,قارعلا
 ينغ ردع يتلا ةديهولا تارارقلا يع
 .ةلطنلا ةياشق يف نمالا سلجسج
 مسالا تفزارق اهنا :ينعبحلا لإ
 نس باحسنالا مكس بلظت» ةدحتملا
 ةداسبس حاسغبتسا اذهو تيوكلا
 .صيئرلا

 وبئابقلا يسيئرلا قيسفا ب
 تاوفرق تنهت ولو ء اكيرصا تارارق اهدا

 ريلعا اك نولولت امك ةدحتملا مسالا
 نان هتيجراغ ريريو الا سيئرلا
 ديدهتلابر ةلفولللا اوعولي
 ابوردا لود نم دنعت يداصتقالا
 مهتامزثلاي مافبالا لوح ,نابايلاو
 .ةيمومسلا ىلا ةلسرملا تاوقلا هاجت
 ئلتطما تارارتلا ءده نما

 . يلردلا نزاوتلا رادم لع اثيرم# اهينا
 اهبف اكيرمأ تبنك تارارق اهلل ىكلو
 تردصف ةباع نراوت ةيلمع نم اءزبج
 نم الدع رثكا يهو الا يساجم نع
 ةلداملا اهنا لقا مث نم .تضرارقلا هطع»
 ال ادابثل ,ةلداع ممل تارئرقلا هدغو
 الا تاراويقلا كنت قبطي
 لساكناو لماشلا عالسلا ميرا ام
 5 ةلطتمال

 ا ىلخ الثم انيرما ققاوت له
 كلا نمالا سلفجم تارازنا لسكا
 سقم فمتعت ناو ؟ةلطللا اياضتب

 قردلا دبغ تدعمتحلا يتلا ثايب
 لضقرت امددغ ىرخالا فارطالا ىلع

 دخن اذهو 5 تارارقلا كفت قب
 .بتوحلا |[ ةمهملا ةلكسالا

0 
 ءاذتنآلا هما ما ةيلر دلا قالخالاو يلودلا
 ظطلملا ذيطثت مث سو جارحالا .امتاب
 ةيناودملا
 اده مسو ناكمالاب له :يلحملا ©
 نا يرد و ةلئنسس ةروفع .يفوسلا
 له . سيئرلا ةدايس مكتمها دق ثندك
 نيددلسم نرئركتس مكنا نودمقت
 تيوكلا ىم باحسإالا ناك صواغؤإلا
 ةيكيرسالا ةدحتمللا تايالولا ثنا ادا
 مرابخ لياشب لءاعتلا ةدمتمم
 زغلا يضارالا لالثخا ياشب ليئارسا
 ؟ ةلئنحلا

 دئاقلا سيئرلا ديسلا
 قيطدو تحي نال نو اعّتسم عمن

 لماشلا مالسلا ةيحورلا سنئم
 لك دخؤم ناو لكك ةقطنماا لماكلاو
 تاسايفلب نكلو .اهجايطلتب هكيبعإ
 للك متدلطا نوسوكت هك ةدهوسم
 ءاررو يسفر ثيه دمهسلا حيرصت
 لاق .تيوكلا لوح ,قئاسلا ةيئاطيرب
 نررخت 1 بيك .ابقارغ سيل وهو هلام
 لاراغي نم يو ديرت لق ؟ دادغب عم اراؤمح
 اهتممو يثلا لورهحلا ىلا بخسمتت نا
 بحستت نأ كادغن نم نوديرت ما ؟انا
 «ارما فدعر يتلا دز دجلاد ىبسي ام ىلا
 نم كلامج مث ؟.كلد ذغب اهييثخ تيوتا

 لخاد تماك ثيوغلا يا لوتهلا قيبعي
 نا ىقفارسصلا نم نوديرتت لهن رويس
 م16 ةنم دعنا ما رونملا حزاخ بفدسمو
 روجب 1 هدا امايمت حسوب اده لك ؟ فيث
 نأ نم دن ال هباؤ واع ني ثيدخلا

 قح بد لك ذخاي يلاتلابو ةلطملا

 دحا ١ ,سيئرلا ةدايس :يقهسلا ©
 ةيتقاتم لوح مكنم ةرق هيدلا

 كمي كيكو ثيوكلا عم دودحلا ناسب
 ؟ اهتيوسث
 ..دئاقلا سيئرلا ديسلا ©

 .قارملا نل ىمدسي أدر دح تعسر دنقلا
 ةيدارالا نا هيا ار صاح نكي ملا

 ث نيع هيلم) يمتلا ده ةييناط بلا
 ا انه نل لاقو فودح با
 مج ر ةيجاهحيربلا ةيجراكلا يا تيه
 وع 3 لا نرتباس# ءارمالا هرياهجت
 بيرقلغ خيراتلا نأ الثم امميب ,دفبا
 روس سنع تاذن تيوكلا ناب ةذفيثي
 دان | ل سيب اذهو « ثيوكلا روس يمسي
 سيال لو دحلا يه نيا ةشقانم
 يل ها يشل نسل كك ذولا تدحتا
 را ىطستف ةيصن ق وا تيوكلا
 5 نايضو فمان انيدل ىقبي ؟ذاس ,نادبل

 لا الاؤس هجوا نا ديرت مم
 لح ورمي اذا :ةيكيرمألا ةرئدالا
 7 لمت هلع تاك ام لا رومالا ةبوغ
 ةيكيردألا ٌةرئدالل ططخت لغو ؟با
 ةصضوز نيرشع ثيوكلا جمل حورتن
 لازهفبمي يتب الثم اكورما نم ىرخا
 رب اج يدل ثلدوشسإملا ةجوز نيميسملا
 مكصلا هرمش لولي نا هل دازي هبا ما
 اراببلب 7١ فيصي يرخا ةرم
 ةورت نم ةهكفمي يتباا 1 ىلا يرخعأ
 ولا ادع <ةمالا ةوزن نمو .بهشلا
 ء.(بشوي) هشج حلاذي يذلا حدومنلا
 ميباسلل احيصف اذع يأ سيلا
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 لاؤس ,ينيشرلا ةدايس ٠ ٠
 يلع اهندع وا مكئردلا لوح رشا
 تانالوملا عم ليماغثلا وأ ثتحتلا
 ىلا ةحاحلا يب ومشت له ,ةدضنملا
 لوبح متعمس تددحتلا يكيرم« ثيددج
 5 ةبققلا ءذه

 ١ كاقلا سيئرلا ديلا
 ناوجسلا قييرط مادختسا ديرا اه انا

 رجشت نأ ىقرشفبل ,مالسل اقيكحت
 لا ةقيسفلا ةجادلاب ةينعملا كارطالا
 ءارالا لدابت

 رايحلا يه ةبغرلا ثئاث ام ؛راوىولا
 رابخلاب بحري شن ب مالبال اًديقعي
 هل بيتي انتا نولرغت مكمكلو ,امئاد
 . هئمارك سشبإل ابيلثم هتمارك
 ناتول راسا يسودتمس : كلذلو
 ريدا سيئر وم هنع تدحتن يذلا اده
 ,ملاملا يف ةلود

 ةرهام 1 قل
 ل

 نكرتا علطبلو دويل يتاجر لح ييكيرمالا
 ماس فرل# نكلو ,راع لتس مادلا
 انيرسو اجمسو انرختتنو ايقامتن
 نرخ لو ارارج يريبصب ال اناث
 ,ةرطامم
 ياؤن ,سسيئرلا دايس يفصل ©
 مده لع ماملا شاشرلا لونح سيب
 .لويملب دسك ١ رج انماو ءةسمولا

 ندينرلا لآ جوموب لقت مكءارا نا
 جدق ىنأب نورعشت متنك اذاو ,شوب
 .,حجوصورب شوب سيئولا ىلا ليضتت  ءارآلا
 ناي نا لسففالا نم نان نورفشت لهف
 ثتدحنمل مكنلا يشرب سيئرلا نس يوهم
 < هيصقل ةذه لوح ركمم

 كئاقلا سيشرلا طديسعبا

 دشيا شون سيئرلا ناب كلتفت
 دضا وكس يف هم ف ةه رستم نيرارق
 ل ١ وظ عرستلا تامسا
 اولا و هيضييراتاا قئاسللا
 يح امازءا لباحن يوقثاو نحف
 قباقح فشكتبم هيكبرسالا ةرادإلا
 ل ةهيملرلا ىلع تجثفبا الا ةديدخ

 ةدماقلا نيدلا اهارثن نك مث .رابعلا
 .جيهتللا لثملا يا
 دعا :سيئرلا ةرئايس (ينحسعلا ©
 نس نيياغملا اهءارا رمت 7 ءايشالا
 نئاهرلا ةيغن وه بضقلأب نييكيرنالا
 نودااتعت فيك ,قارملا يف اعمل
 يف مهاببب رمالا اذه نف سيئرلا ةااهس
 5ةبعراقلا 7 سحلا

 :دئاقلا يسيئرلا ديسلا ب
 مع مهدحوي ناكيرمالا سيلا
 اذه ىلع بضاك يسقث 118 نوبعافلا
 رجعي نأ مبغبمم لاخ دتال .لادلا

 ال وهو رفسلا نم عتحي نا ىتحعي ,مرملا
 ةسكلاب لمايح اذهو .هبرحلا ديري
 نب ددفل ةيصتقايو ناكيرمالا نم لدم
 هةيحولا ١ وه ا
 وا عمي 2 مش يدل
 ةييئاستقال امارمح1 ”اههذه منثعا-حم
 مهنا: وه ديسرلا انرخج نتلو هوما
 هيا اوثكتيل رظسلا نم نوعوتسم
 نا ةيري نم لمجال دق يتلا لسوملا
 هدرتلا يلا .برححلا هاجعثاب رومالا عقدي
 ركالتمي امدلغ مدني ىلا لبق اليك#
 هبال :لمللا اذه لّممل ةدداستالا ةاسالا
 امديع يقارغ نزيلء 15 همهب ال دق
 ذه ركذتي دق هنكلو ,مهيلع مجهي
 ريثكنالا وا ناكيرمالا نم ليلقلا نوعا
 كلذلو ييبناسنالا ةسمخاو ركدتيفا
 ريكطتلا م اده ىف ةمسرف هخايس
 ا هيلا هلا كلذ ددخو ,ينالملا
 يا .برحلا قيرط دطاي نإ لم عالسملا

 رازرطلا بحام بشيس دفرشلا نأ
 .مالسلا ديلت دق ةهرق زطخلا

 ميرا ال «سيئرلا هد ايس يفتعصلا -
 ديفل ا نم ركلو ناكورمالا ىغ سيربعما نا
 ناكيرمالا مكتمستي امدنع هنا لوقلا
 ن؛ متال يدؤملا نم نا نولوتت مساو
 هذه ناغ ءاده شاجرلا الزج لثم دخوي
 « يش ءيعا سس رشكا ناكيوم 11 ي دؤيب رمال
 اذه لورستحم ساخرا الل نت ,رغا
 يتا اوعمسر يل ناكيرمالاو ,ىارملا يف
 اج ةيناالما لا ريشي اع الا هيث
 ,قارغلا نع نئاهرلا ءالؤخ حارسا
 لئاهرمج مالؤبف لالتعا نوديثعت
 ةمهاسم وه رفستل ةمرق مهدات او

 ايا
 دئاقالا سوئرلا بوسلا
 لا اليولط روكي ال دق لمز دهم ,معن
 بسلا برخلا نأ ايرلحو ام ادا هللا عاش
 نؤسللا ريكفت ي رهط لا عبهاد
 ادن مهياس يجنوي انم يدليربألا
 حيسي يا يم دن داق لئادس روركقي
 ةلياكلا مهتيرخب ةرعتمتب ناد عيمجللا
 ركذتي نأ لما ,مويصوللا انه دعو

 ددحلاب نومنهي نيذنلا

 يف نيدوخوملا ناكيزمالا نم للا
 نم بمرس ةيكمرمالا ةرادالا يف د قارحلا
 اي دلاو رجالا تفمو ,ببجسيو ,زطسلا
 نغ سبلو يضاربع نؤوسيلم 18 يح
 ناكيرمالا لاح ره امك تارشع

 رع نوييدحت له .١

 6 يتارملا ده كنراكتعالا تابوغيلا
 دئاعلا ىسيشرلا ديستا
 هياط ةيداهتنالا تابوقعلا ىا مهن

 عيرات ف لصحب ملو . ةيبوناق تسيلو
 مس نه غاودلا ختم يا ةيرشملا
 ةيع عيصت ا روكي ال ربسالا ىدجسفا
 وصلو ر محلل
 نسيسرلا هايس نويرتم يسدصلا ©

 مار دلا لوصو حست مل ةدحاتملا ممألا نف
 © تايرققلا بجومب ءادعلاو

 دئافلا يسمئرلا ديسلا -

 هةمخانلا ني ناكوفب امهتكي#
 نوسظاتجب البس كيلاو . ةيلمحلا

 نوعيطسسو .مهيوئاستو سييقارتلاب
 دولاب ياو ءامطالاب اوضلصت نا
 اهنر# ,رسمترلا ةداسي ينكبصلا 8

 نلساطرصا ةيمع قوص اهييضرس
 لا .ودومجومللا رظرسمشو نايكي رسالا
 جلدك ترجتا دات ءا' ' هلم .يارعلا

 نا مسق ؟سك © قاد تمر عب يابكمإلام لهن
 قارعلا يف رجالا زيهم .|وطب _د .باهرت“
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 ركاتتلاا مت ازلا مهيححارسب قالثما ناكمالابو
 .عقت نل برخحلا يأ نم

 ضاقلا صيترلا ديسلا
 .نيهوتمل اد ملهي شسوي سيئرلا نا ولا
 ّنل هللا لاخلا ايئاصنا اماعتلا رلمسلا ىف
 لثمو :قلرملا دبع حالملا مدخشسي
 حيت نال ائيلكي ١ دهمتلا ادع
 لا ا ناد بهاحالا يس

 . دو .يفخصلا
 يلع ءادتعالا مدع م ,دنمك قارماا
 ؟تيوكلا ب ةيقارملا تاوقلا

 ,كاقلا سيكرتا ذيسلا
 ءاهضعب نب ءزج اهلك ةلاحلا

 اه لهل ةدحاو اهلك ةئادلاو
 ايكيؤما ىلع يدنمل اناث اذا ةياردغ
 ؟ التم ابتروفيلاك ىلع ضدتمن ال نكلو
 علدح دهب جاينملا نب دق |
 عمطو وا ناسف ايلا ةنيفاصب
 .تيوكلا ةنعفامس

 هيب برحلا تحلو 3 ١
 لهل ءدش ةفطئاعنملا ٠١ .يلحصلا ©

 نم رمتلا قلحيس ينم نوليخشتت
 < نيطرطلا
 ٠ كاقلا سيئرلا ليسملا م
 ههنال,برخلا عقت ال 0

 ” نيم ةنئاجتالا نارا 0 ..لارحالا ميش
 0 صوخت يال !رطسم

 | مزسخلي يدبلا ام
 0 تدارك نم يرينك»الا وا يكيرمالا
 5برحلا عقت مل ١31 هثما نب وأ هت باي
 قارمثا نأ ريصت .كانش ناك اذا ام:
 طظطسنن روم هئأل ,برهلاب موهيس
 مره بنش شن أرثا مل ينال روماعل
 نا درحمل قارملا يف لايعلا فمصو قمدبو
 283 ةيفر نوهظري نيرخعالا
 تحت مصل .بمهشلا الق اونزهب
 واديماؤا هتدايس لدهن امدنع

 نا رومتب ال نحنق ةودهم ريغ اهندو
 تدوملا ىلع يتكيرمالا ننسارملا ىقعي
 جب ةيكيرمالا ةرادالا ه«ديون يدا

 ن ؛ ىسيئرلا ةدايس ل ةيئاحت ىسيلرلا ةدامسا يلحلا
 مهت ةيما يغ»٠ رئاهرثا هيصق لو
 ةلالفلا وه ربالا رم! .ييكيزمالا
 قباو يسلبعلا وما ٍ مكييب ةاعدفا
 هدو حيصوت ناكمالاب له .لاصن
 4م هن الخلا
 دئاقلا سبيئرلا دبسلا ©

 ؟ 81 تلبساب بيتم ادذاع
 عبار قاطب لاغ دقتعي يفحصلا

 لاقت ةنأر سانفلا انأ ناب ترفع يف
 قارملا يم ةيرحب لمعلا نابوتعتسلب
 دئاقلا سيئرلا قبسلا ©

 لمعي نأ قارحلا نم ميظتسيي نبع ال
 ةمرتخالا ةماعلا «نيدامعا هتش الا
 نخ امآ اهماع ةرثلا لقاما را ءايناع
 ةييهت سايفلا ينأو اضن يل
 فلئخي امهمويتأر ادن ياييرع نابض ارم
 ا؟سهبا امهم ناقيرمالا يار نع
 ,يطفسلف ريرحت لحا نم نالصاب
 دقف رام اظل ناسا يا بكيرب املثمو

 لك يل اسكلو .ايهؤاطسا انهل .نوكب
 نصرا يوكت نض اطط ىلا طيب قاوحالا
 نيبللا يل يدفن زمام بعشو ةثنحن
 اطظكذا بادب منو ير اهب رظبي يتلا
 نانك نسايم اسبلا هبفشو :هسيرقإ

 سطو ]5 حمل ىلا ىيدملا وع
 لايمخاب ناموفب امهبان سيكحنلا

 ةيئادم
 نايباغرا يلجعلا ©

 شاملا سيئرلا دنملا
 قيلطم 1 ىحسبو .فلخي مييقتلا نا
 اهقلطم امماو ضحش يلع ةئصنا هدغ
 لخا يم نالصابب اههنا لبمتا ىلع
 ليد يرطتا عاطم نع نميلو ةيودحلا

 لشوم سيئرلا ماغ وم , يلاشملا طمس 1 ١
 الافطا لتفي ا نارخلا دم برحن
 © سيركسفو ضصسدمو اركويسو ءانسناف

 ادظ رستغب .ةابرطم ةهنو ند
 حيولتلا يا لل ,انءاقإ ١: ايري ب ريصبلا

 ةيخيراتلا لئاسملا يف و ضومفلا اهبابسأ دحأ ةعرستم تارارسق ةقعا شوي سيئرملا
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 ذنتو جارحالا دسصصقب ءاقتنا هنا مأ يلودلا نوناقلا قيبطت بوسلطملا له
 كلا تت

 ناودعلا دذيفنت

 لايعا سب وه ةرتلا مادقتسام

 لشرب رسيئرلا شنو يو دلا باهرالا
 مالهطتساب :! .نآ ردشعي ءالثم
 لث يف اذمكلو ءاهءاهرا المع سيل ةوتالا
 نيينيطسلالا نيتصانملا حبب لاوجالا
 هيل هرشت اظن باكترا اوسحتي ناد
 مهلا روس
 ممايس نودقتمت له نالا ءيتحملا ©
 ابها ةييطسلا هفاطتخا ناي سيئرلا
 يع روس سسلبغلا بأ ليل ينم قروا
 نا نه ياك كسرتملا
 لبا نع هيلا ىلع مايتعالا
 ؟ كلا انمُح ناك لاشد يبأ

 .دئاقلا سيئرلا ديسلا
 لا تلا دنو ,لهسانتلا ل لكل ال

 .اهياهسا اهلمحتي ةنطعاشلا لامعالا
 .قارعلا ةسايس يه اي نوقرملو

 ةءايخ نع ثيبحتا مي
 قئاردلا نم ٍتلدهت امثذو ,دحاو فرحي
 ةيبرملا ةبالا يه ةمآ نم ءزجدآ
 ,ةيمالسالاو
 1دايس ىكلذك متلل :ينسماا ©
 نضدتعا انا دارا م نأ «سيئرلا

 ا 2 رتل تلعن اذان ردوا
 الا ةدحتخا تايالؤولاو لاارفلا
 ,ةبدومس 1 ل اهمم موجرتلا فباحتلاو
 ةيحلسالاب ليئارسا نوبرشتس لع
 مل نا ينخ ةيجولوي ابلاو ةيباميكلا
 نوحدكتسمتس لهو ؟مكل برش هجولا

 دج يواكب ةيباكلا عدس
 ةدوحلاا تايتلا نع بنا

 | مئاقلا سيئرتا ديسبك
 ةحاسالا وت ادأ  هيرضن انبرصكي نم
 ديلعنو قمأت نحبل اهمدخ سنس يتلا
 نكلو السا جالسلا كز
 لس يققيمتت زن بورسخلا
 ابدع بورجلا نال ءاملا+ تاهتمتلا
 هنع ثدحتت يذلا فسولا قدوو عت
 رايتخا نوكي ل كلذ ناغ .لامثحاك
 نحتو ,لاطرشلا رايثخا ابناو لثعلا
 ناطييشلا لرصتيسي فيك فرعم 15 ىلا
 يف ر' اكيرسا ل رارقثا باحما لرقمب يل
 ,ليئارسا يف رارقلا باخدعا لوطغ
 ربل اتثان نيقيلا هخو ىلخ فرفب ؟نتكلو

 دحا ةجحاوفا هلا الا
 نم نا نررسشت اذان ينحملا ©
 ةيسلسا لامع لوصحلا يرورعلا

 نورعضت اذادر 5 ةيحرلربابو ةيزايسسك
 لاع اول دست نأ نترورشلا نم نا
 ؟ةيورم ةحلطسا

 ١٠دئاقلا سيئرلا ديسل#
 ةيدايديك ةحبسبا كلمت ليذارسا نال

 غفرت ليئارسار ؛ةيووبر ةيجولوبابو
 ,بيرهلا هباستع ىله عسوتلا جامش
 تضلرو ءبريلا را لمحت ليئارساو
 سيليتس نم تريم يتلا ثارارثلا لع
 نم باحسالا يلا اهوهدت ,ىقلاو إلا
 .ةلكعبللا ةيميطسكفلاو ةيبرعلا يسارالا

 اباوع يشكي ماليسا ١ لأ بيرم ندا
 ال اتبا عم .نرايثلا ظابتا يم اطمن
 4 انك ةيووبلا ةدحاسالا كلتعم
 مب دق لاما فدق اذه نا زمنيو
 مقل اسلا ا عييباسالا وف ةفيشت
 لا ةييباطيرستاو ةيتيرس#ا ةجادالا
 رييزعتل اريهلتلا فادقالا ةلسلم
 قارعلا ىلع ةيباودعلا اهنامغا

 فدسسن“ نإ ةئادعلا مدع اوطخلال
 ةسكسلاو ىلا متل او ةيقيرمالا
 ةيطاسلا ا ىيكيرسالا
 ةيوايسبتتا ةسلسالا لع يوثوستي
 ةحلسالا نع ىرتدحتي الز ةيمارحلا

 دلا ةيوودلاو ةبموترحلاو ةيواسبكلا
 الا ازلجج الإ ليئارسما اهكلامن
 ةييلاسا“ شعم رب ف ملم مللع يم رمظ
 ينزتلل نورشي اهدنش سيبرسملا
 مهبكلو ءةيمدتم ةلخرم هنآك ململاو
 نرخ ةلريس نيرظالل يوروتس

 ىلع ليث: رسب اكيرما فباخا ام "ناو
 اوددطمبب نل مهنا لوقلاب كتاؤلس
 قالرعلا بيخي فرسف ةيووملا هلجحسالا
 حويصوب كلاؤم لع
 يخت يللا تاما ل ينعي و
 ينينلا مالس ةناقا ةحاحلا لرحر
 رغيسلا اهيل لكمب هقيرطظ نورب له
 كابش لهو 4يدش راعدتا قحشفسا يلع
 «هذقظ انهيبد مد مست ال هسليسو
 < ةسقسالا

 مئاقلا ينيثركا ديس

 نأ يف ةديحرلا ةليسرلا .معب
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 مرحلا اذه عاطدتال ةيرماقلا ةيمسوتلا
 ركو للا هنيوعتو قارملا نم يويمملا
 .قارحلا اهتميلطو ةيبرملا ةمالا برصلا
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 نار هللا قلخم نم وه حالسلا عيص يذلا
 ,.ةدكف صوفا وج جالسلا جحباس
 نم يوقلا يه ةييبرملا ابريشامعف

 نا اكيرسأ لواست يذلا كاثذلا السلا ,
 لصضانملا قيلشلا قارعلا هب بهرت
 رعب الو ةعافخلا اكتبو دياسلا
 .ةيبرملا ريغ امجلا عاصخاو «دللأ

 ىلع ةرماؤملا نا ملدث سن فاماو
 عيوضوم لاك امناو ةديدج «تسبل قارعلا
 قه لسعالا ىلا عشا ةدوع
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 ا دحاور ايعمب ةقطنملا اياضق عم لماعتلا اكيرمأ ىلع :ةيسنوتلا «حابصلا»

 ةطنملا ف شوب ةسايسب ةيبرعلا فحصلا تددن
 ةسايسب تددت امك ...ةيمالبسالا تاسدقملل هتحابتساو
 ةراضحلا روشقب ةرتاتملا نيفيرشلا نيمرحلا نئاخ

 اير
 اهلا لاس صتالاو ةسهم ئكئاصرلا يئذل 1 لك دمضو ةيبرعلا
 اجاطتمالا نم لضنا زوما اهطلو ءمهه م يرعملا نيذيحي' نيذلا لا رتخا
 لوي ةينعخا فارلالا نيب واطقنالاف عم نوئشثتآرس نالا يكيرمالا بهشلا
 ياللا يل مسل الاللق املإد  نرق باعص) لبق نم اونايط مهنا مايا
 ميلا ميس 8 برشلا هاه ثفلو نا برهلا

 .ةيبرعلا ديه لإ ةلداع سيسبا ىلج قلعسو 1
 يبرملا جويقلسلا 1

 ينحاتتمالا اهلاقع ىف اهنوخ ةطيدبحلا ا هل فلو هيل است
 يتلا ةينويهستلا ةسايسلا نم ةانافملا

 رطب ةييبرضلار ةهكيرمالا تاوقلا .ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا اهمعدت
 0 ني قيما ا 0 ا 2ك نوراش دهن ماظن ذوسر نع ادد لعجتل نامعإن ةيكيرمالا ةرالسلا ءاضعأ ن١ | ضورمتسا م لالخ ييجل | ..قدسملا راوخلا 0 ١ يالا نم ظحال نكلو دكؤم كلذ لوا اكيرسا برش اًهتلراك ييباهرالا غم لماعتت يتلا ةيكيرمالا «*اج هرامسا عاقتراو طقنلا تامتنا سما اهن لاقم يف ةفيصعلا تلالو .قارملا ةرصانمو يبرعلا دكاتتا سيفرلا طيسيت - ,خكاقلا سيئرتا ديسلا ةيكلربق يسم) يضرسفف قارعلا يضع راطا يب كلهتس يردلا ناف يورعلا اهسملا ةيفيضملا تركثتساو 0 0اقللا تح : 1 نطولا نع ناودعلا دصب ةيسنوتلا ْ ىئاقثا : ناهفملاب عارسالل ةدعملا 8 نب ويبف هفورس# نا اسقا .هتادايسو نفرآلا ةيحطوملا ةئسللا سيئر يوارضشلا | .سيكرلا يديم ارش يفسصلا © 5 هلل ذق سيلا ياا عب دبل امل حام اجا يم 6 راطتلالاب .يضامتجال ل اكايتلا اهتريبعو ناس | دةخادبع دوسلا عيم سئوت يف قارصلا | "ميش عا نئلسن مل .نتارارتي» 'ةرعب# ةجردب قارحلا يله طدعلا نايكلا نإ ) نامي هلا يف ةيبوروالا | غاجلا قعتم هنالو ءاهل نكمملا ديحولا قرطلاو ملستا ىلا ناحنجت ذاكمنا مدخ ةكرحو ثلاثثا ملاملا ةيندرالا «ىأرلأ» ةفيحص تركتتسا | ماسر مارهإ داستالا آسرئر سقوي | قيبطتو رارق لع ةللمملا يزمغلا»# ذيكاتناب ديايس امم تيوكلا رماني كلا راس 0 0 8 ىف | لسنا وض سيكخلا تادخال ييرحلا .ناثداملا ناتاهو قانيملا نم 2 امياظلا عمم ةدهعب هلو نيدمتسلا ميلا ام يحن هيج ةمرا لادم ةدهسلا تعمتج! م1  ىمتوت 9 ١ 11 م قارعلا دق هولا مايختساب - عاد - سيلا 5 : 2 5 ا صافسم اسكس الا  ناوتملا ىلا 0 ياش عراد ا صور تاكا | |. قارملاةرصانل | سكول يدوتسوت ١ يع رس تام السلم اودعلا ايثلا يه نطئشاو تحبصاو يسايسنا يلا وهدي قدعتملا ممالا قائيم جوز تاك يارضولاو لالاب ةقيذو قايدلا ع تاودع ياو نع ةياديللا ةيسنوتلا ةنجللا سيئر ,دئاقلا سيئرلا ديسلا_ دع ف ةلوج يكيرمالا ةيجراطلا ريزو نطئشاو عقدت ليئازسا | رارقلاب فرصتلاةيرستدقف ةيسالسإلا نإ ىلا تراشا ةفيحصلا نا سنوت ف سلام يف ةنيحصلا تلاسقو 00 ةيوكسنلا» ةذيسرس تردحلا لف . ب ول ,؟ةمزالا هذه  |دييس ىسيئرلا مدايس «يقحصلا © نوسيش تكاسدقللا تهابتساو اهيضارإ ةيقارعلا هايئالا ةلاكو لسارس ركذو يقنلت انه لك يلع ضواقتلا نكمللا نس نأ 2 .,يناسنا نومضم يا نع ةديعنلاو ةيبوروالا متنق مكجا نتندتسا نإ نكمي له ,ههلق ىلا ,رارقلا باحما
 لئقي ال انرهش اه اذا هذه نأ بلاقو ةينويهسلار ةيلايربمالا يربط هتافرسحتلا ىلا ةطاما نب هلعلا ,ةيهارملا يودجلا رهن ةهجنملا 2 .ةهميمج ةبيرعلا : ادن كلا 3 ةرئاسلا ةييبرملا ةمظنالا نيب ةيخيرانلا تافالدلا رمجأوا ثسان:) تاراهسلاو تاتحذشلا رهيصتب | زرالا بع ةباين ةماركلاو يشل كافل سيكون ليصل - "ردا مذ ,ةلطتملا يف ةيبزنملا «لاونا ٠ ةفيعم تنقتناو يتلا تافرصتلا ل حضني كابرالار مايتلل ةيقارعلا ةيندرالا دوددنحلا ةكرعم 1 وهو يقارملا نداهرلا عجرتسي ؟رادا نم يا ,مظت ات ةموكدح نسو اكيرمإ كعيزي طبضوالا ,قوشلا عام | انزع ءامغ يضحي فرعا نا اهتكمي ١ 1 | ذسخاو .فطنملا دنع فقت ةتيدح ريوصت ةزهجاو | رمز يل لطملا ينوتلا يمشنل .ةئأوس | يكل قمدس لكدشب هتاوتسا نع وكضلا نم اهغت تارارقلا هذهب تاردبلا لالمح نم يبرهلا جيلقسلا ثادضا اهنبو | ؟3 قارحلا دض ناونخ ىلع اهمادقا تاسدقملا ةحابتسا عاضوالا ىلع تيكمتا جيلطلا ةيكلسال ةزهجاب ةدؤؤس ةيكيزسما | يوارحملا ديجءادبش ديست) لكاو | مدي يف ربعي بوس كيرمالا بمشن# ناو هقوقا اع لام لوافلاو , ماسالا ةطنملا لئابشم عيمج لع لاو ةلاح نإ ةقفابلا اهتراسخا باسح ”يايطصلمل يبسط يجب رشلا كنادحا نأ ىلا ةفيحصلا ترامشاو ةيساموئيد تارايس نا تسفوإب مه دعبل هام نا مكل لوقا نأ يلعر :يفسصلا © طع ع رخباق ناو ,ةيكيرسا 0 بسحعت نطنشاو نا اريظم نيلطمملا 1و ينويهمضلا 2 : 2 دسخ مشاغل 1 1 . ارارسق لبثت لو ايبرملا ةلطنملا هجايت ٍ ا عوامل ءادل ضايع نوتوفيس .ناهكلا ع انو نهالو , مدستملا يمايسلا فسلطتلا 0 عبم قانتب 0 -| ناودملا ةهبامسم يف يتارمك بهذلا | اذه نم 'نيرشعلاو يناثلا موه لهيس 2 تارارقلا نأ هن هلق يريتلا ,..تالطحلا ىلإ يمنا .عيناد الاج اسهلبقتسمو اهنا ممالا ةبطاخمل قيحتملا تاياولا لالارودقب لب هنا رالتخالا ةاطو تح هاوكرحيو مهيدي ف نوناللا نومضي | روسم ريزمت لجا نم ةيقارحلا ارحلا | يذلا ركمتلا موي لولحب .يكيرمالا ردئاو  نمالا ناعم تارارمل يه تارئرقلا مدس ةيم ةذيببمر | ةعيبرحلا ةمالا ةحلصمب ريكفتلا لأ لرحلد نم | نيدضاجبب)إ تلاثلا ملاملل ءامتنالا نم نولصتتب مهئاتو ةييرش تاناصنب نومرقي | ديرفب يدنا يمويبأ لهفتلا مذاقو ثتتاقيرسبت لقتل نا وجراد يك تن ىلغ كرت

 نارا وان نح | ل ءاسنلاو لافظالا
 نوررفب نيذلا ضمب لوقع يف جماجلا قيوانملا تابلديبصلا

 يه امك ءادعم نوككس اننا دبرها 3

 ١ ,انكيرمتلا

 يجول بأي 3 راش ب تيوكلا « وطعم ةيلديمو
 .فاقوالا ةياثم  ينالؤلا
 ى رستلا يش :ناديملا ةيلديس

 ةمالل عامتنالا لماوخ تدقط ةمظنالا ةسيتيرسمالا ةخاحملا تلهج يتلا ماق يكيرسالا ريغسلا نا ىلا تراغاو
 قئافس يلع مارضالاطشمت ةيبوروالارو اباعم ةنيدم ىلا ةرايزب ماها

” 
 ىنف ةحط رصحمحمستلل

 يتنا اليعامتجالاو ةيسايسلا عاضوالا نم ددعب ءاقتلالا بلطو ةيعانسلا
 ملاعلا ةدهشيو ةدهش اسر قمت دمت مل ىلإ هوجنلا نود عسضاصملا بامحعا

 بهمستسلا ةمانف

 ةظفاحم يل نطاوملا .يفعأ

 لدعت ةراجتلا ةرازو

 ةريثك بوعشب هجتن ةلئاه تارييخت نم .ةيسامولب دلا تاونقالا تاكرشلا لح دوقع

 ,ةيطارقسيدلا رهن ملاملا إ قحي لسه ةفيصملا جلءابستر ليدمت ىلا ةراجتلا ةرازز تقطار
 4 ١ دودتلا ةبقارع ةيكيرمالا ةراطسفل | نم ةينطولا تاك كذخ

 ةريبكلا اياضقلا قمرا نان أذل امي كاثلار ةيندرالا | نلف ! ١و يذويلم لا رطيد شق 05
 ذيل

 ةيئمرلا :ةروثلا, ةفيدحم تبيبو

 تبوكلا ةظفاحب رورج ةيريدم نم
 كيصورلل ( لير ابصتإالا تاو ارج-الا قبباحي

 3 ما قارملا ىلع تالا ىلع تاكرشلا نعزوشو ماريكلا نينطاوملل مالعالا نم ديزملا نيمات ضرغل
 .يناسنا

 اذه يسايسلا فلختلا ةاطو هنحت مب هروتسدلا» ةفيحصم نسيقرلا عدس ارح ب :
 عياش ةادقلا رناميالا سيح
 .ةكعأ

 ملكش مرا

 دهعملا وعدي 1951 820 يساردلا ماعلا ليحأتل ارظن
 يسارفسلا مايعلل نيلجملا ةبلطلا تيوك  يننلا
 مهتساود لقن يف نيبغارلا لحارملا ةناكب نمل *4 6

 تيوكلاب دهعملا ةدامع ةمجارمل ةيقارملا ةينفلا دهاعملا ىلا
 تاجردلا فشت ميدقت عم لقنلاب ةصاخشلا ةرامتسالا هلم
 اذ1 ١/91/1١76 فداصملا دحالا موي نم ارايتعأ كلذر
 قيايملا سيمخلا مول يمسرلا ماودلا ةباهت ةياقلو

 || شميس بس

 ةيرهو دكني رتفدو ةيركسع
 اهينع رثحب نمل .برعلا نوؤش
 .,ةنيست ةاهاكم هل اهنع غبي وأ
 وأ :هادتلادسب لابصتالا ىجريو
 هاله ؤ 11غ مئار فتاهلا ىلع
 ,ليزجللا ركشلا عم

 مقرا يروم رفس ّراوج دقف #
 تيوكلا ف رداع ٠٠١55

 .دودرملا هللادبع لالط مساب
 لاستلالا هيلبع رثمي نمط يري
 عم ؟ةكاكملاب مقر فتاهب
 .ركشلا

 مهر يرسعم رقس راوج دقف ©
 ميلو داس |مسباب ملال تالا

 ءاجر هيلاغ نمل .سانل
 ميرلا سيب ععطم ىلإ ءراضفا

 11 ,كوسريلا عراش ةرقنلا

 ةييرعلا عهابجلاو يلام يهشلا
 بولسا دامتعا نا يآ ةريشم اهلوتح
 ةهلسالا سيدكتب مارحملا يف دعازفلا
 ف ةيبرع ةبعن رهب مل شويجلاو
 .ةرصيلا ي هلخب مذج الو راوهالا

 نا ةيبعرالا ةنيحعلا ثدسكاو
 يبرغلا عراشلا يف ىمامل# نطاوملا
 هةيراشتسمو شوب نأ اماسش فرغي

 وساو رصن قيلت مهتخا
 اورخات امل قارهلا ىلع رودعم قاشس
 ظركلا يف دحا ةراشتسا نودو ةقوشد
 , ةيضرآلا

 ةراضحلا روشق

 ةفيجمم بدقتنا ميناث مههج نس

 لضاخ مالغب هسايس ةيمميلا ةروقلا
 روش 4رثاتمللا ينيرُسلا يمرخلا
 با نع طديمبلاو ةيبورو#ا ةزامعتسلا
 .ينالسلا يويصي

 هنأ لولا ىلا ةزيهسلا تسلخو
 نأ تارالودسلا تارايلم رودقمب سبل
 حاتجتا ةيطارتمسيدلا جاير دعن
 نم ١ سمش عنصت وا مقاعلا لود
 زاجحالاو دجحم يضغرل ىله قرشت نا
 سيل هيا امامث تردي كادض ضاوخاف
 8و ناسسإلا اههب مدجو لاملاب
 ةمديقفنال ءكزشاجلا ةبلمملا يواتطلاب
 تررمح يرو ةديلع يه ةيمالبالا
 ,للختبار ةيرربعلا نم ةيبايستالا

 ةيجاودزالا ذبن
 جايملا ةفيسمس تعي ىضوت قو

 اياسعلا خم لماعتلل لضسناو ةموكد

 هييلعت اميو شحاو رايه ةقطسملا
 .ةيغامتسالا ةلادملاو ناسنالا ىلرق.٠

 مالسلا نإ يعم# اهيل لام يف تن انأو
 يرشلا دوسي ناك ول راوستتسالاو
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 ةدمسجتلا ©

 كنضدحدسملا

 هكميكالا
 همم

 ؛تايررعلا ©

 ؟(ةعا١١١
 ؟4ةءا[

 ؟ 11+

 يواكلست يستبكم ©
 ةطرش ةيريدم يف نينطاوملا
 تبركلا ةظعاحب

 م٠١[

 غمكوتتمل

 ةضذاحم يف ةلجسملا تابكرملا ليجست تاحول ماشرألابسب 0 ةئكمي | ةريص مدت رك شام نأ يقيرشلا  ةردقلا نأ تلاكو كوكا عك عيذشلا ورقم او اليزجع ارك 5 ءارورشل .. تيوكلا نيمرحلا نئاخ مالها 5 ثادحا ءازأ شوم فرست نأ ين دوالا ىلا 1 : ليدبت ناسب تردص يلا ةدسب دجلا تاميلمتلا نع ا وضل ةلاح ١ 3 اناههلاب ريدصتلاو يناويحلا دخاظلا سيئرلا ديسلا
 ثحملو ( تيوسك ٠ قارع) ةدسب دجلا ةحونلا ىلا تيوكلا < جير رز | ةدمولاو قيلخلا تادحال ةيعوضوم نص هنا شونل تدكا ةيقارملا ةيركسملا

 نفعت اهيذ درو ام ةاعارم ىلع ةمقالملا باحصا ايلات .١ لازم دك تيد ةيطلارقسيدللو ةميسعط الو عيش يف برس لوح ليصل نان ل
 :ةظقاحملا | عساجملا ةايبحب ةريثابلا ةيملا , اهباصتقاو درأ ه1 0 بج يلاعلا ميلعتلا ةرازو :هيلي ام ررثات هنأ ةيريدملا ةطرست ةيريدم ةلادب © | كن ةريبكا ياضذلا روح فالتخا ايرشب ةطمابلا هئابعا نس تالفالا | مقر رس زاوج دقه «

 رفنلا ضفي تارايسلا ليجست ثاحول ليدبت - ١ ,ةيفوصومب رودالا ةشكانم لئاسؤلا ا 0 رثقد عم ضايق لاو عملعلكا رخل حسا سس ايزل كاطلا ببسي ةيقارم ةدايثلا وق | سيف ردكم عم ضاهف دمحم ١ ثحبلا
 لاوحالا ةيوه لثبإ) ىركالا تاكسمتسملا نع
 ةرايسلاةيدناع نه دكاتلا دعب (ةيندملا
 .هنغ لكوتلا زوجي الو اهكلام روضحو

 ال يتلا تارايسلا ءارشو عيب هاتابد» اعنم عتسي ٠
 تيسلا موي نم ارابتعا (تيوك قارع) مقر لمحت
 ,1 86/1 1/ قفاوملا

  قارعإ مقر لمحت ال نف تاراهسلا ديوزت عتمي -
 ّن فلذك عنميو نوهدلاو دوقولاب ( تيوك
 موي نم ارابتعا ةيراجتلا تاسسؤملاو تالحملا ي
 لسماك فلاسمملا سبحتيسو 15947
 ,,هتنناكم نع ةمجانلا ةيوناقنا ةيلوؤسملا

 تيوكلا ةظفاحس رورس ريدم



 سيئر اغيتروأ لاينا.:
 | قسباسسلا اوغاراكي:

 :«ءادتلا»ل

 ةيحض بهذ يدلبو :ثناثلا مئاعلا نم هزج- اننال
 انش ىلا تْمِج دئاف ,ةلداعلا يغ ةيكيرمألا ةسايس لا
 نع ثدبلا ف ةمهاسملل ,رصتلاو دومصلا دادقب .؟

 .جيلخلا ةمزال
 اوغاراكيز سيئر ؛انيتزوا لايئاد هلوقي ام اذه

 :فيضيو ..ءادنلا عم ةصاخ ةثباقم
 اسدنع ؛راصحلا ةيرجتب ةنررم ,اوغار

 نا يرن نحنو :اكلناوم تمفلو ؛ انيك اكيرمأ
 ةيقالخا ةميرجو لودلا نوئاقلل كاهتنا راصحلا
 .لاقاالاو ءاسنلاو خوهشلا اهثمت عفدي ىرب؟
 نما ددهنت ا زاجحلاو دجن يف ةيكيرسالا دوشحلا
 نمالا ددهت امناو ,طقف ةيبرعلا لودلا
 ..ثلاثلا ملاعلا بوعشو
 .دوشحلا دذه ةهجاومب ةيتعم اهرساد ثلاثلا

 لكاشم ناب نيس مادع سيثرلا عم قف انا

 وا اهتئزجت نكبي * ةقطنلا
 .ازجتن ال ةيئودلا ةيعرشلاف ءضعبلا
 اهلود فرصنت يكل ,ةقفطنملا نإ لماشلا لحما ققدتي

 يبلس لدم

 قب

 :و اهسقن راصقا نا ل ع ل 1 م و

 نا ءانيتروا نس - يسفيو
 هل ,تدكا ةيقلارملا ةدكاهشلا
 دادفب ل اهارجا يتلا تاءاقللا
 ةنزال يملسلا لسحتا ةيمقا
 لماش لبس راطا نم جيلخلا
 ,هقيضيو ,ديطنملا لكاشج عومجلا

 ال هذا نيس مادسج سيئرلا يل دتا

 نع تحيي امناو ؛برعلا ديري
 برهلا تين ذأ نكلو ,.مال مولا
 نافل ؛يسلطا يكيرما ناوس.+ب
 ,ةلامبب يتاقتس ةهقارعلا تاوقل»
 نا /اضيتروا لوقي :كنتنو
 ءالوا ةيبرعلا لوذلا ةيلوؤسم
 كنت عجم يش ءثلاثلا مئاملا لودو
 رييرصملا

 تذاع هيالب نا , افهتروا لوئايو

 دشها ةيئايرمالا شسرفاةلار نو
 ف ةيناثبا ةيملاعلا برحلا ءاهتلا
 :فيضيب :تانيعيرالا فصتتم

 تاسيالوشاو 14686 ماه ذنح

 ىطسولا اكيرمأ ربلعت ةدحتملا
 ءانفلا» وا «اهلزنم نإ ةقيدحو
 هناي خبتت تناكو ءاهل يطاخلا
 مامتهالا نم لياقلا» بولسا
 ,, تاريشلا بهن نم عيشتلاو

 تدمخ ةيقرالا هذه نم انلدلطناو
 قيبطت ىلإ ةدصتملا هثايالوسلا

 لوذ ءازا ةيزازشتسالا اهسايس
 دعب ؛ابوك لثم ,ىاغسولا اكيرمأ
 00 ماع اهتروث راسمتنا.
 لوسمو دمي اهيفاراقينو
 زومت 4 نإ مكسلا ىلا نيينيناسلا

 اهتيرول انكي د طوقسو د
 .ازوموس صخضب ةكامملا 7

 ةسيكيرصالا تادمه اسك او
 لجا نم نيكلاقملا» ول ءارتنوكنلا
 ضيبالا تيبلا ناك امك «ةيرضلا
 يف تادب .مهبسسي نأ بحي
 ذنم مظنذملاو رمتسملا اهدبغاصت
 ةسايسد نأ ةجحب | ؟لا ماملا
 اوغاراتين ةموكح لامغاو
 ايئانثتسا اديدهت نالكشلا
 ةسايصلاو يموقلا نمالب اههففطو
 ةدحاللا تايالوسل ةيجسزاقلا
 ناسن ينع ماج امك ؛.,ةيكيرشالا
 هتاحيرصتل دحا ف نادير سيترلا

 رظحل؛+ضرفل ازيربت 95 ".0 ماه
 ةسايس عابتاو يداسصتقاا
 اوشاتام نوؤي> و رشابملا لغدتلا
 هذه عظم نكلو .ةيلطادلا
 لخلاد جامجالاب ظحت من عئارذلا
 اهنا لب ا“ ,يكيرمالا سرفتوكلا
 نم اذوخ ,ةيؤق ةضرامم تهجاو
 اب يتلا ةيماثتهفلا ةبرجتلا راركت
 ىتح خيرما اهتم ينامث تلاز
 .نآلا

 ضعس عملد ريالا اذهو
 ةيكيرمالا يف ةرادالا ف نياوؤسملا

 لإ نافير سيئرلا رم نيب رقللا نم
 نيماتل هليدب لوله نع ثحبلا
 هبتو ةيسوكح ربط تادعاسم
 ةااكو تاونل رسيع متل ةيرس
 :١ ةيكيرمالا ةيزكرملا ثازباكملا
 ةيتاسسؤملا تاونقلا و؛ ٠١ فس

 ميدقت لج نم ةيعانسلاو
 يف ارتئوتلل ةبولطملا تادغاسملا

 لبق ني لاوماو تادعم ةروص
 لثم ةيموكح عغ تاعومجم
 ةضخشاتملا ةيكاسلا ةبصسا,.

 ملابعلا لود ناف كلذتو
 لود

 اهضعب نع
 نأ نم دب الو .

 .اهبوعشل ناقرلا

 يوجلا سودنفوكلاو «ةيعوهشلل
 دقو ,اسهريغو ..يلودلا
 تاسسؤلملا هذه تعابطتسا
 ةيكيزمالا ةرادالا لحم لونحلا
 تايالولا ةسسايس ديسجتل

 دنم يطتيوللا ”كيزس الإ 3دطاتخا'
 بازحالا ةدعاسمو :تاونس ده
 اعيرما لود ين لينيديلاو ةفرفنتملا
 يلغ ظافسلا لجاإ نم ةينيتاللا
 لودلا هذه ف ةينيميلا ةبيترتلا

 ةيلأملا تادهعابسملا نيمات يف

 ةنئيزخلا لاوما نم ارثئوكلل
 5 ,ةيدوحسلا

 ةسمظنسم نا فورعمملا نصو

 باش يلع تلصح ارتنركلا

 .ةيكيزنالا تاردوتلا نم ابزلملا

 ةمهيضفن نم اهبيصن اهرخآ راك
 ةقورسصللا ةضلسالا ةيقلع
 .هاتيغ نازيادبسب

 ةمواقم نم اثكمت انذئكلو

 تايحضتب يداصتقالا راصصحلا
 ,ةيلاع تابونحسيو ,ىربك
 ىدل ا ىلع هنا ةقلطملا ةعانقلابو
 اننا نيرصتنم جرخنس ديعبلا

 ةمياليو ءهكللابو بعشلاب نمؤن
 ,بوعشلا دنع حافتلاو ةيدضتلا
 نم جورخلا ناكمزلاب ناك كابو
 ,راصحلا اذه

 جيلخلا ةمزآ نأ لوقي نم كانبه ©
 ةييضقلا ىلع ابنس ترا

 وريمسم مدمس وسو م ناتو وك قلل ا نط رو لل جال اا د حالشم اعلا

 حلامم اهحلاسم مدختا يتلا
 'ينمتو ةيكيرمالا ةدحاتملا تايالولا
 دسلب يا وا اوغاراكيث ليوحت
 و ةيناث ابوك ىلا رخآ يتينال
 ةيماتتيز ةنكشب موشن وا ةالطنا ا

 .دودصلل ةبخاتم ةديدج
 نب «ارتئوكلا» ليكشت ءادبو

 ةيكيرمالا ةيزكرملا تارباشملا لبق
 يف يراسيلا مكحتا ديدهت :قدهب

 عوكرلا ىلع هرابجاو اوغاراكيت
 طورشلاب لوبقلاو ةضوافملاو
 شضشيجلا طابض ىلوتو ,ةيكيرمألا
 زومرلا ضحعبو «يتيتنجرالا
 ازوموس رنتاتكيدلل ةبئاوملا
 ,تاولئا هذه بيردت ةيلوؤسم

 تاعامش دئاق نإ فورعملا نمر

 ليئارسا» وه يساسالا ارتنوكن“
 نيطدارلب بْلَُي يدلا هوئايلاغ
 ةسيليئارسالا هتيوه ءافخال
 ىلع فقب يذلا وهو ,ةيقيقحلا
 ارتثوكلا يف فرذعتملا قيرخلا سفر
 لاتقثا ةمباتم رابخ ىلع دكؤيو

 ةيكرشل قباسلا ريدملا ارثئوكلا

 دقو ,,وريلاكو وفلودا ةوكاكوتكلا
 ماظثلا ريقس ناطتس نب ردتي مانأ
 لعاف رودب نطذشاو يف يدوفسلا

 ,افيئروا لايئانل انلقأ
 نا اوطاراكين مكدالبل قبس ©
 ينداصتقالا راصحلا ةبرجتب ترم
 تايالولا اهينع هتضرق يدلاو
 فزت نا دون ةيكيرمالا ةدمحتملا
 .راصحلا اذه متهجاو فيك

 باجاف

 ؟نيلع ادب يكيرمالا ناونعلا
 ميخلت مت ؟!مدنع !؟ملا ماع
 ماع نو .اوغاراكين هيناوسم

 ضر نافير سيئرتا ررق
 رمتسا يذلا يداصتقالا راسلنا
 تئاع دقو +١198, رايآ ىتنع
 نم كاونس سمخل ةدبم اندالب
 ةيداصتقالا ةيلعاقملاو راصصلا
 اضدف سروس ثيح .,ةلماشلا

 ثماخ امك الماش ايراجت ارظح

 ةريبك طونس ةسراممب ناعنشاو
 انل ةرياجملا ىرخالا لودنا يلع
 رطخلا قيبطت ىلس اهرابجال
 تامظنم ىلع تطغضو ,انيلغ
 ةفلتكم ةيئود فارطاو ةددعتم
 .ضرخ يا اتحنملت ال يح

 كاهتنا راصحلا نا كش الو

 ةيقالخا ةميرجو يلودلا نوتاقلل
 زاقطالا اهنمث عدي ىربك
 .لوالا ةجردلاب ءاسثلاو

 لوكي نب كانهو ,ةينيطسلللا
 ةيضللا ثعفضو اهناو ,سكمنآ
 نم رثكا هوسفلاب ةينيطسننلا
 ءذه يلا رظنت فيك , قباسلا
 ؟ ةلاسملا

 ةيضق رثآتت نأ نكمي ال -
 لب :جيلكلا ةمزاب اينس نيطسللا
 نا يزا ينام , كلذ نم سكملا ىلبع
 زرست ةينيطسلفلا ةسيفتلا

 نال ةمزالا هذه لل ف اهعضو
 ىلغ ءوضلا تطلس جيلخلا ةببزا
 قحب ةدحتلا مم31 تارارسق
 ىنلاغو ١ بعشلا
 ةسئاداس ةرئاسجلا تارارسقلا
 يلع ةينويهصلا تاءانتعالا
 ,ةلتعملا ةيئيطسلفلا يفارالا
 ةحضاوو ةددشم ةروصب تدكاو

 ةيعرشلا ىمسي ام تارارق فيز
 رومالا لا رظنت يتلا ةينودلا

 لاسي عيمجلا حبساو ,نيساقمب
 لكن يه له ناسنالا قوقس نع

 لك ىلع لوملللا ةذفائو سائلا
 ىوقلا يضعب نا ما بوعشلا'
 قوكح قيبلطت ديرت يربكلا
 كرطخل اهديرت الو فرطل ناسنالا
 جيلطلا ةسزا نا دقتعاو رخأ

 ,موسيلا ةدستملا ممالل تابه
 ةيبهذ ةصرف «يربتلا لودنتو

 ع حس نوم - دل عشت ا

 - 1 ١ ديه هاش ” ند 2 تيقوا# بيعت

 زاسجحلاو دسجن ىف ةسيكي رصالا دوشحلا :

 تلالا ملاعلا بوعشو لود لك ددسهت
 ديؤتو مالسلا ديرت اهئا .تبثتلا
 ةينيطسلنفلا ةيفثلل الداع داع
 بعضلا ةينطولا قوقحلا نمسفي
 ضيا كلذ نل دقتعاو ينيطسللتا
 امك .ةيبرعلا لودلا ةيلوؤسم نم
 ةتاطنملا معي نا مالسلا نأ دقتعا
 .ةينيطيسلفلا ةئكشملا لجح نودع«ر

 ايورؤا لوين فقوم نوسيفت فيك ©
 جيلخلا ةمزا نم ةيقرشلا
 اعوصخ ,ةيئيطسلنفلا ةيضقلاو

 ثيدت لودلا هذه صدحا ناو ٠

 سقالا ةرزجسم موي نييتيطسلفل اب
 مهنال نوئطخم مهنا تلاقو
 .ةراجحلاب دوتجلا اومجر

 ةيبوروالا لودلا نا كش ال -
 مادغ نم ايلا ينامت ةيترشلا

 نيدلاو ؛ىضوقلاو راربقتسالا

 مهتنديه ضرسفل نوسملطتي
 ميظعتو ةقطنلا ىلغ مهترطيسو
 نولئتسي يلودلا نوئاقلا ماظن
 . مهيرأم قيقحتل عضشولا اذه
 ةدادعتمو ةعونتم فنااوم كانهو
 هكلذلو ,لمفلاب قلقلا ىلإ وعدت
 لا ةجاحب انثآ دقتعا يناق
 ملاعلا بومش قبق نم ربكأ كسامت
 يلع ةيهلودلا ةيعرضشلا ضرطا
 نا لونلأ دذش ينغو .عيمجلا
 مالم تارارق كاثه نا ركاتت
 لاغتخا ذغي ليئارسأ دمض ة دحتملا
 ةيبرع قطانسو ةزغو ةقفضلا

 ءيرخا
 ةمزا نع مكلعابطلا يه ام ©
 يف ةيكيرمالا تادوشحلاو جينخلا

 ديسلا عم مكئاقلو مكترايز ماتخ
 .نيقارعلا نيلوؤسملاو سيترلا

 مهئيداحا ف نويقارملا دكذ
 يسلس لح راجيا ةيمعا اع
 لخ راظا نمُم جيلخلا ةبزال
 .ةقطنملا لكاشم عيمجل لماش
 هنا نيسح مادع سيئرلا يل دكاو

 نع ثحيبب امناو برحتا ديري ل
 تاوقلا ثأدب اذا نكلو «مالسلا

 ناف برحلا ديسلطالاو ةيكبرمالا
 اثاو ,,ةلاسب لكي ضاقيس قارمفا
 يف ةيركسملا دوشحلا نا دقتغا
 ف نمألا ددهت ا جيلخلا ةقطتم
 ددهت اهتا لب ,طقق ةيبرغلا دالبلا

 ملاعلا بوعش نادلب ف نمالا
 تارتئا هذه دوجو ناو .ثلاثلا
 ةمزالا دععي ةيبنحالا

 ةرررغب دقتغاو ,اهججؤيو
 يظمارالا نم تاوقلا هذه بحبس

 ديسلا يأر عم قفتا اناو ةليبرملا
 لكاشم ناب نيس مادنح سيئرلا
 وا اهيتئزجت نكمب ال ةسقطتملا
 .ضعبلا أاهضعب نع ابيلعف
 كلذل ازجتت 8 ةيلودلا ةيعرشلا)

 «لماشلا لحلا قيقحت نم دب
 لودلا ةينوؤسم نا دقتعاو

 سل ثلاثلا ملاعتا لودو ةيبرعلا
 لحدا عئمت ىتح نالا نم لمعت نا
 .يركسملا
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 زقفللا فشكت غامدلا ف ةباصا ةلاسح

 ةرطسيسسلا >> رسب ىف ىستض ف ةدعتسإأ
 ناهذالا ف رخلسملاو فورعلا نم
 ةيوفللا تاردقتا نإ ليوط نمز ذدم
 يب لسلسثلاو قطنلا ل ةراهملاو
 ,رسيالا غامدلا اهذكرم ةذللا بيكر
 نكلو , غامدلا .رس رسبالا ءرجلا و١
 يتنا جئانجلاو ةرربطألا تافاشتكالا
 ارمأ تنشك توحبلا اهيل تئد
 ال ةأرملاو لجرلا ,ةبارغلا ةياحل
 لب يلقدلا طغشبلا نإ طقف نالطخي

 ةنللا ركرم ,تاطاشنلا كنت زكرم
 مزجلا ل سيئ ةأرمملا ةيسئلاب
 ىددل وشامتأ حاصدلا نم رسيالا
 ..لجرلا

 يصولوكياس ةلجم يف اذه ءاجح
 يي هترشت :مويلا سفنلا ملغ «ىدو
 لوتي هيقو ةربخالا اهداذها ثحا
 نلع قبطني اذه نا نوك ديدس»
 نيذلا يا نييداحلا سابخشالا

 ءاصنلا يذل لاخدلا هيلع وه ام
 ديبيلا نومهختسي نيذكا رضدلو

 . يريسولا
 ءابطالا نم لمغ قيرغ كاثه
 للوت نيهملتملا ستحابلاو

 قيلد لكشب ةيعانلا هذه ةيبارد
 ءابطا معي قيرقناو :ةيافلل
 هدحلا تايالوطو (دثكو اردتكن١

 ىلع اديعس اوناكو ايتاملاو اسنرتو
 لوح يارنإ لدامتن عناد لاصتا
 ييقبلا تايناشتكالاب تادجتسما

 سترم نوهمتجير ص نولصوني
 ى يرخاو ندنل يف ةركل ا

 وكذتا لك :يلاتلاك ره هو
 مقي ىنسيلا ديلا نوس دخدسي نيذلا
 مهبدل قطنل! ل ةراهملاو ةفللا زكرم
 نيذلاو ,ىسيالا غامدسلا يف

 دتني ىرسيلا ديلا يي
 يف ةراهماو ةقفلاب حلامدلا

 0 طفلا نيبطسرلا قس
 ,رسيالا امذئا نم اعزه و هنا
 ,ماع لشي ثانالل ةبسنلاب ما
 وا ينميلا ديلا نمدختسي يتاوللا
 قفنلاو ةفللا زكرم ناط ءيرسيلا
 ماجتاب رثكا لئام طصولا يف نهيدل
 ,نيسيلا

 ارا ايل اراها يوت ىلا عامدلا ءارجا

 هنا 00 ف لصوتي
 لئاسم حضوي دق فاشتكالا اذه
 ةويبك ايه ذو -ةيركفو- ةيعامتجا
 تناسكو قراوفلا يله لدت 'اهلثإ
 وا ةقيرط إف لثكل يضالا يف بسنت
 ىلعو مويلا امآ : مكطتلا ةبكيذاكيم
 نأ ودبيل تاظاشتكالا هذه موض
 مازجا ةيجوئويب ىلا دوهي رمآلا
 .ناوالا ةجرفلا ف ملامدلا

 تبرد نوطلام ثيناج ةروتكدلا
 امذلا ل ةباصأ ةلاخ ؟+ تناثرو
 نأل هتائملا نيب نم اهتراتخا
 يف ايئا دحاو مزج ل لقط ةباسالا
 يف انا :حامدلا نب داو بئاج
 «نميالا ءزِجلا را رسيالا ءزجلا
 الجر ؟+ مهنم (نيلزجلا ل سيلا
 اعدل يف مهتباصا ةلرما ١٠و
 ارماألالو المجر1 7و :رسصيالا
 نم نميالا هزسجلا ف مهتباصا

 يا

 هرهجا هدع بمدختساو عامدلا

 عيسجلا ةسلسنا سسلل لئاسوو
 نوكي نإ عزوتك تناكر اهتاردلو
 نيباسملا ماسثلاو لاجرلا هادآ
 «ادذأ نن لقا رسيالا عابدكا فيتب
 ,عكلتباو ةلذئا ثيح نم نيرمخالا
 عسب ةجيتتلاب تنجوف اهنكنو
 لع ةيرجتلا ديمت نا اهرطضا
 نابع كلذ دعبو لوا ةعومجملا سفن
 ,دارفاو ىرخا تاغومجم

 «,تعقوت اس ناك لاجرلل ةبسنباي
 لاجرلا ناك ماكذلا رثزتسم يصدفب
 لقا رسيالا امدلا طكلب نوباصللا
 ريغ, نيرخآلا ند فعضاو 0

 للتي نيباسلا
 ويسجل

 نا انس ءادسحاو ةباصالا
 زج رسب الا 2اس دا فلثب ةباسالا
 ءادالا طربش ىلا يدؤي هنم يقع
 مث ىلا دعما لعو ذا يتوشلاا
 4,5 ىلا ءادالا لصو امثيب ةئاثا
 نك يئاوللا ماصخلا يدل ةئاللا ف
 رسبالا حامدلاب تاباصم

 ةفقلاّركرم نا رظنلا تفل امم -
 مث ماسخلا يدل يريبعتلا موهفملاو
 يف نكي مل يا .بامحل | هزجلا يف نكي
 .عاسبتلا نم رسيالا مزج

 رسيالا جامدلاب باصملا لجرلا
 مادخاساو رييغتلا إ فعض؟ نوكي
 ,ةأرخا نجع فاحهضا ةهبرا ةفللا

 اذه يف اهتردخن عبر نوكي يد
 كلل لك نع رظنلا ضكيو .لاجملا

 هبلامش ثماك , بيرغا يملا براجدلا
 نا يهر رفنلا تنلت ىرخا ةثاسم

 يف يئزج- فدنب نيباصملا لاجرلا
 ةرهك يلا نينوكي رسيالا غامدلا
 ماسثلا نم ةردال للاأو عبمتلا ينغ
 تازاسهللاو ةفثلا مادسطتسا 0

 .اضيا ةئللاب ةقلعتملا
 اذا ,سرخا ةلاسم كانه ىقبت

 يدل ةيهنللا تاراهملا زكرم ناك
 لهن :نيميلا ةهجل اليم رثكا الرملا
 ريثأت ثحت ايقاو .نوكي نإ نكمي
 1 ريغ 0 يدا

 ؟ةارملا امن وادخل
 ليصل 2 , كل

 نميالا قشلاو .عبمتلاو
 لهن , ةيقطاملا رغ انام او لططاوملل
 ةنثلاو ريبمتلا زكرم نا اذه ينمي
 .نميالا بتاجلاب رثاتي قرنا يدب
 لطاوسلا وه يذلا
 ؟ةأرملا ىدل تالامطنالاو

 لوقت نولكام تيناجس ةروتكدتا
 فشكت نا اسج غقوتملا نع نا
 تقولا يف ةيراجلا تاساردسلا
 ةهمضالا ةياغ نإ تامينعم رفاصلا
 كنت رارسا انضيا فكيضتت داو

 اهعغ يلا اهبسنب يتلا قراوفلا
 عجرت يه امنيب ةيجولويب بايسا
 ,غامتلا ف بنيستا

 ةرفزلا- مصاب انرمت كتبت نع
 عس شمكلت فبكو - ةبيحتسملا
 ةحتعتم دوعتثو سمشلا بورغ
 هكلذن ,يلاتلا مويا حابس ب ريضلا
 درس رصالا ناكورب ةيجتسملا تيمس

 ءمابلعلاققخال :ةريثك ثانابت .ءايدح

 تكرحتت اهقاروا نا نوصصخدلاو
 امع لينلا ف اهبتكمم اممضو دختنو
 يعيبطلانسو «راهنتا ل هينع نوت
 وا ءايحنا ةركخ نوضئرب عاسنبلا نا
 ةقمتلب ةلاح مذه نآل ءايحتسالا
 كلدئو ,ناستالا ميهافمو ناستالاب

 يو بابسالا نع ثهيبا نم بيك ناك
 ناكبالا يف راض ةريخالا ةنوألا
 -تاتايثلا موث- نع تيدهلا
 نع فلتخي مرت هنكلو مانن اهقازوا
 . اعبط ناستالا مون

 لوقلا تارييجشس قارو؟
 رسمكملا بور عم ,يئادوسلا
 لا هجتت ءاديدج امضو دهان
 راهنلا ف نوكت نا دنب ,ىلعالا
 ىاروا كلذكو ,ةفيدق ليسال ةيلدثم
 تاثابن لاثش امني ,غمتتا تابلا
 تورم عم حرجا تاعورزمو
 لغسالا للا اهتاروا هجبم .سمئلا
 _ اهسدث يلع ىوطب اهناكو

 1طدج ةبيبيرغ ةرشامظلا
 نا لوقت ةرميخالا نالاشتكالاو
 ,ةرادحلا ةجرد فالستخا

 ليللا ىف ,حصالا ىلبب اهضافختا
 نلاع يولعتم ةسنلا ىاروا لعجت
 اههناكرو لفسالا ةهجل اهسفد
 لدفت عقاولا يف يه امني حيرتست
 .ةرارخلا نادّحلل هصرمملا ةحاسملا
 نيب هنسج مزكأ يوطي انكو
 وه يماعلا مسقتلاو , لريلاد سحي

 21# __.مهكاسف ل يل
 اديدسج العضو اهقاروا ذسخات سمشلا بورغ عم

 تاس اسما عمسي رخأ ضميو فرمي انضدي

 جني رستسستو .. ماسحات
 ضئطي ةكرحلا كلثب ناسشالا نا
 دعس نم ةضريملا ةححاسملا
 دا هيترارح اهنم قلطتن
 اهابقلا لمشت كل ذلك , دراجلا , جراشلا
 ,ةرارهلا نم يثكلا دفطت 7 ىنح

 ضرفملا جطسلا نا راشعا لاغ

 را هضنض نكمي ليللا ةدورسبل
 تابننا ةقرو يرطدت نيدح هريغمت
 ,اليلق اهسفن ىلع

 ,كولسلا مثفب يجولويريفلا
 نق لوذي ,تبيارني] سنديج زولك دل"
 ذم ءاملعلا اهنرمي ةكرحلا هذه
 ناك نيوراب يا وهو نيوراد مايا
 ةيملع ةفيرطب للذ ظيحال ند لوا
 ها الا ؛:بليسالا نع ثحبي حارو
 ءالوبلاه ارسيسفت دجب ماو لسه
 ةقرو ءاولعلا نا تيارتيا لوقبو
 كلذو ومنلا ىلع اهدغاسي تابنلا

 يي اهئادقف مدعو ةرارحلا نئزتشام
 مالر ماما ايبست درابلا ليللا
 .سمشلا ةعشاو راهنلا

 تيارتيا روستندسلا ليثيو
 عم ثدحي ان اذه سيلا ., ابرختسم

 نا يرن هلا رهيضلاب ناسنالا
 حاتري ةيافك ماني يذلا ناسنالا
 لضفا ةهسصب نوكيو ومثيو ةمسج
 ؟ موثلا نس مرحي صيخش نم

 لائر: ناستالا نا ضفبلا لوتيو
 رارسا نم ريثكلا فرغو هاعثلا
 اتا مويلا فشتكي امنيب ,دوجولا

 انك افامث ,حيرتسيو ماتي تابنلا نأ
 ملا باث ,رخحأ لكشي ولو ,ناصنالا
 يف ءابهلاك همم هرج نحت يدلا اذه
 !؟جيسفلا نوقلا



 دوومولب لاف تأديب ابدشع
 هزتنللا ف ةيعالطتسالا اهتلعر
 ةملطنلا يل وداكاك نإ يثطولا
 نكت مب ايلارتسا نم ةيلاسخلا
 يأ !لوستتاس ةلعرلا هذه نأ روسنا
 عيسامتلا نيبو اهنيب ةدراطم
 نيترم اهطوقسب يهتن3 ةيسرتنملا
 نمره لك فو ؛ حاسستلا باهجا نيب
 اهنا روصعتتل نكن مل نيترملا نيتاه
 يزرج يكل ةايحلا ديل ضع لظتس
 ديعتسنت امدتعو . نيرخألل اهتملا
 ةنؤللا ةثداحلا كلت يركذ لاف
 ام اجعزم اسوياك تناكرب : لوقت
 .:(نألا يتح ينقرأي لكز

 اوم طابش ف كلذ ناك

 ةرضاعي سهو ١ لاف تروق ايدنع
 علا ةقسلعلا مدع

 ةرايؤ« ايلارتساب سندس نإ راكم
 اع يوحي ميدلا ينطولا هزتنملا
 رويطلا عاوثا ثلظ نع ميزي

 لاري ال يتبا ةراثما ىن ةدوجوملا
 ٠ ضومغلاب اعقثم ةهئارجا مظمم

 نيف ةيناملا رويطلا ةبقارم فدهب
 . اهتونس ةساردز , هزختملا

 ءانثا اهتماقأ رعا لاف تربدتو
 ةروطعقم ةبرغ ]1 تماقاف , ةنحرلا

 , هزتنملا ف ١ ةدهاقلا ف
 , روثيطيلا رهن فاسضضم لمه
 عرتملا ةيساردلا اهقبهم لبر, .دتدو
 راسسكتسا ماقدصالا لدا يراع
 فايلا نم عونستلا يقع. .ىيروزلا
 عقوللا برق دوجوملاو : ةيجاجز
 قروزلا ؛ذه نا رايتعاب ؛ يفشكلا
 يقطاتمللا لا لوضولا اهن جيني
 نع اهغولب بمعي يتبا ةنسولا
 نإ نوكتس اهنا اهل ليقو . مادقالا

 سيئرلا لودجلا بئجتتل املاط ناما
 . يكوقلا هراهتو

 , اهتلحر يم يناثلا مويلا يو
 رجلا ناكر ١166 طاش الق ىف يا
 « اطبق رطلملا ناكر, موبقلاب ادبلم

 ,مامل؟ ىلا ىققرؤزلا لاف تلزناغ

  ةبعالطتسالا اهتلخر تأدبو
 نا ةريصف هفاسم تراس نأ دهبو

 انيش كبانه ناكو ثريش رهتلا
 سكع رذحب تفدجف , اهددهي
 حبرلا يبه ةاسفو , رايتلا رجم
 اهي: .؟ريؤغ رطملا دمقمو 1 ,ةايتاخ
 سيلا نبب هفقوتلا يلا اهعند

 ,دماملا نم قروزلا ملارغال نيحلاو
 ةردعاقلا بوع كلذ دعب تهجتاو

 اهتلعر عبتتت نا لما ىلع ةيفشكللا

 , رخا موي ف
 بفطعلم ىلا لاق بلمو يجو

 + سرتفم حاسمن اهقيرط ضرتغا
 , هم اديمب لييجت نآ تلواحلف

 حاسمتلا نا لب ٠ حلفت من اهنكلو
 ةبرض قرويرلا برضو رابتسا
 قرورلا لمج امم . هيبذي ةديدمت
 , ءاثلا ف طقسي داتيو حئرتي

 يب اهرارف ريخات نا لاف يلع ناكو
 اهتيمي لإه. ةدمحاو ةئان نم لقأ
 ىلا ؛ اهعطقت نا بجي ةيلمر ةفض
 ضهيزي ةلحوم ةنض اهراسب
 ,راتما ةعضن ىلدغ اهراذختإا

 ناثرجش ءالا ىم ببدل اهيرقيو
 ., ةدومتمو ةضنح م بدناصطما

 قرورلا برصضي 1 ةمئيب
 . ةبرضلا ولت ةبرغلا

 خذت الاو كسامنت نأ لاظ تلواسو
 تقرجو . اهسفت ىلإ برسبي سايلا
 نيحو : ةلخوملا ةفصلا وحب ةوقب
 لازي ال حاسعمتلا ناك اهلقلي
 ناوارلعلا ءاسنيعو ابهبئاسجي
 هنا لش دقو /اهيف ناقدحت
 ديعتسي امئاك ةرهل بدحو
 ةريجش ىلإ لاف ءنرفقف . اهسجتاهل.ا
 اهناصضغا دحإب ثكسمنو ةبيرقأ
 لما ىلا حافترالا نم يكمنت يأ لبقو
 مأملا نم ةعرسب حاسمتلا جرح
 هيكل قبطاو اهلحر نم اهكسماو
 . ةداح ةرابج ةشامكك

 نع لاف حامسعتلا علتقاو
 ادبو ١ ءاملا يف اهب صاغو ةرجشلا
 للا انعاش توللا راوماب برمي ام
 يكل اهكابراو هتسيرف تاجذإ
 هرفف دعبو , ةفتاس همقل اهمهتلي
 ةيدبالا اهناك ةنيكسكلا ةاتفنب ثدي
 جاسنبلا نا دا, نارودلا نع تفقون
 هينب لفسا ىلا اهب دشي ادب
 يف تدجو ؟ايهشلو , اهقارغا
 « ةرحش يف ارران اسمع اهلواتم
 جنط حاسمتلا نأ ةصرف بمنتغلاو
 اهسفنب تقلاو . اهتنطاو هيكف
 نمنلا هاجناب

 نس ىرخ4 غرم ماسلا ثنفو

 سشاشسر ناك يئرخا ذرمو . ءاملا

 اهنك بسنت نعكطلا شرجو ةكرتلا
 ةرملا هذه نكلو , لاق مسج ىلع
 اهذسخف نم ىلشالا مسقلا لع

 سار لايف تمسسحتف , رسيالا
 , هيئبغ ىلا الوسمو حاسمللا
 نينيوجت ين اهعباصأ تّررغاو
 ةمث نكت مل نكلو ب ضيدلج
 لاف تكردامل , هيئاج نم ةباجتسا

 يرختم تباصا اهنباسمإ نإ
 ٠ هينيع هال

 نصخغ اهعارذ تبلل ىرخا ةزمو
 ,ىقبتا اس لكي هب ككسماف ةريسش
 هكلمنف حاسعتلا اما , ٌوَق نم اهلا
 نكلو ؛ ةيينات ةهتلطاو لوهذلا
 , ةبماث اهب كابيسمال7 انيهمت

 نصقلا ماجلاب اهسفتب تعفدف
 ؛ ةرسجشلا لوح رودت تاسخاو
 دوعصلا ةلواخم مرلا هده تدافنو

 نع اهسفنب تقلاث , ةرجشنلا ىلا
 ءارولا لا تقلحرتف اًملز ةفضلا
 دقق ةتلاتلا ةرملا ف اما . نيينرم

 تن دئاو نيطلا ىف اهعباصا بزرغ
 ةقطلا ىلعا تقنب نا ىلا ادوعص
 اهنكلو , ديدش ملأ نس يمامث يهو
 اهنا تكردا دقف , ةحارفاب تسحا

 نم اريخا تجن اهناو , ةيح لارت
 , جاسمتلا

 لا فبحزرت نأ لان بلواحو
 اهتباصا نكلو , ةيلشكلا مدعاقلا

 ناو اضوسخ .ةفلاب تئاك
 باصعالاو تالشعلا قش حاسمتلا
 مسطقل ةفدملا الوثو ؛ هئاتساب
 . دخفلا نايرش

 ادب لوقالاب راهتلا ذخا تاو
 راودناب لايق روعبش كيازتي
 ىرسيلا اهلجرل , نوخلاو
 ربعت نا اهيلع ناكو , املا مرثعست
 يداهتت تلظو , نيترم لوادجلا

 تدجو ىتح لوادجلا ٍكلت بتاجب
 كسمتلا عيطتست ةالء+ اناصغا
 اهم

 دا ظحال , ماليخلا' لوتمع عمو
 عوض دوبجو مدس ميكا ل ةفاشكلا
 , قلطلا هكلمت# , لاف ةروطقم ل
 ةساتلا ثرواجدت دق ةعاسلا تناكو
 ثببل 1 بههط . ماسسنم
 داكت اهيلغ اورتك نأ ىلا , اهدغ
 . ةدماه ةتج طقست

 بيقب ثيدع ىتشتسملا يف١ تلقنو
 ردم تلقنو ؛ جالملا دب الماك ارهش
 ءارجا لجا نم يئبس ىلا كبذ

 تايلئمع ءارجاو دلصلل غعيقرت
 , ةبلاضا ةيحارج

 كلت ىركذ لاف ديمتست امدنعو
 نيبو اهثيب ةسميلالا ةدراطملا

 يلع ةليدخد تنك : لوقت حاسمتلا
 نع عفادي نأ هت نمو , هتقطعم
 هاوفث ةقطنم

 نيسويرفلملا
 الف ,ةميرحلا راشتنا ىلبع دغاس

 تزعي وهو ناسنإلا

 لولا

 نيذسلا سطنلا ءاملعو عا ع

 مليئلل ةلماكا ةيؤرلا امم نوبضي
 . يطل ليها لع كيما ايسخسشلا -
 ءاثبل انشاكم امثيسلا

 ٠ ندملا م1136 021 1/124 دحالا

 [1؟] تاردخملاو ةميرجلا و اوتيل ا
 نيجسم ماس نجدد ست سالم لام بمص كسح ١ ع

 يل

 ناخرخلا دحا لوشب

 ول ءيش تأ يلا ..

 نلدا لآل ,نف رييعت هيلع قيلت
 ءالفاو ءريخلا ىلا وعذب ةيعيدطب
 هدب هنو .ةايضفلاو لابجلا ميد

 لامعالا نم اريقيك نا كش 2 كلو
 نفلاب اراخمو اظخ يدا

 مئارجلا اشتن ا ىلع دعاستو وعدن
 فثعلا ماللا لقم ةيعامتجاا
 برات اهنا ودبي يتلا مالمالاو
 حجاجتلا ليمس قو ..تاردخملا
 مرجملا لطيلا نم لمجت يراجتلا
 مدللا هفيفخو ايوبحم ابصخش

 يتامت اذيكهو بابشلا هدلقيم
 ,ةيسكع ةجيتنلا

 نفلا ةرئاد نم لامعالا هذه حرخت
 .ةيقالهتسا ةملس درجم حيصبل

 ايكيا اذكهو

 ييدضحلا ايدان ةلثمملا ىرنو

 ةيهاوسلا © دل مي دشنت تسد ١
 نأ همجي امديبسلا نا مالقالا نم
 ال مانب ايمارب انوبشم مدقب
 نآال ؛هليصافبلو فنملا هلبختب
 رئاقتت «ةشه» تايصخش تكانش
 نامدالاو ةسيرجلا ليصافت
 - اوس ليماثتلا هذهب لعفتتر

 1 ناك ايلكو اهقيرط
 ودق اج عب املك ءانب رب اقيرلو
 ةدعثسملاو ةفيحضلا ثايصخشل“١ |[

 ىلش ةميرجلا رام ضوحد
 وه ديسلا مالعالابل .اهباكنرا
 .ةديدشلا ةيباجيالاب عتمتي يذلا

 نيالا ل م يحل ايدان قعتلتو
 جرلسلا 1 داجيا ةرورشي نويلاطي
 ددحتو ..ةرهاظلا ذهل مزاللا
 سيل هنال  ةباتر ماجا ف جدلعلا
 سقش لك ءدقي نأ ضورفملا نم
 يرش امليف ”جتئمع

 ظطاحت نأ بجي امك ,.حهامجلا
 الدوره عضتو اهئانبا ىلع ةلودلا
 بجي ةباقرلا هله مرتد نا بجي
 نم لاع ىنو دسم ىاع نوكت نا

 نياصففنملا نيدلا لاجر , اهيف ن
 يكل عبتجملا يح نوشيعي نيذلا
 ورلا لصملا ميدقت اوعيطتسي

 رو :ةصيرجلا نم

 ا
 9 .ليهامجتلا نما

 _ ,عمتجملا
 قيفر» .د فلؤملاو دقانلا مشبو

 ةريتك متارج كانه نأ ىلا «نابضلا
 يف وا ةيمرعلا لودلا يف ءاوس ىئدح

 :6 م * .

 رثألا

 رق كا يكاد

 صعب لاي ناع دمنغا جراشللا
 نأ ىتعمت نييئامثكتسلا نيفلؤملا
 لاخم يف ينبح ةايصلا قبس لفلا
 ال اه تدع ناو ,ةميرحلاو رّسلا
 لال .ةيسباسا ةدبعاق ةرابسعا .ركمي

 .سكدلا سيبو ٌءايحلا نم عبمي نطنأ
 ديلقت سمرجملا صفب لواخ ادا
 امك ةميرحلت ةلماكتثملا هروصلا
 اظخحلا ناف ,نانطلا لايف اهرومي

 ينفلا نال ,ناثفلا اذه ىلع حقي
 نح ريقي نا هيلغ هتاذب مئاف ملاع
 كتدل ,, اهرشو اهريخ ةيماع هايحلا
 اهنيسلا نيب ةقالبع كانغ نوكت دق
 يطادعتو ةسيرمجلا راشتناو
 ,.تاردخملا

 نييتامنيسلاو دافدلا دحا يريو
 ةيفيقدع ةقالع تانه تببلم هبا
 قرصا ال يتنال ,نطلاو ةميرجلا ىب
 نكمي ضعبلا نا ةبوذكا ةيادملا نم
 هنا درجل هيتميرج بكتري نا
 اهدهاش
 ادا يعجب للعم ا(هديفتتب
 هيشربت امك ام ثفنع فورط ناب
 فورظ نع امامث ةفئتخم امدبسلا
 ثيحع ! عقاولا ف تيحللا سنم
 باكترأ نإ ابنيسلا ديلفت نكمي ال
 راجبتالا يس ين وا اهمئارج
 عمقاولا 1 تاردكملا يطاعتو
 ,.ةطاسنلا هذهب يقيتحت:

 بولسالا سفت

 2 نيلوؤسملا دحا ىريو
 0 نا .. سالاو
 ا ١ ضعي ناع
 يذلا بولسالا سفتب مهمئارج
 دح يلا رتاتي مرجملا نال :هودهاش
 انيا نمدخلاو ةسيرجلا مالفاي ريبك
 ..ملهفلا ف نامدالا دهاشمب رشاتي
 ةربخلا يون نيمرجملا نرسل
 لجسسملا مرجملا نكلو ,, ةطيسدلا

 مالفا ةدشهاشم نع ىتغ
 يرسي نأ خيطتم ا
 ةميرجلا اهيل 2 ءاململلا
 ,ةيئامنيسلا
 يناضيسلا نفل ن رجالا بئاجلا
 افتسا ىلع دهاسي دق مدقتملا
 ةجئامب بولما يف تيحابملا لاجحر
 تارديشملا يطابمتو ةسميربجلا
 .نسدلاو نا يلع نضبتلاو

 انتيسلا يبئات

 خجفوسي يبلس
 يالااو ,هتسيتنو ثدحسلا باكرا

 مرجملل عئقم ريغ نوكي ام ابلاغ
 ندكي ني يا ,.هتميرج بكتريم

 نام ديكاتلا يل يباجنالا

 ةاطسبا نسينسم دسملاو نيسرسلا اولعجت ا 3 5
 رواق" ربت تن تاسع سا طش اعوان

 ين هتيتاعمو مرجملا يلع سبتلا
 كحدت اوهقو نيذلا ءالؤهو ؛ةياهنلا
 كثئاثك ةيئاعدبسلا ةميرخأا رنات
 ده اشملا نالو , ةيسفن بفورظ مهيدبا

 يذلا «رتمومرتلا» وه ةباهنلا ي
 باكنترال هلوبل تاجر دقي

 نم ةيئاسئيسلا منارجلا ديلاتو

 اهومعو نامداو ةقرسو ودعسو ئه
 لضي مهبول داوم ل
 4 ل

 ,اهيكترم يلع
 داصتلالا ةثحاب لومقتو

 _ هيعق يذلا روذلا نع يسايسلا

 .ةميرجلا ةجئامم ي امنيسلا

 رودلاو اسنيبصلا ةظاسصض نا
 ههنا ةمافتلا ندكم هبعنت يذل! يلاثملا
 ةلغاشلا تاوتالا لاا
 2 ومت نا كش و ,ةيموقلا

 هب موقت نأ نكدي ان ىلا رشنلابو
 مه اييمظلا دبل نإ ابنيسلا
 نابمدالاو تاردخمللاو فارحتالا
 بقع نأ اهنكمي يهه .  ةميرجلاو
 هذه نع فضلا 4 ارميبك ارود

 لماوعياب بهظيزو ,رهاولظلا
 ةكيهيطافنسإلاو ةيداعتلا!

 مهكلاو ركفلا ْن ايرون
 شح نكلو ..ةدئاسلا ةيعامتجالا
 بجي رودلا اذهب امتيمصلا بوتات
 :ةيساسا طر :. ةدع رئاوت

 عمتسملا يف رونتلا ةدايس لوا
 رسكفب ا اسس لكشب
 جمسيو ,فوحغ نوب ا ا
 عم رواتب نا دهاشملا وا ىقثتملل
 .اهكم ديفتسي ناو ةرتلا

 5 ىلع ةردقلا ,ايناث
 ركفلاو ةفاقثلا

 اكقو لع 0 كيسا 0
 ,ةيسويلا هئاجاح :ءارو يرجلا يف
 ص نامرسلاو طابخالاب اباصم
 لع ىلع خدبب ققنت يع يع

 خل[ حس لال
 ةسسك رسعم ةسهاسس ىسلا تييسنلا ل وسحمتي أسم دسم
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 ىلا ةيضوزلا ةابحلا لوهتت اددنع
 ةناهملل ةجوزلا نفرعتتو ميهبجس
 ناريجلا ددرتي رارمتساب برشلاو

 ينثي ام ايناطز ,قخدتلا يف ةداع
 نع ةأارملا براخالاب ءاقدصالا
 .اهلزتم ةردانم

 ةجورلا هنا ةيلكشللا دقمي اممو
 ديدشلا لجاخلاب رمشت ديا اهسفن

 «اهتاناغم ىلع متكتن اهنا ةجرول
 ىلا قالطنالا نم ةفتاخ نوكت امك
 رطضتو رشكلا نم ٍءدبلاو ةايحلا
 جوز فنك تحدت شيعلا يف ءاتابلا ىلا
 نا يع ,رازرمتساب اهندؤيو اهتيهي
 ىلع لصحتو اهئافطاو اهتيب لرتت

 اذإ ةلهذم ةاجانملا وكت دقو
 رمز اهدحو ابشرف لف هنا انفرع
 ايريلم تغرمت ةيرهلناو ةراسمحلا
 لبق نم حريملا برضلل ةأريما
 مدع ديزي ال دلب يل يهجارزا
 ,ةعمبست نويلم ه8 ىلع هيف ناكسلا

 بدرو ةيموكح ريراقتلا اقفو كلذو
 .اركعؤم

 بكقطا ١, 4 6 ماع نم ريسقوت قو
 ي ةارملا قومحد ةصاخلا ةرازولا
 ةيغوتل ةميمالغا ةلممح اسنرف
 اذهب ةسقلمتلا يناوقلاب ماسنلا
 .لويعرشملا موقيو ,ةءاسالا! نم عوتلا
 هحرتقملا ثاليدنثلا ةساردب ايلاغ
 ضرفيس يذلا ءارشلا نوئاخل/
 كيثفلا مئارج ىلع مرام تايوقمي
 لخاد سرامللا يثممناو يدسخلا
 ,ةرسألا راطا

 تارتغا فعلا نا لوللا نكفيو
 ٍقادلا صقششلا ليق نم لشقلاب

 جاورالا طبتري الو ,هيلا اجلب
 كفيط وا نيعم سئجي نوسركلا
 سقنلا ءاملع نأ ريغ ,ةئيعم
 تافصلا نس ددمعغ دوجو يلا نوربشي
 نب عننا اذه زيمث ينئا ةيصخشلا
 ميدق مرهقم دوجو :يهو لاجرلا
 نبي تاطالبفا يف لجرلا ورد لوح
 جاللمسم طابترالاو ,ةأرملاو لحرلا

 جوزلا اهيف ىلظحي ةميدت ةيرسا
 ةوالع ةشقانمأل ةلياق ريغ هطاسب
 دنيو ,راوخلا] دبم لوبق مدع ىلع
 لاجرلا ءالؤهك ةبسلاب فيملا؛
 نيرخالا للغ ةرطسلل هلسسو

 ىقرام حيصي لامطالا درج عم
 ديذدعلا يرن .ربجتا هيورصملا خارملا

 نرستي نأ نياكحد عءاسلا نم
 ىلع نهرتي دل وأ نهناذطا ةتايع

 ,نهئابا دوجو نب نهلافظا نامرح-

 وه فقوملا ديتهن يح ديري امعو
 سرشلا جوزلا نوكد ام ابلاغ هنا
 اهيبهب نبا هةيجورم اطنيرم
 هلوهي امل اففوو .دونب اهنلا ءيسيو
 اذ نال نوبباسلبلا نوللدلا
 ميلغ يلطب يا نكمي * طاشرالا
 أدبي اه مداع فيعلا نأ نأ تحت.

 لخرلا نيب ةلالثلا دوعن ال امدثع
 اصناو هيغرلا نم خت ةأركاو
 هيود همالع اشنب اذكهو ,ةساسلا
 لمعتو ,.ةيورلاو حوزلا نيب هباملل
 هيو .2اليمال حورتلا هحئاخ
 لناع افنان اهيلع ةرظسمسلاو
 ال ثرحب ءىذن درحم لا اهليؤحم

 نع نق اهسعم يرن ةآرخا دوحت
 ,ناياسباب اهسفت

 اس صيقتتو..ةءاسسسقك رسسسستكاو ..عرسسسا
 0 يبو م رهبمج روزا عاج م

 منيب :ةهصصختملا تانقثنسسلا ى
 ةديك ليم نم ضيرللا ىلع هفشكلا
 .,هيشاصتتعا لاثبم قف لك .ءابطا

 ىلا ريزاهدلاو جئانثلا هفاك عقرنو
 هيسملك لوفسإ) راشتسملا بييطلا
 جالفلاو ةيمرظا ءلاحلا ءنخبو

 لالط ,بيرقلا ليقتسملا يق .مراللا
 ,نألا سس سئس ثالثا وا سئئس
 هيلولا تافوجنلا دمهذت موقتن
 رمنو .ريوبيمكلا ,ىلالا بيدطلا
 .سنفلا ,ي ريشن ةفييط لع زيراقملا

 هيلمع نا دكؤتل لب دمملت وعسل
 .ةسحرتسوم ريويسصكلا ف مسلنلا

 لسمئر ريوفيمك لاوس كلذ دمبو
 .نئاهتلا ريرقتلا ءاطتل رمت
 ,جالبعلا بدحتو ضرملا ددحمل

 لآل ؛لابتخلا عيتص رم سنبل
 وأ .يلآ5ا ابببظتلا مادخسلا
 ةدع دم ةن لمعلا ادب دا زريويفمكلا
 .يسيركت سانا ىلع تناويننب

 اهنلا لضوتلا من ىلا جئابسلاو
 ةرك .كلاوسبا وا ,عمص بع ذدنسا

 ينييطلا ,ريويدمكلا نم لابخا
 بيبطلا مسا ناك هياربملا ل

 ليخجلاو .عولابد ,ىنورسكلالا
 ليخلا اما .بسينرببا يمس ينادلا
 مسالا هبلش ويفلطا دعق بلاثلا

 بتيسح .سوسسوداسك ,ىضين الملا
 ةحيحللاو دقنلملا ةيحبلا , ريطاسالا
 بطلا رصر موسلا رميعب يينلاو
 واعسك دهورم اهذربو دلديستلاو

 نكامآلا ,نم زعمت يف
 يلق نيسصصمخبملا دعا لوقت

 نأ سورصكل#ا بينظطلا عسمب

 ينو رستخنالا كسبيبط

 ىف بديطإلا هجاول يتلا ةلكشلا
 مرثك بنسب يه ,رشاحلا رهملا
 اهطظفخحي نا هيلع يسلا تانوللا

 ردقيو ,باظحل ىل اهنلا عجربو
 نا هيلع ماعلا بيسطلا نا ءاربخلا

 يوبلم نم رثكا هتغد قف طفت
 .هلمع يف يقمن يكل هدنط همولمم
 نا هيلع صمخبملا بسطتاو
 ميلخلا كل د فعست نم رْمْكا بجونستي

 نوكي داكب رسما وهو ,بامولعملا نم
 للي لك مقلثب ,ركمي ابيت ةادجدسم
 ةدوعلاو ريوينمكلا ق تامولبملا
 م .رعبلا حلا نم مرسا ى اهنلا

 ريوتسمك ةرهجا مونلا دحوب
 نا عبطتست , كسب د يسولف ,حصارتو

 ىوكشو ضرملا ضراوع صرعتسي
 كلب ليك هنف شسيو ضايرسملا

 ال ةدم يف جئادشلا يطعنو تاموتعملا

 ديصنا ل ناوثد سمخ ىلع ميرم
 ريدعت

 تتينظلا نا رمالا اده يف ذبغملا

 ليسمتا ةاظو بحب ,يرسفلا

 هلابخ ل هضاتو هعرسلاو
 امسي اطخلل ضصرتم ,ءىراوطلا
 9 يطب 3 يمورتتكلالا بعيطلا

 جئاتب انتبطني وهف ,اقالطإ
 تتابع

 يف يمومعلا ىفيشسسملا ىف
 نمير لحدا سسوس اس أبتم
 راعلا ق ةرداث هلاخع نب يباقن
 ردن ناوث سملخ لالخ لو 59
 ايمك ضرما ضارغا هميقلب

 .نوبيرتسلا مابطأالا اهيعجتب
 رهيدشبلا ربوبتمكلا ىبطعأ
 جالفلا بموو هيمرلا ةلاحتاو
 هئاملاب هيه نم رثكاب اهيشد ناكف
 ءابطالا فعو امم

 تارك لبق ثدح اذه نا معرو
 لوقا هرملا بباكو ,هسم نيرشعلا
 تميظن اهنقف ناقثس يلا
 ينلا باوطخلا ناش «يبوركلا

 بحابا هدلأ هذه لالخ برشا
 يل طمج سبل حاحتلا نم رشكلا

 اصنا لب جالمقاو يعيش شيلا لاسم
 ريدخدلا قو باشكمعتا همرغ يف

 ردك اهردعو
 عرويماوبعي هقماج نم رزبام كادع

 سمح نم راطتملا ابيلع نا لوعب
 حينفي ىتدح نألا نع ننس رشثع ىلا
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 ناحل املك دامنللم7 اسماكما ىلإ

 هةرهجالا نال ,ينورمكل١1 بقعا"

 نا نالا ينج عيطسب ال ريوتسكت و
 ,يرشملا بييظلا لمع لكذ موني
 س ديدصلا ليجلا نا دقدعملا نع
 عاكدلا لبحس ىيسملا ,ريوسمكلا

 هلاكثم دجب فوس ىعاشصالا

 يا لبق امير ,بطلا ق .يفسطملا
 انسثيسا ارا ,ىرخالا نيدامملا ,نم

 ةداعلا ى يبملا ميركسملا تالاجلملا
 هدولوألا يطفي

 يرخحا دروفغبابس هيماح يف
 يسورسمكلا فيبط يلغ براخنلا
 راثطي تنييانام- ميتا فرغت
 لكلا هنرالا ةيوسحلا .تاداصملا
 ناسك هناك نضرمم ةيصرم هلاتع
 تيدظلا نا فوربملا نفو .ةهدحج
 رمالا بلطييو ديوحص دخان ىرشتلا
 تاعوي تلا نععب عءارخا هنم
 ائيغم اعوب ددتحت لا لدف هيبياحلا

 هدصرف هلادع ةجئانمل تا راصن ا يف
 م

 رخآلا يبورسكز#ما بيبؤعلا اما
 ا كا اتليه مسنات فورعملا

 بملارب هناف ,ةذضنلا وأ ,ةذعاسملا
 ,عاوذلا ملوانن دفن ىدك- ىقمرللا

 ىأ ظخال نا ريدخت ةرامشا يطعيو
 درخو لامتخا وا تاقعاصم
 راج ءاوق لواس نذل تاقغاصم

 ةريثك يابقونلاو هريبك ىلامالا
 عباتلا يفشتسملا ق ماربخلاو

 نآ نوثكوشي دنروقغباشسب ةفماصلا

 عييطتسب ينورشسكلالا بمسطلا
 ةيقلطلا بئقلا صارما سيسشب

 فرغت نا عيكذتتس ,كلاذ نم رثكا لب
 لمس وا دادممسفا ةيدلا نش هلآ ضيرملا

 ,راخدتالل ىرطظف
 ناي نألا ينخ ملي ضيخشتلا

 سرر دقعأ يلع لضغيرملا لعتمفب
 رخطالاو حغت .ةملكل امظدتلا ةماما

 بيدتعلا حريتي اهنيد ( هبقكل
 بلاتب ةنوصب ةلئسالا هيتورتكلالا

 له - لقمح ا وا ممن ةسلكد هباجحالا
 ؤل بيبطع كربخاو قيمم له < سد

 قش يويرلاب ةبامالا ةيلئاق كيدل
 لواتل لآ احايم راونلاب باصن

 كترايس دلوقت له 5راطفالا ماعط
 ؟ماهسرتا تتو يف فنمع رّقم ىلا

 هسلج ا تاريشعو

 يقسيلا قي نا نيرشع قرفتس
 ةعيطشملا ءاهتياهن يف ريركسلا
 .جالدلاو

 تييطلا سي جيصح رظنت اذام

 ةلاج ل هييجارت نم وه يشورسكلالا
 5 يردي نم ؟ ضرللاو ةحشلا
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 ,١اإ/4 ةيرجتل مهضيوا» لود
 يسايسلاو يمالغالا طتضلا يرفو
 بثاتلا ,كلادبتع ريمالا نالغأ ىلإ
 ةيدوسسلا ءارزز سيئرن يناثلا
 صرصتس ةيدوغسلا» نا كياذنا

 مدختسي 2! ىلع صرحلا كك
 هالك مث رطفق خاداك

 نأ» :هيف لاق
 اهجاتنا يقفل يكون ل ةك :
 يأ ضرامت' اهناو ؛لورتينا نم
 .«برغلا يله ديدج يلوزتي رظح

 رمتؤم داقعلال ةزهدلا ترثعتو

 نبيع
 ءارو ند ليمربلت طقف ارالود 0
 ( كراع هرهش

 قيسنتلل اقيطف جاتنالا اما
 دهعت دلذ يتيرمالا -يدوس#
 ةئايزي تر اكن ن نلاع
 ةسيساساو ةرسيبك 1دايؤ جاتئالا
 يملجم رثراك مدبارب ,ةبهم ةرتتخلا

 يف دهمتلا اذهب باوتلاو
 ناك ذخم ,دهف مزتلا ثيسعال 4. لا/ مهب
 دجذ ضرا نوكت نأب ,دهعفت اهنو
 ظطننل اردمح نارهظلاو زاجل

 زسيزمت :متعخجب 0

 ثيحب تيدكلا
 يتيوكلا طغنلا جاتنا ةداهز قيرط
 أيا ىلع قيرتعلا عطق يدومسلار
 لياقم نإ نامسالا 2 ةماقل ةدايز

 للساحل "يقل دق
 روسضعب قافئالا سيرتت ٌّ

 يئاسيكا مق كرتخم مامتجا
 دهن ٠١ عم حايسلا

 دقف كلذ نع مغرلا ينهينااهج]
 يل؛ تدا ةيلود لساؤوع تنصح
 ىلأ !؟خ١ ماع طفتلا رامسا عافترا
 تريتسا ةيدوعسلا ننأل ارالؤش

 18ب اهطفت غيبب اهسزنلا
 ع صقاتتا+ داو أ ,ءايكيرما اوالود
 عبشت لا طفذلا يلع يملاملا بلغملا

 نوت اع جاتلالا ءارج نم قوسلا
 :دومس لأ لبا نم
 ةدايزل جيوزذكلاو ايناطيرب
 تذرب امك يطغنتا ابهجاتنا
 جاتنا نا الا سعمو نيملاو كيستلا
 15 يلغني اهدهحو ةيدوسسملا

 لذ كبوث جتنا لمجم نم ةكاماب
 ليمرب نويلم 12 ربصت تناك
 9 ىلا رامسالا تراهنأ ىتاه- يسوي
 تدا مث اة زيسمتا نإ رام
 نأ ١ كبواغلا قارشالا ةيعايس
 تارالود# ىلا ليمربتا رعس يندت
 1! نع لقي ال ام ترسخف طق
 ,ديعاو ماع يل رئلو د راهشم

 نم يئاعيبا ةلاخلا بابس؛ اها
 ةيئدسعملا ةورتلاو لورتبلا ةرازو
 روملا قامعإ ف ةيفتخعم لفاتسلا
 تناك دقل ,ضايرلا إ دومشب لآ
 هصيمت مغر درطإلاب هيلا هتلاقإ
 اماع ؟1 ىدم ىلغ دهف لا لايذاب

 لماعثلا نم وكلا اذه ا ملو
 يش ارصتقب ءارزولا عم ظفنا
 ينامي ودبع عم اهررك لب يناميلا
 يزاغو يرئازجلا نيس دحمو
 يداهلادبع روتمدلاو ,يبيستلا
 .نيمورتب ظاناطسم رهاذ

 تمتا يناميفإ ةباقا نا وديبو
 دوس لإ ةسايس هزواسجتل
 ةئطاخلا تاصرامللا نم ةعومسمو
 ١ هساريدقتك طفنلا ريزول
 ايسلل مرو اجستلو ,ةقردفا اهزيمت
 هديمحتلو ةهلظنلا ةيدوعسنا

 يداصتقالا رايهنالا ةيلوؤسم
 لكي ططنلا راحسا روش دت ةيجيتن
 جاتنإلا عشترا نا دعي دابيح
 ىلا ليمرب نويلم ؟ 5 نم يدوعسلا
 امم [)ابموي ليموب نيدبالس ةدصت
 تاكرشناو طئذلا ةرسامس مديع
 ةحلعم باصح ىلع ةلفتسما
 شسشفذلث ةجتكملا لودلا

 نع يئاسيلا لوشتي مثو
 ,هحيمجو هقنعو هرورفل هتمايس

 رارق يف دود هل نكي مل هئاب امئمم
 نغ دقنلا عطقب ١517 لميف
 هئاب هيثدعتل هئاميا مطر ,بوغلا
 نا لب :ةيطقنلا ةسايسل؛ سدنهم
 لا يئاميلا طوقس ازع مهضمب
 ليسربلا لصو نا دمي يئازيا رارلا
 رانا امم تاوالود ةهبس نم ىلا يلا
 ةيحشق هنأ امت ,يبيدازيإلا ةظبفح
 يا ىلغ هنكلو /ةهرامتفالا ةمزالا

 + سو[ "ع طوول دوب امين د | متع جرس جلا ريوق ناعالا»ب اودي تعد هلل

 وصار يعيرصالا لوصكوتو رسبلا وفظوم
 "!!قتعملا يسئرفلا ذسيسسلا يف نيمرحلا نئاخ قود
 .نييكيرمالا انضر يبقي طقس لاح
 يدامتقالا نوامتلا ةيقافتا مغر

 11196 تسا يذلا ةصكرتمشملا
 ثرمثا يشلاو كرتشم عاستجا لالخ

 لمعي ةماغ ةيكيرم) ةبرش ع0
 .يتايرما نطاوم فلا 09 وحن اهيف

 ةيبلجالا تاكرشلا ثتنج تدلالو
 اهريغو دهقنلا لولح يف ةلماعلا
 ,جايراك تارالودفإ نف نييالملا
 دوصس لأ ةبوكم» تلمح ام.اقحاو
 لباقم اهيذع ةياحتسملا طاستألا
 عاري مل تاعاشناو غيراضل اهذيفنت
 ديذجت وا تافبعاوملا ططيض اهيف
 | نكلو ذيطنتلا ةدم دا سيياثملا
 اهئادلب ىلا تلحر يتلا تاكرجلا

 اهتاموكج لالش نم تسرام
 نع لومتملل ةيسايس تاطرقف

 دض ريهشت ةلمح تداقو اهقوقح
 ياللا رسالا يدومسلا ماققنلا
 .اهبلع درلل مالغالا زيزو رطضا

 ةموكيم تدوايع ةئامحل ةرتف
 قولا قارغا يمرسلا نثاخ
 سيئر دقتنان ,يدرمسلا طقتلاب
 يسع عب يئاريالا ءارزولا
 ١ ةرزك طابش شا يوسوسم
 امهتداسيزل ةيدوفتسلا

 رامسا روهدتب يببستلاو جاتالا
 نل ناريأ نأ» ,لاقو ايام دلتا
 ةتماص ىقبت

 ىريشلا سنبسم سيئر نش امك
 اجيسفر يبقاه

 3: لاثار لثامم و وعجل و
 الا يف لماث انلا» ءيفعص ىمتؤم
 هيت رومس زود كاذج ناك دنا تبلي

 لود عم ةيدوعسلا نوامتت ناو
 يسيلو «نامسالا ةييايععل كيو
 جاتنالا صصح قرخو اهرهمدتلا
 [ةدادجحلا

 يدومسلا ءارزولا سلجم درو
 ال يتلا ةضرفملا تالمحلا ىلع
 رفتدسا مث ,اهضلا نم اهل ساسا
 دمجا خيدو ,د بتكل همالقاو همالزا
 - ةيدايرمالا ساسناك جيرخ ىبينباك
 طقنلا رادسا ليفختل و يبات اتهم
 يجتنم ديذث ةوطخ كلذ نإ امغاز
 دح لع نيكتجتسماو ةفاطلا

 !| هاوس
 نامثع راع لاونملا يسفن ىلغو
 ةديرجو «ةئجملا» ةئدم لذ محلا
 ةليح نش ثيس , طبسبالا قرشلا

 لورتبلا رس نكيذا ناوئع تحت
 ام ,.ال ملو .ليمربلل اذحاو ارالؤد
 [!اهمالمعو اكيرما مذوب كلذ ماد

 ١ ؟تسفر ل يلا
 دقتعأ يفاد ال ءالئاقا «ةدودجم ةرتغا
 رتما نم !دهاو نوكي نا نكمي اذبه نا
 كبوأ نئانت مب اذا :ةيلاعف ةدعلسالا

5 
 ٠ ايهم

 هزوين سإ وي» ةلجم ثلفو فلو
 ورماقم» مهناب دوعس لا ةيكيرمالا
 نا هيف تلاقو «نوئيرععلا لورثبلا
 ةيحفتلث ةديفتسم ةيدوعهسلا
 نار ,ىرخلالا كبوالا لود حلاممب
 ةسايس نم ةعبارلا اكيرما
 ةفاضلا ةيسفلاب وعسلا

 .ةلصيخرلا
 ةساهسلا مذه لثن دبا ناكر
 سكمتت نأ ءاترشخلا ةيدوصسلا
 داضتتالا ىلع ةيبنسلا اهراثا
 يف ببستت نإو ,هشن يدومسلا
 د ضرأ مع يداصتقا رايهنا
 ةدص ذفم نارهطلار ذاجصحلاو

 نس ريغت مل هراثآ نكبو نكلو ,ثاونس
 نيفرتملا ءارمإلا تايكولسو ةابد-
 هفسناو ريذبتلا ف اورمتسا نيذلا
 ضيشحلاو رامقلا ةثاؤم لع
 2١ تالحرو

 دومس لا راتهتسا * بسؤملاو
 ةلصقم زداع انباك مهتالابم الو
 تالجعو «ريبولبا لا. فتحبفل

 يتلا ءاكيرماو ايوروأ ف حئاضفلا
 .ةيسافلا نامبمبا كلت لتم ديمتت

 ماد اع عدري نع ةمث نكي ملو
 بقل عزنتا دن هسفن نيسرحلا نثافع
 تاحفص يلمع هيوب يالبلا+
 ةفئاذللا حئاشقلا تالحع

 .ةرثكب ةرشتنملاو
 دروب رصخالا ال لاثملا ليبس ىلاعو
 ةدام تناك ينلا جماستلا هذه
 ينريهصلا يمالبعألا لالقتسالل
 لالزح نم نيلسملاو برملا 3ع اسال
 نات مهيايكولس شار متساأ

 ةيدوهيلا هتباصعو نيمرحلا

 !قتعملا ُديِبَتلا كامو لرالا نمدملا .يمرحلا ىئاع ©
 .لصالا

 يكيولا ٠ ةفيددص ترشن دخ
 ١ ةيناطيربلا هزوين

 0 وي عيريبإ لاا ميل ءاج مرش اعل
 نم 2 امييب .اهليكان
 ةرسماع *اإ غنبوب تارئاط
 ماقدمالا نب ةريبك ةعومجمب
 سرس#علاو تارسزجالاو ءاسنبالاو
 هتارايسلا نم ةتسد لصنو صاخلا
 لطف كلما اما .«رهاسركل خةذاسضملا
 هؤيماجلا» ةصاقلا هترئاط بكر
 1!تارئاطلا يقاب نغ لزعمب

 مسظي ايتاببما ف رشق كلمللو
 ةدقب هيف يغمي ,ةنرغ ةلام
 رصق ىلا ةفاضا ايونس عيباسا
 رينويلملا هيلا هادها يذلا ضايرلا

 يف ةيئاطيربلا ةفيمحصلا يضحتو
 ناوئغ تحت دهن نئاختا فهو
 :لوقتف +بوعللا ىتثلا»

 4 لناح خيرات دهقت ناك ,هابص يف
 نأ فورغمو ,ءاقزلا بسم قزثلا

 دق ناك هتايح 1 .لميف كلاما “
 علراك كلو+ نم اذه (ذهن ىعدتسا
 ةلوؤسم هقلافنا ةرثك ثناك نا دعب
 ثيس ,بنبلا 0 ةياسسع طوب نه

 0 نييالماب كانه هفرص اه غلب
 .يضيلرتسا

 رشع يداحلا نبالا دهف ريتعيو
 .اناف لوالا نبآلا اما «زيزملا ديعي
 «هيفزن ةيناسبسا يمح هتباصا
 نع لزع يذلا دوحص يتناثلاو
 3 تاس يذلا ثلاثلاب ؛هشرع
 لصيف وش يذلا عبارلاو ,هايم
 ناكو ,1؟196 ماه ليتطا يذئار
 سيلاسبلا ناك مثل ثام دق سساخلا
 ناك مث ؛يقرعلا نع لزانت يذلا
 ..«فلاخط كلملا» خباسلا

 دللط هرثش يداحلاو دهف انا
 ناك نا فعب .مكحلا .يسرك مث
 تام دق زهزملا دبع ءمانبا نم اذهاو

 ةمينغ نع ناركآ نانثا دعبار
 .بصخلاا

 ناك ةابا نأ .هيبا نع دهف قرقو
 لك عيراب طتحيو ةدعاو قللعي
 هنا الا ,ناثحوز هلق وع اما .ةرم
 تاليسجلا تاهتفلا قسشعمب
 ةيئاستلا سباللاو تارهوجملاو
 .ةرهافلا

 للملا خييون دعي مبا عاتبو
 ثنوم يف هلمف يذلا دعب ,دل لصيف
 متخلاب ايلعل ركف دق ناك .ولراك
 جسامربب كلدل هب ءىبهي أدب
 سرد مقو ,يدجو صان يفيلعت

 يردي لازه ام هن١ مغر , ةيزيلجمنالا
 لالخ نم ةيمسولا متاشقانم
 نادل مقبغرب هفوردم وهو ,مجرتم
 هحنبيل نيترم لاؤسلا هيلع رركتي
 اهنالد ركذي ةبرف

 ابمورد يرتيتا هما لائيو

 رهو ,ويديللا ىلع ةروصم ةيمهلعت
 امج مهفرعي نم لاؤس ىلغ بظاوي
 مبتكلا نب هب اورئات امو نولرقي
 هياتكلا نع ةذبن ةءارلا بلطي وهو
 ضعي مت طيرش ىفغ ةلجسم
 .بتاكلا نع تاموقعملا

 ىلا هئالحر نضعب رخس دقو
 سل عج

 مهلب
 بجي انوا هني مهند ملعتل
 .هسلعت

 نيع ..مكحلا ىلا هلوصو دعبو
 ايلو ءهبادبع قيقشلا لمن هال
 ةرسالا رادج عدصت ةيشخح , نهعلل
 مايا قو :هغرع رايهئاو ةمكاسلا

 اجلملا ءانب مث دلاط كلما
 اجلم مكشا دمي يذلا يوونلا
 .نآلأ دحل ديش مئاعلا ف يون

 ةعبس نم نوكم اجللا !ذهو
 ةسمكاسلا ةرسسالا ءاويال قباوط
 سرحلا نم ةعومجم عم اهتمرب
 لمعت تادلوم هترقو دناو ساق
 ءايرهكلا ديلوتت قورتبتا ىلع
 ديوزتو ةاسلاو ءاوهلا ةبيقنتو

 ةسيكلساللا تالسماوملل ةلطخس
 ,ةمّزاللا ةلاثحلاب

 اجلثا اذسه مءاشنا قلك دلو
 ,اهرصخح بفضي نييالم

 الم قطتي يذلا للملا اذه قكو
 يتلا تازربملا مهل بحبني » باستح
 خالؤه نيمكاسلا ليجف ,هءارو فقت
 ىلا لمعلا نم ةزنقق دهش دق ناك
 ,دحاو ليج نمش كالي ءاقكلا

 ريمآلا هييرهت ةيضمل تذيحتسا
 زيزفلادبع نب دوعس نب روهشم
 ىلع ؛يتاردخملل دهق كلملا أ نبإ
 مالعالا لئاسوو ةظاحبملا مامتها
 زجمت رهش لاوط ةيتاطيرسبلا
 ىلع سكتت مل اهتكلر ءاذم#
 يطمادتا ارثن ةيبرملا ةذاسملا

 شعب نكلو ,يدومسلا مكحلا عب
 لا تراش: ةهبرملا قا

 ,يلص ريخك ةيضقلا
 5 ةبضقلا يه اب
 مث ,,تاردكت# يضاعتو بيرهت

 .ةلافكب هجورخ مث ؛ جمالا نجس
 يايبلسلا هديووم يد و ةفيوجا
 تحرش ٠ تكرارا

 نجس يف روهشم ناسك اهتيدع
 :يلاتلاك ءنوتسكيرب

 نبا ناماع 12# روهشن ريمالا
 «لدنل ف شيخي .نيمرسلا نئانكع خا
 هلصي ,ضرملاو لوطلاب هتايج
 ايو بسا يتيلزرتسا فالإ ةسمخ

 يف هفيراعد ةيطعدثل مظتتم لكشب
 ةمصاقع رابأللا ةيدئاو يهالم

 !بابصلا
 بيرهت ةمهتب هيلع سبل ؟اجنو

 موي ةمكاضسملل مدقو نيناكوكبا
 هانا ىلا ذاك هنيكلو

 هراوج يضفقب زاسحلاو ديجت

 مكحتا ريم رث ![يسامولب دبا
 ىلخ داتعا دن «رمالا د ناكو اهبايمل
 عفوو ةبيرغ سبالم ءادنر'
 مظر ,هسهجو نللع قيحاسنم
 عم هتنيشخ راهظإل هتالواحم
 ل لشامغ نا ذئم ,.فاستلا
 ماغ اهرباخل يتلا ايئروظيلا“
 مجنلا ليلق دعب حبصيل ١ نا
 |!جئاففلا ةناحصل لففملا

 ةفاسعسلا تمبات دقو

 هبيرهت رابعا اهلك ةيناطيربلا
 لوألا اهتاحنص ىلع تارديغسلل
 يب ةلافلك يتينوتملا يلج ملا 29 ةئاه مهلا ىتزع
 ةجف ثسي هنطوم ىلا هتدوع
 تلظ امتيب ,ةيخئاضن ةيمالعأ
 :ةرتفل ةتباس ةيدوعسلا ةفادصلا
 ةصقلا ناب لوقنل ترطشا مث
 ,ةهنوبهص ةرمصاؤم نه ةرابع
 ان ةكلبإإ» ةعمض هنودع فدهتست

 نيمرحلا نئاخ
 ةيطننلا ةورشلا ديديتو

 ةروطخ رثكا ةيئاثلا ةياتحلا
 دنيهرحلا نئانهدسب قلعت يهم
 ,,بهشلا لاوماب فرصتلا بيلساو
 ,5 ةقورسللا طفلا لاومأ

 « اقرخبلا تافرصتلا جذامث نملا
 58 خلبمل ناطلس نب ردنب ميدقت
 مهد 26/8/11 يف ركود نويلع
 نيماتل يروهمجلا بزحلل دهه نس
 غلبم مث ةيتاثلا ةرملل نائير زهف
 يف بترخا ةمفدك رالود نويم 5

 ل نام نا جك
 طولقلا رم للحتلا ىلع ةريغ نم
 !! ةينويهصلا

 يف نلعؤشاول دهف ةرايز ءانثاو
 هتجوزو ناذيرل مدق ! خد طابتب
 اياده ةسوبجم شرب مبئادو
 تارالودلا نييالم اهتمينا تزواج-
 ةيضقلا لجا نم هالمغ اغ اريدقت
 ا زواجتي مل ثيج ةينيسيعلالا
 ف يبئارسالا وبعلل مهد ىنم ةامدق

 زايلم غلبم نم رثكأ ؟ةرك6 ماع
 !اريه العلف رالود فلا ةثامثاملو
 ةيكيرمالا تاوقلا نع]) نش ادع
 قحتبا ام وهو ناتبث بعشل
 .يتيساشا نيقيلاسعا نيثتيده
 انب ةمعسرم ةعاس ىنوالا

 نم ةسائرلا متاخ ةيناثلاو . .نانير
 قيربال يبهذ متاط عم سالالا
 .ةميركلا راجحمالاب ةعمرم حادقاو
 سائالابو ةبهذم دي ةنمتشو
 ةيدهلا در دقن نافير اس١ !!امضيأ

 عم .ةيكبرمالا رويطلا» نم باتكب
 هيسرملو هلل ةيصخش ةروص

 ريشا نا :لوقي ناكو ..نوعملا
 هذهل اديكاتو ![عقت اهلاكشا ىلمع
 لئدملا لقطتا مدق دقف ةلوقملا
 رالؤد فلا ةنام ةحنم زيزعلادبخم
 1!نطئشاوب لافطالا قجتم ىلا

 اقتعللا ذيبنلا كام
 مويلا ةللح ف ةثلاثلا ةياكحلا

 مئالاب نيمرحلا نئاد ةرهاجسم نع
 «لجح الو ءاهيح نود ,يوسنفلاو
 نتعنشاو مهف راز رتراك دهع يفن
 يل هتروص ترهظف ١41707 ماع

 وهو تالجلاو لحصعلاو نويزفتتلا
 ؟اكيرما ةقاادمم هبخن برس
 نا دعب 19884 ماخ اهرار مل

 يفظرس رطضا امم الع
 عاولا يب هقرذ ةاعفرت لوكؤتوربلا
 لالبخ اهبخي روسمكطلا
 هناو ةماك 9ؤ!ةصلارلا تالطحلا
 ساكألاو بهذلا ابادهب المحم ءاج
 ةسايسلا مرجتلو هيئانو سيئرملا
 موج ىسني نا نود ةساييرلاو
 ؟!دويلوط ل نويرثاتلاو امنيسلا
 نم ايادهلا نمتاو لمجا تناكو

 اهجوزو يلهب لريم ةيرطملا بيصن
 ةيلورزطلتلا ةمجنلاو ,سيول رمارع
 ةتير تالئمللاو ,يارخ امنيل

 ينوكبسو «رئارتس يستلاس ,ونيروس
 تارمتنم اربوالا ةمجنو .رفيو
 . باك

 بالقحلا فويش نيب نم ناكو
 نئاخ فرش لع ةيمي رجالا

 ماسك ريدم !.كتاريط سمرحلا
 ةيئاخملا سئرالط ةسسؤسم
 مدلج ةدثاملا امأ رد ةيليشارسالا
 ذيبنلا نم عاوتا ةلالث ىلغ ثونحا
 ,عنصلا يسرقلا قنبملا

 تارايلملاب ..هتارامثتسالا
 نه ةهيتارلا هياكحلا

 هيدوعبسلا ةيراقعلا تارامتدسالا

 5316م

 !الساش اهلو د انواعتو .ةرقنسم ةيملاغ ةنيم ةمالأال بابل ثحتق دن يئازتمشالا يسن
 هيئاتئاوه كلذ ةهجارم يل حرطي يذلا لاؤيسيلا للا

 ةريزج ل تلصو يتلاو ةبتيوكلاو
 ىلا يعلملا ييرثحا اوبج , هضم وع دا وص وهاس ليبخرا يف ةيئابسالا ءاكرؤيام»

 يا دلا ةذيصحلا «ذش عم ديسوألا لرشتا ةقلطدب يب نواعتو زازتتدس# ] راسسلم 7 يلا طسوتملاب رايلابلا
 ةقطنن ام ملا عل دي , اساست 1!يلغ وه م45 سباسحلا اذه اهتغ .ٍوث دمتي

 عسخم امهتيمن نمو رود

 ةئس ةحاسم يلع هون هبروثوباك»
 دصضإ هتلتميو عبرم رثم نييالم

 نوسوم عمجدو ؛نيبتيوكلا ءايرثألا

 يف هيلا لوؤت ام هللا عغ قوص 7 كارالتالاو نتنلاو نا بار اغسل نم لاح
 15 ةياهشلا

 ىف ليثف اسال او يشوهضل# هل نيكيفضيو هج نووي ياللا يرئاسغيا لسنا نل
 ةيركسملاو ةيداصتمالا همترلا ميطخحتر قارغلاوزمغ ةبحارسع كلذ نونتعي ابك نيرشع ةحاسم

 ل اق نيدحلا اذه دنع مهو , ينطرلا دماظب نم صلختلاو دوم هيأ هككت كارا
 رطقلا قيزست ةيئاكياب. اهسفد ةيكيرمالا « تسوب نطنتاو م ةليعمم ف هاج يقاسب تن ل!
 ةيتاصلتالا ةذللا هذهلر كليو ةرو اجا كرد« مس ةرعلا مك - 00

 .اهريغزاةيرصتملار ١ | لميل دوعس لا ءارما تارامثتسا

 اوبك + بيست اهسبذت دوووم لوالا نمدللا 0 0 ا

 تاتا لع ةهقرت ناار نشل راش سا تاشنملا نغ ةسماخلا ةياكحلا
 ا ا او نئاخ اهتماتاب ينبي يتلا
 ةطيضع» , تاب ارح #ا زم ميزحل اوعس اهمند ل !لب ب ةظاعنلا دقط ,ةدسافلا هئرمزو سنرحلا
 يع 0 مامهلا )ف «لدألا» ىفيتتسم حتتملا
 .لاخ يف اما ءنوبكيزمالا همسري امك ,يرئكسحلا لحسلا جا هذه يذلا ؛تاردخللا دم جالقلا

 مس يقل 2.* نم رثكا هزيهجتو هؤانب فنان

 تايالونا يتلح نابابلا نم هلت مئايز !لاطتسس اهراثحخلا ناك « ) ةياهر سيئررب دهق هل 4 نب لصيق نا ارس عيذن ال انلعلو سيئرلا لوقي ,ةيف اج نراك ىلأ لوختي هينا راشملا 2 سوبا !روصخلا 1 را وللا نع تدعي يكدلا ومصمم ني ع د هادو ردد اا 0 1

 كا يت ل سل رضعتلا نف 2 ينشتسللا اذه عالرت يناث
 0 ا هنا اهتامدقم زر دجت ضرا يف لوآلا نمدملا

 ةروقات ماشناب دهل عوبت املأ

 اهغايم عافترا غلبي ةدبج يف هايم
 نه اقباط داعي ام يأ (رتم 1
 كيلاكتلا اما ءباصسلا ثاحط إن
 اارالوا نوسيلم ؟١0ب تردثف

 0 دارس مب حي و كو سل لح ا 8

 )4 هلك ملاصلا
 ةسمشنالا رفو ,ةمفطتلا ىنغ ةيكيرمالا ةيرابستسالا ةدارالا شارل و 5
 ا حسو دع ع دمج وهج جيم اهيرمشلا ةي املا ةليسنا ةهمضرلا

 «يتيردالا تاراقتحالا حلاصن ةهموقلاو ةينطولا انبل

 ا سس م اا ومو املا لنا ذه ا عاب
 *مهقرقحو مهتاورلل جيلا يتحولا بهنلا (] 0340 غلب م1

 رطب رحت ل ؟ عسل ؛ووسعلا ل عشت يتلا ةلاحا هل لك له دقق ةيركسملا لاح ةئيدم اما
 2 5 10 ! هب ممنتي يذلا ييز ارفتسالا كلت امك !!لايز رايلم 18 تفلك

 02 ٠ ةيوطلنلا

 طفلك. دعاس مهرب انوبسو اوسلو لافطالا ١20 يسع ةرامإ 0
 است اش داو اعسلاورارقتسال نو ' قطانمو رق تاز ان عج ١

 لل وشل عزو هولا
 3 بل

 ء وماما ننم دله شت امو دساعلا ركنلا هذه رارحتسا عاب املايفقالا م ديالو اعرجنا_ ]| 1“
 .راوقسا يبا ساما هيدلا لعل لا ناودعو ,ةايحالاو لقدلاو قطنملا راس

 , ةظرحي لا و ةقنعنملا د نهإت ةوق

 ىلا رقتنت بردا ةريزج ين ةديدع
 صتحوا ىنشتسموا ةسردم دوجو

 دوديو جيفصلا م ا 0

 مه نورسشألا ند «اهت
 اوقوس ةلبتنا لكشيذمنا [ | دقف ,هفسلا ىف مهغيقش نرسل انه

 ةمظنا اهريجزحلو ا اهني بيتر دماقب 'مهنلا !ناف دينمو دبع [ةنامطع

 ل
 :رظ ارا ةءو امنا ةقيخوسلا هذه 9 اب 7 0 0 ني ' رد دج ا نيح يف )! هز ديالا
 اقيم وسلا وف يسرللا سماد هانا ايلا د لاسم اجتلا لب لهاجتلالا 9| مهب ةصاخ- تايفشتسم تايمحلا
 ع م وفخم حابصا ةئام اج جريت امك !!قطانلا نم ريثك ف

 هقلا يتثامب زيزملادبع نب ناطلس
 هثاحبا قودتمل يثينو تسا

 ضرم اسا ,.ةيئاطيرب يف ناطرسلا
 ناالبلا يمهلسم نم ةيذغتلا ءوس
 !هللإ مهل ةيويسالاو ةيقيرنالا

 مدلك يف ىرسخا رم هسكن نغ ربعو ماه يذلا زواجنا لفاجتلا اذه
 ناريس ةر اسير لاله دسم الا باج عولخملا ريمالاو سنرفللا سيئرلا نيب ءاقتلا

 بجي# دساقلا ا ا ا .جشيامتا
1 

 بهل م تنلب امهسةيبرمنا  ةيبردل تاعارصلا ناب فارتعالا خم ديالا ايتفث هتّررش لومس لأ دلاخ ريمالاو
 0 جا 1 نانا .ةروطخلاو رالود فلال هب عربتم ةوهدلا

 , عالسنا
 ن نيض نقبل لب ..لاتلاس اهله بدصوو اهتطودسلو ةيبمشلا رعأدملا || 0 نلغشوب لعب يجصلا باسحل
 هيل قر نأ دعب اديرولف ةيالو
 ءانستلا ةيقيرمالا هما زدت انلإ
 .يقلخلا بيعلا ةجئادمل يذلا لشال
 لبا ةلعاضم رزق مث ,هبلق يل
 يعضشلا اهئاجرب ةيبنت

 ناطلس نب يبنب ينمالا نا يح يف
 ةيكيرمالا ةيزكوملا تارباخل ا هبيرر

 ,.ةمظنالاو ىرقلا نيب ةيسايسكات افالم(

 يساسالا حارصلا نم قاوخلا حم كاذ و لكشلا ذهب لصمتت  اهيءاعمب .يهو
 كاقابسو يرخسملا رفحلا يف 1يباللو ةيزكبل بسلا فرس امو ناكر تطيل راسل دع قاع شب دا يلو
 اريهصلا يبرعلا اوسلو ا جلل

 مدس مسعر
 !!ىلبع راع ب اع م سي ول

 ..ةقطتللا ل يسال ا ماعلا ةجلامم ىلع ”يكرثلا انه تسالاب ةكرش لثك نطتشاو ليزئو
 يه متادو ل داطو يملس لح لا لصوتلا و دبق 0 هل رصق ءاشبب ةيدتلوهلا ماديل
 .نلكرب ةطرنا ىلع قطن لتس ايسلا لايزذ نوبلسا11١ هفيلاكت 2

 يم مات ياو يوزع ا ولا غيم دهقل تخي عاني قلك امك
 ةرئاطلا اما نود نويلم 71
 يبلع اهنمث داز دقن مرئاطلا رسقلا+

 ةزهجم اهنوكل رود نويلم 1٠
 تايئمع ةنرخو ةحابس ماسحب
 نم باوبا ضباقيو هادم

 دتف لاحت ةريسالا اماو
 سيراب ف امضف اقدنن' ترتشا

 هييحي ىعلار يئانغ لقنع ةمانال
 ةرصخيرب هلسخ ميتحع دنرسثعمللا

 اهلك دقو ,نويتادبللا اهؤاقدص)
 ةدبس ليم طقل دروكيد ديدجت
 تاريمالا نم سهو ,رالوب نييالم
 !! اضيا تاثمعملا

 ماكس حراج نمر . ينويهصلا نايك ىلع ةرطختلكشلا الثف ةيلاارملا ةيساملاو
 لب اهل اكل 3 قبلحت ةرماؤم يق نيعونطم ا تيوكألا

 ةمامأ ةيعمجا اباد بين ينم ورح يام وجو لج
 جب دج يعبأ

 ا انهو !1نيتاب ]
 للطدملارش كلذ رابتع اج. .اهطسلل ةيضلل لداع لح نع نطيبلا بوحوو م[

 مالستفيصل يلعفل اد دتش لاب 5 000011 ذه
 سوط هضم لاب دتحسم# قشل ووو

 2و 3 بلطتي 1 ١ نا و 2

 وشلل ةيالاسم 3ع م همم وعينا يوم سس مهناكرش || !ةراعد راكوا ما ..تارافس
 ا و فو ل ل ةيقيتحلا ةيرتبلا كتاراطسس نم ةسداسلا ةياكحلاو

 1-7 ما اهقيوتل تضاكا .ملاملا ف دوهبب لا ييسادوتب هو
 مهنا مهلو اهل ماملا عباضتاو
 يلعو ..ةراعدلل راكوأ ىلا اهرلوخ
 نصاخلا غيموسلا نم مكرلا
 ضراأ انهرابتغعاب ةييدوسسلل
 نا الا ةيمالمسالا تامدقملا
 تالفح ةماقا اوداتعا اهعارفس

 8 نمكزا يتلا قسقلاو برشلا
 تعض ىثح فقوشالا اهحئاور
 0 صا ل اشتد ءارج تزلجملاب نحفلا
 ماع يبمش نا ينويههعيبردلا ءارملل مئادو 1[ نيدملا نييدوعسلا نييسامولبدلا

 6 ار ارك دزم ةفطتم دانيل ةدحاق لكشوا طكاخل او جالا عب ةتياممكأل ءاروا ن
 ديد حملا ريطو طم ابزامهت ركمدعلا قافب ءار حليل تاطام د نع يلقنلا ىلع ةر داق 7 يوت

 رطاخم ملاشلا 1 الاهدحر ىغ تاهصارملاهدهس ككلطسبم نإ " عدختسا هسعن دهفع ورغ او
 ريع لا ءاملثالا لع ١ باقل! افلح: يفوق والا لولا طا متم باراجهتل هلدحر لا ةذخلال ةئافم بازئاط عيس
 كبت ءاثب ف ماهسالا يلعو نواهتلاو رارقتسالاو مالملا هدوسي يرسل ء0 لخاس ىلع ايتابما يف هيهيبقرن

 ةايبراس بر لويس لياسسوكرب
 ه«سروالا مراوللا ةرهناب يماشو
 7 ٠ ,يسيلرعسا هيد فلا يتثام

 ةيئاصتقتالا [رهاظإ# نام مه اهذ خرشو حابسلا ةرسا نا
 امسح امنع لخارج لخشلا شل لالا يرورسلا
 .اهتطبساوبو حابص لأ ةرمبا لالخ نم تدجو امنا قاردلا نع ةلصفنم ةيبايك

 | صوتيا 1 يققارهإ# نيهوبلا يف تيوتكللا جاب دا ناف امه سيو
 سلا م بج ل يطيسلا لطدما وف دجر اخو يبعا فارسا يراعلا
 بابتاوفو ..اهتمالو اهيريشل يدامملا لاعلا اهراسم ةروطظ كردت ىرخسالا
 .ةفطدملا ي ةمئاقالا. ين راث,او يسايسملا لاطبا تالداعم حيحسصتل عيسفوللا



 طق ع ل و ا ب يح
 - سس هس هس سسسكس صوب

 ةضافتنالا دض ةيعمقلا مهتاءارجا نو دعصي ةنب'عصلا

 ايشيطساف 1١ لاقتعاو ع ردجو لفط داسضشتسا
 2 0 جاو  ةلئستلا صرالا
 يرصلا بعشلا هاسنن# ليصاو
 ةيترافتحا كلانا مويلل يتياغسلفلا
 يوئصلا ىركدلا لويلج ةيسانمب
 د ماي بو ةيئاتثلا

 نأ ةلئحملا ضصرالا ءايلا ترسو
 رطخ ريحت لييئيطسلفلا اوما
 ين لدم ةدع ىشغ ضورفملا لاوجشلا
 نيددميلا ةزغ عاصقو ةيبرسلا ةفشلا
 ةوقلطسار ةيميلئسنقلا مالعالا اورو
 .ىركدلا هذهل ءايخن ةيراتثا باملالا

 3و لا هانبالا فلث تراشاو
 يسشاولا يب ةقرعتم تائابلش

 يلا ات لداتحالا تارئاو
 .اسسلا ثازانلاو تاوارهلا ةيدكتسا
 ةباما ىلا ندا امم نيئطتحملا قيرفثلا
1 

 نع تباعا كنق مابيثالا تناسكو
 ةيباسعاو يقيطسلف لفقع دايشتلسا

 تاهج ارم لالخ حورجمب نيرخلا (15)
 ,لالثحالا تاوق مس ترج ةئينع
 ,س ذقن هوو تزكرتو ينريوسلا

 لالالا تاقعلمس «تيقسؤس, هسا

 دمج ةضيعع ساؤارخا يسويهشضلا
 داذدتما علب ميسي طع سايل اوما

 قطان ىلا ةيديطسلفلا ةعامتمالا جور
 .ىرقا

 هيرهافلا ةقيثاحلا ةنيهص بركدو
 يس لالثحالا تابلطلس نا
 بقملا ءارحبصب يرغلا نب انذع ثمشاد
 ارق تايش نم ةريس ادادعا تلقتحاو
 بنسب عيسلا لو ةييسكلاو طهر
 تايش لبق يم حلسم موخهب مايقلا
 ةيبويهعلا تايرردلا ىلع رفا هده
 ,لالتحالا تاطلبأل عالمج لايثملاو

 تامولخأا يآ ىلا ةفيحفبا تراشإب
 ناب هيفث ةلبجملا يمارالا نم ةذراولا
 مهغادبا متب بثثشلا ىف نيلقثحملا
 ارشأل :عضاح ةبعاج تالئتعم

 نوضرعتي ثيح ةيئويهملا تارباكلا
 فشك يلع عهرايج-ال نيدتلا دعي ثعتللا
 . ةصافتنإلا تادايف

 لالتخالا تاطلس ثمدختس١ امك
 بالط دس ةماسلا تازانلا 1
 ةنيدم يقرش زوجلا يداو يوس
 دومج قشرب مهمكيفلا كولا سدقل
 ودملا قلما بيث ,ةراجصلاج ع

 ,مايا ةنالب مول هيبردملا
 لامتعا مت هبا ودعلا ةهاما بركدو

 ,ايلاطع
 نا ةهادالا تركد يرحا هيحام نم

 ةيرود هاحت ثيقلا ةقراح ةحاحر
 عافعدب حفز ةميده رم تناك ةبيركسمغ

 وا رفرف ةيذ عقب نأ نود ترجيداو ةرج
 ةريبعت دع ىلع تاناما

 ودعلا نويرفلت ركذد رثخأ يتاح نع
 50 يىدطاوم نا ينويهضتلا

 زرق ةرصاسلا قامش ي لبا ةمرايرم
 . رهيضارا ةيكلم نرتب رماوا ارهؤم

 دلحلا ليغ روسيرمتلا لقنو
 تاطلبملا نأ ةلوف نييبيطسلفلا
 هانا رارقلا اده تدختا ةيبويهعلا

 نيطوتلا ١ يضرك يدع نيث اسمع
 ناهتالا يم ييمداقلا ردجتا دوهيلا

 نيئيظسلفلا يسطاوملا ا
 مهضرا نع يلغتتلا لح تونا ذوب

 ةقئاعأ يعير نفيا نوير و
 ينيطسلف لظاوم -٠[ يلاوح يا
 .. لرشل# رمأ مهممتسي

 لو دبا ءى اسحاق حاسحمتم ا

 جسينفتلا كدماس اررسضعتا رستكألا

 سبل فينج ىلا لسو - عاو- فيد
 ريزو بنات | دمحم ىلاع ديسلا

 ةيروهسنلا ف ينهملا بيرختكاو لدعلا
 ي ةكراشملل دغو سار يع ةينمهلا
 ةررضت راك! لوشللا مىيراقعلا مامتبجالا
 ين كانش تمي يذنا جيتخلا تآادحأ نم
 لاس: رهشلا نم رشع عسانا

 همظنلا يذلا عامجالا لالخ متيصو
 ةشخاسم ةيلودفا لمسلا ”ةيسشنم

 جسدل ةنكمملا بيلاسإلاو لئاببولا
 جيلخشلا ثادحا نم نيررضتملا لامملا
 1 هتانوعملاو ينطولا دامتتالا

 ةيئودلا يمغنا ةملنم اهم دقتس يتلا
 ةيرامتالا راثالا هفيفحكت فاسهب
 حورشت نع ةعداتلا ةيعاستجالاب

 .يصخش فلا 0 نأ مهددع لمعي

 ناوذعلا ىلا نطنشاو عقدت ليئارسا

 غوزسستريه ركب شوسسب
 هستسسساسبسل هسسسسفقذ ىسسسلف
 يرفلا - تايهإ - ةطيدإ يفسح ,
 ذيل يكيرمالا سيئرلا
 او + | ةسمادلا روزي
 ناوكلا سيئر عم ايفتاه الاعتا ايلامح
 دفا عوسريم يتيمه ا

 سايل اةبحتملا تاهالرقل ةداهزب
 نع ينصف هلي ىاوو لعبا
 سيئرلا اهميتي ,ىتلا ةسايسلل هدعد

 لابس ,جيلغلا
 يهورهب هل او دمزاا ةيعااللا

 سل صيشرلا نا ابثناا تب
 6 يايئارسالا سيئرلا

 دعب ايهم ا نمألا يلج

 دوك ديسلا لاق - سيم لذ

 يستدل 1 ١ ! يووم

 تالا 0 2 ينوهسلا ك0
 اب حارسالل ةيكيرمالا ةدحتملا
 د مسصدت ضرسل قارعلا ىلغ

 حيرصت نوسهش ديسلا راشاو
 ”رداصلا وتلا مابعلا ةفيحست
 يد 2 تالشعملا ةدوشخ لقا يبل

 ايجار

 يم ل قطا ل يدم . نم

 ءذه ني

 - ناتسمكاب - ريهاأ
 "يب ةلباسلا ةهناتسكابلا مقرزولا

 دج بف اهتا سملا همقحملا
 ةطلسلا اقختسا ةءاسإ ماسلا هيل
 ,اهيلا ةيبجوملا

 ؟ينوش وتوب ىلا رتيجر ةلاكو تبسنو
 يم اهيلا 0 1 هجوللا ةعهتلا نإ

 ا 2
 لا مست تاطتستا نا كلاشار ١

 ةلياصمب ونوس ةمرتحتا مهتنو
 يضارالا نم انادق خال صيصختا
 رقم ةكرطب اجا مالسا يل املا
 ءماتبت لييعز رمسب ايتاطيرج
 مكلزب تقهتنا اهتاو موجن سسخغ
 .ةذيدخا طيطختب ةصاشنا نيتاوقلا

 ةسبدعم جاوراسب ملح ىدنالبات نطاوم
 . «ياوسك رسغن نبل ةرسقم» تفشتكاسا

 ليه م8 + +» يدحلا يلبغا ًالاسع
 نم بزقلاب ةيهامج ةربقم يف يبلغ
 ايئاوك رهت ىقع يناباي لاقتعا ركسفم
 ئيهنجملا نا | معسإ هنا قعب
 ,ةقطنلا ف «دبدمم حاورف» درجوب

 نأ رتيور «ابنا ةلاقو جلقنر
 ميلقالا مكاس نوموئامويل كاسجدول
 يف دكس ةعدؤم قف ةريقلا( ىلع رلاع هن
 دعت يتلا يب 0

 رسدتج نم ككسللا

 وم رسالا نم قولا تما بسلا

 ةيكيرمالا رجور كيناو ةكرش

 ةيسدجلا يكيرما يسكيرب تربور اهلثمم
 ١3ه ملال ةنسل دادقب 1١1 ةيكرمكلا ىوعدلا

 ا ا ل عقرسملا يكرسمكلا رارقلا ردص

 اهردغ ةيكرمك ةمارغ صرف انمضتتم ءالغأ روعدلاب رداصلا

 نوعبسو دحاوو ةثامتالثو أفلأ نورشعو نانثا
 ةنيزخلا باسحل ةطوبضملا لاوسألا ةرداصمو ارانيد

 ةيلحملا فحصلاب مكفبلبت ريت مكتماما لمس ةيلوهجلو
 هسكعبو رشنلا خيرات نم ارابتعأ اموي نيثالث لالخ

 .ةيمطنلا ةجردلا رارقلا بستكيس

 كرامكتل ةماعلا ةثيهلا ماع ريدم

 و ءانتا ءانلحلا تقود
 كورف يف مهليفضت متي ناك ةينانلا
 / ةيشحوو نامريع
 مليفو ةياور دعب ملادلا ءاحنا قف ةرهش
 لهي لان سكب رح مسن نالصحي 2

 ويكا ابادغاو ىرسالا لولا نارخذبو

 اوقل دق ارئاك ةرثسسلا لامخ نم مهتم
 بييمحل ا ءاتب مانجا مهعوصم
 نا اهنم فنبهلا ناك يتلا

 راحت شل ةيلابالا ويحلل ادها
 اهروب ف ءاقلسلا هتاوج

 اسيئر تايبرع باختنا

 يندرالا باونلا سلجم

 روشكدلا بطتنا  عاو - ناس
 سيجلا اسيئر تايبرع فيطتلادبغ
 للوالا ةبسنعلا لالبلع ىنءهرالا باوشنا

 ١ اهدتع يتلا .سسفأ اثها
 لممح دتو رهو تاهيرع روتتكدلا 1
 ري يذلا يودحولا فالتثالا جئرم
 نع يمالسمالاو يع ايلا يلئمم

 .نيتامثلا سلصمخا مايضعا دبع نيب

 ةمث يف اهفقوم ثحبت ديردم

 يبوروالا نمآلا
 ءارزول ١ سلجم ثيحب - يوتا

 ةموتجحلا هفتوم هغ' ند

 0 لسع ا دييس يذلا يبودوالا نواتلاو
 ةدبسلا نا ديردم ةعاذا تركذو

 ةموكسلا مساب ةقطانلا يرنوكاتور
 هناب رمتأللا اذه تفمو ةيتابسالا
 عفت نا اهئاش نم ماش ةوطش ربتدي
 ةدرابلا برحلل اذج ةحضاو ةروسب
 رثهت سايرمأ رثغ تقق المللل اماظخن نيلدعتو
 ىلا يشلبسلا ضياعتناو حالسلا

 يسلطالا طيحملا
 لئاه يطفن برست

 - عاو < ةدهتملا ثايالولا  نطسوب
 ام نا نطسوب يف لحاوسلا سرس نلعا
 طقتلا دخلا م قتل نويفم 11و ١14 نيب

 يوي د شا يحلل

 ب
 سرح مسيل رسولا

 تناك ركورب عريب ةلكانبلا نأ لخاوسلا
 ةيبربلا ةيغونلا نم اطقلن لمحل
 اةرهع دعب نغ ةهئم بوست ةظيلخلا

 اس نم اركموليا
 .(ةدتك ] ادتيتوكسوين

 ةنطلللا كلت لاوس نا فاضاو
 ,ءادوسلا عتبلاب ايلاخ ةددهم تسين

 ىن فوشتابروغل راشتسم

 ةرطخ ةلاح

 2 لطنا .ى عاو _ وكسوب
 اكاش فالسيل البس )
 مخ يدامتتالا ا موس
 لا فوشثتابروخ ليثاخيم يشيفوسلا
 يف لوالا يسم وكسوم تايلةثسم هدحأ

 ةيرئرقلا ةفاحملا 0 تيسنو
 «ارثو سيئر بئان نيشلين يدانيط ىلا
 دوجولا ! نيلاتاش نب هلوق ايسور داحتا
 وك ىفشتسم لق
 ,ةميدقلا ةيوكرلا هتالكتميو ببتلا قا

 جماترب يمضاو دحا نيلاتاش رد
 يكد هيد امتقالا تاحالصالا

 ,- ههتترا رك

 لاع قفاوي ضو هنا اريخا حرمو
 هثرك ةيموكم»- تا بل
 .ةيانلا اهيرم

 :سسسستوست
 القط ١ ببمعتفم مادعا

 لوا سنول تذقن ب بتاصبا  سنوت
 ني سيئرلا يوت ذنم مادعالاب مكح
 ةنالت لمت ةللسلا يلح نب ني باملا
 نيد لسسر اقنش ممل د ب د

 مهبامثغلار ةلكط رشح 3ث
 فيفختت يبخمتلا يطفو نآ 0

 ١ ىلع ضبقلا هك ناو
 ب يصاخلا 0 ا رصان
 ناكو راييل إف مادعالاب هيلع
 تانبو ع نم ةاياجبع ملم

 لطملا مهئثدج ضعي نب دقو 2

 ,نب ني دماغلا نير سيئرلا 22
 ةيبرئاع نتغ 0 تع يلع
 حصول ايمير نايم نأ ربل ءمادخالا
 ةيصقلا هدهل مكيسلا فيفخم ىشغر
 مئارجلل ةهورملا ةمييللا بيصب
 ةبكاترملا

 ١١١ + ديعلا - ما155- را 5 مار دحألا

 اهداسفو ينسح تاطلس لاسصقا ةيجيتن ىستبيسف وسلا داسفتالا :فوسكجي ر

 ةسيداصصتقاو ةييسادبس ىضومف يف
 «ارزؤلا سسيئو بقتسا  عاو  وتسوم

 تاوعدلا بوكحنر يةوكيب ينوفوسلا
 ينباو هتمرتح ةلامتساب ةبلاطملا
 سفحمل ةيلاحلا ٌةرودلا لالخ ببدحت
 .,ياقرملا يلعبالا بيعوسلا

 مايما هن ةبلك يف فوكحير .زاتو
 يلي ةعايريب ال هلك اه .نا رسما نايكوملا
 يمي لكشن اهبئاطوت ةموكحلا مابا
 ال ةبوكتللا لوح ه«يتادلا عضولا ناو
 ,اهثارارت دبقتتم اهل حمسب

 قلاب فوكجير ترستكعاو
 دق دالدلا يل لاقو ملالم يف لماحللا
 ةيداصتقاو ةيسايس رموف يي تنحد
 دهم دف زكرملا ين يرسيو
 ليدس يف رمتسم عارم تايروهمجلا
 ربه ناو شع ذاوشتسالا
 .ةيبيفوش ةغيصب عسني عارصلا

 يركسملا عضولا نا بوكجير دكاو
 ماظنلا ميدهت مدب يلآ ايلمع ىذا دق
 م !١ دانحتالا ف دحوملا 1
 تر م بعل اريشم
 رجح يلمع مزهي اهلوقو ببسب دقن
 ةدحو ىلع كاذسلا بنايحب هرييسعت
 , ةيودلا

 سيئر نيستلي سيروب تاوعد دقتن او
 روكا ةيداشتالا ايعور ةيروهسج
 نل لاقو هتموكح ةلاقتساب هتبلاطمو
 هلدابلو ( يستليإ يعسب طبترم كلد

 معي نال هيداجتالا ايسور هيروهمت

 ىب عيفمج نم الدب ةطلسلل اركرم
 ايلاخ ةدوحوملا ةلودلا
 ايهبام اي ل

 نا هيد كزكشملا نمو ةماده ةسايسا
 تايروهمسلا يقاس اهيلع قياوست

 رابهبا لا دؤب نا نكمي ةسايسلا
 . ةلودلا

 ةنيحص تهد يرخأ ةيجلت نم

 ةرورسغ ىلا ةيتينوسلا رمحالا مجدلا
 ةيعافدلا ةردتملا ينحع ةظلاحملا
 مها نم اهرابتعاب يتينوسلا دايصمالل
 .اهيلا مابتنالا نب يتلا لئاسملا

 دا ةقكانلا ا
 لام ةيتينرسلا ةحلسملا تاوقلا
 » اون تسب سما اثه هبرشت
 556 ري مادشا ينيلزصلا دانئالل
 يركسمحلا رئعخلا نا ساسأ نع هذه
 منان لارب ال داجتالا ىلع
 ايناح ةيراجلا ةيباحييالا ثاريستلا يال
 ردعي دلنوتت مل مكاعلا يب

 ةردقملاب يدجلا ريكفتلاب ريض
 فوقسصلا نمرو ةيتيذوسلا ةيركسملا
 مدعو يتيفوسملا نامثالا 0
 ةيتيفوسسلاا ةلودنلا هقكلتي جامسلا

 ب زسفسملا تاسكسنتسجو ةرةاسفم
 يسكاف ول وكرشتسلا ىدك نيستا

 نايملزسملا نزلا ه جاو - جارسي
 بيمج طرداصم مديولسو تلا

 يئداعاو يهويشلا برحلا تاكلتمم
 .ئنلفاوملا يلا

 رابنت نا نبا رتيور ةلاكو تركذو
 امجالاب ردم ةيكلللا
 باوسثلا نم 8 نكلو ةيضامءملا
 قاتلا لالخ اوبحصلا نييعوبشلا

 ار سيناك لوفاب نع تلقنو
 نا نافوبلل نك ينويدلا بزحعلا
 لولحب تاكلتمملا خناعال رمتسم هبرخ
 مزت نوئاق نكنو دوك ماع ةياهن
 .يروتس د ريط ةيتذملا

 ثم ةرمتسم بلاطم كائه تثاكو
 | مكحلاب ةيحابطالا
 ا ماع ذنم ابكافولسوكيشت
 .بزحلا تاكاتمم

 دل ةيموكمنا ةبساحملا ةئيه تناكو
 يمويشلا بزملا ربسا نا دمي تناق
 0 ماهلا يارثا طقبغ ريتات تحت
 ضباب ةداعا ىلع يل انعنا ماهلا نم قباس
 باغ غ٠ لالخ نمكارت يتلا ثاكللمملا

 لاومالا نأ .,ةنملسلا
 8,6 وحنب اهتمي ريقت هيدل ةيقبتملا
 ءنالود نوهلم 117١ وهن انوروتك رايلم

 امييربيل

 ةسصسصإ رسول كلأ رسم مله

 نسسدسإ د ريهقملا فسم فدفت

 لود تاوقل ةيبات نا ةهبرذ
 لنجما ايريبيا يف ةدوجوملا اينايرفا ب

 ةعومجم رطيست يتلا ءيتاوملا
 رهشزتي نيذلا نيدرصملا تايف نم
 ,روليات رلرامت

 هسفي تلولا ررمتبلل ةحلسا
 ةيجراخلا 4, 5 ةعازالا تراشا
 رنيلس نا تحفوا دي تناك ةهكيزمالا

 نن ةعاذالا تنال ىرخا ةيحات ندو
 عديل ةيئاقثثالا ةبوجحلا سيئر
 داجيا ىلا اندجس اعد
 .تالبلا ف ةيلهاألا برسلن ةيسامولبد

 قئاقحلا ىصقتب يكيرمالا سرغنوكلا

 ايروستيرسب ماظد نأشب تارواغم |
 رمتؤللا سيئر لمو  عاو  اركا

 اركا ىلا عبس ات رفيلو١ يقيرفالا ييناطرلا
 ناوي قرختست اناغل ةيمسر ةرايز ف

 لالخ ويبات يرجي نا عقوتملا نعي
 عم تاتدابسم لالبلا هذه يف هترايز

 سفديلوار يزيج !بامل ةلود سيئر
 ايافلو ايقيرلا بوندع ل ا

 ناك هيعدلا وبماج ديسلا نأ ركذيو

 نم هلو مولي ىنرحلا ةيحان نمر
 ةسغ مضي الا سروندوكلا

 ايتيرفا بوشجل ةراسيزب ءاضغا
 .قئاقحلا يعقتن ةمهم يف ةيرصنملا

 لأ لصو يذلا دقولا ,كاريو

 2 يتلا سرفنوكلاب ةهجر العلا
 اصدقالا نادمناسملا يمارب
 ,ةيكيرمالا ةيجرابطلا ةيركمدملاو

 اضيا راز دك يكيرمالا لفولا ناك
 ايثيك لثم ىوشا ةيقيرلا هود
 ايروتيرب ىلا هلوسو لبخ اناوستوبو

 يملع يتيفوس رخآو
 هرادسب ةسكستي يسكب رسمأ سسعتل رسعق

 كوب ملل او  ياريطاثاك بهك
 يئافقلا كإ ةسمخلا ماشفنا

 اهلقتي يقلا ةنيحضلا سيتن الأ
 رمق اهنا دقتعيو اهرادم 3 كوكملا

 ةيسنرتلا ةفاسملا ةلاكو ١
 نءاهتلا ةناكو ف ةيركسع رداصم نع
 ايعذلا كوكملا نا اهلولا اسان ميكيرمالا

 ١ سييبيبطللا حا
 2 ميسا سحاب زدراودا ةدماقا

 ةمهمب سيتنالتا كوكملا م
 ربقعت ةبكيرمالا عادلا ةرارو باسل
 ييساصتخالا نا الا ةيرب ايممر
 دل عمو يونا رمثلا نا اودافا
 طا اوح هنرج غلابلاو
 وتول ةبقارمب ماينلل زهيجم

 يتقوسلا ناجالا نيعاوداسوم قو
 | ديدنجج يعاتس رمق قالذلا نك سنحا
 سومروك عارط نم يجراغلا هايشقلا
 915١1. ملرلا لمعي

 ةيقارعكا ءابدالا ةئاكو لسبارم لقبو
 ديدصلا عباتلا ن# هلوق وكلوم يف

 يريدحت بارضا :اذنلوب

 للبلا لامع مظخب
 امارصا ةيدمنوبلا ندلا املا
 ةدلو لوألا سما موه م

 ةيفالسسف ولا ءادمالا ةناكو ا دو
 ةئاقد نأ ىلا الا تبدويا يتلا غويمات
 يتلا ضسرقخءالا تاباقلا رئاسو نماضصت

 ماعلا لقنلا بابطتمب مسجةخ ةهن
 ا عصولا نيصخت, ةدايرم بلاطغت
 , ماقلا لقبت

 3 < وسراو
 ١غ

 مامقلا قاشعلسا ةلصاومل عقم
 .يجراكلا

 | ريوبملا راو

 لمعت ت 0 2
 0 رركد ا يمانربلل اقلو

 ءارسسعلا يف نوسشيعي نوسي رصملا
 , يراجملا هايم نوبرشي نويرصملاو هينج رايلم ١؟ ماعلا عاطقلا رئاسخ

 ةلبيحس تركد ب عاو . ةرهاقتا
 رسالا نع الالا نأ ةيرهاخلا و بطونابب

 سس رثكلا دنس 2 ضشودت ةيزصما
 ,ةرهاقلا بلق يف تاودس نامل

 روس قيقحت امكط تراشأاو
 ,..كاشكالاو 0) ناكس ناوتعب
 ديدعلا نا ىلا ( يئطولا بّرعسلا اياممم
 سرادلا ذيمالكو تافماجلا بالطع نع
 ضكشع نونطخي ةلودلا يلطومو
 نولستميو ميطضلاو ميخلا ( شيخلا)

 نيبافثلاو نا ميحايقو ماضل
 ,لهللا مانثا مييششع برا

 ةسيوكح نقولا ةنيحم تلمحو
 نكسلا ريفول ف لشفلا يشولا م
 عاهشلا يا آلا داقن# بسانل |
 ضارمالا نمو فارضدالاو درستتلاو

 نم ولك راتما ةنالثا
 ءايرهك الو هايم تارود اهيف دجوت الو
 نه يرسالا لالا ديرشت هع جنن امم

 بالطو نريقربجو نوتظرم مهنيب
 تاكم كانه نا لا ةفاصإ تامماج
 .طوقسلل ةلبا لزانملا

 ةفيصص ثركذ رخل ةيحان نم

 تايدلعتن ةباجتساو قافئالا دهشرتلا
 .لودلا دقثنا قودنص

 هاه نيم نم نا ةطيحصلا تلالو
 بملأ موعدلاو قيقدلار تيزنا

 ري يحاك اثنا ءارخصلا ةرقلاو
 زجع ينسح ماظن نا تفاضاو
 يفوت نم ةيضامأ ةثالثلا رهشالا لالخ

 نط قبلا "و تيزلا نس نط فلا
 ب اشلا نم نط هفلا التو ركسلا نم

 ارتسالا نوزخملا نل تحضواو
 اضافطنا لجس ةيتاذغنا علسلل
 ,ةلاملاب + + هتيسن

 "ةموتحلا ةطيخ راطإ

 رئاسة نا ةعلطم رداصب دكؤتو
 19 سن رثكلا تقني رعب يف ماعلا عاطقلا
 ,ةيمج رايلم

 نا ةيرطاقلا دقولا ةفيحص تناتو
 3 ماعلا عاطقلل ةكرش 17١ نع رثكا
 يأت ةئادتسالا يلا ترطشضا ريخم
 .انهب نيلساعتا تايترم وبحا باتل

 نص ةكرش ١" كاثه نا تلاغاع

 طقوتلاب ةبدهم ماعلا عاطنلا تاكرملا
 ةرمتسلا اهرئاسخ ببسب اهلاسلن نع
 ةثيسنا ةييداسحت#الا ةمايملا مارج

 ينسخ ماظن اهبجهتني يتلا
 ةحصسلا ةرازوب لوؤسسم فشكر

 ةياسهالا ةبست عافنرا نع ةيرضمللا

 ةيفاملا تاونسلا لالي لسلا سرسب
 ةهيعامتجالا عاضوالا هوس بيسب
 ,رقللا راشتناو

 ,ةبقيتحلا,م ةفيحص تنقدو
 نا هللوق لوؤسدملا نع بما ةيرهاقلا
 رثع يلا لصي تالاصلا ردع طسوتع
 مفشتسمم تالاح
 اب م ناو تايمحلا تاهطاتسم

 تاهفحلا

 ضرم نه ةيرصلا فحعلا كث دختو
 ةيلهظدلاب لابمرب ةيرق حانجا بيرغ
 لها بغري عزف راثاو

 نورخءا ةعيو) فوت ثيح عوسسالا
 ,لوالل) سما رجت 1 ةانر للا ةناغأ

 قتانه نا ىلا ةفيححملا تقوبنو
 ديلت هترهتنا تاعاشا
 تقرتما ني و ريلوكا ارهلوكلا مابج راشتناب
 ثيط ةروعتملاب ةحملا ةرازو رداصم
 دزستت ببسي مدستلا ويه نضرملا بمس
 كا يراجملا هايس نم ةريبك تاهملآ
 ى ا ريشت نا نود :برشلا هاهم ريساوم

 حستتقي نيسسح كلما
 (لوألا اسفملا ىلع روشنملا ةمتثإ

 استنالا 0 ا يقيثس» لام
 هال ١ بممالاب يريم
 ةلصاهلا ولا هتاضاقتنا مددت ,.

0 
 رييشبتلا .افتؤذم مم لعفنإبا

 1م هئاؤ لشاسوتا لكب ةيتيطسلفلا
 كرام هدرا لع ةرحلا هتنوب موقت

 اومن دهش دنا يندرالا داسحتقالا نا ىلخع
 تيح تاعا عبس ليش ايفر
 سس زواسجت
 صوتا يف هلا قالاملاب (0) .يعانشلا
 ةهنطولا تارداسلا 00

 0 7 يلاوحب

 0 ةدصرا ناو ةكاكاب 7 ةينفلا
 لا تعفترا 4 3 نم
 ناك نا دعب رالود نويط (5[4)

 نييكيرمالا ةسضراعم دعاصت

 «ىلوالا ةحلبعلا يلع ريشتللا ةدتتإ
 لفعاد رظنلا ٌةداعا دعب واشف ثم

 ةعاس جماثرب يف ةعادالا ا
 رن ةداعإ نالا كانه نا عابنالا
 ١ مارو رعسلا ىودنح لودع ايوررا
 ,جيلاطلا يف روهؤتمو شئاط لكشب

 كلا نم اريبك اردنا كانه نا تدكاو
 ماهت امكبرما لبل نم ل مج

 ..صاخلا مهل نييبوروالا ناب
 ةسناكم ا نو
 اوناك نينطاوم عس ةيسنرفلا بطلا
 كلذو لفيا جرب لوح ةراجمملا نوقلي
 ام ءايعز عمج نم نيموي لبق
 ةيلود ل[ مطت ةئلا روصخا
 .ابوديا لبقتسمم

 نأ لبق مهيلع ًاراجخلا كابشلا لا
 .مانتعالا ىلع او دري .

 لبق لوالا سما تاكابتشا نمفو دقو

 سيزاب ىلا نيرخا ماسعزو قوش دوغ
 ايوروا يف نواعتلاو نمالا رمتؤم رهسجدا
 ,مايا ةثالث رمتسي يالا

 تحبي ف وشنابروغ
 جيلخلا ةبزا
 ادنك ةيجراخ ريزو

 هيمو رداش ماو  وكسوم
 دمب سمأ وكسويم كرال# نوح ابنك
 ينيقوسلا سيكرلا نم تاثحابم ىرخا

 هياعاسم وابكو لوشتابررغ ليثا
 جيلخلا ةقطنم يف غافرالا لوح تزكرت
 لئاسلا نم ا ةفاضا يبرعلا
 ,ةهلودلا

 مس يدشكلا 0 ثحب اسك
 نوامتلا وسلا نيلوؤسملا

 نم دلهلا نيدتيلا نيب هد يرابجتلاو يرامتكالا
 ةلجنع تادغاسم يي

 ي ةمهذسلا تيوس فما زواج ةمهاسملل

 ريزو ةرايز ليجات
 احس ناباهلا ةيجراط
 ويكوط يف نفعا - عاب  ريكوط
 ينابيع ةيجراشللا ريل ةرايز لهجات
 تاهتالا ىلا هن ل ا قنات

 نوثاك ىلا لوألا

 الديدجلا نيصلا مابثأ 0

 00 ِِ ةيسايسلا

 دئاقلا سيئرلا
 (لدآلا ةمقملا ىلي ريشنملا ةمتتز

 نوزيماقلا نم ةلرما ينذا | ماعلا هياهن يل رالوع نويام 1

 للا قرف يك يفا تأ ١ ثادعل نا حشواو
 نيه تعرعرل نوربسابكلا | * نع ةمج مابغا ءاقثا

 -ءافرش نيميمع 3 لا حطوا رنا قة دجرج ىمنسلل ماقالو | تلا قارا ننتقل كدر ينطولا
 هذه ةجيئثن مداصتلاب تقدحا يتلا
 دق بورد نال ماهئيو» 3 املا ضييعتلاب تاريحالا
 وول ) ىلا بهذا باميتسا نم نبرالا نيكمنل مزدللا
 يل نال نو ينكرتو ةيزيكتدالا ,ةباصتقا ىلع ةعزألا

 نمو محا نإ ةسمخلا علا يلع هنا يتدرالا فاعيلا دكاو

 د ركشا 0 يموت بتم ةيثدرألا وام
 م 00 0 يرو رعو ادده ةحلسلا تاولثا
 اوه د ياغو ل ةمالا نع عاظدلا نم اهنيكمتل ةءافكو

 هن ل
 7 ةدنولل هلاوشا مجرتيو ةيحبتلاو
 مكيف 4 1 ىلع بوؤنلا لملابو (ب ةهبردلا
 عيبرملا بمشلا مهدات

 اريثك مكل ةبميلسملا و ة ع

 2 يبول ندم 0

 اهقلياايف - ( 1« 1 - اناهتنا - نيا تيوق يذلا شيال يللا

 فلخ حالص

 ( للمألا ةحفصلا ىلع رهشنملا ةمتت)

 . ةيجيلونكتناو ةيراشحنا هتازاجنا سو سامع ساس
 ثايسا نا ةعكشلا ديسلا قاف نيس قيمنا راسل يسم تااعلا
 لادجلا رات جيلشلا ارم نيذلا نابشلا نم بليل
 امي ده ز قطعا ١اس اهب ماق ةيملس ةرهاشم
 عيمجلا هسمل اع اًذهو .. ةينيطستفلا | ةرمل كلذو ةيسنرفلا ةمصاعلا
 اهلذل ةيغيرأ7 ةمرف اهقلخ بناج ىلا .مايا ةببمخ نوضغ يف

 ب 00 8 3| نم رثلا نإ ةلاكولا تفاصاو
 , ةيقيطسلملا تاميظنتلاو | دنع ةفيفط اوبيصا ايطرش

 0 ةيدلب سيئر 2

 .٠ ل يلع كورلا متقالا -

 ازفحت كانه نا يامال راس
 يلع ضرعت ,لقيثارسا» ف ابرتمع
 8| اهنال قارحلا برسل يتيرمآلا موجها

 ءاضق زكرم ف ةصقاولا اهل ةعباتلا ( 74 ةمقرملا رادلا عيب نع ةيسداقلا ل يرلاو ةهارزلا عرف نلعي
 ةرونثلا ةدايق سلجم يرارقو ةنودلا لاوما راجياو عيبب سصاخلا ١ ةرها6 ةثسلا“ مقر نوئاقلا قفو ةزمحلا

 :ةيل اتلا طورشلا بسحو هاندا اهفاصوأ ةتيبللاو +١454 /7/714 ق ٠١ مواد 5/14 يا 5 نيمقرملا
 ةسيسداقلا يف يرناو ةعارزلا عرف يفظومل ةيلضفالاو ارصح يرلاو ةعارزلا ةرازو يقظومل عيبلا نوكيس ١

 خا مهل قبسي ملو ةينكس ضرا ةمطق لال ةتسالا هجو ىلع نورصاقلا مهدالواو مهجاوزاو وش نوكلمي * نمع
 رارللا كذب مدسقب نا ىلغ ناستسالل ةينواعتلا تايعمجلا وا ةلودلا نم ةينكس ةدخو وأ ضرا ةمطق اوكدمت
 . كلذ ديؤي لدعلا بتاك نم قدصم

 , ةمدخللاب هرارمتساب «ترثاد نم دييات 7

 ةيريدقتلا ةسيقلا نم /(؟ ١ اهردمقو ةينوناقلا تانيماتلا ةينلعلا ةديازملاب كارتشالا ف بغارلا مدلقي
 .رادلل

 ' : ةيانملا نم عايإ ةيننعخل دعب عيبا راو“ عدوي +
 مهيف رفوتن نمم نيبغارلا ىلعق

 , ةيمويلا ةديرجلا ف رشنلل يلاتلا مويلا
 رادلا فاصوا

 لغاشلا مسا

 ناقنو لهنم

51 

 رادنا مقر

1 

 مقولا

 ةزمحلا عءاضق زكرم
 ةحاسملا

 مدفعا

 نم اسموي نيثالث رورم دعب عرفلا رقم ف عيببلا ةنججل ةعجارم هالعاطورشلا

 تالمتشكا

 لوه / مون ةفرغ
 ةيحص قفارم / ماممح / خبطم



 ناملس ءادن :كبتكا ١
 اهنا لا اناوسسا فقوتت دقةايحلا |[

 جاوزلاو ؛ديدج نب ناررشنل دوحت مو
 دنا ةيفيباغلا ةاهضلا ننس نم

 انبي دثم نابسنالا اهسرامي ]ب
 قلاخلا رمال ةباجتسما ةقيلخشلا
 و يرشبلا سلجلا يلع اظاذحو
 لاوحألا ةمكمس ةساج

 نوبه ارلا يتاي تيوكلا ةظناحم يل
 سدقملا دقعلا اذه مامتال جاوزنا يف
 ةسراصمل ةاهدصلا يل ةيناث جورخملاو
 قيالستو ةيئامنالا ةكارشلا دلع

 انا .ينقثا اهمسا وه .. ناميأ

 ذنم رسم ىئتا نانيب نب تلحر
 ةيموجنلا نع اثم اماغ نيرشع
 يف ةديدغ راودا دعب ارخؤم اهتئانغ
 .حرسملاو امتيسلا

 اهسفن نع ناسيأ انثدحتا الب
 سانلاب اهتاتالعو

 اهي لمعي ةينف ةرسا ف تاشف 7
 يسفن تدجوق ,.حرسماب مالاو بالا

 لوال تللو ام دنع كلذلو ةيددرسملا
 مل ةلثممك ١ ةبشخ ياع ةرم
 اذه نال ةعاجلب ثنكو فقركا بغا

 يقيسوملا بخت ةرسا يف اضني
 ناو دب الغ ناحلالا مههم

 متتعا ال نكلو ,ىقيسوملا هذه بحي
 ةببلاغ نال كلذو ثروي نطلا نا
 نللاب نولسعي ال نيئائقلا ءاثبا

 ءيشلا وه توصلا لامج ناك اهيرو
 .ثروي يذلا ديسولا

 .«ناكيدامك» لمعلا تلرتحا
 ,ربدياك نيماع ةدل هايرا ةضضراعو

 دقو ,نفلا فرعا نا لبق
 يماوشو يتقاشر ينئدعاس

 اذه ىف حاجنلا ىلمم يشايزملا ةيسنجلا برع اهلوتري يتلا
 ءايزالا ةضراع نا دقتعاو ..قاغملا قارملا برش يني الا
 هضرعت يذلا ناكسفلا عم مدقت هفيكدت هتوملا مهليمستو
 اهينهعب ربحت نأ مب الف ايكذ صرع .ةيووملا سأر عفر قم

 هييدوللاب نع اههجو حمالمو يتلا فادهألا
 نع ةوالبع اذه هشرمب موقت يذل؟ هلا كارق تما اهنجا نم
 ََس يرتقت 7 ك0 2 رزاجسصلاو دجن ىلا ةيسلفالا

 ليدشلا نا ..ةيبرعلا 0

 ةلمعل ناهجو ءايزالا ضورسعو ا
 .نللا يشو ةدتحاو لجأ نع

 رك ل 3
 ءاضيبلا كدي طسبا
 ءاملا كعيابي
 قماسلا لطنلاو
 ءارمشلاو

 ضيصلا رسقلاو
 ءارقفلا مالساو
 ءاروحلا سمشلا ءاتشو

-1- 

 عماشلا لبجلا هلميابيو
 ءاليخ ف

 نركسملا طشلاو

 بماك تايقافدأ ىلا مج نم

 0 مالس نمضكم ةبيدس
 ةلما

 ناعيألا رهط فو
 راوثلا ديتتت .. طسبأ
 ةعدرلا ميشاوتك يرجي
 ةييدلا حهو يف حعسيو

 ذيقنت روق مالحالا هذه
 هذه فلخ نمو ؛ناودملا
 ءاقرشلا ارزاؤم فتي ةدايزلا
 .نم يبرعلا بعشلا م اثبآل نم

 . ةركادلا المت يتلا مالحالا
 يناثلا نيرتت نم لوالا ذنمو

 عاوز ةلاح يتنام ةبتحملا تقتو

 اهيلص فرش١ ةددمتم تايسنجل
 يذلا مهعتلا ريضخ يلع يناقلا
 نوبئاقلا نا ؛نمادتلا» ل لات
 الماك اهقح ةأرملا يطعي يقارعلا

 ف ديحولا مكدتملا اهلدجو
 قحب عتمتت اهنا ثيح ,اهريسم
 ةليكو نوكت ناو اهسفنا جيوزت
 اهضولب نيح يطانلا ماما اهسفن
 .رسملا نم ةرشع ةنماثلا نس

 معهح ينلاع يصاقلا ركسو
 جراب مثي يددلا عاورلا ميعتتا
 كسذ ةبوقمب نا لاقو ةمكحالا
 اهرادقم ةمارهب نيب حوارتت
 تاونس تالت وا رائيد ةثامتالث

 .نجعس
 يلع صني نوناقلا نا مضواو

 جوزمي نم لكل نجسلاب ةبوقع
 ةجوزلا ملغ نودب ةيئاثلا ةرملل
 .اهتقفاوم يا ىلوالا

 ضعب تكراش «ءادثلا» ةسدع
 مهو مهتسرك ددجلا ناسرعلا
 .ةرم لوأل ةيجوزلا منثا نولخطدي

 0 الا ال اكأاكلا

 سانفلا نشفي نأ فسؤنلا
 يل ءايسكا ادءاكو ادهلم نوجرطتي
 كلذلو ,تاناريخلا ةقيدم-ب»
 انياجيعا مغر لماعتلا يي كفستل
 تحت انهضي اذه نكلو ساتلا بحب
 اياب فشكيت ,«بوكسرسكيلا»

 نيسع لكشم ةكرحلاو ماستبإلا
 فساللو برسنسم لكشب فرصتلاو
 مجري ال اناهحأ روهمجلا ناف
 نمو مدو مخل نم ناصنا ناثئلاف
 ةيميبطلا هتايح شيعي نا هقه
 تالحملا لطديو عراوشلا يي يشمي

 يبا روهمجلا هممعو نم فوشع نود
 رهظي قلد دعو يف رثؤتو يبدي

 ءايربللاب مهتي اهدعو ناكفلا
 هكيب نم نائللا جر_ خ ةيلمع نا مث
 ريسا ايدنع ىتحو باذعلا نس عون
 وا سكاحي ضيبلا ناذ ةرايسلاب
 يردي لو ريغ لكشب ييمسب
 رجمالا يطعب دوجوت ةلجغ يف ينا

 نكلو اهيف ركفا يتلا ةسهملا
 ابك املاد نانللا ديري روهمجلا
 «عبلمو ةشاشلا ىلع هاري
 يف تنك ينا ةرم ركذلاو امستيمو
 ضعب ءازسشل ليثلا رعخق عباض

 وج نم سيادلا مجدراف ءابشالا
 يف انيز ىشمتب تماو مهدحا لاثو
 ناميا ناق لاخ لك نلعو د عراشا
 بلملا شيعا ادج ةيبيبلم ةثاسن#ا
 ,اريثك جرخا الو هتيبلا ْإ يتنو

 لنع طررش نا يذل دجول ال
 اسائا كانغ نكلاو هال دمالا راهتملا

 ال مهنا حضتي مك «”مهل حاقرت»
 ناسنالا كاذيو ةقتلا خوقحتسي
 لعافتيو يلع بذكي امدنع يتلا
 ؛«لسبه ٠ اسهنا ىلع يتبيلع غسم
 نيب ارببك اقرن كانه ناق عيشلابو

 نا نيو «بيط» ناسنالا نوكي نل

0-0 

 ييدحلا يلع بحيو , لدفاع نوكد
 هلا سلاخيو هقيدسم مرقحي ىلا

 نل رمشاو دساو لئطت ما اناو

 دنا نم ةليمج ةافاكم ةمومالا
 ةيريرض يدئغ ةمومالاو .,,ةلرملل
 عيزوت مالا خيطتست نا يلع ادج
 ضئراو لمفلاو لكسلا نيب اهتكو
 مالا [ضتب نوار «ةدادلا» دوجو
 نم لثطلل دب الف ءاهلتل ةيبرتل
 تاوئسلا خي للا ىلع همأ ناتتع

 هجايتحا لقي اف دعبل نوالا عيزالا
 ,اه دلل هيمأ ىلا

 سداسلا /ةيزيطنا#لا ةقللا
 , عبارلا سردلا ب يثا دتبالا

 - يسلملا س داست ١ /عايميكلا

 , ينويالا نرفوتلا

 -طسوتملا ثلانلا /ةسدنهلا
 ةطرخإللا اباوزلاو ساوتالا
 , ثلاثا ءزجلا ةيزكرملاو

  طسوتملا تلاثلا /ءايزبفلا
 , ةيئابرهكلا ايزغهفا

 سياسلا /ةيزبتكنالا ةقيلا
 سواستا صرالا  يدايعالا

 نيدمدملا ةهئاعب لوح ىرعيوس ءاتفتسا

 ةيسيفلافلا ناسمالا ةسم زسحا ةسيما زسنا

 ةروزم تادافشإ ضيبالا ثيبدا ىف اوفقو

 "دا ةسغب يف ءاسب زالسل دسإ دسج زعكرسم
 نوامتتب ماعلا ءاستالا يديثر ةيظع هللا دهس دييسلا جتتفا

 .دادليب ةيدواجلا ةقطبب يف هايزالا ميمابستل ادي دج !زكرم سما
 ميماستنل ةبتكمو ءايزالا مسق يه ماسقلا ةثالث زكرملا مصو

 4 ١ و
 افردم نواعتلل ماعلا داحتالا سيئر ديلا

 . اهوبسا رمتسيو روكذملا زكرملا يف ءاهزالل
 دادفب نم ةيهسج :١57 ديف تكراش يذلا ضرعملا مضو

 سيالعو ةيذالولاو ةيفاجرلاو ةيكاسنلا سبالملا تاظظفاسللاو
 اظسبلا نم ةيبعشلا تاغائملاو ةنختشلا د لاقسام

 كي , تايسامتلاو "ناجمسلاو

 ناديا ثالكشم رطخا 'ئىدخا هساوت يثلا ارسيوس ركفت
 تاطلسلا بقمتت نأ دب ال ناك ؟ذا اميذ ابوروا ف تاردخملا
 نا يلق مهفغاست نا وا نامنالا نع اومللي يت نيذمدملا

 . ايملس جاله ىلع اولمبي
 يف نوتوصي فوس خيروبز ةئيدم ناكس نا رقيور ةلاكو تركذو

 ءاشنال حارتالا ناشب لبلملا لوا نوناك نم يناثلا يل ءاتشتسا
 تحت تار ديسملا اهيف !وطامتي نأ نينمدملل نكمي ةنيعم نكاما
 .يبط فارشا

 3 يرو ين تاردخملاب ةيصتملا متارجلا نا ةطرشلا لوختو
 ٍلاوخ درجو ةهمسر رداصم رفضت امك رمتسم ديازت

 , هيازتي ددعلا اذه ناو ارسسيؤس ف نمدس «٠ 7٠(

 تاحارتشا ىلع يتاطيربلا ناذوبلا قفاوي نا لمتحملا نم
 تارايسلا يب ايفتخلا دعاقملا باكر طبر ةرورضب ةموتحلا
 , نامالا ةمّزحاب

 باكر ناق ليقملا زرمت ل تاسارتلالا مذهغ نايرس ةناهح يو
 ةمبزجا طبر مهيلع نيتي ةرجحالا تارايصو .ثارايسلا ةفاق
 . تارايسلاب ةيوصولا ةيذلطلا لشاتملا

 سئسم مايا رورملاو قراغلا ريزو بيشتيم رفوتسيرك لاتو
 ةايه ذلتي نأ هناش نم نوثاقفا اذه لثم نا سم١ مومحلا
 . ايركم ةريطخغ- تاباما نم عنبيو نيريثكلا

 مدنا .ركسو .. لجغلا

 ةيوبمعلا تاصالخلا نا ,ديوسلا ف ءابطإلا س قيرف ننعأ

 نود مدنا ل ركشا ةيبب يملخ يف عئات اهل لجفلا ثابدل
 . مسجلا ىلع ةيبئاج راثا ةيا تادحا

 ,ديوسلا ف ةلوؤسملا تاهجلا تررخ ؛توهبلا كلت رثا ناعو
 ليومتل ايجولوشتتلا» يصلعلا تسبلا ةيييداكا ةرشابم
 ليجتلا تايئ ىلغ ةضيلتس تامارد ءارجاو .غورشملا
 ئرتسملا ىلغ ةيودالاو ريكاتملا ةغانص يف دنس ةءافتسالل
 _يرامتلا

 ةدحلملا تايالولا ف ةيبيداكا رداسم تفشك .عاو . نطتشاو
 لغشي نم مهثيب يداحتا فظوم فلا ٠٠١ نم رثكا كانه نا
 مهئارش ذنب مهبصانم ىلع اولصمح ضييالا تيبلا ل بسانم
 , ةروزس ةيمساج تاداهش

 ىلدا يداحتالا تاقيناهتلا ءيترم يف ؟ريبك الوؤسم نا ثلاقو
 تيبلأ يف ةصاخل ةنجب ماما ةداهش لالخ تامولمللا ءذهب

 .ضهبالا
 نم ةفثكم ةئمح إل دل ايداحتالا تاقيقحتلا بتكم ناأكو

 تايالرلا ين صخش ؟+-٠- نم رثكا نا ترهظا تاقيقحدلا
 فئاخم يف ةروزم ةيبسامج تاداهش اوربتشا ةدهتملا

 , ةيوؤتلا ةصدنهنا اهبمو تاهمشتلا
 نيذلا يداحتا فنظوم ٠١٠ لا نيب نم نا رماصاا تركذو

 ةراذع يب نوليسي افظرم الد دجوي ةروزم تاداهش نونسحي
  ةيكيرمالا عاقدلا



 قداص راودح ىلا وعدي ابابلا
 هيعاخ ناكهي املا ايان يناتلا ضلوب انهض وي ايابنا فك - عازر - امون
 مالسملف يا طسوالا يرشلا هققحتم بوهش

 تلاظو
 انع راونح
 مظظسو الا قرشلاو

 انيقلاو ١ بعشلا هنيصق نإا هبال يب اياملا قردعتو
 كو م ماظن ةماخا يإ اومه ايمي ا ىلا ةدحاتملا مسالا لوؤسسم قيبعج اعدو
 مارتحالاب بوعشلا نم بنتن لك هيد رمت

 لا هفارب يفسلا ةريرتصب عيمجلا نسما انه عن ةالبيع
 جيقحلا يف ديدح اون لاوشا ةيداسسالا بمجي حوتبسو

 مَسائرب عامجافف :

 2ك
 5 دوا ةزداتملا

 نما رهط لبق نيسنح عاد دئاقلا نسيثرلا ديسلا سأر
 يدهم يدهس ناديسلا هرغت» ةروثنا ةداهق سلجم اتا

 ربيزو مساج فيصن فيطلو 4 سلجملا سيئر
 م .نايبلا عامتجالا دمب ردصو مالعالاو

 ميدسرلا نمحرلا هللا مسب

 امب لسرلاو ءايبتالا فيدعتو لوزن ةظحل ماودنا يلع تناك
 ةيئاسنالل ةصاخ ةصرل ميكشلا زيزعلا هللا لبق نم هب نوطنكي
 لماتلا تاظحلو يئاسنالا هجوتلا لماوبع عامجتسا ف ماعبج
 مهتدالو تابسائم يه اضيآ اذكهو ,رينعو يحور وه ام لكب
 0 حيسلل/ انديس ةدالو موهل الب ارظنو
 ع و ها ءابج ةيئاسنالا يدل ةصاخ ةناكم نم
 او ةرومعلا ءاجرا يف نويحيسملا
 ا 0 نم يسر بئاجالا لئاوع ىدل تالاطتحالا
 ةءاثملا يادتلا نم ديزملا ميدقتب انسب ةمهاسمو داليملا كايا
 لماوع لك فامضاو طم اقسالو راوحلاو مالسلا قيرطا ةيمدخمل
 ذؤمر رش وه اب ىلا نومفدي نيذلا ر ارشألا اهيذني يت 0

 تابعو ىلع بتاجالا فويفلا رقم امسنا ررقت
 نوتجسو رهشا ةثالث ةرتف لالتو عج اا نع ةرابتعا
 ام ارطي من نا ل95 * م0 يف قارعلا يضارا رداغت ةيجو رشا
 .مالسلا وج وفص رتمي

 سيسرسأا تسيسسلا نسمع ةسلاس رز
 نيسسسه كسسسلملا ىلا

 مادص ها ايت سلجم شم ملامح وسام
 سيكر بئاث ةروثلا ةدايق سلجم وضع
 .لهاع نيبمح كلملا ةلالج هيدا ىلا هتد

 .ةيمشاهيل هيلا الا
 نودهس دميسلل ن كلملا لابكقتسا لالخ كلذ سرج

 نمرالا ءارزو سيئر ناردب رضم ديسلا روضعب سما انه يدامت»
 .نامع ] قلزملا ريقسو يندرالا لهاملل يسايسلا راشتسملاو

 سف
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 و
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 نىجكحساتل 3 . دئاّشلا سئزلا ديتسلا 7

0 
 للا هه

 هاجانج

 نيفاص عاصلا نرغس

 هذه «ةيناسنالاو ةقطنملل بك بسكم مالسلا»

 سيئرلا تاحورطا لك يف ةيساسأ ةزيكر تناك ةقيقحلا
 ةيقبو ةقطنملا لكاشم هقواثت دنغ نيسح مادص دئاقلا
 , ملاعلا لكاشم

 مالسلا زاجسناو رصنلا تالوطب قارع .. قارملا نكل
 طوغض ماما ناعذالل ةلظم مالسلا نوكي نأ ضفري
 ) وأ ءادعالا

 عم ةراوج ف دكا سيئرلا ديسلا ناف قلطنملا اذه نمو

 مل قارعلا نا «يس يب يام ةيكيرمالا نويزفلتلا ةكبش

 هقوتح نه عاقدلاب مزتلم هنكل دعا ةاداعم رتخي

 . ةيبرعلا ةمالل ةيموتلا قرقحلاو ةينطولا
 ءادغ فئاوم تسرام ةيكيرمالا ةرادالا ناغ ايلمعو

 ,. 1956 بآ ؟ لبت يقارعلا بعشلا دض ةرهاس
 علسلا علعقب ارارخ ذختا ينيرمالا سرفنئوكلاش
 يضاملا راذا ذنم قارعلا نه بوبحلا اهنمو ةيئالهتسالا
 ,بأا دعب نمالا سلجم ةلظم تحت فقوملا لمكتساو

 ىلا اهتاوق عد يف ةيكيرمالا ةرادالا تارارق ثءاجو
 ارادتما ةييرعلا ةريزحلاو يبرعلا جييلخلا ةقطنم

 ةيبرعلا يعاسملل ضفارلا جهنلا تاز اعرستم ةيمارلا ة

 . ةدايسلاو ربصملا ريرقت تح ةسرامم ىلا

 ةلام مادقتسا رارف اهذاخئاب ةيكيرمالا ةرادالا نأ
 فتوللا عفد ةمهم لهست ةقطنملا ىلا نيرخا يدنج فلآ
 عءاربخ هكردي يذلا ء«يشلا نكل .. برحلا هاجتاب نهارلا

 قارفلا نا وه نييسايسلاو ئيبركسملا نم ةقطنملا

 "+ 117 ةروث راصتنا ذنم طرغفلل نعذي مل ايخيرات

 يف انراوتم امابت ةبسايسلا هفقاوم تدهش دقو .رومت
 ..ديرب الس ةيموقلاو ةينطولا تاعاتملا نع عاقدلا
 هتاورث عاجرتسا لجا نم لاني امود ناك ينارمئاف
 هبرضن يذلا لثملا ةوف لالخ نم صرحي وهو .,. ةيثطولا
 سيرعلا نطولا تاورث عاجرتسا لجا نم ةمالا ريهامج
 ةددعتم هيديحالا ثاكرشلا يدنا نس اهروبا ديلاقمو

 سدسافلا ننلخُدملا ماكحلا ةتفحو تايسنجلا
 ىمرحلا نئاح دهمو دمفملا ينسج لاثما نيروجاملاو
 ١ , نئيفيرشلا

 ميججلا نم ابان الا ةناهنلا ف نطلشاو دش ىلو
 درسمو . ءالمعلاو ءافلخل ..؛اوقو اهتاوق ىلع متفي
 هدارأ نأ رثؤملا لمملاب ادكؤم نيعا ع عاضلا قارعلا
  ناودعلاو رشلا ىوف لأ نم ىرما بوقشلا

 هءاهلا»

 نائربلا»ن نيدفولا لبقتسا

 |مفَسي
 لس نيج اهم

 يندرالا يبعشلاو ي :رسيوسلا

 رمال نم ىوقأ ةّيعلا ةمالا :ناضقت
 نافمر نيباي هط ليسنا لبقتمإ
 لو 37 بئانلا ةروثتا ةدابت سلم وضع

 ركهوا راكدا ذيسلا سما هارزولا سيئرل
 دقولاو يرسسيوسلا نالربلا ا

 نا هارزولا سيئرل والا بئاذلا لاو
 ءارجاوا رارق يأ نبع ةهنو دا ةيعرشبلا

 ناو .ءبومشلا نع ماودلاو مول
 ةااشلا اهتاءارجاب ةيكيوسالا را لالا
 تسرخ قارملا ىلع رامحلا ضرت
 اهتسابس دكأي ادم ةيلودنا ةيعرشلا
 نم ةيزازتتسمالا ةيناودعلا ةيباهرالا
 عطتو حالسلاب نلسلا يضارتعا لالخ
 نم اهشيتكتر اهماسا قرففلا
 .ناكيرمآلا نييباهرتا

 هاجتاب قارعلا ديهج- نا فاغاو
 هدئاوسو ..ةقرام تاينيو مالسلا

 ةسهئؤرلا ةيملسصلا هتايدابمر
 ةوقلا ىلا دفاقي ديدج حذلبب ةنماشلاو
 دضل ةيبرغعلاو ةيخارعلا ةيعافدلا
 ف لخدمتلا نم مهمشمو ريوتعملا
 بلسو ةييبرنلا ةييلحاللا نوؤسشلا
 .ةلقّمملا ةيبرهلا ةدلرالاو تلورتلا

 نيساي هلع دييسلا لبقتسا املك
 ةسافوب ييندوألا ١ يبمتتلا قولا ناضمر
 ١ بوفجم مئاس يماتحملا

 ةفتاولف نال لووالا بناثنا ديسلا لاخو

 اهتذقو ا ةيمهسصملا ةيموقلا
 ديعصت رارمتساو ةيبرفلا مهانجنا
 ةمآلا ةبارض نع عامدلل ؟اهسامبع

 اهيصخرو اهريضمو اهدوجوو ةيبرقلا
 نمرألا يبدجالا لالتحالاو ةيمدتلل
 يوما ةيبرملا ةسالا نا بثنثأ باسدغملا
 ءرساتلا لككشا لك نم

 اهيانتحو اكيربا يسع نا فاماو
 ءريبتو كوادمو راجطلاو دج ماكج نم

 نألا دل عال معيدع رام

 يف يشيرما يدنج لئام
 ةريزجلا

 1 ثدحتي نلحا ماو  نارهظلا
 دخلا نأ ربما انه يكيرزما .يشرتمع
 يصازا ق .نبنومجولا' سمك رم الا دومثسلا
 اندنع ةهعرصم يمل راججلاو ةجب
 نع اه دوقب ناك يبلا ديجاشلا بقرحي

 قس رظلا
 رطا انكيرما ايديح نأ تاضاو
 بداحلا يف حورفس بسلا

 نسئيرمالا دومتلا ددع لصو كلدنو
 دس راخحتاو دي يعار'ا قف اولبي نم هلا
 عال ةريزجإل ةيكيرمالا تاوهل“ رزه
 انكيرسا زن عدم

 مهتنيتدح نم اووهل
0 

 ةكد باوبا حتذي ال نيطسسلف ررهعي ند نأ
 ءافانس ليططا سار .شويبنح مادا ني دملاو
 لكو ايئاطيربو اكيرما نم ةيياهصلا

 يمؤقلا نميلا فقوم ببسب

 .مالععلا نم ديذيد
 راذاَشقلا دومحم مئاس ديسلا دكاو

 هلاعرو مءانت ..ييرملا بمشلا

 ”0 معلا ىلع ةيقبلا]

 يىضس نوسيلم تدسعبا دسهف تاطنلس

 0 - عار دي

 ايروكا رف يون ينهملا يي

 يف ةكرامملل دكو ىبلر لع ةينميلا
 2 رشم رثكالا لودتل م ىراطع عامتلجا
 لستم يف رتوتملا مفرلا ثادحا
 .. حالا سما ةلامعا ا دب يذلا جينطلا

 همظت7# يذلا عامتجالا ثدحبيو
 ةمشواسم ةيلودلا لمعلا ةيسفتتم

 ةسيلودسلاو ةوتاموسلا تاءارجاإلا
 معدل اهداختا نكمي يتلا بيلاسالاو
 عاضوالا تاروطت نم نيررصتملا لامعلا
 ولا داصتخلالا ف جسيدخلا يف
 يد نأ نمي ت'نومملاو
 ,ناشلا اذه يف ةيبودلا ةملكمملا

 هيقاارعلا هامنالا ةلاكو لسارس رئذو
 لالخ مناي نا رظاثللا ! سم هنا ينج
 لظنلا تاهجو لدابل مامتجالا ادق

 تافيؤمتلاو رثا
 0 دارفاو نيرجاهملا لامملل

 ١ اذه تاسلج رصخيو
 و 0 يع ردتسويس
 ا انامآأ ذو شد واضتب
 .نميلا يب ا ناكيسكايو نيرالاو

 ام ناف ةينسيلا تاريدقتلل اقبطو
 اودمس0 دق يدمي اوم نوهتم نم برغي
 نفوب بيست زاههلاو دجن يضارا نم

 يركسللا دويجولل شفانملا نميلا
 .ةييرملا ةريرحلا يضارا ي يبنج الا

 (قارملا . يول ةميدم) - 1١1 ردشلا - نإوآلا ةمسلف م١155 (رمسفرم] يناثلا نيرشم 14 ف 111١ لونا ندانص ارغ يستالا

 ةيممسل زب, 19 ؟كميممرطفا 1990 ب

 ! مهيدباب مهموغح ذخأ ىلا

 يف ةينوامن ةيعدج لكذ نوكب نأ حصي لسه
 ٌفيكتي يذلا صاخلا اهماطت تيوكلا ةظذاحم
 وأ ةجحلا هذه تمّت اهيف نيلعاسلا جارمل امدط
 ةكلب

 سانلا رطقب نأ لبث ةباقز ىلا ةححاجي ةثاسملا

 دال ءملا داحيعلا م

 تناجالا فويضلا
 باء مَكمالَك لالخ .لذالا رناحك 0 نم م اراَبتعا تابجو

 ١ دعك يم نصوجاو .نوردجي هذجي مياعلا ةدكق |: ةداق

 طرد ملا] ل ابركتتلا

 ظيرلا اهبأ 2
 - تالاكولاو عاو + مصاوملا

 يف لشذم عانترا ىلا يدعم هاهنا

 ليج يداجباد

 ,ططلا رافسا
 يناملالا راشتسملا رس اينولوك يفذ

 للا ىلا هوجللا نم لوك تومنه 1
 '٠مسكري(

 ةيمئرفلا ةفاصغلا لا 5-5

 لمعلا ىلا يثاكألا راشتسا) اهيدؤ

 لص ىلا لسؤتلا لجا نم ضصالخا
 ١ ثادحال

 تايتاتتمالا لك لذبب لوك بلا
 ضراطتنا قيرط نع مازنلا لحل

 : تادنساا
 ذملا دلانرر برعا نطتشاو ير

 مهبلت همؤع نم ينايرمالا ىمرقتوكلا'
 رض ةيئاردهفلا ةمكحملا ىلا يئوكست

 لسح ىلا وعدي راليوك يد
 يسايمولب د

 ويزين ديسلا اكد تاييحتل- نميراب
 كدحتملا ممالا ماع سما راليوك يد
 يف ةمزالل يسابولبد 0 نأ سنا
 هرحلا جيلخللا

 ف دفع عامتجا 0
 الينسا ص 0 0 0
 ةمر# س هررضت رثكالا لودلا ه دعاسمم
 مميبرملا ةسفلا نا يبرعتا حبلا

 لييسلا نآلا نكت امير كحرتغملا
 ةلوليخلاو مالسلا بابدتسال ديحولا
 ,ةقطنملا يف لاثق عالدما نوم

 اضبا بضاغ يبرعلا جيلخلا
 لقرست ةيتاسلا حايرملا

 ةيكيرما تاروانم
 جابزلا بلفرش ب تامئا ب يدنلا

 نم ابباج كاجئاهلا حاومأ#او هيباحلا
 تايالولا اهب موبت

 جيلعلا يف اهؤاميحو

 هيلمك نم ع رتحبلا .بابعحلا لقا ءفعو
 م نطاوسسلا لسع شامر لازسا
 م١ لاوح ميمي هقاسم لع هيدومسلا

 نع افرخ ةيناربلا دو دثلا بونخ اليم
 اهب سكراشملا هيبالس

 مايكلا نم هعتمل شوب جروجج سيئرلا
 ص جرشخلا ةقطنم يف يركسك لمعب
 سارع لطنو ,سرتتوكلا ةقفاوم ذخا
 ره نطنشاو ي ةيخارغلا مابمالا ةلاكر

 نحب ةبايد هيدا نايب يف هنوف زلا
 نإ سرتئركلا ءامعأ نم ةعومجم
 ابرحلا هتالعا ف قحلا كغلصي ل شوب
 . سرفتوكلا صاسصعتللا نم كلذ نال

 يكازمالا روتسبلا نأ زملا لاتو
 | ةرتاطلا وألا هتدام بججومبو
 برها نالعا ةيعلس سردجوتلا لوخ
 نس يدارطتا رارخ يلع ضارتسالاو
 . ناشلا اذهب .سيئرلا

 ةطلس كلتمي شوب نأ لا راشاو
 قف يركس# لمعي مايقلا نع نالعالا
 ةدستملا تايالولا ّط عاق دتا ةلاح 0
 تادسإ ىلع قبطعتي ال ام اذقشو
 , جيلطلا

 نوؤش يبلع تناوك مهنود لاقو
 ةئبه نم لمع يذلا طسوالا قرضلا
 قياما .الا سيئرلا ع

 نسالا

 نإ اهاقلا ةرخأ 0 كناوك لاقو
 يررهم ةنيط ماما سما نطحقاو
 اساسنعا كانه نا ءاكيرما توص»
 جارحلا ناب سرمتوكلا مامضز دل
 رمالاب سيئ تيوكلا نم ايركسع قارعلا

 ةيسنلاب ةيافلل قلئام رمأ 2 نيهلا
 هلا لوقي فافاو ةيرشبلا رماسلالا
 رهظتلا ناد ةلقباسلا ةبسايمملل انءا
 (دومسلا نع عافذلا تيخ نم ينك. 1
 ومبت هيكركسعلا راهطلا ةسايس ناد

 اياب موس
 هإ ديدجلا كلا نل فاو

 مرهغم ١ ةسايسلا
 حرشي نا شوب .سيلول# ىلع نيكو
 0 مرضرب هلادها
 مل شوب سيثرلا نا يلا راشاو
 انب ) بهشلا عانخلا آلا ىتنح
 ناكب تاةرربمر تاحاشيإ نم لا
 1 كمر

 4 ةمرا لحل ةديدج
 راجيتل تافيدت
 ديضفلا اهتمضبو ةيبرعلا ةقلعتملا
 ريو توعبنلا اقوا يس

 ةنهوسص منا 1
 نيم بادجي ةييساهستا تا ركجشلا نا زميانأ
 سلجم هيا فنك تقوب ,ىالحت
 يع ةتداضلاا نلغ عافدنالا يت نمالا

 رارق
 .قارعلا دف

 قارعلا نضصخ* يبريصلا نالغا ةباثمب

 لاس تماس ها
 جس اط ا(يبسجسل م

 -_ٌفادقلاريعباو: فقوَم
 وصع زيرع قراط ديسلا بجش
 سيئر بئان ةزوثلا ةدايل سئجم
 ١ ةدشب اوجراطلاريزو ءارزولا
 يدلا جئاز ةيحرابم ريزو نم رداصلا
 طلطعخملا زي دبا هيف ركد

 د نمالا يملخم نم زارع راقعتسال
 لله .يكيرسالا «يراسملا 0

 نا ةيجراخلا ريزو دهسلا لاقو
 ةباتمب ربتحب عونلا ذه نم احيرصت
 لبق نم قارعلا يلع برهتا نالغا

 نا ةموكصلا هذه يلعو يلفر ةمركح
 ينارفلا نا راسبلع#) يسب ذكاأت
 يلو اهلاس ,بسانلا لكشلاب فرستيس
 بش يكادم") لقوللا اذه دع ليقتملا

 نل ريتاز ةموكح يفه نا فاضاو
 9 ةهبرفلا مالا نأ رابقعالاب مشات
 نلمت ةلود مازا يديالا ةفرتنم قت

 ةيئاودملا اهاياوث نع ةروملا هذهب
 .  ,ةيبرع ةليد دضا

 هذ يرسسب عر

 .تطارعلا تتاح جاكت
 ةيعاوالا هشيش برسأ ل - نالملا

 س لدك عم امسوم ءاقل ةيئاطبرملا

 قف نوبري نيدلا يينناظيربلا يضاوملا
 سرعلا جيلشلا ميامتم ىلا ههونلا

 هده يوت ثيح مالسلل لسرك

 هيض رايس
 رمسس تن تاصتا - عاو - درهاني»
 هيقمقلا اهتاهازجا ي ينييض نام
 ىرصملا بهتلا ةدازا عمعل هلواجدب ل
 .,عوبشلاو هتامحلا رئارخ همرامم ل

 لئكاشم او هيدامنفالا ةمرألا عفدتو
 ربو ةاجناب رغم جانصوا ةيكامتشالا

 يملا مايآلا ف ىمخحأ ليج نم ةيفرخيب مل
 775 تروت ليبه درهانلا ريرخ بمنس
 ,15805 وسوم

 فالا همح نبا رثكا 0 به
 سلخسلا رزلا رهرالا هةبساخ رم بلاظ
 نلاغ (حاجسبجا ةهيعماجلا كنب ذمقل

 ةضراعملا تكسي نل ينسح ةزهجا عمق

 وجتمررهزالا
 اهردست* نبلا ةيعسجملا تأ ةرسصلا
 840 نم رثكا لصمو ديباكلا يسيئر
 'اهبم !دلاثع

 تدهش هم رهرزآلا ةعماع نا ركذبو
 نارهاظب نسمفاملا نيعومسالا لالع
 للم اهنايجيرعا ةمياو ةيباللخ
 ميبياضحلا هسائرل ةيفسمبلا ناسرابملا

 نوؤش يف ريبسملا نمالا لاخر لخدتو

 هفمماح ةزايغع يباع رح ده سو
 ثفث ىم رشألا ءامسا بقعبشب يبش شع
 دابا تاساعبتال يخشرما ةيلطلا

 ةيىحماجلا ةئيدملات
 نس ديط سويلم عشب ل القتس ساورصم تاورسن

 تمئاخو مويلا ىقرشعسم سلا تب دقالا
 هيلظتلا نا هيرطاقلا ةقهيجلا فنعم
 اهس اودمب نريمك جراهاطن اوملظقن
 و ةرادال ماسلا لطدنلاب
 | جايا بطشو تاناصسالا
 ةيمابس تافاشيإل مهبايسا عجيعي
 ماظنلل هيضراغم

 دف سيد تايللس بتفمعاو
 لمثلا برع جشرم نمافرلا ريخملا
 تاناحسالا يف يصرامملا ىكئارتشو)
 هيديؤم نم ةييزاو ةيلبقلا ميسالرملا
 نيفافربلا يا هيرصب رداشت بلاقو

 تلاكتب درخاشتم دصخلرب ل مبخ لهما
 رسم ىف «ءيراوطلا ةئافع اسلام

 ندقعفخللاب دفمخصم بضششو
 نلوؤملا نفمت رايك هسرهافلا
 ةيلام هيضري تالف لديزنعلاا

 ضصاخلا مهياستل
 عورمم ق ارببك ةوؤسم نأ بلامو
 عياملا نزاسلالاو نيمسملل كالملا داو
 لوحجملا مارتن نوعت ةعاررلا ةرارولا
 ققوملا يف اهمسب مث ضادعلا هباسيحلا
 50 هيلسفلا نيه نم فمسلنو ءادوسلا

 نأل ةسيسلا ىلع ةيفيلا)
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 يلع مالبسلل ركسحب ةمافا ةةعومجللا
 ٠ املا ةريزجلا عم قارغلا دودح

 ندتل ةعغاناأ بركذو
 0 7 دادنب ىف طتتلا ةيزبظنالاب
 ةفوسمتلا هدم
 موش يحرص ةلمسلا ف ةفورح
 يووتلا حالسلا

 اهسيئر ةيثأث ثيمس ىرا باب بلامو
 نا ييووتل ١ جالسلا عزب لجأ نم هلمحلا
 عفدب يبرهلا جيلا ةفلحدم يف عمولا
 اس نأل مالسلا ةكردع يل سيلماحلا

 مهثافاشب لسكن ىلا ءوجللا العم
 لآ فيعاللا للع ةمئاقلا هيملسلا
 , اهسفي برحلا ةعطمم

 لمحت نا انيلغ بجي هنا بغاضار
 يبلسلا اينفوم يلع ةينردتا بفاوملا
 إ ايرمتتي اهرب انسلبا نم لمعت ناو
 جيلخلا

 ةللامس بائعب هلابخ نأ بخمواو
 و ايثرآ'اتيدلو ىرخا يادلي نم ةسوام
 لغ موهه نش دعا دارا ادار مهمم
 . هوا انينحعاهي نت هل دم الغ ىناوعلا

 نيرصضانملا رجا مالبسا فسسوب لاعو
 ةرررت ماقسلا لطسر يآ مالسلا ركببمل
 ةققحمملا لعاب اس راكم يف مهسنا +
 ,يرجلا حبش نع اه داممإلا

 سيداطيرملا نع ييزيشتلا لا دكاع
 لم ام لكب مايقثاو حوفعملا قف .نوسغري
 .ةقطنلا يف مالسلا ىيقحد هءاش
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 يبس كيدمالط يبا

 كئاقلا سيئرلا ديبملا تعب
 لضطحلا يلا ةناسرب يسمع مادصب

 ةرسبور يسكار» يسقيرجم

 . .ةلاسإلا يعف هَ امدقو <
 موطرلا لمعنرلا 1 ميسي 53000 0

 لاق
 لافطا يقلل قظعت نا ىلع

 0 زا

 اني رظان نيب مالسلا ىتسيس ناودعلا ةهجاومل بسحتلا دسإزستملا نشنو

 مف يكار شوسب نيسلا نم انصلخي و مكيف كراسبي نا هللا وسعدا:سبيليف
 لثمبلا نال ..يكار اي لطب كنا
 مادختبسا ديجي يذلا كلذ سيل
 نع اهيافد ةرورضلا دثس حالسنلا
 ليفي امك ؛بسحف قحلا

 وه ابناو ,نوديجنا نولتاقملا
 لآ ملظلا هجوب فقي يدلا
 دقو ؛انلع قسحلا بناج
 لافطا لكل ةودق تنكف ىلا> تنا

 ينال كايفإ نهب كبرما

 رسبيليف ديب اي تركشا ضنا
 ا مسا ايصخش يمص
 كتيده نغ قازفلا يل
 بعش يحبو يقسب كتاملكو
 نع كل ربعا تاذلايو قازحلا
 0 كتوخلا نم يملاعلا ريدقتلا
 ارعلا لافطا ةيناسثالاو ملا

 بيلحلا نم شوب مهمرخع نيذاأ
 يتحو 0 اد ١و ىولحلاو
 ةم33 مهيلع عم

 ا اي كتاعفك نأ
 دحتا يلا قارغلا بعشو يسفن
 اشتايلوؤسم يلا فاضا يذلا
 نل :؛اديدج ائبع مالسلا هاجت
 تح هللا نوعب انله اك نع هينقلث
 مئاملاو ةقطنملا بوم ميعثت
 نع هللا جتارا يذلا مدليببلاج
 ميبن كلذ يف امد ' دئايبلا قيورلع
 اةبلع ميرم نبأ ىديع اندهس
 .مالسلا

 بعش ميسابي كدسعا ينئنا
 دبيزتبمس نتحنو انتام قارعلا
 ةهجاومل بسحتلاو نأ دهتسالا
 يف شوب اهيكتري دل ةقاسح
 ناف .قارعلا بهش ىلع ناو ده
 فوسو اتيرظان نيب وه مالسلا

 نلو انرظن ىوتسعم ف ىفبي
 ناو ,انرئامضو انتيؤر قرافي

 ةيراشتسالا ةنجئلا

 نيدحابلا ةوعد

 ميدقتل نييصصعختلاو

 رمتؤم ىلا مهثوحب

 لالا ةقاطلا

 ةقالبلل ةيراشتسالا ةمسللا تغد
 نوتسابلاو تارازولا ف ةقاطلا ناجحا
 4 راقاقغل# وؤش نيميدتملاو

 مهتاساردو مهنوضب ميدقت رك ا
 ةقاطلا رمتؤم لامعا

 رهش لالخ دمي يذلا لرالا يقارملا
 تحت ليقللا ماملا نم يشاثلا نيرشت

 ديشرتو ةفاطلا طيطقت م رايهش
 داصتقالل منك مكن اهكالهنسا
 ١, ينطولا

 ةيفارعلا ءاببإلا ةلاكو .بويضم ركذو
 رهش نم لوألا حيرات تدر ةدجللا نا
 تامخلم مالتسإل اء دب ردا
 ناسرب نم لوالاو تاباردلاو ثودحج |
 ةيحالص نع ةباحالل ادهوم مداظلا
 . تاسصطلملا

 لكلا مواقلا 0 نم لوالا ثد دع اسيا

 رهويس رستؤملا اذه نا مولعمو
 كالسفتسا ةساردل ةسسامملا ةمرغلا
 هبحانلا سارشفلا ف ةقانغخلا
 ةيلمقتملا قافالا جئاتو ةيدابوتف7!
 تالهتسالا اذه روطتب

 ةبوانيلا كايلديصلا
 عراش  همكلاك ءالولا ةيباديسع 8
 .نامسد عستحم برق  ةروثالا

 - لوح رةاجبلا ةكيبدوم
 ءايطألا عمجم لباقم

 - ريصبلا يح ءانيد ةيلدوم
 ,ناسغ عراش دادتعا

 .ةمالسلا ةهلديس
 ارلا عراشلا  هادهشلا

 .يمقرلا :يغقرلا ةياذيدع

 نونفي نيذلا عم هياحيس هللا

 نوبرغيو مهاعسم نع رشلا
 ماجن مهلمف قيرط يلا ريخلا
 قرم مكركشاو ,بوعشلاو سقنلا
 يتئادع لبقت نا وجراو «ىرشا
 ,ةمئادلا

 ةيده هلاسرلا عم دجتو

 كيساك طيرشو ةطيسب فراعي
 قارعلا لافطال انتارايز نع
 نسحا ف تناو كلصت نا وجرا
 ,لاح

 دئافلا سيئرلا ديسلا ناكو
 نم ةلاسر ىقلت دق نيسد مادص
 كربور يكار» يكيرمالا لذطلا

 ,ةلامرلا صن يلي ام
 يدئاق ملادلا لب ىلأ

 :نيسح مادص سيئرلا
 ييرسلا ملافلا لظب ىلا

 ميظمعلا مدئاقو
 ,نيسح مادص سيئرلا
 :زيزعلا ييديس
 يف يرشاتل ادنح فساتم 8

 ايادهلا ىلع مكل ركشلا مي
 ناو ,اهومتلسرا يتنا ك0

 تدلاو نا وش عخاتلا ببس
 قرع !ا/ اثار ندرالا جراخ تئاك
 الو باوجلا للاسرا ةيفيك

 كانه يا ,ميظعلا يندتاق ''

 ينم يتايخ ل حبل 5 يما مهو يتايخ و ديول
 نم قفحتت نا هللا وعدا 1

 .مالسلا دوسي ا
 عضوب دج روخف انا ءيديس

 عضويو يندضئم ىلع مكتروص
 4 ل اهوتملسرا يتنا ةعاسلا

 ,يبلق يف مكتئاسر لمسيو يدي

 ع

 ,احقلا

 1 كاع امج مج 3

 ايدو ل ل كري اءمملمع جمعا لما

 فك و

 نوروصتت * مكنا ,يديس
 اهب ترهش يتلا ةدامصلا ىدم
 2 اسر يف عتمتك امدمع
 ول ميلغع فرش هنأ 0

 لئاق

 0 1 اتاو .هلا
 ايي ان نرش ضصخش
 نا لجأ نم امثاد هلا ىلا يلماو

 ,قارملا لافطايو مكيف كرابب
 نم اتصلخي نا هتتا وغدا امك
 رارسقلا ببسب شوب ديسلا

 كلا وعذاو ,ءذختا يذلا يساق
 اي مكيف كرابي نا ىرخا ةره
 رهظت فوس ةقيقحلاف ,يديس
 تدهاش امدنعف ,الجأ ما ) الجاع
 لا مكتارايزل نوصملا طيرشلا
 كد ةهزئلاو يل مت 8

 و ارملا 5
 كرعش دقن هنا 2
 نأ رطل مل ثذال ةريفلا نم
 لالطإلا راز ايكيرما اسيئر
 مب ماخ وا ةماخلا مهتويب
 دقل .نولعطت اسمك مسهعم
 1 طيرشلامب تعتمتسا
 ينفرمعم داز دقلف ءارسيتك

 .هتارتو قارعلا ةراضحب

 نأ ينمتا اناو مك ابد ضلت نا نما ناو
 0( ناكم. يع 0 اهئاد

 5 ل نأ ا هيناون

 يقيرسا لضط انا
 مكب بجغيو اريبك ابح ايمخش
 .اريبك اباجعا رئاقك

 ايصخش مكيقتلا نا ينمتاو
 موي

 سيبيئيل تريور يكار
 دوق مارال

 نأ 1ع مععيطأ# 09

 مع ةمماعأ وم ام ا

 هنو اعلا ع
 تن دصشا .

 م اطولاط تنم تل ا 5
 ماهو ورع ف طر
 ,مال وب تاي <

 00 ل
 القل فرو ل

 1ع
 تلا 3 0

 م, ار داقو امخ
 مى. اعل 1 اع

00 
 قوص نع نا معك
 "مه هايسم ديال جيسي 5

 واط 8 .
 مباع اع 1
 اسي اطنوو هل زيعم محك

 عم طمس -
 اس وبمع مهو دن[ اهسماع
 و / وأي طوعا

 ه0 عدم لع 1 تردي
 قمار طل ايل محلا

 و

0000 

 صحم ا ام ناسا
 لمع لاير 1 يام ما يعج

 ما رئاصج»ب

 مامن

 ؟ىىلا عرورو تب

 ملاعلاب ةقاطلا رداصمب مكحتلا فدهت اكيرما نأ دكأ

 ةرداسنس دسيشي مالسعالاو ةسفاسفتلا رسي زو

 مالسلا رسمتؤم ةفاضتسال ىرسي وسلا دفوسلا
 مساج فيشن فيطل ديسلا ليقتسما

 هيسلا سما مالغالاو ةفاقتلا ريزو
 يئاكربلا دقولا سيئر ءرلوا رظدا»
 هل قلارحلا دلولاو يرسيوسلا

 دقولا هردانم ريرول' ءيسلا اينو
 فيد ق ماستل وستاؤس يكتمل
 سيئرسا ديسلا ٌةريابم نم .,

 يدنا نا نم رشع
 اهتاد اهفصوو

 بقولاب بر هي 1 1ع
 ناك يعذلا يشرسبروسلا بهشلل ميركلا
 ىلا ةيوبالا لاسراب نيداسلا لوأ
 يفارعلا بعضلا

 مالحالار ةماقثتا ريزو فيستا راشاو
 رهديصتسي نيذلا بناخ 71 اياعولا لا

 ١ يح عاف 2

 قارعلا بابشو ةبلطل .ينطولا داحتنالا

 يف برحلا عوقو عش ارب 1 ف 17 برجل قو عش ءارحألا هذه داش
 نل كمي ام مجحمل ادكاراا نا فاشاو

 انمكأ ايدج ثيشم يا برخللا هترعرفست
 عالسلل يعاذلا انشقومب 2 2
 سيئره ةييسلا ةودابم دك 1

 ميمايج لايستلا فيطلا ديبملا حصواو
 فاسو ةدرزيت ام لالخ نمور هما
 كيسثغا نا اهموي انك دكانب مالعالا
 سكع نع مالسلا لا وهدي مئاقلا
 ةيعادلا ةييكيرمالا ةرامالا تارارقا
 الا انهتاو تعابجج ام يتلا برحلل
 ا اصمب مكحتلاو طقنلا ىلع ءاليمسالل

 داذسفب ىف دسقاصملاو تاسكماسجلا جرسف
 رسشع عسا ا ريسلا ىوساسلا هردماسالم دقت

 ههابملار تايماجلا عرف دهغغ
 تايشو ةببلطل يسطولا داجنالل ةادلد
 عيبارلا يونسملا هزميؤم مما قارملا
 رشم

 ام لمع ينسل ى رستؤللا شقامو
 "لعل ماعلل عرشلا ةظحع نم هديقعل منا
 نساردستا ماقللا | هطخح رتاو

 ليسلاب صوهتلا لخا نب 2413/50 -
 ينقلاو لاسفتلاو يمنملا

 يسيقتسلاب ىوسدنلا# ىبعا
 نلاو دملاو يعنلا ىوق تاب دي هههجاؤمل
 هعسرعلا ةمالاو ىارفلا دص

 عم ةدانص رب يبا قيلرلا ينئاو
 ىيرسعلا عملا بريل دييشرلا
 اهش دانا رمثؤلللا يي هسلك يكاريشالا

 / هيوسفثلاو هيلاصبلا ةريسملاب
 هيثظظذ يبظولا داضبالا اهب ملظشي

 يسيظرلا مين ةدايف ل يف ديامتا
 , نيسح مادم

 ميلمتلا ةرارو باهثك تيقلا امك
 ايتقكملا ا رسلعلا ثضبلاو يلاسقلا

 ولآ داختالل يديهشلا
 برشا وس هباماو ق'رعلا بادشو
 هطامملاو تافساتسلا عرفو بادفي ق
 ,داهتإلل

 ديدفت ىلإ تالظلا تانلكلا بحدو

 ينم ةيلاعبلاو هيويدتلا ميتامهاسم
 قارتلل جماشتا ءاسلا ءالا لخ#
 ميلظعي»

 ةييبابج سيئر رمبؤلا) لاجعا رهجو
 أهيم دفاعا او .بايثكلا ءاربعو دادقم
 ديشرلا عزم ةدانق ءاضعا قافزلاو

 دادقم ماصخاو سيئرو برخللا
 قارنلا تاسشو هيلطل يشعولا ةاهإلل

 ةيلطخلا م ربعمل عمزجو ؟١انيعُش ةريسب زيزفبلا قارفلا نامشو

 يساثرملا مقولا يسئر ذيسلا لكاو
 ةهنيوكحلا رادعتسا يرسهموسلا

 ن ديرملا ميدقتا يرسيوسلا بمشلاو
 ١ تادهاسملا
 يدعش نيب تاقالملا قمل اديكات
 . ارسيوسو قارعلا يتموكحو

 لماكلا ارسيوس رايمتسا نبع ناعأو
 لع فينح يق مالسلل رمثؤم ةغامتمال
 مادص سيئرلا ديسلا ةردايم صاسا
 قم رشع يتانلا يف اهثلعا يتثا ىسح
 . يسن ايللا با

 بعشلا ٌةدئاسن نع برحلاو

 ارملا بعشلا باشي .يرسروسلا
 قل ارسووم ْنا ىلع مديجات عمم
 نأ اهنامال قارفلا نم ايدافم افتوم
 مالبس نايا ةديح تارارث كبي قارعلا
 اعنا

 ي يرسيرسلا يسادريلا دثولا دي
 سلجملا عم ردا كرتشمب نايب
 هتاثحاس جئاتر نع مبا ينطولا
 يف مالسلل ل ا رمئؤم دقبع ةرورعب
 اال ةيكفم ضرع نزف برقا
 كي 0 وعل يف قياشما
 ادت

 صواانتلاو ا ا 9 نايدلا داو
 لوصولل ججانلاو ديخولا ليبسلا امه
 لكاشمل لفاغو لماشو يملس سا ل

 برطل ادهضفر نع ياساجلا ل
 ةقطملا لكاشم يئحي ةئيموك
 يسرملا جيلخلا ةقطس يف اموصخو
 لوو عمم يا ىلع لايناكبلا دبكا امش
 لأ لاطمالا بيلسو عارشلاو ءاررلا
 ,نوتاقلل صقامم يتارملا فمشلا
 ناسثألا قوقحو يلودلا

 .برئبرلا لباعت هيمشا لع ؛تدشز

 لدامنو تايسالعلا ريزطتل امهديب
 ,رطسلا تاهجو

 هريدبُم نغ يعارعلا بياصلا رمعو
 ةتيوقحر يرسيوسلا نيشقت لاعلا
 بفشل ديوزب ف ةيءاسالا امهتردانا
 ءاودلاب يعارشلا

 ينالرصلا ميولا يبا ركديإ
 راكدل روئكدبا ةسائرب يرسبوسلا
 يجرح سيار# روتكذلا مضي رلهوا
 روسسوربلاو ينيب وميسام فيسلاو
 دلزنا روتككرلاوم للخير ناتج رهتت دبا
 , هوو سكراب فسنلاو نوتستو

 ع ال ص ا اخ فا

 - بهي - نجوم وج ير بم ةلاسرب ثعبي دئاقلا بالا

 معان او تقي يبس اج
 م 3

 1 ىعا ايما

 قصب مق يصد 01
 ا ان

 ناصع ريدم ةتصمس عل هع ئه

 .صافصتت , كبح ١ قل 9 عرس ماهل

 عم دع مدس وم ميول لماع هجوم

 5 طدب

7 

 دل مارست+ 80غ! اب7/8 7ملغط 0
 3 . 22م ع هضمبك اوساوع

 2“ لدنط هانم 2
 د تاويملا ج85 تك يقلت

 1هاف 2

 ب طعام ل2 مم ظل
2 
 يل ا

 قع هم اا صمم <
 مع اوي كالو 1

 لاء هشرس يا
 انألوب بج طيبا يؤ يناله عا
 اج تيدبأل اي ول سن# عرابو 5ع

 طعيبط فا« مم ا .
 3 ميسا ا ؟هلا دبي

 ع 0
 2 امد ا م8 ربا مابي

9 7 

2 

 ليس يقس -,ةظص اع .ط طل يع
 ةقيس داكار امال اذم ةعي نع

 1 للا 1
 طح ثعري هحاتءد' اذ ثا ثمع#

 الح اديه مص ٠ هدك1
 ال4 تام ,لل ا«. امج

0 

 ا 1 اضيع 1 "ع ناك لا
 ب / بوع ميد 1“ هيك
 را اي تيقن د يبغا, ملعب

 الح ةويوا عوج اق طم تود
 00 ا ا

 ملص عبد ىذا جاامياعع ب
 1[ تكءاط 1[ علال ءيسأ رت

 هطفاحم ىل نطاوملا ىحخأ

 كنكمي ةرورضلا هلاح يف .. تيوكل
 ةيلاتلا فتاوهلاد لامثال

 ةطرش ةداين
 تيوكلا ةظفاححم

 [ 117510  ةطماحلا ةكرش ريس
 11 [8[12 نيمطاوملا واش بتك

 منتو دكلا
 مللحللو ةطرشلا رهدن
 لالا ءارهجلا ركرم طيابم

 مولعخما
 يبومهحلا ءارهجلا رتوم طباع

10 
 يعابصلا ةيبيطف ركرم طئاسا

 عمى

 عامان 8  تاحدرطص ركرم طباسع
 م5919-9119  ةيدبلص ركرم طيام

 يلوح ةطرش ةيريدم
 هولزعكلا ةطرشلا ريدم
 انف رهملا ركرم طياص

 ما ةرفدلا ركرم ظداسا

 نا و41 رترسالاركرم طماع

 روديملا ١ وكرم حماسي
 مما رايس ركرس ظداسع
 2814744 0 ةروثلاركرسطبام
 8*511١  هيئيمرلا ركرم ظياس
 350غ 19/0  ةاسنكملا ركرس طماسم

 5055114  ههورط ركرس ظياص

 ءادنلا ةطرش ةيريدع

 ملوعتتا ةيدوشلا ريدم
 1و ناونلا ركرش طباص
 رو 00 [71  .يماطيفلا ركرب باص
 تك هقرلا ركز طماع

 411014*8 ليجحيتحدلا ركرم ماس

 بهامصلا ةييعشلا ركرم 2راب

 ءللدكتملا

 537621 ناديهلا ما ركرب ظياسص

 رورملا ةطرش ةيريده
 (ة811>9 0 رورلاةطرش ريدم
 147411150 سلا نووك طباع

 1 لا تاق'البلا طباص

11 

 تر

 14 ١ .دملا_ءلؤخ مااا سئالا

 هيل سلس ده“ ع

 يكيرسالا نويزفلتلل دئاقلا سبئرلا تبدح .لقانتتت ةيملاعلا مالعالا لئاسو

 ةوسسسقب نرييسسسسسسلا : 3١ رسسسسغلا

 ت77
 لساتسو بعلو د جاو لا مساوتسما

 امامها هينمدالاو ةسرعلا هالعالا

 مادخ يسسرلا فنلا يرن ةريمك
 هةيكيرفالا راهللا ةكيس لا يسبح

 د يب ص
 نوؤيرفتسلاو هئادآا تاكسش بلناسو

 اهلابرأ باونس ربع ءاسالا بالاكوو
 تارقل ةيمئاسلاو ةييرجلا تاقللاب
 ةررمم هيدايب ثيدح نم هلوطف
 تاسحورمطلاوب ةيماسسإلا يءاصخا
 ماناضل عارا قكرمتا ففاوملا ةينربمملا
 هبومصلاا هسألا اياضنو

 اديسلا نوت رتيور هلاكو تررباد
 نيفرط مقأ نا سسيسح مادش نسيترلا

 لكل لماثو ىمعم رازع امهنيب رعي
 ةدجتل ا باياولاو قلربلا انه اياشنتا

 الامريقية 

 قارعلا » ينا هت لابس قوق ىلغ تركرو
 قيرطلا

 لآ هث دايس ةراشاو ب عالستلا ل

 رشا راوحلا ةيمهأ
 سيئرلا ديسلا لوق ىلع تدتأو

 سس قار

 وف راوخلا ىل هتيحام نم يوي

 ١١ نا نيسنح ماده دئاقلا

 يخيبي مالسكا نأ يرب هتيحان
 . ءايئاهبو اليباكو الماما

 سيئرلا ديسلا 0 رقيور ترربلو
 ءارهسابب

 الا ببججعلا عم راود
 ع تاج عر

 اذه نا» راوحن# اذه لثنب ءدبتا لبلا بآ
 ناعثا ورش وه امئآ ؛اراوخ- سهل
 .. اذلبلا نم ةضوقرم ناعذالا طورشر
 ىقبي لق لوح انعم روايعترم له

 نيسخ عادم دئاقلا

 01 ال مف انيلع ايئاق رابصبحلا
 ديسلا لوك ىلع رتيور تدحاو

 قويف لوم لاؤس صوصخب .سيئرلا
 سيئ بئاجالا اياغرلا نم قارحلا
 انا نويضانلا مه مهدحو ناكيرعالا

 .«ابرحلا ديري ال وهو رفسلا نم

 امدخو هه ازا. همام لوق بررناو
 ي رهظ ذدبإو ذمهاز بسلا برخلا

 ينوب ام ناكيرمالا نيلوؤسكا ريكفت
 نم هب الق لئايس نوركقي ازا دن مهنأب

 اوصستي لاس حيممال جبسي
 .ءةلماكلا مهتب

 ربع ةيسنرغلا ةواضسملا ةناكو فئيو
 تيدح نسا بارفن هيرابتحالا اهنارشم
 نيسح مادي دئافلا سيئرلا ديسلا
 نحسب اشيحان يم, هتدانس لوم تررسأو
 عب راوحلا دارج امئام يودعتم

 هةميعملا فارظالا

 اياغرلا ص فويصلا يحوصدميو
 ةئاحملا ةلاكو ترزبا باحالا

 دعباب سيئر ديسلا لوق ةيسيرغلا
 امازا الا ءاش,ق اليوط نوكي ال لل نمر
 هلو ةبهاد تسبيب برعلا نأ امدحو
 ام ناكيرمآلا نيلرؤلا ريكت يب رهط
 الف ؛ لئادس نوركذي ةولدب مهاب يحوي
 اويتمتَب يان عيمجلل حبصي نا يم دن
 ,ةلئاكلا مهميرحد

 لوق هيبانالا ماسالا ةلاكو ترربأو
 يسع ماوس دئاثلا سيئولا قيسلا
 رازقتسالا ديربو مالت ديرب نشب
 مالبلا ىسستن اسلثم ةباظعملل
 ,« لكك مئاملل رارقتسالاو

 صوصخب هتلايس لوق تلفنو
 هثراعغ ارا رابشلا شوي دادعتسا
 م مويا يم يساثلا لبق ام لا عاضوالا
 ةعورشو ,راكدأ طورتش مدق .اواوس يميل
 .«اثلبق نم ةفوفرم ناهلالا

 اداه سيئرلا ديسلا لوخ ىلع تكرم

 ا الق ا نيركقي ارآذب مهنا
 مهتيرس اومتسب ياب عيمحلل نعني

 تاركذ ةيقيرلالا ءابئالا ةلاكو تللثو
 دئاقلا سينربا ديسلا ثيدمع نم ةلوئعم

 مع ارح

 نحن ةهتدايس لوم هلاثولا بررساو

 ةقطبسللا رارقثسالا ديربو مدس ديرم

 ملاعلل رفرقتسالاو ماسلا يمسنم امتنم
 لكك

 رميل» هتدامس لون ىلع بدتأو
 ال ةيلكبتيس ةيآل لراوتم لخ ىم للامق
 ةيباسنا مارتحا سانآ ىلع موقب
 راوخلاب ذيمبللا يارطألا يارو فدومو
 .«هب ديدؤتلاو حالسلا عفر ىدحتو

 سيئرلا ديسجا لؤت ىلع ثركرو
 سيئرلا يل ول» ييسف مادص نئاقلا
 نم يلؤتمملاب مهي سونا
 مدختسيب يف ةثا لاقل ايءئاسأ امامنشا
 خهمتلا اده لثمو قارعلا دع حالبسلا

 بياجالا لكل جمس نآل انيلتي ينلعلا
 - قارعلا ارز داغي ناب

 انبرمي نس .هتدايس لوت'ةلخدو
 2 ةيحجلتالا عين انما هييرصد
 نل يلمتو لمات يحمل اهمدختسمم
 هبورجلا نكلو 2م( حالسلا مدختسي
 ثايسثلا لك قفحتت # ,ىئساك اذا
 قنوو عقث امدنع بورحلا نال اشاب
 وكي 3 كلذ ناط ..جورتفلا فضولا
 ناطرشلا رايتخلا انناو لفعلا رابتما
 تدرصتيس فيك ىرنت 1 نضر
 يف رلرقلا اسما لوتمي يف ناطيشلا
 ,.اكيرشا

 ةطخم ثصرع ايلاغفيرب قو
 هامللا ةيببدنالا ءيس ىب يبد نويرعتت
 ديسلا تيد نم تا ثيرتف ىلوآلا
 ةترش يلا نيسح مادسص سيئرلا
 ايرسالا ديبس يب ياس ويرغتت

 انتيخام نم هتدايس لوف .تروبار
 راوهلا مارشال انثفذ نو دفتسم نهب
 رعت ادا , هتدابس لؤاست ىلع تدكاو
 للا رومالا ةدوع ىلع ةيكيرمالا ةراتالا
 ةرامثاو دنا 1 لبق هيلع تناك ام
 مستت تبا يالا مامقلا للا هتدايس
 .تيركلا ل ةمكاحلا ةرسرلا هب

 سيئرلا دهسلا ديكان ىلع تركرو
 طورشب راورع يا صئر يي ماس

 بعشلا سلاجم ءاضعاب هكئاقل لالخ

 وضع يلع نسمح قيطرلا دكأ
 ميما عطس رس ما ةيرطفلا ةدابا
 ثعبلا رحل ليمشنا
 نوتربي رصنتا نا يكارتشالا
 تنواح ام اذا ةبيرعلا ةمالاج قيل
 نش مهؤانلسو ا

 ءاهعاو سو هئاقل لداه لافو

 ةينهملا تامطتملاب بهشلا
 قارملا نا ,ةيئافاحملا نك

 نيملسملاو هينزعلا نم نيربمخلا عيمجو
 نم نولمااتي ملاحلا

 قارعلا قوقح نمضي ةيذلا ءالسنا
 اميسسالا ةررامم ةويمم

 يناتلا يف نيسح-
 الخدم دعت

 نمآلا لالخاو مالبعلل اهعئلاوو ايقيقسح
 .ملاعلاو ةيبرغلا ةقطتلا)

 رودلاب ةيرطتلا ةرايقإا رجع داجلو
 تاداحتاا هب ملططت يذلا زيمتملا

 ةيناسنالا 3 ١

 و برملاو
 0 ا
 | .وعاملا بأ نم ركنغ

 رارقتسالاو

 ماظملا يندم عافد ركرس

 ل

 ةيهينرتا ةميدملا يبدم حافد ركوس
 ليست

 ليضينفلا يبدع عافد ركرم
 م
 م

 4 11 91/٠5 ديشرلا يسم عابد ركرم

 3595511 رفبلا ينقم جامد كرب

 مارهجلا يندم عافد ركزم

2111 

 يعادضلا يئس عابد ركرم
 مع

 ء«احيبإلا يبدع عامر ركرم
 ؟م4ةدلك

 111 439/11 ةميدخلا يسم جام د ركرم

 ءافلنالا ةرلتيبم يندم حامد ركرس

 1م ل

 1ك
 +11١1

 تالامتالار رادنالا طباص
 1[ ؟ةخإ

 ةدجنلا ةطرش ةيريدم
 ةكف نمل ةيطقادلا وب سا

 كك 1 رقه طباسلا

 هجهنوؤفا هدضبلا ةرظيسب

 هما

 ةعظاك ةظرش ةيربدع
 ؟1 مطرشلا ريدن
 هيحلاشللا ةطرش ركرب باج

11 

 ةنبدملا هظرش ركرم طحمابص
1618 

 11512715 ماير ركرم طباس

 11117785 0 يقرشلا ركرم طباض
 131181“  ةسيداعلاركرم ظمابض
 73175464 0 ةفيس للا رك رم طماض

 1118/55  حبوشلا ركرم ظباص
 ؟دوكدخمل ههرملا وق رم طباق

 ل ةيريهامجلا تامظنملاو

 مهفوتوو بمشلا دوم زيرمت
 لانا سيئرلا ديسك دج دئاقلا
 ,نيدح ماده

 لوخ نم قم احلا ءانيآ دفاعو

 نييلارتسالا مالسلا لسر يقتلي ناملس دواد ناندع

 قارسعلا بهش عم يبرع لسع نم يلآرتسأ نوسبلم فصل

 قارسعسلا فسيلح ريصسنسلا :ىلست نسسح
 ءاقل»# لالع ناهاو مهتافاته

 2اس جل الرس هريعس يذلا
 تك اهلا منا قيئاستلا ميماتلا و ةدايف

 .ني كلمملا 0

 لكاشلا خيمجلد لح دايز ناملس دواذ ناندع ديسلا ىتتلا
 نرش ةضطدم اهتم ينامث يفنا عملسلاو ةقانصلا ذسمظنم سيئر
 رطسوالا مالسلا لسر دلوب مما نماضتلاو

 , 1 ارت
 ةكادملا 2 1

 هتنقو ف قارعلا نا نماضتلا
 تلا ن 1 ا

 و هيسُم ةابحو هنما لفدهتست
 1 ا نا ديري امنا دوغ لافطالا
 تكلم يتلا ةيبرحلا ةمالا نا عمجا
 «وبتب ةريدجل مامسلاو ملفتلا ةيصقن

 ربع اهناو ميالا ب ةقئاللا اهتباكم
 ةراصشلا ةما لازت الو تئاك روصعلا
 ,ةيباستالا ىلع ةعشملاو ةرهدرملا

 |١ نامت نع ذقيلا ءامجا ربو
 اما نم نييلارتسالا .ريشاولا
 ديما لبا ٠٠+ ب
 نازدعتا ةبهجاوم يف قارعلا بعش
 ديكيرمالا

 ةميركلا ةياعرلاب مهرارتعا اوددحر

 لما ّرع نوهلازتسالا اهن ىطخي
 دئاقنا سيب  دهسلا ندل نم 0
 يف مادس يأرلا لل نيدكؤم نيسح ماوص
 يف كاكشا لكب لحدتلا دش اينارتسا
 راوحلا ةهل ذمخي دئاو , ةقطعخلا نوؤتت

 تيوكلا ةظئاعم رورم ةيربدم نم

 ماركلا سنطاوسلل مالعالا نم ديزملا نيمات ضرغل
 لسيدبت ناسشب تردسع يتلا ةدييدجلا تاميلحتلا نغ
 ةيظفاحم يف ةلجسملا تابكرملا ليجست تاحول
 ثحلو (تيوك- قارع) ةديدجلا ةحوللا يلا تيوكلا
 نلعت اهيف درو ام ةاعارم ىلغ ةقالعلا باحص|
 :يلي امررقت هنا ةيري دملا

 رظنلا ضفي تارايسلا ليجست تاحول ليديت بأ
 لاوحالا ةييوه لستم يرخالا تاكسمتسلبا نع
 ةراسسلا هيدناع نه دسكاتلا دعب ( ةيئدسلا
 .هنع لكوتلا زوجي و اهكلام روضبجحو

 ا[ يتلا تارايسلا ءارشو عيب ؛اتاب» اهنم عنمي " 

 تبسملا موي نم ارابتعا ( تيوك قارغ) مقر لمحت
 ,1939 1 16 قفاوملا

 - قارعإ مقر لمحت ال نم تارايسلا ديوزت منسي < ؟
 اهحيلصت كلذك عنميو نوهدلاو دوقولاب ( تيوك

 موي نم ار ابتعا ةيراجتلا تاسسؤل او تالبحملا
 لصاش فلابخملا لسمحتيسو , 1996/13
 ,.هتفلاخم نع ةمجانلا ةروناقلا ةيلوؤسملا.

 تيبوكلا ةظفاحم رورم ربدم



 تاسفرع سسيئرلا

 قارعلا معد ين ءىدابملا ىلع ءانمأ نوينيطسلفلا

 دييسلا دكأ 0
 نيظيدلي ةلوب سيئر تاظرع رس'
 ينيلمسلللا ينرصحلا بمشأل ىا

 لع انينلا هند
 ءاثنأ عم فافتلالاو رماصلا قلردلل
 برشلا قدس ارعلا ,
 ةيلامهربسالا ا راسهجلاو
 ,اهئاقدسو ةيكيرمالا

 هئاقن لالخ تاظرح ديسلا اعدو
 ١ تاباناتلا دقو سصمأ سنوتا ا

 2 ةيبرنلا جشانجلا
 و لاسمللا مهرود
 رين اهيذ ضوكتي 4 يشلا ع

 ل سيئرسلا ةهسلا

 ةيبهضشلا تاملشملا تتنعأ "انتا

 ةناحصلا

 برشصل ا اهبادعتسا ةينيطسلفلا
 تدجو اميل ةيكيرمالا

 اهجراطو ةيبرخلا) يعمر ل
 ادهتملا تايالولا مايل ةناح
 قاربلا دص يركسك ناوذقي

 مايتالا ةلاتو قيمارع رسكذو
 تادظنملا رده يل سوت 3 ةيئالرملا

 يب

 نم ةيزافلا ةيبنجالا تارقلا يل
 كاش لو زاجخلاو دجت يارا
 تاليجدتلا 2 اديحي سد ١
 .ةيجدجالا

 اديدسهتلا ةدشل تركمتسماو
 جا يتلا ةحقوتا ةيرتمملا
 اهؤايدحو ةيكيرمالا ةيلاوربمالا

 يهسج
 ةيكيرمالا ةيلايربمالل اليلد امبان
 ديركسعلا اهتاوف ةكراشم لال نم
 برصت ةبزاكلا ةيكيرمالا تاوخلا عس
 ةرملا ةيبرملا ةدارالا زمر قاوملا يقاوملا

 ةرورسم 1 ميعو
 أ يا 1

 ةيلودلا عئارذب ناودعلا فيلغت نم رثحت ةييرعلا ة

 !داسني رف وا اسس سوشي سس لق أ رسسسسسعلا
 ةيطئننتلا عماضملل نمث نطنشاو دونج ءامد

 ةيبرع قيحم تردح -عاو - رصاوم
 نمالا سلجب نب رارق زو دسع ةروطدخ نم
 قارعلا ىلع يكيرما ناودع ايئا كذغي
 سيلا قازفلا نا تدكأو مةيلوبلا راتسي
 , اعقب وأ اداتيره

 ةيقيحص تبيع ىنشوست
 نمالا هيسنرتلا 5 ٠

 دس اح ةسرفلا تيوغت ىلا يلودل#
 هعيروت لو الا ةدحتملا
 ةيكيرمالا يرحل كيني رارق داختاج
 . ةيلودلا راتسب قارعلا د

 ذلا طرهتلا دي ىلا لحي
 يرلعا ين فدحتما تاياكرلا لا يأ هل

 يثيدرسلا داعتالا 0006
 ع يبه نالشتلا الذ نا يسلاب
 ةينجت ىلا نايدسيو يملسلا لضلا

 تارو نخل علا ةيبيتي رسمالا انما ي طروتنا
 لبت [رفرثملا تةرسإؤملا نا ,. تلاقو

 . يا

 , ةيناظطيربلاو
 نع هةيسنوتلا ةفيحسالا تيرعاز
 يتلا بوحلا وض نا ييمجلا ناب اهتكل

 تلاقو ., رشتاتو شوب
 ل اق ألا

 ةاردمب نك ةكشس قلطبو 7
 للغ نازسعم رشق مت 0 0
 او :برحلا

 نا نمالا سلجم هم يقورشلا» تحسصلو
 يلآ ةيمارلا ةيلاضالا هتعهس الئاتسي
 نيسب هيابتسار ملستا نع ثبحبلا

 ةيشمع يل كا
 ,قارملا ده ةلسومم هتاوارح

 برسل تعلاو اس األ هتا ىلا تراقاو
 اشي يبيع هيضلا اهدذع مجتيصف
 رع ةضرقلاا عيضتو نيزاوملا لك بلي

 "1 0 تايداص ايطاصلا
 8 يرحل نم لوألا هتاعاسلا

 ةيكيرمالا دواس ددني يرصم 2-2 تلو

 ةيريترالا ريرحتلا ةهبج

 سيئرلا ديسلا ةدايقب ديشت

 سئجملا داشا ب ماو ب موفر

 سما ةيرهترأا ريرعتلا ةهبجل

 نددج تايسنوتلا عاستلا
 قا ارعلا عم نهئماضت

 ةيسئوتلا ةلرملا ثربخ  عاو - سئوتا
 برملا ءاسن هشبيعتا وهزلا نع

 يف يقارشلا رادتقالا مافامتب اميمبع
 دق ةفئاعتلا رثلا يول ههجاوم
 ةلاكو لسازم ركذو ,يسرملا دوسولا
 ءاسسنلا نا سنوت ف ةيقارملا يابس

 ةيدت : امج ةودت 9
 لاثم ديس رول سبأ اذه تميتا
 ماسلا ماعلا داستالا ةسيئر سنوي
 ءانيا عم قلطملا نهنماضت قارعلا
 ةؤرغم نوضوفيي 1 تسلل
 لالستسالا تاون 2 هك رسما
 يضارآلا يل ةيئزءدهصعلاو ةيكيرصالا
 ةسدلكا ةيبزعلا

 سيئر ميم ةهيرد ةديسلا تيجو
 .ةيسوتلا ْا ”ولا ناسا
 بهو ةيقارحلا ةارسفلا وطعلا لاشملا
 دوملا ريرنب يف مامبلا اهرود يسرامت
 يعداستخالا راصحلا هجرب يتارغلا

 وق .لبل نم هيلع ضورفملا رئاجبا
 ,مماعلا ل ىشلا

 سطولا داحتالا ةيبئر تدكاو
 يببوتلا بعشلا نا ةيسنوتلا ةأرملل
 دنم هسصلت دجو هخئارش عيمجب
 ين هيريهلا ةهضاومفل والا تاطحنلا
 ببشلا ءاتنا بئابس ىلا لاثقلا قدشخ
 همكيزمالا ينركلا د لطبلا يكارنلا
 هيمرعلا يمارالل ةيرافلا ةيسلتسالاو
 ,ةسدقلا

 روصنملا رفعج وبا مطاق

 عئالطلا ةداقل ةرود
 وا داحشالل بادب عرف لل تأ دي

 «رودلا سما قارصلا باديس ةبلقلا
 رضمح وما عطانأل عت الطعلا ةداقل ةلئاتئا
 اعويسا رمتستو 0 يبعملا ١

 اتراعشم ١ ةروشلا
 ينلطويإلا تابجمالا 0 0 ماج

 لئاق باقعو نارملا
 هلالمثا لأ ةفاما هتايجاوو مج
 يف عنالطلا ةدجلنو عئالطلا ةداخ نيد
 .قطانما

 اهجلا كدا - ماو د مهاوع
 1 ةيبرخلا زا ليدل لإ ةياسعلا
 قلرملا بناجج ,
 مو هتهسنوا

 ضرمتي لا

 1 قل | بفن ارهدس ناي ةيلامسلا حالا تدور
 يتيس ةزشا ةنيدلا ف لئشنل
 | ةيفستملا 0
 ا هكربشعاو ةيبرملا
 ةمالا تايرثز تاريخ ياع ةرطيسو
 _ اهتماو اهئالقتسال اديدهتو ةهبرشلا

 ةييلابحلا ريجابجلا نايب بجو
 ١ ةيربريلا ةرزجملا ةيبرغلا
 2 دق ةينويهسلا تاوقلا
 ١ يسبقلا مرا ف ينبطستفلا

 ةراجحلا ةروك عم اهئيابطت ادكؤم
 0 يف ةعورشخلا ةينهولا ما
 ياردلا قوش ةيينيطسلا ةلودنلا

 .مجهانم ذسخأ ةيبسبا لاك 0
 .داطراعلا» ةفيسس دترشن ثيدغ يل
 ا ةدهتثلا تايالولا نا ةيرهاكلاو

0 

 لع ارسلان نعت

50-5" 
 لم اهيترطعيس طسبو ةقطنلاا 0

 نحت كازا نبع ندا
0 

 ينميلأ مالعالا ريؤو بتان

 ةوصدس ةسيبرعلا مالسعالا لناسو
 ءاةسمالا يلع ةسص رسفسلا تسب وسفتسا

 ءانيص ىلا داخ ب عاو ب ءاعتص
 نممحرلا دمع ديلا سيما
 ا بنانا

 جامتجا يف ك1
 ع يقع يلا ا ءمارزو

 يفحص حيرمت يف نوكالا لاتو
 ماللعألا م نا هتلوع بكع
 رومألا نم ةلبجح قوس ايرواشي
 ياللا يمالعإلا طاتشلاب ةللمبلا
 اوؤسملا ىوتسم ىلع نوكيلا
 ةجردعلا فورلقلا لل ل ةيشير ثنا
 ةسالا 'ايهيشيمت يقلأ ةقيفداو
 تحلم يع ١ ةيبرعلا
 ا حاسم تي 0
 .مهلادشل قيلحتت ةيبرمثا ةمألا

 جرط دق عامنسالا نا ىلا رفشأو

 3 يتلا تايصوتلا نم ددمب
 نيب ةيسالسغالا موج
 1 يحلل اهزرسبار ةكراضل
 «يجسم نم ةجتتانتا رطاخللا
 يلو عسا ىلا ةيهذجألا تاوقلا
 زيزمتو ةيبرعلا ةرورجلا
 يم المعلا ةييحللا لا
 تاسيالولا اهنشت يتلا ةيئادعلا
 نب ىلا ةبمارتاو اهؤاشتحو مدهتملا
 فوفص د وصخ تحف

 ةيكيرمالا ةبايفلا ىلع اجاجتسا

 يدويسلا رايظلل موجللا وح تحنم موطرخلا

 ةلاكو لسارم ملع  خاو  موطرخلا
 ببسصلا نا موظركلا يف هيجارملا عاسالا
 يئدومسلا .ميدبلا بوريه ينيعشلا

 عريمسالا نشدوسلا يلا ةئونملو رايلعلا
 ماظطنلا لزابت هسيرلا دوعي

 ةينبجالا باوكلل هذاهللا يك يدرمتسلا
 اهديبعو هيكيرمالا هداينثا ليحو

 ةيدكسفلا تاوفلاو دالنلا زوماي مكنحتت
 هلع ويفسمإلا

 هملطم ردابعب نك ليكرتا قتنو
 رابطلا بورهلا يناثلا بفنسملا نأ يلوي

 خيبت رما رود قل دوق ىندوننلا
 ههشلا يلا لوصولا نم نييركسسملا
 دحاوسل كلدو كقملا يم هبقرتلا
 اهييه هبشيزمج ١# باول '

 تبق دب ىدومسلا زايثفلا ناكر
 يصارالا ف 123 بز جارطم نم ةبرثاطم

 قحح بلطز يضاملا خوبسالا هييادوسلا
 ,نادوسلا يف ,ينايسلا ءوجقلا

 رابثعلا ميلبت نادوسلا بسمعلر دلو
 ليسهوف نم يكرم ؛بئيع لا قدم لص دؤمسلا
 نئاسخ ما تارمياطملا لوؤسم
 ىلا اريس لصو يدل يفيرشلا يسمرتسلا
 قع رايظلا حتم رثو هميلست نادوبلا
 ١ ءوجلللا

 نامرشلا نياخ مايل لا ركدبيو
 تاوقلا ٌةزاين طعاما دف ناك نييرشلا
 هلام ل ةدحتللا تايالولاب هيدومسلا

 يقارشلا يلع نآودم يان مانغلا
 لووسم نع بالاثكولا بلعب دبو

 ناشب مرنا اقاننا نأ هلوق يدك يئيزما
 هرابز لالدع هيكيزمالا بيوملا ةباةيبغ
 ركس سميح يكيرماآ ا ةيجراشلا ريرو
 ةيدونسلا ىلا

 نلادزرتسال ةراجحلا ةررت دبعسعم
 يا 0
 ١ ةئلود اماقاو .ةبمتلملا
 ,فيرتلا سدتلا اهتمصاعو ةرحجلا

 اي ةدحتملا ممالا تيلاضو
 طم ثاغا لا يلا يلودلا

 سرامت يتلا ةيمارجالا تاب اذتعالا
 تا ١ نايكلا لبق نم هدض
 نامظنلا نو ناسيبلا 9

 تادايحتا تلا
 ةبلطلااو ةسفايرملاو بابشلا
 لامار مايلالاو نيسملعملاو
 .ةأرهلاو نييداصتقالاو سدالتمو

 ملاعلا يبسايس ةلبق دادغب
 00 شوب مغر

 رسم لا سيح تاولا لاسرا
 يركسعلا دجنوتلل مهيجشو ا ماخلا
 راوحلا ىلا وجل دور ىلع لا

 0 سب 3 ١ ةيناقلا
 م دلولا لابجتسا اعلا

 0 ةيفغتم لإ نيل
 .نماهتفاو لسلاو

 سما يسيراب رئاظ ريلعا ديتابح نع
 نم اددع 1 لثو مادقب يلا اهجوتم

 يروا البلا
 هيج نع ردم لاعب
 جرضيس نوبل ا
 1 قارا ابل نم هلا دادق

 نم ةيعدل ةييلت متن | نع

 ةلدب نأ سما لسكورب نإ ركذو

 ا ا ا
 الا ةمجهلل

 اشر نارمغ لديسلا فدجو
 ةيكيردالا قالا ديجدل ةضئارلا دالي

 ةويرملا يارالل ينوييصلا لالتسالاب مياملا روس عيل لكم دع بابسا رع نا لغسل
 نايكلا تاسرامسم نيبذي رارقا ين
 نيطسلا يف ةيفمدتلا ينويوسلا

 نم برملا ماكهلا ىشخبي ددث امك
 ةييزايخلا مهنقاوسو ةيسجلا برع
 اصل ةمدملا

 فلاؤم

 ةيئايدبمالا حماسعمل -

 رقا ينطولا سلجملا
 و نوناقأ عووشم

 ديدجلا يعانصلا

 ةسملج سبل ينطونت#4 سلجملا دقع
 عبام يدهم يدهس ديسلا ةسائرب

 مهتسلج يدع م
 ع 0 ةفيقتسيم تاشقاانم
 ايلذلا دهدجلا يعانملا قرصملا
 يعانسحلا ترصملا نوتاق لهيس
 ,لككا ةكسا “5 ملار

 نوماق نا تاشفاضلا تهفولو
 نم مطرلا ىلعو 57 مقر .لرببعملا
 هسئاف ةريثك تاليدعتل هرعت
 ماجبسالاو قباكجلا قيناست نك ارياف
 قلرملا 7 تاعيرشت عم
 زومت 19-7١ ةروثا للغ ف اهتالوسحتتو
 .ةميلؤغلا

 يلع بمعثلا وقتمم ٌنداص امك
 نيب مريملا صاخلا ساسالا قاقتالا
 ةنيهلاو ةيئارعلا ةيروهمجلا ةميكح
 .يعاوزلا مانتإلاو رامثتمالل غيبرملا

 نرئاق سلخمملا
 لومل نوثاقل رشع يناثلا تلا
 ةنمل 57 مقرملا ةيثارججلا تام انما
 لوألا

 هتسلب» ف ينطولا نسجل كدكيضو
 ةبئاما تارازو نع سمأ مويلا
 لدملاو يركسملا عيدمتلاو ةعانملاو
 ,ةلودلا رثئاود يف نيئوؤسلا# نم !ددعو

 ادنلوش نم ةيودا

 قارعلا ىلا

 نا سما اثه نلغا او  هيتاهال
 رسبخالا بيلسلا ,ييعبج نم اددغ

 رمشألا بيلصلا ةهشمو ةيبوروالا
 لوالا سما موي هنم تدي يدعتوهلا
 .يتارعلا ىلا ةبودا لاسرا

 رمجالا بينما ان قطان لخقو
 هدق نم لوألا مفدلا نأ يدملوهلا
 راطب نم لوالا يما بلنرا ةيودالا
 اهي اعنا يتيبان يتعمد لاو مادرتمما لوقيش

2 

 كا هدا

 :يندرالا بايشلا رمتؤم هحاتتفنا يف نيسح كلملإ

 مالسسلا قس رسف حستسفسي سب رسك ءاضما ىإ عسم ندرألا
 لهاعللا دكا _ تاصتا يا

 همك هيبخآ با نيصخ
 5 0 يس انايرط نوتم لم
 ءادعالا هنا 0
 ناودملاو

 0 00 لاقو
 نأ يبضا نءارا

 عقد ةدجامل انماو يب ا اع
 ثحبلاو لببس لك حاهتنا يلا انثارماب
 نم مهماده) لا لوصوتل ةرفخ لك نع
 ةشزجتلا نم انل وريدي ام لالخ
 , ةديطقلاو ةقرفلاو

 ةحاج يدم كردي ندرالا نأ مهواو
 مالسلا ماما قيرظلا تشي ءاقل ىلا ةرمألا
 نوكب الو تراوكلا لك يما ا بنحيو

 برسلا + يم 0 ل 0

 ةيبرع همل دلمن ةوغدلا لوضشر
 لاو جيدخلا ولا اههوضوم نوكي
 ةعل نا اديب 7 اثنا سمسم كلما

 ةيوستلا 71 بحب اهيفر انني
 ددهت الط اهلا ةهجاومو انتانالع

 يقتلث نا نيم انرض ا
 نوجل تاه اقشلا نم اننيب ام قدما

 ةيلوؤسملا ىوتسمب فقوم ىلا وعدت ةيبرعلا ةيسايسلا تايصخشلا

 ةرهاسقلا ةمق خف بنجت يمدستسي بجاوسلا
 شوب ةرادآ لكاشم لصسل تءاج ةيزاغفلا تاوقلا 8

 رغبصم يبيع ءاقل دقعو راوحلا عجشي ندرالا
 كا مصاوعلا تايصخشلا نم ددع ند  تالاكولا -

 ييعماطلاو نادعالل ةحرفلا
 دم لظ نبرالا نا ىلا راشاو

 نلت جيلخلا تادخال ىلوالا تاطبستر»
 لظارن قال نا ناب ةتباثلا هتعاسش
 ايتيلوؤسم وه ل دهاولا ةيبرملا رسولا

 ير هتسلاسم يو ممم فوقولا
 لفعل يننا ةيوبشلا ىلا هب سلا
 قيرطلا عطقتو اهمويث بادسا ةمالب
 اهب ةيعبرتملا ىوتلا ماما

 ميم لعاملا دكاو ذه لجا نما

 بقنا ىرتسم ىلع يبدع
 ةتيقدح نم قلطتي نأ بجي ةيوستلا
 نل ىلع ةيمالا هذه يب .نيريخلا لك سرع
 ةمقلا نوع وش فدهلا اذه وكي
 . اهراطاب

 تعحضو ةرلا ةسرجتلا نأ جسواو
 ا نوت ةفاسللا نع نفتاوم
 ةصرفلا نوكب ةفاسملا نس انفّتاوم
 اودقتي يكل هب نيمماسلاو مادعالل
 ايباساو اتيالخأ لك ىلا افربمع

 ةمورشملا انتاحوم#و

 وب رييشلا ١ نطويلا نأ لاقو
 0 نأ امال يايدحتلا ىسنأ نالا
 نل اماو اهيبلح راصتنالاب ادنعأو !ريزع

 ةجلاعم يف يركسعلا رايخلا ةروطعخ نم ايسلا ةيبرعلا |
 .ييرعلا ةئنكشم

 داقاعتا لجا نم لمعلا ةرورض ىلا برشا ديل / ةغدو
 تارفثلا لإالت لج-ا نم ديدح لكشب هل ةمقرمتؤم
 ,يبرعلا نطولا ف رارقتسالاو نمالا ظفدي فقوم ةرولبو

 . نييطسلفلا ييئرلا مساقلا نائرع ديسنا لزق نامع يفق
 ةيبالعالا ةليحلا نئا ىلا ا ةيجراخلا ريو ءارذجلا سيئر بئاج
 المساورإ داةعثا كا انهع نموا هقا 0
 ببيشلا ءانبا نعب | ريلوتو اهمقمت ةبسانملا فورلحلاا ايهتت هفدهت هل ءايلاو فض ينويهصلا نأ مهالا نكل ةلراطلا ةيبرملا ةمقلا
 تاديدهتما هذه ثم نا لالو ةبايقلاو تارفخلا لك يف الثب اهلا لماوش
 ماهقا ذنم اههجاوذ اذذاو ةديدج تسيإ حالا ةرشاقلا منج مي

 :ويهضلا نايكلا ٍ و
 رينو يلازغ هن دسشكاو ةيتارفلا ماينالا ةبانو لسارع لقنو
 نأ يف جا ةيجراخلا نيؤشلا ثيدتح نع نامغ

 هلم دب ال يذلا وه ١ رايخلا زركسفل كين يول عدا 1
 برغلا ناكو يبرعلا جيلختا ثادحا ءممهرا ناغ كلامي م يب .ليعج اقيرط يب بحرب نضرالا نأ هلوق ما ين

 ريفرت اهئاش نم ةرهابم ةيا عيج ةلحرملا نا مساقلا ديسلا لاقو
 تايجالت 1 ليا عر لبتو بلطتت اهب رمت ثلا ةنهارلا
 ثيدع» لإ يلازغ دما ديلا لاق مسعد ليا داقدنا

 2 دنا نم يقال فال ةياقتلا رهخالا
 هس ا اجعل

 و رعت
 ةيبرسعلا ةحلسكملا ا ا م

 ونا اهم
 نأ مساقلا ناورس ديسلا دكاو

 مهاستو عجشت ةيندرالا ةموكملا
 ع راودعلا صرف ريفوت
 ةيلعمللا فارتعالا نسبو

 نمرتلا ”ارزو سيو بثان لواتتو
 م ةيبرع ةمخلا ةوغدذلا

 نمرالا نأ لاقو
 يا ير ١ ءاقفلا اذه للم
 1 حاجتلا بابسا رفويس
 .نل ننرالا نا و اهئافعا لماكب
 لخ داجي) 2 هيغابم نع ىشاوتي

 دنس يل عاشو الث

 د
 ٍيدويهصلا

 ريل لاقر , ةقطنملا لف لكاستملا ةراثاو
 ابيلاسا يا اجلي نايكلا
 ةسرخ ةيا زهتنهو نءرالا ده ديدهتلا
 ةيسيئرلا ةقفكلللا نع راظنإلا ليودعتلا

 ضرالل هلالثحإ ءارج ةقطتملا
 ده هملئارجو ةينيطسلفل ا

 يد تا ا لا يبرغ يبط عمجت ىلا نوعدي نويسنوتلا ءابطالا
 ءاودسلا راسصتف رسسكب ةسساطسملا
 نييقارملا عيوجت ضفر ةيناسنالا تامظنملا ةدشانم

 مايظالا اهد د غاو  سئومت

 يبط ميظنت 0. 1
 يئاورلا راصخلا 0

 ماسنو عويشو لافطا ىلع ”ضورقملا
 . يقارصلا بملنو

 نايب ف نووسنوثلا ءابطالا فصوو
 مات نسما انه هوردسا
 مابطا ةباقئ دقو عم مهتاعامتجت
 ناوملا رامدلا نييتارملا نامسالا
 اهؤانلحو اكيرما هشرف يذلا
 ميغافملا ىلع عراص ّرواجت هئاب قارعلا

0 
 اظخالا

 خيرفرت ! يداشتو جيلخلا تادح# 23 ميسم

 , ةيلودلا ملارمعالاو ةيناسنالا
 يركسلا وزفلا نايبلا ناداو

 1و يكيرمالا
 يبرملا يبرم جيلا دقحسو زاجسلاو
 تاوقلا هذهل يررنلا ءالجلاب ابلاطم
 تماناو ةسوقملا حاقبلا تسدد ينلا
 . ملاقل# اسما لك يف يملستلل

 ةيياوسب نويسنوتلا دابشالا ددتو
 يلغ ضورقملا رامصحلاو تلا
 ه«ةيلودلا ةيعرشلا» مسام قارحلا

 اهثع عافدلا نوعدي نيالا نم ازيانامس

 يسملاسعملا لامصصسلا تاساضن نافستا

 ناسفألا قوسقع ما رستش اس نسف ببلاطسإ

 تهمظمملا سرامت ندع هوو مهر يب نورا بلا - -. خاو  يكسوم
 ,جورشملا اهرود ةيباقثلا ٌثاباذب داوحتال رشي يباثلا ردئأللا
 ةفاك ءافلا ةرورم ىلع اويدشو اييان» ودكسوم يف دقهمملا يملاعلا لامعلا

 يتلأ ةبكتملا ميسةرملاو تاعيرشتلا قالطاب يشيرشلا يس سمرخلا شاخ
 زراجنم» هيطار فميدتاو ةماعلا بتايرحلا
 ام نس 141 و رطل هيتماما هصاخم دن يصارأ ل ناستالا قوفح مزح
 ,لادملاو لمعلا اهجلاو
 يتاارعلا ماسالا ةلاكو لسارس 0

 رستؤل ١ سس هبرقم رداسنم نم وكسوم
 ةرثمب دف رمتؤملا يل يكراشملا يا
 اهين ارهد سضمرحلا نياك لا ةللدنرب

 دجن يف ةوباقسلا تايرقسلا نامض نإ!

 سوصنلا ؛«يدانلا ققو راسحلاو

 هبلوذتا لمدلا هيطس قيئاوم ي اهيدع

"0 

 ةدشب رمتؤللا ف نوكراشملا ددمو
 اهبعترت يا بلاسنالاس

 قوباتكلاو لاصلا مه دهن باطتنا
 توريعلا عقوتن ؛ويناطو سيبطولا
 نم بابافتلا نكمتت ةرئوناهلا

 هلاك حارس قالطاو كح ةكراطم
 ,زاجحلاو دهن يف ييسابسلا .يلقتملا

 ١١5 ددملا - م1557 /1 139 نينتالا

 يسم م قس

 م
 عسمملا سما

 عسماشلا سلا.

 نم هل نوطتعخي ام هئادحال قفحتي
 لاع ماتءاو انفنص ىلع ءابشالا

 . انققارف ىلع مانابالاو انتئرجن
 داطنعا ناك اذاو . المثال فاصاو

 2-8 نكياس ةيكافثا اومَعو نبذللا
 نس رثكا دادتعا ىلع اونشل دف
 قاما 3 مهملادعا قيالصت يف اماع
 نولزاخي نآلا مهماف «ابالاو دامجالا

 رهدملا فدهلا ىلذ قيدبحت ةبمارش لكبو
 ءومضو ان ليوجتو

 ةبرك انئادعال حاتن (ذهبب انركامو
 اماعتا ذلا ةئّرسٍجاللا قيدحت

 0 | ةقإ
 0 يل

 عفر ندرالا نا يصح سارا

 هيدا كل ١ مديقتلا يما

 يسناطظيشلا فلهلا
 ثيبشلا

 ذو ةقيخلا كنا ويش وكلا
 يا نال 2 قئرف

 ا توماكملا
 نكاشبلا ةوغادل هتيبات لبق نانو

 ١ ييسسللا
 رق هال نم ادد اهم

 هما

 قيطااو راوهلاب اهلهد ةيابصملا
 , ةيدلسلا

 نيمالا تاظث مرك) دهسلا داشإ امك
 بريتا ةيلغادلا ءارزو لجل مايلا
 مادص دئاقلا سيئرلا ميسنا ةردابمب

 ا
 مايتالا ةلاكو بو ذل عييرصت ل قر

 تكامل اا ةرمابم نأ ةيتارحلا
 ريدلا اذه اهسطتن تضنرا يثلا
 اهبرصقا ركذي يذلا .ينايشلا

 و نيسح ماهم كاذيا
 دخأ هيمضي لا السجل هو لاروع نروح مان لود

 1 : ا نتصل <
 ةيلايرسببالا مادقل نأ فاضاو

 برصلاب ديدهتلا ىلع ةينويهصلاوب

 سلجم ماعلا نيمالا مشانو
 تامظنملاو تايممجلا برملا ةينخادلا
 ةييبرصلا تاسسؤملاو تاداحتالاو
 رسك لبجا نم يمسلا يلا ةيلودلاو
 يك _يفورضلا يضواصتلا راصخلا
 , .ىقارملا بعضو لاقط

 'ووانكوا كلل ةوكراعلا ةيهاث نمو
 ةلمحلا نا ءالب» ةينيط ةينيطسلالا ءابنال مايشالا

 امهتهرل
 ةتطنم 0 5 ل تايالولا

 ا 0
 . ةيكيرمالا طراذالا اهنم يناعن يتلا لماما لحو .ةيئايربسالا

 8-لا 0 لاقي
 م 0 الولا 0 اهل قيلمت

 يرسم دطس زاوب» داق ©
 دمهم ةيهتن موساب "49
 نم سري «يوامربلا ميله

 ءهفتاهب هيلغ رثمي | | مالها نم يسايسلا ررخملا ريغسو
 , انك ؟ا1ك نزع مهطصيو ديالا نااافحملا ماقحلا:

 نالا ءارس اذيش مهيطمت نل مييش يك
 ,دغي امهغ وأ

 لاصتالا هيلع
 . ةؤللككملا

 هه«

 يرصم رقس ذاجج دنف ©
 رماش مساي ةو الا
 رثعي نمس يجري .يفارفادبع
 مكر فتاهب لاعتالا هينع
 هذاك

 ماسنلاو الا هوم نيخنياسي مو
 نانباو نيطساف يف

 للا ءادن نويسنوتلا هابطالا هجوو
 لأ اهيذ ةيسنولا ءابخأ تامظنلا

 بمشلا عيوجل صقر
 ىله لمملاو
 , رامعتسالاو ةيلايربم#ا يوق لبق نم

 يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 1١ ثحبلاو

 ةيئفلا دسهاعملا ةئيه

 تيسسيوكلاب يسنفلا دهسملا

 دهعملا وعدي ٠ ١591/8 يسارنلا ماعلا ليجاتل ارظن
 يساربلا ماعلل نيذجسللا ةبلطلا تيوك . ينفلا

 مهتسارد لقث يف نيبغارلا لحارملا ةقاكب م )4
 تيبكلاب دهعملا ةدامع ةعجارمل ةيقارملا ةينفلا دهاعملا ىلا
 تاجردلا فشك ميدق3 حم لقثلاب ةصاخحلا ةرامتسالا ءلم
 ١93/15/١8 قياصملا دحالا موي نم ارابتعا كلذو
 فداسصملا سيمخلا مويل يمسرلا ماودلا ةياهل ةياغلو
 ماخخ

 ينفلا دهعملا ةدامع



 اي قسيقحت
 دس عاقم ياس سك نوس سلكي نيس ايس

 ةلدطستملا:ايالولانوسمكحيةريئو

 كلذ يف سيئرلا نع اوثديا»
 سيئرلا اما ,ىضطالا

 ضيبالا تيبلا ف دنردهاشت يذلا
 .ةثاس لايغرب نع ةرابع هنامل

 اهنيب نع :يفض ضارطال مدخبتسي
 ف باليملا ديه ةرجش ةءاضأ

 ليبتتو .ةيبارديفلا ةايدحلا
 .تاهاع نس نوناغي نيذلا لاذطالا
 نا ضرتني ثتاسيرصتب ءالوالاو
 ..ىرخا تاحيرصصت اهفتانت
 يف مهنودهامت نيذلا كنلوا ىتعو
 ال ةيجرافسا ةرازو 0 وا نوغاجنبلا
 ل ةطدسلال ةيقيفدح ةطلس نوئانسي
 رسلجي تيتح دجوت اقيرما
 رظو ةريثو دهاقم ىلع نيطاوشلا

 .هقنعلا تاشير نوفتري
 قيضيو

 رثكا شوب جرجج ٠ «شوب ةيسفش
 اددرت نييكيزسمالا هاسسؤرملا

 شاك ديهش قنم ةيارطضاإو
 هدفت راعيش لطفا ليحلو , جد ريتونا
 وف ل ةيكبرمالا ةرادالا

 لوعم
 يدنا ناس 1
 ةسايسلا عنس يف زراي روذب مه اس
 هذحتملا تايالولا ف ةيجراطل

 يذلا هاجتالا نم غلاب ىقاقب رعشي
 ةسايسلا هذه هيلع حست
 0 قلالنا اذه لوست تو , جيتجلا
 يتلا تاوسطخلا دحب سال
 تاوقلا ؤيزعتب شوب اهذسخلا
 رجل ف ةدوجوملا ةيكيرمالا

 ..ايلك ةسايسلا مزه نه عجارتلا
 اهيلع ضرفيس هناف لفت مل اذاو
 :رهتس دلا مكهب , هتار دامب مازقعالا
 شوب سيئرلا :اييعبل ناز امجوميكف»

 ىلا هاجتالاو سرانوكلا فش
 مط اك يابس لاشي بجاد ايم“ 1
 يلا لإ يدؤي ل (نيفرطملا بئابخ
 : ارتوت سرفنوكلا مم ةقالملا ةهايز
 .ةيسائرلا تاردابملا ةميزشو

 سرئنوللا ددرتم ام ابلاغو
 اب سيئرلا يدحي
 جر اطلا 0 ةيركسلا تانازتنالل

 :ةيكيرمالا ةبيهلاب قلعت بابسال
 ين اكيرما تاءروتأ اسدئمع كلذ ثدعح-
 ءرواهتزيا دهع يف نانبنو ايرهك
 ريزانخلا نيفخ تطروت (عبتبعو
 امدنعو /يدينت دهع يل مانخيفو
 يرش بونبح يف ١ تدعم

 اردعا سرشفتوكلا يهائج نالت
 ةرادالا ص ةلصفنم تاعيرشت"
 13 رسظنلا ةرامعا لك ةيكبرسألا

 يل قس سس بو خس سس مول ١

 يف ىارملا ءازأ ةقرطنملا اهسسايس

 تاهارتغا تركرت دقو جينخلا
 :ةيلاتلا اياضقلا ىلع س_؛نوكنا
 ريب مانع عاسلجا كلانه ه
 ىلبغ ينبني هنا لع نيعرشملا
 يرجت نا ةسيكيرسمالا ةرادالا
 ةعبساو كتازواضشم

 نل امك .. ! ل اهتسايسا
 انقلاب انامتهأ يدذبي سرقنوكلا
 ةسايسلا عتمم يف هرود زيزمتب
 ةبسنلاب ثدحي ال امك ةيجراضلا

 نإ الا

 سيم هر : موسي عاب يي
 قيطلا رسلا يه (يليئارسالا
 «لوتمب املا نس لا لوصوفل
 تايلخا ةعومجم نش ةرابغ اكيرماو
 حلاصملابوا نيدحلاب طبترت لازت ل
 مله ةناحتساو ؛مالا نطولاب
 ريحمل ابامتها بلطتي تايثتالا
 ,, ةيجراخلا ةسايسلاب يداغ
 عزتنا يذلا سرفنوكلا نا ىلا ةطاضا
 تيبلا نم برهلا تاطلس نوتاق
 ,سفتنالا ّقشب 1597 ماغ ضيبالا
 بصكملا اذه ف طيرفتلال مملسسم جغ
 .هقاح يذبا

 الأ سرفتوكلا ءاضعا يتخيو
 نيعب ةيكيرمالا ةرانالا دهاست
 لامتحا نع 4فواخم رابتمحالا
 تاوقلل ةمواذم تايلمع ُبودنح
 دجن ف ةدوجوملا ةيكيرصالا

 ةيلمدلا كلل رازط ىلع .زاجحلاو

 توري ي رسيراخلا اهل سرمب يملا
 نموا, اهئريما 72 لتقم ىلا تداو
 ,يارملا مب فقوملا دماممت لاستعسا
 ,بوبسب لكشب وا ءاطخ هجيتن

 لأ كاضيو ةييجاوم ىلا هلوحتو
 ال لكشب تحسفوا ناريأ نا , كلذ
 دجاوتلا ربنعت اهنا ليواتنا لبقي
 ,اهل اًزازختسا ةقاطنملا ف يكيربالا
 ساسالا اذه ىلعو ..اهيلع ارطخو
 لا لوحتي دق دجاوتلا اذه ناف
 امدنعو اضيا نييناريالل فده
 نكي ديه سيب 5 تدمعحتو

 لي ةمزالل يملس له ىلا لموتلا
 نوفدهي امئاف ليتملا جحا مسوس
 ةلاحلا كلت قبوطت كلذ ءارو نم
 اهبن ةيكيرسالا تاوقنا حبصت يتلا
 .ةيرغم افادهإ
 نا سرقتوكلا ماقعا يرسي 0
 ال ةقلعنملا 3 ةيكيرمالا حلاصملا
 راطخالي 2و تاديدهتلل ضرمتت
 .اهل شرعتل اهنا ضوب ميزي يتلا
 لاك ؛ةريخالا هتاسيرسعت قو
 سسرفتوكلاوشع ,ناهيتيوم قيرئاب
 يف قباسسلا ةدححتملا تايالؤلا لئمسو
 ليرت :شرب ابطا نمالا سلم

 تاوقلا ءاجب بايسا كربعت نا
 ينح زاجحلاو دجن يل ةيكيرمالا
 ةيامح وه ببسلا ناك اذاق ,نآلا
 دست نابف :يدومسلا شرملا
 .,ديدهتنا نافرمتي ال زاجحلاو
 ىلش ركفي ال هشا قلرملا نلعا دقو

 انا .. اههيلع موجه نشي ياللا
 ةيامخ ريف هفيسلا ناسك اذا
 قارعلا ناف ,ةيطضفنلا تائادمألا
 دبثنب ءمداستقاو ؛ةبطغت ةلود

 يلعو طقتلا يلع يسيلر لكشب
 ريمي ةيرحب طقنلا قفدت رارمتسا
 بوشي نل وهو ,ةيئاملا تارمملا
 ةكاضالابو .. هميبيس اهناو , ,هطعفن

 ةتاسالولا ءاضليح نال كلذ ىلا
 نابايلاو اسيؤروا ) ةدمضتملا
 نم رثاكا 0

 يتلا يه .اكبردإو ر.اكيرما دامثخإ
 يف ميهيعولا عييملا_نالا لصيححتت
 لصحت ا اهنا نييح يق .,ةهجارملا
 نيديفتسملا كثلوا ىتنع معد ىلع

 ,ةقطاملا طفن نم
 ماسعز فرثعي :ءماع لكشب ت

 يف نوسلوؤسملاو سرسحتوسكلا
 نأ ةيكيرمالا ةرادالاو نوغاتنبلا
 مس نك ةّرجحاع ةدستملا تايالولا

 يئاسولاب ءاهحلاعل ةترعللا
 ةوق ,كلذ نود لوحي ,ةيركسفلا

 .جينخلا ةبرعصو ةيرتسعلا قارحلا
 يتلا لئاسولا ددعتو ,هيراحصو
 تابرضلا اهلالخ نم ه:ءوت نا نكمي
 , ةيكيرسالا تارقا

 يا نع مطرلاب هئاذ ,ةياهنلا يلو
 ىلا يئدؤي نل جينطلا ططن لفوت
 بلفتلا نكمي ل تاقبايغم ثودح
 ,ةدحتملا تايالولل ةبمثلاب اهبلع
 سرلتوكتا طاسوأ دوسي قلقلا نال

 ىلإ يدؤيس ءققوتلا اذه نا نم

 ..ديدج نب طقملا رافسا عاطتزا
 لودلا نع طفتنلا عطقتا اذاو
 كلذ ناف ةنيوط ةرتلن ةيبرغلا
 يف ةمزا ثودبح ىلا يدؤميص
  يملاعلا داصتقالا

 تاضارتعالا نإف لاح ةيا ىلعو
 سرشئوكلا ماضعا اهمدق يتلا
 نالعا درجب لازت ال نآلا سبح

 ..تاديرشت ىلا لومتت ملو فقاوم
 وه اهنم يسيئرلا فدهلا نا ودييو
 بارعألاو ءرمحالا موضلا ةءاشا

 يم وعل .قلقلا. نش

 بهل هيضاج 1 يضاج ىلإ ةيلوؤسملا لمحت لدحتي
 سوب..ةسايس تينع اذا ؛سضيبالا
 ددحيس يذلا رمالاو ءلشنلاب
 سرغنوكلا هيه بق ذيس يذلا دما
 ىلع دويق ضرنو سيئرلا يدمت ف
 دجت يف ةيكيرمالا تاوقلا دجاون
 دايشا ماهتنا دهب ناجسلاو
 ان ىلع ريبك ددح يلا دمتي ىالهلبأ

 ..ةلبقملا عيباسالا لالخ ٌتدجحيس
 سرقنوتاا اهيلويس يتلا ةيسغئلاو
 تئاك اذا امبف :يه ربكالا همامثظا
 ي مهاسن 2| ةسايسلا
 ,ةمزالل يعاس لع ىلا لصوتلا

 ةيسايبسلا هذه تتاك 1ذآ امينو
 ةيقادصملا ةدافتسا قف مهاست
 .ةتطلملا ف ةدعتملا تايالولاب
 راودالا نم دجحلا يف مهاست لهو
 ..جيلخلا ف سرخالا

 | ] اسيجويويورتنتا_[لإ
 يجراخلا ءاسففلا رم تاي مل يسثيا

 هنومسي هلي لغا ,يسحولا ناسنالا

 دجوي تا لاقي قولخس وظ ب يتبا
 لابح يف ,ةيديلجلا قطانملا يف
 نابئالاو ؛نمعلا يراربو ايالمع
 بفلبخي , تاباملا ناكس س يثخولا
 لفا هلا يف ,يجلتلا ناسبإلا يع
 لئا هنمع (( ريراقتلاو اروهط
 هةقيحبلا روصبلا لثمو .اسميا

 سصيعتب ةلئاح ةييملا مطاسالاو
 تاباقلا ناسنأ ,يشحولا ناسالا
 نيرعم يله هئوطس ديزي (يذتا , دراما
 هلك ديدن وسكي رعشلا .رقملا فيضنو

 نسبرا نم رثكا ةيمدغ لوطو
 ةليلقلا تاوهسلا يف ,ءارتسسم
 نه دوهتلا بارافا برثك هيبصاملا

 ىددحا يلو ,ىشخولا ناسنالا دوو
 مولبلا هيسراكا بقتك تارسللا

 نم اعيرب نتع ي تابوععلا هسارمو
 ل هظيارفلل نيثحانلاو نيرويمشملا
 نا رد يفلا هيلامشلا قطنملا
 اهني دهوش دف يشخوبا ناسالا
 قيوم ا نود نيس قيرقلا يفعاو
 لابلابو قولخملا كلذ ههجاوف ي
 نكياام لك نكلو ,4ل ةروم طابمت
 قيرقل هيسنلاب هيثق لوصد»ت»
 ةمأرما اوريهاَت مهنا سروما
 «هبرنلا لخادم رمعلا هظسوس

 يشحولا ناسبالا نا ةحراسم

 نابكم نقب عرهااو ,اهدرالعي
 راثا ضرالا ىلع اودهاش هيرقلا
 ةارملا كلي دكؤت اذج ةديوط مادها
 ىبيردلا قولخملا مادخلا واشا اهنا
 هباعلا يف اهلباق يح اه يراظ يذلا
 .تاضعالا ضعي عطقت

 ديكاث لكي .مادقا عبس هلوط ناك
 ىسفتكي نيرسام نم لوطا ناك
 , مراهم لعرل امم رثكأ سييميرع
 ىلا ةردحس ةضيرع ةهبج هلو

 فنار َتاترئاغ ناتيعو ماعالا
 ناسنالا يبدا لتس ماثدا ,مهق

 ميناعسا ظوحلم لكشب رمكا اههتكل
 ريشو ناصخلا نايا لم ةريبك
 هبقتك يع .لدبشيب ليوط هسأر
 هل ليد ال , ادحم يدك هيهسمدح رعبشو

 ,يلخر ىلع ةماقلا بصي يثسو
 لهاش هي لدا ام فاصتولا اذه ناك

 نسثالثلاو هثلاتلا يف ينبص ,نابج
 وه ,اسشننغ ناب هيسآ ةريع نس
 بفشلا ةمحإ سيئر ةسفم بفولا ق
 توخي هيكل ماما ,هنيدملا فلن ق
 مولعلا ةيييصلا ةيميداكالل هديا

 يأهل ثدح ام بفصب عناب ىعمو
 ا؟ةألإل ربونكا مايا نع مويلا كرا
 دهاشو هباملا ق بطبجي ناك يح
 سسملا ؛دراملا نولخلا قلذ داهب
 ريصلا نانا وا ,يثشحولا ناسبالا

 حارو هدي ل ةطلبلا عقرل .يثبحولا

 لونان لصو ىنح هفلخلل عجارتي
 ولو عوبخرلل لاخم او ايريخم

 نلاطو ,ءارولل ةدحاو ةوطخ
 سح ةوخت مدقتن بيرعلا قولكلا
 هدم راثما ةسمخ دعب ىلغ فئوث

 عباب عقر امئيب ,هلماتي جارو
 رع عاف دلل بهاثلا عصو يف ةطئبلا

 ةياري عضولا اذه رممسا ,ةيفن
 مصاف عناب اهيف سرد ,ةكاسلا

 انس ,يىشسولا نابسمالا كلذ يمال
 اننن ةيداهتب ءالدالا لاك معاش
 هياط يف تابولتم ءاطعاو دن

 رحب عاب همحر كلذ دمدو , هملدلا

 ءدرنو ,قولخملا لليد دبراو ىغرام
 وكو 'دعيسم رادبسا مك باطخل

 نع ريسفت ناك ول اييمك مهمهت
 هشهد وا تارفتبا

 همهم نيمكب ىل مويعلا هلك

 صومفلا نكلو , ةرمتسم ثوحدلاو
 ىتخضولا راساألاب طيحم لازم +
 قاطانم يا ايملع يشنان فنشنم امك
 ادبانلا ب د قظابلب سمن ق ةدحاون
 قطابملا كتم ىلإ الا يشنعم 2 قل
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 1١1 دبعلا  ءاؤخرؤ ؛رثكخ يبتآلا

 يأ 187015 ماعلا نس ربسنوم يف
 ,ةئسب نيسمبطو ةلاس نم رثكا لس
 .ةظرلمللا تالجسلا لدن :مك
 ةيلامشلا اقفطلالا ناكس دهاش
 تايالولل يقرمشلا لحاسلا رم
 يل بهللا نم ةمكض 8ك ةدحدملا

 نس رستكأ دهشللا مايو عءامسلا

 مث ءفطاخع قيرب تدع :نيتقيل د
 كنذ ناكو :ةلمتشملا ةركلا تشنلطا

 اهراجفئا نع ةرابع ضيبولا
 دشؤبو هءاضقلا يف اهيشالتو
 ةركلا كلخل ناك هنا كانا بوهشلا

 اد سوق سيسكو حيحف ةيراملا
 مل نهذلا يتح هعمس ثيبدعب
 لقلت ةركلا اودهاشتب

 ديظابت 19441 ربضوب قو
 كوكلا طدوسع ةييلسخ ن 1
 لا -يرسقكسيد- يئامعبا
 مهنا نورسيئتلا دانأو ,يمرالا
 اب ءاسلعلا ركذ احيحف هل اوممس
 ,ةميدقلا رانلا رك ةرهاتفل بس
 ناك ماقلعلا نم لوع مممو

 انا امو ةرهاشلا هذه ف ثحبلا
 وا راثأ يأ تاوصألا

 ناسسنالا كولس ىلع تاريثاث

 عمصي نم كانق لهو ناويحلاو
 يو ؟ هارب نا نود سيسهلا كلذ
 ام وه ريحملا لاؤسلا ناك حالا
 نرشكلاو بذلكلاوططقلا تناك اذا

 قفاري يالا سيسهلا عسسن
 نم تناك نا ةيعيبطلا رهاوطلا
 تايرك نم وا هكزايتناو بهشلا
 ضررا نطاب ريده نم اميرو راسلا

 دلوخوب نخاف يكرمتادلا ثحاجلا

 ايل أل ةلئثيب



 تقو ذنم بورمملا نم هنأ لوقي
 كلذ ميست تاناويسبلا نا ليوط
 نم برهت وا ءيبتغو سيسهلا
 ةقالع كاند لهذ ,اهمظوتت ةثراك

 اوعتس مهتا سائلا نم فولالا
 ؟ حيجفلا .توع
 هذه ةليقه نع ثهبلا لجحا نم
 عابلعلا نم ءؤيفل م ةرهاظلا

 ناللالاو نييكرمسادلار نييكيزمالا كلت ةقيقحو ناويعبإا كواس نعب
 ةيافلل ةعسوم ةيعامج تاسارفب ؟اهرهغ وا ةيياننا ثايركلا

 ءارجا ياك نلوك روتكدلا نلوتو يب سيل ةرهاظلا هاله يف ةلكشلاا
 هما لاقو مامتهالل ةريثم ةبرجت ما ةفيقمم نايعاذا ام يف لب ثوملا
 سبانلا عمسي نإ ؛ريثك هيبرطتسا تاجوملا نأ فرع ءالايفخ

 مرجت وأ ةسيران ةرسكل اتوس اصاهت ادج ةنيطب ةينوصلا
 ةيئاع دعيي ىلع طقس ,يواضس نامت اذان ,.عوشضلا تاحومب
 نابكم نم اريشموليك نيرسئلعو ري ؛تايركلا كلت يري ناسنالا
 ملابلا ف كلذ ناكو :مهدوجو ةبعرسب انيلأ لعيب يذلا اهضيمو
 يتتنثاو ةثاه لبق ما ١, لا ىف عسسن نا نكمي فيكف :هوضلا
 .نالا نم تاوتس ةرشع رداصتا توهلا هسفن تقولا

 يف ليفت درجم كلذ نوي
 نم كنمذ نابك اذاو ؟خحلامدسلا

 نوكي نا نكمي لهف تانكمملا
 دمكؤي ثيحب ايعامج ليختلا

 ةيرظطن ءاسلعلا نم دع حرطو
 ييفت توسملا كلذ نا لوقت

 دوجو الو , ةيسنذ ةلام وه ,ةرملاب
 نا تئاك ةيرجتناو عل اونا ىته هل

 سائلا نم تطرع
 تاهاعشالا هيشت تاعامشال
 ةبسنب اذاش ؛رانلا ةرك نم ةقثبنلما
 مهنا نوديفي مهنم ةئاملا ] 4

 جرخو :حيحفلا كلذ نوهمسي
 نا لوقت ةيرضظنب مابفلعلا
 ةيثوسطلا تاجوللا ,تاعاسشالا
 يتلا يه ناسنالا ىلا لصت يتلا
 ايالب لإ ةرشابم رئؤثو هبيعدضتا

 .تاوهالا روصّتي دلعجتل عامذلا

 ةبيرغ ةركذ كش نودب اهنا -
 نم اديازتم اذدبع نا الا ةئيرجو
 مذهب ذخاي أدب سفتلا ءاملمب
 كلت تاك ازا ,نكلو ,ةبرظنلا
 ايالخع يف ششؤت ةيثوضلا تاجوملا
 ينويحو يرورض رمأل دئاط عامدلا
 كسلت ليلست يرجي نأ نألا
 يذلا اهنم يا ةلرعم تاجوملا
 .ريثاتلا هللذ دلوي
 لبتي نا نابسنتا ىلع بعصعلا نم
 تاوصالا نأ لوغل يتلا ةيوظتلا
 هئار كهل ساسا ال اهعبس ينلا
 نأ هل لاكي نا دهب بعصاو ؛ مهاو
 ف ترتا يتلا يه ةيئوش تاجوم
 عسي هنا روصتي هتلهجو دحغلامل
 كلذ غمو ..توصضلا كلذ
 فيك ةفرعل, ةرهتسم تاساردلاف
 تاساقم امو كلذ ثدحي
 كلذ دبوت يتلا ةيثوضلا تاجولا
 9 فيكو غامدلا ف ساسخالا
 فقن نحت ؛لوقي ياك روتكدلا
 ريغ بيرغش ملاع ةبتع ىلع موهلا
 ةيملع ةيلجم قلعتو ,,فولام
 اذا ءاهلوتلب كلذ ىلع ةيكيربا
 ىلع نهدنو تازجنلا هذه تناك
 ف دجن اناسع اًذامث ,ةبتعلا
 و لخافلا

 ةسيموي هبش رهاوض ظش ىلا تلوحت ريصاغالا

 سسك | قسعق 3 .٠ . و وسو صا قدس

 قل ايوروا لع ريضفغالا تئاون يطاثا ءانشلا يف
 ميلعاوشلا نيفصأو ,ءادرج كاباغلا تلهج اهنا ةجرب
 مهخرصم صخنلا ؟2' يلإ امك .لاسألا رحب يف ةبطرلا

 ةيلمرلا ءيطعارشلا تشالثو ادرج تاباقلا تعبصا
 .مهفلح سنت ائئاد يقل امك لامملا رحب ل
 نم ةلسلصلا هذغ ححصن نا ايوجلا ءاونإلا ماربخ يلخي

 ةيالم ةبموب رفاوفل ريدصاعالا

 لو عاومإلا مقترت ثبح رجفني هتاكو رحيلا لل راتق كنا
 .اهقمع ءادا اراطالا لع رذغثيو ار نيالا
 واما امهيط ةرطينملا هلق دقو :سيقيبفسلب ريخلل فرمشي
 يتح أسيئار 15٠ اهنتس لعو سنرلا ايتوتييب ءيطاوش
 اقرقنب ميظعت نلا لبقو .بيب ءانيب ىلإ ةبدلسلا اهبهصت
 ةلودع راضمالا بقي يحالالاو بطترفا لكنا ملي مطعتلاو
 ةرزجلا ام ةيطسلا تيران سيري عقدت ةينس
 .شمكبت ةيدنثرولا

 يظناتلا لاملا ةربزجل ةبنالزألا لابحلا حارق مفعت
 .عيستلا طوبضت أبرم امرل ءرظاهم
 رابملا نون موي يف 113١ يتاشلا نوثاك رخاوا طع
 ايلتخلا ءيطاوش نيب ةيرعسلا نايشنملاو قفسلا نع عزل
 نكسلا قرقن ثبح لالا رحب ىلع ةيجيورتلا ءيشاوشلاو
 .ةلصرألا مطهتلو
 يودقت أ رشم 1( يا اهتاإا لسب ين عاوسملا نا
 ةجنلا برازقر تالومملا
 ميطارمنا لا ةدجقلا تس يفوح ةتيفسلا نبق امنع
 نع ةلبرط تاعاسأ شينع عارنم يف ةراحبلا ناك ةبشلدبلا
 موقت ثق ةيسورلاا تارئاطلا نال يدش يلغ البلا جا
 .ردبلا ضرع يف يرخأ ناقمأ يف كتل .المادغب
 دلال 0-0-5 5 انربغو عن عصا ل

 ذقن لما ا ةمصصلل تلال اميل
 تنسسلا ةقردع ثحت ًاصقست !! تام ةيزيظتتإلا ةيبوثجلا
 القنا لواه اهدنع ةيبشلرالا ةاجلا يرق ف لصيطلل# قوغ
 كمسلا يدب

 انيضع (؟ بييتن لير] راطقلا ريعم ةراحب نم نآنثل تام
 .فعارعلا مهثيرخ
 اذغ يف دج هاما وجلا ةجينن يف ةلئقفلا ريصامالا ءله نأ
 ةجرتب وبلا ديربق لع لحب مل يسفاالا طيسملاو ءاتنثلا
 . كلعم وف اه ةبقإ
 ايئلسبا ىلا لصتل بوثجلا نم ةداحلا عايرلا تبه
 يف تواقتلا غلب انابحاو .!درابلا ةيبطقلا حايرقب مظعتو
 .ةيولع ةجرب يمسخ ةرارحلا ثاجرد
 فصارعبا نوكذت ةراجقب ةدرابلا حابرلا ميطصت ادشعو
 رشا فماوفلا نوكث ةرثرجلا تاجرب يف توففللا هاز اعلكو
 طبمملا لمش نم ةبثآ يصاعالا تقحالث كاذل ةرارض
 اهلا د وجم رميت يسلظالا
 برعم ةهجتم !دنتكسا لادش لك طصازملا هذه بهت ةداغ
 هاته لحسفتو اماكدملا ىلع بهذ رف عيورتلا
 ةينرمألا ابرول :إ ةباقكلا هيف ادب !هراب ءاقيشلا اذه نكب مل
 ةلداعتن ةيجللا ةقيط نوكتت ثبحب يتيفوملا داحئالاو
 انيرسيبص نم يتالا هراسبلل اعلا طفمخلا هجوسي ثيدم
 وهذ يعلظالا طيدللا نم ةيثالا ءىطاولا طامشلا كضارع
 ةماثلا ةيرطلا ميمقعالا ثدجو ااكهو بوئجلا ول لمشلا

 .اهشرع جاينوط ف ابرول برعقتلا
 ًارلكن . غصاب نوكبسس وجلا نا ىلا يشم تناك تاءالخلا ل
 ببسب ةيضرآ1 ةركلا ءاهغا يف ةرارتشلا تاجرد عاضترال
 مده لل شيكتت نااشبلل ةبوطرقب ةهبشملا ةرارحلا
 ءاريخ التغا بمح ةبدوب ةرهاظك ةيعببطلا ثراوكلا
 ايوجلا ءاونإلا

 را دؤت نل ممجاعالا هذه نن وه ةنيتامطلا ىلع ثعبب يذلاو

 .ايرول طسول ةوفرش
 ةعاسلا يف مك 7٠١ نع رظاب حسملا] ةعببطلا فورظ نإ
 .يطسولا اهرول يعول لصاوعلل يويمق اعرسم
 اهسان لع نعضفا كل ثيه ولا

 دش داق هر ةريزج برض يذلا نايفيف رصعا نأ
 فلا ؟٠9 فرج ةعاسلا يف مث 1٠١ ةعرسب ةيبرقلا ايتام
 لهوملا رسجلا رطحتو ءيطاوسشلا لقمر نه بهكت رشه
 ةليرط نع لجملا ) حابسلا نم فولالا مضي خيح اسيابلل
 ةردزجلا ةسيئقل يسادتلا فلسلا هالك رطمتو ةريزجلا ىلا
 لبل نم ةقراثلا ءده لقم ثدهن مل ةريزجلا ةطوش بدم لوفب

 ةبناللالا تلمع ةريزجل ةبطرلا ءىطاوشلا هاحابمم نا

 يمئاشب رعماا ف اهلابر فارجتال رلربتساب صقنت .ليعجلا
 لع كراقملا كدزت ريخالا نيفوطلا مولاو ذنم .عصاخالا
 اسوبرمل بعث يفلا ةريزجلا مذه
 5": ةريزجلا لوح علذرم جابعم ةداقال عيراشم كانهو
 للغ يعاسملا رجسألا ىشع نب ةلدب عبشو وا رييماعألا نم
 نل امك شقهرلا بلسم يدلا زيذلا فاقيال ءيطاوسلا لوفع
 يل اسيابلا بسكل ةعرفتمو ةددعتم ًاططخو ناهرتلب كتابه
 روسفلل ةفرعلا! رجلا مع

 ةميدطلا ىولا ةموقلم نم نكتنال عيراململا هذه بلاغا نكل
 كييتسلا يل تدث ةلئاتم تراب تلشف دقو ةليوط هدا

 نيريشعتلا نرقلا ل تانيحدصلاو

 بيصت ةلاتح ىاقلا

 ريثحي تالاحلا ضدد يلو ,سبانلا
 نيح هّكل .ةيميبط لفغ ةدر قلعلا
 .,رعذ ةفاح وا فوخ ىلا لوحني
 اذكغ ,عالعلا هبجوت ةذكبتس حبسعي

 ف ثروو يراليه روتكدلا لوقي
 اذف لوح ارخإم هريششن ثيحب
 ,عوسولا

 ا قيرطلا ب نوكت نيح يا
 نك وا امتيسلا ف .ىرخم

 دهاشتو ,هتارايس فقوم وا تاراط#
 نارمشت ,بهحتسم عمل ارظثم
 ةئاداحع ,رزتب كيلا رقغس اسهننش

 , ليبقللا اذه نم رما ياو اهنس رظمت
 را نكميو حايترالا مدعب رعمات كناف
 نضتحت لسقو ,تبلت نمبت دادرسي

 نأ اموي نتمملا نمو ,يعيبطلا

 ] ةديصعم نأ وا ضيرم كنا روسعتلا

 رورم درجسيو ,ببيصت نا كشوت
 دبلل قفضي ,كنهذ ي ةراعاشلا
 ,عرسا ةيبومدلا ةرودلا حبصتو
 نادقق وأ راود ةلاحب سحتو

 و1 ملاب ىسحت نا نكمملا نمو نازوثلا
 سيساحالا هذه ..كردص ف قيض
 فالوكي نكلو رخبتن ام ناغرس
 اذه :ةيزيهل ثدست دق اهنا روعش
 .قلقلا وش روعشلا

 ٍْن قئقلا لخ دي ميقولا اذه لتسب
 نا كلاب يل راغشي نيحو ,انتايح
 ةصاخ + ةينان ثدحي نأ نكسي الغ
 ةميحض حبصت كاف ,ربسكا نا

 ىلإ تبهذ نأ مماشتت ,فوخلا
 ص ااميد فوختتو دسقث ناكللا
 نا لاب ل ربعخيو :ةثيببا جئاتن
 ةرثوثملا كباضغاب قثعتي رمالا
 نم قمعا رمالا نا ةقيقحلا نكلو
 ههبشت كثا ؛بامعا بعت ردرجب
 له لأ عراست غل نا ةيحدض حبصتل

 مث سو اههلخع فرعتلاو ةئكشملا
 ذث نا نكمم رما ادهو :اهتبجياعمب
 ا ةضرحملا نم ءيشب هرساا
 .ةظحالملا

 لك يقف ةيديبط ةباجتسا قلقلا
 ّ اا .بدجذل نا يبق .يئاسسنا

 لا لخدت نأ لبت ,ةفيظو لجا
 بهات نأ قبتو ,ناددتما ةعامخ
 امساح ءربتمت مهم دمومل
 دادزي :قلقلا روعش كالوتي ,كن اي

 اهب مزقي ضراوع يهو ,مىراط
 نا لواسي ذا لمف درك هدسج
 ةفورفملا تابلطتبلل بيجتسي
 هدهو ءنيمم عضو ةسيتن هيلع
 سفنلا ماملع اهيدهسي ةباجتسالا

 قل كنا يا -برهأوا برضا ةلاجح
 دسصتسي بم عضو ةهبساوم
 كمسه

 يثعت تاباجتسالا هذه ..ياتقلاو
 ىدحتأا ادمالسم رام كمسج نا
 نا نكحي ةلاحلا هذه ,نيثئاصلا
 شرعت كنال ءاضيأ فوغلا اهيسسعت
 كفن رهظت َنيح نكلو ,بيسلا
 رضبنو عييرسلا سنمتلاك ضراوسلا
 حضاو ببس نيود قرملاو نقلا
 ام نيستخللا رظن ل وهف ؛ديحم
 سيساجحالا ,.نذا «قلقلا هيمسن
 يه مسجلا لصف ةدرو اهسفن
 تناك نأ انوسع ربتعت ,اهسقن

 ةحفاوللا بابسالا ةقورصم

 باصعأ بعت درجم نم ريبكأ ةسيضقلا

 مل نا قلل ةلادح اههيمسسنو ةددصحملاو
 ,ديدحتو ةقدب بابسالا فرحت

 سشراوملا زركتت نيح ,ئكاو
 ورظلا سقت ماجت اتبيصت
 رعد» , ةلاخ ربتعتف رتوتلل ةببسملا
 .سفنلا ءاملك حفطسس يف ءايبوف-

 ؟ةلاهلا هذه جلاعن فيك

 نكمد جالملا نا نولوقي عاملا.
 نا :مسعإ نم [دضانسم نوكب' ايناشعت
 عاطتسا ناو ببسلا ءرملا هقرع
 و ةيسباسالا فغاوملاا نضعيب ماملالا

 .يجالعلا سفنلا ملع

 ةجيتن ضراوعلا نا فرعن نيمح
 / ائيفغ ,ةيجراش» لماومب رتوتلا
 ءاضرتسا ,ماخرتسالا ملمتت
 وهو :ريكفتلا ماخرتساو باصغالا
 نأ لهستا رسالاب سيل لامح ةيا ىلع
 نيرمثلا عم هلأ الا ءاقتك تنك
 قفلستي نأ نسكت ةرفاتسالاو
 قدللا - ةساب -مكمصلا ”عوطتمعتو
 مكيتت نيرستلاب+ ,رتونلاو
 كثكلاحو كبلق ضبتو كرعاشمب

 ساسم ىلا ل ومعشي ن وسب راكلا ف وسسعسو

 تيلوسسلا هجتنا اسمع نويراكلل ١0٠٠ ةفالك هئاطخال مويدوسلا قوحسم تيفوس ءاملع جتنا

 ويضيو طغنبضلا طبهيف ,ةمامثا

 ةلاسم اهنا ءايميبط كبلل ضبت
 يسكل بسيردستو نارسم
 نا يله ىلوالا ةوطخلاو كباسعاب
 ,كسفنتب ةبزالا نيدح تريكفت زكرت

 نيب دملا قو صفنتلا ف كريكحت
 تلوح دق نوكت .عدزلاو قيهشلا

 تانكسملا مظعأ نم هثا ,نكسملا

 امك اغويلا ,مولع ف ساساإلا رهو
 تاسرامكلا نم ريثك إف ساسالا هما 8

 ,ةميدقلا ةيديذلا سوقطملاو
 ملعت ةيديبطلا لورظلا ينو

 ايللع ماخرتسالاو ,ريكرتلا

1 

 0 كدت نيح

 ب رمشلا ادبتو ا ا
 رهسصتلاو ماهرتسالا

 ١ ناش ربات نتا ديعتسو

 3 دقو . قلنا ةفيفعمل- نإ عوقولا نود
 هنا 35 ءاروف ةمهجيتتلاب رمشت

 ولت كدت نيرمثلا ىلع ةيلفاوملا
 ترقبو رتوتلاب مكحتلا ىلع ةردلا
 تايح يب مهم وماو ,ةهجاوملا ىلع
 لولح نع ثحبت نا لواحت الا وش

 0-5 زكرت نا ىلاملا ةقيرطلاو
 لصت ىتخح ةدحاو ةثكشم
 خبصت ن لماكلا ماهرتسالا
 كنا لوقلا نكمي ؛كيف خداع هذ
 قلقلا تايون شع بلغتت نا نداق
 : .رتاوتلاو

 35 5 دقاط اذ ايضيسو ارزيل امدختسم كلذبو ؛عبرملا رتمتناستل تلو نويراكلا قوحسم نم سال
 8 ' 1 # رم الإ داع ,للعأ 174٠٠١ ةرارخ ىلا قوهسملانفبسي ءايكايلقتلا رزيللا نيددختسم

 تاو ك1 ةقانعلا قد نأ يور دفتميو ,ةيونم ةجرد ل وحس ضع و

 3 / 0 نوسيراكلا ٍِك بع ل نبا دكيرسبت نا ناشساأبلا دسجحو ريكأ طوغضلو اذج ةيلاع ةرارصت
 ضل 0 #4 0 0 وع ل :ةسايرساكا 9 5 نتا لا هلوح ةعرسب قونسملا ,تارملا فالاب يوجلا طغضلا نم
 : : هع َ نخكسمي نيح ةداه ددمتي نويزاكلا بيوض نم يلاشلا ساملا قوحصم يرتميدو نيوكاجرد سيروب نكلو
 : : : نع لأ نا رزيالاس نخسسي نيح نكلو ّ مايميكلا دهعم نم فييسو ديل
 0 : دل ,ىلكي امب ددمتلا عيطتسي يىطعت ىتلا نيجورتيانلاو لكيتلا يف مولدلا ةيميداكال ةيوايزيفلا
 57 ِ لخلل يلاصلا ططفضتا مظاسعتي هر تعا ا ارا قل 0 5 . ديل : 3 ل0 هنول يرايتغالا 1 ساملا امدخخسا :,يىت ١ داجتتالا

 3 ىنويراكلا تارذ امغرم نويراكلا فضلا تحتو ةفرللا ةرارسح
 5 لاعلا طيضلا راوكإ ىلإ لاقتنالب يلاع يويراكلا نم يرخا اعاوثأ .يكرجللا

 . عدحتب رص وبر 1 9 0 3 يشل نإ مشب يوب دلل ير ماتو سيرس رالطم مدحت ةيح سب قت
 : 0 : : نأ نم شهدتم هباالا عفان سام لإ يكتاجر» لوح اصيأ اهئاذ و عا هو نجا

 50 0 نال ل فل 2 1 : 5 1 ١ ىرخإ داوم فييسب : ةردعب 0
 0 : ا : ناعو لهدم فاشتكاو ةينيفح الوح . دقا طقذ لاع طغش اغيفستب 0 ةراكلا مققرط - تش

 : ١ : ٍ ( اناق ,هيلع لمعلا نيريتكلا نوروبلا ديزنيم ىلا نورونلا ديتلف ينجو لل كراس ىدلساب ناثيملا
 : : 9 ١ ةداملا ليوخت رزيللا عامش عاطتس) ىلا رلاراوكبا الوحو ,بعكملا مي. يف اما .يثئابرهكلا
 : : | نكمبسس ةسصلا اهتالابخ يي .تياروكو تيلوشتم رب نكس دقق هديدصللا

 0  هيسيئرماداك مدخبسب نا ةقيرطتلل ليت نم ةبرجتلا تديغأ ايناس مظيد ةريرملب نوبراكلا قوحسسم

 0 1 7 لصد نأ اهب نكميو ءداوملا ملغ ف ناولاثاحبل ريسخس نم يور مدسر لزملللا جاعش ربع نارم هدع
 0 #  نكمي ال راوطأ لأ ىنح ةداماب ايناذلسم يف ةيزلولا ههماج يف ذكرم عامش ما يرحو
 : 0 ,ىرخأ ةقيرطع ياب اهظولب ضفم الاكشأ جبنا لرد ديرولك نم ةسدح لاممدساب

 70797971779 ا فس ا اا للفم 0 رت جمس بسسس ب م همر سس سسحسم مس هس جوج بسم سو
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 010 ا ا ا الا ل مق د ماد خ/1 ي 21 ال 0 م 22 سس سس لسبب: 3 هملذك ل1114 يشألا ا

 ةسسسيئيطسقلا ةسساو سلا نسا |١ 1! خس امس مف و طقس :نويعسس لاو يمس اسوي سلا

 «لانروج تيرس لوؤ+ كسمسدبلا

 كتاكرش يدعا ثقكتأ دلف ءطنخلا
 اهكلمت يتلا عبرالا ةيفيرمالا ظلتلا

 عيبب ةيدوعسلا نس ابفط «وكسارا
 ةئرستن اهبوي ليمرب مفذتا 1غ

 تانحشلا لمعتل :ةلوهج- ةهتاباي
 س ناك ةيقارغ طفن تانهغش لعم

 ,ةهنابايا ةكرشلل اهعيب ررقم ا
 طزنلا عابي نا ررقلا نع ناكو
 يذلا رعستا سفن وهو ازالوي 17ب
 هتعاب اهتا الا :قارعلطل هّمندتس
 "5و ؟1 رهسب ةينابايثا ةبوكهلل

 دهعتلا يلو لجد دهف ني قيضم
 اريما ارخؤم حبسا يذلاو ,,كاذنآ
 حيزا نا دعب د ةقلطلملا
 نبا 0

 نله درلا 5 ص لكم ضفر دلو
 اوققح نبظلا اصطيعلا

 يعيب ةلاصفلا ' ارباتم ةحوضقلاب
 !|!يريس؛ دهفنتا تال

 ةكرشض ثعاسلمعلساو
 يدا امم ةقفصلا مضغ ةيناطوإلا
 ةراصخب تهتنا ةيسايس تازه ىلا
 ,مزتكرل هيسلت ٠١ ةكرم سهئر
 باناغا ف كتفي( ا امك
 !!ةشامم ةيدروعس ةحبضل

 :ىربكلا ميرالا تاكرشلا تدعو
 ,درادتئاتس :لييوم :نوسكا

 يوكش ةلاسرةبات ينإ

 ةريبكنا مهتايشاحو عما فلآ
 تالوسملا مال فتو ؛ارسهات
 ةيطقتلو مهخارثل ارم ةرابتغاب
 مهلادلبم تاقجن

 لزانت زيزملا دبع نب دسم ريمالاق
 لباقم ذهمتا ةبالوب هقدبح نع
 اهميدي ايمدي ليمرب هللا ةثاسلالل
 ىلا ةظاسطالاب يصسرسلا رهسلاب
 ءاهموي رالوب نييالم( غلبت ةلومج
 تاباطخلا عيقوت نع مرهلاي لوشو
 يواشرلاب ةقلعتملا دوحعلا متطو
 وهو زظطحت يا نود تالومعلاو
 يتئأ ةرييمالا دج ,ةبسانملاب
 مليف يف اهتصلا تروصو تمغاأ
 تالومعلا ربثثعتو «ةريئا قوم»

 |؛ةورثلا خيزرتل ةلهسو
 قيوستلا ءارمالا ركاحا كاو

 كالقانلا اورتشاو ريبركتلاو لتخلاو
 امجاو

 ىلا ةئيحصلا ترامشأ

 مهرتا لامك اهبلطب ىرخلا ةسسيصضلا
 ماع ةيدوعسلا ثارابختسالا سيئر
 ةكرش هلا تعقد ثيمبحع 8

 انك ؛ةلومع تارئازعلن «هبروثرهن «

 ةيصوتب نيريبك يطباضل ثعلد
 ,.يجفشاخ ناندع اهليقو نم

 ىتدت عاطدلا زيزو نابعلس نا لب
 ودانروتنا ةقطص لبانام يىواضر
 وهو ..رالون نويلم ١ 6٠ ةفلابلا
 ةحفاكمب فلقكللا «ماهنأ شتفملا»
 ةوشرلا

 تكحصلا يق هارقن 'م اسا

 نيشترملا نع ةيدومسلا
 نومفدي نيذلأ راغصلا زواجتي الف
 يف دامرلا رذل رابكلا ماطعخا نمث
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 يتلا ةقرثوا؟ حئاضنلا نيب ندو
 ةرسمالا ةحيطل فنونالا تمكز

 ردوعس ةسقيقلش زيزدلا دبع يصوم
 ةييقبو مهفو دئاخو لمصيفو
 اهقيشع تلكو ثيحح :ةبابعملا
 ةلاكو حودعد نب ىوعتع يئائبللا
 ببحس يف لزعلل ةلباق ريطو ةلدطم

 قلعتي اع لك نع اهقرسو لاوعألا
 طفت ناكو ..طفنلا ف اهبيبصنب
 مهدسو دوب لال ثرإ ةيدوفسلا
 !!بعشلا رئاس نود

 يهف ,ةيئاثلا ةحبضتلا اما
 ريدم رهاط يداهلادبعغ ةحيضف

 طروت يذلا نسيمورتب ماع
 د طلب امك يواشرو تالومعن

 الغلا ةيضقا .ةبلا
 تارشع ترد يتلا ئاقفصلا نمو

 ميه اربا نب ريزعلادبغ يلع نييالملا

 ةتلبم دهل نب زيزملادبع ؛لاخ
 زلورز هلفم ىلا ةفاضا :عئيودلا
 من١ اهنم يقح يثلا يسيورلا
 ؟رالود نويلس
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 نسيسسم ربخلا نسستاكل ةسسلمجلاب حساضف
 راعقلا تاهونيزاكو ىهالملا ىف ءا رمألا ةمغطو

 ةفوبكملا 1 تاقلملا مدهو
 ىتح ةيدوعسلا ةهنازيم تفزنتسا

 رالون راهلم ١" وعن زجملا غلب
 .ا و2 ماع

 هفستاو حادبلا نإن ادهلو
 تالصلا نم حبصا ريذبتلاو
 نيذقنتملاو مارمالل ةمزالملا
 ,ماع هسجوب ةيهاخلاو ءاروزولاو
 نييالم ةعبرا رسخ الثم ينامهلاف
 هيلايل نم ةدحاو ةليل ل لاين
 ستجلاو رامتلاب ةيئايحلا
 وهو ةروصب رخاقي رهو .. صخرلاو
 ةجوز يدينبك ناوج صقار
 ,يدنبك براو دا روتانسلا

 اضقلا ةحبضف اما
 تارامالاو ةيدوعسلا نم لك ديوزت
 نم زلا5ب ايقيرفا بوتجل نامعو
 لئا مغر ةيطانلا تا ياخ
 ممالا اهتضرف ىثلا ةعقءاسلملا
 يرممنملا ماللتلا اذه ىلع ةدحتلاا
 «ليئارسا» عم فكتاحتملا
 تمهاس ذقو , ةبملاحلا ةينويهعناو

 تاراسمالاو 5هب ةيدوعسلا
 تثيركباو /١١ب نامعو ر5(ب
 كلذ ف مهحضف دسقو //0لب
 ةدحتملا ممالا ف ودعلا بويلي
 نأ لاقو تاقالعلا ةفيبط فشكو
 بونج نودمي جابص لاو دوعس لأ
 اه + + هتميق امبو طفنلاب ايميرقا
 ةراجتلا نا امك ايونس رالود نويلم
 ايقيرلا بوطجو تارامالا نيب
 رسطغلا رار مغر ةلوادتم
 تاقفيضلا نمش نمو يحداستلالا
 زتواهلا عفادم ةفباقم ةعوبشملا
 :أ4/م485 ماع لالخ طقنلا لباقم
 قرستلا اطفي تادادسا داسيدزاو

 تالومع لباخم ايزرتيربل طسوالا
 ءارصالا عم ءاطسولا اهميسكت
 اوجتسسا نيذلا :سيدومسلا

 ةتالاتوئا نم :ريمالا لك نوسرامي
 اةددعتملا تامكرشلل ةبيراضنلا
 لامعلا يضعب ةلافك يلا هتايستجلا

 يا ءارزول نوكي نا نود ,بناجالا
 ,تاحيرمت ءاطغا ولو ىتح رود
 ,.اضامث يموكحلا لمعتا لش امه
 ةيبهذنا ةدعاقلا تحببم) نا دحب

 ةلومعلا عفدإ ةيدوهسلا ءارمأل
 ةطقنلا كيتا

 *«ةسيروضارسبماد زايهئا اما
 دهت ملست عم ادب دلف يناميلا
 هديحي ناك امك هبشي ا/ هنأل ةامزملا

 تلرسييفتلا نأ مغرو ؛لسيف
 الو ؛ةردان كيدومسلا يف ةيرازرلا
 «ينوصقلا ةرورضشل: تالا ي الا مت
 ايكذ ناك يذلا لصيف توم نا الا
 ةطاسيو :هتئاذثا ةيدودحم مغرا
 ةموعي ذلم كحبنلا دمع يلا اخ
 يناميلا نم دهغ ةريغو ,مراغغا
 ةياغدلاو هذوفت نه هئايتساو

 بايسإ مهأ نم ناك ءهب ةطيخلا
 هتالاعتا مغر يناميب ةحاطالا
 [ةعساولا ةيلودلا

 مظعم يضقي ناك لمعيف نا امك
 دلاغ لسقف اهثيب زاجسلا يف هتقو
 ةتسلا نييريدسلا هؤاقشاو دهنو

 لقعم اهتوربتمي يتلا دبجت
 ىلا تورسغني اسنيب ةبدوعسلا
 اهلفا ناو ةليخد اهناب زاجحلا
 !ءاتيدع

 مل ناملسو ناطلسو سهو
 .يضاسيلا نوسبحي اونركي
 دوسكلا دهف نا امك ..يزاجحلا

 لبقي نكي مل قرخالاو قلقلاو
 ىعملالا يئاييلا بناج ىلا روهشتلا
 !هسفت نم قئاولا

 رشيتا نابع ناهطس نا ةقيقحلاو

 تناك ولو ةيبحش لوعس لا عءارما
 راع نابلس زاقا رايتخالاب ةلاسللا

 ويدقيز قمسالا يكيرمالا يموقلا نمالا راثتسم
 9 ارخؤزم لءاست نيح ةقيقسحلا دبك باما يكسجيرب
 ,روتبنرم يبسئياس نابتسيركم- ةفيمم اهتمظن ةوددلا
 ٌقيقحم ل ةئراشملل ادمدسم عيتجملا هيف نوكيس يثذلا دحلا
 ةوفلا ةطساوب نطستاو اهل ططخت يتلا فادهالا
 . ةيركسملا

 اد اهوي ناك يدلا يكستحيرب نع ردي يأ بيرلت سيلر
 دا لئاسلا اده لتم هيكيرمالا ةرادألا رارسا يدا ىلع اعلطم
 رومألا نطاوي ىلع عالطأ ىلع اقيابب ةهبيمئم مكرحب هنأ

 , اهنئاقدو
 ضعرب يذلا ىلوذلا عمتجلا) نا يكستحيرب لؤامست يبميو

 اهكرتتسو ةيكيرمالا هرادالل نجملا رهظ بئقيس ناودعلا ةعل
 الما ةّرفهاحلا هيفارعلا هقرطملا هيساون نادبملا يف اهدحو

 يح امئيب هئاقشاو هناوخا
 !ةسسماو ةيملاع ةرهشب يئاميلا

 ما نا ركألت نا بيساتللا نم لعلو
 .مةسوغ» يف ةفبسلا نجيريدسلا
 ةجوزلا ,؛يرهدسلا دمحا تنم

 ,دوعس لا زيزعلا دبع ىرب ةلشجلا
 ةرملا يلطف :نيترم اهجوزت يخناو
 اهتنطق ادالوا بجتت مث لوالا
 داوي اهتم قزرو .هرخا اهجرزتو
 نم زيزملاببع دات امدشعو داو
 هيخا نس بلط باجنالا لع اهتردخ
 بجنالا ةينان اهجوزتر اهقالط
 ةيراو مانبا ةعبس ةرغأ هذه اهنم
 ,رثملا اهتبآ دهف ناكو ..تانب

 دعب بلقملا لصيف تعا اهدتعو
 ريدسصلا ةدئاسمب لوفسب ةحالطالا

 ادهغ مهريبك نييعتب مهاقاك نيب
 ءاديزل

 نم حسا نا تبل اه هئكلو
 يداوتو ةذللا حيي يهالم» موجت+
 ناتو , ةيبوري#١ مصاوملا يف رامقلا
 تنوسم ب نيسموادملا كاورسلا نم
 ناك هئاب هنع رهتشاو ..جاراك
 نم ةيشاثا لك ارالود 21١ رسدعي
 الإ  ةحاس ؟ لا ىدم ىلع يناوثلا
 مانكهة 1 ىلغ يضيرهح لثذ عم هنا
 خبتجيي «ةريشلا» نوؤشب
 يف ةدحاو ةرم ةدبسلا نويريدسلا
 ,ماشعلا دئاوم ىلغ عويسالا

 .جاشنلا ريزر .ناطلسس ربتسيو
 8 وهو مهاوكاو رسالا بارطا تمل

 [!رالود نويلم
 ريزو بثاث نمحرلادبغ اها

 .ججان لاما لجر وهف عافدلا
 جرح ردصم يكرت حبصا نيم يف

 تذهمي فيظل هيا عم نييريدسال

 ةرسا نه جوزست هنكل مرتحمو
 ؛ماظتنل ةيراعملا ةيبرطملا يسافنأ
 هبصئم نم ةلاقتساغز ةرطضأ امم

 يل ادهف فلخ يئدلا فيان فانهو
 يوت يذلا دمحاو ؛ ةيلخادلا ةرازو

 ا و <

 ةراسما ناسلس لوتي اسنيب
 وضصو لصيل ده ذتع ضايرلا
 تالاجم ف سشحاملا هئارلا فظوي
 نيبرقما نم ربتعيو دوجلاو مركلا
 ف ايزكرم اززد هحذمي اهم نهق نم
 .ةرسالا

 ةضبق ماكحالا ةجيتنو
 دجن يضرا يف ةعبسلا نييزيدبلا
 لاودمت دلل نارهظلاو زاجتحلاو
 ليجلل ايلملا بهاتلا ءاطعا

 نم ةلكالث لوتل ,مهئانبا نم يئاثلا
 دمحس ,ةنيفر بصاخم دهف عاثبا
 لعيفو ؛ةيقرشلا ةتكلدلل (ريما
 ةبايشلا ةياشر ةسسؤلل سيئر
 تارابطتسالا سيئرل ابئان دوهسو
 .ةيجراخل

 رشنب لوت مناطقس ءانبا نمو
 دهقو اكريم١ يدل ريفسلا بصتم
 ةراذو يف يكرتو ,كوبت ةقدحما اريما
 دقذ :ناملبس ءانبآ اماو ,مالعألا
 ةقطثملا هريمال ايئات ههف لوت
 ةرازو يف ايمنب ناطلسو ةيقرشلا
 . دئار لوا» مالعالا

 .هيدومس
 ةيحيراللاب دهن

 مرَحلل هراقتلا عم ةرث ةرثرشلابو

 ديعاولاب همازتلا 0 مسحلاو
 1!.ءاسؤرلاو

 ديع نبا دهن «اقدصا بقا
 نمحرلادبع نب هللادبع أن نب 7
 لامشا لجر حجنا ربتمب يالا

 عناهيلحو اكيرمأ توربجل ي :د.فخللا

 ىلا لقتني ئبسألا يكيرمالا لوؤسملا اذه دب 0
 دض ايركسغ المع ةدحتملا ثايالرلا تآدب اذا هقا ىلع ديكاتلا
 لمعلا اذه ىلع مدقن اهسفن دجت نا حرملا نم هئاف نارملا
 جئاتنلاب ساقن الاله ديكنس ىتلا رئاسشلا ناو !هدرفمب

 .يريسملا لمعلا اذه لتم اهقذحي يتلا

 ةيجيتارتسالا ةفيلتسب» نا يسسصنرب مالك ىلا فيصتو

 ةئغ لثم ىف كراشب نأ نكمب ليئارسا يهو ةدحتملا تابالولل
 يذلا قارعلا برص ةلواحس ى اهل ةيصرق نم ةلثمي الإ ناورملا
 نآلل كلذ ىلع ىونش نل اهتكل .. يبامس فلا هل بسحت تتاد
 , هيئارده ةفلط لوا عم اهيصن يلرح رق نوكيس نئرفلا

 يندطسلف

117 

 ,نايلهلا ناملس هكيشو ةيدوعسملاب
 دهن تاوطا ىزها ملاخ جوزت دقو

 ةيقب ين دا هتيرذ ين هدهغ دتيالو
 كردي وهو , هئاقشا نم نييريدلا
 سمي يذلا ماجتالا اذه ةروطخ
 هنإبف أذل ءءارمالا ةيقب قوقح
 نبا موسرع فيرعت ةداغا لواحي

 دهنلا ةيالو منح نموصخب دوعسب
 ةافو ىتح زيسرعلا لسبع ءانباب
 دقي ناك هابا نا معزيو ..مهرخأ
 نويعرشلا هؤانب: شرملا يلوشي .دأ
 تايظحللا ءانبا سيئلو كبف

 !اهيا يراوجلاو
 اوفيشتسي عل هؤاقشاو دهفو
 اسهنال كلاذنهغ وا دلاخ عبس

 نبا نم اهجاوزل ناك ما ىلا ناجستمي
 نأ امك ؛مهلقع يسايس رثآ دومس

 اويمتبا نيذلا ةوخالا نم ديدملا
 حثرج وا مهتذدارا ضب
 ةرئاعلا بئاج نب مهداميتسا
 نمر ؛ةريطغ ةهيسايس بابسال

 وا تاروشتلاب نهكتلا بعصلا
 حرامللا باحسا رود ةنرعم

 ةلاسملا هذه )ف ةينيدلاو ةبليقلا
 يا طوخفلا مر ءالكلاشلا
 واجتإ يف دهغ اهصراعي

 ةجردلاب فدهتست ةرماؤ
 .قااذجعر فرالا
 رشع
 ديسحوت ف تدهاس يتلا رمج ةلببق
 لايم قيطب لجر وهو :ةريزجلا
 . .,ءايهلل

 ةفلاب ةيمهاب للادبغ حتدنيو

 ءيكطوسلا سرحلل اسيثو هنوكل
 هثيعف هب قثيو هبحي لميف ناتو
 امدنع ءارزولا سيئرب اناث ابئانا
 اينوو ماززوسل/ ةسيئر دلال ناع
 هيصضنم يلوتي دهن ناكو ؛دهبلل
 ,هارؤوسلا .صيئرسل لوألا بئانلا
 اهدا ناطلس لواح الاشنو

 عافدلا ةرازو ل ينطولا هيرعلا
 نم هللادبع نامرحل اهسارتي
 امك ,ةوقلاب هدعت يتلا 0
 اذه يف ناظلس بتاج نآ دهن زان

 لبحر نويريدصلا رظتنيو «هاجتالا
 دهفلا ةنيالو دانسال ٍِ
 .ناطلسل

 ناك امدنع شوب فشتكا دقو
 رافي دهف نا يقيرمالا سيئرملا اهنان
 يتاديلا نم
 مقلاب هيجي

 يسيل تارارقلا لدختا يدلا ناد
 مالغالا رطضا انس ,«يناسيلا
 وا ةريص ةيا قدح ىلا يكيرمالا
 !|يتاميلا هيف رهظي دهشم

 دهم عم
 هاجت ةظللا مخالا تاقرصت ببسب
 .يناسهلا

 يريرحلا قيفر ةسياكس اسما
 يتلا :هيجوا- يندومس» ةكوشو
 ةرسملا قدثع ءانب ةقفسعب كثادب
 مارش نم هتنكم يثلا فئاطلاب
 ةلسس تاشلا ةيسنرف ةكرتش

 روصقو تامدجمو ةيماع قءانف
 .ةشتاندلل عفخت نأ نود

 اهلك ةكرشلا كللمب يريرحتاو
 ديشرلا عم لمع ةقالع هطيرت امك
 7” اسبرالا نا الا
 ل يريرحتل
 زيرعسدبمل م5909

 ةقيلح رطان ماشع هياكح» نيف
 يخي يك ذلا طقحلا ةرازو ل سامي

 اهيد ايب قارطالا عيمج ةقفاومب
 اهمعّزرني يتلا ةيدوساملا ةمئنمملا

 وهو دهم ةيلاع ريزو قيخلا وبا
 نيييلاملا ديمعارسب عم فرشب
 لك يتوساملا لفحملا ي ماضعالا
 لك هيلع لصحت ينم لاومالا
 .هرازو

 ناوعلسو ياطلسو مهن رسان دقو
 ىرنتشاف يساميلا نم ضلخسملل
 تاليجملا نم ةعومج» ناملس
 هبوال برغلا ق هر داصلا هيمرعلا
 هيسئافلا ةيماصيفلا ىف هسعيمس
 ظعفنلا ريس كبش ١9487 لوتحتو

 يذلا يناميلا عم دهف حيطصاو
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 نم ارابثمها يطسلف مسا لمعتسي نأ ٌةدحتملا مسالا ةماعلا هيحمصلا بررغ
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 ليئارساو ةدهتملا ثايالوثا ايفا
 كلود يظسلف له :لوبخ لمسلا مسح داق يوكي اذه ةدحمملا مهالا رارقب

 914 مبا اهبيوتكأت رمادحل هقلمتو

 هديظتمملا ةلودلا رفونت نا 0 هباف قودلا نوباقلا فيرتت بسب
 يذل ةرلوتم رصامسلا ءدشو ةيماسأ رماس ةمالبث

 نامل لود تارتخاب يليئارسالا لالتحالا تحت ةدوجوم وب مرالا .الزا
 ,اهنم با 0 ةبلاطم ليتارساا

 الو لالتخالا مدل تحت صرالا هتصاقاداب بهلا يذلا وطو بمشلا . اهمان
 .هسفب وقفلا ىتنعو نيطسلف غراب بحشلا هذه ةلبع حرام كدي

 يثنا ةينيليمململا ريرحتلا ايكذب اهتلثب دقر . ةطاسلا وأ ةدايسلا ءانئ ا
 ت'اراطس اهلو ةلئهز' هفراب ,سيطغشتل) يبكلل اهيلبثمل ف ةيلود ةهعرشا
 .ليخارسا ثاراقس اه دع لوف ملاعلا
 ,يثلا ءةايسابسل اهئيعرشر نيظسلل ةلود ةينوناك دكؤن اذهب اننا

 تاقارتعالابو ةدحتملا مسالا تارارخب اهتبستكا

 رئاخلا ريكا ددعلاب عقدت يكل اهديمعت بت ال
 اييامنلا ويملا يل اذبع لالتخالا لوختي ىتحر ةيركسملاو ةيداعتلالا
 . لسسؤيي ءاسصع لمصيف و هظبحتي نا عيطتسي ل ايسقنو ايسايسو اههامتجاو

 اباضقلا نم ريثك ف امساح الماك تعبس# يتلاو 0 ةحاسلا ءاينات
 نم را رثلا بارثفالا باطتو اذهو ديدجلا سايسلا يكذتال ةجينل ةيميدنالا
 ررملا راهظاو لدتحالا شنب ,ةرشابم هتبطاخمو د عملا كرلا
 اسلا يلا اهقيرط قضت نا

 1 تهاطتسا دقو , قالتها اذه ءازجم نم

 ,كل) ليقحتن ةلرعلا نم ديزم لجا نع ةمحابسلا مذف يق لابتلا ند
 !ديزم نكلو ..اهيلا ماعلا يأرلا بسكت ناو ةيناو هلا

 :! نيطسلف ةليد نم باحسنالا ىلا راطضتن يملاغتا طشضلا نم ليئارسا ا
 اةيدامثلالا سبيالا اما

 هل ةمس نييالع ةمخ نم يتيطملللا يملد افا

 سم و بشل هذه بجي نوكي ديسو مدل ةعيرش هل امك ةلاسملا
 ضيا نمدجلل ير

 نم ءزمج نطسلفو ةيبرملا ةمالا عما مزج وها ١ ايهضلا
 هاجت مثلا ةيبرخ ةييقد دكي ,ءريرحتب بردا ملح اناط يبرعلا نجولا
 ةييرملا لودلا خم يداصتلالا لماكتلا ن ايدام اهنع نولضتي له ناطسلل

 2 م
 سب داما و ذأ كودتأسب بونح نم ةؤاقمسا

 افوسو ؛هتبود ةعاظار هثيريح قيلاحتل
 دلاو اذه «ملاملا لهد نع هريشب ةوسا

 اس ا ا و دعما عمل يماشجالاو يا
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 يفارالا ةمئار تما

 نولاو موبصينخلاا روث اهنعو ةديدع يعو .تيفا رحبلا حالما 7
 حتبو مويسسشل املا موريو مويساتوبلا
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 معن ديب فدو دخان .يحايسلا ةيعاصتس
 .روهغاس ثتيبج
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 ءدوياز لالتخالا س ثملخت وب ميدو اهسعد متول امبق .ةلشمملا نينخسلل

 اضئاف نولكشب نيل اهلاثد | دعازسب ةرشب ةيداصنتقاا ةمهن صمهتت نا اهنكمي

 ا
 نم هيلو ,يخيرات دلب يطسلاف نا لوقب نا يلكيت ةحابسبملاب قلعتي ابهر

 امم ,ةهيبلا نو دطاوتي مثالا انتا عيمج نب جايسلا لمعي ام ةسدغلا) مالا
 .يبعبشلا زيدطتلاو تا ١و تايد معلا نع ةيحايملا ا واج
 حلا ,يفداشضتا ءايحأ كاذكو

 كل عاطتسا ينويهمتا لالثحالا تبحث رصاصللا
 ججاتنألا ف تالا يلخ دامتعالاو ودعلا داضتقاب

 يا دصتساو نما داصن داصتقالا يلع هريكرت لل ف .كالهتسالاو
 اونا نم جرخخو هيفس ىلع ١ راعتنالا دمتعا اذكهو
 لاق ودعلل ةهاطملاو ةراجتلا ريرو وراس نا ىتح ةيليئارسالا ةيرامتن#ا
 ميلصنلا ةيثحتا ةينب ةمالأب ( ةلتخملا ضرالا] لاكن مايق مويلا دهشب انا
 يتاولا نم سأر قلا ٠ ٠ نيب نم سنار ىلا * ١ دهوي ثيدح هات تنمو بيلهلا
 ثاجوتثم ىع مانقتسالل ادبلط اذهو بيلحلا حاناال هصسخم اهثوكلمي
 ,ةيليئارسالا ىبليسلا



 ةقلغم ةشلقلت
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 ضايرلا يلاشا
 ابخاص الفح نومجاهي
 ةلالو ثركذ ى عاو ى ضايرلا

 ابخاص الفحع نا ةيسرقلا ةفاحسحلا
 صايل يف يسئرل نيعاوم لزمم يف ميقا
 ( نس اهكش 60١ هيف ترام
 ايت ءاهجالا 6 لططسم راثا

 راكبتبساو
 نل ةملقعم رداسم نخل ةلاكجنا تلكمو

 هيق دلا يلرمخلا اويجاشف يلاها
 مف تاططسا 0 ةديوسل و دام
 ف يكراشملا ةيامبحل لخدتلا ىلا
 0 ءارجا قل ناخبا نوبيو لطخيلا

 نيطيرشلا نيمرحلا شاخ نأ ركذيو
 ةدوجوملا ةوينجالا تاؤقلل زاجحا دق ناث
 اب ةسوامم راجحلاو ديني يضارا يف
 .ةيمالسالا قالخالاو ميقبا عبم يف امتي

 ادلا مويلل ةقلغم ةيليقلقا

 2 نا باضنا - هلكخمإا سيطلق
 بلصاو ينمطتملف نظاوم ديهتشنسا
 لخلا ماصرت جورب نارخا نابثا
 لاوسحالا تاطلس حض يلمابتملا
 ةقلعلا ف ندع ةميدم يل هيلويهملا
  ةيكحملا ةيبرعلا

 نأ نما ود فلا هممادا بوس دو
 جوريصت فيصا اينويهم اشوتيمم
 ةيماب ةهقفاتع صرفت را ةيميد

 موضهت ةيياهسلا يتطوتسمللا
 ةسافتمال» نابش ممم ٌةراخحلاب
 يبث بورعلا ريجم نم بفرقلاب
 , .كلئحملا ةسيرملا هفضفلا -

 ءانبالا تراثا ةسلد
 نأ ىلا هلمجملا ٍيقظتيبلب نم ا
 ثماع يبريهملا لثلتحالا تالعلس
 يسينيطستفتلا نيبطاولاا دنحا راد مدهج
 لتحملا هرغ عاطق ل عيردلا ميشم ف
 ةرايبم مهرب اهيحام مايك يوهدت

 ةراجيخلاب هينورهسن هيروكمع
 ةيهصلا لالبتالا تاوه فيشغاو

 , ولا ةيممزحلا هعسعلاب هيقريلن هب دع

 للاسع جبارلا موقق ةقلعم ةيركسم
 اهلجادم بشلغا ثبح يلاوقاا

 لوخدلا بمسو هيركسعلا رن اوجلاب
 ضرلا ءةيبا برئادو /اهنم جورجلا و؟
 نالمشلا نم ةعومهبب نأ ةلئحسلا
 هيرود اريح اه ةنيذدلاا ي سيدولطسلغلا
 هةيفو .ةراشجلاب ةينويهج ةيركسع
 نلاع رصديضرلا ةدياهملا دومجلا قلظا
 مهس اذدع ادباصاأو يبطاوللا ءالؤج
 رمسا اددع اولقثعاو حورجب

 نابشلا نأ ىلا ءانبألا تراشاو
 اومجاه « يوزع. هيرق يف جيدياعسنفلا
 لالخ نيطوتسللا ا ةراجسلاب
 يركسملا ركرملاو ةيرغلا ربع اهرورم
 .اهيف ينويهعلا

 ةدرابلا برحلا ءاهتناب نولقتحي ادلب 5 ع ةداق

 تاسموصخ السن ةدسيدسج اسب ور وأ ماسيف

 يب رسعسلا جسيدتسلا تاروطست شتاسنت ةسيسو رولا ةسمقسلا
 لامعا مويلا انه أديت  عاو - سيراب

 لا نيالاو نوانتلا ومثؤلم ةمق
 2[ ةدات قيتسيو مابا ةثالث رمتستو
 مايقو ةدراسلا برخل ءاهتماب ادئي
 رب ةديدج ابؤرجأ

 تاموكحي لود ءاسؤر شئانيبسو
 هيبوروالا نادقبلا عيصتح لتست ادلب 1
 تايدولا ىلإ ةفاضألاب اينابلا دع ام
 ةيلبقتسملا قافآالا '"|ملكو ةدحتلا
 تاورسلل يبوزوالا هاخبلا ةسيلمسلا
 مسقولا م لئاسولاو ةبابقملا
 عيتوتلا ذنم ىربقلا ابوروال ميم دابملا
 يتلق 6 ماهل يكثستاا ةقيلو ىلك
 نوامتلاو مالا رمتؤم اهمم يسسات
 ةديدج تاتالغ عبضوو 3”
 ..لودلا مذ نيب ٍنوابتلاو نمالا نل ديم

 يلع عيلوتلا يلوا ةرملل متيسو
 7 ةيذياقتلا ةحقسألا نيذشل ةدش اغم
 نيرشمو نيتنا لبق نم ,.ايينرأ
 لايش فلسو رسراو فلح يف ءافعا
31 0 
 ١ مدي

 ةيسئمآلا ةيمك قمه اهلا هذه دادتحتوا
 اهتايلماب للعح لقا حمسيبب يتلا
 اليين تاضوانم اهلوم- ترلد يتلا
 كالالا تارجيع .جمبت اهلمع بترتيسو
 صاقع لدكشيو قيتبتلا: ةمظنا نم
 اهنم ةيتيطوسلا

 دنتسي قلحتفا ةداظث نمطتت امنا
 ردقلتلا تايلسكو تايولمملا ,لدابت يلع

 نيله ةثغابم تايرست ءارسا فيدو
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 ةقولا كلذ ف
 ءاهبتن) هيف كا در نالعأ نع
 ,اهنيب اسبف ةبوصخلا رهاذم

 نا كيسشرف ةيمسر رباسم تركذر
 تارارقلا س ةعومجم نس ةمقلا
 نيم ةديدجلا تاقالملا ميظنتو ةمباتلا
 ةهنيب نم رستؤملا ف عاطغإلا لونلا
 ءارزو ىوتسم ىلش يودس عامتجا فقع
 ةيونس تاغعاشجا مدعو ةيجراطلا
 ةئاما ماشناو ءاربخلا ىوتسم ىلع
 نا اهرقم نوكي ةمئاد ةينبف

 كلا ةمقلا نا تفاضار
 مت ةيرواشت ةينامرب ةبمهمح ماشنا
 .ايطشالا لولا مهدحج نم نييسالرب

 ناو اهرئاد دبم رزقي مف رمثؤللا
 ,تاباختشلالل بعدكم

 ئم ةياترفإ ركرم مءاشنا نأ تركذو
 رسمتؤملا اذه نع قئينيس تاغازدلا
 قيبطت ةمهمب نماخ لكشب فلكيسو
 ررقتس يذلا نمالاو ةفئنإ تليارجا
 نيثالثلاو عبرالا لودلا ىفع ةالبقتسم
 ارنب انييف نوكتسو رمتؤملا ين ءايعالا

 مدقتب اسمر نب ىلا هرقل
 ءاشنا ندضتب رمتزكا ىلا احارتقا
 تاوصفلل نع لثشتت ةينوناثا ةسمؤم

 ناتلود اهبلا هجوتت نا نكمي ةفورحم
 انياسمت لوس ناتلتخمب
 لوح يداهت لجا نم قلذو تاينلالاب
 .اهنيب ميل عاَرت يلا تاقالخلا هدغع

 امقايا دوم ا نا تناغاو
 ١ تكيموتلا نس ةعربسجس
 هيد اهتقالا نوامتناو ناسنالا قوقسحب
 ةقلطمم يف ناقألا نوامقلاب ائيبلاو
 ,طسوتملا رهيلا

 ةمعاملا دهشت نا رظتنللا نمو
 يساموتبم عاشت رسكؤملا و ةكراشلا دوطرلا جابو وعسر

 تاواقكلا نم عجبك ددعب انسكم

 دقعتتس يتلا ةيناشلا ىاعامتجالاو
 نيب صايع لكشيو رمثؤلا شعاع لع
 ليئاهيم يتيفوسلا نييسيئرسلا

 يف تاذحالا ثا وت لو زكرتتس
 ةقلتنم

 تازملسلا 0 ىرخلا ةهج نم
 ةددشع ةبتما تاعارجا ةيسمترفلا
 لودتا ءاسؤرل ةيامسلا نيما> قدهب
 رمابسم تركذو ةمطلا يف ,ريكراتملا
 نم رثكا ةئبدن ررقث دنا ةيصبرف ةيدمر
 ةطرشلا تاوقا نم لجر ىلا ةرشع
 نيذلا يضرظلا يشيهلاو كردساو

 0 رواخللا يف نورشتديس
 ناكم ىلا ةيدؤملا ةيسيئرلا عراوشلاو
 ةسعاسلا طسو رمتؤملا داقعتا
 ةكرخ عنم مخيم ملا ةيسئرفلا
 ,رمتؤملا داقمنا ةرثف لاو اهيل

 ةينالرب تاجاجتحا رثآ

 اهتاروانم ضفخت اهناطيرب
 صرب ف

 يئاطيرب تففح  تاصناد نصرت

 يف صربف بره ين ةيموحلا اهتاديرت
 ب يصربآلل» ناد رمبا ف تاماهتا اباقعا
 ناكو لرمتن ةيئاطهربلا تارقلا
 .ةيئاطيرب ةرستسم ثلا ام ةريزجلا

 يئاطيرب يركسع ثدستم لاتو

 5 لآ مايا ل

 ةيبوروالا تاروطتلا نم ابسحت

 ةسيميلقالا ةيدقنلا ةدحولا ينودج خف كوكش ا#
 قرش لود تفلعأ ب او - نابابما

 اهنا سبا ةيقيرفالا ةراقلا بونجو
 ةسيدتت ةدبحو ةمالقا ىلإ

 اهنيب اميف ةراجتدلا زيرمتا ةيديلإا
 ضاقخشلا نم اهلايبتسا نع ةبرحم
  ةيلوالا اه دراول. ةهملاعلا رامستنالا

 عييفر لوؤسم نع رتبيور تلفنر
 ةيليخطفتلا راجتن# ةمظقنمب
 ١ مارزو سلجم نا ةلوغ ب
 نم قا تقو ف عمبجيس يذلا

 من رستؤلا دادعالل .يلاحعلا عوب
 ةبضنملا ةلسع مادقد# ىلع ثحيس
 ,وا قاطم ينع

 نا نر دقتعي نيب داصتقالا ضب نكلو
 سيل ةكرتشملا ةلمسلا مادختسا ةلهخ

 لاقو بيرقلا سقنسمللا يب ىودبس اهل
 ملح نم رتكا تسيل و

 ةيليضفتلا ةراسثلا ةمطنم نا ركذير
 نواعتلا زيرمتل ١441 ماع تئشنا
 يهر مافغالا لودلا نيب يراجتلا
 ماع لولحب يميللا كس ماظنا متم
 .,اذذ؟

 نيسالا اهذ هسفب ديمشفلا يلكو
 ا ةيقيرفالا ةدحولا ةينل ماعلا
 للا ةيفيرفالا لولا اس دمحا
 ةيداضتقا وسب 2. نييسمتلا
 مج ضاقخلا ةهجاوس ةيكرتشم
 ب اهنم ةراجتلاو ابوررأ نم تانرعخلا
 1955 ماع

 ملاس كدمححا ملاس نبع ةداكولا ثكنو

 اتتخلا بقع يفحس حيرصت يي هلول
 يل نوامثلاو يمالاو رارغتسالا رستؤم
 تاسفانتا دففتس ايقيرفا نا ايقيرنا
 ةيليضفتا؛ ةيزامحتلا ةنباسلا
 وير ماقت ةمدنع ةيبوروالا ةعومجلا
 اجلال ماض ةدحوملا

 لا تاراعتتسالا لوحت ا فاضاو
 ًرايخ ايقيرقال كرثب نل ةيقرشلا ايودرا

 دامتعالا غده قيفهتل
 ,سقنلا ىلع امج
 ةيرداعثتالا ةنجلل ةسارب ناركذيو

 دل ايثيرتال ةدحتملا ممألل ةعباتلا
 ايتير»س نيب ةماكا نا تركد
 لا يدؤتس ةيبوروالا ةعومجملاو
 لا ةيقيرفالا تارداصملا راحسا ضخنط
  ايعييا

 قبقحتلل يكيرما يركسع دئاق ءاهدتسأا

 وسسسسستاذنلا فسلحت ةي رمسسسسس ةكبست

 اسس اهب ١ صف تافاسسوتفا صمم

 ةفسان تاوبع راجفنا
 ويكوط يف

 ةطرشلا تملغا عاو_ ويكوط
 تاويبع راجقنا نك ننمآ ةيئاءاهلا
 ةمرامملا راسيلا مضانع ثماق ةطساب
 يا زيا ديعم .نم .بركلاب اهتعارزب
 هترايز وتيهيخا ىابايلا روطارببما يوني
 ةفبتملا ةثالثلا مايالا نوضغ يل

 نع سربءتيشوسا ةلاكو تلقئو

 رقسي مل راجفنالا نا ,اهقيق ةطرشلا
 1 هنا الا تاباضا عوقو نع
 ةطحم ف ةيداسم رئابملع
 , نحمل ةسيئرلا

 تبلعا دق رابسيلا رمابع تئاكو
 ةيلمح ١( يلاوخ نع اهتيلوالسم
 لالخ .ديكرط ةمصاحلا لوح رععتت

 موي وئيهيكا روطاربمالا بيمعتت لفد
 يمانا ينلدلا

 ريزول ةرايس ثداح
 يسنوتلا ةعارزلا

 سوت هعاذا بدلعا ب ماو + سيوت
 يئروبلا هسعاورسلا رسيرو يا سعأ
 رسنا هفئاب هباسا بيصا يطاقررلا
 مييسيسزألا ميدزاوس نسب عفو مدنا 6

 ارمقك الوؤنسم نأ هلادالا ةدخ 0
 سخشو يئاملا بوعاو يون 8رارولاب
 ةرايسلا يف ناك را

 ةيكيرمالا ةراطسلا ثلاق دوو اسر
 ةكين لامعا يف قلي ةيضآن نأ امور ين
 ل ل تلحل ةمبات ةيرسب
 لالثحالا ةمواقع ىلع 0
 نم بلط دق ةييوغلا ابيروال يتينوسلا
 [ ديما يف ةيكيرما ةيركسم ةراعانا دئان
 , هثداهضب ءالدالا اهلاطخيا

 هن دمتم ىلا رئيور ةباكو كتسستو
 سوما بئلعلا بتلعلا نا هلوج ةراطملا مساب
 يب ةدهاق دكا ىلا

 : هما < ةفصب 0 مل ب تح
 7| سناب

 ميش العيالا ءاروونا سيئر ناكو
 ١ رهشلا فشك دل يتويردبا

 ايئاطيا يف ةيوردلا ةنطنلا دوحو
 يل اظينالا ل ,لأ قفدعيو ويدالدح ريما
 اين) ةمطدملا هههبا ناك ادا اعيش
 هصماملا .لبيلا لامسا نم ةلطلجم

 3854 ماع نيب ام هرشعلا ي بعقو ين
 اةعا ك4
 نادلا نويساك سيلبف يعافلا نآكو

 هميدس ق عفو يسارا موحش يف قهحي
 ةلالخ يل يضادلا 1807 ماخ ونايس
 دف مهعرصم هظرشلا قاجر نم دئالث
 ني ةمدختسملا لتابقلا نا لك صلت

 عمان ةيحيلسا يرحم نم باك مرجفلا
 قيدالب» هيدلعملا

 ارسامما هلق قيدالمس ةهكيش بياكو
 يف اهنطدم حالسلل اهيردوسم 54
 لاين عالتعا مغرر اسيلاطندا لاسم
 ولا ؟9لآ07 ماحب هيرسلا تاعقؤسسملا

 ريشي ىلقب فرفدملا نم نكفس مل هنآ
 ١6 يف هدوضوب بماثك يبلا ةهنلسآالا
 ةهسم اهدومبسم

 يتيفوسلا بهذلا
 ءادوسلا قومسلا

 نسما ةرهجأ تقلا  عاو  وكسوم
 ناع ضيقلا «يب يسن ين» ةلودل“
 قارس يبرامت رح ةريطل ةباصع
 دناياهاب. مجانم نم ماكنلا بهذلا
 قوسلا ىف همييو هبيرهتو هتبقعتو
 . ريمل ةررصب ءادوسف

 رسمخأالا مخدلا ه«فيددم بحضاواو

 نا نسفا اميتا بدزوا يتلا هيركسعل
 مهلا ىرتل بردامم هلوذلا نما اطلس
 يف يلماملا ككيبشلا نارفا ىلخ نضنقلا
 نم اهارغ وفيك نيرشعو هلالث مخامللا
 نس ةنتاف بايفتو ماخلا بهدلا
 لاوسالا

 سليارط ف راجفنا
 لف هلي برقا ب او سكب ارطا

 اشم نسما يناننل للاتتا يصتمار طا ةدمدم
 هيداجللا# يناسملا دقاون مظتتسي ىلا ىذا
 جورب صو نود ةيدام رازسخا بويحو
 تاياييضأ

 نا يانبل هينسا رداصت تركذدو
 يف ةرجبش تهت هةفوصوم بباك ةليقفلا
 ةيلودلا ريرطلا نك دفن رش ناك
 نشارك د برس نكذدلا هيلخاسلا
 تؤرق ةميصاعلاب

 ءادنلا

 ةبداصتقالا ةسايسلا داقتنا

 بسسس ستجت نسمع في الأ رسل |

 راسفو ر ةسموسكسش نسع ةسسسلا
 كاريش لاج مجاش ب عباو ب ينسرام

 سيئرو قينالا انيرمم هازررو سيئر
 ةيرؤهسجلا لا نم عمجملا برخ
 يف اهنس ايس دتناو هيبسسيرفلا هيوتانلاا
 لذلايملا روسا ةرابا

 راصما نس دذع ياما فاريش لاقو

 يفرش (ييسلفيال ةعطاطم يف هبرح
 تحتل ةمزركل نا ةهيسينرتلا ةمماعقلا
 ناع توعيدس هيروهمجلا لثسا نم
 بوكحلا نك هيثلا بححل 0
 يراكور ليشيم اهسارتب يلا ةيلادلا
 ( ناي زسلا) هيسشرفلا يل سم
 سيرف ةحلصم نم نوكيس كلذ لال
 نيس ربلاو

 موفت ةيلاحلا ةدوكسلا يا ىلا راشاو
 ةرادا يت هيموبلا نوؤشلا .فيرسصتب
 ايتاهب ريكعت ال اسهمكتو ةالبلا
 لمفرمسيلا اي

 ميسيرفلا نميلا بارخا نا ركديو
 نع هيعثلا بحاحجت عورتمب بمدقلا
 ثنح هيلاكحلا هيسنرفلا هموكحللا

 دعب كليو مويلا هيلع فيوهنلا عميس
 راكور ليشيم هموكحلا سيمر مدعم ن)
 «رورصص ضصرفل ديد نونال عورتمم
 ةيرهشلا تادترملا يلغ ةديدح ةيلاع
 طهي يدلا يلاملا زسفلا ةسلا
 .يسركلا يعامتحالا نامضألا قر ديص

 نماضتلا ماسقنا
 ةطلصلا ىلا يحس سب اسسيئاسف ماسلا

 شيويبات مهنا  عاو  ومسراو
 يدنلؤيلا ءارزعا] سيئر يكستيفوراع
 ةيسمائرلا تاباختئالل هسفابتم
 ىلا ل انسيلاق جبل هب قتتوبلا
 . دوؤسملا اب 0 ةطلسلا

 عم ةلباقم ف يكستينورام لافو
 لا ةيوسوبلا ومراو يثتر ةديرج
 اذا ىفوفلا نم ةئاض ىلا هعتت دنلوب
 يتلا ةسانرلا تاباطتنا ي اسيبام واث

 لمتملا عوبسالا يف سرج

 تابيباطتئالا 1 نا رئادهو

 نيرشعلاو سماط#ا يل ةررخا ١ ةيس انرتا
 يب رصصمي يلاحلا يئاثلا نيرشت نم
 اهيصا نا مب يكستملوزاعو اميلاق
 تحاطا نأ ذنم نييسايس نيمص
 ماعلا ةيعوريشلاب نساصتلا ةكرح
 - مرصقملا

 ةيئرش ةيبوروأ ةمصاع يف يرس عامتجا
 ططسخت ةيسيسكي رسمالا كلا رسب اسفاسملا | 201525

 يمتسينوسسلا داسحتالا ةسنزسجتسا
 نم ديع مهتا تابعنا

 نالربلا ف ماضعالا ةييركسعلا
 ةيكيرمالا تارباقملا ةلاتو 1

 هنا اولا ل ديقرشلا ايوا لود مصاوغ يدعحا ىل كلان يرس عامتجا
 ةكرجتب ةلبفكلا قرطلا لف ثحبلت سرك
 35 وسلا باحتالا

 قوئدحتلا مهوار
 يللا عام "| نل يمما نائنيل ١ ماما

 ةيتيطوسلا ةيركسلا تارابختسالا

 نم اهيلاصقنا تامظتم هبغ تكراش
 ايناركزاو قبطلبلا تاديرويسج
 نايك ءاني لا ىمست ىتلا ةيتيفوسلا
 كوالا رخبلا اردقول مسي لقتسسم
 . قيطلبلا ةمظنذصسإ
 بوشتابروغ نأ هللا او
 2 نوكي نف دبال ةيتينوسلا ةببايقلاو

 نس دما يئاو' ل يارا ينيطوسلا سيولا
 5-5 الشر ةتيفوصلا ةدايقتا
 بفكللا ماما ثامونفملا هذه

 نادوسلا دودح برق

 داستست "سف لاستسقسلا دذدجست
 شدالقثب ةئصارق

 صاخشا ةسمخ اوقرغا
 تيميساه ماو اسكذ

 كا ءالفنب طعسو رهن يف اًقروز ةتسارلا
 هكاطو نيئالثلاو هباكرب اوقلاو
 يا ا ادييويرم
 ىلا عدا امع

 ةيسرفلا ةئاحملا ةلاكو ببانو
 اناسرق ١6 نا راهلوق اكد فحص نع

 رهت يف ابكرم اوهجاه لقال ىلع اهحاسمم
 اورفو جتايكينام ةعطاطم قا ايوماج
 اوبلسو ايش الزله ا نأ دم

 ىرقلا ناكم نأ ةماكولا تصشواو
 باكرلا عيمج ادلشتتا ةرواسمملا
 .نيدوقذم اوريتغا ةسمخ مانكتساب

 ددجت داشت تنلعا  عاو انيماجنت
 نيب نادوسلا عم اهديدنع ىلع لاقتلا
 . ةضراعملا تاوق نم رعاذعو اهشيج

 ناوي نع ةلاكو
 افيمع الاتق نا هتوق ايدام ايركسع
 رع دو دسحلا لوس بدجت

 0 قل ارثتلا لاستنلا
 .يترواجلملا ادوروجو ىلا مقساو
 وا يلتقلا ماقرا نايبلا يع

 يع
 دل شبجلل ايلعثا ةدابقلا تناكو

 ةدطمملا هذه يف لادق عوق نع تثباغا
 كللاو يقال مي 0 ةرم لوآل
 . يسسالسالا لليفلا ىلغ كلذ ةبلوؤسممب

 لاومولا هفيعمص ترذع سيراب يلو
 هس ايركاسع طررتلا ند لاسنرفا
 اد يداشت مارب هنا تلاغو
 , ساسألا

 وصدس دسمشطسلا ءارزو سيار |

 ةسيسسطوسللا ةصئاسللا ىسلا |

 ضماغ تنامح

 نييتيفوس نيطباض عرصم
 نع وكسوم ف 1 حا نيل مج

 ءهميراوطلا تاوق ةرادآ سيئر
 ةيتيفوسلا ةيلكافلا 1 يبا

 ةدحو دئاقو «كوب تربلا» قيرقلا
 اهسقن ةراريللا ةبهباتلا عىئراوطلا
 ”تايروب يلوتانا» قيرفلا

 هرمخالا مجسلا» ةظيحم ترتدو
 نييئلوؤسلا نا سما تيرتكسملا

 لسيمطلا انهفتس ايفل
 ركث مل اهنأ الا ةراهس ثداح يب

 , هتاسبالم وأ تياحلا نأ 0
 ء ا شممسسستا

 ءاررؤلا نميقر نشات - ماو -يهلادوين
 راكيش ارهباج ديدجلا يبهلا
 باجتبلاب عمك يف كحدسلا رماتملا
 نم مهلكاتمب ةجلاغمو جالملا عاقلا
 , ةحئامملا لالخ

 بدشلا ةملك لوا ]ف راكبش اهدو
 ظم ةرارول# ةسائر هبلوت دعب ثعيدا
 لا ةحلسملا تافؤمجملا ممابآ ةمسس
 يف ةيركسلا تايئدحلا نع يلختلا

 عب ضوالتلاو باهجشبلاو ريتك
 | ةيوكحلا

 «ارجاب ريمضت يف نوحلسملا بلاطيو
 و ةقضطذملا ليفتدم لزم ماتقلا
 2 نريصلسملا دابر باجمبلا
 ديزي ام اهفالخ ةيلئاصترا هلمسأ

 اذه مهعرمع

 ةبلطلا ةروث ىركذ يف
 اصف ا نوما تاس ذ اسم

 نيب تامداعم تعلو - عاو  ائيثا
 مانتا ةبلطلا نم تاهوبجمو ةطرشلا
 عطش ١ 7٠١ وحن اهييف كرامتت ةريسم
 ةروثلا ىركد ف لوالا سسا انينا يل

 رضخالا سأرلا زج
 ديص ةئيفس زاجتحا

 ءاسالا ةلاكو تركت - عاو - ةنويتلا
 |رلا ترص تاطلس نا ةيلاعتربلا
 ناك ديس ثزحتحا رمشالا
 مابم يف حيرست نود كامسإلا دامت

 ايديرلا يرمي رفتجالا سأرلا ليبصرا
 ترحتحا هئيلسلا نا هلاكولا بلاباو
 ءانهم ىلا ب دهبفاو ينسايلا سيميحلا موي
 , يشسسيمو اسم ه«ريرتحب وليدسم

 ةكرتشملا ةنجحللا تاعامتجا روضحل

 طابشسا ل تمهسا يتلا «يبالقتا

 , نانويلاب يركسملا مكسلا
 وحن عب ةظرشلا تاونأ تئبتشا دقو
 ةياهن يف نوزيسي اوناك يضطش ع٠

 لرخو يقلا انثا دهنم برغ ةريسملا
 , ةيكيرمالا ةراقسلا

 نصاخشا ةرش نا ةطرشلا تناقو

 هنبهنو نورخا ةتالث بيمعاو اونئتلعا
 كرسبي ةدع دلاوب بمحو رج اثم ةرشع

 يركب ةسساسب ةريسدلا ملت نمو
 يثلا هيلطنلا ةروث
 طاقسلا دبش لك 0 14102 يناثلا
 لابويلا مح يذلا يركمملا ماظنلا
 * 1519179 34017 ياش سم

 نا رسم زو زسسسي يسسسفايي راقا
 روسثدلا يسعا نارهط لا ةهوب

 هيلع راسخ ريوو ننانرالا مي ركلا دبع

 نارمال هرايز يف هيدميلا هيروهصسجلا
 لالخ ىنابزالا روسكدلا لفتيو

 للاممع يت ىيرملا نم ةتاسر هرامرلا

 لل هسيالربلا سليم نشكر حلاض
 نيسيرسلا لآ ةسينمنلا هفرووهمجلا
 يناحسمفر ينشاق لسارمالا

 لالخ ينبسلا ريزولا يرجيبو
 نيائوؤسلا عم بالكافب هيراي
 نافالملا ريزرفت ليصي قلمير يزاريبالا
 ايك نيدثيلا نيب ,لرعشملا نواقسلاو
 ةيئنسلا ةيزوهمتتلا دلو سارفتس
 ةيمئارتإلا  ةيسممتلا انقفلا ةيكلللا
 يل اهناعاننجا ةقتدنم يبلا هكرستملا

 نارهط
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 ]1 ١ دسعلا_ داعكأذ ماؤراؤ سيثالا

 وعدت ةفاخحملا
 نم ةليسلس توهيظا ب خاو ب ندسل

 2 'اهتيردلا ماهلا .يأرلا باء انشنسا
 نوكلس مكاكلا نذقياجللا برش
 ع ؟لا هياسسا ةراع) يف لصتا هيصرف

 ةماعر نم رشناب بيزغراب بجيرا |
 هل اس نابل هادا تلاقو ,برجسلا

 سا دادخب يف ةعفسلا هيرييلكتالا دعللاب
 نسيموي للام برخ ينلا تاءاتقحسالا يأ
 برج لخاد جارتقالا هارخا ىب طقم
 ترجل رشتاب هماغر لوخ نلعفاجملا
 للكيان نوليعمي نيدحابلا نأ ىلا تراشا
 لازال قباسلا عاطدلا ريزو .نياتلسبف
 ,ةمركحلا ةبسائرو برخلا هماعر

 وبا عاتهتسالا يل ىلا ههادالا براشاو

 هيئاطبزصلا فحبصلا يف برش دق
 .سبا ةرداعلا

 ةيئاطيربلا فهسلا تدقانو
 بارسع الا فلتخم نب نويسا يسمو
 4 مكاحلا يظناحللا برح و
 ثيوصتلا مدع ىلا رومعلا سلخم
 اذه يوبحلا دوما 0 1
 الثبلا
 سما اهتالاقم ل 0

 نياعانلا ىلع تحبص( رشتانل ناد
 مدع يل! نويطاتلا اجني دقو يئاطيربلا
 مل اذا يطقاخملا حلامل ثيوصتلا
 ةماعر نم مهسقثا نوظلاجملا اهحذب

 ةيقارملا ماينالا ةلاكو وكسارم لفنو
 يلا اهتراشا فعلا هذه نع ندثل

 اذه نع مجُي ابو رشتات ةموكح

 ضفري قيناكول
 ةبئاطملا تارهاظتلا لدجت
 ةيرافلبلا ةموكحلا ةلاقتساب

 5١ نم رثكا رشاظات ب عأو - ايفوم
 اهلوص طسبو يق دحالا سما صخش فنا
 عبلاعب ةضرامملا ةوعدل ةباجتسا
 اوَقي يتلا ةموكحلا ةلاقدساب
 .ايرافثعلا يتارتشالا بزسلا

 تاممست مب ةره الفَتلا هذش تملظنو
 ا دع
 مهل | كلاذو فيرلا يو ةتيدم
 ةيطاشمب يوللا با اهتالطا
 :رلا ةضراعملا برتحر»
 07 ل اهب تاذ ةبوكم» لبكشت
 ,هققاوم

 فوناكول هيردنا ءارزولا سيئر ناكو
 ريم لوألا سما انديجم ددش دق
 رطبقب ليقلسي نل هنا له نويزفلللا
 ميدقت يهني هنأ دكاو عراضلا نم
 هيزح وا نالربلا ضنر ذأ هتلاقتسا
 اذه يل ةقئطملا ةيبلخالاب دذلا

 جالصالل هعورشم ةدئاسم لا ١

 يوللا دافسلا سيئر لا هاهم نم
 هقا نيرغالختملا مامأ ةيطارقمي دلا
 اقوناكولا ميدقت د ةلاح
 ةمك نم هتدوه هدحب لبتللا .سيمخلا
 ستتاو اع
 الا بوخللل يسمع
 . «بعشلاب نهر نوكيس

 دنع نويئاوتيل ىحرج
 شيجلل ركسم لخدم
 نأ ةيتيقوسملا سات ةلاكو تركذ

 لوألا مل ماسن وخرج نيرهاظتم
 قف يركسك ميطب لخدم دنع ببسلا

 كا
 ي ريذخت تاقلط يتينوسلا مدل

 تسفو ثداوحلا نن ةلاكولا تحضواو
 نم ةطبارلا هتمظن عامتجا مانخ لإ
 ضرخل تاسطثبو ايئاوثول ةيرح- لجا
 نم ةيتيقرسلا تاوقلا ليحرب 4 لا

 ا د م اًضملا هجوت .امنجالا ماتخ
 احصل اوترعت ثيح ةمماملا
 .ةناكولم دتدروا ام بسع ةيزازفتسا

 ميطملا لكم دنع كايتمشا عقوو
 اهمدخ3سا اددعب .. نويركسملا قلطاو
 - نيرفاظتملا قيرفتلا ءايمقلا اعلن دم

 تباحو ءاوهلاو ةيريدحت ةيوان ةرهل
 اديو .ةفيملا اع امضيأ تام

 مس ثيح قرقتلا ل اهددع عمجبا

 نأط يسيراج
 مراشنبلل

 اتيليه نولطفي نويئاطيربلا

 نم ةلماس ترهظا - عاو - ندتلا
 لأ .يساظيربلا ماملا يارلا تاء اتطتسا
 اهباطيرب ف مكاحنا يظماحمللا بوه

 وراغا يف لمفا ةبعرغ هيدل نوكتس
 وشنان بيرغرام بحي اد اذا هباختنا
 .بزحلا ةماعز نم

 ههذلاب اهل انس يف .ندنل هعلاذا تلاقو
 يبا نسا دامت يف طقنلا ةيريلكمالا
 سمرزي لبق برج يتلا بتاءانفتسالا
 برش لخاد جاربفالا عازخا نم دعقف

 برحلل رشنات ةماعر لوخ يلقاسملا

 لكبام لولص#ب يجيطاملا نأ ىلا برابشا
 قباننا عامدلا زيرو نماملسيه
 برشتا هماعر لع رشتات يدعتمو
 ,ءاززوت# سيئركو

 تاءابستسالا نأ ىلا هعابالا براشاو
 ةيتاظيرتلا فدعملا يف برشب دف
 سبا ةردابصلا

 ينوبهيص ناردط
 توربب وف

 يسرا نأ ريشا يسش 6 دير ريب

 هيفظزر بتراخل يبما يبويهصلا
 «اويضالا ف هةيياشكتسا تامثظو

 هييباننتلا

 نأ ةفمانعللا ةميسألا رداهللا بركدو
 مارصلا يف تركزت تابدطلا هدف
 بوينج ليخلا ةفطنمو بورش ةمصاقلا
 هسفافلا يرش

 يتلا رشت تات داعبتسا ىلا
 توفض ىف عباو ءاينسا نم لشفلا
 ذل بهولا نأ نوري .نيدلا سساطيرملا

 اهليحرو ؟هايذممل نادع
 نأ ةيعوبسالا اهنالاقن ى بلاقو

 بياويللا مارج ةرارمب رغشت رشبان
 جيمزات ىف ثدحي مل تيح اهدص

 سيئر اعنا مني نا تيردعلا ايباطيرب
 هماك تاناجتسا مارخا لش هموكح

 مابا ةيضغلا يا ىلك فمما ككؤمو
 ةداعا قظفع لثسبت ١ يطفاخللا برقع
 لب ترجلا ةماخرل رشباب باجسا

 نيسان هبيرغ قادسلا يلم لمملا ةيفيك
 مدقتي يدلا ل امدلا هيرو كاودبك ليم
 ءةطقب ١10 قران يطلاتنملا يلغ
 نايباقسالا يف ةروم نمضي يك امو
 يب وشتال ءاغي لاح يف ةلبتملا ةماعلا
 مك ملا

 روف ناب اهداقتعا نع تبرعاو
 نيطناحمللا برص ةباعرب نيانلسبه
 ملاسمل ايردج فتولا ريفيس
 اجانرب هيذل نأو ايعوميل نيضقانعملا
 لاشقنا هبب دف ايداصتتا
 ثيح يلرتلا يداصنقالا عمرلا
 زطاوملا ةنيرض هناي حصوا
 رضورقلا للغ ةدئاقلا ةسسن سفقديو
 ناعالا دمت يثلا ةناملاب (١+ ع ةيفلابلا
 .ةيبوروالا ةعوسمجملا .لود نيب

 ءايظعأ دكا رثعا بئاج نم
 عملأ بازساو ُنيلظْلاَخملا
 ايلاح يظفاحملا عضو نأ ةيئاطيربلا
 مل عطو وهو رخانتلاو م اسقمالاب ميعتي

 سس
 أ

 ني اسست لسيف ن وس سا ضني ن وسسسين اي رسلا
 ريظفاحملا بزح تقزم

 هطيراث ىدم يلسغ فرعلا هدهشي
 وه كلذ ىلع لاقع حو .يبابسلا
 ةيجراطلا ريرو واه يرهيخ همجايم
 سلجم سيئر ءارزولا سيئر بئابو
 نيبرقملا نم دحي يدلا قباسسلا موممت"
 ..ةمركحلا هسايس ل رتتانل

 اخلا ةيجراشنلا ريزو نا امك

 هةسفن مدت نك نلعا بريش يسزفخود
 نم ةيئاثلا ةلجحرملا يف برصلا ةباعرلا
 3 عوضوملا مسسي مل )ذا تيوسنلا
 ةتنيعو 0 ايدحتم ىوالا ةهلجحرلاا
 شلات

 رشتات نوف نوطناتب ءاضملا بسنيو
 ةئراك دباب ةلململا ةماعزلا تاباطلناب
 مهب يثكلا لقليس تيدح مهيرحل
 كتاباختتالا ف ةهئاحربلا مان دعءاام
 يأ لامعلا بزي حلابل ةنبتملا ةماعلا
 لئرسإلا ييلارقميدلا بزح

 ةمركسلا ةسبئر نوت اهلا لمحيد
 ١ ةيدرتملا عاضرألا ةيلوؤسب»
 او رعاسلا 0 فمعمت
 ١ يفعلستللا ويم ةيبيسفل
 ' جهنو ةيبوروألاو ةيثودلا
 اهينائفيرب كرت هيعذلا ياملاو يداستلالا

 2 وي يا
 ,ةلاكبلا قيارتو ديلاملا مكضتلا

 ١ ةقراسماا باربسا يرتو
 بوح ماما ديحولا فرتلملا ءيتا( ناب
 ةماع ياياهتنإل عدلا وه يلفناحلا
 ناديزع ين ربقملا اهدعوم لبت ةلجءام“
 1و4 ماع

 هدتستسنسي «استاسا» ل يسوروألا رسفسملا

 بفاجالا نيرفلسملا ىلع ةديدمجلا ةيكي رمال ةييرضلا
 يبوروالا رقملا دقتخا - غاو  تيت)

 ءانايأرب ةيلوناايزجلا لكنلا اسسؤلا
 لاخداب ةيتيردالا ةمركحلا رار
 بئاجالا نيزهاسعللا لع ةديدج ةبيرس
 يلطتم يسغرب هشاب هتفصوو
 ,هيزيبمتو

 ةيقارملا مابنالا ةناكو لسارم ركدذو.
 ذهل صاخلا نيتاكلا نأ

 ديزملا ميدقل رات تمت ءاج هيد
 رقاسنلا ةيحايسلا تايدخلا نم

 هنا هتفمو هاثايا» نا ريغ
 تايالؤلا ف ةيحابسلا ةيمنت ىلإ فا

 نل يفبجم.. .١ سف ادحتمل ا هتايالوثا
 ا لك بلارض ضرفي ةبوكسح ةيأ
 لاجم يا خيجصتوا ةيمتكل اهيتطاوم
 ,هديرت

 ةمزألا ثحبل

 نامع 3 يرسيوس لوؤسم
 امم ل' لصو  تاصنا مى نامع

 ّي ةنوشا نا هييسيرتل اع سوزاك , سما ءزجج

 5: عيش أ متنا طوططو ةسيوجنا طوطخلا لجيس 3 95 نون قددخ يع دين عم 8-5 ميس تاكرش عيدخ ديدجلا نوناتثا مرليو
 ئيفوؤسملا عم تاثداحم ندرال هثرايز ارالوب هر اقلبم عقدت نا ترخبلا
 ةيقطذم ف خصولا لوانكتل نييئدرالا | موا يبدجا رفاسس لك نبع ابحار
 ميقزل ةينرارلا رظنلا ةهجور جيلخلا | نم نم ايالع  ةدحتللا تاهالولا ىلإ هلقتب
 اثنا نوناك نه لوألا

 ,ايسلس ةمزالا لحل ليسلا لشفار اا ركملا مساب ناهب لاو
 لبسو نيدلبلا نحب تا1الغلا ىلا ةطاضشا  ةلافع ىف هنا سما هنينجع

 .اهزيزعتو اهمغد ' يي ةهايسلا 2 اوعفذي نا هبئاجالا

 ملاعلا ةءداق

 |ادططاسوالل ريس ازخل للست ةمتاد سيميطلا لولا ىلع نأو يسايس ايي نادم تادح# .[07 عفت لم قدلا ة
 كيال نييكررمألا لاسضالا لاجرو ةيوستلا لجأ 2 نواسشلا ةيوضملا
 نولواسي رادقالا سيرو ةيسايسلا
 تحرتلا يقلا تاحورطلاو
 ديا لح سا لح
 : لا قرشلا
 يل ما و ةيتيظستفلا
 ريرو نأ افوكاميرب لاق نمياتلا
 هراوصا يتيفوملا ةيجراخلا
 رابكقالا هزهات درانيش
 لالخ ركيب لك ةديدجلا ةيتيطرعلا
 ةفيردس تلكتو .سيراب ف امهئانل
 هنا هلوق فوكاميرب نع نايدرافلا
 مارا ىلا ةدحتملا تايالولا وعدي

 رو

 ' 0 ثالث فوقاميرب لعاستر
 لثس اويهدق نأ لبجت كلذ يلع نومدقل
 تسيل مده» نا ظهايلا نمتلا ةذاه

. 
 ناكرالا سيئر عمجا يساكارك

 ةدايلازا ءاهعا نم 'ذغو 1
 ةيليوزنقلا ةهلسملا ثاوللل ةماعلا
 ف ةيركسع ةهضاوم يا نس ىلع
 يسيئرلا مئاص ف نوك نا عيلخلا

 ع ءايتالا هلاكو لسارم ردو ١
 سس اشأ ةباقلا مالؤه يا سصاكارت ىأ

 اد ةفيمصع اهتماعنا 4و
 ةدهتملا تايالولا نا ىلا ةيليوزنغلا
 رئاسطلا نم انشا ادمت مفدتب
 ةهجاوللا كت 0 ةيرشبلاو ةيدالا
 ثنتاو نا ةيركسفلا

 فلكتسا ةهجاوملا نا اولااو

 اريبك ايسبايس يمت يتيرمالا سيئرلا
 .. ةوهتملا تايالولا جراخو لطاد
 مي لخ داجيا لسع اودكاو
 5 بتجي جييلطلا ثادحال
 ,برحلا ةتراك ةيئاسنالاو

 ماما حوتطفس لاجللا نأ اوثاقو
 نع ثحدلاو رثكا درختلل ةيسامولب للا
 لكاشس ةفاكل ةنداغو ةيبدلل لولح
 .ةقطتلا

 نا هيكيرما ءايلام رااضم تركدو

 قكافكتس# قرطلا
 جيلاضلا! ف برمس عالدتال ةلمتجملا راثألا
 تايالرلا ن داصتق#ا ماضوا لغ
 . ةيحاملا

 رمقلا و اه نا رداسلل ثتلالاو

 ذل اديها نأ ةبوصص
 م .لاؤيسلا ىلع ةباجالا نجارلا
 نا دييرسلا هذهل نكمي نات !ذأ ام عهو
 0 عاملا الو ,, غفلت
 ةئاح يف 0
 «تسوب نطثشارد ةنيصس: 3

 جو يقم نك الاقم
 1 ١

 يإ ةطقن 1622و ٠
 جينخلا يف برح

 ...٠ لاهجا بتاعك نيور ”ثريوه اكو
 د اولا يح . دحا وقهر
 مهتيس نأ ., نييكيرمالا
 رامسأ ركع عطنملا عاتترالا زخ اساسا
 كثيحب ابرخلا تبشن ام ا)ا طقنلا
 وجت ليمربلا رس حقبي ن١ رطتمي
 . ارالود هنيتسو

 ندب ةداقتحا نع بتاكلا برعاو

 نلغ نالا نن نهكتلا بفضلا
 اس وبا ابب يقيبا
 ىلع يطقتنا لاجملا
 ,جيلخلا يف ايلمغ

 اديان

 (لوالا ةحتسلا ىلع روشنلا ةمتن)

 دييصتا ةدايت عم هخويشو هلافطاو

 ماول هوقي يذلا نيسح مانس سيئرلا
 هاشب ىزحتيو ةماركلاو ريرحتلا
 ناردملاو رقكلا تيغاوط لآ ناسرفلا
 ياخ ةبيبرملا ةمالا نا ادتؤم
 ةزرزهم شويرع طتاشتلو اهئادعا
 ةليح تفثك ةييرملا ريهامتملا يال
 ناكريمالل اهتنايخو اهتلامع
 ,برخلا ءادغا ةمياهصلاو

 ينسح ةزهجا عمق
 1 ىلوالا ةحمملا لع روشعلا ةمثتإل

 هرم لك يف هننج بلا

 هيامبح لا هيرصملا هميحصلا بدو
 يف نوكمنت ىرصم لفلغ ينويلم كومو
 عيادملا للم هضسلاب ةراص تالاجم
 . ةمامفلا و ريزرامحلا عرارسو

 نم مطرلا يلعو هنا ةقيفحللا بلانو
 لقا مه نم ليعتشي رطخي عيرشب لوجو
 لاق نأ دكؤي غفاوتا نام ابجامب ١؟ نم
 ءالؤهر دعراسلا سب نب نون دم الاقطا
 نأ كفي مهمبامثل نوباقف هيحاحي
 لربع اهيرهتخخا عفمجب هقورتلا هنرجحت
 مهسدادك

 ميطنتم ضاخملا نوناشلا نأ سف اسأو
 للا هحاجب انأع ١١ قوم مهي نم لس
 ,,ةفيلشاف ماك بيش نا لهم ليقفتلا
 وداير يف لافظالا ليشتي ةرهاط ناو
 نب ىلا اهبالدعم لصن بيع ةريتنم
 هياملاب

 لا رتاصب بفشك يرثخا هيجان نم
 خددهم هبنردتللا هبياويعملا هزرشلا
 ناابركرو الع الا ستقب دمرا تقدس
 مبلخملا بالصالا هده نم اننا حسملا
 فركطملا امبيب نط روملم يئقختم ال

 ىناض نييالم ١ يوري
 نيجتنملا نا ىلع رداعللا تددشو

 ةبزالا هذه نم نوؤاشسم ليرستتسمملاو
 1 لو
 0 و هل

 ماجا وا ةمكدملا الا ىلع لومسجلا
 اذه ةاراجسم ىلج مهنررتف مدخو همك دملا
 قوسلا رايسا يف بيشرلا عاشمرالا
 نطلا رعس ملي نأ دعب ةصاخ ءةيوسلا
 ,هينهع 3 ١ ١ بقلنلا لها

 نا ةيفضعلا رداعلا بتيقواو
 باي نك نودتؤي يبريمللا صمب
 تارازولا نيب قيسحدلا مدعو لعباعشدلا
 ةيبكوس باكو يف امم همرالف مارو هيمفملا

 ةرارو (همبتل يلا رسضاملا قبفذلا
 ةعاوزل6 ةولره لشف بماخ لقا .نيومتلا
 ةهازر يف ةارصفلا لالغبدببا يف
 رثفبلا كا نيم يف ذيتنملا لسفاشللا
 لامتا نع ةفوؤسملا يه هموتدسلا نأ
 ةيباويحلا ةورثلا ديدهنو همرإلا
 يدايا كةض نأ لا ةريتس ءاستاب
 برص نلع مالثفلا يف لمعت ةيقح
 ةيزالا لالتتساو يرصللا ناصنتالا
 هلام جيامزل يعمل



 2 رو
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 تيوسكلا ىف ةسنوستوسملا عسب راسخملا دسيفست لاسمكا

 شاقنلا ءانس :تيَمك
 رع مفتلا»  اكببألا ةرازو مرت“

 .٠ هبي حس
 .,تيوكلا ةطبئاعم 2 ةيناكسالا

 دهحج ناك ءوضلا ماقلا لجأ نمو
 هيبودجنا لظظفاحملا هده يب ةرازولا
 رجمحر سيسدسهملا هءاذقلاب تقتلا

 :تبهلا ماع ريدم مانيلا
 ةلاثو ةمياقلاو فارشالل ةماعلا
 ءالئاق انثدحم

 يل اهماهم ةرازولا ملست لاح
 تاجارجاب ترمشاب تيوكلا ةظفاحسم
 اهلكايش ناسع ماهملا خيروت
 يهو يليصفت لكشب ةيسامالا
 , ةعباتملاو فارشالل ةماعلا ةئيهلا
 روستحلاو قرظملا ةمدلا ةثيهلاو
 تارسبتطملل يسوسللا ركرسملاو

 ةماعلا ةئيهلا نانو .ةيئاجنالا
 بتانحاو ةبياثكاو فارشالل

 يتاسبملا ةفاك هيو فارشالا

 ةيمدخلا يثاب ةيماملا
 عمراسكملاو سربالا عيراسشللاو

 ميراشملا يلا ةئاضالاب ةيصاخلا
 مضت يتلا ةيباكتملا ةينكسلا
 ه*يناوسملاو ةيتكسلا تادسعولا

 عدلا واع

 فنا ىشولفلا
 1 .٠ م كَ

 ريسعتلاو ناكسسالا ةرازو
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 هيرثل حتي رسئسلا هيدبب يون يف رعلا
 ادع ودعت ايف نوما 1
 ِ , ا 8 :

 مم ا ل

 تانكسفو ةماملاو ةيمديخلا

 دتع نعرفلا ادنهلو ةيدخلا
 كارشاءا هس 5 .٠
 ديحوب هسازيل يف برسابو همب عملو
 ماهملا عي.وتو ةيبيشنتلا لكابيل:
 ةرازإ لكبق عم ىثاستب امب
 ةلغاسبب نماقو سمعتلاو ناكسالا
 ضرال يرخلالا هيثممللا تاهحلا
 اهقاحلاو تاميطدتلا صعد لمن
 يتلا ىرخالا رئاودلا فلمحمب

 ايااصن لثم اسظس

 يدعصلا فرصلا قربا

 يف اهماهم هثيهلا ملسن ددمو
 يا ا3لا اهم را كد ةطقاحم

 ١5 , حس عليو ديب هظيبرملا
 .يبادمو ةبماك يبايد لئثسب اغورشم
 خيراشمو تامسلا فلدطب ةيعءدخل
 بناك ةةصاخ عيراشمو ىربك
 ناكسالا ةرازؤب اساسا ةطتبترم

 خليت (اقباس) ةباعلا لافشالاو
 راديد نوملم ( 7780 ) ةيلكلا اهتفلك
 7/٠5١ سراقب ان اهم ركنا افنرقن

 ه4 16 ببلا افك مةا1رؤلا يستالا لا

 نيسف دستلا تسض ءاسالا
 ام ديمش ي رارمتسالا ةليهلا ىاعو
 ١ هله يفت

 عيرابشلا بدع علل هممصبو

 هدافلا ةمسهلاب ةظيررف سا يببا
 اعورشم 15 [ اقباسإ' ناكسالل

 يناسلاو ةيدكسلا تادحولا

 اهتفلك علبيو ةمدخلا تاكبتو
 رمسا زاثيد نويلم ( 171) ةينكلا
 لامكا انيلعو 7117 براقب ام اهتم
 .عيراشللا هذه نم ىفبت ام

 ريلماعلا دوهج ديحوت صرتتو
 هئيهلا كالم عم ةافلخلا رئاردل'

 مت دقل ةمباتلار فارشالل ٌةماملا

 نيسدنهلا نم كلش بيس
 يب يوامثلل سيباسحللاو نييرادالاو
 ديلطت لامكاو ةبولفعملا ياهلا فومسا

 ,عيراشلا هذه .نم ىفيب اع

 للا لسوتلا صرنلا اذهل متو
 لئايه عم مجسنت ةديدج ةيلكبه
 ريسعسللاو نابكسالا ةرارو
 ترشابو اهب ةطبترملا :تالهئشنلاو
 لاسسعإلا ديقتتب لشايفلا هذه
 تاسرسلتسملا ةئيهتو ةيلبتملا
 ,ضرغلا اذهل ةيساسالا

 يناظيرنلا مومملا ريلخم يف باونلا نم ةقوستتم ىنيس
 ناخدلا عيب عئمت يفقي سلجملا ىلا نونا عووشب ميدد.
 رتع ةسداسلا لود مه نمم يابس

 تيباوصلا ىلغ ةيلام بامارغ صرف رارقلا عيرشم سصتيو
 نيس ثععت مه نم لآ“ ناكدلا عيبب موقت يتلا يبكاكدلاو

 .ةرشع ةسداستا

 روهشلا نع نودعتبي نويناطي رحنا
 (بوبلاز ةيدينفتلا ةيناطيربلا تارابلا راشتنا ةرهال مهر
 ارخؤب ردم يئامحا ريزقت ثدححا نامل دالجاا يف ناكم ىلك ل

 روسخلل ايطاعت ةيبوروالا بوهشلا لقا مه ييئاظيربلا نا لودي
 .ايلاح

 لجرو ءاسن سمخ نيب ةأرما نس رثكا نا ةيناصحالا لوقتو
 يه ةبسنلا ءذهو اقالطا رمخنا نوبرشي ال لاجر ةيئادش لك س
 ريش دنم زومنطلا برش نغ اًناَّنِ يمنتملا فعبذ

 .ئاوم

 رومطلا برش نع عانتمالا ةرهاظ نأ ةيئاصحالا فيغتو

 .اضيا مهرايعا نب نيسمخلا قوف مه نمو نابكلا لمشت
 الدهب تايطرملا نويرشب نيسمخلااوزو اجت نمم /75 حبصاو
 .ةيديلقتلا ةرببلا نع
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 ” ,ةضراملا بهام

 ءاا يالا»

 ما .١ بيجسوح ديرب
 مسج مانا ءايئ اريج ىلك نوبط اشي
 * حهم.. اضرامملا تربثا ,قحسا
 ,, لوتس

 مثب» يا ىلا ىرت مكللالج نا اهر
 ال هنآل ايدؤم لركمماللا انه راج
 ,لوتم-

 يلزم اب ءايسنمش .دفتعا انا
 هج يل حاملا ديحوللا دارشلا نإ
 نع ديرم وه لوقعبالا ادم
 لوم هنالثا

 م نا ابالوم اي اوملعله
 مهلوقمم ال نس نسا انلولعم

 لوشحمالب ابر مكالخو
 لوقمماكلاب ةيايكت

 ,ك'ررهش

 منيب مترهس هذا يالرم اي اذكهو
 ٠ ةثلح

 ةقيفزلا ةقثمملا ..مهكحلا راثآ
 مالضالا ] ودسبت امك ةيلاحلا
 تسيب ,ةينويزللتلا تالسلسناو
 .عقاولا ل كلذك

 ين (ةيروثإ) اراتفا اهل نإ
 رطل دس ذل 2 ل

 امههب الع ؛ نبا ند مكاو ةتمجي
 1 ةدرمتم ةيسف+ يفطت ةئيربلا
 اه“ دو دبع

 :راثا هلوقت ان ىلإ عمتسلت انوع
 ديمي يروللا ناسنالا نا دتتعا-

 ن .هلا هئكاو ةيسنامورلا نع اهامن
 تااوطلا ىتهمي هثال ادع

 رادبيم ححصيو ةايشلاو رهملا
 وهط يلاتلابو ةيرشياا ةكرتس
 نلغ درمتيو ليامجلا بستيي
 ناسنالا ناق لباقملا لو ,.ميدقل#
 ام دخح ىلا ملاينم نامسلا يستامورلا

 دجوت الو وه امثأ عقاولا لبقثيو
 .ءيت يا رييفتل ( ةيممحلا) هيدل

 وه اع لك ىلا يتروثا دتمت
 يب ةبغر روتا الو .. ينهتورو يديلل
 هيشلا نكنو حيفتلا لجعا نم ميفتلا
 لا نم روثار هثع ىضرا ال اطيسلا
 عردتت ال يدنغ ةروثلا ..هربيغت
 ادييم وا ةبجلاشملا ةيار تحت

 شقرا يكلو (فرعلت فلاخ)
 ,هيلع دوثاو اطخلا

 يلاهلا نقولا يف ينا ةقيقدلا
 راثأ لإ هيلع روثا نا نكسي ام دج

 ينال كلثو ةناسبئالا
 نم اهون يلاحلا تئولا ف شيغا
 ةيلغادلا ةنيكسلاو رارقتسالا

 دايحفل «بيميعط ةجيثنك كلاذو

 دجلا دج نا هللاو
 دح انفكوي الف دتمن

 يقبي ل اراده اليس
 دس ايذك دونظ نم
 سيب 8 هطلت ة. ل١

 هو عبس تح
 ادي.11 شوبج لك تئسح

 دحلا لفت يح اناو
 بح نم تانج اماف

 دب نع ادج ,يركو
 فضلت عرشت يباوبا

 دنرب اهنع يودعو
 اموب نا حيصا اناكرب
 دحلا ثسناد شابيو'ا

 ىغارخللا نعما

 اهانخا | ا كداهلا برسالا

 يدحتلا نم عون كانه حبصا نكلو
 تبا ةيبرج يف كئذو نمزلا عم
 ةيبرتل ينم دادعتسالا لكي بهاتتاو
 ارييك ادهج اذه بلطتيو ينبا
 ين هلحا نع ارقا انامل يموب لكشب
 ةيمستو همينعت ةيذيكو صفنلا ملغ
 ميدابلاو ميقلاو مامثنالا حرر
 يديش مارش اذه نأ بهتعاو هيدا
 يتاهجح

 هيلع روثا نا نكمب ام دجوي نكاو
 ال ثحبصا فقف ةلثملا راثآ هلع
 يذلا يدينقتلا لكشلا ىلا ليما

 نيجرخملا بئغا هيف ينمضي
 لعفلابب ةروكلا يف ةبغرلاب رعشاو
 يل يرود لالخ نم ةررثلا هذه ادب

 حالصو حام ذيدس عم ديدج مليف
 (ةحالل) رودب موقا ثيدح لبباف
 يو لقحلا يف لممت اهتوخا ةريبك
 ةرهاقلا لزحتو ةينوافتلا ةيميجلا
 .ششغع يف قرطلا ءاطق نم فطخمتل

 مهميعر ىلع روشتو نامجرخلا
 دياج لكش !ذهو ..حلاس ديعس
 .امنيسلا يف ةرم لول همذقا

 رهشي ناسنا هيا نأ دقفعا -
 ةروتلا ل ةبطرمأب تاقوالا نم ثناو

 رس ا اطسأ ةيسشم ,.. وسلاما

 ,ةيئاغ هناستا :يديبطلا |
 2و اع انيو
 ناولأو لاكشاب ةعانعلا هترفو
 لكش يلع ةصيخر رامسابو ةقيمبح
 : مسح ديب ,مصاعبو كالو طار
 الا نيزي ؤلؤللا نا رمآلا ؛ د
 .تاةرقبلاو تازافلالاو ناممملاو

 ةرسالا ثاداعو ديلاثت ىلع درمن 1و
 . نا يزي ىمنبلا نا يرطب هييجو نم : ف لادغ كلو ةيلج دريسلاو ةروثلا

 3 لثمي نا انفرشي نس رخالا بئاجنإ عيمج ف قسلا هيطبت ةريشل اة 1 2 3 م00 8 ةميدق هرظن ةهجو نم اظاري ينب:و
 دس زالأ خيرات نع ينوي زفنت لسلام ؟اف سس !بئاجس 1 تالاحملاو تاقورلا ماما ابلاغ كلذ ثدحيو ..ةيلابو
 ةيوناتلا ةساردلاو ةلهارسملا
 تقولا ف يننكلو ,,ةيعماجلاو
 ةلحرم تلخد ْنا دببو لاخلا
 ,.يفتدتاو يدافلا رارميسالا
 ةرسالا يبو يئثهب ةلالعثا تحبصا
 . ,,ةشلاب ةقادبع ةئالع

 ناسئالا نأ يرقات ةهجو سم -
 نا 3 يا يف اطخلا لبقتم ال ينوسملا
 + ىظخحي نم كانش تالاجملا لك فَ
 درمتب نآو ديال اطكلا ضنري نمو
 يشنا طسوتا ءاطتطا ربكاو ؛ هيلع

 يا ف قحنا ذخاب نأ ف هبل ,رصانلا
 ..تلاو يا ينو ةفيرط يابو هيش
 مسرب روهمجلا اف تقولا يسظن ل و
 لالبخ نم ناثفلل ايلاثع _
 يه دذه نأ ليحتيو هلامع*
 يمكفلا يري امدنعو ..ةتيفحلا
 ال . ةروصلا زتهتو همجن ْن مهصب
 مادختسا ءيسي شمبلق نا ركنا
 ول حخاسجلا بعر ةرهشلا
 انتروص هيوتشت ف كلد قشسيو
 نب دب ال ضعبلا اذهو ماع لكشب

 عضولا ىلغ ةرهتلا نا يباب يف -
 قل امنيبملا ةمعانضل يدرتلا
 وط امك عهولا نال كلذو  يدبجت
 لكاشملاو دهدج كانه سيئو
 ضرملا وز د ددع ةلق ىشو ةفورعم
 يام  تاهويدوتسالا - لماعملا-
 دفو ,.خلا ..ةيلودلا تاناجرهلا
 لكاشملا هذه لك يف مالكلا حبصا
 نم انلا دب الو ,,هنا ةبعيأ الو ادامه

 امتيسلا ديمت ةيديلقت مغ لولعح
 : .اهتناكم ىلا ةيرصلا

 ةمعاسلا يب ( مرييلا ) ىويرخلتلا
 «ابببم فصعلاو ةسداببلاو ةمبارلا
 ةبلاتلا ةيبويزنلتلا جئارملا
 دادش ةعادا اهثبتو .. بالطلل
 اضيأ عقاب هلا توصو

 سناسللا  تاسييمايرسلا

 ردسكلا) - يسيابتنالا

 ( ةيداببعالا
 لوألا ةيربظمالا هللا
 ا جبارلا سردلا )طسوتملا

 صايببر ..ييسملفملا بيرد -
 قامطألا

 | طيوسملا ىناللا  تايمانرلا ب
 ْ ,نتاساببملاو تالدافملا

 ثلاسلا  ةبيرشهتالا فللا -.
 | | سياجلا سررلا !ظبييوملا
 ماعلا عيارلا . ءانحالا ملي

 ١ , هثمملا لساوبم '

 هرم طيري مايرأ ةسراغ يهو مدليبماك يدواب» اهمسبا | ىململا يسال تايضانرلا -
 ررزل نم ؟دخاو ايلاه ريبمتو ,ةدنس 5١١( اهرمك ةيسدجلا
 يتيصا ليصارل فلاق مايآ لبق .سيراب يف ءابزألا تاضراع
 يسومرملا لسلسم يف ةكراشملا اصرشغ تلت اهنا ىفحصحلا

 مئاغلا يف ءايرالا صورك خيران لوابي

 ؛ ءرسجلا هقلطلا هيلا“
 ملا

 سلا



 ةسيقارعلا تانيصحتلا نم ةفئاخ وزفلا تاوق

 نم ركوو رهوتسيرك لارهظلا يف هين ميئاطيرسلا رميانلا لبارم رس  عاوس نذل
 ةيبرعلا ةريرجبلاب جيتا ةيساطيربلا ذدحؤتا دئام تاحيرمت

 راجدملاو تحي يل ٌةرداهعلا فحصت لوألا, رسما اهم ندا يقلا رجيلوبال يدوم
 هيباطيربلا ةدخو#ا دثام هلوغي ام نأ سما هل قيلمت يف رمياتلا لمارع لاقو

 عافدلا روؤش ين ٍييهاصتخالا نيييرعلا يلثحللا تالياحت عم امامت ضقادتي
 ارهشا انبرو عيباسيا رميسُت ن) نكمي تحقو اب ادا برهعلا نا اهيف ركد يتلا
 ةيمدحالا تاوقلا يف ةريدك رئاسخ لع رقسنتو

 ةبيرلاو كشنا اهذوةري حيلتملا 0 جمل تاوقلا نأ ركوو فيسيو
 نم امعد مهزؤارا يقلتو نوبقارملا اهيماقا يملا تايصختلا مح يم فوطلاو
 عا .يفارفلا شيحلا تايوبدم نا يردكؤي نيدلا نييبرخلا يوساسوتمذلا رابك
 ةنلمملا تاميرعتلا نم يشن

 | تامحتص م ]| ايلا عي

 ٠سكس [
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 3 ا و داق اع ديت دا

 ..ةجكب رمالا برها جزام

 يفارعتا ماكل ا هنا
 ديدج نق :قئام يف ةدحتملا تايالولا نوقف نا يسيرا ن نمو

 الق برحلا لويط قدي الوزعم هسفن يكيرمالا سيئرلا
 ملاعلا امنيب ؛ينسح ماظنو رشتاك تورط ت0 /

 ,مالسلل ةوعدلا يشاج ءرخالا فناجلا ل كيرلس يل
 لزك ثومليه يناملالا راقتسملا دهم /* بوب ةرلايإ
 ل نزيتي ألا ندةيحونل نا اذارم دات يتلف ا

 ربعو .«يركسعلا لمملا لشف اذا تدوس امب اوركطي نأ هبرحلا
 اهسدت دجتسم اهلؤف ؛برجلا اكيرما تررق اذاو نارقيم نلمي طودحلا

 يصلنا بلاط امثيبو ءايناطيرب الا اييناج ىلا سيلو ةديحوب
 راوحدل ربكا ةسمرم ءاطعاب ملاعلا لوب يغار يتيفوسلا داستالاو
 ةهبحلا ةناتم نع برفلا يل نويرتسملا ءاربشلا ثدحتي .م .اليسلاو
 تدكر اذا اكيرما ةميره ةيمنحو «ةيركسبملا قأرعلا ةولو ٠ ةيتارملا

 .يركسعلا رايطلا ىلع ترصصاو اهسأر
 ميركرملا تارياعجلا ةلاكو ريدم ؛لنريت دلينناتس بفشكيو

 نع ثدحتي امدطغ هداعبأ لك يكيرمالا يقزاملا قبسالا ةيكيرمالا
 نأ لوقو «, ةيلاملا ةرادالا عاخن ىلا لسو يذلا يكيرمالا سايناد
 ىلا شون علدي يذلا ببيسلا يه دعت مل زدعتتملا تايارلا اسم
 وه نآلا ثدحي امذ ,ةمّرملا هذه لكب ؛ايريتسهللا مذه لك ةسراعم

 .حبلخلا هاحتاب ,قيمعو قيرع يروطاربما عوزن
 ةيحيتارتسالا يبت ,اودلوع يرام وايه يسنرفلا لارتجلاو
 عافدتالا ناد فيضيو .ليبقلا اذه نم اثيش لوقي يلاعلا

 عقدت دقو ايودوثكالا يماردلا هلكش نالا زيخلا برحلا وسب
 وهل دودح ال راجقنا ىلا رأي ك0
 1ك .«فرحلا نا ىلع مئاعلا يف ىويجيتارتسالا ءارحلا قنتيو

 كلتمي شوب نا ءالؤه لوقيو ؛ةنيعم دودج دبع فقوتن يل .تبشن
 لوختد دم ثيلا لسا يم توللا عاد ام ,ةقلممملا جحفتل رارسعالا لك
 ةيشسولا ةيدائالا تماد امر ةدهشملا تابالوثا ةيسنلاب فنه ىلا
 .,ضيدالا تيبلا يك تارارقلا يلمت ينلا يه

 ةلاسم لكم اهرامع ضرتيس قارعلا نآلل برحلا تمقو دل
 رحب دم جيراتلا ءايربك شاع يذلا يف غيرانلاه ,ةيحضضت

 نمكفي فرخلا راكفالاو ,تايحصتلاب لقاح ةيبابسالا ةر
 هتالوكبشلا لراس لاز ام يذلا ,ةدحتلا تايالولا يف حيراتلا
 اهدمب دهات مل ةلودلا كلت يف راكنالا نا نس السم .بيللاو
 ةيرحت ل :اهيندد دس .ايلك تطقسم ةيكورمالا ةيرصنلا نآل  .يرقدملا
 ,مجانما نك تحبلا

 عاهد ةباوغق لكت اهضوختس قارغلا نان .برجللا تيفو اذاو
 .اهلك ةبيرعلا همالا نغو ؛ةصوا نم

 دما هلاطأل ةضادلا ءدحتلا بايالولا تالواحم اوعباث نيدلاو
 ةييغر تاططخم هيا يالا يوكردن .ةباهن ال ام ىلا نارما عن برجلا
 قارملا فاعصال سيبالا بببلا قف يطابشلا كثلوا اهميوت ناك
 هينهرلا يئاثولا نم رثكلا ةيءارملا تاعللا قو دشرف ءاوتساب
 نلعلا لآ قون باد حرختتس ىناا

 نم حرختسو ففصن ملو برخلا نم ارهنمي قارعملا حرشو
 امنا ارصدني اًكيوما مم ةيلاجلا ثهجاوم

 مالستل راصت.! ىارملا راصناو

 :.احثلا»

 ىلع د كسب ال

 جم نعغ هّيكحب
 جياعدلا 0

 0 يإ

 عه هعحصو»
 ١2٠ لاسرا نع ةبكبرمالا ةرادالا تنئعا

 ادبهمن زاححلاو دجن ىلا يكيرما يدنح- فلا

 .ءاقمهلا ةرمانملل
 ةرشع اهتاوق ىلا تلسرا هسفن تقولا يفو

 .توداتا بفالاآ

 !باسحلا ىف اطخ كانه نا حضاو

 © ظودب

 ةرفع ما

 0 يي ل اا

 يقوسسلا طاسسس سيقف الل لسافملا م وس جالا

 دسفسلا ىسلا قا ريسعسلا بيناسج ىسلا قووسفستسلا ىقسيس الل

 لسماسكلا مده زسجم اطسخلاسب نيبساسحلل رسفظسي ىذسلا

 جسصمتل ىدسسج نيسيالسم ؟ دستمت نا اسفي رسما ىلع هلل

 ةسنماؤمملا هللا تاوسق دسض موجه نش ىلع اسينف ةرداسق

 عسي ردسلا لستقلا 3! هسيئب رسمالا ةرسصاسفملل باتقيإ نأ

 ا

 عسا هل سو

 متيهاضإ تا
2-0 

 ناكيررمألا تايثمتككم عيمرذلا لشفلاب تءاَب ال
 تراو ريا ةكاتخي تايتسدجي_:رم هون |ادتدح مالختساب

 مادصص نكرلا بيهملا دئاقلا سيئرل؛ ديسلا سارت
 ةدايقلل اعامتسا ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا نبسح
 .ةصلسملا تاوقلل ةماعلا

 د 0 نم لدغ عامتجالا رفحو
 دلأ تابيثرتلا نم بناج ةشقانم تمنو ةحلسملا

 4 يف لمتحملا ناودعلل ةهجاوملا قارعلا بوتج ةهج نس
 ,ةرصبلاو تيوكلا ا

 ةطخل نم بناج ىلع دئاقلا سيئرلا ديسلا
 .يقفوسلا طابيتحالل لباقملا يا

 انعم

 ةصلسللا انتاوق لاجر داو
 يف يلاعلا يومتسملا ةلسابلا
 نعشلا لاجر هقةدمح اس ؤيهتلا

 ةوقلاو تايلمعلا عطاوق ى ةمالاو
 ناريطو ةيرحبلاو 2
 شيجلا

 باوسخلا يف ةداقلا رهطاو
 ةيوئعملا حورلا ىوتسم ةلسلا

 اهبحومب ايهتي ىتلا ذيلاعلا
 نخ اغاغد ودعلا ةافالمل نولتاقلا
 ليقتسمو همالاو نطولا فرش
 ,نيسلسلا تاسدقمو

 عفاودلا نوعبتجملا للحو
 ةراردالا نالشا نع باييسالاو

 ةيماضا ةيرب تاوق جز ةيكيرمالا
 ١ نا سعمتجملل دكاتو

 ىلع يوطتي هيفاضا هوق لاسراب
 قرزولا ناناسخ ناس كاردالا

 نوكت اندنع اهريغ ةباعدتاو
 نمو برحلا بالاس ق رومالا
 ةريكالا تاباستلا بمعدا كلذ

 اه اذا ةاشملاو عودلا هيمضال ''

 "قارملا هوع نلخ نضصرفملا كيرا

 ةدايقلا عامتجا يف ررغت دنو
 دشح ةحلسملا تاوّعلل ةماعلا

 5 اذه رومالا تليختا اع اثاو ارويق ةيفاضا قرسغ
 ىلا قوفتلا ناق يلمعلا لشدملا ةئام نم رستكا ماه دمتساو

 دبع قيفرلا ص اةيقرب نيسح مادم دئاقلا يسيئرلا ديسلا يقلك
 يبرملا بدلا برجل ةيرطتلا ةدايللا وضس روفغت دبع

 صن يلي ام لو يبستلا شيخلا ةيبوبجلا ةقطنملا اق يقاركالا
 ,ةيناريلا

 مرئخملا نيسح مادص للاب روصدملا دئاقلا سيئرلا هيعدبس
 «ءادقلاو هيورعلا هيححن

 نودلملا ةنيدم هلسابلا هرصدلا ريهام نا لئاقلا سيئرلا يديس
 لش مهتاميردت اوما ذمو عءاستو الاجر اهئاتبا لكب موملا ففث لتاخم
 نشرو نادعتسالا هنها ىلعو ةلسادلا ةدحلببملا ابّتاوغل اره حالبسلا
 ةمورعلامادعا ةاعظلا ةاربلا ةلرانمل ةيشيراتلا مكئ رابغ سشحم ءراتالا
 هيئاستالاو مالسالاو

 انانبلا مك دامسل لنا ميلؤب روصمملا رشاقلا سيكرلا يذم اب انهو
 نا اهئايسنو اهباجر نم لباقن نوبلم ةفاضان جرصتلا عهامج نم
 نم هلت لك نوكي ناب مييقلا عم ةلسانلا ةيجلمملا ايناوف لفاصح
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 نسب نم لئاقم فلا
 وللا تيجو طايتخللا لاجي

 ام نرشج ةوق ىلا فاضي كلذبو

 لتاقم نويلم عبر نم رثكا هدادمت

 هتاسايف قنو قوفتلا ىقببن

 قابسلل لاجف ل يتلاو ةيرلطلا

 ةيسنلا ناب ركذب نا ديفملا نمو
 ةيركسعلا تاباسحلا يف ةدمتعملا
 ةوقلا ىلا ةمجاهملا ةوقلا ف

 : يمطِلا شيجلل نتبوجما ةقطنملا دئاق سم دئاقلا يائرلا كإ ةّيفرو

 تودعتسم رَصَب لتاقَم :رويلم
 نع نيرمحسسلا ءادجإلا ههوب ارجفنم اعقدش ندللا ةنيدم لوخت

 مهفلاد» سمو ريدكسالاو نايس

 يل ةييرشلا هلؤاطللا نا

 ةديثلل' هيئرعلا اننمال اقماو

 ينعشلا شنجلا هيبوبحلا هعضبلا دئاق

 ةيداهجلا اهقاشا سادب يلا كرامملا ما
 قارعلا مالا نطولا ىلا بيوتا ةدوه ي ةدسنحتملا لصالا ىلا عرذلا نوع
 انتاوف تالوظيو ةيطيراتلا مكددايقدو هللا نومي وكس ميظعلا
 ريرختو ةارقلا زخدل ددخللا يموملاا نصوهنلا هياذم هلسابلا هخلدسملا

 , هتياهيصلا سند نم فيرمشلا سدغلاو سطسلف
 اًرمر روصسملا دئاقلا يديم مدمدو نسسْؤملا رصاب هللاو ماما او

 ةوقلل ا. ةبسن يه ةمفادخلا
 ةوقلث ١'١« ىلا ةسجاهملا
 .ةعشافللا

 ةماعلا ةدايقلاإ تلفحال دقو
 بئاجلاإ نأ ةحلسملا تاوقلل

 ةيكيرمالا تاباسحلا نه رخآلا
 مهتاينمت نا ناكيرمالا كاردا وه
 تايسنج نم ةوقلثا لح نع
 ف اهمادستساو ةفلتخم
 ثعاب دق ةيناودملا مهلامعا
 نيذلا ىتح ذا عيرذلا لشفلاب

 قيفرلا
 روذَهلا دبع يبفلادبع
 هيركنفلا غيفايفلا ومع

 اونعب دق مهنا اما مهتاوق اولسرا
 مهنا يأ بسبحف ةيزمر تاونب
 ءىطاخلا فئوملا نع اوعجكرت
 تاباسخلا هيلا تعفد يذلا
 يذلا تسالاو للم اخملا
 ,.ةيكيرمالا ةرادالا هتذارا

 ساسا يلعو لاوضساللا لك نو
 اجت ةبجاولا ةيسنلا
 هل اننلغا ول ىتح عقادخا

 رداعم قرافتاو ةيونمملا
 ئرسخالا ا نيومتلا
 أذا قارعلا حلاصت اهلك يف يتلا

 هجاتنحت اه نافل ةيكرعملا تأدب ام
 وهف ةريرشلا ةيكيرمالا ةرادالا
 ابتق ةرداق حيصتل 1/7 ةبسن

 كلا ِتاوُب ديغ موجه نش ىلع
 قازعلا ضرا ىلغ ةلسابلا ةئمؤملا

 نا اكيرمإ اذهو
 ريهجتلا 1 هتاول دشحت
 ب ناوق انئاوقل مينستلاو
 ةدايزلل _ ةئباق  يدنج نييالم
 لش ةوق نم دادزي ام ءومب
 .ةلساملا انتاوق

 رهظتو رجفلا رهطي كند نمو

 بتكي نا الا نكمي ال يتلا ةرمافملا
 تعفد ام الآن عيرذلا لشفلا اهل
 مزسهتيسو برحلا ىلا رومالا
 ,ةميزه رش رارشالا

 ناديسلا عامتجالا رهحو اذه

 رابجلادبك نكرلا لوالا ىيرفلا
 لماك نيسحو عادلا ريزو لشتش
 هينصتلاو ةكانصلا رهزو نسدع
 .يركسعلا



 سيئرلا ديسلا

  ةمدطسملا لسكاشمل ءازمتجا ىإ

  نيطسلن اصاستم دغم ىف و

 ' رارفتسسسس 4! قسمي نسا

 مادص تاقلا سرئرلا ديسلا ليقتسا
 يييزت يرام ناحع ديسلا سما يسح
 ةيسسرللا ةيدطولا ةاهبسلا ميعو
 نع اذدغ مخي يذلا هبل قفارملا دطولاو
 ويوألا نالزبلا ءاسيبا

 نيمم راوخ اقل لالظ يرجو
 رغاحمو ةقطبملا عاسوا لوح حيرصو
 سسآلاو اهيف ةيكيرمألا لوستنهلا
 مالسلاو راركتسالا يالتسال ةييطرلا
 .ةلطسملاو جينخلا يف لماشلا

 مادص دئاقلا سيئرلا ديسبأ لاقو
 ذنم داك لصارتلاو رايجلا نا نيسمع
 نم قراعلا لصفا ةرثيل ساسالا لزالا
 اهرثكاو اسانا ةعوتذلا قرطلا نب
 لك نأ ولو ,ةيئاسنالا ةسنطل ىودبح
 ةتيرثع يف هللا مانعا ,روركذتي سابلا
 تثعآو اذ ناسعالاو رومالا عم لماعتلا
 اهباما انو ةيرشبلا ثراوك نم ريثكلا
 ..مالا ينم اهياشا اه

 نومرم نجت ..الفاق هتدايس لامار
 كلو ..اكتولبو اركك ضصاختباك
 ةيءاسباإلا ةلصلاو نيمسصلا قيرطباب
 ديدهتلا قيرط نع سيلو راوحلابو
 .ديغوناو

 ميمصت دئاقلا سيئرلا ديلا داو

 هتبمشاو مالسلا قيقدعت ىلع قاوملا
 هتداهس لاقو لكك مئاعلاو ةقطمحالا
 لماكلا) لياشلا مالسفا ديزن يسم
 اي مارتجلا يا نا دقنعبو ةقاعدلا

 ا دجلا هنوتلا يع نم ةقطتملا
 و اطبارتمو الماش الح
 رارفتسالا سب نل يطستن ةيصن
 ,مالصلا لراسا لهسي نلو اهيد

 تتوسل يف اشاء هثدايس فاضاو
 ةمالاو قارملا قوفسب هيف كسمتخ يالا
 راظا ل اذه لممب نا نكمي ال ةيبرعإب

 لبكتسي لوالا بئانلا
 اسنرفو ايلاطيا يريفس

 ناضفر هلع ديسلا قبقتسا .
 لول رئاتلا ةروالا ةداهث سلجم وضع
 ءارزرلا سيئرب
 هلمع ماهم ةيسالك انسببت
 باسفي يق ابلاظي# ريكس

 نصارستسا هاقلثأ لالسخ
 ةهمشا ديخاتو ,,ةيلانقلا ثالاالملا

 ا جيسولو اهريرطتل برتشللا لمبحلا
 مدي امي ةقاك تالاجملا
 ءلاجلا دوهجلا لب ةيمهاو ,.نيدنبنا
 ةيبردنإ ةقطنمللا ف مالمصلا لالشإل
 ديزي يتلا برصلا تراوك دامبإلو
 تاوقلا دجاوت اهعوتر تالاممتحا
 يضارالا ىلع ةييسلطالاو ةيكيرمالا
 ,راجخلاو دجن ف ةيبرحبا

 لالا بكانلا ديسلا لبقتسا امك

 ضصارمتسا ءاقثلا لالخ 3
 ةيمضا ديتاتو ةيئائنلا تاقالدلا

 يف اهميسولو اهريرظتا لمحلا ةلصاوم
 .تالاجللا ةناك

 سيئرلا ديسلا ةرئابم نم
 منت مل اكيرما :امضيتروا

 يسايسلا اهريكفت
 انيمروا لايماد ,نمث < ماو < نابع

 ىارمللا فلوس ىساسنلا اوم اراكيم سيئر
 ماد سيئرلا ديسا) دايم يئدهملا
 ييملس لكع فاجنيا لجأ نم نييسيع
 نوديو راوهلا ريغ جيلخلا ثاذحع#

 ةقامسم ةررش
 ءروتسدلا» هقوضب حيوصضت ف راشاو

 قميسلا ةردابي نلأ سما ةيبدرالا
 ي اهسعا يتلا نيمخ ماده سيئرلا
 يصاقأ تف رهش نم رشح يناثلا
 يف هبل لكابشم خيسجت لاح ىلا صفت
 مالسلا قيحت لها سا دجاو تقو
 مئا دلاو مالا

 مل ةدخذلا تاهالولا نأ اقيتروا دكا
 ثيدح يدايبملا .مكخللا يي اهحهث جفت
 يثلا هؤيقلا كساهس ىلا اجلت
 اهلصتست لارت امو اهتلمدتسا
 .ثلاثلا ملادلا يود ل ةصاطبو

 نس يلوذلا يوباقلا مارتنسا ىلا انعلو

 تايالولا ةساقعو ىرمتلا لودبلا لبق
 ةيكيرمالا هدهاتملا

 يطيع

 فادي يق يجوباك

 برعلا لك نطو قارعلا
 نارطملا نسما ةاسم داني نإ لمو

 يف سدغا# نارطعم يحوناك ,نويراليش
 .قارعلا ةراهز يف ىلا

 «ايسالا هلاكول حيرمت يل برغأو
 شنو يارستا درايرل نرزرس يعن هييفاربلا
 بترخلا نملري هنا دكاو ,برعلا لك
 قف لكاشملا لجل هينا اهنب بوطمات
 هرورتمب نمؤي هباو جيلكلا ةقطتم
 قيفهدل رشابلا نمراقتلاو راوخلا
 ,هلطلا ف لماتنلاو لماعلا مالسا

 هبمشا ىلع يتموباك نارتغللا دقو
 مده لثم يف يمرعلا فعلا ديعوت
 همآكا اهب نمش يفلا ةرظحلا ةلجرملا
 تابدصيلا هلابك ههجاوبمل ةيبزملا
 هيمويهضلاو هيلابربمالا باذيدهنلاو
 ..اهيداهسو اهنفا دهب يسلا

 نم ردع راطللا يف هلاملمسا يف .راكؤ

 ملمتاو ةيلاذخلا هياتم يف يلوزسملا
 نياصنلاو

 ظسو هبلا يفست امياز نناما وا قي

 ءاجت هيلز لسملاب يلاقلا نساسيسإلا
 هتئاخ املك انطصون لكك ةهباستالا

 د انا انزومُس ضو هللا ماما هدحاو
 . يودوادمب ايدنعو شيمم نإ عيطتمب
 -ءةدمعتب اهلك هيناساألا نوكت نا

 دتافلا سسكرلا ديسلا ركدتساو
 لا دوغ هميدق هلوقم نيوث ديسلل
 هرانب لباب هيف تناك هيذلا رشبلا

 بلاد يركسم دئاق يا لش لولف ةهلاخ
 را رتسي ال ةروبدبلل ةميرألا ءانرالا هل
 ناع رطيبس الا 2١ ملاقلا ديب حيمصي

 راودنيو الئاغ هتءاهس فاضاح لبام
 لا نكمي ال هنا دقتعي شوب سيئرلا
 ليهم نأ دمب الآ عئاملا ديس عيبصي
 ةريمك هميدصس هدهو ,, ةقاضمل اطقن ىلك

 هللا حشس ال لصت# نا هني ..ملاعلل

 ديدغ لا رارخالا يس ريثكلا لود بسلا
 ءاحرا يف امداو بصحق ةقطبملا يف سيب
 , ماعلا نب هدي دبع

 مادنم دئافلا سيئرلا ديسلا حصواو
 سس لوقن اننورت اذهلو ..الئاق يسبح
 قيدهتلا ال :يناسالا روهشلا اذه
 الف مالسلاو وأ مخي , طقملاو

 رلوجلا لخم ديدهتلا لكي نا روجي
 اذا منال ةيداستالا ةئمملاو مهاقتلاو
 لخب نا حيطتست نال كذ لمح
 .طباقدملا ميلاعلا لكاشم

 عادسع دالاقلا سيجربا ديسلا برعاب
 ةداهقلا ربيدقتو هريدقت لع سيح

 نيبرد ديسلا فقاومل قارعلا يل بعشلاو

 سيئر بئاث زيزع قراط .ديسلا دكا
 ةرادالا نا ةيسراطلا ريززو ءاررولا
 لا رايد اطادها تفاضأ هبكيرمالا
 ناكو ةقمنلا ي ةيئاردعلا اهفادها

 ىلع نسما قلتي زيؤزع قراط بيسلا
 ١ جرعلا ةيجراسطلا زيزو معارس
 ادنل قارعلا يعسم ,رع رتيب سميج
 كالثما فدي ةشيلخا دوسهدح
 اميقو ةيووم هلضف عتصل اهجسولونكتلا
 ديتذلا ءارريلا سيئر هيثان حيرست يني
 ةينارعلا مامنإلا ةلاكو هيدروا

 ةيجرايبخ ريزم ركيد سميح يلدا
 لوالا نسما موي هدختملا بنيالوقا

 للا ةديدج افادهذ هيف فاصا 9
 يف هبءاودسلا ةيكيرمالا لدهالا

 رابالا نا كيررويب 5 رانا كيدز هلم 7 حمل :
 يلا عئاردلا نا دجب يا 7

 عمم لاوفعلا ريربتت اهتانادت
 كيم ملاملا قو اكيرما ماعلا يجرقل
 ىقرأملا فشكب امه مزي لك 5 ةييدح غئارد
 هيف اهسقم دحت يلا

 رسيرو حار ىلطملا اذ ينمو
 نع ثديحتت ةيكيرمالا ميه راكفا

 عم هيفاربلا ءانبالا هلاكول غافل يل
 رهزو لسش رابجتادبع لوالا قيرفلا
 نم ةلاسئولا بيدنم ريسطتسا عاطرتلا

 يرسم يف ميل نع عاجلا ريرو دوسلا
 م ياي رمالا عاف دا رييوولا ديدسح
 هدوظؤأ) باوقلا ىذب ةيف لاف ىدلاو
 ةداهتب دييرعلا ةريرجلا ةيبث ىسرا
 لاخلا ىلبع ةرداحل هيكيرمالا ةرادالا

 تدارأ يه نا هيبارعلا باونتاب هميرهتا
 لد

 نع املبم لسسس قيرتلا لافد
 يتورمالا عاهدلا ربزو خيري

 مهححرلا نمحرلا ما مسن
 ناب اقنانس قيلعملا الع مث نحب

 يملا هيراومملا ريغ هريثكلا بادي رضمتا
 موي دعب ناثيرمالا نولوؤسملا اهفلطا
 يضاملا نق نه يماثلا ي ميطفلا ءادنلا
 مالفالا ف ثدحم نم شدني دنا هنا
 وا ادق ةلخينس لفيف ةسانسلا وا
 نم اهياظيس وأ لمازبفلا نم لاي
 ابرخلا وا هاهانقا نصارغال راببخالا
 زهق قف ةرخ اغ ىبسسس اهنا الإ ةيسفملا
 هحالسملا مهيباوقز .ريفارعلا

 يندم نع تار وااده عيب لج لوغب
 نم يدركسملا وأ نيسالع#) فوقبصا
 الو بابسحلا اتخ ف بسرلا راطم
 نأ اما درك ةروطنخع كلذ ياك برمي
 حاضت رمزو باسحلا اطخ يف عفي
 ىلا ةيكيونالا ةدسختنمللا تايالوللا

 اهنلع .ريضيو اهييفي لي ,مطعت
 رم“ اذهيف هقؤرخلا فايصوما نورظالا

 مزوطحلا بناس نأ يملا يباع ثني
 عامدلا رمرز نأت كلذ هملخ نوئطبب ىدلا
 اوف يعي نككو بكيكس يكيرم#ا
 ةمنظابشلا «ييراسامسع» نف ىناوالا

 معازم نم رخسي عافدلا سرك

 ةينيلاع# بهئازلاو م ةبنلل ةبهادملا

 ترجحلا وجب ررمالا نوعق دي نيا كئثوا
 .يجفنلاو

 لع هيشاخ نب يبول ديسلا برعاو
 دمئاقلا سيئرلا هيمن هريدقت
 نهت :لاقو هبا قفارملا دغرلاو هئايتتسال

 كيرمحتلا يف انبهاس اتنال ءادعبم
 ياتو قارملا لكاشسب نسف ةروصم
  ةقشتملا يف مالسلا

 بأ ديري يسفوفلا بحشلا نأ تاو
 يل تاهازعلا .لك كلذكو رومالا قحت
 قيرلب نعو ةيملسلا قرطلاب ةقزونملا
 اهيل سيل يتلا تاصوانملاو راوحلا
 .ةقيمعم طورش

 قازعلا ىعسم نع هيغز ام ةرروطخل
 كالثما لدهب ةنيثح درهج لدبل
 نم ةيووتلا دنقلا عنضل ايجولومكتلا
 هيتؤت يتلا لئالدلا مدلي نأ نو»
 تبان يثلا ةداملا يه امك همحارم
 يهتلا هذه ف ةيتكيرمألا ةرادالا اهبدع

 ,يداملا با سب يماتنا موب لبق
 لرمي ةيكيرمإلا ةيج ناكل ديرو 5
 يتلا يغ يارملا سيلو ليئاربسف نا
 لا ةقافا ةبوونلا لبانتلا هكلشمت

 ناو ةيسوثرحلاو ةيوابديكلا ةهلرسالا
 يه كلذ ىلك ةظودم اس نيدلا زربا ىم
 مطربر .ةيكيرمالا ةدحتملا تاهالولا
 مدهب اكيرما ةبحراخ ريرو ةفرعب
 مل مئاعلا لك اهفرغي يتنا ةقيلحلا
 يتلا ليئارس نع هريدحت بممي
 تريعلا نهرتو نيدنسلق ضررا لص
 يف رارطتسالاو مالسلاو نمالا ددهتو
 تثدحن اماو روغغ ةدع دعم ةفططبلاا
 ماججو قاردلا نع ةلوؤسم ريغ ةقيرطد
 ليغ ساما ىلا فنيست ال تاي اكدؤب
 يفارملال ةراذالا مادختسإ يف ةيغرلا
 ةيسايسلا ريرنتو ةداصملا ةياعدلا
 ةقطنلا يب هبكبرمالا هيساو رعلا

 هتلواحبو ةكيءاعملا م هتاحيرصتو
 ريش لأ قدام يف هتعقوا دف رييفلبتت

 الهسم اذدع قزاملا اره ملدخيسو هس
 ةسأر يلاسع قس افلا ضيبلاب سرب
 يبطاوملا يديآ يف رسينب امو ههحوو
 امد مهرييك لبثت سكيرسالا
 تايهيضتلا مماسح يه متأ ىوكضتكي
 * يشن ةقامتع ءارخ مهنماما يلا
 هنثإ يف ءالبعلا نم ىلا د نآآ ههلاقن نمو
 يادتا راعئاب اهضراخي برعلا مريرج
 مثححي مهماو بل ءارج نيدبنل اد نهدي
 هللا دوج مهب اهيسلم يملا هنيرهلا

 ءبرسملاو قارعلا لاحر نم نوميؤتا
 نيريخلا

 قيرفلا عاضدلا رمرو فيستا لافو
 مايسآلا ةلاكرل هتيدح ماثح قف لشعت
 سيشب كيم أب هليمكلا نا كئارعلا

 يب امماو ,,لوملا همهتسست يف بسيلا
 ايدلا لويلابو يمسحللاب هلا لا برقملا
 نك ينهشم ديس ام لدن ناو ةاضرت
 اننعُش دق ةريزرشلا ةساؤدملا لفادقا

 م د امرا

 نأ ةصمصممو

 ةهسسؤم قاروا بتعف #
 اهسحاسمل تاركسلل روصنملا
 جيراس كلرلو قاضلا رويصتن

 نمي حري م
 فاش لاحم لاشنألا اهدحن

 ركشا' هلو [ 0915

 ماس

 ا وزر ل يحل حلل
 هيأ نم

 533 اديدح ًاذيش اهيل نام اهلصوو
 يلو رالا يوضسعلا

 0 رمرم ةيبلا ةيئابع ايعو
 حابسلا يستح مادصض

 رازنا نمكو رفس/# قحن ييسر
 ءترسعلا رلسب جامسلاب ةدابتلا

 سس ارابتلغا تايخو شع بئاجالا
 ةثالث ةرنف لالخو

 ,.رهشإ

 اياصن دجوت ,.ييوت نيسا لافو
 سرع اهنمو مكئيبو اشيب هكردشم

 سس ينل ب

 اهناودم ري ربتل ةديدج عئارذ فيضت نطنشاو
 ةيبولتكلا ةصلسالا لك ةميقصت يف ثعبلل دعتسم قارصعلا

 قئرملا نلعا دقل لاح ةيآ شو
 سيئرلا ديسلا ناسا ىلع ةرم نم رثكالر
 راقعا لو دهلسم هناب ايم

 يو فسروا قرشتا ىكاشم لك
 يف ثحبي نا نيطسلن ةابضتا كلذ ةمدقام
 قم مزجت ةيولثكلا ةسنسالا لك ةيتصت
 ناو لماكلاو لماشلا مالسلا ةيلمع
 قيفحتل نإلا هددادتتسا بدجي قكرعلا
 انادحت يذلا راطالا ندم فهلا اذه
 هداك

 ةيكيرمالا ت:تيرمتلا هده لثم نا
 اهيمو مئاملا اياشك عم قمافتلا ا جودرملا جهلا ركه لمكشم فششتت
 ايجونونكتلا اياهق يف ءارسب (نتلاطمم
 . مالسلاو برحتا وا

 تاهيرصتو ركوي تاديرعم حسنتو
 كارامش فير موي دعب اموب شوم
 ياسالا وقس نع ةيكيرمالا ةراذالا
 ممالا قاثين انادك لردلا يب طاواسملاو
 ةبيرسهلا نع كيبلدكو ةدحجتملا
 ثاراست يهو ةييطارقميدلاو
 ضارمل * ةمحنملا تايالولأ ْ
 ليطعتلاو ةياعدلا

 يكيرمالا عافدلا ريزو
 مي ماس بكم

 جر سحق زأسم سف هوقو يسايشت فصتكيس
 بروهن ردقب نوكيس اننلطوو اننماو
 هللك ناو ديحالا مجاولا ملا نمل كدعتو
 هساحسب تدارام نوربحتبلا اسماو ايعم

 برعلل نيبلعم ا دامتا
 واختا يديسبتلا ببكللا بدك

 تامعادالا ضسن هتلقم اما برهلا ١
 لاما مساب موجرم ناين نك ةيبرعلا

 هيسرفلا فغاوإ از فاي برعلاا سملحت ١
 بتاكملا ركسساو داحتالا اهب مرتقب ينلا
 لل نيش هل ناين يف راخثالل يي هيطدتلا
 ىلا يشتلاو ريورتلا انه سما رادغب
 نم سابسا هلا لا ديّتسي ال
 الاوه ١م بولت#اادف نأ ادكؤن
 يموللا هيطملا مسا لالبئسال هلراحم
 نم بامانم راذصال ضيخر بولس ليو
 يف الا دوحو اهل سل هيمهو تاهيح
 هيوجبو هيسرفلا هيلا عاذشا هليطت
 مدهت

 دعرملا ملمملا باضحنا ل نايملا لاغو
 اهةماؤمت بنزع يملا ةييوعلا همطنملا
 لك هدارا لثمس ساو هسباثلا هدثدنملا

 لي يفييتعلا عااو برخلا سيلعملا

 دوحو مدخل فكري مهباملطمو ههئاما
 مبا لمحت نزجا ةسؤي عمظنم هنا
 داكنألا ىؤنم برلا نيجلعملا ناكيا
 ل .يبلعملا .ىدامكيو ميمتج مصل يذلا

 ىمرعلا يلطولاا
 قف لخ دع موتيؤلا) ناسلا يا فاستاو

 تي ا

 يييعلا ىلع يمارسلاو يسيرفلا يدعشا

 ل مالاسب
 يه انيبمشف ةفارالا هذه نا فاصاو *
 جيلخالا ةلكشم لح دهياتن انتمي ل يتلا
 يدلصلا يول داو واوجما قير نع

 ٠ هما

 ا ا ا
 .ييسرطلاو برحلا ماا ىالو يقتلذ

 لخا نم اهب اوموتيل ةريثك مابشا
 حئابممو مالبسلا لع ةككلاستملا

 يرام ناجح تيمسا سمت يد
 حاسسلا دك اللا سيكرلا ديسلا نم جمرل

 ١ 8 علل ما4 رك 5  ءاشالثلا

 نييبوروالا نم ددع رفسب حمسو نيبول لبقتسا نيسسح مادص

 ركسلاب ييبوزوالا ةيارلا نم ددمل
 ماد دزاقلا سيئرلا ديسلا باجتساو

 انسلا ررفو يمامتلالا اذهل َن
 قحب نوبوروالا اهاعرلا نم ردم

 يبول ديسلا عيلزحي وش دوما
 يحيون ديسلا فئازد هك هايس نم ريدك
 ةيغادلاو مالسال 1ديؤملاو ةيناسنالا
 بطشو راوعلاو ضرافتلا ماجتغا لا
 ةلطدم يف عموتا ةجلاعن ل برحلا
 . جيقخلا

 نيساي هلل دينعلا ةقباطللا رقحر
 ةروثرا ةداين سيسب رمش نافمر
 هيمعلاو مارزولا سيئرل قوالا بئاثكا
 ةقانتلا زيرو مساج فيعب فيعل
 رالعالاو

 تا ا ا ا ا

 ايناطيربو اكيرما تاشيوهم ىلع ادر ةيوون ةلبنق عنصل قارعلا ىعسم نع ركيب همعز ام ىلع بقعي زيزع قراط

 ممصاج فيصت كيطل ديعلا مدن
 ةدشب مالعالاو ةمضضاقثلا ريرو
 نم تردص يتلا تاعيرمتلاب
 يبئاظيرلاو ناكيرمالا نيئوزسلا
 سول ةرشابللاب قارعلا نارق قودع

 نم نيعينملا بناجالا
 دقالل قلقو ” لاليلا ايضا نم مب
 , رهشا

 مالعالاو ةلاقكلا ردزي ذيسلا ياقو

 نا ةيقارغلا ءابنالا ةلاكول حيرمت
 ييباطيرملاو ناكيرمالا تا
 مده ةيبلودعلا مهتاحيرسستب نودممتب
 هل ة* اهماو يبرقلا مامتا ئارلا ليكي
 نئافاحلا بجحل رتوتلا نم ةلاح

 ةنفل يهو هبع هققوملا ف ةيرهوج
 ريزستتل ةيادببلا نعم مس
 مهلادهاو ةبئاودملا مهتاططقسم
 .ةئطدنا يل ةيرامعتسالا

 مالهالاو ةفاقثلا ميرو ديسلا لانو
 هتيغر دكؤي رارقلا دهب قارلا نا
 مشادلا) لماشلا ياسا ةةداع#
 هيدلاو ,, ديلا وعدي سْرْلا لداعلاب
 ةرداس يف ةيدومف هك ريق
 (اذ) ىف نيسح ماده سيقرلا رايسلا
 تايالولا ماكنم نا لقو 5ذةبخ- با
 اليس نو ديزي 3 ةيناهيريو ةدحتإلا
 اشم لح نرضرب لو ةقطنملا
 لماشلا مالعلا ن# لباش ساس# ىلع
 مهئاذفا قبقحت نم مهمرحي مئاعلاو

 ف طلملا# عبافب نع ةرغيسلا
 ملاغلا رصمب مكحتنا يل تتابو ةقشملا
 خي بواباب يويواقي .فدن
 هاختالا ادق يف ةوطتخم ين" يئاودحو
 ةحشتم لفل دوعري نوفرصتي امك
 ةيياحيا ةردان ةيا مارت

 مالعالاو ةفاتنلا ربرو ديلا قامو

 يأ رددقب .رهاسما يتلا لودلا يلش يلا

 همسأب اموعزم انابيب اضفار

 قارعلا عم هفوقو دقؤي
 ليهصلاو لايرمسملا طقعتملا رانا
 ريغلا ةسسالا فيهتسب ىدلا
 بفلعإ يدلا ةيموقلا اهباسيسؤمو

 رن نزل هفاحشل#و هيمرفلا اهنسا

 نام يسبحالا دوجولل ال بادو فرحوا
 يدا يسرع قارعتلا رعب تريلا ضر
 لول لك دم ةنالصو هعاجشب مدر
 صر" ىف ترشح يتلا سردعلاو رثلا

 راجهلاو دجن

 راخب# يبجيرلا بكملا هيجيشو
 عردسكا مالا يامن ف بوكلا ييملعللا
 راتلاو دحب مايه نابزاكن نسيا
 نلماغلا يكب ةبموياللاو هيباسناالا

 ناطسلقو ليزآلا جانبنا نم برفلا
 هيم دلال“ ةسرحلا ىيصارألا نم ده درطتي

 ماخ ازيصخ ءاكسلا 27ه نا لامو

 نم يلباعلا لع رهضصغو مقدعح
 نا قوس ةويكي رك هند نود نسملا عاميا
 يمويكلا هفقوم نتخا قيفشلا نمبلا
 يكيويمالا دحاوسلا رمسرب .شيرمللا

 لقست يف تاسنافللا نموا ىلا يبيسقلف او
 راختلاو
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 ندساو نطستتماو مسام فيصن فيطسل
 6 ةنعحسسسملا نا سس رتذأ

 العيربلا يكيرمالا ططخشلا عم رخار
 ظبحملا تاخاتتتبسالا عتشم نا

 يبا سرطفتملا يتاومحلا حهن
 ايئالنيرو ةدحتنا تيا

 نأو نآلا يتمعو ثابحالا ةيادب ديب
 ةقيكحلا فارع اقدع سردت
 ايئاطيربو ةدسنلا ثايالولا ةساوسل
 ةيدايدغ ةيراستسا ةسايس يو ..
 لب ,, هسسجف ةقطنملا ىادلب ددهتال
 جئابجلاب يللامعلا مالسلا ددهن
 .ملابلا يونشي ةعورشلا

 .ةيقردلا سم يب اميشو

 .يفاكيم يىركد ةربيساسم

 - يطست# ةلود لالتتس#
 ةيفربلا سم يثاي ام يو

 -همبو ةروثلا

 1 يبرعلا انيمش مسا
 1 ا ١ ةملسملا هي يطتتلا

 مكلالط نمو منداهس
 هيث لع ناكتمالاو ركشلا

 مهتدارق ثحت قيقشلا قارحلا
 اربسالا لالتسحالا

 رارمتسالا ىلع تباثغا نصره

. 1 

 لالقتسا نالعا نأ م
 يافع مشتل 1

 اوثم لاق ةريسك

 او

 تيوكلا ةظفاحم نم

 ىروسانوجلا رصقنل قا رهلا ةييار ملت ناس را نم ةبكوسك
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 رصتلا تايالستسا ىلا لسمو
 نم ةيكورك يسسأ مايسب نشسوهمسبا
 روصنملا دتاقلا لايشا قارعلا ىابرن
 قارعلا ةسيار نيلماح سي مادع
 دحب تيركلا ةليلناخم نم رنيلشتا

 ناسيمو ةرببلا تاطقاسمب مهرورب
 ,اهل ةمماشلا يحاوسلار يرقلاو طساوو

 دمحا ذيبملا قارعلا ةيار ملستو

 يف ةسائرلا ناوبد سيئر سيسمح
 نايسرفلا دتنا نم ىمقلا تةمالفتا
 ديلا ةييسانمللاب هميلك ل دهاع يعدلا

 نأ ضع يسح مادص فلاقلا سيئرلا
 لا فرطرت ةعوفرع قارفلا ةيار ىنجت
 جماضلا ايرطلا عوير
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 ل دجال اييسسلا م

 لإ يصسر قطان حرص جاو  ةادنتا
 ماسي#وا هياكؤسا ةبيحراخلا ةهرازو
 نسا امن ةيغارعلا

 مازمب ]8 يبارب ال9 هعولا دواسر مانا

 نناثوا يبرشم (18و )١1 يفرم يف

 رسباخملا يار |!" .لرجه 1
 لكاشم زج يع يبئرتالاو ىفارقنا
 لأ نيساحماو يسايوكمملا نارسنألا
 ناياحما نم هيناشل ,الارخا
 مهد دان ىلا مهيداحلاو

 رازق رهص دمع راقنرلا امين اطفسو
 لي وفعلاب ةزونلا ةدانم سلجم نب
 نيداحناو ضيوكجملا ييماربالا نيرسالا
 مهدد خلانلاو همئامضع باعاربج“ يلا
 امارباارمسإ 2,145

 للا كادقن يذ مهي راها يرخم فوسو

 ىرسالا لكاشم لح ىلع يناريا يقارغ قافنا

 ريسا؟١٠ حارس قالطاب تدعو ناريا

 رونا دئاقلا لارملا لاجقا اهحي
 مهتاملكر مه ماسختا» م !كس#
 ةهجتوم ل فجل هاب ةرقوو
 قارملا هيب عل .هلا تايوهحتلا
 ناردغلاو يخيثا أب 0
 اهتالمعو اهئافلسو كيرساي 1

 ليبعلاب ذهل يةيرشلا سمرتسلا نكاكع

 سيئر ديسمتاف قارملا ناسربإ ع
 هدهع قلاثرو لئاسر ةساثرلا ناويد
 ماد دئاقلا سيئرلا ديسلا ىلا مدلاب
 ةريوصلا ءاغقف ينظاوب نم ييسح
 ناسبم ةقانازم لإ سيدعشلا هارمشلاو
 ةدماهعلا ةرملا كالذاجم ينطارمو

 ارا
 ايموي

 ماعيرآلا موه وصت' يسرط نم نينرهط
 15/1151 نهاوملا

 نقطي 1 قافسالا بمب عفومل ا نمو
 نم املارغ اريسسا [776] جارتس نارعا

 ءووسخا ىلآ ضلاجلا ما ينوكحملا
 هفيئامم

 يناريالا بئاجسلا نا قطاملا لاقو
 ريا 76+01 حاوس ياللا دعو
 موني لبي ا ايموي ييمازنع
 رسمت فاؤيسمو 0491
 ن١ ناوهيلج نم نيعارفلا ىرسالا ؛لوع
 11١١ * ) لدبس وخلا قيرتف نط لازغي

 - اهمون راثا يشان

 عيظاؤع يلا مهلاخءا يرحب ثمح
 ةلوؤسا ا بتاهجلا ,انف نم ةريبابم

 نيسحتا نم سيئرلا ديسلل ركش ةيقرب
 كنا هيأ نم ركش ةيكرب نسبه مادم سيئرتا ديسلا شقت
 ةيفرنلا يلع اياوح ةيمشاهلا ةيمدرالا ةكادملا كلم لالخ نب ئيسحلا
 .هداليم دييع ةسساممل هبلا هتدايمص اهقعب يتلا

 ةيروههمجلا سيئر للا هطخخ يبسح مارص سيئر حالا ةدايمس
 ةيرطالا مبوراهم ةيتارب تيطتج ريدتتلاو ركشلا )لاس ..ةيفارحلا

 ةشيقر ناهت نم همع متري ام ري دقنلا لك مكتيايسل ردا هللا يدر
 مكتدايس رظطحي نا يلامتو كرابت لا لاسم ةبوخأ ةقداسع تايحنو
 قيتشلا يئاربثا بعشلل ققدحي ىو قيفوتلاو ةيفاسلاو ةدسلا روفومب
 .ددؤيسلاب ةزملاو يخلا يباما لك

 تافرع نم زازتعا ةيقربو ..

 نم ريدقتو زقرتعا ةيقرب سسح مادصا كئاخلا يسيئرا دبس ىنافت *
 ةيذيفمتلا ةبجللا سيئر نيطسنف ةلود سيئر تافرع 2

 يتلا ةنهتلل ةيديطسلفل ا ريرحتلا ةيبؤملا
 العال ةيبانلا ةيومسلا يركذلا ةيسانمل تار رساي ديسلل هئاقلك

 ةيحت ,ةيقاربلا ةيروئمجلا سيئر نيدبح ماهم سيئرلا حالا ةداهس

 ةئنهتلل ةيوهالا مكتيكرب فين يلاعلا ريدقتلاو زارختالا رخال
 . يطسلل ةنون لاللتأ زلغال ةيئاثبا ةيوفسلا يرتذلاب

 ينل اخاطنا مسسامو ,
 ةروثلا ةدايق سلجم ماضع) مكئابخلا ىلا

 تارامع ىمساب قيناشلا لم انما ّنارملا بعلو ةرئاونا مكتموكحو
 اثريفلت نع مكل اربحم :13داصلا ةيجخعالا مكي

 اهنقي يلا ةنباثلا ةيئديملا ةيبخاا ديياثلاب مئدلا بقكاومل يلاعلا

 نم مج ىلا .ةطراجملا ةقضاقملاب انيمش لات ينام 1 ةلدالا
 ا 0 ل : لاو ةهتيطمك للا

 هتداممو

 تاقالحب قيمعلا انرارتعأ نع مكل دايسف ربعال ةيسانملا هله عتتملا
 نحب مكاقبا مانيلا نوامتباو امنا نماصتلا تاقالعو ةنيثثا ةوعللا
 مي د نيبو ستيقبحلا انيبعش

 و ديطوت
 ةيمركلا علامملا نع اف لاو ؟رثثللاا ايديبعش فادها

 اننماو ةيبرعلا اذتمل دع ةسرشلا ةمجهلا ةهجاوم يل ةيبرحلا ادثمإ

 سلمعملا ةئلعا يعذلا نيظسلف ةلود
 اجيوتت ماج ١ ؟رثج ريمفوت نم رشع رسماخلا
 انبي ةضاخا

 ١ ن ذريصم لوحب ةليانو ينريهسلا ”
 اببمش لاصمل ةيبرغلا انتء) بيعشو قيقشلا 1 معد نأ
 هلاصت برد ةلصاوم لغ ارارعاو ةوط ةميهش ديزي ةقرابملا هك افلشاو
 كايحضتألا هلامتحا يوقبو , لداعلا
 سدقلا ف ةقانلح ةيبردلا انتسا تايار عفوو نيبملا رصسلا قبدحت
 . «  ةظتسملا ةينيطسلللا انثلرر ةمصاخ ةرزحللا هةيركلا

 مق اهنمنم قبدعلا انركش نع مكتدايسأ يبعتلا ددجا ماقخلا
 قارعلا بعيش ةداهق يف قيطرتنار حابسنلا ماودو ةدامسلاو ةهدمصلا

 ةروثن اهئار +راهدراو هتزع قيتاحتو ايماسلا هلادقا قيقحتل قيقشلا

 ,لاعت هتودب ةورهملا سدقنا يلا رهتلا لع

 ريرخالا ةمظما. ة1يذيفدتلا ةدجفلا سيئر نيلعسفل الوم سيكر

 ,توكلا ةنيدم ينطاوبو .نهن١ ةئيدام

 نيسسلا متوكلا

 سيكرلا ديسنا اهن مي

 ةدجشتا ءاشملا
 ىلا هجوتا اهصيخل

 , ةررخلا هضرا

 مك اكؤب ةينيطعسافلاو
 تاتالملا ءدع ريرعت

 ردتهلا ده ينيطيسلفلا يبرعلا
 ”لافدنا انه 0

 يتح قيركلا اشكو ةميسجلا

 تافرع رباب

 ةيبيطسلللا

 نم اهادغ ةظفومجم ثعلس امك
 ةئاقلا سسيثرلا ديبسلا ىلا قارحلا ناسرج
 ءاسا نم ارازتعاو ءافو نيم ماد

 مكاقلا قارعلا جم يساي ىلا انبمش
 تيم يتلاو نيسسحع ماد روشتلا

 اهبيرغ اقيسو فيراشلا لسفلا
 ايبرع ارجدعو ةيبرع ةطوطشمو
 ةيبرع ةءابعو اميدق ايران اخالسو
 , ايادهلا نم اهريغو

 نيالا قارملا ناسرف نأ ركقيو
 إف تيدبتكلا ةفففاشم نم اوشاطما
 اوملست دق يضابلا رهشلا لم .سئالثتا
 ةيضتالاو ندملاس مهرورم لاخلا
 مهترهسم نمض يرقلا» يحاونلاو

 5 / سيقما ديلا لا هجوم راخماو
 انممش ءاننا نم يسج ا مالو مخل
 .ميظيعل

 ليدبت رقي ينطولا سلجملا
 رصحو تازاوجلا نوناق

 ةلودلاب بوبحلا قيوست
 ءتملج سما يسظولا صسلخلملا دق

 ةيباثلا هداقعبا ةزود ىدح ةفسانلا
 يدهم يرعب دبسلا ةسائرب هيلاحلا
 يف برخر سلجملا يسكر علام
 ةيفاشتا رارلاو هشفانج ءهبسلحلا
 يل برتاو قارحلا رحب يئادحلا نواعنلا
 لقنلا لاخي

 نوثاق عيرشم انضي) رسلهملا رئاو
 ناراوش نوناهن ركع نساتحلا ليدعتلا *

 )١5825( ةحسل (33] خفر ريس
 لاخلا

 رار عورشم بمشلا ولثمم رم) امك
 قيوس رمحي قلعتملا ٌمروثاا ةيايب
 بتشلاو ردشللاو صحقلاو هتعمحلا
 رامسالابو ةلودلاب ءارقصتا هردلاو
 , اه جاكم نسلا



 00000 ل 01001000

 ينرسيوسلا يناملرملا دفولا لسقنسي سيئرلا دبس
 سس ل ل سس ع هم ل سعف ا يسسيسس سس < حقا عم يبس معتم

 ةسجيتن ةسسسسستطنلا يسن لكاسسس سلا

 ناو اهلا سوئرلا ديمبا ليقمما
 يس سيل رسما م ريصا سمك
 ,اكدنا _ابكذلا هسائرب ىئكرشب ونبتا
 هلئبه راعرو _اكرسلا عضم زلاوا
 هب داصسفالا يوؤيشلا

 لفوتم افلا سييوملا مليسبلا جرشو

 عيسولا ةارا قارعلا ةسايم ىويسيوسلا
 هفطنقا زئانصو حيدسلا ناره يفهارلا

 موش اك رصوافتلاو راوصلا أ هتوودو

 هيا نيا يد نضاونا هوب نجح
 هسلقنللا يف ؟ياسعنلا

 مادسف شاقل“ سشرل“ ديسلا فاو
 اهياسعاب عحتاسملا

 هفطنلا ف لكايشك# نأ هت دايس لامو
 ةياصبلا لج مدست ةحيشب يه
 .ةيديطملللا

 ىلع يارغلا ,مرتح نع هييدايس ربو
 لبر“ قارملا يا لاقو . مالستا قييشحت
 نا مالسملا نوديزو نيالا نيكو ماسلا

 روكي ناو ةدلطسملا يف لكاتساا لك 'ولحي
 فحشلل مالرببلا اههبع هدهدفلملا

 مادع دهتاقلا سيئرت؟ ديسلا فاماو

 تعشبال مالسسلا قيقتب نأ نيببح
 دعب مل يرطب ةهجو .ىم يسيطسللا
 انباؤ بفسحف ةيناننإو ةيئدس ةبصق
 فشلا مالبسلا قفحتي مل نا ىرس
 اها

 يارا يف ب هلست يعسسلاو سسفج كعللا
 ماده ددلعيللاو

 ظيزم ناوخلا لك هلددسم نءسو
 ىلع ذدهلاا مهالا فاعارع ع ميصم _"*

 رسماصس هفلكساا لئاسمو بصل لك

 همحضاودرا رودبو بسخاو
 نا كئافنا سسييكرلا ميلا مضواو

 ايدني نافتحيب زاريتمالاو مالسلا
 قوما داما وفم مسج وفض

 هقيصعس” نفض جرم عيسي ناو عيصسدب
 اذه ريغ نمو نيمحلل هيحامتحالا
 رصغ نيو ةرميسيم بئراوستنالا يقمع ب
 ىقمتعم نيطعست» هيصخف يردح لع
 دياجامملاب يلح ةقلعمملا

 بيعبطلا يذل نا ةترايب لابو
 يل ةدرهبجل يمل تاردع يمارعلا
 نا ادئؤم ناودملاو ديدهتلا ههجاوم
 يطولا يلا ةفزصا يباسنالا ؟ءداو
 قحلا هثوسحل الا حصارب الا يمرقلاع
 ..ناو عقلا توصل يفستي الو هللا توبصو

 لع رثيؤا راكديا روتكدلا رخو
 .ةيسل اب ماقلت هل قئارللا سولاو هروزم
 لع ةشهتلا مدقو دشاخلا سيئرلا
 قاردلا اهملعأ يملا ةيءاسالا ةرراعملا
 اياعرلا صوضصصب لوألا سما مون
 قارعلا يل سياجالا

 .بدشلا نا رئيوذ راكديا روتكذلا لاخو

 به اه امك مئابببف هييفعتل يارس عسسل

 نوييصتست م امك عيطسست 3و قارسلا
 رفسسم ريل مال يل نلسمم نأ مما

 لج  ريثبو' روش للا فدسخاو
 مده يل دخوب ال هناي هيلز مكرطاتب
 لكاشم لب ةدصعاو هلكشم هيظمللا
 ,اهنيمخ اهل بحيو

 همياعت نع رليوا روثك لا بزجاو
 ,االو اهيوعشو ةلالونملا هانعت يساسنالا
 2 شعم ' ٠ طلسم ال يدم
 3و اعونع بوسي اهنا كمص معا اهدنا

 ىري لآ لمحت ارسيوس بيش عوطتسمي
 مممُس نحم , ءاودلا نم مرطي انمثي
 اه ل: انثج نجم بيببلا اذه ) ملاسن

 لمملا نم رثيوا ديسنا رسملا دقو
 اباعرلل حامسلا دئاقلا سيئربلا
 صيوروالا اياعرلا ىضمسو سيرسي وسلا
 سيئرلا ريبلا باحتماو رغسشلا قنعي
 روتتدلا سامقلال يسب ماوس ائانلا

 قحب حاستلاب هئدايسب رسأو رثبوا
 اياعرلإا نم ةيعوبجلت رفسلا
 دهويتا يقاوم اريدتت نيدرصيوسصلا
 ,دادعبل هترايرو

 نر دسم نولاكدلا ةدباقللا مضحو
 رديبسلاو ءاررولا سيئر بئام يدامح

 سلجملا سيئر حلام شضدهم يدم
 مساج قيصر ليطل ميملاو سطرلا
 .مالعتاو ةناقثلا ريرو

 داديشم ةعماجب بادالا ةيلكل يناقثلا مسوملا حتتنا

 فئاوسبو تاءارسجا :ناسضمر

 السلا تاحاسمو ىلاعتت مالسلا تاوصا
 وعي ناضفمر ّيسأي هل ديسلا دكا

 لوألا بئانلا ةرينلا ةدار# سلجم
 ارم ةةخقي كن ةارتنلا تيدا
 يلادبم يبه ٠ ,لئاوبو قتاءارجا نم

 ليماويسو ..ةنمازو
 ّ ىلا اريشم اهلجا نم داهجلاو
 لا دمت .قارملا تاردايمو فئااوم
 قيالحت ىلع صرحلاو ةيداعلا ةيعرشلا
 ايدقر سيئر مثاد لماخ يقبقح مال
 ايكرج وا

 هحاتنلا لالخ هل ع لاقو

 ةمماجب بادالا ايلكل ١ مسوملا
 «دوهجو قارغلا فك اوم نأ :سما ىامقب
 عم قفارتت مالسملا نجا ىم هلاردابمو
 ةيادعتساو هتاهملبو هتاممستا مهتكلا

 هب مولي دل ياودع يت دعت لاعلا
 ليا مهزاتلحو ناكيرمالا هاذعألا
 .زاجحناو دجت يف ةيبرعلا .يعارالا

 سيئرل لوألا بكاشلا ديسلا باضاو
 زاخحفاو دخد ماكع نا «ءارزونا
 ِك نألا نوشيدي مهءاطلخو يبدسخحو

 نا ىلا اريشم مهرماحي قوام
 إف ةديبجالار ةيكيرم 1# تاوقنا دجتون
 نم هب نوسوظب امو راجوملاو رحم يصار
 ةيبرملاو ايمالمسالا ميقل فادس قول
 مهو ناجحجلاو دجب ءانبا رعاشم راثا
 ةيبردلا مهقلاو .كهتنت عهئاسدقم نوري
 ,سصقكت

 وضع نامعر نيساي هط ديسلا دكاو

 ةحضا# 0 قا ردشلا
 وجدع
 عحستنت م

 تارسما ىأ .. ةروقنا ةدايق سلجم
 . مالاسلا تاهءاسمو لاعتت مالسلا

 برسلا ةيبايس ناو ةيهلو دلا ةحاسلا
 ىه حرفا ,ىقالل شوب اهب لاددإي

 يلو كار يسالسالاو يبيرعلا مامنأ يآرلا
 با 16 تاسجتلاب لشتملاو
 شوب ةسايسل ةفقارلا تاره اظتناو

 ذلا مسوكلا جاتتما 34
 2 اللا نمشي
 ةممطتم ةيبداو ةيئاتث تاساردو
 تزحل ديشرلا عرل رس نيبأ قيفرلا
 سيئرو ,يكاوستشالا يبزعلا ثعبلا
 ةيلك ةدباساو ديمعو لادلب 0

 لالا

 ةيسئرفلا ةينطولا ةهبجلا سيئر هلاب ةلابقتسا دنع دنع

 تردفسلا مسام بسصسست نواح رسبستسا قوس :عسلسم ىدسفا قاسم ىطلسا
 دي راكلا عوق و عنك ن ولمعي يب ويسبو ر 9/1 :نيبول ىرام ناج

 حلاص يدهم يدعس ديسلا ىقثلا
 ديسلا نسما يتظولا ىملجملا سيئر
 ةهيشلا سيئر ؛نيبوسل يرام ناج
 نابلربلا ومع ةيسترنتا ةيدطؤلا
 .4ل قا ءكلولاو يبوروالا

 رطولا صاخلا سيئر ليسلا نمو
 اريشم يقارمكل ةبلاخلا دقولا ةراهز
 هد يلع ةيباحيالا اهراثأ
 ماع لكشتي ةيبوروالا ةيقارفلا

 يقارسعلف يجيحشلا نيب تاجلالسعلاو
 .ضصاخل لكشب يسيرفلاو

 مالسلل ةنشحك) يضرقنا نع دسكاو

 اهدرهج لضاوت هقيقدتل ةيعاسلاب
 ديسولا قرش يلا ةبافعنم بيتسثل ةريخلا
 دي شا برحلاب تاعدت علئاملاو
 0 لا 2 ةدحتملا كتايانرلا
 ةيبئابج ف مبا ةمساو قلعاتم
 اهعوقر

 نع نيبول يرام ناجح ديسلا ردكو
 تاردانك هل قيارلا دلولاو هريدقت

 عم“ لج يلا ةظداهلا ةيمنسلا قارعلا
 لدم لا ىبسا ىلغ ةثلظشلا لكاشم
 قارعلا رارقا ةءهانم ةفصير ةاواسملاو
 امسلاب و11 سما موي نلخا يذلا
 ان ينارنلا بغشلا بفويص حيمجل
 سياطلا نم اراسيتعا ثادجو يعو
 ةمساتل لبقما رهشلا نم نيرشفعلاو
 .ةديجملا ةنملا سأرو داليملا دايغا

 يعست ام نا نييول ديلا بي
 تاسفائماو ةيرعضولا ىرقلا هيلا
 لادا نم ابرواو اسنرف يف ةسسايسلا
 لكاشلمل ١ لجو برحلا عوقو عممي للسن
 قرسشلا ةقطنم اهنم يناعت يثلا
 لوسوالا

 تيلادن ام اذا برحلا ةرارش نأ دكاو
 لك رطتللاب ددهتس اهماف ةفطعلا

 ل اهتاربتا# مس سكمي الو ملاعلا لود
 ديخم راطا

 نأ ناع دكا دق نييزل ديسلا ناكو
 يف ثادحالا سم ةهئازملا رطملا ةهخو

 اديارتم امجد ىلكت جيلطلا ةتلطتم
 اعلا يا 2 فارطالا نم ريثكلا

 ولا
 سمأ همس اهترجا ةلباقم ف عم

 هيراب ود نايديتوتكولم ةسابع-م
 س ةيهكيرمالا نقاوملا ةيسئرقلا
 0 رجثتو ةيباهرا اهباب ثلدحالا
 يارلا ىف نيريثكلا يدل بارشسالاو
 تاسلا ةضصاخو يلودللا مانملا
 اهين ةيزيجعتلا

 ةسايسلا رطاخم ىلع سبول ددتو
 دايتيا ةرورعو ةقاونملا إ ةبكيرمالا
 ارضع اهيف طروتلا نع يبيرروالا
 قب ةدوجوملا ديطولا نوانشلا تاقالعل
 اهنيمنتل يوكوس يقلاو 0 _
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 مدوههلا ةقاك لذب ةروره لا راضاو

 ةيمثس ةيوست لا لسوتنا لجا نم
 نغ درخلا يش ةاعماو نينكلا ةمرال
 ,ةقطعملا

 ةينيدلا نوؤشلاو فاقوالا ريزوب هئاقل لالخ

 نوسيئاظسي نوسيطسلملا :اسورواأ يسيلعسي داستسلا سيسنر

 نيسح مادسع ناسفملا ةسيار تحت ناسهجلاب
 .فيدضلا دحآ ةحوز

 قارعلا ةياعرل نانتما
 ةحور اكدسوره ىمح ةديسلا برمع

 اهرميدهب نع قارسملا اهويم -فىلل

 ديلا ةلئاقو يخارعلا مشل اهبامتساو
 نح مالم كئاقلا يميئرلا ليس '
 اهافله يتل: ةفايصتا .نسسحو ةياسرلل
 تقكاو مالسلا لسز قارتلا فوشي
 ماعلا رزاجبالا ةسسيئر ةيئاد ءاقل لالخ
 بمشلا يا ينعا انهن قارفلا راس
 ةسال بيطو فايهد فعلت يفارعلا
 , يضاستالا لمملا رقهقنو فيصلا مرتهي
 وهي رثوجلا نا بلاقو مالسلا قامتناب
 م0017 ديأ ,"ر معلما ةءاسفلا
 5-3 ءاومف
 0 نامالا ججاسما ل وع مالسملا
 تمسال لكس اهنا بفاهاو ملاعلا
 ةدمحلاو ههداسالا هقماقلا يكبرمالا
 ىتلا مالبنا زيمر وقرملا فريضلا
 رمالبعال .رييخا لواحلو بلرابع
 اييهيوسن ابن فلاو ةقكي رمألا

 - همظطات ا ءةئانا بلوس 8#
 كلل مسا ١ ب رصملا جرامل

 عوطما
 - برسلا ١ "ويح اة ديم اق
 ملتاء. ةءامم نورت. حراس

 لوح
 ٠ -- ها هملشت ال ©

 -ا ويلا مايخمالا يالا #8 ١

 لاصلا ديخم كلام حبلا ركفتسا
 يسيبدت ابورو' يسلسم داتا سيئر
 .سويهبصلا يكيرسالا ورعتا بذوق
 يف ةسدقملا ةيمالسالا يمارالل يسلطالا
 راهخلاو دجحم

 ميسلاب يسيم) ثان قاؤلل اعدو
 نوؤشلاو فاقوالا زيزو ليصاي هللا ددع
 قاقشلا نا ةممالسالا هنآلا هيسيدلا

 سيئزلا فيسلا هياز بصب سدقملا
 تاس دهملا ريرتعتل ناسح يادض دباقلا
 . ةارفلا بد نم واجشلاو بدعم يف

 ريزمت لس تحي «اقللا لاهح ممو
 يماسسم لاكماو ةرازولا يب بتاياليب

 يه اسال نيدلا له قيسلا ز كالي ىيسلا ٠
 فيندلا
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 لاصن) مسكت للام ديلا نصت دعو
 ماده دئاقلا رسشرلا دوسملا هردقسم
 يماملا مبا نم رسمك يناثلا ىف حيخ
 ةيثمع :لدعدم لكشب اهنا اهنصرو
 هفطبللا ف نيالار 4كنلا ويفحتلا

 عايبالا هلاكو بودل جيريصم ل فاو
 نبملا هيلماملا تاربفلا لا ةسيارعلا

 ماقلت يشيب تأ هينسإ . دايم اهيييسنل
 ىل -دتسللاو برقلا همك ىاشن يدع
 حوش يما برج, طحت باهس حمنو

 اطا ل ةملب يعالا ةيوطس ' باس # هي" دهس
 ربح ةهبافلاج
 رم سل اك“

 لامتلا عم ةسيدشل

 لامفا سنس طاب بسس حسبو

 مادص يييسرلا تييسمحلا هسساووو يابس و
 ييمدرللاو مالسوا ناقل يع ضيسخ

 «تدايس همبني قكذلا يملسلا جهتمللو
 3 ةقلمملا لكابتملا مييمح لح يف
 ارهذي 8 يلا لكلا راكعا نب ةنطسملا

 ٍيملس داحتال ماعلا ىمالا داشاو
 ويعمل حابسلاب قارملا رارقم ابوزوأ
 ةرامتملا ثايحو ىلك رطسلاب بئاعالا

 رهشلا نم نيرشعلاو سماخلا نم
 نم يرن رازقلا الف نا لاو ليقلا
 مسي يلا يقيتسلا ماعسلا صرف
 . هيلا قارعلا

 نس ةميركلا ةرسابملا هزه نا تاسصأو
 ييسسح ماقص سشسيئرلا فيبصلا رمل
 ةدالو عم اهذيششس يمارتيس يتلاو

 ءومدلا هيع " .ىعملا

 امهافلي نسذللا مامتظالاو ةياحرلا
 دهاجملا مداخل نم قارملا فويس
 مالبس للشر مهراّوتلا نيسح ماده

 عصي لئستي اهنانبا امجاو نودي
 رس ةدهلك ةفطنما ا عده ف برحلا عوقو

 مئاملا

 ووشبعلا هحيرصت مادخ يف ناداو
 ههسلطإلاو همئيرمالا ةيرئثسيعلا
 قطعي يف ةيسدقملا ةينرفلا يساراللا
 قىييسللا عيسح نا رثا اريشم راتتخلاو

 اموروا وملببم مهسبو ملام” يف
 هيسيئلا بتيلوملل جاودراب نورطس
 للو هلادعإلا ةمطنبا اهينشكب يمتا
 نيرا نساك ماظن اهيسوفم
 هيكبامالا تاوثلا ةيادختساب نيفيرشتا

 سول كرا وس

 | كءديؤلا ضرفو طفبت» جباسم يلع
 هفقفنلا يلع هبلايزبس#'

 تزيسيويميسمشر د جربوا نعد

 ,احفلا
 تهم يسمع جوع ١

 ٠١ دما لماخخ 00/6 ع .ان الملا
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 قارعلا فويض رقفسب ارق حافلا رارق ثبل اهحمارب عطفت ةيملاعلا مالعالا لئاسو

 نسسسسسي د م نسق سس را را ف رسسسسستفت ن دست ةسسسسم اذا

 رارق رثاتسبا ب باصما- عاو  مهذوع
 ميانتا" ةفويصل حامسلا قارملا
 نم غلاي مامتشام ثادخو ىلع ركدسإب
 لبآ نمو ةيبرمبو ةيدرحلا تايصم ثا
  ةيبرعلاو ةيلادلا ءادعالا ئاسو

 رافلتلا ئاكبتو هعادإلا بلع ان بدو

 اشم لتدشب رارنلا ءاسسالا بالاكوو
 نايبلا ضب عيالتل اهكلمارب بمطق نان
 دعب ةروثلا 8 لايث سلاحم درا فص# يندملا

 تلاق ندمل يفه هع رعلخ *؟ سا لملف
 قيسلا نا ةبباشكرسلا هو سد هنشا
 س واومأإلا بدخ سيح مادص يميئرلا
 نع ةذكل يكدلا ةيالعأب سيبراب ةفل
 بتباسالا رقسب ععافسلا

 اهل حساسرب يف ةعابالا بمنو
 ل طقنلا هءانالا ةعابب» ناوسعب
 ريدعدب .نيوش مارهشب ل سما رادع
 ٍِك ةيلودلا تاماردلا دهعم ِك تاما
 اذه قارملذ رازع يه .هلوق فينح
 ةرادالا يلع اذخح بغبصلا نم لمححيس
 اهءاذلسو اهيدحان عمقت نا ةبكيرعالا
 نهآلا سكجم ير هقطسللا ف يجيسيئرلا
 قحتمست ا ةيبسامولسدلا يا يم لودلا
 ثقولا نم ةبررم ىطعت نأ

 ي ءاج قارمتا رارق نا نيوش حصواو
 مدحنلا تايدرلا هيغ يمس هلئبلاو

 ةدهاببسلا قم فيرملا ىلع 'لوصحللت
 بفناخإلا ىلع ماقدالل نقولا نم ديرمخلاو
 ,قارملا) دغ ينرنلا

 ربي رارقلا نالغا دعوم نأ بياصاو

 لا عئارذ طقسيو اطل 0 كلا 506 حقي رارقلا 000

 كل ةيناودعلا شوب ةيسابس لشني قارعلا يطل :ةيينوم 0

 سس نويكيس ثيح حيفخلا ةثطدم
 موحاهتل سامجلا ةراثاآ هيلع يسسلا

 اد انيق قارصفا مص يزتكسع
 ام ىلع اهرامت يطيع هيسامولم ذآ

 رارقلا نا ىلا رشيور ةلاكو ثراشأو ٠
 ديركلا ميدقتب يفارحلا ند همهابم يتاي
 قيرط همدخطل ةءانريلا رببادتلا .س
 لك هباغيعاو ل اقسالو راوتسلاو مالسلا
 .رارشالا اهيدني يتلا رتلا لماوع

 فورملا يسئرفلا قزشتسملا برغاو
 روبخلا هجاهترا نبع كريب يام ديسلا
 .ضشيس هنا لاثو ابده قارعلا رارخت
 يارئا لبت نم ةواثحو يك بيجرتب
 وذلا ماعلا

 يف مهاميس رارقلا نأ ىلإ راش
 سو ةقطنملا يف رتوللا ةمح يملك
 ةييملس ةيوسل ماما ةمساو اقاف؛
 ١ ثادحال

 نمالا هيينوم ليج ديسك لاقو
 - ةيسيركلا ةتادملا ةيهسجل ماعلا هس", تقو يل يئارحلا يم سح سس
 اده يبابستالا قارحلا رارق يا ةيقارضلا ىلا + شوم جروس يكيرمالا سيئرلا هيه

 ىفتلا ةحصلا ريزو

 نيئجاللا ةيضوفم لثمم
 ماوخم مالبسلادبغ دهيسلا ىدثلا

 طيمملاب سما ةبهصلا ريرو ديهن
 هعمونتا قىثمم رمدوب ؟بافاتسا
 .قارعلا يف مبقملا نيثخالل ةيمابملا

 تالاجم ثحب ءاقنلا لالدع يرجو
 ةيسطوقملاو ةطرارومتا نيب نوامتنا

 اهرسوطلا قبسو ,رثجالل يجاسلا
 قةيملوي يتسطنم تك ةساجج
 قاف ةهدوعلا نم ةيملافلا ةحملاو

 ليلطمت ىلا يا امس مهلاصعا ةلوازملا

 نيب ةكرتشملا جماربلا ذيؤبت الصاوم
 __ _واسلاو نيتملطنملا

 : متم نع

 ةفيزم ةوق اكيرما
 مزهتتسسو

 ناريا مكرم لال - تاصبا  نامع
 فوس 3 ييستملا تايالولا نا يلشم اك يلع
 ةهجاوم ثلمح + اذا عزهتت

 ةمورهم ةدههتلا ثاهتلولا يأ فاضاو
 ثلعرع اب اذا مرهتتسو ىمظع ةوناك

 ا وا ا ل
 ةيسرد امد هما ثييدتحح 0 داو

 تايرجم نأ سما نارهطب ةيوكتسمل#
 قوق نا تمتا دق جينخلا يف عصولا
 را مسمي , ةلظييزم ؟كيرمش

 هةيودا ةنحسش
 قارسملل ةدييدج

 راطن ىلا تلصو - تاسعبا مب لامع
 ةمدقم ةيودالا نم ةنصش لوا ءاينع
 ل رمحالا بيذصلا نايعمج نم دفع نم

 يتارملا رمجالا لاحؤلا لا ماعلا
 7 ربجالا لالهلا لوتجسو

 دلع دادلب قا ةيودالا هله نحمش
 مبيلعلا تايعمج ةطبار عمم قافتال
 داول ةحبالا تايفسحلاو رسسخأالا
 .ةناغالا

 ةنحشلا نا ةيبدرا رداصضم لاقو
 .بياصلا نم همذقمللا ةوفالا يم ةيتانلا
 نامك ىلا لصتس يكرشادلا رمحالا
 .( ءاتالقلا) مويلا

 ةجمربم ةرايز ز يناث ِق

 يلاحلا ماعلا لالخ

 نايلود نالوؤسم
 ةيرذلا تاشنلا ناشتفي

 ( دجاولادبع زمتكدلا يلعا
 ورسلا تاشنملل يبطوملا شتفملا
 ةلاكولا يتنلم ثا نأ ةيتارملا
 ةرابرب ناموقي ا ةينودلا
 ةيؤوستلا تاحسب ةحسرمس ةيرود
 اهييمج ١ ةيقارملا
 نس ةرئذنلو ةبلودلا ةلاكولا تاءامعل
 .يباثلا نيرشت [7؟ 1

 امبالا ةناكو يه اسلا روتك دنا علبأو
 نايرحي .رسيلودذلا يتلملا نا ةبقارعلا
 تاثسملا ىثع لماثلا .رييرودلا ضيئفتلا
 هذه نأب املع ةداؤجوملا ةيووعنا ناوملاو

 لالخ اهعوم نم ةيباثلا يه ةرايزلا
 ماعلا هده

 نلافسم ةقلو اس' ةقاكوفا نا لابو
 قجال بو ف ضيفتلا جئاتب

 يعلي سارملوب
 سئوي لاثم

 هسنخلا ةيسلا عمتجلا عفو. يسود
 هيهراغلا نوؤشلا رسسرو سارمتوب
 سيوب لامم ةذنببلا عم ريمعا .ييفيوتلا

 « امبيصلا ماعلا داخدالا هينيمتز قاز ملادمع
 قارملا

 نسوي لايتم مهاننلا بتم رممساو
 ايريسالا رماثلا ناقنا عالممجالا لالدع
 ةيكم رم 9 0 نضحعملا نبايكولا ة اوقع يلا
 لسفب هيفطعبللا يف اهب افئاضع خس نوالمسلاب
 ةسرتملا هعالاو قارسصلا ةعار نم
 نم ةمجانلا ةمسسلا رطاتسملاو
 منن يمارأ ل هةسحالا تاوثلا يجاوب
 نسسوفب ىليي ةبشستا اه راَماو راكخلاو
 يييهلسلباو يرعلا

 بياوملاب اشهرارمعا نش تزفعو
 اهب دءاسمو ةيسيربلا ها و هم مجمل

 سقحا ول '
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 ةيتايزلولا لملا 50 هلأ حومشو ءابسنب
 اهمم نيفلاتستملاو ءدكسملا

 يف قارعلا ةنطر لش ان داص اريفمُم ربعي
 ثادسال ةيملس هيومث ىلا لصوتلا
 رتوثلاو دبعصتلا لمع اديعب حيتخلا

 هيبرقلا يوقلا صمي هدع تحدت يالا
 .ةدحتللا تايالولا صاه لكشو

 اذه نا ىلخ , ةمينوم م ديسيإا لبتستتو

 طفسيو ظطخلا عينج لشنيس رارغلا
 تايالولا اهم ١ عئاردلا غيمج»
 امك قارعلا 30 نشم ةداحتلا
 ماها يأرلا يلع مهم ريثات دن نوكوس
 يلذلاو يعاشم لكشب يكيزمالاو يبرغلا
 سم امري هكصراعم دعاستت

 ةيئاودعلا شوب ةسايسل
 نارين 0 «بتالواهمو جيلكلا
 هببركعلا

 3ب رارقلا هده نأ فانماز
 تل " تاردامملا نم ةلصلس
 يا ينال ذتم قارملا
  ةلطسملا يي مالسسلا لالخا فدهب

 رودم دون ناس لزاش ديسلا لخقو
 ىو شلل يسيرقلا ثاساردلا نكرم

 ديدح نيتلاث وه رارللا اذه نأ زوالا
 يل همضشرو قارملا 2 0

 "ب جهبلخللا ثادحا دعس
 ع ةمملسلا

 نم امئاد دار“ يارعتا يف لا راشاو
 ظانخللا بباحسالا اياهزتا هتلامنسا
 ثادحإلا لخل ةسلسلا قئاسولا سو
 ةقفطنملا نع ةزمدع برع حمش راعباو
 يدك

 ملاعتا حعت ءزدادمللا ودق نا تامو
 برحلا ديزه 7 يارملا نا وش عملاو ماما
 اهءاطشلتسو اكيرعا ناو مالسلا دتسيو
 ثادععا نع ةلووسللاو ةطرؤومملا يه
 .٠ وسلا

 اكيرما ىلع سخوتي دنا ىلح ددشو
 يف اهتمغرج اهتيلوزسم رهظت أ نآلا
 جهنم لوتسر صوانتلا اهيلغو مالسلا
 قارعلا مص تارارفتسالا ناقياو وحلا
 .نبرحلاو

 اكيرسا تربع ثاعالا تبتفاو
 جامسلا يارمل | لالا ابقب ول اك تموسو
 ريصت ثيحح بئاجالا فويصلا رعم

 سيئرلا ديسلاب _ سيئرلا ديسلاب هئاقل جئاتنب ديشي نيبول يبول

 وارق نا تخسواو , ةيرابخالا اهتارتس
 دعب ردع ناري يف ءاخ اذه قارحلا
 , ةرهتلا ةداهخ سلعمل عابتجا

 ٌقارسلا رارق دنا نايسلا نأ ىلا تراشاو

 ثلا لباوع لك تانضاو طاقسا
 لا نومل ءاي نبدلا رارشالا اهبدني يت
 ةيئاسالل ذؤمو رد اوه ام

 ريرجتللا ةملعس تبحر سبوت يلو
 يدملا يقارحلا رارقلاب ةيديكسلفلا
 ند ارابتما ديفتتلا رهبخ لدي

 . لبأللا رهشلا نم نيرشملاو سماشلا
 يل ةملفتملا مساي نيدحتم لاسقد

 لارفلا رارم نا ناشلا ادهن هل حيرصت
 جارفلا وجي ةريسك ةوهش» دبي اده
 ,جيلخلا تادحا

 ةينيطسلفلا ءاسالا ةلاكو ثاقنو
 رارقلا نا «مبتات ثدهحنتما ربع «افود

 ميمدع يب راوعلا نب اوبج قلخي
 | ثانخام ٠ شسيتغملا فارطالا
 اهتيرستا ةييهذ ةسعرف لتميو .سيرملا
 ,«برحلا لوبط نع !نيعب

 قارعلا ةداسيف ةيناسشا دسحي فويضلا رفس جامسلا
 ابورواؤ اصوصخ حاجب هقيرط قشيس قارعلارارق مك

 اسزو اجت بعصي ةمزا قلختتسو ةرسصخ نطنشاو ةسايس

 يول يرام ياخ ديلا دكأ
 وضع ررفلا ةيدلسولا ةهبحلا
 ميسلاسي هناجل نأ 315 نق رعم»
 ارمثب ناك نيس مادص رئاقلا سبئرد

 جئاتم نع يصخستو هنياللل اءاكبر
 ةمهب ةيماسما

 نماذرلا ديسلا عم ىرجلا هنا لابو
 تركرت ةمهم تاثعابم .يسم+ مادص

 لاسشب رطنلا تاهحو لدابت لوح
 اسلا ىلع اهئادهتسمو ماضوالا
 امسلا ضخاملابو ةيلودلاو ةييرحت
 .اهنم ةيراستكالاو

 ماد سسيئرلا فيسلا نا .مابصاو
 حجامسلاب ةئباقملا لالط رما يسح
 رئسلاب يييوروالا اياهرلا نم ىدعب
 سيمخلا موي قارعلا نورد اقيس ثبح
 ةينطولا ةيمجلا دنفو ةبحصب لبقملا
 ١ عرويسارفس ةنيدبم ىلا ةيسيرفلا
 تاعامتجا مويلا سطمب دهبتب
 تازول لددصب يما 4 يودجمالا

 5 8 1 ع
 البلا ا و يس 1
 بئاجالا هظريضل حامسلاب قارعلا رار
 نم ارايتمجا تابحو ىلع قارعلا ةردانسب
 لبعملا 0 نم نيرشملاو سماك
 يتايسئا جازت هقا-
 ابل د وبيك عانس

 الز اعلا

 لشاجي راوسقلا 0 نأ ىلا را
 - يلعو قارملا ةدايزا 0
 ةيجررو نيصح مادم سيئرلا ديس“

 م

 ميداس ديبسحت يف ةذكلا هتداي
 ممالا يبي مالشلا اقانسلاو ةوكلا
 سالسر هه ال1 لا بومشلاو
 ةقلحملا ي مادو لاش لداع

 ةهبجللا ميعر نسبول ديسلا دكاو

 نيب ءارالا قبانعت ةيسنرفتا ةينطولا
 لوح يمانخ لكشبو استرفو قارعلا
 لمابتلاو لداحلا ماليسلا يالخا ةرورض
 برحلا رطل اهميتجتو ةقشنلا ي
 ماهل نا ىلا اريشم ةرمدما اهساابوو
 لاسراب ةيكيرمالا ةدحتملا ثايالولا
 دج يضارا ىلا اهتاوق نم ديزكلا
 ةيمسوثلا اهتسابس رسفي زاجحلاو
 اهترلعرسر اهتنبيه نضرؤ ىلا ةقداجلا
 ةلطنملا هده يف طقتلا عبانم يلع
 .ملادلا ل ةيوبحلا

 نا نلع لوقلا نييول دينملا ددشو
 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةسايسب
 يه هسفنب نشوب اهدوقي يتلا ءاذه

 قاخ م“
 ىنوناي' فوص ةئرا
 ,ةيافنث ةبغس اهكرام س جورخلا

 عقدت نا اكيربل يلع نل فاصاو
 :و يتلا ةدحساا «ذه زواجت هاجتام
 اهلا ىلا ةساسحو اهتاب
 لا اعد يذلا قارعلا عم راوحلا هبركسأ
 هدئاق ناسم ىلغ اراركمو ارارم ءكلد
 نع يلكتلاو نيسح مادمم سيئرلا
 ايكيرسا اهب وقت يتنا ةوخلا مادكتسا

 يد عاضرالا تاروطت لهل رايخك
 ,جىيلخلا

 اضوالا تارهظتل لح ظنا نأ بجاو
 'رسالا راثعأ ] عتب ىا ابدعي

 لا لاقل اريشم اهسملن ةيبرحلا

 هاعرت مالسلل يود رمثؤم ءدقع ةردرم
 ةهجلادمل اهلاثهنل اقبح ةدنحتملا ممالا

 لكنا راطأ يف هةقطنملا
 ,أرمستي ا يدل

 عيب امامث قئاوتي رمالا اذه نا لانو
 ئيمح مادس يسيئرلا ديسلا ةرداعع
 يتلا يم 0 رفع ين 1 يساملا بل نم اناا

 ءماصم ةيجراخللا ريزو ءارزولا سيئر
 ةهبجلا ميمبز يبول دهسلا .صمأ
 سب قفارخا نفرلاو ةيسحرفلا ةيدنمولا

 و لدات ةلياقملا الث يرهسو
 الا نأ ما

 اهم ينامتا 0س لماشو
 ةاربو لسيتو ١ رفحو

 ةيسايسلا 8رذادلا سيترو ةيجراخلا
 اهيل يلوالا

 مل قئارملا دلولاو نيبول دهسلا ناكو

 ..لوهجللا يدنجلا عيرض رار دل
 ضرمم نغ نييول ديسلا علط و

 ديبجي يذلا بحشلا يمص 3 دئاغلا
 ةيدئفتلا ىلاقلا يسيثرن# تاو
 نيكطاولا لاوحالو قارملا ىرلو ندا

 ةهبجلا سيلر ديسلا وار امك
 هل قطاركا دفوتاو ةيسنرفلا ةيعطزلا
 ,نؤونطلل مايلس نكرم يمنا ءاسم

 رصم مكاح ثاحيرصت نم رخسي ةيجراخلا ةراؤو مسأب يطان

 روذلل لسهؤم رسيفو لسشاسف لسسمب ينسح
 ةيحراخلا ةرارو مساب قلقاب زخبم

 هةيسسح اهب لدا يتلا تاصيرسفتلا نع
 هعركسمللا ناودعلا ليجات حرتخا هما نس
 ,رهشا ةثالث هد 1

 ةلاكولا قطانلا لاقو
 نأ نكمي ال امنا نسما ةيقارعلا ءايب1'
 هيدش نومي يذلا ىوكي ناب روب
 0 .سوؤيلا نيم نم اسأر ا
 اصلا هسه للشم ميدلبا
 جرس اراودا بت لاو تاج
 نوخي ييدلا نال فلاد وع

 اليذو اليلذ امبات روكي نا ريش هماعا
 فرصتلاو حهبملا زرلت يتلا سوؤرلل
 نا دعب ملاثساو يبس ناش وه اهو
 هتيمولو هتيداجو نإ يهم بمش اخ
 ام يو اهرهادم يف المالا ناخب نأ دميو
 ,اهلبقتسم هيلا ىعست

 كو يسيح اننا لاو
 ديل اني ركملا يملا قداع
 رخالاو نيشلا نيب سامانا يلع
 هنأ لوشين رارطلا اذه نم تاحيرمعتب

 هرتفي ,يثممخ نأ .. ف
 ثادهحالا ريعم رزان يتلا يم اكيرما نا
 ةدارا 2 لهاجتيو اهفرطع لم
 او نيدهاجملاب ةكتدتملا هسآلا
 ةةابحلا نوضفرسي نيدلا نيرمحلاو
 توك اذعلا مهل اه ديري يثلا للا ؤاجسو
 ةيبردلا ةبالا ناب قطانلا ذكاو يبدحالا
 اكيرما سيئر .. اهريصم ررقت يتنا يه
 .يعسصب» لابما نب راقضلا اهؤالمخو

 ا وا و

 ةصحسسسمسفطمملا اسياسحف اقع رز ةر و رص سمت

 ةلاكو ي ةبلودتلا نوؤشلا ررهدم بشع
 قنا تاجيرمت ىلع ةيفارعلا م اسال
 هزبحم نأ اهيف لاب يتلا ةريكالا مات
 يدز#ا رهن لا رخدلا نم فتش هما

 قاوملا ودخل ام تاوبم رهطتي نالا المات
 ريعت ة/ ةينويهعلا نأ يف ةيلا ةننو هم
 دفطتسيو يلودلا يوباقلل مامتفا يأ
 بتايطمملاو ةرهشلا رضا تارارثب

 أ برسخلا ديم نو رهاظتي نيبسن رفلا فالآ
 همصاعلا ثرنهش عاو د سيراب

 ةدلاح ةرفاظب ريما عءابسم ةمسرجلا
 نم ةريصت نايم رتلا فال" اهم لراست
 ةقلطدم يل برحا مههظرو مهنصقامم
 باوفلا باهساب ديلاظملاو جيلخللا
 هيمرعلاو هيئمرمالا

 اونابط نيذلا يورهاظملا عمرو

 همصاسصلا يف ةصسئرلا عراوشلا

 73 اهقش ابيك بامقال ةعاسرللا
 نم لئوييخلا بحس وو برجال
 راوجلاب و -نالبلا ديزرب..و ءحيلشلا
 .:بورحلاب ) لئاشلا لهم صراجلاو

 هاي دذنب دئانابك اوقلطار
 شويجنلا لايسراو نركسيملا ديمصنلا

 نك ضي رتص جسلشالا ةيقحعم لا' ةييرعقا
 هيطتمل جرش ل م مسملا : سرا ىف همحل رثا
 بايع دسملا نه دمع ملايلا رع
 سحر اطلا هيب ركسمملا'

 اتارضللا عادي(" ملاكو لليسارع .لقمو

 كاب د ا وس نم وسلا نابع وسيم
 لثوي مويل ةرشاظن" ين أ ةرشاطملا
 مكراشدا لودلا ومال يلا ههشوب هلاسر
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 , ةيبرزوالا نوافتلاو نمآلا ريتؤم يف
 ' مهل الرا هيسيربلا ةممفاغلا ل دقعدلا
 | ايادادبتنالل نييسرفلا ضفرم
 تاحيسسالاب تئلعلاو برخلل هيراشلا
 اوساف يملا سرئسفلا تاوقثن ياروهلا

 | سيلو جيلخلا هفطمم يلا اهلاسواب
 ١ "لانه ةلمثن + يد اهيدلا

١ 
 مام رْمأ يلع نسمأ ةرهاقتب ينابز
 هيضاقوو ابسايس هيي سيسمح

 | ةوغد ميجوسي ةييسرم هيديدوأ سنو
 لل برخلا فه رظاظنلل ييسنرقلا ىلا
 نم فيذقلا برر دعو حمتخلا هفثعمم
 ةيداهنلا باكرمملاو تارخالاو تامالسملا
 يف ةكراشكابب مسيمرفلا هيلامعلاو
 ةيمح طلا هكرش اهننن نع يسيل ةرش الغ
 ةيببلا افك هيئكرصو ةييرتلا
 مكاو نارفلا يملسلا ناجنألاو
 لضتلا ةلايقنو ٍلاسعلا لاشنلا
 ةييسرقلا زالسبلا هئارطو ةيسن وللا

 نم هةيسأافم نبع... دع. يسعياو
 : هيسسرفلا هميفاملا اشدهشل اهعرس
 جيلخلا تادخا عدن دنع

 ةبلو هلا
 ةبموكن- سيئر حيرصب يتاب فاص'و

 سعلذ دكؤيل فرطلا اذه ين ودنا
 .ةققعلا ١ لك ايام هدر ةرو رست يممشلا

 رعا عم دمساو رايمعب اهدح دعو حجت
 ريشي راتلا سايقلخلا راببعالا ىططبب |

 سيئرلا ديسلا ؤربلاسس يآو هيصغ ذل
 نم رشحل يسايلا يف نيسخل عادص مادما

 ةمآلا هيل بحدصا ثنو ف بماح بآ
 لك ةيرعتل ةحاهشلا سمان ةيعرعلا
 ةييبساو دزراب لصامتم ١ فارس لا

 ناو نيراهعتت ةيتؤدلا اياهقلا لس و
 فير بلشك ةميكحلا مرداملا --ه

 اهب ىويعدي اوناك يبلا بارات ٠١
 امو ةهلودلا ةيهزشلاو ىابسي 71 ىوفهف
 ثلا ةاطوتلا ىاريسضملا نب قلم ىلا
 ايخشلا هقلاومس ىارعلا اهخ - و
 لك لخ ةرورم يلد ةديئاسو هشام و
 ةيصم اهثبدكم وو «فلعتملا ا( عه
 ةدجاو ةرس صلع با

 نا هيلودلا نوؤسشلا ررعب كو
 نآ) اشمطم نك مل ولا بمالك يش ما
 نمالا سلخحم ىف ةملاظلا ضوفلا بن عد
 اشمطن نركب مث ولو اًكيرما اهسدقم 15
 لاتما بردلا ماتخلا صفب هلاسي
 ةدش قلطا امل دهمو يبس

 بهيلملا برظلا انج يف تاخير -
 هلم ردج اه لكل اديكأت توا ينلا
 وارمل١

 نييباتطلا مكادلا شرعملا ىلع عيطاو
 يتنازكرملا ةفورأت ثان لوجتو .نيهقاودلا
 قفارملا يمايتل تابعا

 ةقلخم يف بايشلا داررالا يه دبالا
 تلكمو تاشاجتالاو ثتالاسجملا
 ف نقلا ةكرسد روطتلا ىوشسللا
 .قارملا

 ماراغي نا قسو دخل نيبهلا نا ركذيو
 ةواير ف يئادرب دقو سلر ىلع سما
 يقارمللا

 هرورمم نع «نايرت» ديسلا برعاو
 السرو قارحتا ةراهزل دن قفارحلا دفولاو
 ,مالاسال

 بناوج هلاكو جورتل جيرصت يف لالا
 ةرايزلا 0 يقتامس 0
 قاووتمت نصبت نييقاردلا نيلوؤسملا»
 .يبرعلا ييفشلا ةقطنم ف عاموال

 ةهيضربا ةسهبجلا سيئر دبكاو
 عيمجج ليحر ةرورض ىنغ ةيسنرخلا
 ارالا نم ظييرخلاو ةيكيرمالا تاوقلا
 ١ ةينمثلا فارطسالا هرجبو ةيبرملا
 ةنغك لحن ضو افتلاو ناوحت راوحسلا بولسا
 رطاقم اهبيتجتو ةقطنلا لكاشم
 .ةرهدملا برحلا تاليوو

 راطمللاب هلولا لابلتسا يف ناكو
 سلعللا سيئر بئاد ريزغ ييبسلا
 سلجلا ماطغإ نم ددغو يثطولا

 .يتطولا

 ليبرأ ةظفاحم
 نب ةديدج ةبجو

 يبعشلا شيجلا يلئاقم | ةسوس# ةطسإ ىدصلا
 ءالولا مسق ددرت

 يسع ةيحاب ريهامج تللتحا
 ةبمعو خوطتب سما ليد ةظلاحمب

 يملا شيجلا نم عديدح
 كعلا بزحمت ليدل الص هع ةءاهجل
 .يكارتشالا يبرملا

 قيفرلا هرمج يذلا 1

 ريم ةيرطنلا ةيايللا رطع يلي نسمه
 ثءدبلا برحصل لامشلا ةينكم ريب
 نيكلالملل ةريسمب يكارتشالا ييدملا
 سيئرلا ديسدلل ةريبك ةريص مهمدنتت
 ةلبج نع ةبكركو يسع ماده دئاقلا
 ةييرعلا ةوزئفاو ةيبرغلا مالحالا
 لئاسفو ثادحامللا تالثاطلا ,رسب داركو
 فياسملا ةيصن' عطاون ف نيظاقملا
 نيدلا حالصو زيربج يحاوبو 2جالقشو
 .ةسرسابو قلع قطر اماعدو زي متوازي

 مهتافانه ف لاطنالا نوكئاقملا ربع و
 مهرارتعاو مهرطف نع مهجيزاهاو
 ديسلل ةدقلا ةيشيراقلا ةدايقلاس
 لجأ نم يسد ماد هثاقتا سسيئرلا

 يلغا ميهتدل يبالا قارعلا ةعارك
 زمانا تاططشس 6 رحدو دمع
 ةيلايرسالا رئاودنتا اهكيحت يثلا
 ةمالاو قاربرا دم ةيدوسهصشلاو
 . ةيبرملا

 ييرلا لقحي؟ ماقس ف نولئافملا هدرو
 ةييحات يل ةيلدعملا ةرادالا بيدم يف مها
 ديستل ءانولاو عالولا مسك نتسييوت
 نمي عا# الث يسح مادص دئاقلا سيئرلا
 رجدلا ىلا وخار نم قارفلا

 ' و دعو ديلا ليعملا ريصتسو

 ةرايع ريس حبا قيظرلاو ليبرأ طفاخم
 ةيراغآلا باهحسولا ءاسؤرزو ليدرا عرغ
 ةييبهشلاب هيريهامجلا ىنمطبملاو
 لصافالا نيدلا لاحزو

 ةيسسراقلا ةظئاحم
 ةيسردملا ةحعصلل ةيئاث ةرود

 ةيسيدالك هطقاتم نسما تان
 ريا ةيسجد قا مب هيباثلا موودلا
 اضخحا ةهحسم ةرتاد اهينطنت
 ةببرتلل ةماعلا هبريددخلا عم قيمستملاب
 يمرادمللا نم“ ةيلنم (55) مدقتمسو
 اسوردد نعول رمسأ يدع شعور ةيئادثنالا
 الاخ يف هيلمع تاقيمطتو ةيرطب
 هياعوثاو ةيلوالا تافافسإلا»و هحصلا
 بيصت يتلا هيلاقتنالا صارمالا ىب
 ةيعمالعلا
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 ة!يحببيييحببيجيبيييبيببب ب سل

 شو يجلا نول سب سيسي

 مرلعلا هيئدابم يتو ؛ماغ لكشب
 برصلا نا ةيبرخلاو ةيركسعلا
 ماليتسالا اما,نيرسا دحا ىلا يسوت

 ةردف جسدت و' , ريفلا يشارا ىلع

 مس نمو ةسيرسكبعلا ريقلا
 امود لالتحالاو :ةيداسصتالا
 ,كلذ قيفحتل ةلامفلا ةليسولا

 مولعلاو تاعارتخالا تمدقت
 تاوطخ ايجولونتلا تتقحو
 تراس هسفن ِتلاولا ف نكلو , ةلهذم
 ةقفرم ةبلدع لالتخالا ةيلمغ»
 .ايداصتقاو ايركسع ةنلكمو

 لباتقلاب جعي ملاغلاو , مويلاو-
 ةيدوقنبلاو ةيراطشنالاو ةيرونلا
 ةرمدملا خيراوصلابو ,اهريغو
 امو ةينايميكلا ىاوملاو موهسلاو
 رابكو نويركسملا لعاستي - اهيلأ
 .لالتحالا نم ىئؤدجلا نع ةداقلا

 فادهالا سفن قرقعت نكمي الا

 نوديو يركسع موجحم نودبب
 ؟ خيراوصلاو لبادقلا

 ةءيبطب نكمس كلذ نا ةقيقفلا
 يض ضادهالا انربتشا نأ لاصبا
 ثيلاسكتلا نودب نكلو ءبساسمال'
 لك رمدي ةيوون بوحبل ,رطاشملاو
 تولتلا رشتنيو ةاهحلا دابتو ميش
 تيحب تاسعامتالاو مومسناو

 ثاوللا لع رطخلا نم حيبسي
 راسدنا ةقطحنم .لخدت نأ ةرسعتنخا
 اههلخع ليحتسي يلاثلابو مامشالاع
 نم وا تاريخلا نم ديفتست نإ
 رشبلا ىتح .اقزيطز عئاسمملا
 يتب نمم وا مهنم ةداقالا نكميال
 .ةايحلا ديف ىلع مهتم

 ْمَتَي ةيمدالللا بريصتا ..نذلا

 لبانتو خيراوم نوديو رتريبمعلاب
 بامها سيل ,لالتهن نيديو
 لوألا ةيساسالا ةوطخلا وش ودحلا

 فامضا نكمي ندا ؟ امنيا ةيئاهذلاو
 يزكرملا حامدلا يلا لوخ لاب ودعلا
 مالنلا ريمدتو رتوسيبسكلل
 رمذت ةنبلب قلط يا يداعتقالا
 ماعلا يلو ؛هليماسرو هتارامثتسا
 ةسصروب يف ةطلغ تعلو 5

 حجالسسلاس سيبو
 ورسح نا اهتجيتن تناك كرويويت
 نويلم 54+ نم رثكا مهسالا ةلمجح
 نيخ ىلا ,ةعاس نم لكلا ف رالود
 نا ثدحي اذام ,اطعطلا كشثتكا

 داصتقالا ريمدت ام ةهجح تديعت
 ,ىرخا ةلوذل ةيلأملا ةينبلا ججدتن
 ىلا مهدسا لصوتي نإ بولطملا لك
 يريصلا ماظنلا ىلا لوطدلا ةليسو

 يلا لوغدلا ولءرتويكلاب تبتملا
 .تالاصثالا ةكبش
 رتويببكلا يلع انداستغا دادزا املك
 عمتجملا ف لمشلا يحاوث بدادرا

 يعامتجالاو يسايسلا ءانبلا يو
 ياحلو يداستتالا مانيلا دعب

 ون اذا ءاضها يركسملاو ينمالاو
 لا ماقلت ىلا ميك متحا لي

 دش يف وا ةيبرخلا عتاسملا
 قا ةماعلا ناترالا
 هنأ ضرتفت الا ؟تاراسبختسالا

 ةيناكما ليغدلا كلذ دي يف حنفي
 هلك تارباخملا زاهج تافلد ثالثا
 ؟نمآلا راهج وا

 ناهج ىلا لوشدلا ادكمم ناك ادا
 لالخ نيترم ثدحع امك نوغ اتثبلا
 ناك اذاو ,ةيضالإا تاونس ثالثلا
 كوذنبلا ةمظنا ىلا لوخدلا انكمم
 ايئاطيرب ل ثدح امك ةيراجتلا
 ايناملاو اسمشرم ينو ؛ ةرم نم رثكا
 دمبتسن لهذ .ٌةدحتملا تايالولاو
 كتبلا رتويبمك لا لوشدلا ةيناكمإ
 لبق نس ندهتسم دلب يف يزترملا
 ؟, ادعالا
 مويلا تراع تالامتنحالا هذه لك

 ردويبموك حبخلا لوقيو ةدراو
 نا اكيرما ف ةينمالا ةزسهجالا
 ,يحاوذ ناو ادج ةريثك تالامتحالا
 ليت نب اهلالفتسا نكمي فعضلا
 صوصللا لبق نم امك هادعالا

 توملل ةنوحاسط ىلا ثلاثلا ملاعفا لوحت ةيعانصلا لودلا

 هييعانصلا لودلا جبست ليه.

 نلولحب اهيتايافل ةنيجس ةمدقتملا
 ءاربخلا نا ودبي ؟س1--0+و ماعم

 حقن نا دعب ,يأرلا اذه نومدجري
 هسايقلا تاهيدوتسمب ليهكلا

 دا :لودلا كنت مومع ف تايافذناو
 , ذعاخ رباقم ف اهنفيذ ربا دعي مل
 راحبلا نابعيلا ف اهميمر وا
 اهع الضق ب ايدج اريما تاطغيحملاو
 1ةنيبلل تولت نم هجبست

 نا رابتعالا نيعب انذخا ام اذار
 549١. 2 كتبت اهدهو اسنرل
 انتكمي ,تاياطثلل فثكع مدوتعم
 نم لثاهلا دذعلا نكت نا دئتيع
 يي رشتبنا يتلا ةيِجنبلا تاحاولا كفن
 ا تتولا فو ..ابوروا
 .فلر ادب يف :يبو والا فرقنا
 ١ مارش «' 08 هفلخي :يلاععتا

 مقرلا اذه نا دجت , ايموي تايانملا
 لمو ىتش دارطف اب دغايمتي طي
 ىلع ليزي ام ىلا أ 8 م4 ماعلا يف
 تايافتلا نم دحاو مارغولهك
 لامع رمالا رستجلا اب اذا اذه .. اهموب
 نحمي اذام ,نكلو ..اهدمعو ةيمامقلا
 تايقلطلاو ةسماسلا ثايابفتتا
 5؟ةيووسناو ةيوايبيكلا ةيعاطسلا
 ةذهل يرو ليس نب هاذه لهز
 ريدعتو ةلكشم نا ودبي ؟ةنراكلا
 لود صعب يثثا ثاديافنلا هذه
 تاييسالا دحا وه ثلاثلا ملاملا
 ةيضخلا هذه ترجأ يتلا ةسيئرلا
 ,سماعلا يوتسملا ىلع

 لودلا يف نولوؤسملا كرتعيو
 دمي مل هنآ ةمدقثلا ةهعانسلا
 سادكا رشا عاتخلا مهرودشمب
 ْي ايموي .صمرت .يتلا ةمامقلإ
 قرطلا تايتج ناعو تايؤاسلا
 دقلف .,ةريثطلا ءايحالل ةيعرطلا
 ائيش لئثشل ةنغملا جئاورلا تأدب

 لرامملاو يشابللا دفان ريع اًئيشف
 ,همجدلا لاحملا ثاهجاوو ةفرتملا
 ندملا هدهل رخخآلا هجوتا سكمتل
 /قراملا ادله نب سلختلا لمججا نمو

 ىنا كادع ةلوؤسملا تاهسلا تدمع
 يمرر .باياطلا كلت نم مزس قرح
 راتحتلا نامي ف اهتم رخآ ءزجج
 اهيب رططلا زيدصتو ؛تاظبحملاو
 مئاعلا لود ضعب يضارا ب عدويل
 ممم ةملاع ةءاضيرمت لباقم ثتاثلا
 هزه ءافل اقيسم اهيلع قاشتالا
 !, ةطيسبلا م ةيبييطلا

 ةماسلا تايافيلا ليجمع ردقيو
 هبعاسملا لودلا اهجتنت يتملا
 نويفم ه0 يلاوخب ةمدقتما
 ي اهعيمجت متي ايونس نط
 حراح ةحوتفم ةريبك تاعدوتسم
 اساك ارطجخ كلذ دعب لكتتل نذل.
 ليعتسملا يف ناكيملا هيحض ددهيي دق
 يل يدريف رخلا مزجلا اها ,بيرتلا
 يل سجو تاطيخحملاو راسصمبلا

 تضنو نامويلم اهتمقد راهمالا
 .هسوايمبكلا ثايافللا نم ناع

 لاجوالا نم نط نويلم الالرغو
 ةسمخو ,ةليقت نلاممب ةلمحلا
 ,ةعونتملا تائولملا نم نلط نييالم
 اديدهت رثكالا لامشلا رجب دميو
 تايلئاعجالا تربق نا تاتولااب
 اه نل ةدحتملا ممالا نم ةرباملا
 مزه نم 'امكرا٠ ١٠ ١,٠ *» براغي

 لجا نمو ؛ ايجولويب ةنيم ةقطنملا |
 عيدج ىلع بجوتي ؛ىقبت (م ذاقنأ
 نع عاتتمالا سسالاب ةيئعللا لودلا
 هذه يب تايافبلا نم ةيمك هيا يمر
 ,ا4 41١ ماعلا علطم عب ةيطنلا
 اهئاح سيلف ,قيطضلملا ةلطئم اها
 ترك) ثبح .مذقت امم لضلا
 ةيبسشئ نأ هتامهئاععالا
 هدش كامسا نم 7/84 -# نب
 وا ثوبملا رطش هحاوت ؛ ةططتملا
 ربغ اهلعجت يتلا تاهوشتلا
 ودنيو ,يمدآلا كالهتسالل ةحلاص
 ةمطبم اهبدع' يتلا ةظشبا نا
 ,اال ماعلا ل ةدجنملا مالا

 ريغ :طسوتملا ضوبالا رحبلا تاقنل
 اذه ةمالس نع ةظئاحملل ةيفاك
 ةوالغو ,بقترلا ترثخلا نم رصبلا
 ةيئناحملا تركذ (كملذ ىنع
 ديضاملا ناسي رهش يف ةيتيفوسلا
 ب ثيلم لوسآلا رحبلا نا
 لنقعم

 قمع نأ لفت امدثع اننا ةاد

 ةايح يأ ت ههف ارتم ه١
 ا« رسالا نا ىلع ؛ ,هيلامتنا يف ةيرحب
 ثتاب دئلن ,دحلا اذه دكنغ فتوتي
 >7 اريبك اقناع لكشت تاياطلا
 , ديصلل ةحلاصلا لخاوسلا ضعب
 صقاشي كامسالا ةيدك ىذخاو
 مالكأا تاب ىتح ,رمثسم لكشب
 يف انءاذغ نا :لوقلاب بهدد يدلا

 راجبلا نه يشجيص ليتؤسملا
 اشراف اهالكرب ىلوالا ةجردلاب

 ةلكيشم ماها امسعبا دخاب ادكهو
 داو ةريمت ةيساسحم مدت هسئاع

 اسئوت ناكسنس هدسيب ناك

 صيرحملاو
 رشتبا املك هبا ةقينحلا
 تدابرا رتويبمكلا مادخنسا
 ىتحو ,اسهبلا ,السنلا تالامتيحا
 هبلع دمتسي نيدا مام دجوي ال نآلا

 لق ىلا لضوتلا مثي نا لمتحي الو

 .يولطملا , لبقتسملا يل ماطنلا اذه

 ةديدجس ايجولومكت لادا وه نآلا
 نمضل يكل رتوييمكلا ةمثص يف
 وا نيلفطتم لوخد نود ةلوليحلا
 ةمالسلا ةمظنا لع نيرخم

 اذه ناك اذاو ,رتويبسلا ةطتساوب
 لتم ةبودل ةبسنلاب اسيوص
 ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا
 رتويبمتلا ةعافصب اذج ةمدتثلا

 فيكف ةمالسلاو سالا ةزهجاو
 ملاعلا ناذلهل ةبستلاب لاحلا نوكي
 لاخداب ارخّوم تاخا يتلا ثلاثلا
 ةيمسرلا اهتزهجا ف رتويبمخلا
 مظمع نا ةماخ ,ةيدسرلا ريغو

 موسمسلا و عاعش ةابملاعلا عر زت تايافنلا ايفام
 يسلايصاب سكي 1468 مايع
 ,ةيبش نورا ل ءردعر عبدو
 كنذ يلغ ديزهس مقرلا اذه نان
 ءريآ 0*7 ماملا لولحي يشكي
 ةيدك :ءلاحلا ةعيبطب دادرتسو
 ليبس ىلغو ,تايالزلا رطارلبو
 ماسع يسترخلا درفلا ناك :لاثملا
 م١٠56 ايموي فلخب ذم
 عمو مويلا اما ؛تاهافنلا نع مارغ
 ام نإ ,545+ مئاعلا لوئح
 .ادحاو امارغوليك زراجت هفلشي

 ةدحتمللا تايالولا يف دجويو
 هلآ956116 براقي ام «ةيكيرمالا
 ,ةثوللا تاياثنذل افثكم اهدوتسم
 اهدوضسبم ,ا72+, اهنمعب

 ,ةيروسف ةلازا تاعارجا بلطتب
 لا ناكيرمالا ةطيملا ماربخ .دةدعيو
 جراخ ةدوجوملا ٌتاعدوسملا

 ,كروبوينو وملاكبش يتنبدسم
 ةتينح يططي لطضزنإ حفطتس
 .نيتئمرملا اتلك دودح وحسم
 ةلطقملا رشملا تاوئسلا نومما
 ةدجتلا تايالولا تففر لتذ عمو
 يثلا لاي ةدهاعم يلح جيتوتلا
 يمر عشت ىل ةلود لكل ريحس
 اهيضار' ىلع تانلخملاو تائاد . '
 اهريدعب عتمو ,اههايم لس دع
 نا ديب :ةيراجت تاقنص لكش ىلع
 تايالولل ايعمبط اثيش دعي رمال"
 ربكا ردصبو جمس اهنأل , ةدحسملا
 ىف بافلكلملاو تايانبلا نم هنمك
 ءاهلم ةياسبلا هيسضاخو ,عملاعلا
 يكيرمآلا درعلا ناف ىكلد نع المد

 نه ممك دالدإ لدامي ام يمرن
 استر ق انما .ايموي همامقلا
 هيرب عيوتسم س52 ++ - لايهم
 عيوتسم 0١+02 اهممصي ثولم
 هباوئمسلا لالقع بلقني نا كمه ىرس
 ددبهي شخو يلا ةليغلا هتبلخلا
 مدون ,الثمل .كادش ينطاولا تانج

 .,!نيكييزاف نم مك ,ا؟١ ن تعيب ىلع

 يف تاياعدلل هفوتبكم ةريشم مكصا
 راطخ ادنموي اهبدمتو .انرت

 تاربكلا جاتحت ناشلبملا جيابب#

 يو اهجسارب مادعا يف هببمجإلا
 9 رثويبيكلا ىلع جماربلا كلت ديدنت

 ةديحولا ةقيرطلا نأ ركراي لوفمي
 تاسينازسيب سصيسصخت يش نآلآ
 تاهجلاو تحبلا رودل ةيمخسف

 لا نم رثويبمكلا ةزهجاب ةيتمملا

 ,للستلا فقوت ةئيسو نع ثحبلا
 هذه نا لوقلا نمي رخآ لكشبو
 .ةيفتتلا بجاو ارما راص
 برصلا وا ةكبتملا ةيلءادلا .برحملا

 نا نكدي ,ةيمهلقا وا ةياع ,ةلبقخا
 رمثلا رسقتيو ,رتويبمكلاب نادت
 نيدايم نع اديعب ةميزهلا وا اهبل
 تايشاش ماماو بتاكملا ف «للاتفلا

 طوطخ ربع يه انك داؤيبتكلا
 ا

 نل حالملا ةعانص ناق ياتكابو
 لي لبقتسملا لف بورحلا لكشت
 .رتوييمكلا

 لقت ةريطقم ٠ ٠١ « ىلع لمتي
 ىستحخ ,تايافتلا نم نادطالا هفقالآ
 هتمت راتسا 8٠١« ىلا اهعاذترا لصو
 ةيمارتم ةسساإش ةحاسم قوف
 نم ةدبدع عاوناب محدزت , فارطالا
 ناستالا ةخصب ةرابقلا ايريتكبلا
 .ءاوس د ىلك ناويشلاو

 تايافتلا رما لاحفتسا مازأو
 دم ذكم ثتغطتبا .لودلا هذه
 لوصحلا نم اهتكمت ةيوتلم ةقيرط
 اهتايانثد لوفد ةريشاث ىلغ
 يضارأ ىلع عزوت ,ةرطخلا

 ليدس لعو ,ةيفيرفالا لودلا دب
 ىلإ «تاياقبلا ايفام» عمدت .لاشكلا

 علبم ةيقيرفالا لودللا ىدحا
 لبوحد ماقث رالود نويلم «م6>
 ىلإ ةلودلا هذه يمارا سس ءزج
 !..تايافتلل عدوتسم

 تكردلا ةيقبرفالا لودلا نأ ديب
 ليفتمم ددهب يذلا رطخلا اذه
 نادار ,اهلمكاب ءادؤسلا ةراقلا
 لالتتسالا اذه باةرارع ماع
 ةيريزلالا لودلا ضضعبل عيشيلا
 ةيتيقح ةميرج «ترسشغإو .ةريقفلا

 «اعتاب بيلاطو ,اهقحب بكنرل
 دولحلا هده يتلا ىرود

 اشتمي ..بفاطملا ةياهلس يو
 جاب يروق لح ن ان ةباب لوكا
 وانت لالخ نم الا ,هفضملا هذه

 ويطظنوم مرني نا ىلع لماش يلوذ
 اهباستنؤمو ديعاتصلا لوذدلا
 هبسلبلا تاوارزخا#لاب ,.اهماصعو

 يلع كش نودمب ثحدنسم يسلا
 نوقتبم 11و ينال ىوتسم
 ملاعلا لوملتب ,ةينعملا لؤشملا
 ج نم نرماخمم ,.5--+ 0“

 ةمايقلا نم نيادبلاب باهجلا
 .تاباقنلاو

 نايارملتا نع انثدحت دمف
 اتنرك حطت للع تافلخملاو
 ناسشن ةذام سكلو ,هنضرالا
 اهب ىمرت رتشسلا أقب يذلا نافلحملا

 < ىحراختا ءاضغلا
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 تاظحلل اهيتيس ىفملت ( ةنسلا
 ةسردملا ل اهاخا يرت اهما لوقتو
 , هثالمز دحا نم ةبرض ىقلتي

 ةصردملا نم مالا ةدوغ دعب ن
 يطمقتو , المن لصح كلذ نا
 ةطقلا نإ لوقتو اهينيغ ةريئاخلا

 ٠ ممطملا باب نه جورخلا لواحت
 ةطجلا ريستل 1 ىلا مالا بهذتلا
 براوملا بابلا فيرخت العمق لواست
 لاقما نم تارشعو ء جرت يكل

 نا تيثت يتلا عتانفرسلا هذ
 ةيهور تاردقب متمثل ةاوفح |

 دعبا ؤه ام رت نا اهل حيتت ةبيرجخ
 تاتاسم ريعو رضيلا نم
 .تارتموليكلاب

 « ةتس ؟7) زنيصو أ افلوا_ اهيبأ
 سرامت  ايدان ب اهقنبا نا لوقت
 جامالا ىلا علطتت | ةبيرش ةبمل

 نمك باسنت اهب اذاف اهبدي عقربو
 اهامدق علترتو  ءاوهلا ) طي
 نح امهكرحت الو امامي نطرتلا نه
 لخان رشا ىلا ناكب نم هجوتت
 . امود كلذ لعفت ال اهتكلو . تيبلا

 تاردلب عسنمتت ةلفطعلا وذهو

 يثحي , اضيا ةبيجع ةيجالغع
 رجب موي تاذ بيصا هانا اهدلاد

 يو «ينميلا هدب ماهبا ف قيمع
 امبزو اهبهالي ناك مويلا كلذ
 ْإ هم اهباب تكسما , طقف ةزدعباب
 ء.امههبلغ تطغمو اسهدي ةحار

ِ 
34 

3 3 1 
 14 ا / 1
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 11 ,اناطسلا

 ,رمتدمتا ذل يك عرصو عجارتن
 .كهللزي بوس كلذ نلف هنه اداقتعجا
 مجوبي سحري مل هنا لظنحال هنكلار

 سحا تاظحل دعبو ناك امس دشار

 يو ؛ هدي عبصأ ف ةيواك ةرارصب
 دل حرجلا نان يلاتلا ميلا حايس
 نم اهيكر الغط ةءازي كرتو ماقلا

 للام اقول هاود يأ اهئاطغا

 دعوم يحي نأ اولما دقو , ينجلا
 ننالولا دميو . مالسب ةدالوسلا
 اهل ىرِجف رهشا ةيسخ وا ةهيران

 له رييغو سكا ةمشاب ىناث .نفتعف
 يا كانه نكي ملل مابطالا ةئشه دلو
 ,ثيبخلا مرولل رثا

 وكلوز السيال روتكدلا
 سيئازنوك وتريمه روتكذلا هبيسزو
 ةساروا براجت ةدع ىلع اعرشا

 ءاسقتسا وا ةقرممو ةلقلملا هذه

 اهب حشمت> يثلا ةيفخلا ىوقلا
 ةمبنلا ةلجلا | هترشن ريرقت ف خافو

50 001 
 5 ب

* 5 

 لكاس مس شم ريس سس سس نوزوألا ةرسس سف

 للجان اس رس سس سمة روس لطخ رست ا

 موسم »

 جع اهتاردق ةففط
 ا ل الاسس

 ال ةردان ةئاح ماما امهنا ةيدايرسالا
 عنص) ةلفطلا مذهل . اهن مسفتا

 الر رحسلاب يه ال ةبيرسع ةردقب
 الو ىعت ال ةهنا# سلتإا ملعم فا
 ىلا اهنا 71 , رومالا هذه لثم كردت
 طع وسب ب جم بسواد دويصس حم
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  ةسيسلا ةسفسلا يضرالاا

 س22 2_2 ب ب بخ بع مس سطل

 4. يدع “<
 ةعيسطلا نيناوت ىطظشتن هبي وع .و

 هب بيبصا عرج يف اهرطن كزتار
 را موي ب ىطشي حرجلان رخإ نابسنا
 ثحت  تغاطتسا اهنا امك , نودوي
 نا نود قعالم يونن نا ةبرجتلا

 متو - اهيثا رظنلا درجمجيد اهمسمقت
 ةاننل كلذ لك تدحي فيكظ اكاو اهيوبا نم ناثحابلا ناذه بالغ
 افستو تاورس ثالش اهرصمع بارمتنملا دحا ىلا اهلنقتب حاملا

 بفاسعونسفلا نم ذيإلا عا

 .ابحل
 ذه اريثك اهنا ههما لوقتو

 نم ةرخاتم تاغاس يف ظقينس
 ةموثم

 ءام رمال ةعفه يو ةظقيتسمم اها
 . لكم مامعملا ينآ بهذتفو؛ برسل
 جاتحت نين اهتئبأ نا رمشت بن اك

 اهموخ نم اهظلاوت نأ اهنتمي اهيلا |

 مالا كرت ى ددصلا اذه ل ةيرجت

 ل 0 ات اهمانا ف 1 0
 ا ا :

 اهنا هل تناقو تاظحلنل اهبديغ
 دريلاب باصتس يهرب  نآالا ةعئات
 بييطغلا بهذوب اههيلدك رد انها. 3 نال
 يرسشإلا ةقرفن ىلا دوهشلا عب
 المق ةمئان مالا دجيب رضاه جوزلاو
 ايداث لاس انو اهيلعذي ءينن الو ,
 .كنذك اهما تار اهنأ تلات

 ىهرثالث ,فالسدال روتكدتا لوقي

 هس ثالغ لك ركنن نا انرودقم ِْف نا
 ثداوعع كانه 5 ريسفتلا نيان

 يملع دج قو ديهش ماما تعئار

 ءثحبلا طورش يفوتست تارابتخاو
 ةيفضاس ريغ تناك جئاكنلاو

 ناكمالاب لهت ب ةنورفملا نيناوقنلا
 نياو» ليمحتسم 5 كلذ ركذت نأ

 ؟ريسفتلا دجن نيا لب « ريسفتلا
 فرعي ال هنا لوني ةئنلعلا دلاو

 نا نمؤي هنكل ١ كنذك هثمبا اداه

 اضيا لوقيو اهتصمتت ةلاع اهور

 4 ةئسللا

 َ ءامنذلا
 1 رعلا - ءاكك ا 5 ونمالتلا

 ال نونف ابل
 تاسس شه لا فموتاءارسمتقف ا: ةس_ينويهصلا اسس متيسلا

 يي: راج

 ةممط ياش  دادعا

 ىلا ةيبويهصلا اهنهستا فقت
 ضرخالا لاصتالا لئاسو بناج
 دقحلاب ةئبعتلا يف ةمدختسملا
 اده ف اهتاش برعلل ةيهاركلاو
 ةيحرسلاو ةياورئاو ةبصقلا ناش
 ةيسايبسلا تاباتكلا ناشو رمشلاو
 راثفاب كنسمالا ىلع ضرتختل
 .لثقلاو ةقحالملا ةرثذ ءجلدؤتمو

 يتكضوشن عيشت ىتفتي امكف
 هيصقث برطتو لتقلا سانلا مالاب
 تاهوات نا« هلوقب مهثاعجوتلا
 انئناذإ يف ةليمج ىلتقلا
 ةداعتسا بجي هناو «ىقتيسولاك

 ناعذك تجاتجا يتلا ةيربعلا حورلا
 كئذك .فيسلأ دحمب ( نيطست+ يا
 ,رخآ نايم يرو لثم ةياؤر ف لامحلا
 ىنغ لوكي ذأ نوع ,سوباعل هاجير
 نوكي نلدب هايأ بطاخم يي ناست
 اكد ناك يضنت ىتدح مااس كلان
 .ه5 اباب اي بلذعك سيلا ديب ١
 ميتا شديوتلل قشعلا اذه 3

 لتثقلاب سووهملاو مارجالا ورب
 ءاصقتسا هنع رفسأ اه ,حبذلابو
 الا سفنلا ملابع هب ماق
 ١ نم ريقي هارال ,نيراماش

 نمي هلاؤس روحم ناك ,ةئياهصلا *
 «لتئادل با نويش ني عوشو رفس
 «يئويهملا ميلعتلا ف ةهاكلا
 اهيزآ هعابتاو لغد هنا ن مهيارو
 لجر لك اولتقل نييرخا نيتنيدمو
 رلبلا ىتح ,خيشو لغطو ةارماو

 .ديواتلاو حايترالاب مهضنت
 يف هجن نأ اذه دعب برغتسن الو

 تارابع ,لافطالل ةمصخسمس يشبك
 لالخ ءادغالا مجاهن فوس :لثم
 انيدل دجوت ال هال ؛3و# لكب مالظلا
 اذكهو .ه«ةميرجلا» ةذل ريغ ةالا
 3 ةيحرسلملا يف لاسحلا
 ةحنجا ةيم» ةيحرسم
 ..,لوترس خوئاس فيلات . داو
 اسمئيسلا ف رسمالا كيكو
 يرخالا يهن ,ةينربهسلا
 دادعال مادختسا عمشما تمدختسبا

 نع لاوتملا كسنذ ينك يدوسهيلا
 هتةهعتو ,يمارجالا هجوتلا
 ١ نم ةيناويح دقحلا

 0 6 ا
 واهلا ميل

 (نبصملا) يواسهلا مليل يفن
 ثوراج سلواش هسرخم صرحي
 ادبم راثلاو ماقتنالا نا زوبي نا ىلع
 هئاو ناك امثيح يدوهيلا مزالي
 ١ هتميتو هتيمغا طيمها اضي
 ةينيدلا / نم 2
 ةيحان نم رهشي هنا امك :,ةيدوهبلا
 ريرحتلا ىرسحلا

 .ةينيطسلفلا
 ةييادبلا تاطقل لالخ نم

 دهاشملا دجي ةميرسلا
 فطافت ةقالعت طبترا بنو هسفب
 ةقر ضيفت ةيكيرمأ ذانف عم ةيوخ
 ابوروا يف اهتلطع يضعت هلليوبعم
 اهئايزكأ اريماكلاب لجست يهو
 اهتب دس ىلا اهلسرتو كانه ةرلدلا
 رصصلا عرافب اهتدوع ردفتني يذلا

 ءاهتما دنعو .ةدحتملا تايالرلا
 ةيلمنآالا ىلا اتهبا بهات هنزل
 2 ,( جسينويم) ف ةيكيرمالا
 3 ١ ىلمع تاظحل
 ردانز ةمكقس نم ةمرمجم

 قافخا دتعو ,ةيناملالا ( فوهنياه
 نيبو تاطيسلا نيب تافواقملا
 | نم اوزيجتحا نيذلا هالله
 ب عيونتلا يرجي ,ةيلسنللا
 ةيحصلا رايتخا ميو ؛نئاهرلا
 ديب نم هيئاوشغ ةليرزاهب لوالا
 يف ندوضوملا نئاهرلا تارشع
 او .. ةنجااملا نوكتو .ىنبملا

 ) ةيكيرمالا ةاتقلا رابتخا
 ةبيدوسهيدلا نيب انه طنيرلا
 ةممنثملا ةوسلجلا ( ةسبتيرمالاو

 او لامالاب
 تءاج يتلا ًةاّنذلا هذه ,. ةبودعلاو
 نونا لا ا!هرفس تاءارجا زاجعتال

 ةتج هينا رفستو لتقت لآ ثبنت ام

 ل يتان ,ةربتملا ةئجاضلا يتاذ ,ةربتمل 0
 موسرسلا افشكت نو اا
 نه .روبكلا ىلع ةئتاخلا تاباتكتاو
 .ةانقلا ةيدوهي

 ىسالاو نْزحلا هظلجي دهشب قو
 3ع ا مالا

 8 محي امهئاذب نو .ةاتفلا
 ةيزائلا تاركسعم لخ هت انام
 همر هيريو ءاكبرما ىلإ هرارش لبق
 نلاع مشولاب نويزانلا هيتقن يذلا
 مقرلا اذغ نا هل دكؤيو ,هعارذ
 يذلا بيبثملا اهود ركذتي هلحجج

 ارحل زافلا ةقرخ يف ءتلجوز مددعا
 بالا ةجور دعرطألا ةبحضلا
 عيتتي لق هئاو ( هتنباب بوكنملا
 هلثتو هيلع رثع يح بيبطلا كاذ
 .اهاقتيا

 نس هيجمت باشلا يدعي نحو
 ههنع بري , ماقتنالا ىلع بالا رارصا
 قيريطلا وس مائتمالا ىلا :ابآلا

 كبح هب هسثت يملا ديحوبلا
 ةمسئلاب راثلا ناو م(ةراممإ ل
 2و2 يف حمي نا بحي يدوهيلا

 دقحلا ىهتني
 أه ةسسسسسسك ..

 بحي لب ؛ ةيخيدلا سوتطلا ةبسا
 ,ةيديدلا سوقتليلا دا حب 0

 هتبيبصي بو اكنملا ١ نكل
 دعي مل لثقلا ناب بالا ركذي ةراس
 ا ءفايهبلا ىلا هترسا
 يتلمج :هيلغ دري نالياخك

 ياق ءايعيبط َ

 نماريب يتح لتقلاب مايثاقا ضيرخلا
 راذق عالد وع ما .؟هضري
 اتا ةيومدلا ةبغرلا امدقم

 بربعلاو ني يثيطسلفلا ةداسبال
 5 نيرا

 اب مليفلا لك وس اذه سيلا

 ب هثحب ءانثا ف
 مهيبيردت اونات ةعومجللا دارفا نا

 اهنيب تاركسملا نِم ددع

 «ناذبل ل ةيئيطستفنا ثاركسعلا
 ناك ةكومصملا دارفا مس؛ ناو

 ةمظنم :
 .,رغلا

 نأ ديري ا!ذكهو ..اهاقتنا
 ةمظنللا ةئادا ىلا دهاشملا دوالي
 رق ةيلوؤسم اهيلمديو ياشرالاب
 ,”كيكيرما' هب ابوهيلا]) هاستفإلا

 ابدلب تاغووسملا يهيج :ةثيربلا

 مايكل ( ذهاشملا) ماعلا يأرلا ىدل
 « نين لدتب ةنياهسلا
 لثقلا اذه لبقتو ,نيرخالا بزعباو
 .اقبسم

 دبتسي با
 مليفلا اذه نا اذا يرانا
 صرع دج ةحاقولاو ةحارصلا هذهب
 ابئيسلا ريد ل يرصملا ىهمجلل

 ةيبرعلا رقع يف ..ةيرصملا رايدلا
 امثيسلا جباتنالا رايادو ,ةيبرصملا
 اذا با اذه دادزيو .يبرعلا
 نم ديحاو اذه نا فرع
 بلع ثتمدق ةينويهم مالفأ ةسمخ-
 «فرظ نإ ةيرصا ا امنوسلا تاقاش

 نيب عقل رهشضا ةرشغ نع لقت ةدبم
 و اواو هم يماسمم
 مالفالا نم بدع لصك نم عبطلاب

 ١
 يذلا ! ناثودكإل يا
 لت دا هاكلوم لسور هجيبحا
 ةركذ ,ةسمخلا مدلقالا
 ٍبرعلا نب نكلو :ىرخا ةرم مالتنالا
 ادبت .ةصاخ قازعلا برعو اةماع
 كعبق ةيوش ةديس مليفلا عئانو

 فرت انف قل قوق تاكا ما
 ةيرسلا ةقيرطلا ليوطا نم ذلم

 فلازم يساري حيقخي فيس نم هيمان
 اهديو ايمتمم لكي اهدسج نكت
 عقي يدنا لططلا دي ىلع ةضباق
 وفو تاونسلا رمتو .دايعتسالا نهر

 لاجرلا خلبم غلبيو :لاخنا هذه ف
 حبصي ارفلا نم نكمتيو
 هما 1 ياا ايراخم
 يدلأو اهنتت يذلا بعشلا هللذ نم
 .ةديمتاسا

 .؟ابعشلا اذه وه نع نكلو
 2 رمالا هيىداب

 :ناكملا ىلبع ضوفغلا نم يثكلا
 اهنا ٍتادطالا نم نيبتي نا ثبلي ام

 .نيلفارلا مداد لوس ف روق
 نا ديزي ملقيطلا نا دمبتسي الو

 للأو ينبابلا يبسلا ىلا زمري
 بعشو لباي نم يدنوهيلا ماقتنالا
 ,قارفلا
 دوسالا لضاف نوتكدلا 1
 115/875 بأ يرئاصتقالا مارشالا)
 نه مثيلا انلا عيمج- نإ
 ينويهص م # .,دوهيبلا

 3 : ! ( دوقنملا قثكلا تو 3

 سما مالفالا هده اب لا
 (اهيسقب ريعم نبش تاوءارتقالاب م ينم
 هقفيسلا :رهزحالا وهو مبدبو
 ناب صقفدتت ,ارعهم
 ديح) فلكت ةيكيرمالا تارباطملا
 ىصسبي ام ةدامتسال راثالا ماربخ
 لوابسملا وهو , دهملا توباتإل ب

 [[ل ةتيدحتاةايحلا [ل]
 ةيزسكرملا قاوسالل ةسيئو رتكلا راسصسا

 قاوسالا تناك بيرج تقو ىتح
 ةقاطب يتاصنا دستعت ةيزكرملا
 .اهرعسب ْنيِبَت ةحنس لك ينع ةريفغ
 نم ةعطق فنا فرلا ىلع ناك اذاو
 لامعلا ّشسف ,دخإاو فن
 ةفالغب فلا قاسعتا نيفظوملاو
 .اهبلع

 ايورفا يف ةيزكرللا قاوساا
 ةقيرطلا هذه نا تدجو اتيرماو
 - تتولاو دهجلاو تاناذنلا ل ةنيكم
 الا دهل مه ال نئلظوملا تارشع
 لمحت ةريفغلا تاتاطبلا قاصلا
 باك امهم ةهطق لك ىلع رعسلا
 يف ءاربخلا ركفو  ةريعبع وا ةريبك

 قاصلا ىلإ !ولصوتو يشوتلل ةقيردم
 سكترت يدلا فرلا يع ةلاادبلا
 ةدخاو ةّقالطب  ةعئسلا هيلع

 بنس بريم نويزلا افلرقي
 .ةعلبيلا

 ةقاطب» الوبفع رمالا ناك انه ىلا

 كلدو ب ءرمسلا يبت فرلا ىلع
 دنع ريويبمكلا فق لخدي رعسلا

 يا تدحي الو ,ةمساحملا قوديص
 مويلا هيركرلا قوسلا نكلو  انعخ

> 

 يف علسلا طسونم تشناك امك دعت مل

 هيعبرأ لع ديزي ةطسوتم قوس
 نيفلا نم رثكا اهنم :فنص ىلا

 لك يف ةرم اهرعص ييفت بلطتت
 نا الو  لّشالا رحم عييامسا

 تيولاو بولطل] دهجلا روصتن
 نيذلا لامعلا ددعو ءزدهب يدا

 هتاقاقنبلا ربيختب اوموقي لا مهينع

 ,فقرالا ىلع
 ةبيئدلا تاسسإلللا ىيدحت

 ةيزكرم اقوس نا تدحو ءاصخالاب
 ,«ثتاييلمعلا كلثي موتت ةطسونم
 لادغلا ةنام نيب ام اهترادا فدكتت
 - ايونس رالود ىلا يسمو نينثان
 نفقلوملا ددعو روجا اهيفا 0
 واالالا كالهتساو يلرولا فيلاكتو
 هردهي يدلا بثولا ةميق مث تادمكلا
 تاعابس فالاب نيفطولا ثارشع
 عليللا نا رهظشي اذكهو ى لمعلا

 ,عفوتلل تامارد ءارحا ئددسب
 رعس ريفت ةراد#ا ديرم سح
 برضب نا ا لز وسملا يلمع ام هعلبس
 هيزكملا ف ربويبمكلا راهج ىلع كد
 نش ددري يتلا راعبسالا لدعنتل

 ىلع ديدجلا ريسبلا رهظيو شثرالا
 مته هسفن تفولا قو .. ةشاشلا
 4 ايكيتاموتا رمسلا ليودسمت
 قودتصلا دنع ةبساحعملا رتويبمت

 وا بساهملا ثيدح - ينورتكلالا
 رارباب يفتكي قو.نصلا فلظوم
 زاهج نم رريل ةمشا تخت ةعلسلا
 لسصسي تع هيبتا لا تيثب
 .رتويبمكلا ةركاذ يف وه امك رعسلا

 سيئر بئان ؛نيليكس سيرك
 ةليسولا هذه نأ :لوفي ١ ةكرشلا
 تاوئس تال نم لقا ف مممت فوس

 اهلل ةريبك اهيف ريفوتلا ةجرد نال
 ةريدصلا ةيزكرلا قاوبالل حلصت
 ةسبيخ ْنع اهبل فانسالا لقت يتلا

 ال ةزهصالا فيلاكت نال فتم ففالا

 - ةريغص ةيزكرم قوس اهلمحتت
 ةفماملا ديلا روجا يف ريغوتلا عمو
 نكي تتاولا ريثوتو ةعرملا يو
 دادزت كلذ ممو راعسالا شيفخت
 ,ةيفورتنكلالا رامسالا عم حابرالا

 يي يوحي هلا ىنضرتني يذلا
 :رسعي هيالاو رشعلا ايامولا

 ملاع نا ريغ :هناكم وأ هريصم
 3 "يل 5 رولي راثالا

 دعا ّ

 7!( تالهملا لبنا هيد  ةتعارشلا
 لفا هيف ثمان يالا تقولا
 ةدردسم ةمقر ىلع ةيدوهي ةليود
 .نيطسسلف نم

 راسهللا ياسع مئيقنا صر
 سيساوج ,ةتوسخ - عم
 برسصللا ,هثامز) يا المخ
 رهوصمل مهو ( ةيئاثلا ةيملاعلا
 ةدارالا وبولسم لامغو نورمآتم

 ظايسلا تايرض نم افوبع
 هم لولب هليفلا اهيبلع قلمي
 ١ 1 ١ تنداع
 م ىلا كالا ع ( ةنعارفلا
 قيرشلا نودامش

 نا دوسالا لضاف .ب..انريسييو
 دب نم ةيرقسلا
 'عرصملا هلايدصو رانا مناع للعب

 34 0اس فم قلاش

 ' .15 هضرإ لإ هللا | مجاب يه

 سموم لكو سعب ديطيعتذي جا اه

 ةرازتا ف عضي نا اهنيب نه ,يرخا

 ازجاحو ايسفن اهئاج نيدهاشلا
 نع لابقالا نود لوجعي فولا نم

 اهتال ةماقخب رمب
 رم للغد يف ازراي ؛رسعبس ركشن

 نأ مثيشلا 2
 .دوهفلا نم اهيمن هيق نيلمافلا

 ميطجا لاز اهو رصم يف اذه تدم-

 اهضرف يتنا حيبطتلا ةسايس لعطب
 ةسايس ءارجي ديطيد بماك قافتأ
 بيات ينسح اهحبتي ثخحلا
 يتلا تاتارافما نم و ع

 1] جمست ذا :هتمجاهمو
 ءالقالا 0 ضرمعب (تافتصتا
 ههفادت تاعوبطس ةيا نود لوحتو
 دئاستو ةيبرملا ررحتنا ةنرم- نك

 دض اههسافع ف ىلارعلاو نيظسلك
 ةيدجرلاو ةيئويهسلاو ةيلايربمالا
 يف رعم عضو ىلا ثعسب يخل ةيلجمل,ا
 ينسع- لضني تحلشاو .قزأملا اذه
 , كيظيرا بمالك

 وا ضع اطفتسا «يئذسلا امف
 ايثيسلا هس نأ عيلطتست
 امثيسلا هذسه ةغراقلل ةيرهلا
 .5 ةبنويهملا

 ام ةعل كاتق سيل ..نالا شج

 .ريدقت لقا ا
 ل ةطيسب لاس اسم ةيوصلا
 ههفنيو :اهيلغأ 4 ةيخحئتس

 ةلعصتفم هضادعل ةقنلكم
 امنيسلا نطفت لهق ,هتاغوضوب
 يراربتسا نا لإ اذه دعب ةيرصلا
 ةلئاتل يوهشلاب نهر اهدوجو

 هذهب نال ,1؟ ةينويهصلا امنيسلا
 ا لبق رخهمه نع اعاغد ةئئاقمللا
 :ويؤصلا ةيضهلا دش ,رخأ رق
 درهتست يتلا ةسبرشلا ةينايربمالا
 .رهف عالتبا



 لك ,1' .انبدرغا ىلا .ىبرعلا نظولا يلا ,ةيدبتاللا اكيرمأ نم
 لبصلملا .فئحبملا ,رمذملا ,بوهشملا تئاثلا ملافلا اًده نب ياكم
 سرعلا  يكيرمالا يطرشلابو ,ةمسحللا ةلدعتملا تاكرشلاب

 يصفارلا رارخالا نم ةدحاو ةهيج لكشتتت .نييلخملا هتالمعو

 ةدرلا صر سعأ .دوسأ بعص نمز يق ةيلايربمالا ةنميهلل

 .,ورئساك ايدك .هبكارتشالا ابوك يه اهف ,ةيفوشتابروخلا
 سلجم ل ةلود ةرشغ عيراو ء١حلامتملا» املا يدعتت
 ةيكارتشألا مانتيف يه اهب .يقارعلا ندثذلا يل فتتو .نمآلا
 ةيرحلا ىلآ دادغم قاوشأ مهفتت «ةدحوملا ارحلا مايسين

 مهرردصب نولضاني .كارثالا نويراميلا مه اهو :ةدحولاو
 هيخأ ىلع راثلا يكرتلا يدنجلا للطي ال يك .ةيراعلا
 داق ؛عطاسلا ةينيتاللا اكيرمأ مجن ءافيتروأ وه اهر .يقارعلا

 ادعاراكيب سيئرو .ينطولا ررحتلل ةيئيدتاسلا ةهبجلا
 ثلاثلا ملاعلا اذه يف اننا دكؤي اميك فابنغب ىلا يثاب .قباسلا

 ' ةدمساو ةكرعم قاقر

 اثيرما بومش نم ؛لمحي .ندا .ةلهانملا دادغب يف اغينروأ
 وهو .ةيبرعلا ةمالل ءاخالاو نماضتلا ةلاسر ؛ةينيتاللا
 نم يفارعلا باعسنالا نع ثيدحلا نكمي هفيك برقتسي

 ةيبرملا يضارالا نم ةتيايصلا باحسنا نود ؛تيركلا
 نم ديدعلا هدقتفا ,فهرس يبررع ساسسا نع منيف ؛ةاّرحملا

 ملختت نأ اهدكمي ةيورعلا نا :نسن مهفنو «برملا «نيلشانملا»
 ! يحمقلا ةيبرعلاب مالكلا هنكمي راممتسالا تاو ةيئابسالا

 ملاعلا ىلع ةيلودلا ةحلاصملا هذه .اديج ,مهفي اديترزأو
 كلت ةيحض هسفن ره يسيلفأ .ةيروحتلا هارقو تلاثلا
 تابامعلل دمه نا دعب ةظلسلا نع هيفيت ملوأ ؟ةحلاصملا

 ءاضرف ةضورفم تاباختنا ,نينس شع يكنايلا نم ةلومملا
 ءالمدلا .راصحلاو عيوجتلا ءارجأ يل ههذض اهيف عمتجا
 بطاخي مل ءاذل ؟ نويديلتتلا نويعويشلاو ن الا
 لب «ةيكيرمالا «ةيلودلا ةبعرشلا» ةجهلب دادخب افيتردأ
 ,قيفرلا ةجهلب

 مذه يف دادغب عم نماضت ةرداب لك ؛ايلاع ردقن اننا مغري
 نل انئاف نسا عقنتسم ىلا ملاعلا اهيف لوحت يتلا ةلسرملا
 ررحتلل ةيثيدباسلا ةهبجملاو كل اركشش افيثروأ سيئرلل لرقل

 ةينماضتلا ةرايزلا هذه يلع ,يوغ اراكينلا بعتللو 0
 الو .. حانكلاو هبوعشلا ةوشاب نمؤن لازث ال نحدم 1
 نارحالا ىلع بجاو يررعتلا لاضنلا ةرصن نآب تمؤن لازن

 -: يف مل لوقت اننكلو 1 نانعللاو هنيدلاو نوللا نه رخام صخب
 سرب قارعلا دض يفجرلا  يترفلا  يكيرمالا كسلا اذه
 تلصو ةيلايربما نب ىربكلا ةهجاوللا ةحتاف هذهلت ,يملاغ

 ,ةيملاعلا ةروثلا زكرم هيلا لقتني ثلاث ملاعو اهتسرطخغ فقس
 نع .. انيتروأ زيزعلا اهيأ - كوصقأ شلف .ةمساق كراعلاو
 تارالودلا نول نم مارضخ تاباطتناب يسائرلا كمتوم

 بابشلاو ءاينيدناس لازي ال ارغاراكيت شيج ناف ,ةحوفسملا
 روتاتكدلا اهليمعو ةيثيرما#ا ةيلايربمالا اومزه نيذلا
 رصنلا ءاذل مصنلاو .ةيرحلا كراعم عهرظتنت تلاز ال .ازونرس
 نوح رين  ةيتيدباسلا ةهبجللو ةبورعللو دادغبل

 نالسسلا

 ىلوالا راجيالاو عيبلا ةنجل
 طسساو ةسسظفاخم ف

 ا١ةقدرلا ٠ءرالا" خيراتلا_ة.285 ددعلا

 اةذؤ 15 ىفا/لال 4١ مقرملا اننالعأب اتاحلا
 م٠151 اذ رثال ١ ىف غ5 اهدنعب ءادنلا ةديرج ىف روشنملا
 راجيا نع ططسار ةيظفاحمم يف ىلوألا راجيالاو عيبلا ةنجل نلمت
 ب'اجلا دعس عيش ةيحان يف عقاولا دعس خيستن قدنفو ممطم
 ةدل ةيئلملا ةذيازملاب ةرسب .. دادغب ماعلا قيرطلا ىلع رسيالا
 ةعجارم ةديازللا يف كارشتمتالا بغري نم ىلصف تاونس ثالث
 موييلآ نم ائدتبم ًاموسي رشع ةسمخ ةدم لالخ ةنجللا يتركس
 ةستب ةيماظنلا تانيماتلا هعم ابحصتسم رشنلل ىلاتلا

 ةعاسلا مامت يف ةديازملا ىرجتسو ةردقملا ةميقلا نم
 ناو دعس حيمش ةيحاب يف ريخألا مويلا حابص نم ةرشع ةيداحلا
 فيراصلاو ةاداتملاو نالعالارستن روجأ رجاتسلا لسستي
 .ىرخألا

 :فاصوأالا

 ةلاص ىلع يوتحيو ٠٠١" اهيلع ديشملا ضرألا ةحاسم بح

 قفارمو مامحو خبطمو نزخمو موت فرغ ةئس عم ةرميب5
 دماح فيطنثلا دبع صئلخم .ةيدحص

 ةدجلكآسبنر / بوكلا ركرم ءاصف ماقيئاق

 راذسملا

 هبراجلا ةينثملا ةديازللا نيكراشملا ةداسلا يلا
 ريحاتب طصاخلاو ! و1 ب حجانبص
 بسر نيدلاو كامسا تاريحب هماقال غيئاملا تاصطسملا
 مررف يل راجبالاو جببلا ةنجل اوعجاري ملو ةديازملا مهيلع
 لامكأ ضرفت ةرصبلا ةظفاحم يف يرلاو ةعارزلا
 ةثحللا ةمجارم ىجري هيلع ,.مهب ةصاخلا ةلماعملا
 حيران نم ارابتعا اموي رشع ةسمخ ةرنق لالخ ةروكذملا
 طفئسي فوس هسكعبو ةيمويلا ةديرجلا ف راذلالا رشن
 ,مءاجر .,ةينوناللا تائيماثلا رداستو مكقدع

 ميجرئامبع دمسأ ميهرئادبع
 ةرصنلا ف يئرلاو دعاررلا عرق ريدم

 ام ديمع سيح
 ورسصملا يب يرئاو ةعارزلا عرل ريدبرو

 يىرماعلا لفات

 ربطب دمحم روتكدلل ©

 هناونع تاتك ريص .يمقدالا

 نضرأ دومسم لا بلس تيكد
 ءايج ..هزاصعلاو دجت
 انه لوصم ةثالّيو ةيدقمس
 هل ةءارق

 يتلا باتكلا ةمدقم نم اءدبو

 برعيا ةريزج ةيلارخج نع ثدحتم
 علطس ذنم هلا هيكراملا) حفتي
 زاجحلا تناك ,رشع نماثلا ررقلا
 ,نييهضاهلا فارشالا ةئميه تحت

 لبق نس مكحت حسم تناكو
 تنتاك ءاسحالاو ,ةسسسرادالا

 ةيلحملا لئابقلا ةطلس اهعَراَمْمَت
 يئاطيرسبلا وفتلل ةعضاشلا
 ةفطنم عزامتت تذاكو ,يدامتعلاو
 يلو .لئابغلا نم طيدحلا ةطلس دجد
 اما:نويرمشلا ءئيشرلا لأ اهتمدقم
 نب ييحاي ماسالا اهمكحيف نمينا
 .نيدلا ديمح

 هل نا ميسلتلا اذه نم جذتيف
 رظرسإ يتلا لودس كتلاعل ةليلس

 يهف ءزاجهلاو دجت نع ايلاح
 مل يهو وظن يأ كلمت مل امداسا
 لمااوغ ىدحا ىوس لئمت نتال
 ةئيدخا هذه يلو ؛دجن ف ةيعردلا

 لئاوعلا نيب نمتسم خازن كانه نا
 نرقلا ذنس ذوطثلا ىلع لوصحلل
 ذوقنلا رقتسا دقو ,رشع عباصلا
 ي ةيعردلا ةتيدده ف دودس ةلئاعل
 ملو ءرشعم نمانلا نرقلا ةيادب
 طلمت يوس دوقتلا كلذ لكشي
 ندم تاشم نم ةتيبم ف يتتاع
 ,ةيبرعلا ةريزجلا

 ينابدعلا لولسلا ةمس نا ريغ
 تتقلار دخل فرطتلاو ةالافملاو
 مهتامكرست»ت لمت ف دوسعس لأ
 برقا كلذ دكا جو ؛مهتاهجوتو
 مهؤافلخ مشو ؛مهيلا ساتلا
 كا داق بل 533 , وين ا ع يربلا

 لمع يذلا نوستيد .يب .رأ
 يرش يل امداطيرب ايسايس اظباض
 نع :ةدي تاونمسل ةيبرعلا ةريزجلا
 تانيرسشع ْإ دوحس لأ لامعا
 :لاقن ,نيرشملا نرقلا

 خيراثلا ةليكع لمامث مل ةأرملا نا
 ةماهشلا دمعاوتل افالخ ل
 ْي حقو دق رمالا اذه نحلل , مارتد-الاو
 يدهياى لع ةدعيو هلبثو 1450 ماع

 ةدوعس لآ
 مهفادها اولقحيل اوجريخ سح

 ةررذ اولصو نيحو ,ةيسايسلا
 قارملا لع نوزيفي اودخاو , مهتوق
 نوحبذيو :ندرالا يقرا لئابتاو
 رئاشع نم ةريشننملا لئابتلا
 ف لمعازشلا ةاهرو كفتثملا
 مهناج :قارعلل ةيبونسلا عءارحصلا
 الب نوحبذي مهتامسه ل ارناك
 نم ةريثكلا دادعالا ةقفش وا ةمحر

 لاقي دقو :لاطشالاو ةوسنلا
 مظعم نا مهمئارج نع اهيفخت

 نوتنتي ايساك لافطالاو ةوسنلا
 لوا نويدرومصلا قلطي اهينع
 اديهمت براضملا لع مهصاصر
 فويسلاس اهيلع موجفهسلا
 ,مهتداعك رخاتخلاو

 يف مهتبطر دوعس لأ رهظا دقلو
 يف رم لؤوأل ايناطيرب عم فلاختلا

 مانع خيزحلا دبش نب لومس نمز

 لافطالاو ءاسنلا لتقب نوأدبب دوعس لآ
 لس اسسفلا ىلطسسم كلا راسسسغلا يف

 ذك رتكرك ءاثالمت -  دعلا ١5 1

 ىبرقلاو محرسلا لاصوا نوعطقيو

 مهمدخو ريلكيالا بابا نم نوروسملا بيوكلا مالخ دوا
 نطولا ءاببا سب دو دبخلاو هئرجبلا ةوفضوو دقرفلا نميطملا
 هدم مهثج ا ذيج اهويلحم يعلا يمورتتلا صفا ناك اهنوو٠ دجءاولا
 مسرلل لاصول عطنو قاكشناو ةفرغسلاو ةدمفلا روذب عرر يه مدسلا
 ةميئش ةقلاتخم ي , دصاولا يبرعتا بحشلا سب ةوخالاو سيرفلاو
 ةيوبملا ةسبفاو زيزملا هللا بابكر فيدحلا يمالسالا نيدلا ميتامتل

 , هفيرشلا

 نيدلا وا بيوركلا لا نيم داشلا نيداولا عم مريسلا لمابسلاو

 تالوعلاب لذ لا لوصونل قبرطلا عطقر اهيلا لوخ دكا نوموري
 هلم هانيبب ام ديلو سبل ؛ ةضورفملا ةديدملا دويقلا وا ةرينكلا

 دوج ةبادب لا دوعي كلذ ةيرات لب يسحعد 144+ با؟ موي ليبت
 صضرا ىلع ةثيبخلا اهعباصاب ايفاطيرب اهتضرد يتلا مهتنيشم
 ,رمزعل ا قارعلا نم عطتسملا ءزجلا تيوكلا

 يرظب لاقم ف «يماحملا مئاعلا لبمامسا» ديسلا انثدح لقع

 نيميرا لجت رداصلا ( ١ 11 1) ددعلا ي( لالقنسالا ءاولإ ةفيحم
 دقلا لئاق- ١80 * (ينانلا نيرشت ؟) ي اديدحتو نالانم اماع
 عتون ةرمبلا ةديدم ف يماملا ىسصالا فيه مور ةحيبس تنك
 دلاذ يدقث ْي ناحشالا راثلو يرعاشم هد ترتعا رظذم ىلع يرظت

 ةيبرملا نعسلا ةراحب نم يبرع راحب فالا ةلالل نم اوحن تدهش

 ىوعم لاري رعلانبع ©

 بلس نا دعب ,ؤ)؟ وااؤأزأؤ
 .ناجحلا ىلع نميفو دجن نقرا
 نييئاطيربلل دوعس نبا دهمت دقو
 نقسلا ىلع ءادتغا نشا عنمي نأ
 تاءادت تررقت مث :ةسيئاظيربلا

 تا ا

 دقو مهل حسوت لك عم ىوللا ةيدو
 ميقملا ركز نأب ىفسملا كلذ لثكت

 ب دكارللا يئاطيربلا يسايسلا
 1 يت را
 وسلا را لوآ تناكو ,ضايرلا

 دقو درعس لال يتاطيرب يبسر

 تناك كلت ةرايزلا نا دعب اميق نيبت
 نييناطيربلا نم ةباجتسلا

 ,مهدم قل اضتلل دوعس لا تاءادجب

 قو ؛نيرشعلا نرقنا
 لاو دوفس يا نيب عارسفا ةرجب
 ةيلوذملا تدامع !,مدش دمي

 ةنس دجت يف اهتوق لا ةيدوسسلا
 لئاح يب ديشر لا ضفتناو ٠

 للا لخدو ,يدوعسلا دملا فوت
 ايربيصم نيطيترملا حاسم
 دوعس لآ عم فلاحت ي ايناطبربب
 قارئالا لواح يذلا تتوسلا يب
 ىلا ديشر لأ ةلاثثسا نويتامثملا

 .مهبئاجم

 نب زبيزسلادبع حبصا دكلا
 ايوت اثبلح نوعس نبا نمهرلادبع
 عس اوسقفتا نيذلا حابص لال
 اع ةرطيسلا ىلع نييئاطيربلا
 نس اهعاطتقاو تيوئلا ةيماقمئاق

 لبكتقم : ةيقارعلا ةرصبلا ؛ةيالو
 اماكح مهبرصتت نامقو مه خيام

 .,ةثارولاب-
 عقو اذا لوالا نونا نو

 عم ريقنلا ةدهافب نويناطيربلا

 تفرتعا دقو ,دوعس نب زيزملا دبع

 ةدهاعملا هذه بجومب ايناطيرب
 دجت.تافطاقم ىلع ةهيبمتحب
 ليبجو فيطتقلاو ءاسحالاب

 اهل ةمباثلا ءؤقارملاو اهتاقحلمو
 ىلع ,يبرغلا عيلخلا لساس ارباغ
 هنذبي نم هؤاقلخو ره نوكي ال نا

 عم نيضقانثف وأ اهناطيربل نيثوانم
 ناو :ةيبهاعملا يف ةنراؤلا ههدابل..

 وا ةلسارم ف لوخدلا ىثاحتي
 وا ةيوكمس ا خم ةدهامم وا قافتا

 لإ دوعس نبا دهعتو ب ةبينجعا ةلدد
 ةموسحلا مالياب ةدهاعملا
 رواجت وا صرفت لك نع ةبئاظيربلا
 للغ ىرخا ةمركح هب موقت

 وأ للتي الاب ادهع عطقو .ديضاوا
 صرتلا نم ةقطنم ةيا نهري وا عيبي
 جدي الو .اهيلع رطينسي يتلا
 ةيبنجلا ةكرشوا ةلودل اهيف ازايشما
 .ةيئاطيربلا ةبوكحلا ةلقارم ودب

 ام لك يف اهتروشمل عامتي ناو
 راهب زطي وا اهحلاصم فحجي
 نوعلا ميدقتب ايناطيرب تدهمتو
 نم ءاهتغا هيلع عباو اذ) دوعبس نبال

 ايداطيرب تلوتو ,ةيبثجا ةلود
 دجتدن ةيجراخلا نوؤشلا اضيأ
 مدع تفصو كلذل ءاهتاقحلمو
 تادهاممب +بشا اهتاب ةدهامملا
 عم امساطيرب اهتدقع يتلا ةيامحلا

 مكح ثلمج اهنال جيلخلا خويش
 تايمحملا مكحب دج ف دوعس لا
 ., ةيناطيربلا

 دقو ,نناجحلا وحب هجفا مْ
 كلو هبل تنهمو ايناطيرب هل تاه

 لروثلا نه هيلع فو ال ناسب
 تيرشلا اهبلعا يتلا ةببرملا

 اوطتماو مهيايث يهرأ اودئرا دو رومتلا يحشف جيدخلا ىم ةيتالا
 ةدهامخاب ةمرت نيسح ى دلو ةرصدلا دجاسم يف ديهلا الع ءادال يبا ا لوربشل قواوزلا

 كلذ ماج دقو ,هعب اهتدقك يثلا اوماكابا قيرطل اي ةراملا نوحنهصي اوئاك دجاسل نم مهجر تيما
 ؟برهلا ءائؤش نأ ء ليوط قارف دعب ءاخا حالا قئامب امك مهينوقن امير زومت ؟١ ْن زيزعلادبع ةلامر رثا
 ةعم اجلاالو ةيبرعلا لودلاىدحااركذت مي ةيبرملا لحاوسلا ناكم+ يتتلاو سوم يسرسب ىلا
 .يناطيربلا يغبلل ةسيرل مهتكرتو مهنع لاؤسلاب ةيبردلا نم هلنكو هضامتما نع اهيل برعا
 خالاو تدرا امو ,مهتماركو مهتورت مهبلسي يبنجالا دابعتسالاو ,نيسح فيرشلا ةداهقب برعلا ةروت
 .طرش كلذ نول نا اذل ليل تبوكلا ىن اروجملا + ذاتسألا يف نيسه- قيرشلا نلغا امهنغو
 عاقسصانم علص ةر ايز دارأ نإ قارملا نم يببرعلا راه نا أل دانقلا هيسفت ماعلا نم يئاثلا نيرشتا

 نهاتسمت و دهر ةرسبلا يف ةيناطيربلا ةطلسلا نذاتسب :را يرلخلا

 ذاطيرجلا ميقملا ةرطيبب تجحت ةعزاولا ةيلتما ةموكحلا اهرودب
 ,دودبم نبا جلخأ برعلا ىلع اكلم
 ايناطيرب هجاجتحال تباجتساب

 اب صخشلل حماسي يكل ةيطخ ةقفاوم يتاث نأ دب الو اهبف
 - عبك هوركل ضرعتي ةلدنعو تتنتا اهنا عم هطقف زاجحلا ىلع اهيرهتو اللست لوطدلاوا ابناخ عوجرلا نمد ىهانم الف كو اعل نيسح فيوشلاب اهفارتعاب

 ةيبرعلا ةسئودلا مايل ناغ هحم
 دالبو ةيبرعلا ةريزجلا يق ةدحاولا
 تشمحلا |اذفقو ءقارعلاو ماسلا
 طاشن نع اهينيع ايتاافيرب
 بهذملاسب يشيتلا ف دوعصس لآ
 :ناموبخلا دودج يباهولا

 ةحاو يف يركسلا مهكرحو
 تاوق نيب فراعم عوتدو ,هلرح
 .نيسح فيرشلا تاوقو دوعس لا

 يف دوسعس نبا رصتسا دقن

 عيجشلب زاجحلا ٌحفعا هتاءاوتع
 7 عل ا 0 اذيا هباي نكي مل حضاو ين

 مساب لوالا لصيف كلللا هدلو

 شمت دقو كابس لاع فوقولا
 تاختا نع يناطيربما لقوملا اذه
 رمتؤم يف امساح ارارق دومس نبا
 1818 ناريزح 6 ين نشايرسلا
 نع هثرساو نيسح ليرغلا ءدجلب

 كراغم دنيو ,حالسلا ةوثب راصحلا
 مئارج دوعس لآ اهيف بكلرا ةيماد

 اورشوس بهنو بلسم نم ىمست ال
 دوسم نبآ ئناعاو زاججلا يلع
 اكلم ١415 يئانلا نولاك يف + سفن

 ضر دوفس لا بثس اذكف ..ةييلع
 مهتيعبتل ةجيتن زاجحلاو دجد
 تارهمتنا دمب نكلو .ايناطيربل

 زوريو ؛تانيسمخلا يف ةيلودلا
 جسيلخلا يف عارفلا ءلم ةسايس
 يركسملا باحسعتالا دعب يبرعلا

 تايالولا روسهظو ,يناطيرسلا
 .ةليدسب ةوقك ةيكيرمالا ةلحتملا

 ةيدوسسلا ,ةيديدلا ترييعت
 ةيكيرما ةيعمت ىلا ةشاطبربلا

 يف ةديدخ ءادوس تاحفص قحمتل
 . جير اننا

 لاين نل انيلع بجاولا نمو جلاعي نا بجي هيرزملا لاحلا!ذه نأ
 ىلغ عالسالا كثت يف انثاوخل !ىلع فوعتلا ليبس يل هج نم اذيش
 يذلا يطبلاو ملا !نم هل اثتذا اذتغ اطتساب نكي مل اذاي ب لمآلا
 نمو مهتاجايقحا ىلع فرعتن نثإرم لا الف اينالعيرب هب مهطمامت

 بعشلا اذه يلآ اثاشتلا رثكا نوسكن نا ةيبرعتا ةيماجلا بجاو
 ضيفنا ا رافهتسالل ةمدن هكرتت الف يمثملا يبرحلا
 نم ةفتنللاو ةيعاولا تاقبطن ؛بجاو نمو ةيسنهجلا هتلال ادوقدو
 يبيرملا نطولا ند ةلوهجملا اقص 1 ذه د اجرنا يبرمتا بابشلا

 تحتم الا هم رهجلا ١ قيرطب تناك ناو يتبع هنقيسو.
 را د اي دج

 .٠ «نيلوؤسل اي و اسؤرلاو اممجزتا ةثابيخب

 يذلا قداصلا يو دسولا رؤهشلا هنا ,دحاو يبرعلا ضيئلا نا
 ءانبارئاسعب 3 همكحتو سيسخلا يبدجألا لخدتلا ضفري
 .. اوناك امثيآ يبردل4 بسشلا

 نم طخ دو دخ البو مه ديقت دوق الب رارحا اوقلخ ذم برملال
 ..دحاو مهتوص .. دحاو دهسفن ,, اضعب مهَضعب مهلاصتا ةيناكعا
 . هبالا ىلا قاب

 يطاشلا شاش دعز

 ةةححصست ) زأ وععجمسستلا

 ةيوست داجيال لخدملا وه طووشملا ريغ ءقاكتملا رارحلا
 ديزي نل كلذ مغيو ةيبرملا ةفطللا1 يف مالسلا لالحاو ةلعاش
 رضخالا قرخت برح ةفاح ىلا امالزلاو اروهدت الا عضرلا
 اهلويط اوعرتو اهريهس اوكذا نيذلا عيمج- لاطتو سبايلاو
 . اهبهل ةنسلاب قارتحالا نع ىأنم ل مهاب مهنم انظ

 جيلخلا ةمراب يمس ام فارطا نيب قدعملا راوحلا ..معن
 ةقداس ةيئر ةدوتفم ةيلقمب تاضرانملا ةلواط ىلع سولجلاو
 رسكي ليفث هدحب وه طلستلاو ةرطيسلا يف ةبغرلا نغ ةديعب
 ىهادتي أدب يذلا يكيرمالا فقوللا ل تنعتلاو دومجلا زجاج
 يقالث يتلا ةيلاثتملا ةيقارملا تاسرتقلاو تاربابملا ماما
 +٠ هسفن يكيرمألا بمشلا نيب ىتحو ايلودر ايميلق' ابواجحت

 لكشب ةقطنملا اياضق لك لهشي نا بجي بوتاعللا راوخلاو
 رايممب لتنل وا دحاو راظنمب ةرطنلا ةبنذخ شعور نمازتع
 ءاهتنار ةينيطسلنلا ةيغتلاب !ءدب ياصتلا مذهل دحاو

 راوحلا اذه ريوطت حم ةيبردلا ةريزجلاو جيطسلا يف عضولاب
 .يلودلا نمالا سلجم ةلظم تحت ةبئاهن تارارت حبصيل

 يئارو فقرمو ةيئاسنا مارتحاو طقد راوحلاب هما ايدي
 .ةلكشم يال نواوثم لح. لا لصوتلا نكمي ةينعملا فارلطالا
 جراوبلا ةسسايس جاهتناو ةرقكا لاستساب حيولتلا اماو
 عمم اهقن يدحي نل يلودلا باهرالا نم عون امهناف ةيركسنلا
 يررحتلا يبرعلا هجهنو هياّثعو هتدعب رواحت يذلا قاودلا
  ةفيشكملا ليباحالا هذه عيمج

 ىلا تارشؤم ةدع نيسح مامص دئاقلا سيئرلا ىطعا دقلا
 بينجتل رواحتلا يف ةلاحلا ةبغرلا اهعيسج سكعب شوب
 برغلل ةيويحلا حلامملا تاذ طسوالا قوشلا ةقطنمو ملاعلا
 ينوبهسلا يبوللا اهيلع هضرحي يتلا برحلا تاليو تاذلاب

 نارعلا تاردق حمدت ىلا الومو يليئارسالا نايكلاو يكيرمالا
 " , ةيداصتقالار ةيركسدلا

 بيجتمير تارشؤملا هده شوب طققلي نا يشي نالاو
 هتالارتس طومص نع اديدب مهسفتأ نيكيرمالا تاغانقل

 قرحيس ةرعدملا برحلا بيهل ناخ الار بوحلل نيتلعتملا
 . مهسفتا ييكيرمالا

 ساسا ىلع راوحلل لباق ءيش لك ٠؛اسارصب اهلات قارملا
 ذحالا عم ةقطنلا اياق عببجل لماشو لئاع لح ناخبا

 , نال يكيرمالا فعلملا ل ةركلاو .. ةيضق لك تايفاح
 ةلاوط نب يراص

 سال



 تا انظتلا فقول ىف َ يزاقزلا ة اج رسصاحي يزسكرملا نصأللا

 1١1 ددعلا ماخلق مرل مانالَتلا

 يسصسلا برسعلا رسيسصف دادسفس | تاسباستستسن الا ةسسي رسح ن اسومض ضف رسي يس
 ةصوكخلا هلوضت ام قيدسصت مدسع ىلا نيب رسصملا وعدت ةضراسعملا

 تاطلس بلصاو ب باو  ةرهاقلا
 هرميمزتا اهباوارجعا ينسح مالعب
 .ريصراعمللاو هيريشملا تاغماجلا دي

 مردع يركوملا نمالا تاوق ترصانعو
 تدكا امييب ,قيراقرلا ةيماج
 نصه رب ينسحل نأ ةصرافملا بارا
 ةلفكا تاناحتتالا ةيزح نايم
 رماعبما نا ةيعصم ءابثا تلاقو
 راطا ين ماج َقيزاقزلا ءفماج
 ةيلطلا اهملثن تاره اظتن يدصتلا

 يلع ايجاجيتحا ةمساجلا لخادم
 لق نيحشرملا ةيلطلا صعب ىافيثسلا
 ةيبالطلا ناراحتالا تاباختنا

 سر دارم لماك ىفطخم دكار

 نا هنثاج نم يرصهملا رارجإلا برزخ
 بنطاق هيرصما ,ةبجراعملا» يازدعا
 ماظن نال بعشلا سكحم تاباختما
 ي اهنلاطل بجتسي مل ينسح
 . تاياختتالا هيرح ناسخ

 ةنيدس هترشن لاقم يف لاقر
 ام نا سما ةيرشاقلا هرارحالا»
 ين درو ةصرامملا بازح# هب بلاشت
 نوباق نو يرصملا روتسدلا
 ماضقلا فرشي نأ وهو تاباختنالا
 .روثس للا

 نم 44 ةقاملل اقبلط تاباسببالا ىلع
 ماملاب ىيبسح ماظن دارم بئاطو

 ىدلا رمملا ءيئراوطلا نوماف
 نوب عابشب نم لافتعا ماظنلل زرعجي

 ينوناف لفس

 جايشفلادبع ديسلا بلاطو

 رازرخالا برخ لبكو يحنرومتتا
 سلجم وصنع نوكب نأي يرصلا
 نع ايفيقح اششاب .بحتسملا ببشللا
 لوصيو هتلاصضم يشري ايمشلا
 , ةقوعجا

 هقيمض هيرشن لاقشب يف لاند

 ق اطفي ابئاب هدبرب ةسا ؛رارخ#اب
 ةامدم سيلو ثدحتي ناسيلحلا

 .لوهلا وبا لاثمك
 سلجم ومع ديرب تاضاو

 ريبمو هلا امر يفددي نم بعبتشلا

 نم افر بلجتسي نأ لبق ةمزلا
 هديرتو هبل اورور زا هوتبع ما هوحشر
 ساملا نع دايكوو ةمالا نع ابثاب
 , ةسركحلا لع ابئان سيلو

 نم «رارخالاب هنيحص ترقسو
 يشولا بزحلا يحشرم ةوسعب

 ئيرصملا نيبطانلل رسم يل مكاحلا

 نيصلا عم تاقالع ةماقا وحت

 ىرسسمي ز و وسعت دس امسي روع

 وكس سومو نسسيكب ةسسيج راف
 «اينا ةلاكو تنثعا - عار - لوكيس

 ةفوكخلا نأ ةايبودسلا ١ باهنوي
 ا ايريزو ىلا ةوعدلا هيوتس

 1 دكختتالاو

 يلا ا اببأ لويس ةدحتملا مسالل ع
 .لصعاا تقو 0 ةادرس

 ةيموكح رداعن ىلا ةئاثولا تيستو
 ١ 1 دج ةيبونج#لا ايروك نأ اهئاود
 املا وسن نيريزولا ريض يفيشوت
 .سيصلا عب ةلباك ةيسامولبد تاثاالم

 ةتجالا رمتؤم نا ىلا تراشاو
 ايسا لوح ةيعاشجالاو ةيدامتكالا
 ةدحتللا ممالل خباتلا يئداهلا طيسلااو
 ١ لونيس ةمصاعلا ف دقعي فلوس
 +٠ ةرصعير لبقملا ناسيث هب

 .ةلود غ1 نوكلمي بو
 0 او 5 ١
 ياا 0 ةمالإ 0
 ,امهثيب

 رطنع عفر نابايزا تررم ا
 لواك لئدو ةيلامشلا ايروك ىلا رذسلا
 عيبتت بن دهب ىنيدتنلا يب راوح رامث
 .انهنيب تاقالسلا

 ثتدحتم نع رتهؤر ءاببا ةلاكو تلئابو
 هلول ةيئابايلا ةيجراخلا ةرازو مسام

 01 جروشملا رطسحلا نم سما ن
 يف تازاوجلا نم عتريس رطسلا تاراوج
 5341 ماع ناصيت

 2 هيا ثرهُمملا مهواو
 زوج ف زوطخلنا هذه
 نيب ا

 لم افلا
 نم ةيناث

 عويسالا ةيادب ني

 ل ينررف نع تي
 ايروك ةرايزل جيرصت ىلغ .ليصحلا

 نابملري تبثاجلا نا لاقو
 عيبزمتب نتاتناحملا
 5 ,نيدلبلا

 ةلجاوع
 نيب نا

 وتوب ىوكسشل امعد
 نس أ ومو ٠١ ماما

 ناستسكاسب يف تاسباسختنالا رسبو زستب
 دعي قيقتد غاو  ناقسكاب - اتيرك

 ١ تكباطتنالا ىنغ رهش نم للا

 ( ةسيثر هةميزه نع ثرطم؛
 رش دي فك موشرب رعظذ يب ٠ ةقباسلا
 ةعطاقم ف نييبوكح نيقطوم
 مهمايمحلل ةبئانسكابلا ناثئستولب
  «تاماخقنالا ريورت هج

 رف ةيسبرفلا ةفاحسصلا ئلاكو تركذو
 ةييديقتالا ةظلسلا سيئر يالا
 برع نويج»# لا يدمملا ل ديدجلا
 راوقل ا اذه جات منامسكاب
 وموسم تدا 7 موجع مدقيب هاجس

 ىلع اهبل تمرتعا يلا ةديدلا
 يب ةيلحالار ةيدطولا تابافؤتما#ا جئانت
 ه يم املا ربوتكا» لوالا نيرشت 1

 ديتؤم يف هلوخ لامجج سا تتفنو
 ناب هانيهحت ةءادغ هدقق يفحس

 رشع يةلودلا .نولثمي اوناك يهل
 مهدي فت مرقت دقوا ةيشير تايالو
 نيشلطارملا نم ههيواكش» ةحيتم

 سبقارلا ليرثو وتوب تئاكو
 قوقحل يودلا داحتالا نم نييسيرتلا
 ل“ يماملا رهشلا اوراش# دق ناسنالا

 هيبابهتا روبير تايلمع لومجح
 نوفظرمو هطرشلا رص ادع اهيف بظرول
 . ةيولاا ةيداتسكادلا ارادالا ف

 فلاحتلا لا يف امهح يا ركديو
 ي ريبخلا رئانلا يصالسالا يطاردمي دلا
 رهشلا ترج يسلا ةركبملا تاباطتسالا
 , يالا

 تيوكلا ةقفاعم رورم ةيريدم نم

 ماركلا نيثطاومكل مالعالا نم ديزملا نيمات يقرغل
 ليدبت ناشب تردع يتلا ةديدجلا تاميلعتلا نع
 ةظناحم يب ةلجسلمللا تابكرملا لميجست تاحون

 ثحلو ( تيوكقارع) ةدييدجلا ةحوللا ىلا تيوكلا
 نلمت اهيف درو اسم ةاعارسم ىلع ةقالعلا با حسعا
 :يلي ام ورقت هنا ةبريذللا

 رظنلا ضفب تارايسلا ليجست تاحول ليدبت ١
 لاوحالا ةيبوه لتم) ىررخالا تاكسمتسلإ نع

 ةرايسلا"ةسيدثاخ نع دكاتلا دسعب ( ةيئدملا

 . هنع لكوتلا زوجي الو اهكلام روضحو
 ال يتلا تاراسيسلا كارشو عيب ءاتاب١ امنم عنمي -

 تبسلا موي نم ارابقعا (تيوك قارع) مقر لمحت
 1531/١1/5 قفاؤملا

 -قارع) مكر لمحت ال نا. تارايسلا ديوزت عتمي
 اهحيلصت كلنذدك عصيو نوهدلاو دونولاب ( تيوك
 موي نم ارابتعا ةيراجتلا تاسسإللاو تالخملا 3
 لماك فلاخملا لسمحتيسو 1445
 ..هئفلاخس نع ةمجائلا ةيوناقلا ةيلوؤسملا

 بيوكلا هطفاخم رورم ريدم

 سلشف باباحتسا ل هقّنلا مكمل
 هلبقلا ىرصملا بفشلا

 هيبك لاقم ق ءاقيححملا بلءاسمو

 هسيابفب ليكو يراوهلا بمصع
 اهيسدبي يحلا كلب هقث با يماتحملا
 ةرارملا قا تعش نم ىنطولا ترخملا
 ينلا تريلا ؟رديش دموكتح نم

 ملف يئرصملا ناسنالا نك تكلففتا

 ملو دوجو هلععو دسعب ىف اهل دعي
 , نابك ةريسم ق اهل دعم

 رفامح ىلع نأ ةفيحبملا بئاقو
 برحلا ىجشرع لاس نا رغم
 وهو اددصمو !اددعاو الاؤس سطولا

 هحتيسلا نكيبوكتح علم ىئدلا ذه
 لجج) نم هتلمه ىدلا ابو يبمشلا
 عانب مهيتاغ ناغ حمي نيدلا لابملا
 نيدلا نيجالقللا ثمدي !-امو رصم
 ورسم نس ةهتاويبدلا بواسم
 ىل هؤرتلا راهم تناك يذلا ةبحالفلا

 .رصم
 ريفاسج يناغ نأ تفاضاو

 برشلا ةموتس نأ كروم نا نيبحاتلا
 اه لح ىلع ةرداق دمت ملا يشطولا

 نب تفرط نأ ديب سام نم هيبافت

 تامازتلالا ضقن يف اهتءءامك
 اهامتجا يغلت نطئشاو
 شوبو نيسح كلملا نيب
 نفعا  نطعشاو .. تامئا نامع

 ةيكيرمالا ةرادالا نا صما انه ايمسبر
 ىلع ررغملا نم ناك قاننا يع تعجارت
 درالا لهافلا يفتلي .ىا هبباسا

 وبلا سيرا يتوب يتيرمالا سيئرلا
 نا يشدرالا 1 ناويدنل نايب لاقو

 جارتقا ىلع ءاتيو ييبءاجلا
 ماسع عامتجالا اذه يلع اهنا نيسح
 ةيسمر تالاصتا رثا يقاملا ادصجفا

 الا بئاجلا نا ايبا ركدو
 ءاتللا ليحأت انئاط دحالا عابمب لصتا
 3 بابسأ عوستتل كنذو قنحال دعوم ىلا

 اا يس ا
 ياطتالا متي نا نود ررغملا دعوخأ
 . قي ديم يغوص

 رامقنا ةدئاع ىلع
 عير رسخي نوراقل بيرسق

 رالود نويلم
 ءايرثا دحإ رسخل عاوز ب ةرهاقلا

 يف رالود فلا ةنام بيدكلا نورا ةلئاع
  ةرهاقلا قدانف دحاب رادقلا وثيزاخ
 ةقلطاسملا 2 ةلبحص بسلا
 داع سرثلا مكاحلا بزحملا مسا
 نسسمحو ةئاع اتا لاتلا ا

 مسا ةبيفيدصسنا 2 علو
 فاقع يتلا تاسراملا الو يسوراقناإ
 .ةرهافلا قدانت يف اهلاكترا

 نوسبلاطي نوينئاوتيللا
 يتيفوسلا ,شيجلا جورخب

 نم ديدفلا تمظن . عاو .ركسوم
 ةيعامجالاو هيمابسلا تامظمللا
 مع هسصاقب سودليف ةميرام
 ,لوآلا سما هيتيدوسلا ايباوتيل

 دحاويت ىلع ةيجاهنحا ةرعاتشت
 .ةيروهمجلا هيتيموسلا 0 _
 حاتتنا هيتع ةرهاطسلا ا

 يك يبوروالا .نمالاو ,رواسفتلا
 نو رهاشفللا لواحي بدلا ع

 ام نصب نمو ,مهبلاطم ىلا ةيجابدنا بملا
 شيلا اهبا بارامش نم ةوعظر
 , ايباوقيل نم حرجا ..يقيفوسلا

 ةيالارعلا ءاسإلا ةقاكو قسارم بسمو
 نأ اهلوت ةينسر راصم ىلاوكسوم ى
 يلا عمجتلا بلع اوهخوب نيرهاطتلا
 بيفوسلا ييركسبلاب ةبصاقلا نمملا
 قايم ميط اردن يسرخسلا مدختسا ثيدع
 مءاوسهلا يل رابلا قلطاو
 رارصا عوقو يلا يدا امم نيرهاظتملا
 مومو نك تامولحم درت مل هبآالا همداس
 ,اباباصا

 5 00 ا ات

 يسيوروألا نواسستلاو نمألا

 ملو لشفلا راخنو رخفلا عقم
 تاجيرشب الا ىرشملا بعشلل قدح«
 , هك داتح

 ماعلا نيفالا لاو فيسوي د ذه دقو

 حتبب رشم يف مكاحلا يبطولا برجحلل
 مكاحخلا هيرع ىلع يقشنللاا تاقلم

 مهيب دم نارها ةلاخخ ق مهدرطو
 رهامجلا بيلانو برحت١ يحشرمل
 ,. مهيلع

 نا ةييفسصم عانبا بكمصواو

 ترخلا يحشرمل دكا لاو فسوب
 ةدبانع هةيزديكسالاب ينطولا

 امس مهل هنموكشلا تاثنإللا عبمج
 نالا براشاو هيلطاذلا هرارو اههسف

 نش اويرعا بربخبا يحشرم
 ناحشرملا يفحب موفذ نم مهتواحم
 تارصناو بزحلا نك نيقشنسملا
 رئاؤدلا مظنم ن مهتع ريهاسلا
 ةدكؤم نيبحانلا نم قدارسلا فكحو
 ضني ضربت هسفن تفولا ف

 فيرمو رورم هنال بهشلا لّممب ركب

 7/1 نوكي ىلا لادتملا نسلامتلل نت صخاستاو
 تاني هقيرحهلا .نيبضاحو هقيابس لثم

 ةئابلا رصم تابت اج  لوقلاب رغم
 تانرالا هده دببسو جايمصلاب رعاشلا
 يسولا لسبالا بختعت ىبلا هيحاطلا'

 بوكحلا هقوعت ام ازهدعد ال مكدواري
 دديرت امس اودممعُت ال ايلكاشم لخ رع
 ايترحار ليخا نع عقدت ىدإللا دهجلا نه
 دوعولاب مكيوذنبب يدع مهل ةؤوصس 79
 تاناحتبا لمك لس ةررتنملا هقبازلا
 ىل ددرتيو لافي يذلا آل فعيشنلا سيلخمل
 نت هدسسلمو هارب يقلاو عيش دلنلا اذه
 . امامت فلم رخا

 تايشلا ةييحملا ءايبسالا بعدو
 نم لادو رههم لج رم لبصلا ىلا ي صل
 يئدلا مظمملا يبابسلا لمعلا لددع
 ؤفحت نفك ريهامكلا سب كرحمن
 ناو هسقتي مكي نا ف هلاما بمشلب
 ء«يبيوم تارا فيرت الار هماكح راتحم

 نيذلا امنا ترضي نا باث لك يلع ناي
 هده رارمتسا ينعم نآل نمل عيفدم

 يدا رايهبالا رارعتسا وه عال
 . اتتايح بئاوج لك لاما

 ب ةيردنكسالا يل يلقتسملا سحشرملا
 0 ف ينركل ةلبقلا تاباكشالا لاقتعا وا ميلاقتعاب تاديدهت ىلا

 مايا ياسا ينطولا برخلاب . مهرصأ دارغا سلا زحلا بيعالا ةقيفح-
 ارقميد مايألا نم موب يف لكد من لحتملا بعشلا سلجم يا تقاتو

 ةينويهص تارايس ” قارحاو ريمدت
 ةز راسب ةينسيطسسل تاسيصصتت لاسختما

 بيصا . عار  ةقثحملا ىطسلل

 يف حيرجب نايئيطسلف نامطاوم
 لالثخالا تاوف تاهجارم

 ماطقو ةيمرفلا ةذصلا
 تاوم تلهاو امديب ن 2
 ةزرايلا تايمهشلا لاقّمعا لالتمالا

 .ةلكسملا يطرالا
 خينطاوثلا نا ودعنا ةعادا تلاقو

 نازيدب ةبيصا يهيرجلا يينتيطسلفلا
 كلت ثعهتف امدمع لالثشالا تاطلس
 نم ةفومجم ناع راثلا تاطلسلا

 نوتيشره اوناك نيينيطسلفلا نعيشلا
 ين ةراجحلاب ةينوبهصلا تايرودلا

 ١ نا كهعادتا توكل

 7: ةراجحلاب ةيمويهم ةلفاح اوبحر
 رعبدع ةيرسبد امك ةيقرشتا .سنتلا
 بونج ةيرق يل ةلئوتم تناك تارايسا
 .ةلتحملا سيللا

 اومرصا نييديطسلفلا نا لآ تراشاو

 تناك ةينويهسع ةرايس ين سما ع
 سرتلا يفرش سيات

 ءارارخا اهب حلا ا حا
 لالتحالا تائدثتس تعا

 عاطقلاو ةفضلاب ظافتحالا ىلا ايعاد

 ىسصسساس ردد ردم امس

 ىسس و ةسعلا عم جسما |

 ريماش قحسا لاق  عاو م بيبا لت
 بجي هثأ ا
 ةفشلاب «ليثارسف» ىلع
 نيكتسملا ةرم ع ةيبيرقلا

 ,دؤهيلا ,سيرج اهمثلا
 هلوق ريماش نع رتيور هلاكو بلتنو
 نيقياسملا ءانؤرلا ىركذ قف لفتح لالد
 نا همعرتي يذلا دوكيل بردحل

 لك ىلع ةرطيسلا يف رارمتسالا ليثارسا

 فيتج

 لمعلا ةمظنم يف نيئماعلا بارضا
 لملا ةساعم تهجاو  عاز - ىيشبح

 حلاصم نع جافدلا لردك يتلا ةيلزدلا
 انارصا نسما ملابلا ل لابسلا قوتدحو
 للغ اهناستحلا هه انلل ”ةماش
 ضعب صيئقت ندعم اهتالشتا تاءارجا
 ,هيدعاتتلا ميلا قوعح

 لمعلا ةمظبم ف نولماعلا جتشيو
 سلحملا مدختا ميرتش يلع ةبلودلا

 ادعش وبأ ءادنحملا ينريهصلا
 ل ومفلا ةينيطسملا ةيمحشلا
 ف نيماحملا ةباقث وضع ةئتحلا ةرغ
 ,عاطخلا

 ةيسئرفلا ةفاحصلا ةلاكو
 نا اهلونق ةيتيطملل رداصم نع
 نابمش وبا ثعدتسا يالتدحالا تاطلس
 برح ةرازول ةمباللا ةراتالا رثم ىلا
 .نالا ىتخ هنع جرت ملو وذعلا

 نابعش وبا يماحملا لاقتعا يتابو
 ةباقد قو ذلمم نيماءيصنم لفشي يدلا
 م وج طمعا دعب ةزغ يف نيماحملا
 وضع يجرايلا تس لاقتعا
 يدلل بيقنو ةرغ ف مابطالا
 ةيئلحللا يضارالا يف نيينيا>سلجلا

 وبا ماعز 1: شايع وبا ناوهر
 ايرادا الاتتعا دايز

 انطابم لالنحالا تاوت تنقتغا اك
 .مركلوط ةئيدم قل ايل

 دهب فرمت مل هبا ةعانألا تلاقو
 باتعا ب 1, لايقل بابا
 لمعي 0 يذلا“ اماغ 06 دعاسما
 ماع ىتح «رجفلا» هطيردمم يف اي

 ةيبرعلا يذارالا
 هلا وكب 0

 اسنا دوكيللا ةداخل نا لاتو
 كافحلاب ةحفاو ةلاسر انن اودرت
 رهتلا لا رخنلا نم ليئارما نصرا
 ةيعامحلا ةرجهللو ةمداقبا لايج الل
 عيستجيس يذلا يدوهبلا بم دللو
 , ةقطبملا مذه ين همضعم

 لالخ اهتهحا

 هبجوم+ رواجت ةمظبملل شادقسلا
 اهبق نيلماعلا ةثيه ةرادال اه

 هدختي رارث يا دم مكحللا فاشتساب
 يف ةتيه لاما ربتمي يدنا سلحملا
 _كيلودلا لمحلا ةمنعبم

 هعوب نم تارا نساك وه اذهو
 دلو لالا ماعلا لاقت هسكعبلاا ةيهشم
 مالا زابأ يف لوالا بارضالا يرش

 ى رسخلا ايوروأ ةصضف حتتفا ناريتيم

 ةيسامولبدلا لسشاسولاب لكاشملا جى وعي دارو قد
 جينيا - تاضنالاو باو ب نسيراب

 يف ناريسم اوسنارف يننرفلا يسيئرلا
 نواعملاو ننالا رميْؤَم همق يصما سير اب
 لاقتجا هياتنب نوكمت يملا انورو# ف
 انؤروا غاشنلاب ةدرانلا برشلا هماهس
 ماسقتالا نم اماغ 3 بدعم اددجنما

 نأ هييييرتلا هم اجلا هلاكو بلاغو
 سيئر 57 هداف ماما يلعغا نقرتمم
 اكمرساو ابورزوا ى هموكح وا هلود
 مانا هئالثل ىئلطمالا يراثما هملامسلا

 نفسي يهنمب لأ نيضرمفب لاامثلالا نب
 ىرسكلا ايوزو) ملامم ددتسب قاثدم
 قوغحو الا تالاخخم ل هتايدجلا
 ندامنف#ا نوافتلاو نابسالا

 لاءاسعالا 36 بل“ لوف ودام ياثو
 ايفل 36 مماسلاو وسيف » يدسم باع
 عاما ليص ديمو هد وجراو عع ول

 ءدظاحم لح ةيريلاا رصف ل هسفلا

 نم هعظج يلا هثام ريبدم للخ ضعب
 ىنيلطالا نب انورؤلا يف يرتتفيلا حالستا
 لاروألا يلا

 دك لوذدلا نذه هيجراخ «؟ررو ناكو
 نلقن لو 1# فرخالاب لوالا يسس) اوعيو
 ترخ تبيح ايمبص يف ميدهامللا مده
 ترشتستأ انهغداقعا لوضع تاضواقن
 ءةرهمش ضرسابلا

 رالبوست يد ريزبب ربقاج يغلاو
 ل هملك هدكسملا ممالل ماعلا نيمالا
 ةددحو نأ اهيف لاث ةمعلا رميوم حابفنا
 ءامتا لك لص نم قرتشلا ماربلالا
 نك ايافدلا ف رماقتلاو ةدجنملا مهالا
 سيامخإلا نمالاو مالسملاو نوباقلا
 لكاستلا هبوسسل دوهسا' _داسهو
 ةييابس ماو همه افمج لاو ةيداسشمهاا

 همئا قومب لصنا رلاع ماس ىلا ىدّوي
 ءاعمج هيناسنآإلا

 قاثمم نا هثملك يف رالبوك ىد دكاو
 لام يلش ةجارصب عجبشي ةديصدللا ممالا
 تابالكنلا هوس لج نم دوهشلا
 نمالا نيم ىلا اهيعر لبق انمقس

 نيبآلا تاطخالب نأ رك فلاب ريدخو
 قى بعاخ هده دذكنلاا مياللا ماعلا
 تانالولا هن يفست قكدلا بفولا
 نيعيسب نمالا نيلخم لغكلا ةدحنلا
 دم هةوفلا مادتنساب حمس ارازغ
 ةيصيهلا ةساعس قاقعب ى قارملا
 نادتلا رصالا وهو  هشيرمالا ةساودعملا
 هياكب هطفخب ر”ايوك ىذ فنسلا يدنا

 لا هوشللا ةرورج لا زابشا امدنم
 حيلصل ةقطنم لجل ين ب سولابدلا لمعلا
 ٌ 3 هيلا ةمراك تيحيي
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 تيوقكلا يف شيعت ةيكيرما ةيلاج تناك نوراق ةلئاسع
 م

 ١ فصو - عاو  ثارحلا

 هيلاثو نم سيور دومكم يرتارتللا
 يسانسلا قاطظملا ةيرئارجلا ءانبالا

 رابهتالل اختررف ناك هناب نوراق ةرمزلا
 يبلا ةقيدنلا تارهلا لفغي طوفستاو

 لجادلا نم اهل صرفت ياك
 ؟ريدتم اهياسب لمع ى ىلا سيور لاهو

 ,ن هيرئارخلا ءاسالا هلاكو فتكلل
 يف با نم يناثلا لبق بيوكلا هدمادم
 فعبُشلا ةيئيرحضص ةسسرتب كيدحا

 ماسلخبلا عاصوا ن) سيما ةيربارجلا

 مل هبا نم يسانلا ليم لانش ينانسملا
 ىرا بنك ام اريثكو ةرمستم نكت
 نهو هماخا) ناحاسلا قف تارعاطتقا
 ناكو ةمكاشلا هلئاحلا طوقبمن بلاذحت
 يروباتكد ماظب ىف فرست, ماطمتا
 اكيرما ى وا انيرعا بوسع ىف رجسا
 هسينالالا

 هلاخعلا ىلا لمو رمآلا نأ فاعاو
 رمطي بكس يئيعم بياك يملا اهسفن

 هعيحص لك يف عضو نا دنت ةبافرلا
 ام لك علم هئمهم يمالشأ هبيقز
 ثو ناطنلا ةحلعن عم يهراعتب
 رص امك بباخالا يئسارملا نع اذه

 ررظلت .صهرمب يذلا ترييور# لمسارل
 يف رحب ناك ةلإ هةسيلتفب بمسن

 نم ةننعشلا تاميجتلاو تاساوندلا
 ,حابص لا يضراعم

 شيفت باك نوزاغ هلئاع نا دكاو
 اكيرماو ابوزؤ ا.يضالم ف اهئافوا بلغلا
 ةلئاهلا باورثلاب يومعني اهدارخا ناو
 هييصخلا مهئادتم يلع اهنون رصيو
 هكابتا دريسمب مهدالب نوكرتي اوناكو

 ارينوتناك نبمم صرع راشتنا نه
 رارعا لك لمي ٠ رف يعامج لكطنو
 اهثا الأ اهغصو يكمي ال يسلا هلئاملا
 ةيزبلكنا ةيكبرسا هبلاح لع ةرادع
 هيبرع صرا ىلع هدحاوتم

 بلع لك نا سيور ديسلا لاسو
 نا دكؤن ةبمسرلا ىئانولاو ميراتلا

 اهرتيو اهخلس ةيعارع صرا بيوتلا
 ناك امدنع يمنارملا مسخلا نم ريلكنالا
 هقيح عاصم فمضلا ةلاح لم يسامي
 كسلتسأ نا دصيو مويلا نكلو ارشد
 مادعالا ةهجاوم يلع !ردقلا تاموقع
 ملطو يدع عقريل دلما ىلا عرفلا لاعا
 ١ بعشلا نغ ةلئاعلا
 يتلا برعلا تاورث ديعيلو تيوكلا#
 مهتاوهش لم نورطبملا اهرب

 , ةيصخشلا مهتاورمو
 ةيميطسنلاا ميضفلا يا يلا راتا+
 اهبوكر دمت ال لورتبلا عايرثال هسسلاب
 ش اهنوعفلب ةيلام ةمح نم رثكا
 | ا سميث تابسابللا يف اهب !ورحنخي

 ضرالا ريزتحتو سيرملا ىدحل 0[
 هذ نغ مالؤه نوكي اه دمبا ا

 ريمشضلا يه مويثأ ادعي 93 هو
 ردب ةورغ ذنم ةرس لوالو يحلأ يبرملا
 قا نإ سلا در نم يبرحلا ناسنالا لغتسي
 ديب هيل عتسلا جشرمو لمحلا
 ملا تاثولإس جراخ هريشم
 ,دهلا اعلا

 نوبلطي نيذلا ءالاش نا سيور راشاو
 لبخ مويلا تيوكلا ةدامثسا اكيزما نم
 ريم دت لأ نوخسي رمالا عبتاو يإ مق دحلا
 مهضورخ نال 1و يبرعلا ملاعيا
 رييعم مهيهي 7و نطقس دق مهتاجيتو
 «ييرملا بعشلا قارخاو ٍ برملا

 ةنوخلا ماكحلاب ددنت ةيبرعلا ةفاحصلا

 اسكبي رسما ىلسع بسس رسيسسخستسلا جاسر
 شوب ةضراعم ىلانييكيرمالا عضدت برحلا رطاخم

 مهُدالبمو مهتابس يف نورداس برعلا طفنلا راجت
 بلجلا بارطاب اهديدتت ةنيرحلا ةفاحصلا تلسار - تابتالاو عار مصاوعلا

 ينعو ةنايز ىلا براشاو ,برغلا لورتنلا راجت ةصاخيو يلايرعمالا
 دييتمل ءديباتر ميظعلا لارعكا م ةمتاودملا هثرادا ةسايست يكيرمالا بعشلا

 تاططخملا «ارا «مهتانسم يف هدرملا سمي ريثسي اميل .ةيهرهلا يتوب ةمايم
 دهبلا اهسرط يتلا ةكداعلا يذرملا ةرئامبب ةييرعلا فرعلا تهوتو ةيذاودعلا
 نيريطلا يناس نب ليدحم معي نس موي لت همسئكت امو ييسح مادع دلاقلا سيئرلا
 ,لمابتلا مالسلل نع نيهمادملاو برحلل يصخاتملا ملاعبا يف

 اهرايتعاب رشنات نيرغرام اساطيرن هاررو ةسيئرب ةيبرعلا ةفاحصلا تدحتو
 ايووراو اهنالعيري يل اكبرمال ةيمسر ةليكو

 ةمالا ةلاسر ةقيخحص تدكأ دقلا
 اهتاسسبالمو جيلطلا ءاقوأ نأ ةيبرغملا
 مهتمدقم يفو برعلا ضعب ترهطلا
 المج نونيجب دهمام «لورتبلا راجل ء
 ىرجم يف ةيساسالا قئاقحلا ند
 ةمسايسهلا , يل رانلا , يعادل 0

 رمبا اهن قينلدت 4 ةليحملا ةلافو
 تانايبلا لالخ نه الا بعشلا نا
 ا يكن شوب ةيرح ديبالت ديؤي ليبحصلا
 ناو ؟برحلا ي نةنالمب جري
 ميم نا ىلا ارهبذت نييكيج مالا
 ي ةثيرط ةماثثل نردعتسي مه ادجاو
 مهنم اكاردا ةيبرعلا ةريزجلاو جيلطلا
 ةيلمغ درج نوعَت نل جيلخلا برجع نإ
 ل تلف نانطتشاول قدس ادك ةيحارخ

 ,امعبو اذا
 ين يتلا ييقتلا حاير يا هاهاو
 | دق ةيكيرمالا ةراقلا ىلع
 نم برملا صخب ةلقوت ما اهنا ديب

 ام مهل ةيدرولا مهمالساو مهن

 ضصوختس نطْمَشاَو نا نودقتمم اولار
 ةيرقفب موقتو مهنع اًموه برخلا
 دحاو موي ف هةنكشملا لحت»و ةعيرس
 نلويكيرسألا بعتي كلاي دبمم مم
 سشقتكم ةرشابم حيلخلا نم ماطلحلاو

 مركلا رهانقمر ركشلا تاراسم
 6-0 ةليعم تدكا ناّمغ ف

 نم قارعلا هحرطي ام نا ةيثدرالا
 راش اشلا تابسوبط نع ربعت ثاردابع
 اردسلاب ياسيد يهو يبرعلا
 وو «ن ار يأ تبي ءب بيسسبشلاو

 ا
 ةتاراغم | تنوسا تذل نا دعب ةصاخ
 #3 مال امتت برحنلا
 يبرنلا د كس بادديو هسفش
 مغر عدصت قارعلا دع لفاحتما
 نييكيرمالا نيتوؤسلملا ثالاضتاو ثالودح
 ءوقلا هللا مظامت بناس ىلا ةرمتسملا
 ايل ادفار لك لكشي دخلا يذلا يمرملا
 وو :ةهورشملا باطلا
 ياطيب 0 ةسوئر ةيمدرالا ىارلا
 ةيمسر ةلهكو اهلاب رشنات بيرغرام
 . ابورياو ؟ءاطيرب ف اكيرم#

 ديلا مللب سما اهنا لاقب ف تدكاو
 نايعالا سلجم ومع شيا

 هاغبا نم ادج ةقلق رشتات نا يسدرالا
 نوكي نت هشاب رعشلو ةيئاملالا ةدحولا

 .يسؤروا نرو دثدغب ايءائئيرمل
 رشتات ىا لا ةنيحملا براشاو
 ؟بورواو اهئاملا ىلع اكيرماب يوننست

 1 ل دت
 يللا

 ءارزو ةسيئر ةرببن نا تهضواو
 نم ريثكب ربخا ةيلامتا اهناطيرب
 وزخلا تاوق يف ةيركسحلا اهتكراشم
 .يبرعلا جيلخلا

 برمصلا ىللسخ ثحج ايءا تلامتو
 اهتيبرحش عنجرتسست اهله اهلجعتستو
 ٌروفتو ايناطيرب ف نآلا ةيعادتملا
 نل دف نود .لوحتلو ١ تاباخثنالا
 .جيلخلا ةراجتو عيراشمو لاومال ايناطيري

 ةرهكلا ةفرحسم تلكا ءاسع يو
 30 مانيلا ينارلا نا
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 يل ءوجللا متعب بلاطيو
 يخش نود ةلرليخلل يركسع
 فتم لودب قسشتس ينل ةريمكلا
 ءارج مياملتاو

 امهلابشتم ف ةفيهمملا تلاتو
 يتلا تاوصالا نا سمبا يهابتنملالا
 نخ الئءاستم ةدعتلا تايالولا رش

 عيلطلا اييركسملا دونجولا تانسا
 ١ نك ثحبلا ىلا وعدت
 .اهملس جييلطلا ثتادعا لعب

 ةيروهسجلا نا ىلا ةفيحضلا تراشاب
 ! لوذلا ةمدقم نإ تناك ةيئميلا
 «1لمتحال ١ كش فكزت تلي
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 وه اذه يذبل نقولا تحشد ١
 ىييغ نميرحلا قداصعلا يكرمملا فلوملا
 راكبيطالا نم ةيمرقلا ملاسملا ةنايص
 ,فحهلاو

 :ةزرابلا ةيكيرمالا تايصخشلا

 شو ةسجا وسم ىسلا س رسفذن وسكلا ةوسم د

 ةسيجسلكلا هتساسيس رسب رسن يف قفخا يكب رسالا سيمرعلا
 سصقري عار  ساكارت  سشسمشاو

 يكيزمالا سرفتوكلا يسلجس ءامصعأ
 سيئربا رارصا ,باوملاو حويمشلا
 همرالا ديدصت ىلع شرب ,يكيرمالا
 ,نارقلا دص هليكقلا

 هيعيرشتلا هطلسلا ءاسعا ىريو
 رملا حيلخلا نأ ويختتم ةيكيرمالا
 1 همسايس ةلكشم لا لوحتيس
 يل بيدلا دن بكلطا اس هذا هيلخاد
 ةييزتلا رججمب

 سلجم عاضعأ زرنا ينم ياا اهدف
 عيشلا اسه يكيربسالا حويشلا
 جيتسلاو سيان تراشمنر يطارتسودلا
 ءارجا ىلا ساكون درابشمير ىروهمجلا
 رباس نا لق سرتيوؤكلا قى هشعافم
 مص فرخ ق لوجدلا ف شون 0

 هلياغم ل يباكول روناسنلا لاقو
 ( نس نسا رعا] ةكبش اهنذب ةينويزفلم
 نيكل ناجح دف موتا نأ ةيكيرمالا

 سرعسؤكلا درجمي
 لالخ لافت سسابب حبلا اما

 ةييامم نا ةقيويريفتبلا هلفافلاا
 هقطبس ماه اهلبكاب شوب سيرلا
 نب ةهلشتم هشئانب يع دنس عيلجلا
 .سرفتوكلا لم

 ساكول حمشلا عم قنا هبا ياصاو
 عوصوم رشفاش نا اننلغ يتني هنا يلع
 نم طقع ربل حيلخلا قف برج ضوخ
 نس انيصياو لث ةيرويسولا ةيحاملا
 ةيعطمملا ةيحاملا

 ةاحني تؤ سينرلا ةسانس نأ لاو
 ةيطاخ ةسانس مقلقل
 يارزاقيبا هميتعاوب رسوب نا رثدنزو
 هيكيرجالا ظاسو#ا لخاد هديدت
 .يسرفلا ١ واحب هييبباسم تيم

 بناؤمل دبلاو دننلا لاب نطبشاو لو

 رسشوربب دهعس لإ نائحانلا رسل
 نا لكشمسابو ]ف هنودلا بتايازذقلا

 حاضبا ل افضوص لشن دل تون ريمرلا
 لسكس رج ذل يسعسسللا يسم كيفسس بف " دس

 اكنرما بوعقل كبح ىل ساوث دكاو
 ةسامسلا لكابتلا هخيصوب راطا ريس

 نا شوب صيئربلا اموتحل هددحلا
 نا جامدلا ةيخيزكرثسا نم لوختلا
 ةامم مث يكيرمإلا بموملا ف موحهلا
 وا سريشنزبكلا حم قيسنتلا نودو
 ,.يكيزمالا بمشلل حبصوت

 1 ءاصعالا ةينلطا نا بتناوك حمواو

 يطارمطمس لا برشلا نس نسرعبوكلا
 هبرصللا يا نشوب .برتخل نسفافللا
 نا لوقت رطب ههجو اهندل يروهمجلا
 حصضوم بحصو هةيحيتازتسا كانه
 نم اديرس زاظمنالا بكهبو كشنلا
 بولا

 لوكس مرجحلا رمث نا باوك ركذدو
 هيرشنلا رئابسخلل هيسيلاب اهلك
 مس برخلا نا نم ردو ةيكيرمالا

 يا اننم برجك ةنودهم يوكن يف وارفلا
 دنعاوزمل رع رذخ امك ماسمف برظك امو
 ام ادن طسيو 21 قرشا قف رارغمس لا مدع

 ةرته# برزخ يل هيقارعلا ةوقلا بفصو
 الود نا يكيرسمألا بحانلا لاسو

 ةجضمللا لوشل ؟ديدهب لئمت قع ين رخا
 ةدهك انزخ ناو يفارملا لدرلا بامعب
 ةتبرما لست عاوفلا هكوس نم يرعب

 ءارزولا ةينبز تلمح عاود لدقا
 ةددجم رشباب بيرخلزام هيناطيزفلا
 هسانر يل سفامملا ف اهم راع
 نسايطظستل ليكساع يطق املا برم
 تاجومللا- ةضاخ ةروسفب بمحششو
 تدكاو دل .همصاحلا راعخالاو
 م تاوحلب لمد, ةقمكممت عم كمل افب
 ادهوم اظفاشس ةنرتع نو درب سانلا
 رافحالاو هيصخشلا باجرمطلا ركل
 ل ةرمثك تارم ايلح تبرهط ةماخلا

 نونكت ال نويجانلاو ,ةريخالا رهسالا
 كلذ

 حم يكزحلا ةلياعم ف رثتاب بمحاشو
 ةسسامسلا ربات. ةقيحس
 نيابلستف اهب يصوي ىنلا ةيقاستما
 لاش موفب اهنال ةيلامق اهناب اهيفضوو
 رظو تاينرافب ليكشنو ملودلا لخ هب

 ا هبل ثياوث دكاو

 ضواظتلا لالخ ىف
 تانادلا ؛ متهت يكل ايملب جيلخلا
 يفو ةيسامإلا ةيلكشملاب ةذحتملا
 كلذكر ةيثيطسللا ةيضقلا
 ل نه لماشلا رامذلا ةيحاسا
 ةجلاعم ىلا ةفاسضالاب ليئارسا كلبا يب
 ةيييزنلا لودسلا نيم ةمئافلا هوهلا
 لع رمال! ١ذه ةروطخل هريتفلاو ةبمحلا
 لبقتسملا ف ةيبرملا دقطمملا رارغتسا

 ةيسيلا ةديسلا بلاق يساكاراك قو
 تايساردلا كرم ةريبدم انايوي
 نا ثباّيل) ملاملا لودل هبحسازمسالا
 فتاوع جوفوب ندكا جيلكلا ثادح؟
 ةرطيسلل ةيئاودسلا جورسملا بانالولا
 اهتاربخو تلاشلا ماعلا لود ىلع
 ةديظولا

 اكيرما تاءامدا نم انايوب ترصسو
 ةيينطولا جماببسل» نع عافدتا لإ
 ناودصلا ىلا ..رابتاو بوسعتلب
 دايتحلاو اهثدايسو امسب ىلغ يكبرمالا
 ةدهتملا تابالولا قل هصكاؤل اهسينر
 ,ةينل ولا ةدايسلا هيامح ء'ا عاشبلا بحب

 _ن ياتلسيهمجاهترسس شتات
 . ٠ كالههلا ىلا اين يسداع ام

 نس نيانئسيه نش يىرخا ةهجح سا
 نام ةقيمع اموجيج رخالا وه هتهح
 لواخت اهناب اهمهتاو رشتات
 نم ايناطبرب ةيقادصم ىلع ضاهجالا
 اهوروا ةامث اهتسايس لالخ

 هعم اهترجا ةريسعت ةلباشم 0 لاقو

 ةيئاطيررلا فارغلت يليد ةنيمحص
 نل ىعما هنا رداسلا اهددغ يف اهترضن
 ني,طملاهملا :يزبحا .ةدابق يف يرحب اريغت
 ةدحولا ةداعا هنكمي يذلا ديحولا وه
 .ةسوكحلاو برحلا بوقع قف

 نم رتكا نا لأ ,نياتلسبه راشاو
 سظفاحملا بوح ءاصغأا نع ةئام
 بزسلا ةماهز له هديباتم اودهمت
 ادي مدحلا اده ياو ةيوكخلا ةسائرو
 ديارتناب
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 ةيلسملا ضرا يطل

 ةيقارملا ةراقسلا ىنبم ىلا يوتازتلا نيلطاوملا ءالم كفاوت اي مالسبلا رآ#
 0 ةينويهيعلا اينايرببالا ةمسيلا «جي 0س

 مهيالا هيما عزاتعلا

 ربهسيو ايلوط ارتم (85+)و بلا يف نوسلماعلا نويثللا لصاوي
 جمابرب تارقط ديفتت قادغب داما
 ةمصاخغع لبمجتو ريوطت ةلم

 لوالا يب تأدد دن ثداث يتلا قارملا :
 رمتستو يفاملا يماثلا نوناك نم

 .يلاحلا مافلا ةياهن ىتخ |
 نوؤشل لا دخب نيمأ نواعم لاقو

 ءاينالا ةئاكول حيرمت يف قرطلا
 ةناسالا يف نييضلا نا ةيقارفلا
 روهش ةسمخلا لالخ اوقف
 يف ةمسدقثم زاجما بسن ةيضاللا
 هذه نم ةيناثلا ةلهرملا راطا
 طيلبت ىلع تمت يتلا ةلمحلا

 اهتلصراو ةئيدملا عراوش نع ءادع
 و اذلا (؟54) ثفلب تلطسالاب 55

 افلا ( 89/8 لصا نم اذه (454)
 ةداعاو طشقر قرحو نط 2٠ ١و
 ةييدملا يف ةددعتب عراوش ءاسيكا
 عبرم رثتم فلا 4151) تفلب

 ارنم 0154 ١1)و لالا (ال) ةيايصر 9
 ابطملاو رذسلل اهيزم وِ
 فلا ([1) عقاوب تاجومت ةيوستو ا

 ةمبئابسو تا

 .عيرم رتم
 يب سدباعلا نييثقلا نا مضواو

 افلا :59) ديدصت اوذفت ةثامالا ||
 بم لامعال ًايلوط ارتب 4477و [

 | 1١7 لصا نم ييراجملاو بلاقلا

 تاكيشنو اكيشم (14846])و تلا

 هلرا يف راظمالا هايم يراجم
 آلا (9) مو ةشيدلا ءايجعاو
 ”يراجس نم ًاباوط ارثم (549)و:
 اضوح ( © 1 ] ذيفتتو راطمالا ايم
 طبض يشارغال شيتطتلا طاوس( نس
 .اهيف هايملا بيسانم

 نوزؤشل ءاذغب نيما نواعم راشاو
 تزجما ةقزالا ينبت قرف نأ قرطلا
 ةحاسم ءاسكا ةلخرملا هذه لالخ
 ارتم (545 مو اهلا (147] اهرد
 ةررقاا ةيحابملا لعا س اميرم
 9٠١( )و افظ (؟ن1) ةنلابلاز
 اددع بلمسو تلقسالاب اهنرم ارتب
 وطاب قف ةمهرفلا عراوشل» نم

 دادلب ةييدم ءايرحاو
 ين ةصتخلا ةزهجالا نأ لاقو

 ةمالع (755 ]و فلا تبصن ةنامالا

 هندالاو ةيريذبحتو ةيداشرا ةيرورم
 ب رتم فنا (4171) طيطختب
 ! ميظنتو ةيسيئرلا عراوشلا
 قلاو ةاشملا روبعل اققوم (164 و

 .تارايسلل افقوم (5 زر
 ةلحرلا) هذه لامعا نأ فاصاو
 )16١( بصب ىلع لئدك بلمشا

 (7+567) دسو هبيدملا نه ةقرذتم

 ةيكيتسالبلا بيباسالا نم حبرس رتم
 .ضرالا ثحتت ةاطقملا

 كلذك لمتشت ةنمحلا نأ مغواو
 ةغارز نمضتت ةيعارز طقنخ شع
 قطانم يف تامنودلا تائم عبشتو

 ليسمجتو ةئيدملا نم ةقرفتم
 ءارضخ قطانم ةماقاو اهلخادم
 تاهزتنملا نم ددع ريضخت لابكاو
 .ةماهلا تاحاسلاو قئادحلاو

 تاحاس ىل رورملا 0 ةرمكر
 هذه ذلتت ةنئاسالا نا ركذو 8

 ادبملا لع دامتعالاب ةلمحلا
 تعز لمغ قرف تسل يشفاتتلا

 بجوبيو ةنيدملا يبناج يلع
 تاياسج ىلغ دمتغي لمع جمانرب
 ةرلف لكل ايرهش ةزجتملا لامعألا
 اريشس لمعلا تارتف نم ةيسفانت
 رابتعالا رظنب ثحالا مث هما لا

 فورظلاو ليماوملا تاريثاس
 ,ةقسلا لوصت رادع يلع ةيخانملا

 دجن ماكح لقبي اذا
 لود خياشمو رصمو زاجحلاو

 لمحل 4
 ىلع لا ةدهتلا 5 ايالولف
 ؟؟قارملل ةبرض هيجوت

 لك لاب ىلغ رطشي لاؤس
 ىلع راشي فيرش ىب 5

 رمت نم اهيلع
0 

 اهتزعد اهدسم ناوسعو وسي |
 .جارمأا .اهعبقتو |

 مر نال يلا
 مهبسارك نا نورعضي اوت
 فميازت ب ةامطو تعحل زئهت تآدب
 دق تنولا ناب مهبومش ةعانج
 طقاستو مهمجن لوفأل نابح
 تاورت اولفتسا نا دعب مهسوقر

 اهريغو مهذالاب
 عايشاة ادق لالا بست ال هجوأ

 .ةيناآلإ م هتاوهشو مهتابغر
 ال ماكخلا ءالؤإع نالو

 سيئرلا هنلعا ام مهيضري
 لام ناب نيسح مادص دئاقلا
 ىرايع مقهيجت برعثل برملا
 هلاق اه يدعم نأل يقلق يهئات
 فشك ىلا يضفي دناقلا سيلرلا
 توستلا ةقرو مازتناو مهبيع الا
 اننأو بسحف مهيودش ماما 0 ةيرمثو مهتاروع نع
 ملاعلا بروعش ماش ل

 فقم يف سيملم لوحت عم
 ةهجو نم يملاعلا ماعلا يأرلا
 ةمادقملا ةيفارملا ةدايقلا رظن
 يبرملا قحلا نع ةعلادملا
 ءالزف نا دجن ةيبرملا ةورثلاو
 انبضغ ارطاشتسا دل ماكحلا

 ال اممب تءاسج حايرلا» نآل |
 اروحارف «نفسلا يهتشت |
 ةدحتتملا تايالولا ىلع نوحلي -
 ليئارسا اهتفيلح اهعمو '

 قارعلا ةبرش هيجوت ةرورضب
 نانكمي ملحلا اذهنا مهنم انف '

 .ققصنني
 دشن قارعلل ةبسنلاب اسأ

 هدي نأ ءافرشلا برعلا نامط

 دهم

 الابو ةلواسملامه ثم نوكتسو
 .اهباحصا يلع

 يالا ماكحلا ءالؤهت لوفد الو
 ميكلع راسعلب اسيو يرسل

 مكيرعالاو ماتارمازم تلطصغو
 يتح كلر ةلاسم الا يه امو
 داو ايملثم مكسقنا نويبجلت

 اوركذش اقيبا مهل لوستلفو
 نيقباسلا اكيرنأ ءالمع يعم

 مايبطو سوكرامو ءاشلا لاثما
 نا لبق تادابسلاو قبحلا

 , مهر العلا مكتوسي
 دومح نسحا

 تارباخملا ةزهجا تئواهت نأ دعب
 نع ةييكيرسالاو ةسهئاطيرسبلا
 دمتست ,(19190) ماع اهئايتغا

 تبسن يتلا مهتلا لك نم اهتءارب
 )اهيبلا

 نيل) ةظمحلا نيفزوج- رودب موقت
 دالب نايور عتطضيو ,(دنيلطتياو
 .وتيبيب | لوالا نيفزرمح جوز رودب

 تارباخملا عم نيلزوبجج ةياكححو
 نأ دّببا :ةنيوط ةياكج ,ةيكيرمالا
 هيلاشن امدنع ءاهراقللا ةسومن ذنم

 ,/يروسيم ةيالوب سيول ناس يب

 ةيرصاملا ةقرفتبا مملم ثفرعو
 اهمرح يالا اهنولو اهسنج بيسب

 وبق يف بلكلا خم موتنا يلع اهربجال
 يذلا اهنسب رطص نم مظرلاب لزنملا
 ,ماوعا ةتسبا كاذنا زوذجتي ميا

 ٠ موينلا لاوط لمعت نا اهيله ناك
 بلكلاك قاسي وهو راهدلاو ىسرتو
 لمحي :نوئلا ضيبا طباط تلك
 لبابقم هيءاتس حمميو ,هتدتما
 تئاكذ ؛اهتذلاو اما !دحاو رالود
 نود ؛ةحربم ةيمسج ابالا يناعت
 جالع ىلع ةرداقل نوعا نا

 اهنلخ ةكرات تثامف ,يناجعم يب
 1لائشالا نم ةنفح

 تربك ,فورذغلا ءده لثم ين
 اهراث لين لما اهونحي ,نيقزرج
 ةمارك ةداستساو ,ضيبلا نم
 اه اهل ناكو ,,.دوسللا نينطاوملا

 تارا

 تاضويدوسنسا تلخد امدنعت

 نري وب ل

 لوبق مدع نع ةصيرح هتناثر |
 وأ يئاسنيس دقع يأ حيقوت
 اهلاسصحتسا دعب الأ ءيعرسم
 لع ا,جرطملاو جلخ ةتفاوم

 حراسملا لوخلدب ديبسلل حامستا
 كلذكو .ةيئامنيسلا ضرعلا دودو
 قالت رثفالا ءايحالا ىلإ لوشدلا
 ةجف ثئثدحا اقكهو 0
 لسبتن تلعشاو ؛ةفسنو _

 يلع نيفرشملاو ةيرصنعلا ل
 ا

 سعال

 8 0 نابل 4
1 4 

 لني مل ,نيفزوج طاقن نا الإ
 اكيرما ف ضيبلا ناسيحتسا

 نم مهرسلاب) اسنرفلو ايناطيربو ]
 سيرغ ةريمآلا عم نفزوج ةلادع

 ةريطاقبب اوادب ,اذكفو .(يبت اك
 للا لوخدلا نم اهعتمو ,اهتاطاشم

 مث ,ةيمصرلا نكامالا وا معاسم ال17
 اوطانإو ءاهبزتمو اهئاوما ايترسأللا

 ءاريخاو ؛ةيصاخم ةيرس تامهم اهم
 سسختلا ةمهتب اهلايتغاب اوماع[:

 اوقلتخاو ,قئاتسلا اونيز نا دم

 , هيوساث راودأ مادال هرم
 مجتن ,نيجرفللا راطبا تاك
 ةعرسو اهترباشمل ,افوحت
 ةئخك كلذكر ءاهناكدو اهتبهيدب
 مهلمتع يللا رمإلا ,.اهتكرخ
 لضفا حبصتل اهبيردت ف نوعرسي

 ,دوييلوشف يل ةبضازعتسا ةلثمم

 رواجتت م ةيسابب* ةرمف لالخ
 لف .ئيماحلا

 اهطاتم رقت مب نيفزوج نأ ديب
 لب ,ةدحتملا تايالولا مومع يف
 ءاهتايطاقمو اسنرف ىلا اهتدمت

 لظ يرصنعلا نييدتلا ديف لونلا
 .هئارسين ء«يفطنت نوم نأ امئان

 ديرش ربع روهظلل مويلا لامن
 ةيشاعم حافك داهلي يئامبس
 .ةاواسملاو ةلادفلا ادبع قيقحتل

 “ك0 سردلا) طسوتس
 سااسلا  ةيييرصلا ةفليا

 ميتا عسير اي) يدل دسخالا
 -[ صوصن

 ماعلا عيازلا ٠ تايضايرلا -
 لالا ةرجلا ةيتيقحلا لاودلا)

 ضصداسبلا  هاين'
 ف سينجاللا را يبلملا

 ةرقدتسا) قيرطلا حمو دقن 61 يسال اوشا عقرقملا رشم ار
 ةلاع اونوكت الو «.؛ريخلا

 1  باطخلا نب رمغ

 توسما ةرسجشو ةاسيسنسلا ةرسجس
 تول نم ةرجش هتدننا ياللا ةرولامبس اكسب هللا يقل

 هعرصب تاوس+ تس لبق قهاش ىثبم نم هءاوتاس رثا متحملا
 .هيلغ ةربجك ةرجش عوقوب سما

 اعاغ [71) لاك نيج يل نا ةيسنرفلا ةفاحسكا ةلاكو تركذو
 ههذ ,رومولب لامملا ناك حتوم ف دتهتا روج فطق .لوابحي ناك
 تدواف ةمخضلا راجتتالا ضدحا هيلع تطقسو راجشالا عطتقب
 .روغلا ىلع هتابحي

 ةيداحلا ةقبنفلا نم» عقو تاونس تس لبقو يل نا ركذيو
 لمول ءاهئاضحا يف هتفقكت« ةرجش نكا ينكس ينبأ. ةرشع
 ةرجش اهنا ,حارالا يف ةفيفلع جورج .. ءاشتساب قاعم امهلس

 .توملا ةرصش خنوكتل ثءاع مخ هتاكنا يتلا ةايحلا

 عورسص ىرورسم تذناست :ندسنسل

 حورجي نارخا نائئا بيساو مهعريصم صاخشأ ةتس يكل

 يسيئرلا قيبرطلا ضي تراس مادظصا ثباح يف ةريطخ
 نيك بوتج كسوس ةثيدع لل مج زملا

 مما ( د ماي الا قرشا نأ ةيطرشلا رداس تركذو
 كو هسا فصو يئذلا تءاحلا ي قيقحتلا ءارجال يكهاس نس
 .قيرطلا اذه ىلع تداوسلا رطخلا نع

 لقنل ةلماك ةعاس يلاوح اوضما فاعسالا لاجر نا تلاقو
 ,نترايستا ماظح نم ىتقلاو ىحرجلا

 ةيتيفوس ةرئاطملاو ةيكيرم ا ةقرتحم ا رئاسلا

 هرئاط مطحت نجع نومجاةكسوم يف نلعا .عاو  وكسوم
 طوبهملا اهثنواسيم 'ءاليتل 121 وت» زارلع نم ةيتينوس
 تودحل ايجالوابيكيصع جا دودو ةكطنب ف يرارطضالا
 رغم يف ءىجافم للخ

 ادقارب ةذيهص نع ( ةيقارسلا ءايثألا ل ةلاكو) لسارم لقشر
 يدل تمطعت ةرلاطلا ءازجا عيسج نا اهفيق ابننا تدروا يتلا
 نم ديج بيصأ تيح ةدايثلا ةنيباك ادع ام ضرالاب اهعاطترا
 ب اهدارقا

 نم انط (0١)-ب ةلمحم تثات ةرئاطلا نأ ىلا تراشاو
 فاهتالا لا ةيكيرسالا ةدحتملا تايالولا نم ةعدقما رئاجسسلا
 .ةيدهك يتيلوسلا

 سي راسب نسم نسييسي راسبسلا بو رسه

 ترس يتلا تاءاصحالا رخا ٍتراشا
 |ىلا يدا امم اهثم سيراب ناكس حورس
 .نالا ىتحو ١401 ماخ ذتم صخش فلا“

 ليلا ةيسئرفلا ةمصاملا نم نييسيرابلا بوره ببس عجزيو
 ,لكاسملا تاراجيا يف يئونجلا عافترالا
 كلا (٠و نيثويلم نالا سيراب ناكس كدع عيا لكي.

 رازمتسا ىلا استرل
 نم وثكاب اهئاكبس سا

 احب رتكسلا 3 ءاصحصم يس ألمع

 دعب ايريتكبللا ديبم ينطق شامنأ عينصت مت استرف
 لدحتيو يجايزلا مويتومالا بكرمب ةيطتقلا هطويخ ةجلاعم

 . لوزفلا نم دحاو مفك لكل امارغ
 تايلمع اهنمستب :لوزغلا ميه نم خدعملا سبالملا زيمتتو

 لاعبا يلع ةلابغ ةربقيو ةيباع ةرارح تاجردب ليسللا

 ا ةداغ اهيلع ىصتي ١ل يتلا ةيدولنعلاو ةيدقبلا مينارجلا
 . تايغس عبشي لالخ

 ةمساو نالابعتسا ىقليس ديدجلا شامقلا نا .ركذيو
 ادلا سبالملا ةعانه ف ليمتسيس امك ,تايفشتسملا
 .لاثطإلاب ةماخلا

 ةرسضصسم غاستتسبا ةسلآ

 ءادج ةريثي حاسثتسا ةلآ ,نييسنرفلا نيدمصملا دحا ركتبا
 .بيجلاب اهلمح نكميو ,لاخدلا هيلع مجح اهمحح ىدعتي ال

 نكمي .ةيراطيلاب لمعت يتلا ةريفصلا ةنالا هذه لشنبو
 رهظتل ,ةيمبسر ةقرو ةياوا ةفيعمم وا ةلجس نإ دومع خاستمسا

 دوصآلا نوللاب ةيولطلا ةقيثولا وا ةلاقما نم هروملا ةطسنلا
 حاستتسالا ةلا ةعرمس سلئيو ,بلطلا بسه قرزالا وا

 . ةيدابخعاعا
 نامضو تاتقنلا ل داصتقالاو دهجلا ريموت نكسي كلذبو

 ,بولطملا يدسلابو تقو عرساب ةبولطملا غسنلا يثاع لوصحلا



 ةسيانرلا _ىبلدحم سيمر مدام

 7 لاصفُمسس1 ل ةاطم كلاد يرشد

 ةيوحالا تافالعلا

 ينميلا سيئرلا ىلا سيئرلا ديسلانم ةلاسر
 ريب رط ير انك كيسعلا لاس م ادص رسم زكا دممسلا تويشيم ملا ب عابس < تسي

 ههادنم يلغي قبر ؛ذا ل اهب لات ىف ةلاسز ةيجراخلا ربزي ءارزولا سيئر فمان
 اسس وبل 3 دبيين رج

 كر
 ةاتتتدت ةّئيسايس ا يع

 بحسم لي اهلا لاق# نى ربج هناء ' حسم يف دوفاز علا عاسألا هكاكو لسارم ركدو

 كلادثو هيدطنلا يي تاروطملاو يسقيفشتا نيرطهفلا نحب
 هدهلودلار ةبمرغتا سدح اسملا ىلع باروطنلا

 ي ذيحراشب !نوومسلل هلو دتا ريزو ل املا ريرغلا ددك روك دا سافل يصحو
 ماشتص يف قازملا ريثسو ةيمميلا ميروهمتملا

 تللا٠ ةعانولا» ةئاسملا] 4 ولاء'اذ ع ادمت
 رسنلا» ةعابطلا ةفاحصلا هيد فلا "د نع ءدصت د

 ,لاازفلا ؛ يوكل ةييدم) 5١7 دقعلا  لوز# ةيبق ل م1446 [رستوبإ يناملا نيرشب 115 - ه ؟134 يلوالا ,داسج * ةميرالا ١
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 هيثادستالا سرادملا ب ايطو بفالب وعم هكتارا
 حفاسملا هيوفص نم تروكلا طفاخم ىف بوباثل
 .هديدجلا 0

 هده دجأ ةييرسلا ةرازو رومالا ءاسلوأ وري كلدللو
 .ردصلاو مامتهالا يم ةظحاللا

 ةرسسألا هلْدِبَب يذلا مسكلا دهحلل امتايحت عم
 ةيسيلمتلا

 20ه

 اسرتي دخاقلاسيكرلا ٠١

 : ههريشتل
 ب ب ©

 مادع دئاقلا سيئرلا ديملا سفرت

 .سلجل ان امنجا سما ريق لبق نيم
 ظ5-2 نايوسلا 0 دابق
 سلدعلا سيئر دهم

 ا زيزو عمساخ بيمن ليو
 مالعالاو

 يسايسملا كفوملا عاشبجالا لق نشقونو
 .يلوشاو يبرعلا

 ةركك هعايسجا ي سلا هكراير
 اياعرقل حامسلاب دئاؤيا سبيترلا ديسلا
 قارع» مل لالالا فويسجلاو
 وا قارسلا جراخل رقسلاب

 لا 3 ايم
 طياوردل 62 0 و

 يبو ةيبرملا ةمالاو ىفارعلا حب ةسناقنت
 . ةيثاملا

 ا را 5-5 اج هزيل ف 0 2 تالا فييتالفعي
 تاكيشو ةيدا اهلا هيبرعلل ءاسالا
 علاي ماينهأاب نويرعلملاو هي دد#'
 تاوقلل ةمانلا هيايلنا زم
 ضشيهلا تاوق زيرمب ةحلسل

 ولو .+ ةيدجب فراش دق ةلودلا هذه
 ن 6م

 ويح يف ةنصرمتما يفارعا 8 ىرح و هاصلاو ةيمدتلا حيواشع
 اطيربلاو ةيك .-وو | لمعلا ف ضالخاو ةل

 يدنجت فلآ ّن لو ةئاح سنس ةانباو انين لاري 3و ناكو
 مهسرد»» يف يعال ريدتتب نوطقيمم
 نبا 1١. لبق دتما ايناملال مهلجمو
 , نيمبلا نم ةفلاس بوقع

 مدمس تاحيرمست تماه دقو
 دلد ريمو اهناملاراشتسم قوت كومه
 سسلا غم اهاتيرجأ يتلا تاثداحسلا

 - ند هيباكساب لمالا ييستل تنازع
 يارصلا يب ال ةميصح ةفادص تاذالع

 هيمالا يببو اهني لب بسعي ايداملاو
 حجلاضلا ياما نلعو لكك ةيبرملا
 مسهور لدايثلا مارثحالاو ةكرتشملا
 ٠- مهلرو ليقتسلا راطا يف رضاحلا

 ,,نيرح
 نتءور» ءايبنأ تالاكو تررباو
 سير دتهانويو سريدةيشوساو
 سسعلا» ةيبسسرفلا ةفاحشلاو

 ةهئاسملالا ةلاكولاو ةديدحل
 اكيرما تلرصو ندنل تاعاداو

 +١85 نم رثكا ا هةيئاسا

 .دادتج لئاقم فلا

 اهترشن لف نمتلا ةماذا بركرو
 ياردلا نالبعا ىلع سما ةيرابخالا
 هيدحاولل هيفاطا قرم عيسس دشح»
 لل هيضار» يلع عقب ناودع يا
 .بوعجلا

 مايف نا اهل ريريت ف تدكاو
 نه ريبكلا لدهلا باغ رشم قارملا

 يتطفاشب يب ةيفاضالا ياوقلا
 ةيهم ليغجي ةرمبلاو تيوكلا
 ,ادج ةبهص ةبيلجالا تاوقلا

 ةيناطبربلا ةعاذالا ةنيك تلاقو

 نويلم حير لاسراب قارعاا يارق نا
 نم ةساسلا لمجيس يدمج

 ةيوستلل نوهجتي نييتاجلا
 ةيسدسؤلمدلا
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 دج ةبصتمصأ ةّينع
 تيار اذ نععهاتل ضؤت ةّيفاعل ة

 تاع 7 كَ

 تاوقلا نم ديّرملا هثيحب نأ مواننالا
 يفلكتلاو طاينحالا نم ههقارملا

 ال امن قونتتلا يارهلا لعهيس
 هتاراجس يرخا ةوف ةيا خيطتست

 جمانرب يف ندنل ةغادا تراشاو

 قارعلا ماهل نا ىئأ ياسارخا ريراقب
 تاونلا س ريبكلا ددعلا أدل رثمب
 ةيسلطالا ةيكيزمالا باوقلا لمحي
 ذاختال بعما فتقوم يف ةداعسما ف

 .قارعلا ىلع ناووملا رارل
 تارك تيتا ام لذا هنأ نفاعشاو

 ايرع نوكتس اهباف جيلخلا ي
 رطاخع ىلع يوطنتو العب ةبيشر
 ع نيبتاجلا ربجت دق ةمج
 ءرحلا رارق داختا نع ممجارتلا
 ت ىلا لسصوتلل ةلواجب
 ,ةيسامولبد

 باحلالسلا سورد نس ملعُم لل قارعلا يمهئزلا ديسلا كلار سعت يليام يلو
 مدام

 ءاسعاو رسينر ةدابلا ا دكاقلا
 يا ماعلا

 ميهعحرلا نميحرلا هللا مسن

 5 ريس لسعل ةلعافل علمي ناك  تلجملا ءاصقاو سيكو ةداملا
 رسيبملا فلؤللا رهبل ةيمارمر لا ١ ايمتلا تارارقلا نيب نم .. قداس لك اهيا

 هان ىلا عسلدشل سوكقملا يف اهرثا ةيباكنو انيفمش ةيابحل ثديشتا

 رع همهارملا ف ةائاا زهي ام ةيدودلا

 انّسا هظرش نك عال ذدلاو ةميلظملا
 ولج و ال تيكا يي علل اهمماو ةبصتملابا ولحو اهثدايسو
 يحرا ٍيمداعل لبديك راوحل او ةهمئاسلا ماطعا ىف المأ بئاجالا نيتحب نظم يصرقف مبحلا ل١ لوك ديلا ةوخ# نا رع رلزحلا عصي رارق نانا عت ددهتل
 ا تجب ةراقا ف برحلا لودط 0 ريوو الا ةروهتملا لوقملا
 ال كبل رشلا يواهم يف يملا نمغ ددرتلا ةسئرقع
 3 : لحال نيب ةكنضتع لاب رار سب نم رارقلا اذه ىاثو

 .امصلا وش لبقتسملا تاقالسع ةدصغ سيكلا فو اهذاختا مت
 ,. وقي امدمغ لون ديسملا ناو . سسالا
 وه مك ملعب انناق فتوملا اذه فلير اذه
 مس لماعتلا ل فلاوملا اذه عاوو حاجب
 .بلتسملا ىناملا فارتتسا قو رعئاخلا

 ذخلاي ملا لو سرلا مدخ نم يب
 فهتي ةمسح اشيم نزلو دال
 برشلا نم الدب مالسلل يعرف يشوت ىلا.

 نويسملا ىلع تادمم نم" هاوي اب - ميلر روقلا هللا نول
 -هجشب يا انيلج بجاولا نبو يلويلا يأ انتايحالج ند اندجو امنيجو
 اع ةيدلا ىلع ايئاغا بغت عجامو ةهئابس ةمرط مكتيصالمص بجومب

 ايباد ةحدمم نيب ريحت ءيتفا فهاولا نتف ىلع نوامتا وأ مالسدلا جهنم
 -ورطلا اهل نم نيرخلا حلاسمو 3 اويل اكيستسا

 لاي ةيئاسنالا ةيئوؤسلا
 م 7 رابع نس نيريطلل شام
 ريبادتلا ذحشل 1 قبتغب
 هتلخ وا ةعوسضملا هده عتصتنل ةهيرمل
 يل ماقبلا را رظسلا ةيرصم يسال نس
 رجلا مهرارخل امنبط قارحلا
 نع اوهيم ييذلا نيب نم فلامو |
 ملا ايماملا ةثرد نم ىوكطاوم رقسبا
 اموي ثعاسا اهنا برملا ميراث لعبسي
 دم ةرماؤم يف كراش خا مهيلا ام

 مهتوبغد ده تلمع 43
 بمش ناو لب . مهتما دع وا طددعو

 . ةتميهلاو
 دينا طفلا سيبابسالا اذه يلعو
 ةباجتسالا ىلا وا
 رهسلك نس .يجوتمللا اهتالا يسند اوم
 لارملا يل ءاقبلا وا رفملا ف ؛رارجأ

 دوسي نا موكشلا نيردلا هلأ وغداو
 امسش ةمدخغ ديط الإ امهم ارامل
 يل نيريخلاو نيتمزؤللا لكو انتماو
  ملاعتا

 رادبس
 اه/5411 لوألا يدامجرا

 ما 1156 2 سائلا نيريشت ؟ ١ قلاجلا

 ةضمؤملا ةرضكلل .. رصنلا
 ميلخلا هقطنمل يبويهصلا . يلايرنالا نرقلا أدب نا ذتب

 ةيساب لا تايوتسلا ىلع ةروصلا نكت مك ,ةيبرملا ةريزجلاو
 .مريلا هيلع يع امي ةحضاو ةيرقممعلاو

 عقوا .«- ونحنا انهح ىلع لاضا لئاقم نويلم عبر دسم
 ين مهمهو بأ ,مهلامعا رث يف هيلع يمرجملاو رزغلا ةاعر
 :ةيقيفحلا ةلراتملا ةساس يف ؛يبارملا رادتعالا ةقيقس ةيحاوم
 ءادوملا تاياحدلل .ةرولا ىلع ةدئارلا تانامحلا ق ال

 يكس يورخ1تقازغلا نأب دكتت ,ةطيسبلا ةيءاسحلا ةيذمملا
 يف رامم ,قلرحلا ةلواطم نع نورصاق .مهيسنأ ةيامح بع
 يف مهرمسو مهروصقر مهرسع رادقمب ,ةيركسصبا ةنزا.حملا ناديم
 ةبيسايبسلا ةلراملا ناءانم

 ىلع نوسن تملا حبصت امكو .ههبوعش ماما ةازعلا فشُأ امكو
 ةردقلاب « الوعر كتلرا تاءاغبا تطقس .مهيشاوم ماعأ ةرغلا
 ةمسادسلا ةيفارملا ماقرالابو .لازتلا ىلع

 ليذع - .ىن ا طقف يبل .افلي ةجيمنلا مويصم لازبلاب
 قاصتكا” لماع بيس سيلو .ريملاو «دملا يل يع مارملا قوهتلا

 طفي يد ءابيصت انضيا لم .ةرزملاو هرجسأا ةمارملا ضرالاب
 مهالا لمافلا هبا عف .ةذرفلا تانايخ نم امئاد

 هيسأر ةبص ١ نع اهاند برجا ىلع ليمي اهدنع ىقارملا نا
 هلادو محي نايالاب انيم وهز اهيلع لبقي انناف .ةييزفلا
 لع اهب يعز .ةيدادق ةيكحت خرعرتت ال ةعابقب معقم . هئيصق
 قينحت ءينك ةكيحي ةيركسملاو هيبايسلا ةلرانملا هرادإ
 عستع مع ١ ككشم ين قرتنن ءارعلا فيوص اهدنب , ملا ريصنلا

 ام انمون دايبنو مهمت اهب حصني مهيالعا لثبو ىف اهو
 ازذاح يد بدهلاب مهتهج وأ ورفلا ديبح ياني هدع فشكي
 هلخا نم اومومتلا ةديبرملا ءارحشلا يلا

 نلطيتالاو و فموي زكي ضقرلاو حاتسجالا رهاظم ىع اهو
 عتضيت» يعمي ىقارقلا يديصلا لاسيس ةلاعلا محاومو ندلو

 ةضنضقو ةفش نم يشاولا نموملا فيصي .ةيوسح راوسا ىلفبو
 ةيداني ةكيجي

 بينملا رجا هسا للذك فيوملا ناك ىيردلا ومعلا يو
 جوضوتو دوسألا طبصبلا نم ىكسألا ةتيخلا سرع كل نيس دقق

 ل نزكي نا اماه رص فحلا يبزعلا حجب ثيلا ل اسم هك ويسب ىل
 3 وكن أذ ةيريصما برقا ةكرفم ضرس هدو و رفا فص
 تافيلالا © مقيد ام ادقو نيونهملا - نكزرمالا افملا
 منن ييييرلا ميسم هامه لوم يمرفلا ريفشلا

 مهشمس هيييح ناحل و لج بك 8 ىلع روسو ةسلفملا ا ةعدصعمل

 ءاطصللا سفرلا تارذاطم قا وادهشل
 دطدجلاو تدقلا ,امعمسالا

 ءسرمل ةرمثل ها د مكنلا اف ناميكللا لااقن اداه ادكهو

 ء.ادنلا

 عالم ةوفب سيوافمل

 زوكو تباري تاحيرصت حدتم

 دايم رق ينطوي نيا | رك مع
 انآلا اياعج وا عيمجل نامتلاب

1 

 ١ سلتمللا رثإ
 0 ا مام ع
 ماد كئاقلا يييثرلا ديسملا
 راسو  اهتنبصت )7 ةيئاستإلا
 ةداسقا محب ىسا اههحو يذلا هتدايس
 لمحل يثطولا يبلجملا ءاضتار سيئر
 نجح ىشونمملا اينالا ياوم لل
 يف ءاقيلا رث رفسفا ل ارارحا رغسلا
 ,قاومتا

 حئام يدهم يدمي ديسلا ناكو
 لق ينطولا سلجملا سيئر
 سيئر ديسلا ةرهدب ةبسلجلا
 ةيدكث ىلا ةلودلاو ةيبرعتا تاقافملا
 دئاقلا سييثرلا نمسلا ةلاسر صن
 سيئر ىلا ةهجوملا يسهل مادم
 نسما ينطولا سدجلا هاضعاو

 نوؤشلا ةدحل سيئر ديملا "هت منا
 ةمدقملا ةمئاطملا ةيرادالاو ةيبوداقلا

 ّس

 ةديعس ايناملا

 ةبوكسلا كتيرمعا . عاو - سيراب
 دسيسلا رارقل اهتتطبلا يع ةيمااالا
 عومجل عامسلاب يسع مادص يسيئرلا
 ءاظبلا وأ رظسلا ةيرحم ناملالا اياعرلا

1 
 2 عاملا ةلاكو لسارم 2

 .رلا قطاتلا .ربع سيئا
 0 سا ةيساملالا همر

 نأ سسا انه حيرشت
 مهللارغو ينامالا اياقرلا نب 0
 رقنملا ةيدقم نالاا نرفس نوت نا يما
 يف .ريرط#ا بماجالا اياحب رلا عجبح

 قارملا

 ُ ! ظفاشم
 زاجنا و ةلادعلا

 نيتطاوملا تالماعب

 ناموسصلا حلام زيرط قيملا لام
 ةلادملا ليفت نأ تييوتلا ةعماجم
 يييطساومملا بالعام راشنا يف ماوانملا]
 ؟دميييستلاب يسطوو يساسسولا محاو
 ماس كءافلا يييمرلا" ديسسلا باهجومل
 يسرا يكدلا جذحزو ده" هلعشدل . يسع
 نافرلا اده يف لخل#و هلادصلا سلا

 عيسوم ماسمجا لالسم كي ءاج
 هطباطملاب ةيموكصلا رباودلا ءاسوزل
 يجملاو يممالا عضاولا هشيئابل يمرك
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 هنهحال هليدصب  هكضقفااليا زم س

 ةمفش بتالعيع ينس راح هيكابيا |[
 نوف هقان لا دسم يام و

 ةهيسدهللا بورهخبا يهانحتو طقاعل
 اهسنان ياش هج

0 
- 

 نع "نع
 م

 ةسجلو هتنجل لقبت س
 ةيئودلاو ةيبرعلا ا

 يثٍشنللا ماهخ ىلا ةملاطملا ترانا
 ا هءدج يلع لق نيتروكدب+

 مىيداص هلمجج لأ انفموتو !
 راسا يلح ا ف ناك ع
 تدكنا يتلا نارارآلا ل
 فسم هب ع
 اهتدايسو اتنما فرش نع عافدلاو
 .ددهلا اهتماو ةبسنقملا اهلارتحو

 ماج رارقلا اذهب قارفلا ناكو
 يشوب ةراءا ف ةروهتلا لولسلا ءاظحلا
 يف يملا سع ددرتلا ةسرف رشئاتو
 ءباودعلاو كلا واهم

 دجي امل' يعطولا سفجما ناو
 وأ مالسلاا يقنم نربي ةممان ةسرف
 باجمسا هل ةمرف متل ىلع دعاست
 ةيئاسسالا هينوأسملاو ريمسلا يعاودلا
 لم كلت وما ةغيسجملا مده عتمتت#
 لارملا يل ء فيلاو راسلا ةيرحب يباشلا
 .رشملا مهراركتت اهابط

 نيدلا لم ب ةمئاقللا نسساواو

 ةهلود نم سضقئاوم رقسلا سس ةيغتم
 لا برعل ,يلأ ميت مل .متنا ايئاملا
 وا مهتدا دس ةرمتؤم يف كراخت
 نأ لب مهيدجوو مهمما ده تلمع
 ل ةيدجب مهاس دق ةلورلا هذه بعش

 ب

 تلال
 قارملا ف هانبتاو -- عيراشب

 تبارب ديسلا تاحيرسعت يبل امك
 دئاقلا سيئزلا ديسباب هناقل دعب
 ثاحيرصي هدغب نمو يهظا هضلمح»

 ايبأللا رامشتسم لوك توبته ديسلا
 تاقالع هانب ةيناكماب لمالا نوهت

 2-3 برفلا لا كح ب ايدح
 لدانتللا مارثخالاو كر وبما

 لولحلا ىلا لول ذيسلا ةوَعد نأ

 لييرلسب ليدسك رايهباو ةيمئملا
 شوب 4رادا يف برحلا لوط يغراق
 عم لمادشلا ف ضان ينعم اهل متتاتو
 اذه ناو هباديلملا لكب رماحلا
 عيحشي نا ام قحيسي ةيرجلا بتوملا

 هةيزملا يلح ايناملا بنشو قوق دهسملا
 ةحلصم نيب ريمت ينلا فمايملا نم
 قاع سس نيرطالا مملاصمو ايناملا
 . ةنميهلاو بررخلا

 ةرازو .لثمم ديسنلا صرمتمأ مث
 انااا ةهقارعلا تافالعلا ةيبمراخلا
 اياضللا نب كل بعشلا .فللارمو

 ةيناملالا فقاوملاو ماع لكتب ةيبردغا
 نم ليتفملا رثونلا سوصقس ةييصرلا
 اهئافلخر ةدحتملا تايالولا لبق
 دو ينرسملا جيلجخللا ةقلحتس

 «1] ةحمصلا ىلي ةيهبتا *

 .قارعلا تاردابم نوفن ةوق نم نطنشاو جاعزنا

 متماسنإ

 رباصم تلاف  خاو - مصا
 ةدانم نأ نطنضاو ف ةيساسسو لس

 نم تجعرتا ةييرمدا! ةيحرابطب
 هاجت ةيئاسالا ىنارعلا تارمابس
 هييجوت امنبب الو بئاسالا فويسنا
 قارملا ةرايزل مهتئاوعل زوهد.'
 .هقزيصصلا الذهب ءاقثنا ,

 ةيجراكلا نا يلا رداصملا تراشاو
 رعاشملل اريذم ناد تربمعا هيكيرم .

 راتيرمالا نيطاولا يدب لطاومب ر
 .قارملا عبب فطامتناو ديياتلا ديزي اب

 ةتاوه + هجر دق نايك قارملا نا زكذيو
 مهني 3 ةرايزل بءاجالا فويشلا لئارس

 :تايناطيرب تاجوز
 ةلمح تحضتفا

 ةيبرغلا ليلضتلا
 نس قارعلا فويض تاجوز تدشاب

 اهلا ءاسن نييناطيوملا اياعرلا
 2 يا تاسظنلا مصمم
 ”الجال او اييناغ نهتاوصا
 جيلطلا ةقشنم نم ةيبنجالا شويجلا
 رايط زيزمتو برصلا رايخع نع لوغتباو
 . مالسلاو رذوخملا

 يما نههمع رفص نايب يف ندتاو
 ةرايرل دادعب يف نهدوسوي ةيساتمب
 تاريدحتتلا يم مغرلاب هنأ نهجاوزا
 ةيبرغ تاموكهو رئاود .نم ةرداهلا
 ةرايرلا هذه قثب راططا ىم نهن ةريثك
 يذلا ريمكلا لينشتلا مجدع لهل حصتا
 يبيزفتا مالهالا هسرامي
 قاهحاولا ناو هيفشو ىلارملا ةروص

0 9 1 5 
 ديسيلا ا لآ يتسع م

 نيالا نسخ مادص رئاقلا سيئرلا
 انالا رهشلا نم رشع
 ا اشابث ةردانملاب قارعلا ف ديلا
 لبقملا راثا نم ريرطفلاو ساجا
 ل قارملا نا عطاق قكشبو دكزتتل تءادح
 ,مالنيملا يح ةيزع

 مالسلا لسر تاعوز ترئتتمار
 تاوقلا دوجو نهتاوب لف قارغلا فويص
 يب اهمب ةتلاحتملا تأوقلاو ةيكيردالا
 جيبخلا ةتيعتم

 تامقملا 0 بئاضو
 ةيمال وكت يا ىلا ملاملا لف ةيوسسلا
 نابسدلاو برخلا ةساهبس كيلو مالم
 تايالولا لع طعسصتاب ةيهاسملاو
 ريافتا بيبجتل اهكاقشاو حدهتملا
 هيوزجلا بالهو

 هْكاَفَع فارملا 0

 داقيملا داهمأ لالخ مهيلح ناتئمطالاو

 . ةيدالهجلا ةيمملا سأرو
 لا رئيور تيسن رطا بئاج نم

 ةيكيرمالا ةيجراطلا مساب ثبستملا
 ريزو ةدغاسم نأ هولا رئتوب دراشتير
 ايكزخبم 0 تيبازيا ينيزمالا ةيجراشلا
 ماتا ىتش يف تاعامتجا دقعب تاد
 ىهكيرفالا تالثام عم البلا
 قارعلا 3 نيدرجولا
 ةيجرافلا ةرازو قالا 3 يا
 مؤخم ةنواخم ي ةيقيرح الأ لئأوملا عم
 , مهعراب هاقننا نا
 تأدب تاعامتجالا مذه نا 0
 : تاءانل تدق تتيح ا

 ارادال ةلواسم يف
 يوكيرمالا نم ديد كا محم

 قارملا ةراي) نم مهمزع
 ايانعرتلا لئاوسف تيوب ا
 ةبييش تاباقتنا ىارشا «جيخيرسالا

 ةلاحا اهتالراسن ةيجوم الرا ذال) ىلا
 لالش قارملا يلا لئازملا هذه هوت
 ,هاليملا دايعأ

 يدسا» ديسلا فصرو ستنل يو

 ةتادصلا ةيممه سيئر «نوهمتام

 جس 9 ةيتالطيربلا ى ةهقارعلا
 + نيسح يسيئرلا

 يب انني ا م
 ةدئو لبقملا نيوتاك 54 نم ًارابتمما
 هبهناسنا ةوطخغ ايناد رهشا د
 ةمثار

 ةلاكو لصارملا هب يل د٠ حيرمعت يق لانو
 ا نصل ءابثالا ةيللإ

 نسم م ادعم سيرا تاديكاز

 مهدالب ىلا 3 1... ويم
 راشل نم

 .. ةققاو ةيناتس ةرمابم ردابم يه "لبشلا
 اذه نم ربصب كاتمم ءارجار

 ةروايم
 ةقداعلا ةدئاقو ورمل طب

 ييذلا راوطلا ناو فاضاو مالسلاب
 ا ا سميئرلا ديسلا هيلا وهدي
 لكاشملا ةفاك لبست دهسولا لخسلا وه
 ةرداسم ناو . ديلا 0

 ا
0 

 (0: ةععسلا ىلع ةيقبلا)
 هايم

 ينوسيهصلا عس عسوتلا يهنت دئاقلا سيئرلا ةرداسبم

 ةَداَريمات» ماش العا :م العا عزو
 1ناح دداوذعلا ططخم خم[: فار

 رز مساج بيبص  هيشعت ةهبسلا دكا
 هس نا قبس اع باوص عالعألار ةقاقنلا
 ةيبريهسس باطيلعذسم نم قازهلا هيلا
 يسرعلا نطولا يله ةتميهلا فدهتست
 هتاردقمب مكحتإلاو ياسا رابعتماو

 ىنامكلا ةيوكح سيئر العا نا لاقو
 سارالاب ظانتحالاس .يينوسيهلا
 ىلع اخراص اليد دعي ةنتخملا 1يبرعلا
 مورشم وهو يداسسملا ططظشملا نا
 ريد نآلا لطب «ىربكلا ليئارصا م
 لك اهبف بنشكنا ةلجرم يف ذيفنبلا
 قارفالا

 كيلا هم يفالا كلذ ءاج
 ابيلعي ةيتلارسلا ماسالا ةلاكوت ريزولا
 ارخؤم ريماش هدنعا ام ىنع

 جييرمبلا صب يلي ام يو
 دحجم“و يقارفلا ةيؤر بماك دلل

 ططخلملا كادقا يميكشت يف دمئامو
 لاع ادميهلل يلايرينالا يبويهصلا

 شوب دض ةيئائنج يوعد نوميقي انيك دريم انسان ٠[

 برحملا مبيوروالا ختمسولا مصر اًمملا دغاصت
5 

وملا مادختسا داعبتساب نابلاطي تاةيبو فوقخ ا دروغ
 ج

 ركاب ل ءاضيالاو جاو .ميجاؤومل»
 يكيرصم7ا مددعإ كارلا ءاممفنا
 يف ناو دمتا هيمان لاخلا يسوروالاو
 يعيئرلا اهدوتس ينلا ينرملا خيلشلا
 سون حروج يكيرفالا

 يئاصحالا تارشإؤوللا لك لجحسو
 يللا عمح بازل يلا ةييياتسلاو
 تاططظتلا بحاشقاو قارعلت رمساملا
 هييفي بضولا يلو هيقط ناودصلا
 دوبثلل ىوي نخب قلقلا دمماشيي
 كياوغب 20 نادلا ىبلعالا تئاجست»
 ىشس داعوبال ؟بشد

 هسا 8“ تحدت“ دقي
 هلم نيشسرصا ليييرلا ,ربس هيوياص
 نمآلا سلجم ل ةديدج بحررسف
 يف ارمقيلا“ سل سيسبب

 يس رس نيب سلا هحلاا بير راسيفا
 تساقهتعو رمابنو تام مهنا دج ابصم رش

 امن فون قبو نييوم يبا رتغتلا
 جبييشتا ثادحا عب لماعتلا عجب
 ريبراب يف انهميب باشماسا ءابث'

 يب اهدنول ريرغب إ فكلادالا بو
 تايالعلا نأ ةلوم هيسيرللا ةمض اعلا
 م مسا ةيباكبنا لوضع يصيياجسلا .سم
 ءاقتل ل ةدعامتحموب جويلمدا و ةوجلا

 رع توسيءايروعر شوب مص نتدلا
 ل يسوروألا رزانملاو سمألا همي تباع

 لوألا مما ييسراب
 راسب وطاسا نع ةيعظايالا بلقب
 وكسسابك 5 سسفوسلا ملا

 ءا هبا -
 32 هسناسلا 0م محص
 ه4ذدح د > كح يملا نمسا عني

 سعيا يسملو  اسيفسس بئفوفا ربح
 ىصايرا دكا كوقن /العسسال حافسنا
 لا اسيفوتلا مس ال هل حرص ع
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 نوفض دانا مدي راطلا هوجو
 اهسف رظشنلا رس هس 2 ةهمصلس

 ل اي يسصوت رجاس را هما

 اين ركخلا لهم رمجوس زكلوم
 «ودعنا يأ وسوحفلا ةراخابا ليلتت
 جملخلا لق خامبسل ةادكايساو

 رم ا 03 اهخص ارميوم را رثكعو
 كويسسال ول) نسا ةدشضشل لا ررشملا
 وذ سما سسرال ل فهم اسست ١ بغع
 رحم ةهيخابم تاراصنلا نك د دجتللا
 موج بسس يي مي جيتا يف فيوم

 ده مسلا معصم تاه جو يف تاي الع
 ىلسصر دسفا حام ةسيملا7“ راق

 ,ادبسسلا نم
 اوس باووم عسا مي سس

 ل هرسمارع همواو نار امتعو

 ها عسا نس جيوتي

 ىلإ مسقنا يا اهبر بهرسفب يبنف هس“
 اذه ديئانلو جيفنسوب هيي  هيمابسا

 ك0
 رعبشفات ةقودسننا' ميالا ساشتا ءسالا

 ار ةموتك ىاذ ريزسب
 هما ايتجص ا ريزو بمعؤي معرف معو

 نا فرم نونسل  ميبسلتا _سيهاوسيا
 هيا لإ يييفؤرُس“ داجل> ةرشهما
 ليست راي ويك و هب لل يسد ءيلقب

 عسل اسكا يخ
 ةيئاخح هس سوح نسا ةلوحب افساوو

 نسا هلا  ةيرس اسوا اس نعي
 سماوبم لاش 4 وهج بقع

 هكا ىر“ ةويعس# نور اقره ف

 تناول ننهي يدعو

 ميداس مصممو يس املا يرو للا
 همدش١ رشهرحو ةياردغس ةلضسااو
 هبسنب اج باريس مايزا هدش كيلانيلا

 : هل يدعتلل يههنو ارارم ديلا نارملا
 ةموكمس يسيئر سماس نالخ» امو

 يذلا فدهلا لنا نم يسويهستا ردقلا
 3 /| .ياهكلا هبتا يعبسي
 4 ةيبرعلا هرعلا يمارالاب طابالاب
 ىلا ةلوصو رهمألا ىلا رزبلا نم دممب ىلإ

 ل همهم“

 لثتت مالسلا ةرخاد

 اسيلجو «بودا

 هياد يف سوت رماقت . عاو - سنون
 يتلا مالبرل ارظذس لبطملا رهشا“
 تايششار ةيدشولا ىوجلا اهدوثتس
 ايف يبريعلا برقملا لود يف ةيرمبشلا
 د ىماوسملا يس (دقلع لسمشبت ةثعر

 ةسجيهلا باعبا حرش ةهبوروللا
 صرتي يملا ةيمويهمعلاو ةيلايرس 1
 ههبرملا ةمالذو قارملا اهل

 يزارحما) ديهع اذنع ديبملا ا
 ناودحت" بيع ةبمطولا ةيرستت١
 (ابإلا رخام ا يسرملا نطيولا نا ع
 *ساوب دع يف .جلالقعنا دهب وس رتب

 رسوتؤلا عليل ءزمت' ةيرئارخلا
 ةرسدملا ييرصل“ تويملا لولا يسمشلا
 سمامولا مهيد ف اسفي ,ناملاا ها م١



 نييلارتسالا مالسلا لسر يشنلي جملاص يدهم يدعس

 جفام يدهس يدفس دسنلا يعتلا

 لير دقو يما يبطؤلا سلخ( ستر
 يمر لاضا نم نيلاوبسالا زالسلا
 نلومر قلاخ حبشلا هيمائري

 ريق رسيير ذيسلا ضرفتساو
 ةييلخل هيخيراملا ديباسالا ينطولا
 يناظيربلا مركللاو بيوكلا ةيقارغ
 ءرجلا ابها حاطبفاب فرصا يذلا
 راعتسسا نانا قارتلا صورا يم ريزعما
 هيندرس فدهم ايباففيرم

 يحامألا نف ليثلا# ىنرعلا رسيجلا

 اهيساورم بهنو ةنم انسالاو ةيسرعلا
 هسيهلا دروفعس ىلا رامشاو

 ةهل نضرعتس يسلا ةيسرشلا هيناودقلا

 ناودعلا لدا ني نوملسملاو ترقلا
 نازقتا بعت دردم ادلؤم ىارغلا ىلع
 لكن ةرخدو ناودفلل نابسنلا ىلع
 هيءارصو هلاك

 نم نأئيسير دلاخ عيشتا ريعو

  تراوسكلا ملاعلا بنجي قارسعلا حم فوقوللا
 يسر لضا نم نسدلاربسالا ةقباسم
 مرستت فقس نآولا ىمإ) اريد
 ردص ءاقشآلا بازواوم هيععوب ةمعادعسو
 تايقا مهيسلدبإ هيسرفلا همالا
 راجعملاو دس قف نيمفسملاو ترملا

 لدسلل هسمق# يوضلا لث مالا دكا
 تارداسع غم انلاربسا يف ماهلسندو
 تاليو ملاعلا تينيحتت هييملبلا يارقلا

 بورحلا ثراوكو

 اهي سس ىو ن ّن اسس سس قع 0

 لاملس دواد نائدع ديسلا ىقتلا
 مكسلاو ةقادصلا ةسظنم سيئر
 سما ءاسم قارعلا ف نمابقتلاو
 دلوو يتتوباك نويراليش نارطللا+
 هل قئارملا .يبهمتلا يناطنيالا مالسل#

 دوات نامتدمع ديسلا ضرستساو
 قارملا تاردايم هالاثلا لالك- ناسنس
 برس راثا ةقطتملا بودجتب ةيملسلا
 ,ةريدم

 هغصو يببالا هبيشو لارعلا نأ حضواو
 مئاسعلا يف ءاقربكلاو نيريطلا لك
 راوصلاو مالسسلا ةدارا ضرفيس
 يتلا برطلاو ناويملا ةدارا مرهيسو
 يلع اهفرف اهؤاففحو اكيرما ع

 هتداهس نع يكتوباك نارطملا ربغو
 نأ ىلا اريشع قارعلا ةرايزل هرورسو

 يف نيسح مادع سبكرلا ديبملا ةرداببم
 راطالا لتتت يهاكا با نب رشع يناثلا
 لئادشم عيمج لجل ميلسلاو .بساكللا
 ل

 يسشلا يلاطيالا مالكسلا غو فكاو

 نا ةروربص يشنوياك نارطمتل ققارملا
 قطط ىنعفرو رارحتا ةقل ملاهلا دوسمت
 ىلإ ا ملاعلا رهيس يي دئا) ناودغلاو برخلا

 ,ةرممم برص
 ناجلسي قواد نابدغ ميسنأ ىكتلا امك

 مللاو ةقاذصلا ةيظنم سيئر
 لثمي يددلا ماكصلا لمسر دقو .صافتتاو
 ء+يبودتالا بابشلا

 نا نابلس دواد نايدع ذيسلا دكاو
 ىلا هيف رغدب يذلا تقولا يل قارملا
 داعبا يعوصوم راوحو لداع مالس
 سصلري مئاملاو ةقفعبملا نك برحلا حبش

 عئادبسو ههاضاتلا هنوؤش يف لطدتلا
 ةيطيراتلا هقونادحو هثدابمو هسرا نع
 تاضطشخملاو تارماؤتا لشفيسو

 لواحل يتنا ةيبويهملاو ةيلايزدمالا
 تاسلباو يراشمسلا ءرود نس ليدلا
 بفلتكب ي هدهشي يذلا موقئلا ةلبجع
 .ثالاحملا

 وف قارعلا يف هدوحو يا دقوا دكاو
 دوسي أدب يذلا مالسلا ةدارا نه ميعت
 هبربحلا صصظرتت يتلا ملاعلا بوعش
 رلرقت بالاو سالا دوسي نأ بلاظتو

 هيابشلا نم ذيدفلا نا ىلا اريشم
 ةكراشسل# قترسلا نوهجوتوس لا
 صفرو مالا باتتسا اع 4
 رجيس يذلا رارطتممالاو هي دهتلا قلمم

 .طرمدم برس ىلا ملاحلا

 طساو ةظفاحم يف نواعتلا | ايرسيوسو ايلارتسا نيدفو يقتلي ةراجتلا ريزو
 ةسطق فلا 014 جاستنا

 رضوسإ ةرادال ةسيلاودصعلا ةعيبطلا ضارعنسا سيالم
 حلاص يدهم دمحم دهسلا ىتش

 لودنيلك ديسلا سما ةراجتلا زيزو
 يا رثسبالا هتعذجلا سلم سيئر لرودلا
 قارملا روزي يذلا هل قئارملا لفولاو
 ..ايلاج

 رارسمالا هشئاتم ءالللا ف تربعو
 اعلا يف بزيحلا يجتعمب تكد يتلا

 رس ةجيثب اهرافسا يصاخشناو
 ,.يقاريدل رئاجلا يكيرمالا

 ةميدطلا يع ريزولا دهسلا ثدحتو
 1بايسل ةيئاسنااللاو ةيئاودملا
 ةمالاو قنارملا ءاهت ةيكيربالا ةرادالا

 .ةيبرعلاب
 هيباستا# قارملا ةئماعم يلا راشاو ٠

 هديباتو نيذلا بتاجدللا
 ةيئاذدفلا كاوملا نم مهتاجايتما

 .ىرخالا داوملاو سبالملاو
 ستجم سيئر ريغ ةيماثا ةهج نم

 ليماصعا نع يارتسالا ةدطتحيا

 ديسلا دويمحم ليعل /مساي
 راوسجو 01915 هسترو روبص
 قوجسب [ةديسلا هتجوز رفس
 ناميلس دمحم دمحم دمحم

 ةيرمملا ةيلئاصلا هتياطبو
 يف يرخلف قدروأو لمعلا حيرصتو
 نسف ,ةريغص ءادوس دي ةبيقدح

 نولينت لاصنالا اهيلع رتعي
 .ةاللدؤاك

 نا ةسسسفف

 متر سرعم رفس زاونع دقف ©
 رمحم دمحأ /مساي
 رثعي نمم ىجري ؛ديجملادبع
 :مقر قتاهب لاستالا هسيلع
01/111 

 نا دسف

 مقر يرصم راس زاوج دقف ©
 يلع عزاتم /مساب ملا

 هيلغ رعي نمم يجري ,درمصم
 :مكر فتاهب لاسصتنالا
 هه

 ناشف

 راوجو ةيددم ةقاطب تدان ©
 [15165 مقر ينادوس رش
 .لمجأ باهولادبع لماك [ مساب
 امهيدع رشني نمم ىجرسب
 :سقر هفتاسهسب لاصنالا
00001 

 هيييظطسلف رف ةهبتو بدني ©

 هفسوي ]مصاب قوس ةراجاو
 رثدب نمم ىجرب  ذمحأ ناشع
 ,مديز بتاهب لامنالا انهيلع
 موتو

 ممر هناع قرش هزاجا بدقف ©
 نومهي دميصأ لمساب 1
 سم ىجري ,يئابطع هلادبع
 فياهب لايصنالا اهيلع رثعي
 ةهتفتللا 0

 - ةرقعلا ,ةدامسلا ةيلديص
 عمخم  ناستئملا عراش
 , تاوهظلاو يسسامرلا
 .ءادملا ءناّقرب ةيلديعم 5
 ءادهتلا .نيطظستف ةيلديص 8
 .يسيئرلا مراشلا

 يبلا عاررتسإلل هيدظولا هلمحلاب
 مادص لقئاعلا سيئرلا ديسلا اهدوقب
 هيك ل هلمحلا هده راثاو نيس
 .يناارهلا بامدقالا

 يد ناقل سيما دنع رخا ديبست ىلعو
 ركوا ديسلاو مئاص يي نهم ىملسم قيبيدلا
 سيئر يرسيوسلا ناملردلا وعم راهوا
 قعارملا دلولاو هبغ ةيداصتقالا ةنجنلا
 هيل

 لالبخ ريزؤلا ديسلا ىمرعتساو
 ةرادالل ةيئادفعلا بقاوملا ءامتلا
 ىقارغتا هاجت اهتافثنو ةيكررسمالا
 يغ بيلهلاو ماودلاو ماذعلا مهحنمو

 .قازعلا خويمتو ءاصتو لافطا
 كطامت رثقوا ربكوا ديسلا دكاو

 قارملا بلش عم يرسيوسلا بمشلا
 ديروتم همم ةيعساو طاسوا ةبلاطمو

 ةيدهل ةيبرادبلا ةيبمكلا بكبسا
 طظساو ةطقاخم ةسحسملا ريالا

 سيالع ةعطق 4573و انا نق عة
 جاوباو هيدالوو هيئاسو هيلاحر
 نم ةيصاخا ةرلعلا لالح .يشارشلا
 فلا (؟819) ةدايرن يلاجتلا ماققأا
 ين اهتاد ةرتقلا لالخ يبا اع هيطق
 .يماللا ماعلا

 ةيحمجلا ةرادا سلجم سيئر لامو
 ةيتارملا ءابنالا ةلاكو لسربملا
 تمل لق تاميبملا ةميق يا ةظلاحملاب
 عيروب مت راديد فلا (8١ا/)و انوينم
 امهبج ارابيد [(الا7]و افلا فا

 , نيجتمملا ىلع حايرا
 (756-) مص ةيدمحلا نأ 0

 للا اهتاجوتدم قوسن ةجتمم ةرسإ
 تاسيعمضلاو ةيركركا يناوسالا ةكرش | ىلا بيلحتاو ديمضلاو هيئانجلا ءاوملا
 .٠ ,. ةيكالهتسالا ةينواعتل# 1 0 8 28 اج

 بناسجالسا لسع ةلماسعم ١6٠١ زاسعتا
 نايصمتلاب لمعلا مسا زجن)

 +١8 بيوكلا ةطفاتنم يف يعامتجالا

 نيسيللا بباجالل لمغ ةلباغم
 .يلاحلا رهشلا لالخ هطف انجاب

 ريدم يسوم هتا)دبج ديسلا لانو
 لمسنا ةراررب مالغالاو تافالفلا
 نا «ءادشل» ةبعامتجالا يوؤشلاو
 للئذم ةسرامب بلمش تالماعملا هذه
 لازت او لزانملا مدَخ اهين امب سيلا
 تالمامن مالقسال ةرمثسم دوهعلا
 .ةيسايف ةرضب اهراحماو ىرخا

 سس نيتيكتسملا دلع نا ىلا راتاو
 ةيئاؤيالا هيعامتجالا ةياعرتا رود
 نب انطارب م05 علبي ةطقاخملاب
 لمشت ىتلا قرملا ءداسضا فلتخم
 ييقوسفللا صيسملاو يلايلفلا فلطتلا

 .ماشيالاو
 ةيمامتجالا ةيذعرلا رود يا لاغو

 ,باشيلملا ةقطمس يف عسفت يتلا
 ثايهالاو لادطالل ةلودلا رود لمشن
 يبمملاو سقوعملا ءايعرلاو تائبئاو
 يديدستل نابحلا دهعم لا هلافا
 قوما

 عيفحجم نا نيمسملا ددع علب امك
 هقكتس ي .عقونملاب ةصاخلا دهالا
 ةدابسلا دهاعم لمشت يتلاو يلوح
 بتكتنل ءاخرلاو يئرايريقلا قرمفل
 روبلاو مكبلاو مصلل لبالاو يكقفتا
 يفونملل ينهملا ليغاتلاو يقوفكملل

 ةبئاطو ابناط +١1
 برس مك هلا هتيدح ماتخ يل لاقو

 ؟110ب اراسبب [11,4948 علبم
 ةياغرلا نوداقم نيلوعشملا سا ةتئاع
 ,دنيوتلا ةطلاخم ةيخامتحالا

 ةيتابنلا تويزلل ةماعلا ةأشنملا

 مسيلسست ىلا نسيسع رازسما ةوصد
 اهعناصم نطتخلاو ايوصلا لوف

 بويركل هياعزا ماكنا بعد
 تاححشاو نيدعالفلاو ,نسمرارملا هيعاسسلا

 مهيد ام ميلسنتل هفاك نكفلا جلاجم

 تد هاش بو يح انكم 0
 يف انا ماه ريثم ديسلا لابو

 ارمقا عاببالا هلاكو بودمك ٌبيدح»
 نم نيئداللا شاه مارش رابسا نا
 كلا ب بلدخ لج سناولا
 روب نم لضاوللا نطقن رايد (5 + + لو
 نشيلل راميد 1٠( )و ايرصنا لوم
 نطفلا رودب نم ىح ونا

 ةيعوملا باه صاوملا نك فاصاو
 انوصلا لوم رردب مالبسال ةددخللا
 ةيدهدلا ذاوملا هيسي لقب ال يا يه
 هامان ( 11 ]و هثاملام [ 127 نك اهنم
 تناول هئاذلاب ( ]و ةعؤطرلا ةيمسنلا

 تبا رودهلاا مالا صعر مئيس اممع
 )١0 اهيف هبوشيرلا ةسس رواستح
 ةئاملاب (8) بئاوشلا ةمسدو هئالاد

 نطقلا نودي ماللسا تافماوم انا
 )١6( نع لمث ال هممس بددح دعم
 ,نوهدتل ةّيالاب

 مومسكا ةيوطرلا ةبسب اما
 ف ةناملاب ( )١1 ىلغ ميرث * نإ بحبط
 اهن حومسملا بلاوشلا ةدسس نا سع

 ةئاثاب (0) ىلع ةيرث * نا بحي
 قف ةئاملاب ( ١1١ ) ببطرلا هيسبو

 ةناك بايه ةاشتلا يل يلا رابجاو
 مالمتسا ةمهن ليهسب بامرتلسم
 ىلإ ةغاضا يبطاوكملا نم سداملا يراه
 رابببالا ف ةيفاصا باريجم زرخو
 نم لماقا تاشيضاؤمب زوبتم مياس فنك
 ةملعملا تاماوملا

 اهئايحاو دادغب عراوش فيظنتل ةريبك ةيدعش ةلمح
 نوامتلاب نينا دازبي ةنامأ بمن

 هيرظامحلاو دسرخلا تامظطنملا عم
 فيظنتل ةريستك سفن لمع هلم
 ينادخلاو دخسسالاو ءابخةذو مراوسلا
 لاييي هدب قم عابتعا نم منع يف هماسل"

 جادين نما نواعم ديسلا لاقو
 نللاع فرشا يذلا تادحولا نوؤتشا
 هبغاربلا غعاسألا كاثول انبادنع ةقفحملا
 هدم ل انج ن5 بلمس ةطمتسلا يا
 ني نولشعم اهش كراش فادعم
 هنريشامتكلاو هيسزخلا تانشنملا
 ءانجإلا كلب ي ضيكاملا ىدظاوملاو

 يسييشلا لمعلا باليسع نا فاسناو

 اهيلهل فرش.و رهشا هيب رميستس
 هةيايرب هقاظنلاو ةييبأل اششفيا هيحتلا
 ليسا دصشر مقيملادمع دلا> ديسلا
 اهم تعرفت ةيادنم اياك ناو داذعبا
 ةياربضلا حطاوشلا ىونمم ناع
 تامظنللا عش نوابنلاب تادحوتب
 ةفيعسلا تادانق ىئويسم ىلع ةييرخللا

 قرخلاو
 .فكيظيي بئمبي دلمتلا .نا فاضاو

 تاكيلبو هةيحيبالاو رودلا تاهجاو
 عراوشلاو راظسمتلا هانم فيربصب

 ضايقتالا خفرو هسرالار ةيسرشقلا
 يدا نواعم ديببلا اعدو , تاناقملاو
 ين" سسظطايللا باتحوت١ يوؤشل دادخب
 فمطسل هيامالا ةرهخا عمم نوانملا
 لمحو مهشا بعع ةطيخاملا قئلانملا
 نكاصآلا ف اههاساو تاسافملا
 اهن ةمسحلا

 نسما بيلتت قع ادخن هيابأ فناكو
 عايزا هكاكو ينودنا ةيقحس ةلوج
 بلمُي هيصلخملا فضصلاو هيفارملا
 ظهشي سلا ةينلتسلا ءانتالا نم !هذع
 عمظاوت نفم يمقسلا لبعلا بالمخ

 سطسلمو دسشرلاو ةروذلا ادخلو

 هيفارفلا كانمالا هلاكو بودمم راخاو
 لق سكت ييبظاولا ١ بوايني صبا هما ىلا
 فرش ناك يملا ةلمحلاب همهاسلا
 قرخلا ريس ءامدا قافرلا اناذنع اهبلع
 نيم بتدشولا ءارشمو ةنبرشلا
  تديعو لكل هسفارعجلا عطاوملا

 .- ءاسنلا -.

 تاشول ادع دمحي ريمس |

 ةرارو تاسئدخ ضارمتسا

 رابنالا ى ةيلخادلا

 مديخت لجميل ديسلا مميحا
 سما ةيل١دللا مرو باشولادبع
 ةلظفانسحصم ةراروتا وباود .ييوعدمم
 دمتتم ميساتح ديلا روصتسي راسالا
 داينالا فتلاتحن هل

 ريب سن اربسسا جاميصالا لالخ ميو
 تام دخلا عقاؤو رئاوعلا لقب ىف لمعلا

 سظاوملا اهمدقب يملا |
 ريزغس ةنمشا ىلش دقكالا مو

 3 مهن اننو نينطاؤملا عم نؤامملا
 لكشم ضرلا رامثمساو ءاد2ا دممصت
 لسا

 لمآ قيلرلا عامتجالا رصخو هده
 ثعبلا برجل راسآلا جرت ندايع

 رورلا ريدم عاوللاو ىئاربشالا ينزقلا

 د

 فاحصلا
 يشتوباك لبقتسي

 ديعب دمحم ديسلا لسقتسا
 نوؤشلل هلودلا ريرو فاجملا
 ناريطملا | سما | ةيجراخلا

 هارآا ماين ةعاياتلل لدخ متو
 دقطتملا اهدهشت يتلا ثلدحاالا ناشم
 مالسلا اهل يضرعتب يتلا ثادب دهملاو
 حلادلاو ةقظتنلا يي رارقتسالاو سالاو
 ةيرشبمحلا ديثشعلا بسب عمدا
 يمارالا ىلع ةيسلطالاو ةيكورسسالا

 يعسلا ةررره ىلع ديكاتلا مت ديكاتلا دع
 عيمج) لماشو يمسي له لاجيا ىلا
 ةقطنملا اهلم يلامت يثلا لكاشللا
 سيئرلا ديسلا ةرداه» ةدغام ىلعو
 نم رثاع يباتلا ي ييسح ماده دئاقلا
  يساملا دبا

 ينطولا داحتالا
 قارعلا بابشو ةبلطل

 تارمتؤملا ماتتخا
 ةيونسلا ةيبالطلا

 ةهينعب رولا داختألا متت
 ةيوسسلا تارمثؤللا ىسما قارعلا باملو
 تشقانو تاهذاحللو دهوعب  هجورفل
 اهتاطاشب تارملؤللا لالخ عورفلا
 ةيمالعألاو ةيفاقثلاو ةينذلاو ةيملحلا
 رواحت لبسو ماعل# اذهل ةيوبعتلار
 هب شوهنلاو يراستالا لبملا تاموعم
 ,لضفالا وحن

 رود قيمعت ةيدها نوكراشملا دكاو
 راصحلا ةهحاؤم يل تايشلاو ةبلطلا
 ديشرتل جهامحلا ةيعرتو يداصتقالا
 ,كالههتسسالا

 يجولاو رامكتسا تارمتالا ي ررتانو
 ةيعّفلاو ةيمالعالاو ةيناتكلا تاثانحلا
 ةبدطلل ةيعامتجالاو ةبيدالاو
 اهدامتعاو عئالطلاو باعشلاو
 لارملا ةمدخل ةلبقملا اهلمغ طقعن»
 ةيلايرس#ا هنخهتا جون هدومصو

 ,ةيدويهضلاو

 ةسيفخكتل ةدفماسفتم رماتو

 مالسسلل حممطمي قا رسعلا :مسأعج فيصن هفيمطسل

 ىريكسعلا لفل ةروطض يسفتب ىملاسعلا ماعلا ىأرسلا
 مساج فيصن فيلخل قيلرلا رباعلا
 بلا سرجت هرثنبلا ذوابنلا وضع
 يكب لوؤوييم يكارشتالا سربفلا
 نسما عاسم اهي ةييهراتتلا باي الفلا
 مم نادملا ةسسدنكلا تارخالا دقوت
 قيكاسلا ينروتوا ديول هدانا
 رصرافلا ل'رسيفلا برحقل ىمصرسلا
 ةتابتمتا دياي نسينور هييهشو
 يطارصمب دا بريخلا ف ةمجياشلا
 ةيحللا يسير ثيءروك ترعورر مدخلا
 ةيمرجلا هيديكلا هيعمنسلل ةيناكرلا
 مكاجلا برحت# لتعم

 نا مساخ فيي بيططل يحيزلا دقاو
 ةرييانس لآ) ةريكم مدانلل مممطي ينارقلا
 ق3 نيسح جادم مئانلا سوئرلا ةنبسلا
 لك لثل ىماملا با نم ريتمع يناثلا

 :«ادنل»ل ثدحتي تيوكلا ةظف اجصرورم ريدم

 رسبسلا ةيكرص ميظستل ةيرورسملا ةوشلا عيزومت
 يىرسخأ تاسظفاسحم ىلا تيوكلا ةظفاحم تاراسيس لسيجست لسقن عسنم 8

 تالماعم لابقتسال يوح بتكم صيصخت 8
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 ةيذئكلا باؤزحالا دقو

 دكاو _تاضمو دحاو رانمس اناننعلا

 لاشو يلا د ةيسلا باويد ىا ررطو
 ةروطظح يسيخبب ادي داعلا اولا يا
 ةهماس وكيس يتلا ناركسفلا لكلا
 ةيلتقب هيطمم يف نرسانك زباسسخ
 ريصم مهسو لامس لق هللراه ةسانست
 ملك دلاعس»

 ديني بيحل قيلرلا سيرستتباو
 بيؤوكلا ماكحلا رسابلا باهتح ميا

 ةوخرتس نسدباو يارملا دض نيرونعملا
 ريثكنألا غطق فيكو طفسلاو ضرالا
 نابع هيلالطال عبمل قاربلا .نب بيوكلا
 رك دوق. بحت ةفطنتلا عيوتلو رجلا

 هيكيرمالا تاوقلا داو, معارم دعو
 تعذب اهنا لافو هفطنملا يف هيسللعإلاو
 تحي ةيدوتسلا ةيايثع سانسا ىلع

 باهولاديسع يقوقحلا ءاوللا تيوكلا ةطفاحم ريرع ريدم يلعأ
 ميطتتت ةطفاشلاب ةيرورلا ةوقلا عيزوتل ةطخ نع قاحتلا ىازرلا دبع

 للقيو ماخدزالا عئمي امي ةماعلا قرطلا يب هاشملا ريسو بايكرللا رورم
 .نكمم ىوتسم ىند( لا ةيرورملا ثداوحلا

 يركرملا لدهلا يش رورملا ثداوتس رطاحم نم ناستالا ةيامنع نا دكاو
 ةيدلب يف ةينذلا ةريجالاو رورملا ةيريدم لوهج هلجا سم رغاصنت يذلا
 تاراشالا ةراداو قرطلا ةسدنمو ميماصت نع ةلوؤسسلا ةلفطاحملا

 امس اه دوه سركت

 ا يرادج ١ ةيرادج للقائد  [
 جئاص ريرغ ديسلا حار#

 بيوكلا ظفاحمم ناموقلا |
 هيرادع نع رابيلا سما |

 ا
 نسفئرلا ديملا ةروشل

 ةلطغس نسخ حايض دتاعلا
 هلملا

 لجدم ةيرادحللا تيسرو

 لإ ىرلاو ههاررلا مم
 ءيرسملا

 لافيجالا نإ بكراشر
 ةرتغع مهامتحح هيسانملاب
 يملا كظياحملا ءانبا نم
 ديسلل دهفلا بتيدح

 اهه فونولا ىلع ىسئرلا

 ناربعلا ةرماؤم دمع اداض

 ناع عقيب فوس انفاري اموتجنف . 'هنمرد
 دك بحاشملا نا دمس نكلو هماونيسلا
 «ان دبا لانو هفادقا شوب رعخ هسدكلا
 ن) هل املع امدنعو ظفنلا لخا يع

 حما دم نسا لاق جانب لب بريس « ةتقسلا
 دحبو هم تتحلا يداصتمالا ءاطملا نه
 تيوكلا يع عام دلا يلا لوعت» روط كلذ
 ريروشما اهماكخ ةدوجو

 ةبمطا هيديكلا بارخالا نعو دكاو
 ايرغم ةيظمملا لكاشمل يملتسلا لجحلا
 ةاهيالا اذهب همشانسملا ك هكما نع

 اعامد يتردهصلا يكيرمالا بقفو ام ادإ برخلا يب حصواو
 1 ا فربسإل اكن رئاربوتخ ليفمسمو قارغلا بريش نإ | عيبجتب هثراك نوكس اهبام

 ةلودلا يفظوم؛

 ا هدورنم تارايس ليجو نا دقاو
 و' هتيرسلا قرضطلا ينغ هررصتم
 لا ياما ةلاخ ,رثا بامطاعتلا
 اون روتمفي رورل- لاتعر لاو ال نيد
 ىحاوصلا ي اهسم ىقمن اب بغسل

 بارايسلا ةفلاخم
 ب. رراعم نا ياضثلا ءارذلا ركدو

 ا ب هعلاخملا
 ةيروزملا تاماللو

 يب ياحسلا يقرقحلا ماوللا راشاو
 قيقحت نا ىلإ «ءادنلامل صاك ثمدح
 يلو ؤسمم عمتجملا ن يرورلا اطادصتالا
 ةرسههالا اهيع كرتشت ةيعامج
 . هيدعشلا ناطعملاو ةيمصرإا

 ي ريغ امجلا يرورملا يغولا نا دئاو
 طايصنالل ةبسامالا ةزبكرلا ره
 ايباجيا رزهتيو لهامتي يذلا يرورملا
 افدختن ينلا ةيموناقلا تاماربحالا عم
 . نيفلاخلا ىحي رورملا ةزهجا

 لادبتسا نا ناحتلا «ارللا لاو
 تاحرل ةميدقلا ليجستلا نانو
 رئاتوب دعمت ,تيوك  قارح» ةديدجا
 بتاكم تلار الر ,ةمظيمو ةدعامتم
 ومو ءارهجالاو ةمطاك يف لبدسستلا
 ةظداسملا عامنا يم ينضارللا ققتصت
 باديتمت ةيا نود مهتالماعم رجننو
 ةرابسلا قيدئاع نم دتاللا درخدس
 , اهكلام روصحو

 يلا ارايسلا ءارتو عيب عنم دضأو
 عدماسو «تيوك- يارع . مقر لبصب ال
 ماقرالا لمحت 2 يتفا فاراسيسملا
 ,تويرئاو دوقولاب دورتلا نم ةديدجتا

 تالخلابب اهحالصا ابك
 نم ارامتغا هيراجتلا تاسسؤملاو
 ,ليقلا رهشلا نم ينل

 بتكم سيمخت نع فاقنلا فشكو
 ثالمافم لابشتسال لوح يف ليحستلا
 را ةشفاحللا هاسا س ةلجدلا يفظوم

 لقنلا عثم 2 0. اهيل يللا

 ةديدج تاعيلعت كابه يا دلو

 لوجس: نكاج عنب ىلتي تودع
 - قاؤع» مقر لحن يملا تارابسلا
 .ىرخألا تاظفاخملا ىلا مسيوك

 راخثا نا يابستلا ءاوللا لانو
 مدن ةدايقلا تاراحا لبدبت تالماغم
 ةراجالا ميدقت درخميو ةظاسبب
 نارمع تبثتو نيتروصو ةبيدقلا
 ةرهشم هيمصر ةفيثو يا بسرح ققئاسلا
 ليثتست تازاجالا را ىلا
 ' ببهتاراجأ لادباب .نيارلا .يقئاسلا

 «ةيكررطن تارايس دوجو ممينناو
 ٠'نآ لاقاو .. هاسيطرلا عراوشلا و ةلمهمو
 ةديبع رثارا عم نوامثلاب ةيريدملا
 هد ءاهنال ٌةربك ادوهش تلد
 - ةرفاطلا

 عار زستسالا ةلمح
 ةسفترملا تاعتوشلا ليك زواجتت ةطضلا زاهنا تالدعم

 ةئايمل ءاندحلا ةكرش ترصب»
 هعاريلا ةرازيل هعباثتا يرئا عيراشم

 ي تاوسو لوادح ريهطت لامغا يرااو
 ىبثملاو ةيمسداقلاو راع يذ باظداحم
 ,ارتسوليك ! 11 اهلاوطا تفل

 قمسا يذلا لمعلا يب ثمدختسا دقو
 ةيلمحلا ف ةكرشلا ةكراشم نمم
 017 يوتنشلا عارزتمالبل هيدظولا

 ,ةينامربو ةيكلسو ةيثينورديف ةرايرح
 ةلمحب ؟ببلعلا ةيجتنا تدباسو

 ةيماثثا هظداحلملاب يرتسلا مارزتسالا
 طفاحملا ةسائرب اهل عامتجأ ف لباي
 درهجلا ّيمخ دومحم ميرك ديسلا
 ةتارمحلا بايلنع عاهبال هلودنملا
 ةظنشلا لورصعلا يرلاو رادلاو
 افلا .7790- ةحامم يل يفشلاو
 يصارألا نم هعيرم تاهبود 25 ٠ دو
 .هلجحلاب ةلومشلا ةيعاررلا

 هتففح ام ةمددللا بمر_ءتساو
 اونو ةينعبا يل هييعرفلا ناحقلا
 اوزلا بايثسل اهيثفخ نم هطماتسملا
 اهل هسراللا هدمسالاو رودس ميوتو
 فهلتنسو رهطنل يراهنا لمعلا ريسو
 اريمزليك 1182 هفاسسلا لوأ دج

 ةرهدبللا هيعاررلا باحاسلا تقلبو
 يف يمشلاو ةطبحلا لويصحمب
 نس خيول فل# م77. فخدلا دلففاشمم
 ةدسنم مسوز فلا ه1ا!ل١. لبعا
 مسؤملا هتسح ,نمص بومحلاب اهتعاررل

 ةحللا هسنف عامتجا يف ررغتو
 يف ىوئشلا عاررتسمالا هلبخل ةيلعلا
 نع دهف بنات ديسلا هسأرو هطياحملا
 تافركتسلا هاك ريثوم فتدلا طقاخم
 هلصاوبو ةليخلا حاحبال هنوثطملا
 هنيهنو فلسلا لومرجم رابمخ ةلمح
 تاولباستلا لا ةلقب تانركتسم

 ادتءاسمم داصنخ رس هي) كلاب ريوتجاو

 تليشلا لوصحت نس مسويل شلا 227 +
 نآلا دسلو هللمست# هءاذب دنع

 هةيعاررلا تاكالملا بريشياو
 هئارتم طساو ةظيقاشمت هيجالفلاو
 ايبود 554 و افلا ..514 و نونلم
 ةهشاررت ةهيقمكملا باحانما نم

 ةيداميلسلا يلع روني خركلا

 نع يضايزلا جركلا ىدان برقا راق
 يضايرتلا ةيناييلسلا يداي قيرش
 ل ااندش .51. لياقم اهده ء91 ب

 نلك امهمتت هيرخ ديلا ةرتب ةةراسم
 ةننامململا طباعم لف هيسربلا بيلم
 ءيويش ع يذ هلوظن تايزاتم يم
 مكحو دن# ةركب ةرابمكلا ةهرذلل رظفملا
 ةطئلاحملا نم ممكححم مفاظ ةايابملا

 قومس لاوالا
 هطقاخم هلوطظب .تابوانم نمصو

 سوادملل ةرشاطلا دركذ دسانسكئسلا
 باميلل هيبهألاو هيدادعالاو ةموباثلا
 بايلملا لادا دهفم ينزع راع ديف
 ليتم يظولس ندحا همومك يسرع نع
 قمرف ىلغ سير ةيوياث .قمرف رافو مى ال
 ا ريطوس ناموك مهمل هيوناع
 دحاو طوش

 لصا نس ريدشلاو ةطمسلا قوصخبب
 ؟بويلم هبلابلا هريقملا ةتحامسملا
 ةدكيرب ممول م1١1مو اغلا ,#4 ١و
 ماعلا نم ةمبورت ىآال + نو اقلأ 001 ع
0 

 نامثس هقعث رطاك ديسلا لاعز
 'ايلبلا هيجللا سميئر طسلو طافاحم
 لسارمل اهيف يوتشلا عاررتسالا هلبحل
 تاجاسملا نأ ةيقارنلا مابدالا ةلاتو
 املا ريعشلاو ةثنحلاب ةرودسملا
 ءاؤرا مت امنود ب1714 ءو افلا[

 لهم اسود نهال دو اغلا ٠-5
 سغرارلاو نيحالتلا نا فاضاو

 نم ايظ م4 دو اننا ١17 مياررهج
 اهلا دامو ريغشلاو ةطظشملا رودب
 هيواصيتلا ءلمسالا يم املع ,[354 ءو
 مالا 5+ صيطت مم اننيب مهزيسملا

 يف تاؤقلاو رهبالا نم ارسوفيك
 ةموطسو ةليعملاو حليدلا عيراشم

 ةيءابعملاو يخلاو هينفوملاب لوادجلا
 راهنإ ريهطتم ةرشابملاو ,ةربوصتاو
 ةيئامعملا ي ارسوتيك اذ ٠١ لوطي
 .يحلو هربيو هيهقوملاو

 بدل يئادلا تاظناعنم نو
 ةرقحلا ربكلاو ةطصلا روش تابعت
 نرعرارملا/ نوحالملا اهنئلما ىتلا
 ةييزاو اهلا /غر6 ١ سما موي ىتح
 نم انط قو ل31 هكدو نابطا
 .., ةيواسيكلا ةدمسالا فلمخم

 تمت يث# يمارالا فاحاسم تملبر
 لييرإ هطفاخم يب اهتتارح
 سمئ عوب ةباغل كوهدو هيبامياسلاو
 انيوي ربا 0 لنبو بتا ريال ٠ * ريو ايويلم

 نويلب دحاسم ةعارز بمت صخ
 لصا نم امنود ؟*+ و ايلا ءئا سو
 م11( عدو اهلا الإ ءو صبئلم هثالم
 ريعشلاو ةطيحلا قوصحتت اهيود
 ,لاجلا يئوستملا مسوملا لالخ

 تبوكلا يف هبصخشلا لاوشالا ةمكجم

 11 /ش/ا1 متر ىوفدلا نالفإ
 وسع دل عافا ,يسخ عيبشلا فيطلل اديع فدس ةميظم / :ديسدلا ىل'
 ىوعدلا ىبامدكلا دج اب ييفاجملا هليكو «لادنع نست لومحم دؤم
 ريم عيلبتلا ةغرو بثيعل دذو ههياظلملا اهبذ بلطي همكحملا هده نذل
 تاج إو انالعا مكتدلبم ررسغب هيلع .مكسافا لحد ةيئوهجمل ةيلنم
 موي مكهحب ةيمارملا ىرحنتس مكنع بون نم لاسر اول مكرويسخ مدع

 يعتلا يلع يصاعلا ماكل ماا

 هررسفملا ةذملا دمذمن ببويكلا هماسقإا هنريدم ف ررغب

 مايأ هرشع ةدلل بناجالا اناعرلاو برعلا نكت اوملا ةعجارل
 كك ىهسل ما5/١1998/)١1 نسم اراسندما

 ,ماقك را اا
 اهسفجارمهىلا بلوؤمشمكلاه ماك ةريزويدملا بعدو

 زاجما صرسفغل ةيوسطملا ناكسميسملا مهعم نييك متسم

 بو عرساب مهنداماعم

 نالجسسسإ

 ببوكلا يف هيصيخشلا لاوح ةلا همكحنم

 دومحم حجاب ناروس  ةديسلا ىلا

 ىتدل 04 / نإ 13 1 دهر نوع ذلا , ةسملا نييكع ديعجم ةيعست نع قمل مايلا
 رطيقادغوم ماا 271/33 موي لدو قعرفسلا اهيس بلثتب هيهكدعال ا دش
 مدمب بعو فختتلاب مكعيلعم ررغب مشنمانا لكم هيلوهيتسمو اجاوش د نارك
 نومزتلا ليو اسلعو ابان ىوفدلا رظقس تونس ماروصت»

 ميقتلا ىلع /ىماقلا

 يا

 هفودقم نكاناب فكت يملا لمخلا
 تاحايسلا شنب ظيدم ى هماكخو

 بناج ىلا وا ةفصرألا ىلع نا ةمهملا
 ,ةيئوضتا تاراشلا

 يف تجرد روزملا ررافم نا فاساو
 نقلاطللا دش ةيبونافلا اهثاءارجا
 ةيبرنلا تامارعلا ضرفب هئدتبعم
 , تابكرملا زجح ىلا ههجتمو

 دهب لدعاصنتس تايوخفلا يأ دكاو
 ةلطاملا ةيئرصملا تاراشالا حالا
 تابكرملا وح ىلا يمت ىتح
 . هشلاطكا

 ييظاوملا ىاستلا ماوملا نامط
 تقلحاب رجلا ليش ناب يديقللاو
 ققحي اعب حسي ةرئادملا تاطاضت
 ضصالخال انيمجت نمالاو ةمالسلا
 ةروثناو برحلا مىدابل رورملا لاجر

 ا ينال ال
 دهسلا/"زابلا ةيبرهلا ةمالا ١
 هللا هظظقح نيس ماد ا

 ةمدخل هوهجلاو ثاللاإعلا يمنا لوب
 , ةمالاو يادرلكو 0

 والا

 عطق كيلمت تاذئس عيزوت

 ةينكس ضارا
 نارخغع بلط مهادبع كيسلا

 ديئمت تادمس ةلسابلا ةرصبلا ف احم
 ةبئاغ ع8 ٠ ىلع ةينكب سارا ملت
 ةيباوبو ءاوقلا اديذم مواهل:» ةبيكبب نم
. 3 

 ةيسيزملاب يريهايج لاتثسا ميياو
 ةئسابلا ةنيدملا اننا هئالخ ددج
 بحيا دهع مهجيراهاو مهتافاستم
 ميطعلا قارملا ةريسب هئافل هالوتاو
 نيدكؤم يسع مادم يسيئرلا نيعلا
 لك هخوب ةهرشم افوهس مقداقب
 قارغلا د نارتو رماتلا لاكشأ
 عع < هب - <. ةيمزحلا ةجالاو

 تهزوثمق “تناك ةلظثاحما را ركذتز
 اهرامعا”لاعت نتم' /واذبا ٠ عاتبا يلع

 عاملا نغ ليال نيرشن يف اهلانبو
 10و الا طاش نا نحو الأ

 . ةيبكبب ضرا

 ناليسستإ

 تيوكلا ف ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم
 144/11/18 خيراتلا - ش إل ددعلا

 يزوحلا هللادبع ملاس ىلا
 مده ىرب 194 ١لارش[ال مدر ىوعدلا ةخيف دودع هليسف [ هيعدملا بماعا

 اهاوعد رظتل ادعوم 40/17/16 موي ددضو ةقلملا اهبغ بلطن همكحملا

 بوس مئرومج مده دنعو فحعلاب مكميلبت ررتث عكتمادا لكم ةيلوهجاو
 ,نوتاقلا قلو انلعو ابابا ىوعذدلا رطنت

 مهعتلا يلع /يذاقلا

7 _ 558995 
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 .ادفلا

 ممسسسللا

 نيس رغأ سل سيسن رسلا تارداسسأ ين نهتسسسست ةسسسسين نيالا ةسسسك رشنا

 ماظعلا اقت دامت اسياصسم ةسالطعل تاداسعأ لعن تاو لالا 2 نسما 1

 ةبررامعتسالا ةكرتلا مطح قارع :ناتروص

 ءارولل نمزلاعاجراديرتاكيرماو

 نم م ل
 نايظيم نم ةيبرع ةمطبما نيرشع
 نع ايبزولولا# ف نييكيرمالا برعلا
 ثادعحا ىازا قلرحلا طقؤملا اهدييات
 . ةقطنل

 سما هتردصا نابع ل ةكمللا تهدو
 ةقطني يف لراعر لماش مالس ةماقا لا
 .طسوالا قرشلا

 بادحا نم قتارفلا فوم نا تلاظو
 ةعيبل ايبا عشت ل
 ناقل قم قسم يف يكيرملا ةبوعجلا
 ,اهيف ةيبرملا ةدشنالا ىفضم

 رد لالش ةنيحل تسفواو
 الا ضعب رجم مكاذل نا 5

 ةسايسلا ناصحا يف اهئامترلو رمزا
 هذه ةيلوؤسم نأ_دكا الا
 راطنلا ماما ددخت ثتحبصا نال
 نا نع الدب ةيكيرمالا ةرادتلا نم يملاعلا
 .برغتا نيتلعاولاا ةدارا نع «ددصهت

 اهساظنب تيوكلا نا ىلع تددشو
 نيرثاقملا رثكا تناك تاذلاب قبابسلا
 اهتبايس تطبترا توح مضولا نهب
 اكيرما ةسبحرب ةيناناو ةينيشنلا
 همثمو هقكياضمر قلرعلا علطت ميجست
 4 سباسالا هرود بعمل نم

 ل مالقنلا ثيب يسيركتلا يرصدلا اىوتسم كصو ةيموألا
 ,برعلا نينطاوتا

 كرمحت كانف نادل هنأ ةمجيلا تبكاو
 دويلزلا نع نطنشاو جمريب
 ص طفعل# ىلا مما يثريهملا
 ذغقنل ةيئيرمالا ةيسمرلا ةسايسلا
 .قارهلا هاجت ءادع رثكا قلاوم

 يتوبهسلا كردحتلا نأ ىلا تراشاو

 اويهصلا نايكلا ريمش نمسع ءامج اذه
 +ولويديا نمض اهنرهتي قارعلا ناي
 نأ هب ل كرصتلا اذنه ناو ةيتايناد ةيمول

 يبوبهملا ياوكلا حئاضمب مددقغب
 هيئاردبرس قارفلا نا اسك 4دومجوو
 يىوفطتلا ىلع لامح ا ةيوئسملا

 ةسايس نا ىلع ةنخاللا دمك
 هتامنعو قباسلا بيرعكلا مايظد
 ةطغاملا يبويهلا نايكاف ةسايسو
 وه دحاو فاده ين ىايقتات ناونشاو ىلع
 ايباموكبدو ايناس قاربأا فاعشا
 .يللاعلاو يموقلا هرود ليطفتو

 ةيكيربألا ةرادالا نا ةجللا ثلانو
 نم ةيبرملا خدازالا عمم لا يعست
 سيطلا اهتدع ص دبسب ءرج قيفحت
 : ,اهعرا ىلع ةرثعيسلا يف

 اهضوخت يتلا .برععلا نا ىلع تادكأو
 هيف ةيركسلب ابرخ تميل نآلا اكيزما

 ,عيطاوللا دض برج يرش انساو قترملا
 مالسلا ماي مشو ناكم لك ىف برعلا
 3 رجلاو

 ييرغل ا يا 1 3 لا فدهت ييرعلا ناسمالا دق ميططخت لا
 لع ةرباتو ةلداش ةيبرع ةردق ةياب
 ,ةيبتجالا ةرظيسلا يديحت

 تابالوسلا نا ةذجللا تدرطتساو
 نيبفاوما نم عثتلا فارتماي ةدحتملا
 ةيمالغالاو ةيسفدلا برحلا ترسخ

 تعي اريسالاف .. قارحتا دض
 قارعلا شع اهتضرغ ىتلا ةيداصتقالا
 لخدتلا جئان نأ ام عيجذشا نلو مل
 ةبيوسحم ريخ ؟( يركسبملا

 ايره اكيرم( تنش أذا هلا تغاضاو
 حابرالا ف رئاسخللا ناط ينارملا ديا

 مسسسسسلا

 يتيربالا سيئرلا غضتس بادعلاو
 هبال هيلع مبمتعي ال ملصضو يق شوب

 شيرمالا ثلا زدحسلا 8
 لس ىف اولدشم نأ ةهياننال ديري < يدبلا
 'ماظملل هبيناخلا جئامللا نحل عامدلا
 نلإ

 ديرص يذل نا ىلا ةنجالا تراثماو
 بوكتس قارحلا دم اكيرما اهيجوت
 ةرامغ سيركسملا يم ريثك يار فسح
 ال هيسايب لوفع متعرتشا بارس نع
 نم عافدتا يف قارملا بارد درت

 تفيدما هم انا برخلا نا تدكاو
 هطهابو ةليوط ايرح نوكذس اهنافا
 ةيكيردالا باوللا نا ثيس نعئلا
 | اهتهلساو ةيرحع ريغ نااوخ
 مارسسملا ين حاجنلا ةبومضم ريح

 يل اهيلتاقم ةبطر نا امك ..ةيبرعلا
 ,ةدياي يهل قلرعلا دض برحلا

 دومص نا لع ةنبجللا نيدبشو

 برصلا قممنا هنعدي يذلا قارعلا
 ةليوطلا اهغرداب ةينيطسنللا ةروتلاو
 تابهالا لك ىلأ لوصولا ىلع ةرداقلا
 رايخطلك نم لدجي ملاعلا ف ةيكيرمالا
 هيوسكم الو دراو ريغ ارمآأ يركيملا

 ,يكيرمالا رارقلل ةببدئاب
 نيتروم ماسا مريفا ملاحلا نا تلاقو

 ةئرتلا مطح يذلا قارملل ةدحاو
 ةيكيرمالا ةرادالل ىرخلاو ةييرامعتسالا
 ىلا نمزلا براقع يما ديرت يتلا

 برعلا دراؤوس ناع ةرطهسكا
 .مهيضارأ تاريخو

 زايحنالا مدع لمع ءارزول عبارلارمتؤملا حتتفا

 برسفسلا تالسي و جسيطخلا بسسس سلا
 نوددتي نويرئازجلا

 شوب ةرايزب
 نظولا بزيحملا ردد عأو . رئازجلا

 "ب يرئازجلا ةيمثتلاو نمامعتلل
 اهب م يتلا
 . ةهبرعلا اريرفملاو جينيسلا ىلإ

 لل
 5 : ١ لا ةيئاودملا ةيتايرمالا

 , ةيئايربمالاو ةيكيرسالا

 يسوتلا ىشرلا اعان- عاو- سنوتت
 مدع دلل يلع نب نيدباملا نيز
 ناكرا تيبثأل دوهجحلا لطب ىلا رايخنالا
 جيتطلا ةقرعتم بيمجتو ملسلاو نمالا

 نب سصيئولا
 ارا رمثتإ اتتفالا ةسيابسفا
 زابختالا مد نادقي يف .قبملا غارو

 يبرملا جيلخلا تادحا نا سما انه
 «تايعلا كتاروطت لاوصحي رؤتت

 : / 0 لح
 ةئاللا ل يينردلا سينرتا قاضي

 اولا

 ديم هند ةيوست
 | بعشلا نكمت ةينيطسلللا

 .ورشملا هقوتح دهدرتسا نم
 ,هيضرا ىلع ةلجاسملا قلو و

 ةرعدلا ردع سيئرتا ددجو
 عمتجملا 0 مدع ةكر مساي
 لخدتإل ةدحتللا ممالا ةيبنقنمي يلودنأ
 هبمشلا كميامتع لاجا نم 1
 ةيدوعهسلا تاسيراسصم ا نب 1
 .ايموي هد بكترت ةممببا

 نادلبلا نب سيئرلا بلاطو
 ب ةمثعلملا

 جاهتل+ةرورض لع !دكؤم اهباعيتساو
 تاهاطقلا معدت ةيرامكلسا ةصايس
 نلغ) اهرودب ققحت يتلاو اومن رئكالا
 كراخير , ليقشتلا يوتسم ىلع .بسنلا
 دظوب رماؤلا اذه لامعا يف قذرعلا
 ريبزو تجرد ليموأ هسقربو يمسر
 ,ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا

 :يبرعلا يبعشلا يئاسنلارمتؤملا

 رصيتهسف ةسسيمصستس ىةاسسفتسا 11 راسعهفسلا

 ةسيفاسنالا ءىدابملا حببمج عم ىفاسننإ ةوقلاس دي دشنلا
 يئاستلا رمتؤملا رذح-- عاود سيئوت

 رابملا رارمتسا نع ١ يببلا
 نم هللني اك يارحلا دغ يدامتقالا
 اقطنملا ل عاتوالل ريطخ هدمصتت

 0 هيئاسملا رصتؤللا ركدتمباو
 6 داما كن دانا ٠

 اهيهمل يفارفلا بكشلا رس احم فا
 ةئباتنا هدبصاكم بربعو هيدع ناودنلل
 ةوقثاو مدقتلاو ةراضسلا قيرط لح
 ةبكياسلا

 لاستساب ديدهتلا رستؤللا تمرو
 راهتخا هئاب برجلا يبا ةوع دلاو ةوقلا

 اليناستالا مىيدابملا ميمج عم قاجي
 لا يلع مالسلاو نمالا ضرميو
 اهبتارمب نهكللا بمسعي رطاخب
 . ةيئاسدالا ةراصسلا ىع ةميطولا

 موهظم ماطما ىلا رستأمللا اهبو
 لالا نب متيقادبعم ةينودلا ةبعرشلا

 مميمج روقحب طسسوالا ىقريشفا
 ةملظتع اهين امر ةينعتا بارطالا

 يعرتتلا لثدملا ةيديطسلفلا رهرحتتا
 ٠ ينيطسلقلا بعشلا كيصوناو

 يبجالا لخدتلا رهاطم لكب ددنو
 برعلا ةباغلا ايهاد ةيبرعلا ةقطنملا ي

0 

 ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل

 ١950/1١/58 خيراتلا-؟؟0 ١ ددعلا
 ةيناثلا راجييالاو عيبلا ةنجل نلعت

 ةينكر ل عطق عيب نع لوألا نالعالاةرصبلا
 ١١٠153و4+5و 1245و غ1وة و606 ةمقرلا
 ريدلا ةيحان يف ةعتاولا دوزي 7٠ ةمطاقم- ” 14و
 نم ىلسعف ,ةينلعلا هدبازملاب ريدللا ةبدلب ىلا ةعباتكاو
 ةيدلب يفظوسم نم ةبنلملا ةدْيازملاب كارتشالا بغري
 ةيدلب ةعجارم ,يلحملا مكحلا ةرازو يفظومو الوأ ريدلا
 رشنذل يناثلا مويلا نب أديت اموي نالت ةدم لالخ ريدلا
 ةميقلا نم /5 ١ ةغلابلا تانيماثلا هعم ابحصتسم
 ةمدخلاب هرارمسا ديؤيب هكرئاد نم اباتكو ةردقملا

 هكالتما مدع هنرئاد لبق نع قدحم نطخ دهعت كلذكو

 وأ ةفش وأ اراد نيرصاقلا هتلئاع دارفاو هتجوزو وه

 ةلودلا نم اًقيامس ديفدسم ريغو ةييكس ضرأ ةمطق
 يف ةديازملا ىرجت فوسو .رطتلا مومع ف تابعمجلاو
 ةعاسلا ريدقا ةيدلي يف نالعالا ةدم نم ريخألا مويلأ

 ةدنازملا هيلع وسرت نم ليمحتو رهظلا دعب ةدحاولا
 .كلذ ىلع ةيترتملا فيراصملا رشنلا روجأ

 ديبع يلع ايرث
 ةرصبلا ةيدلب ريدم /ع

 9 ات مهتايبوؤمم لمحت ىلا
 الا ةماركو نما ىلع ةظفاجلا
 اهثئايباشما ةناهيصو ةيبرعلا
 كلم يط يتلا ةيسابسالا اهبسباممو
 . لايجالا لكل

 دمرشلا ومتاؤللا فشانو
 ملاملا ف ةريخلا ىرقلا لك يبرعلا
 ريجتتي ةيدركلاو ةيرحلا ناب ةنساملاو
 مايجبت ازجتت ا« ةيئابنا قولد ريصللا

 اسشلا

 هيلاتكو تركذ - عاو - سيراس
 نم نيديئاقب نا ةيسرفلا ةقاحسلا
 عجبا حولت ستسيات وئائروت رارقع
 ةلسوب ناموقت اماه يباطيربلا يكسب
 هبيركسع ةدعاتو ةيبرمثا ةريرسلا سب
 يل طوبهلا ىلا اترئعما اتنلتثسا يف
 سيب ي ىلوالا ينيسمرف نيراطم
 .ءيلرجا راطم ي ةيماتلاو

 ن) ةيلطس رداصت نم هلاكؤتأ) بلقنو
 ]اطمباي بينصا يلوالا ةرئاطلا
 همدامت لمحت يتتلا ةشانفاو ةيكبماكس
 فرجا يف لظعب حيراومم

 نعم ةعومتسب سس ناترتاقفت ا باكو
 نم اهبن نابثلا فيكمت تبارئاقو عمولا

 .امهتلحر ةلمازم

 دمسئاق ءاصقا

 يلاموصلا شيجلا
 كليزو عامبأ ببلاقا ياها  ندعل

 قاموصلا سيئرلا نآ قابوصلا نس
 نئامشلا زلال نشا نشرب مامر دمحم
 - عيهبم نع ذمونت لحم عازللا

 يسر نايم ىل) ردصم ربل هيا بلاقو
 بيضا وشب داغس دعادا نكل ياشلا ةلديم
 جمعاندلا زيرو نلغ ششبحللا دئاق بعل
 قمه ,.يسركع يس مسمع ماوللا
 1 يرب سيئرلا

 «راشا ضرتع ل ماقبم ك1 1 عءاسب
 ل ..يبرتحاب ءاوكلا هكراشم ىلا ةعادذلا
 سلف ةديفح يئايئتبا مايمجا

 لاموصلا عارؤرلا
 ناك ىرم سيبئرلا نا ركدلاب ريدجلاو

 لإ هيسوكح ف ايرارو ةلمدنس ىرخأ مف
 لاخلا رهشلا نب قنا بقو

 راطمالا دوفو ءاضغا ىف فدع لاا
 ل هكراشملل يارعلا روز يبلا هييرغلا
 تيكللاو هيسرمعلا ةيحيتتلا نازل ارمستا
 ىنرشلا يضايرلا قاطنال7 ىدنعمملا
 دئاقلا سيترلا دهسلا ةرتايسب هطزشلل
 اما نس رشم نباتا يف نيسح مادص
 ةيدعملا نو ةفظبملا اناصق لخلل يماملا
 ,يضصسلل هيف اهم

 هباكر بودممل ثيداخا قف اوناعد
 هيزاعس ةرلاتم نا ةهيفارفلا ماننالا

 يل ههراخلا ىارنلا ديغرز ىلع نضريب
 تنولا فو ةفظنملا قف مالسلا قالخا
 هدخقملا يباببالوللا بفصو هيلع
 مارا مستمع ناخفما يف هيكيرسمالا
 هيلو للا ةمعرشلل اهيمازتحا هيعادصم
 ناخط لك يف

 يبمالا دغار يسرابشعلا قيسملا لابو

 هيبلبخا للا ع ةززؤو لخلل قع انسملا ماعلا
 يلخكد ناش يه جيلطلا هةمزا نا برملا
 مهاياضت لحب لوا يردقا ناو

 سيئرلا نرسلا ةريايم نأ فاصاو
 س رشع يباذلا ف يس مادنع دئافلا
 ةقايعلا ىاللا بن
 1 نمالاو مالمدلا و يك يارا

 ,اهبع برتعلا حبش دامبالو ةقظنللا
 يكيرسمالا يركسملا وزملاب ددنو
 زاهسلاو دجب يصارال سويهصلاو
 لالحا وه ورملا اذه نأ ىلا اريش
 لك يلع ةريرخ ةيمالسا ضرال يفيد
 ةرككمسي نا الا دحا كلي الو ملم
 شويجلا هذه بن ىلا وعديو
 ءارول ليطاسالاو

 يدلا يشدامتتالا راصحلاب دلو
 هاب هفسوو قارغلا للع اةيرما همجرقم

 لثكلاو ميقلاو هياودنا فارعإلل ىاتم
 قاتيم فلئاخيو ةيتاسسالاو ةيديدلا
 نا دحأ قدس نم سيل هلال ةدهتللا مسالا
 نع بيلسلا يأ ناذنلا يف هاردلا عبمي

 لا اريشم مهعوجيو ةمست نووللاد
 ساجد نع ترذص يثلا تارارقلا يإ
 قارملا دف ةدسملا) ممالاو نمالا

 هارعالاب اهمصرل ةقرمع ةيكررما تارارغ
 ممآالاو نمالا صلجم ءاشيلا ينع
 .ةدحتملا

 يضارعلا ( دوميرعب لاشاو
 يسفسا ر لجو ةديكحلا متدابخو

 وجو نيس ماده لماشلا سيبيرلا
 ةيراعملا يشويحلاو ليظانمالا ةساون

 دومتحلا رمم يمر ١ ليسلا فضوو
 كلا وصع صا نيزالا رم
 نمايزتا هلخرشلا ماهمال يت دبقنملا

 يئاقلا يسبمرلا فيسنلا ةرداتم ىينوشسلا

 ةيراونمو هلاك اهباب نيبح يام
 هفلمللا لئاشب لحل ينظم يباساو
 ماليسلا اهدوسر نا لثعا نم 'هقمكان
 الار

 نيدانصتمالا راصتحلا نأ فافاو
 رم لمع قازملا هل يف رعقي يذلا
 هيلمك لا امن يرتب لزو يناملا
 هفطبشا ي م ةيسلا لالا

 ورملا ىحفرم ىسرفلا بفشل ١ نا لكاو
 يبرغلا جيلتطلا هفطس ىف يركسلا
 نأ لا ارسبشم هلكشتا كل هنال
 |اسشنلا يش ؛هيباموليدلا تاصواقلا
 هفظنللا ل ماكسلا لالتعال هكيمو

 نم دمتحعس يئاقرب ميسلا لاعو

 سيئرسلا نيسلا ةردايع نا رئارخلا
 املطبم لكشت صسح مادص هًباقلا
 هفطنللا لكاشم ريم لخت اهساسا
 لالحال ةيساسن رصادع نا اهنا اهك

 ,اهلمتام هللا 3 لمعلا فصلا
 بمشلا دومضن هباجغا نع معو

 راسفخلا فورس ارمبلا
 اكيرما ههرسفت ا 1
 .اهثالمعو اهئافلس عب ىراعتملاب

 ىيمالا طير رداقلا دبع ديسدلا كقانباو
 هكعرشلل يبرعلا يصايرلا ماختتألل ماملا
 دهسلا اهشلعا يثلا مالسلا ةرئابمب
 اهفصوو نيسح مادص دئاجلا سيئرلا

 عييبج لهل ةلماكلم ةكنك
 مالدم ةماقأو ةاللملا ةقطنملا لئاشم
 اهيوعش نع ةدابسلاب معي لجاع
 .عمجأا ملاملاو

 فيمعتسمتا 2 ةيبرعلا ةسالا نا لاقو
 دهسلا رثأم يف باظعلا دادجالا اباجسب
 وهرت امثا نيسح ماد دئافلا سيئرلا
 اهنلح ىهباب ةماركلاو ّرعتا تايارب
 ةيورملاو اهيبابم لبنا ن ةيسورتلاو
 هفثمتملا ههفادهار اهتاياغ 7
 مايس كشانإلا سيئرلا ديسل؟ا ةدايلب
 .ةذللاو دعاسشفا نيسدح

 :يفنملا سدقلا نارطم يثتوباك

 يشتوبات نريرالسيش نارظملا دكا
 دادتسا ةيمها ىفدلا سدقلا لارطم

 رمجتم بولماك ضوافتلاو راوسلا
 ةقطتلاا ف ةقلمملا لكاشلاا عيسج لحن
  ةيملسلا قرطناب ةيبرعلا

 ءاسالا ةلاكوس ثببع ىف لافو
 قارملا تاوعد نا سبا ةيخارملا

 دكؤت لاجل اذه ف ةرركتملا ةيملسلا
 مادص سيئرلا ذيسلا خللعتو بح
 نىبالاو ١ مالسلا ىلإ نيمح
 يقف نونمؤملا هدايعو هللا ءاضري نذلا
 , اهيراكمو ضرالا قراشم

 اهفوبط قدو برصلا ةاعب يا م
 ب يربكلا ةثراثلا *) اونجي نل
 1 نم ييمؤملا يدي ىلغ روب لحتس
 ياعثو هناصيس هلا اهابح يغل) برعنا
  امكأل ةرمعتب

 عييولت نأ يشنوباك نارطلا مهوار
 راميخي شوب يكورمالا سيئرلا
 ةاياون الا سكنب 8 قارملا د برخلا

 برحلا ةما لض ةريزتلاو ةيداوذحلا
 اهيعدب“ يشلا هتانادشتو و
 تدق يتلا ةيلودلا ةيعرشلاب هسفتإ
 عم لماعتلا يف ةجودرم تاسايس يلا
 امرأت اهرثكاو ةيلااملا تالاكشللا رطخلا

 . اهيقعنو
 هيكيرسإلا ةرادالا يلع نأ دكاو

 يع لامثعالا مدمب هيدجلا .جئفتلا
 تاعارشلا ضقل ا ع ةرفلا
 نارعلا بح نأ ىلع اندشس .. ةيلو دلا
 ةدابيقلا لبط 8 هرابتقلو مالستل
 نيسح مادص سيئرلا ديس ةميكحلا
 يف ءافرشلاو سصربكالا لك هلونح نمي

 عييمجل يرصتقا نص همكميس مئاعلا
 ةيموهيهستاو ةلايرسألا تالواصللا
 همآلا نما سم ليلا بدهتست يتلا
 شك ةريطيسلاو اهتءاركو هييرملا
 . اهدراومو اهتاردهم

 بيبجت ىلا يشتوباك لشرطمللا اغدو
 ام ةرمدم برح راطخما ةبسربلا هفثوعمملا
 ادكؤم اهم حوقت ةيكيرمالا ةرادالا ثنتفا
 رمتؤم دعه لظ ى الا متي يل كلذ نا
 رابتحالا رظمي دحاي مالستل يلود

 سمخ رئازجلا تقثنا ه عاو ب رئاردعلا
 تاددعا لح ةرورص يتيفرسلا دايحتالا
 رهار تناول ةيمقسلا قرتحلاو جيلخلا
 .ةيميطسافلا ةيمللا مم

 ب وزعت عييدالق
 ةمساملا يف يميطوسلا ةيجراخلا
 ,سيمإ رئازجلا

 ةيفازملا ءابنالا ةئاكو لسارم ركدو

 دكا ديدج نب سيئرلا نأ رئارخلا
 لحي نا ةرورم ينيفوسلا لوزسملل
 يل تالكلملا عيمج يلودلا عمتحملا
 مسالا ثارارق قييبطت ةماشو ةقفسملا
 ةيصقلا بر ةلصائئا ةدشهتملا
 ةيبيطسافلا

 دايستسا ريديع ني سيترلا ىدماو

 ىسلس للخ يئال دوهج لثبل رئازسلا
 | ثادح؟

 لداشلا يرئارجلا سيئرلا قرظتو
 ةيميضلا عاضوالا ىلآ عامتتالا لالخ
 رد رمشلا ءانبا اهشيمي يثلا
 ةنتحملا ةيبرعلا يمارالا يف

 يكضورت. ريميدالف ديس فيوو
 ينيموسستا ةبراخلا ريزو بئام
 ثيدع ةرمدمو هءادم تساك اهباب ةلياطلا
 همرالا لوح رظنلا تاهنحو لفاش مج

 ا

 يسيسست م1 ةممض سيسن رسل ةرذاسسم
 لفاسسسشلا زا رفتسسب الا ةسسسستففت

 يي يسبح مادص سيئرلا ديسلا ةردابس

 نئناو ي,املا با نم رشع يناثلا
 مالسلا نمت ةيخيرات اهثأب و
 , ةفلطما يف اداب لمابشلا

 جابسلاب قاريلاب رار لا راشاو
 تابجو ىلش زهسملاب بداججالا رثويبلل
 نم سماخللا نم ارابتعا
 يذلا رارتلا اذه نا لاقو , لبتملا رهشلا

 ةكتح فسنب مالبسلا سرق نم دوش

 :ةيقارعلا ةينانويلا ةقادصلا ةيعمج ةسيئر |

 رسئاده رارست ىداصتقالا راسصخلا
 تءاكطلا نيد. عشنستلا بتركمسيا

 - هينايوملا هةي؟ديلا ةيفعمج ةيسئر
 ل هكيرمالا تاوقلا دوجو ةنقارعلا
 راخحلاو دحب يضارا

 هيمان عم سما اهمال لالخ بدكاو
 نا ىقارملا ءانسلا زاقلا راقنالا هيسمز
 هيمرتلا يفارالا ف تاوقلا كلب نوحو
 !ديعبفيو يبرغلا لنمالإ ا4ندهب دعي
 هفلتنمللا تالكشمل

 ماسكهند ةنيد»# مميملا بيونو
 قلع يصورتملا يئراصتفالا رامجتاب
 ,يهملا وف نم يفارسلا بمشلا

 ةيسامولبدلا فارعالا تزواجت نامع يف اهترافس نأل

 ن ومسسي لاشي ن وست د رأ هنأ وسد

 نم ددع بلاط  بامنا ب نامع
 ةسيبررالا هموكصلا نسيبلرالا باونلا
 نايالوتل يسسر حاجتولا هيمحوسب
 نام يف اهنراطشس تماق يتلا هرعسملا
 فارعالا روامتت تاسراممس
 هيساموتب دلا

 هركدم يف باوسلا نهالؤه بلاطو
 مثلي نشب ةيئدرالا ةعوكسفا ىلا اهوهعر
 هيطمالاب يهزألا ف نودبتعللا ءارفغسلا
 لود ى ةبعرملا دهس امولددلا فارعألاو
 .ملاعلا

 باوبلا سلجمل هباج ءامت) كلو عاج
 فيظللادبع روتكدلا هيسائرب رسما
 روصتدحيو سئجملا سيئر تايبرغ
 .هةيندرالا ةيوكحلا عابصعا

 لوح ديدحللا بياد لئاتلا تيحتو
 3 ةينطولا ةفتكلا اهنسدغ ةركدعم
 ناردب رشم ءاررولا سيئر ي؟ ناثودلا
 بساراقسلا ضعي مايخ اهبل تلوادت
 هكرح دمرو ةيتءلزالا دودحلا ةضاردب
 دم ريدقتل دودحلا هذه نع رورملا

 بسلاطسي نورالا

 ركذكسا ب ناو . ثايقبا لامع
 ةسيرفح ءاشنا ليئارسا رار نمرالا
 تاحيرمتو سدقلا نوؤشل ةبراوو
 ضصرشغخب ةريخالا جباش قحسا
 زيدطوتل ةللحلا يمارالاب طاقلحالا
 7 ,دوهيلا نيتجاللا

 اذا درا دعم لاذإ
 كدنو رارشلا باو سما 1
 ةييلرم حوموب لشكل ناحيرسصتلا
 دوه لالط نقفاؤبع يليثارسالا فتوملاا
 ةيسيومتلا ةمييطلا بكؤلاو مالسلا“
 ةيدايوصلا ةيلفنلاو لسيئارسسال
 .ةمكاحلا اهطاسوال

 لا يلودلا عمتجملا ردمملا اعدو
 تدمتلا نم مزاح فقوسب ناسحتا | سينرلا ديسلاب ةئثمم قارملا ةدايزق
 مىعداس ةدايس ىلا لمهلاو لليئارسالا | ىلا مالا هبمش علطتو نيسح مادص
 ,يلودلا نوئاقبا | ةفضنملا ي مثازلاو مالسلا

 يلع رظقلا يشترباخ نارطملا روريو
 لايملا تاسسؤم لتمي دقو يلر
 يتلا مالسسلاو بابتناو كيلوتاكلا
 ياوصنهو اهل ارخم ايئاطيا نم هخنت
 نييالم ةتع نب رشكا اهئاول تح
 لآ نريعدي ملاملا ءاجنا نم نطاوم
 يف مثادسلاو لداملا مالسلا ةعاما
 . ملاملاو ةيبرعلا ةقلطنللا

 <04: يشتوباك نارتعللا نا فورغمو
 نوجسلا يف تاوتم ثلث يمنا اماع
 ةمواقملل هتدعاسم ةمهشب ةينويهملا
 ةينيظسفنلا

 سدانلا سئوب انحوب اباهلا ناكو
 مدحللا دمي هك اريدقت اماسبو هعحنم دق
 لالتصالا كاطيس لش نس هبثع
 : . يويهصلا

 عضو دب يتتتوباك نارطملا ناكو
 نلع روفرلا نب اليتكا سما حابض

 يلا امك ملا يدنجللا

 رارلالا مادهشلا حاورأ ىلع تاولسعلا
 . اديفجع اثب مركالا

 بعشلا ريمس ْف دئاعلا صرعم رار مث
 روبملا نم دسجي ندلا

 ديصلا تارايزو بالوج ةيفارغوثوقلا
 ةيدقلتلا يسح مادض دئاثلا سدبئرلا
 ناش هئدايس عالطاو ىارفلا ىرعو ندلمل
 - اهنف سيطاوملا لاوعا

 ,نم جدام مصيب يلا صصرسلا رار اسك
 اهبددكتسا يتلا سب ثلاو هجللنالا

 . رويصملا ريك يفارنلا نشيجملا

 يبرعلا لمعلا طيشنت ىلا وعدي يكسفورتب
 ةرورسمض وكيوسم تغلبا رسشازسجلا

 ١ نسلا ةرورس ي ةقباطتس ءارالا تماكو
 يبرفلا جياقللا ين عسولل يسلسلا

 ع اننا+ يحسم حيرشت ف لاثو
 عيعبت يملس لب ناعيا نأ نم صقيع
 نرحل لكئاشما ليحل اهساو نئاجملا
 هيب رفوح اسهميب نو ةيثعتملاب
 هيميطسلب هيمقلا طسوالا قرشلا
 عيصوو نايس ضدك ىرزخالا اهاضقلاو
 ًاريشم ةقطست ل حبمتلا قايسل دح
 تاقرحت لو قافمد» رق هب لا
 ءامنأل 'دج و ةكرنتس

 ةرورص يتيملدسا بومسلا فكاو
 دوهحنلا راطأ يف يبرمثا رسلا طظسشنم
 لآ اريشم جيلحلا ثادسا نحب هعسارلا
 لل يمزمتمس ةقباقخلا جئاس ىنذ يلا
 ةيسهال لاخلا يف ينيهوملا ريئرلا
 عوموملا

 بتادهتت يري رازفلا نا لاقو
 اريخؤب+ تمدق كيليئارسا تاسازتناو
 لع لوصخلل ةيكيرمالا ةراذالل
 .ةيفاضا ةيداهتجلا ثادع اسم

 نا كن بلولا نا فاماو
 ةهروصب يوذلا نمالا نسلطمم لمانتي
 لك ليئارسا زازا عم ةلامقو ةداج

 .نصالا سصلخب تارارقب  ةيدامثلالا ةيطاقلاب نمرالا ديقت

 سدقلل ةينويهص ةرازو ةماقا !اوكذتسم

 ماميرالا 5١/١ 39/ 5١ديعلا -مكلك ١١5

 رئاج رازع هناي مشمموو ناودملاو
 هيلودلا ستاوفلاو همطنالا لكو قاب
 ةيماسنألاو

 داجنالا هةسيئر هشام بضرعتساو
 هسارعلا ملزللا رود عاقللا لالخ
 بحب ميظنلا يقارثلا ءانب ل ةدجاملا
 سيئرلا ديسلا روصنلا لئاقلا هناز
 مامشألاو هياعرلاو سين ماده
 هيقارغلا جدحاملا امهن ىطخم ندثبا
 اهيريسمم زيزعتلا هقدانبم قدا نم
 ورسآلا لعاب عاببلا هتف اهلمسو
 عسمجلاو

 يقازعلا هاجت هملباملا
 ةرورعب هموكحلا ةركذدمللا بلاطو

 نمم عمج يعباوماءارجالا عيمج راطتا

 تارواجشلا هده بفمول نطظولا نرايس
 تانرستناو

 رينو ءارزونا سيئر تام درج
 هفش نيب ويغاسم مئاس ةيلخادلا
 باراطسلا ىدعن نأ مصواف «ركدلا
 تناك هيكيرمالا ةراغسلا يهو ةيددجالا
 .لوتت نأ ةيدصملا تاهخلا نم بشع دق
 لايفتسال هيضف :باغوبحم اهن
 ةيدودحلا ربتسورلا ةنطنم يف اه اياغر
 .كلهم اهل مم دعو

 هذه نأ دعب ابيق سبت هنأ فاصاو

 رمتو يقاتثن لامعأب موي ةعومجملا
 للده ةراثملا تالي دقو ,ةدارفااب
 ةعوسجلا هده بحس اهددم مت تيح
 زمو بلل دق ناك ندرالا نا يلا اريشم

 مسالا نع يبودمم لكاسراب ةؤيوتم ةرت)
 ندرآالا ءهينت يدم ةبيفارمل ةدحتلا

 يالا سام
 ينوسيفصلا تنعتلا نم مزاسش فتوسب

 ةليحص تدقلا ؛كلد نوعغ يف

 سيئر حيرصت نا ةيئدرالا روتسدلا
 قممنا# ينويهصلا ودسلا ءعاررو
 ددك نيب نم !ذنأو دهب ريخالا «ريداش
 تفتك يتلا ةليزفلا تاصيرصتلا نم
 ' يثويهملا فنوملا ةقيقتح
 ثاسسايسلا هذه نع ماثلبلا تزعاماو
 لكل اهشفر ي ةيدامتمللا ةينويهسلا
 .ةيملس ةزلاب

 اههتيحاتدفا يف ةفيدملا ثاعسالو
 ازكم تتا تاحيرصتلا هذه نأ يسأ
 3 يبرغلا فئاجتلا لود تامهثا عم
 قرش شوهجلا شييجنو دوبجسلا مشع
 بيدحرت ذيدسو ةريزخلاو 1 جيلخلا
 ةيرض هيجوتل بربلا طقنلا راجت
 هئيجو قنرملا بمشل ةيرمسغ
 ناريم يف مثاتلا لاخلا قيمعل يل اثنابو
 ودعلاو ءيرنلا نجيب نهارلا ىوتلا

 ل

 كهفطاس ةيبرصلا لودلا تبلاسلعو
 ةروطخلا لمحم ىلع ريماش تاحيربمت
 ءارجخأ ىلا نعدي اسههقجتس ينلا
 تاسايسلاو فقاؤملث ةقمجم ةيجارم
 تاوقب ءاوقتسالا يماسنل هثهمس يتلا

 ثدحتلل ةقططتملا يف ةيكيرمآا زرغلا نه كلدل ادن عبقي لو , ةتارارلا عفر
 ىلا رحيلا نم تست «ليئارسا« نع انلغ  ديفش لفتت ةسومتم تاعارجا قيرط
 .رهنلا تثارؤرتلا كنت

 ةيقارعلا ةئيبلا ةيامح ةيعمج
 ىلع برسفسلا راطسفشلا نم رسيدحت

 هئيبلا هباسح دههدبح برذعع

 ْن برح عالدتا رطاخس نم ةيقارعلا
 نم كلذ يلع بتوتي امو يبرعلا حيلخلا
 ديري مهفطنن ىف ةلئاه ةيلسب نرواوك
 , ةمس نويثم ٌةئنام يلع اهباكس دادعت

 هرارألا رارصأا نأ اهنأ ناين ف بدكاو
 ناؤودنملاو برحلا يلع ةيكيرمالا
 نامسالل شيعلا طسو بيرختل اهيعسو
 اهيبعرو هسسانالا اهتاقرصمي مئاملا يف
 ريم هو ل ءعسنالاو ةرظيسلا ف هسملللا
 اهقبت هيما“ راذلملا تايداصتما
 اهسفرو هيابسم' روطيل لوالا وعلا

 ةجوب فوسوت" لا ةمفمحلا بي(داو
 ريشؤوتو بون ,لغ يكيرسالا ناؤذعلا
 تافالملا قل هشارتسدلاو هلادعلا

 ندرالل ةرايز اندتنم
 يئادوسلا مالعالا ريزو
 يملسلا حلا ةرورض دكؤي

 لامع لا لصو - باشنا . نابع
 يلروسع كمي لسسلا يسنا رسوم
 ماليسكألاو هيسافثلا ريزو يملاه

 قرممسم ندرالت ةراير ل ينادوس»

 يمول

 جيرصم يف يخلاص ديسلا دانلو
 تافالقلاب هسييدرالا عايرالا ةئاكول

 يلزالا يحن ةهقئزسملاو هديطولا

 نادوسلاو

 ندرالاو نادوسنملا فغازم نا لاغو

 نيزالا ياو امياد ههيسانيسو هفياظتم
 هدصرب انعشو هموكجحو اذلو وسشلا

 ىلع نادؤسلا عم يفمثم ينو رذلا رجالا
 عم امود رواتب اساو ةديصالا

 ,هسدرالا هموئحلا
 ملس دق ينيبوسلا ثوعنملا ىذكو

 نم يرئارجلا يموترلا ىلا ةلابسر
 لسيئاحجيم .بتييويسيلا يسيئرسلا
 دوهشلا ماخاب بصت فوشتابرومحل
 يب عصولت يملس لمع داجيال ةقودنملا
 ملسم مل ناك نا دمي يمرملا جيلاطلا
 نسحالا / لله امشلا ةدئامس لئاسر
 سفاعلا نير يسنوتلا نسيثرلاو يماثلا
 ىساي سطسلف ةلود .سييئرو يلق نم
 تافرع

 ثرد

 لالتس ىارلا ليامسم هيا لا ىايباو

 مالثلالا ربزو دلتا عم ةيرايز
 مسيالعلا هرسهجالا ف رؤوسسلاو
 هفاخو روثآلا يايجنم لوح ةسورا
 سرملا خملخلا ةصزاب اهسم يزدسب ام

 ةرش لذ رظحني يآ ةرورص ىلع مكاو
 قىح يف تحبلاو ىنرع راطممب دمرالا
 سرملا راطالا رسمت اهل يملس

 نيتحلا ساسالا امهرابمغاب ةيلوهلا
 . ييلودلا رارقتسالاو نمالاو مالسلل

 رهغو يشروفلا فاحسالاب بيكانتو
 ةفطت نم ةيدنج "| باوغلل طورشلا
 ١و ةيبرملا ةريزجلاو جبرخلا
 اشم ةحلاغلل ىمرمت لمع ماعآ لاجملا
 , هلاك هيزطبلا

 يذلا يباقلا لوب امضي بالا
 يسيد عجرم ىقلاعا رمتني
 لا رعبي ملاعلا يف دايكيلوت الا
 ينجي حرتسو قداس راوج

 هنوع دو مظعالا ربحصلا عادت رشمات
 هئاذيرب ام .ناممني امه لف ما
 ؟هيادبرب ال اهع عمسلا نالقعيو

 ْن ةيحيسلا يغار نم مبكات هما

 ءرشتاتو شوم اهب نيدي يتلا ملاعلا
 هيي ده رابخلا نك .ىلخ ,.نارهفب امن
 مادسع دئاقثا سسيئرلا هيلآ ومدي

 تفحلاو قداضلا راوحلا نيس
 بهنجت, ىف؛ ليبسلا وه .قمحملاو
 نج مجذي ام لاوشا ةيباسنالا
 ةقطنم يف يركع مادس عالدبا
 : جيلذلا

 نماؤتت لا علاتعلا ّّ نب هنملو
 رار غم هذه ابابلا ةسادق ةوعب
 رسب حامسلا ةيلارعلا ةئايقلا
 نم ةراشما بناجالا نويعلا
 لوالا نود اك نم نيرشحلاو سماك
 مادامت

 ةيونابلا اونا ىمارت بربسمب

 هييذلا يناسنالا ١ يلارملا رارفلا عم
 نم دهزللا ميدشت ىلع يؤدي
 قيرط ةمدخل ةءانبلا حبادتلا
 هفاعشاو طائسالو رلويعتلاو مالسلا
 اهيباتي يتلا رشلا لماوع لك
 هجوت ةلدإ هتقينح ف وف رارشالا
 عثمب نيذللا رتتؤتو شوب ىو
 ةييرمكا ةريزجلا شرا لا امهتابذب
 دل قارع يلع ناود# سن عقامب
 ,ةيورملاو

 ةيكيرمالا ةرادالا ةيث مرس نا
 للجتت ةيئاطيربلا ةيوكحلاو
 رارلا نام نم لبكاتلا ةمهتلراجمي
 هروسل ةلواحبو ةيقارملا ةءايتلا
 9 ءةرواممو هنا لاغ

 هلئابابتل اقنو دفرسصتي قارملا نكلا
 ءايا قلوب ةئيمحالا ةيبرعلا هقتمو
 .ءحمتي هيف اهب

 2 نسج

 :يناطيرب بئان

 قارعلا ةرواححم شوب ىلع
 ناملرهلا ومش فاسعلا بئانلا نمل

 رارق بنوارب لوز ديسملا يتاعيربلا
 بئاهنألا لويضلل حامستاب قارعلا
 نم ؟رابتعا تايجر ىشضبج رفبلاب
 لبق | رهشلا نم نيرشعلاو سماخللا
 سضصيئرلا دبصلا ذيده هناب هقموو
 ١ هيي ب ميم نيسح مادصم
 مليم ديعب لانتخالاب مهتيسرو

 بودتم ههم ةارججا تيدح دان و تا
 رارقلا اذه نا ةيقارملا ا ةئاقو
 يذلا يتجلسلا مالسزلا سرغ نم ازهيبس
 مادس سيئرسلا ديسلا هيلا ىعسي
 قارملا ةسايس يف تباث جهئمك نيسح
 فيساي قلرما رار نا لااسضنب ةلافتساي 1

 3 م السو مهساوب دس مم
 اهب عولت يثلإ برخلا ىقر عنم
 اهؤايلهو ةيكيرمالا ةدستملا تاهالولا
 , ملاعنا نم ةمهخا ةقيدمنا مده ي

 ءاظيربلا يلابسلا بشانلا لمحو
 اليكيرسمال ةرادالا ريزوارسب لور
 ةيتكيرسالا تارقدا مشن ةيلوؤسم
 . لاجحلاو دج امي ةييلجالاو

 ويا نسب تارقلا ٠ 2 نأ دكار
 فرس قاردلا كم يركسع ناودع

 دمعت نل ةميخو جيئاتن للا يدوي
 , اهايتع

 يساطب ديلا نافرسسلا وضع ميدو
 بنت ىلا هيشوب ال" سي رثا
 ةجلامم ِ ةيجاودزالا هتاساسوس
 هجاهتلا ةرورضر ةيلاملا تايرالا
 ,يسلصلا شيافتلاو راوحلا بولس
 23 ةقالعللا لكامشلا عييسجل لج داجيال
 دهسلا ةردابلا اقبلع ةيبرغلا ةلاطنلا
 رشع يناثلا يف نبسد»ع مادم سيئرلا
 كش اهلاب اندم لأ يضاحلا نأ نم
 نمالاو مالسلا قيطحاتل اياعل الط مم
 ,ئيفودلا

 لوألا راجيالاو عيبلا ةنجل
 طساو ةظفاحمْي

 مالؤعرلا + )5 خيراتلا_ 9 نظل ددعلا

 يف ا/ا/ 4 4 ءالال 4 ؟ نيمقرملانينالعالاب اًقاحلا
 يف ىلوألا راجيالاو عبيلا هشجل نلمت 1550/1
 اهليصافت ةجرذمملا ثالحملا راجبإ نع اطسأر ةظناحم

 بغريب نم ىلعف تاوئس ثالس هدم هبدلعلا ةديازملاب هاددأ
 ةدب لالخ ةنجنلا منركس ةعجارم ةديازملا يف كارتشالا
 ايحصتسم رثنلل يلانلا مويلا نم ادي اموب رّشع ةسيخع
 ةردقملا ةسيزلا نم 7٠ ةبسنب ةيماظنلا ئائيماثلا همم
 نمةرشع ةيداحلا ةعاسلا مامث يف ةديازمللا ىرجتسو
 ناو توكلا زمكرم ءاضق ةيماضمئاف يف ريخألا مودلا حابص
 ,هادانملاو نالعالا رشن روجأ رحاتسملا لمحي

 ةفطنتملا

 1 علال

 ةيتادعلا داوملا عسل مهحدسب /ىبعشلا ءارهرلا ووس 1 5١
 رمحلاو هكاوفلا عببل وأ تايئامكلاو

 وبس فلك كامسالا هيلع ىلا هيدؤملا ةحسفلا ي عفاولا لحملا ع

 رز وأ رضخلاو هكاوشلا ميعل ارصخ مدشتست ييباصفلا
 روحللا

 دماح فيطللادبع صلخم
 ةنجللا سيئر وكلا ركرم ءاصد ماعمتا»



 ١١5 دملا  ماكأ + /11251 ءابسرالا

 ؛«ءادتلا»ل ةيسنرفلا ةينطولا ةهبجلا ميعز نيبول يرام ناج

 3: لم ةسالنس 'للظشلا

 نو دسسسسإ رس اسم نور رسم
 ةيملسلا قارعلا اياون اوقرع نويسئرفلا

 مالسلل هيعاسم ىف نيسح مادص سيئرلا نوديؤيو

 نيبول يرام ناج ديسلا لاق
 ةيسئرفلا ةينطرلا ةهبجلا ميعإ
 قكطي يذلا» جينملا ف عضولا نل
 ةيبرع ةيضق وه ةمزا ضعبلا هيببع
 , ةيبرحلا فارطالا نيب لحت نا بج
 دخات نأ ةدحتملا تايالولا شعو
 .«رابتعالا نيس ةتيقحلا هذه

 هدالب نيبول يرام ناَج بلاطو
 ىلا مهتبلسرا نيذلا دوثجلا ةداغاب
 تاوقلا دوسو .نالم لزاجحلاو دجن
 ال مئامللا نم مقوملا (ذه يل ةيسنرقنا
 يف لاقو , ءايمستر فلا حلاسعملا مدخي

 نا «مادثلا» ةصاخ
 امنرف قعيزتا يقل ةقادملا تالالغ

 ةكراشم مدع بجوت قلرعلاسب
 برح هيا يف ار يدنجلا
 قارفلا دض ثدحت

 قارحلا روزي نييول يرام ناجو
 تايمكسلا دونر نمض ءايئاع
 شع اهبوب دقاوتت يتلا ةهملاعلا
 ةسايسل ةركئثتسم ؛قارملا
 قدت يتنا ,ةقطذملا ف ةيكيرمالا
 ىصستو ..قارعلا دض برخلا لوبل
 ل ةيواش لا ةرسساب ملاحلا ىف يآ
 :نيبول مهسلل اذئجا ,. اهلا ارد

 يشرخلا يبمشلا فتاوملا وه اب ©
 5 جمدشلا يف تدحي هم ءازا

 دش يبئرفلا ةيبلاغ
 تامارجا ةيا دفو ؛برسحلا
 دوجو نا نبعش يريو ؛ةيناودع
 بئابح ىلإ نيسيسئرفلا دونجلا
 زاجسلاو دندن نإ ةيفيرمالا تاوقلا

 ةموكحلا ينغ ناو ةبعتم ةلاح وه
 لا دونجلا هالؤش ةداعا ةيسنرفلا

 ثيعو ؛ناماب نوضيبي ثيدع عر
 مهدلب مدخت يتلا لامعألا نود

 .ءاسنرتو

 ةقادصلا ىلا نيبو ذيسلا يشيج
 بحوت يتلا ةيسنرفلا  ةيقارملا
 يف يسنرفلا يدنجلا ةكراشم مدع

 ,قارعلا دنغ لصحي دق لاتقل هيا
 ين ةيسنرفلا تاوقنا دوجو نا امك
 مدخي #* ملاعلا نم عقوملا اذلغ
 ةقالملا الو ةيسنرظلا جلاصخا

 قارفلا 6 6
 يبعشلا يارلا وه 9
 ,ةيسنرفلا ةضراعللا يأرو

 ١لوقيل يموكحلا هفقوملا نغ اما
 ةيحتملا نع تسرام هن
 ناغ كلذك ليئارساو ,اهطونف
 دوجو يلا ةفاضالاب يبنرفلا رارقلا
 ىلغ ارحل نيدلا يطرطتملا ضفب
 جيلخلا ىلا ةيسنرفلا تاوقلا لاسرا
 اعوب يفقلاب طخا دفقاوللا اذه نكلو

 يربو مالسلل ةذاجلا هيعاسم ف
 ينلا ةيفقلا وأ ةئكشملا هده نأ
 ةيمخ يه ةذمزا يقمبلا اهيمسي
 فارظالا نيب لحت نأ بجي ةيمرغ

 ةدحتملا تايالولا يلع ناو ةيبرهلا
 سعب ةييقملا هذسه ظلام نا

 مالص سيئرلا ديؤت نحش رابثغالا
 هنا بف رهمو مالستلا هيمس يف نيس

 هبمش لبق نه ةبوبحم

 ةهبرعلا لودتا ءاببا نم ,ميدعلاو
 مهن ريبك ديياتب ىشحيو

 ريشات دقف رخالا ضيبلا اما

 يتلا ةيدويهصلا مالغالا لئاسوب
 ددتاف صصخش ىلاو قارعلا يلا مييست
 رولمحي نعم ءالؤهو نيس مادسع
 اسن هارا بندلاب رومشلا ةدقع
 . هيباثلا ةيملاهلا برخلا نادا لصتح

 ةسسسسسبل و ر و١2 ةسمقلا ماسصسسسم ا

 ملاسعلل ةسيملسلا قا رسعلا ةئاصسر نولمصي و

 بلالعي ياللا رخالا يتارلا دوجول ام
 كرتو نييسنرفلا دونجالا مع

 اهب امبالا
 ةبغر يسئرثلا بعشلا فرع 6

 قرم ايو ذيع نسبا

 ةهجو ءالؤه ردي نا سس نحدو
 ةدوع دمب اصوصخ هذه مهرظن

 هققح ام مهحرماو قارعلا لويض

 تسول ءلادمتساو ا

 10 يمل ل ل
 ةينيطسلنلا ةيضقلا اهنبو قارعلا ديؤنو مهطم نهثو ةيملسلا

 ليف هيدل سيل هناي هنزل فرعيصو
 ايوزها ةإيجلا ةئيس ةسين
 .نييبزرؤالاو

 يتلا ةيبورؤالا ةمقلا نغ اذامو ©
 ؟ادمل دقعتس

 9 ةيبجروالا ةمقلا
 داللا صيمخلا عرويسار
 جيلكلا ثادحإ لواتتتسو لو

 ل ةيدا يبتو هحاملاو بحملاب

 قارملا نويض شضمب ةفافتسا
 ةيضتالا ماتخم مه اونوكب يك كانه
 قارعلا اهب هسوتي يتلا ةلاسرلا وا

 اح ذا ,ةيبونهالا ةمقلل
 رظنز ةهجو حرش نم نونكمتيس
 رارقلا رييقت لواصت كليو قارعلا
 "يأرت دكؤا ينئا امك ..يبورؤالا

 يب هلوقاس ام اذهو هدقتغا يذلا
 دئب قارعلا نا ؛ةييوروالا ةمقلا
 ..مالسلل ىعسيو قيدص يبرع

 وأ نيييوروالا نحت انل صيلو
 انيلر ضرف قد ةدحتملا ثايالولا

 ترتتئف ,ملاملا نم ةعقبلا هذه ىلع
 هريرقت نوديري ام قح برحلل
 .مهدلب دقجلال

 شاقتلا لبلخ ءانس < ٠ ٠

 ةيضرالا ةراضحلا مامتها راتم تحبصأ رمقلا ةراجح

 اعل ءاضف

 نم مكدشلا ( ٠ - دعي ىلخ ربقلا
 روه يرامسلا مرجلا اذهو «ضرالا
 اهرطق خلبي ةيرج» ةرك :مويلا
 لطادو رتموئيك فلأ "06 يارح
 ,دمبتسي ال رما اذهو ,ةركثا +ذش

 ضمب ةراحو ةررهصم هبش ةاوت

 يه ةيجراشلا .تانابطلا
 نع فيتكي ا" يئايميكلا ركخصلا
 يل ةرشتنملا تاكيلسلا اونا بيكرت
 باجي نا نكمي له نالا .ضرالا
 عدافتا ملاغلا اذه ١ ماسته1
 يتنا ةيباكرملا ةداملاو راجه-الا نم
 آي ةنس تارايلم ” ذنع ترجضت

 ؟يرت
 يذلا ثقولا نا و.ابي كلذ عمو

 ةدماهلا رمكلا ةراجمح هيف نوتكلس
 ةليضرالا ةراشخحلا مامتغا طخسم
 ةيادب يف ءاشنكمي ذآ ادج ابيرثا
 ١0-1١ لمي يا ,مدنقلا فلا
 ءاضثلا موهفم نا ضاوتما  ةنس

 لمشي ضرالا نم بيرقلا ينوكلا
 لب رمقلا رازم هيف لدي الاجم
 نفسلا نأل ءاسضيا هنفن رسمقلا
 تاغافترا ي قلح فوس ةيئاسضقلا
 ةيلاحلا اهتارادس عافترا نم ىلعا
 عامشترا لسع قلحتس اهنا يا
 جابتحتسو ,ملك هظشلا 07+
 اهامس امك ,ءةيريثالا ىرتلا»
 ةدبِج ةياسح ىلا :يكسفوكتويس
 تاباصخا دهطتو ,ماعهضشالا نم
 ةيئاضف ةطغم نا نييصاستلسالا

 نم نوكتم مهلا تاذ ايبيدبم ةريطس
 2١-١١ يلاوض بلطتتس دارظا

 رنات نم ةياقولا داوم نم اذذع
 اداو ؛:يئاضفلاو ١ عامشالا

 يئرتل ربالا ةيئاضف نشس يلا انارلعت
 ةيرورضلآ ةياسسسلا داوم نا اسعيا
 نعم ددنع قالطا بلطتتس اهل

 ثق يلاتلابو ,ةمخدغلا خيراوسحلا

 | ىف ةديشرب تسمين ةليرطلا منه
 ررر نال ةيناضقلا «يرقلاو عاتب
 وفولا هلكشي ١ خوراملا
 : ا

 لكشت 8# لاثملا ليهس ىلمع
 موراصل ةديللا ةلومجلا
 حيراوسعلا ةروكاب  هكوتسوق»
 ىرس +ةيتيفوسلا ةيئاضفلا
 ,اهلك ةموظلللا نزو نم 217

 رللا وشر ,«زويوس. عمجسمو
 رادلا لا لقاثي نأ ىلغ ردقي .الامك
 ىلزو ند 7 ,؟ لكشت ةديلفم ةلومح
 ,عالتالا ةظحل عومجملا

 5ديلملا ةلومحلا ديزت ال امك
 ايكيرمالا ةيكوكملا «لئاش» ةبكرم
 اهفك ةموظنملا نزو نم ١,2/ ىلع
 نييح ,كلذ ىلع دز ,عالخالا ةظحل
 نايئاضنلا ناقالسحلا قثلعنا

 مل رعكلا ىلا «وللوبا -نروتاس»
 نزذو نا ,ةديطملا امهتلوسح هزت
 حطس ىلع لزؤضا يذلا راهجلا
 نزولا نم زب ١,7 ىلع ,رمقلا
 ماسثا اهلك ةموظنملل يلابجالا
 ,جاللالا

 رعقلا حفتس لع نم عالقألا اما
 نع فالثخالا لك هلورظ فلتختلا
 كلذ ,ضرالا عيسس ىلع نم عالقالا
 نرو نش خرم ىلا لقب رعخلا نزو نأ
 هيلع ةيبذاجلا ةريخ قلت اذل ضرالا
 ,ةيضرالا فورظلا يف اهنه تارمك
 ,رحلا اهلاهن مديني اده نع الفف
 يتلا ةقاطلا نه اءزج ناب امنع
 غوراصلا نم ىلوالا ةلحرملا اهجمتنتا
 تاالعلا قارتخا ضضارغا ف م دختسي

 لوح ديجوملا فيثكلا يوجلا
 .صرالا

 فررطلا هذه لك اندخا !ذاو
 لفقد نا ىرن رايتحالا نيعب
 نصرألا نم ديمي رام ىلا تالوعسلا
 ١ ١-٠ ب لئا ادوهج بئطتيس
 مس قوق نم عوراصلا علما نا ةرم
 مس ون (لاثخلا ليبس نلع ,رمقلا
 نلغ نم هزويوس» ةنكرم قالطا
 نا اهرودقم ف ناكل رمتلا حطس
 نط ؟-٠ نم رثكا رادملا ىلا لصوم
 . ةليحاو ةلحر لالخ تائوعدجل,ا نم

 نكمم رما عالقالا اذه لثم نا الا
 ةدشحاو ةلاح يف ايداصتقا جبرمو
 هدوقرو حوراصلا ناك اذا يا طقل
 داؤم نم رمقلا حطس ىلع نامتمي
 ال انيرج الاه ادبج ىلا ام ,ةييلخم
 قالشا نكلو ,نالا يتح ريغ
 رس ايس ةريغص لقد خيراوم
 لدتللا نرتلا ى هتسئحت نكسب

 ليم ام لق ضب يكرم ان هقالعلا ام

 يف عايسشاإلا نم هةيبامجلا صيو

 لاق ؟ ضرالا نع ةدنعتلا تاواقلاا
 ,ةرشايم ههالع
 رمكلا ةبرت صاوخ ةسارد نشيب دقل
 رفوت ةدامك اهمادختسا نكمي هنا
 .يبيمشلا عاحشألا نم ةديح ةيادح
 . ىئاصخلاو

 نا ءاملقلا باباستح نم حصتيو
 لصا نم ربثلا ةيرب رادختسا
 ادشر رثكا ربا عافبلالا نم ةياسحلا
 جاوملا لقن نس ايدامتقا حمساو
 نم اهممل داوم وأ ةضاخ ةيئاقو
 .ضرالا

 ىربكلا ةيلبقتسملا ماهملا ضو
 ةقالحلا مادسهطتساب رشبلا مامخ
 ريثكب عسوا قاطم ناغ ةنسمشلا
 دب ,ةقاقتلا ةدشو ,لآلا هنم

 ,ةرازرح را ءابرهك يا اهليوحن
 , ةقاطلا لئاسمب لح اريثك لهستس

 سمشلا يم ايموي ضرالا لصحت
 -طاو ولك 113١ د71 يتاوتح ىلع
 مرخبسي # سلا هفاللا نم ةعاس
 تاديعو ق ظذه اهم لزم عرش الا
 .ةرارخلا وأ ءايرهكلا ملوت هسفرآ

 عيضن نا نلاع صنم غيراشم همت
 تادحو نمرالا نع ةديغب تاراقم ىل
 ند نوكتت ةيسمشلا ةقاطلا ةبلوما
 يلوي ىلحي رعب همك انارع

 ةنشا هبجوبوا ةمئانرهكلا هفاطت"

 ودعت نا لكفنو ,ضرالا ىلا سفنشلا
 ةعامسمل اباسا تاددحولا دده لثم
 يىلغ ايئدس ةديدخلا هقاطلا دسلول
 تايجولوتكتلا نم ددعلو ,ضرالا
 تيلايسالاو ,ايلدبعم ةديدحإا
 ,هبعاررلا ف مديدجت

 عيراسا دمه داح مم *.او

 ارما ريبكلا يئاهقلا ءادبلا نوكب
 مادختسا ىودب قيقجحتلا ردمتم
 ريوطتو رمقلا ىلع ةرفوتملا دراولا
 9 .ةعانصلا

 حبثت رمخلا نع انفراعع ناو اذه
 علب ةثاح ين هلا صارتنا ةصرغ

 فوس رفقلا ربممت نم نيدم ىوتصم
 لكاههلا جتص اتكمم نوكي
 ىلع خيزاوملا لوقوز هيئامعلا
 ةرفوتب يارب ةيلحم داوم ساسا
 هرسصقلا نابع

 ةيوهاملا ةدهاقلا ردغت نا كمبو
 عيمتلا ارهشب رمقتا و

 دتيفوسلا باحتالا رندا دعلا

 ةربخ ةيكبرمالا ةدحتملا ناالولاو
 ةماخلا مريحالا عنص ىن هش

 ,رجقلا عيسارب
 يتيفوسلا داخجنالا ركنا دقل

 ةريخ هيكيربالا ةيحتلا تانالوثاو
 هساخلا هزهجإلا مععع ى همنغ
 رفقلا ةسارادب

 جورشم لثم هدلودلا عيراشماو
 يذلا «سوبوف + عورمتبم وا «اعمف
 نب ءارخإلم ةهلامعا تادبنا
 اك دنخوت هيلاثغو هيبناكما

 دقو ب ةريدك لامعا يف هفتدحم نادتن
 ةيرشلا ةمهم رمغلا رحممم وكي
 قاس اًقدعال لمبتس ةمهم ,ءاممح
 ى نادثبلا نم نيدنلا دوهح رعاصت
 ميمململا ةتراتشلا قةييفحتا
 ءاؤسلا ىلغ ةريمكلا هيداقتهالاو

 اذاذ

 ةسسسبسكب رفأ 3 سس ستم ٠



 ةربصبلا ةظفاحسمب نييراضالاو
 ريوطت عورشم 1 ةلسابلا

 اهديوحتو ةبئارعلا ينابملا ةنايصو
 قلاانم ف ةيحايس قفارص نا
 .ندملا ةنيدم ف ةفطخم

 ماينالا ةمئاكو لسارع لوقيو
 كن نأ ,ةلففاحللا ةيلارملا
 اراب نيعيرا ىلع تلمتشا ينابملا
 نم رتكأ لبق تديش دق تناك ةيتارت
 ثبيز اماع نيسمخو ةيشام
 ةيبشخلا ؟هفوخسو اهتاهجاو
 ودبت اهتطج ةردان فراخزب
 ةتسانتم ةينف ةحول اهناكو
 ,ملاعملا

 اهابترن رودنا كلت عانب طبتراو
 ىوتصملاو خانلإ ةعيبلطب اقيثو

 مدعي تخرمتو ,سيسالف يلاصتق ١

 ببسب ةييحراخلا اهئاردج- ماظتما
 مدقت عم اهعسوتو ثويبلا لخادب
 تاقرطلاو ةتزالا لهج امم نمزلا
 ةيوتلم اهتيب لصفت يتلا ةقيصنا
 ةيبرغلا نملا 3 لاخلا وه امك
 .ةميدتلا

 *كإ ذر ارت بيوت سل ج لبا دحر 17 هاجم “٠0 دلال ١ ١ ا

 اا نم ريم يعمل دس سس سيم ع

 هصرختي نحبيصأ تادشخحلا
 دونتجلا نهئانمزر شرمجتل
 باوكلآ دوشبو نييكيرمالا

 , مدجف نإ ةدوجوملا ةيبنجالا
 ,زاجعلاو

 ماجتا دوجو ىلا ترامشاو
 ةكيرمالا تاوقلا ةدايق ىذل
 ةردصللا لودتا نم ذتافتسالل
 | نم ددع مادختسال قيفرتل
 دياقتحلا بناج ىلإ ماسلا
 ال يئاوسفنلا تاسيكيرسمالا
 مج عم نهددع بسانتب
 .ةيراغلا ةبكيرمالا باوفلا

 تاوقثا بساسملا دتو
 نكاما نم اددك ةيتكبرمالا
 دحت ءارحص ق انلع وهنا

 بايمك اهيف سذكتت راجدنلاو
 هرببلا بلع نم دالئاشه
 .رومشلا باحاحرو
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 ناردصلاب روذنا ءاقب زيمتو
 ين دئاوثلا نم ةيلاخلا ءامعلا

 تدجو ناو اهنم ةيضرالا قباوطلا
 لاكبشا تاذو ةيلاعو ةقيض يهف
 ١ لكشلا اهزرب١ ةفئتخم
 عيوملا ىلا ةمفاسمعا يرئاذملاو
 .ليطتسملاو

 تويبلا ضدب تسمسلا امك
 امولعت يتلا ةريبكنا ايشذطاونب
 ةيرلاب فصن وا ةببدم ةدوتنع
 يي رمحلاو رجالاب ةيذبم اهئاردجو
 نيطلاو رجالاو ةيجراتسلا اهمال
 ةيفشادلا مايسقلالا ف ىسحلاو
 عطاقتت اليبشخ ةدمعأ اهناطتن
 ضرعو لوط نلاغ اهققاو ايدومع
 كس امل 82ناهز اهتم يشرثلا رادجلا
 ,نكردبجلا ماني

 ىلع يولعلا قباطلا نم لطتو
 نم ةعوصجم ةقزالاو عراوشلا
 ةكرحتللا ةهبشفلا كيبابشلا
 عاجلاب اهتاحتف ةدودسملاو
 لاكشابو فاقشلاو نولملا
 دادتماب ةيبشخ زجاوح اهمدتتت
 ( فمذلا لغشت وا كابشلا
 لوقاع كقيبابشلا هذه جوتتو اهنم
 رملنا اهرربا ةفلئشم لاكبشا ثاد

 .صصقملاو يرئاذلا فبتو ىدملا

 ةيجراطلا تاهجاولا مدقتتو
 قولس تاذ ةقورا ثويبلا ىضعبل

 ةفيطتسمو ةعبرمو ةيركاد فص
 رودملا بشخلا نم جايس اهب طيدحي
 نم نابضنلاو قيفد يسنف لكشب
 ةينوزلع لاكشاب ىوطملا ديدذسلا
 نم زجاوح ةجيسالا هذه ولعتو
 عئصلا قيقد كسبتملا بشخلا
 دهذم شرفلارتم م7١ + ٠ عافتراب
 ةلرشلا ف نيسناجلا ةيؤر عشم
 ىلا عجسلاطتلا مهل لاجكا حسفو
 .دلجا مهاري نارتود حراشلا

 سضراصبلا يثارتلا تيبلا فلاتيو
 ناويالاو نحصلاو لخ دشلا نم
 ةلورالاو مامسحلاو ةيتحتلا فرخلاو
 ةستلدخلا فرقلاو بادرسلاو
 ديدع باحححلا تيبو لبشاتبشلاو

 باب يثارت تيب لك لعدم عدقتي
 وا عراششلا ىلع حوتفم يبشح
 اهبحراخلا هتهجاو نر يفو ىناقزلا
 ىلع حتقي ل يك زيلعد ىلا يدؤي
 لسع ةقفاحم ةرشابم يددصلا

 ابلاظو ناكسلا ةيز“ - هيصوصخلا
 رس نك ةرابق زيلشدم ' روكي ام

 نم يبيك عارصمب بالا ”'
 ةيديدص» جمابيمب نيرملا بقكلا
 ةيدبكس َتاياهن تاذ ةرسيدك

 ليمج يسدنع لكشب ةلولصدو
 ةئبغ ىلع ةربلع ةحّتفب بوزي لتو
 يئسبلا فضدلا طسوتي يمص بان
 لوصدلل لست بايلا م

 حص ىلا ةجاحلا نود حورس

 قاخالبم وا قالعمو جيكلا بالا
 نموا ربي يديد لطخ امهطسوتي
 فراغزو ااكشا تاذ نيعارصم
 .ةعوتتم

 رجالا نم راطا بابلاب طيخميو

 اهنم
 ىلمب وا يثوزنجلا وأ يناوطسالا
 دامب بابذا قوف يهتني رعقت لكملا

 يابلا قوف هلخاد نإ رصجنت ةجب د
 , ةفلئلطم فراخطز ناذ ةيرجأ الببتك

 وه تليخيج رهطظتدلا فقس اما
 لدكش يلع هئمف ردعأل ثيب نم رخالا
 ,اهريخو يجن وأ ةبخ

 يذلا نحصسلا لوح عزوتبو
 بوئسا رج اهسيدر ارصنع ربتعي
 ةيئاذبلا تادحولا ةشيدملاو نكسلا
 دجن ثاهجنا يدا ينخ نعتباشب
 فرفلا ةيناثلا ةهجلا قو ناويالا
 مامحلا عقب ةئثئاتلا لَو ةيتحتلا
 ابإ ةيعحسلا قفارملاو عبطملاو

 لاغ رادج هئنشيف عيارلا بلاهتا

 ,هقرشلل ةزيكر نيقباط عافسراب
 يدلا يولملا قبالعلا ي عقتو

 كرتلا يضرالا ةحاسم لماك
 لصف ل ةصاخبو مونلل ةبيعيججملا
 ةعشال ةيفرعم اهنوكل ءاتشلا
 قباشطلا فرغ نم زتكا سسشنا
 للا تيح تدسجو نا يضزالا

 قباطتا لفجي امم ةسبوطرللاو
 قياطلا نم رشكا ايسانم يضرالا
 ههف رثكتو فهصلا لصف يف يونملا
 نع ةئطملا كيبابشلا ثاحتل

 هب وع ىورللا ملفك ءرأل را 1 ءاهسرالا

 ا سبب ب ب م
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 "ةرشابم عقي ريغس ناوبا تاهبجتا
 .يضرالا قبانحلا ناويا قوم

 ف ةيئانبلا قلارملا مافخاةيو

 بلاقتا ل نوكي ردم يولعلا قب اطلأ
 ,يئذلا نحملا ىلخ ليو انوتسع
 بشخلا نم جاسوس هنع هلصقي
 لاكحاب يرتملا ديدخلاو توحنلا

 وصولا متي «ةيرط نهو ةينوزلح
 .يتولعلا قبالحلا فرغ ركاس ىلا

 تازيمملا نم ئحملا رببتميو
 تقفار يتلا ةزرابكا ةيرامعملا
 دقو ةيرسبلا تويبلا نم رجلكلا

 ثيح ةبيمب ناصزا نم تقوع
 جالامن نه ةيرثالا تاهيقتتملا تفشك
 مويا 8 هاذ تييبلا نس ةريثك

 ةيعالبسا روصخ ىلا دوعث ةقللطمع 8
 3 هلم

 نم نهبعلل ام ةذه نم
 نم ةمبان ةعدان ةيرامعم ةجلاعم

 ةديخ كش ىلع ناويالا ديضيو
 بذاوجلا يس ةحوتفم ةيبرع
 هفوقسو ءاوهلا اهم يتاي

 ؟ةسسفارسملا لسباسك ىفتخا نيآأ
 ةراتسم ةيكيرسالا ةيمنعلا رئاودلا

 ينل تتيح ةبيرظ ةلراح ميللا

 لع ,يداهثا يصل ءرصبلا ع
 لو رشم ةئامسمو فلا قمع
 نم اريثموليك [0+ دعبي عتوم
 نوظمروا ةمالو ءيطاوش

 ءاملعلا مالا نيتنس نم رناكأ ذنم
 قاممعا ةساردب نوصبمختملا

 ةطقن هبشي ام تاطيحلاو راحبلا
 لجا نمو ,عقوملا كلذ يق ةيقارملا
 لباك ميقا ,ةبولطملا ةيانلا قيفحت
 ةدامب ةقلثم كالسسا ةعومجحم
 ارثم 4 ٠ ,هلوط ,ةيامحلل ةيطاضم
 قتكمسلا بارسأ ةسحازم حيبتير
 كلذ .كانه ةيرهبلا تاناويسلاو
 ,ةصاخ تاريماك بغت اضيا مت هل"
 نم اددع طقتبتف ايكيتاموتوا لممم
 ةرس ةعاس نيثالث لك رولا
 اضفت ةكرحلا كثلب ,ةدحاو
 ةيصوصخلا .تاشالثلا ,حيباصملا

 ,تاريساكلا لممتو رحبتا قاهعال

 كلذ نأ ,ىجحملاو ضداقلا رمالا
 هلمعب مرتيو هعيضوم قف ناك لياكلا
 تطلتلا نيحو .ه وه ابك
 ,ةيلاتلا تارهماكلا ةكردحب رولا
 نكي مل ,طقف ةعاس نيثالث كعب هيك“
 يرجو ,لباسخملا رثئا يا كاتح
 يناذتتءما لكشب ثاريماكلا ليغ د

 نوع ماجا لك ىف اهكيرحتت ملا امش
 , هناكم إف لباكلا نكي مل ,ىودح
 ملمس هتأ لباكلا كسنذ ةدئاسنو
 لجل نس تافاسملا جبت تاراشاب
 لقت الف تارهماكبا ةكرححب مكحتلا

 يك اهل رزقم وط ادم دعبأ ةطامسلا

٠ 
 مسا ال ؟لباكلا ىفتخا نيا

 وا اليلد كنتمي دا الو ؛قرمي
 تايرشنلا نكلو ازيسفت 1

 نم رثكلا ددجوي طيضاملا عا لف كانهف
 ةايملا تم ةنامسمخو فثا
 نم ةيافلا تناكو ؛اذنع ةنطاسلا

 ةساردو ريوصت لباكلاو :تاريماكلا
 سارد بناج نا اهيا عيبانيلا كلت
 ريتكدلا وقير ,ةيرهبلا ةغايهلا
 نا نكمملا نم هنا نوستوبج لواج
 ةيفارأ ةيف لباكلا ىلا تئصو نوت

 ةيقرجلا هاهملا نم ةحساكو ةيوخ
 نوكت ةداحلا لإ يهو .ةثاسلا

 ةرارع- ةجرنب + 48٠.كامسمط»و

 هذهب هايثلا نوكي نيسو ءتياهئرهن
 نإ اهناق ةرنيصلا نم ةسردلا
 هلك لباكلاو طاطملا بيذت بلائلا

 تبه نا ثدعح نوكي دقو
 رايتلا ف ةدرابلا هايللا نم ةعفد
 ةنغاسلا هايملا ةيمك لدم لجتل

 وا لباكلل رثا يا مدعي تلدبو
 اياقب ةيا كافه تناك نا غايانبلا

 اتبقححل سوسب١ ةلجم ترشنو
 هذه نع ةنولملا روحلاب الوطم
 نال ؛اذج ةييرغ ودبت يتلا ةتداحلا
 مايملاب لسباكلا نايوذ ةيرظن
 ةيوقلا ةيرظنلاب ثسيل ةنطاسلا
 صيخبت نود قيدستلل ةثباقلا وأ

 سار ,ةبولطملا ةمهملا يحدزت |8 22000 8
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 تالاسسسسسم شما ديدن

 «ن زسعلاو جرسفلا

 ليوطلا اهندبم د17 يتلا رومآلا نع
 صنلا ةمزا للفت ءارضاح تاشنانملا ف
 .مهالا لغاشلا يش . ينحرسلا

 باسرا ,برعلا نومنعرسملا ةجاويج
 .يجرسملا ضرملا ىوقسم ىلع ةنادح#
 براجتلا ثلا ثيدع دب هسجبلا
 مجكاتلا رقاولا اهطيسخ زخات ةيبدجالا
 ةيحرسملا سصورملا نم ةلملس ىلع
 نس رخا ددع ءبأذ يح ف ,ةيبرملا
 زاسعتما نامع برملا ييحربسملا
 رارطن ةئيماو ىلتم ةريم ( لاطتحالا)
 هل نوديري يذلا .يضاملا يبيرعلا حرسملا
 ..رمثتعي نأ

 نيب مخراتبا اذه طري ..كلذل
 اهيجرسم المع قرب دعب مل نينزاهتلا
 ,ةردات تالامح يف 81 هتاذب اهلا

 سس ردت هيف ثيدحلا اذه نا
 ةرئاد حراش عقيب 3 هنا ال4 سيبعتلا
 مايدهاش يذلا يهرسللا نش ءدما
 .؟رطؤم دادخب  ةليمجلا نونفلا ةيلك
 ةيئارع ىورمت نع همثمب يفق
 يسورك يسوع ,ب نانذلا ىقتتا ٠ .ةيبرغو
 ةيزوف ر ةبئاكنل ةريصت ةعق
 نم اددع اهلا (طيبعم اناس
 ةئواحم ف ةبشن لاو ةيبردلا دئاهلللا
 راوح قلو .ةيبارر دعم ءانتغات
 دريسملا ناغ موقت ةيمقا 3 يرسم

 مه يعلرمتاا لثفلا نع يسيلو اساسا
 ١ هبلطعتب

 نم هيج عبم يموع د

 ضايف دعس :ةيباننك

 1 ديد نمو ؛موي“ لك يقلي
 انذلاو ,نويفع زين جوضطللا
 يف يحرسملا مهئابرنو ميمن فطاوع
 م ةنلرفلا تاعاق يدا
 ناع نيراصتلا ةداعإل ليشمتلل
 اهتذلا يتلا «هني رطتم» ةيدعرصم
 دسيف ةسصتنا نع ميدن فطاوسع
 هدهو |ءامسدنلا 1يقيط ٠ يتسالا
 زيزغ جرخملا ءاقفل ةيناتن؛ ةبزجتلا
 ةقلزمك ميدث فطاوشو وسخ
 اهل جرسملا نا دعب ةيحربسم
 ةقرفلا اهتس د4 يتلا «ول» ةيدعرسم
 يضاملا ماحلا لالخ ليثمتللا ةيمرقلا
 للا ةزئاه ىلع تزاح يتلاو
 ناجرهم قالب يحرسم لمع
 ابك ,يبيرجتلا حرسملل ةرهاقلا
 روهمحجلاو داقننا مامتغا تراثا

 رطق فو رصمو قارعلا يف يحرسلاا
 ,تركلاو ةعلق يف اهميدخت ءائث

 .ةيضيراتلا
 يكلا ءهفي رطم» ةيحرسمو
 ناز قيم اهحع ثيدمسلاا ددصب نحن
 ماسهلا ءانثا ةدععاو ةرما تطرخ
 حرسملل يقاتلا بادب ناجرهم
 نم يهو .. ١ 86 طابش 1
 داوسجو ميدن لاسبقا ٍ
 قيبرفلاو نبحم دتارو يجركشلا
 . ينحرسصملا

#0 
 نودفاشملا لكحب امدنم 0
 ضربلا ةغاش يف مهدعافمب
 حوسيملا ةيتخ نوكتس ,يحرسملا
 مهتحافي قوس لب ,ةراتس الب
 طسوىلا حرسملا ةببشخ نم رادتما

 نمر ,نتيحان ىلإ هجتب ةعاقلا
 هوس هثياهت ىتح ضرعلا عباتي
 فوس نيدادتسالا نيذه ناب كردي
 دلع قاعي يذلا رطن اللف ناتوكي
 ىو نايذطلا ةيهش ملعلا ةيراس
 ةيعرسم روكيد رصانع ..رشلا
 جرخملا اهعضو يتلا «مقي رطماب
 دعاس , مشاه لساتكو ؛نوي زيرغ
 ةصيحص ةثالع عءاشب ىلع يقفتخلا

 روكيدلاف ,ضرحلا خانم نيبو هشوب
 دوببحلا ركخآأ ىلا يامر انه

 تادرفم فصوني اديا يتدجلو
 سيسأاب ىلع هعالع هل الب روكيدلا
 يحرسملا ضرعلل عيدم خانم
 ريرلب تامامتاا مها نم دعحاو (ذهو

 رييشتب همامتها بئاج ىلا نويبل
 هيبحرسعو ,. لغعملا ءاداو ضصئلا
 ةمي نع هقلؤملا هذمي رمال

 دهف صاقلل «عاسبلا نىويطت
 نا اهتالخل ندو تلواحس ,يدسالا
 ءهصعد ميمث فطاوع هقئؤللا حرطت
 ,نلاسنالا ناننالا بالتسإ

 ةرجش هصّق هرفغعرسملا

 يسرعلا جيلخلا ناكس نم ةعامج
 ,باقحلاو رطحلفلا ةجيلب «نامجعب

 ماييملا اهيل رهوتد هقطس لا
 دهم لوا ديمو ,هبيطلا ضرالاو

 ةيادنب نلمب فرعتن ثيحرسملا يف
 يثلا راهطضالاو باللسالا الحر
 هلتمرس هعوسخجلملا اهثم يناعث
 اهيدؤب يبلا ,ةينرغم ضخشي

 الا قباس»

 يمورك سوع ب لثم
 . بفيطلا ناسمالا امد نوموس يزر
 هلهاست يله ا'بامت نوفن# اشضا #+
 سنلا تادرفع كفمي 7 سن عم لماعتلا
 لع ديثدي ةنوك ,انيباسسأ يمحرسملا
 تادحالا اهبط مست ال ,ةزهام- تارابغ
 لاقتل يتات اهنا ..لمفلا الو روصلا الو
 رضايم حرسطلللا نا مغزو ..ابهقت منا
 عطق 3 مهباقر رضخ ناب هيدفاشم
 يوم هدا دقلم ال نضيبآ شابمنا
 اه ةثدب نوبكرتي مهلمج .مهسوؤر
 يمس كندك نوري
 لا ب حرسللا ةاق ال  ةيابيلا لكعدب
 نيمهاسملاو تابهاببمللا نب نيه باتي

 ىضفارعلا ع رسملا 5

 هساذم ةلتشم ,سيعرصسملا .ريئانقلا
 ابسئاو هممرك يف حتما قيانسب لمحل

 دس مارم مللذ لخا بو ,هيغ قيفوتلا
 .ينخال لمع يف ةرخألا

 يءرشلا ةمينرمت» ةيدعرسم
 معسل فرط قف تباع يتلا رارجلا
 "مج لثس نركايإ مل هام ىلع اريشك
 يرملا خياط ىنا ليلدت , يالا فرظلا
 ةييحرسمملا هم تعمط ىدلا .بتارتناو

 ةيحرسملا هده يف ةيئاثا ديعا لولا
 اهب اهبغ ٌبيدحلا ددسب نحب

 ٌلسلا نم ةفوشم ةغس
 .دهاشللا يدب يف

 نابف ثاناكم؟ امامت كردن امدقمو
 لالويرتك اننا مدق

 قنسو ءكملذ لدتا

 نولمحي مشو يحرسملا ىرنلا
 لخطاب لكك ارسوجاويلا .صيئ

 برمي دا ,ءمهعب لابقا» ةئائقلا

 حطس ىله_مهو اقرشخ
 .مرفخ' ىلا مهل" يكلا

 تثبدح لالخ نم فرعتنو .قارملا

 ةيفسلا رهظ ىلع لايملا سيئر
 نير جوز لكا «يسوكلا» نام
 جسوكلا ايلاع هطوسن عؤلي امثيد
 ال اذكطو , داهطشالا زوبر لوا انه

 اهدلو ىرس ,ةبيرغ عىل يلبتي
 هديصخش ديبي يلا «رطم»
 بتوكلاو -سجركشلا داوج, نانقلا
 بيصرلا بئاسم ماما عوذخلاو
 هحجول نويدع زبزم اجإ مدقي انهو
 ةمفار تاكرح نع ةرابع ةينامبا
 قرف ايلتب ضرعلا قيرط اهني
 هرمتم ةيحاتتفا نع اربهم ديلابلا

 يحرسملا ضرعلا اذهل ةرنالمو
 روص لاهتت لالهتسمالا ؟ذه دحب
 عاسضتالا مويش داهنسفا

 ىريم» اسهنناو هةسيرسملاببل
 للزكو ةبيرمل رطبضت ذا ,نيح افللو
 «يمع رظاح»+ لوقي نأ ,اهثبا
 عميوشنا ءاسنت مدخت هده ..امثاد

 مدخي اذهو ,نيهتاتيو ةعبرالا
 اميطمو :هلاجرو هنباو خيشسلا
 نهتامزا خيشلا تاجين
 نا س١ ؛نهشارف يف ةيصخشلا
 هتايح ىتدح لاطي بالتسالا
 ءرطب + نوكي نا نبيذ ..ةيسصخشلا
 راثبو خبيتلا ديب ةسميط ادا
 برضل هثبآ ديب ةذداو :هتيرفس
 ,خييشلا تاجور ديبو ,نيسالخلا

 نع رطس حور لخاد للتي ام نيب و
 نوخلاب روصعشو ٍتاباذعغ
 رئاثو دسهاسنتت ,ءاسهاعفالاو
 ابدع اهدشا مليت ىتح عارصلا
 قزميل ,رطم  حيشلا نبا مدخلي
 ةيحض .بفذيلو هيارشبلا» ملع
 ةئايد يل مدعي ذا فرصتلا اذه
 هبباو خيشلا ىأرم ماما ساربسلا
 اسعيسل دق انك اداو ..ةبيرغو
 كلدُت هعرسلا هدهي فرغلا ةياكيح

 ضبن دمرت نا عيطتست ال امتال
 نا ىوس ةباتك يحرسملا صرعلا
 صننا نع ةيدقثلا ابءاروصمب لقشم
 بسسأا دق ,.ضرصلا ةيبولساو
 اهبرجت ذنمو ,ميعب فطاوغ
 نق يحربستملا فيلاتلا عم لوالا
 هقدر يف بظدت نأ هول. ةهييحريم
 لدعاد ةدنفعمو ةينمست فاشتكا

 نا كلذ ,ةيزاستإلا ةاناعملا دسم»

 ههعل نع ةكلؤم هولا اهنيحرسم
 لك ترهظا اًذهبو :١ مالا يفوكيشن
 ةسيئاستالا بابادهلا نماكم

 دوبع» اهلاظب حور ي ةطوتسلا
 ىف اهدصت اركفو ..«يضسسرفلا
 ومب رطفد هيتاثلا اهييرسحب
 هيبمشلا ةجهللا ىلع بابسعالابو
 عم ناحالفلا ناساف ثارنب هعبشملا
 كوزوملا ,رلعو ,هعمتح نم عاطلالا
 .يئاتعلاو ,يئاسعلا يبعشلا
 دملاقملا زارباو يراوتسلا ىمتعو
 لاذنفو ةدئاس بباك يبقا ديبعشلا
 ولالا نم هيرشنلا سفنلا مهظنل
 انه هفلؤللا بلوك لا دبارت غلالابو
 بفستا ةييبايسفب هللخم لا

 ا لا ل تلا 0

 نذو .بقرتلاا نم اوي فيشنيو , لو امسي
 يي ديلقت رمل لمع هدهاتس ف هبمل الآ

 حرطللا قلخ يذلا فادشالا ادق

 نم همرتلاب ام ىلا ةيحاضب ناك ,هءاوتحا
 ديدصلا اتنلالا اده اهيتطتي جحئاتم

 يل عقل مل ,صنلا ةديدله نكل الم
 اهمدطتب يضرملا ناك .ةيويدع قلع
 .اهيب عومتا ميري

 يكد قاطنتسا سم ولكي ؟ يصرشلا
 اهنم كئاضقلا نم ددعل دهتحمو

 ,مايصلا ةيصاسصعزم
 ةيقدسلا يف ةايحتا تمئس ابا
 دايصلا اهررح ادكعر
 ياام انخا لتفتل ةخرم تقئطمال

 ذيدملا
 ديلجلا ةفطخ تلا ما
 ةدشا سس حامش لوا اهسم دلو
 سمشلا

 بوذا اناو بما انا
 دجوا ناو ابنعا نأ ناكسالاب سيلو

 اعبب

 دوجو يب رابتخالا س دب ال هبال
 بلع نودن

 يقارسعلا حرسسملا ةيوهو (هبقيرسطم) يع 7

 نبا ,خيسلا رطم ,هييرش ةهتاطبا
 لب ,حيشبا ماس ,مكاجلا ,حيشلا
 تاسلج يلا ,روهمجلا ىتحو

 جرختست نا ىلع اهتزفح ةيئاسفن
 ريخحلا تاينوكا لوتالا رضانعلا

 عورلا ةيلافش سحلن ناو رشلاو
 ..ةدهطقملا تاّدلا ف ةيرعاشلا
 ىلإ ةحاحب نايأ ءاذك لتم صئو

 اهكعبارت ميمي مث نمو ؛اهلوص)
 هاجتاب دقتتو مدنحتل اهعارصو
 رطم» ةيعرسم تناك ناو .ةورذلا
 دنع ,ةوردلا دنع بأدب ذت ههمب
 هده ثيقبو ؛بالثسالا هيلمع هدب
 ,ترجدتا ىتح ىماتتت ةورذلا
 رطم ىوكش يف ةرمو تارس ةدعبو
 .نايصغع راطم ةلواجسم ف ةرمو ,دمال
 ءرظحم مادعا ةريخأ ةرب خيمشلا نبا
 ةوبذ ,.ةديدج ةورذ كاد دثغ ادبتل
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 ثيح أدبت : هقي رطمم ةيححوسم نا
 عم ةلصاوتب ةسدح 5
 ,لاتلا ظبظختنا قو ىفلنملا

 اهتناو اهحوزو هنيربل لييجر
 نطولاب ةعومتملا ةيالع هياهب
 ناصالا

 هيادبو فانحلاو طحفلا هشم

 راهطظمالار هسرل خور بوم ةيشع

 يتوق د4

 موررل

 لسرافرا ءايسنلا) وك اذه

 روحو نودع بس وأ
 عيبرلا عئطس يف تيكا وه كلدو
 ءلئاصقلا نم دوما اده لثمو

 ةيه مدثت ,ىونمملا ةعيفرلا ةيئامبإلا
 رفرلا امك  ,يتعردسملا اهنق » يرتشلا

 خلاني مل هبا كله ب نوقث يل حرتملا اها
 اهثيلعان عراخ وه ام ناطستسا

 تباح ادق نو ةدن ةديصلت ةيعاجبالا

 ايمارد ةرمثتسم ريدو ءارعش ةتفوم
 لقم ةرهاج ثارايخ نك امل

 ,سقنملا اذه يف اهروتب لبقلت بيارألا»
 سمي كلدل ,يوق همأب شدثل ”طرتعبو
 ,اعرف ,اثيبخ هعابجد يف بيرالا
 ىلبل شجر :ةرادع كتدكو ,اغوارس
 جاتخن اساف ,تلحع امديا بتارآ بلرألا
 .«يوق بيد ىلا

 نسمح ليغ تاراسعلا مدق للم
 نإ نكمي ال اهاوتحم ةقدو اهئافتلا
 اهددق تارايح اهتوك ..ةيحرمسم عمصت
 ةيحرسلاا اهتيناذ اذ نع ةدرحس يفردلا
 ل ريد اهاقناو

 يل لرقي نا دار“ ..يبيرك يتورع .د

 ريبيغشلل جوتفم باطش صخلا 0 ١

 «همقي هسقي رطسم» ٠ - هراسبتما دسيعي

 ديبي دخلا عمصوتل هنيرغ ءاضيرا

 ةسادبو اهتارايقخاو اهثيرح ةياهن
 اده نم همأل رظم يوكش « ةيدوبدلا

 ,ةيرحلاب ربكقتلا ةيادب ,اهنعمالا
 نياطوسب حالفلا بريخي رلعم لوبت
 مع رظع فطاعت ةهياهن حيشلا
 ,اذكهو ,, هتازاعم ةيانبو نييحالفلا
 ةيحرسملا ٌتادحا يف ةنلسنست ول
 ةيائي نم رثكا كاش نا اذهشتكال
 ةياهب عسو ,يلاتلابو .ةياهنو
 ةيحرسملا نا فشنكت فوس صرعلا
 ىلإ رطب دومع ءاهشمب يهتنت نا
 ةروث رمجفت ةيادب لب ؛ةقتشملا
 اذه نأ ,,غيشلا د نيحالطلا
 دئاق بلطت ثادخالا نب رمخزؤلا
 ةمخز نيب مغانيلارهاب ارتسكرإا
 لو .يلتسملا ةكرحو تادحالا
 زيزع غلب :ةيحرسملل لوالا ضرعلا
 ف ةراهملا نم ةجربلا كلذ نوي
 قيرسكلا انهن ةدايقلاو لبتشلا
 بردسا نا .,نيتئمملا نم عساولا

 هدضي رطمم ةبيحرسم جارسلا
 ٌبايمستلا كلت زواجتب
 بيئاسا نغ ةزهاجلا تاحدطحا,او
 هاداط ليفت يتلا يحرسللا حارخالا

 .ضرملا ةيبولساو جرخملاو دقاثلا
 صنئا ناب دكؤب نوبخ زيزع نا كلد
 ةديك ليصحتي يحادبا باطظح
 نم ءاوبب تاروت معو تاءارع
 وا ,لثمملا لدع نم وأ :جرجملا لس
 ناش كد يف هباش .يفللملا لف نم
 هنعوللا وا جريصفقلا وأ هييتعلا

 نيرامنلا ناهف ادكهو ..هموسرت'ا
 اهيد عصخي ةيعرسملل ندب دحنا

 تولسا يلآنوثث.ىىلاو جرتعملاو نضبلا
 لبعي ثتيح ؛يمحريسملا ريبحملا
 ةايييص فاشنكا نلع عبمجلا

 بسسل حرخملبا ناميا نا عبم :ضرعلا
 صرع ال ةيئاهن هيوم لاص
 ىطني نأ يتعي اذهو .ىجرسم
 لثسملا ماا مهمسأو هصمرملا حرجا

 نأ دقي ضرفلا هعيم ياشفتإ
 هةييسافم تازييسفم ىلا لصون

 ربرخ ,را كلي ,هبكب .باناهمتعاو

 لثفت نا لثفتلل ديرب ال نوح
 باد ىل هناد لقثي نا وا .هللم يب

 فليح نا ىلع يصرخ لب , لذفت
 ىلإ لفوتلا للا نم ةرغتستو هيما
 نم لبلو ,ضرفلل هينعادبا ةفبص
 ..دمب رظن .٠ هةيكرسم تاجافم ءرن

 م رسسسسسسملا ىف

 يبقا رس سلا

 ةروتك ةاهشا ينعرسللا رملا ادق
 نع مسي نابك هقك نم !دغو .,ةريمكو
 قلطيب يدنا هفكوسو هماظخ حيرسملا

 نهنلا نا ا/ا ..امن دمتو اناسامل الخ نم
 هلهرم امن . هثمؤهم حاخبا يف هقعسي ملا
 ناش 7 ةديعاوتم ةمقوم ميدخت 0

 د لتع ماخ ىاتغ ةمهسو
 هتوايتحا مدي لا دب 3 يسدوك بنوع
 مف سسفتي نا ةيصرف هل عيتت يلا
 لامعا ميد ي ةئيؤطلا هئدرحتو
 لوضتام اهل ديهش هيحرسم
 ةيعاس راشالاو ةتلاو نايمحتسالاو
 نآ هباثش نم ايحرسم ا ذاث مدقي هباو

 يف حرسسملا ةنلاط اما اهدومم وكي
 ,ةليسسلا روشلا ةينك

 ناسم ىلع رهكرتللا روسيلاا نم نسميبو
 انك ,ةيعامخ مدق لبعلا نوك فتادب
 تايئلتلا ده فولولا انل ردكي ال هنآ
 ,هرقلل ارظن ةيلكلا ةيدشلا
 5 يك ير هلا

 نوارغلا نسحم نابجلا قلطتي
 سصبل هيحارضالا هتجلاعم يف
 باكل «ىتوملا ةرون- ةيحرسم
 يتلا ءوش نيورأ» يكيرسحالا

 هدفنا + 0 ,ديدمع يحارسم ليخ
 ,ليقمتللل يي سل ا كودي «ىرحلاو .نرشلا تملا

 . ٍ - فرثش

 اناهسا قكشت ةردابملا هذه نا أ ياسا نع رذتعن  شيوشلا ةياوق
 نايك درنلا يف حرسفلل اهضاو | نا لما يع ..اهن ةقباس لامعا ةنرفم

 ههبكتري يتلا ةعشبلا لا | .د ضو -.. نو م ةعالا فدي دجلا اهنارطط
 اعتلا الا وشمل دي 0
 ا سلا 1

 ريع . ب ىيحي هللا بسح امخنا قدشخلا ةءامتما ل و سا

 ةميمرقلا ةقرقلا تمبعو دتل
 مسوملا اذهل اهتطخ نإ ليثست
 ةيحرسألا قامشالا نم ابدع

 هددن# عم نمارتت يثلا هيوصس'
 ةمالاو نارملا اهبردي يتلا هلحرملا
 قفيسرفلا

 صنلا رايثخا

 ايوازعلا نسحم نانفلا ثدحم
 ةروت» ةيحرسم صن رابسخا لوح
 .الئاق «ىموملا

 رايتطا نكي مل ةقيثحلا يف
 امناو .ركابم لكشب يلف س سلا
 امثربسلا ةرئاد لبق نم اهرمعم ناك
 نأ دعب لمعلا امه جاقنال حرسملاو
 ناب ةبلاكلا ةعانقلا ي'دنع تتصو

 بكبسللو انفوس ناك رايتخالا اذه
 ؛ةبئاتلا

 فلؤم لب نمدبتك صنلا نا
 قئاقح لوانب وجو ءالصأ يكيرمأ
 برحلاو رالسلا عئشوم نلعتت
 حم مجسني اذهو ءاهنم فتوكاو
 ببتسو ةدايتك ةيمريلا اثتاحورط

 مالسو ءاقمب سائلا شتيعي نلا
 مهتوقح ردهت وا قرست * نا ىلغ
 .اوئاك اجيأ

 اهوصوم لوانتي ةيحرسللاا نإ -؟
 ةبيرثو ةشافم رهاوظل بتك ؟دناكو
 يوصحملا يلاحلا عقاولا نم ادج
 مايالا هذه يناعي يردب# ,يكبرمالا
 جز يتلا ةيبرعلا ءارمعلا نم
 ةيميبطلا ليماوملا نمو ,ءاهبف
 ينلاو هيلع ىرخالا ةبسافلا
 نم ارجح هيلغ نوكنل فنغمتجا
 مالاغالا لئاسو هثدكأ اذهو ؛ ليدجس
 يدش يتلام نم رتكأ نأ نم
 ببسم مهقتح اوغل يسرفر يكيرم#
 ةيدجلا فورظلاو ةعببطلا ةوسق
 ادهبر .اهكبست اوهيطتسي مل يتلا
 نلع رجلا بلقلا دق» نوكي
 اوجحارإ نولوفي امك بىرخاسلا
 ةيئاردعلا مهاسياوت ةييحض

 مميدم لابقار ةئانفلا موعت نأ وه

 دقمم ريد وهو ةييرغ رود وبملب
 نا ميمن لابخلا نم بلطتي ذا. ةياغلت

 يهر ءازوجع يهتننو ةءاش ادبت
 ليهتمت ..ةبكرم ةيسكش
 نحرسملا ضرعلا «ةبيرحلا
 خايانمب اهملح نع حاصفالاب

 ضرا نم ليحرلن :ءكوربم» اهجوز
 لامرلا حاير ثيح ,فافحلا
 يلعو ةبيطلا ضرآلا ىلا ,ةنخاسلا
 يملا لخنلا مي كاثه ,,اهلوق دح
 وديب ام ىلع كيربم نكل ..بيلعلا
 ةنيفسلا لامغ سيثر دي ىلع لفي

 دنا ءاعداب يياغلا هايم ن ىقلسو
 لمجت يتلا ةثداحسلا هذه ,.قرخ
 كوربم لتت عازا نيلماص عيمسبا

 يولي وهو لامعلا يميئر هنادي دهجتو
 يف فوخلا ةطراخ تحسو هظوسحب
 ىلا اهتلقن يتلاو «ةبيرغد ةايج

 هرود بعلي هيكذلاو «رطس» اهتبآ

 وشي «يجركشلا داوح٠ نائفبا
 نحس .. ةيناثلا ةيحرسملا ةاجانم

 1 ع 0
 يو دالثم» ةحلستم هيمخش
 .ةريرشلا | نم يئاوج ىلع اتظربي,نويحريرع
 جرخملا هتتايناكما يمل ىذكا ريدها نانعلا اذه ةيفوم

 ْن عرخللا ةيضرف نع ادام 9 | ولو ةيحرسم ةلوطي هدحول
 يرش ..اهلالخ رئاوجلا ادصاخخ
 مرظنرب ايتش ,يجركشلا ذاوجس
 ل هيكل ,7 لوقي ال يذلا بلثسملا
 لمح دقت ..هسا ماما هللروث تبكي

 ةيئاكمالا مسفد ,صجلا يف نا +
 قلوو ؛ةفلتحم لاكشاب هلواس ىلع
 يبا ١ ,ةعونتم ةيدءارحلا هانم
 لاكشالا كلت لا ٌمدوعلا ثرثل
 ضعيلا اهردش يثلا ةيحرسالا
 ةثيدحلا تارابدلاو ها ديعلا بيسب

 لساعتي يتناو يحرسملا حارخالا ىف
 يتلاو ,نيحرخلا صعب اهنم
 ةردخن الاكشا اهل نوت نال نيعسا

 مثايتدلا يمارعلا دهاشملل دريتعو
 ىلع اهئذفاستم هيعرت هلا حملا
 ,الثع هئس ىيرشع لبف امحراسم
 يبول ةروت يدي نوفداوب له ©
 ضوشلا لآ ىستنب نع
 سفن ايدجا ول انيق هيصيرحتلا
 سيلو امكيرم ١ بماكلا نوك رامعالا
 <« الثم ايبرعب انباك

 هذه رايستوا نيكمب مق

 هيسبرتسلا لامغالا ره هيحرسلا

 هيجرمم ىهو ,يكيرمالا جرسلا ر

 ,,مبعت لابحلا» يلف اك نويش زيزع
 ,ارببك القث «يجركشلا داوج»و
 نأ اعاطتسا .ةريبك ةيفروؤسمو
 .هباهنلا ىتخ اهل نيصلحم ايتبي
 راوخو ميهن قابعا ربع ثنا
 نق ل ةيرزاخ بهاوم يع يحركشلا

 لراقتت ةسالبجو ليثملا ماتو
 ميداهيس لالدع نم نسناس باعاطم
 نفو يف .سسلاع هيخضت جورو
 مايصا ةيسنابف نم ربثتلا حمر
 حجرسلاو لهسي) لسفلا تانربم
 : ؟ايراخيلا

 هبسش تافاط ىدقي وطم» يف يرن
 ليار. نايفثا ايهرربا 5-

 لسبب لك ىف نتف ىدلا
 دوحو نم ديدخ هجو نلع يعفي

 رع اريثك بقوتي ىيبذا هيمقوم

 ول افي نمو لب .ةيارخا بقاوم

 رخرسملا نيرفلا لوهت ىدعب ىلا
 لونج ريزرع حرخملا ةدعب يذلا

 نىحرسملا صريعلا ي ايسيئر طن
 دكون دمي رطتج» ةيحرسم نأ

 دب قاططسل يفارعلا جرتللا هيوه

 ابطخارشاو لضم ,امكاعو اميرع
 بلبثي اه ادهو ,ءاخورو الشمبو

 ءتهفاسك ةروصب اهب رشفت

 عمايش يفاوملا ايخرس

 فرخ

 ا ربل

 .همباثلا ةيلاعلا برشا لبق ببدل
 اهلبم ناثكو تبتك اهنا يسي اذهو
 نفي اذل ,تابدبحالل اقباس
 .ةيصيرخت اهرابتغا
 لامعألا َن نالا كرضحي اذام ©

 مجتقتا اهنآ مجتو اهسدق يتلا
 ءميدكنلا احلا هجوحلا ةعيبطو
 6 ةيوبستلا ةبحرسملا

 ةددعتم اراكفا ثمدت نا قبس
 ان اهنم ,جرسملاب ايثيسلا ةرئادل
 ثيح لوبتلاو ناسحتسالا لانت
 لقم اهنم اطعب تحرشلا يأ يل يس
 ناميلس»و «حوكثفلا باب»
 ةروت» نل يل دذبي نكل ..«يبلسلا
 ,ةمعالم رثكاو لوبن رثكا ,ىتوملا

 هتاذحاو صّنبلا فورظ

 نم ولخي ال يتوملا ةروت صم ©
 كلذ حم وهو ,رايتخاك ةيمهالا

 ,«؟ ثادرعحالا ريثكو ليوط»
 عوضوم رهبات ,.حيحم انه

 تاجلامم لمتخيو ,رهاج يحرسم
 نيدستلل لباق اهنم صدملا ,ةريثك
 ةرسفاصلا تايطحملا دود ل

 ةدهج يلعو نآلا ثذحي ان ةرمعامملاو
 جريضلا ةسقيشو لئشن لساسالا
 نس تادرفه ةداعا ىلا يعمنلا

 نس مكلا اذه بريثتت نا اهنات
 اهطيطوتل لاكشالاو تاحورطلا
 ,ارئؤمم اهيقفوت
 ثدحت مل ةفاضا يا ىإف اذه يلعو
 نم ريثكلا كانه ام ردعب صنلل

 نسب ال هيلا ارطحم تقل ندخلا

 مدقت اهنوكل امناو صوخشلا ةرثك
 ةرتفلا كفت يف فلؤملا دقمغأ جذامن
 يب هدرد اذهو . هلعانو هرثؤم اهنا

 ةيجرسا !لاكثالارقد ىلا ىداقتعا
 ,اكيرما ف ديدحللابو كاذمأ

 هينوملا ةروت ه يا اهنث دخ !ذلا

 اسدنغ الئاظ اخاخيب بيراص ذم
 .ياودورب» حراببم ىلع ببذق

 اريسمم ابيلاك اهقلؤم حبصا ثيهب
 هسيفلا لامعالا نسم ريتك
 ق انإ ةيئامييسلا بافوبرانيسلاو
 هه ىلا حصاو ءاسننا نم ةناعبؤم

 اهطوم ةيئثامميسلا», لاكشالا
 هسفار) ف هنم لاقمسا ام لك كلدل
 اهلل ةهيصصختلا

 لثمملا عس لمعلا فورط نع نام ©
 © عوتلا اذه نم ةيجرسم ف

 ال حولا اذه نم الامخأ نا -
 ل اليوط انفو بخان نا اهل يفيمب
 لامعا اهنآل ,ريفختلاو دادغالا
 ثدح ,نساسلا ثدحلا يلا يسب
 ءاف كلدك رمآلا ىلك انو .ةعاسلا

 لمس ا راسا وق

 ةيلممح يإ يورتباو لطانتلا راتمالا
 «ةيصوصخح لسبلا دنتي دب
 ةلحرملا ىلا يمتنت يتنا ةيوبعتلا
 ةنهارلا

 نم اثيتح ١ ناك عفن ادن

 , ماجت قناع لمالا ةميومجم لبخ
 اييبلقتلا ةينبزلا تاسايقلف
 تي ءيجرسملا لفدلا يف ةقورنلا
 الةرتف ف لمملا زجني نأ لمؤملا نم
 هنا مهر اميب نيرشمب نع ديزت
 لقالا ىلع رهشا ةمالث ىلا حاتحي
 جاتنالال ةبديلقتلا | تناباددحأ ا نمض
 _ ةيدايتغالا فورظلا ف

 صنلا لاطبأ
 راهتخاو نيلثملا نع ادام ©
 5 تايسدشلا

 ف اهلوس ةرخا مذه نكا ما
 لسعتا اذه يف نيلثمللا عيمج .رابتخا
 ,مهضعب راجل ي ةئاجدعلا ببسب

 مهتاردقب ادج نمؤم يننا 1
 نلغ مهدغعاستس يتلا ةينفلا
 يتلا بفارتخالا ةياح للا ءاتترالا

 جاجتب اهسرام نأ مهشعيل قبس
 ىودمم ثدحت نا 3 يدك يلماو

 ناش نم عظري يذلا ديجلا لثمملا
 ثدحي دن هنا مملر فيمصلا لثسملا
 يلا الا نايسالا صبي نا سكملا
 نا ةيباجيأ ةجيتنلا ناب نئمطم
 مقا عامل

 نوكتس ةلبامملا هذه نال كلذ
 لكلا باج نم اهتال ةحجان
 مهلدضطو ,«نيللمملا) جرحإلا»

 ناو اصوصخ حاجتب لمعلا ميدقت
 اهلمق اهل ناك ةيسويلا يرامشلا
 ارنالا تايئاكمالا ريوطت

 .نيكئمسنل

 ي'سبل وا ضومحل كانه سيئه
 اهداقباو تايمطتلا مهم

 حضارو كرثشم مهب لب ءاهتولسو
 لكشت يتلا «ادحولاو ثادحالف

 ,يخرسللا ىهرملا ةيشد
 اق يل انبي رشخي ©
 ماهلا نائعلا ييرامتلل يادشلا
 نكيسوملا نش اذامب .يعحدمل
 < تارثؤلا»

 لمعلل تدعا ىفيبسوم كامش

 ايتيسوم بيلات كاشو ,ادارعا
 ضرخلا بتاوت- ف صعبلل ايناس
 نانفلا اهيف يتكراشب ,يحجرسملا
 كلذل ايدختسمب يبعدملا زاهلا

 ةيبوروالا ةيقيسوملا بالالا فاك
 ناستليل لواآلا ةبرجملا ىو
 مانقلاو فيلاتلا راممم ل يمفدن

 هذه ل ادبج اقوم وردسبو .حرسمس
 + يعم هلبعل نتماعم اأو .ةهيرجس
 لمعلا هةباهايتحال هنافيسساو
 .ايييسوم

 نأ اربتخا ركذلاب ربدحلا سو
 يلاوح ةيحرسلا مده ف نكراسلا

 مهتم دهم ىف ةلثممو العم نرش
 ديمحلاببع نما ب ناسمفب

 اههروكطو ليبوبص ىشودا و

 دابج نييمعا
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 نييزدلا ير ايبجخلا دايس اها

 ين ؤ ثعإ رس نيصحسسستط نا وسقا

 اسهتسالا
 دعاعس تمحال ا. 106 ل نرهافلا

 ديم 2ايرانراان د 4 رهافت" بفعءا"
 راماملل يوت مروج يكن شالا يهيدخألا

22 
 هلا ممم ع 20

 ملاجع ذخسوب :ىفاشلا ىلا اه يسوم نا
 كيابمإلا يإ مرابعتلا ىيفيتلا بيشقلا نم
 ذوملا دسسع ةيبرسملا رييقابمتملا
 نسارعلا حيقدملا ةفظنم ىل يليرم لا

 لل نسا جرالرلا تدق نأ تهانتاو
 تاريغ هيف ولرمتت قدذلا هيضولا
 تايسدولا سر) يف ةيراعلا هيكيرمدلا
 ميطقي نمم قارعلا ىلع ناوذدملل
 هقا'رهتا هن ركضعلا ةوقلا رص دتل

 تباثلا ةشسا ىرجعا بهج نمو
 نراعز صمت ين راسي ىرشملا يناينسلا
 وفلل سوم

 ةيييدص ةيريست لامع و لاقو
 هدهب انعرس 1] مسي رهاقلا ةصتلا
 فر ل اهنحاس يبأي يم'# [ ةرارلا
 ل دجوالا مكحملا هن ةزوستس واردلا

 | رئامم
 3 .سومنسا تيرس ياذا نا دخاو

 اشك برعلا ءارجصل ةكرشيف» لامراا
 ل تاصقمسملا لاخوا يف بسام

 ل
 هناي نوسفا ودك 4 تكا يد فاضل

 ةيظالتتملا يدمسما 1 ساسو تبعا | دب
 ياو نوسا دان ةمانؤا هن نأ

 درس او
 باتا ةمحاسلا ناخ# دما نطو

 تان رعط تورمقام ,قينادلا ىمومسال
 ةياصرما لادن ل ىلاعو ديطامملا سول
 مو دعا د ةيرشاسلا معلا ةميدج

 ,وخا يلو هظطا نسبا 26 سوفت هر
 لوك. تو هايس لهل 33

 نوسسب اما ذلاو يروي ١) لاساو
 نووي دلا ان نيستا تلليشنساا
 اهباكنا رفابسم

 تونا“ ىب ينو بصب بزشلا نا ةثاؤ

 س.يئرا| ماثنب ةمدنه هيبواهأ' ةيكيرملا
 ثويوكلا كل اعاقد برابح اهب نحل سود
 اندمط ابرد ا يييرملا أ يا ررمسام
 يشدشت عض ل ةياربو كا تارابلم تلطمم
 قل ؟ودوكب نلد :وبج ناع هغيسلا هاك
 .!هيدشلا ريدقلا يقربرم 39 ينادلا ردخت

 ضرفن اللا ( يحطتسلال١ و١
 نقلا ] عافقعسح ميهارب نم هيامحلا
 جبد مهمتس ضرايو هيممشلا عابد لاو

5 

 ةييمام

 مسهجهنل ارارمتسسما

 اوان
 د ذيج ده تقلل عزل,” فع

 ساس سل“ ااا الل ةدمانلا ١"

 نال م وص ماوس ىلا

 5 داي 0 5و 4 يحس
 ولعتاو

 وفاق ءاطسااو امانا ١) فاساو
 00000 1 1 فئدسام مح يعول
 هاب

 نارعت د ماسه نانرق يفت قامو
 [تايقأار ىو مارسأ هيورشت كرام“
 م 3 تابع ملل هدسالا
 لات ىلا ءاناسملا ىنضاسو
 نخفق ىيرذلا لل نشوب فيك تقاطمل
 زاعأ ناساو تركب كيا لا هيوانسمللا
 يس فيه وسلا دمحم نب 2غ زف ماسلا
 فل ةيرادم هرالما فيستو ىنيملاببلملا
 ل |1419 سيدو ركساوبا اهييست بس
 اكءوبا ورق ٌرعءءسم ىذلا بدول“
 هقازكا نم لمتا تبا ةيايوتع# ( قيبهتا
 لابلعالا تارسمر 438١فل هيلوذلا
 مطب ,؛ونو اةنرعأ نا نوع نيالا
 لكذات ىلع مقلم اممق تي تكي ؟يسار

 ل
 و

 تابنالا ةبيامح

 برعلا نيضرؤملا داسفتارسي و زن نوماواحي ينسح ةسق ارسم

 نطنشاو نم رالود رايلم
 هنياهصلل

 قدفلا ةعاذا برك د عاود قلهسملاو
 فحمم هدقنمملا تايالؤلا نا ينريهصلا
 ناشلت رالؤد ىؤسلب يتتامر وايثم علم
 تادهاسنللا قاظن ليها
 141 لاملا ماملل هيكيرمالا

 اذه ليودس مت هنا هعاذالا بلاغو
 لال ينويهشلا نامكلا لا عشملا
 ةرايو يف لوألا سما بر عيسارم
 نلقشاو ف ةيكيرمالا ةيحراخللا
 نه يد ا

 داحتف هسمانلا هيمامزا تورس
 موعن يبفلا تالواجماب برعلا نيعرؤما
 نسسح نشاكلا هقرمرم نم ديقح اهب
 يف ترف“ يخرؤمللا داما رسيسانل
 هرهامبا

 ناب 1 هةيماملا هياسإلا بذكاو

 نم ةمشنعلآ تام نأ سما هيرديتا
 مشددق رواتنعب 2 ييدلاو هفربرملا
 ةايضيإ للا نويميقيم مث لازرقا ةيمببلا

 يوهفم مرعمو يع رشلا بونك ىتوإلا
 مولملا ف ىيسدتكتمم راحل مها ضخم نا امك
 هيكيراتلا

 تايييحلا نأ ةماملا ةيامآلا بلاقو
 نييفرت و تيمي ةييرفلا هيجيراملا

 تيما نواقم انيم او هل لئلابرو
 كذش نايتس و ترغلا ييعروللا م ذخر
 2001110 0 للا
 اهيبنماوم

 هايم راخلا بتاييسيملا بفقدسبو
 ةطظهدفناب .ركسع زهكطباسر 1 هسسرعلا
 0000 نيجرؤلا دايسأل لماخا)

 تيب اهتاكاط لياك اهعسوو داقعت
 مادس ,اهحنوا هيئافو قاردلا فرمدن
 ناس

 وأ تانانم دما نآ ىلا نابماا ةنمو
 ىمهولا ةةسبلا ب دقصت .تاكيرصت
 مع لكنينو هينزقلا دوعرشلا .لّممس 4
 ىييلسلااو ةبردلا قبض رولا هيث دنم

 وللا هَ نيدرمنملا مه ملل برغلا

 مهتسفن ةسينا وسلا تاوسقلا
 رمع قيزخلا مهنا عاو . موظرخلا

 ىاشنالا ةروث سقتحم سيئر عشبلا
 هيبرعلا لودلا ناذدوسلا يف ينشولا
 نادوسلا دع ءايئايع فئاوم م
 .توبدلا يف ني درعتسالا اهسعدد لااا نم
 داشاو هداصسم ةيعالكا تالمح اهمشو
 نانا مب هئالل لالخ رمع قيرتلا
 هتراير جئاتعب ةياروسلا فسملا
 افسوو نايمكاملاو نايايفاو نيصلاا
 اهنا لودلا كلب مي هتاتراسم
 هبيتملا سسمالا معصو ٍدَقَو ةيماحيا
 هيضراخلا ةيمادوسلا باع الملل

 قببإ نيعلاو ينادوسلا نأ كاصفو
 ف هيددملا ةرمطلا مادختسا شع
 ىه بيقدتلار ةيقيرلا ةسمسلا عيرانم
 ىل) راشاو طقملل ىشصم ءاشباو طلملا
 لاقو ناتسلاةبلاو يامايثا يف هنتاثد اهم
 عيراشم ءاشنا ىلع مهعم ادقشتا قل
 لاصم يف لمملاو ةكرتتم ةيمارز
 . بفربخلا لدابنو هيهاررتا ثوحبلا

 ىلع صفا بقثأو يرخا ةيحام نمر
 )8*١( هرادعم اهرق يادوسلا عيشم
 ةنامالاب هبميتلا نيراثمل و2مف نويلم
 لوكخدقا يف ٍيصلا دادغتسا ىلا
 رئااس عيرابسمل

 هييتدوسلا هماحتا و نايقلل ناين ناكو
 شضيتحلا باوق يأ لو31 يصمما نلما ل
 نس تمحتملا ينادوسلا
 لبجب هفظمست بيروت يف نيدرمتمللا
 يئاومسالا مدقمالا يف قياجتلب» كولم
 نايوسلا بوح

 ١؟فددعت هورشلا هةيرق- ىف روسبملا

 حيت [ناوو تا
 ١ تيرايصلاو

 لاب ره حالا عام 1
 . بدي يدلا هقالنلا

 نول ا عم تلاوعلل
1 ٍ . 
 نداسملا قسرتقو 2 ةوقلا كقلص 9

 عبد ل طدساو هلطتم اخ 3 ىلز الا راجبالاو عنسلا ةيعحل نلقي
 ل نت ايقد ةيهزملاو كفمس حبش ةيقتق ىلا دئاعلا ملتلا لمثم

 ةدياربملا ل كارتشألا بعر نس لعق .ةييلقلا ةديازملاب هاندا

 ني أ طين انو ردن ةيسح مدع لالخ ةيجللا ميركس ةقجسارم

 ةنسنب ةيفاطنلا تانريايل' هيفي انميحتسيت مشعلل لإ انلأ مونلا
 اناسبلا ءاسب ىف ءلار15 نترسخت بو ةردقلا همدقلا نم / 1

 حتت ةدشاب ه يريدع واج لا ويلا عابسب رم ةريئيع هيداخلا

 تالعالا مس رويصا قرشا

 ا

 سرالا يوب هنايملاو
 .بئافاإ» -

 ريش انءاقد د ايهالل .ندث د اف ةازينأو ةيميشم هك

 تباوقلا نأ لوألا سمأ ناببتا لامو
 مممدنوو قرص نم بيكي ةحلبملاا
 ع ا بفصو مةساك ةربمدت نيرئسحللا
 ناطياست مهعتت نم ادرمفم

 تاويفلا نبأ للا نابملا راشأو
 ركيفم مدي نم بدكم ةيباقوسلا

 2١ تقشو انو قرش نس ةرصتملا رثكطا
 نيرخأ ادرممح

 نع ءايضنسالا رزه نادوسلا ىا ركذيو
 نايياشينردلا يسردملاو يسلعلا
 رام عالا ىلع دكاو نادؤسلا ف يئم اعلا
 هسرفلاو هيب ادوسلا ءناعاقكلا ىلبع

 ميظعتلاو هيميرسلا نوارو بيلساو
 همللا نييرب مافل) يع ةيبادوسلا
 دجردلا يب هعا اهزابنعاو ةبريلكنالا
 لا هساردلا لوخت دهن ةضاخم ٌةيناتلا
 ةنتادوسلا تاهماشلاب ةييرخلا ةقللا

 رلخ داممحالا مدخل ةرارويا بدكاو
 مليملا وذو ةسهاسملبلا تاسينوس
 تيتلام ةرازولا منووت يف هيماظنربلا
 هيريلكمالا

 ةضارعلا ابنا هلاثو ليارف ملغ
 دحب ءاس رازتلا اهه نا موظرحلا يف
 نيب لا نايناصنرملا سصفلعملا «زباجع

 نم بئكعت ناقوسلا .ق نوسلمبمب
 لالعمسا ىلا هداييبراب مهيميوكح
 ناي طتميضأل «.سرتملا تايفاقنالا
 ةينامث رويقي لا يف نادوسلا

 نالسسممعا

 ىلوألا راجبالاو عببلا ةنجل
 طساو اسقف احم قا

 ماه5 71/77“ خيراتلا_40 85 ددعلا
 1 رخ 0 الثا 4 مفرملا اضضالع ا افاحلا

 د'امانألاو

 220101001000 ريتلجدب

 هيصللا تمت .) تاوكلا رذ رس كفن ,ءاطرمما#

 سل سلل_ يي ا يب _-|-| سس سس سنن

 يثانثلا نوافتلا عيسوتل
 يندرا يداصتقا دقو

 وكسوم سف
 نامك ناك تن بانتنا ب نامع

 دفولا سما وكسويم ىلا اهجوشم
 روك هسائرب يسدرالا يتااسبق ما
 مرازرإو ماخ سما ناردن ميفارسا
 هيسسر ةرامز يف ةراجسلاو مشانسجلا
 ةسونسا يرجمس

 علم تاييصامم ديقولا نترجتسو
 ابيسولا لامع ما لاجرو يلوؤستا
 ل فاينانو نواعنلا ريولتب قيس لوتح
 نسيللبلا نسف نتواتسملا

 خيرا ل اردن رومكذدلا لابو
 مها ني يأ هي درلا ءاسالا ةئاكرل
 سرفلا ىلن فرعسلا دهؤلا ةراءإ فادشا
 ه فيةونلا قوسلا ف ةرفومللا

 ناب لوسودوربلا دشن نا ىلا راشاو
 و نقب قتذلا ييمقعوسمبا رااجسالاو نينا
 روت ويقوم 1١ ديفت معلم لاق ىلخ
 رناعاق معا لكتم نرخت
 هقانحوم ةييمارر جلس ريدسفب .يل/+
 ءقاكغ فشامتلا ١ 4يعامب نياجتسمإو
 ثتنفوتتلاو ضيم ازالا ينحفمملا يم

 سمسم

 ةدايسلاب فارتسالا يلد اين:

 دبور نواعن ةيسافلا |

 دساركوا

 امسور ان روقمت» ميفعو ع عاو ] فيت
 لو/5 يسيل بيناريكو او هيدا ١

 بلمجام لإ اسهممب نوانت ةيفاسقلا
 ربع جمل اهب يوحلا نول تفاحملا
 .لومس

 نإ ةيفصوتسملا رباب ةلاثو برك و
 نسروس 'ميلع جفون يدا ةيفاشفا
 ميندايج_ ها انسوإ نشسننر لشيييولل
 ةمدمع لل نفد كلوسفارل دييونلو
 .تبالابساا ؤ : ويباكنتاو لربشملا نواعنلا
 هوم هلا ةيداحشالاو ةسيامسلا

6 . 3 
 ويرسل

٠ 
 ماع وجصوممسو

 يمس لوما لمامسا ىييفمر
 مع هن.ن نان رلا ىفاو بت

 يا وييساب ىدلاالتب ب رمسم
 يضم ازجويمجلا ن ءانسلا ,يسيام ودعا

 هاوس ىف دينيداع ه8 جب :انيلاو
 نام ءانم ةهرإوب كش ين وزيتملا
 3 نم باد كاوا هم

 ةسكيرمأ ههطسا
 لوينس 0

 و
 1 اوشا دهوك
 ا اهطاسع عال هدف

0 
 راح

3 
 ٠ ويحرت
 و

 ةدس اهو هز مستفا ذفا 5و ان تدمج
 ها

3 
 ءدحملا ةيك هيدا بدو
 ,ءكابب ةيروهع

 ا ساآ[ 5و < توم 0000

 . رك 35 3 هزم ينس صستنم ناجي 7

 اه تناءأ رسما نع نو راسه ن وسي هذ

 محبس يش يي يي ل ايي سا لسا

 ل

 هاا

 00 ا 1

 نيرااول بيع اما مو
 م

 ماقرك
0-0-7 

 قياعتا : ذاع

 اهعاب مرا ماؤ© ايينسام وي

 ننوصمملا مصل“ تارارف م اؤن وأ سوم
 حطيتي ةيفاشلا إلا لمحو
 نر ةيسلا) نيحلسلا اهياتمنم.او

00 
 تررعت

 ل
 تركنا تاومجو ىلا و
 نما لنطتمم يف يامل

 قييم شباب
 ورعلا لاك

11 
 ىو ءروا تمفاو

 ريماع دلال
 ءافدذ

 مآ ماع لل هد هنارخلا
 زامسا وهاب دمع ل نوبل دا ركبوا

 ترص اماولا هييهلا ومنع ويحق"
 نع تءقوقلل رلستأ هنا ىسبتاا شوا
 توتا هشعت .ب يموءاا ءاوبملا هناش
 ويس نا ,.واوكؤمما ١ هيض تئاق نإ اهب
 ميجا لج ننإف ؛بعاههم رش بوفيدلا

 يدوم يب
 لام هسا يقمنسا حبرمص» لف ا

 م40

4 

 ميو م رسم

 ِه روما :3
 يكمن ة انسب ع هيف عب لا ةيوشا
 16 يرولا ميياايدسا امس ولا سالم
 ا

 ةقماخدت ةيقنل ل .[ز كويسام رع
 تييرق انييرما نأ عتابا“ تهيسبأا
 عياولا اكس ىلع ننويمإلا م1
 دقات أهل ةوررلا يك هويبملا ل يملا
 لآ حكاسمإا ناصع ىلا الط

0# 

 هيرست اكس لإ هقيعب هذاا بيلا اهو
 يضرم ها
 لولا يف ذ هلا |ذوسا يلع ع
 يسيما نا طنسلا لقو «يباذل
 نبال ممخ م لاو نمربصلا ىلا يع
 8 نييدلا يلب نيبو # نوال

0. 

 عيب امسح نأ يلي عي لكيم لبق سا ثاعو
 كلر دعا ؟مو ىكنرسا د دمت

 ةيلاسو هب ميمو ةيساب
 © تيزمل و" انذوقنم ةزارم ناش + ااع

 ناش رارغلا نا ةدييميف:" تبعاناب
 ق3 قدومسلا نالتما) دسماو دع

 موعرت فقرش يوسف لاييخا >

35 
+00 
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 ءاتست شا لسسصف ةهجاوملا

 فو لاب روك ة ةددد سس هل

 لودلا , ميكب نجم“
 اناةطارسب كاواحم ق يور جما منررملا
 طذتسإا هةهعارم لع فويس

 تاكلا ةفابممألا لاف اوس يسرا
 ,رلطل ادضو لسرمب هنعأ لول توسا-ت
 عللبت» لآولحت وشيسوت يلا لا ينونسم
 لابرا نإ هاي يضل ليقملا عويسولا
 رام. داالاع هيناذدك تاروام
 نادل“ عايلباا انف رامفش آل , ننم وسلا
 كانك تودا ادب

 ىف هاوه لجن للا رينور دقاكو بتنستو
 كابل سيراب ل ناش ىيةيديس رضا

 نيسرب نا اهقكشت نوي نا لو 41 سسأ
 ةنوكم .تلللس ننانوزاختم منع وست
 نيلزب هلل ناو من دش واسف. ىلا ةيتعاوف
 ل شيسأب لغ ,لوشسملا لوامتسو
 ةئافلا ةشانملا قاولا اهنا ليجو دب
 هينوزوألا هشوبتعااا هحاب> نع

 سييئويملا نسييرقل ىلومك بيكاو
 اتا فويشساسروسع لبتاخنم
 نما ةهسؤؤم ساماظ يقل اضههشامبدلا
 بيزات ل ىييوروالا نواسقاو
 تيارملا دلولا عيزوم ةرورص ,|4أ
 لامع لذئد

 ءناسيرتفت نفق ريثور هيلاقو تركنو

 اب ديدهتلا

 نواراومو اوث

 علما ىفهت ينعم لايام. 8 ما ا

 لسقنأ هيسابط بابعوس جنم بأ دن زق
 ةياشاا اهحجينرب مهدت ,لاوضم) مضيع
 نريدمي يذلا فوشن بروش ه4 1 ..س
 ىلذ دعاس ىذا ليخرتلا نو ؛ةث راملا
 مهلا ىءعوب

 يف عيب دع فوشتامرو# ناو
 دس نوت معمم لوألا نييما نسيراب
 ةمث زمتؤلم لوخ ركحنلا باوجوو كرا

 ةسيمهاو يبيووزلا يوايملاو
 لوعتسملا ةيمم

 نا ةسيفوسلا ,ننانم ةلادو سركدو
 ١ درهندلا لوم برك ٠ تاثلا5
 ىسايملالا ةيبيفوتسلا ٌةر مباع ا

 ؟[نهبام عيفوتلا ' مما يتلا تاشالم /0+
 للا ةرمحالا فوتسابروغ ةراضز عادلا
 ايباحا

 ماع بارض

 ةرصصم .ةسي راستلسسلا نسماسففستسلا

 ةسسمس نكهلا ةلافتسسسس ا ىسعسسلع

 لامعلا ةياقب بددع جاو - امفومش
 تارا ىلا عوتيالاب ابرامطم يف داعم ا
 لعبتب ملا ةذآ لامع1ا |ويسيوا ماهل

 توتانولا همزقنا نوولا سنتر

 له نا اكيردا بونت هعادأ بركدو

 نفل ىىناع ,قامعلا ةتاقب يب ريدماولا |
 ىنماطا قيحلا نوي بما ىلا نزهاطتخا
 نم فولألا هسارمدال اههف .ريدشاو
 ايوتقلا هقافيسباب نزولالتن راجزملا

 ل هييبراملا يبحر كور رب  ياكو
 عام حق مانعا لايقل عاب لملم
 ينم هد لا تاريم بر دصيح انقوص

 قا ءمبلا درورس بون ياود لن هموم
 ظموالا لجل ةيز انا با اريسألا احنا
 ةينودج ةئايومبا ممول وف هنبءااببفم/؟

 ىلع ةرصم ادتلبزوين

 مستو اليو لاسم نم ع سس سوو

 انيمضسي رسنإ بوسسمج ىف بهذا
 اقبلي ومع ,,لشا ب ءاو ب رويعملعو

 تايومعلل ءاقنا يك اهسريخل اددصتم
 ر انالط كسول“ تونس يوك تع

 يرحل قاس ين وستملا | ماقعل
 ناشاوا“ دما ةيرصعتاللا هيما
 دونسلا"

 هدرا نسيب ريملوب ىينح دثاو
 نأ هل جيودفب لا هوكي ومن

 يلا هيوللاويدطكا نلبس ف مطب
 يل لمعوا نايس وبمل + يا سسح

 نايدعاا ةسيسأاو
 ةروتأل ككاو ديفاشلا

 ونس هموكل لع 3-5 000
 ويس ما و م يلا“

 لامع قع سوف نب اخ“ هه تأ ١ نيو
 لا ةهسوم اديشن_وبلا هسولا هدعاللا

 مميص مب مهي موي رص“ ييسلتولا  سسولا
 تاطظس خوخ سوسمار هيدا هونج

 نلاماونلب يسولك هلله 5 ل ترروم
 هسوسع هيارص زارع“

 نفع "1- يايهلا م بزنا اهون ٠ هاو

 .و

 رجوي فاح سيمحلا دع مور مدمر
 ةلاقتسإلا جده مم

 نانونلا تروه نوما ةنساب نمو
 ميضامسا١ اظتومس قش يءالا تلعا ..-

 ةيعو م لوصول انسحب ةنراعلم عم
 اههنلا .اهقنلا نوبس كلا نع ةدند-

 ىيوتسات هيتايشو يرمساو
 يتايصمل نيك“ وجت نأ همقالدعا و7

 نحل نابوبلع لوجدت ةولولج هل كومان
 ,نويموؤوأ» ومص ةكفقل قيرط
 نيعاالا فبنماا موي كبذو انخاا

 دسييايونلا -.كدكللا -دصفم 5
 موتا نانونلا لودعف نص راهلملا م ةو
 نوملطت و لوخد تارثماتأب نوطمحي ٠
 يسادملا ءوتحللا ي-

 ايروتيرب دض تايوقعلا

 ,إ مهعرمشم دخانملا لافف نم الخمس
 ديب انهيت توج ق به دلل ييجي
 بسس“ .تارايهنا رأأ عوسسألا هيادع

 مصرا تاره "من
 هس رولا هياسندلا ةلؤقو تبرشاو

 يف لولا سما اوربا راعنالا لامر نا
 تيرم رايقتل دم-.0 نومتتو معتم

 [يفيسيم انه وبطل تاو تودي نبهت ويلا انك
 عبرا يلج مساع“ ] يمجالا ىدعبلا وهو
 ةهيلا هجملا لافحل لستا ىو نوط
 لول“ سما اوفي ىلا

 راكاوسا ويصب* هكوسا ءان
 ىلا ل ةمدلا ها
 بع ىلا علل

 يلح ١ الآل دوق سس
 0 وم رع نع فقوبملا

 .٠ مارون مرق
 رق رو مقل ادمن
 نفط - ياسر

0 

5 
 مام

 راوسخل#

 وق يعتدلا
 هد

 ديوبا مم بدو

 / ءرلطلا هو ةءاططند
 يبا جوستللا سلع ل همام دل أ

 روح طمدساو
 هاعأا و ةياسملا

0-8 
 ياماما وو ةيياق ميسلننا

 ل

40 
 ل امن سلا تويرب سعت

00“ 
 ل“ أ فروق ناس لا فم ىلا يصرسإلا رويس ١

 قا اهناويت مس لع هاي دماساا) | هل ىنزلا وش ندمو رسافنولا ناخ
 هكيتايح ملا سرقلا حيلسب ديبزتاي ترضلا نإ ةونا هظلبن

 نم انهااننا جااتقمو ي هلانرعا  نوسشتم مهب تاويع# لا هو
 ميبيملا .ارذلا مكمع. ل ةيقلا ل ةينوح دشكرس ىاما "زوق نوش دبا
 ةملتنع ]ع ةللبلام مما راق_تلسما لا ااموس نولستاو

 نلاالسمم , ةضيملا سان وولا_' ءاسو ىزا مع |ويدعاا سادقم ,يئانمع
 زتطستدالا نما يلح نأ ل لاجل

 نليصي وب ىيحم ف ىفابعلا ءل تمار
 اهردست» تفرارسي يلمس نر امنن-
 يابس رخال “وكس لعد يبلع
 ةيدرفلا يسكر مل] ,ينومهتلا | محملا

 رم ةيكصرم 21 باوقلا باس نأ ال 1

 عيوبمتو يا نسما لامه ندوات

 هكيتاللوأ ميكو انينحم جاوومص

 اورام ودحأ' دل سمبل تون نأ ةقيمم هبا
 نارو ين ركبم موسمه ريع زمام نا قل
 نا نإ ارميسس ينرقلا ماظل ا ةحلاسم ندي كيونيدب ةظفارسم نلط ل دخن
 لع داخمت لوي وص مها ردع ترفتوشلا

 ةهفظمس يف هيهفرلا عامتو ا يبملب | قف ياس ناام) ح دؤيمما هطنا دفو
 يسرالا خييلجلاا تفشل“ نم رمق نفل سما ل و سميمم

 لالا - لمن نحب يشوف تيولسا نوما ماع
 يررملا عياملا هعلنم ى ترش

 عالط ثذا نأ ريبور هالاللو تركاو
 م كرويودب بيرحص ةيوسا ل ذأ'

 لفتشو نبا ني نب نويردلملا ةكمشو
 ,اسحما عيب ل ةاماملا

 ياس رملا يأ فشل ىوملإا ناب كوتا
 مهيسفنا نلأ ناعسققم اوجدضآ

 قاطني نب ليد يبدي بقو نك نب رمتا
 هاباحلا 2 جيتملاا ف دشعاو هيضضانر

 دديس تاقانه يررشافشنملا قئطناو نيذلا فسفقن .نم رُشفا نا ىلا براشاو
 لاسوكوإ يركسعلا طئفسفناا ةتابس للمملا ىلا ةو ١ : 'ةنانن#' مهله
 حيلحلا ةقطنس لا هسرخلا ,تونثلا  نيماموملا للاع قاتتمال ىوفا لكسد
 3 م كسلا ءالسرأ قلق هيملرلا ني نييرعم يفر علا عيباجل“ 4 نضارلا عسل
 نك ةدمحب مزايرمأا يم ةفكنمملا دوو ةؤستفر نيسكرمرلا عقفتس ىنأ باوئدو
 .ٌةيجرابجللا هيركسعلا ناد وملا يموم اليقئملاتب يدنا تاريزبملا ةدشن
 .ىيييئلر سفرتك نآلا فسملا ءاضو مجحتو حشحلا ىف برج يح ف ةؤن
 هل ةملث يف صيروتلا ىسعوبسلا هيسحغ ظعهلا عبابم ةبامج

 لتسم هرهاطنلا هدش نا قفرخالتبلا ىلا ني هئاملاب 31 نأ حالرو يالا مناو
 ةكراتملا لوءالا ةفاق ىلا هههجوم هتابر  رثكأ عربسم شوب ىا نوفل رثبك رسألا

 نطتشاو جاعدنا
 ليش اوناك ادا يب ةقملاب يبانيلا
 بتوعبسلا باو هةيوسو ةقارأ .ويسؤي

 برحلا ةاشد ن) ىلا برعلا براتاو

 ةيلمجللا .سدزكسم تو يا
 ميكرتم لا قرخلا هراوق بيتم هينمعتلا
 دصق راتحشلاو دسد نم هنءلفنإلاو
 سيول كال ةيسيرتلا هميياعتا تدهش
 ؛:دااهف .اراس تايماع نرغب لوما
 موتسءالانم نك ارسصعب .ءيييرقلا
 ,عملكلا «هلطدم ىف بربءال وسورو
 همضامأا ل ةيشرا' عرفوسلا 'وفاطو
 اهيلع ببث باه 4 نالناح هديسرفلا

 نك

 | لورا بوسلا لي ريسبلا ةد..١
 ,.ىويهسلام ىذسا», دمسلا اعلو

 للا لذدت لع اينايطنرت ىف نيريعلا
 قارملا هريابلل قئهلاو بشيرلا مهنا نارين( لخا نم هعانلا دوهجلا
 هيناودهلا مهجقاول !عرهظاو همدلسلا نيزي.وأ و ترخ خادما عجبمو السلا

 مهلام ناس ناكو هقيسلا دهباست»و يني يإ ل مإ ربما ىلا ىوؤنم تبيع
 تدع هيوليشب يقارفلا عي دخا.. لومن
 , «ناوقدلا ةيجرف

 هتدانمل ابقو ىقبب ىارغاا يا تدكاو

 ممل اهنباقو ملاسلل ؟يازو هباسنلا
 ميديقتت اههايسيو ناتع ىقيدم لك)

 ةدش ؛دلاع كريو بميشت ام *غأ ماهل
 ضاقنالا نم ةموك خيبيصا دحنو

 ممئيرصالا ييسيسوسجلا تلاثمو

 يف افهيتارم بجنن ةيتاطيوبااو
 + رارج يف لوجتلاو حبلختا دفظم»

 ةمدطل ةعامملا نيالا م دنرملا 0 ١ ص
 لك فاحصاو طافب#ل راوجلاو , ص لج ىلا لسوتلا لجل نم

 رولا .' دعالا را لاو ا علاع وقاجنلا هوك دوم ءةشيووس ادطوع
 "قياسا دمج يق هال ل: :نومجدلا تاز ديا هد روج ا مع, جويسشلا |, 3 مم ب

 نرثرت للا, عيضابلا مداخلل هيون ,ينارلام ههيحس تدتأ ناسغ قر
 عرارشم تزد مل ٌقارمفا نأ هند ورت# 7 انوي 7 «ةفرم
 موي رمل. بلام ييناحالا دفومصل جادسلا نروؤيملا رييرملا,. ةميحتص بدكاو
 ةدح؟و بوب كقرو ديجملا دالتملا فمع جورب و ةلبانىارمكا ءرقادم نا ناقل
 ملافثا نونحوزيب نمدلا تايسخا ىلع نع ويب بباجألا اناهزاغ نم هقويط
 لكو هيسماو قارقلل اديغوو اذندهس ىل.لإ ون حوحو راديفاو همكح
 , ملاملا يف نيريخاألا  ةيناووعلا ناططخللا طابعات ريجلاو
 رارحل يا سنا اهنيدءاننفا تلاعو قارخلا دس ةبكد رما)

 انهشو ةداعق يقارملا نا بفاساو ةتاواك تالا طفبيمل عاك اذه نلارعلا
 ترجملا حيتس لاقنالو مالستال يفسي
 تفولا سقم فضهاني اذه ةعلس ل رهو
 دق عاهورن نر ماهم هيما ريجول ندملا .ههمو
 نر“ يف متسحملا بماحلا اهب ودانس
 راخلاو .فب

 ملؤبلل يلقب دا يارعلا نأ هيلاهو
 ينم لا ءاوجءا هعاسبا ق بار هياب حيمجا

 نساوم هج اق ةلظنملا موعح يف م ةنضلاو
 هتحلافل بوسالا يقيرطأا ناب هج
 قيزملل وه ايقاج هدئاعلا عاينوم
 دنسلا دنلا قرقتب ىبلا قدمعلا زاوتحلا
 كا
 هفقيحللا هّميد اجاب

 نف قارعلا ناب ةفباظنرملا] هيخءرس ما
 اهيل شاهر تفوسيعلا ءالؤظ ين مدا
 دياوحل برسوم 4 ور مهنم لمع هماو
 تودحلا ةمحاوموب هايتس

 هلل اي ناسيا نم قارمتل نأ ١ هنءاسناو
 راهاوألا لش نوطلاو ىبقيلاب هشملاو

 هياهآاو ةيسمهلا صقرو نوقل؟ نع وشو
 ةحلسا لا جذش 24 لبسي مل هي) بيش

 هئاذخا هموحاوم ل ةليمتلا
 قارسخلا نا هيئسجتااا بييجسنبفو

 ايامزت“ فيسيتس نأ رزق اندينع
 لا ةيوس لسوت نا كلذم كارا بالخل»
 ماعلا ةذه يف نيريصلاو ءامربسلا لث

 هدي  ىلك مظقتت مالملل ف كيمو ..أط  ترسلا داحد تبرثلا ةهفيحص بعدو

 هبلع بصرف اذا اهيكلو ةهخادلا ف  عوع ا هباهدسالا ل' اهلوفط: ,رع زافو
 هييمزتخلا ضيبالا)و نويكنس هناك ,ىرملسما لصلاو راوشت) هيبلبلا يارعلا

 نيلولا هحعماا ىلع رو بكا همن
 ه دعو يولا يسويهبتلا ىزشلا هماقا
 مسسقت رظظطبو ةيونهشلا هيفاعد
 (عنرسالم وسو ملا يبزشلا يملاولألا

 ناك جرابص لهل الا دو ربكلا لسا رسما
 ريض قلل“ لاذع نتداعملا ططشللا يا
 لك اهض بهيتاكنا هلخرم يإ دهف بلا

 يارزلا
 مساج فيضصن فيلحل دين“ فاحاو

 مقاس تاكيربدب ,رمدم د ىارمما .+
 أب دب اهي ةتنو دمناوفنلا ةمعس يدا

 ةخراص ؛رييميو ةييردلا همالل اهني
 هيلودلا بئاوشلاب ناينهتناملا ء
 حضو لاوعدقم نةخبملا مهلا باراوشو

 لثب هةميسو هت ى دستسلاو ظتطنخنملا ' د
 ةقارتشا عولب رم قياس ود“

 ن م دك الو هقاشفلا رنزو دسنلا دا(
 نلارفش 47 يل راماس ةياعا .

 11 بلا ل قسما دعم
 لولسلا بحجب لا ينال راشيبمات
 نس كدب راوطلا يلا ءودقااو كنماسلا
 ةسمس يصلاو ابرخنلا وان لافتا
 ةيتايشياي عدم لفاتتلا قلكست ىنحتس
 هسوملب ةرمتم باوطخ ىلا ىدؤب

 بفقشلا ولمصم شاب كلذ فعبو
 ىفلا ةييايينالاو ةيسابسلا يساستملا
 رسترلا دسسلا هردام» اهنا تءاخ
 نسدنعا اهئاسنؤد ناحل ماويت لئافلا
 همهاني امي بويكلا هيطاخم لاياسإ
 ,تدسلا لغافتملا ىتلجتس نم هردغنو
 هيثودلا باق اعلان عقدي سدلاو رثؤألا
 لداقتملا مهشتلا قوامما يلا ناهير هك' ىلا

 هيساتعو .نيميايتت ,ريايبعا قللتتم نم
 ينال ا ةنعن هلداتسملا جلابفلملا بالاس يل
 نيعزاف تاسارتبو دندهسلا بيلابا
 7-55 تامز(# رايجيو برملا لوبط

 قدلا ىيموموسجلا لايكال ةموده لاضفا مجم كلاق دنسسلا يشلاو
 نمالل تحل باج ىطخ ردصو جب هممت انوروا ىشطيم لايسبا ماع نحنا
 اهو ينسلودلاو ىدميلق#ا يقي نا ىسيبولا سكحلا هبت ندع
 لالا فرظلا 3 ناةعفا' اش تمعول | كاايحت اهنم لقب نما دام بدق
 ةينوهشلاو ةيلابزتن لا ىقفلب تن ا يسطسم

 ءاداقع فدع لاف رامسضلا اسشو ةمعو ١ يز ىزوعت .ةنورول عفش نا فقالا
 «ملاظ ناودنلا بس كابلكتستلاو ىفا ع
 هيييتلا لساسمر ءايضحسلا كد
 اهينرفاع ىيبللا يداتناا) يب جاسممم و
 قرم عيوتت افدههت كن

 ةييفطلا ييكحب لف هدوميع

 ىإ؟ ملاعلا ىنوكسم اذ زو قازملا يباح
 لق راوسلا نالعاو لاسملاو دولا
 مسا لش ادكوس يارعلا تبراوم
 فياقلا نسحب لا جيسلا قردان قوينطن
 دما عم نا نم رسحلا يالا ىف نيجي يادس

 ساو هييعأ' فل سيلا حيلامابم عنا ب
 قىيدنخلا ل بقظتسا نادلا سلع. ا تذذأأا ناددحلا هاهو ني هرم

 ديلا قازعلا فدهسماو نافل قئانسا .| وون 00 اء رع
 اقتسام فقؤت نءطلا فول هنض دل افي دباقلا ددسن ا مدسلا ل1 اهطكنلا
 للا لن امن ةعققنأا شي همر. 0 7 ينو اهيسبو سمع

 ةهيييظفينلفلا هيسكفلا منادا دنظت» يارعلا ىلا امهعل نما  ىاقااو
 نالمساف ضمنت ءانبا وضع ةشاخ و 1 يع مكون مها يصمم ا اوحرف
 يسيح ! نيل .روسصلا تسال لاثو كيا هنا قاومت لا جاو محا لثو
 نقرفل يساسسلاو يموفطو يسلموا اهءادغو ا ديوتوسملا مدمس جا

 قا هس دعا لكل لاس "1:7 ا م
 لهن هيييوملا اذ ركايجو هيلع يدع ص 0

 ناودفلا جه هاشم دوه -

 بالدم انك رييزبؤإسلا عسيودلاو ماموأوا وع للملا ماسالا ريس ل
 ةيمر اديب رب تاقولا ل8 وكمت | ميمارور“ ناايملاو فقسيفلاو ءاننلا

 ةياودماو هع هئاو ةونياو يك ثمدقا هيوم ةدميداللا ١
 ةهضقا

 ىسوورلا نراسمو
 مهيسمرتشلا ةيييابلا

 لاسم مرسلا
 تريخلل هيراسلا .

 هيب ووظنأ نب روما تصمت". ومال 06
 لا ةهلايسرالل وجيب لا هيركلاا
 هئفقن م ند اقبل سلو جادط مثلا ةمظنا
 تكنيك

 مول ريشا درشاللمل“ دامس ىااعا
 ةيسانبس ةمصخللا نومامم اونهجو
 نعيمست فلا لا هيرو همدفو ةنلاصنو
 مسلخ هقدتنب ف بريصلا بع رقاظنللا

 نم قيوملا ةرهاطبلا ف كرمسا هدو
 ميبافنلا باكرجلاجةنارط كأو فييطاما'
 هقوحو ىيدرفلا يفلادبلا لجألا .انناو
 لمعلا ةباقدو ,غاسصخأا قايوتملا

 ةيسيرقلا م اتا هكر ٠ مسي افلا
 س هشلاتنا ةرهاشلا ىش مدشو

 هسميسانلا اقدهشب ينلا ؛قفوسا
 ين رعلا جملجلا تأ رحن# ديم كيسب ملا

 هيركذ نائاسهمام] ببسول للعو

 ةوستحو ىلع لئلا نا رمور ةلاثو
 ةديئاي,علا راقمسا شسءافصتال هز حنا
 رالؤدلا رعبس طومش لااعا ةدكبرمالا
 "لوألا ندما ديزل يبار# نوب ىلا
 يفاسننالا ناسشملا ءابتالا هديه قو
 رسمت لرا> لازاسالا لذسع لا لتجرو
 دّئاقلا ييسيمزلا يملا بئازمس سوعمم با

 ةضاضشلا ريم م١
 ماريص» ييحيسي هنا لاعو

 مصسا

 _هلابسز يف ىسوعيسا فشلا ثبزمب و
 تورس ف فقالا هراهستا ىلا اهب بمس
 هبتارثم مالا ةموكللاا .فماول ههلا نع
 يبرعلا جيدلخلا يلا باوغ اهئاسراو

 امنا يلارتس: .ضاومك, لابو
 لا هيبرت نفس لاسرا نم لجسسلاب
 و ةدحتملا تايالولا كيك اشف مميلطلا
 ؟هيجلارعملا نشسلا ,معععت

 .باروظمتا .رآ فاسو
 هوجتملا تايالولا هيغر بيس بتنثدبا
 ططنتا نيادث اعبي طاغسالا يف ايباطب رو

 يلا رةرند ركيخم ةئام ىوشد ,يملا يبيوكلا
 ىداصتنالا اهممو فمصل اهكوبب

 ذي داسنمقالا ىاءارسالا ىمو هشمو

 لخجر لهامت قاربثما يلي همورعلا
 مدل بتابسبا مع يقارقسالا لامع لا
 اكيرما يلخ بابوفعلا هده لثم صرع
 سم تاثملا تكتفو اميد هيرخل ةددنع
 نعيندلملا

 ميو
 وا اسعسللا

 ملاملا

 هه هي سبل بسم متمسل صم صا

 اذهو يي دهنلا اذش معصب هس ةسالاو
 ٍفقوتي مل يذلا راق لاو فقشلا
 ليك انينمو درشاتو شوش.
 نع يسمورهملاو ني رجاعلاو نسسدياسلا
 لكو /هبرعلا ةمكا وحس ةدمّشابو ءراهطا
 اهباس دعم

 نا ىلع ءيرلاب هفيحنص بيدشر
 رمماجل يلا ةريرشلا هبغاملا ىوقلا
 هبيقنملا هتافطا يجب عئشمبو يالا يارعلا
 هئائبا لك نحو هاودلا تاهسرع نحو
 تقرورسه طيياو هاسسملاو ماملغلا
 كنطؤما ىونتا يه بسبل ةانيضلا
 ميقلا ف اسرود بيرسالا هابطالا

 ةلهؤلا ىوفلا الو قتاخالا
 قوقسد ”ناسبالا اب 2 تعدل
 بومسلا

 قارغلا رارغ )لا دقيحسلا براش'و
 ماج دمباج/ا هفويس رفسن جامدلا
 يتلا ةرثؤملاو ةمكدتاو ةريستلا همدسعلا

 .نيذل“ لك لا كيولا قارسلا دي اهنوتحو
 روضلثمب اوسنسارو مهاوف اوذ_ثحا
 ميظعلا قارحلا نا اومشونو مهناديدهب
 مههبس بلطيو ءاصهب دايار عفريس
 الا مهيبلا لسسوبيو ءرقشملاو ةمخرلا
 , هيافخ يف اذيهت اوه دن

 ىلع دتن يملا قازملا دم نا بلاقو
 اهمارتلا لصاوتو ةعاحشب اهدالس
 ديشبتو مالسالاو ةيورعلا مس لثد
 اذهتاذ يش ةلكطعملا لكك .رمالاو مدلل
 ةارغلا هتحاول فيك فوه. ينلا درلا
 جيرانلا بلس نم نيس داتا ةكلمعلا فالاو

 مجايصتع نع سملاقفلاو مادوبسلا
 اهتاد يهو . نيرمحتساا مطدادتا
 يفماقبلا قابعا لع دضتس يلا دملا
 مسهل ظةسءز ترصلا ىوحوب
 قوسعتت لسيرتهتملاو
 اما اذه ةويأد ييدملاو مهنامقاعمو
 ىو هيبرعلا ةريرفلا يف ميرعملا
 ظن رسفلا

 دئاملا نسثرلا ةردابم ١
 /نص ادب لا ةخفشلا ريهطنو

 .باحويزده اهتتمع ايست درماؤلا
 ٠ يف ةطئارنس فيظبللا اباصب نا رباع
 سسيلو اهرئاسدو اهبابنلجو اهرودخ
 ةروسب ةقئاتس هيا ىلا سنرءدت؟ اشم الاب
 يلو يرخمالا ليكاشسملا رع هياسفدم
 اموستساو يطسلف اسمف اهنيدقم
 نامل تئرب اضو ننوطسلف بمس قوفك
 نما نعرشم ينوبهتص رود نم كلذ
 نم لابشظ نيميلا) ميادل؛ رطحتاملا ههطمملا
 ةرداسلا «يئدادس ماهلمساب كا لح
 يسيح ماوص كئاقلا سمول يجد راملا
 لخحل ىماملا با نم رشع ساتلا يل
 اهتايقلخلل افمط ههطسلا١ اياسن عصت
 ةرداعملا نرش ياذا عيهيراملا اهرويحو
 م بسن ايفيشع افيزلن حضن اهسلومشم

 ماصا تابعا و همكعسملا مشن وه تنم

 ناهكلا ةينلمي يتدلا عيسوبلا جهنم
 نم ةتاوطبخ لذ يف موك تملا يسويها
 ةهيكيرم ملا ةيلايرنم ما

 ميساخب فيمن فهاطل ديلا لاو
 هافدنصأ لؤفمسسي !فاه لواسمفل ةمبا
 هبرخلا ماكحلا س شوب هوشاو ممن
 ليكشلا اذحب يكب تاويولا اوكنص نب ذلا
 ترس ملز' يسونهسفلا يكيوسالا
 عزا ةريز# قا مهيب انس دعم حسبو
 لامحتسا ةداييو تيركيلا يسيفلا دمي
 لمم هسا دذارا لح نود راجلا ء4ره
 هظرخعمملا مههنا ابنت اورخو نا
 رصاتشلا بضانما يملا عةؤنج ناو فورظلا
 عورشلا نتي ةقاليتلا د دهب يقمع ا
 نس نازقعلا هلوذد ةهساف# يبويهصلا
 يضصرا ل ةمنعا اه ذهم سم رهنلا ىلا تلا
 صقطتسسللا بترا ليسخا نا نفي توخلا

 م طك “و ةماقنلا ربزرو فيسلا مداخاو
 نا ديم كسل 7 اضسو كراج دشنت سفدل
 ديوعلا يد ةيسونهمفلا ميد نييالاونإا
 .نايواشب م عيلتلا' نيا ينبح لاثا
 قئاخو .رسصلا هينل ديقند نماك
 ةظباس عشا بذبام فيولا ممزجلا
 نيلزا تاؤسسا ةيسقس ةعاا خرا ل
 نكيريمو#لا ورسخا ماما ناميدقلا
 تسولل ءاطظللا قون ىا6 نولمفمس
 ضاوم ل اولمف امك دن ةتع) ىنومو دا
 ةييحيل .ىنيربو' لة  ناققملا
 يي لا د و ا
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 دج هاا غ هذ نوع الا وا عوثت رأا ييمكملا

 زاك كررؤلا ثم راسا

 ةرايمملا مالكا 3 0
 باعمال“ تح و داي 15 و

 ا ا ا ا لاا ل

 ماع نا عب

 امومرا
 لا ا ا

 0 32 ال و موسم ل م. ءاعل
 ءمث هنو يذلا "ا يدر رمل

 تاره كو هن ثور ذوق خر
 . ةسايصسفا 7س هير رولات ويماصص هجوم ارولا بو

 راسم ثق يجوع هلق ةيقك ارقلل ويوم د تام

 لثوعت تلا م نويللا ف ب ايوعا (ربا

 قديش حلا وسبل لوح وىلا يكرر تاع

 مك خمر

 « زاكا اوما ل
 مم تتار كل كان تقالو كلون كتم .

0 
 ماي تاكل سايق
 ؟منالا و رثروعبا

 ا ل ا
 احاضو تيودلا لو كاعم رن

 ما عملا عب

 للعسل سس ياس ل امل صل بح يفت سس



 خس اح لست داك ا كر 5

 ةلو هممحإر تنم جيتبلا ع
 ويصل رااص ةياقل نسم ىلط قمملا

 لين اقع اهيركسع مح ول وكلاب ريدوتلا ىف !ندمنر
 هيب دا#

 1 كو
 (ب مل هبزلل

 اري تجمل تيا

 لا روتت راجت 2 يمرو بال

 وا كتذو وعمل قيصش ىل لقو

 راطت ىل هب بلل يقترتعت < هلع
 ييقاقلا 1 مسلم نك

 ١ هه ةه وسوي هنأ هيام مااا <

 لكاشملا ع
 يثللا لا رع ريحا يسلللا
 ءرورتس لادلل ادا فادو

 د ننال اشا
 تايم يصف

 ,سوتس الت دوم يو لاسصألا صل
 نمت ىلا هلا يسوملا ىل مق“ نكات

 ييويمج للجام تن قف اع
 00 ةيماو ىارعلا

5 
 سام لولج كج ليدنم يل كهف مع ل ب ىلك رسع

 هيوماا ةققحماا ىف ىبابر مو لئاتاا ميدل
 مسي

3 

 لمعلا ىلع نادمكؤت : اسيناسملاو نيصلا
 سسيئرلا بقع  بايحت ل9 ب ميصاومتا

 فوشناسرولل قيئاكسسن يمدل و رسملا
 و ؟سمو+ ,] ؟دجافس ايه ارديؤلع
 مياتمموب لدسا ال هيا اذبط غ[1 نسما ةانسم
 يل ءلودلا نمالا سلجم لجسم لحب نا
 جماطلا هيرت هينيافملا لوكشلا ناسيا

 الواح حمساو عيملت يف فاسناو
 ةي داعم تابارخا لاحم سا نطتم 21و
 عجييملكلا يف مماولا نأ .نارعلا د
 وهو هرياقلا ب ةامدحا لاح يرطمب
 ناسسنافلا يا مايزيف ممو لّدِم ىببلا

 رودس كوم كدا نفوشمابرومل قافو
 لولا يبالا ييكسم نم يم امنع ارق

 جيفطاا هسرو ةيوسمس نام

 .بادكأ ( نيملا برغإ يسوعرام لإ
 ا.دجم يسيظوسسلا لاختالاو يسم“
 يف بقوا هيوست ةرورصب ايهيبودنمل
 ؟ايسايس جيفسلا

 ريزه هردامدرالبش دزأودا جربصو
 سيصلا هريطمو يتينوساا ةيسراطلا
 نأ ايزي ىعماتسلا نأ ناين يشن ىاشن
 ييلكلا ل يمانس لح ل ل لسوتلا

 ىلورملا عستجملا ناريرولا بلاطو
 تنبت# ةوهجلا مقا لقب لع لمولاب
 و د

 ند ةيباطيزملا ةعابالا يطمارع لاقو
 نم ةحت ضيسلا ,زا يسند وهوا ىف يس نس
 ءارسا يأ شبيأت اقهيناك ةبودصاا

 ه:ركولا اهنارادبا ةضيبت نتركس»
 يلج يف هيركسماا دغرعرممللا

 يبوبلا رولوؤنسلاا هحرط ام لئلشيو

 مريس

 ذولا ثَحَب
 كان ويزرع قراط دسدلا لامفتما

 ىندها هيمراظلا نيرو ءاجروقا ىسكب

 هيلو سفر تاقريسع ميكي ديس
 1 .سطسللا

 راكلا ثحب هلاطملا لد يرجو
 ةييرملا ةحايسا) للم تاريساطما+

 000 اا ا ما اا ا ا اال ا لام

 ركام دل 0 5

 زيزع قراسطو تاسفرع عاسمتجا
 2مم ام
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 يل اس

 -_ دارعما ا . كلوت

 دوهحلا يف فرخ هولا نسوا
 دفرا لل لا يني ةيثقملا ةيلودلا
 نطفي شياو اهيكمنجا يملا يبرمالا جستك لا

 وعون ىلا يا ركسعألا رابطلا ينك 1 فرعس
 سرك رابع اههن حالا همشما» و نون هلا
 ةميانساا ةفبالقيرب ءاروو هسدنكو منال

 زف يبيضوسلا هيسراحتا ربوو ناثو
 لافت ,يلسوروا. ةسد» لا لصو
 ةرابز يف نسما يناس فو ل نسنبحلا سر
 ةدعاو ايوب ومتست
 يبئملالا رغسسسسملا فدخ نوم يف ©

 مئاقا مالسملا نأب قوملا لوك بومايف
 نسجت نا نكمي ل ظتيو ملا ىرشللا يف
 يمرصألا جارمل7 ليج داجنيا نووي
 . ةيناننلا» ةماماب يشئاربا#ا

 عيمح لح هرورس ىلع لوك ند تو
 :ى١ل بيوتا ف اسءنم هققاملا ت اكستس
 نرشلا يف رمال ةييدطا# نس عيصو ىلا
 انو ول زارع ىلع دعسوالا

 نا يساسلالا راسمبلا ايدو
 46 مااسعا ىفويسأاا لفكلا
 35+ ىل] ينما نوم ف ري تام ولي لح
 هرايلا اردتم هيفشسلا ةراخلا» جفااطلا

 تااشم (بيكت .ترجلا ىييزم معا
 لوداا نيغا سايس .ءارثرن يديطتب
 جيباقللا هنزل مسالا

 قامت ءملق نا سما نلعأ يربم قو
 ىوامقتا
 ةييسوم ىلا ةركنو لفلا سممخلا

 ندنأ طيب ينكسوسا ف ربا
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 لاصتو هقيضملا رسازلا ىف حاسولاو
 لإ ةياجسالا ليل نا لضيق بعت

 كفي ةيانامعالا ل لاش ضخ امممك
 نكمثلا هداحلا ةربخالا تاره سندا
 دقآلا كش يمس انو ينويهملاا
 نم ها فضتي نأ لوقلا عمها )و ةينرفلا
 سناوديلا حهنلا ذم هيراع بففاوم

 ءالدألا ءةؤسأا ... عستسسملا هللا

 مديودع فايا زاججلاو ندم يعارك شوي مودق ناك

 ءالج دعم هينرفلا رعاقملا لكل يذحتلاو نيكبرمالا فليصل

 نوف ةيبدقملا نسلابملا يضرأ للا ضيعملا ,يكيرمالا اده
 كلذ ف ةنارع الو كومو ندوه لكذ ةنوجلا هانفيسإو .ةيعت
 ةديسم لود عماجلا يل ةمءرولا ثاليودلا هده رداصب ا رد

 نولارت امو اوناث اهيلكح نأ كلذ دامس بان
 يمبمألا .يعاآ ةمتع عاق نيرعام
 لوجفالب

 نوفكرب
 مهل ىران ىذح

 يتاونلا مسعتلا ,ف ؛ ين هودغ ال راصحلاو دسم ماكح نالو
 بثسو ماسلا لالدا اهمهي ىبلا ,ةيكيرمألا ةيستارتسالا
 سرك ثلا ةالدم ءادالل يشرب ءاحل رت الا سيئ دالملا تاريح

 هك يندام نم عقبرو ريكا هللا توصر ةيراعلا نشويسلا
 رامكلا دودج امهسنو يللا هروقملا ةنيدملاو

 مارفالاب موسفتا نوم رم فاتلسوا ةيردس ناك مكلو
 كاع يذلا بلجلا ىكنرمالا انهل ةياكنلاو ءالولا ءادتإ
 1 ةيورحلا قارع طح مئاملا ءادهتسال

 نأ ؟وزانحلا مهنال ءاقرلا درهم يت نوح بألا مهيعاو
 قىرجت بفبأك ىاق مال كار هنورملا ءازغأ ١ ةرمم ىف اريوكي

 جيالسلا لح ىلع وخل اوقصعل ةيدرع مذ ءرطم مهفررع يف
 ةيلتاقم ىلع انفالخاو اننيد اينصخت شيلا ينيحالا اذه عم
 هنالاوع مقعر

 نا دك ارلاقل هيبرملا هيمدلا يم درت مويواف ق اعاقك ولي

 نم ريرجسلا» لوا نيفيرشلا نينرجلا تلاثو ,معاشلا .!را

 نتارب
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 لد

 ة«برجلا ييفرالا ل ديرعب يلا ةلكملا هينويقمدلا

 هيكيرمالا ةرادالا نع ماهتلا عطقتم
 هيفاوأا هدودس تبولف ىف يسامصسلا ثريل ثوب ءاج

 يبرسلا سرافلا ياك رام5 بينكسصلا يلع نأ رثن مأو ةقوغرلا

 ,شومح م1011 1 ة هيي ,وارقلا ىلاطعنأ ضن نضيع ماد
 ىلع ءادرفالا روسعتا هل تاوس اول نلراعملا ما ى ءارملا
 ةرهاطلا قكرمألا ريبرا

 زاجنللاو ذه, يف همكاحلا هلائطلاو نكون ناك اسمينو

 .” وت تارباسلاو نمالا لاغر نم دمع طيبو نوكيستت

 ىمرملا تويحلا ناش هب بتاجرملا مخ'و ل نأ ينزع جوس
 يعج لا يان كاملا يوب عمات قارعلا ندم 1 ردت قولا
 ,يسخ ءاذ دئادلا يسيكرلا ما ودحلو ذب
 هسارئااو

 سرملا هام دما
 ءكنلاب اهياكح

 4« رادلا

 ب

 نأ رس ١

 فلن اننا ايماش يارعلا لطتن تومنو مولعفل

 هئييرقا ت؟رساوملاو باورعلا لك
 3ك عقر قلم فنا رجالا” زفات مرج لاب ليا با

 نسبا لأ مسلا
 ود مهرتم رق امين اورعت نأ ةييلج ل

 1و

 ةيرعلا ةكرعت ل

 1يربل اهيمياو دست

 عفو ةيراملا

 يول

 رع مثااع
 مادو دع

 *ةهج  ماكعلا

 يطمن رازتإب ضف وسير

 السلا هيعمل مم يصب دهس سس ب ةيعفت ميس حس هيه سي وص

 2.1 هيهصلا تاعي

 1" تيضيقمل انا[

 كل 0 أ

 تنحل

 5-5 يملسلا
 ,اميؤا سيمر غم بانمانم ءارخأ
 عسولا لو رطوذ كوبرا ى ريس وسلا

 مدمهملا لاامسللاو حيلخدا ةيققم
 اي ءدجوو بو رجالا عب دعما هامرتاع

 ادبز جاررو سمئر ,رلعاو

 مم نلذ؟ تاصدرستم رو ينو رلوع
 ني هفوسسل] سييرلا ميص ةيئاستخا
 لاما يسسداب ىل نوي تؤول ل هتاحاتس
 مماحلا بولا ,إ عسومب كا هماب نا
 امد ىلا ءوجقلا هجيارم يييعا ازارق
 قارمأا هس نأ يسم

 كمال
 تلد -

 لج نطلا ىلا يحسم ل اعنا باعاو
 ءاساما نأ اضيدظتلا لوفي 1,4 يع
 ينل ؛يفضاذ نأ بخت مالا نسلم
 ا ريطتا

 همم احلا ريزو لاص هدياج قو
 لئاررس تنام سار ةك وجرب تاذمحلا
 اهدرربخ | نا موه اددك نأ يبورثوم
 «نونت هيو لا ليووملا وجعا رم

 ميساشلا هما
 اونس ارش ف يرعلا نوييرلا يا ركدبو

 رهذا دش خااتم دن دق نان نازمنم
 روب كم يو نويافلا يودع الواح

 رس

 يف مع يعمم ةئالعلا يا ياك دكاو
 هيت وع تس لاوزيمم طقس ءالحأا] ىعسج

 دب حالذيالا فرجه ييساو  طمندا
 تارارمأ نططن مازملا نتأ نو. ,وارملا
 همه دب ةعلعمأ ؟ىرصإلا نوقلا ملحم
 تو ما يريشلا

 بع

 ودهنصتا نابكملا رغاسلا يسيسوتلا
 ىلا كاملا ةيلماسقملا مسجو

 هقوذ مقهددر ةرارولا يم ةميجحأا مرما ملا

 دعنا ميهرلافعو مامعي ,و نيق».كقا
 بدمونأا ةييثدلا اوصع نييزاا وناو
 ةسظسلللا ريوكنلا همقععلا

 رسمي ريب قراض
 ناذغب ىلا داك

 كيلا يسفا رخحف دادشم لآ هاج
 تادبرلا تمييملا ثوهمعم ريوخ قرالت
 بلو قيبرع# لا نيسح مادي راولا

 يل هند اكرلا سلصام سمو يولامت نشأ نعت
 يروبا# نافيل.فاو ةسيميلا دم روهستجلا
 نلامع ناطق دعس نبق

 هةنراقس ني يملااسر توفبلا هلسو
 نامع نالطلسو

 تارويدصتو هما
 نينرعلا مشكلا هعاطنس ف عاشو
 كيلا زاطقلا يف هلابفربماب او

 ةئوضاا برو فااسكلا ةنعمس با
 ههحرادنلا روؤشملا

 همطنل ةركذم يف
 :هبتيطسلتغلا ريردتلا

 حبكب ةبلاطملا
 ١ لمثارسارر ةيناودع

 هيصعقنم بهبجو ب او . يمموس
 لبا عميس ر جوثذس ةيميمقتنلفلا ريزوعسلا |!

 ءافدولاو هيسوزؤإالا ةشومخملا مسا
 قلهتت هايرمتلا نيينلاو ينسفوم لا
 كسا ىيويهسلا يناهرألا ن الغاب
 ةممزسبعلا ىساز#ب فييعفتلا تماس
 مليا

 اسما ةلاكو لسيارمو رادو
 وب) فيقفللاد سس ىدسلا يا دولا يل
 ةسمايسنلا ةرئاذلا ماع ريذدع هلجد
 ماض هيسقدباملا رسرشملا ةفقتنمب
 ريكس لا يسقيفملولا نورر1! عماب م
 ةينرملا هج ومتزلا ,ءاوب دعا (.اةطنرا

 ىبفوسلا ةاصنلا تريع-رو ةؤتالع
 لارإل ميسون ىكنغ ةسرملا صمقلاو
 لسا يبو لل مول تال دفست»

 نيام هر اطاسقولا درمدحلا بلاطو
 رجلا راخرل يان للولالل# نمدأ
 عامج يبذل اهيدُس رم نيبال ةيلهعلا

 ,يومهشستلا راشكلا ةساو انو كمايسوو
 نمر اني" قىشعمل همامعع قعرلا يمؤ

 يال“ لوخ يىلودلا بناؤكا ةمد ثا

 ةعيورا

 هةسقاا هلك

 نا صا يبوسهاست اا
 مقيقؤا :وجلأو ان روس انقيكرس
 0 اسك اهممنا

 هكبسأالا ن

 ل ل
 تايعقل ها روده ند

 . 9-5 ةلو 5 * وة يصح
 راخللم هنا روسسا مدع اوملا

 لااميؤمدنب ج0 85و سامو ل

 يقازولسا شيام علا <
 انوا ينم
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 م2

 ا تع

 ه3 ا دم حل

 يقابل نسم 11
 لل

 وتوم

 دامتالا سيسابلا
 دادابالا يدكر دكار
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 نأ هيمقرا
 :تياحلاو «مملعلا مهناناكسأ لك مونلا نوعي هب قارمت؟
 لك يف لاا نكح مادي دقلا نشاعلا رابع بجي

 يواصحمملا

 ّء تدلي ادلام نأ

 : قضتنا ايمو »يام 11 نوزااوس .كوع
 نيف امل يت 3 عير رمل لارض

 0 ا ل

 0 ةيلط نم ركاقلا سيكرلا ىلإ ةيقرب ف

 ت.لائقلل اعتاناكما
 نلع يارا بايو هفلاعل مطولا ناضنولا يشاع

 يف هيزجم اهونس يقازعلا بابنتو هبلطس ىشني نا
 ١١ يفوعنلا لعأ نمو لانصتلاو لجحلا تاجات.

 رث اقلا يونس راق دسسلا ىلا اهمفر هبوب يف كتاد ماد
 ياحتالا سيئر ناحيد اواوم موع) نايسح حاد
 قلك ارك تأ كيال يقرملا باسرءو ءاشقتل يطوتلا

 ل

 نامشو ديان

 ناسسيجافي نيستا و تاسدسستتك اا

 # رس حسمإ رجلا ىف نيحس سسك رعالا

 تخل بذديازب ب غاو د نارسهظلا
 تاميكألا تالاغو ةايهدؤماا ناناعنا
 ميكن يملا تارعلا فوق ندم رمدتلاو
 راهيلار ذجن مينازر) ف ةرمسنملا

 سرمرسشو ساما هلاثو برو
 اهلا باب دظاوراب هييميم ليما اريزتب
 نى سيك. رمزولا نو-حلا دايامن نه
 يللا هدف تزاشا ديمرخلا ةردز »لا مهابم
 لاماو نطولا ىلا عيصلا شصارسا يا
 ةيمديروتو ةياوانت قلل ديساو ةيناح

 تب راق تا
 هييصيملا نو رك ماهو ماوس
 بلوس ف هس ءانيفلا 'هئيوارستلا

 لأ تاه او دوعحلا

 منكنو نم# فحاورللاو بارع تلا
 سوم كرا :1 كيلرلب امه عظولاب نس ربتكااب

 لاؤصاو دوه نم رايججلاو دجن 12و
 فظيع هيسامإ تاؤقلا ةذه نع كسفر ا

 راباعم نا اهربرفب يف هلاجولا بم فو
 ءهيج هميجاو وبأي نيكيرم 4“ اويعل#
 يلا ةناتتا بئاعو هسيمؤلا سا ما

 مويجالا ماؤه ناب بيوت
 مرتع هيشعرما و طيصم نأ رسرمملا مانو

 ةهدسنم ,لوامل باعأو هثام ناغ
 ةهنوفو اهلظ' لا اهون هع

 ىلع ةيامااا

00 
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 ىاإل ةعيلمتلا

 حاولا ١) يف لمدلاو خانوملا

 اهيمنؤت يبثا « ببرخلا كباهرتام را اربدلا نكح ريكو
 كياطأا «ثتانبزل صين مازبع تئاجلا نسيكرلا ديبجلا
 كيال يمطوبلا باتحن لإ مدالو يركم لأ ايكوم
 اعب رثئاشدملا ىل ديدن قازملا تانشو
 ةبوطلاو عالمملاو هيمربج لاو رامغسمدل يفاولا
 ةيئابرمعالا كمن

 تاسبلاو هيقلدت ينالوا ةصيالا نسمئر انحو
 لسالا لذ بيوتلا جرخلا اوم متنعر ل قارحاا
 يدون كيفن تل يف نإ قارملا
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 ا
 ا
| 
| 
 أ

 يدسلا

 ممقدق

 :همكييرمأ ةفيححص

 نويكيرمالا .دويجلا
 هسيس كُن رم

 مومجاس ةعركلف , خلو ا نؤوسماو
 بارخلا نا ميكب رع لا «نورعوم ويخلاامش
 لق عن ثيحملا هن تلكلالا هيكعرفوف
 اترك“ ل اهيسقو ممقم حبلتلا ةقادم

 فادهالاو مامطا ةيسيماو ربل
 1هل ترعب ىف ةؤيجمنلا اج واو

 نفي مه باوقلا ب نه نا قا نأ سف مشع
 نك نيوراملاو ايرثا فيفا نيعابجملا
 ةايدممالا جاينا رق ةوسنلو رلمدلا
 تابوا طرود ةرمظعي ملو نب رومسلاو
 اه مها يف ةسرتخ يف نوح ل
 نورت مونت لاو شان ماسبق ق جريرقا

 معان. رابقلاب مام همودرم مهمسا
 ماعرملل نم

 سا هع قل ل ماو عع يووج <

 تكاي شا خدر ف انسيئان ةياطحللا رئاودملا يم لنا ب

 يلا سمن ل ربألا قي مد باو ل دعت شلع اهلا
 اله راسخ بدع اواا اذ ببمل |

 ملا ينبع نلمقولل كفر نأ زوجا ل١

 رك قو دمار 6١ الك

 ديف 1

 ىراو هفاكوبل للا داع وجا لول لس

 5 قمنا

 ديقدذص ركب ةئت) هممع يلاصي نزح ىل

 0 كطلا
 يصمم امس يس سس نس. فقس نسا ةعق يس ل سياج تالاس نارا ريوس هيب مس سو ويس 42
 ديعسل تدنالت دحالا قاع اع دلال عا ومع دياتك جد لا < بفتح ويح مه جمب ف دهم دو جييمسم ب

 7 كيف مالا 3 غلا ا ةتاح

 يفوح يرفاق بضع
 ريماس تاطييركتم ردا

 لجل ا سيئر نايحيرس برهم ل تامحلاو ياكل نت تاوقلا
 اهم و ديبر ك مومو ابظتحمو كيبربلا ةيءالا يفامج بسخأ ردا. قاع نأ ,سوؤمؤلاعلا“
 ليدثةرسأ: ب واعسا امنع يماش نالكا لأ ةرديمم ةينؤل او 4ديرفا مقا
 يبرعلا جيلختل ىمماطالا يحءسالا ةردلل ه] مرد هماص ,بورمكلا

 تاذاجبالاو بامسظاءلال باح
 تاجا ةرماؤللت مكليعي يبا هةنيرب»

 ييرسطلم يع للي بلع كز عوج سنع

 .ق1, للا نيلرح دو هيوم ءا

 ناو دما ةبادلب ايكوم انبوب
 لف قره فلا ينو ملا يعم

 ؟وئافادو هيب مهم! رساؤغلا هسفب
 يسرع جماظلاو مريرسلا (

 هيبالا نيشامتع ن/ تانلعتلا دكار
 ىواخيلالا لاه نع /هيالستا لله دل كب

 سسئرلا فييثا ةدمكفو نئزعات
 ةردامم نق طلأأا نييس ماس
 هرلراإا لئاتم ناكل هل“ بف مارت
 همنا

 نزو سعف نم يتاماونلا نيمم و
 ,رصحت اهسارافم يذلا لدن الملا بافاو
 ضاع مهمءدعم لو دمرعلا ريككملا

 ,قيلللا يييسحو سيلتا يننرلا
 هدايشلا رتاكر ىيولس ها ءقأ .ادناو
 ىعقود حمدت قيدلع نع هوطنط هيك

 قوعدل راستمالاو قارعلا ذ
 هريس ملشلا يامل

 اقع

١ 

 فمساعأا رئاوصلا بذهس دقو
 نتالرمك اجب ايم ءاسقو ناسشبو
 نسيرلا هد لا روس ,ءاسأ ميزررغاعم

 مرتوتسلا تخرطو ناسع ماد م
 يع اتدل هيهلاو دهسسنافلا يف «

 نارهوو ةييطرسم ل ب
 بازاس لو نورغا طاملا .تعنو

 رّْلا ةرثدنع ةيزشاريدلا بامطظنا'و

 ني ةماجتم نووي يةسوحإلا سيبوتا
 بفاعتع, هيكب سهلا بزامألا بالءالمرا

 ماو يفومأا ,
 نوب مكرتمعا بأ ةركذأا تا

 سع «بويونصلا مئاذماا ماما ةثفرسلا
 ءالزرغبا ييطسلاللا بعشأا مظامد

 بوكلا رمثؤل همئاقلا هبامالا ب كارو
 ىلا نشوب ةهراعزر نا ايدنلا ق يبرملا
 رميمستلا ديصخم يه ةريرملا بولجمملا
 هيعآلا د ينرملا يكيرمالا ل ركسدلا
 يف براعلا بارون لامشاوب ةيبرفلا
 يمرحلا جيططلا ةيمم

 ريس نارتم رو ةسئفدلا ةنامآلا بيشو
 لطلاب نيا نييليارا ف ةيهع
 ةمآلا نوؤش يف نشاسلا يئير ملأ
 نو لطذتلا اذه نلكشي امو هبيرملا
 يمرقلا يموقلا ىمالا ىلع رطل

 ىوشلا ةلادلا هعاالا بهممو
 ءريضتلا ةذه ةرومطك ىلا دننواقا
 دينرعلا ةعالا تع. يرعأتلا

 همتادلا هياغألا يا ياسلا ف عءاجو
 عباس يظر ىيمرملا ةيمششلا رمثوك
 هيقم مالا عرار تأ ف ريجدملا ما مايمل اب
 رض امجلا ىف هسللاوب - نانوب اهني
 ةءاك ةينريقلا ةيءممالا تاماتمااو

 «بمههلا ةالمهلا تكشمصبلا ةرورعا
 ذزؤه هينارالو كيب رس رت كيبرامم.م
 ةيثيرآلا كسابساكا رعهزو ةراجرلا

 © ؟را نع ليام ©

 موعر الا ع عان

 :ناسكيرمالاو در لا فوسيضلا

 تياجالا يارعلا فوييدعم ءااأف لاشا
 ظرداقعي ناكيزمالاو سينالع ءرملا

 قلرسلا ؛تويفهل حامتماا“ا ازعل
 ساهابطلل) نوع امنا مويا ةلب ىلا وظن

 ١ رهشا؟ يد .هزذم
 ,ايعالا ةلاكوا ثيدانا 3 دكار

 مويب مههلام معا ةميايسب ءعيضا
 يططخم مرواقلل لس نا مشيت

 قايكاعلا ادؤي طهمو تسارب م
 ياكيوم | نسل بوع يد انوا لاعو
 توه ميرهامج قاوعأا نا ندعساجإلا
 هلا جورب اف للك يصخدم نأ جاطنبسا
 كييرعلا م لع 45 ,لباسو

 ال يساظفير دما ماملا قنآ رلا نأ فاساو
 لمقتو قازخال ىلع ترخلا يرش فعرف
 قيراط نش مالبسلا للعال ايها
 جومشلا نىواسصم نال تف تواطملا
 لتم بحوبصت ف ,ديوكلا ف ترممو
 روشجلاا وهدد

 يكيرشسأك فتلنولا (رشبو ربل

 جاصسلل هتيددص يي (ةيسسلا
 هوس ف مهنا زلم ىلا عظنلاب بباحتلا
 .هديدحلا يارعلا ةردامم

 راثقلالا نس فقع لإ بلمح يأ لافو
 مل تاوسم قاردلا اهنسو هيب ردلا
 ءبهشلا .رم ىوقلو بيطار ىكدا دحا
 يمارخلا

 2 يكيرصالا ماحلا قارنا نام دكا

 همرألا يهسن يا لماسو برجلاب يعز
 بهشلا هجوت يال تاموافملاو زاوجلاب
 .مالمسلا عم وه يلاعتلا يكدرم هذ

 دسوقي إ يماظفيرملا نطاوملا ىافو
 نتةلباصلا يلمع بملز“ا دعا | لوئات
 يسبح ماده ينييكزلا قبسات هيلجمتلا

 ةلكشلا تاهسأت ةفقرفو ةياابلتد
 هدا يبار نمو ةقطملاا لكانمو

 لمح نودم صطستق قرين نا راغلا نم
 نودن يةيطسلالا بمشلا بارع ناو
 هةيصارا لهن نا هو رقما نم ناناو ينصر
 تاوسس رز هميوظلغلا

 ةرهاقلا قف تامداصمو تالاقتعا

 ةازَهلا باحسناب نوبلاطي نورهاظللا
 تاباختنالا ريوزتل ةطخ دسعأ يضسح

 سا تابعا لاو جاو ا رش ابما
 4رهالب ىلسمل ةيويمأ ةبيصاقلا عراؤش
 تاوامل/ يناشس اان ملال ةريبك
 ,يبرعلا ييفخلاو هريزتساا رس ةيننحالا

 رداصم نع بيور ءامعأ 4ةؤكج بليبو

 بفهاق ييييج بالها يبا مدمج ايعملا
 باقععاو هو ةنران بلواعو دوش الحنما
 دسم ةيطعاؤب #1“

 سره اممامبلا نا هباثؤلا بتفاصاو
 يوقاا كلمات بيلاطقب نارامب ويميز

 حيلخلا

 ترهاظتللا نا ,ل* ريثوؤر فرأ
 ماقيرل ةسراعملا وهلا خم

 هيفظانم مارخ ءبباي ههو ول ' ينم درع

 ٌتادج / زج يا يم ةهدنج ,“

 اهنا سايسم هذ ل كيمسلا ةيئاطيربلا فيحدملا

 ١” طوقتسل اكوروأ ىف جاتهتبا
 قامموا بارع طبعا عاوز د ندبل

 لياه ةيكبالا سراملا
 4 ةديااد لإ مد ماعروا

 راق هاو نيل فكجللا
 ةصيمإر عمات ءسوغ رقم

 الوسام نم ةةتلالدلا
 ترجف نراج مرق 0

 هاتر
 ادق
 قرا عقمب ال

 يخش بع ماع رووستلا
 جاهم مل ) ىو تاتو ضاعف

 00 رامسسلا 1 هون يطال ن8" همرولا ده ةيسكفو
 0 0 م 5 3

 ا ا علا مرسلا لا لوله“ دس ةمدخسلا
 ,الالل  .عزكلذ ميزلاب ىوفساسلا ,لدو
 لاو لق 0 اع جات 1١ دو رارسلا قابوس[ للطب مو

 1 رع مسولا يساوقملا | مم لاهجنا برص كفل نت
 1 نيس ا اهاعولا" توب هرجع ريل ظؤ املا فوم د ل ,عرطييدا
 ل ا ىلا وييحتو ١) هو اعلا 4 ماجر للص ةيضابخلا
 ١ 0 مسفاب ةلاطمما هال يوسلا

 8رتمض مس 6 ساو هالو اع - هاون ملا ر سمت لفوز رى ىننرخ ههف مو
 و 1-0 3١ كورلا و هاسواو تكونا 3-0 ناب ةمامسلا امعلا

 ار دب * 1: ن7 67/5 انتا ودااتط؟ لاا لت لي هل اضل جن 1777972159, للك
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 رشتالت

 لمعا ذهن لكفف

 يايات ماو دم ل
 دمر هكا 3ادأرا ١

 0 اويقيرو كما
 مل تب)ا بهذك عيفب ريالا“ لعق

 هلله سوال للك 0
 1١ ةهلوعن ايعاع

 يف زركب ديلا ع

 ارق
 9 ممورعف يال

 يمس كدي
 نار ملسما) ىلع ةيوقألا و

 ن0 ا يلا ا يي

 رغم ,ريزا يلع ةيموعوملا

 سوزسر تك هيمالطلا راره اططرلا باكو
 هلمخ ىلك اهاخمحا ييرافرلا دمعات
 نمآلا نرهن ' اهب هاف يلا بال اطنخ لا
 هقعالطعلا بيازارغلا نيهفب لين هييريفللا

 هيمماجلا
 نا ةرهاعلا يف هيدصم اننا بلاعب

 دنهل“ نلبي ل الفسح ةسيطا"
 ةردهو همماختلا ]طاب رقداح نامي ع
 يل نمآلا ةرهش ) ةيمقلا باسرافلاب
 "8 لاينعاو ةيقلتلا زيت يمسح ماقنت
 مهم اناا

 عذيبا همهش# لئزخلا هبنخاب نع
 نيظرتا برسل" مايث يا هيفحخص
 رهؤرملا هظحح دادعام يمن ف رشامي
 يارط نم بعّلا ينلجم اراناجمتا

 ىلعدسملا نيلعشرفا
 عساللا وهو تاياجنب ما مون خاب
 لاجت) رهسلا نم نود.دعلاو

 بيلكت ىلع ركرتت هكيطلا نأ بلاقو
 ياكما ىلغ بفارسآلاب حمي وذا يمو ما
 نك مهطافدال نوب نماو 2 ل ةينايا دما
 نيل تاسصنالاو دهيدس يبه مث وو
 يديإلسم نإ يب ةدهنما) ضقوومبالا

 هكاحلا يسسطاولا ترخلا يب
 ةرشافلا ف برشم هارد رسل م5

 لافت كلا نكااما مازن زك سما
 م انها“ بدق ةسمحالو نيل اب ىيقعم اح
 هيبنالا نع هرذمعا لقب ساو

 ةلامخحل منبع نأ ّ' ةياررلا .يراماو

 يبو طلع باسم

 هيج

 ني هييللس ]1 نكوج لاس ئاوطا
 كما يلا امصمن ةلنانرإلا نؤعلا للاوزعفا

 لقط بكا " 9 رودلم يلاوححب نزع
 لايصل ل١ 6 كسول لأ دن ص ساواو
 دق ىق ليممك نوس لوس ولا ىو ادم
 هج عفا رايح اهم يلا
 هيبللس نا هدع جربت امن هيام او
 تواومللا ةيدين مااير !هماك بيوع
 ةهماب ارو لمعلا تانل لاو



 نك رام لا هنازا
 شاول ايراد

 رهثأب سلب مظنل دعملا حابا
 نم رام ملا امم باقات 1؟لا

 رب تلا نرسم ل تن دويك نب
 رهرألا املا .

 هم لطالما شيمر
 دلعلا
 ملنخال

 يوزع ماع

 ا 2 هين ماعلا موز -ماسبا
 | هسا دلل محب نيب

 و طدااملا بستم
 وو رجالا ةسسداملا ريق
 نوع تافتنإلا جرف ماادعاو
 هياطلاو مي ااناا جبماسيب فراش

 اس رتفنو ايمانا يف
 اشباع !جعح

 سيلا » قف علا هييكصلل ملايقلاب
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 رع ا هنم ىلا

 ءانب ةيعوو صصص ماق م تخلل
 هر للعم

 اسر دلا هآلا ةسيازكو نا
 ندر دل

 ١ هيام و دما همت
 اا

 عادلا هيلزو

 طايصحالا نيعلكلف ءاعدخسا

 135+ و ف5 و ترا هيئاوم
 رادع داو كسلا ةرمرم نك ردم

 هسال 1 | دقر نانملا عاملا در٠
01 

 ايوا ىلع ان فو
 ينقل نيسوتا ملأ مس

 يلقككع] هامل 141 مهر نغم
 يق تاس هألاو هكمعملا ءيريدو نمر ام
 عامدلا ةركرو

 ةرفذلا ىف عز ندماالا انانيسل ا
 ءايس ءاعتا جداقلا نم (7] درفطلاب
 هيركسدلا ةمدكلا نونال ني درش<
 لدماط توك سلو 13 مرارلا

 ملل ايمسإلا ,ريطلاكلا ءامع قمع روش
 ذكتاو زكضشفو ذكشرل ا ياام
 يل هم نط ا] ىلا ةدحلال بن حامسعلا

 يب اودنوملا يبوح غلا ناش ل
 ١5 مه دمءاخت هيحارم رطقلا
 نيووجوسا) اذوب رشمم ةيميخعو مايا

 يلا انلو رظقلا حراك
 نب هريسفلا (1>155 كيااوم نأ
 ىلا ملكك ملال
55115 

 نم ةريمتا و 1فمذ) ىيالوم ساب
 ل لوك -راحرعار
 نكح جترعأ

 نم دربال يدؤهم4) ةسالوعل ج
 "ل و
 نمكعلككمز

 ايهيدر اقيقدب ناينلا اذش رعثجب ا
 هطميرلا مش رثاودلاو تارازواا هقلخا
 مبايشملاو يشكاروتب#) معاطقلاوب هرا قب
 رلبلاوملا يم مه مدسدعم ساخااو
 ةيوسمم ديقسل ةالع)

 مالسلا ةنيقم» هبي
 عباطم يف قلطنت

 ليقملا رهشلا

 ارحل ىلا يلئدحمت  عاو -
 ةييفسإ) لاعقلا رهشلا جلاب
 ناودلا] رايمش بيه» ( مالياسلا
 [ياسنأ لكل ىع ماينتاو

 سياي مالتحب ةذهسلا بماشاو
 هبءرطسلفلا ءارملا ةاسيا مب ةيوما
 هبريس مفلا م عهانا ا سباب
 «يددشلا ييرملا يثاسنلا زممؤ ملل

 يديرها يبكي مسالا ىلط عسا ري دست
 نأ .يفحم نيردعت ل جيفملاا

 ةاظطأو داسد لمعدما 4 ص
 رياوداأو ؛فيلحلا س بايعك مهعن
 قارملا ءاسبو لاقطب

 لافننالاو ءاسدلا نا, . تعواو
 نواثمب ةيباؤملا مهلمتستسم نيذكا
 نسيونو قارسناو نيرالاو ياعسل
 اينانبرومو نمثلاو زئارجلاو
 ةريسمب ايووسننو نادفلو نادومساا و
 ياردلا خم نمادسلا نه

 ٍق سلتاوناا يحل

 قا.  بسوكلا همام
 كاعامت (ةرورجلا هلاح
 مافرالاسب لااصبتإلا
 هنلانلا

 ةناسححبلا ©

 م

 نايل

000 

 باسنوو زا ©

 ؟ضالؤلا
 ١3

 ؟(؟ ١ تأ
 ينطاوللا ىواكش بعكم

 ةرييظ ريم هيرب ل

 .بوكلا تاما دبع

 مام46غ١د1ت

1410 

 ةيوانملا تابادرصلا

 ب ريصاملا ةيسياربما نإ وم هل
 نيدوت جراط
 ايهللا بلقاسم رييسلا ا
 رومم 106 عراش
 ريكو“ ضباطبمت تاادلا #*

 معيصتقم دب عاستمملا مرا

 ىلتونحلا
 نفس باب كي]لمم هي ءاوركإلا

 تراسمع ب ىنءفثرلا عراشلا -
 ,ةيراتملا ىرزح

 ينيككلا هال واع

0 
 دونر رضع ءايامم يف بدقاو
 نرطني امو اهوهلا باستا

 نإ لا لل 0

 مدس يف

506 

 نلت يرسم لعبا نع حو تول
 مييوسسو تاك هيلامورامالا تاق ول
 د41 ارق هنو ل دجال ةوياذلا
 اهبامب اهو نيسيدتو اميرملا

 كجم لل ةياملا عبامرلا .دلاف كئاق
 ىنا ةهنامن يف ةعلررلا لكمعل يسرعلا
 ما رس 1 «يناووقلا بات ضأا لاق
 يبيسولا انؤرخملا يم م عوج وش
 نونا ةرغ اونو يبي يملا ناماتل

 لممحت لل عع 1١ نايذاا ااه
 ضياونلا مالسمااو يوما لاو رطل

 ناسا نوكج هةيعدج

 لق نانو يولس ةيحسم تواكيسم او
 530 ول ةيياونملا

 لا يمل

 ناينالا قوقل افراق اكايؤما
 هداودلا فارع او ضتاوفللو يبرحلا
 كلي رمال هدأ تانالؤلا ديئامد فحي
 يف دايورمافو رغثأا برم اهرايتعو

 هس ةلواجم 0 راخيعلاو ديغت يصار

 لا قارعلا

 ناوعل' سناكأ هيورقلا تلق بوست
 يس

 .تاباقنأ ملولا راتألا نابد يو فحو

 تتاييضب ريع نأ يارسملا ل للامجلا
 وباطقاب بوانلا اذه لإ معاش يباع رالا
 لماكلا ةيرلا «دشأي اج دونا بماغ
 اهيدمالبعمو ةفلعمإا ايليف ميج
 قيسل“ هرااعب عوبع يف ةحاو راعمم
 يناثلا يف ع داح ماد ةكاعتا سيتا
 نضااا تأ نب دمع

 هن اندحالا مولغلا هيحمد

 مواسكت ديقكرعلا طومطلا ببيتاطو
 لق تايعيجلاو تاذاعدالا ةيحادنم لا
 ةهرودب مايفلاب دقا5 ديمزعلا راطالا
 .يبوجؤومسلا ينامكلا منع ىق يمرخملا
 هييغ اهط دن ني نر سينقلا
 نول هومتملا موس يدافو كيدسودلل
 ,|ءاشلا م اسأا دوه «لعوم فقه
 ةدكتدلاا ف

 يقانسلا كتاونع روادها ,نصشو
 نامسمل# ماماعا .ءاجيمإل ماعلا صمالا
 منكرا ءاعومللا تاعير_ملا بوعلا

 لخاس ملا نيونهشتا وذحلا
 هباودال فارم الفرو نساؤالالل"

 مديصملا مهالل تارازنمب الافكتسا]
 ينوموسأا وراعلا ناويرضاةرم قكؤمأو
 قوجولا يدطتم 4.6 امالي زمتسمو خلاق
 ءله عسب طغت يذلا ودنا ىتعنو اكيرما
 نمدا سيفسم ل ينقوذعلا ينامكلا

 رعحالا لالبزلا
 ريسوا لالجلاا هيهدح ياسد ىف ءاضو

 كيفولا تاج بريانلا يذذ نأ ةنغاوحلا
 يلا هلزحالا يم بربع ا يبه ١١ مسا
 الودنسا نابثتا اه ؟اهبمو
 مدهون هسرملا يعارالا لالخ اليمم,الا
 هيباهسلا نم ةربعكاا ةاذعالا ناكسا
 ةيوردلا هةيمويهستا ماعلا ويوسع
 . نتا لمعلا نم

١ 

 رإ تهاندلا ,ايطحو همكئا لهسا 1!
 نيامم هلأ ىلا تاففكشسملاو ذايون |
 طا يلا ضفماسلاو برخلا معن وعامل ل
 مارس لفاسلا لئاشلا يب فترلا دسداا 1
 ,يتاططوتو 1 ةارعلا هئوش رسكاو سس إ

 هيياونلاو
 مهد. و /الا اوى او ٍ

 ععرت ل ةيمحتا
 هاكق داس ىنقبالو
 ةيبساب عقول يدلل مالسالو دمورعلا
 ىاسج ماهر وكفزمال فيرنا قولا
 ةددعو هلا ع ديبلو ياو هال اعاخن
 كيف اس لاو

 .ءر ءاسؤهضلاو همتألا ركءاساو

 رس صنلا ق.س. سيقتل هللا ىلا اوس لاهتبا ٍ

52-52-07 

3-5 000 
 نيل هرم

 ا ار

 نويفلرملا نو

 نا روبعا ىدألا
 نايكلا 1

 ينم مكرر ةنايك رودس ناب يبو توما"
 نك حوبصرم رص روملا قا ريس"
 ادا لبعبمو ل١ ةدءاوذسإا /هماقلا
 ةراوتسأ نه طفيدش ةرعزو ابكت
 بالا تايكرتلو 4 رتوعنا ريتاوملا -

03 
 ةهترطصأ للحب ىلإ مناهنقا بينحنو

 يبلا قمح ةدا8 متارصتا ى: ىلع رسسع»
 |ةلويم لا اجا اةييسراحت

 لوجولا وه هيباساا بلش قا وار
 ناو ةيارخلا هنارمركموو ينوقه حل
 ةيسئلا لجدأ ذي ددؤت.!| كاست لج
 ةيدن انامل

 نارعلا عانس لاجما
 ماقلع واقسلا قيمر هيلا تاكاو

 ىميشز نا يرسم نا يقا
 هقافح يشتت ينونومساف وحدا ءاوزو
 ديبباروعأ هيون رمل تادض اا

 دوخولا قددهتو هائؤملا عرب ماما
 تروم ماوذلا ىلع نوكنل يمرعلا ينو

 هقلمملا ذم هو رمز فاق رإلاو عممؤتلا
 ماامألاو

 تاي ضضيرسفدلا مودع نك فقال
 ماب شو يمر موسما ينم امهر اسد
 احماو اهرث لكشب مالءانلا ,بمازمو
 ددشأإا ممالا قاتدإ اجو داع 11غ عدعار
 مدخلا ار ءاننو الا فارغ قساولا كلو
 ناي دمعي يل ىلا ةرشم ةينانالا
 لا جالولا لم ينم رهط لا هبانث اوا>
 هدادشألا يم'ارسو قاعنا كود رونقا
 لدعال يرسانعلا ماطنعلا ده ةردرشلا
 ؟هنع قلرفاا رمد يتاقو برغتا يمارال
 اراردتو ارارم

 هينرملا ةيوصنلا تاماعنألا بدو
 حلا اقلامميو اهدوهس ديضوت ىلا
 ١ رر_هنالا ا ططخطقلا لأ_ثهاو
 كيكرخلا راودالا فشأو هيبوبهلاب
 | .ةببونهصلاو رامعتسالا مالمعل
 لا :رعو ةطمارك ىه ليبلا لواحت
 دوتاسملا اهلياتيمو ةيدرعلا

 داهتاب لد 1 بلاطو
 هذه درت سوا كب اؤطألا تاءاجنحالا
 تاسدطل هيئاوتذاو توقللا .راوددت؛
 ييلتيلل يف نيسياسإاو برمقا
 ةممتخاأ

 نوابشلا يرملا داحتالا

 داحبلالل ةماعلا ةنامالا تلمصوو
 يمال قحدما نالعا نوامثللا يبرعلا
 اذلا ينوبهصت# نابكلا عاوزر ميسر
 ايرايجي يكسو يدهيطدب هناي قمم
 ملاعق هموباو يم رصلا جبر انا ةريعأ
 يجو ةعلودلا ؛طارع لاو كيباسنلا
 رد يأيب يف ةانسمالل ةمامإألا كبامقأ
 ينام رسأا يءاش بايفزطب نينا اهنع
 ةيياابربن# هيمدهلا عي ةيبارفم
 هقزم» ؛)دهتست يلا هييؤههقاو
 ةدسماهسو ,زارملا

 راجخلاو زج, رمد ةهومتدا نون
 نالارشا' يبرخباا ناجل اب

 ,ممانب ا اج برجا | برص قاغامدا هّلحب.
 مشأ هي تلا سم سلا يشك نأ ؟ودكاو

 قرغلا تاؤج ماخ" راخجحلاو ايه باونا
 ةمالا حصخلا شد جرح يئيرس#ا
 مماطملا دهم مرح وعلا يس طيبحلا

 رل) مادقا ىلع سحلا اهنمن
 اج منخو اهلوعد هيودو

 ةنء اننواو ةيموعأا ,صعسألا اوعاو
 كاان دن سوفا تاهجلا نقعا ىلا
 ةيطامل“ اوعلا

 نطيزششلا ىدرخلا ىئاح اوم توو
 نيدكإلم نقلا نع دادبرالاب يدسدر

 مالعالاءاملعلاو نيدلا لاجر

 لاجرو ىلع مخيلا دعرو رثور هس“ |

 ةسءورلاو رثابلا يف ءاباها'و نب ذثا
 نا ري دعلا لوق ١ لا اه رهكتيف هب رددمالا
 مكارت وايصال سيدراا ريسراا طفح
 ريج ميه اكل ناطاخ دواننو ندحج

 0 ا
 ارق مللو ةؤروشعلا ارا لقب |
 نامي ماو ةماه |

 د تنفاانو سوم رايز اور ةيصعاو
 ييارت ىإ ةيسالرمب) تايمكفما
 يسال نو رايصسااو
 ىلا توقيتك مسخسلاو
 لم ءايدنفلا قاسمملا

 نرجوا بتنوؤا سن ىسلا هيلان ممم
3205350 

 كرب دقلا لاما ا مها ل ؟راوبلا عرب ه
 خنتم موشن نو راربقلا انما ديؤس دخل
 ريكا فا مساك ماهي نأ لسا نم ةيانع
 تايدمر فو نمكسلا نابع عقبربو
 تايعاا ةيحأو نمتعلا ماسالا نقفرم
 ةييدن ل رقورلا 0057
 لزم يوم ميعأ1ا مراثو سيم# ع اعرشا
 ةبتاسدن» ةيييمدتو رايسمكاو طحن
 لا ماس هدم

 ةيستم

 عاب باح
 همز هلا

 ريع هدم ع

٠ 
 رام سارع مقتل ل وسمسو 5
 نسل ' نان دنع همي مقل يفصل ؟
 لايصال ا

1 ٠ 0 

 تل همم يضرأل شوي سمن دما راسكتتسا
 يااسلا) دالاب ,صيمؤملا مّدلا نيم لع
 هسار لل هل هلاو جطلاو لاعلا لآ

 ملاولا يسلتمو ترقلا اويلايطو
 سررهلا ريدعدو هم دقملا فاجعل ناعان

 مه محلاو نقم سعراو ءاومالا سيب يم ذا
 هرم
 يق ةديدعلا .تيمملا او. لهن “و

 تداولا لذ ماس ا: تاكدعا» ةسورلا
 ةيدمحلا ةياورلاو :ازرابم اسال
 انأن ءايصقم كهوف ةنب يفاعاق
 يلعقا دالأ لإ ىيؤلا جالس هلق عاب
 رخلاو ثييملل ره تس لا سدهتا
 قرعلل توارأ يقف نخب بار
 ص ضارسللا لسؤال ديف بوم نالاو

 0 ريملسلاو برقا ناس

 وسو
 عيبابلا ةليواحااب هميعداا ةنءانب
 ظيفدت 1 لاهل لنا سو هللا ىلا ليم
 ناكنا ةيازلا ىريسرلا قيما

 يداورمل لسرط رج ماقلت هع و
 وافارلو هوم ل لام و

 ,لوتعلاو كيلا شونم نأ يدنا
 ةوساا ريعو مق

 مررشلا ماملا مبدع عاوز

 لاسم

 دموط
 بعل

 ,يأ) هلأ بيان عينا
 ذأ .ركانا همم ليغ سمعا
 الا ل ل ا لل

 مهرس

 ل
 5 .هيؤيك نس 3 ا

 هوما ةياسلا
 ىلا يياملا يف ىثماذقا لترو نط رشلا
 ل يدوسيلا رود ماا م و

 عيشما ىلع ايلا ىلئانولا
 يكول تيريؤسلا هيياذا "ونرتلم
 ةدرسو هدمترعلا يمارالا تاند14
 ةوسو ييسالهسلالا يد وعلا بمكرلا

 ماما

 ةمماك

 ايربرا ؛انفن

 نا انريزا انما ماعلا اجرا لاق
 هماقل ريما ,يماظرلا فكدنربمدت
 يليق رق نيبال ليلا بمام عورشت
 مرسوما هيلا لاحت يعسوم يناودع
 ةفلعتم يل رياصر لل تاروؤلب دله ء
 نسويوملا تسحوو ينرفتا جب تاقل
 ل ةسبذدط#او هيكيرمالا لدطانلاو
 ءيردلل ديم هاراشم قف جيلؤلا كيم
 هاولننأا هئاز لمع ىذا' مثالا ينارعا"
 عيرفلا باندع.ا ريرجما يف هدلاو
 تاون ١ هننمد يندلا هيرمعال ماو
 ديءاهاا لد ل1

 راجرالم) ممايصأا ةياصالا تطاو
 لك راح لا ةركجتلا لابمل يدرشلا
 نيا اهسللا زاوانلا عدرلا تافاقتلا
 ةده يللا ةيورمشت ةيلما رم دفدعو
 فرفرافو يكربلا نانو لاونك ؛انمك

 اماصلا صدت

 تردلا ندعامنذالا ناخبا
 ملغ دي نارألا تيرمعاو تاكيد ه

 كيور قاما دع تيرفلا صمطامتعالا
 لا اة ناسحأاو ةاحصاولا يىارسلا

 يويؤسللا طابصملا فازقا سيمو
 ى.رفلا يتدوتا لع مرطيسلل لاب عما
 عداردذمع مكح نزل هتامعا ةادعبساو
 ده ةيماقمملا ةتالج ما تيارت تع
 1ر'نم هب قارقلا دنع اي باوبص ماي ملا
 ةئذمجالا ادن لاسم ؛ يذمصملل سهمو
 نريمتعلا

 نانولا يف نايسفا عاضنا ركينساو
 نان ميما ييتاصرلا ن القا يبرعما
 يلا راما نم ني ريصتما» دقي هود
 نورا رم

 اا هني مهنع رجع ناس يف اودكاو
 ساوخلا لك طئئانلا صرع برص هدا
 نم سميك راو ةينرملا هتارغالاو
 اذهل همسسوالا .ةيساهدملا ةعدلالا
 هرايهتساو ركادلا يرصنملا يايكل'
 ينطسللا يمرعلا بعشلا قولحد
 ةماقاو ماسلا زورفنو ةديعلا لجو
 ةله سلا دلو ل

 هسودرسملا ءفقارااب نايسلا -, .
 لبخ يفلا ةشيرسالا هدئابسربم ل2
 يتلبطم نيزايحبد هيلودلا بامزلا
 رو لاا ةيعرشلاو نوناقألا لقعنو

 ةسرعلا رعش املا ناففلا اعدو

 لسعلا لإ ةيداسبما تاسماطنكاو
 ناوراسلا يجد لبخا يس لاصتلاو
 .جيالابربم#لا هئاقلاو ىيينودهتيعلا
 نب ال انراو ةيودلا ىلغ طمكلاو
 ةيسيدلا بز

 يس دجشملا داسصهمهلل ن وص وسب نيدصلا لاسجر

 ييدصلا نم نادست رف يسنصهو نيم رمصلا يئاض
 رك سو تيره لا ررخأ اهش ادعت كل يأ
 در 7 نويل اهتلا'

 يقايصبمأا تاسردت اوي دحوؤتساو
 آن ناجح ييهضت يف ةيعجعمإ جمال

 يني هلك ىو كلا لمئا رشا ١ يمس
 مييءامص يصيامكو برحلا .صدناللا
 ) سديئرلا دم برلا
 سرا حور انني بوح الفلا يوي رويس
 لا نوم , اسدللا

 ملك اء سن يقولكم دا" ىلا اوكي منو
 يصلارارغلو نسيت فلا يلام ديحمال
 ملمع عادواب مهيلع ةيسفب ققعمو
 رابصملا لاشف# يوسدلا (اررستالا
 يىفيست مئاندب فعيش همم رئاشلا

 4 ترييرلاف رسلاو مالم

 5 0 م"اسسح تا

 ل دسارلل1 ةسوبا رطبا ةمك
 سلا شرس ةوكير نيوأا حا اسم ظنماس
 ترسألا لك مااشل ؛كاهسا لكس
 نماسلاب

 عاسشملا اعد ليما ةقدفاحسم يو
 عداحا» بانجو ماعا هذه يلج ميهار.ا
 لا ةيقااسإاو كميرعلا يملا ميطاا
 نواسلل راماعرب .بايجن سيحل ين قييحعلا

 لا واقعنا عم توقرلاو لااعشتاو ااجملا
 عيمسوملا هينونو تالا ةجج خلت هيوم
 ايعلا ]وبلا حملا اهئاقحم
 ١ رابالا رابط مهاكم
 هبي ميا دم اجعك ني ابقمأكو ةيقيق >>

 ,اجرو جوت ءلاو .تامقدلا تيعسو
 ييزم جرابر كوشي فظفاحم ىف نبرعلا
 ترالدو ءاما 245+ ذسعو حسنأ) ةهكاو

 وتوت اسما را كلت دي دامملف عماج
 مياهرلا .فه ىف ليسعلاب باحد
 هقع عفا سو

 وعاط فيرس ةمم ميشلا ددعو
 مام معان تيطعو ياق) ىطمودلا
 يامل ةاحيملا» لقلمك لال .مسخلا
 ىلا سيلبوع النو يييرسال نرجس
 رمدعا تالصل

 عاسامجو ,دلا ادلع
 ىلا نوم 1111 دليم صالر

 ديب هد.رككلا عاما ىلا ينوم اطر نأ
 ايوقننإا تايدعلا ةررصا

 درل تامؤلطنا نس
 ل

00 0 
 نوتلاعتم 0

 بوسملا روسي
 نان
 ماما

 زد رص
 ١ 131 نحصتو تباع رست
 هياكل د ننج يول هذسحلا
 راسوماو ةسردقا ةعمتلاب تنوملاب
 ىنورألا رهن ىلا حبا يب هنابث دردخ

 مدع ةيقزع ل كءاخيرصت اذه موو
 ربويرتلل داجنإا عوامل ةيانعا ؟نب
 ىف ريودم ميمات دمسا لع برخزلا
 دنا سيما نيم ال ماعلا ريس ملا , ابوك
 بارشعفي) ارييشع اكاهنسا لحم
 يب علا بسلا قحلو هعاوذل“ دسلول او
 قراسوجو اهنيرامو اير

 ىكوفا كيس او ديمانللا ةنوغل نعمو
 در امس ىنتطعت ىلع ىكعلا

 يإ ناس ماكنت تاقلا ست لا انسلا
 0 اهنوذ نيبباق' نك نم رمق يناثلا
 انه امي تقزتدلا لكاسمل ةلضامم واتح
 تاع نإ1) ةسيظ ءاعلا ةييسييقالا
 مييئاقسا )اخي ماو نقودنلا .داقبا»
 ينآع ةهيناقرمالا ةريز,5لا اناوملاو
 يديفلس اولا يب علا بحرملا تام

 نورقحل نوساحاا
 بأ سن رممتا نأ ضمانا ةناقب بن ااكاو

 در حالا ينوه ملا نكبشلف قر رويس
 راتءماو همالين حومو يبس شتر
 ديدما يف ,ينوفرسفأا نابكلا ةنناقو
 يملا تا رار شلل لكو هلو ديعركوت
 يباع تنص ل وعلا مكنش يع بروف
 نمزلا نم ةوذع دادما

 هيرطنتا يان ى .ءاويفا تداشو
 يمأأ عوياكتسلا كولححلا قا يلا سمع
 فوكنملاا هسارفمع م.هغر ال ليبغ ناععا
 ةييكو يرلاوع ىلع ,روكننت ميسون ملا
 .اقالعلا مكعع فال ةعاونلا ىلتل
 هيناوجمإ ةيعرسلا يضرعتو ةياوذلا
 1ذ ,ىااكر هغرم و ىلا ؟لواملا ثمهلا
 ازمحرا يدضو

 طظمذطخاف نا لآ +نتاشنلا برا
 زارا دئؤي يعسوتلا يمءدو هلا
 رايهم 7 لسع يومها رابخلا
 صرف ىلا هيديصو ةيلو 131 بارا كلاب
 نع ةلدحا ةيبجرعلا يصار ةل هي حرحا
 اكيرسما نجح معدن ييفدلا قبرلخ
 همها بامح ىلخ عسوملاو ايءاعنربو
 ملعلا يرظضت احنا ةعيبرصألا
 يمنع ام ةفايفاش ينويوهشضاا
 ,يركلا لبث راع

 ةتيرما نأ نمانملا مياحب ناوب هاو
 نابطلا لذ يف ميابم لكش  ممدخام
 ٠ هيرعلا سرا ىلع ينووماا
 نلش ةايسمماو ةسربلا ةهالا لقدا
 هبدايجلالا ايويارزشو ةهدراوي
 رربخدلا ةيارش ّردخو ةيلورسلاو
 سرعلا بءثلا جفاثي ىفلا سوهملاو
 يسجن راخلا ماها ليقوم اهاح# نم

 هيؤاؤمو ةيردما برايصتملا هيد
 ىل اييبازصو هدبرولا هسالا باباكدا
 ددؤرع يقال نانحلال يبممصلا نرم1
 نحت لو كلل نواعتتاو قداسملل موسم
 مى رامو عاكجاب بسنرا يمألا قدلدلا
 داديعت#ا ملا ياسو

 ةسكلاو ةنكيرمألا يياكلا دقو
 مالس لممر انس

 قارعلا ع رماشتو

 نم ذلو دعا ءاضنب ادعم لاك لعوب
 هارب ديؤشلاو ديعنونالا ,,ماقلا
 هرانز لف سوفؤرمنأا يممتع تيما
 !«ونسا قره. قارمأل

 جمرمت ف ةتاولا ن
 ند هيحارعلا ءايسفا

 مراصرسلا هل وفاق رفولاو هي داع
 دوه مهت» رك بلا (4.11 نأ لاو ىف فملا
 ان ةولط ى ب تانكلا لاح ر نم
 راوسر كازحن ىلا ءاج | لو ةيكيرعفا
 مان ريدكصتلا يم تارع اذو ندع ال
 ممع نيوعولا زازا قارقلا فذ

 ريملا الباكا ننبقا قرفانلا نحو
 ييقفلا ف يصق مادمت ملقلا يلا
 ماما لا منعا يم منك
 لئاترتو نابدل عيش ةلما» لولخ
 لع هكييحنل كوورسا اذيخوم دهاعمملا
 قيفحنو نيكحلا قل جامو مل نعاس
 ليخب رقجات نل لانو ليكتلا م هلا
 يتاقحر اهيععي ديوقأل نع دفن قع
 امرا ,|(,فانإلا بنا لمتت نجا
 قاردللا بمس روج معد ف دمها دم
 رتايشللا ين دامتءفدلا راامتملا ةعوب

 مانا

 مانام هدوم هل دع هب راها وعي خس امو

 ثزملا تايزب

 لدا
 ةقكذ ولا تكرامجلا م“ هيل

 يلوتوا نيل هيمرماولا انالخ رملاو
 ا لرسم نلتمس واريد“ ناو ىلاؤل
 ماطأم ىارتع تاو

 نيكعت تابعت تالق قاب تك ءءاضإإ
 قيكوتلا اطماسلا دماشع حرشوب
 ساس عدلا
 هلم ىونو نارحلا ىلع يشير
 ناو ةهاالسم هوت تلا ا قع
 عاق تدوس
 م. هيلا لع ء.يؤيؤهملا

 ل ا
 تءفنو
 اياورس

 رئاطردلا ل ! سسدتز

00-6 
 اهم اف تلخ لو طظهتبلا لاطرع
 ه4 لأ ديت

 ور ككل مس رخشو
 تامل يان رسما
 هما بل برك ممالمرا

 رسولا هروير لك متكرر طككي

 ناش اع هانا لا فاير
 -ِ ا روططط نىدسا ههرو قم

 هي 5
 0 ما د ملص هم

 قي يسر جوي قف مسلح

 ةيذو ره دنا ناوخلابب نادت

 ه2 | خص متفا

 معلا ا
 رع ياقمر سا# يل 000000

 هوي يق تون منعت تمل لك انكر
 يسومابمالا مو رمل جيبملا دديف ملا
 يلومال لق يع او ندلا طرا ننجح

 هيرص عملنا رمق هدم لل نبع ل ةيسنا
 نإ هل ةييومييساقاو هكمإ مذ“

 505 ناس رم ملا قام
 ةرراسملا

 سيمئرلا ةميصلا قناع يي
 ىذا رسم يساطلا يف م بج ماذا

 ىلا يدؤملا ينرفللا ليس
 امهملا عطب دبه ل لدخم»

 هلق ملادكل

 بمو

 بادب

 5 دل

 لسماستسلا يس هما لمحملا جسم اهكيسهلمب
 ىقارسصلا بعشلا مو ست هب دكاربب رئاح رارتق راصحملا

 حسا عكا هسارفا تا
 و
 يل مرا دو, رمفع و طيس هر اقا للا نلطمت
 عمق لا

 كلنا ىف يقيجتلا مقا“ لامو
 مدتلن نأ فارقلا ان“ عقاتو تو ها
 ,لئادبم عيفجل يشل لس ىلا ؛ظلننن
 نارك اهداب اههضو يمنا ةقؤمءل اذ هش
 ةياطلاب نادي ىوبجلا ماكملا

 مثي نا بحجب لجلا كلا نأ فاساو
 هيل تلا ءرر داعم ءومس يف ةدتعاو هدهد
 يصلا تارازم ىلا اراصمماو هيثونلا
 نت يندحلا اذه يف بير دس» ييسل» بدجحشملا
 نمر كت ةيماظطيقم!#“ ةميثللا ليج
 فاومب جدالا اذه نا لا ادكأؤب انعب

 ناتئولا ةصملا ؟هنلعا بلل بى فانملا
 دا ىف يسرع مم نا ةئاؤعبلا

 نوع

 داتغتما
 ىذا نس ماخ ربد انا جمب " جضواو

 يا ساما نامل مز6 يتعا ءربسم لم مب
 نواصم يلع ةرراش عيسرتتا هما“ نا
 تيما راطا قو اوقثام لعو ةيمدم اج
 ةفلجبإ# نك ادم نرحل

 تايو تيولا لن يصمت ا

 لا ىزا نيف م ب قاقنو نراماج
 ل ةافنرابلا نا كا الا 5 رعتسس امك
 زالت ١ نع أ اعقو عب نأ هلأ قثمتا اذه
 قل هعردلا ةينرعتا

 ةومفلا ماليحتيا نا نا ءايتاو
 نيراخ نع ساوغرم نسا اهب حيوابناو
 نم زهلامو ىرايستع ربل كوانم هبال
 هييلقتم نايسالا نافيا ١ رجاظما
 كرا نيوي ناو يصب يذلا
 ىلا لوساواب يما لا يعواعتلاو احلا

 ةميجلا

 م

 ناس

 مكدلا وقم: ىلا هديالا لوقعلا
 يبل هفالباا ذده ل ريدلودأا ,ىوفاو
 ةممءاها تاعارب ةنسم ونام ايفو
 اهنعفنو ايزام تاطارعأ ممثا م

 نأ هتيدم يف يقي هللملا
 يلع سرفر اي نأأ ىت اسكت
 جان نم هنأ !ةكؤم ربا نا

 مف فلا ءامكان فءس نك مقدن لأ,
 لاهإنالا بءاجسو و نو نااو

 عب ةساك نم لودي ب عم لامي
 قارم# :واضحل دمولا ءاسمعا م هن"

 اهب رمي ياا هن بوح مالا هدرلاا ةدقأ
 الزج

 للا لعو دق رديسلبلا ممسا# ناطو
 دعو يسار يلم ةيصاخللا لف ةذئلا لدعم

 انولامع ١ نالساوب ةماعلا ةيعمجللاو يذيفننلا تكلل

 ةصلف رسام! يسنهاصي رمحلا هأسهمسالا ةوسفو

 ساس دلا يمحست رمدلا كنا رنا صعمممسا ةديمكمأ
 هيدمحلاو لدتا بيكاا لساو

 «ةيرشلل يمايرلا ماجتالاب مويؤمعلا
 نيرا همشمانمل يسءا هلامجا ييرعلا
 كريس راقملا تاج لالغو انراذإلاو ةيناكا
 مي وصلا ماحلا حاهنم اب دتو

 تونطملا نم ةذع مو.قب بتكاأ رقاب
 نأ فيهت يبلا هيمثدلا باساردلاو
 ىلا ديءزملا ةفضايرلا ةثرسلا رموظتم
 يطو هداكلا ىف ءاممعألا لوفلا
 نيفئاز ايباسرومو .تاربملاو نا ويسأل
 ن' هلاضا ادسااو ىبوني »+ نفرالاو

 قارا
 ىم ناحل فامسا ىرخأ ههين نم

 رورن يلا هيبرملا موفولا ءاسعأ
 هسا هئراسمأاا ققرعلا
 ىرايقنلا نمئأاب ببويعألا ةيسمتلا
 ةهظاشلا نييوملا ينفرلا بايجبعالا
 ماكمت ةثاقلا نست لأ ثنسدا# هةر داننب
 يغاطا نا نم رثغ يمادلا ىف صيغ
 يف هدلام «سايهسا قاما الإنلا ني ءذؤم
 اقيم زلرقرس ما هلذتع ىلع

 ىناكو بورما كيواحا ىف اوميدعار
 نك ممن ءرامااهده يف ةيفارعأا, اناا
 لالسا يف ةقااشسال ققرعلا هير ىلع
 كقاذ ل١ يه لباضلاو لواملا م هسا

 اناهلا سيجملا بيق ةيانا فييحت
 ءديامسالا هرقل ناسالا مقل د
 نيسملا هامهقو اراب روبلاو هبثا داو
 ءاشمديلا م.يمالبالا هير ملا جورب
 هيسداع ىوالا 5 طرما ىع م4
 مقررا

 ويم بليتلا نوح امو
 يناسولا ةانددب هل ب اةمظمأ# نب

 را ويفشل) ندرالا يم مكح سال يسر
 لياصألا ييمررتلا زول دراطم
 تيرا اقو ةممات زو زاده يش يره يل
 ةينونالا ةمي' ,احرا لومفر سر ملغ
 هامجولا نودوعا حوح نس خضع ةهنم
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 مادع

 سو دينار 1 هلم مبما سيق ايلاو
 1 وا ل مقيصا لها
 نالوا

 ثمل كدا هدعما رك تادقأن ةقنو
 ىلع هركيربألا دق ىلا .,امرولا هش

 تارهللا مكرم
 ة.امم.فيل*

 ءوضوو يارحل
 1 الو ةتفللو صاوقما
 مسام دب غ4

 58 نوعاازبع دسملا 30و
 ا ل ندكنرلا هل سلا ناسا
 ادد رح مرف# فام نا ةييمتلا

 153+ ةكسدس ١ ) مقر نايب

 تبوكلا ةلففادحم رورس قيريددم نم نئاص

 ينوتاف يف ا" ارث وزال بد رع ابل ةاوجل ا ةنهالسأل ادانسا
 ىنما نايملا اذب فأل اك هيريرا كمر روزا

 يملا باراوسملا نناجسأ م وب مال سيعارم مدل راعد5ان 3

 زل ةويدم ب فيوك نارع ز ةعولب هييدذلا اهباهول تادعنسل

 5[ ةريفتلاو قوي متو لستر ط

 اينةيوتام ىف إ تايون سلا إ
000001 

 ,ىاقنل ياش او ( ءاروس

 را راسم هنأ انيس ةوهقت ب بيوك قارع 3 لمع بش

 كا ليلو ىلا ناصيمأ
 د«

 ما ةينمملا
 ماكك اا

 / همح اال دج

0 

 21 تع مجاق وأ قا وجا د سو

 وم بدلا هجب اء. ملعلو

 ,لمياسم فايع رك مح
٠ 

 ا اع 3 1
  10تثار ١

 اضادنرا دع لف ههب لامع راع

 015 1 دااملا ني هيلايلل) ءرديلا ماكخحا نقو هااحاا تهاسو

 لدعلا ١9351 هيما 1 8 مهر رورملا نونا يف
 هر حيرات نع,راننلا ادد اهمع ( ؟
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 تبسوشلا هكرجات رورو ردم

 اهلطرم ليكم نمد مانع شاقلا
 اذث هقللدللا لئاششم حرمت لد ) نايا

 ةيييامياا "8

 ا م
 دون كلسشفل نعا ةربب اهليكاب
 ءايدتسللا فوط مر يفارلا بعشا»
 هيبأز ةييزؤت يقنا رماها ن قا ضمعالا
 اهتادن» م. نوطحتلاب اكبر ل
 اينةلمغو

 ميج ايان ريزعلا دبع ةيسالا داشاو
 و رابمب ,مييودلا ةلخدسلا ناج ٠١ لمع
 قيارلا ديعماا اهلا يبا مالنا
 امان اهو ضخ هادس ثاقلا
 لاداخو ميوج لليل هلءاحام ءطخ
 معي ىلع مال . هملصاو فقاعللا عطل

 عبجأ ملدهتاو اهنوم ل يلب
 ويضم ألو تدمرخلا هيلا نأ

 زيسملا ثا يب مالملا دادجم دو
 وهرب ورا سبح ماذون رتؤعلا ىييييرملا
 نوبابم همارتااو زنألا تايقرت مويلا
 ديهساعم لعبا قف ةيوزعلابو اؤلظنح
 ؟نمارحاو اهناياللا نيوبام ةنورعااو
 سالمع نيل رلا ايسأا ترامو, ملتمنالا
 00 ا

 0 كلو رميحم هب لا فضصوو
 وولف ةطرتتربا نليصا رمز
 و 3[ رسسئراأ افلا دررةمم
 يسال“ بأ ند رشث# يناثلا يف ينحت
 نيسسلا راث ا !هناع
 2 ءاقف كاسم خدمت

 ءتاماررا او
 نفق هامارستا يافا
 راعلو ةعانلا قف ىسرلاو
 اهم

 يقسهتالا يم ملك ورصت» ل دسشو

 :ةميمتا#

1. 

3 
 فرعا م

 لميت قو راجحللاو اجب يفاز / ي دمطن لا
 0 م 84 تانمدقملا

 راللا نب ل هلال نكذي رطل
 * ةيزاغلا اًتاومذا هدو موس“ انك.
 نسحتلا ٌنافتا# رهف لعسلا لالو

 نان يبا ارمسلا ةطرشلا داضنا ىلئعو

 مارص جمالا يدييئوا# دع بلا روابي
 يف يمال ) ب) نم مسا ىيناولا ف مج
 ماني سمو هفطو فومو هلذاق" ,رزاوم
 ارهجم اهيسناوكو ةيلوقلا هيث اشلا ىلا
 لتي ضعي ,ينايوممرل تفعيلا _ا ىلا
 ,يخارعلا هيعيشملا عم هباراطنو هباناتما

 العاطل او اؤعا لكل يدنعاا
 عمراو نقرخأا يم ليلا لوكش.. يملا
 ةيدرملا

 )1 نأ قوص سووا

 | ينادبل دظ» راوس يبد فكف
 ماما ا[ 1195 مقر ليمخب
 قارا رسأب يل د موسشاا ظمحم

 لايم لاء زهر ةساشب روب يما
 مسس 1136311 مكر تاماسؤوب

 يمرازا رعش ناوم يح ترف
 راوججو دمح) ذم علل
 اينما قاس

 امؤهباع ردكوي ينفذ كالاذنا
 مو مدام لاسشتالا يشرب
 ركشنلا عب 1114

2001011100 

 نال وبحب

 تييوكلا ةظفاحم رورم ةيربدم نم

 ماركلا سناعاوبملل مالعالا ىم دبزأا نيا نرحل

 لسي ديت نا شنب بردمم# يت الا هيي وحلا كا بامدأل نك
 هةطفاصحمم ْف ةاجر ملا ثا دكرلا لفحسم تاون
 حلاو ( بيوك. ارز ةد.د دعا ةج وألا لا تيوكلا

 نلعب انومف درو ا م ةكع ارسم يلع هضقالملا يا ص رما
 للياء ررهع هنأ هيزربدلا

 رمال لضخ تارابسلا لسحتمم تاسمل ليدح .
 لاوجنالا ةيوه لش يرتطولا ناك ومع وع
 ةرك وبلا هدم دتام نم ةيركافلا معي عسييع ىلا

 نع لكوسلا وصي ا!( اه كلا دره محم

 * وناوللا

 ال يضلا تاوام مدملا « ؟ريألو مس رطل متم عب ب س1
 ديوك قارعإ مدر لمعت

 نيا

 ةفقسلا موي نم ارايعا (

 -قارعز مهر لسمذحت 7# نح با ركوملا ندورن عفصب ,.15

 اهحيلصت كاد عيبميو نوه.للاو دوفولاب (. ديوك

 موي نم اراسعا ةيراجتلا با سسؤالاو .الدحملا ف
 لساسك فلاخملا لمد بيسو ووو 37
 , هيولاطم نع ؛مجابزا هةيوياملا هيلوؤيمللا

 تيوتا هياتم روزع رباع





 :ةيمس هكا

 اما

 ءدمكش تلا
١. 

 ل

 3 هدرا لقاتل
 مقا لعل

 ةيع للم

 م شبا هاك:
 مايكل

0 
 دك يلتان را كرو لع

 ماعلا

 لا 5 ءفرع راسلنا |١ نس بدق
 هاا“ ل روما »يارا يب ملا

 ءتاهل شع يحلو لفل
 هاون رف ماعلا يدلل ليقع
 ين ذا! وانك ب ع
 5 للا

 8م راطل لكلا ءاملا د ارنا عبوبلا
 * 2و 0 لول اع رع ل

 مزز رلسلع ؟ 3 لأ وا عب
 ما برا بدلأآ بسلا ١ امم

 هك لكلا هيسضووالل ركام تا هند
 ممم لع ةلوتمت نعل نرجو
 الاون رم ءيقلوت انعر يبتس
 واءام ا ما" ملا

 هرم رجل ىبط لا ان

 3 ير
 2 اثق لوا س٠ كهم وع

 ممو كاد ىلا بنكمتألا ناملا
 وم ما مع واول“ راسا
 لقكمم ل اخرا لمعلم ارامل
 مالع تازراول“ ,سع ل جافمول

 ما
 ونسب نام صييخم ليصب ندع. لش

 اندمك ب م ددطلاو ف ةملاو ىاكرتلا
 نأ ال يقي هيكئار سلا رزاسما] طبق

 .: 9 ةبامش هظنأ
 نويكس 1١ عاس ئيلطلا كعطادعم
 راما يأ ناو ىوبأللا ر هرب

 ها ههرلا اذه يقلد نر ذمسلا

 قل سكرك بلا

 انمون ,الوبا راتط لاو ع

 لاقت ماع
 تبضولل ياهي ءايممقلا طلاوقلا
 مدسصلا )خدعت ل بادن دذع
 اي 0 ا ا

 " بذل ر' فوبرلا غلرعرم لاذ “ءا"

 .١١ لمت ميلتالا همر) ىا رعغ

 . 6 اهوضط ةناملم 0-6

 همام ايريأ نات تاداكتملا

 تع تتب يبلا رطوبلا قيزايف
 انام ألخ ع اهنضيل ةرردخ ىذا

 ندعي ,1 كاملا ةقاك نا امج رود
 ءاقتنلا رافهمأات يدعب رطعك لع
 ثتاناس لق يكمت ةلبكان لرعللا
 نأ ماما اود عيوب هياحلا
 ت7 ٠ ىدملا لإسأ نم اشرعمعل
 " ىلا يقرلا له خس رمل يجبر ا
 تاس ا# 5 لما نم اهرشتم
 هئ!) و114 يسألك نب امرا
 ايدوعل ا / ب رفست ترو شسلا ةعم
 اح لإ هر لم راسل حوا لست
 رعدن فرااسلا بمك واكمل“

 قاس محم عشا

 ني ليك ره هنتي مبلل 'للاطجرالل دب ١ ديت حس وشاف غنت هظ تادسا- 2 طلتانكسلف 63

 كا 3 ل 1 6 1 ف
 اميل“ هدو الغ يرن ا

 2 مالو ةيعو كلل لك

 نا. و 1 علا هما -3
 1 هنا ل واسم

 راب

 ,قءعكل# ىو 6 قرع
 مس لم 1 هس مرت لأ

 وش ١) هلع اقم سمدو ناوي ب
 يزمو أ ء.راامل

 : لأ وءرألا داو
 000 ميركل

 هدد هدلاو 4هيراام لا
 ل ,طسرلت ناك رلطسول اة ام

 لماع دق لل قرم » لع وفي 6 لا
 هةماث مما يع اولا
 11 رع كاش «رءدكلا
 رزاسلا ةمف ما سرا وف 1,

 .ءالطملا ةسالورشأت هيءاقمأا
 اناكالل ممم ةممش أ .

 |امي أ كيتن انادينحت هوا

 اد ارا عنو راموس لاعب دا
 ملح -لمشو ياحنلا جياملا لسا

 هياليملا هلو اكان ربطت نع
00 

 تم
 ملأ رسما أ قدسسطممل# ٠

 1غ + 4 دس خا الظن اكاد "هتك لطم لل: تلقسل ل هند: دان كت ك1 غالجن اجمل ظإور

 -يز ىلاإ باثك هي ماسك "دش شل ان "فعض

 قا ب 5 ونت عتعنل طك اد

 ا
 كنه اسل' إل كككاخكك ماع ل

 مست نم جيمم ( 3١١ نا كمرت
 1هبنما ساوعملا ى

 هيدر هلماقا“ نار اواو .بهقوا“
 هب نأ عال"
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 3 رالود مالم 7,6 ىلا ةقاضالاب
 انوروا نساكب افظطسرم روق لاخ
 هطيرام يف ىلوالا ةرملل

 درطللا ماشنلا ليام يلد

 مسوملا ف هعيصو ىناق انايسرل
 ةئاح هيزال نهرعت .وذزوي ,يماللا

 نآا قيرقلا ريام ءاصق) لآ تدا
 .مهشلا طسدولا فعالا نسيرفس

 نوسير يكوسكيلا نردملاو ( قباسنلا
 تبويريمس هيباكي نقبل) ينلابونل
 ذنب ( لسبالا يبرفلا يماثلالا زهور
 ةهمأل لطدبو بشنحل كمو# نا

 لك ىدؤم اميرو ,ةسايسلا لابسر
 نسمئر هلاقا وا هاقتسا ىلآ كلذ
 ىرطلا نسو ريب ولك ىلانلا
 سانو يودلو رتاموي كاش ,ضررعملا

 ميسئزأو نامرع نايس سيرابو

 نرش تالوطن

 ويروي ردصم' لاعترفلا ف
 امسوم بحلالاد طاظنع-دلا مشرل
 نم اردبك !ندمح ماعب لكدرلاو ادرذن
 عوار عدن اوجلا !ديهؤفح , بمابم#
 كايهؤ ذءاؤ دعاةلص واعر اذظدلا و رباب
 يتالسألا عس ندايعلاك ,ةكيشعم
 نردثو نوويسقاتمولل ين اةنوسصلا

 ناديوسلا بردسملاو ريزابشو
 ,ةبوبشل عييروتس يكل نو - ءزأ
 بهاللا هموتحف طخ دوقب , دنا
 ريموك ودتانره قياسلا يلران»
 ظيطلا ىلت لكاذ ( افباس وندوز
 دودي

 نب ةسقانلاا نود اهئاوه قو

 نصنو بتهثلا للام ىدئابا
 دودي فوق معد يذلا نفوضدعنا
 ,ةذحلا نيدلودلا نينع القا نم ريب

 دولبراو ناسببوب نوح مهو
 سلام بوقت نه يراءداهلا ناموك
 ١

 2 توثق وددت العب بد

 اطيح ه) ادهم زباللوتك ناب مدامعب
 بشيلربابا هيسضفانم نم تطئلاب
 اذني اببوصخو) سصتام بوقثو
 نم هقيراأل هئاعن نارمي ( رالما
 ةماودتهدلا انسب نزولا مازسنا
 انهفوفس يف هرشكلا

 دقع لامتتا نا ,لسامور يق اما
 تييزايطوب اودقتس ى ءحيأ نهم رامك
 سرامللا لا راو ومان 3

 يراهم اهوهمو ل نومسب لمح
 نطلع ريا قدرع نع تقلا نونسمل

 هما لول [مخنر نآق انا ملل
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0 

 كلم بساكو فوسمسووم هفورعلا |[: ف
 0 ا

 تكيسملل لولا هةيممرلا مارابلا | ”"
ِ 2 

 يصطلإلا

 رسملاو ايلاطعبا امه نيرا سيوف لل
 افيعيتلا سرمق بحسمو اي

 هعومملا نو © ف

 مصنع

 عقهبلرما همروهمسو ف

 ترمظالا نامعل" تاومسمل

 انوروا هلوطن بابهجن

 نإ هركب وا ىورم» قرن عمم لك
 لات يتورشض ىرم اجدد مدقلا
 | اهماتس دانحب .,ةءيمبملا ةكثدخا
 أل بعز 07٠١ مهرب دهس ههثأ 6
 ماع ؟هىاسبأ ىدساب طقودوم اه نذد

 | 08.0 ومع ياما ,هيديوتما
 [] ءؤذب رقاد ل نم لك مجد عرتس
 ع مس لوجدلا هييالخب مث هل“
 نو هةراحلا لالعلا يف مسده ومس

 نفط دلال ضخ نم

 | هررحم اونيفؤتا كاشملا نا عمو
 مل انيمنلا بيطتبص هيسلمعا بالملل

 هلودلا نيكييم باس ناش ينردلا
 ] ما امه نم امنش نال ,هلؤهمتا

 ل ]١ يورعغ رردع ةمراط عع لمص
 ةفيوس»ملا تابلت ىف (- ب
 ل تاجظتتم ايفا منعت ,يتلا ةميارلا
 ايارباو كرما لاو :ةسولوت
 كيلامشلا

 | براغ رابسارا ةع وسجل ا بدع كو
 رع اهبضرا جراطل ابداةسوكلو»
 ٠2 ب 5١ هةهفلاب مشنلا !ةملزسيا

 ءيكشسي و ربو فياام املحس
 لرمتادلاو هحشرم اهنا بدئاو
 ءهقلاقتدلا لمع سفهامببتا امهدخو
 ةعوستملل كدنصولا

 بيبقا .للوما ةعوس.لا يف ©
 ,قةداحلو ةارابم قاربرح لدح
 - 889 اننا ىلع اهيكس)ف تراعل
 ةارابم لولا لا ل4 .يسيعاو ©
 جراش انيزف كهتع تتراق .ىرصا
 ق١ - الز اديشسا ىأب اهمضدأ
 نيسقددهلا لدتمسو .كييهامكبب
 ,ئكبرقو نامان رازع نام يوي نرفلا
 يق اسيرع كسهم نا مغ انودناك
 ىوسوب كقهس نوذن نأ هعوسجملا
 اها1غياس وك داي ادبانسا

 قف بمعسا ,هيناتلا فيسحملا ف ا
 ,نامارامع و

 يلع ارسيؤم برا فيد ل
 رعبتوش امهلحس سهيل انراعاب

 لكسو

 ديفا بيرام ,وتدس هل لو
 () الإ ميوقلا انناسور نع
 ىو نوسمرتور نوصل رماعأل ققعس

 نويدور ممايقتو

 ايناموو يمقن ,كلذ عمو وراءاماث
 ةفاطب عارتتال لولا هيحيسزملا
 فظدنم اننا عدت يملا ههعومتللا
 .لوهجلا وديزام يبان

000 

 عما .هتلاتلا هعومسلا ف «#
 لولا ببناكو ,ةدج)و تاراس

 انل# يعيؤؤسلا قاجسالا رافم ءامحنا

 ,لخسو ولسسوم ق١ 59 حورم
 كديدعلا قسولا بع ل

 جافدلا بلمو سيت سل شما

 كنفطلا] ديزالم ةلاتشي ىمحدشونسلا

 لخس ليخ ىذثا يسيفوفتب يلونانا

 تارامالا برذمإ) يشم هومابوا
 1 ل اصلا

 نييطظتتم هقو محملا مسكيو

 ؟ ةسس ل انسفلا

 ( ١ ) لافت ردلاو خورملا بل داعب

 مصنر لولا لدخ يكيسماه ل
 ناموعلاو ةديلوظ اصب' هخوشتا
 اطلاسو

 هيسسماخكلا نايكومجتللا انا ©

 ركبوو ةييرشلا انبالاإ
 هقياسلاو [عرويسنكولو اكيسيبو

 ادماوسو ابكربو ةرفلطظنا]ا ماما

 0 ا

 ققودب هلفاقإا دلو بكت
 يآ تاييمساب نيم لك

 نو ك.يراذ بناكا نب
 تمرسأا تااقو

 لل تمعرلا نا ؟ومدمو ىلع تقرت
 نوما طيعرلا لقا دوم. امءير ءللا
 ممقب بيباك بلا اهم دم ناع عفو

 هرالولا ريمه ىيراسنلا ةويعتو
 , ووارب ؟ءنفن . هطغشنلا ماانلحعالو

 مدم مالطع هيؤر عياطتمب اهنا
 فل ددلا هييفام دن يابت اهييق قات
 سءاقلا يبول حبب رف ماعلا سس دخبو
 مالا بشراسم# , !ءالاعبرب كفوشللا

 نا ةعمسو , ميقا د اه راببسا ىلا

 نسيييستي نم نذميت دل بينطتلا
 اهاوع دعت بسلا هورغتو ةااجللا

 يف يعني تاسست نيمو ء رب بولت ىلا
 ,ءاداتدملا نععب اهاطخاف . .ك دلا

 ,انجحافماف ةلاساعت عيسوو هتودتحلا

 يعزغلا يلع
 ىلا اهمافأو_ خم ايمن بقاعو

 يملا

 نس خرسدب هلفلعلا بيعتو , لكرتتل
 مالا بطغسإل ماما يو مقدا

 نكقا يف ننرونك يش اعننا ةوخو
 موع و نلصال اك . هيووبثيا ١ م دعقا
 دهيوج اهدنا اظفع لال 'ع وأ

 2 ملا لاو مدس ل

 ريس أ تملا نأ ةسسسسفلا

 4 1 1 ل 1

 و1

 ىبغا

 هكا نعد
 8سم نأ مس هلا ىرلا هي
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 دو

 ,مايبقو روش نا
 .ةيرفعت ردالل باززاو بدياظتا
 لل يوللب تاءاهيسداءيوسا ندع
 ايرنان ادمحا» راكم يا ي اه لج

 حرصا »الا ايو يصاخ لكم
 تءيدطتلا عيستمو  ماروالاب ازءاطي
 يحسم ىلا ىلا ايلاطنا»

 ىلا اههيدألاو ءايحرم يلو_ستو
 جانلتالا نا نابن اسينم نايا
 عرس ةييحلل نم صان نلو اوسفأ
 يقم لا لا طيهز ا[و , دتقلحلا

 عاتسرا لأ ارمقنيفا اها رال
 تايلمعا! ينرلب هياخراا تاسامكلا
 نوكت نا نس ايدييد «يمازجالا
 . تدع رجرمف مياند (لوخلا

 نا مق تليخل لكبلا مويا كد

 ؟ندولو هماحو هقيبام مداسمعلا

 مل هاهلدلا نآجر رازسعالا لاا لنمب
 ةياو ,ذلأا رياثكعلا رع اظفو دعس
 باكسللا صعو بيفانلا اهاكتنق

 تقاحا يح مانا هممت يمقن ملو
 هةيند 131 تامحاشتبالا نا ماا

 ااه تيما ,ايطما عقم ل ب ريسمتا
 ملك ىلا اولهيت رايطرا مم

 ..يحححسل زسخ رزاسمسستهتلا

 00 ل

 موححم ركرمب ناسبال نكميب له
 نأ ةديمس ليبين نايعو بج لح دو
 كري نأ نود يظعيو (ذه لك كوتب
 انعيقنم ىظنيو ,شيلع لدم ةرثا
 رهفقب مث ميرفت ةمس ةرشع سمخ
 1 لسافصع نم

 نكمي مردملا نأ نولوخب ءاربخللا
 نيسعا نك دمتي ,يقفطت نا
 نكلو ,ةيدراطم نع و١ «سياوملا
 لاش ل يشيشلا نكن مل نأ ادام
 كلاش هبا طولا مسفتلا ,نسبرجللا

 نم فرعي ديب ما .لماكلاب هوكاذلا

 اذهب هيرب ميش نا "و نوكب
 خيير هير ولسمت" ال لست ةعك ملاعلا
 ١ 4/15 ماهثا يف ىفمحا يدذتا نالاك

 ماقتفا نع هادلوو هيحور ترحمو
 ريدعأو ,سيلوملا رجع ابك هرثا
 رهط ادخإؤر لاب ديكت ,'دوفذ

 نلاقفتل ةديدتب هدههمو دمدخ قيااب
 ةيلنماا يعارمالا يفشمدنم ىلا
 قاسو ,جيتاامع يك ةييهااو
 يشرح لكشت ةركادلا هلا بفنعات

 دقيرظط يه ,نرسكؤملا نادقف

 دوعي ال فورط نم مورولا ف لهعلا
 رظطن يف يه ,اهلمجتم نا ارداق
 راعببا همثتسع نسفملا ءاعثح
 ةاييعلا ومن رايصملا .ةيشري

 لع نايسنالا هنكلو لماكلاب
 نآ يسمبلا لوقنو ءةامجلا دعب
 نمهمنلا اهلا الب ةرخادلا نارقف
 كفل وأ هيوقمم يريم نعتادلل

 نيعشلا هانلعالا نكلو ,ةيلوؤستل
 ىنسعل هيا اهريقا -مير- اوصيخع
 ملو ميظهنسج نابسما هيا ,فلدك

 يف نكست وا فدتعام رزنن انقذ تكي زب

 قيقعتلا لو .اضنا ؟ررمم نوكد
 هيا لاغ هقم نشرخا ىاالآ ىفنلا
 ائرش فرغب 3و .نفبلا ف ةسخد قلعو
 كلب ف هث بيرعل لوألا هنسالا ناوس
 نوشلملا لدلتب ناهسناو هش دكا

 «هابركاد ص اًمعَش ذدبفتسي اذن

 ,نوكي نم فرعيو
 ستافشالا يم ندعلا ىعادبو

 ةولدنل ةيروس ىلع اوظرمت نيدلا
 دوق ربع مهنا نواوغب ؛مهناقاماب
 لمع, ناك ةباو , كون ينسكير ناب
 قسم اريدم راسب مث تارانلا دا يف
 نى ملمتالا لابفلا ررخ يف ىدانقلا

 لمع وهربت مهن" نورخلا لامو
 عطب [ ةريغ لمح هنا كوب د سكيز

 .باباملا يثدخا يف تاشخالا
 فسقت آذع تاسولمملا مده عمستصمبو

 سوت يايلجملا سظنلا ةاملع قف
 نفيا يل دنم ثدنع امه ةروص
 ددس ةريثك ينم ليك يالاك غير
 اذاجل ,لوالا لاو اسنلا ناكو ,انيرقن
 ليرطألا ةديجاسم بامعملا بلطي ال
 ل يعط رسل با رقت نفح
 نمجس عرملا نا درلا راكثو .هيركاذ

 ال, رييعت ينام رمشد ال دركؤدلا .ةفقم
 هنآ ةببم لا لوعب نا دلع يا هرعم

 هعمشابو بببلا لويعوب رعب هل

 ةريكاؤلا ناشف هقاجب اهب ,بنعلا

 نركادلا نادفم ناك ول ,لماكلا
 كسكن لفنم حرس شمر ايئراخ
 ةيديب عموم يدب ول نتالؤاستلا
 لهسل , لتس جورمم دنا ركطب نيشنو
 ,شرخالا ةسوفم باطل وأ رمالا
 رمالا اذه اسهاش هلاج يف كلو
 ايام ىقتطيب

 نا ملاجلا دقه يف بيراغلاو
 نادقفب تاب نكدلا صقشلا
 نال نوكب نا نكسب لماكلاب هركاذلا
 رزرشت بحممابسو مومه نب انورغ
 / ةةيدهلا هاف ا هني ,رمخ ةيكلو

 كادلو .ةهسنب نقلا و موسهلاان رغمسم
 مم موقف ام لكن موهنو طابشنب لمعت
 ن1 هس ىلع قات و ,نتو نابسفا
 لوا لابس نوح هلب ىف طدحت هسا
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 عالشتا لقا هيدكتنم
 ,: ساب ىءاسسات

 لاسفناا
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 ل ايزئاقد نم نيدوننلا دعبو
 ناكامولا للي تأ قا بارشلا يهمك يسسملا
 ٠ .... . انظالا ودق نكاز , اهيلعألا
 جانا درورسدو لالا ةعيدلل قاع
 ىذا لييضحتا نييك كينان

 تسيدطتلا ىنقممو وي ملقلتا
 نع مدنا هما اهيود ستيعاا
 ف اور امم للاقتكا باند ى] ساقت
 تايكن بلا فانيلا نادقف ىلا
 عمجتب كقذلو , ةمساس“ تاجا

 يا رقطنو باقارتلا يف لئاربملا
 ذيج مكؤم ةيرادع .ناجاونا لقد
 كيفما نا نأ ينمت ةذهو تايهملل
 ٠ دوم اقدطأ ناك انوش ىنمجملا ىلع
 تىلوؤمو هيدا ,ناصامما يلا اع

 ام وزيع ةميانعأا تيتو ناقل
 هقحمأا

 هز اقاإ نا بفييكلاا حيضواو
 شالا يك نلكشمم نان. ماعم اقفشتلا
 امش بيست ام وليو بايدحلا عاونا
 تق بن'ذشلا روانلا يادتحءا) يعبأ

 فهنزأ لُث نحن نو دجاو ةريق وتاعدت

 مهيعاحت سدلا لاثؤنالا نم
 نأ كلذ ىاظعت نادلاوفا كرماو

 ىنرجاسجلا ع.سولا عنو ملقأابلا انهيماخ

 هنانحلا هقتنو ناامتستو ايلف
 عالسساا ردع اهنالا فينطسو

 ةءاسحوألا يه يوي ءد تلو
 يككلا لايؤوو نسرأا ادهن هناابملا
 يفشتنالا يلع .ازدن يلا رسالا نف
 رده نياسضال اقئافطان ةباقحال
 تريل للذ للذنا نمو رقكنلا سرا
 يدلا يتارولا للعلا يسرب يقدح
 نابل ينور وياعاسم لو لمعت

 مهيسلمتو مهئاططتاب كتانقلا ىلع
 ردن مهل هيدرملا فورللا رقع.
 عاش ا

 مامجسسالا للا قومم حانجت
 تايفتمزب لولسم ق مودل“ و ند »

 نيماحب بنز خم م1119 ,موينسانوملا
 مامهيسإلاو ,اه ملت ناششن
 تادعلا ينمي قويصل ةسيدلاس

 حلاصب فيك

 ايفخت

 ةهسالا بللل ىلمنو ههيا نع جرم
 لك ىبحجمب دددرزبو جلرءابسلا هنرئاقع

 هيانج ي اخحام حبسا دقو ,لاؤن

 مديعب رما تذح ,را نكئو .ةدن دخلا
 ءىش لك لزمد دياق ل و ا ) هبرئاد لا

 هيبايمدت ارممث قلعتم / ,فوعمو
 ولاست اهلا راسو لب ,ةدمدجلا
 نافقنا اسوباك فناا

 نا نولوق» يويحاملاو ,ازيجلا
 مده يس دمدعملا هحءطتلا براهعلا 1
 ,لمائلاب هركئاذلا ناذقف ,.ثااومعا

 دكون ةديكنو ةيعلمو تابازد لابشو
 ناذففو ربوملا يب ةقالع دوحو
 وأ انلك دركادلا نارغمو .ذرتادلا

 توزيتملا مانا يف رشم اننوتن
 رثكب نحو ,هيجاشلا تامرالاو

 رجفب ثمحد ناببآ ىلخك بااكشاا

 دج» ةيحاوب ,اهنهجاوس نم
 اهم ىف اقيمست نآك نا .سسلامتتجا

 لمعي للم را نكاو .راجسسالا ىلا

 لوي بالكشأ) هجاونو يدعننو
 هيلمع اهنارذركاؤلا نادقفب تاستب
 ديزي م سسحتمل راحتنا وأ تورظه
 ديب دل رومك دلا لوغم ادتي , راهب الا

 ادهش ى رابصب ههو نول نم ريسؤف#
 لامملا

 دي دج نم روهظلا ىلا دوعي مث .. تاوضس ةدسمل

 نيسلا ميجوان ىو هسا ةينط

 اهيدخا

 نم كفلاد ىلع - .٠
 رههسلاو [رسملا ىلا اهبامما لقد لف

 اهسفنرو اهب ميانملاو اهيءاع
 قوش بيلحا زج اشك# هنبس كيث

 اهسباياملا لداشم ترتتع ,ويسصد
 بتييطتمرا اسك ةنرقتع تاكئافساب

 رووكت نريد موي مامن اله عيش نان
 روتي امثادو كانهو ابق باجافنسا
 راوج ي لقفالا ىلع حافلا كاس
 تاطاوببالا ثدخيو اعمض فيوذب

 اهيدلحم اهسبتلم كا ثيبيعا نم ينج
 مالا نع ةييدلا يفعؤجب ليعا نمو

 , ةيحلافس ءللدت بالا حيونت
 زبالاب اهرشو ةطساؤب فايجاقنت 1
 فيقكيو اهنيك حت عبمل هنطلا
 ,اهبالا

 مدخلا يه ىرتكلا هلكتخا ىكلو
 دلحلا ماتلا يردها ىلا ههوشملا

 رسل هيلا عيبابسا دقه اهيف
 لثم نمئكستو نرش كا تمكن ينط

 ةدمل هكوردملا جالملا همج ةهرشنأ
 هلوهسن كبجملل لداعو هلمواع
 هبكع دقاميح عمو مزسلم سوو

 رارمساب

 .فوكسلاب هلع با

 معد 0000-7

 لو هساملا كيذاعلا بويتحلا انا
 ىلا نب نأ نبت دوعجتلا يفشتسم

 اننباصو انديح ١2 .ةوحو ليرت
 بسدت جركاذلا نادقق نم نوباعت
 نسدللا نم اميمتعم ؟ونا53 , ةعيفتتسم

 ربع ةويجسناو كرتند ى اوكباف
 كرامم فمن نرلتتالا لايفلا
 ءهيهلاو نال اش عبرو ,نآمل ل١ عيب هيحاطب
 اهئاب ناك رفم ,هريثثك بالثسع
 بالخشم هجاوو ,رامرلس . وهام
 اسجحت مدص ةيسسكل موا هبلاه
 ضصيوعت مع 7 هيلع بيبرمو هن افتست
 ةكرشلا قف هلئشم هنعاو امث , معك
 هدرمك نأ فديو اهيتف لمعت ىبلا
 ةيدنلوب اهنم لفجت يبث" نمادلا
 ,نتسلفا يضيومسلا عيسخدب لفكتم
 ليي ف اينجل بايلوؤسم دقهاك بتنونم

 اهعيومب نكن
 تاي دو ١889 ماسلا ف

 زاكتم برق لوجيت منهن يئكيرما
 الو ,اميروفنلال ىف رسولجما ىمولا
 ةيبقنل دجو هبل نوُكم نم فرعم
 رحل ام انمت نأ رعبتت لطو 'ةمع
 هيرلا) ليف بق ناش .ةنم نعيملت

 .ديجوزرو ةيبب نيدب همكلو انئرتع
 ترعب الو تازلاب همسأ ركذنت للتو
 نم راعر رخاتسا_ه ,ةمسأ هنا

 اهإس فل نوحي نع ريستلا ام فق بدستو

 ايرما بفاث اميين ةاضملا ىبمبلا
 يقيفيلاق ةدايمصلا ميعتت موقن
 اهمدي لاح يئرستلا اهمدق ميا
 نم ىلذنو مظةناف شهلا ةياسملا
 مراقلا نيسكلا لتس عسمالا

 قاسنلا ىرشالا تداوصلا نمو
 ةهبشند دلخب ةهسامحلا قسال
 راع ييعاس ريالا بصيما دقو ,اجهمس
 ركلو ةهديمصتو اهمحدتححمل لهالا

 رصت بفهابدللا لست نم مه رئاس
 لمصإلا ملون لع نوارتابستب
 رمساسو اهد هيامملت .مورطلا

 رعاضلا لك نم مهرلاب اهمدلمب
 اههحاوب ينلا

 نمي الا يوازي اسنت لامأ دهم نلو
 نلع هرذاع عيبصتو قوص ريكت ن)
 هل سلا كلذ لاو اهسفنن ةانمعالا
 كلبقملا ةلخركأ مال) هيعاوم نأ هن
 مث امو يشلا علمم قوص أ دعت امدمع
 طظوفصلا تداونع يص هت صرعس
 نا نود ايمنر لواحتس تيكو
 تاطاقتمالا ىو دئرملا اهل ببسب
 يتح لمحتت ال لوصف ماتلار
 يذلا يلا لك مغرو اعجب اهينمس
 اهنا الا اهتكنال .نوارب انسب هنكن
 ,اهريص ل اهمس نم ةمورخم
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 'دنقو . رس وياسلا يبورظنملا
 نا دهقكو ,اكيرسأ ى عتاش رما

 نلاكو ,نوسوغ ميح نع هل تحف
 نأ يمييظو ,تاذلاب هميساوه اذا
 عاطسساو ةقدقحلا فرع يرخبلا

 ي هميب لل' نوعي نا باشلا كلذ

 ليصو فيك فرعن نأ نوذ !ذيروط
 نوسسوم ميشو ؛اسنووفدلاك ىلا
 نا للد ,كيدِش ظطضل هرعت

 ده اريشك اهيحب ناك يبلا ةيجور
 هبه بيكو قالطلاب هنكرب

 رهشو همثحملا 4 هبلقط هبامج

 نقلا بئابصملا للي ماما راهنت هيا
 لا سرهيبتب قالطلا دعب بلمتكا
 علمك نم عرس

 نسب مديك) ةفالع لابق ندا
 .ةركافدلا نادقفو يبضملا زيوعلا

 نم هردق رثكا هارملا نا عمو
 ريوسلا طومصخ مخت ىلع لكنرلا

 دحاو لبلد دخون 8 هباالا ينيصعلا

 نادففل همع ضرع لقا ىلع اهنا
 نانواستب لجرلاو ةآرقاغ ؛ةركاذلا

 ,ملس# ركدعب نمو .لاصملا اده

 هسسنف ىأو .هئالثلا ءاوح موحو

 رتكلا فرم. بمقو ةيوناع عئعطلا
 ,تركادلا ناذقق ةرشاط نع
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 المعلا ولا فلن دم ىحستلا تاب لولا بحيهتدا اندنع
 للملا يويصلا لاصلا ف نايم“ كاع دبع دل ينل قفا
 ضار ونا لع 16 اهنا 3و دس لع فاسو ف
 ةييولا نانا منال لك :لغاوا) ف قارخلا
 اجر ..ءفغلو نع اوما
 اهلع» ام يدهملاو تاَشلاو دوعا# لماوتل ىف لاكرنب .اةيبم
 ياست ه1 راسل ةنا لاق اهلك دكا كمان

 نأ اهب ةطييرلا ةيئامرتمملا ىوهلاو اذ
 لمقال وكس 1 نيا لع

 لك يمورملا مقدل مديزدب ةميزد نم ككدت بذدحأ

 ل أ
 قوما يآ هم ةيداملا انام ل" دع

 طردا نا نو

 نك تنصف انلا "

 يداسنفالا
 ترشأا فاس

 سمي يرشعلا رافسلاب عيوانلا تولما ,إ1 كبروا وسل نأ
 اسما لشق ةيببب شون هءاددإ ا ع ع اابميت

 قرا ى اكيريف مين لحال راشلاو .كلذل يداضرفالا
 ياس ةضوب يشير مالا . الا يأرلل كردا نا دعب 0
 ,كلسبي ةيكيرم ا ناد هيرب يلطمتا مامثا يآرلاو
 اهينذما ءاظعأ ىهزهب هةيوطام بئتوارام نول ةرقلا قنلكم
 يارخلا نار .يبرملا حيطدلا لف ليددلا ميادم ىلع ةباقيرننالا
 يفت اك لماكلاو لماشلا لصلا ىلع ىئاقلا مالنلا ىلا وعد
 ايسو 1 يرشلا ةفلطنم ىرامدلا ةسقسأ عرتو « ميلا هينرئرسم

 شويا اريعو يل قدسي نأ نذيمي أل ءقاكتكا لومللاو لسلا ناو
 راه سااب ريحت يف هب مسالا

 ىلع يرطنت يكيرمألا يركسملا رايبسلا دعو لعجت امو
 ةوقل ةيعفأو مم تاونققت ١,, قلطتب اآهبوث هندفو تانايدح

 ةرواخس هيركست ءردق ثاني يارملا نأل ؛ةنرك ملا يلارملا

 دسا لالا وهنا يم نسل ادهلز , ديوي دي رايبما ٌةدعاعت طرت
 نسل اكير عا ناه م دلعو ,لوقماللا يداميقالا راسعلا
 تون ىف اهبذقف نأ دخن ثندنح نم اهيحده دخلن نأ اهينيدوت

 نلت ينطق ةوقفك انهسميه دمفتمسا نأ نم اهللذي الو ,ايمبأ يفرش
 ةيراممتسالا اهفسدق ديدشنت ءكلذو .نانابلاو ةييرعلا انووؤا
 يداسمقالا ماظنلا ىف ةديس.ارتملا هيلمك ىنملا ليف ما ىلع

 ..يط املا
 ؛جدار الو اهل نباص ال هبلمم وف اهتاثو ودع اكيرمأ نا معوو

 ليلدت ؛ ميك مهو ىلع اينكت .هذج و قارنا دردتسيب يأ ىلا يعست
 ةبم لماما بومشلا و ينرعلا بمسلأ نآو ,هشقار ةوف قارقلا نأ
 بر وأ «ءعجاوم هيأ إ ناربلل ىفوسلا يمنلا لكستب ىرجالا
 يعدم كردن مل نا ةيئابربمالا اكيوما ىاف كتذل ؛ةلمبعب هةباودع
 يا ىاف .يفوسلا ««ييرعلاو يناذلا» ةوممم يارلا ةيباكستو ةوف
 .ةينرملا ةقاقأ ةدإرال دحيم ةماكحا وه قنارغلا ىلع يساود جمايرب

 رمزع نءيدامو يرش نايولن ةنانص» نوشني هيلع درلا يلو

 ةؤطنملا قسما رسألا اهسلاستو ةنلابرنمالا ىوقلا دوتحا
  هيبرملا

 .ةيلايردمالا همكيرسالا تاباسملا لل رذالا اطحلا نمكت انفو
 ةنلاتقلا هديقملا راثعالا رظحب دحاب مق ديال بكرم اطيح هيأ
 نلغ يمرعت عباط ةناذ هيياجز ةيدغع اهراببعاب هنفارعأا
 ىلع يماهفنا عيالي باد 13 ءديفعو يملا ٠ .يطولا ديت“ كنا

 در ا رابتعالا رطس دحام ا 0

 يللا

 ةراتقا ن

 يسوكلا دنعسلا
 ناميالاو رعولاب جام ىلعت ار درانتعأب ينفشلا 7 ينرعلا لمعلا
 ةيلاوريمالا يوفلا هلرادم يف يحيرادلا رايمفتالا ةنيددت قيمعلا
 يرخا ةيصان ىص ةيريصم ةلرانم

 ق هعورشماللا اهحااسدم مغ ىرت 2 ىشوب ةرادا فداك داو

 ينال انفبلا يم نلغا ةيرشنتا . امذلا نإف ؛ةينرخلا ةفطنملا
 ريغ ةيركبمع هرماغ» ف درعتم اهدسر نط شاور :دبسالاو
 نا هماخو ,ةيرشنلا ميسم للاغ ةرشح جئانب اهلو هيوم
 لقيعبو هساكمأو ةردع ىدع اديرع نوكرذ, ةساهسلاو ناكيردالا

 يف ناميآلا لمعو يلاحرلا (ومو حالسلا عوم ىو ىلع قارسأا
 يرتكلا هكرابملا

 ىف ريدي هيثيرما#ا هنابسلا بتادرجم ىق يرتسملا رايخلا نأ

 ةحرب سعب هذآل ؛يجواودناو يسايس ءاوج رع ةرفوج
 ةققاز ةدئئرم ةيسفب لءاوعي هيوكصم و زةاضتن هميزق ةيكيرفأ
 تاورثو بارتقم ىلع ةركمتتلاو ةيميهتاو علطنلا لا ةكرسمب
 نا امك يملاملا يلايرتدالا مالسلا هلسمب اهليير فدهت بومشلا

 مت نمو فشكي هيلايرم ل! همكيرمالا هساننلل ىلغادلا قكسملا
 ردت ةرايدعاب قارعلا بدهتسم يركسعلا راعجلا نا ىلع دكؤي
 باجل ةديدجت مير ةوقو ؛ينونهسلا نانكلل يجيتارفسا قلب
 كلدل 0ليئار داوم .برفثا ىم ىع امدح الاب يركسملا نراودلا
 نم. ةلطخ فدك قا انتالميرفو هلتئارتما»و ةكيرما .ىنش
 ررطنلا تافلخ مها ترل ةيجيبارت لاو هبل دركلا ءفادهاللا
 عادا نم ةيعيمو ةديدجت يلاملابو :ىارجأا قى ,ز ةمملا يسولربكملا
 ههارلا ةيضيرانلا هلجرملا ل برعلل يداعقلا هررد

 ةبرسن هيضوت نأ ينل اوممحا ,زغ ننرث فعلا .؟رسلا نا معزو
 نكفت آل قارفلا ضاهخأ عباط ناد ةيفايتسا ةيركسعم
 تيقن ازا ا.ا ,اكمرما عمالسا يفوسلاو ينودعتلا فيوملا مسج

 مايا لف .فيودت نل اهداع ءاكيرناز نارعلا ين ةلودسم ةنرج
 يلع كلذا ,ملاقلا يم ىرحا انادلب لشن دصقس لب ددودعم
 محض فلا ةقااملاو ةيرشدلا ارهيتانسسب ابدح رئدن نا اكيرما
 يقارعلا ياو ةيباس .فرعلا زارعفسا مارس نم لماشلا رامدإا يع

 ةفاثكو ةعدار ةيتسيبناردتبا ةسلابا مسد ديرك ةناشسرب

 هبيبع هيزاسمفا ةذهافو هلئاش هير

 رابج ناف ,يركستلا لملا رابعا ىلع ايوريا ىييدما اياذداو
 ةسيرولا ,قبرلت لا !هءافلجو ةئررما دوفي نأ دنال برسلا
 نوكت نل ردتفملا يوفلا نارملا خيم ترجملف يأل رام تلاو بارعللا.
 ةيضرملا ةريرجللا لامر ىل رباع ةدرن وا ةفظطاع ايرخ

 تانئلولا يأ يكيرمألا يركمسملا رايسأا ب للمنح! مكدي امو
 ةيرمالا تاوقلا نافذا .]1) يعن ةفكترمألا هدهدملا

 . 290 اال ا

 هد ىف هد
 ءيرهوبو ملعب

 ,ةيدومنتلا طقملا لوهسل ير علا ل
 ةقيقشت نحل تفريصي ١٠١ قيقمستل ,عرخأ لتاسو نع ثسدلاو
 يىركنما طفلا زامثعاو .يداسفتفالا طنيميصلا لتابسوب
 عرياج هم اش «نييهنأل باعلاو دايما طعالان قونسملا
 برجل

 اكيرما نأ ىلع كلت مت ىمذ 0 5
 يأرلل امام ةسفانس هنركسم ا كيقيحي ةيلابريسالا
 نكإو ,مماتملا قارملا يع نل ملا يودعألا اديهس ىااعثا ماعلا
 لسمألا فويافا ل“ | اه نجمالاا ل كرمال فهر انا ويمتوت
 يياتتم قراس ىل اكيزفا عشت قييسعلا رابخلاب لوقمس غلا
 ينادددو يضيراو
 : يمالا رادألا كوم
 ايهمااسسل ةهيناكو .يشيريس ١ هولا ىف ءانجلا لس نف

 نمتنا ىرلغ اسرع ةْسلاَنَو ,.ةديرها] ةفلخنللا 4 هنم ءاريسلا
 ىنرشلا رامدلاو هبرخلا ةةرجم ص ىكيرماكا

 ا م يي

 ا

 مس يان ممن هثان زل عجط طنا قل محل:

 هنا دال 7

 كا رتكركو ريك

 .ىنكا وأو الل تاني ملال ا لاش لل تعض نص ىلا

 'يسانمباا بودنلا ليييبثا
 ه«يبطدالا يح ؛ هيمارسصسلا
 هيجل“ ةييئاسفلا هحسياتلا
 راهن كأ .نرزا نأ ةند دان
 ق هالسدلا تافاشتكالا لوم
 نم اهيرع رجب جاك نأ زا, ههلتمملا

 نسم رميمااكلا يمي سرا
 ردا بميشا انش نسو فارالو دلا

 بيدسلاب دمئانلا ةيرئاشفلا
 نجح اهب امنع دودملا قيقدلا

 ةنرامهلاا حاس ىلا ةرسسا نإ

 هياتم رغاتي لتتشنو تنوام
 لاقلا عاشو يسارلا هقرم
 هسسدانلا ةكرحم يف قارعلا

 يروم ةظكلملا ققدسم غمسمو

 هيمئاجلا ريسالا نب تاعارشلا
 هيريشمولا جورلا هيغرب يدحاو
 نسب حماولا اشريخ ذجاب ةفسنلا

 عيش لك روسو ةيسرملا لئابفلا
 هي دييجلل معمسييباو ةهيدهئالعتا

 لا نويطتاوملا عووزر <«ساش هباكم

 يابقلا عامتمالا بسثع يمطاوم

 وا لوضفسلا ادكعم قصب او

 هلوهبسلاب دراما هيذ ي ناطبسسالا
 نمو طقملا لبيع اهدلع تناك يبثا
 هيودعملا ءلالبا هدش بملاغ انش

 نيد ىمح دث رجدلا عماو قت ىلع
 نودي لوجبُم سناك يملا رئاشملا

 اهرصارا بيطقو ليمارعو دومح
 هكضدشم نم رثكا ي بعرو يعلا
 ,هراضاو

 رايميبالا ناع مقفملا و
 مدش دوا نكددا ,ينافتيرتلا
 يابدمسخا يثنا هليرهلا تانايكلا
 ةلحرم قيفشد ذم اهزارببسا

 هيينجربلا ناعم يبظولا ررجتلا
 «ريشع نا لا ةبرئاشعلا ةنلدقلا

 لقا رئاشع اهلوح ىتلث هدقدسم
 ف اهل ولح امب فرصتب انرو
 دق همتحن يذلا نايكلا بار طشم
 يعدو ا ةدسش قارا
 مسني ىف هنجبتا رثسا راظطخم
 يلع طلاخس يذل رومرلا ةده لثم
 انعدم كيظفنلا تاراكتحالا
 سجن هيدي ندحو ماع عئمتو

 دودخلا مسوو كدئّرج هساك ؟'

 ةروانملا لودلا نادو اهقبم اميق
 هلمبتملا لماوعلا مها نجا ىطبمت

 يلابئابو رارقيسالا مدعل همئادلاو
 نوؤشلا ف لمع دملل تارزبملا قلتع
 ,كيلطادلا

 نكمملا نف ناك ىاذنآ طقنلا نا
 تايبانيا قطحت هنم ةداقببتلا

 هقطنملا يي هلماش ةينرم ةيهقتلا
 دف سيرملا نطولا ننعم ىنلعو

 هده لع نب ءيمس لكمثي فقنو
 رئاودلا هبباك دار روزا
 بقلب 3! ىلع هصضيرخ ةيلايزبمالا
 ينلا هيشيباربسالا ةداملا هده
 نللاعلا ,لاديعالا بمعي مكسنب
 ىسايسلاو نئداستنفالا اهرود
 رسإلا ءده يف بدحو يزف يمدقتلا

 اهتالت نم عيطنس اهل ماذا ريخ
 اهدنزت يفلا تاططخمملا لوم

 هئرجدلا قيمعتو سيركب يف ءاوس
 بامانىكلا تلهلك هيسايسلا
 تادثئافلا ييودن وأ ةرفقستلا
 اهمدحب نكذتا ,زكشلاب هبلب ةنلا

 هصهنلا يكمت مدع يلابلابو
 نم ندافتسالا هيدربلا ةيبوقلا

 .برعلل كلم يش يملا نداملا هده

 تبنكست اهالب المو تاستسلا لَو
 نسنا ةبرئاشعلا همن#ا هده

 اهقلاموأ بقثب ن) بعاكتنسا
 تارزلوقلا ننال ليني هيغح اذل)ا
 ديل قلك نم طعقبلا نم ةدياسلا
 خمر اهفن هظسزم هعسأو هيلمفط
 لالخ نم ةهيسرفلا تاراكتحالا
 هلومفلاو ةرسمنبلا اهيسرامم

 هينرفلا باحجوتنملل هلاكولاو
 للع ليفازرسلاو فودعا بتنسضرو
 تماقو هنربلا هلايقلا ةكرخ
 ترملا رع موهأ رمل هرطن

 هييهنلا يف اومهسا سدلا

 كفمئاقتاآلاو هتينشكاضتخالا
 عصاولا لذصل 'بهبفو همضصيطخلا

 هينييالاو هيويني ملا .كايدلا ماهأ

 انروك ليم, تانوكح ماما حيس)
 .صياقلاو دابانو كنومحلا

 لل ءدجمملا تانالولاب ةظقيسرملا
 يتامب امنع دن ناسيسالا اههلثا انس
 تاذ ةسرولا لودلا هيلا
 مامصوا نب ةيياثسا» ةقادكلا

 ديدردس ةينلاممقمفا
 ةيسلتناا تدقسف نا مسطرو

 باراهس ددرب سناك هيرئاشملا
 دقيق ىف اهنا 26 هنرعلا ه سوهلا
 ؟نزسن اورو دخو بي يماك ىاغألا
 0 داما " جمل ميلف" ©. هع3ي

 هيدنم اناو هتدامسدلا ةتانسامسلا

 لا 0 لا ا اما ةساملا

 سلا نقاكا تانطحت لولا بتتاراألا

 صا |
َ 
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 ا تا مو نسسسحنشاو |

 | يسسجيلخلا نواسعتلا

 ميورشملا هيذحأ اههدطل راببص يذلا

 تدحأو سنوبهتلا يىذنزسما#
 رطحلا نا ؟هداؤب ميشامم حوزم
 هيشتلخلا هفظ ىلا ددهب يذلا

 نب يسنلو ةينيرهيلا لو هلا نم يناي
 انياظيربو ةءديفملا ماد لولا
 لف راربم سآلا ناشيرد ندنلملا
 طفلا عيانم نلاع درطتسما
 ,تتاسنق#لا ناسسملا نق مكحنتل
 ينلاقلا

 تلستك يذلا هةفاروطتلا اقنو
 نع ةيصماتلاو جبلخلا هفتحتم ى
 تبوهش ةيبا ريالا ةرقارملا برحلا

 اهحلاصب ناب ةزحبملا اناولا
 هقيرولا «باماركتا ناله ف «ءوجلا
 ةيضرتفع فئاب ةيدوعسلاو

 نلطبشاو ماما تاسيو رطاخعمل
 اهسفت ىلع لاششعالا اراءريح
 همطسلا اهباواكتحا يع عابدملا

 يما يعيشلا حاطب دامحاا وا
 +«قحاوم نابع ردان يس اهلل لا

 نو .غيليفتسللا رابطتسالا

 يكيربالا ططرلملا ناث هفديدعتا
 تاون بطكش دا :نهاجنالا ي راس

 يلع بلصحو عيربسلا لج دبتلا
 هيبلعلا تاليهستلاو دعاوقلا

 هيتدوعسلا ىلا نخواو هيرسلاو
 اك ريرمفلا دومعلا لكشب اهنوت
 ةوطخب موقنل تاناغمأ يس دخل.
 هياثاشنملا ةعظنالا عسحب

 نوافبلا لاكشا نم لكتب داشبال

 نم ةمجانلا راتاألا ههشاومل

 ترها

 نكن مل يئيرمالا رشؤحا انهو
 نتاسع بتاينعر مف مدظتصت
 دحر دا امامي سكعلا لب ييمرتحلا
 نوكتس رالخالا اذه لكم دماقا نإ
 ةيسالخت تاييطر عم ايفتحستم

 فئاو.ظلا ةهاش هل قفحيو
 لالص ينم هفعثمالاو هيسابسلا
 مسزو تانايكلا هذه ناسا
 عم ةمجسلم هكرتشم هيتانس

 ءبشيربالا فاذيشأالا

 هةيحفتارسالا
 تارواشملاو تالاستالا بحونو

 نب ماع نم رثكا هليط برد يدتا
 نم ماشنابو ةيشنلا مومشو ءارم)
 ل نسلت وءا هيف دفعت نلييماو

 نش بنلعا يخلاو )ةكأ ب
 يحيلتللا نوامنلا نسئحم م
 اكيننرد سيفافلاناعن وق اجو
 مالا ىيأرلا ماهنال هطئاطب
 هقماب سفساتلا ةركع نان ينرقلا

 مامبنا مهمدخ ناو مهل وهم نم

 رواملااو تالمعتلا نع مهسكتتس
 نع عاعدمل اذلا ىلع دانع ائاد

 هد ناو مييل يميشقإلا نساإلا
 نيرط يله لوألا يش ةوليجلا
 هلماذنلا ةيبربلا هدجوتا

 ىلا هسومللا قئافحلا ريشبو
 لست رم هنيرَس امعلا ةمطحمالا ه لش نا
 لاكش#؟ ددعسمو اميثو الطامبرا

 ايئاططبرسو ةدجحملا بان ولام

 ميلا ل درو لس يشن يهو
 ءاطعا نفتر لوح ةيشيملجلا

 مدنو يسحالل ةبركسع دياوع
 تالسكبو رواسم لوجملا

 هنلحناا عشلقملا يا امك ,هدلو.»

 نع ترجف يلا هيمطن#ا ندهلا

 نم نما هيما فرقا اريام اح لب
 (بينلعا اتفايزيب قشتحب نا

 تاناكنا ذيعوفل ةمدقمد اجوفان

 قيرطت ىلل ةينغلا هعطنمإلا ةدش

 دلساشتا ةيسرعلا ةدتءولا قيقحب

 ,هبلا هزاشالا لشأا نس قعلو
 مهرو همئاحلا مسالا مده يا لا

 ترواخم نبلك مصلا بارسؤم
 ضصرفد لازم ام اهنا الا ,ةسانكلا
 رورملا تاسشمج ليغ ةذ دم اذوم#

 حتست بعو لق اهيانانك يب اسف
 نامكت ,سألاو نيس اشسإللا
 نآ انك ,ةريشاب نودب لو.نولاب

 ةهدقاقنالا يبمظتب نصفرم اهيفعت
 دهب ١4 مامل ةنداسملالا

 ابئارزسلاو ييكاينلا ةيايمح

 تباابا 0 دهن ايفل

 ةكانرستالا لوي نف فاريتساا

 رارسبالا اسلصدن نك يقحتو

 ةبايقتل دجوملا نا الا .هةيسالا

 هليزئزملا بارياتلا يش اينما
 نا لا دقاشا هيبزفلاو هيكيزمالا
 ةزيج لاري ان لو ددملا .باعازسم

 قل سفح امت راجفنالل هثباه
 رطف نحس !ة8ال مدع عشق
 ليبدلا بشق لوح نييرحتلاو

 نيالا مظطنم عمسا دقو
 مل راثمالا اذه نأ يلع نييبانسملا

 كابا تاحومطل هياجشسا مثد
 هسدخلل ؟فبذو ,برعلا نملقتلا
 سلا هيكاحلا رسالا جلاسمم

 هيسيتايتت عيجلستم ديل بشضو

 لالا لئتس لمكتك اهرربي
 نايس كوسا نا يعاد فصقستوا

 هبدخلو فديرملا ةسانسإلا

 ليكي هسراستتسالا هييكيسلا
 ءاسنا لا هيفارسلاو اهتنوقح
 هيمن بيتتت ةقطنملا

 مادخيمسبا مدعو هيلايرسفالا
 حلاصلا مدخت اسب اهياورش
 .ةيلعلا هسوقلا

 بونسا يبللا ةينكربلا هذه نأ
 دب اهئانه لماوع اهاناش يلا
 ابلعيو ةبوف هةضراعم بهجاو

 هييتزابمملا باكردع برسدعاو

 نوانتلا سلتم راظا ٌديَجدتتلا
 نئركسع هفلجبل عاكتجل ديانا

 نش لاقي ان ناو :نطهنشاو ةراانغب
 هيلوؤي سعه وه حدلقلا نما نا
 .دحيددلا ني هف سباسا ال ,هتانبا
 ةمنالا هديه ناو ةهسئاخ
 اهيعطاوص بمزج هديب رتاشملا

 كحسا يملا تالعابلا ؛ دوا د

 بارحالا ليكش يهبلع برطخو
 بكهاس كلذ لئاقعو تابانيلاو

 لاسم ال لصو هاذا اوبوكم ران مهل
 يل ةيئايرممالا تاشونسلل
 هيليمملا يقاوسالا

 جر بعقتع سلا هسظنبالا ىدهو
 نا تذازا اهينتكجاوم قادت ةمئاكنالا
 ميبادلا ةرداملا مور يلع يمقن

 دا لمعلا موهفي هيوشتب ,درطلا
 نم فآ3) نايم ءببراشو

 نويموفي نمدسأ ضفة م تخبسملا

 يا نكمب م ةبشماش لامعاب
 لياتقلا ريوطمل اجلا حسن
 ةروطش نم كقد هككشب اذ يبادلا

 اهكيدمست رام

 نكس ماوعا هيصيدس رورم نو
 داحنا مي راطالا اذه نييسبسأف

 هيفاديلاو هيف وي سوملا فيرطلا
 تاذلا ىلع رابتعالا لءاقسا#
 ليكؤسلا 5245 هيف بعاجو

 ,طفعلا خومشو هارما اياوئ ههمدح

 نإ ها ائحافم كلذ نكي ملو
 تاينالولا تطقا «هيدوفسلا
 تاليهست ١ 3 ماع ف هاحمملا
 دعاوسقلاو باشفملا مؤىكيدبسال

 دئاخ ق هيدونتسلا ميزذمخلا

 قوفب عيلخللا ق تاروطب بويل
 نار دراما ةهفعننو اههيماز نم
 دب كين ةيقاقنا تازهعو ةيميتنلا
 ررعاش هعثب ,,الا هبرضملا بتحنس

 ريوج روج ف

 درسا نسدفأ اةأأل ءادغ قو

 يسمو لع هيراهلا حابص ل١

 مب ديزترم#' درادالا عم نافذا

 ديشن رعأ دياسع قيدقب دقحومب

 ةيريوسكلا ناسلاو هم ةفاسال

 ديمديبلف 5 دا ألا ىل درستجت-ا1

 نوش ءونس ناو هيلودنلاو
 ةمظنرا دوي فليفتسا بارْسْؤَمْلا
 ىلع زاسع ا هلوقم لماك لكسأسو

 لش بسال اهنا ىمج باذدلا

 هس تداوي وزادت اريءان سلا

 عاملا نيل ايورؤوزا كتاعقمفلا
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 ةيبرعلا ةسمالا دضةينويهصلاو ةيلايربس لا تاس

03 
 ما

 ةسدم جلا سمسطفا حسو مأ

 0 ا

 ت2 لش قاس للك ان! ثبات 3

 ةون .انشسن قع نفس يكنرشا
 جاللا هبامتعل هكردششم هيرجت
 حيلمتا ىف انقنإا قفشو
 ييزحت تيحمل ا بار مولا
 ريش راطتفا لالمتببا عي ى روسنا

 همز هلا ب انيرسمل) هقان ميداقنا
 كرذا ,يميلعالا ديعصلا ىلعو

 فياؤللا عوم يلنم هيناخو ىنلرفلا
 لواد ؟هيقع ىعتملاو هسادملا

 فرصا ءارا .يضمتخلا سكجملا
 1قيدش يا ,هينارسالا . هضارملا
 نئركيع فلج الا وج اع راطألا
 قرلسساو دبل تبلئلتخو ةيقيعا

 تدسانو.
 اه دوعو

 نم هيجاعلا راتإلا ههحاوملل
 طاقخلا نمستب لكّشيو .بتردلا
 دنيز اضنتنسالا ةصيفرلا نامع
 بفدؤمنت هتاف ىلاتلابو ,ءفباستا
 ةهيايملطتو ةرازرتقتساو ةسمأ
 دعب ةصاخو ,هنسؤفلاو هشامنالا
 .ناربا عم مالنا داع

 ةييبرسفلا لودلا تيرمعاو
 بماك راطن ءايكتساب نثرخالا

 نم اهفثلعر اهفواحم نع تيهند
 جاميتمسس يذلا لشكتسلا ادج
 ةيركسملا تال دنلا ماما ةاجملا

 د.'جب امي هساطي ربلاو ةيكيرمإلا

 رولحتلا ألا عتمتو يبرعلا نمآلا

 ,ىدايصفالابو يعامتجالا
 يبرعلا ياتولا هافباب تبيلاطو
 ,يسنحالا بارح يع اذيمب

 ادق باهحجوب ةيبابم ,لالخو

 نا حصاو لكشيو طحول ,راط'
 رطبو لمعت ساك باناركلا هده

 هيكيرما ةلوقن دسمحتل هيواقني

 هلي يهتبتس بوحلا يا يلم نسنب
 اد ائسسا حصتيو ,بولعم الو بتال

 اده يم يسيئرلا فدهلا نا كلذ
 تاسعلطتلا مهل وه يئينلا
 قل هيموسلاو هبشولا هبقارعثا
 ناو ةضاخم ,برجلا دست ؟.؛ هليجزي
 ناماسلا يف برعحلا راسم
 قارعلا نا بشت اذ. ,نيساكف
 ارسم اهنم جرجس

 كاليماو ترخللا عاهببا عشو
 لجاشلا رامدلا ةهالمال يارعلا
 ناك يذلا ناوعلا ناربمل ةريبصتو
 ,ويهستلا نادكلا حلاصت لمصم

 نوراقل نيظنشاو برج وأ
 تاراضالل كلودو براهلا بيوكلا

 ةريصاؤم لوصف رلتخا مقتل
 للا ينرعلا دقنلا ادق دع لاجب

 هتابهم نع ادحاو اموب لاعب مل

 يارمعا ناس امدتاو .دفموفلا

 نم هلئاه بابسكم ةيطقنلا يوبسلا
 يفارخلا ءلاسحنف 4 برغل كئفذلا

 رورشملا ديدمهتل .اح مصوو

 صياتملا ينوهملا يكيرعالا

 ,دفبرفلا هيموعلا باملطي عم

 نايل ىلعو قارفلا دج دنللا
 يلو سسح ماهص سيئرلا هدئاق

 ةده راجاجم نم ضيبيونب سمع
 حلاصل اهفقوب بلاطو ,ةزماؤلا
 نكلو ءايلعلا هييرملا جلاببتملا

 بخحدست مل هديقنلا بارظا#

 اهيجهن ىإ امدن يذملا ىلع برصاو
 ىعلا نظيشاو نأ عبسم يرمادلا
 ل ىئركسفلا اهدوحو نم بررع
 ةتامجلا نول مده ةقلختما

 اشارعلا جقذنقلل لكان اننسعو
 اهدحوا يفالا جبس لآ هربا نا

 مكحتل ىيناطتربلا رامعمسمالا

 تارتلا نم سوسملا ءريشلا

 رخاباا ةسامنت لإ ةبممم ىنعازفلا
 دمولتج يله مدخا ,نف سلا نلذ

 مدقعلا دقازا نم نكعبو ةيعرشلا
 ىلا عرملا داهار ,دم يحل يذلا
 ليطاسالا بكرجت انشو , لسا

 ادخن يبحمل هيشب رمآلا شونجالاو
 ,دشسرفلا مابلاو راد دتاو
 نءتاودلا ةموس٠. اذ يك اعانذ

 هناسم: نشكو , ةيكرنلا هيبزاقألا

 علاستل اقيقتوب عبسو ,ةبهحلا رامأ
 كت ربمسملا دسءؤملا اناسنشتا

 ةجاريص# ةشلشنملا دينهعلا نا
 فل مء بغت لو طفلا خوِبمو
 ,بيوكلا نوراسمو كرف رباملا

 هشيسلف ىم ,روفرعب ه4 دلو
 داسمأاا صارفتسا نون نايصاا

 فقام |! ههقلنتوا , اال ةمحو
 ماا انك ماعدا

 لااروعالا قسسمب هيلونمعو لوخ و

 ىلا نم ,ريغاشلا لوف كناج تناك ام

 لك يهسيو اسرق يارعلا شفيو
 ىلا ثمراهلا نورام موقيو ةرشن
 هااذلمو ةيصاخملا ذ ليغع فكيسرافم

 ,دودح اهل سبل ينلا
 قئافحلا تءاخم امدنعو

 ,جاحستلا ةزيسأ ثابشرل ةرياعس
 قطنقاو ءاذضنسا نوراك لصاو

 نا لم يلع يركسك لمثت ماقتل
 براتب كلر ,ةهطلسلا لا دوبي

 نا مئؤب .يرمتافملا جيرابلا
 ىلا اشقيلاقب ملمس يبلا ةفظنلا
 نوثك ناو 31 نكيي # .يببحالا
 ةيليتب ىفو كرحب ةمريد

 لالتحالا
 تلا ءدس افلا همظمالا هدش نا

 اهيبظارم عارأب تفحدنا

 ميم ي هكراشملا ةيرح مهسلسو
 اهدعاوف تححتف يسايسلا رارشلا

 تايالوسلل اهتياوسو اهناشمو
 نس يناثلا ثادحا يلدف هدحمللا

 نلاضحا يف ةماعي بميزا هدقنو با

 لحجلا لفت ,رشنابو شون
 ىلا لسوتم أ لاك نركدلا يبرقلا
 نمآلا حا نمل هيباحيا عمئاس
 جصوا اسيمدخ يبرعلا يموقلا

 قو برع مءاسفرو نولوؤسنس
 هثلملا يبدرالا لغاملا مهتعدقم
 دمه وكت كلذ يهو ,نيسح

 رعاشلا اهنداعتو ؛هركتت
 بمذق يتلا ةيبرعلا رشامجلا

 درطل تاتحصتلا نب تاحوب
 .رامعتسالا

 شيفب يللا هيمرفلا هسالا نا
 7 كافل ةلساش يهوهيم ةلاح نال
 ةييونلا اهب)ذش) راجتأا ىلع

 .هتداسيفالاو هنيمزيم جالا!“
 هنترحتلا ةلاحل دج عضوو

 هعطنالا اهبسرلا سلا مدرشُمتاو
 تايالولا نم ناحبايو : ةيرئاضعلا
 تسكع يثلاو انناطيربو مدحت
 ريظامحلا يلع يع اندلس انفآو
 نا اسك .جييلخلا ف ةيبرملا
 حوملط يه يذلا هدجولا عند امم
 اذه ىلا يمسي فيرش ناسفا لك
 تاوطخل قاحنا ريشي عفاؤلا

 يشرح نتودحو رشم ىدمحمل
 نأ ةظيرت فلكش ناك انهمو
 سنلو ليشألا ةدحولا مدحي
 ديفلا نم قدلو هئزحنلا يببستلا
 ةيبرهلا مهامحلا نإ رثكنست نا

 اهئداعس ىع تيبرصعا ؛ظاوقو
 ةدهوشا ىبقحتل ايحايدراو
 هياجتسا بعاج بلا ةينمنلا
 سك ىلع ةيرصامح بلاطل
 يدثا يحيلخللا نوامبلا سلخ
 هيسكانجلا رسإلا مدخيل عاج

 لاوماب فرقت ىفسل اهيشيو
 مديخت امبو .هيحيشلا طفنلا
 _هبللاثلا تاراكتحالا

 هيئطولا هكرحلا قتاع يلعو
 ينلاو مسقحلا ق دممدقتلاو
 ىاذلا عمفلاو يشكتنلا نم تونكا
 هنرئاشعلا رسالا نم اهذص سسروم
 ةلار# هتذحلا جيارتلا ممن يأ

 تذدحو) يبلا ميبلسلا تامكارملا

 ,نييصاملا نيدفعلا لج
 هفالفتل كشانلا زد1عءا ىلاشامو

 ناس ام طيرب نيبلا ةيكشتجلا
 ينطولاو يبوجلا

 مجالا اهم ةمزم بدلا براثنلاو
 ينال ليهم ال نا دلؤي ةيبرعلا
 لص ان اذا لككت وا يمرع رطق
 نممأ ناو .رسكالا مييجلا نع
 ايدنع يفححني لماشلا يسوولا

 ناودحو نم ةغبان رارشا وكم
 نهم نسفلو ,هعدريصلا مشامكلا

 يشومخلاو ليطابسالا دحاوب
 ديمسللل الا

 ةجلملاو ةتساساألا ةضيلملا ين

 دييظولا نتوفلا ياط نعت نيا
 ليعلا ,هيحيحلا اهمدتس قو

 ملت بل ل متس خاب رب ىقوو لاخملا

 ناكم لق ىد هييرفلا -ةايبملا

 نرداصم راقت لوخن اييسافنلاو
 م كلتملا ةهبودضلا .سوسستا

 عييت لكل عرملإلا ميل ,.انمرما
 !.ييصدشم قو هقيكنملا خاض

 ى درو أل هيبشتسلفلا دنقلا
 كيبل اهسدع ىبلاببا١؟ رداد

 تمس مالبد سنين ب“

0 

 ظل اال 2 لا

 مس دعم سم ء ماس ميم

 منك جمعت لصق

 ينقل وحسم كن

 اة رسكلا» نوف ةيوعمصسم# 0 ريف محتل :ةايستسكت عش

 ليتابمللا باسو لب !اننعشب مك
 الذم كنم لاسم ماديس راخلا
 طبشملا كلل دمصزر تابوسماا
 بيباك هيسايسلا دئايق ىف ءرثمملا

 د4لذيمفلا امبالا نه رست تنآلار'

 ةهقاحا ىارسسسار كراد لا رامل

 مللدص لماما يكل اذثهم
 مرماؤملا تاننا :نرفقتمي سايد
 ةيورتلا همطلسو ىارنتا لج
 ! يف ناتو .نيرشت ذو هر لم
 | هنيؤبو زازونلا دهذ ع نشرفمع
 ةداشلا وان ٌةداشا حسوس ةبساثلا
 ييرملا ثعملا بزي ي ريتسانلا
 ررغحملا مهسدنس فو يتارسال'
 ليشبم قيفرلا ىسسؤلا دئاهلا هل
 يلعع

 اهولحي مايالا توطناو
 ةطلسلا برحلا لاعوإو اهرمر
 مادمق راشبلل هي رايقلا تاسمللا)

 ل :٠ ينم لك ىلع طجحضصاو يس
 ءبداغا يشلا تاربتكتا تارحتلا

 كرامم نصرلطي) قارملا ميظعت
 ٌةدهاستمو ةريبث هيريثم

 لرامللا ما ةكرفم هيادب يو
 هيكبرما ناطتسلا داكد# معبو

 ايئادعلا اهفياوم هيناطيربتاو
 يارغ بيض ةليمتسملاو ةليقنملا

 لاق ةيموقلا هدحولاو سوهملا
 ركطلإ همكضن نييتراا ظهسلا
 ةعسطل لمانملا ءارقتساو
 يعارعلا بتعشلا ةدارأو عاربفلا
 ديم ةكرملا نأ لاق هسالاو
 لا طقم سيل يوؤتب ىارغلا
 ةظوشسل امناو سوم ةميرش
 ,هلافلجو

 اهلماسد يف ىئبات ةباعتو
 رابتسالا ةتروو ةييهحجدمب
 دن ةلمحلا تردت ؛ميدقلا
 ةرابا قارعلا نا همهوس , قارعلا
 هبات ةلود وأ ,نيرجاع حياشم
 ةقراحم .اهينعش نش ةلورعم
 جياخللاا يف ةلمثفللا) ةمرألا فيطوت
 ل ماكحا لجا نم ييرعلا
 ةدسب طافتحالاو . اهيرح يلع
 امك امامت يرملا ٌةرمك ةطلسلا
 .ريخ ةدسرا بادوح: تفلعو
 تاعامحلا يثش فيلتلا دب الكوفلا
 ةيدعت لالك نع ماعلا ىارلا
 ,ةيلامتملا ةينيؤوشلاباهابجحتالا

 ةبصحملا قارعلا ةملغ كلا
 للك نسسامتو مهئاعبا ةداراس
 نسملسلاو ترغلا نم ءاظرتملا |

 يف كلدكو ثناطل* ماسلا هاساو
 لأ ةفاصا ةيئرقلا ' لودلا
 هدظ  سيسايسلا نم اجأ لع.
 اهنوقب يتلا ةيدتلوغلا هعلقتا
 ,ييبمح مادق ركسملا لمانلا |
 ةسئبا تاماسد> لك يلق ؟

 رشتات اهيداحا يتلا ابسايسلا
 ةيباهسلا تازيثح ةسيافمف
 يبفستل نامرآلا ثرادا يِ ةلورعملا
 ليضار ةطلساا يف مهعباظم
 يف عسونلاو ينونهمتا نايكلا
 نظولا باسح ىلغ هسطب تنوثا

 ينرعلا

| 
1 
١ 

 نع حبك رئاؤم رشتت ان ةيوقس نأ
 ةيلايرسءا ةقمدلا جرادا ذطاعنا

 ,يرلايجملا ةملخ لس ديبويهسلا

 .بومت قوقحو يسوفلا فرعلاو
 نيالا مئاملا

 يكيرمالا سيئرلا حبسا ادلهو
 جيلطلا نا هوتي وهو ,شوي
 تاحرص قلطب ؛اديحو ؛يبرعلا

 هتفيلتب .ةرومسلا برجا
 رم بهيرا ماطنب كيل) روصتنلا

 ىلوتسس فرط ياو .,ةظطلسلا
 هيئاطررسلا ةمويكسلا ةساتر

 رود ةيفنل لشي ىلا اظدعن
 ا

 برملا رقع اهدؤتسمم يارحلا ىلع

 رو ناش دكؤملا ء.يدلاو
 ' ةمحشلا يسوملا بم ىتساتا
 ةدحتاا تايالولا لكتو متلسال
 همورت يف ماوس ةيكبرم#ما
 ةيكيرمالا عراوشلا يا سرعبوكلا

 ل نم ةلمجلا دهعسم لع
 يف هوقلا ماقطانا رايك كاما
 سرعلا جيلخلا

 ةرشفلا نا نوكردب عيمسجااف
 للا شوب اهلسرا يملا ّتودان فلا
 1/1417 آلا بحبش# ةريرخلا
 نيديلاغ بركلا ادمن نع لبق

 ةهفينلتلا ايافي مه اوشن
 يوي نلمع ةيسناملا ةينربفلا

 دج نا يريضرمب مهو قرم
 لل لفك نل ةيفالا تيناونلا

 ةدا ىقارملا عافتجلا ىب طالمدمع

 يف ثبرجللا نام هلك اذه ددنو
 ةليح وا ةشرع بسنل ةمقظممل
 بشار اسك هيوشسسم ةيناخمم
 نا مكؤم بارشإلا لثغ رمان

 ةاسماب مظابلا مميان عمم داق شوس
 خيرات يف ليام اهل يمس مل همرا
 يِيَسرلا لصاويبم لهش هنرتملا

 ةيشاقلخ سن رمصتل ةبايتعبسا
 هيكيصملا نطيتم ا نامدنللا
 ىكايرلاو هوه طلاب

 ةميرظ يبرد تكوتستس هنأ ما

 ما روق يسح
 اهل



 شوب ىلا ةيرثازجلا تامظنملاو بازحالل ةركذم يقف

 نسخ او ةسحسج#قا و هزأ ةسعا نأ

 نينيكيرما نيتيلصنق نيسح ماد دئاقلا روصب نوقوطي نورهاظتملا

 .نامابقتلاو تازسصحالا فرشسسلا
 بتنن دركدي يف عزمرصلا تامظيمللاو
 نشوب جرو ىكي رمل نسسرلا لا 'هيم
 اهتهسس ىلا هيراودقلا ةيساميسلا

 دشحو قارعلا دس هكيرمالا ةرامالا
 حيجلاو دزيرجلا يف هسيف الا باوقثا

 يبرعلا

 ناس انآ  ةائوملا صنس لق ءدحوا
 مكمهوملتل هيجويرملا هيايسلا ةدشم

 امك هعرشلا+ هيلودلا هيعرشلا ءارأ
 روش الو ارحم ال ةدجسو نوباقلا اهاري
 قل مكيرخ هلاو مكابطاسا اورشتحت نا
 هما ديدهنو يفازفلا بعبللا رامج

 لحلا تاونا لك نيقلتم ةرارتساو
 نامكلا نوكرسي انصيس ينربلا
 مييشلا دنا ةزراجي رهن ينويهصلا
 كو دررشخم رثا ةررجم يسيلسلتلا
 نوسنافلا بيس لس انكاس نوكرجت
 نامكملا كادعر مكددمع يمر ل

 بتايافتلاو تاريصالا يروح
 شون ميطاخع عيرئارجلا تامطملاو
 نم ىكيزرمالا سيئرلا اهيا منك اياز
 نويمادبو العط لودلا نوافلا هايج
 بافنا مكيلغت ناصمإلا نوقع نع
 يق سوبهصتا لالالا باطلس حادم
 قيبطنو ةيلبخملا هييرملا يهازآلا

 ةدطدبللا مها تارازعو نوناعلا هيغرش
 هيامجلا ييبانو ودا نضالا سحمي
 اولح دب يكل يبيطستملا بشلا ءانبال

 ايز ركنتست ةيندرأ بازحأ ةثالث

 شوسس قسنارمت برسسحلا لوسبط
 بيرسا ثالث ركسسا او نافع

 لشئون يكدرمالا سيئرلا ةراهر ةيمدرا ةيبدرا
 صارالل هيسيمدتو هيبرغلا ةقطرحتل
 .راججلاو دجب يف ةمدغملا

 ةكربحو نوسكسملا ناوخالا اند لقخ
 ا سدقملا بيبي هم يبئلسالا داهحلا
 درألا يلطارتميدلا بهشلا بزعو
 راهظا ىلا هيماليسالاو ةيبرعإا ةسالا

 نلعب نإو ةرايرلا هده اهسمرو اهبمخ
 هئالم لاعو شوب ىلع اهتمعل

 اني ف نوعلسملا ياوشسالا لاقو
 يو د ةخافولا نإ نما انه
 عب ليشحي نأ بعلب شون يراممتس
 ةبسدقلا ١ صرالا ىلع ركشلا دهب هدوددع
 ,برعلا ةريرج يف

 هيكيرمالا هرمماؤملا يايبلا ناداو
 1 ههيرهلا مالا ىلخ ةببويوهسلا
 ندلا همظطنالا صدي اهيف .تراشت
 ىأ هينالبيبالاو هبيرسل“ ةمالا اهشم

 ربارسخلا بهنسلاا ,.1 وك ملا بطقاو
 نارك ام عازآ نم دا فويكن فقس ىلا
 ةرتزسلت _جر3 جرام لاالسحا رم
 هناحتس علا (شافشسلا يسلا هيبرقلا
 لول مسو يتحول هامهإمت وشمل ىو انس
 ليظاتسالا هل دورصب اهو مالبسإالا
 ةهباورتخ يمأا تاريصتحم نم همكيرمالا
 ,رفارملا بعشلا دع

 باقاسضتالاو -تاسملقلا بتئايظطو
 دفعت اهنركدم ىف ةيربازجلا تاناقتلاو

 قو ةهطنملا اناضن لخلل ىلود رمبوم
 تلوم يخف يو قلنسلف ةسشن ايهم دعم
 هياناو دسرا ىلا ١ بعشلا
 هلثشتلا يرختا دفنوا

 يرتارشخلا نويرفتدلا يصرخ دعو
 ةيسرشسب ىلإ لوألا نسما ءاسمم
 بتارسلم نبع صلف ناسسيهت سلا
 هفطمنفلل كوب ةراسيرل راكنمبالا
 هيريارخلا ىذللا ق برج“ ىسلا هييرهلا
 بعشلا ءانسا نع فآالالا اهيف لراسو
 هميقللا هيمرقلا تايلاجلاو يرئارخلا
 رمارخلاب

 رربخ ىبلا باريسملا تردشتو

 و ريارجتا برع نارهو ندم
 نرابتا ططسو مماعسسمو رئارخلا يرش
 لنيسحا مالك سييرسلا هيلا رويست
 نا دكؤي تارابشسو هيفارملا مالغالاو

 سيركم نم اهيبغ امل شوب ةرابر هروطخ
 قوم سويهصلاو يلايرنمالا وجوتت
 حبالا لقبت اهتالو هسدنملا رايثلا
 هفآالا ةماركب راتهبسبالا رهافم
 ,اهفرشو

 - يمالسالا باهجلا ةكرح تسدو
 همالا لئامم نايب قف  سدعلا بيب
 اهيلصغ نالعأ لا هيماببالاو هيدرملا
 اهيدصو ينل# ةرايرلا هدهيلا اهسسفرو
 هيبب او ددلاب

 لواحي ناب شوف ةكرخلا بقعتو
 لد نا هدكؤم نارغلا يلع ياو دفقا

 رايد يلو ةمطنملا ف هنياهب نوكيس
 .ةتياهسصلا هياهمو نيمقسملا

 نلقي ١ امينش رهانح نا تلاعو
 نييلثلالا ررسملا دض حوسشو مايآي
 عمو هيبرعتا هريزجلاو حسيتجلل
 هلسابلا هيبيطسلفلا همافننالا

 شوب ةلوج ىف دحتتل دياصلا قارعلاو
 هيمرخلا ةيدقحوتا اظرعاشت ازارغسسا

  يكيرمالا سيئرلا ةر

  نسفسم نالييبأ هينربا اتعب  ةححاسسلا
 | رعا علا لاننا او يطاردما قفيحلل
 | جالا هناإ ابيع ادعاو اين وفمم
 .يهارشلا بولا تيواول لمت ىيملا
 صنم وادع يي“ يدل ..دايشس

 اذوولس سلا .ورستاطمملا راكو
 هسلتسلا إ جاجاجا (انامرز
 ديماابسمو ل اهو يبا شا نإ دسم رب"
 قارسصلل رزوكلا رمسلاب نونو
 رللسنبلا ني دامت مادقلا سيح لفاخجتو
 ناييج ماد قسقرلا

 عم تاءاشل هد ىويزتلمتا نئرتاو
 مامعابحش اهمل ؟يذعا بارمسملا هدا

 ييبرلا ةرايرن مهراكمستاو ريارجلا
 نيزريتعم هينرفلا هفتتسمتل يئمرمالا
 نيس هقوشكتم هيرماب ةحلج ةرايزلا
 نف يلداجتااو ىكيرمالا يوجاممملا
 ره اتم لكل جراص دكمو برملا راكخلا
 نيفلسملاو برشا

 يادلا يا ربا ردا بمشلا نا او دكا انيك
 ي ىفارعلا بصشلا عم هوي لكن فق
 نع يساودي ىف يمرملا قحلا نع هعاقد
 يمدكام هدم ىكدلا جافكلا برد هلم اوم

 برهلتو اهل "ل ظمسلا رئارجلا فلاب ىسج
 ةهسم نازهلا بدرقل لا دقي اههسخرتا
 زارخلا ببيتيل قارفلا بعش نب ةيحبم
 همحدو هغعاحشلا هنغفو قف قملشلا
 تاططلتحملل قاربلا نعش يىدضنل
 , هملاي ربيالا

 ان اققالاب ىلا دع قرعب اهلا ناسنو
 ةويفلا يصارمببا اسهري يبا شون
 يئدمملا اهفزومد كسب انويهامجد
 ةريكيرسمالا باوفلا ليجعرب باشا
 راضخلا ءاهباو هيراعلا هيسفظالاو
 قارسفيملا ىكرسكنملاو ىداصييالا
 جيلجلا تادحا لع ىلا لصوتلاو
 0 0 يبرملا راظآلا

 يليارعتسدلا بحشلا برح حمواو
 ليكم رسال سيئرلا ةرؤير نأ يسدرالا
 ثرخلا لوبلت اهقفارب ينلا ةقطمملل
 هذي كملا ديبالا فالخالا طططخمو
 سلا ةذيارسملا هيقرانملا لظ يف يبات
 همساسل اكيزما لكان يوم اههحاوب
 يكرهتا سه هي ديعمتلا

 نع ثدنبل) شوب ععدي للد نأ مكاو
 هسيوروالا ةيلوج- يف مممزال لولخ
 لقوم كينافتل ان ةينرعلاو

 يرعلا نم ءاللدعلاو ىنسلط# ا هئادل

 -  ةضافتنالاو قارفلا معدل ةدشامع ثتارهاظت

 ةسيزازسفستسالا شوسب ةراسيز بجشي ندرألا
 مدلل ! ىامسعت ةسمألا ةردقب ةفت ينعي قارعلا هجوت

 رطعلا ءانبا بحنش ب عاو  نامع
 ةيرارهتسالا ةرايزلا قيهشلا م

 يلا شوب يكيرمالا سيئرلا اهب ع

 قيرفو ندمو تاظفاحم 0
 هنريشامتع تاريسم سما للزالا

 نب نومط أولا اهن الح نم ربع ةدخاح
 يملا مسساودملا ةزايرلا هدهل مهيجاش
 بتابمدقم سدعا شون اهلالتخ نم نبيذ
 دخيب ضررا يق نومئسملاو تريلا
 رابخلاو

 ةيببش ةريسم نامه ي فرخ دفع
 تارابشلا ةسهلالخ بمنز هويييبلا
 يل ايربسالا ورهلاب بذذن يملا تاسفاللاإ
 نم ربكو هيبرعلا يصراللا »2
 هدهل مهصقر نك نوياطاومللا اهلالخ
 مهنماهت نيدشؤم ةروصلا ةرايرلا
 يذلا قارملا يل مهئامشال مهن د/ اسمر

 رظخا ىلا هيبرملا دمالاب نجرحمب
 همالا هيوخو شوب اهب علتنمب «رماؤم
 هيبرعلا

 دام هرامزلا نيش نا عاصحتا لاقو
 همالل ىوافملا ىك رم كا حهسلا قابس قا
 فداسهلا اهباندقمو ةييرملا
 هيكفدلا دحلابغبو هيدارال اهعاضمدا#

 نيلا ةيرصهتلا رهاوظلا طابختب
 يىارملا اها

 تدش ل قارملا هوب نا اوعاشاو
 هنيرعهلا هيض جيران نم هلحرلا

 ةييرعلا 4مالا هردجي هقيمو ةريبك هغلا
 دقنلاو عانملا يلع

 ىلا هعمارلا دوهحلا معد لا اوعدو
 ىف جيلخلا ثادحال لخ داعب
 قو هنطنلا لكاشم غممت لح راثعا
 ةيسطسلجلا هيسفتا اهم قب

 نامك لاش درا هقعباتسم لو
 قارملا ةدئاضلا هننمسلا لاختلا بنطم

 لاخللاو .الا ناوذعلا ةفواشفإ

 ةيسيئسسلاللا مت اهتنالا معاذلا ةدممدتملا
 مراوش تهرتحا ةديشاح ةريسم
 لمكت يفو هسترلا هطعاجلا
 بهشنو زكيسنس يملا تافهاللا
 يارملا شع ناودنقل ىكي ومالا فئاشملا
 هييرملا ةيالاو

 ترفتسا ىذلا يذانلا بنلللا ىو
 نمي بترشع باملك ببقلا ةريسللا هسف
 ناودفلت اشراتمسباو ربقاسكلا هس
 همالا ناضأ زفاسلا ينرعلا يتمرملا
 نع ةوطحستلاو . اهب اورُت بهنرب دييرجلا
 ينرعلا بعشلا هيصق هيفضنو اهرازق
1 

 ةزيسملل ةمظنملا ناجلاا .تبردصاو
 دياثلا ريسيثرلا طسنلا همث بنك انابيب
 للملا هئالخ هينخاو يشك ناره

 لاييبوع
 ةفلطبملل شون هزابر ناصتا ركمساو

 رهاشمل ايدج لثمب اهباب اهفضوو

 مسمبا و2 ةرانهسناو ينسلسملاو ترعلا
 هييوقلاو ةيييدلا

 هضاقن ى .هفانض :هزمسم فرخ همك
 لاسش غاقلملا هظهاتسم ركرم ظللستلا
 روم اهيف نوكراملا عفر نامي ترحل
 رييصخل مادمت دلاخلا ريسرلا ديلا
 مالعالاو سسقع للللا ةلزلدع هيعاو
 يسلا باراقسلاو هينيوالاو ةييارشقلا
 ينونهشلا يكيرمألا ناوددتاب دنس

 صعب عولص درككيبسي يارملا لاع
 نلاودضلا ةرماوؤص قا ترفلا ماكهنا

 يكب رسالا
 تاميرع تاطدلادبغ رومك دلا ىفلاو

 لق هملك نمدرالا تاوملا ييعتم يمنصر
 يلا نيرالا بوقو ةهيق بق ةرمسلا
 هةحدصت ل انفشز ةزامغ رارغلا بنبان
 رمالا ناو ملل

 نع عابفلا طيسسا ندرالا نا دكاو
 «ت>يرفلا هرفقؤوي ةغبا

 اهماراببث فيشكو حجيقطلا قى حضولا
 هعيرما

 لالبخا تاميرع رويكدلا فضوو
 ىلع عاذنشا فلان نيمرجلا نفرال ةارقلا

 .ينرحو ملمس لك همارك
 هيفطبملا سشوبس هرايز ريكسساو

 يف نايدنو بأي يشوف نأ لاقؤ هةميزغلا
 نسمرتخلا عوسطو يفرسخلا يمر
 لودس فرعرن | بتاعايمو

 جيلوعخ سيب عاتع ئربسلا هيشاطفلا
 سلشملا

 يماارالا تقوملا يسفتحم يمر دكاو
 قضلا دوبدت فيات نؤكدمب ميعتلا يأ
 يقاخأإل ريلداحسللو دجملا ةي"الو
 : راعلاو

 دل .يولرس عروس دا ىو
 لكا هملك ماسنم ف ناكدرمولا نيمراجم +
 قل تبرحتل يتدربألا بعشلا صفر !هيف
 هناك مما شوم افسنأو حيفا هبتطتام

 للارسسالا مالسلا ةيصاد ,
 لالحا١ لا هنض اعد هبلك تاج
 هياطمملا ل لداعلاو لمابلا مالم لا

 ايلإفلا هبيدغيبنلا هسكللا بذاساو
 قارهلا معدل هيدرالا ةينهسلا ةمثلللا
 فعاومب ىندحالا ناودهلل ىديقملاو
 دوش ازعل

 نا يبا فمردستا ىنامع يف تقامو
 رف تاهحونو مش نم هلثفن امن قارعلا

 ةيينهلا نم فيعشلا ررثني ةكوقفج خمف
 ميلابربسالا

 لج نارعلا تبر نا ناسلا فاحاو
 رصقطبخخملا رغ طتسوالا ىرسلا لئاشم
 نم قاب ربمالا ىنويهضلا يناودعلا
 ء«ييسطظسلفلا هبففلا تاشاؤ ةرودقع
 همكم رسالا ةرماوملا فئكو اهزاسعا
 اش دامسإ م هيمؤيهصلا

 ةيروت انكي دلا ىلا يعسلاب هماهتاطسو.

 | فوضتاب روغ تايحالص ززعي ىلعألا تيفوسلا سلجم
 سلجم قداضص - عاو - وكسوصم

 للمشي ركزع ىلل نسنآ ىلشألا بيفوسلا
 ميمق ةيسانرلا تاطلسلا ريزعب ادنفن

 هله فوشنانرو/ ليئاصتم يسئرلا
 هيعمامرب عضصول ياعرمسا

 رهط رهزفب ىدتلا رارقلا عورشم ناكو
 بمفوسلا رسلافسم لإ بيوصتملا يلاع سيمأ
 افذلطبا ناسملا يو ديم ىلع رف يلحلالا
 اهب مدقب يملا تباخرفلا نم
 ناسكو يماملا تبيييلا فوسظبايروي م

 ناع قفاز دع ىلغالا بيفوسلا سلجم
 ميلبلسلا حالهال هميزمعلا طوطخلف
 هكابص هيكل فلكو هيركزملا هيدفسلا
 57 ل ريلحملا ىلع دصرفل عورتتملا
 نناثلا نرتب

 ىسفوييبلا عقرزولا سنسر قاسفو
 ا يماجاشلل فوكحير يالوكس

 ريوطحلا افاشلا

 سلم يبس لال لق اشافقن هيعاسلا
 ةيفتش و عورشملا ناعألا بينوسلا
 ,ةمئاهنلا

 1١١ يحب ديموكجح ماما لارب امو

 يلع لا ينمي جارتبالا نمي لو امون 0١و
 تيس ميسو خورتسُمملا يسايسأ

 فون ام روك اهب م دس يملا فاح ريقكا
 ليصير تيصبم ماعلا يجاملا بيسلا
 سيلخمو نييرزلا تباع لاوقنلا ءارزولا
 هماهم رعصم ءازرو

 ايس مع يملا هقول" لواسسنو
 ل عيضؤوتلا لور رأي, ناوفش بحس سيمأ
 هلدقنلا حكاتا عورم .,ءالسلا
 3 هيداسصصالا تالكسملا)و هيركوتلا
 نيو نامسسلا نم دفلوم نيو البلا
 لوألا ُبالبلا وسلا رتسو ةدنب ةرشط
 ةيدملسلا تاميؤهتا حالما شك اهم
 ليام يرجالا دونتلا لواتت اهيه
 ماظنلاو يوياقلاو سوفسلا

 نولت ىلإ نييفؤسلا سيسولا يقينو
 ِ 5-9 ةيئ ارا 4 (>ريمم

 ل نع هلا ةعوم هم
 لا مولر اهنا سمووسلا ةاتسمالا ف
 لحميتلل هيواحم اههناب وا دب رون ادكذلا
 ليج هئ1) ةهجيمايرب ريزمم ليف رم

 ةجوت روبلا ديدملا تاياقننو] مكر

 قا يللع#ا بيفوسا سلجم 0
 خرارمت ينك لادحل دم ىبييفوسلا فاتحمالا
 لساخجتم شسييولا خاريبعا رهفر
 ةييابرلا ةيايدلس دايز فوسن اب روك
 حجارمف 39 ةذه دع تاوسلا بوص نا مع
 لوتلا بموسسلا ق

 عورسلادساوسوص بارع ١35 ناكو
 ممنماو انياب ١29 هدلش قفاو نيجس ف
 برؤومتملا نك انباع نوفصراو ةقيس

 نم دررامهو رثانلا ءبوصملا لو
 للومانا لشالا تاتوما يلطف نسسر
 3 حاسما نال ١ رمزي 515 ب سل هوياسشولل

 | جورست روسي هليتسب لون ةسيابت#
 ]| يح ىف ورم لادم الا هو بوصو
 أ لوس زال 1+ عسما
 ها

 | سود مواقع ا ماا«
 هارص فوسنايرووط يع سالم يذلا

 ةهةيطدلقب ةانسايسا يكتم. قالا
 نوعونسا هشهمم مسك هيل سمبلا
 هقتاا !' ١ سيانسما

 ارمارتسا يف نويردقملا
 ةوئاقو يقارعلا عم

 موا هد املا لاح عبسلا اه
 ةاماو اضلا تما قا ترفل ةيرمقنا
 يباع ل معمل دادس مماع تملمعو
 ةيلازنسب ١ و برعأ) ىيرتفن١ .ءاقن هع
 هيي امسلاا هياوادعو يغارخلا ييمسلا ليس
 نياعقلا سيسرلا مينست" اهيساز لغو
 دهطهلت ,ندسمتلا 1 مدسيع داون
 قارهلا دس» ةيسوسنهتسملا ةمكئاز مد+
 نمل ١ تو هسه

 ءافرف رويكسلا لاما لامس قلن . ايه
 ةيدطت دل ماقلا حم م1 عانق تنم دعبل دقي

 نييهأ كن ييعسلا ىف ةينيلا مصلإلا |

 ليس نحن عءاهللا لرلتج ىنرجحو
 بكريسملا يش لسنا لايخلا يرممسم ترفع
 لإ بوسلا نسترسفملاو هصظقسملا _ب
 ىامستسالاو ريمكس مدخاب امس اننلارسسا
 ةيداقملا ةقزحتملاو ةمادهلا بءراستت
 فيدحلا يهمالمم4ا ريدللا

 يشدوباك روضخحب
 عم تحب تافرغ

 يكسيرمأ دقو

 ةيكيرمألا دوشحلا دعاصت
 ساي موسلا ليهتسا ب عاو  نمسو
 نسنوم ف نملاببسلع هقود يسيمر باقر
 راجيا ٌدمحلا لثمي انلالعبا ؟لفو يبما
 سسالا ةسيسؤمو ةملاثفي 19 حاللسلا
 ,لامفتا تاناقنو ةيياسسنالا ةيفاقثلا
 ميمعستلا

 ريصح يذلا عاسمجالا لالخ نارحو
 نارفنم يشنوصاك يويرالشش نقرثخللا
 تاروطتب تحي هليكحملا سدعلا كنب دع
 هتمجملا ةيبرملا نصارالا لثعاد عاصوالا
 تاسلط  اهيكيوت ىمل“ رراخملاو
 رعشلا جاببنا طض ,يبوعهسفلا يلالاستسالا
 ةرميضللا بائيوقي هنلاو يسقحسسافألا
 يسون عيصلا يناشرألا اهدلطا ىمثا
 ليعرا ساهرا لرعو ريماك قدا
 همكم ُةدحو فلا ه1 ؛ هام نوراش
 ضرالا يف سرخاهللا سصسطومفل
 همجي بلفلا

 ضارعتسا ماننجالا لاش ىرخ امك
 جييلخلا ةةئدنم ف حاموألا تازرطب
 دويشخلا دعابص# ءوص ىل يبرعلا

 هيرشسملا ةيكيرسص#
 يلع ناودمللا فيهم هيببرهلا نرورسمل"و
 ةينرملا دمالاو يارعلا

 يدفرم راز يال

 سانلاو نيسحلا

 مامالا يدكرم رار
 مالسلا اههيلك يسابعلا هيقعاو يستحلا
 قفارملا دظولاو يئاك يلع دسحم سما
 هيفا

 مسارم هتبدأل لالخ دذولا عبت ماو
 ةطقاخم يي يبسردقملا نيدمرملل ةرايرنا
 ةرميكلا ةياعرلا نع عرش ىلا ءالبرك
 س ةمدقملا دقارخا اهب ىطحت يسلا
 دشكجا؛١ دئاقتا سبئرلا ديسلا سنا
 نييستع مافع

 دهمكالملاب قيسالا ملاعلا لطب لانو
 ند يسلا هنا طرايزلا عمسارم هييداب تقع
 ا ماهشإلا ةرايرلا هده لال
 ديلا امهيلوسي نيدقلا هسياعرسلاو
 باييعلاو دقارملل يبدح ماقيج سركرلا
 هين افلا

 ىلا هتدوع يعن لقسس هبا يفادتاو
 ام ءقبقح هبارثلاب يبكيرمالا فشلا
 مادص سيئرمللا زي قبتو طبارب نم هسمل
 هنكي امو يقارملا بسشلاو نيس
 مك يح ص سيئرلا ديسقن يويشارعلا
 دناقتا سيئرلا يسلا جردابعب 1دحشم
 يمسالا بأ ١؟ يف ةيناسسلا سمح نادج
 ليكاشمل لداج لج نم هيجركت انو
 ةعهطنملا

 ةرايرلا لال فرغت دق هما ىلا راشاو
 هبقارع .دبوكلا ناره ةمهم هليقد ىلا

 ابخيراب ىارعلا نم ارهدي * ءرخو
 ةفاحعلاو مالسكألا ناو ايمارغحو
 نايرمالا ياعاوملا لا لفن مدقيرمالا
 هده لالخ هيلع طرعت ال هرهاحم ارودا
 ةراورلا

 رثدع ههيباوتو هللا قاشساب ياو
 مالبرك عرل 1دايك ماضعا ياظرلا مه
 ةددسو يكارتسالا ينرعلا ثعبلا برتحل
 ةيديسكلا نيتسدفملا يبتسورلا
 قيسايفلاو

 ينويثا يدوهي فالا ؟
 ودعلل اومضنا

 راصف فربشلا مب عاو - نسنهلا
 نادوهم بالذ هئالث ويس نأ ىنومهس
 معقب دمع ىمياكا يىفا ةزقيتو ىنوسملا
 لاخلا مالا

 مسسنركلا ةفاشمعلا هلاكو بثفمو
 دريثعلا لاح هند هلوهف ردستملا ني
 , ليت ةرسا» 0 زرشنما ةزيحالا رهشا

 مهنم (تاللأ نه انيجحستب 7*5
 يناثلا ,يسرشم دمع 7

 نور داخمس سرجعا اهلا نا فايصتاو
 ماعلا هناهب ليف دباذ ضرفقل اسوشا

 لنيبسح
 هتاثذاحم مدتخب هللا ببجد

 هينادفالا دصراتملا عم

 يسمع ريالا رتاسسقل سا جاو ع اهمجتحا

 اديادع نسبا فيررع ها فنحتب ىباعفالا
 مو رهاسا قرانر ماك ىف >0>هب يتلا
 قانا ةميزا

 نك هيفارلا ءابنالا هلذتو تركشو
 دمر داقم انف ياويضا ىسامفالا يسيسرلا
 نوم ستمر ام ىآن غيم تبا اهل يما فيت
 ص تال .يموزوالا رقشلل ىاذبشملا رعدللا

 نال اظل نيللا ررانيفو مدل ف 3 ليحمل ا

 ةيصلردلا تادسماسملل مانلا وسلا
 اغعوراوابم وتاسروستو نايس عنب
 رمج زا يبلهذل هيلو هلا هيبجللا نونبر
 ةسماصتال“ ةسمفما تاروطمم بلوس

 يف نلخا قع منا بنصب نأ ركدنو
 ذصالا ريتقت دفع يقمع رميوم
 .٠ مذ انما هناء عم
 فعلم ١ سن فغل» ةسم رايخمل ' ميت انجل خب
 نشير هنا ربط فدمتت) ءيرامز لاق
 وا رصابفلا انديط عاضجسا _هل يكس
 اهيايم ىلا ةضياسللا تايد قتلا

 ةنوبيبصلا . ةيدوعادلا ثاءارعاألا مغر

 م م مع 0

 هكرفل ا ةرايزع لخاب نثرلا ق
 تابشيلا يوصل ةفيظتتج تريستو

 ليسافت م نافلمملا ةقاسم ااه ةيسالرأو
 باءقرش ماو طوف ىلا نم بساوس يو

 ورسسلا ف فارياطلا ةهيسراسفم ىم
 تازهأ صعب رييمصم نق يملاو قتمسوال
 يرضلا قب ةماسلا ناو جوس بوه
 كحسو

 ليتكب تافيعدا نأ ناغقمملا لاغو
 يكيرعالا ماغتا يارث ةثسعب لا شو

 دق نركسك للصمت مايقلا فدوي
 ماج راطنوا لج مايق لا نادل قارفلا
 مدش بعص ياك فمص شمشاو ل
 يذل يريؤعتسلا رييقبسلا موحكمسلا
 ناضالس سارففل نديم بائالولا
 نه نيدرزشناا صيقفادإا م بقغو
 لمدارس

 بمسهص ردهم ةلوابش رأء اهام"و
 .سام دخلا ربك ركقتا هداف يع كن دعلا
 هعيضر ةمتل ايكشي جراما بيج

 ناي وي ةيوهاا عاما لها نو ىىاويسلا
 ةيرورص اهباو هبم رغم ف رمآ ترفق

 لكدخر نان. نا ملعالا م
 ناب ردتم ماللاب اوذال ييرفبؤتلا
 يك ه4 دعاسلا# ىلا حافجمي يتوب سئربا

 دكؤت ةيبرعلا فحهحصلا

 هظحصلا تذكا  عاو مصارع
 قارعلا نأ بما 8رداببعلا ةيبريعلا
 ةبيراعجتا برسعال ةلاسمر لصازي

 يرهلا يسوقلا لاصملا ءاول لمحو
 اييراستتسالا ورعلا دبع لاهجتا عاولو
 جيلكلا يف ةيبرعفا يسارالل ديدخلا
 ةيبردلا ةريرجلاو

 اهفلطا ,ردلا مخارملا نا بلاسفو
 ةردقلا لوج» ,روب ما نسئرلا
 نأ حوصوي فشكي ةيفارعلا ةيووبلا
 ةلدهسملا 1 ةيمارملا ةوفتا
 صورحتلا هيلمع "خم ىلوألا هةحرذلاب
 ده اًكيرسا اهدوقت ىلثا بانتتحتلاو
 بدلا سون كا مقوس راس

 قلارسلا رارسأ لل «قووشلا# ةفيمت
 ان ريبمالا يزحف ةيهشاوم يلم

 ردمخو ةيحيوات ةرورص يم ىلظنمي
 همالا هبيسكت ىلع ظاشحلا اهفدش
 اهليوتس نامصو ةيعرذلا
 هببيزعلا همألا نا ةفيحصلا 0
 نيله ريفسي نتدلا يارغلا ل ءدتبم
 اجءاونن ,يطقيو عئاوسلا ياام دق امث
 ادنبو هيجوتوتكتلا ةرايشتتا بعونسا
 مراتسجا لالخ نم ين'ذلا جممشتلاب
 ةيناقلخطبب ىلبع ميقاملو نامملا
 ضاخسم هتضرمب نآلا وس ,رامدتسمالا
 لو نآك نأ دهب ديوس قطع هينمعت
 فلكخدلا نم اطيرإ: لحس

 لاش نوفوشتي برعلا يا بقابضاو
 مهروم يف هنينويهصلاو ةسلابربمالا
 ىوسنلا رود نا كساد .كراسصحلا
 تاليسلا زواجدي مل ةذه ةيزانيسب#لا
 يله عب راعلا يف بروغلا رود ركبري امبيب
 هيوجلا) هاواسللاو لدعتاب نمؤس هلاسر
 ايد اويبيتب ةرامعس ةامم ازياك مهما

 برح
 ىديئرلا نأ -ىور شتا. بلافو

 يف برجحب طروت اره شوب يكيرمالا
 اسايرنا قرتب موقيم هناط نلعلا
 فلا .0* :, نمرتك ١ لدقم ق بسسممو
 فالالا بارشف هيوصمو ىكيرم' نا دبح
 يومعلا نم

 اا برخلا نا هظنحتصلا بدكتو
 هيعياج ةهرايمحب يهتشسن بدعو
 كرسجلا ناو اندوصنع مدقضنلا ا باي ةويقلأ
 هابط ةفيدح لاا ةوثحدي نأ ناكمرمالا
 ةهيفارع كارم ممهتم لا لب هشرسلا ,

 ! 40 -اناخمت" تطعم دق دق باج شمام الحب 1+ ريفا نايجتجا#ج جبار هنتعجاالا ل دق زج اطضقاوب جنا ةيح حيد نجح حيت اذنه بالجن بدن افكت تنل ان جات

 نداطلا نيماو باح مسام !عئودتل
 + وراق ةسوب م نراول لس
 مضارفألا بابنه مع عفوت

 ذا نوياقلا حاسس نا ىلا هاهو
 33و ييوطا ىو لف داهحا قامر دنع
 مييسامف تيدي للدو لسماع
 دهشعو ترسملل بليولا . _سءارمسا.
 .هيعمملا كاف يعز هيبتا ىنوالا
 سرع دوكلا لازع  زدأ حرف" باب ذعر
 ءوفزتحلا اوي عزوم د ظنملا همدجللا ,ولخ

 كسا نص ناك هينا نافظعملا لاعر
 رورو كج ابيبس لزمن مراسسصز روصحللا
 رهظ) تلح ناشي, ةوئدا يف حامدقا
 عقد لواكت ناكو هيجلاا هيادبها
 كتربور ,رقلا برن لاب عا بمالا كيرحتو
 موي قدا يطارخيمدلا ,سواردش

 قرشا نعاذعاا ريزاك يمي ثوقنمك
 رود ىاب مايغلا ف انقبار نشي ملطظسوالا

 «ةيحفلا
 طفت نا نضائاف ناقلبلا عسامو

 امياز ؟ءامدها سكمي هده سوارتسا
 بتوفم نب جيلطلا يف ترصلا نامن
 ماع نم اويسيلا مظ ىرعم ركفلا يدال
 ,«.ليتارسالا, سمها ىلا يم وأ برعلا

 عاقدلا وبرو .م تلقت درا ,ىلا اراسأو
 ىلا مامصتلا نتولراث .كارد قماسلا
 ىلا هتئاع نصدر هبكتو راطم# هليح
 يك ةنعحب مدخس ملأ ١ تارحلا
 قباسلا ىيميزلا رم رهأ رادنعا باج
 لراسشمير همزكرملا باوباصتا هلانون

 قاذمب شوب سيئرلا رشق فندم رملم#
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 ”ردنالا -.4 ريب وربح

 كلل و اوي ديل يبل ليس فونحلا

 530101 مهجلا لضم
 ةروريسسو سيياوفلاو فهارعتا د
 ايما عا

 سو ل اور نأ ناوعما لامو
 قيؤطتا ل مهو هةوردح نطخالا دم داو

 وم يس فوم طعاما

 قوبل“ يو نولتمأللا بررنلا ىو ىيوللا

 باريدغ, بسصو  ةوشلا م ادسنس ىلإ
 رتادبممل: ىأهت دصاقلا نوملابمدلا
 نوصل اوذؤعب , وكب هلو ب هيكااصألا
 قارشلا ةههجاولل انيث ةبابينا فلا
 هيواسام يوكن فووسس ءددسنلا ,رثلاو
 الوخبو هيبكورمما حيماهعتل :رامعد
 ارا مذ: توم هم يكبر هللا تعسف
 نم ةكيودط نوزع ةدمسالا تانراولا
 لمرلا

 يبل هبتاويراج ملا ,زانب ناماملا دكأو
 ثتسكو دف ,رجو» سرتراا اخ حلا
 نعبج راشننالا هفساو رطب تاهجو
 ..مهاذابستبلا هساسنلا عا فرغم
 نمالا راسم ءو ريلوشب خروس لاثسا
 | رسرؤوو يكتمديرس قياسلا يصوصلا
 رخدرت ضعمتجسو ةزهأ يعلو حامدلا
 ءاسيوسلا ينوصرانعم عاؤش مدنمحو
 ثويواطلا ةيسانمصل

  يدحتتلا ةاهجاوم ىلع قارعلا رادتق

 ةسنيئادلا تاردقلا جدوتمتاقارغعلا فقده تسي: شوب
 هعالدو يبرفلا شدنملا دزمص اهفاوق

 ,هيلموو ةتمارك نعو بولسملا فخ نك
 وفيس رئاسخلا مدح نا تلاقو
 نم دعم حمي مي ىيبثا عامسل ا ةاسام
 ,جيكيرمالا لخ وركا د

 راد .راعلا ةةرخ كارت ىلا براتاو
 ,و شومل هيكيرمإلا طاسصراا
 ككرس ةنام كلامه نا بلاقو برحلا
 . جليطلا يف شؤم برخ صراخ ءايكيرمأ

 فرفي عيمصا , ثوم حروخ نا بقاساب
 لل هيسراملاا رجح لعام اييح
 ع مهمات ابك !( ديفسلا ىلع
 سرطوكلا لخاد ىتش ةشرامملا

 مويعوتاب ةظوفمم يركأ طامرلا
 يب بكرت علاسلا لود بلغا يل ير
 ١ ةلطدم يف عص وتل لمس ناجي
 ١ هبالا 0 ناو يمس راظ
 نعم يف يرسم دعلا

 هيقارعلا 0 دلاثو لسارج لغو
 را نلافم يف اهذوق هلدحاصلا ,ع
 رب مهلغست ,يمثسلا خوريلا نا سما
 صعمبو هينافيرسو ل ةستاصص
 لوبط نوللدو نيدلا ةيبرعلا ةملتدالا
 كقطعسم ىلا مهناون نوابريو ءيردلا
 نم ديرمل هيبرعلا هريرخلاو جيتكلا
 جيلخلا هعطبو يف عضولا دينعتت

 لولا ةيبرملا هفيعصلا ترمدعو
 اهفسصنملا يف برش يا رطاخم س ةينرحلا

 نا بلافو قارفلا يلع قو شمام اهمايقو
 ا هريبك ةئراك لا صرعتتس ةقاعملا
 اهادلع ديد

 تلا ه.دانملا هيمها ىلع تدقكاز
 نيسح ما. د سيئرلا ديستا اهملعأ
 عيمج ماهمال بأ نم رع نبا

 ةيمرغاا ةقلعملا
 ةليعم باق ءامسم يلو

 ةيعوبسالا ٠ عشامحلا٠
 للحت ال طسوالا قرستلا لامشم
 لاللل نم اهنآو راكسسالاو بخاشتاب
 ةمالا زجر اهلا يتلا عيوطبلا ةردادنا
 ماديمصص دئاقلا ةيمالبس#او ةيبرعلا
 ,يصاملا با يس ١ اب يف نيصح

 نا نمنا هعزمشت لافم يف تدكاو
 ماييح دّئافلا رس.رلا ديسلا ةردايع
 اونا خيمح ءاهبا يلا فدهب نيسح
 لماشو لباخ مالس لا الوصو لال تبحالا

 تدين ةييئالحيربلا قسحصلا
 ,..لكرألا ؛يدسلا يلع نقلا :سدتإ

 ,ييظاش-م1) ةسفلححص تراسساو
 توام رشتا, هقفافمسا ف ىلا نوم
 ل هيدافب نكمن 4 لئاظ يماق دننا ثا
0007 

 لا (نازمك روهيم] هفيحح ملاقو
 ليلا ملين ان عيب يجيب هماحلا رهاشألا
 اديب هليوثت نربشل هظلسلاب كسب

 لومع دم اضاكاسب 1  تالسم ب ةدغ اسست

 ةقستسينا ا اهناييباس
 نا نينرش نوهسأ هعطم بئافو

 نييررسلا هيوم عديوس بناط رششاب
 ده اهسلاقبس) ناو سوي يكيربلا
 ترملا ةسلاخم ةقمرقت ,إ ' رييوم بمحت
 ١ دياز

 ماهتالا يسير "اق اسفي رفا بوس » يو
 ,كرشت ند ماذو كبردرما ىربتعلا
 ل ولملاو رد وبملاب اساسح# بقاسش أ
 سباب ةلاقيسا بشن امكيرفا بومح

 بمصراو دق بباط رسلاب زا ركشنو
 ماقنلا لل ةبلاستنلا بابوششط سحق
 ةاهسالا ويح و ين رشيعلا

 رعع ولا مملز ةنرقناو نوسلتم لاقو
 هلافنسءا ىلذ انمشع يبغمزف كا .يصطتولا
 اوشا كالا نوكم نا نكت م هنأ ميياع
 انفيرصا بونص داخي اهيسامني نه

 قابظنلاو هابيتسنا هماهال+ اهمعدو
 هيف ىف فايشلا

 لالصفلا بباسلا لاك هسيهب ىسولا لو
 اة اسلهنرب نا سا نسوا ىتاطيرملا
 ؟وني حلا ةهياز سارسهلا ةههشمس
 ملاسا سئوداسلا ردع اهففوس

 ويسرا ملتح نم امامك 2١١ رز هديمنم
 نونا ةيءانس وجو ايياظتموب هس قا يملا

 قوسلا
 ةيواضلا عاببولا ةلامو لسارو لخيو
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 سلط ماجا تبر يف كلوق ني نجح
 هنفاملا لدع هقمثلا يناطنيرلا مودعلا

 همامي انثلا قهع ىلا رتست امقنك اننا
 اياخه نم ةيعدملا يوم ىرب ال

 ثمح هيوتيتانملا ووبيلا ضوف ةسايب
 يل ةيابفلا قيدايص يف نوفاني سابلا
 يسلا ةيصدعلا هباعرلا نادقعو عراوشلا
 دحاكمو نلبس يف لبالا نساملا تدقطا
 تنياعم

 0 ييساللا] ميقا ىلإ يب بوم يرو
 هرقل «لدطت تبان اهمدستوا ,رصألا
 ةييتاكلا اماه ١١ لا للحب ؟جمجحا
 يوه ابنعو بدخامني تمح عابؤلاب ةميسا

 اهملع ءاضتقلل
 هسفمفال تفرشتعا نايفش ىف

 نا ل لما نع ةيسدرال .رومددلا.
 نع رييبابم فيرظ رام تاما قد

 عاهسا لاا ,سماظف ملا ىسسادبسلا جرس
 ايناكتنرب هيانس هنفا تريم/ هم
 حيسملاو زارسلا ءاوعلاب ديطيملا داحي
 موهقملا رعبا يسؤسملا

 انهلاقم يف ةيفسسصلا ىيعرث نسباو
 قضت ر تملا روذلا ىشنا نيخعامتلالا
 للاطخ رساب مد بيماه نيرفألا نضيشتلا
 عيطنسمب زل ايبا بلاعو جيلخلا بادجعا
 شه هل «ركمتسلل ا ب لسسلا خوش نأ يسم نأ
 نلاصحا ] ءاشرالا لا ؟ظن غن تدان

 نشيحللا ينك فيقو ةدحتملا تانةونلا
 ليصست ايس لك ىل اهنار ةيكيرمالا
 ةتسفاقللاو ككسولا قرصلا ةساتشمم
 هي رج اهلا

 جابممر#ا نا ةهمج رجلا تفاسملاو
 مطام فوه من ةققف ىامبلا لي ثلل#
 ةييزغلا ةميعتسلا طابو“ يل بودملا
 .سسجإلا نهض نك رعمقب يخص ريدقت
 هيشارتناب

 ع ليم انقأ ربما جسا
 هياويا هلا نب هعا» 3 معا

 وطنا مولع وارعلا مسمع .ءوسنا
 معا بن ءةلظ هافو ا 1,فحبع اه رهن

 ءارهش مههج 0 ن ويضا رمعللا
 ئبرستلا لايضتلا ةاوعل لمحبي نيس 010

 طسوالا قرشإا ةالهدم لإ
 سفلسلاو ؛مرعلا ةفيدسيفلا ددعدر

 ةاجتالا ادن 2 نيوطاتع ايامغي نام

 لك يب ةمتاو بردلا اباصق نا ةدكؤم
 يرملا نافولا راظفا نم رت

 الا ا ِك ءبادشو

 لاذت يبرطس بلا ميل وا عيب نم + يطأ
 يب ملا جيذخملا يف بياك ءاوس 'رامقلا
 يك هذ نابعا مأ نيادطسلل يف ما
 نادونسلا

 ميارلا“ ةفيحبم بلاغ نامع يو
 "سيك رلا نأ ى دما اهييمحاتتتق ا يي ةييدرالا
 اصمت انكانس كرضي مل يئيرسالا
 يقلا هلا ءلا ةيوونلا ينال يع
 ملؤ هدبد > فيملاع راراقت اهمع تددتب
 كلا صقن مارا ايبكاس كريخُي
 ةضاطملا 4كاكول حاملا يبويهنعلا
 ىلع ضيتظتلاب ةيلودلا هيرينلا
 ركرب <.( نضيس ف .هيبوههصلا بامعاشكا

 هيفارهلا هيووملا ةردخلا ىلع
 ةرداو درالا يدم يبي اذه نا فئاقو
 ,هدهلا يأ دقيكو يكدرمالا ا
 وق شوب هولا يمسم يذلا لزق دلا
 نوت ءاببرغ موف ليا نم ةقطدلا دبرجمت
 نايدسصلا ىادمت])) ضع ةردامن
 ةونلا هذك بباث هاوس نيلونارسالا+
 , ةيدشأي ما ةيووم

 نأ ىلا ةيم.درالا يآرلا» براشاو

 8و فلا شولم اهترمب يملا هنرم مهلا
 يلا (باوبلا رق ى ابوي تسءيت ةيقارفلا
 قكسعا) سو دهسلا وبها اينيمي
 0 هذه نال ىمملالا

 هل نسيت ودسلل اهنع نبط يتلا
 ةريرشنا اياوملا فلن ديذضت

 ةيعارملا ةؤقلا ىلع رماقلا يا بلاقو
 جاضملا ره جيلخلا ةمزا رام بخت
 هريكر لثمي ياللا لثبجلا ملح قبفحتل
 مهيليمارسالا- ةسايسلا ي رئاكرلا

 هيبرعلا فارطالا ةقيمملا بر دعو
 دشعلا ف ةشطورتاا ةرمالسآألاو
 هبمعصلا يب ده اهشنروت نا نم يقيرمالا
 يف هقدا.ؤهملا ةينويهمصلا .بةيكيزمالا
 لئبهلا هماقاو رهاالا مده ىلا هباهدلا

 ال ينلا مئارحلا ةميرع نوكبس هناكم
 ىيدثا موم يا زلخفب
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 كم تمس يمس ميس سو هن م ال
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 دمي ل ميسا اس هع هع ا
 ل 2

 ةطججمملا صب 1

  7جيف سلا 5
 اخ با بم د ل تم

 ,راوومبا دعز

  2ديمونو
 هماؤ را مال مومما ةرامعا ايوباج

 لهعض يذلا  ,كون ىوموافاا
 رمق .8ا! عسؤبلجت طوقا م 0

 ؟راوسو الايد اهمذا
 راودع يم ةرتذل
 فراوم نع خويمم دم١ ةساول همتلا
 رش اهشاسرا تراكم هءاود

 ءابكالا + كب رعالا ما ذو

 لواقع ,سورهو تا سول موب
 ةماعسلا# , لمرملا ف اهنءاو نيد
 «تلاطتللا هيباضصبا #41 مغ, اهاعن
 قرطلاب حيذختا ةسرا ,امحس هلودلا
 لاؤنلت ىد نمل 24379 هانملسلا
 ترجرلا

 ةدزخ ناك برص مود هلام رص رشها
 موي لك يف عممستو ليمتالا ىلا عرعلا

 لطم يضاملا بق رف ,ىىلاتا) د
 ىلس فرغي ؛ ثوون اءدن انكررص"
 يب لعاستيو اهل حور ء.ءرجلا ربو
 مالسملا تاءاممن ةيياد ييوسلا
 وتمال يف يلطعاا يبمملا باؤع لاو
 سوافتألو راوكلا , ١ درومعجلا عافم
 قف ؟درعب يملي لكبمب ةقرآلا لحو
 ةيرثحلاو حالمبملا هه ىلا عوبعل قا

 ةريكط كسب باوسعد لسمو
 ركعا ضن اموي رؤلمتدو ناوقعلا
 ىلع لا يسرا يوعسملا لس اوس
 عرادالاو اذه لك يمغشملا ىومسملا
 ىلع امود هيفيزجلا , هبكيرماا
 قايركلا بيتا دم ميم .لؤوسلا

 يدب . هتانغو ةمدلبو ,سويهملا
 دلتو باوعدلا ندؤهل عءامس انادإ
 ,ياوغلا فرقت لجا نم ىقتلا

 ,اوؤسم رظاحخل_ با لحسي ملا
 لدنو لألادمت هيكبرمالا ةرانالا
 كرصي يولا حطاربلا يع .سمسف

 ودب نييبوروتلاو يوك حالا ,سيالم
 :رثف ىمس ىفا ةؤغدلا
 فكلاوسملا ةرادالا دله سرادتب

 ماوه ايهبلعت يتلا ةيسيرلا
 لشم مئايعلا يف ىئرمتلا لودبلا
 ؟نويو سييرابو ودسو»

 نروؤيسسلاف نيكل . نلبي لوقت
 اع يلا نا نوكلع م 7 موتي رسالا
 ناييثالا هميرب نادسلا كندا
 رويل ناسف الإو يسوع يؤ اصلا
 دحتملا تايالجلا يل ينويهملا
 ةربتك سوؤر ل اقمماب ”؟ دفق .روكيس
 ىلع مدهشي حيزاتلا»و نلعمشاو يف
 هده هتردقم

 , ,لقلا همت قيل سه را ٠
 يتيرمأ رمهالمب ؛ ةيينوي وم
 ةاداملا, .يسااعيزلا

 نحلا ٌةدهمي بلاطو قارملا يأ
 ميك أ ىلا او يدرعلا

 يبرع 0 (ن ىع عقاد 00
 تاطظخكلا فسشسشك ةعمالو .
 كلعماف كيوادعتسالا ةيدوبهسلا
 ةيبطاسغمب !دبو ايدولو تلا
 يملا ةدالاب ةساهملا

 , ةيقيرمالا ةرادالل لوفد نأ
 مامبسع قارب نأ ب فلز# ةرسلل
 ةفئاس ةسعفل نوكو نىل يد
 ىدشباو راوحجلاب هنن
 قارعلا هبل ويعقي يلزأ . مالنبلا
 كماشول يف يلطنو . ادناو اعئاد
 قاردلا نآلم , فدشر ىلا يدوعو
 للا نوشنمي ال نينمؤلا «ااجرو
 ميملع يصرخ ام اذا نكلو برصلا
 نفا ةقيرتنلاب ولئاقيمم لايقلا
 و نسنإلا| لكو قيدصلا يسم
 ب نا فعن زارماالاو نيرظاكلا

  ةديجوفم ةسيئرسهلا اسف ار
 ١ :نارصخلاو

 دلك .لوف١ يسويهصلا ياركلار
 ىقكو ىيرلا لبسلا عمل

 دوهتس نبي

 يوجلا عافدلا دناق
 وكسوم يف يرئازجلا

 دئاق وذكسؤم ىلا لصو  عاو_وكسوم
 ديلا يي رئاربملا يوسملا عافدلا باول
 ةبحسر ةراير يف ايي دوسعأل ريشا
 ,ماياةدع ىرعتست ,رتهقوسلا داحتاعلا

 لالط يرثارجلا لوؤسالا كر جبسو
 ّ ١ ةريطب عم تاطابم ةرابربا

 قم رخل ددعو كارتيرب ناقوا ,لاومصلا
 تييفوسلا نييركسءهلا سلومسملا
 ةيربةسيعلا تافثابببمل لواسن

 تاد لئاسملاو نيذلدلا سب موكتنستلاو
 كرمشأللا مادعشالا

 نامسجاهي نيس دعاأو بانئنكالا

 ( .[والا ةحع سلا ,راع نرشنلا ةمددز

 يارتعب ا  يكيرصأا فيرا ربخو
 نص ى «دوفب عيلاهمجا رهاطب نب
 لل. 8 لا يف دعي ةببياو دييعلن
 ٠ ءاغ هصا#او

 رف اروضع ىلا لآ رسرفملا راسا
 نا دعب اويعرييت كدكدرسلا هاش
 دع .ميماجعلا يب ميوسكم اودهاش
 انه لمفل ادام خيوملل سون نردافم
 ايمو ىلا انويمجل اميوش ,مسنلا اهنا
 ..اييرجاو

 ىطر ثنا ده رسزفت 4 هداثو.' ,”اماو

 رسصزر دهيم مالقو سوم تراا" دس ءرانعع

 ةزيوك كدفد املا - هو يبطل او .ءااذووا

 ءاهدؤماو بدومعلا عارض نب 4! .راشتا
 مهس ل ااماس هدغ حتشفوا هيكيرهالا
 نايم ماو زهزا ىش ؟دنحن دصااب

 اودما قويجنلا ١ لا ه)كوأا ا راساو
 هاهنما# ميساق شو ند رملارع امل مظ رس اع
 مهربهل لا طملا ؟ويضسسفما ىبعلا ءاسم
 ةايعقا ف مهيدي لفصل

 نجا ناسفقات فيرس ماهو
 هير ينعو يف هخاسب يشر انسافتمسمم
 ناكلاب قمن اهنا مسالا ةشهن
 .ركدنم رظوملا يل لبا صييدي نعيسمو
 افياش اهب و اي[ مخ# ىسلا ةمعلا مانع

 اطرشخبا اهنا يلا ريزقملا راساو
 جراصا ترمسا هيرييس# ءاكذ ةدوقن
 اهنيدع ته نا دب ةكيوط

 هيلو نم كانو بف-رفلا سا اع «
 عاببلا ذه نيهسلا هلوف مماوواش
 للكيتم ميال ىيمناو  ميعحلا
 هيديانا ورمل ) ىمعم يدعي | ةنان يلفاقوإ
 دمع نمو «ذهأ يع ادق

 ىلا كل صبخعت رفس هل دن كايس#و

 ,لممس

 هيورل ءافاث قوشما يم يناعبو رطونا
 هناادناوج

 ءالسوب شن اولا ةفيدح.م انجب
 يييرسا معلا نيب وول بما ىزأ نمم#
 نمل ثودح نم نوشخاب ميتورمالا
 ةلاع يب رابغلا عقعلو مريخ للا يف ربطش
 2 برغلا جيبك لا هقلع ع إو برح بوتج

 اريخ دح) ند مهيحبصلا فللنو

 هللؤم ةيكير, 1" جافذلا ةرارؤم ييف دنماا
 ينل] يضس ةكرم شما ناك رمألا جداوق را
 مياه , هيف اانا هيلاششتا ىلاد"دع لا راهو
 ,_ كرلأ «ايسؤر دللي دم لاذ يفشل
 داير حالسإلا بتاكربش نسهع نس

 ,ةملاشا تاردقل للمغلاب ةهعاسا
 ةقيجمهأا برآلد هةسسقن كيهسشلا ىلا

 ةيكيرمالا عاف دلا هردرولا رعرام نك ةق
 درع يكبرملا يوجلا حالسنا نا اياوف
 يق مركرمنلا) ب ابؤقللا ىف ؟رسك .لففتام
 محطق نف نشوب يف ةممدجلا تاماؤلا
 نحاي خالل ةسسيييئرسلا زا مع
 (18 بهأ) رارقن نم ةيوطعملا .ت'الباقملا
 ريسروفملا لامو ءيمرملا رعرضماا 3
 يكيرسالا عاشوفتا ربمزو ىلا عوجرسملا

 نيئوخلا جالبسلا ىلا نمي كرايتيععرا
 تمس عاهؤش نوف خمبشت ىاع د-هد
 نخ هي طيشلا هنو رابملا عضم شفنا
 خبادلا ةمامل- ةسساسسلا فدشم يل لتجم
 راه نأ لإ بملسم هءا لوو سرعبوخلال

 «ب ةدهررمما امءر يارعلا نرااطا
 ؛يثنامسا, هدوو ءفل' بارسوبتكلا
 لمعلا راع ردا م/كيرمملا هدموجولا
 حيممو بيدلا نأ كوييسيتاا يرمادد
 ةميزا ي رميت رسما نأ هبه لاق اريزشت
 قاظقم يبذل ةباينعلا يس هدأ رموشك و
 ةدعاو ةعانت ,.ىّدنان , هرياقلا
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 هلؤوذسع رعشهااج .

 مود سم+دن مذا تونا

 هيمردفملا راهختاو لخب يبعار#
 دهب >:ارذب ب" لرمت اهم) ةدكؤم
 هدم ةماؤغاو كعبرفلا جعاشملا

 37 ةدازو لسارم نوت 7-1 , عطاو

 نا وكلا ي ةيقارحلا ءقسالا
 ! " راع ءلاو دعم مارال شون ةراير

 بيد يناودم طسقم _ وص رشات
 عاملا ركرع قارملا هفدهتسي

 هميرعلا اديسال ضراصدلا |

 *" مكص ميمأه .لعاوملا فجبتبو

 اهل اهم ينلا ةرايرلا ىريفافلا
 , رعيسو اشلا يامرسخلا نئايدخ
 1 فيمن يتلاو دقدلا يمسهو
 اع.ايج ايركو اقتارد امؤل

 ةيماعلا مو قارعلا لالتحال
 هبك دا,]ايردعا طلعطلا دادغالاو
 ةيم ةسالاو ةيبرقلا مهايجلا
 هيكيرعألا هبااوطلا مايقتسا ممع
 همن نصرا ةييوني4 + 5
 .راجحتاو

 دعم كادبوم نلطاولا لاقو
 يه بوعشلا ةدارا نا يرسلعاا

 ىلع ة كا تسسال فا ثا مدخل ملكدا_ بآ ؟يورللا مادنالف ثالوث ميزت يف لاقرع
 ةدرجلا فرد ةييسم هلو ا نآلا غي ىسموحم ل ايباطهبب ناج مثارعبلا الث

 أيسدإلا ع بن" هكاردلا ف مب عط كرف رقم رامح مممام ظولص نأ فابصاو
 يف ا' كمل اهكانال 1 يةهالاك م ١و دو نأ 5و ننربسالا قوق هلو ملاحلا
 اه دمش هكر أ تاركاط ةلماح لاا امءاطي د ؟ةليؤهتو ايناطيرا لف مجشلا مهدم لام ١

 فحول ععث ع تايوبأ نويك يقيل طبق , د هيمو يذير ءاسروصو تانرإ

 راوتل لب داهم ولا
 قايطألو اد قررا تع ت

 ين !يوسلا راولش دوقعت

/ 7 
 همو دهيييدتوحمبن يقتات دوس جدلا رهببب قمل قع 65 فبزرطشتإلا لكم دن دل زانت عج عامان: عمتك ع ويسب عجبسج ل هسة سظسانا حض 37 الماما

 ةيسصصتمسسسم امل 3 رامص فمضقشهلا عاصصات# ١ زصعمت رصف قأ رصصسعلا
 نايل كلاش ةدطصاواا بيدنو

 دحيم سيرا ىلا ,شون ةرايزب ,يرمتلا
 ططام اهتاد اهبضشصضوو راجبحلاو

 ةيبر هلا ةمالا يشس لطأ يذلا
 يتلا تا هتاشر# ند اهميلاطتل

 ةدلمل لآ يه اس راجهلاو ذه.
 نم حورخلت ةلواحمو موال كوك

 ,رابلخلا هادو يسع تمحي كحسو

 راكملاو دهد نضر شوم سيب دت نا
 هيرملاو ناماسملا ر2امخاب اكاهمأا دمه

 نا اوسيجاو ةيماليبالا «تاسدقألا
 لاظنا انئارتن هقيلتح نوتيس ريعثلا
 نئاهللا سيئرلا فيصل 7 0 طم نيو هطشت دقو اهدم نوباعي يبلا هنبرالا ةلروط ,ورف اهم تالغا فون اهباو ريق لو يواا ددوكي يذلا رثاخاو :دالوطمل“ قارغ
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 0: 7 5 3 2. تا و 07 8 انما راق“ 5 0 , 0052

 سس

 نأ زر مدس سيات
 هساطاسج صلع نا يضيو

 هعيئاشب ة.فلملم راب مىيالاو

 ١ نورقلا نإ لعششي باسعالاو
 ماربفهلا اذالوع سفنت نأ كدر

 يذلا رمثلا .ميكلا دهجلا رثآ
 , ضهدلا هباظخ ةدارق ف هناثب

 ةتافتثالا كلت نا فيشاا رعشو
 ماقثاب اداذيا تنآث ايذا ةيماسلا

 ترد ,مسعتا ةث) لاق نإ
 اييذلت ىمدتسا اهم : انالك *
 ثالث تناك اهنا اديلاثو ايد سر
 .التنب راشبالاو , ىتاءاكخبا

 ادري ملو , ايالوم سبو ثري
 نامع-رتلا عئا امدبك الا ةياقها

 | ةبوتلم ةفرو

 ١ ةقيراتلا ىلاذ بجال (ه5
 ساو عاهل 0 0
 .ايكيرما اقره يتلا

 بشاسا أي, ةليمج- مكالشولا نا
 اهيلكي شاغول يشو , يتقالجلا
 سياكلا مرما وئاغول اهنا اركان
 يهاسم كلا نبا كللا رثاشلا
 نف يكب انالك» ةررهشلا ككلؤملا

 ائاو «يلرسماو بيباه يرسكر
 ء,ادخ يهسفلا مكتاغيا تيرجا

 ةوافهلا يشزاهد ديثس يش!"
 اراهو يراذلأ ةاكتنما راهم

 دو ادج ةديثس ارابرب ينج هل
 برزاكو ليماجلا مكودل, اهي

 نيح نيب هئرايرب اهل اوهعسم نا
 ههف ةتتيدتلا لامع انميثل يشكو

 رفاش ةرايرل ةفوتنرع يهو
 ركسالا يم ادئاينآ غاكاللا نتابلا
 هكييافها مثكسا نوميكي نيدلا
 داسصاو ماله2ايسييدو انه )ايف
 مكدتب ىلإ , ,ركتر لالا اود
 ايولاو

 ميسمل كوس مسح هس لسيما . ل, ةيع ريح صح صمم صحا مه

 لا د يااا يبا ا ااا

 انهت عمتف ىدخفأ تيباق
 مستقل يل ةثداولا مسنا تاذ
 ,سرحاو نأ يف يتمتسملاو قرف

 لس ةدوتءدم رمل ملاعلا ؛دبغ يف

 ةيقارسعلا هلثعملا اهم ء'او ةرهش
 ,تودق يتلا يدشلا ةرروق ةررسكلا
 لامشتلا يد ريثكلا يمارعلا نقال
 ةرهش يلح وا , هيئارلاو ه امجد[
 نتا . زمان بده ةبارولا ؟يبشأ

 ةييرافلب هرهس ةراتلا ةماشلا

 ةلولاط ل١٠ (عيظ ايمها# . ةدبححلا
 ةقلطما

 اندفا لدده ب وذق اضم سلا يفق
 د مريقارع يسرح اهم ةيملاربم
 هناجمنو , مهيهتللا لوذدجلاو
 تمدق حرسملا يلو , ءفسع
 ىلا ؛ بح ةيدعلو ,ةدوسلاب»
 ةيبزلا لامتالا نم يدع تياس
 . ةيحرسلاو هيفاذالاو هيراطلملا
 بلدك , لافطالل هصاظ جماربو
 ف لوألا ةريثاجللا ليده لام

 ةهعدنا# عد عرس رازح نو
 اهدرسلا كالوس نو ,لبات ليدت

 ةرفارعلا مدفالا ,ىهدبو , ةمياق
 تا مامفر جملا يف زيشاو ع لك

 ىف نكي ةاَبَسملا نذل . ٌةيئاه وسلا
 ريخوتا جباملا وش , خيروملا عوس

 شل يقارولا مكدؤتا راشتأ مانعا

  عوصوملا اذهب نآلث ةمبهب هلويلا

 رابقاتلا يف ةيودب الاوغا ءبمدق
 ةلهردو ,ياعيرقلا+ لثم ,يسدرالا
 اهزمغو ىرصلا..و , ملما

 ةارد حاركالا تسرد هيما امك
 ليده لوفت اده ناو هيميداكا

 ررتحم ,َل ةماسيااب حارجالا -
 تببحا يبا الا 'ةيريداكأ مسارد
 ؟دههلو , هييباررنلا ماعا فقع ليتدعلا

 ايرافتت زاجتج ىعدفو , هيلا بهتحلا

 يل لوألا ةرئاجلا هن بل ؛كحاو
 جارخألا

  ةرهقلا بلس
 اهب تسماخ يتلا هبرجتلا دعم , ايده

 دقو « ممم اي قفا“ افرب

 ,,'يعتا يف ودع د لفطفلا جرم ا -
 , سرادالا هفاك ىل ةريش هرود
 لفطلار رجركو عسا مامسالا ءالابهف
 ىنشلبو ؛ تاييومسملا ةهل5 ىلع
 ةاوؤسمللاا تاؤسلا نم مهيلبتلا

  ايشا ١ هيراهلت ةرؤسو ؛ ٠مدراباا
 دودخلا» مليم كسئاتو «عابت ل
 رغ اهبللا دو لاؤس يفو 5 جتلملا
 . يلشمتلا ءادالا ل اههبوم هيلا

 .ةرهبك ةقثم ليدف تهلع

 ملعو ديئارولا لماوملا نا -
 روكي دم , امن ةطباولا يه مثلا
 امو لقا نكا , بيصلاو ةكرسلا يف
 ىلغو , اهب ماخلا رممتملا اهعلذا
 اده نك عفنت نأ قست مل موهقلا

 ل بخ انتين كالالإ ف ةيبابشملا
 هكربشللا لامدكعألا

 . يصتاهتا مركالا

 لعل يقسم يناثلا يدلل يندأل ىهاممو

 . :عركوشلا ديإ ديؤلا يبابها سب

 ميقي ةيداثلا ةامقلا يلع
 يس ( رويلا] نوير فاثلا
 ةسداسلاو هحدارملا «عاسإا
 جس مارببلا ها. د فليصنلاو
 , بالطلل ةيلاثا ةيبسوررفتتلا
 هئوضو داددب هءادا ١ ونمو

 اهلجادي ةرموصتعو , ليست هطئاخب رفق  هلبقع هي المل ىسلا
 ,مرظ ةطراحب نمرمو . اع

 |[ يما (5)
 برغلا عجاضم ضقي مدا ,. هادشب

 ةركدا رارق س دش ةيم-هولا | ةفاحصضلا! ةعيدص ؛..رح ب

 مليعلا صرخ عفش هيلاحلا هترود يف يئامتسكا نددل ناس روم
 ةيناراققلا فمسحل ل ب "ادع ىهفم» ,يكيرسا»لا يشأ وبيسبلا
 ,يرملا ركدب قلعتب امم لك هاجت ةطرهلا

 صقر تان كاذنن مسا نأ هةلفاحصلا» ةفيحص بكاقو
 ييرقلا مكافلا ف رومالا مامر نوكلمر سيدنا فتنوأ عهاعم

 4 ةقالبع * يدلأ دادعب ىهقم /طيرش صرخ وعمي مهتلدحو
 , ةناتب برحلابو جيلطلا ةمراب الو دادهب ةمصادلاب الو قارملام

 ةيبمقلا نال ناو ؛دلا اذ5 لمي يئامييسلا مليفلا نأ نحصواو
 ءانأل اههور كردت ةيباملا ةلرما هياكج- ينورت ,ىهف كلد يعرفت
 ساسكت يف ةيئابلا يفططاتملا دا ىلا بهدتو اكيرما يل !هتداغا
 مسا قمسي يده لرتو رظس ةطحس كلمت ةلثاغ ب ميش
 . هرادقب ىهقمو

 7 ل : وسب راصف اسقعي رسق هفيفعت خيسيما

 ةظثحنا اهكلمت ينل ةردطلا فحلا ءايرمجسم عابر نأ رت
 رهشلا اذه ندتلو كرويورن يف نييبلع .نيدارم يف اهسرس يدل رالود نويلم 58 نمرثكأب ,وهرابغ اتيرغ الحارلا

 قامو جاييو ,كوسرب اخو, رز ةعومجملا مهتو
 ,صاخلا لسع ىف اضاع ه1 مي تلحر دم وبرامخل تاكو

 ةعدارلا ةيجراعملا ةردملا تايلاعع ماصيبلا رادلا يق تأدب 23 0 يي ىلإ ةيماسس ةدافتلا هتناليد تهتلا
 ةيمومسلا لاي شالا ريرو اودتنفا ينلا ةيضلا يف كراتيب 0 ,مايأ ةفاكث رمتستو لرالزلل ةداصمللا تاردعتلل تديتعتن لقطلا (ردسد» نعو كراطات لسل جارطالا  ةرقارملا ةبانقلا . لماك ليده قمم يل '

 لوتتاو يبوغلا برقملا نادلب ,زم ءارتخ حابقلا دعحم يبرقملا
 ,تارينهجملل ةيقيرفار ةيتطو بتاثه ىلا ةماصأ ةيعررغالا ءدقت لاطللا ةيسردج روج كيطضهاف هتحاوب نسلا ليما رءلاو ؛ هيخلارضا تاوطخب نق ملاك مديقت هنو

 نم تاشنملا ةيابحل ةماع تلاروست لا ةوسلا ؛فيهتو . لفطلل تاداشردلاو عنان هدبلا -ليده تلاع , يفارغلا مايزلا د ةيشامتو ال هيبفتو هش تار اهدخت او ريسلا فلوو

 ىلع ةرداقلا تاشنمال ةماعلا ءىدامملا ةعجارمو لزالرلا رارصا رلوقب يئرداأ يف ميردبلا هعابص اهفادقا بشت ياةدشاخ لوا»تو أ .نبج دهن نا عمم تاره ثالثا
 ليبت تامولعملا قامعيأ لبسو ةيصرالا تارارتهالا صعب لمحت
 .نئيمدملا لا اهعوتو

 - ناتسعلا يمص ددع ضفخت ناباجلا
 لبق ترس ىلا م١ وسن هايطعاب ماع لك موعت يانايلا تناكر ,ةدوررملاو هيدكش رالأ .ةلويم < م28 سرقلا روم لا فوذ دعل هدي يلو لاقو هريراسا بجرفو .ةيمقا ضارع#ل .ثرس 60 نع ماعلا رجالا نم ةفار لامعا ملفت نو ب هدمرفلا لالبلا يا روع مث . ةياحااا يف فيفا تريدح اده لالخ اهدي. مْبِر يثلا ىائيهلا دنع ديري الا يابايلا تبرق سلا «لباب» ةكرش ىلا هلاضالا« لري ىو ييفارملا مانقلا ,رأ يربو مااهلا امه ىلا اهنقتست ,ينالا مالهسو الضام ةرابدخ رش

 ةيراسحت فايس 2 اوي عش عم ةريش* ديقُتلا لوازم مل لدات ليد . هيك دمها نبا ت٠ اسهداو 1 نم . اويهيبسا هيدع الابعأ قيدط بمساقت 5 + ثبات ءاهمغ ايا. ةيادبلا يب 1 ديمعلا مكن يذلار 1943 ماه ردصص يذلا نوناقلاب لمعلا
 تودعال ٠ ٠ ىلا اهياهطسا مني يتلا ناميحلا دع ضفنم مغرر ددفدلا: هبت 'لَثو «عيبفلا ب ليسيطسح ب. ةدحاو ةصخش يق اهدمال» همتقلا اهئادشا تلاوب مث , ديدقم اهدكتا 7 يملا هيدرثلا ينلاقوت 5006 هن + اجد لجت أ وأ , دجساو بف هبلا#ب  هداهش ةهيلع لاس نا بعاطمس# | يلآ نزتلا نا , ةلالجا ةيطاس

 اريدك لاري ال دبستا اذه نأ نوري ةثيبلا نع نيعفاسملا لب
 هةدصادسلل

 مئاعلا يف ليبامسكاف زاشج رفا
 ليان كام راي > رعصا عيب نع ةينامايلا ؛دكورم ةكرش تيلعا

 ةريهص قئاثو لابقمساو ىلاسرا ىلع ردا نآلا ىتح , اهلا يف متدي
 آدح

 همضو نكعيو مارعوليك ١ ,> برو حلبي يدلا ديدسلا ركهسلاو
 يف ةلماك ةحمص ,لاسرا عيطقسي لامتعالا لسر ةبيقح يف ةلوهسس
 ةيداث 7+ دمتي ال نمر

 نم هب ,.متحاسلا

 ثفط فق ,ماسسنو ,ه امتع
 عاللخلا امير موبلا اهت ره
 قاوما عفتو ,ندمملا ادق
 قمرا يقطن ءامدلا
 يف ةارملا ترهط ادكهو
 دلقتت يهو ,ماعلا ادم
 تقرئو سسك 1١ لسا

 ةدويست) ,اقتو ةيقللا
 مسمتكا» ررسطلا يع

 هسسشطلا راجخلاو !سيبأ عوامجلا
 هب نيرسا .ةيسوسلا“' يناثلا تاديما درعا -- يهيم 0 مكاموو مالا ادحفو

 ميمو ع 0 يتادمبالا «نزكوشاو , اثروج انمهباسم
 0 يسمابحاا ةيرساكمالا ةهالا - 0 ا 3 0 ل كفيالولا انالوم هتالج شعمو

 ملا «تةيرظملو لشوع راةسسملا
 0 3 وتلا د 8 يا ةد ىدس»- ة.ةيربلل تلكدا ابل سوتلا

 يصلملا ةنازلا ةيفارفم 8 + 00 ةرما رثصاو . ةييرهلاب فرصتلا
 دا جا هوتلا» مايو د. اي ماس انيل + هرشابو رمق)ا 1 رميطسملا

 ةزكتملا هةحردأا ىلع .اييوأل"

 متل مالدملا يب ةماميط ةسنملل
 الود.

 نسملتا نأ دعب هلال جرصو
 ةعلك ي هبخدعا ام رثك) يأ للعلا
 هطفل ةقيرع جستلا فيشلا
 اهب) لافو , نتانلا زغاه ةرابعب
 « ضاسلا رشح ىم ةيقهسوم رثكا
 ةفوح دوحو خم (ابهس و
 نا ةرورق نيدلا ربي تاماخكتاج
 ترمي ةيدضو ةيدعغلا ىلا اهولؤحب
 !قاوبالا ةقئارمم يعغتو

 مع سم مسقلا 2
 / عاشو د متي نمل 33 | 717 امك

 -طسوبملا ؛ثلاثلا رولا -
 ةلربخلا روسكلارابقتعا

 سيفابمبلا هاير تقلا --
 ساييف قرساف . رةاقللا
 قاد

 سفانسملا ءءايلا نع
 يا ميدحللا ناحيلا_يماعلا
 ءابحنا

 لسمافتلا  :تايسءايرسلا -
 سياستنا! د لست اكتألاو
 عمومضقلا - يس ملع دا
 نيراعت ةيطورسكا

 انيدضلا ب شنت >



 دئاسقلا سيئرلا دميسلا ةسائرب عامتجا
 ةيسايسلا فقاوملاو تاروطتلا رخآ ثحبل

 ميغاربا ةزنغ ديسلا يسح مادص دئاقلا سسيئرلا ديسلا ىقتلا

 ةداين ىلحم يوضع نيديسلاو ةررثلا ةدايف سفحم سيئر بئائ
 نودمسر ءارروملا سيئر لوالا بئاثلا نانشمو ينيساي هط ةروثلا
 ديسلاو ةيداصتقالا ةدحللا سيئر ءاررولا رسيئر بلان يدامح

  مالعالاو ةماقنلا ريزو مساج فيسصن فيلل
 فطساو ةيسابسلا فئاوملاو تاروطتلا رخأ ثيم ءاقللا ف متو

 0 ايناشم ةيسانملا تاهارخالا
 و نيياطدربلا قوبلت تاحَز لبقتَسُي دنا

 - ماؤ1+ (رسفوبو يناثلا نيرشم 56 اه 1495 يلرقلا يدفع 7 داما
 ١ 1(نسيولا 21

 رشنلاو ةعابطلاو ةفاحعشلل ةببورغلا راد نع ءدصن

 18 الوم/, ةلو 102
 59 اة - تيولل“ ةييدم) ل 107 دعما - لاوالا ةسسلا

 02 25 الوبوركصمو( - ١9860

 .حابض لا ةلابزو

 ,ةئدبلا هفاظنو

 ع[ سصتصتتل
 فيظتنل هتيثح ادوهج ثيوكلا هيدلب هيريدع لذبت

 رباج نم اهنيطنن مت ْنأ دعب تايامثلا نم ةظفاحلملا

 رح قاقيا ةيدلبلا نوجرب نيينطاوملا نا ريع
 ةماعلا ذحصلا ىلع اطافح ةنبدملا لخاد تاياقنلا

 © ظولطب

 دعا  ةهحاوزإباحْطَصاذاَعَقاَيو :

 تاديدهتلاو لِي
 ل ا ا م ا ا ريا

 ا_ةيرّظلا وهراوحلا
 دل اا امل ا ا ب
 اهعفرت يتلا تاراعشلا عمم برقلا لود ضعب ضقانت برغتسن

 مفدص كئاقلا سيل ارلا ديسلا لبقتسا

 نويرالسيج نارضملا سمأ و
 ساتملا ف سدقلا نارظم ,.يشتإ
 نم ايمع مخ يذلا هه قار دق ا
 تافدخلاو متلسبا تاييدح و اهلا
 املاطبا يب ةيعامتجالاو اقجلا

 مادص 0
 وياك ناوطملا بطاقو

 6 يسيثرلا ديسلا ةلماقلا
 ثنا سيئرلا ةلايسي ..الباد يسح
 لك رجبقو بكت يو. يريمشأ 3و يبلل
 .. اهتررعاو انسوؤر .ثعفر يسرح
 قيمي أ لجو زم هللا 6 يلعب

 ناك .يشتوي اسك ناريعملا 0
 نزفوت .قبتحت رويواسسي فرملا
 رولا ةسيالا نلقتاف ..يهيتارنسا
 يولي يدستيم بزعنا ءادغا عيصاو
 ..يارملا عمم ,يجيتارتسالا نزاوتلا نع
 ةتارشا مرا امالا ىدلا ناف كلذل
 ..اهليثخ نوكبس رصنلا ناب لمالا

 عارم دئاقلا سيئرلا ديمسلا بحرو
 دفولار يتتوباك نارضملاب يمسح
 ءاقلل ءرورس نه برخاو هل قئارملا
 ميس

 زقارسعلا لسيفن اسي

 معدلا دئاقلا سيئرلا ديسبلا نسثو
 لوو نم دمولا مءامعا همدقب يدلا
 ١ بعُسلا ىلا مهتايمسج
 نأ ..هترايس لاقو .,لداعلا هلاضنو
 ديثع دووم يئاسنالا تدير
 امك يلاعتو هياحبس كلا ن# يبومشلا
 ةبيرق ةيبالاك بومشلا يا جب ىئرب
 سخشلا نال ..ماكحلا يسيلو هينا
 د رهامسالا ره بوعشلا شل يماسالا

 .اهباطرسعتو اهتاوقعرخ ريرقلا
 تسالي نكلو الجات هيدقيس فافاو
 نم اوسيمل ماع هجوب ماكحسلا نا
 مهفت فيك الاو ..لاعتو هلاحبس ملا
 يتلا متازجلا ىلع قيطملا بوكسلا هش
 قو نيطسلف يف ليئارمما اهيعرج
 يمدقلا مرسلا يخابو لب يم دقلا
 ءاذغلا حبم اهيثك داري مم قيرشلا
 .قلرمإا بهك نع ءاودلاو

 مادص دكاقلا سيئرلا ديسلا داو
 ماطظ نك 1 بمشلا نا
 قيس نيمبرا نم رظأا دادتما ىلع

 هتاسدقم لعو هتيئاسلا ىلع ىدتعاو
 س ذلإع م يش هيل رانك بلع
 نايشلا 0 تل سد ورسم 2

 ضوخ ىلا اتايحا ,بومشلا رطضت هبورحلا خيرات يل

 اهتوقحو اهقدايس نع عاقدلل ةهركم برحلا رامغ
 ةيسامولبدلا يعاسملا زجعت امدتع اهحلاصمو
 دوحتتو ,..موصخلا عم اهئاقالع عيبطت نع تاردابملاو
 تاحاس ىلع يرجي اه ءوض شع ةداعلا ل جئاتشلا
 .قراعلا

 يبرعلا اتنطو اهدهشيو اهدهش يتلا بورحلا امأ
 ل ةدبرف بورح اهباف نالا ىتح نرتلا 0

 لكاشملا رييجت اهيف ىرج بورتس اهتأ ..

 سييست اهنم ىرجو بورح ىلا لوحتتل ةدضامسلا
 لظتن .. ةمساح جئاتن ىلا يدؤت ال تيصب بورحلا
 بوشن تايناكما اهروذب ىف لمحت .ةقلمم لكاشملا
 امناو اًئبستث مسح ال بورسسلا لظتو ,.ةديدج- بورمح
 خيرامو ..يسايسلا لمعلا ربلاهد ىلا ةيئاث لكاشملا ديعن
 نطسلم ىف ةيبويهصلا ثاداصعلا ةلود عم انعارم
 .ترورحلا نم ..عوبلا اذهب لفاح ةلئسملا

 انهرش اهب ىلببا يبلا ةرهاظلا هذه بئارغ نمو
 تورخلا ةيزلا ثحب نيكتافملل اهيف داري هنأ ..يبرعلا
 ىقينل ..بوضهنلاو ةيعامبجالا ناراعشلا لك دافتنسا
 وه راعشلا اذه لطيو ..برحلا + وف طقف دحاو راعش
 ,اهرسأب ةينرفلا ةمالا ركست يتلا ةنجولوبدبالا

 ىع هتاّدلا ةرصاملا هذه نع انحرخ طق ةدحاو ةرم

 نع عافدلل باونس سنامثلا برخ يارفلا يضاخم امدنع

 دفم اهتدايسو هنيرفلا ةفالا ةفاركو هيدابسو هئمازك
 قفح نا ىلا ةياناكماو هاتفاط لكب برحلا ضاح

 ىلا ةلكشملا بداع امدئتعو ..كرامملا تاحاس يف ميسحلا

 ضرأ ىلع بعيج لق بئاك يسادسلا لمفلا زيلاهر

 ,لوقب ام فرط يال اهبف قبب ملو ,..عهاولا
 نهي ق ةيكيرمالا تاوقلا عم ةيلاخلا انثكرفيو

 .هبيرعلا ةرسرسلا ىف هينلطالا تاوعلاو راججلاو
 دويجو ,,..نحلا قنطبم قطتدملا سفني قارفلا اهصوخني
 نأ نودحتس نوددهتو نوتشسيعت نيذلا رشسابو شوب
 ةيفارعلا ليجتلا تاناقن .ههل حف ىلا بيلقتا يعابطا
 رسال ةليسو ىلا لوختتي فتك نملعي هديماشلا ,ءارسبلا

 .ءهندابا وأ ةآرقلا

 هلخد ىف نيرهتلا ىفلس دنع ينرقلا خيرافلا نابخو
 جايرلاو ورغلاو ركسدتلا لماوع لك بمواغ بلا تارقلاو
 دنم تاهجلا لك يم ىارفلا نللع بنك ىنفلا ةيئاودقلا
 رجستلا ورع ءامأ دقمعت .ءوبلا ينج خيراتلا رحف

 رمالا برقلا صرا نم ينالا .ديدجلا
 تاطماخم لك نم نويرافلا ءالبلا لاجرلا .الؤعو

 تيوكلا هظفاحم ىق لطابلا دن حلا ةهبج ىلا قارفلا
 نم ةالثآلاو ةيورعلاو قارعلا يىمختس يثدلا دسلا مه
 4 .ساردفلا رصمتلا

 5 ىلا ءريلا اد ةشالا ىلزرقلا ليخي نم ةياغ نا

 < ط ءادنلا

 نيممالخلاو ءازقلا ديك اهنع ديجتل ثيوكلا

1 
 بملط دق برعك اندا .,هتدايس رو

 يدطعسلل يف لصعل يذإ“ لعب اريثك
 عدو ال ةحيلن وه مللقلا اذه نمسناجو
 اسنط دق نحذف نيطسلت اع مل نم
 تباصا ةما ناغ ةماك انثال غرم ..يترم
 ..افياصا دق يطبسلف بعش

 ضططخلاب يريخلا رم انيلظو
 ءمهسمدقم ْلَو دارشالل ةقحاللا

 حفسرب نأ نوديري 27 .نيذلا هدياهسلا
 بكي ام ىلا رومالا ةدوعب بلاشني ثوص
 لسع اوطقاحي يكل هبلي نوكب نأ
 ترب امدنعو مئاقلا يواساملا عضولا
 تانعطلا ءنض هجوت بوصلا اذنه لتم
 .تارماؤملاو

 هديبكات دتاقنلا سيثرئتا ديسلا د دجو
 جمحصلا قيرشلا وه راوجلا نا
 نس دلا ناو .,.لضلا وه اج ىلا ءادتهالل

 ايفوس نواطتي راوصلا نوضفرب
 عيحص رسه ام لك رفوجل اقلاطع

 تاهتساو لادلا ةرقت رش ةويحم
 هللا نام الذ عمو ,,هتداجس فاشاو

 لك عبم ب تاصمالاو عاف - توسل
 وع انا سيئرللا اودغ حرط
 تاوصا دعاضتت دم توب
 ةيييكيرمالا درا جمل ىوللا
 هعابفزتا ةيددححتب سرخالا ةيبرغلاو
 فربما ةيجاودرا ةحشضاطو .برحتلا
 .هيتادعم ةيا هنادنتفو يكيرمالا
 يل ةيبلغالا ميعز 0 يدعو 2

 جبوج)
 ل تا زرقا تسبل هنا 1

 ىلا 5 يكرم تاوق لابسرا اطلس شوب
 ,سرقفموكلا نم ةقئاوم نود برح

 تاقيلعيت نا رتيور ةلاكو تركدو
 نلخ يوت لمف در تءاجج هييلغالا ميعر

 نش لامتخا نع اهيم ثدحت يتلار
 هيبلغالا منكر ناكو د قارعلا ىله هبرح
 ةررار دق سرفبوكلا يف ,نورخا ءامعرو
 تاوقلا دفتتل راصمصلاو فخ يمارا
 .لابش ةدوطعرللا هشيرمالا

 نود قئويش دسملا اكد سيران يف
 5 هيدحراخملا زيرو دكاسسم سش
 ند ربكا دوهتج لادم لآ ىلودلا عمصتملا
 عمولل يملس لج ىلا لضوتلا لخا
 ينرملا جيلطتا يف رهارلا

 يي ةفامنجا ل هملث يل ددشو
 اق يما لريسشامان عم نيران
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 ةيتاثلا ةبجولا ةدوغ
 ىرسألا نسم

 نسا ءاسم نلطولا ضرا ىلا داع
 مرتاظ نتم ىلع يقارك ربا انلاع
 ىلا نازهتت نم مهتلما هيسالل هيفارع
 اريخؤيب مع يخزلف ياشع"لي افمتس زاده

 دادعب ىل نازماو وازملا يني
 نرئكمت نيدلا نكريسالا ورم ديو

 صفرا اولعب مرباشلا نم هيباثلا ةمحولا

 نا ريدقلا يلخلا كلا ىل' ةولهساو نطو"
 نسبح مازلت لماقلا سيئرزلا ظمتحم
 نيدهاتلا ١ ريس وملا م مصع رشتبو

 مهمح رم نك نو تباضما يارس" ربغو
 لا ةموصلل دج 0 ١) م اهساو مجرورسمو

 دلاثو برارتلا باجي ربصس ل اودخاو
 رادقتسا لشحا ةهما ةديتارملا ءانمآلا

 ناوفسسالاو هما ' سك مودلا و ةيمدصمقلا
 5 ميكاسللاو نطولا يك (ايدلل ماعلا
 ةيادب

 عاصف او نسفير مهلئانقمسا ىف ناثو
 مدينا نخب فارشالل املعلا ةييجقلا
 قي دباعلا ىن سالا

 رص مسمتل ع ممل سيب سي سس

 «٠ ساسعسعلا قيأ

 * عا قينملا » ىل تن ةشتسمي

 (ع ص)ر

 لاومأ 0 ارداصم

 نيينوراقلا تاكرش

 0 دقو ليقتسي ناضمر

 ماظم دئاقلا سيئرلا ديسلا لاب
 هتادهبسلا ةبطري امملغ امدنع سدح
 كلذي ادينحر ةبم ماقتلالل تايساطي رملا

 نإ يناعيربلا بببتشلر نهل لوتس يكل
 ةصايسل ا عم امناو همم تيسل امتفكلمم
 نيئاطيربلا ايذعرلا نع رظملا عس راو
 لئاسولا ىدصا وه امئار انتيملر سيلا
 ..ربكا ةلراك عممسلا

 هلاسسؤتسا سدن هتدايس لاصار
 كاهئاطيربلا تاديسلا نم ةعومجم
 نهجاورا ةرايرل قارفلا يل رذخ
 ..يقارعلا بعشلا ةقايش يف نيدوحولاا

 ديري ال بعش قارفلا
 ا ل عب لا 7 يلا
 اهتمارك بومشلا لكل ابلثمو الح
 ,اضيبا مهتبارك نويل 'رملات

 نع اتلا سيئرلا ديسلا بدشو
 مالسلا معي نل يف َنيديقارملا ةدغر
 ماقبل نلا نارك م لاقو خيبصبا
 نيكي ناو امتفغنم لك مهي ,رآ يسسي
 اياضإ لك يب رظنلا ف اديحرم لايقل
 بيلا لخ بديرا اذأو . .ةقطسملا
 نأ دب 7 كلذ دنعو اياضفلا ,لك لمت نأ
 يئيعسلف هيض اهتمدقم ف وتب
 يضذالا نم مولظملا ةههصش ررخميل

 هسافطار هنانباب لتقتاو
 ةهسويلا ةتادحداا رمز نيخويستاو هكاسو
 التياهسلا ينديا لم هتاسدقملل
 .نيلتحملا

 دئاققلا سيئرلا قيبسلا رينآ دقو اذه
 بهذست نا ىلع ةلفاؤثا خيبسخ مادص

 نهدم نهضاوزا تايناطيربلا تاذيسلا
 انيركتو اريدقت نه دلي ىلا 0

 ليفت قيلبل ديسلا ةلباقملا دمع
 ..مالهالاو ةلاقثلا ريزو مساج
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 برسحلا ىلا نييكيرمالا شوب عفد ضفرت سرغنوكلا ةيبلغ
 ةلاكو اهتلقلو ةيسبرفلا ةيجراخلا ةيكيرمآلا ا نلف اجاجتعا

 يبرملا جيلخلا ةفطنم ف ةيسلتعالاب نأ املاطدزا لع ةديدجلا نيملا ءاسأ
 و هبرخلا ليئالد تاراهش نيمفار بصديق يملس لخ يف لما ضيمي كادش
 ,هطقنلا لجأ نم ءامد ,نايقلا 0 ربكا دوهج لذي

 رسخلا برح تارهاذشلا دقو اةببهلا بجلاسلا باق ندنل نو

 نم ددعو نوييكارستشالا نابشلاو نم ةريسم نب يبوت يراسيلا
 ددح ردو :ماليسببلا تاسمفتم
 ++ و كالا هيام نيربساففتملا
 .سصقش

 ىلا ةيسيرفلا ةفاحصلا ةناكر تركذو

 ةراهز ف دادقب ىلا ههجوت لمف برحتلا
 .مايا ةممرا قرفتست قارملا يلا

 ةريبسملا ماما تيدح يف نب ددجو
 كرايدياه قئكادم- لإ بعمجت يتلا
 8 ارلاخ نيدلا نيرهاظتلا ةيئاطعيرلا ةس ةيئئاذا
 ةيباملالا ةيتحراخلا ةرارو ماهاو ةديدملا نف ادكؤب حيتخلا ةقلعمم ف ةيكيربالاو
 رضطلا برخ اهسك باروشإب اوضؤو ءهبربح نش خم ايكيرماو ايشأ قي

 ل نارطلا ىلا ناملالا دوئهحلا اهييف اوغدو
 .,جيلخلا هفطدم ىلا مهلاسرا ةناع

 ده نوب ف ةمادلا ةبايملا باكو
 سيرم يلاضلا عوبسنإلا لالخ بّستق
 هيونعل بيسي رجلا بريح ينتاكم

 دبويتس لاح ىف رازرطلا ىل | ناملالا بوتجملا
 ,ترجملا

 زيزو بيز ليطنم  دمسلا ككاو
 نأ همياج نم قنمسالا ةسيرق ةمجراخ
 هيصرخلا وش يقنب ماقتل لو دنا زملؤمملا
 اه طيرقنلا مدع صخد يبلا ةيليلكلا
 قنرشلا هفطس اناصن لك هتلاممل
 ,لطبسوالا

 ,ةيطقتلا امههلامم وه قازهلا دع

 نا نب ينوت مساب ثدحتملا لافو
 ةلواشب وه ةرايزثل يماسالا بدهلا
 , ةقظنملا ل ماهو الل يملس لش لاخسما

 هنا ةيبويرتلل ةلام يل نب حصواو
 «ةرايزل ةديؤم هالاسر فالا هتالث ىفلت
 يارعلا ل١

 ل اميساو اماغ انأو كاب نا مكاو
 نا لامو ,.برجلا ضصقفانس اناطيرت
 نك رفات نأ يناطيزفلا ببشلا يلع
 هعظسملا ق جمولا لاح هرظن ههجو
 سابلا نم فالالا باثم دخاوب ثمح
 برشلا عالدما ةلادع ف بوملا

 ,1 ةسسصلا ىلع ةيقنلا١ سدظاولا فالا دهاظن .,نوب ىو

 . جو

 نطتسشاو ةينئازيم ين ريبك زجع

 ةرداصم ةروثلا ةناينا سايس ررك
 ىلا ةدئاحلا ةنوتثلا ريغو ةلوقنملا لاومالا
 س صاخشالا ءاسساب ةلسبسملا تاكرشلا
 مهلاوما ةرداسمملا ىسابم» ةلئاع
 ف 586 سلجللا يرارت بٍجورس
 ءاكك لك نم وا

 ميجرلا نمتحرلا هلا مسي

 !روثرا 4 نايك سلجم
 1154 رازقلا ملر
 طه 1111 /لوالا يداسجإ ١ رارق# خيرات
 مادخل

 راج
 نم هأ» ةرضنلا ماكجحا ىلا ايادتبما

 روتسدلا نع يهبرالاو ةيناثإا طباملا
 :يثاي ام ةروتإلا ةءاهنأ سساحس رنا
 مغو ةلولبملا لاومالا رداعت . لوا

 هلجسلا تاكرشلا ىلا ةدئاملا ةنوقمملا
 مهلاوسا ةرداشملا نصاخسني)ا ةزمساب
 يي ةررتلا دايت ساسم رارق بحومب

 ليسامتو ةعيراو ةئامتالذ م41 ملرلا
 سراسملا 1440/4/16 ىف عرؤسلا
 فلا ماع لوقيا رهش نم ,نيرشملاو
 مراييل سقضم رارقو نسسنو ةئاممستو
 هسسظو هنامتالت 544 مفرلا يد ةروثنا

 عباشلا 1940/1028 يب نرؤملا يبو
 هئاممسمو فلا ماك لوالا سرشد رهش نم
 نصسشو

 لوصتخملا ءاررولا لوبي اناث
 رارغلا )بص ديكس هلالفلا باد تاهتحلاو

 سسح مادص

 ه«روئلا ندانن سلكم رسممر

 ملاغلل حف :انلّشلا قارعلا دوت
 ناضمر ىساي هل ديلا 1-6
 والا يالا ةرونلا ةدايق سلجم رضع
 ربكم دقو سما جارذولا سيترلا
 نوح ديلا هةباثرب مالبسلل جيذللا
 , ةيستجلا يبتاطيرب ليت

 سيئزت لوالا بئاثلا دوسلا لاثو
 يبقحت ليحا نم لمعلا نا ءارزولا
 ةليبت ةيلوؤسيب رع مالسلاو رارقتسالا
 هوت لأ ىلا اريشم يساسنا بجاوو

 اهضشاو باب ب مالاسلا وهيا لادلا قا

 ةدايقلا ناميال ينملاعللا ماعلا يأرنل
 . مالسلا ةيمشاب ةييخارعلا

 ناحفر ساي مط ديسلا بفابحاو
 هيساببب نا ةروتلا ةدايئا يينجم وع
 نم دوشحسلا ةدايبزو برححلا ةبلبا ديمسصت
 اهدشحي يتلا ليثاسالاو شويحلا
 ةرايالا ناييا مدع نلغ ليلد شوب

 اهمارتحا مهغو مالستاب ب م

 نل مالبملت عيبلكملا ركسمم دقو داو
 مهما) برسحلا يضنرت بوسيشلا
 ةيماهاو مالسلل اعرد زولوكيل نودمتسم
 ةهبجلل ةيمامألا طوطخلا ىلع ركسمللا

 مهئلمو دق لثاسرتا تاثد با نيدكؤم
 فئتخلم نمو ركمعأا اذه ف ةكراشملل
 برعلا ةئراك عوقو حنا تايسنجلا
 مخيهستل يلافلا مقري دق# نيددسجم

 ظربابمو يسح مادع لاقلا سيئرلا
 يضاالا با نس رشغ يناتلا يف هتدايس
 راوضلاب لكاضشملا سا مديكاتو
 , ةداجلا هيملبلا قرطلاو تاصواقملاو

 دواي نائدع ديسلا ءاقللا رصحو
 ملصسلاو ةك1 فصلا ةيولعنم سيئر ناهابس
 .قارملا ف نماضتلاو

 اًّينيطسف 6 حرك :ةضافتنالا
 ترد ريوتح 1١ 6 لاقتعباو

 - بامنالاو عاو - هقمسما نطسلل
 نيسسدظ دلل سيظاوب كيم بنما

 تريح تايضاوم يف صاصرلاب جورخسب
 ل ينودهصلا لالدجالا تاوق عم سما
 لصما مر جاطن نم ددع ءاخنا

 نا ةيييفسلعلا رداشملا بركذدو

 ملاعلات اّيداصقا هت حيلخلا ثادحلا
 ىل ىداصماالا عصووتا دثاقي لاا اهرارمتم او حمشمسلا ادخلا ب ذا ب عازب مهاوع

 لوألا ىيرشت رهشل يك رمإلا ةينراوملا ل رخملا مقاقن اميسم مقاعملا اود نم دع دعلا
 هديصرعلا درسوجلاو جيقتملا ف يكيرتالا يئركمعلا راتتتالا بسب يضاللا

 اينسانف امفر مظعلا ادع عيس | عفوست مبا ةيييرفلا هفاكسمتلا هتاكو برتدو
 ديرمسوكلا اك هشسبا وسل وتلا تاكارخا نم رطرلا للع 5441١ ماه لالج
 هموكصتتاو

 ٠ نيالا رهسلل ةيراول“ و رجلا عقمو
 نبات ءاقلا نس اهيفقن فربشلل كيسمتاد

 هناك عمل حافل هور يس +

 ففوب همس نم ينهي يييصيسوم ىرون ىف هيحلوالا سمع“ يسم هس ادياولا ف
 .ريافما رموملا رارمملا لا يآ همقنرف 2' 3 اقفا يف هي ناسلسم7* ةييفمملا خب اسم

 عفر رزقت هنا نسما ةييويجلا ةيروك يف هماجتف» , روي ولو وسن لام لومحم قو
 ةرطم كذ دو موشلا نم اراميتلا دماحلاب ةيعب را ةمسسنمب ةيلجملا ةيسحفتلا باطما راعسا
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 تادخ ل1 هيروكلا هتعراخلا ةراطنلا ةلخنا مسامست# ريزخب جصواو
 عيفوملا سرا ماك ل ةينونكلا امروك دراجي ريشمس طضرلا امم حاشم 4

 رالوذ رابلم ,#..3 مرده يلام مختل ياي راجسبلا رجم ليحل ل .,
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 نيوسس نص هياملاب ١1 ىمالوس ه6ب اممم "8 ١ ىل' هيركنيفلا تاققنل" سه ميز اوإ
 هيوومتملا ف يباكيست ' انييألا بيبنم يمال“ ماعلا نه لازال“

 هيساهملا ءايهدا؟ نيداتصم نااعد تبسم ةماعلا تاققنلا بنعيرا امك
 ىيمخ يدي ىلخ رالؤم دنع ندم بحخلا صفح عو ربكم نم مك لا ىلع و

 1 4180 را رشي ن نفعت لا فايع هن هموكح ل و برمي وللا ةصمضو نى دلا تاوينس

 مود لملم 9١" ا“ وشو كا وال لبس ن دذلا يسايقلا مقرتا
 يكفلا حوكرسب ا ني ايار اعلا موعاه دحام لإ هير اولا بسقف رصد حضوتو
 هود .ةيلس #*-و؟ 28 سم

 واود راسلم 15 قل لا ءاهم هيراوملا ل وجسفلا ل كمو
 ةنسنب خلع تاناملا ةيراوم ق رخللا هلو بوينر نامثم بلاق يسطت وس" لو

 طظفسلا رالهسا جاهزا. لالا لدا عاشرخ نم مخ رلاب هباللاب "ا
 ا نا ده علابم ةسفخ موج

 ةراصنملا لوقؤلا ناتقجم ى رملل تايب هيععس "؟يقعن طظشنأ ' , انا نوف عقر
 نسما نص

 لوالا سما بوص ضرتها ناوملا سلجم يا د دي دل“ رييسكلا ءاشسا هلاكو باكو
 لزمدلا فيرو رابملا ضرتتلل ديدتحلا ريسسلا حيصتلا دفاسزلا" ندض ىلع هيفف*ولاع
 لقاوملا للا اكو ل راك نأ تعب بكل بنس 273

 ينج رفسس ةييتاظتسإب ةرسأ للا 1دهينالكيزسلا ىن اقوب ةيقيضص بادكأ _فسا ىلو
 اموالا نهساولا رمح طسوبا ا! ق اهسدح (38- 3 لاوح رسما ماصق# نه ناس
 0 ةميصتو ةيعاضر و اططأ نوذ حيقجلا

 جافدلا ةرارو وداصم تازملقمل اقعواهنا قا ةيرشم للامم ل ةتحشلا بلاثو
 ف م " ن دو ايييلالاب مجالا 0 1 ةيياطيربلا ىاويلا باك راج ةيياطن ربثا
 نييلزتدبا ةينجح رايلم لايقل ناسنت ينح علاممس هيمحلاسلا تارصومب قاس ١

 118031213111110 طفتلا 1 71قاع ا افا طمللب# رتل "+ ٠ 1 نيب هن ]لج د

 بام تالطلس نا ماسلا برخدو
 ياواد“ يلا ميسانلا نيدق زل“ حستخ تساوو نم

 ١ 0 ناوي لب توري 1: < ١ ترا« ءلابكنإال نقب نتاع دز اق

0 

 ناك ف برخ تاهضارلا جلظ فيشا
 يك نارخلا يانطاوم بنمأ ثريص سوي
 ثفلدباو ىزانملاو انلابخ يبنفي
 ةزمل حاطت يل حمر هسدم ىل باهحاوم

 يف روخاص بحبو رضلا نيب ةيمدم ىو
 هليجملا هيبرقلا ةعفلا

 نارا ةلمصللا صرالا راسا براشاو
 د مبجا لالبخال“ باطل
 يح نلع لوجتلا طع
 قرش ق نيطسملف نادمسو ناوصو حيبشلاو
 ةيزاضتنلا لاتنلا بهلحلا امك ةليجلا

 (امل ةسفسلا ىلع يقبلا١

 ضفرت ايبمولوك
 يكيرمالا طنضلا

 رسيرو قذعأ - تاصباد. انوطون
 لإ ركيد يسمي ةيكيرمالا ةبحراخلا
 يكيرمالا .هقوملا يستل اهعمولوك رارتما

 سلجم نم رازق راريقنسا ص
 د ةرقثا مادطنسا ريمي يلو دا نمألا
 قارملا

 انووال هنراير ءانشاركبد ىقتلا#

 ريروو اريبطاخ يبمولوكلا سيئرلاب
 قف يلعا يدلا وكيماراك سيول هتيحراخ
 ذيعت ايسولوك نا يعدم رمئؤم
 جيدكلا ةمرال يملس لخ ىلا لصوثلا
 تارفرقلا ديشتت ىوسس ةرالبن لاو
 دق عورشم ي) سردن ؟مدمع ةيرورصلا
 «يلو ذلا نمالا سلحم ىلا مدقب

 ىلا ةيئاطيرنلا ةحادالا تدسمو
 ايسوياوك نا مهئوق ييسايس يسنقارم
 ومده يدلا طفلقملاب لسستتت ودبي ام يله
 لك فاشتكا ي رارمتسالا ةرررس ىلا

 دهلغ يموادتس لخ يلا لمصوتلل ليسلا
 _ةمرالل ةيسنلاب

 اتوغوب رياغ ركيب نا ةغادالا تلاخو
 س هتلر نأل ةيرامثم رعاتمم هيردعت
 فنالا اهتالخ مضي يثلاو ةرهاقلا
 ةوهرملا جئاثنلا دؤت مل لاهمالا
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 اسسيئ ايش ر وم سيسي ر نسم
 ناس كلو فسواقم ليدعلا يسابيروملا
 هيوجالا تاقالمإا يههس عباطلا لماع"
 ناييوندلا نيرمظاللا نيب ةقيسؤلا

 يكيس» "دق سن رلا ميمسلا ليلتسا
 مست نم ةيدابمم لا ىنهششلا ثوعنملا
 انو هيوانس ميقعلا يسانيرولا سمئرلا
 نت هس ' حباطلا دنا يدوس
 ةسرعلا ١ مسيو 9و 1 هملجادسلا ابان دتو شما

 يفسفت .فدظلا بسلا هزانللا رهو تمسلا ىلا يضاقت رولا" توعبلا لبو

 ءاشااو ةفاقملا رع و ميس'لخ رش لا رم ةيطش فاسو سيئرلا

 ىراسلا روستك دفا لسبشتسي
 هيدف ىل ع. ه.8 هنا مهيسلاخل ل ريحا | دال تبان سيئر" ميدنسا .قيفسس

 للص نس مهعمت ختما دقو هبوحصلا يرابسلا دماخ لمتتم روتكدلا
 الو اهس سوئبم مهيلاخ يكب ءابطالا هيباطرسلا ىهارمألا حالع يف ثحابأ

 اوعمش نا غمد نكلو عهؤافش ىجري يدق د رج اجو
 يراسلا لمثنم روتبكولا دنغ ةحلامملل ماي نطاوب رشع ةسبطو ناييبط لقدم م 4
 ةلادحح بنسحلو امئاهب صينلا ءالش مت ساربا نم امامت مهؤافش متو 0

 نكي ال ىوتسمم لا مهنم رخآلا يفعنلا ةززثخمم ةينا
 هيلاح اوياك امم هسرالس هيبمكلا ؛ةيبطاؤملا «الؤش 1 1

 اهدهسي سلا باروطشسلا) سنو و

 نيسحمادص دئاقلاسيئرسلا ىلاةيفرب يف

 يملاعلا مالسناعاتفم مكت رداسبم :سابصلاوبأ
 ةرادالا بلواح دنع .نوسرظفتلا ثحب

 تاكد لالغتسا اهؤانلصو ةيكيرسالا
 لئاعتا انئاضب ةريسم نم ةييمن
 اندرا ينلا تاطسللا كلت عورشلاو
 شغ ةبومعلا نس هنأ افخ اهردكو اهعم

 ةطسلف يباعم كردي نأ ريسمتسملا اهصن يلي اهيل
 ءادنا لثالذو ةداهشلاو لاضنلا .رلا نمعرلا لا مسبب

 ةباهن رسين + ةيحمقتلا يسع ملا قئادبا قييطرلا
 مده را ا ديس تاييسالا ممر هللا هضؤيح

 ام مهبمطال حيبمت يثنا ةسايسلا ةررتنا ةيحتا
 نولاك نوعرشيو مهريلل ةوضقري 00 0

 مهجلاضب مديل باشهرالاو فاقلا ةيبرعلا
 عاقدلف يف انقح ابيفغ نوركديو ةتيضنا ا كاجيوعا ناك يام

 .امسفنا نع رهوسو ةقيتسب ةقبطملا ةقثلاو زي#الا
 دف ةيموبلا ةنمركلا تسيلا وا

 راقثا قالطاو ةيندبلا ةيرابتلا نشسلا يلح

 نم يوجلا رجلا ضرفو اهصمب ىلع ريجتز نالمغ ةفقو :قيتولاو ىقوهنلا
 رامح سيئوا ..بافرالا عارتا سكلا عابالاو دجملا مق يلع ةقتاللا مرحب

 بارخلاو رامدناب ءديدهتو باعك بعش رز لك نوبسجل مويلا
 سيلو | يباهرالا لمغلا ةمت ةعادملاو لع دع

 الع ام أذا باهرالاب نيلضانملا ماهتا
 ره مهيمل قركعس 0 نم 0

 اح 2 ينااعلا الد لا
 ينوريذتلا نبعا

 د مترماجم 3 فرثعييسو فول
 املا مالسلا حاتشم

 ا 0 ع ابك هلك 5200 عيلاممو
 لافي نبل ايتاتي مل ناننالاو طبرلا .نم ةنئاما كالجأ زير"
 قلطملا مكبامياو قخلاو ةوقثل مككالتسا هدجو يشسغو يمرلطلا
 0 اهيلا يبس يبلا ةمالاس ةئرابملا اما تنإلا قلخبا

 ريكا قمدتست ؛باتشلاو ياما ف انبمش ءاثبأ
 ليهتمب ةحلست ىوتلا نيزاوم اوا صمون بالا
 لكب ةيبرسنا ةمالاو يبرغلا ناسنالا ىإدعا قيقحت

 ,ميكات اهبر ملطبر نا ذفم
 اس يحس مج ةريخالا تاروقعتلا موب ظمو امه نم

 ةقلططلا امثكراشم ايمضا انكردا ",روبالا مامز متكسمو بأ نم
 ان يتلا ةئيضملا ةكرملا يف ةلامفلاو ننام هيجل وا

 وا نويزهلب  نوكل وأ نوكث  اهتاوثغ راكخا يلع ةعاجشنتاو 1! مدأ دو دو
 .ندمزهني اسر ربع ةنيقثملا ةيكيرمالا ةولدال
 ليضانحلا دئاقلا قيفرلا اهيب) اننا لنويرفلتلا ةكبش اهثد  ةديده
 ركشلا تايا 2! مككهلا مدنقن سعتو يف هيب يسب اهيابسلا يسكيرسمالا
 ةيلاضتلا اوم نش .ناستمالاو ريثآلا - 3ك اكك ملط ارلام
 انمعد نع بكؤت لا اتمهي ةيثدبملا انبعف سولذ يف رجبكا#
 قيتقلا قارملل دودحملا ريملو تباثلا ميرحتلا ةهبج يلسفانم ىدما#
 ل ةايرشلا ليافلا أول نب انا قس املا ايسخش 5

 نم نم

 لدجش ةيسالكلا انتاباكمايو امنا
 لكب ةكردملا صو لع دينلا

 يذلا لكلاب اهلحاربو اهنيصافت يو ءايزالا ركسمم ةهجاوم ىف قولا
 زيلمسلف نعو'قارملا نع جاندلاب قيلب نم مهتم الع يف ةركلا
 قفجحتت يتح ةينرصلا الما نعي يوصل فداهلا دمعتمل 00

 عانعالا ركسعمل عاركدلا ةطديرهلا ىتار واسم |نامنا املافطشت

 سيبالا تيبتا ةرادا مهمم ةمدقملا فك بملا ةضايلا ةيضارسقعالا
 رريامت رصتلا
  ةيلاضنلا انتاوحت ىمسا ونقل

 يموتلا لاضنلا ف مكقيفر
 (سابعلا وبا) نمابك دمج

 مو
 مدلاب دهع ةقيثو
 دئاقلا سيئرلا يل

 برملا ةبلطلا مدس عاف. لسوملا
 دشاعملاو لصوملا ةعماج دوس رصواذلا

 رهدا دعنسا ىوبيب لوالا
 هيسرعتلا ةسالاو قارمللا نع ماقد يلا
 ةهلابرمبالا ط1 م
 ندهتسي نبلا ةييادهلا ةيكيرسالا
 ينرعلا دولا

 يعئا مسئطلا ميئانح بمدقو
 عرف ةدلانغ يمن ماما سمأ بدشمجا
 بطنغ دهع ةفيثو ةظياخجلا ل برجا
 مارق داقلا نييرلا طدسنلا 1١ داقلام
 افلح ةيلطلا فوفو بدم سسك

 ةقئاللا بتارملا يلعأ يف اهلل
 هرك رلو ذاذخا نيلض انمبو ؟ةديجم ةسأ

 ةطرش ةيريدم ةلادب ©
 هيكيرمالا ةمحنهلم ههجاوملا ةءءاسس ؛:ةظفاحلا

 ةمضالاو قارصتا فس هنو بهي 7 ١

 60 تح ,دجيلا ©
 ةبوانملا تايلديصلا هتوحذلتك
 | ةبوانملا تاياديصلا كي دل
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 ماع وللا د نا ةيشتول ١ ءيدززكلا

 عادلا نوم ايليا تيايسم © ؟15 ؛-
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 ويمعلا هيلا ةهناندم 1 ضيطارلا

 هكوي دؤوب دع تيوكلا ةظفاحتم دطرش
 يول ع و رام يبول 111

 فيما تدحت ةمسدم © و ا

 يلع نسح يلع قيمرلا ٍ ةملاسس ر ىقلتيإ سيئ رسلا دسيسلا
 مسالم ل م سلا

 :رسصسلا تسضو ىأ نسم ىوسقفأ موسيسلا ق
 نسخ ويفرلا دكا ماو ب هم اميلتتا

 ربس نجما هةيرطقلا مزايقلا ويشكي رج
 تملا ترخع) لاقلا ميظنب بيكم
 تتيله رص نا يملارفسالا يسرفلا
 بئواجم اس ازا يبمآلا هيعشو قرارملا

 نت رهؤاشملا»و ةينويهصلاو اكيرع'
 مسقتملا يارا ياكل برجا

 هيرعبلا ءدايقلا ويصل يم رت" لاعو
 تدفع هموم هودب لالخ ةينلك يق
 ةيسبتلاو هيدهملا بامظنسللا سما
 نيدلا ءاملقو تبميتلا سنايجبو
 قارقل» ىا ةيباميلسلا ةطفاحبب
 تاقلا يسشرلا ديلا :نابخب ممظملا

 مون كا نه نوف" رج مودل“ نيج عادم
 سم

 عامرشلا برصلا نم ريرمكلا اخو
 ملاقلا ل ةينانسالا ليسرو ييكسلاو
 ىف قارعلا نودلاسو قداس نمدقلا
 3 مبا لدخا لص نم هلاضن

 ةمالاو قارحلا ووسع نسم اهب هياطشللا

 سييرا دسسلا ةزداص مويع يف ةمرعيا

 نم رشسع ىناشملا 3 ريدييك مالف دئاقلا
 ىضايلا يف رهش

 رودسلاب يلع ربح ىيقرلا ىلاشاو
 لصامالا نيرلا لاحر هداملل ريمثملا

 دومص ريدم, ةيريقامكلا بامكست او
 رمسلا ءدبش فقحح رميضوفور بنشلا
 يسم رادص رسم زلا

 يب دج هيلك ترللا_ةشامملسلا ةوانف ريش يما قيقرلا نقلاو
 يمان لاقإا سيئرلا عسا

 م ر8 هلعيم اضملا <«
 . دومض اوسؤكس نا شرقت

 ظلاثب ليكو دنسلا ةودعلا رخو
 ءاضعا قاعرلا نب ددعو ةيباميتسلا
 عرملا مبايق

 يكيجلبلا ينالربلا دفولا ىقتلا

 نيبق ارعلا افعضي نل عيوجتلاو برحلا لوط :سطولا سلجملا سيئر
 حلام يدهم ردمس دهسلا قتلا ٠

 دقولا سما ينطظولا سلتللا سيئر
 هديسلا ةسائرب 6 ينامربلا
 سيئر ديسلا ضرمتماو ريدلبوت زما#
 الس تاررطن ا رماح

 هياط يك لمطاسإلا
 ديمستو نييلو ذلا ملسلاو سالب ديدهت
 .ملاعناو ةفطملا ي رتولللا

 ادبيه (ادبع قبترلا انه
 عم 0 ةدايقلا وسغ
 يبرملا ثمبلا بزحل بونجلا ميطدت
 كتافظاحس بابشو ةدلط يكارشنالا
 دطسارو راسل يدو ناسيمو ةرفبلا
 داعتالا ,سيساتب 0. ىرتدلاب

 .. قارملا بابشو ةيلالن يمطولا
 ةيرطتلا ةدايقلا وصب قيمرلا 0
 لكبناتسالا للدم لالخ كمن باع
 راسلالا عرق 1 يذلا

 ةرصبلا ةففاحمب قار قارملا بابو
 رشم "| ل ضنلا خيراتلا نا ةلسابلا
 2 قلرملا بابشو ةباثعلا

 , نيسح مادص دئاقلا ضيئرتا ةيصنإ
 و ادبع قيفرلا راشاو

 يململا قوفتلا نا يل+
 اسوا نم ربثعب مهل اراعش ةبئطلا
 نطولا دثرو ءادعالا رضدل ةريخلا
 ةرداللا ةعدبملا ةلالطلا تائاطلاب
 ,ءاطملاو عانبلا ىلع

 رس انيسا قالرلا لظحلا يضحو
 ندا ةنيدد ةرسبلا يميل ءاضعار
 تامظنملا ءاسطغاو ءابؤرو بزل
 تيهنو ةبيبحشلاو ةيريهاصجلا

 .._ .ةينهنزق تاوارجأ
 نيقهارملا ضمب قمم

 ةبطاخلا ةليللا دادلع نويزفتت
 ةيهيبصلاوب نيقهارملا ع ص ا
 هتاطلسلا تقلا نيدلاو سقئاصلا
 يقلا ةينخادلا ةرازو يل ةصتخلا
 0-5 1 ثبب ارامل 1و مهيدع
 يبا نم ةهئادتبالا سرادملا نع
 اةباثكلا يا مهئاخ دعا ضعب ىلا قاروالا
 يفتايلا لالا وا نارشيلا ىلع
 .ةراتالا دصتم

 ىلع هقيلعت لالخ نويزفانلا دكاو
 طبشلا ركارم هبعنت يالا رودلا ةيملا
 لا فوقوتا لالخ نم ةناك ةيغامتجالا
 علطقت يتل ةلعرلللا ةرهجا باج

 مهستو ار يوبرتلا اهريدب
 تارواستلا نم دحلا ةيلم+ ىف ةيئعاف-
 نيف رارقتسالاو .نمالا ىلع انملاو
 .عمتجلا

 ثييتطاوملاب نويزفتكلا باشاو
 هد عب مهتاما تافرصت ةطح العا
 | ةرهمتم تاعغاشإالا

 ريغ هارخا وا فرست يا ثدحي
 ارديجلا يلع ةباتكلا سم ركذ ام
 لالخ نس وا ةيلروبا ناصامزلاو
 تاءارجآلا تذختار ةيفتاهلا تاملاكللا
 .اهيبكرم دمع ةينوناقلا

 ةيقارعلا رفدلا ةكرش
 لوا لافتشا

 جالصتسالا جاربأ

 هيفارعلا رفسلا ةكربب تلغتخا
 اهليدشتم سما طفنلا ةراروت ةعبادلا
 د ةشماحلا حالسعتممالا جارما 5

 ,ةيطننلا لوفحلا
 يب ةيكرسشلاب نولماعلا برعاو

 يسشهلا تالملا ةرضبح يدب لاطمسالا

 ديسلل مهبج نع مهجيراظاب .يشاو
 مهحرعر يسح مادص دئاقلا سيئرلا
 لوقحتلا يف ةكراقللا حرب لوا ليدشتم
 ل. ..ةعوتح# ةطعبلا ةيطغبلا

 ةديرب لافيالا هبيلبع رتفم
 اكشلا عم مءادنلا-

 موت وس ل
 هةهفزرم بيع يطيبو دسم د بم
 مهرلا١ بيبوك ب قار 854
 ادسولا ل ج83 اسلا
 لسع يينعرس ةسعرما ربح د عسا

 كاهل

 يكب ما
 مث

 ير اممم نذل انكم هما قش

 مميولا ددصل
 ؟ي ع رح

 جاور ميمو ديما ةقاظطنو
 مياس ريم ريشللا علا مسام
 لمص مخ لام نعااقلا دوصسم

 قلاع
 ىلا يفر اكا»

 لايسص/ اههببلع رسقب

 ا

 2 ١

 لوبتع يعراب تاصرخت لك نا داو
 ناكيرماو ةنياهس نه برصلا
 نبل ىنارقلا بعش عيوجت مهتالو اخو
 يف يللا ىلع ,يبتارعلا مرع س .يلامت
 ةيساد كالتمار ةماركلاو رمثا قبرط
 تالاجملا ةفاك ي مدفتلاو عندلا

 ِهْنَبَب نش ريدلبود ريال دبسلا رجعو

 قارم# تاهجين ناب قفاركا بفولاو

 تايلر دهامملاو ةظفاحملا نسرادم
 هبسانقاب تالافتحا ةرصبلا ةمماج
 راملغلاو دسئامكلا اهيف تيقلا
 , جيزاهتلاو

 يف ةيساردلا عقاؤملا تدهش انك
 ثالافتجا سمارأم يذ ةظناحم مومع
 راف. ضركذلا ةبسانمل ةسعصاو
 ةبيبرطت ينطولا ماستالا سوسامتل
 ,قلرحلا بابشر

 ايباج رشخ يتلا تالانتسالا للختو
 دلذاحم نيسحع نيسلاي هلم ديلا اهتد

 ءايضعاو ريب يما قلقرلاو رألا يذل
 تايئاعف بزحلل راق يذ عزمل ةداهل
 ديشاتالاو قا ايلا يحدق ينل
 ةدئانلو لفرحلا بحب تنغت يس
 . نيس مادص للاب رومعتملا

 بابضو ةبنطل ينطولا نامتالا ناو
 ايريهاسع ةلافتجا سبا مانا دق قارملا
 ةيساتلا ىربكولا ةبماثذ ايزكرم
 .داخنالا سيساتل نيرشعلا»

 ناسيبذ دولوم رونا قيقرلا
 ابابشو ةينطل ,يثطولا داحتالا سيئر
 يذلا لافتحالا ةيادي ف ةمثآ قارعلا
 رفع يداف رشخ نايرب قيقرلا هرفح
 يبرملا ثميلا برهل ةيرطقلا ةدايقلا

 كرس بتكملا رس نيما ينكارتجالا

 ةسسبلالا يجتنل ةهسومةودن
 كم ةعانساا ةرارو ثمظت

 وفيس يرسبمعلا
 عج الا يممسعمو ةرهاحلا ةسبلالا
 1 اهلل تسرك ضنخلا عاطقلا
 تاحتتملا ةبيعوس عافترالاب قيعتلا

 ثكداوملا كءابغر مطالي همم هيرتامولا
 3 ةاررولا ليكو دهسنا اعبو
 «ضدايم ديكأل ىلإ نييعادملا ةودنلاب
 لاللع نم ميلسلا يعانسلا لمعلا
 لابملخاو جايبالا ةدوجب كيسمتلا
 نزاوتلاا ١و ةيسايالا تاقماوملا
 ميماصتلاب مئادلا مامقعالاو يرعسلا

 جاستنالا طباوض مهتفلاخمل

 قحب ةيلام تامارغ
 لسرف ةرابجتلا ةرارو لسعاؤوت

 رياخملا باحصإا قحب ةيناملا تامارملا
 تاميلمتو طول يبضئاخمللا نارقالاو
 . ةريقحلا جاتنالا

 بلم تامارغ ةرئزهلا تضرف دل
 .لخب رائيد 5٠٠ اهنم لت رادقم
 نايستت نامل ا 0

 يل ىنع ةبهيو مدح
 يل شولع ديشرر مادم ةنيدبم
 .. كيلاهدلا

 ههنم لك ةيلام تامارغ تضرلا املأ
 دوف بيلا لمتحم قتحب رايد 0 + ”
 ةرهاقلا يح يف نومسلا نرق رجاتسم
 ميطملاهبع دمحم نرقلا لامخو
 احس ا لف نومصل ! ناميبي اعهظبعلت
 هرزثملا تاميلشلا انالخغ مغاطلا

 اهرده ةيلاع دمارحل بعرف امك

 رطم بالك يروي قف راثيد 7++
 عافكلا ىخ يف نومضصلا نزع بحاع

 - ٠١ يب جوارمي نزولا يف ىصلم دوسولا
 هدعاولا ةيورصلل مط ؟ ٠

 نيج - مسسسخاب فم جا

 ديسلا ةردابم اهتدسح يتلا ةيملسلا
 <11, يف ييببح ماديع دئاغلا سيئرلا
 ام خيمت- لخلل اباوبا ميقت يماللا با

 لئاشن نس ةقطتملا هم ت
 لمح كاحيا ةريرم ادكؤم تا

 يلا حلسملا ديدهتلل نه 1ديمب يسرغ
 ف ةيبنجالا تاوقنا دوجو هصرفي

4« 

 تسبا يبعشلا ١
 ويحل ل61 ب ايد
 اهناجللا ف الحلا عادبالاو قاستإلل
 قارملل يرايطحلا ضصوهتلاو ,يملعل
 , ميط
 لكشت سهسلتلا ةبسانم نأ او

 نم ةيبالطلا جهامجلل اقاطم ةرهاج
 داطتإل# يلاصبالا قايسلا خيمسرتا لجا

 ةيبالطناو ةيبابكلا ةدجولا راطا
 تاسمظسملا داشتالا اهباقا

 ةيميللالاو ةيبرحلا ةيبابشلاو ةيدالطلا
 ةيلظملا طماسر# يتلا ةيدار دل او
 وع ارفاعلا باستكاو
 ديسلا لضانكا 1 مط بدلا
 بادشلا ناد نيسح ماده ,نسيلرلا
 , ءةمألا يف ةوقلنا 1 دعاق

 يداه رفح نايرم قيطرلا دلكو
 ةيسوا لناهتالا رداك نم نيزممملا
 . ايزنوريو ةيغلو ةيسد

 تتم رماشلا لافثداءا نمفتو
 هيشائاو ةيردش رئاملو
 اتسم 5 سيك لا ديلا تحي

 ٌميقعلا قارملا دجم
 92 دال دبع ديسلا لاثلجالا صحو
 , ةيبرتتا ريزو سدلا

 لشميف دلما

 فاتوألا ريزو
 ءايشص اسفي

 سما ءادمص يلا لصوس عاوس ةاعدص
 هعاقوالا ربرو للصاب هلكاحمع .ابسلا
 ةيروهمحجلل ٌهرايز ل ةينمدلا رواشلاو

 يف لضصاق كلادنو ميلا لاقو
 ءانآلا ةلاكو لييارم ةلقي حيرصت
 سيلا ,ىلا ةسرايز نا عافبص يف ةيفارغلا
 2 نواقثلاو قيسنبلا لس تدهت
 سيل“ يب ماشرالاو هاتوا ةراروا لبس
 يف ةينيدلا نوؤشلاو تافوآلا ةرادبو
 رداسثرالا) يبالسسالا لبعتا لاصم
 ههجوملاو

 رواشتلاو قيبسمتلا ةيمه'ا ىلع دئاو
 لق يف .حمترارولا يف ربلوؤسملا يب
 ةمالا هجحاوت يذلا بار دجتئاو فو رظلا
 مهاونلا رثأ فيبالسالاو ةبيرمتلا
 ةريرحلاو جيلخلا هبظسص يف يسحالا
 0 ةييرعلا

 ةرئاط سبا رهتف داتحب يلا تلعر

 ,ضصايربام رارط س ةيئاطبا نسحش
 تاصاقلو ةرودالا نع تايمك لمحت
 . ,لاعلمالا

 وجال وتزين وديوس رمتتدلا لاقو
 ققارملا يلاطيالا ءاررزلا سلجم لثمس
 960 مهب ةجهشلا نا ةيز دالا ةدكسشنلا

 لل نم تابسرا تايحاقنو ةيودا نم امش
 ةيلفاومير ةيئاطيالا ةيودالا تاعرش
 , ةييئاطيالا ةسوكدلا

 ياطخاب ةرئاطلا لامقتسا يب ناكو
 ةحصلا ةرازإ يل يلوؤسملا س ددع
 نساصتلاو ١و ةحلادصلا ةمقعتمو
 ,اةيقارفلل رمحالا لالهلا ةبحمجسو

 يناطيرب ديف
 :ظسلف عم نماضتي

 يئارعلا بحشلا ظويصض دحا برشا
 هتماعت نع سيتاطيوملا اياكزلا نم
 ي يديطسفنلا بمشلا عم قلطلا
 هديعرار هقوكس ةانرتسا لجأ نم هناي
 ةبصهتدملا

 يف رصليب ليشوم ,ميسلا منت
 اج تابت ابنا ةناكو بيع

 ينطاوملا دم ةنياهسلا اهفرتقي
 ةجيذم هيغاوم

 1 يبصقا7 ا دجسللا
 000 يناطيزولا اولا منبت دو
 نع ارييعت ينيطسلفلا بعشلل لاملا نم
 نيكنسلا) بهش حب هدطاعتو هتان
 .ةغورشأ او ةلداعلا هتيصتو دماعلا

 مالبسلا لسر لوصو
 ايلاطياو ادنلنف نم

 لسر دقو سمل هاسم نأ لفي .لصو
 بنئوا ديبسلا ةسائرب يدتلكنظلا مالبسلا

 فقعاصلاب ؟
 .ينابنلل ؤرابر

 تا دمدهتلاو .تالكخنلا 5 0
 مدشو ةقطدملا لكاشم لمن ةيركسملا
 راوجتا لا ءوخللا ةرورسم لع
 ل مئافلا رثوتلا لحل ضو الار

 كلو سيما ءامس دارق ىلا لسر امك
 ديسلا ةسائرب ياطيالا مالسن# لسر

 نم تاجتئملاب كلهرعمتاو الد محلا
 ةبتيدسلا يببلاسالا عابمتا لاء ط
 ,لق رملاب

 نع هارؤولا لبكو ديسلا نلعاج
 للشلا ريدم ينرراس اولرتوأ | ةسبلالا نم ةزيمتما تاجتما# لوستب
 لو سيئو لاو قارعلل ةرابمز | قروسسلاب ضاخلا يم ثعلا .عاطتلل
 نالمجا وه هترايز نم ل دهنا را يلاطيالا اولطؤم ةرازيلا اهنماتا يثل# هرحلا
 بفشلا اقفيالا بعشلا نمايست | نسم ةدالتسا#ب ةيسفانملا معتم نحل
 .لايتمالا اره

 نزمافتلا نوريدملا ةردثلا رضيحو
 ةرهجالاو ةيجيسللا تاعاسملل
 .ةرارولاب ةيسسحا

 ءادهأل قباعلا ميلصت يل يقارملا
 رسدلا قفحتي يئح ةيئامسئالاو مالسلا
 دص هنأ تاضاي ةقطلاا مالسلا مهيو
 للع ضورفلا يزامتالا راصحتا
 دجفيت بحشيو قارملا بحشو لافطا
 ةقطمم ف ةيبدجالاو ةيكيرمالا تاوكلا
 اههلامن يفحتا تءاج يتلا جيلزملا

 هذي تاب يدا دلما

 1١17 ددملا  تاخ4 2 را1 58 دسالا

 قارسلا ءاشب ل مهماسيسال مهمدرسكتب ربأ دئاقلا سيئرلا
 وتكمل

 علطسي مالسعالاو ةسفاسختلا رسيزو
 اسنلفلاو كولبلل لريفاسيتل جذاسن ىلع |

 مياقلا نيسيرلا كيمملا نم ةيشس
 رطل ديس (تظا سينتن . ديم

 مالعألاو هيايشلا ردوو مصانع .دبيفم
 ليئامتل ةرقفمهم جياع يلج
 يوارملا اوسمكح ريذلا ءايلشلار لوقلا
 ةدعنو مالساا لبق

 متال فكيمي تدلعل قوبسلف اكو
 سارع ذنب جالخإلاو ةياقتنلا ريرو
 ناسا كشت# يتاذقتل اينييزم اهءاسسشحا

 وسا ديفعب ةفئابم هلالزع مم صيفارزملا
 يف سبح ماد دئاقلا نسمرأ' ديست#
 .لاصت' اذه

 خمياج فيحت فيطت ديصلا هلأو
 راممجالا قالخ مالغالاو فاثمت» ريرو
 ضمد رادع دئاقلا سبئرلا رم“ نا
 يب عهسبا نم خيمج رودل اديلهب يساب
 ةرهاطلا هتبرم نع عادلا ينارعلا عام
 ناك انا هيلط صرفت ناودك ى دم

 عردخم
 نااهشلا قرا اده نا لابو

 رضاع حيرابلا نم ليشسيب ريمكلا
 ةريسصا هلا لايخالا لك راش اهمال
 تاياذعل اكرحبمر ارهاتج روكبل هلستار
 مايمتاو ماظنلا كظتفلا وارحلا ءاسآ
 رب دعنسا هيجي امن مهيطو رع مام لاو
 لسحرلا مسيتا ةيمحن نذل يه ملا

 رز هس مؤ ا نم لكل ريسج ماده كالا
 ريعز ميظتتلا قارنلا هرسيم ل يح
 ةديمز عالاسالا لبق هيفاعنملا نروصق

 ءالالاو ةقاقثلا بوو طسلا حم واه
 دياتك ءداغا نس عرج وه هولا اك لاا
 ديسبل) ةزوجم ىذلا حهبملا قفز حيز املا
 ةينارلب منع ضسشع مادص شاملا يسيئزلا
 هقيفد هسرع ةيؤر ديدحلا بايدخبسبلا

 هيبرملا اننا جيراتن ةحصاوو

 عحستتفي مساج فيصن فيش
 رس اسفملا يىستا رسفلا نيفلأ ضرسعم

 مساج يبت كيس "وست ؟ تما
 ضرب نسا عالعألاو ةقاقتلا ريزو
 ايياذنا رعاملا يف ازيغلا نيل يم .تامحلا
 .قوتشلل مادص زكرم رن ميقا

 ةلانلا يعرتملا لامخا تدبحو
 ١6١ اهديفش يف هلراش ةحول ٠٠+

 ةيئقلا تاهابخلالا ايئارع ايانف
 اهثايوتسمبو يفارعلا نقلا نب ةدئاسلا
 دحاصللا نع للامعالا تربعب ةفطضك#
 يل نوسلاب ةفاقثلا ةكرح ين رمتسلا
 قارمبا

 مساج بيمن ليطل ليسا ٠ارو
 قصلملا شرعم مالحالاو ةفاقنلا ريرو
 ةيتابساو ةيلط هيلجب يذلا ينمايسلا
 رصنلا رام تحت ةئيمجلا وغلا ةينبا
 نع دادسللا

 فافتا/ يضردملا تاقصقد نيسحو
 دبقلا هتاقلا قرح ةابالا ييتارملا

 مهموعر نيس رادع سيئرلا ديسلا
 ةيئايربمالا ثاكئلدتسفل يدستلا يغ
 اةتيللا هرءريهملا
 مثاراجتا نب لبتلا

 بج ضرتلا لابعا تنمح اهع
 يذلا يداصتقالا رامححلل نيبتازهلا

 :ةيلاتلا ماسقالا ةيسردملا

 .ءايرهكلا مست )0

 .ةراهشلا مسن (5

 .ماهذلاو نداعملا مسن 4

 : ليجستلا!طورش

 ,حاجنب ( ةطسوتملا

 تيوكلا ةظفاحم يف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا
 ماك: 1١/57/ خيراتلا-77١١ ددعلا

 حمض نع ثيوكل# ةظفانسم يف ةيبرتللل 3ماعبلا ب
 ' ,ب كلا ةعابلص ةددادنا» ةسردمب قاعتلالل ليجستلا باي
 هسا م1558 م/١١م/١1 فئاصملا تيسلا موي نم ارابتعا

 , مهللدلحو اكيرما هدهش
 ليثو ديسلا حانتفالا لفخ رمجسو

 رم ددعو مالعإلاو ةلالثلا ةرئزو
 هرارولا يف سماحلا نيزيدملا

 عئالطلا موسرل ضردم ١
 هيل ىيطولا ماجتالا جتتما

 اهرمم سما راسالا حرت قارملا بايشو
 يسبايسلا يسلمو عئالطلا موسرل ايدق
 ءاقنخا ةيئارغوتوملا ررسملاو
 سيساتل ,ريرتهلاو ةمساتلا ىركدلاب
 ,داستالا

 تاطاشنلا تافورتملا تدسجي
 يا ثالثلا داست”ا تاسلعمللا ةزهشلا

 ةيدلعلاو هبداقتلاو ةيوستلا بئاوجلا
 ناراصحتا سدهملاو مدقتلا ةلاعو
 سلا ةدابسس قارعلا ةدهشب ندا
 _ يبس مار دئاتلا صيئرلا

 دهس ىل ايمن المح داجتا7ا مظدو
 ىداعرلا ةبيدن تافلمملا طدملا
 سالو ديشاما هلابح تست ةيبباسلب
 دمسللا برملاو ييقارم #| بح تفسج
 سبح ماد دئاقلا سيئرلا

 قايرلا نم دتش لبحلا رقخو
 بسلا برخل جانبالا عرف ةدايق ءاضغا

 كا -يكارتشالا يبرعلا

 «تسوألا ةعابط) يكين اكيملا ريوصتلاو ةمم ابطلا )ذ١

 ه«ساتلا فصلا ىهلأ دق بلاطلا نوكي نأ ١

 دعب امد 151/1 ماع ديلاوس نم نوكيدتأ 7
 رسما لهب قاحتلالا يف نييغارلا ىلمف

 تيوكلا ةظفاحم ف
 ايئاج تالماوملاو لها ءرثرو دم

 ةظماصمع يف لقملا رسيوقتلا هن ارد
 ,مسنوكلا

 ةراررلاب لروؤسم ردصي حرسو
 لمفت مقتاعع خ6 كانه نان معادنت ا
 نع الصف بيوثلا ةنيده لخاق انبوب
 تنوللا عب تاكرلا لقبت ىرخا تاما
 رانتبو مرهنلاو مازرهجلا دو

 ريبست يبلا تالفاجلا قدس نا لد
 - دادتب ب .بنوعلا هميم دفط ىع
 18-374 يسب حوارني اسوي نسكعبو
 هدياج

 نراببس مراسم خراتعا بدهم
 1185 مفر لمد ةهيمومع

 هدي يساين :رضرم "مساس
 رتبت نمم يذرف .ىيريقظلا
 ةردمرتس لاعنالاب مركسلا اهمئاع

 رثسلا غم  عادملاد»

 نفح يه ا رطب ,ءوج ناففأ
 نكسب ام ةركنلا همن6 رسمت

 ربا لص رارهلا نو ريخب

 اناهيلعا رذعل نوم يحرص

 بص عاقيلا دديرمس. لا مسد“

 سي سي بباب لأ ل ا ا صب. مممسسملب مل ندع ماما م يي م ول

 سلا اهتارعأو

 صا . 2 35 و وشولا .: 0 ع ؛
 ا نمايصتلاو ماسلاو | ليعجسإ اسم باحصا قحب

 0 ا 2 0
 ةريسم يف اوهجوت لطرف هلو لم وا ةراحجلا ريزو دمسلا
 , ا باجاصا رزه ةيلام ثامر
 دهاسو تايثك يف برعلا ةدلطلا ددف تاميلعتو طئاوصلا سفلاملا نارم و

 الا دجاوتلاب لصوملا ةعماج | . نودحلاو يبرعلا وسلا رخال حاشا
 ١ ةيبرعا1 يت يسلطالار 2-7

 رهاسلا هياهئلاو زا او دجال قتلا ا ل
 .قارملا يلع ناودعتاب لقنلا ريوطتل ةسار

 ةيراكشسل ةريسم ىف ةبلطلا برتناو
 برعلا ةيلطلا ةيراثركس اهثدطب
 ةراقسلا ىثمد يلا سما لموللا ةمداح
 .قلظملا مهدبوات لع دانخم ىف ةيكيرمالا
 صاشنلا سيق ارعتا ىباجح يلا مهفوقوو
 . هيبرعلا ةمالاو ىنارحلا نع مهحاق# ىل

 ف هييالطلا رهامجلا بيلاطو
 لا اهسلس يتوب لا حاجدخا ةريكدم
 ريروفلا تاحستالاب هيكيرمالا ةراطسلا
 ام الا اهباب هذكؤم ةبراعلا باوفلا
 قارملا يناوذعلا نم ىلع بعذنا

 ىرختو 3 قرتهدس نضرالا ناق
 ناودخلا الله فلخ .فدن نم لك اهقم

 عمر يسيرا رقص راوخ دنع
 نما. ميان بن ماكو[
 نامثع رباصلا دبل ةلزم نامت
 رركتلا دياق رقم يمص يحرفم
 عم داسلاا ةراداب لاصيالاب
 ركساا

 نثر نأ اضم رفع راوج دقي
 سميج دمحكس  مناس 41
 ميقن ومس نع رمق مئاسم مولي

 رمز فياهن لاصن6# هةيلجل
 كا عع 247

 دهر نكرصم ركن يو دقع
 دسم ممم ملال 2538
 نسبا يح رمع لامخلا همجي
 ناانا لسصختاا ةيلكا ربعي

 ةيوط نصب ةلطهطام باد
 افلا, هديزتس نع ةرداص

 نييانسص 8516 مقر ليمحتو
 يمارخلا) ميسات» حاب نايسجحا |

 ربعي ندم قيحريف نةيسيختلا
 زركدا ضياقم لاجناا# اهسلش

 5215 كسلا عم ءادملا

 هيلز ينادؤوس فا روض دقم
 ل
 تالل سمج ين ع مم مس جاع

 5 , هيلع
 00 ل

 دعس

 < ه "ف

 ملا مساعد قع ون نفع
 هساس 1116١

 0 ديد _مخرسم فقم ف ادسملا
 ها علام ءاوما هياكل

 سلا ب سس ب ل سس ب سم سا

 : | ل

 هوطنم يق نئاكلا اهرقم يف مهتامسأ يليد بت
 ,.سرسلا ماوديلا ماثلا كملذو .يضوعلا ماربأ
 :يهو ,ةيولطملا تاددتسدملا

 ١ - هطسوبملا ةساردلاب حاجنلا ةداهش ٠ .

 ازنغ ةروصو داليلا ةداهش م. ؟
 هب بلاطال ناتيمكش نائروس . *
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 ها هسا لما دععالا

 ام :دئادلا سيئرلا .ذبملا

 *  تاقالعلا نوكت نأ ره اذشعم
 ىلع امئاذد همئاق هيداشألا

 .لمابتملا مارتحالاو ةبحملا
 ةلاحلا فشتي ام مهأو

 ,ةيقحلا اهبلاج يف ةيتاسثالا
 نأ وه ءاعبالا بناجح يف سيلو
 ءانيمتي وأ ناسسنالا هديري يذلا

 ”ءانمتيو هديري هسفذلا

 نول نكي امهم ,ةيتاسنالل
 وا مهتيسنج وا اهيذ سانلا
 ..مهنيد وأ مهتيسوق وا مهتغل

 انرتك ,فرظنا اذه تاك

 لك نال :نيبقارملا ىلع. اريسع
 ةبيقلا يلام وه امم ءيش
 نم هادتبا .ديهم .مهيبلا
 تحبصا دقتف ..مهتاسيئم
 ةريزجلا هبش يف مهتاسدخل.:
 ةيمركملا ةكم يل ..ةيبرصلا
 ربق ثيح ةرونملا ةتيدبلاو
 مل ,ةلاهم ..اًهيا 4+ لوسرلا
 نا ناكملا اذه خيرات يف لمحبي

 لبق الا ةيزاغ شوي هتءاج
 دارا اهدقع نمزلا نم انرلا

 ,,هلتحي نا يثوجلا ةهربأ
 هيلع رهسو هيثع هلا بضغو
 هشيج تمر ؛لهبابا اربط
 تدابث ءليجس نم ةراجيسب

 يدم ىلع الشم كارثو '
 دشرا نإ فياسو ,خيرانلا
 لك يف كطقف دحاو يبارعا

 يشبسلا ةهربا شرج :ةريزجلا
 ,ةكم ىلا هاجتالا تيس ىلا
 نوقرمي اونوكي مل مهنأل
 لظ ,نيمسلا كلذ ذقمر ..اهناكم
 نا نوديري امهد. ؛برمثا

 اذكهو دحا ةنايغ. اومظعي
 ءسضرالا لك يل نوما دملا لعفي

 اومظعي نأ اردار“ امتي
 عم نرولوغي مهدت ةلايفع

 يباك نئاقح كاذ نأ ةراشالا

 .لاغر

 يف مكيعتا ال ىتحو
 لالخ نم مكل رهظي ,.خيراتلا
 يشويجلا عقر لقت لثملا اذه
 يف تاسدقملا ضرا ىلع ةيزاغلا
 مبصيو .,ةيبرعلا ةردزجلا هبش
 نروكي امدنع يلغا لقتلا
 شويجلا هذهل نئعملا فدهلا

 اذه لك قفاررو ..قارملا ونغ وه
 ىتحو ءاودلاو ءاذخلا عنق
 ..نيبقارعلا نع لافلعالا بيلبح

 عيمجلا برمي امكو  اذهو

 دش ىتعم لصشي نأ مرهم ب
 ..بيرحلا يف ىرسالا

 عقي امدنع ..بورحلا يفو
 ءاذغلا هل مدتي رسالا يق مسالا
 ,ةيسصلا ةياعرلا هل مبقتو
 هنغ عثم قارعلا ةلاح يف نكلو
 كلذ ميسو ىيءاوقلاو ءاتقلا

 نع .اًده اوررق نيذلا تدحتي
 نوردتعبو .ةيناسنالا بناوجلا
 ءاسثلا وت رباج ءاهل الثم رباجع
 نم ةملؤملا ةورثلار بيعبسلا
 ام بسح رالوب رايلف (4ذ
 يف مكمالعا لبق نم ليت
 ءاكيرما يلو اهتاطيرب

 ةيئاسنالل هحوت ..ننا
 هذه يف ةيقيقح تاناهأ
 ةمهبملا ,ةلجمتسملا تارارقلا
 فسيئاسثالا اهاياون يف
 اهاياون يف ةحقاولاو

 نوعساتم نحن كلذل .ةريرشلا
 - نكجاوزاب انظفقحا ننال

 - تاديسلل هجوم يمالكو
 اذف ..رغسلا مهيلع انمنعي

 رابتخا ىلع مئاقلا انرارق سيلا
 .ىرخا تارابتخا دوجي عم

 مكيربايمب قلعتي ايفيف
 اذجاوزا باحلمم اب ةصاخلا

 ..اندلب ىلا انعم اقرت رزطسس د »رارقوه امناو
 .عوتلا اذه نم فرظ

 نمو ةبايقلا نس أنم اريبعتو
 .ةيناسنالا ميقلا نع بعشلا
 ابثيع ةأرملل امارثحاو
 مرتحت قارملا يف انئال ,تدجو
 ناك دقف .اصاخ امارتحا ةأرملا

 يلابع ينسو روم اهل لازي الو
 هطغ يف طبثري ؛ىوشسلا
 وا ةرهصب بلصلا يناستنالا
 ةأرحلل قباس لثم عمم :ىرخاب
 ةيملاملا برحلا يف ايناطيرب يف
 ,ةيئاثلاو ىللوالا

 انبحر ؛اذه لكل امارتها
 تاديسلا ةبغرب اقملغ امدنع
 نهتبخرو انب ماقتلالل
 نهيب نهجاوزرأ باهصتساب
 نهل لوتن يكلو ايذاطيرب ىلا
 نا ..لكك يناطيربلا بمصللو

 ..ةساسلا عم ةلكشلا امئاو
 اعناو انقتبغر سيلرفسلا عتمو
 ةثراك عنمتل لئاسولا دسا وه

 نكارت نا ائررق كلذل ,,ربكا
 نكمص نكجاوزا نبهصتستل
 مكتفارتو ..ايناطيرب ىلا
 ,ةمالسلا

 بمكرلع-ةنالغإ+“ يندكلو
 مل لخلط مكعم نأ يل ليت هنأل

 نا نظاو مكعم اهوبحمتست
 مكيلع نولعزي قارملا لاقطأ
 ةصاط ةصح مهل نال اضيأ
 نأ نوعمسي امدئمغ ..اندنع

 نيب نيس ةملفط كانه

 .رضحت ملو :نيرسض ا سحلا
 ..مكيلع نوبتهيس

 ..الهسو الهأ
 ..تارضاحلا يذحا

 قارعلا ىلا ءيجملا انررق
 ايئاطيرب ردافف نا لبخو
 كانه نأ اندجو .ىمظعلا

 لقو ..اننودن اسي نيريتك اسانا
 ..عراوشلا يف ىتحو ,سانلا
 ةمهملا هذه يف انردعاس
 يذلا مبكلا معدلا ببسيو

 نييدايوعالا يساثثا نم ءائيقل

 نأ بجي ..مهاسن انتاب رعشن
 قيقحت ءاجتاد ام ءيثب موقن

 ,طسوآلا قرشلا يف مالسلا
 نا رمشن اثناف ءاسن اننوكو
 نمأ لبقتسم ةيامح اثناكماب
 اسلافطا لاسضلماو الافعال
 نأ لمانو هبباقلا لايجالاو

 دونو ةلاسرلا هذه لثم لصون
 ىلا انئيجعب هكلذك لوقن نأ
 ميكلا معدلا نع لّرعمبو انه
 ادقن انهجاو دقف ءانيقل يدلا
 نمو انتدوكح لبق نم ارييك
 نيذلا نيرحالا يصاخشالا

 ىلا ءيجملا نم امم اوياواه
 ..قارعلا

 ,دئاقلا سبئرلا ديسلا

 لواسي فنك منطخحال لق
 يكل ءارصالا دعيب نا ضفملا
 ؟ةععبجلا فشكت ال

 يري سائلا نولعحي ال اذامل

 نوعتمب اذامل ؟ره امك رومالا
 نأ ىم بالئاملا وا تاسصوزلا

 ةيايسافم ى اهيوذ ىرش
 ؟مهتانخ يف ةسدقم

 ام انكردا دهل ةكدحتلا
 امل نحو .سافلا ةنه يناعي

 الا .سنامرلبد وأ ييسابس

 بهما هربّبك اروما كانف نأ
 ةضاخو انك ةيسئلاب ةحبضاو

 نكي ءيش لضفا وه اذه
 قلعت ردقب ىانداقف سرخي نا
 لضفا الا ظحالت مل اني رمألا
 لضفأاو ةفايضلا جاولا
 يقارحلا بعهشلا نم ينامالا

 عاطق بناج ةهج نمو نكلو
 .ايناطيرب يف انبعت نم نيعم
 لشفت ناب نوديري مهتاب رعشت
 .انتسهم

 امل رهاغ حرطب رعشت نعل

 مكتردايم يف هب متلضفت
 اذه نا بقتعاو ..ةميركلا
 هب ثدحتل نأل ميش لضنا
 قرشلا يل مالسلا قيقست وهو
 ّنل ,.اندلب ىلأ دوعنس .طسوألا
 مكنال ..هيعشو قارعلا ىسنن
 انجاوزا ذطاب انل متحمس
 ةلاسر رشن يف رصتستئسو

 لونللا ثحتسو مالسلا
 لِجا نم لمملل كتذك رخالا
 نال دانه ةيملس ةيوست قيتاحت

 ةعومجملا هذه يف اتملظعم
 هده ناب يصالخابو نونمؤي
 بجي طبوالا قرشلا ين ةمزألا

 افيظ يبرعلا بعشلا اهلحي نا
 - هلاذب« مايقلا -نكمي الو ..هحيب
 سيو" مالستلا قيرط نع لا ١
 ةدايس اريثك مكركشا ..برحلا
 .هي متلضفت ام ىلع سيئرلا

 لونلا ضعب يف دعاسنل
 يف اوباطصي نأ نرئواسحي
 ملكنيف ناسنالا اما ..مهتاملك

 بيجتسي امكو هلقع ديري امك
 .ههليإ

 بمش ..قارعلا يف انه نحن
 «بورسحلا ديري الو رشلا ديري ال

 .«اشح نع لزامتي ال نكلو
 ءاهتمارك بوعشلا لكل امكثمو
 نحت ..مهتمارك نييكارستلف
 نأ يخبني ..مالسلا ناب ىون
 ادحتو اذكر سيلو ؛عيمجلا معي
 ضرالا ناسكرا نم رتكأ وا
 . بسلا

 تارئرقق قيبلعت داري امينعو
 نيكل لوشل ,.نمالا سلجم
 تارارق قيبطت يف ةبغرلا رهلعت
 قلطنت ال اهئاب نمالا سلجسم
 ةتقؤب ةبسايس تاريوقن نم
 ةلاحل دبحم دست شع ةملاق

 نا يقبتيف ..رثكا سلو ةديحاو
 سلجم تارارق لك قيطت
 يتلا ةلاحلا نا عم .نمالا

 ,اهتيفلط اهل بأ ؟ يف تلسح
 يف افمنم ناك + لجر وثكاو

 ثيع ديسسملا ره ايناطيرب
 ملق يئاو هملق نا لاق اهددع

 ةبقارملا ةدارالا سيلو « ثيه
 نيوسكلا تعضو يتلا يه

 لبق فورعملا يسايسلا اهيلاقي
 ,ينعملا اذهب وأ ؛بأ نم يتاتلا

 دوبحلا نع ثدحتي ناك امددع
 .,نويخلاب يعيب اه وأ

 دينسلا نايك فيك اورثمنا
 نم ابيرف اذه همالك يف ثيه
 نمزي يتلا ةيناينالا ىناعملا

 اما مون ىف ناك هنأ عم ءاهن
 نكلو .انناطمرب ءاررو سيئر
 كلدلر -ىباسنا ريغ ناك همذف

 عم هلكشم اسدل سبل
 ناسنالا كلذ يف امب .ناشنألا
 ..ةطلسلا ىل نوكي امنع

 مل ..نآلا لاثملا لسس ىلعو
 ةديسلا عم ةلكشم انندل دمن
 .تلايفيسا نا دمي ..رشنان
 ,.ايداغ ائاستا بحبصا اهئال

 تاديدهتلا ىثشخي ال هللاب نمؤمو ةسنس فالآ 5 قمع هيدل يذلا بعشلا

 ةنس 5٠٠٠ لبق نوناقلاو فرصحلا ةيناسنالا ملع قارعلا

 ارسسأ

 به ذل الف نمألا سلجم

 شويجلاو ليطاسألا اهيلإ
 عم تناك انتفكشم نا ذا

 ناك ثيم .,اهملقو اهيسرك
 داو انيذؤي امي هجوي اهملق
 ءنمز دعب ماقدصا اهعم حبصن

 ناك اهملق ناب فشتكت امنثع

 النخل ىلع
 نيبيزك امئاد اننورت كلذل

 اذم نيبيرق سانئاو ,.سانلا نم
 نم مّدوم يف نوئوكي ال امينع
 ..م اذهآلا رقي

 ةثئاع اهلك ةيناسنالا نأ
 دجحاوملا هللا دبعت ..ةفححاو
 اهنع ايضرم عيصيو ؛دسألا
 نيب قرفت ال امدنع هللا نم
 وأ سنئجسلا ىنباسإا يلع سانثا
 ,ةيموقلا وا' دقتعملا وا نولثا
 داقتعالا يف طقخ قرفت امناو
 وه راوجلاو ..هللا ركذي يذلا
 ..مهافثلا قيرط

 ءارجا ضعنبلا ضفر

 اذامل نولرتي قارفلا عم راوحلا
 نا قارملا ىلعو ؟راومملا يرجت
 .دحأو نوددعيو ..يلب اه قبلعي
 ,ةثالث ,,ناتثأ

 مدت هناي ركذتي يارهلا نا
 ةتس اهتمع ةمدخع ةيناسنالل

 ةيناسنالا ملع ..ةنسم فالا
 .,ةباتكلا اهملعم ؛فرحلا
 لبث .نوثاقلا اهعلع
 يلاتلابو ةنس (46500)
 ةفالعلا ميغن فيك اهملع
 ىونحلا نبب ةنزاوتلا

 ,ىحو قس نحيو تابساولاو

 اصاخ امارتحا ةأرملا مرتحن

 لاع يسسنطو روداهلو

 لماعي نأ لبقي ال كلذلو
 نم ءزج قارملاو نيرايعمب
 هفرمي هبعشو ..ةيبرملا ةمالا
 يتاعي مك :ليصفتلا هجو ىلع
 ىذا نم ١ بعشلا

 تاسدقمللو ةماركلل ةئاهاو .
 يديا شغ 'ايليصقتو ايموي
 ..ةلتحملا ضرالا يف ةنياهسعلا
 نيطسلف ناب فرعي قارعلاو
 ..ةلتحسم سدقلاو ةظحم
 ةلثحب نالوجللا نأب فرميو

 لكو ..لتحم ناتبل نم اءزجو
 ليئارسا لبق نم لصح اذه
 نم تائملا كافه نأ فرعيد

 تاملنئملا اهتذختا تارارقلا
 ملو بيطسلف ناشب ةيلودلا
 - ظحالن انلك ايمويو .مرتحت

 نوملسملا  برعلا غو برفل؟
 لتقي فيك .نويحيسملاو
 يف عويشلاو هاستلاو لافطالا
 ..نوبذعي فيكو ..نيطسلف
 نأ ىلا ةفاضالاب نوناهي فيكو
 ,, ةيصتغم مههرأ

 اومماو ةداسلا ربتمي تل
 هذه نا قارعلا ىلع تارارقلا
 يذلا طمتلا نم يف رومالا
 مهبكلو .ةيباسنآلا يدؤس
 نيدساف ماكح ةيحبت نورتتمب
 نطولا اونا ,نيبصقم
 اويصنو ؛هبم اهرج اويطتقات
 يئاسا ريغ ,هيلع مهسفلا

 وه .مهل راصينالا نورشعبو

 سيل نكلو طقف ىناسنالا
 سديملا بيب لا راقتنألا

 ةجودزم رييامم يه هذه سيلا
 ةحيضف ىلع يولطنتو
 قوقحو ةيرهئا ءىدابمل

 اهنع ثدحتي يتلا ناسنالا
 ؟برغلا يل ضدبلا

 يذلا ضيرملا مرحي فيك
 يذلا ءاودلا نم توملا هبجاوي

 نم لمع وه يذلا راصحلاب
 - انثف امكو .بورحلا لامعأ

 مل .بورحلا يل ييسالا ىتح
 ,.هاوبلاو ماذقلا هثع عثمي

 اريبك لمألا ىتبي كلذ عم نكلو
 باحصاب سيلو بوعشلا يف
 نييسايسلا نم ءيسلا ملقلا
 ,ةطلسلا يل نوثوكي امنتع

 تاديسلا اهبا انه نم
 بعشلا يري ال ؛ةداسلاو

 اهنا الا بوعشلا يف يقارعلا
 يف امب .بوعشلا لك ..قيدص
 بحاص يكيرمالا بعشلا كلت

 شويجلا نم لقث ربتا
 ىلا تءاج يتلا ليطاسالاو
 :يلوحلل بيجتسن نحذ انه
 ةيئاسنالا ةقالعلل بيجتسنو

 اا تكي ب ليه قع انكنوأ
 ليطابسالا يشق
 .تاديدهتلاو

 هنيدل يذلا بعشلا نأ
 نم ةتس فالآ ةتسل قمع
 هللاب نمؤي يذلاو .ةراضحلا

 نا زوجي ال يحالا محاولا

 ليطاسالاو تاديدهتلا ىشطي
 هيلع ..تابابدلاو تارئاثعلاو
 الاؤس هسفن لامي نأ ذقفا

 قم ياع وه له ؛اددحت ادجحاو

 نوكي امدنع لطاب ىلع مأ
 ال ,قح ىلم هاب ه.سفنا هباوج

 ةمول قحلا يف ىشطي نأ زوجي
 بمئالا

 مهناب ونقوم نويقارعلاو
 ميتأ ول هناب نوئقومو قس ىلع
 عم اراومح اورج ناب مهل
 الا مهدض يقب امل ةينامئالا
 .ةلقلا

 ق ماكحلا نضمن مدقب
 عم - ةييرفلا لودلا صعب
 ماملا يأرلل انرو ب فسآالا

 لخاد مهتيرك ددهب امدنغ
 ,كطعفم قليلا كلذ

 مهما ىلع البلد سل اذهو
 ةيناسينالا ونقلا نومرتسي

 رارق يم عقتمب يم نال .ايلعلا

 كحفي هيسرك ددهتب امدنع

 اخبيحم انايف اذه نسدلف

 هييداسنال

 حتيحها ننايفلا نأ با

 امييع ةنباوه .ةسناستال

 لخاد يف هيبلغالا يأرت نموت

 يار ةرمخت يا هيلع ةدلب

 يرجالا نادلملا ل هيلع الا

 ميخسستا يأ كيفنو نالاو

 نا نللع نتيردام اقيمح

 لاخرلا - ىبحعاو ب اورماست
 هديدخو اذا اهيمح كياكماف

 انمرز اودجام نأ ايسانم كلذ

 بقشلا اورض ينبح انفاشفإا
 رسكفن فيكو ىفارعلا

 ,مهولاباو سانلاب اوطلبخا

 دعب اوعلطتل .مكلابب رطخي ام
 نهؤم بمشلا اذه نأ له ..كلث

 .. ما قح يلع دئاب

 مالمسلا ناب لوقت نعل

 انتقطنم لك معي نا يغبفي
 سايقلا نوكي نإ يسقبتيو
 يف اياضتلا ىلا رظنلا يف ادحوم

 ,ةقطنلا

 يسملس لح ديرا ام اذاو

 ..اياسقلا لك لحت نإ يفيتيف
 يف نوكي نا دب ال كلذ دنعو

 يه لخُت يتلا اياضقلا ةمدقم
 اهنمث ررمتيل نطلب ةيهف
 متيأر نالا متنا ..موسلظملا
 آل امدنع لاحلا لقث نم ابناج
 كلعو ؛مكتبارا يف ةررثع نوكت

 اوسيقت نا نوعيطتست كلذ

 ,بكةيفاسنالا تالاحلا اهبلع
 ىلع اعونمم رطسلا ناك

 ةلظحالا هذه يل الا .نكجأوزا
 مهل جامسلا اهبف اتررق يتلا
 :تاقياصتم نتثك ,.رفسلاب

 نحو «نيقياضتم اوناك مهو

 ناك اذا فيكن ..نيقياضتم
 نم اعونمم نآلا لماك بعش
 ةةرفسلا

 ىلع قافتلا هيف لصحي ملاع
 ملظلا ىرسو ىوتسملا اذه

 نا ريغ نم ىوتسلا اذهب
 ..انكاس كري نا عيطتسي

 عيمجلا نوكي نأ ديرخ نمسن
 عيمجلا نوكي ناو ءارارسا
 يذلا رثرقلا ئاختا نع نيرداق

 ددع نكح رظتلا شغب ,مهلتمي

 ىوتسم وأ ةلودلا ناكس

 زوجي لف ..ةيركسملا اهئاردق
 ال هنأ اهسفن اكيرما روصتت نا
 يلع اهتدارا نضرفت نا دب
 ةهلسا كلتمت اهنال .بوعشلا
 ؟؟ةرولعتم

 ةشاش ىلا مترظن ول
 نا فيك متيأرث نويزفلتلا
 نم ملاعلا يف ةلوب ربكا سيئر
 ريفي ةيداملا تايناكجآالا ثيبح

 نضالاو نيحلا نيب هفادهأ
 وا !ديدج- افده ايموي قيضيل

 دوجو بايسأ ىلأ ايدج اربع
 اذاج .ةسيقملا رايدلا يف هتاوق
 جيبضالا ةثالثلا مايالا يف لاق
 لاق .نينسالا عوهسالا يف وأ
 يف قأرعلا نأب اوهستكا مهناب

 . يود ةئينتا كتديل هقيرط
 ضرف اكيرمال زوجي له
 ؟بوعصسلا ىلع اهتدارا

 مرحم ءاودلاو ءاذغلا عطق

 بورحلا ف ىرسألا دضىتح

 يتارع نويلم 1م نا
 فيك .,رفسلا نم نوعونمم
 نكن مل ادا رفاسي نأ عيطتسي

 مل اذاو .رفاسبل سوله هبدل
 هتارئاطل احومس نكي
 تيه ..اهتالحر فافئتسا
 لغ ةديدش دوي تعضو

 ..لودلا ىمعي 0 انتارئاط

 طقق دويفلا هع فقختو
 نم بناسا افويم لقثن امدنع
 اهنارفقن يف نكلو .قارملا

 نم ةدبدش دودق اهيلع هيراملا
 عقرب نااهنن بيلطم اهتنب

 نعو دوهولا نع علابم ايروه

 مقلالا يبس نكلو تامذخلا
 هيوكحلا يدل ببئايك ىبلا
 بفقو .كوسلا ىف هةيفارعلا

 هعورعم هيصرت قل .دنلا اييلع

 دقنو لثقت بفقشت فيكف

 كلين يبعاو .ةضرا حرتستو

 لقت ايديغو نظسلف يعش

 لواتتت سدعملا ببن ىف نيالا

 عوضوملا اذه نيالا سلجم
 كلذ عمو ديدش فيقحتلا

 نسلعم رازرق لمتازرتسا يفقرب
 اهنلأ بهذب ال نكلو ,نمألا
 الو شونحلا الو ليطانالا

 صيعبل ةليوطلا .نسلالا يرميم

 ىمطظعلاو ىرمكلا يلودلا ماك
 قيبظطقم متمي بنسب ددهتل

 نمالا سلخم رازرغ ليئارسا

 ملاملا وه اذه لبيع

 ,مينا ةيوديرب يذلا ىناسنالا

 ..فيردت نطاوم لك ةديرنو

 تابجوملا نم اذه ناب عملبو
 مادختسا يضتقي يتلا
 دش ةيركسعلا لئاسولا
 الثم اذه لقي مل امنيب ؛قاردلا
 لاسرا رارق قششتا امبنع
 لاق نا ..ةيدوعسلا ىلا تاوقبا
 كاته ىلا تاوقلاب ههذ هناب
 نم ةيدوعسلا يمحيبل
 ,حايتجالا

 ملطلا ةروم نع بناج اذه

 ىلعو برعلا ىلع عقب يعذلا
 لغو .ةصاخسم نيينيطسلدلا
 «ىرت نحن كلتذل «نييتاوعلا

 .ةيابلا اهيار تاديسلا اهتيا

 وه مويلا قارعلا ففوم ناب
 مبقلا نع نعافد هفيوم

 نع سيلو لكك هساسنالا

 :بسحق ةيئطولا مشلا
 اهمدقي يدلا باميصصملاو

 لجا نم تيسبل ىارعلا بعش
 لجأ نف اهنأو بسحد هيسطو
 .مرتحنل ةماع ةيثاسنالا مسلا

 ابك انتيئناسنا ىسكب نإ

 ىوتسم ىلعو لب ترقك ىقش
 مل اه اهلك ةبمرألا هركلا
 ررختيو نيطسلف بعش ررصتب
 ..فيرتلا نسيدفلا

 مكنا ىلع مكركشاو
 ينتا عفق ىلا ميقرمتسأ

 ةسايسلا انايصق يف مكيسجمملا
 فرعأ انار .دمعملا اهساح ى
 ثسبل اهباد بلاؤ هدبنسلا ناب

 نأ عيطتسا اميرو .ةيساموطد
 اينايب سيل مكصعب نا ريفا
 ايباسا

 ةداعسلا مكن ىتمنا
 ,..مكتالاب ىلا مالسب هدوعلاو



 0 اهسناف .. برسحلا تعد ستا اذ

 دج ماع نيمأ 6 سابعا وبأ

 سابع دمحم ديسلا عم تيدحلا

 ةهبج رس نيمأ «سابعلاوبأ»

 معلم هل ةيئيطسلعلا ريرعحاتلا

 لمحي يبرعلا لضانملا !ذهف :صانح
 يىرخدلا , مايالا وهده .رسبت#
 ةتنودلا ماضل هيباثلا ةيونسلا
 مكل هيممد يذنا ام . ةيبيطسلقلا
 5؟ اييرعو ايبيطسلم ةيبانملا ةدهع

 هيديطسلفلا ةينونلا ةءالو-

 يموت" سفكجملا رازق ربح هلقتسلا
 اديسكش ياك ريكألا ينيطسلفلا

 يسييطستقلا ناآسالا لاضال
 يق ديبرعلا ةيمالآ ءادبا تاحومطو
 هيبويهملا دع مونحملا لافذلا
 يىبطستف لخا نمو ةيلايريسالاو
 . ةيجسلا ةرسلا

 هيسيطسلفلا ةلردللا ةي»وو
 قاش لاضنل ةيبيدلع ةجينن تما»
 ةليوله تاوبس رمع رمثسم حافكو

 ف ١ بعتنلا ءانبا !اهيف ميلا
 ءانبا مدقر , ةسيسجلا تايحفتلا
 هقجتسي ام لك يبرهلا بمشلا

 مهد نم ينيطسلقلا لكم
 ملا

 قئاقحلا عضيل نالجالا ءاجو
 ناادكؤي يك 0 مس يا
 دلب يف هيبرفلا يس

 دسقو . مهنطوو نيهنيطسلفل#
 هينيطظسيلفلا ةلودلا 8دالو هتوسم
 رجبق رارمتلا مهر ةلظتسملا
 رزاسلا رارمتسا مغرو قلالتسالا

 هيكيرضالا ةيلايردمالا تبعت مغرو
 لافغتسالاو ةيرحلا ف ينيطسلفنا ايعش قسب امهفارتعا مدعو

 ا ةباقأو

 جوبطلا يه ريطسلل ةلو+ نا
 ةراختحلا لقط ايعوبب هفبسقعي طنا
 هارملل يهست * يتلا هتمواقم ف

 ينغ ينلطملا هديكات ربج نتحمل
 نكست ال يذلا ينيظسلقلا قنا
 باري يلع هنلود ةماقا ف ةلهاجت
 . منضو

 هدالوسل هيناثلا ينركذسلا لو
 «ليييلا هينطسلفلا ةلودلا
 جاطتلا همادم يلب دهعلا هدجحتي

 هفشضخلا ميك دلت نا ىلا

 عفاولا يغرا يلق هلدملا هيسايسلا
 علودلا هدننو لالنحالا هاهنا يف
 هيييلطسمشقلا يصارالا يلين هلخسنملاا
 , كداع عقاوت

 يأ هيئابفجالا بابساردلا لوطت
 يم رثكأ مونلا ةدعملا تايالولا يق
 لمحل هلا ينييسمُكلو ةساسو
 لإ رمدساللا ريؤيبمكللا نوما دغش سي
 .لوسلا دع ةمااملا مهبالماخم ةقاك
 جياؤق دب دينو ليوختو بقت ني
 و' ردابعلا ىل تاتيش ليوستو
 كاجبالا راينا لوظيو ؛قراولا
 بفولا ريفؤب اذه نا ديدصلا
 لادن تاضغالا جيريو تاققتلاو
 رخاج ماما فصلا يف فوفولا
 ,نكرجا ههجا نس نكلو ,فظوملا
 هايعن لادا نأ نسر نما نكاذه

 او ياللا اركمم نا امير ريوييمكلا
 ىبدح بقولا ىففقيإ هيعاخ يف سائلا

 دسدلا روظنيلا غم !وسلق اني
 ديدختا داطملاب باةماغلاا ةظظو

 لوسمخ اهمذلب بامدلا لقو

 كوبسلا مسكا نسا اهضعب اكتب
 ةدضاخ لواحي يملا ةيكيرمالا
 هفحتا تولسالا اذه ميمجلا

 -امينقا اهيدهت .ةريذلا بابسبال

 يسيطتتو يدق رطالا اهضفبو
 اذن هخحاوب ينلا ةلئشلملا

 -اييمل ىلا انضم ١ نوفعي نأمل ةءمويلسالا
 1١ 0 اس و

 ي املغأال ةراحتلا هروث بروطن ©
 نيكاكس ةروغ ىلا ةايخللا يصارالا

 وبا لسحامللا عفوي لش , رخابتو
 لا هميعلا هده روظنب نا سانعلا

 نورت لقو | اهيلع همدقتم ىئريخا
 ابطبتتخي روظطدبلا ادش عازو نا

 يسلا يبه ةدورصلا للا ما اقسم
 5 عصقلا كلب بلما

 ةليوبطلا لاجنلا ةرييسم ىل -
 ةصيالملا جافكلا لئاسو طفتسمت

 ىدتتلا قاعسس يو , هلجرم يتلا

 هيركسملا هتنلاو ودخلا ةيسرطملا
 هيحاويل ينيظستللا ناسنالا فيي

 , ظنانللا هيايئاكماب هيوريس

 قمف هكاح نكن مل ةصاقتنالاو
 نابسلالا جيران نع ةلوسسم
 نه ةكصقتم وأ يسئيططستقلا

 يئيطسلفلا يروثلا لغفلا تادحوم
 يف تباخ لب .اهشين بلا
 عمم لماكتبل هتفارلا اهتجوم
 جوتنو ةفلنخلا لامتلا بيلاسا

 نم نيباعسلفلل .يروسلا هادالا
 بمتشلإ' نامال# هنتك ع“ لانا
 اثسثب يهامس هلاكو يبمطستفلا
 هلافطاب عارملا ةباح ل لضانللا

 هئاسي , هيابشو هخويشو
 مهبحاوب عيمجلا موغيل , هثاجعرو
 , ةساقلا ةيقفلا لخا نم

 اهراسم يف ةضافتنالا ررقنو
 اهريوضتي هنيقللا ليئاسولا
 فذقلا ىيفحن وحب اهيماداو
 ريوطبو لالدخالا رح يف يئاهنلا
 حم ابعوني همئاطشالا مادا

 هدمويلا ههجاوللا يف اهرارمبسا
 ويذعلا نيع

 «فاصا نيكاكلا مادخبساو

 سيدطلا نزلا نك ربعي ةراجحتتل
 ملارخ يلح ةيحاسلاا لئاسوتاب
 هيضاقتتالا يناس يلو هدبناهضلا
 بنصيز نصوتلا ءايالا روظمب
 اهمكارب ةدندج بيلاناو افمص

 لاشبلا تيلاساو عي عم عقاولا
 . يباهنلا فدهلا ذاكلام يشروالا

 ةروثلا يقف اسموم نم نار نكحنو
 ودخلا غم عارجلا نا هسيططتولا

 مادختسا امم بلع نيونهصلا
 زبؤاطبو. ودملا عيرل لبامسوتا هيا
 ةههشاوسملا ل اسفين بتاباكما

 رداقإا حالسلا نضاب ربك ةلمانلا

 ربابخلا رص ندع ريكا عاقبا يلح

 فئات قايسرخا نب . ةصقلا يفقس

 ىلا امن فحط نأأ ىلا ةهست_خو
 مهساات مو هسا امسع ةهلتما

 لمقلا ,ةليستت وا دمكلا بارد دم

 م:1) نيا سانسلا ةيقلؤ ,مياؤينسسلا
 ىاجحاس 1 ع الهينم ١ نب هل" هيسم ريس

 3 تومسلا شلال ىامسلا ةقزلا يلا
 ام جرش ا اعك .عدكادلا ىف فارس

 يملا اس اسظألا بتايلمف دخل بمن

 تلبس ف توينسللا ةللكساوم دع
 رامحو اغنحج داضفألا دلقن

 داهقدا ليم ازيك ىنوددانم . "امملا
 دبادقعلا رضا يلغا

 ءافط راع كيم * فتم ههه + ادم

 دس نااضسايلاب هدنبقن يبويسكلا

 مها ةدهس كسلا ىف هملسق ىلك
 ا لال ياها ىف فمما 0 0 بقسم

 اماكن فقتل

 ال ل ل

 5 نك

 4و6 نا هدو ضطعخ
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 ديلي سيلل 1-1 ليوا" ساس

 5-2 املا ةيبوش ' تويضفكلا
 لخفن

 يركع

 مهلا .هيبتج نيبو .هفنك ىلع
 رظنلابو ؛يبرعلا مهلاو ينيطسلنلا
 اهيذع مدقأ يتلا تايلمعلا ةروطخل

 دقف اهمعزتب يتلا ةيبجلا ربع

 | نيذتعملا فوقف فق هنكملا

 ةسيريصماسلا عدرمب لييفكلاو
 ةهدغاتنلا هيبونهصلا

 تايادب يل ىرم قابسلا اده ىو
 بباخ يل ومدلاب يحا دف ةيقيفد»

 ةيدودصعم مهجر نكسلاو رححلا
 , نهارلا تقولا 4 مادختسالا اده

 يتادسم ةهافتنالا راريدسا عمو
 هبق مطب يدبلا مونلا كسبت

 هيبحشلا ةروتلا لكش هصاعتسالا
  لالبخالا ههجاوم ل هيدا
 مادص زئاقلا رديثرلا ديسلا عبر ©
 نم رشع يناثلا هردابم ىف نيس
 هسئيئطسافلا ةيضقلا نيب با
 مكيأرب يلا ابع ,. جيلطلا ثادحاو
 ةييلايرينبالا طاسبوالا عرس

 لهو دتنرلا اده نم ةيبويهصلاو
 ؟ هل ةيلود ةباحبسا نومفوس
 با 15 ةرداتم نا يرن نجي -
 اهدعب ةينيطسلإلا ةبهفلا سنع
 هحبلا اذه ؛ هفحّتست ىددلا يموغلا
 ةمظبالا نم ديوملا لوا ىذلا

 ربع هءاهتا وأ هلهاجب ةيبردلا
 ال يتلا باسراصملا نع ديدعلا
 . نآلا اهركدل ةحامس

 ديكاتلا وه ءادغالا بعرب امو
 مرغلا طباربلا ىلع رستم"

 يشن ةمالاش . ةمالا اياسصمق فلخلملا
 ةما يه ديكات لكب عارصلا اهديحوي
 جومسوملا قلعتي امدئشز . 4دحاو
 مع ينلا ةسيظسلقلا هيضقباب

 اهلعبدم نك اهلزعت اهيلع رمانلا
 تاقاحنا اهيف رومإلا ةحان يموعلا
 , ءادعالا تاؤطظحيمو مداغنت

 ىلا هظاضالاب با ١؟ هردابمو
 كلما هدئارلا ةبموقلا اهييلاعف
 ادعب ةسيئيشسلللا ةبسضنلا
 يمس اهب اهظير ل انئايكتسا
 ءاهظبو نا .جسلخلا دمراب

 - يكورمالا موهفملا بسحو
 لودلل ساسحلا بميسلاب
 املاط يئلاو < يرمكلا هبوانببعلا
 - يسيطبسلفلا يحتا بلهاسب
 برب راطعإلا انش يلو ىلورسلا
 مانيص نيسيرتلا كسلا زاب
 يمغ نك جماو لكشت ريس
 ةلابتقلا يدل يبوقلا موهفملا
 هيمقفلا بطغاو هسمارعلا
 هباخرم يف ا ةينظستفلا

 هيضقلا اهنف لزعي نأ نوفق بداك
 يموقلا اهدفب نك ةينيظشتلا
 ام ردعو كرايم يتيح ماكعن ربع
 ينيظيسلفلا راوخلاب يمس
 , كلاؤنا ليبشلا نامبارسالا

 عوليصولللا دخاي نا نم الدو

 يسع ثقل نسصنالا اهدشح ف

 نم كلاتالا باس عبو دوم

 حليت .ءانيؤي ديلا تايلمعلا
 ءاينقالا نجس مسك دلسفسلا

 يتاس سا عنكم لاجت ىنو
 قب اقحإ عازشسسا يبخل امسلاو

 مهيلم اههننإ ةسويمئلال
 نيم فمكتسلا با ااناعللا و  سولسا

 ١ كاليسأ ضققلا بسسنملا
05-5 
 نتا لويهاس ال جيس ياس جمال

 يمااق هسادقل
 نجل سنو مهنا يضلل

 دطيالا ماويممصلا نا وسي" ذيل

 ياردص لا امسك ةهاسو احس

 نع ةهويس عال هامل هيج
 هيالدش اضل ةحيمملا بات امل نع

 ميو هكيييع د صسخابببط اسلا
 يح ماع ١ دمطسكا حب انيق

 عطسلا مع اليا اهعع نبل
 هي صفو ةيسإلا يو" 0

00000 
 ةسيوسيو ون اعلا وكرم
 هللك ١ زر يهع دأك ريس

 .ادنلا

 ينمونقلا هئاسمتنإ نمث عفدي نأ ينيطسلفلا ىلع بتك اصئانك ..

 .بلاطت

 دقتفي ادرقنم اذن يئيطسلفلا
 ةاليرط لع ياكلا يبزعلا دانسأالا

 ةيصقنب ديعا . دينيد بماك
 يلع ةرداقلا حورلا ةيديطسلإؤلا
 ىونسملا يلع رثكا ةيويخ اهجنم
 نشوتمملا يلع رثكا هيويجو لودلا
 ةرادالا بعغرا ام اذغو , يداملا
 ديفيد بماك مالقن لففاو ةيكيرمالا
 الل هملاض1ةرئايملا هذه نال. هباوم
 ةرانالل بلاط نادم نعم هدمصتن

 سفن عسفتل ايهو - ةدكيرمالا
 ادظو _ + ةلئادللا نالاخلل) سنياقلا
 اكيرما هديرل ام عم امابس ضقانني
 لهل بامسما +ديرب امو لشارسياو

 ياقثلاو فيرلا فشكيو ١ درعبملا
 رصاتب هنا يعدي يدنا يلايريمالا
 نوستاقلا بئاح ىلا فقيو قحلا
 لدعلاو

 هدهل رتابملا يكيرمالا صقرلاف
 قطنملا زجمب لهنلد ةررابمملا
 ايؤرلا هتهجاوم لف يتيرمالا
 توطناو اهننمسفت ل ةلداملا
 , ةردابلا اهيلع
 شباه نا ضعبلا دقتمب ©
 عالدنا دنع ةينيطسلفلا ةكراشلا
 بادسأال مديني اميرو يومي برخلا
 قيرشتلا اهمضا لعل .ةدبدمحم
 لاسوالا هكضرل يذلا لماشلا
 برهو ( ةيبوروالاو ةيكيرسمالا
 يبعشلا كرختلا يلسع , ائيرسمأ

 يك . يتيطستفلاو يبرسسملا
 عم سايعلا وبا لسصانملا لمامدب
 5 يئارملا اذه
 تادب ١3 !بريخلا نا .. كلذك سيل -
 . اكبرما «ديرثن اس دو دجي نوكت لل
 رارق كلست يتلا يه اكيرما نا مطرو
 ةيئاكما كلمن ال اهنا الا برحلا
 اهتافافناز ةههيخود يف مكحسلا
 رابقلا كلمن الو , اهئحاسمر
 نم احلالظباو , اهئاهن) وا اهندمب

 درسفللل تاةماامتجما هيض وسلا
 للربع نيم | سو عيسحت
 تتيايسسلل ةيثيعوي دهمان سلمجل

 دكا ايمانا 4 ديستلا نب يساخسستلا
 ,داشن لين اهيذدقب تامدخلا دق

 اممجوس# جيب جوارب يا دهس دبع
 طنسم 44 مق كيمو نادؤو د

 دق ىلإ وس نيوفمكل اق قلد عسب
 رابصلا يح سال 3 امنت دو رس حقل
 ناارسسالا هش لاششتالا اسم

 نأ مؤذ دييصصخخ 4' رس كود دردسلا
 كويس يا

 لاس يل نوع يس املا ةيااسفسا
 '.لاادش اكد ىلع

 نط راطسلاو نوسدوالا .يحيسو

 لك يف . يسفملا نو كيما ةمدح
 هبهك لاسقوب هندع لكم , اهم
 اح هي وعلا ع حو
 ىلا قو .ءوسملا زاماكم

 خمس كم عرططمس ا اهمرما
 ايضا اول اش بلواء )ا هع وع
 يمهو /' عخمطلالا مولا دمع ىف

 3 هه يوولدما انوع امل تقم

 معا يكعأا ادلع و و طارح

 لازن 1 هسأرب اكيرمأ تبلاط

 لضاشللا جتهنلأ «ءادتلا» 1

 ضرألا نم ام ناكم يف'سابعلاوبأ
 .راوحلا اذه هعم ترجأو ةيبرعلا

 ,فادنلا» ل يك شيسللا رييركتلا فج 2

 يدوس سوست م أ صم سس رلأ ةرداسسم |

 ىموقلا اهدعب ةينيطسسللا ةسيضقلل تداسعأ

 ةيعاسم نا لوقلا ةيشرفلا هذه
 تا' نوديو يثعت اكيرمإ حم برضلا
 , ليئارسا حم برحلا ةيحاس ددرت
 ناكسابي هناف بئاحلا اده قو
 مهبجايب اوموقي نأ نيبنيطصللا
 , لماك لكتب ينوبهملاودملا ده

 دشحلا نا امب , رخالا ميشلا
 «اجياي اكيزما نم قئاطني يكيرمالا
 فلثخم دشجحل ةلواخم ل , جيلختلا
 وا هيملاعلا ماوسس تافلاحتلا
 نتا برخلا ةحاسب ناف . ةيبرعلا

 ديشحتلا يوفق لمشن نا دب ال
 نا يرث ايؤرلا هذه يو . ةفلتخملا
 ءيئذلاو عببتملا ريبكلا ددهلا مسج
 تاهبج ىتح نكطيبشاو نم دتبي
 كافل اهتلابا اروزم ناديملا ف لاتقلا

 نع نوكي نت ةطلنخملا حجلاصملاو
 , هيف جتائلاو هنهحاوب بيعلا
 نحن يتقتنا يركسعلا بن اجلا يو
 رشلا فلادعت نا اقنلعم انابعبا سأ
 قناحتي ؛كاوب ناز دب 7 يكيرمالا
 نال اذه ىلعو , يبرعلا ربخدا
 نايا بولطملا بجارناب مايللا
 يعذتسي ده مارهملا مادتجا
 ةيهجاوسلا نم ىرخلا الابكشا

 هبل شرعتي دي 9 ل ذلا نيبجهتلا
 لود شعبو رضم يف نويذياطسلفلا
 قاقحتتس | نسث وله لش ؛ حبلطخلا

 ١ بعشلا فقوم :ببسب
 تادسحا نم ةبتطوسلا هتدايفب
 كرا اباجسا كانه نابغا ؟ جيلخلا
 ءاطخ ثتادحالا هده نم تذختا

 ؟ اهي
 ىلع بتك هذا ودبي ليسا لك عم -
 نعث رارمثساب غقدي نا ينيئديسلفلا
 هتيره نسثو يسوللا هناستنا
 . اهنغ ىلختي نإ يتلا ةينيطسنملا
 نصرمغت ةديديع باونس ربعق

 ىلا ذا سلالم ركع خو
 ةدييعا طلخا ةيهفلا
 1 ةييتلا ةشمملا ةيسف دب الم قبال

 ايمو وم ا ع' اولا دطني يمعم

 ةدسوؤظلا ولكسل هح"ومل بهيإوا

 الانس 6 ةييسلا" ىف ةؤدسلا محل
 1١١ اهل ءماللا ونوال

 نع يحل سئطاسصلا لاكيسمع
 مكقز ةماءف هو سشياع م ديو

 0 ,كردمل نوحي لغا[ . ميلا“
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 هتماعتاو ءئاهطم دال ريشببم

 لمق نه رات ميدمك يناس القا
 بيبسي تاموكحالاو ةمطبالا نمت
 يلا هسوفلاو ةسطولا فقاولا

 بيصشلا ءاسنا اسهخب كيسفني
 نأ فورفللا نمث . ينينعسلفلا

 بدجاوت يتلا هيبرحلا لودلا بلغا
 اهسمارا ىلع ةبديئعبليلا ةبلاجلا
 هض ثيكلرا دق ةنلتخم باتيفوتبو
 كاعاسالا ني ريثكلا نيببطملفلا

 ال يكل  اهركد ديسم نأ ديرب ال يثلا
 هسرف يئويهملا ودنلا جئمل
 ف  يفتنلاو هتامشبب
 هلامتلا سمت عقدي هترامك موبلا
 عورشملل هنهحاوم نسثو يموقلا
 نم هيقالي اب لالخ نم يقيرمالا
 رعجهلو هلاومال ةرداهعر داهطضا

 كلل ا
 , ةبيرحلا
 ةبيلمع ىلا ؛ ايراهث ةيتمع نم ©
 لازتالا ةشيلس ريغ . سدفلا
 ريرحتلا ةهبح تدكا , ةيئيطسلتنلا
 العف اهنودونت تلا ةينيطسلفلا

 ناسكلا جزا ايعيلط انيريست
 يذلا ام. همخزو هلقتب ينويهملا
 يلضمانم نم كلل دهب هيافتقت
 6 ةهبجلا
 عارسعلا نا ةمات ةيعامج ليغ قيسل-
 الا همسي ال ينويهصلا ودملا عم
 ىلا ةقاضا, حلسملا يروتلا حافكلا

 . يرخالا لاضتلا لئاسو
 اقروا سيرامت هبؤرلا هذه نمو

 نع خان فلا اذكلاو يتاسنالا

 ١( ةهلج ثهسر ؛ةاجنالا
 ربع اهدوحي مئافم ةيئيطسلللا

 روكتلا ربغو حتسملا يرونلا حافك"ا
 لاتقلا ف يغونلا ليتلل رومبسلا
 ةفاك ربكو يئوبهملا ودملا دض
 ثقاك ماسنالا اذه يلو . بورظلا
 نللغ ةريشالا سدقلا «هشعع
 دلحأ يب ءيهادتشلا

 ةهبجارم يف يروثلا لمعلا لم اشم
 . اميهت هاتبا دض ودعلا رراحم
 ةيئمخ نا هسبن يف اًبلعا دلو
 روطنلا ف ةساديلا يفي ييرسكلا
 نم لبعملا لابتلا تامه يعوسلا
 انيمش هبصاقتتا دانسا لخا
 . هروتلا راربتساو ةلساسلا

 هيئوت تادلمح نأ ايلغ دنلو
 تارت اولا انهن مدختستس
 رسك اهديحنت ميسو كنكارشلا
 نسارالا يل ديكسم ةرباد خبسوا
 نالخآلا اذه عمو . ةينيظيسلدلا
 ديشاو اندم يكب زمالا رماملا نسما

 راو سنس

 لصف فا الا نيون او يمصا
 مهند عادل

 م. امل كرم يزل و يصلا

 0 همدسلا بفسالا عم .للدت
 قيفحي س انسي يبرعلا راما
 كلد عمو  مانلغا يدنا ندهلا
 ردتاغم هدم ةابررق ام يا لوح
 نلو . بسانملا تفولا يف هبتلا
 وهلا لات إ مهتهيزع يننت
 نلو , راهخلا غاونا لك نامئارسالا
 كراضفس ةيا كلز نج مهلاقشب
 ,مهيلع سرقت دف ةيبناج

 نع يحانذكلا لسلا روطايبو
 ىرخأ لئاسوب ةيئيطسلقلا ضرالا
 ينيطسملفلا ناسيالا دوسص ّنزمنيل
 ل ينيطسلقلا حالخلا ردجتيو
  راصتنالا وسن يمتملا قبرطلا

 نم ايولطب مكسار لازي اذ لغ ©
 8 هيتيرمالا ةيلايربمالا لبق
 مرادألا لواست ةقيقسلا ن -
 نإ نرطلا فبتخم ربع هبكيرمالا
 .يموقلار ينطولا انفلوم نع انينثتا
 لئاسولا لك كلذب مدهختسنو

 نلعملا اهراعج نمد ء ةعورشماللا
 ةمطنم زازتبا اهتلواحد للا ةئدش
 زازتباو , ةراث :هيئيطسلنلا ريرحتلا
 ايبهرت ضرطا ةدات انئاشعا
 يذلا ءارديل ان عتلخ يطا يل نو
 نمو , يروثلا لحفل لاح اتل ميدي
 ةسسيكيرمالا ذرادألا نا لورعحلا

 نم لاثث نأ لواحم ان اهراصحب
 اوبهو نيذدلا نئفضانملا هييزغ

 كلذب هجومو ؛ مهبعشل ميسفنا
 ةيجاوملا ل ركفي نم لكل ةئاسر
 مضو ينوييصلا ردعلا دع ةداجلا
 اهناكماب هنا نم يكيرمالا جمانربلا
 اهتادبدهل ليفثتو راصخلا يضرف
 . ءالؤوه دق

 ففوملا لا رظثن ال نحو
 روسفلنم نم اسندسف يكيرمالا
 لتو نأ رينعت لل . لسماع لا

 افخرم اذه هيثمرسالا ةرافالا

 نا نيلضاتللا لك هاجل ابيب
 ةكجاسلاو ةهيبرملا ههاسنلا

 اهلادهسباب يشو ., هبتنطتملا
 ىروتلا لغتلا تدهتسن امنا انل
 . ةروعيب نع رطنلا ضخب

 انيتحأو نس هسا رب ؟دهلو
 ةيئابقنلا ايهويفد دندتلا كيسمملا

 ناواملا لخ دخولا درلا هبال

 يكب رمالا
 رفمحا يضار تعحن : هرواج

 و رئاطت يك هشءأ و مسح ول
 نه مسك تامك ل ةهسس ب نجا

 نط متم بادباقلا 2 مسؤل ىلا

 قلو رقؤسلا اذهب . ريوس" سسامم

 لؤيسلا بسيتعب شيز"يلا لاننا

 يا مق ليبتم هييجاس
 1ع

 اذه يلع ضدبلا قلطيو
 ٠ «ةيتنولا ةجوناد مسا لخشلا
 ةجوملا مذه نأ دقتني ناكو
 اهنا وا , طقف ةيرفخن ةيضق
 نفل لوغب لرقيي . تودعبا ةردام
 نإ وه زوصتل# كلذ ل ببسلا
 ذا, اليوط ثلمت * ةجوللا هذه
 مث طحتو عدو نيك اه نوكتت اهنا

 تاسيسؤملا ضعي تماسلو

 ١ يتلا لفاوبحلاو
 . جاومالا ف نوكتل ابسانب

 نيذلا «اربطلا نفمب لولبو

 عيل هيفا ةسيفارم لاق
 ةجوملا ءارو نمثام شلا لماوحلا
 لإ يف كنا ءامتملا كرديز , ةلادلا

 تاكرش نا افورفم ارما تاير
 نيمادلا ضل رم يريحبلا نيباييا
 كلذ ربعت ةسيلس هنا للم
 ةيلرؤسمب تربعت الو قطانملا
 يللا هييكنم ةاضحب

 نع 3 ا تاكلتم

 نويثمملا اهظرني ةيعقاو هفيتادع
 رصآلاب

 رب هفرنمل ةرمتسم ُثوضجلاو
 نوكلل فيكر هجوملا لل
 لهاشلا ولعلا كلب يلا علبرمو
 ةيلغايشو نوناف ةيدعب
 دا لوقير . هييداسلا
 نولوكي ءابملفلا لاب سمنخلا

 هيا وأ , فنيكني داكن رببلا نا
 ةجوملاو . لفللاب دشكي ادب
 ةرثأ كرنن نا نود ةنيلبسلا ريدي



 عسلمشي ,تايفملا ةفرغ يف
 ىنمبلا ةهجلا ف قشغ دقو ضضيرملا
 ,كرحتملا ةعشالا زاهجج هدف نم

 انثاش ترهظ ةيئاتلا ةهجلا لو
 هبعوالا ذكبش امهيلع رهظت ضرع
 حارجلا بيبلعلا جيصيو ..ةيومدلا

 يف رزيللا ةمشا بوبنا لخدي وهو
 يف هلاخدا خم نكمتيل ؛ قاسلأ يلا

 :قاسلل سيئرلا نايرشلا

 ,«سلكلا نم اربنلو

 وسنن بوبتالا حارجنا عفديو
 نم نايرشلا فيلنت الزاحم .لطسالا

 .سلكملا

 ام ذنم نيخدتلا نمدي ضيرملاو
 لدسبيو اسمان نسثالث نع ديزب

 ,مويلا يف ةراكيس نيرشع

 يف رزيللا برينا حارجلا لخني
 نطيلا لظسا نيب قيقرلا طايرلا
 ةرامهج نلسي مث ,ذخغفلا ىلعاو

 ةروص حيضوتب نايرشلا يف نيولتلا
 ,ةشاشلا شضغ ةيومدلا ةيغوالا
 ةيشالا صرعلا ةفاش ىلع رهظتو

 نارودلا رايث نيبت يللا ةينيسلا
 م نو نوسللا قمانلا

 ةيومدلا ةيعوالا ةكمشت ف ةعرسسو

 فتوتب اهدعيو ةقيقدلا ةيعرلفلا
 نول تاذ ؛دج ةريفغص ةئتك ,ةاجف
 ةفتكلا هذ ءرثخدتملا مدلا نم نكأد

 مهلا نازح ففوت ننس ةريقمعلا
 رثطلا ازهو منجافم هروصب

 ؛لورتسلوكلا) نهبدلا نم نوكني
 ةبيبيرتس هطبار ةسستاو

 يتلا ةظطلجلا امهنا ءمويسلاكو
 عطم يذلا مكحملا بادبتالا تميس
 .نايرشلا ىلا مولا رورم

 نورظتني يفرم هعمت كفائشو
 ,ةيلمعلا ءذه لثم مارجال مهرود
 نييارشلا لادستا نم نوئافي مهلك
 دنم نورظتني مهو , نيك دتلا بيسد
 يشرملا ةرثك ببسب ةليوط مرتخ
 ,نييارشلا نادسار نم نونامي نيالا
 ناموه ضئئنبم ىلا اوؤاج دقو
 .رزينلا ةهشاب جافعلل

 ين نوحفرجلا يرجا .نألا ىتسو
 اه يلع ةيلمملا ىنشتسملا اذه
 | ماجتب ضيرم +1١ يع ديزي

 رثكا ةمكارام ةربخ مهلا تدحبماو
 فيظنت ةيلمع ف مهرهغ نم
 رحبكبي ءابطالا لصتيو :نييارشلا
 نم يسفشتسملا يف نيسصارسجلا

 يقلتل  مئابعلا ءاجرإ ىكلكشم
 لضفب نكمت دكل .هنم تاداشرالا
 تاكم ذاخمخا ئانانا نم جالملا اذه
 .رقبنا نم ىضرملا

 لاسقتحالا متيس مويلاو
 غقبي ديدج بومنا لوأ لاممتساب
 يف همنص مث ,ارتسثتثس ١0 هفولع

 ايماثلا يف هييطلا باربستملا دا

 ديدصجلا زاهجلا اذه ىمسبو
 اذه موقي .(رربل كاب  مويلاوه)
 ةيئوضلا ةقاطفنا هيجوتي زاهجنا
 نع ةضبانلاو هناثكب ةبزحملا

 وحن ةيجاجزلا ظريخلا قيرط
 نابرشلا نق دادسنالا عفوم
 ةيشيزجلا ةرثحتملا ةداحا ميلعحتل

 يرحي نا نود زاغ ىلا اهليوحتو
 ثدحي ام وهو (نايرشلا ةجسنا
 رزيللا ةحثبا لاممتسا دنع انايحا
 ,ةداقملا قرطلاب ةنطاسببلا

 هرمل اظحالي ضرعلا ةشاش ىنعو
 يذلا ,رزيللا (سار) كرحت ةيفيك
 مادوس ةطقنك ةتاشلا ىلع ودبي

 ىلاو ,دافستالا عسقوم ىلا هجن
 ةمرمملا فقلت بيبطلا بئاج
 قلطت يك حارجلا رمأ راظتما
 لالخ ةيناثلا لإ تارم سم رزيللا

 .فطدهلا وسن اقيقد ابوبما 7

 ديمي ادج ةقيض نايرشلا نوكلو
 دل يرخلا ةره ةيئعملا حارجلا
 عقوم حيصي ال ين طقل ناوث .سمد
 , انخاس نايرضلا يف قبشلا ةيلبعلا

 كاثش ىا دهاشسملل ودعيو
 رهلي ثيح .نايرشلا ف ةفصاع
 مث روظاتلا لالخ نم راوفلا راقلا
 نايرشلا قرتخب نا مارجلا لواصي
 ؛ادج ةقيخن ينرخا ةبومئا ةظساوب

 يف سلتكنلا هيالم يبن تازريمسس
 .نايرشلا

 رزمل حارجلا لدبي هللذ دعيو
 يذلا  رمياسكا رريلب .. موينهلا
 دوم ناولللا نم مر لالخ حتني
 ةمضب غلبت ةلئاه ةقاط ةيذاتلا
 .عبرم رتملم لكل طاو نييالم

 ةيلاملا ةينقتلا هذه ىتحو
 نم انايحا نكمتت ال رزيللا زاهجب
 لواسي حارجلا نا ا  قارتخالا
 قئاعلا علق بوبنا ةطساوب اريخا
 فكصنو ةعاس دعيو ؛بلصلا
 »+ هنكلو قيرشطلا حيسعي
 نايرشلا عيسوت متيو اقيض لازب
 لالخ نم ةوقب ءاملا عفد قيرط نغ
 .يندعم بوبنا

 ةأرما ةلاح تناك ةثناثنا ةلاشلا
 ربعثا نس نيتسلاو ةسماخلا 0
 2+ لدخمب اماع 5+ ذبم نخدت
 ,ايموي ةراجيس

 لا «زلاوقلا نكمي داطشم عفد متي
 نم ةروسلا لقنيو نايرشنا لخاد
 طويخ ربغ نايرستلا لسحاب
 ,ويديف ةيثشاض ىلا ةيجاجز

 .شيرتيد حارجلا لوقيو
 ,بارهلا ةتحءاس 00 .٠

 ةيئاجزملا تاووتنلا يل
 نايرسكلل يلخادملا مسحوب نع
 ىلخ طويغو ءارطع ايدلك زيالابو
 دانسالا عضوم ةاجف رهظي
 ةجسثا هيلعو نايرشلا

 مدلأ نم لتكو باه لكش ىلع ةمشب يوس مدقتي ال هنكل

 راهجلا اذه مدخبسبا دقو ردطنللا

 رهظاو ,ةينمعلا ي عياجنب ديدجلا
 ءابص نود هنمهم مادا ف هتيناكمأ
 نا نود ةقيشلا قطانملا لوخد ف
 نللع رارمما ةنيا ةءازو فلطي
 ىرخا ةلاس يو .هراجو نايرشلا
 هارجاب الوا مايجلل حارجحلا رطضي
 هعطخ جارطال ةيحارج ةيلمع
 نايرشلا نم رثدحتملا مدنا نم ةريبك
 ةيعوالا ةكبش يلا قيرطلا دجيل
 ,ةدودسملا ةيومنلا

 رضي تالادحلا ضعب نو
 دسيدج زسمف ءارتحا ىلا حاربجلا
 ةلصاوم نع نكمتي يك يرارطخا
 هلم

 نقعب ىادل ةيلمملا قرفتست
 امثيب : ةبعاس فت نم لقا يشرفلا
 ضعبلا ىدل تهغاس ىلا جاتحت
 تاقلخم دامبا ةلواحم يف رجالا
 ةحيحصلا ريط ةيذققلاو نيف دتلا

 نيباصملا يضردملا نينسلا نارشعل
 ةدوجلا مظرو .نييارشلا بلصتي
 ال نا يبني زاهجلا اذهل ةقذاخلا
 رزيللا نال :هيلع ةرهبك الاما قلبعن
 ال هتكل ةسيومدلا ةيعوالا حتبخي

 الو نيخعدتلا كرتب ال هينالاذ ..يطشي
 ةسيهحسملا ةيذفتاا مافن

 نياريشلا دادسن: ةناه لأ ضرفتي

 .,ىرخلا ةرد
 - حارجلا لوقي ددصلا اذهيو
 يذلا زاهحلا اذه ناد - شرتي

 هعاقتلا باد رريفلا ةفئاب لسغي
 حف اع انايمحا رباق بحل ةقلافلا
 اذه عبمو ؛ادج ةسلكتلا قئاوملا
 يب بر اجتلا ةلحرم يف انثر ام نحتفا
 ,,ةفورمم ريغ ضرا

 جاتنا يف ايلاح عتاصملا قباستتو

 لوصولا ندهب رزيللا ةمنا ةرهجا
 ةينقث لاذ ىرخا ةديدج ةزهجا لا
 .ةيلذغ

 < شرتيد < حارجلا ىقلتيو
 ,عئاصما ءاسؤر نم ةيموي تاعادت

 ةسيململا مهتاراكتبا ضرعل
 .هيلع ةديدجلا

 نأ» - ضرتابد .. روتكدلا دكؤيو

 لحت نا نكمي ا اهدحو ةيئقتلا
 .نايتقت نكمتت امير٠ لكاشللا عيمج
 ةمحازم نم ةئثيدحلا رزيكلا

 نث اهنكل ,.ةيبولابلا ةبوبئالا»

 ,اهتيسهأ اهدبافت

 ةيعوالا عرز ةيمها يآ امك
 (8رجتزذإ ةهيفاضألا ةيومدلا

 هييلاسإلا بناج ىلا ةبئاق ىقبتس
 ةيعوالا تاءادبلا حتفل ةثيدحلا
 ,رزهللا ةعشاب ةيوسدلا

 رزسيلالا-ىل؟ رشخنلا زوكجي او“
 لؤافنيو عيك بايتواي
 :رم وه 4نيارشلا سلكت ,, نا امك
 رشتثمو ريثكلا هنس يناعي
 ٌثاكم دوصومو ملاعلا ءاننا
 دقن رزهللا ةحشا اما .نينسلا
 م اتيدح اهابشرع

 ا 2
 ةلهذمةيتورتكلا تادشسم
 نييفحصلا نيربخملل يوتسلا ضرصملا يف

 سسسستيهسس أ ؤسج يمس

 نيريحمتل يونسلا ضرمملا ن

 ءاكيرما :سيلوبايديم ي نييفحشلا
 تاورلا ماهتا اذه راي ف بمرع
 ربثكلا دنراتا ةمدقنم هيجولولكب
 يف ىتنح يارلا نيابنو يالخلا نم
 ةبمالجالاو ةيفضملا طاسوالا

 .هييئوئاضلا طاموألا نع الفخ
 دخلا و! ىذملا لوح وه ىالخباو
 هبهس هدتبع فقومم نا نكمن يذلا
 نيئاونلا يه امو ,يفخملا ربخملا
 هيل حبتت و8 قفوملا همزلب يبلا

 يكااص ربخ يرخب ىف عافدتالا
 اهنا دفنفت هضم فشكل ىهسلا

 .روهيمجلا مهن
 ويدبيفلل هسوبرفلب بتاريساك

 يفخن وا دنلا همضنق لكعاد لمحت
 تاسوف وركس , الثم سدنلا برصم يف
 .هكءاراشلا يه رفمجا لدجسسب بالاو

 رر يف ىنوفوركملا ءافخحلا نكميو
 ريح لمع فنا لوفي يقفتلا . يكنس
 رسسخملا مدظتس نا يفالسخلا
 اركظيم روميل بالالا ةذظ ىنشيلا

 لوك تاهيبستلا ربشب نا نو.إ هيب نبع
 ليعي وشو اند لجتست وأ هةينهم

 هتامسعمتع امبر وا ردم هشاب نم رثكا
 كلد ىلخ ةدونوب دنا كتنم الع رتم

 ىقرفلا اع لوفي رخا سنو .ذعفلا
 وا نيربل هيبنع مكختسي ريكحم نخب
 ريخفو لخشبل هيداغلا اريماكلا

 نع انهو ,ةريكس تءاراكغب مدخ بيسي
 ركمن ال .ليجبسلا هلا وا اريساكلا

 الو نئرب ال يفيحم ريطم رهمحل

 مادخسممب نأ عشب اه سيبو مميي
 هقبفدلا ارميباتلا زسبشملا
 ىهسب وشو يقشملا نولوركيملاو
 ىارلا مهت همن و1 ناعم ريق ةارو

.. 
 معاطتسا تائيلسلا لقمناوا

 نويرتلب تابستحل لمعت ريخل»
 ةربصاك مدخاتسم نأ سا يني يس ع
 قا دادج ناكد ريوصت ل ةكيفد

 مدختسي اهنا يبت لظسوي ةئيدم
 ركادبب عيبل صخعرم رعل ناكمك
 لصو ,تايهازملا ف ليخللا قابس
 ريخب عاطنسا ايبسب دريصق دم

 دلاريق يبايع ةفصصم ىف يفحص
 بصي هيئويزفلت ةرومصم لقناب نأ
 نادلا براش يراغ ليفغمس ىلع
 برعلا حشرمك زوملل لمعت ناك
 هساترلا تاباختتا يلعارتسب دلا

 وام ديرختا ف ,ىفحضصلا ربضملا

 هقرضد بحب مونلا دجب نوبرفلبل]
 هل حبنت هلهدم هدخولوبكب تادعم
 رك لبق اليخدسم ناك امم ريبكلا
 ,تازيس

 نب عنصر لقط فاطنخا ثدحح

 لإ افلزءانق تاييشينتم دحا
 ةخفش بريُياو .ماملا اذه رم ليزبا

 ترهطا تانبيقجلا لو .يربك

 اهاظب عيببب اهنا ينيتنسملا «زادا

 ق3 قس ملاو هم 'لبسيلاو نمالل اهدهد

 نكلو .سحراخلاو نيلجافلا تانوه
 مارحلا هيلمع لط لفطلا فاطنححا
 نم رثكا زهنو ,سيفانحملا دنحال
 هرومم همم بحتشمأ ,زهشا هناللث
 ؟دخخ نريعم ويدنف اريباكب ادورب

 اؤومتلا ليشكس دئاططقسفو

 .ههيسصق زر افلخ هبدن نوموركنمو
 يانبآلا اونو راورلا رتيواك رثعت
 هاجدو دعركو يقيسيسملا ةقورا ل
 ردخ ىلا ايدخيو لب لافظالا امج
 رج" جانخ ىف يسرملا لافطالا نم
 نا نود ىمييتتسملا ةرداملو ,رهكا
 ضصرخو ,اميقنوب و' امهن دجحا كشن
 نويرتلبلا نا قضحتلاو مكيقلا
 لاقو .لوالا نم زبكا مجم زاثاع
 نم“ داظن يقيسنسملا لف لا عءاريقلا

 هاي كمي ال ديكل ةمالسو

 ,نومرفلبلا تاطشم نتدحأ ريدم

 تاه ياعا#

 روحت ال هبا لوعت رايونت ىلع
 طتنخ باودالا ةله مادبا
 دياو كندي ةدغرلا درخلا را ءاوشع

 هل سعباملا نيرمخلا ىلع حرظت
 و حبس نا قع ةلمعا هخ
 كلا نوشلسا نأ ميه
 لاؤوفحا ا عيطتسساالا  ثباورالا

 نود ناركا ةهقيرلتب هلتاسملا

 956 كلب سيكل! تاوذا ءادحتسا

 اريماثلا ددخمسب نا ممظسسل
 لدن هيتلعو حوتويو هيداعلا
 قسوب كمت الا ؟ هيفحلا 'ريماكلا
 نخب لجن ©تاودالا للي لود رثثملا
 اهناو هياآورلا رجامح نم .ودكانم

 ؟ دفويومو هقفنقد

 لن هعبنم دعاوف كاته كلذ عمو

 اربماكب ريخنم بهذي 8# ,بلاعلا
 همهم 3 هبيورمكلا باوراو هةنقح

 هطخملا يماخس ةراثنسا لس
 ١. هفرغل هقبحقشتا وا هيبويزقتملا

 هقمرعع للع اندنب رمبثمب لمعلا يناك
 .ةييعجشلا نيردحالا ءاقوفحو

 روصالا ةذه ف لهاف دج عمو نأ
 .يلوالا هجردلا ف هساد هلاسع

 ءاباش لواب , ماقلا بئادلا لوعبو

 اهل مونلا ةعرقت .بانتسيم كانه نا
 لاكتالا نم لكبشب زوجت ل همرح
 اتناك انهم .انهلناد شصلبلا
 زل ماحب ناثم عراتلاو ,بانسالا
 عشم امو هنلووع الو كبف ةيلاخم
 نم دقن عما ب مثالا ين
 نلااملخم ,سفلت ل او ةسكحلا'
 مسن يا بحني يسوم ليحمل "تلا

 نس .اقييسم سيرؤعلا ريخا ةقفاوست
 ربما لاو ,ةيبوناقلا هيجانلا
 سرخالا تانصوصتت يلع ايازعن

 ةلطيسم يارظع" لووسسم لوقنو

 دينفسلا نا نيكرشا ةييسونرتملم
 لقا يفك 7 زها يعصولا نوباقلاب
 دكاوش اهيمكشي يرملا همهملا جدع

 نياوقلا للي نم ففصا و١ نكرخلا

 ما سلا ايو نيل اسصف يبي ةيفيشع عض ةيكيرمالا يسايرلا حشرم ©

 نتي سفنن نأ نكست لحلاوم يشهو

 تورظلا بينج يئارخاو هظخلا
 كاش انمو ءامبا بقولاو ناكملاو
 للغع ةهمدقتس انجولوبكتلا نا هيب

 لبس رسل نم رتكاب سباوقلا
 دهعم ريدم ملاك يقرا لوشم

 ماغلا ,دكرلاو ةنابلاو هةعاحملا
 هنههم لا درافزاه هنماخل عبانلا

 نازوجي 2و رزم ال ىقكشملارمخملا
 نيربخب لثن حيمتل اذن نادؤن
 دخاؤرب لابهع ,صيرملا نسيلؤبلا
 .اروجي 4 هبال اهب الكننلا بكت
 نيرخالا عافشت لاجملا موق
 ءدقب نأ ىلاخضلل روخم 2 هيا امك
 ناح ربخ' لمعت لممت هنا لله ةيسفب
 لساسلا مدحت كلذ هبال . لانس

 اناملا ف امورغ بذدابس يبلا |
 ل تابسفلا ءالوك همر ىلا عرب كلل ف تنسلا يا بفانصاو

 نهسالمر فونت يل دمللا ران" ةمم دمقسعلا قباعض ىي دذقنلا ا

 وعلا ١
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 ركبملا جاوزلا نضفريإ ٠ تاينابايلا
 راطسل ديارس نأ تيددخود رنوسيرب7# هةقفدخم 0

 ديلاقنلا للزي تابدجتم ةركذم حاوزلا ريحت رب يءاللا تانبانافلا

 لوقلاب لثد يلي درزي مهدتعا ركلو

 ل ةهييؤن لانحصلا فشكت نيك هبا

 ,كلد عمو .دهو ىل تاونالا قلفنت
 ليزم ام اهي قفحي هدمسو مدعت ال

 مزخا مادظرسا زر يهقملا
 بارمسات لص هسيورتكلالا جرهتجسالا

 رام اهنا لوقلاب تايوفوركسمو
 ل رمخملا فيشاتسلا رمالاو نيعلا“

 لقا ورب نوجراعملا ناك ناو ةلمع
 ابادعملا لكلب ءاطكخلساب نى دامملا

 ايبا نوفرتتت مق نماوقل افرح
 نم يلبس ميش نم لقا ال درخ نبا

 انجولومكتلا هنكاوم
 ىف نبا جلا لاوبلا يقننو

 5 انو بهن ام ب لصانلا دهلا
 روس 2

 مس

 دعسا نا روصت عيطتست انك ابنا
 تكسب مقلا رابط نم انل رشغ

 لع

 إ ةئيبلا لدهت يتلا ةنراغلا مجح
 ثولتنا نغ ديحب هدا دقني نادك لفب
 تاساردلاو نيصلا لكم يحانعلا

 نييت ةربخالا ةنوالا ين تيرجأ
 يف ةتيدشلا لئابولا مادمنأ نل
 .- هلاقيطا ىلع . ثولتلا ةحفاكم
 املا يلع ةثراك يلا يدؤي نا نكمب
 ييذنا لكو .كأانف ليوطلا
 نا ةيئيهبف تاظلملا تعاطتسا

 يل وجل بولت اسناكم هرجشلا
 تفشخ اهنااوها نيكب

 ةيتاسش ةبارل لا د محملا
 .رهشش ىلا يف نطلا سنو ناثطا

 لس نيرملا مجاوت نا ةدقشلا
 رقت 7 اك قاده ا 300 لدلاو

 ئربكلا لودلا ةبترم يلا نبصكاب
 يف سيل يحاتسلا مدقتلا نأ الا
 نعرصلا نالو ؛بولطملا ييوستسللا
 ةمفط عيدا ةئيحرم اع ةببقم
 فامم ىلا هالبلا لتثت نا نولعاب
 تاج [ى ايويو ا قب لاهبيخمجل| لالفلا

 رام ةهجاوملا كانه ةجاحلا
 يا امم احاصلا رثزلا ثولالا
 . ناكسلا دايمتق ره ملب
 وا عبر نوينيصلا لكشي ثيحح

 دميصضرآلا ةرسكلا ناسك سيخ
 يع اليجلوالا نالو - نيمساجم
 .ديدجلا تاعانسخلا ءاشنال نآلا

 دكا دق ييداصتقالا ماظتتا
 عتسمملاو - ةيحيرلا

 عرسيو 7 احبر ل يدنا

 ماسر هني ةتيبلأ ةقاظن اللاصم نا
 نه كسلذ يلب بترتي اسب رجلا

 رلطا لكشت ؛ةييفاضا فيرابعم
 1 قف غنصم ريدم يا تامامتشا
 دو ىظفت ةيوساوالا لنآ -
 يرام قاقما 0
 ضيفخت وا ةرايسللا بعسي ثولجلا
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 الا هجيلا وا ,ةيناثلا ةلكشملا
 2 و ةيستنا» ةلكشملا نم

 راثلا ديرجت وا رخحصتلا
 3 تايايفلا نأ عمل  نابافلا
 اسم نم ةلاغلا ف 17 يلاوح
 ةرجشملا يصارالا نا الا ل دالهلا
 سعتاست ل ةاطعتاو

 بانسا ٌجذعل كلذو ه ةريك ةبغربسس
 0س هبقيرسلا يطاضخللا يفب
 دتلا ف مدظمست يكل راخشالا
 : " دهرملا لدن لرامما يف

 1 ةييرخلا ىيساملا ير
 يلناسملا دماقفإل اضنا راجل

 لكل مهفلا راسبيغ نماتط ١

 ةينيصلا ةسمصاعلا يف عسيرم ليم

 تامامكلا نومسنب نوينيصلاو
 , تاسمؤم نم اهريظو عئاصملاو
 .ةرايحصلاو تتمسالا

 ةيضالا ةقس جتالثلا لالط
 ع5 هلحامم ام نيملا ترسغ
 * ةيبارقا را تابابقلا نم نادغ نويسلم

 * تانيسمخلا لئاوأ لف نايك اه
 - ةداحال ةيموكحلا تأمارجالا

 عرؤلا ةللوجبملا نيل ويل
0 

 5 يتلا ةدب دجلا تاهاسملا
 يس و يانا ١ هجوتلا

  ةسيا ن 1 يلوي نا دعيتسي

 ىلغ ةبترتملا جئاتملل ةيلمل ةيملأ
 ةحاس سيلقتو راجشالا
 3 هارهخ لوقيو - تاب

 نم ةوعدب ارخؤم نعبملا اوراز
 ةنيبلاب ةينمح فاتحه تاسسؤم
 ' ةلاشم نا .,توسكتلا ةهجابسمو
 هجاوت لكذ هم لك ريغ ىرشا

 ., اينلقل) زال نا يهو . ألا نيمتيسعلا
 * اورج عب و - اهتاباحخا

 ةطسارب 1 فارجن# شضرعتت
 يف ةصاخو ةيمسوملا حايرللا
 1- نم ةيقرضلا ةينامشلا قطاحملا
 كسابطل# دين ولوليو ءدالبلا

 | يلع [اويلم قالا ةسيخإ نييدلب
 ؛. ال انو ايوكس فرجت ةيرتلا نم
 - يعدل ناهنالا يداجم ىلا فوجي
 , ةديعب لطانم ىلإ هلقذتو حايرلا هب

 ١ وحلا ثولز ةلكشمل ديزي يذلا رصالا
0 

1 

 ةئيبلا ثولت تايبسم رثكاو
 ايلاع عبكلا عيسوتلا وغ ىلإ

 - ةعارزلاو عئاعملا نيب لساخ نويلع
 نم لصاسلا سياشنلاو

 . تاذ ةيشير قطانس لوح ةلودلا

 ل قم اهلكو ٠ ٠ رضاحلا تقولا يف اريبك اريبك
 مل تدقمتو ةنعشما تيادزأ تلاولا

 نضتب ها رطعاخمللا ديزي اهتارتا نا
 ,تاقفنلا يع رفقثلا
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 9 اسسيلمع هسسستملا دسم اصضنا
 ينويهصلا  يبرسسللا مارصلا ةرددذ ف نيس مادص دئافلا سيئرلاركف

 ىسب رصعلا ف وضتلا قسضحشتل اسي جيل +

5 
 ١ ا> دسسلا >4 15ر54 دحالا

 ةسجي زساالا دعب تاداس يتلا ىورستلاو رادصنالا ةسلاخ ءازا يسفنلا نزاوستلاو ةسقشلا ةداسعا
 ةئابستم صيت ماراسه ديئأح" يرش

 رطجطلاو ىلا نم .ليركبلا# هيما مسمع
 ماكيح لاخالو بروشا . كمل يل لئلا
 هسناد ةيشيياربسإلا هلا كن اهدن ميراوعا

 دي سمع هيتاضخ نراها ف بلطنللا ةهدد

 جادا يوهم ومو ءرسلا ل
 ليصلا عي اهيقف ا رينا ةعيرسلاو 2 تجاسملا

 يحبنا نيستا حب با ددعنب اذما ب
 يسمو ماعلا

 فازخالا نان ةيزارم. دملهع نا اامت
 نم بطنب ةيلحرللا فادقااو طبخ اردسالا
 دز هسؤمو ةيمه ةبرحم ١ ىوكي نأمل . دك قنا
 يف ةسدايسلا ٌةردقلاو جالطعالا نم ةيلاع هجر
 ابخاولا هيمتفلا عيصلاو ميادتلا ديزاوج
 ل١ ةلمرملا بابصتتاربسالا حم اهب ليفلا
 * «مىداملل ةيئاهملا فادهالا

 دتاقلا اهحرشمي يتلا ةيراوملا ناك هيلغو
 كيتكتلا مادكتسا سل يف يبسح ماده
 يو امرالم كيمكتلا لمح لب طقف هروسو
 عمم صراغت يا او يجيتارتسالا ظخلا ةديخ
 اك ,ينآ ديدي ين اردسأالا «يدايلاو فا قالا

 نلغ يكيتكملا دهلاب ثنشنلا ىلآ يدؤب
 ءادع دئاقلا يربو يحيتارتسالا باسح
 ند وظ اعبا» رمالا اذه لبمخ ول مثاب نيبح
 اهب باع يتلا هعورنملا ءاليطالاو صسارمالا
 ”'«ةيروبلا تاكرحملا

 كن ةيجيتارتسالاو ليتكتلا - ةتورملا

 ناسح مادص ركف

 يف رتؤب يذلا يجولوكيسا لساعلاو
 مادص ريالا يدل يسايسلا كيتكللا عادخاتسا

 ةيبرعلا عفادجلا ةرظن يف ثبتري اسنإ
 ىلا رظنت تلاز ام انريهامج نام مكاححتا ىلا
 ةيورملا سرام اع اذإ كش نارخن مكاحلا
 اهمدخإسي نآل ةيصرفلا هن حيثت 3و ةيصايسلا

 ةنورملا نال ردقي ,ءذلا ىدلا ىلاو هتكولا
 انيراحت يف ثيدحتا ميراملا ربع ةيسايسلا
 حقتين ,,مكاصلل ءاطش تناك امنا ةيبرهتا
 لاوخالا لك و ,..بعشلا نع لزمعب «راكفا
 مكانس يا ناجل ..عجارتلا صارخا موطبست
 هدهجاوي ةشورللا نبع ثديحتي نجح يبيرع
 ,"ةصاط سوءارهب بعدضلا

 ةدايقلا ةيرظن

 "'*يسايسلا كيتكتلا
 ةنورملا نيب ييستح مادنع كانألا كعيربو

 تيقوتلاو 0 نيبو نيسحات ءارج / ١و تقولا لماع + ارجاك

 مبمتلا-4قث يلك قيقدلا « دمتميو
 ةيددلا ءادطتسا ةبلدع روكت ثيحب ةدايقلاب
 امك دتورلا ديهورتشبو :ةعورشم ةيلامع
 اهيطدي نأ نكمي 7 نيسبع ماد كئاذلا اهاري
 بئاجلاب طرت يه لب هسفنل دئاق و1 م اذهب
 لك ديري امدنع داء بعشلل يجولوتيسلا
 نا بحين ام ةنورم مساح لكظب بعشلا

 مل اذاق» يسيئارتسالاب رارهإلا ىلا يد
 بس املا كلرلا ةنورملا .. دئاقلا لل

 اهمدختستس يتلا يه ةدرملا يىوظ نامل
 اهاوق قيرط نع ءاوس داسشم هذجتابو

 ةكرحلا لشأد ,نيميلا قيرط نع وا هيدينلا لل
 .”"ءاهسفت ةيروسلا

 لساعتلا ةيبها نيدح مادص هئاقلا يربو

 ثادحالاو هيراوبطلا عم ةبرم ةروسب
 هذه نأ مغ يروثلا رزاثلا لبخ نم ةثجااطلا
 اهضارغا يذؤت امدنع اصوعلطو ةنورملا
 يف لماعملا يف ةيمئاد ةلادك ىقبت ال نأ بجي
 نيسسج مادمح دئاقناف .ةيعيدظلا فورخعلا

 لاصبلا يف يروتلل مئادلا بولسالا ناد .نمؤي
 عرب يهف ةنورملا اما شرمتلاو ماخشقالا وه
 نوعرولا حمتيو افده تسبلو ةقدسسوو
 ساسألا نولديسبو نويشوتي ]7 ناب ةداقلاو
 .”'فدهلاب ةليسولا وا عرقلام

 صسسح مادنق لثاقلا ركف ف ةيرونلا ةنورملاو
 ال ينهو يسايسلا اولا ةرواملا يف
 دئاقلا حمدبف ءىدانكأ نع اليدن لئاشت
 ةجاحلا ردقب اهمادختساب نيسح مادص
 اهضارحلا يدْؤَم امين اهترذاعمو اهيبلا
 ةيورملا نم لمشي نتذلا جهلا كلذي صفريغ
 ةيجاوق لبق نه ىنخ مادختسالا هعساو
 بتافصا لا يدؤم ىدلا رمالا بارخإلا
 نم نوكن كلذست يهو هشدنلا هنامحلا
 * اهدخو الملا ةئايقلا تاماهنجا

 دئاقلا ىلع نأ نيسح ماض دلاقلا يربو
 نيو دشن لجافنلاو هيكيبكتلا عبملا راسا
 س هلخرم لك قو غماولا تابلظنمو هاورنمم
 تارورتل مايلا ضقرلا وا لارببالاع هقنح رع
 نناهلا يافحخا ىلا ةضسلاب ىدؤي علاولا
 اور فئد إو ملصارملا ىلع .ردقلا هدو

 اتسانم كيدكم اهقمارب لابشنلت ةنيعم عبس

 هده مينو ريوربج يرون طبطخسم ؤدو
 تاكيتكي ١ لسكي بت اهقثذرت ذهو غيت“
 ميغا نلدملا راج اييطخيملا دودلوم روض
 كال ةيبباسد ةماسم هب مكؤللا نم مه

 رو هلق مهيصأا بسك عموس أ رولا صو

 موس ء.رامسسا هكرص  هوللجا» 26و به

 تسي نيج دايو أ هع ال هورس ىلع
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 ع ا .
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 ةلاج نم دسضلاب في منذ هيتيب بس

 فورطلا نا رخس سلا فدك انهن عخجارسا
 ناوقلا خم عارشلا ةناج اهنا وسال ىسل
 ماسلا بتلطيب 4سسلو دمزاو ةسيوبو سم

 ]وعن و“ لضمل ال ا بخل بكيت فرعا

 لأ هج تريح ل هج 0
 عجاربب يقل ىهتمملاوا معا ناو سنام ف
 يتل ماعسملا عرض ربا باب رم ميال ادش لا

 بوثونا اهل نمو هنيدخ غماوم وبل“ ليج
 ةروضب مامالا لا ةيهيبارتسبالا ؛هسئاؤه ىلا

 ربهقو ةلابربالا رهف لخا نم نوقا
 ءاهب مع

 ناسك ماطع

 يسويهصلا يبرعلا عارصلاو
 | ةيحييتارتساا داعنالا  مارصلا ةراما)
 # ةميرظ را لطعو تاديعنسلا ديمف

 مادع رّماخلا ريتقت لها ناك 1571 ناريرح
 ءارا امقطريو ابلمع اهاجمءا هحتب

 ةيلمع هس د ةيديطسلفلا ةبمكلا
 ارمس' تلا لباتلس يبرعلا قولدقا
 2 يف نا ةقتلا ةداعإ لحالو
 تدابس يملا يدرثلاو رادحبالا هلاخ ءارا
 نانا يييزملا يعابتجالاو يسايسلا عفاولا
 ةحردب سسح مادع دئاقلا لوع دقن ةسبرهلا
 حصنو رجهامجلا تاباكباو تاقاثع ىلع ةرببك
 نآ» هملوقب برغلا ماكحلاو ةداقلا كذب
 ذو ريشامحلا تاقلاط ري ال يذلا يسايسلا
 ريرحتلل ةمرف دجي رل لاحملا اهل حسفب
 رثالإ) رطسو ١ '' ,هتيفتل اصنخم نأك امهم
 يململا لوللا ةرورض يا نيسح مادص
 ندعو

 يف يمتحو لب مرورشو مهم ساساك
 يحاسمب اموعدم نوذي نأ يلع ءارصلا ةيلع
 ١ رارللا ٌةذحو دا ةيبرعلا ةدحولا
 ةيئايرسألا حلامملا ةهجاوم 0 رحلا
 ةكرمملا لف يساسا حالسك طفنلا تسداك
 بيشلا 0 ةيقرق ملا عقااوملا ءاطغاو
 كلد لَو مدقتلاو قرفنلا زارحا لجال يبرغلا
 عهطعا لاسنا نوبلم ةتام اندعر. لوقب
 نلغ نوقوطتيس مهناط ةيقيححلا مهعق اوم
 ال ةرهبكلا ةرباؤملا نا ,.ائيرهأو ليئارسا
 العاب ديلا حك ديا ةيبرعلا يهامجلا ا يع هجاون
 يف ..ةريسك تاكاط قلطتو .ميبشلا زهت ةريدك
 ١ ةدسولا يوتسمو ميماتلا يوتسم

 ةيضق ىلع نيسح ماد دئاقلا هكا دلو
 كلذو ةييطسبلل لل ةيصقلن لمانلا لجحلا

 م رو ل د
 مادص ركغ يف لثمدي يسذلاو يروتذا جهنلا

 تافاط لكن لثمالا ماتطتس *؟ هنان
 «داصتللاو يركسع ةيبرحلا ةمالا تاءاغباو
 نلغ لبملا ةبيفا ادنجم حرطو ,ايرشبو
 ةيبرملا ةللسرملاإ /ايردمالا حاامملا ديدهت
 عض نيتملا للام كر ايداهتلاو ايسايس
 ذاحتالا اهسأر دعو ةييتارتلالا نثوقلا
 21" يتيفوبلا

 جهنلا اذه نيسح مادص دئاقلا 5

 دلاو لمعلا 1 فتوملا علاو س
 الا ةدحتلا تايالولا هم لماعتل يدنا
 مستي بفقوع وهف ةينباعسلفلا ةيضقلا ءارا
 يف برعتل هبذاكلظ دوغولاو كعراطملاب

 عري يسمع ما دس نا ينويهصلا 0 د ا ىف
 تلده اذا ُ: لوغاصتي * ةنياهسلا نار
 دءاسم ن» لكو ناكيرمالاو نيلي زبمالا حلاصم
 يلايرساا لودلا نم ينويهضتا ناودعلا
 رب دب اهف ةيلفذنلا ملاسملا ةصابح ةروصبو
 ”م ةكرعملا يف لامز حءاسك طقذلا راعش عقر
 يبرهلا عارصلا ةسيجيتارتسا

 ينوبهملا

 سيئرلا ركف يف
 نيسح دمادص دئاقلا

 ءاهتنا ةيبتحب سيح مادع دئاقلا نسي
 هييخديلا نم كلو بردلا حئاصضت عارمصلا
 هيئمعلا ةييقاولا ةيحاببا نم اما ٌةيئدسلا
 قمر ةمئاقلا مارسعلا لمي للخب هاف
 * ةيلاملا بارشؤا ام ةيخيزادلا اهعوركه

 عارصلا ليقتسم نأ رممتلا رطب أ
 تف يبقثلا مدقتلا شونسمل افبط مسحي
 لبتارسا يف يبقتلا مدهملا نا نوريتكلا هىري
 ددحتللا تاياولاب موعرمو ةيلاع ةيحرد يلع
 عئاوك دادننس الت كلذو برثلا لودو ةدكيرمالا
 حجالبلا رواصنو ةيلودل“ تورطلا هب مكحتن

 نيرداع ريغ عقوم قف برملا لمحبي امم هبغوبو
 عم لمئارساب ةفداس ةميرع لازما ىلع همي
 هيرتسعلا مهتبمقب ريولعب طع ةردنلا فمص
 دوهلا ناد ىلا ةجمسلاب وهب ليلحتلا اذهو
 لطدو ةمناق يىفييش لمئازبساو برخلا نسب

 < هسئاق برملا هقيرخم اهنم

 كاش _ا صسخ ءادض دئاقلا قرب

 2. 0 م 5 مم ع

 رجالا هيفيض ضيف ل هيبرشلا رش ابجزملاو ييرعلا
 ةمظنال بالوابخم قم مغرلا يلع مهارلا
 ءاجنال ىمزهلا طولا ف هيعجرلا ةيبنايسلا
 ١ ءاضااو كييدقهلا ريزركب ةيساببس بارازق

 بيسلو .رسعتسلا ييولابع يساري الا
 مك يناس تلاطن يبلا ةيريضامجلا
 ١- هييك '' ممظنالا بالك هينرزعلا
 عباون شل اوه رف هاكعأ فيارتل

 ا 5 سبل وارسم ع اقم 7
 - . 311 0 سم همماطبا

 هريس جاص لرش '*
 سس ةيفيق نح

 دفا ع سيسكام اوود »

 0 ل ما دع
 هل هةمورللا ويحسب | ل

 عارسصلا ءاهتنا

 | ةيقدبملا ةيحانلا نم
 سل بصتصتي نيس تيس

 00 ك0

 .ه 'دل رامثا ,ملقب ةسارد

 فقاوملاو ةيلودلا بورطتا نا انت - 1

 لامس رلا ركسنملا لود نم ضقت ةيسايسلا
 ارط دل ةده لا منالا 3 ماضغالا لودلاو
 ليئارسا جئاصض مش يق ىل بتلا صعب اهيلع
 فارتلالا ماسع وش !ة[ ماع لاك اذان
 دعب اع نألا لوذلا عمتجملا لبق نم ليئارساب

 ةريرعلا ةيققلا حلاعل ريثت لصح دق 41 ١

 روظت هعبن ينودلا عمتتجملا لدعاد روطت وهو
 جنسيو ' 'يملاسعلا ماعلا يازلا مهل يف
 1 ةشانئا ىملانتلا ةلاح يبمح“ مادص دتاقلا
 ضقاثم نم ببسب يامسأرلا يبرغلا ركسعملا
 برخلا دمب اكيرمافز ةيلايرعدالا حلاعللا
 ركسحلا| ةباعرل ططخت تادب ةييباثلا ةيملاعلا
 نك ةيرامعتمالا يادلعلا ةحاربو يلامبأرلا
 ةيميقل؛ طخ يف اهكبمدو ةرايسالا ركرم
 نا ايسونطط ناكز ةيكيرمالا ةممارستل ةرجابل#

 عقتاوملا يلع ةرطيسملا طيطخاتلا يرجي
 قرشلا ةقلعنم يع ةيوبح ةقطس ي ةرثؤملا
 .طسوالا

 ةيئاكسا نام نيدح مادص مئاتقلا ىريو ا
 ليقتسملا ي ةدراو ,يبرعلا ركبصمدلا ي عدمتلا
 ةمراب ةلتستملا ةيراسلا تاروظتلا بن دب د
 يتلا ةيلامسأرل' حلاجملا) ةيئاعنا ظفينا

 ابوروأ ىلع يكيرمالا يتاتلا رفاعضا ةرورض

 | اهعم ةزيمتم ناقالع ةساقأ لالخ نم

 نع رييعتلا يو اهتاقلطنم يف قباسم تعا
 نع ةجتاد ريحاشتلا ةلممرم لو ثلكادا مم هما د
 ناكيابو كتاداهتجا او حسامسمللا .ىدت د
 يضقانتلا اذه نم ةدافتسالا ةلشانلل رعضلا
 ماتب مدع يلغ لمعإاو ةفداهملل هنا نودع
 طوس رطخلا نال دبحاو يارب ركب ١ اذه
 يارب هلاقب ةلاح نإ رثتا ةدحب همن يقبب
 ذحار

 لوسيح يف نيسح مادص دئاقلا ابع 5
 نيد ةوهلا نء لقتي امع ىلطذا ىوتسم ءدقتلا

 ارش هينقتلا قرط نال كلذ ةبنويهم. . برملا
 ةدوجوللا ةيتفنلا رغ يهف ريدك روم اهبلع

 اا ماعوا140ة6ماغولاأ4 0 .كع
 برملا روطتو مدقتإ ةديكا اصرف *., هيي امع
 عم عيضت فوم ةوهلا ناي ا) يملعلا ىدتتلا
 هكثنمل يدلا قونتلا لسماع ناو نمرلا
 دب يل يشل: طوقلا لماوع لك ده ,ثارسا
 ةوقلا لماره حرطت اميذ صلقتي ادم برعلا
 نأ ., يضمأا روي اهيدفذ برمما ب يتلا
 يرشبلا ددملا لإ ةهامتملاو هذه لَه.“ لخاوع

 ةييرملا ضرالا ل يحيتارتسل» زيمعلاو
 راهبلاو قيابضملا لع يف ريشتحلا قاولاو
 ريبغ ةييبورتيلا تاباكمالاو تاضرمسللاو

 ةريمك مدع صرفت فوس حلا ندودخس

 انيلغ فب -ليباوسا نأ اميج يرملا علام
 ءابستاب اهماع قومتم يعدو هسيئر مايسم
 اكو < ةمك .- ادب ال نوفذلا لماوع .نكلو ةرسم
 ةيحطم اناسح لالخ نم اهنسراوم نكمس
 - |ةدبد

 صقاشل اع سيح ماده شالا دع ل
 ل ةابسوع ىاعت انثلاو يلاخادلا يقاصتس ٠
 عارصلا - نضل امهم اشكر لبثادبا لعن

 ساسا سو ةمئاثإ ليئارساك برمعلا عميئاسلا

 رربا نبدلا ىم لمحت ةيعيسوت ةيرصص ةرطن
 ةيدوق سيسات لواحت اثبع نكلو ( اهتازكترم
 ةيليئارسبا#ا ةيعامستجالا ةينملاف ؤديدن
 ةيموق تابع نس اهتقيفح ي نوكت ةقلدملا
 بستكت يضهو ملاملا لود ددعتل ةيدعتب
 اده يطسو اهسفن ةبرحتلا دبس اهقيرب
 يول ل ديمحلا بويعلا يلع اتقؤم قيرسلا
 تزن ليل رمرنا"نا ليئارسال ةيسيوكنل'
 ةمقادس ليئارسمال ةيعاسإلالا ةددماب

 رداصملا ددنت ثيح نب ايناقثو ايمول
 نم مداق# ينويهصلا صقشلا نأ ةحرع#و

 4 يقبطل  ىراطلا لمحي ايم ايقيرلا بومح
 اكيرما رم مداقلا ىحفيشلا يرو هثدم ةادحلا
 ةينبلا نا .ايئفو اميملع هيلع مدقسملاو
 نم ةلاحسم ربل ناو دجال ليئارسال ةبعاستد-الا
 '""'اهتافدو ذدح دارزت يقيطلا عارصلا تالاح

 لاق يبزدلا عيمتجللا يف بويعلا لك مهر
 ظططم ناب لياستتي يسم مادم دئاكلا

 نا ثا كن  .نم رثكا وكي نا نكمي * تيتفتلا
 ناف كلذل رركت 4 ةلاضللا ةلزجتلا تالامتيحا
 .يبرعتا نطولا دحي خا وه مداقلا لامشحإلا

 قكاوملا ديحوت شع لمعلا وأ دهوتلا ف ةصرن

 ''" يبرغلا لاشنلا ديحوتو
 مادص دئاتلا عي نيفلاب ءاكذو ةكسب اب
 نطولا ف ةرعجرلا ةمظظنالاو يوتلا يسخح

 دضو نلودملا دم ةهباسلا عقوم ف سرحلا
 يتنه عقاوملا ىلا اهيحس لالخ نم ةيلابربمالا
 تارارقو ةيمدقت فقاوس ذانتا اهيلع بجوت
 يف لوخدلا ماما امأ نوكت كلدبو ةمبباجع
 الما ايبيك تمي اذطعو ةلابقملا ةهباجملا

 فوس كلذيو اهسفب ىلع درت نا اماو ةيبرغلا
 قو اهتارامش فيز فشكتو ريهامجلا ايفشكت

 ةفيص نا) يسسح مايس دئاقلا لوقي كل
 ةيمدقتنا كيروشلا ةمظنالا نيب ةكالعلا
 نأ لهافتلاب اسثاب متت ال يرهالا ةمظمالاو
 اما ةيبرملا ريشامجلا عم امكاد مثيب لعاقتلا
 ةميخ تحت لضفالا عماولا يلا بجبلا ةفيس
 بعل نأ بجو يملا ةليفلا يهل رارطفالا
 ةيروتلا ةمطنالل ةيبرحلا ةيسايسلا ب اهرود
 حرطت ةملنالا هذه نأ - ةيمدقت رتكالاو
 بنج نيعل هيلع ديكاتلا نساونو اهراعش
 ل ثيصا ديسفت زاعشلا عقوم لا نيرخالا

 ٍِك مدبلا لد تازاعنقلا حرطم عافتكالا يرجي
 ,ىتح تايزلتسملا ريفوتو اهقيبطتا

 نم لققا عقاوم ىلا نيرخالا بذجل اهنع
 ! ةقباسلا عقاوملا

 نيسح عادم دئاقلا يرب بوتسالا اذه
 ةيقدش ان ةفاسملا يف ةنمال دجوتس
 هتمض عقم لا رثؤلا ف دهنا سيب مهامجلا

 ىوت عم هفطسس ةيبرملا ةيعجرتا ىوتلا
 لإ كلذ نكن عا ناو ةيبوبيهسلاو رامتتسا/
 امنهو ,.هلباقتم قلاب لب دخاو قسك
 يقتب نا اما ةيسابسلا رومالا يععب يمعتت
 ثيحي ثالسالثلا م بع ب يبايسلا ماطعلا
 وأ مامالا ؛ مثاؤمب ايسوي حرحرتي دسلت دحب
 لاا اههم ديري نا دب ال ةلاس يف هيبقت بحي نا
 كادترالاف بدكلا اههتب نيلاحلا يو فلما
 ''ريهامجلل ايمك دي حوصتملا

 هسيف نييسح مادس لاخلا يمي تا

 لكثبو مهامت دحاو نا يف ةيلمعو ةيرظب
 ةرامأ يل دئاقنا درفلا رود ريزعت يد يساسا
 ةيحصتلا هناثبب ةييقلا هذه دعتو خارعلا
 هديهو ايركسع وأ ناك ايسايني دناق لكل

 يروتملا لصاسملا ىأ) هلوذ يف رهظت ةميقلا
 وا ايسايس دئان ناك ءاوس ناك !منيا دئافلا
 رهط كلاسم نع شقي نا بجي ايركسع ةدئاق
 ءامتغا لوانع اذاو تاباسحلا ف ةقورطم
 تياك امهم ةيديلقتلاو ةتورطملا كلاسكا
 هداق هتاتانما ىوتسمو هتردلو هئاكذ ةدعرد
 كلاسللا ند دلاخبم ال امورهم هسقن دحيم
 ةبهباخملا «داتما ودعلل يطمت ةئررطملا

 هرل' ةيفبت ٠ كلاستا ءدهب هللرعم ببس
 ةيجيئار... .اا نوكت كلذبو "'(اهيدع
 ماهم دكان ١ ركن د ةيركسملاب ةيستيسلا
 عسملا ىلع همئاق ليئارسا ةهئاخملا سسح
 7س 6 مي اهتالخ ,رم يبلا ةيوستحملا

 يف لخدت روت قرط رايمطاب وعلا ناع
 لاخلا لو. الدبو هتاناسحو هسرمم دوددح
 ةرابُم مور . دلا دئاقلا اتهام يسرع مادص

 سوردملا , سلا قيرطتا ناأ ةيبرهلا ةيمالا
 لصانملاد  رٌكمعب نأ بحت يذلا وه ةياممن
 هبورط يل ا ةدانن لا حبب يثا لئاملا

 7 ( ةيداسكلا ري

 عارملا هرادأ

 لافمماو | 5 ننسنك مادص طاقلا يربو

 لصس لأهل اايوزإ يلع ىشيرعالا عباملا
 هماحل رم « كلذ لوتلو هيساسألا اهيلوش

 اههوهملا 698 هيرصن ”ب ةرييامم باق هلا

 لس غال نب مول فيس وردا
 ميزه رش | ءامنإو يعانإ مص ةلوبتا .٠
 علما ءابسلا مت لل ىحيسف هال

 5-0 نمل سل هو مم اح
 هال نباو ا د6". سهذ ٠ .هاوعسملا 18 2

+ 
 ف 5

 هاف يف يسيرفلا رودلا يت سسست- مايدص
 معاو يآرب ييوروا لقتم وجو ناف ةلاسملا
 اريخت ارطك ببي ةيئيرمالا هيئايريمالاب لتمتب
 هوو لأن ادث هيبرحلا هيضقلاو ةدمنعلا يلع

 مهيلث ةجلمع حجسبيو رقعحلا لم لقي نام سار
 ءقاكتم لكشب ملاصتا

 ةبلاع ةردهاب يسح ماده دئاقلا رطيو

 جهتنت يتلاو ةدياجملا ةييوروالا لودلا ىلإ
 يضفيب اهنا مظر اهب ةماخ ةسايس
 ةيكررسالا ةدحتملا تايالوثاب ةسايسلا طولبز»
 .اطسقلا رارسيو ,كيؤسلا لودلا هده نبو
 هنأ نيسح مادم مئاقلا اديدلفو جيورخلا
 :؟50الم امها ططحم ميا نو ب

«8 
 دئاقلا اهحرلتي يتلا ةيساسالا روهالا نمو

 ييسايسلا ديعييعلا يلبع حسد ماويص
 رست يقلاو يساموثبدلا حطو .يسءاموتيدلا
 يلاةمهم رحتي قارعلا لمع ف ةمهم
 يه مارسلا ةراذا ةيلعش ل مامالا

 يعتاتو ةمرلا يفاردلل يوقت يكن يعسلا 1
 ييدبللت نه قكتسو هيلودلا ةسايسلا يف
 لئاسولا نع داستيالاب حتي كلدسو
 ىتعح نيرخالا لذ نم ةمدحتسملا ةيديئتتلا
 ىلا كاذ ف دئتسيو يراشلا لودنا نم
 تاقالسفلا ريونفت لجعال مارغبلا تاحرتقس
 يل قارحلا ةصيق عفرو ةييورو#لا ةيبرعلا
 .ةيلودلا ةبايسلا

 ةيئذبلا ةسؤرملا نامثعا ىلع سرخلا-؟
 رظات ف ةحفرصلا مدجو ةتباثلاو ةيملاعلا
 ًانيوك ةرووف اهشرغت نيسمم ماده دئاقلا
 ضع ارئتاظكنا معسارت ال نا انل دب الف ةريدع الود

 بئاذتي تير راقخما لب ةميدقلا اهءبغالا
 نوكيو انلدابم ميمو ةنرمع عمو انتو اطك
 4 نسذنا مادا هلو ةيفوذلا ةسايسلا يل ارئآ

 91 قرطلا يب هميصي

 ةيضقلا مدقق يتلا لساوملا مها نم نا"
 ءويرهصلا رايكلا بس اهغارش يف ةبيزحلا
 ١ تاق طب يبرملا# بعشلا ديشدعت
 لئاسسولا يدحا يه ةهباحلا فورظلاف

 ودفلا ةهجايم ل اتبعش مالا
 نم سلقن ةيمادلنا هفطورضنا نا ىتع ةوالغ

 مب اهلخ“ لزمني دق يثلا ةيرطغلا ةركفتلا
 .برملا ماكحلا

 ةنوسلاو ةيماحلا هفورظلا قلخ نا 4
 رف رييطت عم برهلا تامزتلسس بادخاو
 سيئإل بنج ىلإ ابثج اوبسي نأ بجي ةسايسلا
 ِ تسلا ز؟"ةايشلا نلع لؤنسب ةنوخسبا
 ةيشتلا يه هذه ةنوطسلا نع لزؤسيأ
 ودسلا ةسهحاولل انتببابس يف ةسبزكرسملا
 ةيبونلا بورققلا عم لماستلاو يثويهصلا

 رفصملاو ١ج ةلماكلا ثافتإل' سبح مادم 3
 يف يمسح مادص قيضرللا تيدص !1 ١ ىع ةسمب قياملا
 1575/8 57 4 ,ريرسلا هادعالا ةيسرتس

 علوملا يس - همن نساسلا رمصملا 0

 8815 نش ةسي سيالملا ردسلا [89
 ءثلاتلا ءرهلا ؛اطاكلا بانقلا يسع رادع ١

 مم يسع عادم قيمرلا ثيدح ؟ 2 يم هن ريبسلا
 اميا ؟ذالال/5 735 لل تندلعلا ةنيلس ةيدهعلا
 78-088 نم ؟يلجقلا ةيساستإو ادلاعب

 173 نش 75ج سمن قباجمأ) ريصلا 3ىقا
 2717 يم ةسفم تتاملا رقص 0
 087 يع ةسنم قيفسلا رعصتم م03

 لساسلا ريسلاو هلباكلا تانكؤلا بع ءادم 8
 قافرلا عم يسخ رازبم لييولف تيدي 17015 يم 1 بنت

 ميشنملا رياكلا يب دمر مالغالاب هبافتنا يديم لإ يلم احلا
 رايس يف ببيعسلا مب اسيا رطن) 15ه را 0

 تورط مآ معفملل بيلا يورشلا ,ابسلا يف هيورلف يسم
 ةظ اا 12ا دكادعل ىكطلل هيرعلا رام ب محارتلا

 118 2151 يم دينو لمابلا نبصلا 9

 رفصملا ؟ج هظءاثلا تانكرملا سميس يفد 3
 عيقن يف يسمح مادس ليصولا ةمظت 47 نص سقم لباسلا
 يعور ةلصم رك روما مع نم قرثا ةرشلا يف هيبرح
 ١1 . 1 يع 1191006 وس 116: فعلا لكدملا

 ,  نع سين ساسأا ريصلا 5761

 ليال ريصلا هليثكلا ..افئزلا يسع ءايس 1 ١
 382[ لس ةمقم

 ريصلا ١ج ةلعانلا تافظإلا ينسج ءابع 55
 سا قم قياما

 الل ا ا
 مسق و. ص ريس 6م زسشكلا ضام# طم ٠١

 ولييوج ١ صامت هيما يماق رمل ةماعلا ماا
 كمال 81178 9 لمي

 ويبيع ركاوو
 تاةروع اعاصأ

 591 ةييخا يدشن هاسللا اخ

 تياييصولا سا 8 5 © 95 سثااذشل
 مى ء راع امو ظنم
 هانا اشعل يف
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 ,اسؤرلاو كواملا ىلا ةدملارس ةركذدم ىف

 سلجم ملانتت - جاو - نافع
 نيايمأ هملاهعت ةيهااسدا باهاتمللا
 نا ايدو ينزل نانا نمسح ممقدلا
 روسشلا .بال ةمياخاا يوذلا عالبا
 ةيسزعلا ةريزكلا ىننارا ف ةيركسماا
 يذم عياش باد حسطحالا تارحا ناب
 ةييوعا هروب يكل هلق اج لو ضصتخسا

 اه
 نادع نم دعي ىلا سعجملا لاقو

 لراملا ١] بسلام كركذم يف هل ارباع
 مارفسل) يرط ند تريت» عاسؤرتاو
 ةسرولا ةطوما ا _درالا 3 سدصتفللا
 نو د حياج با وعا لحع نع برع اذا
 عمجا مكاولل دكؤيسي هنمءعا ةةراشم
 لأ هيحاهب اهداو ةرضاف اهنا اهييح
 لل ليممتو اهينوؤملا يرد يلو د ةءاصو
 , اهقتاشم لجتو اهتاحرامب

 ةسرفسملا قارعلا وذ يا ماو
 هيبردلا هوالا ةون يه ضيع

 ةحاطضف

 دمو ٠ 1 خاوو ببر انام مدع( دلو
 ييدتلل م بحرا فطقو عيضج ىلع

 منياوعو قالا يف لد ىفت
 همااي ها رامهحتلا التم حستواو
 هوي لاو ةيرامسمسالا م اطمملا نا
 ب ل ها لوم ىباربل' طولا ل

 قرحم 3 را تاو ههلاتمو انوضو
 ناو ذيب هكا ةمملا يلي ةئبكملا ةقانسلا

 قعرتمت اهو رفألا نيلضم ىف يرسم 18

 بتابسوفس ىف نسون سلا قاما ياك
 .ءكل- دقو هسلافو هبركسا»

 نس اهياضلا باوجنا» نا ىلا لثو
 را سوو ةد.ئءحألاو انو واو اكيرفا
 جامعي هل نما اه ةييدعلا ةريزجلا
 قارعتا قود ريميل انباو دهردلاو
 هيداستنمالاو هيركسملا

 م 114 نأ بمعتا عشافولا نا شع ل اشو
 نرديرب 2 ايناظورتو كدعملا تايالولا
 ٍاحماو ادب دعو امن دعو تاذالل انهلس ةةبح

 ةرييزدلا يف يموقلاو يفطوعلا لاضنلا

 0. لأ

 هين لاسلوت ةييمالسسسالا ل

 هنأ ةسصقأل ةصيص رق ةسدجسلاسعمب
 ول تسلا و سس

 اك وري هيت ناك و همه حج
 هناا يريموف هلا هلا مارقرلا

 5 ماء ءاماعملا مو
 5 لا تاذما
 تاس هللا
 مادجاوبما
 مانو دين راسا 14
 ,راز موق لوسحت
 مو ةسياسنا لا يارلا ف لااطسسالا
 1. مما لع دامعالا

 اصيل ىك فنصاو
 نا فاه د اعرق ءافشلا
 هدو امم يترقب ةدهاال
 ىنوروا
 ىف م هكيرمإلاو ”ءييوزوالا
 وتم نايسعمو 5 تءرتسفلا
 طمافو اننا تاهاو طي رسوم هلا
 ديدرولا ىالقآلا يلع

 - تاسع

 ةيولطا سنمبدملا ةداشاو هدهف طقسا ىلا عمك ثم

 - عاو- نارهشلا
 ل طرا وتم ةيكيوم#تاولالا نحض ىع
 بيبعاو دعريعم راجملاو دجت ضرأ
 3 عتاو يرورم ديلع نإ جيرحب رخل
 .وصسلا ف قيرط

 و تن 0 الا
 ْ ينم ناودنجللا ةمللس اهفتع 0 سل
 اسك هيمدطصا ةثماش ةرخؤم
 .ةيينادع

 يييكيرسالا دوئجلا ددغ قب ككذيو
 هيارق لاسرا لدم مهغربصم اوقل نيذتا
 .ءايفتس 43٠١ جيلشلا يلا ةيكررمأ

 رشتان ةلاقتسا دحب

 شوسب راسيهنا

 ءماررو سيئر ةناقتسا نل ةيليوزنالا
 ىلا ثمأ ىطنان تيرضشرام ايناظير
 جرود يكيرمالا سيئرلا باصخا راوهفا

 ةيكارعألا ءابنالا ةناكو لسارم ققتر ٠
 سمان قيلاحت ف اهو ةقيحسسكا نع

 ىلا دوبي ىشتات : 000
 ىل؛ ةري ذم جيلشلا ثاببجا

 او وب الت م ردي رغسلإأ ةهيسر ب
 6 لاي ليو اوم
 2 دسم - بح صم سس سم ساس تا فسللا سس

 بالا بغزو - ماو . عمرثملا كف
 ,سلدولا لاصالا ةهصضل هير دمشلا
 ناصلا مديزعلا ةريرهلاب يموقلاو
 رهشلا يف قيارس يبو يف هتودص# يذلا
 هيهجذ مات تازايشتا نلع ىلابخلا
 يف هيسيربتاو ةيباطيودلاو هكيرمالاو
 ىابؤيلاو سوم

 يناثلا ف رده ئدلا نالا ي تعدو
 نم لاضنلا ىلا لايسلا رهشلا نع رشع
 يمرخلا يئام مادطن ظاطمأ لدحا
 يادارةميد ماظن هسالاو ييفيرشلا
 ميسالسالاو ةيبرعلا موقلا» كسامتم

 هرورضي اهناهن يف ههبسلا تيلاو
 ه١ بلاط ةلذو ةدكمر :الا تاوقلا باحبستلا

 يلقن قيرقلا ليشتما- عاو  مامدم
 ةساكراا سدجم يسوئر حلاع ءالادبع
 مالا ةمكاوح فيان درصلا سما ةذك
 ريرح#ل ةيطارقميدلا ةهبحلل ماعلا

 تحب ةسطامإللا لالخ ينرزنجو
 ١ .تايجعشلاو جيلغلا قف تاروطتلا
 اود لطي ةييرلا هما ايهحاوت
 4 يل يودجالا يركسعلا

 يطأ نبال لاح ةريدلو» ديسبأ علضاو

 ندعو سرصلا ميلجفاو ةريزاطكا نع
 بصالا نزلا كتارساوملا سيبولت

 قل اء" بن وون هيعافلا نىلعو
 عماش هلل جيوب يف مهبددا مييان
 نع هاعوملاو ةيمشوت) ىاوولا
 ميت حلا «ابضلاب ىات-با ماو ! عابس
 ةفدواقو همحانو تايساكشو انارخا
 ممل .- 14 ضننأ# و ءافونشت نجيركم كلو

 ءن ىنلا ةسطلا) ةرب وكام دو
 ءدعربسلا © رسما سرا ىف ةيلاحا
 تلاكلا رراكا نف ةفاج اهرامتعام
 مرمت نمل يفارق هت ر" يسع ىلا

 ا رلرلا زر سحبت م نمو هلا
 يعوق

 ! سالم هلبلا يميسع يلف يصييست بسلا
 ةدسسمتا نم هةط٠مسصسياف لصصفةسدصما

 رام وبلا جا فامدع ,للغ ىبرغلا
 ؟دركا# ءاجيستولا هيمضقلا

 بادو
 دم اع +

 رام ةعراخلا ؟ةياصلالا عهتمدرالا
 ين هرسو حلا نامكلا
 ةلعرلاا

 خلاب 2 الد م يقع قيرفلا مكاو
 هنصمأل ١ كلا دايتاوو يق ب كا مهو

 يم اسال ىلع لاعتو هيماياعسلملا
 عمل ل ا ل" لف نع -وهجلاو

 يرشد راببرا يلو يبس

 ةسقنأا ينساب

 نودحنتو ندنل يف ثتارسهاطظت
 ( لارألا ةمقسلا نع روشتملا ةبتتا

 نا توج لاشيم ديسعلا لاق
 دب همت ةيماضتلا

 حس ١ تايلوس افمظ نحل
 ءاطع تست اهنقاوب ررمت ةيكيرمالا
 يع ليقفرحع اهتطرتعا امك يود
 , اهتار رنا

 تواسح ةهلودلا ةيورتلا نأ حيطواو
 يلودلا نوباقلا ناو مويلا ةئوددضا
 ارهشب قرب هيكث هكاهتنا مت +١ اريلخ
 وهو تامرالا ةجلامك ساسا عجرسك
 همدخل ةماعد زارمتساب لكمشم يذلا
 ام لود حلاصم

 ادا رببوح ليمتيم هيسلا لعاستو
 اب لثمب ةعديطسلتفلا 0

 جيلخلا ةمطعم عاضوتالا

 1214 لعاستو ..
 3” م معلا دقي عل

 قلعت امدت# نكلو ةيناطقلا لفاسلل
 مت ةدحتملا تاييالولا حلابصمب رمآ
 5يلودلا نوباقلا رشح

 ام ريدقب يلودلا نوياقلا نأ حشضواي
 اطاقح تاعاردلا 00-0

 اسيا هليواز نكوي مالسناو لدملا ىلع
 اذح جيضتل فرتع لك جلاصم بصح
 مماا نوك نع لاقي امو لطان هي داري
 رواحتي ال اهرودن عغلظصت 5دحتلا
 «ايشألا رهاوط يلع مكحلا

 كسسنلا مت ول هبا .عبوج لاقو
 ةيممق حعرط شم# ةيلودلا ةيعرشلاب
 اهب ىلخدت يتلا ةيقركلاو امدب لالتخا
 .اهيلا ةدحتلا تايالولا

 يسيليقت ىلا حسو >> ليسلا !بعدر
 يئالا ةيئاضدلا تاليحل) مارو ينامسألا
 ةيمالسعا تاسسؤم اهيارو :دقن
 ماعلا ىأرلا فويكت اهتمهم اهلماكل
 ءسوردمو ةتيدح فبيلاساب يئاعبا
 يي ١
 ارغلاا نا مكاو

 ازيا برغلا أذن مخ هعم يطافتلا
 ىحدلا اذه وجب هعكي

 هئبدح مادخ يف .مدودع ديسلا راشاو
 يغدرخلا تايغ ف ةطدحم لك نا ىلا
 سلخ رهشا ةثالث رورملل مالسلل ريخب
 لبي لابستا نوب نس جيلطلا تادعا
 هتوف همال امءر لدعلاب ريهب وه ترخلا

 رجا رابخ بوجود يعي يتح نيمعنلل
 تريصلا مل

 قعلا نفي جاممللا ميلا بدم اسك
 ةملابيرببمالا ةفواشمو يفرعلا
 نسسشرلا ةرايزب اسنرت ف ةيعونهتملاو
 دع م مارا لا شوسد يكيرسمالا
 .رادخللاو

 نابع يف هش ةيجللا تركشساو
 مهساسملا يسما يديراس يف هيردمأ
 ؟مرادالا اهحهمتت يشلا هياايربمالا

 ( اهسسراعمو هيكررمالا
 قودلأ نعلا سلا ثم يف ءايضعألا لولا
 ةلداع ربو هعرسبس باراوف دانا
 ىاوحتا ديه

 ركعحلا رارم اهباس يف ةيجحلالا تناداو
 لاثلطا ديض غعيويلاو لباعلا يع
 اصاب افرح ةيربتغاو ىئرعلا بعضو
 لاطن انندبجو -افكو .نامفتالا قوطحلا

 ىقارع ىوملط
 لودلا جعمميخالا هيدلالا بتركدو

 ١ يفلح باسراملاو .تاءافمغالاخ

 لالدجلا باطظنس اهن مواقن تلا

 ينريمعلا بسملا بسم ينوييهلا
 سلكجس ناك نها تلم استو

 امي عرغب اكيرما تماثل اهذّمع نمألا
 ورعب اهءاقعررب تما امدمجو ادانيرطو
 ؟يعرسحرالا ديالكبف رودس

 ىلع هدكؤم اهبايب ةيجللا تمئتكاو
 ميدصب ل قاردلا بباج يلا اهقوقو
 بعاد لاو يلادزنمالاو يكيرسالا ورذللا
 هيحوب ةدوبس يف 11! بييستيللا
 باوقلا باوسمباب ينلاطو لدغتتحالا
 دنح يصار" ينم ؟هئاقتتحو ةينايرمالا
 يسرملا جيقخلا هةطممو راجح(
 نع ينويهملا نازكلا باجيو
 ,كاتحملا هيبرملا يصارالا

 فورعملا يلارتس#ما يسايبسلا ققتماو
 يتكير هالا سسرلا نروي ىساموت ديسلا
 ءمبالواحم فصوو ةردشم شوب جروخم
 ةوفلا مادخاسا ريخي رارف رادسسال
 تالواتم اهدام يارنلا قم ةيحكسلا
 هبافثل هنيمدو ةيصوخب

 ناك يدلا ياروي يناموت مسسلا للابقو
 هموكحلا ,سيئر بشاب بام لفشب
 ماسوا هللاكوا تبدح ى هيااربعبالا
 يكمرملا سدئرلا باكردتت ىإ هبف رمل
 لسميخ, ةتبجرال ريزوو هرثومج»
 نج بدل ي هيثوكألا ابهمالزجو «ركيم
 ماعلا ىارلا رارتهشك تراثا ملاعلا لود
 هنحملا ةريخلا ىوقلا عيمجو يملاغلا
 الا لثمن ال بيتك رجنملا هدد يوك مالسمللا
 همعحسؤوتلا اياؤدلاو هينا دملا فادشألا
 مالسلل بجبن بيش دم اهب نىويئاقللا
 لبيك يف امهنجا نم ىعسيو نمالاو
 ,,لاوخالاو فورلحلا

 سسافن بوبغتتالا ميلقب نا فاصاو
 تولسال اههاهشمأو مالملل اهفثكحتم
 ههيجحلا هده ىناو راوحلاز يصوافتلا
 هيكيرمالا ةدحتلا ىكيالولا ىلع بشي
 رزوئيس اهناق هبييكدبو ابامت اهكردن نا
 امهدققي يقصح رطخ لا اهدومش

 1عيجراصم ملأ هيبيورو7ا لولا ءاهميو
 اهبانانس ةارج هنطنلا يف هيونحلا
 بالكشلا مها عم لمامملا ف هتودرتا
 امرادز هروح اهرتكاو

 هسوسك#ل# سائر بفقا» مدبستو
 .تروس يامون كسنملا ىقيس#ا ةسئارمس ١
 ةيحسملا تانالؤلا ىلع هند ىلج لوعلا
 ىلا ضالخعاو دبي ىعس نا هيكيزمالا

 لكاشم عبوضل هييفس لرلج داخبا
 نك /همئاقلا اهتامزإو هيعرملا هقطبملا
 رمشاسلا' صواقملاو واؤتحلا ءارخ# قيرطع
 ىلا اريبثدم هينعحلا فاوطالا عيمج يت
 اهرودل ةدهسملا ممالا هيسرامب ةرورنص
 ناو هلتعا ينم بّتشنا يئدلا يبامسلا

 ود ليشت اظفهدع يىراصم لدم
 رارنم لاؤ هة.عنهتلا نع ؟قسعب لكاشلا
 يكبومالا تاشرالاو

 رباغما رسيرلا طسلا ةردانع نا مكاو

 تا يم رشح يناثلا يف يبسح مادي
 داكبال نامت اه داتا نكمي نماملا
 لكاشم غيمجل هلداخو ةيسلس لولخ
 بارق نم ةمهيتيب اك هبيرهأأا هفلخدنا

 نسالاو  اشلا جم ةعهمو .هقنالك
 ةرجدج برتع راقتتعا نع هقلهنلاا دمسو
 نوكمس اهجنابن ناه تقلوتا وأ امض
 هياغلل ةميشنو

 -. نإ ريسسءوا ىيااسملا رلسكو

 توياسخ الا انامشظر اك حاشسلاب قلزعلا

 نح ؟رايستيلا بانجو شع رقيملاب

 ليوحلا ره أدلا نم سرشعلاو ن ءاجللا

 در اعس يسأل علا رازملا امه نفث لاجو
 ل ماليعاا نهرع قيفيست نم كش هن
 ءابجنلا !هد عمو كب ىموعلا ةيهظعملا

  ةرععملا برحلا
 هسووكتدلا سينر ؛ بانن بلصيو

 رازاف هيءامج لف قنسألا ةيلارسبدا
 يارسلا داع تاجا نهم ابض شالا رابع للا
 بابا لا معدو يرارغتساا رارق ىهبان

 هال يم.ةمزؤ متل كساو نما هح دنحلا
 ءادعلاو ءاوشنا' عميم نل ىلا ةرييثشم
 فران لكذس لاتطالا نع بيلجلاو
 ول الاهل ابتد ماادلا ده تي مل ةربثهلع
 ثديودجلا معمرا61) يف 4و حب لقلا جيراملا

 ماكملا لون عممعسس يلع .رق لاقو
 ,روط زرسكل هيوحنب يف ىلا هتاموكحو
 سب ناو لداعلا رثش راخت لإ اذه
 بم ان 61 با عمت هيناسصالا اهتيءادسم
 عمت مدان هيسوو نترذلا نمأملا قارفلا
 نك عافوللاوب هيابحتلل ةمت.سم مام
 لاثتالا هصاخ ديص هتادو ةدوحو
 هيبومهملاز هيل ابربمالا رادو دهبلا

 لل نارو د سقدوب ديسفا يرظتمو
 ملنم# «دواسألا جاصوالا لاا ةئيرح
 بلا ييفطستفلا ينرييفلا بعشلا
 ناسيكلا تاسراموم لل يف اهشنعي
 لاقو + ناهرأاو هيعففلا ينونهضلا
 نامكت) اذيف ايناؤبب نسكفي ايهما

 ديل ةيعاوقملاو مسميونلا ةهياظاجماو
 هيبرعلا همالا

 ءيسالا عار كبلا 4ميرجلاب دوينو
 0 دج ناركلا اك اباظيسم اهدفرشأا
 هما ايبرعلا بعشتا
 بدوا يتلاو ٠ 0 بع مرسلا
 عاتسلاو لايلمالا نم .زدع ةانحب
 لالخالا عش وانتن اهيا لاقو حويشلاو
 اهرزص ميف يف ةيباسيالا هين باسو

 نميئر .ءاحيرمب ةراشن بحشو
 قفا و نابكلا ءاررو
 ادكّزرم ارخوم ةهفلطا يملا ,ء ماش

 1ؤدعلا نانكلا ابنه جهن لتس اهنا
 ةيمرملا تسالا بادتع يلع عسوتلاب
 هعورشملا هيجيراتاا اهفومجو

 ل ةرورض يلا هثدءادع مامدع ى امعدو
 لو هسربغفيا ةيئلكملا لكاتب عمبخ
 ةسيكسلعلا هاشدلا لج اهينن دم
 لود رجب. راطا ى ةسلبملا قرطلاب
 هعوريمشمللا نوفودتا نعيحب مالستل
 لف ييسيقندلشلا ىمرغإلا بقشلا عامدال
 هولنمم مادساا كفف رثسلا معداب» لقت
 يد بملعتا رب رجدملا)

 ربا دق نازروب ساموب هيلا ناكو
 ساو نم قاردلا للا هوب ها ابانم
 هموكتحلا رارق ةمق دهدناو ماقسلل دعو
 نا هيرتتشمل تاون لاسرآ هيلئارسسالا
 ةيييوراعم نم تبرغاو عيملجلا هفطنم
 يشوف . ىكيزعالا رسثرلا باذن دهنلا
 ليصعت هيهالسلا ةؤوفلا مارطسماب
 1“ اذكوم دسرملا هعفنسإلا ق قتاشذا
 قد اهامم ىسوفرم يرثيسحلا رابجاا
 نم نسصلو كفاك مئاعلا بوست لبق
 طهجع لارتسالا هبسّسلا

 لهب دق ناش نا وي هدسسلا نا ركدتو
 هاع يتارم ا تل بدا يف وبيدك بصمه
 ء'ملا ظيصحتإل ؟رمرو ضعو 11525
 1١ لوسو أ 45١5 " فدع

 05 2) طماستا هساقسم هنا أ 38119
 لا سيربالا ؛ هوطظعلا

 مها معان
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 ا ضوهرم ؟يا 219 2 ةراس دز

 ؟١ راعم
 ميدو

0 
 هدانا

 قل سنار ىلا .كزنلا تملا »٠
 لورا نرش ا عاسلا نام قاربلا
 | ءلررو ءللاه «كزسعلا
 كام خنو

 هفياوم '

 ةسينورألاو ةعي ردنا زيجنلا نطخلا
 قاروسجعلا ةرددعضل مددهاظظجتي

 دمع نيؤش م جاو مر امد سرع هود“
 يماتلا مولا هي رراو ةبريابح

 ياشلممم اا
 يثيرعلا نب ذرلا هلوعر اع ؟سامعن ا
 راهم او با ه1 ينرال شوم مروع
 ديوتا نا ذ.ا, -تاعلو ةمضنااو

00 

 دا وآرام ىرت لا عامكتا
 ذرومأل ةرارش ,لوا ع + ب

 اره اج أ انا نا توعم ا
 مغ يل ؟هك وحد مجان لرجلا
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 , الو هموم جراوبل تعالت عم
 ءارارصم ةمدكلرلل# ةممو حتا همران
 لب مدع ايبا ل رشي ةمءابايس معو هايم
 ءارك ها ين اهل

 هءنهلا نأ هقئدلاو انام

 راج يللا

 هيرساا روج ينونمالااداا لح و
 مقعمتو نمد مانع قماعلا نأ

 هعراجدقاو هيم.دظتب اهفاو ا,
 رازاوالا كل ايدصب 36 دم نكس"و

 نايدضات رشاش وطاوسو ديقدو
 ١ مهتاعناو مصمم مكامتو نمد هذاا
 م مجاب ةيلاو  هيمقلم هيلا عب تبع
 يكمءامملا ناودعلا هللا  ديقو

 قاع 0 ا
 ارحل للاه- نع ده ييفااف

 , للص ةس.ؤلا بانا ددلاو
 نياماك نارماكا  هيالؤ لم بو بباريمبلا)
 قاردلا ه١ نموعين ان نا اهم او قا
 1اكسألا اناؤ خده هاه» ل1 عه ام مويلا
 همررخلا هسآلا لحث هيطنحن فدهبسي
 اروع دوشنو درو اهم اطعبا ةدقاعو

 ايءرملا هما مهايش نم
 يكوألا اناودش لبق ممهلا نطاجب

 .1 ماكدعلا نه ,نولداكبمأا كر -.5
 , .رطكحلا الا وه اع يقارعلا قيوسع 8

 ردم شريم اسوم خانك اميل
 يبرغلا نطولا مات

 هيويح ىراولأ هل هفذ بلا ويكو
 مديدأ.ا باويميج هيرئارطلا مه باعأا
 قكدتا دهجهلا بخت يخاردلا هصو' شل
 طع ررئاوتملا نيعثوإ مانجا همذ ف
 .ييطنلاب امدح /ذو يقعوزا 2ءرسل عاشر ا»

 نورا نقيب نا للسما نع يم ويءاز

 اهنح برج ال ماؤضيو برجال ”وودعلا
 مساندو مالررود ع رد

 متاراطشو ءانمال يورككاطذلا لوعو
 ىايشلا هىامويقو تون لوس ,زبب
 رو ةيررملا هول دروع“ جمل رخولا
 ينورالو هن مكاو زوم ٠ لا ومالا
 تاو وارحلا ىلع رساذال بهيوكتا

 وما 7 ل
 رواوقلا . را نايك ماو
 رغب ما اذيامآ مو مترها ع قىاياس ,قمبم بف
 ؟رم ؛ ةييرمألا < ءاركلا ميصوو ؛برغتا نع
 لك هم ارد دوب رديما ل
 ف وجديد احلق
 ياويوور علف را تناك يب لاه ا

 دسم نورطاو كميت و
 ملا رز رم - سب هلمقغت لاو رثرما

 معلا اخد ةيثر رسال ؛ :براوسسأا لا ءابإ حو
 ضارا نو همت رمال: بياوذلا ١ ء, هس
 نمل وأ حيحفا تك ووو فير لل نري دعمو
 ايف يعلم و مار مال ب يترلا
 هل ميل ١ يدلل يرو طعلا
 يومهم نا شق
 ييوتطا ملعلا وعر نلا
 ها

 رتلهم رع بوكارزت ١ دلتا الو

 يثوسم سيسحجالا مامملا ل"
 رامط بفضامت» ةيربشا ” ٠

 0 رم ©رئل حلا ىنعشلا
 4مل مب ىف قترعلا لمقخلا تك امال
 ةيندو دهيصلا ةييابرمعؤلا - هكا
 يشوع ةداوددل ىسولااا مهراثخ 1و
 نم ,ماهاحتكاا مهب دو ةفلطبركا
 ماعلا

 ةجللا اهتادللم لكظتن ال يثرمأ ةمدمم
 قلرعملا قدماسسملا ةيمرازإلا معد اهنا
 يحال ناو دلل يف عمااو

 دمهسدلا زوين هر ملا
 هياو نيمادع حاجص تقلا 6

 دكا ١ اهشو م ليخا ةذ ةس
 نيطساقو ياوملا لاطتلا عد رمأ هندلا
 مكرمطاا راسخألا 5ذلخو نع فرمعو
 تارعاؤفا ه سون براصلا لاق 2.
 تمص رمز ١ يذاق ةلببدوتهيست 11و « اياب معا
 مديعلا ينوعفا لاب سالا لها مم

 يناوم ةرانرل ,”ةيتسءألا نك بربي
 داو قملل هل سيبوتو ةلطيما)
 راج دلاو هدم يف كي عتامالا

 ماليسالاو ةيورعلا . كاع ند اقوخَد
 م هع مص مجال

 ق0 قوس ةحدونسمأ تاودأ رصدعمأ

 ةرءدو رسما ىمفف يصوسصب تحتفضأر

 طقنلا ١ دذقم مهد رد نم نورس تد نابكبرمالا دوتجلا

 هتلابق + حاو ب دبا هيا  مهاوع
 هتؤتارجالا نأ جتاب كرجبومت هع دحض
 عرابرلا لءاك ادج ةديشع ناك هءسألا

 جرو .يكءرعلا ,رسيثرلا اهب ماق يعلا
 ؟هووعساا ىلا بو

 هيقارملا ءاممالا هناذو ليسارم لامو
 ي اهاوق «'يد.بحلا نك لروروج يف
 وردا نارهتخلا يم اجاسارم ه .3 وموفت
 ١2 فا تارئاظ نا لوألا نش ؟ يانءرور
 ةرماط هلدارق .نارهظلا ىذ عيلعب تق
 .هخارق ريكاوا تارثاا داك امنس شوم
 هيسارفلا بارثاطلا نم اهوذد توساا

 هيدو فلا بارئاطلا نأ بتيموؤو
 ؟ءرمءاج 6+ ههوف باد عقارتمب هحلادسملا
 قف شوب بلعا يلا ةرئاقلا قطازب فناك
 لالا ملمس نم هتتامان همق بباك وننو
 موجهلا بشر قناع ةردسقلا انهن
 يوونلاو ثرحلا وا يواسمبتكاا
 يرثون هم تدحدت يذلا عيوملا سيرك

 ايبا ملال شوف نا لا تراشاو
 تاميلنتلا ىلبدع غعلطاو راعلل اهلانق
 لوهتح منغ ةسلايفتسام ةماحتا

 تارخلاب موجع
 اندؤا ىلو-ط فراخطا فرو يد
 يبرخلا عاو* بلا يف ملي رم ب! لولا
 ى ةكبودأ ومب تغلابلا هلساوم بذا
 نين ةدوجعولا هنيدحالا .باوقلا نأ ةدتع
 نابي اج قوغتو كردي هبي علا ءارجبملا
 مورو جبلطلا ف برد .ءاذما هتيبحد يف
 له ماس يملأ «ياوارطب جالاو بادايص لا
 اهم

 هفكسد ةدوهتجس نا هةيارملا بفاغو
 ءيركمملا هداصلفو دهه ماظن اهمد
 حضن نا نوب هلوئمصملل ةيئبرمالا
 ار اصنع هيدنمجإلا باوقلا دوو
 دخت يضارا ليحاب فرص اللا
 راهجناو

 نتلا ناسسالا هلاج ىلا براشأو
 هييسب يبيكيرمالا فودجلا اسوأ دوست
 هقلحالا هذال يف مهدوحو رارممسا
 اتاك ههاريغب يولواستو مهنا بلاقو

 نم عهضاوراب ةيحمنلا مهيلع يمسي
 نم ماربإلا نصمم نييعي نا لخا
 6 مهتطلس ظافبتالا

 .شوبل قفازم هحوب هحالس رهشأ نمأ طياسف

 ١ ردعملب وصد وسحافشت ناوسنتاو
 اههسساس ولب د ةلفاحمم ةءامسادب

 رقيق ىلرام ناكا . عاو ب نادبشاو
 نأ ىقيرالا بيبآلا م ثددوتملا روق
 اهايجتسا مدقتس ةدحبلا باماولا
 يملا ةلمافللا ىلع ةزيجيونل انيمسر
 نومملا لواقع ييكيرعا يقسب اين لموت
 شود حروخ .ىميئرلا ةرئاط لا

 هيسميرفلا هفاكسلا هلاثو بلعنو
 نمأ لطماتبص ىف ةلوع ريوو ريس نخ
 اضتام هتيهدسمم رويدا الرسوم
 اسك هدير يروج يكايرم ما راهبسلا
 ياطوم يدش -ودرسم نوع, صرفت
 قدنملا يف ةدحاؤب عادئا صشسالا بدعلا
 علا لا را لدكت .نم هنمالك هباشا ىلا
 لظيرسبوسملا

 يقف بحر «ىأب هنأ ريوؤرتسم لاقو
 «يمجم اهنا نيفرشسفت كلوز ل الممقلا
 ريم اجراها هقفاقش رييرتلا م الاسللا
 ماوجحلا رشم

 منا جعوملا يف نات ,يهخحاس قاعو
 طرئالدلا يلا دوم ىع'ان سدوم اذو انديه

 نبا ىلا مروا كتاشسلا  دروسعا١ لوا

 مهماما اوقنو صيرسيو بلا نمالا لاخر

 ىلا نيييامرمالا ,نمروسصملا عقد امنا

 مايصملا
 عايبإلا هلاكو ملمس رضا هيتس نع

 هطرشلاا مسا كدحدم ىلا ةيبالرا
 نك ةلوق نسما بتيددع ف ةيرسنوسل"
 سئخبو يوكنرمالا يدلحملا نش اددع
 ؟وشارب مل شوبل يفارخا دعولا قارفأ
 اوتواخو اقل. هملعملا ةسمإلا دعاوقلا
 اسم ينمالا قاطتخلا رس عهشسزاخ قلن
 رلاكمعالا ىلا ىذا

 ميجرسلا طابع رايك ندحا صفرو
 قيما .ءان لولا تاماهن# نورت ييؤسملا
 و دعب ةطقلا هتاءاملاب مهمل
 ةرابر لالخ فيمح راطام ىف ةرخ اشم
 شون يكيرم#ا سميرلا

 عومو ”سفارسلا لاخر خا مكاو
 لأ هيوسمت بيوض يفي ةدكف هم اخ

 تاق ملا ىدهعر كير غي روذخ .. نم
 يكيرمالا
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 رن ةذقلادا

 ط7 ل ل ال نع سل تسل. اسس تاي تاي م... جا تس ميج جيس ص خصص خططت . مصل

 :ةرداؤا, اب نوددشيب ترعلا نوققتملاو 3 مانكلاو نك ةجاستلا

 هده ةقاسنم# ٠ طبل كح ناضل يديف ملا

 هصسيستا ردع راسختنا نأ رصقلا يلم نآوددصلا
2 

 قبال ءارجلا 11و
 ءاطوبلا وردم لا
 اور ا اجب هل هاوي زل ف از ملا"
 ءوام يوخاادمؤاو م ريزعالاو
 ممرا هيجلامد يلا اوف ع يحق ار ل3

 7 يقاجسل
 هبرواؤم وتحول تارالتءادب ا هو

 ءاملنتاو

 ه مرخخو ينو

 هيلو 1 نؤردولا اهقارضا
 تاودثلل يريم لا منوي اا ةةبنف
 نادماةيصا ناو ةمرك »وم ارملا
 محلا مو تل ناش يدع ق هم“ يف

 1| مءزراأ كحل

 يسلم صرب مالت
 هدداو ديداطا يع يارد

 ف ناو# يكن جدا موارال راما ذم
 قال"

 ياا فورعاأ يب فرقلا ١ احا مد
 ٠ تكرر ءالا ةي.خوما) رك ورا امد»

 مل يع أ يممحلا 1ذيب ءاسبلطلاو
 2رعو 410 ىركرال لبو عواخألا ند شو
 رماسلا نش اذ راك يذاع ليلو هه انك

 ةيينردلا يرازألا ل ةسحل لاب ىالا

3 

 .برعلا ةورح ناش ؛ ذث نمار هل الا
 قلرعلا تارادقم نع ليلاو ةيلدختلا
 نيعلا

 ةاثست 4دلا ربميلا ىبوعع يف |
 نتف ابق“  هبع ارالا ىأ را هيد ف
 كييدالتا مرا يئذلم نو نجد نويماربلا
 مدغ يوك باذ اهتاد راع يف ف سعرا يلا»
 هبيرجلا دمت ةددجعءما هماشل( دانا

 نأ يق 0 اا لا
 2 مكبر بدلا علب هيوم موق يلاقدم
 مقود بوبا ,جولو ةناوءوس او

 رثك ةقام يندر هيي ءاحنو
 هى هو رثع ثمألا يم قب 00
 1 نور هجم الل ٠ ا
 وه داو ةءمألا نو ويذلا وه راع, ا
 ةديقها) 40. حب هديؤملا ةقوادمتا

 مجراةراجلا ريع دوت رهااكملا 14 هب
 يبرك اهتز ةيحأ نكشلاو# للك ءا,]8 «ريمفل
 قارعلا سباع ىلا اهخت يسال ف رع هثو
 «1 وضح. يذلا ,اودهلا ةهج او 0

 ,هةعابأو ناكيردالا
 وماا ءدومو يف رم امتلا ىكاو

 قر لسجن هيد يآ ر'ا كذيجحم
 رما نب ايدو ناودعلا ىوف لك تساوي
 رتمم يع

 .ههسا! سدرالا ريالا امهحي
 بصثو مست مادص فئاقلا سيئرلا
 تتاططم دال ةيييرتملا ف قار مل"
 دينو. عيملاو ةيكررمالا

 رهاس دتححب ؛ روذمب ةلآ
 نأ ىلا كربدرالا ميأرلاد تراشاو

 هذه هديبرلا ةمالل يوسدلا ةلاسر
 ىلا هلداطعم نع يلوذ نالبما ىف تاقمم

 يسولف قل ءانزك بي
 ةرورسنبب لم هنالغاو نبساق قسما
 مايا صعب مل اذجيد هاكلالا اذهب شيمدملا
 رمباش هرهتا يضذلا المال“ يلع
 يويشألو ملا.10او برغعتا هدو
 مدلودللا

 هلراب ده فاون نول شوب نا تلاثو
 يساينو» يبويؤصألا ,يساودعلا هقول
 مةيلوولا ةيغرشلل .حماش يبدد

 ةيبدرالا «يأران»ب ةقيحم .فاضاو
 مارته 1# سافر د نكي سوب ناك وف هنا
 ناكل ةهبردات ةمالاو أ ءاوخا) هيدعر تل
 يجاش عم ههادتحا ءاحلا ىلا اءانب
 تلرارف ىلا مخالا اره قثسعي (ثحر
 قلفتت يتلا يلهدلا ,هقلف ,ى.اعد

 مفارزا شوع نذلو ةسيل تقلا كةيصاان
 ند رطل دخت ريماش ضدخعت معد نأ

 ملمس اهل لوقيو ةيبرعلا ةباللا هنبمل
 يحاو قب دك يف ناظقب ريماشو يلرطلا

 هيراالوملا ىمارزلا
 يل درب لالا رويس ا ملح رن بتلافو

 رخال 0 هيباعلا ملقد لاقم
 وذ جملتحاا يف ىراي اه نا ناو هلا
 ييمكزملا جنارلا ناو ةمارا ارم
 ةسفدلذو ةد ؤمعلا تفولا عم .دسبكت
 راوسوم بالا يلي د 0 نى دغملا ع
 دوب اأو

 شوب نأ مروج ,زلثم هن در بدكاو
 ةااطمالا روؤشل ربما هذه» لمتلا ل داهم
 فاهكتسا لثم ناجع وهظ اهيتادءاب
 ةيسأللا نإ نوير الإ ى' مابو لكملا+
 ثادحإب ذب برع مق هم دقت ءلطلا
 ! ال

 ءلدق هنالك عمدنوم شوا نا تلاعو
 لالتحالا ىل4و /يتكيز ه6 كس 1
 ةبيدريفلا يدارءمدل ءيدو ل

 ياا قملا /روأ .دىا. 3_-بميلد بذطملا
 دينو ككل تبادل يف ةيساسالا
 رزاسجملا اينساندن ل ةقادعقاو لقحلا
 ,نايتألا هيسوامسب يتلا رمال رالاو بمحاثو
 راقحاو معايبطتو لق ههضالا
 :ةءيفارخي دلو ةيلودرا4 ةرا عا
 هبا نوب مازن يقله ناصع قوقحلو
 عاقب ؟ردرمل) ةريبصلا يف ودوم
 ام

 شون تابوا ىلع هدام ت ادعو
 ريوس ضررا نم ؟هنلجا يخل هسوربلا
 ةيفوراض'ا هتوقا نم يتاوتنا ايرءدما
 نو الع أ اراها تنام يتلا ةعمارلا
 ةهبرملا وكلا بيانذ رمح ع
 قار الا يدا سا اس دب غتساو
 2, اهسدلا

 شوب نا ةيبذرالا ههياد..ىلا تدكاو
 لاسفتا ةرهوذ لوح هداللإاب ركشي

 هطالس نم قاومأا دوره أن تاع
 هقيلس نا ٌدءارقح موف م

 يوروصلا ىداهكلا يا يجيتارت ها
 هد ؤلوبيو ةيوانيك 4خارمأ كلتسر
 ةيوونو

 ىلا ياون ءروسم الار كيه حج ثودو
 هيف ىدبا يذلا قئرغلا ىادعإ اماما
 اياك ةكيجبملا ديزجت احدا هدارتخاسا
 لماما ناددلا ةججصا نأ

 دفط هنددلا تيمعو ةطيخمسب ابل

 اهحلاصم ماشا فلم 2 ها لين سحو دوف : دلو ايما ير

 دمارم دق او
 يصح مايعك القح ىرأ ىيحصإوا ,

 ره لابماا ىضمتر امل تملي ةنم فكل
 ماجا موملأ ؟ يات اءاو مدباامرهرتلا

 ام راس بو ةبلل تالا قو ةنكيرمإلا
 ذابجلا كريجف ” هاقم

 نا ةيرئارملا هقرنش ههأذ تدتاو
 لكن ةيمقا سا سهتم قرم لوو ملاملا
 تئواح لذ دون ةيينزاه اجلا ةعهعبلا
 ايمو اهم ؟هيباطررو ؟كوومما
 نا اًور امو نايسسمأ) كذا يل اهعدردا

 لك ؛بلقيل قارم)ا صرا يم جري ”الكد
 ةاهئابر ههآلا اهتم» ومتلا نيراعملا
 .عمطعتو تلو لع ةسار ةريرويوسدلاو
 راظيا ماما كا ةرح ,ىيرع" قحلا
 هلاك اهب ذ لوتوت ملاعلا

 يا بفاللارا نا ىلأ تراشاو
 سيئرلا ديلا ةدايتم ىارفإل ةايصالا
 ءاطامتث ايدم وفشج ىشدت + و صمرزع مقل ص

 يلاهيصو ماواعا لكي ةويردلا لاح
 لاو نيد مادض يشيراثلا ليدبتا
 لآ هلاعم يوه لك سا هزهمتلا ا ءاننا
 م مقمادمتما ا لاعا
 رمقااس كلااو لع «الا ةييبرشلا
 .,لبشت+ ابو

 :ةيسنوتلا رجذلا
 نلمنشاو ةمطأتم

 ةهبدوتلا (وجطلا) يس مانو
 قاربت يبد عامتمالاب + وعم بنام 01
 هتاهتسم ةدلعاتسو ردعالا عئاجملا
 يبرعلا سبوتا ددي يشلا يحتمل
 اهل ايويش الو د

 ةيقيرمالا عدل يدنا طاحت نن تلاظو
 ةبجتما .تايالولا داحبتا موخو اهب
 صساخخ ةنايلعأ كه يل ءوكيرمالا
 نال دوسقي يلذسا١ ريقارملا بدال
 ةهيجايم يي ياما يدل اس
 ,نارتملاو مشلخا)

 اذ ةفيسحلا تنكاو
 2 او اايرما دكيدهت يع
 داعشملا رااهتم ةماطا
 ١( واصلا ند يعرآلا
 1 0 فيلا قئرعالا ,راع هتف

 يسرب رهطلا ةثوصم تبناو
 "لق ةيبردلا بغا مضلا روت

 9 + ثيوؤنت قب مم ةلطامفالا 2 نوب ”وج نا نم برظع
 2 نإ؟ ةيعولمدت ةقلاتملا يب ”ةيصءركش
 اسفل عفرلا عرال يوديسلاو ا عيكألا ثادحاب عقد قري دج مهاسو

 ,- 0 يجرم ليثار ك) ب دب بايتللالاو فرحك مالا نم بيرم وصب
 ويصل ةيقارملا دينا يأ تنالاو 2و .ةيواهلا ةفاح

 مرملا دذاقلا اههجوي يالا ,ةنوب ؟ءاعابرسفت ,رم وهجي 2

 5 هيا ا كروس شاب ل يتلا اجل
 رو هدا يزال ا 1

 هنا يناغ مادتعالل لولا ل وصعب
 ا 0 رم قالا

 كواير رثلا يل. شناو
 0 رواتب 3 ريلوالا 2 قالو كرو موس
 ت0« الطمملا تهيأت كتاب اسم <“ هه. ناهس

 سيئزتلا هطول نيرداد“ ناش
 .ايراممعلا رايشانم كدعمدو ل

 :ةيرئازج.!! ءاوضا
 دجحلا عئابص

 ءلوما هنردبص تناق رئارتدلا
 ديلا نأ ه يركز“ ( ةيضوسلا]
 ا نيجسج م'دمص سيارلا

 ارم لشكمو ,ةيدقح ند ,سيرعلا
 6 ىطغب برهأ) شوفي هيداهلالا
 نأ هو مايريكلا+ ىدختلا باونس
 .اليوؤثع ارد :مويملا نك ثااسع

 نيا اهل لام ف هفيجملا تاثأو
 ديدادف لاح ر يلا ةييودلا ةدقن ةعماج
 اوي اجتقفد يندخس يسن مارين لام
 ماللتزاو مكتجلا باو ىدزفا رمد اهباسا

1 
 0 ا
 2 الب 1 مل يتلا
 ةيدجد مويلا 1 وامرلا نم

 ( يتكلا ةلماكلا قارهلا ةردابلا
 هلل يف قيرسك» عامتسم سيئرلا .ايسلا
 .يشانلم ا هينا زج وام

 ياو اوسست دع ويبي ةييموم ديمي نيسيو ل. همم صاصع جا م م م سنمس ل

 , 2 نارطملا لبقتسي سيئرلا ديسلا
 ( لوألا ةمفصلا ىلع نشنلا ةمبش)
 دحوملا (ذه عم لداعملا ل ,جسراؤخو
 فقاواو تا دسايمسلا لم يلاهثملا
 راوصنت ةرمدلا ,ينع نع بيرد انبليو
 بوعشلا 'دمارتم»ا نم اذه يف نقلت دم
 يناسدنآلا قعز لفات انعار "22+ ينو
 راوحلا وجو سانلا مع ميدصلا

 مانمم ئاظلا سيئرلا ىبسلا لعاسبو
 صعب جهبو كيلو ىلع اهاغم ينددع

 .- سيلا .."ناق سلوؤسملاو ماكحلا
 نكي 3 اهانسم ىلع. ةياوحا ثاقرالملا
 مهيومش لاعام راوجللا ماكسلا ككتوا
 ىرذالا بوعشلا عم راوسللا نو طقريو

 5 انرطب ةهجو نم اتثظ 00-0
 دئاقلا سيئرلا دهسلا درطتساو

 دعي فلولا انه نا» ., لوؤي
 دملاب نوصؤي 8 ماكسلا
 وه ام لإ ةوصو ةايطلا يف عبجص
 مس نوليقي يذلا راوهلا نأو يدع
 مع 0 هم مهيوعش لخاد

 1 ادب 0 ّ
 ا تيا يح

 مكحلا يسرك 1 موب
 نع دشاقلا سيئرلتا بوسلا رمصو

 برعلا لود ىددم فقاوم نم هسارغتسا
 ينلا ميذلاو تاراصحشلا عم اهدقامتو
 لاقق اهمع عفاذم اهيا معرت

 ثترينلا يباهي ع الفاكس سبيلا
 هدو ديري ان هئاتن ةينعث ةشومح
 ممئلو ةلرما سالد رياقا ىلغ هئاس+
 من ةيصخان هيكلم والود جايلم 01 +
 اهبلع قومساا لب اهليصحم يف قرعي
 رماني الا ةمالاو بمرشلا يورث نع

 اعجوم نوكي نا لدع برغلا مق خم اذه
 ,هيمزرملا همالاو يارعلا دم

 ماهع) نم ددع ترخب دموؤ ادلع
 نع اورام هلماقملا لالخ دقوؤلا
 3 هلاثلا سيئرأا رسسلا عاجلب مهرورعس

 كتلوا ها

 مهو قارخلا ىلا اممدغ مهنا اويكاو
 نيمبلا روعشلا مهيدسللو رويعمقم
 نيمالل ١ دامو أ نب ال بوسلا هيض راعمب
 نغم امناو ةيلاقتيا يف بحبلا ىم

 ايرروا لك يف بومشلا
 اناشق طبر انتوأوم اننا اوفاستاو

 رخنلا هفطرم يف رارؤسسالاب عالسلا
 هقطبمو ماق ةتحوب طلسونملا نضينوا
 اسب) اورزكاو نواح يحوم طمسو كا يربتنلا
 .تابومستلا لك رواثنب ةرو ريق ينوعم فم
 راودع هلواط ىلا لوسضوا) لئام.ااو

 ,رميؤرلا نيسيلا جريامع اوه مكوو
 ةءادبو ديزتح ةهرداب اهم الا

 م0 يوب عقلا

 نم يشلوداك نارطملا موتا دقو دج
 . مازم» قلا؟)إ نسوئرلا ديلا
 رييئاطيالا اياعرلا يم يده حامسدلا
 دفولاو همم مهباجحتح هاو رقسلا ةبر دع
 ءقاذ هلل مع" رداخد دعه ل ققاوملا

 هئانالا ىديكرا“ ذيمعلا .ياعاشسما دوو
 جاسدلا ياه قفاوو نىءاتلالا اذا
 ىرلاخنيت ١ اياضرلا نم ريمك مع رك

 عمهم تنمسا مسصعسام <

 ا
 يشلوراك نلولعملا |هتداهسص ١, اريدلن
 يللا ظيهئامسنالا روهجاتو هتماتلو

 نب هل قئارملا هذولا هاضخلا ابعدقي
 ايوا لامن معدل مهتابحوح لالخ
 نيستا لامغاو أو يديط هدلللا

 هظيصصن هبيلعل ديم دا ةلباثملا رونو
 +  .مالعالاو ةهازاتلا ردزو مساج

 يميسسعتب جد جدصم كا

 اينيطسلف ١+8 حرج :ةضافتنالا
 (لوالا ة فصلا يلع ريشتملا ةمتتإ
 ءاقلا دل هب هللا مار ةييدم يف ةوللاب
 ةيركسح ةيرود يلع ةلراحس ةجاتحر
 .ةحيدملا ل ةيموبهسم

 مارشالا ابو ,نل مايا تركدو
 تالدنبس نس ةبلواجم يل يما يسويهسحلا
 نم هعورملا جوقاو ىم دخلا لالمخالا
 اهب مولاي يتلا ةسواقملا .لامغأ
 كثلوق دش نويديفماطلا نوشاولا
 .ينوييهصلا و دعلا

 نع ةيمادلا تاهجاوملا ترفصسا 4و
 يماص رم 'يييانعلف ابطعاوم 1 ١ ةماسعا
 نم رثما لائتحلاو ةيياهصلا دوندسلا

 سوي لاظو ةرظ ىدم ف ليرخا 1+
 تامركخو موكلويضو روهاسب فيدو
 ايلابجر م ياطاسلاو يراعلا

 نمآلا سلخم اسرا ةدختملا ممالا فو
 هتاحاماحا ةيضاملا لدغ ةئيخلا لوشلا

 ةبام ىلا وغهب راجل عورشم شب
 لالجالا تحت يدرارا يس

 ميسا.ولب د رياك تلاقو
 روهلط لشفب يبا محا عع نا
 ناستس سلجم عمو يب تافاعلع

 سيلا هن تءدقث يدلا ىارشلا
 انو ايميرطوكو ايرهلا و

 ةبابسحع يلا زارقلا عورشم وعد,
 لالثجالا بحت يبل هوما
 .سسيركس# نسما ارم رتب تااطيو

 ريرغت مب دَقَتَو ةكلحللا يمارالا ف بينو
 نسلجمو ةدخسملا مهدلل ماعلا ييمالل
 دكنحلا ىمارالا يف عمصولا لوح نمالا
 اهنكترا يبلا هيينورهتملا هريحلدو
 مرسلا ةحءاس يق ىلالثخالا دويح
 رهشلا نم نماقلا ,لف تير لا يسققلا

 نايطع 71 بامبو طب نوضع يلف

 ايئاربلاو ةبيبرملا تاداستالاو
 ا اهيجتو_اهراكثتسا
 فالشأ نم هياع يولعتت ابو حماش
 د عبس ترسع ةتيبك تاينو
 .71 سب متاقلا .يوسعماا طبارنلا
 ىلإ ةيسارلا 1و ةينايروبالا
 مدهتراشتو 2 ريرملا صرالا لالشتا
 2 يمس تاس دم

 ماج7# ةماعلا ةمالبالا تبكا مقبل
 ماوذو سيئر نالعا نا بردثا نويويرتلا
 لثمي عماش قحسما سويؤصلا ودعنا
 م .البيبلاو نمالاث اسر ازهر( اريطخ اةلاهتما
 درا بمال .بعشلا وحلو يبئوذلا
 مذهل ,راك اذو ةراصحو اخيراتو
 برحلا رعابتم ىدحتي يأ ساهرالا
 نيم مهدلو ةدسابمب الا 0

 2 مالا ةيوساعو نول ايريمالا يل

 يناظدلا ١و نسساثعملا ةياقب بددنو
 ةبيناودملا تابمءرسكلاب سيقاربلا
 ةيز ينويهضتا ودملا هاررو رسيلرل
 او ةسادهت دا نب هبع رسعتا
 ناليعسالل ةينودلا فار الاو يماوقلاب
 ىلع ةامثلاو ةييرملا يماراا ىل“
 اهييف يبرعا) روخولا

 يب دوسلو يحلا ةيابغب يلاقو
 تابحيرمنلا عربه نأ نيسبقارخلا
 فلص لع ليلد الا يه ام ةيمدبوتلا
 هيدحتو يبريهمصلا نايكلا ةيهدسعو
 هراشهتساو ةيبرفتا مالا ةددر
 ميعالا باراركبو ةسلودلا يباوكتابب
 اذهب فىرصنول) ناك اع يملاو ةدحمملا

 مهلا الود رفاسلاو حضافلا يلكشلا
 ةدعتملا تايالويتا نع عالم يدش
 يل ةماايملا لودلاو هييكيرمالا
 11ه <



 ةرشؤملا ةيجاذقلا ماو 1 0 1
 نم نيرشعلاو اهيل
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 اهيرلطق متي مل يتلا مهصص ملصتب عارسالا ىلا الا راجل ةيدزو حا

 ل

 ثامر كاظداحملاو بادخب ف ةيميوصلا تاقاطبلا ١ مه ويغب نط اوس نزيتملا لعب وهلم

 ةيرورسغلا ةيسببمالاو ةهفاذغكا باوما تاهج
 .ةيناذنلا داوملا ةراعبلل ةماملا ةئرشلا ءاليأر ةكبش نم ةايكو

 نم ةب
 ةيافل

 يف افلا ؟ 1 ربخ نيثلماوملا ىلا

 ددأب يملا ما55 15256 دحالا ال

 1 ىلطلا تابجاو

 ةظفاحم ىف ةلماكتم جافد ةيريدم ثادحتسا مث ٠

 وتس يقارغجا اهب نمط ةدسستم كام مضت تكلا
 تلا ةفورعك 1

 تناك ءاوس ةفلتخملا رطاخسملا نم ةم 1 هتاكلتممو نلطاوملا

 .برحلا فورظ ببسب وا ةيعيبلع

 تاسمدسخ مدسقي ٠٠١ مق رسلا

 ةياعح ىلا فدهت

 | ر لمصدحسسأ ةسسسملاف

 ديسلا «مادنلاو ةديرجل كلذ رشعا
 ةرئاد ماع ريدم جارصلا تفسوي رماع

 .ةماعلا يندملا عان فلا

 المت ترشاب ةيريدملا نأ فاضاو
 لوالا موسيلا ذنِم اهتابجاو ذيفمتب
 ةمهاسم تءعاس ثيح !هليكشتل
 نطاوسملا ةيادح يبات ف ةلعان

 1 ةربثك رطاخس نم تيوشلا
 3+ نم رثكا نا يلا ركشاو قئارسلا
 تيوكلا ةلظفاحم ءانبا نم انظاوم
 اورشابو ةيرهدملا يف لمدلل اوقحتلا
 عم بمب لآ ايم مهتادجاو ذينتتب
 يرشالا تايفؤاحملا هاذبا يم مهناوخعا
 ,شيوكلا ةظناحم لع رطاخملا هردل

 ( عاطدلا ةيريمس تهاخ امك
 ا ع تيوقلا ةلغاسم

 و ريما تاعديرست 1
 يف كيفذك هلإ لب .. مهيدعي

 , هيبعلأ ةلزنم اخاست

 كلذ نوفيطلسي 2 مهئالو
 ةرماؤسشا يف نوريبسي فوسبف
 نطرالا نالمف ., ةياهنلا ىتج
 امهونعج دبي مهصرا تسيل
 .. هيبثجالا ورغلا هاوثلا الاثم
 اولوكي ن' الا نكمي ال مهئالو
 ١ همدخ مهسفتا اوعأب دقل مالببخ

 الا طلوطمللا

 ءاذعتسسا ناب نومشومي مهو
 فوس قارملا برض ىلغ ءابرغلا
 عيلايسقمو مهسوؤر يمحي
 ىلع ةيئريهسلا :اقبو مه دابسإ
 ا 0 نيطسلف ,رضرأ

 مهنال نومشاو مهسؤمل
 لوا ناك دقن حيراتلا قولرقي

 اسس دل دهشي ليس قرا
 بيرق هرظاتل ادش ناو ., رغأ

 ينفئادبع ليهس

 يتلا ةدقوتملا تالامتتءالا لك ةهجاومل
 انيصارا ةماركو ةرخ نم ليملل فدقت
 مجط ليلطتو عنتو تيوكلا ف ةسدقللا
 .,ناودفلا ةلاح يل رئاسخلا
 يف نطاوملا نيب سوملم نواست تاتهو
 يندلأ عمالدتا ةزهجاو ثيوشلا
 . اهيف نيلماغلاو

 زكارملا خيصب» نأ جارسلا دهسلا لاقي
 لصاوت تيوكلا يف ةيريدملل ةفباتلا
 تابلط ةيبظل راهن لهن اهئاسحا
 لهفس ميدقت لالخ ن اوما

 و ا اسال
 ثدلا عافدلا صامتا
 نطاوم
 تالا ثداع
 فتاهلا ىلعو ةظفامملا يف ةدوجرملا

 بكطل نك3١] رناو١1 ز مقرملا
 .بولظملاب هياحسا نم نكمتنل ةدجنلا
 ةلكتم انماما رهفت مل نالا دحلو

 ترو ىرشالا تادعملاو ءاننالاو

 اهتادحاو دبذتن نم متل ةيربذملل
 ,.هنجو نسا ىلغ

 عاقدلا ماع زيدم ديسلا تافاو
 ةلقإلا .يمدملا

 تيوتلل ةررختلا يتاراهر لالي نم -
 ةظفاحكلا يل انتبري دم ةمباثلا زكارمللو
 انتاكالل لساقلا ماباستسالا ثسمل
 نم اهعوصخ زكارلا كلت لف ةلماعلا

 ةعطر لجأ نم لمملا تيوكلا ءاببا
 ماد لقلا :مئاحلو مبطعملا قارعلا

 .. مخ اولاق يذلا مرا رك
 . ىو ووو | نزلا نوكرمألا أو
 ١ رريزلا يرعلا ءارلا راشلاب نيعحاو

 200 !! كيفمهت اولا

 رت
 ب د امك هلاهطفخ ضيج

 بامجارلا ذيفنت لك مهصرت يدم
 مهيزانتو مهقئاس نام ةاسقالا
 نع مهتاوطلا عم لماكلا مهمادسستاو
 رسلماملا يرخالا تاقلاحمللا ءاتبا
 ءرورسع ىلغ ديعاتلا مث هفو ,.مهمم
 تاسرامملا ءارجاو بهرذتلا ةلسصايم
 يداثل انابق نم ةفيللا ططططلا سيحفل
 نتةباومتل ةيايحتا نيماثو راعاخلملا
 تظل املا ةيلبب ةوسا

 ىلإ نيثطارملا حارسلا ديسلا اغدو
 عافدلا تابساوي يعاؤلا مارتلالا
 باج ابلاشيح هتاديلمتو يندملا
 ةبالسو مهتابكتمم ةبالسو مهتمالس
 ةغرس ىلا اد امك نيرخالا تاكيتمد
 يتلا تتاحلا لإ ةيريدملا رامطا

 7 يأ بؤجو عم اهترهججا لقدت يغدتست
 ناونيلاب ابرحعم افيقد رادخ#ا روثي
 نيماقن الاد اغلن برقاو جيحصلا
 تنر برتاي ثداحلا ناكم ىلا لوصولا
 لكشلاب بجارلا هناي 0

 يحقن ال يشاملا ناطنلا تابجاو ١ هتيدص- ايضا

 ديم لب قئارصلا مالظنا ةمهد
 صرعت تالاحك اههازنإب لالنالا تالاخ
 يف طوتاملا وا قرفلا وأ طوقسللا ىنبس
 يرخآلا تالاحبا نم اهريغو يراجملا
 ةبراللا ةيامحلا نيماتب قلغتت يتلا
 مجدع لميلقتو هلاتتسو است البلا
 اهتم رث ايسيلحلا

 كيسسيسص ىسف قرزالا جوسملا
 نلخا تغيرت لوألا اهمليف ذنم

 .ناغ ءهرشينا ايياوفو تثاليبسلا

 ,,ايكرتلا ابمتيسلا شرس
 4 لزالا اهتصرف نم تعاطتساو
 ملس يقترن نا : عباسلا نطلا ملاع
 ةرفاظ لكشتل ةيموسجتلا
 يا تلذو ٠ اهتاذ دحب ةيئامنيس

 ىمسي ام وا «قرزا - قبزا» ملين

 للا ةبس هلام  نلام» ةيكرتلاب
 ,.نيواقرزلا اهيوتيع

 ميدسقتب كلذ دعم تأديب مت
 ثقتبحو مالفالا نم ةدبج ةعومتجم

 ناثئنلا ناكو ..رسبكا تاحاس

 وه :سئطات ميهاربأ» فورعملا
 نالكشي اتاب ىتح اهمالفا لطب
 امئيسنا 4 حجاش يئاثث رربا
 .ةهلاعلاو ةيكرتلا

 ةبحاص هايلوهد تحيصا لب
 ليمجلا هجوفاو , ةيغال.". ةنودا

 نوبعتاو قوشمملا ماوتلاو ربحملاو
 ةسبارلا ةقرولا , ةئاتنلا ءاقررلا
 اهساللا تراسو ,,ةيكرتلا امنيسلا

 , يئربطالا مالطالا تاعيبم ردبتت

 يف يت لب , يسن ايكرتت يب سيلا
 .ةرواجملا راطنالا

 قببا» اهمنيف هققح ام يسنت الو
 رمتسا ثيح قارعلا يي «قوزا -

 تاظئاحملاو دادسفب ف هضرسع

 حاجن بيسو , ةليوط ةدم يرخالا
 ىلا ساسالا ةجردلاب دوفي مليقتا
 ..ابكرن قف اهنومسي يتلا ابنوه
 ايتوه ةيرجتو « تاليمجلا حا
 قيراش يف اهعون نم قوالا يه
 دب اهنال , ةيكرتلا اهتيسنإ

 رورسملا نود , ةقلطملا ةسلولعبلاب
 ,ةيوناثلا راودالاب

 كورعملا برغعملا ماما اهنرتوي
 ققحت اريبك امل ناك «سللع ايو
 .كلذ قدست نا نودب

 نأ اقتل لثمت امدنع ايلوشو
 ..اهسدقت يتلا راودالا عم اريثك
 اهرود نا رهصتب اهدهاشي يذلاو

 اهسسأمب ةسيداعلا اهتايدح وه
 يوطملا ديسجتلا بيسب اهئازهاو
 سلطات ميهاربا ناثفلا سكمب
 هتريخ له دمالما إإ دمتعي يذلا

 , ةيئادذلا هتيموجنو
 بحس ايهيلمج اب اذيقو»

 ةداهشب هيبدُق تحت نم طاسبلا
 اايلوش ريبغت دخ يلع بعيمجلا

 يطبتو قدصب لثعت اهلوهو
 قسعلا اهيدؤت يتلا: ةيصخشلل

 دجصبولو < ينجو ب

 10ل/

 بسالملا لامفنالاو ييئطملا
 كنذ ين اهمدخي ةيحوملا ةكرملاو
 ينايرلا اهدسجو ةيئدبلا اهتخاي-

 .ليمجلا اهنكشو
 مل سلط اتت انوع ةرهاظ نكلو

 تانطنا اه ناغرس ذا اليفلع

 امثيسلا تايركذ نم يركذ تنايو

 ءارو يتيتحلا بيسلاو ..ةيكرنلا
 يئاشثلا اذهب ينفلا لاصتفتالا
 يتلا ةيفطاملا لئاشملا وه ححانلا

 ميهاربباف .,امهقم ل تثدح
 راطع ةدشب ةئورمعب ةادمب طبترا
 اهتنومسو هلنامجو اهرصم
 ,«ةيروغسفلا +

 بعالب ايلوك تطيترا نيح
 «نعايذ» تورسلا يكرتلا ةركلا

 مدي مل يفطاملا ظافترالا اذه نكل
 يل اهدخو شيعتل هتكرتف , اهبوئم

 اهنا عسب لوبتطسا يف ريخيلا
 .اهبلكو

 رحيفل اهيح بتاج ىلا اينوفو
 ..سصقرلاو يقيسوملاو ليلا قشمت
 ءاقدصاو قالئلاو دصخلا هركو

 .مويسلا

 سور ةسسسسلا
 ةسسيوسمشلا

 مفتي ةيناثلا ةادقلا ىلع
 نيب (مرهلا) نويزعلتلا
 ةبمياسسلاو ةقبارلا ةعاملا

 جمارملا ءهاعس فصتلار
 .. هبالط“لا ةيلآنلا ةينويزقلتلا

 تومو مادمب ةعاذا اهثينو
 :اصبأ مقامجلا

 ارلا _تايصايرلا
 رمش - يئادبتبالا
 ثلازلا زهلا

 سداسلا-ةيريلتكنالا ةفقلا
 عمارلا يسردلا_يئادتبالا

 سداممسسلا -ءايميكلا -
 ,ةعظيملا ليل اضملا_يملعلا

 طسوتملا ثئانلا_ةيسردنهلا
 ةرثادلا نيعت-

 طسوخلا تلاثلا ءايريعلا ٠
 لساوفلاو مرا نوساشم
 هقرثزملا

 سفايهلا  ءايحالا مقي
 .نآوح لا يل لقدلا  يماعلا

 سداسلا ذي ربلكبالا فللا -

 ماسلا _سردلا_ىدادعالا

 - هنأ اذ ل ناسا لت

 ” يكتمل يل مقلصلا لطب بنلي ةفدعي زوجت

 اص صسةلا سس رغلأ

 عيبه ازنك نوفسنكي اينامكرت لافطا
 ةيتينوسلا ايذاسكرت ةيروهبجي ادرخاب ةلطتمب لاقطا رثغ
 ,رشع ثلاخلا نرقلا يلا اوعت ةيبهد ادوقان نمضتي مب دق ذفك ىلع

 دهه يفا دوفت دوقتلا نا نسما ءادقارع» ةقيحم تركذو
 ةتطنملا يلولسأ ! وؤذلا تقبس يتلا ا
 ةيحف لويس دمي مالا حطس نع افلا (! نا يلا ةرهشم
 .ارخؤم ةقطتملا اهل تضرعت

 ملاعلل لطبك هيقلب وزومت فؤتسيرك يسنرطلا كالا ظظفتمعا
 .ةيملاعلا ةيكاللا ةطبار فينصن بسح طسولا قرغ زو يف

 لع ةبذألا ةيضاقلا ةيرشلاب هزوغب كلذ رزؤيل قلحو
 ةيجاثلا ةلوجلا ل مكحلا فقوا ني ناجروم يناد يكيرمالا

 .سوراب ل لوالا سما تيما يتلا ةارابللا

 زلاوب ةده ىلع تلمح نأ قبس ةينيئوب ةباش :سكيركاوف هكيرلوا
 ضرع نيهرطملا مها ناالا ةنرردن ةيض اير يهل ضكرلا لإ

 رهدب [«ييرلرا) موتل بيس ين يسيلوب لملسم يل رود اهيلخ
 نكي يلع ضيفا يف جيدتو ئدوجا اقع: «كيلدم سيلعب ةيلعرش
 ملاع تلخدو ١ تيرتي اهرود لإ تحجن لملنابو :مهنم

 الفظ مضت عورزم بلقب ةأرما
 نل ةيسنرطلا نوهب ةنيدم يف ود ويد ليتر ىذطنسم+ ف نلغأ

 الفط تمضو نيلفطل ماو رمدتا نم ئالتلاو ةثئاثلا غلبت ةأرما
 .بلق عزر ةيلمع اهل ثيرجا بج تناك نا لهب اقناث

 مضت يتلا 14+ " ماما( ذم امسبرف ل ةعيارلا ةرملا يه هذغو
 .الفط اهوررم ادلق لمحت ةارم١ اهبغ

 ايكذلا اهلفطو فوتايرب نمر اك نإ يششتسلا رداصم تداماو

 ال لقلطلا» نار ةديج ةيحبص ةقاخ يل لوألا سما حادبص دلو
 دلوو خبلك ,!/ هتزو علب دقر ةصاخ ةلكشم يا نم يناعي
 ةلثكم ةشارم عمضوم هتناك مالا» نار ماد ةيعيبط ةروصب
 «لمحلا ةرتذ لالخ ةلصاوتمو

 ارمث يحراخلا ماققلا يلا يئيفرسلا داحتتالا قلطا

 ,لماحلا حوراضلا ةظساوب تاوزبرومل رارط نم ايشاتطصا
 ثبلاو تالابصتالا نيسحتو ةيلغال ةدايرل سمحم نوتورب

 , : ءيسويرعلتلا
 ل ديدجحلا عباتلا نا سما وتسرم يق ةيمسر رداصم ثركذو
 فلا 1101920 رادقمب يمرالا حظت نع دفنت تايده ىلع عبصو

 هلثع يلع ةتبثملا ةيملعلا تادفملاو !رهشالا عيسخ ناو رتمولب#
 ررقملا جمانربلا اقفوي يدابتخا لكشب لمحلاب باد

2 2 
 ديدج ىعاجترا سو ريف فاشتكا

 نيئسابلا نأ ةيكيرمالا ةيململا «سسياسب» ةفسم ثركد
 نع ةبيرق تابصاخ هل !دبيح اهباسنرا اسوريف اوفضنالا
 دقو هزديالا» ةبستكملا ةعاتملا ناصكن يغرب سوربم تايصاخ
 .ةعاتلا راهخ يضارساب العيتوم ىوكي

 تريور روصفربلا لامعا نغ ريرقت ىلا ادادتسا ةليخملا هنرتكذو
 نا انايزيول ةيالوبنالون ةعساج يف بطلا ةيثك ى لساملا يراغ
 ىتدح هفاشثكا متي ديئدلف ثلاثنا ره يعاجننرالا سوربفلا اذه
 ,نآلا

 تقشقلاب ديدجلا عاما سوربفلا اذه فاشتكا حمسيو
 يذلا نيرغويس رذاثت لثم ةثمزملا يمارمالا صعب بانسا نع
 | يراجمو ةيياعللف ددعلا بيصي

 ةغارر ةيلمع رثا يعاجترالا سوريفلا اده فابتيتكا مم دقو
 ٍتريفو نيباصصم ىفرم ةّدس ةاكش ايالط س بابيعل اهم اق
 اتملا روس سوربقل ةلئامم تايصاخ يسورسل نم ماما
 ماسجا دوجو يا لمما ةيداضيا هلا يابساخلو هيرشلا
 .مدلا ل رديإلا سورتفل هراضم



 اذن ١
 سس

4*4 
 بجي بالا رودو ,اهئانبأ نع ةلوؤسم ةر الا

 ,عاثبالا ىلع هباقغرلاو ةئشنتلا ف لصاوني لل

 ةسوسوم ةديبرعم

 ريس عمت
 تلطخ _ رشتلاو ةعانطلاو ةفاصلا ةيورفلاراذ نعر دصَي

 (قارعتل - تييكلا ةنيدمإ - 7١1 دنملا  يلوالا ةتسنا م١116 [زيمتول) يناثلا نيرشت 76 - فه ١411 ىلوالا يدامج  يقلالا
 زيقوصتورب, 26 ١(تبوماطمو 1980 - وأ هس, اله. 10ج - اذدهولا ©

 يركسعلا ديعصتلا تالامتحا نم بر تالامتحا نم برغلا قلق

 ننوب دارتنإ لماتي سرغنوكلا
 ل 2 لا ل اذ ارووتسسدلاب مرتحي هرتحي الرواة كيد شوب شوب: .:كرالك

 رع يصر دمع ع نإ م نس وم ايبا 5 لل 97 هلا -
 .يبرملا لير لوشتسا

 ١ | سيرب ةشياتوي 2لاكو تلننو نأ ةيبوروالاو ةبكبرمالا ةيم مالا هر سبايسلا كاودص املا يرتو

 ,ةميرجلاو فارهنالا لئابخ ىف اوفعب ال ىبنح
 قوسيالا بسسجاو نم, عابالا يفنشي نأ اما

 ١ لوبهس ريغ اذييف ءتاسيالاب

 كيال لاب | نيتتح م اديك ينزل دس
 ديسلا نيسح مادص دناقلا سيئرلا ديلا ١

  ةينافللا «كايارتشوم ةكرمشش ةرادا سلجم سيئر نكذوي .

 دئاتلارسئرلارمال دين
 را راكم

ْ 
0 
 ا
 ب ْ

 ةدصص دئاقلا سيئرلا ديسلا رمال اذيفغت
 ها سل جاو حش

' 
 ارقت © | ةيرشب رئاسطل ينمي شوب + مرار يذلا يكمربالا نر .ىاا ططخملا

 5 و ت ةيماخ ةيقارع ةرئاط سما خ1 عماقرت' لمعت 2 ةدجاب يب رارمتسالا نم نح 5 ديما  ىسلي»ل نإ هيلبمملا . ازا 1١ ةنحل سيئر ضر تاسفر تاسيالولا نا نات + م ناث مهد يلا لس يوب نااب ةنيفتلا لبسلا داجيا مقا »ير هد يلارفمر. 2 دربطلا كذا رهش دادغب ترداغ مهتبظر بسو هيف ءاقبلا وأ قارعلا هديت مال 0 عيت يضف لبق س١ نيت مل ةبااع ةيداصرما ةمررار . تدهش ةيكيرما | ةرداقمب قارعلا د لويض نم نامل اياعرال حامسلاب
 .يقارفلا بعشلا فويض نم ناملالا اياعرلا ١ ةةطجم قاوقلا نم يددلا اند رع طالتملا  يق-.» 30| يتناب ةقاضا نا غويشلا

 يتلا ةياعرلل مهريدقت نع اوتدحت مهترداقم ليبتو
 قارعلا بعش لبق نم مهتفاضتسا ةرتف ةليط 'ههب اولعيدح
 ىلع درلا يل نييقيقح مالس لسر نونوكيس مهناب نيدكؤم

 هيوشتل ةيبرغلا مالهالا لئاسو اهنا جورت !تاماعدالا
 يف ةديكالا هتبغرو قارعلل ةيناضالا ١ ةفيقمح
 .ةقطنلب! نإ لماشلاو لداعلا داعم ةعاشا

 دئاقلا لل ةّيده

0 
 4 0 نارطم يشتوباك نويراليه نارطخلا مدن
 لثمت نيسح مادص ,ئاقلا سيئرلا ديسلا ىلا ةيده ىفتاا
 اريبعت زوالا نسما هن هت دايس ةلباثب انتا يسلالا كسلا

 نع دعاطدو ةفرشملا هتناقو قف قارعلا عم نماشتلا نع
 .مهتاسدلمو برملا اياك

 صنلا ناب ةنماهلا هتلط نع يشئوبا# نارطملا ريض

 هن نقكي يذلا نيبضم

 ديد ىلع نوزفستم قحلا منجو - ىقطت فيك
 ةميزهلاو لذلا راع قامللاو ناودملا ةكوش ركل نطيلا

 .دسألا دسارلا كلاب نسؤم انقارعو ىقفن فيك
 فالأ ” قوفي هرمع خير ربع ةدتعلا هتراضح يف عار

 ةايسلا يلب انلحو ا انتح هنإ.
 ,ةرحلا روطتلا ةبارا يف انقمعو .. ابيامس تمت ةميركلا
 يديأ يلع ةروهفملا انتمال رباغلا دجملا ديعتسنل

 .نوبلململا مهب اذذأو نيرمعتسملا

 ىلا راهبلا ءارو نم اوماج مهنال ب ؟ لطاب ىلع مهنأو
 ,ةمارسكلاو ةئارالا انيف اولتقيل ؛ةيبرعلا انئارعصع

 ملحلا ادلافطأ نويع نم ارقرسيلو

 عوجلاب

 رشلا تاودأ لك انموخت ىلع اودشح مه لب . باهرالاو
 ,هاودلاو توقلا نم انلافطأ اومرحمو .. ناودملاو

 ءاهطيمحم ىلا اهجسياخ نم انتمأ قوناسو .. نيب ادقحف
 ,راهتلا حمضو يف سمشلا امك ةحضاو

 ىلا يرحتب ,نوطبارمل انه اننا ,ةلزاخم اهردارأ اذاغ
 , نأ وأ .. هاوسب رتغم لكو .هتوقب رغم لك رمدت ةهثو
 .بايالاب ةمينغلا نم نئيمئاق ؛اوتأ تيم نم اودوعي

 «,أ ..هرار ؛هوقيا

 .لاعسملا وه اذهف .. انتمأ قوقحو اند نع لزاتتنف
 أ

 هل نوفذاو اتناق الاو . عانت#الا ديرب :.- 1 -ذتتبؤخا
 ,ءاصرماب ٠ 1 نلع

 ةيكيرمالا ةرافسلا نافع
 قارعلا دودح بغارت
 د عاف ها نادم

 بيلا م ةيتدرالا هيي'نسلا»
 ي اهلطبت ةلصاومب نامح قف ةيئيرعالا
 .ندالل ةيلخاشلا نوؤظلا

 ام جاشمتا داضعا ضعب نا ثدإاو
 تاءاقنلا نودقممو نوساوجالي ؛ولاز
 .ةيالارعلا ةيندرالا هيك د

 ةقطتما

 ةبقارخ و يو اطملا
 .قارسلا يلا يا قرطلا

 هلوك ةقطخللا ناب دنحا نع تللانو

 8 ةيكيرمالا ةراطسلا تاراهس نا
 ريغ نكاما ف ىفختلتو كائه ىلذ ايموب
 لايم ةينمت 7 ةرتظلا ةرغ الغ

 مث ةيعيرمالا ةراطسلا نا بفاقو
 ىدحت لب ةيربلا دوبحلا ةبقارمب فتكل
 ةيقعلا ءاثيم ةكرح ةبكارم ىلا كلذ
 ,اضيا

 ةملطم رداصم نك ةفنيطمعلا فلن
 هدا يتظوم حا نإ دخا نا ايد

- 
 اييرقت رهمغ بلا خدرالا لرلا ىلا ماج 0

 اهثبب نم قطان 1 د ىلا ؟رايزبا
 نم درعب ماقتلالا لواحو

 ضعيبو لسخاوبلا مالكوو نيلوؤسملا
 ,سافنلا عاطقلا ف راجتلا

 ةضاشلا يي 1 نأ تدسكاو ٠
 ددصات تناك ءفوثك» تاطا

 ةيكبرسالا ةراطسلا لبق نع ةراعلا
 :راخلا ؟رازهو ققيرل# نبع يسيلو نام
 .ةهندرالا

 لاسرا لواس ءيوتك» نأ تلال
 1# ةبقملا ءاسيدا تافعقلا دخ » لهروصس
 تاؤمللاب ءرورم مدخل ضير هيلل نإ
 .ةظورمنلا ةيسامولب ذلاو ةريسرلا
 مل يكيرنالا لوؤسملا أ ع

 روم ىقتلا لب دحلا اذه دشع فلجقوتي
 ساخلاو اهلا عاطقت يف نيلوؤسللا نم
 روسا ةدعغ شلاانو

 تالوجج نم
 دكا دقق ةيكيرسالا ةراطبلا يفظوم
 نا دلسلا طسو يف ةلبجلا راجت محا

 (ا/ ةحقملا ىلع ةيقبلل)

 عسل نامه ةيياملا

 عيراوص ةدعاق ةقرس

 !رسص# ف

 ايف بخان بقل' عار - مرطاغلا
 مهماهنل ضاعت" باس يل يختقلا

 وول ناصتم عيتمب ةيركتسما جدعان
 نا لا ةيرسب هفحف نانبا براشاو

 ةفقرسس ةهلواشسبب ارترتعا يمهل
 ةرعالب همماخلا كيئامرهكلا بداماكملا

 عيراوصلل

 مادس دئاقلا سيئرلا ديسلا ىقتلا
 ماضعا ةداسلا نم ديعي نسمأ نيوسمج

 ! نم ةققلاب نرخ و كينج داوس هق

 "برحيل ةيرطشلا ةبايقلاو ةرقلا ةدايق سلجم
 تميلا

 ل رزر.رمتلا ةين مالا تاوكلا يلا
 نم لا دروس دمي اوف فلاو عارم
 . ههكيرم) ؛ ةءركسملا تاوقلا

 نر مديق يب الم رمم» هناشم لاقاو
 هلدقن ادد لتادو كانه اجتاونآ ددبع

 لا ء.ء رسب هب ردهكرلا نلها يذتأ
 ياذار» !شيجح مولا نكلو ةيدوعملا

 كلذ لءاش ٠ يكل +

 سلا

 ةيرهبلا ةاقم تارز# بسهم لتهب يذلا
 لعاستيو لئافلا ,شيجلا قلو لزمعمو
 0 ةةضدلملا ناايالولا كلاعب ليي الخال
 ين همقوتت ال ام ثيحح ١11١ ةيركسفلا
 8 ملاعد رب خا ناكم

 سيئر وارب لا مسومين اعدو
 ابل 1 ف 4يتادستو لا ةيييملا

 رمالا سيقرلا ةيكيرمالا ةيصتدا
 4 ماسيئمعا ىلا .رطرم جير »د

 انرهبج_ لذس «يشوبم نل حشواو
 يبرغ فئات ةماثلا ليبس يف. ةريبلا
 ده يآ يلع مدي مل منكن قارملا دف
 .تادضالل يسمو ابد لقع يلا لوتصولا

 كا ني دادس نم يبدغلا ةظلعتم
 ةاصلا لا مودم ينويهملا يدك
 ةلواهسم نون اذلح نكمي ال جينخلا

 (1/ دهسا ىلع ةيقبلا]

 ا! ر ذحعيمد ياك ستح

 ؤدعلا دونجمءاه يرصم لتاقم
 "مب فرستعت بيبأ لك

 ل ةاضقلا يضاق لبقتسي لوالا بئانلا
001 

 مالسلاس نمؤي 3و برع ةسماو شوب :ناسضضم را د
 وذا تفشضخك ' ماس نإ ,نرذاف

 "تاطمر جتني هي
 *-!بشاذلا ةروثلا 4في. سام وضع
 هتلاثوا ديسلا سما مارزولا سيئرل
 < "ةطيرب يف ةاخللا يفاك زئذاق

 نن >:ررولا سييكرل لوألا بئاننا كاو
 ةقطخملا نإ مزغسسلا

 ل ملال يف رارختسالاو السلا
 ل٠ ناو ملاملاب ةلستم طسيالا قدشلا
 دتلعتلا هاه ف برم ندلا ةسايدس
 انك تسبل ثاحاسن اهبيهل لمثوس

 له اهيسسرت امكو شوب ةرادا ني

 وضع ناضمو نيس 0

 يذلا شوب نأ ةرهتلا ةدايلل سلجم
 لوصخال ةدوهج ىتييو نادلبلا بوسي
 تبا ناجدعلاو برحلاا نشب دهيات يلع
 نمؤي الو بر ةيكاد هنا ملاحلا لكل

 يضهرو ذئانللا لك للعا ثيع مالسلاب
 تافواخمو راوم- ءارم# تاربابغلا لك
 نإ لياساو يقيطحلا مالسلا قيقمتل

 راس كاهتناراتصحلا
 ةرادإ يضانقيس قارعلا

 شوب مارتحا مدح دكؤي اب ةقمتلا
 هتامابغدا ليو ناسنالا قر ةبحا
 ةيطارتمينلا هتاراعشو

 نا يئانيربلا لاضقما دفاز
 نيسرانالا ةيودسكا ت

 هفرتعأ تيح ةيدانطيربناو كيقيرمالا
 لاللملا نم اهتبه ناب ةيكيرب ا غراما

 وه زاجهلاو مجد ف ةيبرملا .ينارالا
 يني رسالا يموقلا انه لاه ةوطيصلا
 هرقفنمالا اا ل لمي

 را ثا يا مىيسلا جضواو
 بيرمملا ةساهس دش يشاطيرجتا يدشلا

 مل دا روالا يحل د لاو
 يم الا 0 ا اطل
 ب نيسح مادص سيقرلا ديسلا ةردابمب

 اياوثلا دكؤرل ينو بآ ند رضع يناثفا
 قيقحت يلع داجلا ضرعلاو .ةديلسلا
 افعب للسملا و الو قماش عال
 يف مالسناو نمالا

 ؤم يق ةراجتلا ريزو

 دهسلا يل ةلاسر مالا لئاسو ةراجتنا ريزو جلاس 0

 رة
 رو جلاس يدهم سدو
 ين داصتقالا رابجحلا رارق نا ؟راهتنا

 ايهم ارارت نانك شوب جادا هتبهرف هيذلا
 ةمظتم ةرهصب هن اطططسو ةريف ذبح

 هتداراو «روطتو قارعلا ةضهن برض) |[
 ةقلتسلا

 مرضت يففيص رسب
 ةيبرعلاو ا ىحيملا ولسارم
 رايهستا ردرمت نأ ماسالا تالاكوو
 جرام تابهتا وه رئاخبا يكيرمالا
 قلاربعالل فلاكمو ناسببالا يومحلا
 ءاطغ نا لا اريشم ةيلودلا قيئاوملاو
 نايحو ةيدوزت ةيقو رشم ىنك جاقذلا
 ةيباسنااللا فعارتا ةيلرع ناسنالا

 يل ثباكلا اهسهمو ةيكيرم#ا هراداللا

 بومشلل ةيلحاذلا نوؤشلاب لخدتلا

 سالا سلجم تازارق اهيل دقتني 1دهتللا مالا ماع سل راغيوك
 .قارمما ىلع يداصتلا راسم»

 ريسخملا ريزخل 3 اهقسو
 ةراجتلا ويرو ديسملا سا 4

 مادقملا مادكشما ل ينمو را كياوم
 يارملا هرارا نم يساودع الف بسك

 طئيمب هيبمارأ ةدسوو يملمن' ةمدلتو
 نع هماهتاو ينويهضلا نع
 يلا موفملا يفاررسلا سصرتلا لضمت
 ةهيئادفلا عقلا يييورتل قارملا
 نويل 185 يم دادرا يذلا ةيكيرعالا
 ١1+4و رابثتم يلا )4مل1 ماخ رالود
 ةتوامم و ؟ةرخارك ماح رالود نويلع
 امم م ليج جام + يوصل" ءايارا بفشل

 _هبملاي رممالا
 0 ديد سبب ماق يي دث» ىارجلا ل سو

 نب رالوه نويلم ©0+و تارايلم
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 |. نييكيرمالل ةربقم
 يما مامثنع رداغ ب 0

 يشل ل ل ملا ذل

 ' ا عمي ل ةقبف)

 7 دب برك ةيبويفمم
 قدها يدويهلا طيرشلا

 نا ةينانبللا قيثمالا رداصملا تركذو
 اوبيصا ةمياهسنلا روسحلا لع اددع

 ,يدحم رجتوب

 لاو لتوب 5
 ايلا ماعلا سم ةياغل هتينويدم
 انكلا' ةديسير دهبستل) رك بققوتا مخ
 رارصالا جدقأ قحلا امم ةيداصتقالا
 اهل يتلا ديماسلاو ةيعاثسلا لولا
 مس المماو ةيداعتلا تاتالعو طداور
 ةماد# هطبطب ىلع دمصتو قارملا
 ةبجح انمالا اهنسكام

 هيئاسيبألا قارحلا باربابم ىلا راشاو
 ببئرُب يتلا راثالا ةهحارمل ةددمتملا
 يداستخلالا رايعدلا رارمق نسل
 اناخي يقارعلا حضبلا مي دق يبداودعلا
 كبوالا زامسساب خيبلا وأ هيمابكا ىلودللا
 يضاق٠ به نم نصاخنا ليغ هروسمل
 نسل عانذا ظقنملا مايقا ليمسبسو
 ةرطب لكؤي امب هيلطنللا تاروطت جارقما
 ةاسرا يلك هيعرخو ةيناسنالا يقرملا

 نداعو ةيرم يداقملا نولي بامالخ
 نإ حلا يدهي دمحم دينا مكثو
 تيسبا ةيايقب ميظعلا ياردلا بمش

 ن سنن قروقحتل ك
0 

 نوما ىلع ردات نيسح ماده .ىميئرلا
 يمان اةقيملا رامجلا فادتفل مسكو
 ضوهبلا لالخ نم هيلع نندرقملا
 لوالئتساو ةيئاولا ةيخانسالا هعاهاطم
 ةايحللا ميطرب ةيلابو ةيدهداغلا وبر اوم
 ةيلخادلا ةيراصدخلالا

 شوي كرادا يصاقهس قارغلا لآ نطو

 يصرف يف اهكراشم يتلا لوسلا لكو
 يقارملا بهي يلم يساودعلا رامتسلا
 ةذامو ةياحح لك ةبلوؤسم مهلمدحتو
 نم يناثلا يف هاذنلا موي دخيإ لمحل
 بيلبح سفن ةيعيتم .يساملا ا رهش
 ١ هيام ةيودالاو ناماعألا
 ىلا لفت يأ راسم هلاح يف لودلا كلت
 اهييدل ةروحجسم ةعبابس وأ ةداس يف ارسم

 قارسلا جلاصعب ررصلا قضلم ادن
 هي داسعنم را

 ( 5 ص ةلايسرلا سمز

 ا ١ 1 3 1

 روض
 رس نيما ثيوكلا ظجاحسم نابوسا
 ضيجلا رئاقو بزهلل عرفتا ديلا

 اهيل
 ةدايق جلخدم ةيرادجلا تنيرو

 ١ يطيبجبلا
 يسال يبك مولا بسيلمعم
 ةنايف كةضخا قاسنرلا م
 . , رشيمعلا

 ةدتتسملا ريهامحلا تربع دقو
 اهنخ نع اهتافاتفو اهجيراهأب
 لضامل' ميظعلا دئاخلا سيئرلا
 نيس عاذص
 انه دال متسلا عماش ب 30

 اهتالمغو اهثافلعو اكيرمأ
 سراقلا ةداهقب د 5-5

 لااقتس ادم ج[برلا
 طيبا مهلا 2 5 د

 ُ 0 سطل



 متطولا ولأ نيغلا ةيسانمل

 عسشقب دئاَقْلا ما

 اسي روم ةيرولبا سيئر
 دئاثلا رسبئرلا دهسملا ثعم

 لا هثنهب هيقرت يسح ماده
 هراكباش كاوينمار» فيسلا
 ماديروسب هيروهمجح سيئر
 ٠ نالسل يبطولا ديعلا ةيسايملا

 :هينرملا نصن ناي اه قو
 راكتاش كاويسمار ةدايس

 ماييروس ةيزوسهسبج سيئر
 يبطولا ديملا ةيساشملا
 انديسي ماييروس ةيروهمتسل
 رحاب مكئدايسل مدقتن نا
 ايصخش مكل نيدمتم يناهتالا
 .نعشلو ٌةدايسملاو ةضصشلا

 مدقثلا ماتيروس ةيروهمج
 ماود مكدلبلو ةيشافرلاو
 ,راشدرالا

 كي

 قارملا ةيروهمج سيئر

 لبقتسي تيوكلا ظكفاحم
 ةيريضحتلا ةئيهلا

 نينانفلا ةياقنل

 ناسودلا حلاص زيزغ يملا لبقتسا
 ةئييلا سبل دوي تيركلا ظغاحم
 نيتائفلا ةئاثئ عرشل ةيريضدتلا
 ةنفؤاسسملاب

 مرذ حاتجلاب ةئاحملا دينسلا بحري
 .ةباقحلا

 بتم ةساكفاسحملا نأ لابقو
 هيئدياب دخلا ةيرورضما تاجايثمعالا
 .تيركلا ةلافاسب يف نينانشل

 ةكيهلا 4 لوريسب ردصم ريثاذو
 ةباقنتلا نأ «ءادتلا_دل ةيزيضهتل
 اذه نس ارابتسا اهتاطاضن لوتس
 ةخاسلا نب داضعالا موهلا
 ,* اسم ةثياثلا ىلإ ةصماخلا

 ةيويتمل حيشرشلا باب نا لاتج
 اققنا عرشت اةيرادألا يهنأ
 / رهشلا نم لوألا ةباغل حيتظم
 03 يىرجتس لا تاباحتنا ناو
 هيمان رهشلا نم رطاعلا

 تيوتلا ةظفاحم

 ةينيومت تاقااطب ميلظنت
 نيميقملاو نينطاوملل

 ميظتتب ةيمتاشملا ناجالا تأوبب
 تيوكلا ةظفاححم لف ةينيومبتلا ة2طبلا
 ةففادملا ينلطاوم ديوزتن ةجلابا
 .ةيرورسضلاو 0 اد دانا

 ةراذو ف لوؤسسم ردسصم
 مشل 0 ,

 رداجتإلاو ةراجتلا ةرازو نع
 ةينوامثلا تايممجلاو نهطعتلن وألا
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 ممتسدسمج :زهكذملا ياجسفلا نا ىلا
 ىلا ةيتيوسمتلا ةقاطبلا#

 نينطانلا بئاجالاو 6
 نوناك فعتنم ةياغل كنا

 سسالا يلع فانتعالاب نعال ليدل
 يف ةدسبتعلا لبا اهسقن
 ادعت 3 رطقلا تاظطاحم
 ةيزاذعللا علسلاب كاوا
 ,ةيرو فيكي

 يقف .نيطاوملا يبخ+
 لف .. ثيوكلا ةظالاحبم
 كنكمي ,ةرورضلا ةياجح
 ماسقرالاسب لابصتالا
 ؛ةيلاتئا

 :ةدسجيلا ©
 هلمدوحتكك
 مجرور والو
 هم 45+

 :تايرودلا ©

 11ةهغلأأ
 11د
511017 

 س هيطاك امهس يما ةيلديص ©
 قلطم رارخا يلا كلفن تءارأ الا عرابش

 راش ى ةرقنلا م امهلا ةيئدبص 29
 ,يسبت رلا هر معمجم - توربب
 8 مس يدا كيلي 8
 ليابم 591 مهطملا نامع عراش

 هشنا الا

 عزا ب عادملا هيداملا ةيلدبع 8

 عمياصل دمحو ةرامكح - نسوبدلا
 سودا
 - ةياورفلا منوامتلا ةيلديص ©
 دومح هيام  يسيئرلا عراضلا
 يدهشرلا ىناه

 ءاحنلا

 ةراسسجتلا رسسيزو ةسئاسر صسنأ

 ةدسحستسملا مسنؤأ مناسع نسيسأ ىسلا
 ةراجسملا ريزو ةهلاسو ضن يفب ام 3

 مصالل ماعلا نسألا مدايسلا بعابيك

 ءمطسللا
 .لوذلا نمالا نماجسم ءاهعار سكر
 موج لود هدملرصم رسيتر

 . رامصنالا
 هبيرظلا يا مكنداهس ىلع ىفخي ال

 سلخم اهيتعرفت ضرع يقلا هعرسمملا
 هةيفطابقلاو راصتنلا تارارف نمالا
 اهل ىئي مد ىارعلا يلح ةيداصمالا
 رربسو . ةيتودتا هيمكعنلا ١ يرام ي هقباس
 اهحورو ةروكدكا تاراربلا سئوسفب سم
 هش عصو ةحلامل انعاض اه هبا

 يبا تا ديفعتلا لج ىلا ليضوتتلا فده
 لمعت ةمملت ةروشت اهيلغ يوطبي

 هعورشملا مهفوهج عارملا فار
 صرف ناوالا هجردلاب تفدهتسا امماو.
 نادل اهضرمب ةيرتص تانارستسا
 كادقلي رايبتعا انبود ترسمملا
 يلودلا روناقلا اهرفي يتلا ةيئاسالا
 يناصمالا

 لبألا سلجم ثارارق تصرف يملا
 ةيتادقلا داولا ميروت ىلع الماش ارح

 يلع نسح قيلرلا سعخا
 بتكم رس يما ةيرخلا ١ ةدابقلا ومشع

 يبرعلا ثفبلا بّرحل لامشلا
 عاب ماب ةودج يكاوخشالا
 ةيربهامعلا تاداختالار تاسلفشللا
 ةظفاخملا ٍإ بمشلا سئاجمو ةينههل او
 رداغبا حربشل ثسرك يوني لوالا
 يتلا ةيبريهصلا ةينايربمالا ةرماؤملا
 .ةهبرملا ةمالاو قارسلا اه صرعتي

 درعدب ينل نكمي 2 لاقثإلا يلحر
 هما درتحمل امدع ل عيوش نع ةهياهسم

 دص هقوذحو ةدوضو .نغ خاقمللا صه
 تانامس لكو يخراوحلا نازدعهلا
 ه.راوفت مكجيملا ىلا ميسارلا ةنهيؤلا
 هربضف ىلع هلماكلا ةرطسلا مث نمو

 نوباقلا ل مكيلع نفحت ال ام يف
 هيقاقنا هيدروأ عدلا انا يباسسالا لودتا
 19404 ماقل ةهفقيارسلا فيدح
 ماجن لزألا يلاصاا لوتوتورسلاب

 ييسدللا عيرتت نامرحيب ا
 جلسملا جاربلا لئاسو نع ةليسوك

 فدهل يمالا سلخ قزف كلذ عمو
 نوي عيوختلا هسايبم بحي ينايس
 ةيبوساقلا ماكحإلا هذهل باعملا
 نا رظبلا تقلي امل هباو ؛ايلود هلوبقملا
 ومده ليثشب ررقثت مل ةلختالا مهالا
 وأ اضيرقا بتونس دس ةاسسلا

 بيصرل اهنا مخر هيبومخلا ايبسي دور
 نانايكلا ةمظنأ ىلع نابوتعلا
 .نيروكدملا

 برخ لكشت باءارجالا هذه با
 ,ريماضم خم قامتنو ةيئابتالا قوقسللا

 ىوس عين

 ةسعسوسا ةودسن رضعحي ىلع نسمح قيفرسلا
 ةيرطقلا ةدايقتا وضع قيفرتا ماكاو

 ةليهامجلاو ةيمهملا تامطملا رود
 لالخ نم تاططخلا كمت لاشتال
 تاردنلا دعو دوهحلا ةئعامم
 ف سطاوملا روبل ريرختل ةيريغامجلا
 هلاثفاو يرامجلالا راهسلا ةيساوم
 ىلا ةيمار ءادجالا تالراصم لت ربتو
 .هتصهنو قاردلا ةرامح يم لببلا

 اهزضح يتلا نودنلا ماثثل يو

 لك نب نللطعتم انيق ةهيوافنلا نايدالا
 هتارارقلا بجش ىلاخ لمعلا نيريجلا
 «اهناو اهدص لمفلاو ٌبضنلا روصوم
 هغورشملا رعخل اهراثا

 نم طبصب بشرف نملأ ,اومشلا نا
 رب رسكب غنبا هدكيرم 31 ةدجشملا تامالوقا
 باطاسلا بربرجا لامطالا بنلج
 .يبلخلا ياي نبا تدوثلا ىلع ةنقارملا
 لو بدا يلامكابو ةقيفتسلا تاتالولت
 وس بيسي تامفولا يسب دعاشت
 -قيغون ىلا هننسنالاب لاخملا اذئو ةيدستا
 تاز ىلإ يضرأ ىزلا هيزدالا تاداقنا
 حئاسلا

 بصب رسالا اذه عضو ايدكو دقل
 هلاذفلا قلظنم نيبو صلبا مكدنعأ
 ةديمجلا مكتطابز لدن هيبئاسالاو
 تلا هنشسلا راثالت نش غبضولا
 (يسيئاللا تارارفلا هده اهشدهل
 لافطلاو بنيشل عيوجملا هم فابياو
 قارملا

 ..:ريدقتلا عم

 ةراجتبا ريزو
 ةيفارعلا ةيروهمجل'

 ةطناحيا طئاحم قيقوت رهاط ديسلا
 رس انيب' ناآيقرلار وسيد لوالا
 بزحلل لصوملاو يوتيب يعرف يتدايق
 ديسلا ةودغلا لن جبل يبا دفاع
 لذي ىلع نيسفع مادص الا سيئرلا
 انيئاني ار تابتاطلا كمت
 قارعلا ةيار ىلبث نا لجا نس سيقنلاو
 رملاو دضحلا ءامس يف اهئاط ةقاطخل

 , ددوسلاو

 :نيدلبلا ,دلبلا يتدايق ق قافتال اذسيفنت

 ةعحسضا ر سا - - ةسيسقارسع ت تانهابم
 مسنادسلاو لسماستلا مالسسلا زسي زسعتسا

 سبا ةيجرافلا ةراززب تدفع
 ةسائرب ةيئاريا ةيقارع تانيسابب
 ةرثاد سيئر يسقلا ضاير روثكدلا
 ةرازوب ةيلوذلا تارملؤلاو تامافنلا
 او ةيجراخلا
 راروب جيلخلا ةرئارت 2 نيد يرئاد
 .ةينازيالا ةيجراشلا

 قافتال اذيننت تانحاسملا مده يتاتو
 ةيلهماوس يتف .نيدلبلا

 ا معدب ةصاخلا تاكحابملا
 اديتاكملا ١| عسب

 لماشلا مالصلا قيسيرتو زيزمت لجأ نم
 هيريدابن هرب امني

 لدابتلل مارتحالاو راوسضلا لسفع ؛
 . ةيكرتابطومللا ةيلاصملاو

 ببابجلا نك تاتحابملا
 ةرئاذلا سيئر ءامسفا هرم

 نيلوؤسملا رابك نم ددعو ةينوناقلا
 بتاجلا نعر ةيسرابفلا ةرازوسب

 هبتنملا ىدل مئاذلا ناره | لشعب يتاريالا
 دعو فيدج يف ةدحتل,] مدالل ,يبوروالا

 ةيجراسمللاب ئينوؤسلا وامك نم
 . ةيناريالا

 دسيبملا ناكو
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 هباصوأ ةنيبملا تاراقعلا راحوا نع راسإلا ةمظفاعمل ةيتاثلاراجيالاو عيبلا ةنحل نلعت
 ةمحرم .ةبنلملا هدبازملا يق كارتشالا بغري نم ىلعع :يرغ يبأ ةيدلب ةبريدل ةدئاعلا هاندأ
 ةهسحصلا ين ىالعالا رشنا يلانلا م ولا نم أددت اموب يئالت ( ١ ٠ ) ةده لالح ةروكذلا ةيربدملا
 هميارملا ىرستنو ةبريدكملا "ميغلا نم ز/ ٠٠ ةفلانلا هسوئاقلا تاننماثلا مهنم نييحصتسم
 نم لمحو .«كارسملا ةدن نم موي رخآا ةرهط ةرشع ةيئانلا هغاسلا لق بيرغ يدأ هبدثب ناويدب

 ,كلذ ىلع ةسرمملا فيراصللاو ةادانللاو ىالغالا رشن روحأ هدبارملا هيلع وسرت

 ةيئاثلا راحنالاو عببلا ةمجن سدشر
 رابثالا ةظفاحل.
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 دماخ لمتنم روتكدلا نيسح مادع كاقلا سيئرلا ديسلا لبقتسا

 رشحو ,هييموريفلاو هيناطرصلا صارسالا جالع ف ثحابلا يراسلا
 اوجلوم انلءاون رشع ةييمتخو نادويلع يراسلا.لعشم روتكدلا عم

 عالؤره لكا دنو , اقلااخم اين اطرس شارما نبم مضؤ افتب متو هلبلا نم
 ةياغ تباك ةيحبصضلا مهلا نا رثثع ةسدخلا نوتطاوخلا
 سوثيم مهتلاج» ناب ءايطالا لنا نم مهضحب غلبا دقو ةبودصعلا
 دنع ةجلاعملل اري نأ ذمب نالو مهؤاخش ىحري الو اهتم
 ةلاح تيسحتو ايئاهن ىفعبلا ءاقش مث يراسلا ىمشم روتثادلا
 نبق مدع اوتاع اهب ترام نان ل ىو تخسلا مهنع زخرلا حبل

 ببيدب وا هيفلش بايضأل ناك اذا
 روتكدلا يدل نوكت ياك .كوكشلا
 ال ءاببطالا ضمد نإ ف كوكش
 ,ينانأ مهضميو هجم نوئواعتي
 يهرملا عم تضرعتسا امدعب نالاو
 دقف اديحاو ادساو رشع ةيسمخللا
 دصحا ةسيئانا نا مهضمب يل دكا
 عقري ال هلا دح- ىلا تلصو ءابلعالا
 ادهو ؛لفنتي سأر نم ( مدنوستلا)
 انتكمي ال نحذو يئاسنا ريط لهخ
 نم نودرجم رقبلا نا لوسقلا
 نا نكلو ,قلطم لكشب ةينانالا
 يرجي مهدحا نآ فخ ىلا لمحت

 هوزهصي نأ دسعبو لفطل ةيلمم
 معفري الو صرملا لجمضيو ايعامم
 ,جئامملا بيبطلاب ةياكل ةدنوسح
 ايئاستا ةبارغلا ىهتنم ل اذه ناء
 ,لكشلا ذاهب ل

 بيبلطعلا نا تنال ىرجلا ةطيرمو
 اشيا عححشم ربط هئرصت ناك
 ناي ىسرملا اوقنبا ماادطالا صخيو
 ,مهبدل مافمتلاب لما ل نال اوحسرقمي
 وكي ا نا ي كش روقكدما ىددن نذث

 نأ لوكاو ؛اهيفنعم مهسبيطتما
 يدؤت اهبرق ةيملع بابسال ناك
 ىلع طلست مدع ةمشلا رئاظتلا
 نا لا ةيئان ةرب ضيرملا مسج

 :ةيناطرسلا ايزلاكلا
 ٠ هز ؟ر 1

 نوسكي صيخشتلا لما أنا .
 لما نا يا :(رانوسلاب)
 اهجلاأع يكلا ضارمالل سيكخشتلا
 يلآ اولصوتي ملو نورخأ ءابشا
 مث (رانوسلا) ةلطساوب ناك ةجيتن
 ضيخبشتلا داعي هبيقز رانوصلا نا

 يكتم ضرملا نأ يأ يشيو هب
 .ةميدقلا هتاريثات هلل سن مل تيجحب
 مهشم ضفمبل[ ىذل رسهظب وأ
 الأ ,فتخم ىفرس) نل ةهشالاب
 لسك قامت 5 لئالدك هذه نبتت
 هيله لك نع رظتلا رضفبو لاويحالا
 ىلع تررسا انأف ١ لئاسولا
 ةسمكلا يضرحلا ءالؤهب يقثلا نا

 ينويهصلا ططخملا ةهجاومل نودانتي برعلا

 تبيبطلا مهجلاع نيدملا رشع
 همومسي !وتاب نالا مهنا وا .لعشم
 لمحي ىذتا وه ميلعلا ناوا . ميظعلا
 تاحلطصملاب ,طقف ءاروتكدلا

 لك نآلا امماما نسنف .ةديرجلا

 نع ضوعت ال امهتكل تايرسخنلا
 مهلك مهتلاسس دقو :ناسسنالا
 يلع يب اوءاج مهنا» لاق مهضعب
 مث مظعو دلج لرسم تنكو (ةيانن
 .يتمحص تنسينا ةاييجيرما

 ءابط#لا نيحا مارتقا لوخو
 سيئرلا ديسلا لاثا ءىضرملا ةجلاملا
 نيسايسيلا نا يسع ماس بئاقلا
 ,تاحرتلملا ليدفت ةقيرط نوملعتي
 نآلا انتايلضصتسم ف دجومب الا

 ةيئاطرس اضارما نوجلاعي ءاباا
 اهجلاع يتلا ىرخغالا ضارمالاو
 ؟لمشم روتكدلا

 نيلجسم ىمرملا ءالؤم سيلا
 هئدمب ميراث نم رافذيلك ,مهيدل
 مكو ,دهبا ماع اضيرم مك جالملام
 لارققتا انأو نآلا ينأل شاع مهنس
 ال يمامأ نيذلا رشع ةمممخلا

 روتكدلا نأك نا لوقا نا
 تسل ينال حجان ريغ وا اهجان

 ينءاج دقو يساهم يننكل ,ابيبط
 هنابو ةركف اذكه هيدلا نا ينحلباو
 ياقعلا .نبتطإ قو رماتمبو لبعوس
 ١ ةجيسإب 5 صسوت يدنا
 ضالسلاو :ريصا ضارمالا
 ضاربأ يشو يل اهحرش ىرخا
 داطو ,سوربفلا هارج ةيصعتسم
 هئالمز نم هيمحاو همن لأ نأ يشم
 لاقل .ديرب اذام هتلاسف .ءابنالا
 ..ينالطباو ,ينالطلا هيكل! ديرا
 خلا

 يننكمي الو نيثك لامغ نالو
 داق ليصافتلا ىح لأ هتحباتم
 ناويدلا لبك نم هتعباتمب تلكوأ
 لك لمشم روتكدلل اوبدق مهل تبقو
 ةلاسم هذه نال معد نم هذيري اع
 نا ريمك ءيش هنال ,ةريبك ةيناسنا
 سيلز رخلا اناستا ناسنالا يبهي

 ود ديملل ني عاكش ا رث5 ١57 ييثألا

 ةدسي دسصسلا راسكسنلا باسحصأ م أرسستسحا نسسيسست ١ رسعسلا ىطع بسجسي

 ناسسستالا جالسع ىسف اسوس دسف نسي رسيستسمالا نسي نم نوسيت ا رسعسلا
 نم دساوسي دي دسجلا
 ,ساملا دعو هللا ذزع ارمقم ائيش

 ,.هبا ىلغ لكوت هل بلقو
 يب رجحت هناب يف لاقو ينواص مث

 ضرب نذل ,يفرملا مالؤه هاطش
 اوذخاو ,32 نوسلوقي ءاسطالا
 ,بفكات نألا يشكل ,ميئع نوشوتي
 روتكدلا نا روصتا ,تذك قباس'ا يف
 يمرملا ضعب يل فثآ نآلا ركل ,كشي
 ءاسيطالا ضعي نا وديب هتاب
 اضيرم نوعمسي امدنع نوح خذتي
 ايهتئمو امئاي مهدلع نم جرخ
 هراد لآ بهذي نأب هولثبا دقو
 دقأ هنأ نوري ملا ,ةلئاق هنم سيلفا
 ا[ اناو ,.هلاوجا تحلصناو ينسب
 وا احجات ناك نا لوقا نا ييتمكمي
 ةيملع اياّسن هذهف ؛حبمأت ريم

 تيقتلا ينثكل يساصتنخا نم تسيل

 مهتللاسو رشع ةسمخلا يفرملاب
 يعا نم ممسا ملو ادجحاو اذحاو
 ,نلاحس ناب اذيكأت الا مهثع دحاو

 نم نستنإ يبه لاوتحالا لك ل نالا
 نم ةيلاع ةفاسمب ساو ؛ قباسلا

 بدع ينا لاث مهضعبو ,نسحتلا
 تلخاو ةيعادش ةروسص تذجاو
 مق صرملا ناي يل اولاقو راثوس

 ىلا رظلتللل نذا ..ايئاهت ىفيشا
 د ىرخسالاا تيالاحمأا

 ءاج قارعلا ءايطأ نحب نم بيد
 ددج شاشو ,ضرملا نع ددع هيلا
 ,مهكس ايمونيم ناك نأ دعب مهنم
 ثجلدع يتلا يرخالا تالاحلا رنثو
 مك نمزلا سلب ةتتايقشتسم فا

 هذهو ,هتلاح تثسحت
 يسيل صوخشللا) , ةلعيسن ةئرام
 ءايظالا صيخشت امداو , هصيخشت
 مهشوروسمي نياللا ,نيرخالا
 تاهلمغ مهل نورجي مث ءايعامش
 سكجنت نا دعب مهضحب دوو
 نا هل نولوقيرذ مهتامجارل هتنامح
 ,كدستج- يف ىشقن دق ناطرسلا
 لمشم روتكدلا ىلا كاذ دعب هجتيغ
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 اذكه اثيفكت الا نذآ ,هدنع جلامتيا
 ,جاشتتساب نال ةنراشم
 ةتبتم ىضرملا نم مك يرن امدنع
 ءابطا نم ريراقت مهيدلو مهتلاح
 الا ,ىرث اسك مهتلاح نآلاو نيرخا

 راوحلا ,رخالا رومالا نع انضومت
 احوتفم لظي نا بجي يشاقنلاو
 "ال نا بجي يا دقلني دحأ الو امئاد
 فرست امدنع لباقملا يأر مسكي
 جاضوتسم ابيمئاو مامي لمكتب

 يرامعتسالا

 يف ءاوس عتتخي ال امينيتو رسوسسيو
 نا بجي دامصتإالا وأ كهسادسلا

 ؟دعتسم نوثب اهلببو 5 اذامل لوفي
 يتلا ردطفتلا ةهجو عسب نال
 رمخالا يطعيو اهعمسي ؛هميقت
 ةهجوب وه يلدي مث ملكتيل ةصرفلا
 دهاوشلا دا ململاب ةمعدملا هرظن
 .اسم امهب وا ةيلعسلا

 تجلاه يتلا ممالا رهشا نم يا
 نيب نمو .ةهبرعلا ةمالا ناسنالا

 نييئارعلا نيريهشلا سائلا

 ةركفلا بجام نال ,ةديدجلا ةرثفلا
 ىطعأ ؟زامل الاو هللا هبي ةديدخلا

 ناسنالل لوقي يكل ؟مايالث نمزلا
 ريش ةلجعلاف .,نمزلا مرتحا
 الو , ةعيرس يجف  ةبولطملا ةعرسلا
 يذبا هلل دنع الا ةعرس اذكه دجوت
 وهف اذل ؛ مايا ةتسب هلك نوكلا قلخ
 يذلا انا يثا ىلا رظنا هل لاثا
 لاب هلك نوكلا قلخا نا عيبطتسا
 نزلا عمضا نا تدرا مايا ةثسس نم
 الوجبه نوتغت الا ىليغ كادت كبامسالا

 نمم تالاسرلاب يتاه امدنع هنأ مث "“ اميدف اوماك نويحلارعلاف ,نييرصللاو
 يثلا ممالاو ؛باشمالاب نوجلامي
 مدكت لومي كلذذ (اهيدق ثجلاع

 مهربع ييتارملا نالف ؛اهرمع
 بوعشلا نيب نمف ,ةراؤصسلاب مدق

 ار لسلاح

 ميدل نم ناسنالا تجلاع ينثآ

 نوسذيههلاو نويلارفلا نامزلا
 مهألا يه هذه ءدوثهلاو نويرصحلاو
 اوجلفاحعم مهلكو .ةسسميدبدفلا
 هلمعي يذثا اس ,باشعالاب
 لتقل دسهتجي هئا ؟نابسالا

 لكو ةكربلا مههف مهعبسج كؤالمرو
 دحاو لكو ؛هداهتمجا ببسح- دحاو
 بولثملا نكل ,هتابجاوبب موقي مهعم

 بباب اودجستي نا نييقارمك مهمه

 دللا اسفدصتقي يتلا رومألا نسط
 منحت سقت امك قلاعتو هتاحبس
 ,ناستالل ديجي نا ,سصرالا ل هدابه

 نا دعب يجورلا بئاجلا تامزلتسم
 2و, لأ رج عرف . ءاهسي دا

 ءانب لسكشي هف رصت دنع لب
 هضوتسم ىلا لصو ناسنالا نا خنتناي
 هبموتسي نا ىلع ارداق هيف نوكي
 ناسف ؛ذل :كيدجلا يوتاسملا
 اومردتخي نا بجي نويقارفلا
 هيا ,ةديذجلا ةركفلا باحم'

 هثوشقانيو ؛ةصرف هوطمي ىنعمب
 ميتلاب اومنتقي نأ صولواسحيو
 «ينقملاو يركفلا شاؤتلاب ديدجلا
 هتوطني اهثاو هوقحسي الآ مهييلغو
 كلوب دي دخلا نآل .هومجشيو ةعرن

 مهد هيدل سيل يذلاو «ميدقلا نبع
 يثانا ةدالوناف ,دي دج هيذل نوي نك
 ناك اذاف ,ميدقلا ميحر نم امئاد
 ةدالو ىاف ديدجلا عضسشب ال ميدقلا
 .رتعتتس دي دجملا

 مهتم دحاو لكو ؛تؤالسز مجلتف
 يبجوتي هلأ الآ ,هسيحاوب موتي
 تاسفحلابس كوشي نأ مهيلع

 مهتيئاسنا نم
 مدقا دنع يلوالا ةجسردلاب نوكت

 "مدعقلا نوتات زمتيال :تاراضحلا

 مدقا ةيناضألا نوعت نواتج

. 

 تدسيدسج هسأ سيسأ ميدسف هسأ سيئ ى نسلاو .. ميدصفاا
 سهلو لثثك ةيناسنئالا وتسم يلغ
 متناو رطقل قارملا ىوتسس لع
 1ذهز ةيناصنالا ىلع نومدقتم اذهب
 نالمتل امدقع الثم نجشم ,رثللا مه

 اذهب ملاعلا ىمرم لك جلاعن نا
 ةيياسع نوكت انناط ماودنا
 تمطق لودلا ضحب امثيب :ةداهسلا

 نياط نيبقارسنا نك ءارشلاو ءاذخل

 ةييباسنالا نا 5

 هج ن"ةيبتحلا ١ رس 1ذل ,قرعأ
 متنثن نأ لاجملا

 - ١ .ليقتسملا يف نسحب .:.يشفطتلاوددقفللب لمت. ول اروبص
 "اوم يشع : ١

 بباجلا ثيدتر نويزفنالا يل رهظب 8 ذا نيرفالا ومشي نأ ةديدجلا
 ٠ يلا رومآلا لك نع دميلع انناو وه نا

 لي مهل سانا كرخل) ٠00 ويرحل عفا نأ بجو
 تابفتسملا ف وا كيد اوجلامتي هئألءز نس بولطملا نأ امك

 قظي يذلا ره ناسئالاف ,ىرحلالا ىنميب يا هوعسشب نأ ءابطالا

 ياك ف نوكتس نجحنو هقيرط دسولا يا هنودقتني مخو ىتاح
 لا اضاسقغ 1لامكسلا

 دصوي هنأ رعشي نأ بجي ,يبطلا
 لت ةجلاعع ىلإ لصت نذ خبطتستو بدجوي هنا ىنممب يا هيلع صرخ

 نسم ,ةيئاسنالا مهمخي يكل
 اسومقم ودي هلوقي ام ناب ينمتن

 اهب هكقرصت تحت ةلودلا
 ا .ةيئاستالا

 ةرماسفملا ةطرو نم شوب ردحت ةيبرعلا ةفاحصلا

 ةسيايسلاو خمي راشنا قئاضعل لهاجت ىكيرمالا وزفلا | تسب ست وسب ةسمألا ظفيأ قا رسعسلا
 ةيركؤلا تايهششلاو ةيلارملاو ةيبرملا تاداحتالاو تامنغنملا ثلعاو

 سيئر اهقلطا يثلا ةيئاودحلا تاحيرصتلل اهدصستو اهنيدنت ةيسايسلاو
 غواص كاهتناأ نم هلئعت ابو يماش قاحسا ينويهصلا نايكلا ءارزإ
 ينلودلا مالسلاو سالاب ةعحصاو ةناهتساو ةيلوذلا فارعالاو نئاوقلا

 تاراحتالاو كايمفمملا تبكاو
 يف ةيسايسلاو ةيربتفلا تايصخفشلاب
 ديسلا ىلا اسهتمنر تايلاربو تانارم
 نأ يسسح مادسع دشاللا نسيكرملا

 دمع كاست ينلا ةئييشلا تارماؤملا
 نع حوشوب ربحت ةيبرملا ةنالاو قارعلا
 اياوملاو فادهاألا نيب مئاقلا طيارتلا
 لا ةيمارلا ةينايرعمالاو ةينويهصلا
 اهئاربخ بهنو ةيبرعلا سضرالا لالطدعا
 .سهايسملا تامسوللم سييدجو

 "؟ علا داحابال ةساملا ةئامإلا بلاغو
 .اوفلا يأ :هيفرنم اًثيحدب يف برحلا
 يتلا ةبّوافلا ةيسلطالا يما

 تيا ةسدقملا يمارالا ةبرعم تبقا
 يلا ةيمرملا ةمالا تاررن لك بهمب
 لحب يل هيييكاسملا رسألا بتاواسح
 ةهقطوت يف يبرعلا جيلخالو راجهلاو

 ايامذلا ىلع رماثلل برخلا فراصم
 راكنلا نصبت عم فلاختلناب ةيم

 ,ةئوخلا
 داصتالل هساعلا ةبامالا ثيدححو

 ارملا بميشلا هسانح لذ اهقوتو

 قنكلا باكدما فبلخح ردبلا يا ةدكأم
 تصارك يع ؟اشظاخلذ رنوضتاقي ندا

 .اهمدقو هييايسبإلا
 داحتال كيصايفلا ةيابالا بشدو

 راطافحلا اهنانم يف برغلا ىيسدسهلا

 يموتلا بحارلاب يموهنلل ةيبرعلا
 ةمهانمو ةيناهفلا مالطا ظافصاو
 سلا ةرتطتطلا هيباوذنلا تاهحوتلا
 هعافال ريماس يساغراا اهيع نشعا
 لاوساطا ١ يم عورششم
 هيد تبسي رسل ييويسمسلا بايسفج ىلا
 .هعورشلاو

 راسجتالل ةياغلا ةنامالا بيئاطو
 هدهل دج عموم يلوذلا نمالا سلم

 لالاخع نم هبفسوتلا تاسيرمتلا
 باهسناو ةدهتلا | مما سارارق قيمت
 يشارالا عرمتس نم 1 اهلا
 لوقحلا را م ٠ ا شمدلا
 ينبطسلفلا يبرغلا بمشنت ةغورشلا|
 برخ هباليز ملاعلاو ةقطملا بيدحتي
 ةرجدم

 سلعلا كالا كينامالا تدكأو
 اهديبات ةيسرملا ةيرامتجالا ةدمحولا
 دئاقلا سبئرلا ديسلا ةرئاملا قلطلا
 با نم مشب ساثلا ف .تسخ ءادس

 لتقل لاهاي ص ماسو
 راثدتملاو كح

 ةيعوثلا هييرملا بكراطظتالا بئاثو
 ماتيخا ةبسانل اهتبنرء ب اهصختملا
 الادعب يل ةرشغ هبياسلا اهلامتا ةرود
 يسدخلاو يحاتبالا ليقلا باودا نا

 اهتايباكما لك عمت يبرعلا يتوامتلاب
 عيشبال يدصعلل قارقلا فرضت ينجب
 ةيرششا هضرع ياودع

 روبكدلا روسفررملا هيفرم يف ماخو
 عضه وطو يايرسلا# موقارسا
 ةيؤنسأو كينوزوا ةيبلمع تايسمداكا
 نع قايفتديسالا ماسر ىلغ رداسلاو
 سمو قارسلا هين مام ذه نا انسيرت
 تومعو بريلا نطينا ةيحيرات
 هييبزحلا ةزمسلا بلوحو ميهاطلا
 يارش الا ويفحتلا حيجملا ةاجنالاب

 سوسنابلك رم ررخنلا يل ةيموصلا
 لك يمرهل) ينؤلا أ ركع ىذلا رامهمسالا
 علم نا ادكاليس  تاليودو قطانس
 ايهيو هذعا "ىل هالوطملا يهياو'+

 ها ماوع ىلع نعيم
 عم جارصلا هكريس يف ييسح مادص
 اهيديلجو بكدرمالا هعئاب ربمالا يوفقنا

 هييرسصلا ةكرصللا ترصت انتاطيرت

 ) نس ةيزافلا

1 : 
 ,اقكأرب ماغ ثادحا نا حمواو

 قارحلا د بزدلا ماكتح يفهب فقاوسو
 ةساعربم +4١54 ماع ىف ثرركت
 هلود ةييكيرمالا ةدحتلا تايالولا
 قريشملا لطد يذلا نيرسلا زاممتببالا
 دحش يف كحلشلا قطامم رمع ييرملا

 تاليودو يبرهلا ميلغلاو راجحلاب
 لعفنلا جيش

 يف قارملا ءاستل ءاحلا داخحتالا لاقو
 هحوب ةعاجشلا ةلقولا نا هتبقرب
 ةيكيربمالا ةينامرسالا تاططخملا
 براطار نادغالا ثكبرا ةيمويهعلاو
 لبقتسلا ةديفات تحعدتنو مهباوسع
 «دهظصملا ملاملا بوهش ماها ميعملا

 موسلعل ةيكارملا ةيعمشللا تلاغو
 همههلا ف اهقشرس و تانيساعللا
 ىامهم . نيس ةنياووعا هيلا بع#
 انعثو امرا ةينرفلا ةمالاو قارعلا
 يدا سيكلا يعتفألا راضنالا قثم تلقب
 ةيوطبس يتاؤلطاب قارملا مانما هققح

 لكش بتدعاصتو ةيتمورافلا ذئاملا
 هرنهجامدنالا ةدخولا دعب يريتسف
 هلا يع ريعتل لضالا يلا عراتا ةدوعو
 رئاودسلا اهكبعم يتلا ولو 1
 ةيراعملا

 ماجتالا ةماعلا منانالا ينجيشو
 تاج رصتلا ىارغلا ف يلغسط لامع
 سبير ويباع قحدسلا ىماط راف هيث ادثلا
 ,ينومهصلا نابكلا عاررو

 يف داحبالل ءكاهمافلا هيبامالا بدكاو

 ملسحم تاجيرصضسلا مزه نا اهل نانب

 سوبهنضلا نادكلل) ةيياؤزغلا اياونلا
 ملماول مهيعنو هةينزفلا ةيالا ده
 سالسسالا يسازدصلا دجخهب
 يصيسوتلا

 هيسربلا هبال ءاننا هنامالا بعدو
 ؟ذهبل ىددصتس“" ]4 )ءاق' ةيرظاا

 تامسصا هع و راما اج
 هيبرغلا دصالل ”ريطشنس ؟فيذههب لاكن
 ىسلودلا مالسلاو نمالاو

 تريغلا سدفدتسملا فايطنا ناذاو

 ءاربو سيئرل ةيتاووعلا باهيرستلا
 ,ريماش يدنا يسويهستا ودعلا

 يف مءردها ناين ف داحتالا دكاد
 تاحيرسصتلا هذه نا سما دافغب

 ماعلا يقران ايدحت لثمت ةيناودعلا
 ١

 ريزرتت قعو يبردلا ناسنالا قوتحم
 ىلع ديندو 3 تميشللا 1
 يرستمحلا ينوبهصلا نابتلا راتهتسا
 ةتلعبملا ف رمطسلاو سالل هديدهتر
 _ملاعلاو

 مدبظ لثشم نأ ىلا نابيلا راشاو
 دكؤس ةيئاودحلا كقاوللاو تاصرخبلا
 | بمسلا نأ نم يارخلا هيثا هيب ايه باوس
 وهو هقطنللا ي رارثتسالا م نعل يسيئرلا
 هيبابس رامعو نينويوؤشلا بعوبل
 < د. ضبملا رئاسم لع ىاو هسمارخ 8:

 نع انتاطما ةيسظخ سلا لا هدصفلا لحد
 دئاهتا سمئرلا نيسلا هرراعس صماصم

 نأ نس رشنع يساملا ى يمس ماس
 يرلا ةرورص ىلع ببذكأ ينلاو ىفاملا
 هفظطنلا انامف لم الا
 داو رابعمب اهفضلاقمو

 اذلا بضولا يف هنا ناببلا حجضوتو
 لالي زمب ١] فلارسبلا بقوه هنق لشتحسم
 يف ىسهاطالا سويهصلا يبكبريما جلبكمالا
 مكم يمارزا سيبنو يبرغلا حفلجلا
 نلاسع ناودفلل ادارنسسا راههلاو

 ريماس يماظرالا قيعب قلظدي قازحلا
 نم ىرتكلا لدئارساب ميس اني ةيياقال
 يسارمو كاذبا فشكمبو رهسلا يلا رجملا
 عم هلطامنراو لابزدمالا ورفلا ةدخ

 يبوسرستلا نامكلا
 .تاهطسنملا عيصحخ ذاضنالا ابو
 3 بوح! ٠ بدعم

 موت .وفولا يلا ةيسيئالاو ةيعلودلا
 ينوهصلا راثكلا .تاطقشتتب لاشعال
 5 ةيعيسوملا

 + ب ادسااو

 ةيركسعلا هططخل ةدعاصتم ةضراعم هجاوي شوسب
 تركام تاسممالاو هب مهارفلا

 تايدحتلا يل نع ةيبرعلا ةقاحمصلا
 ةيبرعلا تاماطلا لك ةقدمت يعدسسن
 ةيطصتو نييدعملا عدرو قارملا ءادو

 ام لك اهبقنل اومقادت نيدلا ةمالا ذبوخ-
 شوب يكيرمالا سيئرلا هب مهرماب

 نا ةيئدرالا روثسدلا اهظيدعم ثدكام
 يب شوب يكيرمالا سيكرلا ةلوع ىف
 نم ةيمرعلا ةمالا برش وه ةقلعمملا
 برش لف ماكتحلا ماقخقسا لال
 فوفلا برشل لق بلطبك ةيسمخا

 ةقاطبملا ي ىوقالا ههيرحلا
 اهلايقم يف ابقيصصتا بدشواو

 لملتت مل نطمشاو نا نسبا يابس دا“

 لاك ىدلا يهيتارتسالا اهطدش ىرغ
 روطت عم فشكتو سحح ىلا ابفخ
 ناشي تاحيرملا يفاوتو ثادحال
 ةذقار ردممب ةمقارملا موقلا رحم د
 قيفحي 3 ٌةييزمعلا ةساللا اهنسابسا
 اهنافا ةيحرتو ةيسابسآةا اهئادها
 . هيماسلا

 تشيسلا يا يلا ةقيتحصلا يراشاو

 ميطنم ق شيم هوب مطاتعا يعبا
 عاشفمالاب تادس طسوالا قرتنلا
 مومحم يكيرم كرتس نع فشثكس
 ريحت نع فلس ةاثنا لا فهي
 هيكيرمالا هيباصولا

 فىدهنست بفلجلا اذه نأ بدكاو

 هنديهلل هيبرعلا هفطبملا عاصخا
 هببوبهصلا هتميهلا ين ادنابو هيقيرمالا
 نسلا يوفل ةيئات مويقت ال يسن
 هقبر نم قايعبالاو هبرخلاب ييئاطعلل او
 .رامبسالا

 اهرصحو بترغتا هفشعلا سل م

 نعاو اويوكت .لا ىلا اكبرما ءافددج
 ناو اهنف اويسمتبا يملا ميمذلا داعيا
 هنكيرم#ا تاوقثا دحاوم رطاخس ةوكولب
 لالستم لاع كلو تاو اهدندهو
 مالي هساقل نابي ماو ةيظبيا
 .نسدلا موي ىلا مهيفتتسب يبلا ةييرعلا

 هسرلرالا «)بعشلا- هقيحص بئاقو
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 ار يتوب جررج يتيرمالا سيئرلا نا
 هتلوصح لالظ يبرعلا بعبشلا نم خحمبسو
 ديضري ال ام طسوالا قرشلا ةقطتم ْن
 .هلامل بيشيو هفداكسم نسم ديزي امو

 نبيخو 2 7
 ةيطضلا ةيبعشلا تاربسلا نإ ,هلما
 ةييبربغلا مماوعلا اهتدهش يتلا
 بكا شوب ةلوعب (زددنُمو ايماهجدسا
 ده يناطب قاروا يآ نسوململابب
 يتلا يرخالا ةدظنالا لكو ,ينسحو
 لوبط عردنو يكيرمالا قدمكلا ف فقل
 ةكبمم يروا 7 شوب عم ترحتا

 , هلي 1 يل ءاعوفسلل هلباتلو
 هقطحملا ييشرم ةلوخ نا ىلا! ثراستاو

 ةديذج رهاسو فاقنا يلص يوطتت
 نم دبرم زخن عيقشلا ثادحام غفردت
 ةهيتاثخ وكن بتارمغالاو ديفممُتلا

 ةيواهلا
 ىاص دك شوب نا ةقيفحلا بدكاو

 تمول؟ رورم نمو راطبنالا نسا اود
 مهجوت نلام عل يف جبسما ىدلا
 لاو مصاخل قاربملا رمم سياودخلا
 دياوع يف هئافلح فوطسص يف ماسقب١7
 ,نيرمتاسم عاستاو

 ةدمعح ديارن نا هييحنعلا بددشو
 هفظنلا يف ينعشلا نايثعلاو بمللا
 برصلا لوبط عرت ىلع شون رارصا ديه
 نم هلواظمو هنلخل نم فعاضب اننإ
 ةينطنالا صعب يف ةليتحم تاروكفت
 ,ةييرعملا

 صلنخقتب سلجم
 هييجدرالا .يارلا»# ةظيشحم اما

 ةئلوصضلاهمنزهنبيا ادإ هبا تدتاسم
 نم نيسفف نمالا يسلدف ناك ةيكيرم لا
 سلبسملا هيلغاج ىعلخب# نأ دحمسسمملا

 هقللا رم ةرذف دقفن ناو جيردملاب
 ايف هيفبيعا

 نلاساق نوكب امير . بانو
 ىحيسب ينللا فادشالا لي نم نايجنسملا

 ةتهربلل اهقيفصت ىلا ةدحتاا بايالولا
 اياضتلا يلغ ةنميهلاب اهدرجت ىلع
 يه اهناب ةعانت داجيار ةينودبا
 '"ظراسم هيجوت هناغ ةرداقلا اهادهر

 , هيف .ببلاو
 ةامافع نا ةلطيحبملا تدتاو

 ةللحملا قطانلا ي نيبنيطسلفلا
 و ءاضحالل نكمي ال هسعو
 انهس مهميبج ةوشيقي نا سلجملا
 ماناعملا هده نع لظاشتلا لآ ةربمتع
 برشلل ديدج ريد وه مهصرا قوه
 هاوضلو ٌءارعب اومهفتي نأ مهيلع

 يهقني نل لغاشتلا اذه نا بلنافو
 ووش ابناو جهلشبا ثاريسنعا ءاهلاب
 ةيشعلا للك رامهسإلب ةيسسيلا
 نورتي نيذثل ينس انا ةيبيطسلفلا
 قارسلا ىلا 'رهجوب لنا تادسالاب
 هل اهنوليبي يتلا ةبرصلا نهشلا

 ضعب ةيرطدممو
 و ةيبرملا هيقتدالا
 شوب ديب تاودا ىلا ايلوغنو يذم .هالا
 المألا ةدلرا يا ىلغ هفيحبحلا .بيدكو
 ةراذالا اهملست ىنلو بلسم مل «رسرفلا
 بباك اذا» تلالو اهريغ وأ هيثيرمالا
 ببرصلا رارق هييحاس يشأ سوم ترادا
 قيفحت يل راربألا هيجاض يه يركم لشق
 رجلا

 خيراتلا لهج
 ىريملا لئاو يعدرالا بناكلا مو

 قل ةيراجلا باروطملا نم ويمب هنآ
 ادموي اهتادحا خراستم يسلاو جمتخلا
 هدام راثبطا يلا شوب سيئرلا نأ
 طظعبب مل هيمماجلا هثسارد يف ج..:دلا

 هازل ابم نيجي ماد ولا
 يف رثشب هل قيبلتم يق يرصملا فاساو

 ذق سون نا م ةيبدرالا ىارلا+ هقمجسم

 لا هجيار معيراش ةرهط ا
 لاسم نس هذ همدقب ذم امل هيا عا
 لكد غمجا ملاعلا لمي ديدن ىو
 هيع برخف اء رجنيو هدزاومو هتود

 نكذو اهتوريجو اهثوئنحح لكي ةيرانلا
 . ةيكيرمالا ةفيرطلا ىلع

 ددعش نم نآلا ديزي ضو نأ جوار
 إف ةيكيرسالا تاوقلاب لع ام ينسي نأ
 اكيربا ةعيمبب تراهن) ءظيكو مانتايلا
 نلج مهرارساب حايمللا تايرض ماما
 , نميماتتيفغا ماتثيل نأ ىلعو ةيرهلا

 ةضكاملا نا ىلا ييرصملا ناشاو
 لك لل روهت دنع كرحتت ةينآيرمالا
 2 7. فلاكم ناو تاعاستالا
 عيلخلا ةرماؤم نضمشاو باج نا دعب
 ١:رطورملا ةسايابم ةمرط اهم تدكتاو
 يمسي اع دلكقمب تست ملاعلا ىلع

 ديرت يهو بيدجكا يلوسلا ماطمتاب
 هليوستو خيركتيلا ةيغابص راكتخا كلدل
 لبوشل ةبسانم اهارت يتلا ةيقيكلاب
 ائربح نا اهيع باغ دلو اهسلاسعم
 اهناو يظت امس مهشا تحيا عيراتلا
 اهيحوتسي نا نم جرسماو يوما
 نويركسسلاو نوهسايببملا نوراشنسملا
 سطيسالا بهملا يف

 يكيرمالا سيئرلا همتاكلا بطاخخو
 شوب رّمبمم اب كيلع ناك لثاغ شوب
 لجن جيدكلا ىلا كدوبيم لابرا لس
 وف كوخ رزظذي نا هقلعتلا لئاشم
 .زافملا ىتديردط ةققشس لختو اكيرما
 نم انويلاع سئالثب ىواملا نمؤسو
 نييدام ةريشعلا لمعلا دجوتو ييكيرم لا

 نييدلباف جلامتو .لمملا نم ينطاملا نم ..
 سرس نيباصقاو تارهللاا ينمدم نم
 . ردبألا

 لح يتغ ردقب ال نم نا الثا باتو
 اثم لج عيطتسب ىنل ةدلب لئاشم
 فجات اوتععص دعل  نيرشالا
 كلكومفت# راسا بخما سبع رتتؤلا
 و' ادانيوج هبا يلع يارملا ملل اوررصو
 هييرملا هنألا نأ قين اوقختو . امعب

 ما بتش اهلكاثم لح شح 0
 , بيبا
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 يك
 ملأو معلا نم نيفيسلاو ةيعبارلا
 ىدحأ نا ,كوويلوق رابخلا تلات
 ي بححت ةينابلالا تالجملا
 هفم يعبعص ثيددع ىلع لوسهلا

 مم هل تيدح رخأ نا اميز
 يلب ساو بتاكلا هنا ,ةفاسعلا

 رثراد يكيرمألا .يساهسلا يقلعملاو
 هطتمملل قياسلا جورلا هربازوس

 .(ورثوم يلرامز
 رترا) نذك .يصاملا راثا قو

 ثيح ,سلرب ةديدلا ةراير لإ ( رئاهم
 كلاراه) يباحالا ١/ اند
 بح نكي نفاس ثيددع لإ (زكف واش
 بتكي مل !ذامل نكلو . رثكا
 تارسسلا هده ةنيط رلليم لثراإ
 رمبضلاب رعش له ؟ ايثيسفل العقل
 ةورثوم نيدرام توم دعب امنيسلا ل
 درس مكل فتكا نا بجي الوا :
 ينناب  رلليلل مالكلا .. اريطخل

 ,اكيرما يدالب يل امديسلا نا تنقيب
 رس صقتنتو ناسناا رئاخت ,ةرا

 نم ءقالالا تاريطع كانشو +
 ءاوضا مهتعدخ ' نيزبا
 ةيمحم اوبهذل ؛ةبفاكلا

 ناكو ؛ةيئاسنا زنا ةراجتلا 3

 نمض جردتي ءىرنوم نيلرام
 تاصوي دتنمخ راقولاخ ين سه

 نيرشع نم رلكا لبقغ |
 طابسلا ةبضق ةباقرلا تنال ,

 «لثمملاو بتاكلا عامب ىلع ةظلسمل
 يف نويبع الدي نيجالنملا ناش مويب# اهأ
 ذيحت يلا يمه لاومالاف ميش ىل

 5 امنيسلا ءاجتاو
 دنع جابترالاب رهشلا تثك لهو
 ؟ابنيسفل لمع يا ةب

 لل يوحلا لثنلا ةمالس سلجم ا
 رانا عبم اقاجح افالخ رجف اكيرمأ

 رطاخب لوخ يلاردنلا نئزيطلا
 ةكرس دايدزا نع ةمجات ةديازتم

 هيوحلا ثارمملا مادزاو ناريطلا
 يبدتو ,صاخ لكتب اكيرما قوه
 ةلثر ؛ بابدغلاو ةنايضلا ىوتسم
 ىدهؤملا نييوسلا نيبلا[رملا

 دق هنا اضيا ءاربخلا لوعمو
 ةلاك يف رطنلا هراعال بولا ناجح
 ةقلعتلا تاييبرتلاو ةسففنالا
 نا دهب ءاوجالا ةمالسو ناريطلاو
 هيحرد هيوكللا تارسملا تلمو

 هجر سيئر لوقو امل ,قانسخالا
 هب افعال“ اهيماملا يف يناريباعتا ةبمتاسع
 عيت موملا اذه لوح

 مالرسدا ءاصنا رتأرلا لهد نقنو
 ,دمابت" يفد  لمشا لكشب يملاملاو
 حلل يداك نضال“ ماعلا وشي نيم
 لاب رئاظط بيرتقا نيج بوج هترادا

 مدع هئام ةعاسم ودناثع زارع نم
 عملا بهجند يلطالا لوف طفف

 ىكجي اذه و . ودب ال داكن لكش»
 ' ل5" هيسمم فورط نقسم "دن

 نامباق نا يش هريصكلا هلكشلا
 امهستكبب ايكلس د < مبصنا سيرئاطلا

 ءدمو بدخل يبانم عوصوم اشمانو

 هظل هلاكو ىلا ريرقب عفر
 -ا دسك ا يعن اهو .يلاردقلا
 ماوه مكيتلا ادهن غفم .داك

 1 ا وو ص
 مم.ه يسلاو ةلووسلا تباهضلا
 .10 بتمعفا هقرفمل قيهحم نرخ

 ركب نا ندنؤسل 1 كمل
 هلم ماسملا

 اقع برمضا مخ
 )ل عجل" ممارس تاما
 ' يف هناذسسملا بدقرومو

 مارس 0 ا
 اكد يعش اورسصا هم لماع
 -ارسنل هدحب مهم ننكها  هاعن

 انني

 هسيسلل لمك نا نا عميظلاب
 يحرسم لمك ىلع ددنسي ةنكا
 مازلاب رمتثشا يبتكل .هيناك
 ."تثس حرسيملا بيكا اينعخ حرفلاو

 ,حرسملا لمعلا ليؤحت نال ,فرخ
 ٠٠ رجتكلا ةدفغي يئامميس لمع ىلا
 ١ هان قلد رسغا اذهل .ةاؤيحم
 ددعف ,ةماكترا نم لثتخلا اديماو
 ٠, بناكلا ملح , امنيسلل ةداكإ

 دعنو راوشلا نوبه 4 كلا ةلالا
 كابيرهكلا لاخر رود يباب كلا
 امو ريومتلا بالاو ةسن اهلاو
 د ربسملا ف انيهب ,نيرخالا نيودعلا
 .يثمملل اا حاتست

 ذه ايخ اون. بب اكيرما ةيناسب

 «وريوم نسلرام نحل اذامو ٠

 .ه روره مغر ,ةححارشب
 بنحو ىلع اج ةليوطلا باؤسسملا

 < اهنايسن عيطتسا ل يبي
 نايتج يل هريس ةره اقل نبا 2

 محورلا هلكشملا يه اسندر ه
 ج ه هرزاب اهدجب يتلا هيث الكالاو

 71 ا لا
 -م يب ةصاخ بيناكالا ةرقه-
 .وقرفي »ل ةفاسلا نال ,ةسايملا

 ىءساوي لب ,هقيفحلا همسا اثيش
 ىو ,انتايخ نومتسيف بدكلا
 ,ةمداقلا لايجالا ةايح
 نا ةدوتعلاب انك حمست لش م
 * *. بيقنلا فيلكو (وروس نيلرام)

 ى ءد ةدمل رئليس رثزأ تمصي
 ا مطالا ىلا طير ديعتسمي هناكو

 نا لصعم اذهو .ياريطلا يسفارم

 ب يناعي يندنا لاريطلا ةراوإ

 نيسفارللا يف اخفي سحلا كد
 هيج لمو ؛نصلش ل مملا يدومتلا
 ةرالالا ةيتايدينم ناف ءيىرخا
 روم تودصتسا يبلا هيكيرمالا

 لا هسفاثملا حيتن سيرفبوكلا نم
 با بم ماشا ميدتو تاكرش
 الا هسوئاق كويل نود ةدماج
 ى راع ,ةمالسلاب ةملعتملا سئاوكلا
 تباعد شيلا رعرططصا ىلا هثك اذه

 راش الاب ةهيسفاسللا ههحاولا

 كو دم يب هم لإ ياذا انس روج الاو

 يالا تعوم لكشتو . دم شكلا
 نأ > ىلش همايعلا ىوسد
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 ةيسحعسمدسسم دب

 تاليثمم ليمجات ةييظطنر يبلا
 :لوبيو دوريكوه

 ةييليل هلفح يق كلذ ناكز
 نم ليشح روسصتب نووييلوهن

 ثاكو ,عاسملا ةصاخو موكسدلا
 اير يدترب ةياش دوحو داحافملا

 يرغ رعلط لتعم بدنف اريثم انيم
 لمجا تناك اهمكل ,نيرصاحلا يب
 .(تارصاحلا

 كلت رئليم رئرا ريكدتب ادكه
 يب اهيف عقو يملا ةليمحلا ةيسءأا
 هيارتلا بييح - وريوم سل اص بت
 لجرلا يلا ةهاجب بياك اهبذ ب

 نسرئاسللا ةحازو همالس

 ناب امك تيزعلا ربالا كلو
 ناك هيا ديرعتل يتلا تاءاضحألا

 ماعلا ل ناريملعلا ثلاوح ددغع
 ىدلا ماعلا نع رشكب لقا مال
 امنا دهبش 1845 ماعلاو هلس
 مثن انفو ؛لبغ نم لتا تداوح
 ناك اذا امش بتالؤاست نولو وبسم
 يندسو ييوجلا نيلارملا سضقن
 رسرك ل١ يقانلا عقد ده ةءايبيفلا
 اده رامك لمعلا يف ريكا دهح
 ,سرالا ٌقءافك يشتم

 ماقرغاو ةرببك تالؤاس كانه
 مؤعلا ةذتحنل# تبايالولا ف يا نيس

 ,” يحل لاسط هكا

 ايه يف يه هندجر يندلاو بيد
 - نيلزام تدلو دقل , رعيكلا بباكلا
 نيج امرون) يفيبصلا اهبساو
 ناريرج نم لوآلا موبلا يف (رخس

 يف لمعت اها بناكو 7
 ضرمب تبيصأ مث ,عالفالا عيطعت

 يسبب دم اهلخدا يس هن

 ني همورحت تءرعزتت .نيباجحلا

 ةرس( 154 اهرمع عل اهدنعو مالا

 يل نارئاط يكساكيم نم تجورت

 بفرعي دلالط نمو سوكددلا يسول

 يتقرب ويوشلا سروستيا دا يني

 تكآوسلا فلحضغ ..نآأ ريمسسلا رص سستم
 لق هكربش نيمب لياقب ةرممتصو
 تاكرشنلا ةمايرر ,1 93 ماعلا
 ردع رصقت يسدت 7 بعصلا سم رثكا
 ةيذبز نال .اهمم يا ناع نيوفاسنا
 بطل رقفسلا يلك سيابلا لابلا

 رك عم تاترششلا ددع داييدرا يرافق

 ايدرا نم ةرزسملا تواحملا
 هدو هيوحلا باربملا ف ماحدرالا

 تقولل رده نم كلذ رع مجم
 ,يرفاسلا طاسوا يف رمدنو راخانو

 ريد احملاو صداوبلا كلل ىلك مغرو
 لوادخلا اهيبب ةقيعدع لامهف
 اذا اهريشنت يبلا ميئامحالا
 منسف اكن ىلاردقلا ناربطلا
 بطلا نأ اوادخلا يدش ءدند

 يلا روملا ىنهمن اهل دصفملا يب
 اكبحملا يدا يف تريك
 اهتروص تدع اذكهو ؛ةيرتسبل

 يلمع عممش ,دونِجلل ةبببدسم
 صم تققح (ليدوهولومكا

 اهحور طخبس راثآا انم حاحسلا
 ببسي اهقلط يدنا ىيكيتاكيملا
 كتل معي رةهحصامللا اهب وح

 بعير 4 ةسم يف ديدهتلابو
 نرقلا سكوفل» ةكرش عم ادفع

 تذحتاف .ةيئامديسلا نيرشفلا

 هكريشلا نم ةيسصوت يثع مانبو اهم
 ةمس يلو هوريؤم نيئران» مس
 مليل ف اسيئر ارود ثنا 0

 مالسا هتكتو ءاراغاين تالتفغش
 بعال تحوزت مت نمو ,ةدلدع

 .(ويغاميد وح) لوبسيمل

 .ةريصحتو ةطصاع ةجيز”تياكو
 اده نال طقف ارهش )١8( بم
 سبب اريثثك اهيرصب ناك يقايرل
 ةرءامم لقلت دعب ,اهيلثت هيربلل
 رثرا) بساتلاب اهتقالع تأرمس
 هتابركم نب هيلا موش يدلا,(ريتنم
 9 تبح

 تاك ثيح .32:53لا ةيكيرس»
 نوح يكيرمالا سيئرلاب اهناعالم
 (اةهسومبا ؛تهتبا يتلا يديس

 همس بآ نم نمماخحلا يف عىجالفلا
 «عرسلحلا سرلإ ةّسيدم يك

 يل 166 صرحتسا) اهما ثيع
 فصنلاو ةئيامثلا ةسعاسسلا
 نفنب ردم

 .ةدستطسقمسأ ١
 جيراس يف انسا رثكالا لارب ال ين دلل
 ثراوكلا دع تيسح اداو ,اقيربا
 ايرتس اياحضلا مدغ رأ ةيرددا
 ده انباع ,ناريطلا تاعاس ةئراقم

 ىقاسعت ركلو ندملا ف ةلاير كبح
 اياحمتاو ثداحلل ةيونملا ةدسملا
 اضبا

 ددع نونرافي اكيرما يف مهنا
 ناربطلا ثداوح لدع وا اياسملا

 ددغلا يال تارئاكقلا ردقي سيلا
 ةرمثت دادق ؛كايه نوكي دقو للصم
 تارياقت هثملف دادعا وا ليبب >

 ويرافق ده ندا ناهلا ىلذ لمفت
 .؟فلكلا تايهجابس يزني بسنا
 م برست هغعاسم فلا هئام زباقسء

 دقبياو معاون ١ ذل اناهعضتا بدل
 اع ١ةحكا ماملا نا فدو -

 رماقلا ف هيسسأ نوسش دستقبو
 راسم ةنس حيضلا 883

 لاقي ديالا ىف 3١ هئاق'ل دحامل

 هداج ملا ف نآلا شفاس هلكشبلا
 ءراسخا مالعألا لئابسوو هيكيدب ؛
 - ثيولاو هينيرتسلا ,تاحجمع
 ءااطوروا نادل ف اهنا 11 ةيصييخمل

 مك اير ى اهمع نروطعتل له
 .* مع كانك جلاب بتالثسملا لد
 تانك نيكو هياكل باوسنا

 اكنا ةءودنعمو ههشتخما

 اثرم لوح
 نأ دنس ادب اةعق وي ندع

 3 ربع مرم ,ا

 لطانوو يردخ مهد نحل نس

 ءسيستولا ةسيلامعا
 ليس هاه عملا نس

 ل

 هاه بعلا

 امر رمل منو ما .٠

 لوفلا از نهيذدلا نم

 هلخلا يلا تلم ةجاجن اتنا
 , ثيدحلا فانميتلا ىلاو
 بباحج ىلا ظطربقب اننكل

 لمحت نأ ,ةساسلا وده هةيدل

 هذه نودو ؛هيباسنا اننق
 1 تفنا فدي مكجي ميقلا

 فلشخي نأ كك ,رامدلاب

 ىلع موعت هدملعلا باراكتيالا

 دوخو عم ؛ةيداسنالا ةمدخ

 ىعس ىرخا تاراكتنا
 .يرشنلا سقحلا يميتلا

 ميقلاو ملحلا) باشو
 ردص يذلا ماسالا

 مهي نومألملا راد نع ارحؤم
 ىلا ةحبصملا ةرظثلا هئارقل

 ميهلا هقفارت نأ رش دلعلا
 ,ةيفاشالا

 ملاع» .بابكلا فلؤم

 ىلأ ىنففو ىوعرت قماير
 تاك هلو بدالاب ىللد باج

 ميلو يريلكبالا ا رعاشلا ىع
 ةاوال ادمن اك سو -'ب

 نكسربوري ج فلولا لا
 نوطالبا نأ بورعملا نمو

 طظلبيرب ةفرملا ليصح
 نادحرسلاو هفيلفلاب

 قطبرا ةقسلب ةالثو .رسشلاب
 .ةيدرآلا هفرعملا ف دحو ىذلا

 ةدلعنج فرانس ةفزقم

 دحواو يطرلقا ءاج مم
 ملعلاو بنالا يب ةفالح
 همم نايييمتب امهيوُك

 دقهتو هحورلا ىلع بالا

 اهب ءاج يبلا رطنلا تاهجو
 دكا تح يظيسعو" يسنرفلا

 يميادو .لكشلا لامح يلع
 لايبجلا هةديجوي لاه
 بثكلا ىلا الوسو ةفسلفلاو

 مدخرو هفيبطلا هذحو نم

 لافم» ىلضصو» يحل ريرع  قيعت
 مفع 944- راعل مابا
 , اس دهس يوس بتانيعمبلا

 هوش وثم نو لفط نوفلم ٠
 نا هع وأ تاعاجم انانجست عفا
 النيم لايجم روكي نلإ ةيحافس
 مهم ديدعلا [' ,اقمن اوممات
 مهيوسل يفسمت فوم افق" مهنا
 تعا هب رمسسم أ لو ةاميجبلا ىلا
 مع تان وسلا عصتتملا سماد
 ندض دهب ةدهزدبا + نفل" قنا
 حبس ةئارأ ل سك ذل نسل

 "رع ام مج ل
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 هيضيسسلا ةيوويستاب 0 ين
 هفمتتلاو ىدالولا دادس

 سيارما نههو
 ةيناقو.“

 يعبأ رست
ِ 6 
 منا دباس رهو نهم جامبو

 ءدوب هوس ؟هاف اينهنارم هلا
 1 نع ياقتنال' .ملاو ا هجن
 م09 افيقب كللذدثو | تيهس ا
 لسلاح ةءصس درج

 يه كمبو هوب اكس مو

 .. ايشالا

 يرغلا قا براكاد رهط مي

 علفلا يب ركل ربك عماشسلا
 مقانلا دج انيس بدالاو
 أدبب ء ىث لك نا دلوبرا ويشام
 وه بزالا» باو .بيإلا نم

 ملعلا ىلع يىقصت يذلا
 نيج ل .«ىتاسإلا ةانعم
 لا يربلكم لا نئاورلا ةرع

 نرقلا تايدم رمترول اه
 لفملا هدميق» ىلا نيرشملا
 ٠ هيطاعلا يلع

 هبياشلا هارالا هذه

 ىلع فرعتلل 'ندوثُد اهريغو
 يكيرمالا ملاعلا ةبؤب
 ىكبيسوتورس ( رسصابعلملا

 يف اهدرز' ينلا هئارصاحمو
 مسيقلاو ملعلا» هيباتك
 ةيادنلا ديمو هابياننالا

 تاقوعملا ىكسونورب جموي
 سن دقلا ؛ىلع فقت ىنلا
 التم . :رميو ماملوجلاب ماعلا
 داق وهدئولا - ةبكاض .

 ابايك بلا ىدااو 17+

 11175 ماع هرشدر اننلع
 ةيلاملا هيسئا ىف هركاو

 بايكلا لطو ؛هنع . لاجدلل
 انين / ١١ 1١ هدم اعويسم

 ل ةميتم رلبلاع ظفمحاو
 اهمك نلخت ناو .زمآلا ةناهن
 ؟ربق هةيياهرا طوغعسف يجنب

 ةريصف
 نايسعتلا اده رميعو

 ييتم فورم لاق .يدلعلا
 ةبسشعن ادهش .ديقب بتذديقر»

 هييرابم نأ يفي ةدجاو

 يأ نلت نلاملا ريخم هلقلا
 نيبو ككومجتم <هيصبأ وكب

 ةفقب يسلالا ميعقلا

 عدمنا بنالا

 نويبرفلتلا تاريم اك نع اأدبعب .. تمصب نوطقسي

 ةيصاستسم لسفسط نوسستسم ٠

 تاسيس ستلا ىف ةدساسملا ىلا

 نأ يا مشن نأ مهملا نمو
 ق3 رثخفب بابكلا ادع دالبم

 وهو يكسوبورب يال نهدلا
  ةرمدكا ةييدلا_ يكاراكب ى

 ىلا ىهانت نحل تناخ ىلا
 عامنا

 بدعي يدلا ثيردلا اده

 بلا ]41١/ يتازاكح هم
 راجفنا رثا ناون يف فحش

 ةثيدل أ هذه ىلع بيذلا هلبس
 يكيونورب ظقيأ .ينانابلا
 ..اذه هيلؤم ةياتكل

 موللا فلؤلا ررسب الو

 .ءامثحلا ىلمب عقو يدلا

 ةلا اوينبس مهبا زابتشاب

 ةارتاشلا بلو عمدتلا
 مهسفنأ ءارفشلا يا الا

 بناصم ني كلذدك ,نولوؤسم

 لسكلاو لسيملاك هريثك
 ءااطنلتو

 رابعا انكيم + محم ندد
 لأ ناسك رس م مدعلا 10 ا ا و
 دعس ملا 6 مرايحو
 ب عسا يفيسوعاو

 اء ., ىهم تاد ريعو ةعئار

 يكسوسووسس لوف بح
 اين ءاضل ميظنت ملعلا» ف

 نإ اهنف عيطتسف ةقدرطب
 تاقاضلا ىلء ردديس
 ةةييبطلا ىف ةتماكلا

 لم سيهب ناسسسألا»و

 سيلو مهفلاي ةعيدط“
 نكي طيملاب انهو ,ةوؤتام
 لسثم امديح دلعلا حاج

 تحب مل ملعلا ند رجلا

 حوبول مييالظ ىا ديوامب يغ
 .. 2 مييطلا قلاقم

 قسياعع دلعلاف

 سيلو .برادعر باف اثنكاو

 قراونسعو ةروغسم مسالط



 ١1 ديملا ماكل ل١ 1 ل17 ينقألا كولا 1 دم داعم
 0 ا يت يم لا دا مع

 وسمو جل سس سستم مس

 ..ةيذاك تاراثتساو

 ةلد نم ثح-ذ ال نيح يف

 ..الوز وا كازلب دنع قئاقحلا

 قدم ادهبدا نم انيذعي امئا
 .نادجولا قلاو حجيعتلا

 تحب هتمرب ململا» نا
 تاهباشتمللا يل ةدهولا نع
 ثحبب ملاملا ناو ..ةيلخملا
 ريهاظم يل ماظنتا نع

 هقاشتكا قيرط نلع ةعيبطلا
 ال ماظنلاد ف هتاهباضشتلا

 م قلطي نأ . فشعكي نأ دب
 سيل كلذ مارا ملهلاو

 . اهلاو :تامولعم مكارت درجم

 مادختسال ةربخ ىلا جاتسي

 ًاهريوت تامولعملا نم عيك مك
 اذهل ةدعصختم رداعم هل
 -_ضرفلا

 تحت نهذلا قتفتي دقو
 امق ا. تدح ةاط
 ّ 3 0 جننإ محال

 .ةساردلا نع !ديماب هت

 نال الو نتوين ضشهدو
 بذجتت نأ ىلبتي ةحافتلا

 ,ةيبؤاحلا رششاتم ضرالا لإ

 وق سفن ناب هتيمحعت وع
 ةمق ىلا لمعت يتلا ةيبذاجلا
 دهب ام لا دّممت دا ؛:ةربشلا

 ال ام يلار اهئارفو ضرالا
 هنوكلا يب هل ةياسهت
 تايدم يف نمرين فاشتكاو

 ..ديدجلا وه ةيبذاجلا ةوق
 انيلا لمي مل ام وشو
 راكتبا نع ةقيقد ةمرلعمك
 ,شوين

 هذه ىلا ختويت لصوت دقل

 قيرط لسع قئاقحلا
 ريتلار ةحانتلاف ..تانراقلا
 امههبايشت مبيع مغر
 ,ءاعمم ةيبذاجلا يف ناكرتشي

 هماظن قلثس اثه ملعلا
 ميغ وه ام هطيرع , ذيدجلا
 «لعصسيل ..سناجتم

 طبير»و دقلن ,اساجتع
 .ةثاسملاب نمزلا نياتشنيآ
 راسو .ةقافلاب ةيرثكلاو

 قالططبلب سمشلل ويع ءوسعلا
 ..قصاصرلا

 ىلا جيرلوك نهذ فرصناو
 يف مايسستالا وه لامسلا» نا

 يختي ال ةمهم يهو ع

 ,اهنع ململا
 تتيتالاو ملقلا . امهالكف

 هاعيدطلل قلح ةداعا.إف
 ,,اهنن القنب را ةاكاحم ىسلا

 - جيرتوك نقيي اذنه نمو

  سررخاثبم مم بيدالاوب
 فيرمت ملسا ناس يف كاعأ ع

 ىلا ةرثكلا قنسرتشت ىلا
 قعا

 بيعبلي نا ساي الو

 يل ماسلا هن ديس
 اهيد ءاج هل هديصت

 رثكا رمحالا ناحوملا نأ

 يكسونوزب اهدقؤي ةيساسا
 مئاملا نادي ؛اهاوحف يف ءاج

 يرشبلا نهذلا هتكردي يذلا
 نا نكمي ال .هفشكتسيو

 ءركملا نه غرفا اذا ىتبي
 مودي نأ نكمي ا# هرودي ركفلاو
 نا .ةيزمرلا ميهانملا نود
 ماعلل تايرورض زاجملاو زمرلا
 | «رمثلل امهترورضك

 ملاعلا نم الك نا كلذ
 ةايحلا نافشتكي بيدالاو
 ساوعلا ربع اهيلجت قفو
 .ةيرجتلاو ءابتنالاو

 .رمالا يف بيربنلا 1

 بح جوع عانس
 ململا عم 00 يذلا
 انئسافيب .سبالاو ةنرعملاو
 مابلملا اندْخأ اذا» :هلوت
 نودب نونامي مهناف ىدارف
 سصقاونو بويش نم كش
 مهل مهنم جتكف ؛رشبلا
 لر'ك نوارقي وا تاقيضع
 0 نوكي دقو ,سكرام
 رقيو اسيسنج !ذاش
 .«نرطالقا

 ديري يكسوئورب ناك لهب
 اذهو ةولخلا هذه لاتغي نا
 ءعامملعلا ىلع دارقنالا
 بيقر ىلا لوحتيو ءابدالاو
 بيدالار ملاملا رهر  مهيلع
 وأ اوشيعي الكل - دقانلاو
 اةنوباشي اه اوارقي

 يكسونورب نمؤي ال فيك
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 يف ربتعيو ؛درفلا ةيرحب
 درعتلا» نأ هان تثقولا

 نأ امك ؛ةيرحلا ةمس
 لالقتسا ةعس يه ةلامالا
 ملعلا تاجا نا 5هركذلا

 يكسونورب اهيلا وعدي يتلا
 اهريصمي يثلاو
 ةلامالاو لالقتسالاب ب

 مرخت ال «عماستلاو ديمتلاو
 درفلا تاسحانس راملعا نيع
 همزاون تناك امهم هسفن
 ..هتامامتهاو هراكفاو

 امك همقن مقنلا نا افك

 :يكسونورب بكؤي امكو فرمث
 نود شيعي نأ نكمي ال»
 نودو فرش نودو ةلادع
 «نيرشالل ناسنالا مارتحا
 ىلا فلؤملا ليمي كلذ ىفو
 عم ملعلا نماوب يف جاتننما
 نأ هرابتعاب ةيئاسئالا ميقلا
 ؛ةيدايح ملعلا 0

 ملبلا تاطاشن

 قو مل: ةيدايحل تيل“
 ايح ونوري ولاد وويهح قرح
 ماع ةيكلذلا هراكغا ببسب

 لي .يملعلا طاشنلا
 ,تممب نولممي ءادتملا لظ

 ةسهم لظت رخنأ وحن ىلعو
 سكع ىلع ب ةيميلمت ملاعلا
 ماع روم ىناموت هلمف ام

 ناب ركذ امدنع 7
 هركف نوكر يذلا رمهخشلا

 يوني دساو ءيكب الوغشم
 دمر ؛ملعي نأ لب مكحي الآ
 اذه نم امامج تيرشع يلاوس
 هئال ةلصقملا ىلا قيس مالكلا
 يتلا ةررشملا سفن لمها
 هذه ذميو ٠:سانلل اغاوسا

 (لومسفلا) ثارضاحلا
 نيوانملا ىمحت يتلا ةتالتلا
 ةينب ؛قالجلا ركملا ؛ةيلاتلا

 اعالبلا ىلع لقثنلا عقو ةذإ
 لوقيل مهدحما عراسي «ىكبو
 رسك هنأ .. الثم ىيبكابلا عمفملت

 عاكبلا نع لفلعلا ف1وتدل : ةطسالبلا
 هنا ليف يثلا ةلطالبلا ىلا رطديل

 ؟ودنع ملالا فنوت له ,اهرست
 عوضومل بدحبا هلع نكلو ال اهمط
 ملف ,ةروسكللا ةطالسا وه ,رخا

 ,ملالاب سي دعي

 سهعي ال هدمج يثكفتلا :نألا
 .تافظحل لبق نان امك متالاب

 جتقاو ناتسالا بيبط ىلا بهذا
 .فكاط باصغالا رتوكم تناو كمف
 اثداش تنك ول امم رثكا ملالاب سهجت

 ةيملع ةقبيفح مده ,رئوتم سل
 ام ةرثكب اهتحص نوتحابلا بيا

 ةجود سايل ةرهجا نب اومدخسسا
 ىملالا

 نأ يف هجبسلا وأ ةريجعلا
 لفعلاب مككتلا .ربكفنلاب مككشتلا
 هيبساسيحلا زادقمب مكحنم كلفحت
 نا ةرطعب ءاةركل امه نم ,.كبسخ ىف
 ,ةسحلاب مكحِس لفملا

 ببربجا سولحبا يسول ىو
 هدم ليف اهكتانب مناع . هيج
 هتامس براخس نأ اهلك ,ةزيصف
 ملاخلا يلاذلم نم دب دعا يف بيرت

 نييقفوسسلا دانا" ] هتاحو

 يك هبرخنلا ةاردحا عيطبسب بتناو

 ماما لدبي دبي .كلمع ناكم و١ لعب

 اييوم كيش لق ليرطظاب

 ةساركب سهلا .ةقيقحلا
 افحلم فلؤللا مدقي .ناسنالا
 يدعم نيب راد راوحل ايفاض
 .بدالاب ينعمو «ةيبرتلاب
 ,ملعلاب ينعم ثلاثو

 .رارغسلا ةقدو ةقارلع ىلعو
 ىلا هابتنالا نم ولخي ال هناغ
 راوح كانه نوكي نأ ةيمهأ
 ةيوبرت ) تام امتهأ ةثالث نيب
 ناش نمف ( ةيملعو ةيبداو
 ةلعاف ىؤر قئخ راوحلا !ذه
 مادقحاو ةدح مطرو ..ةديدج
 , ةثالثلا بالمقال نيب راوحلا
 ةجاحب انسلنا دجن انئاف
 نيب ريسجلا هذه ةماقأ ىلا
 نا ,ةئيابلم ةيفرعم تايكلع
 همهف نش نلعي دقاشلا

 دحاو لك» ؛هئوتب يدقنلا

 هتاردق نع ثحبي انم
 ,هءايشالا ريدقت يف ةيدرنلا

 نسفلأ روسو“
 تايوتسم اهتامكا ..

 انك م..ةمدقتم
 نا كلذ ..ملعلاب ينعملا لوفي

 قفارسم ىلا لمشي مدقت
 نم ينلا نيدايملا لكو ةايهنا
 ناسثئالا ماثي اهنأاش
 هتداعسو هنما قيقستو
 كلت يف راوحلا ملاعلا متتخيو
 :داشنالاب ةعتمملا ةسلجلا

 انيب تيدب يذلا انأ
 نيعلا نيب ءادعلا ضقرا

 لقملاو
 دهاشلا يبربخ يف دبساو

 ليثدلاو
 نع يرجت ةعتللا نا يلغ

 فتملا ىلا رثجلا

 يبيصعي هللا بببيدح

 ءلسجلا رركو ةئفاد يندب نا عومسم

 دغاو .تارم عبرا يأ تارم ثالث
 ..كلذك ةيناث نيوشع دعب ةلمهلا
 كدي نا سحت فوسلق ةيرجنلا ررك
 نأ مهغرو , ديدشلا درعلا مغر ةثفاد

 رركت دؤل ,!ديج ةدراب يرخالا كدي
 هتارملا فالا ةبرجتلا هذه ءارجا
 سايخل ةزهشالا .ت ديسا ثم كلاب او

 ,نيديلا ةرارح

 يحوت تنا ةلاخلا هذه ا

 ميصتن ؛ةسشفاد كدي نا تسئل
 مكحت كريكذطت ندا ءالعلا ةئفاد
 ,ءاسيالا وه اذهو ,كيسحبي

 لوقاث نيح ءاحيالا سرامت نسل
 حسرتس ءايكدنا مهنا اسبدالو#
 بفرصتيو نطابلا لقملا ف ةركفلا

 يحوي صفبلاو اهبجومب ريغصلا
 هفصي نيج نومثلا اوساب هنيال
 ءكملد ىلا امو لامهالاو ءايقلاب
 هلفع يف لمح دم كلولا نوكيف

 ,ءاحمالا قلذ رودب نطابلأ
 ,كيدامك ,اتعانبض بظفينسأ ادآ

 رعشبو ينعيرم كنا كسفنل برزتو
 نقويبسملف ,بينارع )شك .ة اينعالاب

 دعو ,ضيرم كنا المع رعشلا
 ةراجا بليتنو كلمع ىلا لراوشم
 بنش دو كلذ لفت مل ناو ,ةيضرع
 هلك كموير نعمت ةلئاق كلمع ىلا

 ..و ءانعالاو بميلاب رهثكي ىساو
 راصنا ضرما

 لادم انو ةنناك , دنس هليل
 ناسبالا يف هيقجلا ىوفلا عوضوب

 يك بينطل اموي ثبه اهنأ :لوغب
 يهد نلطر بس هيقتبل اهيل ليزي
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 نالا يت لصوت ملعلا نا مهر
 ساسالاب قلعتت ةرهتك زافلا لحل ىلا
 .عابدللا وهو ةرسئادلل يداملا
 ةلوؤسلا ءازجالا ةييفارشوبطو
 ذلا ةدتقعلا تايلمغلاو اهنمع
 ةرتزاا لياوخاو اهلالط نم نوكت
 ايبيدك لع ءاناجياو ايلساا
 ةلثما نا الا ,خلا ..اهب ظافتحالاو
 تاباجا نود ةصخاش تيقب ةربتك
 ,ةلئسالا هذه مها دحاو ,ةيفاث
 لصعت يلا ةادالاب قلعتي ام راهلالا
 تاسموسلمهلل رشامبم+ لخانك
 6 ايالخرا ما تايكزيسلا ؛ ةيوركاذلا

 اذه نوجسني هامئملا .ضعبو

 18.)ل.مل ضماخ ةيثزخح ىلا رودلا
 تاديتيبلا+ ىل؛ نورخأ هعجري امين
 لسع نوريخالا للديو (ةيبصعلا
 ديتيبلا لادا نا ةفيقحب كلذ
 ,قوخلا نغ لوؤسملا يبسخنا
 نوكتي هنا ارطؤم فشتكا يدلاو
 ةجتسا تاناويحلا عاسد
 نلاشاكو ةفلتخللا كتاداهجالل
 نكي مل ناوهحح :خلا ..عاملا ,ةملئقلا
 نم لبق نم تاداهجالا هذه فاخي

 هاببيتكي رب يشألا لمجي نا هئاق
 .اهنم فوضنآ ةركاذ

 نا نوري نيذليدع كاملع نكل
 يلع لجست # ةيوركاذلا تامولعملا
 لاوتما ينيزجلا وتشمل

 2 كيبل ينط
 ةيربتقملا تاسازفلا نأ نأ ان دكؤو
 بعملت ةيبصعلا ايالخلا ْنآ رهلغت
 .بردتلا ةيلمع ف *امك ارود
 ايالخلا نب ةعومجم تنقذ امبنعف
 مت ناويمح ملامد نم ةسيبععلا
 لا تايلمعلا ضمعب يدؤبل هجررنت
 بير هتنا اذبه لثم لني مل ناريح

 ةريم باستكا نم نكمت عخلالا نان

 .ةعرسب تايفمعلا كتب م ايقنا
 ةجلسفلا ءاملع نم ريثالنإ زكرمو

 ةسيوسيكلا ءايمبيكلاو ءايحالاو
 تاريغتلا يله نأآلا مهصاستما

 يف يرجت يتلا ةيئاميك- ايزيفلا
 عسب قئارتلاب ةيبسعلا ايالخلا
 راتالا هوشنو تابونعمل «ليجسعت»
 ىلظحي راطالا اذه قو :ةيوركاذلا
 زيكرتب ةيبصعلا ءاقغ
 ةيلش لك نأ فورحللا نمف .صايخ
 يويس داشلب ةلماحب ةيدصع
 ءازب 2 :نمافع

 : ( ةايهلا ا

 بيبطلا ىربجاو ,ءايقدي رلطا
 ٌناكم ناك نا نيلبه هتااسغ هتيبسم
 يب اهنؤي لظي فوس ةبضشلا
 ام ردملا كلؤبس ,.اهل لاّقق ءاسلا
 ,ملاالاب نيركشت

 , منك نومهم تاز ةرامعلا هده
 نم ريثكب هسفنل يحوي ناستالا

 ممسج ىلع سكعست يتلا راكذالا
 امو .رطابلا هبلقيغ ي تشاسرت اهنال
 برج ا اذاملف كلذك رمالا ماد
 ماجيالا ؛يباجيالا ريسفتلا
 5 يباجيالا

 نحرو ءازتوئفتالاب ٍتبصا !نأ
 هلاج ف انا ..لثم ةزابع ددرت
 لبق نم لشقا هحص يف ةديح

 نالا سحاو يف رثؤم ال ازمولهنالا

 ,لمحتلا يتأ ..نيستحاو لطفا يبا
 هده لقم رزكو ؛لورب ادي ضرملا
 .رسختلاب سكن فوسلل تارزابغتا

 ةرارخللا عايقنرا نم يبامس دو
 كسيفنل يخون دقيرطلا رسقنيو
 هملتزلا هرارصلا نم ضصاقلو

 هدق نا نولوب ءاربدعلا
 نأ بحب انب لديسحل لوقت بتارايعهلا

 لقملا ,هسفن يقستن سئل هليفن
 امم دسحلل يحوي ريكفجلا وأ انه
 للع هيوم مقعتس سرامب هنا د ديزي
 دسجلا يفشن ىبخو ,.دسيجلا
 ءرقاحلا هل قلخن نأ بحب همن

 هل يخون .نطانلا لقفلا قيرط نع
 ييفيستل دييساحم ل نخب ديرن امي
 هلظدملا هيسخخلا هفاقظخلا فلدب
 انب كرف لك قابتا 3 هنماكلا

 لسانك ,اكييوي هنبيدهم ىلإ

 ةيلخلا يلا داوللا لوخدب مك ءسب
 هنا امك ,اهثم ثالصقلا جوردطو
 سصماوحلا قيلخت ةيلمك مظدي
 ةيلعافو ( 60 - ثا 4) ةيووتبا
 رودلا تاذ ةفلنطملا رئانكلا
 بالقتسالا ةيلمج نإ ىو حلا

 للاخ ةريثام ىلا ةفاعالاب ,يزدحل"
 لما د ةليراجلا تايممعلا نم نيدحلا
 ,ةيلخلا

 ناف ةرماذلا» رمالا قمت ردقبو
 لفن :ودتللا ءاشفلا ةمهاسمم
 ةريصتآلا ةركاذلا ريوكلو ثناءونعلاا
 هنم اظورفن ارما تحيمحما دعالا
 ةنيوطلا ةركذذلل ةبسنلاب اما .يالا
 نلبع يرجت ةرمهال يهف دمالا

 اهررتت ,ىسقرا يوتسم
 مهغأل تايئزج قينكتةلينمع
 ,ثدحت يتلا ةديدجلا تانيتوربلاو
 تاريفت ,ءاشفلا اهلوخي دنغ
 ,هيئاصخ لف ةدرطم

 ةرابع ةيلغلل يويحلا ءاشقلاو

 اهبل قغادتت ةجودزم ةقبنم نع
 ةيتفدلا ةيوصشملا تايارما

 اذه هيبشت نكميو :تانيثوربلاب
 وققطت نوهدلا نم رهيب هابثملا
 لابج لكع يلع تانيتوربلا اهيذ
 لش ةليوط ةرشفلو ,ةيديلج
 ءاشنفلا نوهد نا نونقتعي مايلعلا
 مهطست ةيدمع يف نود يا ايمنت ال
 نوكي نا نرحجرسو :ةركاذلا
 مهر رودلا اذه لثم دتاذيتورجل
 ىلغ ةريخالل دكؤنا * فتعالا
 لصللا لمجي رحذ ضع .نوهدلا
 .دراو ريغ انهنيب

 ناق .تيفوس ماملع نا الا

 نورب ؛ اموكالروب ةيميداكالا مهسار
 ريهمقلا» اهيعرب ؛ةركاذلا نا
 تاريفتلاب قعبترت «دمالا ديحبلاو
 هدهل .ىاشفلا نوهد لمست يتلا
 ,ةيروقب ةئئاس ةعيبط اهل نوهدلا
 ىوتسلملا ىلع ةيكره ةردنا كلتمتو
 اهمهر ريبت ن؛ اهن حيت مصل

 :ةهئايرهكلا تاضيتلا ريثا
 .,ةيئابرهكلا ةراخآلا لصت ابدنعو
 يلا ءاه هينك ةباجتسا ةئئاتلا

 نوهد بيكرت ناف ةيبصع ةيلخ-
 ههم لقتنت وحن ىلع لدبتي ءاتغلا
 نكشي يذلا رمالا ,ةديدج ةلاج ىلا
 ةيسنلاب مالا ةناغال ,«ازفاس»و
 ,ةبيبصفلا ةيلشلا لصجم ىلا
 يده . طيوكمستت .كلقط ةصيتنو
 ةينطان دافرتإ' تاذيناوزملا عينت

 نيرغ رمليا روتكرلا ماقا . ةيكيرمالا
 صيعضتم امهالك ,سيلا هتجوزو
 اذه جئلافت ةدايع .سفتلا ملعب
 يتيادب اجتنلا يل تالاب عوشولا؛
 نكمي فيك ةذشتكا كانه يرجن
 هتلاح يشي نا ناسنالل

 امو هريكثتو هلداراب ةيجولويزيفبا
 موقي يت سابلا هلقعل وش يحوي
 ةقيرتعلاو هنم بولطم وهم امب

 ينغ ماخيالا ةبابنلا كلن ىف هيبتملا
 ةلحرلا يف يعاولا لقعلا ىوتسم

 .جالعلا نم لوالا

 هيتجورو نيرط رومكدلا دما
 ةارما 55 اهل عوطل ةفبرتع ةيرحد
 مهييردت ىرخو تويدلا تام رع
 .,نيلطنأا بسح مهيدرا هّيهدم ىلع

 ةراره عمر نملطسصا نيرمسلا جمو

 تاسجرر رشمت ىنبح نهيدبا
 نأ نير رونكدلا .لوديد بباهنرهم
 نهيدبا مف دن طقم نكي مل هباملا
 ويئانلاو اس ددلا لمع ظمب يمفت لب

 يطب ينك تادلاب عامدلا ناع

 ,دبرن امك ليلل رماوا

 ول نكلو .ادنط هلفدم هركشلا
 يئرسحلا ةيوار نم رمالا ايديا
 يك ءاضسيبالا للد سرامت ابنا دخسس
 ءاضيد)و يسؤملل ءاضمالا ,مون لك
 .؟اويس بيخ يلع ريغلا

 نم تيرءادلاب ءرملا نكمتي ضخ
 خيططتسم ؛ءولسالا اذه لان ءاقع

 لا نرجو ,ء يس لك ىل ةمادخمس»
 اد مادخمبا اكدنو, جتانع
 نم وكي هأرما هجلابم ىف بولسالا

 ؟يجر تست نيكو. ؛اسدسلا يفتاسوسملا نزضت ذيك

 دنسصسمفاتشلا بسصصسجا ةرسعسسلا د

 ملا
 "اهتل اس ىلا ةيلخلا تداع ام اذاغ

 نيد ,تكقولا دعب ةيلسالا
 ذ ناف ءتاريفت ةملا اهينغ اردعت

 لاخلا هبل عم لقا ملا يلع
 همم تفيكت نا دمب ,ةدهاسم

 ربيكات لمععت له يسلا نئاكلا
 ةيفضخلا تنظتنا اذا اعأ ,ررسف نود
 ةديدج ةلاخ لا ,هيبدتلا كلذ عم
 8 ةلاحلا هللتل :تقولا رفوت عم

 ذوي كلذ ناف ,ىوقتاو رزمتت
 يتلا تايمولعملا نا لباقلاب
 ههنلا ريثات لعفب ؛اهمالتساأ

 ةراشا تدحبب يجرابخلا هيتملاو
 ١ ةياهحلا يف يدؤت ةينابزهك

 سي سسنما
 ةكيتاسما زيكارتملا نكلإ :عاجرتسالاو
 ةيذ يدؤلا نا نكمي بابكرحلا هذهل

 .ةليحبتلا
 يس

 ةيفيز ىأ اةرخاإلا نادقن اهنيفخت
 3 > فقوتي ؛همتاطت

 3 والغلا نىاغ اهريتاات

 مهني 41و , د
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 ريكتم لكشب ١ ٠ جاردسملا
 ريتقادلا رظن مقاما و ,تاناو
 كلت ةهاطتسا قف ماهاام ا نيرغ
 ةظرارع ةجررب ملحتت نا ةضيرملا
 ,1.:وربلاو همقذللا نيب اهريغتو اهدي
 نم صلخشتل ابضيا رثؤت نا نكميث
 نإ ةديسلا دلت تدسجدو ,عانستا
 تابوت نم وا حادصلا نم صلختلا
 اهل دادمتسالا قيرط نع عادبملا

 مل اهنا اسلع» اهبيصت نا لق
 اهتكاو بضرحلا نم امابت فشت
 لبق ةيوذلاب سحن نا تعاشتسا
 لهتباصا دعب ىتح وا اهبيصت
 قبري حادبعتا نم صلخشتتو
 تحج أ لس اهنا هيتاذلا و اهبالا
 مكايوشلل ديمظلا اهجارك ,ادحعسا ي
 , ., انه دج

 يقف نيرخ روتكدلا !دايج ىلا يداي
 نم ءابطالا تاذم كيبوت ةنيدبج
 ايضيأ جراشلا نسو ةدناتللا تايالولا
 ملعتو حبتملا بولسالا يلع عالطالل
 ثحابلا اذه هركبا يذلا كيكنلا
 ريب“ ماجنب هيدختسيو هتجوزو
 فيل كابه  ملعتي بيبطلا ,ادبح
 1 ىلا ءافشلل هراكفاب يحوي
 ل قلطتملا ؛هجلاعي يذلا
 38 جرملا كردي نا بوئسالا

 نطابلا هلقش يف ثدحي اذام يعاولا
 هئاود# هرملا جاتحي 1و .هب مكحتيو

 ليك تتولا عم ملعتي نب ةزهجاو ١
 ا تاجوس يقلنل هسفن ربدي
 ا مرملا نأ يحيد نمد

 «دشتري مل ,را هب سال نكهمدكت راقس '

 يبرمتم بيبط لوالا هتارطعخ يف
 ,هيلر دتمو



 دوعسلا زيزهلادبع ىلا جابصتا رباج نم
 يجنب ال يتلا هقاحدص يي حيواتلا ايثدحي

 نرفلا لثاوا  ىماللا نرقلا رخاوأ ١ جابسلا كرابم
 دهحولا ليمبلا نوكي ناب يفتك نكي مل ( لاحلا
 ةيبرحلا ةريرحلا هبشر جيلمللا ةقلعتم ي ويلكنالل
 ةيرامعتسالا ضوينسلا  جاتسا املك  مدقتسي ناو

 ين نيوصنملا قارملا دنسو قارفلا ةلتادمل ةياطيردلا
 از تيوكلا عطتقي يا لها نم ينامثعلا شيحلا
 يل همم كرشأ لب  (!يمالاو ميشلا) ميمي
 ريزعلادبع وهو دوعس لآ نم لقالا يف ادحار ةئايخلا
 ةمسمب اًئجال مشألا اذه ىاك اهدي كلذو ,نيهسلا
 سهرلابع ةذلاز ركعضا نا دعت تيدكلا يف هترسا
 يلا ةرجهلل (رداصملا صعب يف امد ميحرلادبع وماز
 مارج يماملا نرقلا تانيمش ملطم يل ثيوكلا
 هتالواحم اهب تيمم يلا ةيلاوتملا تاقانطالا

 ةومس لالو هلا دهمت م اةهتسا ةقرطم مايقلل هددعتللا

 ديشر لآ دمحم دي ىلع اهباطلس لاد يتلا مهتلود

 يتلا ضايرلا ىلع ١ 86 ةنس هتلمحب لئاخ ريمأ

 .دوعس لآ اهنكحي ناك

 هذه لولصي هنآ هقئاقو يل خيراتلا لجسيو
 ةديطرلا ةقادصلا ةيادب تددحت ؛,تيوكلا يف ةرسالا

 ىنهت يذلا حابسعلا كرابم نيرو ءالؤه نيب سيل
 بح مكحلا للا اهتداعاو ديفس ةرسا ةيضق
 ةيرادمتسالا ايتاطيردل ةئامعلا يف هس امامما ِكلَيو
 ةيدوعسلا ةريمالا نيب لب  ةبنامئعلا ةلودلاب ةياكذو
 تذاي وا تفنلي نإ نع البدي كلدو .كلذك ريلكلالاو
 لأ مامشتالا بوعو ىلا ةيدوعسلا ةرسالا مامتها
 ةعلطتملاو ذئموب ةضعانلا ةيبرملا ةيموقلا ةكرحلا
 هملخي يذلا قيرطلا اهيحو اهنا عم ءرردنلا لأ
 , ةتايخلاب ةنادالا نع هفزمسر ةلامملا ةمم نع

 قرشلا ) باتك يف سينا دمحم رهتكدلا انتدصيو
 تيوكلا يل هلا ( مصاعملاو ثيدحلا خيراتلا يل يبرملا
 ماستالا سبأ تحط حابصلا كرابم (لضشقب او
 ل ةيرامعتسالا اهتسايسو ايئاطيرب وحن يندوهمدلا
 ماع يل يهتنا يذلا هاجتالا اذه .. ةيبرعلا ةلطنللا
 اهبلع رثميس يملا ةقلغنملا عضو ىلا

 تحت ةيبرملا ةريزجلا هب نم دوعسلا نيزعلا دمع
 :مسأر ندا يبمتب لئذل را ؛ةيناطيربلا ةيامحلا
 , نرحتلا نم اهعتلا ةيرامعتسالا ةرطيسلا تمت

 حايسلا كرابم نم حيسشضتبو .. تيوكلا نم
 ىلا علطتي دومسلا ادبع ذه! .هتياعرو
 هتدقف يذلا .ضايرلا 0 زيدرمسلا مكحلا ةدامتسا

 , 1860 يف ديشرلا نبا دي ىلع هترسأ

 نم دنع عم زيزع.«دبع ماك ١4 رطاوا يشف

 ةبياّتلا ةيماحلا ةدمءاهمج بجسد ىلإ لخوتلاب «ءابتا
 ةنيدملا ىلع +البتسسالاو ضايرلا يف ديضر لال
 بهذملاب نونيدي نيذلا اهئاكس عم قيسنتلاب
 . ١91 ماغ مكطم يف هذيب تطقمف يباهولا

 وفرش 0 هل دعأ دم موجهلا ناك

 / نكدتب ل يللا عي يدم 1
 ريرشلا يرامعتسالا لخدتما كرامم نع تي

 طلستلاو يبرصلا نطولل ةيلخذدلا نوؤشلا يف رفاسلا
 نينصملا ريوقت يل برعثا قس ىله

 يفض ءذوعسلا زيرعلادبع ديب ضايرلا طوتسب
 ,دوعم نبأ نع اهورشن يتلا ةياهدلاب ؛ئثسنالا
 ءالسكولا جير دقف ,اهل' ليثم ال «ةيدايق» ةلاه
 عم اوليطر ةثلمنملا يف نورشتتملا مهئالمعر زيلجلالا
 اهب وصتساو اهيربد يتلا ةيرضلا ذهل مهئارعا
 ةم3 تحبصا ىتخح .ضايرلا ةنيدم ىلع زيزفلادبع
 اطيربلا ثحايبلا عبمت بسحب اهلاليتحا
 يف ايودبلا يبمشتا ثارتلا يل ةروطسا :(رئيورت )
 . اهليد» امو ةيبرملا ةريزجلا

 ميخضتلا اذه نم ؤياجلالا ليه نا حشر سر
 نع ةريصب هتعامجو زيزعلادبع راهظإ .ميخفتلاو
 ةتلمنملا طيحت .ةقراضلا تاردقلاو شطبلاو سنبلا
 مههجوب فيتولا نمو مهنم ناكسلا بعرتو فوخلاب
 ىلا ةفاضا اهضرعو ةيبرملا ةريزجلا هبش لوط يف
 كلذو ءالعف اذه تدمح دلو .ةيزئسلا داليلاو قارعتا
 عيدصتر ةيئاعثعلا ةلردلا ةيه ميطخت دسقب

 دض اهمم نينوامتملا فوفهع قيزمتو اهذوفن
 نم الدنق .كلذ ةقيقح عئاقولا تدكا دقو .راعمتسالا
 ةكرح ةحلملا ةصرفلا هذه دومس نبا رمتتسي نأ
 ىلا ىمعس .دلسوي رشتنت كناك يتلا ةببرملا ررحتلا
 ةرطرسلا نع اليدم يئاطيردلا لالثحالا لالحا
 جهمل هنم اديكات كلدو ,لالقتسالا نعو ةينامثعلا
 ىلع مئاقولاو تادحالا ىلاوتتو ,ةنايهلاو ةلامصلا
 راهمتسالا هطتخا يذلا ةسفن قيرطلا اذه
 ,دوهسلا زيزملادبع هكلس يذلاو يثاطيربلا

 :ضايولا لالتسا اهب عقو يتلا اهبسقت ةقيرتملاض
 فرابصت ,ةقجاصنا ةاحافملا عقو هل ؛اييرس افطاط |

 ناك ؛ءاسهالا ىلع دومملا ريزعلادبع هاليتسا نأ

 ءاربخلا دريتس ىلا اضيأ هدرمو .اميزس الهس رثعالا
 تاوق يف اردحو نيذلا ناكسلا نواعتو زيلحد الا

 .سامتحلا طلستلا نم سالشلل ةليسر ريزملادبع
 ةيبرعلا ماثصالا ف يرد ءاسحالا لالثسال ناكو
 يوك هقمون ةنبط ةةنب ريرعلا دبع هي بستكا

 هب ثلثأ ,كارتالا هتمراقس يب اديتع ةميكشلا “
 هلعابترا ةقيهم هرعت مل ىتلا ةيبرعلا طامرالا
 اهريرصنلل ليسا ةقرانو اريثع ,رابمتسالاب
 ةببرملا ةيممجإ هي بلصتا اه ىلعو .اهئالقتساو
 دم ماشلا دالي نم يلشابللا ةيسمج يهو ( ةاثملا

 ةيضخلا مهاياو ىسدتي يتل .يباستعلا مكنلا 3

 درغسلا ررفلادبع نا انا يبربلا ىطولا يف ةييزعلا
 ةهح نم الصنم هيمعمحلا عم نوامتلا شفر
 حايصلا كراعمو ريلستالا عم هفلاحت يف يدامثلا
 ناع ببللا) بيشسا هيممحلا عم كلش يذلا

 ىرخا ةهج نم (زيزملادبع ) دقعب ياو ؛( نيلسعلا
 ةدايسلاب هيم رقب هينامتعلا تاطتسلا عم اهاقتأ
 ءاهتافجتمو راححلاو نحن ىلع ةيمسالا ةينامشدلا
 ريحتلا ةكرح ساهتا دامحا قف هنم اناممأ كلدو

 ناك ,اسامتع /هقطبملا ىلع لالتجالا  اقباب ةبيرعلا

 برملا ىلابخ ىلع مثحي ,اناطيرب م١
 ا المص دوفسلا نزفملادبع ماغأ كلدلر

 يتلا ةيءاطييربلا درهلا ةموكح عم يممملا بلاختلا
 رطنس ينلا قطانملا ىل الثمم اهل ننعب نأ تراتجا

 .يديسكت .نشاكلا وه . اهميازئو دعب نم اهيلع
 ساسا يئثعو .تيوكلا يف هبسعب يزيذعبالا لصبقلا
 لا صسكش ءادع ةبايضلاو ةلامعلا يم ثرآلا اذه
 يف ليجي» ةرميلل يباطيربلا لالتعالا دعي دسن

 ةحلسملا الا اهديقي ديت ال تاضبومت هتديتح
 ةقبر يف دحس ةلود دبيقتب اهبارتقا الاو ,,ةبناطيربلا
 نم يئامثعلا درفثلا دض يئاطيرملا رامعتسالا
 ىرحا ةهج نم يبرعلا ررحتلا ةكرح دضو .ةهح
 .قورعملا ةناحرلا ,يئاسيرلا نيمأ نم دحزي اه كلد
 . هتاقحلمو ثيدحلا دجن خيرات هباتك يف

 ناك يع يسع فيرخلا نأ كلف ىلا بشا
 نا داراو زاجيسلا ىف كارتالا ىلع ةرونلل ءيسهب
 دومسلا ذيزملادبع ىلا بنكو نيظيحملا مارا علطتسي
 نماكلا جاللطا ىلا معإلا دمع «ىسوسشلا اده يف
 فارعالل افالخ ,نيسح فيرشأل ةلاسر ىلع ييسكش

 تايرتحم ءاقيا بحرت يتلا ناشضلا ادهب ةصاخللا
 الا .يرخا فارط يعا ملع نع ةموتكم ةيرم ةلاسرلا
 نم جورخلا ديرب نكي عل درمسلا ريرعلادبع نا
 هتهرما زيلجتالا ىلا ىشنا كئقن .ايناطيربل ( يالد)
 هنل ىلع هسفن تتولا يف لمغو ,اهنوسصمر ةلاسرلا
 نأ نغ .نيسح فيرشلا دييات نم زيلحتالا دعم
 ةحلصم يوس ى ؛نكي مل يذلا يسكن نئباكلا
 ين يتاطيربلا يسيسلا ميقللا ىلا هبتك .ايناطيرب
 1916 /؟ رثأ15 خيراتب سكوك يسرب ممسلا جبلخلا
 نم نا :لرقي ؛دوعس نبا ( ةقعاوم) ىلع ءانبو
 عتمتي ام مدختسي نل يسع فيرشلا ىلت بجاولا
 ناطلسلا ذوعن نوقي ةثيدملاو ةكم يف دوفن نم هب
 عاش اذا ؛:مالسلا ىلغ طاقحلا يف ةيلحملا ةينامثعلا
 يل .. اده ,« اهتموكح ديباتو ايتاطيرب امرب رفظلا
 يدسي نا عيلعتمي دوعس نبأ ناك يذلا ثتولا
 ةلامعلا نا اهلا .هسئني ةيئاطيربلا ةموكحلل ةنيادلا

 اذه شرف ثبسوا بابسلا كرابم نم اهيرشت يتلا
 نم اقولم مكسي يكل «يسح هفيرشلا ىلع طرشلا
 هيف ىقش الك ءاضيا زاجحلا ىلع يتاطيردلا طلسقلا
 مهلالقتساو ةيموقلا برملا ةكرحل لمآ نم ةقراب ةمث
 - مهدسوتو

 يتلا تامدخلا هذهب ايذاطيرب نم افارتعاو
 لوليا 57 يف رسم تدقق ءدومم نبا اهل اهادسأ

 دجت ىلع امدامم اهبجومي هّبرتأ ةدهامم ©
 ةيا ددض هنع عافدلاب تدهعتو ؛اهتاقصلمو
 (ايباطيرب يا) هتدمأ امك ,هيلع مقت دق تاءادتغا
 6 5 هبتار لأ ةفاضأ ايونس ةيلاء ةنوعمب

 ال ناب هديعت لن كلذو ؛ينيلرتسا دئباب فالا

 1 نم هزه يل نيالا
 2 0 راح نوكي نا يغن 2 ٠

 يلع ةعقاولا تاطيشملا مجاهي ال ناو ( ةةبرتكا
 ناو «ةيناطيربلا ةيابحلا تعدت تناك يتلا جيلخلا
 عم رولار ةتادسلا تاقالغ ( ىلع ظفاسي وا ) ةفحي
 . ةيناطيررلا ةيركدملا

 ىلع ةربدك ةيبلس راثا تادهامملا هذهل ناك دقو
 ,نآلا ىذح ةمئاق تلاز ام اهلبقتسمو ةقطنملا
 تاطلسلا كادن بلي مل بوعملا زييزعلادبعل

 دقي ايناطيربب دض داهجلا نالعاب ةيتامتحلا
 ءيطاوش نم ةمياقلا تادادمالا عنمو ,راممتسالا
 ,ةينامثملا تاوقلا ىلا لوسولا نم .يبرفلا جيلخلا
 يف مهريستو كارتالا فيس ديشرلا نبا براسو
 ميدل) لجا نم هلك كئنو ئيكنالا دم ةئطنملا
 ايلالتحا نيماتو ايناطيربل «تاسدخلا لضناو
 دعب لصح ارم رهو .اهبمش دامبتسأو ةيبرملا ضرالل
 ,ةيهتلم ؛ةملاق ةفطنملا يف تالكشملا لازث ادف .كلد

 ,هتالبع فقتاومو يئاطيربلا رامعتسالا هارج
 درجحب اهددهيو ايئاح ةقطنملا دوسي يذلا لك شل ابو
 .ءاقبلا

 فثيرشلا نم ةيناطيربلا ةمركحملا تءانمما يعف
 دالبلا لالقتساب ةيلاطلا نم ددشتلا هفقيل نيسح
 ىلع عيقوتلا نع كلثك دعانتمالو .اهديسوتو ةيبرملا
 يلع اهضرثق نا ديرت ايباطيرب تناك ةرئاج ةدهاعم
 ةحلسالا نم ةيمكب دوعس نبا تدوز ,زاجسحلا
 زاجسلا ةمجاهم ىلع هتضرحو (ذئتتو ) ةتبدحلا
 نبا دي ىم مث نيسح فيرضشلا دي نم مكحلا عارتناو
 كانهو ؛اريسق اقر راححلا مكم- يذلا يلع كلما
 ىلع رمآتلا اده دكزت ةقيؤسم ةيئاطيرب تادارتعا
 , ةيفيرشلا ةرسالا

 ىلا اهحرتم زاححلا نيسع- فيرشلا كرت امددسم
 ةلورعملا  ليب سملا تدبأ ,رمالا مىداب ىل ندرالا
 نه امدقم ءايتسالا  رامعتسالل اهئايبخ ةفارعب
 ةلاسر يف تبتكف ,قارعلا يف نيسح- فيرشلا لحي نأ
 دقلا زعدا لوقت ( 197 7ر1 < مثال ) دادنب نم اهل
 هتال (قارملا ينأ) انه لا نيسحلا اجئي ال نا
 رس (1)ةكيسلا لامعالا نم عت لك روحم نوكيس
 نوئيهي ارئاك نيذلا ييئاطيربلا هشر لميف
 نا اصيآ تلاثو ,قارعلا لدكت ةدهاعم دقمل كادموي
 نحن انزاب ى كلما مهيف نمب_نودقتعي سانلا عممج
 زاحهلا ةمجاهم ىلع نييباهولا انضرح يذلا
 تيرتلا نكل ةدهافلا هضفر ىلع نيسحلا بقامنل

 يلا يتاي نا ةدارا كلمي ال .رخآآ فرط يذوا يسح
 رسما هطلستو ساطيرللا ذوقتلام .نارحلا
 .فقولا ديس وه :علسملا لالث الاب

 * لبب سملا لوقت ام بسحب رهف  ديعس نبا اما

 ا“ ةرادحسم يهرييل «ةقثاغ ةغاربب هقاروأ بعل دقد
 زيلهنالا راكوأ ين ةءاينحلا عصر دق هنأ اهيلع هسي

 - دهع وه اهو .تيوكلا يف حابس لأ نم مهتاوعاو
 ىلع نوتهريب هم درشو  نديرشلا نيمرحلا نثامع
 اومدهتساف ,كرامم ىبورد تافيتسال اولهأت دق مهنا

 كرابم اهمدقتسا امك نالا ةيرامعتسالا ششودحلا

 , ليم نم

 مساجلا يداه

 1١10 ديلا  ما551/115/58 ىضالا

 ىساسيسلا لمحلاو ىرسكسعلا مسخلا ن نسب 0 ةسمزأ
 يكن رمالا يت ركسفلا دجاوملا ياك
 جيلعتلا ةّقطس يف رشاعملا ييزعلا

 وار املج ,ةفيرو هيأ بحت يبرملا
 دسمللا كلدل نسيسايسلا ةداسلا

 هماظيو دولعلاو لخاركلا زب ىلع
 بعفلا طقبلا جيييصا نا ديبب
 رودسلا ةفاك يف ةاينال يسيئرلا

 باب دقو .اهريغو ةيعامصلا

 يتلا موهجلاو هبرابجذلا نا ايحصاو
 زاود ليدب قلك ايبنع اهلدب مت
 وا ةفلكتلا ثيح نم ءاوس دطقنلا
 هتعاب دق ةبولطملا تايبكلا مجح
 رجع يللا رمالا ,نآلا ىتخ لشقلاب
 ابهامتجالا طفنلا ةميفو ةيمطا نم
 بس ,ةيجيتارتسالاو ةيداصتتالاو
 رع اهثافلحو 1 لحتن ١ تايالورا عهد
 باك نع ٌبجبلا ىلا ةيبرغلا لودلا
 مهدت نمضم يتلا لئابسولاو لسسلا
 يدرعلا جيلخلا ةةطتد نم طفتلا
 دس ادتءرامسابو ما" "ب زديدحت

 ركسملا صرت امش نمو
 عضو للاخ يبرثلا  يكيرمالا
 ةليذكلا ةيلمحلا ططخلا ديدجتو
 بحت ةماهلا ةورثلا هذه عفوب
 ال ,كشبو ةلماك ةررصب هتنميه
 رارمتسا قومي لئدع يب حمسي
 حيلاصللا نايرش نمي دطخنلا قفدت
 يلابرسمالا عباطلا تاذ ةيبرغلا
 تاورثل مظنملا بهنلا ىلا دنتسملا
 ةورسثلا ةيهمايضبو :بوسمشلا
 مايق لكش رغا بئاج نم . ةيطقنلا
 نطولا بلك ين يئويهصلا نايكلا
 ةرضابم ةبرامعتسا ةوكت يبرعلا
 يرمكسعلا دجاوستلل ةبرعم سأر
 نمه لدهتساو يبرخلا  يخيرمالا
 حلاصم ىلع ةظؤايحملا يرخلا روما
 .ةقطنلا ل ةييرابعتسالا برغلا

 يريهامج ضوون ةلاح ةيا قنخلو
 يسلع مدت ةكرح ةيا ضاهجاو
 راطا نك ةيبرعلا ةقطنملا ءاقباو
 .برغلل ةمئادلا ةبهبتلاو تنشتلا

 ةفطنملا ىلع قوطلا ماكدالو
 اهزاطلخو اكيرما ثلمع ءاهتمرب
 برتا مه برغ ماك بيصنت اع
 ىلا مهتم هارجالا نيفظوملا ىلا
 جيلخلا ةططتب يناكو «:لود ءاسؤر
 يتلا يمدلا ءذهل ةبصسخل اضرا

 يلغ تاورتلاو تازايتمالاب تقرغا
 .يبرفلا بفشلا عقامج باستح
 لك برهلاو ةكيرما تبراح دقو
 رإ يبمشلا يبرعلا ضوهنلا رهاوظ
 .ةيفضاملا دوخحلا يدم ىلبع ي داهقلا

 نسمع يازواؤسجلا ةيسلم تناخو
 رسماذلادبغ» للطج لمارلا ميقزلا
 تائيعبصلا لالخ تارئاؤللا تلاتتو
 ةيبرسصلا ةبالا دش تانيئاشلاو
 ةيتاريالا . ةيقارعلا برسلا .تناكلا
 ةروتلا برضو نانبل حايتسا لاكو
 قي توربب نم جورخلاو ةيديطسلفلا
 بماك تايقافتا تناكو ١ "رق + ماع
 ةئالع تلكش يتلا ةيناوخلا ديذيد
 يسادسلا ججارتلا قيرط ىلع ةزراب
 عيضوو نلعملا يمسرلا يبرصلا
 ةيلايربسالا ةنمدهلا تحت ةقطنملا

 نا الا ؛ةيمجرلا .ى ةيتويهسلا
 ةيئيطسلفلا ةضاقتنالا لادتطا
 1 هما عاع نم ربعسيد ل ةلسابلا

 ةهجاوملا نه اديدجج اطسن قئخ دن
 ينويهصلا لالتتسالل ييستلاو
 نايكلاب عمد امم ,نيطسلف ضرال
 ىلنذ ءءازو كتي نمو يتويهصلا

 ضاهجال لئاسولا ةفاكب لدملا
 لماع لكشت تادب يثلا ةضافتنالا

 مالا يارلا ف سومنم لوست
 ةيضفلا عاسقل ينلاعلا
 يثدلا لياعلا لاضتلاو ةينيطستكلا

 ادي ثيحو نيطسلف بحش هشوخبي
 داجيا ةرورض ,لاوعدي ماعلا يأرلا
 .ةينيطملفلا ةيسقلاا لداغ لمح

 ةلاحلا تزرب رخا ديعص ىلع
 يبايستا اهبئاج يف ةيقارسلا
 لوحت ايئاكما ترولبت يركسعلاو
 باطقتسا نكرم ىلا قارملا
 مئاقلا ىوقلا نايزبمب لطي ديدبح
 تاروطثلا دعب ةصايطيو ةلطعنملا ف
 ةسقرضلا اسوربا ااهلدهش ينلا
 يندلا اكيوتسيريبلا جهنملا نم
 نازيم يل ايكيتامارد اربغت ثدحا
 داتعاو ةيلودلا ئاقالعلا

 الد' حلاصمل! نزاوت أديم تييذوسلا
 ىلا مهتساصمو ,ىوقلا نراوت
 تاديعابستتو ةييرفلا ةينقتلا
 ,ةيداعتجالا

 اكيربا ترهش , هلك كلذل ةجيئنو
 لخدتلل ناوالا نا هنا ايحاطيربو

 ةتطنم يف رشاسملا يرسكسملا
 بايساي ةيلمعلا تلمغو ,عيبلخلا
 الا تبوكلا حوضوم نكي مل ثارربمو
 تاديو ؛ةئلمملا تارربمللا نم ادنعاو
 نال ديازتت لوقثو ,ديازتت دوشحلا
 ةنوجيم تناك اه دغاوقو اهعئالط
 لبتو جيلخلا ةقطثم يف راصا

 يف رسالا ادهو .ليوط تتوب ثادحالا
 ةمايقلا دعوم ناكو تادحالا ةيادي
 يملاعلا نوثجلا اذهه ,برتتا دن
 ةسيعر هدوقت يدلا يمسرلا

 ءرايكلا» اهطلخ نمو ةيلايرنمالا
 يف اوراوتو ةاجف اوشمكنا نيدلا

 اهتارابع يوددري ىكيرمالا لظلا
 قا اممط اهتادندهب نووركيو

 ناودملا درت ةرهاس ليلا يوق ©

 ,ةمداقلا ةبيدخلا نم ربا برغت
 باق تحصصما دق ةكرفملا نآ ادبو

 دعثسي عيمجلا ناو ىندأ وا نيسوت
 للك يقارعلا بتاجلا قو .اهل
 دعب اموي دادزي دومصلاو يدحتتلا
 تادبتهتنلاو ةسرطنلا د مري

 ايميب يره قارملاف .ةيكيرمالا
 مل يثلا ةكنسملا هتدايقو ةشيجو

 عتوم ف يه نونكت نال ؛الاجم كرخت
 فارطالا ةفاك تمضو لب لعقلا در
 هذظو .ققولا انه ل نرمشالا
 كرحتلا سيئو لعقلا ةحس ةمسلا
 ىدحا .يمفا لهفقلا در ساسصا ىلع

 ةديدجلا ةيئازملا ةلاصلا :تامب

 اهمتوتر ملو برالا اهفلاه مل يتلا
 تئاكو ,يبرسسلا بتاجلا نم
 ماوس ةريخألا ةيقارعلا تاونهخلا
 ةردابم اهزربأو يسايسلا لاجلا ف
 يركسفلا لاجتا يف وا هبأ 7
 عم قابس يقف اكيرماو برقلا عمحت
 يبيرعلا فكوملا ةاراجأ ئمزتا
 دعب اهوب ةوق دادزي يذتا يلارملا
 'رادصتبسالاو ديياتلا اذهب موي

 ريهامجت ينافتلاو يحاضتلا
 ضقرسلا لو :يبرسغلا بعشلا
 ييربلاو يبكيربألا يبعشلا
 ةيئاودعلا ةيلايربمالا تاسرامسلل
 اكيرما عقد يذلا رمالا .ةقلمنملا 01

 مهتارو نمو اديدحت ايناطيربو
 ةريا لولا ةيبرملا يمدلا يضعب
 لالصحلاو ةيكءاشما نم ةدئاسض
 رايخنا وه يركستلا لعلام

 له :لاؤسلا حرت انشو :ديهولا
 وه يركسلا رايخللا نا اقح

 لصلا نا ما ديموسلا را
 هسلاسوفم هلو مذاق يسايسلا

 5 طورضو
 ةدح ىلع لك نيرايخعلا لو انثتلف

 .اهنم لك قييطت ةيناكماو

 ىركسملا رايخلا
 رم ناغو هنا دا ىلع ىتكي ال

 ارود يركسعلا رايخلا بعل روصملا
 عارملا اياضغ مسح يف ايساسأ
 ةيسايسلا هتايلجت ففتخمب
 ةيداصتتالاو ةيعامتجالاو
 رايكلل نكمي لسهن ,اهريغو
 نا ةمئاقلا ةلاحلا يف يركسنلا
 امب هفارطا دال عارصلا مسي
 يتلا همسحلاسعب قبتحت نمغي
 ةريبكلا تادوشهلا ثدفاوست
 9 اهنرماتو اهنادمحلا

 :ىلا ريشت ةمئاتلا ةلاحلا
 دق اهعافئخو اكيرما نا

 نع ةرطيسلل ءهضويج اودشيم
 ةروصب هقلدت نامسخر طلنذلا

 مه اهتيجدسي رامسابو ةمثقتلمي
 ةيعانمتا مهتاقاطو مهتابغر قفو
 ةرئاد ف ةقطنملا ءاقبا نسغي اميو
 .عجباتلا كلهتسملا

 اهئافلخو اكيرمأ ىدل هنا
 ةوقلا ومنذ فلور وهن داج هجوت
 .يمندلا ضضوهتلاو ةبعاتسلا
 هتثوق ميححتو «قارعلل ينقتلاو

 ,يموتلا هرودي
 ركرم ىلا ةلومحت نود ةلوليحتاو
 نمزلا عم قلكشي يبرع باطقتسا
 ىلع ماعلا ى ؛ديدخ نزاوت مهنع
 .ةيبايسلاو ةيداصتت9 ديعبيعلا

 ةرقلا «ليئارسا٠ ءاقبا
 ن يوقالا ةيجولونكتلا  ةيركسملا
 ين امهمتحت رارستسار ةبقطنخلا

 ىراصتمالا روطتلا دريسم

 بوسبتل يسايملاو يعامتجالاو
 .ةيبرملا مالا

 لع ءاصقلا ةلواحس -14
 ءابلاو :ةينيطسنفلا ةضافتئالا

 قوتحلا ضاهجاو ف.ثت.م رود
 ءبعشلل ةهورشملا ةييئطولا
 عوضوب عم لمافتلاو :ينيطستفلا

 نم يتزيهصلا  يبرعلا عارصلا
 ,مئاقلا عيئاولا نمالا قلطنم

 باتهالا رربا يش هذه تئاك اداو
 يثلا هيداسعتملالاو ةيساميسلا

 يلا اهؤيافلخو اكيرما ىعست
 دوشحلا هد ءارو نم اهقيقحت
 اهباذحجبسا هلاخ يف ةيركسنلا
 ,؟ كلذ نمي ليف
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 يبرعلا مالس :ملقب

 طقنملا
 فرط يف لئاق وه نم كات سيل

 ناك لب فترتت نأ بجي هتارادنا

 سيئرلا نأسلا ىلع حضاولا ناليعالا
 نم رثكا إ نيس ماهص لض انما

 طقنلا ققدت رارشسا ناب تيدح
 هئارش يف ةبشارلا لودلا لك
 حلاصم يهارت رامسايو رمتسيس
 مادهتتسالا يا , عييسجلا تاهلطتو
 ةمدشل ةيميبنطلا ةورثلف قداعلا
 دمتسم هيرفلا نا لهف ةيئاسنالل
 يدحا نوكت دق اير ضوخي نال
 لماشلا هبش رارضالا اهجئاتن
 هسفن عرحي لاتلابو ةورتلا هذهن
 عفديو ءاهنم ةدافتسالا نم هريغو
 نم جرختساا طللا زراعساب
 ىلا مئاسعلا يف يرسخلا قلطانم
 ومنلا لقرفيو ةيلايك تايوتسم
 ين ةيراجتلا ةكرهناو يعانعلا
 يتلا لوبدلا كلت ةصاخيي ملاملا
 ,اسئرف] جيلخلا طقن دروتست
 (نيصلا ءايئاتعيا .نابايلا ءايناملا
 يعامملا لملا لود نمع كيهاش

 ,ايسأو ابوروا ل يناثلا
 لقعتي رامدلا اذه لكي حباكلا نأ
 :ةيملس ةيوصك ةفيص داجيا يف
 ءاهتم ءازجا ي ههلاعم نمفت
 فنرطلل تالزانت ميدقتل دهشدتو
 ةيسايصلا تاريقتملا مكحب يبرعلا
 يذلا يرتلا نازهمو ةيداصتقالاو
 حيلاصت ريساثلاب هسمالم تأدب
 يا ناب دبتتعا ,يبرملا فرتعلا

 اذه كلبي نا هل دمالابيرغل ايف لقاع
 هسلت نكما يدا رمالا ىنحنللا

 يم ديدملا تانرعتو تاحيرمت نم
 مانثلساي ةيبرشلا تابوكحلا
 تلاقتسا ينلا ايناطيربو اكيزما

 يذلا رعالا ارخؤم اهئاررو ةسيئر
 ف اسوفلم ايصايس اكايرآ كرتيس
 .ةيماظيربلا هفقاولا

 لاؤس زرسبي هتاث قايسلا يو
 لهاجت اكيرسا عيلمتست له ,رخلا
 نوبرثلا ايئانلح تابغرو حلاصم
 تبرعت يركسف لمغ نغ مدقتو
 .4 افلم هجئاتن

 يتلا تاربغتالا لظ ف دما دختغا
 ةيداقلا ناربقتملا كلتو تاصح
 لاق امك  ةدحتللا تايالوثا تأ دب
 نم ءْزَج نادقن ي  مادص سيئرلا
 ليمجي ام اهتوطسو اهتبيه
 رثكا موي دمي اسوي اهيتارابلع
 ءافلحتا انادتفو (ديتعتو ةبوعص

 رماا يركسلا رايخلا نيدْؤملاَو
 ةلاحلاب رارقالل اهمفدي 3 يذلا

 ميدقتو اهعم لمامتلاو ةديدجلا
 ءامب جورخللاو بولطملا لراقتلا

 ةلودك اهحتوم ىله طافحت اب هجولا
 , ماعلا ل مديحاو مقار»

 ةيبرعلا ةوقلا
 ةضيانلا ةيقارعلا

 حابجنلا نا هيق كشال امم
 نلو ؛ييرغ حاجن و يقارعلا
 لكل راصتنا يقارعلا راصتنالا
 هكردت ام ادهو مانرشلا برغلا
 عاج اثه نمو ,اهزاقتتو ةكيرما

 ضو ,قارعلل اهثاديدهتو اهراصح
 ةيردحصم بادي دهنلا ةده يأ مقلد

 ابن اهحلاصم دع رطابب

 ايدلاو ,ةديدجللا ةوقلا حئاصمو
 ميدتت ةيئاهتلا ةلصحملا ٍِق

 حياصمو ةوتب رارمالاو لراتتلا
 ناف ينارملا ةزايح قو ,رحالا برطلا
 نا :ىلاتلا وكيلا ىلع ودبي رمالا
 -. ير كسعلا رازنتالاو ةوقلا راسم
 ةدامعقلا ةوقو ىداصتنفالا
 .ةكرملا هحاوب ينلإ ةيساينسلا

 نيسيع ماده سيئزلا ةيسحبشو
 سنبل اهتافلحو اكيرما ىلع ضصرتم
 لاني مك  «فرشعلل اودي نا, طمع

 لم ,يركسع لممي مولا ليت
 م« تلالل اودنس»» نا مهيلع يصرف

 جايرالاو رئاسكلا باسح اورجيو
 ةتزاوتم عمل اهتا ودمت يتلاو
 ةيرشبلا رئامسخلا نا كنذ , امامت
 يا ةلاح ل ةمئاوتملا ةيداصتنالاو

 ةبافلل ةريبك نوكتس ةهجاوم
 ملاعلا لمشتل ةقطذالا زواجتتمو
 .هريساي

 يارلاب اذج يذلا وه كلذ نل

 برعلا دع كرصستلل يملاعلا ماعلا
 ةرهاظ يهو ةوقلا مادختسا ده

 / يئذتا هبرقلا ف ةسوملم مغ
 ةرشابم يناغي امدئع الا كرهتي

 يا ةيداملاو ةيرشبلا زئاسخلا نم
 :ةيميركسملا لامغالا عالدنا ديب

 رطإ اهباك لكشي هتاذ دحي اذهو
 وحن ايو امه اذو يركسملا راهشلل
 ملاعلا بتجي يذلا يسلسلا لجلا
 .ةهجاوملا ةلاح يي عقوتملا بارخلا

 جلقيئارسا» رارمتسا
 ةقطنملا يق ىلوالا ةوقلا
 يتاقتلا ردطتلاو رمثلا لكش دقل

 .يلارصلا يداصتخالاو يركسعلا
 ناكو ٠ ليثارسا» يلع ابدج اربع
 ةينذطا يتنا تاجحيرصتلا ةعومجمل

 ةهجاود يف نيسح مادص سيئرلا
 هكمحل# ج سيكلا اها « ليئارسا ٠
 يناتلا لبق قارعلا ىلع ؛ثنح يتلا
 يتلا ة ءانقلا ىلا ةغاضالاب بآ نم

 نايكلاو برعلاو اكيرما ىدل تدلوت

 هذه يتوسيه لا
 لا اهتمجرت ةيناكماو تاحيرصتلا
 ابيدج ادعي لاما كلذ لك :لاعلا
 ةوللا هذه يماتل بفنو ةرورس ىلا
 هبقارعلا داصتقالا يلع رعأتنا ناكذ

 عوضوم ناك دقث ,هريمدت ةلواخمو
 ةولك ,ليئارسا» ىلع ةظفاحملا
 ةيراصتقاو ةبركسع ةيميلتا
 ةدهافم :فادشأ زربا نم ةديجو

 ونطتشاو نكمتل ىتح ديفيد بساك

 تاردتمب مكحدلا نم اهلالخ- نم
 افروصضن ىوتسمو ةقطنملا
 نا الا . يغامتجالاو يسم دسلا
 قارملا بباج نم ديجلا لالعتسالا
 برخلا لالط مدراومو هتايثادبل

 ءايبب همايقو ةيناريالا يقارعلا
 نع هنكم د ةينقتو ةيملع ةدعات

 كندي ناو يوطلا نع بشي نا
 وا اكيربا نكت مل ةيركسع تاودق
 هاجت نابسحلا يف اهعضي اهريمغ
 لسلل نطتشناو عقد امم ,ةقطتملا
 كلتو .قارعلا دبدهتو قنخ يلغ
 امك ليتشلاب تءاب يتلا تاططخملا
 يسانت ديازت نا لب ,حقاولا دهشي
 هفيعي ةيقارعلا ةيركسملا ةرقلا
 ةيدح تانعو بعاصم موي لك

 اهوعدي امم ةزحتنا تايالوثا ماما
 نزاوتلل ةديوج ةلدامم نع ثحبللا

 عقارلا نيزاوم اهرابتعا ن دات
 ءيرخألا فارطفالا ملاصسو مئاثلا

 بريصلا لاع ضرفي ىذبا رمالا
 هذه نم طوديقتسي نأ اميمديا
 قارعلا مهل اهئيهت يتلا ةصرفلا
 جلامملا قفو مهدراوم لالقتساب
 .هسوقلا ةبدطولا فادشالاو

 ... ةضاقتمالا
 ةيضقلا .ف.ترع

 ريرمتسا نا لوقثا نغ ين
 بك ةلسابلا ةيئيئسلللا ةضافنتالا

 تاوسس ثالث ةدا ةكتحملا ضرالا
 بمشلا رارسبسا دكؤي هلمتم

 هقوقح راحبا يلع يميظ.لفلا

 مئارجلا لك نم مغرئاب ,هفادهاو
 ةيئاسئااللا ناسرامملاو ذيشحولا
 الو :يبويهيصلا ونحلا اهب ماع يتلا
 يبايسلا ىمارعلا فقوملا نا كش
 «ريش هيباسنا تاريثاب هل تاك

 , 7 ةيهاتمد رصاهانم ساد

 لاونمتا مكدلا هيدجو وقد .درمستب
 ام وعر قارمكا يم مداقإللا يداملاو
 صضصرالا يل لالا لعافت ةعزس ربيتس
 د ةمئاقلا تادعسالا عم ةلميحملا

 رجمكلا مع دلا نع مهريبحتو ةقلهل ٠
 ةيلايربمالا ةهجاوم يف قارعتب
 ,اهئاقلحو ةينيرم#'

 لشئلاب بعام دقف رطا بباج نم
 نافتنالا وا ءاصقلا تالواحم ةماذ

 لكعلا اهرابتعاب فرشرم ىلع
 افصشتل ديحولازب يعرضشلا

 ىوقلا نس ةلواحب ف يتيطبلملا
 ةيضقلا بلطشتث ةهيدابملا

 ملاعلا ةطيرخ نم ةيقبظسلللا

 لك امقب دخت ملز ,ةيساملا
 ينامهسلا نضايهجالا تالؤ ممم
 شعب هب كرتشا يذله رماتءاو
 مالقطب نم امه ةيبرهظ ةمظلالا

 هيقئاش ناغ ذا وألا يمسح
 5و ضايصحاا بنايح

 جياخلا ماك ىلا ةلوصو يسايسلا
 ةيطستلا ةمهم عهيلا هءدجغ نيذلا

 مده قزاخ ,رم ي دامت ا قنفلفو

 لصتب ابيف ةمقلا تاررقمب مازتلا
 نم ,ةضافتتالاو ”ةبققنملا معدب

 ةردابملا تءاج رحلا بتاج
 ين نيسح ماد سيئرلل ةيطيراتلا

 ةلاك ةيلودلا يوثثا عضتل بأ
 اعآ)ا اهزو اجت بسب ةل ناب ماما
 اسفي نإ نسالاو مالسسلل ديرا

 نم دهدج عرن ققهشرو , ةقطنملا

 ىلع مضي ةنطنللاو حلاصللا نزاوت
 نم لوسيلملا يندالا دحلا لقالا
 بعشلل ةهورشلا قوقلحلا

 رهوجف ةيبرملا ةمالاو يثيطسننلا
 لدافلا قيبقحتلاب ددحتي ةريابملا

 .تارارق ةمجرت ب ايجار زالا مدعو
 اباضقلا ةناك لع ةدصتملا ممالا
 يساسالا اهطرشو ,واسقم لكشيو
 ةيضللاب ةلصاشلا تارارقتا زاجلا
 ةيتطولا قولحلاو ةيتيطسلفلا

 ىمسمت يتلا ينيطيسلللا بشلل
 ا لا ا ا
 .اهسمل لو اخبمو

 ةرطغ- نم هتثثم امو ةردايملا نأ

 دح ىلاو مهسبا هن ثحبلا تايولوا
 فانتنالا تالواحم قيوطت يف ؛ريبك
 ان,تلم رود ءاسغلا ىلا ةنداهلا

 ةسيطقلا سمط يلاتلابو
 ,ةهنيطستقلا

 مزاحلا كسمتلا ناط انه نبو

 «ةددحملا اهطاقتو ةرد ايلا رهوجي
 قيبطتلاب قلمتي اميل ةعاخبو

 ةيعرشتل يواستملاو لماعلا

 .دفقاوملا ل ةيجاردزأ نوم ةيلودلا
 يف لثملا قطذم ةداهس ياع لمعلاو
 مهاسي اهب عارضتا اياَهَقل ةفاك لدح
 موضوملا علي 3 ةلامن ةنهاسم

 لحلا تايولوا مطس لا ينيطستقلا
 ةيهتقلا رابتعاب لياصبا
 اباقثلا رثكا نم ةهئيطسلقلا
 ةبدج الب تلجوع يتلا ةيميلقالا

 اهنوك نع كيهات ثاركتا الو
 يبردلا ىاشفلان ةيزكرملا ةيضقلا
 .يررحتلا

 نا نكمي له لوقلا ةمالخو

 ما برسخلا ءاجتاب رومالا ريست

 تايطعملا يشت ؟مالسلا هاجتاب
 نا كرط لك سسي يتلا ين ادهالاو

 راهخلاوه ملسلا رايخ نا اهقيقحت

 برحلتل يعادلا يودلا مغرب بزقالا
 ةيمالصهالا ةللال نع ثيبثملا
 .ةيتاطيرجلاو ةيكيرمالا

 راوقالا نكمي له .كلذ عسو

 ردمبتسم برصلا رايخ ناي ايئاهن
 ىقبتس ثيح [؟ال ديكاتلاب ؟ امامن
 ةعئاق برسلا ناربن لامثا ةيئاكنا
 اهريغو ةيكبرسالا تاوفلا تماداع

 ءددهتو ةييرعلا يمارالا شعب لتيحت
 نم كانض مادامو ,ةوقلا م1نظتساب

 قيرط ىلأ اهب عقدبو اهن نسخت
 هعلاصم نلع اقوغ برضلا
 ,هيقوو

 هدكت مالسلا راهخ وه انرايخ نأ
 يلغتلا ىياي يذق مايوقالا مالس
 شفريو ةساركلاو قوقحلا نع
 مالمسلا هنا قالفتسالاو ةنميهلا

 بوسعشلا لدعلا قفحي ىلا
 ةييطارقسيدلا قوقحلا نسصيو
 يضقبو ةيعامتجالاو ةيسابسلاو
 نيب ناذاوتلا قتحيو ,رقنلا ىلع
 ةيئاسنالا حلامعملاو ةنالا حلامع

 نو .مهقوفخ برعخا دبعيو ةماعي
 .نيطسلف اهنم ةمدقلا



 ا يس سس بيب م مص ع يسم

 فيصل ميعاد
 رسصنملا قيبقحت ىلع رداسق قارسعلا بعت | كراسعتملا مأ ىف دوسنسج ن وسي هطسستفلا
 ْ ةيلودلا ىوقلا ضعب ةيجاودزا حسفف قارسعلا

 لربما دمحا ميجرلاببع ميسلا دكا

 هكرعم نأ «ديربلا زريزختلا ةهفج رس
 فلا كرحدت " مه كرم ةيبرعلا ةمالا
 ةداعقب حمماسشلا قارنلا اهيم ىدحتي

 جوفلت نيب مالص رمشرلا ديا
 مكرم نيش هييريهمتلاو ةملابربمالا
 يلع لماكتاو لماثلا يسهطما
 نيديجالاو يبرخلا يييودصملا

 عامنالا هسلاكول ثيدذحم يف لابو
 3 هكرعلا مده نا ةبفارعلا
 هلئابعلا ةمظلنا طوفسل ةياهملا
 اماثعب اهس دقم قو ةيبرملا ةبايطقاو
 نسرخلا ىلءاخ دهقو ينم ليمعلا
 هساهملا ةيادي يه انتثب نيفيرشلا
 هيلابربمالا تاعلاسحبلا لشيب
 يتلا س.دشللا رجم ةينويهسلاو
 ةيييرملا ه4لمالا نم ليمثا فدهتست
 .ههورشملا ةيديراتلا اهنوقسو

 يبقا ةربرش لا تاططخللا نا فاصاو
 ىونفلا ليم نم ةهديقتت يرجي
 جضلا ف هيينربهملاو ةيلايرس1
 هقطيملا مايطخا ىف رهتست اهنا يبرعل#

 هيئابرب» ةتييهلل هبيبرمل#
 لتقو اهتاوإ ١ بهنو ةيبويهضلاو
 .لرخلا ةهتدارا

 ربوجتلا هبوب ريس ىنأ لعابصتو
 ١ و هب سا نيا ةيبرملا
 دهثلاا تايالوتا اهسفنل اهيعدت
 بايترف ءارا اهزايشلحو ةيكيرمألا
 ةحبللا يم ويهصلا قاكتسالا اطلس
 يسرقفا مرهملا ةراس 3 نينيطسلاا

 تابجيزعت نم يه ناو كيرستنلا

 ارخوم اهفاطا ىملا مهاش قاخا
 هيبرفلا يصارألا عيهطي ةكيبيص نالبعا
 يبوسهصلا نانكلا ىمقرو هيايضلا
 سب ديزمملا تاغسسال اههج يىلكملا ةركفت
 نال ناودقناو عسوملا دصقن نيزجاهف ا
 هينرملا معالا

 سلا ةيحو درلا تاسامسلا نا عضو او
 عم شوي يشيرمالا سسزلا اهب لمافب
 تانالولا ةهسراعمي هفطنلا اناضع
 هدمنهلا هيادبل ةيكيرمالا ددجتملا
 ملطعمو ةدكللا ممالا ىلع باهرالاو
 ةارحعسب تارازق زادصمبال لودلا نمالا
 هريرشلا اناونلا رشؤب هحدحم ربغو

 اهيوقدو هيمرفتا هيمالا نق هييبأو دبلاو
 نايكملا ماقناو هغورشلا هبحمرابلا
 دبقتتت عييطلا جادالا ينو يهضصلا
 هتمسدللا ةيكيرمالا منايسلا

 هييبرسعلا ةسمالا نا ىلا راشاو
 بيثعأ يللا هلعابملا اهردهانجو
 ديسلا ةدابف بباج ىلا يلطلا اهنوقو
 مذ ءارل بحينا نيس مادص سنيئرلا

 ةيلايرببالا تاذيدهنلاو تايدجتلا
 ادئؤم ٌةديضإي هلابح ةيبويهصلاو
 اهدفعو لارمتل# لمواعلا اه نادعتسا
 لل يلعا نع هصيخر ءامدلا لدنل مرعلا

 اريختنمو دوطلاك اكمات قارفلا لقخي -

 ههضيراسلا اهنوقحو هميرملا هماقل
 .ةكووشملا

 نما دنا مدصرلا دبع ميسسلا داشاو
 سيئرلا تبسلا ءرفاعمب ةهبجلا رس
 لص رع يتاشلا نا مبع حايض ىقاحلا

 لكنلا نبع اهبأب اهفموو ىساملا بأ

 ةسسيسو دسلا تاوسقلا نحو دصي زسملا
 ءايرو بجمت, ب جاو  اهلاجيسوفيت

 ةحوم ىطسولا (كيرما لوب ةيجواخل
 بييراسيلا رارثلا تخمجه نم ةديدج
 نش 5مل ممالا اهدشانو وي داظلسلا
 ىلا ةيحاسالا بيرسهت دض ةلمح
 . ةقطلملا

 يتلا بامح-ؤلا قلت مارزولا فم
 يترام وماوباراف ةسؤبج

 ةريظخ ةنقع اهناب ينطولا ريرجشلل
 يف هحئسملا باوغلا ضفخا ظفختل ماشا
 نوبلطيس عهبا اولاقر يسموفا اكيرعا
 ةيطاصا ثاو 3 لام-را 5“ ملا همرالا ىم

 .ةقطمل,١ ىلا

 ءاررو باويو ةيجراخ ءاررو مكتخاو
 يسفرو دبهو روداطاسلاو الاميداوش عامد
 لولا سنا اكيرايسوكو اوغاراكمنو
 رعتسا سارودته ةمصاع يف اغامتجا
 تاصيقخت ف هلالخ اومنس نسوي

 ند هتواشم طبسو ةدءعرتخم
 . ررداقلسلا يل ةيزهالا برصلا ددجتا

 ةسالا ىلع اهيا نونوؤسملا تحو
 تاوعلا ريرهبو ةبقارملل رادار ةزهجا
 يبرهم مدرل دودحلا لوط ينع
 , ةصلسالا

 ةملف رسشلاو بالطسلا نيب تاهجاوم
 | ا اح (اهعهيبع

 يسوتلا ةيجراكلا ايزو“
 ليراوبلا روزي

 ةيسراخلا ريزو ادبي عاج سنو
 مولا سار مثوب ىيرتا يسئوتلا
 رمتمس# ليزار بلت ةومسر ةرابز ننتالا
 هريظب نم ةوعب يلع مانب ريكيا ةعبرا
 «ئند وكسيسنارط يليزاربلا

 ةيسنرطلا 23 ةاحضنا ةئاكو ثلخدو
 نل هلو يدنولل يمسو ردم نع
 نيسلوؤسملا عم صارملوب ثاثداجم
 ليئاسملا ىلا قرطتتس عيفيزإربلا
 ةيئيظسلفلا ةرضقلا ةضاقو ةيلودلا
 ةيست يلا ةةاسعإ جيلشلا نادبجحاو

 .يلواربلا يستوتلا نواعتلا

 ةروفاغتس دوزت ايزيلام

 زافلاو هايملاب
 والا سما مد جاو  ةروفافتس

 ناشب يتديدج سنيقافلا
 ىلا ايزهلام ,نم راملاو نايملا كثادادبإ
 ةيزيلاملا هيصااعلا يف كلذو ةرههانس
 ينوب لاوك

 ةعايا دئبه هينعادا ريزقت ركدو
 ماق زاملا ةيل اقثإ نأ سما ةروفاغسس
 سيئر جئايسب توي ل خم لك اهميتوتب
 ةروفافنس نإ ةماعلا قفارملا ةثيه
 امر جاحلا . نب نمهرلادبغ كوقادو

 . روعرد ةبالو نيمأ
 ةبخراكلا ريزو عتو ايمك
 لآل اناباث نب ةياتالاب يرونافس#
 نوم نم بيعت نمدعس ىئرتلال ا «ريذقتو
 ديارادما نامب ضل ةيقافتا يقازرلاببع
 . هروك ا اشم ىلا روج نم ةايملآ

 وأ ماج رع بل هلا ١ وحس

 وكيس ةيروكلا ةماعلا 8
 يدنا ليسا زعل ليتك دكت

 اذه ةيبالط ةرهالت قبرفتل
 _ةموكحللا

 تاهجاوم نا رتيور ةلاثو ثركذو
 ةطرسو بالظلا فالا نيس تغقو
 .سلعاس لدم ترمتسا بهشلا ةرسفاكد

 لاجر اوهذخ هبلظلا نأ ىلا تراشاو
 ةقراحلا لباتللاو ةراجسلاب ةنعرشاه

 اطرا عهويسمو مهكم يصنبلا اولوطر
 .رسعلاب مهويرشو

 نا مهلوت نابع دهش نع تللاتو
 بلاشت تانابته اومدر نيرهالنل.

 هلاتتسو دالبلا ىف تاهالصا مارجاب
 ةكرحلا عبقت ينلا ةيلاملا ةموكشلا

 ءايبيودجلا ايروك يف ةيطارقببدلا
 موب بتع باجاجشخالا هذه يتاثر

 مضي هيزوك ةعومجم ةوعرد نب دحاو

 قا ةيبيدو ايسايس اشراعم عال
 وو ناتموز سيترلا هبيكح ةلافتسا

 بارلطعضالا ةيلوؤسم اهليدختو
 ةسمزالاو يسيملاو يغاستمالا

 .دالبلا +جاوت يتلك ةيراصتعمالا
 ةتكيد نايم يف ةيعوسجلا .نثحي

 ةيطارقمي دل ىيملطت- ىلع ءرقيور»

 يليبلا هليبنوك هينبقحلا اهمروعب
 ةيساسلاو هيداصنلالا ئشنزالا ىلع
 ,لالادلاا 00

 نياسفتلاو ملسلاو ةتادهلا ةفظسنم سيئر
 قسياسلا ىدستاسفلا ةيعاستصالا رسب زو يقتل

 ناملس دواد نايدع ديسلا يقنلا
 ململاو ةقادصتا ةمظنن سيئر
 لعوسم فلؤا دسسلا سمن سامتلاو
 نا دسململ# + يياسضلا ويرإ فيرك
 . ل لفارملا دقرلاو قباسلا

 هقادضلا همام سيئر نريبلا ذكاو
 هيو علا نا نماظملاو علصلاو

 يدمسبمز ,..جوصوب بباتلا
 ىرظنا ريغبا 1 اهمال يب تم :وانملاو راومسلبا
 سا لماشلا مئادلا مالنلا قيتحتل
 هيغرشلا ننيسأا قفو ةيلطشملا ايامك
 ين ودا ىرباقتاو ءايلو دقا

 تاظرالا باملاسبا نا حصرا
 يىداضقالا رامجلا ضريو ديدهتلاو
 يوفقتتل اكإعنبا دعم نارملا ىلع

 قيئاوملاو سناوفلا لثو ىلاسنو نامنإلا
 ةرادالا اهب رجاتبو ريسمم يثلا ميلودلا
 لالردعا ف اهاناوب قيقحتل هبكيزمإلا

 عباس ناك ةرظسييلاو ه.يرهلا يصار“
 ,لطظعبلا

 لك تسرك ميوس فلوا ديسلا برخاو
 يل مالسلاو رارتتسالا دوسي نا ل هلما
 لماشيا للا يبنمدتت لالخ نم ةققتملا
 اهيمقتس قو هفطيمملا لكاتب عيدحلا

 مسالا بارازق نأ ادكؤم يظيسلف ةنسعف
 ليئاغ لكتب قيلن را بيعت مدخلا
 مهألا ظفاحتن يكل هيتاحنبالا نع ادضي
 قيرظتب ي اهييفانشن لش نذخنلا
 .هيلؤدلا ةجرشلا

 ءاام نع نيرجابملاو

 نلكح مرا

 يملبلا ُبحيبلاو ىلاعلا ميلعتل ا ةرازو

 لجخارملا هفاكك ببوكلا هيساه ى سلخ ىلا ةيئللا ىلبع
 كس تفضارم لفتلا ت'ءامتسأ

 تالقاعم راجل افياش حيوشلا ] ديشرلا :دظعم ف ليجسلاو

 سيح نكمم بقذ عرساتو ىرخالا هيقارعلا تانساجلا ىلا مهلاقتنا
 تداملا سفخلا منوي تانئطلا مالثببال دموم حا نأ

 لو : ١

 ل دلللاا لكاسلا عيسج دحلاقمل
 ةسمففلا امهب امع دين رشلا ةفطنلا
 هيريطتسلفلا

 هسئايرسمالا تالواجملا نا لاثو
 هاربخا لآ هدضارفا هينونهمشلاو
 ةرطتستا تدهس اهتيرحاب وا لولشلا
 هيويريستا اياونلا صريو ةيلجمللا ىلع
 ةييزعلا هنالا ىلع

 ربرختلا ةههبخ رس يحفا داشاو
 نازبلا رارثب هئميدخ يف ةينرمفلا
 اع فيلاب نداسألا اياغرلل حانسلاب
 نيرشكلاو سياحلا نم اراسعأ تانجو
 مكألي ناب هفصوو لينملا رهشملا نم
 مالبسلا هماق؟ يف هيقيفتلا قارعلا همملو
 ادبعب ةفظتملا هده قف سيئر لا سالاو

 ,هرمدملا اهيالبؤو برخلا حيش نع
 يذلا ى.ناصبقالا راصسلاب يدبو

 هتسوسهشلاو هتلايوسالا ىومقملا ةيصرع
 اسونالؤواححمو دناضصلا يقارعلا دمع
 عبصو مالا ةيمش تك هتومخلا
 لاشططا نع .بديلجلاو ءاذملاو تاودلا
 نازك هاب ةهفقوو نيبدماصلا قارعلا

 ايلنايربمالا دقح نك مدع يق>و
 لثمي هدوك يارعلا دش ةيبويهملاو
 يف جياشلا اهبعحو هيبرعلا همالا همن

 .اهبباملطنو اهفولح نع عاقدلا
 ايولو هتيدح مانحلا ددجو

 ءاتباو ةيبرملا رييحسلا ةهببج يلصا ا
 بئاخ ىلإ يثيطسلفلا ينيطسلفلا يبرعلا

 مادنع سيئرلا ديسلا ةدايقي قارعلا
 كلاو لدافلا هي وفل يف يسن

 هيلايربمالا باديدهتلا لاكش' ةفاكن
 .ةيئومهسنتاو

 كيجلب
 ب ب زيبا ةمظنم ذز لح

 وتانلل ةعبات

 ةموكحلا برزخ - م - قسكورب
 هيكيجليلا ميبقشتا لس ةميكيصلتملا
 ينلا وباعلل ةيرس ةمكثنلا هعباتلا

 . هدرابلا برخسلا ي بلكش
 هيفدملا ىحملا هتدروأ انن ءاجو

 لوال اذه بللغا ةيكيجنبلا ةبوكسلا نا
 غو ف بمعز نأ دنم لوالا نسما ةرم
 لهجت اهباب رهشلا اذهب نم قباس
 اقورنملا هسمططبلا هدب دوجو
 . ءويدالغ هب

 همومكمسلا نا بحصلا بوسكو
 يل يتاكرب سفحتلب تماه ةيكيجتبلا
 بعش اهل ينلا ويدالمغ ناتفاشن
 طم يرحالا ةيسوردالا لودلا نم ديدع
 ؟دذئلوهو ايناملاو ابلاظياو ةسنرف
 | مروبمسكولو

 ردسبعي يل ست

 [ةووألا ةحفطلا',لغ روشتلا ةمتتإ
 لكك ةنئادت آن” تيرثقا ةعام دعبو

 حولل ةحلسم ةيادحو دونجا .نم !دكش

 ماقو ففوشل يرصألا يدبحلا مهل
 نم انيع لتمف امهيباع ا حتفب

 يدنجلا نا هايلوالا امولعملا تدك
 درب وشو هنياهشلا ىلع راثلا قلطأ
 .ضاصتلا .. نيقطيملل ابحت ,_ ريكأ هلفا ع

 ب نص ايصتللا
 هيلع بتنطأ وعلا باوغ نا بتامأو

 عوج ىثس سامرلا اههم لدأتو راشا
 يشارألا لقد نما عقوم لآ بهسسياف
 ةريموليك ١7 ذهن هفللعتم ى ةيرصملا
 قيرظ ىلع 7 وئيكلا .رم لايشلا ىلإ

 صيبلا تاطلس بغثا 0
 ابتاقو ةيئانغلا ديلمعلا دنتم ىلع
 ؛ده نأ هايرصملا ةيلخ4يلا هرازو رداسس
 هلحرشلا تاوغ دارطا بحا وه يديجلا
 دنع هيرضللا دودتسلا ةسارتعب سيلك
 طا ههلنلا

 باهجلكا نا لا رداعللا هذه تراشاو
 عب يىيقحتلا ايلاخ قوتن همتثلا
 . هيلمعلا ذغم يدلا ىرصملا يدنجلا

 ةدهل ةنسا نع ماظن برعاو

 ديزو لاش سرطب بزعا امك ةيلمملا
 مات ,5 ةيحراكلا يوؤتّلل ةلودلا

 معفسلا عيب ةتاضل دعب

 مدح رئؤت أل لا يب هلما نع ينورهصلا
 ليئارساب رسم ثاقالع م ةيلمملا
 يتسح ماظن هحراخ زيزو فمو انك
 موحهتا ديجملادبغ بمصع روتكدلا
 , هل قسؤي لمع هبام

 اهبغوم نم هيبلامع ينال هد نا ركدمو
 بتاك ثيتع ,ماعلا اذه ةبادنع ديم
 ارلا قف َتِعَعَو لف ىلوالا هيلمملا
 ناشاوم + اف اعدم يفاللا طابش
 ةلعام ىلع و قالظاب نايوصم
 ىنركتلا كم ةهنياههلا حابسلل
 ةهرهاشفلا نبني | ىئوارزبملا
 , هنليعامسالاو

 لدقم نع هيامملا كلب برقسا دلو

 نيزرخعا ]8 ةياضصاو اينونهص ١
 دعم يتلا هيلمعلا همشتو .

 موحهلا سما حابص يرصملا يدنجلا
 دا رطاخ نامماب يدبحتا هين نتدلا
 ناك شيرخلا ةيفدس همسارتخلا دومن
 ناصع يضاصرلا نلطا امنع 1 هةر
 لبثؤ ةيناهضتا حابسلا نم هعومجم

 مهنض هقمس
 اهسح يف يسمع تاظلس بقلا دقو

 رطاك نامملي يدتستا ىلع رصستا

 كفد دعبو , نوبشم مما هنيصوو
 نامنلس يا ماظنلا .باطلس بيكللا
 تبقكداو هيكلس يف افرمثس دجو راع
 ةهضرأخلا بارخا نآ ريغ رجمما هيا
 بتاعاش لف قف تككلتو كلذ بقن ةيرمللا
 ماظلا

 ءادنلا

 يرئازجلا نوسيزفلتلا

 .نويرفلللا نصرك - جاو د ربارجسا
 نم امناخع لاوالا يسنا جاين كرت رجلا
 هيرصضخحلا رؤرمتن ةهييدم ملابم

 ينل" كيمارمعلا ةضهتلاو ةنجترابلاو
 ريسو ءانملا تالاخم يف ةهدهشت
 هيمويلا ةايحلا

 يىرسارخلا ىويرفتملا ىلمس دكاو
 قرصتسا يوسلا مظعلا رصرو لال
 هيبوبرقلت هئمن هيرومو ةلمأك دعا
 لشمعب هنندم دادعب نا ارخؤم هيرئارت
 هحئار اهساونع نم تعبسو مايشنلا
 ناك مسربو هفيرع هيفرش هرامج
 نايس ىلع رارصا ةررابلا اهللامم قاما
 يمس نم باش ان ضيوعتل نمرلا عم
 تلح

 ةهرفلا نا يرئارجلا ىقلعملا لانو
 هوجولا يلع ميمترث يتلا هحهبلاو
 بعش جرد طش رتكا ءرملا لمحبي
 قيقحتو تارجممللا عبص ىلعا ىارعلا
 نوفثاو مهتداثب نودمؤم مهم ,. رعبلا
 مهرهي ال .. مهتاوطخو نهالنك نم
 ناش نومراع مظو ددوولاو ديدهنلا
 سيلا عاشدلا يو ماننلا ل امنف يما
 يع اهنأو خماتلا ءادنلا اذه نع ظقف
 ادهو يبرملا دوجولاو «ديرعلا يسرالا
 هي رورسكمفي يئذلا قارفلا ردت وه
 ,اهيمج

 قياستي هيبمتلا ياحابلا يفق
 تادلا ليهاتي هبيردثلا ,و نابشلا
 قدنخع يف لكلا نوكيل اينديو ايركسج
 ةلراتملا هعاس تباخ ام اث# ةهجاوملا
 ءامعلا تايلمع دست بتوتا سلن يو
 معذت قاوستلاو 0 قمو 1
 'رتكبيم ةيعيجط ةايحب

 جم تاءاقل جده نويرفلملا لصرغو
 يسدطو جدام ىدهم يدعي ديسلا
 رابدعي همماج سشرو يمكفولا سسلعملا
 تايثكلا هيلطو ةدساننا نب ددعو
 نع نهباعانطنا نم اهيف ةوئدحت
 جيلجلا ةفظنس ثادخحالا تاروشطم
 جولم ىدلا يباودعلا كطخللاو يسرفلا
 هيكيزمالا ةزاذألا ةذيشنب

 راثا يب انباج نويزقلبلا صرخ امك
 ةراصخلاو هبخيراتلا لبان هميدم

 نويرموسلا اهماعأ ينلا هقيرملا
 ةيبزا لبق نمرالا هده شع نويلبابلاو
 مويلآ اهصخاوش ىكمهنل هسسب بهآا

 ةرابصح رودج قيغو ءاسبلا اذه ممقعت
 ,نيدفارلا ىئداو

 قارعلا ديمص مهول

 نويئدرأ نوفظوم
 لمع مويب نوعربني

 ومطوس عزمت ه عاو - نامع
 مساولا ةسنؤب لامعو وبدجدسمو
 رهشلا اده نع لمع مويب ةيبدرالا
 يبهشتلا لوم مغد نإ مهتم ةاضاسم

 يداصتقالا راضحلا لتسو ف يفارملا
 ةينايريمالا ليم نم هيلع يضيرقملا
 .ةيكيرمالا

 ةيقاردلا ءايبالا هلاكو لسارم لقنو
 ةسمؤملا ف لوؤسم ردضم نغ نامغ
 راطا قف يتان ةمهاسلا هذه نف هل

 يف ةيبرعلأ ةبالا ءانبال كرتشملا ريعملا
 - يكيرسالا ا وبك او ةهجاوم
 . يهرملا نلولا يف هشالمسخز ينويهسلا

 تاباكتنا لوأ يف زوفيس لوك
 نا سما يأرلل حالطتسا رهظ»

 ايئاذا يف يرجتس يتلا ثاياختمالا
 اهمعزتي طسرلا نجمي لئمب هيفالبشا
 2331 لوك تومدهه يساملالا راشنسملا

 ,نالا ةدوجولا ةموكسلل اماس
 ههنم ةارحا يذلا عالتمتسالا لامو

 ما بلوملا ةقيححم دترشمو ساننبا
 يطار ةميدلق داحتالا نا «عاتتوس

 لصخيس لوك همعزتي يذلا
 0 اوإمل ةكاملاب ن1 0: 2
 ١ ريحلا يلع ارفسي ملا بزرصلا نا
 رباه ةيجراخلا زيرو همجرتيو هعم
 ةمبست ىلع .لصخيس رشديط شتيردب
 ,تاوصالا نم هئاملا يب

 يطارقميدلا بزحلا  لنمحيسو

 يدير نضراتم بزخ وهو ىتاردشالا
 ترحو تاوضالا نم ةئاملاب أ ع « ىلع
 ةزاملابخ)6 ىلع يناكيدارلا ربعفلا
 ماقلخ هنوك يذلا برخلا ليمحيسو
 ايناملا نيذلا سيعويكلا
 نمع ةئابملا يف نينثا يلع ةيهرشلا
 .اههيلك فاليلا يىوببسم

 ثلا ةيماملالا يل باكو
 تذافا دج يماملأ

 فك تمقرتو لوك حلاعل ةديدج
 3 تيرجا يأربلا تاعالظتسا

 ,دلهس ازوف ققحي نا ةريكالا ةثوآلا
 نلف تاباكتت) رسل ننا ركام
 يف تيرجا دل تناك اهثك ايتاملا يوتسم
 ءاحجا ماع
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 ١ +م ديعلا  ماكح مارا قالا

 نياتلسيه نوسافقي نوسيفاططي ربا

 مهتماعز رايتخا ىلع نيظناحملا ماسقنا
 تالمخلا بتدحا د عاو د دبل

 نطئاصمللا برع يكييرلا هيباجن,الا
 هيماهرل هثالثلا مكاحلا يناظيرملا
 هتاصخا س ةهيحاع بتامايسلا برخلا
 نم نيمو لبق كلدو عومملا سيلبجم يف
 تاناكتنالا نم هيباثلا هتوصلا دقع

 هيسيئر بان واه يريمح نتغا ماي
 مومحلا سلجم سيترو ةموتحلنا

 سلا عاقدتا ريرول همعرب قراسلا
 هباقرل لوألا عشرملا نياتلسبه لتبام
 دق نياتلسي نأ ينعي امم بزحلا
 .هبتكج ىلا واه زامحبا بسك

 هيسازطلا زيرو يناثلا حشرملا اما
 رايها معد ىتلي هتاف روجيه وجم
 بيرغراأم هليقبسملا ةموكحلا ةسيئر
 قلت نيح يب يسا يباس تقو ي رشتات
 جضرملا ةيجراخفا ربزو دربه يسالخول
 ”نوؤش ريزي لس ابعد ةماعرمل ثياثلا
 ,كورب رثيم ةيئادشلا اهنلربا

 نأ يآرلل تاضالطتسا ترهظاو

 نابشي نومسكبب ييداطيرملا سعانلا
 رهيب نوح ةيلاملا ريزو نب ةلمامملا
 نياتلسوه لكيام نيسالا عافدلا زيروو
 بمد يف رشتات تيرغرام ةفالحلا
 .ءايبرلا سيئر

 تاعالظتسالا هذه ضع تصهواو
 نياتلسيف نا اهجئاتب ثعيلأ يتلا

 روجوم نوجرنا#ةهيلض قرافد قونتب
 اس سم

 روم يلا نيطواخلا | برمع ةيايف مح نسم
 يطعأ امديم هيافلا بااطسالا يق
 رجيل ّقومتلا ىرخا باح الطدسا

 نأ ىلك يارلا تاعالظتسا ثبعمحاو
 جترملا دزيط سالغود ةيحراكلا ريرو
 يدلا عارتقالا يف رشتات ةطالفس ثلاثلا
 تريل مهكر راسيتخالا ابغا يرجيس
 امهثك لقت ةيبعشب ىلعمي يطفاحملا

 رهيسو نياتلسيه نب للك ةيصش نغ
 دهفم هارجإ عالطتسا جصراو

 يانسم ةنيسم باسهل هسبؤلاملا
 نورسكيس ييلفاحللا نا تارمثد
 لوغذدلا سعيي يتلا ةمرداثلا ياباختمالا
 ماع بهتبع لولخحب اهئارخأ ىلإ

 هناو مهل اميعر دريش 0

 مهتناف مهميخز ني مييصا ادأ
 نضرافملا لامغلا برسخ نومزمهيدب
 001 لك نول يا[ ةدلعنم
 كل

 برع ميعغر عضو يرشا ةهج نم
 انهيرسسلا رارخالا نيبيطاراميدلا
 الاخ لإ هيرح ماضعأ نواطتا يدان
 ةماغ 1 ايسحعت يوصف راذتا

 .اهتاطيرب يف ةكحامب

 ةيقارعلا ءابنالا ةلاكو لسازم ردو
 ازبمتؤم غلبا ,نوارشا نا نمملا 0

 سما نوتفثماملا ف هيربح يعرا

 دق ةماع تاباكشمال ةرعدلا نأ لاوآلا
 ةلاكسما نا ثيبح هطحل ديا يف يلعت
 نا ينمث ةسوكطلا هسائر نم رشتان
 ىفم ثقو يأ نم ربكا !ناقتملا كابج
 .تايايفتمالا نيترت لوح

 تاسباحترالا يا نم مغرلاب لافو
 مايل ىلا لجؤت نا اهل ارزقد ياك ةماعلا
 وعدي نأ لستحالا لم هنأ لا 7
 تاباختبا ىلا ديدحللا ةموكشلا سيئر
 نم 1دافتسالل ةلواحسم 50 ةركبم همام
 عالدنا لبق ه«لسعلا رهش» ةو تف
 هد لكاشلا

 يلا ةسسؤم هترجا عالطتسا رهظاو
 يادسم ةينردبع باسرع ما يم

 نومرهيس
 ةيابلا تحت اونايك ()1طاقن عست قرا
 اوناك اذا طاقن عبس قراطبي نياتلسيغ
 .رجيم 4دايف تحت

 طالاوتسال ناط كلذ نم سكملا يلعو
 تدب د ماو زممات يدش

 و زوللل نعظغاسللا ةمرك نأ رهطا
 مبسا اال ربكا نوكلس تاباختناا
 .بزسلل امبعر رجيم

 موي ةلاقتسالا رشتات رزقت نا لبكو
 تاغالسطتسا تثاك يضاملا سيمخلا
 لامملا بز ةيبسش قوفت رهظت يأرلا
 يقل املا برع ىلع

 ينسح ماظن تاباختناب متهم ريغ يرصملا بعشلا

 ىيلاو فسويو يفدص فطاع نيب ةدامح تافالسخ
 ةفيحض تفتك ب. عاو < ةرهاقلا

 تافالخ درجي نع ةيرهاتلا دفرلا
 ءارزولا سيئر يقدم فطام نبي ةداح

 سهر بئان ياو فسويو يرمصملا
 يتطرق برهحلا ماع ماو ءارزولا
 ,مكاحلا

 تاقفالخلا نا ىلا دولا تراشاو
 يلاو فسوي دنه نا دعب تبن
 مهلزتي همم نينوابتخا ريغ نيظفاحملا
 سجس يسوع دمب مهبصانم يم
 ايتسا راثا اهب بدشلا

 هلا تركذ يرخا ةلهج نمو
 لعيسفمو استسلام يا نسوي

 اسيصلا يييطتسمطلا سب
 ةسسلا فرس وأ تيم تاباطتت#
 ثاوداع هينج نويلم صلو نيهالم
 ةيرهاقثا ةطراعملا ةفيهمض 0

 تالاملتحا نيسيسسسسسمف برس سس سسك! ق-دلكت

 (لوالا ةحمصلا ىلع ىىشنملا ةمقت)
 .ةينيطستنلا هيبضغلا لج داجسا

 قيسالا .الا لدعلا ريزو بكاو
 بوبملل وعلا نا لش كرالك :عّزمار

 ديت كك شوب عوج تاو نونه

 د ا 2 ١
 ركدو ..يقلحملاو ماعلا غ0
 سيراب يف ةيفارملا مابمالا ةئانو لسارم
 هدعع اهترجا ةقباغم ف لان كرالك نا
 هةيعويسالا «برملا لك هتجم
 م 0 نأ سيراب نادال
 اسمع عفدتاو ميلسلا قلهتللا نسسا
 وا اهمستت ةبيئايربعا عير ءارر
 ةدستكما تايالرلل نرخ هناو هلمسفتم
 ددهي امئاو بسحف اهردهي ال ارود

 ملاعلا يطرش رود وهو هتموب ملاعلا
 هدودجب زواجت قحح هسئتل حنم يدلا
 هيلفب يل اصرف دقئاوم ضرنل ةيتنولا
 ,ملاملا عاججبا

 قدسالا يكيرمالا لدملا ٍريْزَو رخدسو
 نغ عقادي ملأ نم شوب باءاعدا سا
 قكلا نع علاقي ناك له لاثو قحلا
 ع عطادي ناك هنا مآ امتي ورمي رما سدح
 هليئارسباد ةدادإ سلئر نيحب قحللا
 بغشلا دمع هلصارتملا اهرزاتجم بنسب
 عاطقو ةيبرنلا ةذضلا اي ينيطسلملا

 شوب هثوفي ام لك نأ ىلا ةفامالاب هرغ
 لوتسالل مارتسا يا ديف سيل هلعفي وا
 , اهفيئاوقو دالدلا

 سدس الا روتبيبدلا نا فاضاو

 اهب مزئادب سا بدعي ةبادمبب دوو ساع
 1١ برها نالعا لبق ةيروهمجللا سيئر
 ىلمانم ىلا اهقاسراو تاوقنف دشن
 لطحلا شوب نكلو مئادللا يإ ةذيعب ىرخلا
 روتسدلا ىا انك طورتسلا هذه لك
 رم ابا صيبالا ثيبلا عسي ال يكيرسالا
 هسلنل اهحبم يخلا تايدعالصلا مده
 اهم امودحم اريلص اعرجج يبدع الو
 اهناز ذشحا عس ييدجعتي وا ىتبتسي ملو

 لاسرا قش دحماو درق وظو ءانعن حمص
 هدب مارحص ىلآ ىكيرسأ فلا هتاسيرا
 نارجا قيفحتل لبس فالا هينامث
 .ةتوعو قله اين ل دج

 دبا يلع لرالك يرمار ديسلا ميشو
 ىف بتمبي نإ مالسلل ماري ناك ادا
 هدكبكا بانالولا ىلعط طسوالا قرشلا
 ق مالسلا ددهن ام لك نش ثححبي نا
 ىل؛ رطتي ا شوب نكلو ..ءاقطنللا مدع
 انساو هنوارلا ةدط نع ١ ثادحا
 ترغلاو نيكيرمإلا فالاب جرم نف ديرب
 ناط هنتعو , طشلا لتخا نم توما لا
 مارتخا نأ هبه نبل ةلمقب ام لك
 ترعلا ىويدسل مارا نكا وا نوباففل
 نياكيرمالا ةاممسو

 ناقرفي ال ركعيو ىتبون ىلا ىقا راشاو
 نكمب ال هناو ةييزعلا ١ نع انش
 ههحل رمل ليرغ رهط هططانبكس عيصت نا
 نأ ىتخ وا لجفامتو "لسحب يأ ىلع
 ,لفم ثوفعس

 قيسالا ىتيرسآلا لبعلا ربوو راشاو
 عاصعا نم هريبك همشراحم لوعو ىلا
 لسا نم لشنتاو ةطوعسصل نمال) سلجم
 موهلا مادخبمسا رسخم رازج راوصسببا

 تيوكلا يف ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم

 هلئاببؤ دمحأ رداب دامك /دقسلا ىلا
 ىيايكلا سماس يماقلملا اهليكر حلات مايح ءدنار /يقدملا بماعا

 ددحو قيرعبلا اهمف بلظن دمكحملا ءزج ىدل 1 55 /ادهقلا ىف نوعشلا

 نرصن كيسافا ليخم ةياوهجمو ىرخ سلا رقتمل اشو 943 17/7 مون
 مو انلعو امامك ىومسدلا رتب بوس ةكررصح مدع دبعو بتكهلاب دكمتام.ا

 نوماحلا

 قازرلا دبع باهوتادنع ساطرم ل ىفاقلا

 ةيدرقلا هنويدو شوم كطالص نا فاصاو
 هذه لوين ىلع هذ ءاست ال ةيئاودحلاو
 ةرهبك ادوهج نالا لذبي وفو ةمجراملا
 .اهيلن فاقتاالل

 لاقل قارمتلا ةرير29 هثراير نع
 ٠ يتالشقلا 0 يعزمار ١ ا

 يلق ا ريبك يلخاد افسامت كات
 ميجتست يخلا فيوضغتلا ذمايس سعنر
 نوذصمتسم مهباو قلزخلا ده نالأ

 اذه ىلا رومالا تلصو نا برحلا ضوخل

 ديري قارملا نأب هتقث نع نرغفو
 ماسلا

 لسسم يئاست ويرسم دقتتاو

 لاجبرا شوب رارق ةيكيرما ةيدماج
 ةقطنم يلا 0 نم ديزملا

 لوصخملا نا ني

 ايواست 0 ةديشز راعساب ا وج
 ام اذإ برحلا اهبعستس يتلا تراوكلا
 ثلا

 شرب ىلا اهب اوثمب ةلاسر يف اوداقرا
 ةفيحع ي ترن يبكيرمالا سرتوكلاو
 شوي رارق يأ +ناس يليد لبءروك»
 همكازد دنقي بارقلا نم كيرملا لاسراب
 نمارألا ف فرشت ةيكيرمالا باوحلا اب
 .موجل هلا نم اهتبامحل ؛ةيدوعسسملاد

 بعشلا لا ةيلاسرببلا ف اوماسمإو
 ةسايس مغلي نا عولعوسي ال يكيرما
 هيرودسادلا يناوقلا .له»طديو برحلا
 بمشنا نا امك ةيلود ءىيدابحلاو
 برس صرب ريشبسس يغ يكيرمالا
 . .الا هايصتنا#لا معان درجملا

 ةسلاسربلا نا ىلا ةراشالا ردجبو

 ءماسؤر لبق نم تهقو شوب لا ةهجوملا
 «ليي مو هدروئراش م بامما» فحم
 نونبدءو ءايبمولاوك»و هنوتسرب مو
  «ليمروكو ايناندلسرءو ه١ثواسسراد

 قتلا نا اكيرما نوص هاذا بركذو
 ييركسلا يللملا صعب رواسب
 هدنكيرفالا بازقلا « داير عفدت نأ هيشخ

 قازعلا عم بوح ىلا
 انايضف هعادالا تئامو
 هيشانا لش هثدلقا خيدأ .رهجلا بحي
 يقيراك ةسسؤم ىم بمك ييرفيخ يأ
 كيعم نم زدخ نطدشاو ي مالسلا خب
 دفكحسم يف ةيكيرمالا تاوقلا مالب
 يمسم ربك لتخا ىلا خيلشلا

 ءاضقعأ شفت نأ ةعادالا بئاصاو
 اذه مهفثب نغ اهنا ةومرغا سرددوكلا
 خافدلا ربزو تاديكان ببسن عوبسالا
 مانب لامتجا ناشي يتبشن مراتجير
 .جيلخلا ةلكدمس يف ةيكمرمالا باوملا

 نا يل اكيرما بريص هيئادا براشاو
 ءاربخلاو ناتعرسمالا يعرستلا
 بايالولا رسقس لا نوشحي ىهيركسلا
 )ادا مينرثبلا حاورالا يالا ةييهبللا
 تبقيشلا نا ايك قاوقلا عبم برتعلا تبسي
 مان دادبتسا ىلع نوكن اع دف يكيرنالا
 قليلا عادا للزب فمن اممم * كلدل
 نيب حيلعلا ق هتاضشبا ءارآ كبارتملا
 ناكيرمالا ضطاؤللا بوفض

 هةيكيرم١ ومس ىلا ةيعايالآ ببسيو
 هئاحح ف يرخا مايدنه لوصت اه دكان

 اكيرما نار جيلطلا يل بره ءيرشن
 برع هله هارج نم ريثكلا

 .يكورما نطاوم لك دضشري يذلا رمالا
 مهنا ىرخ ةيكيرما ةدمسا ثلاقو

 0 ك2 ل ا
 يعادتاص ةهيتع 0
 الا درخمجلا نأ ةينذنللا «ذميات
 الا يلا نيتحدلاب مهساسحا اوني مل
 اكفذو ةدوملا دعوم ديدحتو نطولاو
 جووج الا سيئرلا ةرايز مانلا
 سما سام هيك
 اهل ليقدت ف ةفيمملا تراضأو
 شيب يكيردالا صيئرلا يأ ىلا سما

 يقلل ١ ماعلا يارلا دييات -
 ا 0 يركسسك لمعب

 دش دكت لئال دا نأ ىلا ةريضم
 .ثييانلا اذه يلع شوب لويس 9

 الا بهظلا نا تبفاضاو
 راجت لجأ نم هئانبا تومب عئدلام ريغ
 ,يبرملا جيلخلا ةالغأم ف لورتبلا

 97+ نم رثكا عمجا وابررت لو
 ةييلمجتلا مايبأ يادسن# رس افاتس
 هللوالا سما وتئروت يف ةيكيرمالا
 يركسملا دوجولا لسع اجاجتبحا
 .يبرعتا جيلشلا ف يئدنكل او يكيرمالا

 نا مايئالل رثيور ةلاكو ترتدي
 ةيلصنقلا نع اورام نيرقاطتملا
 هبزحح رقس لا وتدرهت ف ةيكيرمالا
 ةدوربلا بيدغ وج دطسو سفاسلا
 .ابرحدلف ةضراعغم تافاثط نوددري مهو

 نيرطاقتملا نل ةطرشلا تلا
 اكتم يلم ديس مل ينال ةيسلسلا ِ نم نيت اوقرذت

 يتلا يكسلرب# ليرمم تناثو
 نيعويشلا نابشلا مارت

 ىلا نمو 0
 , جياطلا يف يسلم

5 

 ناتبل بوئج

 (لوالا ةحمصلا ىلع روتسلا ةمتث)
 لامش ةهينوسيهم ةيرسب ةيركمع
 .لحاسلا ةتابتا روم الميد

 كيسررللا ةفاسسلا ةلاكو ببقدو
 اهلوت ةينوبهض ةيركسع رداسم نع
 نثم ىلع نيام ةلمخ نا سما
 عم ةيضاملا لب ةليللا اوكيتشا قرورلا
 لجلس ةلابق ليئارسالا شيحلل قرور
 .ناعمل بوح يف روع ةنيدع

 ينزؤزلا نا رياسمملا تفاضاو
 لخاوسلا وتحت اهنحتم ناك يطاطللا
 رانلا تقلطاج هيرودلا لخهرتخا امدمع
 .اهمعز دعم ىلع هباكر تلبقو هينع

 ساثلا كابالا وه اذه نا ركذيو
 لاخلا ماما علطب دنس هعوم نم

 خويشلا ئوس ةءادب ةمكحم

 م ١1/5 6 خيراتلاب م5595 ]برت تال ددعلا
 يعمل ىلع . قلماز لمي بسم نايم داس 110 ليش نم ةيفايلملا عوج دلا يلع عانس

 ليدمب اهيبذ بتلطخي يبلاو . هيقدظول هفابمتا , حومشلا يونس ىل سدملا لجسيبلا
 سال ١ هداملا ماسكش ل اقاسنمسا نيوش رغ رش الرس نان مسا اهيلبخو اههينسسا
 هل نمم رجمرب ,هةمتك لدفملا خا4 1/15 ةيسسل 9 معز هبنب للا لاوتخالا نوماع
 نالسخألا رشنل يتاملا عونلا م مال جرُسع ل : دع هيكل ءدظ ةقيج زم صارمعلا
 نوباغلا قفو يوك دلتا يف رطني فوس ء«دسكعبو هيلثملا فخضلا يف

 ىنطمم دحاولادبع قورافق /يضاخلا
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 متهم يجسمم قييرمملا بمشلا نا
 دقتعي هنال ١ سلجم تاباشتماب

 اهيلع بترتي ادو تاباغتنالا هذه ناب
 ةثصلا ةخيلو ةيلمك تصيل سلاسم نم
 ,هتتاتاممو همالاو همهجاومب

 هبيزحح ءاضخأ نم ةنس لصفب ارارق
 تلباغتنا ف مهسنبا حيضرتب مهمايقل
 ةجفاهم نع ةييرمملا بمشلا سلجم
 ةيردتكسالا

 رز دق ييرصملا رارخالا بزح ناكو
 بتاج ىلا تاباكتنالا هذه ةئطاذم
 تبل نا دمه ةيرمملا ةسضراعملا بازسا
 .تاباضتنالا ةهازن مدع ؤي ام اهيدلا

 هلتاي ام دجي نأ ف هتيضق يرصملا
 ةييجللا دهفم ةبلط رضاظت ريجرتلا اه دجي ناو ..هدي لوانتس 3 رافساب
 لرالا نسما مويفناب ةييعامتجالا ني نأو اهله يولي رامسأب هسينب
 .دهسملاب ةيبالطلا جي ناو ةرسيتملا ىتبخ وا ةيحيرملا اما رييوزت ىلع اهبجتسإ تاصاوملاو هيف نكسي يذلا ناكملا
 نوب همآلا هذع فقفشي يذلا بيبطلا
 تدرهأ يتنا بشولا ةليبحسص تركذو جامي هئاضخا يضعب عيب ىلا ةبعاح
 قيد اهلأ ةرادا !وراطان ةيلطلا نا ابنفإ ,رشلالا يشفبلا اهب

 نحب ةدهب ةليظن تاباغتنا مارجاب  ىفطصم ردعا سرا ةيحان نم
 ,ريوزنلا  يضريمل ا رارسالا بتم سيئر ذارم لماك

 (لمألا ةصخصلا ىلغ ريشتملا ةستت)
 3 وت هل هتلواتح 0

 ةييرصلا مالا يام
 نامل دكه ديعا نأ د3 فدامب

 : يجامع ف لاقو ة نا رس
 ارايالا يله نا لوألا نفا ءامتس
 نوككنس ةقطتملا نا فرملا نا ةيكيزمالا
 ةسايس يف ثرمتسا 11 اهدونهد ةربقم
 . ةاطنملاب يرياسعلا ريجنتلا

 ثادص نيب طيرسلا ةيمشا دفا

 ابصخ طقثلا ناك اذا هنا نانو
 ةيضقلا ناغ ةيكيرمالا ةوقثل اسايرح

 :ةيلاتلا ماسقالا ةسردملا

 .ءايرهكلا مسق )0

 .ةراجتلا مسق (©
 .ماحتلاو نداحملا مسق شذ

 :ليجسستلاطورش

 .حاجتب ( ةطسوتملا

 :يهو :ةبولطملا تادنتسملا

 تيوكلا ةظفاحم ْف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

 ما155/11/11 خيراتلا- ١١71 ددعلا

 حق نع تيوكلا ةظنآحم يف ةييبرتلا ةماعلا ةيريدملا نلعت
 «ثتيوكلا ةعانبم ةيدادعا» ةسردمب قاحتنالل ليسستلا باب

 مضت.ماأ0/1-١٠/1١599 فياصملا تبسلا موي نم ارابتغإ

 ةس ارتملا ) عساتلا فصلا ىهتأ دم بلااحلا نوكي نأ

 ,هدعب امو 151/1 ماع ديلاوم نم نوكي نأ ال
 ذهب قاحتلالا يف يبغارلا ىلعف

 ليام قرسشلا ةقطنم يف نئاكلا اهرقم يف مهئامسا ليجست
 نيبهمتسس .ىمسرلا ماونملا ءانثأ كل يضوعلا جارسبأ

 ,اهلداعي ام وأ ةطسرتملا ةساردلاب حاجنلا ةداهش 1

 .اهنع ةروصو داليملا ةداهمتت - ”
 .عس'“ < غ سافم بلاطلل ناتيصخسمت ناتروص ٠

 لودلا نقعب تالوايحب ماما فوتاونبو
 يسايس لس داجيا ةلفرش سربتلا
 , .يبرملا جيلخلا لف لضازلا عضولل

 ناي ويصب هس .

 ,' ةيكرؤمالا ةرافسلا :نامُم
 (لوألا ةعشسلا ىلع يشتمل ةعتنإ

 عيمجج اني نيفظلوللا ءالؤه <
 لوح تايامحاو تابولعم

 م كاوملا نم ةيلبقتسلبا وسلا
 لالطع لبق هداريتسا من

 مطعب تلسرإ دل تناك اذا
 لامه لإ تناز ام ملا قارهلا يلا تيل

 ىلا هيتارفا ةفيعص تركذو
 :ررشالا يه تناك ةيناظيربلا ةرافسلا

 .( تسفوألا ةعابط) يكيناكيملا ريوصتلاو ةعابلملا (1

 ىلا ةرهابملا ةسردملا هذ

 مساجلا ذمحأ باهش
 تيوكلا ةيبرت ماع ريدم



 2 يبت
 مم 2 :هيكحج ىلاآت
 سفحت| ,ىتذ 1[ يلح الو ,لاعلا ا 0 1 يقابل الو ,لقاحلا فرد الإ فوشش *

 ع 0 ع ١

 + تولإب ديسألا شيعي امك ناك تيدج هلل. رئااعلا شيمي
 وب اما لا

 03 . م
 2 0 بلا يع

 2 يف :رداصلا فحصلا نلاَذو ,ةكمبملا يطممشل 5 ليدجنا هاما

 أ 2+ | لما اسغرو سيئرلا ديسلا روص يكلم نايس نوجافلا
 : ةريالملا هددت يأ قارعلا مهنم' طلو ازا ازيح اييإت

 رو تابحلس نا .1 7 لوا بنا <" نداو .. ةينوو
 زا هامل يصخخ# وار 1١ بألا [ ] | دريس نه 1 أ 0

8 :2 
 ت0

 نيالا اسوس يف رستاش رست

 ظحال اهئيص ؟راهطن نإ هيدهبسلا ١ يجناهسرر هفيحبلا بلععا
 الا ةسمخع سب رثالا عافترا ىلع بدحم ريغ رئاطع م ١ دوحر
 (نيبعلا قرض لامشا نايلاذ نيب ةلحرب عوقي نات ديد رتم

 دهسولا دهاشلا و. بي ام يف وهو رايطلا نا ةظياصلا .... ماو
 ءاج ةطمؤ لركتو . جاتا“ ,اسلا برياح هكتشو.. دوسا امبنح ةاحم دهاش هلا ينور بيرتلا زوهتعا دش ىلخ
 قياصلا شنملاو لؤاغنلا يم ةيعيبعل اهيرود ىلا زهظ دعب رم 257 ٠ يلاوح- خافترا ىلع رجحبلا قولا دمي امم 3
 ةوماتت ةطيحا يبوقب لايم تيوعدلا < اطقانحم .ةقرشم عاسنلا ءثياك بح ف يناثلا نيرشُي نم ربا - يناثلا

 كيسا ماويصف“ هةر 1 0
 جام نوهلجتي نويطاوملا اسس ا رجا دا دزست نطتسسسسماو

 , مهتاسملا ىلا موي لك
 , مهصرادم ىلا ةبلطلاو

 دهشت ةولحاملا قاوسالاو
 اهنا - اييارمتع انعاشن

 نابل لييتست نا لواختتو

 اعسالا عضو ىلا دمعت ف
 رعيدلاو - ينويح لكشب

 فرن هفصرالا شرثغي
 ءايدءااو ةميدملا لامج

 ن5 ةيتيرسألا ةبسغامل ا يب لتكلل ثداويح ندع لبمر ب ماو - . ٠ سهاو
 دعنا ف مههرصم هلال يذلا صاطعتلاا دمع ةداياب ديدع ر ءايلا منار

 . اهلك | 119 ةحس لاولم مه ندع نع يلاجلا ماعلا نم ينوآلا بش رجع
 دفع ثعفر لت يراوح هناهت نأ ةيئاملا١ ءابلالا كلاكو .ركذو

 نبع يلا !لةيزب يأ ليتل [6-1 يلا ماعلا ؛ذه فهذبلا لتن دادوع
 نم ةعرغم ةرثاد هلاتب و ..هنك ياملا مامثا لاوط ةكئاصملا لت+ دداوم-
 ةطيترسملا مئارجلا ؛ةيسست دضاو نطفشاو قانشب كسل فنثحلا
 ,؟ةيلذ ماغ دلع امظبق 11553 عرمم يف .. مطحلام

 اغ اهئاب ةمسق +طلا 70+ 'هيف يغيحي يتلا نطلشاو .- -ونو
 ةسسك لغأ يع ناةممال ددعل ةبسمئلاب لتجلا ةبست لجاللا

 هئاقلاب ايئاثو . لوا نابستا اهمييصي ةييقيح
 كاتهو انه جاسوالاب قامتشيو ةؤايجحلا قشعي
 ةيارالا بالحي ناسسا , اهلا

 : ه7 نم جاّتحت ةلرشم اصول ا و ,يرغا ةيكهرمأ لكي يا ىع ي ةمئانا دءانأث هنا تايقعلا ٌروايدتو 0
 قيثزلا ةبام ةشينوسل؛ ايهصلا تاططسلا تقبقتكا + ماو - ؛ةسوم . ةمزاحلاو ةعيرسلا مشاس لمخي ليقتسملا !تيبنوسصلا ةسميسن ةسيئيص موده ةجلاملا يسلوؤسمملا

 . 1 نب ةدررتسملا مرسلا نم ةزهبك ةبنسر ن ةماسب“
 دعب ءاسوملا ا! ذه راوكس+رس يف ةيقاردلا مابنالا ةلاعغو للس ٠ ركذو
 تاءارجل زاهك ةدعل اهئارب دعي كلذ يه غالبإلاب تادهسلا يدمج .نداغ نا
 نم ةدرهتسم اهنا ةيسسورتا باظنسلا اهتع لوقت ثلا موحدلا مده نم
 , ييدطاوملا ىلا اهفسن نم رثكا عينم در نيسعلا

 ةيهتاملا ساللطا ةيحجالم مسن عب لوامتلاب ةساط ةيحب لابو
 تغضخ دن موسللا نم ةيعولا دذه نوك ةفرممل قيقحتلاب «بتارتشالا
 7 ا ةباقرتل

 وأ صصص تصح امض رأأ
 نم ريهك كد ءعارال هافطتسا ةيئاملالا «هتنوب» ةلجم درجأ

 © اطل ا اسسشيا

 دسم +جقسمودلا

 ,ةلملا اها, مدنا قرخي ام رتكاو
 .الوم نيرشع نم رثكا دلخلا تدك مغ - 2 ةحجلل لم رثقل سي مه يدع بوس ا

 لتم ,يبرزوا رطالا فصنلاو يبرخغ اهكصن  ,ةسيبرململا ةحهنلا - ٠ بانتر ظيبرسع 5
 مقر ةهضقلا لوح ,كذس 82 ٠١ ب نشرامعا حوارمت ءاستنا ما يل و بتيتتبمو فاك 7 0 رام ل ' فرفش ّ يتلا ةشرافلا نييملا البجا !زغاف دللا تعك بوعلاا نمو .لوقابرأ قيرعلادبو يمس 2 دن ةياشطاا لوا" 9 ' : 1 . اهييحاو داببجلا مالا , ديسسلا .لراش ,وبتاع يرام رانقايب تيده ,ىرترنفيس  كيرعاشلاب جرتمي للا يلف سامو ا

 | نس هقلدي ام ميدلت يف ةنلابلاع نع ةريبك ةبسب لا عالطنسالا ةصيتن تبا ,نيرخد يعاب 7 ىتدع يبرشلاا لك دين لوامج تنك ..امبش ةياهش ىلغ لوسمحت يرخلادبك ةيعس 0 تاهيمج نرهخفي يك , مامتغالا :رع دلما اهينع نزكرم يلا دعم (] مرثلك ماو ناهمساب ةيداثو رهف جايصو  ةلاشلا دمتست ثيح,. 0 ذم ئيملاع جيو الا سر كالوس لع اخشاب
 ناكو . لاوما نم هلاقثي ابو تاوزلا
 رش ال «ابكر ازعفل» نوسلابج ءالؤو

 ,يئادإ ةفيرظ ىلع تجس اهيا راإللب حيو سيرا نم نقع كلغ يف ةاررتتدت
 ؟روهمجحلا اهم فقرغ ةهنحلا لوا يف امو # راجج- لمت لواهتت , يقي , يب برطال اهفسنس

 0 ترهل ةبتاطو ةيمغلا هو | ىنردكلا طيرصض نه رثكا لجسم دي ثي» يبرعلا هتانتكسو تازارخ ةبالارم ىوس اهييبن# قهحاو ؛برقلا ل تايمغآ را ررهمنخلا برثلو عما لآ يللا رفس'
 ريذبت مهدتع يبرعلا ءركلامل يليذ اهتلحل ده تندتو نويرطنتلا يلا اهيل ةينفرع ناسصلاو ثاع - يعيني يو كاع

 دفبو ,ناطنس ئه ةلس نيرشخ نم رشكان نه اهثوراعو ةناثح دقثلا عد دلا|
 رصتنملانيدما رع ناسلا ءارحخلو ثينحغ لستبس ءاروتكر ةيلاخل اهلوك  .بفوتلا يف هنيرحم
 اهم دره ةييابقا عال يرارلا هلاعت ةيرطمر

 ةريثك ةيبرقم ناغا ةيلغو ةيبرفم ةوشاسأ# وح سكش رعد كام  ”ايئاحخلا اك
 ,هيقارعز هيرصمو معد يفقلا ىدابجتا ) ثنا ده .ويرظب
 ةيرصللا ينال رايمللا ب ددعتما اذه لهالا نثا ةسم ( ١15 غو وابل فالشم

 ]ذه إ انالوب ةياجبمب ٠
 ٠ <« لك اقتنا طهم نأ

 |١ ليبس يل هئاردابدي , بيعو
 . لوقتلل 1رفوتم

 نأ بحي ضايرت# لثم نامقلا ناب نمواامأ سفنلا ملع يب ةق نيدحت يخل 4 راشتمإلا دباب نع ىلع له ,ةيقارملاو نير ف اوفي
 لا 1 يمملا ادذإ مك الملا لقا ف قلطدي

 ىاابنخا .ةليسج 0 مم ةيجعبح ربكا كامي يا نه يه يليسرب
 ةريرعت ل ليمج يقارحلا ماتفلاو ؛اهييدغا لاثظ يآ نافربلاو ىبوم هيل حلقي لا سلمي

 ,ةيقارعل أ يئاغالا يمدي يدؤلا اذهل , هتاحناو ابيل ايسر هي تاه أ صصن
 عتامضخلا يح ىطرعي نم اذه هم لاطاا ةماغ ع مقلع نيفلخالا !إ

 : جالع ةذهف ,ناسنالا كي نا درصاسو
 5 ليتامتل# لواحت ملا © هل ةيسناي
 يلع ضرغ دلق ,نيزاتلا يلع ارسعرش لامعذ) اهنسلب يساملا جا + 1 ني دقتمت لغ ©
 يف ليثتلا يدسجلا نبح ىابقلا برطملا ةانقلا يدلل نسا

 هرصنلا يسيخصت ملو اسسيصقايفو ءجرسملا ةبيملاب .جالهلا يف يل ةليرط هذه -
 دهب يكاطخ مقيظ ل لثأ نق ىسسلا انو  نوحلافب .بدلاوب .نز دلي يذلا سامللا
 مديح دصل رقما ملع يف ناتس  ه.راقسهلا ناءاه
 4كلفكي انام ,صلشلا مف حفإ يبان" .هابضلا يفإ اننا عوتس ين
 هساروبع ةيميرللاب ابابتل ثححمو رياسلا نالا رثخو عاخمسمي لج دسسلا
 ره ثدععتي رهو (ةيلسم ةأرم' تاركدبا اضيف ساعلاعيمبشا نايم ادهو .ينومعسي
 ةبردمللا يلا وركب ريدلا سادلا 5-5

 ول ماع وأ ةيلاسما لزم افرايتكأم ليايس قلع اصلا م00 ا يتم دسم
 باتكلا إ تم رو «,يبرسلا نونا يف ةماح © فارسعاك

 ةرومدو ةيرمملا اهيباحل يشلا قعاشألا هسادش لك رهظا ؛0 جلاش دعم ,
 هيعف دش يدنا اغلا كلست ١ ثسانأ ؟دأ للم نع تم دص ينحلا يسقلا رفع  نويرشملا
 يه ثتاك اذار ,نصلمللو ةمثكاذ بئالد. ,يسلوفام كم ينحا اهيلسو تاؤسس

 ديو ..ةنيمم تكزامت مدت يال دمت مصم مهقح نأ نزل ,اقدبم  هنئاعلل هلل
 5 2 ةيوع ناو

 بيوتي يتامل علنا كا 5 ام تاوس( يمس هيا و مخ هو
 مسجلا لس ٠

5 

 هعفاوتب ةيدش اتالوم مغ (ذاو |
 فويس اولشتما ارهزاب 4ديسقب

 1 .ينويلمم دلع | اوداهتاو

 1 اولمالا , رالود
 عارياب ةنالوم ربل اذاو
 .ا ىلغ بارالو دلا نييدلد نم تاق
 وأ عيساشلا ملاعلا ءاننا يف عملا
 .ةماخ ةرايز ْن هباحطم١ ررك
 +٠٠ دسصحلا ةثيخاده تبئتشا
 ىدمتي ال ليجطلب رالود نويل

 يوغا < #1 يسولالا ةداغ

 هاد يل هيسحإلا وملا هفاثرلا رريتميهيونحالا لامسرا يي ب اسما

 دهعلاو لابتلا يسوم اهند -ايالا
 ءاسلا ,ببست يل !ريثك ةيدقتب ةينرم ةقاشرلا ثلن + هو

 روخملاو قيمجتلا تاريخ تسمو, دما

 لوامت نم راتكالا ىا .لاجملا اذه ل ةقاشرلا ةريبط . كو
 ١ ةرشاملا

 28 2 7 ث هَ مهيدمي هي نيرامتلا يصعبو يأدملا ةضاير ةسراسمو هتاوقلاو ت١٠ هخلا 0 و
 اماوق نيسهخلا نس هبه يتتح ةأرملل نمسعت 0 .هيربلا يعمم مهلا لا اناس 1

 . لهرتلا نع سب ماسث ةعاس هئاوبإ قافتا

 جبصا ماثيو يغنا ةليرطلاب ص510 ااا 22222222225
 ةينالوم يناري نطق اذمكفو

 ميلا يلا لهتلا ةيئاح انايخا ةسحعس ست نصا .نييسسممب ل .٠ الفلل ةيئاثثأ ةينريزنكتلا
 متؤيلو لرابسبلا رش همم ديدين 2 تريصو دادشب ةغاذا امهثبتي
 ةبيدم نس كانا قرع يف ,:زبش ايريطو هيعئاج ءاسلملا لخس عاود وكس + فب ١ يف بورمتسي الف لمه ساشا :اضرأ يهامجلا

 1 رسدلل ا عا يب اهرحلم جالو هيلا ةرسضإلاب ةرسالا | عابس 21 بسب ق اظرخلم اع افتر) هيتيمرسلا كداب لالا سماقلا  تايضايرملا الود نوبلم 7٠١ ةصوم-دا
 ةيديهويسلا ةلودلا سسءم لاثصت ا اكيوطع دوهح ده ماململل نمت مو روسكلا - يناادتهالا

 ياعسل ردصم وج ةئي ىلاي ةيركرلا' ةحاسلا ي ماقملا  يسبلإ قت لا ثاماقملا تاذ ةيبايتعالا يف دهم تايدشمبب ولأ يمرادم
 يف 8 دايز ىلذ يوسمب لأ تسلا هنم عيب يك ولا بيب ارخلا , بأ ارهشتك ' مح ,ةيواستملا نيرالاو نادرسلاو ىبعسو اهئانيزوس
 مويروثلاو موي "رزيلاو رويسانوجلا سس ليالا  ةيريثكتالا ةعللا ةيهدالا 9 ما #0 ا
 ,عياولا سردلا دهسلا كسلو ءاّيما4 ةلينسلا كب ,عياولا سردلا_طسوتملا 5 م 8 دنمج ارابث مهن ناكو ؟ نميرسملاو
 2 صضاير  ُييملعملا بيردت - نم نو زليسم يدوم ناثاو ؛ ١ نعرم»
 راسك أ م ر ةدعسسلا قى ل ,لاتطالا رثم مهلوق نا ءايرللا 2ع
 اثلا_ تايصايربلا - باراوقشلا عيدي هسا اورققسا ةورظما
 ناءاهما فسخ وتل لإ ؟ةلاوب/ اربس ةريزج كي م ع(, 2 ملا طسوتملا ماي نوب رشي ريظع يلو هظوهسف ىلكأ]

 رس ميسم لاق درب عنا اياس يافا يف 2كرخما ريعان .نديلا نه جس 0+ 5 9 نم يونوؤمدم بنأتاو  ييراسللا
 .اوصا ل0 ديكرم مياباييريد“ ةسنف عاطمر ريع ى حلت ١ هركفللا باجنب ا ار طك 280 ءارش# ننكو رسما
 رم ملفا نا سرا ل يمل ةسايعإ يبا ةجنب2 ةديشا - ب دهبي

 -. مع ا هرم هرعاط سم رن نيدو جوع ومد 7 كلاثلا . ةيزيلكب ا ىلا 4“ كرات سر هوو 2 وساق
 سيال اولا لا و دلد رسم وقح هريستلا سس - اهلا . َ 2 .٠ ع هاوس نق هل دفدو 9 يرتعلا ل ةروشلا لس هه © سيداسب سردلا مرسل | ]ريدر دابا ,وؤم ماك سط»
 2 3 رس + تايسايربلا ان راول دهبم هتلالخ يلع
 سمو وبا ديلا الر زادي نصف ل ا يماثل رخل يمثل. ةيبملو نيدوع ااوحاو 0 0 . ةقلاعملا ةمينلا , يدلعلا نا وع اهيبا درسنمبلا نبع م للاي

 يجاكا# نسا راقرز ةررخ اتالم 5 5 . هل م ميم ا لافلام سب ملا عبارلا  هايعالا هلع
 , 0 هم 6 5 0 2 1

 000 1 يب ءايحلا  يملع هلم -
 58 58 5 ب. دج هوو فاعف اهم ا و 4 فق
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 نسالا سلجل ةيمسر ةسقيث+  ١اعقلا ن يدح

 عيانلا ىلوذلا رمالا سلجم دعتشا , عاو قادتنا ١ ممالا
 هكبش لا ىبسح مادض سيئرلا ديسلا تيد ةدحتملا ميمالل

 ىقئاثو نم هيمسر هقيثوك ء يس, ين يام ةيكيرمالا نويزطلتلا
 . .سليجلا |

 دف هددت ا مسالا ىدل هبئادلا ةيقازحلا ةيلثمكا تداكو

 لودلا لل سيخ حادم نيابلا سيئرلا ديسعاا ثي لبح تَعَرَو
 ريريب رييفاخ هدخحنملا ممالل ماعلا يمالا نم تشو ءافهعالا

 سيلؤملا ىئاثو نس هيمسر هليتو ةرابتعا راليوك كن

 قلرتينيتلا

 اللارحأ عه_روئنطسلنلا
 مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا دكأ
 نال مالسلا ديره قارملا نأ سس

 دقو هانيلا توئسحي نييئارعلا
 لبق اوناك املتم نالا كلذ اوتهتا
 ..ةثس فالا ةتس

 ديرن ال اننكلو :«ةلايس فاضاو
 امناو طقل اضشسقلال مالسل.
 ةمدقب قو هاعبج ةيناسنالل
 مالبسلت ةجحام رثكا مه نيذثا سائلا
 مه 3 كتسملا مهتلود لسقل يل
 .نوينيلمسلفلا

 دئاقلا سيئرلا ديسلا لاقو
 نب ةعغومجل هلابفتسا لالخ
 تءاج يللا ةيقيرمالا تالثاحلا
 )'نيروجرولا اهبوز ةرايزل
 .هكيرمأالا ةرادالا نا ..قارملا
 رفظنلا نع ثدحتت يهو قلخغتم

 :كوابلا برصإل ءاهتنا فعب يملاهلا
 رال ,اهل ةيداهم ىوق ةعرسبو

 دئاقلا سيئرلا ديسلا حمواو
 ا وه ساسالا نا نيسح مادص
 رعكد هللا اهسركي يتنا لو دلا ىمست
 ىجلاع ..ةبويحم نوكال رادتناالا
 و ةريبكلا مايشالا قتادحي يلا وه
 رد لموي يذلا وهو ةايحلا
 هبهاوقلا .سيب سيلو هيزو نامستالا
 را ةسيلنلا اهدا مادسخاساو

 اهب ديدهتلا
 .تاقلا سيئرلا ديصلا رماو اذه
 تالئافلل حامسلاب نيسح ماد
 اهيوذ باحصتساب ةيكيرمالا
 رفصلاب قارسلا ف نيدوجرملا
 قارملا ةرايزل اهسودق ةيسانمب

 هطخللا هذه نم ءاذتبا د لاقو
 نوف ةينامقا قوقدع مكل يوكتس
 فذقغت نود كثيبلا باها قرقحا

 ل امي ىرخالا مكقوقح نم ميش يا
 مكيعاطتسابف رفسلا ةيرم- كلذ

 نأ يابني ةنايضلا نا متدجو ام 1١

 مالملادب

 .ايولولا ىلإ اورفاست نا عطقتت ! يثق ثلجمتسا اكيرمأ
 0 ناكم يا وا ةيكيرمالا ةدحتملا ا اع دع

 ا
 89+ يم دئاتثا سيئرلا ديسلا 2 9 ةلوقملا

 نيسفتسلف ىلا رسميا قازتلا نت

 : أ ) لاصصمتسبا# ةطسسصسكب
 و تيل لاخلا نع هنام .موي' دعب اسوي ةعانتلا زجعتح

 ةمدتا يسبال ضميت ةبلاخلا تالوحملا مغر يبرعلا لاضنلا
 صاهجأ لمح نم .ناودعلاو رشلا ركبيمج ىلا اومَضَدا ئيذلا ةبورملا
 . نيسح مادص سبئرلا ديسلا افدوخي يملا يبردلف يضوهنلا ةكرح

 ريهامجلا قح ترداصمر ,ةيورحلا ةءاوبل ينسح ةئايخي
 ةلاته ربع ةيبنجالا عراوبلا رورمل ةريدك «ا» لوقت نا لل ةيرسسمللا
 ؛ةيرصملا دعاومقلا يف ةيكيرمالا تارتاطلا طوبهلو «.سيجسلا
 نلاورفلا تاوق'ةمبشل ةيبرعلا هارحسلا ىلا رييملا شيجع لاسرالو

 ىلع اهيتاجس مطلتو ديتلا رسكت نآ قم دعم يف انريهادب- متمت
 3 + ةنقعلا مههوبسو

 عقون ةيرصملا يهامجلا رثرق ردام ن3 ثاداسلا روثال قبسو
 نيلطسلم نضرال لتسملا ينورهصلا نايكلا عم مالداسا ةدهامم
 اويضيل هقابرو يلوبمالسالا دلاح عزب سايلا وج قو «ةيبرملا
 , نئافحلا ةايحل ةياهل

 رطاح ناميلب عرب عيالا مالسلل ةنباهصلا ناكتسا امدنعو
 يف هنحس يف هلايقغا يرجي مت ةدياهعلا ريئدص يف هشاشر غرقيل
 . ةضماغ قورط

 نا نط ءادعألا ركسعم بيطخلا نتسح راتغعا نا دعبو
 رم يف يبرملا بعتلا عومجم ىلع ةرارت ضرقي نا هتعاطتساب
 ىلع نييرملا تاردتر درهج زيكرت نم الدبه ءامفاو ناك هثكل
 شوب هرادا دي يف ةصيحر ةادا حيصا ينوييصلا رطفخلا ةبواتم
 . يتارملا ةهراسم لجال

 ارنرتقيل نيطسلب يف انئثهاب دوهيلا نوئطوتسلا هرفتساو
 هدجوتن يرصملا ماظنلا يفتكاو .فيرشلا يسدقلا مرشلا ةسيزم
 .سرههصلا نايكلا قينر بائع

 ٠ يحالس اب نامر هللاو» ديشن ىلا اهداع رصم يهامج نكل
 اناهاك ريثام ماخاسلا رذص ف هسيسم عرفيل ممن ليس جرشق
 ,ىفقالا هضيدم ءادهشل اراث دئاحلا

 عيطو ىلغ هئباشر ارهاش لظد يرحم يدنح جرح ىسمالابو
 نورخا لو بتيصيو مدهص ةعيزأ ليقيل ةكباههلا نيرمعتسملا

 «٠ ىوبهرب فياك -لبجملا يسلم دوتح نم رخالا تياحلا ىلخو

 هيياهملا يكيسملا بافعقي يف اهسفن مكفد ةينربلا

 صقر نع ايلممع ازيبعت نايثيرخلا ناييمعلا _اناق ب اخ دقل
 رسدفللا اهنارب نليكمو بما ءادعال ىبرعلا .كتازلا

 جيلدللا م بضع ةرْوُنت ىنرغلا يظولا وفم نالا لاو امهلمو
 رئارجسلا ل اننهُيب مي نماببكيلا ءاوهأ ىلا ؟ ديف امم لطيخلا 8
 هدو ىلع اذكوم يئالثلا ناودعلا ءابّياأ معم قل انسعتتو هيرو دع.

 كرسلملا ودملا نش رايدملاو ييرعلا مسسمل

 هكر ف درهعلا قارخ دييذم ىف ةيمثُك سيرفلا بفنلا لاغ بنل

 حلاصملا بربع ىل ةيئاهنلا بسلك لوثتت هيكل ةيريردلا ةنحهلا
 يارعلا ىلع جانفشا يبا رشلا يون بسم ول اعدم هيلايرتسالا

 ةملطظلا حاوس' طظبو ةهينرملا ةيزحللا مرجان يرشي ندا ادكع

 علا ا( اهامح نب مهل ناكم ال يا نيانيجانو ةيوحلل ةوعدلا

 ختراتل ةليرح ىلا مهب يفلت كوسا ينو مدت
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 الا اييوذ باَحصتساب ةّيكيرمألا تالشاكلل حاملا يرماَي نيس مالَص دقات

 ا حج يناس الث

 1 3 مالّسلل ٌةَحاَحس

 رسم بئاس ميهاربا ةزغ دهمسلا دكا
 .ومم نو ةروستلا ةدايق سلجم
 , بعدل مهدادمتساو نييقارملا

 رسئرما ديسبلا ةدايقب عدبملا يحورلا
 رمش حرضوم نبي نيسص» ماده مكاقلا
 سبا هيهاثتللا ريسغ كرما هوتو
 رامتما يلع يبالا انبهش اهتلتمي
 معظعي معيا لا وطار نب ميظعلا نطولا
 وسلا لخاس ىلع

 مرع ديبسلا ينؤرت لال كفذ ماج
 باث الملل امسوب اعامتجا ميهاربا
 ىرؤسمو هيعاررلا ناتساتاو ةيبرخلا
 ل هيجابستالاو ةيمدمخلا رئاودلا
 نسما ىوميم لوالا ةظناحلملا

 .تاضب نيدئر دبئان ديسلا لالو
 هم هيكاررتلا ةلسلاا نل 1روثلا ةدايم
 دحام هيصوصخ نم هلكست امب مافلا
 وب درعت هرهسم ْن اماه املر لكشت

 ٠١٠ ههمفسلا ىلع هيت“

 حصني حلاص ياع
 داقراب شوب
 قارعلا ىلا توعبم

 سمهلا يسييزلا تكا - عاز  .رطمش ارو
 نسآلا يسلم نأ حلا هبفادنع

 ازرع ىلع قفار اب اذا ىلو دلا
 للَذ ناه يارفلا لم جوها ماقحتسال
 هقلطدملا ددهب !رملتخ اروطم لكشيس
 .اهلبتاب

 رضنشاو هييجحعل ثيدح يف لاعو
 »ل هبا سما ةترشلا ةيكيرمألا تسول
 ةييوست لا ىل موتلا ناكمالاب يلازي
 1 كادصح# هيمن

 حئاس هلئادمعأ يلع سيئرلا حمو
 لامراب شوب عروج يكيزمالا سيترلا
 عم ثحاجلا هدم ثيمبم
 نأ هيابب نم بلد ىلا ىلا !ريثم قارملا
 هيافثذ ةمناسحا هلجرم لكشم

 ةيكيرمالا تاذيدهملا نا لاغ هدُسو
 نا يرص ىدوعال يارملا دس هيسرجو

 لارعس

 ةليشم_دوجوي ديدهت رثا

 يرارطضا طوبف
 ةيدوعس ةرئاطل

 هظربسملا بركد ل جاو - ىسيارك
 عسباب دريال لنا سلا ةتايئانا
 ١: 3 يمس ىلغو دهن ماظم طوبتتسب
 لل هع رقع ريش ظفوسيإم بم ع ةسكخمما
 نال همم مويحوس ميرؤت قنس ىسي زك
0# 

 ياسر بدظدس يهل رسولا. تسمسو
 يارا ةديكخمم نا هلوف يسانسكاب
 لوخو نحل همم علما اضباش خاصا
 ندا ليقف ديت ةرياشتلا ىلع مدسلا
 مسهبل يف .ناسول طق رن اهلا
 تحال ةيلسأ ماسلا ىلا قب دل السلا
 ىبيازك ىاذدرباظفتا روش دعو يوتاع

 ا ا ع رخل
 عا أ لاسح تالشل زيثع ناريس سمس
 هسيعاوسل ذيل حسو ملمت يمول

 ىبصا حامست نم رتب نو لق اينفحر
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 ؤ

 ىودسق هدسق ةدسيهسسسلا ةسيلمع دعب |

 لسخمعملا ب رسشلا يف ةسنياصصلا راسفنتسا
 فبلعا ب ثامنالاو عاو  توريب
 يضويهضلا لالتخالا تاطنس
 هيلاوق حيمجل لماشلا راطنتسالا
 م لكحلا ءزجلا ْن ةدوجولا
 .ينائبللا بونجلا

 هنا رابقتت سلا ان اذه لسمتو
 ؛دفلل , المملا دخلا ناوطنا ةقزترم
 كفتادعلا ةيلمعلا باقعا كلدو

 د.بهشلا اهتدبد يتلا ةيدوطبلا
 ,1 اهسفن تفسل يذلا مئامل يودف
 هقطتم يف ةئريهم ةسيزود
 + ساو ناثبلا يبوسح ؛نوترا»
 ومج ةدع عرصمم نخ ةيلمعلا

 , ةئياهص
 تارثاطلا نم ليكشت كهتثا هدو

 عاوج) سما ةيئويهصلا هيبرحلا
 ةهم ةيملاو ةرلحلا نيع يميخم
 .ادهص يقرش

 نم ةدراوبلا مايثالا تراسفاو
 رم را الييكشتت نا ىلا نادبل بونج
 يب ىلخ ةينوريهصلا تارئاطلا
 .ليجلاو بوتجلا ءاوجل

 ودملا تارئاط تكهتذا امك

 توريب ماوجار سما ةيبرحلا
 لالخ توسصلا راذج بترنخاو
 .ةقهات يتاعافترا ىلع (هقبلحت

 هيلمعلا عوفول ةرادنعاو فس زوجارالا يتسح يدبأ

 ودعلا دْض رويغ يرصم نطاوم اهذِعَر يمكا همئادقت'

 . يسوياهسصلا»

 امك سنلو .بدآالا لاثم ىبيدع ين نا دكؤب ادهو
 ١ نالا ليلتي تاعاشالا لوعت

 ديسنا ةيضال) ةيليللا دادغب لآ داع
 ديزب ءارزؤلا سيئر بئان زيزع قرام
 لا ةريمق لمع ةرايز دعب ةيسد د“
 اموي تقرفتسا يتيفوسلا ل

 0 يا قرا ييسا ع
 ( هنا ةيقارصلا عابنالا هماكوا
 خيم يتولوسيلا سيترلاب ة_ايرل'
 نما اكلنا لالثل مثو لوشتاسروب
 ل عاضوألا تاروطت رخآ لوح نكربا

 ةوعغدلا نك ثباشلا يلثدبملا قاردلا
 لماشلا مالملا ت لهل نم لسنا

 ديك راسم نع ةقلعملا لك يل

 (/ ةملسلا ىلع ةيقبلا)

 6 ل 0

 سما وبكون لف ندع ٠٠ حاو ب وهيكوط
 ةيودا يمبش قئاتيمتس نابايلا نا
 .يقارملا يلا ةيبنم تادادماو

 نغ اكيرسا توم ةعاذا تلقثز
 مهلوت ةيناباهلا ةيجعرامسل# ف يلوؤسم
 تائعبشلا لل نودناتمي » مهنا .رسفا
 ةدحتملا مسالا تارارغ كهتنت ةيسلعلا
 ١ ةمزاب ةصاخلا

 نوينابساولا نوبلوؤيسللا فاسعاو
 ماقلا يلغ الوأ لممتس نانايلا نأ مهبومل
 بوتدلا يلم ةضورفملا دومجللا ةلاج
 .اثلا ثادحا مب لعقلاب تمر ا يملا
 ةارارم ذاهتاو جيلطلا يف يمان ا بأ ىم
 ةدج ىلع الك يىرخلا عفاوم ناشم

 مالسلن ديناقلا سيئرسلا ةوعدسا
 هنامهاو قارملا ةوعد اكيرما توص ةحاذا تذربا  عاو  نطتشاو
 قيقحتل هلمعو مالسلاب نيسح مادص لشاقلا سيئرلا ديسلا هدكا يدخل
 هتلبضت الل اقيطر ةيلوسشلا ةيناسنالا هترافت نم اقالطتا .ةدهلا اذه
 ,.بآ نم رشع يناثلا يف هث دايس ةردابم

 نيمسمس ما ادع سيئرلا ديسلا لابقتسا لوخ صما اهي زيرقت ل تلقخو
 ا ىلع هتدايس ديكات قارملا فويض نيهكجرمالا اياحرت# را نه ىدحلا
 ءاممج ةيتامتالل ابتاو طتف هسقنل مالدجلا قيقحتل ىصسي 3 يقارعلا
 مج ةّضعا ةلقتسم ةلود ل يف مالسلا ةبجحام- يف مه نس رثكا ناو
 نوينبط. باقل

 نايكلل ةديؤملا ةيكبرمالا ةسايسنل هتدايس ماقتنا ىلا تراشاو
 ناثبل بهتجو نيطسلف يف ةيبرحلا يضازالا ةلالتخالو يويهسعلا
 ,نالوجلاو

 سيترلا ديسلا ههجر يذلا كقذلا لا اهريرقت لو ةهاذالا تراثا امك
 هل دايس فيكاتو قارملا ىلع نكورقملا يداستلالا راصيحلل يصنع مادسع

 او
 مالسأا نيا هتدايس لوك اهريرقت يف اكيرما توم ةعاذا تزربأ امك
 عيدجبا نوكي ثيفحب يلمحلاو يدلل دادمتسالا بوطتي مدلقتل يحذبلا
 القطتملا ايامضخ ثخدل جدحاو ةدئام ىلع سولجلاو راومفا ادعتسم
 تيبلا ديري اسك ةيئاقث)) تاسايتل سيلو ةدحوم تاساياو لهلحب
 .« ليثارس)» ذيرتو ضيبالا

 (9 ةحفسلا ىلع ةبغملا)

 اهسضن ةيكيرمالا ةدحتلا تايوولا ىلا ءيسوسب رابعهلا اذش قتم نأ ىلع
 .اهتسايسم

 ةيسأ

 ودعلاتابلطل عضخي يسح :
 ةايحلاريطسلف عمدو دحالع را

 ةعاذا ترتكذ عار  ةقشلملا سرالا
 ةيرصن تاطللا نا ينويهصضاا وذملا
 ا ل مييراوطلا ةلاعع بسلعا
 رثا ءانيس بوئجو ءانهس لامس
 دودجلا سرد تاون نم يرصم يادمد»
 ةيرهملا دودحلا برك ةيئانف ةيلبمب
 ,لوالا سم ةللحملا نيظفسلف عم
 انهن ايبت يف ةيعجادالا دعو
 نأ رسما باعقب يي لطعقتنلا ةبيريبعلاد
 تفهارجلا بالكتا ةيرسملا تاطلسلا
 يلج رجارسعا ثساحاو ةددشم نما

 نأ ىلا ةريشم ءانيس يف قرطلا عيمح
 ةبيبمخب يريضملا .اهبيلا رسعرو

 ذكيه .ليكشتب رما ىسرم ميلحلادبع
 ,ةيلمحلا ل قبك »تلل ةيعاخ

 هيربصملا تاطلسلا نا ىلا راشاو
 قبلد شيتقن عارجاب اهيل ترم'
 نودسعلا نرفع نازسفا نم لتاستلاو

 ةكيمنلا ىلا نولسري نيدلا نييرصملا
 ةيدودحلا

 يرمملا يدنجلا نأ ةعامالا تلالاو
 ف ورمل! ةكرخس دصري ودبي اد ىلع نايك
 طاشتب نملع ىلع ناكو در دحلا ةقضتم
 ,ةفطتملا يي سيئيئارسألا دوخجلا

 ماه دق يرسعملا يدنجلا ناكو
 رتالفاجا

 ودسلا ةسيجراخ ريزي ناكو
 ماظب بلاث بت دهفاد شويهصلا

 رصس لو رج ىلع ةبقارملا زيزعتب ين
 ادهلمخلا رثتا ةقتغملا 7
 مرسم يخجل اهب هاف يتلا ةيلادفلا

 3 ةحبملا ىلع ةيقدلا)

 ةموكحلا ةسائرل حشرملا هزداندرافيش

 ةلاقتسبالل ذعتس فوجي
 نورجاهي تيموسلاو رالود رايلم 4٠ ٠عقوتملا زجعلا

 ماررؤلا سيئر برع اي عاو - -وكسوم
 نم لوكجير يالركيب يتيدوسن“
 لذا هيثم نم هلاقثسالل هداددتسا
 و مغعاسي| ةريدخت ده نال كلذ ناك
 يل ايناخح ةيدرتكا عاصولا نيسيعس
 . يئيقوسلا داحتالا

 مو .يلام مهميعز نوراتخي نوضفخناحملا

 متانثلاهتانامهإلا م وقار َبوضوخي نوسفاتتملا
 ةساقفترسا+ فهييتلا فلاك لا نفعل

 ليصاسقا نأ سنا نرسل ل ةرمادخلا
 نالوا مل ع داع ريع هيامييا

 رابم ويحو ساس مش قش يس

 ةريت اير _عايجوتم < درسلا نم كمودو
 بايوسييه لآ هكرمملع بدرب له دفع
 مدي دع فييطلاو

 نع ةيياك ربلا هحلادآلا هعيش يلفعو
 ننب اهيل رسزفم ىلا مي دي سا .٠ ةياسحاص
 نسما تاقثن ز ككربلاو ديرمبلكم لا عينا
 تاناطالا اول دانس دس مسا يسيعامسلا د
 مساع لخلو هيمازبا اودظطت)و مس اسسسا 'و
 رؤقلل ةجنيب هنا رغوم

 اهلل قلتم ل يسسناب ةقيضصو باكو
 ريصتص ه4 نع 0

 نيسيا كن نس ةيسافسلاو ميرنا ايم
 نئلو مكححت' لاخر بالكومل دسسرملا
 يك ناسدمامبمللا حب هرقل“ تلق دمدعلا

 يلحف احلا بوح
 ركمس نأ ياطدراط ةقيعسض بلاقو
 نم داب تالقنا قيشتحم نم ترش

 ربكالا هيماشب هفسزهلا قاحلا لالخ

 اخذه حيمتا يذلا سباننبش المرعب

 هرسش ساكو دو موهايقل
 هاعالخ ىلك هضصانملا ]وخد عم

 نوخحن] ادب ننفاىياؤنلا اهمون ملعانا
 يسايتسمج لكيومو ةيلاثأ ويزرو ( رصنم
 رسرو قلادع نسم دقمم قمسالا عانت زيرو
 نمرع ىف < هرمك نبالخود) هةمحراجلا
 ريغنتي 34 عيوبي ريف نا ال١ روخلا
 ةوضع 5107 مس ندب ىققا جارفألا

 وسلا ميباوصان نالزبلا ىف اظفاححم
 . رفنو هنا. ةنع هي هي قع
 ليقع يييحكلا مروع ةمسساس ةيوح

 لشخم يأ دن ال جسرملا نووي يتلو
 , ١8535 يشوؤ دلكسسملا هيبل 12: يلع
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 امذو ناحرسلا لا نلتن املا باوصا نس
 ناض ناب ركرصا نارجا ربمالا بكظنن
 نم الذع لغأ لك للص كدت" جزتا
 رب ةيسفانملا نم حرك بتونس تاوه١
 عدلا عيسرملل ةيداموم تاو سسسخ
 نمايلا مهرايسج دك

 ميرسب داق ندا نياشين باكر
 هتافسالا يلآ ريسباب خم دق برهلا
 لون ف تاوضألا رم رثمل دقنت ةرومت
 مسايا حصص ١ يالاو يصاملا عوبسيبالا عازصا
 ديا لا ولسابل نيلاوإا ليهيسسي نا

 ةيلاعب ( ريابةتتش لاي دفو
 نمم نيفيا ىل قايكإ ةييويريل
 عم ةوفطسطا دفنا للي مهفصأ اناو

 هورا ىف 7" هاش وم هب
 .- مرا محم قندص

 رابلا مهبالو نال بلصحم كد
 ييفياتمللا برخع لا ميغا - لافو

 ريصسلا قمرط نمل ةيفصو يما لامس
 انيرصتب ديلقتحج داو جومستا يشع

 يصراشملا لاصملا بصح ىلع
 نار تام التتتسا تاهطا ديو

 ل الذ رسما ةيباظتنول بكاس ايس رسما
 6 رزولال ايسشير نيايتسستف حبسا 13 هي
 نلفف اجلا برزخ روقن نا ججرملا ىمع
 رراقملا تتمفملا هفامزا ناناحنالاب
 ناالااؤ96 ماع طسباوا يف ان وارخلا
 هياكم يف رعتم بيصو تاه اللططننتالا
 ىارطت عاةتتمبا رهلطا دغو هلبامس
 نم 591 لل فححضلا ىدتا هيرخا
 نأ ناقرملا ل نطياخلا ءامسعألا
 هلويقعب سايكسنت نلط مدقبب رحم

 ربخالل 1 4 لياهس موسع, 5130 يلع
 91 دييجرم بلاسلا ركرملا 3 دربش انو

 نإ ةجفنلا ىلع هيغبلا“

 ةلياتم ف 0 فوكيسير نا وكسوم
 ةيطادإإ لبق ةليللا تضرع ينير

 ءيدابملا نع لزانثي نا نكمي ال هنا
 ل ةحيحم اعاريو اهلا بمؤيا

 ر ةلاسسم لع هنقوم لا ةراشا
 :ر مستو اهيلا وك دي يللا رامسالا

 : نس امطا
 لا لوغدي نيدلا كلوا دعساو

 مسناب ققلغمي ال رمال" نا يااقو هيلافمسا
 ال ةيفسفلا ىلع ةفنلا*

 اري سأ اذ
 نطولا ىلا اوداع

 قيرط نع نظولا ضزا لا بتصو
 ني ادد ةيجو يببا ءاشم وسلا
 ةرتيسا هش بمم نيدئافلا نسرتألا
 انفارخ

 ابنه نطولا رصرا مهلوسو لادعو
 دئافلا يهترلا ديسلا هان رسالا
 لا يي دغت» يلعيلا هعلأ سيكا د يسم مادنم
 «بيمرقلا كماهاو ياريلل ةرتناد هيهي دب

 دب نم مهس ندميو
 مهيخرت رس و ءااقلا ىكرسسالا سيو

 نارملا مهينطو للا جدوملاب مهرارتخت»و
 اه ا ساقلا دش دادخسما نيدكؤم
 رقت نأ لج نس ةمصشتلاو ةلان
 هل لاه هم فش ميار

 ءانسلا راظسملا ل مهئايعدما ىف ناكو
 ءريشالل الملا هيحيلا ءايصح؟و يصر
 يراسمو مسالا نس نيس هلا يلع
 برعلا انامل هيئادلت هيهللا



 دئاقلا ثوعبم ةدوع

 ديلوجو يرب ىلا
 زيتا ٌتولتس سنمأ نازعب ىلا دام

 لآ سسخ مادمن دئافلا سيئرملا

 هيرب دايس دمحم يلايوغلا يسيئرلا
 ديلا ديلوتع نسمح يترسيجلاو
 نوؤشلاو تافوالا زيزو لعاف هللادبع
 .ةيديدلا

 دئاقلا رسيئرلا ديسلا ثوحس ملسو *
 ىلا هيدامس نب يتلاسر ينج مادع
 ضخ يترييحلاو يلايوعلا يسيئرلا
 5 جابصوالا تلرريستو هةهتادنلا تاقالملا

 .يبرملا جيلخلا ةقطمم

 يدا رفح نابزم

 ضرعم حاتتفا
 بايشناو ةبلطلن

 وضع ريغ نايرم قيطرلا حما

 يامنر نيماي هلع يملا ملب
 ١لز+' هتاسلا هروثلا دايذ سلكم وسب
 مدسيا يلا هيد هباسر ءارزوتا يميمرل
 عا نلا ىم سس ماو مئاقلا سيئرلا

 ف وبسالا ملاعلا لطب ىالك
 مساسلا ديسلا لادقسسسا لالخ ةمكالملا
 يقفارملا دقولاو سما هل لوالا

 .هربر هيكات ةياسرلا ٍتبمسننو
 ء؟رئابب مهنيياتو ناكيرمألا يملسلا
 ىف ضمع مادس قئاقلا سيئرلا نيبمتا
 ركؤب يتلا ..يساملا با نم رع يناملا
 ينالجحا ىلع دئاقلا سيئزلا ذيسلا سعرش
 هفطنملا ايافق لكل لماكو لما مالس
 00 00 نكن رس يما ةييراففلا ميايقلا مدايفلاب ناقيرمالا يجملسلا زازتعار

 رادم دثاعلا سيئرلا ميسلل ةعاجشلا 2 تارتشالا يبرملا
 .,نيسمح | كبح ونا هميقت الماش
 يبطرلا راجتالا دادعب عرد يف روبمتملا
 ,قارحلا بابشو ةبلطل

 ةيوثان ي ميدا يذلا ضرملا مضو
 هعيناثلا ةاهدهبملا ا ياسا

 ىركدلار بلا
 هيعول [+ ماهتالا اجلا 5
 ةرهشاو ءلبجبسب هيودي لامغاو ةيدأ
 نم ددغ كءاجاتم نم ةيئابرهكو ةيملخ
 ةبلطلا

 ل افا

 م
 ا 0 فيرطالا

 جوملا

 . ,قارعلا بابشو

 .يتينوسلا ناوتالاو قارعلا
 يداصتقالا نواعتلا ثحب

 ةروتلا مدابن سلخم رضع ريعو

 نع ءارزولا سيئرل لوا بئاعلا ديمصلا
 دئافلا سرئرلا فيسلا ريدقتو ربك
 يئالك يلع نميهلم جايحلل نيسيع» ماهسع
 كس ا هه قاارستلا رادو

 اعلا يف ييماسلا و سكت
 سس ما ا

 وضح ناصمر ريما ةقع ديسلا داك
 لوألا فتاسسلا ٌةروَلا ددايع سلجم

 مث هيكيرمألا بارادآلا نا ءاررولا سيئرلا
 بومشلل ةعورشلا قوتسلا نع

 ةمرعل لقاوسو تارارق ذسمختت ماو

 هييصتملل) هضرا ىلإ ينيزاببتفلا بشلل
 يبصي عئاملا مايحتأ لك لك يفد رش يذلا
 نايكلل اكيرما نم يلمأتلا معدلا
 باصتخا ةلماومل مدانساو يبويهملا

 يدنلنذلاو يكيجلبلا نيناملربلا يدفو لدقتسا لوالا بئانلا

 دسك دسم قضت نف برسفسلا تعسادسنا !ذأ

 مالسسلا تارداستم هضفر انههضف شوب ةسيفاو
 دتلتفلا تلتقلا دفوسلا] ' يئانثلا راسصحلا ضرف ىلع ضني ال نوناقلا يد نلنفل

 يف لماشو .يليقح مالم ىلا لصوتاب نو اولا ناب لج موضع داعب اق رادلاو طضنلا عيراضم ذي 1 ريس الم لو ناك يجرب ديس
 3 نا يدشنللا دولا يدتلشلا دقرلا ٠ 8 ,يتيفوصل
 يارا نإ دشن دولا كا ترك ديورم قلو نب ديسلا مضي يذلا يب ني يمس نيالا
 قيبطت ببجيز ةسيودالاو ةيذملالا ةيجرامخلا ةراجتلاو ةعانملا ريزو : "ةهييوطتا

 قيرطلا نا ىلا ازيشتم ةيلونلا نينازقلا رز سيسلاو قباسملا يددإغلا
 وه مالسلا لالخال حيتسفلاو عمقلا ,قباسلا يع دتلتقلا ةيجرافلا تاك ةيقارفلا ة ١
 نيربحم دلكشم ةبا لوح راويح نارجا 2 ا سم ا ةيعمجلا
 م رهسلا انا # ع 0

 ميم و لا كراج و لكشب اه 1 لغو طا عارزتسالا ةلمح قيثوت
 راربتلسالاو نمألا معيفو لكاشلملا سماع تلوم ومب الهق رمل ةيدددبله ثهوبكن_

 .دبوحلا ثراؤك :بنجتلو 3 : ت يرق قيقسنتم
 ن ملع دسبسلا لمكلسإ امك  اهنا' حتا ينلا تارارقلا 3ك فاضاو 1 ا :وتشلا جارزتسالل ةيفطينا
 ةيائرب يكيجديلا نالربلا دلو ناضمر تحل ةيدالاةرادالا ير رسل اهو
 ةنجل سيئر ردلب يد سلاه خيشلا داو ةيعرشلا ىلا دللست مل يتلا ةيلودلا | نوييبإ "يداصتلالا راصسلا لامقماو
 رضع ةيكيجلبلا ةيسراطلا ةراجتلا امنأ ةيلوذلا نيذاوقلاو قئاطجلا ىلا | ةيئايربمالا رئاونلا هتيفرف نيالا
 سرعلا نوامتلل ةيناكربلا ةيممجلا يناملا 00 ارا لادشا يلا هدهت ,ةينويهصلاو
 .يورزالا كاملا ا 1 دولا ب 2
 . 1 و اسمنبا ليجستا
 ل رك دكا نا مازولا ١ اس. 2 هاه ادض, يديكي كيلا ا يي 6 هيعمل

 د

 نا نةلامز ااينساي“ هل ادفيضنلاا نهلو“
 باص ةقيقثا تلحت# ةدايادع 7ود
 نا دعب ناجيسلاو هجن يهارتا يكيرمالا
 كيذاكلا هييئاساب شوب اههدس
 قافخ نم ةيئاودملا هق.سايس تدضتاو
 راوحتل ةليص وأ ةرداسس ةي5 ههفر

 برصلا نشل تاوصالل ىدسجتست اكي رسسأ :دواذ نكنذع

 سنا نمدطتلاو ماعلا |!و ةكادسملا ةملطتم سيئر نامل دوا د ناندع ديسلا
 قارعلا روزب يذلا .يثادابم يزراس وطثوأ ديسملا ةسانرب نويل اظيالا مالمصلا

 ةيجولا نأ ةيريدملا 0
 اهم ا ةلطالا ي يتاوتو ضو ةعيبطل اياو ليهاتو هله عيل ١/ ةروكالا قنا 7 ةلفدصلا ةدظنم سيئر ديسلا 0 ةرودلا تاجيرفي يجيرف نم

 را فاضي رارق دق مل لطب حنو قرشا دش ةراجلا هانت .يضاملا لوالا نيربعت ةرع 0 ادجتسا , نيدظرلا
 م اج ةيايقا ,ريدقتو ةركش نم يرراس وثتوا ديسلا ربو
 د دوش كش عاضو ا ىلع فردتنلا ةصوقلا

 ماقرالاب رابهتالا

 قبلات

 :ةدحنلا 0

 رمل تتك
 نراحلنشا

 هاك بقغأف

 :كتاسيرودلا ©
 ؟عفاأإا
4" 
 ؟؟١ ا

 ئنطاوملا يوانلش بتكم
 ةطرش ف

 تيوحلا 0-7
10 

 هم

 ةبهلانيلا تاياجيصلا
 - ةمطاك .يرجاهلا هيلليم لأ
 - يرهعاهلا ةيانب - يالهلا 1
 .بالدعاولا الياي لساتم
 راش  ةرقملا ,تيركلا ةيلريسم ©

 .ةسهتقا
 2 فشلا يدع اسيد ةيلاذرس
 ,نامع عراش دادثما

 - مالا ءاقولا
 ,سوب دئا هيرصيل

 ل ناصيف قرخرلا ةيلديبم
 رماع - ريا عراشت»

 ل
 - مارسوجلا ,دئاخلا ةيثدينس

 هيتوامتلا ءارهسلا هيدمج لباغم

 1 ةيعس اككزس ءاطيملا ارعلا

 ف قارملا روهجل هريدتو لالحا يب قارا دوهجل هريدتو
 كد ءاج
 ةقادصلا ةملثم يلأ

 ركل عم ديشرلا

 ةيسئجلا ةداهشو ,ةيركسملا
 لاوحالا ةيوشو ,ةيقارعلا
 ناسمطلا ركتفندو ,ةيندملا
 يضار لماك /مساب يغامتجالا
 ماجر اهيفع رثمي نمف :دوبع
 مقر فتاهب لامعتالا
 .رثشلا عم (اكذ كا

 و

 يرسعم رطب زاوج يلم دقاق ©
 لامج /مساب 4غاذأ مقر

 مقر فتاسهب لاصتالا ءاجر
 .ركشلا ليزج عم [ة11 5-1

6« 

 يندرل ريس راوجج يتم دقق ©
 ,رهاظ هللازبع نيش ممساب
 لامسإلا ءاجر هيلع رثغي نمق
 عم 298820- معز فتاسهم
 .زكشلا

 .مو4

 يبدرأ رفس رايجب ينم دقق ©
 يساس ازال ب مقر

 او ابيروا بوعشل قث الحلا عيضوتل داج
 رقطاللا بينتو رارفتسالاو مالسلا وحن يعاسلا قارسل
 هزاع نع زينات يقرب طرا السا لمر قوش

 رس
 ةزازتعا نع زوفزشلوتسا ينيج

 مئاملاو لا بيجو لساشلاو مادا م
 قيسع يناسناو يراضح يرغم ثان ةيزمر ةيدها ددولا ميد لال كلذ

 نباهتنار ملصلاو
 للم لكشب اهصحب م ةبترم ةيقيخح

 نم لبادبم ةكومجب نع ةرابع
 يا

 نأ ةدصحصسمسسسفف
 ىسلعصمما ٌسيبخ نىقطمما

 ءاجر هيدغ رقمي نمف .ليبجوبأ
 ميكر لقتاهب لاصتالا
 د عمك ول اخت
 ,ركشلا عم

 .م+و

 ةدايق ةمعنغر ينم تدقف ©
 ديمخم رمع [مساب ةبعانع

 مقر دعاس
 اهيدع رتمب نمف , 4
 مقر فئاهب لاصتالا ءاجر
 1م 4 وا ع( ات احخ

 .ركشلا ليزج عم
00 

 نروؤش ةسوه تيقن ©
 دمحم دسحأ /مساب برغلا
 يشدرأ فطادبع دمخأ
 ايينع رثبب نسف .ةيسئجلا
 قر فئاه ىلغ لابعتالا ءاجر
 رست ك ام وأ هلام
 ءادثلا ةديرج ةرادال اهميلست
 .ركشلا عم

 هداسيه ةراجا يلم بدقف ©

 71519/0 مهر ةيتيوك ةرايس
 ؟ةم كرا ال١ خيرا ةرداس
 هيمدرأ زرايس ةياين ةزاساو
 «يليثحللا يلمح نايا /مسا
 ماجر امهبلع رثني نمم
 مقر قتاسمه ىلع لاسعلا]

 .ةلداعو ةيناسناو

 الك

 هكا نب

 ( ف عسوملاو يسمطسسلفلا نمسا ىوتس
 : ةينربصلا سسارالاو ةييارا لالش
 ىرخالا

 نس جالك يلع دمحم جاخلا لاقو
 ةيادألا اهتدصحتا يتم تارارستلا
 يه ملسمالا قارنلا بس دمغ ةيكيرمالا
 مسيومات ريغر ةيناسسا ال ثاوارق
 سرت يتكا ةرحألا بوعشلا نا ادكزيم
 عاددلا يف قلوعلا دئاست ةينالاتسالاب
 .ةيميبطلا هتوملتس لسع

 هلداملاو ةيباجيالا ةيملسلا قارعلا
 هايعرشلاو قسلا يلا دتتست يتلا
 قضي .يصذنلا- 0 نوتاقلاو ةهلو دل

 ةدجناو سيبامقمب لكاشملا لك راه
 موالح فيرمأ ديرت انك سيلو
 .,رايتضالاو ءاقتنالاب ةنياهضلا

 1 ١ برحلا نا لاق
 ُ اديقمت رومالا ديزت
 وا هذاا هرودقمب نوكي نا يرصلا
 بسلا نا اوكؤم اهتسادسم ديدعت
 رارخألا نيبببسملاو هشك 1
 مالثعل 0 نيدتمملا نأ قيس
 نيطسلل ضرا يبصتلم ةئياهملا
 ,اهتاسنتمي

 سادربلا هقول |ءاظعلو سيئر ربعو*
 مديسلا ةردابل مهدييات نع نع يكيجابلا
 سا 33 03 نيسمح مانص دل .سيئرلا
 0 اهنا اودكاو ..يطلملا بأ

 ديري هقكخ بر ةيطييأاث نا ىلا اوزاتنو
 .بومسلا هديسبمت دسك فيو مالسلا

 تنل ىن) نسالا سلجم يلع نبأ اويكاو
 لك ىيبطت ف ةيئردنا هتيعرشو هتلايبع
 يصحو اهردبغأ يتلا“ هتارارق
 باحمتاو 1
 جيو ينارالا نم يوييصلا 0 1

 ثعبلا هب تاثالعلا ثحبل
 نه - داع

 يناجإب يبزح دمو
 دادفب لا لصي

 ميملا يما ماسم تادقب يلا لصو
 اياودتا بتكللا ماع ريدم يومك يسبديعا
 صضرامملا يئايايلا يكارتشالا بزحفل
 ةزاعر لإ دقو سر ىلع يتالربنا وطي

 ءابتالا ةلاكول يونا ديسلا اقوا
 ةرايرلا لالط يقتلبس هنا ةيتارملا
 ثبحبن نييقارعلا يلوؤيسلا نم يسب
 | ةلشثم ف عاضوالا تاررطت
 تاضالملا ثحب لأ ا ييزملا
 يبرسلا كسبلا هسرخ- نيب ةهئامتنا
 اقارتسالا بريباو ا

 ,ركشلا ليزج عم 1
 مخ#

 ةدايق ةصخر تدقف ©
 ةمخلرو ,ةيتيوك ةماع ةرايس
 ةفاطبو ,ةيسدر) ةصاخ ةدايق
 ةدايق حيرمتو ,ةيندس ةبوه
 يرخا ةدهب قاروأو ةرايس
 نسيج ميركلا دبيع نمت / مييباب
 هع رشي نمم ىجربيف
 معمر فتاهب لاصتالا
 .ركشلا ليزجج عم 2174-5

 »م +4

 مرايم ةراجا تقف ©
 ةرداص ١72185 مقر ةرايس
 دمحم /مساب 9١و يل
 اهييلع رثمي نمف ,نسن ناتدع
 لزَتْا فئاهب لاصتالا ءاجر
 نئاف وأ 256107١ مقر
 عمم 1458417 مالر لسملا
 ,ركشلا

 مهر ةرايس ينم تدقف ©
 م29 ريوس عيب تيوك 581
 ةدايع ٌةراحاو .صيبأ نول

 ممساب ةرايس رتئدو .هرايس
 رمتحب ميسانيق

 مقا هميدههلا لاسملالا

 علخدخملا وأ غ4

 .ركشلا ليزج عم

 02 0 ا للا ل

 نم دتاقلا سيئرلل ةلاسر ملستي ناضصر

 ؟؟:ةرداسم نوديؤي اسكيرمأ ويلص
 عقاد يدهم يشلس ديس ىفسلا ةينوناق ربغو ةيناسلا 8 قارعلا نض نطغشأو تارارق

 ليسو دقو يمظرسلا سيلخلا ىسشر
 هساترب ,ىدبتلا يكيرمالا مالا '

 سوفتلونس نيج ديبلا

 حلاخ يدهم يدبس ديسلا حضور
 لوسم نأ لج نم لمعي قارمتا
 مهر رازرختسسالاو نما ملاملاو هقطمل ؟

 فدهسم ينثا ايكيرمتلا ثارازفتس#' |
 هريدي برخ ىلا ملاعلاو ةثقعنلا رقع

 يتيرمألا ردعاوتلا فده نا ىلا رابشاو

 وه يبرعنا جيلخافب ةريزحلا ل
 يي زائيسب يكل طقنلا يلع ةرطيبسلا
 باراجتالا برضو ملاسلا رجيصم
 .يقارملا بهتلل ةيراصحلا

 برخلإا قطنل هيننر دنولا دكار
 ةيمها يلا ةرييش ناوراعللاو ديدهسا .
 + وسي 0 لا السلا د نا لثعا نم '

 حلاص دهيم يدهس ذيمسلا رقنلاو
 وقال نيد سيلا يينطولا يستحمل نسا

 ىئديلتسلا ةيجرامما رمهرو يترياغ
 تبيسنت دينيس فلوا ميسلاو قباسلا
 يدملشلا ةراجتلاو ةعاسملا ريرو
  امهل قفارملا هقولاو قيامملا

 "دسخب ةيسسلا يصرعت باو
 مام قيرملا تماورم جلاس
 اياهرلا نم يتاربلا فويفل حابسلل
 هيأ'مافملا ره رظأللا خرداهسب بناجالا
 صهتيغر بسحو

 نل ةروزض يدنتلا دعولا دخاو
 لحخو مهانتلاو راوحلا ةلل دوسبلا
 ةدتلعتملا اهم باعت لكاشملا
 مهميدهتلا ةغل / قرطلاب
 .نأو دملاو

 ةيمماخلا ةودنلا
 بابشلا نماضتل
 ادغ أدبت برعلا

 مالف دناقلا سيئرلا ديسلا ةباعرب
 ءامير#ا ادع دادحب 1ديت نيس

 ىسايشتل ةيساكنا ةردشا لامعا
 رهاصتتل» راعش تحث يبوقلا بابشلا
 ناودملا دض يبرعل# بابشلا دهيح

 . ءينريهصنتا يايزبم ١

 سير ناديد دواوم ونا ديسلا لاقي,
 ا مايئالا ةملاكو بودتلا

 ةيبرع هيبالطو ةيبابش ةمظنم « :
 رقس عمجتلا اذه ف كراضتس

 ٍِ نيسكلسم لا

 يكراشلاف نا ءباغاو
 ةمبرا ىدم يع نولجيمس

 ودعلا
 لبس ماجا

 تامل ةربشلا ١ مهددوذيومت |[:
 ييسو , كس ف ا علا

 سيبدتو برعلا تاريخ بهتو هيدرملا
 , يملسلا تايبدقم

 نا ىلا ناديد دولاوم روثا ديا راثاو
 ةدق م4 ةكااشملا تامظبملا ن

 بارسأ هس لتبي يرصم نو ردنا

 نسسعولملا | نسفخيلاا يل
 ةياسرلا نسا نسم عب حافل 'ةممقع ال

 رقيتلاب قارعتا فوسح نم يمدبوستا
 بسحر قارملا ل ءاقملا وا مقادلل ىلا
 دش راسخا

 يطول" يبباحف ١ هيملاتع لإ كلذ هابح
 قسما مسسان رع نسما حاشا تم دق سلا
 رسقملا سير حلاص يدهم نبعس
 ناسانارسلا نايونا اتيشحو
 لارورس ناولثلا يخدنكلاو يكيحتلا
 افاخ قارفلا

 ل جام ىدهم ىدعس دنسلا لاو
 ءوملا ساس هياراس لإ اش اهلا هييلك

 تمابج#ا رس ىلع رتغجل# رازرغ نأ
 نيب نم وظ قارنا يف نيدوجوسل)
 تفشلا ةيامجل بدجتا ىنلا تارارقلا
 عافدلاو هميظعلا هنسائلمو يسارفتا
 هدهملا اهيماو ةيب علا ةمالا فرش نحل

 بقو امة نسما تاريخا حسم هس م
 عفر لع ةرجدملا اقراثآ ريدمس للف
 لافتا لاطمب لب هيسم ةهيضارف
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 نافيا مهعبس ادب ماسلا رق ىلا راساو

 هو يك ركود عمان

 ينطولا سلجملا

 هيلع ا“ هر م1 يوكل يذلا "ول معلا

 وارسم :١ تيود# نادل يف و وعلا هك
 نسسارشا دسجسلا كاسه سابقا رجخ
 نا ل رغم وا دلسملا موضوتاب ءاوشس

 لرلت»ا ىنع رويطبا باهوسقف لبنا
 هلك لصورشملا .عداششالا راهدا
 ساوفلل اطزاع اكاهملا لكس نادئاو

 يلا ةينانالاو ةملودلا تارعالاو
 اهينع حاب دل رشوب ىعدس

 نيظرلا نيلخلا نير بتاسطو
 فخغوم لاجماب يملاعلا ماعلا ىكرلا
 ىب ءاجالاو اديتا ءى دايم عم مدس
 نرثوسلا نوافتتاو بويفُلاو ممد»
 نأ سيان !يلمحل سولو ةكااسملا حلاصملاو
 هلودلا يش ههكيرم 2| «دحسملا تانالولا
 لنا بجي اهباو دذخار معر يسظحلا
 نم ملافلا برو ءيبت لك لع لبععم
5-7 

 رباعي ركذلا بلولا ف هنا خضواو
 سسرلا ايمسلا 1بايقن ييعازفلا بقشلا

 يدايسنا قكلسم نم نسمات ماتم
 نا عد رفسلا ةيرجب ةيويصت جامتجم

5 
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 دامس ١

 نحب دب وسلا قا رمعلا هفوسيض ةسيقب رفسب جاسسلا
 رف لايجب 1 و رمان فخ ى كلا ساس

 + امنا قارس ه8 م برسل
 بيدع ؟ءدضو ارسسم رن 4 اويقلاب

 باب ابدل تون ينط مالا سيصل ليس
 ١ هيرمو حير وملاو برباطلا تالماخو
 نم الدم ةفضسف ١ ن٠ ةيحلسملا بارقلا رم

 دمملا باليس دادحلا اياده ليسرب يا
 عرس جملا ةسراليملا هيلا سئارو حيسنملا

 مئافلا غم لقسخي يسلا ةقظمملا ءامنال

 نعيضيج ايلا .سناؤم هلك

 ليصالا .يسان ةيبسبللا .ناكو

 لالخ مدع دق ةيحراخلا هرارر _اثمم
 تافالملا ةيببطلا "صرع ةيسيعلا

 يدهرسملا بموملاو هب ديوسن# هيفارملا
 يشقاب .  هيبريملا ابايهتلا لمجسم نع
 رازتلا دخماو عوشولا ربثخللا اهدنم
 هضزاخ اميغ هيلخالاب هفداوملا#
 اوشعا 3 1عا

 ىلدك لا لصصار ع سلحللا راو
 سيم ١ هيل دج يف ول لب م ةشسنا ده ةساخما
 داحختا يونان عورشم لوح لوقلا

 هس وامثلا ةيهالغقا تايبمكلا

 سس دلل سوس ل سم مع

 ءاسنسيم 14 ىسف زسجتمملا ءاذسفلاسب فشك
 جام يدهم دمحم نيسل# فينك

 .بيبومك نع بايحنلا ةراجنلا رسيزو

 يق ةروجحلا هيئائغرا رقوخا ليصالمو

 لع قارعلا ناك يتنا ملاملا ميناوع
 ريخرخ لبق اهدازيدم| يلع ذفاعت
 نإ رئاجتا يراصبمالا راضخلا
 .يعارملا يسشلا

 لكن نأ هراجملا زيرو رسل جصواو
 عيتاوس يف ايلاخع ةررجشم داوللا
 ًايباسب ايراقو ايكري ل نسرم
 ف وديداحشو عروساهو ديمسروبو
 يبدو ةرريهافتسو نيعو !ةثدون
 م تل ناكر ومو

 9 ينوببجو ةيبهلا نا سارعو
 دوجو 3 املا ةينيفومللا ؛ اوملاو
 رجلا ضرع يف ةيسار نس ده

 بيل نم امم 17و بدلا نإ لاثو
 نيد نم يه بلعلا بهلحلاو ,ااقطالا
 فيا اهسس ةزوحملا ةيشاذللا دارملا
 يكرتنا نسرم ءاثهم ف انط 8190و
 يراحاعلا امراق ءانيم ي انط ؟4لاو
 اريشم .. ديعسووب ءادهم يف امه 3 3و
 يروجحملا بيلحلا نم ام ١ عورتا لا
 لل هعيي مت دق يرصللا ءانيللا
 يتسع

 انط 14١ دحوي عووبما ءاميم يلو
 ريبتتمي اميخ بيلخلا نم ل

 ايل 1 1000 ؟
 درعما اشم 13

 ةزوجحملا ةيئا نطو

 موحتلا نيب ام
 ياشلاو ركسلاو ا ةقدبحلا
 زرلاو ةطنشلا ىلا هئاضا ةوجتلاو
 .نابطالا .نم فا31 تائم هفلاملا

 «ىباوحلاو داولبا قلن ليصافب لوخو
 دمحم ذهسلا عضوا ذهبغ ةروحخملا

 2 ةروححلا داؤغا نأ علاه يدهم

 231 ةئالث يه .يكرتلا يسزم هانم

 موحللا نس انارغرلبك ؟1و انط 70و
 71/79 هوهنلا نم امل ؤرإ* و ةدسحملا

 -ياتلا نم ثامارعولدك هييدمحو ابن
 ةرهابلا ايلاه وببرم نوغ ءانيم قو

 كئالثو فلا اهنثم لعر اهبومر هيعارملا
 يل زجتست امديب ياشلا نم نانا
 لك هعبس ةيزانج 31 + ةرودافسم ءانوم

 امم لو ياشنلا نل ابدن [* اهمج
 ياشلا نع ىرخا ذيواح 4 وو اك

 تاتيبراخيب نم ةعط 1+ لا ةفا
 .موينرسالا

 أل يل يباح ؛ وستسل اعب يبد ةراصا ي ناكفررس
 يجاوب 4 رهتحيب امئنيب سيبو دلال

 اه[ انطل ١754 ةينيفوسلا
 يباشتشلا ياشلا نع امارغو ايت
 اض 154 ةنراكلا ءائيم رجتسيو

 ,ءارضخلا ةوهفلا نم املرغوتيت اخو
 ١1١ زجتاحي ينوبيج ءانبم 0

 نم قودتم فلا َن

 محدلا نم وتلا 01ر3 يشري

 2 ناسسطا 7224و مال 5-6
 ,رظلا موحل نع املرغوتيك

 راشه ةزوجخلا رطبا تايمك نعو
 هتالت . !انه را ىلا ةراجتلا ريرو ديسبا
 سقيارظ ءابيس يف ان 1180و اهلا رع

 هتابو اعاح دخت ىلإ هفاصا يسيللا

 د دهجتملا 2 5
 رهبلا صرعأو هيسارلا

 اهنا مئاص ىدهم نسحب و

 (51 ركسلا نم يع فلا (١ لمجت
 .يدهكلا يابطل سا ةيواح

 ة.طنحلا بايماو ليصانم لوجر

 اهيله دقادت ده قارغلا ناك يملا زرلاو
 راثثا هيلع رئاحلا راعجلف لصرف لبق
 ٠ 11١ كانغ نا يلا ةراجتلا ريرو مينا

 دفالا ليولط دفيع نيم عمت نط ىلا
 هقو يل ارتسالا ةطئخلا لتس خم مربا
 اهالخ «دههدم ف ل اريشسمالا بعاجلا كم
 روكا ا بعل ضوريدلا

 ثماك هيئارتسالا ةموكسلا نا ناقو
 ةيوش ليحل ةيعم راسن ليوحتب
 ىلإ ةلهلخلا نم ننع فلا تنم دودخب
 ايلا اهفيرض يف قثاك ينسخ ماظت

 ,قارملا
 .يئدنكلا ةطذخلا سلط نا يعاشاو
 يلع ةبوسحلملا هراهلاب رخآلا وره ثكت
 ميلست نكفرف دمالا ةليوط ةيقانثا

 ا ا

 تريهي_مك ةراجتلل ةرازم ماكو
 نوعا

 ملجه : ايات
 با هس ميس ألم قرش "01

 ىلا جئاص يدهم محي ديسلا راشاو
 نم يرق نط فلا ١78 لانه نا
 ىلا اهنسش مثي مل ةيوروتا ةطنخلا
 اهيوقع ماريا مي دق ناك نا دحب قارعلا
 ,يغاملا ناريرج ره لالغ

 هيرتم بايش يه هيسايس تامطتمو
 ءرسدقتلا تابشلا داحتاو راردالا

 ديِزخ بابضو ىرصانلا بزحلا بابلو

 ,ويهرصلاو يكيرمآلا وركلل ةصفانملا
 ل ماعلا داحيالار يبرعلا جينيستت
 ريروسدلا هببططلا ةبطنمو ىحططسلم

 يعروتندلا بايشلا همظسو هيسئوتلا
 ةسنيتلا هكرمعو ,ونلا بقنا رقمس ذلا
 رماعتا ناصسنالاب ةبعرحللا ةيسالبالا
 يا هناي جلال اهيل .هيبللعت

 سما هيجراخشلا ةرازوب ثدساون
 ةيسارلا ةيناريالا  ةيقارعلا تاثحابملا
 مدطي امب ةيئانتلا تانالعلا زيرمت لا
 ساسا يلعو امهتيب ةكرتشملا حلاضلا
 #0 اه راوجلا نس هيرالاسم
 / يف رارئتسالاو مالسلا زيرملا

 8 م بئاستلا سملرتو هيصخل قى بامملا حاطقو 0
 قا اههفمت ينال يتلا باتسابلا داطتتقا .اميروملا يتطولا صالخلا
 1لصاوم ينسب نيدنملا ينداهتت مجم ”ةيرتاوهلا ةريعشلل 1 مسبم
 رييزطتو معدب ةلحاخلا تاتحابملا | رادثالاو ايروس هبلطل يشطولا

 ساير دبصلا ةيئانتلا تامالعلا
 ثارمتؤملاو ثامظعملا ةرئايد سيئر
 نعر ةيجراشلا ةرارؤ يب ةيودسلا
 ييطمم ديسلا يناربالا تاجلا

 يملعلا ثحبلاو يلاغلا نيلعتلا ةرازو

 تيوكلا ةعماج
 اجارملا ةفانكل بيوكلا ةعماسس ي نيلخسملا هيلطلا يلع

 لويفلا ةدامع ةمحارم لفنلا تارامتسا ءلسم نع نيرخاسملاو

 تالماعم راجنال ( افنان جيوشلا ) ةنشرلا هفطتم ىف ليجستلاو
 ثدنح نكفم تقو عرسأيو ىرخألا ةيفارعلا تانماخلا ىلا مهلاقدتا
 تيامملا سمحلا ميس باياظلا مالسبال يب عوم رخل نأ
 ىتلخك + رماطركك

 نيب ايورولا# نييزمتملا ةيلطلل ينطولا
 هيبارغبلا هيبابشلا هييتلعت .
  ييرمدلا ةشلعن ينتمرلا داجمالاو

 د

 نالمسستعا :

 تارايسلا عيب ىلع فارشالا ةنجل

 تيوكلا ةظفاحم يف بازكسلا

 او: /9 106 خيراتلا - غ9 ددعلا
 قف تاريكسلا باراشسملا عيب ةمجل مدهيلاسملا ةرازو نلعت

 أةحاسلا يقف هديجوملا تاراميسلا عيب نع نيوكلا ةظفاحم

 يف كلذو ,ةصظاُك ءاضف دردح نمض نافيك ةيعمجل ةرواجملا
 جييرات نم ارابتعا مدن لك حابص نم ةمساتلا ةعاسلا مامت

 . نالعالا !ذهرشن
 دموملاو ناكملا يف روصحلا ءارستلاب نيبغارلا ىلعف

 مهمس نتحصتست ةينلعلا ةديازملا يف كارتشالل نيددحملا
 ذادانللاو رشنلا ريحا يتريشملا لصحتيو عيبملا لدب لماعت
 ,كلذ ىلع ةبّترتملا تافورصملاو

 ةنجللا سيئر
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 بمذتبا دقق ةوحتملا تايالوثا ابا
 اهرادقس ررلا نب ةدحش ميتست نك
 دقامتلا ثا دنا ناك نلم فلا يسنالل

 لع رباجلا راصحلا سرت لشق اهينغ
 هرارو ةزاهج] نلكمتن مل امنيب ..يارعتا
 ؤرلا تائحش لاما نس ةراجتلا

 مس راضخلا ضرع لبق اهيلع دقامتكا
 فلا نيسدت ةنءابلاو ايلارتساو دبات
 كلا نيرشعو ؟يدحاياتلا رر# نم ب
 .يلارتسالا رزلا نم نط

 ءراجتلا رؤي دسسلا متبطاب
 قئاعشيلا دكت نك لا "رم نالاب هحيرصب
 يف اهغادباو اهحيصوت مي نآو هل يتسع
 نيمالا لا ارخؤس اههجو يتنا لئقسرلا

 هرثأد ماخ ريدم هترشاح يشم
 ,ةيئاربالا ةبجراخلا ةراريب ع

 يتيركتلا ميهاربا نازرب ديسلا ناكو
 بتكملا ىندبل مكندملا قكرعلا لشبم
 دق ليدج يف ةدجتما ممالل يبوربالا
 ديسلا يتاريالا ةريطن غم يثثلا
 نسض كراشي يذلا .يرصات سورهاس
 يمس “أ رطقلا روزي يذلا .رخا يناريإلا منولا

 هعباتمو تحب ءاقنلا لادن يرجو
 نيدلببل | ندب ما .البييلا ةريسم ميييع دش لبسي
 اينادثلا اك دلملا قتوي امير نيراجلا
 نيزاجللا نيدئبقو نيبعشالا ةمدخا
 ,نيسلسملا

 رمخالا بيلشلاو لالهلاو ناستالا
 فهسبويلاو ةيماعتا ةحصلاو

 مسا

 ٠ تيوكلا ةظفاحم يي ةيبرتلن ةماعلا ةيزهدملا
 ماخك* ماا خيراتلاسا ١71 ددعلا

 عشت نم تيوكلا ةظفاحسم يف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا نلعت
 «تيوبكلا ةعانص ةيدادعا» ةسريمب قاحتلالل ليجستلا باب
 مضت .م155 0 11١/1١/ فداصلا ثنسلا موي نم ارابتعأ
 :ةيلاتلا مامقالا ةسرعملا

 .(تيسفوالا ةعابط) يكيئاكيملا ربومتلاو ةعامطلا ( ١
 .ءابرهكلا مسق (
 .ةراجنلا مسق (1

 .ماحللاو ندامملا مسق 0(
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 ليحتا هورش

 ةساربلا ) عمساتلا فصلا ىهتأ دق بلاطلا نوسكي نأ
 . .حاحدم نهطسوتلا'

 .هدعب امو ١509/1 ماغ ديلاوح نم ىوكي نأ

 نلا ةرفابملا ةسرعتلا هدهب قاحتلالا ىف نوارلا ىلع
 لباقم- قرشلا ةقطنم ف نئاكلا اهرّمم ف مهتامسا ليحست
 نيسيحصتسم ؛يعسرلا ماودبلا ءاسلا كلتو ؛يموفلا جاربأ
 يه , ةبولطللا تادئسسملا

 .اهلداعب ام وأ ةطسوتملا ةساردلاب حاسدلا ةداهش - ١
 ,اهبع ةروصو داليملا ةداهش " 
 عسا( 4 سافم بلاطلل ناتيصحنت نائروص 7

 مساجلا دمحأ باهش
 تيوكلا ةبيرت ماع ريدم



 .احنلا
 ١ 9 بسلا /هذؤخ ملل لال عابوتما

 جسما

 ري هوني اوي دج ١ هيسرايت يمي لعس» دسم

 نايكيرمالا فويضلا لئاوع هسلابفتسا ىدل سسسح مادص دئاقلا سيترلا ثبدح صن 1

 لسماسكلا مالسسلا قتحنو ةسيئاسفن اةؤلح مضل مسلاسعلا سف ن وسينما ةلاصسأ

 ةنس فلآ لمت اوناك املثم نآلا ءانسلا نوستسخي دب مدان مالسسلا نودسي رسإ نوسيفا رسفسلا

 دئاخللا سيئرلا طيبلا بيجر'
 ءاقللا ةيادب يف نيسح مادع
 ثم, عهياسو نيرضاحلا ةالامسلاب
 ءلزه لبق اتياس مادنب اوراز
 5 ةرايزلا

 ,دئاقلا سيئرلا ديسلا قاثو ..
 عيطتسي ءرملا انعتي ام لق سينا

 هنئاحيس دقا دارا اميرو هتحم نا

 امئاق لاجملا يقاييل اذهب لاملو
 .ناسئالا ىمسيل طخلا لوط ىلع
 تقئامعت ول امبر ذا ,طتاوت يبغ نم
 نكنو ,دابحلا تفقوتل ينامالا لك
 قا .هيطاخلا فرعثلا يف ام ريشإ
 ةيلاعلل سكاعلا لرصتلا لقتل
 ةروسسب نابئيالا ةهديرسمب يتلا

 فرستلا يوطدي نا وش ؛ةيعامج
 ةريرع ةليسم تايد يع سكافلا
 ةرلاشلا ناب ن لع مي ذلاو

 ار باح هنوهجوب يذلا
 ارهشلا يتطوسلا ىلجتمألا و
 ناب مهسقلا لاب يف نومنتقم
 سيل :رفسلا نب مهيعنم ل فرصتلا
 ,ةثيس تاينب

 ,اميطجح ركئاقنف نوربوسم انشأ
 اقابفتسم مكنم ناك نع ءاوس
 نم فعثم ةصالخم عب :قارملاب

 تايالوثا نم ازماج نيذلا وأ ءرطسنا
 .,موهيرذب ماقتل ةيكيرسالا ةدحتملا
 .اميمج مكب اهسو الهاف

 نوكلس ةظحفلا هذه نم «أدتبأ
 قوسقدس قون ةيفاضأ قوقوع متإ
 ءيش يا فدع نود تيبلا باهدما

 كلذ ف انب ىرمخالا مكفوقح نم
 .رطسلا ةيرح

 متدجو اب اذا - مكتعاطتسابف
 - خطتنت نا يفبثي ةنايضلا نا
 ةدستملا تايالوسلا لا 0
 ف :ملاهلا يف ناكم يا وا ةيكيرمالا
 ..ةطررت يذلا تقولا
 .اوكش :نورضاحلا ©

 ادآ :دئاضلا سيئرلا ديسلا
 .نورشاج نحف انثدعاسم متورإ
 يا ةدعاسم نع متينفتسا ام اذاو
 نإ متمطئساو ةفودلا ةزهبجحا نم
 يتلا ةقيرسطلاسب (وروافش
 اهيا اثيدل ملام زاف ؛اهتور اتت

 .الهسو العار
 ,ةيسادم نم رتالآ يف :تنغ امكو

 «سادلا يف ساسالا ناب نمؤتا نحسن
 يأكل ريك ”ساساوه اودجو امثبح
 :سانيا قلخ ىلامتو: هتاحبس هللا
 ةيتايحلا ءاوس ,تايجاوب اربوقيل
 يلا كلت وأ اهس ةيلالاملا ةببويلا
 باومسلا بر هلل ريكشلاب لصتس
 هباحنس لا نا املاطو ,.شرالاو
 اذه لثمل ناثتالا قلخ دق لامثو
 ساسنالا نوكي نا دب الع ,بجنولا
 مصنع ررب امنيحو ..اريخ ءدهيف
 عود وهم ديق عويسلا را ةسكاشللا
 نحن تكلدلو .ناطيتلا هياوهل نس

 جلس يلع اهلك ةيرشبلا ناب نسؤل
 ناو ؛ةدحاو ةلئاع هدعاو كرتشم

 مداه رشبلا ايا نأل طيترم اهيلصا
 ءاشسفنا دجن كلذتو .,ءاوح همأو
 امادنع ةناب ,دقتسا ابك منا املتم

 هلئاعلا هده نع ريض اتناكع
 مكل لوفا نأ دن ال نكلو ,ةريمكلا
 ل لاع يهب دا ,يترك- ةومب
 هنهملا ق وأ ,هيس (؟711 ةظليسلا
 اهناب جرادلا ديلفتتا ف يسس يتلا
 اذه برجا ال يمنا مز ةيطئلس

 يلد ؛.ةزيهجالا صعد همهل بمولا
 1975 ماع دس برخلا ةدانع

 لالخ نم مكل لوبا نا دب ال
 سانلا ناب نموا يا يبيرحي
 هييوبرب ىنذلا اديع ,سيدانلا
 تديعي ههابم هم دلع ناظيتلا
 ملا لآ برخا مش نايلعتا حيعلا نع
 ؟هديشو .هطلسلا ق مه نسدلا نم

 هتلا نع دقسا ةظلسلا يف سدلا وكس

 برقا اويوكب 5 دع الق ,رياملا نم

 2-0 -7--52ح--35- حس
 .هللا نع فدبلا اذه ف لاجيشنا يلا

 ةنغلسلا ل وه نم » ىتحو

 نا هنم بولطم ,فصولا اذه لتمب
 نع ..ايليمفتو ايموي هسفن لاسب
 ءيه لهو ,تعءاج فىيكو ,هتهتلم
 ؟ مارم ما لذاح

 وه هتارارف نم يا ةسقم ناسسوو

 نه ياو ,بفغ ةروف ةسجيتن
 يب لماك رارقتسا ةجيتن هتارارق
 5 عانتقالا يلو ةينهذلا

 ةعرت نع ربعي هئارارت نم يأ
 وفه هتارارخ نم ياو مسرب ةيتاذ

 ا عا

 ىلا دب انعمس دقل :نورضاحلا ©
 وت :دئاقنا سيفرلا ديسلا ا

 اتبلطو تايفتسملا ىلا اعبهذ
 ماما امنتا اندجول ملاوقلا مهتم
 نونومي ,ساتلا نم ةريبك دادغا
 ..مهنع ءاودلا حطقن

 نوبكتري نيدلأ دوغي نا لمان
 ..مهدشر لا لاسغألا هذه لثم
 نع اوفلخيل فناوملا اوكرادتيو
 .راهدلاو توملا ةيئاسنالا

 ةدحتملا تايالولا ةعسس تناك

 ِك بوسعشلا .طشع ةيكيرمإلا
 ةيييفعو تاشثيميرالا
 يول يجرد ربغ تاثيتسلاو

 70 تهبصأ !ًذامثف ورك اوتفسصتا
 ب موني انتجت لاح ديص
 ع .نطاوم هناب ضرتفي
 يب تاع عيلطا قا عمسو نطاوحك
 ,.هيلا رظنيس فيكذ رارقلا
 ١ ةهجلا ناكم هسفن عيشي

 عقلا يتلا ةهجلا وأ تارارذلا ذيفنتب
 ءروهش فعيو تفزارتلا اهينغ
 تارارقثا هذه لثم هازا هفتاوبو
 ةقبطم وا هيلع ةدقاو نوكت ايدشع
 .كينبامع

 لوط ىلع ؛؟دبكسم نوكي ناو
 اهدنع هرارقب رفقكلآ ديديل غشا
 دنا هناي رارقلا ذاشتا دم+ فشتتكي
 امنا

 سيك. ةقباس تاءاقن نإ تنك امك
 بتاجالا نم رقضلا نع اومنم نيذلا
 اده نم مهدحول نوقياضتملا مه
 نم نوقياضتس نحان امئاو ,رارقتا
 روعشب نلال .,اسضيا رارخلا اذه
 مايقنا نم نوعنمي اءدثع سامئا
 ايرئثدع نكلو ,مهل قدع وش اس
 ..ةينلا ف ديحولا

 ىلا ءدمحا ماذيل دمصقف ال ابنا

 دصقت انك امناو ,دجحا وقح بج
 لمجت دق لماوع فيض نا طقم
 بربحلا نودبميرسي نيذلا ضمب
 «لضفا اوركفي يكل اليلل نوددرتي
 ينعت اذام اديج شرعن انئار
 اذا برحلا وهده نأ قرعيو :برحلا
 ء.ادج ةمعيذغف نيكس تماو اه
 نع وأ ةباعب ةيئامثالا ىلع ءاوس
 ,ةماعب اهخلاصم

 مل هبال ها دبتعت ,,كلذ عمو

 مدع بيسب نيعطاوللا نم دشا بيب
 مككلو رفسلاب مهل حامسلا
 اهباو تاديسلا اسهتيا نولرعب
 قافطالا ملش وه مك ..ةداسبلا
 مسي بيسب اوتام نيذلا ,سانلاو

 لش نم قازفتا بعش نع ءاودلا
 ..هيكبرمالا ةدستلملا تايالولإ

 تا امئاكو ,ركالت امنيح نالآ
 ,اهركد قفاريو فيلا ضخولا
 ةباتعصا يييايدلا كلدب ينعاو

 ,اكيرما يف رارقلا
 ةحاسم اع لب فحكف انه سيلا

 نمو تناثلا ملاعتا نادلب بوسش لك

 .نونطاوبم مقئاو ,وانثتسا ريغ
 اذه يمالت اوقتقدت نا معئاكمايو
 لإ نهرالا نورت اميز ,.مكباهذ دنع
 نمو يبرع دليوقو ,مكتدوغ قيرطع
 ين اولواحو .ثلاثلا ماعلا نادلب

 - ١ نإ و اينيغ
 .يالكلا (ذه ديؤت ؛نورشاحلا ©

 ..هب رعشلا
 اذاك :,دئاقلا سيئرلا نيسلا -
 5 اذه لصخحي

 اولعغا اكيرما ف ندلوؤسملا نا

 -.يم اعلا يطرحتلا رود مهسمنال
 براوستلاو ةلهقتلا ةوارهنا بحاس
 .«ةفوقمملاو

 نيبو مارتحالا نيب قرغ نانهو
 سباتلا ضعي نأ ابقرخآ ..فوكللا
 ةدسسلا تايالولا نم . نوفاخي
 ..اهتوبعي ا" مهمكلو ..ةيكيرمالا

 هلودلا ىفست نأ وش سانيالاو
 ءرادتقالا لقتي كنا اهبركي دنع
 وه بخلا نأ ..ةيوبدم نوكت نا
 يف ةريبكلا ءابشالا ققحي يا
 نيب لصوي يذلا رظو ؛ةايحلا
 ..لافتو ةئاحيس هللا نيرو ناسئالا

 اصعلا ماختساو ةيهاركلا سيو
 ..اهب ديدهتلا وا هظطينشلا

 تايالولا ةريقسس عم يل ءاقلا
 نا دب #و يهو . ةبكيرمالا ةدعتملا
 ,ببا ؟ ثادحعا لبفو اهه رش

 هلل ل امددهب اكيربا ثئاكو
 ديالو ..با ال تادح) ليلو ,بلولا
 ناب نيرضاحلا عركاد نتا ديما ىل
 ارارق دكنا نكيرمالا سرفبوكلا
 رهشلا ل ءىارحلا ىمع تويحلا عممت

 هيسفكحي ث' مثالا لبق يا كلانا,

 نا فرعث ..ةريفسلل تنق ,.رهتلا
 ةلوب ةيكيرمالا ةدهتملا تايةونا

 ةلودلا تحبصاأ دفو ,

 عزانم ريش نم دحاو مقر ىمظحلا
 خيرالسعملا كلتمت اهباب فرعتو
 اسوؤر لمدتو ؛تاراقلا طرباغ
 .. ةيووت لبانف كلتمتو «ةيوون

 وجرا اتيض لوقا نا ديرا ينكلو
 تايالولا سيئر ىلا هيبفتت نا
 ,.نوب ديسلا ةيثيرمالا ةدحتملا
 بوبصيشلا اولفجت ا نإ رجرت

 ءهقخكتست وا يابت ال ,ةريعصلا

 الا ةرباع خيراوصلاب
 , ةردطتبلابو ةيوينلا , لياشقلا

 - 5 ..هبكيرسلا# ةفيرعسملا 4
 فطسن ىتم نيردتا , ءاهت ثلثا

 8 ينمو ..تاردقلا هذهب بودشلا
 ةمارك نوعصن اهدلع ةاهبتحخت

 اهنالجتساو اهنيرحو بوعشلا هذه
 يف ةعورشلل! اهتادقتعمو اهقوناحو
 هده لك بومشلا دققت نأ وف ةيواز
 انهم بوعشلا نال ,فاشت امدتع
 ةريداطص اهلودو ددملا ةئيلق نكت
 اهنو ةبسورلا اهميث اهل :مجحلا
 رسمتسي ايمدتعو راهتيمخلب
 نم اهنزانت داريو ..اهبلع طغضلا
 تلزانت اذا اهناف ..ايلعلا اهميق
 الي حيصنو ,ةميقا الب مبصت اهتع
 ضرألا ىلع كناك ول ىتح ,نشو
 ,.ةمارك الب حبصت اهنال

 بمشلا طسر متلوجت ول . .نالاو
 عئاب نم ءادتبا متلاسو يقارملا
 ال اذاملل ..ريزرلا فاو نوحملا
 ةريبكلا ليطاسالا مذه نوشجد
 دشتحي يتلا ةرببكلا شويجسلاو
 برسلا تاسدقم ضرا يع
 ةيبرملا ةريرجلا هبش ي نيبلسملاو
 رعت شباب .,عحوضوب' مكل اولاثل
 ةدوجوم ةرف يه ,ذوقلا هذه
 ايتكلر انيدؤل نا عميطتستو
 لك يو ءاضيا اهيذؤن نأ غيدطتسم
 ديدهتلا سئ ال نكد ؛لاوحالا
 مهفنس ديدهتلل انبجتسا وف اذنال
 انتماردتو اننما نم ءيش لك
 . انفوقحو انتيمغشو انتاسدقمو
 عيكس اده :نيرضاخلا دحا ©

 ا
 لك _دئافلا سيئرلا ديسلا .

 يل دتؤب نأ عمطتسي مكني كحاو
 بشع ول ىتحو .يكيرسالا عستطملاا
 ءايشازملا عميجملا طسو انمر
 , .هتاضاعع يف اورمؤب نا نودرفطعتس

 نأ ناسنالا عيطتسي غيث ياب
 قل ..راوحلاب ..5ءعطبسو يف رثؤم
 هيكيرمالا ةددحامملا همايالؤولا سينشي
 نيك امصغ ا م دقي سنتا ةلودلا هبال

 الا سانلا ددهت يتلا ةثودلا سيلو
 ايش امم ربكا نألا اهتهمس نوكت
 نآلا اهتيحم نوال الا 5نآلا لمع
 هيلع يه امم ,رلعا ساتلا اكسو
 ل١ اذه لوقي الا ..يلةتنابو .؟نآلا
 ةئيؤم ةعورشم ملاصم دوسو
 يف هيكيرسالا ةدحتلللا تاياولن

 5 اهسرحت شويج- ريش نم مئاعلا
 هذه تومت فولالا هتارششع نم مك

 عوجلا بيسي ملاسلا ف ةئسلا
 كاما يف انيزو ءايسا ىيفو ايقيرلا
 اهيرو ..تولالا تارشع 5ىرخا
 صقت بيسب ؛فولالا تاطم زواجتي

 يف بوبحلا سرت سمج يف .,ةيزملالا
 ديف .ادنك فو اهاوتسا .ئو اكيرما
 رزاعسالا ظياحت ,رهسلا

 تارايلملا نم مك ..ةررقلا ةيمسرلا
 ضرال ةيزانلا شويجلا ىلع تفرس
 مكو نيملسملا)و برعلا تاسردقم
 تارشع ..؟ةنسلا هده كرصتس
 تارشمل همي. ولو ..كاارايلملا
 نيك تمئدر هذه تارايلملا
 نإ تيمر يتلا بويحلا باحمال
 تائم ذقنت نا اهناكماب الأ :ريحبلا
 نوتومي نيذلا سائلا نم فونالا

 ولوا ,.؟ ايسا يو ايتيرللا ف اعوج
 ..ءاوذلا يلعو ةفاقثشنا ىلع ل
 ةديحتملا تايالولا تفاق وا
 اما ,عورشتملا اذه عيرب ةيكيرمالا
 برعش لك لبق نم دلختسم تناك
 ,.؟ اذه يئاسنالا اهلمعل ضرالا
 ةيناستالا نم ؛ارسج يئبتسو
 ؟ضرالا بوعش لبق نم ركذيس

 ةيكبرمالا ةدحتملا ثايالوثا ثنا
 لخدت تاديسمخلاو تانيعبرالا

 عييزاستلا قيرط نع سابا لذ
 نكلو ..نارطلا انه نم ذيريخلا
 شويجلا مدختست ثذخحا ابدذع
 بولق رسخت تأ دب ةيقيلنلا اسملاو
 ,ى,ساسلا

 بولع .ةظلس ريا رسحلب نسعَو
 نا مهب هلل . اهلوتعو سايسبلا
 ال ةمئيحم هدطحن ف بزسشلا
 اههجوي اهيديا عفرت نا عيطتست
 نوكت يننا ةمضحنلا دعب اهتنأل
 ةيمحب يف نوكتس اهيق ةملسشسم
 اهيديا عفرت نأ ىلع هردام يرخا
 .هبكيرمالا ةرحتملا بانالولا مجوب

 نوكي ىتحح .لاوشالا لك يو
 ال ,مارتحاب اومظعيو ارابك رابكلا
 رانصلا عم مهبامالع نوكت نا دن
 هفالع سبل راوخو ةدوم هفالع

 .عيوجيو ملظو رسمو ديدهب
 ةليشم هبكبرمالا ةرادالا نا
 هاطملا نع تدخعدب ىيشو قلحعم

 يرااملا برخت7 اهننا سعب يملاملا

 ,. اهل ةيداعم ىوق ؛ ةحرسبو
 تلجعتسا اكيرما ف ةسايسلا نأ

 يك يطرشلا رود بمقتل ارسيثك
 مث !داميرغ يئلهتل كحار ..ملاملا
 اهتلود سيئرب ينال اسنبل ثبشد
 , هلاصوا نع رظنلا ضقب ,بشتنلا
 تايالولا ف همخاحتل ,ذليكم
 ثزفت مث لا ةدحتلا

 ضرالا ةمقب لتحت اهشويجب
 ةازقلا اهلخدي مل يثلا ةسدقلا
 .نمزلا نم اترقآ ىشع ةسمخ- ديم

 ةرادا يلا دبصتلاو ..مهل متلق ون
 ننام اسوا .لشوب

 بوعناج-
 دنوابب

 دعلو افاقنم اال فر يهد
 نل لغب ,اتاهد دكهش قلملا هبا

 سيئرلاو مه «هوطرو دخل اوناك
 اهل ساسا 32 نهتامولعمب يرزصللا
 ,ةحفعلا نم

 زيها يرصملا سهئرلا فرتشاو
 هناب ياقو , «نويزطلتلاو ةعاذالا

 ييستممت نا زوجي ملا
 ةبهرل ةيكيرمالا ةده ةدحتملا تايالولا

 ملاعلا 0 ردكعتو ديحاو سعشبلل
 ١' عمتجملاو يفالسنالا
 رارسقب راسيدم رسختف
 ةدهتملا تايالولا له .,!5 دحاو
 جراخ اهشيج ثعبتن ؛ ةطرش زكرم
 اهب لصتي نع لكل :اهتلهوج اهدلب
 فخاتسر نا زوجي لهو 5 ايفئاه
 اهتيزه؛ ناك ماوس نكستالا ةايجحب

 ىلا ةيبسنج يأ نم وا ايقارع وا
 5 دعا اذه

 اوعاج مهتاي .مكل نولوتاي دق
 .,نسالا سلع تارارل ينمو
 دحوم مهتاب امامت نوفرعت متنا امئيب
 قبطيل تارارغ ردهت لا لبق طوماج
 نأ ءاج- ينيشتو .,نمألا سلجم
 تاوقلأ لومو بترو ةيدوعسلا
 رديخيو ,نمالا سلجم ندقيب نا لبق
 اكيرما اهب فلكي يتلا تارارقلا
 اذهب مايقمل ديدحتلا هجو ىلع

 رزقي مل نمالا سلجم نا ..بجاولا

 يف ةيدومسلا ىلا تاوق لاصرا
 تايالولا سيئر ررق يذلا تتاولا
 دده لاسرا ةيكيرمآألا ةدحتملا
 تايالولا سيئر نأ ..تاوقلا
 رزق يدلنا وه ةيكيرمالا ةدحتملا
 سلصم سيلو ,تاوقلا لاسر

 صال

 مولي يتلا تالوجلا اوطحال مثا
 يشيبشت ديسلاو شوب ديصلا اهب
 اوطغل دقن ..ملاملا ىلا ركيب ديسدناو
 اذامض ..ملافلا لك مهتكرح يف
 ذه يتدي

 ,اطن لئاي ملو ؛ناكيرساك ؛ لقي
 ,هتاوقب يتأب نأ لبق

 كانغ ىلا بشاذ هنأب
 كيثدي نا نع قارحلا
 انلقت ,اذه اثنا لاق ول ذا يعدي امك
 وو ىلع خداع اننا رسيب هبا
 الا لك ىلع ةفماكلا ةرطيسلا
 يف ةيرالاو ةيواميكااو ةيجولويبلا
 | ع تدراخم ةوركملا ذكي :تاطذغل
 قارملف لبق
 * قارعثا نا يه 0-6

 تناك ولو ..ةيوون ةليفلا كلتم»
 الو ..كلذ اذلعال ةيورن ةنبنق اذيدل

 سعب نذل ,اهنلهت نأ ف الجسم بيتا.”
 ليانق كتلعي تباثكا ملاعلا ناذلب
 نوفرعت مثثا , ةقطنملا يو ,ةيوون
 كلثمت ليئارسا نأ افرعتا رمت نحذو

 يتلا ةعلسالا نع 2 ندعفلا
 ٌتاهن هبي .انلق كلذ عمو اهكلثمت
 ا آذا ملاملا ف نويثعملا
 .«يقيقحلا مالسلا نوديري
 مالسلا ققاحنو ةيلاهت الولع
 تاسيايقب ةيقطنملا ف لماكلا

 مامحأ ىبعاديا نأ زوجي الفا ..قا
 رىمألا سلجم تارارق ق

 دلا هيف مرتحت ال يزن! تقولا
 سفيجم تازارق ؛ىربتلاو يصظفلا
 ..خمالا

 نيلعسلف ناب نوفرعت متنا
 ةهروبسسلا نالوجئاو ,ةيتحم

 ..لتحم نانبل نم اءزجو ؛ةنكحم
 ..اهتكتحأ يتلا يه ليئارساو

 نوساوؤسملا ركف لف
 بقاوعب نويكي رمألا
 ةدضتملا كيباولا بيضي اب

 بدش بذمي فيك نويرناتلا
 لافطالا لاي فيكو .نيطسلف
 نوسابهيو :خويشلاو ءماسنلاو

 ايش شلي الا .جاعلا يل
 نا ةايقيرمالا ةدحملا +

 ءاهسطن روهزلا ةباش
 6م ,فقرفالا مو امه ل
 :ةينائبل امناو ةينيطسلف تسيل

 ؟مل ول ,اذه لصحي اذافو فيك :
 0 نومئملاو .برحلا نككيأ
 يذلا ملينا هاجت ةصفلاب|
 1 ارمسأ لالتمحا ءارج مهيته. ٠

 00 ا ا

 ديبي لم رخأ لاهرب يتاي ا
 يطل 1+: ةيبيساخ- رصف
 تاني" لا ,.ياوي ةسايس
 8ك ] دابتن+

 يئادتك يهدبو هيقدتب
 ١ دي دهجاوتي ىذفا ناكملا ىلا
 زيدع لتفيو اوسالا دوئدجلا
 نم افلإم نوكي نأ ريغ نم مهنس
 21 5 هتموكح

 ء برخلا نا اذه ندم سيلا

 م ا نورمشيب
 ع كا وس رارقلا مهيدي

 ع عج 9
 يذلا بمشناو لاططالاب
 ًُ ةمهاقس ةراجحلاب ايمويأ
 | تاوق ليتم اهل سهل
 نايا نأ هلاب جتتتسخا ينينارممالا
 الب نيطسلفا ةيضق ا لحت ا نأل
 5ةداكو الماش

 تادهسلا اهتيا ءانلل يذلا ؛ده
 ١7 خي ادتردابم لف 3باسلا اهيا

 3 .يضاخا

 لماكلا مالسلا فير انذأب انلق
 قبسي يذلا مالسلاو .لماقلاو

 يسفئلا دادنتسالا هتاوفعتم عضتل
 3 ام مهاو ؛ضرللا اذهل يلمعناو
 نأ وط لسعناو يبظنلا رادعتسالا
 راوجلل نيدعتسس عيمجلا نوكي
 نأ ةدححاو ةدئاب ىلع نوسلجيو
 لولعب ةقطنملا اياضخ لك ىلفت
 تاسايقب سيئو تاسايقلا ةلفعوص
 تيبغإا ةرادا وىيرب اميثم ةيثاقتنا

 .ليئارسأ دبرت املثمو ضيبالاإ

 ياياولا ف نولوؤسل رعد لع :
 امدنع ايدبع ةيكيرسالا ةدحتملا

 نأ

 ةرتق را مشع تذكتا ليئارسا ناب نوقرمتو
 و سما بلك. ةروصب فيرشلا سدقلا ملقم ةرارنق
 عيمتسملا لاو ملاحلا لأ رابطألا عمو يمسي ام ىلا ةيئاهن

 اوزكف له ,ايليصقت يصصالسالا يللا سلا كلاس درك
 تايالولا بيصيس ام بقاوعب لوما نكوحالا بكر ىلع

 00111111 لا د حسنات هل ية سس هناا ل: 1985
 كلذ اسنلعال اضيدسأ تناسك وسسلو ةسيو وسن ةطسغق كنتي ال قارسعلا
 تس ااا

 ] ةدحتملا تايالولا تأدب امدنع

 اسصسعلاو شوسيحلا مدسقتمت

 ةدسحستسملا تاسيالوسلا لسه اسسكي رما ىف نونو و 6

 اسههيمم تعبت ةنطرش زكرمب

 'ينتاف اضب نستب ب لش 2122220077 212 ساس بوست ترسخ
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 1 باشاك

 نيطاوملا لا يثايحت اولقلا
 : اب نودوفت امدنع ا
 | قارا نان مهل اولوقو ,اميمج
 نديتاربلا نآل مالسسلا ديري
 ) مهتاب اوئيتا دقو ,ءاتبلا نودسحي

 : اوناك اسلم نآلا مانملا ن
 * نسمحعي ىذلاو ةنس فالا ةتس لبق
 * راهدزالا نال ءمالسلا ديزي مانيلا
 * وسمت اال عائبلاو يداصمتقالا
 ؟..مالسلا لش ين الا امهزئاكر

 ماتسفتال سيل ماليسلا ديرب انتكلو
 , يو ءاميمج ةيتاسبنالل امتاو ءطقف
 مام رثكا مه جيبذلا ىباتلا ةمدقم

 هلظ يف مالسكل ةجاح نونوكي
 .ةره .ةلقلسملا ةرحلا مهتلول
 نويسطسلفلا

 يداك ددلو ,قيمونلا مكن ىسمبا
 7 .مكب يقتلا نأ ةعيط هلعره

 ْ مكقدوو دقلا مكايج



 شاقتنا ليد مائس نسم

 ءامل ,ءادنماا ةفيصسع تردحا

 نرولل قباسلا ملاعلا لطب عم
 يالك يبلغ دمحم ةمكالملا ف لبكتبا

 نم لعجين ,مادقب ىلإ ءاج يذلا
 توص علريو مالسلل اعرد هسفن
 صقارسلا نيبكيرسالا نييسنسملا

 ف يكيرمالا يركسملا دجاوتلل
 سدا مضت يلا ةيب 0

 نا ةلباقلا ل <
 ندخا با امه ةروشأأ ةنيدل؟ي ةكم
 هسفن ىلع رجتا) نم اههبل (1 هبلق ىلا
 نيتنيدملا ةرابزب ماج هنا ىلا اريشم
 مسوم يف ةديدغ تارم نعتمم دخا

 . جحلا ميسوم ريش فو حل
 هرتاثو هطسا نع الك برغاو

 نييرسيسا ينييدملا سباق عوتاول
 ردجاوتلا نا لاقو ناكيرمالا بارهي
 > زاجحلاو دجث ضرار يركسملا
 هاوس يغرالا هذه نال لتاشملا لحي
 وا قارعلا ضرا وأ تاذباب يمه تنال

 وا نيطسلل يا ناثبل وأ .ثيوكلا
 اهلشا .برسلا ىشرا يغ ؛ةريف
 مهو ةراضخلا لضا نوبلسملا

 لخ غو مهسفنا نك .نولوؤسم

 اوسيل نييكيرمالا نا هيتالفا دجاو
 مطل نأو ملاملا يلع مح

 دوشملا هذه نوضلرب ييكيرما
 ضرألا ف ين دجاوتلا

 برشبلا نوضمرب مهتااسرا؛
 1 واه نومئريو ءامدلا ةناساو
 .مالبملل مهت .,برصللا

 لراضتلاب يقيس اصهلو

 قارعلا يلع يفورتملا يداصتقالا
 نال ساسبا ال هارخا هبا نيالك لاخ
 نا امك ءاهرش زوجب ال عيوجتلا
 عتم مربخت ةيوايمسلا عئارشلا
 ختمب كلاب انمق ىفرملا نك عاودلا
 © لافزنإلا نع بيلحلا

 ةلود ىارعلا نا الئاق فاضفاو
 ل نيملسمللا لمك يلعو .ةسسلسم
 قرخ طاق اكيرما يف سيثو ملاعلا
 لكب ياربلا ةتاعاو راصحلا اذه

 هطانخاو ةرسك لجا نم لئتاسولا
 دضو هشايسئالا دش هجوم هئال
 _مالسالا نيقو كيورملا

 ينمي ال راصخلا نا ىلا راشاو

 يلا هدحو زبخلا لوصو عستم
 ةيسفن رب ؛فدهي امناو ناسثالا
 قحلا هحول لوملا ينكلو نامسنإلا
 ايوا ابجب سيقارحلا ف تيجو يشنا

 0-2 ل
 ىم ةقالؤلا بجاوملا' يوذ نع حبك
 يساسرو نميقيسومو مارش
 مهنا . تالاجملا ةفاك 1 نيناثفو
 ملعن يق رتوببمتلا نومردسعتس#
 3 انك تاسوللا مسر إو ؛ فشل

 , يعاقيالا صقرلا تاقرف

 تقرا مسرت هثوف دخسي مهل

 و3 راصتخلاب لا راو تاصفاب
 رتويبمكلا مياغ ف ةديدم

 ديسيهبرول يذدياش لوبظتو
 دادعاو ينزيد ماللا إ ةيناصخا

 سوما سول ف ةكرمتملا موهسرل
 تاماسلا يِضمت دعت مل اهتا
 رادها ل ةيلاثتخلا مايالاو ةبيونعلا
 طبق ىئاقد اهتدم ةفضك

 سحشلا رتويبصتلا] مدهتةست اهنأ
 دعدل اهتيب فرش يل .عفصلا
 رمل ادع ريمج دير اما
 يلا هرشصلا ةفريشلا تلوح

 هبولطلا موبسرلا هيف دعت وي دوتسا
 «رماك مدختست مت طقق قزولا ىلع
 صخش رتويدسكو ةريلم ويدين

 ررولا ىلغ ةيموسيرللا روصلا لويحتلا
 لاع اننوربكلا ةكرضتم روم ىلا
 . يوبرهلملا وا رتويدمكلا ةقاث

 اهنم ىنقمل اهب مئاحتت كانه نمو
 موسسرلا نم نويمصنب امملدق
 . ةةكرحتملا

 نب ىا ةكرش هبدذخا ضرعم لو
 رسونمككلا همي ةصصختلا ما

 سبل مين ةياغبلا عيناك اكيرما ل

 ةريديبجلا ةرسؤستالا نضر
 نكمن اع رمح لب ننازاكنيالاو
 ريف , ريونمدكلا ةلعساوب ةراجتا

 فرشا تاموسرو تاهول بضرمل
 نوسيروس لييبف اهراذعأ نلع
 هئزليث باد باجولب مدع يذلا

 . عيمجلا رانا بتيلل دانا
 ههبطلا بالجلا ترسل

 يلاجملا اذه ف ريتكلا ريويبموكلاب
 ربويسكلا مادختسا لف ديدخلا

 يصقنا هنأ سممتطنملا دخا لافو
 فلا نا ديف دلنعت انك يذلا مولا
 اهم ؛ ماقرالاو بايبحذل عضخب ال

 تايضايرلاو نقلا نأ نالا بنش دق
 قولا ريموت يف دين هذي نالمعب
 هيدج حاس ميدطب قو . دهجلاو

 : ءدع اهذفنيو

 لطفم

 يشننت نادلا رشي بور فورعملا
 قطانم يف هيدلا هلامعاو ةليئابجت
 قى ردوميمكلا مدختسست رابص ةرشك

 مارا , نسلم ال هيلض ةدازاو ةامححلل
 هيحملاو ربخلاب نيريثدملا سنمؤملا

 مالبلاو

 هناعامطبا نمي ىالك تدحتو

 يقارعلا يا لافش يارملل ةيراير لالخ
 ل ل ةتوقن هنلمل بفعل بطل دل

 مظل

 هدحاوب لالدع رار هنا يأ زاشاو

 مامالا جيرم ةادبم يف هرم لو#
 فجيتاو ؟البرك ىنييدمو مظاكلا

 يلع ماصالا حيرص يق البوط يسلجو
 اذه ةمظع لمابو هيسي هللا مرك
 مهترايز يدل راوزلا دهاشو نيدلا
 دئاقلاو ملسملا هقيلخطلا اذه حبرش

 ,حييرانلا قمفن سحاف يبرغلا

 ناميأ يدمي تريعش دعل فاعار
 سيئرلا راعش نا بدجوو سيقارملا
 نمؤمملا ..حجارت ال) سمع“ مادص
 مارق يقيفح راش وه (مدختب
 .يبيلق يب ناميالا

 نآلا ىفسي هتا يالك لافو
 لبغ يكذ نم رثثا ةقادصااو مالسلل
 بكش يقارملا بحشلا نا ىلا اريشم
 ,نمؤبو دودو ملاسم

 نال برخلا ثعلدتا اذا هنأ داو

 لك مهتاساب نويلذمس نييقارعلا
 .ملاملا يف رشنا ىوق

 دق ناك اذا امك هلاؤس ىدلو
 هلا لاك ةايجلا نإ هحومط قفح

 لطب ) فقل ىلع زاخو اهبلغا قئابح
 ريلسإ) يفلو (ةمكالملا ف مئاعلا

 .مجاعللا نم ةررعتم نم ادالسع يتب امك (مالسبالا
 تايشكللاو سرادسلا] دتءاسلا

 .ةييمااسالا

 رانا ف نالا حمطي هنا لامهاو
 مئاعلا يق مالسلا ئيقحتو مالسالا
 دادخب يلا قلطذملا اذه نم ءاج هناو
 لسر عم مالسلل انري نوكيب
 ماجنا نم اوؤاس» نيذلا مالسلا

 هنا لوقثاب متيدحح نالك مدتخاو
 ددصب نالا هناو هتايرح ةيصق بك

 عسب ةتاءاتلو هتالومج ريوصت
 سيترلاب ءانالا ناو نيلوؤسمملا
 ائدح نوكيس نيسح ماده دئاقلا
 هملق نم اعزجو هتايح يف امهم
 ,هتلايس ةعق يورد يذلا

 نا تعاشتتا ميس ازاييرتو
 ملف ناك ول امك ريوتتمكلا موكتسست

 ةقوز لحن ههول دادقلا ىف محي
 , ريبك نابذ ىا لمقي نغ

 نك مل تالاجم' لخد ريوسمكلاو
 بباونس سهتل لبق اهب ملجم دجا

 يكن رمالا بفاصبلا مايييرلاف (

 نسلا ليافملل جيأتلا بارا
 مهن' ءذلد نم زمكاو , اهنجمن

 نمافستلاو موفنلالا ميخدست

 هيكلو هياميجف دادقنا ف ليسن
 مادام هنا لوقت موزيلا

 زاص دنم حدامملا ادخال ريونتمكلا
 جدامتلا كلذ كرجي نأ هياكما ل

 اسارزلا هناك نم اه ازنإ هيشبابشلا يلع

 نصح ويدشس هكدك اقيسبم تزقنو

 نكن دل نشدلا رمألا  دهسكام حيصت

 ىرولا يلع انكنم
 وريملا رسب كناه يناورلاو

 ليث ىهشسا نرخاسلا هموسرب

 لفو ريتعالا هناك نم ةلدلف عباسأ

 موسرلا لك دخاو هب هيلك لك بمك
 ,. ريوسمكلا ةطيساوب ( تابشدكسلا]

 رابجبب ربوندمكلاب هنا كبام لوفيو

 امك بانونرلا ربصتب وا رثكيو
 ةيكيي ل نءدعو . (هبولب رابيخن

 ةهساسلا ياك ةعرسب ةرزيثن نوللا

 قرولا يلع ةلقنس نا لقمع

 لادبملا 'رتخد رويفيسولملاو
 دادعا ناكمأإلا ف راضو ديدحلا
 نلك كتينانملا ةسيموملا عطبلا

 كلذ نا يفرتطملا فو , ريوتدمكلا
 سفوسلا) مسا ترعذ انب يللعني

 لوخس ينلا ةدعملا جمارتلا كا ربو
 للا حساخلا هخول فورخو مانرا

 مس , تايسوسو تايفسسوم  تاراخا

 تيا ذم

0 
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 ىلا" .

 ٠ نيينرم ينجك مسرلاو تحلاو
 | رنويبمتلا ىلع اريتك نالا نادعتع
 ناتكما يف راش قلطنملا ادله نمر

 رتوبيمكلا عادختسا نيصغختل
 ةيدرفلا تاصقرلا ميعاصت عضو ىف
 ةيصارمتسالا قرفلناط , ةيعامحلاو
 تامنار راكتبال امود ةساجخ ى

 را مويلا ناكمالا ف راصو ةدبدج

 كات ىلع موسرلا ممسملا كرح-.

 هريقيو اهعث لدعيو رتويسكل»
 بسائب مارس ام ناثخي ىمح
 نيحو ., يضارعتسالا نم دقادهتو
 بولظللا عاقيالا ىلع ره
 وا هضصيرلل يئاذالا لكشاو

 ةييسكت , هلك لو عيبضي نمارمسسالا

 هدهنو . يزول ىلع , كمق مدح او ور
 حصاول ايرورض دعي حل هقيرضلا
 للا ضقارتا صارعتسالا عمان
 كاسل وأ باعوظطتملب نيعسس

 ةسليونطلا ماسيالا يردي ميدعت
 ممصملا ماما سقرلا لاكشا نيدؤبو
 لغو نا لبق ديري ام ريفيو لدعبب

 ١ تافرتخللاا باضفارلا لا هدك فاد

 , وتوبيملكلا يلغ يالا مني ءىش لكف
 ركلسب نيخو , اديع ريق بادو لو
 ناع كلذ عبيطب رما ناخ ممقملا
 يصلسإ رتؤوببيمكلا هيباط
 هةلياك مياعبلا بايهفاربلا

 يئاهنلا اهلكسسو
 هيفاج نم سريلاك موي لوفيو
 اسدهولوك ى رريزت نوس
 لاليع يبن ملاقلا نا ةيناطيرملا
 نكماو هيبصاملا سفخلا باؤسنلا

 ادا خفتت لكسب باوصالا حرمت

 و رظنلا) بفثملاو . ملماكتم هفورنع
 راجيخلا نا ميدحلا هاخبإلا ؟كه

 نمي يملا هبوسلا انلعب
 و' اهب دع نوكي نأ يقدسؤملل
 هفورمملا دادعا عابتا ةهرواصي

 ةدراش كرم 2 ندب تملا جمارملاو

 تاموس قدا سيح - ءدراو الو
 اهلحسيو ا" < هنودلا عارجاو

 لف هنا عسوتت نوح لوفنو
 لكن يفيسوملا راديا ناكمالا
 مويطحلاو , اهباجردو اهشاوم

 نفمسؤوللا حانفا يه هيلاسلا
 ود بيدتنو دقلو , ةننوشيببفلا
 ىدل هدسح اهاوسا للا هب اسمنا

 بوثلا يقيسوفب هيصدخلا قرفلا

 هلم مئانعلا ىف ةرمثسملا ةيكرتما»
 راهلاو كورلا ىف موملا ممطمسمو
 انشا ديس الاكلاو

 ,عوصسم لا ىفيسرملاو

 نفلا نب حوارببلا ةروُذ لادم“
 ىيتيسولا يبن , باسنجلاو
 داضما لدي نكماو , ريويمسكلاو
 ملعو ىالجلا ليلا نين قباب
 ال ,لكلو , باسدعلاو تاييعايرلا
 نوكنس اهب موسلا اسم نا عشان
 وأ صيتس دعب دقلا زلاع هيثغ

 دعب ملو , الشم باويس سمخل

 نع تدعننت نا عيطلاب ايروريخ
 نسيعي بعد ام نورم دحين للتعمسملا
 نلومدختس مهلا , ريومسكلا رص

 ربعتسلا مكظتن ف نآلا ريويسمكتا
 ىرهشلا عافمالاو قاؤقلا راببخاو
 اره دعو يراخب لفثكو , نورولا
 , ىباغالا بانك يئرلل ةنار امون
 ءاون دس ىلع ايورواو اكرم"

 اكلاغم فتفع ريوسمكلا دقن ملو

 ناشساوولا بانكتلو تاملتلل
 لكل اراهج رام مقل , نسي اهيصلاو
 . رخابلاو ناخملل , قالخ لبع

 نىفيسوملا امك مهنمللو عيصملا
 ريجعخا ليدج رهع هيا ,. رغشلاو

 ربوندمكلا

 ا

 ةشسب ةسشنب ل ةييسسلا
 ءنرصمت» هلجي بهتوت

 نص هقفومتم لا ةوناملالا
 اداض مهتلاسو مفهاشلا

 ملاعلا اذه ي اودلو ول نوثفشيس
 ف درو دمو .رحلا سنجك

 «بزانتام تارومت مهثبوجا
 هبوجالا هلحملا ايس براتخا
 هيلاتلا

 رلبش هيردنا نائفلا
 «اماغ اد

 ةأرما نوكا نا ةركف نكت مل
 صم يل ةبسنلاب ةبيرخغ
 نبا ي ةيباسمتالا ةبغرلاب طبلرت
 هنسلا مايا دجا ف درقلا نوكي
 لجرلا نوكي يا ءرخا اهياش
 أرملات ؛لاثن# ليس ىنع ةأربا
 3ك لمسرتا نم رئتا اهل حاتي
 دزاتنان سيالبب رشكنت#
 اهيناوج يتنهم بجوسبو
 نا يف هبظرلا يكلجت ةلبجخلا
 يذلا درفاسملا» كلذ نوا

 ريفيو ..رارستساب .حفتب
 ينحن رارشساب سيبالالا
 ةدئالو ةلواسصم ل ةينمتلام
 هلل دلو .دابحصلا ل دبيددح

 عيسيفرط سيخ اسسسمهنيب

 يبوعش لك يدل عئاش لوتا
 نا ملاملا تاقث لك يو نضرالا
 طخ ةبرقبعلاو نوئجلا نيب
 لوفي ىلا هقسحلا لدخ عيفز
 كلذ سدح هنأ مونلا ءامثنلا اهن
 ءلوسوم مخ اوح خير ر'' اطيجلا
 نأ نكمت ناريبالا نا بيث دقلو
 وأ اهوصمو اسيرقدغ نوكي
 قو دحاو بنو ل انوسحم
 ل لونتو ,اضنا دخت .عرصب
 بحام قك نت اهنا لائمالا

 بسبل هظافلاو ,رايح ههاع
 نركب دقم هندي ةرورلاب

 قوصملا لا زاعتشا يثخ ,ةبلقع
 قمن ادكو .ةيشفاكج بحاح
 دق دونعملا ا هملكلا عب اهانس
 هليعب ..ارابخم نوكب

 بيانبكلا بويا ةريشفلا
 بورصملا بخالاو يتيرسالا

 عمخب خريص )ودا دياره
 ؟دخ ل هننرملا تامولبلا

 باسك ل اهنت اهعمحو عوصومللا
 ضاخحسلا ناونفن اميؤك ردمم

 همحربلاو راوضالا رسيرمل
 م راؤويقت بتباك دساملالا

 ناع لامكو نودابم ضاخسلا
 رحصص ىمس ديضف مروا كلذ

 ريصملا بتشك للو نارولف همنا
 .,انفسس هلاحلا 'نك يع فرب هيف
 ءرج-اك' دحال ذاونا ترب دعو

 يسلم امو ناكو ربك بنح
 ناردخلا ييماع هقيرطت
 لا ةماضاو ,عاسسالاو تارمكاو

 اندع انومم ىناك رسملا هجاع
 ملو عسيجلا رطب ق اهومممو

 ١ 5 ميملا_ماقكأخ- م6153 وتلا

 هذه درت امك ةدتم دينو وف ١ ىلا
 متم مك ,ىينالخأ ي ةهيطرلا
 ةطهللا .ام هطعت ىف نوكأ يا
 قالبمغ ؛كلمإلا هجور ,هيرحسلا

 ةيركصلا فوهكلا إف دماحلا

 ىتلأ ةطخنلا اهنا .ةيروطبالا
 بايشلاو ةداعسلا اهيف دخومن

 .يملاو ىسللاو

 ء,,ةحس 7 د تروفتيد اننوب

 ههامج نم ةيسايس
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 قلحت يمالحأ تناك ام ابلاغ
 تيك امدسنع مسرلا ملاع يف
 حبيما مل يفك ةةييم

 اميل نيف ارجتا عل يبثال ,ةماسر

 عارصلا نادهم ضونخ ىلع دعي
 نم ناكل ,ادلو تلك واو ,ينقلا
 ةينمالا هذه قّكحا نأ نكممللا

 ,اقربخب امايز نوكاو ةلرحت

 ةماخ ةردصب يتاسول ممراو
 لحارس ىلع ,بخاسص رحب برت
 تاسقبف را ىسلظالا طبشملا
 ةيديشفلاو ةنريكلا بارجنلا

 صخاذب ةمالم هيا هيلمع دم

 صخت درج ناك دقف ,كئان
 قى هففشلا ريتي نثاكك كرحمس
 تدح هيسئرفلا رييتئمرا هئيدم
 تايشارلا تناك ,هنتابخ ىضما
 سّقشا دع اخلملا ىلع باهرشلا

 قطبلا هثملعت نحرو هيلع
 رابسعا يلح باسحلاو حيجملا
 ةيايكلاو ة«ارفلا ملعمت يل هنا
 ةيببا ناتحقو .ىمعلا تيس
 يروت# نأ ةهللا١ ىلع نومرشملا
 ىرخم ناكف ,تاسلا ل ةيناب
 حرطلاو عبجتا باسدنع
 ماقرأاب ةمسقلاو ترصلاو

 دبعتو ىو همكم اح هحسلب .نريعك
 .ةودنملا اذه بنص معاذ ريصق

 لايشرلا رم دلع عمتجاو
 لقفلا لايخرو ءاهمااكاو
 نيكلا كلذ ىف هيسئإلاو
 ذف ناكو , يمعالا اذه نان ديدألا
 اع م مسحب مصل ل عبس

 نم اضخش محل يمنا ذاسا
 امورو' ءاسلع رابك
 مكلللا ملت يسييميصحيملاو
 هيكون ناجيمال بايصانرلاو
 تبيرح بنربلا .راشبالا اذت

 الكوس دستع دجدحا ,

 ول دسنبلا لكورفالا 3 اقورفس

 اهورينص "1 اينندل يأ انهزم“
 دنح يلوالا روديصلا ق انفصوو
 لو سنيك ساثلا قو .حمت
 ميزا نا كلو فعص بلابعا

 قرادنصلا“ لو جمتلا نم تانج
 ماده بزبسع ملكش كني ىل ملا
 ملا يشحالا يودنصملا قف دمشلا

 تدكو . .هيالحلا ةعيبطلا طسو
 ةروحهم لمع ةغاق لعجاس

 لإ امسرم
 ,”هنسا 077 سيراه نفيس

 ةيئويزفلت ةقلعم
 مث لتب ؛تنك يتلوفط 3
 الوالا عف بحلا .نسكابشم سم

 دلت خلساو .مدقلا ةرك هنحا

 راجشالا قلست دشع يبكر
 ماصخلا خلا 2 تنكو ,مهحم
 تسلعت يمبا لذ ةّهاشا .رهعم

 اذه تالصاوو ,ودوجلا ةضاير
 ةدسب اديف ةايحلا نم طمللا
 مل ينتاذ ,كلذ ءوص لو ءاضب

 وأ اهبصس نوكا نا .اقلزخم ملح

 نم يتناب ءي رلغتي يشحب ا
 .فيقللا ىمنج

 رردب موقا نا ةفهلب دوا مك
 ,,كلثلا جرهم

 . ةقعاسلاك كلبا جرهم ناك
 كلما يلشغ ريشثاتلا هناثمابو

 5 نيتسلاو عبارلا

 عيمجلا جارو تتولا اونيغ
 ىلا فو ,هعاسلا ىلا نوعلطتب
 مهاسطغا ةسقيناك شعت نم
 3165 .يلب امك ناكذ باوجلا
 وال عضل ,للدقؤقلا

 نورصاخلا رطضازر_ 84
 عيرألا براسلب اب حامضق ىلا
 ةيباسن» هللمع لف تاعاب

 اولصح يح اهريغو موسرو
 نا اوفرعو هجحيسلا سفم يلغ
 حسم ةيورخ

 دري راك ضادلا بفولا قف نكلو



 ى رسصسست نأ 2 دهس أذ
 عاجلا يلخرلا لاذ هبال سقم
 نم ةهيايضت هةيحضيلا زعتسللا

 لئر دعا .هلادملاو حنا لج“

 دوبسو نم مغرلا ىلخ .مهادهع
 .,ةببموكحلا ىبواؤد نم ريثكلا

 يتجرهمد ىلا ةميحاشت ىلا
 «لونملا

 67. ركيف نينئانستوك
 يتاغا فئؤم ةئس

 ارو رف اهعس ىف ىفيسوللا تيعمل
 يدلاو ناك ,رارمتساب امهم
 نم مشرلا يلعو ,انلازيوا انسقم
 سراب مل هنا الا ,ةسايياردب

 ثناكو ,هسهمت لاريو#لا ءانقلا
 ءاصبا هيلارنوا ةنعم يبدلاو

 سفيسوم» ديلتن ناسكو
 .,انبابح نم اءرج ه«ورجحلا

 وياتي لراع اهنع اننيار يلا
 وئانبلا يلح برعلا بقفثا نأ لا
 اهزاع يبا يفارا بجيصاو

 ياريوالا هلابغ ءابشا

 جرلظ ىف بدر قل يسياب نفمع“

 هيفا بحيضالا ,سينكت ةهانهلا

 مك يننان ريبثكبا # انآ .اريوا
 رق بتكل .ةانق نوُتا لأ بمنع

 ءاريصوا هيننم رويلا بحتصا
 ستاتي حومط نع ادسعب

 دملابج ىف ىشخو لي ,هيلئاغ

 امك ,الخار بجورم امل ؛ جاور
 مءيداف الجر لب ,نالا انا

 .هناذ بعؤلا يف انمفمو

 نتنييمش هشابنيز

 ةرراب ةوضع ,”ةثمسعام»
 ىكارتشالا برضلا ق

 ىناملالايطارقمي دلا

 للجار دوحو روسصبا يا ركسي ال
 اسباب نوكي نا عيطتبي
 لو كتلدط بنك اهدنع , ةيشاتلا

 نملك ناك .يابص دهع
 هلرحر نوككا ىنا دوشتلا١

 ايملع احا نوكأ نأ وا مك
 وه ام فشيكب لا هناكماب

 اتاياعلا ينيرتحتب دمت كبد

 نسبا امنو ,امم رخا يف هيئادنلا

 بابصامرلا دلع دريبشك لمعا
 نك دو5 ىفناق .كلقلا لاهم ىف
 هيبنلغلا ىممراتم افظنوأ

 فورم ريع بكوك فاشنكال

 هب ملخ) بنك ام اره ,ّنالا ده
 اهون

 ,ةرمامللا ملاع ىف يثمقأ نأ
 اهي ططحخيم ربش انادخا هخاواو

 اذه .ميمويلا ينايخ يرحم
 ,انابجا ييليصم ىل رودب اس

 لتعم ىدفحي «يناكنأ دقعا ىننال
 ل لجرلا ملاع ي مالحالا هده
 رس خمهرلا يلع كلذدو «,بلافلا

 د نم ليث ظيبسف دوو
 ,امانجلا ةأرملا انثذ يف ملاعلا

 وك ىنابسلا يطاشت نا

 سو ,,ثلاشلا ىشهم هناثمب
 لاجملا يوك هنا ليبجللا
 لاو .ىلمع عويس راسم ىق ريخآلا»
 نسباف ,بركذ أم لك راخما

 نوتكا ىلا ,ةأ رم يبوتتل ةرورتسم
 . لئنن هتاسم للش , روما 3را
 ليجرلا يم رثكا ةآرملا بسساس

 النابيحا

 ريسصتلاو ب قوقنو ةوينفم
 بوخبلا ءوص يلع حبحملا
 نايشالا نا هةتندجلا ةيملعلا
 ىااشومعم نوكب نا نّكمد درثلا

 سفن بمولا يفو اهلياو اتوعم
 ىداع ربش يوطنو عومي عفمتم
 نيحاوت نم نرخ مجاب ىف
 رخصرلاو .نلشفبلا ظاشسبلا
 ميوصوملا اذه لوبع هرمثك

 :ماسر .. رخخا قوعمو

 ديبام ديرفتومج ذلو نا دمم

 ١ه11[ داقلا )ف كضرسيوسلا

 نوع لاك يفي رالاو ةيعايدسمل
 ل 0 ديمسسلا دل يوسع

 مهف ىلع يتوقب ال تارظطتلا هلبا
 ناكو .هلوتح رودب امه «ىش
 هيوشفشب هسوفط .5 تورد

 جارق رمشابطلا عطن ضينن
 صرالا لش اسهب مسرب
 علب نا اسم كلو .ةعضرالاو
 بناك رثخ رفغلا نم سنالثلا

 ,ايوروا هاجرا لك قف هيرهش
 حروخ انناطيوب لكقاف نأ هخردل

 مسيز نم هيحولا ىربلا عبارلا
 كم ةيطق روشب ديرتنونمل

 اهلع درصف اهب نسرفلا , راع
 عيطتسي ا ادع ةيوييوح نا

 را ىلا ةجوملا وا راع رطصلا رويع
 دقوا كم دمع اهل

 ثيجويصوسم  ةهلاياجحت
 .انيصب كيم ع مكس مو دن هايج
 تدعو حت

 نيسوتم5 نيديدملا ةهمسا+
 2 ناك نادلا دليلا امس ع ل
 دفاندب _اواعد ' خشتالل

 هيكئاطم لاك دحلصص كقب كفل

 هيكتو جحانلتلا ديضمب نأ عد
 بقيت الو دسيرللا ل "ورد هس

 ل ضرففل تاجونلا
 نم ريكا مسخ راجل مج

 نومتعا رسب نساباب فلا

 كلذ ناكو منوم يل امل دم
 نتي ناك" 421 ب 3
 ةرورسك ,انقتل ربو تكاعبم
 نيتكرص؟ ابل حيمششس ل ناهمجو

 نيثما هل

 |مربد ان عخ امذو ع ددسعع

 نذل روسلا نيف صم يف ادع
 , دعاس ديا ل

 هم معا انو .هبيرغ لاكشام
 نفمت دوطاعا حيحلا يف عابطالا

 ديكل ميرب اذاف ةورنلا ناولالا
 ءاقعالا لكاب حار ىومم ةويممك

 ,قئولخلا لصعب بتناك وث امك
 _لكألل بسنت اهيا فيك نوعتلغ

 ادهساو نابابلا ىف ريقت مويلاو
 لازن 3 هنا لم ,نينانفلا رزنا نم

 هصحرد لا اذةوعفمو افومم
 مالكت فيك تارك الو هظوحلم
 ةييصعب
 ؛اريلكنأ نم دحاوو

 ,دروقللا ل بيباجخ ىرفيخ
 سمعا ناك ١113 مامتا ن

 مايسشكا ل4 عك
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 نم درسكع ميدابلا خل ىلا

 عارسلللا اشك “6 يلح رسمعلا

 دنا ةكرو هتوننت ءامسلاو

 -هيونطند

 دكينام نم ربك ىاماو نوعم
 يلبس تحبو بييطو يكف

 لنزص فسلم اهرب ىمامجاو
 .وسرسففملا دمارزم 2 هسحاو

 اك عمو عونا عدل يياظيربب»
 ترا بفوق' ءامسساو حضايرب

 ةايممع دهمو هنجمم غاذب
 هيقئاب دهذب اش ديعم حارق ةدنعاو
 عض هساامك عيمجللا بلهدأ

 نا دج هييرم ةينايسح دردقت
 ل هون يلا هيراب مظطشا
 و3 مين ةهناه ليم وا لمفمسملا
 ىلا اسار كلل !وقنم ةيس نستاس

 ييصاخلا ناش نوه دل يسلق ومو

 ١115 مالا ىف . يون عل محل
 همام مسسسلا ين"

 .ادنلا
 20011111111 ل 2 ل

 يلح عل رب يلو

. 
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 ةس واختم تاسسنابتفالا
 تاون تءادب اك ريممل هيهات بقا زب

 لمابتنو هيهزلا, بيتس اهظادس
 ,اركذ القط بهاربو ,ايسنفل راس
 لمحت ,هةيسح ةيفل ييسرامل هرم
 لواخبو ةياندلا هين و“ .رييوكاسس

 هبا سصئماف ايسسوور رهمف اهكشم
 دم ىسيالاو ركذسلا مبا ه اهل

 همن ا د ءدهم

 دعب مل اهن) وذنب هيركثنلا هذه
 تراشتثا ماما دوميذلا ىلع ىناوعن

 ةيدعم ريغ اهنا صرب نستا هطيدحلا
 تدم اننا كلو ,حيحيبمت سيايسا لامع
 اياعلا لغطلا ىرتت نيب عصب هيامنلا

 نيب اهميصن ىنلا كلب نكن كليخم
 هلمطبا يدب

 ةيبدم نم كياز نيون مرودك ذلا

 لافطا ىلع ةهيرخب برخا حتوم

 ,مهبكرم موي دنع  ثاباو روكد
 ةراداو مهبود عم ياينالاب اقبعو
 نم ددع مياقر ينخنو « ىفيشتسمبملا

 بتفصو ب سفنلا ملك ىف نئشاملا

 بعضوو بابببلا يبافلا نايستت
 تناك امامق ناسملا تاغلا تانيثلا
 © ةحبملا

 لامثكا ىعح اهييرخت بقساب
 ناييصلا نا بظخالو .ةلماك هن
 - مهياملا لإ هفمم نودححت اوراص

 باباس ١ باملا سس اسبالا ف يه يسن“

 ى هيلس ندعو كقدك باببلاو
 باعلا اساسا يه .يدلا نهباملا

 .نايدصلا
 , هبرجتلا نم ةهج وا ةدحاو هزه

 قل تناك ىرسخإلا هبرحدلا ىكلو
 قل ايبص انعسضو ول ,فلنحم ماجا
 4 لفط عم هرمخ نم مسماخلا

 لسهف ,رسلا نم ىلوالا رهشالا
 فرضدين امك رعيحلا عم ففرعتب
 ؟بنبلا

 هبكل اهبرش ارما طحالب عقاولا ق
 اينبع  ربكالا لفطلا نأ صيخحم
 لفطلا #4 اعز ىلا ليمن انسب ما ناك
 هلماعيو ب هيد رقسالا و1 مس رفا

 نيرورسم كتحشتو , ىلع نايساك

 او رببك هنا رقم ربكلا لا لوشتو
 اهلا هحاك ل معصضتا ماحا
 كلذ نع نسحلا رمل لا عفاوتاو

 قضو _اسسآلا دريزك ىف هسا رعمكت
 لفطلا سسقل ىف امم ىرورص رما
 رعصالا هناغعر ديشافم هلع نو

 لوشن يسلا ةسئووملا ليجتو
 لا هةلنوقط تاوسبن دعي دعيج امنع

 'اهلمتحب نسا هيئووسملا ربعال د
 يرسلاو ذد الواو هيحور 212 لج

 بهنسي بايحن هكريملا اينهلمج
 اهدالو

 اوس ةروتكدلا لوفس انج نم
 ىلت رامجتل هفرهلا ةجءانا ناب

  مهفم رثبصالا للافطالاب ' .ء-م

 . ناريشلا نم ما اوياك مهنو..
 .اهن ديؤهت نا انعم هنوبزب هلام

 نم ةركدملا ةربقلا كلب ىف هل:
 نطابلا لثقلا يف ررتثب ةلوفطن
 هيتوؤسملا رع اشم لفلتسا

 ةرويكذلا لوغب ادّكه .فسالا عم
 لق رونلا شمت اننا كنار اينوس
 تلح قريعمصلا ملئاعلا مه
 لقط تاحتات راعورلا يقدحت
 نم امهورجم ريهعلا اشيبنف دجاو
 رعفالا ةياعر ىل هثريرغ هسراس

 لاسي نيج كقاذب يسعنو مص
 بحا واحا هل سبل ادا هما ريتستا

 ةده نمو 5مم نارمصلا نيا لئثمم
 ميهافم نا انشيا يرن روض“
 هبنومسبي امو ةأيحلا طمتو ريغعلا
 جئانث لا ىكبإ دع ةريسالا ميطس
 هيياجتالا حئاتنل يلا هفاضأ هثدس
 ,اهلجحا نم ميقا ىنبا

 ةبرحت ثرجا ايبوس ةروتكدلا
 - اهل ءاليزر عم نواعنلاب ىرخ
 ب اهسفت جئاتنلا لأ بلعوند

 يبصلا نم رثك١ هثكؤم بسل بس.
 - اهيوخا نم رابصلا هياغرب موع+
 نمرفن عمتجلاا مدهايقم ىنكلذ
 حامتما امس  عيضولا اذه اهيل
 رقفالا هتوخل ىعرب نأ يمسع
 ,اهرئاشم نم لما سفل هم

 هين ها ودروب هممات# دو

 ةييلم ليغ يويكدلا قئرشلا
 هباصر لش مدع عم نوانملاب

 نب اددنع لعخج يرخا ديرخت
 هفيرارلا يبس مهزرامغا لافطألا
 لا تاسنو ايان د هس دايسلاو

 لم ندد اهنم هيياف ىلا ولكدي
 يقول ةيننلا بحع يب مر لالفطوالا
 بط دقو هيما ر' هيب اس عم لقط

 يا نطخ دبي الا تاهضالاو تايسرع ' نم
 .-مراقلا نافطألا رب بدن ام
 0 رجفصلا ةيامجل الا بعضرلاو
 صن ناك د ةرطتت ريبعلت ان اشم

 ترفيل عيصرلا ضع قو ةميص' ليط
 د التم كرصيم اذا وا لرحس فدك
 يحسسو روصت تاردماكلا بناكو

 ا نويفارلا طخخالو ,ميعل لك
 'اريبمصا ةهسارملا ىف لامضالا
 بياكو ,.عمرلا هيؤر نئدل همه ذلاب

 نحوي زهناقريصتو رهيفاوم
 بنت ملو ءراعملا ىلق قافشالاب
 نهي نكلو ,ةقيا تدير مهن دحاو
 تاوايتقتالا يليق هماس عبر

 مصخبلا لشلوا عم ءالؤه لسلخو
 عرش ىأ لواخب رخا ضفعبو مييصدت
 ةيسهلب قلعتي اثنش عبصرلا لقطتل
 ينلاو هلودح هدوجوملا روصلاب وا

 يم ادلالا نصفي عض ادجع هكر

 .راعصلا بريصي ةيفيك هقرعمل

 اهنلا ليصوت يتلا هجيننلاو
 * ودروب ةعماسج يف نوثحانلا
 بلموب يبلا كلث نع ؟ربتك قلتخت
 يف كئار ايتوس ةهروسكدلا اهيلا
 .. راقصلا نا يهو 'ايناملاب جيتوبم
 يلخن نأ ةجانع يف  انانبو انايبص
 روي اوسراسي يك بساذملا وجلا مهمل
 هربخ كلذي اوبستكيف لوؤسملا
 صح ىلا نظايلا لافلا ى نريحت
 تاخورو اجعاورا نوخدصيو نورمكت
 وعحشت نيونألا بجاو نمو

 وبلا اةده مسرامم لاج انهراقم
 «هيلوؤسملا نم

 لسبقملا نرسقلا يف ةسيعاسف دسلاو ةسيئاضفلا تاصانصلا 0
 ةسيدمتملا لودلا هجاومت

 : ماعقلا وزغ تاييلمع
 ,ةيئابعفلا تاغاتسعلا ىف قباسسلا
 لاوجالاو دوهعلا لوذدلا ةده لدسو
 اهططخ ىبقحت لجأ نم هرمبكلا
 ةبسدقتملا اهعيرامو هيليقتسملا
 ,.اهريغ نع ةعلجتم لطد ال يكل
 لا تاجل اهباف لك هوض لو
 اهتامصحم ميك مدامت١
 اهف نميطي لكشب هنراشنلفالا
 سفائتلا ةبلمش ق رازمننالا
 اهيفاوسص يلع ظافدللاو

 , ةيديلؤتلاو هيعسسارسسالا
 هتال كده نم مظرلا ىلعو
 لتس ىدلا يدملا ةدرعم بحوس
 ةفرممو تاعامصتا هذه هلا
 اديك ,اهقادهال هيسبئرلا .باراسملا
 هفمتتلاو ةوقلا ل اناث ةلطح داع تحب

 نم ايليقةتسم اه ديدحتو اهئييح ي

 رطاخكاو ماطخالا ينحت لما
 هذه ديدجتب با زب يتلا لودلا سو
 اهيعيراتتسب ةدسلاو طاقنلا
 ايباللا يه هينبقنسملا هيئاضفلا
 اهاجت ىففح تنجح هي ارمي دلا
 س مادتبا لاجملا اذه يف امدقس
 اوك مذع هباملو اة: ماع
 , 15١ لرعمتو

 تدهش ءيناصفلا ناعانجلاو

 نرفلا رجحاوا يف اهيزسو اوهبك اميكشم
 تاحيالا بفففخو ,نيرشتلا
 ةرولططت اهب ثفلعتملا تامولعملاو
 ةئاضفلا مولملا نادنم يف اريسك

 يسلفو اهيئايمعلا عيراشملاو
 تاونسلا يف هييباو باوطخح بطش
 عيسوت ىلا سش هرسخالا
 ةننيلتنسملا ةسلملا ناطاشملا

 دايرؤأ ديب اضوسنح ,اهروطتو
 امنق باع ووسلا همعر عحيسوم
 ةبيسا_اسظفلا تانكرللا صخب
 هاندكجلا تازقلاو دنيقجالاو

 ةريبك هخرد للغ حبصا لايجملا اده

 ناربطلا لاخم يف راشسالا نم
 نيمخلا لالخ هييدملا ةظشينالاو
 سال اممو .كريخ ملا هن ةرشع
 لئاسولاو بادنللا ندظ نأ هيف

 هةيبفتلاو ريوطبلا نم ؟ديري تلطنت
 نوننم نلع جيمهتل ةملاعلا

 نرفلا تاحبا ب انيطن1 ةياجتيسإلا
 هشئاصعتلا هسطنال/ رااهن انقل
 ةدندج هيطبا ٠ لا هنعاد دل"

 عمم يشابسما اروسطلا قد منكا
 ةيطاقلا هيكييارمبسإلا لا دفع"
 جيلم لجعل

 لق يىوحلا عافدلا هوف بلطنسو
 هيكرم تالياقبم ,.ىرخالا تياوجلا
 تالايوسلا ةسوفدم هيضيدتج

 ما دنلا عبرات ذاع. هيو

 عمار لل هر دعا ليجخب ىلا

 تارئاط ريؤطت عووسم ,ريوتقملا
 ىسوروالا يوصلا عافدلا ١١

 ,لعاحبلا مهوي 1/6١ ريوكحت _
 هتمانفلا ةسابسلا نيب مئاعلا
 نباش ىدحاب مايللاو هيهاقرنلا ,

 نا هدرفتم ةرويصب نيثيسايسا
 1 غقاولاو ؛:يعامتجالا قاطبت»
 رمدقت يبل -طارؤ- عورسم
 بغاقذلا صارحلالا ىلع همادخس
 يادنم ل لضرب ايمثاو طقم
 يالا ىنفنلا يعابمتلا ريوظدل
 5 نرزفلا هناهن ةزهشتسل
 بتاعانص ان قلقتب انيق اضوصح
 رصبم دخ 'او .ةيبوروالا ةيئافعنا
 ىعامتجدا يشءاهتلا راسبتعال
 . سسلسلا ىنقثلاو

 ىاداحللا نر. ؛ جاطم لوانتسسو
 .هسيسيئر نونو نيرستنعلاو

 ةرياطتل يع دلا يدعتتا بولس ٠
 ريس ريمص يح ) 2+

 , ءانبلا حداستو بءونع
 . كمسسسادوربا7 ا -

 هسكيسس ادوريالا منعادعتلا

 . ةرهمفل

 رطمسمك .ناربكتلا همنا
 , هيقارملاو يار ٠

 تارباطلاو ,كفب نع مكرعبلا

 , رابط نود رطب ينلا
 هيبلمفؤلملا ةيريجبلا فاسلالا

 , تاناننلا هكسطبو

 عييصتلا تاييقيو ميماصتو
 ق تم ريطتساو بعيب يسما داوملا
 همدقم ل ينساب 310 يمامر
 عييدسب ىلا ةيلقتلا بادي دوس“

 تاقييظنلاو لستلا نرفلا اهن
 داوش مادختسا لثمب ةروكدل"
 لثم هديدخ

 هيوند ق هةسويراكلا تايلالا
 ,ىلوالا وأ يئادنلاب لكيهلا زبرع +
 تارادارلا روطبو .هفث اقلا شاذلت +
 ضصاصنمالا باد وا هفافشل
 لسفنتلا لباسو نمو .بكرسل
 ةهرئاخت .هحرسفلا'

 موقت ننلآ بوحي يكمل
 تارادكا ىلا ةجسربلاو تاكرملا لفعل

0 

 ىمهسأ م دشسلا نم مهرتا ىتغذ

 سمسا نريقلا ددؤسسمل ندلا
 محن بلا ةعوطشللا صانن لادهبب

 تاوج' هاو قكامش ىلع ضيق نأ
 هسه بشل“ لودلا يف هخلسملا

 افداحاتي ةطينرشا اضوصخو
 حلا تاوظنع قيقحت كمن هيركس-ع
 " حلسيدلا نم

 بتدتلاو روطنلا مينقا ب

 :لايقل' يب لئاقنلا هيرو
 يستورد سيمو ؟دكسلو

 د ١

 2 ب وسلا هايم فمفيت
 خيطسملا ع تايسيطس نسع

 نم يتاح ضارعلا لف اهمادخاساو

1 

 111-20 ا

 معا يفعل مالح همس
 . ملاعلا نم حلسبلا

 باز هيلسملا تاوقلا تلطتمب
 هيصاخع ةروضيو . نياق للا عيياطلا

 ةفاطو ,همدي زملا بازجولا رجاوج

 _ هدلاع ةيزان

 عسرسلا لغاقظتلا ةرورش
 لافبلا ىئوخلا عافدلاو مكحملاو

 يودحلا عامدتل نود ىل بيج -
 | حيراوصلا ههجاوم نع ةردقلا
 اه »بديلا عافدلا هدهو

 بامجف ههخجاوك -[ )1 60ل
 ودايروبلا ةرئاطو هيوجتا ةيحننالا

 ورقإلا نايلعيب ميظتسي ىلع ةرداعلا

 ضرالا ىلع هيوجحلا
 ق3 ةقيسظب يضرتفت ىذلا ا فسملاو

 وه ليقسلملا

 نهاركم درحلا اها ارضنا
 7 2 لا ا
 05359 باحانم ىم ديكرب ىا

 يسيايسللا لش نوكسسو ,ممل مم
 بارئاط مادكخدساب كراغملا هن رخآ

 ىلا لقثلا قف هروطنملا ريبكونتولا
 ,ةسوجهلا ةبوجلا .بادعملا بن دج
 تارئاط رايبعا نوكيس دل

 يف ىسئرلا ريشنغلا رتيوكملهلا

 مامجب مقب هيضلسملا تاوشلا
 ) )2-1 عورشم ناغادتا 0*5

 بارئاظل ىيناملالا يسرفلا
 م11 عورشمو هلئاقملا رسيوكدهلا
 ,ةيسمسلا ليمنلا لفتلب ©"
 باس ايس قف هرادستلا ركرم نال هع
 نااست . هملدقتسملا لوذلا خييسيدلا"

 تاؤيتلاو هةيييجابصتسلا ةرسها /!
 مرهتجا بلطدت ةيلرؤيسللا ةحب 1١
 لغو :ةروطشمم ممخ تاطتدسسا سازع ع9

 ادهن ههاشرا غيراسلا عض

 راجبا يل لوصولا لخ* نم بس
 نا اهباكناب ةاليطنلا نغ ٠

 220 مهو رع ةطانق جبع
 دييهش ررعاسشوب رهتنم اسم

 معز سيحمل ها ةرو معرس م

 رسسسسمقلا ىلا ةس رود السحر ميظنتل دعتسي أدب مسهضعب

٠ 
 ليتلتسا ْف ربكا ةيمها ةيعاشسا'

 ,, لكيهلا ف اهلوح 01
 مءاشعأ ىداث دالف ,يملاعلا

 ةراق رففأ 8-70 + و يب وثاعلا ؛ ١

 وا حقمتلا نس دحلا ةيمافتا دقع لا
 تاولللا نم ربحلاو حالسلا عر
 اذه قيقستو ءابوروا يف ةيديلفسلا
 ةهقارم مالفن دوجو بللطتي فدهلا
 , البقتسم روطس»

 باطاشنلا ةعوسحم لثمتو
 ودحجوللا ةييئاضملا ةيييوروالا

 ,هيبوروالا ءاصقلا ةلاكو -غ
 ل +٠ يملا 5 ١( نواعتللت الانسب

 ةئوفك هيئاضف ةعانبع قلخم لحا
 جمارب كانه نإ امك ءايوزفا ل
 رهربل تدغا ةسيبوروا ةيئامد
 لبقحلا نرقلا يف اهقيدع

 امدقتو اروطت مئاعلا دلهشيسو

 ةيصمرالا هيقازملا لاجحم يف ارستك
 لودتاف ,تالامتالاو داسمر# و

 مامولفم يلا حاتحت تايسحء٠':
 ددس#و (ةييحيتارتساو هيصلع
 زويضخلا ناكمالابب بامولمملا
 تئبتا ليفو .عءاضفلا ىم اهيلع
 تاسبدتالو تاسوتيم براصت
 يف هءافتناو ةردقلا ستيئاملالا
 نا ةئابسالاب ,هدهلا اذه قيقحت
 دهو .ةبماملالا بالاعبألا رابقا

 ص ةروطتس جمارب بدعأ
 لى يتو ٌينوقميس تمض ياديلا اده
 ىلا ةئامالاب سوكرب ريوكو تاس
 جيماربلا ل ةمكراشملا تاسفقتنا
 و لثيو ةسبئودببلا
 بايسرامباو

 ريوطتتلا جمارب ىلا ةفاصالاب
 3 دديدتخ تاسارد تدعا ,مروكدملا
 تيداحلل رطفلا هقعرد لنادمم

 , ولا مادجما تاريتات نم ىنحبلل
 عبئا زربطلا ةمظنأالا ىلح

 ةيحولوهبلاو ةينامسكلاو

 مهدقب #* ثوصحبلا هده لثسو
 وىولعلا ءازغا هيلمع قا اهنذشد
 حيف نأ ديمب امناو ,كةتندجت“
 ري دابم يل هدسيرلح تابناكم

 د عمات هبعاشصلا تاةبضبت'

 اب عقاب اهلا نوكي امك .داوملو
 ةيسولوسماو تاعلا نادعم ام

 سوم نيارخا ماهم لايسشو
 انهيدسس رم ,ليفتتبلا يل اهطييعل
 ا ا رواصم اجتمعا

 اسوكسا داما 3و مهاب ال تمحي

 قيصختسلو وروالا قنا خسوبو
 ىلع ربكربا وكل تو -فدهلا مم
 تيلابع و ةسيييهشلا مهفاسفلا

 منا سحيم دمايفاو ,يلالاغملا
 ةديدكخ هيبممش
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 عبام؛ تادب ٠

 روسو ىف قا رسما

 ةديدصلا ةيكيرصالا ةيهيتا رتسلا

 مساح دبع سابع علقب

 تايدلا بترخلا بوثنا رم هيكيرم الا هيجيب ارّمسألا لاقثما قبت
 تاوفدن ىفيي اف ليكتم ىلا بدمع ٌةريشابلا بترجلا بولا ىلآ
 نع عافدلاو هيامجلا يبناتن ء ىراوطلا يعارعال ,,عيرسلا راشتزالا
 تادخا يكن ملو .ملاملا يف هعورشملا مع ةيجيئارتسالا اهحلامم
 تادرممل يلب لعفو يرطت ساكنا يت ناداميرقمو ه امسو
 .ةديدجلا ةيكيرمالا ةيجيبارتسالا

 بجيبارسا يئايرسالا اهتسايس يف اكيرمأ تجهتتا دقي
 ملاملا ف ةديمسلا باريعتملا نآ بكردا نا دعب رشابملا موسهتا

 ثادحالا هئكرح روطت يئاوق يف ةرثؤم ةديدج ىوق نع ةمجان
 مسام سماقل ةيركسعلاو ةيسايسلا ةرورسللا يضنقتر ؛ةيلوبملا
 ةيهججلاو : يبرملا دوسولا هديرت تدنابك ايم ما قمل لي د لولطملا نما بعمل راسخ ىلع افاحبضضو ةليا راروسر»ب ريهشلا يماخملا بتك ,رتادم بولس يوتلا مدق ةهيساوم « ييرمالا سوقلا نمالا وب
 ,للا اناضم ةيبرعلا ةيسرخلا ثدوزام يطاهر كاررط نس ايتاظيرب "000 قارهلا بحش قثم ميطع نع ةعاقد لقح يف كيكستبم اك ةرقك اهدرحو يودتح نم ةيقادصملا دقفتس اكيرما ناف الاو
 ييروت يركق ثارب كساد امك «قبحالا يكسللا عجشصلا» ايئاكحبا يف رهلع ريقص سوساج هو للاخ نانايقاو ةييربلا ايوروا ةبامحل ىصطع ةيلايربما
 ننا ةداسكلا كقن هيدتكا جاتحي ,تاداتكلا نهطمسلااده نأ نا يشكي هناء :ثلاثلا خيارلا اايمع 1

 ,لكشسو وممب ةديدجلا تاريصتملل هبلودلا لماوعلا تناك ناو
 .اسييزمو .نامايلار نيصلا روطتو زوربل ةكرسمو ةععاد تاهاستاب
 ناف .يتوسلا درفملاو تاطفتسالل ةييدج زكارمك ؛ةيبوريالا ةدهولاو
 رسدت بءاك ىرخألا يه ةديدحلا تاريقتملل ةيبرعلا قجاوعلا
 ,ءوقك ى'رملا روطتو ريربل اضيأ هكرصمو ةسار تادامجاب لكشتتو
 افيدس دس عيراقلا يدم ىلع لا هلانماو «تبوزاب يبطلابر دازرحل» رع يارب 0 البلا فيقت اما قع قلن وشي دك يم يد طسرالا قرتلا يف ةبيرحلا ةيبالل 95 . 520 5 اوضاخ يدلا ناكملاو اهلاطعبا نامرو محا م «تفور . 2 3 قو يدنا عينملا نصخلاوشو ال مر ى هيكل .,ةاوعلا لادتب ىن مردتلبا ةطرمتلا نب لكيام ليمملا ييفت دمع ل. 1 راض سنوسانعلا ناكا ءاوسو ييرع .رموه تاطقتسا ركرمو ةيبرعلا ةفطنملا يو ةديدج ةيسياغا

 يلودلا دوعثلاو ىوقلا ركارم ددعت يل ةيلودلا تاريفتملا ربه هازاو
 ىلع ايحيردت يخترت ةيلايريمالا ةيكيرمالا ةفيقلا

 قمو ةيدعملا ةيلودلا فارطألا دش ضرفلو ,.ااعلا ف ةيهيحلا عمارملا
 رغارت نع امابث اكيرما تلخن ةديدجلا ةيكررب لا ةيحيتا قاما

 نم راونآلا لاديتساو ىيسنلا كيرست يف ةميدقلا ةيسايسلا ةبعللا
 .سيلاوكلا هارو نم تامرالا قلصو بورحلاو تابالقنالا لالخ
 اهلقذم يلايربمالا رودلا ةبراممل ةيمامألا ةهجاوملا ىلا تلقتناو

 نا قارفلا عاطتسا يبرعلا 07 3 نم عشرا مهنمت لاؤ اص دارنا تاوتس ربع اهب رم تالا ةبيهربا تيترتو اياتمب ديجحاديع دمحلا الصا رسال يداوي حم
 تاوث ةهجاوملا ةحاس ي غي ] تارا لسجر .نام رول ةدحاو ةكنطع را ةدحاو اصاصر ناو .ةهناربالا - ةتازعلا برجوا دك ةيص ا حا لكك يدلل يي ا ب ننال بشن نام يفي مالا ايدسبم يعقل ةيم
 تالوجو تالوص اهل هبمانعت ْأ] ,بيبا لت ص براهلا يتريهصلا دبالا ىلا مهءاممو مهتايمس يهنت بزحلا وأ ةدرابل 00 ماقتمم رويال ٠ لكتش ىلع ءارجنلا 01 هيعراقلا سقن يف ةعتنلا ثمبت لالتيسالا ىلا اكيرما تاجن ةصاخ نايايلاو ابوريال يداصتقالاو
 ل نتيد هقيفر عم ,بتك يدلاو دبتلهف ام باتكلا روص دفل | قع يف اهادم ذغات نأ يا اشيا ىرتم يالا 0 ةفرسملا ةدايزو ةدئاطلا بلاسع ةليموك يف طعتلا لرقحل ىتابملا يركسملا
 نا ةهدهول ةايفك برحلا يل بداسبلاو مهشلا ابهبانك ,غربنزيأ كلت جتاتم يتانو قارعلا تازاسصقنا اس رثكا كلمي راس يذلا دلبل ١ تامحقمم اهب قللت يثلا تامولمملاو غاب يسايس ةقروكو ةيجيتارتسا ةدامك طنخلا مادقختسال
 .هيبوروالا ةيداصتقال' ةلتكلا ىلع ىنوقاو قمعا ةجردب متاقنل
 كلدو .هينابايلا ةيد هتقالا ةيمنتلاو ةيناملالا ةيسايسلا ةدعيلاو
 يملاملا ىلايربمالا مانشنلا راطا َنِمَم اهل يتاذلا جيممللاب المع
 .ةيكيرمالا ةدحتملا ثايالولا ةدايقب

 لب ار هبابحا اهمو ل وهو مظنملا ررباطلا اذه توي ١ ييرملا اييززا نادلبل ةيهيتارتسا لامك طفنلا ةيمها مغرو .اهتردعب فهتشتنا ]ل .ل ربكالا هيبشر هياجلا اهموي ةيصخشلا نفاتحا ببسب اههلامم الكل باتكلا ةمعحل يلا قاشي زخأ ع نإ ديو ةقيشبا بتكلا هذ» نم 0 انبي نادل
 نع نوعهادي نويتارعلا :ةريجلا ةبرك 1 تسيب انعم كلاب 3 دي متالواحم مث أ يي يشر و مهلوقخو ءارقلا فيشرا يلا هقيرط ماوعالا برج نابا ير اه اهيف يف يحبئارتمالا فدهلا لكتي ؛:طقنلا يباو هنوك ميرو نأ ايلاو
 اهيلع نوسرمتم مهو مهصرا [] ثضلسو با نويت نحت ...كساماللا يتارعلا نايكلا ف ةرج ا را مح ب ما ,رصافملا مهطيراتو رارسإو رابخاو كرامم نم ةهبامتلا ريزد نأ اديه كردت اكيرد) زراف ١ اله ماع يكيرمالا وزملا اطمح
 ديدهت ردمم وه طبوالا ىرشلا ي ةعبار ةيركسع ةوقك قاررملا
 هنأ امك. .ليئارسأم ةسدعملا ةيمامالا اهندعاقل مئاد يجوتارتسأ

 نيفملادسع دطومخأ باستق ىلع ةءاضا

 حسو شا
 *و

 مسقر
 ءاج سوساج ةعق

 وا داو مويل اسوساج ءرملا نوكيا
 ىثح ةدداو ةرم اسموم ةلرملا نوكت
 لاوط بتللا امهتم لك قحتسي
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 للوقا نوكت انه نمو ءاضيأ هتايح
 ثارسابسحلمللا سبت ,ناسولا

 تاسكاشم وأ ,يرسلا ةيليئارسالا
 روسحملا ةيئاطيربلا تاربامخملا
 وا يش ب مالك شحم ابشاوسو
 ةينغت نع ديلبلا عالدلا نم عوف ده

 نازرف» سوسياجلا ةعتو ,بتكلا كلت
 ,714 مقر عمجملا ,تقفوزاب يطاير

 ةدحاو ديجملادبع دمخا اهبتك ,ينلا

 ةيميطسللا باسالا بوص اهب عقدو
 ضرا ىل[سوساجلا اذهب تءاج يتلا

 رصان راتسلادبع :حلقب

 ,هارخلا نم فرش فلست لا هزودب
 نفا نم بيرق ؛هظلاشو هترمصعب وهذ

 هيلا لعب نا نود ةريمصتلا ةبعتلا
 لخاي ال هيكل ةياورلا يفب قيسحا وهو
 اهتادنلا لسلست رحغ اهطورش سا

 بتاكلا نا كلذ :باتكلا هب قئعتي الو

 نا دلرا .رق يسايس بلزاك يا ناش
 نود ةياكحلا رهوج ءيراقلا ىيطحي
 ,ةيبناج- تاك بف البو شوتر

 بتاتا اهمسر ةريثم ءازجسا ةيميس

 قول طقسنو ةياهنلا مشهتت ا فبدأ
 مايستنالا روكي انش نمو ,اهعيادب
 ادهج ؛يسسرلا ماظنلا اذهب ديقتلاو

 عا"( متر عمجملا» بانكلا ثحبي
 تارباحملا لماعت بوسلسا يف

 با وه ,هيلا يبزلملا برتا هفعي
 ةيهيكلا يلع لباكلا باوسلاب اهيثاي
 ,لارسعلا ةزق اهب لمامتجس يتلا

 عم .ةييرقبلاو ةينفلاو ةيركسفلا
 نلعب ,دهلابلا اذه ناو اميس < ليقتسملا

 ةدايملاو ةفرعملاو حالسلاو ةربخلا
 .ةنيكسلا

 اب ةثياهصلاو ايئاظيري مهنأ
 نآلا حرش قارعلا ناب لوقلا نووركي
 كراسللا كقت نعم ناك امس مشوقا+

 برفلا هل ديرب

 رثثكا مث نولي نا يفبثي انه نموا
 اك نس رقكأ يف دمحاو «تفور اب» نم
 يمس دع ديلا دطخلا قثو داو

 لغالملا هيرض لاثم جك لعلوم

 يساي هريعو سلا ادهلو ,ءاهنك

 قفحت ام اذا انيس ,يبرنلا نطولا
 اد وا رطقلا اذه يف رعد يا

 ادهش شاست نسب ةوسار تعالو
 ضمد ىلا راثا هن ايديتاكو ,باتكلا
 ,بامولمملا لكت ف برغلا بيلاسأ

 لالخ نم ةايحلا هبيرحت يناتنابو

 سوساجلا اذه كرلس ىلع كراملا

 ناشضخحا ىلا هسسزث عقد يذلا ربعنا
 همدخل اهلك هتايح هدجو تارياخملا

 عمته يبا بولس اب باتكلا ءاج دقو

 هتابيراعم ريغ ميجملاديع دمع هب

 ييس رسم مهلا ىخ ,,دوراسدلا

 قتاح دم ناك م7514 مقر ميصملا»
 ريجو ,دعنا اظوش هنيبداو ةسقنلا
 هتارتم يل .كءؤوه طوشلا !مه ىلع ليل
 ةحيص رشا نم يهتذت نلف لبت باتكلا
 ظطرش وه .هيرمث ابك ,ادهو .هيغ
 , حسام باّسكلا

 نيعئو راكدتت نا فيرلعلا نمو

 هسيئر سيباوجلا دعا لاس ذأ

 يئوتا ناو يلع تيدنأ فيك ,ربكدا
 لو تتخد ام اذه يتايح ةيسسجلا
 !5 ندري

 ايبا كانمأل هيظعش مت نقونيوسلاب
 ,قسحالا

 هسساتسلت م السلا

 قارسحسلا ةوض

 نويلم خيبر يرسل
 لل مهفافر لا نهارك يان
 لا مهوفنت نمدلا حالتستا
 كيرا ملا ههتلوملا ههيع اسس

 ةيسلطالا ورغلا .باود نداس

 ندفلو نطمشاو .ى نبلو ؤلسملاو
 هيداسملا هيبرقلا رئاودلاو
 عدر لماع دجواو قارعس
 مالسلا مدخب ديوح يركسع

 .يبردلا حيلحلا هقلعنم

 ةداميقلا بغائختسلا دهعل
 ةيكرسمملا نرادا ةيفاراعا

 يتلا ينامثلا برحلا تاوئس
 نئح اهاند قارغلا اهتفاخ

 يف يبدشلا لاضتلا .باوسع

 ىلع يبرسسلا زيطولا موسع
 تلح دوفح همنس ةباره يدم

 ملاذ قيدت عمدم قارملا
 هلهار قحنا ةبامحل لاح لل

 ني لسع اخلاو يعيماظلل عاما

 مهتاورغ لشماو برعلا ىلغ
 .مهباططتس ربقو

 يتلا هيلاحلا هكرمب يو
 نيسؤملا عيمج اهيع ةدياسي
 بفضلا ءاسنبا نم ريثئاثلا

 ل
 ةروعسملا ةيسالعالا ةلمحلاب

 علا اسيا ميزسم نع قيسدلل

 ةدارالاو ناميالاب نوجلسم
 ةكرمللا ةلادجمو ّقحلا ]ونقو

 ا

 رمالا ةيكيرمالا ةيجيتارتسالا روظند لف اهب حرصسملا ريع دودحلا
 - وارسل ىلع يداصتقالا راممسلا ضره ىلإ اكيرما عفد يذئا
 ةيا نع تحبلاو :سرملا يميقلا لاغنلا ةعاس نع هنزغ ةلراحمه

 هزكرم برمج هيلع ناودعلاد لجسمتو لب دهمت نا اهلأش نم ةعيبد
 : ةيطيراتلا ةلحرملا يف لامفلا يدايقلا هرود ليطمتو والا

 لوئسلا ةريسم يف ةيجينارتسا ةبقع لكشي هنأ 5 ةماظ أ
 فييمك كا نطتضاو احح

 ّ ع ةيدوعمسلا ٠ 1 دطسرالا نيشلا يل ةيمالس.ا
 0 ةلدق املا نسم ريب 0 ةهجيتاراسبإلا تاباسس يف يسيتارتس) فده مها قارعلا نأ
 لاثقك ةردق يقارع لكل جيلضلا ف طغملا ةيمها مغر ىلوالا ةجردلاب ةديدبسلا ةيقير.+ ا

 ةرقك نارملا ىأل ,ةيناثلا ةجردلاب ةيجيتارتما ةدامك ,سربالا
 ١ نايكلل متسأ اعمر ردصم لكشي الا ماد
 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل يجيتارتسا قلق ردصم امئاو بسلا
 ةلخادل' قلا ناريمب لَخا قارعلا نأ 'اهتمدقم يف ةددمتم باب 4
 اضقذالل نيزؤفحتلا .شوي حروج هتفيلخو ناغير دئانور :ركذلا : . دل يركسم» .,'هدلا لخلخ مث نمو عارصضلا ةحاس نم ةدعر ط او

 ميقا يملا ف تايتكم | | مشرع تهدف او يشع الا ةيديدحلا لا نارك 2ظظآ01 0
 هلفجي

 .هتمالا هلقتسملا ةابحلاو ارقلا لك نب «مسالاب اهركذت 0 اعل اعو ٠ .ايئاطمرب سفنلا ى يتاذلا عامولا ىلع ةرداق قيس يبل : ا عايزك 3 2 وا
 ةبايللا تتلعا هب ةياهئلا هذه اهل نوعقوني اولناكو ,اهتاغصاوم نس اهنوفرمي ,ةيبرعلا ةمالا نغو

 م 8 4 قوس ةماعلا لواحت تناك يتلا , ةبذاكلا 3,6 دخلا اره اشتمل ممر ةيواسأملا اويهصن؛ .ركيردألا مالسلا يمقريب  لازيالو .. قارملا ناك 1ذاو
 نع زياق قارملا نا هيقارعلا اهلولحي ناك يتلا (ون ,,وث ,,ون) ةسلك لالخ نم اهب رهظت نا ةيلايرمسالا ىركلاو اكررما يآف .مالبة آلا ىلع ملاقلا يلايربمالا
 ل يف عالم لوقت نا ثداراو تلمطبا املك تارم تالث اهوركت نأ اهططخمب معدل ةمئالم فورط ةئيهت لا ىمست اهب ةطبترملا
 ةهتقولاو ناسكملا يل ةيماظخلا ر٠يبرروأ رمتؤم ي يف وا .هارزولا سلجم ف وا, مومعلا سلم « ةيلربا هبعرشلا »ب ىمسن ام ةسيرث قلو قارملا ىلع يساوقملا
 نل ةدايقلا ثذكاو . يسانبلا اهجوز عم ةيدئاغ ةسئناج يف يهو وا. رهتؤم 2 كرحدل .سابيملا ممارلا تنثا ةديدح ةيكيرما ةيميتارتسا قنوو
 ةولص نم مه َتفيقلا هذفإ !ناغير دلامور غم دلبت نمو نشوب مروج عم الا ., اهتنباو اهنياو يل ققحس نا نكمي ال اهقيقحت ىلا يعش يثلا فادهالا نإ اهنا
 ِ تناك لاضصلا عكاو يف اهبمكنو ..تلطتس دق رشتاتل نذاو ليقب يذلا | وه نمو ةديؤللا ةلوطبلا ويه داهبتكسالا يذلا يكبرمالا ديسلا اذه .. لماوع للع ينوطتت هترحتم لامر اهنال ةيبرعلا ةريزجلا لامر
 نيذلا يضارملا شيجلا داردأ دقل ,هطتامس تناك اهنا يلع ليئدتللو تامست نا لبق ةطماس لياتقلاب دادغب برض خيشلاخم  رحتسملا نآلو ,.ظديقملا ةحدصي نم ةسييرملا ةربرح-" حرذسي ةفيدطلا لنمب امم الاؤ ,ةيكيرمالا ةيحيتارتسالا رهرجل ةضق اتم
 وسطلا ديلا مهل بنامدإ اهنا ابن هتمابا ماك ىدبسا ءاهييرفاب ىلا ةكاسرب تثعب ب ةيكيرمالا ةيكيقكتلا ةيوونلا ,2عجاوملا نس ابره هحور ذبخاب دسلفتيو ءاهه ند اهبرغ يل يكيرمآلا حذومذلاو هيركسعلا هلالل ةضفانملا ةيهارغوبوطلا
 لمارملا سفث ي يمارملا حوسلاو ةيركميحلا ةلآلا ةءافك لياشم

 اهئلم ةهتديلت- نوكي نأ لماتو ءاهبم هثم نوابث نم ناك ام لج نم ةهجاوملا ل..اههرا لع دركشلا موي
 يرح ةئيط همسرتلا دلزاملا ةعاثا تبعا اذكط لئالا ىلع ,,ليلارسال اميسح اقيدص اهبهني طفن رايأ ىلع نيش  ريجولا يصواست ةسدقم | ةبآلا 2 عت 3و 0 ,ةيفارغويوطلاو ةيحانملا بورظلاو

 ءيسامث بدتما يتلا جيلخلا !ليئارمسا هنمأ ديمتست ىوقل اهبهنيو [فيرشلا يناصنالا ةبوت ىلع فنقي اصئاو ؛ةيبرحلا لو .ةيوصع تالالتحا نم يماعت ةيكيرمالا ةيديتارت بالا نا
 ةردكا امن جالسا ال: تاو ةقيرطب مدرت تيشب يتلا ةدهحولا رتات زم تناك 0 اهتانبأ مدو اهضراب عوبتتو 58 ةيفك طاطتتاالا ريصع تاقلطم نم ىلع ساودعلا اهجهب يف رشايملا موجهلا نا تالالتخالا هذه ةميقم
 ل عي ىمداو ةدؤحأو ةقوقم تبسم نود "نمير ينعم نوديو ينحمبو . ةيواطهب ؟؛ةنياهصلل سيديطسلفلا ,يرشتت نإ ةيندرلا فحسلا اناوقب ..- د :يبرعلا يسوقلا يفوسلا عملا تيح نم يقارملا لعقلا درل بعوتسم عق قارملا
 سا ينانلا ءالوها ىادب لب  هييغ بير الح تا عيلخللا ةمرا ىف يركسملا رايخلا نأ. شوب : ريغ برضلا» نع ينس ثديحت  خيراتلا بلق نم ةيئاطلا وأ يرشنلا مكلاو ومنا يونسم ىلع ييرملاو يقارملا بمشلا
 قفرعتا عاسا سيئرلا فالكب .ةعرسب دمتي تللولا ىلا .هيلع ديرت تماك يش دنع برعلا ,/ ةريزح لخدي مل , 0 امهضوبطي يتلا :ةقيرسملا  نوملسملا ىددحت امك .,ءامدتن يف ةيهدكلا ,ىوتسس يلع مرعلا « اريحسك يقارمحلا قمعلا ثيدح نمو

 علوم , دو قارهلا ردخ دحل , رهمتلا دثالث ةلهس بمد زا دل. الثم  كراعم يسبح يرصملا 0 ل دو ,رمهشا ةيئالسث ذنم قارسعلا .مورلاو سراف ةلود لئازالا عالسلا ب بدل لامعلا متأتلا ثيح سو ؛ اناث ةيسرملا ىضرالا
 تالت .بحلابو رادبتإلا بوشلابيروطو نارسيم لاثما نم .نييلاملا ءاسؤرلا لكو ةيبيبصم سا ةوق ل ةفئابحلا# نع ِتدححتو | نيردسلا حالس يدحت امكو يلعب ميخ» يال عدارلا درلا ىل يمارعلا ءادالاو يجيتاوتسالا
 عرق ٠. ه دوردملا ةيركسملا لخلا ىوحجرب ن .كا ,مدريغو ,نوكفباش عماير لوك تومليهو 6 01 0 يلو مالكلا اذي» نمو ..«قارملا نا ؛ذاو ..ييبيلصا: هفالسا انلات لمتحم رئادم

 يع كل رجلا لوبط ١ هن نوفانيو ييملسلا 3 بلا 0 906 رمان همسا يتيوك خيسشل ثيدخ راق يرسل نودمي نويقارملا مهو هنآثو ردن هيكيرمالا بجيبارتبالا يف يلابصلا هولا نا
 طقسا ىتدلا ىلا نوتوني  ةسسايسلا لامحر نم نبوزيشك جملا 20 34 اسد هنلارتمسا روزي حابسعلا راق يد رعرأ ىلع ةينامثلا الب هديرملا هاردسملل عداخلا باربملا ءازو صكار يميرم يلايهع
 سيو 5 لجاد تافالفتلاز .هيبوروالا .مدسايس وه رثتات تيرغرام شر - 8 دادقن ترشد ىلا حيشلا | هماللا هده ىوم ناف ءاهتاذ ةيكيئارتسالا ل نفيانملا هجوا ريقي ام اذهو .لزسم ءاجضإ
 تيه بلل م علا اهطوقست جييبلدسلا هر هي ددل الو .ىنفطياخملا١ اهيرخ نوعرمتملا عريق يذلا .ىكيرمالا  -ةسكيتس.با ةيوونلا لمانظلاب هميرهل دمت ةددجتملا ةبابشلا يمفاس هل ةماخو .يكيرمألا كوتسلاو كفدلا يب هدكيرمالا

 ع اهننول سنع ل 0 + هاش. ورحل انوه وهج >دسرعملا ةرشاق يف كانهو لك يف نيبكب 1# نييلايربسالا يابت مكيدلا ىل هيددنتلا ةحشت حضاو يجتارتبتا
 ضار لظدو نه عدلا ىلا د يعسسم ىلا لطقي ساو - ديه وش سلا مونل» ةنمج ناب قيرمتا مرك يف رصم رولا نع نوتكي | يف يسدلا طاقسال .باسكم يكيرمالا يركسملا كركسلا ق همحاودرالا
 لل ىفادلا ياسا دما طقست اهاند .ئيكيرسالا هجاوت يقلا نوخاضلا برس و (هقطبملا نصرا سدعو ةييرملا ةريرحلا ا ا 0 مالا يجدن اريسالا 0

 مالبملا اياصم يوسف وس انصشس دعو ,كسام سلا لاخر نم نوريتك لونين كلئدك ,فرشلا هارفم يف كرشلا نع !!سيقارسلا فلاح ناكم لج قو ةنانكلا ىهف درت يئامث 0 : ريس يوطسو
 وبلا > .امناظظنرب لمص ةعيرش ةلود لق هنا نواولي مهنصعي : هيلا ربمالا دبط ,برع ديف هيبشت ي فلا ناكو يارعلا ىلع ريئابملا موجهلا بلسا جهتي
 نا و و يف لاجلا يف امثا ديسعلا رش اهنودن مث دارفأ ةييابسلا عتكم تمالا هذه رك هللا نا نمارب يبلا رهاوطلا هد بوسلا يوقو هييسوسهصلاو رثابملا ءونهلا بولتا حهتمتو هج نم «اواميرع وذ هامسوب
 ترج دوس برغلا ةدموعلا نأكو ةييرعللا ةموقتإ كثر ىلع انضدا
 . 5 كلذل ةيمات ةه نم هيلخخرم ةيبامس ةكرس وا
 ثنح يف .رقلا تاباضعب ىف ةقيفد اهنأ مكر يكرتإلا ريويدم

 تافاسح

 «٠ يبرعلا كيدبلا+ حبذيو . نيتع

 ؟ايلودلا
 يكن هدا دنسبلا لوشح نأ

 مهيحور لثبي ديهشلا اميف

 هيكيربالا برختا ايريتسه عم
 2 يه .ةيبويهملا هيسئطالا
 1خ  اهمالرا ىلع ب اثهرع

 !!ةري زجلا ضررا ىلع كي رمالا دييسلا

 ةرداعال ا نييالم ةعسزالا دادقب

 اهبذ نارترالاو ةهجرلا ةمظبا

 نأ اهنا ةمئسم ةياهب عصوبو
 اهلك يهنش ثيحب ةكرشملا وذغ

 8 دمشسي ١ [] ناك اميرب ,تموزام يردي نل نودو تسيل تأ ةبرحتو ةينحدص لافشنا ءانث١ يف يقارملا يوونلا 07 ١ اهو انبي

 2 قمحالا كاد اا ادب نكي لا هنا «هيردي لوح دودت اهيرقت اهلق تناك ,ةليلق مدخو نارا عم ةيرح يف قارعلا .٠ هذه لعلو  قارعلا دض ةهب '  دانرغو .ةعوسب هريصم ىقنب) نطولا ا
 دارفلا خيمج , اهيه ةكراشملا 0 تاياثكا قوش نم هنيدي ةيعون هند 0 ةياد تياثلا دونم لاججما بكرت يتلا زوجملا تارباطملا ةرمما إذ هيليك دقو ةةفاجملاو أ - .ةينايرسا تابعيتو اهاسو نودب
 [يطؤيتحا يه جددميتا ليم | لمحل 0 طاش ليمجلا ديلكو ميوحلا ةيخاستالا فارعالاب هتئاهتساو ههضيرات نم كبحضملا هزجر» يب دظكما نب دارج اسنيحع عيرببلا لح ارلا قي رم دجورص مت قمر يف اطيربلا رد اسلا بوست لش" يله .نيرباقلا قارملا بعش /ءانقلا ندم ءادل وح «لطدت 5 ماسلا فارع رسلا لايستقا كف ىلع مدان تناؤ دس زملوه كولرش 6س د ل لاس سا ةرجخي 1 5. 1.7 ماك هنه عاوتقجلا ثيوكلل قارعلا ةءامتس نا امل#“
  ولظانبل ,ةيهآ نذل :يوبحت نع جورخ ةباتسب وه ١ رسبلا ىلع ةلالطالل ةيلايربسالا

 يسسستألا ناسك اسهم

 ةنياأ ؛:ةريصت ريغ ةرتف تدنغ يتلا «”ةيديدحلا ةأرحلا»
 اهتالا رطقست ا اهتونظي نورهنك ناكو ,,تطقس ,طوقسلا
 يئبس يدهع ب ؛اكيرما ي مكحلا ةيسمؤم ةقلو مهاب ينصت

 ىلع هركشت اهثاو ,.تبلاقتسا# : ةسايسلا لها ةقلبو ؛تطخس

 ,ةيعرملا لود ينمو تلاتلا رياعتذ لود نم ساقملا ةبيلاغلا
 ةلودل" ممعر يس «دامسسا لالخ هسامس مئاعلا لخترب ثيف
 يمس م“ لان ءايضفام نكرخا هةسايس لخنري مث ىرخالا

 ةيكيرمألا ةرادالا هكردتو

 هيب مناد قلق ردعم وهو اجيج

 هتاننا نيدت نا ريغ نم تاوئسلا
 هم هيدقت ىلإ نهولا لخدي را
 نع ماقدلا ةيسدقب انمؤم مام
 هجو يف يبرملا هئايكو هضرأ
 0 نيدقاسلا

 لقمان يف ةيمامإلا عئاوللاو

 ءلفكامم

 تو نكون ميلمااع داو 2
 22 1 د هتف امج نع اهزتر تايسوم انناتيتنوب ف هيابيبلا حصن امناو ,هتاد .كرلا فلاجتلل راخستْنا مل.س دلا محلا ادهب ةيركسفلا سسيستلا رابقا قفز يارفلل ةيلالاو ةيرشنلا مادجالاو ماقرالا
 قا مهل سمن نم م بحما تاسيموم اظدفننو تاصيؤم نفاري نا انريملم .ىدخاو ةعلد نب .ةبالا مده يكراهتناا) مرحلا دنم م دي يرقلا رش ابو ححو عون ريدقت ىف هيففار يح اهنأ الا ةيكايسلا
 نامي امو ةمند | .ادلا .اهيفارع انناطيرب ىلع زكنب الو ,ةقييجلا هده ركبت امسلو تاناب دو لوقت ساو تارتاط ىلع رود رمل ليقي يع يدل وللا اكمام يح 0 قمعلاو هويلا تبيح نم ةييزعلا ةمالاو قارعلل هنلالاو هيرسلا
 فارغآلا وسحب يل ةيكيرمالا بجسبارتالا حصيتس لغ ندا 2 دشنم فاشلا رتباب متاح يف :"رملا ولا  لسرلا رثاو مينعاو نقعو اهتلاسر ىلعو .انثم١ىاع باور قارتر' رخم شيلا هده نم هيهرو قون وسهو ةمدنا يجود ال١ ميرخملا ةفيفي نالؤه هسابسلا لايعر لرتتي وق يحن اهيأ اننكلو ضاربغ نحت اما . نيكيومالا  لبقيو ,/دفقيفش يجطن» نيس هادم ٠ دلاخاو قا ةلمجتسم ةيناودع تريح و١ ههجاوم هبا دبع ريتاقلاو
 برج را يداوم هيأ دنع هيركملا تابتمفلا ةقرغ يف اهل ةمويسرملا

 ©؟بيربلا ةريرجلا هي ى رازقلا مم ةلميجم
 رديبلا تابانبح مع لقجلا تاباسح نا كلذ ىلع تاوجسياو

 رطني ,رم كابش ناك اذاو !! ةمالا
 رايو راختنالا نيب قرشلل»
 نورتي مالؤهل هداهتتسالا
 نألو ,نيجلا وه راشتتالا نا

 هام ا

 ربو .هشئود ناهثراو متو امع

 ىلا لماكي نا ريمتم يب ب يل قب
 مهئاتلجو سيتيرمالا نباح
 < اهني اهملا

 لا

 تايدخبلا# ؛ديحملا اهصروهن

 .دمإلا يصوك قلقتت يملا يه

 دلوفدو اهجور ريفقوجاو
 ههتدارا

 . هوراصخم ىف واط

 هير

 1ع

 روخدم وا دربه نولي نا نوفر دب 3 مها نيحنو هلودلا هايس
 ,حيلخلا ةمرا ل يشوم جروخل رسنان ةيلند لّمم يف نيام وأ

 امكيرسا نوكب دو ءايماث يمورور الا ىمدطلا ,ديب م دحاولاه
 ,*تلاثو انبانو الواادكيرما مسمدج سبل ءبكلو ل12

 'ديظح اسم وكلا 1

 الاؤ رشلا قسرسط بعل دو
 رودمكأ رارشالل دلنو د

 ةفاوثن نب راض

- 



 ةبكيرسصالا تاديدهتلاب ددنتت ةيبرعلا تايصخشلا

 يمس رز ةاسمف قارسسفلا

 ةسسيضق تسسيهأ جسسسسيدخلا تا نسسسسهأ
 نويساستم ددن ب ماو ع مصاوع

 هيكدرمالا .باذه دهملاب مبرمج نوكضاممو
 ينولا ديضوي نأآ وعدو قارعلا دض
 دحوم يسرع لع ةغايصو يبرعلا
 قل عصوفل

 دير كمخم دسسلا ما درهافلا يهف
 لف يرصلا رارخالا برخ ليكو ايرتر
 مددع نسشرلا ديبكا ةدايقب قارففا
 ةرماؤللا لكشنا يلع رراق نيسثح
 «زطسللا ى ةيكيرمالا

 هفيجم ديرشسع لاغم يف لاو

 لار اه رشبوب نا ةيرهاقلا مرارخالا»
 باس دسفس يسمدنو هفطملا يل ديرغي

 «رييرجلا مارخم لوهحيو يدلسلا
 نع ,هليدب ريك هداك ىلا ةيمرمتا
 .ايوروا ى هدغاوت

 نيجي موفي شوب نا فاضصاو
 قاربلا اهم ددهب باجي اهب تبقوملا
 ايوروا رس هتاوم لخب ناع يقي يت

 ءارعص ين ةديدهلا هت دعامت للا
 .ةيبرعلا ةريزجتا

 لأ ايركز ديرت دمحم ديسلا راشاإو
 ذذا مهما انين ىرمقتي ناكيرمالا نأ
 دوفيس» قارعلا ىلغ مامتعالا اقواس
 ريدتمالاو ناكيرمالا نم ريتتلا مهبلا

 .كيمس الملا لم سيايإلا لاك

 سلجم وعدي مساقلا

 مة-تاسلااببسلللا يسيل سس

 اراجفنا بئجت نطئشاوى لع
 ابتيسلا دك املا دص افمنالا لوشحو

 ةرالا يف نييسيطابلعللا نا يسرسملا+
 يي اس ل حلا
 الاي ةهيونجو دوه خمتتلا تارولتم

 .بلهسلملا لسامملا اعد ناسع لاو
 فيولا فيحوم ىلا ةقكشلا راسم

 هييسوعلا حشاضملف ددوس يني اع
 دجوم ينزع لخ ةهئايصو ةنهقجلا
 وزفلا راج دبا لط ل 7 ىف عساوللا
 ىسويصفلا ىكيرمالا ىنابرتم ير“

 قى اهافلا هرصاسم ى ةبئنلا لامو
 رزاودالا مك حيترجلا نعرجلا نان امش
 ناشتا نوكب يحس ءافلطمتا يف هعووما
 حلاصتللا ىونالا ةطختا ىنويهصلا
 لولا ةسهاشيم ىلا اوس هيرست
 كس رملا ممظنمألا نس اهظرمعو دمجنلعل#
 ةوكلا دعسان فقمما ىدلا يارغلا دق
 قدملا عدر رم هيكس فعزم ف حبصاو

 طيحت امنو ةتانخو ينويهضلا
 .دميرعلا ةسالل ةيموثالا حلاعملا

 نياربإلا ديرب > يذرعلا نم دكاو
 هييرعلا ةيجالل هيموقلا حئاشملا وسحي

 ب ةستايرنمالا هفحخهتت نا لاثو

١ 

 ايو قارفلا ايل ضرتس ينلا ةيكيرمدا
 ةعدهتست اننا رظتت ني هل ضرعتت
 قلك ربابلل ىسفسلا ,بنش ا" تطل
 يقارعلا عب يموهلا ماخسل

 مار صولا ىسرعلا فيقوحلا ياو اهي دس
 لسع انم ميالصتو انهعز ةمضارتبالا

 رمط اصنتحللاو مليسفلإ ربمتسلا هدج
 3 ناكم' لث ل ايو
 ناسنهب قيسلا .هانبا موكسرحسلا ىل

 بالطفل ماعلا لاكببإلا سيمو رعبشنلا
 ريييرسلا يينبيلا ةررلاسهب ندسنا رولا
 حاملا ةيملسلا ىبسح نادص مثادلا
 قارفلا ةرماقتت بياححالا فومشثلا

 ءامسالا هلاكو لسفرل ثيدح ل دكاو
 هيهسلا نا حولظظرحلا ىف ةيعاوسملا

 لف قارحلا بساع ىلا ففي .يباروسلا
 رمازالا 4 يممحالا دوجولل ةيدقن
 هب دعما

 ىف هوفملا بارجاطللا نا ناو

 هساروسلا ندكا عصخ يف بفلطتا
 ىزلا نس رصلا بسصملا ست همام باكا
 تاسسدصملاو ةيفرشكلا نع عقاديس
 هنمالسالاو ةميرقلا

 نيينيطسلفلا ةيامحل نمأل

 ةكيتسقلق ىف ةحسسصا د ةسانسجا نسم
 لالست سه لا د وسنسج و بالسصطسلا نسسيسإ

 ناودعتا ةعاد٠ تركذ عاو مصاوع
 ةيليقكت ةنيدس ْف اوحرج بالط ةمبرأ
 لالالا تاطنس تخاطا امينع سمأ
 ,مهيلع راتنا يتويهسما

 ةيربعلاب ابن ل ةعاذالا تراشاو
 بالط نم ايزع نأ سما كادخب نإ طغتلا

 اهقشر ةئيدملا ف «ةيدعمس»

 ب 5 هلل تازافلا مدختستو 0 تناك
 :ةيش انقبا ةريع او ومرت ةليسملا

 نويئيظسلفلا نوئلاوملا نلعا دقو
 اذه ةسيتح ماييلا بارسشالا ةنيدللا يف
 .ٌناحلا

 نايثلا مجر يرخا ةهج نم
 لفن ةرايس ةراجحلاب نويئيطسلفلا
 ةلاوخسم نم ةئياهصنا دعحال دومت
 ىلا تيد سما حابص نورشا» ثامار
 ةرايسلا حاجر ميطخت ىلا كبذ
 .رارشاب اهتباسعاو
 ناورم ام

 اينجل نشهنرا -يخاوش

 لرسلا عارتامب 2
 سلجم يل نكاد يسبيشلا
 .نامع 0 نيددتعللا يلوغلا نسالا

 ف عاضوالا تحب ءاقللا لالذع يرو

 عيشلا تاءارجا هوع ين ةبتحملا نمارالا
 ينيلسشلا بمتلا هض هينوبهصلا
 'ريخالاودملا ءابزر سيئر تاحيرصتو
 هلثحملا يمارالاب ظافتحالا لود
 .اهيف دوهيلا نيرساهملا سطوتل

 هذه نا مساسقلا نيبسلا لاقو
 يضسامق تايحيربعتلاو تاءارجالا
 احلا يسايسلا جمانزبلا عم ةدجسملم
 ايس لكشتو ينويهمتا ينايكلل
 ,فورظلا قلل ىلا فديت هينويبص
 نع نييتيطسلقلا دامي# ةمشالملا
 ,مههرا

 ماين ةيمها يلا ميصلا اذه يف راشفي
 يف ةيوضملا ةسكاد سمقللا لودلا
 هاجت ةهتيلوؤمم لمحتتي نمالا ستجمم
 ,ةفحتملا يضارالا نق ةرجطتكلا عاضوالا

 نا ندرالا ةيجراخل ربرو دكار
 ةلامتسا تنلبشا ةيراحتا تاروطتلا
 ايف متحتو هنهارلا ةلاحلا رارمتسا

 نودلم تاءارجا لاختاب سلجللا
 1 اس

 نبك وبآ دكا هينان هيدحاب نمو
 ةيديفتدلا ةيجاللا ويصع ىقاطمم
 نيا يلع ةيسطسلفل# ريزحتلا ةمظممل
 قحسا ينوييهصتا يباهرالا نانعا
 يموسيؤصلا ناسكلا مرع رياسساسلا
 ةيدحتملا هيبرحلا سارالاب كانتحالا
 هنيودهصلا ةسايسلا رهومم لكشي
 ,ناودملاو عسوتلا ىلع ءايدبخلا

 ين نفطصم لع وبا فيسللا لافو

 قا اما سنود ١ عييرسصلا
 ةاهافم مده ريماش تاحيرصت
 بنويهسلا ةدايقلا ةسايس هميبط

 لا ةساهسلا ةقيقحلا
 ب محو ريماش ا ب

 رصاتعلا نب لزع بتالتتخا فصوو
 زيرعب نوممش لاتما نم هيبويهسخلا
 سيل هناب ماش قاحدسا عمم صبارر
 هيبويهصلا راكبالا رهوج- يف بالتخا
 قيفمتل بسانملا كيتكتلا يف املاج
 . ةيدوههسجلا تاروصتلا

 1س / | اعد
 : 1 ةعز ا يودلا
 يتلا ةيمسوتلا هتيداو دعو يتويهصلا
 مساس يباظرالا ةحارس 0

 افلس ةقفورعم اهجئاتن نال

 تاباصضتنالا ن وعطاسقي نوي رصم نويسايس
 نيب رسصم لا ةرسحي ةسيئادسغلا داوسملا راصسأ عضر

 نم ددق دبل  عاو  ةرهاملا
 ةكراشملا مهشقر | نييبايملا

 يارمللا بمشلا رساجم ثاباختنا
 ,لنفلا سيمخلا عوي ىرجتس يتلا

 ي تربتلا ةيلعمع ثيداحا يف اونافو

 هكراشملا نوضمري مهن) رسما ةرهاقلا
 اهجئاش ثانامض الب ثاباحتنا ل
 ,بعشلا ةدارال ةللصمو ةقيزم امدقم

 يبيضهلا نوماس راثتسملا لافو
 ناوجسالا ةكرمل هيسانإرملا ةكيهيلا سيئر
 ةيرعجا بازسالا ةيطافم نا نيبكسملا
 ماكدلا هتايفح حيضخي تاباختنالا هذهلا
 اهئارثكا مدعو ةييركصلا دانغو مكاضلا

 بييرتنا ل اهيدامتو ببشلا يأرب
 ,ليلصتلاو

 نم يسالعالا لياصتلا نا فاضاو
 تابلجل عاتتوملا لمعو ماققتلا لبق
 هثحاب ةروصب اهميدعتو بعشلا سلجم
 يارلا مانا نويزفنتلا تاضاض ريع
 لالثفلا اهي ذا ديدجب سيل ماعلا
 بوث اهسابلإو موي لك ةتهاب ةضراعم
 ماعلا يأرلا ماهبال ةقيقحلا ةهرامفا

 هيلغنا هتيهلا وضع همالاس ىلع لاَقو
 بارع ١ هيمظطانم نا فةمولا برجل
 هممطت ربقت باياجيتنالا هيقراحما
 .مكاضلا ماطنلل هيوق

 كوس هعطافقللا ةذه نا فاضاو

 ايسطارفمبد بدع رمم نا مئات
 هيصراعم الي نسفخم دوج ينا يلا راشاو
 نال ءىبط نرتاأ دن نوكيل همليدح
 ةهبساهمملا هيسايسلا

 نيدلا جارسس ييساي ديسلا لافو
 نا هيدقولا هيمالرينا ةئيها .سيئر
 بعشلا سلجم تاباكنتا ةنطاقم
 رج ةفقوم لا ينسييع ماظن بعضو

 .«عرافملل باو دوجو مدملا
 هموكحناي بنسلا هفث نا .فاهاو

 لوجو هذه ةياجن يف عرش ريس ةاهسلجسمو
 بتمشلا رثجم لاذ ةيييقرعم هيصرامم
 سس اريشل بهتك مسمر امملا نأ ىلا ريدم
 دبطختلا هوبو تاما رهتالاو ماسقنا

 .مكامحلا نالقملا ف
 ديرهاقلا «زارخالاب هثصم نركدو

 ررص مكاضما يدطولا برخلا نا
 ةيامتس 1 ميماطسالا ركاتنلا ةهفعاصما

 ق3 هينصسرب حاخت رايم تديهب
 يسنا يريمللا بعشلا يلطف تاناقمشا
 ليفت رسمتحتتا يترجم

 مدعم جرتتسس» ترخلا نإ بجاصاو

 هياخبا .ركاس نعارسكا هتاقعا نم
 وسكت سكلالألا ريشمملا ايلا خسففمسسما
 مسسو نإ تماظستا هيما نم رسألا ماما
 .دحعاو

 مس يس فاهوم برجس نا ىب تراشاو
 نوستا ي ييطعاسلا بسم د قامز ل3 اضيف
 مس ةيهارب» رسرو ةيقلتس قدلا
 لاماس ديعرس ميسي ةتطيبملا العا
 تاناجتتالا ينع .رسفعاومللا

 نم هيرهالا دقولا هفبحم ترخبيو
 نسمئر باب يلاو لسوي ايانعع وارمتسما
 هيسابت يرمملا هعارزلا زيزو ةارروتلا
 بهشلا سلجلا همراغلا تاياختتالا

 نلعأ ىلاو فموي نا ىلا براشار
 راجدا رثس صقش ميس هلام ةرطؤم
 همني نمش اهيامخو تالمالا يعارا
 اطيل هيكمسلا عزارتف عيمو جارسلا

 عيابلا دظلوحرم هعررم اهنسو نماطلا
 هيياملاب نادم 20+ اهتيءانم
 ميسيدب رؤي عرارم ىلا ةقاضف ينادق تلا
 .خوشلا رقكو

 هسمؤوكحلا بهنسا ةيناث ةهبص نم
 نديقمبلا جمانربلا زارا نس هيرصملا
 ههبطب | ليس ىلا هدي هجلا رامصالل
 , لبست رهتتا# نم و71 ين

 «اكيرماأ توص»
 (قوألا هحدملا ىلع روشنلا ةمتت)

 نأ ةيرهاشلا رارسالا هفيخحم تنافو
 نيرشلا رهس جهتابر ليبتي حنابربلا
 رمس خفزو سشورمف ةريتشخك مفاوب
 ه«يبلحلا امشربف 107 ىلا رباجسا
 8- لا بمكملا هاسملا ربسو هدحاولا

 شورف درشع ىلا ءابربهتلاو نرد
 مطار ولبعبم

 ريس ةدابر اضن حيامربلا لمشيو
 تحارلا شحال اهلح ال١ ىلا قصاقلا
 ةاسرغ الرش فا ريخلا رعش ةدابزو
 48 ليثمب هو رماعنا عم فيشوتلا

 ىاصالا ركلا ريس عمرو امارع
 هيبح ىلا ايييرمم 30 لم هتاكيلاب
 تاعارجالا ةديظ عيدس نا عموبيو
 ىريحلا نشاوتإا كبرحم ىلا هيداسصتغالا
 .رامسالا عاشبرا جايملا نم ىماعي يذلا

 ىلع اهجخاتن نمو برح عالدنا ةهغم نم هت ايس ريالخت ىلع تعدو
 .مئاعلا ىلعو ةقلعتخلا

 ييكيرمالا اياعرلل برعا نيدع مادص صيئرأا ديسلا نا تلاقو
 انك دياسلا عمم جفرارق ناب مهل مكاو مهل هلابقتسا ىدل حبك بيحرت
 ةتطنملا داقناو برخلا عوقو عمم تئدهتسا ةئبسح اياونو عفاومب تمت
 .قويص ٍتقهاص ينلا تارارقلا هذش ناو ةريثك سامو تاليو نم ملامناو
 .ايمهش هتدارس تقباض دق مهيوتو نارعلا

 مالت سوئرل# نأ ةعاذالا تنال اهريرقت ماتخ يو

 رما بررناو ثيبلا لها قوقح قوفت موقد مهل ناب نيهتي رمالا فويل
 اب مهل حاسسلاب هتدايس ماقملا وأ ملاغلا يف ناكم درعا وا مهدالب يلا

 ,قاوملا يف

 دكا

 نوراتخي نوفظناحملا
 (لرألا ةحتصلا ىلع نيشتقا ةمبما
 ١723 عطل رك ةرده نأ 26 انوفا
 ميم ةزما مخي حل اريج

 لع اهدفسم لابملا برج لت دقو
 ناملا نارلا تاع القفسسا يف ياظعاحسملا
 روسسالا ىنجس ارهب الإ ىتدص ناع
 يطفاحفا برج نا 3ا .ةتفت يفاللا
 بتاياخببا عارخام لابملا بتطم رصمر
 نب ةنياظترب نكشتم يك يدا ةناع

 مما ةسلع زاسحأ

 16 سلا -دبامعا عم اننو

 - يح نسسبلا ميس رعخ روث امال
 كارو سمعا ةفسيكا حيسفابسم اق ايف
 هلل ل ناموا ير اك“ ادق كس افتسربا
 همسي ماهسي ءااطصألا ىلك جززقلا
 تل تكدهشا 3 رهما سسلا 1

 نا هةيبح دويم ىدتا ببثملا لافو
 ايرسحالا «ابيتلا نم +١31 نم رسما

 ىفو نص نع لمشلاب (و ههصم ييساظ شقا
 ء”امدرأالا مجعأ ديفلا

 سمع

 3 وم ن لابط ىرالا يمي ىلع قسلا امينا
 نان هيحراجلا ريزو دنسلا حصوتو

 نع ودصب يبلا هييلابملا يهرارفلا
 لمحت يذلا زارفلا اهننو نمالا سلجم
 هاد ادضأل بسح للشب ناكيرمالا
 ةهسؤ درك ا صماعللا هس هكون عومسالا
 ةسراس ىادلا تاحح ماو ملطلاو
 ةدحتملا تانالولا نم عقدي سئحملا
 تارارتلا هذه أو هنا ديلا رسم اف ريثابو

 مالسلا ممصق مدخت
 قارملا يبي ريزع قراط دينسلا دكأو

 جنا نكمي ال هلاديلاو مالبلاب يمؤملا

 ليمان ىهردتو دكيومصلل غييسلب
 هيكيملاو علسلا قبفصر قف نم تابتب
 قومن قلد همدشس لو منثسنملا قا
 نسيظييلقلا ىسرملا بوسللا

 رمرو ربرحل يقراط ممسلا نادكو
 هربطب خم ممخعا دع هيحراشللا
 لحبو ةرداسترافست ءلزاو دا يبمهوسلا
 باروظسملاو هسمامتلا باق البلا ةمج
 نيرملا حيلخلا ةفلمم ىف هنغارلا
 يسلس لخ داحن# هلودنلا دوهجلاو
 هفطملا ل ففوملل

 تديلاسا

,: 

 تافصتب مامبا تاجيإلا نأ حضواوا
 ويسفتلا نالا يرطب نضنا رويسلا
 بهل هييرفلا ةسالطلا تاياخناا
 ريتعالا درهوتل ضصفارلا فموملا
 نادي ةينربلا يفارالاو حيشحلا

 تالطل ماعلا داخنوا نام نلخاو
 تاقطقلا رمساؤؤم ل كراس نادوسستا
 نم نيثالبلا ىف ةدقع ررقملا يبيتوتلا

 نم ديرملا ىييرختسو لاخلا رههستلا
 ةيوبالطتا يئوفلا دخل بباجاففلا
 دوجولا دم ماهجلا دترعم يل هيسرملا
 هسرفلا هرب رجعلا .ى

 باقويرس براخلا روشدلا لاقو
 نوسافلاو ةيسلورب) باقالقلا رابسا

 بسس ف نيدوب فهما 3 نلوشلا
 ديوتلا هيشونسالا نابسلا دييجملا
 ةئرح نإ نسما رداسلا اكددعم ةيرس
 نيملؤغ قمع سند ةكرخ نابجسنالا مدس
 عفر لما نم اهيريبم لضاوم
 تناك اننا تامدجتلا

 .ادلا

 ة [ لل لاسسف
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 ترصسا تءاسفتملا يأ حاضاو

 لق ورنا ذم نارؤما ل نيدخاؤتملا
 مهليوس نا ةكرمتومو ميبارهاطب

 راصتتل دهسفرو قارسملا يسوسملا
 قارسلا نلاح يصورها ىداستمفل
 راهشبا ءادس انململا مهما اساستسا]

 نايتيو ةييريشلا ةريريشلا ريزعملو
 نافماظلا نارعلا ريبد يم حملتسلا

 دايهج1ا راصبالا ميغ لود نا رك او

 نم بيلط ده نآودلا نمالا ينلضع ل
 ماسقلا ةدحمللا مصالمل ماعكا نيفالا

 قلبت لج لاعجسال نأ ةوقيد يحيممت
 دقو سزفلا جيفحلا هطنم تادح
 رارعمب» ىلا فدهت ماليس هةلطس فقعرت
 رابجيالا ميس لود نأ ككذو ةقلتسلا
 هيدجب بتمح ينمآلا سلخم ل ةامع الا
 هيشالفسا ىلع دطقاتملا يلع مرخو
 دهاوف يونس رئ رود لجل ى ةهرارغ
 يقابتن كاومو ةتادابألو ىلودلا ىنوناعلا
 ماربكت نا ىلا ارسم ةدحنملا ممالا
 هيماق ممن اتنظ نسبت ىكوشلا نوياقإلا
 ل هيتودلا يوشلا نراون يع رجعت فسأل
 دومحلاو رخخلا ليجي ة روقعب

 ءانيس ف ةياوطبلا ةيلمعلا دعب
 ( لوألا ٌةدحسلا ىلع رومسملا هعمم)
 ,هيريصلا) يفارالا يف افالظثنا

 هيسرطلا هياسصإلا ةلاكو بتعبو
 هغب اهيرخا ةيرادم ف هلؤم نميل نع
 باطلملا للغ» نا رمنا وذعلا ههادأ

 لخا نب اهدوبج ددع ريزعت ةيرصللا
 نساتملا سب دودتسلا دس ماكتعا

 مالعلا دخني نا رطسم اننا لاو
 هنا بيكم يلا تاءارخالا ىربللا
 نأ يلا ارشثم عيصولا نع رطنسي
 ىسكا بارثرقتا هعرمم بيرت هسوكح
 هده ناشن يمسح“ ماظن اهدماسس
 , هيلاسبملا

 ينيلوؤسملا همكادحب ىلا يفيل اعدو
 ص ةذشب مهتسعاممو هيلمعلا ده نح
 يرستللا ماظدلا ثاطلس بماج

 اوم»م ةعيحص نناثا نامع يلو
 هيدوطدلا بايلجعلاب هيمدرالا «بعشلا
 نائبلو صم كائبا اهذفت يتلا
 وذعلا تلوم مش لوألا سما نيلعسلمو
 ويهصلا

 نا سما يحاتتقالا اهلاقم يق تمعاو
 ناو يتويهصلا  يكيرمألا فلاختلا
 ماكحلا ضفي ةدارزإ بلس عاطتسا

 ةدن هيبط تاوبا ىلا مهليوهتو برملا

 بلس عيطتست يلو مل يفلاجسلا اده نأ
 همآلا هذه ةدارا

 يسلا هملوظثملا هيثمحلا نا بلاتو
 اهييف لدمو يئرصللا يىدتصلا اهدقن
 نانطوبسللااو لومحلا نع دهسفمخ
 جال الا انما دكؤملا تاج هيناهستلا
 «يرسعملا روبعلا تيبع ناد كئذل الاجم
 هبلص فو ةبورملل انه لضيس
 هنهم يبويهملا - يمرفلا يارضلا
 اده ةرثاد نم ةعارطلا ىفالواحم بسال

 .حارصلا
 ىرسملا يذدنتخلا اده نأ بصحمفواو

 جيمطتلا تالواحب يك نأ فشا لقعبلا
 تسادام هلشباف يتريهصلا ودعلا عم
 لالتخالا مم تحت حررب نيبتعستا
 يسويهملا 5 1

 هييلسفلا نإ يآ مفيهدعلا براشاو
 يود ةيبادبللا هثتعبلا اهب رشم 0

 ةسيريد يف اهسفن ريخفتب مثأ
 9171 لتفب ف بدست امم هببويؤصم
 نا سوململاب تتبتا اينويهس ابدنح

 تناك امنيح هيورملا ماثبا
 نق دحاو قدتبلل يف نوففب امنا مهر
 ينويهملا ودملا هةهجويم

 اعسوم اسعامتجا سأرست
 (لوالا ةحفملا ىلع روهشاملا هممت
 نع اهب عفادت سلا يساسنالا اندوممم

 هيمونلاو هيبطولا انئدايم لبك
 . اهي نمؤن يملا ةهباسبالاو

 نئيارم لك .بجاو نم نا فاصاو
 ناب هةطقاخللا ةلععرملا هدش يف يسارع

 يقامالاو لئؤملا يسوملاو يسطولا دجلا
 ل اهففمد رظثدي ينلا هيحيراتلا
 ةكرمم ى اسيل وه يذلا ررؤللا رصملا
 لك راصحستسا ريع ملا نذاب كراعلا ما
 اهلخا س دهاجع يتلا ميثلاو «يدانللا
 . ماظمتا اندادجا

 ءدايثسا نإ ميساربأ نرخ ديلا دكاو
 رامعسالا هيكلنب يذلا زيزحلا ءرصلا

 :لكش ميظعلا ىارعلا لصالل يتاطيربلا
 ةيلابرسالل ةمسادو ثيوق هبرغ
 ريمدس ريكفهبويهفلاو رامثسالاو

 همالاو قاردلا ىلع رماثلاو ركل راكوا
 يتلا هسئايلا ناودملا اداوم لك داهماو
 ؤودت نم قارعلا عنم سيئرلا اهم ده نات
 اسن هل لضا ووش يدلا ياراضحلا عمولا
 فالا رسب فيجن حيران نم لاانمت ناك
 هناماهتلا لالخ نم نيسببلا نم
 هايقسأا ديسض يلع سيل ةيناسنالا
 بسحف ىيرصلاو يفارفلا ناسننال#
 ةركلا يلك ناسنالا ءئاحسل انناو
 امبومع هيصرالا

 سلجم سيئر بئاد ديسلا داتناو
 ىلا ةربسملا دوهجلاب ةهروثلا ةزادخ

 دماصلا سوملا فارغلا باتل ءاذغلا

 هبروشلا ةعمطلا ىثسي حبصأ ضدنا
 نع جواذسلا يف هيبرحلا ةمالا ماسسال

 . اهساركو اهمرمت
 هتمانم عاسسالا لالس ىرصو

 يف يداعتمالا عفاولل ديضصدختسم
 - ىوندت هدقفاشسم

 شام مقاربا عرغ ليسلا ىيدباو
 هناهيجوب ةزهنلا ةدايق سلحم سيئر
 هلمحلا حاجب تافرلتست .جفوي نان
 ىدامبفالا رامجلا لاثمال هيعاررلا
 هدحتملا تايةؤولا هضرل يذلا
 يلع اهؤاننسو ةيككيرم#ا

 نوكرا دج عاشتجالا ماس و

 مادص دئادلا ضيئرلا ديملل دهملا
 نا يلع ةظغامللا ماننأ عساف نييسح
 نيمصسماو 21دوأإلا دوسحلا اويوكي
 همدخل هيدايس ةزاشا نفر مهسلبا
 نيزاسيملا ىمش ىف ريغبسلا ىارملا

 مهرتعدو ىارقلا مادخا ههباجمل
 يع سنس قيفرلا عامدجالا رهجو

 ثني برخل هيرطفلا قيابفلا ونوع
 بيكم رس يما يكارمشالا ينرملا
 مييمسلاو بْوتحلل لايسسبلا ميظنت
 هعاررلا ريزو لوعخم باغولادبع
 ريئرردنلا بمحف للاخ مسبناو يرللاو
 هبنخالفلا تاينمدتل ماثلا داثنالا
 ليفاحم ةيسئاو رلتقلا يف هبمو اعدلا

 انما ناهيفرلاو ىونمت ىلوألا هطماخملا
 لصفوملاو ىونيب ىكرق يددانف ريم وتتم والا ةطماتملا نانبا اهععج
 دهرخلل .حفونل يريكلا عارزتسالا ةكمح مانمنالا

00 

 هزداست درافقيسش
 .نايايلاو اسنرفو لوألا ةحدسلا ىلع روشعلا همثث]
 لاك ةفودلا ريصمب امناو ىوتحور
 اهيلطنتا ا ماهملا ذيتتد ةيفيكو
 .ةئهارلا دبمزألا نب حورخلا ةلهبرم

 يميؤفون ءابشا ةيلاكو سركذو
 ف بهشلا باول عمجت نأ هيديفوسلا
 مسي يدلا شعالا بيدوسملا سلحم
 يشرب مرتما بف يلاكيدارلا راسلا
 هيجراخ ريزك «ناندرافيس دراودا
 سيئر بصضدم لعشت ينبف وصلا داخل
 ءاررولا

 ال ةردابدرافمب نأ هلاكولا تلاعو
 مانع يثبملا حيبتمرملا اده يح ادبتن نلعم
 ىدلا ياكيلازلا يراسنلا ليكتلا نم
 مارذولا سيئرل مديد تادافسا هجو
 هتلايرساب بئاطو توكدتر لاخلا

 ىببلاف ينيسوسلا لاملا زيزو لاغو
 داحمالا ةمراوم عو رشم يا يما فوقفام
 ارك عفودي ١151 ماعت ىميدوسل#

 لسور رايثم 6 * 0 ارم د
 رسسلاب زالؤول ناسيلم ع٠ + هيارفل
 - + يصسرلا

 عورشم مدق ندلا فولداب لامو
 ىلغالا تييوسلا سلخ اما هيرزاؤملا
 ١94٠ ماع رابلم 6١ هممقب ءرتخج نأ
 نم ليور راهيلم 18١ همئا ا هاضب
 ةقاحلا مسمرلاو هيغاببجإلا ناهزبلا
 ههاجنو نانبؤللا رجع نك مجاب
 2( عاطملا تاسيس

 هيفي بركذ رسخأ عس ناع
 هلفنسلا هسيفونلا تيتاسرموك»
 نا ةداصتقالا نووتلا ف هممعشمملا
 رس ااصورل فليس يميووسلا داجتنالا

 عيطظم لوكئضد هينرحلا لو دلا يب زب دملا
 نيرسع لآ عيسمم ليضب ليقملا ماعلا
 قالو ب رامقم

 رداصم يك زلقب هقيشفلا برك ذو
 صضصورسلا هده نا هيضرتخيا ةراروم
 ايئاظناو ايياملا نم انيافسا نقابي

 انابسا تاده نأ هفيحملا ىلاقو

 هرشن وكسوم نعارتقا ءارو ةيبماهس
 ريزريس هيديسضلا ةليعلا عموج نا ىلا
 ةديخولا ههرفلا هبزكرملا هلطئسلل

 اهيانوكسوم اهجهست يملا منن اممثالا
 صضورتلا ةداير نآل ارطخن هياعتت ةرتعج
 نلبس هيموكح ريمازب اهينطعمل ال
 اهدي رستو يصورفلا ماده ساب

 لوقت ,..يتابيريوك ؛ ةهظيجم بعمو

 ةيوكجلا نال ةجيست مفاتن عيضولا لا
 .بئيارتعا هبآ رمت رحمت مل هيداظبالا

 ضاخلا رثنملا اهفدق قيفحت لش نم
 قوستا بابصتما جاهم لوسصينلاب

 نوسدللا هسيج نا لآ سرامشا امك
 دمها مارا يسبب ١ ءاهيالل همجراخلا

 5 4 لاوتخ يم لالا ماعلا لال ةدّسن
 رالود رايلم 2 ىلا رالود رابثع

 نويييزفلب رك ةيمنال مهيج نم
 داحبالا ندم رمثأ يبات دازمنيسلا
 نطاوم بلا ١ نم رشكا لأ يننفوسلا
 ؟ورحاه دع هيبدملا ناثس نع ييمومس
 هقناد هليحب هفاقالل ماعلا اذنه لالدع

 ل عراشلا
 همفارملا مايبألا هلاكو لسارم وكدو

 قل حسعرأ رويزتفلللا يا وكسوم ف
 ريس نم نأ نروسدام»0 هةطمايرب
 ينط يقلاو ملعب ىلا نيزيحاهملا
 سدسهم يالا هالو

 ةرياد رداصم ىفا اهاميننا عفونو
 نوملع 17 ةرشج ةسيئوسببلا ةرشسهلا
 لالخ حراسخلا يلا سوس رطاوم
 هدير تابيسال هقيقل' عتالملا ماوعالا
 هيراصبغإلا حايضوالا اهيمدقم ف
 دالسلا ى ةرفشسللا ريغ ميشيعملاو

 ع

 هاجتاب عفدلا :يكسنجي رب

 ١ 1 بلا_كذكك ماظالالال «تائالتلا

 يس بيبي ط7 طا اجب م شا ل جا ا ب و سو وب سس ل

 ملاعلاو نطتسثاو يق ماسسقنا

 برستحلل شوسب تاوسعد نم ىملاسع ر وسفن

 ةسميكح ريغ ةوطخ برحلا
 ةقاضلا اسهتمدسقم ْق ةريبك ةمزاهجاويس ملاعلا :نامور

 دادزب . بامنالاو عاو  مضاونلا
 نايربص ىلع هيلودلا باردا ققفست
 يكيرما لصاوب ينلا نرحل الأ سيئرلا لص اوي يينلا برهلا

 اهضفاو اماسكتا عاربشلا دحريو
 تبوللا ناشب ةيتيردالا ةرادثا لخاد
 نق امك .,ينرفلا 6 كارا
 يارا نم هموهدم ةببوروالا باموكحنا

 لم ربثكا اروعم يرش اهيل ماعلا
 اهتاومخ ديس نطلتاو تالوانعم

 ةفطنس يلع اكيرما همدي# ضرتلا
 هيومحلا حيلصلا

 هيبيسرفلا هيعابتألا تمس لسكورم يلو
 نابالرنا بلتع تصمر اًكمجالن نا مبا
 ليت قف يدطالا ىلح هتراشم نرخإلا
 0 ,ةيدومسلا ىلا باو

 لسكورب بدهتت ىرخا ةهه سو
 يف برعحلا دم هرهاظم لوألا نسما
 نم ععوممتجم اهنلا ىعد جيتحلا
 ماملفلاب ينافتلاو ييسايسلا
 يبيمامقلاو

 هيباردلا مامسالا هثاكو لسارم ركدو

 اهيم بعقر ةرهاثملا نأ لسكورب يل
 يل مالسلا لالخاب بلاطت تارامش
 لجا نم برحتا دننو طسوالا ىرشلا
 امك يركسعلا ديوعتلا ففوو طفتل#
 عيمح تاجسلاب نورهاظتملا بلاط
 ةريرجلاو جشخبا نم ةيمسجالا باوقلا

 يسوقلا نمالا راشتسم جرم
 اماسعنا كاش ناب قباسأ يتيرمالا
 ةرادالا لخادو يلودلا عمتجملا لكاد
 دع وغلا مادعشما لوح هيكيرسالا
 - قاربلا

 حييرصم رس راشاو
 اكيرما م هغاذ) هثلفب

 تايالوتا نا ىلا هيصلاملا ليم ةئيثلا
 عيمترجللا يلغ اضومق سرانب ةرجمملا
 ةوفلا مادختساب رارخ داختال لودلا
 يق ارميا رص .ناومملاو

 ءازا ةطفحت نع 4 يرعاو
 هقطظتم ي هايركسملا دواللا مادختسا
 سيئرلا نا لافو يبرعلا جييلخلا

 ةاحخيباذ عقدت يذلا وه روب يكيرمالا
 ردع «وظتحي حوقبو نركسلا لمعلا

 ميمجب الو هيرورم ريغو هميكح
 .هيكيرمألا عملا

 هفطسص نأ نم يكسحيرإ رذخو
 لاديتالل هزباف ةهفمم طسوالا ىرشلا
 يدؤيس ىرتسملا لمدلا لإ ىلا اريشم
 قل هيكيرسمالا حلاصملاب رارصالا يلا
 محملاععااو فظل

 سيرك بطسو همن ديمصلا لغو
 ةدحبملا نايالؤولا ةريعم نسكايافس
 بلاكن ةدختملا ممالا يدل هقيانملا
 نم رازرف رادصال ةيثيرمإلا هرادآلا
 ةوقلا مادختتسام لودذلا رمالا سلجم
 ,فرطسملا نف حروب هناي يارملا دع

 هسابس جهنم شوب ةرانا يا بلاعو
 هايس ةرضطاشمللا لالع نم ممرطمم
 هكطملا يف اهسضلاممو اهتانبا

 ردخ انيمولوك همصاع ابيغوم يو
 نم اينابور ءارزو سيئر نامور يرش
 قطليس يملا ةسميسحلا رارمالا
 جيلجلا ف بريح بوشن هلا يف 5-6

 لود نأ يفحص عيري ِ و
 يف هريبت لكاشم هجاوسس عاجلا لاب
 ةباح ى طقنناو ةفاطلا همرا اهةمدخم
 . 1 ىف هيركسف. ةهجاوم عوقو

 نم ادوهبح لذبم ملاملا يلو 2 ىأ كاز
 سيلو يسلب لبح ىلا لصوتلا لجأ
 ,بترخلا نشب رارق رادصا#

 هيكبرمالا طوعصلا ةمواقبم راثعا ف
 سيراب هيسترفلا مالملا هكر بعد
 يا مه رديدلا ىضفتلا ىخ عايحسا ىلا
 أودلا نمالا سلخم يف رار عورشم
 يل هوقبا مادختسا زيحي
 جيهتاطلا

 اهب تئيد ةلاسر ىل ةكرجلا بلاطو

 اوميارع يىسيرفلتا سيئرلا ىلا سما
 مئافلا يف مالسلل يدحللا عيمج نارتمم
 يو يجادل سعب
 اذهب بارداسم دابا ىلا خيا
 ترذهو ..ناوالا تاره لبق ماحتالا
 عالدا هنمم نم اهتلاسر يف ةكرشلا

 لوكذب هتاب نلاقو هعتحمملا ف برحلا

 توعش عيصخ يتحتم هبواسام يانا ذيل

 .لاهسب انسسرع يلعو ةقتتنللا
 ةنيقيتكللا لاححر رامك دكا , ردمل لو

 يركسه لمع هيا نلف نيم هيريلكنالا
 ةضراع (رارما يخلد قارغلا دم
 نلش اهراتا ىفس ءاعمج ةلرشيلاب
 نكايثدلا رمألا هم داع ةربثبك لايخأ دم
 رملستا لاوس الا ,نم لاح يال مدعي
 ,ملاملا يف رارغتسالاو

 هسارحلا ءايمالا هلاكو ليسارم لقبو
 لخر هئام ونحب ةررصأ ناين نك نذل يل
 ةيريشكيالا ةسيمكلا تاييصحش رايك نم
 هساضيرمتا ةموكفضلا مهيوحيد
 مادخدنسأ نع .فورعلا يلا اهءانشحو
 فرو حينخلا ثادسأ ةجئامل ةوهلا
 اهسيفنب اهقكاشم لكشلا ةفظنملا ]1+
 مياعلا بوهشل لضفا ةامر» لفكي امم

 ,مهتم ءاريجلا امس

 نيدل# لاسر نا نايملا فاشضاو
 دوسؤجتا لك لدب بوجوب نونمؤم
 لداعو لج ىلإ ليشوتلت هيلمكأ
 رايشملا ىلا هزجللا نود هقنعسملا لكاشلا
 لئاسسولا ماظعأ ةرورشر يركسملا
 ةيهرتق لك ةييسايوليدباو ةييلسلا
 ,اهيحاجنل هنكم+

 ةرباصلا فحصلا برك ساكازل يلو
 ةيهيسولوكلا ةسوكرسلا نا اليوزنف يف
 ةدحتتملا تايالولل اهديبام ٍمْنْل بصدر
 يقورلا نمالا سلحم نم رارف زافنعتسال
 .قارفلا دف ةوقلا مادحتس# اهلوطي

 يقارعلا ءابذآلا ةاذكو لسارم لدسو
 ١ اهباوق لماما نع ساكارك

 ىلا اعد ايريقامل يبسولركلا سيئرلا
 جيلخلا ثادحال يسب ليك ىلا لصوتلا
 نم مدطملا يكيرمالا بلطلا ىلع ظنحتو
 ماثثا ركيب سميح ديجرافلا ريرو
 1 4 لأ هبرايز

 .يودلا نمالا
 لشفق لامدجا يلع لحصلا تنبجاو

 رلرق ىلغ لومسلاب ةدختملا تايالولا
 اهنوخي يلودل# نمالا ساجم نم
 .قارشلا لغ ناودتحناو ةونئا ماهختسا

 دكؤي يرئازجلا سيئرلا
 ةيلودلا تارارفلا ةلادع ةرورسض

 سيكرسلا لكا ب عاو ب رئازسلا
 نا ةزو رسم دن شعل نب يلا تاس سلا يكزداربسلا

 لودسل) نمالا سسلهعم بارازغ نوكم
 .لنلد اهقيبطب يرشصبو ةلداعو هبصتس
 لدملا ومقتل ديوب نود ةنقاجلا لك
 .,مالسلا معيو

 هبعارعلا غاينالا هلاتكو لبارب ركوو
 لاف ىرئازجلا رسئرلا نا رئازجلا ف
 هيكراشما دوفولا هلاييديا لالع
 ىف نمالا لوم لوألا يبراغملا رمتؤللاب
 هلامشا ١ دب حن دلا دهوسملا رجلا يفوح

 عض ااسابب لولا نما نئارخلا
 نسلو ىلودلا نوناثلل لهاقلا ىيفطنلا
 ق3 قسلعلا لبهت امسي تالاخلا ءافسا
 يبيسشلل هلداملا انامدلا صحي
 نيلطسلب هبنمف لثم ةاهطملا
 .«اوفيرثا ينومجح بفمي ةاءاعمو

 حست يربكلا لوذلا نأ ىلا راشاو
 نوكي امممك لودلا نوباشلا قيبطم لا

 طمع هقيبطل
 هتمحلا هيملسلا راثالا ىلا راشنو

 مئابلا اهبهشي يملا رمعلقلا ةكرشلا
 امو نسيلقلا دب مارصلا لاؤز دعم
 نيداسملا ىف تارارقا نم ميسكعب
 ,هدع امتدالاو هيرابصتمالا

 دانا لود يلع ميخب كلذ نأذ لاغو
 ابيل راخيا هتوعلا ىبرغلا برهتلا

 اهقفاوم قيسنتو ةيناثلا اهيردم
 .هتضمتملا راتختسالا فرات هيممالا

 داخبالا لود هاننا ىلع نا فانضاو
 تابابهو بملك مهتايفوؤوم

 رداخمالا اذه دهني حيسرت لجا س
 نم افالطتا هبئالو ةحيفص ىسندب
 يقف هفيجبملا تاراجنالاو تاروبطبلا
 0 ١ تالزحم يمش
 كشر لفيت أجلا ماقول ناو

 ماجن "تبق قتسلا ييرخلا
 هجلبألا تسب هباببملا بماي ادا
 -ا اهز هروطنلا مثيدحلا لئاسولاو
 لئاسوملا ينعت ةلايمما هده بباث
 نا دكألب كلذ لاه هيذيلفتلا هكفسالاو
 ماهبتلالا نم انمممم ىكربكلا قودلا
 ,اهنم بيرق يود نا لوبو؛ا

 معشبلا رمع

 ةضراعملل دوجو ال
 نادوسلا يف ةيداشتلا

 رمع قيرقلا ضب  عاو ى مولعرفطلا

 سلجم سيئر يشبلا دسصخا نسح
 دوحو ينادومصلا ينظولا نايابالا ظدايب
 يضارالاب ةصراعم ةيداسمل باوق يا
 مراخ نآلا اهنا» لافو ةهئادوسلا
 نا دوسملا هو دم

 عم ثيدح- ي يشبلا ىيرعلا لاطو
 يف مالعالو فخعتا ريرحت مابؤر
 مل ةيدابثسلا هيضراعللا نا موظرخملا
 ءهبيادوبسلا ةموكتلا عم اهماقلاب مزمل
 ,هينارولا ىصارالا نم ثحرخ؟ اذنو

 لوأ نالدستأ

 نويئيطسلفلا نيدلا لاجر

 نم عسينت نيسملسملا ةزغ
 وزغلا دض مهفقوم

 نع هك اقيزط ع او  ايسوفؤجات
 ةستالاو م انهملا
 نسهتا 'رزس وذهب ةيمالبالا لودلا
 ةيقيرمالا طودطلا يضظر يذلا ريقتلا

 ,قارفلا ىلع ناودملا لوبق ىلا هيعادلا
 رمعدص يسرب ةنرتع خيشلا لادو

 ةيعرنما ةفضنا لف كاشرالار ظعولا
 ةييقارسلا عاببنالا ةلاكو لسارما
 الي ملبملا دهيات نا ايسوفيد
 نم نا دتراو رثت ره منش ا يلع هنادمغا
 ,فيتححلا يسالسالا نيدلا عىدابم

 ةطسييرلا راقالا لسك بناضو
 عيشاو فقوم ذاختاب هيمالسالاو
 يرففزو ملسلا قارحلا بياج يلا حيرمعو
 امهص ةيكيرمالا ثادب دهتلاو طوعضلا
 اهلجع ناك

 سلبان قدمي دس تا ركنلا ما لاكو
 يتم | قفاحت نإ يعرشلا
 | يفيتكف مارش وه مقسملا هيا دمع
 مكمملا ديرات بلذخب الإ اذه ناك
 هكطيرات هث دن ىلع ناودملا لجا نم
 اياطط لج نم لافتا يف ليوطلا
 صيئسلاو برملا

 ةييبوسفلا لوهلا فخاوم كرايو
 قارعلا بئاخ لا فدت ينلا هيمالسألاو
 ريهاسمسلا دوارأ نيم بواجي اهقوم
 ,ملاعلا ف ةيمالسالاو ةيبردلا

 راينالا ةظفاحم_ ةيئاثلا راجيالاو عيبلا ةنجل

 ماقةث ١/15 ١/1 خياتلا_ غ6 ددعلا

 ب نع رابتالا ةظّماحمل ةيئاثلا راجيالاو عيبلا ةنجل نلعت
 ةديازلا! يل كارتتشالابغري نم ىلمف ءاندأ اهفاصواو اهتحاسمو اهماقرأ ةئيبملا ةيدلبلا ونيزاكو قدانف
 ةفاج نيفطاوملاو ررفلل ةبسنلاب نيبجوزتملا يلحملا مكحلا ةرازو ييستنه كلذكو ةيدلبلا يهسصتذم نم
 يف نالعالا رشنن يلاتإلا مويلا نم أديت اموي (5- )ةدم لالخ ةروكذملا ةيريدملا ةعجارم راقعلا مجانا

 ةيرسيدقتلا ةميقلأ نم (ز/ © ) ةبسنب تانيمات مهنم لك عدوي نأ ىلع ءارشلام مهتبغر ءادبال ةفيحصلا
 راقعلا يصانن (:1 ١ لو ! راق ثلث[ يف ١71 رارسقلاب نيلومشما لمست ةديازسملا وكل راد لكل
 ةيدلب يفةديازملا ةدم نم رخالا مريلا نم احابم ةرشع ةييداحلا ةعاسلا يف ةديازملا يرجتسو

 .هكللذ ىلع ةبترتملا فيراصملاو ةادانملاو رشفلا روجأ ةديازملا هيلع وسرت نم لمستيو ةيوالقصلا

 مجاتو ىلواا ةرملل ةيرالقصلا ةيدلب رود

 ةيئاثلا راجيالاو عيبلا ةنجل سيئر
 رابثالا ةققفاحمل 5 :رودلا عيب الوا
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 2 لغاشلا مسا تالمكيشملا تحال همقر راقملا سنج

 شيورم ميحر لسم فئسلاو ٍويحسلاب ماسلا ملل اففلااتل نكبم راه

 يه موث ةمرغو لايختساو لوه
 , جمبسو

 ربعل نامهلس اما ١ مالا اذسمن
 يروطغ رسال  حلسم فتسلاو رسجلاب مانبلا 1م ا اذه

 فرط
 مياس مساق" حلسم ففسلاو قوباطع ءاتبلا اوقع اا ادبك

 ةفرحغ ؟ لابقتسار لوشو لعدم
 .ققفارسو مامحو خيطمو موك 00

 00 ءراجيالا_ ايتاث

 تالملتشملا هك ايسملا هما
 تيس سس سس ببسي ب لاس

 عبم 7 ددغ ةبحض  قفارم يترههت نيتعام عم برمغ 5 م14 ةيدلنلا ونيز اكو قدش
 1 لاك حيلتسو ماسح



 اياب ءاصق بناك ثيوكلا نإ مولا ناميتسم يسدرالا عرؤملا كا او ل لاصق
 ' :ةرسبلا ةئازخ رع هبتور ىفاقتيو

 رشع نمأتلا ىرعلا يب دحب نم تيوتلا ىلا ثحرم حابص ىلا ةفئاغ نا لاقو
 لشق بيوكلا نم حاسم ىلا ليضر ,نا ىلا يمدرألا خرؤملا راشاو .
 انوروا نئارق ىف اهره دوار اخوممح يملا ةلئاهلا هورثلا نع

 ترقتساو
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 ١ ١ سهلا. ءاآؤألا 2١1 رثالال عاشتلخلا ال

 ف ةداوجو دللا مك بلاط يبا نب يلع مامالا لات
 8طغيا .امهادحا تيضرأ ىتتم ناتؤض ةرخآلاو ايندلا

 .'.“: لياكطالا نيب عمجلا نكمي الو ,ناتخا لب ال

 تناك ءاوشلا ةقفار نا نوئاوشن
 لق ديلابصملا لماؤملا رم البياع

 مهسللا لك سا يا ىلا ناسنالا لوخب
 ءاهسب هقكان ناك نا لعب ,انويشسا
 هييعرس لاييإلا يحيد فلدبو
 ديبيدملا هيانيع لف ةديدج

 تما اناو يدش د نإ عاشح ابع كلاد
 ام راكم ل ,فوكنيملا.. عتاب دنع
 قبال عراش , ىراهسلا عزاش نع
 بادمن يق ,ساوب

 المن شوتنملا لمسلا دشيازر بباك

 تاكمس غصب تياكو .فنالا
 .راملا نللع رقتبس راجبخالا ةييابيم

 انهش رمسو اهصن جمب دقو
 يقياشلا تاعز رغب اهب

 نكي مل ,فوكسلل كمسسلا+و
 يبا ل نساشلا اهعدمتما هيدي

 افالا دبي فورتج وق لبا .شساوب
 نودايصلا ناك ثييح نيملا
 ءاشعلا و١ ءاذخلا ىمو ,.ةعالملا مو

 نص غ لع اشيل | يلع نهي ازيعيم نو فبخؤزما
 تامشحالاو ةيسياسلا عويجلا

 صفق نووسئبب مش ,لاوشالا)
 ائينه اولكال راملا لل مظدنم
 يقراورلا باحسما ياف لكلذكو ., ابرم

 لالا مخ اولاز ام ,بودلا هو
 .رهسلا دنع هلكالا مده نولعي

 كل لل ا

 فلج رهن ربمل اهيظرن لق قراورلا
 ميدختت قراورلا تاجحما موقنو
 دادهاوب اهب ,بتوكيسأإا- كميسلا
 نم ةقلختملا رزابلا ىلع ىتاّسلا
 هيجاربسألا ءانثا كمسلا تقكست
 رهنلا ءيطاش ىلغ

 الاقشا دححاب لمسلا يّسو
 نمت انتاهسأ بماك ذقع .ةدقغنم
 مث هصاخللا دهيشاملا كك فمسا

 ةعاس فيصن هدم رومتلا قف مسلرس
 مادخل هنجو دمع فلدنو رثككا وأ

 ,ةيهتس
 نم اربع لوطا نورخاو

 كلمسلا روطنب اوباك .انناهما
 ةدامب مث لشامقلا نفع ةهغقتغفل

 وا نرنلا ف هنوفصب مث -يظلا»
 دعبو صطلا ىوشب يبدع روننلا
 اولصخمل بلاقلا اذه رورسكت كلذ
 مدل هيوشم هسقاع هكمس لاع

 فورمملا . فوكسملا- نا الا .صلكالل
 دلالا نآلا وهو عئاشلا وه بادفب يف
 هلكالا ةدل لا غمجم دئال يهشالاو
 .رطتملا جهت

 .روظنلا ,هلكألا هده باص مقو
 احل+ ةرهسلا اهتباصا ايهك
 كيبملا عبس ىلا هكاضسلا نم صتحتلا

 'انج دفيع نم الرد .اعوتلتمم

 ين دلكألا جت بركرس للذن
 قارعلا نيس نف علفلا خب .رامتب
 انك .فوكمملا. برنس ىرخآلا

 ةراتالا نم دبالو , دازعب ةقرتن
 لا حامخب ال هلكالا ةدق نا لا انه
 لياوملا ششتبو كميلا مع
 للا ةياصالاب لبغتتاو هظامثحلاو
 ,١١ بطحلا

 لاوكألا نصمي لامملا ةضان
 مث .صرالا ىلع ناموالا اهنبنو
 ,ىولملا اهفرط يف كنبلا يتب
 راقلا برعم مث نمو بلعحلا لمشمو
 ادا ينبح ,كمسلا نس اهبور امور
 نم فلخدلا رمخلا ىلع دلرنا حمم
 رعيصني لآ دقنو ,بظكحللا اياكم
 تاراهتلاو لقلفلا ديلع عشب اماني

 ةطاسطلاو لصتلاو ضصماخلاو
 بهلدملا نوسرلل مدقبو هيوشنلا
 هدب دلتا هلكالا هدهلا

 دا ربخ ودع دمحم لوفي
 ىبا علاش ىل نبروهشلا هكابسلا
 نويرعت لادمب لها نا يناون
 ناي ميذدقلا ُكنم فوكبسللا قمسلا
 تكيملا نوفكسي اونا ني دلتا نع

 مل باو يبا عراس جلقم نأ ليم
 دجوي امعيب .هنسلا رواجني نكن

 لاس عباس 508 لضا نم 20 نال“

 ١ ١ نادتن يحاوب فشسحخفم ل

 ل ,نوكبسملا,, هعاب نم رابكلاو
 قركادلا ىامحا قو نوقعتبحي اولار
 مريرملا بابركدتا نيم منكلاب
  ةداورو ..فوكسملادبس هظيرملا

 ليف رو كوت مهو ,ساوت يا لاسل
 ةوئار الو .اوب اك ىناعالا نتا عيش لك

 نووربو .هيلكالا ددهب نوفي
 +مالؤه نع رداربلا نم رشكلا

 حئابلا مهنمو نودكؤم نلدك
 «بقوكسسا ١١١ ةيعاي نا ههرع محا
 نوددعب , هيله اوناك جري اع نيد لعق
 ةرئار 3 ليلدك ..عيباسالا ششي
 لق نآلا رثم ىذلا مربلا+ نوركذس
 ,مهريمحلا لوفبيو ..هلخد هانم

 ؟ اهيلوط مزب» هكمس بيرتشا
 كلذ يف اراسد الالب داكب وا رابعا
 ؟1؟ يآلا اهرغس وه مكف .تفولا

 دحال بلم -ريثا» ركذ ىلعو

 نع ردع ناو قيس له .ةعانلا
 وبلا اذه نولعي ل هيبرع ماب الا
 ٠ءلايز ةكحيت .. لمسلا نف مجبصلا

 نبلا نولمللا ميسلملاب نم هيلع
 رلوعبو !مهدنحأ اهبب بعدش دع ناك
 2010 كابسلا للو

 «ضصارفتالا ىلع .كثوب زملا نا -

 نسل للوصل عراب عارخا نم دم 2و
 دحارفلا نيبو كمسلا نم عوملا اذه
 زثس طخالب اراوب رمو ةهماخ

 عياونا يب ةدوحو ءثمو هنر دب حصار
 .ىرهنلا كمسلا

 هعابل يرهنلا لمسلا رداصمو
 تبرقاو هينعوسيب ,"فوتسملا-

 رلوداسملا مه مهلا رباصتا
 مع نويشيمي نيدلا يويتسملا
 الو بباك امك ,ساون يبا يه هيرخم
 امهم اردشم كمسلا ىؤالغ فلئاز

 كفبسلا ناكو ,مهلمع رداعم نن .
 اما ,قوسلا يف بئاغثا ده ىرهتلا
 «هبيغانصلا تاريخبلا ناف ىالا

 نم اردسصم لكشم داببببالا هيبرنل
 .كلمسلا رداسعم

 .«فوتكسملا» يا ءرملا ليختم دهو

 هسلاغ يهيراوجرب- هلكا حبضا
 للادنع مناخ عئابتا نكلو . مثلا

 هعجوي لمسلا رادسا عاسمرا نا دكؤد

 رقتس نع ةيلط ىفثلا كف ماسع
 نأ يب ال مث انا باقوكسملا+
 نمببج نطاوملل يفوتك لخدلا
 هلكالا مذهب عنمتلاب هل حمسبو
 .ةديدللا ةيبهشلا

 تاوط لابسالا حس تدحمو
 ىلع نودمصم هعاسلا ناك ا دبف
 دؤعدل حصصا لكيبلا طفشت حلنلا

 لوظفصحي اوناك امث باجاني مونلا
 لايجب ةدودسم ديحلا مهكامساب
 كانهم نالا اما . رهنلا نامعا ف

 موسملالاو نالترونلا نع يضاوخا
 ىل وه امك اد كمسلا اهش ظفخي

 ناغ دصرع ترفل ,رهنلا قامخأ
 ,نيرتشلا |

 اهب طيرن ىسلا لابخلا ركذ ىلغو
 < نك تاباكح ةعابلا يورت .كدهسلا
 يباسلا ف .,ىلاشتلا» نم وم

 يسطقلا ل رضحيب حهتهع بياك
 كامسألا درب ُببح ىلا للسلاو

 لابجلا نونطنن مش ,ةطوشخملا

 مهيممو ,ةدرانلا ةيسملاب نودولبو
 سضتنصلا ىقكثمن ةرما فمتسنكب نم

 ,لداغلا ةعارتجم لكنيو هيلغ

 انه ,؛فوكسملا» هلكئا ىفسو

 ىعيمتو اهيفنمو اهييضوصخ
 نوتنمسم ياو يبا ءيطانح داور
 .9 دمدللا هلكالا هدقب

 هوسجوب مهتادبتسا نولاو
 متل قارعلا نكلو 0
 يلع ررستلاو ةيرهلا بلهب |
 رخل برعلا هما مامآ اهيعارمب
 ,ةليمملا هوجولا لع

 نكلو مالسسلا ديري قارهلا يا
 ةيلايريمالا ةيكيرمالا ةرابالا
 ملاصلا رارسحا ىلع ةبقابجلا
 ءارقفو رارحا ىلع ىتعحو هئارقفو
 ءادجا ..برحلا ديرت ايناظيرب
 لاططا ءادعاو :قارغلا لافشأ
 برملا لاقطا عادعاو ؛نيطسلف
 ديرست اداسلف ,برسخلا نوشيري
 كئذ حطوي ؟برصلا شوب ةرادا
 نوارب نور ديسلا ديعب شلح يلا
 نائرنلا يف يلابعلا بئانلا
 هبناقع لثمم يئاطظيربلا
 مالسسلا ةئمعا سيئرو نجسبنهلا
 هنا .جيلطلا ةقطذل ةيئالرسلا
 تاوضلا دوجو ناء ؛لوشي
 نم باي مل ةقطتملا ف ةيبلجاا
 ولا هيطارقميدلا ةبامنس لجأ
 ةيامس لجا نم اهناو اهسيرتكت
 هذه ين هيطارقسيدلا ريغ ةمظنالا
 هرطيسلا ضرف نجا نمو ةللعتملا
 نصيخالا ىلعو ,جياخلا ةيفش .ىفج

 ثيدهتي يذلا شوب ديسلا ناش
 ناستالا نوقتحو ةيطارقسي هلا نع
 نا ملي دنا لب اهتن دهمب ونه
 يف ةبكيرسالا حئاسملا عبسوي
 نا هيرب هيام هةحارصبو مكنقاطتم
 ةياعتملا اع امامك هدي عضوي
 ةبكيرمالا ةرطيسلا اهعضفيو
 .. ايداستملاو اهبياهس

 ماما سيل كلذ لك هيجو

 ..امسسيشي رئا

 است ريف يي ةدسي دخلا بوسلا ةيصقت

 هفالا هتالث يلاوتع فشحا
 هيي لجب ب هسه ابريل كاش ىف ؛ سب اسلا

 نكي مل هصايرلا لكل نزواهنوم»
 اودكنحا مهنا ,ةرما دذش مهنسلر

 بوب ىلا معابستتالل هغافإلا يف

 انشري ابر ةيسترفلا ةسنفملا
 18 اهريمع عارقش يشو ,ساك
 هسكبملا «حابروفرإ هّيبلم نم ةيس

 ينلاو ,اسيرفي سروثلا هيطنم ى
 ةمضين٠ مقابثللا بقولا ق اهيومسي
 ."ةديدخلا بوملا

 نضايعلا حراسم ىلع رطتتست يهب
 ةيضاخو ,اسيرم ماجرا لف بوسلا
 لاخلا , اهينسك اس ترهتسملا نأ دس

 هينعأ ىهو .,"ىماعا نوزمب سقما
 هسارلا ف امشنا اهنرهشل بعاد

 لا عستس) يشرفلا روهمجلا
 رظنلا عطفنم باجعاب اهشاغا
 نم هكومطمب ثمدف نأ دعب هشانع

 نا هجرد لا .نوصئاشلا يناحلا
 اهنا بلاغ هسّئقلا ةيابشفلا
 نودشفيو هدبنذسكلا -فاسن»
 فاس كندا, هلخارلا هسفلا

 ديبعا يه ب هيسباش ليزوم دمع

 ,هتاوطسا اهممض اهل ةريهت
 تعني كفو رهشأ لف اهل بردم
 هحيسب فلا م5 ١ ١ و روبتم اهم

 .هيباللا ما نم نش .ءايشيرباب
 .هيبالالاب ننفبو .ثدحشس ؛دهل

 اهرسع ناك اهددك ءايبفلا بادب دعو
 لكل قيرم١ ١ لباقم ممن

 بامنعللا نم معن رونلا اهيذل ,هلعج

 ق3 رخا يلعا ىلع نلمح يناوللا
 انينرف
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 م

 يلا 8 _ ةطمسسم فمأأ

 ةححسمم ازال مما

 مدقب هييئاثلا ءافلا يلع
 ةعاسبلا يب يموبلا ١ ىويرفلتلا
 « انف فتلاو هي داتلاو هجيبارلا
 ةبلابلا ةنيويرسكتلا حبارملا
 دابق هملانا اهكسو تالكطلل
 اسنارتف امج بوستو

 سد اسملا  تاينضانرسلا
 طئقخملا- قلتانلا  ىنادسالا
 ةهحالا
 ىسانفتا :ةيوتاكنالا ةنقلا

 عياولا سرا كفسوتملا
 ستاسيلا  ةسسربلا بللا
 ل ين ادسل عميس اسيد يىل'عالا

 سوسخت
 هايم! عسا د تايسابرسلا

 لرالا رجلا بفيبعلا ل سلا
 ريم داسسسلا دو ايسصشال' سلع

 ا رحسحلا باشملا طلعت

 افا

 . ىصشقلا يسيراستلا ء ءاربملا
 ةييسييفتأد فم ١ بايدي بس

 ليسماسلا ماس نال
 د ضفلعلانساب هلم 12

 لق سم ةيمثاو

 2 «تالسا# - ثيوأ# ها

 2 تعنل» تق مك رند اي كاد

 رسولا ذو دست كف رسفت 3 ةس ربسلا

 ويكوط ل سيالسلل انئانس“ رجيم بحاص لاف  عاو ب ومكوطع
 نب اياك اب ١ خئتمو نخمللا ى هير ةيسرات» لمست جبس نأ نسما

 قرست يهر ايؤع 06 اهرمهك هلاثشم ىلع ضتنفلا يقلا رمعلا

 قى ااهنوس عاشاافاك !- اهرمك ىرخاهدنب ذوقي هظفانع

 رخدللا
 دي هييقنع لا رظدا اهدنج اهلود هبلائملا ني هطرشتا بلقبو

 *  ,ضرم هنا اروق اهنلا قيم لالن ناق

 تابافتنالا ةمدخ ىف جرسملاو ىقيسوملا
 قىركاستيلا سمانملا يسوفال راكسوا تت  عاو  اييولوك
 يبلا ةيئاملالا باياحيسالا ىف لوك بوملته ىنايلالا راسملت

 كورلا ىفيبؤلم تالريبجح ىلا ليغملا ليخالا مون يرجب
 يتلا هتلمح ىلا ةذيدح همبرا ءاطغال هيديسوكلا باجرملاو
 رشولا اهض بد

 لالخ بايشلا نس هيديون ثك نيديوقال نا ريبور هلاكو بتلاعو

 جئاسساا لهاجب ىلع يلوألا ينيا مون منها يفيسوم ليج
 ىمهياؤص اب جالدالاو يللا يابق ةالتسبال هيبملسلا

 بريسلا لصحت ناب نهكت دق يارلل تاع الكنتا رخعا نايكو
 نلع نسنوم# هييعرمب يدلنا ضراعللا يكارستالا يظارقمي ذلا
 لالا نوبات نم يناثلا تاباطسا ف تاوضالا نم قالا ف (54 )
 نع لوك ةنعرتت ىرذلا يببيبلا برجا ليعتت ناو ليقملا
 هتان ي 6+

 يبوضجلل بطسقلل ةسيئاسمن ةنهر
 يبنثلا نم نوكتب يئابمث يملع قيرف موف ؟او) وكسوم
 قلحزت هلحورب هدحاو ةنئامايو تايكيرعا تالنو هيشيفوس هرشع

 مثام نعي تامولعب غمج فدهب يبوبجتا ىطعلا يف قيلجلا ىلع
 ةآَرملا ىثغ هيابرلاو جبلي ذشلا ةدورملا

 اهلالخ عطقنو ايوب ينبت ةييلتلا ةلعرلا قرعتسمو
 ةيئيدوسلا هيمنملا ةطحملا نب ريموليك ١8٠١ تاؤلسربلا
 .لويسوف ةيبدمب ةينقاولا

 يسفزسخ ءاسنال يسساسيست رسعسس
 دازم يق ه ديلاج لبما» نادقال يل رخ ءابا ققح  عاو_ فينح

 امافعش وشو رالود لويلم ١,5 ه علب ايسايع ارهس فينخ ف
 ,هبلاجحت ةيلصت هعطفل رعس ىلجا زبتيب هيا امك هل اعتوتم ناك

 سولجنا سول راجت دحا ليهيز ؛بريور» ءانالا ىرتشا دعو
 نويلم 1,1) وه هيلاهت هيد ةمظفل يباس رمس يلبعا ناو
 مب عام هلم لرويويب ف عيب حاممم يي تبمهد رالود

 ءاسسلس ..ةعسئار ةلسي رسخ
 نم .سما كلظلا ءاملك نم هعومجب بهتك ء حلاو  وغاكيش

 ٠١١ وحتب ةامتكا رثكا نوكلل هضارغومود روم طءايتبال ططخ
 رهوسمت ةلا مادخيسا ئيرط نغ كلدو يضاملا ي اهنالبتم نم هرم
 هطيرتع عصول هيلوض هطقب نويلم ١7١ طاقملا ىلع ةزداغ
 : .ةرجب نوملل.

 نطبشاو ةمماتب ناتسالا نوجام نيوون ىلا رييور ثيسنو
 قرفتسيس ىذلا عورشملا ثفنن لوبن يسلا هخومجللا سيئرو
 ةطيرخلا مده لثم طب دجا عضب ملإ نابد يل هلوف ماوعا جرشغ
 (ءابسلل هلعفملا همئارلا

 هيواولا غئاو بوكسلاب اهيمكدس يملا تايوكفلاا نا تماضاو
 يوحي اهفراظ الملو لدا فدظلل مسارو هممر ريوصي هلاو

 ,مسسا رامثس ؟+
 موصلل انانح اراه 5١ يلغ ريوصنتلا هلا يوبسدسو

 اهيل حبشي هزم لك ىف هكوص ةطقب نوسلم 17١ ليحست اهبكمي
 , ةبسب اقل

 بارجملا ناشي ريسفن ىلع دعاسب ةيئيرطخلا ةذش يا نانو

 مظننت يبلا ةيدبكلا لوخ يملقلا لدختلا مسخ ى دشاسبسو
 ,باعوسجلم يف تارشملا اهم

 ايناسملا يف دسيرسبلا عزوت لويشلا

 هيبابنيحلا ىركذدلاب ةمباملإلا يدرملا ركارش ,كقمشلا
 ممولعتسم .لولا ديرتلا عنروب بابادب لا ددؤفتاب ةهناننإل

 , اهباخما لآ لئاسرلا ليسصومل لولا اهرب ىنلا تايرقلا
 لوالا نموت ةياهب لا رانا زها نم ترمتستا تالافتسالا

 ةيلمفملا ده ن) هيناللالا ديرملا ديد ردامتم سركدإ نيحاملا

 نم يهكي ام ناش رونملا اهيلخ ناك دفم  رمبشتا نرازولا بيبو
 ليفستمم يملا تاليظسالا رمفونو ,هبلاخ روخابو ,لوبشلا
 عقرو .ةعلدتلا دبرعلا طاقم رعب يئركلا نم هكهنلا لوصنلا

 لبق نم اهوقلاي مل بعامم نوهجاوب سدلا ديرتلا داعس روخا
 ةاحيملا ديؤزب يلا ةئاف) , انسوب رالود 9-7 لداعب ام ل١
 لكي ؛هئس 09+ لص ةدياس بياك يسلا ةيديلقتلا سنالملام
 عجزوم نم فلكي ىبلا اهناعانشو .ةفازللا اظرارزاو اهباسكور
 نم نبك ددعب ةباممسالا كلذ مرطسسا لهو ةيميز تست رخال

 ريس

 .[ىدحأ (ه) زصضإ |

 . كان 2 "ّ ً 5
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 ةريرجلا يف ةيكيرمالا

 ةنيحبم تنالو
 ةيبرعلا لودلا ءارهس

 ىلع مهتقتاوس

 ا

 مهتاجوز
 عويستلو رطقالا يل حو ذك نك يناثلا

 لتلمتاطيربل  تاويسلا هةربعو
 بيا علا نهتييمثت

 0 ا اا شيلا
 رع ءاقبلا ول قارعلا ةرداطحب نهجاوزال

 !؟اضيا «ةسيحايس» تاقفص ..قالبخلا

 يف يسدملا يا ناورطلاو ةحايسلا ريرو ناظلم تؤم طفت - ماو ب ةرهاقللا
 تاوثلاو هماظن نيب ةيخابدس ةتاطوب ليصافت نع هنا

 طانشلا نم ريبك لع اهاصدقمب لصو ةييزعلا
 ,وهلو مايختما ةرتل مامقل رعب ىلا نيييرغلاو نييكيرمالا دونجلاو

 تالاصتا يرحل ةيسايسلا ريزرب نأ ةيرهاقلا بحشلا ةنيحبم
 م .و ةيركس تاوق اهل تل" ةيب

 ايملا قفارملا يد ةبرهشلا مهتاراجلا است ىلع

 ةيبرملا لودلا ي ةفيحصعلا تن اعاو

 يقف مهتاراحا نوضتبس سيدنا دربهلاو

 ةودشلاو ةصاشلا ةيعابضل
 ططايبصلا ددع نع عاصف ]71 نصف 7
 ,ةيممأ بابعب# رعم

 , مهتبشر بسخو
 ,دئاقلا سيئرلا ديسلا رارنأ نفسوو

 ةيث نسمح سكبت ةيناسلا ةردابم هناب
 مكادلا مالسلا ةساقأ ف قارسعلا
 .ةلطنلاب

 اياعرلا ربغ ,. ةيئامم تاءاقن إو
 ةييحمب نورداقملا نويثاجيرببا
 ناش بجوز

 مالبملا ممي نا ف مهلعإ نك اوبرمعأو
 ةرورض نيدثؤم تقر مرساب ةتطنملا
 ةيملصلا يرثغلاب لاش عيمج "لخ
 - ةرمدللا بوحلا جيش تيهتجلل

 ام لكل امارتسحاو الالبسا فغي نأ الا هفصتم ناسلا يا كلمي ال
 هاب وهم :ةيماس ةيئاسنا نامم نم ديسح مادص دئاقلا ىميئرلا هضرعي
 ,ةملكلا ميسو فقوللا ديس كست

 ةمزا» تاسالم نم ةمكعم بشاوج ب لك ءيضب دئاقلاف
 عارتسلا ةبضقو
 يبدصتي
 يركسملا
 ,قكر نيسدح مادس# ا

 ةيئاعدلل 0
 !و ةريزحلا ضرا يل دا

 /ي وهرب لع ؛اهلبقو ةمزالا ةيأدب نم

 يلا نمزملا عمجلا ةمدنام يف

 يهضيلا عم تس

 "يتلا ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلا لوح ةيبرغلا تاموكحلا تاءاسدا
 ٌناسيئالل رابتغا ىندا نود نم طقم اهتاهدتجم ىلع ارصدح اهيف ىرت
 .ناكم لك يف يبرعلا

 تلسرا اكل اهتاءاعدا يف ةقداص تناك ئابوكسلا هذه نأ ولف
 اهينطاومل .فرتمت ال ةروتبم ةمظنا بئاج ىلا تيتيلا ذو ب

 بعش ةئافتسا ثتعمسل قصب ةيلءارقميد لودلا هذه تب
 ةسبذق اماع نيميرأ نم رثكا ذنم صرسنتي يذلا

 نم ةموعدملا ةيدويهصألا تابامسعلا يع و ةمظنم و -
 ايربمالا 01900
 ]1 فقي امدنعو

 «ينيهصلا نايكلا نأ فرعي هتاف لا
 ةثرخالا سدي نا دمب نرو الي نوصيصي .برملا 5

 رورشلاو فلملا ماما اكياش امراق رئاقلا سيل
 نم رامصلا هتاوعأو

 ,بارتكا يف ضوب فنا
 رثجي هناف ««مدقتي نمؤملا ,.مجارت ال» راعش هتءابس عفر امددعو

 ةيلحملا توغاطلا لاكشا لك هسو يل يبرعلا دومصلا نم ةيقار ةلاع

 ةيحر اهلاو
 نطاوم لك ميمهن يف هثداؤيس اهسرغ يتلا ةيقاميال“ ةلاجلا مده نأ

 .رفكلا شورع لكزهت لئاوالا يدلسما فاح تلعج يبلا يه .يبرع
 ريغامجلا رادحال دئاثلا ,سيئرلا اهنذعي يتلا اهسفن ةلاحلا يهو
 ,ىربكلا ةلزانملل ةيبرعلا
 نفر انيخير و اهتارتو امننيدو

 ائميق امملشل تءاح يتلا ةبزاملا ىوقلا عم

 ةيموقلا انيتامأل ىداعملا ملاعلا اده ذئاقلا سيئرلا بطاخ دقل
 اننا مهل لاه ءاهن فارتعالا رقي ال هنكلو اهمهقي يتلا ةعللابو قطسملاب
 مهل لاقر .هلل الا يقحبت ال ةميطع ةما
 ًائاياضقم رمألا قلعتي
 .انتامسنر انضرا نع

 امدمع ةضغانتم ام نا

 الخراب انلكاشم لح لع ودقأ اكذأ مهل لاقي ٠
 نه بيحتب هتاف ةطيلفلا ةيكيرم الا ؟اصملل مشان ,ملاعلا اده نآلو
 نمو فلا هدئام ةرايقب قارعلا نكل ؛نانقاو هحو ى هدي وا هتوص عفر
 ري ؛ملاعلا عاقرشو ةيبرعلا جعامجلا هلارو

 ٠ نكلي .ةعالقلاو راوتقالا لكن همدري ومو : هيئاسناللو
 ايل مالسلا» را
 هفوع د عم ,قارملا ي

 يلع بني رهو ٌةرقلا مادخ ساي جيولتت"ر ديدهتلا قطرم ضهري ,مالسلل
 ,هرصاب هقلاو هيلبس ضرأ

 ( هني ةدسرتج )

 ةلتتشل (.ةلقتتن ةّيساتسز]

 ريميل“
0 

 4 ةعانطلاو ةفاحشلل ملل ةبورغلاراذ ْنَح
 -ماؤ6 (سنومإ) يناثلا نيرشت 14 - - اه 11[1 قاوزلا ىدامح ٠١ ءاعيرالا

 28 ؟لويم طم 1990 - ذ1وإ المور, 8لو 110 س اعيوما 01
 رمل - ثيوذلا ةميدم) .. 2٠١ ددعل#  يوالا ةمسلا

 اليوم دهكم قا, 28

 | هلايقتساَدل دكؤيا

 عوممؤملا دمهم ناطيقلا ةبنر
 الاد يجوب قتاوعلا عضو ني شمؤملا ىسسلبع

 ؤ

0 
 نأ زوجس ال ذا ,ميكح رارخ ةيعارزلا داوملا رافسأ ديدحب

 يف اضرامسأ فامضأ فبوكلا ةظفاحم ىف اهرافسأ نوك

 .فهملا ىف رارفلا رتن يفك ال نكلو٠ قرشالا تاظفاحملا
 .ىلاوسألا ىلع هةرشابم ةيافر بولطملا

 : يداك ااكياعرممم حادل

 رشلاولجعتسسااذارررسسشسش

 او لافطآلا نم هتومب

 الإ ماعلا

 1 رضيعو

 نا نم الدب ةيكيرمالا ةرادالا نا نيسح. مادص دئاقلا سيئولا ديسلا لاق
 سانلا نيب حئاصلا لمعلاو ابحملا ىلع ةمئاق ةيئاسنا ةيلوؤسم ذات
 دخات اهناذ نايدالا لكل ةريخلا ميدابملا ساسا ىلع ةيضرالا ةركلا مممعل
 ةوقلا نم رفوتم ام صاسا ىلع امئاق بوعبشلاو ممالا هاجت ايناودع اجهنم
 ىوقلا دهالا دهاولا هللا نا نوصنيو يسهف اهمادختسا ةيناكماو ةدرجلاا
 ميهافلا هذه ساما ىلعو .ىوقلا لك نم ىوقاو عيمجلا نم
 ةيواز يل مهسسفن! اودضو كلذيو نيماسملل ةسدغلملا رايدلا !ولتصيل اوءاج

 ,ةرومعلا يضرا ىلع نيدوجوملا مكسم رايلكا فقوملو ةبغرلا ةداضم ةبحرع
 يلغ دمسم جاهلكل هتئايس لابقتسا لالخ دئاقلا سيئرلا ديسلا فاضاو

 ايموي نوثاهيو نركتذي نهدلا نيطسلف لافطا شوب سيئرلا رئذن ول :يدلك
 مك ركذت ولو ايساو ايقيرفا يف غايجلا ركذت ولو يليئارسالا لتسملا لبق نم

 هردت يذلا ماودلاو هكزغلا ىلع رمصحلا ءارج
 ناك هنزو نم اليذت دقف يذلا ناكيرمالا دا نع ةثيدح نأ ادثقل قارعلا ىلع
 هفكلو .هريشنو تيدحلا اذه لثم مرتهنس كلذ دنغو ةيناسلا بابسال
 يأرلا «فلبيد» هنأ لوقت نا انقح نم ناف عئاظفلا هزه لك ركذتي ال امدنع

 .ةيناسنا بابسال سيلو ةيبايحتنا ةيداعب بابسال
 مالعالاو ةفاثثلا ريزو مسابح فيصن فيلع هديسملا ةلي

 ييورفالا بتكملا ىدت مئأردلا قارعلا لتمم يتيركتلا عيهاربا ناثدب نازرب ديسلاو
 .ةدحتملا ممالل

 ةيرعنملا

 اه (؟نم) نيسح مادنم كاقلا سيئرلا ديسلا ثيدع. سن ها

 يركسعلا ديمصتلا ضفري يملاعلا ماعلا يأرلا رلا

 باّسحلا اطخزتوج .
 ايركسعو ايداصتقاو ايسايس ةرمدم ايسايس ةرمدم برحلا :كاريش :كاريش
 ةبئاطظملا دعاصتت < عاد - 1

 بوضن يتداات لجل نم لمعلاب ةهملاعلا
 ١ ةقامشم ف برع
 لا لفوتلا لجحا نم ةنكمملا دوهجلا
 ,ةظطاملا ثادبسال ةيملس ةيومست

 سيئر كاريتب فابس رذح سيراب يغلف
 بزح سيئرو قباسلا اسئرغ ءارزو
 8 ةيلغارتميدلا لجأ نم عمجتلا
 ا «ةقبلشلا ةيعاسرب جسانرب
 عالدتأ وط اشم ثم نويزلذتلا
 ناب لالو ,جينخلا ةقطنم يف برحلا

 دريهو نياتلسيه باحستا ديب

 نيظفاحملل اميعز روجيم
 ءارزولل اسيئرو

 عيسي نأ دكإللا نم تاب - عاو -ندثلا

 روجيم نو يناطيربلا ةنازخلا ريزو
 دعب ةيتايطيربلا ةسصوكحبال اسينر
 عافذلا زيزو نب اتلسوه ليام باعبستا
 رسيزب درسيف سالغودر قياسا
 بز ةماعز لع ةكرمللا نم ةيدجراهلا
 ..مكاحتا نيظف حملا

 ةهباثلا ةريدلا سمر ىلع دوجوم ناكو
 ثنلعأ ١! تيباشللالا نم
 يلا اثوس 184 ىلع لسجو سا ءاسم
 ةقلطملا ةيبلغالا نع يتوصب لقا
 دربيه باصسستا نكل .,ةسوسلاملا
 يي بصتملاب روق# هي نبه نياتتسيمو

 يرجتس يتلا ةتثاثلا ب

 يس ةئوتلا نوحشرلا لف دقو ١
 يتلا ةقلطمملا ةييلغالا قع

 سيئر بمعتم لالتسالا مه ل
 يثلا رشا تيرحلرالل اًفلخ ةموكحلا
 دعب يماملا عائالثلا اهتلاقتسسا تدلغا
 دلغالا ىنغ لوصبحلا ل اهلشق
 .نياتلسيه نب

 (1/ ةحفملا ىلع ةيقبلا

 ةديبصالا ىلغ ةرمدم نوكتس اهراثأ
 ةيركسفلاو ةيدامصتقالاو ةيسايسلا

 امئاد بناك بورصا نا يلع ددسقو
 يدافت“ بجيو تاراهخلا اوسإ 7

 لاق اوغاراكيل السماع اوغانام
 اكيراتسوم سيئر سايرا د

 عا ا و 4 قياسا

 روم نكي ال نقاوع هل نوكلس

 ةيديتاللا ايرما يف ةريققلا لودلا ىلع

 هلق سايرا نع رتيور ةلايو تلقنو
 لا هلوصو دل لؤالا سما

 ءابعالا نم ديزجلا لمح كتس ةيداسحتقلالا
 رامسأ 1 حاقتردملا طناف رسب
 ديدجع اضرا نكلو طقخلا

 | نإ بر عدلدتل نيع
 ةينمملا لودلا نأ ساهرا انا

 (9 ةسفملا ىلع ةينابثا

 ايناباي ادفو لبقتسي لوالا بئانلا

 لكاشملا 0-0
 ناشمر نيساي هله ديسلا لبقتسا
 والا يشاثلا ةروثلا ايد سلسم وفع
 يونا يبميا اهمسلا تعلم سيئا
 بزسصلا يودلا ايلا يقارششاا

 ناليربلا محب
 , هلل قئاوملا ا يابابا

 نا هلرزولا رسيئرل لوألا بئاذلا دكاو
 2 يه ملادلا لود لقو ناباهلا ةحلصم
 حيمج لجو لماشلا مالسلا قيقحت

 راربتيتسإلاو نما عل لاس امس
 رمدقتلا قيقحتل بومشلا نيب نوامتماو
 ءاعمس ةيئاربيزافل مالسلاو ماقرئاو
 ةوتثف مادختسا نع اديعب شيعلاو
 شوب يمسي يتلا هبورحلاو
 يف مالسلاو نمالا ديدهتب ءؤانتلحو
 ممتعا رغاشم ايدحتم هلك ملاعلا
 ةيسفسلا دتداراو لودلا

 نافمر نيساي هلع ديلا راشاو
 نا ىلإ ةررجلا ةذايق سلعم وصع
 ةظرضابملا ةبئادملا ةيكيرمالا فاوملا
 لبذ تعقتا ينارعلا دسم ةرشابللا جخو
 رساتلا ناقلخ ناو بأ نم يشاتلا

 ديرت ةيكيرمالا ةرانآلا ناو تفشتلا
 ير تانيركحلا ضعي ديزومت
 ناع ةئميهتاو ةيناوعفلا اهتسارس
 ةيريشبلا ريمبب مكحكلاو ملافلا
 . اهدابعتساو

 يكارتشالا بزهلا وضع حضواو
 يكارتشالا بزسلا ةسايس نا ينابايلا
 عسو هبرحلا دنط يتئابايلا بمكلاو
 0 لجا نم يولسحيو ماليبلا
 يف تلكف اغيربأ نا ادكؤم
 لة قم كارا لا ةيصارلا

 ناعم بيسب يبرهلا جيتكل
 يتايايلا بعشلاو بارحالاو لاا
 , اكيرما ةسايسب

 نا هب ب ةيلودلا درهجلا نا لاغو
 يت لكحل لوئتح داجيا لآ هجتت
 كيش لماشناو لام |دايعللا مالسيا قتابهذي
 ينالشل» ماخلا يأرلا ديبات ديازت لا
 يميخسم ةيازستع# او تاسسقتشملاو
 ثراوك مباهلا بمجتي يكل ةيمببلا
 , ةرمدملا يرحلا

 ةنياهص ه عرسصمه»

 ةئيرج ةيئادف ةيلمغ
 نانيل بونج ف

 او + توريب
 دروضيم ةينيم لتئسب ودمتا ةعاذا
 الفينع تاكابتشا ف ةنياهم
 طيرشلا 3 نييئنادن
 ابوذجي لتهملا يدوذهلا

 نا نا اهنا 0 2 ةعاذا هدئاو

 . .نيفغاس قدا ريتتسا 2 ىكايتشالا 4 سلا سقلل
 يذلا يذلا يمالعالا بيتمتما لا ةياهصتا
 رابح لع ةيركسلا تاطلسلا هضرلت
 .ةيبرسصلا تاينمعلا
 تايتشالا نأ ةابئالا راقت 5س

 يف ةيماللا لبق ةئيللا فصتنس
 دوتصلا ىفلا دنع تيماخ ةلنم

 هياغ رسطيسي ايتذلا
 ,ناتبن بونبجب ارسل

 قطان للا ودعلا ةيغاذا .تبسنو
 موسما تيما ةينيرهصلا ا 0 ع
 دارفا ةبمبرا نم توكل يقاتل ةيفامشلا
 ةيلامشلا دودحلا عجبا وكرت

 ةئياهملا دونجلا نأ طال اكو

 يعدتسي نئرالا
 طايتحالا ضعب

 دينجتلا ةيريدم تكد... عإو  نامع
 2 ندرالا يف ةصاعلا ةسنبمتلاو
 اتلالا ىلا ييهرسملا تارودلا دعا
 ليطلب

 ميد مع نق ةيريدلا مموععب

 !دبت اموب نيرشع ةرتف سبل
 لبقلا رهشلا نب رشع
 بمش ةمجارل ةرعغدلاب
 رجا ةماعلا ةثبمتل او دبعجتلا
 ., ةيولالاو

 لم فلختي نم نايدلا رخو
 هتاب ةروكدملا ةرتملا لالخ ةمجارملا
 اهيلع صدب ينل تابوقعلل ضرعتبس
 .سرآلا ١ ةسدطلا نونالأ

 ا

 ءدهسبملا ممألا يثقل ايوك رحقس ىلع#

 ابوك ىا باد اريوك يغب

 يخيرمالا رارقلا
 كع نمالا

 دم هوكلا مادخل"

 يب طوق
 رارعلا مورشم نا لوا

 يكب

 موسم ووسا»
 ا

 جاما اه ندادازيوك يعد ناداو
 همدقي دف يذلا «نعابب لع كهشنا»
 ,هرصيللا نايالولا ىف .رمزدأ سلجم

 ميركلادبع ديلا دكا سيراب يف
 ميلا هيروهمت ةيجراخ ريزو يسايزالا

 نمالا سيلخملل مدعم راريف عورشم
 قارعلا دح هوننا لامعمسا ىلا وعدي

 ةيكارحلا ءاسالا هلاثو لسبارب رئاددو

 لإ عيصولا ةيؤنت ةزهرص ناك نسما
  ةدفلسملا يرظلاب ١ ةقلطس

 نايل سل رتيمم يلا ناب رك ديو
 نوماك رهش لالخ يلو ذلا نسالا سليم
 لمملا لوالا

 دم يسميلا ةيحراشلا ريرو ناكو
 هيط رات ريزو عم سما روم يف عمتخا
 نيش ضشايردب م رماه ايداقا

 تاروطت ثيحي عاممجالا لال متو

 ا/

 ميزاب يف امود الور اسينرف ةيمسراقع
 ىف ةيسيرقلا هقاحسملا هلاكو تركدو

 لالط ردش ىباملالا ةمحراجسلا ريزو

 ةردعو ىلع ةطقاسملا نا يلع عافتجالا
 امهم انمرش لكشت يل عدلا .نمالا سسلعمم
 . ايملس جيدخللا ي عقولا هيوسنل

 يش امش يمحصلا ةمحرالا ريدو نك نيكي ىل نلملا ييركا هيجان نم
 هزايز خويتبسبالا اذه !اديينس ,نشن
 ةوهبن ةسكن هذهتلاا تايالؤلل ةيسسر

 ءيديرس'
 ناسافللا دكأ ثيم جيلشلا ين عمولا دمك .يسبلا ) نإ يسيراب ركع ن هنا دقت
 ركمم سميح اهيتيخراخ ريزو لض يف ماسلا لمع هظطاخملاب امهكسمت 0 مم 3 م وسال ت07 تدك

 | تفرتخا - تاما

 :فرتعت «اكيرما توص»

 جاتلراتلريبك حاحا
 نينيكجمرمأ 0

 بيسرتو حايتزاب اهيرذ باسسعتساب
 + نييتيرسالا ضاومخ ليلا لم نيزيبك

 1 ؟ددع نأ سما ناذغب يف طقتلا

 ىلا هجوللا مزتمت اياعرلا ءالؤف لشارع
 يجب اا د هج واوا يعم
 ازو اهحضت يتبا
 نب سرا ا حاس

 سعب حم تالباظم ةعاذالا تبرراج
 نم دنع يف ايامرتا هالؤه لئاجع حاس

 نم لقنو ةيكيرستاا نيلملاو تايالولا
 ىلارطسا»

 ملاو «

 ةياو نم ا مبخلو نع لقد امك
 كانلاي ةراهز ىفع اهديبصت ساسكت
 لتاوع عييمج نا تا الو ,.اهجوز ءاقلل
 ةزايزب موقت نأ اهيدح نأ رمشت اياعرتا

 (9 ةحفصلا ىلع ةيقبلا)

 يا رزشلاو ةهيزحلا تاكالسنل رخآ اعامتجا سارا
 س2

 الربا ءرغ ديسلا دلأ

 هلا ةروشلا ةياوق سلجم
 سيئرلا ديسلل ةذفلا ةيرقبحلاو ةرهبكلا
 لك ترسضدابا نيبح مادسع دئاقلا

 وهو ميكس انيهش يدل ريخلا لماوع

  سفيس را نسألتا

 ءوهيجلا

 ةليوط ةيلاضن ةربخبو ب
 يغفبناو رشنا ىونأ لكل ةيلاعو
 يا ةدعشلا تثايالولا اهدوقت
 . اهؤالمعو اهؤافتحر

 ةزه سلا سؤرت لالخ كلذ ءاجج
 تاكالبلل اهيتزب اهامتجا ةاربا

 د ةيعارزلا ناجللا يلو ؤسمو
 ليبراو ميماقلا تا

 ليبرا ةظدايسم ف دفع ةيتاميطملار
 نسلخم سيئر بقان ميسلا لاقو

 قارعلل لج خيراتنا نا ةروثلا ةدايت

 دف يخيراست لمع ةزيزسعلا تيوكلا عاجرتسا

 ةيسنوتلا ةينطولا ةنجللا دفو لبقتسا

 0 3 بفّيصن فيطل

 ةدكجؤقرارشمالا ميزه
 وياج ليصل لوط دهسلا يلتسا

 ريفو سما ءاصم مالخآلاو ةفاشثإل ٍريزو
 ليتاسلا ةيبطرلا ةرجنلا
 شظيمبب ماشش روتكدلا ةسائرب قارسلا

 ةلباقملا نوح ريدفلا ديسلا داشاو
 اهفقاومو ستوت بعشو ةدايق دودب
 يف قاردلا بياج ىلا ةنيمإلا ةيبوقلا
 .ةيكيرمالا ةرماؤملل هيدصت

 تسلا للا نماتلا لملسم نمرمتساو
 اطلس عم نواعتلاب اكيرما «دشنت
 ةيبرخلا ةمالاو قارغلا دش اهتالعخو

 ةميره نا ىلع ريزولا دهسلا ددشو
 هموي يتلا ةكرعلا يف رارشالا
  ةدكؤم ن برغلا نع ةبايد قارملا

 ع بمشلا تايونمب فموو
 ام اهتاب ةهجاوملا ىلع هتردتو
 وه انقمع نا دكاو ..دودخ- اهلا سيلر
 مهراطقا ي ةيدرعلا ةمالا مادبا

 مل يتارهلا ىلبج رماتلا نا ىلا راشاو
 هاطخ لادق امناو تبوكلا هعوصوم نكي
 ريسلا لءاستتو مد هبي ةيرمماب
 دوشفل هذ لك لوهمللا نم لغ ريزولا

 + امج

 اهاطد تةروطتغ نم ةقطنللا ةدهشت امج
 ؟ خدصاف ةبئاع نع

 ىلع ةرمتسس ةرسماؤملا نا لاق
 مدقاتو روطت نس هتقح امل قارملا

 . نيدايملا عيسجج سبأ عي 2
 مالعالاو ةفاقثلا رهزو دينيا

 ىلع ,ضورفملا يدامتلا! ا ىلا
 يكيرمالا سرفنوكلا نا لاو قارملا
 واوا و هيضرف
 نع اونيحتلا و ةطتحلا عيب

 نم يئاتلا تاديحا دق قارعلا
 احلا ماعيا راما يف ديدختلابو

 نا مسا ك0 كيف 1ك دكاو
 د كئاثللا يسيئرلا ديسلا ٌةردابم

 يجود فاس ردم تح اح
 ةييصل اهنم ةسمتلا يو افطدملا
 نسيرملا بهشلا ةاثاعم ءاهتاو نطسلف
 ىستا ايبوي هج اوي ءركدبلا يميطستملا
 ساق رالاو داهطصألا تايلمع

 ىلع يرجي اس نا ريرولا ديسنا دكاو
 1“ ةحنصلا ىلع ةيقملا)



 عينهي سيئرلا ديسلا
 ينايلالا سيئرلا

 ةهبدالبل ولا ديعلاب

 ٠ ربما سيينرلا بسلا بقر

 كسلا نأ ةينهم هللا سيميح
 يسلخم نيرا الاف تمار
 ةسابلا هنووهدمل ةسانولا

 ةنناي ةييفهسلا ةسشاردمم ل1

 ةداليل ييلبولا دمعلا

 هسلاربلا حا ينام ذم لو

 اركان ما ةياس
 هيسايرببا يعم يسيل

 ةملارسس 1# ابيايلا ةنروهممعتأ

 ةينعبلا

 مديعل قريش ةيسامل
 انيانلا ةنروهتجل ينلتولا
 الدبس ةيسسلا ةكارتسآللا
 ىتاهتلاب كيداتتسل تعم نأ
 انيفخيي مكل ييصس ةيماصلا
 تعشللو ءدابسسلاو ةجيجللا

 همهانرلاو هدقملا ينابلاللا

 نيم تاقالعلا رولعتب نا سلما

 ةشهلسته هنق آن ايدل

 نيفيدتيكلا انممش

 نسج مادص

 ىارعلا هيروهمج سيئر

 نيسح مادع يدع

 يالك جاحلا ليقتسي
 ريس ماذص يدك قيلا ليفمسا

 ميسسظولا هسملوالا ةسطللا يسفمئر
 يلع دمحم حاجنلا بما حابص ديارنا
 هيفكاللااب قيبسالا ملاثلا لطم الك

 لالخ ياالث ياط دمحم حاضلا لخبو
 سسيمرلا دمتلا للا هنامتتب دقباشملا
 دوهجل ةديبابو سمس مادي كئاشلا
 ةضرخو ةمدابتب اهلذتي يبلا ماليتلا
 هممطم يرظفد ةفطنأ ١ لكاشم لبس يل

 ةينطولا ةنجللا دفو
 رطقلا لصي ةيسنوتلا

 مهلا رفزب عا دادعم ىلا لبصو
 قارملا ةظبانسلا يسيوبلا هيسظرلا

 «رابر يف ظنستع ماس روتكذلا همم امرم
 ماما ةدح قرف قارسلل

 مرورمس نحل لفولا يسكر ترعأو
 ,دكرلا ةرابز نا لاعو قازعلا ةرايرلا
 ةديماسب نم رييبقفلل يئاب قازعلل
 بييشلا عم ىبسونلا ينشلا رماصنو

 ةقمتحخ نسرم# ةيدصب يف يفارملا
 همآلا نراصرخ تدهس هيراعم
 دمحللا اهكيرابو هيمرعلا

 وياعلا ريييئرلا لمسلا مرداس فيصوو

 م انلا ل ىبسح ماد
 د م

 دعح هيطمملاب لكابشللا عبس قح
 يف هزئانملا هده ف اذكؤم انفلس الع
 «لطلقمل مسسرفلا ربهظامتنا لك لما

 عيطمللا لك اشم ىلع سنهملا دوستسلا
 قيشرلا راطلااب مولا لئاشيساب ناكر

 يل ةيجراخجلا تاقالعلا بتكم رعقع
 .نسسرفلا بنسلا برجل ةيرظتلا ةدايقلا
 ءاضعا قافزلا يم فدعو يئارمشالا
 بسكلا

 لق نلنطاوملا ىج
 يق . تبيوكلا ةهطئاخم
 ليكن ,درورصلا هلاج
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 ييرعا حمرلسما أ

 | برحلا عب درهما ت انخآ| اذا ةوقي لئاقنس :ىدامخ نودعس
 نم ويحس هسا يفشل
 ,اوللا راسم 0
 لا لولا سسنا يبا ةكرولا
 8 ىيناقت رب" .ىبرانسنن' قلامقلا
 هل قمارا

 ه0 نا راسه يدهس هسسلا هلاو
 ءيسالا رارملا صرخ نافقلا
 2 بل كيس دادسم ,سيرلا
 ميرظا' لسل اهسسس و ه ةنسلا
 تالا ح2: مانع 7 ناوجالا , نه

 ليس" .تاوبصالا ل ياعو
 مسك ال امانا ةئاخلا يف ةااسلا

 وم

 همه

5 

 م2 هو اك انا اادهلا ماصوتمبو
 ثقدع ءا سلا ةس و نبا ةيقيقحلا
 نه ءددطلا اهيجلابثم _اسنشل اينرما
 كادخوا روح
 ا اوءاسحلا يس هب اق 1و
 م. نوقلا خممسشطملل اهنزوسو
 مدا ,.تخم تارازف

 اه دا ذه افظخو اثنرصا لأ فاضاو

 مب“ لال ترش نسب اوطررس
 نيد ياشو قخفست يحال متيستتمم ىلا
 ةنارمقاو قيحلا نع اناقد ريمملا

 - تعا
 هءاه

4 

 نى كامملاو

 ذزرمدقس نحل نبا نسوي ةنبلا رخو
 ريبسلا جديا  يةرملا بماوت لاعلا
 لئاسسم لمس ف يشيستع مةلسا سيبرلا
 رساسملا ءاوخلا سانا ىلع ةققفنلا
 ةيبمحالا بال عملا رش ”قمقب ( اليمتاو

 زود سقط نأ ىلا بصصسملا مس 15 ةك دو
 لئامسمل ةمسلسلا لولا يمن ل ارممل
 دمام نو ىسرفلا رالثاا ي هقلتنملا
 ؛ن داسملت اببطت حيبخمعلا اهرودي

 لاخا نم اهبلك باف يبلا ةيناسنإلا

 لادسج نس يلا ارش نفخ
 قصلسس صوف اوفس

 ماس" نس رلخلا حيضما اويسسا ادسو و
 نمافخلا هفرفل مالا عزمي“ ىارلا
 نسم انشالا ليقسصملا نع ةؤفيسضن
 ةرهجأ اهب ىمثأ هي لاعلاا ل ةمحلا]
 3 قارغلا دس هسرفلا نالع1+

 نسبيا ناداستع نو دمتي ةيسلا ىقسلاو
 ديمح نأ كلا نك يلتفت م ليلو ليسر ديو
 ةسحراشلا ريزو سرلافوفاب ةداسيلا
 000 ا ل اا
 نايسقسلا هماسستلاو مراتسبلا ريزو
 اقرا رضع يدور اه ركيمو بسلا

 طلابش نيلتسم عيتجل دمسلا ىدنسو
 ادا اكبرسا ا ىلح ءافلث“ (ةج دروبلا

 و زوم صاحي اص سا بطل بنا يلع
 ل سس و كمتسسم ا و سريعبلا ةيسفبأ كا
 لطسو دوش لاقسلو اندم ههلابلا

 ود

 قلصح ورسل باقسمفو ارازم# مهن
 افءاس اهملغ

 اونواح نلاكيرنالا نأ حصواو
 ةفقتملا اى يك اول“ عييصولا" نسب ةفافسسسالاا
 ديجح لخا ينوطقلا يلف نرتتيفلا
 هنامماكساو يارعلا ةوغ

 زاعقا ينازلا رههب دموتا ماو
 هيسلسلا لوثعلا داحياب دروطنو
 تادعتستا نب انزعم هفطما لكابشت
 ةييهابسلل نثدشملا رمجعالا بلصلا
 قئرفلل هنو مالا لاسراب

 ىنايايلا ناناويسلا هشر نقتلي طولا سلعلاا نيت
 رق احح كف دحض ةستطسنسم ا ىف م احلا

 خلات ناذدهم يكدقل دبنقا /
 دمسلا ربما يفظولا ىنلخلا رسشو

 وضحو ناملربلا ويضع اويأ لاوسلا
 نكارشتالا باحللا ق ةيركرملا ديصللا
 قفارملا ففولاو يسااملا

 نسينطولا ييتدعلا ريسننز هسسلا كاوا
 لماشلا مالسلا يف ءاقثلا لالخ
 طظسوالا ىرزتسلا هفقمم ل قداعلاو
 بتيشلا يفست ماس فاذه وه مخاقلاو
 ليعو ديدش ضرخي هفيفحجتل يفارملا

 يملا باؤيولا ةيباييبالا فييجست داج

 تورخيا ءارست» نم اهل بعرسم
 قياسا

 هسبجهتا مهاب نا يلا راسناو
 حيوللاو ةيئايرتمالا هيكيرسإلا
 ىاداصتف#» راهجلاو علسل* ياودفلاب
 مربع نس للاعب نئا يكزملا مص رياجيلا
 دردلاو ةوسصلا لك يعارملا بعيستا
 هياصتعو هممارك نوصو ديخرا نم
 ةيايسيكما

 نش اونا يلوسسا كسلا رخو
 تاجومطظل ينايابلا بنسلا ةدياي
 مالسلا قيفتحي يف يهارملا بميتيلا

 سانا ناادكوم لماتاو لداملا
 نم بياخ يملا ملاعلا بوت رشنا نع

 لك دم موملا نوهعب دقو برحلا ترارك
 هيدهم واجبو بركنلا لومط ودب سا
 لثخآ نم عايضولا ةيناراوإ هيدانسالا
 دهس عيئابمو حلابصم ىيفحت

 ىباباببا نارتلا وسخ نممو
 لكاشملا قجحل هيملسلا قازعلا بباردانم
 عمدحي امو فالاهلاو ءيداهلا رايخلاب
 عحئاضمللا للاعب ىف ملام تاهضوت
 يرامصنملا مدغعلا قيفضمو هلئاكسملا

 تبوكلا ةظفاحسم

 زحل | ريق

 هت اصصصمف اهاقععلا
 اهلمع هصضنخملا ناجسللا لصاقت

 لييطاوملل ةيميوفتلا ةقاطملا عيطتشل
 نودوزيسب يبلا بيوتلا هطماعن ي
 هينابالا ةيئادفلا داوملاب اهضرومس
 هيرو رسسلاو

 ةرارو نع سليم ناجالا ممتو
 نواصتلل ماعلا داخسنالاو ةراخسلا
 هبة ليهدسألا ةينواععلا يانمسحعلاو

 هيهديؤسبلا هلاثفنلا 3 فمضمسو
 اهنيزومتملا سسالاو طباوصلا سفن
 ٌ قارخلا تاطماتحي ةقب
 هرتلا سممقملاو سمفخاوملا
 تنوكلا ةظفاحم

 رسب نريمقلا هضم نوكيسمو
 نم يئرتالا تايطفاتنللا ق ةضخلا
 ربخلاو .ضخطلا يغو هعرولا بذولا
 تويرلاو ىاشلاو ركسلاو ررلاو
 سدقلاو صفحلاا هفاطخلا تايلوفسلاو
 مده جاتسسو بيلصلاو (ابلؤض اغلاو
 اهراقتسا ينقن رييطاولا ل١ ىقرللا

 يل بياحالإ

 فاطنلا فرم ركرم

 ةيدلاطخلا ةييمدع (1) مهر ركرم ©

 ةينييداقلا ةيسج (1) مهر ركرم ©
 ةيئسرلا ةييعمدع (753 مقر ركرم ©
 هبه الا همغمتج (1) مكر ركرم ©

 ورصنلا ييعمح (613 مهر ركرم ©
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 سويزللا ةهمعسلل 35 مهر ركرم ©

 وبلا هيمسك ]١11( دهر ركرم ©

 سنادكلا دهو سيئر

 مياس

 ةسسيئي ومخلا
 حسبو ةلودلا لش نم هيرغدلا
  سفم هسك فيما هشسواقللا تايعهشلا

 هجرسما حابرالا تماوهو تاموصحلا
 ءاجابا يل ةزاجشلا هرازو تاكرش عافكولا
 نارمت"

 ةطياحي ناك سسهجت ميسس افك
 ةينواتملا ةيديؤفنملا دازملاب بيوكلا
 هيك الهمم ا

 تافاطنلا فرص عفاوم بدذدك دقو
 ءاربكرم يوشع هصنرا ىل هيينوننلا
 رهفطاس بمح نوضارلا اهبجحازن
 ميدقب دقن تاماظنلا مالثسال
 ةيعومللا تائمصمتسلا

 نس تافاظدلا فرص انلاخ يرحيو
 يناجللا ريبسيو ةروكشملا ركارلا
 رطاك ١44 /17216 ينبح اهلمدس
 رفتمبس كبح ةفاظنلا فرشل دعوع
 لود يلب ام يو اهنودب دازملا برص
 هيميزمحلا باماظعلا ماليا ركارمب

 هبل هقيانلا نقطاسلا

 - ديسرلاو هيباشلا  ناقيك
 بومرملا - هييلادسلا
 ةيليذعلا  ةمسداغلا  ةريسلا
 معلا يشم رلا
 - ةعهسدلا ب بييّصلا - ةضخ قلا

 يرسل ءودمي
 ههزنل' ب عافسعلا  نرستسلا
 ب ةيبازلاو ةبرمعلا  ةمناورشلا
 لاطيح
 تاكاييزضلا _ ءارهشلا
 ساطسقلا ترك م ةيدش  ةضرألا

 - هييلجوتا - نتاطنفلا
 هلل
 هللا رين ناب دك - حؤيتسلا سقح
 ةيصراملا
  نايهلا ماا اسحتجدلا
 ةازيلاو سييفلا

 عرمملاو لوح - هيمورلا
 راوط 327 - ىلانس - يرسم
 2 شسلدببالا - سويرفلا
 ةيييلستل
 نيرعلا  ةروثلا

 نوح

 برحلا جيش كاعباب نويلاطي مالسلا وبحم
 بتانالؤلا لف يسياتشلا دقو سسر دكا

 ورب ىرلا ديكو هيكيرم»ا ةدشنملا
 0 0 لا

 هساننم يع محلا يمس تاللاو ,لساسسلا
 رباصم عصخ ققو

 راصفلابس طسوتا ىرييلا ةيشقتمم
 دعو يب لقح فدش وش دسقسل“
 هقهسح ن ةييهانسألا ىلا سامللا

 نالسسغإ

 قرسامؤ رسم نكح هسسملا لاهو
 هل وقارملا دضولاو هياغل | دن نوع
 سوما دس“ راهتمعا و " دس

 يارصلا ناسسلا راصقلا راصل7 اسس
 علب موس تيششس لامعا

 مابك ديدهتو ؛'ؤدتاو ي 'هشلا ارتطتلا
 جلل حوسسلاو لاسماو .اانفطالا
 هل رسل وأ دسيساسمم فس اكن ومش سلا

 .بيوكلا هظفاحم ىف هصخشلا لاوحالا همكحم
 م1430/11/155 سرانلا 3١ )شاذ ددعنا

 ىفبلدءلا) ريرقلا دمع دومنس /دنسلا للا
 ترجلا اييلمكو منها تأ ةهللامبع خاضت ةيسق دحلا بيماسق“ ٠ همام نأ 22: 0

 راس 12 ما نويملا نارئادبع
 را١؟ 7/151 وي ددحو قمرفيلا انهس
 متونح ءيددمودو هطستي . ,ممياي نقب هتممافا اذ ةيلوهشملو
 با انلغ ب اننانغ ىوعدلا ىلانن فويس

 هاما

 هلالادبف

 اك
 قال ىلإ" ريق تاهو 1

 مع م ماع لاه قس

 ىويقلا
 ىلإ كادنك تاظولادبو د اهرلا

 تيوكلا ةظفاحم
 ةيئاذغ داوم خف
 ىرخل علسو

 ةيلجإللا تاكرشلا رم دذه ادن
 تاوملا دزوسنم بتناك يملا تاكرشلاو
 فباك ىشلا رظقلا حراتع ينم هشادنلا

 تايفتحالا لا كاؤملا ةذه ريق ةقئومم
 تيوكلا هظفاتنم يف هسواعشا

 ودصم (ةاتنلا- بودنا كلذ شا
 ق3 سوانا ياتحبإلا نك لووسم
 مين ينلا داهملا نأ لاقو ةطياحللا
 داوللا يت بابسندحلا لا اهم
 مايقنتلاو عارمجسلا موجللاو ةييادقلا
 تاقلتسملاو تاقنلاو يبلحلاو بويرلاو
 ةتالسخلا تارفشإو ينيحانمو
 داوملا نم اهربظو روظفلاو تارزاطملاو
 تايممطلا هد اهبلا رفعت بناك يتلا

 عب لاسبالاب ماي داختالا نا دكاو
 تاجايمحا دسل ةراشعلا ةرارو
 تاوملا نم هيينرواسملا تايتنجكا
 ,هرسك ةرئزوتا بواقس ياكب هيئادنثا
 سو اعسلا دان ال9 بابلط هيبكتي فياقو
 تابحمحلا لا رالملا دق حم عنز
 يف يئثرخلا ردوا حض ىلا هعاضا
 ةروكدملا باكرشفا

 حبر وه تايمحلا حبر نا فاضاو
 ةياحلاب 23 قادنس ال طمس يلساف
 نارهالا اهتامارملا ةيطعمل

 دادقي ةراجت ةقرغ
 مازتلالا ىلع ديكاتلا

 تلا طباوضب

 لاغ نادين ةراخل دفرغ تبدكأ
 ةيساذملا داؤسلل درعملا ههاب راجي“
 عيروتسلا طباومتب لماكلا مقربلالا
 نم ةرزقملا ةيرهشلا مهضيقم رالمسأاو
 ؟ايبافواب برورستلاو هيث'دبملا تاوحلا
 ةددقمل ا

 ايمنسيده هناك اهل يابن لإ بخ دو
 ناضل دوهضملا نم دموملا لدم ىلا
 ةرفونلا عقسلل ديميبطتلا هيناسسم#ا
 نيقلا يحلب »اسم ةسرامم نا تيضم و
 سسئولا ماهيف مو يطاولاب

 ةدم ةماقلا رووملا كيوب رم بالقتع

 ةيكرسملا يشلام .قيفتحل انوي عيدي
 رورملا طباخ داما ديدتتاو ىءاميلا
 لافستا هيفا ل رارفلاو فارتح غل
 رجا ل" يحتم نم دسئزلا" هيشلما

 نامل يابس يف دي ريدا ميصساو او
 اظررافس لا او 0 دست 4 همر
 هسايافلا ن'ارجوا مكس هعازرلا
 ءدألا ءاشخلا فو يفئاجلا وج
 وما واط نس <<<

 لسا ا
 بسر دناقلل ةهيرادح ٍ

 ىببت اوت لست ةمااعبج مسس
 ناسخ ءاذش مياخلا يسرا“ دسيملالا
 اشم يف نا وهستجلا يفيييسسملا لتعوم
 ريما ملا اهصق راستتل' ع8. نو ياسا
 نحر ةصاخس يايتحلا

 ملا هلا سا ايشانخ ئاهييض ةيفاو
 قايحن م ةيدخج وطء
 .دطا هنن ملأ تايسلا انا ميخلاو
 مسلس مصل فاعلا دعما ماتا
 لددشوم يحسم ةابصبل دلاقلا سمت لا
 معا نخا نع ةييشمتبلل دق معسل
 دو“ ىف هضم

 قيما ايس سا ا لسع همييحو

 ىبظولا سلجم سر

 نب ىنوت يقينا
 دا ع دع

6 
 تدع وييعو لاس هيه
 وسو رن ممم ساقخلا نم

 ليصل مقسما سل نيس
 قيوم نال ةيلينمت

 ايام وسلا هوو <

 دخلو ابعس نيو هس .فخس سس
 ءاص يع ورع
 مساع ىلع ةييلملو يستسلم

 ميع عي ةحاقب ليس
 ةيققما
 يطيع يموس دس
 توفسلا عيصتتا عصب
 مكرس ءولصلا ةسنان لامر

 هو

 نما
 تع

 ل يفارقملا بمسلا حسم ةيدمام
 ةهةفشلسلا' هاوس ةسيلسللا نين يمميفبلا
 فادللا رياشلا نراييتمفالا يفقساو
 ههحاوب

 دهفس خصما هلاغلا نأ حسنواو
 بنافلا لكاشفا هس لح برورسك
 دياستإلا رام" قومدع قافأ هم همم
 تالاجملا سمح يل

 يفتلي حلاص يدهم يدعس
 .ادنلرياو لانتربلا يريفس

 جئاق .مدهف يرقس دليلا ىقنتا
 ديمسلا رمسا يبقولا يلجملا رسينر

 ربمس وني رسوم ايبكسام ليزييع
 ادعم لإ لايسزتلا

 نملحملا نسيبر قسسلا نضدلا امك
 ناوضنا ديسلا سنأ يسلكرسلا

 دادغب يف ادملزيا رفعتس يثري

 يىلايد

 يقتني ةيلخادلا ريزو
 ىوت يبستنب

 ىلخادلا نسمالا
 ديب بسس تيسسلا ىفسلا - لايد
 رسصا هةياجاذلا رثزو تاهولادبغ
 اكول رباؤد ماسلا طابصو .ناريدمب
 مشفانل ىلابد هظناحمب يلج الا مالا
 ةرورسمو هرهجالا همش لمح عماو
 اهلي ةاقيرإلال اهني انبق قسسنملا
 عيسجملل هييح

 عامجلالا لالخ ريزولا ديستا اعدو
 ريزنلا لمع رشد رعسلا ةرمخ يدنا
 ةدانف ءاضملا قايرلاوب لابد طهانم
 لتس هيمجا لذ برجل نان عر
 نييطاوبملا تالسافم راخسال يوهشلا
 مواسي امس هت باد دخلا لشن ١ مب دقمو
 اب ف نارايعلا صتسارملا ءاظعو
 هنع عافدلاو قارفلا

 ماتم لل رتزولا هيسلا نمئو
 ىدلا يناسنالا رولا عابسجالا
 لياوبلا لمالا سوف رماوه هن
 لفعا نيدقت لالخ ينم هطغاحلاب
 مظماجحللاس سطاوملل تامدشلا

 ىدلاو عيضختلا عم ىسويلا لماشلاو
 ةرهمبالا نيه نذصو هباما دكؤم

 مادتينو قارملا
 ةيلصنق ةيقافتا عيقوت

 دادبمب هيجراخلا عرارو .ناومد يف دنا
 ناب دشلشتع ةيخاتلا لاع عيمؤتلا

 رابسع ةيروهتجو قارتلا هبروهمت
 هكارسشالا

 نك هناي لالا نما ةيفاقنالا عقوو
 دراروب هيشمينسلا ةرماذلا سنسر ياوعلا

 ماستسلا هدو رهو ةيحراختا
 )اب لاوث ماف دللا هيكارابتالا

 رتاذفم ل اهرمثسم
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 ةيكيجلبلا "تازحالا دقو _ يقذلت دهساج فيسقت فيلظختل قيثرلا

 مباع ةضاعل +
 مك لا ياصلاو
 ةفاسسيا دسفل ايام إو ةسفنس '
 نامل حيفا ن كننو راسو
 تيوخطتا حسم هلي ع هيناتا يطلع
 01 هيعمل بهم سوو
 ةيقاسلا هدصحل لإ ماسلا

 هيرطحلا ل اضم ويضم قييرلا رابماو
 يشل ىو حلا ءمشسملا سسمرلا ا ىلا

 ييسر (يةمع ا نع دعا يوصل
 دلواتسو ريذملا نى ءامقتتالا ,اسقعلا

 0ادفظاسسال سالا سلقعم نسا ارق _ادسخ#
 مرابخ) نارملا دج ةيركيملا كويل"
 ربمسلاو ةهمج ماعشاو ياحد# سنع
 ةساودشلا اهكيظطيسم باكرس
 تحولا

 نارمتات دانس ىئيحللا ضو رمسو
 سس لا دسسسلا اهي ملسأ يسلا هديت
 با نم مسخ يناثلا يل ييبسح ءايص
 لل رارفسس كو نسانا ديطوملا يضالل#
 اهس6 بوححلا حمس تامساز ةقظنلا"

 كرش اسم ان رايصاتسلا نقر هج مو
 ةمضضب يعاب اييبف

 لمسنا 1552517279 حران
 ويحي دياج فيت فيلا قمقرلا
 بيكم لوورسي هيزظنفلا ةذدانفلا

 يتبخللا كرئاب بجراشت' تانالعلا
 نسبا ردلب يد دهسفا نب فلولا
 ييرسكلوم بنسلا داحنا لثمم
 ييوبحت ركمسترب يد ديسلاو رومانسي

 نم اذه نيب نبا نئارمشالا برجس لنسم

 وراك ناؤماث ني قسنلا» روياتمت

 هن همست
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 < ىمانمو لفطلا نوميع يابس يييلل <“

 ]رو زسلا تاجا راك
 ةلمحلاب لاعالاز ىنبالا نيدخلا انس. همعارره يفيمسملا ميسيل هيراوق#ةنكللا بيده

 مدحو جد ينيب وا اس عب مز 1 وس نونااتا# د
 سس متسم > امم يشل يم. 2 كح دما ميسم + | ان هدا: ١ ال 4
 44 فاق و مخل مارب نايا يح احصا سريصلا ناسع همنا هم
 مؤذ ةسسو ةميو ولا داعيا لزج سلو يسوم ناب حل لا يحسم
 نير | ىت ربسلا برطما لسس وس سؤ ت١
 مميت تيياوق مسسف ع ناس ع بسك قب
 5 ىلا اريتعإلا وح نصت
 اصب هلال. يميست محلا
 يسماق ل لإ لنا ارض ل“

 امحلاو ساه نيك رللا - اهلا متسع
 راش قبو ةمع_ اهلا اع ديلا بيكم
 حيقسلا هيا راسن تاج رسملاو ءا0*
 ةسوإ لا ريس ليسا ةقمشسسا ليسو

 يواعلا ريوظتمو مرغع ل _امتلاو
 يماع ىلخ ناساحلا وع انهن

 ةسسق اب اسال ىتدس إو مد
 ظيارسأ') هك رميسمل ' همم هسلا تارايكشما

 نسالسا قلع هسرعلا هيمالاو انو عن
 ثا ا

 ريوقتم يحج اسماظلا لممب 2
 اب ةيسامتملا ةييرجستا تال ذقث' ريرتو
 ا لتصستا _دن هع هيلا ريزشت نا يمول
 ,تملودملا ةلسماو سالا ديلا وو

 ع يم 0 يرض وامس ءوجخقا لا اء .

 نسيم لم نا لوسواف لسن ل١ قيدسلا
 رجالا دجولا نم ميالو ةفدنسملا لئاسمل لمابعو لما

 3 او نم هينو اهب ول تزيدعلا بسصخس
 ببوكلا هظفاحلل ع املا

 نيسماا قوفشا ةارستلا نسا
 بيونل هقضاخب ل هيوصلا همنا سكعت
 تانلاعق بام ةطصتنا نلاخ نا وطي ريتا هحو
 عفازخس نوسن ننيئن امم ( ةيقحم
 ميخملا ةملصخ رست و ةيهؤم كرصملا سكدسلا

 بيولل“ هطماحي دهلسس يركرملا سهونلاو
 تيزفلا لسفسلل دديدك ريع متم

 رثم نع حيصمب نبلا تارزقملا رم ةصسااط

 مدح تورظالاو لاؤخوا لث قل بتحوميس
 عافشلا نم يم رسنلا بعبملا نامزرج
 مسحس انك قلاجتتالا سسلعو عاودلاو

 _اسس#ما قوفحل يلاسلا نالمال»

 ةتاهيجويو ناسض رادس داما ييسر | ل 303' عسمخ يل فيج 0
 نم نلفخ عماز يا ةهيحرو هرمي قرطلاو

 ناسخلا قلخ ءرورسمو هنمقا رلظنم | ما لح لع نامباجلا هكا
 رصاخقل ةظق# هانم هناا | ”اككدم اهمف امن ةقكنل“ رئانب

 عادنااو لمبخ تالاجم بضو زمسل ع
 ةاطير 18 رت ناجل نا ومجاا طاسنلا م

 ند سوللا ل ديوحلا يصارع لايسال ال
 لل ةيسود#و ةسطوت» ةيسووتسمإا ىؤومتم
 - يطوسالا ومان#ب ططخاش ةسيهضارسع

 يادطلو محملا ىارصلا لع ىسوهصلا
 ل وارملل لخاشتا ىاداستم ىودلا تدهس

«+ 

 بادب ةيقارلا دلج رفا قد | نع ةرستطل اكاررسل» تاجييسمفل كلهتسسلا ةرتلاس يتجالا دسحلا راتسفو خسصتمللا
 مالك راعرإ] سسوخخل ملارتج

 هب يتكدن خمن* ورح الو مرفملاب يحال“ دنعلا رعس ره للاب نمس# حن ١
 ريفييسل ةيزك رملا ممتسللا ىع عررانلا ةنعؤررلا ساحسنلا رمي ى هيياملار اهيسألا نا ؟

 هعارزلا بامسلا ةسماررلا تافسسلا مس روصو ةوسجتا تافسن اولا اذ تاقسسلا
 للمخ راقساب ,يرخالا تاقصاوملا باد

 رعييرلل ةسادسملا تاوامزرف ءرسك لو
 يت بيوطلا ةققل امخمإ نسيب مادص ةباقلا

 بامجس لاب هيحدصاقلا اهسافم توكل ا دج
 هيفارعل“ حورلا فريط ىلض و يصارفتلا بله

 هطيسقصملا نيم ةرسعب هعسابلا ةيلشإلا ركل | يي يو قع راعسل عقتمو درعملا راعساب ةجول حصون مازمأ 7 جرملا# ينام ةساك ىاه ب ؟
 حماملا يسالا وازقلا تاظظفاقمل ةنيكدلا فلهشسسلل .ورشم حساو للسن

 للع دسساقلا هيبامس تاهيشويت 1س رمساو
 واي لش ىندتا ىليقفملا اليل مس هللا رعسا

 دقق ده, ويعاو هطب حملا ءاسنا يه سدطاوملا رقما مهكإ سلق لوصحفا ئم
 الإ ايم - ناموس حتاص يرش دسسلا حهمنا ميكإ ساق

 ءانا ةمادجلا هدوم بابصيل ينوتملا 5300 زنك دعست 500
 لغانملا نم هيج عيمص مايا ةايلابطملا نموا لعل د هع

 ةيسخلا ةياتحسب7* رس هادسا مو هقاو 9 12- اطاطعم

 ةمورولا لئاسلا رم يفطاوملا ىراثسل 4 5 ممحأ لعتب
 ةيمسزلا باةمانلا اقسام ارووعز ةقبابسلا 1 اداب راه لفتم

 مسفلا رواخس ءاهسشا) مهب ةضاشللا ٠ 0 ا هم يح
 ةروربضو ةنمها قلطسس نم قلد .ةسسورلا هوو
 ةيحللا ةيساسإلا امدح لصعا بدن 3 9 0 . مث
 لمالاو اسس رسهتلاو اما“ يييطاوسملل ف 03 000 قئاروا يزن مششلا لم
 (رارفسسالاو 0 1 00 رهخا لمت
 نم ةلستسن ظفؤشلف دمبلا راق امك ع2 000 5م مارصخ !بوصاب
 رم ةيهسلس ةياعو ةسادسقا تاراموملا 15 و ا نزسع
 تاسسولا ءاسور عي ةسرؤقلا بارمسوللا عوم 00 5 ممكش
 لش ب اهه7أو ةطسااجتام ةضوخلا زي وقلاو ني د 8*2 ردؤش
 ءادماو هييقمحلا اهظطتت رسصانب 1 نا عياهيلا
 ديخوس سرمل اهب ةنمانيا . اهجحؤبلا 3 * فيلا هييرع
 داجتالاب ةيفيطولاو ةسفنا اهي راس و عمايج
 ةياويسو يسن ريصلا' يفئاوحاو حيجتمتلا ع هاي 3 مق مدح نع

 فياشلاو 3رويلاو برشللا ةييابس لمع 55-5 3 00 ل
 لممت بيوك رجالا هجولا لق لايلابو 4 5 ل
 يابو ةسفرتسم حم مب نا“ لشسعو 5 1 5 بيب عاوملا يم
 نم ةخو هيلا ديد تانسنؤو ديناس 5 1 , قفص
 اديافبع وبا أ ' عدشتسا ' ممادتحي وا ربخل" دوش و د . 3 صماح لوس
 ضيا ةسساوسلا يداسملا لظا قصتي و 0 ٠ راقب
 ءادبع دلاقلا ينيرلا مسسلل هضمسصفملاو | 9م 513 8 وكتم يبيع
 ملا طفح سح 00 5 دد تورف بنوت
 1 1 د 0 جمر
 ميساكع فمع ىلاقج 9 ذئلهمسسسلل دقحلا ١ عاجفلا مجمل

 1 ا

 نرسم رفس راوط يم دق ©
 لصتح' مسام 13*33 دهر

 ريعي نمف ديقجلادبلل ريخم
 مغر فناهقب لاضيالا ءاخو هيلع
 ركشلا عم 595

 موو
 نرزويي رشس راو ىبص فشم #
 هييؤفلا هيروهمتبلا نم داح
 دمحم دساف فنعأب ةيروسيلا

 هيك زمعف نم نع يناديو
 ةقر فياسؤلب لاسثنا

 ركسلا غم 5214
 هدف

 نيدرا رقص ناوقم نم مخي ©
 ننجح قهسالب كسدلو د طحن و

 رمقس نضع نسل ,انادبع
 تيان لايصنالا ناجحا ةمهسلع
 رثكسلاوص 247552 همر
 وسم اوسع مس دفع ©
 دا امسح تابت ىناروسم
 اهياسمل مسوفلا ل رالوسلا
 اهسسيئص يومن ميشلما مساس
 لالعا كيما يقم سيم اين ا
 كاان ةرسلا
 رثسلا غب
 .رولاجر اتا يم حدك #
 ١ك طاوس يوارتا انونون و
 هنرا لييسعتو وللا انتع

 قو دسوم د نارك
 يرصتلا باك ةراخ هسا
 معد ركع اوهج يبي ميل بش

 .ءعام

 امم 'ايسيع تعب يدم ىاقنمل

| 

 همز فياسوسلاسب !اسشنآلا
 2م واكل د

 هند

 ناريصم رغيم ناويخ بص دفع ©
 دمحعا (هسلاب عادلا محمر

 هيلع ريثم نمل ذميخا فيرونا
 ةدهملإ بتناهب يللاحبال١ ءاحر

 ركلا يي 73
 «ب00

 تاسماج  هصالفتسا ممم لمع ©
 قارواو طمس .تاقدتج و
 دمحم ءائاس ءدشاع ةيههم
 قيباي ةييدنم ةمالتسإ حاحت

 بورقم ,شلخل نرييم ١ ىننعو
 لاسصألا اع اهيتطا رعب نمل
 دئابلا مساوي هام < وجع
 وجيت ار رووا

 هلوطس : الس هو 2
 ا اوخ عم

 1 يا دنع نع نط#
 | 2 هكا رح
 5 هلا اص

 00 ل ا
 رحب 3 عكا جديع شل دع
 هل تيه د تق
 بسلا عع 5

 اج ادن مهند هسان

 بهو ةقيضا

1 

 | هاج ةسوح يمل ديس ©

 ا نبا حاس

 هتتيسصيملا <

 ىنمتفلا يتعبلاو لاعقلا ديلفمتا ثرارو
 مييوكلا هساخل

 ليج ااملا ةعاشم بيرس ةقي امك لق تسشلنمل ةيشملا مس

 لويفلا مسيل ةقح من رششلا نأ تسس' للص لف يما ايملاو

 ميسم عاوسم ىلا ةهنتس ل ,اضنلاو

 ل" ديئافسا
 فيايسصتما' سعت ا ملل لاممعتم ةراينس#ل مخ مم مدرع

 لكك طظلركش

 تالماعي انياب

 ويمخ نصمم بتإإ ءالاو ,ماخو ةييارشلا سمفي وس"

 نالسمم ا

 تاراتسلا غبي ىلع فارشالا ةئشل |

 تيوكلا هطماحسم ق باركسلا

 1995/11/58 حيرانلا #48 ددعلا

 ق ماريشسلا تاراتسلا عنب ةحل /ةيلاملا د ارو يلقي

 هجاسلا ل هدوحوملا تبارانسلا عمت نع تيوشلا كيفادم

 يف كلذو ,هملتاك نابتع روح نمييت اقيش ةييفخل ةواضملا

 حير أت نم ؟راستلا هوب نك حابنت نم ةقساتلا هايل" ءامث

 لالخ ها امش هيب

 دشوتمللاو ناثملا ىف ويستصللا ءاوشسلاب يييفارلا يادت

 ةهيعم يضسخمنينبم ءيملشلا ةننا رلخال ننيوقلا

 ءادانملاو رسفلا روجسا ينيبامتل لاسطبتو هيسملا لدن لساك

 تكلل ىلع ةيدرتملا تامو اهملاو

 -ه.تيللا سننر



 ثيدح صن ٠

 دئاقلا ريمئرلا قيسلا تبرد» صد
 ةيداقص لابشمتلا يدل مخ مادص
 قى يدك نام دمحم حابجتلا
 دوو رتالمكا

 <« قتاوخ فبكت دهبمو ناش"
 سسيرلا ةرامسب مكركبشا قالك
 ل لسشرتا ةدامم يصون مكرويصتح نا
 هرج يوزوسم لجو | نورفتتلا
 نا اهنودحتتا يسلا فخاوملاب
 لا نم اهيودحتس يبلا بيقارملا
 رثكأ انلمتسو امر انديرب مالم

 ةكيرع' ل دايت اس ءوسح يف ,ةوق

 اهيهجاوب يملا لكاشللاو ءاضرغ امو
 ةاستاو نزف نأ مخي انناق امتئاد
 مفاؤملا ددق دحو رهطظب اصخش
 هيوخلا

 ارهؤوسم نا رولواصم مهنا
 لقا رسيرسللا ةدامس مكيروض

 كروم نوكا ةايمحت ابا يسولف
 نعرا يكل امج لا بيش سح ةيلمجم

 اذهلو مكدلم ىلع علطاو بعشلا
 نيوثا ايف لع هلا ركبلل يحض
 نلاامملا ريس لاو مكقتت ةيسفمس لب للا
 لوفي لا دول دمحم رماح يحا

 هملك
 مكململ مهالسبلا دمحم ربا

 ديرا امم ملكتا نادل نا هيلا ةمحرو
 دلعر هساوا اسري نكل لوما نأ

 رشلا نوف لك ةجاوب مكلثم اي
 ةيكي امه ربشا نأ نع رجلا ينباع
 يعل

 مكب رباع لا ةحاش مالنالا را
 هكون تقي لياغ لا هاني هنو
 ومدن نجيو ركللع نايمطلاو رشا

 عيطتستتو مكرمتتو مكشفوت نأ دما
 ديسلاو مكلا نم عيش لكن موقب نا
 تانالؤولا ف فورمم ىتالك ناكل لهدم
 لايق تبويجيو هيئيرمالا ةدتسنلا
 فيتو يع بسس ىلا نورطمب مهو
 ضقت يتحتم ناك ناو انه لماعسم
 رييعبلا

 قيدوجوملا بويسملاب قلعست انفو
 زف مكيراتس نك فرصم يني انه
 نان مههفتل حامتلاب ليصفت

 ملاقلل ةوجصوتو مه دل“ لآل اور دامب
 لع نودستمت 5 مكناب توعشالو
 لب بناجحلا نيمااومللا عالؤش لتس
 ها ناك اا للز  هقل' ىلع ,رو طفدغت
 توفولا عيطتتس فحا اله مكمم
 نلف مكدصض دما ناك اذاو مكيجوب

 امهس ميعابسم هبا لغ اولضتت
 مكبناخ ىلا فقن يسلا ىوقلا تناك

 مهباه يملستمللا عم تلا نأك 11
 تاكدثلا لسمك هيجوم نوعقنس

 تايآوملا اهقددمب يبلا هحلسالاو
 عاطنسا اذار ةمكيومالا ةدحمملا
 هدم ديحاب نا دمكلم هينا
 ةرجمتا ينابالولا ىلا نويصلا صخب

 دهتعم ريسلا) نكت !دهم هيك رجالا

 تلابه ىؤنلا مدق مقتل نا نم ياخ
 ةريبك اريشاب اهملح رتؤيو

 ل انه فرصخت؛ صين انبأز دقل
 3 مهنا لئد .ضيخمتس امكو ندمفلا
 33 مهصفتس عرش الو ةدنح ةيعيضا
 قلعت 4 ياض نأ بحت فيك برملا
 هده هيحاوم ىف هوفلا مككاممب يكل!
 ديحاو مسخ اينآك ربشم, انم“ هسوالا
 قحاب انج م قمالت ررص ىلا ناو
 يق هناكدلا هرهتا ياو ننرخالاب
 ةيون هيكيرنالا ةدخمملا بتايةولا
 قلد نييكملا يصقم صب مح ادت
 سمانبلا يصب طاسوأ ل كانه نذل
 ربح ريما يلهو يارا ل تاعالبخلا
 هلعاوطوب يبا لايشالا رفنم يف ديخا

 انظنلاو تايصختلا

 مادصص دخئاقلا سيئرلا ث

 ةيسسخمسسمسبكإ رهثأ ةرادقا
 ل يي تام

 ١ ساس م حبال

 را يلاح

 نلويرفلسلاو مالعا
 اضيزهب اينما كلو بحير اهنيا ينام
 اوجيصوب قبح انف ينويرفلبما
 ربمسلا اهم موقن يبنلا بتاطاتمتا

 ةرهجت نإ قلد امكرانم
 دمحم وحالي

 يلم ريبصم
 رماي عيش فتاو لاؤحا نكح كقذلا

 افييح هي موكتس سيسرملا قيبسلا هيب
 ديرم ين” نود

 دخح ىبمت مكنشو ناب فوم سكن
 مكعدل هرعثك بكمك)و لانش ذو

 ىلع وصخ ارشك نفثب يتحب للدقو
 ايكو مكن لابس عم ناضلل هبضرشلا مده
 لصفف فرز ل مكب يشنلب نتا لمات
 ىدتتا عصولا اذه تركن نتمنا
 .بورطلا ده لثحن هيه ابعفتجا

 دقمعب ناك يفثحم اخ الا ضدلاو نا

 قيكيرمالا عبمج نأ ةينم 14 لما
 قيرمت ادهو نيظامش نيينوروالاو

 ةوباك مهنال لئاخ رخو ءيطاخ
 ةكنن هلماعم دويسلا نولماعت
 اندبعو ييطانشلا مش مهنالإ
 انيلح طيبحلا رار نيملمت انخمصا
 ده ىرلاو لاف كلدلو ردكا مرومم

 مسا لك يضحل دمحم يحا نيم
 ديزملا لوفا نأ تيرا الو ,ةدخ

 انب ءاقللا يلو مكيدالس ركشاو
 ايدعابسب نا يلاجب ههأ نم لماثو

 ةدحمملا تابالولا ف لمثيو دوقنلا
 للغ دمحم يرخا دهاببو هيكيرم 1١
 لاضسملا اده و

 روزتسم انا زياقلا سئرلا لمسلا
 نلع ممجم حاجللا حالا يفسلا رآ
 نادك

 ةهوسلف هليخ رخ) نم ؟دمل
 مل لامتو دماختسم دحيا نأ لغتلاو
 ينوللا نساس“ لك ةهرانع صب ىرقم
 نمويو ملقن انك هما تانابمف ياك

 ىأرسلا «فلسسي» شوسإ
 يانصا نلخو فقول سيايببا يلخ موعن
 نوكي باحردلاو .كولسلاو نامنالا

 امهنا لوظ ىف نيانملا يسابسا ىلع
 نكلز هحجرد نلخا نوكب ايامنا رثك"
 هللا نع نيديقتلا نأ اييملع يانشسلا
 نلدتلو نيابلا نبل لسدنعا نويوكل
 نيب عاوؤش قرقم نا ينيبط رما هباف
 نخ نيديحت نويوكت ام دنع نسانلا
 نا ضرتتت يبلا ةينابسنالا حورلا
 جو نسابلا نسب هفالعلا ركجت
 كولس ق ةديحولا هيلبللا نيسمل
 نكلو  سابل) نم طمتلا انه ربكقنو
 سم 1 مهلامع يأ مكؤملا نم
 < ىيصلا دل يالا فمولا نوكي بغو

 هلا اهسمرم يتتلا رئاانكللا نيب نم وع
 امددع كلذ او لاعبو باهنتس

 ساشا للك سابلا نيم نرقرتي
 .نوللا

 اسيد وسه ابّياد انلعلف )ا
 وميصلا اتارتو فينشلا يسالسالا
 هيباسنالا يناعملاب رسارلاو قيزعلاو
 ةرادالا نا نورم كلذكو ةمسلملا
 هنلوؤسم دخان نأ نم الدب ميكيزمالا
 لفعلاو هيسملا لح ةمئاج هكيبانا

 هركلا موممل سانتا ضب حلافلا
 عيداتملا نيابسنا ىلع هيسمرالا
 للد يل امه نابدالا لكل هريخلا
 دخان اهباف جييسملا دنسلا عقاب اسع

 نسمالا احن انناودبش اشكهنم
 وش ام نسانسا يلع امماع بوعشلاو
 هنناكماو ةدرجلا نومتا نم رموتم
 هللا نا نوسييو يبدجاف اهسا مهنا
 عيمجلا نم يوغا دحالا دحاولا

 وحلا لك نم قوماو
 مسقافملا ندم نبانا نللخو

 رابدلا اولا ةوءاخ همرجسلا

 اوعصو كلذبو نيملبسملل هييدفللا
 ةراصعو هجرج هيوار ل مهسنا

 ملسم راسللا ففوملو هيحرل
 ةروممملا نعزا يلع نيدوجوملا

 عسا صراف اها يقبل سيف
 8ك اهلا ثرححب سلا عىعدانملا

 كمحم خاجلا حالا نين هبامب ملكمملا
 حيصوتلا نم مىشن 21 يالك لناع

 امدنك ىلاعتو هياحتست هيلأ نأ
 ىءاوجسو ريل ايدنفم نناملا قلن
 تمعن ناك امدنهه مدا مفمنو
 لغتو  لبرلا بلكيز تالابرلاب
 هبيوامسلا تالاسرلا اهدبغ كلذ
 ربظا رضي ادمتنم لفعسو مانسنالاو
 نازقلا هللا بابكو نيقسرملاو ءايمسالا
 مياجتيب هللا نال تالاسرلا رظأ
 ايدحح ابرو ميقي قلامثو
 ماهبنالا ناك كفدلو صرالا يف ناسبالا
 تابجاولا صختت ,نوموكي ليرلاو

 قولسلا اويوبسف نكو ةيودقلا رعك

 حوز سس لصفالا هةوطحلاو خضرا
 اهنولقني يتلا هفاسولا ءىداعص

 انك اذام هبزسللا ةده عوض ىلخ
 تناكعالا ضاق رقم عمق نم لييصقم

 نمرسلا لاو يضاملا .نمرلا نمسلا
 ق دنخ ىدسلا ىخحاللا
 ان ا
 روكي الداب حل تعا

 ةوف هيلع رهشت هللا هيما
 همهم نأب نمي شكلو 3 هيماو دع
 ءمايدنالل لكون مل ناطستشلا هيراجم
 اضرا بلكوأ امناو بحق ليرلاو
 صرالا ي يننؤللا ىلا

 نأ ناسنالا ١ رهو

 ةجردم اسؤم وكي امدتع اهب موقي
 ايعاؤو اردتنم نركي امدتعو هيناك

 بآ١ 3 ةرداسبمل اهتدناسم ددجت ةيبرعلا ت

 ةئي وسط ةرسم دسم اسس رسخ اسهن ونعجيس نويقارسعلا :تاسف رسع
 برصعلا تشسج ضاسقنا ىلع رسمتس نل ىسب رسع ماظسن ىأ

 قعخفترم ب تاضانذاو [90 ب ويصاوعلا
 نضيولا لاهي اايمل" تاسع سلا باوسا

 0 00 ل
 يطتسماإ ان لعام ىسلا هيجل نرال#
 هس اعلا بتاصيلا عيب اهو اغلب

 عمظسسل نوم يبارخألا لا ةودكاو
 مصاف 1 ةينديملا اهيح انت نم م(اهدلا
 هيجوقلاو ةينطولا“ قوششحلا نع أ راسسلا

 ايعلكمم ههيلتلا هده لخاتم او
 ريش دلاعلا ةيقنو برعلا

 نسس ١ اك لا ريسأم بيسملا قدتع كلنا

 مسي 2 نعبل قييناع يحطسلب هلوم

 ييستتص ماوس دسياقلا ليسسرلا
 مهنم نم رتسمل يعاسأا ل هس.ءابس اهيمؤيلا'
 نلاج تبءضو نا ةيماقلا نححاملا لا
 دعسو ا واسلا هةحؤتيم نلبي عيمجج
 هاما م لكسم

 هيف'ارحل حامد هلاكو ةلسارم لهبو
 اقركأ مسالا دسسلا يك فر وسو يق
 لوقا سجل ايل ميل اظن محن 4 هلوخ
 ةيلوف يايا ل ىوؤمل ةليجمف
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 ةهيسو# قوميلا ىلع با شدلا
 هامذل“ > ىاشوع مسا دمسلا لاو
 3 تحدت ةدتاؤنلا بانوقخلا ىف
 نالخا يأ ىذا رجلا تقلالا
 يال“ قلل ىيلصي جا رجمتمب ف عيطتتسب

 ىون# باج
 ل0 ناك مظطسو
 رلاو لوكس
 دج هلام هلق هيجبم ىلإ
 هحخاض كب لو 7 ةفه هلادمم هي ئاقإ
 بط وكيت ايايهنفا انك نا و«
 يف بطبولا ةفشسل' اسعدن فس اونو
 تاو هوم هدم

 ةيقيش اننا ةاياصاو
 اما عيوق مدع ميس اهتايسنمو

 و ةيلففس“

 لل محمل
 نق ايهيطلا

 رمملتسسسك رف ةمسم انو سس لو
 ةيقبم مج نارا ىلا وحاصل | ملل
 لأ ده ممهلا ع دج رك ةسسلفسقفلا
 تهمس 4 5-0 تيهعاما
 ماا حسا ب
 راو

 مرمصأ ته اموم مق مو

 - هيلا م
 ةهيضن 8

5500 000 
 ممول دلل ةحفاسا

 هباوعا هي مالا 2 ايد -55000
 دمع عوففملا مخول

 هن عادلا تثو ةدددا "هاه

 وقل ىلع يلمس ث ماس ال

 ةشطنملا لكاشم نيس نيسب طبرلا يضفار ىلع در ريص اسنت تاحيرصت

 هيعيتحي رانسأ ١ هيف ويش زخم ..تسسصتسس

 ةيييصخل حساربلا للا ل5 دكا
 نع قاطعا 4 تحام دوما .ةالكي#
 دهن ةلكقا رسبلو هككسلا ببابلا
 نمآالا ددححو لاس ؛راميخاو اهنعذ

 مرامتمالا ددخوو ىبرخلا يموقلا
 ميسا للصاتس لا قاقتس فو يسارشلا

 ةهّهلا لحلو هةيرملا ةفظتسملا بايثف
 عيمطتسلللاا مسلط

 لت سفتسيفلا لاووشسلا رمشدو
 ظيافست ' كبح عاما قاع ساحل رسال
 هن يل ىف 8 _سسوسؤمتلا راش
 وادم هةيفعاو يقل هةليمخملا

 يع يا هللا وا
 لح يم ةييرفلا ةلطتسملا الاسم عييج

 واسع ل و ين لأ ىايونج
 يس

 اناسناو

 وبابا هل ةميسن 5

 هيئاسسا نب نم تقل
 لعدن كلصوا رلشا اعلا ساو علا

 ظ20353-
 يصل

 هفف

 نيل رس يح هع س4
0 

 لك اهظضحب ىلا يارخلا ىف نسوفلا
 فداسسملاب ةيييرفملا هيما" ريشامجا

 ءاصإلا هلاكو لاسارس لبو ديساسلاو
 لاقم ىف يوحد ينسابج نمج ةيعارفلا
 هين الا بعشلا بوف ةقيحص هيرّشم
 ليات يعي آل ةييرحلا هيماملا دما
 عييلتلا لا ىايرمسالا نارطسملا ورشملا

 هميرخلا صرالاو سرملا

 قضيب هن مخي ورفلااهه ا لامو
 نيحو ظطقسنا نلسغ ديتللنلا هبيدهلا

 قارشلا ىل ريسؤفلا تاسمن3' هلا

 مدل نا ىسويييسيا دوحولا انوجسو
 ةنرظلا ىاممحملا

 بياكقلا ااض نرخأ هيهج _مو
 تاء ارجا لا ةيهارف :يامج ييقحتشت
 نم رع ىف هن هاقحمو قارقلا' ربع وطلع

 اهمهتتم ىببا ةيكللدسا مفوم
 و نونلا نلق هنا دلع : لصف .قةنعع
 هقطخسلا عاقلاو هديل .مويميتلا#
 هييصصتيلا و .يلشمدمأ , اممم لمع علا

 هيب عب

 هيقيفسرت هنالسما اقم ىلا اهاسو
 تدخلا ىلا وصد
 ةمهتهلا هل اه ةيقمظ ةنالاويخ
 لم ايوريتنلا ىوقكي كلو دينو
 هيسيعاسوامسالا ءاسسس وا و مسقلا بمعس
 ىنلار مومس معو ساما
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 لاو معن بساع ناامانولا شل
 لسوفهيستب يارجل ل هنعمل هيام

 عسل ميلي ةيساسد
 نع ريم ل عيسم

 تبففش .
 ةوعاعل

 جدع مميش نمط هل“ ماضل م +
 عسل | مص ا يوخولا . هياعن

 هيككسنل ادنمج ة0ةتحا بسم يمرغلا
 اهتناورث للاخ نالييسالل ةرماومو

 نب درقملل هي دخ خيروم راظلا يف لك دو
 هيي انيجسل“ طابقا ىلع يسطملا يلو دثا
 هفطملكااهللر ششحو ملاعلا ىف
 ه«يبرعلا

 ممارعفملا ءايبالا هلاثو لبارن لقمز
 ليما ماجتالا ءردسصأ نامي نع لامك ل

 ناحل ١ نيلجللا تاعامسما يشماق راع

 ميمبخا يذلا ترقلا يعش دنهملا تادنأل
 ادا لا لوالا مما نامش ق ةلاملا
 نرورسحلا نم ةييرخ هيف فين جسقسلا»

 جربع#ا لخعاب اهلا نمط ل ماجي"
 نياعلا ةييتئا امي اناقيا هيبرعلا
 كربلا

 نا ناملا ةسيمكلا لاميق“ مامساو

 حج داحلا نإ نمر نصا يوهجلاو

 نأ مول امن جيلخلا نكدقإلا يميم
 ةياييفتسلعلا ووسفسلا اي ربمسا

 ملا ا

 هللا
 جيب ميهشلب سطو راعي 5١ مسام

 ةيمااعتا عب 3

 مين اودع اسم نم دخت
 از اسم برصسلا  لاسمستسحا

 2 هيب ملاهي سه امكلا سامظنللا هسراصللا
 فيسك اهنم ةسيدنهلا اضوصخخو

 يع لس نسال ليصل ' دييجو سلا دويل
 ةيلئمه سا ةسيخ3' سارشلا تاظسيا

 حبحيا
 ةمياقم توام نسسم يب اشالو

 95 05 ا ا تل
 رميا همم ضرا دس م ىيونصأل هةمس هلا

 ءمدن هن ااسه هين بورملا كلل
 لعل يلتبس لس ' ةيييوسستلا
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 تدم !!هلابقتساىدل نيسح

 ريعلا دءاكألا 51/54 . منرآلا

 نسدلا اهنم يقمن بلا كتابا دا
 يلع لاتستببةاو ,ناطنشلا مهيوعي

 ةياوغ نم طمب وه ريشا لمع
 يدحسو ام ادا كلذلو رثمتت ناطيبتلا

 ةريزرش المع نولخمسسيم راوشالا نا
 نلمب ناطيشلا هناوملا ىبتس
 هحوب قئاونتا اوههفغي نا سسألملا

 مهملع نورحؤي ثعحب رارشألا
 رشلا هطخل يف مهلملا

 عبم نلع رارقلا رف امدنع كلدلو
 نم فقيرا رفسلا نم بباعالا نف فدع
 لماو ىلا ديدتح لماع ةفاصا اده

 عرستلا دسهم .لفزعي نا ., يركعا
 ةياوغ ىلع همئاقلا لامغالل
 سقي نتع نخب كلذدلو ناظيشلا
 نه ازيبك انراع فانه نأ نم امامت

 اهحراح وا اكيرسا ٍِي هاوس سانلا
 مهتاننا ريصم نأ اويريغو امدنع
 قارغلا بعشلا ريصمت نوكيس
 ةوادب ناودعلا هلع خفي اهديك
 ديرت يننا تاراذالا يلع نوطمسب
 هيلع ماهفالا لمف ثيرتت يتل رسلا
 تارالالا كلب بيررب ام ةداو
 سنلو هنياجشنا تانسال ةيموكحلا
 نام ريشلا لعف لقب ةيتابستا بابص#
 يابو ربجدلا لمعت هيجرف حيّممس اره
 يلع رثؤي يذلا لكشتاب ناك مج
 برحلا رارت

 نم رثكا يل لمع نم انآ امكو
 سفل رارشلا ةديه ناق ةيسافن

 وف نبل نحنا ررخملا انرابنخا
 يرحل تارايئحلا سب نم اراشخا
 راثبكا وه اسناو امماسا ةجوتفب
 ةدضو رارطمالا هلاك فرط يبه
 رارقلا اهنلع ينسنا يتلا نرورحلا
 اهنال قممحل يناسنأ قمفم مناد

 ىلا عادنا سبلو برجلا غنم دضقن
 يثاب مكبع ام ملعب الو ينانلا نم

 :يلذاسملا نيدسلا نسصس

 0 ةرادالا لصسع يف امئاق لاز
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 ةسيئاسننا سيلو ةسيسباسكتلا ةسيئاسعد باسبسأل سكسي رسمألا ماسعسلا
 نلع بفموتلا نلمح رارمتا اذه
 نأ مهر برجحلا نش ىف يلايستتسالا
 اس يلع امئام قارا برخلا لامتجا
 هيكيرمالا ةراذدالا لفع ىل ودمي
 ادق ريتاب مج نع رقطنلا ضعنو
 انناف ماعلا عضولا ىلع رارعلا
 ىلع دعاس هنا لوقب نإ عيطتسب
 قارنا يسانلا ةذج راضما ن لمالا
 نم يناك جاوب جامقلا كتيبيأ لخا

 نم اهبوو ييقارفلا نم وأ بناجالا
 دع ترطفا بناك ول نملسملا موسع
 المج دع نوكن للذ دنعو تما

 لبقك يناسبا فسكم يلح جارقلاب
 اده يف تدخلا اعدعش 1
 بولقلا باحها عخبفا سيل
 ىلع مه نم وا شوب ةرادا ف ةظاحلا
 مىدانملا رشا يكل امباو هبلكاش
 هلاسرلا حور نم ةاحونسلا

 د نمو اهب نمؤي اني ةيمالبالا
 فرعا ينبال معلا يبرغلا اشارت
 لوفسلاو هل ةهيلملا تولثلا مراجسما نأ
 تيلكتب قاربلا نورضاجي ةريرشلا
 راصحلا هسيتن ءاودلابو لالطالا
 فيبصا ام اناو نئداملا سناهب
 نآ نكمي اذه يبا دحب عاذملا اجهيلا
 تاثم اميرو تارشم بنوم يف بستم
 نوليصت ال نندلا سائلا فولا اميرو
 .لجا هكون حالسلا

 نع الذم ثدخدي شوب سيئرتا نأ
 نس يددفل ناتيرمالا دج نادقع
 لشاطنا اناو ةنزو نم تامارخوطكلا
 نم نمتي نم عم اينابسنا ناسياك
 انكيرما ناك ءاونس يلقلا بنسن هيرو
 نم ما دنهلا نم ما ايقيرفا نم مأ
 ناكم ىلا نم ما يتسوسلا لاجتالا
 ملا نلع دامي الابو نوديحت كلدلو

 ىيعبم الك نمرلا نا سايبالا هجر للام
 اتتاسيبرس ميظنت نم ةيكفنو
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 يي

 نلح رداقلا لكشناب هبعاقدلا

 تلون ول ةساوفتلا رمووولا ممظتحم
 اندقن لاع )دبع 26 اهسسفلا اهل
 ررفس وا نسطولا نسلخاملا نا قاس
 ربك دذملا جالسا انمابه مج هيف
 لاو مهيلاظا ىلا رهتكاب بناج «: ف
 انلماسدب قوكب كبلدبو مج م 4.2.

 امهيم نساملا عش ةرميس. و ىلا دس #

 مهرمك را مهبول وامه دمسمخ يش
 مهعبانأو

 ديوم نأ دخا نم ملط مب رخسو
 ل ةييرخحب خيستت نأ يق اقتوي
 جنش كا يأ هيد يلكتم با هلا
 مهل مرعب قب امساو كلل ءاغل
 قاومت انيرهجأ ب شاع هاعرتا
 قوسينم يأ نش لالا نأ سمن 4
 ةيباكرلك ميوغم يولفتم يمارغ

 ىبلا ةديححولا عامت + ١ هل ديحاحلا
 يش كلود مهل اهمد ب نا دعتسما
 نيدبلا اهمزرجب ر ا' .ءايسالا
 نأ بلط اكثع مهمتاد) يم اسال“

 نآل حياسم اهي لكامل ىلا ههلفنن
 اهني بسييف اهسح مش رثلا كامالا
 ل حيتاسملا نأ نوم عنو حجيانس
 1 حا الا ا
 مهل رموي نأ مهيحمب بئطو كيرسا
 لجو ويدمم ةرهتلأ عم همصس اس اغا
 ةمكيرمالا هراتسلاو مهل اجانرفو
 كلمن * سيفارتلا تويم نأ برم
 مده بس# .ريديع هزهتججا اهتك
 5 هقامممم

 لافطا شون يرسئرلا ركذدم ول
 نوباهيو نوليثفي نيدلا نيظنسلف
 وذو يلشارسالا لدخملا لمه نم انمون
 ولز انسا قو امفيرعا يف عامتحلا ركدب
 وأ لافطالا نم سوسن مث ركدم
 راصتخلا ءارج نيرخالا وأ جومشلا
 ىلع ةررق يكدلا ءاوذلاو ءادعلا ىلع
 ديعا نحل هتيدحع ن) انلقل قارفلا
 نم ةادذه دفق وهذ ناكبرمالا
 نانسال ناك ميزو نم تامارعولمكلا
 لتعم مريتميم لاو ندعو ةيباسا
 ال ان منع هنكقو هردقنو تيدتعلا اذه
 نم كلر نيفم غئاشنقلا هده لك ركدمب
 ماعلا ىتأرلا فلس هنا لوقب نا ابق»
 ةيناحتتا ةيئاعد تاننال يكيرمالا
 امتو ةهتباسنا تابسا# سيلو
 ناف اصبحت ملاملا مكنيو نوملعم

 يسرملا لطولا اهب ينعاو انهرا
 دله يهو لسرلاو عابنالا صرأ يظا
 لك هيضاخعو لسرتاو مةينسالا
 نلغ بلرت يملا هيوامسلا تالايسرلا
 ميهاشلا يهو لسرلاو جانممالا
 نلع رشمتا اسئيعع نامنالل ةيسامالا
 فصولا اذه لثمو ةروسعملا سرا
 هيلي فللا رمي ال انه بفشلا لفخي
 هيلع اره ليعؤلاو بتمتا ناك ول همال
 اوصقان نيدلا رارشالا عاطسنال
 ريخاك مالسالا هلاسر اوسوافو نامسالا
 ريكعي اولوجب ا هيرشنلا ىلا ةلاسر
 ربكلا ىلا ناميالا نم امك ماقلا يئارلا
 ةرميطمس مل مهنالو داحلالاو

 ليفت ال يعشلا اذه يا كلذ
 نكي قيرتس نأ شمل رداكو فقنلا
 اهيطو لثذلو حاصلا لمحلاو لع لا
 ليخت ىنل انناغ عىكرانملا هده لكل

 نس رومت نسالك ىلع ريب حاجا
 نراكيزمالا نم ردع هقم دوني نأ ريغ
 رغسلا هيرجم ةرفممتملا
 روريمم ابنا  ااهسو -

 0 ير ومدح

 ناطسنشاول نوسلاوملا طقسيس
 ةقطنملا ىف اهحلاصمو ىدنج فلأ ٠٠ رسختس اي رمأ
 لهي قيرفلا رهج حارس مس اوصلا
 برخ ناكلرا سسئو ىلداشلا سلا

 نس قدنالا هيرصملا تينيانملا بازعلا
 ةقفتنلا ق برطلا لامببثل هيمي

 هتيامب ى لاداشلا قيرفلا لاعو
 هيرهاقلا ببشلا ةحدتتم دعم اهيرخا
 نس رثكا ربجمس ةيكيرمالا تاوقلا يا

 عالما هاد 5 ناديك فلا هثاس

 ترحلا
 نعدكلا يللش يياسخب هيا ككل

 منسجم اوكرقم نك يرخلا لومط نوعد
 اهل يمصرفست ىبلا هس املا رئاسفسلا
 مهامخعلا نا دكاو .هسرغلا همالا

 نك يعاؤتست نال ةيع ةنالاو ةممرللا
 ةيملاولا ةينجرلا ةمطنلا ىلخ درونلا
 هيلاج ل اهطاشاو هفطنلاب اكيرم]

 لامعا عمد

 ءاقفع فيزف ل ناببلا وب شيث“ يبان "و
 ىمربشلا ةتيللعلا بناذمحا شع ييسخ
 ناد كستسما ناضل ٠ ىلإ دمتم
 لخ* . ةحايل هي روتججا

 حنا للاتس صمموفا ده لا كامو
 ناك اسسإا يسع و ديو رفا 2 انا

 عي امعاو ردتخج و نم _اسكلا

 مب او ينومهسلا
 للملح ل. دس وعانلا كاوا

 ا هربا روع يب تكسح

 اسنا ءايلاخ هالو ةييخت تادطا
 كال تخعملا
 لاك فموفس با نا عوسمب ينرعلا جيبي“
 داهظس“ هةياونا ةمقحتت“
 ل اشير خلاضم نا ةيايقيو هبط ملا
 قئهي ام بنا | بم اس (ةنرم ةيللزبم“
 مورا نم هايحلا دع اك افسجلاو ”كيرتا
 ءاا بسس و ليج
 مع ارز لرماسل

 لإ حيتسم تاممس

 تاع هول

000 
 ترك لايبم 5

 نيماهسلا يدق د. لاسم وكس
 لوب ( ايف نب نس ايي ميت جس يس" نحيا
 هل هس حب سان لب يسيح نعيش

 هاد هامحا يا اهاممعاو
 حاسي ةييفييم يم ةيحل +

 دئادقل' هسا 5 انعام بن ثلاسسا
 مع مو زق سيح وم سارع نا

 طقس بوس ترذلل يناؤقا ةمطت ١#
 هسآل اكيرما هقمحس نأ نكمم ل ام ؟دخو
 ناب نكمي ال ةديدخ ةسقعبا مايو يبعن

 ليم نومك نا لاوصسالا نم لاج
 بفشلا تاؤورش ميدعب يف انهناقنان
 هنجوت ام8د نم قي ىلع سربلا
 ليفت امك .يكيرمالا ومص ركل ةيهشب
 جيلطلا مالك موسلا

 لماتشلا رمدلا بعس ىصرفلا راشاو
 سيسيئادب ايد يشن رعأملا مرات“ ينا لا
 مكلسن ىملا حهسملا يف ربكل> طحلا

 خس اهيقماب هيك رسالا ةرازالا ةسسانسم
 ديظ نمد درامق جيلخلا اوس
 هيلورلا ةمضرسسلا عم ذهبا درع"
 نع تدصحتت و هبطت ا ريصي هل | راقمس خقازنو
 لكشتو ضصيرب اممم ناسنالا نومح

 يق لكاسسلل يسلسا لج نلا

 يعل نم بهو هوم 2و ل نفسو
 تاؤبلا سئقلم ىف ةتنلسملا تاوعلا
 لب ةتم' حيلخلا لا يليرسالا
 هاون يببلا لكاشملا بحبل ميصاخلا
 يعهارا ى ةدخعاوملا همكيرم#ا باوقلا

 راضمطلاو مضض

 سلا اكيرم' بوش ةعاذا بركذو
 3١ 8 رم نوكم دولا نا نسبا ةمملا بعاد"
 بتاوللا هنتعل جابيتتلا رع ميهصطتسسم دباس

 لا رثخلا  اياوتلا سلخم ل هللا
 ليسو اي هبا جكلم نق هس"
 هيكل ادخن 15 بلاص رشا بماخ سا

 نسفطل كةفيابلا ةقيلسملا تاوضلا
 ةلظسلسس لنسعا بلذدم نيكيرم7ا هومتنلا
 هتاف لوح ةيفيقتجتلا باسفمللا نع
 حيطتللا هفتعيم ل هيك رجلا ديم وشتست“
 رعاقتل» ربزو اويدارت» جمواو |
 رفتتلس ىسسيظ8 مسالا يكيرم »
 ةمجنللا ماضأ ضيدصتلا ريك روك |

 ةءدلاخ# وعقب نرتخخا هراثو ةفلتملا

 ال اههنو نسرملا اهيستح ىلف يقنع هيلطاخ
 ىلإ ىتنرم#“ عراملا روب لاعملا نكمب
 تارظ لآ7 لوحتت ده ترخلا ةسكشانم
 ةرواسم يشؤنلا ىكمم 3 لضرافم

 يبقا تلاجلا ري ةهيمسعب رع تركأو

 ىيرملا يضولا ف زوسالا اهبلا بلصو
 قمل هاب زم 1[ ظريف قكسس ال يسلاو
 نم سئيبلا سوفت يف ةردتختملا هيابجنلا
 مهسمفتال اوصيرا يب دل برغل" ماقجحلا
 نياز لا ىنرصلا نكونحلا بلمس نأ
 دبجاو قب لإ يكب رمالاو يس ربهسملا
 هده نأ ءدكوم يمارملا لشمطلا دمراجمل
 ةيموملا ةذاز ال اههلمرسس هةدوسيلا عيفتملا
 ليكتب هيسرعلا مظانحلا فممتتو
 ومبب هييزقلا هياركلا ريقننلا اهبالو"

 مسقلاو تارامتساا لك وي

 يبرعلا جيلخلا ىلا وهجوت ايكبرما ابئان 1 ا
 قوصضسحي خوسبستسلا سلجم

 عوصوملا ادع لوح
 ريزو لقب نا غمرتمللا م هنا لاقو

 سيئرو ينساب نراشمبر ىلاتحتا جام دنا
 لوم ا سلا ناكرالا كبع
 ع ماما امهن للا ا ١ ماما اهاما

 شوب سييئرلا رارق نا ىلا راشاو
 ل هيكبرمالا باؤوفلا ذزم ةيابون

 دقنل ةروكدل# هيشللا رت دم حبلسلا
 ةيسامس لوح ةيفشتملا تاسلاكل ا كثذ
 راطحالاو هفطسلا ف هبكيرسألا هرايالا
 شط !همحل مكي نأ لكمم يسلا
 ةيابسلا

 نم بيلط نشوب هموكح نأ كونو
 نفور نلططنشساو يف مكايحملا نتديا
 نومحيوسلم اهمرعر ةيياشم نوم

 ةروزرصت اهي نولاطب نويطاربمب د
 هقئاوب يلك يكرم ١ سننرلا لوصت»

 برج ي لوخادلا رن يسرتتوكلا



 ك5 وسو جا وو ج وج ويصم جب  جسمس و ٠

 هبت ءاسطقلااد ع قف وشن نس سمبل ., نق رالا جسيم .اسسسا
 ءي ابك ةوسلاف
 هو انس نوصسلتسس

 ام تبرهلا لاف دهدامنغا
 دمج 3و جامم' تو ةلاص

 دصداو درفت" ليعت كلو
 ماعلا نظتاوقا يدل قافلا
 هذفن ..ظثملا دق فدخ ايسا

 « ءوي دعت اهوس كاسرم ءاذبالا

 - مكلا بالاسحملا هقسلم طلو
 م ل استفلاب ةيملعلاو
 ةسفتلاو ةسس ااهلاو

 ماظن بدسمحلا  ىادلاو
 مياوملا نمل عاقبلا بالاخ

 وبس ديدعلا برخوو نمارفلا
 هيؤسملا قىطتسس

 ءاضاسما تالاحلا نره لوا
 هب هةيايسلا ةممدطلل .بياك

 هنا 4 رساج هيدا و... ةعفف
 ماواقنا اراخبا بقشت نبلا
 د يف تايلسع عمرا ءارخاب
 - امدجلا تلرمملو عدخعاو
 ديسه ةهنسيطلل _اسنآلا ازبفإ

 روق
 نام ديد ةسصلمتت بيق
 مسح ملا لئردوف ريسكلال

 اينو امدح |[ 2 رمغلا نم عنب
 اهيلاخ بياشو لاقلت هنس
 نص ةيرعلا حتما دقو هيفص

 تايلمفلا ءارج) نم عاباضالا
 ين
 5 تادلمملا هده ؟مو#
 تلاخ خبرا اهرتمك ةميرلا -
 ل371 تابلمع عسرا ىلا حاسب
 عخيمستبا هييائلاو مخرلا طوقسمت
 عييتجل هللاثلاو ةناتملا قيم
 ناذلا ىناونرنلا يسيكلا قيف
 هفيدلا عانس#ا ىلع نوحي
 جادمل هيلمع لا هيفايضإلاب
 تايلمعلا هذه < لونلا سليب

 عمرو دكان لالخ امم اهسرخ»
 هيلمط نأ لا ,هيظابنم ةقدنو
 عارجإلا هده طبرو مخرلا دبش
 نا هفدو ىنانو ريض لا حانخم

 ةذمح ظرست ولو اطيح نتا نا
 لق هيصيرملا راربتلا ننقي

 .دهنوؤ دطوقت هسا ح ديلا

 هخرلا موو اورينت هةفدلا

 نها .دمخ دكشيحل سشو

 ملاشن كيخرفو هدطا سمو

 اهم سلا دامه
 اا لا

 ديزل ىيمعم و نإ هلا مليا فهنا ب
 هن بقل يذلا ييملحلا راجننالا
 ءرالا لبق رم دخؤقينبب بقل

 ذاروبا لم نمو يفقسمبلا
 نلسحرم ل3 هلايحلاب رملاو

 يفترملا لاقبأ تبن ول يفيششملا
 نسر ق ءاقسيلل هلبامنو مزارع

 ربيت
 .اطظف لاوس جدلا رواعت

 نم ديقفحح امل اي تاس دتسعلاو

 نيشسملبل عيار ىملك راشلا

 عطاكلا شخ رزقكم ةينفلا

 ىبدلقت“ لاجملا ل لمتم ىبلا
 لازب الو اماع 453١ هنم

 هس ىهو . افقحلا ل رمسعل
 للك فاتحنا رثكل سراح ةيزاسي
 لاخم ىف تقم . لجن لمحل يع
 ىيناعولا بلثلاب نايسالا حاامح

 تياقاو ةماعلا ةقسفتاو
 هسصيقةسسل ا ] هسسسأل سلا .تاز4 هلأ"

 نيفاعلل هيجيسلاو هيسلتل و
 , الع دسك امتانخ ىو اييعس
 يسللا هيفش لا هسا
 اهشاشنشا ف بتارصانم
 نرخ بوحبلا مارغا ىلا ةعاستالاب
 لاتطالا تدل نأابسآلا سوس

 ةديوج قرط حرطو انراسكناو
 ةروشدلا بدحيب , هجلايمتل

 لومني عطاقلا ررعص
 محال نه كرمبل ديبي نأ

 ديال بينطللا لع عفن خالفلا
 لدكيحملا هقيرشلا فهلا
 هلام  بهفسلفبو حاللبلل
 سمر ذل

 قا بيمتمو كلذ تلواج مو
 , هلو ةيممر ددلا يفرح" < ا

 راكبالاو جادن#ا دركف نا اننا
 ايسياد سيلعست حاخلاو
 ىادهخو ينو رم تبيئاخلام
 لصقل ريثلا

 ىلإ بطلا لاكم نم لقتسو
 جعادنالا بالسع مباتسل رفل

 لويطلا دا ءابهمس بميقلا وربي
 نم ددع هنن رهان ندب
 افاصللا سشيقارفلا صيابشلا

 عاب مهلو ييرامملا نسناسلاو
 رم لو“ لاخملا اذه قف ليوط
 نومام تايثنلا نابقلا يه انسفنلا
 بشن راظناب داق نقلا ناملتبب
 .ليلخ مسائ ددقنلا دييلا

 نم نلؤومام تاحبلا تدحمت

 كاياق هليع

 ةيالي ل لايمتلا تعا دمي
 مسزم بيعيسم أ هيغل ,قشيفبلا ريم

 دمهتلا «لئافب ببشحسلا

 هفلخملا دروصم يبودور بح
 .ةيركتفلاو ةيندملا كينيب المو

 روصو بيردبلا هحاس لق ةروص
 لاي كلدبو هخويلل هيرفم
 يضاولا باسعما لاثمبلا
 ناث تب ديهشلا هلئاشو
 /ا٠ ١ اميمو لثكلا

 نييلغخس ايمو فيصنو

 ناس رئربهالاو رهاب وصش#
 لا هةمامالاب اذه بسنلا

 ما ءارسهشل يوحالا لامجالا
 بحي يفارتش راجت لوبطلا
 و5 مماقك ناب نعستت مل تنبح

 اعئمح ناك ثيدع هيممعا ردت
 فيظل دينلا بفارشا بحسن اذه
 ةفايلا ريزو مياجخ فيشنا
 انيرابرب ماظ هبا ذك ,مالعإالاو
 7 ليففلا ميانو باري هدب
 نع نيماو ةقلتخملا هلخ ف

0 
 0 اند
 نيم نمسا
 نسكا ليما يجمل
 هبه ىنارشإلا نب الا كيبتا رحا

 21 درادماو هنءافكو ةترامد
 نركسملا عيبصبلا لاكم وهو
 ا دهاحمل .عءاذدغالا رانا يدنا
 لا اوهدنا ىركسملا عنيصبلا

 سيلا جيراؤوم ةياسم
 دياقلا ةنوطبمو ساسلاو
 لاخم ىلو هيهزوراضصلا
 رزبؤوتكنمب ةيصدملا باج ايمتلا

 قدم دع يرظ لئاسنساو بالال“

 هيحابما طوقطعتس راكساو لمفلل
 اذه يتع وصل 'كطبلسيل ندي دج
 انج ق عريصلا يناجلا
 .يعاتصلا عاطقلا يق ريثماعلا

 ممل هروديا ينعم انرر
 ريدم يلتفت" لياك دنسلاب لابج

 لزتنس لاصقا مدع

 نبامجاو للهم“ يفيض
 لإ هقيرملاو دريبللا لامت»
 نيا ريسبمبو يمارعلا رطعللا
 ىيطولا دايشسالا رباثت#

 معربا ركره ديوك ىلا هاب»
 هيي بنهتم هدقتيبلا دل اييشلا

 د ارإلاو هنيقلا باث طلاب
 هينيرفمملا

 تاويس مخلل لالخ فييقمو
 نم بيارل“ ااعتاو دهجلا يم
 ذخفع ماع لاو أؤزع ماع
 انُم ام قيفحنل اسفشو انا دك
 ةيحاصاف .ىفسنو هلا ويسكن
 رجدتو اهب رسم قباقجو مماقو
 للايبلا تولسا يللي ببح
 ةياكلا ىسماستستا يع اسسخلا»
 حابسااب ندرثولا نوقلا
 ةيدزفلا تارزانملا ايعيجتيو

 رم ديدفلا بهقتعمف هش 'مهعلاو

 كريو تان ميو

 خيراتلارجف ذنم ناسنالا هفرع 4

 ..,ةوس جلا نو يهيلبابلاو...

 فارغ
 3 يلا لس

 هعجلاعلا ةعوببم اكرط مق راقمناو هل ينيرعم للا مشيا
 تباع ىلا |مدانخلا) يم ين تناخ اموخارتلا لغزو

 يف هيب جيشلابلا نو رجلا لالخ ةنرافلا ةسميرفلا شويفلا اهب
 قرتشلا رطاس لع اهيالمخ سمع رع عساقلا نرقلا ليمم
 راجت ل١ يمرملا تلمح ينل |ةلفاعلا) نوكثلا زفت اهنمو]
 ةيرولا

 ةنمص راموتنست اهوخارتلا زق رضاذتا ايرصع لاما
 باح ميدقلا ميدقلا ملاعلا نب ةغبما و ماما ,ةئدقت
 اهب واسسا طيباوا سوال نرشلا اقروا طسوو قرع
 ينيفتستاملل ررخ انسب وربما (لقتلا ىيبفلا .دقهلا]
 رع مرسن> ءارجاو يطسنولا اكربسا ؟يايرتا ظيسوو ليش
 ايناللا اكرسا

 ضرألا ناكتس مخ

 ربح رك لقتال اب يرث ةقلتقلا تادابفحألا ربق
 لر را روطلا اذه يف امؤجارتلا رم ىوقاشت نمرإلا راكتس
 فرغنال رصرملا اذه را انملع ام آداو ةيسعرملا اهراوط) رم
 هاو ءاننعم اقرع ينئسميال با يال يلرحلا ربيمتلا

 ل اعوسم رفلالا بيحلا ققن ان ةةفاربلا تاباهشالاو)

 ةيسات نإتلاكشا رب اتيتن اد لكن رسعلا ثودح

 ءراك بيم رمزملا راو ابصاخ ةينابقفلاو ايعامتجاو

 رطرسست يبل وطاقملا يف لوألا مهتاجج ينم ) لفشالا
 برا ابعث رئاعل لمعلا يقم لقد لك اندخا ام اذن لوقن اهففا

 باربتشملا و راقنإلا د رزعبت ,ةنماع, ةكلشم ءارا

 ىلا نعم اهيضارتح رغ ءاقلا اعمخر و افوخارنلا زا
 يخي بنص رع ةنمبلا تبلك اعنيح راطبمسإلاو لافقرالا)
 فسح | يناسملاو :ضلشلا طسولاو تينا ىرصسو
 رشل رويس عا ةيثنفلا كلراعلاب ةباهتسالا بدفن

 مقدلا ةئاقتلا روس يمدبإ( ربمللاو

 وم رس ليامتس فج
 لة دعم صرف فررعت وف انك انوخارما

 تيسسملا تارارلا هن ةيايمألا رياصم عقاو ءدلعلا مرثور#

 ميمي نيقعتلا مع ىو دقلا للنت يقلاو هب ينابملا دفع
 هبدس وبو ؛جلا ديلسولا وا مشاتل وا عاضألا ثوكتدإ
 هيب ةييرفما نيدلبلا و رثلاو فال" لقانلا وقوإ باندا
 لاصن>ا قيرقت نع كلذو ضرملا لاقي»ال يرخآ هليرطب اهيل
 هلس هدق لو| تتهقلالل انكيلدب | نراكنز ربك يسيحلا
 هتويرج طاست ةهلس انهنا ةنلودلا يرطخملا نوكت

 (اموحارفلا
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 ريش 5

 ” . ميلان .هسصفاو دق ويرط عك ركون, ايراهجتتا
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 يو عادبالاو ماطملا نعب فقوتت
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 اهتايحضتو رثكا اهئاطعب
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 ائبلا لاجم يف يلج لكشب
 واقلا ةنيدم راما ةصاخي
 مادص لضانملا سيئرلا ةئايقب
 مرك يالا هللا هظشح نيسح
 مهدوهج ىلع ىتثاو نيعدبملا
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 هثكيدح

 َاَتيَِرِل ةسومجلا لصاوسن
 اشر ةعدبملا ةسدو'ملاب
 ةفمح لمعت يتلا ليم امسأ
 سرادلا غءاتبل ناكسالا ةرازو

 ديشرلا ةكرش تاطاشن نمض

 مناي ريقب نأ نكمي فرسصت ياب
 بيبي كباتتي امناو . اهئ ببس
 نكساسحاو هتم مايملا كفقوم
 , ههاجت
 صخبتلا بثجلي ادسبت امدنغ#
 قدي اندئعو , رهاظ ببس نود
 الا ىنسننف كلازتم يب فتاهلا سرح
 فرضلا ىلع ثدستملا وه وكب
 بهي امدنمعو .طكطلا نم رخالا
 ضعب هارشل هيمبذملا ف قوسلل
 قللباقن الا يتميتل لتايجاح
 , يدرطلا يف انقرغ

 ماطعلاو دخالا نوكب امدتع#

 لقل زخاو بتاج نم ءاوالا لدابنو
 يفرظلا بتا نوكيو , كبباجع وف
 انئاد ىطعي يذلا

 ل رجالا فرطلا نا رمشت امدئغ#
 اذا هحارلا مدعب سحب هقالحلا
 ؟دينيس نوكيو , رسب اه كل يد
 ةراس ريغ ارابخا عمست ايام

 , كيفما

 تالواحملا
 رلاشر  ةسادنهلا لوعت
 ماسب نمضتت ةبفمحلا نا
 يبئاجب صرادسم ةرشع
 نع فرش اناو خركتاو ةفامرلا

 ناع ةدمتمم اهتم سرادم سا
 زشهاجلا ءاثبلا بوثسا
 سرادملا هذه ,رشابملا ذيفنتل ابد

 نا تيح ةنيمم تانماوبب
 رتم +17١ زواجتت اهتءاسم

 ؟غ تاذ ينا نيقباطبو عبرم
 ماثب ىلا ةفاضالاب يسارد فص
 فوسو ,تارهتخملاو ةرادألا
 ررقملا دعوملا لبق سرادملا نجت
 هللا نداب

 5 عادبالا نع اذامو

 ,ةبشومو ,,يتاذ عاديا نا

 نا لواحي درف لخو
 : هنطو ءانب ف مهايعي رهو عددي
 يف يجرشت ذم تلمع _ينالو
 دناغ ةسردم 77 نم رثكا ءانب
 اذه يب ةمزاللا ةريخلا تبستكا
 لمعلا

 مابيشا اهئاذ قيدسلا دجب امدنق ©
 تاداقتنالا كل هجوي كنبصخلت ل
 كرعش ناد كن لوفي ناك . اهيفسب
 ال كقطعم نول نأ دا . بفرس ريغ
 . ىشيجحي

 نلع كمجتي امدنغ#
 تاردخملا يطامتك ةراشلا ءاعشالا
 وا ةسردملا ىلا باهذتا مدع وا
 , لمعلا ءاطتا يمللا

 .. هي قلن نا عيطدست ال امردسع#©
 نأ يفبدر هنا يرما روخكدلا لوقيو
 نيدلا ءامدسصالا نم يناخئت
 وأ, مهب كتقت نونوكب وذ كتوباتفي
 الو ةالثلاب ريدج ربط مهكولس نوكب
 مرساأ ىف كلذو , مهبلع ذمتعت
 , تعو

 ْيدف رخحالا فرتخلا ربصي امدسع#
 ٍْف رطيسملا وه نوكي نا ىلع ةمالعلا
 ىذلا وهو , ثفولا لاوط ةمالملا
 _ هيت لك ررمي

 نيلوح نهدالوا نعضري تادسلاولا

 ةسسسسس سبع اساطصالا ةسسسسس اسف را
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 نيك يميز سلط ريزقب ردخت
 1864١ اعل ملافلا رافظأ عاصوا
 هسرفلا بتاكرشلا تالواخم نيم

 بيلخ لئاذب جيورلل هيناستااللا
 هفغاضرسلا نا ذغسول دقق ,مالا
 رثك قل رارمتساب عجارتم هيفينطلا
 هجمت قلدو هيضاكا لودلا نم
 ةديارمكملا انزراجبلا طوبصلل

 يل ةيعانصلا دعاصرلا رارجبساو
 ةاسنفلا لوشت دنازمو تانهشمسملا
 سس ريزنتلا ردجتو , لبعلا قوص ىلا
 ناتسناا اذهل هميخولا تقاؤقلا

 تاونسلا ىذدم يللعو .رييطُتلا
 نم رجعت ل فنث ,ةيصاملا جدن دخلا

 نو ننمحت نيذلا لاعظالا نا نادلنلا

 نوضوعتي نع اننصلا ةكاضرلا ىلع

 دديهمو رثكا هروب نمارمالل
 هيرافم اهعض 53 ريطخلاب رهتابج
 راش نوذمسسب نيدلا لافض الاب
 رههسالا لالخ ةهيييبشلا هعاضرلا

 دش ىفع .مهت امج نم ىلوالا بسلا
 يسن جرحلا ىبخح .لوالا روههسلا
 هءايضرلاو ديجحابصلا ةئايضرلا
 نابخ صرفت نأ لكفت ةييسطلا

 دونه لدتس رظحتل لفطلا

 ىلا افصأ

 بيلخلا هلكشب امع العف ادغ
 ريالا انج ناك نبع نم ىعاتصلا
 ريل ةانم مادختساو ةريبفعلا
 ريياعملا غانا مدعو هةقمظن

 رمآألا ,ةعضصرلا ررهحب ىف هيسانملا

 لفطلا ةياضصا هيع رغش يذلا
 .سويفلاو مندقنلا نوس

 لا لودنلا رصقم باكل دقو
 يقاطنلا ديساو هيعوب حمازب جماعي
 ىلع ميظو ريباوق ريشي فماق امك

 ليادب جيورتل ىلودلا ماظنلا حهن
 جيورسلل دنا ىدلاو مالا بيث

 عسسو هيغممطلا دهاضرلا ايارمل
 تيلسلل عورشملا ربسع جيوربلا
 ىعابصلا

 رايستخا هسيسقتلا هعاصرلاو
 .نانقو نم دحلل ءكيبسي هفلكب باد
 3 هبدعتلا عوب هنانفالاو لايطألا

 حورطم راببخت هيا .لبقملا دمفلا
 لود هقاكل ةيسناتسلا تادابقلا لاجل
 هلاقلا

 هينيستكلا دعاجرلا انارمو
 نم ىهب ءايش ريح الو دديدم

 لضصفا ريسمفتب ةيباديلا هةيكانلا

 هل رموبو عمصرلا لفطتل ءادع

 لخارملا ل نضارمالا دص دعانلا
 ريمختو ةرمح نم نآوالا دقمف دا
 لئاسولا نم ةينييطلا ةعاسضلا
 لفظلا هياصا حمس ىلإ هلاعفلا
 لايهسالا نع حبانلا فاقتلاب

 هفلح ىف ليطلاب رودي يسدكاو

 افاقحالاو لاسهسالا نم هئرشفم
 يلا هفلتعاا لكن ىهندعتلا ءوسو
 قيع ناع ةناهنلا ف اهيصبف مكحن
 2 وهو هيلع صعبت عمصرلا لمطلا

 ةدهبم ى صبحا امهرم لازم
 رب هيفلو هلا تامزتنللا تناك ؟هنو

 هيه ١ نع ردح الا هسوالا قدس دسي
 اييفميكم ناق , هييسضلا ةشاصرلا

 ربكا نوكي ناو دنال ملتملا ىبرغلا
 اهبال كلذ ,اهشانسا نع اصرخ
 هيلع بحب ىذلا ىعرشسلا قحلا
 انناسا انح هلفحو ميزكلا ىارعلا
 ىلايي هلوي ىل هما يدل ليطتلا

 ر-كلوح رش ادالو) سمر تاذلاولاو+
 مدي دف ديظلادللا هدمت ىسلماك

 وكي ىلا ملسلا نيرا اضومنحلا

 _ رفلا دبلح رجب اممك م > نودع

 ,ءةنالاو لفظلا يون نم ةيركلا

 م ءادقلا

 نايجحالا مظعم يف ممم لك
 ققحيل همندت ةبحهس ةآرما هءارو
 تازرايتالاو تاحاتسلا نم ديرملا

 نع ادام نكلو ,:ةميظعلاو هرسكلا

 ال يبه تناك ول تح ذاكالا هديربو

 بجي له ىرت ؟ ةرهشلا قرد بحال
 ناسنا نم ةجوزتلا فارما ىلع
 يه ةتوسرم نوكت نا قوهرم
 5 ىرخالا

 ةايحو اهتايح ريمصمت فيكو
 نوكت امدنغ اهتيبو اهلامططأ
 ةايضلا نيتورو ةبعامملا رارسبالا
 1؟سانثا لكل ةباع ةيكلم يمويلا

 نهنم لك ثدحتت تاجور تالت

 اهتيرجتو قيسمرملا اهجيز نع
 ةميبط عم ملثاتلا ةيصختشلا

 .هترهشو هلمع
 نم سيروم نوسيلا ثدعتت

 يعاذالا سيروم كليام اهجوز
 جابصلا جسماترب مدقمو فررعلا
 ءيزيلكتالا نويزفلتلا ف يموبلا
 ةيضار ةماستبا اهينيع يف عملتو

 .دزي يان دل ب تح
 نا لوقتو ؛ةسردم نوشيلا لمعت

 مث اهجوزو اهئافطا ةامحو اهتايد-
 .اريئك هترهشب رتئاتك

 ءامهبابش يف ناجوزلا يقتلا
 ماسستع ةريغص ةسردم يه تناك
 مامع نو شيورل عبات وهو
 هتيامل روهظل لوا ناك اة“
 9 جيماترب يي نويزتتسلا

 ,نوسيلا لوقت .يمويلا
 20 ورع

 اعيمج اودسبب ةقو ,انؤاق دعا
 ىتخو , لمملا يي ةعرخلا هذه هليل
 شيفن يتلا ةدلبنل انلفتنا امدنع

 .يحاوض يف عقت يتلأو ,نآلا اهيل
 ائنا ىلغن ساثلا انلماشي مل «مويا»

 نكي ملو ,املاد هروهق نكي مل كراع
 .دعب عئاذ تيص ىلع لصدع دق
 محبصتو رتتسن يت تقأو هللانه نانكف
 ةدلبلا عمتجسم نم أزجتي ال اءمزج
 .1ديغو تاقادص نوكو

 ةديفس ةجوز نوسيلاو
 تاعاس نال .لمعفلاب ةقوطحمو
 ةئلاثلا نا أدبت يتلا اهجوز لمع
 ف مهتيب دجاوتلا هل حيتت احابص
 نه لافطعالا دوعي امدئع ءابملا

 مضدلاو اودجيل ةسردملا
 لاططالا مظعم سكف ,مهراظتناي
 رخاتم تقو للا مهؤابا لمعي نيالا
 يواي نأ دمب ؟ودوميل ,ليللا نم
 كحضختو .شارفلا لا دالوالا
 مسهنا» ؛لوسقت يهو نوسيلا
 ةتماثلا ل شارفلا ىلا هنولخدي
 ام سضيفتا هيلع نوسليو .ءاسم
 .*موحلا لبق

 ةدخاسم ىلغ كسيام لمعيو
 رطل لزسشلا لامعا يف هستجوز
 نايحالا ضعب يل نكلو ,هتعاطستبسا
 دق ةقهرملا هلمع ةساود نوكت
 ةئالغ نم هيدل ام لك تدفنتسا
 .روللا ىلع شارفلل ىوابق

 اهلك بسنل نوسسلا ةادح نكلو
 كنام لمك همسالل ,البمكو انش

 ةقرا ربست لآ اهييلعإ نا مسمن

 نم تيناع تنك امبر اذه يامغ نول

 5 دلل 0 كبذكو .دفإ

 ا اجل ناك 3 نس د ول اوتاك

 11١ ديفلا برلكخ» راكع ءاميرالا
 سل ا ل ل ل يي

 دامتعالا نود لؤسملاب لامعالا
 ٠ .هيلع
 رايغا اهيلغ نوكي حابسعلا و

 ,مهسرادم ىلا مهليصوتو مانبالا
 ةمصاخملا اهيوؤشب مامتهالا كلذكو

 لا باهذلا لبق لرنملا بيئرتو
 ةليوط تاعاس ضقت يشو لمعلا

 هنال اهجور ةبحص نود ليفلا
 ىتح رهسلل ادادعتسا اهنات ن

 ,نويزلظلا ينيم ي حابسلا
 ةسردم ينوك» :لوقت يهو

 لهلبا ن تقولا ءاضقل ديد حالس
 ارقاو تاساركلا عيسسصا ,هيدحو
 نا دعب بالطلا نم ةمردقملا ثانحبالا

 نم ءشارغلا ىلا دالوالاو كياس يواي

 , ةيسبانق قاع
 ناش كياس ةفيطو رجتأت نع اماو

 .اشدم ريكا نآلا مهتكلو ؛ذدلاو هجول
 لمع ادب دناو ,القعو امهلت رثكاو
 .مهمامثها نع ذوحتسي مهدلاو
 اننكلو مهرخف ناءوس ىلا لوفستو
 لبعلا ءاوجسا لظت نا نوعيرح
 اهئاجرا ف لوجتي يتلا ةقاربلا
 نم ريثكلا فيطتسي يذلا كيام
 نيلئشفمللا لاضبالاو ريهاشملا

 ةبئابشلا ىلع ,تالوالل ةيسنلاب
 ال ىتح ,لزنملا نع اديعب ىلعقف
 مهسادتا لظتو ,لايغلا يف اوقلحي
 سضرألل ةمسالم

 هزمت ةيباثلا ةججوزلا ثدمستتو

 وشو ءاهجوز عم اهتبرجت نه لبسأ
 ف نييسايسلا نيقلمملا رابك دحا

 اهتايربب يزين ٍنويزتسصلا
 لامجلاو ٠

 مرسف ةلئثمب

 :لجسا لكيام اهيسوزب اهئارتقا لبث اعيمج
 ةرتفل اهلمع كوم اهنأ لوقت رهو
 ءءائبالا ةيبرتل عرفتتن اهجاوز دهب
 باجلنا يف بغنرا امئارن فكتنكم
 مشو مهتدها. ثمو لافشطالا
 , «نورمكي

 ,حرسملا ةايح سئث مل اهنكلو
 ةئماثلا دالوالا خسلب نأ دمبف
 ايري تداع رمعلا نم ةسماخلاو
 .ليثمتلا إ لمعلل ىرخ# ةرم

 يهو ةديدع تالؤاست رودتو

 يذلا قيربلاو ةرهشلا بهنعا ىلغ

 ةرهش مايالا نم موي ف قولي دف
 .اهجوز

 هديلا اهيلع الهس ناك له وا
 لجو ةجوز اهنوسكل ديدج- نم
 ستحلا نا يزيل بيجتو ؟روهتب
 نوتتللا نلبي ذا ميعبعلا وه

 اهتا يه اهتالغؤم لك نا انايحا
 .روهشم لججر ةجوز

 له وه مهالاو يناثلا لاؤسلاو
 ىلع ناجوزلا نوكي نا لضفالا نم
 لك ةيموجنلاو ةرهشلا نم ربك ردنا

 ا
 لني ةرهشلابب امم انهمتمت

 يا نكتي نل :ةنئاق مقبلا
 لزلملا تاجاتيحا «ارش نم ناد
 قدحي نم دجن نا نود نم ةنوهسب
 :ثيدحلا اثتلدايل. سعبسي نم وا انب
 يا لوطد ضشفري ابلاس يصور نا
 ثبلن ام ائنال ةريبكلا قاوسالا نم
 ىلع هميقوت هنم بلطي نم دجت نأ
 امف .هبابش اسوأ فارغوتواوا ةروص
 .نينلا انك ول كلاب

 يف يتعو
 ,مءيداه ناتكم ىلا ناجوزلا ىعسي
 ةرمهشلا بغبص نع ادسيعسب
 ضرآلا قيشنت نا دبا «ةيموجدلاو
 تيدحلا ىلأ ىعسي ام يعخش نم
 .هيذع هفرعتلاو لكيام ىلا

 هتمرب رس( ىلع يرين قئعتو
 مهفتي نأ مرملا ناكماب هنا :ةلئاق
 ةمايملا ةايحلا طفض لسحتيو
 ,هلرتس رابتشا ىطيطتي نا درجمب

 ابدنع ,تازاجالا

 نوريثك ال يذلا نكلو تس
 نزين بيستو 5 هلمح لاسم نإ
 ةماعلا ةايطلا لك ناوب عاعد# طخفف نا اهلوا بايسا ةدمل يفجلاب
 افامضا عيضيس ةماعلا ةايحلا
 ىلخجاولا دارا اذا :لوقتو ,ةلعاضم
 مطغمق نم هيئاعي امغ سيطتلا اذم
 ؟عستسملا رود بعليبب يذلا نيف
 بايعيتسا لوايضيس يوملا نم
 عوبش نم هكلمي ابب ركالا خانامم
 5 لاب ةحارو سفن

 سشسنفث تعجب اننالمك يوكتس

 اهنع كلفت نم يلناعبو ,طيضلا
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 ضرمل هدخحتملا نانالولا ىلا هيبه برا ادش عم سىسكلو .صارخالا

 ىتح هنا مداعا» يزيل لوقت
 ارابخلا نوكت ةايسلا ةاساس
 ريسلا نم نكلو ,ساثلا اهلهاتتي
 يضمب ةلثسا ىلع ةسبابسالا
 روما ةشقانمو نيييناحشلا
 .«بارغالا عمو 'دج ةيصخبش

 نارىلا ىمست لري ناش . كلد عمو
 ليقتسملا ف راددعالا ثيدمح وكب

 هلخر بامعا ىلع اهنآل

 اهمف قئاشت ؛نحلا"ةيكنرلملا
 :ةيفلسم يف دك ظاطا# ناوتعي“

 ف ةثئاثلا ةجوزلا اما
 .يسايسلا اهجوز لمع ةفيبط نك
 ةسائرل هبسفث حيشرتل ىهسي يالا
 الا يطارقميدلا بزحلا
 نال ؛ةلئاغ اطونغ ينعت نصلا
 يلئادلا ةراراتساو يساهصلا ةابح
 5 بابس؛ نم ؛ازهعتي ال ءزجا
 ,اهسايس هنقف وا
 اهقيض يتبخو اهقلان نيج يفخت الو
 نم ةابحلا هذه هضرخت ذدخ ال

 ,ءاهترسا يضحهو اهيناع طوتخ
 انرارق ناك .ةلامع وجت اهنكلو
 يام دارو فيلن نا يعم نسز ذنم
 اذا ,كيذ عم انتخلو , هن اها ققسيلا
 نا يف ةقيقمح بغرن * :بةوألاو
 ةايح شيعن ناو ,يقومرم نوكل
 .ةيهشنا

 نولدشتم دالوالا نيج فيضتو
 كلل ,ندئلب ةيساردلا مهتايع ف
 نه نوديعب مه اسم دح يلإف
 لفخا نا نكمي ا انا نيكلو ,ءاوضالا
 ةيسايسلا ةاهصلا نع ةدذيعب
 عم هثا لمأ يتكلو ,يدابن ةجورك
 ماوضالا ةده اليلخ تفيطت نقولا
 هيتداسب نوكل نالا اسيئع ةركرملا

 ييبصايسلا ملاع يف اذيدمج
 , رابكلا

 |لؤاست كاده لطي سلو
 ول ادام ؛ليقتسملا نع اذام

 مقر لرتلا لوكدل يدان ىفس
 زتحيلا تيرئس خئبواد قف ةرشع
 تيرمغرام هلمشت ىذلا نابكشا
 © نألا ريساب

 .هيثاع ىلاو , هئارو نس ىف نوكيو ميلقابلا ىبخ ناكماد نوككمس لف

 لع يحورو يتاطيرم# ي'منللا ©
 وتس اسال <

 عم اذه لشم تابلطنم
 . ةفتايسلا ملاك يف ريظطلا":

 امومه ملاعلا
 يذنا ام يعود ال :نيه- لوفت

 ل نكنو ءاهتقو ثدي نا نكمي
 وهو تايدنأ عانت ثأدب انئاي نإف
 .نزحم رما
 «ناكم لك يف يداب عم رقاسا اذان
 يف ليهط تقو ءاشل اذه ينعبيو
 َ ,هبحا ال ام وشو ندنل

 || ؛نزح ةئر اهتوص يلو فيضتو
 نآل رحبت نزمم ىلا اموي انيهذ»
 ..دايدج فطيم ةيحاضب ناك يداب
 ايتيلاع املج ابعس ناهك نكلو
 نيعالا انب يدحت امنيب ؛:قوستلا
 ةترحم ةيرجت تناق ,بوص لك نم
 - .ةياقثل

 نيج نكمتتس له ىرت
 رف يتلا ةايحلا مب ملقاتلا
 ةيصاخيو اهجيز تاحوست اهيلع
 نيت ديكاتلاب اهتا ؟يسايسك
 فلي نإ هتاكباب نم نكلو :ةءارو
 عريف نا ودبي !؟يه افعارو
 تعاطتسا امهثم لك .نوسيلاو
 لآ يبسلابب ةدعحاو ,علجلاستلا

١0 
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 نع اهجوزو يه دافتبالاو , جوزلا
 نم كانه نكئو ,ناكمالا ردف قيربلا
 ةهكتمو ءافاش ايساخ رمالا دجحت
 نم ةففنخم عضاوم ْف تاريتك

 ين امئاد نوكب رايدخالا نكل
 ,هفادشا ققحب يك جورلا حلاص
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 ةوسحشلا .ةذدسا

 ةموظعحلا

 رهرتلادبع ديس دهلخ مدتا يدنا

 ممتبم تءاوطقلا قثاو وشو .عصسلا
 ينويهصلا يساظرالا هلمتم . ةمئلعما
 هعايتا نم دشخ ظسو ,اناشاك
 ثاييالوسلا لسطند ينو هتاوعاو
 لوب لمع هيا ف كشال ةديحتملا

 يلو بولقلاو ةركاذلا ي دل بينت
 كللذك لماتنا لب ,جيرأتلا تان
 اباجا يع ثضبلاو .ةريمتلا همقارد
 ريصي يذلا ام يدك لاؤسلا يلع
 ف شيمي ةدهتملا تايالولا ف أدبه
 لاح ,اميدر اثرايو انباغ هترسا فدك
 ةهنسل ميمصتناو ظيطختلا مرتي .نأ
 مرار ربا هكايهب ةيمسغتلا 0

 يشو ..ظرهبك عفاوملا يا ش]
 لوخي نش نم ربكا اهنا دع ىلا طرهيتا
 يب ةمغرلاو توملل ضرعتلا اهنيد
 ايهاب ثضتلا

 ايم بيحب ؛ييضبلا لعرلال
 ةكالخ هل تسيل ؛ءامسالا اتربست
 ةلسص يلع سيلو ةيسايس ةمظدمل
 ملو ةيروتلا ثاكرحلا يم ام ةكردي
 .ليشلا اذه يم طابشم يت هنع كرمي
 لويطتسم . امين ءابزالا ولت ابنا زهر
 يل هقياره ةسراممو هترساو كلاي

 .الوفشل ناك ا
 .ةيموقلا ةيصنلا بلص يف ادب نب

 يذلا يقرطيلا ةلمع كلذ ليئبو
 هبألا يف يسامقتالا بطن
 هل بادعالاو هطيطغتت يذئاو
 نكل ؛يروثت لمح قيرق لا ,ءذيظنتو
 ةدحو ةرمتا# ريببتلا لجزملا
 عاطتسا هتا يف ندا كش الق . هسلنب
 ءفيقد يف نيرخأ تاردق رافت

 راصتستسالا اذه نم نكمت انني وهو
 ءذه تلردلا .دئارازكما ءارؤ تشاك دنا
 ةفاثرنا هدهو ايموللا اوهدحلا
 ةاهشلا للا اهثمب يتلا ةيبرسعلا
 ثهلما يتلار نيج اقو قارملا , اننمحم
 نايالولا اهنمر ايندلا ارث ىلا
 8 دما

 تفرع أرما رقعيي يذلا ام ,.اكاو
 ةيمفغبتلا تامامتشالا هكنتب هتايم
 انه نم لسع يلع لبقي نآل ةدودحفا
 اذه ةمارو نكي مل ول. يل رظرلا زارقلا
 هنمتبا يذلا مبكلا ُيماديدلا لمنلا
 ؟ هتاداهلاو قارملا هيغاوبم هسفخ لإ

 نم ييفملا دهسلا جربط ,نقأ كلفن
 حرطو !دودعملا ةيصئخشلا كايد
 1 هعرز يذلا ةردطو هتيماما ايئاج
 اذاهتلار عوتشلا فتون انطاسوأ

 ساطاياو هتدغتا
 هاظرشلا سرفت ل قازحلا ايحا دقن

 اهلايجو ةيسرتالا ةيضتلا
 ىلا سونقلا اهتشنتت ةدخاس ةواح
 ةصلاعلا هتاييؤتعملا هلايهإ بناج

 .ةعالا ٍتاودقب ةقكلار
 وع ننال

 يتلا يه ,ةلداملا ةيشقفا ع
 ىلك اقنما يبطاوم يم اذهدو تسع
 ايئذلا دوكزلاو تبعا نم جرطي نا
 هيجاؤيل قلظناف ,هتابعس فلخ
 اءيساسنالا عارصلا لمارمب يوصنلا
 قاقحاو كمزا نع عافذلا لجا نم
 هنا مهرب :قاوحلا ف لبافلا اهبلتحم
 ةيبرغلا يضرالا نع ىاص لف يشيسب
 .لايسالا تانمب

 مذش .ةرييبت .ةريبك نذل اهنا
 انابحا ىثرا اهمئاودو ايضمصلا |

 اهدنر (اهتابسر اهيافر نم قارخلا
 .هباوفنعو هتيويح نم قفدي

 ايهاربس لا ..ادج ةريبك يهو
 نم ديارتلا دبدلا اذه ف 3نببجي
 نع عاقدلل .برملا يمل :نيعوطتما
 كمايب لاتكلاو اهضن ةيشطلا
 باك نولمعي نيذلا هثادغا طش ارنا
 يكل مانالاو ريرشلاب هوطيقحي تن
 ف ةسكن ريكا ةمألاب اوقحلي
 ,اهيطيراتا

 ايايرقا سا ايسانإ عيلدي يحيا اضف

 مهزهغ ,ريرطاو يثيفودلا باهتالاو
 ال ىرخلا ملارمإاب يرخ# نادلم سا
 ةنص ةبيوزعلاو برفلاب مهطبرت
 عيلعتلا ىلع ,ةيضو ةتالرج و١ ةيمرلا
 آل ينلا مهسايراس قئرملا ءانشلال
 الولف ؟ناجلار اهنم ركأ نوقلمي

 لس لضامب يتلا ديصقلا ةباقبص
 انتج عوصد الولو 4 اهتلابمو اهبثدسأ
 ةيلايرسمالا دس حافكلا ف حاضوما
 نم ةيلجملا ةيمحرلاو ةيدويهسلاو
 راربعاو امتعا ناش ةالغا لبا
 ةادعالا ءالؤش ديزي يتلا امثيب اسما
 املاد اهصاقتبا

 يسلا ةيررحتلا ةطفيلا ىلا اهيا
 اهسسي اهباديم يف بودشلا دنعقت
 يف اهببعاب يلا يليدتن ه ذئاخو يارصلا
 نم ءافرشلا ل .كرحو امم هتنادبع
 قارملا نع مه همم مغر يابسناما ييصي
 مهصيي نع مهدعادك معرف

 مهتدحت ىيدلا تتلوا اراخ
 لثقي امك + بالا نالدطب مهيسفم)
 يمسحو يفيرتلا يبرعلا قتال
 مهنا اراش مهيضكر .دوطبد بماثأ

 مل نأ مهييباساو مهسقنا نول دكني
 طش ينازعلا بنانع ىلا توقوتل اوبهع
 مهؤادعا ىرخالاب مج نيدنإ ةئادقا

 ود نإ ,ةرعو ,ءاركل انيقليو
 تواكملاب انهادعا ليك ةرعملا

 ةنرشم هرهمص الوش ودب شبو ىتدع '
 ليا صب انو , ةقتشم هفيمص ىوقو |

 ةهاتف يتلا ةمآلا حور هدهش انما
 انيلع علظت  يوممتسم مو ءادشالا
 ةمالا هون ملاعم ندخو تفيدخع نم
 ماسخالا اهتقري يشلاو اهيسبلب يسلا
 للا ,ودنب يهو ينبح ,ةبسرلا لك
 ليشتي ايهتاوحا بعما يف .ةمالا
 اهطو ردع

: 
 لالي ندا هميظنلا هةيقبلا ةهينف
 هعالا هيهغع ىدم ىلع ةديكا كقالد ,

 هكاسي اي دلا قيراحلا اهبل) يمهي يتلا
 ةدكاثو ىقارملا

 مساثحاا يداه |

 سس سس

 1001000 ا 0 ل

 ةسيساسجايالا سي راسب فا وسم عسم تسب واسجت دا دسفسإ
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 ةينويهصلا_ةيكيرمالا تاططخملا ءارو رارجنالا مدعو قاردلا بناج ىلا فوقولا ةرورسفبنمؤم يسنرسفلا بعشلا

 ةهسبرفللا تاقالملا ثمستا

 هده ناو ةيساخ ةيماجيالاب ةينآارملا
 شع بسدقا ةتيرسلا ةيبوروالا ةلودلا
 حلاصت بابيتسا ي نيتوطخ لاختا
 لوالا هيبرسلا ةيموقلا اباصقلا
 اهتسايس نغ يلختلا ترد امدنمع
 بسلا لابسح ةيراسمتسالا
 لالقثسالا قع هتحنمو يرئارجنا
 اهسيبر نالعا ةيناثلاو ينطولا
 ناودملل هتتاذا لوتيد لارتجلا
 ندرالاو رصف ىلع يثوينيهيصقا
 تاوقلا بحسب هتبلاطمو ايروسو
 تناك يفلا دودحلا ىلا ةبليتارسالا
 ,ناريزح برح عالوما لبق

 هتافالع ف يقارعلا قلطسو

 مارتحالا ادبم نم ةيجراخلا
 لوؤش يف لخدتلا مدعو لمابنملا
 اياضتلا يلع ديكاتلا عم ريفلا
 ةفيدط بربحت يثلا ةييزكرملا
 يورخا دلب يا عم ةقالعلا يوتسمو
 عطت نع ناوتي مل راطالا اذه
 سيراب عم ةيسابولبدلا هتاقالع
 ةسابس سرامت تناك امدنع
 ةيوهلا بطش فدهتست ةيراممتسا
 ين اهداعا دنكلو ةيرئارجلا ةيبرعلا

 تلدبت امدئه 1١97 رباني 1
 بسستنلا عاطتساو فورظلا
 هسلالسقتسا لاتي نأ يرئازجلا
 نوهلم نم رثكا مد نا دعب يتطولا
 .ديهش

 حم ةيباجياب قماعتي قارفلا | ديو
 يتلا ةوطخلا هذه ءوض ىلغ اسنرف
 ريهامجلا يدل اهساو احايترا تنال
 فقرب لونيد نالعا هاجو ةبيرهثا
 ةهلسالاب يتويهملا ناهكلا ديوزت
 دومحلا قكشت ثنا؟ يتلا ةيسنرفلا
 .يطعتل يليئارسال رشيجلل يرقطلا
 ةعطذ ةيسنرفلا ةيفارملا تااقالحلا

 هيه مات لكشب ريست تذخاو ةيون
 لفاكتلا أدبم قفوو ليقارع نوم
 ةينخادلا نوؤشلا ف لطدتنا مدعو
 سك يلش لئابتملا مارتخالاو
 ةهج نم دادغب نيب ام ٍتاقالفلا

 يرخا ةهج نم ندنلو نطنشاوو
 انهناقالع لالفتسا اتنوذح نيتللاو
 ةيدحلا ١ فللبلا اذش عم

 لسفازفلا ضو ب بيحتاضم“
 نسم ينارسلاب دايفتما ميشملا

 ريوطتا ايبرثلا ايِجونونكتلا
 ةينطولا ههلاصم ةمدخل هتاناثما
 .ةيسوقلاو

 هدالبل لوقيد سيئرلا ىسرا دقل
 نع لالقتسا عباط تان ةسايس
 تناش ينلا ةيكيرسالا ةاسايسلا
 مدعو يبيورؤالا نيدلا مجل ىلا تدهت
 ةيميلقالا تاعارصلا عم هلعافت
 عارسعلا اهتمدقم لو ةنحلاسلا
 ربكا هل ناك امس يليذارسالا يبرعلا
 ةمانال ةبسانملا ةيفرالا ريزوقل رتالا
 ييرحلا ملاملا عم ةيباجيا تاقالعغ
 .ةكرتتملا مئاهملا مدخي امو

 لصوت ةسايسلا هذه ءوف ىلغو
 - 14314 نيب ام ٌةرتفلا يو نادثبلا
 تايتافتالا نم ةلسلس ىلا 41
 ,ةيهاررلاو ةيئامتالاو ةيململا

 ريزو مايقل قيرطلا تدهمو
 ةرايرب عيوج ليشيب ةيجراكلا
 ترمساو ١596 رياربم يف يارعلا
 نواصتلل قافتا عيقوت نع
 ةنحل ليكشتو ينفلاو يداصتتالا
 عيراسع ديفن> ىلع فرشتل ةكرتشم
 نوسلد ةميقب قاردلا ف ةعرتشم
 ديدحلل نيفئصم اهررنا نمو رالود
 يف نط ٠0-١١1600 اسنهتفاط
 ماعلا

 قطخي يارعلا ناك تانيديسلا يو
 س ةدانتسالا ناجت ةريدك تاوطخ
 عيراشملا جئاسل ةيطقنلا هتاورث
 ةدعاف ءادب هي قمحت يتلا هيشاممالا

 نم السصئسم هكمت ةيهافنم

 باكو يتاذلا لماغفلا ىلع دامتغ#لا

 ءهشنملا ادبلل اقدلعو سيراب ةموكح
 سا ليرتس قيقحتتل رعت ةلداهبملا
 كاي مارروللا سيئر ماقو نواعتلا
 هيمسر ةراهرب ١ 61/1 ماع يف كاريض

 هسوك  هئر) لوالا يف تكادننل

 يف لبمارع ب ملو ةيسيرم
 ةيلسمر هلال هلا ديهمت

 عيراشملا ي
 اهزربانس رالو- امج.

 ,لصوملا ةنب- ي ميقا دس
 ةيمشأ سيراب ةموكح تكنعاو
 ديسلا اهب ما ةرايرل ةماخ
 ين اسنرف لآ نيسح مادم ,سيئرلا
 ءانثا دكاو 191/8 ماع ربمتبس
 ةيوقت ةيمها اخ كاريشب هعامتجا
 ركرم ةرايرب ماقو ةبيطلا ناناالملا
 نه اونا دقطتو ئووتلا تاحبالا
 نيرجاو ةثيدخلا تاريئاطلا

 يريلال سيئرلا عم تاتحابم
 هنموكد< سيئرو نآاتسيد راكسب»
 نع ردص كرتشم نايب فصوو
 اهباب ةيئادثلا تاقالعلا ةرايزلا
 لع ديكاتلا عم ةياذلل ةيدوي ةصاخ
 لقح يف ةصاخ اهزيزمت ةريرغ
 .اهيجولونكتلا

 دمب ةيلارملا مامنالا ةلاكو تلال

 نا ةرايزلا ءاهتنا نم عيباسما
 لعاذم ءاذبل ةيئاقنا اعملو نييناجلا

 -7 + نيب هلئاط قلرعلا يف ياورد
 يف همادختسال طار انفيم 4

 ةرايزب كلذ عبتاو ةبيملسلا يضارغالا
 يسئرطلا ةيعاتصلا ريزج اهب مانا

 عيقوت نع ترفساو ونانرود ليشيم
 ثاحبالف ذكرم ءايشبال ةيقافتإ

 بيودتب اسنرف موقث نا ىلع ةيدونلا
 .يوونلا ركرملا ل نييتارع

 ةرايز نا نم نونقارب عمجاو
 تنئثم نييسح مادسع سيئرلا دهسلا
 ال اسئرق خم تاقالعلا ف ةيعوم ةئئن
 ماما لاجللا تمحتل اهناو اميس
 ابجولونكتلا نم ديفتسي يكل يارعلا
 اهجزاتن تراثأو ةايسنرفلا ةيؤونلا
 رئاودلا ندل نم ةفينع لعف دودر
 ةضهنلا تاهرسطل ةيداسملا
 ةيمالعا ةسلمح تنشو ةيقارعلا
 ناتهيد-شيترت؟ +انلال تفيبخ
 تمت ةيسايسلا مده سر فقوتلاب
 ايتطساوب نكمشيس قارعلا نا مغازم
 .ةيوونلا ةحلسالا كالتما نم

 يل تالمحلا هذه تنشق نا دعبو
 تال يسئرقلا فتوملا ىلع ريتاتلا
 تاقالسلا روطتل ةيداعمللا ىرقلا

 لمعي مايقلا ىلا ةيسترتلا ةيقارملا
 ترمدو ةيسسئرللا نوئوط ف يبيرخت
 ةنحلم ةزمهجاو نيبووت نيلغاشم
 تدكذ ةيسنرفلا ةبوثيحلا لكلو امهب
 قلرملل عم اهقافتاب ةمزتلم اهنا
 ين يووتلا لعالملا ملستس اهناو
 1414 ةئس رشارا

 كرتشم نايب ين نايباجلا برعاو
 سيئر اهب عاق ةرايز رلث يلع ردم
 ين دادقب ىلا راب نوير ةموكسلا
 ريطتل ادهخايترا نع 19.19 ويلوي
 اههصرح عم ةيداصتقالا تاقالعلا
 ةضات لسشتا اهربوطت لع
 ,تالاجتا

 فميسسمت نلاذلبلا هذجو

 مدي ينطولا لالقتسالا ءيدايمب
 عب ةيلخاذلا نوؤشلا يف لخدتلا
 قرشلا ف مذلسسلا نا ىلغ امهديتات
 تاريقلا بصاس ملتحي طسوالا
 هيبرسملا يشارالا نب ةيئيئارسالا
 قوقحلاب فارتغالاو ةلثخملا
 ' بهتل ةحمورتملا

 لكتب هيلادتلا تاثالعلا تراسو
 ماع يف اسيرف تحدصاو يدعاست

 تنذدبو يارعلل تلاقلا ردصملا 1

 راؤول يراميلم اهتارذاص ةميق
 0٠ ةيببتي مهرلا اذه (فعامضنو
 ةنيكب تايم ثمرباو ةشاملاب

 ةقلعتللا كلب اهمهار رالود يرايثع
 هيب بياذرزا امين زارغي راظم عابعي

 مام يف طقبلا نم اهنادروتسم
 تثارايلب هتالث لا لصنا

 رالود نويلب هتايبسمتعو

 دف قاربلا ناك هيفحلا مه ىو
 ردايصت عيؤس هيسابس دمتعا

 ينايمسلا هرارع نوكي يكل حالسلا
 نم نأ دقتنت اسيرف يا نوكو القتسم
 كالقما يبرعلا ذلبلا اذه قح
 هنمآ نع ماقدلاب ةنيقكلا لئاسولا
 نا -.قا جاريب تارئانتب هتدور دقم

 تارئاطو خيراوصو 1514. ةئسأ

 هسورتكلا تاريهجتو رثبوكيده
 , هيوحلا ةخالملل

 ماد هرايز ماتخ ل قارعلا رتعاو
 ناكول يي دامم- نودعس روتكدلا اهب

 ماع يف سيرا يلا ( ةيحراخلا ريرو
 ارود بعقت اسرق ناب 148+
 انوزوا لود ةعومجم يف امدغتم

 ربوطقب قلعتي اميع ةيبرقلا
 راطئالار قارعلا عم اهتاقالع
 يبوبهصلا ,يبرعلا عارصلاو ةيبرهلا
 ءاربا ةيمهاا ىلع اقفتا نيبياجحلا ناو
 م اديفي يبرعلا ةقطعب
 ءالولا سكعب يلودلا عارصتا ةرئاد
 هسايس جهنت يتلا ةدسحتملا
 تارريس قلغح يركسملا ديمبصتلا
 ةنطمملا هاه يف يركسملا اهدجاوتجل
 . ملانلا نم ةيريحلا

 ةمت يف يسئرفلا رودلا نمث هئا امك
 «قىدانل؛ تنلعا يتلا ةيقدنبلا
 رارضلا عم لمافتلل ةبساسألا
 ىلع ةدفتسملاو يتويهصلا يبرغلا
 عهامجلا قحب فارتعالا ساسا
 ةرورضو .مصملا ريرقتب ةينيطستفلا
 ةلاك نم ييئارسالا باحستالا
  ةلثحملا ةيبرعلا يغارالا

 اقتاوم يسيراب ةيركح دختن ملو
 لعمل امك جياشلا برح نم اجودزم
 يضوي تربع لب نشنلو نطتشاو
 يقارملا دغقوملا عم قتلت اهتا

 برشملا مالستا نبضي ليحل ديؤملا
 مارتلا يرطن ةيلداعلا قوغحباو

 ةبايقلا فقاوم مهفتل اسهناو
 تاردايملل ةديؤسملا ةيقارسحلا
 ٠ نك . ةيملسلا

 بكاذ ما بزسلا تاوئس لالخو
 ةيجراشلا رهزوو ءارزولا سيئر
 نم رثكاب زيزع ينراط ديسلا يقارملا
 لوخ تزكرتو سيرابل تارايز سم
 برحلا هذه فّيرل ةثيفكلا لبسلا
 ةدحتلا تايالولا اهيدمن يتلا
 قلرعلا لاتشا# ينويهملا ناهكلاو
 ةيموقلا اياضقلا عب هلعانت مدعو
 يسرف لوؤسب نم رثكا ماج ةميف
 ثاقالعلا زيزمتل بادغب ةرايزب
 ةيلودلا هوهجلا مفدو ةينائثلا
 ىلا لضوتلاو حئسملا عازبلا مقفول
 8 ليات لح

 قى ارراب ارود اسشرف تبعلو
 يتلاو ةيميئقالاو ةيلودلا دوهجلا
 مقر رارق ىلا لصوتلا نع ترطسا
 يف نمالا سلجم نع رداعلا 6 ؟4
 تلماو اهلا ابحت ا!ةررغال مادع
 ناريا عاتال ةيثيتحلا اهدوهج

 سفتب ثااشاو روكذملا رارتلا لوبقب
 عيمج غد قارفلا بواجتب بئولا
 دودب قيبطتل ةيئودلا تالواحلاا
 ماع ْإ اهيف لسنا أدم يتلا رارتلا

 نلغ نارهط ثففاو ابدنع اة
 ةيلود ةبغو لثمي يذلا رارقلا اذه
 , حيلخلا ف عالسلا ةعاشأل ةقداص

 بدهش برحلا درتن ءاشتاو
 اسوفلم اروطب ةيئاثثلا تاتالعلا
 ةحلسا مهيومت نغ !سجرق ناوثت ملو
 يحبا هل يدلا قارعلا ىلا ةيسنرف
 يسطوللا هبارت نع عاف دلا ين لماكللا
 ريخات باكو هلالقنسا ةتايمو
 نكرونطتملا ءبرادنتا ربوسر» بازل از
 . نوامتلا اده بابالع رربا

 ةيسرنلا هموكحلا ىيثو لوقيو
 هفيحض غم هلباقم يي اورون رييب
 اياسبا تاه 1 هبفارملا ةروتلا

 اسيرف نيب ٠0 عمجت ةكردشم
 ناع دعاسيس اهنيدحنو قارملاو
 ,رسمم ىلع ةسوم ةلاسم ديكام
 نراوخلا يهر ةيلودلا ةسادسلا
 رطظخ نع ملادلا دقدس يل دلا يملاعبلا

 . ةييلودلا تايغارصلاو بورحلا
 س ادب ال تدهنا اذه قيقحتلو
 ةلاك يو يئائثلا نواعتلا حيسرت
 ادبمم كسنقلا ةتالابجلا
 ةلامالا ىلع ةظفاخملاو لالثتمالا
 قيقحت يف حومطلا مث .. ةيموتلا
 . ملاعلا يف رارقتسالاو مالسلا

 ةيئالثلا تاقاكحلا راسم حبتتو
 ىأ) ترطب اسنرنا نا دنم فشتسي

 ىيعسي يدثا يبرفط دئبلا اذه
 ةيوبتلا هجمارب ريوطتل رادتقاب
 نوكت نال تنهارو ةصاخ ةرظت
 هب يدنقي جدومنك همس اهتاقالع

 قباسلا يقازعلا .عقشسلا لوفقيو
 نوامتلا نأ طاشملا دمحم روتكدلا
 عم طقف مجسني ال يقارملا يسئرفلا
 ةيقالخالاو ةيندسبللا تازكنرملا
 ققحي امناو نيدللبلا ةيعرسلاو
 ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسسلا
 اسهل يالشتسالا جهنلا معمسو
 - ةييبرسعلا تاقالبعلا ريخيو
 .ةيسنرفلا

 ةيسداقلا برح ءاهتنا دميو
 هكالتماو ارصقنم قلرملا جورخو
 هشغرفتر لماشلا عدرلا ةحلسال
 ريوطتل ةيعانملا ةدغاقلا زيّرعتل

 مدخي امبو ةيئامئالا هجمارب
 مل ,ةيموقلاو ةيفطولا هحلاصم
 ةدديتم ةرماؤللا يل اسئرف كراشت
 تاييالولا اهتكامح يتلا لوصفلا
 ناسبتلاو ايناطيرسو ةدعنلا
 طقنلا ءازماإو حريشو ينويهصلا

 ةيغرسكلا بلخضملا يلا بحتمت
 ةيقارحلا

 نيب يحلا طيرلا يا قارحلا دكأو
 يئدلاوه هريغ ىسيلو ةقلعملا اياسنق

 رست“ ءايّثنا ىلا برخلا نئمطت
 تارارق نم مهدع قنسلا يناودفلا
 بولطللا ياك ةريتالا نضالا رلخم

 يف مئادلاو لمامتلا مالسلا لحي نت
 ليصتححي ناو اهثك هقطنلا

 نودبو ميقح ىلع ىينيطستفقلا
 , ؤطابت

 يندميصلا نايكلا مايق دنعو
 ترمس" يشلا سدقلا ةحبذم ريب دب
 ةدع عرجو اينيطسلم 7 لئنف نع
 هذه نارثيم سيئرلا نألا تاثم
 نال نمالا سلجم بلاطو ةحبدملا

 لكاشملا لح يف هتيقادصم تبثي
 ةيعرشلا قيبطتل دحاو رايعم ذكنيو
 .ازحت نا نكمي * يتلا ةيلودلا

 لالط نمو انتر نا دقحولو
 لوح اسهترجف يتلا تالامصتالا
 زيكرتلل يمسي تداك جبلخللا تادحا
 .يحاسملا ثدياو يملبسلا لحلا ىلع

 3 يتيفوسلا داضتالا اهلذي يتلا
 لالخ نمو تعبس اهتاامك راطالا اذه
 ةيبورو1# ةهومجملا يف اهدجاوت
 قارفلا عم لابتتا تاونق حتنل
 بينجتو رثوتلا ةدح فيلختل
 رمتؤم لَو ةرمدملا برحلا ةقطنملا
 يب ارخؤم دقع يذلا يبوروالا نمالا
 حلاست يسرقلا هجوتلا ناك سيراي
 , ةيملسلا يعاسملا

 نم دب ال يبعشلا ديعصلا لغو
 مالسنل ةيعملا يوقلا نأ ريكذتلا
 لك برحلل ةضفاثماو ةيمدقتلاو
 ناملا يف تارهاظم ميظنت ل تهجن

 دجاوتلا ىلع اجاجتنا ةيسنرفلا
 ةتقطنم ل يسلطالا يركدلا

 جيلطفا ةعورشللا ةيتارملا تا لل
 ةداقتسالا دادغب قيح نم نيا تدكا لب

 ا.هنرق ناو ةيبرغلا ايجولونكلا نم
 تلتخم يلو قارنلا معد لصاوتس
 . تالاجما

 ى.خغ تميتا ناقالعلا نا نوكو
 ادجيرمل نيذلبلا ناف ةتباك نسما
 كلو دجتل قانتا ىلا لصوتلا يف ةبوعص
 للاع ةبترتملا ةيسئرفلا نويدلا
 ةسائرب يقارغ دهو ماقو قلرحلا
 نوؤستلل ءارزوسللا سيئر بئاسن
 ةرايزب يي رامج نودبس ةيداصتقالا
 ثحبل 154 ماع رياربق إ سيراب
 . عئسوملا اذه

 ميسلل اتقيطو قارعلا مزستلاو
 ةيقانتالا ذيفنتب يدابح نودعبب
 اسئرق عم تدربا يتلا ةيبامتتالا
 هتموكح نا دكأو ١424 ماع نإ
 نم ءاج يتلا ةيقامئالا طلتتس
 اسرق شقوم ردقت هدالب ىو اهلجا
 تاتادعنا .يسرب نا هناش نم يئذلاو
 .ةرغتسمو ةتباث رسببا ىلع ةيئانثلا

 افقوم نارتيم ةموكس مهفخنا ملو
 لاشفا ىليع مدقا امدنع قارعلا
 كيوكلا نوراق اهذلب يتلا ةرماؤللا

 ةيصاوم ىلع وما امدتع براهلا
 ةيطفتلا قوسلا قارحلا ةبايس
 داهتفالا ميليحتتل طقنلاب ةيلاملا
 ىلا ةباجتساو يقارفلا ينطولا
 نطشاو اهتلذب يتلا دوهجلا
 فذاخكتا يلع نسالا سلجم رابجال
 قارملل ةيداعملا تارارقلا نم ةلسلس
 تحرط يتلا ةيسنرقلا ةردابملا نكلو

 ةدحتلملا ممالل ةماعلا ةهدمجلا
 ةاغلا لواحت سيراب نا ترهظا
 ةيكيرمالا ةسايسلل رزباغم فقوم
 , ةيديعصتلا

 مزق ةيفارعلا مدايكلا تربتعاو
 سبلئل هلواسم انهناب ةوياببملا
 ةجهللا نم ثلحو بامالخلا لمجمع
 عمل اهنكلو وارملا دبض ةيئادعلا

 ناك لكف اقم عت
 ءقرعلا للعلاونانبل ىت ىبعع يف
 يعز

>" 

 ةحلصلا نا يوقلا هذه تدكاو
 مدع يعدتست ةيبوروالاو ةيسنرفلا
 ةيكيرمالا تاظطخملا وحد رارجنالا
 فادها ةدع قيقحت ىلا فدهل يتلا
 رامساي مكحتلا اهثم .ةيجيتارتسا
 ةنميهلا نضرل لاتلازو قتلا عاتناو
 اهنبو ةيدامتملالا تالتكتلا ىلع
 . ةثرتشملا ةهيوروالا قوسا

 ةيممجل ماحلا عترقسلا لوقو
 ديسلا ةيسنرفلا ةيقارعلا ةقادصلا
 هنا كادغبل هترايز هانثا هيذوم ليج
 يغدتست ةيسئرفلا ةحلصلا
 3 هئاو قارعلا بتاج ىلا فوقولا
 ىلا دققي نا يسنرفلا بهشلل نكمي
 2| نيذلا طفنلا خويشو مارما بتاج
 يوس ةايحلا ةفسلف نم نوفرمي
 . لاملا عمجو ءاسثلا ضارمتسا

 اهتاظحوت ةيقرامملا نييص ىلغو
 يركسعلا ديمعتلا بقول نئمك
 تايالولل ةمرفلا ةحاتا مدعو
 قرشلا ةقطنب يف مكهتلا ةديحتملا
 ةيمشا نم هيلثبت ال طسوالا
 نوكن نال ثعد اهنا ادك ةيجوتأرتسا
 نمالا سلجم نع 1رداملا تارارالا
 ةبغرلا نع ةردام جيلطلا ناجلا
 ريعاسم نع سيلو ةيلودلا
 , نطنشاو

 ترا نارتيم ةموكح- نا مغرو
 قارعلا ْنأ الا يكيرمالا فتوملا لا
 ةزيملاو ةدبطولا هثاقالع مكحبو
 عيمجل حامسلا ىلع مدقا اسيرف مم

 ةرداقع يلع نييسنرفلا فويضلا
 مهفذُم نا ين هنما نع بركاو قارعلا

 .يقارملا ففؤملا سيراب

 دلاكخل دنه

 هيندرألا «يارلاب نع 9

 لاسجرسلا :ةؤسفسن ةسيحت
 .ايبدلا راطتا فاسب ىلع هلالط دي يرابلا نايمثملا ناك مويا #
 ءلش نم ابابا نكل .حيبوتب لالا يف حصحو ييلرتمشت نراوت
 عاقب لك نم ةوبصحتو .هيرابلا هرقلا فيبشلل ءالبستسمالا اوصمر
 نولواسنو .نجلاو ةيطارتميدلاو لادعلا نع نزعتادو ضرالا
 قلبعلا اره رامع مه نرفثتملا ناتو ىرانلا فحرلا نايمط فاقيا
 دقو .يلودلا قليفلا مسام ةيبانسالا ةدلفالا برخلا ف فرع يدنا
 يكبسال كوراخ ررهشلا يناطيرتلا يساسلا بئاكلا دهنيب نف نا
 يغويشلاو يلايسأرلا ةيركدمب هلك هلاعلا دهشيل شاع يدلا
 هلبابق يدجتير ةرارحلا رثُمع شريح مرهيو هيرادلا وص بتاكتي
 نكي مل يدلا يكيرفالا يئاورلا يازحتسه ثيمنرا مهضو ةرئاطلا
 يأ ىمفريو ناسنالا هميق ردعي ناذ ةدكلو يبكسال ناك امك انسكرام
 درجس تاجاطو ةيوبس س اهيم اه لكم ةيرشملا ةيرصنملا نوكت
 ,اسبا ةيئابسا تاماعدإ ثحت الا طق سنت عل يتلا برحلل دونو
 نلع لع يذلا تجرب يناملالا ينسرتسملا رعاشلا لاجرلا ءالؤه نيو
 ينابسالا رخاملا اكرزل ةههسو تانج لارط ةيزانلا نف هققوم
 أ ةلؤه نمو .هيراملا ةيمهمهلا همزافمل المن همايخ عمد يذلا

 لقي برغ مهنمو تايسنحلا لك نمو نويلاطماو نويسمرف يلئاقملا
 ثعقو دق ةيراغملا يأ ءييرشوروملا» نال ءكلدو مهؤامسا ركدت ا
 ثاوقا ىلع اوسعتو ديردم اولثدسا نيذلا مهر وكتاره بتام ىلا مهتارق
 .يلودلا قليعلا

 نيدلا ييسيرفلا ينهنملا نم دع ادعب ىلا لصو عيماسا لمقو
 تارارق ةرشع ردصتل دهلا اده ىلا يلودلا عئلملا لمي نا مهئاه
 سبا كهتنت اهلكو يلودلا سالا يلمس ماد شل ةيكيرما
 تاحاس يبمات لباقم كلذر يغارعلا شاوملل ةيناسنالا قوفحلا
 ءالزم للعار .ةيكيرمالا طمسلا تاكرش نم اهريغو ركاكت
 قلرملا هل صرمتي ام ىلع ارهدحيل اوءاح مهنا نويسنرفلا
 دقر ملكغلا ِكلَذ فاتيا ىلع نيرباف مع مهئالو ملظ نم نويقارملاو
 يذلا ملقا يقاردلا بمنلا !ومساتيل قارعلا ىلا اوم ابعو اوهاقنا
 .ييقارعلاو قارملاب هعاقيال رئاملا ةيكيرمالا ةيكايربمالا رحت

 هل صرعتي اه ىلع عتحتل ثباح .ةيناطيرب ةعامسج مهتلتو
 بيصب دف اه ماستقا نولراحيو ملط س نويتارعلاو قارملا
 نيرمعتسلا ةليلس يف تناك بتو يف ملطلا اده ,رم نييناردلا
 هدض ريثتستو ؛لارملا ىلع اهدفح تقثت رثتان تيرغرام سمادخلا
 لجر هي صحي !م يتامتالا اهبلدصو نع ةيعاق يكيرمالا نب دواكلا
 نابشلا ىلع فوضو برحلل بج نم اهدس لثم ي ةارمآ و
 نع جتانلا يجمهلا لمعلا ذه اياصض اونوكي نا نم ثاياشلاو
 هال ليباق تم ذذم نان الا هينا ىلع ناسنالا طلست يف ةمغرلا
 ليباه

 ةرهاقلا نم اءدب ناكم لك يف ةيبردكا مهامجلا رادو كت نم امو
 يل قارعلا عم تجلماعب دن طوتكاودو طابرلا ىلا الوموو لسمو
 ضعب ثريذا نيس فطاجتلا اذه دادزاو يكيرمالا تيربجلا اذه هجو
 اكيرما بناج ىلا ٠ :ديئاب اونرع نيدلأ ماكعسلا نم ةيبردلا رومرلا
 تائابسرهملا -. له لكل .ييبوعش ٍدصو مهتمأ دض ىتح
 مهتاول دي نيثلا ,الرخ عبرت ةيجاجتحالا تاريسللاو
 وأ ةقان نم م سيو راعسسلا ءارو نم نيمداق ةيدمحملا ةويملا ضرأ
 ةومللا نوكلمي مهنا الا يرحي نأ نكمي امو ىرج ام لك يف عب

 يدبمتلا ىلع رداقلا يم ذاسالا 9 نم دب اذلأ يمذاس" يبرعلا قلل ليكشل تم 0
 ةيا وا نارمع يا نأب لمعلا ناقعألا نم دب الو نييكيرمالا نيدنعملل
 درجرلا ءاهئاب الا فقوتت نل .قلرعلا ىفه اكيرما اهلشت برم-
 مزعلا قدص اثاو ةحضار ةيادجلاو .ةقطقملا نم هلاهلحو يكيرمألا
 .ليبسلا حضو

 رمع ميحرلا دبع
 119992059751597 سس تس حصص

 ' عاسجسلا ىرستملا لسقعلا
 ,تاذلابةيفيئارسا افادها نور اذطيبرعلا نم ,ايئقع نولتخملا»

 قادها نيب ْنوطلشي ال مهئام اذه «يلذملام مهعشو دغر ؛ايتمجاهلا
 :موجهلا نم مهضرغ ليقعت لبد يفو .ةيليئارسا مغر ,ةيئينارسإ
 .راطخالا مدغالنوضرعت و, مهتايحب نوفزاجي مهئام

 جايسلا ةسارحب فلكملا ءيرصملا ييرعلا يدنجلا لاح وه اًذهو
 عم ةيراسحلا ةقالملا راصنا هفسر يذناو ,ابالط يف يبنون ارسبالا
 سيئاو ياهل سرطبل نكمي هنا لاحلاو :ابكقح لمتحم ناب .لينارسإ
 ةرقابعلا :الزهل نكمي_.ةدمس ميهارداو ناضنر ريطملاو بهو روصنب
 ليئارسا ارثات نيذلا :نييرسلا دودحلا فآلا ىلع اوقلطي نأ اهم
 راربالا ءادهشتا كلذ يف نمب ءابلقع نولتم.م مهتأم رم نع اغا
 ةصاخ ةبيطلا ةلاتكلا ضرا نم ءانيس ريغو .ءاديس ىرث اوور نيذلا
 .هيلع ليلدلا ةءامال حاتخي ال,تومثلا مذما قالطا ي لذته !ًده ناو

 ءالكورهشتسي ىته يليذارسا بف ىلع رانملا يرسم قلطي نا ىفكيو
 صاصرلا تاكو :ةديدشلا ةرخيلا هدثي ملأب ةرهاتلا ىف ليئارسا
 قحذت نأ يفكبو ,ئييلينارسالا دايمالا باما امم رثكا مهباما
 ةيمخشلا هتراسك نا عباتلا رعشتسي ىنح ديسلا بلاص همركرمالا
 يف دنا هرامناو روصتم سيتال ليق ولو .دهسلا ةراسخ فاما يه
 حاملا !قواح ىلع راثلا يترسصملا ييدبجلا هيف لئطا يذلا مويلا
 طبر اهسشب رجيل ةباش ةيدانبل ةيلاده كانه تناك .يريلوت ارسالا
 عيمج نأ لوقل اب هتريمس عمرل .روصتمل كلذ ليق ول .ةيذبتارسأ ةيرود

 يهم.« ةرملع» ةحّقب كذب هوعتب نا هل ىكسيو !..ىناجم نييناديللا
 ميهاربا رهدملل لسيق ولو ؛«ايراصحب ايياط ةيرصدعلا هتمرت ىلع
 بوت ثباحو ,اياط ثداح هيب عبو يده هسعن موبلا يف هنأ ,ةدعس
 0 خلا تايساوم تناك ؛تائيئ
 ٍدكتري يتلا مئاوحلا أ وتلا ىلع كل لاقت .ةلتحلا ١ ةيبرعلا يضارالا

 .١ ديدحلا رمالام تسيل ىدر تقييلا
 يف تامكسدلا يم ةيرفملا ةيفحملاو ةيسايسلا ةسردملا يه كلتو

 رقلا وهو .مئابلا اهرمم ىلا ةيبرعلا ةعماجلا ٌةداعا دهع ىل .ةرهاثلا

 يغو .بردلا ةوبع ليئارمأ عم ةيراضح تاتالم ةباقا دهشي يذلا
 عيمس ىلعو.بورطلا عبمج يف رصن, ةيددا ةقلطم ةساعؤي متاست ةسردم
 ناث الاو.يبرملا عاسسالا نع .هماعرلا ءده قارتنا عط امهسو ,برملا

 نيملحتملا برعلا عومجس نع ريصمل ير اسم لاسم أم نورشمب ءالؤع
 راصمناو نوراشو ريزببو رباش عب مهتقادهد نوعتكيو .نيشحوتملا
 الؤف تائعاب حستتتاو ءادكتت الا وه هذه ةقادملا طرشو .اداهاك
 قفحتي ملروم ونار ؛اكيرما بلقب زيدلاا ىف ارححن يذلا ماطملا ةداقلا
 .,يراضحلا مهنأش ةعفرر :مهتيرقنع يلع لد ادم .رثدلا نم مهريعلا

 ةيسايسلا ةسردملا هده يعدل يدلا ١ ريصع عيرات ياك داو
 عممي ال كلت ناف .همسم بالا ةسمخل دتمي يدل تاننالا ةيفحملاو
 ةئس لكف '..هببم يعيرالا باد ليثارناب تاجعألا نود لوخب الو
 ةتالثب يه بلبتارسا ةدبب لكو ؛ةهرتع دبع هين فلا ىف ةيليئارسلا
 ةماركو ةيضم.نوكداربسآل يبو امدخت يفد قم رالود- دم
 ءدجاو ةرهشب ساسلا ناع كئذلو ,يطتنش'و يل رابكلا د نسال“ نف
 يدتجللا كلذ سبا لعب انك. ىلتملا فلستلا يب تريم رق .يلتناربسال
 .رصااتإا دبع شي تاملتمم نم با ردسي يدلاو .اناط ق رسمت

 لوحي ال ىلقملا لالبحالا ناك نا وه٠ ان اط مب انس ل رجم رمالا ىفسو
 لثم هميسخ بايلوؤسمب اييلاو,_ديسلاب قاحبن”لاو هيبابصملا نود
 يف .ام للحو اه اطيح بائه ناك ايار هيطنكرسالا بتالغاجلا ةسارح
 ال البجا لام ناثللل يمفع يشيصلا ى هم وجمل ىرنسلا اذه بربمب
 لإ لّثتتت ءريطخ تايلوّؤوسسي يديجل اذه عشب ىلا يذلا رثكاو ءام
 نم نيدازلا يبرز امحلا هاضدمألا بادجو «هيجار يلع رهسلا

 لاء هفاحجلا بعيرطب ةسهن عادا ىلع ييدنجلا ادق رهس دقو لفت ريس

 نم هيس نيفيرألا نأ .ةيس فال! ةسمجلا ياذربتمل با وهو كرد ناك
 اهشيحو اهننشي رمل ءادقلا نم هنن روقيرا يف .لتسارسا رفع
 كربأ ادكف .ننرملا اهعيرانو اهومامو اههلسو اهئئادهجو اهساراو
 هسشحت ءارع الو جاحتلا هلع ءامين ييرمملا ىدمهشلا ادق رسألا

 انلقم سكصملا

 يوابيرلادويحم



 اهتيوهو اشميت تعيض ةيايسم نوضف ري نوي رصملا
 ةسب رسعلا ةيفماسجلا رشم اناردج تسجل ةسماسع زسلا
 ةيبالطلا تاساختنالا ريوزثب ك تاعماسجلا ءاسؤر طروست | ]

 لماع كفا قف او - ةرهازلا
 تيتلا ةيييجم ريزرخلب نسديو نحيستخ
 ليم 4 ييسحل ماظن قا ةيرشافلا
 ىرصلا بمشلا

 مس دهحشلا هيرش لاقم ل لاثو
 نشفرب يرييكملا بفيلا ريشافلع نا
 تيضدهتلا ىنثا ماظسلا اهله هييابس

 3 بيدستو اهنيوه اهيدعماو اهنس
 ترسو قاوسالا عابضو ديمنتلا قو
 ماظتاو + ةلمثاو هلاطملا

 هيرضصملا ةينايسلا نا كاضاو
 ثارلتحا باذن نأ دنم بريمي ةينيزلا
 طش ةررنم ريمط ةيفسب جيلكلا
 - د ىلا ةيفييلا بتسوو ,يكيرمالا
 ينونهضلا يلايزبمالا دوجولا ديرهت
 هسدقملا انبهرا يلع

 ريق“ ةدهإل «كدباسسملا نا ىلا راشاو
 يرسم تاو لاسربا دج ىلا فلمعو
 ططحمملا نيفعب ق هكراشملل يارا

 له نسمح لداغ ديلا لواستو
 ىلع هيكيرسالا ةرطيستا ماكحلا ديرب
 لظو © للر قف انتحلصم ابو ملافلا
 ابيوزو ناباملاو ابرزها يمت ديون
 انو هرظيملاب اكيريما درقنت يكل
 مهد ديرب لهو ؟كلذ ىف انلجدسم
 اهتاييسوتو هيركسبلا اهتوقو ليئارسا

 سوه صلا +

 نحب انالاعملا رييقب ليك هيهاسكاو

 هلدضلا قودلا ىتوفلا عج وانما"
 ريسفد فمكو خبلشللا رسوب ىسحل نملا
 تدلعسلا عمال ولل هقعو رسم لل" اصمفتل

 هي رمطسسملا انما رج افسفوإ
 اي دش مكدجلا لم ؟ صرامم ادالل لاغو

 لك يلع مومحههلا 1دالاو ةدموس هضلا اشنم
 يىنرع لج نيشاهلا
 ةدهن اريشسب نكي 2# انا فاصإو
 مهيأ ال١ هبهجتا رسموم نركض ىلع, جوتسهلا
 قمرب علوم يكيرمالا طجبابيوعبم

 جاخب لامضا نم نوشحت "مهمل
 يب اوطروس نت دفع تادحالل ىبرع لح
 صف عابتا لاميجالا ادهش ضايخا
 ,مره اغلا

 ن١ كىرضملا يسابسلا فباكلا راتار
 «اريع نس ةريصنك بويييلع رييثم نا
 مكحلا لها اهررخنا ىبلا بانامملا
 امماصمها خيفشلا ثادخا هسادس دسم
 دضب ملو نالؤ د تارابلم ةرشع نس رثكا
 9و رسماسحلا جيش رع اهضوفب نم
 كلد رعغ لوف جيرهب ىلا اوفدمب

 رباسحلا لك نم رطخا نا لاقو
 ايرودو انّتفنتت انذيذ ادنا هيداصتمالا
 لك حمصاو مالسالاو بويلا هما لجاد
 ىلا ةيبرفلا ةيياكلا رجم فوتن نا ادم

 م ةييرعلا دصاخع لا 35 عرمباملا
 تاررفمو نار ل

 نلولووبسم فلك رج ياخ نمز
 جرطح بناوج نويريجم نومد اصف
 رتبصس ني ديب ءاففا باق دخلا معقم 5
 رارعبالاو فلاخلا ندم ررس اكيرماو
 طقحخو يثربجملا بعسسلا ةاتنب ىكيرمالا
 ةيذاقبلا]ا ةناردقف يلل ةعينهلا

 اهيرشت تاجيرمب ل اوثابعو
 نأ نسما هيوهافلا بيَّسلا هقيحم
 ىردحا ف بطربتا ةدجنملا تانالولا
 عيشتاو قيفدنلا ريزوسمت تايجاقمالا
 يو هلودلا .لمحدب ضملفب رمل يكب رساما
 ليصاتسملاب هعوررملا تاجابسلا) دبدج
 فلغلاو عديسبالا امس فيرحمو
 ءلرسا ا ةانلا قو لخدملاد اهضامفشا
 ةلمقترلا ةطيطنالا سمدمل ىرششم
 اهحلاصت نطبشاو مدخلا

 سسئرلا هزابر نأ نوفوؤسملا دكاو
 نعد مل رصمل شوب جروج شيرمالا
 تاهالاشلا قمعشم نام كيابل
 ةدجتللا تانكلولاو ريضم نب هب ةاضتبقاا

 عيمابرس يلع ةضورفملا هويقلا يأو
 انك ميثاق بلاز 7 هيداميب الإ هتونيلا
 ىرململا ىراخبلا نارنملا نى رسفلا نا
 .اكيرم) ملام ارينسم ار ام

 ينيمصلا داصتقالاب يبوروأ مامتها

 يبي رديت ثم رسأ وسكس قسم
 برسمفسلا يسن اسس بوست

 ويسامولب» لع  عاو - لسكووب
 رابهاإلا نا ةيبوروالا ةعيسجملا

 هتالث وحسب لاسرا 1 يتيطوسلا
 لا بيردت يقلتل اًمتَوِع لماع صياف
 _ةيبرتلا ابوريا

 لمعتا ريرو ىلا رثيور ةلاثو تمسمو
 نا هلوت يتاك تابود ولواك يلاطبالا
 نم ابنط بتلت ةيبورزالا ةمومجتلا

 ءارجال يتينبوسلا لمعلا ربتو
 ةيئاكدألا هده لاستب تانداضم
 ةقالتو بويلم نيد موارتي ان ةبستلاب
 .تقؤم رحاهم سيالم

 ةعرمجلا ريماموللد لاثو
 دمع ررقللا لم ناك دفا يضدوالا

 لمعلا ريزو يب 0 ملا
 دعوكامربل يحس دالت

 روي ةيدوررالا ةغومجملا نارتو
 نيلهؤم لامع داشيإ ثحدل ١ دتعالا

 نأ 8! ينهملا بيردتتل اسيفزإا ىلا
 دي قديحي نول عاسشسالا ىلتا فوتاابريش

 يه

 ءاضقنالا لودلا لبغ ءاررو ىلا يفتح

 هده اوشقامي مل ةييوروالا هودي
 هنأ الا نسما مهعانشجا يذت ةلاملا
 .اهيسارد مهيلخ مثحقي

 هطومصلا| ثلاج شضرخا ةيهلب .نم
 ىلع طاطخلا ي بغرت اهنا هيبوزوالا
 هيلاثخلا رئاودلا عم دفيثو ثاثالع
 ةهبيبصتا

 ةديدجلا سصلا عابتا هلاكو تسمو
 سيئر بلان نسرفوتسيرك عئيش ىلإ
 «اتتا هلون هيبوزز 38 هعومجلا ةمدحلا
 لب طفاتم عم لسكوري يف ةجحامتسا
 هيسالاس نأ :نايش نيون يل يفلا
 ةومل نيصلا رابتعاب ينيصلا لاسصتقالا
 ارلالما ين اسعبا مهسن ةبملاع
 ِ 0 عرب داهتفالا

 سيئر بئان ١ ريغا بناس نم
 سملا نا ةيبوروالا ةعومحلا ةيجلا
 ذيداصت#الا ثابوتعلا ماقلاب وح 3
 هيبوروالا يتنا

 0 ناريرم دنع اهيبتع

 0 يملاعلا ماعلا يأرلا
 (لوالا ةحفصلا ىلع دوضنملا ةمقت)
 دهس لذيتو ريصلاب ىلختت نه بجي
 يسامولبد لخخ لا لصوتلل ربكا
 .يملسو

 ليه ةرتاجب راف مق سمايرا ناكو
 ةغايم يف ؛دوهيجل ١ 4 ملا مدع مالسلل
 عاقدلاو ىطسولا اكيجماي مالس ةلطخ

 يهروه» ديوسلا دكا ستئارك
 يسلا نادلربلا سيئر بئان

 لكشبو ثلاثلا ملاعلا بومش نا قباسلا
 ديسلا نوديؤي يمئيلا .بحشلا صان
 هيديصت ل نيسح- مادص دئاقلا سيئرلا
 يتلا هنرشلا ةيلايرعسالا ةمسهلف
 .قارعلا ريع ةرحتاا تايالزلا هدول

 ةيئاردلا ءابنالا ةلاكو لساوم لقنو
 ا روش ديسلا نع ساكارك
 يايا ريخسلاب هلاقث لالخ هل

 ارهس يف يارعبا راصتما نأ ساتارت
 دهميس ةملاجي نمو شوب خم ةهحفوملا
 نم ررجقنل يسسيلا بمضلا عاما قيرفطلا
 اينؤد يتيرمالا وركلا تاوت لالتحا
 ملا بعشلا ةهجهرم ىف يتوب للا
 ةسؤنلا قثائولأ ىنمي يذلا
 يعامجلا تقلا مئارحل شرب تارق
 .نييددللا ىبحب

 نا هقاطلا ي رييبخ لاك اماناظ قو
 اكيريا ل طه ةدروتسا١ لوطلا
 بورصت كلا هقلعدبو ىطسسولا
 ديو ثادحا نس اهريغ نس زكا
 ةيطغبلا اهيلارآو هميق جمد نع رجاملا
 .دوفرلا راما نم تدالو ناو 7

 اريس ريشنابم لييرناج حمص
 م ةفاسقفلا همطنلا ييديطشلا ل 0
 | ةنياهص © عرصم
 (لرالا ةحعمتا ىله نىشاملا ةمثث)
 عرسصم لا يالا اضع ديو دهلا لئامخلاو
 .هسيكلا هبباهملا ندوتسلا

 [ يل اكف رييثادقلا نم نيش نا فاضاو
 ,كامنش

 هيلي اريبسألا تارئامطلا تطعوساو
 ابسماق امنسن ةهطظشمملا ىؤف ةراثا لعاشم
 ناسالعاا لفدي ةيديمعلا تارئاقعلا
 لمار تايهيشتسالا لذ ةييامهسلا
 ,هليحالا يكفستق

 لا نوبنهملا قئءانلا لاسو
 ههنحلل يمسن ةيئادقلا ةعومجملا
 يملا سطقق رسيرجبل ةينيفشلا
 نيئدلا رتسح حروخ روتكدلا اهمعرتم
 .لاوبسل ةربثع) ةرانر ءانثا ,هدعو
 رصعسو ةيسدنرمالا حااسللا برسعب
 هيوينهملا تاوقلا رم همواقللا

 بص كدينرتع ةيامخ نساك يه «دقو
 ةيلمعلاا فن يبان نيشو , لالمخال) تاون
 ريبخ نودف اهب فما يبلا ةشادقلا
 لف ولصلا بانث# خمحجت ذم مياخل

 ىدودحلا طبيرشلا

 رسبعا ينوينهصلا ورفلا نار سو
 تايظتت اهنف رشننت ةقطنمب لاش ةزامل
 هددت 4.براص برع في" ىلو هيييظسلب

 ةماخنمل د ذو بقغيو
 : ن» اهلومف تيناقنل هينما رراشم نع
 | ىلع اهلئانع بنلا هيدانملا تارئاظلا
 نم متسعا بفعفترا ثبح نيلعرم
 هةسقلقدا' يوم فوسالا لاجدتا

 هيسدملا يرش هيدهستلا
 نك دعي هيكل هيا رفزتم ملو

 دراملا نش ممحانلا رياصخلا

 عسم ةلئاقم يف ةيديتاللا ةيكيرمالا
 هناء لوالا سما يبوكلا نويزشاتلا
 رادسسالا ةئايؤل فوهجلا تناك انهم
 نكيتت نا لودلا هذه اق ايلطاد
 .«ههاطلا ريتاوق ديدست ىم ةرورفلاب

 يع نم نا «رتيور» ةلاكو تركذو
 يق ماسخملالا نيرشنلاو تسلا لودلا
 ةردصم لود سمخ لابغ ةنظتملا
 مانفنكالاب عتملت اههنم ثالث دطفنلل
 5 ةقاطلا رداسم نم ابيرغت يتادلا
 رشغ ةيبامثلا ءاسعالا ا يح
 ,طقشلا نوحاملا

 لجا نيم يدبكلا فصحتلا مظنو
 «اوانوا < فلاحت حم نواننماب مالسلا
 ةرارو وخ براس ةرهاظت حالبملا 2

 ةكراشم لد (طاختبها ةيزسكلا
 يف ةرشتنملا ةيركسحلا باوقلا ل اذنك

 يبربلا جيلخلاو مريزحلا 0
 هيفارملا مادنالا هلاكو لسارم وكانو

 تاجيمتاب اويلاتع نيرهاشتملا نأ
 نم هيسلفتالاو هيكيرمالا تاوفلا
 لديسك راويشلا نامتعأاو هفطنملا
 ,ييملحلا ثادحال لح داحيال

 هيندنكلا ؛قميرون» كامندن بتدهشو
 دوخولاب بددب هئئامم ةرجابسعل
 حيلحلا ةقطنم ي ىكبرمالا ىركسلا
 51-618 ىلع ديرب ام اهيف كراش
 . يديك لطاوم

 ا( فيتكب ىلا بهاتلا اغادير

 جيلقلا ثايصس# يبلس لج لا لضوملل
 عم موثكثنم ءدقع ربامتسعا يف ردحو

 ل تبنابكام لبيب يدذكتلا جاهدا رمزو
 نس ةيبتدكلا هسوكحلا لوالا سما ةزابوا
 اظرزفي برسح لا رارسالا هينفع
 ,نارنلا دمج ةدختتملا تايثلولا

 بحير, نالاسبلا مساي ثدحتس لاعر
 ديرب اهنا ةيدنكلا هةموكحلا نتن نأ
 يصضواخيلا قرط نع لخ لا لمزنلا
 ,برخلل ةدعتسم يح اهناو

 بسبنا لذنم هلدحم بتلاق يدل فو
 سيئرلا يأ ةيباظيرفلا لابوش امرنا

 ةياباسلا ل كت دق سول يسسرما
 ةفلغنس رسل " ”هيسياعلا
 وا -- رمل حيشتسلا

 لدشل يف وت ورعب ىف هن بهاساو
 ١ بابالولا لاوضتع رازرمتسسا نا

 لالخ نم قكحتم مل صيخر طقب ىلع
 ع عمد يسلا ةيكيرمالا هيركسلا دوسحلا ,

 وه رسكفألا نا لب ةقطنللا لا يؤم اهي
 لمع يذلا

 راعتسا يا بسي» لبسملا بحمصواو
 ةيملاقلا ىاؤنالا ف فعقنز' دل طفلا
 ربمبتلا يكيرسآلا كيونهتلا بيست
 نم رييجالا ءالصلا ممسعو برصلاب
 هريس

 هلاثشو بركذ سمسا ديص رلمو
 نما ةينانابلا لباحتتالا طيطتستلا
 حيشلخلا ل بادخالا دما دلاطا نا

 رصتس دقانلا قف نأركسفت ا نيفسملاو
 يلتننو ىلامل« ناواسفتفالا قمسلام

 ةدياعلا عفر هاش نم رعبسست رعغ ايي
 راصمحو زعالا هقول تاورقلا لع

 اين فعب
 مجفست 39+ , ىف حشن ريرفب اعدو

 نملاملا دانسالا نع هيسارم ليشتو
 لقب هشحاس ةينل هلواحتمم ءاصلا لا

 مييجلا لا .يالؤل"

 ل باجل“ اشيراا نه ريزقبلا لاقو
 وضنلا ءاطيا 3 ةهانس ظفبلا راعسا !

 ىنملاعلا ني دامنفالا

 ناوه |

 اهنواعت ديزت ايبويثأ
 ةنياهصلا عم يركسعلا
 ايبوشا ىلا لضو عاو - امانا سيدا
 هفشن ايتويهص اطسياص 00

 ابابا سيدا نع رم يت [( 1
 هفلظي هيسايوئبز رتاعم بركذو

 ىلع بيرشالاب ,نونوقتس طابشلا نا
 هضلما مصي هيويومشا ةيركسس هوم

 لئايا هعطنم رإل اذ هقيئاث
 يتلا لئاوإ هيطبم ول ةرواعام هلع

 حتلب هنياهصنا لطابصلا موتي امك
 يبويثالا شيسلا رماتعلا ةلئثكم تارود

 مقالا ءادمهشلا اماقتنا هدحو حفر ةيلمع ذقن

 قكدتشقف يشسين نتتبا

 نسمح دسيسحم نسسلأ هوس

 لتحمل نيسطسلف ىلا نيققحم ةئالش ثعبو قلق يسح

 ثالث لصو جاو  ةلتدسملا نيطغسلا
 نيطسلل لا يسع عابشا نع .مقلحمم
 بتورستم يف قيفذسملل سما ةييلتسللا
 يدعسلا اهذذن ينلا كينادؤلا ةيلمملا
 خم ةيرصملا رودحلا برق يرشملا
 لتقمب نع نرفماو ةقتدحملا ريصسل
 نيرخا 52 ةباسماو ةعياهس ةحبرا
 .عورصم

 ةيجراخ ةرارو مساي ثيحتملا رتكدو
 انت نن يبويهملا ودحلا

 ماقلت بتط نا مابشالل هرتيور» ةلاكو
 دقزهنيف نيقلحمملا| هالؤش لاسرا يتسع
 ةينمعنا ءارا قيسعلا هقلق ىمتدي
 1يئازطلا

 ةلاكجلا تلكن همست ديمعلا ىلعو

 .تسوسب ملاروريج ٠ ةنيحعم نع
 تالثلا ستقحللا نا اهلرق ةيبويهصلا
 نيلوؤسملا نم دقو ةبدعماب ,رويئتتقيسا
 عقاوم ةينويهملا ةهجراطلا ةرازوب
 دقنم هكلبم هيذنا قيرطعلاو لئستلا
 .رارفنف ةيلمعلا

 نإ يسمح راظت ربطس نأ ىلا تراشاو
 جتاتب مرختس هتموت نأ دكا بهبا لت
 درجسب ةيبويهضلا 1 وكلا قيال

 ردابيفس نع نم جفعلا ةعافا تلكثو

 نأ انهلوق قيقحتلا قيرنا نم ةميرخ
 ةيلسملا رطب يملا يرصملا ي دمجلا
 نم علبيد :سمح دنثحم نفيا+ همس
 جره دقم هنا لاق  اناع 17 رمملا
 ايمياعسللف ٠١ لئقف اماقنما ةيلمعلا
 مرهتا يف ةبياهصلا دومجلا رصاص رم
 رهشلا دموستلا ي تورش يملا

 سياس ايكرسحللا ءيتمسلا نا 53
 ع ةيلبعلا هذه ذقن «نسخ قمح
 .ةعامج يال يمتنيالو

 نا ةيرشافلا بدحلا ةفبحم تفانو
 ةلسئدس دعب تيان ةينادنلا ةيلمعلا
 تاكاهتبالاو تتارفتساا يسع
 .ةيرملا دودهلل ةيرورهملا

 ردويبتلا تايقلس نأ تفاسءاو
 ةيضاملا عيباسالا لالخ تقلا ةيرسغملا
 ةنياهصلا تاركع لع رضا
 تالمعو ةسلسا بيرهتب نيسهداتس
 .رصم ىلآ تاردخسمو ةقيرم

 لار ام هنا يلا ةفيحصلا ترامتاو
 يف نيرجتسم مهثم .عيك ددغ كامق
 ..ةيرصملا نوجسلا

 تانوعم ىلا ةجاحب وكسوم

 ةسسسي ةاسدتاا تاسسسطلسلا

 ىاسنلي سيروب
 نوؤشلا يف يف لمخدتلل عطافلا همم
 ةسطيسلا لسبلا نم ةسيروهسمحجلا
 هاي ماهتالا

 هيد ارملا 0 ةلاكو قسارم قلتو
 ةهب تتما ةملك يف هنوت شيسعلي نك
 يداصلا جلل ب تاوش رميؤس

 وكسوم يف ةيداستالا ايسور هيروهمحل
 يل لطدشلا ىلع قفاوب ال نخب سما
 ّ ان اذه ايسورل ةيلخادلا نوؤشلا
 افوالا لسو ةرادال الها انذا دباتعم
 ١ نأ ىلا اريشم ةيروهمجلا»

 ةيروهمج سيئر دكا - علو وكسوم -
0 

 ءركرملا ددهي نل ايسور رهشأ 5« ةدلو
 ١ عاب هصقب نه الت: ايهسفن رماعملا تئاقو

 ا
 20 هم | دسم ديو ريس ع
 ل فورم لا اشو ربجلا | ال5 ييسوليدلا رداصملا ىسقخو
 مدس تاس ديدي وعلا ا 0 ا

 اعامتجا سأ
 ( ىلوألا ةسممعلا ,ىلع روشتملا ةمتت)
 هروتلا تاينطتم نع مييمتلا 3ياوؤصب

 امدنعو مي لة
 نادي الم هتيضق ةلادع لضاملا مهغب
 نطتميو هيتدلارايو لا شاب رمي

 .ةتاصن لذ نايطيسو ةجيورو حيراتلا
 هتدابم ليبس ين دهشتسا هنأ ول صح
 ةريسلا نبوطمأوي هماغر تصيس هثاد
 لق دهشتسا يملا فادهالا 0

 رابهجلا نا عيهاربا ةرع ديسلا ا آ

 ىلع اكيرما هيضرل يدلا يناصتقالا
 با رهش نم يباثلا لدع يلرصلا
 يلوببشلا روطتلا فاقنا فدهتسب
 لك يف قارعا هدهشب يدلا عاعلاو
 يللا اهبس الو نيدايلا
 رم يعت اكيرسا ي# .يهحرلوتتلاو
 ةمألا غسول رابح ةصيث قارعلا
 , ورخملاو دهسوتلا ىيرل

 سلجم نسير هيئاب ديسلا لاقو
 سس ةمهم هلحرم هده نأ - ةروثلا ةدابفه
 للكتتس انتماو اجعشو ادبرتع لامع
 نيدايم ىمش يف موي لك حاجذلاب
 رهوت لئسو ,هرئاطلا انيزيسن
 اننمال مزرصسلا هيجيرابلا هكرسلا
 تالاسرلا رثغ اهباخلج ةيلطمرملاو

 7-5 اكيرفأ توص

 (يلزألا ةخبصلا بلغ ىوتمملا ةمستإ

 نوسلنناه مديسلا نأ ههادإلا بركدو
 اهحرف نع ببزعا نلعدشاو نم
 حارس قعاطا اني عانسل اهرورسو
 اهب ماق يببا هرايزلا ةحيس اهجور
 .لادقب لا اهمبا

 منا نا ىن, نويرفلب هكسن بجرعو
 لافتا نب الؤطم انناخ ةيكيزمالا
 نييمكل ماذع دئاقلا رسشرلا ,قسلا
 انذغرلا نم يارعلا بوبُض نم ددنل
 هيرانس ثتيدحو مادعن يقف سضيكيرمالا
 مهتم

 هنفارمللا عانبإلا هئاكو لسارب ركدو
 تارم ددع فررلا هكمسل7 يا نفعيملاو
 تبدحلا ب هبراخالا اهسارشلا ربغو

 نأ ءاقلللا ءانقا هيدانس لوقف بررماو
 هلطنلا ىلا ساه ةكيرمالا تاوقألا
 ناو نفالا سلجم بازارق ردي ىذ لملا

 لوصو بنرو ةيدوعنملا ىلاءاخ د

 نأ مالا يسلعم رزقت نا لبد تاوغلا
 للا تاوع لاسزا روش مل نمالا سلجم
 نسر رول ىلا بنولا رو ةيدوجسلا
 هد لاسرزا دك رمألا هدكشلاا تابالولا
 . تاوقنا

 سيترلا ديسسلا لوف ىلا براخاو
 يسيشي قيبسيملا نا سيح عادم دكئاقلا"
 تاكيرمتب نيون قف اينثخ عتط
 ةغيرلف ىف وأ كلمسا ي'رعلا نا اهنع لوفس
 رثعت يلا حململ منووملا هيعيف#“ كلدمد
 اره

 لوملا هيدا ربي هكيشلا تلقسو

 لماشتاو لماكتا هالسيلا قيرب اننا
 ةساؤط» قيس نتذدلا مالبلاو
 رخرملا امهل لامملاو يبعبلا ادعم 3
 نىلمعتاو ريسؤبا , هعدساال ءدشر

 راوجتل سدعسمب يصيخلا روكي
 ناو ددحاو ةدبام لب ىوسلتتو

 لولخي هقطنملا انامم لك
 تاسانفت بيسلو بتايساففلا تحزم
 ةننملا قرارا ديرب امئرص ليساسقفما
 ليساربسا ميزي امليصو ضضسنا#ا

 ةدارآ ال الا ةيبرعلا اهتاردابقو ةيوامسلا
 ةمس يه انك ؛حيراتلاو هلا ةدفرا قولا
 هكوقل عارمس نم هينعت ام ضرالا ي هلل

 ريشا اهبل ىقبي يلداو رشلاو جملا
 يشلا ىوق تايدحت لك مهي ةرمتس
 ةريسم ةلئرع اثبع لواحت يتلا
 , ناسنالل ةيراضخللا عيراتلا

 سلجم سيئر بئات ديستا فاضار
 ةريمتملا ئامسلا نم نا هررتلا ةدايخ
 تادهإلا بهذ ةيشيراتلا تاكرمشل
 لزالا ذسو ةريحلاو ةلييدلا ةيناسنالا
 وضخدتو هنمحت اسخربمم ريخ تناد اهنا
 , ةيوامسلا تالاسرلا ديلا

 انبا' ميهاربا ةرغ ليسا حصار
 نا خيطتس ةلحرب عورا مويلا 0

 لب كتابئامتم نع هلال
 نيرلدتسم ةنلاخلا ةيخيراقلا ةنتلاسر
 ُديداملا لماوملا ةفاك رافنتسا اع
 انتدسمل ةيهيراقلاو هيحورلاو
 ل انيلاسرو

 وول لع ميهاربا ةزمم ديسلا دكاو
 صل دج يىتل لوهجإلا ةلعاقد
 رمأتو دحت نم هيلا ىضرعتف اب
 رس جلوس مراللا يخاذنا ءافركالا
 رابسسلا اننيلع لنسرف نا دعب
 نيّدلا «المعألا لبه نم يداصتإاالا

 هتريرسمو قارملا صوهم مهع'ن
 همالا للك اونييل هيموفلاو هكشولا
 . ةللختم ةأآرحم

 ةريرملا بيركلا حاحربسا نا لاعو
 هامبال داعا ادق ايشيراب المع لاك
 ظطاببتسا ةييئايكما ةمالاو يارغلا

 هيهيراتلا ممهلا لك ضصابهنتساو
 رشلا ىوف لك هلتانخ ادد همسمعلا
 . بلح امليحو كناك انميا

 سلجم سيئر بئان ديسلا اكادي
 هتيرصخلا تاكالملا هزوتلا ةداس
 يقف هييشاررسلا ناحشفلا قوؤسممو
 كوهدذو لسراو ممياسلا تاطقاتست
 دهجلا نم ةيزإ' لاق نا ةيبابالسلاو

 هلمج حاجبا لخ نم رباثللا لمعلاو
 مسوملا ادهل يربكلا جاردمسالا
 تاهاظلا لك لالغنسبا ىلع ضصرخلاو
 راصتخلا قوط ركب مهببل مرمونملا
 شع ضورفملا ملاظلا يداصحشالا
 .يلارعتا

 .لوكراسملا دي ماما مادح قو

 مرمتاو دهملا مههياطياقبي ء اينأ مسام
 هرم ىلع ظافضلل امدغ يمللا ىلع
 ديسسلا هفاز فكي ةرهالسلا قارقلا
 قيلختو نيج مارص ةتاثلا نسيرلا
 ل اهتانلخو ةكبرما ناغع رروملا رضنلا
 هكرابملا لراعللا ما هكرمم

 ناع نسج قفرلا عاممجالا رصجو
 هففكف ريش نينا هيزطقلا نلابتقلا وهم
 يبيرعلا تبيلا برجل لغمشلا ميطدب
 دوس تاهولادمع ةليستاو يك ارسشالا
 بيكر ناقسملاو شرلاو هقاررلا زيزو
 سيرمستملاو ىنتدشسملا يضيسلل "
 ديسلاو يبذقلا نكسلل لامع رأ هقلعسا
 ماعلا داخنالا سسشر ردنلا دمحم دلاج
 هيبوامتلا ةمخالقلا تايغمزدلل
 لسراو مييانلا وظياخي هياستاو
 ماسأ قاسزلاو .ةيبامنلسلاو .لوظ ذو
 ممظدب بيكم يف برجعلا عورف بادانع رس
 لامجلا

 مايا ةدغ ىدم ىلش رمتؤملا شغانسو
 ةروهدتملا ةيداصتفالا عاشو“
 داوملا يبات لئاسوو ةيداحتالا ابسور
 ةيكاليتسالا ني ةسهئادسعلا
 اكسلل ةيرورملا

 .ريس حرم ىرخا هيحات ىم
 ناب يو ةدمغ بئان شنيقيكماسس
 ةمسن اهدادعث | هنيدملا
 تاتوسمب ىلا تيا ىيالم
 لاصتالا مت هنا لاو ءاذغلا نم ةيدمحا
 ةذه ىلع لوضحلل لودلا نما ددعب
 تقو يف اهلوسو رتعتتي يتلا بائومملا
 ميرا

 ةيجالبيغويلا عومبات ةباكو برتكدو
 هجاوت ثلاراع وسلا تانعتسلا نا
 ميدقت نإ هحدع نم رارعتسالا ةلئشم
 تسيئا اهمال ماعانلل ميزوتا تاتئاطب
 رسصيس غارجالا اذلغ نا رس عبفكاتم
 ,ةيئادحلا تابانمالا نم ديزللا ربضوت

 3 مثي هدا ىلا ةراشالا رشخلاو
 ! ماققتب ريكسوم قف رئاجسلاو ركسلا
 رفوتت ال كلذ نم .رئا ىلغو تاخاطنلا
 ةمئةد.ةفصب ن اتيعنسلا

 ايقيرقأ بولج

 فنعلا ثداوح رارمتسا
 ةمبس يمل - عاو  عروسناهوج

 موجه ين مهعرعم لقالا يلع ضصانط ثا
 لي ةزيثلا اخلسمم 585: نكت هعشا

 مسصاي فردي ميخم نلبغ ةيصالن
 ايئايرفا بوئس ةعمصاخ برق زريتاوكس

 , «عروبست اهودح

 ةيسرفلا ةماحملا ةلاكو تلقمو
 مساي ةلرحتملا ليبر ناط اديأ نع
 يي اهكوث ايقيرفا بونج ي ةظرتتنلا

 نم ةئس نا سما ةناكولل
 ةعياملاو صاخرلاب اولثق ةياحعلا
 .ساف تابرصب

 القعم ررهئاوكس ميج ا

 وهو ..يقيرلالا ونا رمتؤملل
 ىلع ةمئاولا عيوهيلتاك ةنيدلا مطاتم
 ,عريبس.اهوج قرش ارتموارك 5 دعم

 حجراملا دجا عبوهيلاك تناكو
 بخاتجا يت 1 سلا ةجوملل ةسيئرلا

 لا ثدار اهو  ديسبلا سبتس
 انا دثب صدش 8٠٠١ وبحث ليشقم
 يعامل

 ةنجللا دفو لبقتسا
 ( لوألا ةسمصلا ىلو نشمملا ةمتتؤ

 هيدايتق) هلاخ نين هيبرفلا ةحاسلا
 تارودلا يف هيئامتتسا ةنانح يه لل
 يتلا ةزهصلا ناو هايعسلا هةيمعبراعلا
 نأ .نكمي 3 هيبرعلا ةمإلا اهدهبس

 .راتدب ىطفن
 راوختل دمتسم قاوملا نا ىلع ددشو

 اكيرم# خكرب .نل هما رعخل مهاعبلاو
 جور شع قارعلا ةردم ادكؤم اهئافلجسر
 ,هيلغ ءادنعالا لواح ان اذا ناوده ىا

 قارعلا نا اعيميع ماض رومكدلا داو
 هتكرمم يب رصتسيس ةيبرعلا همالا هممر
 ةكرحملا هذه نا ىلا اريثم ةيرامحبا
 خيراتلا كيرحتل ايفيمح اجارص لثمس
 قرمتلا ةلادح نم ةمالا دافباو ,يسرملا
 اكيرما اهصرفت لا ثدارأ ىبلا
 : هيدويهصلاو

 للا يسوملا بمسلا فوفو ددحو
 تاظيتحمنل هيدصن ى يقازغلا بباح
 مملس اكيرمبا اهبوشل هيرماسلا
 هييرعلا ممالاو يارفلا

 | ني اتلسيه ب اح سنا دعب
 (لوألا ةحيسلا ىلع رولسملا ةمقثإل

 مهربارعلا جايبالا هتاكو لسارم ركدو

 ترهطا لسبا هقوج مئات ىلا يندلا ق
 ايوم -180- لاغع روختم لومح
 نوم 177١ ىلع نيابلامش لكيامو
 ., انوص نقال يلج درمف يسالغو بو

 ىلا توصوس دنا نابلسيف عرجو
 كلدكو ةثئاتلا دلوخالا يل روخادم بياح
 ناف هنيلغو ..درسف سالطود لمع
 داوءارب هيبلثش يوكيتس ةهلشملا هلوطلا
 .ناطفاحملا برج نياوقل

 ميسفيتس رشتاب نأ لسبارملا وكدو
 ثينارتلا هكلملا ف9 اممسر اهملاكللسا
 وعدتس اهرودن يبلاو مويلا ةيناكلا
 ماهفتتاب رضا ىلا لؤيحجسم ريزولا
 , ,ةدمدجملا ةهمولتتلا لمكسس هعيشاسلا

 مخ

 تامظنم 9 ايالخ

 118 ددعلا بمل16 225 1 رثكرخ ماهيرألا

 أ دالبلا عاجرأ ىف ةرشتنم

 !يدويعصلا لغلغتلا نم ا بعشلا رب دضت
 هيكل ةيسالر ترشح - او واسع

 هةيتدافلا يسيقوتسلا ماعلا ىأرلا
 قران يييفوسلا فيشلا ةيبودهسسلل
 مهاب رطقت لا يضصرعتب هيوهتس نا زم
 يف هس رئاوزلا بالئاتب ءارج
 ةهلاب رطاخي اضيا لكشب يسلاو دالبلا
 .يبوقلا يئيسوسلا زاثسنالا نماب

 هيفارغلا ءادمالا هلاكو لسارم ركدو
 لحام ءاذدب يف ءاخ كتذ نا وكسوم ف

 سلجم ىلا يبما هنهجو حيبفمو
 داضيإلل «نالرتلا» لاعالا بيفوسلا
 ماله ا,لئاسو ىلع هتعروو يتيلوسلا
 ةفيرستلا هيبينيظؤوسسملا بأ 0
 نس رميرثبا نمارتلا ا هين تراشاو
 .اتلا رمتؤللا حاتنما
 يتوب يهصلا قاستالاب٠»
 لامعا مدم يبو يمما «يتينوسلا
 ةيداعتالا ايسورل بحشلا باو باود سلجم
 هسطن موعبلا يب

 لا يتينوسلا'نانردلإ | «ادثلا اغدو
 تاملقنملا تاطارت يف قينحتلا
 رابجتالا يف ةيبويهصلا
 م مس ةكسلا كاب اهتمهتاو
 داب "ينطاوملا نع تامولعلا
 ىلا ةصاخ كثاودقب ةرئاس اهلذدو
 ١  ,هيليئارسالا ةيجر اخلا ةرازو

 نمسي الب
 فاحتالا

 بيرغ يبأ ةيدلب نآويدب

 لئاسو اهنايب يف هنهبتلا .بهناو
 لشفاحتت اهناب هيمسوسلا مالعالا
 تايبيظيملا تاطاشب يلج عوسلا ءاقلا
 ناع توكيملا نا بلاعو هيومهملا
 تيح هلمحت كمي ال عصولا (ده قثم
 اليستلا ىنكمي ال رطاطم فوتسم هما
 .ةقحاتدا اهجثاتمل

 قئاثو لآ راطنالا مادبلا تخلو
 ”نوسجرا»- ةيظبلا ثلاثلا رمتؤملا
 لوالا نيرشُم َن دفعنا ىدذلا ..يسويهيست
 هقلاد ىئاو نا 7 ادكؤم وكسومب يصاملا
 ةيوقكثم لا تعد دق بيرملا رمثؤملا
 مادهتسا هريرعو ين رويهصحلا نايكلا
 يتيفوسلا بانتالا ىف «سبرملا»
 هيف ةيراجلا ةيداصسف#ا باح السسالاو
 ليصاتفم نمك ةرطيسلا لحخا نم

 لكب ةلجاع ةرهسم «ليئارسا» غالبا
 بلا راضتالا ف سرح ام
 داحتالل اقلا رمتؤللا 0

 دق يتيمهوسلا 'ناستالا ف
 نسما قياس تقو ف 0 د
 ةمظمم ٠١« د اع هكراشمب
 ءاضعا مستو ةذهدم“«0 + د ي ركربشت
 ايالخلا يف يلتفنشملاو نهملا فقاحم نم

 . . تاراسبقم ريسجات - نالسعإ
 رابنالا ةظفاحم ةيئاثلا راجيالاو عيبلا ةنجل

 ما93/117/15 خيراتلا_غ58 ددعلا
 0 لا

 ةرملل رابنالا ةيظفاحل ة ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل نلعت
 ةدئاعلا هاندأ ائهفاصوأ ةينيبملا تاراقعلا راجيا نع ةيناثلا

 ةديازملا يف كارتشالا بغري نم ىلعف ,بيرغ يبأ ةيدلب ةيريدمل
 ةسمخ ( ١ 0 ) ةدم لالخ ةروكذملا ةيريدملا ةعجارم .ةيذلعلا
 ةفيحصلا يف نالعالا رشنل يلاتلا مويلا نم أدبت اموي ةرشع
 نم / 7 +,ةفتانبلا ةيتوناقلا تاتيمأتلا مهعم نيبحصتسم

 ةيناثلا ةعاسلا مامت يف ةديازملا ىرجتسو ؛ةردقملا ةميقلا

 اهئارجا ناكم نوكيو ةديازملا ةدمم نم موي رخآ رهظ ةرشع
 "روج ةديازملا هيلع وسرت "نم لمحتيو

 .كلذ ىلع ةبترتملا فيراصملاو ةادانملاو نالعالا رشن

 ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل سيئر
 رابنالا ةظفاحمل

 ظ هتعحاسم هسقومو همقر راقملا عون ت

 ؤ كما يل ا
 "م تاسيائرخ 6 اذك 1+
 *ما اذسك 1 اذسك 8

 اما ثعبلا يح /١1 اذك
 ١ 0 اذك- 1 اذك ه
 000 اذك 4 اذك 4
 "م٠٠ راذآ دحاو يح 71 اذك 7

 "ا اذكس اذك مل
 ما ثعبلا يحاب 0 اذك 5

 "م ميمت يحس 0 اذك ٠
 "ع راذآ دحاو يحد 107 اذك 1١
 "ما ديؤم قوس - 108 اذك 1
 ظ "ما تابائرقغع 5 اذك 1+

 ؟ما2ي خاسنتسالا ثتكم برق اذك ١4
 َّ "م5 ةيرصعلا ةيرقلا قوس .5846 | اذسك 6

 أ "م0١ | حاسنتسالا بتكمبرف- 1 اذك 4

 'م10 0 ا  رامشلاوءايرتكه_- 548  توتاحا 07
 ١ كم٠ رانآدحاويح_- 59 | اذسك 8
 , اذكد ه اذك دو

 اذجتك 28

 !اذسكد- 73

 يراض ناخ - ١ مال

 راذأ دحاو يح 7

 . هيلّيحملا هيبويهسشتا ةيرسلا
 ديحوت لئاسم رسؤللا شفاديو
 راجتالا ل هيبويهملا ةكرصلا

 0 حماسربو يسيفوبسلا
 لبيكشتو دالبلاب ةايحللا تالادسم
 الرحهلا عوضوم يل فرشت هماخ
 د محلا نستعستب ىلا ةيدوهيلا

 إ
1 
1 

| 
 نيسح كلملل ةلاسر

 سوباق نم
 دهسلا يصما مامصب ناسخ ىلا لسو

 ريزو هلاديج نب يولع نب فسوي
 ةيجسرافلا نوُؤرشلل ةلودلا
 ديسلا را آي هئابقتسا ف ناكو نامع
 ريؤب ءارزولا سيئر بئاث مسالا ناورم
 3 ياسنلا ريفسلاو يندرالا ةيجراتلا

 نوؤشلل تمر ومو لي هيدا شو مهلا هلي لبا دأب

 يا ل لا 9 ةيدفب ةياعر
 انتم ديم ب سوباق ناطتسلا
 ةقجسملا لإ عاسفو#اب قلعتت نامع
 . يييئافسلا نب ةرشسملا تاوواشملاو

 اسس ميسا مالوم مس ملمس امص

1 

 كتحايده

 هللا ةلعلا



 «مة- الطصحسس رس ايس ٠١

 لاسصحسمفلا و زسصحسسس»#

 ل تاماقلاو ةعاررتا ةسيفك
 ريك تعاطتسا لصومللا ةدماج

 انهل يسرت نا اناغ 56 ةرهس
 يلع سيا ,ةديصر ةيملع ةناتم
 رطقلا ل ةيعارزلا تايلكلا ديم
 لودلا ليمم ىلقو لب بسحف
 دتف ؛تلاثلا ملاملا لودو ةيبرعلا
 يتامل سما نم ةدخاو ثيرتخا
 دبمم ىلع ةزيمتم ةحارزلل تاينك
 ,ةيمانلا لودلا

 ثيتع ,ةيلكلا تزار همادسلا «
 لما لباب رونتدلا ذالسالا تدحت
 تارمهمم نع ةيلكل' ديصع يلآلد

 تحصن + :لاقف ,ةيعادبإلا ةيطالا
 هاروتكد ةداهش ليا ةيلكلا هذه
 مويثا يظو .كعماجلا ديمم ىلع

 اسدلال ةهلاملا ةداهشلا هذ
 ةكملا تاعانملاو تاباففلا

 ليصاخلاو ةيئاريحلا ةررثلاو
 ةداهش ىلا آفاقا ةينلثشلا

 ماسخلا يف ريتسجالباو
 ريمتت امك ةفظخمللا ةَرشحلا ةينكلا

 ربكفشسم لوا سما اهناب اننيفل
 ىلع ةيتادنلا ةسسنالا ةعارؤل

 هدحتملا ممالا ثراهنا اذا
 يكيرمالا زازتبالل اهمبالستساب

 قارملا لع ناودعلا هقفلجاو
 ؟ملاعلا يصمم نوكيم أ

 تايالولا يبت يثلا برحلا
 نآلا اهلونلع ةبكيرمالا ةدحلا

 ' تاورث بهن ةئصاوم «هفدب+
 وزغلاو لالثدعالا سيركتج بر لا
 «هةفزن» نوكت نل مه .تارألا

 اهنرمي ةقيقح هذه .رزغلا :تاوقك
 ديرمع هناف كئذ عمو شوب ءاربخ

 مارولا ىلا ملاعلاب يومي نأ
 ةسبتم ريغ بورع يف هلاضناو
 اهتيره دقو بوعشلا ةدازا دش
 يسئطولا اهلالثتساو
 .يداصتفالاو

 تاريذمعت نم مغرلا ىلعو
 نيصيرحلا نيريطلاو مامكملا
 ةيرشبلا مدقتو مالسلا ىلع
 رداس شوب نأ الا ناودعلا فقوو
 ضرف لواحيب هّقغ يف
 ىلع ةيكيرمالا «ةقيرسطملا»
 برخ نم ظفتي مل .ملاعلا
 ىري رهو هبتيع قلغيو :مانتيف
 ءاجرأ فلتخم ممت تارهاظتلا
 وّزغلا ثتاوق دش مئاسعلا
 برعلا تاسبقل ةيكيرمالا
 ,نيبلسملاو

 ادهاج لمعي شوب ناك اذأو
 سالا سلع تاوصأ نازتيال
 كردت ملاعلا بوس ناف ؛يلوفلا

 يلودلا سلجملا نأ اديج» .يعتو
 «ايلود» ةلاحلا هده يف نوكي نل

 ,ءايكيرسا» لي

 ما نوسيكيرمالا فرميو
 ةقيرتعلا ىلع ملاملا «ةفايص»
 اهل ةقالع ا ةلاسم ةيكيرمالا

 اهبوك ىلع ةوالغ ةيطارقومي دلاب
 بآل ةنكمم رغو ةليسصتسم
 نم ةرارصب لئاقتس بوعشلا
 ! ©  ةمراوتا“ اعأ

 سلجم رارت يأ نوكي نلو '
 ادا قلل اسايقس يلودلا نم
 هنا لب .ايكيرسأ ارارق نا
 ليتن لاعشاب ارارق نوكي
 تهثلا هيلي ةيوممتلا يبرءا

 ةدوع هذهو .ةيكيرمألا ةنسيه

 نري ارملاو «باغلا نوناكا
 مهتابهإببد رهل امودص برغلا
 ةراصس ءانب يف ىرسبكل
 نودعتسم مويلا مهو ؛ناسنال“

 ءادعاي ءاركذلا ةديزهلا قام
 .بررحلا راجتر ةراضمم

 ب لومدح نسبتسرب

 مسا

 نامتتالل ةبمدسلا لين ةيرهاقلا ىدقوتا» ةليعم تحصر
 ك0 رج ١/

 ملم لا دى,“ سنع
 امل نب سلو .ويتتا يرحم ايران ايم ارا

 ةيمازلا تارامتلسالا هققوتو نم اودلا ةهاجم ترئعت كب
 رس كذتللا اههتسي يتلا ةيلابطلا يكولا7 ىلا ريك را

 تعم ١ [ل اا ىلإ ةفاملاب ١ نم

 .دعب ام! :هللا دبع هْييل هنغ هنلا يضر باطخلا نب رمح بد
 .هداز هلركش نمو هاضك هبل لكوت نمو هاقو هقلا يفتا رص نا
 .ءازجدهصرتا نمو

 به رج ( هيفارملا بادساكعلا نيف
 دياهش هنمح نم ةعفب يوا انشيطا
 هسكلا صاصتخا يف سويرولاكبلا

 بك رطقلا ديمسع ىلع ةيخاررلا
 رس اديدج افعم ةيلكلا كجرخ
 هرثكب زاتمي (ناحير) وط حمشلا
 بتتبع عم ضصارمآلا ةموافمو جاتمالا

 - كهيرياصز وه ةطثحلا نم ديد
 سيعمل .1 قتصلا هنا (43
 رّسع ةيلكلا نامشدعإ ف يبرت يذلا

 ين ةيعارزلا يضارالا وزضيل تاونم
 سبلو ,رجدك لصاحب قلرعلا لامش

 ا ا لب بحت ادهن
 داجياب نوثهاملاو
 يب ةموختمملاو ةدروتبيل 4 ىف اليعالال

 راقبالار مانغلالاو نحاوفلا ةيذغت
 تاكتنا لا لموتلاو كامسالاو

 ليماحملا 4 ةيلمب ةيكت فادصا
 ةهكانللاو تايارعختار ةيلقحلا
 .ةبذغالاو سصاودلار

 اديقتلاو ناملالاو ةيذغالا عباصمو
 لوؤسم دزاد دمحا رنطم ةيبسيلاب
 نع تحت يدا ةينكلا مالمغا

 ةيجاتن' ثاداسم
 ةيلاع ةيحاشبا ا كا
 1 تزياجت ةحاسلاا ةدحو

 ةيجانباب ةبراقم سيلعصلا ىلا حارزتسالا ةامح يب ةيلكلا را لوقحلا ثيح ةبطنا ىف ادلوجد
 فررلطلا قو يبرواخملا نيهالطلا تاديد» لاقف رطتلا اه ةيجيكملا تاضروو م مارمخطلا
 راثمالا تاستو اهسلد ةيئيبلا جيئاتن نم ةدافتساا . ةيباجرلا تويهبلاو ةيهارزلا
 نجاردلا لوقسو تاباطلا لئاشمو

 :ةفلتخم ةأرما ,, هيسيب نيلكاج

 ةيمعاسنلا باقلالا لسك ضفرستو ةفقنم
 دود حلا "نفيا ىلا نويدامو نويناشأ ن اكيرمألا

 يف روهمجلا لضارشا يف 10 1 ليوخت تعاطتسا ةمجن هيسيب
 ةساخلا اهتايخ
 يت ةيئابسلا راودالا ا تؤبمت دنلا ©
 رك  راودلا يف رشكا .تسجت كا ار كربلا تتسم
 امل اهسقد ىلع همثعت يشلا ةبصاملا هظظثملا

 4 ببسلا وه
 باتائالا لك ضفراو ةففنم انا

 لكن اع ةرللاج ,ةأرملا ىلغ قلعت يتلا ةبغاتلا
 لع دام حالا للغ ةردقو ةدازا لجرلا نع
 ةروطغ اداف كنتو ,ةيلرؤسلاا لمثعتو ,سفنلا

 هام يشايبب ةنيدم تسل ,ينتا
 لع ستحل ةيماعم نا لب لعب يأ

 | صاع يس حاسب ايل
 شقرا اناق هب اقلك ثددْزا فداه نوعضم

 َ اهناو ,اهرئارخب كرست !أرملا نأ ةاوكم
 ةايحلاب ضبان نث اك لب ؛ليمج دسجع
 لك يف لججرلا يشاشتو يناسنالا قمملاو
 ردكا تارذتا .لجرلا نا اجنيدمم ناك نا هتاودق
 !ةلرملا نم
 :هيسيب يكاج بلق يف هملؤم نيا بعناو ©
 5 لمتف دق لآوالا كجاوز ناو ةماخ

 يف ءيش لمعحاو مها بلا نإ دقتها انا
 ةنريمجتيو بحلا نوكاخو نم كاهن قايسنا
 الث ازا امآ ؛«لشفلا وأ لمالا ةبيخ نم انوخ
 نم اًنيبُم بلظا ال ءبخ نودب شيدلا عيطتسا
 نلمام روهشتاف , هز .بيسبلا ىوس هيلا ارو
 وا كلاططا وا لتيب نوكي لق ام + يشل بدجدت
 ينيظمي ميظع روعش كلذق ,كبلك وا كقيدم
 كم اهب اب لكي عئمتللاو ةايحلا بحت ايوقل ادقد
 دقل والا يحاورت ةمسسلاب اما ب حفر لامع
 يبس يف ةمشاو تنك يدا يل نيت ن# دعب لشفا
 محطتسي مل يجوزو ؛يحبصي بحي يذلاو
 ةقيوط تارئطلا بايملاو لاحرتلا لةيمح لمحت
 ردللد هل ناكو ,لاصفتالا لصفف .لرتملا نع
 ٌمرلذ يب لاثتبو .ازيرع انيدع لارب ال وهو

 جاررتسا انبغ هلمحدا يلع لرشيو يف ةيمنملا تاساردلاو ثوحيلا

 .ىرخاو
 ءروسهتسمو ةبرش ةيجذل نكمي له نكلو ©
 ؟بعدل اَنَيَو هخت نأ كفتب ةحجانو

 ادهو رمالا ف ام نك 1! باو ,فيتتكت لكب تا
 انسسلا يف ثلمع نأ ذئم ةايهلا ف يبولسا
 يلكاجو ةئاتثلا يلكاتح نب للخلا " اناق
 طقخ ويدونسالا يف اهباكم لوالال ,هباسالا
 نلكامم ندانست ؛ ذهشم رفا نب ءاهتنالا دديو
 .حلدلا عساوهو « يكاجإب اهلمحم لسثل ةدائنل ا
 يسايدح ةيرع نوفا فيك فرعا اناو ,ةيناسالا
 سروسفملاو يوئيلطلا نويع نم ةصاخلا
 ا ب ون
 9 :ةيكيرم) كسب نيربتعت

 ياابو يمانا الأ بعشلاف ,ادب) الا
 هعمل 1 ا ام ءدودجلا دنيا ىلإ
 هطنترم نوسكا ال امدنسف كلدلو ,ةمودغم
 ثنلح ندنل ىلا لاجرلا دشا مثيل ريوصتم
 هسيمكلا ةيرسالا تاقةلهلاو ,يتئاملا هيفذلا
 لو ةقاقتلاو ةايحلاد جهم يثلا صيراب لا وأ
 يسالا لعجي اس ؛سيرابو ند يف ءانادعإ
 ارمتك تدعت اما مت لثخ اب رمشأ الو ,ةمّمم امهيف
 يسشاو ةنانذك يدوبجو تابتال يتاهح ةيادم يف

 هس هرهشلاو اهنلأ نقف م دعبو كلذ

 هان بيثبو , ةديرملا رووونوش ءاوسا مم
 ةيييابيبكو ,اذج ةيسنامور انام يلاس ىلع
 يبا م لما نأ نكمي الو .يتاودف سم 2201و كلو
 يروغتت نا امك 0 يلع ضرقي نا ناك
 دع رفتلا ىف ,ةلادملاب قيمحلا
 اييزما ف ةموجوملا ةيرصتملا
 رهف جيطر قوم نع مب ةتطاسم نابع كلرس ©
 5 روكرر سده تزيتبسبا

 اهدض نك ةرامكع وه ىزت اتلثم قردم ةشبا

 نس ربثكلا عمم ,ديبرقلا نم اهققدس ةريعسع
 يسال ,ةيماك ةيوهت نامض لجأ نم ,كيبارشلا
 .ىسيفطلا مارهلا بحاو ,ببييكت# هركا
 ,هيريلجسالا ةقيرظلا يلع ةرببك يتقيدحو
 راقراو راسبشا نوب شيملا عيقتسا 2 ينال

 طادبع روتكدلا 3ةانبج#7 ةسائرب
 يف تايلقحلا ماتسا يئرخفلا مساع
 عم تطيترا ةشيهلا مده لكلا
 ديفنتل ىرخلا ةيمسر تاهخ

 قلا 0١ ةيارخا ةعارز
 قلرحلا لاسم, ي ةيسيدلا يعارالا رم
 يعزون ,ميزملا ىسل١ -

 هيبلرأالا ,”بعشلا, نمع ©

 رويس تعوم كا
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 ةلسخلا هدش هقباعم عم (كابيستكم
 صرالا دادعا تايلمع نم ءادتنا

 اهدفدصار اهتيرستو اهتثارح
 راسسلاب ديمستلاو راثبلا ةيلحرلا
 راسستخا يلا ةناضأ هب صصوملا
 تلذو يضارمالل ةمواقفا فاسعالا
  ؛ةيلاعلا ةيحاتمالا

 مدقب ةيفاذلا ةاثقنا ىلع
 ةعاسلا يب ( ويلا ) نويزللتلا
 ءاسم فعثلاو ةمداسملاو ةغرارلا

 ةيلاشلا ةبدريزفتتلا جماربلا
 دادف ةعاذا اهتبتو . بالطلل

 ,اًضيأ حف امجلا ترسو
 ةيثادتمالا ةلحرملا . ةسدتهللا

 (اهصئاصخم ةيوارلا |
 طسرتمللا ثناثلا  ماايميكلا

 | كيتيربكلا سماح ]
 طسومملا تلاثلا  ءاهربقلا ب

 ,ةرئؤملا لماوملاو مرا نوتاقأ
 طسوق ١ بلاثلا  نايحالا ملي
 ,لوالاءرجلا_يارردلا راهسا
 ماعلا عمارلا  هيريتكبالا ةمللا

 (عيارلا سيردلا ١
 سداسلا  ةمسحالا ةسديهلا -

 ؛ ةيفسسطب ليسا ١ يملعلا

 سياسات  ةبرملكبالا بعللا
 ع بييلا رمز دلا ! يئدا دعالا

0 

 هيلا يفطولا رزاهسالا يل يربعلاو مالهالاو ةفاقثلا بتكم مط

 ناك برغل لزآلا يرطت#لا ناهنرهملا لوالا سنا قارفلا باسو
 دولوم روخأ ديسلا هرصح يدلا ىاحرهملا قف نوكراشلا مدثو دوعلا
 تامورعم قارفلا تابشو ةدلقعل ينطولا داحثالا سيئر يانبد
 يتاربلا نفلا ةلاما تدسج دوعلا ىلع ةغوبم ماعناو ةيؤيسوم

 دئاقلا بادحا ةقره ىرثه راد لع ميقا يذلا ىاحرهملا يل كرامش»
 ملاسو مشي عثم نوناثقلا ملقو تايشلاو ةيلطلا نم ةجوسحم
 ,دوملك يلع ةيمقث تاهورعم هبش يعبو ميركلادع

 ينلعلا دازسملاسإ !دئيميإ تاسحوسا
 يناثلا نوثئاك رهش لالخ كرويرين يف ماقيب- خاو - كرؤيوي-

 «سوقكرام ادليما» تايذتنم نم ةحول «ال# « عيبل دارم عقل“
 حلامل كلذو هيسوكرام كئاني درغ» قباسلا يبلفلا سيئر ةجور
 .«ينييقنلا ةموكحلا

 رابكل يهو رالؤد نييالم ةرشع وحتي تاحوللا ةميق ردقتو
 نانغلل ءارذعلا بيصنن ةحوت اهثمر سيكيسالتلا نيئاددلا
 نانفلل ذسدقملا ةلئابلا ةحونو ٠2841 ١1 وكيرحل»
 1111 - !2 م نارهررز رتسهسنتارف ينابسال١

 لاليغ تادازم ةدع تدهش كرويوبن نأ ىلا ةراَسالا ردخدو
 ثانالا عنعق نم ةرببك ةغومت» تنمضت 14و 18837 يماح
 رشع نماثلا نرفلا ىلآ عجرن يتلاو ةيلاطبالاو ةيسيرددا
 ةرسسا تاينتفم نم لسيئامتلاو تاحوللا ,نمدبل ةقاصإلاب

 ناكم. نم نينا قاقمعا يع سسا وكسوم يف نلعا عار وكسوم
 وشح - امات نا دهن ينيهرسلا داحتالا قرش يف ناداغام ةقلحتم
 ,ةقلدبللا ماتم فلسا س ءاكرس بهأا راجطب ةمكض نوملس ةكمم

 نآلياسب اناك نيلسرلا أ ةلتمسملا «سكافرتنا» ةلاكو تركذو
 ام يوحد يثلاو ةنيمثلا ةكمسلا امهممو دالبلا برعح- ىلا لاقتمالا

 امد هرالون فلا 4 + ٠ براقي ام يأ» هبهذ لبور نويلم هتسف
 .ةطرشلا يديا يل امقر

 1 ظرسك ن ةبرردما كين

 - ميسم ١ ب ميسم. , د ممسأل |

 ف هيدرولا ةلمحلا لقب تارا بر لومملا ىلع وطسلا رما لخفمسا
 بباب رت ةفاك ةموثثملا ةيممادسلا لولا ي نريحالا ةنو#"
 فرع ادا كلو ,تاهيهلا كلت ىلع اليفث انمك لكشن ةيدمالا تاءاودال'

 يتلا تارايسلا يلغ ولعسلل ةنطنلا ا ططق.لا ئومسرب نب دلا سوسعب-
 قاريألا نا .اهيلاو ةريبكفا قراعلا نم ةبترولا ةلععلا لقثب موه
 مهنان اهيلمع ةلو اه درهمد دكؤم فقت ىلا صرعتتس ةيدقس'
 ةيئاستا الثآ لامعالا هده لتم نابتا يل يكفتلاب اورساعي ْنل ذئدي ٠
 ييرسيرسلا ثعايلا برصا تركت ام ادهو .نوئاقثل ةفلاحما
 نس عربراكتبا حاطتسا دمع تايميرتكلالا لاجم قف يسحصما#
 ىب ةريدك تايسك خادب١ كمي ينورثكلا هثيساتك ,لكش ىلع تايواحد
 لا ثيبحس .ةميعم ةيدمر ةدمل اهتيناوت من نو. اهلحاد ةيدقنلا قلروال
 يل! لكشيو لمعت ةيواحلا ىاع اهتقرس صرصللا نم ةعومجم تلواس
 ! ةئارو سم لئاط ال داسو ىلا اهلوسمل قا روا نم اهي اه قرح ىلع

 31 سوشي ةدسيصتص ب ةيقسإ اذاني

 همنا همام
 مودع

 ٠ نوح .* ميلف مئامم بيست
 عار دم

 دسصتلا لوج ودع دقيميا وتوسع دو عروسساك دقباس
 تماس يصور دلسمللا لارا ةيلوطنت بهاق كاذلا" ىاسس
 ابسبسلا حلاعي ركبت“ اهلوعد شع

 -ةيمع هس لي د يا

 لوم فوسمرك يساملاا جرطت“ ايفاوب يىصالف را صو
 عارسالا لواشسب رخا بولاسسام دذع ديمقلا كلام مسددست لمح
 عروسلاف هلباظ ءاننن يب رودي ناك فذ

 دول دياملدا هليسللا هيوم دكفم' ادش يف كوقظنملا و
 'ًهيدلق ادت نب درهما سلام ييسلا ركرسسا

 رم



 دئاقلارسم ال اذديفتت
 اسسي ديوس 1: ةرداافغم

 اياهرلت حامسلاب مانس دئاقلا سيئرلا ديسلا رمال !ديفشنا
 |( ةكموي ةدير - تق هنغ ءاقملا را قارملا ةرداعمب يطارعلا بيطلا فويص نن يييديوسلا
 19 امصاخ ةيتارم ةرئاقب رشم ىلع سما رهط دادحب رداع مهتشر بسحو

 -ٍ ,مهدالب يلا نيدئاع ييديونسلا اياعرلا نس انتعايم
 | ةلقتسم ةّيسادسر سايل فال كبف ةرسلا ماننآلا اكو يو دعم ثيداححا ف يور داما قارعلا فوبمم ريو
 سس اهب اولمست يتلا ةفايصلا مركو ةقمأحملا نسل مهريبختو مهرتكش نع
 مهتساتا ةرتف ةلبطع قارحلا +دهشو ةدايخ نها

 ةيزرخب مهل عامسلاب سس ماد هئاطلا سيئرلا دبدعلا رارمل اونسوو
 هينامبا ةوذاوم هان مهتدشر بسحو قاوملا ب هةثادلا وا مهما ذقم يلا رظسلا
 ةقلغنملا يف مثادلاو لماشلا مالسلا لالخا يف قارح, ةيب رص هتؤت

 ارنلا 5
 و

7 

 ع
 هثنلام ةعاطلا» ةفاحضال هند فلا ءاذ هش ١نصنن

 نلودا مسا نيك14 7 ريمستب) لوألا نوسامل ا سس 1063 و2" يداي ١7 تميسما

 - 13١ الهقن. ظلي 113 م ميس كنار

 هيي 917 عسل

 كه نمل. 1١ انو دوانوفا 0

 اتحمل
 اينما

 | [ قارس

0 

 ديول

 بولق يف لاسعن ءادسفشلا ءادمد هي

 ةسمرسكملا ةسكم !وسحضو نيدسلا

 مهبارسح تحت ٌلوسسرسلا رسبقو
 دس

 ., ةيطقلا ةذاليقلاو رولا هدابَقماَجاَك قم اكاقتج|رمأ رت 2

 نققارعلا
 هيض هيوم سوو يس يوسع

 0 بارسحلا مهعسم و 2

 | نورسعتتسملا مهنا ةسازاسنما ةسخاس يف نويبتسخهت
 انكي رسما ناوسع] نح ىلا عسسسملا قسحسسيسا

 دستف نسئاسملا ماظست ابسيسال مازسقالا نم
 تسعف دو طسسسغضلا تس رام نطاسسسسشاو

 لسطاب رارسسسسسق رادسصال ىواسس شل
 .يهرالا ادع دئاقلا سيئرلا بيسلا سار تارارقلا ؤ ءابتلاو سلجم كختا دقو

 مالسلل نويتعللا نوريطلا اهيا ,ةمزاللا ريبثرتلاو سجل ةكرتشم اغامتجا نيسم
 ماعلا يل ءيلاتلا ناهبلا عاستجالا نغم ردص امك مث كلو .. ةيرطتلا ةدايلا» ةروثن
 2 ةيكيزمالا طدحتنا جابالولا نا ةروثلا ةدايق سلحم نع ردام نايب تارودعت رشا ثعب .الال لاالدع
 علو ةيبرعلا انتاسرتفب ةيرضغقلا ةدايكلاو ةريرشلا يعاسلا ةهاطو لقبمللا

 ةيبرملا 2 تاتمحاو ميدرلا نميحرلا هلا مسي نو ةهقيرمألا ةدهتملا تايالومنلا

 و ءاكبا نم يسكر 0 ا 07 ريضسلا | ةديسلا نيس سيل خيي فيس نوصل ولكل نم اهراس
 7 يضراو سديمملا  ءاسنا لقا يل نوئنؤللا نوملسملا اهيا أ

 لسطاب يكسب رمأ زارسق
 نيديراو ةممق دعب .يفوبلا نمالا سلجم رما عضفنا , اريغآ

 يتلا «يلودلاد ةفصو نانولا نانطلا همسأ اب تسلا أ نم اماع

 يذلا هرارق لالخ نم حضتا امثتف :.سلجلا اذه نا 0
 سيلو ناوفعلاوب برهلل سلجم هلأ .يضاملا ينيمخلا ةرئصأ

 اح قارعلا خم

 . هب ناش يا يلوبلا سولو ناويملل
 ديدهتو راذنا نم هتمضت 3 ,رارتلا اذه ىشفري ذأ قارعلاو

 نآلو ؛دجتاقتو هتادرقع يف ةغايسملا يكيرما رارت هتألف «نيمحفر
 تايغرلا هارو ثقاسا امنا هرودم بئاج ىلا تنقو نودلا

 اذه لثم فوتولا اهل نبسي مل ذاو ؛ةرشابملا ةيكيرمالا حئاسملاو
 نم ةيلود ةيضق ةها ةمباتمل «سمحتت» ملو :نينس لاوط فقوملا
 سا لجل لح ىلع تنطرع يتلا ةديدعلا اياضقلا
 اياضقناو ( انبمش قوقحب ةقلعتملا اياضقلا
 ةيبوسلا نيفسلف ضر ضرال ينويهصلا لالتحالا ٌدنم اهنم ةغّفتملا
 نالوجلاو ةزغ عأطقو ةببرقلا ةفضلا يف ىرطالا ينارالاو

 . اهاوسو
 رارقلا ىلع تقغاو يتلا مالا سلجس مجسم لودي ىرخالا ناك دقو
 ام قيقحت ةصرف ةيملسلا يع سملل عدتو ثيرتت نا يالا
 ىلع العم ةصيرح لودلا مده تبا ازا ,يناتن نع هقيدلحمل نكسب
 اهحلامصم يفلت نأ تهاش اهنكل .رارقتسالاو مالسلاو نمالا

 نماطشا 0 قكمق - عبو - ةرهآللا

 تامداصد يف نورغا تارشع بيماو
 ةطرشو سيرصلا نيدشاولا جب ةيماد
 رساجسم تاباختت١ لالخ يسسبج مايلي
 لوألا سما ترج بمجلا

 اوم املا ي ةبفحم ماسأ تراشاو
 ةيدنا ترخ يتلا تاكاشتاا فما
 ٍلتق ثبح طايبد ةطباحبب ةصورلا
 نم وثكا جرشو ةسسمكلا سعاشتالا
1 

 تاول نا ةيفصصلا رداصملا تلاقو

 ةسيرادلا ةريعالا تنلطا ةيرشلا اهحلاصم ىلع اهثنمتنا تلا ضرالا بوعش حجلاعمو
 اوملا

 ا تار اوفر نبدا | دؤفي يذلا ءيكيرمالا كلفنا يل مباوت لود ىلا لرحتتل .اهتاعلطتر
 ةيرصتملا اهعامطاو ةيلل املا: ةيتويهصلا كلف يلف . هرودب -
 , ةيمسوتلا

 للعاب ؛بادسسالا هذهلو ةفيصلا هذهب :نمآلا سلجم رارق نأ

 لك نم لم .«دحو قارعلا باج نم ىضيقرم ريغ وهو :يعرش عغو
 دئاقلا لوح نمو قارملا بئاح ىلا فطصي يذلا نمؤلملا عمجللا

 نيليمالا برعلا نيبالم مهتمدقم يلو ثيسح ماده سرافلا
 ةكم يف ةرهاطلا مهتاسدقم ريرست ىلع نيسيرحلا نيملنملاو
 . سدقلكا تيبو ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا

 .عفرت تارامست درجسم حيرصلا عساولا ضفرلا اذه نوكي نلو
 ملاصم عيمت- فدهتسي ايتيقحح المغو اسنقم اناهج نوكيس لب
 للك 3 مهتالمعز مهثافله ميمحو ني اهصلاو ةدحتملا تايالرلا

 ٠ ضال يل ناكم
 برحلا بالط نم ادجا نونمؤملا نورهاجملا نلو

 ناو .احوضو رثكأ اتاب نالباقتملا ناقددخفاف ؛ناوبملا ةاعدو
 . هتوعو هنذاو هللا ةوقب بلافلا وهل ناميالا قئنخ

 ءاهنا

 ةميات تابرع ثافث اوترحلو سريباب
 ةطرشللا

 ان لهم لف وبسس ةلذ اج نا تفاهاو
 راصنأ يبن تاندامب نرطالا

 يللئسلاو مكاجلا برحبا يحشرب
 يدطاوملا نع ديدملا ةءاسا ةهمع جشم

000 
 مهمس قم اهجاش +719, يا تقاقو

 لالخ وجر نمالا لاسر نم نايثا
 جن برخ ةيزابلا ةحلسألاب ةكرمم

 ملفايس ل اوملاو ماظدلا نما شأ
 يا قمم ب 0
 اولوانسو ماظنلا ىمبأ لاخر اومحاه
 تازاينو تايحاش يف رابكا مارسا
 ميسم دبعم يف ةقعرشلل ةفمام

 اكاسدسللا ىلا رييور ةلاكو بئاقو
 ماظنتا ةطرش لاععر نسب ثدي انساسم
 يناحتما ركرم برق نييرعم سطاومر
 وع رظسا رصم هيعصب ولم + ةرئام يف

 دعدملا ٌةباحعاو يما طامص ةئالتا
 ييطاوللا نم

 دهساونا تءاججا
 ةرطيسلا ضرفل

 ةمالا كاورث ىلع ةنسيهناو اهيله
 زيزمت لسا نم اهب ما ةيبرخلا

 3 لا ةيركبملا

 ,ملاملا ىلع اهطلببيت
 0 دل ةدحتملا تايالرل نأ
 ليتم هل سيل بولماب

 ا 5 تسراعو اهتاناكما '
 لمخل ىواشرتا افؤالمهو يف ثمفدو

0 

 00 ا

 اي ري يبس ديول بل بوييووووويخجس يسسمو ماعم وبل تا بل د ديس

 رادصا ين3ا سئحم ءاضخلا نم نتغ
 ىلع ةيباا6/ ةيكرشلا رازق
 اهايارث يلعو يركسملا اهدجاوت
 نلعو قارنلا لع ناودعلا يب ةريرشلا
 .نيسلسملا ىلعو ةييردلا ةمالا

 سلجم نه رده يذلا رارقلا نا
 نيرشملاو عساتلا سيمكملا موي نمالا
 يرش ريغ رارق وه يناثل يناثلا يوشك نم
 اوا يكيرما رارق هثا .. لطابو ..

 نيسح مادص دئتاقلل نوسبتدكي اقلل نوسبتكي ملاعلا رارحأ

 | ىلا ةلاسر لماكح قارعلا

 لغم

 ةياما ىلا رداهلا تبوامطا ةمك 0١ ةمك
 ةديدت ةيرمس ةدطاوم
 قالطا دامت ثداوح بسب ةزيجلا

 نيدطاومو ماطنلا .راكرا نسب راتبا
 , ييرسصم

 مل نييرصملا نا رتيور ةلاكو تيافاو
 تاناكنسالا ناشب ركذي اببابتح اوذبي

 اهيف متاحنا ىرحلا رول دمب يتلاو
 .ةبمتخ ةحيقل

 ةيرصملا ةضراملا بارخا نت ركديو
 دق ثداك رارحةاو لمملاو نشولا يهو
 اهتعاسقل تاءاطتبالا هده تمطات
 ماظنلا ةرهخ» لخدتو اهتهارد مهم
 مكاحلا برجتا يشرب رود نامصن

 ةئيتم تلناث هتاذ ريمعلا ىللعو
 اوسا تدهش رصم نأ ةيرخاقلا دطوفا

 «يئرسعملا ناكرملا ميرات يل ثاياختما
 لل سما هنرتن ريزقت يف تلاماو

 تاناطتنالا ةلرهم عطابق بعشلا
 ةسارسمللا بارخا رارقح ةباضصتيسا
 ةسيئرغا

 تشك تيوصثلا ناحل نا يلا تراشغو
 مهروهط اوزازآ نيذلا _.كشملا يم
 مكاجحلا برخللا مك شرم

 ةيموكعلا يهثرم نا تعسواو
 دمبيلانا ةلاك اويسرام مهراسناو
 غاسؤر رابخال ,ةهطللا,و باظرالا
 هديوست ىلع ةيعرقلا ناصنلا ءاهعؤو
 يددشرم حبامت يارلا هذدنا تاقاطم
 يضفلا اوسدختسبا امك ةمركخلا
 مرسل ةييراسسلا هجدلسإلاب يراطنار

 جراخلا ييففلسلا سحترملا راسا
 ناسيا

 م-مسسسسسلسللل ااا املا ااا.
 اسهميت نع عفادملا ةراضحلا قارع نع اعافد لاتقلل نودسعتسم
 2 يح

 بجتسي مقر عيمجلل ةقورمم ةقبقحلا نااهبل لانا فينج ن .بتاجنلل ةيلودلا مارس شاقنا سيئرلا ديسلا
 ةمز نأو قارملا يواكشا نوراق رف 2 املا لرد عيمج  هلئاومج يا مح يسيلو كولسلاو لاعلا يكيرما سلجم هناو .نسالل' ' هلجم
 ةلايلاحلا ةجسيتذ الا يه ان ةيلاجلا لا ا لبق ثم 0 . ايلوي اساس

 9 تما 5< ماجر اهسضرطلتا ١ ةدسقلا ةمظنم هتقعحلا نسم تاب” 57
 ةيليدلا ةمهينملا سيئر ثحر | اميف كلذو ةراطخلا هذش طش ناع نما ديئاقلا سوئرملل ةاسور فلا يام تلال 0 نيلجم تب اناا ا

 لج داجيا ةلواحن ىلع شوب هيئاجالل .ةينوناقلاو ةيملعلا نيدابلاب قلعتي  ىدبأ وموأ مساسام ينابايثأ لقؤللا نيبر :نييلونلا مالسلاو نم يتلا ةسيئرلا اهتائيد ند
 ا 0 لإ وحنا يف يزيل ديدجما تسر باد و عم اييقرحا يتلا 1 هللا هاو اهتابغر 0 ا ةرادالا ةدارا ىلا عاستي سيحم

 لوله عابتا نا لأ لهلا ىلا لصوتلل ةنمانملاب ميلر ا .يضاملا لوالا نيرشت ؟؟ يف اهتفيذ بوعش ةدارا دض تابغرلا هذه نوكت ا أي ةدحتملا نيميقن؛ بل م د ةداراده امهينع
 حئاممب ررضنا قاعلا هتاش نم ييرخأ  ماوسعالا لالك ا نئيينابايلا نا وثوا ديسلا مكاو . ةفيرشلا اهتاعلطتو 9

 .ءادومغ ةيئاسن#او اهعيمج لودلا ,ةسرسنلا يمل قحب) ثوسص ىلا ةرس لوال اوعمتسا ةقباسسلا ةرشملا تارارقلا ناش  سليجلا رارق فشك دقلف
 نم ةلاسر هللا هظطح هتدايس تهيكلا نا يندوته ريتكدلا دكار ١ نين ُنيدهاننا باجعا ثراثاو نا ةدحاو ةلود ناكماب نا . هقوفسو قارعلا دض اهنذتا يتلا

 اهيل ميذي دازآ يناتسكابلا نطاوللا ةرداسس ىنغ نوراق مكخح لالخ تمدا .نابايلا سك ددهت ةلربلا كت ةدارا تتاك نأ ,هيلع اهتدارا
 درطلا هعوطلا هثدايس ةلقو ةرصصبلا ةلناحسم نم طلتلا رابا ةيكري دئاقلا صيئرلا ديسلا ىقلزو عومجم نا ىتح ارآ يلمت
 ا ةسنملا مده ناو تا اهتدفتساو___ ةمئغتللا سيئر ٍق'هوثش بر د روتاكدرا نم 0 ا 0 ملاعلا لود تادارا

 ةمبأن د د وهو ضرالا بوعج
 طيطقتلا تنانعا يتلا اهتاسسؤم يدعو .ةيكيرسالا ةركسلل

 رصم 00 ق تاباهتنا دانا

 ىرتتجل هلاتن

 ةيسامألا اراعسأ عفرل ةيموكح ةطخ ةطخ
 بعشلا نأ دقولا ةذيحدلم تلاثو

 نم ىلاذا هدأ تبثاو تاباختمالا
 هقمبوكحو مكاجلا برعلا بيغالا
 نم يناثلا لعلبا ءاهئثا ىلا ةريثم

 يلا ةيلرهلا تاناختتالا ةيحرسم
 هتموكحو مكاكلا برمطلا اهمرعي
 هيلع موشعم تعش رسيطحم قيفتتإ
 ةدالوم ليحل .توقبان

 اتيلم ناك لوألا لضفلا نا تئاصاو
 رامزربلاو لبطلا ةيلزهلا جابرصتلاب
 ةيبيلا تاريسعو برسصلاو بسلاو
 نأ دتؤت يتلا ءاهنسلا تارابشناو
 برحلا اهدهرب يتلا ةيطع'رلميدلا
 رمب لصت مل رعم ف اهسراميو مكاسبا
 ٠ ةءاصخ لوآد فص ىنوتسب ىلا

 نايل نا ةييحشلا تدئاو
 هس لا والا سما لاوقن نيلالظ تاءاطقم ل١
 هبا ىلا ثرامشارو يمكاملا نم ةبلاخ
 وهذت يتلا توسعلا تارمتم ةرثك مهر
 ىذس ثيوصنلا ين كراشت مل يدخاملا
 علابلا يمخاملا نم ةنينص ةمس
 ملؤو .بطاب نويلم /إ00١ مهددمم
 تالئاع يوب ناشفلا ىلع لبقب
 يدفتسملا للشو يحشرلا

 ةتبحص تلشك ىرخا ةهج نم
 ينسج ماظن ءاهتنا نع تاقيلا دقولا
 عقملا راخسا عقرل هلظت» عيصو نم
 هدب لشقو تاياكتنالا بقع سايسالا
 تين دهرصلا يمسلا سلجم تايسلج

 رم يدقنلا فيملزرلا ريس مقر ورالث
 فيمنرو تورت ةربشع لا ةسمخ
 .شورك ١١ لا _ثرق ؟ 2 نم «رييقلا»
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 نم ةخوشضمب هيث فراسي مؤ ,. ارببجاو
 هيه نإ يكيرم الا ةدضلا نيحتإ ١ لولا
 تايالولأ اهي سرامت ةلحرملا

 ةتعيهلا تاجرد ينمغ) ١
 د يدل عم ١ ىلع ةسرطقلاو

 ةريخالا تارولعتل
 ا ا ل

 لبق نم نمالا سلجم يف ءافعالا لودلا
 ططوضخلا تسزفمو ,.اكيرسا ناوعا

 ةئهارلا عاضوألا اثحسب

 رديزع قر
 اهيترول -

 بنان زيزم قراط دينملا ليقتسا ١
 سما ةيجراخلا ريزو ءايزولا سيئر
 ةيروهمج سيئر افيتروا لايناب ديسلا
 .قباسلا اوه اراكين

 الجو لئابت ةلباقملا لدا يرجو
 ةقطتلا لإ ؟هارل عاضر 0 لو شل
 ماسلا السب لبسلا ثحير
 ايرخلا عبش دامباو اهيش رارقتسالاو

 ديمس يمحي 1ناسلا ةئباقللا محضو
 نوؤشلت ةقرشلا ريزو فاصبفلا
 ا مدلالا ليكولاو ةينراخلا
 تارمتؤملاب ثامظنملا ةرثاد سيئرو

 .اهيف ةيلودلا

 ديهشلا مويب ءافتحا
 عقدم ةقالطا

 دباذمس لف 1يهئتدشملا
 انذلا يول دب تاظنا +41
 ملدن 2-لا
 وسل يمل اي ءادهش

 ديهشلا مويل ةئساللا ىركذلا

 ةريزجلا يفاصم ربكأ

 ريروف ةدعتملا تايالولا سيئر
 هتبجر ريال

 ةسوململلا لئاقحلا هذه نإ
 ريغ رارقلا !ذه ناب دكؤت ةقوشكملاو
 مييذابملا نمي ربعي الذ ,. يعرس#
 مالا قاثيم اهب ماج يتلا سصسالاو
 راملاب مللي زغب رارق هنأ ,.ةدحتملا

 9 ةحفصلا ىلع ةينبدا)

 نفيثيصسلللا نوبثطاوللا ضاسخع
 جبوق عم ةقينع تا /
 ةالمع ع ةهنيفارسمأ للمال

 ةلضلا نع ةقرفتس ماحتا ل
 اميل ؛نيلتسملا ةزغ عالتو ةيدرطلا
 ةيثعسملا يصارالا 0 باربعا رمت

 .اقنا موهنلا
 نينطاوملا نم يلا أ( تداماو

 حورسجب اميبما نيينيطسلتلا
 لالتخالا ازمِج غب تايداعم
 .ينصو ليلكعلا يتثيدم

 ثماقا ةينيئارسا تاره نأ
 ىلا ةيدؤملا قربلا يلع ةدي دع زجاوح
 يرتو ندس نم امام ريباسما

 لواحد وادع إ عاطل تاميطيو
 البته هادا نم نيدفللا مثل ةسلاي

 2 لل
 مادعسلا اسس قيرط بآ ١ 1 ةرد

 لقاذتي ملاعلا مالعا

 ةدايقلا نايب نيماضم
 ةيطقتس" اويسعلا

 ةيالبم تيد ١ مييباسلا

 يت ةيريصلا هما ايات
 ! «ردصا يملا ١

 ةدايكلاو رولا م نما
 رااصإلا ناودعلا رارق قوه مبسم

 يوشلا نمالا ةردسا
 مالعالا قئاسو مابتخا لارلا دم

 موت اطيب دش تاق
 يف لئاه قيرح
 ةرونت سأر ةافصم

 يس اركي يك لح | ةاقسس بكا | عدت سلو ةافسإب ين سمن 0 لولب نيرعسم | يدك قيرح عيدنا  عاو ب نارهطلا
 راجحناو حت يارا ف ةدوحوملا . ةيبرعلا ةريوجلا يب

 ثخلذلا اذا ةريبك رئامطب يدمتبم 2 دع هرتيور» ةلاكو تنقبو
 تت نول يبزدلا حيلخلا يف طقملا ةعاص
 ا سلا رهط بش قيرحلا نا
 مس يا علبتين"
 ابسوي ليمرب فلا

 يدلا قيرحسلا بسم نا دماصاو
 مكاطنملا حالنا عاطل يل بش هنأ دقتمي
 .روقت) يلع فرعي

 بيز دل دحأ ناك ادا دمي ثرعي ملو
 لاعتالا متي مل ام قيرسحلا ي
 ماظل ةكوثمملا وكمارا ةكرش يل وؤسمب
 ةاطضخا ربدت ينلاو يىذوجملا

 مل هبا ططنلا ةمابص رداسم تنافو
 نع ةنجاببلا رارصالا مخ فري
 رلخ ىلا طبهيس حاشنألا .نكلو يقيرخلا
 ةدحو ي باهالسالا يره يتح حبك
 ,ثعلا

 اهئذاط لماكب ةاقصلا ثلمع دثو
 جبن ثيبح لصماملا بارهث زعم ابي رقت

 دوقر ريطوتل اهموي ليمرب ٠٠-20
 تاوقلل لريدلا دوتوو تارئامطلا
 يف طرشتمملا ةهسحالاو ةيكيرسالا
 ةبيرملا ةريرحلا

 يملاعو يبرع راكثتسا |

 يكيرمالا رارقكل عمساو
 (؟و ؟«نصم )

 عيدا ءاوللا دئاقأ 0 نبل ف ل يقف مج
 راصعلاو دعس ف درخرملا

 ةيئاقهيزملا دبه ١ نأ يلكي دزوتت فورساب
 يف ةغورسو ةميسج رئاس# هيلكتتسا
 تاوسمالا يس ديرم هيف عفترا تقو
 .برخلا يضرب كبباقعملا ةفيرشلا

 نأ ”يلكمدروك كيرئان+ فاصاو
 عيمج مادختساب هدرتي .نل قارملا
 لا ارهشع هتماسرت نإ ةرفوتملا ةحلبألا
 ام نورؤسمتيا دق جيئاطيرملا نا
 كرمي

 ييسفعاوسلا ا السا ىلا اغدر

 مهتاول نإ ةقيثحي سييباطيرملا
 يمرمت كلذو ةريك رئاستس ىمملس
 مهتناصا نس افوخ ايسقلا مهتئيهت
 ةهضومو ةيمكل تلدو ةاخلقملا لرهم
 11 مدهُتسبتس ينلا تابعلاو ةسل مالا
 , تملديا أم اذا برعسلا كلذ لثم

 ةيقارعلا ماننالا ةلاكو لمارم ركذب
 دتايقلا تاخيررمت نا سل

 رجا ةيظاوم ينم اهيبات تيقن يباطيرملا
 رويخ ديقعلا 25١٠ ةيمدنهلا ةدحو
 هن حو نوكت نأ ررقملا نم تيه كيمروم
 ةيماقيرس ياوئلل يساعالا ططنا و

 هيرشبلا ريرو لاغ يضسشاو يو
 نسي لارسللا لسانلا يكيرمالا
 بتترا دق يكيرس؟١ سيئرلا را .هسبو
 تاوقلا نم ديرملا هرم اخباق هع
 .يرخلا جينخلا ةقطس يب ةبكيرمالا

0 
 ددش بيو لارتجلا نأ انللا
 ةيباثلا سو تاوقثا ةيضل مانا
 0 - 0 ا 1

 1 لكشب ةيقير ةيتيرسألا تاوقلا
 يام عضو سن فرحت لسا

 ,”لكليع بلاطو

 يني ١/1 سيئرلا ةرثدأ ةيكيربا ةهتبد
 عب حلسم عارب يسوم مدع شرب
 مفي دنت عمجتلا برغاو ,. قارعلا
 ةهئادمغفا سئاسكلا ىماخ لكشرم
 ةيهكينرثاكلا ةسيبدكلاو ةمتيرسالا
 سئاسكلل يبطولا يسلجللاو ةيليجمالا

 يف هنن نبع لوألا نسم# هنأ نان
 8 ثااملسوسل لحجب لم
 الزنا يلع نت نايبا فتاساو

 ف يطرشلا روم مايقلا مده ةدمتملا
 _ جملخلا ةقلس

 نم ةهومرجم تمردك سيراس نو
 اين ةيسنرف ةيمنم تاكرح يلوؤسم
 اوشارخ يمشرفلا سيئرلا ىلآ الحاغ
 الناب هعم معاقل مهارخال ناريتيم
 دترخلا ماعلا يأرلل ديدشملا قلقلاد
 دطبم نإ عصضولا رطاخم مقاقث مامن
 . 1 ١

 ةلرح سيئر 'ريريس لأيئاد رابشاو
 تاهيوصمت يف ةهسيرفلا مالسبا
 تايعلطش با ىلا ةيمرللا غانا

 ةيملسو ةي)اقتو ةجلداو هيدا
 9 بسوك ةرابريب اههيايس نس مسرع
 رسولا لمعلا ةيافسل ييداحتدا
 عصول قحال جحا نفو يف صيام يف عمتجتس
 تارسمافلتي مايتلل لمح ةطط

 (97 ةحدصلا ىفع ةيقسا)



 هدالبل ينطولا ديعلا ةيس انمل

 سيب رسلا ديسيرسلا نه ةمامشتت ةسيبق رعب
 نيينبةن :ةهمج نينو يف

 نسج ماده سييئزلا ديسلا نب
 وكيرك ريتام دهسلا ىلا هينهن ةيؤرب
 ةيسابلا ةيدعشلا يدب ةيوهجح ستر
 ام لو مدل ينطولا فيما يربك ٠
 هكيقردلا رع ىلع

 هيررهمدح سيئو وكيرت ويئام ةدايم
 دهفتا يخركد ةدبانل ةيبهشلا نيس
 تمس نأ امرمب مكدلمل ينطولا

 يدهيم هييظتلا يماههسلاب مشن دايبسلا
 ةرايقسلاو ةحاصلا اسهحات مكل
 | تسافاونلو هيظانرتا] مدخملا مكيعشلو
 ىوقتللا اييدلل نب هييماشلا ةفادستلا
 انينعس هيطشيتم هيف 1 وصسلاو

 يسع ير لسع
 قارملا ةيروهمج نشعر

 دئاقلا سيئرلا ىلا ةيقرب يف
 ةسينيطمسلفل 1 ةسيسفملا تاجطنملا

 كي رسم لا بن رسكلا را رسق ني نسنت
 ةيبعشلا تامظنملا تدهاحم

 مادم سيئرلا دهسلا ةينيطسإقلا
 لابمبلا ةنماوس رارمشس 71 يلع نيسخ

 يبهتلا عم بدج ىلإ ابثجج ياتللاو
 نيرممتسملا ةهجاولب يفارعلا
 يييعجرلاو ةنياهسلاو

 ةيقرب ظ1 ةيبمشلا تامظنحلا هتعدو
 ماله سيئرلا ديسلا ىلا اهتنمب
 سنوت قف اهتاعامتجا ماتتخلا ةبسانل
 سار ع اهلودلا نمآلا سلم سما
 لا هلاكيس ةردايم

 ماد شالا فش
 ا جيلخلا» ةفلطسو طسو)

 رارقلاب هيدعشلا تامل[! تدديو
 يكيرمالا برخحلا سلخ لضيمحالا
 عيسي صوصقخت «قودلا نمالا يسكسم»
 مدختسا قح ةيكيرمالا ةهلايربمالا
 قيفشلا قاربلا دم ةيركبمملا هوُقلا

 تاسانملا نا ةيئرنلا يف ءاصو
 رارقلا ادق ندع ةينيطسنتلا ةيبمشلا
 ةيقيفحلا فايسعالل يفانملاو رئاجبا

 انباي ..يلوذلا نمالا سلجم تانجاول

 بقي ةييطسلؤلا عضامحلا مساب
 يا هتح يل قارملا خم موهلا
 بوعشلاو ةييدملا ةمالا لغو ةسلن
 .ةيمؤلسالا

 قارعلا عم نوئماضتي رمحلا دونهلا

 فسستا ولقلا ةسسقو ل قسم
 مدااصعسلا يدل سوق يدع

 لثمي دقو سمأ ءاسم دادقب لذ لصو
 ل ةيهيسملا فئارطلا لاجر نب !هدع
 جيلا رمتؤلا( يَ ةكراشملا ملاعلا
 ادلب لف هلام ذلا مالصفُ
 1 نيشنالا

 ميهارسأ مههارسبأ نيرطحا لاقو

 39 ياو 3 ري ةيكيسالا ا
 بحشلا نا 0 ةيارلا اب ءاينالا ةئاكو

 9 ا أر نعو

 ب ريستا يل را وم تيوتا

 راصحلا ضلرسلا اننا قا
 بعش لاك ضورقملا رئاجلا يداسصتقالا
 ايناسنا ا السغ هنوف قيوملا لا هيجل

 هلت يذلا ريخالا دارك 3 نا
 ل ناك / دسف سلام 2

 المج نسا
 ايدل ا هنا منا اهسضفرت يذلا 0 يما

 هتابجاو مهيص نع جمالا سلجم 0 ١

 الا
 مم

 .بوعشلا ىلع
 راخملا 3 دفولا لابغتببا

 ,فاقوالا ةزارو يف نيلوؤسلا 2

 دنو نممأ عابس راقب ىلا ليعو امك
 قارعنل ةرايز ي ناكيرمزلا رمحلا دوتهلا
 1 ةدع قرطتست

 همور سارك دليقرأك ديسلا لاقو
 ةلاكو بودتمل 3 ىف دفولا سيئر
 ايتراير نم فذؤلا نأ ةيقارعلا ءاببالا
 رمخلا دومهلا نب امشت نالغال وه قارمللا
 داي دسعتلا هارت عقلا عم كيما و

 قيلحتل رشلا ىوقل لدا
 رارقمس 1 مدح
 رتوحلا ىلا ءوجنلأ ةرورض ىلخ دكأو

 رالعالا قو ةفاك ةلطملا لكاشم لحل
 ةيبدجالا تالخدتلا نع (ديمب يبرعلا
 رتونلا ةدح 1دايز اهناش نم يتلا
 ةرمدم برح للاكل لكلام
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 تيمي قدسف برق 26
 - دسيئولا ةيلب بم 0
 هللادبع ةرابدع سبوت عياش
 .ني دا سمش
 س جيلخلا ةيلديص مابنلا
 مااذبك ةيانن  عمجلا# مرام
 .ةميبرلا

 ب يرارلا ةيلديص ءابهشما 8
 ١1 ةميسخ ١0٠ ةمقعف

 ةرازولل ةدئاقلا ةيراجتلا ثاكرشخا
 نم رثكا ده ةيلام ثامار+ سرئو

 زياشخملا باحما نم فلاخم 3.
 رحا اليكز ١ + ةبارق ةلاحاو نارملالاو
 ,ةصتخاملا مكاحملا ىلإ

 ماعلا لالخ ماف مسقلا نا ركذيو
 جسفقو رادتاو زيهجت فاقياب
 ميو ةياسلو ليكو 1+١ فلا

 مكاحملا لا طا اقئاخم اليكو

 ارا مم عب ا ةرارولا يف ةمماثملا ريرافت 1
 ل

5-0 

 «ربكلا يا ف رسل ضن نأ زكام
 2315 ثالتاهداو د

 ةيابشو اهنيب اميف ررابلا جسما
 داوملا لاصعيال نستماشلاو «داكولا
 لأ ةيزيدضلاو ةيساسالا ةيئابتلا
 .ينطاوجلا

 مالكر ةسكبش ةرازولا تمرباو
 حستو ةراجتو ةيئادنلا ثاكرشلا
 لمابك عيروتب اهل ةعباتلا بويحلا
 بحومب ييطاوبلل ةررخأ نعيحسلا
 ةررقملا راعسالابو ةيببومتلا ةقاطسأا
 مدعو ,ةلودلا للمخ نم موه هملا رهبملابو

 ليكولا سوميس ثيح ةدام يا بهبع
 ةيدوباثلا ةلءاسملل هسفن هخلاشبا

 علا ( ؟2) ربع ةرارولا تبث امك
 ريتكرشلا «اهكو ةكبش نم اليكو 0 8و

 بوسبحلا عيمصتو ةرامجتل ن
 ايويلم 18. ةبارقا ةيرهشلا

 وا يخطلا س شاوم نويلملا فعنو
 ةيضومب ةررؤملا ةقحلا نيه ريظلا
 لادن يف ةيبيومتلا ةقاضنسلا

 رسرشملاو سائلا ةيانإ تاطئاحتاو
 8 "ل ٍرهشلا نس

 نام «راضلا ةرارو تدكا امك
 ةيرههلا رباطكاو نارلالا تاحما
 دوهجلا يمف' لدن ىلا ةيكيداكيلاو
 ةهتاخ نيباتو حاتنالا يمل
 رمبخلاو ريشلا ,ىتدام اس ميظاولا

 تاماربك ضربي موعينبب اهنام ترك كو
 لك نع زانيد فلا لأ ليغب ةيلام
 نارخ#او رباجلا ؛باحسال ةمئاطم
 هروشلا هذابييف نسلعبم رارُم تتوسل
 اكك 'مخراكنو يب 15١ مقر رقوللا
 دو وا ةراخنلا ريزو دنسبلا لوقع يذلا
 نارغالا ىلخ ةيلام تامارحل نرف لوحي
 ظياوصو تاديلممل ةبلاحما رباصلاو
 همررخملا عاشمالا

 بدصصت+ع 4راحتلا مرارو نإ
 ! يواتن مالبسال رسييساف رييبقر
 اهرئاودب ةيلعنملا ينط ونا تاحريممو
 رماجملاو يارقالاو هير هلا اهناكرشو
 يكمتت يىهفطوم اهيلع رهسم
 لع عالطالا نب ةرارولا ف سضلوؤلسملا
 لكيثب باخ سملاو ىراكشلا هدع
 هتءاض هنبلب نلاتاسو ريوظنلا رشابم
 نيممرلاو تدلطالا لكشلاب نيطارملا
 مم! ١> امه نسامقاولا
 ىدكححنماو

 تيدح مالا هلطإر ءابث فعو

 نيسخ ماعبع رباهلا يهترلا ديسلا
 نس اناآخ ةيدايتم ىسعتجج لذجخ

 وهو يمظولا ىيلتملا رينز "ابنا
 تاسشلا نبافنل ةسماظل ةوذلل
 ةمالا رام خب رسر هناي سرعلا

 اهناكم دشانل ميدبملا ةيبرغلا
 توصيسلاو ممال نيم اهب هقئالنا
 ةييلاهزممالا تايديصتلا ةهجاوسمو
 اهلاكثملا هعاكب تيويهصم او

 هلاسكو بونلا بيراجتا يف ةولابو
 ديسلا ثيدنع نا هيقارملا هانملا
 امي نيكل نيسحن ماد قئاقلا رسيمرلا
 ةينايب تالالدو نافع ني ةينصت
 هنصالو هةيييثل هيج رع ةريتك ةيباسار

 ناوفبع نع قطن ربع اهلثم ةييرعما
 يع زر اهحو.مل ف ١

 - ةيضشل هم هجن
 مهري تهنو هبرغلا لالدا ل ةيسارلا
 قح نوب مهتاورمإ

 34 ترعلا 3و تامشلا دكار

 البا صيئرلا دهسلا نا مهتيداحا
 فهلا عاجش يبي رع دئاف بلح مارع

 دل عافت وكن 0 ةيبردلا ةمالا سامخ
 اهثئاملست ييقحبو قرشلا ةسالا

 تاديدهنلا لايح ةكورشملا ةيموقلا
 فقاومو ةيبويهشلاو ةيكيرعالا
 نيزماتملاو ةمالا ةيرخ نم يلداختملا
 يليرشلا نييرعلا ع لاثما اهبدبع
 ليمحلاو

 ولبصع عيدم نخا ميسلا لاثو
 يئارتشالا برحش ةيركرملا ةحدلا
 ديسلا ثيدحح لل ييرشابلا .يبزملا
 جهنم رشؤي نيسح ماوه شالا سيئرلا
 وجم هملطت يف تباثلاو شالا قارعلا
 ي3 لماشلاو لرااعلا مالبسلا ةماجلا
 تالكدتلا نع اذيمد ةيبرمتا ةفطمما
 اهتسوقم ىو ةيئاودنلا ةيبدجالا
 يارا يف ةرئاملا 2ءكيرمالا تالخغدتلا
 .راضتملاو دححب

 ع .سيئرلا ديسلا نا فادصاو

 يا ةيبرملا ةمالا عصو نيسح
 اهتيره بشكو ةقثاللا

 ةيناهربمالا يس يجول
 نابلا فدهتست ا

 ةردابم ىلا يرصاملا يبرعلا يتارتشالا
 يف نيسح- مادص دئاقكا سيئرلا ذيسلا
 اهلصوو .يماخا اننا نم رشح يناثلا

 ةيضر قئمحت ةلداعو ةبكيرات 4
 ةماقا ا لودلاو يبرسلا مايعلا م
 ييتودلا سالاو مالبسلا
 2 2« نع اهدعتتو ةيبرعلا
 ةدحتلا ”ثايالولا تقلا اه يتلا ةرمدلا

 تا ءامنلا

 يب جيولاما اهردمفخو يلزم:
 رادصعي# زار هين بعشو

 قارشلا لك يفوزفملا ناداضلاا
 مس قاسم ةرقلا اذه نا لاغو خماسلا
 الملا لك دملو هينابألا ةىئدامت"

 عيصخ اهيرما يسلا ي ةخالاو دنقلا نم
 ةيوامستا عئارلا

 ةييسرلا نلوفلا عيمج انعيو
 ةرورسق يل؛ ءالسلل ةيححملا ةيمصسلاو
 ةهبربشلا همالاو ينارشلا جفساسم
 ةهجاوملا عررشماو لداعلا ىصمتدمتا
 هييدويهصلا) هبتابزفنالا تايلاربللا
 مهتازتخ بهنو برعلا ءاورثم ةييماظعلا

 رمف ني عراو نود
 بناكلا يببشلا دمحم ديسلا تصور

 عسب ةيلط هماتنم دعاسملا ماعلا
 هيييوملا ؛بطارقيزدا) صيرومع ا"
 يسال ءاسع باقل نيس م" ا منع
 13 همان

 يلع ظاخبلا عضو تيدحلا ىف لاقو
 ؟ددحم ةيرعلا ٌةجالل مسرو تورشلا
 رياح نأ بضي يدلا حيضملا اهتيرج

 يودلاو يبرفلا نيديمصلا ىلع هيلع
 ةهخاومو مهنيرعتو ةسالا ةبوغ كشكل
 ةيلابرمنالا ثايدحتلا لاكمنا ةقاك
 برملا هما قيتخت ىتح ةهنويهملاو
 اهنمدقم نو هعورشلا ايلامأ ةقاثلا
 سيطسشلا نيرفلا بنشلا لسبب
 ةعورشلا ةيتيراتلا هقوقحب

 سيئرلا ديسلا ةردايم ىلا راشاو

 نم رشع يناثلا يف نيسح مادص هئاقلا
 لشنالا ع اهنا لامو يصاملا تل
 اهتمالسدو ةيببرملا ةةلطدخا نما قيفحتتل
 ةيمسخالا رطاخملا لاكتا ةماك دم
 ةرهدلملا برحلا حمش نم اف دادالو
 ةدحتملا تايوتا اهب حولت يَحأ
 شوب ةبهسيئر ناسل ىلع ةيقيرسالا
 نسروسجالا هتافتحو

 رايصخلاب يلنشلا ذمثمب ديصلا دلو
 مل بعغش دم ضورفملا يداشتفالا

 يلع لا لاقر هل ةليثس خيراتلا دهسشي
 نيا ملاهتا ي مانرشلاو نيريثلا عيسن
 ايده رسيك 0 مههسو يف ام لكن اوعسي
 عيوحت يدهتسي هاو اصرضخ رارقلا
 .هلمكاي تعش

 بلاطو باش نريلب عير نل نكعاو
 ةمهاسلاا فرش ليدل نوراعمسي يسوم
 نورطتمي مهو كرابملا ما ةكرصم يل
 ماثص مشاخلا سيئرلا ميسلا ةراشا
 ةدحتللا تايالولا مايق ةلاح- يف يسح
 دج يركسع ناودع يابن ةيتيرمالا
 , ةيبرملا دمالاو قارحلا

 ةكرخل يوتا .بتكملا وهع دكاو
 ديسلا برك يف يضارقميدلا ةبودشلا
 سيئرلا دهسلا تن دج ل سوفلا دمهم

 | ةسيشت ىَب رسعلا باصشلا نماسعت ةودن دوعنو |

 نيماضملاب
 حيطصوب رهطا ييح ماومس باعت.
 نرخ ام غهازت ؛بلاتلا هيواسس هركن

 هسرعا ييخانلا يله بادخا رم
 ةساوؤدعلا بابساويببلا ار ةيلودلاز

 ةيسوسهشلا و هينابرمبالا
 رع ادصت هياقلا رسم رلا ديسسلا يف لافو
 اياقم ميققا هتيدج ف نمدنل ريسخ
 هلمهتملا اهناينا مالاو هميزملا هنآال؟
 ةدلاشاو ةصياقلا باعدشملا ههضاؤمم

 لفاح لكس ةسرمت# ةورتنا عيروب
 هيييطسلتلا هضانسالا معزز فيفسو
 يئاهنلا ريتا نيت ىنخ ةلساملا
 يبردلا بعشلا لسو ءادخالا ىلع ررزملا
 ةيبطولا هقزفح لماثتل يسلتلعلا
 هلقبسسلا هنلود همافإز ةكورشلا

 سيئرلا ديستا ةريانم يا مضواو
 امو م يصل رادع مناقلا

 رسموم يهضام
 ا*رلخ دخون اهنا ةيبرعلا هددها
 ةنلعل / لكابشملا ةلرشمو هدياس

 لامو اريهتي 17 يدل# لكنا راطا قف اهبف
 يرض نود ةقكشم لمن ءاقبن بتايا
 بيئشنو ييرملا قعمبام طرد وع

 اهتهحاوم يف ةيمرملا مالا ءزهحل
 ةهبويهقلاو ةيلايرنسالا تاب دحتلل

 ةكرسل .يسطولل بكا وخب ددبو
 هبرسفلا يف ةيطاريقميدلا هيلا
 ةمآلا دم ةيكيرمالا جتادس ههبتلام
 توا اهلناب اهفموو هنسافلا
 يكدلا دساعلا قارعلا برس ى ههنست
 قيفهت ي اهباوسعو ةمالا لعن لكشي
 .اهترعو اهدحم

 برصل ةيذيدمتلا ةنحللا وصق يالو
 نبخ ريحا ديسلا يرصملا لمعلا

 سيئرلا ديسلا تيدح نإ يءادملا
 هسالا عارع صقل يسع مادض تاقلا
 تاهحون ام ايئاتثو ايديرات هسرعلا
 اكيزنا مهتمدلم يلو مانعالا اتاونو
 نو ةيياهص نم نوشونشللا اقزادخو
 .نيئراملا ةيبرحلا ذم1 بوح

 دئاشلا سيئرلا دهسلا ةريامم اسمعو
 با نم رشع نشاثلا يف يسم م

 قدضت ثكشك اهئاب لاهو يم
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 يل اهتمضوو ناسألا قولخ هبايصن
 اهتافرمت قايح هحرحلا هنوارلا
 ةمالا دش ةييرييعلا مر ا.هيملا
 ةعورشملا ةثباثلا ا هينرفلا

 ساخملا نسج لمرتعا جيسملا ناو
 لع شورملا يدامتتد9 راسستسلا
 رثاوتملا لبق لم ييالا ىنرصلا
 هناي هلضوو ةيبوبهص)او ةيلاب مالا

 قارهلا يف ييرعلا اددعش ةدابال دن حم
 ةقباسسر ريطخل ربا هيشع تركسلاو

 .اليطد خيزاتلا اهل دهمب مل هسايرات

 ةازغلا مادقأ تحت ضرألا اوقوخلا

 ناسا يسوم رارسسفس ذ سمسم
 ةيبرع ةيءادش ةبطس ءؤز د تدين

 ردض مقالا يلودلا مالا سلاطم واولاب
 نع ريهي ارئات ارارق هقصوب قارملا
 دسخيو .سكيرمالا يباودعئا طخ

 مده تاردقم يلع 8
 نوكت نأ هرثقي يقلا ةيلودلا ةسسؤلا
 ام لك نه ةدهنب اهتايلوؤسا ةبخاو
 ,اهتممس يلا عيسي

 براشت يتلا تامظنملا هده تندعاو
 نماضتل ةسماكلا ةودنلا لامعا
 نع دادمب ي ةدقعنملا يبرعلا باشا
 نبالا سلجسب عزختل ام قلطملا اهضقر
 بايشلا نيبالم نآ ىلع اهديكاثر
 مدع ,رمو مهسقتا نورشعي لتس
 يلاقتا فونم يف يدوطتم ,

 ةمآا فرتب نع دوذسلل ن

 يببالا قارفتا نع عاقدلاو قاسم
 تانثلاو دومصلا دع لتس يذلا
 نبرعلا لاهتلاو

 .نايملا يشم يله ام يو
 عيجرلا نيخرللا هللآ مسن

 ةيبرملا ةمالا بابش اي
 ةيئامشلا تامثنللا تعبات دقلا

 يلو دنا مالا ,سدلخم يف ىرج اب ةيبرعلا
 رقتا دقن هدا ها يماسخ |
 لططقشلا نع ريغب اركاج ارارتا لحما

 قارعلا رصني نأ هللا ىلا اولهتبا

 ةسمبظ دكوسيو ,يتيرم اودهلا
 ءليبش تاردتم لك 2 راملالا
 ..وكن نا صرتفي يتا | ةيلودلا ةسسؤملا
 اه لك نع ةديمب اهتايلوؤسلا ةيهاو

  اهتحمس لا ع
 ربارقلا اده ي ىرمالا سلحم هرقا اع نأ

 ةيركسلا ةوقلا هبادخكتس ةراجاب
 سزمللا خماستلا يبالا قارملا دع
 لكل قلاش رارق وش اننا مالسلاب
 ةقبامو ةبليملا فارغالا) نيداوقلا
 ةيلودلا تاقالدلا يف اهل ليذم ال ةريطخ
 شع لدي امباق ءيش ىلع لد نا وهو
 يمئادلا ءاضضعأا نب ةيمسشو لمع
 ىهيفملا يتيرمالا تعاطيطبملل سداجمملا يف
 ,رفاسلاو

 هيبابش ةمطمس م[8م ىع رثكا نا
 ةيورعلا دادمب ىل يقتل: يهو ةييرغ
 نم يياللا تارضع لثمثو رفتلاو
 حوصمو لقيوي نلمُت يبرملا بابشلا
 قمالا سلجم هدختتا امل قلظملا اهصقر
 عمجا ملاغلا رانا ماياو ضبا دكؤلو
 يتلا لونلا تاسسؤبو حلاصم نا
 دحبو نآلا يف رارقلا بباج ىلإ تتوه
 جيم دنلل ةصرع موؤشلاا رارقنا ردع نا
 كلمي اس عتاب برصلاو ةقحادملاو
 ثمدلا اه نال ةلعاش مول نم بانكلا

 لغ برخ يالعا وه لوذلا دزه هبلع
 وه قازدلا ىلع برسل نالغاو قارعلا
 الو ةهيرملا هسالا لك ناك برج .. دعا
 سس روكي نلالا يبرملا باببتناب قيلي
 هدلق حلاعب برصل ةمدقتملا ىوهتلا
 .اهب رئاسطبا لارذاو ردا

 ماعنا يأرلا ماما ةيودم اهبل 2
 وربتعي باهشلا

 ّ د 0 وده قو ميما
 يلتاقملا بوقص مس مهيييالب هناكب

 فرش نم دودلل لاظساا ري رفلا
 ٌيارفلا نك حاقدللو اهتاسدقمر ههنالا
 دولسلا ٌةدممات لثس يد“ بالا
 .لاشتلاو ١ فلاو

 ,. ةيمابشلا ربه امجللا اهم
 ةلراس لاو اهماف ةلاراسلل اوفعّتسا

 تحن صرالا اوقرحا للطاشلا دم جلا

 ني ةئالهلاو رشلا راجت ةازعلا .؛دقا

 ناكم كام نوكي نأ كمي ال دج ددسي
 ييلئاجسلل

 نيدتملا ديك قوف ردثا هللا .,رسلا هذ
 ةيبرعلا ادنسالو ميثلعلا قارحلل مدلاو
 © هييسملل ا

 دجاسملاو عسضاوسجلا ءاسيطسخو ةسصئأ
 قفا رسعسلا ة سن اسم ىسلا نيسولسملا اوسع د

 عساوجلا ءابطخو ةمئا لهتبا
 قارعلا تازغو اهببو دادغن ىف دجاسلاو

 ىوق ىلع قارهلا ريهمي نا يل امعت هللا ىلا

 برخلا لوبط دن يثاا رثلاو مكطلا
 ةحلق ىلع ننوبدلل رثكتاو لطعابلا لوط
 يارغلا تاسسنقلا ضراو ناميالا
 دهاجملا

 ةالبسم لالخ مهيظيك ل ايدو
 ىلا ةروسعملا هاشوا يف ١ ةدمحلا
 لوطدلا ةييدصت يف قارملا ةدباسم

 يلع ةيبويهملا ةيليرماا ةمدحهلل
 ناسلسملا ةدارا نع ليسا فدهتست
 هنو مهيدحو قيرسمتو برعلاو
 مهئاريخ

 مالك اه ال ' لام 'ايببخا4

 مدهمنو هثبكل هبا ىلا دسني ال يكرم"
 ةيارالا دسيفنس عاسسو قظبلاا نم
 تحل نم بشد نأ ةنناو ةيكيرمالا
 مهبلر دوخب يذلا قاطنالا ييقارعلا
 ميلا لهاشمللا زئاقلا ىشملا وع

 يسبح مادص سيئرلا
 نوكني رزؤملا رامنبالا نا اودكاو

 اريما قيذلا نيرباتا يدمؤلا
 للملا ناو 96 ممجمم مهركلا هموسوو كلاي
 ةيفشلا ةحنيبلا امه ناربيكلاو
 اكيرماب نيلشمم ةسالاو هه“ ءابتحلال
 ةتيرمتا ةفطملاو كاقلا يف اهئاليفو
 سمرشلا ناش مهنم رجم و فقي نيدلا
 يبسسحو هيه رفيرشلا

 نتاج نا ىلا مهبططح يل اوراشاو
 اهكييلا دف يمنيجو ..دهف  نيموكلا
 ف اسهنال متابلاب ضمتسلا“و هقلا ةنفلا
 ءاجيسلا هيموبلاا دييرشا اكهنبا
 همكيرم اا تا امدقمسا اهتنف
 ةوسالا مق ادنسلاو ثلا هس مفمللا

 دج نصرا لإ تاميدقملاو #: دمحم
 راجتحلاو

 يتلا ةيق الحا النا لاسغالا نأ هوناقو
 ةيبرفلا ةيكيرمالا ثارثلا اهييرات
 رديجم صرال ةيراملا ةيبىويهصلا

 ضرالا يف تاردحملا يشنتو زاجعلاو
 ةرماؤملا س ةقلخ الا ,ره ام ةسدتملا
 يقالخالا سسظ اهب داري يثلا ةمساولا
 ضرل يف .اسملاو 0 رشمو ةيبرعلا
 او دحب

 0 دخن مالجب 2 اوفاصاو

 1 راو

 مل نيملسللا باقر لله ظلم
 عادقتسا تيح يردكلا هتميرح- هشكي

 لب تاسمدقلا» ضرا ةوسيديت
 لسافالا نيدلا لافحر نم فيدم ترش
 هلامحلا ةيكزت اومهر نيدلا نم ءادق
 ةلوسرو يلاعت ه4 اهامرب + كلا
 تركلا

 ءاسفعخو ةمئأ ةياسلا عرس
 نأ لاابت هللا ىلا دجاسملاو م٠ علا
 اهلدسم يملا دوهمسلا ىف ةئردلا داعي
 .نوعراوملاو نول فنا

 رمكلا

 ين وسع لسا ةسبسألا دسف

 نيسح مادسع دضاسقلل ريستنلاسب
 يبا نب يلع ملام1 لغرم راوي

 نا يلاعت هللا للا مالسلا هيلع فئات
 نيايقي قارملل ررؤملا راصتمالا قشح
 ىسح مادع دهاحلا صيئرلا دعسلا
 ةيراسالاو ملا ءاشعا يتغ

 لالخ هيردغ بلخ هيلا فئالا اهمعرو
 رسسدقلا ديرملل ةرايزلا مسارف مهتيدان
 هفلك لمجي يا يسعا فصعلا كديدس يف

 ناو انوذ ايثمل“ يه كاك امك ,رابسؤلا"
 قارعلا ديمي ءادنلإلا باطتستحم لشفي

 ناسك يمي ناو نيبكسملاو برعلاو
 هكون رسكيو ىسملا فملاب سضملارفلا
 ءارعألا

 راوز عزرسمب ءالبرك ةطياحم يلو
 سابمإلا هيحار يسسحلا مام(: ىدفرم
 شمب ىف لانب للا ىلا ماةيدل؟ امهيبلخ
 ةهابطل ١ قئاقلا سسدشرلا تدسسلا رسخب
 برقلا نآس ه2 نلادو رايي مارص

1 
0 

 بحم را هتودم بثخ هيلا اوثهساو
 مالبسإلا ءاده# ةيئيبرتا سالزاحملا
 يارلا برشت نيفلسلاو

 هيس دعا بتاييملا راوز لهساو
 يداهلا يلع ماماغل ةيروكسصلا ةمورلا
 هسصورتلاو ءارماس ءاضقن ع٠
 4جا دمجسم لهم مايمالسلا هني مسصحملا
 لآ نيذدلا حالم ةطفاحتتس دلع ءاصقن
 ءيسسلا طبخي يا يلامبو عياجبس هسا

 مدسيو نيج ماده قئانلا سيئرلا
 يملسلاو بزملا رص هيع اع هاظخ

 قرشب نا لاقت هللا ىلا اوه رضمو
 رمارجلا هلا نع اوييذ نيولاب ديصحلا

 قلب ناو © دمحم ازربمرلا رضو
 لق رورماعب نندلام نآل دخلار ةهييرهلا

 ىملستا 1) ةيرعتا ةمئق واردلا

 انا

 ينطولا سلجملا سيئر |(

 مع. ان ري. | فلاش سبا رلا تيذشل ةيناست#او ةيموشلا
 مسيوللا نسم" يسن وم“. _سلتلم ١ سس
 ىويافسما ةيمايرب يملمعلمل" نسال رمل“
 ةراتعسلا هيجل سس للا الا يسسافا
 ديما ديا وصي هيلييسلا هع رابخنلا
 نسورزالا ىسرفلا وامسح ةيماقرسلا

 .نيسظولا نيئكللا رمي ديس ككاو
 .نممسلا جروربص لسع ,اشلا ىربخ
 عصمخلا دمادو لقياس لع راخب»
 واوحت' ويرط نم ةيطنلا و لكاشملا
 ييسلا كردابم داصخلاب رشوافنلاو
 سا11 ىل نييح مارس دئاقشنا سيئرلا

 نم ملانلاو ةيلطنملا بيبكاتل يماقلا
 ترجستا وطاب

 نك ردكم يد لسباظ روبالا برغخاو
 دئاقلا يسئرلا ديسلل هوددقمو كركم
 تارثلا فويل حامسلاب يس مارست
 ىقارعلا ىل ءاغبلا وا ريسلاب يمئيدلا
 صرت دكوب امم مهسطر بحب
 هطظنملا يف نمآلاو مالبس'" ىلع قارملخ
 مل اعلا

 فاس يدهم يكتعس فيسسلا نهتبلا
 ديبسلا روهلا يطولا رستحملا سيئر
 ل يكراسالا“ ريعمملا راعس نيام كيروت
 يقارمال

 تاث الهلا تهم ةلاقملا لالخ ىرشسو
 نيدللا نيب ةبئاشلا ةيباملزلا

 ةشتانملل اديهمت
 ذم عيدعت

 نيماحملا نامض نوناق

 ماع رابص نونا عورشب ميمغت
 ةمتكم ةمحلا فكمش

 2 نواز مورشنم دادقا ىلع يماجملا
 يحاستجااو يحصلا ناسصلا
 .اخاجفمل
 ببكي يوارلا دباج يع ار
 س نا ةهفارملا ءاينالا ةئاتو سماشلملا

 لوباقلا دا بساكللا
 تالابس يل ايدام نيماخملا ةدعاسم
 تالامجلاو ءاسنلاو ةرم لو# جاورلا
 مهرسا دارفاو يسئاخملل ةيحسلا
 رخال ةيئامصنالا رومآلا يلا ةلاستا
 متبس نوتاكلا رشم نا دو
 يساخللا فرمغ اع 0
 هئساردل ةناك رطثلا تانقفاسم
 اديهمت نيماسملا لبت ىب دولع | يلا

 ةباملا ةئيهلا عامتخا
 هبقر يدق لبقللا م 0
 ؟رارتال ةمتخللا مجسم للا
 ديسلا اهساري رك جا

 ءاريطو ديا يوما نيماخلملا
 ءامعأ يلا ةفاعإ ةيبرزالب# ادب
 . يماحلا| نم ددعو ةماقسلا سلجم

 ةعسوب ةوددن

 نيينوناقلاو نيماحملل
 رهشلا نس سداسلا ل داذقبي دقمت

 نيصاختلل ةلعموم ةودب لبتلا
 تاررطت لوح يهتارملا نيبونالتاو
 جيتخلا ةتطسب عضوالا

 ةناقن اهيل يقلا يح نا ةردص لو و
 مس نواهتلاب نيماحنا
 يام ام ناك ةشاوعلف ناسالا
 اي داصتلالو ةيسايسلا داعبالا
 ي ةدهارلا ت'ررطتلل طع

 تاردايم لوخ تلرصاحم
 ةردابم اهتسنقم ود ةيمتسلا قلرعلا
 نيبح مادع لباقلا سيئرلا بيسعلا
 لاما سانا ل رهمش سس رشع ,يساملا
 يف مثادتاو لماتلا مالسلا
 يول يننألا سلجم تارارقو
 هبلخ ةيكيردالا ةئسيهلا .لظ يف قارفلا
 يلح صورفخملا ىداستقالا راصخلاو
 ,قارعلا

 لامسأرب رامتتسا تاكرش

 رانيد تارايلم

 تاكرشلا ليجست ةرئاد ثرجيا
 41/4 لبحست ةراجكلا ةرارول ةساتنا
 لاؤمالا سوؤر ثدط“ ةيبطو ةقرش
 نييالم 5و تاوايلم  اهيف ةزمكتسملا
 لالخ جيابد 7ءمو املا 11و
 ماسلا يم يلوالا ةنالثلا لومفلا
 لاحللا

 كل" نا ىلا ريراقملا براشاو
 ةكريش 448 عتارب عون تاقرشلا
 تس طكرش الو ةدودحمو ةزلتخم
 هكرش 4و ةيدباصت تاكرش 9 يدرغ
 ماع ةكرش 49 يلا ةناما ةزهيسمم

 تاعاطقلا لع امنت .عوونس
 ةيعاروسلاب ةيهامملاو ةيرابجحتلا
 تاسعفطنلاب ةحايملاو تالواشلاو

 لقساو

 ةراحل ؟3 حيتم ةرئارتل برخدا امك
 ةيراحتلا ةلاتولا لامكذ ةسراعم
 ةلائولاو ةطاسولا نوباق بحومب

١ 
 اهيد ةالعا ةرمدلا سفن قالس ةيراحتإلا
 سس لوالا بصنلا لزج ٌمرثادلا تحنم
 الهكز 010 نإ) ةراشا يصاملا ماملا
 ةيراجت

 ةيتيركذوك بيبانا
 يعارزلا مادختسالل

 هيصركتركاا ببانالا لبفم نلعا

 نع تازانملل يوزافلا هكرشل هباسا
 ,نعلا بسامالا رس قرسك تابستل حرظ

 نرملاو ةياونا يك اهمادختسا نلمس
 ةسطونا فنحلا يف هنن اماه"

 جار رسب هلا

 قورافتا ةيكرش سنن, لاسعو
 حن روكدملا لفمملا ا تاواتمل
 راظفامو هحالسم ررظو هةهاتسم بسال
 ةطاررلا ل ةومثج تالاسعتسسل و هفلاتمم
 نارخا تالايجتنو يرلاو

 نط رخلا _ كماي ل فاض

 جاربسو كيم جاو ةئامس
 اهلنا حابفم نب

 0 همحا
 نوكل | امل ها لحب و ةطالل هكرتسلا ليصم

 ةز دددأا ملح رمل؟ ل“ سملا

 راسفنتسا ىلا وصدسي ةراسجشل# رسي زو | كددلا نينانربلا رقتلا |
 راسصخلا رسكي انتا اطل يناستق

 رهرو حلاض يدهم دمصم دل الب
 ٍيراهبلا عاطبلا يف لماع :هجسلا
 اهخاؤمل راوملاو باماكطمع ءديسأ ىلا
 ةيهبونيصلا بيئيرمالا - دئطخلا
 هجرت يقارخلا بهشلا دومم ريردمو
 ةمالاو قارمتا ددهب يع  ظاضكا
 ةيمرملا

 لالمع ةراخشا ريزإ ديس  دكاو
 كراش اهوب اعامبمسا سم روصخ
 ءاردمو ةراررلا يف نوماملا دما هيب

 هيراسجلبا .تاكرستلا عورغو ماسقالا
 يف قولياسلاو ةيسرحللا فمجحملاو
 ةطعاونلا ارعطا ىلع باتعجاتد او دادقب
 عيسح نع ةلوؤسملا ثادايعنا يناديملا
 مدسمو يراختلا طانطسلا تامل
 تاناسحلا قفو ننرلا عب لياتشتا
 تاقايس# نع ءاستمالاو هيدبلنتلا
 ةياقرلاو ةممانملاب ةرادالا ي هدمادسلا
 ماهملار ةيركرملا ةططططتا ديبدتل
 [رقو ةكرش لك ديدع ىلع هيءاظنلا

 .ةرارولل
 [ديدس ةذصرم لخد قلرحلا لا

 ةيفايزبمالل هيدعت ف هفيراثو
 يد اهمدخقو اهئابلطلخو همكيرمالا
 يوست زايبتسا بلطتي امم ةلطدلا
 اضتاتاط هلالط يم سركب يلاتت
 راصخلا ريشل اندراومو امئاونبعو
 ىلع نمورفلا رئاخلا ىيدامنثتالا
 ةلواحسم ةيا ماما قيرطلا عصتو قارحلا'
 ةهجاومو ةيداصنقالا 0 دابصال
 مهل مهل نلوس نأ ةارعلا نيدكملا(
 ادلب يلع ياردعلا ةريرشلا

 لمت يشك نأ ريزولا فونملا فاضاو

 طاضشنلا ميوقت ءوس ىفو يتمانلا
 تورط يفو ةبصاخلا ةرثللل يتحتلا
 لغ ضصورلملا يدافتلا11 اعسلا
 ماقدنالا ةناح رهطا يدلاو ىاربلا
 كيشت يف ذيلاعلا ةمهلاو كييافتلاو

 ةيرحت عاشو ةيعيروتلا ططشلا
 تامولا ديفبتو ةيسوومملا هقالغلا
 نم ةيرمب ةلاجتا هدف ريوتحتل هيبرطلا
 نيرصتتسم يعاولا ماقدمالاو ةمهلا
 ةهاتللا هرئزتلو ةيحانمالا تافاطنا

 راقتسالا تالمحل ةلرثملا جئاتملاو
 تلدح يتلا لمحلا ةيحاذماب رموهملاو

 نيدرسمي ييدامتلالا يدلحلا نم
 قارملا را

 ئرقلا موقلا تاسيس لثجو يراصتتالا
 ةيشاعلا

 ةرارولا نأ ل" ريزهلا ديبسلا راشاو
 اهلا )١ 7١ دنعاو رهش لالخ ثحلتسا
 اهلا( ٠ ١١ ) ىلا ةقاسصا روستلا س لع
 النا لالخ اهتسنتدسا دق تماك رع
 سس ثمقتسأ ابك ,يصالبا مسولا ( ,رس ريشا
 .لادامث ثنيمك رهش فصت لالخ ىلشتا
 مسيوم لالش ةملتسملا تايمكلا
 ةقباسلا ءامحلا

 نا حئاص يدهم دمحم ديسلا ةكاي
 1دايز يف تحجب ةيتل ةرئابمو ةرارولا
 بلشلا ص صلختسملا ررلا نادك
 تاهمئثف ظئراطم ةئاما إ 15 ةمسمس
 نا لدسي امم اقباس ةبهلذتسملا
 دادّرَت قارملا بمشل ةبعادمالا تاقاطلا
 ثاططخملل يدصتي وهو انئاق
 لكو ةهبويهشلا _ ةيكيرمإلا ةيناودعلا
 ,ةريرشلا ىرقلا

 : نامونلا حلاص زيزع قيفرلا
 ىوقلا سيهظسلا يبعشلا شيجلا
 لسسطسلا قا رسستلا شمول
 :مساج دبع سابع بتك

 نامومثا جلابع ريزع قيلر« ضتنا
 ثمجلا برحد ثيوكلا عرف ةدايف مد يمل
 هم ماكل 4 يكارتشالا .يبرعلا
 اهجإلاو ةيبزسلا تامطبملا يتمم
 ةشقاسمل تيونلا ةعفاحس ةيثهلاو
 ةرورصو تامظدملا هذه لمع عفا
 رافشتساو دينحتل اهنعب اميل قيستتلا
 ةئايإل ةيبمشلاو ةيروهامجلا .رتافلا
 ل ينربهصلا  يكيرمالا رارقلا
 .قارملا ىلح ناودعلا

 ةدايق رس ليما قيفرلا صرحتساو
 تاروطت يمشلا شرجلا كاف
 هتودح لا اريشم يايسلا 0
 ىلإ ثلا ,ملاعلا كيد ل
 لقلختاو رثشألا ركيبعلا١ رايهثا
 كلو دلل ثحياف لودلا نزارعلا

 ةكيرما ليج امم 0 ٠
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 رف ةدايث رس ىبمأ قيطرلا فاشاو

 تلطنسا ايرصا نا برن: نيوكلا
 مارضر يكارتشالا ركسمملا راسهنا
 «لرخألا يوقلا نع ةيلودنا ةحاسلا
 اهبذولم تسرامو اهتدارا تعرب كنديو
 امامث ةؤرحتمو ةيوتلم قريطو .بيداساب
 ثغرفلاو .نيذيلاو باوصكا قيرط نع
 «لودلا هلوتحم نم نمالا سلجم

 يا تنولا يل لرعلا ىلع يكرم
 (نميلاو ابيتإ ههف تعئتما
 نا نود اهترعب نيسلا تظفلحاو
 .(وتيطلا) قح سرامت

 ةداينا رس سيما قيطرلا قرطتو
 ذقنا ةدايقلا ريد .ىلأ بزحقل تيبكلا
 3 ماذص دئاقلا نسيئرللا
 ايربسالا يخيرمالا يدستلا ةيساوم
 هيف رهجا يذلا يا وبما
 ناب دكؤي ,قلرفلا دما درقلا مادختسا
 ال اانلا سيئرلا ةداشب ميظعلا قارعلا
 قئرعلا نا , ةيراصنا ةهجاوملا تشي
 ييعسلاو يح ىلع هنإل اهروست امب يوتا
 يرصلا ةكراتملا يف مهل .نحتر ءدحم
 مهلياطاسساو مه بوش ثناك امهم

 شيسلا دالل قيفرلا فاضآر
 تيوكلا ةلظلاحمل ييمشلا

 وبه يبمشتا شيجلا نأ
 ليعمل يئازملا شيقبلل يوقلا
 دشم-بودطملاف
 يا ةيريهاسجلاو ةيبمشلا
 - يتيرسالا رارقلا ةيجارلا ةينهلاب
 «يئايرصأ رارل 3 وما

 - يليزسنالا امهشتا ل

 ةلامدتاو ةنايطلا زوهر خم يتويهيسلا
  دهقر لاثسا ماكحلا برحلا سا

 1 عايل ماقللا مهد-و
 ناهق نو ا «بزحتل تيرخلا

 تيهكلا ةظنامسمب ميدحاو نمالاو

 ةيعارزلا ةعقرلا ةدايز ىلا ةوعد

 باصستسإ نسيسع را زسملا ما زسلا

 ضراألا عارزستسا ىف ةسنيعس
 يرملاو ةغارزلا ةرئازإ تردسا

 ١41١١ ةمسا ه6 و ملر باميلعل
 رئارق ماكعا ذينتتا ةماشلا
 [549) مرفلا ةويتلا ةدابم سنبجم
 ةيساررلا يضارالا رابتملاب رماقلا
 نماثثالا انرع اكلم هثولملا
 وا ةصاخلا نيؤونعملاو ريفيبطلا
 فقرصنلا قدي 0 ةلودنت ةكولملا
 اهباحنا متي مل يتلا ساختاللا
 ا م ياعرب

 يفووزبت نود ةلورلل ةكولسم
 لومحتس باهولادبع ديسلا لاقو

 دومقملا نا يرفاز ةعابرب* ريرو
 ةيونملا ةمسلا يه ةيعارزلا هداثكلاب
 5 لأ صتسي ارم همحاسملا

 ل اة ع
 ةيعارو امرا كقتسي عرذرملا اك ةذاه
 ةعاورلل ةحلام مسزد ٠١١ اهءوناكو
 ةيرتشلا ةيعاررلا ةفاثخا .تباكو
 ةقاتكلاب ةلامال 84 اهب ةررسملا
 ٠١ اهل ةررقلا ةيديصم دعاررلا
 موقي نأ ةلالا مده ل بحد هاملاب
 للصم يل امنود م٠ ةحاررس عرارملا
 ميعلا ف اسود 5 ر  تثلا

 ك هسوقازرلا امو للا فامعاو

 216 ةميي كن ةيؤرزن رعارالا
 يتلا ةحلمتسملا .يصارالا را هلاناس

 .1١ ةغارر روخيو ةطيدحب , عررن
 لقيتافتس ةسيملا ةذه يف هلاملاب
 ةيامكلا روكن يح يف يرخ١ هيويش
 نش لقب ال انن ةيفيصلا ةيعازرلا
 مها ةعالا

 مومحم .داقولا طبق فنسلا
 ري يصارالا يف هيوكشلل مل“ نا
 3+ نيا لع 7 امي نول +  ةسسملا
 سششلا وك دظسخعلاب جرو  تياملاب
 هللارر رزضسو ةبربملا ديوك  سخو

 ليصاخلبب همسسل ةدق ضد 1
 ١ ةكارر بحي امك يرش  بومس
 هظطساول هعوربا سارا  كاملاب
 نأ رثبلل نلمس يملا ةجاسللا ءارابإلا
 مسيح رمممملاب و- ةطيخلال قيوزن
 مانلاو هم ديوح

 ىضارا" نس هيام # هيا دعو
 ركميو نارسحا ةيوسلا نأ محامي
 بديت هةعيهجلا ليسصاعملا .بهحاور

 هيلارر ىلع رثألل 3 اميو ه0 رافوس
 ريمسلا  اندملا

 رورطاععزرم يملا يسارألا يلى
 سيح اهنع عج ١ زلا ةقان

 انك اهل بغهحلا همام
 23 ين دير 0 هيحالبيم هلا

 ءاو

 هه

 روض

 ةيجاردلا ةيفاثنلا نم هةلاضاب
 يرملالا .ليصاسلا زا تاورشطلاب
 يضارالا كلل يف نيعرارملل راهخلا كرتيو
 لرمحمم ععشلا وا ةطتسلا ةعارزل
 ةيثاملا صيحلا بسنحو 0

 .يمارالا يف ايعارزلا ةفاثكنا لوجر
 م دغي ةقاررلم ةحلاصلا ةيميدنا
 ارينا عفمت * يتلا ةاحاقا

 تاريجسملاو ةيرشهملا يما
 رسيزو دبسلا سيب هربوا ةديبشلا
 نوت اناتزلا هذه نا يرلاو ةعاررلا
 يتنا راطسالا ةنودشم ةيديدلا يبازإلا
 اهيل راطسالا طول لدسم نوكي
 ٠ ٠٠١- نوكت يتوق امل رثملم «غ* + م
 ةعارر ررجيو ةللتحتاب عررتر ةئافبا
 ةبشلا هديج س ةثالاب 6
 يضارالا ين ةمانكلا اما ىرخا ليماصمب
 وقم لدعم وكي ينلا ةيميدلا
 نم لا لا دن ١ - م د ام اهيل راطمالا
 ةئ اذكله لكث ال نا بٍسبيل رتملم ع ١ + ها

 نو ةئالاب 50٠م يع ةيعاررلا
 درج بسخ ريبشتلا وا ةطحلاب
 ليصافب ةعئزر .نكيي اسمك ةبرثلا

 ءصرالا نم يقدتي اميف ىرخا
 يتلا ةيفارزلا يمارالل ةيستابو
 امق ثاسبو د ةسسظ- نم اهتخءانم نكت
 ةيوتشلا ةيماررلا ةطاقللا ىوكت نود
 ةيئاملا همها اقنر اهيل ةيفيفلاو

 يكب .يمارالا هده ةعارر نكسيو اهيل
 لوصتخم

 مدع ةلان يل هما ريزهلا ديلا مكاو
 قح بحءاسص وا سرالا لاه مارتلا
 اهتحاررب اهرحاذس را اهنك فرتسلا
 هده بحومب ةذيحا ا هباثكلا فمح
 انآ ٠ ناق ديرت ةدسسب تادبتمتلا'
 قحب قشم ةحاثكلا كلن نم هئاللان
 لس ءاهماتو الزأ» ,نيترقفل# ماكخا كلاذ.:
 مهرسللا دروشلا ةيايب سلعم رارم
 1457 هسسب الا

 م4 0 ةروك املا ةمسمملا فباكت الا اع“
 هحلوصب قلب ريثمي هم لعام هئالا
 عنقي روك املا يسمرتنلا مكح ويدطتل
 ١ قرطلاب لصعدمي رضيوعن
 يلا عاشما للاسص مميك لياعت امن

 له ادت نمر ام عاقل اهنملاررل فتم
 يندقت دل ناك نا تاليهمتو تابدخ
 بحام وأ نمر 1 كلام مردلي ملا ارز
 ةحيرخاسبم و' اهيل دعرتبلا ىخ
 لسملاب لييصاجلا جانبا قيعسب
 دلسخف هيضاطلتس يل هيودللا هلل رزعملا
 ملبس هبي ةعازرللا زيرو ديمسلا حصوا
 ءةرآ دعا



 دقي - تامصنالاو مار - تمارا
 ودنا نمالا سلسل يكبر ١ رازقلا
 ثار 2لا لك ةبفداو ةلعيطخ ,ر' .أا دض
 ءازا ةلوؤسملا ةيبزعا تايم ءشلاو
 مالا ريسم

 رد احتلا همبء + تسجش دفن
 نوزا سلم لا + ةوخب ةيدوطسلللا
 تاططقملا مم بواجتملا يلوءالا
 ةمالاو قارحلا ىلع ةيخيرفالا ةيشأو املا
 اري هل

 فيوبش وبا اد لانو
 رسام يبيطسلفلا سيئرلا راق»
 نأ ىمسأ هلل ميرصت يف تالا ٠
 حقب يذلا رس نيمآلا كي 7
 برحلا نالغا قمع دخلا تايون“
 قرشلا ةقطذم يقف رتوذلا ؤ دم نم ديرمس
 برخ ةيلاح وحن اهفقديو طسبالا
 ةقلمنملا يلع ثراوكلا بلجت نل ةرمد٠
 >4 يلاعلا راصتكالاو ايوروا يلع ليدعت»

 يالا نسالا سلبسم رثرقا فصيو
 مداضتال اهارئا 2دعتملا تايالولا تيل
 اينك مالسبلا باب قالمل# ةلواعسم 0
 | دوهجلا ااناك يفع قيرثعلا عقفلو
 4 بنجي لح يال لثبتو تلا
 ,ةيكيكح ةئراك ملاعلاو

 يسيطسلللا سيئرلا راشتسم ركذو
 د يف ةدهتملا تايالولا رارمتسا نأ
 نو اهلاس ينوههسعلا نايكلا
 ايتانآو فينج ةيفااقن# اقردع لكم
 ل ودلا نمالا سلجم تارارق عبر اظراسص
 ليغ سيطسب افلا بدشلا قولام لوح
 ,فرصتلل ةلياقلا

 سلب لالطت مارج نم 1
 مزامسلا رارقلا ذاختا يف لو هلا نمعا

 يضارزالل ينويهصلا 81 عاب“
 مسسسستسل ميس

 ع سو سس م

 نسنمالا سلجم زارسسق بح 0 / 1و 00 2 ادن ,

 بر سس حلل ىع ست نطت سئ إو :هسير لايعرسس_ باي

 ةلظم نسم الا س لج مرارسسق:نويندرا نوي بايع
 يس سمسم أ ياس اس سشلا ىلع ناو د سيلا

 سس آم لس ب سس
 .ةييرملا

 ومع يباروتح هكللادبع ديسلا دكاو
 ريرعستلا ةمطنمل ةيديؤبشلا ةمصللا
 نمالا سلجم وارق نأ يما ةيديلعلنلا
 هدم مظتصي مل يذلا رئاجبا يلودلا

 تايالولاو يسويهيصلا نايغلا نضوس
 اكل نت ةيكيرمالا ةدحتنلا
 قومدملا ثاريثاثتلا س ةتوطلا برمنإ
 ناوذغلا اهتلطبس .يثلا ةربطخلاو

 هجوتلا يسكمي ال هئاب رارتاا شموو
 لكاشملا لهو جارفنالا وحن يكلاملا
 ن0 م ديمب وهر ةيملسلا قرطلاب
 نل ادثكؤس ةدهاسلا برخلا ماوجأ

 ىرتسو لتش تررخ يتلا نطنشاو

 يذلا ةيقيقلا ابا ءقتوملا

 يا نود نمالا سلدجم رارق ؛هينغ ظقميسا
 يلو دنا عمتجملا ةدار# رابتعا

 لك يئاروص ضؤيبع ديسلا اهدو
 ةيارملا ةمالا ل يع نيسيرحلا

 قيسنت ةجرد عفر لا يرحلا يضطا
 لح رول فتارلاو دوهجلا طرحت
 برحلا ىالعا نا لا اريشم ناوالا تاوف
 سلجب ىلع نضتخاو هيحفرف يذلا
 لقاكلا مغ دهجلا ديف دعاس نمالا
 بوخلنا ٍدض ثنو يتلا لو دل نقسنك او
 ,هسيرعلا للاب ثحانو

 ةيسايسلا تامظعخلاو ىوتالا بئاشو
 رطاخ#لا كارداب ةيبرمثا ةيبكامتحااو
 ةيبرعلا ةيماا ليقتتسب يلع ةميدبجلا
 تلردقلا برسم لاح ين اهتمرج

 ايجاد يقارعملل ةيياسنتالاو ةيركسملا
 رثكشالا ةماكبو يروقلا كرختلا ىلا
 نام اهثافدحو ةدحتملا تايالولا راعشأل
 ,ايلاغ مهفلكيس ناودحلا نع

 ةيديفنتلا ةئنهدلا وضع اعر امك

 ةيبج عيسوت يلا ريرحتلا ةمظملا
 طغسطلا ةسرامإ ةبمبرع ةيبمش

 يناردحلا اذه يف ةلعررتخا ةييرملا لودلا
 لسا رم راوعس يل لوطدلا ىلع اهشدحو
 رابدملا بلجتس يتلا برصلا قالت
 .غلاملاو ةثطنملل تاليولاو

 هيو دبع رساي فيسلا لاقو
 ةيظنك ةبيذيفنتلا ةدجللا
 /تباك ةمظنلا لا سبا ةينيطسلفلا
 لثم لودلا يس مدع ىمسي نا ل لماتا

 لحا نم يتيفوسلا 0
 نمآلا سلجم يب راوخلا

 تاراذنا نم الذب قارملاو يلودلا
 يا لأ هيب ىلدا فككاوإ 4 1
 592, رقرقلا ىلع يآ ىشلا نيالا ملجم
 دمحح ةوقلا ىلا هوجللا زيِجي يذلا

 ثالامثتعا فغضي رارتلا اذه نا قا
 تالامثحا نم ديزيو ١( لحخلا

 مدع لع اليد / وهو برحلا
 .ةيلوذلا ةثيهلا ةساهس يف نزاوتلا

 نك ينيطسخإلا 1 1

 يم لصوتلا متي قو هئاب دعانا
 اد نرتب لحح ىلا راوحلا لالخ
 كفرطالا عيمج قولحي جلأسم ةظفحي

 ,بوصلا حيش هميو
 اهنا نلطنشاو هير ديه مهتاو
 نكمي هنا لاق دنكل برخلا ىلا يمست
 وهو ديحولا لهلا ردغ هبرتحلا يتاحم
 لشدشاو ديرت يذلا ميرحهلا ربك
 .قلارملا مع راوتعلا ىلع هيشرلا

 ءانبالا ةتاكرل ينايسنا ررعللا ياتو
 نل رسما هل قينمت ف «افو + ةيمبطسقنلا
 نا ةيكيرمالا ةدعجللا تاهالونا ىلع
 خيراتلا نم ظمتن ناو راغتلا همت
 نأ اخيبص سيلو ديعدلاو بيرقلا
 ارركتم التم ثسبل ةيماشيفلا برحلا
 نلو ةرملا هذه ةنلطاخ نرثل ننل برحلاغ
 .روهشو مايا لالخ يهننت /

 سيتارتمالا فينرحلل نا ركدو
 تايالولا مدهنت يذلا ينيئارسمالا
 ةاخاقفم نإ ةيكيرم#ا ةدحتملا
 نلو برعلا نم نك برحلا
 رظفنلا راصق نم رازخلا باتححضا هحم
 ..لماشلا درمتلا نم لاوسالا نمسا
 هبرخ ضوطي " يبرعلا يدنجلاف

 يدنجلا عسم بنج ىلا اينج انلطعم
 .يبرعلا هكيقش دض يئويهسصلا

 لولا سعب ينايسلا ررسملا دقثناو
 باكر ف ريست يملا ىرتستاو ىربخلا
 ذاكتال ةيتيرمالا ةمهعتخا تابالولا
 فارجالا لكل ةلئاخس ةيلرد تفرارت
 برض ءقدهتمت ةيناسنالاو ةيفيدلا

 اهتمارك س ليثلاو وي
 .اهتزعو

 قارسعلا بئاصجب لاتقلا ىلا نيملسملاو برعلا اسعد | ةمالا فدسهتسب ناودسع نم رذسحي نميلا

 برسسحلا : ىلذاسستلا قسسي رفلا | لسخدست زوسجي اذ :يسبسيلا سيسنرسلا
 يسب رسفسلا رسيستسملا يف نمي رسغ لا يسسكي رمأ فسسلا ٠٠١ تيك سس

 يجباص هللادبع ىلع قيرقلا ضو
 يدلل ماشا لا معو ينميلا بعشلا نلا اههجو ةسنت

 بازسالا تب  عاو  مساوب
 ثفحسلاو ةسييسايسلا ثكععال  /(و
 وشلا نِمالا سلم رادصإ ةيردل“

 ,قارملا دض رطا ءايكيرما ارا لا
 حيصا مالا سلم ينل ثدتاب
 ,/اكيرما حلاضم ةمراطل نما سكر «
 لاسب ةؤارش مث ديدحلا ةرارق نلو
 .نابجلا برملا

 هةباويحإلا تمد ءاسيس ينن
 ةيروهسجلا إ ايسبايسلا ثامهطبنلا :
 ةدحتملا مبإلل ماملا مالا ةيدميلا
 ناك يلودلا مالا سلجم ءاضعأو
 نيف روس دتلا ىلاقيال مهرود ةسراسم

 هيلا عفت يذلا اهسهنو لستم رب
 ىلا لا ةدسحتلا تاهالج

 ل1
 تاسيفاقتلاو بارعالا تس!

 اهتيجو ةلاسر يب ةينمبلا ظيسب
 راليوك يكد زيرهب رييقاط ميس 7
 ءاصعار ةدختلملا ميسالل ماهلا 4

 باؤحالا نا لودلا نمالا يس ٠
 ةيروهمجلا ايسنا تاميط عم
 عباتلا بمشلا .عهامجو ةيءدم
 ةابعتالا نيديدت» راكتساو يدل
 عقدتت تالا يذلا ربططلاو مه ملا
 ثيح ٌةدحتلا ممالا ةسملفؤعس جل
 بترشلا ماييشتساب لقت ند ءم
 ,تاعازشلا 0

 رمالذ اهميه نا ةلاسمرلا تجلا“ ٠

 فادهار تاهجوت عم ايلا نم +
 مالسسلا رارآلا ىلا ةسشادتا ن4 ٠

 يب تاعاردلا قلحو شبامتلاو يب ٠
 .ايسلب مسالا ءر'ا

 ممآلا فقوم نا ةلاسرلا زهع موا
 اج يذلا جيلطلا كادسأ نس هع

 مومخلا الا يعسللا 7 ٠
 ا نلجم عثر ىان

 رهو ..اهقانيس روت عم قاس م0١
 ,قلارملا ىلع ناوقحلا ىلا وادم , رماا

 فقوملا اذه نأ بارحالا تباهو
 ةمطظنملا فقوم عم قفاوتي ال ديدجلا
 ةلدابلا ةيلفنللا اياضخ ص ةهلو ذلا

 دع يتلا ةيلوؤسنا لكي
 ةيسالسالاو ةيبرما# ةراهنلا لسارم
 اهتردقا كغتمت اهنا نرع القف ةفرخلاا

 ىلأ تمكتحا اب اذه اهتقاشم ةجللامم
 ةدكحلاب هتالاو ةبمالل اولعلا

 خيسرتو_مهاسذتلاو راوحلا بوثساو
 نا زوجي ال يبرمتا ريصصملا ناب اهنامجا
 نوري يتدع وأ نوربغلا هيف لخدتي

 نا جلاص هللادبخ يلع قعرقلا.لاقو
 ةدحولا رصن زاجتاب ةيكمبلا ةريثلا

 ظيذلص نوكت ام ىوللا مويلا تراس
 بعبشلا 1ةيعح ْن ماطغ نوكت ١م لضفلاو
 بمشلا ةسرامم يف البقتسدو ارساخ
 يساليسالاو سول ةرواسا 2
 اروطل ربتفت ةبضغيرات ةلامح نإ لودلاو

0 
 لاتو جيلجخلا ف برس مالبهأ رطابتم
 ةرمدب نركتسف تبضل ام ونام

 ةيئلارعلا هاينالا ةلاكو لسارم وكذو
 راشا ملاص هللا دبع هيلع قيرقلا نأ
 ءولا جرطت لظح يف اهاقلا ةمكك
 مولع 3 جاسجاملا ةلمس نم ةيئاقل
 يئثدبملا نييلا بقوم ؛ىلا ةلعرشلا
 نلو .,ةقطتملا ف عضوا نس تباتلاو
 ..لاملا لياقم ةهفظوم ريفت

 دعس قيرقلا ردق . عاو - ركئازجلا
 شهبسلا ناكرا سيئر يذاشلا نيدلا
 م1319. لموثكا برع لف يرمخملا
 ل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا رئامسخ
 ( ةظطتمسب حلسم ماذيسع يا
 مؤذ١ *١هنع لقت ال اهناأب 0

 .حيرجو ليتك نب ةباصأ
 رئازجلا ةعاذإ هلتب تيدح لف لاقو
 هيلع مانقإالا نب ادهح فرغت رسا نا
 اديرع تردت اهتال ابرعبإ ليتم لابشا

 3 سا 0
 يسيل تاوسلا مكببحسمل |

 داشلاا .نيدلا دس | ممخواو
 روس اهناط تعلفتا اس 1ذا كرامملا نأ
 ةق:نب ف طقثلا راسبأ ىلغ .يتات
 ن اعطلا رابا نوكتسو ..جيلطلا
 يس دثلل سرعتل فادشلا لوا ةيدومسلا

 .٠ مالا دا ايفع 3 ييسلل نمطت ثلا

 لك رسختسو ةلرشحملا موب ع
 لوزت نا ممب بزملا ماكحلا نم اهناكرا
 نلدسلل ن نوعبصيو ةينكالا
 ل١ ةناضأ ينويهصلا نايكلا عم دحعاو
 ذا ةيداعتلالا اهخلاعم يف اهثراسخع
 ْ (" بعشلا نا مب ال
 ١ دض ةيبالسالا بوصشلا
 ةييرعلا ةيبللاالا دضو اههلاصمو
 2 .اهيبلبم نإ فقتا

 يداشلا ىنيدلا دمس قيرطلا فموو
 تارارق اهنأب ةدحتمإا ممالا تارارن
 شوب جروس اهتاركش حام ةيكيرما
 لردلا ايهيلع ٍتقداصو رمكيبو
 ليدهتلابو ةيداملا تامارشالاب
 و عبصا اهنا نا ىلا ازهشم يركسعلا

 او هل يأر | ةيكيرمالا ةئميهنا لل
 هارت ان هايسعلا ةغاذعلا الا هيف لمن
 هل ططخبو ةييكيرسمالا ةساييسلا
 : 0 ايلعس

 ضقرت مالسالا ابيل لكاو
 يضفرت نأ انينعابازن اذهلو اليدوبفلا
 لامكشالا لكو داهفتسالاو لدس#
 انجيد ةميرشو عطاقاتت يتلا ميه اذللاو
 املما عم ضراملتو ليتحلا .يمااسالا
 .دحوتلاو ةدهولا قف

 هتفتو ذطتو من ىلارهنا نا يلا راشاو
 ةيدويعلا ضقرل الا هذه ةيلوظبنا
 يلع اكيرما ابهضرفت ,يتكا دابفت ىالاو
 يلو جالسلا ةوقي نيمئعملاو برملا
 نوملسملاو برعلا فالي نل يديني
 قحلل راصتنا هثال قارحلا ةربغنل ادقعاو
 نهذدلا مىدابمل راستنا مالسلاو لدحلاو
 5 .فيهنحلا يمالسالا

 نا يل ذاشلا ىيذلا دعس فكاو
 2ع نووعدم .نيملسملاو برغلا
 0 ! لامس ,رشم تقو لاا نم
 تاس ةبيبرملا ةباركلا نع
 قارحلا بئاج ىلإ توثولاو نيملسملا

 قارعسلا ةفاخا ىلع ةرداق ريغ ةيكيرمالا ةجطلبلا
 اهتمدفم فو الميوط كرظتلا يتلا
 نييطسلفب ييدروسملا لالتخالا
 ١ ةيبرعلا يضار اليو

 لجا نم ةقرحبا بدن رئازجسلا يو
 تارواتملاب رئازجلا ف ةيلعارتميدلا
 ريرسل تذ دهتسا يشلا ةبتيرمالا
 لاحملا اهت حبشي نمالا سلجمب زارل
 يذلا تقوله يب يي نوع دبل

 لحب قلمتب رارق ةشئاانم هيف سفرت
 ,ةينيصسلفلا ةيمقلا

 اهمهزتي يتلا ةكرح )ا تحضواو
 نب مبحا قيسالا يرئازججب: سيئرع“
 لل رتارجلا يف هتعزو رايب ف اليب
 اهءافتسو .. 1, ةييسيوس بسلا
 عيلخلا يف ةرمدب ديرحب نورفحي
 هظداعلا |ودلا نوناقلا مساع
 تدئها امدنغ الا سظنبو سمالا+

 ١ ؟هرياو امبو اهاتيرغو ايبيل يشع
 -ا والا نس ثلو نا يف ضرامتت مف ني
 هيباو دملا يسويهيسلا ناهكلا تاسبر امم
 «ربجت ماو يهل دصعا
 نمالا سلجم تاوارمل ذيقفش نم
 .ةدجتملا ممالي ةيباعلا ةيممجلاو

 هةقلطملا اهتدباس ةكرحللا تدتلاو
 هصرا نم هعاقد يف يكارملا بستلا
 ال لكك يبرملا دوجول# نعو هتياركو
 لكل رهادلا اهلقوم ةددجم اًرهتي
 ةكسضت لجا نم ةيرووضألا تاردايخا
 ةريخلا ىرقلا لكو ةيبرمإا ريشامجلا

 لخدتلا ةيباجمر ةهجاومل ملاحلا
 جيلخلا ةنطس ف رضاسلا يكيرم

 ,يبرعلا

 تاو رمضعتلاب اطكرحلا تداتئاو
 ثرم ٠ ةمكاسم دقمل رئارحلاب ةيراضملا

 شوب حروم ,ي ءيرسالا سيئرلا ةامعانلا
 .بردشلا قحي همئازجع ىلع

 ' يه ام ة كحملا هذه نأ تنانو
 ' يف جاتشي امع قدداصلا ميبمتلا

 رده سيساخل نم ةيبرملا عفامجلا
 _. ةيتاودعلا ةيكيرمالا ةسمايسلا
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 ناستيندرالا (يارسلاو (روتسدتا)
 ةرازوب ةقحلم هناب نمآلا سلب

 .ةيكيرم#لا ةيسراشلا
 نأ سما 1 تار

 هردصا يذلا ذي اجلا الا راركلا

 لامب هؤارش مت والا سمأ ةلهن سلجمملا
 اشتالاو هل دادعالا متو رالسنلا برعلا
 .نيسملسملا لام تيب نب هيلع

 نومك لل هنا هروتسدلا» تناقو
 ريرعت نم نطدشاو نكمتت نا ادجافم
 دم هتارارقلا نم ةلسلس
 يذلا ييغالا رارقلا كلذ ف امب قارملا
 برص ماما قيرطلا متلي نا هءاش نم
 ادبش الود كانخ نأ اقانع 2
 لمفب ىرخاو بيهرتلا تحت اهنا,
 يبزملا لابأ رص تحت هثاد ميشل'
 . سيشربا

 انك نه اهلول ةفيحعلا ثفاضاو
 ةكسملسلا هده لا رظتلا انتكمي 3| هانا
 اهنا ىلع ةرئاسلا تارارقلا يم ةليوظلا
 ءياودلث عمتجملا ةدقزا .سع رعبعت

 ةروغد لا ةنيحصلا تراستاو
 سلسم رارلا هيلا يدؤي بث يذلا بقوملا
 ةهجل اموصخ دي وحلا يقيرمالا سمالا
 ل يركسملا رايخلا جيجرت
 ءةلطظفلا ادك لثم ناب ةدكؤم حيلخلا
 اكيرما مممي نل بوقثلاب ءىلكا يلودلا
 نل امك برحلا نشل ةيقالطالا ةيعرشلا
 ماعلا يلرلا ليلعت س اهبكمي
 ىموافئلل "هيم دادري يدلنا يكيرسالا
 لاتخاذ يفلس لد ىلا لسوشيو

 اده نا رم ٌةييحفلا تودسعو
 ويعد مراتستملا لا ينالرس الا
 نأ هبات نم قازفلا عم ةهباني“
 يط ةدايعو ةياهب هل راسم يف شمستاو

 ةكرعم ةباثمب نوكتس يثلا بركلا
 0 بول تا ةيحوتلم
 مارخمفلا ف اكيرما فنا غيومتا كلذ ل
 ,طفذلا نايرش رهبدتو

 نل (يارلا) ةضيحمم تدماو
 لك ةرداق يك ةيكيرمالا ةجطلبلا
 ء!١ عئالذاو هنساو ىلارحلا ةقاخ#

 نطتشاو مسو لف نكي مل هلا تئاقو
 راتحم نم ةجرولا هذه ىلغ مدخت نف

 اهضرا ناهتما ىلع رارمالا نمو ةمالا
 نا لول اهتمارثو اهتلناسسزو ؛هتاسدغمو
 ةرضاقلا ةيدل نااهل اوطع# ابرع
 .رضيطالا هوعلا ةكراطبل

 نا انعربقي مل .. لولت تلاضاو
 يكل نيملسلاو برعلا تاراعلم قرست
 نيل ىرخا الود .راعمشاو اهب يئرتسشت
 مهثئراست مايقوا ةباسلا نوتي 2
 بعسي هئاف لقتسملا يساعولا مهرئرقلو
 , دحال ءامقوا ارتوكيب نا مهيلع

 يبحر .. لونت كفبدمعإ) تمعمو

 اهتانغا ىم رم نا مبجاوسلا +ذه لبقت
 ةعمثلا ىلإ اهتدايس نمو اهيلايربك سو
 ماماو ييقارملا ماما لطي 7 ةيكيرمالا
 قوس ةمطملاو ةيمرتغلا -ييالمللا
 وفا رستلا بقطتو ةلراسسلل ىياودتسالا
 ةقطنملا هده ريجقتو ةالاسهشلا
 ااصنم لكي ءايج اهرضخلاب
 1 راهيصلا سرا يوججل

 ,مهيرخ اورتشار مهسفنا اوعاب نيآلا
 ةيسموتلا فعسلا تع رسول قو

 للع اقينع ايوجه نسما اذه ةءاعلا
 هياب ةتقضوو لودلا نسالا سلخم
 ةسسونو 2١ ٠ يما سئاتحم +

 ةصدخل ٌةريكس ةيكيرما ةيرولسد '
 ةدحتملا تابالولل هيباهدملا بادهالا
 هكيديرماا

 ىقورشلا ةليحهم تركد يشف
 ادحتلاا تايالرلا نأ يصحاتتنالا اهلاقم

 .سرملا يناسنلا داحتالا

 عجش يكيرمالا معدلا
 ينويهصلا يمارجالا ططخملا

 ماملا ييرعثا يثاسبلا راجثالا دكأ
 عم يملاعلا ضاعتلا موي لاظتحالا نا

 ةرتاوا نع ينبت وه يسيطسقفلا ىمتلا
 قيقحت ىلع يسيئحسلفلا بحشملا مرخو

 ةلودلا ةماخاو حصملا يرقت يف دفادشأ
 ,ييطاسلفلا بارثلا ىلع ةيميطسلفلا

 موي ةيسامعب ءردصا ناهب يف راشاو
 ييرملا بمشلا عف يملابلأ ننامتلا

 تاسسراتصملا يلا يلا يسسيتتستفلا
 ناسيكلا ؟سهفرشقي يتلا ةيسارجالا
 ديرّحتو لمَل سس موي لك ينويهملا
 نم ةتامرجو ١ بيشلا

 مهلا دمب ديارتت ةيءابنالا هقوتح
 لاوكلا ناقبتي يذلا دودحماللا

 ةدخحتملا تايالولا س يرن ١
 اهنب ةقيلعلا لي ةيكيرمالا

 ماعلا يبرعلا نا داختالا دكاو
 يه 0 نا هياهب ل

 هلمعو دسامتفا ف ساسالا ةيصقلا
 يتمح لوألا ةيبعتنإ ب
 اهلها يلا دوفتو نيزعسيلل . ع
 .ينيعرشلا

 ةيبرعلا .جهامجلا داحتالا اهجدو
 ةينوذلاو ةيبردلا تائيهلاو بامطنملاو
 ملاعلا يف مالسلاو لدعلاو قحسلا ةاعدو

 بعشلا فولولا ىلا
 . هتدحو ين ل

 ير 7 7 ماا
 .يشلمولا هبارتو

 تاقالعلا ةئجل سيئر لبقتسا
 يسئرفلا نائربلا يف

 دكؤي تانرع
 يبرعلا يملسلا لحلا

 رساي ديسلا عمتتبما - عاو - سسوت
 والا سس :يطسملل ةاقوأت صير تافرتعم

 نجل سيئر ليزهف ليسميم عم سونا
 ةيعمجلاب ةيجراطلا

 .(نادريلا) ةيسترفلا ةينطولا

 ةينبطستفلا مايزالا ةلاكر تركو
 تاروطت رخا لوانت عامتجالا نا ءاقو ٠
 دعامتو ةكتحملا ضرالا لطشاد عيضولا
 بهشلا مرق يئوبهضلا باهرالا
 ,يئيطسلفلا

 رساي ديسلا نع ةئافولا نئقنو

 وسلا راطا ول نيلخلا ةمزال يملس
 1 مس ا ماج ا

 ةيماطخ نع يل كا وف ناعم
 سمسا سئوت ىلا لاصو دا ليزول ناكو

 لوألا

 !| ينويهص عيرف
 سيئر بابشارم جاو ب ةكلحملا نيطسلال

 سلجد راراب يماش قيسسا ودعلا ءارزع
 مادقتتسا زهجي يذلا لودلا نمالا
 ,قفرملا ىبط ةوقنا

 نابكلا ءارز» سيكر هطصؤو
 هنتلب حيرضت يف رارقللا ينويهملا
 هتاب نادعي يف لقثناو ودملا العاذا
 ديدهتب ها لا دخل حسو لإ مهن
 يف ليئارسا دوجوا رمتسملا قادما

 را رسل ىجحسسمسإ رس دولا سمسا طم ةأ 005 1

 « نسسسسسْألا سس سلو ١> ءل يس رسصألا 000

 ةيحمالا ةسسؤملا مذهب تدرفتسا
 ءليرصت ةهصامسخا لا ىلا اهتلوحو
 ةمالار قارسلا ةييداعملا تارارقلا

 ١ نمبالا سصئمسجم نأ ت للا نمباللا 1 ييملا
 ل ل امام نيف نيون
 جينخلا و ةينبطسفللا ةيضنخئ

 بوثو ماثلا زجعلا يوتا.
 نم سيلو موزللا يع دئازلا سامحلا
 يبرع فرط نوكي ,نا ةفدصلا باب
 نوكت ناو نيتناتع لن 1ريدحملا
 يف ربتالا ديطتسملا يلام ةيتريهصلا
 ., نةلاحلا

 ةلاخ يف لحم سالا سلجم نأ تدكاو
 3 2 سبياقملا ةرلكل ةبوميغ
 1 اا ل ع اهب لماعت
 ساسالاب يطبسلا

 «ةلفايحاضلاو ةفيحس ثيدشو
 للع يجانتمالا اهلاقم ف ةبسونلا
 يذلا يل ودلا نمالآ ,رساجسم نا لوقلا
 مئاربجلا قلم قل" انم نايعرسس
 نييديطعسلتلا بيددملا نم هينويههبا
 جيلخلا ةيصن حرطبلا ديدتس ىم داخل
 إ/ ةهنبسخ يل هتلوالط شع .يبرملا

 نمالا برص يوس (همم يشتسي
 برملا عبيتكرت دمق "؟ يبوقلا

 مهعاضخاو ينونهمتا نابكنا ةنمت
 هتسيهل

 نيبل يرخا ٌمرف ةنيهسلا تلاقو
 ريبلابتلا «طاسسوا نأ ماسلا يارلإ
 هيجوت يف ةعئاسعلا ةيمويهصلا
 ةيبرملا نئدقشل ةيح راخبلا ةيبايسلا
 كادا درج للا نمالا يملجم بلوش دق
 يبويهصلا نايكلا ءاقب ةمددل مرد سم
 . ةيبرغلا لودلا باسح ىلع

 قطعا رع ةئبيحملا بتاءاسو
 يله تناهتنا ؛دذ رملي يا نلمي يدل
 ةوقلاب ةهلو+" هبعرشلا مارتحا ىعرش
 | نود ةلايمم يلو ريخا ىود ناكم يف
 ..يرخلا
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 تيسيألا

 تينتما نيصلاو اضرتعا اًيوكو نفيا

 وذ دبملا -ماخك رتل

 نسمألا سسساجمل يسسسكي رمصأ را رس
 نسسلطم ردا - عاو - كرويويم

 ليصاملا لبق ةليقلا يلوبنلا نمالا
 بلاطي يعرش عش ايكيرما ارارق
 تارارتنل لاثتمالاب هيسومم قارعلا
 ةهردصا يتلا ةفءاسلا ةيكيزمالا
 ساحل

 ءايبالا ةياكو ليسارم لاقو
 سي رارقتا نا كرويويد ف ةيقارملا
 ٠19 - اهردق ةلهس قارعلا خدم ىلع
 لئاسولا 0 مادختسال اموب
 تارارقلا كلت ذيفَسو معدل ةمراللا
 . .ةلسيبملا

 ىدت مئاولا قارملا لثمب ىتلاو
 ةملجنا يف ةسلك ةدحدتملا مهلا

 ةرابالا ةسايبس امهيفا نا
 ]دبل جفاقنا اهترخو 1
 ملاتلا بيهشو لود يب ةاواسملا
 ينابييبإلا رهويلاب اهميامسمو
 تافالملا هيثه ىنبت نا بعي يذلا
 . ةيلودلا

 دكينست ىينلا تافثطنملا نا لاقإ

 اهب يكد ةرا دوا اهلا
 ادلعالاو رت حجحلاو
 اهعمب عم ىمئانتل اهنلت يتلا
 تاسايقلا بولس سجل ةيئاهللا
 تاذ اياصقلا عب لماعتنل ةجودرملا
 تارابتعال ةدجحاوبلا ةديبطلا
 .انرص ةيكيرمالا ةحلصملا

 للا هتملك يف قارعلا قمم راشاو
 يذلا ديدجلا .لودنا ماظنلا
 لماستو ةيكيرمالا ةرادالا همعزتل
 ناك اذا ءماظنلاو ةفم يش نبا
 تاسايسملا عابتا بولطملا
 ميجافمب فرتخت ال يتلا ةجودّزرملا
 8 لاو لودلا

 ةتسلا نبا لماست اسك
 وادؤم ناك اذا ماظتلا اذه ةيلودلا

 رساوالا او ةنميهلا ضر
 اصملا نيساتلا ةيياايرسمالا
 او ةيدامتقالاو ةيسايسلا
 باسح- امنود ةخرستملا تايالولل
 . نيرلألا حاملا

 يذل مثاذلا قارملا لثمم حضواو
 سلجملا رارق نا ة 2١ مسالا
 نا ةقيلح حضف قارمثا دض ريخالا
 قدحب ل يتلا ةزيطحلا لودلا
 مدجتا الو نمالا سلجم يف «رتيطلا»
 ىربكلا لودلا نم اهيمسي نم
 لودلا طقذ يه ةيوضعلا ةمئاع
 لصللا بجرمب تابولملل ةضرمملا
 .قاكيملا نم عباسلا

 ةرادالا نا ىلا ديسعلا !ذهب راضأو
 جامجالا نسنم ةيكيرمالا
 رتبع تابوقملا لاؤنا نم يودلا

 عيلزلا ل عوسضوملا نا لاقو
 ىلع ميئرخلا روسعأ نعبد نهرب
 ةماثثا ةدمستملا تايالولا ةرظعيس

 هع

 هستاءارسجاو آلا سلجم نع
 يف تبنا هما رحخ ةرامتملاو ةفحجملا
 قارسلا ةيئالزتلا هسنب تدولا
 د ةراعتم ريت ةلردا هيوكو
 ءاول تحت هئاوصنا مدع ين ةمثكلا
 ىربكلا لودلا نم نيا ةيامخح لا

 , ىمالا سلجس ف ةيوصدلا ةمئاد

 شقاببسث قارنلا لتمم دقو
 ةرارلالا اهتنلغا يتلا قادشالا
 ةيرافلا اهتاول دشحل ةيكيرمالا
 ةيمالسالا تاسردقملا .صرا يلع

 ةيامح معازم نم قلسلست شيكو
 يطارصلا يدهتلا س ةيدومسلا

 دهلا نام 1 ةيانل موعزلا
 .داستقالا نمالا وع
 يقوتو ةحاسلا لاجم )ف يكيرمالا
 ةزايخب ءعاسغرالا ازيكعاو لمعلا

 دتذو يوونلا حالسلا قا
 ناب ةيكيرمالا ةراذالل ممضتا امدنع
 ال اًقباس تيلغا يتلا فادهالا

 لخاد يلاكلا معدلاب ىلفحت
 ' ن ةدهتلا تايالولا

 نا لا نمالا سلجخمد ءاضعأ ةعدو
 تايالولا تلمامت فيك اوركذتسي
 بمشلا عم ةدحتملا
 نر 3 تي هسا

 00 أ 2 ممالا
 نم ةيزكم ةليسصدس ناك يتيرمالا
 ةسلدءاسمللاو اغوارملاو ريخاتلا

 عتسو نازيدلاو فللاو فيرستلاو
 ررقت يتلا تارارسقنلا رادسعأ
 ةيياسمتسا ةميلسلا تاهارسجالا
 نامضو ينيطلمتلا 5--

 ماكب“ يف قارسلا قثمم ددشو
 ةفداملا ىلارملا ةبغر ىلع هتملك
 (رثزقا قيدطفت ناسا يلع مالسسلا
 لداع لكطشب ةفاك نمالا سلجم
 دمتمت ةدحاو سيياقل اقبطو
 .. كايفلالاو لدغلا

 اذه قارعلا دسج دخل لاتو
 استكعا يتلا ةردابللا ف جهشلا
 ييسح ماد لثالالا يسيئرلا ديسلا

 ثيحع يضاملا با نس رضع يناثلا ل
 لقماكتم بولسالا اروصت تندسفت
 اياطق لك ةجناعلا لباشو
 لالخ نيم طسوالا قرشنا
 يلو دلا نوداقلا سباسا لع نمالا

 نمالا سلجم هاشفأ انغنو
 ىوتس لا ماقترالا يلا لودلا

 ا

 ةهيذ دا ةيسلجلا ل ةلمثك كا دحب
 1ذه نا لاثو رارقلل نميلا نقر
 ةييركسه عارض ىلا يدؤيس رارقلا
 عمل هنا ةفاضا ةلطنلا إذ ربك

 ممآلا ةرادا تحث اوسيل تاؤلبا
 ,,ةدحتملا

 سلجما ةنارارش نا يلا راثاو
 ةيساظو قارتلا دمع ترد يتلا
 مل ةيدا ١ تايوقملا صرف رارتا
 مسالا خيرات ل لهشم اهل قبسي
 مش ةوقلا ' ماطتست ثيح ةذهتلا
 يف ةينارعلا ريخو ةيقارحلا نضسلا
 ,راخيلا يلاعأ

 اه قك ناي هيارفطتسا نع برغاو
 تثاونيد وه سجل نع ضرع
 مغرلاب ةدحار الو برشملا
 تار نلضا قارملا نا نم
 قيقحت لحإ نم راوهخأل هرادعتسا
 . مالسلا

 رسئاببعم عج اذا لياستو ٠
 ل يسأل تاردابم نسال
 كلذ لجأ نم ةلماحا لودلاو

 ماضغا يملا ل ليثس اهدو
 نم لمعلا ىلا ويلا نمالا سلجم
 ف لباسا مالسلا قيقحت لجا
 اشم عم لماعته ناو ةفطتملا
 لماعت سونسللا تاذب ةلطنملا

 بنيسلا رستامأ عسضستي نمل ق1 رصلا :نسيسإ وسسأ
 ادنع رسختس ايكرسن :لي رسيميد
 ناو“ در يق ةكراستملا مدعسب مهتموكح نوبلاطي تيفوس نونطاوسم

 مامعز دقتتا  عاو ب معاوم
 نويبرمل نويسماعج ةذتاساو بازح؟
 يذلا رارقلا ةدقب نويقرتو
 سما يلودلا نمالا سلجم هردعا

 اذه نأ اولاقو .قارملا ده لوألا
 قيرط يف ةريبك ةوطخ ربتعي راركلا
 تابالولا هجهتنت يذلا برحلا
 ةيبرغلا لودلاو ةيكيرمالا ةدحتملا
 1 ةرئاسلا
 , «رساب مئاهلا ىلع 35

 سَ مهغز نيبول يرام
 ام اذا برصحتا نا يسرفطلا ةيبطولا
 طقنلا ليمرد رمس َنأغ تملدثا
 رالود ةئام نم رلكا ىلا الاخ عفتريسم
 مقترتو ريوس داصتقال: راهنيو+
 0 لمعلا نع .ريليطاح»' دادعا
 1 ةفايلم ة يدع سيف ىلا ايوزوأ
 . اهئادح ريثما فلا

 عصخي نب قارعلا نا نيبرب داو
 لتي نل هنار بيهرتلا بيلاسال
 ال امزج اهرهتدي يخلا تيوكلا نم
  ةيبضولف ديصا.( ىم ازجتي

 لاميل ديسلا رثع ة رثشا يو
 قيربسطلا بربتح ميغ لريميب
 نفع نم نضرامملا يك ءذا ميجسصلا
 دم برخللا يف مبيع ١. كلارششا
 قارحا

 فحبصلا هترشب ثيدع يف لاتار
 متاع نإ هنا مم" ةرلببا ةرداسلا

 حوطتس اهباق برخملا ىلأ ايكرب رج
 ةرساخ اهئ

 نم ددحل برحلا وكسوم يقر
 مولحلا ةهميداتا ةدشاسبا
 ةماثلا مهثديايسم نع ةيديطوسلا
 لج داخيا يلا ةبغادلا تارداسخل

 قرشلا لكاشم لكل .لماتو طبارتم
 ..طصرتلا

 اهتم هاباسر ي اربشعاو

 ءايعا اتيستيئوبس, ةليدبع
 وكوم ,ىف ةرداصلا ةيثيقوسلا
 .يدافلا نمآلا ساعمم رارقت مهعقر
 .قارملل

 باب يف امضبا ةفيدبعلا ترشبو
 111١ عيفوس ةلاسر ءءارقلا ىفللا «
 مدعب اهيف اوساطابتبقوسم ادطاوم
 ياي يتيفوسلا داحتالا ةكراشب
 يلغ نعمت لودلا نم 2: سلسل رار
 لحب ةيركسسملا هوفلا مادختسا
 , جييلطلا ب عتب

 اياتسيفوس. ةييحم تلاقو
 اعرب رعت لئانرلا هده نأ , ةيسور

 .,يإ و هللا نمآلا سلجم ةرادسغا
 دعا ,لا ,يص ادنعيلم | ربك ذو

 2 ١ هذه مسساب نيقاطاتلا
 سما سيراب ف نيوفعسستل حيرصت

 ةرهاظاتلا ءذه ماقبل ف هجوتايس
 ةيروهمجلا ةئائر رضخ لأ
 بلطوس ثيد + هيزيلالا ٠ ةيسن رقما
 اوستارخ يبينزفلا يسيئرملا ةليالم
 .ييسنرقلا قللا هغالباو نارثيم

 ,هيتينامرلو ةفيحمص ناهاشو
 اهلودلا صالإ يملجم ةيسئربفلا
 مادختسا ريجي ارازق هرادصتسال
 8 .قدرملا دش ةوثلا

 ناع ارسيوس تع نربي لو
 نم لمسح ياسب بفراشت نل اسهنا
 قارملا ده ةييركسملا لامعالا
 نمالا سلجم رارق نس مهرلامب
 _لوالا سما ردص يذلا لودلا

 3 يرسيوس يمسر قطات لا
 يرسيوسلا داهسلا نأ ,سعأ نزهم
 لمع يىأب ةكراشملا نس هدالب عبمب
 نم م17 + ةداملا نا امك يركع
 .لودلا ربجت ا ةدستملا مءالا قانيم
 ةيلودلا ةبداسلا١ يف هاستخالا ليغ
 تايدصخلا ف ةثراضملا يتغ
 سيم يتلا ةيركسملا
 ىنناألا

 ودئسكلا سوترام جسمواو
 َه لل

 ؟راشلا

 با حلا ىللاسه را رمجف
 تح ةحلسملا ةياودلا تاعازنلا
 ممم لا رالا تحت يكرججت يتلا كلتا
 .ةدهتملا

 ميوس بنان ست٠ فين قو
 ابهلإ نما اهينقوم مبسب هتمركسا
 نوت اقثأ عم اهلمام7 مدنيا يابطل

 ١ ايناع ةياوؤسمب
 نأ كيد اير. ليسا

 هيرهلا 5 د ناج يشاثلا

 .يلودلا نوناقلا ليبطت ني (يئافتنا
 لسوتا ٠ ديمطاوس رطايز بطابغو

 كيتي ال نأ يرسسيوسلا بعشلا يلإ
 بيسي نوناسي قارعلا لاطقلا
 .«اييلغب او ماوذلا 2

 بهل قكرفتا بعش نا
 بيو ,مالسلا بصي وغو
 الو ..بصشلا اذنه اوراتاست نا
 تفس اذا ةيكيرسالا لبانقلا نا
 .ءايربالا نم ريثقلا يتقتسف

 تاجوز نس ةعوسصسم .ثعمسجاو
 نييناطيربلا اياهرلا براقاو
 | نمآالا سلجم ناب قارغلا
 ةرايساب برمدا ماعد نم حبصا
 ةرارسق ةيضاملا لبق ةنيفلا
 قارملا دش ةرقن" مارختملاب
 يهو ةيساسألا هلمم رغ ايلختم
 .ديورقلا بت ىلع لمعلا

 هايئالا ةلاكو لسارم يستو
 ْيذ ةعوسجملا هذه ىلا ةيقارعلا
 سيرب ةلاكو اهتالن ثيداعأ
 ةينافعيربلا ةيلبعلا نشيسوسا
 نسالا سصلممم رارلل ىلع ادز سما
 نا زلرشمظالل ريتم لمعمل هاو
 4 ملاملا ةداقو لاجر رابغ لشفب

 تاضواقملا ةلواطع ىلع سولجلا
 نه يح اهملس لكاشملا لحو
 قييرسي نيس مام سيئرعلا
 نوفئري نيطروتلا نا الا ضواقتنا
 .«هيلا ثييحتلا
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 رابك لثخا هليصو اسك ر ذايقسلا

 راو يف ييبوروالا ةساسلا
 وهو ,ةدنعم ةركف :كانيعيرالا
 ةسباسسلا هنع لوشقب امكأ
 لازي ال /نورصامملا نويبيرجالا
 لاسلا ةمييطب هذهو كلك

 نم ديدملا اهشب-دي رزان دهجو
 دايحلا نوثبتي نيشتا ةيساسلا
 نم اًهدسنو ةوثل رتكا ةركغت
 نلع لظن انوعدو .زاهمتالا
 يتنهجوب قلغتي اميل دايعلا
 يلفت موضلا يضعب يقئنو :رظنلا
 لإ لوهيوروالا مامجَرلا ةلوقي ام
 .ناشل؛ اذه

 ةلسلس دفي هثا نولوقب
 رارقتسالاب تفصع يتلا تازهلا
 ,ةدرابلا برعحسلا ىاس يذلا
 ةيئذلا ةيبوروالا لودلا تندطا
 ةركف يف رظنلا ديعت ةدباسملاو
 لوحتلا ,اب دخ ىلاو رايس

 . اهنيع
 ؛لاثملا ليمس ىلع ,ءادئنتلا

 ف داوملا ضني تيطتسا
 يتلا ةيسنسلا اهتدظافعم

 ءاجتالاو ايتاطيرب عم هلم
 لوول ماع

 تارئاطلت اسمألا ل
 روبعب ةيناطيربلاو ةيكيرفالا
 ةقطنم ىلا اهئيرط يف اينارجا
 سس رثكا برعاو .يبرحلا جيبلشملا
 نع نييرسيوسس/ا نيلظ اوما يبن
 ايشيلبملا تاوق لج يف ةبيغرلا

 اهئافنن غر اهب نوزتعب يبتبا
 نا كنك كحالير ,ةظفابلا

 ابديوا يف ةدياحملا لودلا عيمج
 د حج ةي اقل ص
 هيبوروألا قوسلا عم ةيداصتلاا

 نكت مل اههنا مغر ,ةقرتشملا
 .كلذب ركفت ,يضادلا ماعلا يتاح

 ءاشقاوملا ل تالوهتلا مب
 ةساسلل انه لازي ال لوللاو
 ةطاسيبو يدؤت دل .نييبرقلا

 بال مرانتما نكمب اه ىلأ
 اولا عم متيينيو ىبطدي
 يتلا تاريبفتلا+ .ةقيقحلاو

 اهتدهاعم يلع ادتتنف اهنلطدا
 لهتس ىلع  نمقتت ةهملسلا
 ناغ رظح طاقسا - لاشملا
 ةيباملا ةيبدم تارئاط اهكالتما
 ابيثلا لمعتسو .ةيناباي وأ
 اهتدهاعم حيقنت ىلع ابيرخ
 حب ١4808 ماع اهتمنو يتلا
 برصلا يف ةرصتنملا لودل1
 عفر كدهت ةيءاثلا ةيملاعلا
 كراشت تارئاط ءارش ىلع رظع
 . اهتعانص يب اهناملا

 :ققاوملا يفت
 دهشت ,.هسفن تقولا قو
 دايجلا هاجت ةيساسالا فاول
 مخرلاب امايحا ميتي اريمت
 دايح ناخ , ملمت امكف ,ةعرسلاو
 انيبف رمتؤلم هنمضي ارسيوم
 ارسسميوس تتكستو (181 2 ماعلا
 ةبردملا اهتايشيليم لففم
 ءاقبلا نم اديج ةحنسلاو
 ةيسنرفلا بزححتا نم .ضائمم
 ىيتيملاعلا نيبرحلاو ةيسورلا
 ثوم ايشغعو ,اذهلو .امغبا

 نم ةئاملاب نوتاللو ةسمخ
 2 0 يف حيرسيوستا
 حارشلا 2-2

 ل
 زع ريبك حقو ةجيتتلا هذهل ناك
 نم يرسعيؤسلا داحتالا
 .ساسالا

 ديحوت ةداعا تبهسا دلو
 ءعيرسلا لكشلا اذهب ايناملا
 هلقحت يذلا تباثلا مدقتلاو
 قيرخم ف ةيبورؤالا ةعومجللا
 نانه ةد هوم قوس ةماثا
 لمح لف امهسا نارودتلا
 ف ةدياحملا لودلا تاموكح

 يف رظسا ةلاعا ىلع ابوزوا
 ةييرابحتلا اهتابايب
 يماملا ماعلا يطغ ةيردابعت7الاو
 مايعبال! بلطي اسمملا تمدقتج
 رهمك ةيكرتشملا ينويسسلا ىلا

 ةعومجملا تأدبو .اهيف لما
 هئاق بقولا ب ةييرررالا

 ةراحتلا هطبار عم تاضواهع
 مضت ينلا ةيبوروالا ةرحل6
 ارسيوس لثم ةدياحم الود

 ااودو ديوسلاو (دشلكو امسمنلاو
 لامش .فلدع يف ءاصيعلا يرخا

 جيورسلا لتثم يسلطالا
 مده يم ف دهلا ناكو .ادمابسياو
 مهافت ىلا لموتلت تاعوالملا
 ههجوسب ةئعبارلا لود يبجت
 وسلا لود نم ةيراحت ةئارج
 ةهبارلا لود حبصت نا يود
 يك ةيوصعلا ييماك عاصما
 كلت نا جغ ةكرتشملا قوسلا
 صيعبل ترثمت تاسموافما

 لوح فالخ اهنم ناك بايسالا
 داتا ةطلسو ذوفنلا مدح
 نمت نا نالمب .يقلا تارارقلا
 ستخي اميف ةطبارلا لودل
 يبرروألا يداىتقالا ىلاجملاب

 ناك بفالخلا بابسا مها نكل
 دقو .. ييفرطلا الكل اساس
 لودلا هتع ثيرمغا قانا جا لئمت
 لود لوحتت نا نم ةدياسلا

 يسايهس قئاخت ىلا وسلا
 رم لعجي اسم يقيقح يركسع
 لودنا يلع يا  اهيلع بعشلا

 اهيضو نيب قيمرتلا  ةدياحملا
 قوسلا يف ءعاضعاك ديدجلا
 كسمتت يذلا قياسلا اهفضوو
 هذه تدجوو ,ةديانحم لود هب
 ةربيشه ل !اهسسفن لودلا
 .. ةرهاتتم كابغر اهبعزانتت
 ايويو١ ةحراشم يف ةبطرلاك
 يف ةدغرلاو يداصتللالا اهومن
 امأ ,يدابملا اهسهت ةلعاوسم

 | 000 دس 3
 ةبقارملا ةزهجا ين ةروثب تانيعستل ١ تأدب

 يب سنخا ةيضرا ةرسسك نع نوشبي ا ميلعلأ
 ال دجوي هنأ كلللا ءاسلخ لوقي

 فالا ةرشع) نييالب ةرسشع ئس لكا .
 بيتنا سممشلا لثم مجد (نوهلس
 هذه ةيسمشلا انترجم ا افرع
 يلع ةينبملا تاري دقتلا هذه مامإو
 ةيعبايتمو تاباسسحو تاسارد

 ضرتفن نا ايميبط حبصي .كقيقد
 اهلو سومتلا هذه يىضعب دوجي
 ةيحان نم اهكلغ لإ رودت بتكارخ
 هءذه ريبتعمت ةيلعو ةيلطنم
 روتنلا نكلو ةحيسبمم ةيضغرفلا
 سيل اهكالفا ل بكاوكلا كلت يلع
 هذه نأ ةصاخ ادبا لهسلا رهالاب
 تثانم اهنع دمبت بكاوكلاو موحنلا

 اهملوتا سيل يآ ةيتوضلا ننسلا
 ءابملم دعا لاق نيتنس لبب

 اديدن امن فشتكا هذإ كئفلا

 تللهو يم . يب يف مسا هيلع قلوجا
 نلكلو اسلا كلدنا 1 دعاسوالا
 دوب 3 هلآ ىبت قبحلدتتا نيه
 ٠ تذل 1< قاف

 دعوا ناوأ ةقورتم ليغ باها
 لاجم يف ترم هفورعم ريل ةيئابحف
 ءاربهلا بي ةيبشالا تايركسلت

 اهريغو
 يف نود دربي ءاملغلا لعجج ام اذه

 همسا يدك ملاع نالعأ لبلت
 نم سبتا عمه هن؛ لمماك سورب
 لثم اخد 1١ فشتكا دقق هئالمز

 اهل ,را يحعوت اهم ةدسس , ينعش
 املئم اماس اهكلف يف نودتأ بكاوت

 لوخ ىثرخل بكاوكو صرالا رودت
 ةحم بنا همباتللا نكلو ,انسمت

 هحصو ندكلا فائتكالا
 < نجاهيل اهب عئط يتنا .تاسونعملا
 دكؤيو ىرب وشو كلب كلفلا ءاملع
 هيقارم ساسالا يف بئانك ةيابقلا ىلا

 سنبل ةهيسئلاب تدهت تاريشت ةيا
 ىلع روثدلا نا الا ةيوامسلا مارجالا
 ٌتاقاسم ةذهدجلا موجشلا كلل
 لرذيو ؛ةيئوفلا ينسلاب ساقت
 بكاوكلا تاذ موحنلا كلت نا ليمذك
 سسنلا نم ربكا روك نا نكمب
 ديحس مابي اهرشما .بكاوكفاو
 .يرتشلا كوك فامصا ةرشغ

 ايولسا نويكلفلا مالؤه مدختسا
 - بتكاوإللا يلع روثعلا ف اهسمم
 ةكرحل براوملا حاحترالا ةيقارمن

 ينك مسج دوجو ىلع لذي مجتلا
 مدعو ةبراوملا هفلت بسبب هراوج
 ِْل ةتاليسلا مدع وا ماظتسالا

 تقارب نا ولحم ردق وو  ةكرحملا
 ةيابعم ىلع .نع- انسمش  .سهبلا

 هنبك ىريب ةينوضلا سسلا باثع
 يف براوث اهناو ةوتء ردهب اهنا
 ق3 تراوتو اهسفم لو اهتارود
 هقورتم رثغ مايسخا لوخ اهنارود

 ناد نودن افردي فون نيخسا
 ددع اهكلم يف رودي سمسلا هديه نا

 ىبكاوسكلاو ضصرالا ,بئاوركلا نم
 يدلا يرثشما اهنمو يرضالا
 لمكا امكك سمتملا حاجزا بيسي
 اهنم برشسفاو ةكاب يف هترود

 ,دكول نا لوقت ةيكلطلا ناناردلاو
 الئاجلا هس داي للريتماا
 لمم يوقلم نادم نسمستتلا# بادس ب
 هندع لك ي نئداعلا اهراسم جراخ

 قل بصدخس» يب“ لشاسولا
 قرجاتلا ةكرخ ينانفو ةيعارل
 انهيلع ؟زرثع يملا رشك هيسبلا
 هكا مب اهلا ةيعرضل هويه بماك

 معاسلا يو هم 73 نك ولو لقح

 نا ةالاليسخلا موخنتلا للي رثكأ

 اهكلف ف رودن بعاوك اهل نوكل
 مسا لوألا ىلع قلطا نابت
 اماغ يئاثلاو ؛ياديرا نولسبا
 خركلا نع دعدي نولسباو  .يانيم
 ناس ةرشع ةفاسع ةييضرالا
 ةلاسللا هده روصتت يكلو .ةشدسع
 ةثام ايع دعبت يسمشلا نأ ركذتن
 ايوا رتم وليك نويلم نيسمكو
 يامن طقف ةيكلفلا تاباسحلا يف
 نم رييالملا كلت لك ,قئاشد
 قئاقد ييئامث واسم تارتموليكلا
 يسامت يواست مكف .ةيئوصص
 ةيمامثو مايا ةيئامت وأ تاعاس
 يسامنو رهشا ةيئامثو عيباسا

 5 تازدس
 ساوكلا نس وهو ,التم يرتشملا

 2, نودي .صمشلا لوخ رودت يتلا
 ىلع نإ يسند اهو ,ةسسا ١0 لك

 ينل همس 57 راظتبالا ىاململا
 ليصاعتلاو .تامولمللا ةعاكم اويجلس

 م مم
 0 8 ل فريغو انجولودتتلا

 حسب ةزهجاو تادغم دعب دجوب
 ,نح اب هقسد هيشارم للقلا ءاملعل

 نوسكتب يبلا ةريجصلا ماسحإلا
 نسبا رهو ةيمرالا ةرقلا محخب
 بجرلا نأ ةيملعلا طاسوالا ىف هيظع

 درثنا دخلخم مرح نحل عاضفقلا يل

 مرسمجلا نك فئمتلاب ةقشا ديس راما
 فلا خانم ن ةطاويلا ب هةممضملا

 هلّمي ربم ولمك

 هساوا ىل عيفومممملا نم نكلو
 كنم كلذ حيصت نا تاييهسفلا

 ذدس متل كرسفبتلا مالجابسبا لدحع
 بدت اههنا عاملعلا ففسعبم قركمسم

 هياارعز نييكلفلا ةرهجا يف دروت
 ءايصضقلا

 دئاف ردرتلا اذه يل ,اصدلا لوقلا

 رايخلا حئابعل ةياهدلا يل وكي
 ىلا مامصضنالا يأ, يداصتلالا
 ةرتل ذنبو .ةكرتشملا قوسلا
 لودلا تتاك ةليوخ تسبلا

 عستمتت ةدساحملا ةيبورزالا
 نيسب الوبلم اطيسو ايدوك_
 عسو نيكلو ؛بوهناو قرشلا
 يبوربالا ناصتقالا رايها

 يدل حصاولا يم حبصا يقرشلا#

 ررببو اسييف ف ينوؤسملا
 نا موهكوتسمو يكتسنفو
 لصايتملا رواعتلا ىلا قمرطلا

 يبرفلا ىلا ماماخعالا يف سكي

 يبررديألا

 قوسلا رطن ةهسو اما
 مامضتا لضنت اهئاف , ةكرتشملا
 اهبوكل اهيا ةدياطملا لودلا
 .. ةيطارتسدو ةرئتسمو ةيغ
 لودلا هذه يلع دات اهنكلا
 لاتحب يهف .اهدايعح ةريغسلا
 ان انا بدابحلا اذه لتم نأ

 ٍلااهفتدسس هب تثتسمث
 يسايسلا نامتالا ةضرامب
 لود ىبعسي هيعدسلا ينبالاو

 ىرسيو .هقيلخت ىلا قو سلا

 0 وسلا ةلض

 اسمثلا ي نيميلا :ورب

 ظحالي «خدلت اه يتيباه لع
 ماع لكشن برقلا يف نوستارللا
 0 زورب.ةعاغةروعب اسدملا قو

 اسمتلا ل ةبسامس رايت
 يلف .ةسينبسمي اهنابس .دذصو

 ةباءاطتنالا ةلمحلا ءاتثا
 «ةيرصلا بزحد» عقر د ريظالا
 الا دبحي اديهل» رانش يديعبلا
 ىيردملا اما وطاكيش ىلا .وجتت
 عشم ونهل راعششلا اد + نم
 لا ةيغرشلا مغ هءسهلا
 اسرافتفو ادئثوب نم ةسمثلا
 لود نم اهريغو ةببامورو
 بّرَحلا لوقير .ةيقرش(' قررا
 نولوؤسم ددجللا نيهرح هيدا نا
 يف ةسيرجلا ثالدعم حام انع
 راعشلا اذه نا ودبيو ةممنلا
 ليبغاشلا ناسحتصاب راح
 تابافتنالا يلذ .نيبو بهننا
 فعفتنم ,ف ترج يللا ماعلا
 بزسخلا نكمت يضاملا ..جشلا
 كاسنتحالا نم .يسكا ,.ىسلبالا
 ناللوبلا يف ةقباسلا ن-اقسي
 دوهيو ادبمقد ىلإ اهددبعو

 ةيبحش ىلا كلذ 6 هللا

 8 ةنيجملا ييئر هروليد كاجرب زئارن»# را كئسلا
 رتابوكحلا يل نييك شالا ةبكرتشملا قوبسلل ةيديفنتلا فكيرش اما , .يكسثيبارف

 دب بجبثلا برج  ةيمالتكإلا . ةيدايصلا لودلاب دطاشتسالا
 رش ةيبنس مغ ا راظقتا' َةْطْصُكِل 'انامسا اميق
 لصاوت تلو وك ةيحيربو ةقينا
 اهنارطخ قوسلا لود هيل
 ةبماخلا اهتاسسؤم ةماقال

 الجاع نأ  نيعتي هنأ ريط اهب
 ةيدايحلا لودلا ىلع ى البجا ما
 .ييضما ريرقتل رايتخالا عبرالا

 نوللحملا لعاستيو
 ىتم ىلا + :برللا يف نويسايسلا
 داي ياو 54 دفرتلا ذه
 لكش ذا نا دعب اذه يبوروا

 ؟رولبتي ةديدج ابوروا

 وه ةيرمدلا بزت» ناكو .ادهلم
 ةيسمخب زاخ دئذ ربكالا رئاشلا
 كلذب عفريل ىرحا ادمملب مظخغ
 فلما نانربلا ) هليثمن ددع
 ادمقم نينامثو ةلاللو هنام نم
 دقو .ادعزام نيتالثو نعل ىلا
 نع نييواسنشلا ضع برعا

 مدقتل مهجاعزرناو ميهخس
 هتوفعي يذل٠ ةيرحل' بزدع
 نييزاثلل عمجت ركرم هاب
 اهبلثي ةمهل يهو _دحسلا
 . ةوقب برخلا
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 رم لو باويسناو رهشالا يف
 نلشمن كهجاوم قيدحلا لافط رمش.

 لك اهب رمم يسلا هينيتورلا لكاشتت
 دهفلا هئيدخ بسك اداو ,ةداف م

 لكاشلا هده كتمح دقن هءومالاد

 يف عرجلاو ةريخلاو ىلقلا هسيرد
 امك .لولحملا هيف ريوكم يدلا بقولا

 لإ ؛ددصن انمي كلف يسفتبكببم

 لك كنم يع دسم 23 كاد لوان»
 ةربحلا هدهو قلقلا اده

 لل ضرفمسب موصول اه ىف
 اهئ خم لكاشملا كلت نم امنن

 هقفاظن
 تاهمالا صعب لعاستم دق

 ليفشلا هيف حبشي يذلا رمعلا
 راهملا يف امن ليثلا ي ايميطب
 مايا وه لاؤسملا اده يلع باوحلاو
 ,لكلزذل ندم رضع كانشه سبل
 مهصعب لغ نوقلئخي لافطالاد
 ريظني كلد يبدخات نا بسيو
 هاعتا لفطلا فت دقف رابتعالا

 نب عساتلا رهشلا ف وشو راهما
 .ادخ ردان اذه نكلو رمغلا

 سمي كاملشق ىارخلا ةهجج نم
 عم نورسبتس نيذلا لافطالا
 نم ةثلاملا ةنسلا ىتح تاظافحلا
 ةاحف كلد دهب نوفظمي مث رمغلا
 .ططتم داو عوبسا لالخو

 رم عسا شتي ةداع ثامالاو
 يناثلا لقطلا ناف كلدك روكذلا
 دلغيس هنال انضيا ةعرسب فني
 مهوت نا يركذتو .,رسحالا هاا
 دصسيلاو هىداهلاو حيرملا وحلا

 كلدل  يرورمم رمأ وه لفطتل
 درت ىلع كلفنع ميلعت ينحت
 لرد لمع تارتف لالخ يل افمحلا
 ديب ىلا لاثتنالا لثم قاشو ليقت
 ديد لفطن كتدالو لالتعوا دبدح

 ءرعتلاو يففرلا ةلحرم لالخ وا
 .ةدذع لافتو#ا اهب رمي يتلا

 ديد ىتح ,رمي لفطلا ناف كلذك
 يلا تارثللا ضعبي ,فظي نا
 روكث ناك هسنن ىلغ اهبن لوبتب
 1! ماعز اول ضزغل راببحل اذ
 رجأ لمع يئاوا بعكلا ف سامهتزلا
 هدرلا هذه ثدحت كلدك ,هينع ركري
 رلبظ مرد نس هجاعُزتا ءانلا

 لا نودومي لافطالا ضعبو ديدج
 را قلقلا تالاح يف يلبللا لوبتلا
 مو ةميردملاب ياجكلالا دئع
 رستلا الا هذه هلاحلاو كيلع
 لل باقملا نال .,مهنتلاو ربصلاب
 ,امومس خا ريما ديرب

 شضارفلا يف لوبتلا نع فقوتلاو
 نا ؤياع تديحي ءعلينلا ءانثا»
 اعوصخ رمفلا نع ةثلاثلا ةنسلا
 ليخعلا عقر يلا نادلاولا دمع اب ارا

 لبق تيلاوتلا لا هذيخإو هبغارف نم
 هسيجت ىلاو .,ش ارتلا ىلإ انهباسذ
 هرنهب روتلا لبق قئاوسلا برش

 هه“ نكلو

 ءامرتحأتا ماكرأ بحس

 ..ةسجوسجلو ةيلاع عوجلا ةخ
 ةسسيحصلل ءادنعسسفو للاخ اردد 0 0

 نورخاني لافثلالا نم

 لاونتلا يف ورمتسمبو رم. زادك نخ
 هاسماخلا وا هغبارتلا > نيقلا

 ىلا انايحاو

 راهبلا ءاششا للخط ىط . مب ناو
 رمعلا نم بفيلاو ةكئاس همسبلا يل

 مرمفتا كلذ دعب هيبس ل. جاششاو.

 ءجرصوملا لوح لميمقم د بيسسساف

 عارضلا
 متبي يئدلا حارصن لاش

 تارتقاب ركدي يدقاو ماقيتسالا
 عوحلا ةخرصو , ةهل ١ دحوم

 انا .ةحوحلو ةيلاع اك ةداع . ىلع
 . اقبالا تلاد جاربفب تايون

 يلفت اهباف ءاه دج ىل هتلعاولاو

 ,نصتنقا وا بعللا وأ هبحبصلا
 امدنغ طابخالا ماكي اي ١ كابنشو
 قولا يف دهملا يف للحال يمت
 كلذ يل ابغار وش ىوتس ال يدلا

 عمرلا لافطالا ضعب ' دحتو
 يف مهقارغتسا لب ةدسم روكي
 هيم نوكي ' يذلا ثنو يف مودلا
 كلد ىلا وهدي لاخ بنسب ىك كانه
 رومتت تقولا رورم عمو .ءاكملا
 اهلفط حاره عاوتا ىلع مالا
 ,ةلوهسب اهيادسا ربيع ءهطتسمو
 لاكديط اسعار د

 ءاكدلا يف رمتسا اه اذا هبامخاو

 لمي نا ديلولا لغطلا ىتنح سف
 وزعي نل مهلا !ذقو ..دصي ناو
 سكملا لب لدطلا دقي ل بسلا نال
 ,حيحملا ره

 دب اقلام ماكبلا نذك اذا اما

 ةرتقل رمتسيو رركسس لكشم تدحيو
 تدع رثكا وا ةغاسل دددت ةليوط

 9و عيش دق لئلا نوكي نا دعب
 هيلع يللدي رهالق ميش س يناعي
 كبيبط يريشتسا اهدمع متحار

 ضرس ص لفظلا يباني انيرتف
 ام ىقعو ..ءاكنلا هل بنبسي ينم
 لمحتلا كبلع نيتي بيبسلا تفرع
 يئدقفن 3و يكسامت ملاور نحل
 كتخا را كماب ينيحتساو كءاسغأ
 تأ يمتمتنل كسا ةيميرش و؟
 يدل ةخارماو ءودهلا نم تايعاسم
 ىلبت ىل يهف ,ةرثفلا مده ماهتنا
 ديالا ىلا

 ئنستلا

 رسهشت لافطالا نب يثكلا

 قالطالا ىلع لكاشم نودب مهماتسا
 هيلغ رهطت مهنه رغدنلا نكلو
 ءانثا مونلا مدعو حاشرنالا تامالع
 رخالا ضعيلا ذظقتلي امنيب لبثلا
 . يذلا تتوبلا تاذ 8 تاداهتلالا

 هكبلا س 5 '.6'2 ةبناسس'ةنح فطن

 ةريثم ةسيملع ةبرجت ا

 يي وو سيد
 طبخ لاسيشلاو ةقيقحلا يب
 مددهلا يو . ةرعشلا نع قدا عمم.
 «سكحلاو نولجلا نيب نا اوثان
 لل امت ةقفسلفلا د ةرعس

 هده رزعي ام ةيداعلا ميشاقللا
 ةنبصفلا نيب ذا رويت
 نس قدا للمال ظخ ةئيطخلاب
 عزاولاو عملا همكحي ةرهشل
 ةيعضولا ,ريماوقلا را يئيدلا

 بالاجملا ةياك يف ءاملغلا مميز
 بادن ةسيطعلا كاراكتبالا لك نا
 روصنب تأدب .. ملخلابو لايخلاب

 سآملا ةيدلاغ هبلث رظمب نهذلا
 رب مهوو لاي هبا ساما ىلع
 رديسسكلا رويكذلا لوقيو , ماشوالا
 م نشب 8 نا سولخنا سول نم كاموس
 هيجولوبكتلا انتراهحو انتايد ,)
 . هياطلا ىف الايخ ناكر الا نآلا

 نع بويلا ءانلخلا ثذحتي سكو
 نيب ىلا خيرملا لأ ءاضصفلا بالحر

 مهرخا لوني نحو , بئاوتنا
 يسمشا ماطملا ةسارا ةيئاكماد

 هدي ركام يلا نوكلا ل دمفدو هنك
 لايجلا نم كلي ريبقي يريجلا
 هيلا رايشل) لثخا نأ الا , يسنعدا
 لابيطلا نيب رش وه لصي هالعا
 ذرعش ةقيفحس و

 يسلعلا لاخلا مالعا مسا يو

 ناميجلا شيمب ن4 كيري راب١
 ملدهلا ريببو , ءاضقلا يف صيالدإ و
 نم طيطتخيوإ ةهيحوس ياك بلاد نا
 امش 3| هيمسرلا تاطلبنلا
 ى ءاربجلا دشا عقد لافطلا كنفلا
 هبا لاقغ ثلا ىلا نطسس“و

 لاسبالا هيف شيعي مونل علطبل
 لا لاشالا نروافتنو اقم سل ببال

 لو هسوكلا راطشخالا هيخارلا
 نا كانحلا ةيزارييسإال ىعسي
 هنملنلا ىراخملا ل هم ةشملا مناص

 «ابسكؤم ل + وربيه
 هيكرم ميمصب عمو زكام ءود

 ل قيفحيي نل اهنا ىلا :شاضن

 هما الا , نيفيس  رثمن و نسمح
 ةمبفح جلصت فوس هبا قناو

 ا  لبقملا نرقلا علطم هس ةمئاو
 تاونص رثع نع لقت ام دعت
 نابسولب] مسا هن كرم يف قلطاو
 رابع ىهو ىررآالا ممسلا) نا

 ؟ربم نوف هرطق يئام موخع نع
 هدام رد لكيش لخا. . رحمي
 يلو .2كرسم -١6 اهرط هفايش
 3 حبست يفالدلا نم هدي ةوصلا

 ناادعب . رموينمتلا »د ,٠ ءاملا
 هيكدلا هبئاملا باباومجلا وكدا
 ماريظمتسا ناك ةفعزولل 0١ كمت
 ديمكلا

 وت سمالدلا لأ يمسع رمو
 ريوسمكلا حسافب هكون كفنست
 ةياحلا اهناوصا هد نع لم

 , ريويببكلا ل ىون يه ءدمذلا
 اللب ةمئطزب رثومسك ,(وعا

 ق رخدب فررح لا فه

 ركادنا

 ص رسمت و

 ةحصفلا ف يناملا رهوشل“ حراج
 يلشاويتأ زادخبا صب هيماولا
 يخراخلا فالطاو يناملا صوحلل

 يبل رمل

 عود لوقيو . (راتسونب' ةيكرملل
 ريضضختلاا ماململا ن١ راكيام
 يئلأ تامؤلعلا رولرقي فوسع

 , ههلد, نيلالقلا يم اهيلع نولهحي
 ماسكملا فرمي نأ مهم را هبال

 ينرزلا ءادعن يث بوه ام طيصبخ
 للك نآل .مامدلا لتع نييع
 مدقت 87 نآلا ةرماودملا ىسولمملا
 عمو . غامدلاب ومس لب ةلماك (ريممفت

 ليضصايحلا ريبتملا يويرفي مهنا
 كلعوي الل هيام هستحللا ىلا عمياوتو

 ريشان نم عاف ليقف نيا مويلآ
 مادو لمح نلمحم نزولا مالصتا
 وتل نا ذركن نام لكملو . عامر"
 مهشس لاسيبالا ةكرابشمب سقالدلا

 رس نوكي ميف تاراكنال قيرطلا
 3 هناالا رآلا اهتسبحب بيملا
 ليف تاع روريصلا نم ري مي عماولا
 يل كسا جيارم عيوفلا ل ىعملا
 حدتسفملا عاضتلا

 اساص تس ميسسم م يسمسعاس سن سا ل



 داوم كلطط يشمت اللا ةدهتلم
 يكيتسالدلا حدقلاب انارش وا ةملمم

 نم ريتكلا برشي هيعد اسمباو
 .ةهاضرب» ةذينف ةطباوب لئاوسلا
 يللا مهارخا يضمب ناف كبذك

 ملالل ةتذهم نوكت ببيطلا اهطسعب
 يعاد ال .ةتلؤم ةرتخل تناك نأو
 روهلق رشات وأ مدقت اذا قلقلل
 ,كلقط ىدل ناتسالا

 عاظترا نينستلا بحاص ام اذاو

 لاهماو ةرارسحلا ةسجرد ب
 ةيمصرم ضراوم يا وا تاجتشتو
 دق كقفنع نا حجرالا ىلعق سرخلا
 ,نينسللا ىلإ ةطاضا باهتلاب بيعا
 ,بيبطلا هعجارس بجيو

 هيلع رهظت يذثا لسلستنا اما
 يدع اهكرب ةينبللا لفطتا ناندما

 ١ يف ىلرالا رهقاتف ءةروهلا
 مغلبي نأ لبلا ةيقبلاو رمعلا نم ىلوالا
 .رمحلا نم بلصتناو ةيئاثلا لططلا

 مامهتسالا

 مامحتسمالا تقر ناَف بنغالا ل
 ,كفذر لفطلل ةعتم ردعم رخغ
 نوفتمتسي لاظطالا نال ,ةطاسبب
 مهل ةيستلاب ةصرف وهز ادج ءاملاب

 نلسلاو 9 سا
 لضارقلار ةيتجتجاللا تاطبتاو
 هيلاطدا وا مهتيب اميف ماملاب
 ءمهدت ياش قيرمأ نم هغارغاو
 دب الط اهيضر كلفشط ناك !ذ١ نكلو
 دقو (عتملا ةذه نغ اآذج ذيحب هنا
 وه مابستسالا ثلاو نا نيدجت

 ناك اذا اسوصخل هثاذ دحب ةنكتنم
 نم سيل كلذل ءادراب وجلا
 نأ 1دراستا مايالا يف يرورسطلا
 ايبوي عيضرلا كلذط يسمحت
 ياست نإ كلذ نع اضوه كئكسير

 .موه لك هترخؤمو هيديو ههجو هن
 نيذلا لافطالت ةمستلاب اها
 ةيضقلا ناف سولجلا نوهيطتسي

 ان يف ةرسم لوال
 ناكبا ف رام :ناريطلا

 زكرسم ف يوجلا بقارملا
 فرهو نأ الا ناريطنا

 اوئاو ددع ةضحل ةيا
 5 تم اهحاو

5-27 0 
 تاهجوو
 علا اهتاعافتراو
 اذهو ,ءاضيآ اهتالحر ماقراو

 رايك دبس لمج زاجنالا
 زاجتا هنأ لوقي ئيلوؤسملا
 ةيروتلا نه رفكا يروت
 .اهسفن

 ١ةؤ' ماعلا علطم قف
 سيئر  تثينراب سميج ردح
 يقف ناريطلا ةمالس سلس
 رضاخملا نا نم .اكيرسما
 بعصنلا نم رام هثاو تدياَرَت
 ناريطلا ةكرحب مكحتلا

 لبث جرشملا راجيا بجيو.
 هدغ نال  تخولا تاره
 ءاسطخالاو ثداوسحلا
 نصب ةرطخلا تاسمالملاو
 يا عالتالا ف تارئاطحلا
 ةلحرم تلصو دخن ,طوبهلا
 .رطظحللا

 تبنراب سميج ناك نيدعو
 نم ددغ ناك ,اذه لوتي

 ماربخكو ييسدنئهللا
 مهبراست نورجي رتويبمكلا
 حيتي ؛لهذع جمانرب ىلع

 لئر عم نكلو ريثتم لهسا يوكتس
 ل مدخول لفت“ يكرتت نا يرداح
 يف قلحرتي واطغسب دق هنال م ايخلا
 دوحو لآ يهمتنا كلك رمملا اذه
 نآل ةريفمعلا مامصلا تاحتقسا
 قا اهنويفصي دل لافطالا يضعن
 جئاعب يلا يدؤي دق امم مهشاوفا

 طخ يسيئجتن يكلو ,ةميطو
 ى دراملا ماملا يمضف قارتحلا
 اجلا عاملا لبق يصوخلا

 فشتكي نا يعيبطلا نلإ هاو
 مامسلا ق مهماستسا لاقطالا
 مهئاضعاب امامتها نودبيو
 اذه يعمقت نال هحاج الل ؛ نجلا
 مسيدط لوسعف هتال ,, . متشالا
 مهي الو ؛نسبلا اذه ف لفلملل

 موسيلا نس بقو يا يف عبطلاب
 مويلا نم يرابخاو كلفط نيممحت

 رقنذب دخألا عم تنا كملالب اه
 عيضرلا لقطتا ميمحت ناب رابتعالا
 هلمجي دق ةرشايم ةيصرلا دعب
 .نايتللاب رهشي

 اهيم أديب يلا ةنحرملا يو
 هنا نيدحتس وبهحلاب لضطلا
 مامجحلا للا جامحيو اريتك حمتيس
 ,ابيرقت موهيلك

 ماكي يبابمسا نم ابيس ناو
 لوخد وش مامخلا ف لاتطالا
 ني هبسمتو مهنيغا 0 نوباعلا

 لضفالا نم نوني كاذب ,اهتاربح
 صاخلا لافطالا ويماش لاممتسا
 نال ,,نويحلل ةقرحلا بجسي ال شالا
 ماسمسلا يف لافطفالا ماكب بنغا
 اذهب انبترم وكي هنم مهفوخو
 .بيسلا

 رمعلا يف كلفط مدقث عمو
 لهساو لهسا مامستسيالا جيسي
 زدقاو رتكا انوامتم نوكيس هنال
 .هسقن ىلع اذامتعإا

 سصالملا

 لقطلل سسنالملا رايتخا ؛اديلمع
 ,تاهسالا بلغال ةعتمم ةيلمع
 رفوت يتلا اهمنمم ةيلمع كلدك
 .وربكي لافطتلاو , دوقملا نم مختلا

 نم الدي يمحي امم ةبيجع ةكرسب
 دحاو مجاب ةريثتك سبالم ءارش
 ديدج مجح ريكقتلا كيلع نوكي
 ةيادبكو :كيلأ مداخ ديدج مسول
 ةديقم لوا رقيا لا تاماجي ناف
 ةدالو ههسجل عيد يصاظت اهدال ادعم
 هنطب يا هرهظ نم ءازجا عدن
 .هريلل ةلوشتم

 يشملاو ويضلاب لفطلما ادبي امدئعو

 نس نوكي كلذل ةالئاف ةعرسب
 ةلهب نيبالملا مارش لضتالا
 ال يتلاو فاقجلا ةعيرسو لسغلا
 ناف كلذك ,يوك ىلا اهيا جاتحت

 عاسوالا رهظت ةمتافلا ناولالا
 لفطلا ناف ماغ لكشبو , لقأ لكشب
 سيالملاب ةيابع لمجا ودبي
 رارزالا ناف كلذت .ةضيسبلا

 نهم هنفمإلاو هريسكلا ةطرتالاو
 اما سبالملا ييعب ةيلمع كيلع
 يالا عونلاد ثائولطنبلا ةبسنلاب

 ليوارس لثم» بفتكلا نم طيري
 دوعت نيحل لضلالا وع «.لامعلا
 اهنال كلذو تيلاوتلا ىلع كئفلم
 ,طوتسلا نم تاظافحلا عئمت

 لذطلا ناذ ةيذه-لاي قلمثاب اميذا
 يملا هبنعت نيحل ماذسصلا جاتحيال
 مهل ةيسنلاب رثكا يحسصلا نمل هناو
 تلاوا كلذ نيس هوررطر+ مدع

 اهجيرم مجسسلا نوكي نأ بجي كلذك
 وصخلا قيعي ال ثيحب ةمساوو
 ,لقطلا مدقل ييميبطلا

 ةيعيبط رغاشم

 ةيشلاب ادج يسيبطلا نمل هنا
 نافطالاب اهلفط نراقت نأ مالل
 نيرسسشت نأ دب الو ,نيرغالا_
 لع اذإ رازيعالاو رخشلاب فنك
 لفط لبق سوفجلا نم كلفط
 1 تقول سلب 01 التم تتقيدصع

 ةعتم ىلا تلوحت ةيوجلا ةحالملا

 ةسسيئدمملا تا رضاطسلا دص رس قيفد ماظخ

 ناريطلا زكرسم ف لماعلل
 نللع ةدحاو رز ةيرغب
 نابع نري نا رثويبمتلا
 فآلاوا تائب هماما ةيشاتلا
 ةشاشلاو هادوسلا طقتلا
 تايالولا ةطيرخ لشمت
 ءيطاشلا نم اهلك ةدجتملا
 ءىطاشلا ىلا يبقرستلا
 ل ىلا ةن ميرتلا

 عيمتج نم ةيميلكالا ماوجالا
 ءادوسلا طقسلا اما :تاهجبلا

 و و حلا 3 تلا بارث اعلا
 .ةيكيرمالا

 رتيؤملا لوؤسلا كرحيو
 نم ةطنن يأ كلا

 ةيشاسشنلا

 تاقم نرخ ارز برصضيو
 ثاشلا رتويبمكلا
 فالاع ةطقنلا رهظتو
 ,ةرشاط لكش ىفع ؛تارملا
 اهعوم فرعي نا عيطتسي
 هعقرت يذلا منعلاو اهمجدسو

 ةشاشلا سع رهظتو
 مكر جبت ةيعاضا تامولعم
 نيرفاسملا ددينعو ةليحرلا
 تلاك نا اهتلومح وأ اهيف
 ,الثم نحش ةرئاط

 فطوملا دال هق
 ثامولعملا كلتب بئارلا

 يلع رهطتو ,رخا ارز برضيف
 ةيفاصا تامولهم ةشساشلا
 طبيصلاب د ءاطلا عقوم لثم

 لوبلطلا لطغخليب ابيوستححم

 اهتعرمسو ؛«ضرملا ةرئادو

 ةلاحو .وجلا قف اهعافتراو
 اهنا .,ةقطنملا  وجلا
 رثكا ةيروث ليث امك تامولعم
 اذه لكو ,ذيروثلا نم
 ىلع ةعيرسو ةليلق تابرغب
 .رتويممكلا حيتاطم

 نا هفرسعت نا يمقب
 4 ام ةدحتملا تايالولا
 براطم فلا رع ينتا ىلع
 يندم وا يضركسم راطسم ني
 «نصانم وأ ماخ , رجغس وأ ريك

 يذلا ديذحلا ماطنلا ادهو
 بقاري رتويبمكلا ىلش دمتعي
 ل بقاريو تاراطملا كلب لك
 اهلس قلخت وا طدهت ةركئاط

 ةيداولا نامولعملاو  اهيلاو
 تاهجلل ين ةرئاط لك يع
 يلع ه فق ةبقارم ةيضتخما

 يرشفلا نيديعصلا
 .يس دملاو

 ةيكيرمالا عابدلا ةرارو
 "' ادهن اهباجعا تدبا

 نم مهم رما هبال ,ديرقلا
 مسي .نأ ةيبمآالا ةيحاملا
 لسخادب ةرئاط لك ةبقارم
 ماظملابو ب ةيكيرمالا ماونحالا
 .لابكمم كاد حيصي ديدخلا

 ةبرسصعب كلذ لم رثكاو لب
 رثويبدكلا حيتافم يتع ىرخا
 نا ةفرعم .نكمي ,يعركرملا
 ايزا' ليجي ةرئاطلا بناتك

 ,ةيكيرمالا ءاوجالا لوخدب
 ةرئاطلا نا يعيبطلا نمو
 ندالا اذه لمحت ال يثلا
 ةضرع ةلفحتلاو وتقلل حبصت
 ةعباتلا تارئاطلا ةدكراطل
 دلاو + لا وجحلا حالسل
 لهذملا مانطننا اذه طبو متت
 ةدراطملا تارئاط نا تيحب
 ينال ةراشألا يقنتت ةيكيرسالا

 عم اهل رمخرم ريغ ةرئاط
 أما ءامامت اهعقوم ديدعت
 نود يتح كساذ متي فيك
 وهن كسلا نم منا لخدت
 . ماظتلا ف ريما

 ةهتشلا رضاوفسلا
 تدبحو :بتاردخلا ةحفاكمب

 -. اهتلاء# ديدجحلا ماظتلا
 ميا بهارب نا اهمهي هنا

 لجخدت نا نكي ةرئاط
 نم ةبصاخ ةيكبرمالا لو دحلا

 ةفرعمو اهبقعتل ؛بونجلا

 اذهو ب اهنخ تامولعملا لك
 ليصتسملا نم باب هبا ينعي
 امهم ةرئاظ نسا + نا نآلا
 طخ ناك امهسو ةريدل تناك
 نأ نود اهظخدم اهناريس
 ةباقرلا ةلاش ىلع رهظت
 ,ةيزكرملا

 يتدسملا ديمهملا لمع
 ربتعي ناريطلا ملكا بو

 مها نم ديدجلا مالظنلا
 تداوع. عبمت يثلا يابدسالا

 عيلوتسسي بقارملا يال ناريطلا

 ءاهنأا

١ 

 لسا يسقلا نم لفظلا كلذ نكسن
 لسا هييخشب نيرمتشمسق باقل

 يبو كئيب نيلماشتسو .,.ةريبك

 مابالا لك لمقي امك .ك سفن
 للفلم ناك اذا اميف ,ةداع تاهمالار
 .ماري ام ىاعو ايعيبلع

 نم لخارم كانه نأ ةثيقحلا يق
 هتاف لكطلا اهلصي امدثع رمحلا
 وا ماستبالا لثب ةنيمم ءايشا لمفي
 نيو .مالكلا ىا يشملا وا وبسلا

 تاهمالا نضحب هكردت ال يذلا م يشلا
 دودح يف ةعساو تاقورف كائش نا
 ذأ :لخارملا كلت نع ةلهرم لك

 يشملا نم لاقطشالا ضعب نكمتي
 نم «ااد رهشلا اوفلبي امدنع
 نم نورخأ نكمتي ال نيح يي رمملا
 ارهش د ١ كربلا اؤغلبي يتح يشملا
 نبم ابه .ناتثالاو .زمعلا نم

 قلقلل يعاد الك ةيميبطلا ردودحلا

 رجاتلا . د اايثث كلفطع رهظا ام اذا
 دودجلا وه عقي ماد ام ومنلا يف
 ةيميبطلا

 لك ىري نا ةدعحاو ةحملب
 انيرما قول ةيوجلا تارصملا
 نمو برقل قرش نع اهلك
 نا عيطتسيو بولد لامش

 ا ازالا نيا يري
 ١ ةيوجلا تارمملا
 لوحي نا نكميل ةمحدزملاو
 لقالا نكامالا ىلا اهراسم
 تاراثعملا ىلإ كلالكو اما دزأ

 يري دناو ,اساهدزا لقالا
 ريثي نا يوجحلا بقارسملا
 تارئاطلا ضمب عاطترا
 كلذكو ماحدزالا بنجتيلا

 ةلادح يف رطاخمللا بنجتي
 عالخلالا وا طوبهلا

 اده يببتمد امهيخلابو
 ةيصردمل العقم ماظتلا
 لكتس نسآالا رفويو ةييصع

 .ةركاب الماش وكي داكي
 شع رهظت ةبارغلا نم ديزملو

 - وا نويرشلتلا ةلشاش
 © تارئاطلا لك .. رتويستلا

 ف تارئاطلا ةبيعم ناولاب
 | نوللاب ترهظ نا ةيعدملا
 0 راطل هجتت رمعالا

 نوللاب ثباك ناو ايدراوغال
 نوسج راطم يلاش ينيلا
 نوكلاب تناك ناو . يدينك
 © ةصاخ تاراطمل يهف ريضخالا
 !؟ ةيركسعلا تارثاطلاو .؟ذكهو
 : .فلخم نول رهظت

 1م

 1١7 دلسسلا مك رار ببلا

 انف 1-7
 ةنابالا ”ةواييحم تلشف ناد عب

 أ 0 0سبسسمسس سو امل

 اص سس سبصمتسأب
 ةعارزؤلا ةرئاد ريدقت

 نا (ةعاررلا ةرازو) ةيكيرمالا
 مسوس تلوع يللا رئاسخلا
 اهبروفيلاك ةيالو ف تايضمحلا
 تنلب يضاملا ماعلا يف اهدعو

 ةرشسع ببسب رالود نويلم

 نم تايمنحلا راجشا بيست
 ثورد ببرطو نوميل و لاقترب
 ءارمطا“ ليو هاما
 تارييحلا اهييست يملا رارسضألا
 دعب ةئس رمثسم ديارت يل

 اونا لك نا امعيا متو . يربخا
 ةيواسيكلاو ةيرشهنا تاديبملا
 ؟عدود ةدراطس ف مدختست يتلا

 ريت يرخالا تارشحلاو رجشلا
 قلعت اهنا نع الضف ةيدجسم
 فاضت يتثا تارالودلا نجيدلم

 ديثالا نمو , رئابفللا لمع ىلا
 ةيلمع بفقوب ركفب الل ادمعا نا

 نا داقتعا يلع تادهبل, اب شرلا

 ىلا ييدؤب نأ نكمي ضرلا مدع
 , جدفاو ربكا رئاسح

 نوسدهملاو ءاريطلاو
 الا ةسعارزملا ةرادا
 , ةلاعف ةليسو نع نوتبحب
 طونصخلا تلماكت ارخؤمو
 ةديدج ةيطقل ةفيرسلا
 ةبرطنلا ةيحادلا نمو ؛ مهي دل
 ةطخكلا هذه قيبطت نكمي
 هيادبلا ف ءتضشاك ةبوعصلا ناللو

 هضخلاو . ذيذنتلا ةيفيك
 تاريسا ميالفت نكما اذا هنأ لوتلت
 مل ةرشحلا كلت روكذ نم ةلماك
 ىيبطادلاو لوقنلا ى اهقال»:
 ,وكدلا ىلع ءاهين ركنا يملا
 | ةرلممد موهنس

 ث ىل تانآالا نكلر ؛اهمساوم
 ارشح سيئقبمل ةلماغ اصويم
 :ريدج

 اهروصتي ف دظوبسب تسمو

 هئجوزي هو

 نسلا نا لومقت ةعئاش ةمظ
 رمع لوكي لا وه جاوزلل بسمالا
 افاضس حورلا رمع فضت ةجورلا
 هناءامملا مزه نا زوشيو ؛ ةعيس هيلأ
 يف نصاسلا رييشتلا مرسم ف ترهغت
 ٠ نيستا ةيجاب نم حاورلا موهقب
 لمرلا حارر ديارت ةرهاطظ ءوسع يلو
 قلنيف نسا ةريكت ةأرما نم
 تمده اش نا كنا هلوقاد هئارب روتكدلا
 يف ءربكت ةأرما جارذ طبات اناج
 وا يساشلا حاورلا ف هنا ملكاف نسلا
 دمي يه امديب هل ثناثلا
 اسم نال كلذ . لوألا
 ريتك ردتن كدب حوورلا يف بنسالا

 ملاعلا ي قالطلا ثراوس هيدر
 ةناسيالولا ك سينو 0

 نآلا يقص ىرقلا اذه علطم ا
 ةدم 9 جاؤرلا يب عيضوم رد
 يتح ةرخفلا , لسعادم
 نا يس راينجالا رمآلا ناك تانيميرالا
 ةدم هرممت امل نب باثنلا جورتي
 ام نللع دقنقي زيمالاو ؛ ثاومسا
 تناك تالدعملا نكلو , زيعرلا جاوب
 م
 م ةأراو ىيرشملاو
 ةيماثلا دهب اهلا برخسلا قمن نئلو
 ايباثلا يف جوري لاجرلا رام
 اننيب , ةمسم زكبا يا , ييرشنلاو
 ةيماخلا وا ةفيارلا يف ةلرملا

 ةمسب ديارتو لاهرلا نم ةيسي
 لص رتا عمدت لماوع دوْسوو م اسيلا

 برها سمهبأ

 اهباالا مهماو يسبب لكشم وا

 لماوح دوحوو , ةدروضوس ةريرمل
 اره حباسل ريتعي لغالا يم اطقعلا

 سمس لعرلا يأ ناململا طخالو

 تأ
 اد سما مس اسست

 ةهنيق ين يه ةبوعصلا نكلو
 روكألا نم ةيفاك ةيمت ميلعلت
 روكذلا عيروت ةيفيك ل مث , الوأ
 , ادح ةييبار قطانص ف ةمقعملا
 ةرثنلا يف اهنباكب ةسسالو ل
 عسوتلا نكمي اهدحبو , لوالا
 ةرستهلا كلل مادختسا,
 تابالولاو قطانملا ل ةمقحملا

 لرايش رويسكدسلا لوقيو
 نا سبوفجتا| سول نم ستئورن
 روكذلا نم ةريبك ثايمك ميقعت
 نسي وأ تالث دن يلغو
 لكشب شضدؤي فوس تاونس
 كلت نم سلشتلا ىلا ملعاب

 , ةرملاب ةرشحملا
 روتكرلا اهدحا ةسارد يو

 لا راسي نا جرتقب سننورت
 ضبب نم ةيئاه تايسمك رسيلفن
 دمت قيباتس يف ؤرشحلا هذه
 لمتو , ةيانلا نزهل اميهخ

 نيدوي وأ مويب سيقطتلا ةلحرم

 اهيتدلا نوكثو , اهييدل دلاوتلا
 لوفحلا ىف قسمان لع

 راسي هياب ام ةآرف' نم حورمع
 وبا نيئمص قراق عم ممس ىلا برلالا
 جارزلا تالاح نو . تارسس ثدغت
 قباشلا لفك ةارملاو لجرلل ليال

 | | نالا ىتس ثالث وا يتدس
 اه رمالا نقآلو ةرداث تالامح

 ليصرلا لنآ ارياقم رخا

 ناو ٠ اثنا وا ةيثاقلا ةرملل

 ٠ اضبا ةيئاثنا ةرملل ةارللا تحوز

 ليست ةارملان . مينتلا ثدحي انهن
 لجرلاو نملا د اهرقصي لحرلا
 , امضيا يصلا يف هرفصت ةآرمال ليسي

 دح ىلأ ةرهاظلا فلتجت اكيرما يلو
 ةرملل حاورتا ةلاع ن يت اج

 انج فولاملا نم راف رئق , ىلوالا
 يل ربك ةارما نم لعرلا جورتب ن'
 نأ نصعبلا بليعتو | رسسلا

 موهملل لمي ةيزخ يتامجلا فلو
 ربكالا ره لسرلا َ ناويه مي هلأ
 هذهف ادهلو , ذأرحلا نس لس
 بيرع تفو يلف نامل طرق الد“
 , رثكا سيم ةدر درحم اهمال
 ثاوسم عمم ترمتس) ىلإ ىكلو
 ةلمش نب حبصت لوس يرطأ

 لسرلا ء يكيرمالا ١ ديئالت
 وبا ةامقا راي لوألا ةرملل
 ١ ين اهبلع فرحتي دلو .نسسنا
 هاكلو . لمعلا ياكم ما ةهماجلال ا

 منال ليهظبا وا لمزرت ونا قلط يا
 رفعت ةأرسا ىل جاورلاب ركذي
 ؟ريثك رسام

 نهاضب الخرز بيار ناغ ١دهنا
 ملعال ةرحورك اربثك مءرمعحلا 5
 قع اممس لحرب الكا حاورلا هسا
 رمل ةورلا

 ال يتلا ةسكينا تارشتخلا

 ثابنالا نب اهعبب ب بجيت
 انه مهملاو] روكذلا نم اهسعبو
 مسوس ليدتد . (روسكألا وه
 تارسئهلا هده بدل دلارتلا

 قطانملا قوش ةرئاطلاب ضرث
 انهريط نم رثخا ةهوبولا
 حمملاكلا مثي نحو ؛ تارشحلاب
 بحذت ال ةمامم روكذلا وكت

 ابهستقف يتاي كسملذلو .٠ ادبا
 + ةايحلل لسباق ريغ فةيدجلا
 8 ةياصلا ءذه لف ضيبلام
 ىلع ىاضقلا متي كلذبو , سافي
 . تارشحلا نس ةريبك ةيسنا
 نوت يتلا ردكذبا نكلو
 ريو ؛ لبق نم ةدو جوس
 نآ الا ؛ رثاكفتو بجنت , ةملمم
 , ةيسنلا سلنب نوي ال رقاتتلا

 هلت ميقعتلا ةيلمش رركشت يبو
 تاوشس سس ىلا تالث نان
 ةعارزلا ةرادا ريدقت ف يلكت
 كمفت نم صئختلت ةيكيرمالا
 مساوس بيصت يتلا ةرهسلا
 رئاسه ببستو تايضسصلا
 . تارالو دلا صيالمب

 0 ءاومه مدا أ

 يفتيأدب نيجوزلانيب رمعلا قراسف

 هنححفا رسستنم ىف تس اك اذا

 تنفمعال نا + دشن كيش

 اهسرثعي بان نم جوزجت يع
 اهل ينانبا اوزما دنا مدع

 ب لولا ؟انثلاو

 ا لال يس

 أ رصلل ةسسشلاب جاوزلا ةرتف رطاتو
 ماسواستالا ىلحل ردت) اهنمعب

 اهركصي لجر
 امد ينادلإ نيم قاس نا رمعلا
 يب هن اب نكلو . هدمم

 ٠ دلجر رتزت يهل لوالا اهعحارر
 ا يري ا
 ايركذ ايدشن ليا هيا نسلا يف
 ةئاسملاط كلذ خبرو اهتم ايططاعو
 ,ديناقثلا نم ريثخت عضخت
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 يف 0س

 مسسسي رسكلا نآ رسسسقلا
 ايقيفح افصو نمصفي باتك مويلا ضرالا هحو يلع دخوي ال هسا,

 هييثولا ويب ميزكلا نارغلاف ,ميرتلا نارعلا يوس دوهيلل اقدام

 وهو ,موملا سائلا يمي رب ةيمانلا ةّجراعلا ةديبحولا ةرهلالا

 يدسيأ هب تندم ملز فيرحتلا هيلا قريختي مل يدلا باقتلا
 .«يصرعما

 اهيدمو ايفييح افسو نيتي يذلا وه ةدحو باتكلا اذه
 مهتلبخد هوسو مهمئارجو مهتاداعو مهعابطو دوهيلا ةيسفنل
 لسرلل مهبايصعو ءايينالا عم مهتلداحم نع امثدحي هاف
 مهب باكمو ةيديدلا ميقلاب مهتيرحسو لجو رع دقا لل مهلواطعتو
 هعببم ناك ايا هردصم ناك امهم قلل مهداتعو مهييذكتو
 4(نونيؤي ام اليكقف مهرفكب هللا مهنحل لب فلحل ايولق اوبااوز

 مهفصسوو هللا مالك نولرحي مهلاي مهفصو لامتو هئاحيس هللا نإ
 مهفضوو ,رخعا هجوب مهيود نوتليو هحعوب اونما نيذلا نوقلي مهاب
 يكلاتلا ددع نم اذه مهيديام هودتك يذلا عهمالك نع نولوقي مهماب

 .مشايا مهميظمتو مهل هموق ةعاط هنارو نم اوديفتسي.
 هسسث هب اورتشبلف ىلاعت هللا لاق ىدلا لينقلا نمثلا وش اههو

 سف «ةدودعم ايمابا الا راتبا ايبست للؤ نولوقي كلذ لمبو هتايدل
 هلا مئبع ميذشتا لقؤ هللا مهلاسي كنذلو ؟مالكلا اذهب اوتا نبا

 مت ..4نوملعت * ام هللا للم يولوخت ما هدهع هللا فلطي نلف ادهع
 اهيه مخ نيذلاو افوقصتسا نيدلا راتلا باصصا مهنا دكؤي
 كئلواذ هتئيلعخ هب .تيحاطاو ةئيب بسك نم ىلب» لوقيف ؛:نو داخل
 .؟نودلاخ اهين ده زاتلا باحسأ

 عحرت اياطخلا مهب تحاطاو تائيسلا اوبسك مهناب قلعني اميفو
 نب ةراغ نم رثكا مهل هللا ددع فيك ملعت ينتذ ماسلا ةروم ىلا
 .شخحاوفلاو مثالا رئاب#

 نا نوديزيو هلسرو هللاب نورقكي نيدلا ناط ,مهل يلامت لوقي
 نوديريو نقعبب رقكتو ضعبب نسؤت نولويو هلسرو هللا نيب اوقرفي
 اندتعاو اًخن> نورفاكلا مه هلئلوا اليهس كلذ نيب اوذشتي نا

 مهنا ارمعزو هلسرو هللا حب اوقرن مالؤهف (؟انيهم اباذع نيرفاكللا
 ليجتالاب اورقكو دمصسمب اورقكو ننيفب اورقك دقو سومب اونمأ
 ىلعو دوصجلا يثعو رقكلا ىلغ هيلع اذهب يفكو نآرقلاب اورفتو
 .,تامنماسلا نيشاربلاو تانيبلا ثايالا روهظ مغرب ءيسلا فنقوملا

 مالسلاو ةالصلا ههلك بندا بث ادعت يكل ءاسيئلا ةروس يفسخ ملا
 مهيلغ لزنت نا باتكلا لها كباسيؤل هنم دوهيلا فيقوم ناب يل
 مهنم يارب ره باتكلا لزتي نأ مهرظت يف دب# ,ءامسلا نم اياتك
 نم ربكا سمو .ولاس دقق» لاقف هنوصر هللا ىساو كتذلو ,د املا نع
 .(ةرهجع ملا انرا اونالف كبد

 كلد فقوتي ا هللا لوسر ادميحم نا ناستالا نمؤي رتل هنا قدحلاو
 يذلا باتكلا نوكي نأ يفكي هنال ,ءامسملا س ءباتك لوزن لع ادبا
 نيديجلا مهجيلاو برحلاو نجلاو سبالب ازجهم | دمتم هيب ماج
 ال نارقلا اذه لثسب اوثأب نا ىلع نجلاو سئالا تعمتجا نكن ىلذ
 ,اريهتت ىضعبل مهضعب نات ولو هشمب نوتاي

 يتم روس رشغ لسمب اوماي نأ نمحلاو سنالا هللا ىرهتي نا يفكيو
 ةروس ريمقا لثمب يباي نم هللا ىدحتي نا يفكيو ,نوزجاع مه اذاغ
 ادحا نا ةرقبلا ةروس ف ىلامت هللا لجسيو :نوزجاغ معه اذاغ ؛هنم
 ةيلاعت لوقب ..اهيله نمو ضرالا للا ثري نا ىلا كلذ ننل
 اًوهداو ,هلئم نم ةروسب اوناق اندبع ىلع انلزم امم بي يف متثك ناو

 اولسفب نلو لولست مل راف بريق ماع متئك نا هللا نورا نم كيم ةدهلتسلا
 ,«نيرئاكلل تدعا ةراجحلاو سائلا اه«دوقو يتلا رانلا (وقتاخ

 لوقش ل ليئارسا يشب نكلو . ةمظملا هذه لوقدلا يرث نا يفكي
 دقب يرمملو هامسلا نم مهيلع اطباه اباتك نوديري مهن مهل
 طقست نا نكميو ..,ءامسلا وجم ف قلعت نأ نألا ةيرشبلا تعاطتسا
 نال الا هيينل ال مهيئاقع لوحتل نأ نكبيف) . ةرئاط نم اباتك مهيباع
 نيع ةلاسم تسيل ةلأسملا نا ,.ىلعا نم اذكه مهبنع لزن اباتك
 ,لقدي لقع ةلاسمو كردت ةريسصب ةلامسم اهثتنو ..ىرت

 كاسيو ,هل .لوقي ذأ ليتارسا يضب نامت, يف هلوسر .يساوني هللاو
 ربكا ىببوم اولاس دقق مامسلا نم اباتك مهيلع لزنت نأ باتكتا لقا
 مت مهملظب ةقشاصلا مهتذخلاف ةرهج- هللا انرا ؛اولاقل كلذ نم
 مهتدايغ نأ يا ,,«تانيبلا مهتداج ام دعب نب لجعلا اوذخت)
 كلذب لجعلا نا ىلع تاعطاسلا نيفاربلا مايق دعب تناك لجملل
 عقر ىلاعتو هناحديس هللا نا كلذلو , اهلا سيل هناو مدا ينبت ردم
 مهل اكلهم مهسوؤر نع هظوتسب مهددشو لبجلا مهسوؤر قوق
 مهب عقاو هئأ اوئقفو ةلظق هناك مهقول لبجلا انللتن ذاو)

 كبثلا قوف هللا ةردخ ناف . .كلذ ىلع دا ةردنا دعا نبرغتسي .الو
 يف ةلوصخم اهلك صرالا مده , لابجللا لمحت يتلا صرالا نأل مهتلاو
 لابج نب لبج لئاتل هللا ةريق تلخطزت دق اذاف ,.هللا ةردقب ءاضفلا
 لسللا انقتن داو ,هئانن ف هللا لوقي يذلا وحنلا يلع ضرالا

 .«مهب عقاو هنا اونظو ةلظ هلاك مهقوف
 ةوقب مكاميتا ام اوذه) مهل لاقو للا اذه قف مهو مهددهو

 ناميالا ..مهبأد ناك دقف كلد عمو ,نوقتت مكلحا هيف اه اورثاذاو
 ,اهلاؤر دبه رفتلا مث دئادشلا دمع

 عقرو انيب اناطلم يسوم ىتاو مهني كنذ دعب ىلابث هليإ انيع
 اولخراؤ مهل لاتو مهنم قاثيملا ذخا نأ دعب روظلا لبج مهقوف
 هليسبلا يف !ودتمت 7+ مهل لاقو ءدنل نيمضاخ ماذجسم بالا
 اطانترا اوسدق الو اناثيم اومرتحا امم ظيلفلا قاتيملا مهتم ذخاو
 ,تبسلا ل اودتشا) امو نيماعلا بر هللاب ارطبترا الو

 5 ثبسلا يف اودتعا في
 ةروس يف اهنع قامتو هناسيس هللا ربع ,ةيرق مهل تدكك دقن

 ,رحيلا ةرضاح تناك يتلا ةبرقلا نع مهلاساوو :هلوقب ف ارعالا
 نصتمملا هلمامم مهلبامي نا هللا اولاسو ,مهريتخب نا هللا اولاببب
 .ةعاطلا ىلغ نورقتسيس مهنا مهسقنا نم نرقثاو مهئاكو
 د ادللا ليبس يف  مهيديا نومفتيسو وهلا نع نولختيسو
 ,بيسلا موي ميلاعت مارتحاب

 موي كمسلا ديص مهيلبع مربحو ينسي عيش مهربتخا هللا نكلو
 بسلا موي ري مايأ ف كابشلا نوحرطي اوئاكذ مهالتبا مث تببكلا
 بترعي له ,,هللا ناحبسو كامسالا نع ءيش ىلع نولصححي ةلفا

 نبشالا موي اذه ناو دحسالا موي امه ناو تبسلا موي اده نا كمنملا

 .ةدكفو
 وا امابا وا الامش وأ اميمي هيهبي ن) هيلع نا كمسلا فرعي لهو

 كامسالارظسي يذلا وشو رخبلاو ربلا ف انريسي يدنا هللا نا, ءازو
 تامسالا لفح يلاعتو هباحيس هللا نا ةجيتنلاو ,.معنلا هجويو
 ارانبخإ مهيذيا اهبابن ماملا حاطعس يلح ةيئاط تبسلا موي مهبتات
 اودتغاو ناحسالا اهه ل اوطفست مهناميال ناستماو ءالثباو مهل
 ديصلا مهيلع هللا مرج يللا مويلا يف لامسالا اوءاطصاو ببسلا يب
 , هيف

 لا مهودوقي يكل مهس نحلاصلل هيضرب قاغت دلا كرت مل
 كلو ,ركذملا نع ينهملاو فورمللاب زمآلا قيرط نع ميفتسملا طارشلا
 اهمعب سئي ليئارسا يب ل همهملا هدهب بماق ينلأ ةعامجلا هده
 مده لثحت اوديعتسي نل هالؤم نا ملع هبال يهشلاو نمالا كرتو
 ىلع نيرصملل سمئال ىلا يهقلاو زمالل نوكرافلا لوخبت مث دوهجلا
 داو+ :لاعت لاف ءركدلا .رغ مهبهنو فورمملاب ليئارسا ,ينب رما
 اديدت اناذغ مهل دهمو ا دهتلهم هلا اموف نوطدت مل مهمس ةمأ لاق
 اييحتا هي اوركد ام اوسب امل ,يؤعيي مهتملو مكير يلا ةردغعم اولاق
 اوباك امن نسيثب باذهب اوملط نيرلا انيجساو موسلا نع يوهسي نيبذلا

 .,4نوطسفي
 ليئارسا يس تائيس ىلاو ..ليتارسسا ينم بلاثم ىلا ةدوع امنو

 مريس مهموسي نم ةسايقلا موي لا مهبلع نثعبيل كبر نذات داوز
 ؟ميزعر روقحل هناو تاقعلا غيرت كير نا تادحلا

 «س. اء صو

 :يكسني دناك يليساف لوالا ةيديرجتلا قالمع
 اهناولأ راستخت ةاشرفلا عد

 لليساف نول يا ردقلا رابخا
 نم هقلتخم دب يف :يكسس داك
 يع نادلب هئالث ي اضاوم ؛ةرممع
 اشو ءاسئرلو ايباملاو ايسور
 ايويح اءّرِه حبما هنا نم محرلا

 كن
 .اهسئرف انانف هرابتعا بحصلا نم

 ةيسور تئاك ةيلصالا هتاعاناثن

 جمدل هرادعتا هسثحو ,ةيباملاو
 هلسع يل هعولتم ةيموت رعاسص
 ٍنض جيرم عم ايسورز ناك دقت ,,ينذلا
 تايموف ..يوقنملاو يتاملالا عدلا
 ءاسهتافاع ,اهتادفتسسب كفلّتخم

 ةيمويلا اهتايع تادرفعو اهبونس
 ,هيلك رتؤم رحس اهل تناك يتلا
 رغاسب تقف هلك !ذه ىلع ةوالع
 يف لوجتو ارييثك يكسنيدب اس
 اسمئلاو ايلاطيا ىلا ييواسلا

 اديلمعو ايقيرفا لاستو !كئلوفو
 نكل ,نامويلاو ايكرتو نطسلبو

 هللاكم يلع فنا ايئاللاو ابسور ٠
 ىبسات لكشب ةيساسالا ةيعاشبالا
 هيحيف تافسلفب اريثك رثات دنو

 هيامرلاب يننتفاو عملليشو
 لناكو .جروج نقيتست ةيومشلا
 ةايصقلا ةيبورلا ىعصفلاب امبلوم
 .يدورلا بيالك اقشاع ناك لبا.

 لقبا , يكسيدلناك فركعحا
 هبسسارد لمكا نأ دمبطل ,ارخاتم

 نستلا .اسيدوا يف ةيوناشلا
 رسرد تيح وبكيوم العباسجب
 ىو .ىسايسلا باصتقالاو قوزحلا
 رماسج علو هل ناك تيولا سفن
 ايجويلوبؤرستنالا ةساردب

 لا فاحري .ةيكاشجالا
 هيروطاريمإلا نم. ةفلتخم ءازجا
 هسسارل قافؤس قف هيسورملا
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 هدضي لاكإلا
 رم ادد ريثمم نا عاطسماو

 نس 1 وظو ميرظنلا هكلايمملا
 حبب نا كشو ىلاغ ناكو , سثالثلا

 ريع هبكل ببريل ةيماجم قف ةداتسا

 هسبار دل عنويم ىلا بهدر ةاجف هيأر
 ريصفتت مل تنولا كلذ نمو , مسرلا
 ,يرصيلا نللا ىش هئايدح

 لازجلا قف. دئاك أدب دنقلا

 دباكو ؛يضخت بولا نك هتحب
 بولسالا اذه يلا ةيدؤملا قيرشلا
 دومملاب ةنوحشمو ةكئاش

 لوألا هئاطيطختل نسمف ؛:لوزتلاو
 للا ٌتيدحملا هيولببا نم ةانححلا ني
 دخبلا ف ,رمالا رخا قو ةيريبعتلا
 لاتشالا لا ,نرغفلا ةذه نم لوالا
 ل والا ةياوطز بدمج ,ةنديرجيلا

 3 وهف ,.صصصل# ديرخملا جاشنناب

 .بلا نيس ل !ادجشلا قياستب
 مابحل رلا يلج رهئاسب اوُكشبا
 لمرقب رمقسجل اوسبو
 , مولا لقحا لإ ليرملا برلب نلت
 زداهشلا برد يلع اراجشأ نيعرزني
 ٍميقلا شورع ككل وهبدب لع رك
 يلتا مالغفا نم ةازفلا منمدك

 000 طراز
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 ءاادهنلا ياست
 ميدقلا لمرلب نرمعفلب
 مهيمرعل نورفاسب
 انحلاو كسلا ناجرهيب نطنانني
 ضرألا دب اربط مك
 ,لبجلاءامسأ اولار
 ًامسلع جررللاردبشو

 لا ديشنل اريعأ
 لا عايم زج ين يفاصعلا بارسل
 بْقملا صرأ ىلع تعدنجأو

. 

 ميزاب نم ءادهشلا طب وأ
 دخوتلا مق لا انس مهكل
 مهحاورأ يحيل ل اوداعتسار
 مهئادد ريدم مهلبامسو اريتك
 مالسلا حبلا ع ارق
 ًنادعا ارقجر
 مهرودم سايمرلا كارل ارمثف

 هقيرطب .قدعوب نا لواخم لازن
 .ديرتكملا حم غياولا ,هنبراومم

 لا ثحب هنآل ىئطب لكشم يسيلو
 نيكسسملا ندع ديرمل ةاجنألا ةدفا
 يوم قفخي نا دارا همكلو هي
 ديرعبلا حبجا اببذئاع راهلالا
 لازب الو ناك امئثم ةحلم ةرورض
 ببابكي .هيبغاوفا مايبتالا نئاع

 هتاعابطنا لسحت ىلا هلامعا
 هيريبوصنلا هناءاشتاو هئالاجتراو
 يفيكست ١117 ىلااذ١81 نم
 لايخ بهيا عماولا نم اريضنع
 يف مهسدح قياو نبدهاسشملا
 ,«يئثرجلا زيدمنلا» هيلمع

 ,حوضو ,,لتم باناونع نف
 لي اهعيمح بمسر « ىقش , صوم
 هراكلا نم اخملم رشؤن ,137
 نا نيتحح َىك ,هلسشفلا ةميقاوتو

 بلل ليس اوليقتساو
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 ةرهطلا عش ) داقطلا عراصي ديشتفا ناك
 بزل تسب
 يرمسلا اهلكش ةراجحلل منسي
 ينل لبس قابل
 ركفلا اياطش نم رئانت اء مدجب

 ٠ لامرلا لع ضيفن ةينأ

 تانكلا ةجاون
 مرميلل لبس زانلار

 انرصخ عوفسلا مدلل ىلعا يذلا دهدلا ددجت

 ,يرمفلا رثانلا بلسم نيالسنو
 سأبللا نال داعم لك
 .بعتلار يلا نيحلار
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 مهتريب :في 'ادهشلا رداع لق
 مهلافطاا اوغدو لف
 عملا ل ةيرقير ارلتق له
 راوشلا فو ارسم
 زرشلا نربط تح مهيادقأ راع له
 * مويا رادح يلع ءارهلا رششنار
 رهرلا نوبع ىلا ديشتلا لصو لف

 ردا ايعيبر نول ءادهشلل
 دحرلار ىرهلا لانع
 ليلا ممل ينطنمللا سرفلا

 هرعرلا نقب ير ءاسشلا ريم
 نادبملا ل لشألا ر ةشلا لدتحا

 خال

 ةرمفلا سف ل ةدندع الامعا لاق
 نم معادبب اسهناناؤوبحم واخ
 نلاغ ميسرألا» : ةميمك ردلا اهصداسصم
 نالكش 101135 ةيسافر ضصرا
 لكشرو هاؤأذأ نابوبخيب
 ..:155+ رمحا يتوق

 ,ىن# نكت لابغالا هده عتج

 ميكا رغ ىفيصوم ماهناب لسرب
 نكل .ماسرزلا حارم سكفم اهنا
 نم ةاييح اهحنمن هنينقوم
 هريشابم عطلنب يفو :اهيصاخ
 ةيتهدلا فاضعالا ةايحلل
 ..اهرخدن ىتلا «ديرفلا ةمفطصاملاو
 كلد يف يكستي دتاك لامعا بلا نا
 هنا ارءامامت هبديرسب تناك هريدتا

 نم مايشا بقولا سنن لف مسر
 هبادهاشمو هبابركد لثم .تابحلا

 * ردايل نمللا اهدطم خلا صقر
 ٌريسملا ةوخرلا تنالفل لف
 ناذلا فاشنكا ىلا نيبلا ني له
 ؟يراذلا انصرع مثاله تلمهر له
 ءانحلاو يريلا تعزلا نيل ادهشلل

 ماسلا لوا
 دجملل بارو

 بلف ءاضغإل لظخن
 : يبدشلا افدعب ًاضاقنلا يطعن

 ثسنلا خيرات ليزلا عطس رف رفح
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 !ادهشلا ؤياسنب

 قويت ىلرل] ًاساسر كل
 ثرعلا يلبجأل يرشبلا لمحت
 مادهشلا لحرب مل
  يدسنلا رم لع  مهنيصافشلا نكل
 ييطسلفلا ركل فش
 ١ ثفحلا راب س
 م ءاديشلا طريول

 ءاصنإلا ىلع مهما ل
 ئصتعار دوف دق بش

 ءادينشلا لهرب م
 ةابحا رمعتا لعارعصأ ل
 ” ارسلا اهيرات ارلسي

 قل لير

 جيابص رصاتلا ريع رهش

 وللا و دل ١ رووتووم ا (. جب وسوم فجل جمب د ١ حر ..- رع ادت بج ناتج: "انما كازاانز17001117نقال 07 ن07>/17ضاطشلاانش تطال 110177

 لا الوهم نكسب دب اك لل مقن
 هعاسمتا تالا و ريشلا 55

 نلع هيامج ممظدب 3ق دخابس دفحم
 تائلدملاو هيديزاببلا راشآلا

 يل نهايسو ,ةسينتملا ةيفاقثلا

 وكسوف ى عسرلل تحتم نيسان
 امك ,يرخا ندم ل هيض فحاسو
 هيفيداكالا سنننأاب ىق ابضيا مهاس
 ذانسا نيعو هيثقلا مولعتل ةيسورلا
 ويبوم هيماج ى فرش

 لاانهد 14016 ماع هباهن نو

 مايع ىو ,رابيام ىلا مت نيدرب
 نع فلك ثيحح ,واسند ىلا 0
 هبئقلا موليلا هييسيواا لسبب

 نم لصمو ,يسور مسق ءاشناب
 دحوب 1458 ماع ىف ةنممداكالا

 هيفيل زالا هعظو يع اشوظفم ةيسفن

 يكليس دساك فبعو اييالع ف

 رم ادخار حيمامم ةيقلا هايج
 هيويم يل يتانشلا داق
 مسيشلاب ةرايمعلل سواهوانلا
 ق3 هيميفدخملاو هشفلا فرخلاو
 بيردنلا ق يرطلا ثدحا قيدحي
 بتلبخم هسارفب اديه .يسفلا

 ةيئرب ينلا هيسحلا باكردملا

 بوهلا لماتبو ,نوللاو لكشلاب
 نول لك ليج دقز حلا ..لكشلا عم
 اهمير اهجور ارقوج نوكن نا نكمم
 هنيعب ةيلهاد هشاك بارك لئامف

 مسلاسفلا جرير سنن ىلع نس
 ,«بوكلا بومو داليس رفل رامصسساو
 عمي ناوش هرم هشالسم لم ليو
 .لوقي ناكو ,.حيخلص لكسب يربو
 نا ءرثأا يلغ امامت ىرورصلا نست
 يلخا انه ..ملاملا ءارا هنه ىتمي
 ةحول ىلع ةاثبرعلا حمار يع
 راسخب هاشرفلا عد ,.ناولآا
 ىارربب اهمسكن ناولألا خد ءاهن'ولا
 ..ةاشرفلا لا حلم اهنم ةدحاو
 نادفلا الا مدلوسو ناتفلا تاودا عال
 , ءمسرلا ليتمسم ددجعي نأ ةنفن

 رم نع كانط بامو ,سيراب برع
 ماج ل يعيسلاو ةعساتلا رهاس

 ملت 1ةهؤ ماع عيضر لو 1
 مص يهخش ضرعم وكسوم قف هل
 هديثنا! هلحارم هقلثخمب سم الامعا

 هدلب يل هل ماقب صرعم لواوشو
 لسكا با دمي يدلا ناثفلا وهو

 ,مقاعلا لإ يثدهرحسلا

 بسح حافت /ةمجرت <

 وهل ةركم نع مكن. -' نا ديرا
 ىلا يعرب
 كتوب ترداط انإن ,ءاينآ ربهت
 نلع مربلا ادقاع ,موب حابص
 ةيسيئرلا ةديدملا عراوش ين لوجتلا
 ليلس كيوي المخ نا ,سيمك القا
 هيسيهرلا ةهربيمسلا لنادابسلا
 دلا رابهلا وأ ناولهم# هسمدك
 دافخلا رآ طيس طبح ءكرحي
 سرافلا دا هبادمس نام تراشلا

 > يتلا عارفلا تائو

 .ةرئام هبافح ليد يذلا
 ءارقعلا لامطالا لا اهيطعتل

 نوفلختي نتدلا نيدرشتملاو
 .راحتالا لع يف معافظلاا

 الو يمدصم ريغ اهب نوقدحيسب
 .رسآلا لوا يش دحا ىلع نوؤرحي

 لسحب نوبجوي ال مهنأال كقثدو

 .شطبخبل مهمديا كبمس مي ىلهتلا

 نوجلطتيبو ءانبادع ةعهلب ايادهتا
 لدع ترهب يفئاططقلا _رثم سيواعب

 ينلا ماقظلا تانقن
 لادق# يلع رافاطالا ء الود ببي ذل
 ىذرمكالا هطنا

 ماا

 ,هن اهيمرت

 هياوياغاحو ةبيدملا عراوم دشا ىف

 مومي .هلكساو هةقددشخل هيدي دلع

 بحب الالبيب هكدا ءاجبب همكع

 .صمّسلا ءوصض
 جراسب ضيدخب هنو ود لمح

 م نصفرتللا ببابك نهفي اندنرم
 اقري ضيقت يشلا قيرلا عاببا

 ةاايفمالنلاو ءارشلاو حدنلا نا

 لامطا: ءدوؤذ لوح نم ةهمشقنلا
 كدكدعمل يح ارحب مهمل يفسح

 يئرخا ةييط نب اوهلح مهمابا عزملا
 ىفوخحسلاو ءارقبلا ةنيط ريغ

 نلج ةائثم يبار هيمي لامك بساك
 هلم بباك , ليظلا راوجي يشفلا

 ”قفط لايش ناكو

 ريلدوب لراش رعاشلا ؛ملخب

 :ةبهذب ءالطإا ةيهاز ءاهيجامك

 لئاح يزمرق بوث اهوسكب

 مل لضاعلا نكل ,زرطلاو تاديزلاب
 ..,مامتهجا كا ةئيمجلا متيمد رعي

 ,رقطني ناك م ىلا مكل لوقاس

 ةناونلا نم رخآلا بئاجتا يع
 فتو بردلا ف كانه  هبديدحلا
 كاوشإلا ططسو رقخعا ليفط
 ليج حيسو لم ,شئاسعملاو

 ني دخاو ,ماضيسلاب حتفلم ههجو
 ال نيذلا نيدريشملا لامطالا كتلو#
 وس مهلامح فاشتكا يلع ردقي
 نيع (ههيزنلا ةمدفتلا نمملا

 ىرريل هولا ىلا رظني يذلا ميصلا
 اوه هلأمالا ة

 كفل دم ل للا لل
 را

 يملا ةيردزلا ناسقفلا لالخ ص
 ,بردلاو رضدلا يملاع يب ليحتل

 لفتحلا خريفي ريففلا لقضلا خار
 عيلطبي اداه ناو . هةنيقت ىلخ ىسفلا

 سميطغ ُهمهلو يوشب ةمحقلا ىلا .
 منكم ملو ىرداب بيز عيش اهننكو
 فولفصلا حار يبث ,ةيقثلا كلب
 ةريسيو دمعي اهب حولي حمضصلا

 يو ,لالسالا نم قودنص لخاد
 لق ةادلاو نركم امير .هيج درف
 ةابحلا نم اهب اءاج .نابطخا
 ؟بتافقدلا ىف اذاعتما ,اهسيفن

 كحفلا نآلبابمب نالفلعلا حار داو

 سفن اهل نادسا نك ١1دك وخلا
 0: ,صضاسلا

 نيساي ديصبم همحرل



 تصل ادع لل

 لا م

 نيس يناطيربلا يأارسبسل ءاتقتسار سضأ
 همم دي سس مس وسم

 لاس سيفلا سس مسالا
 ماتقتسا رخحا اشا ا غاو + يدنا
 لد ,يإ ىرخ# ايئاظيرب ف ماتا يار
 حبسا مكاجلا يظن اجا فرخ نا لو
 لايملا برخ ىلع 1١١ عمدنتي
 رحيم نو باطلا اهب يفراملا
 اميئرو بنرسهدل ميد تيفو

 ماركا فبدلا 2اتلتسالا لف ءاحو
 نا يساطيرملا ءامهسالل سيراق دهفم
 17 ةبسن يلع ليعج يطقاصملا برع
 نيد ” يديم تاوما نم ةئاملاي
 ناك يذلا ضسرامللا لامملا بزتع ابيع

 يطيق انما ) لع ةريبك ةبسدب امدنأتم
 15 كس ىلخ لايحلا ماعلا ةليطط
 .ةنام اج

 ثمث ادا هسا هاتلثسمالا 2
 ةيباع تاساطتنا 0 روس

 - 1 ءباطيربن يب مهرمشلا

 ها نأ '* ,, لصحيس ريطعا مما“
 تر“ يل سيو هناا [ 6 رثخ مدي دبحلا
 للمصاب ريح ل هشام “وب ىلع لامفلا

 ىاف ,طارغمي“  اربيتلا برحلا
 يت اعالا باريس او ةئاللاب 4 ةدسن
 اولي ليمملا هجلا برخ اهيبص
 دونت - ١ [ ىلع ةنملا

 مس لاء لاسآلا رهظاو
 ناب . ودقتعت ريييافنرعلا نم ةئاماع
 هموكمل) سن و ليصفا وه ردم نوح
 نيطن هكا برك عاضعا خيسع- عب نم
 11 ديرما يلد بقولا يل ,نيرخالا
 مهرافببلا ,مل سسيئاطيرملا نم ةئاملاع
 لادستسا يمفت تبارك ةرورصلا ناب

 برحلل ديدح ميعرب رشتات تيرغوام
 ةموكسلا ةسائرو

 نوسسسنه زي ن و د رسسستم ا

 ن اسست ةيسسسؤمل ان ىمسساعم
 هرارو تنال - تاسنا - سيرا

 نيدوسنملا نا سما ةيسنرفلا ةيبجراشلا
 يريح نيسح مكحي نيطراسفمللا
 ةماعلا بوسع ايلايجنأ نوقتحزمي
 ىلع مهث ليتسا دحب انيب اجد ةيداشتلا
 .ةيسيئاارتسالا ( ةعلب

 سيراي 4 ا
 نوب ةدقبلا 0 كا يصوم ا
 وص ايرغ مهفحز اوقناتساو لات
 ,ةصضاعلا

 ةيجراشلا ٍةرارو معاب ثدحتم كو
 تاوك ىل قياس تلو يف ركذ كا ةيسسرقلا
 لمخر ةئامسمخ اهباوسأ ةيسئرفا
 ةياددكش مل ةنيدملا يف ةدوجوللاو

 ةمواقم
 لوألا ةرلا يه هده نا ءاينالا تلافو

 يداشتلا سيئرلا اهبف شضرعني يتلا
 نم هن ةعاطألا ةلوارحلا هيرب سسسح
 نا نوت نييداشتلا سحلسمللا قبق
 اسرث همهدت

 ةييداشتلا ةموكحلا تفسوو اذه
 همام داشن يقرش يف يركسعلا 7

 لف تنلغا دق يربح ةموكح تناكو
 نم مهبوجه يف اوقلطنا .سدرمتلا
 ماظشن ةيذاحخا ةينادوسلا ديدحلا
 اهبل ةقالع * هلا ايبيل تللعا امديب
 .كامه رثادتا لاتقلاب

 ةعاجملا ىلع بلغتلا يف هتدعاسمل

 يشيفوسلا داضتالا حستنجي لوس
 يسن ذفللا نيسسسا رب ن و زسسكم

 يناملالا راتتسالا ورنا  عاو نوب
 يةيفوسلا هاستالا ب لوم ثيبلغ
 داوملا تاتوزكم ةعاسجلناب ددهملا

 + قف اهمسي دكت تلا ةيثاذيلا
 ديلاظ لام ةيبرغلا
 ,وسرتو ظل لود

 ةيناخا ةرهرو ”عساب تاقيختس رتكذب
 ةعقب يه تانوزخملا بده نا ةهنالالا
 نويلثم (55) كرام نوبلم تالو
 راو

 يباسولبدلا راشتسملا حمو
 بجي يآ والا تانحدقلا نأ لوك ثوملهيل
 ميبمالا هزم ءارتبا ةزهاج نوكت نا
 .لهقملا 0

 1 لا ١
 ةشئاث تحبما

 ضف دعب ميدل
 نا ةيشرذلا ةطامسسلا ةلاكو تركذو

 شيجلا تانههخم لاطيب بالا
 نوب 23 31 قباسلا يقرشلا يناملالا
 نع ادعت ارثم 44+ اضيا بهتس
 همعاابب ريسن# 82 .  ةيوبلالا

 ىلا * افاولس  ؛.اشملا
 .شهجلا

 دق يباموتددلا لوك راشتسم ناكو
 تقرفتما ةرايز نم لوالا سما داغ
 يدار ىلع نات تيد ودكسوم ىلأ نمؤب
 فاختالا ن ريصعتلاب طلت -. ٠ مو
 ظماعلا ةيئاسنالا ةدمن' - يسر زسلا
 ايئالا اهب ثنعو ١ هامهاشغلار
 ليئاغيب يثيفلوسلا سيئرلا
 .كوشتابروغ

 سيئرلا رذثع ةيثال ةبحاب نمو
 نم _ فوضتايروغ ليئاشيم يتينوسلا
 ٠ يفيفوسلا هداحتالا ةنرجت تالواسم

 تاليلا ميسقت ىلع قفاوم 3 اننا لاقو

 لمح ام ادا هيب لك مسقشسم ثيل
 _لاستنالا

 نيكراشملا ماما هل ةملك ل حضواو
 يرحلا ةيطتلا رشع نماثلا رمتؤلا
 ةدابق نأ ركسوم ةنيدم يف يعويشلا
 روقث مل ينبفوسنو ايزيصلا
 يدل ةلماحلا ةقبطلا رود ريدطنللا قدح
 هلا ١ ماظتلا لبكسشت
 را 5 امم تاباكتنالل ريضمتلاو
 .ةميزهلاب هفصو اع ىلا

 ىلا .درهتا ليوهتل هطنر نع ريغو
 ميريل عونلا نم ةبسايس ةمظنم
 اج ابر برحلا ءالبا ةرورخ دخاو
 رايتخالا قابمن ف بالبلا ريوطتن ىسسي
 لع ةرداف ةوت بي ناو يكارتشالا
 ..سمانلا ديسوت

 لمعلا ىلأ ةيبرح "٠ .. همظنملا اعدو
 ةليبع طاشنلا اده ىلو- د 21و طيشتلا
 هبرخلا فتوم ليدل لادمو تطاخا
 .ةيركج مروصب 30. ٠ هدم رب

 رهرعلو عمتجما ىتاكت ىلع
 مالا ةزهجاو شيجلاو ةهتحتلا ةي-

 تاسرلنسملا نم كلام نا لاثو ينكادلا
 .ةيلاوللا ةيرالا نم جورشلن ةيروزشلا

 ديدجن ىلا فوضت ايروش سيئرل اا دكاو
 مهسفت ريك رمي ؟ يتينوسلا دادعتالا
 قيرط نع انماو يقيفوسلا داستالا

 زكرملا نإسب تامسيهالصلا عزو
 لخ ةرورض ىلع اردثم تاروهمعلار
 قيطللا تايروهم يف عاضيالا
 .ايسايسس

 ةيعامملا لاسخالل همضفر نق ربعو
 تايروهمج هيلع تسدتلا يتلا نوئاخفلا
 تيطوسإا راستالا ىلا نانو ليطنملا

 تيطوسلا ةيابألا لاو ةيريهسصم 4
 يتع ظامحنا ةبمايس قوس
 تايبركلا ةنيتمتس ةلوذلا

 ابو

 ةدعاسسم نأسسستي فالسمف
 ةححسيخشيت الما اسمي رما و ايسسا

 يعمي ةيبوروالا ةحومجملل ةيديطشتلا ءتءانوعم ءارزز قفحا_ عاو- لسكورب
 ةيسئد ةغومجملا تادعاسم ةرايزب لالخ ةيبوروالا ةعومجملا يق ذيدنا#

 حئاون ىنتقميو ةثاملاب نيبسحلا نإ اهودلع ةصاخلا مهتس
 رودص يضنمب هنأ ةيبزروالا ةميبنخلاإ مجسم ,ىلع .قاطَمالا لوألا سبا اسك.

 عامجالاب مارل 1 * همم ىلا املس

 نا هيسانولبدلا رداصخا تحمو' تامل لالخ ةيش لا( دكي هاو
 يع ساريتؤالا اذه تضواع . ه.رذ تشل ا ىلا

 ريب تادعاسملا هدق ص“ رف ساب نأ ةيبالملالا هاما. سنا“ , هدو

 ؟دخ. ةئخذل حادبب ,لع تمصرتعا اسئرلا

 فب ٠

 ب ازاب أ ديه ةبسانمب

 اسهتاوسق ز زسعت اسيئاطسي رسب
 أ ةصصصصسستل رلأ ىصصسمسمف

 ةسومئحلا تررق . عاب  نكبلا
 نب ةديدج تارهرعت لاسرا ةيءاطيردلا
 ةيلامشلا ادشريها لا رتسلا تاول
 نص ابحت راليملا نايميإ ةيسائعب
 يدم ريالا ىروهمتسلا يتيكلا ثتامحض
 ىيتاطيرملا ونوال نفرامتلا يرسلا
 ها

 هيب اردلا عامسإلا ةلاكو لسبارم فسنو

 رمسلا عافد تاوق رداع ىلا لمعت
 7+ ١ يلوح نأ سسا ؟هلوق يناطيرب

 داسيبا ةميمك ل! ةماصأ باويلا ندع نم

 اوهلا معدل ؟ديفرب ا ىلا لصتس ةعيفدع
 ١1 للا مه ددغ ععترين كاض هدوعولا
 .يادمج بلا

 يساطيرسلا باوعلا معد رارق سايو
 1ع ؟ ده ريفر ءادمورتاو

 بتروهمسب نسسمحلا رسيوخطم دفع
 ةيبامكظ دينصتب ىرشلا تاديلزبالا
 ةييياطتربلا بانؤلاو داربالا دم
 هيئامشلا اديلربا يف ددوحوللا

 يلودلا رمتؤملا

 همم اهلا ل تاون  عاو - يهتدونس
 جامتجالا لاما يهليوس ةبادنؤلا
 هماثا زيبسي ضاخلا سيفه سكتت لو دا
 هملاعلا ]ويب قدح يسالملا ماظن

 ثناّملا
 هعسفومسلا ماممالا هلاكو برك دو

 هود يسيرا ياثمم نأ ريف
 رهمسي "دنا عاممجالا لالخ يرتحب

 مه ادالاو هماسصت“ لكاتم مايا هنالثا
 ةيماكماو ديماسلا اودلا يف نويرهطلاو
 يل نوامملا يتماو اهيئاسدخ رعاعتس
 لودت' نده ربع يصخشلا لاحد

 رسرو .اظاسم ةروماس. دكا دقو
 مالعالاب ةسهحراخلا نوؤشلل هلودلا
 رمبولا حاتنفا لافح ةسنك ي يردسهلا
 هيمادن» لودلا يف مالغألا لئاسو نا
 مامتف؟ يلا حاتحت تابوعص هجاردت

 اهيحين يروق

 يهلدوين |

 رئازجلا

 تارئاطلا ركاذت رامسا عفر

 ناريطلا ةكرش تورق م خاومب رئارحلا
 ةسمدس ركاذتلا نمت ةذاير ةيرئارجلا
 ةيلودلا ثالسرلا ىلغ ةئاملاب ++

 روؤشلل دهاسملا ماعلا ريدملا لاقو
 ركادت راعسبا ىلع 4دايرفا نأ ةيراحتلا
 دميرئس ديلخادلا طوطجلتا يلع رفسلا
 اضيا ةئاملاد 7١ ةبسنم

 راغسلا يف تكدايرلا هزه ن) ركاو
 رم ارابعا اهديفتت مخي بوس ركاذتلا
 مولا

 ٠ ثارحلا ناريطلا ةكرش نا ركذيو
 ورعاسملا نس يبوهتم لكبس

 ةيسايسلا يوقلا قافتا انلع»
 ايراغلب يف ةركبم تاباختنإ

 ديعرتمدبلا سيئرلا لاق عار  ايفوص
 ةرتمب باباحترا نا هليلع :

 مدنا نم سرؤب رهش نحل يرجت
 ١] لا يلاعتا اعتب 0
 1 ل ا د

 :راصت يل يكراعلاملا سيئرتا ياتو
 رق نسما دورت هترسشم
 لوا رلا لتشت بدلا لاحلا نالرينا
 تيد يصاقا ناريرخ نلباشترا
 اقباس يغويشلا يكارتشالا بزحلا راق
 ىسح هنمغ لصاوي ةةلزعلا ةيبلافلاب

 لج يرجي نش ليل لبقل راذا
 كاش نأ يرافلبلا سيئرلا تناشاو

 ةيساسالا يد وقنا رادصال ةبهنه ب هرف
 اياحلا ماعلا ذياهن ىتحسو نالا نم
 يىتجو ىألا نم ديدج رولسم ىشبتو
 .ليقملا رادأ هت

 لوئاناول هيردم' ءارزولا بيكر ناكو
 ثحت لوالا سما هتلاقتسسا نفحم) بق
 تاباقتلاو ةصرامملا دنض

 ةنميهلا نم افوخت
 يناباي يناكأ يعانص قافتا

 ةيتاطشتا تراثا - ماو نشنشا

 علا اذه ةيادب يب توبا يذلا نواتلا
 ةئيهو اوس زلب - ردميدوب نيب
 ايثاملا تاكرش يربك «يذييوستيم,ا

 اللا روهس مايك نم فواخلملا
 رداصتقالا ةراحسلا 0
 . ةقماسشلا

 للم نائقالربملا ناتترشلا تضفرو
 امهتئاحت نا ىساسا ناع معازلا هده
 ةيحيتارتسالا طباورلا رافطإ نق لخدي
 ةعابصلل ةديازنلا نابلطتلا ةمدؤل

 , ةسملاتخ١ ةمئار حوسوت يلاتل
 ديارتقا نوامتلا نا نولشحملا دكبميو

 سكيب ةينامألاو ؟ايئاباهلا تاكرشلا نيب
 لاجملا يف ةرسوملا ايناك# دئارلا زويا
 .تايبوروالا اهتاراج نيب يداصختالا

 نأ سف

 يئدرأ رفظس زاوج يتم مت ©
 ةدوع دسصم ناسغ ]| مسام

 نمن :؟ 1431ج مقر نادير
 لاصتالا ءار هيلع رثعي
 عساس 661011 رمئار فتاهب
 .ركشلا

 «ه+5

 يبدرأ رس زاوج يثم دب
 اناسوي دمحم بفسوي معلا
 ةيماثسشاقف لخاد ,ةدودح
 نمم ىجريف ,ةمطاك دق
 مقر فتاهب لاصتو/1 هيباغ رثعي
 ازااخكأل را وعل عل
 ,ركشلا ليرح عم

 مم

 «الوبس ه دّثج ثدقن ©

 تروس رعس زاوح اهلخادبو
 نيسح رمساب ل25[ عقر

 ةرا سا رثهد عم رديدع قيسوت
 نمف ءديشرلا دبع ,دمبعا ؛ مسار
 مركتلا ءاجر اسهيشع رثمب
 .مقر فيباهب لاصتالاب
 ملبس ناعاكم هلو 5307 لبو
 ,ناميد هتاينستحو نفلا

 هدب
 ةقيثو) رمس راوح ينم دعن #
 دصخم ممسام ( ةيريحب رغس
 رثعب نمف ,ربخ لع دع ىروب
 تتاهب لاضصتالا ماجر هيلع

 ركبشلا عم 57و ٠
 «*م8

 يرو ركس راو ينم دقف ©
 مملب مسايا #ءأ در نه

 نض# لنجحجربف لوفسم دمتم

 مقر اهم لاصء* هدقي رثمت
 رك لا عم 114

 .احنلأ
 ١115 دبسلا م١155 571 تسلا

17 
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 ايريبيل يف عازشلل ةيلخادلا داعب :1 ادم.كؤم

 قوحستيس مالسسلا :!دسيفل امنا ك

 سيئرلا برخا جاو ع سومم#»
 نك اهيحن انا ميظاربا يريخيبلا
 لقحني .فوس مالسلا يا هداج
 ةفيبلا و هّمسما١ روهشتل ' ,] الث ابريديلا

 هظفملا

 يدم ميوسب يف ةليغ انام لاعو
 نم راملا قالطتا فو نا رسما سوال

 هيرورسفلا تادمللا عصو نكدي نأ هبابت
 ةانكلا ةدوغو عمولا ىلع ةرطيقل
 .كالبلا ىلا ةنةسهجلا

 نا لا ىريحيبلا سيئرلا راشاو
 ةعئكاد ةلكشم وه ايريدهل ف عارملا
 اهل اوراهي نا ايربيل عامنا رلغ يفتي
 1 ؟عهنا نا اطيصم مهييعباب الح
 داصتنالا ةعومضسملا ءاسؤر اهدفع
 لجا نم تئاك ايفيرئا برغ لودل
 اع زعّمف ايرسيبيل بهش ةدخعاس
 اغبسلا قيفحت

 ييل هلا يريسيملا سيئرلا لاقو
 ةفلتخملا الا سلجت يا ف اطخل
 ةهئاس ىلا برسحلا ةهراستلا
 ,مالسملا لالخا لخا نم تاهواقملا

 طقح تاوق دوجو رارمتسا لوحو
 ةيدامتقالا ةعوبحملل ةعباشلا مالسلا

 دعب ىتتم اهزيبيل يف ايغيرفا رحل لور
 سيئرملا لاق رأسا قالا فتو

 ةجاشن بلاو اب ايريقنل نا يريجبملا
 ساوقلا دده ىلا

 نان يكرسصتبلا سيمئرلا دهفتو
 معدحب يف رمسس فوس ةدالاد هسولش
 نع للذ بلقق امك انريس) لاا ةيومملا
 لؤدلا عض اهئاذ هلبفب انكو لم
 يرخألا هبسيرفالا

 هه ربسيللا دعس املأ نم ري رافت بياقو
 ادوكم ةدخاتملا مس اللا اقيرم ,نآ ابموروم
 دهب ايرسيلا لأ دان دق اريشع ١4 نع
 رهشا ةّئس لبق هترداعم

 نغ ثدحتم نع ريراقتلا ثنو
 مدجتملا ممالا يل هلك لودلا قرفلا
 اهتلرم يلا ايريست ىلا مدقت بوس
 ةيكادغ اباوي رالود نويلع 48 برخلا
 تابوقمو

 ةناطالا لامع" نأ ثدحشملا فالصار

 دالدلا يظانم ىلا ايفوزمؤم نم ديفتبس
 رامم+ هيه نامي يذلا تولا يف يرمالا
 - مااا

 ةدحتملا مسالا يلقوم ىأ كدر
 صراع رهش عا ايفوريوم نم اويحبس
 سيئرلا تاز موحج بفع يمايملا
 مسالا رقم ىلمب ود ليوفص لهازلا
 ايفورتوم .1 ةدحتللا

 شيدالفنب تاكابتشا رارمتسا

 نيرسخأ ٠٠٠١ جرسجو ارسفاظستم ١ عرصم
 هصراعملا رداسصم ترقد - ماو . كد

 ل131 اصخاش نيسمخل يا نشا دامطب و
 جيرخن نورسألا تاكب بسماه اود
 رآثلا نمآلا ثاوق ثححتقا !نبادش بالا
 لاو ةبوكرسلل نسخ راعم ىرره اب جتم , اه

 اتم لكشسم نرمتدسم ٌُتلطط لوا
 اعد ع

 ةطبار همهيعر مساب يشن نآهوم
 يتلا دحاو هيشيسح ةكبش يم
 يبسهلل نا يسالملا ؛ ثالتلا موي ب'

 ارسرح نيرخا ت نمو اولثت اه
 قيرفتل رابلا وني عتل امد
 يمنع يسيئرللا , .1 نا دعم فارق
 اف ٠ ءىراوشنلا ااه داشرا دمع
 . شدالقنب ءاج
 اوحتع دودجلا را ,رايغ دوهش لاقو
 عيياركرسي عزو انئتم ىلع سما رادلا
 د ف ياكسمل اب كتم يمد وهو
 سا“ نيرهاظتملا كالا م

 هيااصع نم مغونلا لع ةسمانلا

 14 سما آدب < عاؤ ب ةرتانا
 يرجحلا 2 لامع 5 وا
 رثلا رادنكتنز ةيالوب نيدمتلاو
 تاضواقملا لمشف دعب لمعلا نك ابارضا
 ةدايزل ةلودلا يبو مهنيب ترس يتلا
 ,مهروجا

 نداملا لامع ةباقن سيئر لاو
 نم يهسلا "ننلا 0-6 3

 دهب ةضوشم#ا يل ع
 هب يلدا يذلا ١ دعب سصرصختا
 هيف ىضفنر ييدللا لازوا يكرتلا ىمينرلا
 تحل تاافتم
 رئاذوا لكشلا اذهب لتزوا يأر معدي نم

 © اكاد ةمضاملا ل نبا

 ا سوس

 ةدعاصتم ةمزا
 ستصل

 مسياسم لاسمع بارسما

 ءكر اوطلا
 دداز ةديسح ةخحيشلا ياي 0

 طافسال مهكسغ فيثتت لا ساكسلا
 سيئر نيف معقسي يدلا تنولا ف دابن.٠
 ىلا حيرصتب ءالزالسا شئالمس

 مف طوقس نع تكدحت نشا ماسالا
 نا ةطرشلا نلامو تريك 2 عامشا
 اولقّتعا لقالا يلع اربي ح1
 لوجتشلا عمم ؟وي رسم مق مهند

 نا ةيسيرفلا ةقافسملا ةئاكز ترك دو
 سمأ مامسص تديعا ةساؤملا ءم'. ىشالا

 دحب ماعلا عاخبا يرو لش لال د ىف
 . ةعاس 5[ يلاوخ اهعطاخلا

 طاقال ةصرافملا ثباكو
 تابافتتاب هلاثنملاو داشرا يبرلرلا
 لوألا نيرشم نم رشاملا يب هتلام ةءاع
 ,يماملا

1 .0 
 هس /هيلأ عم

 ,«ةقماملا
 ثسبل ةيلامملا ةقيثعلا نا ناضاو

 .كلذ نوتشيس مهناو ةلهس ةمثل
 ةلردلا ربرو ردش ىرخا ةيهان ثعو

 ددع قالغا متيس هئاب كجيج ليمج
 لافتلا بازصا هاهتنا دقي مجاتملا نب
 ,مهيلاطب ققحي مل هناب لاق يذلا

 هتحيعلاو ةضرانملا بارسإ تفسوو
 بارضالا اذه سم١ ةرقنا ىف ةرداعلا
 يتفا ةيلاسلا| تابارسالا ربكا يم هقاي
 فيرف فم, اصين ايكرت اهدهشت
 ارتش#ا حلا سيئر وافاسلمل
 وطظخللا دباب بارضألا اذه يطراغملا
 وف ماعلا بارسالا وجب ةمهملاو لوالا

 ايكرن ةقبطلا نم باوجلا ىقلتي فوس

 ايقيرفا بو :تجووك سوم

 تفاح الهفل اف ل رسصحتم عسسل

 يروي نلغا  غعاو ى ويكسوب
 ةرازو مساي ثدمحتملا مييتسمرغ+
 تدكا ةبالب نا ةينيفوسلا ةيجراخملا
 عم تاغدملا عيبطتل اهءلادمعتسا ارارم
 تاؤالملا كذا اهب ايقيرفا بوتج

 انتهر ,نوكيس كلذ نأ الا ةيسابونيدلا
 ريهمتلا ةسابش يلمح ماضخلاب
 ,ةيئاه ةروسب يرمستا

 نع ةيتيفوملا سات ةلاكو ثلتمو
 نيب تالاشتا كاده نا هلون ثدحتملا
 ا ايقيرنا بونحو يتيفرسلا داحبإلا

 ةيسسسسسي داصتتا ةسسسسسمو زا

 وسم شلا سف ةذ سس سسا

 يوطثالا سيئرلا حرس  عاو  ادئاول
 ناب سوتئام سد ودراوبا

 هدالج هججاوت عا ةيداصتلالا ةمرالا
 بايسسال يخأت ىلا عجرت ايئامح
 تاحاليسالا قيدطت ف ةيهحوصوم
 .ةييسايملا

 ةيسلجلا سوتئاس يسوم غلباو
 ةيزكرملا ةتحللا عامتجال ةيداتتلالا
 نا سما ارماوث يف مكايسلا لامجلا بر با
 ّقززلا ءارو ايعس ٌةرهل1 لامعلا ةردخ
 ةيدامتمالا ةمرالا سايسا دحا لكست

 ةيبلودملا تاهازسا ىا ىلا راستاو
 م١٠ وسب ذا ماع تمقرما
 عملا رامسا عجارت يبسم رالود نويل.
 ةئادءان ن٠ نب رثكا ةئابصا ىلا ىذا ادع
 للشاب لوعبالا يهاسعلا عاطقلا نم

 روهط يل اذ9ابو ماعلا بفصسو سماع جدل
 .لامملا رزحا عيد يف ريخساملاو هئازتبلا

 نا يبوتناس يسود صيئرلا ركدو
 ةروصنب معان ظظنلا رابما ضافخلا
 نم ةلوذلا تادارما ارم هريسك
 رماظخماو يس لففبلا

 راوملاو ةيكالهتسالا عطسل' . + تادراولا
 ةسوالا

 طورتتم .نالاصتالا هم قيمفت نا

 قيرط يي فقت يتلا تايقدلا ةلاراب
 نيدلبلا يب تاقالملا

 هفيلعت ضرمم ي ثدحتلا فاسضاو
 ريبيري ثوب بلور تاسيرمت نع
 اهتيبق' بوسج ماظن ةيجراخ
 دوجو ىلا اهيف راشأ ينلا يرصعسعلا
 مامختالا نيب ةمطتنم تالابصتا

 ناو اضيرقا بوصجو يثيتوسلا
 باتئعيلا نالدامبتت نيتلوملا
 ةبمساتملا ةظحلتا ف ةيسامولب دلا
 .ةديرتلا ةفئابلاب تمستا

 ريوتئاس نيبو سيئولا مدئار
 تددطتا ىشقن تامارسا ناد تجتلا
 ناو داسصتتالا ن ل ةسلواشم
 راش ةمراس ةرطيسب طفلحت ةييركتملا
 ةيداصتخالا نوؤضلا

 معئاثلا تديدت يع ةموكحلا نا دكا
 راصنتالا ىلع تاهارسالا هته 0
 حاهنناب ١ رخال هياهم تدب لوعمالا
 دهبتو ةديدج ةبداعتفا ةبسابسب
 , داصتلا حالصا مئابرب

 يهل دوس ىل يلعا - عاو - يهل دود
 نام دختاب هيرخب مازجا نع
 ٍروا وهو منابمشلا حابب حوراصلا
 ثلاثلا لمجلا نم ايلجسم ميصي حورام
 تبامابدلل خوايغملا عيراوصلا نم

 هادم هيدنهما جافالا هرارو رك هو
 هيفطنم ىف ردعأ حوراضلا رايبخا

 هالو ن روب باشا ى هيفوللا براختلا

 هيهرسلا ايسيروا

 ا

 ٠ هيام 5

 الرمتادلا يف ماخاب !رآلو لاعترملا |[

 سأري نيسح مادص دئاقلا

 (ىلوألا ةحمصألا ىلع ىشنلا ةمثتا
 ذلاو هرادصا ءارو تناك يبلا لودلا
 ١ لظ يف ه9 سيئخس م سقم
 اراهجس ةيكبرمالا دايسلالا لئاسوو
 ةريرشلا ةيكيرمالا .فادشالا دفين ابممع
 ةردقلا باقفمنل ايعريببمو

 رسزنبظملا تطخ يبلا لوما فش يأ
 ديالك ةيئرشلا ءاهشاب هرارغ هيب
 ةبالاو قارحلا يت يكيرمالا ياوددلا

 ناومملا ةهجاومل فرضت مث هبمزملا
 تعبتاو نيطسلم ناغ يسويهنملا
 ءايضن ةظوارمملاو هاطنالا بيئابا
 ةيبوفلا يضارالاو نيدعلا باسعتملا
 يلا ةريدملا ةيشحولا مئارحلا نانسو
 باول ةمظمب ةروصب اهكئرن

 هتعيملا دمم ينويهعلا لئلشحالا
 كرت ملو نفاخللا ١ يبرملا
 انمسسل اكيرزمجا لاليبعا هانن انكاب
 .ادانيرعو

 م ىنوالا ةحمصلا ىلغ ريشدلا ةمتتز
 ةلراحم يف ةتدعم هيركسع ام

 ٠ ةاهئيط الا تاره ايذملل هيو

 يع ارظح لالتحالا دونج صرغ امك
 مهل تيما ةشيم دنا مييطم يف للاوجتلا
 نابش يب تاكاششما عقر قع
 .يويهسلا لالتحالا ثاوقر ٌةصانالا

 رظتع كلدك لالتحالا تاوف .تضرفو
 ءاضقب ةكيوش ةدسإب ىلع لاوحت
 ,يتطاوملا مايخ باقعأ يف مركلوط
 ةعاينارسا تايرود قشرب نب )
 , ةيرقلا يف اهريمم مانتا ةراهحلاب

 دادعا عالتقلاب تاوقلا هله ثمان امك
 ةقيوش 3 هكاوفلا راحشا نم ةربدك
 بهي اهيبطاوم س دينملا ,تكتنعاو
 اهل مهتمواقم

 ارالا لاببب دق عاش بارشا ناتو

 ىرخذلا ةبساسب ةللحلا
 ممالا نع ردابصعلا ميسقتلا رارستل
 ,ةدحتملا

 نم 3و دث ةياجتسا بارصالا ءادعو
 تعد يتفاو ةدهوملا ة ءافتنالا ةدايج

 "م !' جيفامجلا
 .,مهسقتلا رارخ يزكل يف تارهاظتم

 ةهاقتنالا ةداينا هتعزو ناب اكو

 عراوشلا لآ جوركلا ىلا ةينيطسلفلا
 مظوتو مهثوثسب بلاطت تاتفال عطرو
 مئارجلا نم مهل ةيئودلا ةيامسلا
 تاطلس :رثقم يتلا ةدشبلا
 رينيطستللا بستلا دض لالستمالا
 . ةلذخملا يضارالا ىلغا

 9 تاكرشلاو رجاتملا ئقحما دقو

 باجتسبا ذزع عاطقو ةيبرعن ةفالا
2-0 

 يلمستفا 0 رعداذا را روسفعت يف
 لالثحالا تاطلنس نس ةقلح

 نح عبرا لافتا ددتم يسربوهملا
 ل سمختل ةينيطسلللا تايماسلا
 رهشا ةثالفءةدل ةمالتحلا كل
 ,ةبفاشا

 تلخلا دك لالتحالا تاعلس تناك
 ةنعاجي يملباث يف حاجنلا ةعماج
 يتمماجلاو ملا مار برخ تيزريب
 ةبابلب دتم ةؤظو ليثخلا نإ نينيمالاسالا
 ,لوالا نوناك ي ةضافتنالا

 يل نيلجسملا بالبطلا ددغ ردتيو
 ,بتاط كلا ١٠ وحن عبرالا تاعماحلا

 تامظذغا تعم رخآ ديممع ىلعو
 نمالا سفغم ةيتيطغثتلا «ةيبمشلا

 يك يغرشلا مرودب مايقلا لا لودلا
 نم الدب ةيئيطدسلفلا ةيصقلا 6
 ةياليربالا تاططخشلا قيذبت ىلا يعبملا
 .ةيبرملا ةمالا تاملظتل /مدامكا

 ف ةبيدشلا تاسسلفنملا تبلاطو
 نمالا سلجم سيئر ىلا اهتهجو ةلاسر
 دش ةيلمغلا تاءارجالا ذاطتاي يلو دنا
 ةلهم هضاطغاب يثويهعلا نايكلا
 يضارالا نم باجسممالل ةبادخم

 .فرتعتملا عمالا تارارقل اديفثت ةظطحلملا
 ىلع ةيبمثلا تاملعتلا تددشو

 هيومشلا ايابضت ىلا رطبلا ةرورض
 فادهاو سما يتعو دحاو راتني
 .يملاعلا مالسلل ةمدط ةدهنو

 ةضتلا عا نأ

 ( لوألا ةحفسصلا ىلع روشتملا ةستإ
 مايالا للخ اسنرف ينيج اجتحا
 يف ايركسملا دييسمتلا دم ةلمقملا
 يبرعلا ةقلعتم

 كثثمل تايصخُشلا هذه نا فاماو

 اهيين ثدكا يبسرقفلا .سيئرلا ىلا ةهتربم
 لخب اهتيئاطظنو برعذل اهضفر ةوَسبو
 تاوفلا تاسسناو تادحالل يصواقت
 , .سيردلا جيلكلا ةكطنم ىم ةيبرغلا

 غختيف لاق لسمكورسب يو
 ةعومجمتل يلا, ا صوغن !نسرطوتسيرت
 ترثا دل جيلطلا ثادحا نا ةيبوروالا
 تاهيالولاو ابيررا تايداصتتا .ىلغ
 هسش توس ىلأ سداو يابايلاو ةدختملا
 . امهدايضتقا ف مخعنلا ف ةصماو

 يذحس ميرصت اياب
 الخو جيلخلا ثادرعأ .نا لسكورب
 اطترا يلا ترد ةيصاملا ةثالثبا رهتالا
 ةيبرروألا ةعومجل ؛ يف رامسالا

 ةئاحاب ب؟ ٠
 اعيصاو ارادبا دمي بلد نا لاقو

 ءداظتال ةظلملاو ردحلنا يخوت رصرعلا
 نم هسلا اهتابشث نب يتلا تامازيجإلا
 كايداصتخلا برص ىدلا مهفتلا

 مسطت يتلا ةيبوروالا ةحومخملا يف
 (ا/) ةبيسسنب بصفترا هنود رشم يندتا
 يعاتا لولا نيرشت رهمش يف ةماماد
 ىلا لساتل يماملا لوليا رهشب ةمراقم
 ةلاملاة9 5 ءردق يوسي مهفت لدعم

 طسوملا يف

 ريرفت يف لسكورب هرقمو بيكلا لافو

 1177 يضاخملا لود
 و تايس ,. .(١

 يف ةناااس 5و 'دسوه يل هئاملاب ب
 ننال

 ةحصاق ةروسصي تفضشتنا دفو
 ءالزه اهمشي يتلا ةجودرملا يياعما
 يشكياامك ةيبرسلا ةبدلا اباصق ءارإ

 اهلدامت يف يربثلا ورنا يعمم قالن
 يارغتا نأغ كدل ةيلودلا اياصقلا عم
 ينيرهطلا لكو نيماسلاو ةيبرغتا ةمالاو
 ملاملا يف ةيادملاو عالسملا لم

 جهنلا اوميدي نا يل قحلا لك لحنا مهل
 اولرتمي ال ناو لودلا هذهل نيشملا
 رثم يدلا يكيرمالا رابللا ةيعرشم
 نويدلو مهن) ام؟  .نمالا سلجم مشان
 يتلا ةنسبإاو ةبكدللا بتاوملا ايناخ
 رم سلجملا ماصغإ نع ددغ اهدخل
 باهرالاو طفلا لئاسو اومصقر نيدلا
 .هيكيرمالا داسنالاو

 ثمائلا هثعب سإللا قارهأا نا

 قولحو يطسلف بعض قحب نءؤملاو
 رهلار ةنادملاو ةبرخلا ف برزسلا
 مدق ىلع ضصرالا بوعش لفل مدلسلاو
 هبناخبم هللا مهدازا امك ةاياسلاا
 .. ةيباسمالا ةميألا ف نيواستم ةرارخعا
 خصري نلو ديدهتلاو راذلإلا صفري
 لارملا نأ ,..باهرالاو ةيسرظللا دههل
 لا يف تناثبا بلل هللوم دكؤي
 ثبحب ىلا وه مقاكتما راوحلا
 د ىلا ةوضدلا ناو .. ةقطما اهوا

 نيسح مادص دئاقبا سيئرلا ةبسلا ةردابم يف هنع اربح يذلا اين
 | مالقس را ليا

 اهتاسزاو اهلكاشم لك لحب الا ةكطنملا
 نمؤت ةدحوم عياممو مىراعم فو
 ]اجلا يصششت اهلعجي اهب ةلعتمل بومش لكل نمالاو ةلادفلاو مالسلا
 و ..هئادرب |) ماةلبسملا ىلع
 بمحل ةعورشلا 2 كلذ
 9 ١ يبرعلا

 يبرفلا ةسيشلا لمغا
 جياتي مدي ١ تارشع 1
 ةنرضص يثلا تارارقلا سدا قيبطت
 نوؤشل نم اهريه ناشبو اهئاب هندع
 لطظو ثلاثلا ملامقا ومش

 ضب كرهتي دسفن سلجبلا (ذه نإ
 لمسيل ا عطذلا لمكب هئابسمما
 رادصاو قارملا ةلحالب راهن ليل
 هذمغ ةفهجلماو ةقاالكلا تارلرقلا
 قلرحا نان كبذت ..رخآلا دعب دحاولا
 نيملسملا كو اهثك ةيبردلا ةمالا هعمو

 اذه نوضفري مئاولا ف بلصتملاو

 ةسرطللا ينم غماملا و دزملا لماعتلا
 نريلاطير ةعورشلا ريغ حلاعلا نمو
 دكدؤي نا عل دارا اذا .نمالا سلعم
 مبالا قاثبم اهددح يتلا هتمهم
 ناو ةنخلو ريبابم عبي نس قةدحتملا
 خم فاسصتالاو ةلاذنلا كولس كلس
 ةيفللا اهتمدقم ينو ةيبرملا انابامخ
 اهيسمقلا مم فئذكو ةيبيطسابلا
 ملتفنا ببست يتلا يرطا#: ةيلودلا
 ,ملاعلا بوس نسب حتكل ةاماعلاو

 اودقع نيذلا سيقارملا نييالم نا

 نايمطلاو ملظلا ةكمواقسم يلع مرملا
 ةفئانلا مهنردق اوتمثذ نيدلاو يكيرمالا

 ممل لايتسالاب لمجتلاب 1

 ةللاطنا تارارخلا قياسا نب مهمل
 نمالا سلحب اهرممأ يتلا ةطسجما
 ىلع رشلا تاؤق ىثيح اوشخي ملو
 ةلق نوصخري دا مويل# مهو . مهءاونح
 ديل دابعتسالا متا يلع ,ريستلملا رارفلا
 او ةيكيراثلا مهقدتحو مهضرا لع
 بعش نافذ ناودعلا ىلا رارشالا اجل اع
 لساعلا زومت ْبِمَح ..ةيمهلا تامهملا
 هتاوقو . ميظعلا نيدقارلا بعش .,.
 نوشتديس ةبرجملا ةلكيلا ةياسلا
 3 هل ليثم 7 اسرب رارشالا مالؤه
 . خيراتبا

 عتمؤما سيجارعلا عسب ملأ نإ
 مهعمو ةيبرملا مهتما مهندسو ىباطنلا
 كو يمرالا ماقصا لك نم قمتسللا
 3 ةنادحلاو مالبسلا نم نيريخلا
 مهسوؤر رازشالا بكر ايم اذاو ,.ملاعلا
 عسجلا اذه ناك ناودملا ىلا اوهجتاو
 هاحجتا و .ديرملا يضرا يف ربخبلا
 مالا ءامش نأ يهربيس ملاغلا 3 ةكيدع
 ِ ل يسلا ةيار ناب

 رس للا
 ا ةباو سيقتتتس# هلو ملام

 نم را كالا عمجو ةيكيرسالا

 ىاميلاو ةميرحاب ةحقملا | اهئافلحو
 ناوعا ةكربعلا قحسيسو
 دهط مانفلز ةصاخو مازقالا ىم اكيرما
 تاسدقملا ضرا لمح يذلا نناخلا
 ىلعب ناودفلل اقنطنس اهب مكدتي يكل
 ؛قارحلا ل

 ف .نومباقملا نومرجمملا نات اماج

 نان مل ةبيثفلا تاباسحلا
 نيمئثسملاو برعلا لك ارملا
 الو ةيذاخلا تاناسكلا كعب يلوس
 ةلز اذل 4 هحامم يف نوقبتيسمو بناع ىلع
 * لطابلا يفر رسكتي يذلا وه قنعلا نإ
 ناو رطكلا بنلي يذلا وه ناميالا ناو
 راعلا يلع زوفي يذلا وع فرشلا
 ممقلا نأ نينمؤملا عم لإ نكر كاسفلاو
 مهلاوماو مهسلثا نيتدؤملا نم ىرتشا
 هللا لميس يف نوكتاقي ةئجلا مهل ناب
 ,4نوكلير نوكتينا

 مهقلملا هللا قاسم
 و ههجلا فرش ىلعا ام ,_ ربخا هاو

 ّ ؛ربابثو لضلا لييس قد هللا ليبس

 ةيرطللا ةدايقلاو ةروثلا لداهق ساجم
 شف 1111١/ 1ىلوالا يدامج لاا يي

 +194 يناثلا نيردت م٠٠

 كيل ةعيسفا ١ ةشنز
 نيسلسملا تاب دتم اوستن نيذلا ة(ز
 ققحوي نا كلا ايغاد زاجحناو دجت ل
 دئاقنا سيئرلا ديسنا يدي شع صل
 ,ةازفلاو ةافيلا ىلع

 دق ناك نيتلاسر داز) ديسلا قفراو

 ةدايقب هباجعا نع هتباسر ف باببشكاو
 تاوق دش هفولزي دئاقبا سيّلرلا ليسبلا
 برح نتعب اهل اديدهتو ةيكبرسالا وزخلا
 .قلرعلا يقع

 هطقي ال ىلارملا نا رسميش ديسلا داو
 بونظتا نا لب ةئاثملا اذه ف ءدبحو
 دض لاثثبا ل هفم فقت 1
 يتلا ةيكيردالا زملا تارقو ةيلايربسالا

 دجب يف يملسملا نابسدقم يضارا
 رنا نكي نا هللا 0

 يدعي 2 بعشلا فينح
 :ةركتملا ةميزهلاب .نويلايربم الا

 نم ةيكرب سيئرلا ديبعلا ىقنو
 نينوهلا وبا روتكدلا يرصملا نطارل
 هثدا اس فئاوم اذهقم يتوسدلا

 برغلا سأر اهب عقر يتلا /
 باإ اني يحس تل ا

 للغ ملاعلا ثرسيجا يتبنا
 ةيصقلا هاجت هنقاوم ةميحارس
 رسبيج نم اهحاضا امدغب ةيديطسلخا
 . هيفي د بسانك ةفثام ىلع

 ايطاشم يقوسدلا روتكدلا لاثر
 ثلارنا نانا هد) دئاكلا ارلا ميسلا
 يول بلاككت ىلا يدا م يذلا
 قاوغلا برضا شويجملا شييجماو رشلا
 نوقدشتي اوباك نب حضن اضيا هان

 اوغاب امك اهوعابو ةيبرملا ةيموقلاب
 ةيشخ _؟طيشلل مهئاطزاو مهمسننا
 .مهترحت س لوزت نا نم لع

 ءدادعتسا يقوس لا ما حرم
 ناصملا بورا لذبل يرصم يبرع لكو
 ةيدقارعلا مهءاوخا عم مالمسللا
 كريتلاو ةباهسلا نع اهعاسفدو
 .نيملسملا تاسوقمو

 ةيقري دئاقلا سيئرلا دهدلا ىقلتو
 كلادبع يتميلا لضاولا نم دييات
 ةينكا َِك بلاطلا رشخبا عيصاولا دسم

 قفحي نا اهبف دا ىلا ةيوسنا موعدا
 ةيبرملا ةمالإ هتداج م ,زئدب ىلز مهس-
 ..ةلي اهيصلاو سيلايربب# ةارغلا دس

 بنشإا ءاباو هلو اب كاب
 فلط هايقوأ ةدوربم قيباشلا ميلا
 سيئرلا ميملل ةيطيراتنلا ةدابق.«
 .للاعت هيذاب مصنلا ىتح كاقبا

 ١ نيدلد بيس يشافوصلا ننياوما مدقو

 هيناهت هتلاسو 0 ديمسلا ضو مالاذبع
 «المممبو ءاميجلا ةنوخلا لول رعد
 رالودلا شايرو ةيكيرمالا ةيلايردمال'
 .ثيوكلا .رهرا لس

 ءانبا فولو يتادوسلا ىطاوملا دكاو
 تناتس ىلا قيطشلا ينادوصلا بععشلا
 ةدايسنا نع اهافد قارملا مهباوحلا

 .تايبيدقملاار
 ةدايس نع اعاطي نييكارملا هئاوطا
 .نيملسملا تاسدقدو ةمالا

 ديمملا ابطانم يبرسلا يملا لاز
 ةرارملاب ريشت و اقل سيكو
 رالؤدلا هدمع ناسللا برع ردع نم

 1 37 نيبال

 | هتحا 0

 ةيصمامز 5 تماكا 5 هللاور
 :تليج عهادم ف اهتمشول

 2 وفل ناجل ىو .درالا
 -يعماكلا

 اهاليم نويبيللا نونطاوللا ربع
 دهشستللا رومتملاو لبا بح

 ةلكسر ل

 ,ميظملا يقارعلا بهفنا
 ثه كئادالا سيئرلا اهم شنو

 لييت «الدنلا يف رجاهفلا يرمملا نطاوللا
 هيسثل قباصلا حشرلا يزوش دمحم
 تايققالا نايهسج سيلرو اواتوا ةدسع
 ةييبرسلا هئاقثلا ةييحصو ةئولكا
 اهيف دقا اواتوا يف ةيبرهلا ةيممجلاو
 4 بردا نيرجاهملا نب سيالملا لوقو
 ابعشو ايتام نارنلا مم اًيرما لام
 را يلح مشانلا وزفلا ةهجساوم
 ,ةسيدقملا ةويرملا

 نا يزرغ دمحم ليبن كيسا دكاو
 مويلا هجاوت ةيمردلا رسم ريهام
 بيد اهملا ف ا مل يركسعلا :فربلا
 ناو ةيرسملا نبملا لشادو عزاوشلاو
 يتحولا يكيرمالا وزفلا عم نيرماتلا
 مل مهرب ات نمث يوعقدي فوس
 ارتو اهترغر ةيبرعلا ةمالا يلع
 ,اهتيتاسناو

 ةياهث نا يرصملا نطاوملا فاشاو
 لك لما تحبصا رشلاو دايبطلا عويش
 ااكول ةياهب ناو كاكس لك ف. ررغ
 ١+ دا لبقتسا ةيادن يه ردغلاو 0 _
 *« جادابببو اهبرب ةدمؤس ةدعاو ةيبرع
 م هلع( بنك يف دم ادع امك ةلادعلاو قحلا
 .ةيواسسلا تالاسرلا

 ملايمعلا مالسعا أ
 ( لوألا ةعفشعلا ىلع رجشنملا ةدب

 انطتسا يلا موج كلا زيجإي يا»
 ادن نا تن كر .ءدم ايا
 ثركذ ناهبلا اذه ىتم اهرانماب
 بلق ىلع ةبداث 'هل د عيصرلا
 ناح :.ضيبالا .تيبلا تابامبح

 رظتشاو ةرياب لممت يتلا ةمظ
 . ةتكرعملا لإ

 ملاعلا يلع دخف ىلا هلا .-1 تلالاو
 لجل ربصاو ربعس ذاظتا بوجو
 .ةلطنملا تالكتس خيمج

 ةيغالالا ةكيه تّرربساو
 + دم ةبيتاطيربلا
 ب يرن ةمللام اهتارشم
 ةداسيتلاو ةروكلا ٌةدايف سلجس
 .ةيرطتلا

 ةيناحآلا ءاسالا ةلاكو تانرباو
 سلم زاولل سما قارعلا نصئر
 مادختسبا ريجسي يذلا يقودنا سبالا
 -قارملا دض ةوقانا

 يد سرس كئيشوسا ةلاكو تنواثتو
 نايجلا نم ةلوطم .تارئاف اهتزشد
 نا ب نايسلا مل ياجع اع تررباو
 ةدحتلا نابالولا نقلوس قارعلا
 يف بورخلا ميراث هدهشي مل اسرد
 .برحبلا عالرثا ةبالرع

 ةيتبنوسلا .سات ةلاكو .تراشإو
 راربلل ئارملا نضقرو نايبلا لإ
 هئركوو ده دخملا يلو ذلا مالا سلوم
 هما  كلااذهل قارملا فعو ىلع

 لطظابو يعارش ريب
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 ندمو ابره هئم : يذلا رّمفلا لحمفتسب ليخدلل ثتبجصع رساعغ مسموع 0

 يقيجإ اا رولا بول ريساب تبحتم يلا
 ةلطخي ىئاقعو تادانضم نم
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 ١ اسهت رضاذ ىف لمحت ةشاسنف

 ' الك--س-نسب ريك دوو

 ح اهدورو املتم ميكمللا ةجيهب ةيقارعلا ةماسرلا لخدي ميش ال
 تسيل اهفورو «ناردجلا قلستت اهلسجت ,دوزولا نم تاباغ ه«ضنت اهنا
 نع ةربعم ةهئرل تانيركت يه لب .ةعيشلا نم ةلوقنم اهسن
 تاباغ دورو نارلأب ةيرسبلا اهتركان تذغ ةماسرلا دّيع ءاهسجاوم
 او حافتناو يشمضملا

 كرصاحتس ميكحلا ةجيهب ةءاسرلا تاهيل ةباغ يف فلدت اهدنع
 دقو الا عرشت نلو  :بيرغلا قشعلا اذه يودع كيلا لكتنتج اهنيرو
 .ةيتيزلا ناولألا رطخ الا لمحت ال ديكاتلاب يتئا اهبورو نم ةقأب تلمح

 اهدورب تاباغ ىلا انتداقج ميكحلا ةجيهب انانفلا ثثلا «ءاننلاو
 ناوحلا اذه ريع
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 نكبحالا صعب قو ؛ ةحونلا مسرب .ةيريبعت ائاولا اهل راتيطاف ةليوط ٍةرتل ذمم مسرلا ثأدب بولساك مصرلا ترتمحا اذاخ © هزنتا ام بلاك تنك يتلوفطلع لَو
 بلط ىلع ءانب ةذيدم اناولا عضا يغض تلرتاو يتيلطل هتسردو ؟ كسجاوهج نع جيعتلل عرئرملا هذه ل عيبرلا مايا يراصف
 سحاو يتاحول ماننإلاا ف عيبغارلا لحارم قطارت ناولا كانغ له # اهب ةديعس تئك ستلا مهصسرامع لحارم ص ةلحرس لكل نأ ا - اذه ل اهراجسلا سبلنب تناك تيهع
 مذه عطو ىلع ةربجم يثدا اهدنع ؟كتجزما نم ةفيمه لا يصخش يضرعم يل نوكي نانود+ نمي حسبمتلل اتيرط ناسبنالا ءاضيبلا حجرمللا باوثا لسمفلا
 ,ناولالا نائفلا ةلاحف ..ديكاتلاب - يمردم ناك تيه 1487 ماع و عم يتيادب تتاك دقل ,.هلخاود ى' ركذتا امك , جسفتبلاو يضرشزلاو
 ةيارسملا مادختسآ يشحي اذاد © ع ةحرسللا ىلغ سكمنت ةيسننلا .لوالا اهنا دقتغا تلر اه يتلا ةسلكلا امن.د نومضي اوناك توثلا يمثاب
 ؟ ىتاهول ل جاجزلاو ةقنل نوكا امبنع بيرقلا ؟نهللا كرثعغ ينمي اذام ©  ..نوللاو مسرلا نب , ارهبمت قدعا درولاب» يمسي نوللا رصحا !درو

 ةيعار يتاولأ يثات سراب ادبلو
 نع اهب ضوغا يتناك ةيحرفشمو
 .يلغاد ف يذلا نزحلا

 ادب اهينسو ..مهلالس يف ماييدمحللا
 درورولا ترا ىلامح دورولل يناشع
 ةحوسل لواو .,يتركاث لك يه

 يلو رشاوطلا ةباتك تببسا دقل
 اضفب ترشر دقو رهشلا نم ةبيرتا
 نكلو ةياحملا فحصلا ف اهنم

 امهن يتمادول يل نوللا ربتعا -
 يف عضوت ةيقيوزت يتاحول نال ادج
 ناراالا اهيلع يفطتو تانولاصلا

 ةلرملا نيب ةديمح ةقالع كانه -
 ينابع نا يلا ةفاهظ: ,ةأرملاو
 ْق اءارحلا اهنيزت ةيقرجلا ءالبرك

 السلا نولتقي
 ؟هنع عفادي نمف

 تناك اذإ مالسلا

 نع ةلوقسملا ةيئودلا كيلا
 تنقل دق مالسلا ةنايص

 ءاسطغ تلكشر ,هاهئزاوت»

 هلا ليشم ال عضو اذه ؟برحللل
 نم رثكا لبق ام ىلا انييبعي ءاهيرقت

 :لل و طسسسسسست و ذ

 حاسجللا ريس ةايرحلا

 هنم تقلت تيبح .سقرللا .,انوبامب اهنوهبتي ةيرتكا تناك امدلع «نرق عبر
 راجلاو هيلابلا يصقر لوسا .,باهشلاك اهنأ نولوقيو ةرازو يلف رسقتت مسالا تارصا
 .. تيكالكلاو وكئمالفلار اهضيمو دادزير ءاعيرس دمعت . ةيكيرمالا ةيجراشلا

 ايساح 0 ادع يتلا 2 3 ملال تامل لل فافعل

 لاجرو .ةساسلا .للانمتي
 نك .عاتجالا ءاملعو .نوناتلا
 يتالفعالا رابهنالا انه بابسأ
 تاذ ةيلرد ةئيه هيذ تيرت يذلا
 لهو .نمالا سلهسمك عجبك ندع
 ةداقلا طملب ةقالع رابهنالا اذهل
 يف بوهشلا ةدارال مهليتمت ىددمو
 ديكالثاب كلن ؟ةلادملاو مالسلا
 دب ال يتلا ساسالا بابسمالا ديحا
 ةحلابص ةداغا بجرتسمت اهناو
 ممالا ةمظتاو ماكساو ةيلتيس
 . ةدحتلا

 نوقحم يناعلا نفلا لها نا
 ةيملاعلا ةنامفئاه :كلذ يف
 اهاهن دابزت «لردبع الواب»
 رخآ دعب اموي

 ةيبحأو ةدس يف تعاب دقف
 نويلم فصنو نييالع ةنس
 كتبيبح» اهمربلا نم ةخسن
 ةسمراقم»و هددبالا ىلا
 هيف تمقر يتلا «ةيبذاجلا
 , ةكرحتملا موصرلا نم ةطق عم

 لتحت يهو .نيرهسع ُدنسو
 ةيناسايلا زاقزتلا, تاشاش
 ربع .ةيئادلالاو ةيسنرفلاو
 ةينف تاضارمتسال اهميدقت
 ,, ةصقأر

 ديلاوم نم لودبع الوابو
 سولبسنا يول يف (1535)

 ةيليزارم ماو ؛«يدنك با نم
 لوقت اهحاحب رس نعو اهيه ىمت دقو . لصالا ةيبرع
 دحاو ,لدعلا قشممأ يئئا» ذسنم .صترلاو نفلا ببح
 دنتعاو ؛يتعتمز يتيرح هيف اهتسارد تلمكاف ءاهرنص
 لضنا وه نفلا ىل كامهتالا نا دههممس تقحتلاو «ةيوناثلا
 هابحاحتلا قيقحتل لبسلا ميمست مسق ,ةليمجلا نوتقلا

 ةيذقلا قرفلا رمكال ةسيلر
 .سولجنا سول يل ةعتارلا
 مهرضصا اهنوك نم معرلاب
 ! ارمغ

 عجئاك اهرايتشا متو
 تايالولا ىف صقر ةممسم
 تاغهريدتسا نا ىتح .ةدحتملا
 دوقعلا مارباب ترشاب دويلوه
 .اهيناتق رهشأ بيريتل اهمم
 ةقرحلا لوصا مهنيقلتو
 ..صقرلاو

 لودبع الواب دعتست امنيبو
 .ةديدج ةناوطسا ليجستل
 تاسمللا ديفنتب موقت اهئاف
 ةيقيسوملا ايديموكلل ةربخالا
 رفيلوا عم نواعتلاب «انيف'و
 - نوتسا

 انويئم نيرشع نا ركذتت انئاو
 دلب يف ةيملاعلا برحلا ايامحش ميه
 ناو :يتيليسلا داستالا لتم

 يرئازج نوهلملا فبعتو انويلم
 لأ نم برحلا يف اوبطقس
 ةريزعلا ناف لثملابو ؛لالقتسالا
 مل ابك «ةيتيرما» ثسبل ةيبرعلا
 . , ةيسنرف» رئازجلا نكن

 بجي يلودلا نمالا سلجم نا
 برحلا ىلع هاديتع لكشب نا
 . اذاو .مالبسلا لحا نم + اخرنر#
 "هل ساسالا ةمهملا هذه تراها
 سشراآلا*لغ مالسلا عتمعي نمف
 رابست اونوكب نل دبكاتلاب ؟نلأ
 نوغسي نم اوئوكي نلو بورخلا
 قحلا تارما قنغر :ذميهلا لا
 ٠ , اهتارص رآ

 نم اليوط ةيرشبلا تحفاك ذقل
 ,ةدعتتملا ممالا ماثنا لجا
 اعسو ةلام مشت تحبماو
 لالا فدهلا ناكو .ةلود يسمخو
 مالسلاو نيحتلا وذ حافكلا اذهل

 ةيكيرسالا ةيلايوممالا لواحتو
 مالسملا لتق نآلا اهزالمعو
 نع غفاذب يمد . هتثح ءارو يسلاو

 ؟ مالسلا
 روت وهو .قارعتا روت هنا .

 ةئالا رد هماو , ةيسورعلاب مستي
 ةلابرلا رون ويفر ةييرملا
 ,. ةيلاقسلا

 لمح فيتو عيراثلاب مهركذلو
 اومذدتاو ةراضحلا لعشم برعلا

 , لدملا ءاول نومفري مالمألا عم
 ةيوسعلا سراف قارملا يلد

 يسع مادم دئاقلا مادقملا
 عبصيو ةئالا فتق هلوخحو
 ضصاخم ل ديدج .رع عيراتلا

 اهميقو ةيناسنالا لجا نم .يملاع
 مالسلا قدنحلا ادهر .ةقحلا
 رصنلا هل ناو .ناستالاو

 «”لوهحج- نستحا+

 0و ع يب شيعي .بللم هايأ يدلا ىنفلا راند
 ..ءايفغالا باستح ةرئالا 0

 م |

 انيس ص مع

 اهيا اذه امبزو اهفوقسو اهتاردج
 يلع رمثات هل ناك

 ايخاست انف كانهرأ نيدتتمت لك
 ؟ايلاجو رخآو

 ةأرملن نأ ضيكؤمملا نم -

 اهتاسلو اهتيفافشر اهتيموصخ
 , اهتاحول ىلا اهلقثت ناو دبال يتلا
 زيمي نا عيطتسلا يقكتملا نا 1 تدع

 اهمسري وأ ةلرملا اهسسرت ةحول نيب
 .لجرلا

 يسولاما ةداحغ

 ع داسمصومل ممسسا ماسه وه هه سس

 سور ةسملا

 ةسحيحتشتلا

 مدقي ةيئاثلا ةاتقلا ىلع
 ةعاسلا نم ( مويلا) نويزطلتلا
 ءاسم فصخلاب ةسداسلار ةفيارلا
 ةيهلامتلا ةيينويزملتلا جماربلا
 رايق ةيعارل اهتبنو . باليلعلل
 هنأ هامل توصو

 تيلاثلا تاميضايرلا
 دقدالا

 سمانصلا - ةييريظكتالا ةفظلا .-
 .يسماعملا سمرتلا ) يفادقبالا

 طسوتملا لوألا ةيدارمهلا .

 [ةيارحلا١
 علا ةنسوتلا تلاكلا رددت 2

 0 ةيريجلا روسكلا غمجإ

 يصلعتلا سيانسلا . داي يتلا
 ( ةيسيطاسملا تابساسأإ

 نسالاستسلا ن مءايسمجلالا مقنع ع
 5 ايسالا يومدلا 1 ,يململا

 للماعتلا_تابصايرلا -|[
 يملعلا سدايسلا ب لماكتلاو
 ( لوألا ءرجلا تاياغلا)

0 

 ةرهسلا نم ةيباملا نوبلطي نومجسملا
 تخسلا يثرانو يسمجتملا نسا مدع هبحو ب عاو - امور

 /امستدبتول١ ةببده يف ارجؤم نودقع رمتؤمه ف ملال“
 يمحي يوناق سب جارسالل لاثرملا ىلا دوج يلاظي بوبحت
 ,يناجذلا ةرسسلا يناهئايعدا نم مهتدهم

 افدهي (تاداشرا بيا5ك) سمجتملا رملؤم ةياهب يب ردسو
 ام نيب نم نيظاح دلل ةيحش عوقولا نم + ناملا سشعاوللا ةيامحلا
 داحتاب مضنملا ةيوصع ةقاطب ىلع انابسم غالطالا هنمستب
 بحاص | تام دشلا ةشان رلا ىبسحتلا

 وي 1 ةوقلا
 اهياو . ةبيرعلا تاودالاو ةبململا ىرغلا نم بهتكلا رذحيو

 .ضارمالل يلاشلا جالبلا ميدقتب نودعي نيالا كثلوأ سا
 ةراشتسالا تامدخل ةدحوم راهسا ةمئان رمتؤملا ردص) امك
 ليبملا اد رالود 14+ ىلا يعتو رالوي 8 يلاوح نادت

 .,همقر يذلا علبملاب لاضيا يلش لوصتحلا»

 اسكبي رسبأ هدسفسإ لو رستسسملوسكتسا

 ( 1 نأ ةيكيرمألا | ةعصلا) هلجم تركذ . عاو نطتشاو

 سم نون اهي يكيرسا نيبالم ةئس يل اون يلا نييكيرمالا نم ةئاملاب
 ., المل جاتحتت ةجرد ىلا مدلاب لورتسيلوكلا ةبسن عافنرا

 حوارتت نيذلا ساخشالا نا اهل ريرقت نإ ةلجملا ت
 نوضرعم امأع نيثالثو ةمست ىلا نيرشع نيب ام عهرامعا
 عطترتو مدلا ف لوزتسيلوكلا ةبسن عافتراب ةباالل /0 ةيسنج
 يسمو ةمستلاو نيديرالا نص نيب أم فصنلا ىلا ةدسنلا هده
 .اهاغ

 رطخلل ضرعم امباع نيتسلا ىطخت نع نل ىلا تراضاو
 ,مدلا ف لورتسيلوكلا ةيسن يف عافتراب بيما ام اذا ةماخو

 امهوسف رسب .. اسخسعسيسب نسب هدب

 ةتيحاش نا ةيسئرفلا ةطرشتلا رداعم تركذ . عاو  سيراب
 تقرس انوغارفو سفيورو وثاول تاحول اهنيب ةينف الامعا لمحت
 .سيراب بنك يف

 ةتورسملا ةبنذلا لامعالا هذه ةميق نأ يلأ رداصملا تراشاو
 .رالودا نييالم 0 "6 يسئرف كئرف نوبلم [ + ) ب ردت

 مروبسارتس يف تاحوللا نيب ررقملا نم نانا همارداللا تفاقو
 تناك تيدح نوبرك قدنلا ند اهليمحت يرجع نا دعب !سنرف قرش
 .شضشانف ةضورعم

 نخاس عوضوم ىف حيرص ثحبده

  بلشا لو ايساجلا ف ادخ فكورمص ملا ددمس 21 ؛ رار د كيرا
 جسصارب ةدهاشب اهباكس عيطتمي يتلا هيبوروألا لادمملا
 ئاللالا .نويرغلتبا

 ةصرف» هتاونع اريقد اينويزقلل اهباترع مدقت ءاكيرا
 نيدهاشملل ةيدويزفتنلا جماربلا بحا نم 0 دقو «!بحبل
 قناهلاو ةشابشلا ربع يقتلت يهنا الا فلتخسم نم
 لقتتر ,بحلا ٠ عوضوم نع مهيأ هيلز دخل ءاسنلاو لاجرلاب
 لكشبو ةاجف لقحنتو ,لاجملا اذه ل نيصصختم ىلا ءارالا هذه
 فرهتتو عمتجملاو امنيسبلا موجت نم ددع ءارأ ماقتل هيرج
 ددرعت 7 نابحالا سعب و .ةرطاعلا هتايح ليسافت 1 نل

 سقت لوح ةيماحرم وا ةيمخش ميدقت نع -5-

 .. سيصل ف نسل نولتتي مها

 نوشبي مينابابسأ ياي هيما ةيكب دنهل ماع روف همك
 يبامسرحل ليصااو يلصالابر هئاسعلا .تابنحا ةميدطنا.
 بايسحل ةدانسسلابو امهرهاس امو .ايقسالبلاو نورتكلالا
 ةدخستلا فرط ىلا ماسالا

 مهله لثم صرنا . را هنكشي ,اهج راسو ناباسملا يي ىهتعا نم امؤب
 ةيلكشم مويل او يتلا ةيم'ءاملا باطللا اصوعح ,ةرطملا
 برك ءىطابس ىلا ةييهر زررخم فاشتكا دعب .ةداخ
 ايللر ةكرع هام اهماوت . «ركارببف -

 ةجيججدم , ههابعلا عقو نيفتمب ناونسل' ءدغ لواجمب تدع
 هقيرطن هيىطاشلا كلذ نش اهمقدب تقلا امنا ييفالدلا نا
 مهدادخاو ريراغف لريب ورايط ا“ اهعرعب 2 هيزاخمسا
 نااروس املا

 افرغفي ام دسم ماهتالا رصدت لماوالا مه ءلاسسإلا ودايسع
 3و ناك 5 لسا يو ل



 اس سئ اتش ا[ ١ ذ ةسقم اسعاف ز عسسل و

 نطتشاو ةرافس ماما مالسلل ىتص
 ترابا ؛اواسارنس ربع روج .٠ ننابانلا نرظطاوللا بتلات

 ةيكيرمالا درادألا يقايلا ةقادصلاو مالسيلا نيكيع يلف
 هيركسفلا تاوقلا دشدعتو فدقلا تولتسا دنت اء اقلتعو

 اقمرط رسامللا راوشلا رايسخاو ينرعلا حيالا هقطنم قف
 تبرختا رلعاجسم ملاعلا سينحتو ةقطنللا لكاثنم لك لخلل

 دراقسلا ماما ةيصاخ يتاض نسسوفلت هباذنا ل_ جب اعلو

 تاموككلا ءانملا ىنحو ريما حابص نم عادنسا ةكيرمالا
 نش راسدلاو برخلا علل دوهجلا لك لدن ىلا تامظنملاو
 ىف ديادلا ءالبسلا لالعاب بكحلا ىقستاو هينرعلا ةقطتملا

 ةدحتملا ممألل نيقانيم نولمحي نييب رغلا يع ضعبو شوب 8
 لسكاستسملا يسقستسامت ..تلاستسلا ملاسعسلا نادلب مارستسهاسب 8
 اسفتصم نم تسيل لسكاستسم جاستن ىف مقهحتن ا ال

>/ 
- 

 تناك مه ا

 راسشالل هيدانلا ءاورإو ,, ةايجلل رمز ةرضحشم

 إ ةماعلا تايريدملا لمهن اذالإ نكل .. يناحياط م -
 عمجم» لاح وه امك, رادسنالا ءاورإ اهيباع 1 سبلستف 1
 : ا :

 ؟ىسصار ب

 سما ثان لدااد هةقاحييمأل ةمد فلا اد : نع 1من
 وارفلا  بيزكملا يسن د “٠١ فلا لول هيا نرحل يمس لونان ك4 - بهأا

 رنعومدرب 4 ةنؤعممصاجو 1990 1و1 الوقع. )لج |1656 مدس 19
 لزألا يدسح 18 هاث ثلا

 ه0 ظويطر
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 تايالولاو قارعلا سب راوحلا نا نيسح مادي الا سنيئرلا ديسلا لاق
 لك) لولخ ىلإ ءادتشالا دصقب يس «ةراصص نوتكي نا بجي ةدحتملا
 لداقو لاق 5 قل قيقحدو نيطسلل هيض اهتبدقم فو ةقطنلا اياضق
 و مرابلا جكاتن ىدهال ةيئزج ةجلاهم سهلو

 ترسل يتلايصرتلا ن ةيناتلا انقل كعب عم يدح ف فاشأو
 يقبه شوب سيئرلا نأ اكالع هثا يفالا ثبسلا موي اراوحح هتدايسب عم

 ةنم جرخيل راوحلا ىلغ ركري يل هاف انعوتقم نيصام ا

 اسكس ل ل لقا
 ءيطسلف بعض هل ىضرمتي ان ثرتكت ل ةمبرغلا تارانالا ا ل'زاهاو :
 .نيطسلل ي لورتب دجيي ال هنأل سان
 ايرذ احالس رضاتسلا تقولا ف كلمي ال قارملا ا ةتاداهسا 0

 ٠ ليكارسا ٠ ىوكشلاب ب
 06 لا بردا قا ا . ةيرذلا

 يا بحدل ١ دج ءاقبلا ةركشب شوب سصبثرلا لوبقا را هتدايس لانو

 راوج- لص امينع رسا هناو ..مطارطا لمشيل قصمم راو
 .كرتستم مسج ىلا نوهمسملا لمي يآ .ب الث مهافتلا هل داربو

 مالسلا نوكيل ةفطتملا ايايصق لك راوحلا لمشي نأ بوحو هيتمايس, دكاو
 نجملا ىلإ ةضرع قمت * يكلو ةثطنملا بومش حبرتو اقيبعو ايفيقح
 ,تابارطشالاو

 ياض دق ملاعلا علا لودلا لسامت اب انا دنا لوثظ يلع ددشو
 مهتصرف بردنل بأرتتلف ملاملا ي فارطالل ىضرملا لحنا ةيئاكماب اهردص
 ,مهنيب اميه مهلكاشم نولحب ابثاد ارناك امك ,مهلكاشم لحن

 نيب ةكاسملا يقصتتم يف نألا س١ دئاثلا سيئرلا ديسلا لاقو
 ل. ا لمعي نا دهرا ام !ذاوج. مالصلاو
 | خاتنكل بيرا اه اذاو ..مالسما
 ل ال انئاب لهشلل ودل م ] يلايرسالا بهشلأو سرفتدللا
 قيرط اا افماما قبي مل كللذنو هفخاوم نم ريفي ملو قارعلا غم هاقللا
 برحلا قيرط ىلا برق) نوكي فوسل ؛برحلا

 دءاشالاو مفاقتلا زيرو بياخ فييصت فيطل دمملا ةلياثلثا رضخحو

 © 7و * ص دكئاقثا سيئرلا ثيدح- صن 8

 هه احفَو

 ناسلاديع ديسلا نقبغا
 دنطإ 5و الا نا ةحسشلا ربزو ديمم

 دق تاوئس سمخلا مهراعشا زواج
 ابيسب ةيضابلا رهظالا لالخ اوفوت
 بمش يع ضورفملا يئاودلا رابيسلا
 .قارعلا لاططاو

 ةلاكر ةحصلا ريزو ديبملا خلباو
 يقلث مدح نأ سسا ةيقارملا كابنألا
 اييرورسلا كاودلا لافطالا هالؤبغ

 روشدت يف بسلا مهجالعا لامكتسال
 ىف المفاب مهام دمع

 .مهتاقو ىلا تد'
 مالكسا مدع نا ريزولا ديسلا لاقو

 راسصحلا رسكا

 قارحتل ةهيرسيوس ةيودا

 ةبممج مقو رصما لاومب ردا
 ةيباثرب ةيرسيوسلا سحالا بيلعل»
 ةيعمجلا سيئر ( لق لاراك] روثكدلا

 يئروحتا هسا لمكك لزادأ روتت ملا لاقو
 باسوالم دادمب يف ةدرجو لالخ
 رمخالا بيلاصلا هيبمح عم ةبحاب
 ةيعيح- مايه ىلع اذتالا مثو ةبلارعلا
1 2 
 هيوياإ بتايبتحم نم ةزغس قلزقلا
 بفتستا نم ديدق ةهببطلا عرهجالاو
 ينارعلا بعبشلا ىلا يربي وسلا

 هباسصل هريصقتو ةركش نك رم امك
 يملا مهيركلا هراشرلل قارفلا بمشو
 قىيرسوسالا نم قارقلا فويص اهاققني
 هيراير لالتم دقولا مهاقثلا نيدلا
 نم درزي هعيدوم ى ياكو رثعقلل

 زسكلالا للجامع لإ ياو سلا"
 - كنف ارغلا

 العفط [١40 ةاف د ٠
 عاود او ءاذغلا عطق

 ةعيا بسانملا بيلحلا نيقوثما لاففعالا
 ةمراللا هيدلثلل ةيولطلا تايمتلابه
 «وسنب مهتناما ىلا يدا ةخيحمفلاو
 نات لاتلابو مهتدعم روهدتو ةيذغخلو

 تابيوزكيملا ىلبغ مهماسجا ةردعيبب

 لصارصتالاب مهتباصاو ةليلق تتاسم
 مدنج لا ةقاصا ةيناهتلالاو ةيدمملا
 ىذا امس مراقلا عاودلا نلبع مهاوي
 قارعلا لاقلحا ىم دادعالا هذه ءاقو يل '

 نأ لا ةجسعلا ريزو ذيسلا راشاو
 لامكتساو لاقتحألا حبفلت ةيباكما مدغ
 تاعاقللا نادقن بنسن حيقلتلا ةرود
 هينمسب مهميحيت رمأب لا اييفيا نشا
  هلوفطلا ةرتق لدعخ هقورمملا صارمالا

 رسصبب ماليئادنع ديسلل لعاسلو
 يملا لثطلا قوعح هيفافثا نع دعس
 ةدخملا منالل ةماعلا ةيومهللا اهترخلا
 هنامتم بيسصت يشلا 11 ةروقلا لالخ
 هبورضتلا لك ل لامطالا هياعرو
 لش برجلاو ماسلا مانا يفإ تاقوالاو
 مطسلا

 هقفحخحما بارارشلا يلا راشاو

 ,نمآلا سلم اهرزمأ يبلا تلف ابلا و
 هدخملا تامالولا نم طخضت لوشلا
 اياب اهيضوو اهئايدحو ةيكيرمالا
 ىلا كيبابسيا محلو تسمع أيش هنا *'

 هياهن لود اهيلع بقفاو

 نس نيس ىل' ريزوولا كسيملا رقّساو
 يويرل برغا ينبلا هيلودا“ تارممؤملا
 هةهيصلا ةمطس رهثؤم اهنمو لفطلا
 يقل 4*١ هام ذقحل ىدلا هنملاغلا
 ةيورتلا ةمقعوو .نسيفوسلا ءاتعءإالا
 ةييساما مسه اقل“ يللا بش يبلا
 5.1 هاه عسجلل هحضلا١ مرمثكلا
 ميمحجلل هييحملا روكي فنك لاعقو

 جيلخلا ف لازوأ ةسايس ىلع اجاجتحا
 ىسض رستلا ناسك رالا سيئر ةسلاسفتس دا

 حسا هياقوا توقد د جاو د ةوقنا
 يتاوصلا ناسكرا سيسر نأ لويصالبالا

 مييلسلا ؟مسسولاا هينا .

 رو
 يسن نم هيسكربلا هفاكول" بلقمو

 قءاقل ماعلا هساعدا رع رداسخ
 ةيلاكس دده يايسوروت لأ سيجسلا
 مهن هبا هنسأ  اهكوم نارزؤللا صيئرلا
 ةياهس كيراصم نا ارسسآلا ةباكماب
 عياش سلا يي مانملا عين صراشم ىلا

 يمع
 لاول مه ىانمو روع لارستملا لكو

 هويدا | ةياهم

 2 يارب: اصعب دنيا رام جالا
 هضصرا لاس كسفؤلخ خس كءاك باع لع
 جيلخلا

 نم قيدصل ا ل تارهاجتمل تبرك دعو
 ههمولبعلا كباس ديح هيكرش دلا

 جيلشلا ب جا ءاكل ةيكرتلا

 اهحتتشقا١
 ميتلالك عضوات قارعلانع

 عسي لئستم ةرئاج نارارق كانهو
 لافطا نع ةيونالاو تاهامقلإل
 رمتؤم ىلا كلدك ريزهلا دبسلأ راشاو 15 يقارملا
 ىدذلا ةلوفنعا) لبعا نم يلاغلا ةمقلا

 ايكدذلا يعانا لوقا ِ فرويويم ىف دناج
 هياللخا رتاو هود 518 هيفا سب
 لحا نم هتيذنتو لقطلا ةعحم زيرمت
 عضرلا لافطالا تادنو ُتالدعم ىعقاع
 هموسالا ريرعثو ةساغ هروصم لافطالاو
 تاحاسحالا هيامح بوهوو ةييؤماملا

 رسؤلا اهرستعاو لاططالل ةيساسالا
 باقوالا لك يلو ةيئنسلا رومالا نم
 هيناشتسالا فورطلا اهنمو

 ةيجحصلا ريزو ةيسلا حمواو

 ىشل* رمتؤملا ؟ذهل ىرخآالا بابصوملا
 ليجدللا لاظطا لمثشت ال اهبا بدلا
 همداشلا ىلابحالا اسياو قف لادا

 نكست لاقظالا يصارما مظعت ناو اسنن
 وا تاجيفلاا هطساوب اهم هنافولا

 قرط نغ لاف لكبشي اهحالخ .نكمن
 ,ال ةحيملا ىلع ةيحبلا١)

 ثيدصلل ةيلومشلا لاددالا تدكأ ةيملاعلا ةفاضاصلا

 ندوسعمست رسفلا ماسفستا ١ جسام
 ثبدح رتاقسا -, عاو مساوملا
 5 مادص داقلا سيئرلا ديسلا
 ةهناذلا ةيسنرفلا ةينويرفلتلا ةانكلا

 نيئطاولا لبق نم مساو مامضاب | عسي
 ,ييهسشر
 هشرخأ يارلل عالطتسا رهظأو
 ع لنوسسلبج ”ويبإ) ةسبؤم
 رهسلا تيد نإ ةيحصعشتنملا ةيسئرفلا
 يتلا تابحوزطلاو نيدسسح مان سضيئرلا
 نم لوالا ماقملا يف تناك ءاهنمهت
 وا(ستنآ تطقتسا هلا مايمتهالا

 نييالم هتس نم 0 ناد يييسنرفلا
 ىته هالللا عتافو ارمدات يسرن
 ,هتياجت

 سيئارشم, ةعاذا اتلطحم تباكو
 نتيسشرفلا ١ ستارتوو «معتنا
 ةريشك نم امهيلا عمتسي نيتلثا
 هسقق تلولا يف اثم للا يسرف نييالب
 مادنق سيئرلا ديمسسلا ثيدمع- سن
 نويرلملا مانق ةئثعب ىلا نيمح
 .ةهئأتلا ةيسنرقلا

 عبط ةيملاملاو ةيبرغلا مساارملا يو
 نلومرمقكتلا سبعا شيم نم صيالملا
 امتنلا اهيرسا ينو ةيبرملا راطتالا
 هليصاقت لكي هتذايس ثيددحع عئافو

 قازعلا فقود تددع- يتلا ال 1

 ةيبوتلا هتيلوؤسم تببعب يكد
 يركسملا دينمصتلا موض ا داهشطو ٠

 .ةلطسملا هده هيك

 ةلتيش تجرم ةيلاستطلا اكيبمأ
 لع «نا.ناهس ةيكيرمالا راق

 بتاومح يلودلاو يلفحملا اهثب تاوس
 هيف تلواتت ثتو 3 هاقللا نم ةمه٠

 ةرماسملا ا هؤعصلا
 ليسا اولعم عطابقم س*
 ةيدانلا ةانكلا ةكفب ىلا نيسح عادم
 ,يسرفلا نويرقلا

 رياك كرويويشلا "زيحص ترخرو
 لك لستادا راوجللا نا هتدايس لق ىلا
 ايتيالح مالسلا نوكوبم ةقطنخا اياص
 ضرمتت ةقطثملا ىقبت ا“ يكل اقيمع»
 ,تاياراط ضالاو نسما نإ

 لها يبرملا برغملا راظتأ يقع
 يعبوتت ف برها يثطاولا نم نسيالب
 تيدح يسمأ ماسم برقملاو رثازحلا

 ,نيمسحل مادص دئاقلا سيئرلا ديم
 رئازسلا يف يبعولا نويرغتتلا لقتو
 تيما عمته قنا عن اقر كابرلاو سوت

 ربج ءارهتا ىلع ارشاببم القث ةيسترف-
 ,لماك لكشيو رامقد

 نك ةيدجج قئاقح |:
 وزفلا تاوق تاقفث

 يق بك رجع
 «ةيدوعسلا» ةينازيم
 ةرازو ليكر فرتخا ب عاو ب نامع

 نا ريفيركلا نيمرخلا ىئاخ ةراخل
 وردك رجع نم مايلا ادع يماقُتس مدالب

 ةيركسملا باقدسلا بلس اهتيباربم
 ين اهناشماحو هيكيرمالا باوقلإ قلنا

 .راجولاو نجيب يمارأ
 ةيددرالا روتسدلا ةفيحم تنسو
 ثيدح ي هلوق لمارلا سحرلا دبع ا

 سما اكيرما بوس ةعانا ىلا هب يلدا
 نم ماعلا اذه يباعيس هماطب نأ لوالا
 2 ,2.١ يلا لست دف ربك رخل
 هلماجلا هدابرلا يال رالود
 بل | ىطعت ال ظقبلا تايسكو
 كيد اقرب يفلا ةمطمل»

 هييكيرسمالا شومحلا دوجو بفيس
 ةيميجعالاو

- 

 راثلا نويسطسلف نزيطاوم مرن

 ةش يف لراس ةئالث لالتخالا وق
 اهسكلع دهفث رسلباب برق كوسرع
 ةسضفاضلا اويحاش نيدلأ رنامسلل

 سها بيبا لث نم برقلاب ةسويفلا
 الا

 ليس تاهتاولا تلماوت دمر
 بارستو ييديطسلفلا سبط .ىلا
 يدلا تيؤتا يل يبويهعلا لال الا
 رظدع تاهارحا يم ليئارسا دهف ع كنا
 لع يسالالا مويكت صورمملا لاو لأ
 ,معهحل ببب نم فيرقلا ةذيابغ ب

 نأ هيئتسبلا رعرألا عاسا ثرئ
 ضايعرتا اوقلطا ةيياهصلا نو.

 مامسلا زالاا ليابلو يطاظعملاو .. دنا
 هييسصاو .ييديلطسلالا ييرقساوملا مج
 ينيطمب تاههجاوم ل ريض اوس ةءسم
 ١ رعد هميرلعو جيرسلاو ةسلسا+دلا

 د لالبخالا باوف بتناك ةهج .
 بنس نس ةينيظسيلف 78 ينضفأ بلا |
 مرُك لوطو هيلعاببو ناسومجو را د

 اومتاإلاديتمل ةيبذم
 .ارغو

 0 جمابرب بشنو

 لالثمالا تاطقس ١ نع باقنلا
 دع دوهيلا عيمج تلجا يسويهعلا
 رمرهلا ةسبذم مخي لبق ىقاربلا طئاح
 ةنلا .نبرشت يف فبرشلا يسلقلا

 ِ 0 لاس تقوم .رضاملا

 تقام ةيسوبهسصتا تاطولسا بماكو
 نييتيلطسلللا يمطاوما نأ تكدا دق
 قعرببلا طئاح برق دوهينا اوهشر
 مهن دهدعلا اونامماو /راهمتاب
 اب

 يدق يدلا سيالاو كنيام لاو
 2 يبتسم مس ةيكدلا جمابرملا
 يأ . سآب برس. يو نويزخلا ةلحفم

 ناهكلا ىلإو دوقيلا ءالجا لمقلاب عب
 ريتا اهل مدقي ىأ علتسي من يبويهصلا

 ةيضاو يسيوسهم
 سك 2 يارملا طلابح دسم ناسخ

 ههتمرغ يملا تاماهشلا نم دكان
 لالبجالا باوط يت نوبرثلتلا ةظكسم
 فيثك قكبشل ريشملا ىلح راثلا ب ةلط*

 رشوسب ةراسيز ةيسشع

 سيعمل راأ ىسف ىرستسع ف رسم

 هسا لا امور هياكول سا قر
 ٠ مومحما ههارالا همعاما لا كسا
 رغم حل ولونما مهب سيشمل وعجيب
 هييحام) وعسر يبست 6 سيلا

 تبيطرف  هقاووسرسا يأ نامت لاعو
 تعادلا ١ قل يفت .تقوفتشسو' رقكأ
 لارجو . سس ةعو يكرخا هيركسمل
 يلم و ردعتسيم د ماعم اع شسقللا نازي
0 

 ةكاماب ٠١ جرم لفأ نوكد ّصملا ن ويختتم
 تاباخئنالاجشرم :رايثخا اواستي مل :٠ ريظفاح#ا داعبإ
 قاسفسسالا ةداسببز.رسيرسمتل ةسع دام دسي دسجلا نيسلماسعسلا ن نوشاق اقأ
 سس اس ك

 ترصبت  حعاو ا رعرب سيبو
 لك راسب ان ياك ةءاقسكلا' نم 66 وس

 لكبح 25 يق ةيرييسملا ةدامق"
 ةرابإ م ماع هيغل

 لاب حروس

 0 ميخمم اماق ل عود ريهاع
 نما بدق نأ ةسرظافلا رارسخألا
 ني دظهراتملا ميتس نيظطياشللا
 مستعا لا مهيلسما يسن ةيومسل انما
 لالخ مكاستعلا برشخلا يسعش ريس
 يلا نصت ١ بلشلا سلجم تاباححتسا
 نلماتا يموظلا برعم

 هوووووجمسع هلا عع لام

 نفوز تنف ةشارتمل ذل .. امهات 57 ناله ىلع دقذض اها اهمش بنا دعو
 امباو نتمفشصو ياست ود امرب * امس وكب عفارلا لئسم « بخس نام اماع

 هيريضامخج ةسرافمو يمفش لولي ن  عطاق دق ىرماملا بلبل لااماساو
 روييبب بعيسلا سيلطبو نا ىلا براساو بلسلد يلع اسشدلاو بالامل دول
 ءزهشلا نم راهن و١ ةنمولج ةحيسفم ١ - 5 رو اضفت دبل .نيسل ' روسفشلا هيما
 راسم لاول نسيج هينرا.2' هيلودتا رييعانلا نس هتامحلا

 روع دمج وم رق ةسسحجم 5 لك دعي ١ دع
 ناقش و مكمل“ مووت ةيميدلملا ريسلخسو

 هيرمث هظطرش هلطب يف زاملا
 رارخالا هميجم اششهو املا

 ىذي) ىلا دحلا ليقف اعرا نواف ةيءرشافل"

 يسيح ماططن اززو ليسن ةنشن ناج
 ليرعسل دس ادتع كيصوكطع هند هيا

 ريقو لييسا
 نايرماوا سهرات )ل

 مسخ

 سيو هييابوب | ةلاثو بممع
 لنا مهلول يمفتتسا لآ ' ميجا بموإا نإ
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 تاوش ةيياد ءيا# اوي سلا لو وأ نيسحاهللا“ احم | يومثلا 5 راهس )ا خفر تاراره نومصم ءاقعأا هس ساسلا ةلوكسلا مفبشبت بدسكا نئزتحا ديه نم ريدلا يطفقابخمللا نب اسف
 يكس ع داخ تاي يسم حل  كزاعسم ىف ةولقعو وطرح دع تروح رايبضاب راطنلا نوكؤز لأ سلاقو ةيريصلا رمآالا دريهش لا رتونو ةيطارعتتلا ف ةيرهاقلا , ةيضرامملا ةتننايطم مه رايب مهيفتسي دسم
 دي دق نووعجا# دلع لع وفن هم ركسفتا ذداقشلا رفض نع فاقس بم برمبسا جدي هكملا ملياعلا هياوف نيسيدامملا نك ةيزمسيم اراده بضالا مكيتعي لأ لل يفيشلا قدام قنالاب يسعب ماب يسسلاو مرش لاو او دعوا

 تاق بهم ٠ دقو حسم تاوهال انلضل» نرتب ١ سييوب ةمسصتاثلا طق ىلع وبالا فلا سلكه باباكنلا 3 هيتؤؤبلا و هيام وا بمنع _ادج نم ا كلذ ققفحم نلو هةاسهن حيشت رثكو ةريجسلاو هيلهفدلاو
 ايبليس تالواخملا | -' .ويسوتيع يويوودم لاغا 2. 2 , نكن زداطشب تاروس | ةياههمل ةنؤاتس ىف يايدد ةظفاتما  اناطيلا مهسكسب اييننلا نرخ نستبمن | لماآت ىقظفمتم ديسلا دكا دهو ده

 جاد < دوم ق1 نطق نك نق كنك يف مهعيف رييؤل راك يبيع رآلا سمي :ج المت مييهملاو 'خلهظاتي ا  لذدخ !امهيسش بملدع ىلعلا ندم ءاصسول“ ةهناو رجا لأ ريسفملا ارخنالا برم نصمنو داوم

 د ىلا ىلإ لو كوسم ةساو رايصخلا ةلاحن نب يسيمتم راطب ,اررو سيب  نايقو ىريكغ هسا ناوي . 18 © 1
 8 لاا ياو قار | ل3 ةيبكم نم نمورمملا مسعف بابل . لاو عا ةارع نص ني يمت بقسم يب | نع رفعت
 م ا 8 انفع دمعت . قا دل يسكت ربا يعم مق ىوخمم ماج خضير 1 اولا تاناروتصتألا | نيصملا ران نومش رم نإ كلا نأ ناصماسلا ١ لمعت 1

 0 مو هينركسملا تاتواسلا هةفظام | مررستم نس اوهسا سهام "وسحر ره ا ىلا يسمضل موم نالباجسالا ارا نا رويسسد يع ومش هيممستا سلحسي - ةصيخشص ةيرشس _'اهن يف '.-
 قات ةييولا ىلا طر حل با لايموت سوس ناكو بك ف مهيب ؟ممع, هد ؤملا سياؤفلا برخللا حادشب ربو بلا ىمل اظاؤطمخ نأ ةهب قرخ ةيروهمشلا سييرلا ىتيحعاملا لوادخ نا هيرهاقلا ارخعتا
 ىلا يسقلا 5 رقما نمو نبم» حابمت ميمتاج لا سيرافتملا هةسحابلا اوما  قارخا فكصورتا | دا داهمت دكاجتا  ةهس» مسقسلا هللا نذك دا ديان اوك دبا زم بفيجسسم اهسال مم0* خلاو ادع الأ

 هدمدا دف بيمل ةدمل هييييمخرالا ةعشاما" أ هديتي يإس سبيس ب
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 دست افلا سسيبترلا هي دح صن

 :يسنترسفلا نويزفلتلل نيبسح مادص

 يف دن

 أرسسسفأ راوسفلا

 عسسهلل ةسعنقم لولهو كرستخم رمسسج ناسجعا ىلصع رداسف لسفعسلا
 :ناركوا نيتسيرك ةيفحسلا 9+
 0 ل جلا دارا
 دت يتلا موا ممألا فانها

 ىعو تيوكلا نم باسبيتالا يله
 قالطاو قباسملا | ةيزعأ
 .؟نئاهرلا عيمج حايدم

 :دئاتقلإ سيئرلا دهببقا
 نايب ردص مويلا اذه رهلج يف

 نع لوطعم ىف ناك نأِ حضاو
 ديدحت هذ مترا ارق فخ
١ 

 تلا تاياليل سيلا
 .عوضومملا افه لوع

 هديصقي يذلا نامك الا

 نارمح ءارجا وه الا سيق
 ارارم اندكاو امك راوحباج

 نمض سيل ننا ؛ةيفدصلا ©
 ؟بستملا ممالا راطا فاوها

 .دئاقلا سيئرلا ديسلا -
 ممآالا فادها نغ تثيدسلا يف |

 هليدلا نحئو نوفرست متنا
 نإ يفكيو ترولبت فيكو تمت

 نم ًارابتعا رومالا ةريسم يف نمبحل
 يتح يضاملا بأ نم يناثلا فعب
 نعملو ققدنو :نآلا
 ضرا ىلا الا تاوقرا ميم
 نراقنو يملسلا تاسيقم
 ةيكيرمالا تارقلا نيب موجسلا
 لخ نم ىرخسالا تاوقلا ل نيبو
 شوب ةكرح عباتلو تايستجلا
 عباتنو ينيشت ةكردحو ركيب ةكرسو
 ةيداصتقا تاقفيس نم نلعي ام
 .ةيلودلا ةسايسلا حرسم يلع
 مذنلا ناك اذأ ام كلذ دنع فرمنلا

 ادها ره هنه ثيدحلا يرج
 ددلا فادهإ ما ةدحتملا ممالا
 .ةيكيرمإلا

 معالا نم داو اسنرف نأ
 دحم يف نيمئادلا سمخلا

 سيتر كرحت لهشف نمآلا
 مكنيجراخ ريزوو متنيرووهمب
 تاقفسع عندجج لهو مكعافد ريزوج
 ىرخالا قارشالا مم ةيداصتقا

 لبق نم لصح يذلا ىوبسمب
 ةةيكيرمالا ةدحتملا تايالول.

 يجملا يف مكتاوت 0 . 1 اوق ثرهخات اذا

 * نها تنوع

 «هكيأ يف د

 دئاقلا رسسر ٠
 صارغأ اهذ تسل اسيرف ب#
 ةرامالا ين.ادل ادعو ةقعسم
 يل ةقبسم سعارغا نم هنكررهالا
 .لمح يدلا يد

 :(يامول ناقيا) يفحملا ©
 نارتي٠ ديسلا نأ .سرئرلا يديبم
 سيئرلاو اسنرع ةيروهمتع سيئر
 لحل هىداهملا سفن احرط شوب
 باحسالا يهو الا ,ةمزالا
 ةظحالم هذه .تيركلا نه يقارعلا

 يذلا لاؤسلا اما ايئاج اهكرتم
 نوبغرت مكنا وهف ههرتعا نأ ديرأ
 راوصحلاو شوب سيئرلا ةلئاقمب
 نوقفاوت لهف .رشايم لكشب هعم
 ءدادقب يف رمكيم لابقتسا ىلع
 تاضوامملا ىرتسم نوربتمتو
 .؟اكيرمأ عم تالاسصتالاو

 دا نأ
 هلي

 ءادنلا
 115 ديعلا_ ,ءاؤخ 215 !+ , امالثلا

 :دئاقلا سيئرلا ديسلا -
 ءنيم اقل ه"رجا شوب تلا دقل

 ريزو لبق نم نلتشاو ل امهدسأ
 دعزيم يتيب عم هيرصي افتيمراق
 ءاقللا هعم يرجملا دادغب ركيب

 ,كلذ ىلغ انقناو نسنو ؛ةرشابم
 نآ .سيئرلا يديس :ةيقصصلا ©
 ريزو هيرجيس اكيرمأ عم راوصلا
 0 .نطتشاو ل قاوملا ا ةيجراخ
 الا ةدحتشا ممالا رارق
 اني م ًاراذنا يقدعاو ايلاهن الويج
 اذه لؤف امذي 2+ هتدم قارعلل
 ةدم ربتمت ةدملا هذه نا ينمي

 اذه نا ما ءراوحلا اذه ح
 اميدق وا ايغال ارارق هيبصا رارقلا
 ةاطالاسم وأ

 رلك عيسلا هب -
 هذه ا بايحسملا نا

 نوفري .نيذت؟ مه :ثارارقلا
 هذهل يضتللا نمزلاو فصولا
 يف كرتشن دل نمدف .تارارقلا
 آما ؛اهيغ انآ: انفو اهمضو
 تاذلابو 0 باهسأ
 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالوشا
 ةعم رواشت نمو .شرب سيئرلاو
 نيذلأ مهف ءايارنلا حاضيال قممي
 نيذلأ مهو رومالا هذ لثم نوطرمي
 ةديبسلا اوبيصي نا نوميئعتسي
 .ةقدن اهلاؤس نع

 سيئربا يناهس :يفحملا ©

 لجا نم اموي 4 5 مكيدل ايرهرج
 جي ,راوسلا انه !اورجت نأ ل

 كلذ لعف املتم نيئيرج اورهظت
 نوآدعت ال انامل شوب سيئرلا
 ؟نيوكلا ىم ايئزجح اباهمنأ

 :دئاقلا يسيئرلا ديسلا
 نم رجا راوجدا يف نحن

 باصصا نسنف ..شوب سيئرلا
 سيئرلا سيلو راوحلا معارج ةرد
 نإ ثارم ةدغ تسرتقا اناو نشد.

 بكرت دق ةيبرغلا تارادالا
 رجت مل يه نأ ةهيسما | -

 فلتخم لوح انعم اقمحم ارذر
 آذا كئاف كلذلو .ةقطنملا اياسن
 راوحلا ىلإ ةريابملا فسعت تتك
 هذه قلثعت نا ىسنت الف ةأرحلاب
 كلذ عمو اهباحصا ىلع ةفصلا
 راوخلا أدبي فيكو ىتس امهم سيل
 مهي يذلا نكاو .راوحلا حرتقا نمو
 رايتخا راوحلا نم دقي نأ وع
 ناق .برحلا قيرط ريم رخلا قيرط
 ,ف ءاتللا ءارسا نم دصقلا نكي مل
 ليرط رايتخا١ دادعب يفو ..طفبشاو
 كلذ دنع !سيرق بريصلا يريم يه
 سيلو برسلا ةمدخل اياددلا نوي
 .مالسلا قيرط ةمدخمل

 ,سيئرلا يديس ةيدهحصلا ©
 نيب قرافلا وه اذه طبشلاب
 ةردابم ةيا نكلو .مالسلاو برحلا
 اومنقد يكل اهب اوموتت نأ نكمي
 راوحلا يف مكتدغرب هعيمج ملاعلا
 وصدقت نأ نكمب حارتقا ياو
 ؟ايئاح ملاعلل

 دئاقلا سيئرلا ديسلا -
 نا نس مها جارتق“ كتابه سيل

 دصقب ابهدان راوشلا نوكي

 اياصع لكد لوح ىلا مادتهالا
 ةيمث اهسدت*» يو ةقطسملا
 لماش مالس قبقحتو نيطسلغ
 ةيئزج ةحلاعم سيلو .لماكو
 ةقطنملا ف مزاتلا مئاقن ىدمال

 نومراع لحذ اه ادعو بسححم
 .اسناخ نع هيلع

 امع ثيدحلا الثم نرفرمت متنا

 نئاهرلاب برشا يف ىمسي
 قويضأاب يمسي امغ انثيدحو

 ةيمرفلا لئاسملا ىدحا الثم يهف
 ملو عوضرملا قيرط يف ةطيسبلا
 انذطَتا نصتو ةثكشم ىساسلا نكت

 اذه ناشب تاريابملا نم ةلسلم
 انمز اندم اننا اهرشأو عوضوملا
 ل ا انربتعا
0 
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 ماسلا ل
 نقيملا نم نيعوتملا باجل

 11/08 نم ارابتعا رسلاب
 ربججسيرلا ). جمب فج ايصي ىذلا

 ال مكناذ تيركلاب قلمتي امي
 ال موضوملا اذه نوربتعت متلز
 آمأ .ضوافتال عضخي نا نكمي

 القا نئاهرلا عوضولل ةبسنلاب
 عيمج حارس قالطا توميطتست
 تينوسلاو نييكيرمالا نئاهرلا
 يل ىرشالا تايسسلا ميمجو

 نوناك نع نيرشعلاو سماخلا
 ةادغ وأ ( يلاحلا) مفاقلا لوالا

 ا ا ديسلا
 مهحارس قلطن نا عيطتسن

 حمست يرخالاب وأ نولوقت امك
 نأ درجمب لوقت امك رذسااب مهن

 مالك ينع شوب سيئرلا نم لصسن
 ل 7 05 موي ىلإ نآلا نم هاب

 دنع لاقي امك هابرات ضجتري ملو
 ىلع هيئيغ ماب ىئري اهدنع برعلا
 لثقي فيك نريزفلنلا ةفاش
 خوسيشلاو هاسبتلاو لايقلطالا

 ..نيطسلف يل نوناهيو نويذعير
 ةيلثع نيب ةلكشملا نمكَم انه
 ةيلتعو تدلسملا ةيلقعو برغلا
 .ضص عم تاذلابو .هبرعلا

 عيطتسن هيتيدتم يفو ةيبرغلا تارادالا
 .ةيكيرمالا ةرادآلا

 نع تيدحلا يرجي امدقع
 بحش يسأم نعو نيسلعسان
 ةلكشم هذه ناب لافي نيطسان

 كلانه سيل هنال ؟!ذاك ..ىرشا

 ناك ولو ,.,نيطسلف يف لورتب

 كلذ هتع ,ثلاثلا مئاعلا نادلبو
 وه اذه ,لكاشم ىقبت نل فوس
 .عوضوملا

 سيئرلا يديس ل
 نيتسيرك يتليسزج نإ ويلا يثثا
 ىلا ةيرحب بهذي نا اتنكمي ناركوا
 ال انتكلو ةزغ يلاو ةيبرقلا ةفضلا

 ىلإ ةيوحب بهذن نأ
 يتلا ةئيصحلا نم دكاتلل تيوكلا
 يف ثدس ام نع برقلا يق ترثن

 نيرشعو ليتق قالا ةتس ؛تيوكلا
 ثدح شوب راشا امكو درتفم فلأ

 ييصعب ..ةقرسو بلسو باصتغا كانه
 .خلا

 ةلئاصتا ةحبصلا نم يوق سساسأ

 ثدحتت يتلا ماقرألاب وأ ةجيتملاب
 .اهنع
 نكل سيئرلا يديس: :ةيقهعلا ©
 ديا 7 ةعقاو كلانه
 نقا يصم نأ اعئاد

 نكلو مكيلق ىلع لاغ ىا ٠
 فلا +24٠ تيوكلا 3
 اوتو اضيا مهو ينيطسلف
 ةقرسسلاو باصتغالل اياحض
 فيكن يداستقالا ىذالاو بهنلاو
 انه مكقلعت نيب نيفوتلا نكمي

 ثدح امو نيينيط دلغلا

 ؟ةتيوكلا ى نينيطسافلا

 00 ل ال 0

 570 ل ا

 اتقبس ةيلمعلا ةيسانلا نم انتكلو
 ناببلا دعب انرشابو مويلا اذه
 تابسرلا نم ربك ليمل حامسلاب
 لكل اتحممم لودلا ضعيو رفسلاب
 .نارملا ؟ويداقي ناب افاياعر
 جردتملا قالقمالا نا -ةيفسملا ©
 مل هفاوبديب كيتكت نئاهرلا حارسلا

 ىلا دز مل هنا ذا الدعغ نكي

 رلبع ةيلودلا ةريسآلا ءهاستنا

 لهم ؛مكتم اهلقاوبو اهسفم
 ىتح نئاهرلا ءاقيا نا نودقتمت
 ىتأ وادا نم نيرشملاو سماخلا

 مسالل يئاهثلا ر.ذلالا ءاهتنا دمي
 دط خدر لماع نوكيس ةدحتملا

 ؟ةدح مرحه يآ

 :دي 1! سيئرلا ذم ىلا

 ضال فوفص قشل اكبتكت سبل هبا
 تيلاسبالا رم دخاو وه امياو فضسأ

 مست لع هذان داهتجالا مت

 ادع لتا نوكي دقو .برحلا مايك
 بترجلا نا ليلذب ةريبام بولسالا

 نأ نشاو .نالا ىتح لصحت مل
 سبلو .ءافمس ةيباسنالا ربي اذه
 يلو مهياحول نييقارعلا طقم

 يدكي 7/58 موي نأ اتريدقت
 ياك اذا اميف يلج لكشب حصتيإ
 مالسلا مآ برخلا ديري ماعلا
 تباك ادا اه قا او
 ما فرهلا ديرب ةيكيرمالا ةرادالا
 ,مالسلا ديرب اهنا

 نا سيئرلا ديس ٠ د ©
 يئنبش يلع مكمولت ةيلودلا ةرسالا
 يناملاو شاهرلا عوصوم وه لوالا
 ثيوكلا لالتخا وه

 موي دميو ؛نارملا بعت برغي
 لخدي نا نالميتلا دارآ 7

 هللاب هيلع نيعتستسف هماتعب
 بسكم برحلا لهذ

 يدئرفلا بسكي اذامو
 آل ؟برحلا تعلو ل ييكيرمالا وا

 لاؤسلاع نذا ,ىذالا ممل ءيش
 شرم ىلا هجوي نأ يفشي يذلا
 مدمن أدعو يطعت ذل اذا4 روع
 نييقارعلا سنع حالسلا يلدختسسا
 ىرض#اب وأ ”/50 موي ىنعح

 ال كناب ادعو يطسعت 2 اذا
 نييقارعلا ده حالملا مده ست

 نيرضالبلو كسفنل حنعت يكل

 رخالا قيرطلا ىلع ريكرت" ةصرع

 ىمهدي شوب سيئرلا نأ ىاط هبال

 عالبسلا

 راوحلا ىلع زكرب يل هتاف احوتمم
 مالسلا مدختت حتادد هدم جرخيلا

 سيئرسلا ين .بب ةيفصنناا ©“
 حالسلا ميرهش نيدلا مثما مك
 دللا اذه .تيوكلا ملكا

 .ةدحت1ا مهالا يوضعلا معصل

 !دسصستسا

 تاشاكما يب نويداعت ال ادابلق
 دردحلا يي ةيرلا تارييعملا رعشيا

 ةبيوكلا مم

 ءمثاقلا سيئرلا دعسلا -
 ا لا 56 ا دق
 مضيع

 9 ا 1 لود ةيضيراثلا

 لاؤسلا اهب جومب يتلا ةظحلا

 ناب فرعي ةريسلا ىاف كلب عمو

 ثاءارسآلا يسون ممدي مل شوب

 ,نطسلفلا لا لالخا دبح

 مه نيطسلم يف نويتيطسلفلا
 ةهيعب نوكسميو لورتبلا دايسا
 شوب سيئرلا متها امبرلق رنبلا
 مهمامتغا نم رثكا مهب نورخاو
 .نآلا مهب

 ةداثلا ضعب نأ يه ةئكشملا

 لعحي شوي مهتمدقم يلو ييبرفلا
 يف قاتيم ةدصستملا ممالل نيقاتيم

 هبيج يف قاثيمو نميالا هببج
 لايكم نيلايكم لمحي» رسبالا
 امدنع لايكبو عيبي امدشع

 نيسايقمب لماعتيو :يرتشي

 وا ةصاخلا هثجاسأ قريلعلا
 ماحتال رأ ةماخلا هحلاصا
 ةلمعرملا كالت يف هتيجيتارتسا
 ملاعلا نادسلي بوعشل يسايقمو
 نم ةديطضصملا ةمولظملا تااثلا
 ةحردلا» ةيبرفلا ةسايسلا لبق
 تايالربلا ليف نمو نسابسالا
 ,ةيصاخ هروصم ةبكورمالا ةدحتملا

 نينو انبيب فالئءالا يع! ه
 يساسالا .. ١ .دائاوه اذه. ثوب
 سلا ةيررع؟ ,دارعدالا نيبو اصيب
 شوم ناسف بلازرامو ثدلتان

 ءو رايعم هحوربي املطغ

 "7 ,ةدجتملا مسالل دساو قاثيمو
 تارارم لكل دجاو لداع قيدطتو
 نيل ةنع ةردايصلا نمالا سلجم

 رطني امدتعو اننيب فالخ ىقني
 مارتحاب ثتلاثلا ملاملا نادلن ىلا
 يدلا مارتسالا ىوتسم يفتن

 وا ءاسنره عم اكيرمأ هب لمافتت
 يتيموسلا ا عم اسئرف

 عمو قارصلا عم هب نولماعتي
 نملسملاو برغلا نم نيرخالا
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 نأ عيطتست له ,.نارايعم
 لج تيوثلا ىلا مييلا بهذن
 ىلا تافذلاب مويلا ان نوحمست
 مكلاسن نا ميطتسن له تيوكلا
 تيوكلا يب ثدح ام ةلصحم نع
 ؟نييقارعلا نع كلذكو ىلتقلا نم

 هدئاقلا سيئرلا كيبسلا

 اعننتم ثسل كنا دقتعا انا
 ديرت انمار هتلق يذلا مالكلا اذهب
 هين اوس برعت يكف الاؤب لاسب نا
 .كمولا ال انأاو قئاقحلا نم

 ىلع ارفات نوكت دت كنا
 نكلو .ةلثحملا ضرآلا ىلا باهذلا
 ىلا باهذلا ىلع ارداق تنك له
 برحللا نا يل ةلئحملا ضرالا
 اهما و1 ليشارسم او برملا نيب ةمئاق
 ,عقت نا ةفاح ىلع

 ,نألا ثيوكلا ىلا تبهذ ول تنأ

 بهد هل ,ركلو اذه لعفت ال دقو
 ,تيوكلا لا ييبمحملا ىم كريغ

 ءارق ام لك لقتيس مهصعب اعبرق

 ةيركسعلا اببوشح نم هتيع
 عضصاوللا ببصخ- بفيكو .كاته
 عون امو ةايهم هدام ةنإ نمو

 عموم لك ىلع رث“ ا رسإ ا
 ةمدخ هقثب ..1 ميل 2

 ماقا ان ٠ تل

 مومي يل“ 0 .٠ يب ل لكلو
 هذه

 .” هاو لل كرس ىف ساو مويب
 ٠ .ركلا ى الماك يلاوحتلا ةيرح
 لاصن بهشلا عم تدسحتلاو

 كلذ دنغو قت جلا ىلع فرعتلاو
 ءثضمم دك بنك يذلا نأ دختس

 هل نسل هفعبو لذ هن غملابم

 00 ا

 :دئادلا سسيئرلا ديسلا
 ةديسلا دصت وه ام فرعأ انأ

 تنك امو لاؤسلا ةغايس نم
 خورصمت نأ ةديسلا نب رطتنا
 نع دبعملا ىوتسملا اذهب لاوسلا
 يف نويذيظسلفلا ناك ولف قئاقحلا
 مهثا تركذ الل نوضرشي تيوكلا
 همقتف امل هل نوضرعتي

 ةلتحملا ضرالا يق يوينيطسلفلا
 .قارعلا ةابحم

 .و نيينيطملقلا نآ امد
 د ل اوضرعت دق نيني ملفنا
 عقوتا نا عيطتسأ انأف يداصعتتا
 ,مويلا ضرستي هلك قارملا نال اذح
 نكلر عساو ينداصتقا ىدا ىلا

 نوقرفي برعلا 0 نيينيطسلفلا
 نوكت نأ نكمب ال قارعلا ةورث نام
 رمألا ناك اًذكف .مقدحو ييقارعلل
 ين نوكيس اذكهو قياسلا يف
 .ليقتسيملا

 دمتا سيدرلا يديد يفحدصلا ©

 نعو مكل ماقدصا نع تثحب

 ملا عقاول"ا ل ,اضيا مكل مادا

 ءافعدصالا نم اريثك دحا

 وا .ءادعالا نم ريثكلا تدحوو
 ةهباشتم طاقب كابشو نيسنابملا
 «ادعالا لك ند

 نم ريثكلا كانه يميل معاولا ,3
 .برعلا ضب مكل ءافد 5غ

 -دئاقتا سسيترلا دسلا .
 ما داريا ءافدمالا ءالؤم لف

 سذلا ربسعب الا 5يوب با. لا
 لن فولألاب بارعاطمب روجر ب

 ترخلا لص ييسترفلا ىف نيرا
 دص مه لثالا ىلع وا ,انل ءاقدعأ
 تبيبلا يف دوجوملا نايطيشلا

 وأ فولالا تائم سيلا ؟"سصيبالا

 يف نوجرخي يذلأ فولالا تارشع
 روص نوعقري تارف اظمب شنالقدب
 قلرعلل نرفتييو نيسح مادص
 يذلا بعلا سيلا ؟اذل ءاثدما
 يتلا ةيدومسلا يف ىفصملا قرحي
 تارقاطلا ىلا درقولا مدقت
 نم هزِج وا ءاقدصا مه ةينتعملا
 يف ىرت 21 ؟انل بعش ةتادص
 نودصمي نيذلا ةراجنلا لاقطا
 نيذلا اما ,. ؟انل ماّقدصا قارملا
 وا ينسالا داوم ىلع نوعكستي
 مهديرن ال نتف هرهاوأب نورمتأي
 ,افل ءاقرما

 ال مارقثلا مالؤش نا : ل
 .ءاينغا مكلاب نوفرعي

 :دئافلا صيئرلا ديصلا
 1 يه هذه
 اسم يف سيلر ءارقنلا

 ا »نأ «ممالاو ب
 هللا هللا نوبحي نيذلا
 نيذلاو نييطايشلا نيب سيلو
 اهب معنا يتلا هللا ةممت نوركني
 .مهيلع

 .سيئرلا يدهس :ةيفحصلا ©
 نينثا ذثم ةلطلسلا يف مكنا
 متتاو .اماع نيرشمو

 مكتلزع ءوض لغو ةرهطالا ةسزالا
 يف متللق ةلعاسلا يف مكددجوو
 ةرسالا ءادع ةيمعأ نم مقارلا

 :هناقلا سيئرلا ديسلا -
 نم ةيابحلا دخان نحت الوأ

 انيمسي ناب ,ريدتلا زيزعلا هللا
 ههرفلا ةكابع نم اتبعت يمحيو
 يذلا يبحلا هللا دبعي اتدعش نال
 يل دجومي يذلا نأ .تومي ال
 بعضشلا نيب ةقالعلا يف قارعلا
 ةدبايع ةقالع سيل ةدايقلاو
 ناستالا ةدابع يم هللاب ذايعلاو
 . ةيدحم ةتالد يه اهئاو ناسنالل

 ؟ديسلا وأ ةديسلا بحت ملأ

 مئزواجت مكدالب يف متنا

 هذه لثد اهيف دجوت ينلا ةثسرملا
 ,ةدايقلاب بحشلا نيب ةلملا
 ترارأ اع ازا مكدالب يف ةدابكلاف
 1 ةشيعلا ىوتسم نيدحت نأ
 نا عيبطتست نل اهناف امئره
 3 ةلافاي ةيبن نع رثكأ ققحلا

 يلع ةئاملاب ةعبس وا ةثاملام ةنم
 ةلّمدسب اسئرفو ..لاثملا ليد
 يلو اندالب ي اما .ليوط تقو دم
 امدنع ٌتلاثلا ملاعلا نادلب لك
 ةيلخسم ؤدايقلا نوكخت نأ فيدامعب
 مدقت نا عيطتست اهنا ةرباتمر

 اهبمششل ةمدخلا نم ريثكلا ءيشلا مك
 ..قارحلا يف لصح يذلا وه اذهو

 لبق لاح ي ناك بعشلا نا لصد.

 لاح يف آلا وهو ,ةئس نيرشن
 لماوعلا لك ياب فرعي وهو رخا
 جراخ نم اهم هذي مل ةيباحيالا
 .قارعلا لخاد نم اسماو يارعلا
 ناك يذلا يبلسلا لاجلا نذا
 يف روصصت ببسب وه هلمحس
 نورث سالبآلا اذه يلعو ةدامفلا

 بعضلا نيب ةثالغ نح هثوري يذلا
 ةدانفلاو

 ةبيباجيا ةبحلاف نبا



 دقل ؛سيئرلا يديس ؛ينععلا ©
 ايرس صاخو قارعلا بعش يشاع
 دبه تاوضس امث تريستسا

 لسجي قارحلا نا عقاوناو .ناريآ
 نم ايونس رالوب رايلع .١/8 ىلع
 تتولا سفن يفو لقنلا دراوم
 ادج دج ايلا فثكي انيج ينعي
 نوديرب نيدقارملا نأ نودغتست الا

 ةبرحلا ريغ ؛اذه ريغ ائيش
 :دئاقلا سيئرتا ديلا -
 اناو اذه مه رشأ ائيش فيرأ اذا

 ديرن اتناب ايموي نييفارعلل لوقأ
 شيجلا اذه ميغ يأ اذه ريغ ائيش
 ريغ املمقو .. ادج ادج يبكلأ
 نزاوتحه ناسنا يأ ناو .برحلا
 نريتارعلاو .. اذه ريغ ائيمت ديري
 ةتس اهرمع ةراضه باهصا

 يف نودزاوتم مه نذاق ةنس فالا
 رماو .. ةايحللا مهترظن

 نكلو .. اذه ريغ اذيش نوديري مهنا
 لاجملا نوكرتي رارصالا نأ لف
 ؟اذه ريغ ائيش نويقارملا ٌراتخيل

 نم رارحآلا رايتنعا وه رايتخالاف
 رايتخا سيلو قارسعلا جراسخ
 ريبك شيج ىلع اوقبي نا نييقارعلا
 ارضرعتي ناو .. نوفصت امك ادبح
 وه اصك برصلا تالامتحا يلا
 ناب نوفرعت متنا .. نآلا مهمقاو
 نع اعاطب ىمانت حبكلا انثيج
 هللا دمسن هبرحلا لظ قو قلرعلا
 ةراجلا نيبو انتيب تهتنا دق اهلاب
 يف لاتقلا لقومت دمبو «نارها
 نينالث انعرس 1944/8
 ليبس ىلع ةيربلا تاوقلا نم ةقرف
 ديدهتلا دعب اهائدضا دقو .. لاقحلا

 ةللبلم ٠ 0
 يرورصضلا نم له ينصصلا :©
 مالس هن نوكي نأ قارعلا لثم دلل
 قارملا نأ ناكيرسالا لوقرو يرد
 ةذس لالخ حالسلا اذه كقتميس
 5 نيبتكص وأ

 :دلاخ1! سيئرلا ديسلا
 نالا ,, رضاحملا نع تيتا اذا

 هنا انئّجل يرذ حالس انهبل اكول
 اجرس اندجسو اغو يرذ ممالس انهدل
 نوفرعت مكدال .. اذه لوقن نأ يف
 ايرذ احالس كلتمت ليئارسا ناب
 قيرط نع اذهب انملعو انعمس دقو
 ةيساسيسإا تاحيرستلا
 نحن اما .ةيبرشلا ةيمالعالاو
 نم نكلو .. يرذ حالس انيدل سيلغ
 لاسال .. اذه شتاننل اديملا تيدح
 ال ام برحلا ىلع رثككسي فيك
 فيكو ,مهرسيملا ىلع رثكنسي
 ال ام نيملسملا ىلع رثكتسي
 اكيرها ناف .. مهريغ ىلع رتكفسي
 اققع دق يتيفوسلا داحتالاو

 انهيدل تنزاوت نا دعب مالسلا
 برفلا يف متنأو ؛ةسحلسالا
 ,مالسلل ةيرظنلا هذه نودمتمت
 امالس ثكلتما اسنرف نأ ليثدب
 برفلا حضي ال اذاملق ,ايوون
 ىلع جتحي ال اذا ؟ىوكشلاب
 ةيناكمإ روصتي ال !ذافل ؟ليئارسا
 هقدلت نا نكمم يذلا عمتتلا
 نيشنطاوملا نب ددمب ليئارسسا
 نروسيلم 5١( )ب نوردسقي
 ملو هللا قلط نم ناسا ؟ناسنا
 تقولا يفو رشبلا قلش- نم نكي
 تاصيربت رابخالا قيسالت هسفن
 كلتعي قارعلا ناب يعدت ةضرغم

 سيئرلا يديس :ةينحعلا ©
 دقتعي ءرملا مكيلا عمتسي امدنع
 ميعز وأ لطي متحبصا مكناب
 ماقا .. يمالسالا يبرقلا ملاعلا
 تايالولاو يتيفوسلا داحتالا
 نوقمؤت له .. ةيكيرمالا ةدحتملا
 ؟قديدجلا ةنيصلا هذهب

 .داقلا سيئرلا نيسلا -
 زمؤلا هتلاددغ ينناب نمؤأ 0

 زم يقارع لكل املتم ينايك يل
 ,ينايكك نايك نويثم (8١)لا
 ناسنا لكل نوكي نأ ىنمتأ امقتم
 اضيا نايك ةيضرالا ةركلا ىلع
 هكرتنل كلذل ,, هل هانمتا يذلاك
 ,كلذ ريغ وا ةماعزلا نع ثيدحلا

 يتلا ياسنالا ةيئاسنا ره مهملا
 ًامدنعو سائلا جم اهب لمامتي
 سيلو .. هنأذ يل رقوتت نا صرخي
 اهلك هذهف نيواتملاو تايمسملا
 وه يتبي يذلا انناو ةلئاذز

 سانلاب اهتلصو ناسنالا ةيفاسثا
 تاومسلا بري اهقلس كلذ لبقو

 نحت هب زتعن ام اذهو ضرالاو
 هانمتتو انسفنال ئييتارعلا
 . اثريغث

 كانهو هللا كانغ :يفمحسلا ©
 يف يناثلا تيدحلا نكلر خيراتلا
 نيب تاقالعلا ره ملاعلا اذه

 سيرابو ديردمو طن اوو وكسوم
 بلطت يتلأ و اوع ةيخبو
 نم بامسنالا]/..ءيثلا نعفت
 , نئاهرلا إب قالطاو تيركلا

 كاثلإ سيئرلا درسلا
 راوهلا باب حتننا ام انا

 لقعلا ناب ةقت يلع نحت .. قمعملا

 رسج داجيإ ىلع ٠3 يرشيلا
 لولو ةكرتشم ةنلو كوتشم
 نأ مهما نكلو ,عيمجلل ةعلقم

 رايعبي قيعملا راوحلل باب حتفني
 ةدحاو ةيناسنا .ةرظتو دحاو

 سيلو انتقذلعنم يف اهلك رومالل

 .بسحي ةدساو ةيضلل

 تعي اذه لع :ةيقحصلا ©

 تاضواقملا نأ سيلرلا ةدابس
 اهدقع نوبلطت يتلاو ةلماشلا
 نأ ببي ,راوحلا ءارجا لبق
 ملا ةدحتملا مسالا العا يف يرجت
 ايهتارارت لك افنميو تضفر
 55 تيوكلاب ةصاخلا

 ءدكاقفا سيئئزلا دهسا
 نالا لص يذلا 1ذه نوثكو دق

 قمسم رارعم ىلا لخدم وأ باب وه
 سيئرلا لوبق يأ . فارطا لمشي
 فرعح الو ., ماقللا ةركفب شوب
 ديري ناك اذا اميه نالا ىتح
 ]ذاق .. ثارارقلاب انغالبال ماقللا
 انعلطإ دق نحنف اذه ديري ناك
 ءاقللا ديري ناك اذا اماو .. اهيلع
 اذه نوكي دقن قبمملا راوحلل
 نيب يمعم راوحل الخيم ءاقتلا
 يفسلو ءايمتن ام ادهو هقارطأ
 . هيلا

 سييثرلا ةدايس ؛يقصصلا ©
 وهو ائيش مكتم شوب بللعيس
 هبلطم نأ قبس يذلا ميقلا سفن
 م نارتيع يسنرتلا سيئرا! مكنم
 ادبس وحر يشاملا لوكيأ رهش
 لحل ةمدقمك يشزجلا باعسنالا
 ,ةلكشاا لك

 ,دناقلا سيئرلا ديسلا
 لصحي ام.ثع هنأ يعيبط رهأ

 نأ دب ال مهاغتلا هفداريو راومح

 كرقضم رسج» ىلا نويثعملا لي
 راوحلا نا مهملا نكِلي تلم امك
 نوكيل ةقطنملا اياضق لك لمشي
 حجيرتو اميسعو ايقيقح مالسلا
 فرط لك عضيلر ةقطتملا بوعتش
 ديمالا ليوطو احيضاو اجمانرب
 ىقنت ال يكلو هكبقتسمي هتايحل
 نسلا ىلأ يضرمتت ةقطتملا
 كلذ نم مهالاو تابارطضالاو
 نمالاو ةلادعلا نادقف ىلإ ضرعتلا
 ي ةريبكلا لودلا تناك اه اذاو

 نم انردع قاض دق ملاملا
 فارطالل يضرملا لحلا ةيتاكعا

 مهتصرع برعلل كرتتلن ةينعملا
 انئاد اوناك امك مهلكاتمب لخلا

 . مهنيب اميف مهلكاشم نولحي

 اذا سيئولا يديس 'ةيخسسعملا ©
 نوكئاوت مكداف اديعع مكتمهت ام
 نس اءعرج تيوثلا نوكت نا
 , اديبس يذلا راوجلا عيضاوم
 راوحلا ؛ذه عسوتي ئا نوبغرت له
 نب نيرخآ نيمناد ءاضعا ىلا
 5 اسلوفك نمآلا سئلجس

 دئاقلا سيئرلا ديسلا

 ى انتا لوقن نأ يعيبطلا نم
 ةمزا ىلا انضرعن ةلحرملا هذه
 . ةقثا

 بفرعن نحت .. لاثملا ليبس ىلغ
 ناب ليقيب ال اسنرف بعش ناب
 سائلا ثوسيو لافطالا عوجي

 ناب فرعت انكو ..اموج نويندملا
 تيمي ناب لبقي ال ؛اسنرم بمش
 نادتن بيسب حوبشلاو لافطألا
 ةيلمعلا ةيمسانلا نم نكلو ,ةيودالا
 ال .اسثرم يف تاطلسلا ناي ءاندجو
 هتبشرف يذلا رظحلاب لبمت تلاز
 ةيكيرمألا ةدصتملا تايالولا
 ,ةيفاملا تاقايسلا لك فالخب
 عم .ةيضاملا قباوسلا لك فالطيو
 1ذه لثم حيبي يذلا ىصنلا مادعتا
 ال حضاو ىصن دوجوو لب .هفرصتلا
 مهالا قاثيم يف «سبللا لبقي
 راوج مدع يلع ىلع نمني ,ةدحتملا
 ماوطلاو ماذسقلا مادسختسا

 عم لماعتلا يف ةيسايس ضارغال
 انعابطتا لك عم .. !وقا .. لودلا
 نا انيجو ءاسنرف نع ناك يذلا
 اسنرف يف نيسايسلا ضعي
 نويئارعلا حوسجي ناب نولبقي
 لافطالا تومرو .اعوج !وتوميو
 سصئن ببسب قارمثا يف العق نالا
 اذه نم ةلاح انضرعت الا .. ماذفلا
 سانفلا ضسيب .ةقث ةمزا ىلا عونلا

 ؟ىربكلا لودلا يضعب ةصاخبو
 ةيلاع انتقث تاز ام .كنذ عمو

 لاز امو .. قيرملا استرف بعشب
 عصي نا ةيناكماب امئاق اذلمأ

 يتلا ةسايسلا ,نييسايسلا ضمب ينعي
 اسينرف ةعمسب اريثك تربضا
 ديم اهي نمؤي يتلا ءيدابملابو
 مىدابملا ترضا املتم ءاسنرقف
 , ةيلومشلا ةيناستالا

 نم روضح ناي ىرن كلذلو

 نوكن يكل اليومط انهم“ امثاد

 لصح امانا ؛فرصبلا يف نيتزاوتم
 , لقا ندز يف لقاشلا تيتنا نأ

 هده مويلأ يهتدت نا ىستت

 لحيو لكك ةقطنمللا يف ةمزالا
 لكل لماشلاو لساكلا مالسلا
 تاساكعناي ةتاعئملا بوست
 يملاعلا مالسلا ىلع ةيئاجيالا
 ,انيدياب سيل اذه نكلو ' لكك
 نيرتحالا ديبو .شوي ديب امئاو
 شوب ىلع نولهسي اولاز اه نيذلا
 برحلا لامتحا يل قالزئالا ةمهم
 .٠ مالسلا نيرق نست .

 هءابملا اذه فو :ةيفحصلا ©

 برقا نحت له . سيئرلا ةدايس
 ة5برحلا ىلإ برقا مأ مالمسلا ىلا

 :دئاقلا سينرلا ديسلا
 نأ ديرا أم اذا ..«ينفذ يتفم»

 راوحلل اًقيرط ءاقللا نع لعبسي
 ام اًذاو ,مالسلا ىلا برقا نوكدسف
 ضحم نوسكي نا ماقلت دسرأ
 سرشوكلا ماما يلكت .ضارعتسا
 يكيرمالا بحشلاو د
 ًامتاب لوقلل لودلا ماعلا يأرلاو
 ملو قارعلا عم ءاقللا انيرج-إ دق
 يل كلذلو هفقاوم نع قارملا ريخي

 ,برحلا قيرط الا اثماسا قبي
 قيرط ىلا برقأ نوكت قيس
 .برخلا
 ةدايس اريكش :ةيينحصلا ©
 .يسيئرلا

 :دئاتلا سيئرلا دمسلا
 , ماقنل رورسم انا

 .انلايثتسال اركش :ةيفهصلا ©

 ىلإ بهذت نا عيطتسن لد

 ليلف قفتي تاءاقت ىلإ اسنرف لتمي
 راوسيف<+ءاقب نم لضفا ءاهبلع
 تايالولاو قارملا راطأ ل اروسحس
 ناثيرمالا نال .ةيكيرم#! ةدحتملا
 عسوا يه يتلا مهلئاسو مهبدل
 نومهوب اهيزو ؛قارعلا لثاسو نم
 وف اهب يبماعلا ماعلا يأرلا
 ,ةقيقدلل سكامم

 ءذه اسنرف نا .. ظحالن انقيكلو

 جثكلا ناكر ةلعثن تسيل مايالا
 فرعي الو .. اهيذعت ال تارسالا نم
 ؟لصح يذنأ امو اذا
 رودلت نوفسات له :يفدحصلا 08

 :عقاولا يف ديرق .. يلاحلا يسئرفلا
 س ,ناركوا نيتسيرك يتليمزو ا 1
 دمق مكنأ .ميشر ىلإ ةراستالا
 نم نانطا ةسنخ متمثتسا
 هلآ .. يضاملا رهشلا يف ةيودالا
 ىلع ةيودالا هذه عيزوت نكمي
 ةسانلا

 .دئاثاثا سيئرلا ديسلا -

 .سابلا ىلع اهعزوت نحل .. معت
 بعت ينكي مك ,نوفرعت متنا نكلو
 نا لهو .ةيودالا نائطا نم اسنرف
 ائه نم ةيودا نائطا ةيسسمخ
 كاته نع ةيودا نانطا ةصمهو
 ةيئاقل اقبط قارعلا بعش ينفكت
 5 تادمالا لبق لمامتلا

 صضسعبل فسأت نا يسيبط رماو

 قايس يف لصحت نا يف رومآالا
 امو انك اننال ةيسنرفلا ةسايسلا

 يف فالتن-ا نم الع جعزلنن ال انلز

 لب ء.رومالل رظنللا تاهجر
 لودلا فالتخا بيسي اهعقرتتو

 ىلا رظنلا اياوز فالثخا بنسبو
 امنكلو .. قأرملاو اسنرف نيب رومالا

 ةفادستم طرفي ايمدثنع بفسات

 . نوتسلا تارشع اهرمع
 , سيبئرلا ليسلا :يفمملا 9

 ,ابلاج قارعلاو اسنرف نيب كانه
 نا دواو ,نئاهرلا ةلاسمو بيوكلا
 يهندت نا ف نومتوتت له .مكلاسا
 © لبتملا ميبرلا يف هلكشملا هده
 ,دئافلا سيئرلا ديسلا ب

 هده لثم ءاهننال اديحم انسز
 نم يسيل ىش يبلأ لكاشملا
 ق مكحتلا ناف للاتلابو ,انعتص
 نمر نمط هثاهتلا اهحئاشش
 فرصبزت نحب .انرارف سبل ديم
 يف ماطخأ بكيرب ال يكل ادكه
 عصب اتنأ اتنداع نمه ,.نمزلا

 ٠ :بكلقلا سيئرلا ديسلا .

 نم ديدهتلا يهتني امدتع
 كاقع ىلا نوبهذتس مكناي دكؤملا
 ىلمج نولمعتو نوفرسمتتو

 نأ دوا ؛بلط يدل :ةيلحملا ©
 لمع بيبط كانه .. مككم هبلطا
 ةمظنمل ؛مكدلب يف ةليولع ةرتف
 وه بيبطلا اذهو ةيمقرف ةيئاسلا

 هذه دمي عيطتسن لم ,مالعالاو
 رداغت نا مكتدايس 'عم ةلباقملا
 بهبطلا اذه عسم قارعنلا
 5 يرسيوسلا

 ,دئاقلا ىسيئرلا ديسلا
 ,لوؤئسم صخش ىلع بعصعي

 ءاوس قيرعو ميرك بهش نم ؛يلتم
 ىلع وا ةمالا ىوتسم ىلع ناك
 ضفري نأ .نييقارعلا ىوتمم
 اذا .لوقا كلذلو :ةديسلا بلط
 هنيدمقت يذلا بيبطلا اذه ناك
 نم عوئممو قارعلا يف وه ءالعف
 نإ يئميطتست معنف .رييفبلا

 .قارملا يرداغتو كمم هيبحطمت

 . اليزج اركست :ةيمهحصلا ©

 .دئاقلا سيئرئا ديسلا
 .. اليزب- اركش .. ةبيط ةصرف
 ,ةيسنرفلا ملعتت نا انلواعح

 ببسب ةلماوملا عطتسن ما نكلو
 . لمعلا

 يف انتلسارم ند ةيفسملا ©

 , ةميرحلا تملمت دق .دادقم

 انا دادفم ي ةكبشلا ةلسارم ©
 . ةريغص ةينحم

 دئافلا سيترلا دمسلا

 نالا اهمالك نا .ليقتسلا

 يذلا وه مصاوتلا اذهو عساوتم
 همهم ةلاد اهم لعجيس

 آوئوكي نا .. هنحي . ةيفحصلا ©
 : . نيعضاوتم

 هئاثلا سيئرلا ديسلا
 ..اذه ديري هلا

 .. اليزج اركج
 ةدابب ارك :ةبيفحصلا 8#:

 . سيكرلا

 .لبق كلذ ىلإ متحملا امك تيركلا
5 

 دئاقلا سيئرلا ديسلا ىلا نيتيقرب يف
 اسيبلا رستسا يف ةسيئارمخللا ةسيلسجسلا ناةفتسا
 عارسعلا نسع عاسف دما اهيفاسن دستسا 9

 ةاطأل تفرارقلا ايكارتسسا ىف هيهارغلا يسع ةعلاجلا بركشسا - عاو -
 1 ١ يف تادحالاب ةصاخلاو ىلودتلا نمآلا سسلجسم نع ترد يقلا

 لوقولا لاك يسح مادص قئافلا سمئرلا ديسلا لإ اهتققر ايفر ١ نيفاعو
 اتحاو الم
 .يتلاو ينارملا ىلع ناووهلاب ديمولاو ديدهتلا بةواحم لكن ي ةيكيرم#ا ةدحلملا تايالرلا اهقلدعت

 يتويهسصلا ودملاو نويبرنبا اهؤافتحو
 مادسم دئاقلا يبيثرلا دهسلا ةيفاد دكسالا لولا ي ةيقارعلا ةيلئاجحلا ثيدع اسك

 هيتكيرم
 اياوط لا هتدقوب تداشاو سمح

 يب تدلعاو
 مالا ناودعلل هيدصت يف يبآلا

 ةيثاحلا
 ١ دف ةيرافعتسالا

 يقارملا بعشلا ومص لأ تدكاو
 ةيداصستخلا تاءارحا ىله ضرعتب يذلاو
 ,ةديجملا ةيبرعلا اندنال شوهنلا

 31١ ةيلامزمسالا هيحوب ةعاجبتللا
 يقارملا نع عاقدلا عيطتلل اهدارغتسا نم تدايس ىلا اهسفر ةبقرم

 صوقلا اهدطرت يتلا ةييدوبهصلا ةييلامريمالا تازماؤملا
 ةةطتللا ىف مارثالا نم ةخومجم 5ةءاسمب قارخلا

 ةمشبلا ةيئايريبالا ةمههلا ماما لمادلا
 نم ةمدقتد ةلاخ مويلا قثدهل ةبلسعل

 نكك ميمتا ماخ5 ١0/6514 اثالثلا

 0 دئاقلا سيئرلا ىلا ةيقرب يف
 فسقسي نادوسسلا ىسف تعودصبسلا

 هس ذاق و نأ رسسسسفلا خعمسممو
 رارشالا قعسل يبفارحلا بعشلا بباب  ثمنلا بردع دكا ءعاو - موطكربتلا

 مهديسكل يذلا ناودعلاو ةبوخللاإو ينادوسلا رتعقلا يف يقارنسمال» يسرملا
 .قدصصبلا تايالولا ذه رتاجبا ل ودلا نمالا سلاسم ارق يأ
 ثعبلا برخ لادا هتان ديمصت ١ يلعو يصاردسعلا ةيصجوسلا سكني قارملا
 ينادوسسلا رطبا .يكارتسالا ينرحلا وسل لس ليسا يف ةدحتملا تايالوط
 يعيرمالا سيكرلا 9 اهم تعم هيبربيف تاسدقم و هرادتتاو قارعلا
 مهتاورت فارتساو .برعلا

 ىلا اهب تعب ةيبارم يف بردحلا حصو أو
 نأ نيج مارص ذتاقلا سييئرلا ديسلا
 بأ يم يشع يناثلا يف هتدايس هردادس
 ةيقيفحلا ةيصرالا ىقبقسو هلار ام

 رظ برصلا نالعاب هرارج شوب جروح
 رادختا نع ظضشتي قلد يأ هكاو قارعلا
 ةنميهلا يلا ىرهي ةبلودلا تاكدلعلا يف
 اههتدارا بوصشلا بانو ملاعلا .ىلغ
 لماملاو لماشلا 7 لالا ,ةلفجسللا

 اكيزمل حتامشج لفجيرع قارفلا [يكبسلل ف ةيبردلا يمارالل يتويهملا دع ةيئاوعلا رارمقسا نأ نم رمحو لالرسالا اهتسدتم ينو ١ اياب
 برضلاو لآ يتادوسلا ؛؛”.الا .ظوقم اكاو ا ا ا املا ءايعذا .ةرغو اة يبل بونحت نالوجلاو

 نييندرا ءابطاو يملاعلا ملسلا سلجم سيئر لبقتسي ناضمر
 ل ا
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 ناصفر ساب هل ذيسلا لبقتسا
 لوما بئانلا ةروثلا :دايق سلجم ومهغ
 راقيا دس نمما ءاززرلا ينيئربا
 ملستلا ملعب نميُنر كاريجام سوايخا

 را ءارززلا يسيترل لوألا بئاشلا لو
 سس ققستي لماشتاو .رقيقحسلا مالسلا

 ءاوصالاو 2111مهلا تايخلا

 را تاتوعم ةيا نع ةديغبلا يباجبالا
 لا اريشن ةبداضتقاو ةيركسع طول

 قنحتي تاضرافم ةيا با

 ةلعبارتم اهنوكل ةلطبملا لكاس لك
 ناممز ليسا هيلط ليسلا فاسو

 ال شوب اهئامشا ديرب ينلا برحلا نا
 لب مالبلا قشحت الو لئاشملا هت
 رم ةقلمشملا مرختو ريكا لكاشم قاخت
 هسايس نا ادكؤم ,,مالسبلاو نمالا
 الو هبومشلا مرتحت ال ةيكايرمالا ةوادالا
 ءارج ةريطكلا جئاتناب ثرمتكت
 ةييطلستلا ةيرام وهتسإلا اهقسامسم
 .ةيئاودغلا

 ملسلا سلجم سيئر ليسلا دكاو
 لك لحل ونه مذادلا مالمعلا نا ,.يلااعلا
 نمآلا سلجم لغ ناو ةقطتملا لكامم
 لك ذخني ناب ةيئاسناو ةيدود ةيلوؤسم
 ء.لودلا نوناقلا قفوو ةلادمب متارارتا
 نا بجي نيدطسلل ةيضنا نا ادئؤح
 سلجم نع اينوناقو اءاج امانتف)
 هنإ سلجللا اذه تبتيي يودلا نمالا
 ةرئرإلا لمي و ةيلوبلا ةيهرمتلا لمي
 .تارارقلا يفرلو ةزابحنملا

 ةيملسلا تامظنملا نإ ىلا راشاب
 قم قعاضشتام سلجملا ةسعياستلا
 امي ١ اهرود يدان اهقياشن
 ةيئاسنالا سكجملا تنادها 0
 _ةتطنل) نع برغصلا ناو و

 دواث نايدع ديسلا ةلباثملا رمحو
 رثسناو ةقادحلا ةبلنم سيئر ناملس

 ب ده دي ولم ل
 لروتلا ةدايف سلجم وضع .ناضمر

 لبتتسي لوالا بئانلا

 ايئولوبو ايراغلب يريغس
 ناضمر نيساي هلع ديسلا لبقتسا
 لوالا بئابلا ةروتلا ةدايف سنسم رضع
 نيببا ديسلا سما ءاردولا سيئرل
 مادخب يف ايراقلب عبقس فونامتالز
 ,هلمج ماهم ماهتنا ةبساثمل

 لضارعتسا ةلياقلا للك يرجو
 نع بارسغالاو ةهئارثلا تاقالعلا
 ديكاتو ةروطتل١ اهتميبطل حايترالا
 ةثصاون ةيمهإ ىلع نيدلعلا صرح
 اب ةفاك تاجملا ف اهعيمصوتو اهمحد
 نه دليلا يب (وتاشملا ةبحلصملا هيل
 بئانلا ديصلا لبقتساو ,نيفيدعلا
 فوتسيمتك ديسلا ءارزولا سيئرن لوالا
 ةيسانما ايثولوب .حفس يكسنيم ولب
 ,ايثولوبل اريطم هلمغ ء جاهم فلست

 ناربتسا ةلباقلا لالغ يرجو
 نيدلللا نيب ةديطلا ةيلانثلا تاقالملا
 اهريولبشل درتشملا نسرحلا ديكاتو
 نيدتلا ةحلضم قتهي اهب اهميسوتر
 .يقبدملا

 ةرادا ىقتل ١ لقنلا ريزو

 باكرلا لقتل دادفب ةكرش
 ريزوب ةرببح ممحم ديسلا ىقذلا

 ماضغاو سيئر .سمآ الستاوملاو لقنلا
 باثرلا لقانا دادمب ةكرش ةرادأ سلجم
 .ةطسخدلا ةمهاسملا بادشب ةثيدمب

 ثيبكت ماقللا لالخ ىنبورفف
 ةرازولا اهتمدنل ينثلا تاليهستلا
 .ةكرشلل

 ءاحلاتا لالخ ريرولا ديسلا تاو
 ةريشابل ىممر فاس ديدخت ةبدشا
 عيصلا دامتغاو اهبامعاب ةكرشلا
 قفنلا بامدخخ لصت) ميدتبم هنبشغلا
 ادعس اود

 بسام دق بياك ةكرشلا يا ركذعو
 هروثلا مهدانن نسقحتم رازرق بحوسصت
 1م 825 ميرزرلا
 عيبو 15241 بج مقر نوباعلابو
 نيالم ٠١ اهتامسأر مخ

 قارعلا ءاسن داحتا ةسيئر نيقتلا
 نصفري فويشصلا تامجوُر

 نطنشاو تاديدهت
 تاعرلا نم قدسع بتاجوز يندكأ

 فوصص نم ريساظيربتاو ىرنامانلا
 اسم عب نهيماصضي قارشلا بم
 ديدهملا بيلاببال نهضيوق تدياصلا
 بامعارينلا صقل موقلا مادطمساو

 هيلودل+ لكاشلاو

 عدمسلاب سيما نهتاقت لالبج ييرخاو
 ىارعلا جابسبل مانلا داجنالا فسسترا

 مالبسلا مسن نا يف نهلسا يك ةلاكو
 اهني هفطسملا قا مئادلاو لماشلا
 هرمدللا اهراتاو برحلا حس

 ناجيالا ةسيسير ةرابمساا دعم ةسفو
 تايييانابسلا تايهورسلل هلاثو
 عقاوو ةهيدنطت ايهعرغ بتايباطتربلاو

 ماهم نم هن عاطضب انو هيعارفلا نأرخا
 عامدلا ف ةناسباو ةيبطو تانحاوو
 دسيملا مزانغ لظ يف ممظملا ىارغلا نك
 ,ليسخ عادم صشرلا
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 ةسيموقلا طباو رسلا ةوقب ءادسعالا

 دلو سببا ءاوزولا .سيئرل لوألا بئاثلا
 ةسائري ندرالا قل نائسالا هابطأ ةبال
 مايا بيقن نا ناقرع روتكدلا
 .نانمالا

 نا ءارزولا يسيئرل لوذلا بئانلا لاقو
 للرتشملا ريممللاو ةيدوقلا معياورلا

 اذيس ةتيقح حبصا ةبوزملا
 يح سريه سجل ةضافشلالا تيبلأو
 الا دش ةييرملا ةجحاستا مومغ
 نا يسلمملاو بردت فانب د! يكيرمالا

0 
 ,مهصلا |

1 1 
 يريم مرالا ناكسالا مانطا ةياقث دقو ةلابقتسا ىدل ناصمر نيساي هط ©

 «نابصمر نينماي هط ظيسدلا فاعاو
 سدا يش ةيبرملا يقايجلا ةوق نأ
 تتلغا ريهامجلا ناو ب عالم

 اهتيردعو اهثما ب اب
 مهؤانلحو مادعالا اجآايسسو اهتاورثو
 ,اهريقاتر ةوثلا هذه مجهب مهديبعو

 فماوملاب لوألا بئانك# ميسلا ناضاو
 تامظنملا لكل ةميمالا ةيموقلا

 نه تربع يتلا ا

 5 كبل
 . وب 5 قمملاو
 اباقتلا لك يب ةيلوهبلا نويضدزالا

 ةدسحتملا مسسمألا يف قارعلا ةملك
 تي ا تبت

 كاهزالا عيمج لحل ليسس ينويهصلا لالتحالا ءاهنأ
 هنياهصلا ةنادا عنمل ماعلا اذه تارمال وتيثلا تمدختسا نطنشاو
 بعشما دف ةزاسمنملا لثسملا ةينيطبتفلا ريرحتلا ةمظتم ةيضاللل ابرد الم نا !ددجم ' تناؤئام اهتافعيرب نا ةدايقبو فيرضلا سدقلا اهتمبجاغو قارحلا دكأ عاب ب ةدهاملا مم

 . بفشلا) بيمشلل دييحوتلاو يعرستللا نالتخالا هاسيناو
 نقلا ةفطخاا لاه ةنسيهلا» (مئدلا عاواأ لا ينويهصلا نايكلل انلع نيبطيارتلا دكؤت ةقلعتملا ثادها لكنا جيتا عبس ا كل نمةدحتملا مرق يتنا ةدع31اتايالولا نأ لاقو ةهنيطسلفلا ةيضخلل سسأ اهتايضلانع ةاهتولا نم موعدملاو ةيوون ةونج يسرا م >بيبلللا بعشلا لدلط ةنامتاةسنجلا أن قارعتا ا نا دعبل دلو كاكاو ةدسدنل تالا نا ج مسجلا الا قالا يلو. دم نا اليثيطبسفلا ةيضتنا ةيفصت ىلا فدهت مالا سليجم تارارق ذيقنت نود تلا ةيقارملا ءاهثالا ةلاكو لسارم لئاذو يتيطسيولا بسقلا يتلا ةيسيكرلا ةيضلالا نأ فاضاو ,طسوألا قسشلا تامزأ خيمج مئارجلا نا قارعلا بودلم سو . لح ىلا ديعولا قيبسلا وه يليئارسالا

 1 3 م مم ا ايكيرصالا ا ةرسساؤلا رم - ا ا د طع
 ةرورسض ةدحتملا مماللا يا ا أف عسي تارم عيس وتيفلا ليقف ةنسبلا دعي ا 3 ل 5 / يتدفعتسا ةدقعتمللا تايالولا ناو وهما ١ نا ىلا ر ةيركسسلا هيا

 للا يدؤي لكشب ةيذيئسلفلا ةيضللا
 هقحم يت 7 بهشلا عئمت
 ١ هتبود ءمانبو ريسملا ريرقتا

 برتد» 3 - ؟رشنا

 ةتلا يا نم هينيكرتلا تيروهنج
 د يبئارتلا راسش#الا ملثم «يباعي هييدلا

 مده ةلادح ى هرطيبسلا قانعي نع جرخحي
 ةيم وهلا ديرما ةئابف ريبايت راشتتأ

 سسا اهل لاغم يف ةنيحسلا تلالو
 ىلع لامآلا هيف قفمم بثذلا بثولا ىف دما

 ايكرتا اصيوعن ةيحراخلا تادحأسلا
 مارس اهتباصا يتلا زارصالا نع
 هلكشم ثودح ي'داقمل جباخل» .نادحا
 دتاط ةيزديصلا تاليعلا ستفاس يب

 يينويهسلا نايكلا نيدت تارايلا لح
 رخال اهناطميرب نا حضولو

 ملظلا تلإ ةيلوؤ ل أ لمحتت
 لاو ينيطسلقلا ءيمشلاب قحل يذلا

 ةيملؤملا ذهفخت ل اومغام نيلباسلا
 ترفص؛ قلرملا ىلع ةيباصتقالا
 ةهتايرعالا حاولا لالتيحا نش ةياهجما ب

 .ةهبرحلا ةرهزسجلا ف ةيسباشملا سارا

 نسح لماك نيسح
 ةكرش سيئر يقتلي

 يرمكبعل

 سيرا دييستاب سبا ةثاكو ظلملا ريرو
 ةكرش ةرادا سقجحم سيئر مسيار راك
 .هل قففرلا ضضوباو ةيكيرمآلا ( لاتسوك)

 .تاذ اياضقلا ثححب +الغبتا لالخ مسو
 .كرتملا مايبه7* ١

 ةرازو لسبكو ديسلا ماقننا مطحو
 عاطتلا ل .جنوؤسملا نم ددعو عجبا
 ربزر (يتابوك نوج) ديستاو يصفدلا
 سلجم ويت ققمسالا الا ةمارطفا [

 . ةيكيرمالا ( لاتسوك) ةكرش هرادا

 هتموكحو لازوأ ةلاقتساب نوبلاطي لاسمعلا
 ميش يا ا ل شا م
 يب رظعتا تاهو يل فالتخالا دفح الي“

 ريمادبلا ماختا ةيبامتلالا رئاودتا

 ناويس يف ١ قيلشطتل ةمراللا
 ْمكامالا ةدح صيلقتو تاوفدملا
 لالا 6 تمقوتملا ةيملسلا يئاخبلا ا ذافاسقا"

 ندامملا لادع ةباقب سشر مكاو ا ا .ةبماملا صررشلاو ةزاجنا مه

 نن ادكرم همم يمامن يذلا يدا قيفلو 01 0 ير ا ةيارجللا ةرئاد هييغ
 ل سيشرلا لقطتي عمل ام يهمني ةرئشيسلا لب موكا لغشلا نيج
 يعرتلا سيم ني نع قاروا بوغروت نفيا ةثودلا ابك نال مطعما يتغ

 ةلرومملا طيطشم ةسيدؤسمو يبلع

 قيئحد ياي نايزيو كلم نا ءراهيب

 ةحئاكبو يراسصخالا رازيرمالا

 كدايز لالك نم قهستيسس مفعتلا



 3133 ءدعلا .ءزذح اضل ماش الند

 ريويبمك ؛يبورتالا راهج اميدق
 نل هيف ةيصاسالا ةركغلاو تاثح
 نتلزؤبتسا دق ةيئابرهكلا تارظنا
 ةيعر لل :ةنهنورقكلا تارادب
 ةهحاسملا اسمك اهبل اب اق#ااو

 ماربشلا نم عمست مريلا .مجيجلاو
 3 .ايرسعبلا رمغ

 " سنل يف ارخؤد تيرجا ةساوب يف
 ةفللاب هيباتكلا ريوفت

 : تاعلقلا الما ليد ةيزينكلالا
 ا

 ةبوشكم تاملتلا نركت
 يف لهسا عيست اهناذ للا فورهي.
 اهيئاعم نا اسك ةباتكلاو لافغللا
 , روصتلاو ظفحلا ل لهسا حبست

 هيناطظيربلا ةموكحلا ثلفثا دلاو
 ةثالثلا ةبارق هساردلا هطغ يف

 ربوطل يلغ ينيفرتسا كينج نبي
 لمخ ليهست .ىلعو تامولعملا م

 ةجلاعب رتوهبمتلا)
 ؟دبا مثهت مل اهنكل , اضيا تاملكلا#

 هيتيمست بجي اس هارسحاسب

 ,تاسطتلا ايجرلونتكل
 يزيلكنا يبخل , لوب ييريلاخ
 ةمجانلا تالكشملا عباتي 5

 لكشب ةءدارسللاو ةباتالا ن
 لوح +دعا ريزقم يف لوكي ؛ سا

 ةيريلكنالا ةنللاب تاملكلا ةلغضمإ
 نا ةقيفح يق نمكت ةئكشملا نا
 فبشأ ضعبلا ىدل تراس ةفللا
 مالما اصوصخو , تاسلقملاب]
 .ةئاكلا ةتبرطو تاملكلا“
 ةنلل نوبععبلا وأ نوسمحتملاو_

 رعوجتك ةمنلا نيب اريتك نوطلخي
 نا عب , اهتناتك ةفيرط نيبو ثارجو
 ةيبادقلا لاكشا نم لكش هل لالا
 , هبابكلا ةقيرط يار يناثلا اميب
 ميرابو هفللا ثارتم قلفتت ةلاسم

 , بوعشلا لم ابعت
 دصوب ةيزيلكتالا ةفللا لو

 بفوريصلا ظقلل ةليرط
 110 دحو٠ اننيب , ةتعاصلا
 ميسصلا فورح طبنل) ةنتيرط“
 امك ةلكشملاو . ةقلاا يف ةسمخلا

 هيفيلا نأ لوب يريلاط لوي
 ال دديجولا يه تسيل ةيزيلكنالا
 ام ةحلاوم يقمتن ةرورضلا نا
 ريكا لابه نآل , ءالبمالا ىلع بترتكي
 ادرغم لك نم ةئاملا ل 5 قمم
 اهنم هملك لكل ةيرياكلالا .ةفللا
 ١ اصيأ بيرغلاو , لللا يف ةقبرتع

 تاو رستغلالا

 هقلا عرسا رتويبمكلا حيصي نيح
 .كلذ نم رقكا وا نآلا وه امم رم

 لوحت ةثيدحلا !روولونكللا نا
 رصع نا تاء.ذورتلالا رصغ
 ىتممي اهالطفا :تايرشبلا
 يابغمت لمحت يتلا ريبشعا كالبسا
 وا ةيتوصلا تاضبتلا لدب موطلا
 دلمت ربيللا ,كالسار .ةيئابرهكلا
 عاتي ةلكئاش ةعرسب دعت وأ مويلا

 و الا دهشيو راجبلا
 أ ةيبقا و ءاهمم رهكألا
 نم ديدملاو سوانا هاتر مع

 ابجوتوتكتلاب
 رموسصبمكلا ةزهنجا ضعب ضرن
 ايلغلا ةيركسملا تابافلل ةمدقتملا
 ف رززهل ةعشا مادخلتسا ينو
 ْق امك تاربثخملاو تايقشتملا
 كالسا ربغ روصلا لفن ةزهس١
 ةرئاكس ,حسملا ةزهحا وا نوفثتلا

 هر انيطعت ةيزيلكمالا سيماوقنا
 فردب دحا ذي مل تيدبب تارايخ

 اره قوقيو , باوشلاو الطخبلا نيا
 5 سلا فورخلا ءافلا نا ثحاملا

 بوس ةيريلكبالا ةنللا ل ظنت
 ابميلعتو ايفاقت سيل اربعب ربتعي
 نم فيلل مالو , ايداءهثقاو لب
 هبساردلا هده عارخإب ءارمطلا

 تراخ ةجاجلا نا ةحيدنلا بباكو
 نللاع يرهوج ليدمت لايطدال ةسام
  تايلكلا ءالماو ةبامكلا

 هيلع ثتفشكت يللا ةقيقحلاو
 سدربا ةعماج تاشلاتملا
 هضلل كن الو ناك ادأ هت) ارمعؤم

 دكارنو رمتسسا نأ ةيربماتمالا
 س بسد الق ىيجولومكتللا مدقتلا

 عبللا نا قلطتم نم رييغب ثايحا
 اهمورصت اسدقم اثيش بسيلا

 1 ف تانوليملا لاخدال
 ا اطربخ افرح اهبرض نودي
 .ةيذيلقتلا حيتانملا ةحول ىلع ةدنك

 تايرصبلا ملغ وث ءوضلا ملع

 مدقتب هتيدست ضعبلا رثؤي !م
 ديلغ يوتسيإ ةلهذم ةعرسب نآلا
 لغديو ,تابوطلملاو لاصتالا متاع
 ثيحب , ةياامولعلاا مساب فرعي ام
 نلغ لسيحت نا كتاكماب ميصي
 نم ةقيقد فصن لالخ ةمولعملا
 هالهو ممن املا ف ذلب )يف اهرودس
 ١ ربيغلا نم ةيوتصلا 1 تالسالا
 ةرهجا ق4 تاسجمك تنين اننا

 *. («وهيطي ”ماالا ليلعت ةزهلجسا
 ملفنا نا لون ةماع ةيحان نم
 نا :«تايرصبلا» ديدجلا
 تاشبتلا لقتل ءوضلا مادختسا
 مادخ.دسا ياسا يلم مويقي

 ف نورستكلالا لد ,نوتوفلا
 لخش يثلا تاددرتلا وا تافينلا

 ؤ
| 

 ةرسيسفلا تاسملكلا

 عرسسا ةءارسق يسنعتا
 - 0 اجو ءوههسص ٠ ةشيوم م

 ةسفادملا وا قابسلاو كالسالا ربع
 4 ىربكلا تاكرشلا نبد ثادتبا
 مويثا يقبي نا ديري دحا الو , ملاعلا

 لبيب تارستخ نإ .ةرخؤسملا يف
 «يق ددا ين. هيا ةكرشل ةمباتلا
 انوبلم اسرادغم ةيئازبم تدصر

 ,تايرهبلا ثيصسب ةعباتلا رالود
 تاضبت لمحت ىتتلا ربيخلا كالسا
 لاجملا اذه ةيبها نايبثلو .هوضلا
 ةدهعتنا تابلول4 ةموكح نا لوقت

 رالود نويلب يصاملا ماعلا ف تقلثا
 ,لاجملا اذهب ةقلعتلا ثوحبلا ف
 فاعضا فاعضا بسحت نا نود

 تايارشلا ييقنتا هيحذبا خلبملا اذه ف
 . ةسصاطلا

 تنلعا ةيكيرمالا ةراجتلا ةرازؤ
 ا ةدصحتملا تايالرلا ن؛ ارخؤم
 هده ةراسخل لمحتل نا عبطتست
 ناسباهلا دستسعت يئاا برحبا
 لولا لواست اسك اهدسكل

 لب اهناك لكشو اهناملكو
 ثارب نم لمحت امو نومصملاب
 خيراملا لكشب ميقاطنو ةرامجو

 هلاراو عافلا نك نوئدحتت مهنا
 قو , طقلب الو بدكت ىنلا فورختلا
 رث 4.٠ نم رثكا نا .نحنب هيلوأ هيسارم

 لمحت هيريلكبالا ةيعقلا بادرتم نم
 يهف . اهروجول ةبمها 7 افورح
 وا سفرح نا وا ظقلد ال اهنا اما
 ظدل ءادال اغم مكدب بورخ هي فن

 داو نرخ هيلع لدي يسود
 نولوقي , ةيدايمتما ةيخاب ينو

 بوس ةدئارلا فورخلا خابلا _'
 رظسلا ىف رثكأ بانلك هيباعك يسم.

 ةدمحاولا ةقرولا يلعو دحاولا
 نخ دليضف , قرولاو دهحلا مفومو

 ثنين ةيومرتلاو ةيسيلت بلا ةيجابلا
 رفكا هعرسب ملفتس لفظتا ل'
 تادكلاو لهسا تادزفملا طنحنو
 عيطمس م رص 488 نع وكل
 ق فرحلا مجح لرسفمو لماثلا»

 ”ىنسدحا(-

 مهام خاوسسو اضم ةيسورر#
 هرادقم ابسسث ققحت ىا تايرمبلا
 ماعلااده زالود نيسيالب ةرشع
 دي املا ماعلا يف / 7+ ةبسنب بادرتلا
 نلديملا اذه ف مدقتلا لدعم نا كلد
 ايل ءايوثس ةثائبا يف ني ١الث نع ديرب
 قصت نا ءاربخلا عتوخيف تاعببملا
 ماعلا يف ركود نويلب نيسم لاا
 .اذك1

 دمتعت تايرصبلا اهجولوئكت نا
 ةقاطلا لع لوالا ةجردلا ن
 هل نوثوفلاو ,نوترنلل ةيعامشالا
 عم للتخت وا لامست تافرصت
 نا كلذ ,نورتكلالا تافرصن
 ةئيبش نع ةرابع وه نورتكلالا
 ناوكمي تامحشلا ءذهو ,ةيئابرهب
 مداصتت وأ شضعبب اهضدب مظترت
 اههتكرصح ةعرسس عم رذعبتنو
 نوفلقتلا تالسا اشروبعو

 والدكبا ثدحي اذهنو :ةيساحنلا
 ريغو تاضدشلا قفمضو شيوشتلا
 ان :ةينعلا تالكشلا نم الذ
 2 نوكيفلا تاضيت و ,نوتوطا
 | كالسا يف بكرحتتو مداصتب

 راغب نودو ةلوهسو ةظرسي
 كيلو | ءاهتايرط نغ يأت نأ نودو
 نوكت تاضبنلا وأ تاراتالاش
 .ناف كلذ نم مهاو ,ةياملل ةحضاو

 نكي اهنا تانوتوفلا نعلامصو نم
 ربت وا ضعبب اهضمب لخادتت ىأ
 الف :ىرطالا لخأ دوامه ةضبتلا
 .قئتث وا تنخت لو فمضت

 يياصيعاصلا يما قيرسص ليصوم
 تانجو .اواس نأ لا سفباطم بلا
 ةرشع ةهاهتيا دعب ةيلدسم
 طايتن مسجلا يلا ديفي م مدخيرلا.
 ١ دول نم يئاذنلا ليثمتلا ةيلمخ
 عمتاشقا ١ داقدغالا سكع يل“
 لظت يئاذملا لبتمنلا ةعست نأ
 نيدلا ضاخشألا ماسح لف هثيطن
 مهقفوت دعم يح مهئاروا اوففخ
 يئاذفلا ماقتلا عانينا نع
 « ميحيرلا»

 اولصؤب نيد نوتحابلا لوقو
 نلغ هيسارد عءكرشحا دصن كلر لا
 نللقك ةدبس ةلاه نسا رتكا
 وش .يللد ينعم نأ نهمازوا
 ةئام دمرو نات ىدلا صخشلا '

 ءميحيرلا عبامو ,الثم مارغولي5
 نييئالت رادقنب هبرر ضفختاو
 نلع ةظفاخلملا ,هتاملاب
 رادنم فسخ امد اة
 عامنا لص ماقظ نم ةلوانست اه

 )١8/( هبيسنم ميت رسلا

 خس هلدتعم تابيحو لوانتي
 .ةيهابرلا نيرامتلا هسرامم

 بمن نأ نوتحابلا حضواو
 مسجلا نام ضصخللب هلتشلا
 ,هسشن نع عاهدلا ممصم ىرشبلا
 نم لكلا هنمك قتيلا لواقب اناف

 فينكنل تالواحم ف مامظلا
 هتلات مسجلا نلعا ,هيرو
 ليثسبلا هيلع لعجبل ,ءيراوظلا
 قيباسلا نم اطنا يئادلا

 ليتمدا هعزس ءبباك املكو
 لاهجحا لق . ريخقا مسكتل يئاذحلا
 ثيح ,مسحلا ل موههلا نرحب
 ينم 4كفاط ىلا عاعطلا لوحي نا
 ءهلاظلا نذه كلهبسمس ممشلا نا
 نايس الا هلوانسب اه لك لوحدب ادد

 ةمكاربم موكس ىلا

 كلر

 ةانه ف .. كمامأ ةحوتفم باوبالا لك

 اكمسشم ى تسع . .٠

 رتسنو .. كمومش نرتخت 2
 ,لابشلا نم لعلب 24 ةاناسملا
 ليل ةمساو ةعرشم باوبآ كاهن
 ,لاوكشلل عسنت ..راهن

 ةردئار ةيطارتميد ةبرجت اهنأ

 نيتطاوملا نيب زجاوحلا تلاوا
 امهسسا يسرا ,يبلوؤيسسملاو
 ناجح مارلي ائدئاق اهدغاوقو
 ةحتمملل ةمدخ هللا هلئقح
 ةماعلا

 ؟بارين ةيرجتلا هذه تحيصأ
 رثاود يل نولوؤسملا هب يدنهب
 نيب ةقيتو ةلم اهلو .. ةلودلا

 نيبو ؛نيئطاولاو ةلودلا تاسسؤب
 .اهيبستثمو ةلودلا تاسسؤم

 ةيرجتلا هده مادنلا بعبات دق
 فيقنم ماليسلا ويل دينا بخكنا ل

 ليقسا يذلا ةحصلا ريزو ديعبب

 مهصدي مدقت ,ءيمجارملا نم ادع
 ةرازرلا صاصتخا جراخ تايلطن
 صعب صدرو اهلخح ف دعاس هنا الأ
 ةيصخشلا ةغبسدلا ثاذ تالا
 اما كلذ بابا اهباحم# عمور
 وا ةدبقملا تاميادتلا راش اهنوخل
 ةصلصملا عم يئامتت ال اهتال
 ,ةماعلا

 بدهلا نا ريزيلا ديسلا لاقو
 ةسرامملا هكش نم ساسالا

 ةكراشم يه ةيحلا ةيطارقمبذدلا

 قفارم يؤ لمعلا ريوطت يف نط اولا
 رهاواغلا دصر يالخ نس ةلودلا
 نع ءوطلا ظيلستو , ةييرمقلا
 تاظحدلخا ميدقتو للخلا عقاوم
 ادله يف ةءانبلا تاحرتقل او
 ةجلاعم ىلا ةملاغا ,وداجتإلا
 ةبييبلتو ,ةسعالخلا لسكاستملا
 ةعورشملاو ةيريرضلا تاجايتحالا
 ةحاتملا ثاتاكمالا ندع نطاوسلل
 ناق انه نمو ,ةينوصالا قرطلابو
 اذه نع ةسرابللا ذهب ديئتبي ايم لك
 : اهايه انناقتعاب ربتعي فالهلا '

 مدع ةلاح يف لاصت#ا نطاومنلا
 بيب يال عاردلا نب هنا ةيدب
 نابع

 هينئرلا نيملا نا زيرؤلا ككاو
 يه ةيليصعثلا ةرازؤلا ةكرحل
 ين نالا دعب ردمع الن .نطاوسملا
 كانه ناك 101 ,للشلا لع تركبلا
 هحلاملا نالا دعب جابحت الو ,ممقت
 لضاوملا ةبوفب ناوس للتع ىا
 1 ةيحيصملا يلع ضيرخلاو فيرشلا
 , ةماعلا

 يراكش مالتسال ةبستلاب كفدكو
 هسانرلا ناويه قيرط نم نيتطاوملا
 هدهو ؛يمطرلا سلحملا وأ رقوملا
 هحانم لئاسوو قرط اهعيمج
 يلا ماوكش لاعبا نطاوملب
 ةهيرطلاب بولس(! سقنب جلاعت
 | ححهلا يماعلا يديجلا لعافتلاو
 رك يواكشلا يتأت امك ةجلاعملل
 لاسراب مالا قئاسو قيرط
 سم فرعتلك ةرضابب لئاسرلا
 اهطاقثلا مث !هرضتب وا اهتيددح
 تاعارجالا ثاطتاو مشلا دمي
 لصفقن نسنو (اهتجلافعل ةليفكلا
 برش اذا لماتو لوألا ةقبرطلا
 , هلماك ةقيقحلا رتْزت نأ  يواكشلا
 فهلا يف اهرشن ابق قنادت ناو

 يوامتلا نم ساب الو ,ةيلحلا
 .,ةقالملا تاذ ةهحلا عم رواشتلاو
 .بولطمو يميبط رمآ وو

 فرع نحن ريزولا ديسلا هعاصاو
 يدؤت مالعتلا ةزرهجاو فحصلا نإ
 يف مهستو اقالخ ايتطو ابجاو
 عبسو ةيرولا ديلاقتو سسا خيسرتا
 نواعتلا نم ديزخا ىلا وعدن كلذ
 قمشا 8دئافو رثكا ةمدنح نامشل

 ضعب نوكت نأ ىفرت الو /اببعشل
 درنل ةيسائم ةروتنملا 0

 نال ءرشابم لكشب نطاوملا يع
 رايلاح منال وهو بونطم ,نواعتلا
 ماع لالقم ىواشكمت# تمعبع ولوع

 ىوكش (0-) 1زاستت * اهناذ' +دهجل اردهو نيماوؤسملا تقول
 يبقي ال نا وجرت ام اذهو ,ةلوبلا

 عمويسللا لاب نع
 يئطاوملا ةلباقم نأ فاضاو

 هيطدتو لوؤسمل ا ةيؤر ىدم عسوتل
 ةهجاردو رومثلا ىلع لضفأ ةردق
 هيسنا ربغ اهلحب مكفتلاو لكاشملا
 .يليمفتل ا عالطالا لالخ نه لولسلا
 انترازو رطاود لامعا يلع قيتدلا
 يبلس نيه ام ةجلئاعم ضرغل
 .يباجيبأ وه ام ريوطعتو

 داعبا نع ريزولا ديسلا ثدختر
 نا اليا يدطاوملاب سلوؤسلا عاقل
 نئطاوماب نيلوؤسلا ماقتلال
 ىلع لرعتلل ةيريرتو ةيفاحو اداعلا
 ,مهبئاطمو .مهاواكشو ,مهلئاتس
 ىلع دوعي ام ف مهعم يأرلا لداسو

 ناعو ةيلودلا ةزهجا يل لمعلا يس
 جئابتتلاب نينلطاوملا ةمحلصم

 ةديرف ةسسرامم اهنا .. ةيباجيالا
 لئافلا سيئرلا اهقيبطتب رغؤا
 ..ةاعزو هللا هظفح نيبه مار

 انثروتا حور نم اهايأ ايجوتسم
 .ةبماسلا ةيئاسأإلا ةميظعلا

 نواكش مالثسف قرط نعو
 نأ لاف ةسصلا ةرازو ف نيتطارملا
 بلط لالخ نم اما ودع انرط كامن
 لالخ نم وا ,ةرارولل نطارك همدقي
 يللا ستطاوملا يواكش قيارغ
 تاسسؤللا لك ل اهمافرا ثدحو
 للدكو , ةنموملا يفهلار هيجصلا

 تاقسلم يف ماقرالا مرم ىبنحع
 إف ةيسئرلا قطاتملا ب بسغو
 يلع قفدبو .هيحصلا تايسؤل؟
 يك :هيحصلا مهاوملا ين اهدوحو

 نع لاصبالا نلفاوتسلل نيستي
 ىوكش هنذل تناك اذا بناهلا قير

 ثيحي هببا ةلكشم هبأوا حردقم وا
 .هل

 لاصنالا نطاوملا ,ياكماب نارثاو
 تابشو ةعاسلا راده ىلع ةرازولاب

 ىوكشلا يفلت مولد بوامم
 ةيحلابعم تاءارخا لويحو

 مده نا ريزولا نيسلا# لاب ىواكشلا
 لاصنالا لالخ نب نبع تاذارسالا
 يذلا سهلا لبث نم ىروفلا
 ةسيسوسلاس يروكشلا حابست

 للخلا اهنف عفو يملا هيجملا
 هفحسدلا انرئثاود هماكل نكمم اههيو
 هده حلاعب لا .رطقلا مومخغ يف

 لس وا ىارفجلا لالبع نم ىاواكشلا
 اسلع ىواكشلا صرع يلالص
 للا ايداندشا لسزب مت احامم
 ليتجتلاو قسفدنلل شيدعتلا ةرثآد

 ريزنتل «ديدخ لتانو راجيا
 قيمجتلا حتا

 قا بمسوت ةرارولا نا حضواو

 فيباوهلا قيرط نع لاشسبالا
 يراسش فئاوغ مائرا ببضوو
 يو ةصاخلا باذانسلا قف سيطاوكأ
 كفي بينع ,ةيثقالا بانلادبصلا

 يأ

 امضاوتع املر اذيه ريبثميو
 ةصاخ ,ةيصسم ةيمدخع تاسسأللا
 تسيلو ةيبرادا ضوائشلا ناو
 لكشب ال مقرلا اذه نإ لاتو,ةيحص
 يهجارملا ددعب نرومل ام اذأ  اًهيش
 غلب يذلاو .ةيحملا ااسسؤلا
 ددغو ايوئس عجارم نويلم (50)
 عيرع نويلم ىلا لمعي دق نيدفارلا
 .ضورم نويكم

 تالباتم نع هماعابطما نغو
 يتنا اياضقلاو نينطاوملا
 ريزولا ديسلا لاق هيلع اهتوسرطي
 نب مرج نسنطاوملا ةفياقم نا
 يف ةيباجيالا حورلا زيرمتل انبجاو
 يق ةماخو :ءاقللا لالخ نم لمعلا

 الاجمم نوكت يتلا ةبتاديملا تالوبللا
 ةدايزو ةربطلاو ةفرعثا لدابتل
 مانباي رشابللا سامتلاو غالطالا
 هذه انتسرامم لالخ نمو انيعش
 ةزهجا لمعن فيك اديج اننرغ
 اسيتاتالسع ةييبطو انترازو
 ةسرادملا ءاظ لتمو ,نينطاوملاب
 ةئبقملا ةبطارقإورببلا ةرهاظ ليرن
 ,ةروثلا لبق ةديجوللا

 ل نع ملعتي نحب .الئات فاضاو

 نيد يسوردلا نم ديدعلا نطاوملا
 اهبف هشئاتبو هلجاح فرمت
 هيياقع , هتاطيحالبو هءارأ عمستو
 ةنجاكملا ةيناديملا تارايرلا ءانتا
 - تيفضتسم حيمصل اهب موفن م

 ةلاجح بزرقا واحلا هذه ف

 ةيبطلا نائالملا حيبجل لاذشنالا

000 

 نينطاوملا بواجت :ةيلخادملا
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 ٠ ةلملا تدعم بسفلاا زيزي قبلا ©

 اراجنا اهريبتبن نف نكمم يتلا
 .ةعاؤراججمنتلار ىلا مهزيضي ,اميلؤع
 ١1للبجملا ندع ف يرخالا
 كت ةبرجتلا هذه تنعخأ دقو

 تناك ةيلطادسلا ةدازو لو
 مظتنم قايس قفو متن تالباقملا
 ةيبانلم لكل ملغنت ثيد ..قينادو
 اهب طيرت .. ةماخ ةراستسا

 بتكم ريدم عالطا ىضرفل اهل ايلوأ
 ل ةفاضأ هيلع سنطاوللا ىواكش
 'ءامولفن نم نظاوللا نع هعمكسي
 ,هب هئاقنلا ذثئض ليصافتو

 نينطاوملا ىواكش بتكم طبتريو
 ريزر ديسلاب ةيلخلادلا ةرازو يف
 .ةرشابم هيلغ فرظشيو ةيلخا ذل

 تايجاو ذيفنت ةيفيك نعو
 قراخع ديسعلا ةريدب ثدحت بتكاأ
 اهج ره بتتلاا نا رالثان ةتخلا دمع
 ةقائ ةرازولا ةزهجا ىلع يباقر
 نم هتابجار ذهني .رققلا موسعلو
 نم اهافئني يتلا سواكشلا لالخ

 لالخ نمر ,فتاهلا ربع نيدطاوملا
 رويبصت+ لالبسخ نمو هةقعبفلا

 رضركل ةرازولا ىلا ايهطش نطاوملا
 ,اهسوط دورب يتلا ةلكشملا

 ضصيخشتب بتكلا موتي اسمك

 , مسهيو ةّريبتلا ةيباحبالا تالاحلا
 ,اهب ءادتقالا ىلع

 ليكامشم لح بيلاسا نمعو
 تاهجنا عم اهتحباتمو يطاولا
 لبث نس متي لاصتالا نا لاق ةيدعملا
 زكرمب بتكمل طباش وا بتكملا ريدم
 س ةرتاد ةياوأ ةحقاكملا بتكم وأ
 ميعتدح يتلا ةرارولل ةمساقلا رئاو دلا
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 قياديين نطاوسلا ةلكشم اسهل نم
 وادهتيجاس نم راقي وك تارلؤشالا
 ديحصم ”ةيقيقهملا 'قازؤالا' اهبلحي
 ةرازولا رخم ىلا قيقحتلاب مئاقلإ
 ةياليس نم ديكاتلاو اهتساردلا
 ركرم ىلا لاقتنالاو ؛تاءارصجالا
 ةحفاشلا بتكم وأ ةطرستلا
 د هضتساردل ةمهللا ايامظلا

 عيمج ذكتتو .اهتجلاممر ناو(
 دق ناك اذا نطاوملا مثهب تاءارجفلا
 ةجيتتلا فرعيو بقكملا ىلا رضخ
 ,ةعجارللا دع وا ذيفتاه

 ريدم ةمعاطتساب ناك اذا امغو
 ماختا بتاكلا طباض وة بثثما
 لكاشم ةبعياتمو لح يي تاءارضالا'
 قراقب ميمملا لاق نينطاولا
 / ةيملرمعأ

 نشك ايموي نمرعت تاءارجالا نا
 تالباقم لاؤع نم ريزولا ديسلا
 /تالولا حمس ادلك ,ةرمتسم ةيموي
 (ةلاحلا ةرورضو ةيمها بسحو
 يتلا ةيثاديملا تالوجبا ىلا ةفاحا

 قطانملاو زبكارملل اهب موشي
 ماسنسالاو ةيراجتلاو ةيئاكسلا
 قلعتي امل نيضطاوملا ىواكشل
 وا يريرملا نا يئاثجلا هيناجلاب
 بتكم حبسا فثو ,يداسعتلالا
 بواجت لالصح نم ىواكشلا
 نخغ تابوتمملا ميدقتب نينطاوملا
 ادهاسم ارههم ةبكترملا مئارجلا

 نع هفشكفإ ٌنيقحتلاب نيشاتللا
 .ةضمافلا ثداوحلا

 ددعب ريرولا ديسلا يبتتما دلو
 تامولفعيم اوديا نيذلا نينظ اوملا نم
 نمم اهشكتل نيتقسملا دهاست

 مهتم ادده مركو ةسضداخلا مئارجلا

 تفل ديك قراكت دسعلا ©

 مائكعاب اضيآ متكملا امك
 راسم لوبح ,نونطاويملا ىلإ ةووشملا
 جرا تناك اذاروهاوكت ةهجو
 بولسالا ىلا مهذشريو هماصتخا

 نع ةلوؤسملا ةهجالاو بسانملا
 .ىوتشلا

 اهنا لاق ىواكشلا لدعم نعو
 يوكش )1١- 0١( ب ام حيارتت
 ,داعلا ادرج نع ليَزت انايحاو ايمو
 يلع رمتسمف نينطاوملا ءاقل ادا
 ةهارفخل كائهو ةعاس 1 دم
 ,نينطاوملا يواكش ةعباتل

 اذا ام لوح لاؤس لع هدر يو
 ةرارو صاصتخلا يمض ,لخدي نات
 قدمتت يواكشب رثغبلا ةيلخادلا
 بتكمللا نا :لاف مئارجبلاو ةققرسن نا
 .ةيرلاصتقالا رومآلا ىو اكش يف رظنع
 يداصتفالا نمالاس قلمتت يتلا
 نم رظنت يتلا ةيكرمكلا ىواعبناو

 ,كراصكلا ةطرش ةيريدع لبق
 قنعتن يملا ةيرورملا تافلاخملاو
 قلعت اسمو رورسلا لجحر ءاداسب
 ةيسجلاو يندملا عافذلا لامخاب
 مدقت الثمغ :ةيددملا لاوخالاو
 لآ دادغي هظلاحم نم شعاوم
 ةرازو يف سنطاوملا ىواكش بتكم
 صسخش نع تابولعمب ةيلخادلا
 ةطص نإ ةعومجم نبف
 يتلا .مارجألا ةحفاكمب لاجو
 يبطاوملا رارتياب ةئينبلا مهيرام
 عابق ,ةفصلا هذه ءاطغ تحت
 متو ,.ثامولعملا دييات بتكملا
 اهقرتعاو ةعومجملا ىلع ضبقلا
 يلا مهتراسحا كمتو مهتييرجد
 ,ةصتشلملا مكاحلاا

 يدهس حلام يسد ديلا ©

 دوجو لوح تامولحمب نيتطاوملا
 قرسلا ف عابت ةقورسم ةياضب
 دكاتنل نيدعلعملا معع١ لاسرا متغ
 نبت قيقحتلا دعبو ةعاضبلا نم
 ماو لجر انهقربب ةعاضب "هنا
 لا اهب نيهجتس اناك هنجوز
 نع ضبتلا مثقف رطساو ةظفاحم
 اسقربتغا نيدسللا نيصخشلا
 ربزولا ديسلا مرخ دقو , امهتادبرجب
 ,تامولعملا اومدق نيذلا

 ناك نابلالل ةمادلا ةاشنملا قو
 دم يحل ميقهاربا ا ميسنا
 *ىلذ* | ماهل
 ات جدتي فش نم ةمدقملا
 نيرخاو ةلجا6و الربلح اهدرنعب

 لك ةلرؤسملا ثاهجلا لا تليخا
 ..اهيعاضتخا هبسح

 ميهاربا نادسغ ديسلا لاسقو
 لثعت لئاشم كان نا نيسح

 ةيئوناق يرداو ةيئاسنأ تالاح
 نع يواكشلا ةاتتكلا ملتستو
 نع وأ ,ةرسشابملا ةلباقملا قيرط
 ةطبساوب فتئاهلن: راهج قير
 هذهب نطاولرا عئتتمي مل 1لاو بتكملا
 بتكملا عطتسي مل ابنا وا ةقيرطلا
 لك نم دنحالا موي فاتهف ؛هعانلا
 نيتطاونلا ةلياقمل ضصخم عوبسأ
 .ةرئادلا يسستتمل ءاثالثلا مويو

 اهبف ةريثك تابلثم كانه نا ركذو
 صامتخلا نم سيل ريبك عزج
 يف ةبارغلا نم اهيف دجنو ةاشنملا
 لصت نيح يف ,.ةئلابملاو حرطلا
 نس ةعومجم لسا نم ةرفحاو
 ةاشنللا لسعب ةقالع اهل لكاشملا
 روص ..ءاهصامتخا نسمه لخدتو
 هذه نكلر ,انيلع رست ةبيرغ ةديدع
 ماهم لملا ,,تالاحلا نم ةدحتو

 بغري ال ةئاثو نام ىو مدقو
 مسا الو ليكولا مسا و اهمسا ركذي
 دسصبيو ,اهنكسب يتلا ةقطنلا

 تاجتدم نم اضعب هحبس يف بغري
 ,كلذ هل متو ةاشلملا

 تناك اذا اميف لاؤس ىلع باوجو
 تو ىلع رثؤت نيدطاوملا ىواكش
 :ةاشدملا ماع ريدم لاق لوؤسملا

 رشؤه ىوايكشلا عاصم نا -

 متي يكل عقت دق يتلا اطخلا ةلاحل
 نم وهو .مزالسللا هارجالا ىاطتا
 ذاختا متب يكل اننابجاو بلع

 بلم نم وهو ,مزاللا عارتالا
 انناوناو ,ةيماسمالا ةانئابحاو

 بيسيئئم وأ نظاوم لكل ةحوتفم

 رن ةهمجو وا نارتقا مددقن مورم
 ,عافلا نلاهلل لصفالا لجا نم
 لا اسدهعانست اوملا ةلباقمو

 لكاشملا ةعدبط# فاشتكاو لجفلا
 كلادكو ,غاشتملا بامدخع لالخ سا
 ةتنفدلا تاموثعملا عمتج نم انناجن
 راخنا ىلع انزعابسبو ام مع ىلا
 ءاطنخلالا رواجبو هيئاعلا بارارفلا
 .اهراركت مدخو

 قاوسالل دهماملا هكرشلا قو
 سس ميملا اثهفللا هيزكرملا
 جوملا ركرم لوؤسم يدهم حلاص
 قاواكش نع ثدحي ىذلا رشادملا
 نم هليتس ةيس نأ لاقق يتطاول"
 نيه لكخدد يواتشلاو بايلطلا
 ه8 اهس رثكذاو ركرملا صاصتغا

 اسا هيبقحلاو .اهب ركرملل هتالع

 نم بلطيو ةديحاو ةلاسنم نم يتامن
 اهرواضس ى امنم نواممتا نطاؤلا
 .ماوكشو ةينضف يب ىنأ سهو

 دمحم ةرهز :قيقحن

 ءاضفلا ايجولونكت لخدي صايخلا عاضقلا

 كوكملا ىراسمسيبط بنسي ر دست ةسسسس ر دسم ل وأ

 قلطن ةيكيرسالا اسامب ةلاكو
 هسضسلا ى يترع وا ةوه كوتملا
 نيسسعا ق قلطنت نأ لفيديو

 سمخ وا عبرا نم رتكا قاوحالا
 لكلو  ايونس عوللا اده نسم بالاخر
 بدعا يتلا باساردلاو تاريدقتلا
 كوكا ان ناريظلا ةكرمح نع
 0 ددع نا ياس ةليقلا تاوكئسلل
 ماما تاوبالا جشتفتس ةسهملا
 رمالا نوكبسو + ةصاخلا تاكرشلا
 لا ةيكيرمالا ناريلعلا تاكرش لثم
 1 . ريكا ىثعمبو ب رفذحلا بقوثا
 لكذو ,ةريشع تاكرش كانه نوكتس
 نأ ,«تاكوكمللا. نم .لوطبسا اهتم

 كلا

 عاطقلل ةبسنلاب كلذ ينعي اذام
  ساخلا

 نيرايطلا رهشأ دحا كوت دطيد
 ةيكيرمالا ربيا#لريا دتيانوب ةكرش يف
 لسع كانه نوكيس هنأ لوقي
 ماسا باعلا حتقي رمثم راجل
 يف ةسمانم ماساو ةريدكلا ليماسرلا
 لثطن نا نكمملا نمو  ءاضطلا ملاع
 بسح اهنالحرب موقت اسان ةلاكو
 اهنا حجرملا نم ىكلو ءهجسمارب
 تايلمعلا ضعب لكوتس يفوتلل
 تاكرشلل ءاضفلا ثوحيب ةقئدتملا

 نوكت لاجم ين نكلو ةسصاخلا
 نم ةرسثمو ةيراجت توكملا ثالحر
 ؟ةيلمع ةيحان

 "6 مويلا نوسوقي عارسضلا
 لاجسم يف ةيعابصتا تاكرشلا
 .لئركو هبلفملاو ةظوظطحملا ةمعطالا
 .ءابثورنكلالا ناديه يف ةلماملا
 | ى دجت فوس ,ةيبلطلا ثتادعملاو
 هريشسمك تاباكما ماضقلا تالحر
 1-ِ تزاجتلا تلاو طاساردلا ئم يزل

 ) ءقتسملا للا ةكريلاا نكمللا سو
 امئاشف اكوكم رجاتست نا بيرقلا

 اهباسجل (رتراش) ةلحر
 ماسلا ف هيئايميك ةدام جت
 حبر نع لقت فيباكتو نمتب ةلصرلا
 ليع تمل ول اهجاتنأ قيلاك
 | عسصتلا ةيناكما نع اضف :ضرالا
 ينلا تالحرلا عانتاو ءاضفلا ف
 اهل ةيشرإلا ةيبذاجلا نع دعتس
 مغد تين نم ةرمينتا كش عمم
 ةعانسلا

 نا ضارتتسالا اذيه يف مهملا
 ؛ فكلذسكو كاكرشلا نم كديدعلا
 106 وتفتب مهميعج ءاملعلاو ماربخلا
 ىئاضفلا كوكملا تالكر نا ىلع
 - ةرمثد ةيراجت تالحر نوكاتبس

 مدقلا غيرانلا ةساردب نييثعملاو
 تتدح يللا تاريغثلا ةساردو الرا

 ١ تنائ يملع ميوقن عضول ةلواحم
 رانالا كلب قو» ثادحالا ا
 ةيصلا عيبر يف هنا لوقت تاباتك
 ادهو  هيكأ» للملا مكح نم ىلوالا
 برغ يف ءاز ةلالس نم هيمسأ وه
 ي نيترم سدشلا تقرشا نيسلا
 زعللا كلذ لحبو .ملنبهز ةنطنب
 ناك مك ةفرهن ءاملعلا عاظتسا
 سرلا نم ةبقسلا كلت قف موينا لوط
 4 .دالبملا ليال ٠ ٠ ٠ ماعلا ةبارق عا

 ؟مييراتلا كلذ يف ثدح اذام
 5١ ىسنشلا يرستت نا نكمي فيتو
 5 نمحاو راهن يف يضرم

 لصوتلا لكما يتلا تاليلحتلا
 قي سمشلا نا لوقت ابلغ اهبلا
 #7 بسسك دل ديلا راشملا مويثلا كلبا
 ناج طفت تاكظحلاب اهتورش ليبق
 - ضرالا نيبو اهثيب رمقلا رم
 دهس نكلو - ةمتع ايثدلا تداعف
 سعمشلا بره يوسكلا عاضقنا
 ,ءقعالا ءارو نم غربت يهو

 بسح ياذ امك تندم ةرإ ١

 كلب اهينرز نيذؤلا ماملستا ىار
 عباس نفبك رهتكدلا مهتمو ةثداحلا
 ةمئادلا ثافنثا عفدلا تارينطم نس
 ق ةيحولونكنلا مولعلا دهممل

 3 سابلا دهاش - انيئروتيلاك
 دهن , قورشلا رداوي غنيهز ةفطلم
 هعشا قعالا ىلا لفن نيح  رجفلا
 ةبهارلا هسهدلا اهثاولاب سمشلا
 نكاتيو - سمشلا مدقمب رشس
 كلت ىو يفريثد سعشلا نا سانلا
 رسمشلا يجحم رمقثا رم باظحللنا

 ةممعلا بداعو  نسمتشلا تقسك
 يف ببعرلا بنو هكزاح هدبدش

 فوسكلا رمتساو ب سائلا بولت
 تبباك .ايئاهب لار الو 2كم نئاقد
 نم رورب هلاج يف لارب * سميشلا
 ساسنلا افريتبعاو 7 قعالا ءارو

 لب راهتلا سعب يف ايدجس اقورش
 عم هبا لثد هكناق قشامد ىو
 نسمكلا روريو رمخلا) رامتسا هكرخ

 جير ديلا قريثس تناك ول امك بدبي

 ناديك ىلع تونكلا خيزانلا اذه
 ميزاب ىظني نازرتخلاو بشقلا

 أ نيتحاب:ا رام يف راص ,قوهكلا

 د

 - ٠
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 نا ةنمس نيميس وا تس يبق روصاتي
 امك اهيراجت نوكي نا نئمي ناريطلا
 ساززا ةيبلاهل روصت ناك  مويلاوه
 ةرصافم لظيس نارسيطلا نأ
 رطقط برحلا يف احتسو نييندملل

 ةهجاوم لسعا نمو +كلذساو
 اذه لالخ ةعقوتملا تالادتحالا
 ماعلا لوئح لبق هيا  دسقحلا
 نم لوألا ذستملا ىتسو 5**

 نم ءديلا نم دب 7  قبكملا نرقتا
 نيذسلا نيراسيطلا دادعاب نآلا
 لتكب مل نا تارشعلا نودوقيس
 يئاضفلا كوكملا تايكرم ىم تائثلا
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 قرسنست نا

 5 ماصلا نم نوشلا مدلقا
 دمو داليملا ليف ؟ 44 ماعلا ىبحو
 كتدبو عبايسط كاملا عيم اهلك بنقد

 هب م13 يذلا مدكلا قيردح نم بح
 يذنا - يب عباوش يش نيش .كلللا
 رثغ دقو  ميظملا نيصلا روس ىنب
 يف رباقلا صوصتق راثالا كلت ىلع
 يصاملا نرقلا رشماوا نم ركبم بقو
 افخاتملا يديا يف مويلا نرامو
 ءاملبلاو ثتثتحبلا رودو
 0 ١

 لا رييشي بوتكملا خيراتلا كلد
 ال رسغ يف لو ؛تداوطلا ىمفب
 باعاس وأ ةزهججا هيه دحوت
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 ىلع موقت ةيلهأ تاكرش هباسحل
 .يراجت ساسا

 ايدرونيلاك ف تحتتنا ارخؤمو
 ملاعلا ل اهعون نم ةسربنم لوا
 مايضنا ةيادبلا ناكو .ةيافل) هذلهل
 ةسردملا ءذهل راجعت رايط ينام
 نارهطتا لوصاو دعاومت اوبلعتي يك
 كوكملاب

 مذه ىلع نوضرشملا لوستب
 داحتا ةياعرب تما يتلا ةسرداملا
 - ةعانصلا دوزتس اهنا نيرايطلا

 نيكهؤملا نيرايطلاب . ةنهملا وأ
 يلع نوكيس يذلا كوكملا ةدايقل

 ةرهاظلا هذسه تث

 ءيش كانه نكي مل بقولا ديدحتل
 انا ,هيلع دامنعالا نكمي قيقد
 ىرخا ةمق اهنف فوسكلا ةئراع
 رشاخلا رضعلا ءايلك نا
 نا ةدقعم تاباسحب نوميظدسي

 كلذ يف مويلأ لولع ناك مك اوفرعي
 نا ىلإ ريشت تاباتكلا نآلو ب جيراتلا

 ميللا يف دهوت صسرم قورشلا
 خيراثلا ديدجحت نكما دققاف  عييهر

 ىلث نأ نولوقيو ادخ قبقد لكشب
 سيرم افورت تيسس يقلا ةرهاظلا
 تنئدح دن ,دحاو حابص يف سءوشلل

 مافلا نم ليربا 5١ موي طيبضلاب
 نإ ميسسو  داليملا لبث مكؤ

 ملذك

 نا ابيعيا ررشبو ب يراجبلا ساسا
 ةيلمملا ىلك اساث ةلاكو فرشت

 نمو - ةينطلا تاليهستلا ميدقتب
 ةفرفل لئامم )اهج تاليهستلا كلل
 بيردتلا متي يكل كوكملا ل ةدايقلا
 رتوسببكلا ةزهجال ةفايغأ .دهيل
 مذه ربتعت ,اهريغو ةبقارملاو
 اهيلغ برغتي يتنإ ةمهملا
 اساسا نوييراجتلا نورايطلا
 نا عقوتملا نمو  ليقئسملا تالهرلا

 ظكرش لوا مايق نع نالعالا متي
 عاطقلا ل ايراجت يئاضفلا كوكملل
 ,ز 9490 ماعلا لول لي صاخلا

 نسحب سوتالسسأ 1 ! ىسف نسسيسا هسا رسل

 نكد ملو اهسسا اذه نكي مل رهشأالا
 بسابي ديا الا كاذما افورهم ليربأ
 هفرعب اس ةيراقملاب خيرانلا اذه

 مويلا

 نم يس ,نشيك رواكددلا لودبو
 رمال هنا ارثثكبا يف ماه رود ةحماجج
 ددحي نأ ملعلا غيطتسي نا شقدم

 لب هدس ىاالا ةتالث ةبارق لبق مؤيلا
 تامج نكما ذهل ,كلذ ىم رثكاو
 كلد يمه براهنلا لوظ ف يراطلا
 نع لقي راهملا لوط ناك خيراتالا
 45 رادعمب رعاحلا ريم لا يف انموي

 - هيئاثلا نم مرج فلا نم امءرج

 6 شك

 علا ا
 هيقشن ىف داحتا بيربتلل
 ءاسفإلا يرايط ةيدمجاب مسا
 تاسهلا نمو «نييكيرمالا
 ااه يلع ةيهمجلا هذه تذطا
 ةيعوتلا رشن اهزاجنا
 تالحرلا دغاوف 2 روهمجلا

 لاسجملا اذه نإ عسسوتلا ةيفيكو
 ىلص نلشاتنا ءاسكعلا و
 ةيدلظب ملعلا اذه ءاثشال هجوتلا

 ةيضيا ايبالطرب ايثورظتلا + ايلمعو
 ةينججلا دجج ل نيزيؤسملا دحا
 دق امان ةلاكو تملبف اس هنا لوقأي
 عهيع تحتجت

 مسمشلا ةرهالقلا نأ باس عمو

 «زييغ نورا نيمع ميلا يف تدهوش
 م. عنف لود ناك ول هنا ةفرحم لكما
 د فوصتلا مهول نالأ وه امك
 نيصلا يف سيلو ايسا١ برغ ,رادلب

 تايرقنو جدقعم تابلمع اهنا
 ءاملغ ةسضصاخر عاملعلا اهترغعب
 !ذه وطظ لهذملا نكل  تكدلحلا
 كيلنل جسفتنلا !(ذقو ديدخسلا
 تبفو ىته سئاسك يتلا هرهاظلا
 ال يتلا يطاسالا اباقب نسم ريع

 , اهنحصب كوي



 هال وييحتم حيض اص مرقم - سس صسملب

 يسشرفلا ركفملا هلابقتسسا ىدسا

 لمح بأ ١؟ ةرداسسم :مالعالاو ةفاشتلارسيزو

 راسعتسسسالا اسضعنص ةميضق تيب وكلا :ىدو راج هبجور
 - . ب فيت فيلل ديسلا لفسسا

 عسا هقمثلا مالعالاو هساقثلا ريرو

 «هحور دنسملا فورعللا يسرفألا ركفلإ:

 يضدوراج
 سلا ريزوسلا دينيبلا نضرفتساو
 بوكلل هجيرانلا هقيقشلا دورات

 ءادتلا بمايو هيغارش ايسرأ اهيوك
 -افيرم ١ هيركسعلا دوثسلاو ررمقملا
 ىرملا رص برخلا لوط ىندت يتلا
 رياخ انداشبنا ارامجج مدلع يصرغتو

 هيب انيق نا ريزو"ا تيسلا فاعار

 اصخلا بنس هةوقوي ايقارع القط
 اهرب مدعو رئاجلا يداصتقالا
 .ءبسلا يولا يف ةيوددقو باهاقتلا
 بتم لامس بيوتا نوردف هيف كلصب
 اضصوا ريغتل ظنف اهجايزا يفك رالود

 .بيطنلفلا رهنيو ييرعلا بعشلا
 ريدلا نوستادوسلاو نوسيباميروملاو
 اعويح فالالا مهمم تومي

 يكطنملا لحلا نأ ريزولا ميسلا دكثو
 فيلا هزذانم هندي اياصاقلا لكل
 يناثلا ل ييسح ماده دئاقنا سيئرلا

 ١ ريرخألا يلعو نماما ب) نم
 مهاباصف اولخيلا برملا ةوكرتي
 .مهسقماي

 نا ييدوراخ هيسور ديسلا لاثو
 دم يمه يمربملا بعشلا ةيبلاغ
 رم شوب عمم نأ اميلغ ناو برخلا
 رايهبال يدؤيس كلذ نال برسا
 ميخم يدابصتما

 نا ميامتت نيبم ينل انينث فاقاو
 رامعتسالا اهميص ةيضخ يع ثيوكلا

 ثلا

 رسمت رآ ديوت اكيرمل نأ جقولو

 مالعالاو ةفاقثلا ريزو

 .عاوم دوه ييحي

 ل 2 فقيتخت ديسلا (يسح
 :ريلا مالعالاو ةفاقثلا ريز
 م يا رمل مايسنالا ةلاقو
 ءادثلا موي ذنم هرئذب يذلا ينانتتسالا

 .مويلا ىتحو يمالأ با ” ل
 مالعالاو ةقاقتلا ريزو ديسلا كرابو

 لكل ةيلطولا اينمتم دهجبإ اذغ
 ةمالار قارعلاب نتسؤملا نيلئافلا

 ماده سيئرلا لهبسلا ةدايتو ةيبرملا
 هللا ةلكطح نممع

 دق ةيمارعلا هابنالا ةلاكو تناكو
 نقف اريرقت ريرولا هيلا للا تعطر

 بزالا رهشالا لالب يذلا دهجلا مه
 رابخالا ددع ثيمحا يسال
 ةككو ادا + يتلا رديراقتلاو
 9-م اهلا 5١ عئاوب ازيرقتو اربخ
 ةعاذالاو فعلت ريراقتو رزابضا
 ارب ( مو اننا 51و نويزقلتلاو
 ةيبرحلا ءابثالا تالاكول اريرشتو
  ةيلامملاو

 هيونت

 هونت نأ ىعادملا» ةديزج- مهي

 ناوتغ يف سايتلا عقو هنا يلا
 تابكرملا عضوي صاخلا اهرب

 ةاقتسم ربخلا يف ةفراولا
 رساجملل صاسخلا دهجلابب

 ردصم يأ نم ةذوغام تسيلو
 ناونع نم مهفي انك لوؤسم
 .ربخلا

 ل .. تيوكلا ةظلاحم
 كيكمت .ةرورصلا ةلاج
 ماسقرالاب لابصتالا

 ةيلاثلا

 هدشتلا ©
 نسدححما
 نعم و
 0مم

 تايبرودلا ©
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 نسطاوملا ىواكت بنكم

 هطرس هيربدم ق
 بنوكلا هظفاحتم
 م
 ةرداوحعمل

 عواشم ةمطاك دهشرلا ةيث- ع ا
 والم"

 عراش  ةرقدلا .ثيوكلا ليل دم اغ |
 هيد

 نارهبلا .ىراصم ةيلءا "ا
 .ريمت ١ راق |

 عيمجسم ب عارتفلا ةييشلا ةي اء. هه هل
 ,يسيئرلا هاا هع“

  هيناورقلا هيباورفلا ةياد 4 “
 .رواقلا

 ترب ةيباستمف ل هع بسباو
 نفذ ملعب اننا ىدوراج دسبلا لافو
 راكلست ةدخورو بيوكلا روراق قيشش

 ملاعلل 'يفيرفا نومد لك لداعت الاوسلا

 روع دي نيذلا يا يسرفلا ركيملا داو
 ههعرشلاو روما لا سي نوممادي مهنا
 م* نومضادم عحاولاب مهباق ةيلورتا
 اهطيملاب رافمسإلا هيلخو هكرب عضو

 تورفلا يسيرقلا ركيملا ييوو
 *"دق دياقلا نييئرلا دبسلا ةردانم
 راما تا نم ريشغ يناثلا قف سيستع
 عحستخ لحد ديحولا حرمملا اهمان
 مالسبلا لالسخاوب هييظمللا 0
 اهل متادلاو قماشلا

 ىلا هلوصو يدل حيرمب يف راشلو
 ل يكيزانلا قارقلا ىدع لآ سبل دادعم

 يكيرسالا سيثرلا ىلع ىا لافو تيوكلا
 رثو هةفضخلا هدو كاردا شهم حروخج
 لاو قازقلا نم مزثع بيزكلا نا مهمي
 دهزأ ىدلا وه يماظيرتلا رافتنسالا

 يلع ططهاجيل ايبلع تباك ينلا هلاصلا
 هقطمملا ل هحلاعب

 لودناو ةدحاتملا مسالا ا فاصاو
 انكاس كرطف مل ةلجسرملا كلت يف

 رثلا يع رواحنلا اذه مايا
 اودل# نيباوقلاو ةمظنالل فلاخملاو
 هسلقأل قحلا داع ايسدبسو اهبا الإ
 ةدخمملا تايالولا اهسار ناو تكرخت
 ممالا مساب ةرئاتخ تارئرق ردصتلا
 ديد ههيط مانا تحيضأ يتلا ةينمصعملا
 ةيقيرمالا ةرادالا

 0-30 - لامس ديرب ةيكيرمآلا

 ةقاحلا تامرالا نم ورخلل ةقظنلا
 تايالؤلا دايميياس فخفت ملا
 ةهدجسلا

 لا ءوخنلا درورسم نع ددتو
 نجلا يصاسولب دلاو ىملسلا راوخلا
 توكسا ني امين ةققتمملا لكاشم هاك

 تالخوسلاو ةيزكبسسلا تاديدهنلا
 ةدح مداير اهباش نم ىبلا ديبالا

 ههطعلا“ ف رثوتلا

 هور دملا لاصنسا يل ناكو

 قلووسملا يم دفع راطبملا يف يئدوراج
 هفامثلاو ةعراخلا سرارو يف

 مالغالاو
 مساس فيض فينا ديسلا دكأ امو

 قيتحتب صلخلا داحلا قارملا ناعيا
 عم ةتراوثم تاثالع ةئاقاو مالسلا
 سابا ىبع ةمئاق ملاعلا بربع

 لاداشللا مابتبحالا

 سلهسا ديسلا هلابكتسا لالخ لاثو
 انلا ملسلا سلب سيئر سنيورش ام
 هرايئخاب عالسلا ةيمقا كردن اثنا سما
 ةيئاسنا تاقالع ةباق# مئالملا عابملا
 .,بوفضلا نيب ةيميمط

 نا مالخالاو ةفاقثلا ريرو ديسلا داو
 وع سح ماده 0 سيئرلا ةرداعع
 لباملا يئاسسملا نيف ةديشالا اهجيهلا الا بل نم اننا

 اديسحبو هقطيملا ف همادلاو ساس
 سلبا قارغل جهنت

 مدفع ني ميما تهنثي كيل دج
 ادش لّمم نا لاغو قارعلا ىلع _'و ب
 نوكتت داق بدع اهاارلا يوام.»
 هيدسلا باوسلإ مد اك ةهيانفن
 ىلا ةريشم اهيندلدسا سلا باه و

 س اهئاتبحو هدم تابالولا مش ٠

 وف ةسيدبملاو ةقم يصرأ نسبا
 اهب مكتسبلاو اهتاورت ىلع داوشاسما

 هيردجتا هجئاعللا هيما حصو'و
 اهتمدعس يفو ةفظنعملا لكاشم عيمحل
 راوجلاو او ةيسيظمسللل# كيدضنلا
 لا كلذ رودو بزجلاو لامشت» دن

 ديردع يملاخ يداصختا مازظس دس د
 انا مساح فيصن فيظظلاديسلا لاعب
 داع روكي يتب ىلودنا عاطسلا اى

 قفز عوضومللا رثقانب نا بني اقيصبسو
 رثطبب هخايو ةرتعاز سساو حياعم
 ةييحيرامتلا .:ةايقلختا تاراصنعالا
 ةسئاخلا لكاشتاو تاعارسشل

 يتلا تاووطُتلا رطادمم نم ردخو
 لاقو , يمرفلا حيلحلا ةقطدم اهدهشت

 يملاعلا طفلا ند ةئاملام 8١ نم رثألا
 نوممدبي نيدساف مالك دوخوو
 ىلا ةغاص# ىاودهلا لثعا نم يواشرلا

 ينك لمعت يتلا لارتعالا يكعي ةنغر
 نم ديري نأ همانظ نم برسلا راس جايكلا

 صرف نساك مئاقلا عشولا ةروطن
 5 3 ماسلا

 ميادع فيصن فرظل نيسلا داشاو
 سلخ اهلدسي يتلا ةريخلا دوهضلاب
 ربكلا يباسالا هوو يقاحلا ملسلا
 وبر يف رارتتسااو مالسفا ةباقال
 سلخلا رايق ةيصضا ادئؤم ةرومدلا
 ةرود ريرعتل مالسلل يلود رمتؤم داعب
 برصعلا ءاهشأ دعب ةصاخ ةريثاتو
 نام فلث تاساكعباب ةدراسلا
 هل اطاش

 سيئر سيز رهام سلجم( ديسلا لكاو
 دامتعا ةرورم يملاقلا ماسلا سنك
 ١ ةيجاودّرالا ضقرو دخاو رايهم
 ودلا ننالا سلجم تارارق .قيبلعت
 .ةهئاقتنالا نع اديمب

 ىلع ةيادسلا ذسس ابيكا امنا لاقو
 حيدخلا ةلكتلل يبرملا لحلا ةرورم
 ةقطمملا لئالبم عيمج لحد لموتلاو
 ققحتبل ةين ةيضثلا ةصاخو
 تمالاب بويشلا ممشو مالسلا
 ,رارظتسالاو

 يملاعلا ملسلا ةمظنم سيئر لبقتتسي ينطولا سلجملا سيئر

 اثحب_ابركر دمحمو دولوم روثا

 ةيبابشلا تاقالعلا

 قارعلا عس نادوسلا ءبعش

 نابيذ مولوم زهبا ديسلا ىقتن
 نادوسلا بالكل ماعلا ؛استالا سيئر
 (١ بحي ايركر دمحم دهسلا ةسائرب

 تاقالمين تحب ماقنثا لالخ ءلئرجو
 نيداسثالا سيم ةييابثلاو ةيبذلطلا

 .نيقبالشلا

 ِ ولا داحتالا سيئر ككاو

 | بابشلا لئاك لك قارعلا بابشو
 ! ةيبرغلا ةمزلا اياملا ةبدطلا |
 :  يسلاطالا يتيرهإلا ناز دخلا نص

 : نأ ىيخي ايركز دمحم ديسلا لاقو
 نادوسلا تايشو ةدلظو بحش فوتو

 باو وه امنا قيقشلا قارعلا عم
 ةلخرملا همربت يمرخو لاضب

 ينلا ةيبرعلا ادتما ةابح- يف ةريطخلا
 يسروتلاءاستسالا تالا بلطتت
 .يقيقحلا

 ةيلطب

 حااص يدهم يئدعس ديسلا لبقتسا
 ديسنا يبما يبطولا يساطملا سيئر
 ةيئلنع نسئر سوريهام نيلكمفيا
 قلرسبا زوري يذلا ةيئاملا مكسلا
 ايلا

 ليات صرع عاقلا لالخ يرجو
 هتار دانفو قارملا فيفا

 ماتم مئافلا شيلرلا ديسلا اهحرش
 مالسلا لالسما لخا نم نيس
 ةيسلطالا روتمحلاو ناردعلا ةهجاومو
 قيبحتلا بومشلا عم لماش راوج متفو
 .ملاعتا لود نحب ةلادعلا هيعدايم

 عبام يدهم يدعم ديسلا دكاو

 قلطلا يفارعلا دادعتسا ءاقنلا لالخ
 ناه يبيللا لداملا مالسلا قيتحتل
 راربقتبالا سعت ةضيكم سا

 ..ملابلا بومش عيبجل مدقتلاو
 3يدهنلا ةجهل هرولظك ىلا هبدو
 راد اهسرامت ىتلا ناودعراو
 يتلا ةيسايسلا لالخ نم ةيكيرمالا
 شوب يكيرمالا سيئرلا ابهحجهتمي
 هلافطار هبعشو قلارملا ىلع مادتعالل
 »8 رارفقسالاو مالسلا ل ادكؤ م هئاسمو

 جتامن مل هم اقاحتي نأ مب
 يابا هيبرمل ةقطدملا لكاشم
 ةيميطسكبلا هيمتلا هماخو

 نيسهخ مادص يدغ

 يكونبا يقتلي
 نيسح ماده نشدع ديسلا

 ةيدطولا ذهدلوالا ةبحللا سيئر
 دمحم فيسلام سسا ةفيا ةيمارملا
 جوبشلا سلتبم وصع يكؤموا يسجن
 .هل قفارملا دقولاو يناناهلا

 عرش ىلا فيصلا دولا حسساو
 ةيسلاوالا ةهسحيللا ةمهم سع لشفم

 لمحم همييلعو تيحلارملا هييطولا
 ةيركرملا ةيصايرلا باداهتالا

 ؛ نيوكلا هظياحم ليكو

 ميدقنل ةبظاوملاو صرحللا
 تامدخلا لضفا

 حئاسلا ةمازتع لالبص يييملا عل
 اعاسما بيوثلا هظيادم لستو
 ةلطر اتسم نسما حاض اهسوم
 رباؤذلا و اسور ةدابسا) ةرهج فيوكلا
 هظفاخلا قف ةيركرلا

 زوالا هسفانم عامبجالا قالب منو
 هطياختلل ةيبنابلا ةسرادالا
 سشاوملا روم“ ليهستا تاهيجوملاو

 هتاهمحوت نا ليكولا ميسلا دكاؤ
 رييئرلا دمسلا اهنآر يفلو ةدايعلا
 قارعلا رحت يباب نيج مادخ دئاعلا
 مس دهم لكلا نم همطاومو صرخ لسملا
 بابهنلا هقاث لبلذسو لصغا بامدخ
 ةظفاخملإ ياسا اهنم ىنانب ىلا

 ناملس دواد نايدع ديسلا يفقثلا
 مظسلاو ةتادذملا ةئطس سيئر
 دوسهلا لمامق دمو سما نماستلاو

 نىمرت ديهوات ديسلا هيائرب رمجلا

 مخاسلا ميصتم يف كراشي ينشدلا بوز
 هادف ايلادح ماعلا يلاعلا هنايصناو

 هييبلمم سسيئر كيمسلا نيئرعتساو

 راما ,مامتلاو ملسلاو ةقادهلا

 هيزارفتسالاو هيرسانلا تافطظللا
 يقارفلا لبمج هييويهمتاو هيكيرمالا

 تاملاة مال رم للل ةسرفلا دسآلا»
 مسيصتو مهيؤوسحو مه مهو

 هفضنملا فذهب هلاك لا عاضوالا
 مبعسن اه 1ز١ ةيعخو برجي رئابلاو

 ءرمتك هئراك يؤكس

 مالنا لسر هتراشم نا حضواو
 1 سارفلا ببشقل مئاسا ىل لحانو

 يكون م راسلا لالطعال رضاتملا هيف
 هيحملا جئاعللا بوحس صب اقبارنلا نمع

 هيسامطلاو :ةرفمسالاو ركل

 ربط بور رسارك دم راك دمنلا رمشو
 يضارعلا ففشلل ةوبندشتو نركب

 ةنعزلا بذك# يبلا هممثخلا هيداشو
 ةلاثلا] ةقلطتللا بيج ل ةقداقتا

 ءركمما يلا هعورملا برخلا راظنس»
 ءرملا براوكمإو لماشلا اق زاهر تابع
 ةضصقو ان انك همك دمدنت دف

 لداعلا مالسلل قلطم يفارع دادعتسا
 الماش الح ققحت نيسح مادص سيئرلا ةرداسم

 سوريكاس سلجشيا ديسلا دكاو
 يه ةيلاعلا ملسلا ةيطدم سيئر
 ,يملس لح داجحيا لحأ ص ةمللمللا
 سيسالاه هييدابملا يلا دنتسي لماع

 دبمو رباو>لا لع ةمئاقلا ةحبدسصلا
 ,هيدهتلا ةفل

 ست هايمل املا ملسلا ةمظدم نا لاقو
 اهدهشت يتلا تاروسنلا لح ناب
 ةفطنلا

 ادهعب يبرشلا راظالا ب متت سا
 يبيحالا تابوشحلاو ليطاسنالا نه
 تاوفلا عيمج»م باحملا بوعو ادكؤم
 ةيبرعلا ةلطنا ١ نم ةييدبالا

 مطعم نوكت نا ةرورم ىلع ددشو
 سلا يباليحب اهردصي يتلا تارارقلا

 لا اريتم ةييف ادضملا نم ةدحاو جروصم
 سلحلا اهعبتا يتلا ةيجابدرالا ةفص
 قلرفلا دع ةريكالا هتارارل يف

 سوريهام سلجيؤيا نيسلا داتجو
 يح ماقص ضيئرلا ديعلا ةرداننب
 هقطمخلا لكاشملا لباش لمع داسبرإل
  اهيف راراتسالا امصو

 حلام يدهم ىدعس دهسلا ىققلاو
 يذلا نييهنسرفلا هامطألا دقو نما
 اهلاحح قارحلا روري

 سلحلا سيئر ديسلا صرعتساي
 تاءارجألا فيصلا نقولل يبطولا
 2 8ديدفإ# ةينلسا تاردامملاو
 دابحيا لخا نس رارملا اهجهنا

 يدلا عاضوالا تاروطمل لداغو يفلس
 لج يلع ةدئانو ةميونلا اهبنهش

 لالخ نم ةعطملا لكاتب عيمح
 دينلا ةردقيم اهتسهي يتلا مى دادغأ
 يباتلا ل يسح عادص فئاملا) نسي رلا

 رساملا ف نم رشع |
 مهد يلع بباثلا ياردلا ضرح دكاو

 هعا/ مئاسلا توعبت عبس تافالعلا
 نيضعدل يييرشقلا بييثللا هةيحاحجو
 ملاعلا يف مالسلاو رازرغيسإلاو هموسن مل
 ترجلاو ناوذملا مههل نع اذنمن

 ةيعديهمتلا نماا سلجم اهردصا نمل“ ةةئيكبرمالا تارارملا نا دكاو
 ةقوقح نس ىضارفلا بييشلا نامزح
 عبمج اهب عضم نما ةعورشملا
 رابصج رضرف را ةياتا دلاقتا وه
 هنابمنو ةجوسو هلافطا دبش ربات

 ام نأ مهقم ل" ائيرب) يلع را لامو
 نب دهسرع همم يه هقطبلا جدهم
 ؟ديعم انعلس اهلج مه دخو برخلا ناش
 هل كيعلا لضابالار ءرشحلا سع

 يييرقتا نسثتلا ةفولذ ءايهعا ربدعو

 ,قارمل# ففاوسب ريمكلا مهرارعا نك
 حمو برشلا اقبال هياوعذو همملسملا
 ةققعفملا بييحن لظ# نم ماش راوج
 ايه ددسهلا يلا رامعلا بالو نم
 لإ ةديستلالا يئوسعلاو ليطاسسالا

 جالسا
 تناح ىلا اسيرف بع فوفو ايدحلاو
 دعم يمايتتلاو وف حلا قارغلا بمس
 ىناقلا ىئداهسألا ماضخحلا ههحاوق

 فرعالاو نيماونلا طيسا عم قايبب
 هفطنالاو خباوللا اهرقن ىلا تلودلا
 مئاملا ل ةدمسفملا

 5 صقل لاما سما بلدب
 لياعت يبوط». راعث بحت مالملل
 مايا دث الن مالاسلا

 هيب كلراتشت ىكدلا رمت ولا عشار

 هيطيسملا قئاوزعلا ءاسور لثمب دوقو
 القلاب ملافلا ةيراظنو كراعنو
 مالسلت يماسلل ىبوطع لييرتو
 يف هشبسلا يتابك# ناوحا اهئدبتا
 قارغلا

 زيزو ليصاف هلادنع ديسلا لقنو
 ةبيلك ى هيبيدلا نوؤشلار فاقرالا
 هبسلا بايحب عانتملا هسلع يف اهاقلا
 هيبايسمنو نييمتع ماد دئاقلا سينمزلا
 لاسمحلال دادسلاو قيفوتلاو حاحتتام
 رممولا#

 رسكتب رسمؤملا اله ذداقعنا ىنآ لاثز

 عم هتنيمح قى نبذلا لعانت ىدم
 35 يديلا يحلا يبباسسبالا ريسعلا

 ليبفلاو هيضملاو ريخلل 6# بيكي
 هيتانضلا وف نيدلا ناو مالسلاو
 ىلإ ريحلا اياثب طاقجتسال هحئاصلا
 ءيساسنالا ريبصلا

 اكردصضا يملا تارفرعلا يأ باصاو
 لودلا مالا سلحم للااقم ىم ناكيزمالا
 ف يمدتلا ىدقت ىماكما يه
 ىدلو ةيصيراتلاو ةيفقشلا تارابتغالا
 عئاصمل امين ريكغتلا ل هيجساوررالا
 اهبم ناجت يتلاوةيكيرم ا ةرددإلا
 قيزم ءارو نونهاللا بهاي هديك حومصوب
 اياصو معارو قوكرتبو ةدلاغا ثايرعم
 انديس ةيصوو ةيماج ديوامسلا يايدالا
 مالبملا هيت حيسللا مالسلا لور
 ماجا

 ةسيدوسهصلا رشاودلا نأ دبكاو
 ابسدتأ ام لكد فمكل مل ةيكروم ؟او

 انيس دم ةفشبلا مئارجلا نم هيلي
 لد ليتفتلا) ديرشملا نم

 فدقلا ديلبنب بادو صصذلا بزواج

 ايناهم بعشتا اده ةيعمتب ريرشلا
 .نيرجهملا حاوفال ,ناكملاو وحلا وتهمل
 نا يطنلم يلا يربشلا دوهع ىم
 امتاشفمو هسرسملا اهتمأ تاسج
 ةأشهارم نود ةيحيملار هييزاسالا
 هيباسسالا+ -يحيراشلا قوفحدل
 ءاج انه نمو اشعاو ابعت هيبوقلاو
 ةكئات ناس ىلع يازملا فيوم

 قاسح مادص سيئرلا دييسألا يجيرادلا
 هدعوم ىف يهلالا ردتلا هاي ىدتا
 ناهكلل نالا لقب حمس نك هنا نيل
 ةديرملا نم شنيرمب ينويهشلا
 تازواعمباو

 ديسملا اهعلطظ ١ يملا موداسملا لا ذكاو
 يناثلا يف يبع مالم دئاق سيسرلا

 اعلا يللا دهياتب بيطيع با نم رسمك
 هلواغ نسا نم هثعبفت ال يلالعلا

 ل3 لهملاو مالسلا قيقستل ةلماسو
 اهلكاشسم ةهحلاغم لالخ نم ةتطدلا

 ,ةدحاز هربا
 هوسل ةيكيرمالا ةرادالا نأ حصواو

 ةردابملا هنه ثففر ةقبسللا !هاياوم
 ةصرف ماطعا لدقو اهروتمس لثخ“

 برسغلا دين ةسمزألا جاضفم نوسكي نا بجي :ىشتوساك

 مسلاب هباهمس 1١ يع مدهو اهكساردلا +
 كبس يضفر ةيراهدل ا عيئدابملاو

 هشانالا ةدئاسملا ةيعمح

 ماكحا عمم ىقفانتي رظحلا

 ةسبارلا فينج ةييقافتا
 ميدقن نيريخلا ةدئاس

 لافقطال ءاذقلاو عاقشملا

 قارحلا

 مهفعفصجخ بعيب  مماو فيش
 فلاش ىملا ياريذل ةيئايسنالا نهشاسنا

 هسلودسلا باشمهلاو تايمظبملا يي

 3 هلايفلا ديهاسملا لا هياتسبالا

 قازفلا لا هلعافلا تادكاسللا مسدقب
 تيلخو هنيطلا داولا لاكم يف ةضاخ
 لافطتت

 دن بباك ىبلا ةصفخلا تردبساو

 نصاسملا لوشا لف تاميشل يف بصشس
 دسص يصورفملا يادامبت7ا ريطخلا'

 هيودالا تالانم ل هةسماخ قارقلا
 ااناطألا بسلسو عارشلاب

 ؟شراص ائاهسا لكس هسا. بيااعو

 يقودلا نوناقلاو ندتحتملا مها قاشممل
 ةيلوقلا فارخإلاو رخياوقللاو ىصاسنالا
 اهلج نم يلا ةساسنالا هي داملاو
 ةدقللا وما بلكت

 نما اهن ادم ل هسمخالا بهاضاو

 لكس وش ياربما د يضورفللا رطتملا نا
 للاسم وشو هيسرخالا لامع الا لهكنا نم
 حيو هيبازلا يفييح هيعاقسا ناكخا 2

 صيدا ةيابجت قلعمللا اهلوكوسورب
 ياللا اهيتذب ل هفمحتلا بعسفواو

 ندسارملاو فكحسكلا عيمش لآ هدعرو
 هملا11“؛ تاظتحمو ارسمزبس 3 هيياتعالا

 مضوي / هبا ةيرييولا رويزقلملاب
 عوج ناك يال حمس دلافلا ف وبات
 ناوملا رم سيقما مزركبو دلضكام بمس
 هيسكفلاو هييادنلا'

 نحسسملاو يصرلاو لاقلت 3 نأ بئاعز

 رجخ لسملا اريج باحمم لياؤبا ةوياك
 يبهوحم
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 مالسلل يحيسملا رمتؤملا لامعا ءدب '

 ةينوسيهصلا ذدب رعلل دج عضو دئاقلا سيئرلا ردق :فاقؤالا رز و | لسكاستملا لكن

 انهم اتالا هم“ بعام يلا ةولح
 دنلا عي عيلبلا دياعسسا

 ليساغور ىاس لرسرمفسا ةيفتاسحلا 1

 ناك لبان كريزفتب توامس لوال"
 هيلا مساي ةقلك ىفل' ف نادلكلا
 نا اهي دكا زيؤنلل ةيريقحتلا
 اهل صرفني يسلا ةيداورهلا باني مهتلا
 تاذشطسبلا ءارل نم بيمحلا انشو
 ينرملا جياضلاو هريرحلا يي هيزمحاا
 نان ,السلل اجراص اديدهت لئس
 ووعشلا

 احب يف . انها عملي يعن .لفو
 للخا نع لمحتو يلبتل مالسلا ةبيدم
 ةدهي يذلا برحلا عيش كامناو مالسلا

 ردهب لب * ةقطبلا ددهبو انتاج

 ربكار عئابنلا رضخار ةهييمج ةيرشنلا
 لبا نع لمعت نجم كلذق ثرازكلا
 مالسلا قيمت يف رثبلا ةيسا قينحت
 لجا نمو لماش وخلا شياب لبا نم
 رشسلا نسم ةقيثو هبيزع نافالع ءاسرا
 مهساصتاو مهبايدا فاعتحا يلغ
 ربوكلا «تارا لع يىغانلا لفتلاب
 ترخبلا حبش قاقياو بايزالا تيقشتو

 هدهللو ابيه نم ادباء لوسي ىسامو
 ام داس ةبماسلا بفادشالا
 لالخال ليعلا لخآ نم ملاهلا يف مالسبلا
 يحنا :ىداعبو دعارق ءاسراو مالسلا
 ةيفئازسم ايههديست يتلا لدعلاو

 سيئرلا ديلا الوعد عم ةقهمارثمو
 «افرو هلا هطشح يسع مادص دئاقلا
 يشع يماثلا يل ةيئاسنالا هنردابم ل
 رهصضأ اهيل يسرق يقلار م3440 , يح نم
 عيمج لصت ءانبلا راوحلا مكاوق مها
 مهاحدالب مهاقتلا حروب لكئاشلا
 ,تارظالا ميمج نسب لداتملا عارتشالاو

 يشتوياك نويزالبه نارظلا نشلاو
 ف ايه هلك ىعبلا ىف سبدقلا نارطم

 زمرو لهصالا يقاردلا بشنا اهلهتاس
 مادسع دتاخلا يسيئرلا ذيمعلا هداهج
 ىلع مجم للا لغو لش هللا اعاد نيسح
 مكطلا ىلع رقلظنلا راستمةاب يقارعلا
 لكم انلاو

 قسرظلا لوا وه راوحلا نا لامو
 الداج نوتكي نا بحي ياا دالسلحرلتل

 لالخ يتنيلا هقناحم ق بذنب
 ماعلا نه بساللا هرشنلا رهشالا
 نييالب ةرشع هقلكب عيراشم قاحلا
 رابيد فنا 774

 طياحم يثك كهف باث تمملا لافو
 ةيهارنلا ءابنالا هلاكو .انارثا فحنلا
 راثببال ليفاوتب لمثلا نا ةظطفاتنملاب
 نب اع مامالا بيشمو ةيبكمو فحدت
 ديرمل ةربك ةييام ءاشناو بلاط را

 ميه رسز هفوؤكلا ةبي دم لإ لك نم ملمس
 يصيرابلا هفوكلا روم

 هيئارصأ نمرادم سمت نا .فاضصاو

 يرحب ةدخاو هطيسوممز ديون اهنراز
 هفعنو يييوعلم هقلكم ايلا اهب لمملا

 هثلاثلا هلئرتا لمه راسد نونللا
 ةطياجملاب سر ادللاا عامبل

 بالفن عطقاعملا ةيدلب يا ىلا راشفي
 ربكلا بحبلا وون سموطب خورتم
 هفلم يبمالسالا رارقخلا .نام يبس يئذلا
 تعروز راشد وبدلا فصيو رونلم
 نال هميكت نيضرا همظ !01 اهيا
 سارت

 راهمو حام برقم را حسواو
 تاكيشلا نم ديدقلا ب كيا دطن اكملا
 هنالك بمصنو اريووقش (3 لوطن
 قلقل تتايبيثلا بركلو ةميام بافيجم
 فلا ١4 هقلك تاجمملاو تاكيشلا نب
 مايرهكلا درثأد يرشنا ان .) راشد
 لوظن نبامك ةيفاد طخ ةقحتاجت ام ١

 افقنر نودلم ؛بلكو ريموتيل ١
 هيناس رهركلا ةوقلا لامشن 4و زامعرم وقلما
 كبتكن جدحو "09 فالع دعتس ىف''
 مكسسإ ةدلومو ةلوكم 63 بسسسنو
 نم اذدع بهسوو راب وقت ةقلكن |

 تايابحالا ةهحلاقف باقتحملا
 . هسانروكلا

 هيرسدم يا ظفاحملا نبسلا امو
 دبماف هلكت اثللاب رومضلاو قرطلا
 ميماتسلا هينراقإا قيرط يسيختت
 ياتمم دسؤكت ”زسموتابك 71 راودتس
 رماعع ىرفس عطاشبو راسد فلا 32و
 نولي ةيلكب فعن ةيناوندلا ويرظط
 اريموتبك !5) طيلظحمز راسد غو

 دلطحلا رش ايقعلا مغ ءالبلاب ةيابنو
 ةده يف سهام 1+ ايا برجا لو هس

 ترخ لوكنت ةهباق نئاعلا لم ةيطمملا
 حيراملا عدهسشت مي ناسدو مانع

 ايتولاز هيبكحلا ع ذم 5 .بفامضاو

 لماشو لداع لج للا لضوملا ءريجلا
 يذلا لجلا للذ ةيديطسلفل' بصضعتل
 لكاشم لج يفا ابتاقلب يدؤيب
 ءاهلك هفطملا

 يبارلا اطندذ رام ةناقق لاعو

 ف ذيروئالا ةيبرمملا هسيئكلا كريرطل
 ف انه يميدجي نييجيسنك اننا ملاقلا
 تايسيخلا فقكاود نيو مالسلا دادنب
 ملاعلا بوش عبست» بلاطظم نسل انكلاو
 نا دب نوساليو مالببلا نونحي نمع
 تلوفلا اونوقيو ابنم مهئاوص» ؛رسفري
 ؛ريرجلا هش مجيلحلا يف ةدشتحلا
 دلقيرملا ايئربا دحاو توصبو ةيبرعلا
 ةمهارلا ةمرالا لكلا حاتلم ن# اهناتو
 .مهسقنأ هبرعلا ديا يل نوكي نا بجي

 وشو موبلا قارمن ىرن ندب باماو
 يسن نم تاز لبق نم رماتعم
 هرب قرط " ههخو ير تقئغلا دقو الدش

 ومس ' اولا لوصو علب اوجو ارحسمو
 ييعالخ ا كادشو هيلا ةيودالاو يبلعستاو
 رامهلاو ةيبصلاو لافطالا نم
 لسملاطب مهتاهما يدبا يلا نوثطبب
 مهتغ هتمبب يذلا ءادملاو بينجلاب

 ببسب اودوت ضرس ةمثو ةدختملا ممالا
 . ءاودلا س مهتانرح

 يه هذ له الئاق لهاشو
 يتلا سبسألا قوتحو ةيءاسبالا
 نصري لهو نزيرقلا اهلع ثدحتي
 تذولا يف ةيبرشلا لودنا ءامخر كلدب
 مهبالك ماثت نا مهيضري ال نيدلا

 ,.ةمئاج مهطططقو
 اهنلعا يثلاتاردابملا نيمخ نا دكاو

 يبسح ماده ذتاتلا سبئرلا ديسلا

 َ نلإ ا ,لقكاتتم لوح يف ةقلعملا لكاشم يملا
 ريدقلا ليلا ةميوحو قيئاص
 دئاقنأ سسينزنآ لبيس ريمي مهيأ نا
 ةعاضرإز هكراسي يفو لشنتح ماييع
 ينيماهللا

 يد“ ركنس تريرطملا ةظيحلا داو
 ةيئرستلا ةمميدكلا تريبرطب يناثلا
 ةلطنن ي يكيربالا لخدتلا ين هميدقلا
 ديخا وش ةيبرهتا ةريرحلاو حبلطصتا
 ء«ارو بينعغا يثلا ةثيرح"ا تاظطحتا
 مهطنلا قارصلا برت سيياركبا
 ديسلا انهسيأر نلعو ةدهلا هثدابتو
 ,.ييسخ ماقع سيئولا

 هتكملك 3 كريراعبلا ةطدغ ابحو
 ةيمابسل] دث اقل سينرلا ديسل تار داس
 بأ نم وشع يناثلا ف هيتردانب هصاخو
 ةروصب ةلطبملا عيمج لحل

 ين لدار لماش مالس قيقاحتلو ةلباش
 ةقطملا

 نادامتلالا راسسستا ينادتاو

 مينل وه ريرخلا قارعلا يلع صررفلا
 كقول تطلعط يتلا ةثيسبلا اياوثلا نع
 ةباركو ةرفاظنا قارملا ةريسو ةطيش
 ,مابمج ةيئاسنالاو ةيبرغلا ةمالا

 نه ةيترسب رملؤفلا ف تيتو
 د مم ينبا يلورازابك لثيوركبا
 كريرلعي ةطيغ ا ةهجرم ناكيتانلا
 ةسادقا نا اهيف دقا ىنيثتلا لع لبام

 يلقدب هللت يناثلا سنوب امسوي "٠
 هج عب ادم

 ثادارالا يرد عسيمج ةرقب عجمي
 ناو عارخا ىلإ ةيمئاسسلا
 علاصلا رابتمالا نيني دخلاب برؤد
 ةردقلاب هقوثو عم فرثغ لكل ةهورشلا'
 ,مالسلاو لذعلا بلط .ي ةيرشسلا

 اب فطمالا نم تايقرب 2 انك
 تايالولا نرش .فشسا سماخ ماردا'
 ايقرشلا ةميبتلاب ةيخيرمالا ةدعتلا
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 ةديستخا تايالولا .برغ ياراب
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 ليثوب امم راب فلسااو نطتشاو
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 هدد رمتؤملا حاتتنا ةملج
 تئاوطلا ءاسؤند.: ىرولا قيهسلا نم

 يم عستلاو يحيسلملا نماضتلا ريرعنت
 يدنا عسيتشلا لمعلل يدصنلاو
 دض ناودملاو يفينا سرق هتدتما
 نع هاودلار ءاذحلا عممب مدنالا انقارج
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 قاتوالا ريزو لضاف هللادبع ديسنا
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 ةيقرطلا ةيحيسم) ةسيئكلا» نايس
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 نايرمسسلا ةفئازف سيئر اهييلص يسوي
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 رواشم ةسمح كثحبلا سنو

 عالسملل ةيحيسلا ةبؤر تنئاش
 يملا شيامتلاو ةبدرشلا هسيبكلاو

 تورخلاو ةسيفرشلا هيسكلاو
 هةيسافن
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 قوسر تاششلاو ةرداملا ردسج
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 جورخلا ممسادللا تووطلا

 يف انج دقفملا عصولا هده نم خرختو
 ةثراكلاب ددهي ىدلفي ١ بنعم

 لك لدمب نا ىستب اننا تاصاو
 اهريخلو ةيبرعلا نا دثبلا لك ى نيرهتسا
 درهجلا مالسستل ةيحفا نادتلا نم
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 نأ البن نب دمحا قيبآلا رثاوبخلا
 مافختسا ةرادعاب ةرارق ل .نمالا سلجم
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 نأ ادكؤم كداب اهلصوو قارفلا
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 رمتحسم ءاصعا ىلع هدشب بطعم يقلا
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 لالخ نم عمجا ملادكا ف مالسلا رئاكو
 هيبايسألا توعشلا قوقيع ماربجا

 يلوصش لح ةردابملا
 عييمرلا دنك ىف ادعملا لاح شكارم يلو

 برسل هيركرللا هبحدلا ومع .يرهوت-

 , اهتايدسو
 رخا يش ةدكسملا تايالولا نأ دكاو
 هيوذلا هنغرشلا - ثدحي س

 تئار اهتيذجم اهنب ثدحتم امدبهو
 مليلس اهركدب نق ابل

 قلافلا يق هرركسلا اهتاطروت

 نكامألا يل مويلا ىباشرالا اهدجاوتو
 راستلاو دجن ل هفلمملل هيدكلا
 ..ةيسرعلا همطمالا صرب نم ةثرابمس

 تارباستب يرهوتس ديسلا داشاو
 مقطننا ايام لعد ةيملسلا ,لرملا
 سيرلا ديسلا ةرداس اهتددلس يو 1 ١ ةرداعم 3
 0 لثشع ىلا ردم يقلاو يضاملا نا
 ١ هيصفغلا ادع راهيا جيني

 هيبنرمل# اياهقلا بتافظم ق ةمسرملا

 .لودلا عمبجملاو
 صرخت نا ىلا ةيبركلا ةبالا اعدو

 هوم نوكبل قنقشلا قئارخلا هبايم ىلع
 ةيبرملا همالل امممج- اعردو ةلعام

 نع ابرمم يكيرسالا رارنيالا دو اقساو
 هتدايفو ىارعلا شيجر بمشي هتكك
 بايذحتلا لكل ىربعتلا يف ةرصمتملا
 هيلويهشلاو ةبلايريمالا بادي دهنتاو
 نيدلا برغلاو برغلا نم امهئاطخو
 ,.برخلا لوبض نوقدي

 هيهرشنا نا يسرغملا يمامعملا لاتاو
 يه مويلا اهب فرتعي يتلا ةذيحوتا
 زهؤطغير ابسولوعكشلل امثاللما ةيعرش
 ميعامسإلاو هبركسسعلا امتاردق
 لاجبب» ؛ا) ه«:لايصتلالاو ةيمكملاو
 ,دقتلا وحس يبرملا ابيفبش ماما
 يراضحملا رولختلاو

 يرهون ديسلا ايمعو
 اشهجو ايعش ىارغزا روبم هثيدت
 تاقعاتخملا ةهجاوم ىف ةداينو
 راصحلاو هيبورهملاو ةيلايرسالا
 ناب همان 233 للغ يما لاقو ملاطلا
 وف دم هكرغملا ةرغ نم حروب قربلا
 الا عادخا نحل ارهتسم نيمحلا
 همياهسو سسلابربما نم ةييرملا
 .هلطنملا ي امهكافلسو

 تيلكد يو اديدإلا رماح عمييشلا لاقو
 هلاكو ليارأ لرانللا ىملالا متنسملا
 رازرق نأ ضرس ىف ةيفارتلا نايبالا
 ملاظ رارق وه رجالا نمالا سلخب
 نب هن ال قيقتلا يارغلا ردم ىفدحسمو
 عيبشفب نأ سفح دع و :نضرشملا
 يآ دهن اهيناتتبا لف دهءاسو نأ ال بورحلا

 هيلايرسسالا دي يف ةميط تادا ىلا لوح
 نيملا فيارمل ايريبغب غم ةيكيرم#ا
 سئحملا ي مامعالا ,سيلاو ايوكو

 نمدا نسلخخس بتارازم نأ يفاسماو
 قارعلا دص ةونلا مادكتسا ةراخاب
 فدهب ىداصنقالا راصحلا ضرتو
 قاب ربا يفارتلا بعششلا عيوهت
 ةدحنلاا ممالا يباونو

 هيمس# سيئر ناممك ديمنس ككاو
 نا ةيسطتولا رماجيلا ةيماج ءايدص»
 ةبععشلا باوملل نكاربشالا داثحتالا
 ديرب 7 حوصو لكن لطستلاو نا يسرملا
 ىبلا اجرترمانلل اكنيمم يره اقارع
 عمرو نا ميرب الو لمتارسا نما ةدهن
 قيرطلا جمفنل ايلاع برغلا سار نارعلا
 ورخحنلاو مدقلا وحي هلئانبأ ماما
 يرامتمالاو ىعافتجالا مافرلاو

 نع يرشوكح دنسلا برخاو
 ثيمحتي ىلا سلرحللا ةدهل ةيارمتسا
 يقلفين امييع طقف هيكرشلا نع ازور
 موملا مزادتاسا ريصتو ىاربلاب رمالا
 رسالا ىلبسي اهدنخ نكلو هديه ةغورشم

 نصرا ليج ىرلا ينرنهصلا نايكلاب
 بعبتملا لممفب بوثسا نسرافيو بوعي
 تارقرل وسطت ضقرسيو يسطسلللا
 تايم يف سئقمملا ادب جدجنلاا مسالا
 ودجبللا) تانالولا هيسارع بكي قمع

 هيطرتا سسكعت ل و دلا .نمالا يسلم رارخ
 قارفلا دع نبل دليابسلاو هلاثعلا
 مهطامكلا اه ادناو بنكف بتييطلا
 رامو هبلشلا ىنكل1 ككمخسيل1 نم ةسب يفق ا

 ةمرالا راثآ نم

 دنهلا قف فشقت

 ةيبوكحلا ببلغا عاود يهلدوين
 نيج ةلسفس رتل اهنا هيفنهتا
 هماعت ةهتحاومل هيلّسقتلا باءارخالا
 تادجا نخل مجعابملا يباصتفالا عضرلا
1 

 نا هينيرفلا هعاكضلا هناكو سرت دو
 باقشنلا ضن تاءارخالا صن نس

 عايبزسهكلا سلناجم ل هيموكحلا
 انك هئالاب ةزيشع هيسبب فباهلاو
 مهتالقنب نلك ادوند نوفظوملا ةخاويس
 هضشفخلا تاواينعالا ينطتسو
 مهد ةيهوتللا

 لمثلا باقم نيرثخا هيهبج نمو
 نيرشلا ةيسيي انصقتع لل رشن موسرمم
 نوفولا لاله ىلع هئاملاب

 تينويسسابت هياسلا ربزو ناكو
 نيرعلا و ىداتملا ل ركدذ دق ؟هميبسس
 هيدنلا هسزكجلا نأ رجالا رهيشلا نم
 هنوبصلا علا اهصو بئرو

 ديابعب ايلوز اههاوب كانه نأ ناآلا ببن
 ةيشرص#ا داسحتلا تاسووسلا
 دامسولف »وب نتا ءاسق عيب بمويهصلاو
 لهبتنلا هنصعلا لج عملو هسرفلاا

 هييضبم ف تاجارصلا مل يف ىسلا
 طسوألا ىرسلا

 ةرزابمب كلسيمملا مرورس# نا العدو
 ىم» يبيح قادس يسيرلا طيست"

 تا رهش نم رشغ ىساثلا لا اهبلغأ
 لك ريب طيارتلا يلع نكؤت .يعلاو يفاطا
 طسوالا ىوشل" بامزا

 فورعم رارف :ءامتص
 هكاقا بود ةدسمإلا هيروهبجلا ىو

 رسلخام ندحت# يذلا راونلاب عا
 رالعياو عفن قارنلا كم قلودلا نسالا

 هيكررمال؛ قيحسملا نايالولا نم
 نا سا هث قيلعت ل دعادالا بلاغو

 هيملف دحال ةانعافم نكي رت جارعلا ؟دها
 ةقورمم تحتصا لوقلا مالا سلجم
 رصسامم رسئحمللا قلا4 دتننا نبا دنم
 ىرامسبا عباط باد ةجودرم سيياقمو
 عصارو

 سملسم بارارق نا ةعادالا بركدو
 مدشو ةيبنبسلاب تببستا ةريبخالا سا
 نىلغ ءبغرشتلا يفمت سهو ةيئادسلا
 هيطمو ةقطمملا و ييبحالا دوجولا
 لكان ةرمدم برخ رجدت يل قحلا
 راسعا يبدا نود سنايلاو رصقالا
 مهددهب نيذلا رشنلا نف ييالقا ةايحلا
 هنيجرلا برسلا كنت ران

 تارارب ىلع ةرباع ةرقد يل فاضاو
 لنا دنم لورللا نمالا يسلجم فقاومو
 يفكن هيلودلا ةمطملا لكيش ف دجو
 ريطحتاو مكلا لثكلا يدع دكؤت يد
 ناو هفاخ ستحل ١ لاصوايل باد يذلا

 ةيدحلا سب حفيرت تننه هنارارغ لك
 دىفعصلاو ةوسقلا سيبو ؟مهضمعخو

 نيب قرعت ال ثيح ةيحارملاو ةيعرشلاو
 -لثعاملاو حبا

 نع اهفيلعت ى ةعامالا لاتو
 تارارع يف ةيسالثملاو ةيقطسملا جياملا
 حصا يذلا ةيفب وهو نمالا سلجم
 مالسسو مالا نقيدتحا اديدهت لكشي
 اهرمساب ةيرش لاو ملاعلا

 هينويهص ةزيبكر وزختا
 هفيحم بدكا ايميا ءاميض 4و

 لا رجاوتلا نا ذينسلا نايبلا
 وه دسالسالاو ةيبرقلا ضرالا يلع

 يسيهضلا نايكلا اهيلع ةمتعي ةريكر
 , ةقطدللا ي

 ةيقارملا ءابنالا ةياكو نبارم لقدو
 ل اهلل ةقيحصلا نع مامسص يف
 دحاوتلا نأ سما يحهاتللالا اهضنم
 ١ فدي ةيبرملا 6 يف يبدحالا
 ات ىلاو ةيبرملا تاورتثا صاصتسا
 برملا ىول فاعضال ينويهصلا نايكلا
 نيمكسملا

 نايكلا نال! نايبلا ةفيهم تراشاو
 ام لكبو اها , يناؤصلا

 ي هيمو ةوض نم
 يس ويهجيتلا مليطيا ١ سقحت اة

 ديرب ةمالا وسام تعدو
 ماما ةدشو مرحب فوتوأل ةيسالسالاو
 ةيبرملا صرالاب قدحأا رطظحلا ةده
 ةيمالسالاو

 ايناقثنا نودب مارتحا
 بوم. هقيحس بدكا نامك فو

 مرتحن قارعلا نا ةيبدزالا «بهشلا
 تاراره مرثدير ةيلودلا ةيعرشلا
 نودسب نكلو يلودسلا نمالا سلخم
 لماعتلا يب ةيجاودرا يودبو ةيئاقدما

 لماعملا ب يبلايكمم ليكلا نوذدبو اهم
 اردلا تارارقلا ءله عم

 نا , نسما اهتيحاتتما 2 ثكاقو
 3 اهيعمو ايوت ىوكيس قارملا لقوم
 تناك اداالا مهثلا ..اهكيربا عم راوحلا
 عم لماعتلا ىلش ريشتس يتوب ةرادا
 اهتاملطب اياور نس ةيلودلا تارارقلا
 ناق هباسبا مده ىفو طقف اهحلاضشمو
 دقو ؛دودسم اقيرط لهريب راؤحلا

 # للا
 فيرس نتن كيسا
 نب قحسبب اب ةصرفلا ندغ ءافتعا ىلا
 نللغ سرحلاو بواخنو لقمتو ةبورم
 فورطلا لك فحت برخلا رايغ بحت
 فيولا روطت ان )ها هنأ ىلا ةريشم
 رابعلا بيلعت ءاختاب يكيرمالا
 ناف يتركنفلا رابخلا ىلع يسانسلا
 لا برضا نوكشت مسلسلا ةيوسبلا
 مملا لواسب

 ترغلل برغلا طقب

 روسي دلا هفمدخم بام ىدسلا ىو

 نرابي' هجولا نا ةيكوشسنالا هنن دنللا
 يسحاولل اهب دبصي 2و بك راعملا مالا

 ريرخ وه هديرملا ةريوخلا ي يمنحالا
 .يرعلا طقم راثت للبصعو برغملا طفم

 همممتلا حلاصت ميوملب هةميقُح بيرغثل

 يسربلا نطوتا لق مدعتلاو
 نسما هوب لو" اهددع ل براشاو

 ؟ددبمم هزجعو فراغملا م# يا ىلا لوألا
 تبدخوو يبرفلا لاصتلا اياهقن لفمم
 مولا عارتملا بلف ل اهيباتم
 هصوخب ىلا ساه 19و .رسادسلاو
 بءارسمع دنس اهيناللعو ةييرملا همام
 ةنارشس ةنم ناك اه قيقصتلا يضتسلا

 عمئاؤلا م همري هفيدد هقلدسم امالخاو

 طقبلا يركن هكرمم نأ بلاق»
 بزملا باورُم مها لكتب ىدلا نسرعلا
 مئرابملل هررالا نرتعولا ىيدتحا ريبعب
 اهييرملا ةوصقشلل اهيتحبصو يخربكملا
 ىيرلاشيفلا لالقمبالا لامكدسال
 تاراكبشالا نم نورمملا ريوتسيو .نيرعلا
 ةيلمتحالا

 لففت رامس يا مقيساسلا .حاصاو
 ن مجتولا عدشاط الص .'ك نر كل ترملا
 ميادختباو ةريزرتسمل قاؤلا يبرغلا
 اهكرانن ل هميرعلا دمالا بلاست عالسك

 دبابع نا 31 هيعورسليا1 او ةئلداملا
 مدع 73 لورتتاا اخي ةلاهعتو دتعدلا
 للةج نم ةسزتفلا فصلا نط ديرب
 معد ل ةدتستملا تابالولا عم رش رمؤب
 ينوبيهصلا نايكلا حيلدبو

 دهستتم نم لو2ا لدعلا نا ركدبو
 نا فصس نسما نولس# مف هدم ذقلا جويممس لا
 ةقيتتص لآ روسيدلا هةقححم اقول
 طمعا

 تحسس نآو دسعلل رسض رسضخا ء وس 2 2
 جسيلخسلا ثادست و ةسنسطسساتلا ةسيفقلا نين لسصفلا نكمي 3:شو رسمح دسيخأ

 هسا 4 ١

 برحلا نوضفري نويكيرمألاو نؤيبوروالا

 5 0 ميسم عاش

 سس زان يس مسسف ر

 قارسعلا عم مادصلل ةقهرملا جئاتنلا نم نورذحب عاربيخلا
 باد دج د تايتنالاو او - مماونب»
 طيتحم دمج هييدحبصلا بارشاظلا
 ديارسو مفاشلا ءانعزا ىف نازدملا
 بتكبش نع رميفتلل ىيئرجالا تاطالسسلا

 هساهفلاو شرم ططخت اهندنس
 يس اورتعلا

 ةعويحب برسل  سييزاس يفق
 انإسيلا هيسيرفلا هقوبان يسوكرغ
 ل ينابملا ىئدجا ل هقساب ةونع
 ههنا اخاحتج زو ةنمب ا سيراب

 هيبرحلا ةرهرخالل
 هيسيرخلا عئاشفلا هقاكو 2
 ثلاث وه انته نا سما ايدلا بدووأ يشنا
 مملرو فعت ريرهش قالخ راحت
 نامع ةغادا تلافو ةروكدملا ةعومجلملا
 رارصا تود ىلا ىلا راجعتالا نا
 هرئادلا ي نيتايملا دحا مييداج

 عهي ثيح سيراب ن هرشح ةسداسلا
 , ةييورولا اكيرما ةمماخ ربما

 افولال ةييويمشي بيملعاو
 دحو ينام يف راجتالا نع اهتياوؤسم
 نومضي نق يشكي عملو 0

 نا ةطرشلا ردامم بخمزار
 ووفلا لل بيظعا تاميلفتلا
 تايرودلا .ببثكتو ردحلا ةدغابصملاب
 ةمصاملا يف ةيكيرمالا .تايمسؤلا لوح
 . ٠ ةيصترفلا

 ل تسدلعا دم اهتاد ةعومتلا تباكو

 موحه نع امهتيلوؤمم لوسلبا 7١
 هبهردش ارارعأ قحلإ بارجفتلاس

 تانينورتفلالا ةكرت عرص ةهجايم
 جايسحالل سيراب يف لوب« ةيسنرفلا
 يرسألا راشتمالا ىلمع

 ل تايداخم نايسيب رائمستت ي رتلابا
 للملا يسرمملا لكافلا عم سنا طانرم'

 جيبجلا تادحا لوخ سابلا سيجا
 هيمرقلا ١ ةينيمزفلا باش اهلاو

 ليبم ينيكاح رستؤم ل :ةينس د لاق
 رايز دعم يسيراب يلا ظاسرللا ةيرداعم
 ُثحب صاخ قكشم ركرخ هنأ د بند
 فد لوسو خيلخللا ىف عسوب
 , هيمرتللا + هسييزكلا تاعالفلا

 ليم ةليللاطابرل ىلا لصو دم ىاكو
 «ءاررو سيئر رئارخلا نم ابداع هصص املا
 يف كاهلاك نايزام+ انكافولسوكبشب
 ةثالثا رمتسب برعمتل هيبسرا مرابر
 مانا

 ةرايرلا لالبخ افناك يرهيو

 رمح يمرعلا | ماررولا سيئر عم تاتداجسم
 سلوؤسلاا نم ددخو ينارفلا نبدلا
 نوامتلا ةبممت لوخ ركرمت هيراعلا
 يراعحبلاو يراصتقالاو يهابصبا
 لمامت لا ةفاعأ نيدلملا ,ريس يفافتلاو
 ةيلوشلا اياهقلا لوح رثخذلا ساهحو
 ةيصقلا اهئنبدتم يفو ةنهارلا
 اموالا نادضتسيبو ةيسيطسلملا
 , ةيبرملا ةريرحصلاو جوتخلا ةمطس

 ةريحم لكاشم هجاون اكيرما

 سبا ريرقت رتبور ةلاكو بلاعو
 كف ريح نرخلا هتساكأ ايل هما
 ا هناغ جيلتللا تادخا اهن
 0 ةحاولم حقا تايالونا يأ
 ىاذدملا يلع ةريحم
 مارس حصا مع بيسو اسوألا قرشلا
 يو ةسيكيزمالا ةسوكحلا نا مهلوم
 اههماما ةهحاتملا تارايحلا سردل

 ايزكسم قازعلا برخ را لاف سا كار
 ىف رارشتسالا ةسعرعز ىلا ىدرسس
 قلدعربسو طعسو الا يرسسشلا هسفطدنم
 لا ةدجاتملا تانالؤولل ةيداسم رخابتم
 هبا نح ةليجم ةيظيللا عاجزا فليجس
 يلع اهكبرما ايركمحم ةدوكعو بئكمست
 .لوطتا يدل“

 ريو طم يقسم يستلم ع تماطلو
 نش نا هلوق قدنالا نا حاعدلا
 رماشب هنع مختيبم قاردلا دص برع
 هرتنل رمتبسب ةرهبملا تايالولث مايثع

 هيمرسفلا لولا نيم ضخم ةديوط
 نطفشاو عم ايلابخ مقلاعتما

 قرتشلا يف ءاريخلا صبي نا تدكاو
 راهج ينارعلا برص ن' رو دقتمي طسوالا
 موه برت نأ امك هيف بوغرم ريغ
 ةيمردلا يمازالا ف ةمكيرسا هيركسع

 ريغ اربأ نوكي داكي ةلنيد» ةرتعل
 اميا هين بوغرم

 ابوزفأ ِن ةلاطب ©
 يرفآلا يلاصمق ا ديسصلا يلو

 صوخقم .نسرمو تبيرك متنه عفوت
 نوؤسشلل ةيبوروالا ةمورمجملا
 يدامتتالا رسمنا نوكي نا ةيداعتفالا

 ىدم ىلع عقاوتملا نم اظفبا ةكزمجملا
 لدعس عفتري ناو نيمداقلا يما
 . جيلبطلا تادغأ بيصن قس

 جاستجا يف نسرفوتسيرك .لاغو
 سعأ وناليم برق دقع ةيلام ءاررول
 ةكوسملا ف وسبلا لدمسم نأ لوالا
 لا دهنهيسس كلود ه1 نم ةقئألا/
 11441 ماع فةئاملاب 0,”
 اذهو .. 18141 ماع ي ةثاملاب (؟,2 )و

 هينضاخلا نس رمع وليك (470) مقب
 ىلا بعز باسلك هيف ببشلا نب“ اراك

 حييتجلا هفططتس لا مالسلا 0
 برجلا نع مامسبإلاو ينرعملا

 هللاكو بركذ هدينم ديشلا يشعو

 هضفراعم ببكت لئالدلا عيمتج نا ربهؤر
 رسثوتا ةسابسبلا هييبتاللا اكيرما لود
 لاق لافسالا ةيمكز# رطوي نكيرم#ا

 درعلا جيلحلا هفطنسم يف برحلا

 لع لحم ل يتون نا ىلا براشاو
 دو لود ءامعر لف نب ديهال
 يسلا هملوح لالخ ةيبيتاللا
 تصفر َّس ليرارمبلا ةرايزرب يبما
 لاا ةيركسمه باونق لاسرا ةئاسم ابامم
 يبرفلا مياعاا

 يئيرماا يسسيبرلا راطعسم لامر
 ٌنهوركوبكس يسري ىموغتا نمالا نوؤشلا
 «اريبك اشنتح فلاسن قارغلا يا
 هيستكم هبالصو هروطنب انجولوتكتو
 تاوقلا مب ةهساوللا ناز لراملا نم
 هةمنم نوكلس ةكيقارملا

 اويرشن ةيبويرفتب هلئاغع يف دكار
 مايقلا نأ ةيبدرالا بسحلا ةفيبصم
 عطب رجا يارحلا دسيح يسركببوك لمغم

 نسهكتلا ببمصي باسم
 ,اهرادتمل

 عم لماعتلا نأ فاهاز
 قم قوهظ بعص ريبل يفارعلا
 ةروطتم لئاسو كلتميو برحلا
 ةيدقس هبعاد ل

 قيسالا ةيجراخلا ريرو دتأ امع
 ميسو ناي لقتدي 7 هنا رعبسيك يرده
 جيتخلا يف ظافتحالا ةدحتملا بايالولا
 لوضع ديكدندج فلأ 17١ يلاويعم

 لا 331 ببشضلا ةديحدت بسب ١ مامملا نل اسأ ركدي ابامتها طغمت مل ١ تادحا مث لوالا نيرمشت نم سيماخلا فو
 ا ا هنداقا ف هلو وسي ل ةعودجمملا ي ةلاطيلا لدعل اصنخ ىئدملا ىلش ةيكيرمالا تاءارضالا دامسإب دممات هدحاش بخت ةومع كيكفت
 نا غويشلا سلجم يف ةحفسملا تاوقلا . ةءااير دهشب دق 5 ٠ يف دعادالا ىبيد برذا ايهيرف ةعاد#
 ةدحمملا تابالولا ةرد بسيل هلاسملا فلا ةنأم رهاظت سدراك يلو تلا ةلضمملا»نالارتيور براشاو  ةعومجم اهتعور دق تباك يسيراب
 لود لإ ينمملا رارقةسالا لم ماتملا ىلع اليوزنت برحل بودج قطان ين ىمطش لالخ حوصود تلحت ضنشاو اههضاوت دوو يلغ جاجمحإلل مولان
 : | 2 داجيا#ل ةدشاج ةرهاطت يف لوالا سم: جيلخلا ثادحا ,راخد عامتسا سيلج برملا جيتجلا يف ييسرفلا

 نيهوفتسا نطنشاو نان بترتعاو داعباو ججبيلشلا ثادحال يملس لثح  سلطمب ةحتسلااباوقلاةنخلاهئدؤع هب ماك يذلا موحهلا ريثبيو
 | تاوقلا نم نع داذعاب ةفقعنملا نمل ةرسدملا برحلا حسن غم تأدب ينلاو يتيرمإألا حوينلا دعومخمل سداسلا ره سما هعومجللا
 ليوط تارتقت مئاملا نم ىرخأ ءارحأ .ملاملاو ةقداصم ىلع ةدحتملا تايالولا لوهح وهده مساو 198ف ماش دص فوباد
 نيب ةنراعملل هجو ال ميا راينا هلو ىلا رستيور مايا ةلاكو ثركدو رهجي رارخ ىلع يوتا نبالا سليب اوسيارق ىلا بسعي هيراسبلا ةغوصلملا
 يوب ي عامرالاب جيلا مامرألا ةدماغ ف اممدت اودلد نيرهاظتملا . «قلارعلا دض ةوقلا ما دختسا يسنرعلا يروثلا فوياب ليج

 ءاهبسا يرش لاسس وأ ىلع ةمقاولا يبرقلا يبوئخحلا ميلقالا ىأ تفمتس؛ ةثجللا نأ بسصواو قياسلا يسرملا سيئرلا يرجاو

 نوريماكلا ف هئارزونمم و يربح 0 06 . . ةقحامسلا هيبلغالاب
 مو ةدحوملا ايناملا

 لوك فالتنثا تبختنا
 رابتتسملا باهتنا لان ماو - نوب

 ةتحاس ةيدلغلا يبركحلا لوك تومله
 ايباملا يب ةيحيرشت باباخغتسا لوا

 ؟يبافا ديحوت كلذب احوتم 5دحوملا
 فلخيس يلا راشتسلا ديق بعل يذلا
 .اريسك ارود تاومس عبرا هسفن

 اهثب تلا ةتفزملا ا ببسحوا
 نلداجتالا لاب

0 
 ريزي ةماع 0 ياس
 را رباه ةيسراخلا
 ةئاملا ع ,98 + ةبسدب ةحساو ةيبنحلا
 وحين كلدن اندقتو ,تاوسالا نم
 يكارتشالا برحلا ىلع ةئعل يبرشع
 ,ييلنوقال راكسزا ةماعرم يطارتمبدلا

 نا ةيسنئرفلا ةفاحشلا ةلاحو تناعو
 نأ يه عاربتالا !دهل ىرشلا ماهعافلا
 نوكي نل يبرغلا يناملالا رقت .نرح
 سلجمرب عاتسدتونلا ي نوكتعم هل
 بؤخلا ادع رواجته مل لا هباونلا
 هيبّقع ةظيدلاو مالسبلا نع عماذلا
 هليكملب ةيرورصلا هئاللا ي ةسمخلا
 ىدااسالا واسمملا شع لانو . اهباملرب
 حستي ناك ريح يف ةئاللا ف ء4 5
 لالخ هئالملا ف هالرلع هةنسنب
 ةيدرفلا ايداملا يف ةريخالا ثابايقتنالا
 ,اكرلإل ماع

 مدس ديجوتلا او ءاش نيدلا رشخلاو
 ايباملا ترعب نوتلثمتيس
 يساختمالا مهفالتلا لاق هثيح ةيقرشلا

 نع هقتسمملا ةريقسلا بازسالا
 يف هلسنوحب ةيقرشلا ةيماملالا ا
 تاريدقتلا فدخل تاوسالا نم ةثاملا
 لوألا سما ماسع

 يكارستالا برحلا لصحي ملو
 ىرتل سنييكسونال هدايقن يطارعميدلا
 تاطخب نيقحكلابلا هلامثسا لواخ

 ىوس دجرتلا هيلك ناشي ىرب دج
 تاوضالا نم هتاملا ىف ن؟7,2 + ىلع

 درمت شوب ةرايز ةيشع
 نيتنجرالا ين يركسع

 (لوألا ةسنسلا ىلح نما ةمثتا
 ء«تطلسملا

 ءاننتالانيرب هعادا تحمواو
 ىل بعلعا ءيراوطلا هلاخ نأ هيثحملا
 نيسنلا رم مكومكتس ءاليس' طحن ةالثلا
 نشيدحلا ةدانن رفم ناغ تزقعتملا

 هي ميزتلا ءفاحسملا ةئاتو بيسو
 نا مهلوف نابع ةوهنش ىلا اهنباح نم
 ىو تعشم كديدك ةيراب بافلط
 دف رصف  نيسمل7 نب سيرك سلا
 . يتاراسمباراكب ةعومكمب سظميرملا
 ؟اوثئوسبا .يبدلا نير دنععلا هدايقن
 نرخا هيكل ىلعو تابايذلل ممصم يلع
 فيزلا ل

 تواط الاميجا معتس يسييرلا دققنو
 معيض يسنمرلا ناقو .يبانرلا ربعقلا ل
 لسراو ةيئيرتلا طوفصتل حضر ذحل
 يس رسل مسجلا 0 هير انصسا

 هيرابثا تاوعلا قف هكراشملل
 «هبسكرالا تاطلسلا نا ركذدي اممو

 بهشتكا اوما ييضاكلا 31 بنلاحا
 ةيراسر لالخ شوش لايغأال هطعا
 سيسر اللا

 هتسيرفلا ةفاجسلا هياكو بئيبو
 ترك اقلب نف نسر رده نع
 لكلا بممو لرامم لال رس !وليبا

 نسرما سييؤب لق ىنسييحرألا شيحلا
 فرطمملا نيمملا لف ييركسحل دوم رثآ

 )و ف طامص هال نأ ,سيفملا نلغاو
 اسس رباس حو و وممس مشو
 تاهجاوسإل اخريسم ناك يتذتا دامت
 ميموكتحلل يلاولاا دومتلا يلا
 نمد رمسلل "1

 ل عضول“ ل نشنحللل ناث ناب لاقو
 يييحرالا لصاد قف ميرا شيبحلا زا

 لا

 داس ىسن اممسمهتسم مسكهت ةسسص راعملا

 داقدالل ةيبعشلا ةكرصلا دئاق عم عبتشجب يسنرف توعبم
 ترطظيس  تاصنا - عاو - انيماج

 نع ةتباالم ةرطيس ةضراعتلا تاون
 ميخ يتلا اتيماجن ماتت ةيصاغ
 ,اهييلع مات ءودع

 نا ةيسنرفت افاد" ©913و كركذو
 رييستب موقت رئاتمالل ةببهشلا ةكرشلا
 ةًانيماجم ةعاسلا رادم ىلع تايرود
 يع مدبب ةصمراعملا اوت نا تنانو
 لواحت 3 اهنكذ اهتاركسمم ميظنت
 دونم ةرشتتكا يموغإلا ره مشو
 ,مورهملا شيحلا

 دوسي بفرتملا ىل ةلاكولا بلاقو
 ريبستو رفلم ةمماعلا ظئسوع دابتنت
 قرامطم دنع دويحلا نم تاهومهم
 هولهشا بظنح لو ةيبميثرلا قراعلا

 مهجالمر هينشي ديعافم ىلع نعسناتح

 رس تقلل فيصل ةرجحلل هيوبجع هيءار اييسن رمصت ن نلاع

 قوس لم اج صم
 1 ديراظز عمست تيم ةيبحشلا

 ةيراد ةقلط يا را هنآ ةملاقاو

 يما لاوط بداح يا عوقو ىلا رشي مل
 نم وا يداشت ردصس نم ءاوسم لوا
 ,يسنرلا 0

 رزيرعت عبو هبا ىلا ةلاكولا تراشاو

 مه دوجو نا الا ةوقب نيون
 تا ديكاوم ردعتو ارتست رثكا تاب
 راطملا نيب ةديدملا لامش يسئرفلا ململا
 ةيميلمع ةدايل ركرمو ةرافسلا»
 هيبفريرا

 اس سررسا يئارتنجلا خمتجاو
 سيفا انجب يف ةيداشنلا ةيسراعبلا

 و" ص 4 رم
 ةلهسل

 اير اخ تحوم ةعاذا تلاقي
 يف عاخدلا لورادت عامتجالا لال
 يسمع يداكتلا ,سيئرلا بوره دمب
 ,كاموتكح م اطعاو يرمس

 يري نا نوريماكلا ةعاذا تناتو
 اورام ةنيدم يف نو .وجوم هئارزر نم دو

 ,نورهساكلا لمت
 سعب 4 لي مداح مث هن) ركذيو
 ١ ند مهع امرأ ةثالث ماتت ىع
 يلب ا تبسلا موي حابس دنع

 ةلاقتسالا ىلع همزع نلعي داشرا

 اسيسيئر ندسم ؟ نع لاوسجتما رظسسح عسر
 شدالقبب سيئر نيلاعأ ب او . اناد

 هنا ةيضاملا ةلمللا داكرا دمحم نيسح
 يلا العلا يف ةطقسلا ديلاقد ميس
 ةسرامملا هيلح قئاوث سيئرلل بئاد

 ةيسيرقلا ةناحبعلا ةناكو تلكو
 هتلاقرسا مدقيس هلا هلوق داضر' رع
 ,ةماهلا تاباخذنالا نم اموي 54 دعب

 ناقعأ َك ةرطحلا هده تواجو
 يرعب .تارف العمو باح ستح ١ ةلمح
 دالبلا ىلا ةيطارتسيدلا ةدوهب هلاطت
 تاثمو لتقل | تارثع اههب طم - ىقلاو
 ,نورخا فالا لثتعاو يحرختا

 تاطلسلا بعفر نيشركأ ةيمعاب نس

 ترام لاريجلا شيحا مما ماقاو
 يف ةيركسع ةدعام يف ةدايم رقم تييون
 ذحا نم هسيرثلا ومريلاب ةيحابض
 اهيلع لوصدبا يثلا تايمايجلا
 نفو رمزملاب ناكني لافو نؤدرمملا
 ظسو نك ملك 4293 دمرت هيفار هقظنم
 تاعقد يل ةوطغرتسا مهما ةميدملا
 هيبالا مجلسالا ناريس نم درركنس
 هيماحلا نم مين هيلا ناتاشرلاو
 | ةييرهلا
 يناسئااللا راصحلا بيست

 نوال ةهلصب نرخ نونا ةميسا

 هنودألا
 دمع زالسلال بع دينا زيخو
 نا يأ وشللابب ياخي ربهتي دييجو "لع زل فيس
 الجخ وشوت ريدسلا تامطإلا بادشا
 يضررخدا رابشجملا نبع هةيضال" درمفلا

 للا يبي ةعصاد يسائو نمش قارعلا لئاع
 اهيافلحر ةدكسلا تايدونل ىمارتعالا
 ةقفو بلطي اييامسنا اينعاو لامط 1و

 ههتعاوم لل ىنارعلا خف دداخ يماضن
 نادتا ازوملا ريم فرش " اذه
 ريابخو رخقك م24 لا منح نكدومت
 لم بسعم قرع لاعبو لجيل دوبي
 قارعلا عاشبا لكي

 تاسموسما رسروسلا دستا اسعنو
 نالهلاو ةيبابآل» تامعمشلاو ةييطيلا
 يلم لققت ملاملا ىف رهج 34 سل بج
 رمصتمم ةيشهللا نكولا فيكلا خفر

 قازخلا- ىكرمالا نيتادلاو يساودل
 ةلافساز ةيسينو

 لا و ع مل هيأ فلك كو
 اسرن ردصسس مالعااو هعاخملا در رو
 هسسمخلا ةيئاصلا تافثلا اها
 تواح نم ةيياو تايولبب نيم
 اكوبلا يل فعلا بيبم لافطالا تامعو
 للك رباقلا يكيرمالا راهجا ديم
 قارعلا لافطظاو بم

 نع لاوجتلا رظح سما ةيشباللبملا
 داطولاب رخل ندم ثالثو اكذ ةمضاملا
 نسحت عم موبلا يف ةعاس ١4 ةدلا
 .ليوحالا

 هل ويرنات ن ا
 نم لاوجتلا رطظخ عر مديس ةبا
 تح اياهم ةيبداسسلا ةغاسلا
 ندم عيرا ل لاسم ةمساتلا ةحاسلا
 دك ما اثيفر ءاكد ةمماعلا يه
 يل يهاتحارو يقرشلا بودجلا
 بونجلا يف ابترهكو .ييرعلا بوصلا

 يقرشلا
 بطبحا ةقرشلا يا لأ راشاو

 .رع تاعومجع اهب تماك تالوادحم
 ريس ىف قيرس لايشال .صاختنالا
 يف اند يف قاوسآاا ربكأ 4ةديدخا
 ,رطحلا عقر تاحاس

 نداخغ ةيمييطلا خايحلا نا ترخنو
 رجاتللا لك تمم ثوح سما اكد ىلا
 رهرللا ةكردس كادبو قئاضلاو بتاكماو
 ةيا رو لهشت مل اهما دا للشلاب
 خم يلاوتلا ىلع سداسلا مويلل قضم
 بارسفالا (( رارسمتسا

 لع ةضورفملا ةباقرلا ىلع اجاجتحا
 .ةلاطبفلا

 سسايكت ردع بس يع حم

 [ هعسجحصشلا

 قوتاه م53

 تيوكلا ةظفاخب_ةيمخشلا لاوحالا ةبكحم
 ماو 111/7 خيراتلا.. مك 4+ شر ؟ 4 دذعلا

 ٌميراتب تيوكلا يف ةيصحدشلا لارحالا ةمكح, تنالشت
 نوئاملا قازرلادبع ساطرق ديسلا اهيضاق سم م540١ 9 ملال
 رثالا اهرارق تردصاو بمتلا ماء ءاسقلاب

 اهليكو /يوايرهلا دعم دودسن قاجزلا دبع نوم /ةم دخلا لا

 ,شيورد سسعع ىسنع رع / هيلش يعزف ا مسا

 (رارقدا)
 تمحو اعرش اهب لخادلا اهحور وه ةبلغ يعدملا نا هيع ملا بعدا

 ىقذل.ا ىلع مكحلا بيلط اذل اهنلا ةيءانال اقبلت ررص اهيرصأ هنا
 اهليكوو ةيعدملا روهشحلو فيراسملا هئيمحنو امينس قيرفتلاب هيلع
 رشن دعب انلع هقحب ةيبايغلا ةعدارملا ءارحاو هبلغ ىم( دل اروصح مدعو
 قمر اه ددعب ةيمربلا ءادنلا هديررغب هشيلعب نالغا

 ددعب نييبسارتملا جاور دفع ىلع عالطالا دعبو م45 راككرك
 ةيعدملا ةَبيِب يلا عابتسالا دهو م1468 رربمسد/7 7" يل 5

 نيب قيرفُتئاب مكحلا ررق باظلادو هلع ءاغدألا .بدبا
 هيلغ ىعدملل حوست ال ىرعض ةثوننب انئاب ان الظ ءراسعاو يييع'دبكلا
 مازتلاب ةيبم دل أ بمهفاو نيديدح رهمو رقت الا هنعدملا بحور ةفحارم
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 ةبدهانملا ةنكاملا ليطشت
 1ؤ417 ماغ يل ةيبيرجالا
 ءاذبا ىلغ ايادهلا قدطأ امنا

 ركسبلا دهع يف ماس قكتالا
 هتم انتاشره يكيرسمالا

 .يكيرمالا , لهمجلا سب

 يكيرسمالا ءليسجلا نو
 هنسرك نلاخلل الح امثأ
 .انقوم ,.. نكلو

 قارملا لاثاعا اي مسلاو
 .ةيرما مكدع ثعنح نيذلا
 اي متتاود ءاذنلا» بيلعلا

 نيدسلا نيبطسلغ لاضشطا
 سايرسلاب نوفئنقت
 مكل ..ةيكيرمالا ةصحئسالاو
 نيس مادص دئاقلاو هللا

 دومح نسح

 بيبعبا
 تدلع ره مثكلا ىلا فورمملا رصو
 ادعت ششس

 نامل" اهمج وسو تافحما

 2-2 ودم حوفو هند>

 تا

 هديكيرمالا ةيرطلملا ..يربد انيد
 ىرظو ىبح هيدؤثر مانملا بعت
 اهنالط اهلادا ي اهئراسب لماح
 50' دو «روثلا ىرت نا راق ينبح
 بنا خرب لئاقل) لدعا اهييلع
000 

 .لاكمتنمل ملا لمحللا يلمع نا ودج ٠
 ريش ةبرطملل ةبسنلاب قنا م

 ءرهبش قولار ريغ عضولا اقدار زب

 قمتلي مطعم روربو يبات ي

 لمحسلا مايا اهبط_:نا نش ثدحتيو
 ةشانط ضورع سا هتمدخ امعو
 ,اتيامح» ىلا تهج . اهناد لزقنف

 يمقتل يتاتغ ليف“ ميدلت دعب
 ةديدجلا ةنسلاو دايعالا تالافثحا
 كانه

 ناك يسلا ةرئاطلا نا :فيضتو
 نس ةعومحم تسض اهتثم ىلغ
 صقرلاو ءانهلاب نييسووهلا | سائلا

 نا ةرئاطلا تراك ىتبح تالفشاب

 كورلا ىفيسوم تاوسا نم زتهت
 .ةسشامعلا

 ةعئركا اهساحلا بلتخا عيطلابو
 دلمشاف ىلع هثلاثلاو هيساتلاو لوالا

 نم ةلوؤيتم - ملا وها

 ايدج دل
 علا

0 
 . مو

 هيضئاب ةسمق“ نرم همدقتملا ملاملا
 ترشلا ةباح لا هيامح ةيثمثل

 امقح دش اهحلاولاب تاووثلا هيرب
 ب وكلاو برشلا لإ ةيوخلا تاراعتا

 مثسلا فورط يف ةيمربطلاو ةماعل
 تيلوؤسابي بفتثا ءواذدلا»

 ماع ريدس امهو ةيريدملا « سا
 دسلا ةماحلا يمدا" عادلا ذر
 تاقالحلا ريدمو جار كا ف.ب- نس
 نسج دمهم ذيشنلا عا 0 ماع
 رع

 م يأ لاق جارع “٠ ةقبمتا لما عاهدلا يا لال حارس © قيمت“

 هياسعح نع كئدكو ةير.
 ثداوسلا عاونا ىئيشا رع

 هراولل
 - لاول
 قيرحلا ثداوح اهيعيس سس« ثرءزكلا+
 + نبط أ وللا ىصعن اهيل نرغب .. ا يسع

 دقع للز نم الالطنا هبا باماو
 اطالب ةيصاملا ثاودببللا بده

 ثهرح ابراهجل اريمتسو اسومن.ل ا
 اهبن نولماسحلاو ادتيريد_ بمشاع

 ءىراوضلا طعزيفح يف ي
 نه كلدو يشاوملا ةيامبس

 بتاسينؤم هيلي عم قيسنسال هل

 راو
 تسستا كلدكم عارسلا ديسللا | هو

 ةهلعافلاب انراهجل تايليعلا هر' [
 يف علاملا رثالا عن ناك امم طابت ,
 نيتطاوما يبو انشيب ظباوزلا < -
 هتاداشرا هيف بحي يذلا ىذا
 عيسفلا لدت لم ةموهظم ةمتام مو
 هسلاه هيظادصيا جورب نواعتنا مدعو

 لق الصاخل تناك يح يناغألا
 روسفملا ماقو ,سداسلا فرهش
 رح اهنظن ف ءوتذلا ىلع ريكرثلاب
 ىتامما ىف, ةينحملا مدقت تناك
 لب سيجفلاب ثرمدشو ,تاماجسلا
 صح ىرخلا رم ريومتلاا بدفاش

 لا لوقذن ىشو تيدلا لا تباع
 ..ءةزهيمم ينطعب ةماخمصس

 ىيربش لوقت اهنننإ مسا نعو
 ,سماعلا يأرملا موي قف بدلو دنلا
 هينارحل مكر بسانم خبأ مادسو اذ.

 رسم اهنال
 م.ادقس» يري فتكت مل

 هتابعلاو ةروهشملا يتاملالا

 ادل لوسياتراو «هيميس , اهيينلوإعم
 ملسشنام»و دي رجلا اهمودلا بم دف

 يسوماجلا هصقر « سكع للك وشو

 ىئرست» لوخت امك رعقمو .يطب
 اهيا اهيئاملا رهشا نمو

 يش رودتو 4مداقلا ليبحلا»

 ىب انليقنسم ناب انكارد1ةروريم
 ,مويلا لافطا يدب

 دحفتو ةيلهادلا هتيدلاا امياو

 بيمحالا ,نلفلاو ؛«لرؤيومت اهب
 ايبرق اهيدنس ىيبلا

 ءاسحما ةيسلو وس م ان رجيم واياعو

 ناوولا
 ليت نم ةدحبلا بتايارحالا نمو

 ناودسلا بورط ةسهشناولا ةسيوي دما
 لاق بينكما انياركك يلح يناظالا

 حارسا ديبسلا
 هيمي اسنالا ةدماسهم يا بدكا امك

 يم ثاكلممملاو حاورالا هياسح ,ىل لئسُمت
 بتناك ءاؤوس رظاشلا عاوبأ عيمج
 هده لال لبو ةيحادم مث ةعيدط
 هظطخ باده نوني ىأ نكمب + تدهلا
 نتاهابثتك3' يطعتت ةيوصوم
 , ايسر ةليوط درتفلو هيلمتدسلملا
 عضو نلش انئاذ ديلقت نجي لكذلا
 ايياجعا مههدت ةلياكنن ةيوسم ططخ
 انما الا .. اهدس ت3 ةادحتام
 لم فلن ال هسعب بطولا
 كلوانس يامي لكشيو
 هقتتخملا اجا تائاكما ريوطتلا
 روقفتلا مهتم فىساعتي .يدلا قكشلام
 اقدلا لاحم 0 مصعب 0
 انابجو روطتاو نيتك صادم

 ثرايمتلاو : يعل ةهبنا

 , اهعاوبام
 ةدختلا ناءارالاب ىلمتي هي 0.

 ناودعلا ةيهجاومل دختتسم يبل" م
 انوطف ىلع ”يقايوبيتاو يرتممسبب#

 تاهتاوملا لإ ةح نفت سسق نس ع"
 باهتلا نم اعيثا مرداعلا ةيركرللا
 هنافجح ٌةروزمم ىلع دكت يسلاز اذلملا
 اره يأ ؟قدب يغب هباكلتسمو نضاوللا

 ةيرص ةيجوس ىلا فدهي نايدصلا
 ةسكلو ريزصلا انفارع يلا ةينودع
 لشسلاب ةجانيسو رجييس ديئانلاب
 ابدل يبدع .ا مك انروشم نيعسو عمر دلا

 تليعم اكلأ تار اقع #٠
 ههجاومل يندملا عاتدلا ,تالاحب
 ةيابدلا رفزي امم هيرهلا لثت لاما
  ماركلا يمطاومتل ةمر هن

 ضهتشسا فورثعتا هده لالخ نمو
 عتار نواعتنو هتايماكما لماك انراهج
 يضاوكاو يرحالا ةرهبسالا عيبج عمم
 عابنعا يا ةهحاولا دادعالاو زهشل

 ةمركلا بوكو رشلا نول لع رم
 يسطاوملا حاورا نف ليدل مهيلع
 . مهتاككمسمو

 يتا لابه ناك اذه انع ةلاؤسنو
 .جارسلا دهسلا لاق ىرخلا بلمازنعا

 دمم لبعم 1ةلدبدشغ اطلطخ كانه نا

 ةمراللا ةيامحلا يماثل ملسلا درتلا
 اييبج اهصحخف مت ططخشلا هده
 يا يالتل اهيلع تاسراسللا «اردهر

 هانا ىلع نيرمتلا يمرفلو اهيذ ءتخ
 نادبلا لكشلا .تابساولا تاع زا

 لالا مسيسح ول يس

 سرع علا ءمراسلا

 لا سال سلا هدمه ع ايكحل
 ضاع معو ناؤدضاو هومساولا فورت
 ابك تايوتسملا عينج تانراتملا جدقا
 نه ييطاوملب ةهيسونلا فيلكمب اسق

 اهحناس قالت ةيديكو يرصلا رطاتس

 نأ يلع يكانلاو ةراصالا س دن ال اهو
 لع رسكتف7 3 يبدملا عاهدلا لامعا
 دهتجلا وش اسا جذخلو ةلوؤسما ههحا
 بلتجب هيف مهاست يذلا ماعلا يبدا
 قلد نمو ,فيشلاو هلو دلا تاعاتعف

 وه انتادجاب مها نم نا ىلع لفتسم

 .يكولا قيسمُمم كيدكلا ططخلاو لاذملا
 ل( مدي ادظو ام وسخ 0 رم

 مالعألا ةرهجا عم
 ةيصيمجت# ها همام ل
 محل ايواهج يف يلمافتلا ةبيدصلا
 اهم يف ةيمهو نيرامتو تانرامس
 5 بتفيلاعيلا مده .. املمغ

 يعولا :بانير يل ديكاشلاب مهابت

 نم مهنكمي امي نييظاونلل ياثولا
 ... تياوصئاو ثراوكلا تالاح ةهبجقوم
 نعي كانرا املك هنا لاخلا ةييمطبو

 قيفحت س ايراهج نكمت اننت لطاوملا
 ميعدش ماحلا يل يحيتارسب1' هدده
 هياسعاو

 نطاوملل يئاقولا يعولا
 ديلا غم ثيدحلل ةدكتتما كلذ بع

 تاعالعلا ريدي ردننلا نمم دمحم
 | عاقتبلا ةيرعوم ى مالغلاو
 هتدعا يدلا حمابرملغ نع اشدحس

 سئطاوسلا ةيغوت لام يف هيايدلا
 ردسلا درشدتا لانو

 1 عاندلا ةيريدم بمب دقن
 تاد ةزكرم ةيمالجا ةطجخ ةجاملا
 يقولا قبدعت فدهب ةديدع رواحم
 هنع معدي يقلاو ياطاوملا يناتول'
 ةييداملا رئاسطلا مصح نم ليثفملا
 ثدارحلا اهيبث لا يبل
 ىلع ثركرت هطخلإ ٠ - ةلكخلا

 يمدملا مانبلا تاميلعتو' ابامو ماسلا
 نا ةرسيتملا ." -11 ةرهبعإ ةقعموب
 تاودملا ةمافاو يينجملا حئارش ةناك
 حتطو تار.اسلا ءادلاو ةيريشامح.“
 ميشدت ىلا هظاما ةيبيردثلا تءرود

 . نورامثلاو تاسرامللا يم قيدبلا

 اطاشن ةقباسلا ةلدحرلا تدهش دعو
 لاحم يقف ,. ماتوا اذه يل اهساو

 ينم ةيماملا رهشالا لالخ مث هبعون
 [9411]) نع ديزي ام دقع ماعلا هبه
 اسمظاوم [15/17) اهرشتع ميد

 عسثجمللا جئارش بلم روقثم
 تاودملا معاق ةلودلا تاعاطمو
 تالاجم يف ةلكتلس باغوصضوم تدمع
 قلمتي ام اسرصخل يندبملا عافدلا
 ليتو اهراماجمو ١ ايرهلا

 (2115/6) ماخلا مب كلدت ,اهسنس
 ةبلط سم ريسك مدع لع ةرصاحب
 ميظنلو .. دهابخاو تايلكتاو يراد
 ض كهعلا ديديرت ةرزود (5*1

 سو , ةملثخملا ةلودلا رئاوم
 ةيئاددم ةسرامم ١1740 ) هارحا مب
 هيئادلا هيامحنا قرفل يمهو .نيرممو

 مده فذ .دل+ ماخرلا رراشعإ

 لع دفا نا نأ 3 يل . ةنسامللا
 ا
 يف ةدارتسالل ثيتدحلا هدعس لالج نم
 مهاسي امب يئاقرلا يعولا لاح
 اهتؤيا ىومسمب ءاقمرالاى لعاب لكيس
 هيد تاوسالا هقرا ىلا اننامجاو
 سره 1: نا
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 سور ذا

 ةسمبلعملا

 ةيباثلا ةاشفلا ىلع
 ةعاسلا نيب ( موبلا) نويزفلتلا
 اسم قستلار ةدداأأر ةمارلا»

 ةيلاثلا ةيدويزقلتلا جماربلا

 ىلدمب ةبعامأ اهثشر بالكل
 ,اضبأ جهاصللا توصو

 سداسسلا - تايصاهرلا
 - ظيضملا يا اهتسملا- يئادنماا
 اسما

 يناثلا - ةيريفتنالا ةنقلا -
 يسيبايطلا يبردلا ب طبسومللا

 هيبرصلا ةباثلا
 ٌئاذدحمالا

 لوالا -

 نيملا فرع هيرست - يب

 - ماعلا عبارلا  تايصايرلا -
 هئادللا لاممم خبسوا

 سالاسسلا مب ةاسيج]ا ماع ب
 0س ءايخالا يف وهبلا  يهئعلا
 هسيرسمب. ب يسلعلا سياسنلا

 هيسيدهاضملا

 لصافآلا - تايمايرلا
 - سلا سيئاببسلا ى قم انعتلاو
 سابا عرهلا ببنياللا

 ةمالا دازلا دقي ع | نأ, ةيميتا 1 نع
 ا الل كس املم ةدحاو ةما ةمايف
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 ل ينير
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 [صقأ (0) 1
 < ةسقمتد ؟ يف هسيملا داسعو نكعلا ني جرم
 جارف#لا دعب يتيوس سيح ناك نادقلا ىفلا -ماو -وكسوس
 هبره هبا ةظرشلا تنشتكا ؛مدمع طفه ةقيتدأ ٠ وس هع
 .هتئازنإ لخاد ةيسفدن اهحبم هلع

 ةفرش نا لوآلا سممأ «يئريح اياكلس» ةفبحبص تلادو
 هخورخ دم اماع 17 رمثلا نم علابلا نيجسلا ككقتعا ايماركوا

 ,ةيدم ١١و ستيقدنم ىلع هترايس يف ترثعو ةرشاس صحسلا رم
 ةرثم لالش هسقئب ةدلمالا هذه عتص دما ةطرشلا بلان

 ةيفاسا ةرئف بسعت يتلاو ماوعا كتس بماد يتلا همح

 نود رحنمل عيدمتب همايقل ماعتا فصتو ماوعأ ةنازلث اهيعدم
 .ةيلصإالا هتيوقع ببس يلا ٌمراشالا

 نس كيفسكلست ذسيةسج ساسيسفسم

 قسئاسقد يسن ىدستسلا ناس رس

 مت تاوئس رشه س رثكا تلارئتسا ثوحب دعم -عاو -نيكد
 ناطرس نع فشقلل ديدج جمانرب يلا نيصلا ي ارخؤم لسعوتلا
 .يدتلا

 ةكبش لمشب جماتربلا اده نأ ةيديشلا اوكتيمت ةناكو تركذو
 نود ايجونونكتلا عاونا تدحاإب ةدوزملا تافصوتسملا نم ةلامف
 .يدثلا ناطرس دع ركبملا فشكلي سابقم عصرو ..ءازمجلا

 ءابطالا دغاسي ديدجلا سايلملا اذه ناب ءاربخلا حصواو
 ,قئاكد نوضح يف يدُملا ناطر فشك ىلع

 .ةصصصأ رشلل ن وسم دخب نف وصسسمللا

 ةبقدنبن ةحلسم ةعومحم تسجم -عاو - لايرتموم
 هيدنكلا لايرتتوب راطم لوطد نم تاسدسمو فوكنيش الك
 ةمنلاو بهذلا نم ينيلرتسا هينج يالم * هتميق ام ةقرسو
 عبج يف نرلعسي مهئاب راطملا سرع اوبشوا نا دعب 5
 ,تايكاسلا

 راثعملا ةلعرشب اردستا نيحلسملا نا ةيذحم ريراقت تركذر

 فدهب راطلا نس رخآلا بئاجلا يف ةدوججوم ةلبنتا نأب مهمل بدال
 .لمذلاب لصد» ام وهو ءودهب ايلمسباب مايفلاو راقنالا ليوحت

 هلوق ةيدنكلا اطرضلا ف لوؤسم ربصس نع ريراقتلا تلفنو
 نوبلم ١ 5ب براقت لاخلا نم تايمك نأو قدسي ال لصتح اه ناب
 .قرست مب اهينتل تارهوجملا تايدك ند ةبرقم ىلع تاك ر3ول

 كت وسلا رسكس ضاسخقملا بسسس

 فو رسعخش نومولو ؟١ مدصعهت ايفا زستسا

 ةئيدآلا روهشلا لالخ متيس هنا سما انه ركذ - عاو - ارهبتاك
 رون# يف اهننددو ةيفارتسالا ماثجلالا نم نعيالملا مادغا ةمداقلا
 يدا امس فرصلا ىلع يملاغلا بلطلا صاقفما بيسب ةيغامج

 اهبف بوهرحلا نم تارخلا نم سأر نويلب ١+ دوجو ىلا
 ايريثم نيرشع مادخا ءارببناكد ةيتارتصالا ةمصاملا تررقو
 اهوهو يازملا هقتفي فورح لخا اتنس نيتس عفدو فارخلا نم
 مهفارخ رامسا زواجتت ال نيذلا نيعرازملل احبرد افلبم دعب
 ,لوسنا راعسأ علر لج) نم اتدس رشغ ةيسمخلا اثايحا

 عيبب ةيلارتسالا ةميكحلا ةيئاسنالا تايدمجلا بلاطتو
 ةيوكحلا نكل ةيدغالا يف صقن نم ,يناهت يثلا لودنل صئاخلا
 ةدعاسم ميدقتل ةلادش ةليسو دعت ال محللا تانحت نا رت
 ,ةيئادغ

0 
 ةدحتملا تايالولا

 تايوبفرسلا رسجاتسم جاور

 ةدجتملا تايالولا ن تاروهرلا رجاتم يقلت . عاو - هلرويوبت
 رقكلا تالدمسم دايدزا بيسب ايلاحح اريبك اجاور ةيعيرمالا
 ضشورطلا ىلع ةسورفملا ةمراصلا دويتلاو فيعسصلا داصحتقالاو

 دادعا نعب ردبكلا ديارتلا لظ ي ةيكيرمالا فراسملا اهمدقت يتلا

 , صمدعملا نكلهتسما

 ةيلل نم يكساك نوح يكيرمالا يداصتقالا لوفيو
 ادوقن صرتتي نييكيرسا ةرشع لك نيب نم اذحاو نا نوعئراوس
 صيغرت ىلع نيلصاجحلا مدع ناو .. ايودس تانوهرلا لام نس
 ضعب يف ثلثلا لع ديرت ةبسئب عقبرا دئاوفلاب ضارقالا»
 , اها يلا 1487 نم ةرتفلا لالخ ةيكيومالا تايالوبا

 عئظملا ابرلا ةرظيس ىلا ةعامصلا هيم ضرمتُي يذلا تقولا ند

 ةيلاملا تاسسؤلا هذ رحمت ام ميدقتب تابرشرلا لاحم موق
 صرتقلا) عيقوتو ,رامم لماقم ةطيسدلا صورخلا# أ يرخالا
 نيدلا كم ىلع

 ال ةريعم علاس يمارثقا نع رجعي يداملا لدحرلا نال ارطسو
 هده ىلا يب هزاه فراعملا نم رالود ةئاسسخلا رواجس
 ىلع ةدئاعلا ةبس عافنرا مغرو عارفلا اذه دست يتلا لاخملا
 رام س لخبللا يدودمحمو ءارتطلل ؟دالبم قلعت اهنا الا يضورخلا
 عيسلاو ملاصبلا ابهيا مدقت لادعمللا هده باو ةصارخ لامهلا

 «دوقملا نم الذب ٠

 دازسملاب خوك ةهول عجبت رويت
 دجا رسما نذل كارم يف حانت نا ورقملا نم ناك واو  قمعلا
 ةيلدعلا اهدمسلا هبحن اهكلمت يتلا ةدهكلا حوت ناف.. باخو.
 رولات تينارمللا

 ءعاحما ق يئباستقالا دوكرلا ةلاخ مغر هنا ريور بركدو
 تادازع ةلاص ةرادا ىلع نومئاقلا عقونن مقالا يم ةريش<

 رهكعسللا رطمم يلهو هنوللا ةدظ رفس لين يأ ينسيرب

 700 يييلزربسا هيي دتاقم ريش يلا ازمير نات هةييشو
 رالود نومثم

 تعبي ثينح اهرمس نم هيطولل رولماب لزلصا عصرم دقو
 ويراخل انيرمل ةبئاستتسلا هعدملا ةهكلمت بفماك يفلا باضوتن

 عطرم:رهشسم

 15503 ءاع يف هولا ءدغ اهل نربشا دع رولياب كلاو ناكو
 ىنيلزتبتا ةيسخ فلا 37 عئبمل



 «مالسلا توصر» ماثتخا ف دئاقلل يقرب

 نم ةيعرب يح مادص دئانلا رسئرلا ليبسلا يطل ب عاو ب لادخب
 ماتتحسا ةماعلا يلب املا مالسملا داو سيئر يكودي ١ يسع دمحم ريسلا
 ةيهردلا يف ءاسو .قارملا نم يلام مالسلا توم« تايلاعم

 ةيرمم دادعب 8 دشتحا يدلا ريقلا عمضلا نش ةناممو يمساب

 ركشلا ليرحب م دقت ةيباسسساو ٌةيملس ةيملاع رفات عورا ف م مالسلا
 دادقب ل دلبنا يذلا ناجح زهملا اذه هيؤعر للع مهتلايسل يامتعالاو
 نم يملاغلا مالبيملا تزد رامث بحت 146 :,15/7 -1 نم ةرثفلاا
 .« قارعلا

 (01؟ ةحفمسلا لع هسعا١

 ( ةيدويةدسرح )
  ءَنلِإ ك - ةلتحتت "ملا ( ةلتتّسَك ةّيسايسر:

 رشبلاو ةغايطلاو ةفاحيضلل 00 دصت

 مقود - ةيهفلا ةتبس) 14 دقن - قونلا ةنسقا د م147 (ريمسيببل ليج نينا +

 | تاحكنص مز

 ]١هفنسه(

 ةظفاحم ين زباخملا نع نولوؤسلملا مكس نا ليسمح
 عيزوب بيوكلا هفرقلا اذه يف سانلا يلع ةفغرالا

 . قارملا نلاع ضورفملا يناسنأاللا راصتتحلاب موكيحملا
 فوقص نم لافطالا دعبي نا ليمجلا ربخ نم نكلو

 . مهقامعا يب ملالا عرزت ةقيرطب نيرشملا

 دعم

 ضيا ملاكا ديسلا و تاكَرتع_ سيمر نيسهح_عللملا خم خّمحبا سيئا ديتسملا

 دادتقَب تف ماي عافرو نتمل
 يركلا- ضَرعْلا ر اوجلا كإ ةوعّدلاو ىكجررمألا-يف يقارعلا راؤجلا ءالبب بيجَلا

 ةدافتسسالا ىلع ىسلو ذلا حسستعملا تثسح 8

 م السسلا قسسستةهتل يسياجيال ا ر وسهلا نب
 رم 1دالكسالا لسع يلوشلأ عمتجملا ضيبلا مئاسس يلح دسيسل قطارو يصدح كلما اقل سا داب لص

 * معدن فقوما سيالا نوطغتلا بئان يناييرالا ميركلادسبم رهتاكدلا 0 ةكلبملا لها لالط نبا
 : لماشلا لحلا ٌليقست قمت ماجتالا لل يال سوحا  ضعبلا ملاس يلع ديسفو ةيسقاهلا
 ماغستا ززعي اهبو ةقؤختملا لإ لياغلاو مافنم هئاقلا سيلرلا ةيسعلا دقو : د نسلم يهل يكاثا
 لج وهم يلودلا هاجتالاو .,يملابلا الط نب نيسبس قلما ةلالجو را ةرايز ال ةيلسسل ١ ةيروهمجلا
 راوحلا يرسم نغ ةيناودلا لئاطملا رساي ديسناو ضيبلا ملاس يلبع ديسلاو قاربت

 : ةهفادفلاو مالبسلا سسبا ديطوتو ناك يذلا نيطسلف ةلوب سيئر تافرغ مانع دئانلا سيئرلا ناكو
 م ناكتملا نياعتلاو ًاعامتجا قباس تنو يف دادي لصو م1 كلملا دلال يلبقتسم سفر يلع نيسح
 تباجلا نمل عيقجالا رطو عضشولت ناقيمع ثحبو روامات لالخ ملا .ضيجلا ملاس يله ديسسلاو نيسح

 بتام ميعارب» ةزع ديسلا يتقارمعلا ١ يقارملاراوشلا مدي موضي ةقطذملا ل عزم ديسكلا قابقتسالا لإ هلونغو
 ءداسلاو ةروثلا ةدايك سلجم سيئر أل دايت سلجب سيئر بتات ميعارب#
 نسي دق ةروثنا دايت سلجم ماسضحخأ راوحلا مدبب نوعمتجملا بملر دقر كبايق سلجم ءاضعأ قداسناو ةررثلا
 ءاريولا سنيئرل لزالا بئانلا ناضمر لم لمعلا ةرزرصب مهمازثتا اودكار لالا بئاذلا اشمر نيساي هط ةرزتلا
 ييثو بثان لورعم نيدلا يهيمن هطو لع نان هلكت » نيديسصلا  نيدلا ءهطو ءارزولا سيئرلا
 سيئر بلان زيزع قراطو ايوهمجتا ةيضنلا « لحتابتب جيمجج  قاراطو |! سيهشر هينثااث بقبر صم
 بيطل ديسلاو ايجراخل# نيزو ءارزولا مالسلا قيقحت فدهيو ةيقيطسملللا ريزم مادزهلا سيئر همثات زيزع

 مالعالاب ةفاملا ديزو مساج فيصت ساصا لاهو اهين مئادباو لماؤلا فيصن فيلا ديسلاو
 .ناده ل قارملا ريذس ديسلاو لدعلا دعاوقو ةيلودل ةيعرشلا ديسلاو مالعالاو ةفاققلا كليا

 بالسجسلا نسك خايصتمسالا رشخحو هيمعداؤمو .حييافم لقوو هفاضصنالاو قارغلا روفس ديصناو نيس خس يسق
 مم 31 ل ب فا _ 6 تبع ب

 رب كلج كتاوك بهري هللا نع جا ريفا
 ؟دوع وبا نخزوهو ينافملا نازيدلا سيئر لععلا ىلا ةوبرعلا امهمو ,قفرعلا نب كاببع

 كلنا ةلاضصت راشتسملا ةياسك عسضوو لامغلاب طيضتبا 7-0 م
 ءارزولا سيئر بنات مسالل# ناورمو ؤيقخحت لجا نم ةيسايسسلا 'هتايئاكسأ نر فيرشلاو ءا وب

 .ةيجرافلا ريزو اقطتملأ اياضلل لماقت) لضلا زاتدعو ينقال ناويدلا سيئر رهط حبا
 يتيطساللا بئاجلا نع ءرمفعو ,ةينيطسلللا ةيضقلا ةصاخو راشتاسما خدش عبأ
 هلل ادبعو هبر دب رباب ةداسل!قرظشلا راوصعلا ءدب !رورض شع اودكاو 0 مساقلا! ناوردو كشملا
 (8 ةعدملا ىلع ايقبلا) نوفدتِجللا بحس ادك يبرغلا  .يبرغلا ,ةيجراطلا باع هارزولا

 ارملا نيمسشملا
 | ىسنيال ةليسمالا
 نا هسن

 , ىداسبسملا ىلع ةسمواسحسم ا
 سما ةروثلا :دار1 سفيجم مسساي قطانلا اهنلع | يتلا ةوطخلا ركؤت

 يصرصحب ؟كشلل الاسم عدي لامي: ق .قارعلا يل ثيفوسلا ءاربطلا

 هضفرو يثدبملا فقول ةبالصو يقارملا يسايسلا رارقلا ةيلالقّبس.أ
 . ةيسةيا نم زازتبالل ةلواحم ةيإ

 عوضرم ىقبي يكا - لطاقلا حضوأ امك - ةوطخلا هذه تم اج دقو
 ناتفص نعا ديعيرسابتلالاو ضيوشتلا ءرع اديمب تيقوملا ءاربهلا
 عم يتيفوسلاادامن الا يف ئيلرؤسسا ؟ىقمي !هيلع لممي امكرسملا اذه
 , هفسالا

 يب طيرت يتلا ةقادصلا تاقالع يلع ةروثلا ةدايق يمابسم ديشامك
 ةيعبعلا لالخالاب موكحللا قارعلاخ ٍييتيفوملاو

 تقولا يق لبايال هثكلو همناجج ىلا مهققا وم ءاقدص
 .بناجلا ةيدادحا ةقادمعلا ءذه حبسعت

 ةيبرعلا اياضقلت همعب يتيدوسلا ءاستالث ىسثل ال انتا ديكاتلابج

 ضم لرحت نا لوبقلا مغ نم نكلز .يبرعلا ررحتلا تاكرحل هديرأتو
 اهتامواسو ةدسطتلا اهتاحوبط ركسوم يف ةيسايمسسلا رئاوبلا
 شوب ةرادأ هثكت يذلا دقحلا نع لثي ال رفاس هادغ ىلا ةصيفيلا
 . يارعتل

 ةسايسل ةسبتم اروذمم ىتي ءلاستالا نوكي امهيرو
 هبرعلا طفثلا راستلو برغقل ةثلامم فتاوم دشتي نال اكيورت هيربلا
 هتقنسم نم كاكنلا يف هتدعاسلا | ىوسلسلاو نلأ دوغو يف ايممل
 ., ةيداصتنالا

 نوكي ىل اقيزم هربتعن ائلر ام يذلا للبلا اذهل زكاجلا مغ ند نكلو
 . يريعللا اتنمار اناياضف بامح ىلع ةزحتل ا تايالولا عم هقافو

 ىتلا ىملعملا ةوقلا بيرس ثثو ىلا يتيقوسلا داحتالا للك دقل
 اردت ا هبه رارتلا باسسا ,ىعب نكلو رىلاعلا ءالسلا نازيم مهرت
 * امسي انتم هاو يس يلا ةبج رفا تارابش نم
 تبرهشلل ةبياعإ ! ةيكيرمالا ةلظحلا

 بونت نأ دتاتعي اهتارايخ ديدحت يل بومشلا قحب سؤن نا نحنو
 ايشيراتو ةيكيرسالا ةسايبسلا فادخا اديح ملعت يديفوسلا داعتتالا
 . ملاعلا يف ررحتلا ىوق دض يناربعلا

 آمه لوحتي ىا - يسيظوسسلاا داحتالا ءاقدصال - نرخملا نم نأ
 همافادس الدش :ةيثيرمالا ةرادآلا ةسايسف عبات ىلا يبكلا ذلدلا
 هملمع همخرت اهل دخت الدق ةيدأ بيساكمب ةيجستارت ىألا هحلاصمو

 - عقاولا ىضر يلع

 يلع قارقلا صرصع نم نأ ةينيفوسلا هدابقلاب ىرحالا ناكو
 سم هس نيريتكلا رهسلاب ههامسو «تاريس ةماركل هظفحو هتقادم
 شالا رصم نلاط هلمغ امب سئلت ةمراقنو ةركذتم ,مهدوقع تهتلأ
 , قئالردم لكتس بصرلا مارمعلا رطب راق امدثق ثاداسلا

 دقرهسا «برحم هارمحلل حاملا ةروثلا هدايق سلجم رارق نأ
 ' ٠+ " نيفوللا ييمامسلا يفي ." فاد د رم انانرول هددص

 تاو ءن ابل يع مواسمو ال ارعلا نا ركأ امذ يكيرم ذل .كذعلا
 ابه ىف درععت ا نم للحتلا راثآ يا ولي ا تالا

 ناتلا

 معن وسبا

 مادنلا

 انه ىلا لصو - عاو- 12" ل
 مالح سيئرسلا دوببلا ينما

 نيسف٠ رضع قيرخلا هيما لأ نيسمح
 ةروث ؟داهل سلجم سيئر ريمشيلا
 ديسلا نلذوسلا يف يشطولا ذاظنإلا
 ةدايتا ملجم وضع يدامنخ نودع

 . ءاوؤرلا سيئر بتان اروتلا
 ل يدانس نيدعس ديسنا لانو

 مابتالا ةلاكرإ لسارملا
 لمحي دعا ميقرسلا ( ةيقارحلا
 نييسفع مايل سييئرل) ليسا نم ةبايبر
 صخشت عضبلا نسمح رمع قييفلا نأ
 ةيبرملا عاضوالاو ةيئانثلا تاقالملا
 , ةنهارمأ

 تتولا ؛ ينيشت
 اكيرما دض

 جاطدلا ريزو فكك - عاو - نلعمشاو
 ريصع يميشت درامشتيإ يكيرم الا
 ال نوغاتتملا نأ ةلهترم تاحيرصت

 مجم نع يي 1 اف
 ايحينسُم ةعبض وا ةيلارملا تاوقلا
 ,اهيئاوبو

 عاقل يبويرطتلا جمامربلا يف لاقو
 لواخت شوب ٌةرادأ نا ياهلا عب
 ةييمطو ةيملارعلا باوحللا ددمم ديدجت
 مدقت نا نو د اهكاتمب يتلا دحلسالا
 تاسولنللا رع ةحفاو ةروبف نآلا دعما
 شيلا نع هترادا اسهئلتمت يتلا
 اةرسنلا

 تايالولا ةبقارم يم مكر تأؤب اساور
 بودشملا يف ةيئارملا بوشحلل ةدخاتملا
 نع اطال ةلولرت .ككتمت ال اهنا هلا

 دق يتلا تارمقتلا محتمل وا اهمحس

 يذلا عضولا ناب هداكمعا يلا واشاو
 هيطبملا إ ةيدطسل بالزب ههج وع
 يسولا نأ لاعو حوسولا مدغ ةفيستاب
 ةدخلملا تايؤولا حلامس نه سيئا

 اهنه ةديدع لماومل ةيبرقنا باوقناو
 يسطملاو يي دابتم الا لماملا

 نع ملاظللا راهجلا اهضرلب اهم
 عم مجستي ا امي تئرعت يقارملا دبصخ
 ماعم قوبتحو لردلا نوئاتلا
 , 144 مامل ةيبارلا دفيثح ةيقافتاو

 سما ههبو عادت ل سلما حضوا
 بوعش يس نم ئيناكرسلا رئامغ لا
 ةدحتملا تاياولا نا رضحتنملا ملاملا

 راليوك يدو ملاعلا ييناملربل نيءادن هسجوسي ينطوسلا سلجملا

 ماودلا يف حضاو سعقب ىلإ ىبا هت
 ديدعلا بيبو لافطالا بيلحو ءاذنلاو
 منكلا بانو ةصاغ ةروصبو تاهفوفا س
 عم نسمل# رابك نم يفرملاو لاقلعاا نم
 نم ختمت مل ةدهتلا ممالا تارارثا نا
 ماذسنلا لوسو ةيبنوناقلا ةيحاتلا
 ءايقارهلا بببكلا لا لاططالا ييلسو
 ةدحهتملا تايالوثا نا ينعي اذه
 دق اهعم ةفلاهتملا ىوقلاو ةيكيرسالا

 يسينرشلا رئاقللا صو ب عاز ء نامغ
 دوضحلا يديراسغ هيجور فورعهلا
 اهناب ةقطنملا ف ةيبوويالاب ةيكيرمالا
 .ةبرادعتسا ةوماؤم

 ةفيعبم هيج هتردحإ راوض»
 نسا نامع يب رو ةهندرالا والا
 ةيراسمتسا ةسيئنم تيوبكلا نا
 لع اهتاظيرب ثلوتسا ةيا
 قارعلا
 امك كلذ تلم ايناثعيرب نأ 1

 ةكرضش تناك تيه- نيطسلف
 رطيست ةيئاطيربلا  ةبثاا

 ناك ىتش ثابسانم
 ةينلخب ظغامسي لا امو قارسلا
 برمش غم ةقاددعلا تاقالك نغ
 قارملا بحذ ناكو يتيفوسلا باحتالا
 عناطللاب ياظختحي قارملا لف ةدايقلاو
 ةييذسسلا ١ لرييلا ىلإ
 لع ةيثاق ةقالع تاسايسو ميىدابم
 يلع قيمعلا  لمابتملا مارتخالا

 هع هب ةقالجلأ يبوطت
 ل يت سلا جيشنا لا / ١

 ريزو + وياكم ءبقاخ زيزه 0 1

 ةيجراشلا ريثو قبو ةيجراسطلا
 + اش 0 يناهج يلامطيالا
 اهدا ةرودهملا همالب سارتت
 .ةيهوروالا ةفومجملل

 نئاور يمنرللا اايجراختا ريذم لالاو

 يدوراغ هسيجور

 ةّيناطيرب هيراهتسا هلا 0
 يراسممتسالا ثزالا ةيامح نوناقب ىنعت نطنشاو

 نييناطيربلا نا يسنرفلا دكشملا لاق
 ىلع ةرشابلا ةرئعيسلا اوبلطي

 ةرب ٍقتدوح ادعتمي يكل نكلو م
 مسالا ف اهب اوقرتخأ مالا ىلا يئريخا
 نيناوقللا اهيمبحت ىتح ةيعاتلا

 .ةايلو دنا وم يطارالا نم ةئاملاب وي نلع | نوثاثلا عم 8 اصب تفرح نع اهداهتباو راصضبا لاليع نمو
 سانلا ثدعتي نيم ...لوقب فاسغاو هنآ مودا ديسلا حضواو ةيتافتاز ناسيناا قوقسو لولا ةاعارسو ةيلودلا نيناوقلاب مارتلالا
 تيوكلا ةيامحل يلودلا نوناقنا نع تراه 0 ةررتني | تحبصاف ١945 مامل ةميارلا فينج ةيتابستالا قوقسحلاو تايئافتإلا
 نام ظافسلا نوثمي عمتاولا يف مهتاط نيالا قررا هلا توملا ملارج نم رشاهم لكشب ةلوؤسم نع رشابم لكشب ةلوؤس يع

 هعتص هي ىلع لا يرامعتسالا ثارتلا  تارساؤملا ريع مرأه ا ةموكعر# | لكشب ةلوفنملا تحب فرتلت ينلا ةنوذطلا ا توما مثا
 قاارملا ناك امدنغ كلذلو ..راممتجالا  ضرالا نع ثيوكلا لزمت نأ تغافتسا , ماهل لكشب ةيتاسؤالاو نماخ» .. ماع لكشب ةيناسنأ 16 مال لك

 روثي ناك تيوكلا درنسي نا لزاحي ىلع ماليتسالا هقدهب  قارملا مالا | لوؤسمسماللا فخوملا اذه نا ءهادشلا سنن يلب ام
 .يراممتسالا فلامحتلا هدلص ىلع دننم نم قارفتا نيسوسو دفلشلا تامالولا هد كسصمتت يذلا م)الزاو يلم نييبادلربلا ركامسم ىلا ءاد
 ترسيفت ةرياآ هذه هنإ ىلا راشاو نم ةتلخ د 3 سبح رخبلا | يثمم نم بلطتي اهؤافلتسو ةدستللا راعسلا نل ١ ملابلا بوعش
 يف ةهطتنلا رابالا ىلع ةرطيسلاو ططنلا 2 : ةدهتملا تايزولف هتضرف يذلا ملاظلا
 416 ةحلصلا ىلع ةيذبلا ,تيوكلا | (7 ةحدنألا ىلع ةيقبلا١ قارملا بع ىلع اهؤاننحو ةيكيرمالا

 : د: نوسيبوروالاونوسيكيرمالانوسهيئاملربلا

 لضاوي - ثاصباو عار -مماوعلا
 ءارسطلاو سرت بو ىلا ماضعت
 ةلنسلا عتاوم يف ادتاك ىمد نديكيرمالا
 يكيزمالا ىسيئرلا 748>(4 مقراكتتسا
 دم يركمسملا ديددصتلا ف شوم حرودع
 . لارعلا

 ةيعيرشتلا هصنسلا ءاصضعا ىريو
 رارخل نإ ةيئيقرسللا كلذتو ةيكيرمالا
 قطاوب ىارججا نوكي نا بصب .بريسيا
 , وكسومو نضتقاو ف نائربلا هيلع
 9 سلجب ماما دكؤيو
 هامد كقسب اوئسب نا مهنا ياليرمالا

 نوراق عافلن نع عاقدلل ىييكيرمالا
 . هئافلح بف: فلكشااا تيوتا

 مره سيرم يترال + روبانيسلا لاق دقق
 ةبجلل يف رراب يروهمس وضع وشو
 عويشلا سلعم يف ةيسرابكلا تازالبلا
 .نيرذيح نوكي نا بجي هدب  نكيرسالا

 ةراسحل نمو بر
 . يام عل

 : حد سا جل
 انس 11 هرم يف لفشل ةعاذا
 نسبيا داوقب قتلا ةيرينكبالا ةقللاب
 دفكنم .81 بعتلا نا
 طبب نم برت 3 شومنلا لاشتمال
 ةهئانلاو كوالا ىمطمعلا برها

 ةمطس“ا معبس موقع اما, ,لاقو

 عسوب نا دقتعا 3و ةيلارقميب تسيب
 -نألا كلذ لعبشو نا شوب سيئرفا
 عسوب نا دقتغف ال يباب :الئات قاطاو
 نم ليوخت يلع نفا نمهثرللا
 هنا دقلع لو برخللا لخ ديلا سرطوتلا
 للي لوصخلا نود لرفحتلا نم نكمتي
 «سرهيوكلا نم ليوخ

 ةلوقم ناجلالا يلا زلسيرب داعاو
 مايا ةيئاطيربلا ةيركسفلا تاءايقنا

 ةَقلَخَت ؟تمةملظنا نكد عاف درب ش دون عيطتستي ل
 عستت ةهروطارسسا ايناطيرب تاك
 ها نع مقاحلا تاراق اهثارمتسم
 ٠ يده يدنح رغأ ىلا نولاليس
 يف ايورز' يف تدك امدنع ٠ :الئاق ركسو
 نييباملرب غم اللا يعاملا عويسالا
 ناب جاتمسسال تلصرتل دقف نييبوروا

 نأ اينو ديزي ىيبوروالا نم نيريش
 , ميكيرما يدحج رخال يئاقن

 دق ؛ . نألا هلرقي ام با يلا راشاو

 يب اللا دكاو هريغ وريث تام
 رق لمغ در كابه نوكيس
 الا هينلا ال كفسب يخيرما 0
 الو ةيطارغنمبد تيميل ةئنمم مغدل
 رهوج ره انهو ناسمالا قولخ مرتهت
 ةلاسملا

 طسو لمح داخيإ يف هلما يغ سراي
 صيئرلا عسصو أ ادكؤم هامل نفس يود
 ادج بنا خصو وه شون يكيزفالا

 رهزو ندين نوج لاقل . رطأ بتاجع نم
 عم تبدع قيسالا يكيرسآلا ةيرهبلا
 مادص سيئرلا ديسلا نأ .ردثل ةغاذا

 , نألا يتيح ارباب ايعاشن حبست ليي
 اهنا ليج سيجرتا نأ : فاساو

 ةيققناو ادم تاصرافملا لمح اد
 لودج ىلع ضاخ لكشب ةيبيلسلفلا
 هتمهم قفبح دل نوتيس هناف لامع 1
 روسالا مامرب كساملا وه قارملا ىضميو

 نييسنرفلا بحسب ةيلاطم
 نتالث نم رثكأ تحد سيرام فو
 ةيسداو ذيرثفو ةيسايس ةيصخت

 ةيوست داطعبال ارول ةيثو د تامواس

 5 ةحمسملا ىلع ةيقعلا)
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 رسولا ليسمع

 ليييحتت نأ نع ربسلاب تيفوسلا
 راثآ اهدضو ةيتيذر سلا ةموكسلا
 , ناكل“ اذه ين دوقملا نم ليلحتلا
 م للراصت ا «كميوألا نم ارابتعاو

 اي دحيم
 قاع

 75 ةمدسلا ىلع ةبقبل

 جا نيلوؤسملا
 لسنا ل ةيتساملا هصاخو ديدوؤسلا دعم يش اظلابا
 لوينالسا كليدصب انتاج نيود نجسلا
 لشاول نيلسم لسق نم لاوتغلالل
 . يشاملا رهشلا

 ءابتا ةلاكر تركذ ةينانا ةيحان نم
 جالسملا دئاظ ن> ةهفارتلا لوضانالا
 سيروغ ناشو د لارذجلا يكرتفا يربلا
 ضشيجلا نارا ةدايقإ ادا سما نيم
 يذلا ياتموزوت بيسن لارتجمل افلخ
 . ةيصئص نس لوالا نسما لاقتسا

 ةلاسر يف ياتبوروت لارتجلا دكاو
 ةباساوم ىلك ازدالا دهب مث هذا هتناقتسا
 :؛يداببلاو ةلودلل همرهفس حم دهساهسم
 - ةينع عطادب ينلا

 ديمرتلا .تيره- ةليبمم تربتعاو
 دكؤت ةئجافمللا ياممؤروت ةلاقتسا نا
 نيب ةشاللنا رظقدلا تاهدجو ي ثاذ الخلا
 نياشب لاروا ثوغروت سيئرلاو علا

 . جينخلا
 لاا ثيللمي سنوغ اتفيحص تراشاو

 لكشت يباقموروتا لفرتحلا ةياقتبسا نا
 هتساهس نم لاززا سيئرللا اريذع#
 جويتولا جف داحسا لايس

 (8 سا ىرخلا ليسافتإ
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 ةردسسسسقب ن ومس م قي ن ومس اهيل |. يكسلم ل ةيتارملا
 ةيئارعلا هرامسلا ودنتمم رم

 يصصصمسصلمتن وك اذ اوسصحس ست 3 نحف

 ا دمعلا ةيسبانمب يلا اهوميلترا يسلا
 وزغلا در ىلا ن وعدي نيدسلا لاجر

 دئافلا نسيئرلا فيلا يفتن
 ي ةيبرسلاو ةييفارغلا ةيلاناو ليابقاب مكوجراو ىنيحلا يسطولا منوم ركش هنقزي نيسخح مادنص

 تعبتتلل و مكن تايممسلا نسيم لوبف

 ىئاف عم و ييردملا يف ارسملا

 سيئر ( يبموك اناسبال) لاريجلا
 يسعولا حالصالل هيركسحلا هج
 ةندهبلل ايديع ةيروهس- سب
 مارمجالا  ةيسابمل هتدانس اهب ثعب ين
 لاربخلا يبينغللا يسطولا يعن

 هيركسلا هيدحللا سيئر ,نيسح مادص سيئرلا ةدانس | ستوك ةبايسال هيفربلا صن يلي اميفو

 ينطولا حالضإلل  .هيعازعلا هيروهمجلا سيئر
 اينيط هيزوهسبح سيئر  مراجلا نابيمنلا ,لخغ مكركبلا

 دئاقلا سيئرلا يلآ ةيقرب يف

 اههوسني نل اسورد ةازغلا نيقلتل ن ودعتسم

 نييكيرس#ا يلوؤسملا تاحيرصلتد نوتطاوسملا دهم -عار- لوثيس
 يبرعلا 0 يف برخلا ةرانان 0 ع نويتارملا
 يف ةيساطعالاو يا تارقلا دوسوي
 خارملا نيقئنل مه دادمتسا يلع اوددضو 0 1و ةرهزجلا

 ليثم اهل نوكي نلو اهرسني نث اسورم# ىيسلا ىلا فوغ اوببسنو
 «ميراتلا ل نيسح مالم ١ .سيئرسلا

0 
 ى رسك ةممي رسعج ا ربهلا دن فلاصخلا

 يرامعتسالا ميسقتلا يهنت تيوكلا ةدامتسا

 يكيرمالا وزخاا نم ىلع ةهتدرالا «ةمالا نب دمخ» ده 1١
 1 ١ جيلخلا و ةريرجللا ابق خور سلجم سبك ماينرمشلا

 يرسل فضلا ىلع ةرشيسلا ل قارتفو ةييرعلا هداج رمش
 ,ةيطغفنل ! اهدرازمو ةيعلا مالا ودع اكيزنا عم

 لاك و لسالا للا عرفلا ةدوعب داشاو 2 عنا اسوا ايئادعيوبو
 2 قارعلا ضرأ نم خرج تيوكلا نذ يربك ةميرجب ةيبرملا لا و قارمللا

 د دس و تيه ةدساف ةرم) منو يزؤسم ىف اههج# ةلاطو لل دش
 اد تل تام دنس ةقيدحم اهئرمخلو دهن ماتا

52 

 يسعغلا شيفلل نيلاتم تاسبج و © رست

 قئاطملاو لماكلا مهدييات سع
 نيسح مادص دئاقلا سهئرلا يبسلإ

 هت دايس ىلا اهوعفر يقرب يب اود دعو
 بحت عمانما ادونح ءاقبلا ىلع دهغلا

 قارملا نك عافبلل ةرعتمملا هبا ل

 لو دلا سالا سلخم رارق اونو

 طظولرعم ةحيتم رد يذلا ريالا
 ةيكيرسإلا )مهتما بايالولا يواشرو

 هسيئر ءىنهي سيئرلا نيسلا
 ادئلريا ةيروهمج

 مادص دئاقلا سيئرلا ديصلا ثم
 يريم ةديسلا ىلا ةكدهت ةيفرن نيس

 اهماهم اهملست ةدسانلل نوصتيور
 انيلريا ةيزوهمحل ةسيئر ةيروتسدلا

 , ةيقربلا صب يثاي اميفو
 نوسعور يزبم ةرديسلا

 ادملريا ةيروهمج ةمسيئر
 ةيررنسدلا مكماهم مكملست ةسادملا
 نا انديسي اديئريا ةيروهعجلا ةسيئرا
 ةبيطلا يئاهتلاب مكتدايسا ثعبب

 ةرامبسلاو ةحيصلا ايمصخش مكل يدمتم
 ,راه درالاو ملقبلا يدلزيالا بيشللو

 نييسح ماتم

 قارملا ةيروهمج سيئر

 نم درو ةقاب

 ميهاربا ةزع
 ةيروهمجلل

 سيئر بثان ميهاربا ةزغ ديسلا تحب
 لا روش ةروقلا ةيايل سلجم
 يركدلا ةبسانل ةيررهمجلا ةديرج
 .اهسيسأتل نيرشعلاو ةيزاثلا

 نيطسلف يف نيليجنالا :ءارطم

 جلاص ىدهس لأ دهبي ةيدنيلا يرهمسا

 لير دق سما ىيلجولا ,صلخملا نييمير
 جملا دونها يي ماعلا

 سلجملا ينثر فيسلا يقروفتساو
 بتاروسطم ةيطاقمللا لالش ينضوسلا
 ورملا ءوسه ف هفثتنملا يف خاسؤالا
 دسحب صرال يكيرصألا يرك علا
 رشادلا يارملا هجوم اذكؤم راجخلاو
 عالسلا ورعب

 ءرمابلل ةرر دقت نع دسنولا رمعو
 يف نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا
 ,رلا اريشم ىصاحلا با نم مشع يناثلا

 دعطنلا ي مالسسلا لدحا هنفقا

 ضدهم المس ديصلا ىفثلا امك
 ةساترب نلاكبالا يناردلا دقولا جتابع
 يسيشر بلاي يوم يمرون ديس
 .يبوروألا ناقرلا

 سلخللا سيبر دسسلا نهريفتيساو
 هرماؤملا داننا عافقلا لالخ يمطولا
 هدحتملا تابالوتا اه دوغت يتلا «ربرشلا

 ةمالاو يارملا لص اهؤالسمو هيكيرم#لا
 رايصحلا راثاو بفش ةييبرصلا

 امقش لشغ ضورفللا يداعتفالا
 0 1 الا لامط»و

 ديهشلا ةر راش عزوي روفغلادبع ينغلادبع

 مالسسلا قسيسخصست ىلع بآ 1؟ ةرد
 يعارقلا بيشلا نامسأو دير دكاو

 ريتلااو .لماعلا م ةةلسمتاس لماتكلا

 يرابصخ تولساك راوخلا هينهنو
 ليبدلا يدهلا ده ىيتسنت

 سيبر نيومل  يفروع ديلا دكاو
 ايالا فمشلا ناسيا يلاطيالا دقولا
 ةلكشسملا ثدهل يمذملا لثلاب قيمملا

 سيهئرلا ذينسلا ةروامع ينم اغالطما
 نم رك ساثلا ىف نيسمب مارسع شاقلا
 يضاخلا تا

 ناودسعلا جوس لوطم فيس نوسيقارسعلا
 مامص دشئاقلا سيئرلا نك ةيايم

 ديغ سدلا دنع قيعرلا عزو نيسح
 رس يما ةيرطنلا ةدايدإلا وسجع روخجلا
 ثعبلا برخل بونخلا تكتكم
 ديهشلا هراش سن يكارتشالا يبرعلا
 اس١ نم ءادهشلا يوش ,نم دنع ىلع
 دو نلف ةنيدم ةرصملا نتظفاحي

 يممن يف ةيساتملاب عيمجلل مهقاو
 يقلا برحلل بومجبا ميككبت بتكم
 ا ةدايتنا ومع 0 هلالخ
 قياهتسم و لثد ةمثك برخلل
 0 | يسيئرلا ديسلا
 دههشلا ةراش نا لاتو نيمركالا لئاوع
 ييتارملا سولب نامم اهل
 برعلاو

 مابخ نع عادلا لاظبال تاي

 روغنلا دبع ىتقلا دبع قيفرلا لاَثو
 مالبسلا مني دلي مهلعملا قارعلا نا
 ةيايلب مديظتلاو عاتجلا ىلا علطتيو
 الو نامح مادس دئاقثا سيلرلا ميسلا
 ةفباهص سم ةاطلا ةوقلا تدارأ
 ينسج لاثما انهتاتذاو ناكيرماو
 كهف سفيرشلا يصرخلا اخو

 فوسقيريدنارلا هببتت شع لواطتلا
 هتطبلل كسمب الولس اهب. هيودحي
 رجا ىقارش لثاقم سويلم رشبع هيئابث
 تيبر نيطظستع ريرخحتو نيدتعملا باقر
 فييرشلا سبمقلا

 هيرظللا ةرايقلا ويح قيشرلا اع دو
 سرس ىلا ءامهتلا لئاوعو برختل
 سولم ىف ةيماسلا ءيدامملاو ميقلا

 نم يحض ىتلا ةييئالايملا ىفو مهمالوا

 مهيسفناب مهؤلانا اهتحا
 انكم ءاصغا قايرلا عمجتلا رمجو

 نعرف مانصعا قابرلاو بريجلا ميطعنل
 ءاسؤرو برخلل ىدملا ةبيدمو ةرصنال

 لئاوع تيفاعو ةيريفامجلا تامطسلا
 نادص كالا سيئرتا ديسلا ءادهشل#
 ةرغ لخا نع ةيحبهتلا يلع نيس
 .ةيبزملا ةعآلا ةمفرو يارد

 نيسميلا ةسبئط

 قارسسلا خس لسصاسمف نسواسض
 نييلا بالطل ماعلا ناجتالا ريع

 بلش عم لماكلا ةنماصت نع
 ديسلا ةاهسأر يلعو قارعلا ةدا

 يف نيسح مادص دئاقلا سيئربا
 يكيرمالا ناودملا عاجلا هيرصت

 ,يبونهصلا
 بتع ردص كرتشم ابي يف دكأو
 داحلالا عم دقع كرتشم عادا
 قارعلا تامشر ةيلطل يىنطولا

 تاشالعلا ريرعت لبس ثحبلا
 نيداحنالا سب ةيبايشلاو ةيبالطلا

 اهب ةيبايشلا تاغالملا ريوطت يلغ
 بابشلا ةدحو ققحيو مدخي
 ةمالا تاردفم نوصيو يبرسعلا
 ةلاح عم يحلا لصاوتلا نمصيو
 ةهجلوت ديدحلا صوسصهتلا
 ةيلايربمالا تاططخملا
 ةيبويهضلا

 ةيويندلاو ةيوامسلا عئارشلاو ميلامتلا عم قانتي راصحلا
 يتلا ةئلاذلا همسلج دقفب سنا هتابها مالسملا يحرسلاا رستؤللا لصاو

 رجتؤملا فبدقملا ثوكسلا ةءارقو باملثلا عامل# تسرك
 ةيلرشل# ةسيئكل# ةيروثإلا ةفئاطلا يبينر ةوبلص سيلرويكرام نارضن" دكدو
 مالمسلا قيحجمل لحا نم وه رمتؤملا داقدسا نا ةسفتحلا لاش ةملك ف ىارسلا يف
 دق" مالساو  يمرالا ىلع عالسلا ديري هللاو نابسنالا ةايكل يجورلا ءادعلا ةنآل

 لماكو ,لماطو يدنا مدن وه
 مالببملا ضرمل يويمق ديو برخال يوططخي زيدلا .رلع تكسب 1 راجي لاقو

 يسح ماده دئاقلا سيئرلا ديسلا ةرداس ةهاخو قارعتا ةهحرط ينلا
 يلم لوثخ لحا نب مهاشتلاو راوحلا يلخ هلاؤت يفلا كل ىح وشك يماثلا
 تطسوألا لرشلا ةقلعم لئاشم عيمجب ةلداع

 هتبنك ف ايلارتسا يل ةيدوراملا ةمئاطلا نارام ةفيلح هديع نارطلا' ددشو
 ثراوك نم ةيرشسلاو ةيباسنالا طفلا لودلا عيمتج معي نأ بحي مدنا يأ ىلع
 سيئرلا ديسلا ةردارم ةبهاشو ةيمثسلا ققرعلا ثارئابم را اذئؤم بورخلا
 يف مالسلب ةيتيقحتا ةصرفلا يش دنا نم ىثع يماثلا ل يس مادع دئاقلا
 نس يللا ثياع يتلا ةلشنملا هده يف رارقممالا مميلو اهلكاشم لخد ةقطنملا
 . لفولاا نم اارهلك تاوحلا لتاط ديدهتلاب قالمتساا

 اندج دادقم يف ديئوثاكلا نايوسلا ةيعو ضاق باسن سيول ب٠ مدنو
 مسا مالس ثلوامت رواخملا نب اذذه يسبيعت ,مالسستاو ةيحايسملا . .ياؤبحب
 مقاملا يلا حلاضتقاوب ةلازعتاو ةرخألاو كمحملا لاسر اهفمحو هبيسثناو
 . ةيلودلا تاهلافنالاو ىاسبإلا قوقبح مارتحاو

 دادقب يف كيلوتاكلا شيرملا ةقئاط سيئر هئوط يم يثمرام نارلملا اعدو
 اننا ف نإسجح مادسع دئازإلا سيئرلا مرسلا ةرالاعم يسد ىلا يلودلا عمتجملا
 ةصاخو اهرذح الج كةظيملا لكاستنم لطحا ةدحلادم جخ اهب نا ند رش
 يطسلم

 انملا اهنال حمار مالدسقل ةيهيسل ا ةييرلا ىا يلع دادتو
 ذو ناتثسلعالاو ناس الب ناسنألا رهشو مالمملا قلع يو نايشالا
 .برخلا ديزيو يجيب هنأ يفبي نم

 ل ميما هلأ خي 3 سكذوثرالا مورلا ةيعر هاك ىبرطي ردتكسا يالا لاقو
 نك نيرمعتسملا ةارللا درل نئامعتلاو رفاطتلا فا وعدي سدتلا بحاولا
 كاك عم اتئاهناتاما لئا نيدصاو اهتيمبتو اهتههو تباك امهم ةيسدشملا يضازآلا
 «يئارآلا نه يفماطلا ءالؤع درا يسيح ماهع سيئرلا ديسلا نالبملاو رعدلا
 ب انتطر نمو انغويشر اذااططا يع رئاحملا راسنلا كلو ةسدتملا

 ناثبل لف ةيروثالا ةلئاطلا سيئر سايد يتاسراب بالا دكار
 ب 01 3| رامهلاو راجحلاو دمجم طارن ف ةيريكسعلا دومشيطلا
 نابدالا عيمج ةهملرتو مالملا يبسمو ةيباستنالا نم تاءارحا هيف قايسلا

 اهلا
 لك نم هارب

 يرسلا قيرشن يع قكاشملا لح ىوركنتسي ملابتا يف م ا ىف لاثو
 .راوجلاب ثالضعملاو لكاشملل لثمالا لصلا ىلز ةوقلا لاممتساو

 نم طع 0 ديصلا ةردامع نا لاقو
 افا فسد يمر ةلطبملا ي مالسلا قيفحتل حلاه ساسا
 عيبتمإ لباغو لماق 2 قيقحتل ةرزاممللا مده ينعتدو

 2 ةيريلالا يفرش اسي ةسيبك# يجر هاك سيكرومت لاوباد هيتروضن# مدقو
 هلالط نم نيب هيناسلالا قوتحو يواممتلالا راسحلا» ناولمي اثسب كوهد
 قرقعلا عمي ةيوامسلا عئارشلاو ميئاعتلا عم يداصتملالا راصحلا ضراعن
 . ةيمامالا ساوتلاو

 :ةيتيوكلا ماعلا لقنلاو يرسبلا لقنلا يتكرش لح دعب
 لصومملاو كوسهد ل نيسلئاقملا ضرستم:ا يسع نسح رطقلا تاظفاحم يف باكرلا لقنل ةماع ةأشنم

 ريهاسجلا فاقثلا نا بّرحلل ,لصوملاو ةيتاميلسناو لسوملا ندم ف تربع
 هيب ةذفلا ةيخيراشلا ةدايقلا لوح نبلاسفتحا سما توسهدو لسيبراو
 ةليفك نيسسح مازسع تالا سيئر نم ةبديدبج تابجو حرخت ةيسائمب

 تارماؤملاو تاططشملت يذمتلاب 2 ١ شيبسلا

 الاو قارملا نه ليثتا فدهتست لالخ نولتادلا١ لمع
 سيئرلا دست 0 تالاطتحالا

 دادقب دقاسسو تاعماج
 حتتلي ةيلخلادلا ريزو

 يندملا عافدلا ةروبل
 مسموم رجببب ديسلا

 ةرهذ سما ةيلخادلا ريزم باهولا ديدع
 دكادقي دهاممو تامماجل يشدملا عاطولا
 اعويسا رهتستو

 "انتا ف ةمثت ريزولا ديسلا ىفلاو
 اجلا ةلحرملا نأ اهبق دكأ ةروذلا
 دفعا لذب +>لا نم بقطتت

 ف كدلهتسي يذلا لاسسالا يكنس"
 ميقدلا قابملا 8دايسو نما

 دويممعلا ا ريؤولا ديستا راشاو
 ديسلا ةدايقب ائبغشل ردات او يلاعلا
 هيدصتو ناسح مالم لئاقلا سيئرلا
 لاشلال لئاسولا لكب ني ب.تممتل
 .هيليع نسورؤملا ييامدقالا مهر اصخ

 ل نييكراشللا ريرولا ديسلا اعدو
 تارضاخملا نم ةداقتسالا ىلا رولا

 ييشلطاوملا ىلا اهئالزو ةيلمعلاو ةيرئانلا
 ةبيرلطملا ةئبملا ةينبع راطا

 .لبتذمملاو رغاحلا تاب

 لفح
 يئلابطاا نم ةديدج ةبجر جرشت
 ىونهت يتداي) ريهامج نم نيعوطتملا

 و
 ينويهصلا لالتحالل

 ريزو لاف هاديه ديسلا ىقتلا
 .رارسملا سينا ةينيدلا نوؤضلاب فناقوالا
 كيلبحمالا ةفئاطنا نارجم يروخ اهله

 يطسلف

 عمجا ملاغلاو ةقطذملا ل لما
 يري ايليا نارا داسكاو

 دهسلا اهيلبي يتلا ةميركلا ةياغرلاب
 فئاوظللا يسأ بح كاقانا سيثرلا

 ويضر اردن يتجول رظتساو
 01| مرح هف موي ٌزاجحتاو دجم ل ةيبرس
 يرصنتلا ينويهسلا يئالتسالل البكم

 | ديس ةردايم نا اديئؤم
 يساتنا يف نيسش» مادسم 0 سيئرلا

 ل مئادو طاش ملص ةماثال ةيساسالا ّ ل ابغا با
 , ةقظنملا

 تاميلعتلا ادهتنلاخمل
 ةيلدبصو تايلمع ةلاص قلغ

 هةلاص نلغ ةنحعلا ةرارو ترزق
 امهلقلاخما ةيلديصو تايلمعتلا
 .ةرارولا تامولعت

 هكلاتلا تايفمعلا ةئاص يقاظ مث دلاش

 3 .. تيوكلا ةففاحبسم
 كنكمب ,ةرورضلا ةلاح
 ماقرالاب لابعتالا
 : ةينلاتلا

 :ةدسجتلا ©

 هلو
 2814م
 ةهجمعشم ع

 .تاسيرودلا ©

 ؟(2غ11

-1 54262 
 ١١ ه1

 نيبطاوملا يواكأتي بنكم
 هطرس ةييريدم ف
 .هنوكلا هظقاحم

 1م
 مذ هن

 لا ل1 لل رشتحو
 انذب اهلالخع مدقتسب
 ا سيلاز ينادسملا عاقنلا

 0 ادعو

 يييداوؤسملا نم دسك كابا

 ؟١ تانيماتلا همم ابحمتسم

 . رفثلا راسم ديلد وس .
 ,زومث ازال عراش
 هادنلا ةبرشلا ةهل دهس 18
 2 ١رلآ يراجتلا
 - ةيباورقلا ,ةينأورفلا ةيلديس ا
 .رزانملا عبصم

 نالسستإ

 ةيئاثلا راجيالاو عيبلا ةنجل
 ماخ4ت 11/11 خيراتلا- ٠ 199٠ /يعا ددعلا

 مهيب نع ةرصبلا ةطذاحم يف ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل نلعت
 11 د15 1و 1171629 ةسمقرتملاو ةينكس ضارأ عمق
 مو 5؟لو 1 1االىو ؤ م0361 11 5و الخ

 ادار 35١١و 15 2زلوؤ 8 17والفاو 1١ ١5و ؟ هالو
 هخفعي ١ ١تلب ذاكر هعكو ذخر ؟4هو 5115و
 ةعطاقم ةئرثلا ءاضةب ةمتاولا 54158 395هخو9ؤ١5و
 ةديازملاب كارتشالا بغعري نم يلعف ٠ ,ةيناملا ةديازلاب دعسلا روق +5

 ١ مكححلا هرارو يفطرمو 'الوأ ةنرقلا ةيهلب يعطوم
 كسلا لاا مميش ميدان دم امو نث لش ةدم لالش ةيقنا ةيدلب

 0 اقدصم ايطخ اديفتو ةمدخلاب هرارمتسا ديؤت هترئاد
 عضو ةينكس ةقشقوأ ارادوأ ضرأ ةعطق هكالمتسا مدعب
 ا ىريجتسو كلذ رطتلا مومع يف تايعمجلاو ةلودلا
 مم ديمو ةعاسلا ةنرقلا ةيدلب ىف نالعالا ةدم نم يالا
 ىلع هبئرتملا فيراصملاو رثفلا روجأ ةديازل أ هيلع وسرت نم لمحتيو

 الا لايحلا
 م الا يحلو اهيل و شوق |
 دجاوت مدمن عوبسا 5 ماذص ايوب راصتنالا طيلديس قا ص 3

 ةعحاره

 نم اياتكو ةردقملا ةسميقلا نم /

 يلع ايرش
 كديسيبما

 ةئجل ا < سيئر
 راجيالاو عيملا

 ةيناثلا

 ىس ىلع شولا ضصرا يلا ثنمو
 سا رهط دعم هصاخ ةيقارع ةرئاخ
 سيقارملا يرسآلا نب ةبمداسلا ةيجرلا

 عسا يتثم تمصو ضولا لا نيدئادلا
 ىلا ةرئاطلا نم ىرسالا لوزم دّمعَو
 ىلا ءاددلاب مهفكا يعبر نطولا ضرأ
 قارعلا ظلحي نا ريدتلا يللا هلا
 مادح سيئرلا ديسلا دقنا هدكاتو
 يسبح

 ىلا ةدوهلاب ةريس مهتسرف يا اربكاو
 ميظملا قارملا باحر ف مهيودز مهلها

 رسستل ةييركربملا ةدجالا تبرع
 سدخلا زاخسا ةرعاررلا تاحتملا
 تاشسبلل ةيليحلاب ىلعالاو ىمدالا
 درفكلاب ىلعالا دجلا رققتساب ةيجاررلا

 ساادنتو داو ةدملا
 يتاي امكو 6

 عيل .قعالاو ىسدالا دجلاب لودتع
 ثرتللاب عيفللا ناغالا دجلاو ةلمسلاب
 هاترا هحردملا ةيعاررلا تاكئندلل
 ةيباعلر 114 )15/6 ىلع ةركتبلل
 اوف ملم

 ريص ١ رقت مس
 هرتملا  ةلمحلا لوصختت

 يلق يحلل
 عيعلكا مهلا

 دل دج” دحلا
 نلخلآلا لشعالا مدل

 امج هن رش ةطادط
 1كب ا ؤنبا هس طاح
 1 8. 59 رهحا ليلب

 زنخن هو 0 ناطيفاب
09 10 50 
 00 ل رمقي لفي

 علما ورح وول ماع 1

 ا 0 رمذلا لعب

 للا ل ,ارهج ا!بتوضاف
 4 ها 7 رج
 ور ا  عوا + مدلش

 ىرسسالا نم ةس دادسلا ةسسجوسلا ةدؤسن

 ناسح ماد# معلا سيرافلا ةدايق
 ةيدحصتلل مهذادمتسا يحك اورمغو

 ةيفرصتسو يطولا نك اهاند ءادنلاو
 .تالاخللا 2 تققحم 0

 ماتلا مهفادعتسا اودكا
 عافدلار ءاقبلاو لمعلا ف فق دس 0

 سيئر ىرسالا لاكتساب ناكو
 لابفتبال هيثادلا ةبجللا ىنامعاو
 ماهغاو عئركمو رسالا نم نبدئاحلا
 .برخلا اياكم ةبتحلا

 ان لش رديوش
 عمار للا ال ةباهت
 0 0 كتامرلا
 92 2 عبابص
 ا 2 سح
 اني ييارعح تبع
 هيجل نهج 20# بسلا خوف ةب
 ا ا ا رامر
 1906 )926 39000 نمماع نرسل
 نيش 0 لاعنرب
 زاعع ا ةوعا ل اخ ينوي
 34 توون ديرك
 كغ عع 6١ عمرا
 لا 91غ ةورح كل
 د كلهن مثكأ حاملا مهل
 [123-  لقهمسملا دحاو هضض يقيملا

 ةرطيحالاب
 مشظنا رعس نم لفاس عمملا يقم د1

 نلعاب عيبا روخت الو درقملاب ىلعالا

 «ريثيس يق ةيكعلا راثيبالا يا"
 تاسحنفل | لستب ةيشازرلا تاهننلا
 عبس روهتو ددمسلا تانماولا ناي
 تاطفاوملا باد ةيعاززلا تاحيدملا
 لما رافمساب ييرخالا

 .ماردلالا درهملا يمان هةقاك ىلع -
 عطقو درفملا راعتساب هجولا عضوم
 روزتب» حضاو لكبشت ةملببب لك يلق راعبسا
 كليمملل
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 لثتلا ةرازو يف ردصب نسلغا
 وش نا «ءاهتلادبل تالماوملاو
 ) ماعلا لقملاو يرسل قل"
 ةقاك امهتاكلتمم قاتلا مه دنا اقءاس
 اهرتمو ,باكرلا لل ةماملا ةاشملام
 يربلا لقتلا ةكرش لح مث انك , دادعب
 .ةيلارعلا

 ردصأ دك ةروثلا ةدايخ سلجم ناكو
 اييربلا قلتقا 2 سعب «راربأ

 قحعلاو مطدتشم يا
 اهتاوعولا لاك اخ و هيتالم
 -يربلا ةماعلا ةكرشلا

 تاهجلا يح مر دقو
 ةراهاب مرلا حطو ةيممرلا
 ةكرشلا ةدئاعلا تادغشلاو تالحاشلا
 زواجشت ال ةده لالخ ةاشتدملا ل'
 نم نيرشحلا نم ارايتعا يجوب
 .يراجلا لولا يوماخ

 بحسو تايعالص ءانط ررتات امك
 ةكرشفل ةدئاملا ةيقرشملا
 ارابتشا اهيبمتنلا ةحوتمملاو ا

 اخف بارو نسم
 قاباست ةيلصت ةاشتملا لوتنسو

 فاو قاتم نيئماعلا ىلع قبطس
 ةيثاربلا ةكرضلا ف ةتمظلا ةميخد“
 لا ,ةطقتذخا ةمهاسملا يتردلا لخش
 مهب ةماخ ةمدح دغاول رودم سح
 رم رهشا ةثالث رواحتت ال ةدم لالح
 .راوقلا داطن خيرا

 لقتن ةماعلا ةاتشلا نا ردسملا دكاو
 تادهملا ةسرامب لوشتس باكرلا
 1 ,لقنلا ةكرشب ةطانملا تابجاولاب
 تايلمع ىلا ةفاصا الجدملا ةيتيوكلا
 تاظئاحبو ,اذغب نعي نيرفاسملا لقب
 ,اهتم الدب رثمللا

 ت-صايملا لفنلا ةرارو نأ :لكفو
 ذيقتت نانس ةزايحال نامبلمت ردهتس
 117 مقر ةريلالا ةدايك يبلجم رارق
 ةكرشلا تتاح يذلا إ99+ ةتسل

 مليلاو قفا دصلا ةمظنمو يملاعلا ماسلا سلجم
 لداسشتلا مالسلسل ةئاسيض بآ ١١ ةرداسبسم
 ةكدظنمو ينلابلا رلتلا سلجن اهد
 تم وعلو مكسلاو ةقادملا

 راينم دامّتغا ىلا قودلا نمالا سلب
 ىلا هوجنلا مدميو هتارارثا قيبطعتل دحاو

 ربما اهراتعاب ةبماقتنالا بيلاسالا
 .لداغ ريغو ضصوقرم

 سبل ند كرتشم نايم ي ايكأو
 دهارسملاو ملسلا ةبظتم يع دمتو

 دوان نائدع ديمسلا اهسيئر لساصتلاو
 يقاعتلا ماسلا سلخم نغو نابملس

 جهنلا اذه رطاغم نم ردو لكاشملا
 .يجيملاملا مالسلاو نمالا ىلع

 دلامتعا ىلع ةمظدملاو سلجملا قلالاو
 ليسلا ةريامب اهشتبضت يتلا هيئدابملا

 ا نيسيح مادص بدلاملا نميئرلا
 اهرابتغأب يماملا با نه رشع

 لئاع مالاس قيلحتل [بيمدا ةنامقلا
 . ةلاطناا قكاشم عيمجل مئاد

 عيمج باطساي نلايبلا بلاطو
 ةيبرعلا ةلطدلا نم لالتخالا تاون

 تارارق قيبلتل ةيدجما 1 سوريهام سلجنا ديسلا هسهتر
 ميم ةساقلا نمآلا 2 للا ةيعادلا ةعرستلا ا تارارتلا اهمخ
 .ةينيتئسلفلا لحال ةيركسملا قئاسولا مايكتسلا

 ةرصبلا ةيدلب ةيريدم_ ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل
 ماخخ+/11/1 4 خيراتلا_ 9*7 # ددعلا

 نكس رود عبرألا عيد نم ىلوألا نالممالا_ةرصبلا ةطفاحم يف ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل نلعت
 هاندأ اهفاصوأ ةنيبملاو ةيئحملا ةرادالا ىلا ةدئاعلا ةيبونجلا تاريهنلا ةقاسنم ةنرقلا ءاضق يف ةعقاولا
 يفظومو الوأ /ةيلحملا ةرادالا يفطوم نم ةينلعلا ةديازملاب كارتشالا بقري نم ىلدق ةينلعلا ةديازلاب
 رشذلل يناثلا مويلا نم أديت اموي نيثالث ةدم قالخ كالمالا ةيلحللا ةرادالا ةعجارم يلحملا مكيحلا ةرازج
 همم ايحصتسم

 .ةردقملا ةميقلا نم 7 ؟ ٠ ةغلابلا ةينرناقلا تانيماثلا < ١

 ةقشوأ اراد نورساقلا هترسأ دارفأو هتجوزو وه هكالتما مدعم هترئاد لق نم قدصم يطل دهعت 5

 .كلذ رطتلا مومع يف ةيعمجلا وأ ةلودلا ىم ديقتسم ريغو ةيئنكس ضرأ ةعلطق وأ

 سف نالغالا ةدم نم رخالا مويلا و ةديازكملا ىرجتسو هددخلاب هرارعتسا ديؤي هترئاد نم باتك ٠

 روجأ ةديازملا هيلع وسرت نم لمحتيو ةئرقلا ءاضق ٌهيهاقعناق يل رهظلا دعي ةدحاولا ةعاسلا

 براصملاو رشتلا

 عوت

 راق“
 مقر
 راقعلا

 نكس راد

 نكس راد
 نكس راد

 نكمراد

 نما
 1١رااو#
11/1 
 اا

 كلذ ىلع ةبترتلا في

  دهيبع يلعايرث

 ةيناثلا راحيالاو عيبلا ةدحل .ر

 ةحاسه | ةحاسملا
 ماتيلا ةيلكلا

 ءىللا ماكر
 ”مكءةرل ملك[
 ثمل١هرثلب م5610
 تكدر را

 قفارمو لابقتساو لوه ةفرغ ؟
 ادك

 انمك

 اذك



 :نوعمجي ملاعلا ف ةيحيسملا فئاوطلا ءاسؤر
 وسع ذي ب رخل نيسسيت وفهلا ناسا ةقطنملا ةاناعم نع ىتوب ربعت نيسح مادص سيئرلا ةردابم

 ةيناسنالا_بع ع ديعب نطت تشاو ضيرحتبراصحلا
 ةيضحيملا فئاوخبا ماسإلا عمجا

 يف يكراتملا ملامنا ةيراطمو كيراطيو
 نأ يلع مالتلل يجايسما رمتؤلا»
 يه ىارمنأ اهلذثعا يكلا مالسبلا تاوع+
 محدايم نم ةعبات ةيباسنا تاوع+

 عيسج اهب ثرعشب يتلا ةيوامسملا .لدملا
 نك لي راوقتسالاو نمالا قيفحتلا 0

 سيئرلا ديسلا ةردايه نا اردتلاو
 نم ريشع يساثلا

 اخأ يف اوريعو ةرمدللا ثراوقكلاج
 0 تارارقلل مهيبمتن يع
 :و تحمت نمالا ىسلسم اهذختا
 اهفصوب قارعلا دم يتيردالا طقضلا
 ناسنالا قولح ميرث دابمل ةيفاتس هتاوارغ

 ةعرستلا تارئرقلا دض فقن اذنا

 مادكطمسا رع اذيفر ايسلس لودلا ب
 ةوقلا

 يذلا مالنسلا فدش نأ فاسفاو
 هي ريثس ي دلاو هقيهحت يلحا يم عستجم

 عيمجو مالسلا هيلع حيسملا قيسلا
 عيمح قف يهالثي ةيواسسلا تالاسرلا
 دسسلا هردانم نيماضم نم هةهوجو
 رشع يباتل' يف سبح مادم سيئرلا
 سخن اهب ربش يشلا يماملا دربأ نم

 ءاباغم نع لماكو حضاو يعور
 نم اهياننان ليساو

 .اهيوبش اهنع ياش يتلا تاليولا
 راب 2 يا نارطلا لاثو

 نأ ناثبل يف ةيروثالا ةفئاطقا نارقعب
 يبمح مادص سيئرلا ديسلا ةرادبس
 يلع يضرفت ةقالهمملا لكاشبم عييدنح لكل
 اهيرصو اجماو اقوم دكني نا ملاغلا
 سيببا نم هيمدق ام لالط نم اهلامخ
 قكاشكا هدهل لدا لخ قينجحتب ةلهلك
 ةاءاعم ثدادراو اهلمح بقرت لاف ينأأ
 .اهستافث رارمتسال ةحفهدملا بوح

 ملابلا ماهفاو اهفدقتحدإ انرمنوم لالخ
 انديمتب قىبم 1

 ارم هيش ارم ' ميش ازيا نارطملا ككاو
 عر لاسم نا نأ دقكلا نخ م دعبل ) باي لولا
 يمانلا ف ىسح مادنص سييئرلا ديبسلا
 ةيبه د ةبصرف يبه يساملا بع نس رشع

 هقشنب لكاشم للك لخلف عمجا متاعللا
 اهموحت لاباجم ءاهماو طسوالا قرشلا
 قونسو ىىرابم قيدطت يمصي امم
 يساونلا انهن ٌتواح يتلا ناسنالا

 ,ةيمصولاو ةيواعسل#
 يداعمشالا راصحل# ىلا رامشاو

 قف يضيرحتس قارصملا ىلع صورفملا
 ىك ديمم رارل رش ةيزكيرما ةرالالا
 هبوكل رشنلا ةميك نس اطخميو ةيئاساألا

 نم يسرملاو حوستلاو لافطعالا مرمجي
 راومتسال يضرورملا ءاودلاو ءاذعلا
 مايحلا

 ةيكيرمالا ةراذإلا بده نا ىلع ددشو
 يف ةسيرجملا ةيبرعلا يعارتلل اهورغل نم
 هده نع حافدلا سيل وه زاجحلاو دجي
 طاح لج'ا نم لب اهيومك زا يفارالا

 اهتفميه ضرلو ةيباا حلاصم ضع  ةيدجي يدملا لماوسب انتا هاهو اب سييحاميلا ارخؤم ترد
 م قمل ناع ةيرافمق سلا قحب مالس لسر نووكت نا لج نم اثم تجءاج اهنوك قاردلا د
 رييدحلا 0 بالا لللقو لع مالسلا ممي نا يف نفده قيتحتل ةررقملاو ةحلمملا سجل اذه مايجاول
 نابل ف ةيبادنكلا ةفئاطلل يكريرططبلا ملاملا يلا اهم عّميو مالسلا ضرا دولا هلل م ةستملا قيئاوم يف
 لالحار ميرحت ىلأ يدجحلا انيهس نإ نا ادكؤم ةينايسنالا نبش .يال عسجا ادضقنا هبيعو ىلع
 نم قلطني لماشلاوب لداملا مالسلا نم ىحس تلال ادهالا مظعاوه اذه ثخحت يتلا تأ .ًاعزاتملا لبح 3 لهمتلار

 :ةكئبعتلاو لاصتالل ةيموقلا ةنجللا

 تاضوافملانم الدب ةوقلا مادختسا ىلاو عدي رارقلا
 ةكيمونتا ةنجللا تنلعا - عاو- يسيراب

 نم قارملا بمش عم تماضتلل

 لود ضفي هيلا تعذئدو ةهكيرمالا ةينايربمالا

 تيااو لات الما
 دسملا ةهتنادا

 ماضعالا ةماخو

 نيج لف يرسل .رارقا داشفأو نما
 2 ةيملارعلا ءابثالا ةلاكو لسارم ركذو

 اره يللا ةنجللا نا 7 سيئرنا اهسأ

 قرصا ناهي ثددش ( اليب نب فمعحا) قبسالا
 هدحتا يذلا ا نا لغ سما سيراي يف
 ملا ىلع يوطتي يضاملا سيمخلا موي نمالا سلجم

 مادختسا ىلا وجدي هنا ثيح ةيفيرات ةقراطشم
 لبس نع ثحبلاو تاهفوافملا نم ةدب وقل

 ردص هنال ناجحتمو يم
 نماضتلل ةدستملا :ذلا 1
 7 .ليئارسا) ناودع محب ١ هلسرك يذلأ مدع م

 _ ضدجدو ةيكيرطالا ةدحتات 0 عال ا نوير طلاطحلل ضر هديضعد

 اندئا وهو

 ةرئهس نع ربميو يبرتصاج 237 هنتر

 ناو ..ننالا سلجم يلغ ةيكيرمالا ةيلايربجالا
 ةيئاودعلا ةسايسللوظ

 نم ديبعلا دض اكيرمأ اهتسرام يتلا ةيباهرالا
 الا يئدبملا فتولا

 متلضتا

 .ليوط نمز

 سفن ل

 ريغ نمالا
 2 د # يهرشلا ننسلا كقتفت اههتفابسو
 | ةمالا نوؤش يف ضوفرم

 , سلا

 معزلا وه ةرملا هذه ديدجتنا زكلو مئاعلا نادل
 , ةيلودلا ةيعرشلا نع افبدلاجب

 برحفا ةنآ كيرحت نأ ىلع ةتبسللا تدماو
 ظدهب وه اهؤالمعو اهزانلح اهسمو ةيكيرمالا

 انضخا ( ططنلا ىلع ةرطيسلا
 طخ نإ وح 0 ايدل

 ذنم ةدعم ملاعلا نم ةيجيتارتسالا ةقطتملا هذع

 نطولا
 لالتعا

 يللا ةيئايربمالا ةسسجنا هذه نا يلع تددشو

 ليثس اهل قبسي
 ':هرصاسع) ةيبرملا ةمالا  فدهتست اهئكلو

 نلو لبقت نل ةيبرملا ريهامجلا ناو ( اهلبقتسمو
 الا ناودملا اذه نغو ةئناهالا هذه نع تكست
 مالا لودلاو ماكهلا نم اهلتوم هدحتسو
 , ةهجاوملا 0 نم ذختملا فقوللا بسينع

 "ترم وما

 هدحو قارعلا فدهتست ال

 هلا

 فقالخ لحي

 تنللي امهم

 نا ةصححمسشل

 ,مبساب يجدزا رظس زاوج دف
 كيقتس دوم لصمعل ! رمي ركل دمع

 رثعي نمف ج (؟1ا544 مقر
 لاهتالا ءاجر هيدع
 .ركشنا عم 2/7783 مقر

 انانزإل

 مصاب يرسم رس زاوج دقق
 مقر كلايسبع ناؤق م

 هيلغ رتعي نمل 4 ٠
 مقر فتاهب لاعتالا ءاجر
 .ركشلا عم 3

 هه

 ءهايوس دي ةييلس تدل

 روس يفقس ناوج اهلخاديو
 مساب "م705١ مقر لمحي
 رتفد جما رديدع قيفوت نيسعح
 دمخا مساب ويلبد ما يب ةرايس

 ,ناسضمر ثيحا تميشرلادبع
 اهيلع رثمي نمي ىجرسين
 هلو «ساذتلا» ةديرجل اهميلست
 عم راشيد ٠-20.! ةائناكم

 | .ركشلا
 النايلي

 الث اهب ءانرز الحنش دنللا
 لاقشالل ةيئدرا رفستازارج
 دمحف ءائهو ةبقو ضده

 رف زاوج كلذكو يغاقرلا
 يلاص ةيداب مساب ينانبل
 ةماع ةدايق ةصخرو يوازغ
 مساس 975؟غ5؟ مقر .ةيتيوك
 نمم سجري ؛يعاطزلا دمحم
 نتاهب لاستالا اهيلع رمي
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 وأ 1مل ؟؟ت هو ا
 ةدسرج ةرادا :لا اهسيلطست
 لل ةميآ ةزئاجو جاويشلا
 . اه دجي

 عمتجا سيئرلا ديسلا
 (لىلرالا ةحفصتا يلي ريشنملا ةمثعإ

 ءاقعا دمها .راامبجو يئاروم»
 ريرحتلا ةمئانلا 3 بيذيشتولا جلا
 ةلود ينس ديحإلا علزغو ةيتياهكقلا

 ,دادفع ل

 قيقشلا ينحبلا بنابل الع ةرفسو
 بئات ينابيرالا ميركلا دبع روتكدلا
 ,ةيججراطلا ريزو ءارزؤلا سيئر

 ماد دئاقلا سيئرلا ديسلا ماقاو
 ةثوطال اهيركت ءاكهع ةيرامأ
 دهسلاو لاغط نب نيسح كاملا

 ضيبلا ملاج يلع دهسلاو نافرع رباه
 | ماظعا 2دايسلا اهربضح
 .مهل ةتجارملا

 نب هللادبغ ييمالا وسن اهرمعس امك
 دمحم نب لالط ريمالا ومسو نيسحلا
 .نيسيم مفاه يصق ميسلاو

 مادس ,لاقلا ىبيمرلا ليسلا ياكو

 ةداسلا اهرشح قارعلا فويص هتوبفال
 ,مهل ةقطارلا لونولا ءاضعأ

 ةلالج سما كاسم دادقب رداغو
 ةكلمملا لغاع لالط نب نيسقح كلما
 قطارملا دنولاو ةيسناهلا ةيندرالا
 ةريست ةيسعر ةرايز ماثيغ ف قارس

 مادصض دقاقلا سيئرلا ديسلا نأكو

 .ةتلالج يهدوم سأر ىلع نيسدع
 ماضل ةداصلا خيدوتلا ف كواشو
 ناضمر نيساب هط ةروثلا 5لايخ سنجم
 هطو ةارزوسلا سيئرل لوألا بئتانثا
 سيئر مئات بفورهم نهدلا يينع»
 سيئر بلاد زيزع قراطو ةيزوهمسجلا
 فقيطن ديسلاو ةيجراخلا رهزو ءاررولا
 مالعالاو ةفاقتلا ريرو ماج فيت
 ريقس سيولا ليغامسا يرون ديسلاو

 .نامع يف قاردلا اميركا ءافغ ةوعد ماقلا دك نيم

 يدوراغ هيجور
 ةبطضت طرتني ١ (كوألا اعدملا ىلع روشنللا ةمتتز
 4 د 1 فلاخنلا ةدايف تنبفاو ةروضلا
 د يحس وجو دول
 ةراجع ةقيلحلا يف هو يلردلا نوئاثلا

 ل م يضر
 اننيو اداميرل يف برادع يذلا صخلا
 .هلاذ بونسالابو

 , يسدوراغ ديسلا لاقو
 ةقلعتملا ةيكيرمالا ةبردكالا ديتغت

 اهنال ىاسنالا قوتحو يلوولا نوناقلاب
 ةيرامدتسالا ةرطيسلا نم عون غقاولا
 يرامملسالا تارقلا ىلع ةطعفاعبل او
 هديدسبا لودلا لود نس ميدقلا

 طنذ سبل اميه ديار نأ حضواو
 ةسسلاب له برغلا وا قارملل ةيسملاب
 ةرورصلا نا ىلع ادكؤم ملزعلا قودب
 تارا لم ضامقدالا يعتت
 جوصرتا سيلو مريمفنو يراممتمالا
 هلا

 نم دب الإ

 عم راوخ ءارال شوب ةوغد لوو
 امني يسرللا ركذم ا لاق قارحلا
 شوب حروت» يكيرمالا سيئرلا يعدي
 هنا عماولاه قارملا عم اراوض زيزي هبا

 اراد" ىارخلا علس نا لم كلذ ديرب ال

 يىدلا ركلا راوهحلا) وه سيل ادهو

 تيوكلا. ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم

 ماقق ل159 خيراتلا_حماؤذ ١ شر ١74 ددعلا
 هلفك دمحم نسح / ديسلا لذ

 - )١11 مير سوم دلا دومعم قاررت ادن دمحم ميزم ةسيعدللا تماقأ
 5 - م1711 موسر دعو ييرشتلا اهييش .يلطتت ةسكسملا حره يدل ( ١4

 - ٠ فححصلاب مكديلمب رعد مكتماق9 لحم ةيلوهجلو ىوش دنا رثظشت ادعوم
 نوباقلا ىفو املعو ايبايغ ىوع دئا رظنت فوس معريصد مده

 قارا دبع تاهولادبك ساطرفإ يصاشلا

 نلع فرط رضي امدنك هنا دكاو
 امئاو اراوح نؤكي ال اذهف .ايري اد ديقمت
 ديسلا نأ يلا اريمضم راذنالا نس عون وه
 0م اريعتسم| يحدها يسمح عادم سيئرلا
 .تاسغو المل او راوضللا

 ًِن "< 2 هيوب هلأ ا لا
 مديدييللا قط 3 يكيربالا قطظنملا
 هسيهلاو ةرطيستاو

 ذبلت ىل  برما رارصا نعو
 يطانم + هرو جيلخلا ف ةيعرشلا
 ناع رراغ ديسلا حضرت امامك
 وش هلا طقملا ا ع

 س احلا شاف عيمصتل
 - ودحتلا ليلو ل يناثباو

 ةيداعتما

 دلا ءايضالا يم نا ىلا راشاو
 هرم هيجي نا بجي يتلا
 ' لاو ريجتلا ل١ لوصولا نم نارملا
 هللاطلا ةروصلا هده ربيمُي قارحلا دار"

 ههيصوت ينبمير ىمسلعلا ةفخ ادهف

 مقاعتل

 اكيرمادعب

 «*لزالا هضفسلا لاع ووكنل افس)
 دم باشاقس لالخ انود دكاو

 نلجأ اعلا مورو أ عامنا ل تييالل وشف“
 2 لور رصيوم مكع بيوسخو
 كفو الا ىرشلا" دي مايلمسم

 جيامدلا زيزو احد تناج نم
 رسوم دقع ىلا ي 1١ 0 بم ناك ىاسيرفلا
 , دسلا قالخال يوم

 رسرعلب علماعس ىل هت'و
 مسار ا ديمصاملا ةقمكلا بل

 نا وألا يرشلا اناضم قلسمت
 مشلا ف برج عالمبا عم 0
 طسوالا

 ىلإ تون

 هيلع ميمملا ديسلا ميلاعبب انبانيا
 يب ماخعالا حور هياشا ةيمشاو ىمالسلا
 .ملاملا يف بوهشلا عيمج

 ضرك قحب ايننلإ اننا فاصاو
 ناش نيج ماهم سسيئرلا لولا
 هيرورملاو ةيلاملا ةيصالا مده يقحت
 لالخ نم ةيرمتمللا نايخللا
 ررهت يتلا ةميرك)» ةيمجنسلا» هتارداس
 جور لداحاو مالسلا غولن ميمتحم ةفثلا
 ةيبرعلا ةمالا عاما نيب فلانا

 عمتا ميانلاو طسوالا قربشل  طفمو
 نارطم هقيلخ وديح نارظملا كرامو

 ةريلابملا ايلارتسا قف هيبوراملا هعئاطلا
 سيئرلا ديسلا اهتلخا يتلا ةيئاسنألا
 نم رشع يملثلا ف نيسح- مادص ئاقلا
 كر تا

 يارن# ي قفتسو قئاوتب
 ماتم سيئرلا ةدايس غم 0
 ةايعبلا روعم يه ةيرخلا نا يف يس
 رسما نايسالا ماولخا ناو ةيناسنالا
 .ةروطتو عمتسملا راشدرال يرورص

 رثاسلا رامحلا نأ ىلع ددشو
 عيمج يلادي قارمتا بهضش ىلع ضورقلا
 يما حمي وهو ةيوامسلا عئارشلا

 ةيرتيبلا ةايحلا دض ةيكتزللل مترج
 عيمج -3 , ايإإ ١ هده
 دقات نيم نايدالا

 ابيايلا ذعد - عاو - نككوتافلا
 نأ ديدج هاد يق اثنا صئوي انهيي
 ثا دنع داجيأل راوهلا
 :ةقطنم يا رتوتلا ةدح ضلخو ىيلقلا
 .طيسوالا قرشلا

 ءسالقإ سادق لالخ كلذ هاج

 نمي سرفغب صيدقلا ةيئاردتاتا
 . سما ةيلاطيالا ةيرعسبلا .ديع

 ,لجا نس ةافصلا ىلا ايابلا اغدو
 |قرشلا ماخكا لمس يف رتوتلا ضقدخ
 ربع ثاقالكسف) قبح نع ٌبطبلاو طمسوتلا
 , راوخلا

 ا وا
 «ةرونت 3 سأ رد ةاقصم

 رداعبي تنيجز - عأو -
 00 1 1 1 : ةحاتملا

 ىدا يدومسلا ةرؤنت ىسأر ةاطسمس
 لدسمب ةافمملا جاتلا ضاشطلا

 , لعتلا
 1 باصملا هذه ثلاثا
 ُ 2 ير هعبم

 أ يتدحولا يدخل ن ااا ل 0
 يف عاطخا طفنلا ريرتتب ناموقت نجتللا
 ببسي ةريبك رارشا اهب تقنحل 5 اهعما
 نادقن ف .ببست هنا ثيح قيرعلا
 جرب هانعناو بيباثا هاوكلاو تاقطم
 , يمهثرلا لقالتالا ريطقتلا

 تاطلس نا ه«رتيرر» ٌةلاكو تتاقو
 وه قيرخلا ببس نا تغدا ههف ماظن
 ةراشالا نود بيبانالا ىدبحا يو برست
 ثداحلا نه ليصافتلا نم هيزم ىلا
 نم ديدغلا ةسباعصا ا يدا يذلا
 , جورجي هيف نيلماعلا

 مادختسال ةطخ ال : وكسوم

 جيلخلا يف انتاوق
 قطانلا دتع - عار - وكسوم

 ةيجراخلا ةرازه ناسلب :
 ايطععص ارمتؤم سما انه وسلا
 ةموكحلا ةسايس نغ عادلا هيف لوات»
 متلبسا ا مام ةيتينوسلا
 ضعي رامي دعاست رثإ
 ةيعاشجالو ةهسابسلا طاسرالا
 , ةسايسلا هذهن ةيتينوسلا

 يق ارعلا ءابنالا ةلاكو لسارم ركذو
 يا وسلا قطانلا نا وكسوم يف
 1 دعزو تااحيرسعت نأا هريمتؤس
 ةيهباكما د ا فرقا دراوسا
 ةرقلا مادختسا

 0 يفت اي ار
 يوني يتينوسلا رناستالا نا 0
 , وهتلا اذه ىلع يرمتلا

 سيد ةيتيفوسلا ةموكتما نا هاحاو
 ةحلصملا 01 مادكتست ةايخ اهيا

 لطاسا جيلحلا
 ل ا يحفل
 تيطوسلا سلب ةقجاومس ما هذاكتا
 , يلغفا

 (يلوالا هحفسصلا يلع روشعلا ةمتت)
 مهتاباملرد ىف درختتلا ملاعلا بومش
 ماعحتا يأرقا ماما يساملا هذه حسفل
 باسوسكتسلا ىلغ طلشلاو يلاسلا املا

 ةمدغالاو هبودالل ةجتمملا 2 د
 مده لاضياب حامسلا لاططالا .بيلنع +

 تفيشلا يلا ةيباسبالا تاهحاج
 انيق يلثمم نم لمات انك يما

 ممالا همظنم ضد كرشنلا يل ةن
 ريسإلا ميسلا رم راستسالاو
 سع نا لا ةدحتملا مم

 لل لاثط#“ بيلخو ءاوج 50
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 يلودلا يول ل يداوم ى هيلي
 كلد صغ صسكاداو , يسا رمثاو
 كلن ماهلا يالا حرم بلك
 او4.ةدم لا ةطخمبس_

 مكءالمر نحب قمالا كلا ذبل نا
 ءثل نوكي نأ يقارفلا ب ,ثلا يلتمم
 نياستالا لفعلا اذه ل هريدك ةيهاشس
 نبا مككراسلو ليذحلا

 فاست ى دهيم ي دعس
 ضارملا يصظوتلا نيلتتملا دير
 حلاص نا دهم ناذممس ديميبلا تاطاو

 ميقاتع نيسلاب يفطولا سلخملا يمس
 رمصالل ماعلا نيشالا رالبوك فاق ريس

 للا هنا اهب تبن هلايو يشن نيضيبا
 مجدل ىثنلاو لرعلا عب فوقول»

 ءاصيقلا ..

 امظنملل ءادن ْق

 تتش عب ع
 111 ريعلا_ م5 را عاسبرالا

 ةينوناقلا تايصخشلاو ت

 بنآ1؟ هز ن اوس سم نيس سس سل ٠

 : لهاجتي نمالا سلجم
 لاشسثال ةمانلا بامالا بهجو

 للا مادن كادعب ل برعلا نييقوقحملا
 تايصقخشلاو ةيئاونحلا تاسطتنملا
 ناسنالا قوفح نم, ةعلا للا ةيموباقفا
 ييزعلا نكرلا بترومشلا تايرخو
 ي ةللمتملا ةرماؤمل ممن لا هيل اهتعد

 يذلا يلودلانمالا سلجم ريخالا رارقثا
 هيالخ نه ةيكيرمالا ةرامالا تلوادح
 اهئاوده ىلع ةيلودلا ةيدكرشلا ءاذعا

 ,ةييرملا ةمالاو قارسلا يع

 دللظك ةمابصلا ةمامالا تعدو
 نم ةيلودلا تاسسؤملا داقنا لا اهنادب
 نم يتلا ةيكيرمالا ةسيهلا رطعخ
 ب نرمعلا خلل نأ اهتاش
 طا يب اهرود و تاسسإؤملا
 ..ييهلو كلا نمالاو ملسلا ناك

 راجتال ةباملا ةئاعالا تددجو
 امجلا ةوعذلا برعلا سيتوقحلا
 ةينطرلا اهارق يف ةلثمم ةيبرغلا
 ةيدهملاو ةيبحشلا اهتامظدمو ةيسوتلاو
 ةيخيراتلا اهتايلوؤلسم لمحتل
 قارسلا ةرصنو ناودملا ةهباج+
 ةدئارلا هم لايظا لوح نا ١

 دتاقلاب
 95 صمام اص م قمرلا

 ىلأ امي) ةماغلا ةمامالا تعدو
 ةيسيكيرس#ا ناركترملل يدعنلا
 ماعلا نب ناكم لك يف ةيدويهملاو
 اريمدت اهزهمدتو ناودعلا دنا لاخ-
 يتح لاصنلا ةلماوم لاو .الباش
 ليحري نيملسملاو برعلا فادها قفحتت
 راجححلاو جيب صضرا نع ءادغإلا
 لاغ ١ يم ةبوكخلا طاقساو
 نيطسلف زيرحتو اةيبرعلا اينما
 .ديدجلا يبرغلا عمتجملا هماباو

 رئاصلا يناودعلا رارقلا نا تلاقو
 اي وللا يس و

 يركمسحلا ناودحلل عيراقلا
 هملخي نهؤم , نمأ

 5 , ةماركلاو ةيرخدلاو ايلا
 مجالا قايل اسفاوي ايعيرم اكاهتنا
 يودلا نوتادلا دجاوتبو ةرصحتلاا

 قوقحل يئاملا نالعالا هىدابملو
 نم ةريرش ةلواصم لثميب .ناسالا
 هجوب فوتولل ةدحاملا تابالؤلا بباج
 ضرلفلو اهتاعانلو بومشلا تارايخ
 يله ةيهكيرمالا ةسرطفلاو ةسيهلا
 اعلا

 ةامجتال ةماعلا ةسامالا ثتاستو
 نا دددفب يف برملا ييقوتحلا

 نطسلف ناسشب ف ناسشب ةديدعلا هتارارق

 يلع نوناقلاو قمحلا لاجرو نييفولخلا
 ١ نهولا تاساس لا دتصا

 مالا اجلا رارخلا ةدئس
 هبثقسس يثلا تارارقلا رشامو
 ريل ةلطاب اهبورينعيو
 ردلا خمجلا ةئارا لشنت
 عم اهلامقتتا المامت ا!هيغ نودجي
 .للع موقي ةينورلاو ةبيرعلا تالكشملا
 ىلآ نئري 8و ةجودرملا رييادملا ساصا
 نرباقلاو لدملاو قخلا مىدابع

 لماع ىلإ ددسعتا اذهب دوريشمو
 ناودصمنلا ةلكشم عيسم سلجم
 هيو .يهسلا بابمعتشاع ينو عفا
 اهكاهتناو نالوسلث اهلالتشاب سدقلل
 قيئاسثالا ميئدابملا) يلودلا نوقاللل
 نم اًهماسع ول لازه اه ٌثيح

 ا سر يام
 تشل يشأ ثارار

 برا نم رالكال تتم او تاريلاهلا

 .نمؤلا ,رم
 اوتحلا كاستا ربتغاو

 ا اهندعا يتلا با ١1 ةريابم
 اداه الزم نحس لضاتلا
 يف ةيملاقللا تالكشملا ايميسو

 هنبا يس فرصاستل ا دسبع مس كاحت نطتسشاو

 ةسنسي اسعصلا برض تاسيلمعب نودسبشي نوسي رسعملا
 نا هجاوخللا دمحا 7 ساد م
 بذكلا تيران نما اطلس
 لامج دئاطإ ةلكولل اديك قيفكتلاو
 ةروث دمت يف مهتملا صصدل

 ةيرهاقلا بنكلا ةفيدمم ثبسو
 تاهالولا نا هلوق (ةجاوذلا دمعا) يلا
 سيئرملا نم م تئارا ةدحتملا
 يف هتمكاحسو رصاثلا ديع لامجج لحورلا

 نا هج 3 7 م مع

 ا دوجو نمآلا و! قيتصتلا
 طروستاب عطتت ةيضقلا قاروا
 اهتاينمع يف رصانلا دبع

 هنكلو "لتاخ سيئا ( نميا)
 1 مئارجلا 33 ةتطر
 0 ا تك 31 اهيسعبلا

 2 فانه خيربخأ نيركعو ةميرا هردجسم عيوب هدم
 اه ١ نيطسلف 0

 0 . ( ليئارسإ) سرا ادور

 يسم ةرغاتلا ةمماجإب نوهزصالا
 لضافملا اهذفن 0 ةينوظبلا راثلا

 اهم راميلاس مهميبو

 ١ ودملا تاو دي
 نايبلا نا تدكاو
 اجلا ةباط لبق نم

 يل ديحبم ءانسو
 مسار اخيرا

 [عمسيسسل

 بالقتا ةلواحم طابحا
 ايناتيروم ع

 مايظللا ف 1 م ابالقنا ايناتيروم
 ىلع نضيتلا كقلاو يسناملا رهشلا ف هب
 , نيرمأثملا نم دبع

 ديزف نع ءرستيور» ةلاكو تلقنو
 دلو ا ولا

 0 00 هر ملا نامدالا ل لاغا نويرماتلا ا * 2
 هينا منا سما هترشن وي تيلفاد

 00 نير 0 ا 0 مالا 1 8

 عمزس ةيداهرما ةيركسع داومب ةلمحملا . لبقملا رهشلا نم شاقل . ةدحاتملا ممالا ةياعر نعت طسبوالا
 نع يتلا تايصخشلا مذه كلاقو

 ناقيسالا اسنرف ةيجراخ ةريزو اهئيب
 لراشو توسيض دولكو .ميوج لبشيم
 بزحلل يبايسلا هبتكملا وضع نامرتيلا
 مدطا ولاظ سكامو يسئرفلا يهدرشلا
 ١ يكارتشالا بزحلا مداق
 امح بزح سيئر رتشيو ناودعناو

 سسا سيراب ف هتردعأ نايب مري
 ناو ثيرح ثسيل برحلا

 , ةددهب ليغ ايسترغ 0
 اهايب ف تايصخشلا هذه تددشو

 | نرثي رت يركسملا لمملا نا ىلع
 تحت الأ رودي نل هنأو ايكيرمأ اردرغ
 يوس ع نلو ةيكيرمالا ةدايكلا
 ريغ ىلع يه حلاصم
 دانه نوكت نأ نكمي 3 هنأ :تفاضاوسي
 عيسج ناو «نيتنلادعو نيقالخا»
 سلنب جلاعل نا بجي ةقاطبملا لكاشب
 . يشصملا كلبلا ناك امهمو بولسالا

 بلاطم فوشتابروسح

 حيضوتلاب
 رويتسن ةعومجم تبلاط ركسوم يو
 نياعالا تيقوسلا سماجم يف رارملا
 وسلا سيئرلا :عيسملا داجست اللا

 امم حيضوتب فوشت مريخ ليذاخيم
 عاسفوالا نم هولا داعملالا#
 ثس ديدحتتابو 1 ةلادعتام
 2 داحتالا ةكراشم لامتحا

 ١ ةيتيفوس ارق لاسراو تامل

 هيتلا ةينالربلا ةعومجللا ا

 هزل فوضتانروش سيكرلا نانلا ي هيلث 0 * '.> يلاود- اهتايرضع
 عوضرلا اذه لودع لصفم ريرتات دادعأ
 سلجمل ةكراط ةرود ىلج هصرعو

 ينطولا سلجملا
 قوقح ةسيامحو ةيتاسنالا هىدابلا
 مادقلا عقم دنص لمعلاو نابل
 بعط نك لاقشالا ببلحو «اودملاو
 | ةلاسرلا نهب يتاي ام يو قارحلا

 وهدهتما ياللا ماملا ٍسسالا ةماي
  مرتحملا

 هيبط ةيعت
 هييكيرمالا ةجلسلا  بارشلا بان

 ورتب اهنم هوئاربملا لودلا باعد
 يلو يبرملا جيفطلا يف هيبرحلا هدزعمللا
 نمالا صلخم لختي ملو راهجلاو دخل
 راوق يا ردي مل امثأ .جبدل نا ودل
 نم الهدب ذخي ةيكدلا ورخلا اه نسم

 وع و دصا سلجل | نكلو برخالا لامع
 تاولكا فقوب نرمتو فنان تارارع
 يي دابصتقالا رشبخلا '"قيصبو هيراعلا

 ةدجيمل ا هباياأولل نكإك تيحب قارمل ا نع
 ليش رادصأ 1 بو ةنايرهالا
 تيلي نود ده قو هب' رقفلا

 نارا 0 لا سلخ نم
 لا هنهيجرتم نم | دسللا
 صيخلا | مهأ سفطا
 3 يبجي لا لب ةيضسنا تان دولا
 ' !هياطيو ثار أرقلا فلست - حم ادحو
 1 ةداحلا نم هب با د تملا

 ءدمملا 32١ يشم

 ا/دا.

 ثاحيرمتلا نويئالربلا دقتناو
 وسلا ةيجراطلا ريزرل ةريخالا
 ١ اهيل تمل مل ةزدائرقيش دراودا
 ا اولا ةيكراقم لامتغسا
 اوم ةمعدوب عازتلا
 نا 00. هيد ةةطنملل ةيتياوس
 سلجرم ةتجاربم نودب فربعتلا ماي
 وسلا داجتالا يلعالا تيقوسلا
 ةديحولا ةنغلسلا هرابتعاب
 نمأ مهث هذهك تارارمل ذاطتا ىلع
 . كالبثا ةمالسو

 نا اوسلا بعشلا بازن دكاو
 يدخل مدلل ا ةزدانرافيش تاسيرسعت
 ل رارقتسالاو ماليملا العا
 نا لا ةدالاةبغ اودو يبزملا يهم

 هتاحيرست لوخ تاخيضوت
 . يلعلا 2

 ل ام دا ةيباكربلا ةنثكلا
 سما يتيفوصلا داحتالل ىلعالا
 ناب فونايكول .ساجتا سيئر دعوو
 هبلك موهلا فوشتايروغ سيئرلا يغلي
 ناكماب نلو عوضوملا اهيف لوادي
 ددصللا اذهب ةلئسالا هيسوت باوتلا
 , هيلا

 نورهاظتي نويدنلوه
 نم تارسشهتا رهاظت !دئاوه

 انا مالسلا ًالاعم
 شع ا ةيبودحح قطانم
 داوص لطب للاسف اجاجتحا ؟يتاااإ
 افرم ربع جيلطلا ىلا ةيكيرما ةيركسع
 ,يدنلوهلا مادرتوب

 ةيسترفلا ةفاحملا ةلايكو ندبينو
 عتيل ةطرش مساب ثتييححتب يىملا
 ككس اوهاتجا نيرهاذتملا نا ,ادننوع
 ةنيدعو ةيناملالا ديرسلا ني ديدج»

 ماسآ قئاقحلا هذه عضت اننا
 هولا مساس يكأ ديقاسو مكت داعمم
 ممآالا يقانيل !سبلثو ةيباسشالا
 اونط رتب نأ ةيلودلا ىيثاوملاو ةدمتملا
 مقكلوهح يثلا ٍتايحالشملا اوسراتر
 ممهآلا قائيمو يل ودنا نمالا سندس اهايا
 لاسغالا ةذهل دخ غشوو ةدحتملا
 ميدقتر يتارملا بهشلا ىلغ ةيئاودحلا

 حيضوتل ودنا نمالا سلجم ىلا ريرقت
 . قئاتحلا

 مكاين لاعلضتي يتقارعلا بمشلا نا
 يباحياو ءيرج فقوم داشتاسب
 ثيح ةيلودلا مكلتاكم عم مجسم
 هذهبو لدملاو حلا نونباتت
 لاؤسلا مكتراسدسل هجون ةيسانملا
 لالا

 بيلجسي ماودلاو هاوشلا عدس له
 ماو نارملا بيش نع لاثطالا
 . تاممالا برعلاو لودلا نوباقنل

 * ااملظ للد ريش ناك اذ
 ٠ لسعل وأ ومفتسو
 كاي لدملا

 اهنيدمو هَ ٠
1 
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 لاص يدهس نادم
 يفارعلا يبطولا ي.سئيسلا ييسر

 وسيع عواغلا ةيئاطنم ىلا اهلاسوا

 نيرهاظتمللا نإ ثدهتما لاقو
 اهفضون ةيئابرهكلا قالبمالا اوعلتثا
 اسال ةيدي دسلا 0 ا 0

 تا

1 
 م ةيديزيحلا يشكسبل مخ قول

 ,يجسلا نم راطتالا
 تبرعا اناناه لو

 لحلاو نع عاقدتل يتطرلا
 9 اهم نم ٠
 10 ةيبودنا ةيكيرمالا دونم

 ارلا ةبطاطم سما نابي و اقر
 عي ا ا

 نأ راع

 5 د لوشلل
 مع عقول 7 تدحتت 4 ١

 ١ ةيعرشلا نع ضرب
 تاوقثا ل نا يلأ تراشاو

 رطشلا ريتمي ةلقطنلا ف ةيكيرسالا
 مالسلاو رارقتسالا ددهي ن'ذلا سايسالا
 | نييلودلا

 ةيبرنلا مالعالا لئاسو نا ىتفاضاو
 مي نوب نع تلراح
 د يضارالا
 00 ةينطو ةذهو لكشت تناك

 دث يتلا تاموتسلا نأ .تركذو
 قاما عضو ثسانت ةيطارقمبدلا
 فيكو تيركلا تسكم ينلا ةدسانلا
 ىلا 8 ةكلاك
 لماكب عتامتت داو يتقبل

 لاشت "يتلاو قوقح الب نيرخالاو
 مهريظو برملا نينطاوملا

 انافاه تردصا

 لاوزلا قيرط يف .. لازوا
 يكرتلا ناكرالا سيئر لافتسا

 نم يياتموروت برس لاربسلا
 هيلا ةدبمملا ماهملا نأل همممم

 ادي يملا «ىدايملا عع صراعتت
 عاقبلا ازيرو لاتتسا كبتو اهنع
 ةداه تافالخ رثأ ةيهراخلار
 ,جيلخلا ةمزا ناش هموكحلا

 ندم ةدع كلذ ءانثا تدهشو
 ةيبمش تارهاطم ةيكرس
 سيئرلا ةسايس ىلع اهاهتحإ

 ةمزا لايح لازرأ توهغروم نخل

 سيئرلا كردي الا ,.لم استنو
 نمو نيريزولا ةلاقتسا نا لازيأ
 يه ناكرالا يسيئر امهدعم

 ةتايالولا هل تعاسا 1 يا
 , ةمقب رهطال يزني ةدبستملا
 ..ةطيسبلا هجو ىلع هو
 ططخللا معدي حار كلن ءعمو
 ططخم هعسر ام ذفذير ةيكيرسالا
 ةدرب هبآ 8 ةيكيرمالا ةسايسلا
 (سكرتلا مراشلا لمف

 بمانمل ىلا يذلا لاذما
 اريزو 0 نا 2 ةيرازيلا
 يام 1 داستتالل
 يأ نم رثكا
 رع ص ع ماعلا

 هل رثرت نك نطنشاو تابغر

 ةقيفحلاب صيسم لاك ١
 هت يلغجتسو فاطلا ةياهن

 بهذو قاز امك لوزيسو نمنشأو
 ثادناسلا لاثما نم هريغ

 .قمحلا مايضو هاشتار سوكرامو

 دمحم مساج

 نانبل
 يكيرمالا رارقلاب ديدنت
 ايسولاهن ىلا توريب نم نومد ان ركذ

 ا جعزو تاروكنلا لالا نا
 نك رارقب اهفيدخت ةينانبنلا
 تغلخاللا تمطر امك قاردلا دض رئابللا
 اج احم

 ماج امك
 رئا ديسلا

 ؛ةيلربلا
 كالا

 ارم ةيليدلا دوهجلا سيركات ءاجتأي
 ًايولجلا قاوعلا تفملطت ناس 3 دئاسم لأ

 لجر مكفصوب
 ةقطذللا اهتم ةيرهوجلا راش هلع هدب ميشو يلا اذن

 عيبلا ةئجل
 عيبر ٠١ خيراتلا

 قئاوملا ماقك مااا

 ىلوالا راجيالاو
 مخه ددعلا

 اهازاا

 .-ان نع راح يد ةطماحت لوألا راجيالاو خيدملا ةمجل شمت
 , كاملا هيدلب ةيريدم ىلا اهبيكلا ة.ئاملاو راخلا عيبل
 5 ٠ دش امر نسئالث هده لالخ ةنحدلا يتركس ةعجارم
 نه ٠ تان دف حمس ةفيحصلاب نالغألا
 ميفلا نم هرب هلا هع " ني مر ةردقملا هميقلا
 ليجسو ةطقاخ ! لا اهنا . كيو هدم نم حالا
 نا 21 فيراسصلا باو مب تكل)

 ةيحئاصلا ركرم رواجم  هيجلاسصلا ىف عقب راه عييل هجبان
 .١ اهبحامم

 ىلع برايم ممر
 هن صاتلا عابصق ماقمتاع

 ه هللا سفتو



 حس 5
 .كادنلاو ل ةيبرعلا ربيرحتلا ةهبح رس نسما دما ميحرلادبع

 ْش ٍ دست اسفلا سسسيم رسسلا ةر تاسسمو

 يلو دئاو ىموقلا اهدعبب ةيضقلا تفحب ر
 اف اسفلط لسصصت ُببسِح اهتادسبم نايف برحلا تسيشن اذا
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 زلم يشار دمحم بك

 . هتورد خنب يدنا نبعإلا
 ا ول نل تعلا يف ست

 يليق افتئفو زار

 تاءارجعالا لكو . اك
 دومه ماما مل . ىلا
 ةميظعلا اتم 0 0

 اهدولي يتلاو 0
 سيئرلا دا هم
 لوكن نحنو نيسعر مديم د. -

 وا يسوت باق رصنلاو تأ رمجب
 سدا
 يتلا نيكاكسلا ةروث ركذ ىلع ©
 له ةراجحلا ةروتا نم ترودعت
 جلعافت ةيبرعلا ذمالا نا نويلتحت

 ايدام بولطملا ردسقلاب اهيعم
 ؟ ايونممو

 ناضتس) تائه نكي مل افسالل

 ايبعش ءاطع ميحح عب نزاوتي فاك
 ديعصلا شع ال ١ انئطإ لطاد
 « يرلخأ ديحصلا ىلع الو يداملا
 يذلا ديهولا رمتلا وه قارعلا
 دنسلا اهل ناكو ةفافتئالا نفتحا

 ماهايما تاولعخ
 يربظامجلا اطخاو
 2 كازو بإ؟ لبث ريبكلا
 ماثبا لكو , با# دعي
 هشفرورلط مطر قارعلا نا نوئرعي
 هتابازكلا ف رصكسا ةبعسلا ةيداملا
 ءماجتإو ةراجملا لطب هاجتإ
 .ةهافتتالا

 ناك يذلا عضولا حصص ءابج مث
 يا تيونكلا [بوهب خ/7 لبق ادئاس
 ةريابم تناكف , ىلارعشا مالا نهم
 تطبر يتلا بآ١؟ لف هئاقلا
 ةييارحسلللا ةينطولا ةيقفقلا
 يوسا اهدعيو يبوللا اهدعبت
 لى اضيا يداحتتقالا اهدمبر
 فاينالا باب نم اضيا ركذن ديلا
 تقومو ندرالا يف ائريهامج» هلام

 ركذي انيش ديجن اله كناذ اج امو

 رارقلاب اهبازتلا لالغع نم قارعلا
 نم معد لك فاقياب

 رثكا يف هاندكا ام اذهو ةطافتنالا
 الثن جيفغلا لودق ةبسانم نم
 ةفافتثالا ءدب ذنم مهدلا تغلوا
 نم نيينيطسلفلا برب نألا موقتو
 ,تافكلا قطانم يلا لودملا هءاغ

 ماهم كئاقلا سيئرلا ةرداجم ©

 نادحا لحب ةينيطسافلا ةيضقلا

0 
 ةيمبلقالا طعاسوالا عاننال يفبني

 لصاش لص هاجتاي ةيلودلاو
 ؟ةقطنملا اياضقل

 ناتلا نيدبتو نيرثكتلا له ©
 006-20 5 هنامل
 4 كيابل جرشلاب رمشي لف ©
 راكم ةطرمم هبلط يف لابي له ©
 4 اففسي لك ي كدوجو
 ةلشاف ةيفطناح براجت هبدل لق ©
 5 ةبظخ ا يس

 هيمارتسا ملخ نم يناتي له

5 

 ول صارطشالا راقتمساب نمي له ©
 هلا |! ءا .الا

 نتاكلا كر ا 26

 كلاب نس يس

 ؟ كلو سكح هتافرسعت رهلت امنيب
 ةيفطاع تاثالع هيدل له ©
 مئارلا بهلاك همذ عم ةيداغ
 ؟ ةدئارلا ةيهاركلا
 تاجفالا راتب وه له ©
 5 نيرخآلل
 لع ةرظيسلا ىلع لمعي لق ©
 ديلمشإ كلايح ماين
 1 ..(يدطاقالع
 فكيعلل هيانظتسما ررس لش ©

 ةهيقطس ثتايسسمب انايعحا
 5 ةلوبنمو

 , بدم تاناجالا مظدع تناقآ نا
 رااامأ شايترالا مدعب كسمتن
 اهم دح يتواآلا ةلئسالا ثبات
 هلاعم ال يمقت كناف باجيالاب
 ,صخشلا اذهل ةيدف

 اكيرما برخ فقو لخلا فببالل
 راصالا يف ةردانملا يآل ةردامملا دخ
 ل يكيرسالا عورشلا دص يه
 مبانلا نا ديجت اسيب ةيتطتملا
 ساشا يلع ةردابلا غم فطاعت
 _رادعلا قيقمتلا نكمملا لجلا اهيا

 بيرق ..فارطالا عيمجل نكمملا
 سلا كلذكو ةرمابملا عب بقطاعت
 .ايناملاو يتايفوسلا داحتالاو

 ةريابملاب اوليق برعلا ءاقرمو
 انه ركذنو اهييعا نب اوكربحدو
 يلبع سيئرلاو نيسفع كلملا دوه
 نب يلذاشلا يسشرلاو جلاب هكلادبع
 ,كيدج

 ثسخ دثخ ةيلابربمالا لودتا اما
 اهحلاضل الباك اديدهت ةردابملا يل
 اهتييبرو ةيكيرسألا حلاصخلا ةصاخ

 احاجن ةردابملا هذه
 يلع اهمهذ دخل لشادلا يل اثهعش نأ
 ةرصنن فهي عرخو اهتنايقح
 اورسأت نيدلا +ةوهج ددنعو , قارعلا
 اوطقوي اه دوجوو ةسالا حلاصم نع
 تلوم مهر ةردابملا نم دضلاب

 دلاخل نم اجدب زوسمرلا كبلتل
 اروربم رطاخل ناميلسو يلوبم البسألا
 ارسيخاو ريصتلا دسّيسلا لظبلاب
 دمحم نمي١ لنعبلا ب .سيئلاو

 ينيج لاب“ ونؤلاي هدأ
 .نكلو ةيدايتعالا

 .رعدي هقإف يش
 لبقي ال كلذك رمه بمشي

 تلواح امهم ةئايطلاو فارحتالا
 وبخ يلبع مرهمصت نا ةيي املا ينوقلا
 ىوتالا يه مك قربت نحذو هتقيلح
 ةلاصاو هتنورع مب رمأت> يتلا
 هتيثدبسو هتمأال هئايمتنا
 نكلو ةيحفمتنا ياعلا هدادعتساو

 بخعشكو ةماك انناهر ناك اهثاد
 نم ءرصم بعت ىلسع ينيطحسلف
 ارلا نلوتشلا ينويمالسالا كا
 هدام ١ 1 يرخلا رجم بحش ةمواقملا

 دحا رطابخ نامينام ىلا ديفيد بمالأ
 ىلا  عيبطتلا ةمواظ نيواثع مها
 نيواسشغ دحا نس نع نعيا

 ماظيلا ديدشلا خيهريا مس ديه اولا
 بماكلا راربتتا وه ىدلا يرصملا

 اديعب ربغم بحس ةلواحو فيغيد

 .يلمالا اهملوم نع
 لثمي يب ماظتث ترصت نا

 اما ةفئار ةباج- اهم ةّيقؤم ةلاح
 رعم بحش يهف ةليصالا ةلاحتا
 يل قزعب نآلا رسهاطتي يذسلا
 ءاتهشلا هدقبو تامماسلا
 يسح جهنم مواقبر نيلوهحملا
 , ديقيد بماك زومر اياقبو فرخنلا!

 عيلماق يذلا ربخم بيتي ريش اذه
 ةوق عمو تاباشندالا ةايفم
 الادجلا هل يتحلتا اننا ,.نينطرملا
 لواح امهنو , ةتاءاطمل (زابكاو
 معمم بحش لزعي نأ ماظن
 نا هييفعو حيطتسي نل منغ هتما نع
 كف بعوتسيل اديج خيراتلا ارقي

 ..برصلا بروش ةلايح يف ©
 ا نم هنرمثوتت يذلا

 عراشلا ةماخب يبرعلاو يصالسالا
 هنم بسحتم يذلا

 اميأ ةينويهعلاو ةبئاير بمالا
 ؟بشحت

 جيلخلا ةسراب يسسي اص
 ةيبرملا ةحاسلا ىلع اؤرف تتدتحا
 قطاسملا نم تجرخاو
 ضعبلا اهيل ىنالخا يتلا ةيدابرلا
 ١ دوسلو ضيبأ نومالا تجسموتلا
 انه ضاقطمسالا تدع امتيهعو

 كر لك ىلع ابجاو حبصا , هلاشو
 ةهجاوملا هذه يف هريد بعلي نا
 ا 0 نأل ةيخيراتلا
 يف اركراش نيذنل
 دا يب ملم توغاطلاو
 , ناميالاو ةلوجرلاو فرشلا نم
 ةمالا ةنودع نم نيرحال) لعبسيبو
 لثلا دارمي ءاروس تاحطص
 ,عسملاو رماثلاو

 دوفي يذلا وه قارملا نا حيحص
 ايئدلا وبه هثال راقحلاو نمؤملا عمجلا
 لكل نكلو , ةيساسالا اهتو لكشي
 ةحباس نال ةهجاوملا نف ةرود

 موخت ىلع اذه رمصتقت نا ةهجاوملا
 ناديم نوكيس امتاو ؛ ققاربعلا
 لست نأ نكما تين ةهجاوسملا
 ةيبرغلا ضرألا لخان انتاقلط
 اده نم ةكرفم قو , اهجراخو
 لتاقب وا اوم لكل نوكيس عرجلا
 ةسدقم ةمهمو + هسعلي رود فيرش

 لا

 رشبلا ضي رئاتم لح يا ل١

 ؟بكاوكلاو موجملاب
 موجنلا كلث يف اه ؛كلد لش

 هده كاسه لهو ؟نوكتت ينيكو
 دئاوبب يف ما موخدلا نع دودسم وز

 صرآلا ىنلج رشيلا انئام هتومنو
 ىاو ؟ثتامينباو يناويحلا ايملثبو
 موجسلا نأ لوقب لهف ةربخالا تءاك
 رسآلا ناك ناو * ةييمي اك شيمس
 موهدلا ربتمب مري يتاي لهف كلدك
 5 ةاهحلا وأ ءايضالا ةلمج نم هب

 اذه شام سيريه ينوه
 ىلا ملعلاو ةقدلا نم ريككب نص

 ىلا لصوتو ؛تارعّتقملا 2 ةحر 5
 وضتو دلاوتت موجتلا نا لوقل“
 لك يف هشار ؛فوستو مره مت طابو

 كانه 5: نم
 .ثومت ىرطاو دلوت موست

 يتالفلا رمالا نأ لون لاثمالا ن
 اناحتس4 ىنعمب ,موجتنلا نم نعبأ

 موجنلا نا ةنيقسلا شدو ,لوسولا
 لوسولا ابدرأ نا ,ةديعب دعت

 ةرهجالا نكلو ةدبمب يهل اهينأ
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 روعفس سدشلل ناكم 39 ٠١ هيدتعي
 الا نيجرفمم ةريسصلا تسال يلح
 المفتسم الو ارماح

 رثكا ايدبع سييديطسلللا حتو
 يف ةليخلا نضرالاو ةصهم نم
 ةيلايربمالل عم انتهجاروم ةتاس
 , مسلطمملا اهتايكو ةيكيرمالا
 ديزملا ءييهم نا انيلغ نإف يل انتنابو
 ؟اقلا هذسف برعهل ةوقل؛ لس
 .رؤب ين يثلا ةئدلاتملا ةبكيرمالا
 ,ايتما يلمع رمثسنم ناد دع

 اهلت ؛اظريشو ءاضفنا . و الا رارقلا رعبس دعي ©
 ىلع قريت نا نكملا نم دمج عم +90. 1ا/ مكرملا
 اهنم نوكتت يتلا اهئاام» موجنلا ل ةوقلا ادختسا راجا يذلا يلودلا
 ىلع دجارتلاولا اهيلا لوضولا نوض ال حارتقاب شوب حلط .قارملا لمع
 .انكمس كلذ ناك ول اهحطس ا] .-ىقارسغ راو ءارجا لوح

 ,ةرايسلا بئاوتلا يغ موجنلا
 يرتشملاو خيرلاو دراطع ربل
 «ةرايصلا بممبكلا ةيقبو لحزو
 جابتتمسو رآلا ىلا محش بريقا

 ,ةنس فلا ةفاممبرا ههنا لوسولل

 حرتتم ىلا نورافطت فيك + يةيرما
 دماقما باب نس وه له ..اذش شوب
 نم اشيش ابهيل نأ ما ضرستلا
 لوبي عرق راجت ةيباجيالا
 ؟برحلا

 قارملا هومص نإ ورقز نا نيليع
 تاردرقلاو طوضملا لك هسو يف
 يتلا ةيسصفذلا برصحلاو ةثاظلا
 نم دوشحلا كلو هدض تسروس
 تارشاطلاه جراهملاو ليغاسالا
 وه قازملا دومص نا لوقلا دارفالاو
 ةجرتلمجوط ىلا شوي رطضا يذلا
 .راوجلا يف

 سلجم رارقا بايغ نأ دقتعا الو
 يحول ير وم ل لاخلا مالا
: 

 نير فارما ةوقي
 يب ةيبرقلا ثتما

 نم 0 معد بلا ةئاضا ريبكلا

 ,هئاقرشو ملاعلا رارحا

 ةردايم شوب عرتلقم نوكي دق للا
 هثأل جارتلا يف ةوطخل تءاج اهنكلو
 ايلخاد اعضو اهب صتمي نا ديري
 ةييقعحلا نندغ ياش امأ , انجرخم

 هتاف ةيئايتلا ةيجتانلا ءيمسع ىلعو
 ةعيدتع سرا نأ ديري ناك اذا
 نال هيلع ةدودرم يهف ةيجيتارتسا
 امك كلذ مارا ظفيو رذحح قارعلا
 اَجاو , ْمَنآيقلاو سلاجخلا نابي حموا
 اذه ف ةيبيظلا اياوقلا ترفوت
 وه راوخلا اذه نوكوسف لاجملا

 لماش لخ ىلإ يضفي يدلا بابلا
 . ةقطنملا ايابطقلا

 ١ تردمغا يتلا
 تكاتف نل نولوتاب ءاضفهلا ءاماع

 ةسحقو مريجتلا ةسمخ نيب ةقالع
 ةلطادتم ةثالمل اهناو ,ناسنالا
 ناسنالا دِجو نا ذنم ةمحالتمو

 اهرمع خزف ةحيص ايدروآ ي
 نوكلطي نيدئاو «تازثسس عرس موسلا

 ,اهلك ابررها نه نرلوقي ةدحدصلا
 حسيصت نا نكمي ؛ايرسغو ' انرْس
 اهيف توست .ءابرج ةفطنم
 تايافلا مديعتتو راجبشالا

 رمتسا ىلا هرسيهشلا ةيفيراشلا
 مل ناو ,نالا هيلع وش ام ىلع لاخلا
 توع فقون ةليسو ىلا لصوتلا متع
 .راجشإلا

 ةيماعلا تاليجملاو فحبصلا
 مذه ةمئاسب ةيثمملا زكارملاو

 نا لوفت اهلك ةفيخملا ةرهاطلا
 ابنا ن ءالرج حيصت ضرالا
 ساثثا ىأل ثلاثا عمئاعلا نادلبو

 همادحتسال رجشلا نوملعفي كاف
 دازعاو هثفدس .ذوقولا لبن

 نم ليلد رتسحو مايعظتلا
 ايورو١ راجيا نكلو ,تافا دبش

 .,دحا اهنم ديون الو بوب

 اسرابملا يف ءافزبهلا ةيبابمنلا
 ,هيللاعلا نرهشتا باد رمابزاقاب
 94 نم رثكا نأ دا ,بوملا هحاوب
 وا ايام دف اهراحتا نس هياملاب
 ,بومكل هفيرطظ ىو ون ذدلاب بمص"

 ديرملا ءاربخلا بدسكد مون لك لو

 ضرملاب ة«وبوملا يفطانملا نم
 تيرعلا

 ىلانثا وه نلا حورطملا لاؤيسا

 له <©راحشالا ليف يدتا ام
 امو ةيؤؤنلا براخسلا اهنا حخيحم

 هلمحم يرد طاق نيب اهنم مكان

 دابق

 :نوسكسلا حسم راوسح

 م ود دس هس سسمل أ
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 لك .ايبرلا ريغ ةيمدلا دنت كش
 عطس لغو ةايحلا يف يمن هيش
 . ريف نل موختلا نكلو ضرالا
 بدلا ميجت ,اهتاتخ ىلع اهدعنب
 ليهس وجب وه نوكمس ركل
 رابخحلا يا كلذ ,اهيا وه نوكيب

 ةليلفل؛ تاوسسلاد ساكن ال عوخسملا
 ل ةيم بلاط .ناسنالا رمغ لثم
 ةقبلد را ةظحل لئم موسملا ةايح

 موحتلا نكلو ,ناسنإلا ةايحح يف
 دادنما نايع .ةقيلخلا يا رمتل

 رتبدسو وستتو دلوت اهنا ,نورقلا
 يرملار شيطلاو ةقفارملا رمع
 ةئاسرلا اهبيعت رش ناوقتملاو
 باصبل لمتكالو جضنلاو هودهلاو

 5 لمولا اذه ,تولاو راضتسالا
 كس الو ةببدل ةروسع هع مبتلي
 اهلقادتي تامولعم يف لب / يتاشنا
 ةقت ىلع مهو اهنوقرميو ءاملدلا
 افرع املكو ,ةتيتحلا اهنا نم
 هيلذلا رردسا تلرغ رتكا موجنلا
 انفرعو رشبك انتايح نإ هب موقت
 لغو ادتفم او انتر يلع اهريثات
 انتعس ىلع امك انجازمو انتيسقا
 ءيش لك نع رثؤت اهنا :انسنرمو
 _ ةقيرط لا نانسالا ةوشح نم انيف
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 ديهيتا ءاضقلا ع ةيزافلا مويفلا
 نال ؛ةفماعناك .ةماوذلا لثم رودت
 دوجو عم رودي نوكلا يف ميدن لك
 تاؤاثلا قلتي طقلطي يثوك رابغ
 9 ع اهسلت يلع ةرثاملا

 ةيلاتل ملا كت لت فلعل ناروشلا ناروفلا
 عقترست اهنذكت عمو اهضمب شع
 باكتا ف ةصانو اهترارس ةجرد
 ةرارحلا حبصت تقو يتأي نا لأ
 مث نسر تايئيزجلا تتفتل هيفاك
 يصرشا ةقيمب اهراهمتا ديعت
 اذهر ؛ةرذقل الكرم اهمع حبست
 ةلاط قلطحي هيتذنا يرشلا راهم هثالا
 عب خيل ةرارهلاو هوضلا نم هلئاش
 .ةمجن دلوت اذكهو ةنركتملا ةلكلا

 ههش» ةلاخبا كلت ل نوكت
 وأ ءاثعرسلا ةلوفللا ؛ةلهرسسب
 ادعمو +ليكمتتو طشو رذقت قلهارملا

 4 ددلذ ناك ول 8ناكم لك ىلا حايرلا
 | ايسأ ثاباغ يف ضرملا رهظلا
 ةييئاصتلا اتيرسماو اهقيرضاو
 0] رسجنا ةذامل يتلو ,ةيبونجلاو
 نكي مل نا ايوزوا ف راجش#ا سقرم
 وكي نإ! نكمم لهق يردلا طاقسلا
 ديئاسهكلا ذاوملاو حتاضملا رابغ

 ارستلو رجلا )إ رياطت# يتلا رمتسا
 6 ةةليتحتلا «ايملا يراجم فو ضرألا
 نأ الا نآلا دراوو زئاج عيش لك
 بيسلا ىلا ذنب اوطعوتي غل ءاسلعتا

 .ديكالا

 اةيستياس ةليخم ةرهاضلا
 8" اهيملع نيظفاحملاو ةعببطلا راصدال
 ام يوقلا ةباصالا .ثوليبلا نم

 هيقرشلاو ةيبرخإا ابئاملا يف
 8اسبرب ف لفالاو ,ءاوسب ديصع
 ديوسلا نآ تاهو اهتكل ر ىرواجلملا
 ايباعسا لآ تلضو امك جيورتلاو

 ,دملاظاو هيفرشلا انباملاو ؛دعئونو
 راخب 74 فوم نا نوهتفلا لوفدو
 نذالا ينيصوسلا ناختالا ىلا لمو
 اثم نلعب 1 كانه .تاطلسلا
 هجيصيفلا ساييولتلا لل ميكسو

 لكشيو كيب بنرعلا نضصرملا

 ليدي راضصحإلا ,بعرلا رمثم لاف
 مث اهناصنلا ل دسو اهقاروا ريفيو
 تيولا غم يببلا نوللا اهنلش يلقن
 ناش ؛ جبصتو ناضل طفاش
 ههوفرم داك زا روعغلا دهاوش لم
 تلطنو ةانحلا لكيوتي نوفل
 باقحلا اهيبضن نا ديو ,ةدشنملا

 ناوينوؤلاو تارّصحلا اهيحافب
 ,اهنف ةيعابلا ةيقبلا ىلع يمعيل

 هيحءانم وأ ناب 7ا لهخ ناك الا

 عراضلا يلا اينم
 امتنا اذه نالو ,اهرايهنا

 لخادلا نب ةيبئاجلا نيب لمكتس
 ,جراخلل عاهطالاو

 نيتسلا تائم ىلا لتمت دق ةرتلا
 كلخلا ءاملغ اهيسسي ةلحرم لخدت
 تي 2« يعباصتتلا رارستتسالاد
 ههيقبتو ةبجذلا مشن ةيبذاجلا
 ةعقللا ةمضاطلا امثبب ةكئاعتم

 ينعي

 ةمجنلا ناف
 نيت راعم قلطتت كو لياعتت
 ارتج اهنا : مهقتسمو

 . الا ةيرطلا قداس وكي لبا
 جابت ندع ريجم هنا

 نارزلب ل راكس#لا عطق نب لوويسم
 وه ام زار,وش يمغ ؛تلاخلا ملاعلا
 يل راضشالا بوم نع لوؤيسنملا
 .نألا يبح يردن نجا ال * ةموروا

 ل ,بيرقلا سرملا هنا لاقي ام كو
 بوسوهفيدخ هسلك اوهلاع ايناملا

 ءاملعلا يصرملا يشيلا ,ءراطشمالا
 بيبشب وشر ١948.2٠ ماعلا يف ناملآلا

 بيحب امك ريودقلاو بوما رهبش
 .,ءاوس دج ىلع طولملاو يارلا رست

 عوبلا دجاون ايوروا يا ةجيدنلاو
 رسسلا ف هشس دثراك رطخلا
 لال دحا للد نع ربعو ,بثيذجلا
 تاز نايرمف .اهناجلا ف باناعلا
 هقييدعست ةيريتن لاقم ل ءالبقب ريش

 هلوجحو نك ؛ةيف لاق - بباسن يكىذ-

 رطخ هصاون اهلث انوروا بتاباغ

 مد

 سو بمب سيسي
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 سرد ف ةمحب نوبل ةلئاب نم دكا

 ,هقيقحلا نيدش شيمب هساببلا
 مام ىل اخوبو نوكي ام رثكاو

 تامامشإلا كلل وش ةمحنلا
 ىلو .حراخلا ىلا اهتم ةثيينل.:
 نأ راينعا يلمع سمشلا انببخا

 ىبممب اهيا موجحم يه بكاوكلا
 نا صون اثباف ,هيئاضفلا ةقتكلا
 ماعرا ىلا ةولصول دق ءاملعلا
 هينمكل لقوخت يسمشلا نا .ةلقدم
 3 ةرارخ ىلا هداللا نم نك نيددلم
 دركلاو .طقمل ةدحنوملا ةيئاندا

 هةعاطلا للب نم اهبمعي ةيضرالا
 يركب ال لاكي لهم ءزج ةبسسللا
 يل دساولا بدهن عملشإ نم .دججلو رم

 ناورلاو صارخ
 تاياثلا نم نابكقه تالا ةنمج
 نكلو يمرملاب بيلصا اسيرف ل

 لوألا هلجارع ىف ضرملا ضراوت
 نوتالث اهبخ اسنيم تابامل يل بره
 يروا راكهلا» رابثشه تب

 رصعم ىلو ت.ردلا فصنو ريم
 نم ةرخمت تيياصا ايسيرف قلع

 سهتجلا ني' راثكسعا كيسيمتت

 لااهمانامع. هما يلا يط -
 ا ةمدهمب ا املا بواص م.
 هصارخلا + مسام ارعذ حجب
 هيمان بما ييرولف ىو .6

 هبممجم دش نك 4166 ماعلا

 ايباملا راخ ع لك نم ةياملاباب
 مقلهوتإ ناد هحلسست ردم

 ادخ دبضرزلا ردقلا ةدظو .ةزلاملا
 ىلغ ةايحلا ىلع ظافحلا

 ناويحلاو ناسئالا هالبالو لضرالا
 يب ضرالا ءقديل يفكيو :تابنلاو
 اشنمفرعت نا اسقرحينو وامهتلا

 دبحلا نم رنكا سمشلا ةرارحل
 وه ةقاطلا نم ردقلا اذهو ,لوبقللا
 .ةمجنلا لمع نس ءزج ةقبقسلا يي
 يلا ةطيسبلا رماعسلا ليوحت وده
 تائوكس نع !ديقعت رثكا رماسع
 .كوجولا

 لكشت يقلا ةيتوخلا مورخلا نأ

 رساممالا يف يه ,ةمجتلا ةيادب
 .نيددنا بيج ردسيهلا نم ةئثومكم
 - هب امحنإ +ةسهمج +ةسييبلجلا وساتبع

 لاو لئرعاب ةلاسعم كومحلا .ىويقفا
 تبنقيرا '4ضماأل ةهيلانلا هنسملا
 بطن خفي ةياملاب 3 ىلا دنننملا

 ل هباجم بماك اساكا يف .اهستالا
 فاس اهفازوأ لكل“ مان
 دفمو ىرمتسو لبدي اه.اضئذو
 ماقلا كر ليمحلا رضخ>ا اهنول
 لك رم هال اب ويمد ا 4
 اناشم اسماملا بتاناعو راهي
 اتنهلت هاموسلا كيفاقلا لك صضصرملاب

 53 اهيايم للا .بوبكا هقيبلا

 ةياحلال
 ملابس هيهرستا ةسال“ ىو

 للي نم ةهباضاع 41 نا ةهيلوالا

 هن اذن اهنك اييم عمم ىشلا باناملا
 لاو يصرباب ةماستم راكش ني ام

 نحو :دنهلا ةآود ديلكد يه انها
 ىرتحا تايون يف اهرهم مداعا من
 لا رطس سحو ؛!ديقمت رتكاو لقا
 اهنا يرث ةيوازلا هذه نب ةيجنلا

 تارد لوح ةتكام نع ةرابغع
 لفثا ثتانود لا نيجوردبهلا
 رايصتطلاب ,اويقعت رثكا رهاسل

 لوتثتب .مخذلا نا اهنا

 نوبرك ىلا ,مويليش ىأ نيجور دمجلا
 لئاس ناصغلا , ديدتعو يضبكواو

 يثلا ةسهئاسيكلا لحارملا هدهب
 ديلا رول, رسانع نيوكت يف لمحت
 ٠ ,ضرتما شجاع ايس قلو ءامضملا

 اح مميتسس اسك فوطس ولبس

 ,ىوسلما همارع نا . هناملام نورس
 ضرملاب هياسفلاا سابانلا نم راثتخ
 اينهيشوب تاماسك ددهب نادلا
 .وربا دبه نرمههلا

 بتاباقتسلا3 ةنملرالا تائيهلا

 تانوروا راش لك ف ةضصيخلا
 '- ىلا ةرطضصنب اهيسفن بدجو

 حالا 2 احم نواعدلا نم ديرلا
 يرن باريبشللاو .رطخلا فهول

 مةيودا نع بزرابختلا نم فيرملا
 اميني .ةينابمتك تايكرم»# نديدد

 نإ ابضنلا للا رورخلا فرمحسلا

 ويف خيمحي نومي ىف مئاجت»
 «ادرخ اسوروا حبسمب يف نم فوضلا
 تاياعلا رم
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 ؟ما ةارخا ى+ شف. ةدلاخلا هلوعملا
 هلام يل انصيا حسي .ةميره بتدح
 هنادقلاو ةدمدنلا يف بسيبلا كل ٌبحتلا

 ناوللاع تالوالا ىلا ناضرلا يف ماوس
 وا ابا ثماحت عفو عامطلا فحت يشتا
 مقر هلوؤسملا يض ةجور وأ ةسامتم

 اهدارملاو ةثئاحلا هسبردع دخحاو

 و' «تييبلا ببسإ مهلعت بتححي ةدل
 حيبتعلا لوصا تيسلا يف هصاضلا
 ديد ,ةميلسلا يهطلا نومنو يدم

 نوه كلاب م.لمسل !د مامطلا نال
 لئاوتناب «يللا قبطلاو .تابوضعلاو

 ةرماسلا «بتاطنو ليلباتو ةطتلاو
 , هيهشلا حتفلا تال الخلا قداوحللاب

 اهلك . مامطحلا بقع هوهنلاو يداشلاو
 تاياملاو ةيهضلا رك لئاسولا نم
 هياهعلاو ةيسملا بيست يلا ةئلءاغتا
 هقاميللاب به منو ةناسشرلا دسفمو
 اهدم برئاصت ام 1ن) اهومسع ةيبذبملا

 جسمارب بايغو ةسحايرلا ةسرافم هلف
 يف ةارملا تناك 'دا يمايرلا نمرمتلا
 اهيحكنت وا ةمايرلا سرامت ال ثيدلا
 بتاهذلا نم اقوقع اهجورتو اهدالوال
 ةيمهي ىرشطا ةآرم) هيف وثعا ناكملا
 مالا ةاداعف فلدك ,ةسايرلا ةبرامم
 اميا ةلوؤسم اهامحت ةيسبملا يما
 اهنا يا مهتناخب وأ اهتئافطا ةدمس ىل
 هجيحب رطا ماعظب انلاظ مههاوخأ المس
 ماعطلاب ةيحملا يروتوم نوبؤكي مهنا
 بف قفطلا نمسي انا يدلا رجثكلا
 ااغي هلمتحب وأ هيبركلا5 .ةمصولا
 هيف طلب عرشك بباعيو اهامت عامطلا
 بفئزذاملا نفي م'-هلطلا لوانتت هينع
 الو كشعب ربط ةلوقدب لمعلا ةكطاحد

 ' :-فانضف بايتو ةيضف ناوسأ اينو زفلت تانيعستلا ةضوس

 دب نام الاف .لبامتف يسحت

 هدا شعب وا ريصفلا نصدي تويصتلا
 مس وا فوم ذاثن اهلوادتز ةأرملا ناد
 ٠م نأ زا ردهلاو بفارسالاب اهنطم
 ساوا .اهدالؤ' ماعط ايافع عقب
 هدخخإور ماض ؟يباقنا لهعرلا

 ٠ :ور مهس يفلت نت نم ايو ةنالولل
 ٠ هيلغطن نا ةحادسب  ةمانقلا

 - . ىقلا يبيك يب لدم هلايو كيياعاع-

 هيعطالا ضعي رظاخم

 -. كو ننبلا مادختسا ةرمك با ©
 للا تابعا درع راثلا يلع ىبسضملا
 بي ةبايزك نزولا داير ىلا ةييدؤت
 لورتسلوكلا
 ه.وسلا ةمهقعالا ]وام ةرطت ىا ©

 - دفلاو ةيريمشلاو :ابوركلاو ردخي اك
 بوسلاب ةناصألا ىلا يدؤت تابولخلاو

 -رسكلا روهلو يركدلا صرسو
 مصههلا ربعو جاقسكاو حايرلاو
 درك ماعظلا لواثت ةرثك نا ©
 م حالا وأ بدغتلا وا ولالا نع سخيؤخت
 , يتدؤت جاوؤرلا وا لمعلا ىف ةميفحلا وا
 : او ةبمسلا
 بع لماوتلا لاممتسا ةرثك نا ©
 . بت ببطلا ذروحر ةطشلاو لقذتا

 دهقثلا يطاقطلملا ءاشللا :
 ان لاب اساسدعاو ,ةبنعملاب تاباهتل او

 فرسشألا ىلا يندؤت دقو ةهومجلاب
 ,ةثمرملا

 فلنا عم تالباطاا لوذنت ةرثك يأ ©
 ىلا يئمؤي ةرصنم يللا لامعتسا وا
 ىلا يلاتحايو ممدتعلاب عاث او حلما سس
 ةدام اهنا ىلع ةوجاعب رولا لإ ةدايرلا

 هيسسفاب ةقياف نوب دلو جراسم هيب ملل
 وتكمل لسعلاو بلقلاو ظطسصلا صر
 تاراههلا نم جلا ص ليلقلا نا © .ءالستؤي ماكاو يك دبتداو

 111 ىدملا_ ماخشف م5568 كلهن «“

 ةيفم .نومظلاو عابصبلا ليم ةفعاس"

 ءريف نوش ةيهضنلا عتافو ةنعس
 للدم سمعي نرط لام مضاسيو عامنا

 .جاشلالا ةبراممو تازاديا

 روكيدو ,عرسلا١ روكيد نبب
 ةهارم نسكت .نويز ب
 مذه هنلطتخ امل امبت سدتهملا

 - ميجنملا ةيومص نم ةنهملا
 ةساود ىلا جاتدعت ثبدع
 عم ,جيراتلا رومع فئتكم ي
 لك ناريمم نم كلذ قفارث ام
 زوتكيد ثيح قع عاومس ريصش
 تاداعلاب ةفرهملا وا , ةينبألا
 .ءايرالا ميمصت وا , ديلاقتلاو

 ةنهملا هذه نأ دجن اده نم
 !اهطابتر# لوصالا ةقيرسع
 ثارتلاو ةمسذسلا نوئفلاب

 ,يشيراتلا
 عايرالا ميمفتل ةبسنلاب اما

 تادحلا يعصي ةئهم يهف
 متحبإ ىقبيو .باهساد اهتع
 ردقت يتلا نوبحلل اهيدعو اهيغ
 يف هحاجرو ممصملا ةعارب ىدم
 هلم'داب بساتملا يرلا حاتنا
 ةمدخ يي اهعصي يتلا ةقيشرلا
 مهدك" اب اح ؛لابجتاو ةقانألا
 نإ فيمام ديسير ممسفملا انل
 همم انراوخ

 بيصأ حرسملا روكبد

 روكيرو نابرالا ميمصت نب ©
 يهم اج نويزشتتلاو رسما
 تدعي ل و ةيسعا كبسارو
 اساصاصتبلالا هد

 وه رماسالا قف -
 ٠ لوا 0 هيسدت#
 بسرد كلذ دعب «امهاطم توم

 مسه يلا عابرإلا ميمغعت ةنهم

 ملع يهع .؛لامحلاو ةفائالاب
 ساسلا ةمجحولوكدس ىئ لخدب
 مسمي امب 0 رسم
 .هلارش ىلا مهعفدو

 روبكئسدبل ةينسئلاب اهذ

 لف اناث ,حرشملاو نوبرقللا
 رسع تاوفتس ةيبع دعج هتمدخ

 هادم بيع دعا وسلا نأ. ةسيييع
 نا اسم 1 بو ر ةلبلت

 روكيد يلا ةفاصا ةسايبلتلا
 ثصح ةيومص رتكالا وهو حرسكا

 رك 3١ نع فليب امهم الك نا
 روعلمب .فشم ايلك افالرحا
 ةركقلا لوقنحصم نويرفلتلا
 ءابيلالا فن ةرامسال
 فلدك .ةيرمولا ىبنلو ةدهسللا
 دع رويرفلملا ف روكمدخلا نإف

 هفلجلا رس ءاتمما دبا ارض
 ةيلتد؛ يم قيسلسللا ىف لوألا

 نخدم ينوب هحو ةزمجالا

 عمماخ و هش جزسملل  بداسأ
 همم ةيك راع | معتقلا

 _ويرفلنللا روكيد نم بح -“

 نلاسيءال روسرلا ليسيمت هبال
 'دلهه سبل ني ابحالا ىلا هركفلا
 جرتست" روك ف يقف اننا لب بيستمم

 7 - هلك

 ا فيض مووه ا ضصش حنو

 اميالاب ينيب انام ةوفرعي
 هلمقد اس رعسيفب نودن

 نى دذ ه لسلسم

 ةيجيلخ تالسلسمو
 ءاذيإ سلا عل
 ٌّ ؛ 8

 ىلع تفرتا يننا ةيبويرعللا
 9نائبل ف اهتاروكي, مبسسعت

 لا تالمسلملا مسا -

 اروكير ميمس* ,دك بظرشا
 مالمو لسملمم ماسلا يف
 بوذصم ديدنا ابيع ةةاؤطم
 تالسلملا امآ ؛ بداو ىتعو

 يف اهرروست مث دقل ك قابلا
 ةجراخ د ضرعلا نكلو ناثيلا

 هيب دلا لودلا فئتخم

 لمعلل برورض ةيشوملا

 لمع ةيمجا لثبس نيا ©
 * روكيدلا منمست

 روكيدلا هسدنه ةيسازد -
 انملغت اهبا ثبع (ادح ةمهم
 ةفيثا 1 هروصب لمحلا ءاذا ةيشيك
 رهسهمسلا ىلا ةركقلا لاعاو

 لا ةملاضا روكيدلا ربع
 ارود بعلب اضيا يهو ,ةيظوملا
 ةيلمع نآل , لاجملا اذه يل اريمك
 اذه لمكت عادمألاو نفلاو قوذتلا

 قوما ةيمهأ عت لبملا

 عمجارملاو تايئاكمالا رفوت

 اك ععلا ل يعي يكؤلا دا
 ا لوصحلاو' ,شامقلاو
 ىلا ةذوسلاب اما نوكي هايرالا
 ةفربمل ةيخيرات مجارس
 ةبقحللا كنت ف ءايزالا تاليدوم
 ام اخشاب ةنامتسالا ريغ دا
 مايزالا نم نوسكتمي اوسلاز
 نم ةريخالا» ضحي ةيطيراتلا
 . «نسناللا١

 وهذه نع ثيدحلا للخ ي ©
 هذه لكاشم يه اب ,تابوعملا
 يشلا تاييوعسصلاو ةيئهلا

 5 كلهجاوت
 ءايزالا ميمصت ةتهم نآ -

 نالمع روكيدلا ةسددشهو

 ةرورسف تبح نم ناهباشتم
 متايلا بمتتاو لبعاوتملا لمعلا
 ىلا ةفيصملا ةركفلا لاصيال
 رطوتت مل ولو ىتح .روهمجلا
 امنيدي) نيب تايططمملا ميمبح
 .لسفلا ف ةبوعصلا نسكت انهو

 خيراتناو ةلادتحلا نسب

 ميعت نع ثبدحلا دعب ©
 ميمصت نس ادام روكيدلا
 مذش هب ا ركرب امو سسيالملا
 ؟بتاراهمو نوتك نم ةمهلا

 مهو سيال ا مويستم ةدهم -

 ةيتلخ ىلا جاتست اهشاد.
 :مهعهصتلا لسبق د كوئراست
 جل _ىصبة ردم

 بصي سجل 0
 الثدف .ثيدحلأو
 ميمصت نكإو انايحا اثيدح
 ةميدخ «ةبقلا» وا «تارستلاد
 ةرهريض ودبت انه نم زارعلا
 ةسيخيراتلا ةييفلحللا ةظرعب
 ههلع يفم ام ةلرحا ءايزالل
 0 نم ارطوس امو نمرلا

 ايل رشم رهاب متهي لجرلا
 ةأردلا ير نأ انلارسفتا فيك ©

 ةلرملا نم رثكا لجرلا هيف عمبي
 5 اهتاذ

 يف خدبي لجرلا» -
 نم رثكا ءاسثلا ءايزا 8
 روصتو ليجرلا نال ,اهتاأ ةارملا
 باسيو بري امك يزلا ين ةأرخا
 ايزلا ةثرملا اييدترت نا يفامناب
 يرتشه الثس .اهل همبحع ىدلا
 هتجورل انالسف انايحل لحرلا
 ءديرمي امت ةليمجج اهاري يك

 يرب ريمتي رصغ لكنا امب ©
 لوصسلا نكمي فيك هد صاخ
 ناو اميس 'مج ةميدق هايرا لمي
 ؟دوجولا رداب اهمدن

 ميثإا
 * يزلا

 هدف

0 

 < ينو

 ذب مالم. ند
 ةقيك ©
 رابتلا ةضوحاو 4
 5 ةتسلا

 ؛ نا -

 ا 14[ 0

 قعستل يف نقلاو عادبالا
 ,ناولزا

 ةيدفلإ سبالملا
 س1 م

1 

١ ٍ 
3 2 

4 



 ل 0-7

 ءاسسحلا ةرساسمملا

 ل

0 8 

 ةاسسس ست رخو !ةاهابمللا

 منع اندلا شرب نلغ عيرتملا ليلجلا اهيا
 او رهخملا مهحتسملا ني امو

 0 , كبارك

 تبوك

 .بهللا تاؤامس

 يسيبكلا دارط :رعش
 - مم م 7 6:7 يب

 .نوطلا ,كؤارم للكس جلافطم يف تبانلا يهبلا اهيبأ
 ىتح رهدلا ىذتبم ند ,اذبا عطاسلا اهيا

 .دادطب يتح كوروا نس كراوصا ةيلادش .هاهتمع
 ,.شماجلج» نه فكمهالم رثك

 للا ةهسداقلا نس كتاراسعتنا رثك ,قارفعلا

 ,ماضمرلا كبار

 ؟بصنلا تاوسل ولخي سيلف ,.بضغاف
 .ءاقدصالاب لوطعلا لوؤرلا اها
 .ءادغالا ىلغ ديدتملا وللا

 .بصفغلاو موجرلا كموجم 7

 عيديبد ةياور ارشؤم رداع
 ناوخ + 1 بئاقلل ءوماراب
 ميهاريا .راورم ةيبجرتو ,وخلوب

 ةيأوبلا ترشن اف 8 ماع ي
 يباع نيب اهبقك نا دسب
 59 ا جب

 ماعلا ىلا باس يوب ريعترلا ٠
 تاذ ؛ةثزسعلا : شم

 يمس /

 نشب اليوط كلو ةياربلا هده ةنكو
 الا ,بتاكلا ةلاق ام .بسعسب ميضل#
 ىبرس هته ذخأت مل يتبادل نإ

 .ةدودمم

 ثبتك دق نكا مل ؛وقلاوو لولي
 تناكاهنكلا ؛اهنم 5

 اه يتن لصيح نأ تادضخو 3
 يذلا جاتللا ةباثمي
 ةرابحب وا اهركسا كلا

 ططيفملا ةدقع فلا
 امدئع كلذ ناك ٠

 ةيرقنا ىلا اماغ

 ىلع رلعخل دقف كلذ عمو :اهنع
 ةييدلا عراوش عرزي ن١ مهدحا
 ينفد دقل مطولبلا راجتاب
 عقت يتلا ةئيدملا كلث ف يدوجو
 نا الا ريدام ازييس لابس فرط ىلع
 يف حونت وهو راجشالا فل يرا
 حايرلا رفصت انلثم رفصتو ليللا
 كلذ ةلزع تكردا كاذ ذاو ,تانه
 .مالاصيك ةنيدم ةلزع «ناكملا

 قلل رسفلور نا فسكؤيملا نع
 مانب ردع ومارأي ورديب ةيصياسلا
 اده نم ضرغلا نكي ملو ,دقفم

 لوزسملا فيرلل ةسحضاو رصيف ةروسم
 اهت ةميلا ال تابوهسع قئفع درجم
 ةنيدجلا تاينقتلاو مءالتي ا امم

 هقلط نعكي يذلا ببسلا نال لب
 ناك هسفن عوشوملا نا وه كلذ

 رشهاللا ضومنلا اذبه بللعتي
 .,ةياورلا ي دوجوملا

 ةينقتلا هذه لالخ نمو
 الغرت هيراقلا لطوتي ةنمعتسملا

 نؤكي نأ نكمي ال عقاو ف اينايد
 ةروسلا نأل ,ةمضاو ةروص هيف
 .العط ةحضاو ريغ

 ماديا يل مهسي ءادبنا نأ مجنو
 * انلقع اهحرطب يتلا تافالتخالا

 ام ذا ؛عمتاواللاو عقاولا نيب
 هيئذلا يتاطنملا روصقلا نع ىلختي
 يتح ميهاللا هذه ههفوت

 للا قمغا وحث يلغ برقتلا
 يلخي يذلا ةياورلل لايخلا ملاع
 .,نفسالل ةيسامأ تالكشم اهعارو

 ةياورلا مانب نم ضدقنلا يلغو
 ةياورلا يوسن ما عوضوللا نأ كبعلا
 ناوخل نضقي ,مشاوو لهس
 هما نم فيلكتب هنا فيك ودايئيرب

 يكل الاموك لأ بهد .ةرضتخملا
 وماراي ورديب هيبا نم قدح داي
 هنذكل , ع1 هدهاش دق نكي مل يذلا

 ةئيلم :ةروجهم ٌةدلب يف هسفن دج
 دلل هنا فشتكي امدنعو ؟جابشالاب
 ترمي تاوسالا نم ملاه طسسو حبسا
 حسني يكل هتوص فمضيو ابعت
 درس يف ثاومالا يسمهل لاجملا
 الامزك ف تعقو يتلا ثادعحالا
 دوو ..وساراي ورديب نمز
 ثعبتت حاسشالاب ءيلملا وجلا
 ,ةياورلا جنتل لاطبالا تاوما

 17 باحدلا كراث نولسب مهي

 هولوبا» ةسيرهشلا اهتلجمو
 ديلاوم نم يداش وبا يتاز دما
 .اراؤلا ماع ةرشاقلا

 نم ددسع لوا ريس دلو
 ١91519 لونيا يف ,نلوباد
 يقوش ليا ةديعجب ندعم
 ءاهيف ماج

 يلويا اي كي ابحوم ولوبا
 لظ رعشلا ظاكش نم كناف
 قوس ءاهلولل ناو .اكع
 اوكحو اولحر كلابثج يع
 لام ءاشنالا نم عوبشيوأ
 لبي هب نيبداتملا سدسع
 تاقالحمب اتب يتاث ىميم

 لبن اهب ميدقلا ىلع جررن
 تعاضو تينح ابهاوم لم
 لفتدتو كيدي ىلع عادت
 دئاصلق لولا لدخلا مضو

 نارطم ليلخو يقوش دمحال
 يكز داو نيزسلا داو
 يتالسيت لساكو يدباشوبا
 دمحمو يملخ نامثفو

 نسسحو نس يتفلادبع
 رمسإلا ديمحمو يئايباقلا

 مرحم ذمحاو يتركب هللادبهو
 ديسو ربتع قااسع دمحمو
 كسيبكلا ىلطهمو ميهارمبا
 دومحمو نابقثلا لداعو

 رئيت
 ,م”سياس يف يشنها لكشمتلا»
 مدعلا مصقو ,ريجشلا دقن يف بتبو
 هولوبام ةيدمح ريتسد اضيا

 ضرس نا شع صن يذتا
 رييعشلاب قمسلا وه ةيدمجلا
 ءارمشلا دوهج ميحوتو يبرحلا

 يوتسم ةيقرت  افيرش اهيجوت
 ايعاستاجار اهبلا ءارصشلا
 مهحلاوص نع عافتلاو ايدامو
 ةضهبلا ةرصانم - مهتمارثو
 ىلغو ,ربشلا ملاع يف ةينفلا
 ةلجلملا مسما بت فالسخلا
 ةيمدخل ةينف ةلجم  ءولوبا»
 لاح ناسل  يحئا رمشلا
 قم يف ةرم ردغت واوبا ةيعمجح
 سيئر ٌزايتماللا بححاس»  رهشن
 .يداش وبا يكز ديحا ريرحتلا

 لوأ ,ولوباد ةلجع تناكو

 ةديدج ةيبدا ةعامجل ةسماعإ

 هروصقم ف يك درلمب اسئابح تنك

 سيب ةنيدم للا ةجوتملا راطقلا
 .هدسرلاو رجضلاب رعشا ةنكو
 ذاتتقا ةررصململا تلخعد ىتبح
 اهيبلا سمكراشو

 ادقو نبذللا نيجوزلا نا تدتتعا

 اناك امهنأل , اهييدلاو اناك اهناع دوي
 اه انقلب اعرمشو ءاهتحءار ىلمع نيقنف
 يي دلا ناكملا نع ةصاخملا تاسيلعتلا

 اهناكتا ةيفيكو ءاهتعتسا هيل عمن
 نع اهداعتبا ةريرضو :ةذلانلا يع
 ,نيلفطتملا ءايرفلا يلإ تدحتلا

 رج يندإف ءاريرض تنك الو
 يسدا الا ,ةاتفلا لكش ديدعت سع |

 ردسملابو ,اهتومع نيثرب تدحملا
 رهتعا ثنكو ءاهنم حوفي نذك يذلا
 ,.روعتستي نيذلا يسانلا نم عثكلا نا

 ةيؤر نش نوزجحي ,حيحس رطنب
 نل ودضيو :مهماما مالاخ وه ام
 مهرامبأ ماما ريت ةرهتك ءاهبطأ
 يسبلا ودقاق ابا ءاوظحالبل
 مهسارع» تالالد نلع نودعتميف
 .ىركالا

 ©«سين ىلا ةهجوتم تنا له
 ,راطللا كرخت لاخ» اهتلاس

 :فلوخعي يناباهشعاو بجصتاب هترهرا
 رخآ سكش دوحوب رعشا مل -
 ,ةروسفملا ف

 الإ . ةياذجلا نس كرا مل اضي؟ اناؤ
 كببتاإ !و تيم يبا

 يرو دقبب ناك اذا اسك ثنهامستو
 ءاريرض يفوك اهتتاحالم يدافت
 رابقشاو ,يدعلمب توكملا ترثاو
 ,ايكذ ةيادب يتابنك
 ,ةهلاتلا ةطحللا ف لزئاس .-
 دعب يراظتنا ف نوكتس انتندل

 تفاسفإ مت كلذ يل هناك
 |ةئئاسنام

 ؟ هدجوتت نبا للا «نكلو --
 ياها

 ل بدا نم ةلعرملا كلل ل ىلوبا» ةيممسس اشثا
 باننا مثقفي ذيكاتلاب ناكو ,رصم
 يل ةيشباه وأ ةديدج ءامسال

 ءامسا ..نيصرلا يرعشلا هربذم
 نكلو ةينفلا ثاهاجتالا 1ددعتم
 هاجتالا اهيبلغ بسلفي
 يلو نائبا قف يقيطتامورا
 نارطم رمش تاسمج
 ةيئاسيحالا نبب عبمت يتلا
 دياجتلاو ةيكيسالكلا
 20 يوي اعلا
 | ىلا حونجلا
 , ةكيوطلا

 ىلع نواهتل اب يداش ونة نما
 ملق ابعقاو ناكو يبد كهدضلا

 .مادسلا وا ةبدصضلا ىلا

 2 يناثلا عقوملا نإ فقو فيذبو
 اثنا عقوللا لب رلوبا ةيدمج
 ثغابلا ناك ما عم عيارلا وأ

 .مئايلا طشتملاو ترحملاو
 ا ةيحمجلا ءدب نا يار دقل

 هسفن رمشن١ ىلا هب زكتري نا دب
 ايبشدنملا نع رنا ضناب
 < ففاسنلا يرفشلا
 لوا ثفلاتف - ينيطنامورلا

 له ف ةمداخو ةئبدملا هذه ةيؤرأ
 .عيببلا لصق هنأ نهشلا اذه

 يتليفغب ف صرمتسا انأاو تلق

 [ةريهبملا يماي) نم
 ,تاقوالا لضفأ هنا ,لحخا .
 سمئكلاو ,لالتلا يطغت روهزلاف
 .«.. اهرمغت ةئفادلا

 تلعاستف ءافثيب تملا داس
 ١ يتي دش ف تفرطت دق تنك اذا اميف
 تردابك رابيغ وا ايرعاش ثنك وا
 ,:ةفاخسي لاؤسلاب

 6 جراخلا يف ملاملا ودبي فيك -
 دق يلاؤسم نأ اهياوج نه دبي مل

 يتلرداسي ثيح ءاهبجبت راثا
 .ةباجالاب

 ؟ةدفاثلا نم رظنت ال مل
 ,دمثلا ربع تسملتو
 ا ةذفانلا ةناه تسسحتو
 ترهاظتل ,كاذنأ ةحوتشم تناك
 تقللطاو ,ةميدلطلا ىلا قيدمتلاب
 :اهل ثنو باجعا ةيسيص

 ودبت راجشالا نا تظحال له
 نحث جوارت اميف «كرحتت اهتاك
  انناتدب

 تئاجا ,اسلاو ثدطعي اذه -

 ردك ايجو لقع لاشيمو سران
 رزسإا نم ناكو .مهرشيملو
 يناسملا يلغ ةلجت؟ ف سسرظتملا
 ةمجرتب اضيا متها يذلا

 ةلجملا نع ةبايشلاب نيلجاسملا
 نللاع مجهتلا ف ةييمبجلاو
 نات مهرربا نمو نيدقتتملا
 دويتم سابع .لجحارلا بيدذالا
 الد ةيجماب قاض يذلا باقعلا
 خا تا لوالا اهددع نودع

 ييتجالا مسالا قالطا ةهبلع
 ,هولوبا» اهيلغ

 نوينادلكلاو برملا فرع دقق
 بادالاؤ نونفلل ابر مهليق نم
 اسوي هل اولعجو دراظع هومس
 موسي وعض عوبسالا مايا نم
 تيمس ةلحلا نا ولف , ءاميرالا
 تاهبج نع ىلوا كلذ ناكل همساب
 دنع هولوبا» نأ اهنم ةريثن
 ةيامر ىلع دوعقم ريغ نائويلا
 بيصت هيف لب بدالاو رعشلا

 ,ةذفانال ييرهش تردا مث

 يىتباع انيتيي .ةاتللا تهحاوب
 :لاؤسلام ؛هترداب يتاح ةرتن

 ..المل قؤشم كهجو ناس
 قلطت نا لا ةاثفلا نع ناك ةمف

 :لوقتو ناكر ةيقن ةخسم
 اذه كنتم عيسا نا ليميب

 تمثس دقف :لكشلا اذهبو دءارنغالا
 يهجو نا يل نولرقي نيذلا سانلا
 |ليمح

 اهل تللا مث اهتامثكب تركفو
 نا نكمي قؤشملا هجولا نا -

  اًضيا الومج نوكي
 ءيل تلافلق
 ءذه من :نكلو ءامهش ودبت

 ؟ ةيدجلا
 تلق ءابيرق كتطحلا لصنس -

 قيطا ,هللدسحلا ل
 اذه نم ل راطقنا ف سوئجلا
 يشب .تقولا

 ماث دادعقسإ ىلغ تنك يتنا ديب

 ةليوط امايا ةروعتلا ١ يف توكملل
 اهتوصل عمتسا ,انهتبحعر
 ,حاكشلا اهرطع مشاو :يجشلا
 :ءاقللا اذه ىستس اهئاب تركفو
 لمجا يتركاذ ف يقشل ,لجرتسج

 جلا كراصملا
 تنل نآلا 00 كاذنا ديحولا
 نيل دقنلا لاطشناو راظنالا

 ةيلف مغر ةيمخضش
 31 اهتشاشهو اهغارف ثبلي
 ةلحعرما ماضقنا دعب ارهظب
 ضصويصسنتلا عاشخحلا دلميو
 ال ةديدج لايجا ىلا ةيغادبالا
 اذهل ةيبدالا ةيموسنلا اهينمت
 ,نيزرابلا نم كاذ وا

 يداش وبا يكز دمطا ربتعاو
 نم يبذالا دقذلا ةضهن نا
 حبصا نا دمب ةرابسلا رهاوظلا
 انيما اقيقد اثازهم يب مالا دقثلا

 «وسلوسا» نضر اسعم ني نيسح هو داقعلا

 ةمانرب هولوبا» ةيممجت ةئيه
 ين لاك يتذملا يقوش دمحا

 امو .هتايح نه ريطالا عيز
 رودص دعب تام نا يتوش ثبلا

 قوتل ةلجملا نم لوالا ددعلا
 ,ةيممجلا ةسائر نارفعم ليلخ
 دمحا ماضعالا زرب نم ناكو

 (هعتركملا) يداه وبا يكز
 وبا دومحمو هل دومح-م يلعو
 لل ربسلا ماك نييصعو انونا
 يئالبك لماكو تدوج علابو
 ةينجو بياضشلا دمحاو
 ..يايالعلا

 ليصل دلاس1 ةلجملا ترشنتو
 نييرضتا ييايطنامورلا نم
 نيذسلا زرسا نمو ,هبرسلاو
 مساقلا وبا ةلمملا مهتسدق

 دعب لوت يذلا يسنوتلا يباشلا
 تالاتمو دئاعف ةدغ ا هرشن

 .بحصلاو ررخملا لوتل اهيف
 ناثبل نم ترسغن امك .ةءاثر
 قسوسيو ةيكبش وبآ ساسبلال

 اهنبمو ةعاررلاو ةيشاملا ةيافرل
 يف ةفولأم ةبقرشلا ةيمستلا نا
 لاق دقو .اببلا ةبوسنمو انبانا

 ناد باتكلا نم يسن يلا
 مهوبا اثتبست دثع اثوبا

 ناكملا يوامسلا مراطغع
 عاطدو داقحلا داتتنا مغرو

 لاق يداش وبا نع قلوبا راصنا
 امب اكسمتم يقب ريخالا اذه

 ليكشت دلع هبتك هق ناك
 ةيراعم فا «ولوباد ةهامج
 تباقلالاو ةيبدالا .نايماعرلا

 ولو ىبح هميطشسلا ءافوجلا
 ,اهن حماستلا ىلع فرغلا شرج
 اه هيلثلا يف بسبتي ناك دفع
 دل نوكب دئاشق نم نسحتسي
 الو داقعلل دي ورح ناوي د ىل تءارو

 هسرفن مدارق رشت نم عئامب
 ودعيو .هيسبفم ناوودلل ةيبلس
 يكر دمحا دحم نإ ةلالد اذ ارعا
 لوآلا ةروصلا يي ىرداش وما
 اهسيئر خم ,وقونا» ةيفمجل
 يف افقاو يقوش دمحأ لوقا

 " رطاضم نم ارهشم دمي ملر
 .لماجتلا وا ةنهاجملا

 تارعاش يداش وبا عجشو
 رصم نم تاثشان تايبرع

 كيحر هقرطن تناك امك قارغلاو
 ةفللا لب يرمشلا لكشلا هاجت
 هدئاسضق صضدد يف ذمعف ةبرمشلا

 ليواوس لاجزا هملايس لآ
 فردهب ةماهس ةضصيصق ةمياب
 ةفل نس عميمتلا رعشتا بيوقت

 رمشلا ةيويح بيرقبو ةايهلا
 ةديصقلا ةبنانب نم يبحتلا
 رمسلا عجم هدا امك .ةيبرعلا
 وط لوالا نييوئسم يف روتنملا
 رمشلل ةيرثنلا باعحرنلا رش
 تامهرنلا يلا هفاضا ييدالا

 رشم وش يباللاو همولفنللا
 ةدئار هيبرع وند دئاصق
 بومسمتب لسييلبع ةدسي مفك
 ةلقيسم رصش - عالرشلا»

 يناثلا نيرشم ددغ يف ةروشعملا
 ىداش وبف فاضا دقو 39 ١97

 رمشلاب بوبيش فيرس لآ
 ةيلاملا هطحالملا ىلطملا

 بيسرتلا لك بحرس»
 ىلا ةديصخلا هذه ةغايصب

 ناك .ةياتكلا تاأدم يل ذنم
 ايبدا .يتابحاو نس ابيستو
 دعملا ميرا نآ .ايتالعاو
 «دايع ترام بيدا نيب لبمايبا

 هيوه وسب ديري 7 ابيذاو عاذبالا

 تاوصا يراكفاأ ةلسلب بمطن
 توص عضتو (راطقلا تارامحم
 ممجتل ةاتنلا تمهس ,تالحعملا
 له ..يسفن عم تلعاستف ,.اهيئادح

 ىلع لدستم ليوط اهرعش لإ
 اهيذيع نآ له ؟ربصت ما اهيدسك
 ةعراف اهنا ؟ناواقرر ما نواره
 5ماوقلا ةفوتسمو كش الب لولح >

 ةطحللا ف راطقلا لغوت مت
 تاوصأ يغاسما لصوو مطل

 مث .ئلامصلاو نيلاؤججلا نيمئاعلا
 :ةروسلالا نم برثكلا نانر توسع
 .ةاتفثا ةمع اهنا تنقرتلا

 :يإ تلاق .هافنلا ىلا
 علو ءاهقارذل ةعولب تسسعا

 تنك يفنال :مالسلا اهتباسا انا
 .حاؤتلا رطعلا مدي اه اهنو
 لخنتت مادا علو تمس

 اهفنخ بابلا قلفت مث ,ةروصقلا
 .ةذفانتا ىلأ تدعق ..يبرق سنجتل

 هيل ب يلا راهتلا هوش يف قدح
 ىتع هنم تمرحو ؛تاوذس ذئم
 3 نا 3 ثركلو ...اييرمغ

 توص نكل اهب عيرسلا يقثعت
 يراثلا جحيطق ديدٍجلا رئاسلا
 :هلوقب

 اقينر تمل يئئال ,فسأ
 ترئاغ يتلا ةاتفلا كلتك ابادج

 مهيب
 شتاكولو وكرد ليشيم يل شقاتيو
 نع .سوارتت صلو رالشابو

 نيب طسف هلايني امير ؛يردي
 حرسي اميك لوغي ١١ يل باوملا
 ام ءابححو يعماس نم ىشعبلا
 كاذ نون هسمبلي نأ هل ناك
 ارباعلا ظبستا نم طبسخلا

 ال تيبعلب اهاري ضمبلا
 ,مهيبسا ربخ ام ذأ اهيف ةراسخ
 هين يبأ كلمو ناك امم الما وهل

 يسواو عكو يفي اهيذ عير

 .ناكملا
 نأ كل له ,ةقؤشم !طاذذ تناك

 ما اليوكن ناكا ءاهرمش نك ينربخت
 ؟ادصجب مآ الدسم ةاريست

 :كايتراي يقيقر 0 ب
 هئائسأر هيديب .شتالي هلك اته | نع بالغ :ةهيثيع تيآر دقن -
 ةقللمع ثارادصأ رطأ ؛هباحعاو -- ,اهرمش ىلا رظناا يرطاخل
 .يلاملا ل عادبالاو ركذلا امهتتن ,نيتليمج اهانيغ
 يعوسلا تارتيسوراب تبلتنا ملا ملا ريشا مايهم اسوم

 دسحم انهن :ةصجرست

 فهو تقو ىف يمضلاو 5 :
 هديجلا» كيأر نوملخسي ,ةيتمللا ةينفلا اههوز بئاج

 سيلك ةلماجسم اذه لوقن الو
 هذه نا لسبس ةثئماجملل
 ثريدتت غجري اشاو ,ةدجلملا
 ..ثضع تاونس ىلا رحلا رهشلل

 نم دشيو ءارزولا ةسانر لوتي
 دطسولا تفلو , ةماعلا تابرحللا
 عييرسلا ماجتلا يرصلا قالا

 سابع اهيلع ليحد

 هع نكي ملو كلاقعلا دومحم

 امهتاك اهنع ايضار نيسم»
 «(ةدذيدج ةيبدا ةماعز نس اقوخت
 ةرتك نأ امك ,يداش وبا اهالوتي
 حيرلا» نغ يداش وبا ثيدح
 يلع ةحاجنناو ءةيمومقلا
 نييرصملا مخ برعلا نيفقإللا
 .هي قيضال طاسوالا ضعب لمج

 رهدمعلا نع هولوبام تفاوتو
 ماع نم لوالا نوئاك دذع دنع

 وسبا ةيلئاض ببسب 4١غ
 عينمتو ةسيداملا يداش
 ممحمو ةيسسرلا تاسسؤملا
 دبعابت تنآك يتلا ةدسسرلا
 ةيفاحملا تاسيؤوملا

 .هتدعاس نع تاكارتشالاب

 ةلجسلل ةليلقلا دادعالا نكل
 رتلا كقنلاو نواعتلا ةيرجتو
 ذه ةليفك تناك اهب تمان
 رسما نييقيطئاموزلا ليج
 مدي رغشلا دقرو ةرادصلا ىلا
 .ةدردنج براجتو ديدج

 حجي ملف يراش يبا اعا
 جاجنلا غفاب ناك امردقب ارغاش

 نارلا باحصا مهو يثني ام
 يفر يعادبالا كسمامرب يف لعافلا
 ىلع هتيدب يذلا يفاقثلا كعورشم
 تاونسم بمماو ىلحأ دادتما

 مهلزني
 كلامو تيبلا بر تنا .يلاقثلا
 هلل ىلع مهنكل لالا هحاتشم

 عال هج البو ساسعأ الب
 ذنب وهزت يتلا رضخلا كراجتا
 :لوقيو ؛ةصق لوا ذتسو ةركف لوا
 !ينيب ةقيدح ىلإ اورظنا

 كيمايس بوقرسي' عهبا

 مهب تثج يذلا تنا :لرضاسو

 يك ,موبلا مهلا رطبا
 | رعي ال بلقب مهيلا رطثت

 راس مك ع مهعي الو
 نوتيمي يذلا ه.رهولاو

 ال مهيف نم لضنا كاز اهق هيف
 ءانبل ةفاقث نيب قرهلا مهغي
 ةعاقثو يضاحلار تالاو لقفلا

 ىم ةلتغ يلع خابت ةاهابملل

 يلع يرتشتو يباسثالا ءايدلا
 .يمسلا نم هلع
 ..هللا ناهس

 رصان راتسلادبع

 ماع يل فوتو ةدحنملا تابالولا
 ناك تيح كرويويب ب 408
 دانكي لاخلا فسوي رغاشبلا
 ةيليحم يل دتبع يهسب

 يلا ةدودلل لمّتييو مىيدهلا»
 ةلبب اهيف ردصا يتلا توريب
 آ؟801 ماسك هرغش» مساس
 ءلئذب نوكتل رعشلا دقنو رعشلل

 .ةملقتم ةبرجت

 ناثبل - يلع دمحم
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 قارسعلا ىلع ناودع يف هجز ضفري ىكرتلا شيجلا ةدسحلملا مسمالل يسسر ريرسقت 9.5 ماع ىنح ينويه هرج اهم نويلم

 شوب رصاوا ضفر ليقتسملا ناكرالا سيئر ينويهصلا داصتقالا لهاك لقنت ةضافتنالا
 نطنشاو عم لاز وا قافتا ايافخ فشكب بلاطت ةيكرتلا ةيسابسلا ىوفلا

 اسيسقسي رسفأ بوضع ظطفض بئسقأ
 ىبب رعلا جسسسسسسسسلا فلا نم
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 كربلا ىسوكلا نيالا سلضت حاتسح# | لثنسب ىمالسلا ينقالا نه هم هص تلقا هوب د و لعام ديلا ب مسس 16* ول نيام لش كيم راع تين ان ع سقف يلعن فلا امم لكلا و سسدوجوملا ييسطتسلتلا  .تيصاو نايييطلف ناشاوم دهشنسا

 يضضاقلا هفسخلا نوب منيح يامل ريخالا  اهلوح ال روا نا /7 همعات يه نمييرفَح لال نع ناقا ةطق“ فب نعام سا ايل سل نوييج 0 ةلسس مح با نس رملا جشحما ديان لايس ةعرلا ادق ا فكاسلاو هيطاوصو طاوس كاشفا ىلإ نتفا تامواصم ىلإ نورخا بارع

 نأ لا بني روهتج ميييستت ب انمعاو كا تارقم' لاش م2 باك ةسم نا تقف وبما نكاش* رمح لاو تا ,اوسعا باول ا  يرسوكجسلا و رقلا رسرخم ىك لم اخ ويت يملوست بدع يمخ هتعمل جورب ةيلسازبسال" ل الا ىفرل عم ةنيغ
 نب اويلقن ذم رال ريشنرسا يلووسم | ا يلا ةشيخسفتا تاالاو جانت“ | احلا يبخل لا هياتم 0 يا لا ل لحساب لقبه تروي ليكول ىو < | ةسادقلا ندا 2 لإ ةيحاطوم هس مالا _ويلطونست ركظا زيلزسلا ةيسدم قو لمرستسلاو عيرالا تاعانلا لالخ

 لل كللربخا ةدحام ,ايكبنعا زرقبا | هيحاولربا رج يزمجا ف لاك ىاسرؤوم هيفا ل عمولا تايساسل ةسوخ ليما اهلا تفير'ا بونت لا ةقتنلا تاظاتسلاو هللا  ؟ضؤفل يسراتل للط زاثلا هيباهتص ةهمضلا نم هيرغمس ءانجبا ف هيضاألا
 لجدت ماب ناسكتقم سيطاول
 ل رويس هلو خرا باموكا ةيفعوسيتم
 نم بع" ةلايعا نع تايرلعت لاخلا
 سضيراسملا باكر

 لالا  لضصو هلا ركشلاب ريوشلاو

 رهسلا اذه ةياقن يسحر لالخلا دانلا
 ريطاهس ىلا سرستو ةناما يع رشا
 .رامرلا ىيمف وسسا * مالطا نجا مهيحيعلا

 دحبرملا ماقام“
 يلا نارتسف ليخدب |خمخخ هلاخ
 نوييمار ةسقير لوم لاو حيقجلا
 دمكيرباا هس راشلا راو 3 لوويسملا
 نود حيلخلا لن انيركغ هحدي لام

 نيمجسللا ءرمل حاطلو ةيبرخأ
 خا نأ هليخملا يهرالا ماما بداياو
 راقلا لبامقب ارثابو نهتشستتا نشيط اولا
 لع ردعلا دويح اهقلطا يشلا ماسلا

 هفضل 13 جاوقلا قار داو
 دلضعلاا هس شل كماعلا

 اه48 ماك ا ىل رمزقسلا ,امماو
 هيتاح هيلا لجا نس مناج 56 دهب

0 
 لداقل ام وشو ظلشملا بم نبط وسلم 7
 مهكيريهمسلا هناذ وبا نص ةسالال 05
 ىلا3 4935 نم تاويينيلل سقس زل" بوسع

 عافدلل اريزو اغو# ىننح يعبشسل
 نم دش ينعنلا رارقب بفم لغلا للاقو
 بوب ركام

 قار“ ةمسلا نه ةقيحستلا تلفنو

 مسئرسسقا قطعستلا لا رس فيس
 نسا رسمك سر اينو نبيا ذهل 3 ماستم"
 بيرماو نايشوروب قيرشلا ةلاكسلا
 اهاجفنت لب هةضساو تاجام

 ةنن) حكم نل ابكر يم ةلغف جداسم | نسييرل هيملراقم ديب هلول ويونسا  اهضيا « هتافسس ا ةة اقل ديرما بومج ءاطن ىلا طفقنلا دمرونل اياك يبقا هزل لايسا عشرا لماعنا ل كمحالا تاطحلتس ف امبالا يياناو .لالج نييششفلا ييطضايسلا

 تحاوفملا اسما بلط ىلع موصوف ا  ةلافيسيولا يدعا دعب عاررولا ون 7 ايلا | اهاحن فاك 1 سرفس مساو 2 رياوم نم قتطتمي ب ةافالا دمع بمال جفوما سو امس لب ةموكش ةمهوتس  يموصلا خال بيك ىيويهصتلا | نيمج ممختم يق يريخ ١ تاهجاولا
 رخاهم وشم لاوح ينويهسلا _ابكلا ناك ةماعلا ناكرالا سسمر 5 سلاقو ولتتت اهو اهباتم ل“ وصولا داحلا ضن لاس زا رخ تئاقو توبيخ للا للفصصا يصرهس ىف ابارمم سرملا حيفضما لود لاايهولا سرخاهملا ددق لص لا :'ربيثتحج هفاطب 753010 ييمصاملا ,ةيبرخلا ةفسلا.

 417 ماك ةياقهس
 ابدا تاهتساوملا نا ءامنالا استاتو بني قطانم ني يسيطلل نيطاومل

 ةلدقتملا تالفانلا ,ةدختسالا اشنرلا نتايظاوم ثالث ضصاهحا لا اهي مارو ليفتلا) ةركلوو نسلمابو مخل
 ءاقجتتسا باسلطخلا رزق هحلرو لب راغب سارخوا

 تاذعالا ةده نا زيزفنلا عحضواو

 5 هسكرسلا" هطلسملا ناوقلاو فحاوتلا"

 عمدق اسطعال ليطتست نايسوروب ناونك سييس زيتعا لاا ةايص نم لفتي بتناك لادا رم هدب نا نكمس انكر جلاضتب
 لا عضوا لاسن ةيروهسهلا ستمر روسالا ىلع ةدعا ىناسملا سلجم عضو

 5 يف هيوناث رمزا دم بفلخا امك ريكو هذ ليموب لاجو ةرش عمي دم يف ب هديط سلف
 نا انكرب لسرمب هلاح ا الا خاوملا رويرلااظ يد ينلا سسالا ببن  اماظامس بمشاحلا ةرفسا _ا  حيلتلا

 رسسامم عاوبخلا' بفشل لّثصملا يبامملا سيلخلل# ناحل نأ ةلارمبالا ددع بسسن هع م ميه ع 0 4 2 ءارسخ برشا بكد نوستع لو ةرمافسلا رباب هقطتمم ل عزجم ةمرفا نكدلا ماسلا راقلا ن ةشيتسا ءاردع

 تئاق تادج لا هارو انك هنوار قو .٠ يصفأو ةلطاخلا ةريبمملا ةذه ضقوم 6 ذي اوياث شسحالا عوام ا نع تب | ةماش ابارضا مظنتو تاباختتالا ضفرت ةضراعملا | سب مهسنح نع سايس يرئسحمو لو لسلام ةقيدنبو مخل بقي يسوسم» لالتحالا دوتخ هقلطلا
 هيسو ةيكرملا هياحبصلا _' دقشصتا

 ميراسشلا ةلاظدسمالا ناحل والا قباق هلا

 رمغوشو عيبل>لا قل ففوملاب اهمهااخ ىلا
 لازوا ةيروهستعلا ليسنر نا ىلا نيمتط
 هةئووملا نع ديس لكشنو عمو
 ععبم ايهميسح يضراضسا تاءارصلا

 يابس ةدولفت قيطم جارو رويسدلا
 برثع ىلا دثنلاب .نئدؤن ةييجراخل

 ىلع يل يسم كادلا لارؤوا نا بع ايعاو
 ناقوسلا ىف تناوب ىلع اومن ةزساسلا
 اممشلا نم هيالاب م١ ةسرامم مظرو
 نأ لمي هيجراخ درماخم ضوخس جار

 لذلبخالا باوغ نا ىلا اسيا بزامشاو
 نم انظاوب [(50) بلقتخا ينويؤفلا
 هيظانقو نابوخو رزقا هضيب ندم
 نورتجلاو مركلوط يميدمو ةريغو

 ةهيلشارسا ةيريخي هيروم نأ تلاقو
 قرور بسملزا ديدوسع ةرئاط ل وب فلا
 0 لا هخوتباب ايبيلغسملم يس
 روس قلطا هو .خملتلا ريب بريق

 نإ ىذا اذه قرونرلا نك راببا مياهه
 هيسيشلا ييرابيصلا دحا ثمسا
 يتغ سسلا لالتسالا باول تقلا اميل
 نوشادع مهنا بلابؤ نيركالا ةميرالا

 نيرخاهلا تاقينتا هيل رهسب يأ
 قىصارالا يف ردجحلا يمرلا دوهتتا
 هيؤاحيلا هثراك ريك هلممملا هسرملا

 قار ىداستالا ريبعلا لابو
 دق "رممك لعتم ناب لايعت هنا نامسوس
 ىل ىاببا يارا عالتا ميم مل هبال عفو
 امد امسح نوكسس ةيلمفلا نك ليسا ويسا

 .بجلا ز" عيرالا تاوبسلا لاوت

 نيرجاهملا نآ ممؤزاو ةهيلشلا
 ةلاظفتب بسصأ ةيامك قوس نوقح ديس
 ناو هئاناذ ءرشع ىلا اهميمت فلمو
 ناو ىيثلثلا ىلا ديرب دع هنسنلا هدنع

 لا ديانا سصس رونو رركاوط يسسخم
 طسوسرم هيرم ىلإ لوانم ةيالس قالحلا
 ييكياس ل هياولا رارشؤو

 هيفاقسالا لاطنا نأ ءامبالا توكدو
 تاراشس ريك رمسصلت نم اوسّمن

 قارحاو ةعرتنم قطاض ىف هسرنهم
 نس هميرخلا يرفلا يدنا يف هلق

 ,يدج

 ةسروم ويشلا باوق يمهاو
 ثوملا هلاكول همن املا هي دازع 11 سدافلا
 روخلا ياو يح ي ,اوربوا. ةيلوملا
 نم نيبثا نتاصاو يسدقلا مييزس

 ةهيروهمتلا سيمر ريثكرتس كلذ نب
 انسل نكنو ةيرويسالا ةيابحالصت
 نيون بايابس غانا يلع ليرمجلم

 طمف اهديرب اضحش نا درجملو اهنا
 نود لوكنت نأ انيلع قيؤنب# ياضاو

 ايجياصم عم رصرامتب روما ىلا نرخ
 ليرسمتد نامثس ةنبلا فضصوو

 سيبر ةلاقما قيزافلا برخ ممعر
 نس ريبك فيا نام !هناذ يشيصلا ناكرا
 ديرب ماعلا ىازلا نا لافو  ديمفألا
 يلخو هكايتنالا مرش بتابيسأ هقرعم
 كلذ حيصوت /هبوكحلا

 يف ا اخما مهبل اظننا ميدقس اور
 كلو نوم لاخ يتايمزوي قيرعلا

 هلابسر ىف لاق نئانموروب نا فاضاو
 ناب نكز) نسال لمفتسا يلا ةيلاهدنا
 ل نكمم ريل ةمدخلا لل نارارمستا
 ينل جنت ساشا #] ةلاوإ لالا ,ىسويؤ مس عوسمف

 . اهب سوك
 ىعلا لاروأ نأ ىلا ةهيتملا براطاو

 لاا اهب مانقلا عمرم ناك ىبلا ةرذرلا
 روظلا اده دم لايرش ةظفاتحم
 سسنر قيوقنا لادزا نا امك ءيضافملا
 يسيئرت ىفنلا دف يسسمشلا برخلا

 ةاسسس زا ةسلاقتسمسسا

 نيسيرلا نا ؟15د نويرفلب نك ءامياللا
 ةيسيلت دقع لا نالرزبتا اع ناشرا
 بماي رامتطال مداقلا .صيلا موي هصاخ
 نج ىلا ةيلاقننا ةسابرز لوبن سينرلل
 تاناحسا ءارجا

 لف ةهضراعملا بارشخا ةداق ناكو
 اهيلعأ ينلا مالبسلا هطخ ةوسمير

 نويرفظلاو ويدارلا نلخا ب جاو تاكد
 كلاقنسا نمم هةيضاملا هقمللا لامسلا
 لاشرا ليصم سنحت لشدالعتتم نسير
 ةرييوزلب ةلاكو بلقيو ةسحبم نم

 بردي فعفلا
 مهصملا ,ةيطاطل تارابمب تالظلا :

5 5 
 قاخلا لا تاو لاسرل تضم ىلع . أ ةلافحالا لع ةيبمب ىف ديحاعلا ناو ا سيات ياسو ا | دسم هناواتسي هضمي تسلل( . يتاظيزبلا داصتقالا يف ل اك هسدم يف ودعنا باوع  مدخب يف يرتسع ركرع لع تيللا ةينافربلا يشمل لالخ نمو لصحتسا و درسخالا يشكا ىابكوا لاقؤ ١ تاببما ناييسسال تولتكا ماردلب ءاررولا | ليف ةقيثلا داشرا دمحم نسحب نينيرلا عرتيت ةجودم عقترت دف مخضتلا ةسسن 000 اا سطسل ق .. ةقراح دضاجر نأ هاهنالا بركلو ١

 هنائعانبو هيج ف بابحالصلا رده  تاهجو ق تافالط لوجو جضوا لبا , ةقاكوفام | ةسساكر باساختم) ءارجا نين | تاضايسقلا داخيال ديرب ربكد أ نياش 7 رعب دقن ىلع لاروا اهفطم  اهريخراةيمرم تامساك ىشرخا حنبخ  ةباننإ ناكرالل ابدهر نيشسيروك ناطو د | يبكا هيطتخلا نا مهلوم هيضرابفملا نطظطوب لجا نب هلنقلا .يسمشللا هيعيركت داون فسو امو ةرغ عاطقب «ىطاشتا ميغ ينط دورولا يه ام فورعملا يلو لا احل لو ةنئاقخسا ناتكب دوو | وئرعلا هنزسلا تاويئادباف يشيد رزثت# .| داو ىلا رسمور هدا 00 ااجتلا ةحدفخ انجب ةاغقلا لاو ٠ ل ل مع لاوحت رطح تضوق ينوبهصلا , ىانمر سرغا ءارر قولا 4 لامجا هيساههس راتبا / . التسعالا نافظغنس نا
 اب سيئر لاف ةيناث ةيحاب نمو علبب دع هلأ نوهنلا نيرج اهلا
 هب دوهبلا تانبظويسملا صلخمب يمسي نابكلا هيزاوم قاب املع رالود رابط

 ساحر بيقلا نسيان ةليادع قو
 اظبربلا مامتمالا نأ هيماظطتربلا بينيشارسا ديرتسم ةيرود ىلع ةقراح

 سيرا غم مارقنا نلخ اهاريسا يملا مياينالا ناو نأ 5513 0 ماع ىل نيعلهتيبس هلورلا هراذأ ميهاظمو ىبسا ف رظسلا
 سرشعاللا يبو ةسيب

 شون يكبرمالا لنآ  كللاف بينرثع هقفيكصم بسمو
 ةجلا ماعلل يبويهصألا باب لال سيمملا نا املا لافسسشا لاما امم نسما حابس بيلاظو ,كمرامللا ىتش ىلا فانهم
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 نزلا نا لوفلا لا هفيحسللا بلح 7 1 ا لا هنتادقلا رسمو يضرامل تف شيخلا ةروم هلايننالاب اثرا نيشرلا | ينو 7 ,( | ني درب مل لاجلا ماثثتل ينويهضلا ويس ع هبملا نا اكير
 تاتيحاملا ددش يل اكيرمال ايكرب اهب 81 ةماعلا ناكرالل سيئر يود ةحفسلا عامتجالا لالخ نكانسوروت برشا دقو | يف اهنوغ ىشدالممسلا ينطولا برخلا 2 " ١ دس 0 للا تاماردلالا ودب ةيهام نفخ تاون كرش نا يسدجبي ناوي رو... قارفتا دس ترخ يف انكرب هكراشم | ةعيعر ءايص قتلا نيل تليسو 5 , نول 7 ركرد رابلب صلرفتر هئالئلا  ددع هداصرب ثالقلا هصافنبالا | راملا قالطاب ةيروذلا دارقا ماقو .اهيف

 لوح اعلا : ربغفلا يف نيحالا سما موي دكعش ىئدلا | طقغحسي داشرا نأ رسما اهلا عيبز مريزرمت داحبالا مسواو

 عجيرمت 0 - +
9 95 

 لا ثا 0 كيال فكف للا ةيكرب هيركتسع تاوي لاسبيزال شناقعبم مهوش قدي رشا بباج نم هيلا بواشا انو طقنلا راعسا عافتراو قف ترويع نا يسب ا تول سطل سولو و ةنييع يدش هصراعم نك ىريهمحع |, هديل ى هداج عشب ليس ع" انلا ناصتقالا فحص نأ ىونسلا نايت بتسعيل يبوس سس_غخطج
 ةكريجلا يسدعاف  ةديضاف مادختس | ىلوألا : 2 اندحالا | ريعابملاو كوبملاو بناكم لا بقاملا ثيح نم اهني 2 0 2 ابوس جاو ا 0 ىف لارزا اهحرط ل عسشلا ع يبامت مدل 0 بارا نييبآ | شاسكبالا نا يب ةريخالا حسملا تايلمع 5 2
 نواب فاقت 2 0 0 و يسوع لا ىلا ةلاصا عوصوملا اذه نا بلاصاو ,لقدتلاو رورملا هكرتع بففوتو الي نم اةقودن ناك ادم قدعا يزاجتما هه

 صب ةروننملا ىباسنمالاو يحلافدلا لوصخل ينشيحلا ف مئاعلا حانترالا يتلاو ,ةموكحلل ةيمحرلا» هسايسلا | ييسح سيئرلا نويرصفا بتاطو اطيرملا | ىراصتمالا وبلا تاناكما
 جاشملا را ناق اكيرماو ايكرص  يساننلا يلجملا هقّلاود ناع هموكحلا 4ي دجاعربا نع يامسوروت رع : ةلايايسالاب داطرلا دمتم. 47 وبلا تاناعبم , رمد دم ةيلويهسلا تاوقلل - ةعومجم بست - جاو - ناثمل بينج

 قارسلا دبص ةئاوصلا مادختساب برجل نالعار وللا تاطمادع عاش قو هذ ةعايبرا < ١ موت تقيل ده دارا ندكرلا باكإ ١ ءامثقالا ديمثسي نا داجنالا عمونو ةيئالا لداتبلاب ةكثح ىأ تقاصساو يلع اموسه ؟ييجستل ةيذادق
 ةيسافنا دفع ةقاحح ف الا ليجتسم اكيزطل انحف وضوم نا تاما ا : ا عيل ىلع مرا هنا 00 سر | ماعلا نم يناثلا قضنلا يل هيمو ةساردل يود رمتؤم جلدلا دق نواهلا عفادمو خيراوملاو لسخلاد ةييتريهسلا تارسقلل عقوم
 نسيقتحملا مم دابصمو نطاستاو عم جذع دبع اوقا مامن دف انكر يي دعاوملل قب 3 د يعبلا يف نوكرلا ةلاح ةدايز 1 2 5 3 مل هنا يخت مرجهلا نم نيلعاس دمي بوست لتسملا يدر دجحلا طيرستللا
 نعدلا مماملا ناكرألا سفير هلافنسا رشح يمس شم ندع اخ ان تش اطل جدعلس رت اكترس مت | هاي ا تبقا | 330030 ند» | ةريغصلا تاكوشلا ليختسم | ميس كتل ناسخ م ديل

 يف امكرب حر ق لاروا ديغر مدن راع
 اكيونا روج عم برخلا

 مينلوت ديسلا رك ةينجيعلا نلسو

 ىماملا با رهمش يف ةيكرتن يكبرمالا
 دوو اهنننح يف ةفاخصتا بيسو
 رفقلا نيب رطبلا تاهو يف تاقالخع

 سس __ خل ل - _ لسلسلا
 ةثالشلا ةيتيفوسلا تايروهمجلا تانالرب عامتجا

 أده نك ةيمجابلا رئاسخ"او تاباعالا
 .,لامملا

 راابضب تركذد ةيباث ةيحاب نمو

 ةهفالسسغويلا ةمصاملا يف كدي
 ود رمتؤم لامع) لوا سما دارفلب
 ريدملا تاكرشلا لسبقتسمب ثحبلا

 ريامصب لا هقنحملا بيسو
 مدجحبا يدلا رازعلا أ اهاوق ةيركسغ

 ريغالا ةيحامتجا

 ةييطارتمردلا ةهبحلا تركب
 تدلحلا | نيطسلل رسيرسبحتل

 دى نم اءئثا : م ةعومجلا نا ةيلمعلا نع ةهتيلوؤسم
 اعلا ناكرالا ت روهسجلا ادبولا سيعم

 كيوم سلا رف ةديحصلا بيف. تال وصولا اذه ءاوس  دودحلا تعالت يف ءاناعلا ضيعت كرينا لش ف ةطوتماو دوج نم ايدلا نب ةبئاثول ذيسإ نوفنلا منوم م ا
 ل رينز ةيافنسا نا ةلوف يطارتمودلا حضخلا ىلأ هيكرت | عفط ةطقم خا هيانسب ناك بوتحلا ْن رمس# 0 كدي اوف يب ترج تاكابتشا ديضحلا يمي بم

 ناكر

 8«ىفلب مهتم ث دل يماملا ءرارو رداصم نع ةقيحملا بلغقو شاقن عامتجالا ي راد تيه ليكلا اهم وكسوم عم ةسيلالتتسالا تان وافم رشعت عفوق ايتن تويز

 بصيشلا هسلاؤيسا تانك نم حيضمتو نلف رضا ياتيوروتنا اهلوق ةيجراحلا ةيزوهمجلا سيئرو يانموروت نسي داخ سيئر. .ةيعخا )ناب رهتؤملا ةيصاملا ١ ةلاكو هتكلث ناهي إف ةهمحلا تلاقو لبخ دفبللا ةيحامبلاا ةمواقللا لاجرو
 تحبيس رمتؤملا ناب رمتؤملا | مى ءبهيب . :

 2 اتا 2 تا ادف لوح يمالا تيسيلأ 0
 7 يرسم سينشي سو عيصاوملا عملا ل رحل بوشل تالامتخا 0 لالفتسالاب اهيلاطب نع عطاخ لكلب دكا  عاو - ةيناوتيل - سوئيليغ لودلا نإ ةطسوتملاو ةريدصملا تاكرش# ير جو احح قع تتبرأ مداخل 0
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 ةيمقلا ىلع قانتا لا لسوتلا ىلع
 ةعامجلا ضفر يهو ةيسيئرسلا
 تابستئملا معد ضيلخل ةميبورتالا
 لود دي ىلاشت يذلا دحلا ىلا ةيعادبلا

 ٠ هختا

 تاصوافللا لمتكت نأ ررقللا نمو
 لصوتلا لمي مل امو .لهملا ةعمجلا
 ةيعارزلا تاجتنملا معد نشب قافتا ىلا
 متب ىرخا تايقافتا نا شكيب هثافا

 يب ديباطتتاب ةةسسلا ةنزهملا
 كلطاب تاءارجا هوسمل يف بعشالا
  اهتيرونسد يف نومطم نيناولو

 نق ةيطا ردي نأ فاضاو
 دب يديلا ناضتلا ديمهتب الا

  ةيلزهلا تاباضثنالا هه ةعطاشمب
 لداح ديسلا رغس هتاذ راقعالا فو
 بيشلا ةطيردض ريرخت سيئر نيس
 يتلا تاسيرعصت نم ةيرهاقلا
 ديرت انام مهظب ال هنا لا اهيف راشا

 ؤدبج ةروصب هيردلا يششسح نما باول
 ةفماجلا نب نايلك سمك تمختقا
 بقلاو ةيهبالطلا تاماجتنالا لالط
 ةبلطتا يلع شبكلا

 3 اد هفيدص بلشت اسمك
 يدان نظر نع باقنلا سنا ةيرق اهنا
 ةداعا رصم يمناد مصي يذثا سيراب
 عيتوت لدغ هيرمعملا نويذلا ةلودج
 .يفودلا سصنلا ىودنص عم قافنالا

 م لفل نأ نخاع لال أ اير يك تاضواوم ةيا نا يتسح ماطت و دق امم لشفت نأ نكمي نآلا اهيحرش | يرايلا نأ هفيحملا ثلاق) نيشلا سلجم تاباطتنا نم ةضراعملا
 تاب نوبدملا هلودج ثداعا لوح ةليحبملا هترشن ندم ل لباستو
 ,قودنصلا عب قانثالا ىلع ةقئاوتم ندي ةتزمثا مده لك دمبأ هلوقب سما
 معاق 0 ا دعطاللا جذه لك دميو ييهامجلا

 ةبسايس ةأيح دير بمشتا هديرب ام ةلودللا بابيبؤم ةلئيش ةداعا ىلا ىبيشلا الااصالاب ..دهدحللا لطدلا يوذ نع رين انثن يسح لداع ميسا لاقو شيجلا ضرعتسي يلغ نم ديلا قءاهتسم نبا هيساسالا قدي تيبس يحب 8 م م اى 1 م ع 85
 اهيقررتيو عيمجلا اهيل كراشي ةقيظن ,صاخ لكشب يرصملا راهجلاو امومع م

 كوع د
 هتسيهاربببا ةربسم ترسو نالسصسإ

 هةييفُس ةيابع ماما نيليافملل
 نكارتتتالا سرملا ثيسلا برجل قيمس

 ريسم يلع نيج قيقرلا اظرف
 نسرمتا ثفبلا بنرخل هيرظنلا ةدابدلا
 ةبلاسصتلا ةفطبللا دئان .يئاوستالا
 دمحم ةيسلار ينعشلا شيحتت
 ءاضصعا قامرلاو لورهد طخاصم ممسر

 تيوكلا_ ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم

 ماخح 17/15 خيراتلا-_ما55 ٠ شرا 114 ددعلا

 يلع ةلقع دمحم نسح / ديسلا ىلآ
 برصلل كود عرف ةدانق

 هفضملا دُئان قسرسلا ىبفلاو
 ابيع هملك ينيفشلا شيكل ةييامشلا# يوعلدلا دومحم قازرلا دبع دمحم ميرم ةيعدملا كسا

 ناياقملا ةيائرلا ةينطولا حورلا اهنه
 قللاسملا رمهدادبسماو ةسطن احلا ١
 قارمت' نش اهاند ءادقلاو هيج ملل

 اهيسسلا جدانقب نارعلا نا لاغو ممظعلا
 انهم رصتستس يس مادص نيمئرلا
 تيلابسا بمعونتو ءادعألا هوي تملعامن

 ةرمزرشلا مهزماب
 مهتافانش لالخ نم نولبابلا ربغو

 مرامفلاب حظرارمملا نع مهي راهاو
 ماهص دتافلا سيترلا ديسلل ةداقلا
 ترفلاو سفارتلل ةهيقمح امو نيبج

 رخمو ربعو ربصم نم

 اههيف بلطت ةمكحملا هذه يدل (15.5 ١ راش ١51 مقر
 ريظنتل ادهوم م7/11١/1540ا/ موي ددحو قيرفتلا
 ءافحصلاب مكفيلبت ررعل مكتم انآ لحم ةيلوهشلملو ىوع دلا
 اتلعو ايبايط ىوعغدلا رظنت فوس مكروضد- مدع ذنعو

 نون اقلا قفو

 قاررلا دبع باهولادبع ساطرقإ يضاقلا

 ذرسلتلا ىلا لوالا سمأ يتومزفتت
 اهتدقع يندد .لوالا ةكرتشملا ةئراطلا

 هنالتلا ىيطذيلا تايروهسج تانالرع
 موب  ايفتالو ايئاوتساو ايناونيلا
 ثدح. اهناب اهطموو يضاملا ثبصلا
 ,ه يسم عه

 تلا يبوالا ةرملا يه هذه نا لاقو
 تالثثا قيطنبلا اهيل ربعت

 تيناقرم ع يل قنا ردجتو
 نا تلا قف تايروهمصجح
 را نع اهلالتتسا تثلعا

 اخام يت ل
 كنود نع هدب احرتقم فوشتابررمل
 تافالملا مظكمت مديدج هيقافتا .مارما
 .ههلتشللا ةيتيدوسلا تايزيهمجلا ليد

 اصخاش ؟5 عرصصم

 ةضلاخ مطصتو نيترشاط مادظستا
 - عاو  ةدجتملا تايالولا/بيورنم د
 11 نا انه ةنيمسر ردابسم بئلعا
 ل مهعرصب ارت لالا يل ايصخش
 - هكرشل ستعبا .سييرئاط مادخما

 ىلع ةيكيرتالا  رسالوبا بسبو ترون
 سولومور  .تيورتند راطم ى ضرالا
 .- ناميشسم هيالون

 ميسيرفلا هياحتسلا هئاكإ تركذو
 ينم نهرئاط ىل اوبأك اناكملا ىا
 يل اهنم ىلعالا ءرجلا باب ينلأ او
 ,مادظمالا يمغا ىدلا ويرحل

 لابه نا دافئالا ةوهجا بجماوا)
 نم مهضتت ينافي اجيرتخح نيضخ

 كالبخا ديم اهي اوينستا صوصر
 ينلا الا عموم - يىرجالا هرئاطلا

 ,لارصلا اهيف لمتشب مل
 صاخشا ةريثع ىفل ينوريم قو

 تزرع ةرئاط مطهي ثداخ 3ق مهغعرمم
 ,سما يبوريب- هيننكلا ايصاقلا

 ةيييرفتا ةعاجمتا دلاكو بلقبو
 لااهتول سورس يف ةيحالم رداشسم نع
 كبش مرئاط تناك امدنج عمو ثداعلا
 هكرشل هقباب الذال غييونس عوب نم
 لاطس نم بريق - نانيار# سيارعل
 ةمهابلا ق لودلا_اياينمك ومونس
 ,ةدسكلا

 لع بيطحت ةرئاظلا نا بخمواو

 نيرط برع جردملا نم تاريمولمك ديد

 عيسج لبقو عيرسلا ننورتت اهتاضوم
 اهباكر

 سراب ل حساس

 :الوقسنا ق مكاصحلا بّرسحلا

 مالسملا ةسسيداعسع لطصت اتيضوسي
 ةنحللا بمهتا د عقو م اهناولا

 ههنج الوعبا ف مكاجإا برخلل ةيركرألا
 نا مالسملا ةيلمع [بطتقتي اييدوم

 اهعاميرلا بدفع ذل «بجللا بناكو

 كرب نم ةريثلا يف نيرشنلاو سداسلا
 نم لوألا نسححو يعامل رمهشلا نع
 ةدياؤل ف ىلاخسلا رههشلا

 رعو با هتركولللا هيحدلا بلاغو
 ةرطخلا روكي نأ بحب رابلا يالطا
 ميوسب ال اهنا ننكلاك يسلا ل 56
 زاورلا ف هةممقس

 هكرعر ةيلومنالا ةيموكحتا ىركسو
 ىقمدقاب نسوت ةييماقرس امسيوي
 مصم لايتربلا ىف ةرشابم تائراخم

 ننلا تريلا ءاهنإل يفاحلا ناسمب رهت
-0 

 نم تالوسحا سيخ تادشم دعو

 هينا زالت ينبع املا ليههشلسل) ينمشت :تماث تاما
 نيب هفثلا راقيتا ببسي حصضصس مث
 نييياجلا

 فقو ىلع عسفوتلا نا دموكحلا يربو
 هيوسنلل ل و ةوطحللا وه رابلا يالطأ
 نم انبوب تلاطب يجن قف ةينكسللا"
 الوأ استانس اير اهرابتعا ةسوكتل“

 ميحللا بمرع نارخأ ةهيخاب نموا
 اهب لضاخختا نوياقلل اخو رشم ةيوكزللا
 نفمتوو تلاثلا رمسوملا ىلا اهتسانرمو
 طظفي يقوم

 نأ ةسلجلا ءامشم لق ردص ناس لاقو
 ف افهنا ديفاوملا متت .ييفشولا
 انيق دقت ىئزلا يداعلا ريع رصموملا
0 

 لالخ .بيلعا دق الوعتا تماكو
 نم تدق يبا ةقبانلا تاسلجلا
 يةييرمتلا ماظن قييطب يلح اهمرع
 مينركلا
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 ةلشافلا بالقنالا ةلواحم رسثأ
 نيتنج رالا يف :ىراوطسلا ةسئاه را رصتسا

 نا انه نقعا ب جاو ب سريا نسنيوم
 دل صييحرالا ف يرتكسملا يرمتلا
 نيدرمتس فوبخ ماليمنارتأ يهنأ
 مهتالتسا دعب هيضالا' ةلمللا شلات

 ضرفل هنواخم ف ةبركسع نام
 .شضبجلا .بارام يف تارييعت

 تتابتفثلا لذ رييور هلاكو بيستو
 عراف هلوق اريسام سولراك ليبولوك
 سييوب طشو يف شيجلل يننرلا رقما
 .اوملستساو رمال) يهسا مهل صردا

 ةرجرتع ادرمتم 0+ ويحب نأ تركو
 مهسوؤز قوم مهمدناو ىسبللا نم

 يسيييحرولا حاندلا رينو مكاو
 نأ نسما وجف ورممور ويرص بخ
 يريح نا نود اوما نيدومتلا
 ,اناع نسدثا مظددع

 ةسيسرتلا هفاحشلا كلاكو بلخبو
 يناس عفوا درمنلا ف هلوق ريرولا نع
 هئاللثو يسركنع هس ناسا
 لع

 لص ةيمير ةقش زردابعم ساتو
 اهخدش ١7 لدضن ىلا فراشا
 امصخش 50+ لافمجاو نيرا نيبتام

 ناك هنا شبحلا مساب ثدحس للعاو
 نندزرصمملل ناللمم كاب لازب ان
 3 ناكرالا ةيانر رقم يف يسهجتلا
 سيرما سموم

 سحعتسملا نه هعومجخبم نآ لافو
 نم ديدملاو تابابد ثالث لثست
 قيام 73 بري تدضر بنخلا تارانسب
 رمل توندح ملك ىملام يلاوخ دقت يلح
 هيهس هيلاوم تاز لايشو هنماعلا
 هيظبلا وه دق لنا

 نانا دل نم يرمخا مدجو نا تاضاو
 وجب ذنب ىلع سايبابب برق ةدوحوم

 لاري ان ةيضاملا لامن ملك ١١
 مالستسالا نيففرت

 نينولزاك ىنييدحرالا سسرلا ككاو

 هقمو ىدكا يركبسلا دوفنلا لآ ممم
 اهوشترم قشتني تالثبا ةلواجم هنا
 مل مايعالا اهنم اهم تابوفنلا دما
 رلاعرتملا7 هقعدحلا شا ف هسوكتع ضرمت

 ورقم ريغ يفخض رميوم لالخ لاثو
 ١نرمتع انركرتع نييسمخج نم رثملا نا
 ليذدكو براثث طابص.. مهصعي اولهنعا
 نفدملا نم قبدعلا

 نب زرممملا نم اسيهيسا رفا فاضاو
 ةرسك ةررس يحت» يذلا مهجيرهمو
 دخل ام

 عافلاب ننسيخرالا يمنرلا دعوو
 عوببالا ةده لالخ :نراوطلا هلاخ

 يضف رو ار دجس ارعوم ىقنصي نأ نو
 نا لا ارسّعم ينرازو ليدعت ءارخا دركع
 ةعرس لوآلا سما تكرس ةيموكح
 ةرالر ليف ررمبلا اذه عاسو ةمئاعتو

 يذلا نوم نكيرمالا سييرلل دررغم
 لرد نم ردع ىل ةلريححب اضاخ موقم
 هيمن الا ةكيرشا

 رسثكا هلمع رضاستمو ..لضا يفحصلا روسجأ
 فيقتح ل مينخا ب معآو ا فيسح»

 لييو رازصتتا فورط لوخن جاممد>ا
 مكثف تازرشأا يبحي رفع نييحملا
 راثا ديبامت ورهتستاو لودلا لمقلا

 ١0 لع نولثمم عامتسالا ف كراشو
 نم قايبيفس فدع ىلا ةيياابهضا ةسبلاإ فا

 دهم دتحببسم# و ىسيعملا

 قلم ةجوا ددم يوهستسسلا يشفانو

 للا لوهدلا اهم نم يفحملا لمعت
 تاقالعو مالجتسالا هلاخو ةنهملا
 دادخجتسالا تورط رسرقبو لمعلا
 باريسمتلاو روعالاو لمعلا بامزاو
 ةضاوب ىملا رطاجت,او ةيجولومكتلا

 اهنحالا يامصلاو سيقحفلا
 دع فشلودلا لمعلا عمظدم تياكو

 هنف بفضو عامتجالا لا ريرقس تمدقت

 جيرابلا ناداو يويع مهناب نييخصلا
 نوميظتست نيرلا رش اخو مهب بتلاقو
 ةلممتو ةيوكحلا تاسانس ىلع مئادلا
 ” فشكلاو ماعلا يارلا
 وا لكشت مهو .ةلادنلا قسط ينلا
 لشلا [سازج هياثيب نورصفي نجا

 ماعلا ىارلل ايلفتا هيلا

 نؤككم مق اهمضلا آب هنا ريرتسلا رهط او
 خيم ةيرافس انينست ةقفحتم روخالا

 مبا الدم لكل ل يل بريصو نءرشعالا لهما
 روخا روت ةدخفملا بابالوسلا

 قاسافنب ىبلا للم نم لقا يفهاسلا
 وا ريوشموكلا جصرتم وأ بسياجسملا
 تييطلا

 نايويحملا يا رم مع رسلا ىلعو
 نم ديرفلا نوهضصاوب يفرمخملا
 لق رهمم دمدقلا ىلاث مهيقمح ىف رظ اينما
 مهيسطمب قلع لورتخا لبق اميل اوسخ
 تاجاربباو فيعلا لامعاو بورخلا
 رسل وأ تادحالا نم اهرمحخلو ةنيدملا

 ليغ ءويملا رهطشت ا مهفشك
 تاذ تاهيج و١ تاياضملا يدع راج
 دوقت

 ررخأا ىوستم ضايخلا نعو
 نيب قف هنا ريزتسلا للاع ييمهشلا
 يموكجلا يطوللا ليشعي مئاهلا نافل

 سردهو هلآ ضعت لاوأ لج نانمسسا معن
 .يسخبصلا نم ىلع وجا نع ةنوداثلا

 لقب ةروجلا وضاقت ييفخشلا ناو
 ف ريوسنوكلا حيرتم وا نع مثكي
 روخا نم لقاو ملاقلا لود يثلث يلاوض
 نم ةتاللاب مى*+ قلاوخم ل سس املا
 رئاقلا لود

 مادختسا سردت اكيرما
 ايتحا

 يجيئارتسالا

 هيلاكو بركد ل عاو ب ييمطوبسا
 تاينايكفلا نأ ةيسيرفلا مفاحصت"

 قحفدلا ياوسا لع حمقحلا 0 تادحا
 هيكيرم1# ةرادالا قلمم بادب ميل املا

 قا ةيلققن رداصم يش ةلاكوثا باقنوب

 تخير ةدحبملا تانالؤلا نا سطونا
 اهشاسحا ماروتسما هيل بيف بنايه

 ظهقملا ريزرو ربكثاد نيمتج نا تلاقو
 ىلا ةرايرب ايلاح موعي يذلا نكي رجالا

 1 اذه كح ينطوسا

 عمسس عوضولا ,نازامالا ىف نلوؤيسملا



 ةضرامملا ةلطشابا

 .يتكيرمالا يركمحلا

 اروجمملا نع ةهوم دهني راحتسلاو دخن نا يات
 0 همكاحلا ةرسآلا ناس اهسلو هقطنا ١ ي ,رمتخالا نوجوللا

 لوطولاب يدين علاج هيجاشتحا هحهتم ةهبرغلا ةقللاب 7 تاروشنخا هذه نأ
 11 يناس رفسلل اهسيبدت رتبيسمو جيلخلاو ةريرجلا

 هج رامو مكاحلا ماظنلا ففض ىدم تقبثأ فالجلا مودا ءاسرا يل اسلرتما يتلا تارهاطللاو مكطتملا يل ةريشخالا تادحالا نا تئالو
 بعرو نع اه نهتنلا بعضي ينل اييحوصو رفايرلا ةيصاملا دجاسم قطان ددمم دبا تاروشنملا ةرهبك ةهومجم نا تراشاو

 ةسصوساسل سرف

 شوب هيف روزي يذلا حلولا ف
 ةدارا تقيلطنا ةينيتدلسلا اكيرسا
 إف يايوزنف ثلا ةئام نم رسثكا

 ليخ لمجا نم لرهاس#تا
 ركع دييتاللا قيرماو ,عويلخلا

 م
 ١ مهرث اببف سصاي# : يقشبملا

 نوممادللا مئافل# رارتخا كر ديو
 لطاسيلا ليش مالسستاو قدسيا نبع
 عمر يتارملا نا ةهتاودهلا برهساو
 , لفعابلا ماما رس#نه ال يكذلا قيحلا

 ةدمالا ةنوطل اسر ةروسسعلا
 يدسح مهتمدقم فو :ةيبرسعفا

 ةنوسكلا مالؤغ عدستي نما نمه
 ةبمالا ءادصحأل ةورسفنر تاراسهفملا
 ةهيضصورصل هذه تسيلا 5 ةيبرجلا

 همنا ضرتقي امم -ةهمسرد
 ءةالؤه؟ لودلاو بومشلاتاينازوم

 نب ءاوقرفيد نا ىلخ ةودوماكي ميا
 لب برصشلا لاوساو مهيوميج
 يل بعت بروعشلا لاوسأ تيبس
 ده اسالس اهمادختسال يزاشلا يسجالا لا بهذ مث مهبوسوج
 بروهسشلا

 ركللا ةنرطلا ,الؤغ ديري لاط
 مهنا ةليقعلا 5 بعش

 دارا لشتلا : رفا نومفسقي
 ,اوهمتي نلو ,ةيرهلا يف بوعشلا

 .كراصملا ماد نافوط نكلو

 جا له زامل روعي دجم مم , اهيفجرو

 راسب نم

 ءووهوج

 هساتلا هطول نم مغرلا ىلخ
 رودؤيت لارن ل ,ريغلا نم نينامثلاو
 له ديرملا ةفرعمب افوقت ,دونوم
 رودريتو اهراوحلا ريسر ءارجملا
 مريلحلا ةينيداملا يف رسم
 افحتعا ل .ةيسئرفلا
 هيضن سيكرو ,يعييطلا خيراتلا
 .ملاملا ١ داقخا

 ريش نم او ةنماثلا ذر
 هدام اهاراضمو ايناتيروم رانخلا

 هييراختو هتاسارديا ةيساسا
 .هتميخ يل يعمي ثيح , هتوحيو
 لا دوفيت ماخ لك نم رهشا ةتس
 ةقرافمو ةمولك انخراك .نميراب
 ميري خلل ىراسصملا راربساو
 ,.مولهلاو ةقرعملا يحبو

 ديبرملا هللا رزدويث ملمت دلو
 هلرادنلا ةيلحلا ثاحهللا لكو

 رتف عب ملأت امك ؛كاف#
 اهو حبصل شخ ,يراصسملا
 مهن اقولام

 ررخبفلا عمج يف هلدع صخلتيو
 مْث ,اهلامرزر مارحضلا راضخاو

 يف اهضفحو اهسترتو اهتسارد
 ةيبارم كلذكو ,نانلا نص سايتلا
 لرايبلاو بكازكتاو موجنلا ةكردح
 هيفارص لآ ةفاسا ,.ةطقاسبملا
 هدسمهاومو رمقلا سمشلا ةكربس
 - هلهألا

 ىياع ينسي» مودروبت لوني
 فاّيمكاو ةمينقلا لمات يابمعالا
 رمحلا بعقب 9/2 اهتايورظم رارسأ
 سكبلا ىلع لب , كلذ نود الئاع
 دتادعاسي ةريصو ناسنالا ةريطف
 هييميمطلا عيرم لمابللا ىلع
 نكويتل ,ءهانورو ريقن ,اهبوانسفو
 ةدنقم بتايولقب ميدقم رم ل املاع
 ٠١ همداقلا لابخاللو اهرشنلل

 نسانمعا ضرتب 3 8

 رريشتلا ةننأ ييسالعبسمب اه

 ءانعلا لإ اهقيرفل بش ارا
 قلاب يك بعاطسساو دوم داعب
 هطلمح تايسعا انملاثسا حيبتو

 اهعفوم ليكن لا نم بيكمتو

 تايرفكما نم اه السم نخب يراملا
 .كيلملا تيمنا“ اهياببملا يري

 هيبه رشا كرام يكلي ىم مك 9

 لزعتاو كتل ربالاو ىةييولا
 يبا

 اينلع لطب ريسالا ةسك اهيبن ببال
 نلويرقللا ملاس لالخ يف اعدل

 ام روهش ةدحل دنم بقا هيكل
 8 لياقتجا بيتس وها

 ارامل نئررلا ا اقبال انا نيفدبو

 اوما روي
 هينا لسا يك نويرقللا نم يس
 يبابح يع بفرصو ةيضو
 رثكا هيدغألا لمح ىلع ضاختلا
 ايهمسراسسللاو راند 1722- نم

 مل كلذ عصر اناجم نويرفلبسب ]ف
 نأ ىتمنا لاوصالا لك لو .ضرفت

 تريشتمللا عرصوسمب رظنلا دانس
 ثنو هعيطشيو همك دو ىفارقلا
 سانيلاو نقلت ةموح هانا

 عنرو سماك يعلا ةيمدعلالا يبه ام ©
 نم روهنسلا بفرع وا كبرهش
 « اهيالدع

 ماع ىل (كيلع بمغا) ميتغأ -
 رونيجم ) نايحلا نم يفوز 81
 (سادوملا يىدهم] تاملكو | ياك

 هنيطالا باسرشفع ىف ان ©
 * ههحاملا

 ره ةيمغالا جابضنل رهن رزما
 مدك يا ففبعاو . ديدحلا هناا رفوس
 بنا نضللا ةمز) انأ رسخم ةرفؤم

 رود ىتاب مت , ءاقلا ملا نى

 ليخملا نا فيسفسلا بريظقللا و سجشملا
 يرطا تافاع" ديكملا
 © هيبفلا لبلبهت» يش ام ©

 ميالبو  ةيبعا رئالث مومحت -
 ليجستس عسارلاو بيبا عطس"

 اننرف
 لاسفم ىلا كمي الت سرع ©

 وا سير تياتسملا] ةيسماطا م
 ىناسملا يلع تابؤك ىيسحي

 نماشتا ليج ناجنلاو
 < هينهجآ) رش ةيضضج امو ©

 نم فملط يمدلاو ليخر لدغ -
 هيسغا ل بنكد نأ ينابعلا ركاشل"

 لقلتستا يح نيو (ىسا] رغا
 اهم بسحعملا) ريدلاو روصتمي اهاما
 را يمن ينأ نياكو ةزيشك
 نومملا ذب نكل ةاننم اهممسم
 قييم نأ لبي انينهيدطتخا
 اهلنا
 ريخللا عم نشمادش بيكو ©
 5 تاسلكلال

 عب لماقتلا يف يسقينط نه -
 نا ةسسملاا مارعس وا ريمخلملا
 ليغ رهمت شلاتناو رهن نقدلا
 هيعطالل لصبللا هيفرييعلا ىلا لمتم

 نم امرجل بلطا امامحاو ..ةدتءابلا
 ةربلطالا هرتكلا لو ةيبحب دمعي
 ىلا قيما بجيصأ يتذلاو ةادو دهب
 نوحلاب زيمتي مغم رهو اسكلا مخرب
 نوكت نأ لذ ىقتبال تاملكلا انآ
 يقحت ةياور وا همه لكش ىلع
 مهموفقو عمها يساسلل
 نم هير نوكنو مولكاسممو
 ,مهرهاشم
 ؟ اهم ةيرطملا بحت ادام ©

 رللاا فشعاو . ليما بحا -
 .بقرتح بيرث تاؤرحل رطتماو
 ين قدسعلاو ةحارفلا بخاو
 ..لمافتلا

 0 ا

 5 نفر ادامو ©

 بدكلاو ناقسلا ءركذ اق دبا

 نقلاب نوسيطت نيذلا ساييملاو
 يلا ميعمي نم كلدكو . رساسلاو
 ؟ريهسسلا هوحرب ام ىمكت له ©

 معي -
 تايبغا حاط لس بلظ الاز ©
 عقر

 وانثتساب ةميا هيل يبا دن
 ةطباهلأ يساحلالا

 مارمشلاو ليبهتملا نم 6 8 1 .٠

 نيتحللا عم لماعتا ايناعع

 اقباسو تايشلا يبامحلالا بائيكو
 قافكلا رطج ننانقلا عم تلما 3

 "د 1 نومأملا لاقف نيسحاق نوماملا يدب نبي ملكت الجر نا يكح
 ؟ كنا نم نبا
 .,نيثمؤملا ريما اي بدالا نبا لاف
 نينو ع بسلا :لافف

 لسلخ باندو يتبسلا يراطو
 لغو ميده ميركو ليلخ نابدخو
 ينابغالا تابتك نمو ..ناجحرس
 ليلخ ميرتاو ينادوسلا يدهم
 دمحمو عطاقلا لمكادسا عافاكو
 ريركو يبناتحلا يلهو يتيوامسلا
 ,.يقارشلا

 اهس جلاع اريخا ©
 الخا قفحتت لا ىسمتا .

 قرم لا لوصولا يل يتابحومطو
 يملا نا 4 0
 مل 2 نا و
 ةديرم او عمي اهي رفطا
 يل ةمرما اهثحاتا ىلع |ءادسلا)
 .اهتئاهذس ربع «ارملا لا ثدحتلل

 مهنيا ا

 مهقي ةيماثلا هاننلا ىلع
 ةعاسلا يب (موحلا١ نريرمتتلا
 فهمتلاو هيبدالاو ههياربا

 هينيزسيرملتلا مماربلا ءاسم

 ةعايا اهتببر . تالطلل هيلاثلا
 اضيأ مهامجلا بيساو كادقت

 هيئاددبالا ةلخرخا هنذنهلا

  هةيرارلا هسر ةقيرط
 اهعاوما

 -طسبفللا يناثلا  ءانممكلا .
 تالياعملاو 7 لذ لخدم

 - طسربملا ثلاثلا  ءابرسلا

 «جقباسملا - بامواعملا طبو
 ثناثلا  هءامحالا دلع .

 - نارزبلا راه - طيسوتملا

 يباقلا ء رجا
 عيارلا - ةيريلكتالا دفللا
 صماحلا نب دلا _ ةاقلا
 سزابسلا_ةممهلا هسزمهلا

 حيمويو حرش . يملفلا

 ليارللاو ةدمحلالا
 سيانسلا . تريلكتالا همدلا
 نينابلا سردلا - ىرادهالا

 هع هوك فاس

0 

 [(يبرغ( (5) ]يفرش
 ةسيزا يسب سناسنب يندسللا سفلا لوس

 ىدشتسمد دهشم, حوك .ناف ةشول مخي مل - عاو - ندذمل

 روليات ثيباريلا ةلطملا اهكلسس يتلا «يدير ناس ةيسيمكو
 .سمأ ندع يف ينسيرك هلابض ةنماقا لل لازم لاليقع ايربستس

 ]١9( سيلربسا هيمح سالم (2/8] ىلا دارملا لصوو
 انب ردقت عينلا نم بيحس يسلا هيجوللا نا يع يف زالوف نويلم

 . «رالود نوبلم 15 لا 16 نسب امد هيدخع بالم ٠ لام نب

 نيرتس وساكيبو هينوم ىماسرلل نايرخا ناتحول دق ملو
 يتسيرك هلام مسام ثدحتتم هعصو ذل لارمل اد لالس اضيا
 بيتم. هئاد دارمللا

 . يسدكللا نضتا ينو يف ٠ ةيزا ١ نع سنقلمملا سمسم تديحتيو

 نيرصحلا نرسقلا ماين .٠ ةسنهلا لاففا
 لاقطا» مليف ىلغ راببتخالا عمو - عاو - سيراس

 ةرايتعاب «هينراك ليسارم . رصاملا يسنرللا حريشنلل ,همجلا

 نرسقلا مليف بلك ىلغ لمصعي نأ قحتساو مليف سيجا
  «نيرشملا

 لاجب يل نولمعي نيذلا يقلحنلا نم ٠ > « عمجا دقو
 مهعامتجا ءانثا عليفلا رايتخا ىلع يبسرفت ١ يئاسيسلا جاتبالا

 ارخؤم همظن يذلا بامنيسلا يلاول نم ةليا لمخا, لقح» ل
 , «سولب لاباتو ةيسئرفلا ةيتويزعلتلا ةانقلا ىلع نومرشلا'

 تناك ىرقلا اذه تدضننا ةيصيرلا مالها ةرشع نسعلا نيب نمو

 مليلو مراونير ناجم يسرفلا حرخملل ,ييكلا مهولاب ىالعا
 ةييفلا» مليفو ,رادوه كول ناجح حرشملف مريشالا عاملا ق»
 جرشملا» ةبدللا نوناث ملهبو «ركيب ناجح جرخملل ,ةيبهدتا
 , هرتيرث اوسنارنل ,ةبرش [ ٠١ « مليلو ءراونير ناج

 ةرطخ ةسفاه يف لازي ام رتسقن#
 لكمملا ناك  خار  ةدحتملا تاهالولا - سوتهمالا سول

 ةطلجب ببصا يذلا انباع (8"الإ رتممكئال بربم يكيرمالا
 سوثيمالا سول ركرم ي «ةرطخ لاخ» ي لاري اس ةيطامد
 , يصساملا ةفمجللا هيلا لقن يذلا «ابيروفيلاك» يبطل

 يف ةيوعص يئاعي هلا نيماجني نب لثعملا لامعا ريدم لاثو
 نا فاها هدكن .. مالكلا يو نميالا بئاجلا تالضع كيرحت
 , هئافش يف لما هتلئاع دلو دمئاد تسيل ةلاصلا»

 نب ةبوشبلا رود ةيدوبلوهلا ةروكعسالا رتسكال تريب بعل دقو
 لتمي لمصلال راكسوا ةزئابب ىلع راحو امليف نيدمن نم رثكا
 .. (قرترملا) يرانسربملا مليق ّإ هرود نع 1472 ماع

 ادسبنسج ايساسطسصا ! رمق قست مكرس
 ءابضفنا لا يتيفوسلا ءانحتالا يلطا  عاو -وكسوم

 راثلا !ةيديح ايجانطصا اربق "سما يجراختا
 . )51١9 ١ مقرللا لمحي سومزوتل

 ىلع عمو يالا ديدجلا رمللا ن؛ ةيمسر رداصم تلاناو
 وليك( 1 47و (14 ١ ) نيب ام ىضرالا نم دعبلا ف حوارقت تابدس
 . ينوكلا ءاضفلا ف اضكتسا ةلصاومل ىعكصخد ارتم

 عباتلا نثم لع ةتبثللا تادعملاو ةزهجالا عيمج نا تححشواو

 . ررقللا جمانرملل اففوو يدايتعأ لكشب لمعلاب تدب
 يتينوسلا ءاطنلا ةلحر مخلل ادب ... يرشا ةيحان نم

 داور سعب دقو .. ءاضفلا ب ثقاتلا هموي كرّمشملا يئاباهلا
 ما يت زويوسج ةلبكرملا تاماسع ةثالثلا ةيتينوسلا ةبكرملا
 , اهنخادب ةيوجوملا ةسطثالا اوصف ابك 1ذ ١ س

 يله قمحلا نجا نم تاروكنم م ارجاب كلدك هاققنا مقان» مانو
 |دههمت هريس ماضفلا ةلطسم نع ةبيرق ةبكرملا نوكت نا
 , اههماختلال

 مارزولا سيئر وفيا يكيشوت باشا هسفن ديدسعلا ىلعو
 يئابابيلا يتيفوسلا يئاضفلا يسلعلا زاجتالاب يناباهنا
 حجاجن يف لماي هنا لاقو .. ناشلا اذه يف نيدلبلا سب نوامتلاب
 . ةيئاهفلا ةلحرلا كلت

 د! موي ائقلطت' دق ةيتيفوسلا داطفلا ةبكرم تئاكو
 ريطي يئاباي ينحصر نايتيقؤس نادلار اهنتم ىلعو يساملا
 ءاضفلا يف رستستو رالود نيبالم ةرشع تقنتتو ةرس لوا ءاضخنلا
 ,٠ مايا ةّتسس

 لاسفل الإ تا رس تامل

 1 لاقط الل هيصضمتم عمحشللا ريع نارراطت جاعبا ده هدس لظ

 < داوهللو
 يف اهعبتمل يرخبي مجتملا هريهشلا نا رئاظلا نر ن دع حاجب
 جالب عم مش نأ عقوتملا سو ةبكيرمالا مدخل نانآوبلاو انور
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 جيلخل !١ ىلا ةبتبف تن ذوس تاوف لاسرا ضر اعبي فوكجير

 هب افي فوكحتر تالوكس ينيفوسلا ءاررولا نسيئر نلعا جاو - وكس وم
 يل رعبا جيلسلا هقطتمم لا ةينيفوس تفاوي لالسزا يلا وه مب راكما هبال هساسا
 ييفص» يتلا يبلار اهو نارا ١ سب ا١ يشيد وسلا نويرقلملل حيرصب قف بوهحمر لامو
 جيلجلا هقكتدم يا هحلسملا مباون قسيلا داضبالا لييري نا افححي 7 هنا
 ةينمربا يذلا صيوس وش ؟هه نأ اهئام فوكحر ماماو .يمورطلا بنساك امهم
 2. رم 4 هيا راسمل عاب نت" همي فانه نسملا دب" عفو نآلا ةضاخت را ندعو ارازع
 هقكترملام هيركسمل تايتخ# يف يسنفوتببلا

 نك ىل بحم ال لوقلاب هيسررمب ماس و يسميوصلا مازوولا ىاببو .ادشو
 وك رارامتن ببنك حراخلا لإ دي ربا يو ع م ل
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 ل دئاملا سيئول

 امل ادا

 نوممصم

 موج رج لس دص

 هي

 نيس ما ص دص دئاشلاّ تب ا »_ويسييسسلا

 يطل ةدايشلا وو للا ذاق رءامج كلاش عاقمجا
 ثعبلا بزصحل ةيرطقلا ةدايقلاو ةروثلا ملدص دئاقلا سييئرلا دهبسلا سأرت
 ,يكارتشالا يبرعلا ةبابق سلجم اكرتشم اعامتجا سما نيس

 0 هسا ولاسا واهو يفاوسيأ 63 وحج د :
 يعابب هلا ءاَقلل ةرمشب جئاتن

 يلع ديسلا مما رهظ رامقي رماخ تح
 سفجام سيئر بلاث ضيبلا ماس
 دفولاو ةينميلا ةيزوهمجلا ف اسباثربلا
 تقرفتسا قارمال ةرايز ذهب هل قئارملا
 , يسوي

 لع ديسلا عيدبت لإ ناكو
 ربا ةزه ديسلا واطملا ف ضيبلا
 ١ ةدايق ساجبم سيئر بفاس
 ءارزولا سيئر بت ان زيزع يتراطع ديسلاو
 ةياسسلا نس ددعو ةسيجراطلا ويزو

 ن ةينميلا ةيرههمجلا يقسو هاررولا
 ىف

 رشنلاو ةعابطلاو ةفاحّضلل ةبمورفلا راد نحر دصت

 51 آل .

 روجارالا ينسج تاناحتبأ هيي رسم لق كراس

 .سيرصملا نم هثأملا ف ٠
 زرم نا ةيزرصملا هضراعملا رداصم بلاقو

 نم ههاناللا يف 5 هكراشم نع فشك فباوضالا

  عاربفالا ف نيفونملا يبشانلا
 معو يلعو ماظعلا يسند ,عييحم

 )مب 0 مستو 1990 اوي كوه زطص 110 -- اتسع تل

 توكل عالفقال ينير انلإتانلكلا فددد ل ناهررلا دفولل_ ب ضرعتَسي

 لييدهتلا يسهم

 سمأ ليست مادص لئاقلا سيئرلا ديسلا ليقتسا
 روف وتربور ديسلا ةسائرب يبوروالا يناملربلا دفولا
 , نالربلا سيئر 2” بئاث ينونيم

 يناملربلا دقولف دئاقلا سيئرلا فيسلا ضرعتساو
 نع بثيوكلا عاطتخال ةيظيراتلا تايفاطلا يبوروالا
 رامبتسالا نبل نم اهدودح مسرو قارعلا م م نطولا
 ىلا عرفلا ةدوعب ةرمتسملا قارعلا تابلاطمو ين اطيربلا
 .قارعلا ىلع تيقاعت يتلا ةمظنالا عيمج لبق نم لصالا

 نييقارملا نأ نيسح ماد دئازانا سيئرلا ديسلا دكاو
 تاحاس 0 وكزاثي ابرثع مهودع يتخ- نوهركي ال
 دقن هللا ماضري ال يذلا فرصتلا نوهركب اسناو يغولا
 انيواخل امئاو رشكتاتو شوب يتح مركن ال انناغ كلذل
 نع ثدحتت امدنغ انئاو امهنم نكمت يدنا ناطيشلا

 ءانبال انتبحمو انتمأ مانب# اتبحو ةينامنالل ائيمح
 'نميمصت نوكي ةقيمعلا ةبحملا ءذه ىوتسمف انبدش
 دييغولاو ديدهتلل ةلواحم ةي' ةهجاوم ف اديدش
 ةيهج ةيا نم ةمشافلا ةوقن» مادختساب حيولتلاو
 , تواج

 حئاسمللا نمضب افهمه نا الشاق هثدايس فايماو
 نيب ةهيزنلا تاقدلعلاو بوعشلا نيب ةعورشملا
 350 اهتاو ةوشرلا وأ ةوقلا مادختسا وا ذيدهتلا سيب
 راوخلا هساسا ةبحملا نع زكتري يناسنا رسج
 كرتشم ةماقأل راوفدلا لالخ نم لعاطتلاو

 نمضي يذلا و ا ا 0 جايدجلل
 1 جيابصلا

 ٠ قالزاسيقرتا يس هريدقتو كقول ربغو
 , هتدايس ءاقلو قازعلا ةرايزب مهن ةصرقنا ع اتا

 نا دفولا سيئر يئوفيب روف وتريور دهسلا لاقو
 نع داج لكشب جيلامت نأ بجي نالا ةمئاقلا ةلاحلا
 قرشلا يف ةريثك تالاح كانهو مالسلاو راوهلا قيرلع
 هدهو ةيضق لثم اضيا جلاعت نا بصي طسوالا
 , لحت نا بجي اهنيمج لكاشملا

 وضع ناضمر ن نسما هط ةداسلا ةلباقلا مهحو
 مارزوسلا سيئول ل لوالا بئاثلا ةروثلا 1داينا سلجم
 فيطلو ينطونا بح نوير اع يدم يدعو
 مالا ريذو مساج فيصن

 ل مرا درسنا ةيدش اف

 يناتيروملا يفسلا لبقتسا لوالا بئاثلا
 نع ضيبلا دهسلا برغاو

 دهسلاب هئاقلو ىنارملا ةرايزك هرورس
 ةلالجو نيسح مادص دئاقلا سيئرلا

 ار تافرخ رسب سيل يا و ديسنأب ةيمهاجا
 هند | نوار سهلا ءرسهل ىذسسلا بدسعلا

 دف يدحتلا ةكرعم درقي وفو راطنلا ةيار علرب نإ ىلاردلل قحي
 , ملاعلا ءافرش نم ةئيوط فوفص هئارو نمو ذيدجلا راععتسالا

 مادس روصنلاا سيئرلا اهديقي يثلا ةباسكا ةهجاوملا لالخ يعف
 رعاشم ثرحتت ,نطنشاو يف ةيملاعلا ةيلايربحالا ركرل نيس
 رهقلل ةعيتن ةيشاملا تاونسلا يف ثبنس يتلا ثلاثلا ملاحلا يفامج
 . لالهتسالار ملظناو

 دعب ةقيص :يميلقا بدرسح نسف تافكلا دث ريهامسلا هذه تناكو
 اهبسعت ةبملطتا نم ةيناسمالا اهقوقمح ليل يل لمالا تيقف نا
 . ههلابخم ىلع عالكو رابفتمالا

 نا :تاوئس يبامثلا برخ اهلبق نمو ,مينخلا تادما تبت! دذو
 ىا نكمي .ةغاستو ةيعار ءاهنم ةدارق هللا اهل ردق اب 1ذا يف امجلا

 , مهروخد ىلا نيدثعملا ديك درت ناو ليستسلا
 ةببابيشلا تاملظتملل ثدحت امدنع دلاقلا سرئرلا

 يبس ملاقلا يف ئاستا لك روم يف ةماركلا جرح ظقيا ارهذم ةيمرعلا
 لوغ يبطاومو يبرملا نظاومك# برغلا رظني نا بيجو ىلح دكا
 تنل نطاوملا لماعي ابك امامت ةيداسا ةبيقك ثلاثلا ملاعلا
 ١ ركسمبللا
 ا ةفلختم بوحشك انين رظني برغلا ىاك ةليوط نرغ تحم قر 2
 وه ام لك دض ةضيخي ةيرصنع نع رصو كلذ رهو ةايسلا نمدست

 , ملسم وه امو

 تالاكولاو ةنوهلاو ءالمعلل اعترم ةيبرعلا انسرا تناكر
 نا نود انيرختو ابهل اهيد ثبعن ةيراكتحالا تاكرشلاب ايرامجل"ا
 ديدهتلاب دي عفترت ىا وا ىوكشملاب توس عبترب

 لوقيل ,رصيلل وعدت عدر ةَردَم كلتما نا دعب ,قارعلا رود ءابسر
 ىلع اهرث مكامك مهئالكرل لوقيلو ةدبرع ركافك ءامدلا يمامعمل
 بريثعلا بوفتلا تاييح

 ةنءاردقلا يشوف ةسايسل يناسنالا نضيرلا تونص رض انف نم
 مئاقلا ةادثبا ىلعو لب بسحنم ةيبرعلا يضرألا دادقعا ىلع سيل

 رملا لبابشلا تاراجهبا ثوص عم يمقرلا .نوص قعارث دق
 رادساك ثوصللا ده ءاسو .ةيبيتاللا اكيرد* لود يف يشوم ةلوح ثنكار
 ول اميم بكورمالا حلاصملا تراوك يم دفلا هلمجي دق امل طيس
 قارفلا ىلغ ىاونملا تروق

 قارملل يباسبالا بسلا ةحاسم هيح مدت يدلا ثقولا قو
 ممم لوقذ هلاعلا ف ياكم يا ل ةدمساب «رهاطم حرخت عل .يبالا
 نالطنر قارعلا طخ ةييازم نلخ انملاغ ةانفتسا كلذ نيبلا  شونلا
 ؟ هكلف يف نودي نمو مقجلا ركسم ةنانس

 قارعلل يب اسيبإلا بحلا دهح ترجف ينوحلا حيلخلا تادخأ نإ
 ةريقفلا ثلاثلا ملاملا برغش يتادأو تاحوهط رع ردمل.«دئاقو
 هساسنالا هماركلاو ةيقيذجلا هيرجلا ىلا ةقاوتلا

 ادفلا

 حلا يكل ءاقفلا ادم نا ككاو

 مدض اهجوم سيل برعلا ؟راقنا
 ةمانب يئاتن نه رخو ارم ءاقل نانو

 لماشلا مالسملا ا مب نيرظ

 ةتشنكا يف لدامثاو
 هذه لصاوت كوم الثا فاضاو

 يثاك ايا برملا ةداكلا لك عم تاواقنلا
 فصلا ةدخو 1ءهوخ لجأ نم مهئاسيينات

 لقت ةلازاو يميبلعلا اهناجم لا يبرملا
 ةداق نيب تازالغلاو ىنرمتلا بابسا
 هملا دعي تتدخ يتلا ةهبرعلا ةنآلا
  ةرماقا

 راوهلب قابانما ةرورسع ,ىضع داو
 برمتا ةداقتا مومم مهسي يكل

 قيقحت يف ةكرتشم دوهح لالخ سو
 (1 ةحدملا يلع ةيقملا)

 ةحاترم وكسوم
 قارعلا رارقل

 داستالا برمخا - عاو  وكسوسم
 سلجم رازخا هةححايترا نع يتيفوسلا
 ءارسشلا حامسلاب يهاقلا ةروشلا ةداهخ
 _قارملا ةيداهمب تيقوسلا

 ةيبع "تيتا ةرارول ناهي يف كلذ مامع
 نساوكسوم يف ردبص ةيتيقوسلا

 دداهق سلعم عساي قاطام ناكو
 بري رمل حاملا سما نلعا هل ةزجللا
 اراتت.ء ا رقستاب تيفوملا ءاردشلا نم
 يراسلا لوآلا يوباق نم سماقملا نم

 فرتص يق حايترا مدع

 ةريزجلا يف نييسرفلا
 حيشك - نامتا - عآو - يسيراب
 ننحم ةيسرظلا ,وراليقولا ةفيحس
 تاوقلا فرقس يف جايترا مدع ةلام
 جيدفلا ةقلطس ل ةدومجولا ةيسدرغلا
 نب رظدلا تاهجو لإ قالبطلا بيبسي
 حاطدبلا ةراروو ةيروهبحلا هنائنر
 مابق لمح بولسا لوح ةيسيرفلا
 تاوللا

 نا ىلا سمآ ةقيحس# تبراشاو

 ! هيريلالا رمق نع ردصت يثلا رسازالا
 اهيين رظنلا دافي ام ايلاذ باول" عدهلا
 أ ههلكدو عاتدلا ةرارو لبق س ديادنس نم
 ضرآلا ,يلع اهقيدطن ممن نا لبق

 ع ا تك
 اي هلع فيسلا ليقتسا
 لولا بناثلا ودنا 8مايقا سلجم رضع
 ديهسلا سمآ 9ننْؤولا سيئرسل
 ]3 ايتانيزوم جهس هيج لاوس سي

 ىلا

 ناطمر نيساي هط ديسلا لمحو
 ديسلا نم كئاسر يناتيروملا يفسلا
 دايك ىلا يدعم مادص دئالللا سيئرلا
 ياديس دلو ةيواعب يئانيزولا سيئرلا
 هت دايس تايهت تنمعت عياطلا دبحا

 يا سيئرملا هتايقش لأ
 1١ هيواهديلف قارملا رات او

 ب ا هسيمب م جول هرجع

 دع ةلواسيب ةيا نأ ةئاسرلا ثدكاو

 درفت قارعلا ٌدبط بيرتحلا
 لورخاتتم بلاغ ب خاو . وكسب

 يبيم ماما يما جابه اوهمجت ثيكوس
 ةداقتساب ةهتيلوسلا ةيجراخلا ةرازو
 ةرززن درافيش داراودا ةيجرافلل# ريزو
 هبسفس نع هيحشتو

 ناويسوم ي عار « ليسارم ركذ هلاو
 بلاثت تاراعك 7+ مهر ىيرهاتفتملا
 ددمشو هرداه دم دارنا ةلاتتمام
 للا اهيذ جملا يملا ة ةريخالا هتاصيرستب
 لاا ةبتيفوسلا 0 لاسرا لامتحا
 رجلا جيلطلا ةلطنم

 اهملرز يثلا كرامشلا ريس نمو
 ةقايطيساب ببابطت, نورهاظتملا
 مايد ةقارام حمم الع ,«ر داب هراطهمل

 عياطدلو هس

 يه تقولا اذه يف ايناتيروم ةدايل
 ودملا نب عئدبب ةشوبضم ةلوايسم
 ,هئالدعو سويهلا يلايربمالا

 قلفوم احيا ةملاسرلا تدكا اسك
 سيترت دئاسملاو مكادلا قارسعلا
 يبرعتا انيناتيروم بمشو ةسركسو

 ةلرمحلا ثالواشملا لك دم ..ليسألا
 هيوشتو اهنانيروم ةبررع نم لقيخللا
 .ةلوؤمللا ةبسوكلا اهفجاوم

 سيئرلا بميببلا ةلامسو جتتمستو
 سيئرلا ةقياش يلا نيسم- مادص كاظنا

 اطنا دبسحا يديس نلو ةيوامم
 رمردلا ءايضتلاب ةيماكلا ةكنهتلا
 .ةرشللا ةرمشؤلا

 دئاسلاربيكإلا
 الملؤمتمر١

 مكاقلا يسيثرلا ديسلا لبقتسا
 سحا ماسم نينسح مالص
 تماس يتلا ةينيدنا تايصخشلا
 تاهالولاو ؟ نفموما راطز1 نع
 رو اللا 4د شلل
 م يملا

 متلخا يعالسلا
 تحت دقعو 0 تاددخب 2
 , (مالبملا يلسافل يبوط) راعش

 نل دئاقث' سيئربلا ميصلا دكاو
 مرهلا دادنب هب رهتجت يذلا رودلا
 ةمدخل رش هب ثتدهتجا امو
 زيزحلا للا له يف ةيناسنالا
 . زيوتلا

 رئمي امدنع هتدايس لاقو
 ف صاصتخالا لاجرف رستؤم
 دادقب لف نييحيسملا نم ناميالا
 ناممو ةيئاسنا ناعم اذبسهلل
 ةيبوقي ةينطو ناعسو ةيناميا
 , امامت اهردقتو اهلرمن "ةليمع

 | لدئاقلا ةلاس 0

 ريشبلا قيرفلا اهملستي
 دهسلا ثومبم ملس ء عازم موطرشملا

 ديلا سس ماد" دئاقلا يسيئرلا
 ةبابت سلجم وضع يداي نودع
 نم ةلاسر داررولا سيئر بلان ةروتلا
 نسمح رمش قيرقدا هيخل' يلا هتدايس
 ةروت ةدايل سلببس سيئر ربسدبلا
 ضدي تيل الوسلا ي يتطولا ذكنالا
 .انثلا تاالسلا
 يف عمولا تارولطتو يتابقشلا ةنطملا 1 تا ,

 قيرفلا لابقتسا لالط دلو يرج
 نودع ليييسلل ريثشنلا نح ربع
 َ اييدابح
 سيئرلا ميلا ودعي ل

 ةلاكولت مادص مثاثملا

 رييشنلا قيرطلا نا ةسيخارهلا /امنالا
 لادوسلا بنش تايمعتو باهتست هلمخ
 مادنص سيئرلا ديسلا للا قيقشلا
 .يقارتلا بنشلاو سس

 لايك داميح نو دهس ديمسلا لعو دقو
 معم ديصلا عم حمتساو نسبا نابع
 .ضرالا ءاوزو سيئر ناردن

 ليل ثيحبنا عامتس»الا لالخ ىرحو
 عم باذ اناصضقلا يع دقيع
 برتشنأ

 لعافتي «كرمأتملا» هأتملا» ينيفوسلا فق

 هزدان درانيش ماقام توبلي تيفوُتلا نورهازخكلل

 دولت نإ ديرت نيا لاو» 0
 جر ديرب ١1و , :ةيتيفوسلا ةيجراشلا
 ا؟ءو ؛مءقلرملا هق برع يف ايسور
 يف قفحم توم ىلا اتبابه اولسرت
 دة ديد ناتسماففال + :1 ؛ ءقارعلا

 نيرهاطتملا نم ديدحلا برعا دلو
 ءعايمالا ةلاكو لسارم رشهالتلا نيذلا

 هسايبنلل قلطملا مونيحؤر نم ةيقارصلا
 يتيفوسلا ةيحراخلا ريرو اهسبتي يتلا
 قحلي بوس يتلا عز دان دراطيمغو
 داصالا ةيقادبمب !ريبك ارارسفأ
 ترعللا عسا هثللا سو يتيفوسلا

 مديل مهراكنمملا نغ اونسمحاو
 عحلاملا ةرداسدزافيث ؟ءاهاوم

7 

 لجا يم بيرملا هغاقدلاو ةيتيفوسلا
 بترح يف يتيفوسلا داحتالا طيروت
 ةيسيلوسلا بودشلام ازهنأ اورمم قجفت

 ناآلا مدمس ١ اكيريساب سيلو
 ١ نع تاراموليكلا

 ةيصنوه جيذخلا , ١ مرسلا نآ اودكاو

 مهمين اميل برخا١ نآكماب هئاو ةهبرخ
 ةيفدخألا ثالط دخلا نع (اهيغب اهل

 ىلإ ارباظيرب وا اكيرعا نم تناخا ءاوس
 ةداينلا يلع ناو يسيوسلا ناجتإلا
 ةيييف ربا

 لكان كملف عرجبلا ةرماب ةرااوشج
 ينم يباعب يمت ةريشتلا ةيلطادلا
 بصي ام اهلجو ينيقوسلا داجتالا

 لس

 توغاطلا لبق نم عفو امنع ةإيِقَح تاكحال.تجسست# ةواره َريأ سضفقرت

 دّسفَو لتقتسي

 سل
 ديهادهب ليثاطور كريرطبلا ناكو

 سيئر نادلكلا يلع لباب كريرطب
 | هنا اهييق نينا لمن ىقا دق رمتؤملا
 'ءالهال ىط رمتؤملا اذهل ةوعدلا

 ا لجل ل
 ةسيفسلا !ردابخا نا فاضاو
 .نيسح ماي دئاقلا سيئرلا ديسنل

 ةميلسلا ةدعاقلا بآ 5
 ةقطنملا لمكاشم لحل ةئزاوتملاو
 , لخأو رايممبو اميل الب“+ اهلك

 ركئتسا دق ربمثؤملا نأ لاقو
 رهشل ليثلل قارعلا دض اةللاظلا ةلمجلا

 انيتع هاوقو هداصتقا جمدتو هتدابس نم سقي كسلا لعام ١©
 ايم ا الا ,يملعلا همدتقل ةلقرعو ةيتاذلا اصدعلا يف

 تفيطل ناديملا ءاقللا رشخو
 0 ا كفاقثلا ريرو مسامح هئيمن

 ان هكلادبعو مالعالا
 9 يبرحب ةيكيردالا ةدحالا تايدلولا | * 5 يس فاقول

 (6 سع تيدبملا صن .. اهل ةرورض ىرب : 2

 ناطلس نب دلاخ تاحيرصت ىلع ادر

 و رسال ةياستسا :نامسك الا سسسيسار

 ةسيئاسسلا سوو رسلا نم رسيستكملا
 ةيوؤسماللا تاهيريتلا ينع ادر

 ناقاب سسسعي 1م اهلا يتلا ةريخالا
 اهيسلار نجت ضرا ىف ةيكرملا تارقرا
 اهدا للاآ يثنا ناطلسا نب دلاخ وعدملا
 ىلع موجه يا ىلع بردتت هتاولا ناو
 . «قارملا

 ناكرا سيئر نكرملا قيرللا جرم
 انس ةيلارملا ماشالا ةلاكول شينلا
 مده لثم قلعتت نا ابيرغ سبل , يتاي
 نئاخ مالغن نا#را سا 0

 مادتتسام اءروتملا ب نيمرحلا
 صرا تسد يخلا ةيبدحالا يح

 يميلو , ةنيدللاو ةكم يف تاسدقلملا
 مي سا لم

 اذه لثمب وهدخا اذه رهلظب نا ابيرغ
 نايكيرمالا ةداهسإل ليمملا رهظلملا

 نم ةسوللا مهتاتلحو ةنياهسلاو
 بئاج لا مهتاوقب ارجز نيذلا برعلا
 نب دلاغل اننكلو ةببتجالا تاوقلا
 اممم نا ٠ ةتاوعاو ناططم
 توبرانعي فوسن
 ل ا ةرطخ لك نم
 نييدومسلاو
 يالا مج يا ببشلا
 ريظ وأ اكيرما ىلا ءوجسالا كاد طخ
 ةرئاخبلا سو قرلا نم رمشقلا جرج دثسو
 م صنصؤملا ريسأت هاو ةتاخلاو

 ةمزالا ترجف ناكرالا سيئر ةلاقتسا
 يناسسك رستسلا يتيعجسلا و بعستسنا

 لازوا فسست وم نأ دس فتش

 ٌتطنشاول تحتم ده بيَرَعْلا َمَقادَصب لهب
 جراجبلا ىلا رظطسلا سيببو كثراكلا داليلا
 ,فيفنلا

 ينفوسلا بفشل نا يلع اود دشو
 عمدت ينم“ حلافملا كلذ اديج مهقي
 5 ربروو رتوب جروخ سيئرلا
 لاسرت ثم معاضد ريهرؤتا ريب
 .دربد وهو ,جيذخلا هلطعم ىلا مهتاوتا
 داكبالل حتامم ل هبا كلذتا !ديح
 راو لاذش لا هياوف لاسراب "

 0 يا قس
 ةتزمسو عالاسلا يه ةيقظملاب دوست
 هي يذل دهيلك انام .ءولخي ديزهلا

 1 ةسفسلا ركع ةنقنلا

 حاط
 قفاربم نفرغتت >- عأو - درخنا
 مار“ لاؤوا تول .«© يكوسأ 20

 تاماطتلا ف ووجب يلج
 طظاسوالاو لاربالا ريلوؤسملا ينم ومب دش
 هيبعشلاو ةيركبسعلاو هينساسلا

 اهنا رهززات يا «رسيؤر - ةلاكو .سركدبو
 رارقلا عمص ىلش لارو) ةرئعيتت نأ نصما
 يدخلا يي هموكحلا ةراثمسا مدعو
 ,اثا ايكرن ةكلضم مهب يتلا ةسايسلا

 ةيسبابيسإلا لئابسسوألا هةطيشحا ٠
 نب طفبلا رفاتم جحاو هيركسملاو
 ةضرامملا ةيبمشلا بارحالار تامطسلا

 ةيكرتكا ةموكحل ا دعم مل يدنا بلاول'
 نيام يمس كيم ةيان عبفتت
 .اهتواو مكصملاو ةمدامصتعالا
 اةمضلا تانارطمالاو ةلاطملا

 ه1 ةسصلا ىلع ةيقبلا“



 هنا اا و ءاديقلا 118 ديدلا ب ماد5 ١/1158 سوبفلا
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 ضيسبسلا لسسخستسمسإ ننس ا ةسناستملا صيسبنن رسلا

 مسئاستسلا ىلع امهظي ا سمو يضرسف نسي رس نئسنشاو |
 ةمياسؤ ما هذسم ضئ رست نيسيلسسل او برسفسلاو نسضعن

 تسقي اسن للم ءىشاطإ سين رسلا ةسسيسلا
 اي كن ةلالح ىلا ةلطهت ةينرب يسح وادص سيئرلا ميسلا تم

 سن يتاه اه نو ..هدالبل ينضولا ديفلا

 اثعبس نأ اددعمي ةيددنياثتلا ةكلممتل يتطرلا ميغلا ةبسامل
 دامجشتتو ةداحسلار ةحملا مكل يدم يساهتلا بيطأم مكتقالصل
 راف دّرالا مك دليل مدقتلا يدلباتلا

 نيس مادص :
 يلارعلا ةيريهمج سيئر

 :ةيندرا ةيبعش ةنجل نم دئاقلا سيئرلا ىلا ةينقرب
 مسك رسمت تحت امشلا وسيأو !سؤاسي دو مكعب اسنب وت

 متهتتناو ةبيرنلا ميقا لتا متلعب
 يودلا لسامتلا يف ةدئار ةيبردس

 ةيبهشلا ةدجللا ثدكا  عاو نام
 ل سوال دوقلا لل قأرعلا ةءاس
 9 .هدشارلا نا يفدرإلا رطنتا
 دض ةرقلا لافمتساب سائلا نمل

 نم درو ةقاب ةيىدابملاو قالخالا دش رار ده قارعلا 20 5 00
 للا دئاقلا يلا اهتدنر ةيقري ها دعس قا عتاولا لاسم ةتاروطالا ديالا ميلا يلف هاب عب

 : بسم طربا ةرغ فيسسلا ةتماقا رصحسو ةيولطالا تاتالملا ةسينسيلا نفرزبوا نادقب» | يع لب ا واس 0 يل نإ نام مال ا

 1 ملا هدابم سفحم سيئر فام رخأو يقيتشاايتيرلا نيب ةمئاقلا لا د مفاسأ يلع ديسلا لانو
 :.وزسبوأ دا ةديرج 0 او و
 اهدهفب اهئانتخ# ديساتإ | مكعم توقو ةيفربلا ص

 . نيرشعلاو ثباقلا 0 دظقن .. هزؤامدو

 دئاقلا ىسيثرلا ديسلا ىفيلا

 يسرخلا ركفثإاا سما نيستع ماديح

 سو يئومهصلا ينايكفاو ةدحمملا
 برجلل نكمي ال ملطلا اذه ةلازا يغ

 ياسا سايلن اًقدطو اهتايثتحت
 ماظنلا ةعزعزل ةئيندلا ا اركئتسم تالاحلا عب اولماعتي * نأو دحاو

 سيياقسبو يئيزجت سباسا قفو | مهتيئاسلا اوقتحي نا يماسغلاو ..ينلوراغ ةيجور
 جس قب مدع اص هع هول كي ل يمالسالا نيدلا مىرابم اوزهظيد راوح عاتللا لالخ ىرجو
 ةسيئلج نسلق هستموسكهو اصيخاسخي رودي يعش بيدي يي مما ,اهئقيقح يلع هللا اهدارا يتلا عبضولا تاروطت رخا لوانت يسايس

 دجاوتو ةهرجهالا اج فيصن قيطل ديسلا ركلتسا | نوايهه مهو مهسفطتاب مهنؤؤمت ير ب يطع + يتم كلا ودل سلا مح
 ١ يينخلا ف يا انا ةرماؤملا مالغالاو ةهاقللا زيذو يبو ايش يف هباظفخع يف ماتلف يالكلا دسبدنهتلاو ةسيكيرمالا دوشحلا
 كي ا ا يف ماظنلا ةغزعز تتدهتسا 0 سلجم لودا نامع دمك يف يصاملا ةيئاطنملا نما نع ناودسلاب
 عم قلارعلا فوقو ريزرلا ديسلا .ةقيلتلا اينتيروم | ىلع يدوراغ هيجور ديسلا دكاو اتقتوم ببسيو ,.يبرعفا نوا الا ملاعلا نما ىلع اهرارقتساو

 يس هلباضنو اهتاتيروم ةقيطقلا مزلعالاو ةنافتلا ريزو ديلا لقوا لاقو أ ب رتوتملا حضولا ةيجست ةرورض يرجي يذلا رمأتللا اتصرفت ادق دناذلا سيئرسلا دهسلا لاقو
 يبرعلا اهيسفر ةينطرلا اهنيوكح اجب ا يا نا سم ام نا ادكؤم ةيملس ةيوصت ةقطنملا .ءنألا يذلا ساسالا نا ماقثلا لالح

 فيمن قينعن ذيسلا د 8 ّ | ةيرح | مع عاطدلا مساج ضمبلا هيعفشي ب يكبإ ىييكرلا ديسن) دكاو يتلا ةيلععلا لك نم مهني نا ينبني
 نا ديرت ةدحتنملا تايالولا يه ةهج راد عيل لع ليعاللا  هتجتزا يتلا ةيبرصلا ةيدججلا أ يع مور وو زو ينوديز نوزاتلا تسيل جارصلا رهوج وه اذه 0

 3 دوجوملا يرامعتسالا عضولا . اذهل ةجيتن الا ةيغرنلا :ةنالاسلا ناو ملاملا ىلع اهتباصو شرفت
 اهيفدو روسالا ديعصت ناو ملاملا قلرسلا هفقوم هتدايس ددجو نيلسلااو برعلا نيب نم ةهج كانه .
 ةيقرشلا ةسينكلا كريرطبب هئاقل يف 1 ير ' علام رص 0 م ل هذمه ضفرت يعاب ميتتع ا ري : _ ٍ اها درهبلاو رتوتل تناك 31 ..لاقف تباقلاو يندبملا : د 30--

 ك0 0 , ينطولا صلخملا سيئر جلاع + يلحاشلا "نيس مانم ضيفرلا ديننا يتقلب”
 : - فيطل بييسل ةلباقملا رضحو نم رومالا ةولواصتي نا مهيلعل املظ كانه نأ هتدايس ىافاو | ل" سيقي لام يدهم ةداسنا ةلياقللا يح ريثع ديوبسلا

 ءاسؤر تاوطسط نيسيشست :طضاسف هللا طسبف ( ةئادنبا سيزر مساج فيصن اولمامتي نإ يا حيجملا اهلخدن نيبلسملاو برعلا ىلع عفو ايقيذح | ةماقتلا ريرو مساج ليصن بيطنر عب موس وضع ناحمر  دميسلا) .نباس+ يرسل هوخلا
 .مالعالاو ةلاحح لكو ةقلعملا ررمالا لك بم تايالولا لبق نم مهتاسدقم ىلغو , مالحالاو  يدمصو ماوزولا سيئرل لوالا بتانلا طلذلا كرش دنه 0

 مالسملا ترسم ءالسأل ةسيمهبسملا فئاوطسلا
 نييناطيربلا تاجوزب هئاقل لالخ :ةروثلا ةدايق سلجم ر ارق[ .' 1 ةريابمب اند راع نارطملا داشار

 ةرداس بلاط .ةيوه بدقن ©
 دوربستلاب يشفلا ةسهمملا نم

 رادلل اهميلسم اهبلع رشدي نع
 .يوببت هيبطولا

 نيفاستتت راسعقملا ؛ةسياس ةعوشسا مةامصتا دسك

 ةدسحستسملا مسالا قاسم عسب
 يمن دمحم مالسلا عع ديببملا دكا

 ناصخلا بارارت نا هجيسيا ريزو
 يقارممملا لان هقتاو بنش لس

 ةدبحتلاا ممإلا واثيم عبس ينابض

 داوملا نم يثكلا رهن ىلا تبا قارملا
 لتتم تاهمالاو لايعإلا هيبظلا
 ىفرملل كلاذكر (هيردالاو ىتحافللا)
 عادو بلعلاو ةثيمصلا ماروالاب نيباصملا
 مرت تايلبع دعب ةم رضرملاو ركسلا

 1[ ع سنا ءاسمم لادعب للا بلصو
 اياشرلا تاجوز نم ةيئاطيري ةديس
 مدهشلا فونت ةياظلابلا

 قرغتست قارعلل ةرايز 6 0

 سيريرتاب يبيك ٠ ةديسلا سلاقو
 نهئاب ةغومحملا ةميلر ,ىول
 ةلامر بالباخ ىقاربلا ىلا شح

 ايلع كرابم ميرتك
 ةحجللا سيئر /ةيرصانلا ءاقنا ءاقعخا#

 نالسسمإ

1 
 يف نيسحح مادص رئاقلا سيئرلا ديسلا سما ةينيدلا نوؤشاو ناتوالا دلل لس ا

 0 ا ها هسأن ويسبعت ناميا نم عشت ةيمطلا قارعلا تثاهجوست :حلاص ىدهم ىدعس بوسسبعلا راسا دينو بعت هه هنا ايعؤم با جموع الا كريزطب عبارلا اطند رام ىريرعيلاب 7-2 اهب

 يو رى رم ةانامس ماهتاو لمعلا ةيسحا ويزول يسيل بو / : تنايسيف اطقسإ رسما 7
 0 هنا ذو كا بش 2 ا | لع املا مالسسعلا .وبإ ربسفتا جا 1 ؟.ةر امم ةسنسلوهلاب اهقي وبسسست نستسوجو

 1 34 . 6 5 0 5 . 000 ٠

 ةوقلا مادختساب يودلا نمالا صلجم تاديازم نع ةمجانلا ةراركلاو تاليزلا | 5 يلوي تعوم 0 ةلوبكف نبع قارعكإ تاقوش تروعو مادعتو قاتل ا يسم لع ب يسم م هدب سما ضطولا لجل سيئر 5
 هتنهنام»- لإ وه رض ةيركسعلا وقنا بسلا 0 عظرايلخلا بسحو هترداعم ولم 0 ا :ثدطالاو قارعلا ةرايزل نه ةصرفلا يتلا قطاشملا مسج لعن حظواو .يئاط بلا نم قارعلا فويف ©تاجوز | ةرذئاو بلشلاو يعضلاو نيسحلطلا»و رصح ةييذلا ةدايثا سلجم رومل

 سلجبملا نع ريصّبما ريرق 1 ات 7 اهب ( سلرو داليكلا دايعا كيسانمب َنئاقح ةنرعمو نهساوكا ناسغ طسيالا قرشلا ةقطتم ينطؤلا سلجلملا سيئر ديسلا دلو ١ (هدوسك يثلا رامسالاب ءارشصلا ا
 لكل لياجملا رئظنا نابس هيل عيضتت البار لقمتفا ترص مالعا لجال ملاملا | تت ةبيدجلا ةيبالبملا مالسلاو نيالا ىلع اهاسا هيدر ةيملسلا قارحلا ثاهجوت نا . ةلودلا ءارطصلا ةرذسلاو بل

 دراما تواشعلا يسر يبسعل شا بلا نسا | وش رو تيرتلا لرب نت نع دس تارجس ضني ايضا لسوتا كس يسردلا ةيلحتلا و مالا لاس يلا | ١ لي
 يارا يتيردالا 2 عما مئاملاو 00 مضر لالا ا ةيمتسلا قارحلا هتاودابمب ندا - نارعالاو قيتاوملا عم 0 ل اهلط ين رقوتن يكن ءابمج ةهناصتالل ا ةمايلا سلجم رسل لل ل لل تت قلل تدك نام دكر مولات يطرح يل 0

 هل يرمملا لبسو ةسدقملا:ةيبرعلا هريحلا : 5 دئاقلا يميثرلا ديسلا ةردايم ةصايخي .لدملاو نحللا مريىرئابمو ةيليهلا  قلاوتلاو يباحيالا لعافتلا تامزالسم | خيرات نم نكدوبس اهاصخأ ةدب لالخ 267 /رارقف
 .رارقلا اذ كاطثا لوألا يدامج» !١ رارفلا 1-0

 ىدةدصصعسمسهتللا : نوسسسس أعإ لسصسسم اك نا ع ا مجالا 0
 9 نم (!) ةرقفلا ماك ىلا ابانتسا

 انا يذ ةظفاهم.- زمنا ةطنحلا نم مازلا ٠ روثسالا نم ئعبرالو ةيناثئا ةداحا

 رديدةشناسىرالراجبتاو نيساةنج' ١> ف رسشللا ةمس رف ةيكي رم21 ةيشاي رسال | تن تدل تت تن | ب تتسارع لا تاب نال نال سحب
 ماكأخ 211/8 قيراتلا_ مق ١771/5/9 ددعلا 595 00 ميظعلا هدشاقو قارفلل ةعاجشلاو هبلشلا نه مارش وليك يتئام قيوست ةنونلاب رصحي مالوا

 .اوجملا تابدخلا .زختس تانهبالا اهف ااهكرعلا وضع ديس هيدصت ل ن ادع سيطرلا ليسفلا

 ةولع جات نع راق ي لوألا راجوالاو حيبلا ةنجل نلعت اوخلا نم ةي افونلل ةيناديغا يندملا تعلب ةمهم ءادغالا يكارتشالا يبرعبا ثدبرا يرخادمسيولا | ةماآلاو قارعلا سم لهنلا قدؤتست يتلا 1 يذ ةظفاحلا ىلوالا راجيالاو حيبلا ةنجل  تايراتمو مس ليتل ةرهيو قالا يصلوا ما ميسم بكم رس يأ ةيرطقلاةدايثلا | ةيكيرسأا ةينويهصلا تلطخملل | ريش دلو يفصل دسذب يكلم دسنلبات ةرافس
 ىلعق ,ةسيرصانلا ةيدئب ةيريدم ىلا اهتيكلم ةدئاعلاو قباسلا يهاوما | | ةينافتلا تارردلا حدنمو اهتملاسو دئاد ةهلدبت يشن يجلب لاش يسم كيك | ديس ينندر "يما "اتا | اذهنس نواز ةريعدا و تيبس دودي | يضطولا ديعلاب لاقتحإ

 نم أديت اموي نيثالث ةدمم لالط ةذجنلا عتركس ةعجارب نيبغارلا ايو ص سلا سوس عجل عاصم ةيناديما سبح مادص كئافلا سيئرلا ديبملا مح 5-2 يا 0
 تقلا مهعم نيبحصتسم ةنيحصلاب نالعالا رشنل يلاثلا مويلآ . قلرملا نم ماهدتا يثلا ةمعارلا ةلحرملا ل ملطلا ةهماوم ءاهرشلا بردلا ةصره | يق ءاقعملاو لذبلل قلطملا اهدابدتسا | نوصتخاب مايزولا لوتي ملاسماخ للحج ةيدئلياتلا ةراطسلا 'تعا ف مهرود ززمي امب يسدملا ما 3 يي يح م اصلا تعاقا

 مت يل ةديازملا ىرجتسو ةربقملا ةميقلا نم ز/ ٠ ةفلابلا ةملوؤسلو ةوئانثاسا ادوهج تالا 4 - لالتثسالاو 1 ول | اذه ديفنت ةقالعلا هاذ تاهجلاو | ينطولا ديفلا ةيسانإإ | نما لايقتسا
 0 0 ناكم نوكيو ةديازملا ةذم نم ريخالا مويلا نم ةرشاملا | | عنبة نيرو نيدر' وص ظلاحسلعلا سسرادست ءاصتحالا لالح متو دما الد اياعط هج اعمار | اكسس نع ةيترامل ةازفلل هورس 0 5-8

 قيرامبمملاو ةادانملاو رشنلا وجا يرتشملا لمحتيو ةظفاصتلا | | يدا حالم مرت جدايق ءاصغاو رب هطفاحملا ئاود اهمدقت يتق .اسدقلا  سلجسو ةسيحلا رئاوالا ءاسؤتف | الك يف ةيبرعكا ةيلاجلا ا | ضرامتب صقوجاب لمد اسما سنجملا نيما ةداسلا لقحلا رضعو
 5 اوكا َ صل تسند يتلا اهئاقلخو ةدهتللا عيرات س رازقلا اذه ذفني /امباسس اسينرو ةيسراطنا ةرازم نإ .ىرطالا | |  .يئارتشالا يبرعلا ثيبلا نرحل لسلا ميدقتل اهب مافترالا ليسو نا ندلا الص هياحسس تايالزسلا دوشحو ليطاسا نأ ىلع ل 0 مالح نم | ةييسايسلا ةرئادلا سوئزو يتطولا

 :تاضضاوملا مالسلاو ةيحملا لئاسر تالماح برعلا ةحصلا ةحصلا ءارزو رزولا لئاس 0 0 ايمسرلا ةديرجلا ل هرشن نيم ددعو ةيرممتتسلاو هادشي يتمماجح 2 . 8 2 4 ل 1

 ,رموس يح يف ةثئاكلاو "مؤ * ٠ ٠ ٠ كادغي ىلا ةيبرمسا ةمالا دجمو  ةروتلا هداك سلجم سيئر اهتحاسم تايروللا تيدمل جارك اهناختال /قباسلا يشاوملا ةرلع | | نلصي ةيناطيرب ةديس 1 ميس ةمئوقو ةرح رهو ةيديراتلاو ديطولا | .١ نمسح مادص ين نيدمتلل ينجو درع اريل

 كد

 كنكمي .ةرورضلا ةلاح
 ماقرالاب لايبصلالا
 .ةيلاثلا

 .هتحنلا ©

 ةاموكتكتك
 هليل

:920050 

 :تايرودلا ©
 يت ل

 1184١
 غ1

 نيطاوتأ يواكش يثكم
 ءطرس ةيريدص
 بيوكلا هظفاحم

 ا
 ل نال

 نمف زيزع فسوي لالط /مساي
 رادلل اهييلسست اهيلع رثعي
 .يوتيت ةينطولا

 هرداص بلاط ةيوه تدقن ©
 هيلك . لموملا ةعماج نم
 مامح  بابافلاو ةعارزلا

 مالص رهاظتلا ديبع مساب ليلحلا
 اهيلع ريثمي نسف يدوس
 .ىوتيت هيضطولا رادنل اهسيلست

 ةرباض بلاط ةيوه تدخف ©

 هيلك - لصوملا ةعماج نم
 ديك يدهم /مساي جولفلا
 اسهيلغ رثمب نمغ .ريزم
 يونويت ةيتطولا رامبن اهميلست

 ةرداسص بياط ةيوه بدقف ©
 لصوملاب يتلتا دهمملا نه
 نابع يداها لمع نسيعم / عيناي

 ويحس دم اس يس

 ةيركبسلا هحدخلا رثيد دقن ©
 دسمجب ترثاد نم هريئابخلا

 مدا لاير ممستاب ةهيدامملا

 ههيلست هيلع رثمي يمه .سراف
 ىوئيب هيتظولا رادلل

 هرم م ارم

 هييركرملا قةوسالا ريجد دقق ©
 مفايقلا كيزيدلا نس رواصلا

 ىوبس هظفاحنم ق هييزتلل
 نسق تاهت نابدع ءاذنن مسام
 رادلل اهببلت اهسشع زثفن

 ىوست ةسظولا

 هيركسفلا ميهنقلا ريد دمع ©

 لضوملا دنحي نم رداصلا

 سبك يحس /مسساب ةيتاثلا
 ةينيلست ةملحل ربعي نسق ,دلاخ
 قىرمس هيعطولا زادلل

 همماقلا ةيباسنالا تايظتملاو
 تب لئاسر ل ريزؤلا ديستا رابتاو

 ىلا برغل فيحلا عاررو رص ددخ لا اهنا
 70١ لقودلا لصقلا رملجم يرارع نا
 هياداسملا مس نايضماسب 853

 روببسو انهيمصتب ينلا ةيسابسألا

 ىلع تكون يبلا ةنللاقكا ةكبصلا همظنم

 نم يروتتع نلشاب ىدطاوملا عممت
 ورفخلا نم انش هغولب نكمم هحبضلا

 وأ رستيفلا ينسب زييمت ينو د هيسانسالا
 هلاجسلا وا هيسايبسلا نبععبألا وأ ننيلا
 . ةهانسكالا وا ةيداضتفالا

 رايصتلا .ناراربم نا مصواو
 راقص عم امنا يىلاس يدامتتالا
 وهو نورتملا ةعالتلا ةخشلا ةمقتمم
 هاج يذلا 5٠16 ماع عيمجتل ةكبفلا

 قودلا (انملاجا] دمنؤم لالا 3
 ق دمع يدل« هيقورلا معصسصلا هياعرلا
 183 ماع لولسا

 هلاسر ل ههمصلا زيزو تسلا راجاو

 دع ةرباخلا رايشحل' تارازق نا للا

 قارنا عقد ناو قيس يملا مايععالا
 نب يناثلا ثاؤتعا لبق اهقنم اهبامثا
 املا با

 رح يلووسللا ريزولا ديسلا اعدو
 تيقولا لا هيبرملا رازغبالا يف ةحسحلا
 يارغلا بمشو تاهسار لافطا تنابخ ىلإ
 ةرئاجلا .نمآلا يباجم فرار حضفو
 .نئارجآلاو ىيتاوملا عم اهعفامتو
 هيلودلا

 .يعارعلا بعشلاف مالسلاو ةينحملا
 تادسللا نا بهاماو

 تايمك نهمم نبلج ثايباطيرملا
 استوسرمع لاضطالا بيلخ نم
 اريبمتو يقارعلا لافظال اهصاونم
 راصخلل راثبنسالاو طحبسلا رخ

 ياع ضورفلا رئاخلا يداضنفالا
 يارغلا بعشو لافظ»

 تيوكلا _ةيصخشلا لاوحالا ةمكحب

 ١995/11/11 خيراتلا.١4 شا ١١ ددعلا

 هرخشوب ا دومححم دمحأ قراط ذفيسلا ىلأ
 ٠ ) مهر ىوعرلا دومحم لماح دمحم ىثيل ةيعدملا تماثأ
 تلطب هفكحملا هده يدل 155+

 مكتماقأ لحم ةيلوهجلو يرعدلا رظنلامغوم ما. 0 ١"
 ايبايع ىوغدلا رظنن فون نكرومخ مدع معو ,فخملاب هكفيكيت
 نوداقلا قفو انلعو

 مضأك
 مويدتحو ليرمتلا اهيع

 ررقت

 ىفاقلا

 قازرلا دبع باهولاددع ساطرف

 راق يذ ةظفاحم-ىلوألا راجيالاو عيبلا ةنجل
 م1511 8 خيراتلا-هخ ٠0/1/10 ددعلا

 عيجات نعراق يذ ةلئاحل ىلوألا راحيالاو عيبلا ةينجل نلعت
 ةيدلب ةيريدم ىلا اههتيكام ةدئاعلاو زاغلاو طقنلا عيب ةحام
 نيشالث ةد لالخ ةنجللا يتركس ةهجارم نبغارلا للف .ةيرصانلا
 نيبعمتسم ةفيسصلاب نالعالا رشنل يلاتلا مويلا نم أدبت اموي

 ةديازملا ىرجتسر ةردقما ةميقلا نم / 7 ١ ةفلابلا تانيماتلا
 نوكيو ةدبازللا ةدم نم يخالا مويلا نم ةرشاحلا ةعاسلا مامت
 رشنلا روخأ يرشتتملا لمحتبو ةيظفاحلملا*راويد ابهثارحا ن

 ,ىرخألا فيراصخلاو ةاداثملاو
 :تامشصاوملا

 ةيرصانلاب ةب 0و عل راع يلا نب ةحاس
 ٠ اهتحاسم

 يلع كرابم ميرك
 ةنجتلا سيئر / ةيرصانلا ءاضق ماشا



 اسم رويل 5

 يبوروالا يناملربلا دفو دفولا ىلا دئاقلا سب دئاقلا سيئرلا د ديسلا ثبدح صق ا

 2 | فرست انناضجأ لصجت مل دوشحلا هذه لمك

 ١114 ددملا م56 + 011 سديمحلا
 جل

 يحيسلملا مالسلا رصتؤم عاضغعا يقتني نيسح مادص سيئرلا ديسلا

 ةسيناسنالا ةمدخ ىف ةيموخلاو ةينطولا عضن
 ملظسلا ىلع خراسص لاسنم ز رسنأ نيلسملف | ةسيسشملا فارسطالا نسيسب :ىفاسكستملا راوسفطل وستدسن

 - فنا 4و

 ردع ند وج ' هماقا#
 ءولا رك ل يامر نيم

 يح مهيد
 هيب ميا ةاجتور ٠

 : 0 عمابصلا ء يح اذه

 اويباضضم ماه

 ىلع .قرملا
 ,لطاسا

 اهدع نأ تماثلا ينيي يو

 هللا يضري لمع وه عونلا ذه
 .ميسرلا نمحرلا

 عم نماضتلل مكاهسم نا

 ,ىقصو اذهر قيطتي قارسملا
 دويق عقزي ائنيش لمعف نا مكيلطو
 اذه نمش عقي انفويض نع رفسلا
 ةتيقهح- مهثال اضيا فصولا
 ءرقسملا ديق ادع انيذل فيبص

 رخاقوا اريدقتو دكؤملا نمو
 نوسسدقي نيذلا لاصرلا لكلو
 نا دب ال ايوروأ يف نقوملا اذه

 .اثيش لممن
 يف اتلؤت ةريثك ءايتا كلائه

 ام مها نمو .ةنحملا هده لثم

 زوجي فيك لواستلا وغ انلؤي
 اوكريي ال نأ ابوروا ييسايسلا
 اولماعتي الو يقبني امك لبقتسملا
 ةحيحصلا ةروصلاب رضاحلا عم

 ءايويوا ليقتسم نمضت
 هلاخ امل فيضأ نأ ديرا ال

 فسولا يف سيئرلا بنان ديسلا
 ايش هنه فاحأ الو يلاعجالا
 اميف انفقوم ره اذه نا لوقال
 نمو ايوروأب برعلا ةقالمب قلعتي
 هركن ال اننا وه ليلحتلا نس

 ةيذاسفالا بحل اتنكل اكيرما
 نضرت  كلثا انتماو انبمشو
 اكيرما هقسلت يذلا رسفلا
 لي انتماو انيعشو ةيئاسنالاب
 افصر روضسلا ةداسلل لرخأ
 ءنآلا نييقارعلا .مكلتل اقيتد

 دس ا اًنمزلع مهوبع
 نوهركي امنأو .ىفولا تاحاس
 هآلا هاضري ال يذلا فرصتلا
 طيف

 ,ناسنالا نوهركي ال مهنا

 اهجاو مهيلع نأ نوسجيو
 نقح اوهسهميل ايناسنأ
 هللا اوعديو نيقرستملا فارسنأ

 اطخو راوشالا رش ىلع مهنواعيل
 .نيئطخملا

 ناطيشلا مواقن
 تفقوت ىأ ام نورت كئنذل

 يتلا ةيتاربالا ةيقارعلا برحلا
 ىتحع تاولب ينامث تريتسما

 نكي مل اثيش ناك رومالا تلوست
 ةرلطخو ةركف ةيآ حم لعافتلاب
 نيب لعاقتكاو ةيتاسالا مدخت

 الو شوب يكس ءركن ال اننا لب
 ناطيتلا انمراق امتاو رثتات
 نوكي امهمف ؛امهنم نكمث يذلا
 ,انيدا ىقبي اثيس ناسنالا لعف
 "ةيداز يف ىقيي نأ دب ال هنأب لمأ
 لنآ نكي بيلع وه ام هسفن نم
 ,ةيناسنالا ديقي

 ايدج نع ثدحتن امدنع
 انما ءانبال انبحو ةيناسئالل
 يوتسمب اتيعش ءانبال انثبحمو
 نوكي ةقيمعلا ةبحملا هذه
 ةيا ةهحاوم يف اديدش انمبمعت
 ديعولاو ديدهتلل ةلراعم

 ةرقلا مادختساب ايو
 ثءاحح ةهج ةيا نم ةمشافلا
 .موشحلا هرغ لك نا نورت كلدل

 مل قيرطلا قوه امو اهتم ماج ام
 نم يأ نافسا وا انتافحا لعحي
 اثلعجي يذلا نأ فرت نييتارعلا

 فئتثكن امدنع وه لبللا مانت ال

 قرتفت برعص امهم ةوطنع ةيا نأ
 انكرلب ى ىقحلا عينم ىع
 هده ساشا ىلعو ء؛اضرمتو
 لعافتن انيورت فقرلا وا ةقيقحلا
 ول ىتح ةحدحاصلا ةركقلا عب

 ىف ظطيسب لماع نم تعاح
 لسب) ينايس نم وأ اتنمحم
 !ءدكلو .ىرخا بتاممتجم ق اريمك
 بتناك امهم ةوارغ هيا صفرت
 لبق كمت
 ىا .يتوب همعرمب يذلا توعالخلا

 ةعورتملا علامملا يعصي اسم
 ههيبزنلا تاقالملاو بولا نيب
 را ديدهتنلا سبل .ممألا نيب

 ”-- مم

 اوصفريو قحلا

 نم مقربا هدب

 امناو .ةوشرلا وا ةوتلا مادحتسا
 ىلع زكيري يئاسنا رسح ةماتا
 لعافتلاو راوصلا هساسا .ةبعملا
 مهف ةماقال راوحلا لالخ نم
 ىلع ةمئاق تاجلاعمر كرتشم
 نمضي يذلا وه اذه ..جانتقالا

 نيب ةمئاقلا ةمورشلا حلاصلا

 .برعلاو ايوروا نيب يلاتلابر .ممألا
 ةعمورشم ريغ ملاصم

 شوب ةرادأ هدبرت يذلا نا
 اصملا ن١ نم دكاتملا سيل
 تايالولا ةقالغ يف ةبورشملا
 ال ةقطنملا بوعش عم ةدحتملا

 ىلع ةديمتم فارطأل ةعورشم
 .ةقطلملا بوعش ملاعم باج
 ىلغ لدئستلا وه هديرت يذلاو
 ىلع طلمتتت ةقطنملا بوعش
 يلم يلاتئابو نانايلاو ابديوا
 هلاق اه ازهر .لكك ةيناسلالا
 سرفتوكلا ماما باطط يف ىشوب
 دعب لوالا رهشلا يل يكيرمالا
 :دانعم ام لاخ تيس ,حيثخلا ةمزا

 دوقت نا بجي اكيرما) نا

 يتلا ةوقلا كتمت اهنال ملاعلا
 .ملاملا دوقت نال ةلهؤم اهلمحت
 كنإ هل تثنو هيلع تددر امدنعو

 ,ةمكحلا تيسنو هقلا تيسن
 ةيسسا“ ىلجس ديفا“ * وحيسنا
 دايقلا ديري نك هلا ناميالا
 نا يفبني نل ةبكحلا ةذص ىلعو
 ةوهلا رصتع لتقف تررباو دوقي

 قح ىلع دنتست ال امدنع ةوقلاو
 يف تنلب امهم ةمبق اهل تسيل
 آم نأ ءماعلا ينقلا فصولا
 ملاعلا دوسي نا وه هيلأ ىعست
 اعلثمو .بارتحالا سيلو ماقتل
 يخلا ةقطذملا بوعش لك) ينمتن
 عسي ل نا اسفيا ىبمتد
 مهتدارأ ضرقل اكيرما يف ةساسلا
 عم لعاقتلل ابناو ,نيرخآلا ىلع
 ريغ حلاصم ضرف سيئو ,حيرخألا
 جلاصملا تيبنت امناو ؛ةخورشم
 .راوحلا اهساسا يتلا ةقووشتملا

 ةجرد ىلعا وه ام كانه سبلا
 اءامج رثكاو ةيهورشملا نم
 حلاصملا نم حملاصدلا ةمومددو

 راوحلا ساسا ىلع موقت يتلا
 اصخلا ةما .هحملاو عانتقالاو
 كللستلاو رهقلا ىلع موقد يتلا
 بعضي بشذب اهتان ىلولعلا ديلاو

 لماوعلا هذه
 ىلع موعب يتلا حلاصملا اها

 ؤمافتلار ةيحلااو عانتفالا ساسا
 سيف ةحلصملا ”تارطا نيب
 ةنيرب أم انهو .ةنقاحلا ملاصلا

 يبرعلا ىطولا عم ابوروا ةقالعل
 هييرب ام امهر .هييرملا ةمآلا عمو
 هييرعلا همالا يف ةقالغ نم
 لك نيبو ةيمالسالا ةمالاو
 .ءانثيسا مع نم ةبرشبلا

 قمعب نسيحتتو رعشت كلذل

 اننطو الايصب سبل ايلايصت ناب
 لاضن افثاو .بسحف انوفو
 هقأ .ساسالا ةسردلاب يئاسقا
 روصتصلا هيوح نع عقادب لاصن
 .سيئرلا فئثان ديسلا هيرتع نعو
 نأ هفيجملا باقراقملا نم يسبلا
 ل نييساتسلا ضعف لواشت
 العشم هتلقح يبلا اينوروا

 اوعيمت نا ليوط نضر ديم هيرجللا
 علطنو رواخسو يان نا ديرب نم

 ةتامزظسملا مدشتستل مهقنر

 نإ اهفطوتو عارالا ىلع فرفقتيل
 نم اذه يمبلا ؛ةيئاسنالا هيدج
 اذه سفن الا .ةيعضفلا بافراجملا

 نأ ةيرفرمتو ةفرفب امس هربعو
 تفعل منش لا

 ايلددتم. قو هيبرقفلا تارازآالا

 دك ملاءلاب زارقبالاب شون ةرادا
 نب ايستتكل ايراصضنقأ سفئ أفن

 هللا

 يف انقاتثو ابركهو ايسايس امناو
 ؟ابوررا

 ةيناستالل دحاو رايعم
 ةسايسلاو ةيناستالا ةعضلا

 نأ ةيناسنا اهنأي فصوت يكل
 دلبلا لطاد ةيباسنالاب ينتكي
 يارلاو راوسلاب ىفتكي مأ ينمملا
 دلبلا لخاد داضملا ياركاو
 ةينطرلا ةسايسلا نأ ما يتعللا
 نوكي نأ يغبني ةيناسنا نوكنل
 سابسا ىلع اهيصومب لماعتلا
 ,هجراخو دلبلا لخاد دحاو رايعم

 ةيضتا ىلا ذقت اذه نمو
 اهانعم نوقرمت مكلك ةيثاسنا
 نويزنلتلا ةشان ىلع نورثو
 فيك ايليصفتو ابموي اهتادرفم
 نتمطن نأ برعلا نحن ان نكمي
 ايونوأ يف يخب ةيئاسنالا نأ يلا
 نوينيطسلفلا نأ ىرن امدنع

 ايليصفتو ايموي نوناهبو نوحدذي
 «لتسملا لبت نب. مهلطو لخاد

 ةجرفتم ايوررا ىقبت كلذ عمو
 نس يكيناماو دلا دهشملا اذه ىلع

 ةاريبك ائيش لعفت نا يغ
 نكمطن نأ ائل فيك لب

 ةيباسنالا نا ىلإ انريع نئمطيو
 ثفئاحبلا اذه دهشت نحنو يخبب

 رّتكا نيبو امومع برنلا نيب
 ماقحلا يب نم انلخن رثاكولا
 ..عكحلا نقوم لع برعلا

 ىلعو ةييطارقببوا تاموكح
 يقاقثلاو يعامتجالا ىوتسللا
 بيكر انتل فيك .مامتا كولسلاو
 دهاشت نحتو نكمطن نا انربغل
 نوثدحتي نيذلا ندب تلاحتلا اذه
 امك عملافلل ةروطتللا ميفاغملا نَع

 اذه لثم ةساتأ نيبو نرهدي
 اقلحت تافلحلا وثكأ عم فئاحنلا
 رثكا مش يبرملا عمتجملا ٍِف

 ةيناسناو امدقتو املطت تاقفحلا
 اذنه ..5يبرعلا عمتحملا ىف

 ضوب ةرادا هيوقن يذلا فلاحتلا

 ضعي ضعب هعم مغانتتو
 لكشي الا 5برحلا يف ثارادالا

 «ىدابملا لك ىلع ةحيضم اذه
 ايوروأ يف عمرت يتلا تاراعشلاو
 نعو ةيبرسحلا نع اعاشد
 ناستالا قوقحو ةيطارقمبالا
 اذيه لوحت ام انا ةصماخب
 رسهقل ةيقلاعت ىلا فلاحتلا

 نطولا ىف نابيالا هيئاسأ
 امك ,قارعلا يلو لكك يبرعلا
 ىلا لصو راصحلا نإ نوكحالت
 ,ةيودالاو ءاذفلاو لاقطالا يلح
 ةيوامسلا عئارشلا لك فالحب
 يف ةيدطرلا نيداوقلا تاسايقر
 .ضرالا

 .لاتملا ليدس ىلع اوظحال
 اهسئ ريتفت يثلا ةلودلا نا فيك
 نمؤم يتلا دحاو مهر ةلودلا

 اهسيئر ضمري ةيرحلاو راوحلاب
 رعتسيو نيرخالا عم راوحلا
 امدنعو رهشأ ةعبرا ةدل صمرلاب
 اعرح حجنما هفئوم نا دحن
 جراح هيئاسنالا تاسانفلاب سيلا
 .هبكيرمالا ةدحنملا تابالولا
 مكحلا تايضتنم باساب امناو
 هيكيرمالا ةدخدملا تانالولا لخاد
 مث . تاثداحم عارجا ناع ققاون
 رقع مل هتان سما نوب لاق هنا
 اعبأاو ضوافنت ىكل تاثداحملا
 رثعت ههجوب طقف قارعلا علدب ىكلا
 يذلا رارقلاب وا .نمالا سلجم
 وأ نمالا سلخ ميا يمس
 راب فيمي يبكئا بارازفلا

  نمالا سلخ
 جودزم لماعب

 لمافتلا يرحب فيك اوكظحالا
 رسيتو انقب !"اويفاقملا ف جودا
 هفشيرت“ يدنحملا امابالونا

 نكلو .سييرعتيوكلا مم راوسلا
 فرط بأ حم راوخلا يضقرت
 ةدجتملا تانآلولا جراج ىناسبا

 ]اس حبي امدنغ الآ ,ةيكيرمألا
 ..نيثأ ..مكسلا تامزئتسم نم

 نه تسيل تاراعهشلا هذهف

 ةبسنلاب ةيئاسنالا كامزثتسم
 امئاو .اهنوعفري نيذلا سانلل
 كانهو ..مكحلا تايضتقمل عئرت
 تاوضتقملا عئري راعش سب قرف
 ءاليمج هلكت نكي امهم .مكحلا
 تايفتقلا عفري راعش نيبو
 .ةيناسصنأ

 مويلا اذه انثيدح ربص يف انلق
 امو ةقباس ةبسانم نم رثكأ يفو
 رسجلا ناب دكؤتو لوقت ائلر
 هيزاستالا تافالملل يتابسنالا

 بوهحشلا» ممالا نيب ةئفاكتملا

 راوحلا دامتعا ساسا ىلع موقي
 ةينعملا فارطالا نيب ءميلاكتملا
 نال كلذلو .طخلا لوط يلع
 نم لك مم انتتالع يف هديرن يذلا

 وه يرخالا ممالاو بوعشلا لثمي
 ةرظنلاو قممملا راوحلا دوسي نا
 ءدححأو سايقمب رومالا لكل
 سيياقمب سيئر دحاو لايكميو
 .ةجودزم ليباكمبر
 سيلو كميجلا رواضملا

 يطرشلا
 سمتن ال .ساسالا اذه ىلعو

 ودب موقي نا نشوب سيئرلا
 ,هلمأث ام ثا لب ؛غليملا يلع شلا

 ديجلا رياسملا ريدي مودي نأ ه+
 لبقيو اطخلا نع دوعب يذلا
 سقثلا ثحيو .ةبئاملأ ةركقلا
 رخآلا فرطلا ميقي نا ىلع ركنلاو
 اهنأد ذقتعي راكفا نم هيزل اعب

 ..ابارم رثنكا
 .يميدت ةلود سيئرل زوجي ال

 لوحتي نا ةيطارقمبدلاو ةيرسلا
 ,نمالا يماجد يف خليم يطرش ىلا
 .راوحملا دشتي ْنا هيلع امناو

 * نلو قارملا هديرب يذلا وه اذهر
 سيفو راوسلا ديري ..هنع مجارتي
 نع جاتنتالا ..رماوالاب زالبالا
 ناشتا يسيلو راوحلا قيرمط
 اذهو ..هيلع ضرعت ةملاظ تارارق
 .حيمحمصلا جهنملا ده

 غلبملا يطرشلا ضفرن
 نم وا شوب سيئرلا انعاج اذا

 ٌملبملا يطرشلا ةفيصب همي
 نم اوذختا مهنا اذه يتعمن
 جاتقال ءاطخل درجم تاتداحملا
 ةوطقك يكيرسالا سرقفتوكلا

 مهدوهجم ارطع مهئاب .ةقحال
 مل امدنعو .قارملا عم يملسلا

 هبيري ام قيقحت نم ًاونكمتي
 نوربتمي مهتاف .غلبملا يطرشلا
 قيرط ىلا تلصو دق مهتمهم نا
 وا شوب انعاس اذا اعا ,.دوتسمب

 ينعمف .رواحملا ةفيصب هلثمي نم
 ..ةقيقح. مالسلا نوديري مهنا اذه

 هذه لرخدل يقيرط يل اناو
 ريرو يل لاق ..مكلابقنمال ةعافلا

 ةيبلغالا نا مالسعالا
 تاوتلا سلخسم ق ةيلارفسدلا
 عي انالعا بردما يكيرمالا

 ي لوخدلا مدع ىلا شوب هيف
 هففاُرم نود يركسع لمع
 ناك اياو .سرغتوكلا نم هحيسم
 نيحا سئاع ءافيثد ديممب ام

 ةيجورلا همه قارعلا تعش مسان
 هده نأل .يكيرمالا نسرختوكلا يف
 نم كلابع ناب عينس ةيجورلا

 لإ معي هيلوؤسملا نسمح

 عضصت نم كلابه ناو ينرفتوكلا
 يف اهروذ هيحاسالا تارابتشإلل
 عوتلا اذك نم ريظنس رارق

 ينامدت اولقتي نا وجرا
 تاميمنلاو ..ابابلا ىلا مالملاو

 لمع ةوطدع لك ق هللا ةقفوت نآف
 همدخ لجأ يدو ءالمسا لخا نم

 الهسو داهاو .هننانسالا
 ,.ميكب اقل روريسم ينبا

 .قيموتلا مكل ىدمحتو
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 يفقنا نا نورس ةماع ل ان
 احر نم ةرتخلا ةيهنلا هذه

 ام ىلع مهلكو .نيمسسملا نبدلا
 ننامملا مهفا يبا برع ودب
 ميسدايمب اهيلبخا نم يفلا ةيماسلا
 ,ةكرادعت يف مكرميؤم دعفل
 ةهيناساللاو .هبورفلا دادعت

 .وقرعت امك ثديش يلا ,مالسلاو
 ةساسالاو دجملاو رغلا ىلع
 ,مالبسلاو

 هراس نوكتل دادخنب تدبش
 مسأاف ءااص ضرألا بالم ةعشم
 ادا اهسقنل دادهب نكت ملو .هنلأ
 هلاسر بتناك امثأو ءاقدينتت ذنم
 مويلأو ,عمجا ملاملا ىلا ةيءاسنا
 ناو هسفقت رودلا دادشب نمرامت

 رخأ لاح يفو رثلأ نمز ي ءاج
 ادق نأ وه رونلا .رخآ فرظيو
 ناي هي تدهتجا امم مويلا دهتجحت
 لط يف ةيتاسنالا مدخعت هجوتت
 ,ريدقلا زيزعلا هللاب ناميالا

 لابخرل رمتؤم مقعني امدنع
 نم نامبالا يف ىماصتخالا
 .ةبئاسنا ناعم اذهتف نييحبسلا

 هيموه ناعمو .ةيئاميا ناعمو
 .امايت اهريقتو اهيرفب ةفيمعغ

 نا فرعي لكلاو نوقرعت عكنا
 ,دادقب يف .قارعلا يف انه لكلا
 ةبابغلا قيرطل مهر ايثذا يل رارحا

 .هتوري يذلا
 لكلاو .مهتانايمل يف رارحا لكلا

 لبقت ال .مهتادقتم» يل رارحا
 امن دحاولا / مستجملا يل ةقرفتلا
 ةلاح ىف مستجملا اذه لعجي
 يف لمحي امك رحانتو ضئانت
 .يرخأالا ثاعمتجملا

 ءاعم نولمعي انته نيفارعلا لك
 نا هللا ىلا نوعرضتبو امم نونبي
 ,ةيئاسنالاو قارملا ظفحي
 ام اذا اعم ملظلا نولتاقيو
 ناك امك كلذ ةلاحلا تبجوتسا
 نوفرمت امك برعلا خيرات
 .مهفيرات نم 0

 ناك فيك حضوت ةريثكلا دهاوشلاو
 ميقلا نع اعاقد نولئاقي برعلا
 يف نويطصيو نطولا نعو ايلعلا
 مهتانايد نا عم لاتقلا قدض
 .نيابت

 قلتم ل .دادغب يف نمظتلبا اهدنع
 ةبخنلا نم ريخلا ىوسملا اده
 يف نوريعت مكناه نيدلا لاحر نم
 نامنالا ةحرد ييوفسم نع اذه

 مكتارارق تءاحو ,سوململاب
 لثمع بير يق نمو انلع قلل
 ريدقتو .ملظغلا ضفر .فصولا اره
 هيئاسالا تامالعلا رايس

 اديب ليثافور كريرلحلا ىقلأو
 ..نادلكلا نع لباب كريرطب دنو
 :اهيه لاق ةملك رمتؤملا سيئر

 سيئرلا ةدايس اب
 رمي ينلا هبيصعلا فورظلا نأ

 انتماو بيبحلا انقارغ اهب
 تايدحتلاو راهخالاو ؛ةيبرعلا

 امهايا ةضرعم ؛امههجاوت يتلا
 ءاشعفد .ةدايالاو برحلا رطحل
 ي نيدحيسملا نيدلا لاجر صحن
 امئلراسص نم انقالطنا ,قارملا
 لست ةرورص ىلا .ةيحيسملا
 يصسلاب ؛ةيبيدلا اتنايلوؤس
 ةعاشا يب هللا ةدارا قيقحدل
 يرتمتلاو برخلا ذنتو مالثلا
 رمدؤوم دفع انررتم .اهباعدل
 هئيدم يف مالسلل يلام نجيم

 نيئئمم هبلا انوعد .ذازفن .مالسلا

 قرشلا ق هيجيسملا فئاوطلا نع
 رمبؤلا اذه يف اننكراتشل ترقلاو
 ىحجيسللا رمتؤلاو ءاييمسا يذلا
 يبولال راسث ببسي ؛مالسلل
 نع ديكانلل ,ىمالسلا نلغافل
 ليجتالاو حيسملا سلا ميلاب
 :مالسلا ىلا ةيعادلا سدفلا
 ل هنيرلا نح بوض عالتخأالو
 لخآ يم ليمفلار برخلا راكسسا
 ,مالسلا

 دالبصلا نم مايا هئالث دقيو

 دايمش يئبين اخرج .يسردلاو

 اهعيرت ىنلا اننايموتو انناررتعم
 نم ةيييدلاو ةيلودلا تافاقملا ىلإ
 لوبلاو نربكلا لودلا ءاسؤر

 ام

 رشنلا يلب نيد ةحيحصلا
 عس مويلا اده اشاقل ف

 ةسايسلا لاصر نم ةعومحب

 ندب امرف كلاته نا انلع ىينورب ألا
 نيبو ةفحلا ةيباسلآلا باراعشلا

 3 تذخعا ناو مكحلا تابضتعم

 .يتاسنالا راعشلا ىحتم لكشلا
 نع ضسعبلا تدحتي امدنع

 ال هدلب ف ةيبلغالا يأرل همارتسحا
 ثيدحلا !ذه حنمل نآل اذه يفكب

 ةمصلا فرسصتلا يتنو لب
 رامشلا اًده نكي مل ام ةيئاسمالا
 مكحلا تايضتقم يضارغأل سيل
 ,ةفرص ةبباسلا عفاودب امئاو
 نا انيلمق اذه ُنستمن يكلو

 راعشلا اذه ناك اذا ام بتمتن
 سفئبو ةوقلا سفني عقريدمم
 جرا ةيسورلا سقنبو يتامملا
 .نطرلا

 نوشضوؤسملا تدستي اهدنع
 يف ناسنالا قوقح نع ىويكيرم الا
 ٠ نع نوئدصتي امدنع وأ .مهدلم
 مهدلب يف ةيطارقميدلاو ةيرملا
 تيدحلا اذه نأ ربتمت انناق
 نمض عقب هنال لماح ليصحت
 لهاد هتايطنقمي مكحلا ءىدابه

 اذع يقدتدحيي.'ال يذئاف_ءاكبرما
 حقري نا عيطتسي ال اكيرما لخاد

 ءسرغنتوكلل باوثلا سلجل هسفن
 مقوم ىلع لصحي نأ عيطتسي ال
 يدعتي امدنع نكلو .ةطلسلا يف
 عىدانملا هنه لتم يف فرصنلا
 لوقت كلذ دع ملاعلا ىلا اكيرما
 فرصتلاو يناسنا راعشلا اذه نا
 هيضتقي ابلحم سيئو يئاسنا
 مكحلا فرط

 زاجياب انمامأ انضرعسا ولو
 .عقاولا نم دهاشر دهاش نم رثكا

 يف نيلوؤسملا نأ فيك ايدحرل
 حضاو ضقانت ي لوعقي اكيرمأ
 نولعفي ام نيبو نولوقي ام نيد

 رمألا قلعتي امدبع ةهضاحو

 نسياوا ءانمتح 'ةنيتاسنالاتت
 مهيالب 0 مكحلا تايصئغسب

 نسببر ديسلا لاق امكو بمسح

 رمتإللا
 يلع جراص لاثم نيا ُدحانل

 ,ةمولطملا يطسلم ,ملظلا
 ال يلا هلتحملا ساقلاو
 ينيرقلا اهلها دويفلا ملأ نم
 تست امئاو بسحم
 ةبتاسنالا عمض لك يضيسسو
 ىلع رداقو ظبي عمض دجو اهثيح
 .يييصصلا يناسنالا سسحتلا

 سدقلاو 1341 ماع دنم
 مب ةرحلا يهو دويتلاب ةلبكم
 .ناعم نمو يهير هثبرا نم لمحت

 نم هزج هبعشي نادوسلا يف
 نم ءزص .ةيردضبلا ةلئاملا

 آنيدل يتنلا نامولعملا :ةيناسنالا
 فعسي مل ام هنآ ىلا حضشت
 مءاذخلا ىف تادعاسمب نادوسلا

 نويلع عوجلا ةيحض بعذي دفع
 ليقو «نويلملا نم مزج وا ناستإ
 هفرصت ال اذا ,ناسنا نويلم ي
 ىقلا يلع فرصت يتلا غلابملا هذه
 ع را اج ةوشرلاو
 راصعحلا لمو فيك نوملتن متنا
 بيلحو هاوتسلاو ماقلا ىلا
 وهو «نييقارعلا نع عنميل لادطألا
 نيداوقلا يف هيلع يمني مل رهأ
 يل هي نوحبجبتي امم ةيعضولا
 يف سيل ذأ 3قدحتقا ممالا قاثيم

 ىلع صدي ام ةذرعتملا معألا قاثيم
 ءاذقلاب يبايسلا لماعتلا
 ,كلذ سكع وه اع هيف لب ءاودلاو

 زوجي # هنا ىلع سني ام هيف
 يف ءاودكاو ماذقلا مادختسا
 هيلع راصحلا عضو يأ .ةسايسلا

 :مالسلل يحيسملا رمتؤللا سيئر

 ةسيواسبسلا عسنارسشنا لسكو ىفاسنتب يناسنا 3 لسمع راسصخلا
 نيمالاو نمالا سلفم ىف ءاضعالا
 ظاقيال .ةدحتملا ممألل ماعلا
 ةجلاعم بوجو يف مهرئامع
 ةيفاسلا ةيتالقملاب رومالا

 ساسا ىلع ميداهلا راوخلاو
 مدقم .ةاواسملاو لدعلاو قحلا
 ةيماسلا ةيليحنالا ءيدابملا مهل
 نيدكؤمو ,ةيريثنلا .تائالعلا يف
 يتلا ةميكحلا مكترئاص ىلع
 .ةيوامسلا ميلاعتلا يف يحوب
 رهش نم ١7 لا ىف اهرسقلطا
 هنملت هدعاقك 154 عاع تا
 ةنلظتلا لكاتس لجل ةنزاونم
 داو رابخمتو اهيلس الخ ؛اهلك

 تارارق معد قبطي نإ للغ
 اهنديع يشيع يمآلا سلجم

 ةديجملا انهتفت تاءارجالابو
 تارارعلا اهتمدتس قو اهفيسطبل
 هيديطسلفلا ةيمقلاب هيماخلا

 ةرادالا ةنباختنا اثكراب انك
 نا نيسنم .راوجلا مدنل ةيكيرمالا
 نع ارداص اذاه راوخلا اذه نوكن
 لج ةيملخ هيفا ةقيلسي اناون

 اهتيبجتل ةفطنملا لكاتم عسج
 درمدم برخ بالبو ملاعلاو

 لتاعلاو لماشلا مالسلا لالخاو
 مئادلاو

 هينيدلا تاسسؤملا انوعد امك
 هةيادق نم عادنب) ةمختسملا
 هبجورلا تاساثرلا رئاسو اماقلا
 اهتانلوؤسم لمحت ىلا .ةلاقلا ىف
 عل اقي نن فيانلا ةيديدلا
 ىلا هوعدلا يف رهاظتلا .لدحالا

 ل ايلاع اهنوم عفرو .مالملا

 قد يف رارمتسالاو برحلا راكنتسا
 لوسرك اهرودي موقت ناو .اهلوبط
 ديسلا ميلاعت ةدسجم مالس

 ةكرابملا هتايح سرك يذلا حيسلا
 مالسلا ملاعب عاسرا لخا نم
 .ناسنالا ةدايسب ةبحملاو

 بوجو : ةبهلا تايموثلا سو
 ةيبدجالا يشوبجلا عيمج ءالجا
 جيلخلاو ةريزحلا ةقطسص نم
 جب نع اهتتموه عفرو .يبرعلا
 ىف اك ؛:ةسدقللا ةيمالسآلا نكادالا
 نم ةقطدملا سآلل ديدهت نم كلذ

 لالثحا نال ,كلذ نم مهالاو ,ةهج
 ةماركب سمب ثاسدقملا هقطتم
 ةمرحو يملسملا اساوُحخا
 نأ يكنس دف يذلا رمآلا .مهندصع
 تارعسلا ةرايشا قف بسسي
 تاعارملا جحؤيز ةييصفتلا
 نم لفمت نا انيلع يملا ,ةيبيدلا
 ىلع رثؤب الثل ءاهداعنمبا١ لج
 ءانبأ نيب يوجالا يشياقنلا تعط
 سيملسم نم ةدجاولا ةهسالا

 نايجتسمر
 هليحلا رمثؤملا ركسسا امك

 نم ليعلا فدهتست يملا هملاثلا
 انتتابداصتقا يقديو اننداعس
 اييدصت ةليزرحو ةيباذدلا اناوقو
 مرح امك :يراضحلاو يملعلا
 يداصتقالا راصحلا يسرق رمنؤملا
 عطمو انئانبا عيوخيو ايسلع
 ءاردلا عنمو اثكافلعا نع بملتسلا

 روما يهو ؛انامرمو ايحومش نك
 مئارثلا لكو قاس هيئاسنا ال
 هيرامسلا

 ىرشلا نه هل نوفرفت متمأو

 بيدلا نيحلملا لاحرلا نم

 مهتادرم روج ال رسالا ىف نومعي
 عاودلاو بهبلعتلاو عاتملا نم
 علارشلا لك يف هيلع ىعتم اذهو
 نيداوكلا لك يفو ةيرامسلا
 ,ةقحلا ةيباسلالا ةيعصولا

 نومي نيلاظلا نأ دحت اننكلو
 ,رخا راطا يف رومألا

 يقيقحلا يفاستالا فقوملا نا
 اذه يف نوتاث امدنع ؛مكفقوم وه
 نوناسنتتو بعسملا فرظلا

 ةحلك اولوقتلا ىادغب يف اوعمتجتل
 :يئاسنالا فقوملا وه اذه ..قحلا
 هللا دمحتو ؛هب زتمل فئاوم اذهو

 نا هبربغ نييخ لاجر نب ردص هنا
 ةةيبعي ةرييبغ هققوملا اذه يباعب
 د 1 انببنص ىلعو .ءانتما ىلع

 ىلعو هجهنم ىلع نإكم لك
 يخيرات فقرم يهر ,هتدمب ىلعو
 ..مايمح ةيقاستالا ةمدضغ يف عبك

 ةيمرقثا الو ةيفظولا من ال نحن
 نبي ابئيب ةضيللمم ةلاحك ادبا
 ,ةهسارلا ةيناسنالا دباحرلا
 ةيموقلاو ةيتطولا عضن اعنار
 ةيناسلالا بامر ةبيض يف املاد

 ..ةعبتاوللا ,

 مفارا يملا ةرجشلا نم وهن
 مدل لعب نوكتل ىلاعتو هتاحبس
 امك سانلا نيب تاهرسلاو .ءاوسو
 ةلملا ل طقف ناميالا يف يع
 تاومسلا بر نم بارتتالاو
 بر نغ فايتبالا وأ ضرالاو

 ..ضشرالاو تاومسلا
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 .اتفعسا يذلا ءللدمحلا
 نومهمسصست ال هللا ماش ن ناو مكفقرمب
 اهاالا مكيادنب نع
 ةيلاسنآالا اهفقاولب اهب اراختعا
 هللا كراب مكب الهسو الغا ؛ةليبنلا
 .مكناهاو مكيف

 ةبطل عمجي انرمتؤم ناك الو
 راهكلا نيدلا تالاجر نم ةزاتمم
 نطولا راطقا نم اودفو نيذلا
 ةبستملا تايالولا ل
 ءاهلارتساو ابويوأو لاح
 نوعونمم نوئطاوم مهنم ديدحللو

 رمتؤملا سيئر ا
 مانؤر مسايو ايك مالبلل
 .قارملا ف ةيحيسملا فئاوطلا
 سافتلالاب مكتدايس ند مدقتا
 دنع ربكا ةندوع ليهستل راحلا
 ىلا صاخشالا ءالؤه نم نكمم
 ةساخم .اوؤاش نأ .مهرانبو مهيوذ
 رايغالا بارببأ ىلع نحنو
 ملاملل رهظتل .ةديحملا هيدالعلا

 مكتماهتو ليصالا يبرسلا مكمرك
 ةساركو .اصئاخلا هيفارعلا
 ىدل برملاو نييمارعلا نييحجرمملا

 عمتجملا ى مهاعملاو 1 1 تملا اعمل 1-7

 دم مكيدايسل ركشأ داو
 هان ماس مامتها نع انويكيلوأ
 انين ءامرمتؤم داققنا ليهستل
 ميو ؛اًرغو ارحذ مكظفحب نا هللا
 اندد متذك امك ,اوبوكنل مكرمعب
 ايمالا سراملاو عاحشلا دئانلا
 تسنؤأ يتلا ةعيرشلا هلاسرفلا
 ءاليسلا هلاسر هو الا ءاهبلع
 ميدحلا انقارعل راهدزالاو مدهتلاو
 ,ةدلاطلا ةميرعلا اسمالو

 م .ريدقلا يلملا هللا مككرات
 ةيوامسلا هياكرتن سيئرلا ةدايس



 يدي دبحلا فلاش بع

 دئاقلا سيئرلا تاهيبسون ىا تيوكلا ظفاحم ىامونلا حلاس زيزع دوسلا لاق"
 يف يفطاوملا ةمدحل دوهجلا ىضقا لذب ىلع ثدكا هللا هظفس) نيسح ماش
 . اناره

 بم ةلادعلا قيبطتر نمالا بابتنسا نأ ههدرجنا_ عم راو يل كافاي 8(
 نوؤش ةرادا يل نيلوؤسملا تامامتعا يل ةيوئرالاب ثيظح يلا يافا
 . ةظطامسللا
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 ديسملا عم راهبتنلا سن يقيس قف!
 ةئيدح نونوؤسملا
 ا

 املس

 ةوسا دعاقتلا نوما مهبل : يضر قيطني له ةيقارعتا 7يررهمجالا
 5 تاطئاحملا شاب ب دمع ل 0 7 54 وضع فارشاب ةيسرخشخلا لاعبا

 ل ا : يسع ىلع قير ةيطدلا داي
 مهتاكماب ةروبقلا ةمركسلا تارازر ي *# و «+ 0 كراش هه
 ثارازولل ةدياتلا رئاردلا ف ماوخلا ملام لل رطقلا تاظقامسب
 انهلمع سرافت يتلا ةظلتخملا تقم 00
 تاظفاحملاب ةرسسا ايرابتعا وعلاج 1 وحل

 كانهو ,ةضظناضحملا ءاسنا
 قئاشصلا قيمنتل ةيملا ,

 _ العف مهنم يثكلا شاب دق ىرخالا
 , مهنامغا ل

 نيب قيستلا يرجي .طرت ©
 مع رورملا ةزهجا قيسنت ىلا اميز ةراجتلا ةراززز ةطملاحملا

, 
 تاراشالا مالصال ةيدلبلا مل. اوملا كلكريصلاب

 2 1 عاجلا
 امك ةيئادخلا داوملا عوسوم نأ .عراوشلا ةفاك يف ةيئوبج
 روبرت دقو ةيميتسلا لامعا بابتلسال تهم ةيولوالا نه هه نم لوالا ةيترملا ْل تناك يتلا 9 : عيطاوملا نم اقباس هيلا تقرطت ل وسما ماس

 ربوسلا يود سنس لسامت ©
 يأ تيوكلا ةبظفاحم يلا ةفيمضلا
 قوسلا لإ نورساتي اهذسحلاو
 داوسملاو تارايسلث مادوسسلا

 ةرازو يلثس نيب قيستلا ةيئاهم
 نواعتلل عاملا داحتالاو ةراجتلا
 تاشاطب تعزوو تايعمجلاو

 متناو العف مت اس اذهر نيتلتتجلا
 . ةظفاعمملا هذه يف اهلام- اهننورن

 يف يناضتنسالا عمضولا ن
 تاءارجالا ضعب بلطت ةلخفاهإن
 اما .ةينمالا اياضقلا اهمج. عج
 ماوكلا ريقوت 'اينمو ىرففلا ريسغ
 لمع ميظنت مت دقن ةيئازتان١

 عم نياعثلاب ةيئواعتخا تايعببلا
 عيذوت حبساو ةراجتلا ةرازو ينيتس
 لكتب شءاوملا ىلع ةيئاذختا ب#ل.+

 ذل لج بياسلا اذه ناو

 ةيهتمالا روبسالا دصب يابا
 . ةلادعلا قييبف#تو

 كررت يمعتلاو ناتمالا ةرازه
 ةيقلمتلا عيراشملا لأ

 ضل رك ام.ةدلئاشإلا
 5 عمر امهم أ

 ةرازوب ةلوؤسملا ةهبسلا نإ -:
 عيراشملا درح ثماك نافشالا

 لمع قرف تلكشو ةيويحلا
 ده .5 لاط ؟هيانرااءيسك

 يف هيمكسلا تاممحلملا عيراظلا

 , ةظئاحتما

 ك اه ةجلامم رثب في .ةيئاذنلا
 1؟عوضوملا

 وذ يضعد دوجوب قلعتي اميذ -
 ظفاحللا ءدش ل ةفيعضلا سوفنلا
 اميق مايوسلا قوسلا يف مهتراجتو
 داوملاو تارايسلا هارشو عيب نضكو
 هرمهج#لا ناف ىرسحلالا ةيثاذمحلا

 +ءطظ لثمل ادم تعضو ةصتخلملا

 رومالا دنع نأ دقتعار تاقرصتلا
 . تهنبا لق

 ذحات تآدب ةراجاقلا روم» نأ 'هك
 نوظحالت ثيح يميبطلا اهسمو
 ان ي ةرينت تالبجسم حتل ايسوي
 تدخل ةئيدملا ةقراو عراوش

 اهناونا حثنت ةيراحتلا تاكرشلا
 2 يلا هم

 رصد ماسيق نم هيلا متبهد
 هنرارنبلا لاوملا عينت يضاخستنالا

 تاراسملاو ةهسقصرالا لسع

 . يفتطيس

 بباجإلا نم ةينملا كاش ©

 رغس نم نواحي مدخلا ةضاخو

 يلا مرفلا ةدوغ لبق مهيمودخم

 موفد مهرشس ا رخو ١
 لونقلا يف تابامألا قودتص نذل

 © ءالؤه عمر جلئادبس فيك
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 هده قل هفماغآلا «رئتال نا ع
 اهلئاع ىلع بدأ ةطقاخلا

 ةروصب سدجارملا تالماعم راخاما

 لوح تاثوعم هبا دجوت «و ةيلوص'

 نا ثه» هطفاخملا ناكس ةمجارم

 هفاكم هقسضد هروصب قبظي نوتاقلا

 اقم

 نم نوعبقملا برملا ةوحالا ©

 نإ ييطظرم اوجد" ريدلا يططولا

 ةيقادغلا داوللاب ينطاوملا زيهج-
 .ىرخألا تاضفاحلاب ةوسا
 يبيلملا برعلا نم ريثك كانه ©
 جئاعن فيك .. ةليوط تاوعس اومدح

 ؟ةيلا'' مهروبا
 قبطت ةيقاردلا يئاوقللا نأ م
 ناك ماوس يبرغ وا يقارغ قك قيد
 ةلظناحم وا كوهد ةلففانعم ق

 ةبلاملا رومالا نان هيلخو تيوتكل'
 نوكت ةظفاسملا هذه يشئاسل
 تايبميلعتلاو ظباوسسلا بسح
 بجومب ةيلقملا ةرازؤو نه ةرداعلا
 نوفاشلا

 بارايسلا لكايش يفتقت-- ىنم ©
 ؟تيوكلا# عراوش نم

 هطعاحسم رورم ةبريشم سماق

 تارايسلا لكايشف ةفاك عقرب تبوكلا
 تاءارخالا تدئتاو ةكورتملا

 كلذ لوح ةيبوماعب'
 طماحملا ةداهس اركش ©

 , مكل اركتش

 ة؟ارا هدملا لاق - )17/5 نميسحلا

 .اههه محا باكل

 راحته لا تهت
 تلو ىلا ةبيئارزلا رسصارسألا ثننع

 تاغسجلا بيفي انبخم اهيبن بيرنأ
 بعص اهارما اهدوكل بغرلاب ةيبرخلا
 ةلتؤ فععت اضيار ,اهمظعم جال
 .٠ لاحملا اذه ف ةيبرغلا ناريخ

 يذلا لئاهلا روصتنا ةجسم نالاو
 تالابملا ف ةيبرملا ةنتعدلا مدهش
 ةداج تالواعم ةملا يان .ةيبطن

 كلذل يدصتلا فدهتسن ارهؤم ترجل
 سمي اسب 3 ةلثمتم ,نارسبالا
 مارسجاو ١ ٠ تاواشتسالاب
 ينيلملل ةبزاللا قلامتلاب صوحفلا
 نب ىلاتلل :نيستجلا نع جاورلا ىلغ
 ةفرمسو ( ةيفارولا سارمالا نم مهردخ
 ايئازو نيصمبل مهيصمب قفاول يدب
 سافلا» علت نا لملا رمالا كرادت فدهب
  «سأرلا يف

 ةيثارونا تنراضتسالا هذغ لوخ
 ولخحي يللااو ميبابشلا نيب نآلا مث يكلا
 عمود يسب تحت اهنضب نا ضفبلل
 ناك «رابتخالا تلق تاجوزلاو جاررالا
 اقيقحتلا اذه هءادنلل» م

 نيب يهولا ةيسن دبايدز# ةجيلم
 رعبك هراع اباجتسا بابشلا طاسوأ
 لسع ةرورم نم رسدلا همتحي اب مهسم
 نم لكل ..جاوزلا لبلا تارامثتما
 نايهذي (308لاو باشلا) نيبيطخلا
 فّشكلا عيقوتل زكارفا ىلإ

 . جرح نقلل
 0 فاشتكا ناي رهتان# كلذ ل
 جاوزلا لسفاي ةيئارر ضاوما يا ةرهدق
 دل تاسزا ةبجيزلا ةايسلا ضرعت وأ
 , لاسلنالا ثو ده يلا ةياهنلا يل يئدؤم
 ةدئاسلاو ةيحتتملا تافبصلا

 ةتازر ىفارماب ةماطم 03
 سشارمالا ,ريع نرخ سبه 0
 سضارسالال .ةيقفخلا يقارمالاج ةيتارولا
 اهب دلوي ةيذلش بوبع يه ةيقلخلا
 فلذ يهف ةيثارزنا ضارمالا اما, لططلا

 9 ' وا نيوب وه الك د ينس اميل وأ نيوبالا
 انهردصن نيتيلغ نم نوكلي - قفورعن

 تيطعت يتلا عيبلا تانيكام
 ةيجاصجز يا ريتاحسلا ةئلع
 ةعطق امبرو ةيزاغلا تابورشلا

 دلوقت ةسطق لباقم هتالركيش
 يلع تلظن , اهيف ةحتف ىف اهسدت

 نا نود نِرق فصب نم رثكا اهلادع
 يوس رثدي ربيغت ا اهيلع لخدي
 ةرينملا علسلا ُي طيسيلا حيونتلا
 نم عجار اذهو .اهبدقت يتلا
 ن طيسب ليدعتل ةيغادص ةيخءان
 .سحت نا لدبل , ةيئحادلا اهتبغر١
 لكن ريبعت شم هتالوكبشلا هدطت
 ةبلغ لمحل يلخاثلا ءاشولا
 امبير وا ةكلع ةهطق وا رئاجس

 : , تابطرم هجاحت
 لو اهلكش لع .باتيكللا بيقيو

 كلو , ةدكلا كِلَب لك دودحس يناطد
 تمدحلا ةيبرفلا تاكرشلا ىدحا

 نا ردبيو , ميعتلا يلع ارخؤم
 تتقولا يف بسابك ةيكيرما باكرش
 , ةاحبالا تاد ف لبعمب هسمقن

 هرون ثادحا ةحيسسلا بباكو

 موس اذهب ف ةيجولوتكلو هيعاشسص
 , بانيكاللا نم

 هملتج عصب نا ناكمألا قف رامو
 دحا ىلع طعمبو هحبقلا يف لوقنلا

 نلف لصحتل رابخب يبلا راززالا

 نم قنلع يف هلماشش ماعط ديحو
 ةدورم . نالسرونلا وا نوركلا
 ةعطمو هكرشو صكسو ةميقسم
 هيحو ديب دج ىلا بشن , ريخ

 ىف كيلا ميش ينلا مايقعأا
 مرتان طلا

 هجرد لا هئدكم ديشولاو

 ةيديصاا سدب مث اهكواندب . ةييمم
 ةييكالاب ةظحلام يرش مجبع ىف
 نلجانل سوو ري كسم نق ديو كمح
 هيحزر لواسنو تاّظحل ق ماعللا

 تاهت نم لتاب هتحاسو هنهش

 مهطم يأ و اهسوامم ول اينقلتن
 «ينينزسلا تانحولا هعاطم بى

 مدس دثنلا هبيكاللا لكس عض ادهش
 عسلا ةيبكاش لخعم لك يملا
 هس دقو . يكسامؤوسيو»١

 لى نسب كنب ليكشت اههما اخت
 ةيكيرتمالا نذدلا ضمنو ؛ريلكلا
 ةهيسيايظترسلا هكرسسلا شنو
 اسا اههيا للوعي ,فريسوتو 1
 هدمدنخحلا ددك يف مولل انيطح

 رطل دداع) لل" يساملا عقاب .اقمشن

 - يرخه3 نيئيلغلا و ر.مالاو بالا
 نيبو ناك ناو ا مل

.. 

 سسسول ف دسسشلا
 كك حس ست وج

 ..219 زسسأا خمس
 سوو

 ةدصحشلا اصحعتاو

 تكراوسمتلا نسم

 تا ب 2 يي
 كاتانامتم نانيتارو لتخس نيثيفلل
 نيدجلا لع رهظت يتبا ةلملا 00
 ىمست يلا ةطضلا يه اهب دلرير
 0 داو ««ادلاسا+ ةفسلاب

 ل 3 ٠

 , هيف ىتثا لايجالا لآ اهلتنيو
 تالا اذاو الكان قيضتو
 وأ ةنهم هيلل مكحتت يتارولا ضرملا
 ثري نا ءارجدب هناف ةدلام ءابيدع
 نئيوبالا دخا نم ةذهلا هذه نيشجلا

 نع يل ..يثارولا فرقا هيلع رهظي
 عم ١. ةيضرملا ثاتبعلا لففت
 0 يارا يدب

 و /نينج رهافتت
 نب نادلاولا نأف 1)) كدحي 8

 تايرك ٠١ بياطلا اون مدعي نهي بطلي
 بدا اليست لمعي وفشل ١ نآ
 ءالقألا ةرشالاد ىرالا تاع فيبشر
 نان كلال ,مهتاثه فمن 3 نوهباشتي
 .ةسهلاوا معلا تافسن خبر مسي لئطلا

 تاركساسالا .لانليرط بامتف -
 .ةيئاقرلا ةئايرخلا امكادحا ,ةيناروخأ
 .تاليلحتلاو نسرحزلا ةليرط ةيانلاو
 لمشتر لتم؟١ ةقيرطلا لوالاو
 صارمالاب دهلاوللا عيدجل اهنارو ادسم
 قالذع سمو ؛دلنلا ف ةمئاشثا

 , جالعلا بيقاسإ ريطت

 ةيتارولا ضارمالا مها

 1 كافي (هعاشتن .لفطتا ناك يلاتئابو ,ةلاخدا وأ لاخلا
 ةط ةيئاررما الا  ”انباو / يا ع هانبأ كادي
 يلا ارو ضرسي | تاشسلا م١ يف ةلافلا و: لاغلا
 ارِهظَي 1 هتلر ثانالاو رركقمل ثرؤب , ةهتارولا

 مناوناا ىبغو ضرس امأ
 عينج ىري هب باصللا لبجي يدلاو جيلوباو ةياقولا , فدهلا
 0010 ل

' 

 ةدحاسسسمك ولا ححسمي ز مخل

 ةيسيئرلا تاصايل# فقاوج ي ىمد»
 تاراطلاو تاراطقلا تاطحسمو
 عماصملاو كراسقلا نع الضفق
  اهريغو تلاكلاو

 يف يينوؤسملا دخا ديسيو
 مادخنتسا يف عسيتلا يا هكرشلا

 ةجاح ثيدحيس بانيكاملا هده

 مانقلا بينرا ,شافرلا هلل يف

 انابسف ديراب نيزوك ةيسمرفلا ,
 مما بفيصوذ .نوقلا دونا
 اهسفدب .اهيدصا ىف هيوسخلا
 .اشدضسو رجاكلا داما بعفوو

 .اضنا اضالخو نيمنلا .٠ بعاو
 ركب مل نيلك الييارع ام .ديكف
 سنال كلو اةهيباخ ىلا .ىرم

 خص لامسلال .انرفي ميس. لنه
 صضوشللا تاباشمع | حا

 يف افتبام ناك نفك اويع و
 .تناببهو ةييرف ةيييمنرقلا ٠ رشلا

 ترض ىف وشو ردقت" دكلمعاع
 ةيفاصرب ةيباضا يثا ندب نتحلا
 درغآ دحف هيلع اههفللا ذاق
 هسااراستقتم عاسْا يصوسل -, بكه

 عيلتم ةقرتم ؟وش اظانتس) نا نص مهيب

 .روكذتا

 لسيبلا ديعاوم يف رطملا ةداعال
 لواش تاداع يف كلذكو , ةحارلاو
 ايا ١ رشا ماما نوكيسو , ماهتعلا
 ةبجو ْل تارايخلا نم يذكلا + ناك
 دهكالا نمر . 'هلوانتي يتلا ماعطلا
 تاريبم كلام دعب ثدحتس هلا

 نيرتتلا يبو ةموخلا يل عموتلل
 ةينيكال9) لمحت ىا لكمي ثيحب

 هتافونمةن ب ,.. هتجوزت

 موسك رسكأ مس لمصاس

 طعس نأ ىسسدصصلا هده و

 مهوبس نرامسي نه م31 والم ديس
 نسيراب لإ فرايصلا# دلال ةعنام

 راوت بدجحتا اهنا سروت بلابو
 ماارم هايثا اوسنارف نم حاورلا
 تحلل اهيس عاهو ال لو ةماممج يفد

 جوس مل يدلاو دفع اهظير ,ىذلا
 دليق تيسم جاوزلاب

 هور نوكا نا بيزا . بفاضاو
 دلا مما نف دمج رملاب ديالا ىلا اوسيرفلا

 دظمملا هنعو ناك دوتحو هل غي

 بلطتي نيزونك بمدقب افكثمعو

 بدنا .قونملا اهتييطخ نع حاورللا
 هنارقتسا ةسسرتلا ناققلسلا
 مس اسهلاسسو متظلا اديلا

 بيض لدحر نم صحو رفمس
 بس مو ساس كل سروك نكد

 نب يول نمر نماضملا ةراشسمال
 , سرس

' 



 ير ع هم

 ةيتارولا ضارب#ا عيمج نا يهو
 ا هجول ةيبردلا ةقطنلا نإ ةرشتمملا

 يسثا ف ةزصع مدش يقدلت نا ىلأ ةلماق
 ام ريتك , اهصقن هقئلمبا نم

 مثلا ةيييدعملا لصارمالا سا رجتكلا

 را تاسوزيتلا وا ايريتكبلا اهببسج
 صعب جاتنا مت كلا ,تايليلطلا

 3 دينلا

 |[آ[] | ةقضاسل [ز
 تالكملا نناددعا برشنم ,ددم لشقق

 ةيرتبتكا اهني الاشم دييرفل"

 هن ضرس ةميرخ ةرهاش-
 هجور نأ سكن امدنمل . صعبلا
 ربك بزرفاننو .ةدسع ترزداع

 لسا ناكم ىلإ بلقساو .ربشالا
 قكاورسل ديد نم دسحلا لا بداعو
 ىلع هلحللا بئلطاو هندهاش ام
 هسرسكم ., مسا ةريش اطل ماشا
 ,, هيسيحلا نع 2ةيمنالا

 بلابهشا ,لاصألا رثس دعبو
 نم ديقنايللا تاملاكملاو ليابرلا

 ىعدب ,.هلكللا يلي ,ءاربعلا
 تراجنل اوصرعب مهنا اهنادتصا
 همنانم ىلا ءادجللا عقد امم , هلتاعم

 اعومش رتكا هنا رايبشاب ,.عومبولا

 ,هكبرل اهذنغ نطن تناك ٠

 هده نحب بامؤلغملا هربدب مهزو

 نع فرزي اه .كئامش يأ الا .ةرهاشتلا
 ةضرالا هركلا ناكس نم /57
 ركاب وا لكشب اهل اوصرفب
 ءرهاظ ءاملعلا صعب ورسنو
 هفراخ ود يلا دسجلا نع دامتنالا
 ربط هئاط ةحيمبو ناسنالا كلمت
 لوفي امتس لالص# هير مدوجوم

 مهو درجم هرفاثحلا دده نا نورخا
 ليقعلا لصيسي .للايطلا هنيبمي
 «كمجبو بفؤم لكشب يعاولا
 موكدو .اءدوحوم نسيت ام روصني
 ٍِك تحاسلا .ينريركم زارا ووتكدلا
 هةفماج يف ةيسعتلا ثوحبلا دهم

 براجت ةيبانمو ةساردب ,نروفسكا
 هما لوقيو .دسجلا نع دامنيالا
 ةسارد ف يصاملا نرقلا عبر مما
 ناع كشي 3 يملا ةرهاظلا مده
 دقو .ءاهنودنع ةيعاكعاب ىالطالا

 يف انالعا هدم ليل يريرتم رشي
 يصاخشالا مبف بلابط فخصتلا
 اذه نسم ةبرحت يلا اوفرهن نيدلا
 حرشو :4.لأ ةباتكلاب عونلا
 ىقذت ..لبفلابو .ليصافملا

 سفن لئاسرلا فالآ يريرتم

 ةأجفو

 نا اادبنا بعاظتساو ةحويم

 اهركب هجن اهيلير رادتحااب
 , خمطشملا لا كلذ رمم اننا يداجو
 دمع ةركذب اه لكو ,يولاصلا ىلا مت
 هكيرالا للاخ بسلجح اهيا كلذ

 ؟رخا ناك برعشو ماخرمماب
 ؟ريخب نسا له اهندا ى حرقت

 ام يدياش بطخال ,كلد ءابئاو
 توحي ترعشل , اهيليمرل ندح
 بعمج يلاثلا مويلا قو .دعادش

 يلا هفرملا تكرتو اهنانجامس
 رجا نكسم ىلا + ميد غيم اهيمسافمت

 روقمكدلا ىلا ىدنابعه تيتكو

 لق هيدهاش ام هل حرش يويركم
 تديشاش اننا ةلئاغ مونلا كلد
 رو قيطم تمم ف بيفع ءاذيتا -
 .يداع

 هيمان اهنا ةياديلا ف بكظف
 اهنا هكردا ام ناغرس اهنكفو

 ىئلاقد ١١ دعبو ,كلذك تسيل
 دحبو ماري ام ىلع هبباك نا اهثلاس

 هاجف اهبعو ىلا نينا تاع قئاقد
 | خبطملا يل تتكر» سلاقو

 لا اعف /6151 بمحلا

 ب »ا رهظت الو ةيثارو نانس نولمبحي

 تلصح ةبيرغ دهاوشو تناوح ||] كنيس ليف ةماخ ناتانلل الص قياطتت اندلع هر تلاع جار هزي لا ركور
 اوينك ىيدلا عمجا دقو ..اهباحصال نظمي جاتنا نع الصف .ةيسوريفلا يتاح اقلوو ؛مالا تافص خم بالأ - بالا ةقثاش

 8 ةمراح ةدايسب اورمش مهنا هينا ةيدالملا مدلا تاقتشم يقدس ةينارولا يارس ضارمالا نيب قيرظتلا مدع نمو
 . 03 ١ ١ هو 00 يد هنا مهضعب ب لاقو ,ةبرجتلا ءاثتا فله هوشلا ةريتكدسلا يثكتو -( سصارما ةمبرا لالا ىلع قدحي لولا ا دين رولا

 07-210 سلا كل م ا 0: هن ]| دس مشو متن سكي كين م :رجتلا راركت هذاكماي راس 1 اذه ل ايفاح . . ةهئأ سضارماا عبو
 0 0 امنيح ةيرجتلا دوجوي 1 هينرجي  لرقتف ضحعبلا نب ةيتارو .ضارعا كانغ -

 1 5 لع موا لق انام انتم (] ياس شبل يضاجت نكانشرو .لاجملا اذه ي تازاجلا  ةةفاسا # ةحما ةماو م
 : . قال :لاشمو /كادح دق ١ 1 رشوتلا تارنش لالخ ..سكفلا ||| كيرلا همت مح دقو .ةيرحشس هر ٠ لميا التم فانهل كلذ ريخ ةقيقحلاو
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 ل يق يفرك عاطف انج هدعاسم 1 :ةماع تسول دصجلا نم جورخلا ربع ا" خبطملا ىلا لميبس نم نولاص ْن سلجت تتاكاهتا ةلئاق || س5 رت سو بئاسعم اظدل  رصيطفت ةدحولا لالط سس مخ ضرر و كلش هنا اذه يلم حش
 بلجب طيقمملل حاتذا ثدحي ابيرغ ةساردتا قحتسي اتينا هتركذ امنا لوح رظنت نا اهيلع يفبسي ناك نأ دعب» ءانيما لوقتو .طتاحلا امدح ,نويرفلتلا دضاشت لزنملا نع :تايليشطلاو ايرزدفبلا ةيئارولا ضضارمألاني افرم ؟١ يلوح _ ل ةيوعتتم هك نع ةرايع نوكي قا
 ةةيحسا ا هيعاطستلا يضدن زول 8و افلا متل ل نا الا ةيامع كاكدو ل رو -_ 1 1 اي ا 1ع اا ص

 قرصت صندل يئابلع ظعاو ؛ 5200 للملا دب ديو نع ىرخالا يه - 0 اة ومجأ 00 "يفت تصاب ةمتاو نيتلاب تادبو ,ينفإو 0١ >- جسشوم"نم ىرخالا يه لكشت : : : 1 ْغ
 < روبات .كعابلا نأ ةلحالم ,ةهرجدلا هذه ثاحاب 1 27 نا اهناقباب نا لوتتو «لسجلا نع لاممتبالا» ةرشانا وعلا ميركل هاا 7-2 ا

 يفت تجب دعفدا دجوو هءدصج دلكاش فلاثش نا ضعبلا دقتميو 0 ,شارفلا لا يوأ نيبح لل ثدحت 31 اي
 ةسيئكلا 0 0

 كا عادصلاو ةبرجتلا نضارعا نيب ل ومال ةداع نوكي ىديرطلا زيزا عاسسب ةقداحلا ادبتو يتلا يدياه اهتليمز ءاخاب

 0 8 ل | ١ ُ 5 كلا 2 3 هثينا تبتدي امء.نعو ..نويرفلللا فياذيو ةيدبطلا ضيذ لف مونلا ىف .نكلو عرصلا تابوث وإ يفصنلا ,زنيرور ةياور ميريرتس» ربتدي | اهدعبو ,ةشوشو مت .لصاوتم ةدضاشم يف ةقرغلسد بردمد

 لعب موتو كينج نح تامنبا حيا نيل نأ نوكيو :انهنيب | كطتع ام اصوصخو ,ةياذلل ةربطس م. ور, نو ىارهرا نفلحاد نم نشكمتن ملا دوام الشو نا

 بتاتم) هئس وا هينيمرخ مدخاولا

 عيمج يصرلل مامطلا نم رثعا اميرو
 عسوبلا اخينا نكمملا نفو , ناودالا

 ياسيلاو هوهفتا ماقس اهيف
 نم تاوكا يف هيراغتا تايورشملاو
 ءاطعلا همكدملا نويركلا

 اش عاصا ق

 ينل رمقتسمو

 . ميدض افعل اي

 رلاصم> يرثعا بايد قئحتنو

 لكشب ._امشالملا هدش دورا ةيركرس
 تاحادسدحالا هناك

 تامرلش كلر يلا فابصنو , هكاوقلاد
 تايعوتو تاسنؤمو رجا

 ميسو ميس هنا لوقت ةسياظيرملا
 هكروم بساثع يلا ىزتعا هبيكام
 نوكحضلا اهيف يمرتلا ماعطلا
 هيبكاملاو , مامطعلا ايافبو ةغرابلا
 موقمل ضاخ رويوم اهنف دديدجلا
 نكمم نيح رغصا يف همامقلا طمصي

 ,قفشلاك انفاخ ةفروهلا ءوص |
 ةديو .بارطضالاب ترعش اهتيؤر

 هظفرصلا لحاذب ةاسالا فاوحو

 لقبا ىلا رطظنا ؛«ىزدللا قوف امدق
 ودبيو ظالبلاو جمطسلا دهاشاو
 ,,جساو رمغو ايباض رطنملا

 لبق تاومالاو ث[نازاهالا ثودحب
 دسجلا نم جورخلا ةيرجت تودس
 هذه لثم نأ اريضشم ةرشاس

 رادهالاو لقبتل لمثلا نم جدن نجع

 «لكرشلا ينبكلو . يبطننسو
 , اهفيرشت لدق رسبك ردقف عممم يك

 هكرش نم . كرالك نود لرقيو
 نم عوتلا امه نا . فريسوتور
 لإ هيدجلل مسمي فوسب تاسكاملا
 سايحعو هبيم طق لنا . قداصلا
 لما لكذي هميرسلا مايطلا

 رغب هةريلل ترغلا هعدخ ههتجاول
 محمطملا لففي سرح ليللا يشمنتم

 «هبمكحانلا نع الصف . يسترلا

 . مهونلا ثيح نم هةيداصعألا
 ماود ى سفظوملا ددع النا لدم

 واداجاح لادق نوكن ال اميرو , يلدا
 هرورصلا نكلو , ءالرتلا نم بلط
 دنيكاللا عم انبيز , مهدوجو ىفقن
 نا مجاو تطوف عيطتسي ةديدجلا
 هسدج يف ءالرثلا ها» يبلب
 تانيلظلا بتناك امهن مقرغلا

 كفن هم امصلا يف هجوبلا اذه نا

 هييكايحو .شقلا كوكدت ههلمعا ليهم 0 ب ةسسقم ر ةسيو سي ةف رسض ضقلا تاسعا سنس

 نع بفيس مساييسسيسب ملاذ

 ناو لدي قارشلا هطقث بيعت
 همام نجم غ للا اذه ةباحسا
 هةيدكالا , هةكامزيوالا معاطللا

 روسكي ذسلاؤ ةسني زسلا ىلع ترصتقاو اشنيبها تدفن مدقت نق نكدي مججلا ةلسوملا

 ,اههتارمو تاباببلا زوشب اهيهامم
 مدخمسم لازبام يبلا تايئبعتلا كتادكو

 مهر بوسلا يل فيظدسلاو سلا ىلإ
 يهز ةرصاحمللا فيطميلا باود؛ روقتس
 هحازا يف مدكتسي اهل مهادلا ناهوم

 بيو ,تقفاليا وا وبكم نأ نود نع
 قابطا لكش ىلع ليسصملا
 : ,نئولالاو لاكشالا

 ودك ةياع عابسلا سرامب
 نأ دفن اهتيمش؟ بدقطام ناعزس نكلو

 تكوبلاب هبه ضيعزساو ديرورص تناك " 8 يسب ليلا ف ماخط همظو 30

 يب سرا ةنبيملا هذه يارمامج هيرصاللا .نسدقو نشر دصعلاو باي 41 نبا رادملا 522+ يسم هبا او ةعيع .ايدصالا دخحاو اهملالل نارها | انكطط بمقر سسزوك نا رود لافو
 ماييتلا قمم ثيرحح يروصلا فيرلا | ناودملا بابل يف عاشقا نحوالا مهاب فسم يقم لا و نمست عاوز دهايمك | ناغ اهنارت دصغع ىف اهتييارب
 0 انضيإ كابو ةيرشتلا ةينابزوهكلا قى ةمدخلاب انامغ ريتك ندح ادهو رسضولا لفحتا لالخ بيشو سيمرسلا ىلا نوسلا انهديطح
 ع نايلعا يلاظلا يي يهل يتلآ قف دم يبقا ةستفلا يسارمكلا  رسصسبو ليولعلا ييعدلا سقلاو بسشلا علا قافطا ليسلا ىنلا «يادصلا | دسسم دبيسيلا تاسشاتنمملا تفرش م١ هلوان# روصدنلو .مهعاطملا مياخ نيروك بسنلو حاورتا هككخرم  فصضوب ىلا ىلع نارسم اوسيارغ
 | قايطالا عوص ةكيرط ممتعبو شفنا نب طببب جرب لع اهيعافش  نشلا عبس يش ةممزفلا رهتكلا  مهطلاو لسا باو ,دسيولتا | تاوص يم كنوض اك كرتمملا نايسسيما ٠ ةدحاول؟ هئيقرلا يف مايلع ديحو اهل نارسملا ده ناك ىدلا جاورلا | داموؤلا لعب ام رشع.. ةياد لقفلا
 بالاج ىف الا ىنطن ال قه وهو

 دحورلا نوكب امدنعو ترشخلا
 دماج

 نللع نيروك بتاضصخ لمفلابو
 هلماك رهبا درسمل دبب هعئاوملا

 ىلا فاقرلا لفتح مسازم بديحو

 اوسنارف اهيطخ
 ىشو ءاعاشلا نم نيروك تبخر دعو
 اركش لوشتو حاورلا هئاهش ليجسم
 ياو جفرا نأ بعطنينا ذهل هلل
 « ةييرسلا ههدعلا محعاطم اهي ىيضور لا جيختسص  زالا

 . هيكييامويو 34 مهعاطاا بلي

 نفطولا بارتع بلظدم لمع وهو

 لهف , ةذنحاو هينكام هب موقب نكلو
 ربت املخد انبآ لوقملا كمن
 رشع دعب هيكيرامونوأالا مهاطملا

 مي لق كلذ لا لوقب كر اك نو

 .ةييبنك تامركتبسف اكرئيوو ةسمدط

 نصتإل نايوملاو رشمو اروي ممنو
 اهل ادهم هسوسما لكدكملا

 موفلا انرو يف هييسكلا باحكاتشهلا

 بعف معو اههنك ياسا بدال رعوب
 ةدلط ءاسعلا ىلا كودت'ا ميصدسا ارتعوم

75 

 '*ربجو هنييقلاو فياهتجلاو يمارزككاو

 تاهزليبم لا نك 3 نال“ لج دم ىسلا يم
 ؟ابوقالاو هسرلا

 فيركا ىلإ اسرع ام لوأ مخخلا
 شل رسافت طئاسبنك مهن داما

 عاؤساب ماشا يترك صنم برهمبسو
 ريسق نم ةيااواقم ةينيياع ءاسسبا لمحت

 ئ

 هطاسحلا رش ىق رولهب بدخ وم ماست
 لسكداو اهل ممالللا سفدا ماسحاب

 رسب راو عابسصلا نم كوبا _ ويه رتحلا
 نم هندانلا ف رصشسلا عباصب ريبخ و

 هيوتيحإلا
 ياكاسسفلا و قمم ملا لت* دمو

 فوقفلل

 تاعاسملا زريا .نم قابلفالا ةيءاص

 قابلت بم عطني! قف . ةنيلربملا ةيسيقلا

 صارخأ عصو اهمها ردك صارخا رسفلا
 .ماعظلل لاشعإاو ءزيكلل ربحا ناتعفلا
 رمكلا تهل يمرغ لكس ىلك رجا عومو

 يق جلس رهشلاو جمفلا بايب ناقيس
 لحا ره ةرصمل يداحج مني ءابلا

 يتلا اخرا ءاكدو ةئطعغ لع ةيولملا
 ةقّشسست امثاو قهحه مسرب يمسنال
 اهبتمع يف ةيدبلقتتا ءاقيرتعلا
 او ءاملاب ةعولمملا حمذلا نافيس
 نهيب يهبتيو كاوا نم لصعلا
 ةاللخلا ضمب ىيفو ,يرتاخلا ىلا
 ١ : ص اا اميسنن ببيتك 2١ لع ةضل .ياحكلاست ريش ىلا تو دما ةلمتءلاس يلكن مآ قابطالا ماه ةمم ةنزيدنم اتت

 يا ل قادط 6١ هةيكاشش ىف لعيب رسفل 7 يقام و2 فقس سانيا بوبس قف هن راد ربولظب وه ,نالا بدح امو , العمل دنالا اأاقرشصتو قباقد الب ترمشساأ قبعتو اينالولع حبتلا نافيس مبمدخب فاقع رباببسلا بم قمسساو  لوجاتلا يسم 3 2 5
 هلاكتلا يل يدفتا لمعلا ةكارم اهيه
 ,هيازعلا ذيسدنهلا ةيوسزو



1 
 114 ميتا  ءااان ل7 ؟ 1 يسمحلا

 يبوروالا ناملربلا دقول هلايقتسا لالخ

 ل والا بست انلا نم ةلاسسس سر

 يسسسلاظيي 8! ا ر ز وصلا ىسسسسيل ر ىلا
 ناصمر يساوي هلع ديلا ليقتسا
 لوألا بئادلا ةروكلا ةدايقا سله رضع
 ديسلا ةيماملا ةليخلا م اورولا ىسيشرلا
 سيئر بئاس /يسوئيم رت وترعير
 ناكزملا وسع رام وبلا

 دهبملا يلا ةناسر
 «ازرهلا سلجم سيئر يتويردتا

 كرتشملا لمعلا ةيمهأ ديكاثو
 فلتخمبو نيدلبلا ل سلو

 لواستلا ريوطت ةلمارمل تايوتسلا
 ةديحبو ةيلاحلا ستلحرملا ف يئانثلا
 ةكرمشملا ةصاصلا يتنادحي دما

 روت مجسني اميو يقي زصلا ني دلمتلا
 لوض امهثيب ةينابدلا تاقالعلا

 ةيماملا باودسلا
 مدايل سلعم وسع ديبسإا داو

 نا ماررولا سيئرل لوالا ببامن ةروثلا
 نم لبمت يتلاو مالمبلل ةيدحملا ىوقلا
 ىوق يلع رمهتدتس دجعو سالخاب ةلخا
 ديسنلا نآ ىلا اريشم ناودقلاو رشبلا

 هيج بنثا يسيح مادس دئاقلا نسيئرلا

 نم هتايمحات ف ةءااسلا هميللرو مالسنلا
 3١ تاهارخالاو تارئابملا لالخ

 "هياب «رارعتساو يقاربلا اهذخلا
 يلا لدسلا لك جاهتنا يف صالخاو
 لماشو لرلاعو يخيف ماهس لا يتدؤت
 , معمل راوجلا قير نع

 ماصنما ينوليم روق ديسلا فكاو
 قارننا عم اهتاقالع ريوظتب ايلاطي»
 نوامن دانجيإ ةيمهال ابوزوا يهود

 قا رلع ؛ددشم برهتاو قارعا حمم عبسو]

 ةخاسلا ىلع هنهلل لوذلا نب يقارعتا

  ةيلودلاو ةهنرخلا
 مايص سيئرلل ديبسلا ةداعق ناو
 ليخا نم رارمتساب لمعت يبمخ
 ةيهفشلاو ءانبلل دراوملا راملتسا
 مهتاقشنو .سيقارملا .بمطاوملا دامساو
 نورس ألا ماكحلا لمشي اه سهلو برعلا
 مهيسقتالا ةووسنلا نورسملكي يبدسلا
 , مهبايسالو

 يلاضيالا مامنا يأرلا نا لاثو
 لاو مالملا عم ينااعلاو اكاو
 9 يرخلاب نيدامللا تاويعب
 ١ ةيريتانكدلا تادايقلا
 ملا ثا ثرثكت الو لاسنالا قرح
 هدم برعبا بهييست

 يكيرمالا سيئرلا ةسايس نوضفري ايطارقميد ابئان
 ش وحسب قسسق الت تا راسسجفنالا
 ناودعلا دض ةيبونجلا اكيرماو ابوروأ ِق ةمراع تارهاظت

 رار شع جاجتنالا ةكرمس مظاعتت - تايصنالاو عار  مصاوملا
 . قارملا ذه نمالا سلجسم هذختا يذلا يكيرمالا نلودعلا

 شوب جروح يكيرمالا سيئرلا تارهاظتناو تاراجفنالا قبس و
 . ةيبونجلا اكيرمأ يف هقنودج لالخ

 ةسايس نع يغتاب .ابلاطم ابورما ل اضيا تارهاذظتنا دعاسصتنو
 يبرحلا جيلضلا ل يركسع ططخسم ديف: يلا ةيبارلا نطتضاو

 قشدي انالخا يكيرمالا بازنلا
 قارعلا دش يدفسم ده هيلا نشوب

 بداح نم

 نويطارقميدالا ردم نطتشاو 0

 فايل ع م

 :رقلا ةقامدملا ةدادإو

 السي جبال ١ اهني

 هد

 ارباك نيذلا نيرشاظتلا م
 «مالبببلل مهل برخلل اع

 ل ةيسيئرلا رواحملاو عزا ارفاطو
 ددنث تاتلال , ةيسنرزنلا ةماعلا
 ةتلطنب ف يركسلا ديدصتلاو رارقلاب
 ديرن» اهنم ,ضعب ىلع هبتنآإإ 1
 ديرن *هو ؛؟برخلا ميرخ * ,
 تارقلا دو هاتبابطل ثوملا
 تارارقل *ءر ءجيلطلا نم ةيبرغلا
 . «ضو 9-0

 يسترشلا يماخعملاو بتا
 تا نم وهو ارش

 ةرهاظتلا هذه ىلا نعد يثلا را
 نيذلا نا ؛ نييفحصللا ثاحيرست يف
 نوديرب ملاغلا ارمكندي نا ودير
 نم ءزجلا اذه ف برهلا ناربن لاعلا
 تاكرشلا يلاصم لجا نع فلذو ملاعا)
 رارلا ناو , حالسلا راجتو ةيطقنل؛
 .لوبلام ريغ رار يلودتا مالا سجس

 رك تربع معلاملا ب باو ٠ يصار
 اهبأي اهتفرملا

 . برصلا ها لوا ةيهشلا نول
 يف ربغ يسئرخلا هبدمقلا نا :هضاسطاو

 هذهل هضلر نغ ةديده ثابسانس

 نا ةيسترفلا ةيوكحالا نم ديريو برصلا
 سئس يمواضت لح روحت ةيسييتخ
 كلسر) يذلا ةيرتسملا تارقلا بمصلو
 . جيلشلا ةلقطنم لآ

 نم اشيا وفو سيريثيت ىمقلا لاو
 نا تغد ينلا ةيمئرتلا تفيمششلا
 ةدملا تذحلا اكيرما نا . ةرشاظتلا هذه
 يقف رارللا اذه رادبجتسال ليوق نمز ذمع
 نايكيرمإلا ناو يلودلا نمالا سلجم
 نع عال ةفطتم لا ارماجع

 8 مهو ةيداصتملالا

١ 
 نم دنو هجوتا ةرش افلا ماقخل

 يتاكاو 7 ميظي نيرهان تك[
 ةكرح لوؤسو اوللثال ينود يسرفلا
 اريريس نايئاد سلا مالسلا
 راثربب فورفملا يمئزطلا يبالعلاو
 ةيزوهمجلا ةسائر رملا 0 يمول
 سيئرلا ملافبال  هيزهلالا , ةيسنرفلا
 للقب نارشيم اهوسئارف يسرسللا

 برخلا رطاغب مقامث ببسب
 ييطتالا رارقللا رثاا ىلع ا
 زيجي يذلا لادا نمالا سنجل
 . قنرعلا دش ةوقلا ماهبطتسا

 ةيصمطش نرعيسو ةصمخ تئاكو
 ةينيدو ةيعامتجاو ةيبداو ةيسايم
 سيسترللا لا ةوغد تهجو دق ةيسنرغ
 سلجم رارك ىلع اجامتحا رهاظتلل
 موضوع ريس ريخاا يوذلا مآ

 تاكربصلا نم فيذعلا تو
 نك ةيسيرقفلا ةيباقتلاو ةيببايسلا

 نم ةرعشا | دئامسع#
 بره 8
 ف 2 ةقيبلا ةيام

 [وطعو ١ ةك

 ةففانم ةكرحو يسرا مالسفا
 ةيرووثلا ةبطبارسلاو ةيرسمفلا

 . ةيعويضلا
 ةيديزوينلا ةسصاعلا

 ةاكد نم ددغ اهي+ تراس ةرهاظت سما
 ةموكدلا لطدت ىلع اجاجدسا 0اس

 جيلطلا ثادسحا يف هي
 ىلا نييركسفلا نم اديع اهلاسرار

 , كانه
 ,رخلا ةفاحملا ةلاكر تركذو

 نم وح ةراثا ىلا ثدا 1رهاظتلا ءذه
 تا ا ري

 هيطت ةداس

 نم راثما ةعبرأ ولع ما
 لخا)ر ضاقننا ةيعاق ةيضرن (

 تلا ا دب 0
 ساميكاب نهباسجأ هاس ثالث
 تثبح ةدوعل ازمر ءاغيب ةيكيتاالب
 فتفو ١ نم ىلتقلا جيركسعلا
 برسلل ةيدامم ثاراهشب بورش الهثلرا
 .ييلخللا يل

 ةديدج ةيثاه ءابعا

 عالدسلا ةرازو رداصم بركذو
 ١ ةيركيسغلا تايلمملا نا ةيسثرخلا
 جراف ةيسسرفلا تاوقلا اهب تماثآ
 ةيلام عابعا ةماضا للا ثبأ مالبلا
 يسنرفلا عافدلا ةيتاريم ىلع ةديدح
 يلم 5,4١ ةدبقب يراخلا عاعلل
 , ةقبرلا

 مزخلا نأ ىلا ريامملا هذه تراشأو
 تاه ةبلاملا ءايعالا هذه نم ربكالا
 ةيسيرفلا تاوقلا رامتتدا ببسب
 7! ةقطمم

  ةقئتخملا ةيبطلا
 ايئابسا ل ماع بارضا

 سراجللاو تاعباجلا بالط منيو
 ايارشا لوألا سما ايئادسا لإ

 ىلع جاجتحا ةسارذلا نع اماه

 ١ ديفنت يف اهكارتشاو لايعحلا ديفنت يل اهنارتشاو سيرعلا
 , قارعلا ىلك :

 سيئر نع رثبور هابنا ةلاكو تلطنو
 انجيا ناوظ يئابسالا ةيتطلا عاحتا
 نك جيرمت ف هئوك سوار ويس
 نم ةثاملاب 4+ نا :لوالا سما ديرذم
 اونطاق تاعباجلاو سرابملا ةبلط
 ةبايبظاو دهردن ةسافتا ف ةساردلا

 , نابليبو
 يف اوراس ةبلطلا نا سومار لاثو

 .ندملا هذه ل ةعساو تازهاشج
 نم ةيبنجالا تاوملا بحسب
 برحلا ليتل عزتو يبرملا جيلخلا

 هتيبلا اهلجا نم براخمي
 هدارمالا طقن لياقم ءامم 2و

 نيتيجر ما ةمصاع سري) يسيوب قر
 نو انايب ةيكارتشالا ةكرحلا تردصا
 ايز هيف تضر عساو ىاطن ىلك سما
 تاوكلا باحستاب ثيفاطو شوب
 . جيلشلا نب اهتانيلحو ةيكيرمالا

 ساصتلا ةكرح تردصا امك
 ءانبا هيف تبلاط الئامم انايب يراميلا
 ةبنطو لامس نم ؛متنجرالا ف بجحتبلا
 ةرايز ىلع اجاجتمل رهاظتل اييفظومو
 بيش لتاق هنا نايبلا يق يذلا شوب
 يدلاع «رانيقيلا ل 1هرزج يل ييننجرالا
 دض اهبرخ يف انههباعيربب داس
 ناودبحلا تاوق دئاقو , ييننجرالا
  قارعلا بحمض دمخ رابجمدلاو

 ةيراسيلا بتّرحالا ثشلغاو

 ميلهيت نع ةبئطلاو بابشلا تامفانمو
 ًاراهعتتسل يربك جاجتحا تارهاطت
 ضرسب ,يكيرمألا سيئرسلا ا

 سيروب يف امللو دق ناراهشن 0
 مانيرالا سما سرعيأ

 الا سيئرلا لوصو
 نانفلا ناراجقنالا ناذه عقر دلو

 ارئاب ةيدام رئاسخل قاحلاب ايبست
 ثنيثو , 11 دبظملا ةيتمالا تاعاردعالا يد
 اقيا سودئاموك ةعومجس ,نيتيلدحلا
 لوالا سما تتيثو قيس يتلا نورعب
 نيلرصل يعرل نيبو الامم

 نا ةلفرشلا تملعا 1 3
 ياعسل راسا سبا رجف ترجف سستت ال مئامحلا مده نأ هتقاسعاو هسترفو رشبلا ةايحل ارابتسا نومهلاب
 ةيليشتيا ةمصاملا يف ةدحتملا تايكولا ةبيغ نع ةمسجانلا ييرخالا فيلاكتلا بحي لو كانه دلعلت +يذ اهيا سيل
 يكيرمالا سيكرلا للوضو لبث كلو مذه اهمدختست يتلا تاقورحملا ةدحاتملا تايالولا باج ل١ زاعشت نا
 . نوب حروج دياعرلاو نكسلا فيراممو تاوقلا ةقطعس نم اهتاول بحسم ةهيلعو

 :لءاستت ةيناطيربلا نايدراغ ةفيحص

 ني دستسم امي رسشا ىلع ظانهلل جاو راسب فزاسجن اذاسم

 ةيعاطقا ةيكلم ةهداعتسال ةيكيرمأ بكيرما تاوف رشن طبحم رما

 هفيددص تدكا - عاو - نمكل
 ةديقلاب نأ ةيباطيربلا نايدرانلا
 ار اهنا ودي يتلا ةديحرلا
 يف «ايرتالا قس وه ةبدوعسلا ءارماي
 رقفالا سائلا بجاوو ءارش اونادزي
 5 نع اهاذد مهحاوراب اولزاجي
 . د مايرشالا

 ةيليلدن ةلاق يف نايدرافلا تناقو
 اذامل» ناوينيو ركوز ترام ملقو اهل
 0 يا نع اعافد حاورالاب فزاجت
 ةلفاح يس ةياهن ف هنا
 مفر ايوروا هيطارقميدلا رامعتلا
 ةيروهمج ىئرم نل طبحسم رسال ةثاق
 ةمرامم تذلو ةميظح ةرثارقمبد
 امم ' رثكا تاوف رشنت ..كوكلا يقوقحل

 ةدامتسال وتادلا ةهبج ىلع
  «ىرخل ةهيامحو ةيعاذطقا

 راشُسنا دم انغيا نهد, تقاماو
 ةلواحم نرش ىسيلز ..ةيرذلا ةيحلسالا
 ليئارسا ةباسرت نع ثتدحتلا مدخل
 ,نعدشاو ديؤت نا لهدملا نم لكل ةيودلا
 ةدحتملا تايالولا ب يرذلا عدرلا

 نع مجد يسن ينيفوسا داحسإلاو ناجسإلاو
 عرار ريوصتب يبزعلا عملاعلل حاملا
 .ليئارس# لثامم

 توم نا ةقيحمفلا تيسموار
 لاعالا ظقنلا راعسبا ياكو جدني برقلا
 ديتنلا هك ينلت اهدنه ةنيانس

 ربع لاومالا ةهحو نوديمي نيدلا
 فتاوهلا بابسسؤسو ,يشالللاو ندابخلا
 , ةسلسالا يعابضو لونسلاو
 قارفلا يسغت امدعغ اهيدهن لكشن
 ايرعلا يهالسب ماعُمشا يا دني غل يذلا

 اهبماو اليصلت رهظاو هكوسس وا
 , «سييبرملا يش ةحيسالا يمساعل

 ملئ اذالل) ةفيعصلا ىمابتو
 لا نم تسيل ةلمحلا هدهن برست
 ايفادضا ناو ةيطارتميدلا وا هيرخلا
 تاموكح- ىلخ دظن اا لمت هيبزسلا
 , ( ةدمشسلاا ءايرثألا

 نضكش يا نكلوب ةلئاق بعباتو
 عصولا اذه يم حايترالا مدعب ريشي
 ايدهبج تاقيلعتل عمتسي نا هيلح
 ادع اميكل لمهن برات نيدلا

 عباسلا ءاوللا يب لدابثملا مارتخالا نع مجحت
 ةيرحيلا ةاشمو يباظيربلا خردملا
 امييدو .. امم نوحرتمي ليذلا ةيكيرمالا
 لاجر 7 ةيصاشلا ةلامرلا حور ادع
 .. جور هيعا دجوت 9 هناذ .. وحلا

 دوبحلا نأ. ةذليحعلا ىنتاو
 نا انك ..,ةتكنك مهيلا رظني ييدوهسلا
 قوثوم ءافنح ىييسبرللاو يررمملا
 ةفاطب نورشمب ييروسلاو , مهيف
 يف ةئارم ىلا مهعملاوم حاتحت ةداش
 مهيهاوم لزم دقت برخلا عابصتا ةنادع

 رول هسهحجولا ءانجع بهجوت هو
 اى ةبولعملا

 نأ ةيعاذسلا نم نوكي دقو بلاسعاو
 راستكد نأ غعيطتسم امسا يصرتعم
 ام ةلرهس نكل ,اياباصم وا اساقلح
 نوصفامل نحب ابيب هدم تراخب
 انليجي يذلا ببسلا ءازا نولفانسو
 ريشي هلكا نم اوتوميل امئاجر لسرم
 «افلخلا هسابس يف ةريمكلا ةوحشلا لاا
 قارعلا حم هلمش مدس هيئدلا ام هذهت
 «هقلعبملاو

 يسنرفلا نويزفلتلل دئاقلا سيئرلا ثيدحب ةيموق ةداشا

 ىدحتلا ىوتسم يف دناق نيسح مادص سيئرلا
 ةمالا نع اعافد ةقيصع دودرو نزتمو ميلس ىسابس قطنم

 تايمطظكش تباكا « عاو - مهاوعلا

 نا ةيمالع' ةيسخاو اييرعو ةيسيولا
 نيس ماده سيئرلا فيسلا ثيبدبع
 تادحتسم لوح ةيسيرفلا ةرلثلا
 علر دق ةيلودلاو ةيبرعلا يتحاملا

 9س مالعالا هلفتلا يذلا سيللا
 ديول قف قورشلا ةلمسسمم تلاقو

 هميسلا ئيذح ,نيماقب لوم نسما
 ةرئلتلل سدح ماله دئاقلا سيئرلا
 ةداعلاك ررسا هتدايس ن) ةيسيرفتا
 تالياقلا مامرب لل اوي دنا ججيم وم

 نييمزلسعألا عم ةسبا
 ع

 1 جينا نا ولدا لدعم لو
 تناك ةبسنرفلا ةرفلتلا اهترجأ يتلا
 قطمملا ف تامقامتلا ةرانا لف فيهم
 ١ نزتملار ميلسلا يسايسبا
 نو هنآ ]لا نيصخ مادص سيهئرلا دهسلا

 لاك ةقيبسلاو ةئداهلا هدودر لالخ
 سس ,ييك قراقي اردرلتساو ةءرده رثاا
 وهدي وهو شوب .يكبرمالا سيئرلا
 . قارفلا عم راوخللا

 ب رودي ام نأ لماك ريتكدلا تاضاو
 نصح مادسص سيئرلا ديسلا دلخ
 يي ةرادالا يدل احلم اسجاه
 دمت تناك يسئرفلا نوهزففتلا ةلماقبو 0 نيالا اهكاننحو

 2 7 اهيداوج ةحا ف
 اهم وهز ةايح تيب ذهسلا راشاو

 ادبح نأ للا يسمييب«يبلا يف هيناطيرب

 افشل يبن ماده سيكرلا ذهسلا

 رظنلا ينييحو نيد ريسبكلا دعامشلا
 ةيداملا ةيكيرمالاو ةيماسنالا ةيشارملا

 ناو ةييرعلا ايانصللا هجلابع
 . ةيديططسلللا ةرعقلا 1

 يحتم يبرملا يشعملا لاقو
 م 4 ايراخ برقلا نل يواقرملا
 رنا نم . ان ميعر .لث يبرعلا
 نا اييرس لكي ةداقلا ءلؤع خيرات
 يقتلت مهميمح- يب ةكرثشملا لماوملا
 يو يبسح مادم سيثرلا ركف يل اهنك
 ممصلا ةعراقم ىلءي هنردتو هتيمخش
 ةمظ برعلاي ىفاخ يادلا قيوطلا
 .كانفو

 سيئرلا ديسلا تيزح» نأ ناياو
 نكب مل ةيسرفلا ةرفنتلل نيسح ماده
 برعزا نايمالعالا رشم ندعت امل ارهبم
 ناك ام ردقب تاونسب دتم همياثن ,نيذلا
 يف اناك نيدللا ةيبعلا ارهبم
 ىرجي نا ناقحتسي !ههنظاو هتههاوم
 لوخ يقحم قمت ا

 ناتسا يبمللا يجني روقكدلا 0
 ةعماجلاب رهامملا يبرملا ركذلا
 هني هعرتت يذلا يطمن نا ةيسبوتلا

 وه ثالباقلا هلع لثم ؟لادلا
 .نكلو ةبرجتسلا ةرهخشلاب باجي"
 سيئرلا ديسلا ةلاح ف لصح 1

 نابت لف ساملا وبخأ يب
 رعي ةيمدصب انيمخاب 1 بس
 90 م كرت

 وقو مرتتديو ديار اد»» هممقتو
 هتنجح ةويزو هبيصخت

 مااص سيئرلا ديسك" نا حصواو
 .يسريرهاتلا عاتيلا ةدض .ي اهب ريم
 يدحتلا يوسب قلق ؛ةئاقو انعغر

 هجو يف اكيرسا هعئرت يذلا رمكالا
 (« لمدع .ةيبيرملا ةمآلاو قارعلا
 ,ياملا تايباقمآا مخدع روصتب

 ادري قارعلا اهسستكي ينل ةيودخلاو
 المهيب برتخ نم يقطي 2 وهو موي دقي
 شون اهب

 يهورب رييرغلا_بجع ةيسلا لابو
 سماق  لايصتالا نابوم ا

 نسير نهسلا عم يوي
 تيكمت دلو ثسحاب ةيؤرب عيبا نص

 لسيمطاوم لعق دودر لح لوسخحلا نم
 باجعالا ةيامغ ل تءباك .يبسبوت
 . رهيطتياو

 مهتم دحار نم رتكا نأ ىلا راشاو
 سيئر امل يوزكي اه روشإ يمنا» - لاق
 ماد سيئرلا دست لثم ييرع ةلود لود

 اي جابت قطسم دبسلالاثو
 دم سيئرلا ديسلا ناد : يبرغم
 نيرخالا ملعي ىوكسم يف ناك نيسح
 ماعلا نؤرلا عب نولباعتي فيك
 , «يبرقلا

 اهذلا ةذيبعس تياشا ةرهاقلا ع
 اهلا سيئرتا ذيسنلا تي دحب ةيبرشاقلا
 عم هثداهم ماقل لال يسخ ماده

 ةييرملا بامشلا تاسونم برغو
 نسابمتل ةبيارلا ةوددلا يف ةكراشلا
 ةيئيربالا ةمطسهلا ده برغلا باعشلا

 يف تولع يثنا قارملا ىلع ةيبوبهمعلا,
 «ةرحؤن دادنن

 درمسلا نالغا لل ةفيكصضلا بركوو
 قارسلا نإ نم يسيح ماده يسييئرلا
 نكببيمتيو برخحل# سعفريو مالسلاا يمسي
 ردك يع كعب يناثلا ةيماجن قيدطتل
 جيلطلا ل فقوملا لح نعب طبرل 4
 عيمح قيبطتو ةيسطسلفلا و
 ةرواسلا 1ةدبختملا ممإلا تةرارق
 قرشلا ةنطمم يف تاعارمل صوصخ-
 , طسوالا

 هتدايس لوق ىلإ ةقييحسلا ثراشاب
 بعشلا فوثر يم قلي قارهلا نأ نم
 يف قارعلا باج هل قبقشلا يرض
 , يكيرم ناودمل هضرعت ةلاح

 ةيرهاقلا يلاعآلا ةفيحسم تزرباو
 ةيماكما روصتي ا. هلا هتيايسب لونا
 يف يرصملا شيسلا ةكراتس
 و و هعاو ةكيرمأ قارعلا

 ل ةدرسرلا
 سس وجه يأ عنمتب 0
 1 . قارملا يلع

 نم هلدايس هيلا زابشا ام ثزربأ امن
 تاورتلا اعرنفا جيلطلا ماكت» نإ
 ملو اكيرماو ايرروا ن اهوضنيو ةيبربلا
 . مهبومصل ةنزفرتملا ةيمكنا اوتقسي

 بآ ١ ةردايمب اديشم هلامعا متتخي مالسلل يحيسملا رمتؤملا

 ةيسيئاسسالا دض ءارسكت ةسمي رج راسصخلا

 ةازسفلا باهساس ةسلاظمملاو 0 ماسيصو ةالصا/0 موسإ
 سيئر ةلافتسا

 ناكرألا

 (لرألا ةحفملا ىلع روشفملا ةمتتا
 تراستا لاريا تقاوم نأ فاغضاو

 ةضرامملا بترحاو نييركسعلا ةداقلا
 تدبا ننتلا ةييبعشلا طاسزالاو

 يكرتلا سيئرلا ب اهتهرامم
 ةلعبلا إ هلساسو

 سس ةيكربتا فحسصلا "تلسا
 بايسا ىلغ اهتاقيلعت يسنإ

 ةنانقنساا ةيبلم
 ثراثار ةيكرتلا ةموكحلا تزغ يتلا
 عاقلا يأرتا ىلا بارغشسالاو ةسثفدلا
 سيترلا راركل اهنم هبابسا ةمع يلا
 ةيركبع تارق لاسرإ لازها توغروج
 ياتيوروت ةسفراغمو 1 ىلا
 سسنس) ييمتو , ةاديدتلا
 حس لكزجأ لاخ نبأ ناغودأ
 الو نار سيئر بطغ راثا يذلا
 هبوحلرم جغ اصخمت هرابتعاب شيجلا
 , ةيركممحلا طاسوالا يدل هيف

 نم نا ةفيحملا تاضاو
 مي لاذوا حرط .كلذك هل اهتسالا
 ا ةركروب ةماعلا ناكرالا ةسانر
 م يتلا ءارزولا ةساكر نم دمي
 رأثا امم اركؤم اهل ايعإلا
 . يعتموروت

 يغ دف شيرهك ناطول قيرفلا ناكر
 انلخل ةساسلا ناكرالل اسيئر
 بصدم شيروك لفش دقو ياتموروتل
 _ ةيكرتلا ةيربلا ؛تاوقلا بئانآ

 هلل رداصم كو
 نيالا نييعت عقوتملا نم
 0 لولا شيحلا داق واوا نويل
 , ةيربلا ثاوقنلا

 يتيفوسلا فقوملا
 (ىلوالا ةعمصلا ىلع ريشتملا ةدنت)

 ينيذوسلا ةيجراخلا ريزو اوهدج
 نالسانلا سرد ركذت يلا خزب اندر !فيسلع

 ناو . .؛ديج بعشلا 1
 يب تقيرا يللا بابشلا هاسد
 اودعاستو دبب هفحتا مل ,ناتستالفا
 لادا ةرداندو اقيش ديري نم ةحلسلا
 امو جيلخلا ىلا ةيتيقوسلا تاوقلا
 اهنع عا نا نكمي يتلا جئاصملا

 ثصيلا ضارا يف ل يةيلوسلا تاوللا
 .اهيضارا

 لاحنالا بيوصش ةسيقبو
 ةرم عيراقلا لجسم مل ثلا

 ا

 ميهاربا ةزع ديسلا

 ( لوألا دحفصلا ىلع رمشتملا همتمإ)
 ةفطنلا ايامقل لماشلا

 . ةيميطسلفلا ةبصقلا ةهاضبو
 اميا بدهب انه انئاقل لا فاضار

 هعطملا بيدجت لخا نم لمحلا ىلا
 ان ؤيا يثلا ٌمرمدملا برخلا هياليز
 يبرغلا لولا اهباذيم نوكي بيثدنا
 ,دحا اهمم وحي ىثو يبرحلا بعشلاو

 للا مئاسس يلع ديسلا قفارو
 ايرالا ميركلادبع روتكدلا
 ا ريروو ءاررولا سيئر

 نار فن ميشاربا ةرع ديسلا ناكو
 سيئر بئاب صيبلا مئات لك ديسلا
 ههبسهلا هيروهدتللا يب ةسائرلا سئخمم
 سما جايض هبماقا رغم بن

 هيرخلا بافالعلا نمارعئبسا نرجو
 ديكاتور يديخشلا نيرظقلا سب ةروطتملا
 اس ةفروطب ىلع لداتملا صرخنا
 هديا ةيبرفلا ةمآلا ايس مرطب

1 

 رطاخسسو فخفلا مادختساب ديدهتلا
 امتع ارورضو ملاعناو ةقطنل! مي

 لكاشملا نحت ءاتبلا ,يضالطعلا را
 مادن هيجونر ةيسلسنا لرطللاب ةمل
 و يامل ءاشعالا لصلا «امسؤو ل
 .,ىسنملا اذهب نمالا سلب
 هالج ةرررضب رستؤللا يبواو
 ةريزجلا ةلطثم نم الببنجالا شويجلا
 نع اهتنميه عشري ١ ل

 نال ةسدقملا ةهدا
 ةمارق سعر تاسدفلا ةفطنم لالتحا
 ببسيو مهتديته ةمرحو ئملسملا
 جييجاتو ةيبعمتلا تارحنلا ةرابلا
 ةيتيدلا تاغارضلا
 200 نلجر

 ةبآلا ناتبل اهيسمام بهي جرام ٠
 نم ةدحاولا

 ةريدجلا شل ضرع ك تايصرتلا ثدكاو
 ةيمالسالا ةلاسولا دهم يه ةيبرحلا

 ةمهرج ماضربو هخويط نع ماودلا

 حسضات لرغو علا دف عاركت
 نافل فئانو ةيوامسلا عتارشلا عيمجا
 لبملا اذهل دم عضري بئاطي رمتؤللا
 ا جيدلا ميئامتل فئاشما
 ارهط راصحلا عشري ماهدبسلا
 ةرئاجلا خمالا سلجم تارارسلا
 .لارملا ىلغ ةضورطما ةيناسنانللاو

 تاسمزولملا تايصوقلا تعدو

 ةرايز يلا ةينوبلا ةيناسنألاو ةينيدلا
 رهم#ا قئاتبح يلع فوقرلاو قارعلا
 ةطرنللا مالغالا لئاسر اهتهرش يتلا

 عيبجي ةيسنالا ثاكيهلا ةبلا
 يدوب لا ملاع# هاسنا قف ايفئارط

 ميدم نب ةعباذلا ةيتيشلا
 م نا ليلا رهاطلا ا

 يوصتلاب اهباوبلع قل رارغلسالاو
 مالسلل 8 «ر اهرودب موقلأ نأو اهتااك دل
 1 مهلاهل كلذب ةذسجسم
 سو 9 ع سرا يذلا
 ةدامسو ةيبحملاو مالمسلا عئاعد
 , ناسفالا

 رلرقا هتاهيسوت نف رمتؤملا كرابو
 نيسح مانص دئاقلا سيئرلا ىيسلا
 ةدوملاب نارملا .بمش كييضل جاسسلاب
 - مهتبغر بسسو مهرايد ىلإ

 تاباختنالا ةلزهم ليصافت

 يدمه بزسعسفأ !وسوص كنا وسسسالا

 يلودلا دقتلا قودنص عم قافتالاب نوهرم ةديدج ةموكح ليكشت

 ءاهثنالا لق ةديدح ةيرصم ةموقح
 دللا قوددص عم قافتالا عينوت نم
 , لورا

 نأ تركذ دق ةيفمسم ءابتا تن 1
 ”ترارو ةلاقتسا مدقيس دم فظاع
 ءابتسالاو طخسلا ا ع

 ٠ ملفا ربا نإ ةرمتكلا 0
 00 . ةيساسالا

 ةقيوحص ىوطس ةيماثا ةيهان نمو
 ريزو تاءاكدا نس ةيرهاقلا

 سلجم تاناكتنا ناب يشسح» ةيلخاد
 اهناو ةرخ تلا يترسمملا بعشلا
 رثيتخا يب يشامجلا ةدارا تمجرت

 اهيللعلا
 ةده نا سبا هقرماتب لافس يف بالو

 هيواكو ةسيحص حش ناءاعدإلا
 ئصلار ليلمتلا نيلاسا نا يماما)

 ريستلا نود بتاج ريوزملاو فييرتلاو
 يرصما بهشإلا هدارا نك :
 نع لصاك هنت الورع فرع يدلا
 مل هبا ىلا اريشع ةيباحيدالا ةيثمعلا
 هرشع ىوس تاباكدنالا ءده يف كراشي
 سنطننلا نم هئالان

 نا ىلا عروبلا) هفيهعص تراثاو
 ترخلا ف برهطا تاماحمالا هجيدم
 نم لقا ةيسنب رغم مكحي يفظولا
 هئاملاب دحاو

 ديرهاعلا دفولا ةنرح# برع امك
 اتاناكنبا يف ريهززملا بيلابسا نم
 فوغ يف نمالملاو يعشلا .سلعب
 امنا ليج اهئاهساو نمحلاملا
 .٠ سوما

 ءاسمساب اقيثبك هحيحعلا تبركيو
 مهباوضاب اولد يقوتمل امسا (؟

 مكاجلا يمطولا برحبا حئاصل

 اخدوس كدلك فشكلا سنو
 || مهياوهام اوكدا صاب (الإ عافسال
 , ينضولا# برخملا عيلاسل بذرس هدد

 | ةهيحم يفتك يرخا هه نمو
 ريورمل يبظولا برخلا هظح رغ دنولا
 مونقا ىكرجفس ىبنل ا قيقارع الا بما اهدا
 اتنزكحلل ةماعلا هيزمالا بما ثيح
 نع نافاثملا ءاهحأالا مم نافسالاب

 اآاآ

 يدع ةييباكتاا كاناطب راطصاو ينزحلا مع ةدا مهل ييزحلا مهدلا عييشتل ةداعالا
 , مهراملا يلع اهميروتل

 0 نا ةفينحملا نصر اب
 ”رسقلا رسقلا ل قيراسصلا قالملا نمصختا
 ا ةناثثلا تاذ مايحالاو
 راهامجإل يشلر ةعلامل ةريبكلا

 موسيالا ترج يتلا 0

 تامايق مايقو اهتمهاطمو يجامل
 ي عساولا كرجتلاب يمطولا كحل

 تيوسكسلا ةظسنامعم ءاسسبا ةوسعد

 ةسيددسملا لاؤعه ا كاحب ىلع 0

 رع ةمطان ةديسلا فلما
 كا رجلا ءاسنلل يمطولا داجسنالا
 نييماتللا ىنبل اب ينسخ تاطقسي
 فلا ١160١( عقس عمد مالملا هتخرل
 ةيييفبت روزفت جاننيلا لباقم رالوق
 نسيوسلا تامق ربع مالسلا

 هيفارفلا عاننالا هتاكر لسبارم ركدو
 ] وحل ةمطاب جالسملا نا رباوخملا ف
 ! سما هيدغ4 نفهم رمز ف بقكا

 ناي ينسي باطل رابخا من هبا
 نيش لب ةيراخب بسبل ةييقسلا همهم
 تافظنب اهب موق هيياسينا ةيهس
 نكلختسإ) مده نأ 37 ”يوبن ةينفن
 ةنخ اشم يرارسألا اهفضوس ىلا برخا
 نلع دقهاولا ا لآ ةيوسملا تاداكتالاب
 يلب عفد

 هممت

 ةبرشاكلا دارلا ةنيحم تراشاو
 ءاضعا ةلوكسم ىلا ابثلا تدروا يتلا

 ةطرش ةبمتث ماحتنا لاهجلا

 لدابلب مهمايقو ( ةبتاوئلا رجح
 مايثا مالا تارت عم راتثا قالا
 , مهل اهيدمت

 سالا تارلا مابق ةليدبملا تدكاو
 مايضعال ةيسساو تالالانيا ةيليعسب
 اهخش 148 نس رثكا لافتعاو ميظنتلا
 ةراشا ةمبمهنتب ممم قيقحتلاو
 . تابارطصالا

 يركرملا نمالا تنوك نا تلاقو
 ضرع تباذ داحفصملا تابرغلاو
 ةطرش يمس لوح ةددشم ةئارع

 موجهلا هيشنط كئدو هرئشملاو لمزلا
 ءعامجلا مخأ بقع امهيلع
 «ردغللا ميستا يف ميظنتلا

 لاوخألاو هيسدخلا ةيزيدب بعد
 ماسمم) يم نيضاوملا ةماعلا ةيبدللا
 اهل هييانلا ةيسدالاو بيوكلا هتتد ادعم
 للا نمادملا - ءارهجلا - هياعانب
 لاوحالاو ةيسيكللا هيريؤب هدام
 . ةكيفاحت ١ يف ةيددملا

 نم سما اهل نانم قف هيريرا بسللو
 ةييلاولا بزيذملا هيجارم نيطاوملا
 ةسيبكلل ةساحلا ةرادآلا هيانب راوتم
 هفظمبب ةفباسبلا رفملا ىئايثوو
 هراطتلا مهحي ندحمدني هيناورملا
 ةراهشو ةيسيخلا ةناهمشو هينذللا
 نلسع رشاضعلا سيوكلا مالزالا داقيملا
 نذ قمس مل زعم ةسييخلا ةقاهش
 هتالتو ديندلا) هفالعملا ىلع اولمح
 هتباملا دارعا ىف درل لكل هيبدخ ررست

 قار 'انهماص ين همريدلا بحصراو
 ىنوئسس ةديوتحلا هيهرحشلا هفافتسلا

 ذلسسنملا هذيحولا هيبوبافلا ةقينوتا
 هضايرلا ضار البل

 ال اشارغ الفط
 سمخلا مهرامخغا رواحتت

 رهشالا لالخ اوفوت تاونس
 راسضتحلا بنسب ةيضاملا

 تعش لاغ ضورفملا يئاودلا
 ! ..قارملا لفقطاو

 ةقيقحلا مذه ىا ول اذام
 يبوييسلا نابتلا يف تثدح
 لودثا ليت نم مترصاخم ببسي
 ؟...ةيبرهلا

 ةسيعز يرسبنتس اهدشع
 تايالرلا ةيلاعلا ةيلابربمالا
 نكل ,اهليق دححا الو ةلختلا
 رادصتسال ,امهزمم نيرسيتكلا
 سسي امع ةلسلست» ثارارق
 ةتادال يلودلا نمالا سلجم
 ليئارسا نلف يضورفللا راضخلا
 ةراصلاو ةئيسيلا ءرقلا ناهبتثو
 راسعتسالا ةبيبرب طلاق سيلا
 1هلك مئاعلاب (متاو

 مثه لثم نطنشاو ”شقتسو
 تدوز دق نوكت نأ دعب ةوظطلا
 تارالؤدلا تاراسيلنب قيئارسا
 نوكت نا دعبو اهيلع ضيرعتلل
 ةييئيئارسالا ةناسرتلا تدوز
 اهثدحاو ةحلسالا كلفاب
 ,ةيجونونكت اهرثكاو

 القط ١167 طولس نكل

 مهئاوخا نم كلذ وهنو اهقارع
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 .ثارتكالا مدع بجي يداع رما

 دوجمب سفئلا جامزإ ولا هب
 ,ههل ركفتلا

 لثس بيجعو بيرغب سيلا
 برغالا نكت .شب ؟قطخالأ اذه
 ةندس قطنم ره بجعالار هنم
 نكاح لاجمل ةقلطنللا ف نطذشاو
 ينسعو نيليرسفلا نيبرشلا
 .انهقل لل نو

 دونجلا دوجو ناف ملعللو
 زاجهلاو دجن يف نييكيرمالا
 عطد يكيرفالا ركشلا ديغ الخ
 مهن هربتلا يلا دهف نئاخلا
 ١6 هتميق امب ؛مهعم اقطامت

 ددغ لئقب نسيا يرصملا لطبلا
 . .ءارشؤم ةذياهصلا دونجلا نس

 دعا تن 1
 نيذلا رقبلا رحب ةسردد لالطأ
 [نيليئارسالا دي .يلم اويحبذ

 دوه نسخ

 يكيرمألا شيجلا ناكرا فاق
 مئاد لكشب جيلخالا ف نوقاب

 لارنجلا فرتع'  ءاو ب نوثل
 شيسلا ناكرإ دئاق لواب نينوك

 ةكددبل ةيرلصم 1-0

 يأ
 اهاقلا ةملك ,1 لواب لاقو

 عرب د تاسارذلل يكلملا دهعملا
 تناك ايا هنا سما انه ةيناطيربلا
 ناف ولا ةجيتم
 ةدحتملا تايالإ نييناحلا مافتخلا

 ايرورسف نودجيس ةسلدعتلا
 يف يركسلا ديجولا اذه رار

 . ةفطنلا
 ةناصفلا ةلاكو تتلئو

 نم هنا «ثوق لواب نع ةيسنرفلا
 ءاذه لكش مدحب نأ هناوال قباسلا)

 رماوظو ةيعيردالا ةيركسصلا ةونبإ
 متي تاتافت" يلع فقوقيس
 تايالوسلا نيب انهئاشب ضوافتلا
 ,اهتافلخو ةدحتملا

 ضيجلا ناكرا دئاق دكاو
 2 ةدحتملا ثايالولا نا يكيرمالا
 هيلع ناك ام ىلا ةدوعلا عيطتست
 ىلا اهتارق مادقتسلا لبق ضربا

 ةيدرفلاب ن فيشتابروغ مهتي
 ىلا وهدي يفال لوؤصم

 تيفوسلا عيوجت

 وكسوم ىلا ةيتاذغ تادعاسم لامر
 تلا تاعومجملا ماما اقتاغ قكشم
 2 لالقتسالاو ةيطارتديدلاب كاظن
 ئيقوسلا داحبال

 نغ (سريدنيشوسا) ةلاكو بتسيو
 ةعاذ"“ خس ةلباقم يف هليق رئافي(
 ةيبرفلا لودلا يا سبا ةيحيورملا
 وكسوبا 140“ دغاسم .نم بدار املكو
 ىوقلا ىلا رمكا ةروصب بباسا بغت
 تايووهمجلا ياتقي يف هيطارتممذلا
 هيبيلوسلا

 يشيلوسملا صيئرسلا نا) لايو
 رمهتسم نوشانرومل ليئاخيم
 ثدحتب وهو ةدثطلا ةبدرغلا هيسايسب
 ( دحاو يتيدوس داحتا يع رارمتساب

 انتبكلما نيدلا نعبإ فانماو
 هده نع حرتخجب نأ ديرن بعشلا

  ةضايسلا
 نأ اهنابح نم ةعادالا بسوار

 بايقثال- يم نيرخلا يييباروسو باقر.
 لودلا ةغرل مهبنارفتسا يع ازيرا
 رايتجا ىلع وكسوم نه رحاب ىف ةيبرعفا
 اهل ضرتتت يلا ةييئاددلا ةمز#ا
 ايراس
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 ةفاحسلاو تايصخشلاو تامطتملا لماوت - تاصئالاو عاو  مهاوعلا
 سلجم هردصا يذلا يناودعلا يكويرمالا رارقلا ةرماؤلا اهيجش كييردلا

 ,قارعلا دف نمالا
 اديعب ذمالا ليفتسم نع اهاهد قارملا عم اهفوقو ةيبرعلا يوقلا دكؤتو
 , ةبنوبهصلا ةيكورمالا ةنسيهفا باآاطع سع

 عاسؤر نس ددع بجش ذعايزلا يقف
 تاعامتدا ي ةكراشملا ةيبرعلا موفول#
 ءيتكملل ةرسشع ةيداضلا ةرودلا
 ةيبرتلط ةيمالسالا ةمظنملل يذيطنتلا

 راوخ كوكسيسيا» مولمناو ةفاقثلاو
 ريجي يذلا يلودلا نمآلا

 0 دش اوقلا مادختسا
 وشرق داهج ديسلا لاقو
 يس داشلا نأ نيطسلف ةلود دفو
 اراذالا تداراو داذمغالاو طظيطختلا
 دوو شوي ةلوج لالخ نم ةيكيرمالا

 اهمقت تتناول

٠ 
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 دهحأ فتي مل رارععا امي) مهساركم
 قنيراعتصالا رامكلا السام نم

 صخملا مطر هيلع ضصورفملا رئاخلا
 .ءاودلاو لاقطالا بينح ا حممدولا

 هيدي بشكل مهدادعتسا نإ
 يرمكلا ةقرانملا 4 يو

 سيئر .يسارللا حمم ديسيثا وكر

 ةنضنل ةيسوشلا تايالولا

 هال احما عارخا يأ دي دما يلا راشاو
 ةببرملا تاسيبعختلا سصاددخ

 ممحتلا ادش دّتمل دارعالل ةيكامناو
 ناودهلا عشم ىلا هفداهما يامل“
 .قارملا نص يكيرمالا

 يسدزالا دهبلا برح ايمس نام فو

 ههوي هتدايثو يتازعلا بمل دومص نمالا يكحم يمسي 1م وارق ناره
 : 0 وه ربخلالا -يمئجالا يوكسفلا طلس ةذاو هيدهتلا طمصت رم يئيرما زارع

 ةهقارحلاءابمالا هناكو ىلسارم لقبو شيم يضلا ييينطلاو يدارسلا  قكدلا نم ديدعلا ىلع + يكيرما راوقلاو
 يف تزحلا ةردسأ ناعب نع يو راصخلا ةلاج محنو يقارعلا يملشلا 40 يعدت يبا لودلا

 نا هديكان لوالا راوسفل هرمثؤلم م راق ديكات لكن هيلع يورقملا . طم لو لوم
 طيبج ماشخ روكدلا دك سوت يلو

 ةدماسمل ايقعلا ةبسبوتلا ةدجللا سيئر
 سؤملا يقارملا بمشلا ن) قارملا

 ا ا . اهرخدو اكيرما ةهباجم نع ننلا يف هتمالصو قارملا دوست
 بهشلا دومه 'ابدهابتب اذا انما لاقو

 0 ةدايق نا لاق بعشلا انقيرت ارهلا
 ا وعام دج رخالاوه دمتسا يح قيل يندر نم ملي ةفداعلا ةسيبرملا هبتبصخب
 2 قاع همامتهاو مئاملا دفرشلا ةكرعم ضوخت اريبك ايادمتسا ةهجارم يف هلهؤت امل تادادعتسالا
 هقوقحو ١ ءبصشلا بازمل وضو يبرنلا دوجولا نع ا ةيبرعلا .يمارالسا وزفلا
 تاورثلل ةيلاعلا ىوقلا بهل ةيضقو اذه يف قارحلا عم يامطلا نعامتلا .دمالا ىلا ةدجدو ةسدقملا

 .يريسملا شرتطلا ردتزم يلميعج ماشغ روتكدلا لاقو
 , ةييرغلا ومع حلاص نب يباديملا ديسلا دكاو نا قارملا نع هثدوع دعب يلم
 يتلا يوقلا نا ىلا نايبلا راعاو راصخلا نل اندجو :ايلعلا ةنجقلا نييفارعلا ئلوؤسملا رابك عم هتاءاقل

 يل ةماللا ىلع 0 را ا

 ىبيلملاب ييقراشلا نا ىلا راشاو

 ممنمتا ةليطكلا نوئينوس
 ل اهرود دمكاتل ةيبرعلا مهامضإلا
 يكيرمالا لاودفلا ةهعاوسو يدتلا
 يماندعلا هلحقو هللاتم تناب نل دفن
 ةيبرغ ةفقو يهدتسي لكتب زيرشلا
 امي يبرعلا عراتت ريولتو ةلعاش
 هل يصردتت يردلا رمانلا محج- يزاوب
 دصاو_دلاب ءاومس ةيبرعلا ةمالا
 ويطاوشلاب وا يعتحالا يركسعلا

 ١  اوحلومع ىضرح وأ يسرع مض رونخلا
 نيابسيو يف مايا ةيماشاوا هلادتا ةدهإ
 يركع سضمختسم ىلا وافد نا لمق
 ىلا مهليخرت دامي وا اهناللا يف رخآ
  جيلكلا ىلا زا ةدحبملا تابالول)

 يلسركلا دويشلا بصت لاو ناكو
 تارطالا يف جالعل ةيسابعب مولطلا ىلا
 وا ةيزود لالخ روسكل ةباصإلا يسب
 يناعي ةثالث نم صيرم لكو رخا فرثع

 - جاو - ميصاوملا - ملوهتودس
 ناكيرمالا لولا نم تاهومتم بيثط
 قح مهمهدم ايناثأ يف نيدوحرلا
 مدنل ديوسلا نثدث يسانبلا عوضتلا
 يللا هفلعمم ىلا :باهدلاب مهنيغر

 3 ةمضاعلا ي ةيفحم ريلاصم بداقاو
 برحل ةرهاظت نا ملوهكوتس ةيديوسلا
 .رشخلا ةعامج» يتاملالا ةئيبلا
 ثيح مهبلط بدياو بوصات تطاخا

 ناويطلا حالسس ةدايع يونو
 مانحتسا لاحلا هده ي ةيكيرمالا
 - ةرواصلا يك قداشلا

 ينابسا راخب عرصم

 ماشذملا ةرارو تدلغا ريروم يو
 هينابسأ راخي نح ةيبايسالا يف باهتلا وا بلقلا يف هفحصض لم (يساموت ناتزاه) برحلا سيئر مدق | ةسيبرملا ةمطتالا سمبل يوكل
 5 ايمسا ةجرأب نلف تا خينيع  ءافمألا اهيوسسلا هيجراضلا ةراروت اهلج ةكداهتملا

 نسبا يبرحلا جيلشلا دومسلا نم ةثاللاب ١4 وهم بيساو سلاغ ةقئاوملاو ههرسب فرصتلل ةفيكح تعد مءامنع يفو

 ليهر ىلا نما ةيدميلا
 هيبرعلا ةريزجلا نم اهئافبضصو اكيرمأ
 جيلاميل يبرملا هييمشلا هترتو جيلخلاو

 وا ةرحبخلا خل باهتلاب نيدكيرمالا
 وا رابنلاو ار بيسي نينلالا
 ..رافلا ةعبقا ىلع رركتملا بيردذلا

 يد لوؤسم نه رتيور ةلاكو تلقدر
 وهشانغا) راخبلا نا هلوخ ةرارولا
 ةيرغ هتببم مق (اماج لاك وريمور

 ةيجراطلا ةرازو نا رداصلا ثلاتز
 ,. ةلقانملا سثعلا تمعخا هدو

 يق نايفتتمرا ةنتؤئاعي اوناك ناكيرمالا بوصحلا باوقلا نب يكيرما ي 1 دباتتلا لاقم يف ةطيحصلا ترذحو :د>1 لآ لفنو حييراربم ةفداخلا دلما. نم ناملاب + نأ ارمخا مابطالا لاقو وحس حلوغ ايماملاب لدا ها4اشب
 ايثلا ةقيلثلا 7 بسب هفتح ماسلا يلأي تيح ,ةيسلت تاءارطفا ريشا عبرا لد جحا مرا اسورد نطتشار نوثقنيس برعلا يا س

 اهب برمإ  مهتأب دوتجلا صين روميشو يركسملا , اهباحسنا مدع ةلاه 3 اهاسئت نأ
 ةسايسلا لاجحر لبق نم ( نومدخسسي) ماا وهو 37 1 برغ ِ يكيرمالا ] ده نطسسو فادشأ مها نا ثدكاو

 يي جياطلا يل) لسرا دق وريمور ناكو روهشلا بابسسا ةمدقم ف طغد راحت ونا .يضايرمالا وجلا « جالسل عمات زكرم | ةيبرغلا ططنلا حباتم نلاغ 1
 تاوقلا عم يضاملا لوا ييرشت ةياه , مهيد طابخالاب ٠ ةذحتللا ثايالونا جراخ | يف يرسصسعلا هدوجو يطيب
 اهتهجاو يتناو ةيئابسالا يا هنا نوسغرف لوؤسملا بيبطلا دكاو ةيسئرفلا ةفاحبسلا ةلناكو تنقسو ةكطدلا

 ىيفشتسملا نع لوؤسلا بيبطلا نع
 نا هدوق [روسرف لربا) لشوتوكلا

 مددت

 برحلا عوقو لاح يلو لاهحالا لك
 نم ايموي نولقتيس سعرجلا تاثبم نأ

 ينويهصلا نايكلاو اكيرما هتضراع رارق

 سا ةدساوو ةديدش ةضراعم
 دالبلا نا ةرورض يلع ةنيحسلا ٍتلدشو

 نم اولمميو بئادجآلا هشغ برحلا
 لحل باجل فوقولاو الا لج

 راوحلا تضرف ةوقلا : .. يق اوملا
 لاصتلا ةفيحم تردكا 1 - 5 ' 02 - 2مل | |. نا ىلا يوشرلا داهج ديسلا راشاو
 تلا 0 8 ةرئدالا لوبلا نا قاييدشملا يضارخسودلا 0-0 تا 0 برمبالا رح كا ا 5 ١ | ةهكيرسالا تاكريدتلا ا
 / حل سس َة 1 ثا لأ قضت قررعلا نم راوصاب ةينيس“ 009 دلشافلا تارواشملاو ةيسامولب هاو
 3 معن دكار د قارعلا ىلغ ١ يغادلا يكلارسمثا فئوملا ترب 0 ينويوسلا 0 ا ياحلو تعمل“ يل ةقخا قرطع نه عمقا لات ريق دم ليذلاب ينويهصلا شيرم#

 ةحضصتا -كجا ته  ةسي سلا ا 9 يللا اج 11 و "رتب طارحبساو هاا عهتيسالالاما ١ 0 50 ساحل لماشلا دل سس ساس ملط / ةمقارمل
 5 2 لوم اننجحت ادمتبما

 ّ ا ا يل ا ا ةسصلاةرسئاذارحلا يديينيطسشلا ووري يف نيفتثملل ةقثملل عمجت َ | ةيثيطسلللا نسيكز يسكن ديس ب
 تاسفنلا عضو بوجو ىلع ةدحتملا قرير ترمب طق سما اهل لام يف ةفيحشلا ثناقو ديول وت 7 ةضمو)  يتوزرملا قصتملا روتكدلا اعد ماحس اقف نوحكدلا ييكارعلا عناقب نم ةهبزملا ةمالا يندرالا دولا
 ةخائرللا ةبالر تحت ةينويهصلا ةيورثلا ديارإ ةيعمجبل نومورالاو ةسماشلا يدييوه نيمأ ةمقد سيل قارعبأ ن! فرعت نطظتشاو نأ مبناو ةيبرملا ةدالل حث ةيلارملا قوقحت ةيستوتلا ةطبارملا يفر... بزطبلا رقوخ لع ميل مالبيلاب | ”ايادقلاو قارملا دض يثأودحلا رارقلا
 بوجوي هظيرذلا ةقاطلل ةيلوذلا ديزإوا لبق ةئيلرإ ةدحتملا مم ينسخ نسم رخسي ذأ يرخلا ناو كايلطملا ضير | يكذلا لاعألا | ةذار# لمعلا كلابع عصجت عيظتت ىلإ ناسنالا مهبعرت مل ةيبردلا ةماركلا نع اعافد بويل رسم سل مادوسم
 المجاهمب ديدبهتلا نك "اهعانتما رم ير انأرلا اتوص هي ةيبلغاب 0 نم : هيحف , يطسلل بحش هضوخب : يقع 0 2 0 ةيبرملا ةمالا عضي يكيزمالا رارقلا اذه

 ََس وجا مول ًايقيرللا بون عم هلواعتو ينويهصلا يتاعبا 0 و قالا | كمي لا بدير  قازعلا ةدئاسم ىقتلم لداعو ينس لج لا وعدل بوحلا مهنال مهسوفن ف حرقلا قاربصبا ال مرت نم للقير لقاك و
 ةيهرط لوبو ؤبجدل 4 تايالولا 0 ١ ناب ةقئافلا يتسع. تا لربك نم مغرلا ىلع هنا تفاضاو ّ ( فيسصتملا روتكدلا نع نورظتني نييقارملا نأ فاضاب 9" رافصا نا لاقو ويهسلا ,يرونلا لاجل جل | تزرقلا نب ةقث تي 1 مويلا ةيرئارجلا ةمصاعلاب !دبتو 2 قرشا .مهسفنا نم نوقتاؤلا يزرب .رقرإ اذه رادصأ لا لاك

 نايكلا دا بر 00 ا ا ا ا لا تارارق عيراغم دف تيومتلا .رارقلا دج طشل ةدعتلا ءايدرلار نا اهناو قارعلا دودبح ربعت نل ةيرصملا | رازخ وشو قارعلا عم راوحلاب ناهنشاو يعل ع 2-0 0-0 رمل هاب“ لاك لهوا يدرعت اباشكلا جارد كيما 9 تاضواقلا سم باجوعا مدشاول زاجا
 عل تارارق ىلع تيرمتلا نع تدلتمأ ميلا ةلقما مدع نع يلاعألا 2 اق ات لح ةيرشأ ناو ميدل فلم وشو هتني مل قارعلا دض ببيشلا ةدئاسما ةيبرعلا تايصخشلاو عمجتلاب ةيردلا ف وقل لك 1 السلا لمح (نوراتطبسو شون ةويعدل بج ل ندع
 م ىلا تبعا مهقتلاب الكم نوايا ةباهن ذنم ةملات تناك تهساوملا لسم الا ناودهتا دمر ىلا ةسيمتهجلا ةلالا هذه , ةقازقلا راركلا اهيق ةعرسمللر
 ةجلسوا مادحتسا عنو عسا لل 5 لاا 0ع نيووفلا | نع انظر قرفتو قئدخ نحو ادور روهظو ةيمارجالا . ةيظارملا برحلا “٠ اهخنلعالا ناو ل ةيبإ )سا ا سلجم اهعقدو كيردا يق [ 0 0 ا محلا

 هاف ةييرلا براجتلا فلوو ةينلا مسعف ةماصلا ةيعصجلا تخش ...| تايعود يعمي نم ياش كال | * جزع نديم © يتلا تنعشلا ناصنم يهز ديسلا لاثو ١ حجب حطخل زارق يلع تيحصالل را كاسب اس ندير 000 يش يقل
  ةفركسعلا قارعلا ةوق يمدتل انيدعت ول زنق براحل نا [دهتملا أ يبرملا ةمالا الا ةذيسمعلا تعدو 0 دوما د 1 عل عض 3 دعب ماع عضجتلا ميظنت لأ اعدو يف قارملا ةشاسنل ايلعلا ةنجللا رطغ لف لوثلا لع رصف ديبغا دعو
 قارعل ةوق ريم وا انه انيذمع عني ينريهس جئاودمل برعلا دنا رطاشمو ةريقم كاردا يملا جيلطلا ةنادعتم 0 يتلا نين رهبش نم رشع يسماخلا يعج قارعلا ق هتدهاش نانا سنوت دعي يثاوذحلا زارا اذهل برسلا يظفر
 0 ا ل يا | 0 ا سو تايحالا تارراعتو احلا عما تامسمل 1 امم ليث ييذ نم رثكا ائمؤم ةبورملل مهئاملنا ىلع ةحص ةمالخ

 ةدابلا "يام شوب يضفي سيف ةصاون ريباش م: مياطول جامل عيمجا ريت :26 ودنا نمالا سلمسم رارنأ موا شيئاجلا نمالا سلجم رادنإ ةلذاضملا ل يتارعلا بدشلا رامتنا اسي مهلو ميطلاب
 < دج يلا لاعبا | عمدت تهت يتابع تكا يتسم نوبج طفي رالا 8 الا مؤلم دع اهسسن نرش .ةيكوط# الا تايولا م يرسل حاج 1
 كس انس 0 يلع ليئارسا هفضلاب  سياش قسسا ينويهسلا نايكلا ءاررو ةماعلا ادع ٠ يكيزمآلا ناودملا ةهيجاوم * يذلا سيئر لصاوي - امثا - صيراب را مدقتلا ف + 6 1 ناو دملا نيزستند؛ نينيتارملا نا تدحاؤ نوفسرظأ ناىلأارع* 1 دانه#

 لقت نادسؤسا 1 هضيرخت 2
 : قا يرسل نودع نش لع يملس لح ىلا وعدت زايحنالا مدع ةسائر نيطسلئ يف نيلثحملا قحالت ةراجحلا

 . تلو
 يانا ىري هنا ريماش نم ةيرطب طاسوا

 قارملا ةييزه نودي نونخلا مر لح طسؤألا ق رسشسلا سف لحل اناسنأ عنسن عبلشلا !١ ةسيز 7 ةهراآل
 مالستسالل لثو ةيكيرمالا ةدحتملا ثايالولل لب 3 0 لاؤسجتلا قدس مدغر ةضامضتسالا تاسضاش دداسفت

 يح شدو دايم نع د دعدا نبا | راش تحن ال هت | يردحمب دي رت ين سح ل ا رت
 0 السلا قيتاهدلو نيئاودملا |1١ نا 7 با س ماشي ةلجتدل نال 0 03 اوتن زايحشالا دع ةقرح نأ ىلا نايبلا ١ نحال يسلم ا نم دهزملا عوتو ةيدغ يمول مي لصاو - ماو - ةطحما

 لع مفر لاتتمال نطنشاول «نرايز رثا ١ ةضرادمللا أ رازقلا اذه ءاجو سرق قالا ١ ثادنحا حتفت نأ 1 رابع 00 نا ادنؤم هظتفلا لامعا مهي دصت | ةهافتنالا نابش
 هاجس يلا يلزحلا لوشنا نم رع يدا ها 0 يس سيئرلا نالعا | بق" قراشلا 2 للا ع 07 70 2-0 2 + .ةكرحمل د تا 0 ع اعل رو معلا ا 5

 سيربا رامهتخا ا دعب لوألا يسسا هتلالتسا مو 0 دويهصا# ةطرشلب ةيضاملا لف يتلا يقل كيلا فعلا
 لإ نودمتسم تاردخدل راجت | يوتسم بع قرعلا مي راوك مانجا | _. ل د اجلس وللا هلجا نع لبصلا ةقاكب زايحبالا روع | رباصم نع ودعنا ةعاتا تيقنو | ةياليسملا 0 يي ل ا 00 0 | هتلمرا نايب 6 ةيئاقتنالا ةفحرملا ف ةطلسلا لونا / يطسلقب بيبا لث نم برقلاب ءاقك / 1 لوقا تاردشملل ( يدديم) ةباصع , يركسحلا | ةيدايصرتكا ةيصخشلا ناقب ةلؤطم [ تريدتس دق تناك يشوع يلا نسما ا هدر ةكاشخول رجدول "| يان“ تدم يف نييتياطسلف نيتط اوم دبا ةيرود ةواهس راع ةقراح ةجااجر

 07 لدملا دفزو نه كلت 7 ريزج ردابق .كلذب دادنب لوبقو لاع 1 ةييودلا نأ اهلوت ةيدويهصلا ةاطورشفا] ةيدو#لا مارغا نوودملا ةماالا جلاقو
 , اهنا 1

 و 2 ا ا و 0 و كاسح ةسيز كرما ةيطحلا ع جواوو بسر مغ
 و ا لا عجم ,(ةدحاو | ديدهتلل انج عشت نأ ةدمشل لقثلا قودتص ساعا واو 8 راحبق ناسكي رسما طاصض ةئتالت لصف ا 0 شال ف لعام بيضا . معيج تايئالولا نه هتسوكوع ناب هنلبار مهحفت ةنسي 0 . مهتلتتعاب

 ةحص ٍِت :را تدهش اهنانعيرب نا لودلا فيباتتلا ي رواجتلا مجح عفوت ةيرحبلا تنثعأ  عاو نطنشا متي يف يتويهس مطب لوألا / يركسفلا | ى اعالترإ 3 َ 3 ,ةيادم ةعرمجب مايخ دبع عارجب ل
 روه يكيرمالا ةيجراخلا ربزو نأ مهرو لتتخ ظحشلا رادقنب راعنمالا | ريخاتلا ىدمو عورشسلل ةررقلا ليل رابك نم 8 6-0 ةيئايرمالا ل ا

 ركيئوه يملاملا ثيصلا لصتقإ ردكيب سميرج» | ( ست الحا كندي ةلجبسم يا 0 يذل لاربسا ةيترب ناطياض مهتم ..طاجشلا | كوت نم حبارلاوه قيرحلانا تلاقو . لتحللا ةزغ عاطلب
 عشولا روجدت ب ماو ايناملا_زتيليب نطئشاو رارق ناب هققباو يقيل ديفيدي | هل معلا لوم لكل و ىقيطت يب ةخرؤم ةركذم يف تبراج لاقو تافذاقلا جمانرب نإ ةرادالا ءوسل عيباسالا لداخل مهظاملا قف عمي يدا ةماجر نل ودعلا ةعاذا تركذو

 رفا سا ني ل ايا ىلع قولعتو ال بادشب عم روج ءدجم | نوم يب ةدصتملا تابالولا نيرشت رهش نم نيرشعلاو عساتلا ا ) يا -- نس ةيمبوجهلا هباوبا قلل ثييح ةيصانإا ةنيبزاجا يب ةيركسغ ةيرود يلع تيقلا ةقراخح
 لكسما نم غلابلا دولا تايالولا فادهأو ةسايس رقي هل ويوتقتا يف قودتصلا راشاو عل ريف لا اهفظر يماملا يشاثلا ,اتقيتسا لب نم تاهلممل افاد للخ نأ دعب ةرثن طرف متو ةزغ عاطقي ءىط اذلا ميشس

 مسجل ىلا هلاكدا 0 يخل ادم ةلولشلا ءابالا ي اودع ايام يع ايتاطسيرب اي رامسالا 5 لاع ع ةورادألا طب اوصلا 1 ريزع نع سما خلا تدروا ا 3 0 0 ك0 رتجاو قيمت 0 2 5 رادوه كيب ةنياهصلا نيلوؤسملا ن١ 1 نا يل؛ يبما «سيرب دليشوسا» ةياتو .يظملا مولا كيد عاسبمألل يتيؤر ةباكو تبقثو نييتيطسسل فلا دارنا دحا ناب ودملا ةهادا تقرتغا 1 يلع لوختلا

 ةمملإ مذا ةناع يشمل نم ميظواخس هر رخغ ةعيرس | + م كلذ عجريو ناك هذا هلوق تيراج .رسا يكيرسالا | ةطرشلا رثاور تماق ىرخلا نم 0 رعشمش هللا خار كثير
 رتهايب ىنشتسم 15 اجلا جامل ةيايدلا تاهاجلالا ف لدبت دس مف ىررخا ةلود ةيا و: لالا 00 0 2 هجوما عماير انه لع يقرشلا لع عش اهتم 0 0 ةيتويهسلا م لبق نم ىرقلا ا الدلال نب ترج كاهجاوم العا

 يف ةسابلا ةباينتا ل 7 * | نا ةيبرفلا مهاومزا نضنم 0 طم و 11 تفبب راسا نم برحلا بابشلاب غصاخ-ةيوه ةقاطمع هرمزز ةمبات ةيركسع ةيرود نيهنيطسلل نييبع نا تلاضاو ترق هن يح تلا | ردسم لع عدد تولت“ |!ويترو سب ررعم مس ههه توست داس 2 23-  يا
 مط ل ا الا ا راسالا ةبسل ل ةدايز ةلجمم 1 3 ١3 و ا اعشاب دما مس جرا امس
 نا همي ركينو# مهلستب اهبل يلع درب 0 2 م!,ال» تغلب يضاملا ماعلا نم اهتاذ ةببابشلا ةيملاعلا ةمظتملا سيئر بئان نا ةيللحللا ضرآلا مامثا دييقتو ةطرمأتلا ناوق ناي ةغاذالا تقرتعأو : درا تارايعلا يسويهسلا قالتحالا
 هساهن1 هذه فينوت ةرتادم تردما | الياس ع نإ ا . ةنالاب رطخيو رسشا نولي ةقللم تايوهلا هنن ليسحازب قطلمما ييضيلفسنفلا نينطاوملا ىلع
 . لفل ملارج ف كارتشالاب برم م يآ لوحات نا دقي ةدحتملا تايالولا نا ريرقتلا نات هس ةيقب يرحب لاومتلا اهيلماح ىلغ مت اميف ةيئادنتبالا ةبلط قبرفتل مريهصلا لالتخالا تاطلاب تلقتعا

 اتيرجا نيتيسحارب نيتيلمع نا ركذبو يفت هج لع دوال تسلل ف راهسالا يف اعافترا ىرطألا تدهش 955 . ةلئحملا نيظسلل ماجرا . ةبنطلا نما 5-5 قع يتم نيثكعاوملا دعا
 ةينويهصلا تاسرامملا داعبا حرشل نايكلا زوزب ييبوزوالا سيئاقربلا ىم خف ةنرا مدق ل / اهنيد ةيفام 3 ماعلا اهتلجس تلا ةبستلا امج يسمو د امثلا رههشالا لالخ ركيثوهي أ مىزو تشاحي سخ 'يماش لافو | ةثاماب 60 رود علا 2: قلصعسسس# وه 50! ىقح ةسردللا قالطأ دق هنا تلاقو < ةيئويهصلا تاطلسلا هتمواقم
 ءاسعسسص ىسف يعز ساسسعو فطخ جالسم

 سما ءافسف ىلا لضو_غاو_ةانكيع
 ومغ هدايا وبلو قلك الص ناديسلا
 ريبسحتلا ةكرحل ةيزئكرملا ةنجللا
 سادعو «جتنو ١ ينطوتنا
 يل ةئرحلل ةيركرلا ةنجللا وضم يتز
 - ةينفيلا ةيروهمضلل ةرايو

 نودسيرسب ةرسزصسا ونفاوس يدل عيرصت يل تنخ حالم لاخو
 ةعادالا ةثيه تلاق عاو - نمتل

 برربا جيلخلا تادحا نا ةيناطيرملا
 لبق نم هتازارثلا دخت فيك ةناسم
 تاوصا تعفترا ثيحح يلومسلا ماعلا
 ىارسكا يفز يعشنل يوكي ناس ةيئاشملا
 ,هعفحت يبا اياصقلا

 هيريلكنالاب اهل ريرقت يق تحمواو
 رتات لواسس سمأ داذغب ىف كعقتلا
 يناضل لا ةبهايسلا لد ثادحا
 تاطقسلا رازق نا راجشللاو دحنب يف

 ةيلاملا ةمظبملا سيئر بلان اع+ب
 ةدحتملا ممالل ةمباتلا بابشلاو ةبلقعلل
 لمحت يلا نابيذ دولوم روسا نيملا
 نع برصلا داسبا ي مهتايبوؤسم

 ةيردهمجلا ىل 0 را هفوصو
 نم هد هدع يف ةلوج راطا ةيتسيلا
 روف دا جرشل 0 مس

 سسا ةينميلا ةزيثلا ةذيحم تيحو
 دريدلا بعشلا ءابتبا دومه
 ةتصالتنا لوف ةبسانمس يبيطسلطلا

 اهايايفل ةطاك لحو ةينرتلا ةلطنملا هكثحملا هيبرحلا ييارإلا لا
 نو“ ةنماكتم ةروصبو هيملسلا قطن اب هجوم اهدومصو عيارلا اهضامي هئساملا  يتيإ هيما ول ةيلودهسلا 0
 ,ةترحت ينويهضلا لالثخمالا باول  يبيلململا يبشلا ماييآ ديت بكيرت
 ين دلا يسهم لجلا بغشلا نا بئاقو . هلمانلا هتسافتماو

 يحلم غبم دق ةراجحللا ىوس كلدي ل
 هجو يف داطنلا همم افتناب دوبصلا

 ىف سايبا غرربل يبويهصلا لثلتسالا
 نسسالا ةروقبا طضسيو ودملا

 .يسويهصلا

 تاون ينا ةنيحبشلا بجبفواو

 راكتمالا بدهش ةيصاملا ثالُشلا لاصنلا
 امك ودعلا هيراغم 0 لئادبلاو ربادبالاو

 مجالتالاو نما مهام دهم
 اهض ليسا درداب تالوظم مسدس
 تالواسحم ا
 بلمس يسلاو م اقتنا فكي ةييارسلا ا
 ميشاعلاو هيراعلا بيلابالا هيرامم
 نمفالا هديدن ي افادم بعظو

 رارقلا نأ ةملفلملا سيئر بتاد لابو
 ل سلجم رح ردم يدللا ييقعالا
 220- ١ مادختسا ىلا يعادتاو يودلا
 ةفياسلا تارارقملا ناش هتان سابعا
 ثادصحالا تاروطت ؛بلرابت يخلأ
 رش ةيبا ىلا ددتسي ال هماو هقطنملا
 طيطخلو ضيرحتب ماس همإلا ةيلود
 .ةيكيرمالا ةرادالا نم دسستع

 ديلتف نمإلا سلجم نا فاضاو
 دسم بجيب ةيلودسلا ةيساارلمبن
 يلا هيرارتبالا بيلاسالاو ىواشرلا
 ةيكيرمالا ةرادلا اهدسمب

 اهيدع بقناو يتلا تارثرفل# سب نمو

 هيمزطو ةمكيرما باو ناك دياب لامه
 لغح ةيبرعلا هريرخلاو جيتخسلا ىلا
 راطتا هيفيك يع ,روئخدي سينطاوملا
 .رازنلا اده

 لاعب دعا يمالا بمجم رأ) فينو
 | بالو | هزوا تيدوسسلا لامغالا

 لودر راصملاو ديحي ضوا
 ياك مه دالب هسابس ريرفت يف هكراشملا
 رصشمللا مقاملا ف نيرصأ شطاوم

 مهختع ىه للد نا ادكأإلم

 تاديدهنلا لكان ابباو ىنيويهصلا . ةئاحلاب (6,7) ةفئابلاو يماملا ,هيتيلت يصدخا

 اوضع 7 نم ةيداشت ةموكح

 ةسيددصعتلاو ةسيطا رقمي داس دصعتي ىبيد
 انيءاجن يف قوالا سما نجلا دق ناكو 0 نييردا“ ةسهنت د جاو - اتيماعم

 ملا »ب لن سيردا» ندهعل لع 8-0 قلطا اوهع 7ع اب ١ «يمينفاشتلا سيئرسلا لا

 ةيذيفشلا ةنجدلا نس رارقب لولي لولا ا قي هدعتلا لا دعتست ةيلفارقميدا ا
 .ناقئالز ةيريمشتا ةكرجلل ةلودلا سلجم نا ردعلا 051 ةبرطب حامبلاب همت امك ةيسابسلا
 رجيتلا سيئر لاق رخلا روطم نو مهي «”يبيد سيردا» رك يدلا .بارخالاو ةدايملاو ةفاحملا

 لبخت ةليللا (وبيسب يلع) ىلارتخلا  نيبودنم سموفمو اضوفم نيرتجي اهداف يتلا دربشا ةكرج بتاكو
 اىلأ اواجل يداشت فلاوحب نا ةيساملا ىلا ةفاصا نيركاسب نيمونم ةهتو  ةيشلل) مساع هقورخلاو يبيد سيردا

 ب تايهطتلا ىقنم مهوب نم رضينا .هل دحاسمو ماخ يبا ناصب  ءدفاس# يتلا داقماا ههسحل ةيديفمتلا
 ,نييركسعو ةطرش ماردب ديسلا ضيعت مد هنا ىلا ردعملا راشاو اسلجم بلكسش دق لوالا سما ةظلسلا
 ماقتخا ءاسا رميس لاردسلا حضواو سيئرك ابا 2سايح اداب مودلامر ,اهرهما ييبب ,لوقيل ةلودلف

 ههجوتلا رسسلخل ةيماثلا ةيداعلا ةرونلا 2 دييسلاو هولا سلع لق يريح سس نيسيئرلا نا ركذيو

 يي اررقتسا سجال نا ىلعالا يتطظولا 7" بتاقالفلل اصربغم ,دمتجسا يسيد ءاليمسا بفع نوريساللا ىلا رط
 ةقئااولا يمقمقيو اورابو وسوب ندم  حلاه دمطن» نادينلا سم اميف  هيهظ رزعت ييدلا بقولا يف مكحلا نع
 .ماسشت ةريثخب فانم ىلع تمدح ) ناثمحو موا ةيايرحت نيالا ثاءارتا نورساكلا

 مهجو دل ثناك حخيملا لا ركدبو لمش كذلا ولا ةيبمحتز ىرابسلا اهلا ودحلا نوردعي نيدلا يثحاللا
 دغابم ميدّقَمل عازب يهاملا يبششالا ةدن ةهلاثكرلاب هلودلا سيئر نفمم «بدخغ ىلا مظددع لمو نيالا دكاشم نم
 ويدتتا اده ةهجنوبم ةيفع ةيلور ةيلطادلاب افنكم يلاوُدلا يلع ىموي آلا

 نيداشتلا نيئحالي .ةعاررلل اهوظيو لمالاو كن“ انوماخب يف قوثوم ردع ركدو

 ماربا ىلا وعدي زارنا ماعلا ةيعبضصلا
 بردحلا رطعل ةلبابش ةدهام
 .ةيووملا

 كلبمز يتلا لودلا رارقلا وعدو
 كلتمت يثلا كلت ةماخو ةيووب ةخذسا
 يد هقلاوملا ىلا ةيؤوعلا تاداسرتلا مها
 نم اهتيمضا اهل باءارسا ىلع لابسلا
 اهبب ياهتلا نكميو ةيركسملا ةيحانلا
 ,هدهامللا مده ماريا ليهست لخا رم

 باد لودلا هناك اهيا رارقلا قع ديو
 ةدهاسب كمفملا لا ةيوؤنلا ةهلبسالا
 يف ةيوزبلا هحلسالا بارابتخلا رتقح
 .عاملا تحلو يحراشلا ماينقلاو وجلا

 ىلع لئدك ةباملا ميعبجلا بقتاوو
 لكاو ةيؤوبلا ةحلسألا عرب نآيشم رارق
 هعدافلا لايخالا راقنأ ,للع ميبعتلا
 مبرخلا لوش نم

 ملمع يحمس عنا راوقلا
 مهمج ىالا ةيركسملا باوقلا ما دختسا
 نجح عافتتا برتهبل 12( ىادلملا
 طئف

 ةدعدج ةيبامثت هموكح ليكشم من

 نسفسلا نجح

 ا7؟1



 يلاجتلا ةنيهع سما

 هيناذظ تمل مهب نأدلا ب نست فمطم ندي') هي رسخملا يمجللا نتا عارم ةرهاظلا
 ةزبج ةممرم دج) هيا ب هلمجملا نطسلف عم ه ةيرسعملا هودخلا نبع ةنياهسلا بيغ

 , هتهمطوو هتديلاعو «ريم نم
 ةهيبرسبو هينامعلا دديقسس ليف دقلاو ىلا اههخو ةلانر يف يرمك# يدشجلا

 يسثا ميار تيسع ةلحليس هن انامب نموي هنا ةيرهاتلا
 لقتل برهش دمر صاخ لكشب يميل ككملا بعشلا د اهباكمرا ةيياهصلا لعاؤب
 هيئادعنا همه يكن ن) دمب نبيا يادنحلا بلقتغا بدت ةيرصأ؛ تاقطاسلا نخاباو ٠عانع

 + ع0 عا مرور »ل وببسا و جوو ايلتلا 7اس هنقا 7ريال ياخ تالا

 ةطوناو ةهمندااو .سهاسصلا ©

 لعب" نسون رفلامالا
 16 ىلع لوألا نوعسلا اهماويد

 همهيرخ ىفو -جارجلا رمخ, ناونمم
 لا قبسو نربلكلا بلا سوس رولاكب

 بوما ياومشت ةيرتس هيج زيسم فش“ زين
 هميدالا اهساظايمي ىلا ةفاضا . جافجفا
 هاك يف دمرستلا) هيضافثلاو هيرمتلاو
 ةورفملاو دمسرملا مالعحالا لياسو
 ههومستاو

 تردس» ىف ويلا

 ء.اهقمب عبرس راوح اذه
 .مماك ضرملاو ,ماهللا هلاح رمشسلاف ©

 لس“ بلخم فمك همها اهئاد
 بادبو همهلمت اهبموي نع ىرومخلا
 © رمتلا مهلبسي

 دولبلخ لا لمما يا رميشتاب بمرا -
 يف ددعنم لظلم ينسدلمب يذلا ادق
 «فسيفملا يمملصوا له يرن يمس
 -اةيقلب يبا مهللا 4ع

 هيلاببمحجلا ةرسخلا يفو صد ©
 اهنا ادع يصس لي .ةديمفل#د
 يوفتو دادرب ام ودقب لافتتر سفانتب
 © هويابلا براجتلا

 وظ اب يعاملا نم كانج نكلو .الك >
 لوشب نا نكمت كلدلو رصابحلا يف مئاد
 ردت الا هيلامخلا ءّيشرلاب روعت ال ايما
 لكلو ,هينمجام تارت لم انيسا اب
 يأ ,اسنربأ از نم باربكلا هذه وهبو دعب
 انم ءريخ ىلا تلوح دبا نوكت يا دهب

 رستفحإ ر .ساسيفم
 1 ام ا ريس

 تانييئايربفالا تايوميواقلا
 نم هنقتي امو تاناورابلا تادغمتس
 ماسفث) يلغ (ةيناتقلا) بيلاسالا
 ةئغ عافافللا دهف ةيابرلا
 1 دف انيمتسم اعاد

 ةرارحبو كلذ ف هده ١ ا هل هتجسن يذلا :

 م عل ل
 يدسح .ليططملا

 توسمل نأ ابيز سيو
 باش لمجا ( دهن ناغ تايارئاشلا

 العذت مهمرتااو ةيمان#
 نوتاراملا قابس يف

 مقا
 رسب كر
 مادئتسال

 1ردقب لرتحي دهف نا لوشلا طخيز
 ةتبامسح ( تاسيوبواقلا)

 ءاوجا فييقلا يفع نييزعملا فري
 ءاسكلا عذسو هككلو نهل يراحمعلا
 مدايلا نم زاجسلاو دست قا

 , نارا

 ةيلطادلا ريزو رذصأ هبقي

 عضم شع ادهيدجح !ديكات يروعسلا
 كانه مايشلا تارشهاظم رارك

 هلا
 لالتمال ماهلاو عاش بؤس

 ,مزسز رثب ثوقتو ءافاو ططنلا رابإ
 زافقلا 1 رايت تخد دضيتب يطيب

 9 ٠
 نمط طلا نع

 هللوب ةبماقا لإ هلدحب
 ا يدم ءاضو ةسلفتسملا
 .فيرشلا

 يينمي برملا لامعلا بلصيو
 دعب مهلوقح مهريشو نيينيططسالو
 ةاقبح مه درطيو حوبأو لعق تاوتس
 ذو دبحما عراش

 ريك دتلا لج ىثدأ البو ذيعب مث
 ةسرامم نم ةرملا 2 نونالاب
 ,ةرايسلا ةدايلا ف اهقح

 اهم جذامت لزت عل ثانثا# نا
 ا

 نيكتما عا رهن نأ ةمحلا جمان رجع
 نرسم وش 'مهو اس كو ايم 7 نحس
 نمش كيابل كو نسمقلا عادت هم يساتس ل8
 مرفت امك دديدخ هيانكلا فاثا

 © لس ديستم يسلب ايامو ©

 رق .دسيتهلا ف لامحلا فشخ نأ
 ل6 لص دوجولا رهومج نع فشكلا
 هيجي ١ لبق . ةيسلسو ساودنلا ةقرشت

 لك ليعو ةيميعتملا تاعالعلا ف ليعلا
 ىولكت ؟ديؤلا ةيقمصلا تانسؤرسلا ل هيا
 لك نم ارزكني اهيع يدل ةدعفلا

 راس نمو زون ىم عافت ينغ , يضلد ماظن
 لا سانقلاب هيأل دجاو نأي ةيقريسم
 لأ نسامفتابب انك ةييسخلا هققرعملا
 اهيافلطبم ف نزيجسلا ةيفلحلا هفرعملا

 راهو ريزخب- يه ةيقطدلاا

 رثبلا ةريسسعم ةيانك لا سهتمس هذال ©
 ةديصال ةيامك لا هلهاتملا س رشكا

 6 هليفمطتلا

 يبلا هليمتملا ةديصم بننك كقلا -
 نلع قانختا قصي لبيع اهناكو رهشا
 يف .يساسالا « يشل! اظ ردا يب يسرتتف
 نم خراب ايفالخ امو ,ةديصفلا

 يمديلعلا يلطاذلا عاينآلا نا, اهرفوح
 رثسلا مدمصلل هيسنلاب دوجوم ةلدلا يب
 هةبلاشلا اهننيع ان نم ةميالا نا راسم ابو
 عطافلا بار باوساا نم ةعومجب

 .يروسبحلا لمأ ةرغاسشتلا

 هيطتما يس و' ل قريتملا نم ممله
 | ل ا

 ادعس نانا نوقم ىلا ء رسم يس ول
 ةملل و رشسلا نكن صو ةملاق كرس

 هتؤرتيم خخ نربي منن ل اهيضوو
 وك وخهاحج بلاويو بوي افي
 مكألا لسنا | يللا يالسلا قلطملا"
 رباوا ةلضغي بياك عاو نم يصف

 اك انقر تاورلا دظ باممتسلا ليج ©
 مسا ههيلمل يىلكن ١ يفيسقتلا نم
 تانينامتلا ليج هدف امام نكل ,ليجخ
 هلع قلطب ند ديم ددخاو بناو

 وع نسيبلا نوب اهتك .ةناد ميسالا
 ةكرشل اسنط ةدادنما

 ؟بتايمسلا لم وأ تابيبنسلا

 ل ةارقب يلا مسسعملا هده نا -
 /اقتلاو ةارسملا نمعب تاكيزبع
 تاسوتسصفو لوصاإ ىف بانكلا نم يدعو

 مسسيم رش .يفاعملا يبرفلا خادنالا
 .هفش كلا ةقباللاو ىدمرلا نع لاعم

 يالطاف .باياشئسالاب هيانعلا ليتل
 تاببتيملا ليخح لثم تابعسل
 نكي مل ,نانينانللا يبسو تاسمتيلاو
 نا ديرب ناك اميروو ,هنالالد يف اقيناد
 يلا هيلخرملا هيدقلا بتايربفلا-

 ميسر يف همحارلا تأ اعرق اكسك بسرك
 ناباخ ف سياعوب لامج#ا هقييرخ
 نامم ,سيباخت# لقي ال ام دؤقملا

 يمسي ام يلا نومي ءارعشلا
 لتسي نم مهييبو ٠ ,يسيعمسلا» .لهجملاب
 نورخاو سكملا مهنمو ,هسفم ةريحل
 ل -مهسمبا نع ثحيلا ي ىو دهبجم

 رهشلا بردملا ,وجايتكيب سبارف
 يذلاو ,يناملالا مدقلا ةرخ قيرعب
 ةسع ملاعلا ساكب زرفلا هل ققح

 نم يفيرالاو ةعبارلا غلب 4
 مهريبكا قالوا ةئالتف با وهو ,رمملا

 ءرمع مظرفصاو ةئس 78 هريمغ ا
 .ةنس 1

 هذه عميبر يف جوزت روابتكيب
 1 اهرمعو يليبيس نم ةئسسلا ٍإ

 ةسيئر بصنم لفتت تئاكو «ةنس

 مدسقلا ةرك داحتا يف تاريتركس
 .يشاملالا

 ةركلا بحال عاألل مايا لسيف
 نم هنا .ارس ريهشلا ,فادهلاو» '

 اهذه يقح لافطالل هبح ةدشس
 ينم ادولوب رظتني هنال اديدج

 ؟يليبيس هتحور

 بيكي .هضاخدب رفرومو رهئاعاشيا
 يملبو هباخ يف مهعمج ىلع وركن
 .ةيكابناب ملط اره ؟عقافلا مكشلاب

 ال هعدب + لايجالا ١ حئشصم رصعا اناو
 هئديست رضاشلا بتكملع ءاهب فرتعا
 ةدسففلا ىركتس اهدعم ,يبعميو
 ؟هيع تدسك يذلا دقعلا ال انروحم
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 قروبشلا لما رغم

 ىوش يولونس
 ايانملا همسحلاس

 ليتم
 ايربلا ف ىلا
 اهادم ىل ىرس
 ليصالا

 لياملاب لاسا ال
 لافي ىنع

 للص ىدلاو
 كينج يجف
 عامعلا بررع

 ليجرلا ترزق

 سحوسملا يدع

 ءيىبازمللا تننع
 تاهانملا تينع

 ليلدلا تيع

. 

 كيم ثدباك
 ليئلا داوس
 نيدفازلا ىوهن
 ليلا ىوهو

 مهب هببايلا ةادقلا يلع

 دعاسلا نين (هوببلا ) نويرفلتلا
 , اسف فشلا و ةسوانمأا) هميارلا
 هيلاملا هبيويريلتلا جئارسلا

 راهب ةيكاولل اهتننو . بالطلل
 امعرأ مظامحلا ترسو

  طسوبلالوالا _تايمايزلا -

 هبرعسلا دودخلا عمم
 طظيسوتملا يناّسإا_عانجالا ملع
 ماسلا ملهم

 تناست“ ةيريلكمألا هصللا
 معايلا يسردلا طيونلا
 ىيسلملا يسماسلا عايربملا

 ةريصصلا لاكتجالا
 سييافلا

 سياخلا هيرملكب'لا ةعللا

 ريفاشملا سرشلا يرازعإلا
 سيان سلا  .تايفانولا

 مرصلا تاناقلا  ىندالا
 يماخلا

 7-02 ني ال

: 

 ةين ال نإ لمعلا هن إه كرصب ء الجو, كبلق دامع ىوقدلا لعجا
 ,هل قلطأ نأ ديدج الويل باسدّدح ا 8 نمل رجا الو هل

 ياخماولب وصد عا*

 يع (0) زكوف]
 ضرألا جاسم ىلع ذؤومئسن رجا فاضتسما

 ءاملحلا نم ةعومنسم لا وتاب لاغ  عاو وكس بتارف لاس

 هنائاكوي» ةريرن ملا ماس مسه هلئاه موحف يلع برت
 بعدم زاروتم كوك ةاطترا ةكينب بّيدتع اهيا دقصتر ةيكتنكملا
 قصاميدلا رائدا يل ىر امم ءم يويلم 83 نسمع يصرألاب

 الان ىلا اهحاسبا للصن يتلا هوجعلا نا سما نوئجنانلا لاقو
 نآلا ضخ نمرآلا حلفت ليغ اهيلع دع ةوخف رمكا يف اريمو اك

 نم ن١ لوطن دنع رجم ديم ةيرطن ىلا ارطضوم دق نابلعلا ناكو
 ةثراكل تود يل بست يمرآلاب يئاضع هرج حاطترا نأ ججرملا
 ٍق ىمرألا ىلع جايهلل لاكش ا نم هثملا يف 3 ءاضمسل ىلا تبا ةيثرم
 هقصسلا رومملا

 يكيرمالا داحتالل جافتجا قالس ربنا ماملعلا يم ددل لاقو
 لئن ريرمسل يآلا رفاوتت كليآلا يب !اديرم نا ةيئايرفويجملا تاساردلل
 . ةيرطنلا

  قناتد يف ةيصختلا كتتاطب

 جانبا ىلا ةيدنحالا تاكرشلا ىدحا نلسهت  عاو_سبلوب ايهم
 ب اضاخلا ناقاظنلا عبطب نأ رعسشلل حيتت ةعباطو ةيثاك ةلا
 . ضاع بيردت ىلا ةصاملا يود قئاقد لالخ

 ىنياس سلابما» مس اهيلع قلطا ينلا ٌةويدحلا لالا ميحت نو
 بحي ام لكو ةيعستلا تاقاطنلا نم ةعكردس الاكشا .مميبم

 فورشلا معجو ةعامطلا ةبعوب راثخي نا اهمدتسي نم ىلغ
 ىلع لصحيف اري طممُيو ةيثاكلا ةلالا ليل بتكي مث اهلكشر
 اهديري .رتلا ةقاطنلا

 اطسبا تاق ضرلا ناروف ةسكرعف
 نارين ةكرج نحل ىلا ءاملع لموت  عاو  وكميسنارف ناب

 تقادو ماخ 7.31 + + قيم ةيئاثلا نم هارخا عفاوب لقا تناك ضرالا
 ناريثلا ماظع ىلع ءامدقلا نوينيسصلا افرفح شرتنب ةئامتسالاب
 . سمشلا فيسك خهرل

 ءاب يضرالا حبس ىلع راهيلا نا نيثجابلا قيرفو غب اب نكيك لاقو
 صافرخ [ا/ عتارب نألا هيلع امب رعبا ناك دالبلا لبق 17 +
 , ةيناثلف نم فلالا

 تمسر يتلا شرقم# مادختساب يثحادلا قيرمو عما لموتو
 تالاح سمح ثودسع عقاوم يلأ قورلا ةعامسص نم ماع فلا ليج
 نم ام ةرضلا لالع يسعلا يف غنابانا ةقلطنم ي سمشلا ,توسكل

 , داليملا لش 1133915553 يماع
 الا داحتاللف عامتجا ىلا ىببا مدق تبحب ف ءامثعلا يلاقو

 ةكرع لدعم ءطب دصر رتويدمكلا قيرط نع مت هنأ ةيضرآلا ةفيبطلل
 . ريخلاو دملا نع ةمجانلا راثآلا ببن ضرالا ناروب

 كر رو ٠ نآرسبسل ةلمكر لوسط
 يف فونوتيا ناريط ةكرضش مسا ثدحتس لاق  عاو  نروبلم

 حور مسل اهيفع للطل ةيتيئوس نحش ةرئاط ىأ عما ايئارتسا

 . ميراتلا ي فقوت يري ناري هلحر لوطا تمتا اكيورمسريبلا
 لاصتا يف هلوق حييلتسا لي نع رتيور ءانتا ةلاكو ثلقنو

 راطم ي تطنه +١11 بويوتتا زارط س يفر ةرئافعلا نأ ينوهيكت
 رتموليك ٠ ٠ 9,٠ ةفاسم تمطق نأ دبس ةيمالأ ةليللا نروبلم
 رلك١ اهطبوتم ملم ةعرسب ةقيقد 50و هعاس لال لالخ
 . ةحاسلا يف ارتموليك

 ماقرالل سيييع ةعوسوم ىلا معحتس ةقحرلا هده نا لاو
 . توت نود ناريط هنحر لوط( اههموب ةيسايقلا

 اهتدورو ةلحرلا ىل دوقرلا نم يط م٠ ٠ ةرئاثملا نكلهتبماو
 كوتسوفيدالمو ءاضيبلا رادلاو نويتاح يد وير يف دوقولام

 ىيشلاس نوساسفما رمكسسلا يسن رسم

 رثا ايريحيب يي ةهملحلا طاسوألا قلقلا دوسي عاود . سوملال
 .ركسملا ءادب يصرملا يب ىمحلا ضرم راشتنا

 يق ركسملا ىمرم ةطسبار رسمتر ةوسيبا نوح روسيموردلا كلذ ركذ
 ةياعر لصعا ريدوثل ةربمت ادوهخ لدنت ةظارلا ىأب يلاقو ايريجيت
 - ىمقتلا بحت نضرملا ءالزهلا

 ىلا هبف ثراشا يساملا ءاميرألا موب انايب ةطئارلا تريصا دقو
 يضرملا ادع ةككشم ىاو هلاعلا ف ركسلاب يهيرم نويلف !/ + دوو
 لقئاشملاو ىلوسبالا اهب سقب بنسب ذيمانلا قربلا يف مقافتت
 . ىرشالا ةيداصنتالا
 -_ تل ل

 ةسشسي زصسلا ةرسيسالا

 و ةسسماظلا يف موهلا يهز سافينس ؛يرمصلا وآكانوم ةريمل
 نا دعب ةصاطو اهتايح فلي يرخلا نا لوطن رمغلا نم نيرشنت"
 .عيججمم ثراه نسلورات اهتقيقش جور بام

 رهشا , ةهماملالا ( تلبي هيون) ةلجمل تيددح إ سافيتس لوقت
 و تاوئس هنم يتلئاع درا انمللاب ةنس ال 3 يرشح ناذو

 ,يثدلاو توس يف يسست سن عيشأ اندعي ةيصاخ

 لوا اناو ةديمس يننا نوريثكلا دقتمي +يناهينس فوصتو
 ا .ةسسيدتلا يناطوتس ينماب مهل



 ا مالسلا لسجا نم لمعتس ميلا :يلادلا

 هيحر - رووشلل هلردلا ريرو يىتادلا ريرسلا عش روبل ذلا دكا ماو  «افيسع
 رم للخد - يلوذ بالا سلخ اهييؤرم _!الك نمسلا يا هييمميتلا ةيروهيمصسحتا يف
 يفرش مسج تيدح ف يلاذتا رودكدما لافو هباطسملا قف مالملا ارقي لها
 يف يس رهشلا اش .نفآلا سسلخمل ةيصصيلا هيروهمجلا يسارت 9 مما مامنص
 حجرا يسدحاص يتلا تاريطنلاو ينودلا جيلكلا ف تعدحاا قطن مصخ
 مالبصا بحل ىلا رشكا لبمم أدي يكدلا مالسلاو برخلا نايك نحب ام فقولا

 اودؤب نل دهتا اولاق ةليجملا يطسلف ىف نوقلسلا
 يكن رمالا ورغلا تاوع فماذ ام ءاملا ؛به حجملا ةصيرف
 راهجسلاو دهم ق تايدفملا لتجي

 اوفيطتسصت نيل يملتملا نا ارجف دهف ماظن يفكت اللا

 “١ هلل مهتعاط ءادا
 ا 390000 5 . هنزل مس را جالا ول لدن ديلا نا فاضاو نمالا سكفم مدخلا يدنا ريطالا رازقنا نم ممن لاب
  يانسلا ى .شوب ةزناح دهع قحتسي الأ ِ ةلقتسم ةكساتم ا 2 روذقا بحلو انمي قمؤملا لبخ يلا لوموملا لخا نم دوهتجلا لك
 نارقسم ٠ لاي اظافح رامدلاو برحلا رطاكم رع ةفطما) داسسا يف بولظملا
 عصخا ملاعلا ق امناو بسحس ينرفلا نظولا 3 سيل نمالاو

 ينج 1900 - 4و لولا 330. 18ج رس م 8 5 (ةلرسلا يوكل ةنيدم) ١15 دنعلا - لوا انستا د 191 [ريسودإ) لقألا نوناك ١ - ع 1015 يلويت يغض ؛3 امها 1

 فتسلال# اسس ايام اكل جامكلا لإ طولا ساجلا بعدّم_رريسخ ماَدَص دياعلاسيْحَوْلا

 قويهتلا لمكي تحبص :حبضأ كرا | اَمَسَوَق
 انشنالا عاج جيكل دبع رماه اكيرمأك برجل اف اهو اهل نوكيَس ةييخلا تيب اجتيالا تالوكتتلا

 00 داب يلوذ ٌبيح 9 ١ راسسلاو ةظظفيسلا رارسوتسا ىلا مكوسعدا

 ّك ناحل اع تارعدب جامتملا
 شب دي نئلا عسل لاسم ءادصا تود ماو مسوعلا ةسمئاق ناودصلا ةيعجرا تناامتحاسف

 مردع يف رفسلا ةيرخب عتمتلا ديلا مهيدع عضو نذل بئاجالا ل نع
 .٠

 ةساضياو سما هلدايس اههجو يتلا ةيهيراتلا ةلاسرلا تراثاو
 ةيدباسس رابك ىبل ا ا ع رن ع داع لويشب : 1 سيئر يبل اج مادما دئاتلا سيئرلا ديسملا ثعب
 1و نيركفخ,او لود 3 لداعلا مهو ازا ذاكتا لأ اهمل مقاعد سما يتطولا سلجملا ءاضغاو

 ةينطولا ةهيسلا ميعر نييول يراس ناس ديسلا ب : لطسلا مهينع حابس
 رقصلا ديق عقر لل ينطولا صلجل !هاشماو صيفرلا ةومو ديا ديفلا 1 7 توم عدو نيس يعج لج يس
 قارملا يف بئاهم#لا لك نع 0 رةلاسرلا يعث يلي ام ليو

 هذه ىقكل نا ف هلما + ةيسائملا هذهب هل نايب يف نيبون برغاو 1 ١ مهحرلا نمحرلا ملا مسي
 يبايلا يدص قلرعتل ةبيلعلا تاهنلا لك الينو 1 ةوطيطلا . قل يخيل مالمملا يموتسملا ينطولا سسلجتلا ءاطغاو سيئر ةداساأ
 ةيمقس ةيوست ىلا لصوتنا يف مهست ناو مهئاقلعو لنا رمال ندا 0 ١ 0 نيصأللا مامثتاو باستنا قلع ربتحي ةبدصلا فورا نورظلا ق3

 ,جيلطلا ثتادحإ نهرب دقو . ميم ابل مهطت ةلد ربتشت ةماثم
 ايصسق روصيم نوج ةيئاطيربلا ةموكحبا سيئر بحر ندتل يلو 1 0 يعنلا لقتا و عدت م نا مهنس ماو اما دوقارلا
 نه دويقلا عقرب حسم مادص دناقلا سيئرلا ديسلا طردابعب سها كى ىناانلو .,ةيدايتعالا مايالاراهن د ع يعل مهقلاب

 ,قلرملا نم بناجالا اياهرلا رطس ةيردح 2 ةلالع يو هويحن هييصارو هيزب ناصتالا قالك نإ ن اهتملا
 ءهاولا روجيد نغ ندتل يف ةيألارملا مايثالا ةئاكو لسارع لاسر د 2 ..ةييومس رتكالا قووقلا ف ىوق# نولي .نيعما صاخلاب ن

 م رارخب بحرف يثا نسما قارعلا ل ةناشرلا عب لوح ماما هل ١ ةياجالا نط ضرالا يف و ل ا رش امم
 9 ,لوخ راهملالا نارجش نع 1| يلع ةحرسسل»
 اك ناد يفدحص تبدع ف يكدو 0 5 : 5 ١ ةيهبب نمز وأ اهتاذب ةليعرع ىلع 2 ع ا ةفاسرب ةيثيفوسلا ةهجر اهلا داو ثدفمحتم : سام ناسكبالا فقوتاي

 ه4 ادع عا روكتس الا : يبتيؤل مسا ١ رثا امي .1 هذه نساسا
 دوبسلا ةلادسر وشي انآ .يقايستاؤن ينا ابكيبلا مارزون# اريح يكول يلو 5 , يرن مهاوهل دس مه ماع ينال طسولا ةفرعم لو

 يابو كيلا لا نسا ذأ نأيد قف رفياك قار دئاقلا سيئرلا 1 ياش ابذاهو ايدك ارق ذختيل ةرملا هذه رهدس ينطونا سقخلاا نك
 يف نين اباهلا اياعرلا ةدوع ةسانال ةمزإ 0 رجتسم ١ . عدجأ ملعلا مكمم اهفرعيو اهنوفردل ةيناصا ةيضل

 يقارمل؟ 0 / 0 0 اهنا لل اقحلو فيرشلا لضاتملاو نمؤحلا دهاجمل حش امديمأ
 : 2 9 لباتخلا لخادتت نأ وج ندبلللا ناسرشفا 1 وو
 2 : اذملا هرعلاب ال نم نيف دنغ- نبي ةمداسلاا يف ةيوابلا ةمبس
 ب : 0 2 جاهزتالا اذه ناي 084 قوس سيلا رهو

 ”راهملا هيرب ازفمشت/) بزيكتا رقيملا نم نيذلا ل 0 ظ 0
 اع ها يكب لل لأ كرمي ريت نيس ما يا دههسلا رااسر يعش ةميلطلا عئاوم هيلا د لاي ير هده فنكعلاط
 .«ايملبب جيلخلا يف نبا لبحا لاسم كانه رممتي يذلا لظابلا نيبو ةحدسأ هتاولو جارصفا
 ديلا ةيفايسر يشيبألا تيبلا مساب ثدحُتملا رتووزتيف نيلرام 3 فرميو نوفرم# انام رمخا شوب رثا وبج بئاشع ا ريرشن# هعبج
 نم قاس نيف رلس نع ديلا عفوي يسم“ ماعم شاقل 1 ا مهر يتلا هاه ذع ك0 يفاوشلا

 (5 ةعالصلا يلع ةيثدلا ةماله ٠ ةناب بئاجالا ناعبلا 3 السلا ةيطشل ةيلج ةيدخ يدا دق هيفرج |
 ىلع ةيلنلا 7" : 20 ِإ الا مدختست اأ نا ينبني تاروابسل ا ناب اذملع دق لادت 2

 0 1 67-5000 م اقبا ليطن 7 نأ انيلغ بدجو دق 3ةلدشم ريغ نم ةسلخلا ةرودفلا شونق
 امور يي راوحكل 100 222 + تك .ءارجالا اذه اهمه) نيب نمو مله ءىراوطلا تاعارجا 3

 م د 0 :يرئاوجلا سيئرلا 001 .ةراجحلا ةروث قالطنا ىركإمب دادغب ف يريهامج لاقتحا د بيساو وعل شح دل راي لمجال لالا 59
 0 ا اذ نيب نمو ايتاسابب دوده ريغ نم اجيتفم تسيلا
 ب زيزع_قراط برعلا لكل قارعلا ةوق يب 0| تالاشحا ةهجاون ايتها ع هلق نكت مل ةلسابلا نااوق نإ

 0 ا هع عد ةّينيطملفلا ةضافتنالاب نيِتعَحْح ماب دئاقلا ذازتعا 0
 ماما ةتساسض ىقعت نا نقمي ا رئازجلا :ورفللا تاسارقلا قفو ةيطعلاو ةيناببيا

 9 اغلا تالو امسم ماما 0 ةلوتكم ىلست تي ران وت نير تحديم قيم دس سم | 20 دكت | درس عتت حانك اجبر قارعلا ىقبتت :باهوثادبك رمت ق فلا ل هامة ا مل
 راطكلا دض هلثمو هسيق نك اهافد ةئزئاثكلا انيلع كلا بتث ام اذا زبهتلا

 .سيئرسلا يلاطيالا ةيجراشلا رييزو ماسم ةيجراخلا ريزو هارزولا سيئر
 4غ اهلا ىلا 1 1 ارمللا

 2 لحم اصمحعأ جب يل ادفب يف يناظيالا ريقببلا سمأ يدع يراارشلا زحل سيقرلا 0 دارو لاضالا ةدعو نا ع مع ةفيتشلاو ةيتؤلا تيتما تماقا ةيئاسالاو ةهسوقلاو ةيذطولا بساقملا نغ اغاقمو ةتوخباو راجقلاو

 ردو 4 لحب 5 .٠ سطشف ف نيترهثلا دومصلا نسعا + ةيئيطسلللا .ةريبغلا

 .ةيجراشلا ةرازر يفاث ديسما يلاطبالا رينسلا لقنر ظنت رئاؤجلا نا سما رشنو ا 33 مال رعت قرايب نالكشت لارملا ةيبسانما يا انج الافتحا 0

 0 27 ّ اهرايتشاب قارعلا بايناكماو تاردمل ل١ يل مالبلاو ريخلا رك لتثو برعشا ةررثم ةينيطستقلا ةبغاقتشالا لوخد الاجر تايبتجلا فلئطم نم نوريظ ىعانأ يارحلا ىلع دارت تلا
 طسوالا قرشلا لوح لود رمتؤم دقع تضراع ,ةيبرعلا ةامالل اندم . ملال .عبارلا اهماغ ءةراصحلا ءازملا هوخا اممم روامتت امك ةوسايسلا تاهانجتالا قياليطم نمو ءاسفر
 3 نع تانامإو دمحم ريبس لسيفرملا دسكاو دسبحخم ريسس قيلرسلا ىقلاو هذه لونج برقملاو نادوسلاو نيطسنظر نميلاو ندرالا قم
 عيمجلا ماش رم د نحارلا رصملا نا باهولادبع ةيرطقلا ةدخقبا رفع باشولا مبع نأ يئاسإلا بسه هوضب ثمل دقنو يرطعالا اياضقلا قف امنثس طيضشلا
 مل اسس ثيم اصف طهو ردو اهب ١ اهن لكشي مرا : ته ل نيطسلمل ناو مايوقالا ةملك ينارتشالا يبرحلا ثمبلا برسل و دق انكو عوضولا اذه ف امساح ايأر لوقطا نامع دق تفرملا
 رض 7 دلع ف مالا هاب عاملا ع ديسلا تايهنا اهلهتسم يف لقذ بزيسيا ١ سلرو دالهلا دايغا ةمساتم وه تيقونلا اذه ينغ رخا تبقوت
 2 افا يبرملا ثمبلا بزصع بمش ىلا يسبح مكدم ا ا مهنمو ماعلا ف ييحييسما سيقب ف ماك علو امهن نيدللا ةيداليملا
 لو يلؤد مالس رمثكؤيم دئامل ايغان  ريتو يطزام  تامئا  نيمذخاو م يع 0 نم طمب لا حاشضسلل رارحشلا متدايس زارتعاو فيماسصلا نيطمسلل ةهبئالالا رارقو هالشالا ىطحب نمامتلا نا الآ برقلا ف نويهيسملا
 ايا كاش سيل» لاظو اطسوالا قرشلا شع زكهب نديج يقيرمالا ةيجرافلا أ لكاشملا د يك عب ةهجاولا رابتقألاو لراجسلا لافطاب قارفلا بعشو اتديحراخ ريزو ةذهذو يكيرسالا باونلا سلجم يف ةيطارميدلا
 اهب ةدصتملا تايالولا هفقوم ف يرغل طسرالا قرطلا 3 مالسلل لود ردتؤم | يف نمزاو ا متل وق نم 00 اذه ةلساسلا ةيضيطصلللا ةفانتنالاب, 0 ك4 بيحتست نا يله انلغجسش اهلخ يبوروالا نالربكا لش نم راوجملل

 2 اكيرما هدوقت ديصلاوا سبارك اع لخ مت

 .ينويهصلا ناركلا هيه نأل رمتؤملا اذه دلعل وغيدي نمالا [ تاذخا نا يرئارجلا سيئرلا دءاب ا دهسلا» نلعا نأ دعب خيماشلا مادسمم دئاقلا سيئرلا لهسلا بلقو ١" رارشالا فم حبل __ دنيع :311 ةساعب 0١ ماعلا عراضي نضراس قئوم وهو «ناشلإ سلجم نم رارق ىدص ديزت ل اهني | |" مد مثاد لكشي دمسوالا قرشن» : قارملا دبض ةيملاعلا ةيثويهصلاو لفع يب شيمل نيطسلل نأ لاو“ م يعم طلح يصل مو يع يبي ويا عسا

 ليرت الو  همعز دخ ىلع - نطنشاو |[ راظالا ف يرجت ثنا امدلع 0 وفلا قازرحلا بفموم ديرمبع يع تدكأو نيس عاد لطاتملا كئاقلا ناو نيوكارمب# لك نابججو للو نيسيح س عيبص نم هيوراتخب ل ايلا نومق هي نيذلاو برحا يلا
 نياجملا يتيرمالا درلا اذه ماجي | ةسزاو ةينيطسخلا ةيضقلا لحب طيرلا | اهل لح داجيا ركب ناك تحيلا ا ةمالا اياضقا مداح يثدسملاو رثع يناثلا عاجلا ةرمابم عملا  هتاقاطط لكي ىقابيسمو ناك قارسا حان يتلا ثارورضلا نأ اذه لكل اددحو دقف ءاذيالل ةلبسلا تايثلاو
 2 اهنا ديجوتلل  دتامل يساتملا تاولا سيل اذهو جيلشلا | ليوم بكلو انغيا يبرعلا راطالا ةيرلرلا ةيمكا تاذلابر أو +١44 ماع بل) نم بعض حابط# بتاج ىلا هتاناكماو 0 خلا
 يسلرفلا ةفاسسلا هن و هتلكنام ىلع يلودلا تنتاملا | ةيركسملا باوالا لفسدتو ا ٌرانعب للأرب هسقم تقولا و هحشوأ لكاتم ةفام لح ةرورش اهلزلخل 3 ضاقتنالا بئاج لاو نيس لولا وسو ماعلا يأرلا در يعدل يكيومإلا اذه وه .. اهمم ولا وه
 يقيبالا ثيبلا مسام قاتلا نالو -عارتلا فارسا بعش اهييف ةيرنجالا | ةتباهصر نييلايربما سس ةيبرعلا مالا ةسيضف اهنم ةسرقفلابو ةاطتملا ةيساقك ةهبح قف طلس.ابلا ةييطسلملا ثايب يلع اديك ودقب يكول : علا يثرب لاف
 لا مس دل يلثيبم نأ سما ١ 1 1 ىلع ةيقبلا ) تحسو( يتلا ةرشابملا هذه نا لاتاو .ةرخل لاا ءادبلا ةييدم اوق سيداب نالسفم نع كرت * شبشإو ن) رتووزتيذ نيلرام أ (* ةعمملا ىنبب ةيخبلا 7 ةحفصالا ىلع ةيشملا .نيلعسلل نمر سدقلا ىلإ بابغب نم دمت ةدحاو .شوم هللا ودع رثلا ةواعخو تايب يف مهتمين ١ رارمشالا تارارق

 ىلخ اوقفتا نمالا سلجم يف ةيوقعلا اا اوبكا يطسلق هاثما نا فاماوب يع ءهكرارق داتا ل ها كوم دا ياا اره للعو

 ا م فص ساق باوجتسا لا دهب مهما رمال رابغ رابع ب مهس ايف نادج ا لك لع بو ١ مب مهن ديقلا اذه عفر لأ 2 و . 3-0 0 * نأ ايحبضت | انك 1 هيرجم عتمتلا يف ا 5 لنطل بناجالا لكل جامسلاب
 . ميكيعلا ريرعلا هللا نم ةرظنملاو ..ررص

 دلال 7 لوح ضن
 يشي ةلتمدلا عادبالا ةْمهو ةبلاسلا ةيباحتمالا
 تلو يف يلون مالس رمتؤم دله يف دوميلا ىلخ سبن نورداق قالخل#

 هي بتل و نيسينويهصتا) باهرالاو رزاحلا ,ةرخنا اهبا .ةيتسادملا
 نا لا يسامويبدلا ردصملا راشاو ياصنلا مهتمل ريوطت يلع امناو بسن هيلا ةقسانللا ليحلسلا) نئاوقو زف رعلا باخ مكلالخ نمو مكوشل ا علا

 سنتا يلع اوقفاو صرسللا لودلا مارفس ىيلغ ةديدخ ةلخرم ةضانتا لوكدو شهرا ينم ةدوجوم تلار اس يا ياودملا نشويجم نال رفصلاو ةطقيلا رارمتسا
 -بةووخر . مياصلا رعبلا قيلخت قيرلع رام ل لوكقبي رارشالا لازامو ةيدوغلا ةريرحبا هنش يف انئاسدقب
 .هيلع مهتاموكح ةتفاوس راظتنام مهو ضصرا هدهشت اه نا لآ راشاو دوشحلا فطر انو بوحقاو ناودعلا طي 1 يح ومبو نآلا يتح لموت تائداضملا ىله شوب ةوع د تنأرامو هيرخلا

 ا ا 1 تكنيحاوس ار امو بزحبلاو يآودملا ١ ثالامدحا الأ

 تك يوحطاععلا ا رف 8 0 55 ا ل لا
 ةيوسحلا ةمثئاد ريش عيرالا زايشنالا ىلح نسمتي ناك هبا نودقتحي سيكيرمالا لقا لئاسوبب ) ثاذحلا | عسفتةسسم م 1١ د عقلا ا لضجابنملا يميطؤكتكلا يبرعلا تااوقن نرشسم ىلعو ةماعلا ىوكنم لي تباعا نسأللا اهب عقب

 اد رخو ةيعطلاو مالا سلجم ثادحا يب طووتز 8 نا ةدهتملا تاباولا  جدغ يرخا فارطا لب سمر ةيكيتاسارد -- مطسوالا يقوشلا اي ا تاون ديم يوطنلا مهحاذك ميعمتلا هيك
 بماشلا , جيلخللا قدحتملا تايالولا يل ةيتاطيرملا ةعاددلا ةئيه تحلو 2 يلارلت عافطتمسا رهظا ةميق قارعلا ىلع روب خلطت ءاعب كلذم مهو لالتحالا انماو انش يمجيو مك سخي

 .ينوبهصلا | هسارلما توب لع ةحلاد#ا بللنو 44 ناةديدجلا نيصلا ةلاكو تركدج ةهنايرسالا ةراثإلا دقتنا يكمسيجيرب مارح 226 يكيرستالا بسشلا املاج 0 ةيدرميلا عوبتلا 1 و مهلاخبو هيصرب ان راخما ىلع نينمؤللا ستيو ةقركأ اه ةيماينالا 0
 د 5-7

 ين ءاهغا ,يكيرمالا كقربملا اره ماهو امل بوح عوفو رم ةيدهسملا تاياولا كر سس 0 يف ريشنلا لداع؟ يلا اهاكدو دش يول ةنام# .قارملا عم واوحح مسن محو اس بعمل ,اشلا مهلمع بلمبو مهبلي نا دعب ةنوجلاو ييرم كلاب ناطنيو

 1 با ىلا لاشاو ةمحل ماما هيزخ رع 3 3 13 لب يئيطسلللا بحشلا ةيمصإلا 1 مانعرف بيعمل كارشطلالاب  فارظنالا نم ةريثك يا يك 0 0

 نيش ءأدنإ ا تاعابس هسياينم يهقتنم ىلا دعالذالا فيسنو جارتنا نوديؤل ا ةقطس يف تادحالا روصت هبحبصا | راويشلا سدح ةيدطراطلا نوزشلا هةعومجم ةرداغم راجفلا ماما اويعاتا نندلا ةبوكملاو نيرفةكلا ىلع هبهللاو ربما هلاو

 ريك ٠ قحسا يبوبهصم هن" مهلوق جيلطلا يف هلطدبو شو فافيا شوب جروح لا سنيئرلا ى ةيكيرما بانالك اهناب "  حلاسملابب اريثك رصتسي برخللا نأ تيفوس ءاربخ ماسدقملا سيرا ورحل هه اق درفكلا
 رثبربلا ؛بردييس لا راحل .ا :داياموسللا اك راقشيسا هولا ديسااةوكدو دادلب ىلا متيجراخ ريرو مح ارع حيسرالا ىلع يروم نهم ةشسربالا 5 . 7 .

 30 5 هاب كسلا + 0 ا اخ يل 2 رار  ةمجراطم' زيزو ريزخ قرا - اوفس يبكلا راشنب» نا دكا مدع ةععيلا يل وديا 3 «رام سيعم رارقك ةلتخملا صربا : ريلقخ هير للاخ يف ةمع يي طا قرا 1 3 1
 ةحون 2 0 ُ فري ةرامآ لثع نمت هنا ىلع اوفدشو 0 نطفشاو نأ يمعي جيلخلا ةقلمم ىلإ َ ةيكيرمالا كلا 0 0 ةارسخلا نم تقر 0 مول هريتقلا انتما ءاسنا نم نييساشلا يهاب نم داتا للا

 اهنم جربخي ةيسلبس هنوسي جرلور | ارسالا تاوقلا ةدوحل عتاوتت نا يوب فصن يلاوض نا جئاتملا ترهسأ اسقأ ايوح تلد امادا ةدحتما ثايالولا افدغ ديقاتلا 0 جممتسيو اهمرابيب < بادقب رداظ قازحلا ةرياغم د تيفوسلا 00
 ةيركسملا هءاردنب اطقدحدم يفارفلا 2 و لن ةلنسالا مهاهش نينا .ناكيرمالا كيرا ابر نوككتس اهناط قارملا رش هادم هازيخلا نم ةعومجم هيضاملا ةئبتلا به١١11١ )لوألا و امج أ 4 سيسكلا

 .لمااوسا#ل ارهبق اديدهب لقسم يملا ةتفحلا .ناحا ةقعنا ' يدؤي دمل راوحلا نا اردقمعا ميس ناو نويكيربا (ساسأ اهيضرخي 0 دهع يف قش 0: هيتهلوس ةرئاط شم لع بموسلا تكقكفع نوع وأ
 كا سس ا يح يو ,ةهدالل ىلا نيدئامل هصاخخ 555
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 5 ءادنلا 4

 !ارديصت ةسياخادلا ةرازو ' ريش ةسيسق رسب ىقلطخي يسينرف ديسيسلا

 يستاستسسإ ر وسملا بيست رسل هسيسفلا ند
 مالسع سيئرلا ديسلا يقلت
 نس ةيباوبس رك ةيقرب يسبح
 دمخا ٍيديس دلو ةيواعم يقل

 ةيركسملا ةدحلملا سيئر عيب
 ةلود سيئر يطولا 0

 ةيباثيروملا ةيمال بالا ةيروهمجلا
 كنب يتنا ةئنهتلا ةيقرب لع ادو

 ديعلا ةيسايمب هتبايس ادهب

 ةبم اء ممم اسبلا اهوستهجو
 ,ندسيولا انديع ىئركلب لاقنحالا

 مكن برغال ةضصرفلا محلا
 بعشلا نع ةيايهبو يمساسب
 نم ابسطولا هتداهخر يشاقيرولا
 ةماسلا ماودب ابتايتمت قدضا
 ين من ديرمبو مكتساشلل ةدامسلاو

 . ساحب روملا يسطولا ”قينسلا ىقارعلا بمشنت راهدرالاو
 هيفا ال ابققوي نا لأسم هللاو :ةيقربلا صن يليام قو

 هبمالسالاو ةيبرعلا ائتما عل  يسح ماده ةماطقلا بخام

 وا ةيقارعلا ةبروهسجسلا سيئر
 دمحا يديس دلو ةيواعم ديقعلا ىلع ركسلا ليرج مكلماخف ركشأ
 عيباطلا ىلا ةييوخالا ةنئهتلا اير

 ءىنهب سيئرلا ديسلا

 ادم اف ةيسسمو ر قوهمج سس تيسر
 نسخ ماده سيئرلا ديسلا ثمب

 وتسفيوتأ ودوام ديسلا ىلا ةثذهت ايفرب

 نصت ناي ام يلو ٠ نطل 0

 .ولسيوك ونودم ةدايس
 .ادندتل ايويهمج سيئر

 ةيروهمضل يتطولا ديملا ةبسامل
 مكترايسل ثني نأ انرسسي اديننف
 ًايهكل: مكل يدمتم ةيرطلا يناهتلاب
 يديانعلا يمشللو ةداعدلاو ةيعملا
 .ةيهاقرلاو مدقتلا

 مادع

 ينارملا ةيررههمج» سيئر

 دئاقلا سيئرلل ةيقرب يف

 يملس لب داجيا لسع ديكاتلاو
 . ةلطتلل يف ثادهالل

 هتدباسم نه ءافتلا

 وضخ « 0 هسا
 رهيزي يذلا قباسلا عافدنا ريذو نافوبلا

 ايل يقعد 3 ١

 ا 0 ةرماؤفلا

 اب رب مهظتا نلا انكيرمأ ىلغ ىا لكناو
 نم ةيبرع ةيضنا وه ةاطنكا هدهشت

 مىراوطلا ططخ. ةشقانمل

 أ تارازوسلا ءااممكوسا اسصاسستسوا

 ذات
 ردادعتسا ةضجرب هينراولطلل ةيبصم

 اهنرعي يللا ةيجراغسا هأ لا ةسهجاوسل مهتاسس ؤ صو

 دينه يي اسجل للك ةيلك ذل وي

 هتايجاو لك نطاوس لك دشرعتي أ
 عاقدلا لاهي ف هتايلوؤسم دوبهو
 نم ةنادج نع لمملاو يندم

 فرظلا ف ةماخ اهب نجيذمملا
2 

5 
 .تالامتهالا للان بصتلاب نيعازلا

 دادمتسالا نا ريزولا دهمسلا لكقو
 تديلوؤسلا لدحتت نييلامتا ةردقلاو
 ازهلا لبق نع

 فتي يذلا 3 ذلا مهلا ادع ا
 يتلا ثايدحسنلا هجوب ةبالصب مويلا

 خدر لياوع لاشتس
 مال ةءاسإلا هسفت

 يف ةسلط رسسسستلا

 دل

 نسطاوملا يبدطعأ

 اج يل .. تيوكلا ةظفاحم

 لا مثالا كيني ,ةرورخلا
 . انلاثلا ماقرالاب
 ةطرش ةبريدم ةلادب ©

 :ةطئاحلا

 عمااكذخكخا
 ةدجهجتلا ©

 ةكوكتتاك
 هدرا ابلت
 هعنماخف أ

 :تايريدلا ©

 *(هعغ5١١
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 ىراشسكق بتقدم ©
 ةيرييدم يف نينطاوملا
 :تيوكلا ةظفاحم ةطرش
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 ا ال

 ةيلايرسبمألا يؤلقلا اهضرفت

 مادع كئالاثا سيئرلا ديسلا باهيجوت
 يسم

 نوكرابتما سمرا ,ىرخا ةيحات نم
 ةيعرتب ةيصاشبا ةنجيلا عامتجاب
 يئدملا عاقذلا لامع| يلع يفامجلا

 تاره دلا فيثكت ىلع سما دناغ يع
 تاهطخلا حرشل ةيريشامجلا ناو دنتأ

 ثراوكلا موكو ةلاح :) اهحابتا بجاولا
 ةفاك ىدل يلاقولأ يفرلا قيجعتو
 .عمتجملا ئارملا

 هرضم٠ يذلا عامدسالا لال ىرجو
 زيزو تاهولاذبع ذبحم نييب دهبسلا
 0 ٍءاجدلل ىلضألا سيئرتا ةيفشادلا
 ضار .طططتاو ٍبايارخالا ثيحب

 ليمر تكراوخلا يلو داطخلا راطخأ ا
 .اهراثأ نم

 رهط بن نطوتا نصرا ىلا تلصو
 مضت را رسبالا نع ةليدتع ةيجعو سما

 ةيقارح ةرئاط لشم نق ينسأا ؟- ٠
 هادمع يلا نارهط نس مهتلللا ةسعاشا

 يندملا ديقلا لوح تاميلعت
 تيوكلا ةظلاحمل

 ٠ مادا بتكم - دادخب

 باميلد> هياخادلا ةرازو ثرراصا
 ةيسعلا ماع ريدم اهيجونت مولي

 تاليصحملا ةقيهتب ةيبدلا لاوخالاو
 هيحارجت اع لكر كيسعتجلا | نار استسالا او
 دطعفاحعم يف راعاؤملا ليجست ةيمتب
 رمت ةماش خراشسا شغ ثيونل»
 ةضئاحلل يسدملا ديقلا ةواستسا)
 ساناهبلا كلاك يلح يوتحت |تيوكلا

 لهسسلا يف ديقللا هاشن) اهبلطاني يكل
 كظوع لبل ىم ةرامتسالا المتو ,ين ذل
 ابر نوكيو ضصتخللا ةيردللا لوألا
 تامرلمل ةحمج نع ةووسم لرمالا
 دهمت ىاع هميلوت دعب ؛اهيف ةلبثلا
 اساسما تارابتسالا رببتعتو كلذب
 م ١ لجسلا ىلا اهتايونحم ليصرتلا
 ميبع .ييامبع بئزتيو . اسنامحال

 يالطيب نطاوللا اهمدقي يتلا تامولعمللا
 ليحي ينلا ةءيصخقلا ةتايطيلا
 يا الظام دميو هنم بحستو اهيفغ
 ةداملا قلو بتاديو ,اهبلع بترت ءارجا
 متر تابوقملا نوباملل يه (؟28)

 يتلا لمعلا اؤكك ةسعل 11 ١(
 دس نع ديرت 2 3مل سبقلاب هبقامت
 وا رانيد ةلام نع ديزت ل ةمارغيو

 داليملا تاءاهش ىلا انائتسا ةيتيوكلا
 وا انباس تيوكلا ف ةرئاضلا
 سيما ةشحملا نع ةرداشلا ةداولا
 ا" ةيمخشلا تاكاادبلا نوصدمب الو
 يتدملا لصسلا ىلا كيقلا ليسرل مب
 ةيذدلا تاتانعبلا لما لدبتسيو

 ةيستجلا
 ةهنيملا هتقاطب ئدبتسا نمم ةينيركلا
 روبلا نوديو ةيسخشلا ةقاطبل اب
 جيراتل سصمصخللا لقحلا قف رهشلاو
 يتلا قناثولا ىلا ! ةيالوسلا
 ا لَو ةظالملا باحما اهمدنأب

 ثسيبكلا ةظفاحم
 يحصلا عقاولا ةشقانم
 ءاردمل عسر عامتجا نفقات

 وهذ انهب ضوهنلا لبسو يئيبلاو
 تيدا يع هو 0 8 1

 ريقي دلو يذلا عام جالو لو
 ١ ومودالبا نكّملسا * فض
 راجل تيكن ديت تكلا عسل
 بسانتي امب ةيمدصلا ةيالولن ةلوذبملا
 س لصاوتل/ا معدلاو .حبكلا مامتشالاو

 بزعل ةيسايسلا ةدايقلا نس
 هئاتلا سيئرلا ديسلا اهسأر ىشعو
 رابثغاب +! هلل اهم

 يجسلا عغقاولاب ماكترالل اقروما
 , ادلاد لضنالا وسب يئيبلاي

 نضاربتسا عامتجمالا لالك ىرش امك
 ا ةاسسإملا ا ا ا

 دف

 يكارستشالا بزحلا دفو
 دادقب ف ينابايلا

 دلو سنا ءاسم داذقب لا لصور

 ةساكرب يئابايثا بزمملا
 بتكملا 0 يونا يباد دهسلا

 /| وضعو بزحلا ف
 قد قراتست قارعلل ةراعإ ل

 راطناب ديولا لابقتسا
7 

 ناكو
 ةيجراخلا ناكزسلا بنجم بشع قيل رلا

 ثمنا برحل ةيمرقلا ةدابقلا
 «يكارششالا يبرملا

 | ةرشاط ١ نس ىرسالا لور+ دلو
 0 ه0 سب ,. دئاقلار قئرفلا خابسمم اوكته

 -رمعب دميو هيذايس ظفحي نأ

 مهرأ بحاو مهرخف نك ع
 اويوس. نا يف مهدانمتساو مهطولا
 لك يأ هنح عاقدللا يوم

 ةكرابس هاتلا مهدادعتسا اويكاو

 يف لطنلا هشيجو بغعشلا ريهام
 نيراقل ريدلعللا لج دم عام دلاو ءاددلا
 ,رارشالا نس

 "| ةلاكر دبل كيداحا

 ' | ىررئامللا ييريسالا لابقتسا يف ىآكو
 يا | لارتالل ايزملا ةددبلا ءاسضغاو سيئر
 ا يتركسو رسآلا يف نيدناعلا يلح
 مرصلا اياجبس ةمنسل كايضعاو

 .نويتبوكلا
 ' ةيندملا تالاشبلا نوتمعي # ني

 د ةييوتلا انياونل ديكأست و زسغلا
 :ابقيتس ةاضد دوني نيسح مادص سيمارلا

 يدوراحج ةيفنوو يسرفلا ركفلا دكا
 بابالؤلا ىلا مدقب ءانساو معد ن* نا
 سباثا ةهش يا رمو هيكيرمألا ةرحدملا
 ةهماسايس دييفس يف ةدخاسملا
 يب هيماؤدملاو ةيعبموتلا كيلايرببلا
 قرسباب مئاملا دم ايمارخلا المع
 هينرسلاا همالا دسم نهانط لكتسو
 ةعورشملا اهتاللعتو

 «اعما' ةبكتلو خس هال ىف لاثو
 هدحتلا تاهالولا يست نا ,ةوئارعلا
 لاسنالا قوق نع عاملا ةيتيرمالا
 بخت ةءلودلا ةيهرشلام اهتاقدنتتو
 1 لولا نوباقلا يلع احلا راثس

 قامو تاءارتلا ضخم ال
 ةسايسلا لييكي اهئارو نم ن
 انهحلاسصم يلع مافسلل ةيلودلا
 تاورت بهنب ةلثمتلا ةيرامملسالا
 هنسيه صرفو اهتاريخو برعشلا
 اهتاردشنو اف دراوم يفغ

 لايربمالا وزسفلا نأ .لاقاو

 دههل بيكأبت وه هيبرملا ةقطسصلل
 دص اًذلو ةيباودعلاب ةيعسوتلا اينوثلا
 هنهجطلا ةيكيرمالا ةدحتللا تايالولا

 عباتلل هنالتحا راطا نك حوت الأ
 هفيقثؤنو 1 جيلا هلو
 هسيراممتسالا يأس ةراما حلاصلا
 ل ثددحي امل ماشغا يا اهتراعأ د نود

 عدورأم ع هةر
 ذل ل م حام م مم يم

 كد ريع. رمق يرحب ] عرج يف ملاعلا
 تلا هبرشسلا دراوملاب تاقاماملا
 ل ةاجتان لمعت نا رعرمب
 بيروصملا نإ !دوفن ةيملابلا رامك 1
 ةرمدللا اهيساليؤو

 برد نئ ىلا يسترالا ركفملا راسو
 مدوطي يدنا ليولفلا لاسبلاو حاطتلا
 لايحب وه ماونم سيئرللا ديم"
 دص ةهبرملا ةمالا لحا نس سضيدع
 ةيبويهمصلاو ةيثايرمشالا تاديدهتلا
 ي ةيمشأ ند ناشتلا اذه هيدعب انو

 يسلا ثئاثنا مياملا قو 2

 عبم هيراونم تاقالغ ةماقا يلا علجت.
 4 قلدستل بوعشلاو مسالا

 اهنادلب ةيمنت يا .اكمأ
 تح الا خمحتملا تايالولا
 ةيبرعلا ةقطدمللا اهورغ ءارح قيرطلا
 نأ ةئاسأ نارمقا طب نم اهمايرحو
 ٠ دهف ةرمشسملا ةيرابتلالا دعم اسم
 اهنب ةريلتكلا يمطالابب نادلبلا

 ةردابم يدوراج هيدجور ديسلا نمتو
 نسيسح ماده دئاقلا سيئرلا ديسلا

 وو يصاملا ين نم رش يناثلا
 ةفطتملا | يملسلا لخلل حجاتنم اهنام
 1 برصلا رطاطم اهبيدجتو
 الا ةيحتملا تايالولا اهب
 .اهزانلعو

 ينئوباك نوير البه نارطملا دكا
 هلا لف سنقلا نارطم
 هاي يفارملا عب لماكيا

 سيئزلا تيسلا جت ةدينم#
 عاجشلا - 2 ا م

 نا
 5 تلا ةقاشن هاوس كلا نأ

 ةحسلا زيزو كين لمصمم مالستادبع

 و ةرئاجنا نمالا سلجسس كارارق سما
 يئاودلا راصخلا ضرف ةصاخو قلرحلا
 قارعتاإ بفشو لافطأ د يتاذغلاو
 قابيب عب قاتتت تارارقلا مذش نا ادكؤم
 تدرغالاو جئاؤقلاو ةدحتملا معالا
 يبو ملا ةينابستالا

 لا مايقلبا لثايس دهسلا راثاو
 2١ رستؤملا ت ثارردام
 لهالا سدا لامه متاخا يذلا مالسللا

 هىدابم ثدصج اهيا :لاآلو كاذنب
 دمسلا ةرباين ف ةيساسالا م

 .يساشلا يف نسخ مادص دئاقلا سيئرلا
 .يصاملا با نم رشع

 دب يتم يذلا جركلا رودلا شو
 مالباو ماعلا يف ةيحيس"ا فئاوطلا
 ريختل ةبجمملا فومشنت مالبعلا ةلاسر

 هييايضت يتتوباك نارنعملا دكاو
 قارنلا ةدايقو بعمت

 ليسا ناو دعما عل

 نع ةقطخملا ف ل
 6 ماعبا يف ا هبعسو راوخلا

 بريل نم

 دسظ يداعتلالا راصحلا ناداز
 نع ماردلاو ءافب  عنم ةصاخو قارا
 ةافر ىلا ىدا يذئاو هلاتش4و هبفش

 ,ةصماخلا نس نوب الغفط

 رئرقلا يشترسباك نارملا بجشو
 هظصور يردك مالا سلا مجطالا
 نم لهخاا نديهتسي راول هياب
 عميبسو برحلا لرشو ىخراو ةمارك
 . ملال يف نيزيخلا

 | سسسسلجم را رست :يسسسشتوباكا
 تانامهب ةرامتسا) ةرامتسا بارما ةسمارسك فنسشهتسي نمالإ|

 ةيثيوتلا ةيندحلا ةقاطبلا لادبتسا
 مده لمحتو ةيمخدلا ةلاطبلاب
 نس ةعقومو اهب ١ روص ةرامتسالا

 مالقسالاب فارتعا ةرسالا بر لبق

 نييئابايلا فويضلا تابجوز
 ناصتبي دونر نايدو ةيبسلا ليفت

 ملعلاو ةئاهصلا هسطسم سيئر

 اناهبا اياعر# ثاحور نمامثلاو
 ديصلا روصحب يلارعلا يف نينا فمسملا

 ساحب وضع يكونيا نيسرع نمجم
 يّ ,يناباولا حوبشلا

 هنادضلا همظتتم يميحر ةايمسلا دقاج
 ةدحغر مالنلا لالخ نماضتلاو ملسلاو
 مالسولا لحي أب ايسشو مداجت نارعلا
 رامباو_ ةقطملا ف 0 ب

 ةيرضشبلا مميت يرحلا
 لدسلاو رارقتسالاو ةنيدامطلاس
 ,ةاواسملاب

 لا يساساإلا بهشلا ةئناو نثر

 ثيثملا مهيمسم ل نيب#ارعلا يصاب
 ةئيئامطلاو مالسلا

 .ةيماستالاو لدعلاو كسلا ساسا ىلع

 سيتابايلا فويصلا تاحور تريعو
 .ذلا يقارعلا ىمشلل نهئاشما يغ
 و هداج هتبلارو عالسلل هبنع تبلا
 بروعشلا عم ةقالدلا رصابا قيثوت
 - ةشامصللا ريبط اهيبف

 باطخ ناجرهم
 افتنالازيسسع

 ريرحتلا ةيظنم تبغد
 ريسهاسجلا ةييئيطستقلا
 ناجرهم روضح ىلا ةيبرعلا
 اذديغ ماقيس يباح
 لوكن ةبسائمب (تبسلا)
 دم ةيبعشلا ةضانتنالا
 اهيماع ينويهسصلا لالتسالا

 يدلا لافتحالا نا تن

 الاسس ديوك هظحاشسي
 تدحترس هاسم ةصماطلا
 بزحس لتعم قيئرلا هبل
 يعارتشالا ١ ثحبنا
 نوضعزلا بيدا ديسلاو
 سيئر بذان ( بيدالاوسبا)
 ينتطولا سيحمل

 ةيرامعتسالا ةرماؤملاب ددخت تايصخشلاو تامظنملا تامظنملا

 نممالا سلسل سقس نسمألا رارعشتلا رارعشنلا ةيضادا ةسصاسخت
 تاناختاو تايسفشخ تركتسا
 رارقلا ةيفارغو ةيبرع تامظنمو
 نمالا سلجم نع رياصلا ريظالا نئاجملا
 . اكيرما نم طفضو يتوب

 اهترسما تانايبو تايقرب يف تربشو
 يالا قارعلل اهتدئاسمو اهدييان نم
 نسج ماده سيلرلا ديسلا ةبايثب
 يتلا ريثما ىوق ههر يف ةفرشملا هتللوو
 . قارعلا ىلع ناو دملب دهبت

 ةفطملل يهيرضت)ا سلاجملا كددو
 هل ةيقرب تاور ١ ناقسدر
 رئرشلا اذه ا ا ا
 لاكشي يدلا | ريغو قمح
 لردلا ىشامللا يف ةريقفح ةقباس
 ةيلودلا ةيعرشلا ىلا ةييجوم ةبرسفو

 ارملا بسثلا ءادبا فوقو ددجو
 'ينئا فلخ“ نايشعدرك ةفطس
 نيج مادص سيئرتا ديسلا ةيغيرا
 يكن ناودملاو يوقن يدصتلا

 ةنلاص رسبلا يلأ وخر نم قارعلا ىقمي
 , رارشالا ةانطلا ىدحتر اكماش

 ءابطظألل ماعلا داهتالا ركتتساو
 رارقلا هل ناين ف برعلا نيرطيسا

 ميئالمهلا نع ريمي ال ضذتا رئاجلا
 مسالا قاثيم اهب ماج يتلا ىسسالاو

 افششك ءلاشلا رارقلا
 يتلا ةجودزكلا ينياعملا ا

 ةقيرم ةدحلملا
 6 2 0 كارا

 يب برعلا ا دخت“ قصوو
 يدجم نم رييص يذلا رارقلا هل نابي
 روهشلا نس نيرشعلاو عبساتلا ى نمالا
 يلاهطح لكلب ارسم نكي مل ءءاب يضاملا
 راعياي ءاج ذوباو ةيلودلا ةدارآا نغ
 ةبكيرمألا مدهحتلا ِتايالولا نم طحعو
 نم تلذبو اريرل ارود تبجراس يتلا
 , ةهفرفملا يشاسملا غراذصتسا لجأ

 يف برملا ىشرإملا ءداسنا بحشو
 ئاودملا نمالا سلجم ارق هيا ةيترب
 ادنحتملا مه7| نادقلا نع ةقطشك يذلا
 اهتئاسيربل اهرمكلو اهتيفادسصملا
 نم فالالا منناب بحمسو ,ةيتاسالا
 هتيئاسمو ه«دبيات بردلا نيغرؤملا
 نقم في ارملا تعشلل
 اواسملا ضوخل داو

 ههبرملا همالاو قارعملا نم نع
 , ةديحملا

 2 ا ماحتا ناداو
 ١ يتاو دملا رارخلا هن ناب

 هنا م 0
 مؤ نما دندن يلع رش ذأ يركسلا
 ٍةميرقلا ةرحلا ةايدملا يف هقحب

 ةمامطالا بيلت ددحو
 كيلوت لاجرلا هه قارملا ىءايتلالا
 فكلخ انما ادييخ نونركوس مهتابو
 رادع دشاقلا سيئرلا ديسن# ةدايخ
 ءفرش نع دوالا ف ةميكحلا نيسد-
 لع رصنلا قيشحت اح اهتماركو ةمالا

 . نيدثعملا
 ةيبوامتلا تايفممجلا سنو

 فملارب اهتينارب ي قارملا يف ايحالفلا
 ةحلادبم ي م لع .سيئرتا ديمللا
 تيسلا راطاب ةفطتملا يف ناعازملا
 نا ىلا مهتيقري يف اوراشار يبرسا
 نساسالا يه 1 تا نم رشع يناثلا
 ةيعوشلا كيفكم يو ةفطمملا لكاشم 0

 , ةكداسلا ةيل

 نانبل يف بزحلل ةيرطقلا ةدايقلل نايب

 ةسسبضقلا تسصخ و ةسسفافتن 1:7

 جحفستلا اهنياسمفن سف ةسيضيلسطفلا
 ةدايقلا ثيخ - عدو - ابسوعس

 ييربسلا ثيبلا نرسل ةييرطبلا
 ةيفانشاا "ياسميلا يتارس" تالا

 اهتنالطلا يركذ يف ةسينوطسلا
 رثو يذلا يناربلا نأ ككاو  ةطباطن»
 .ههلطسلتهنا لاصنات ةيهبوق هممد
 اعلسا ,رب ىقفسل# عشامب» نكبس
 هيدطولا اهبويح

 ةيرضبلا ةرابعتا هير د ' ناين لاغو
 هصافسالا لو> ين ةتسءانلا سما برخللا
 نك عيارلا اهنآآ ةيديلتلا
 لعظم ين هيفيلع كفلا ةيصاعببالا

 يسلاو صياف يف انوربلا نرش
 05000 ا

 لس هل ع يدعم يم يوم ره
 هريثملا نكسلع رهن نا فاض و

 لط يف مريلا يف اهتهافسا مع
 دفآالا يسن هيهّتاشلا عارشلا بايطنع
 يملاعل# نلايرمسإالا راطتملاو ةييرتب)

 ىلش اهمابا ةجوبتن قير“ بحعحا
 اهقبك ىلع عيؤرلا اهضا تاخر
 نلت اهبن مزفلا .بانئدع ىلع يبرفت»
 يلع ةروشملا هيموفلا ددعاقلا قارعلا
 اهيابعب يف هيسيطسسافا ' هيصقلا بفو
 موع اهل وغوب لا بش اطبسماو خيطسملا
 هيراذك هيركصلاو هيسايسلا طفشت“
 امك هيففنلا تاططخب رع اهينامحت
 ةيعرم ةحبد اهل رهو را بعاطسا
 ,ملامدلا ,ويضتملا ىومسم ىلا اههن يشيرس

 نود يوسسسملا ينع
 هماهع# سف فسأل" نا نايفلا حمضواإ

 يسير ثايشلا ةقرح دحاصت لط 34
 01 + ارسم انوي بلتحس . وما 7

 مس اراريصللا لع ديلطلا 7
 دال ىيعع اعف

 ةيييدسلا ةكرحلا» يلاصتلا لاسملا ىتح

 مل ةيصاقتنالا مده نوك لالثع نم كلدو
 عدلا خد ةهخاوملا ف ةديحو دمت
 قلبا .هل ةيعادلا ىرملاو ينريهصلا
 ةكرعملا نم ءرخع اهثكرمب تيحمصا
 قلرعلا للعب يثنا ٌةلماشلا ةيبوقلا
 , اهب رقكلا مسملاب

 هنرداس يهارملا ىالطا ىل ىلا راشاو

 هرارصاب ىنماقا ب) نم رش ملا
 ةسييصقلا لسحب و

 ةيلرددلا بئر رملا ديقتو ةيديطسملللا
 يتلا تائدا_ محلا يف ارماج اهناشب

 مماف ناك ىوتسم يا يلعو يرخت

 هاو محفل تاغ نوع رقد نمؤم
 نآو كن 7 ىذشلاو يملاعلا ماظنلا يلغ

 ينرفلا ببعتلا نيكفس يف مرامت يقامي
 رصاسلا لث لابكسسا نم ىنيلتسلفلا
 يل هلوفح نفاممس) رم ةبيكممت همرالإا

 ريصالا ريرقم يحز م وعلا

 اماحلل ةيرطتنلا دداشلا بهسوو

 ةيالايلو زمطملا قارملا لا هي.دلا
 سسئرلا ديسلا اهسأر يلغو هلصاملا
 يصلي رازَت لاو لايستع مادص نءاهلا
 لاو اهسراجو هقيضلا صر لخادم و
 لاو ةقمانحلا هينيكسلتلا ةياصن"
 هةييظوللا اهيسوافمو يال ريغامخ

 ىرشم نم ةنورفلا عابي* ]1) ملسانتا
 هرمم ين' مولا

 ينمدتا :ادهبشتا يعبتم بلادو

 ههضاوم يق جاقكلا ورط ىب يونس
 نى دنهب دراتم ا"دكرت' ىشوم .ةلاخي
 الوصو همألا دادب# رك اهباسم عامشاب
 هطعلا ١ مدن اهنا مطاع ىخ

 مم

 ليقتسي ناملس دو'د ناتءاع

 ليقتسسسي رسب مع يرام
 يلادوعو نور و3! نامل رسلا

 نوؤلسلف عيودن# برو فايس | ابل سرا 6 دلع ممل نسف ١
 ةيحراخلا  رسلأ كيححر دحلا ريزو ه:ررؤب“ يميثر
 ديسلا ريرغ قراقع ديبسلا لشمماو ..اهربلا سيئر باذن ينوعيمزوت ورتور ا
 كد ىآلا ةزالطلا ين ١ لابوك .روج يور

 قحاسلا نا عا ميص# ةقباشلا | ةتحن رس و
 ت ت ةنئاشاا لاقل ىرحو اج ةقطملا يف مولا تارولعت
 جينا ةقدعسس عاضإللا لوم رذشلا ا لأ اجا ةيرطكلا
 ١ ةدع لمح ةرووصر يمرعلا لع ةلطلا لعاشما نيس
 ةيملس.“ قرطلاب اهنم ا دئاخل“ .سيئرلا ديفا ةردامم ةدعاق
 .اهنع + حيبط 7 يلا ا دوماجو

 .ةواريلا ليكو مرسلا ةاباقملا رهو قيعبس دمام درسا ما رمعو

 د لطاهيم ' كح 7

 تالصاوملاو لقنلا ريزو عم ءاقل يف

 ءاسي ساس و سه ةيسك رسش د[ دسفس سس

 قارسعسلا ىف عسي راستس ةسيسفستتسا
 نيرو هرمخ نيتحم ةينسلا

 اروع دبسلا ل 2
 رتاوشو يتتاتنوس رعت 0
 5 5 0 .يرحدلا

 تحبس عع العا 0 ىرجو

 جدابسرملاو لاشبا ريرو ديسلا نعثر
 يف نيشسابلا هدب دبا .هوسهتلا
 اولا عيراشملا مهراجبال ةكرشلا
 فورظلا هظر هجو لملا ىلع ةكرضالا

 ,قارملا اهشيمي يتلا
 ةكرشلا سيئر .نامزوه ذيسلا دكاو

 وا لامع :ييا ذيفحتل ديت .ى هتكوش نا

 _هتالصاوملاو ققنلا ةرارول خمر اتنم

 ةراجتلا ريزول ةيناديم ةلوج يف

 لوتاسحصستا ىسصحسأا ١ سس ذلأ

 راسس#ت لسعسيلا نه اسسسأفملا
 زيرو حمام اهلهم كيد ديسلا هلا

 نيسطعلل لمعلا لصاوت ةيسها ةراستلا
 انبو راربتللب يمحطلا ةعاتم ههنا

 .نيتظاولا تادغر يمن
 ةرورسش ىلا نحاطللا يتيحمسأ ابعرو

 انين ةيجاتنالا تالاطلا راسثتما

 00 يدم يلع لمعلاب رازتلالاو
 جاتاالا ةءادر ةجلاعسو اريوي ةغاس

 رات صادم ةنرج --5-3
 ُُس لدجع ىلا نسما ريزرلا ديسلا اهب
 ةظاسرلاو خركلا يذاح يب را
 .دادقب ةتيدعب

 ىلا ةراجنلا ريزو ديسلا رامشاو
 جالنا ف ترهظ يتلا ةرباجيالا جيثاتم#

 ريدم يبامجلا زياه ديسلا نلغا
 ةدكعا نع تيوكلا ةظلاضم ةيدلي
 يلوجتملا ةمابلل ةدسجلا قرب حاتنلا
 تيركلا ةنيدم يف

 يينجلا هيسسلا لاخر
 الم ل! بدر رقت هءادقلاول
 2 .هتلوازم ل سب ارذل عيبلا

 رهسيس ةممجلا
 8ث عيبلا ةرهاق 22

 نيثطارملا يلع لهسيسو ,ةط هاا
 . اهترجاتحي يتلا علستلا ءارض

 ١49 نييعت مت «نا ىلا راشار
 انملاو تاشورإملا ير ةمبال عرارم
 ةرقفلا ىل لاقأو ,تاهزنكملاو , .:اياغداب
 ةعارزتاب رمكا ايامتحا دهضشنس ةلبقملا

 اناناس ةفلاخمللا يحاطلا ضمب
 دنمتعا لصاوت اذكؤم جاتتالا طياوقل
 جاتنا نم سعب ةنيع بحس بولسا
 يزكركلا ب اهصخق ساما
 يجولوبابلا ماسلا مقي يالا ( رارولل
 ايوبحلا جردتو ءايزيفلار ءايديكلاو
 نجعاو ل

 بفغيو 2
 لا ارهشم
 ةيلمع نم لبطدت يتلا بيبضلا
 لك لخخاو ىنارجا ادب ايسفار يحطلا
 رئاتزفل امكب بومعلا مقتلا ةثحطم
 ,عايضلاو

1 

 عادتلا»ل تيوكلا ةظفاحم ةيدلب ريدم
 يسفستسي ةساسصسإسلا قوس عاستستساا |

 . ةيعارزلا ةرثلا ريرطتل
 ناب هلما نشف يبانجلا ديسلا برعاو
 ةدياؤم انما ثالدح وماما
 يا اجمال نساسا آس

 . قي ملاعللا ريق كل 2
 ةيدلبلا راهج ممل عل هبا ا

 ةايحالاو نملا ف ةلافداا تال
 تيوكل

 , نوامتن'ر .ءاذب ةيدلبلا ناب موكو
 .درهج ةظملاحخاب ريرللا ةيربدم
 نا لاقو . ةيئوقلا تاراطالا حالسال
 تاراشآلا لك حالبصال ريتسم ليف

 يضف رت ةسسب - رسغملا ةسسسب وكملا
 با حساب امسسيسئاوم ١ دا رسست

 ةبولملا بلبحا 2 - طابرلا

 ماعلا بارسمالا رارتا اهضفر ةيبرعملا
 ةساردفبوكلا ءهديفدت مرتحت يدلا
 ماعلا لاخت1او ليبكلا ةيلطارقمبدلا
 ني رشع عيارلا يف برمل اي .سئافشلل
 يراحلا رهثلا

 ةيبرمجا مالعالا ةرارول ناين ركدو

 ةيبرغلا ةموّوحلل نامي ا ببتع سما
 سدلارع عاررولا سيئر هسائرب فقع
 تازصالا نع نالعالا ن١ .يمازملا
 يلا انابنسا هتومت ىركمي ال روكذلا
 ريستلا تامرتتستو ةفيغولا نوناق
 البلل الملا حلاصيلت .سيبلعلا

 اهلا سله ةييفاحلا مالك

 لببلا د دم هياهث ا سيدخكورتتل |!
 ]' ريسمعد نأ م ادع ءاطساو

 اهشو ع راكم هباو بئورضتم#
 ا ماعملاب لاةسالاب

 هسافب جةل“3 رو راس جيصواو

 رياشللاب اهكسمتو راوسلا ةمياتم
 1 ءاوزؤلا سيئر نأ لأ ةريشم

 | ةيراروتا ةنخدلا يفقرتمس
 لبملا بايرق عم باياقتلا هقعب
 , ايلامملا تاءالساو

 ,مرمالا وزفلا بسب "|
 ةقتحملا ضرالا ناقس

 اوجحينل
 راييطا» ةظيحم ثعسب عاود نامع

 نع يمدانقا ىلا ةيعيرألا نووسسالا
 هنيه نا مهلرت ةلجك . ةممردسا هععلا

 رام“ بسر عب

 لالا بلس ماقق' هت ضنا همضيرغ ا
 يف ةيسسدؤملا سعارالل ةبكيرم# برع" |
 رايضلو - |

 ا
 و يبن حسارلا اهمرم. كرس هموكيصلا نا

 وو ات ع اس

 ءاسنلا فدذدم مقفطم تنل“

 غوت دس ١ هذيهلا .ن' رس
 ادهل جضلا مسوم ءادلاب ',

 تيوكلا ةطماحم ىف ةمظاك راطم نلعي

 .يسنحلا نم فيطني لامع ىلا هتجباح نع

 ىلا تايلطلا ءدقتو

 ,.ريطلا
 ةرادا تامالعتسا

 .همظاك راطع ,ى ىئدل.ا



 يي ندرالاو يطسلفو قارفلا ةوغدب ةيبرملا فضعلا تياشا
 برم واو ءارجم#

 برذحو ,ةبضجالا ةياصولاب اهارتغا ينعي ةوعدلا ضب صضفر نا تلاقو
 ني :ذز| رارعلا نأ تلاقو .ةنلغملا هلادشاب تيشتما نم شوب سيئرلا
 5 لخآ نم راوح يف لوخدلا ىلع رداق يكيرمالا برسلا راوق
 .لداعلا

 ل ا الا ا
 الاتتهار 

 ٌقورشلا دفيخسم تعد سنوتا ينل
 ةيررفلا ةباجتسالا يلا ةيبرعلا لودلا
 نميلاو نيطسلفو ندرالاو قلرعتك رع دل
 سيركت لجا نم راوح ءارجاب
 ةيسايسلا ةييرملا تايناكمالا
 ذل فلا اياشقلا نيبشلا لحلا

 مل دم وسمو يوم 0
 : حب ةراق د نانيسما اهن
 راوس ءارجال نميلاو ندرعااو يطسللو
 ةدعماجل ةاجنلا برك قشي ع

 ا ةصرفو ةهتاع جاوما اهمظننت
 بلر لجا نم ايثآد مايالا اهب هوجد

 ةيق ةادغ برملاب لح يذلا
 , تيسلا ةئيس [

 ةعبتتلا ةفاشنا ةباقنا نا د 8

 2 ذب حمصي ةيبرعلا ةمماجلا نونا
 بلطلاب مدلتي داو يرش هئاق جارشللا

 ضر نب هبرعلا ةليهصلا تردهو
 ا ري ا ةوعد

 تيس 3 ةيبرشلا
 هيبرسغ اطيوطت لمحت ةقرو عيقوتو .
 ناب الماك افارتعاو ةيبنجالا 4 ةياسولاب
 اهشيمي نا نكمي * نورصصالا برملا
 , ررما ءابلوا نوني

 زاجحلاو دجن ىف يموقلاو ينطولا لاضنلا ةهبج

 تفنشتسكا ةرسي زسجسلا سيفا دس

 انج وع ا اهنا ةهبص

 ا. ل ةيبرعلا ةريزجلا هبط
 نم ةتثح وه نآلا ةقطنملا
 .يعجرلا يل ايربمالا فلاحتلا

 ةلاكو لسارم هنفت ييرست ين ردسو

 هتركلو نامع يف ةييقارعلا مابتالا
 ا بوم اهالا قيد
 ل وكلا

 يل قام

 يم دع يس ميلا
 و ءاهيجال نرقلا
 ةقطنملا » ضيفنلاو

 ةيئايربمالا هيه ةيبرفلا

 , ةيبنجالا ىوقنا لالئتساو ةيكيرمالا

 ينويهص قلق
 هبمشلا ثوبع اننيعص تددكاو

 تيدحلا نإ ناتيتدرالا عويس اا رابمخاو
 شبع ةلماوتملا دوهضلاو ىئتلا
 بيلفتم ةينر دلاو ةيبرعلا يتحاملا
 ناشي يركبمملا ىلع ١ رايطلا
 فواكسو يقلك راثا جيثطلا ف عضرلا
 - يتويهصلا نايثلا ي نيلوؤسلا

 ىلا سما ابهيتيحاتتلا ل ةتداناو
 قدسلا ةداج تباثثا فوامخللا نل
 'لوس تحار اسدنم يتوسيهسلا

 ثادها لحمل وعفت ةيبوروتلا ةعزمجللا
 دفادع نماسا ناغ ايمدايس الخ جيباشلا
 اياضت عيدج ههل لاما لود رستؤم

 - يدا ع 0 يبا

 ص 01 ١ (ةصصشتع وم نصمت عيم) تا لا
 اق ةيهيراتلا نفاع نا اوتلف
 - يكيربمالا فئاستلا ناو -

 ةرقلا ميدي و١ رع ءاسيس يسلطالا
 ةيقارملا ةيرتسعلا

 ةرفوم رئاسخ ةبا نولو هلامع بلغ اي اح دبا نينو هلاع ىلغ

 بعشلا توص ةليحص ©
 ف ءان . ١ للا ةيبرعبا كمالا ةج درالا
 ي؛ ةهساوك بابمتسالاو بهاتلا يسلا |
 يا اهلاقلحر ؛كيرمأ بئاس نم ناودم
 لبت نم وا يبويهسصلا و ذعلا بتادج نع

 ريهاعمج نا ثفصستملا لاقو
 م هليز ثلضتجا ةيسييرسحلا
 ١ هسفنل ىغ دن يذلا وتلا

 ةيرماتلا هتاططيقس
 ةصاسلا ع نأ ىلا ميال بس زمالا
 بعضلا تآنف ثلمض تيدعب ةيءاضنلا
 , ةلدلخللا

 نيس 9 و يل ب

 درك ةيروتاسد رجب يت
 زاسءهلاو دين نم ةيثا

 ريزغ 3و ةايطارتميدلا تايرحلا نامشو
 ءادلاو ةنسيهلا نم ينطونا داستلالا
 ةنايصو ةيبذجالا ةيركسملا دغاوشلا
 كس انيك بح راينطولا ةدحولا

0 1 

 . نايس دع ناغ ءااعالا مالؤه عينج

 راوحلا ىلع ةردق
 روتسدلاو يارلا اقيم بروخو

 مرومح يكيرسالا سيئرلا ناتيمدرالا
 ةدلمللا هلانهماب ثنشتلا ىنف شوب

 ين ةيبرملا همالاو قارعلا قبح لهابصنو
 /و ةدايسلاو سالا

 هللا“ نا نسعا اذهل يناتم يف ةءدتاو

 تامرالار لهفلا دو هر نم اعوب قلكييس
 ْن يمينفالا مالا ليفتسم ىلع ةرثؤم لا
 , ةليوط ثلوتسل ةيبرغلا ةقطنلا

 تردي نا لا شوي (يارئا) تغدو
 يتدلا قارعلا يل .. هتردابم حرطو ودهو
 يكيرسالا (برخلا رارف) رارسعاب رخنر
 لجا نم راوخلا نإ لوخدلا يلع ريالا
 ةييرعلا ةقلطنملا يف لداع مالم ةماقا

 هرم ناعما ,

 عيدروس يا يا يل جرا
 نم ديرب شوب ناك اذا هبا ثدكاو

 هتقلارسم عازتلاو يهيسمالا بعشلا
 نان ةييرعلأ ارحمنا يق برحلا دلع
 ايخيرات انهح ةبعللا هذه
 ةفيرطلا ىلغ 1 اراسجتشإو

 هلا تقاقط ( روس دلا ةطيحص اما >7
 ادص سيئرلا ةدايك ثناك ام ردقب

 ةعيبالا رهظالا ىدع يلع يدبت نيس
 شاسلا ةطابر نم الثأه اردتا ةيضاملا
 روبت ايسابس. افغرم رهطتر ةنطفلاو
 لبك نم باجعالا ىلا وهديو تابثلاب
 سيئرلا ضيق تناك ,, ةيبرعلا نييالملا

 رت لهطلتا كلذ عم سكعلا يلع شوب
 عرستلا نم ازييخ

 يح نل اهندبتو ل أر املا سوس نع

 عم يقارملا يضواتملا نا تدب

 .ةيورملا راطت راظتالا 0 يداستقالا

 : سلا مح [ ةريرجشلا ا 05
 اعل 0 نيزجلا يش ل تلكش

 ا والا
 ةيلجوللا لالسل اهتاهجوتو يلمع

 شيوتت ىلا ةهبخلا قاثيم وخديو
 اهينع ٠ ديساسالا لا زئاكرلا
 (( ماقتنا

 ا
 عيش ةبسلملا يروشو

 ماظنلا اذه التبر نم ةيبرحلا ةريزجلا
 هلاوزنو دليلا مصمب هسحتو هدتسو
 لع هلع ماستمو ملالقتساو هتاردقمو
 لا يعفو مسايسلا جهذلا

 .ةيئويهصلا

 ينمي فلا (76 ٠ ) دعيأ دهف ماظن

 ةرسي زسؤسلا نمم نسيدسفسسملا ةدسكاسسأ يملاست ءاذسا

 يي ليليا نه صيخسلا تقام +
 ماكرالا زواجت ددملا اذه نا تلاتاو

 كانه تلاز !م تناو
 نم ةةيئاسنالا تا

 نينطاوملا ذدغ

 اه عب صشش نويلم ىلا تيذعبلا
 هل

 . لاهل ماملا
 لفايت كنه نأ ىلا ءادنلا راشاو

 ربعت نمبتميلا ايلا نم ةرسخمم
 رما وهو دحاو هاجتاب ايموي دوفصلا

 ةتاغالا جمانربب للا دهدعت
 رهشا ةتسل ةطبارلا هتمضو يلا

 1841 عامل ناريزس
 ,لوذيا تنجب ها

 ةدغلا ةيالاعو نا كرت مفر وو صطش ندعلا هئلمبنا تعكر فر قو
 نيدعبلا 'ييقسبلا يداوم ند يمذالا

 ناميلم ديسلا خنبا را بلا مايدخل عجل .٠
 يرشلاو ايقيرغا ميقا ضي يداششلا
 ةلاكو لسارم ةطبارلا يف طسوالا
 يدل نإ هقينج 3 ةيتارملا ماينالا
 عبار ميطم ةب+الال اططخ ةاتعبارلا

 بتاج يلا نييتسيلا نيدثاملا لابتفتس#
 طاقن برت ةسناكلا ةثالثلا تاميخلا
 ,نيبنبلا نيب ةيدودحلا روبعلا

 نميلا يف ناك يذلا يراسللا لاقو
 قطدت رارسمتسسا نا .يضانلا عوبسالا
 ضرذ خيدقاعلا ١ نيئطاولا
 دالهلا راسم ىلع ةريبك هتايونم
 ' .المضاوتملا

 قييمجلا 1 ١ راشا

 ل اندبإ ةسمخ لا لصب اي يعول
 هثا :لاقاو .رصطش
 يا 1 ا عياونا

 ةليوش ةرتفل هب يدوخاا ماوتبحالو

 يف مهيلهاتو ا
 مئاد لكشب مهدالاب

 :فسشتكي يراسجنت دقع

 ةليوسط ةرستفل سستم ةسيمكإ رسألا تاوسقلا
 رابخلا ةثيسمع تطشك- عاو  نمح

 ويقوت نع باقنلا ةيندرالا عوبسالا
 اين نيب تاونسا ثالثا دتده دقع
 راجحلاو دجن يف ةيكيرمالا تاوللا
 ةمهطتما يرسملا عيب ةبسييؤبو

 ةهئازسفلا ماومغلاو ريفكلا حانبا

 .كومج ديد اهزكرمو
 ةيالارعلا ءاينالا ةناكو لسارم لتنو
 اهددع يف اهلوت ةفيهسملا نع نامع
 متيس هبا رسما نامه ندا

 لالخ عقو يذلا دقامل#
 دابشو وشيع ديوزت لا حا

 يف نيدوجوللا يكيرمالا
 راضطلاب نيرخيلاو قاجحلاو دج هجين

 هلع نم يرخالا ةيثاذخلا كاوملاو
 / 3 ةرشتئملا ءيترصملا حيبص
 ىلا ةريشم تاوئبس ثالث ةدللو را
 نريلم ١٠٠١ خلبتس دقفلا اميف نا
 ,ةنس لك نع راو

 نافمالا ةده نا :ديصفلا تدكاو

 ةرثثنل ةيكيرسألا تارقلا ءاقب
 تفدعا دكؤي ام وهو ةقطنألا

 لالتخا .ىلإ ةيمارئا ةيكيرمالا ةرادالا
 افيزو ديدكو ..اهيف طقنخا عبامم

 نم يفيرشلا نيمرحلا نلاخ تا ءاهذا
 الاس ةتانخا رراقتم ناونلا همه يأ

 ةسيقالضاالسلا نو راق ماظن بيئاسا
 ةيئدرالا ءيارئا» ةذيدس تقلا
 بيلاسالا نم دحاو يليع اذيدج ايو
 تيوكلا نوراق عاطتلا يا ةييلإ البط اللا
 ماهت ةيئاستأاللا هئاسراممو
 نييديضسلالاو برملا نينطاوللا
 .تيوكلا ف نلماملا

 سما هترستشم ريرقت يل تحفواو
 يتلا لبتارعلاو دوبقلا نم اناح لوالا
 دياب ماقتنلا باطلس 4ف عن ثباك
 ةييرنلا ةبلباعلا ديلا مايمأ
 .ضصاخ- لكتس ايدينعسزلاو

 ةييطسبلل ةديس نأ ىلآ ثراشاو
 اهددلو يلب ارح بيظوت سلا ل ةياط

 كلذ ةهنس بلطي

 يقر نم دحاو عويس دمب ضصيرلا
 تديوكلا راطم ف ٍتارارجلا ةلعرش
 نه ينادي وهو ن نم امذكق هلوخ د

 هتكرافم ل تبعست ةديدد“ تالد اسم
 .ةايحلا

 شاربكل) نيدلا بنسم نأ تلاقرب
 اماغ نقاش يمنا ضدلا ينيطملقلا

 ؛ ماسع لف للا

 ثبريجا راطملا يف تامو (تيويتلا
 ةطدبب تيوشلا مردنعم نينه هتلئاع

 , ينرارت لمحت مرقي وا اهئيعي يل اهبامقت
5 

 ةيدخلا ضفر
 جيلخلا يف ةيركسعلا

 مسان تديصملا ! لك عاو_ ولولوموه
 دا ةيرحبلا ةامشنم عءاليس
 ءهايرمإ يدع

 درصيس جيللا ةقطتب يف ةيركممل
 ةمكاحك هسيدقت نود ب 0
 .ةيركسع

 نع رتيور ءاسبما ةلاداو كنقمر
 فيج .فيهردلا بئاث نا هلوق ثعمتملا
 ين راربعسالا مدع ىلاع قفار :نوسرتاب
 ىللغ ليعرحب ةيبرئاقلا تاءارخالا
 بامسال ةمدقلا مارا نيطرامملا مهو
 يلفت متيص هئاو ريمعلاب قنعتت
 -ىبدالا ةبئرلا ىلا هتجتر

 نم وهو .اعاع ا" نوسيرتام لكقو
 ليرات ياك له هنا ايبروقيلاك ةيالو
 ..مثاملا ل ةريثك ءارشحا سم هفاومل
 امج عنا «يش هما دكتعا :لاقو

 يل ةلوخ اديبس دبا ؛فاسقاو
 تاملك اهلالط ىقلي ةدحتلا باياولا
 تيس يذلا ةمدقللا نم هطرمه دعب
 مايا لالخ

 ,لوسرتاب قثمي لا ررظملا ,نه ياكو
 ريمئالا مون ةيركسع همككم ماما

 وش ةراخا و حواشلا هسهس رسال
 ابامسإ كعزخلا ترب بدهن حيرفت
 ل «يتيرمالا رجاولا هصرافمب قلمتت
 هم دكنلا هصدرو يسرفلا جيتخملا ةقلعبم
 .كابش

 صاخشا ةيئاملا نع لقب 1

 و دع تتم ادي ديد
 يبرعلا راوحلل قارعلا ةوعد دتاست ةيئرعلا ؛ ةحصل ملا

 رثكالا فادهالاب كسمئيس نمكيرتب د“
 صبقيسو ةييرعلا ةمالا ةايح
 ةمرألا قايس يب ىمنالا ا
 لاحم يف سوملم راجتا قيتعت يسمو
 حرط لالخ نس ةيميطسلفلا ةيصنلا
 تا نع رمخ يناثقا يف قارحلا ةرءايع
 , يعاملا

 رطخلا ةفاح
 يافكلا هلجم تلاف تررعب 5

 دنع فقث ةرحتملا تايالولا نا يدرملا
 راسهتنالا ى برتقتو رطفطلا ةهامع
 جيلطلا ةقلملم ف ةهلخدتب كلذر
 ةوتنا ما اهيمسو يبرملا
 . ةلطملا ِك ةيركسملا

 يف هترشي لافم ىف ةبهملا فاما
 نا تورهب ريخالا اهغدع
 رومشلا ةلانح شيمت ةدستلا ا تايالولا
 تكهتنا يتلا حباذللاو رزاجملل بدذلاي
 2 ع ةيلودلا ةيغرشلا اهيف
 ادانيرغ لا ماننيق ىلا ايزوك
 , يركعالا ةينيتاللا اكيرما لودو

 تايالوسلا نا ىلا طلجملا تزامتاو
 بئذلاب رتب صخش ياكو ةوحتلا
 بولسا اهسفن ىلغ ضرفت » باثتكالاو
 اهسفت ةيفاعل ةليسبك تاذل" ريقحت
 يف لييخدتت كلذل يهو بوقذلا هنلثد ىلع
 نيذلا نع تحبلا ب رشاحلا تقولا
 رم حلا راسطنل دعب اهحئاعم نو دداهي

 نوروصيم نيذسلا نأ ةلجملا تلافو
 لإ برغلا نأ ةدستملا تايالوال
 دصضنا جالع نم اهون نوكتس

 مه ةيلغادلا اهتاصزاو اهباماتكال
 اهون نوكتسي بربحلا نال كلو نوده او
 ._ رابسانالا نم

 سارسعا نم نا ةلدعللا ثفاساو
 يتلا 3ةدستملا تايالولا يف بانككالا
 يه بئالاب اهروعش ةجيفن تءاج

 اياحض تعقواو ةهازنلا نع ةديعب

 روجشلاو ةباطثسالا ,رع نحعلا ةناع
 تيدلاب يصماقلاو قيمعلاو داعلا
 ساصخلاو قلقلاو سقدلا نرحلاو
 1 الالاو راقفا ةيلمعت صرمتلاب
 وصلب ناذتنو ةئيططلاب يلخادلا
 ماعلا قاسجرالا يب ةلاسحو ةركاذلل
 ليملا ثالاتحلا ةالغ رطخاو رمتسلاو
 , راختمالا وحب مئانلا

 جاقلا ةلبسم ثمت
 بايشتتالا ةلاح نأ لوقداب اهناهم
 بقرت يهر ةدهحتملا تايالولا قف مكادتت
 ءارحملا لمر لإ نموني (اهياستإلا

 ارم حيصيل ردخديو
 دوجو للا ةفاض .”علايجلا تل

 لوألا زكرملا اهئالدخاو ايطاملا تاباسع
 , ةيئابملا ةميرجلا يف ملاعلا ف

 برح سلجم
 م ةلجم تلاف سيبراب
 وت ىودلا نمالا سلجم لأ «

 ةمظنس نم ةدهتلا «كيالولا ده ىلع
 راوضلاب لكاشملا لخو يملاعلا مالسلل
 تارارق ذختل ةيركسع ةمظنم ىلأ
 ,بربملا

 اهيرع ل لاقم ل ةلجألا تخاضاو
 سنت يو ةدهلا تايطولا نا وش
 ةددستملا قارعلا تايسعد لهاجتتو
 يلع انميهلا 4 ءايس يلغ رصتو راوملت
 ةيهبرعلا ةلطنملا ةعاخو ملاملا
 بطلا باهغ لغتست اهنا ع

 ةيطلا رمش كلذ ليلو
0 

 تايالولا ف دع نا ىل 1
 ره ةلؤطنخا ) اهدرشسح نم ةذستملا
 ةدكؤم ةيقارملا ةيركسحلا ةردقلا برص
 نس اريهك ١ددعو يكيرمالا بعشلا نأ
 تيردصي اولدب سرستوكلا هاضعا
 يلا يبسلا بتاوع م 0

 هيلز ٠

 لثق_عاو_ تاصدا- ةرشاقنا_ندنل
 1 ةبنبمل
 قط لاممل )ل نيك اوما نم ند رخا مدع
 تاهختنا ةتماثلا ةلوجلا ءانثا
 .يعب ف يرجت يتلا ةينالربلا

 نأ ةيماطيربلا ةغعاذالا تئاقو
 انل ةنيدم يف ثحلاو لئملا ثداوح
 شي يرسل ل ابنا : ديمسعب
 او هكابتطا يل لالا
 0 اقلا يبونج فيوس

 ٍك

 دنش
 لفي ل ٠١ لكقم ىلا ثدا ةارذتملا ففعلا
 نا فورهلا نمو ءيعاششا ةبمخ نع
 ةهيسيئرلا ةيرسملا ةشرامملا بازعإ
 لئالد روهظ دعب تاباختنالا تعطات
 .,يئستح ماظن لبق نم اهربوذت راع

 يطوي سسعا دا قربا كيسان نم
 ءاشكلا ةمكحم رظن نا ةيرهاقلا كولا
 ةحبس نومعط يف ةلردلا .سلجسب يراذالا
 للزب اهرماو رثاودلا ضعب تاباغدتلا
 ليلد وه رخآلا ضحبلا ين جئادنلا نافعا
 نكت مل ةيباكتنالا ةلكرمملا نا نه عطالل
 ,ةهيبزثو ةرهاش

 سيئر ملقي لاقم يف ترمهسو
 اليطارفميد) نارتع ثحك اهريرعت
 فرش نم ناسرحلاو ةماركلاو صيحب#
 اهناب ضفيلا تاءاغدا نم) ةتطاولا
 يف تاباطتنا (ليناو فلرشا) تناك

 تحاك اذا تايافتللا دك ىف كلل 7١

 مدافعا زسصأ رصوو يصمم وسعت رسم
 تاسباسخستسنالا يف !١وكراسش طقمف

 ةقباصلا تاباطتنالا نع ميشب زيمتت
 مب ثيح 0

 ىلا ثيوصتنا ةبسن طبه نأ تدحي
 ,ةثاملاب (١٠)و ةؤالاب (
 تايحوملار مالقالا تدقتناو

 ات يتلا ةروساملا

 ل

 ليصاب يف دعاس 0
 هقحامسي ل بئان ىلا هيمي ال اناح حئمو

 عضوب درفنا يذلا مكاجلا بزحلا
 هلاقب بسنس تابافتتنالا نونا

 .ةيباهتنالا رئاودلا قيزمتب مرفناو
 ةفئانم ف نمالا ةرهججا١ ثنبا داو

 دمحم ديس ىلع ضضبكلا فيوس يتب
 داهشلا ميظنت لوؤسع نيصرلا دبع

 نا ةيرئاقنا راهخالا ةفيحص 0
 ىلع ضبقلا تقلا ظ يرعملا ثحابللا
 دوقي ناك ايده ميطناللا لوؤسم
 هينب يسع ىلع ةيراشبلا هتجارد

 ةيتارملا ماينالا اللاكو لسارم راشاو
 ظروكذملا ةفيعبعلا نع القت ةرهاللا 1

 ةاقلإ | م نم نيبثا كة
 ةطرشلا تايرع ىدحا ىلع ةكرم#
 ,يمادا رهشلا ةظماحللاب

 يود بيحرت
 (ىلوألا ةيسنسلا ىلع روشناا ةمثنإ

 نما الا لوؤسسللا لافو
 ناك اذأ ةداعسنا ةياش نه انثأ حضاوفا
 لا ةدوملا ءالؤه عسوب ل يندي اذه
 .«مهتالجاع

 مساب قطاخلا هبهحر ننقل
 رارشآلا بزح ن ةيجراشلا

 ةلاسسرب ليتس ديظيد ا
 ةرماب اهناب اهفسوه سيئرفا يسلا
 فوبصتا ةغاك لبق نم هياععرتلا تقال
 . مهظاوصو

 لامملا برس ميعإل ةيسشلاب امذ
 دلاف ( كزسيبآ لهن) .ضرامملا ينالعيربلا
 ةرفايملاب علابلا هرورس نع برغأ
 ةرهايب هذه نا) لاقو ةيقارمفا
 ةيرسآلا طباورلا دبيعت فوس ةءجشم
 رلايعا ليل مهيوذو اياعرلا نيب
 , ( ”الومللا

 لسظلا ةيجراشلا ريزو بع امك
 ديلازسيمخ]) لامملا بز ةيوكشب
 سيلرلا دهيسلا ةلاسرب (ناضوات
 ءامضعاو سيئر لا نيسح مادسع الا
 اك احلا لل مقبلا هيج الما ) ناو يحطولا سلجملا
 عقمداكلا ةيكيرسألا - ةيتارعلا

 (نستربجب جرجج) ديسلا لابقو
 ف ةيجرافللا نوؤيشلا مسام قطانتا
 ثناك | هنا الهنا لثللا ةموكيح
 ءاينا اهناذ .. ةحيحمم ءاينالا هذه

 حاهترال اريبك اببس ادج ةراس
 . ( اليل | دايخا قب ساهرا يرش

 لاسعلا بئاسلا نب ينوت لاو
 ديرب ةلاكو عم ثيدح يف يراسيلا
 ف ةينحملا ةيءاطيربلا نكايسوسا
 نوكيس قارعلا يف ةئيضر ل ناز نبحل
 ,. هفطو ىلا دوعي امدنع مالسلل ارييقس
 تاوطخ رزعيس مهحارس قالطعا ناو
 . مئاقلا 3 مالسلا

 ماي قطات حرص ايضبا و
 ناب ةيئاظيربلا ةيجرامللا ةرازو
 ءايئالاب اريبثا ابيمحرت بحرت ايئاطيرب
 ىلع قارعلا مزع لع تتدحت يتلا
  نئاه«رلا عيمجج حارس لالا

 مسباب قلعانللا نع نيل ويدار لئذو
 ارا هنأ هلوك ةيباطيردلا ”ميحرادملا
 سييكرلا فيسسلا ناط ماعسوإا هش يبس

 نم اءرج عخط# دلا نومي يسع مايص
 8 مالسلا نقيرظم

 ةيسرابخلا رييرو بسر امس

 ةئاسرب دريغ ستافود يناظيربلا
 م كا نو رشا سميةولا ةهصلا
 17 ابو انيلا

 يل ا ايس 0
 ريزج زخئوك ام ديس برغاو

 غيللابلا ءزورس نغ يدنا ريالا ةيجراشلا
 مثاقلا سيئرلا ديسلا ةلاسرل هن داعسو

 ييردبوك سو
 لابصتا هيلز نلبي ةسيدابريالا

 جيهسج نا وهمي ا
 دم ادتلريا لأ نودوميس نينطةوم
 هذاك نا للا اريشم مداقلا داليملا دافعا
 . برصنا تالامتما للقث ةردابملا

 لقوؤسم نع رتيور هابنأ ةلاكو تللنو
 نا هتونا ةيكيرمآلا ةيجراشلا ةزازوب
 رارنل ذيطنلا مت اذا ةديمس نوكتسا هدالب
 جارئالاب نجس» مادس سيكرلا ديسلا

 .نيزجتحما بناجالا اياعرلا نع

 يرئازجلا سيئرلا
 ( لوألا ةسنملا للي ررشبملا ةمئتتا
 9 .ر نأ يرئازجلا سيئرلا دئاو

 الا ؟دلج اريطو انام حييشأ رسالا
 نم نكمس دهجح لك لذيعسو سايب ملا
 لومولل ةبولطملا تورذفلا قل ,لجا
 اراجفنا هب يدافتن لمح ىلا
 ملاعلل ةبمنلاب ةتراك لآ اجيلسم
 ,عمجا

 نيب راوخلا نونكي نا يل هلعا نع ربغو
 اثيلع ةدحتلا تابيالولاو قارملا
 تاردابلا اقافأ' حنفي يذنا لشاب
 ىمص ةقطملا يهكت ةيملس
 1 1 رابشللا

 جل موفلا نبعو
 2ين ةدحتملا ممالا ةيناوسصمو

 ير رجلا ميونولا لاع اهل لح داجلا
 نيطسلل ةلاقب

 ةقابجي نمرلا نس دوغع دس ةحورطملا
 ةنيردلا ةسئدملا تارولوا ىلوا نوكت
 هده يو ةلختملا رسحت نأ بسيد
 ىو ىباشني مح تادلاي بورظلا
 2 ا اهريد ريرقات : 1 ريل

 9 ةلقتسلا 9

 لاك

 لهتسم

 بطسفلا ةيصواسقملا عاستتا يدا رشا ةاسسسجشلا براسسست راوسسستلا

 روم لرتخا - عاو . مصاوغ

 ةئياهص ؟ حرج ءيبويهص يركدع
 صامرلاب نولوهجع مجلع امدنع
 نيح ةيرق دبع مهيلتُم ثناك ةيداع
 ةفضلاب هلل مار ةييوب لانت اهديس
 ' .ةلئحعملا ةيبرغلا

 ةيبويهصض ةرايس نا ردصللا فاصاو
 ةنهبنم برق ران قالثعال تصرمن ىرخا
 ةريبلا

 ردامصملا ثنا بانعا لو
 ةينويهسلا تااهاسلا ىلا ١ ةيبيلطتءلخلا
 يتيرلا يلغ لاوجتلا رظح- ماظم تضرخ
 .,نتوواجملا دوربي يعو اينيس يع

 تاطلسلا هذه نع رداسصملا تلاقو
 يح نلغ كلذك لاوجتلا رظع- تم

 ىلغو ةزط ةئيدم لإ ناوعفر
 تتولا ل ايشال ثيبو ايلابج- ميدحم
 ايراس لاوعشلا رثس ديق رمتس | يذلا

 ىلع ثلانلا مويان مىطاشلا ميكس لع | موهلا
 ,يلاوتلا

 تالءلسلا نا رداصخلا تربّكلو
 ةيفاملا لبق ةلينلا تمده ةينويهسصلا
 ١8 هيردبش كمخحم ننيأ للتعللا لزعم
 ةئيدمل ةرواجملا نيصوق ةيزق نم طماع

 نمط دق ناك هبردبم نا رتاذبر
 ف سلا يفرش ع ايطرش
 يضاثلا نيرشت نم رشاعلا

 ةاهتاارعللا ءابتالا كلاكو لسارم لقثو
 0 ا ا ةطحلا ةيبرملا

 دعنا نا ةلتخملا ةيبر
 تاوقا نم ةرمبك تازيزهناب عد
 ةصاخلا تارسالاو دودصلا سرتحو
 ,عاطتلاو ةلضلا لا ةيئويهصعلا

 اذه | ءارجالا ناهحضواو
 .لالتبحالا تاطلس نم ةلواهم يف ءابس

 هواقم نيبئيدطسلفل
 ةق ظتنالت عياولا م امنا مدب ايسانمل
 .لبقملا ذحالا موي

 زيزمت ناب ودعلا ةغاال تجرتغاو
 دعامت باقعأ ف ءاج تارظلا
 سلا دوسلج لاسم نويتيطساللا اوملا اهب ! تامسقلا
 تايلمع ماستاو ةيركسفلا هتايرودو
 دوسوحلا ضرصستي يتلا نملعلا
 يدبا يلع ةئياهملا نودطوتسماو
 .نيذط اولا

 ةيضاللا لبت ةشيللا :تيقلار
 ةلئاح لع ناتقراج ناتجاجز

 3 اوصم ىلع روشنملا ةمتتز

 ير ٠ 0 داليدا
 هيب نومتسا مدي هربا 7

 يتمارميدتا عينا م تلقت ١
 د م

34 

 ا
 نم هفتوم ناشب سرفئوكلا ءاشعا

 ةيتاطبربلا ةهادلا م 0
 دادنب قطقتتا يئذلا ةغامش 1( عما
 ٍخيشلأ سنجم ةيونأ دك أ

 اراد#ا نأ نم اهفواخع نع
 رديرح ي لوخدلا لجسم دل ةيكورمتلا

 / رتته تريور ىإ جبسدو
 يسوللا نمالا سلجم يف ع
 كاساردلا زكرب ل ثحابلاو الا
 نطئشأو يف ةيلوبلار ارتسالا
 تاثحابم ءارجا شوب نالعا نا هلوج
 ميايحتسا ماج قاردلا عم ةرشابم
 تايالونا ف يلخاد» ١ طيش
 ةحومتس ف برس عالدلا هه ةدحتلا

 اذه هئاقعا لاح ادب شوب نا فاشاو

 ةءارزر ناو ةوقب برصلا لوبط جرت
 ةنايسلا هذه نيلابم نع نيلوؤسملا

 ( لوألا ةحفصلا ىلع ريتا( ةمتت
 اومضو نا نوساواسيو اولواح ن

 لوسسلا هجوب ليقارسلاو تاقوعملا
 .ةيبيسملا ةيموتل) اناياضؤل ةيداعلا

 نل انعم بلطتي هلك كلذ نا قافار
 ١ ةيثدبملا بفقاوملاب هقسمتن
 اهب كاقلا سميئرلا ديسلا ةرئابم اهنمع
 ةيغوضوم معانهز ميىدابم نم هيوحتا
 لسصل يحلو ؛ ١ راقنالا ل
 ١ لئافم ةفاك

 دمحت ريمس قسوفربلا لاو
 قارعلا ةقل هتسلك مانخ ف :باطرلادبه
 ديرب ّبمو اذل ريمنلا نا لاقآو رسذلاب
 58 نل بجي انيلع ناودملا
 برسلا ليثف لامشا غيطتسي
 ع يذلا اهبيهت ءافطا عيلعتس
 جئاتذلا ناو عسع١ ملاملاو ةقلتملا
 نم ءادهألا عقوتي ام ىساخ نوكلبب
 ضرا قرعتسو انياهمو نيولايربدا
 قلذكو ةارغلا لبطاساو عروس برعلا
 نأ اوصترا نيذلا ءاليعلار ةنوخلا

 لاع يبنجنلا دي يف ةنيلذ تاودإ اونوكي
 ,اهتوقدسو ةمآلا ةمارك باح
 رعقس دمحالا مازغ ديسلا 1
 هبل دكا ةملك دادقب 0

 ةطتحللا صرالا يف ةداجتحلا داوت
 ميلسا# درلا وق .كلاذ نأ 3 1

 يتلا داهظصالاب عبجلا بهلاسال
 يتيطسلقلا يبرعلا اذهفش اهل .ضرحتي

 يضئرلا ةلاح نغ اريبمث نقولا ثاذا
 ةيكيرمالا تاوثلا وزنل لماشلا يبرعلا
 دجت يضرال طيسلطالاو ةيبريهملا
 ةروقلا ةعلق قلرملا ةق رهجسم ن اجحلاو
 , ةيبرعلا

 تالا تحبصا ةكرفملا نا ىلا زاشاو
 لاق ىلا يسدلبا نس ةدخاو
 ١ انيصارا لماك ريرختبلا ةيادبلا

 ديكان نيظسلف ةلود حلم ددجي
 ل يل بهتلا فولو
 ماقعا اوم ف قارعبلا 9
 فدع بولواشي ييذلا ةيبدعلا ةمالا
 قارملا ةدماسلا اهتماك نم ليذلا

 ١١13 سلا ماذقءراارر ردصخا

 سدغلاب روجي» ي ذا ةيد
 يمالسألا اي ا
 رك اهتيلوؤسم نسما سمدقملا بيب
 ىلع ةاشرما ةكحفسالا+ سموحف
 ىعو ةرظ عاطق ل ةيدريهصلا باوجلا
 ةيبرغلا ةلملا ين ةيياهم نيدطوتسم

 ومع ا معمل يل ةمظنملا تدك ١
 اهئاعومتم دارفا دا نا
 يح يف ةيدويهص ةيرود ىلع راثا) ىلطا
 سد ةزخا ةنيدم يف ياوضر ميشلا
 .نويتؤيهص ايدلجو البام

 تادرغ رسخي ديسلا اد سمول ل
 2 للا نيلعسلاف ةيلود سيئر
 ابتعاب ةيئودلا ةيعرشلا ءىردابب
 .ةثزجكلل ةلباق ريغ ةددعر

 ةيلارغلا ءاهنالا ةلاكو كسارم لقتو
 تافرغ ربساي ديسلا نع سنول

 رستؤملا لإ اههجو ةثاسر
 بابمشلا دفعت ثلا

 لقمتي يذلا يملاملا يطارقمي

 اهرايثعاب اهنك طسوالا قرشلا قش ل يوصى 01

 قيرلع ع 47 ينل تالعشلا
 117 للا رمتؤملا

 حمطت يتلا هباشلا يرقلاب باهاو
 ةدومسسي نسمأ 2 شهعلا ىلا
 هتوك راوظتسالا
 ةقاك عم نأ اينج اهرهذ سرامتو
 0 نم مالسلل ةبسلا ىولالا
 يذلا هترحلاو رابيلا رابت

0 
 لاق ةدعتملا مسالا فو

 1 هدالب نا ييصلا لئمم
 1 نما ةياسقع هناسبن نم
 هلادالا نيهنيطسلقلا

 ١ نيبضلا هديب 5 -9
 ماما هلوق ا

 0 يل سس ل 3
 ةدهامم ىلع ةدقوخا لوضلل حا امتجا
 تادارسجالا ثسبل ةسبارملا دين
 مذه مارتسب نابمضل ةلامزلاو ةببزاللا
 يف نييندملا ةيامن لشكا يتلا ةدشامملا
 ,لالتالا لئخ

 1 نم
 سما

 1 ايم

 ا
 د 1

 ايس لاسرأ نا دتااو
 ١ يضارالا ىلا ةدهتملا

 ساق باوجتسا
 اصربع ضو هيلث ميظلا نوشعأي يحب

 تعب هيرصت نويقارملا رسلو ١
 برهم ةيغادلا نييكيرمالا نيثؤؤسملا
 يف نيم فقاوم زازتبال ةلواحم اهناب
 ,تاذلاب ةرتغلا مده

 برججلا سيظنبا راقتم اهزكبباوشإو

0 
 هبمشلا

 نا يلودلا أرلاو يكيرسمالا
 ةليسلا لهما يم برخلا

 ةيبمنرطلا ةمركحلا؛ تقنت سيراب لو
 اهتاولا بدعس يلا ةوهد لوالذ سم موي

 تنال داس ماربعاو جيلخلا قف فخم

 قرسحلا لكاششم لخ ناسشب ةيرف
 طسوالا

 ةويغدلا ميلستب ماس 5
 نم لومع يسترقلا ل ساثرلا
 ةيسنرتلا ةبليمايسلا بلؤزخالا
 ةكراشللا ةيئاسنالا تامظتملاب
 ادهش يتنا !نظاسلا تاره اظتلا

 .ةينيدرللا ةمسا
 يس 2 رد

 ةيجراخ ريزو ةوغدلا
 0 يذلا نوسيش دولت
 ةيكارتشالا ةعوسعجملا

 سكاس اهعقاو امك يقبسالا ةيج راظلا
 مماب قباس ثدحتم مشو وكاجح
 .ةيسنرفلا ةمركحلا

 ييدتلوهلا روسنوربلا ذكأ نيذلا
 ةسيساييسلا مولملا ذانسا

 للزيتهرتا دهعسب ةيلودلا تاقالملاب
 ل يرسلا نا ياهالو ةيلودلا تاقالملب
 الارلز .نوكتس تملرثا ام (ذا جيلخلا

 يسال نير اليع ريسلا و
 سيقلا ناردسم

 ةدهو ىلع اهين
 عم ةينيطسلملا
 ١ ةتربهما تارماؤللا
 ١ ةمالا دض ةيكيرمالا
 هل سوس يامل

 لكل يدذدعتلل انخاو اذه
 | ةيبرملا انتما نم لينلا عارم

 نابيد ليسمع لهنا قيقرلا يق
 بابشو ةبلشل |! داحتالا سيئر
 ةيسيئهملا ١ ١ ةسنك قلرمحلا

 ةريت نأ اهبف دكا ةيخارملا ةيبمظلار
 1 تتاب تربكو تمانلا ةراهجلا
 ات اهلجس ةييئافذ ةريبسم
 .سحاعملا

 لقمي خياشلا قارملا نا لاثو
 ةقرمم نال ةهنيطسلفلا لضاطتيالا لمح

 اهلايثساو ةديعاو نيطسلفو قارملا

 نآلا

 ةميئر ة ا
 ةيتيطستللا ةلرملل م ا
 امخالا تامظنمأ ا ةمذك قاارملا
 اهيف تداشا ةينيطسلفلا ةيبفشلاو
 ع 55 سيشل ديسلا ٌةردايمب
 ١ يتلا نيسح
 كرا لكل نمش قرش ةهرشما

 ,ةليبرسلا ةيبالا اهي ,يبتا 55
 يسمي قارملا ىلع ناودحلا نا تدك

 ع ةهافتناو ييطسلت ىناوهتسما
 د دوسي صو و تريعو
 قارعت(ا ملغ لمحو قاردلا ةفقو ينمد
 سيئرلا ديسلا ييرهحلا دئاقلا روسو

/ ُ 
 روتكدلا قيفرلا لاقتمالا 3
 ةدايقلا وضع يمقارلا ديجلادبع
 يبرسإلا ثميلا برضصل ةيمرقلا

 :رئادبع ,قبفرناو يئارقشالا
 ددعو ١ رهرصتتلا ةهبج رس سيلا
 .ةييزهلا هيتاكما ءافغا يافرلا نم

 ةض افتنالل | عباربا ماعلا لهتسم ماعلا

 لالستسص السا ةسيئسطسقللا
 ينيطسسلفلا بعشلل ةسيدودسلا ةسياسمهلا دسيؤت نيصلا اراصستنالا نسم بارستسفا

 .نييتيطستؤلا اوهلا نما نام يي
 ناطلملا "لا يبلا لثمم راشاو
 يذلا تارارقلا لوبق تسل ةيدويهسلا
 ,نايطلا اذهم ىمالا سكحسم انفرد
  دحتلاا مالا نم ةلبب لابثتمما تفر
 دب ةعمكلا نا أ م

 ييتيطسلفلا
 ةروللا ةقيحمص ثدكا ءامتسع

 ةيئيئاستللا هضافتنالا نا ل
 جيبارلا اهماه 1 ةفسابلا
 ل ةعانسو ةككسو ةبالص رم بخ
 يتويهملا لالتسالا ةونا
 نيطوت لا ةيمارلا ا لابتفاو
 هدي ألا نيرساهلا نم بالالا

 7 نا يتلا ا
 ةلهب اريضع

 نم مي هاب لا

 .نا هيرملا ةفيحسمن مكاو
 يا

 1 ببصب ةيجضاوتسالا ةيبرقلا
 ماله ين لاقو , يلع

 وب يليرملا ضيئزلا ناق ذا ةقيدح
 لعد نإ بجي ةينيئكسلفلا ةيضالا ناب
 يو مالسملا رارقال ايرث الح
 دح عضوو طسوالا قرشلا
 .ينوطستقلا بهشلا

 رهغاب رئايزي ديف ضقر ديردص
 ا ةيعرتنف ةبيغزمل ماعتا ريدل.ا سبوملا

 نع ثعبلل - الا لاق عادكتسا
 ةلططتلا يكتسب

 مسا دول داطنتسا ها 2
 لكب ءدبلا بجاولا نم هئاق ةمحاتلا

 ,بوشت لود ةلونيحل+ ديدج نم م
 ' اًنفغو ةيكت تيشن ام االا ىوكتسم 2
 . امهسديع

 نع ىللدالا رهاظت سريا ستيوب ف
 ثاهومجلاو ةيراسبلا بهرحالا ءاشعا
 لا ةمركيس ةقرافلا ةينورببلا
 لبت ةليللا مهنم سوئرانا ين آلا
 |سيترلا ةرايز ب 0 ةيبماملا
 , نجم رفا 7 + شوب يكيرمالا

 هنا ةيسترفلا ةقاحملا ةئاكو ثرك ذو
 زرابا ةيحاس لف ةودمتجا نيرهاظلللا
 1 جرخلم نيفتاش ةسانرلا رعت ةنابإ
 ةيكورما 0 لارصاب ايماقو «نشو#
 معتم سيئرلا منيع نيستاش

 سا نيرهاظتملا نأ ةلاكولا تلاتو
 ةيعوميشلاو ةييكارتشا#ا بارخالا
 لويلحلا يلع ةوراس ةيبوريسلاو
 ف ايكيرمالا ثاوقدا دوجو دص نيقئاه
 ا جيلطلا ةقطنم
 يش دق: رك رددت

 2 نا ىلا ةياكوفا يراشاو
 ليي دبالكوا برح ف اوكرتشا ىسا

 تك تاتفال ارمفر اينانيربو ين
 'ةكرتم دئالكرفو قارملاد ايما

 مادبا



 يل ةمصاع دجحوب ال هنا لاقي |
 نم ةدايس رثكا ةييءرقاللا اقيرمأا

 بهل ,يايشت ةبعاش ,وغايقسا
 لطت ةضقخنم ةقطنم
 ةيئارلا ريدشالا لاب ميم
 اهخانبو ,جوقثلا اهوستات

 اهباكس رمشي لو فيطنو
 ةدورسلا وا ةيلاسعلا ةرارحلاب

 هانتثتسالا نمكي انهو ... نكلو |
 ةرصاح وطايتناس ربتمت ,.
 - عدمتلا اذه حم نا  ظحلا

 55 اذالبو 5؟فيك
 ثردملا بابضلا ف نم#] ةفكشملا

 نع ةرابغ وهو ... ناغدلا+ جوز
 تاراغلاو رابخلا نم ةكيمس ةئب

 اهئاكسو ةنيدنلا ىلع مهفعت ةر
 ,ةمسن نييالم ةعبزا مهددع خلايلا
 نود لوخي امم ةئببلا مايا ملظعم

 ءاهحولتب لاسبصلا ةدعما
 مات لكشب ةيؤرلا نع

 باسصلا كمس غلبيو ,
 ايدئاق رطقي الدعم

 يلحم راظم لان وهجتبلا هت

 نب يتلا يخوت ىلا ةنيدملا
 رمملا يلع روثعلل ةظفايلاو

 وبهلل
 يذلا ءالاغابرا ومراوباو .

 عيصول اتيدح تقاش انجل سل
 نأ“ ثولثلا ةمحفاتلل جبيانرلب

 رثكا اهنا لب ..ةدوبوم وطايتناس
 روحو تيس نم اتوكت ملاملا ندي
 يدلا رابقلا ف ةراض تايلزس
 ناك دلا ديعص ىلع يهف .اهفنتجب

 ريثفيو  نويركلا ديمكوا
 ماوه نم ذولتو ةراذنا رثكآ اهإ

 9 اع تنافضا ةثاغت ملبتو ادع
 اه ةفاسم دمبت ةدلب ل هيلع
 لوقيو . ةسساعلا نع طقن زتمولي#
 ندلي وغايتناس تاهسا نا اوذهم
 ةلهط ضرملا نم نوتاعيس ا!افبطأ
 لحفتسي ادب رطخلا نا ..مهتابهب

 ىطخب ةبصانلا وسن فهزيو
 رشع ةسمخ لبلش ةعيرسر ةدب

 ةيمزلت نم ةثاللاب ةثالث ناك اما

 سفيتلا قيض نم نوناعي يمرادملا
 ل؛؟ ةبسثلا تمقثرا دقفغ نالا ام
 .ةثاخاب ةرمشه
 يا

 ايعاسا] 1 دعا
 يف 190/1 ماع ةاتيدملا سنسا ياللا
 بهل الا ضرالا نس ةضقختم ةعقرا
 دطقاستج 7و اريان الا حايرلا اهيلع
 وجلا قيفلنتل ةيناحك راطسا اهييلع
 , هيتاولس نسم

 ينل ةمينعملا تاظلسلا نا ريش
 لاخلا يليضتلا سيئرلا ةيوكس
 ءاقلا لضنت «نيوليا ويظيرتاب»
 قسبسالا سينزسلا يلح موللا
 مهيشونيب وتسلوا» روت اتكدلا
 ايامللا مامخعا يع ريشي مل يدنا

 يتلا هبكح ةزبته ةليط ةئيبلا
 ين تهتناو اهاع رظع ةتس ترمتسا
 .يضاخلأ راذإ

 التاق دمي ملف , ركسلا سضزم نه ام
 نكمملا نم هنا قا يضاملا نيف ناك اسك
 رسيت امك ردلا ف ركسلا بيث دجر
 ٠ ةيرلطنا نلوسلالا تاعردمع باسم
 ةادررم تابت يللا ةلرملا نام ياتفابد

 يضل رب ل 22
 نم ةهلحن ةدهاسم ىلا ةلرما جاتبحتو

 تالامح اهتباتت١ اذا صتفمملا بيدطل#
 ةباسم تناث 12و ا نع

 لع رثؤي يصرع
 م اهسسج ف ةينومرهلا تاريذتلا
 : تالاحلا هذه ضمب ليصاطت يلي

 محولا
 س هسراوغعو محولا مدش توافتت

 ناقمايط كنذل امبتو , ىرخال ةارما
 , ةينهدلا همم بتجت ةأرسما

 تيوكسلا لواشت داستغال
 راطخمالا بجو ىف صدخلل 8 زيخللاو
 حيت نيس ةدبدشلا مولا تالا 6

 نم ةداح: تايون ةأ
 كاب نزاوتلا يف اللخا ثدحي
 03 ثركملا بحوتميو , اهيمسلا

 .ةلاصلا ةدح ىلع فوقرنل
 ءمقت , ةمزاللا خدهاسملا 0
 .. لاخلا ةارا ضعت نأ رمألا عدتسي
 فاقجلا ةلاه ضيومتل ديررلا يذم

 ءيطاخملا عضولا
 | محرلا نم ايئزج ةمهشحلا جرخلا دل
 ' دل راع نع ايلزج لصقات دارا
 نالا يتمح يظغلا عطتسي تا

 هورس ًالارملا لا يال
 ةنويسفلاب ريوسعتلا لمع ةميمطملا
 ناق ابوسعو ؛ ةلاهنا ةدمق نم ٍتبثتلبا
 سوو م حمس ديب
 , كلاضلا رهطت ةبقارل ةحوتفم اثيع
 فقزبل ةلرملا تفرمت ذا وعم

 | باسبضلا ةمسخي دسم |

 صلختنت . نسب وسما

 اسست اوشن نسف
 ضرصم يف نولوتي نويتاحلا
 «رايشوتيب» مكح ماظنب مهديدتت
 دمتمل ثناك يللا هتتسابسو
 رب جلاتن نم نا ,ةرهلا قوسلا داصتملا
 7 تالفاع دنع دايدزا ةلمايسنل كنت
 . تاسيسكاتلاو ثاسماهلا ل لقنلا
 طقق تاصابثا فنس نمو !اهريغر

 يشهن نآالا وطايتناس نإ دعوي
 ددعم سفن وشو .ةزايسع + #0.

 سلويب يف ةدوجوملا صابلا تارايس
 فمش اهتحاسم للبت يتلا سيريا
 ,وطايتن اب ةعءاسم

 نامرسيب»» لتنلا ريرو قلعيو
 نل هنوقب ةرهاظلا هذه ىلخ ,يروك
 اهمطسس ثني يتلا تاهابلا
 ,دونمالا لزيدلا ناخي نم ابحبب
 . نم ديبك هزج دهجو نع ةلوؤسم
 .وجلا ف ةماسلا تازاكلا

 لسع يف «اراغايرا» لماسيو
 يذلا جمانربلا قيرط نع ةظشملا .

 .رالود نويلم يتنام ارح هل دس.
 - يرفا روما نيب ءسانربلا ضذيو
 ةميدللا تاصابلا نم عجن اجد
 مداوع ةرهجا بيكرتو لكلتتن# يلع
 ,ءيدكاستلا تاراسسهس يف ,ةدسعامغ

 اهبناج نم ةموكضلا لواحتسو
 ىلع كيعاشلا اهلزاسزب لمعلا
 نع مجانلا ثولثلا نم دحلا
 داسع للحتسا ل ,, ةعاتسلا
 اهل حمسس يت." لقتلا تالفاع
 ماودلا ثاثوا ف وغايتناس لودي
 .ييسرلا
 راسهتاو ءاربخل ةبسثلاب اما _

 ءازا مهكوكت مهل ناف ةئيبلا
 .تايارسجسالا هذه ةعانكو ةيلاعف ٠
 ,”وتارنيهكاب قيوناه» لوقيو
 يسايسلا ةكيبلا ملص دهعم سيكو
 يف كرحتت ةيلاحلا ةموكحلا نا
 هوض فو  اهثكل حيدسعلا ءاستالا
 ةكرحلا ةليطب  فطقوملا ةرولعخ
 .ناوالا تاوف دعب تكرستو

 فتي رسخالا بستاسجلا يو
 .. اه دح ىلا المافثم هادراغايراو
 نركلا ةياهن لودحب هنأ لقنعي وهو
 وغايتئامص ناكس نكستيس يئاحلا
 زييدتالا لابجب ممن ةدهاءامب نم
 اباغت نأ قاب ,. ايمو
 ةريدملا هذه ل ةقرلملا ةنبلا
 نم تاونس رثع نوضل 2 لحتي

 نإ ايكذلاو همضو ىلغ هتذجل فكمت

 لمحلا ممست

 2 مالا ةودح عم عبود مدل 00 0 0
 ةداغو

 هيد يع 6 نيتوربلا 0
 ناضرخو لمجلا مسن7 يف هتروطخ
 يدؤمو . ءاذبلاو نم يضحلا
 , ةميشملا طوس ىلا اذه

 316 دملا م1546 0/205)ا0/ ةنمسلا القداء  - 0

 ال تحقيق  اذ

 يراسسلا دم اسمح لسع شمروتكدلاحمسسجن

 لثشم ثحاملا روتكدلا ثدح
 جالملا نغ مءادنلل» يراسلا دماج
 هيلا .ا!صوب ينديا دب دحلا يرحسلا
 ةيئيدجلا صارسألا ةحااعمل
 اهني خامؤز ةبعمهسسلاو
 ..ةيسوريفقلا ٌضاربار [ناظرسسلا
 بنثا هحالع نلا ثخاملا لوبيو

 كرني ال هئاو .ةيسوريملا صارمالاو
 هنا دا ضيرملا يول ةيضشاخ راثا هبا

 .ةيواميكلا داوخا نم لاح
 لموت يراسلا لمشم رونئولاو

 جالطالاو ةءارقلي ةجيئب هحالع ىلا

 ةيلاو تامولعم هيل دحابمف لا ىلا
 رسلي نا اهتالخ نم عاطتسا
 امو ةيليخلا بيصت يتلا رهاؤزطلا
 طيحم وه يدلاأو روما نع اهلوسح
 هتلدج تاسولعملا هنجو . ةّيلحلا

 يتلا ةيميبطلا حل ءايشالا سعب
 ةماع ةروسي ميضلا ل ثتدحت

 يه ةجيتنلا تناكو اهباسا زلعيو
 ةروهب ثاسياب مايقلا رس هتكمت
 مايقلا ةينيك ملمت نيدح .ةيتحخش
 لوا وه انهر ؛ةيبطله ثوحبلا+
 روثكدلا هيلآ لصو يدلا قيرطلا

 ةيرظنلا هراكما عيمجتل“ ةثحاملا

 يو ةيدمع ةيرجت نم هدد ام عم
 ذه ةدئع ا كنوبكت ؟ةبال كس
 اسهيف سخاش يتلا هسدطسلا
 تايرطن عم ناط رسلار باس وزياملا
 نعو , ةيجالو مغ ةدمب داكالخرمسا

 صخت يتلا هئيرلثا لالعا» رحات
 ةيسوريابفلا ضارسالا حالم
 روتكدلا لوقي ةيئاطربسلاو
 يبسالا ةيلورفم بايسالا
 ءانبا نعت ائتايمفذ 3 ةلغافتم
 ملهلا نا ساسا لعب يماثل لوذنأ
 نأ يف قنحلا اذل نسيلو ؛برالا نإ ره
 مل لامعاب موكب ناو دهتجت
 «نوميرغلا اهيكا لصوتب نئ عيحاسي
 نسو لاقلاو قيتالا نم انوخو اذهتاو
 تكرت ثدحت فوس يتلا تاماهتالا

 بابهعا نال ءايناج ةيرظنلا
 ينودقتلا ةيميداكالا تايرظنلا
 نالمعا يف ددرلا يناعج اسم
 ا هذه يتيرظن
 نال :ةيئافبزستاو ةيسورياتس
 نوينلعلا ةوخالا اصوصخو سانلا
 :نوئجناب تقولا هكلذ ف ينومهتجا
 الماك اطرطت تغرف امندذع اذهلو
 يقميطَتي .تأدن يل لورطبا تيحبسو
 اهنع ىالعالا نود ةيرظتلا
 ململا كأذب ةنسلا هذه لو م6
 ضعبو كدازمم نه هجاتحا اج
 اقحلم تئيدو ةصقانلا ةزهجالا
 ةيبرتي تيبلا ف .ماخلا ربتكملا
 .ةرفوتلا ةيربتخا ا تائاويهلا

 نع هتيرجو ناودلا تنضو
 ببارا نع ةميلسلا تانازيحلا
 تاناويعملا ضعيو حاجدو روبطو
 (ربالا) قررلا قمرط نع عيرطالا

 «لسور ثيث وجو ثدحتت
 نع داعتبالا ةرهاظ نع ةئس 1
 ماوعا لبت اهل ترج يثلا ربسبا
 تنياغ اهنا :ةفئاق تسيروفوبن يب
 يطتمت تناك امونع اةرهاذلا هذه
 مدته راجشالا يب اهداوج ةرهم
 ةبادج ةرهم ىلع دارجلا رظن عقد
 هوخ ٠ نكت ملو ءاهتدرانعم ف عرش

 اهداوعب ةمرفبا نا يوتت
 هتلدبو ب اين
 .اهادزجو ؛وج» سب ةدارالا ةكرعم

 داوجلا دق امدئيغ رومالا تعاس
 هيتشات ىلع فقوو هباسعغإا
 ةهجاوم يف حبصاو ستيفلخلا

 .ريبك قراء ل تدغ يتلا وح»
 متابرش هيجوتإ داوجلا ادب رث

 نكمدو ,ةبمامالا هرئاوسب ءاهبلا
 تيفي اهنكل اهسأر ةباصا س
 .ىاشفلا هل قئطت ملو ةكسامتم

 هيتمئاق ىلع داوحلا فتقوو
 كريس ى رهم هئاكو يئيماخلا

 لا عجارتلا ىلع ءوحر» ربصاو
 .,فلخلا

 لاح رظنت دمت مل ةاجتو
 قلمحت بذحا لب ءامالا ىن داوجلا
 ادق 1-٠١ جافترا نم ةرهظ ي
 ي ةلددن تحبصا اهساكو ب + اوهلا يل

 تمت ملو نوب اسعلا ةغافي لثم وحلا
 ءءيش نا متنق وا رستش وا عبس

 عيلع .سهظت يكن :ناويسنارضرت+ ٠
 لع ةيضرملا ضارع راو هينسدملا* -

 اذهب هكاطعا نم ررض ال نأ تدجول

 ,قيرطلا
 تاناويح ىلع لوصحلا مت فيك ©
 ؟ةهسورب اب ضارمألاب ةباصم

 تاهجلا ىدل اريثك تشتف
 هذه افدنع دجاوتن

 نتا مل ذسالا عم نكلو تاناويحلا
 نب اثيش يل اورتوب ملو انفولغسم
 ينفعسل كلو ,ةضيرملا تاثاويحلا

 سورياف ضرب دوجوي ظحلا
 وغو رويطلاو حاجدلا نيب يكجتم
 نا عيطتساو (لساكويدلا) يضرب
 هب هييصأ ضيرم ريط لك نا لوما
 .يتبعرفا هذه ثناكلا , تام

 يا هآر ول ناويحب تأديب
 هنع لوقي فوسف يدابتعا ناسنا
 ىلوالا ةعرجلا هثيطعاو تيه هنا
 دعب هتئفحالو ءاودلا اذه خيرات ل
 شهتلا دقه تاغاس ثالث لايم
 نضارمالا هنغ ثئازو ناريحلا
 مزاهخ ريتاث نع ةجئانلاو ةزرابلا
 ثتي ريطلا هنيأرو يؤكرملا يبسفلا
 تمدنأاو يفيبكت قكشب هلجءرا ىلغ
 .رريختا ةيقبك لكاي دخاف لكالا هل
 ؟ةيادبلا يه هذه ننا ©

 ةلاهس (8.* ) كلذ دهب تجلاش
 يلع ديزت رشا هتالاحب
 ةباصالا تالاح ناكو مي

 نأ دمعتا تدك .ثيعع

 هيطغعا تنك كلذ دمد مث ءاهدشا
 3 تباكف ,مقلا قيرط نع ةاودملا
 .اهسقن ةيئاجيالا ةجيتنلا
 ليال ماودلا اذه حاجحت تبث ديال ©

 نم عهت لوا لع مئاملا ف ةرم
 .ضرم تاسوريان يهو تاسرياغلا
 ؟ ةبرجتلا نيحجو [لساكويسلا)

 عميمج يع قبطمي فوس هئاب
 ب «فوس ءاودلفو تابورعاقلا
 او :كيسوريافلا ضارمالا عيمج
 ا 0 ةيسورباف ضارما تثدح

 و رويطلا حانج
 | تابصقلا باه

 .يدعللا
 يتلا ضارسالا خم ةياديناآ تناك ©
 بيبطظ كنكلو ؛تاتاريحلا بيصت

 5 يرشب
 ىلا قرطتا نا نم دب ال اثه

 1 لمج نيم يمئا يه ةفيقم
 ,اهثع تازخ يتلا ةيسلعلا غي داولا

 ءيثلا ةيرطيبلا ضارمالا عوضوم
 نويرطيبلا ءايلعالا ةوشالا سصتخي
 ايدعت كلذ اودمي نا وجسراو اهب
 هفورسلغ نكلر ,مهلصامتخلا ىفع
 نا دب ال ثحاب يي :رضب فيبطك لمع

 ع ولو تامولمم يدن نوكت
 بيعت يتلا ضارمآالا نسم
 يثاود تبر اذهلو ؛تاماويحلا

 ماوللا حجنو نمرسا# اذه نع
 .لؤألا ضرملا يلغ ارهاب اجاجد
 ؟تاسورياطلا عاونا يه ؛مو «

 دحا ىلا نايمتنب ناحتا

 نم نيذيحولا نعيسيئرلا نيسمغلا
 ابهو تاسورياتلا ماسقا
 لماملا نوت يثلا تاسوريإافلا
 ةيلاعه ىلع سشسوتخحتو يثاررلا

 سس

 يمسي يذلا ( يبيعالا نقماخلا)
 (5ظافز
 يلع ءاودلا اذه ةبرجت تمت لهو 8
 5؟تاسوريابلا سم نيغون

 ضارمالا نم رخعأ عوتو ميت
 ,روبلجلا بيصت يتلا ةبسوريافلا

 عيستوب لوال) رويكلا يردج وهو
 نم رخآلا مسقلا ىلا يمتني انهو
 ةداملا نوكت اهيفو تاسورباقلا

 سسي يذلا ينيمالا
 هاودلا اذه حجت د ةئاطالا دييأ
 راضيإ ضرما اذه ءافش
 وكي داكي نيقي مكيدن حبصا ىذا ©
 ةهديحص ةيرظشتا ناد لماك هبش

 برج« نإ ىقبي نكلو )726٠(
 ةالاج جالع ف ةيرظنلا ماود
 تاناوهحلا نم يرخا عارتاو يردعا
 5 ناستالا اميرو

 ةطيسي تالح يف نامآالا -

 دقكاتت نا انينع ناك نكلو ةلورعمو
 نا نم ناسنآلا ىلع هقيبطت لبخ
 يعارخالاو رارضالا نم لاخ ءايدلا
 هةيرجا نا يلاب ل ناك دقو , ةيبئاجلا
 مهو ينم نيبيرلالاو ب ع

 ةبرجت ل ضرس يأ راهتخا ©
 ؟ اولا

 يلع هيرجم نا ليقو ؛ارنرلمتالا..

 بوخلاوا ملالاب رومش اهباتنب ملو
 لك ؛ءافصو حرموب يرت تناك لب

 ادب فيك وج ركذتر ..اهتودح ام
 هقنب رعشي اليمج دارجلا

 تركذت اه دنع ,سمشلا ة عدلا ثم هدهط يلع لسوتسملا
 .اهقيدم

 يثثتسلاا ىلا كلذ رثاوج تعلو
 ملو اهفولص ف روسك نم جالملل
 ام هل ثور نيمح بيبطلا قدصي
 نع تديتبام اهنا فيكو ثدح

 لازت ا ةيرجتلا نإ مغر ؟اهدسج
 .مويلا ىتح اهلثع ْن ةبسشاو

 ظيتدت مويلا يتخ وه لارت امو
 هتلدم رركي مل هنثل اهداوجب

 نب وج باعا ام نا يريركم حجريو
 سيلو ببسلا وه فوخلاو ةيدصلا
 يل ءاهمأر بناضا ينلا ةبرملا
 لوقيو .اهدسحل نغ اهداعتما».

 وه ورح ةيرصب يف ريثملا نا يريزكم
 راجّتالا ناكنن ايامنا اهكاردا
 قوض نب طفشت اهناو اهللخ
 ىلا ١ جبان بياك اهنا ولو داوجحلا

 دل حبذجلا اهداوج- نلخ اهنرطنس
 راجشالا هيي الب نسا بنكمب

 ةيس 85 هيويلا بيتاجم اما
 يهو ءرده رثك١ اهسرحب نساك ريع
 لكتلا لع ةبرحنلا هده ىئورن

 ةسيبهدسلا ءاوضالا ىنت رسمغو ..

 ىدلعا نم يسفن ىلا رظحا ترسصو
 ديلاتنا

 نم نيبشمر ءقاد موي رهغ نإ
 لوصو رظتنت تناك اذ ماع
 هنا ,,تالغاخلل فتوم يف ةلئاسبا
 تلصو ايمدعنعو ءاهتلطع موي
 ىلا ةدشاع اهتاقتسا ,ةلفاححلا

 ثاك يتلا اهتدلار ةروصو ,اهلزتم
 يف تلاز اس اهل ةرايز ف تينا
 قاهرالاب ترعش ةاجفو ,.ةهتليطم
 .بدس امتود

 شارفلا يف «ثيناج ٠ تتكلاساو
 قالسغلاو تيبلا اهلوخد لاح
 مانث نا كتو ىلع تناكو رئاتسلا
 نب يولدلا مسقلا ثدهاش نيح

 همم وديت عضو ىلا عقئتري اهبيج
 ,ريرسلا ىلع ساجت اهماكو

 رطنت ةقيقح ,تبماج» نياك
 ةيؤر نم طقن تثكمتو اهفلخل
 .اهقثع ىلع لدسني اهرمش
 ناولا نا 0تيتاحم يورو ٠
 ةحضاو ودعت تناك رهزف ا اهناثسف
 دقد . اناعش سيل هنا مغرو ةممالو
 اففب يف لاكشالا مسر نم نشكمت
 ملادب نكت مل اهنأ تدكاو ةفرغلا
 .قالطالا ىلع

 «بيماجم» هيبرجسب تقرتتساو

 ىلا دوعت نأ لبق طقي ناو عضب
 ,ريرسلا ناع قباسلا اهعضو
 اهتال ةفئاخ نك | مث اهنا لوقو

 نع دامتبالا ةرهانت نع تآرق
 , لبق نم ,دسجلا

 اهتادو تريش اهناب اثدحتو
 تمذم مث تناولا نم ةرتفلا ةردبغم
 جئدحتو ياشلا نم ايوك اهسفنل
 ام اهل حرشتل فئاهلاب اهما عم
 لاخلا هللاذتو اهقدصعت ملف ,ثدح
 دقاثعي ال يذبا اهجور داع اسدنع
 .رومالا هذه لثمب اربثك

 ناج ةديسلا اهنور ةسق كلاشو
 راتجت تئاك امدنع اهلا ثقدح
 ةدع لبق اهتايح يف ةبيثك ةلحرم
 تداكو اهحوز اهرخه سرع تاوتس
 .رحتنت نا

 . موي تأدد تناك اهنا ناج لوقتو
 يلابلا" دحا ْي اهتارف يف ةيتلتسم
 كاررزلا ةميبط نأ تشحال امدنع
 دح لا تريعت اهيدل ةظحالمللاو
 هئاكو ودبي ثدحلا نا لوقتو .ربك
 لسه لعقلاب هنكذ ,نآلا ليحتسم
 مذهو» «يدسج نع تدبتبا» دقل
 اهب فضا نأ عيطتسا هقيرط لمفا
 برخ اناكم تذكرداو دثدنع ام
 ةنيزح ودب يةباكو ؛.دقسلا
 ىلا ترظن مث ريرسلا يف ةديحوو
 تره اهدمب ,فوطظغ نحب اهسفن

 اهرمت روعش نظعا ناكو قوطتلام
 ,دييهذ ءاوضا يف مختست اهماكو
 ةئيئامطب اهب ترعش ةطحل باك



 «ءاوذدتا همالس نم كدكان (سشنا

 نا تدب دع رارصضا لوو مدعو

 بائاورحلا يم باثع ىلع هييرج
 قيرط غو مفلا قيرط نع ةقلتطملا
 ىلع مائيرجسو [رسبالا) نقحلا
 دعب ءاحصاك يتجوُرو انا .ايسظما
 .بائاؤيحلا لش هثم اندكات نأ

 لوا يتجوؤو هنأ نبحت ادك اًذهبو
 اذه اننمعتثسا ملاعلا 0 يعوطتلا

 ماودلا

 ضازمالامب ةبايعب تاتاويح ©

 ؟ةيناطرسلا
 ين يتوحبل الامكتسا ,. معنا -.

 لع هتيرجتب تسق يتيرظن تابثا
 تالاج نب يادنع رفوتم وه ام
 ضارمالاب ةباصم تاناويحل
 هييدتع تناك دقو ,ةيناطرسلا
 نم اهيلع تلصح ةدحاو ناتبلك
 ضراالاو ,فراغم ضصاختنا قير
 نيستياهم اتناتو ةبناس ةبثك
 ابهثيطعا دقو يدثلا ناطرسب
 (ريالا) نقحلا قيرط نع ءاودلا
 ةينف ةروصب بارشلا قيرط نعو
 ينترسهب دقو ,لكالا عم هطيخلب
 ىلع هجئاتل ينترهم امك جئاتنلا
 كلذ ديعو ةيسوريافلا يضارمالا

 ةيرضنلا ناي يقي جدلا نوت

 دطفف برسمسسا ايهثكا ةقئذعب
 ىلا ةيئاث دوست» لا لبث تانبيحسلل
 روعشلا سقم رفتمساو ناب دكسيدح
 لاست ملو لاتلا موهنا يف اهدواري
 اهحا ربخل مو اهل تدح امه

 لتقف ساسخالا ىركذ نكل
 لك ف ةنبئامعلاب اروعش اهخنمي
 ةريثم براجت نم اهل لمح ام
 .بارطم الل

 ةلابح تردد يردللا ةديس ةمثو
 نس ةلاح يف مسجلا نع دامتبالا
 لوقتو ..توراس ارال يه ..رترتلا
 اقلمتم اهدئاو ناك امنبب نأ اوال
 ةيودتب هتياها دعب ةايهلا لابوحب
 ةبجو هل زهجت تناكو ,هيدلف
 نه دمتبن, اهئاب ترعش ءاشملا
 قا ةيراز رحت عفتوتو ءاهدسج
 ىلا زلثلا نم اهتتكم اهخبلغم
 ضرح نم بركلاف لقالاب اهسفن
 رشتب يفهو نوحصلا لمس
 ةصضاترم تئاك دقن ,اطابب
 ةرورمب ةاجن كترعشو ةنئئمنمو
 نا لبق ءاشهدستح يلا ةدوصلا»

 اذه لش اههبذر نم دعا نكمتي
 ,عضولا

 بناكل ند اتيب» ةبيسلا اما

 نضرعت يناوقلا تاديسلا ىدحا
 ٌةدالو دعب وأ لالط ءرشاقتلا هدهل
 ,ةريسع

 يكل تعءاج ينابولممر مجيحم
 نا عطنسي مل ام يلع عوبتل اذحلسب
 م فقالا لسب ثاثملا هعشكي
 ءاضنا ىفش يف ءاملحلاو نيثدايلا
 رشنب كمت كلذ دعبو |متاعن»
 لئاسو يف عاوللا نمل تثاسونعلملا

 ينفر نا دعب ةيقارملا مالغالا
 نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ليسلا
 رعوا بيح ءلماقبم كلا هظطخ-
 .مالعالا لئاسو يف هرشنب
 :يراسلا بيبطلا قيضيو ©

 ناب ةيقاو ةقيقح لوما اذهو ل
 دوجيلل رهتظي نكي مل هاودلا اذه
 دئاقلا سيئرلا رسسلا لضق ولا
 حيآرنا دعب مدس تدكأت مالكلا اذهو
 يتلا ةبرشلا داومشتا برحلا
 الولو هنع نالعالا دعب يتهجاو
 ناكل نيشرقللا سائلا فولع
 ينساو ؛ امضساغ ءاو دبا اذه لبقتسسم
 نوكي فوس هلك مئاملا ناب فيها
 ببسي قئاقلا سيرلا ديسلل اهيدع
 ببسيو ين هميجبتتو هتياعر
 يتلا اهئاكشاب ةياصحلا تاوارجا
 اهرينوتب لضذتو هتدايس رما
  يطومل

 رلع براجتلا تئبكتسا نإ دعب
 ضارمالل ةبستلاب تاناوسيحلا
 نم متددسكات فيك .ةيسوريافلا
 0 هحاس ا + ؟هتمالس

 <« اهم سوئحم تالا ©
 تالاجلا هد كلبق دقو , ممم

 بيب اهيجلابمي العف تادنو
 ادهب هيلاعلا يتقت وش ,طيسم
 نوشي داكي يذلا هلوبفمو ءاودلا

 لتملا تقبط اذهلو يرحس هسح
 نسدإ نش لمغ) لئاقلا يبطلا
 .مالك لثم !دبهؤ [ ءيبّتب ال ليجع .نم

 لاك ادليبو هللآ يلع بملكوتو
 هلا دبحلاو موتجلاعو بالاحلا
 معقونا نكا مل لكشي جئاششلا بعام

 سرت ناي. رئا ثيج قالطالا ىلع
 نيدلا يقرا عيجج يل هشكواو
 ,جالعلا مهتيطعا

 5 ىفرللا نيب تاينو تثدح له ©
 نم يمدكلا ندحا ءاوذلا نا -

 نم ةقلتتعي تايوتسم يو يضرملا
 تاييفر نتدد- دقو ,ضرملا لجارم
 تايفوللا هذهلو .رمألا ةيادب يف

 ,ةريثك بابسأ
 5 يه ام ©

 رثكل ةيويحلا ماقعالا يي فكت

 مهدنع ىقرس الثم ؛يفرملا نم
 س قطانملا ضعب ين ناطرس

 نود ةدخو تيبم ضرملا اذهو
 هفكت وا دبكلا عمشت نأ ذإ ناطرسلا
 للا يدؤي فوس يررخاب وا ةروصب
 .سضيرملا ةافو

 نمذلا يشرملا نا فورعملا نمو -
 جذلملاو ير اميكلا جالعلا نوذخاي
 هاجت مهتعانم نوكت يعاحشالا
 اهريغو ةيريثكبلا ضاربالا
 باهتلا يا ناف اذهاو .ةليعض
 نوكي فلوس ةننعلم يا ف مهبيساوا
 لع ءروثاب نم رثكا ةروسي ارثؤم
 د تلذلو ؛نييدايتعالا يضر

 مل اذإ رابييفب مهتوم ىلا يدؤي
 ةروصب ةيويمحلا كاداضللا اوذخاي + بو ةيلودلا يباعملا ىلا اداثتسا-

 ءالؤش ىم مصقف اتهلو ,ةحيححص تمقو ا ةيودالا جاقلا
 يف نوتحابنا لمعي اسك ةداملاك
 اوجتنا نيذلاو ملاعلا هاهنا عيمج
 تالاجم .نتش يف ةيودالا تانم
 .نيعوطتملا ةجئاعمب بطلا
 ؟فاشتكالا نع نالعالا دعبو ©

 نيباصملا يضرملا نم ريقكلا هاج
 نضارسالا عاوشضإ افيلتخبب

 اذهب جالعلا نوبنطي دينانمرسلا
 عمجت ةتيدم ةفع تناكو .ءاودلا

 جالملا دخأي اسدفغ ناك ىضرملا
 ون نيتزوللا ف باهتلا ددنع ثنحهي
 نوفكرتي ىمحلا ةجيتنو ردعلا
 نوعرحي اذهيو .يتمسارم نع
 .مزاللا جالعلا يقلت نم مهسفنا

 مله ببسي نوتوبي لوس كلذبو
 ,تاباهتلالا

 يثلاو سرخالا بابسالا نم د
 نأ ؛يشيداعحا يف اقباس اهنركذ

 جالعلا ثحلاي مدع يضرملا ضمب مهتلاخ نا يهو سضرحلا ءالؤش لك
 ارداق حبمما هناب زوعش هل ثدحي مهؤابطا عئتما دنو ,اهنم .سوشيم
 نوؤباصي اذهلو ,خيت لك لمع ىلع نم مينوجلاسي ارشاك نيذسلا
 ال نا بجي يذلا نولمعيو رورغلاب ةبطساوب جالعلا ف رارمتسالا
 دقو .ةثراكلا ثدحت اذهبو ,لمعي لساوعلاو ةيواميكلا لماوعلا
 .( عامشالا) ةيئايزيللا

 لع ءيذغ ةيييسلا بياع ذقلا
 اهلفط ةدالو مامتا ةبيصع تاقوا
 كترفتسا ةدالولا ةيلمع نال يناثلا

 . ديلونا ميجحح ربت بيبسي اايرط ان3و
 ثتوسا يف نمل روه#لا نكار

 هطايخب ءابطالا ماقو بساتملا

 .حرجلا
 ملو مايا ةدمل رمتسا ملالا نكب

 ىتح سولجلا هرم ناكماب نكي
 امبرل هنا الئاخ اًقلث ىيبقطلا 1نب
 لآ باسعالا ضمم ةظايخسم ماخ
 مرش اهدنشو .,اطخلا قيرطب دئجلا
 ةاجن نترمث اهصحاب بيبطلا

 حابجلا لوح مودهي فوطت اهتاكو
 ناك هند» لودي ,فقسلا تدعتو
 تيكمتا «علا نود اميظع اروعهش
 اسيد ,ريرسلا ف يسعب ةيؤر نم
 ,امهلمعي ةصرمملاو بيبطلا موي
 الأ اهل لمت ام «4نيرب فرمس ملو

 اهربحأ نيو دعاس ١17 رورم دعب
 اهناو بطقلا كلف هنأ بيبطتلا
 مويلا يت ريرسلا ىلع ةمئان بلط
 لاح نا «يريركم» ريشيو ,يلاتلا

 يسلا هنقؤملا ةحازلا وا ملالا فوم
 نم جورحلا هلاح ءانشا ثدحد
 ةرهاطلا ددهل لأ حرب دق , .سجللا
 ءابثا تدسح ةهيجوتونم ةفيطو
 لباب درجم اذبه نا ١ قوشيو ءومعلا

 دعاسم نا لمتحلا نم لف كلو

 لئثبب مايقلا نم ىضرخا رالخا تنك

 ي مامدلا دسجلا نم جورشلا ةلاخ
 ملألا نيكببنو نيبقوردنإلا زارفا
 ةاجتلا نإ ان دعاسي يكل « يعيبطلا
 9؟تامدملا نم

 كالي نازوس ةروتكدلا : لوفنو
 يف تازرابلا تاثحابلا ىدحا روم
 اهنا ,دسجلا نع جورخلا ةرهاظ
 امدنع ةيداع ربغ ةيرجتل كفرت
 دقن ,ةساردلا بعاقم ىلع تناك
 «باطحللاب اهدييج نع تدعتدا
 ىوت روحش اهباننا فيك بفيعتو

 نا ىنمتتو قيلحتنا ىلع ةردقلاب
 ةرونكدلا ريتعتو ,اهتبرجت ررعتت
 ىلع لمعت ةأرم) لوا روم كالب
 سفدلا ملع يق ءاروتكدلا ةداهش
 مدخو يف ايلا لمعتو يزاوملا
 ةنماخج يف كاردالاو امدلا
 هرهاظل نأ دفتفتنو ,قوئسيرب
 اريسفس نذديسجلا نع دامتنالا»
 نمل نكل اييسفث سيلو ايميبط
 هددحم هةيويحا نألا ىتح اهي

 سوسحملا ملافلا نا لوقتو
 نقل .ىلايخ ركاب تاطخلل لدبقسي
 ملاع نيوكت نم نكبتي ال لقعلا
 ثدحتي اذل لاخلا يف لماكبم

 «بيؤر نعو قفشتا نع ناثلا
 اهارد اسك اديرفب ,ةمافتم ءايشالا
 ,مالحالا يف

 تريشب ننتا ىتحح لامعالا هده

 يكل اهرمشب ىف هيسرحملا ءانشالا
 اوتريكب نمل نكلو بعاتملا مهندجا
 ةلسؤملا ىيرصالا باسالاو ادهم
 .يضرللا نم ربك نافو ىلا بفلا يملا

 ةروصب ءابطالا يفعب ليف نم يف
 يدتغو هرشابم ريخل وا هرشابع
 سو .صضوصسخلا اذهب باكبسمتسم
 يه يرخالا ةفسؤلا بابسالا
 ضعب لبق نم يعرملا نضفي ماهيا
 ناب ةايطالا يغو هابلسالا ةوخالا
 امم# نا ده اشت ادهلو :رضم عب اللا

 ادهلو جالدلا نم عطقمي ىقرملا نم
 ضيرملا باصيل ,ةثراكلا تدعت
 ىلا ةرهضت ةرشك تائغعاضمب
 عم نكلو ءامدا انملا عوجرلا
 اس نال ,تاج دف ,راوالا نوكي فيسالا
 شعب يف يهيبادسنا وه :كنع ثدحتي
 ةدروالا وا كاعمالا لثه قطانفأ
 .يضرملا راشلنا ببسب نييارشلاو
 ىرخلا نايا ةسيث لضو ©
 ؟كايفولا

 ففرزمللا نم امسق نا ثفشتكا -
 ىلا ةلاضا حالعلا نوذكاب ةوتاك
 ءىرذلا بطلاب نووادتيو كفذ
 ىواميكلا حالملا نوذزخايلف
 عرج دخال اتل نوتايو يعافشالاو
 دلع ةثراكلا ثدحت اذهبو ءعالملا

 عم قفاوتي ال يجالع نال «يطيرملا
 ةيدابنعالا لماوعلاب جالسلا
 نكمي الو هيعامشالا يا ةيواميكلا
 هدم مس دحاو نا يف ءللطعا
 ,حاوتالا

 نكمي "ل هربتك بابسا انهو
 مها هذه ثيدسلا اذه ن ؛ةركذ

 بتاشولا ثودح ىلا ندا يبلا رومالا
 .مهنجلاع ندرلا ىضرا,ا نيب
 نع مكجالع فالزطا وه اب ©
 59 يعامشالاو يواسيكلا جدلعلا

 14 ظيعتب ريكذ نم دب ال اذه
 ذيوم لك نا يه .ةيتمع ةقيقحو
 ىلع ديزت ةرتفل اندصع جالحلا ذخا
 اًنتوت مدن يضرملا فوت رهشلا
 .الماك

 ثدحت مل ىمرملا عيمجعو
 ةقفولاكلا راشتنالا ثالاه- مهدتع
 وا تثواميكلا جالدلاب ثدحت يثلا
 ةلاح يا تدعحت ال نذا .يغامشالا

 نا ىلع لدي امم رمال راشتنا
 ٠١) حجكتو لامل جالملا

 اهركذ بجي ةطقم كلائهو
 مل جالعلا مهذحا ددع ىشرملا نا
 صارمالاب هباا يا مهن ثدحن
 اريولقبالا اموهحمو ةيسوريافلا
 مساوم ين عبمجلا اهنم ركشي تكا
 وا يشرللا نم مسق يل دكا دقو , دربلا

 ىاغ نقلت اوتاك مهناي مهبوذ

 ايل

 دربلا نم ميهاصرم ىلع نا مهسعبا
 يف مهن ةقشنلم بتناك اريولفنالا نال
 مهدشحا هريض يف نكلو ةرتقلا هده

 ةيوب يباب اويناصي مل جالقلا
 كارا ىفان نا ىبححو اريولقبا

 ,سصرملا ادهب نوياصي اوثاك ةلئافلا
 جالعلا نودحاي نيذلا يصرملا اما

 صرم ند مهدخو نوملسب اوناكف
 ازنولقثالا
 ,ةيبدف+ تاسوريافلا نا لاقي ©
 يضرا) باقلكم رارشا نع اذامق

 ؟ناطرسلاب سباصملا
 رجح ناطوسلا بست ب

 نا دفتمم نس كاشه نامت ؛ذاو ,دعم

 نع موب نيج عياششوسلا هيما
 نبق يسلا ةيسورياقملا لماوعلا
 تاسورئافلا نا لوقا اناق .ةيدعم
 نون ال نكل قيدعع حيحم
 نبذلا صاخبشالا عبمج ف اناطرس
 لماع دوسو نم ده ال نذا .مهببصتت
 اذه رخالا لماعلا ناوارخلا دعاسم
 وه سوريافلاو ؛يميئر لماع وه
 رظوني نأ بحي نا :دعاسم لمابع
 يكل ناستالا ف يسيئرلا لمافلا
 نوكيو سوريافلا دسلع رتؤي
 ,ناطرتسلا
 هيجان نم تاقلخملا لا دوعب ©#
 ؟ةيدعللا لماوفلا

 يه اهمجا هده لماوعلا
 امل ,هالععا اهتركدو ,ثاسورياقلا
 نمل ثتافلكالا ف ىرخلالا رومالا
 يضرملا تافلخم عيمج نا يعييطلا

 يباصضم يضرم نب اهعاونا يتشب
 نوكت ناطرسلا حشو ناطرسلاب
 لثم ىرخا روما دوجوت ةرضم
 لاؤملاو تايرظنفلاو ايرشنلا
 ,ثامتدمو تارهطم نم ةيواعبتلا
 ةتولمو ةراغ دمدشاتلاب هدهف
 ماهم رداصضم يف ثيمر اذا اهوصخو

 نم اهريغو (راهثالا) برمشلا
 .- يع مشب باوك ابل +

 ناوه ريخا لماع اهيلا'ف ضي
 عرجي ةعبشم تافلخملا هذه
 «رتفل ةعشم داود يشو .عاعشالا
 اهل همشلا داوللا هذهو ,ةنيعم
 اصوهطو سائلا ىلع اهرطاخمب
 لكالا ثولت اذا اميف مهثم لافطالا

 ,اهتطساوب برشلا وا
 لمشم روثكدلا ثحابلا لوقير
 يتراسسلا ماج

 لساوملا نذه هلاز) لّمفالا نع -

 وا قرحلاب وا «ريهطللا ةنطخساوب
 يحسحلا رع تلا نكاما ف اهعضو
 معاعشالا باماحم امن ةليوط ةرثفل

 ل ضرالا نناب يف اهرمف بجي
 رزممملا] هصاخلا اهقطاتم
 (١ يحسملا

1-1 
 مامتهالل ,,ةوعد نوكت دق دكنلا تابون

 لس نحت لامهطالا نم /1 ١ باتمت
 نركت دق ةمانع ةيسعم تابوم ةثلانلا
 ء,مهسلل يحراخ رهبم ةليرعل ةحيتم
 نع يدعتلل ةئيسو تابردلا ءده رمثعتو
 اهب شيت يتلا صفرلا رعاشم
 ملقادلا يف مهلشفإ) ةحيتم وأ مهسفما

 ةيصملا تابوا ضسارما نو َ ميوفيستسي ال علو عم
 ,يسرالا يلع موملاو ,رمثساا ءاقبلا
 لفطلا هخو قروي دقو .لخرالام لكرلاو
 يمجتب اهلي دقو ,.هبتاقب) سحتو
 ةرتفل مهسافبا رمح ىلا لافطالا
 رطرتلا سوقاب خر يمحي امم ةنيولع
 غلا

 ةييوملا ماشا لذكمللا عد ري ام انلاكو
 ةلمارتم قئاقد ثالث ومنمن دن ىتلا
 للام امثوذتم ىقعيو دعا هيسهاب نا
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 لكنلا بابسا
 هجوم غارو هيديلل) بابسا كلامه

 .لفطتا حاصت يلا مراغلا بمدنا
 نكلو .ام هةصلب هممت خاطقنا لمم
 ام انتاج باببسآالا نا نووي ءامتجلا
 هيعاولا مالا ميقعسدو . ةلوهجم .روكت
 فر شتستو ةهبفش راكفا ارصت نا
 هيعط ريثت ى كا تالاجنلا

 ببجُت مالا ناكماب لاثملا يبس ىلمط
 وا ,بعتلا يالعجب ىلا لئاظإف باهلما

 دف جيملا يف نما ةماهطلا يل جردتلا
 اهفقوس نع لوادشت الا يفسيو ارطعب

 ليشلا لادن مقنُس رأ اهنس ايدع

 رطصي يا داّتسي ا يكل كلدو يبصفلا
 رجب ةسعغ ةبود عاغماب ذيري ام
 اهنامعا رتؤتو الملا ماها مالا

 اهلفط عم عالا دمت نآ لمعالا رمو
 نس جورخلا لبت ترش ةيئافناء

 نم المع هعارش ديرب ام لوخ لزملا
 هيمضعلا هبايوب ينالثل ةيغمجلا
 تفل

 عب لمامملا ف لهالا يححاوم ني دويو
 ليلي لاسم للا حارملا رابح لعطلا

 ال اههضو ,اهديفعتو ةلجحرملا
 ,هككشملا للست بيصلاو ةدجلا راما

 ةربمم لف 1 ىلعم نا لس
 سكت لهطلا مكنمبل ةيورلاو ءوبهلا
 روملعتي لامط 2“ ياو ةصاخ . ةليصقلا
 مهلوتع نمم تاسئكالاب
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 بح ماورآلا نم ريثك طسربب
 ره اقفال وفس ركمي ال ,و ءدادسو

 حرلبو مايالا يممتو ,ةشاش ةيذ
 يخورلا قطا ي ةيلاملا قكاتملا
 درحو يف مقافتنو ,ةاناعلا ادمتو
 هيسارمم نوطاتسي ليدلا .قافط#لا
 هسماش لشالا ادني ,ةنسقيم
 هردش عم عخدووحملا بتاورلا باحصا
 .رولخ ديو ضارتتالا ةلحر لكاشملا
 اهم جورشلا نرعيتعتسي 8 هباود

 نيهوزاا فيك .نكلو
 2. اس قلفو انهتايح بيترت
 هاه .ةقئاص يف مهعبضي ال ميحم
 56 ةقئاخ

 *. بالا جاوزالا دا لوقي
 يدي تعم دوتتلاب كلتا نأ بحا
 ثاثا يلش يلطد مظعم قرصا األ

 دعو ةرخافطلا سئالملاو :لرنلا
 اعلا رهشلا فقمتنم لولح
 تن , «يلاقدسعا نم نيبتسال

 رشسا :لوقطلو راوخلا ةسورلا

 ىلا هعس نه رثكا ميطاخلا عضولا
 «دهل نمنع محو امم زلزرخ نا

 .لمعوصوب لبخ يف مذبلاو ,ةامامملا
 سسحم موضوملا ضرغ ةفكشبلل
 اوسافاو يلّرنملا داصتقالا ل مارب
 ةريبالل ةدزذهم ةيئاريم ينبت نا
 يه ام ,نكلو .ةلكبشلا لجب ليقك

 ةيرسالا تاهئازيملا دونب فكتخت
 ,:رسالا ةفادت توانتو نوجخاب
 درسالا ةيئازيب دوعب تواشنت اللمه

 ينو ,ةيكريمالا ةرسالا نع ةيبرعلا

 بيضا ؟هيرسالا هيناريملا هذه دوني

 ةيناريه فضحت هسملث تفولا
 نكذو سائلا نم مهريط نع :حفتلملا
 ىلع ارئابس ةيرسآلا ةيناريألا له
 نود ةريقفلاو يطسولا ةقملفلا
 .2 ديكانلاب :ةيدنلا ةقبطلا

 نب ةبخرلا ةرسآلا ةيمارهم يسث
 ,ةرسالل يلاللا عيمولا ميظشت

 ةءاصلا دونيلا 1م ,نكلو
 ؟ ةيرسالا ةينازيمنل

 لمجم عضت مدي شذ هيدا

 بتار نم ةرسالل يرهشلا لخدلا
 (دصو نا) ةجوزلا بتارو حوزنا
 راجيا لثعإ رفعأ لخاد ردمخم يئاو
 ,ةدحاو ةفكب ل (زاثم تاراقعلا

 ليراصتاول هطينافتلاب .زشمجن <41 -
 امك يضو ىرشالا ةفكلا ف ةيرهتلا
 «يلانفاك كينع اهحرتخت

 اهدعتي 2| بجي ؛سواملاو نيكسلا
 ديعالا) راقعللا ١ راجيالا
 2 2 . "اي دا
 ىااماملا لجلدلا

 لكاملا دثب
 رصاتملاب يرسمت نا 2

 ين هارشا ضقرست دنع ةيئاذطلا
 نع كبوقت ال «ةيعمجلا
 ,تايودسلا وأ ةزهاملا تالوكاملا
 يد ررشت ال ,ةريبك كترسأ تءاك ناو
 اذاف .ةريبكلا تلوبحلا عاوش قف

 سلب ةريغصلا لسعلا ةودع تناك“
 ةرييبكلا ةزسيمسلاو سلق + 6٠

 عقي نا لشفالا نمق ءسنلا 060 ب

 نم ةرممبسملا يوكشلا ناف ةريبختو
 هلمحُت دط هيرظطان مايا ليطلا فورس
 س ةيبهمغ تايون عابسما ءيرشسب
 مظدم بلقتوو ,هب مامتغالا ةراثا لا
 نس كمي ةلاحلا لك ىلع .)اجطالا
 .ةطلاشلا

 5 يبمعلا لفطتا وه نع
 ميصت يتلا ةيممملا بابوسلا أدت ©

 عوارتي يره لدعم يف لافطالا يصعب
 تيصضتق ؛ب ارداسو .ارهش 18 لو
 «رمع نم يلوالا ةلسبا لبق لطاعلا

 ةيبصملا تايوسا غداع يهتنت ©
 |امتمحا نكقو لفطلا رمع س ةثلاثلا

 11١9 دملا .ما55 م17 إل ةعمسلا

 ةثيدحلا ةايحلا

 هوبعلا يلع ييراجت73) رايتخالا
 اعبي نيتونع ثارت لدم ءريبكلا

 ةتبعتلاو بيلمتلا نمش كتر سهو

 دابصطلا نوم يل فلا اصلا
 ية يدع دو عوبسا لك مدحم موي يف يفإ

 مكتايجاس ليجست يعاد .عومشا

 رد يق كلاب مازتنالاو مارشلا دنع
 ريثاونلاسب ظاطتسالاو .ناكمالا
 .تافورعملا لك نيودتو

 ”«راطلا ايلا ابطا يا
 اه لك ليجست ةاعارم عب دهش
 د4ةبئرم نك هميلرعتا

 سيالملا
 اقرمي ام لك دنبلا اذه نمضي
 سيافم ةازست نم سيالما .ىلمع

 يلوؤيح ١ وا
 ءةميب سيباللا نم ةداقتسالا
 طع يشل ين كاراهم مادطتساب

 عم اهئاز زرظتا رؤمخطلا ودبي دنا
 هيضي وا ؛ميدقلا ناتسفلا
 تثاسملا ديدجلا يداجلا مازحلا

 ننس حمل
 هيفرتلا دنب

 ل انجن ايضشليب يمحت

 ,ايميدنع وددي كلب مهن ايرود اهو دج
 ي ةيسمفلا تايوملا هلامس ةمق دمت ©

 .لططلا رمع نم ةيماتلا

 ةيديعملا تابوسلا ةلامح دادها قونن ©
 ,كاقالا يدل اهطغ روكردلا نوب

 ي لاططالل ةيممدلا تايودلا ثدحت ©
 دوب ليست ةدياطو حافلا رتل
 ,ءادللا

 ةيسفع ثابوب سبط لاشتتالا باتت ©

 رهجبلا نكلو ,اميوي طسبوتم دحت
 .تارم سمخ نم رثكا هديعهم

 هيدصتلا تايوسلا ةلاح ترمسسا ازا ©
 نركت اهييح ةثئاثلا دمم لثطتا ىدلا
 لفططلا ةيصخخ# يباع ءربس

 مايسش نمضذي ههلرتلل كتيماربم
 ناهد ون رطبملا ,تالجملاو بختلا
 ةلظع لوامت زا يهالملا ةنيدع ىلا

 عقبه انو ,ةيلفارلا نعامالا ديس! ف
 ادجتي انهض .دنياا اذه 1

 سار دلاو لمعلا يلع لبقتو ةرسالا
 00 مطاشنو ةمهب

 + ' تارشدملا دنب
 ةقيحم افلم يرشدت نأ يعار
 نم فيقي يذلا عردلا وهف رهش لك
 : ,نمرلا ثابلث)

 «٠ مر ةقهيددلا -
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 طدحا جمادرب اهرادب
 ل عا اع نوب
 1: .ديلع

 , ةيبوكحلا موسرلا كنب
 جسما ةناك دبلا اذه نسفتي

 لاتاغ ىلع عقت يتلا عباوطلاو
 ةيسمرلا ثالماحاإا هاجبت نطاوملا
 ك4شيراسسم ينددض ءارسيغخاو
 ةينابشلا هونبلل ؛يقلو ةيرهشلا

 1 1١ قدر ( ةقباسلا
 ةدوادللا متو ,ايرهش يقافنالا

 ةربط عع ةيرهش ةيدفزيب مسر

 هلكشملا باميتسال تاوطخ

 د يبلعملا لقطلا ىلع طخضلا ينحت #
 اهينؤاوت ىلخ مالا ظافح ةروره عم
 .اهتودهو

 مهوقو هادثأ لفظا نع فيفدطتلا
 ءادياب ةيسمدلا ةبوسا ريثاث بخت

 نم ثكي ناب لططلا نم بقلعلا ©
 ؟ ١ مذا ةمهاخل هنا يدفس ال هثيبعم
 ,كلد مهفتب
 الثا لفطلل ناشدإلا مدس يعسي ©
 مت روؤسعلا نمو ةيمصعلا ةعوسلا هتماشما
 ه«ةعيرجلا ةحاسرب ,رم هحارخا



 رس سي سسيمأو
 ىرسسسفخا ةرسم

 لا ءامجا ملاعلا لك

 ارلع يعدلا جاوشنألاب تع .هاسصتأ
 عوبسالا ادغ ل جيلخطلا ةمزا ىلع
 يرشف هريزملاو ءاتكتساب
 بديير مطلي ذخا دقل .رمدسيك
 مل هنا لوقيد ةيبويرهلت ةلباقم يف
 هقاتك ةبصاملا دوقملا لالط قلقي

 تايالولا نأ نم رثصم .نآلا
 اهرايخ ره 1 0س
 سيلرلا «ةردايدس طب يركسملا

 نع هيواطم ىذباو بكوب جروج
 ءاذغب ىلإ ركيب سميج مار
 فيهلا ديدهت ىلا يدؤي دم

 نيمانب قلمتلا الا
 ١١ تيوكلا نع قارعلا باصستا

 !ذه ريحاسيك يرله قئقر

 هوقحلا لالخ هلقم نهي مل يذلا
 ريثج نأ لأ دبرم وه ةيضاسملا

 ناك قبسالا يكيرمالا ةيسراطلا

 ةمزا جالدن( ةيادب لنمو رصيإ
 ةيمعاو ةروبش' ىلع جيهلطلا

 يصرع دياو ١ ٠ رايطلا
 رثكا يلب اهتعم الأ ةراعاللا
 ىلع نيلمتو لافي ةئباقم نع
 قارسلا ةمجاهم يف عارسبآلا

 هّيوق ىلا ةرمدب ةيرض هيجوتر
 ةبرضلا هد لثب نال أل قده اصلا

 انهما ىلا تيركلا ديعت
 نم ميزت اهنال نكلي تيقباسلا
 نيزاومب تلا ارك ليئارسا هجي
 قالطا نم تيمي .ةئباسلا يرقلا
 , ةقلطبملا ىل ةينويهسلا ديلا

 قلق مرهفملا نم ناك اذاو
 تاهجرت ةيا لايح رجتسيك
 نم ناف .ييلغلا ةمزا لحل ةيماس
 يذدلا سمامحلا اذه موهطلاا ريغ

 | تاهجلا ضعب هيدبت
 ذعير
 ر

 برصلل ةرتنلا ءلرع لك

 هناكو .بر ( نع ثيدسلا
 31 تمئدنا اذا

 ب ااع طيرش ةبدتمب
 تازاجنا لوجت نل اهنا ,رتكأ
 -ىلا [نمّزلا نب دولع ةسق ويتف

 انتدم ,لمجتو :ةراجسلا نم :

 براسمسلا

 ناريثلل اممط انعرازنو انارقو
 خيراوسملا تامجارل انهو
 قو ةيكيرمالا ةسلمالاو
 . ةروطعتملا ةياكيرمالا

 قلظ نع ثيدسلا ةدسالميو
 ناف ئيرعتبسملا برعلاو رجنسيك
 ريزر نا بارغت با ىلع تعيب ام
 ةرقونإ يتينرسلا ايجراطلا
 هبي لصو عيذلا ةزيئالبراقيس
 نع لجطلا ١ «كرماتلا»

 نم نودمُ سانلاو «ةلجرملا#
 مليا ةلالث لبق ردصا دقخ ؛ةكرفملا

 تال نا هينغ لاق ايرتنم امعيرسعت

 "لمع يب ف ةكراشملا ىلا اجت د
 يضرمت اذا قارملا دم يركسع
 فرميو .رطخللل هينلطارم حاورأ

 ف نا ذملا |!« يسكراملاو اذه
 'و تناك رايدلا هنه ل هتيطءارم
 صضرمتت امنيب ؛ةمركم ةززهم لازت
 قطانلا يل راطخألا دشال
 تارئاشملا ذوفنل ةعضاطنا
 . ةيقيرمآلا

 ةزباتدراقيشب ىرحألا ناكو
 يارلا تاهجرت عم مهسسني نا
 ةحلمن هفرمي نار هدالب 3 ماعلا

 دخآي ناو يتيدوسلا داهتالا

 نع يكيرمالا محارتلا س ةربع
 ا روعيتلا تايرتنع
 مالسلا ماشنأ عم مجسنتيو
 ال اراشن امقد ربعي الو ةديدجلا
 رعمشدهك تاعلطت مم الا مءالتو
  ةيبويهسلا ةلرعلا .يناماو

 مهتيملاعب برسعلا ناك دقل
 ةيموسلا دامحتالا ىلا نورطعي
 ةقيدم ةلوت هنا رابتعا نع

 ةمالا ١/, ةبسحالا لودلا برقأ

 هذه نأع فساللو نكل .ةيبرملا
 بكاره ببسبت ةيعتتا تادب ةرظشتلا

 نيدلا تيمونلا يليؤسلا صعب

 عاتفنالا قيرت مهرامنا فطح
 تالرجت دقن - نيذلاو ,عداجلا
 - ةبصاملا ةسحلا مارعالا
 مهتادقتمه نع ىولجحي اوثاد
 نولصتيو .ةقئاسلا مهتاعانقر
 مهتاكادص نع كلذ باح لا

 مهيباقادص اهننب نمو ,مهتازالخو
 هبيرعلا مهتاتالغو

 بالق حلاص
 اسس مسا

 ءادقلا

 د د مم يسم راس وس ١ صم مم ماس

 ةمينيطسلفلا ةيبعشلا ةضاننثنالا
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 نيسح مادسص دذساسفلا سيئ رسلا ةرداسسم

 تاس الاب مما ملاملا ليختسي

 ىرست الا تيسصلا اذهل ريدتتلاو
 ةصافتنالا ةقالشن1 ةتلاتلا

 ص الا لخاد ةلسابلا ةينيذخسللفلا
 ةنتحلا

 ةقالطنا ىركذب لافتحالا يتايو
 دعسو ماعلا اذه ةراججلا ةرهث
 سيئرلا ديسلا اهفصو فورش
 ةيناب اهئاب نيسح مادص دئاثلا
 ةروطخلاو ةقدلا

 ةيبصافختنالا تقتح» دفا
 اهدومص لالخ نمو ةينيطستخلا

 ارسن يتويهصلا شطبلا هجسوب
 ملاعلا مارشحا اهيسحا اريبك
 ملاعلا لودو بومش باجعاو
 ةيدابكاو مالسلاو ةيرسللا ةيرحملا
 بوفشلا عيمجل ريصملا ريرقت قدحب

 ١ بحشلا ةضافتثا نا
 للا تفاضا ةلسابلا نض 1
 دين تادف يطب لامن لزاشنتلا

 ١ بمشلا ةيط#ق تناثو
 نابع ةديدج ةبترم يلا ةلداعلا
 ةيبرسلاو ةينطوسلا ةفعسالا
 .ةليثودلاو

 هيف تلشك يذلا ردقخلاب ءيسغو
 َ مادلا كلمل قمع

 ايا ثتفشك' مهتطوو مهفراب
 ةكرست ةسهيرسبهصلا ةليلح
 ناس ركجرت ةيئاردع ةيرستع
 ميقلا ةاداعمو باعتغاو عسوتما
 . ةيحنا بسال

 .دئايللا سيئرلا ديسلا لوقي امكو
 ةضاقتنالا مذه ناف نيسدح مادص
 ةيلعلا ةدارالا نح تربغ ةلسابلا

 ا هتائغ لكب ينيلدسلغلا بهشلل
 نم ةراجحلا نايبصو لافطا امهس
 ف ةدوشنملا ضارهالا قيدبحت لج#
 00 .لف ةلود ةجاقار ١ ريرقت

 هيف دعاصتن يذلا تاولا قف
 «ينيطسلفلا بسفلا ةسضاختنا
 يتويهصلا نايكلا لصاوي لطبلا
 راهطفالا حاونأ يتش ةيسرامم
 كقلا بفشلا كح بيرشتلاو
 سايس هقوتيع نم «تامرجحو

 رمتسي امك ةيداصنخا او ةيناقتلاو
 يقارالا ف تانطوتسملا ءاذب

 لك تدب ًاكهتنم ةبصتقملا ةيبرملا
 اهتسو ةيلودنا فارعالاو نيتاوقلا
 عاصي ةميارلا فينج ن6

 ةيمويلا تاهجاوملا ٍتتبئا دق
 ودعلا تاوقو ةراجحلا لاطبأ نيب
 نأ تاونب ثالث ربغ ينويهسلا
 يسئبطسلفلا يسسقلا ةدارا

 3-3 لالتخالا نم ريرحتلا

 يتشولا هبارت قول هسفنب هريمب
 لاط امهم رض هئاو رهقت نلا
 يوق ةهجاوم ناك رصخ ما قيراعلا
 لكب ينويهصلا ناودعلاو رشلأ
 تح اهكاثمي يتلا لضاسومفا
 نيطسلف دوعتو رعنلا هل يفقحتي

 ةزيزع ةرحع سدقلا اهتيماعب
 .ةسيرك

 ةصضافتنالا تبكا انه نمو

 ديسلا لوقو امك ةيذبطبلفلا
 اهناب ,نيسح مادص دئاقلا سينرلا
 لمفنا در زوامججتلا ةييمضا ةزهلا
 ١ يف لب ةينألا فانهالا وا ويثالا
 بمفمسإلا 'ثاروتا ”؟رارتمتس
 دغإل ذنم كادب يتلا يتبطسلفلا

 لالتحالا ةهباجل موؤمشملا روهلب
 لالببتسإالا مث نمي يناضيردلا
 .ينويهيسالا

 ينويهسلا نايكلا ماكر روصتو
 نشايمهإلا ىلع نورداق مهن(
 ةيش نظف ةسانتنالا

 لك ضرفلا اذهل اومدشتساو
 مئارجلاو ةثشيبخلا لثذسولا
 قيتحت ين ارلشف مهنكل ةعشجلا
 ةحادن مغر ,.ةريرشلا مهتادها

 ماثبا اهمدخ يتلا رئاسفغلا
 هيثلا مءادهشلا لئفاوقو نيطسلف
 قيردط ءيفي روش ىلا ثتوحت
 يضتلا يلا نيربانلا

 ةتياهسلا ةميرج تءامجو

 ةراصحلا ءانبا لاضنل ةلمكت

 هظيرشلا سدقلا مرهب) ل ةريشالا

 يعاللا لوا نيرشت نم نماثلا
 ؟؟ نم رثكا اهتيحضف حفر يتلاو
 ءانيانم , رجلا تارشعو اديهش
 يك تعا هياجوم

 مخإ ب
 تلمش يلا سم اطال ةودطج
 ديسلا فصو دقلو ..اهلك نييعملف

 نم كفتسب ينيطسلفلا بعشنا نأب
 ارداق دلعجي ام ميمستلاو 1دارالا

 يئويهملا نايكلا ةعزعُز ىلع
 .ةيمهزلا همالخا ديدبتو

 يدصتلا تايندع ديععاهت ناامك

 هيبرعلا ضرالا لخاد ةهباجملاو
 دومص نم اهبحاص امو ةئتحملا
 ةينيطسلزلا تابيخملا ف ى' قطسا

 رو ءادهشلا-نفاوق
 لِ سس همس سل ع يس شي
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 نيسيييرسباعلا

 هذه نيست» مانص دكاقلا سيئرلا

 نيب نم ةدمحاو اهئاب ةرزجملا
 تاسراعملا ىلغ ةديدعلا دهاوشلا

 قلاتتت يتلا ةيئاسستالا عسغ
 ةدحتملا ممالا داشعأ تامازتلاو
 لحو ناسنالا قول مارتحاب
 .اهريصم ريزلت ف بودتيا

 اهيف مدق يتبا ةراجلا ةروث نا
 يثيطسلتلا يبرعلا بمشلا هانبإ
 يهرجلاو ءادهشإلا فالأ نآلا ىتح
 تزيدت نيدرشلاو نيدمملاو

 قيندلا عيطذتلاو ردتخنا لمفلاب
 تطغ يتلا ةيلومشلاو رارصتسالاو
 ملانلث تتبلاو بعتلا تاجاطق لك

 0 لا

 تابثب عبارلا اهماع لخدت

 مانتبا يدل طابحالا نم ةلات»

 اهم يتيطسلتلا يبرهلا بعشلا

 سضاهجا ةنياهصلا يلغ لهسي
 ,ةرابجلا مهتروث

 ةراجيحلا اننا دومه حبسا دقل

 دومص وه ةنقتحملا نيطسلف لخاد
 زوصمع تاب ابك ..قازعلا عاتجال

 تارزيدهتنا ةيهججاوم ل قارعلا ءانب#
 ةيتوبهصلاو ةيكيرمالا ةيئايريمالا
 ءاشيال ايوك ايونيم اعند لثمب
 رشدغاسي ةيئيطصلفلا ةءفافتنالا

 هدهد لاضتلا قيره ,ةكشاوم ىاغا ير“ وو. سن

 دريم هبثو ملاعلا راظذإ تلقب دق
 ةينيفطسلملا قوقسلا ىلا يحلا
 امللاط يتلا ةيداملاو ةعورشملا

 اهصمط يتوههصنا نايكلا لواح
 .لئاسولا فئتخدب

 بعشلا ةضافتنا تيستكأ دخلو

 لالخ ىربت ةيمهغا ينيطسلفلا

 عم اهتمازت ببسب فورظلا هذه
 قارعلا اهفقي يتلا ةيدحتملا ةظقولا
 ماه شاقل ىسيئرلا ذيبلا ةنابقب

 رشلا ىو ةهجااوم يي اهلاح نيسح
 يسويهسلاو يايربمالا ناودعلاو

 ةعلق نم لينلا قدهتسي يذلاو
 قلش يلاتئابو قارعلا نإ دومصلا

 يلم ةيباع ةيونعم مورو ةيويسوا

 5 دا رد هرو دج تانتج 2 ا
 ,ةيبرعلا

 لك ينورهصلا نايكلا سراس دقل
 دغاصت ةهجاولا ةتيبشلا بيئاصإلا

 درعلا انبعش ماكبا ةضاطتنا
 5 نلسع هيكتراو ينيلطسلفلا

 لث ثلمش ةيوعد رزاجم قيرطلا
 اهنم ةمدنملا يو ةينيطسلفلا ندم
 يشبو سنوي ناتو جقري يسلباث

 حلبلا ريده ناسمرعو ةليهم
 يزافملاو اينابجر «ىطاشلار
 .اروسشو تاريصثلاو جيربلاو

 لالتسالا تاطلس كتمان اسك
 فنا ٠٠١ نمرتكا داحباو لاقتعاب

 قالغاو نيمدتو يسيطسلف ضاوم
 ماظن ضرلر مهيراتم نم فالالا

 هقالآ ةمسلم نم رثكا لاوجتلا مين

 سيرادللا نع ديدعلا قالمغاو ةرس
 ةيويزتلا تاسسؤتلاو ةيوئاتلا
 نم نيطسلف هاذبا خنل. ىرخالا
 ميلعتلا رغب عتمتلا

 رشغ ينانلا ةرداجم تم اج دقلا
 ديسلا اهنلعا يتلا يضاملا ب[ نم
 ةليكم نيسح مادص دئاقلا سهئرلا
 ترلو امن ةراجحلا وانبا لاضنل
 رارمتسال ةهسانملا ءاوجالا لك مهل
 .اهرلاثو ديقملو مهتاماقتنا

 ثتاموكحو الود هلك ملافلا نا

 بلاط بازخاو تامظنسو ابوهشو
 لمحتب ىضم تخي يا نم رثكا مويلا
 بهشلاةيادحل ةلماكلا هتايلوؤسم

 مئارج نم ينيطسلفلا يبرعلا
 تنالو اسمو ١( نايثلا
 اهل ضرعتي ,ينلا ديرشتلاو ةدايأ

 هضراو .نظو كوت ىلع هلي فدهمأ
 ةينريهم .كادوتسم عن اديهمت
 ديزملا هباعيتسال هثم الوب ةديدج
 . ةنياهصلا نيرجاهملا نع

 بئاطس يلودلا عمتجكلا نأ امك
 سيئلرلا ديسلا لوقي ابك ضطيا
 هللكءدم طاطث اب نيس مادص دئاقلا
 ءريضاا دبمشلا تاجت ةفعنم
 لكشب تكي 2 نا دمب يئنيظسلللا
 ِ ينويهصنا نايكلا ايارت حضاو
 1و ةينيطسلفلاا .يغارالا
 /دالا دوهج نوكت ناو ةئحلما
 تلثل ةلئاسس لاجملا اذه لإ ةدضتما
 ايبيمان بعت تنكمو اهتلذب يتلا
 هتالسقتسا نادع لوصتلا نم
 ةرشيستا نمب ىصلختلاو
 ين يرصنعلا ماظنلل ةيرامعتسالا
 .اهقيرفا هبونج

 ةيقارملا ءابنالا ةلاكو ربرقلا

 ةسسسسل ا رفمي ديلا :

 عب رسإأا
 ت ندعنو ادبو ام يمت انأ دم ثم نمز نعم

 « اهنا معرت يتلا :3 دحّتن | ثايالرلا نع . ةيبمالكلا

 و

 ةيمر للا. هذه , هيلبست ام نيب

 « ٠ ةيطارظمي ماو ةيرحلا هل
 نا نكمي اهيا ملعد سكب باو اهتالولذمو اهميشاظمم ءايشالا مهقم دطتلو اكو
 نا نامي هما ملم مولا يب ميلا عمت

 .ذلا ؤ 411 ةئس يكيرمالا صيئرلا حيرسن يلع .ئيوقع نمر اهيا يصم دقنو
 : ءرشلا رودي اهماكنع مارتلاو !اتيرئا ميداس نسب هيف حمصوي نا دارأ
 يطول ماهقلا ىلا اهرطضي اهتدابمل اكيرما اطو لا لثخل نيس .يلودلا
 ,«ىبرتلا ةيصضرالا ةركلا ىعب هاجت ةينو د ةيسيلوم

 «٠ ةسايسلا» هله هيف تلد ليرط نمر ىقم ؛يالا ىتحو تقولا كلد دممو
 فسلاب رهقلا نم ةيسيلونلا بيلاسالا لك تدهَسو ملاغلا بوغبت خيمنس
 مبا , جلا , ,«ناو دملار راهشمالاو فسفتلاو عمقلا باجارجاو

 ةيسيئوسلا هسايسلا مدق ىغ ربح د ناكيرمالا .بالاريجلا دبحا ناك اياو
 ره يدلنا يكيرسالا شيجلا ف هتايح لجسم هيف فعغر حيرصت ةيلايرسألا
 يلالثو ةئالث ثبصلا دخت» . هلوقم .يكيرم الا يطيدعل١ لمس ,نس ةطسس ينرجالاب
 لبعي قيرط عطازب هيشا اهمظعم يل ضدك الا ابشيح ةبدخ ىف اماع
 ةسايسلا جدق نك ربع دقل .فرافملاو تاكرشلاو بيرتس لوولا دج
 ىيبلفلا ةررت ىلع ءاسقلان فلدخا ثيم لاردجلا امبا ةيئاوذملا ةبلايرمسالا
 رديدحتلاب هيل الثاق ,ةيكيرمالا تاوقلا ىلا ةزعأ ردهأ اهدنك 145+ هيب
 لنقلا مدر املكو , اوف ريحتو اولتل# لا مك ديرا لب ,نترسأ ديرأ ل يمما مصاولا
 «ينيلق ىلا وورعسلا مقملح

 ةيكيرمالا ةسايسلا نع يندلا ١ يمالكلا رسمدلا ره كلد ناك اذأ
 ةيحاب نم اهتدبسس ذك ةبسايسلا دش ياخ ,ةمشاملا ةيئايرممالا ةيسيئوسلا
 اهلك تارافلا برع بلعش ةيداودع لامغام ةيكيرمالا ةيركسعلا .ىرخ
 ةياسهو بوهتلا نع عاقدلا يه ناطلس نم اهب هللا لزناام ةعيرد ثححت كلدو
 ةمساوو بيصلا ةنئاذ سمنو هيدانم يف درر امك , معملا ريرات ي اهنح
 ملاملا يف ةيطارتسيدلا نغ عاقدلا ةيرجلا ةيامح- ةفح ثحلو م
 ةيقيربألا ةيلايرس7ا ماسؤ مجرب اممسج

 بومشلا نوتح كهتما بع يلغ اسأر اموهفم بولقلا ١ قدير دلا هنش تحشف
 نرلبا تاوزس يدم يلع اهتماركو اهئايرنح ثحيشساو اهلالقتساو اهن دايس

 قحب ةدحتللا تايالولا مئارج تعذب ىنح . ةيمرالا ٌةركلا ءامتما يلعو
 عسوم يوتا سلط . يسمب يأ امدمعت امهم هنا بيع مكارتلاو ةزثكلا نم يوعشلا
 يضازونلا حالسلا ةيحبص حار تبح يكاراسابو ا, ميشو ري مئارتع يسي نا ده
 تفرط يو .بحساو ةففد ءايربالا رسلا يسم .نم فآالا باثم :كاتقلا هيكيرنالا
 ىيفوبللا نم لواو فدأ ةمتاعثم لابدلا ىدب مهثقبجل ! عمت تو

 .اهئاباذهو ةيناسالا مالا .رولمجحي مهو ؛,يهوشملاو
 1ايلو د مرحخلا ..لماشلا رامدلا ةنحلسا نم طقق نيتيبقكب .هظا كلاذو
 هيا11,مهسفتا اكيرما ماكس رارقاو فارتشام يتح , ايلود موحملا ,لجا٠

 اكيرسا نيب انه قرن الو ,اكيرم# .طقمل ,حامسر ,ةفاك لودلا ىلع طتت مرهم
 «ينزيهصضلا نايكلاو

 1 ,ءاشلا رش

 نزف صصص لذ سستم ميل اصمسستل

 | ةيئاثزلا اهحلاممو ةيثاذلا اهعضانم
 ويرلت + تاوشرلا ككن رث اتم رق هلق

 نب ةركذ ام نيب ركذف , 1.9 ١ را ؟ موه ءيظششاو ي ةيلفر كرفلا نابلختتتالا
 سلجم ] عاشقا اماع ١إ/ لالخ هنا ,اهنيب فشك# نلاما تاتلس
 ارامل تلا ل يس يتلا طخضلا تاعادج س رالود نويلم 16م نه ديت علابب يكيرمالا جويا

 يف ةيكيرمالا برحلا مئاردع يسمع نثق ,مئارخخ ك0 ني 0
 بهذ يتلا الو د ينرشالا يه ةعرتل 7٠ ةيوايميكتا ةحلس# | ةيسموو ماثشبلا

 د راعلو يات تار لل نا ا م
 ةرفابب تااحدبلا يع هديؤطلا ةاسلسالا ينبع للا نكمم ىزت اه لغو

 نوماغ - اوم .دمتو .ءادتئسا انس ,ةفاك لو دلا نوؤش يف ةرشامخا
 2 قسم تاس ءاقشام مايعلا اهل جيسي ةيئيرمالا تارياخملا ةلاكو هثحرتلا
 نمرخا بيهرتي .هئاسؤرو اهساكح لمقم يا يراارا ىتن تابوئحلار مظدلا
 سيادتكم وأ نشب نأ ايديني !'او !نائيرمالا دي يف يفد اويؤكي نا نع نوءايزيا 5
 مئاد يكيرمالا فقوحلا يسحب نأ ,ركمن لهف , ةيب :لا يحسد اهلك م ارمملا كلت
 نيطيسإو يدش ةيرخز جلعسلا ةيدرهلا ما قح دع ةيدرههحلل رايخا

 جدول بوناك رارق ديم هيلاثتم دوقم لاوط ,هزيبصم ريرقتو هلالقتسا
 لك يف بمسلا رش الا نهم روعلس دعوب ذيساسالا ةماعذلا ناك يلا ,تا ل
 ككتو ىسعو ططستو روت ند موي ا ب تا ع

 دف ءادبا دمي او عيؤجتا
 0 ”يلطاو اًهوببتو ءاسنو

 ءبمركملا ةكم سيسدنو ةيبرعلا ةريرحلا دسش ةسوتملا تامرحلا لاهتت' امو

 ا ةيمهاملا مالا ةميلثك . قووعلا لع راصحبا صرفو ةروسملا ةييدملاو

 ثللا ينيقحلا هجولا الا - ةبطارقميدلا ماسراو حصالا ريرقتو ةيرحلا

 ١ ةيطاوتسيدلا رع عاد دثاو ةبرخلا ةيامح ل اهمعارمو ةيكيرما ةسادجلل
 ىراستقالا دوكرلا ةظاط بجت ميحصلا لا ىرخالا بوبقلا ثده د ول ىتح
 نالا لضحيو لجح يذلا وجدلاب ,ايينشيعب يواصل يدل مكخملاو
 ةيطارتميد دياو .ةيكيرمالا ةيلابربم7؛ اهم يدشقت يتن* ةيرس ب

 يذلا وشو يكيرمالا سرعبوكلا اهعيصي اهنا نطيشار ىفاقت ينلا هده
 اها لأب بحنو تاوش " دلئاط بضم ميسا ديو مسدلا ا

 نوعاق هيي يسيل يبوقلا تاءاضنو ظظمسلا باع فج
 1 يوكل ةلم يب رداص ىكيربا
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 ماضغا س اوسع الإ لصح ,اهحلامن قيلحتو اهذوفل ةسراممل مست
 يرريمهتا يبرحتا نم مهمم داو لكل رالزد نوينم نجوما لح بياكل سلجللا

 ةرخسلا يهز ةيكيرمالا مالعالا لئاسو اهسرامت يثنا مده ةيطارقمبد ةباو
 اكمرمتلا كيك دس ةلقخلا طوفملا سرانت يتلا ةيبويهعلا ىمارغال
 ظااحم دص ةرخزم ثدحح يذلا رهبلابو ؟ اره اقاوم اودكتي نا ل مهسخبا
 ١ ثع' اونا ايطاوم ديوقل بك رمألا همصاخلا

 غادتدم ميهابس تاراهما ,قسيو ؛ ند) ةيقيرسالا | ةينمارعسي دلاإ تيهرب دثلا
 هديت هرابو , ةيطار مد ىرخلا هراتو ,ةيطارق يسد يه ةراتث ,هوجولا
 يمعلا نومسا مدخشست . ةيقارعلا ةماعلا هده  يدالا ,ةيطارقم هيغذ
 يف حاشب يدالا ىدعملاب ةبطارقميد اهتا نع اموب ىهرمت مل اهتكنو ,.عطقف
 تايالولا ل سيح .ةيسايسلا ةياعتتا لذ «٠ تارضاحملاو تاياثعلا
 ةيرهلا رمؤي يدلا ردقلاب ا | ةيلعازتميدلا) هده نم ءيت قملعي مل ةدحتنا
 ومش لايجو ,صيركسلا اجت يعول ةسراسس يف ةمكاحالا لهذا
 راكست يف ايدويبتا تاسظدملاو (ةيدويهصلا) هةطارتمي د بذا لبا م/اه:)

 ول ,بوعشلا باهر 1 هي دياب ةيوعثا نوكتل - ىلو1؛ةومللا ٠ مدعسلا بانالوتا
 , لوك رجتيو نوردشي اهب ةيارك دبل ناكيرمالا ماكل ناك

 ١ ةراثال ا ةتلطسملاو قارملا لوهع هيراعد) تادتحالاو
 ع م با تعلو ةينؤنلا لا 5 بحت ,ةيد_ !١ ءرشملا
 تايئلولأ يدب” يف ةادا درسم ىل' يلودلا نمالا سلج ثاوس يسلاو ناثا ملاهلا
 كلذ ةعبص مكون , ةيبويهضلا هةمدكت يلود ؛ اودع 1 سلجم ةيلفجو ةمدهتملا

 كبظارقميدلاو هبرحنلا نا عبسلا ملانلل بيتو .يلايرما يروتاتكيدلا عهملا
 ىقيطاوشمبل» اهينيقد- ف ىه اما ,اكيرما اهم يقدشل امناط يتلا
 نسيشلا اهملارخ نع بيعت 3 يتلا شابوالا لييرفت ايئيدتا

 * ةوحولا ةددعمن ةيكيرمالا هيطارطبب للا ميهاقم فكنو

 ممانبس يداك

 ينيب رسخت يف ناسفتما

 ناستتاسففاو مات
 صاخنتا ءأ ينم رمزانك نئديب نإ نسف

 ينرحلا عيلخلا ةلطيم يف مسولاب
 .لم رلرتمالا نس فيدزيسل# نري ءلسب و
 تايسباردلا لل تساك ةلطبملا
 تاهالوث" ا ىلا بقت ةيبحيملا رسسبالا
 لا جاتحتس ةيكبرمآلا ةدستملا
 5 لمفي ظلملا نم رسدكا باوسلا
 رابآلا يف ظظطنلا بيساس يساهم
 امم تايينيستلا يل امتي رمال
 نم /987 سلا يف رمثا امانمر
 يستلا ةيطظنلا نايا اوال
 اهدروسس

 ةيكيرمالا ةوادالا زاق عشت
 اذه ىلع ةمطرم

 ىعست ةقضنملا ل علا طلو
 يتيئرسلا ديلا بال امك يلمع
 هلسسمب نا نجستع عاام دتافلا
 لضب ..امهتبلار نم نابايل#و ابرروا
 ةيبرئلا لراطسلا ةلجع ةحاج
 ' .يبرسلا طفشلل حلما

 نإ ربه رسكعإلا مهللا ءيتنار
 يه اجيل لإ يو .يتينوسلا داحتالا
 رثثا حصا هنغا ثيدستل ماعلا
 ةرازل دمي ملو .طلتلا لآ ةعافع
 رامباب هلاطلخ ىلا هلقن خيبن
 سا تاهعكلا صيتلتو ينوسلا
 ابجانع عليش ءايف اك دهن اهمبتي
 .ةيلجؤتلا قلق اطلا دراوم سا

 رظنيا ضخبو ,.راطالا اذه لو

 لود ناف ..هفينجيرب هستترا
 هثم دسفللا مارسأ ناك ثبنوعلا
 | 3 عباس ند هبرثتلا
 :وضوسو ..يبرغلا
 وهو .نازيا ف راغن؛ لوقح
 «دخب نسو تراك راثا يذلا

 بنا
 «ابجتا تخيلمسم يباف ةايلامحر

 ةداهقلا نأ ن١ رشؤت .نمالا سنجحم
 - لقال 0 :ميتفوسلا
 ماجتالا 5 0
 ةراقعلا ىلع 0 يا
 داهتالل ديرب نطنقاوو ةيبرغلا

 يب ضر مل اجل ييرعلا

 ىاسافب ؟هيضرلا يلع نداعي

 مانثنا ةلاس كثناح ا اناو
 تتاب ةلاسم بزملف تيفرسسلا

 ةينكك تاتافتا لماكم اهزيمدت ديرب
 نطتخار عم ةديدج ةبداعتناو
 .ةيبرغلا لارخالا ضميو

 ةعومشم تاوبحا ىناف نآلا دحلو
 يلعالا تيذوسلا سلخم يف زريس
 رسما سيئرال مهياوجتسساو
 ارسملا ناسثي فوشتايروم
 ةفامضإا نل دكؤت ينينومسلا
 سين روذج اهل ةيتيفرسلا ةبيرملا
 دهسلا للم ىلمإسمج يلع لهسسللا نم
 .اهحالنقا هد مدرافيكي

 ل اهنباقي ةئيقحلا ءذهو
 لم ربتتلل «8ردا يكيرسالا بباخبا

 2 8ز حويل” يسفدخم ءاسم ل 7
 ١ نئاع ناو دما نا سيرطوتللا

 جباذم لع بترت ام قرشب ةيكيرماا
 سيئرلا تاريح يتلإ , مانتبم
 ده ةبسباسبا تايحالمم نم يكيرما ا
 ٍقارملا ده ةرمافم ةب# لل اهيعيتب
 تايم المصل يكيزمالا بمشلا بحسب
 نسيترلال اهخنم تاطلس يا

 || ةيرس يسنزبلاو
 يلمت اهميمج لئاتحلا مده

 بيترتل ةدامعا تالواصبم .نا يطالب
 يوبشلل ننارعجيا ددجولا
 يذلا 7 يشعتس (سطظملا)
 7 يرسبجت  قوماي
 نامتما هنا ..ناتساقتاو
 !!يقهرجتلا ييعوتسمل

 | مندس



 رتاسملا بقلم - جاو - ةرقد»
 لإ مهعابملا لامع تارص) نيج هيهجحاملا

 همري لخد يذلا ةيبكرتلا لابنتي ر ةيالو

 نازح ىلا هريل نايلم ١1 عياسلا
 رالود يبالم ةسمخل

 فيفا مل' امبالا ةلاك+ ا. ؟فيفسنو
 ل دهام ىس يهوص لا ىلا ةرخنا

 لك عمترتس رئاستلا نا علوق ةيالولا
 رارستسا ةلاح ي ةريل رايلن 29١

 رهيش ةدلل لامعلا بارص#
 بلا 4مل لسصاو رثأ بناج نمو
 اهس يراش ةيالوتا ,ي مهت أره ادعت لماع
 اهلالخ اومطرو لاقطظالاو ءامسيملا
 سيئر لثتسهل) لوقت تارابمش

 سيئر لقتسيلاو (
 غمإ ىدرت ءاسسدلا تاك امي (م

 (لازوا ٠١
 ةبائب سيئر رازيندا يممش فسوو

 ةلودلا زيرو تاحيرسصي خيبات
 علابم اهمأب روجالا نع بهيج
 يع سيل دما لكتو ةلعلبلا رينو 54

 ,خدتلي سيروب ردع م عاو .وكسوم

 لشمس ةبايفوسلا كايردهمجلا
 ةئراضدب عايتلا ةبلم نم يتيقرسلا
 رج ىوس اهئاس نم نوكي نل بالقما

 ماما لو ءاقلا 00

 يركذلا ' ةبسانمب سلا يتيم ينال
 نإ .,. ةييرعيا ةسردملا مده ءاشنال
 ماه ودع اربوتي نا نكمب 2 سيرتكسعي+

 ةرومي ضراغا يس# الا ةنودلا
 ةسزالا نسا ايصولا ةعط

 ,شيدتسلا اياثتسا 1
 ةيسنرقلا اصلا ةناكو تع
 عيطنسمي * ضيجلا نإ دلوق نيسنتي
 دعت يتلا ةييداستلالا اش 1
 تلونا يف دالبنل ةيساسالا لتاشلا
 نم اروطخت نافذ سئملا ىلع لب ؛نهاربا

 دوي سيل عر هللا د صقيبد
 لاا املا سستم نير ويس

 ىلع يوتحت ةظذخأم تينا“
 1؟123/ مقر ةيللارع قوس ةزاجءا
 ةّراجا ةرهصو ةيندم ةقالعبو

 الالد خلبمو ةميدخ ةيتيوك
 ةحص تركو ايقارع اراثيد
 سايع قازرلادبع ممساب
 اهييلع رثعي نسم ىجري «ظسوع

 مقر فتاه
 - موو 0
 ,ركشلا حم
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 ملار يروس رفس زاوجح دقاف ©
 حالص ميهاربا مساب +8870 +
 هيدع رثمي نمم يجري , ةلءاسملا
 ممقر اذنتا#© لاصتالا
 ىلا هسميدست وأ
 .ركشلا عم ءادئلا ةديريخ

 زوس رشثس زاوج دان ©
 0 دسحلا مات /مساب
 لاصتا هيلع رتعي نسم يسجري»

 ا

 وأ (999 15-9 مقر فتاض
 عبم ةيناورطلا رفخم عا هميلصت
 .ركشلا

 هم رام ناوج دقق ©
5 0 2 
 رمي نمم ىجري - نيمأ قيفوت
 !عقر اقئاسه لاستالا هيلع

 وأ ماه ادك وا هحعنذكأ
 عب ةيئاسلا رذيطم ىلا هميلست
 .ركشلا

 د»هم©6

 مكر يتروس رفس زاوح دقاق ©
 دمخ لياص /مساب 5

 رثعي ندع ىنجري :ميحخدلا حلا
 مقر فتاه لاصتالا هييذغ
 نك اه البس وأ (50552-

 بيلجإ) ءادهشلا يمح رم فم

 .ركشلا عم (اقباس خوبشلا
 هةموو

 ةيتيوك ةيددم ةقافعب تدفن ©
 ؟م5ا مدا عءالا مكر
 دهبه راوجع دمحم روساب

 «ينبع رتحي نمم يصحري ,
 ز هتاف لاصتالا
 وسدوخدع[عاوأ تاكا
 يح فصوسسم ىلآ هميلست

 دنلا عم ( هيحابسعلا) سدقلا
 مم ؟

 مهر قرع رفس راوج فلق ©
 ريمع قورأت رميساب 50 23
 هبلخ رثفي نمم ىجرب يلع
 و  ءوساا ٠, هيلس

 للا ةميلست وا هدي دجلا نياطبخ

 ليرح عم نايب ةطرش ركرم
 .,ركشلا
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 ةييسسسسلا

 ةموكحلا دض عساو نماضت

 لازوا يسخستستسي نوسيسئاطسي نوسب رسفسملا لاسيسسلا
 ةيسيق رت ةسيساسبس ةمصزا سلع رشؤم نامكرالا سيئر ةلاضتسا

 حهيوم ةعاق كرب نكدلا يبكربتا لامعلا
 ارزن نأ دعب هيدعاتتالا نمل ةرقسا ل دفع
 هبصتك ءاملاب لاروا سيمرلا

 قيرسلتلا ترضع رداليسدم بميلكاو
 نأ يما ضراصملا يكوملا عيخسملا

 د كلا سئ امو ؟دماعد
 اهي هام
 لالعاب سيرفملا لابملاب ماقيثالب

 مهيلاظأا هيرش دييان
 ةقيكم بركد ىئرخا ةهمج سو
 لامع يا سما ةرداصألا نايشرت
 نوقف وتيس تارابسلاو دالؤنلا ةعامم
 ماعلا تارهالا ناللعاب اراقنا للدعلا رخ
 لوح مهملشتم دصت مدع ةغاح 5

 نبك ابصحلا لمعلا دوق
 ةشابص لامخ هم ب نا يلا تراشاو

 تارصالا نلغا ثررف دف ةيبدمملا داولف

 نم رشك ميانبلا ي لمعلا نع ماملا
 لموم/ مدع ةلاهؤك ف يراخلا رهشلا
 طم ذبغدتل لودتا بم قابقنعا .ىف١

 0 يسيشر ةلافمسا نا ركديو
 عومسالا عقب ةبكرتلا ةحلسللا باوقلا
 نييركسملا رمذُ ىلا بر: مرصنملا
 تاوثل؛ رج ثالي اهم ىلع مهس ابتاو
 قالا ف قروي ةسرشلا ةحاسلا

 يىكيرم ٠١ سييرا نم رزاسع رمال ( ديهتم
 ايكرب جلاصم نس ةهتا .نىلعو رتون
 هيجيراتلا اهياعالعو

 ياستلا قلمملا فسنو وكوم قو.
 هكر سلا بيله ةهعيكشضل فرو رسملا

 نثماؤلا _اؤ ا هسف مسلا هيافدلا
 دنع" حب قؤلم راسا لشرب

 سسيرلا لا رادنا هباثدن اهيا هيحاقإ '
 هيسايس رابغمل لاززا بوطروت يكرتلا
 عميضت رازقسالاو ميلحلا ثادحا لايخ
 هيكرعلا باههحلا ىلا حوخرلا يوص رارقما

 وكسوم رورب يدنا هزوماب زون لامو
 هفيحم هترلسل ليلحت 0 اهتاحا
 نال نسلاجم رارن نا ينما ايتسظر)

 مادختسا ريدي يذلا يخالا لولا
 يناينبالا بيسلا دعي .قارفلا به ةوقلا
 ٍف ةدهارلا ةيسيايسلا هسزالاو بافالخلل

 اكرت
 مهياتني ابكرت ي نيريتكلا ا حو 'و

 سيئرلا ةيبابس ناشم ديدشسلا قلقلا
 تريح ىلإ لالتلا زج تالواحنمو يتكويلا
 نع وفسي نا لكم ىدلا ومالا جيشخللا 3

 ههابل هرواجملا دالبل'ا هدهل ةّرآ
 جيلخاا

 نصمم يل انسيشرب رباسسلل نت كو
 8 نالا ىلا يعل يارعلا دم رظحلا
 نا راميو رود نوشع 3١١ و بارايلم
 تارايلط ١١ يللا لبصملا ماعلا للصم
 رالود

 3 ناضلا تيروومج ةفحح تعنو
 رهن هيياصيخ# نمل لاما ىشنأ لب
 رستسملا عافتوالا ناب ةلودلا ءامبحا
 ةلاغاب 2:١ ةنسن علب دن رامسإلل
 ةيكاليمسالا عفسلل اهيا
 رايس ل ةيسسملاب ةثاملاب 440.7
 ةلبحلا داوم

 عتادو نا ىلا هيئاصحالا براشاو
 احابرا ققحن مد كوبدلا يف عمموتلا
 نجرب جوتن
 تيد توثا

 ةيسب ثعفحر دق فرابسملا نأ بلااو
 ىلا عئادور# يذج لها نم ةبئاطلا
 جافتوالا نم امسجتو ةئاللاب (66)

 ماملا لالذ مكصتلاو رامتسالل عقودملا
 ,لسغا

 اب نه "تدل

 يمقن ماملا ادهن ةلودلا ةطد نماكو
 دع هقاقيبا وا تلا ردم

 ةئاملاب 1( 2) هيد

 ةسسيطقلا ترف ل دوك رم تاق ىأأ :نيستلي
 مهل ليمز لتقم ىلع اجاجنحا وكسوم يف نورهاظتي ةرجالا قاوس

 رجا نن اممرجيم ٌبابحسالل عوسا اذه
 راو يباحسبا جرخم داجيأل صرطلا
 ,ةيلطا برح بوشم بتجاتل صرقلا

 النجم ارا يتيقوسلا لوؤملل ا دكاو
 يدلا اصمنجم ل دكرحتب شيجلا

 ةهجاوملا ناك ابلغ ةلاح دهمتي
 للا اتدالب دوقيس امس متاعتتس
 .ةثراكلا

 ميل ضيشملا نا ىلا يبتلي راشاو
 يضف ام لازرسمت نعحمو اينبابمجبس
 اعيرف 1 نحب ةبئاقلا تاغ لبسفا

 تاعومجم يلا نويركسملا مسقني
 ويح عارصلا لوهتيو ةصراعتم
 1 تي نا ايقاقع راسا

 ةيووخ موق ادني نا اثم اكاردإ لاقو
 اديدهت نركب نل لامتحالا اذه ناف
 د8 عبأ امبآرا لب يسبق ان. خال

 لئاش حالصاب نيسقني بلاطو
 مورشم لققا نا ىلا راشقو شيجلل

 ف 3
 .,يروس رشم زاوس مجخ ©
 دمحم رضائلادبع /مساب
 هيلع رابعه نسم ىجري ,يسغرم
 مقر فتاه قلاسمتالا
 «سميلست وأ نتنزؤؤؤإل
 .رثش(١ عم  جاشنلا ةديرجلا

 هه

 مقر يااضع رقس راوج داق ©
 نسخ دمام (مماي 111 6 83/
 رثعي نم ىجري . يبا دمحم
 مز افباحج لاصتالا هبييلغ
 ننال نا شلل
 عم - ءادتلا ةديرحل هميلست
 ركمشلا

 هم+

 يرومس رقس راو دقف ©

 ؛ليلخلا ليئنع ناهرم رمساي
 لاصتالا هبدغ رثحي لسه ىنحري
 وأ 19د و عك دمار فتام
 عم ةيئاورتلا رطحم ىلا هميلممت
 ركشلا

 اينايذل

 ,يكروس رشغس راوج دقف ©
 .تاكرب دومحم دمحم م/مساد
 لاصتالا هيلع رثعي سع ىج.
 وأ (؟#97107* ,مهر فتاه
 - هيناورملا رغشم ىلا ممياست
 .ركشلا عيم

 هج+و

 ةعباق لمن ةيؤطظ بدفف ©
 ةبادلا هنيهلا) ةيلاتا ةرازولا

 ييسح /مساب .(كرامكلل
 سب ىجرم .لاعلادبغ سادع
 .مقر فتاش لاسصتالا هيلغ رثعي

 وأإ[ه141ذذ وأ !منخنق و
 ةهافلا ةئيهلا يلا هميلست
 ركشلا عم كرامكلل

 «ه+

 هيسيوك ةدانل ةراخا بدكف ©
4 

 .بيوكلا هطباخم نم هرداض
 .يراخببلا ريثم حابص /مساب
 لاصتالا اهياعرتمي سس ىحري
 وأ ءمطف:#1* فياه
 عم ءادملا ةديرحا لا ةهيالللا

 .ركشبلا
0300 

 اهتجنادس هيعوعب بدفن ©
 هفخحر .اهنم ةهيمير قارزأ

 .ةيروس هنوظ ,هسبروك ةدانع
 هةكرش حيرابمب .هيندم هفاطن

 مورهم رثن / مساب .بيوكلاطمد
 يرون هميسّلا فلجعلا

 لاصالا اهبلك رثعب نمم ىجري
 را ؟4مككلالا“ مهر بفباش

 ركشلا عم
 *+*#* م

 ها م8
 هنيدي ةتاطنبو بح 104
 .دكرم ناميلس ليام ممن
 لاصنبالا اههمل ع رثمم صم نضرب
 51535781 مهر فكياش

 ةرارو بماكم يب ف نكمي ال حالص؟#
 انيسدس اديدل باضاو اهدحو ماقدلا
 ةنعاج ةيركسع ةسايس يف ةحلمم
 ثاؤتاو دالبلا ي نماو ءمتتسم مالسو
 ,ةمانت كاد ةحلسم

 تارايس يقئاسس نم تاثملا رش انختو
 لوألا سما وكسوم ي تيفوسلا ةرمحالا
 احاختخ# ةمفاعلا ةيرل رقه مامأ
 يساللا تسلا مهل ليمر عيومصم ناغ
 ناريسلا ةقبرش طباس هيلع حتمل امدح
 ,اليتخل ءادراو

 اوللثظا نذل نورهاقتللا بلاطو
 قتايد ةلا مهتارايسس ياوبال نادعلا

 مهوشم وكسب ةيزنم تاطلسب ةلصاوتم
 دج ةيامحلا تاءارجأ
 ةدوالا لالخ ترركت يتلا تاعادتعالل
 ددع لئفمو حرج- نغ برفساو ةريخالا
 مهتن

 هييصصر رداع بسبنش طياصلا ناكو
 قئاسلا يلع ,رضريملا قدطا مق ركسوم يف
 راكملا ىلا هلامعيا ريسالا قعر نأ دم
 .ديلط يغذلا

 يووم ناو ديت وسلا ىها 1 ةيدبصا
 دعد هينيقوصلا ناتسكبروأ يروه هل
 دحاا موي اهتدهش يتلا فقتل لاما

 ةبلخادلا ريرول لوالا بشانثا 1
 ب نافيا لارتجللا يتبفوملا
 املا يا يسما وكسوم يف هب تاخيرمعت
 دقو قطاثم رشع ىلا اهميسقت مت دنا
 ىولا نم همظللمم تايوؤد اهيمف تريبس

 تائب ليكشت يد هيلخادلا ةيارج
 ,م ةرماق اهما مصمم ناكرا
 8 .ةميدملا يس ماما يكرلا

9 
 ىلا( رشم ةقيدلاب عولا دعت ولا دئامت
 قطسللا نم ةيناما ا ماعرتما
 عايشوألا ىلع ةرظيسلا فدهب ةرواخملا
 ,كابج ماظبلاو بالا ريزغتو

 قطابتا للعا نرخعأ ةيخان نم
 ةيهحرابب# ةرارو ناسئب يسسرلا
 هدالب نأ «ريكروشت يلاتيك» ةينيفوسلا
 نم ديدعلا غم تاتخابم ايلامس يرحت
 ضيورق ىلع لوصحلل ملانلا يود
 ةيئادح داوس ءارشلا

 ةيطارقلا «اسئإلف ةلاكو لبارم لقبو

 م هلولا نيكريشت نع دكموم ي

0 0 00 

 ءاهتاولا 0 تادعاس عيد
 وسلا

 يس ةلسرملا ثايمكلا نا فاماو
 تقلي سما موي ىتحع ةيئاجنلا داوملا
 نهم رابع سمو نط "ا فلا
 ثاسلممو ةئورتممو للعب ..بيلح
 .هكاوفو ةفلتخم

 لوؤدنا لجن نم نا بكروشت حضواو
 اهعم تانداحم هدالب يرجتا يتلا
 ايروكو ايلارتساو اسمتلاو ؟يئاطعيرب
 يلع لوعصلا لجا س ةيبودجلا
 .ةيئاذلا داوملا ءارشل صسورخ

 انيثا

 صريبف ن
 ىسيلمارك نيطبطست م يئانوس؛ سيئرلا عمتجاعاو انيثا
 روزي يالا بويليساغ جروح». يمربقلا سبئرما عم اميت١ ف
 , ايلاح نانويلا

 نا اهلون ةيمسر رداصم ىلا سيريدتيشوسا ةلاكو تدسو !
 تاهجو لدابدو صرب يف عضولا ثحب لوح زيكرت عامتجالا
 .كرتشملا مامتهالا ثاد اياصقلا نم ددس لوتع رظنلا

 يناثوهلا ماررولا سيئر عم يصربتلا سيئرلا عيمتجا امك
 نيلوؤسملا رابكو ةضرامملا ةداقو ,سيكاتوستيم نوطنطسق»
 ,. ةيئانتلا تان الحلا تيحمل

 ةدايث ل لوألا سسا اثيثا ىلا لسمو دق ويفيساف رسيئرلا ناكو
 ,مايا ةلالث قرفتست نانويلل لمع

 رودافلسلا يف ةضراعملا

 تالسيملا داسيا ةسيساستمل ةسن دسفا
 كح

 عيلخلا يف راوحلا
 .طقننا راعسا ضافخنا
 ةيكيرمالا مهسالا عافتراو

 راعسا تطمع + عاو- كرويويس
 ٠ مم“ برووس وأ 4

 مدعم اهلا ىومسسم يسال ل لصنل نون
 ريثات تحن كنذو .يشالإ با 5 -
 ديسلا ةوكهدل نظعشاو ةبانختسا

 راوحلل سمس مادع رئاقلا سيئرلا
 ديدسهتلاو جالسلا ةعقرق نم الذل
 برقا

 ىلا ةيسئرفلا اناحصل# ةلاكو تركذو
 | مهلست .يسايقلا طفلا ليمرب رعم

 رادتمب حرت لبمملا / ينزل نوياك
 ءاثالثلا موب ةيراقن تارالود 5,8
 ارالود ؟19/, 194 ىلا ليغ

 راما بمقترا ربخا بباثعل نم
 ناعا تلهيمو مدشب ةيكيرمالا مهسالا
 رهشا 4303 ديم اهل يوتسم

 لاق لا دف روح واد رشؤم لصوو
 عافنراب ةلعقم 70١,4 < لزالا يما
 تنم يلوالا ةرملا مدسو ةطفب ٠ آل+

 | هيف رودصخي يثلا رهشا ةئالث يلاودح
 دك ناكو هطقث 77 ٠ رثؤملا محج
 | لوات 15 و ةطقن 553,901 لخس

0000 
 وخر كرويويب كروب يف مهس نويلم
 نيرلب 34 فشنيم كيلا لسحب مجرم نسبكأ
 موي تالمانللا هس ناكو نساللا لوالا
 | نوملم ١74 4 عل دن نماملا ءائالثلا

 مهس

 ةهبج تسلعا جاو روس اقدم ناس
 ريربصتلا يترام ودنوب اراف ريرحت
 ةيدع_رودا ١3 ةبضرامملا يتطرلا

 كلذو طقف ةحاس ستالتو تسا هدم
 ةسنا سارو داليملا ديغ ةيسانمب
  ةيدئاسلا تاءاقللا ليهصتل |

 ةيرس رجلا هيفاحسحما هنن الو بوس دو
 دق ىنوكتس ةوطخالا هذه ةهصلا
 يتلا ةندهس لا ثاومدلل ثباحتسا

 رؤداؤلس ياس ةقتاسا سيئر اههحو
 سيئرلاو اربفير عروتر' رويسسسوملا
 .يمايمسصيرك ودي رولا

 .ساكادا ةهبحلا ةدايق نايم ىاشو
 دهيدسهلا ىلع ءاقبالا ديرت هبوكحلا

 مايعتا ةياهم لبق ليرت نا اهيلمت
 نقو تاصواشم قيرط نس بابقملا
 رانا قالطأ

 7١ لبس نسش ةصرامما نا ركذيو
 اهستو ةبوخه نماللا يناثلا نيرشب
 لالخ نمقعاب 8٠١ جرصم لآ ندا

 رامتخعال للدو انوي رثثل هس
 ءاهيلاطللا ةياعنسالا ىلع ةيبوتحلا

 ههمخلا نب تايوافلا ام قل هب
 0 0 و

 لا لصوتت ةذيسو فاخم# ننختما
 ةذخ عصب لماش راب قاللطعال فمو

 مرته دمم ةرمتسمللا ةياهالا برخستل
 نم رثك" عرشم ىلا بما ىسلاو ماوعا
 ىروداقتتسا ىلا نمنع

 دمدا هداه -

 اا

 نييئادربلا لبقتسي فاحسغلا |
 زييكافولسوكيشتلا

 طقس مساق ليطسلا لبشسا
 .,وؤسملا هثودسلا ميزو .فامحبففلا
 يساازسلا دفولا سم١ ةيحراخلا
 ميستا ةيياثرب يكانولسوايدلا
 ا سسم اس بالسوبر م

 تهجر .دامب ةلدادقلا لاةثم ىرتسو
 لل جاضوالا تةروطب رجا لوج رطنلا

 احيا درورصو يمرملا جيلا هقفع
 عصخل هتداعو ةلئاشو ةيملس لولخ
 ل ةمظنملا اهبس يناقن سلا لكاستملا
 دبات سيئرلا دينملا ٌةردانم موه
 39494 ل15 ل نيسح مادص

> 
 وسغايتئا

 شوب نالبقتسي ناراجفنا
 نلف نليثد ف هةمرشلا رداهم تركذ

 لنا نود .درخشتا ةوقلا ةظلسوتم ةفسقا

 رارصاب نيسيست اهنكلو ايارحص عفوت
 فنا برم -وخايتماساب ى ءامبو 2١ دنولا
 مالا .ءاوق ترغشسا ثيح ندانلا
 يكيرسألا يسيئرلا ةرايرل اسجت
 .ء شوب صروح

 ةيسيرنلا ةفاحملا ةلاوو تكعمو
 ةهبجلا نا اهلوق ةقعرتلا رداسصسم ره
 ليوئام», هفرطتملا هايراسيلا ةبمامرلا
 نك اهلهلوؤسم تئاعا درغيو دور
 .كلاباينبلا تارملا ف امك راجيبالا

 ثرجملا دق ةذلأاب مولع باكو

 يف ةيكيرسالا هياصدهلا عاما ىلؤاللا رسما

 ميو نع رقست لا نود «وغايتناس
 تلشت ؟مك ةيدام رارسكا وا اياحم
 يف يودي حنص نم ةقيدتل ةطرشلا
 ثناك ةيلصدتلا نم ةبيرف ةيبيدحع
 .سبملا مامعت ةيوصم

 يف ندالا لاجر ماق ىرشعا ةههدع صو
 نيرهاظتملا تازشع لالتاكاد ننيشت
 تثمثتم ثيدح شوب ةرايرل نيهراملا
 رمابنش نم تائكم تمم تاره ات
 ىولخ اوقشسر نيذلا هفرطغتملا راسيلا
 ةقراملا لياقلاو ةراصسلام نمالا

 تاون تدرو ةيصاعلا عراوش ىف اوماقاو
 عطادمو عومدل" ةليسملا لبامللاب نعالا
 وايملا

 ةيسنئرفا ةيسايس رق ةيسايس ةمزا رداوب

 / ١ ليقتسي نويل ةيدلم سبئر
 يلوفيدلا عمجتلا نم
 نويل ةني دج بن بئاب راون لاشيم نلحا

 ةييس ةييدطولا ةيبمحلا يب
 نس هلئاقثمسا اهلي دلن سيئر منام رملا»
 0١ ةكرد ين وبعمالو بم المك هسيحبم
 ماد انيهو ةيروهمجلا لخا يع
 ٌديسايسلا

 ةيسرنلا ةقاحسصلا ةلاكو فلعمو
 يفحف رمبألم لالخ راون لاشبب نع
 غي مث ها هيوق نويت يف سما مدنع
 ةيزوهمجلا لخا سس عمتسملاب ىرصي
 يف ديدجتلا نمؤي لأب ريد برخك
 عمولا نإ ةينهولا ةيسايسلا اياد
 هاج
 ةيدضو ةيشاطتنا راقعا , دس م 0

 نيدلا اضيا ليثكث مي نا يف لما ةمماو
 ةيسفنلا ىلع ىلثب نوقئأوي اودودي مل
 كلذو انعمتجم ليلسسيو ايامقلاد
 , ةرارقلا ةطنس بميظلا ماع ةداطال

 يسأث ةيذلب سيئر نا نوبقارلا» ربو
 ريغلا ةيسنرللا يدنا ريكا
 ةيسرفلا ةيسايسلا ةايحلا روك دم نم

 ةيبمايعلا حئاضفلا اهلشن يقلآ
 مسن مايقسنلا نس ةبوم اهزهتو هناجاو

 سر ادللا ةّذم الل نم بعكلا تاثف
 ةافقلاب ارورم نيعرارملا نيعرا لا لا

 دينلا نوئجاللا
 بسلاسطي راليوك يد

 ةلجاف تالعاسمب
 نيمآلا بلتلع ب عاوز  ةدحتملا مهالا

 ييقاح دسلا تدجتملا ممالل ماعلا
 0 ءبدلتم راليوك يدا ريزعب
 تا ىلا اهتمي» لصت ةلحابج
 سس ١١-56[( يلاجحل رالود نوبلم
 نيب اهلا يب بثت نيذج اللا نم نسخش
 ,دالسلا يف ةيلهالا برخلا نم

 سيرب كتيهوسيا ءادنا ةلاكو ندلمسو
 همس

 للا لوالا سيما "0
 اينامت (ايفورنم) ” هيرميللا م

 ثقثو «املاو هاتللا مادعبا نم يتاح
 يتفا ةيلعالا رجلا ءارخع ضارمالا
 ماع كبس ناليلا ف تقلا

 ٍلاوج نأ ىلا راليؤوك يمن رابثار
 نم ديدعلا نوبافي لفإع فلا

 ةيبنعلا داوملا ف صللنلا مارجج ىعاردألا
 .ىرخلالا تامدخلاو ةيم-4او

 يئاطيربلا ناكرالا سيئر
 وكسوم روزي

 ناكرا سيئر أدني  خاو  وكسوم
 تيرك يد لاشراللا بلا ىلسدحلا
 لاهتالل ةيبسر ةراير لماما نسنالا
 .ماهإ ةمبر) قرغتست يتبن سلا

 ةميساموبلبل رئامضم ترس“ دو
 يرتسملا نا سما وكسوم يف ةهبادعبرب
 عم تاثحابم اهتيرفلا
 ةيقينوسلا عاقدلا ةرارو ل نيوؤسملا
 لئاسؤوو ,يبوررالا نسالا اياضخ لواشت
 ءداوقلا صيفخت ةدهاصعب دسدمل
 لدانت لآ ةفاصأ طراغلا قف ةيديتدملا
 ةيركسلا بساوسالا نأ مارثلا
 ثلد ةبلودلار ةيميلتالا لئاسسلل
 نيب تاغالفلاو لرتشلا مامتفالا
 ,ةيركسعلا تالاعملا يف نيرلعلا

 ماسقلا

 يضاملا نص
 هصرم بيكدب ب عاو  وركسوم
 نم تارحفبملا ةخئاكد يف ةهضخدم
 ةليدغ فلأ قم ريثكا لوهتم لاطنا
 اهيلع ررتملا مب ماعلا دعو ةريعص
 هةيامئا ف نسرالا يحن ةينوقدست
 يق رابتبب ةرمجتب هطيحملا ةيحايسلا
 ةمحاتملا ةسيلوسلا ايلبزراك هقطدم»
 ايليف سلا
 كبلات نا ءادماربلا# ةفيححم سامو
 دامت انهيلخل روثحلا من تارخجملا
 ميد مهل راخفما رثا ةياملا لظبشمب
 ؟ يسيلمر ةيالصاو اس نوم رع #6

 يف مهئاوحم عام. ةريلعج حارب هلل !
 ةياهبا

 دل نا لا ةفيحملا تراببشاو
 ةيملاصلا سرحلا يلا مورست لقئانقلا
 لراعم هفطبمللا بدهش ثيرع ةيماثلا
 هينيقوسلاو ةينالالا يفوقلا نسب

 ٠لا

 1 دثعلا _ ماش56 + م/5 1ث بوحبا

 ناسملرسبلا لسحو لسخو ءىراؤطسلا ةسلاح حفر
 سادالفمب سيئر قلع ب عاي اك

 عقرو سما ناملربلا د اسر نهج سيخ
 نلغ انهسمإط يتلا مىراوطلا دلاج
 ايا يساذنا نيرشت 0 موي مالبا'
 دقؤم هبوكت» هنل ,ةعمبببم :ر هلا بولا
 هتبافتسما بافع» يحتمل لول

 ةرثس ىف يتدالقس ةعاد" تنانو
 ةماجتسا ناملردلا لع ,انشرا يآ ةضاخ
 .يتلأ ةسهئرلا ةسمراملا' باربج) نمل ذدلا
 ويصع ١ -١ مصغب يشيدا ناكرسلا ربثعل
 تاباخببا يف حتا هماو يلع رش صح

 .اهباو اريزرب تدهش
 ةافق ردك نييعت داشرا دكا

 دصخحا نيرلا بفاهش ايلهلا ةمكثشملا
 ةيلاقببا ةيوتح سأربل سيئرلل ايئان
 امك تاباشسالا عءارجل ينيب يلا
 تاسهش ةصرابمللا بارقا 0
 ةلمج تع يتلا اههسترم يبدا
 رسمأ مايحصل ديما ماوعا ق0 لاول
 لوألا

 يندملا باهش
 اهحشرم دمحا
 سيئرلا ةفالل

 .وب هتلاقتسا نلعا دق داشرا اكو
 يطراعملا تصقر نا دعم يماملا ءاتدلشلا

 ريل ةموكحح سري هبا معرت يتدأ
 مالس ةبمط ةؤمتسامو ةدساف ةيعرش
 موي داشرا اهسرط طاقن رقع تاعست
 .يغاملا .ستئالا

 ةيئاشدنالا ةذجنلا نم داشزا بلطو
 1 مئاكربب نتاباختاا ءارجال داذعالا
 .روتسدلل انلو رهشا كثالث لالخ

 ةسلخ ددفل اعد 3 داشرا ناكو
 قيدصتال تبسلا ابنا ناذزبلل ةمادع
 ار هال :دقؤم سيئر بئان نييحت يع
 ربط نوكيس كلب لحاش مارس يأ نأ
 ةيسيئر هلا ةايجيعر امأ ,يروكسد

 . هعب نوفلتكيف
 بزح نيما ريدقلا ةمالس لاقو

 دمتحال هتييعت نآ ٠ ءولا ٌسنالعبب
 نالربلا بنايج نم قيدصتلا متيس

 ,نابديريلا كلذ نم الدب يل اد

 .اوت هله مت يذلا
 ديل ةنصرامملا باذتعأ مقاعم 0
 ماع ةيناملزبلا تاباطتنالا خدمات

 ايتاج بزس اهلالخ زاخ يثلا ١
 .بيثلظلا ةيبلغاب داشرا همعرتب يذلا

 باهش تقؤللا سيئرلا بثان لاو
 نوكتص ةلجاحلا هتامهم نا لسيحا نيرا

 00000 ماصوالا هداعاو ماسلا ةداسغف
 فيقلا يلابجشا يلقب ناللتلا نا ةيمييطلا
 ةكرشلاب بظر را يبلا

 ىيعتب هصرافلا ءامغر بهرو
 مايه ةنلاخ تلاق ثيح ذمخ يمافلا
 نأ :يمطولا شنالعتب تره 0
 ةمهم يابا قودا يضافلا
 يتلاو يالبلا ىلا هيطارقميدلا ةداحلا
 .اريثك بمشلا اهقتحا نم ىحنم و ىماغ

 دجاو ةميسح ةشيشلا بنان امك
 ةضصرامملا نأ :يماوع برخ ةييعر
 نلوكيس دمهعا يماقلا نا نم ةقئاو
 ةءدسض لذلك لالببلا هيرخحوي هييسوب
 همرالا

 غءابتا ةيناكو تلقد قحال اس قو
 ةموكحللا مساب ثدحتملا نع 2
 ربجم نيسح شدالتثب سيئر نأ هنوق
 عبكل نسما يصير ةلكلبسلا متم داشرا
 .نيذبلا باهش ايلملا ةمكحللا ةافت
 .سيئرلا اتقؤم ابنان نيع يدلا دمحا

 ربديس دكمحجا نأ ثدتعتملا .لاثو
 .تاباختنا ةارجا نكي ل لذ بالملا
 ىلبغ ىلوتسا هيئذلا داشرا د
 ماع يومد ريغ يالقنا ؟ رب
 يضاملا و انالبثلا موي لايتسما 3
 نم تارهاظتلا نم ةمسساو ةلمج دهم
 .ةفراعلا) بارحا لبق

 ىلا ثسعلا ثداع كلذ نوصغ يفو
 ةييعاع اكد يف مبا رولا
 اهمقو ىلا دونت ةارحلا تأدب تيح
 بارضالا نم مارا ةيئامن دمب يعيبجلا
 «ىراوتعلا ةيايحو ماعلا

 زمباك شدالغشتب انفيبعممم تردس يقم
 معمم ةموكسلا ناتديؤحلا الافشن كييذلاو
 دق امهيف نولماغلا ١ ناك نأ
 ضرف لع اجاجتخا بارضالا اوثلاعا
 ال يف ةبافولاو ميرئراوماعلا ةلاح
 .يعاتلا يناثلا نيرعشت

 رراوس# ىلا دومت ةكرملا تاديو
 هلع اسنلل بئاكلا تياعتماو ةنيدملا
 لق سرادملا اما رصاثملا مظحم جتفو
 .لبقملا عويسبالا 1! اهباوئا حتهت

 ةسعراملا .) روص تلتخاو

 ةطبار نم ,دجاو ةنبسمح ,ةطيضطلا
 برزخ نع هايم 8[دهلاخو يساوع
 اا تاهشصلا يينطولا يعدالننب
 ارألا ثرذح يتلا فضلا نم دي دعلا
 .ةيليثتسم بعاصم نم اهتايحانتلا ف

 د جامنجا

 2 تدفع ل عاو ا سنون
 سما رسوت 4 اهابنخا ةيديطسلفلا

 ةلود سيئر تافوغ رساي دمسلا ةبمائرم

 ءامقللا تحب هلالج مت يطسلا
 مري دادلب يف نترج يدلا يشابرلا
 .يصاملا ماعي رالآ

 اتئلا ةيدبطسلتقلا ةدايقلا تصئو
 31 ةباتلا اهبلا لصور يتلا
 طيارتملاو لماشلا للا يلع ميكانلاو
 اقالظنا ةفلدملا ايامشلاو تامرأ غيدحلا

 يلضر ةيلردلا ةيعرمتلا دعارق
 مك بهشلا ةيصت

 ايسلاو ريصكا ريبقت ف هتلحو
 .هنظر ضرأ

 مارجا ةيمحأ ىلا ةدايألا تراشاو
 ةزسالا تالاصتالاو تارواشملا
 فكما ةذحو ناخ ادهكأت ةداقنا عيسنج
 . ةيبرعلا جلاستاو

 اصطش ريغ رجو عرصب

 ةرئاط مطحت

 ةيلاطيا ةيركسع

 ةرئاط تطقس - عاو - اهنولوب
 2-2 ةسردم للك ةيلاظيأ ةيركيسع

 ا انس كداح ا ناربلا
 .نيرخا ابهطش ١ يلاودح

 نإ تدحتم نع رتيور ةلاكو تلفن
 مب نم ثالثا نا اينولوب ةقطنم بتكم
 اري ناش اقهارملا نب يف ةمدخلا يلتقلا
 ءودجي

 ةرئاطلا نا ةيمرشلا تناق
 ماس ل تلق 11 سام رارط
 اى دبصعأ ةيذلا
 الطبل هجاو نا دمب اينيلوبل ةيبرخلا
 كلب ةراشا لسراو اهيف لكادشم

 ةطورشملا تادعاسملا تضفر ناتسكاب

 ةاسبا مالسا عمم رستوستسلا فسيساكمتسا يكب رسما دسفو
 مزقسا ىلا لصو . عاو . نايا مدان

 ةيحراشلا مو ص ا نسا كانا

0 
 عاللممملا يد نايك نانا

 ةادسعاسملا لشتسو
 الدج ثراثا يتلا ناتسكامل 0
 .,لالهلا ل ةيممايسلا ظاسوالا نيب ريم

 ذا يرحي نا ررقخا سو
 2 رطامشاتي رريرجت ةديسلا هسا

 نوؤشل يكيردالا هيجراشلا رددذك

 ناثيحابب ايسا برذجو طبو#ا قوشلا
 امك نيهباتسك بلا نيلوؤسملا 1

 لآ ةرثيذب ليقخا عوربسالا ؛ناور
 تاطاسلا تدسبا نيم ,ناثسلاب»
 اسالا لالخ ةيئاتمكاسا

 اة

 ينال انا وي دك دلل قيد اون ديدجللا ارجل سيل سوئر ا

 7 لب لك مالسأ و
 ط يفوت دلل دوهتا
 8 .8ا ةدبعاسلا

 ,نايسناللا عم دودحلا
 3 نا

 املا لوالا ييرشت ىاوأ
 و دابا م ةمؤلح يلا ايوكسملا
 م د ةدهاسما لمجب تخب ديمت
 رالؤو4ب نويثم 50+ ةقئابلا

 ناطبلاو ةودلا لوس دايك رقوب اديس

 عقدا ريزو بكاذ موقي ا م و
 يره يلوا نمأ و يكيزمالا

 احسب و زر وا ىلع ةيسسيكي رجا ل لس سف

 ةيشيمبس ثركذ  عاو  صسيراب
 تايالزلا نأ ةيدمدرنلا «نويساريبيل»
 رالخل ةفثكم اطوعط يسرامت ؟دحتلا
 لسكوب يف ايلاح دلعنلا تاجلا رمتؤم
 تالرادت ميدقت ىلع نييبورؤالا رابجال
 معد ضظخ ةلاسمب قئعتي امين اكاوزلا

 نطنشاو نا ةفيدحسلا تلاسقو
 لالخ لستورب ف اهتالفع صرمتست
 و ةئام هين كرتشت يالا رمتزملا
 اجا دعاوخل نفوس يذلاو لودلا يم

 نوسدخاسي اهيفوافم ناو هيلودبا

 نوناق ليدعت ىلع اجاجتحا
 ناصسست ونيت" يف ماس با رس

 سيما ةكرعلا تش - عاو- انينأ
 هينا تحد ماع بارضار ثا نانوهنا

 ماعلا نيه قلل ناتيسيئرلا ناتباقنلا
 مورتم ناقرامت ناتللا .صاخلاو
 هتعصو بارصالا قدح ليدستل يومات
 نيطنطس# ةيساثرب ةظظااحمملا ةموكسلا
 . سيك اتوسسيتاهد

 نا ةبسترفلا ةفاعلا ةلاكو تركدو
 ييبابويلا لاما ماعلا كاختتالا

 يزطوملا راستاو (وعس 9٠00
 ةرطاظنت اظن (وصغ للا 7- +) ماعلا
 اتينا طسو نامزبلا ماما ةريدك حاختحا
 7 هشتادم مكل ثيح
 رابتخا هدفا 'بارضالا ةكرح ا

 .وتسا 1

 رمادي 1 ا 5 0

 . .يصاقلا ياسين نم
 يناقلثا ناقباسلا ابارشالا دا دقو

 ىلا يضوطفا نم ةيغمغم ي نادوهلا ةلكعدا

 يلع .يصاقا لوكا يل ةيوصتلا مارجا
 حالصاب قلعتملاو لد وياما نوداقلا

 احيرجو اليتم البت

 ينيياه ف راجفنا
 بلاغ -غاو - سسيرسوا ترون
 اراخفلا نأ ينيياه يف ةطرشلا رداعم
 ناجرهم ءاهسا يدل لوألا نما عفو
 مياريربم ناتن) تالا ةدهع ياطتتيا
 هيحامت ( ليهمويديم يا 4 ديمسير#
 ثتسمال عقؤا ةسيماجلا ( يييريو ايرون
 احيرص 17و يلتف

 هام رهاأ هيلاجييت هلآكو بمعرو

 (ميدسسسر , سيان اهلون هطرشلا ل"
 باناكسالا يف رونقت اذهب رفوألا حشرل'
 نم ريش سدانسلا يف ةررقملا ةيساكرلا
 م ناك د داب نصي بن لاخلا رهشلا
 رثا راجفتالا خوفو ليغ ياكملا رباق
 ةرسفلا يئايرهكلا رايبلا يف عاضبس»
 هريدعو

 د نم تا |. ..ههلل
 لالخ تاباختنالا يف ةبييورؤاأ ةيراصتلالا ةهودجملا
 روههشا؟ا هنا نودكؤي ييكيرمالا نأ ء ماو . ةعارلا لاحم

 ع نب يذاشلا ١ يرنازحلا مو يرخأا تالاجلا 2 اولرسا ععا - عب : ضمد | اشم. قام لس ينل

 معبأ يا ره ا نك او ا جم 2 ةتس 0 1

 3 ف يرئازجملا سيئرلا لاقاو :
 ا نلميس ها ةيرئازطلا ءابمالا ةلاكوت |

 ] دعو بساشملا تقوملا
 "يذلا جادا دبتسالا بس كابافتنالا
 .ةموكحلا اهب موقت

 ام لع يف هنا ,فاضاو
 .نآلا نم رهشا انس زواجتي نل دشوملا و يعابشجالا نامصلا يبان ١ نب

 ارضالا نأ ةلاقولا تردسفب
 سيئر لوا ةافو اب ابل دج قرف
 يزيلام ءارزو ماعلا لقكلا نانو كلذكز ةيمصلا 1 ةزهجالاو ميلحتلا عاطقو ديردلا ركارسو
 تاهاطقلا ءذه نم بيدعلا ادب دقو
 ءرمساب قطان لخ] - ما 5-5 , لوالا سما ذنم بارقالا

 لول سخرلا دبع وكلت نأ ةيوكحلا | تبيصا ناريظلا ةكرح نأ تراشاو
 2 1 عا اريطلا 9 0س

 د 0 د نأ مصل (ريوربلا كيبلرا) ةيتانوبلا ةينطولا
 ىلشتسا ٠ | ١ بارجألا ةئرح ن اهيقظوم ةكراشما

 قلمةملا نوباظلا راثو لاو
 |بمذم نيحجرلفدسع ركمب لمشو ينامث يسم ال م ع قحاب
 ماع لا 54015 ماع نس ءارزؤللا سيئر | قباسوا 3 اب لعف دوبر طاقت
 8/١ أ مم دناب هتكصو يتلا ةسورامملا
 م لا لامتلل داعسو تابارصالل سهام

 وهو سرب لدغ عرش عصخي ن 0
 كرس دات ان اسلا ويالكل نظاف هتيسلا بيومتلل تار" رئافلا
 + اذه 39 0

 مثلا اهناليرب نع لافسسالل هدالب | ةتايناب تيوصتلا ا ياسا لك
 , ال8013 ماع جاجبلاب بجو يدم نايت ضاق روصخسو هيرسلا

 . ييغوربطم

 تيوكلا ةظباحي يف هيصخشلا لاوسالا ةبكجم
 علوش 11/1 خيراتنا اس رش 157+ بدعلا

 ديمسلا شسوي ىهن / نديسلا ىلا
 يدل ما 55 | ش١ *) متر يوغدلا جيوصم لصام قاسم يش دللا

 ريطنل اذغوصم م44١- )17/737 موي نرجو قمرغتلا اهييف بنطعي ةوكبحملا بج
 مدمخ دبعو ..فحصلاب مكفيلش ررقت مكنم ام' لعدم هيلرهجلاو وع دلا

 ,,نوماكلا قفز املخو ابنا ىوشل دكا رطتست فو عكروسد مج
 قار ركادبغ باهرلا دع ساظرت ررصاقلا



 كا ل ا ل
 ١ * رتمور كيل اقو بيميسنو

 وسل ديلا إ* سسسيب يب للا

 نامهملا ل اهجاو
 نك يلا رداسعللا بوو

 همن اننمع 24

 دوقلا

 ييمش# ىلا

 اسيتإلا ٠

 ابامفدي .١

 دبا

 دا ل
 اه راسسالا
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 عما 3 هين تمس وكن نيدلا اكيرمالا دويتسملا ددط غضي رم

 راسحجلاو مس

 برعتل برهلا
 لح زيرملا راعشلا يخاملا

 هيزعلا طقن + راهش وهو يالا

 نيب عارص#ا
 0 وجسم اييوقلاو يبرصلا لرصالا
 دلل قفتما اهنافمعو ةينويبهص#او
 نون هل ناباط ,يداسلا قيتقسلا يي

 اورماتن ماكملل تارطرخت معلاو

 ناز لم ع ل عاوجلا ةدقفلا نار

 ةهيرح دزمط ةلس+ نا ووسلا نم لفجت
 رلقالا يلع

 بسمل نا كاراينللا «قهلا ا نا
 .,هيسفتول هرمنا ْ

 :.ةيدمحإلا 0 يدا

 ىلا , يس را تين ينقل

 0 مهتكلو بوهشلا الكسل
 دهان 4 0 سفير ايدل ري

 تتهالاو .نيربمتسملا
 لاومالا هذه هيا 0 مدختمأوا
 ةمالا مم ةيسويهضل# فادضالا بوش

 تالمعتا مه هل اهتم 1
 .ةيردعلا تالمعلا دط ةيبلجالا

 لييمثتا رجا هزج مدشتساو
 دم ةيديرطتلا ةيزادصتسالا تافيايتللا
 يياعلا روستلا ثاكئرح
 ءههس تارايثملا مدفتتسل مويلاو

 ورغن# ثاول

 ةيورصخلا كراقم .. ..كمأ“
 ينارمل# ليج هنا ,قحلاو

 اسذسسو ةعوتنم ينآلا ةكرمملاو

 هسياقم -يق'رقونؤفلا ريوستملا ف
 هسظوملا كلذ لا افاسقم , هفشؤا ددمخ

 مقاصلا هده يلا جولولا يف هيرتصلاب م
 نسل تاكوصون دروصللو  ليمحلا
 هيصور يمكمم نا روصلا اهنا .اواخب
 هيمي ابجنبم هي ؤ رو يق رع يمعحي واين هلا
 ميرم ياذل' بدجتلالا

 رابط ١ يابس ىلع مح _امفلا روسؤل"
 دهشلاكل ىلع اوددخلا سفلا ىنروسفتا
 صخب مارا هلو نيوصنلا رقب مامتهالا

 نفثا اذه نم دقن راوخ اذه , هسركب
 لممشلا

 انه
 يلارق ويوفلا

 ,هياذ خفاولا ف نمت هسنومبسلا
 اهني لخدب هيوار لال نف

 وصلا ةضاطو ريوصتلا بامرابسم
 ايناسأ ؟رود نيحلا بيلو ,لطلاو
 ماذإلا يهف ارساكلا ابا ,دييصوشخ
 .ةعابصم ةيصوصخ نايقلل يطفي ينل
 يل همعرمسلا هذه خيتي اهذعن

 ,عسطظلاو نسيمجتلا هير
 يذلا عادسنالا يارطوبوفلا نامفلا
 هلا رهوعميلا ريس مهصضفن .ةديرب
 ةدك است ,ةدعدحل تاممف اهسف نال ظقع
 هيؤرلاب ,يلكن ال هيه نكل مطقتلا و
 ينانفلا ةردق هلاد يه ةيوازلا راممهاو

 ريوصبلا هلا سلو .قارخوبوملا

 ناسفبا ةييصرشسم
 ؟عدمللا

 ةروملا حاضت للبت ادام ©

 < اهلمسف وا عيشجم

 وي ىلا هقسنب دروصا
 نأ راما“ سكني ل حاجب الو دج

 روسفملا كميت نمو .روسفملا دونيع
 عييجوقا دست ل ررخلا ةدهاسم
 انبات ةروصم روصملا ىطظعي ررجملاو
 روصملا ف تاواققلا ل اما .تادح اعل

 .بالايزبالا ءاطشا ىف ررخلف دعاس

 نالا .ةيهكدصلا تافيقجتلا ل كدكو
 111110111 ادلا لباكست وللا هروصبلا

 قار رسوملا روسصلا٠ ارغب نيأ نمو 9
 ؟ريوصنلا متاع ىلا لوخرلا ححاسا

 مربشلا ةيدلا ىسمادسنو ,الوأ هياوهلا.
 لالخ نم ةرمج- يوكسر ,بقولا وررم
 سروصلا لامعا لح عوطلاو هيافثلا
 اهشب جايخلا هب اهي لل دكو . ملاعلا يف
 .هيلامخ رتكا ىرخا 'دامبا هبطخم دا

 ق4 اريماكلا عم لماعتب فيك ©
  عرمسوملا رابتخا
 ةريماكلا ةلاو , ساسالا وه عوصوملا_

 تدل اييح مصس اعمل تييعسي ل ص

 انيق و وصل 4 حاط هك رمل ساشا
 ,قموم

 © هسملا 3رؤسعلال لبوههمم رك امو #
 ل دطسرب هلاجسي رياكيتا درومتا

 .بئؤألا رغب عم عن .روصملا با
 اهس ]خدي يبلا ,.هيفلا دزوشلاو
 لل برخاو .هنباد هلاخ ىف .رزاكلا
 ظيبرب وهن ,٠ ايشانشلا. مومو ادئم
 هبنعامتجالا ةايجلاو هسلوميعلاس
 هيصخصلا ةروشلا انا ,عقاولاب
 ادحنو اًنذخ رومد اهنال بحت

 تبلجتج ةرشئاخ لوا يف اب ©

 < اهنبد

 4 بكراش ثبح اذا ا
 ةيسعارتلا ميممجسلف يرظملا سرعملا

 هرثاجلا ىلع فكم دل .ريوضنملا

 يبارت قيرظ ,هطفللا عوضومو .لوالا

 ”يوار ترتشاو ,تالياصطلا هفوق يتبع
 ,قنالا عم هياهب قيرطلل بيطعاو

 ريس

 يدصلم يل وسخ عيل مسا لسن و

 ندر ادس لل باكراسملا مها ىف امو#
 ؟ هج زاخر قارحلا لكاد ويوضنلا

 هيعامجو ةيسختش ضرامم بم فل -

 اه ةسخوب ف نود ماكر اشم نادلو
 لضصربصفم يلو .'مسلوفز ادملومو

 ,ويزل رييبوب ربدألا

 روصقا نانقلا ىف ىرتس نأ يف ©
 دعو ١413 دملاوم يحامم ياك دبش

 لمشو .19031 ماش ىف ربوصصملا ترمس

 هلخم قف 15 راع ؟ةفاجنملا 3
 ,هب ريثكنالا فللاب ةر ناسصلا .يازيجلا -
 راع لوألا يمحُمسلا ةمرتم مدنو

 ماع ينابلا يمخشلا ةصرفمو , 1839©
 هيئود سراعم ين كلراشو ,ىةعف
 .للاراونونلا ربوعنم# ق ةعمسشس
 ةيفارتلا هينمكلا صرامم لو
 ريوصتلل

 تن ذاق ' 5
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 يناشالا ءاناب تراتما تخاف ةنيبا ةيسئوتلا ةبرطلا

 .يتارعلا روهمجلل ةبيحملا
 :رهتشا :نيريثكلا تبرظار :ليلثا يبحم لكلو لدلل تنغ

 نم هتالاتو نل نم اهيدل ام لك تلهعاو ؛مالسلا دالب يف تقلاتو
 باجعا نم'قحتست ام لك اهنف ىلاشع

 دلاد ةديبرخح نع ©

 ىلا, تدتمار ءاهليج تايرطمل فيغشلا ءانفلا تطخت

 يذلا اهتوص ةحاسم نم ةديفتسم ةليوطلا بيرطتلا ىناغا

 .يلدجلاب توصلاب يطمبلا ههّبستي
 نوسح ةموسج ربكلا يسثوتلا نسللا مه اهقيرط تآدد

 عم ابيرق يقتنتسو .اهدالب يف نغلا شرع جات نم تبرت:او
 هذه مالسلا دلب ين مالسلل يضتث يقارملا رطقلا يف اهيبحم
 ةيدغالا

 حورب اضهلشغ يوان حورصجم مامخحلا عيط
 دورطم مامخحلا يش

 دلوفيمامخلااولخ

 برخلا رات اسنيفكي
 بتق ةبشبب لكب
 ناوخلإ رشبلا لك
 ناوشعلاو مسكظلا

 يتب داني ناملا بحلاو

 ناسئالا عم لشياحم
 لونيي مايسحلا اوبنخ

 دوجلارانولالهااي
 ارو اشطو رداسمغ

 بصلاو مالسببلا ميساب

 جارقالل  ينتفلو

 ناردجلا يلشس بمتكت

 سائلا بولخل ىستت

 ينيفس رضخآلا نصنلا

 ناصميا نضطولا بسح

 دوجوم ةابيحلا لوط

 يفلخملا ءاطقلاب بحرب
 نيصلخللا ييلتاعلا لك ىمجتر
 نارملا عانب لجخا يم
 . اهيقمو

 نريرتلبلا دوهج ىلع ينتنر
 ةهيييلقملا هنوردو ةيويوملا
 ملعلاب هللا يديني ىبلا

 هيشاش لالخ نم ةقربملاو

 شكلو ؛ةيباملا ءانقلا نويل
 ماسال يوسكي نآ يىبلمتا
 ةطعاجم اهننو ,تاطفاشلا
 ظطافدلا ل بيسعي ,تنوكلا

 هقيانهإو ةيناثلا ةانفلا عمانرب
 ينبكت يتلا ةيعتلفلا سوردلا

 ل انمون افريس ةمءارقب يالا

 '.ءادنلا» ةقيحم

 ريجلا ةءارعب ريمتب لف
 ءا ةيعاب نيييدم ىمونلا
 ؟؟لاخلا اذممأ موئلك

 نامئس عايز 9*9 هيئدرالا «روبس

 ١ عج , دناابجاج امان هيج سه طا هز مسخ اطعباوج لايج ميكس + 7م اجت ١ ماب جرحي يابجعجلا اعصاب نابققلالا ١ *

 فيلل

 مالسلاو نالخلا هبلس نام
 هترخآ كرن نم 2و هبرخال خاشد كرين نم دكرمتم ننبل

 .اننمح امهنم دخلأ نم نكلو .تاسدلا

 ا ةسفب ىلا تيوسكلا نم اسهار# يلق يلدا ةاهز

 رستقلا يام افا لا زثو

 «لاسرلا نس :بروهسما
 0انحل؛ ,اصنلل داهخ يسدرف

 نس درالاو قارعلا يصار معاش
 تبيركلا هظعانسم

 ردم ويفرح ةلايتتساب اكو
 ددابصلا ريس ةناما بمكم ماه

 .سرفلا ثحمل) برخإ هيرظقلا
 ينك ربشلا#

 يسرا هلاجرلا ياكو ؟ده
 سرشملاو عممادلا قو ققطنا دن
 هلي احب نم يشاللا رهشلا نع

 لا ةيسوع مجبر ىلع بنوت
 لع اريبقي قاقعت ل١ ةملخر
 عرفلا هيومن ةراريعاو ةييحرف
 نساصمل اميلانز لصالا ىلا
 عميس قيفشلا يسدر#ا بعشلا

 ١ هسوفور يناربلا بعشلا

 ههحاورم ل دخاو ىندستح
 .ناودعهت“

 سواهم ١

 - ةتاسفالسل دحوم يبوروا فتاسق
 ماقرا دمحوت ةميوروالا ةخومجملا ىادنم ءاررو رزن  عاو لسكورب

 نادلب عيمتس يف فاسساو «يناطمو هوضب كظرتي ىم هماعالا تامدخ

 1557 ءاع ةياهم لولسي لل ؟ * ١ اهمهر حيستعل ةديجوملا انوروأ
 رطصي ىدلا ىبوزوالا حئاسلا همدجخ لا ءارخأالا اذه تدهبو

 ىدلا دلبلا يف ىلجلا هتاعالا تايدنع هير نش ثكسلا لا انلاخ

 ةحالا يسما يف نوكف امين تكولا يمقن هيف نرمتتي اهم ةرزرت
 هبيروغلا ةئاعالل

 اضفنا راو دبسا تسادسش  جانلاسع

 ” اهءابطا نا اه“ نابي قدا ابان هيكيرمالا ءاضقلا ةلاكو ثيلعا

 .رجدلا راودل ىراوللا غاضبلا راونل اذيدتس انالع اوفصو
 لكش ىلع ييريتسورملا ةدام مادختسا ىا ىلا امان براشاو
 نم فعحت  لزالا ضراوعلا روهط دقن لمبلا ل ىطعت ىقح
 ١ ةراذ ماغ هلوهاملا همكيرمالا تالجسإلل بايت ذيب راودلا ةرج

 هلخر ١ غ افقدع علب ىنلا
 لكش ىلع يميرملا ىدل ءاضقلا ركود رهظي را ماون لقمر

 مادهتا لا هنانسا ءانطالا ديقيو, نايتعو نأرلا ىل عاجواو ءويقت
 ل اهفئاطوب ءايثلا نم ةيلحادلا الا عتمي يدلا ةعبداحلا
 نراوتلام ركهتلا

 نم يأ بي مل فيدسإا حالملا لاجندا دثم هماب انساب  ثدكاو

 ماورلا نم ىا ناعي مل امك ةربمك ةحرصب ءاصنلا راو ءامقلا باور
 ةقحرلا يناثلا مرعلا ىف ايلمع هبم

 ةيلاطيالاةسمطرسشلا
 نوسب رسشس ناسك رسل ةوسمعسلا

 نين الز ىلع يصدقلا ةيباطيالا ةسرشلا تاول تقلا عار امور
 ءاويروفيلد ةييدمم ةبكيرما ةدعاتل حبات ايكيرما ايديح
 فيرهتلا همهتب عاصقلا يلا مهثناحاو ةيلايالا

 نربصلا نا لا ةيئاطبالا ,«اكفيبوببرال» ةنيحم تراشاو
 ىلا ةيلاطيالا مئاهملا س ذيذنملا بيزهتب اومام سيكيرم ا
 اهقميق تملي سماع ةدكو يركسعلا ديربلا هظساوب اكيرما
 ةيلاطيا ةريل رابلم 5١ ) لاوح

 وديدار كتابك دضني نآ نمي
 ناك بيحلللا ويدار راهج ىلا بايجت سلاصبا سول نم تانم ييدن

 اده فقوا دمع , ةيصاير ثايراس عئاتب يلا عمّبسيل هعم هلمس دق
 هبلث نرتخب يا نكني ناك سيسم ةضامر ويدارلا

 ىماملا ءانالتلا ثلطعم « يل ىراع هةرادس ىأ ةطرشلا لوقتو
 امدبع بتاهلا كاكا دحا نس يكيباكم عءاعدتسا ىلا رطصاو

 .اريم ايوييم انهرعا ليبخي يانانث هدم برتقا

 عسمي مل كلد يكل اهاما امهاطع اه هتطفسم نالحرلا هده فلطو
 تاتو .ةبيرت ةهاسص يم هيلع رابلا قالطا نم حلملا باشلا
 ةميدط تناك «حررس نكل فينمولا يله , ىل يراغ طقم ةيانمالا

 ناك ىذلا ييصلا ويمارلا راهتج ف ترقنسا دمر ةصاسخرلا نثع رشع و
 هسميعت بيحخ ل هعصو لغ باشلا

 هتاسب رشعاف « يق ىراغ ٠ا اما رالوف ةنم عم رارعلاب كيدقعملا دالو
 ل ةوخعم ب

 رغم سب شبا وكس

 .,هيتملعلا يل امش فلوس تثدع قوما بيايباآ ببي اممم م

 ةيكمللا ظوقسو قوراق». هنارتش سوي رفلت ليلبلا "نيج ون ممتت
 رئاس دمحم ةفيطلل بابك رك رجم ل

 لابيرسآلا

 سوو خام 2# - بسد

 ا

 ل ديف ل رص ينسخ

 ره هم اومع

-_ٍ 

 بيجي لتمملا هتلوطبس موهبو ةعلج 1 6 ل عقي كدحلا لملسلا 7
 مثيلا ىيحي بعرجتو يبارشقلا

 دمملا 2



 دسهف دض تاروشنملا فالا عيزونت
 ميشانما تالا نأ سما نبل ىلا ضايزلا نم نوي داق ركذ - جاو ء نقبل

 .صايرلا هييدم يف هسانلا يكابمالا ىو داما ي اهييروت عب دق هصراعملا
 دحر يف رتاجلا لييعلا مكحلا هموالم ىلا نوعدلا ررجسإبملا هده تيعضتو
 عارسالاب دهم لثلإا ناكبرمالاو درهملا مداخل ظاينزا تحصصفو ,راجبعلاو
 رمالا هئيقإ مساب هقورملاا هكافتسلا ىلا بقرتح] امك مهنايساب يبدساهلا
 مهناو ةلهجت نم هعومجم مهام مهسصوو (ركذملا نع يهذلاو بوزرعملاب
 نومرخي مهباو اهنيسدقو ةيبالسالا ةعيرشلا لاوعع# س انيش نوهتكذيال
 ءاسبلا ىلع نودتعيو يضاوملا لراسس نومهتقيو هممالا ثوهلا تامرخح
 مصب ي ناكيومالاو دوههلا عئابص بدوقس لا“ ةيجوتب نهي ورهف
 ٌزاجحباو

 حتفت ةيبرخلا مالعالا ةلآو دهجملا بأ نم ثن نم“ <
 بنكلا عاونا لك لج ق«ةحدختسم قلرملا دش ؟هناريد
 را ع يك
 -<رةيسفت بيلاساو ةثيدح كاهتقلا نم

 ةئيمملاو يب ةيبرجلا مالعألا ازهجا هيناطمتن
 مالعالا خيرات ل ةاوملا دض يوفي اك ةلمح

 يراضحلا قارشلا هجي ةلمحلا
 دض ةيلوم ةرماؤم يأ اهيونا#و امنت يقالخأ
 .مادعألاب اياه روق نوكت نا اهل هير مالم

 تاعاذالا درحح دنع ةثيبخلا ةلمحلا
 اهنكلو .ةليمملاو ةيبزعلا:حفيدصلاو نعي تاكمشو
 سئاجملاو تاعامتجالاو وهما! بالم :ىلا اهتليغت
 اةيضايزن# علشيالملا تاحاس ا تيلتعيم

 رارقو :ةوقلا ضارمتساب نات 541: 4
 تمتذم ةفينحص ت اراراوا 0396/3946 | 0

 ةييفت يذلا امو ؟ثدحب يذلا امذ

 ب 0

 5 .سب مأ شلجم

 .اهمقذ اكيرما دض بقنا قارعلا دض يكيرمالا بيالتلا
 ىلا وعدي راص قارعلا دنض نصش يذلا يفاعلا ماعلا يلرقاو
 لودلا ترثح يتلا اكيرماد .قارملا عم فطامتلا
 جرتقت تأدب هترايز وأ قارعلا مم لماحتلا نم تايصخشلاو

 .,هعم راوحكاو قارهلا ةرايزب اهيلوؤسم مايق

 نم رثكا نكت ملف تاعاذالاو فحسلا بيذاكأ اما
 ,ةعطاسلا ةيقارعلا قئاقحلا سمش اهنهتا بابص تاجوم

 عتمو يداصتقالا رامحلاو ةوقثا صارمتسا اماو
 نا :ةميكحلا هتدايقب هقارعلا عاطتسا دقف ءاودلاو ءاذفلا
 يثطولا سحلا ضاهنتسا ربع هحلاصل طاقن ىلأ اهلوعي
 نم ملاعلاو برعلاو نييقارعلا .ىدلا يناسنالاو يموتلاو '
 رشلا ركسعم ةهباجمو مالسلاو لدعلاو قدسئا ةرسن لجأ
 .ناودمتاو

 ةيئويهصلاو ةيئايربمالا ةيمالعالا ةلمحلا تحاب دقل
 نيعوضوملا قارعلا مالشا ةهباجم يف عيرنلا لشنلاب
 ةينطولا ةيقارملا ةسايسلا تباوث ىلا دئتسملا يناسنالاو
 دئاقلا سيئرلا يبصو ةلاصاب اهنه ربعي ىتلا ةيموتلاو
 .نيسج مادص

 ثكمين سانلا عفني ام اماو ,.ء انج بهذيف ديزلا اماطدد

 .«ضرالا يف

 .اجنلا
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 دسناقلا سسيئ رلا

 بزهنا سيئر نم

 يكيينتلا يهؤينلا

 دئاقلا سيئر ديسلا ىفلك
 درهسلا نم ةلاسر نيس ماس
 نر سيئر ستابك للاسم
 رد يقاقولسوكيشتلا يعويشلا
 ادكؤم قارملا عم هفظغاعن نع اهيد
 ةيكرتشلا 2 ةادصلا طباور ىلع
 نواستلاو نيدلبثا خم كلدابتنا
 هببفلا ثالاجفلا ل كردتشلا
 ,ةرداصتغالاو

 يعويشلا .بيرحلا نا قكاضاو
 نا رمتعي يكانودسوبكيشتبا
 لمحت 1 نارطلاو تاضوافللا
 تاناسمفلا عم قرطنا لعلا ةمز#ا

 .ةهلودنا
 سناك لئاب ديسلا باشا دقو

 كئاقلا سيئرلا ميسلا ةردابمب
 املا بأ نم اننا
 كك ةقطتلا 1 لاحم مح
 ايوابس السلا

 رارق يرادنس ديسلا نمل دقر
 نسم“ مادص دئادللا سيئرلا ديسلا
 قفويضأ رفسلا ةيزح ينالطاب
 وا بياسجالا اباجرتا نم قئرعلا
 هقصوو مهتبغر يببمعو هبمل هاشبلا
 للا داضق ةقيلح مال ةلامر هلا
 ةيكازعلا ةيسلسلا تاردايكا لجس
 1 . ةروكتلا

 يورشمل ميرصت
 رارسللا اذه نا يلوا يلا

 9 رت ستديو يسع ماقص كالا
 ةصيق هنوك لاضالد 0

 ةؤلمملا اقتل نا حر
 اهناب اهفمو يتلا ةيبرعلا ةشطنللا
 ةيحانالا نم + قلعاتملا رثكأ
 رنا همجي ةيئوسلاو ةيجيتارتسالا

 ىهلم لاسرا ةايكيرمالا عافدلا ةراز :
 دودجلا نع هيفرتلل يبرعلا جيدخللا هايم ىلا مئاع
 ,كاليملا دايغأ ىف ةازنلا

 تايرطمو تاصقار ىهلملا جمارب ف كراشتسو
 ينثانخلا ةيلزهلا تارقفلا مدقي امديب تايقيرما

 رراعت نإ دعب ..ينسكو دهف ريهشلا يهاكنل
 بر :يريجو موت ينانل نوضح

 161 الوهن 10 125 - ايبوجلا 004

  يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيموقلا ةدايقلل نايب

 ةتيرعلا ريهامجلا و فارعلا
 5 مصمم ميز ماع تور داق
 نيطتشلنلراّضنا كراقملا ما ققارعلاراصتنا

 ةمآلا ءادبأ يكارتشالا ,رسيرعبا ثمينا بزحل ةيموقنأ ةدايللا تعد
 طبارتلا ةّقيقح ىلغ زيكرتلاو ل اضذلا مهمتءالت قيمعت ىلا ةديجملا ةيبرعلا
 را ىربكلا بوعلا ةكرمم يف هراصتتا ةيبتحو قارعلا دومص نيب يدجلا
 سر نم نمطسلم ريرحتو ةلثدملا ضرال. ةضافتنا نيبو كرام
 , ةازللا ةنياهملا

 ةريتو ديمستي ةيبرعلا ةمالا عئالط سما هتردصا نايب ف تبلاطو
 ةيظنالا ىلع طغضلا حاونا يفقا ةسراممو يموقلاو .ينطولا لاضنلا
 ةقالخلا اهتاقلاه دشحو ةيبحللا ريهامجلا ةئيمتو 5مدرتملاو ةلزاطتملا
 ءاللجلا نا اجدملاو دجن يضارال ينويهصلا يكيزمالا وزفلا تاوق رابجال
 ةرورض لع مساسحلا ديجاتلاو ةيمالسالاو ةيبرحلا تايسدلاملا ضرا نم
 يلع يتودهصلا نايكلا رارستساو تاوقلا هذه دهوجسو نيب قينولا طبارتلا
 . هل بحلا نيطسلف يشرآ

 ةردابم ايلاع يكارثشالا يبرعلا ثعبلا بزسل ةيمرقلا ةذايقلا تثمتو
 اهتريكعاو يض املا بأ ن نم رشغ يناثلا ف نيسح مادص ,ئاقلا سوثرلا ديعلا

 ديوس
 برعلاو نويقارعلا ةبلطلا

 دئاقلا سيئرلا نويحي
 ةبلطلا فثكا < عاب  ملوهكوتس

 مهقولر ديوسلا 3 برغلاو نويقارملا
 ةعاجتلا ةيشيرانلا ةزايخلا فئغ

 عتذل الغدنو ملظنلو لالفتسالاو ظلستلاو ةنمههلا نم ررحتلل احاتغم
 نمالا ةعاشار ةيناسنالا ةراضحلا ل ةبورملل ةزغافلا ةكراشملا قافا
 حمجا مئاملاو ةقطنملا 3 رارتتسالاو

 وزغي يبرعألا طفنلا عباتم لالتحال 52 ةيزافنا شويجلا نا بلاغو
 , تاسداقملا سيئدتو قارحلا

 ايوصت يلا اعدو كرامملا مأ ف قارملا رامتذا ةيسته ىلع نذيبنا دكاو
 ةهنضسلللا ةيبمشلا ةفافتدالل يحافك دادتما ىلا هاك يبرملا نطولا

 د عماشلا قارعاا دومصل عردو

 اودعجيا قيهنلا ىلا نيسؤملاو ءافرشلاو نيلططانملا لك ةدايقنا تعد امك
 لك لمشتا ةيحابسب اهنادعأ عيمس نميو ةيبرعلا ةيبالا نيب يربكلا ةئزانملا نم
 هلالدغو يكيرمالا دوجولا برضذ ملاعلاو نجعلسملا داليو يبرغلا نطولا
 هج امو

 6 ؟ نم ناهبلا نست ال

 طفنلا لجا نم انءامد اوكفست إل

 اَوبدص كرويون كت تارهاظم
 يسهل مارين كلاق)ا سيتزلا .ةدستلا
 أو برعلا يضارا نبع عاف دلل
 يسارا اوصند نيذلا نيمماطلا ةارشلا
 مجت ل ةيمالسالاو ةيبرعلا تاسقملا
 ,ناجحلاو

 ع 2

 سيفنو لادم لكي ةيصضتما نب دقتسم
 1 برهلا ب لعا نم

 ينربل ملشب ةاطلا ناداو
 ممل لاوس | ماقحللا

 تمسح

 ” ”ءارزولا سيئرل لؤالا بئاشلا اهيلبمت يدئاغ نم دلاقلا سيئرلل ةلاسر

 طهور مهقوتح بلاء قاعلل ظفحي حاس عتدنهلا
 0 يبقا ةنايع لف م ريعع

 0 نش يصح يل الا ضيثرلا
 ا بزمس سيئر يدعاف فوجار
 هيك دتهنا

 شينار ديسلا ةلاسرلا زهطماب اقر
 هظيجاو ةميسلا نايشتسم يادي
 بئانلا ديلا لاباتسا لالط يمناغ
 تيملغو يبعا هل ءارزرلا سيئول لوالا
 ' ةلامسرملا نا ةيقارملا ءاهنالا ةناكو
 قارنا نيب ةيتاتثنا تاقالعلاب ىلامتك
 هللا ةنابضالاب ,اهريجطلا 'قاقاو دنهلاز
 عيلخلا مكن نإ عاشرالا تاريطت
 للريخلا مادختسا ةيمفا بيكاتو يبرعلا
 يف شمالا مالسلا قيقعتا ةيماسلا
 , ةلفؤملا هذه

 نين ناشمر نيساي دلع ليسلا ريعو
 مارسع ةكئاقلا سيئرلا كيسا ريدا
 هيكاتر يدلاغ فيجار ديسللا نييدح

 ةيئارملا تاقالعزاب هدزايس زازتعا
 ةنصارم ىلع باسلا صرحفاو ةيدنونلا

 دراطت ةثئعنلا
 ةيكيرمالا تاوقلا

 رداسب تركذ ه. عار  نارهظلا
 لا نارسولفلا يل ةيكيرسأ ةيركسف
 لا ده هريصم اقل ييكيرما يرضع
 راجحلاو دجن شرا ف نيتدامع

 هده دش ءاينالي رشيور ةفايكو تبقمو
 ىيبدنجلا نيذط لبعا نأ اهلوت رداعملا
 تنللتأ امدئع لوالا سما هعرسم يل

 اهدوقب ناك ةروطتم تاذ ةلطاعح هل
 ّن ماملاب يي

 هو ةعيشم كالا
 دوبجلا ددمع عئفترمي كلذبو

 .ناوقلا وز دم !وقلط نيدلا سيكورمالا
 ه1 لاراججلاو دجت يقارإل ايايرمالا
 ءايدنج

 بوبنا راجتنا دا .ايايدتا يو
 ةياغالا يف قيرح جالدتا ىتا راقنل“

 هسيالوب اسايدنا ةئيدسب ةيركسع
 ةيضاملا لبخ ةلبللا ةيكبرمالا امايزيجل

 يلا ءاسيمالل رفيور هلاكو بمسيو
 هلو نيقاحسر تروط ةدعانأ مماب قلاب
 يسنا ةناها يل بدست تياجملا نإ نسما

 بالارز قورخب ايتيرما ايدمجح رشم
 دوتجلا تاذب مالجا مث ادبم قافتقما
 رغب ثداحلا هقلطتم نم مهثئاؤوع عم
 اهممالا

 روسح نيب نص نأ هقاكولا بداعاو
 نودمسي اونأك يتالمدس 18 < مراعاميا

 راخسلاو دج يمارا ىلا ةوسللا
 كايه هيكبرمالا باوللا لا ماميعبالل

 ل اهميسوتو اهريرطتل نرختملا لمعلا
 يد سام الإ هيا 0 ا

 ٍ دو ٠ 0

 رح يل دئهلاو قارحلا نم
 . قايسا
 سيئرل قوالا بئاذثا ديسلا “0

 حامسإلاب قارملل رارق نا كارزوملا
 ىلع ليند رفسلاب بئاجالا فيبَهلل
 ىلع ليلاذو يقارمل) لقوملا ةولاو ةناتم

 يلا حئاوذلا فخلنو ناسلالا وتسوي
 أي يصح مر اهب رجات+
 درقت يدنا تقولا يف ناسنالا وقح نع
 ناسنالا باصرأل تالصحلا هبيق
 ءداسلباو ةداهط هاو

 نأ ناعمر نيِساي هقف ذيسلا حصوأو
 مرادالا مس قارحلا هذيري يذلا راوخلا

 0 ءريبك هيبويهم تباين .بماق
 ةكلحملا ةيبرملا | ايدا سذللا نيراجتتالا بافعا يب

 لماطلاو داجلا رايحلا وه ةيكيرمالا
 هرمهل ةفطنملا لكاشم ,لك ترددها

 لماكؤ لصابك يملسس لمح ىلإ لصوتلا
 راوصل سيو ةتطخللا نإ لماشو
 , قمعملا ريغ يرهظملا

 رمتإملا بزمح سيئر راضتسم دغاو
 يكيربلا لالتحالا لادجا نا يدنولا

 رقي ندا ةفهستلا يقرا قرا
 ع ,يتلاو نرملسلاو برعلا اهب
 عيباتم يلع ةرطيسلل هكلثكو مهعاذعا
 تلال طقتلا

 اعلا
 يبويهص يدنج للقم

 عصمت يتلا هبيدملا ف ينويهملا يركسلا مكاجملا رظم مانا نيرخا اثالَي ةباصاج
 ٠ لاوهنتلا ربع ماظفتلا

 نيراجفمالا نع اهئيلوؤسيم يم ةاجالا داهتسلا ةمطنم ببلعا دلو
 دعم يسدهلا همي دلل ةميدملا 5دلبتا ل عودجب نايمويهص يدمجو طاش بوصاو

 هيصاملا لبق كيفلا دراححلاب امهقشر

 وحب رهاشت - عاو - ترويويد
 سبا كزويويد يف سبطتن تالا ةنالثا
 يلا تدمي اجاجتحا لوالا
 عروج) ريكيرسألا سيئرألا اهسهتني
 | ثادحا هابت ( شيب

 1 نا ةيسدر (: ةفاجملا ةيلاقومش

 عا اودشتحا نيدسلا نيرهاظتللا
 ايروتسا كروقلوو) قدنلا
 هس ممول امه اهيلع بلك تاتلال

 يك ا يو
 مطقلا لما نم ءامبلا اهكفمست «»

 عيمج لا ةيئاسملاو معدلا ميدقتب
 شيجلا نع نيبراهلاو برحدل يقف ارلأ
 راب لخا نب تولأاا نودبري ال نيذلا

 سئانك سلطم دكا هسلت تقول 4و
 سئاناللا سليمو طسوتلا

 ةيبنم لولح داجيا ةرورم ا
 نخ داعتبالاو لعبسوالا يقرشلا تاليكشملا
 امبوعل ملأ بس برخلا جيهنب
 دعنا نياعم راع م

00 
 ةقكرحح تنلغا 1
 الايسر رفطالاو ربيخالا

 ل
 0 0 _ سو
 2 موي رايت سئاتكلاو
 ري لبقملا يناثلا 8

 بولا يسجل
 سلمأ ترسلي عم علا

 تاوثلا خيمجل يروقلا باسمسنالا ىل؟
 علزو جيفخلا ةقطنم نم ةيشجالا
 دتع ىلأ ةوهدلاو قارملا نع رظحنا|
 . دسوالا قرشلا لوبع يود رمتؤس

 هلاس نو هن) ىلا قكرحلا ترابثاو
 موقتس اهناذ ةقطذملا يف برم بون

 برحلل مهدالب بهذت ال يتح
 يكيرما يدنج

 هسفن قرحي

 ا ىلع بف ا
 مللس برق ةيسملثا 3 اع ماقيل ا دمع ا

 اجاجتيسا اينروفيل ا 1 ب
 لل هيئاودملا ةيكيرمالا ةسايسبلا ع
 ,جيلقلا

 نا هيصنرفلا ةفاحبملا ةلاقو تركذو
 حا ةسس 18 ناورب

 اهيخ رانا دنا 0
 تاريشتم هنم راثما لعن ىاه اكراب

 ةراهتنا بامس#
 لوم تاروشنملا نع ةيلاجولا تنل
 قياسملا يدتصلا ناورب ميت ا) 0

 وه يسعي قارا نإ نلمجا ,رءامثيف
 هسرصحلا ةسايسلا يلع رشابم جاجتجا

 * اكيرما ,.طسوالا قرشلا يف ةيكيرم
 طخ يرركت ال اكيرمأ , برها يمهدت

 ةيضاملا لبق هليلبا
 نا ىلا ىركشاو

 يقعابطم رايسب طاوس ةباسعا ف تيدست

 "بنون ولوللا, لئاسلاب بامج هلا ةيوم تايستو
 , فوطلاو علهلاب فيما تو ةبياهصلا

 و ترك ذو
 راثأل نوصرغمي 1 مهناب نوغايتي اهيف

 ول سم

 ماظن

 .ثراوكو تاممزا نم ريح

 رطسا اهم عومدلا ةليبسملا لبانلالاو

 ههلحع تلا ةريبك تارهاظتو
 ظذواخب ةرههك تارهافلل سمأ , سيوسلا ةنبدم تدهش ماو ةرهاذلا

 قابس نيرشاظتنا نل ةيرهافلا «آ1اتنلا رهم» ةفيدكام تلاكو
 3م ءارهب هتثاك يشلا مكادحلا .ينطولا بزمحلا تاسايدسب مهت فاته

 يسعلاب هودصت يزكرملا نمالا لاجر نا تلابماو
 ,_ رئاولاا هيفلل سيئر دارع لماث يفطصم دينحتلا دكا سكت تلرلا يق
 ريشا ةيبحدظتلا سلجم تفب اهلا ف نك اد ةنيز ةيسن نا 21
 ني رف نا ةيرغاقلا هرارخالا» فيهم هترشل 3
 تليف هلا تول شع م 0

 ناك لالا ةاجق بايخ بين

 لك ليفت دو همح غلب تاباشتنالا هذه ىلع يرام قاطن وللا لافاو
 روت

 لكم نيساجلاد تال مال
 اكو ثارسا ثحبل ةهاط
 لصف ةبجدي دامتغاو برشلل امهضفر
 مالببا ةرورضب ابلاطو عضولا اذه

 ن يزخالا تالثشملل ربكا مامتشا

 ما ا

 ا
0 : 

. 4 

 نم دهدملا عوفو نع

 . ع الوش مهدوجبو

 فلج ةارعفا نون لوح ابناك اريخ يلي ٠

 هه اميببب
 3 معلاب نييبيظسلفلا نم نيمتا ةبابما ىلا بذاو عركتوض

 تا علا و وح نرتن ولع ءاضم يف سمك رود

 نيضوتسلا؟ ةيامص | ىلا دا

 نويطوتسملا ناك يثلاو بوبا قلب
 . بريذت دف ايبيطسلفلا هصاقمنالا

 مالعااو
 ةنئارابتمتا ل لدي الو ةمصلا

 برمل لاحش ديذويهس ةراسب قارنعا اصيا مت هنا يمويهصلا ودعلا عادا بئاقو

 سرلقلا
 الاج بيبو روحاس بيبو مجل بيب قطاش بلوغ طيشمنلا هلمدع نا بلاقو

 يركسفلا رامصدلاو لوجتلا لعبح ضرف مب نا دعم ةرغر ةشرغدلا يميظمو

 ةيطوتسم ي قئاوطلا ددمتم ىبيم يف عئمدا اربمك اهيرح ناودملا ةعادا تركذو
 ناالا ىلا يف راجفتا عوقو بقع بش قيرصلا نا ةجصوم بيبا لث برق نويماو
 هدياويملا يلطومسمالا نب تابابعا عومو ىلا رشن مل هعامألا

 ين هينوؤبؤ.م هيركسع هيزود ىلع هيراخ تاحافر سما ةصافببالا ناش يقلاو
 ظيشمنلا تانامحب .برشابو مقطمملا لالتكالا نعزي بلغا تغو هلضملا س(مار

 نامشلا نع اًمهب
 لع بطخ ديزامم .تارامش لع مما برتع ةطرشلا نأ وذغلا هاذا برت

 بيبا لت لإ ءامار» ىدوهيلا يسيبكلا ناودبح
 بنسفو لالتحالا تاوفو يسيظسلف ند تاكابرجا نا وذفملا ةربابا بكمراو

7” 

 نيركإ حرجو سيليوسسللا فثعا لثثو لبابقلا راخمنا نآ لا ةلاكولا تراشاو
 . ءاهتسالاو فوخلاب ناكسسلا هباصا ىلا بدا بيبا لت يملا رهشلا

 ةدكؤم ةيجدسالا ىؤلمحي وأدب مهقوخ ببسبز دبا يف هسياهشنا لنا بلاقو
 كئيدملا هذه يلا ىلمو ذق ةمايتنالا لا

 بلطس هيكيئارسالا تاططسلا نا مهلوم ةينياهص يييظونسم نك هلاكولا بتقدو
 فوطلاو ىلغلا+ كثمثع اينايج لمح كلو لك ينا الأ هاشتنالا ةرورصو ةطعقيلا اسناد
 , تالماجلا وا عراوشلا يف ميشم يا نم

 اهيالخ د دب تاره اضم هلقحلا# يضارالا ىقمو باميخملاو يرتملا نم ذيدعلا دهشو
 تربجو .هيعمجلا هباوارحاو .ليئارسالا لايتصالاب يريديجسلفلا نريلطاولا

 يصيخمر نيمح يعسيدم ف تركزت ييسطستلا سيظطاوملا يي هقبنج تاهحاوم
  سمنلب روميو مركلوط

 يف مالبلل هيجحملا روحا عميج زماضنلاو ماسلا يسسلا سيلحملا اخد ءاعثص ىل

 (1. ففسلا ىلع هيما“
 تل ل يا

 مساج قوص يطل ديسكا ىفب
 نل ةدشب مذاعألاو ةلاقثلا ريرو []

 ضيي لاذل تابيترت ةيا كانه نوت
 مهل حمس نيذلا بئاجالا فويضلا

 ايهم لا مجوتلاب رقسلاب قارحلا
 ةهاقتلا ب رشيزو دهسلا يابقو

 نع راع ربخلا اذه نا

 نإ اهكإؤلم ةيندهللاو ةيقالطالا
 نوناصتي ريبشلا اذه يجورسم

 مه دعحو مهب ذك

 , تسر مالسلا ةليفس
 سئبارط ءانيم يف

 عالسنلا ةئييقس تسر جاو اهببويقيج
 مث ثبدع سم1 يبيللا سلبارقع ءانيم يل

 بيلحو ةيئاذغ دعرسب اهلنيمحت
 بمشلا يم ةيذه ةمباع داجمو لاذنعالا
 ,يتاردلا بعشلا لآ يبيللا

 نأ ةيعينلا ماينالا هيلاكر لانو
 نيجئلاو ربكسلاب ةكمح ةميتسلا

 اليده ةبيزعلا ىلوملاو فاجنا بيلسلاو

 يملا ىلا يديللا يبيرهلا صمشلا نم
 يتلا ةامامملا يعمن فيفحتل يهلارعلا

 بفيس يقارملا لاصقعا ةها سرسشصنس
 لع يئداصعبمالا يكيرمالا رطخلا
 .يارعلا

 اهمطسي يبلا هلخسرلا نا ركديو
 اهيم كراشمو يبيرملا يئاسبنا نايصمالا

 تاييبسح نم ةويسنلا نس ديتعلا
 سيوم نم اهيتئححر ب ذب ينقتاو هةقلحم
 ربكم ةرايز ليشمس لموب لمع

 ل نامع ميطظتسو نميلاو نادوسلاو
 نم تنصح يعي ما ءابسع ىلا

 ماملا لوفصي ةنيفسلا هليتث ىا لمؤملا
 - معدل



 يباجياورصثم سيئرملا ديسلاب يئانقل : يروارست

 ةيسراخلا نوؤشلا ريرو يروارت ةوكبم ديسلا سما هادقن رداغ
 يقارملل ةراير ماتخع ي دل قئارملا ضضولاو يلام ةيروهمج يل ىلودلا نوامخلاو
 انالث تقرفتسا

 'روارد الونكيس ديسلا لاقو

 مايا

 هبا 0 ماسالا ةلاكو بودنمل حيرصت
 مادع ,كئافلا سيئرلا نا ةناسر هترابر لال لقب

 انتلا ناقالملا ٠١ ةيروهمج سيئر يروارت يسوم ديسلا
 يمال يسخا يف ةدهارلا جدصرالاو نيكيدصتا ني دلبل#

 1 اك دياب ليس دمع دئاقلا سيئرلا ديسلا عب هداقل فصوو
 0 لوح رطبا تاهجوو ءارألا لدابت دئالغ من ثيدع ايباجياو
 , ةيبرحلا هفظنملاب حاهوالا

 نع ةقظدملا لكاشم عيمج لدع يلع يروارت ىسود سيئرلا سرد داو

 ةسيبوروا ةديعاسم
 تايفستسملل

 , ةرفيطسستفلا

 ريدر ركد  تاسعبا . لسكورب
 ىلا ةيبهاملا ةليتلا اك رما بوص
 ةيبورو#ا قوسلل ةيديعدتلا ةثيهلا
 ميدقت ىلع سمآو ةهكرتسشلا
 ةسميقب ةلحاع ةبلام تادعاسم
 ةتس يلا رالود نامت نه تتح هت
 ةسبرعلا يصار ف ثيعشتم

 لها 0 دق د
 ةيلاخلا تادافتملالا يف ديد ىصفم
 ١ ةببزا بعميع

 يف ةيمورولا ةيصامسلا ثنافو
 تاتعاملا وده نا لسشورب

 فيرصت 0  راوحلاو ضوافتلا قيرط
 ريشالا وو اج 0 ريرو ءاررولا سيئر شام ريرغ ىراتع ديسلا راطملاب هميدوت ىف ناكر

 ,ةليقملا' ةتسلا .

 :ةراجتلا ريزول يفحص ءاقل يف

 ةيناضالا فرسعت 8# ةيكي رمأالا ةرادالا

 طسسي روتلاو زا زسستبالا ىلا اسسجش و

 ريزو جلاص يندهسس دمام .ايسلا فلا
 يداضتقالا رظعحلا تارارقا نا ةواجاللا

 قارعللا لق نمالا سلجم اهذغا١
 ةهكجرم اا ةدهتللا تاباكولا طق

 عيقلاو .ناسنالا قوق طسبا غم قلانتج
 لاق ىلا فدهت اهنرك ةيلودلا فارعالاب
 عر يكارع ناسنا نوبلع [13)

 ءاذنإلا لوصو ختم لالدع نم
 .مهل ءاوبلاو لاذشالا .

 ل جلاب يدهم دمحم ديسلا لاو
 ابك رشح 1 مسالم
 م سلا سلا ارصإ

 ةقباس تلق لارفلا دغ يداصتإالا
 ةمشتملا كيرا اهدهشي مل ةريطخع
 سرخالا ةيناسنالا تامئافخلاو ةياو دلا
 بعش دض لسفب تذكتا و

 رارشالا ةدارال ئوضخلا هشئرلا
 ةادالاو قارعلا دق ةيناهدملا م

 ىلإ ةراجتلا رهذو ديصلا
 ةرئاجللا تارارقلا هذه مس
 ( نم ةريبتا دادعأ ةالو ىلإ ها
 ببسب لغط 1

 لما

 رهشلا قالغ يشبيملا عافدلل مزود | يفعت 7 نيوستلا ةممح ّ-
 0 عي ةريد | يتلا يوصل

 نبل هتدقعم كا حلاه يدهم دمحم ديلا لمحو
 دومعسم عيولا الا ديسبلا ةساكرب ا 1 شوب يقيرالا سيئرلا

 تاسراعم ديمصت ةيعشا يبلغ ن وامهحلا ضرف ةيلمج يف كراشت
 نيلماعلا عادا | جاظدلا | هلاططاو قلرفنا هيضش ىلع يدا

 ا( زيرعت يف كلذ رودو لاجملا اذه | ”ؤه توسم ةيمبلا
 .تراوكلا ةهجاوم ةدحتلملا تايالوتا نا !دكؤم

 يدب ل انه ندك نوهت ا ذلكو عييبج ف تلماعت ها ةيئايرمالا
 قيفرلا هرمضو يذلا امتجالا | جودزم لكشب قلرملا مه اهتاسايس
 يييرفلا نمسا يزحلا ع 3لايخ | نم اريبك ثايمك لوصو ثعنم ثيمح
 يف ةيمرتلا ناجملا 0 كارتشالا لبق اهلاربشب قاردلا مالا يتثا بيلخلا
 0 كارظاب ةظفاسنلا ةيسقا | زغاربلب كيسيس نيس ا ريح

 دسلا تاوود يف نيدطاوملا | لوصوماب يكارفلا طقخلا
 ال يحجب ةييطكلا لجسلا ريفوتو | .خيباتلا له دعب ةيكيرمالا قاوسالا لا

 افلا ةيريدم تدغاو تايمك نل ةراجتلا ريزي ديسلا لاقو
 ل هطخ راببالا ةلؤقاحمب | متادنا اما و م

 تامدمخلا ١" ميدحللا ففهب و سيلا
 ل يف :ىراوطلل ابسحت ندطاوملل يناس اكو اهتلويو لرافلو يرو ماهو
 ىوق هين بناكتت يذلا نهارلا فرطلا مكن لكلا كا لبق ند

 ىنألا ,قارملا لاه راوفملاو يشلا املا يئارحلا لان
 تامظنلاو ملاعلا بوعش دشانو

 - رصنلا ,سيلتلا نبا ةيلذديص 1
 ةياءثب . دوشرلا رئقسم عرالظ
 .ي ديمحلا ةفيل دوم

 ءادجلا ,نالرب ةينديص اه
 - ناشي ,ةدحولا ةيلديص ا
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 بفطقفسستمللا ةسبدس

 نطاوملا ل
 لاخي. ”تيوكلا ةلظناحم
 لاصتالا كثكمي ةرورضلا
 :ةيلاثلا ماقرالاب
 ةطرش ةيريدم ةلادسب ©

 :ةظفاحملا

 ةملكاكمكأك

 ةلجنلا ©
 ةؤكتتتك
 ةهررمياكالكا
0 

 :تايرودلا ©
5111 
 "عةءا٠
 111 ال

 ,ىواكش بستكم ©
 «.برسدص يف يتطاوملا
 بيركلا ةظفاحم ةلئرش

 1م

 هاا

 رظحلا عسضفري .امدنع نويدلا ديدست فانئتساب رةاينس ا

 ءاذغلا رططف عقر ىلع لمملاب ةيبامتإلا
 رسكو قارملا لاسشللا ني ءاهدسلاو
 .هلاططاو هنمش ىع رثاجلا رامخلا

 للا حلابص يدهم دمعت دهسلا ةيتو
 اهتريماجمب ةدحتملا تايالؤلا يل
 ناقل لبق تادب دف ايداعتقا قارعلا
 اهجاهتنا لالثع نم دال

 دمت اسهم ةسح
 اهتمددشسا يتلا هيام لالا فررقلا
 وت لفدهب ةبكيرمالا ةعارزلا ةدازج
 يذلا قازملا لل بومحلا نم اهتارداسص
 نم اهل هيتيحاج ىب ةئاملاب 4؟ هروتمي

 يداصتلالا رامسلل اهيغرف لال نب
 ةيراجتلا اكيرما ةسايسب رفا يذلا
 زرلا جاتتن يلع ايمقس مئاتن# ىلا يداو
 .اكيرما ف بويبحلاو

 لود ةرابستلا ريزو ردعو
 هساهسلاب قي دضتلا ةروطش نم 5

 لاقو يراجتلا ديعصلا ىلع
 لا دشتست 7 ةساهسلا هذه 0
 يلأ لنهت اهنال ةميلس ةيخادسصم
 ءاطيروتلاو زازقمالا
 جينطلا ف عضرلا .تارردعت نا ع

 .ضورفت ا يداضتقالا زاضخلاو
 ةريبك ارارشا قبلا دل يلإ

 يندللا عانذلل ايلعلا ةدجللا تزرج
 يحببا ست لباب ةيناثلا ةلظفاخملاب

 ئاملا لود تايداصتلا نم ةيدعلاب
 دوززا لودو اهسفن اكيرما بلمش
 صدخ قكشب ةيساثلا لودلاو ةيورشلا
 مهستلا تالدمم عافترا لالخ ند

 .يئارحلار
 ينح نكست قارسنلا نا فايسماو

 عقد يب يلاخلا مانلا فضتنسس
 شضورتك رالود نويلم ه8 + * دو تار ايلم
 هيذاو برهلا ةبجيتن هتمذي ةيئرتم
 لا تويءلا هذه ديدنت نم تقاولا
 طميترت يتلا نادلبلاو تاكرشلا
 دببسب 1ديج تاقالعب قارعلا
 ,رئاجلا راهبحلا

 ةدوابسب رتئابيس قارعلا ناب نلغاو
 رظضيا عسفرب (امدنع دلزيد عقد
 .ههلغ ضورفلاا يداصتنالا

 2 ادهم دمحم فيسلا ادجو

 يقألا تايوقملا نت امهم هلا ىلع
 يلع رثؤت ل اهئاف ةبعشو قارعلا ىلع
 0 رهدا دمتساو جادا عذاب ةدابا

 نأ تؤم ل ل ةسيركا فرحا ةرخلا ةيئايحو
 نه نويل رعلا ينثت نئ راصحلا تنرارق
 لا نتابايسلا ةهباسجم
 بمش لالذا ىلا ةيمازلا ةيتريهصلاو
 .برعلا ةماو لارملا

 ةظفاحكاب يندحلا ماقدلا ريدم 5
 ةنجكم تاريد نمضفتت ةطيللا نإ
 تاسسيسؤسلاو ريشاوذسلا يبست
 تاشنخاو ةيربهاسجلا تامئنملاو
 مانهمب تايويدعب ةيمابسعلا
 تاسراسلا| يلع بير فلل جاف دنا
 لالخ اهذاقثلا ب تامارجالاو
 دايخ بنجتو مىراوظلا تالاخ
 ادا اهساو بوححلا نع ةممجاتللا

 تلجاملا ميلظن> نمهعتن امك
 حاقدلا ةيمفا نع تارضادعم اهلالدع
 بتاج ىلا اهب نينطاوملا ةيغرتو يندملا

 ةبلكلا بيردتل ازكرعم
 تاسرامم مارساو ةيساردلا
 | ءالقالاو قئارحلا مالطاب

 ,ةيلوالا تافاهمالاو ذاقالاو

 تابت ةيزيدملا نأ باماو
 اذ ةماعلا تاحاسسلا ىف تاتفال
 افدلا ماهنب ثيرمتنل اجننب

 ارشسن الكل نينطاوللا ةرعدو
 نحارتا هذه ل مهزوم ةيداثلا

 اع

 يىربسبالا نم 8 د سسسسي لج ةسسسسستج و اوس سبع

 ءادنلا

 ةيكيرمالا ةيقارعلا ةيفاقثلا ةيعمجلا دفو ىقتلا

 فضي نأسب لسمأست :يسنطوسلا سلجملا سيئر
 ناودصلاو برسحلا تاوسعد «سجوسب سكب رسما بعشلا

 جبام يدهم يدعس رهسلا ذا

 بعشلا نا يبضوسلا سلجملا سيئر
 اينيسلا نم اقاليطنار يقارسفلا

 لمتلا نو دهب اهفسعي يقلاةنمسملا
 مجوب يتكيربالا بحعلا لقي ىلا

 ىلع لمعي اد ناودملاو برخلل ةوهد
 حبش داعباو ىملاعلا مالسلا ميبسرت

 , ةيئامالا نع اهتاليزو برحللا
 .سلحملا سيئر ديسلا جاشاو
 انتذلا ةيعمحلا دقوب هئاقن لوغخ

 نبع ديسلا ةسائرب ةيكيرمالا ةهقارعلا
 | لكاشملا عييمس نإ ىلا رساب ةرهرلا
 الا قرشلا ةقطدم اهتم ينات
 ةيوامعتسالا تافعطيطللا جئاتب تناك
 مئاختلا ةيلايربمالا لوذلا تالواسمو

 حياسس يقييرمتلا بوسشلا تقردتمل

 تاروطت يأ ىلع ايوشم ةكيص ةيبادا
 يكيرمالا ورخلاو ةبناجنا عاصوالا

 وه ام رابججتلاو رجم يم ازال يبوههسلا
 روم بهن ةديدح ةدواحم 1 هتتيفاع يف
 همالاو قلرنلا ديم ديدخح يا

 ىامناب لمعي قارعملا يعش فا ١

 1757 دشلاءراأذ1 71 ركلا د امالْيلا

 يياسنمإلا شبعا نب ىنبشو
 لالخ ناسخ ماده دتاعلا مابرتا
 ىلءافلا ايلا

 ديسقلا

 هقلدلا يف لمان
 هتع تريك اه لالح نم عمص' مئاملاو
 ةردابمل ةليبملا ةيباسالا يماهللا

 بنا نم ريشغ يناثلا ي ةسيركلا هيدايس
 ريس املا

 ناسنئالا قوقح ةيعمج هتماقا لافتحا يف

 ريغ دلولا ةايعجاو نسئر ريو
 اهوسلا يثث" ةمباس ا حورلل مهنهستم

 .ةييبرسعلا ةسمألا ناسي ر مج ف دسهتست قارسعملا دسض ةسيسكبب رسمالا ةطبصسلا
 ةسسضافتنالا عمق و ةسسسيئ وسيهملا مسع دب اسنق وقح نم

 2 اا قوتس ةيمعج تماقا

 ( اهرقد يف اكافتتحا يارملا
 ةيئاثلا بكذا“ ةبساد ةيضالا
 قوقحل يملاعلا نالغالل نيعيرالاو
 رضخ نابزم قيفولا ةرصخ ناسنالا
 نيما ةيرطقلا ةدايقلا ومع لاه

 ينهكا ميظئتلل يزكرملا بتككا رس
 يبرعلا ثعبلا بّرحل يبعشلاو
 ,يكارتشالا

 ةرازو ةمكك لافتحالا يف تيقلاو
 نا ىلع ثدكا يتلا ةيجراخلا
 تارارثلا دهدهب يذلا رظحلا

 ةيامحب ةساخلا تايللاقتالاو
 يف ةيِهاو رزالا وه ناسنالا تونا
 تايالولا اهضرات يتلا يياعملا
 ليدلا نم اه ةديممتملا
 عوضوم لالعتسا فدهب ةيبوروالا
 يب لخ دتفل ةليسوك ناسالا قوناح
 ,ملاعلا لودل ةيخادلا نوؤشلا

 ونب لفتتسي : ةملكلا ف هاج امم
 ملاملا عج الب ميفج 0 رشبلا

 نالمعالل سس درةاو ةهماثلا يركذناب
 امدنسو ناستالا قوقحي يلاعنا
 0 ةياملا ةيدمضجلا ثردصا

 ,- لوألا نوداك د نالعألا
 يق لوا ةوكش ربع اك ماغ

 ىويقحل ةيارد ةتيثو ةغاسيم
 ةيبوئاق ةوق اهل نوكت ناسنالا
 نم يلب جريل نا دعي ةيونعموب
 قهر ةرئاجلا ةوؤاعلا برعلا
 ارتما اهتاليوو برحلا راذعا
 ةمظنالل ةقيبفلا تاسرامملا راثا
 كاذييح- تناك يتلا ةيرامعتسالا
 وشو بوعشلا باتار لع ةطاستم
 قاتيم يعضاو عفد يذلا رمالا
 شده نيب ذهبرلا ىلا ةدحتملا مهالا
 رامق نايقاضا

 ةاواسمللا ىلع ينبملا مالسلا أ

 ريرقت ل اهتدو بومشلا نيب
 .يزسعلا

 نود ناسنالا قوقح قيبطت ب
 نا صلجلا ىلع ينبم زييمت يا
 '.دقتمملا وا نيدلا وأ ةفللا

 ىمايذت دقذ نيحئا كلذ ذتمو
 ناستالا قوقحب يودلا مامثشالا
 قكشب مادتهالا اذه ىهها ىتخ
 ممهآالا تاطاشت نم امه اهزاج
 .ةدداحتملا

 ناسنالا قدقتع ميجدت ناكو
 هيلع صن دق ةيساسالا تايرحلاو
 رهد ةدهتملا ممالا قاثبم نالعا ف
 تئشنا يتلا ةيحيراشلا ةقيثولا
 ةدتكتتملا ممالا اهسابما ىلع
 ةيساسالا ضارغالا دحأ ةرابتعام
 ةبيق نيثتو ةيلودلا ةيقازأا هدهل
 يف ناسنالا قرقحف يملاعلا با ةعالا
 رييامم ددخت ةيخيرات ةقيثو هوك
 اهنا امك ناصئالا قوقح قيدطت
 نيناوقلاو رتاسدلل يس ردبعم
 نم ربثكل ردعم كلذكو ةيننولا

 امك ةماهلا تايماقتالا يف قوقحلا
 يونبملا هريثاث نالعألا اذهل ناك
 ,رصامخلا يلودلا نوناثلا ووقعت ىلع

 ىلع رايعم نم رثك' قيبطت نأ
 اديدهت لئعشي ةيمانلا لوداملا
 ,نالهالا اهب ءاج يتلا مبىبادسلل

 نوكعلا هددهب يدلا رطخشلا نإ
 نالغالا اهسأر يلو ةيلودلا
 وف ناسسنالا قوقحل يلئامفلا
 يفلا جيافملا يف ةيجاودزالا
 اهربغو ةدحتملا نايالولا اهصرفت
 ىلا بدهن يتلا ةيبوروالا لودلا س
 نامثالا قوقح عوضصوم لالقتسا

 يف لحدا ةليسوك ههادخبساو
 .قودلل ةبلخابلا نوؤشا'

 ةجودرملا ,ييامملا بفشكلا مق
 ةيكيرمالا ةيلايريمالا اههبتن يسلا
 اثنمااياشف ءارا اهزانلحو

 صن اشو فير حضو امك ةيبرملا
 عب اهئباسن يف ىربكلا لودلا
 بهشلا ناف اذن هيئودلا ايامنا
 مالسلل ميحملا بومتلاو يبرغلا
 لماعت ف نيشللا جهنلا ةدشب ربدس

 نو بوعثلا اياصق عم لو دلا كلم
 ٍبمكثلا ىقوقرح انهيسد يسمع

 هيلود ةسافأ ل هقحو ينيكتسلكلا
 هبهممللا هيسيفارا لاغ هلفعسلا
 هريس يملا هضرا لا هئايبا ةدوحو
 اهس

 لودلا ينالا يسلخم بارارف نا
 نمهت لخدي قازغلا قص جوماخدا
 ىلا رماملل ةهيجاويرألا جياشلا

 رارغلف امو ةدحتلا تابالؤلا اهحسن

 نمآلل سلجم نع ردابعلا ريخالا

 ريياعمللاةيجاودزانم ددسهسم يلااملا قائيملا »

00 

 ةرصضاسجلا تارارقلاو باهرالا ةسايس بجشي قارسملا

 قيرسلف نع هيلع تلمح يذلا

 ماضعا ضعبل بيهرتلاو ةيشرلا
 .ىلغ ةيعرشلا مافضا 4يغي يماجملا
 قارملا يلع 1 ناودسلا

 دلت نم ةدحاو الا ةيبرحلا ةمالاو
 كرحتت مل يذلا ثقولا يف تاتلحلا
 يلع ةئميهملا ةيكيرسالا ةيلايربماا
 ناودملا ةهجاوللا نمالا سلجس
 عابتاو نيطسلف ناك يتزيهصلا
 هاجت ةغوارملاو ءاطبالا بيلاسا
 ةيبرعلا يضارالاو سدقلا باصتغا
 .يرخالا

 مهلفعسلا يقارسسحلا بحشلا نأ
 باهرالا ةبسايس ةدشب بجشي
 يتلا ةرئاجلا تارارقلا رادصاو
 يتلو ةيحتما تايالولا اهانيتن
 يساسالا ءىئدانملا عم ضراعتت

 مزعلا نودقاع مهو ناستالا قوقحل
 نيسح مادص دئاقلا عارو ريسلا ىلع
 مدظلا ةيسواقم ي رءهللا هظفح»
 يكبرمالا نلودملل يدصتلاو
 0 ليطاسالاو تاوقلا هنشسحو
 ٍدجت ْإ ةسدقملا مالسالا يضانإ

 اتالشو مهيصارأ لمع عاطدلل 20 ميسر م حد
 اسرد نيدتعملا نونقليسو ةينيرعلا
 .خيراثلا ادبا ةرستي نل

 مالسملاب نمؤي يذلا قلرسلا نا
 نم تباث قح وه يذلا لدامتا
 قيرسلاب نمذيو بوعشلا قوقح

 ايوق لظيس قارعلا نأل

 هَ اشملا .

 ةفطنللا اهنم يناثت يذلا ةصاخ
 هتارميثاتلا نع ادميعب ةيبرملا
 مريلا وهو ةيبئسالا تالخادتلاو
 مالسلا ةئايم ىلاغ اميبصت دشا

 دوشحلاو قيطاسالا هبشرت نلو
 .ةيهنجسالا

 ةدع لاطتحالا ل ثيكلا امك
 يلعو لمعلا ةرورض نأ تخد تاحات
 يف كارخنالا عنا ةدعصالا عيمج
 هي نال قيفح اينع ةجلعب

 ييئاجصلا هب ميا 0
 اهافلا يتنا ةيلكلا ف نييتلارملا
 نيماحملا بيقث يوارلا كماح ديسلا
 نالغال نيعيرالاو ةيناثلا جركذلا نا
 ةييمها بستكن ناستالا قونتح
 ةلمح عمم قفارتت اهنا نا ةعاخل
 ةبالا نابرح ففهتست ةبكيرما

 ةيساسالا اهقرقح نم ةيبرحلا
 عاوييصلا لالثحالا مهدب كتذو
 ديعش ةضافتنا عمقو ئنيطسلفل
 ةفاكي هدا اضنو كانف

0 
 دجت' يا” "انكياوي
 قارحلا دش ثيبملا ناودغلل اديبهع
 لام يدامتتا راصح ضرفر
 نم هشامربجو قاربلا يف انبعش
 ادم ءاونلاو لافظالا بيلخو ماذتل“
 قومقحل اريطخ انكاهتبا لكشي

 . بومشلاو ناسئإلا
 ماملا داحتالا ةملك يف ءاحر

 مويلا لطتسن ذأ انتا يقازعلا ءاسنل
 املا نالعالل ةيونسلا ىركذلاب
 نا انسونن يب زحي ناسنالا قولحل
 بلستو دههضت قوقحلا هذه يرن
 تاغامجلاو دارفالا يوتسم يلغ
 جور يماسصتل كلذر بوسشلاو
 ةرايالا ىدت طلستلاو ةيربمنلا
 تاريلتلا دمي اميس الو ةيكيرمالا
 يوبملا عضولا يقع تارط يتلا
 يف يكارتشالا ركسبملا رايهناب
 ديفوسلا راجحلاا ءافكناو ايوروأ
 «ثكاشم ةاطو فخت حزري تاب يذلا
 . ةيلخ ا ذنا

 | ناحتا يللاقو
 واصحلا نا هتعلك ْإ :جيملارعلا
 يله ةهكيرمالا ةرادالا هقضرف يذلا
 نم هبعشو هلاظطا نانرجي انبعبم
 ديشعتتو ءاونلاو عاذنلاو ببلحلا

 زاجسلاو دجت ضرا يف شويجلا

 ههجاوت يدنا بعصلأو يسفن
 قيقحل يناعلا نالعإلا هيدابم
 .ناستالا

 نايخلا رارصتسا نأ فابضاو
 يناطيتسالا هجهن يف ينررهصلا

 لاسسموتعا نم يسن وجاطسلت : اهتددس ا

 ضواسسفتلاب جسسيلفلا ةسمزأ لسه

 عارزتسالا ةلمح ماجنال
 رهنالا نم مك ١15 ريهطت

 ةعباتلا ن الكرش ثزجتا
 هلوط ام ريهطت يرلاو ةعئرزلا ةرارول
 لوواتسلاو رهبالا نم ؟رتموديتت 0

 راميد فلا ؟ ٠ ٠ ةنلكب لايد ةلقفاجسب
 كلومشال) يضارالل ةمراللا هاهنا نيماتل
 ءاينؤتشلا عارزتسالا ةئمحب

 ريهظل ةرخدملا لاسغالا تبمعتو

 بلوكاسعو نامت لواتج
 هيث هرقاو نام اليحان يف دناسيسو

 دنع هر ةيحات يف لوكوتو عالسلاو
 ميدتللا ودمالسو ذيب وجالبو

 يسيباخ هاضع يك يالوقر ةوايلعو
 راضق ي هيراسو ١ مهر هعاشلاو

 .1 ةيد ادخلو دبوقمب
 ةسسيراهلاو تاليا يف ةيبوحلا

 >> ةيلهادلا

 1 هدا يدل

 ,نوياقلا قفو انلعو

 ه7

 السا

 تيوكلا ةظفاحم .. ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم
 م1551 11 :خيرانلا_ما 949٠ شرا 107 :ددعلا

 يفيرجللا كرامم هللاذحغ كرايم أ ديسلا ىلا
 36 7 ) مهر ىوعدلا ناسيلس مشاه انك لهس هبطاف ر ذوع وكلا بس افا

 فبير هييماسحملاو- يئارماسسفا ,يهن / يعاسملا اهليكو ( 15.5 ١ / شا
 ,.رسهنلا اؤيم بلطي امكحما نيج

 ررقب مكتمانا لكم هينوهحملو يوعدلا رظتت ادهوم م1184
 ايبانغ يوؤهدتا رظني ريوس مكرم مدع دسعزو ,فبحصلاب مكفيتنم

 يازرلا دبع تافولاديع سنا هرقإ يصاتلا

 صير بمثصي امموب  تاصما نذل
 ئسبسا ينويهصلا نايكلا ءارزولا

 يكيرمالا سيئرلاب عامتجإلل رماش
 مويلا نطبشضاو يف شوب حوح

 ديطعد هتيصراخ ريزو لاق (مانالتلا)
 بئاطت نادبيبأ لت يلع يهبذي هدا يطيل
 ةدهتل ١ تايالولا 1م ,قرفمل

 ةفالا قاب هلعزلا
 رهرفت ههئاظيربلا ةعادوا ثلاقو

 يفبلا تاحيرصت نأ يس) سدقلا نم اهل

 (ليئارسالا] يتتملا دايدزا سكم) جده
 ةمراثا نم قارغلا حورخم لامثتعا نم
 .دلا 1 هن قلي نإ نود

 هلزق نع ةعادالا تنقتر
 ةيجرا تاجالعلا ةبجل عامععال
 نان تسينكلاب يمسي انيق عافدلاو

 دلا جيلطنا ىلا ةيكيرمالا باوقلا لوسو
 اهجوم !دبدهت ناريس رثع داز
 ديدهت ىلا لل اريشم ( ليشارمال)
 ناممتلا صن قرتس كاقلا سيئرلا

 يناطي رملا ينويشلا نم الذب ريهالا بزهلا
 لاطلال يتاطيربلا يعريشلا بزمحلا كمتسي  عاو  نددل
 يفت اهينمص نم ةيلكادلا برخلا ةيبب ىلع ةيرذج تالبدحت
 ءانثالا ةلاكو لسارم لقتو  رمخالا بّرتحلا مسا ىلا همسا

 هنا اهلوق بزحلا ةريتركمم «لبميت انيم» نع ندشل ن ةيقارحلا
 بّرحلا ةيد ىلاغ ةيرذبج تاحالصا ةدع لا متيس

 تاليدعتل ١ نسف نم ناو ةئيقملا ةليلقلا رهشالا
 ةديقبلا نع يلظتلا ىه اهلاخدا لل ريكفللا متب ىصنا يرطالا
 .بترخلل ةيساهس ةفسلفك ةيدينبللا  ةيسكراملا

 موي ددسحو ىف

 قارحلا ىلع هلادتعلا لاس ي ينويبيصلا
 قم نمط كانذل ةحيتم هللا لاتو

 ييكيرمالا نم بلطت ىض ليئارسا
 ةثكسملا يل مهاياوتل اجيرسب اهيضولا
 ةمزال سوانتلاب ةيوست لامتسا نال
 هتلاو قارسعلا) « يسيلخلا

 اة ةيركسعلا
 طاسوا ف دئالا عابتس ," .بابنا
 تراسثناي .ييليئاربمالا نيلوؤسسملا
 اوناك نيدوؤسللا ءاؤه ىلا ىلا ةهادالا

 جيفكتا ةمرال ىلوآلا مايالا ديم
 ىلع انلع ةدستلا نايالولا نوكحي
 قلرفلا دض ةعيرسو ةهوق دبرش هبجرن

 هلكشي يذلا يميثتالا هيدهتلا ريمدتو
 ايناهب اريمد#

 ةريخالا مايالا لءاشو
 نايك ةاكبا 61 نامي نع ةحارعب

 تاديزسجب نع ادييدب .يوسيبعلا
 ,تاددحالا

 يأ ةيممنلا# ةلباهرألا هتاسايسو
 ببشلا ديرختو لا يي ص
 نم هعنبو ينيطسلغل ينيامصلفلا .يبزنلا
 ةهورقلا ةينطولا هقوقس ةسرامم
 اهتيدقم لو فرستلل ةدباقنا ريغو

 هتنود ةداماو ريصفلا ريرقت
 اررص يرغالا يه لثمت

 يذلا .حسعلا ناهثمالا روص نم
 ديبملاعلا نالهالا «ىدابم ههجاوت
 هنا ىلا ةفاضا نابنالا قولخلا
 | ك.الراحمر ةيفامتثالا
 ١ برصعلا يلع طلستلاو

 ا ىوقلا اهسرامت
 ني ةدستملا تايالولا يعشالابو
 .رلانلا الب قلك

 يف ناسنالا قوقح اةيممج ثزكاو
 'بنإلا يتكا ةسطكلا ف يتارفلا
 ءيداح زيزنع ضاير رونكدلا اهسيئر

 ديلا اهللطا يتلا ةريابملا نا
 نييسح ماهس ديئاقلا سيئرلا
 يه يطاقا بأ 1 سس هظطخو
 ناميالا نع | يبعكلا
 يلودنا نوداشلاو ةئادملاب مهلبلا

 بامزار يب كيرلا نع اهديتاتب
 اهتمنقم نو اهنحر ةقطنما
 لسجا نع ةينيطسلقلا ةسيضقلا
 ايعرشلا 2 مالسلا لالجسإ

 اجت ةدسثلا تابالولا اهكلست
 اهبادتساو ةنفارلا ثادعالا
 ضارغال ناسنالا قوتم- حالسلا
 يدل ةفررعم تتاب ةيساسس
 .عيمجلا

 برسقم ا
 ماعلا بارضالا
 ةييجلا موي

 وما ديما
 .نالآزي ام امهنا سما ةيرافملا

 ماه بارقاب مابقلا نامزتمي
 انهنكلر لسبقملا ةيبجلا مس

 خم تلستتلل فه لايهتسأا
 اهتاديدهت تبحس مث ةمبتحلا
 ريعرضملا

 نسيئرسل ربااوور تبسنو
 رصثإؤم 1 انهلول نيراهتالا
 بارشالا نأ كرتشم يلحص

 ادولف دول لعب يرورسغ
 يف ادومجلر راهسالا يل ااظترف
 ,بتاورلا

 يذلا ايلا

 يي نوكرتميس تدلل كاد

 هزي
 يغاطتب نولماملا مهيذ ا م

 نالسسعإ

 تيوكلا ةظناحم_ ةيصخشلا لاوحالا ةمتحم
 رماكك 15/٠١ :جيزاتلا-(١1 شاكألا) :ددعلا

 باوسبلامأ مركأ / ىلا
 1١ شاك مقر ىوع دا يلع ليمعامسا دمج رجس مايه دخلا تحاقلا

 1 زادك 'را1م/15 موي ددخو قيرفنلا اهيف بلطت طمكنل ا هذا» يعفلا
 مدع كتر .ءلسصلاب وأ اهخأب مج مكتمالا لخم ةيلوهسلو اهاوعد رظل
 ,نوباتلا رخو املعو ايبايل ىوجدلا رظمت فو مكررصم-

 قازرلادبع باهؤلا دبع ساطرق يغاقلا

 نالصسسلا

 .ثيوكلا ةظفاحم_ ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم
 911 1/917 خيراتلا_ 9 ٠ شر عت ,ددعلا

 عرق رداث م لدسلا ىلا
 10) متر كاوع دنا حرم يماس ةريسس ةيخدلا# تعاقا

 بلطت ةيكحملا رطلادخرسب م 0 موسي ددحو قيرنتلا اهبف

 الا
 هده يقل (185 |

 مدع ديعو ,ىحملاب مكنهكلت ررقلا مكتباقا لخضس ةيلوهضصلاو رثون دفا
 نوباثلا نمو ادكعو اينايغ يؤعدلا رطنت فوس رئكروصح

 نازرلادبع تاهولادبع ساطرتإ يضاكلا .



 ءادنلا

100“ 

 نويشعيل# قافرلا اهيا
 هدصانملا ةيسرعقا عهاضجلا اهتيأ

 ىبادقلا نومرابعتيسالا كردا كنا
 دادنللاو هيغاملا ٌةروثلا هيادب دمع
 لج قم يرامفتتيالا رصانتلا قدح
 لومجلاو تارممتسلا ىلغ ةراعرسلا
 مهمبامم ليهشنت ديلزالا راما يلع
 اهباحبس فيرصدل قاوسالا نامقو

 نحكيباربسالا عيومللا هيبها اوكرداو
 تاورتشلاب مانشو يبرملا نطوسلا
 اهس هيطفنلا ةصاخيو ةيعيدطلا
 اهو دمم ددجلا نويلابربمالا يعور

 ٍق يبرملا شوا ةييمظ) ركبم
 ريم وسسا] ةيظاساوسسالا هيت اباه
 ههيسابسلاو هبيراعتلالا هتبمقأا
 سعب نيدعا ةيرامجلاو ةيغابستحالاو
 هيدرحلا هرايضخلا هلمم ام رابيخالا

 انسن) ءاطنن ةقارع نم 2 ريع
 : ةمالا هلافوت

 1 0 امو قسرا
 يقيذح راطخا ىم ناقيسرفلا يح
 هعضجلا ةيلالفتمالا مهجلامم ىلع
 لدتتسملاب رصاخلا ف ةعورشلا رعغو

 هلالا ءادعا نويلاطبالا ردق دقل
 ىلع مهلبفتسمو مهطلابشم نأ ةيبرغلا
 ةمالا ةديعوم ةلدهس ةببرهلا يغرالا

 مهتارماؤم بماكش اهدبجصتو ايتطقمو
 وكب ستياس ىناطتاب ةلثعم ةسيسخطلا
 طولا ميسقس ىَمَل يذلا رلاقلا
 دوطن قطانمو باقيؤدإ ىلا يبرسلا
 عب مهنتك اهل ادودح اريسمر
 مهئابامسعر ةيداقا مهضلامت
 يلب لوعشلاب ةلفبترتلا ةيداصتقالا
 عئاسصملا قيوسستو كيلوا دارملا
 ”بيرجبلا كتي ىلا ةرئاشأب ةملعمللا
 دعو ارملعا ىيينع ريماو يدا ةضيردج
 ناهكلا عررل دهس يئدلا موؤشملا روشلب
 ييرصتا شولا بلق ف يتويهسلا

 بوصف نسطخسمافا ديبباش ديرشنو امهس اوي 5
 اهتكرم لش فدهب ةمالا دبك ىلا ةءاس

 بايالوسلا ةدايناب ن
 اوكبح دق اوناك

 اوعضرو ةبقدب رساتلا ططخم
 مهتايئاكما اوروطسبو اب اسمدع
 ينويهصسلا ناهكلا معدل ةيتاسهلا

 هنم اولمج يذلا ينسيونلا يرممفلا
 هناا ءاسن“ يضم انريشعو ايدام ارجعاج

 هل اولسصتغو صمكلا نطولا يعاب يلو
 رسضاسلا ةيسايس ديقتيس يصلي ارود
 تبيسفنو هقلتللا# ل بنرعتلاو ناودعلاو
 راطبالا لاي هسلبيؤولا ذةدحو لا

 لال قف سديعتو باذخ امك دي ةظنحتملا
 نايوسلا بومحو ايريزاو

 ترعلا نوليمصابملا اهنا
 هيدي ام لذ رم ممبولاب

 رم نويلابربمالاو نويزامميسالا
 ثئرحمب مولا ةيولدنبو تالواخحم
 نام ةييانسلا مهساوثاو مهماهاسبا

 نمو مهم يئؤوبا بفياك ةميرعلا ةيجالا
 عطس ملق ةرسرشلا مهناططخمم
 للك اهوضرف رسل هفماظملا ذو دنا

 رخاوتخلا حصر نا رمكلا اهنطو
 نا عطتني ملو اهوننم يسلا ةيبيوسلا
 ايدهح يملا اهيرامج ملامم يسيئبت
 لازم الو هنورعلا بناك دعل لب ةهيلخ
 ةميربج ىوللاو ارازهسا رثكا مويلا
 يدتيصلاو يديفتلا ةدار) بلماو
 د صهامقحلا هب اوبسإا اهنا ةهسشلاا

 ماع رهم يلح مشاملا ينالثلا نآودملا
 رمصم رج ناذ684) ءدخرر 6 5
 فلد ىلغ اوشانم ادر بباك ينثا ايروسو
 رئارسجتلا دروت واهساو ناردعلا

 هسطملا هيسطسلولا نروثلا ةيالطماو
 مروث ماضر )١578( ماه لئاوا
 عروت هديخللا رومتإ#*+ل1كال)
 ىدخسلا ناونعو ديدحلا قيرستعلا
 نع هريمملا همآلا ةريسم يف يطيرابلا
 اهلبشنءمم ملاجمو يرامجلا اهتمع
 ماسالا ناز هلثئمي يدلا فرشملا

 ويلا حومشلا 0

 , هلضابملا ةيبرملا اننلا هام اي 5
 نويكيرسالا نوينايرنمالا لمتحسي مل

 اهدرقي يبلا ةمالا همهم نوسرجملا
 صمت ثهبلا ارك . اهتومف معوميو

 مادس لسابلا يقرلا دئاقلا ةيار
 يجوملوبكتلا مهلتلا ينازرغع يس

 لدملا قارع .. يرشفلاب ,يملعلاو
 نم لصاتي يذلا فامبإلاو يع ايتجالا
 ةمالؤج لمّحكحي مل ,معن .مارخنلا لبحا

 ماكحلا صعب نم مهمدخو مهؤاقتحو

 ودملا مهميبز ربخيغ نا دعب برشلا
 يرماتلا ريدلا ةيرداي يع يبويهعبا
 حاس يلا لوزنلا اوررقم هم طانملا

 ةسيئاستاا ةراسفشلا ىف ةسيب رسغلا ةيشاسمملل لسخ دسمو ر رسخستلل حاستسفم تا ٠١ ةرداسسب

 لاضنلاة. رسيتنو دست ىبلع نا داجلا لسعلاب ةسلاطم ةمالا عئالاط [©

 مهشدلا همياعلا هساركلاو خوشتلا
 مومست لاءدول نمسو يسقفلا رارملاب
 دماق# دهمسي نم ةيلشلل ا نارشإا
 . ومس ةهؤباوص وس ريش يوما نب راسصتت '
 ميقحشاب ناطقس وا نرييابس تناك
300 

 مث هس ونتا اهنيك رخو ةييرعلا ةمالا 5
 قاابميتو دم ,ان#“ نم موس ف لكن
 تاظفنمالا ءاطن 'اهناابخ
 ناهنجالا زم اهينلم لولا نسامملا
 هلماهتا ةهسازبم ىامن ل هياقلا ىلع

 نيمامسسكا اهلالفبسبا قمكابو نيقحتل
 ,نشاممجالاو ىامتلاو يي ءاسعمالاو

 هس سحلية يسم

 ليصل هامل
 ت2. دع واخدت

 ل ءاديمو محق
 فن م نيك, ناهدنا , مانجا و هس تبا
 بهي" ةناسمع بملذدهل ا مكييسيل هي+
 سو هم سقم طقن ىاذلا سيل قي سلمل
 لارج التم راك ص اسمؤم اهند

 ل ةمخاو نبأ اضن و ىنويهشفلا
 كامي سس و نرد عوض انادعلا
 نث تام قب هلو يملستاو اصلا
 لارج واو .اهربلا دهرا اس" لم سلا
 نا ايكيرصا ءرجي لا هيث دقامل“ ب
 -'"كرفلا 'كييكاسلال ريمآالا سقتحتا

 رخد» وحلا دحاولا ةضايسملا ةيياظلا
 تارسكالا تفيئاسا لك ةيدجتم
 وهام ا هيسيمخلا ديهولاو ذم دهنلاو

 ةةناصم برضن 00 نيلساسملا لمك اسيهتيل

 تفعل مه قع ف م
 ه0 يا هو ا عاحا اها  جاوصت ع
 ووسا ساع د اعل هولا ةيوحس
 لاهل ل دحام ساد اسمن ادينيعو
 هناي وش ا مسسو يوسسل يم قنا
 مساع تماع مانيلا نس ايو حب
 دما عا نيو ماعلا مسق لوشنا

 مي رهتا ايما ميطاسمل 0
 ليياك مامن و

 ةسودلا هيوع مسا بسلا مقل
 ةهمفوللا نيالا سفح ةوسهتسما
 جئابتم كلامج اهين دول  ةمكيزجما
 نك عاسدلا»و ةيشكيرما#' ميكاربمال“
 نل .دوجو يترفو ينومهسللا _انشلا
 لنه ركك يع ] /* ريشا هنن رشلا دسال١

 وبا رزق نس دعت ' اص دق 'و ارم سفر

 00 ملا

 'ىلم انضيالسمو | د 32
 نط ارقستدلا اهمفتحي ءامش شنو
 دخوملا يمرعلا

 ءوسلا مانكبإلا هيعامس ناف “0
 ةيلخادلا مومهلاب لايشنالاو
 نكم دع ةدخبللاا تايالولا رازهتساو
 رسلبطم ياضلا نم هيك رمالا هيلامرسم
 راطا ين هةقيضوبو اهيعراراب يلوددلا نسال"

 لع ةركبرللا هيبوكلا اهنسحيماربسا
 قرشلا مادختساو . طلسملاو همميهلا

 هيتاودعلا اهييانس تقنبل برقثاو

 هبث يف يركسعلا اهدوحو معدو
 لع اهنيميف ديكانو ةهنرعلا ة

 نوزودي نيذلا بزملا ءاكحلا نم ارا
 يسارسالا اهططخم نوذنتير اهكذل

 نكن ملو هيبالسالاو هيبزعلا همالا
 ىلع ةرداقب هده ءاقكنالا ةسايبسب

 هيبرغلا ةروتلا هيترتبسم يف ريثاتتا
 لماعتلا لل ةربمتملا رايتخ-الا ةيردعو

 د يساسسشالاو يمرقلا

 ممالاو نارقتا ينا اهباودع هنكتمملا الا
 قدنلا يضتنارتسلا اهيل معارمجسو
 ةقيحملا يظنلل ل ينومهملا
 مسسولا؟ جذل جيبصت يأ افتح فيولاو
 ضصيسالا بيبلا بباكم نم اينقم ةيلودلا
 ةسرجلا تابلقلا فرمكل نم همرمو
 هجلما اكنرما افرع هخوب قوغاشمألا
 دايي زيتا همآلا ذينح .يباوسل#و راس لا

 - علا دهب ملئا عمئاعلا عصو مدنا

 نيلتسب نوكب نا ف هنباثلا ةيللاقلا
 ةرسي عدلا ممالا بتاعامو نمالا
 ملانلا قف سدهطصملا نرمج هيابسل
 ناسسالا نوفح نع عافدلل اناكمو
 ةيداتس حي ربو نفالا رشنت ةعلطممو
 نع نأ ربل بايردسلا هيابصو لقملا
 مده ايلوهس نم رابكلاب مهسنا اهمس

 نمرعل نآدمم ىلا اهعورمو ةيسسؤملا
 يضلا مهب مهتاططخم حيبربو مهتنننك
 بسب ثلاثلا ملاملا ءاقباب يسهب
 رارم ينايو مهنيب مئاسلا خيروس

 نم رثك) دبي ينويهمسلا هذمتا ىثح
 روفع هفيزا

 لذ ةريحح نلبي ةييربكا هنآالا نا
 نا لكني 7 قارفلا رك ةدّمملا تارازقلا
 قسلتب ىلع ضرتخلا اهيميم نوكم
 ناطسلغ ساي ام هيلودللا هيعرشلا

 نلو ةلثجح نامفلا بومهو نالوخلاو
 سفيصلاو رازره يا ممعرتت ليمتب
 نمرحلا لانو ىنيلصلا ىلوا ببزشلا

 ىومهصلا ناشلل مص دق يديركلا
 يلج يازمو عمسم مام) بماقما
 لق نلابكمب ليكت عحبصا عدلا نمالا
 ةسييرفهلا ةمالا وفتح خيم هلماعب

 كلاذلا ملاعلا حتاممو

 ناكم لك ف همالا رارخا اب
 هسنهلا قط ق نبا ضلخسم خيضا قفل
 ةنلاذ ةهييؤي ةيكيرمالا كيلايريمالا
 صرفي امم ناوقفلل همعحشمو برخال
 «سابستا نار رفطخلت يودلا عمتجلللا
 يا مهجورلا يسيبابفللاو ةيئادسالا
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 ارسل ١ ضيق تك

 هياقلا ميم قع يحلل لا يسم
 دسم هوما 0: ةيهاتع هنو
 سا: ياام هي هلا و رادسدو

 ميلا ين ميم و انيس م0545
 تايم يكل ييؤسسو كساس يدها
 فسع  ممقنت كابس خو معي

 لاك روم ةيارعلا ةيموقلا هخطقي
 يرسل ةلااس ياهي 1 ]هش ملا | ةينحلا

 سو -هحعاو .ىبابج قغوو همام لخي

 دعمت هيييقتبسللل' هسنفلا شع دل

 لجتاو بجبل هئورظنملا اناشفقا
 نيسرسلا جارسخلا ريجوطع اه رايسملاب
 يومه سلا

 ,ارعا نع .ؤرصابإاا اوان اميعو
 هه راخو ىيرعلا دولا ]جاد ف هسالا
 ههباف هيطيتزابلا دردام ا ددخ لخاتم
 يل رنا بقيييملا ريمتيت لإ ةخيساز بباب
 هييولا نآوغل' ايش بلع ااهب انلمس

 نم ةيرحلا مسا ريهام ناو
 يرصابم ريب اهتجيلج ىلا اهتنجم
 «مهنوهلا نم ررخبتل اتنايفم م7

 ةطعادمو ملظناو ل'ةممبسالاو طلطسنلاو
 لإ هيورعلل هلماشلا هكراشملا ناقا حقن

 نسالا ةدهاس)) ةيناسالا ةراصخلا
 ممج١ ملابلاو دقطتمملا ] رارشسسالاو

 همالا ريشامتل همسو ىنارملا ناو
 هسيزهلا قاحلا نلخ رورداقل هنيرفلا

 نيايلابربهإلا ءادشآلا

 مايكجإا نم مهلاساو هايفلاو
 داو ؟ويرتم الو اومؤم الو  ةالبعلا
 .رودعالا

٠. 
 ءلبصابللا هينزعلا انبعا مهامدع ان

 "ريشا يبرعلا تبمل' بردح نأ
 ةينوفلا ةهباخللا هده ى يري ناذلا
 لاا مكوه دي هيريصملا ةمالا ةكرتم
 رابتملاو لاصنلا متحالبلا قيمت
 ؟دهاو انما يبرهلا يموقلا نيالا
 طغبارنلا هفيشخ- ىلح ريكرسلاو .ادشءوم

 هينميتعو قارغلا روبص نس ىللدحلا
 هصاخنبأ٠ صبو دراثملا مث ةمراقننا

 نم نسلق ريزجتو ةليجملا ضرالا
 . ةارغلا هيباهصضلا سعر

 ظياربلا ةز ةيبفحم نابمإلا نا
 ةيعالا مضالط لش صرفي ىومملا

 معا نس نسيعاسا
 لع ةافيصلا جا

 كيم و. 22 سما هاهنا -امقعتص . فنمقلا 3
 مماامل معو ةيمعسلا دك معنا
 ومالا بع يعز دكدحلا
 اعلا دمنا ةييمظم

 يحاها
 دس رسما

 رنا لع ل اب ىلا ساصلا يسجل و
 هب تلو هم ديس 01 كنب هيا ا ايييشع

 يصوم دارس وتس يه مهاجم
 هللا ريس و تتاوقن داق دوضو سس
 ياطبمللف هلا نصل _سويهستلا
 ةيصمضلا

 نويزا يش دينوفلا ةملا
 اش ءادحسماو هدحورلا خسدنو اهبامما

 لق لف برص سلا ةيياهم 0و ىياسفملا
 ءامقالا سويس او اهيلابو»ا

 دظ رول لأ بمرتب دقوسع دههمتسلسم ١
 اب يقال“ دلاس لا هسا حس ضاوي اة
 ىاإو جراخم""و لنحادلا ف اهيادبعا
 لك نس تبقلقست 48 معالا < ويش ده اس
 مدسخول اونائ امنا .اهريلا همالا ءاشنا
 هيج رراسا رشح هت اضمو ديهف دست
 هيحاسا جيقتو نأ دجنساو دوما
 انحاقل ادامنا دقثكل يسربلا نقولا“
 نيطخعسلف لف دراصسلا لاطبا عروملا

 جياسلا قارخلا موصسقلا انوف اهيدو
 ليساملا ةيسمخع عم املابم -ةفاونو

 رس ةيحرط نهرا لث ىلع ميظعلا ةيقمسو
 نيس رصلا جيلجسلا لا ىيلكنالا ظيضلاا

 هبنالا ةمعرغأا اينما ريظاجتع ام

 ةهيمماتجلا ةكرشلا درق نكمل
 يس ىرمكلا ةلزامملا ذددعتملا اههحوان
 هادا عمخ رديو دييرعلا همالا
 ييطاوسملاو لايصانملا لك اسهسلو
 اولمجتل نامموللا حومخخو ءافرشلا
 مالبو يمربلا نطولا لك اهيحامس
 تاالوتل تدحو امسا مقاقلاو سنملسملا
 را حلاصم اهنالمغو اهئافلخو مدخملا
 رمصنلا ىأو يداصنقا وا ىركسع دوخو
 سمسوملا فيلح انئاذ

 هدحوم هريزع ةيبرعلا اننا يشاع
 هرج

 اهنادهال راغلاو يربعلاو
 رالذاجبملاو هيباهضلاو ييمابرسالا

 هيبموفلا ةدايفلا

 يكارشالا يبرعلا ثمبلا برحل

 يكيرمالا وزخلل اهتنادا تلصاو

 يب رسع لسفس بلاطست ةسيسب رسعلا رسيفاسمجلا
 راعطتسلا رمسك ىلع استسس مست دسك و

 ريهاجلا تلماو  عاو  مصاوخ
 2غ وّزفلل افتنادا ةييرمها

 :ريزجلاو جيلطلا ةقنعمت
 بعشلا ىلع يشررملا ! رابعسلاو

 يبرع لخ داجياب تبهاطو  ينارعلا
 1 تالف

 ةسيالو ريهامج تدكأ سوت
 رئاجلا يدايصتملالا رامجلا نأ

 هرسكتس يقارعلا بهضشلا ىلخ ضورفملا
 لئاسو لك مغر ةيبرملا .حهامسلا
 يتلا عبكرتلا تالواحمو ديدهتلا
 ,ةيكيرمالا ةدحتلا) تايالرلا اهمرتتا

 ةراقبلا رقد ةسعفق ةيالو وفثمم رازو

 ارمدبتو سما سوس يف ةيتاريعلا
 بعشلا دوم زيرعتل ةيديك تادهاسم

 يذبطنتلا بئكحلا دكا ء او سطابرلا
 نأ | يمالسمالا ركشلا_ يئدانلا
 تلهاحت لورتبلا راجت ةمفنا
 لا ةيبصالا ساوقلل اهتاهدتساب
 ةيبرفلا ةريزمجلاو جيلطلا ةقكنم
 بونتلا ثيداعإلاو ةيئارقلا 0

 بتكملا نع ردا ناس لاق
 ءقيراعلا» ةزيسصم هترثس ىذيفنتلا
 رلعكلا هارسالا اذه .نأ سبا ةيبرقلا
 ءابضقللو ملسكملا يارحلا فادهتسال ءاج
 ينغ ةرطمملار هيركسملا هتونا ىلغ

 هيمالسالاو ةيبرعلا تارهطلاو باورنلا

 ةضراعملا أ تاكرح يربك
 ضهجل# سيئر ناغا + عاي . اتوهوم

 وتربلا ليوناع, لاريجلا يبنولوكلا
 ماعلا رقما لقبا شيجلا نأ هولدهروم
 ايسولول يف ةيروثلا ةسلسملا تاوقلل
 .دالبلا يل ةضرامملا هنايترح يرمك

 نايب له رتيور ءايما ةلاكو تنقنو
 هلوق يبمونركيا يليجلا نارا ةسائرل
 باثس تئثحا ةمبارلا ةكرفلا نأ سما
 هيروجلا ةحلسلا هتاوغلا ةدايلا ريهام
 دريط اساك يف علام ١ ةيبمولوكلا

 .انوغوب ةيعاملا بوتس
 ىلا يدا ميضيلا يأ تايهلا لاقو

 رهاتم نم ٠١ و دوتج ةمسم عوشم
 عرصبو ةيرهمم ةرئاط رظحتو ركيثلا
 .دارفا هبيرا نع فلؤملا اهمقاثم

 دعي يغرمي مل هثا هلاكولف فنرتكذو
 لل ىلا ترامشار ءراوسشلا ةباقآ ريصم
 ءارجال  رل يا ممشسي موجهلا
 هموكسلا نيب مالس ناسوالب

 روخنملا ليقتسللا يف راوللا ثاحامجو
 هيف موقع يادلا قولا ف يناب ثيدع
 مهتارسحاسب ءالدالاب نويبمرلوبككا
 .رومس لا حالصال سيلبجب بايقتنال

 هببروكلا هضابملا تارقلا تاكو
 نم بديص دع ىرجلا تاعامجو
 هييضانملا عسيابمإلا يف اهتامحش
 هييعمتحلا يب اهدانبمسا ىلع اجاجتنإ
 قدي دصحلا

 | رقم لتحي يبم

 عم مهسامت سا اوريغو يتارعلا

 وس مع
 جيلخلا ةلطنا يبرغلاب يكيرصالا
 صضورلملا رامحلاو ةبيردلا ةريزجلاو
 نم لينلل ,يمارعلا .بعشتا ىلع
 ةيركسعلا هقودل ل ةيموقلا نابستكلاا
 ,ةيداصتق اج

 هنختل ينيلتالا ريمتؤسلا هيا
 داضتالا برحل ةيضولا ةيرابالا
 يرسم ا ارتشإلا
 ىلا ذلاو
 نيل ناس ريرلسلا ةليدسع ةنرشل
 قلطملا يسيرسفغأ بسشلا نمابضت

 :يبرغملا يمالسالا ركفلا يدان

 تسلافاجت لو رتسسسبلا راسسعت ةسسظفا
 ةسيوبنلا ثسسيداحألاو ةسيئآرقلا ماسسكشالا

 .ميدع يراصتسا مقط وهو
 راطنالا ضعي فقابس ركمشساز

 ةرماؤملا ةكراشملا ةيبرعلا

 مل راطنفالا ىشمب نا لاقو ةيلايرنسالا
 راطدبا ءرغؤم بوكر يف جرم يا دست
 لواآلا هيسره ريمتن ىلا يكيرمالا

 مهبماركو مهبطو باسح .نلغ ليذاوبا
 هديل ي سيمت راطقالا هده نأ ادكؤم
 دا عالكو هيمالسالا هدساعلا نغ ةلماك
 امهادضنت لب

 نوال ل ميقعدلا يبكملا نابي رمطر
 قلقنا نع طابرلاب يسالسالا رثملا
 هيكيرمالا شوسحلا لالدحا مارا ميظملا
 رديرشلا سيرخلا يمارال ةيبرمثاو

 ل يفارعلا بمشلا عم طورشماللاو

 د7 رششحف) ةبهجاوم
 هينويهصلاو ةيئايوبمالا تايدحتلاو

 تامالولا ليوسي رمثؤملا ركدسار
 يودلا نمالا سلجمب ىمسي ام ةدحتملا
 3 راتهتسالاو برع .ساجم ىلا
 يم اهريفم ريرقت ن بومشلا
 :ريشلا نا ادكؤم مدقتلاو ململا
 ارتي * لك ةيلودلا .تارارخلا قيبلعتو
 ةيبرعنا راطملالا قاهسلا اذه ف ارحم
 يتلا ةيمجرلاو ةيلايرساا ارواب نم

 اهحلاضم ىلع طاقحللا 1# اهت مه
 هسهشلا ةيدست خيسرتو ةيهيتارتسالا
 .يفرغلا

 اهينع صرح يبلا برصلا ةثراكو
 هليسمتسمو ةيواعنم هيعزج تامركج
 نم ارملا بعشلا ىلع نآو دعقل بن اخالاب
 م رومش نود ملمغا
 نودو هنخبرابلاو ةمدظوتاو هيميدذتا
 ]وي حئدلا سيئسلا لمه درل تارثكألا
 ةرممعلا عادا نع عاسمالاب لالا دم

 نيمتسسملا عضخ بيكملا بلاطو
 ةييطولا مهتارجاو مهتابوكحو
 جيلجلا ف ترخلا لاما دم فونولاب
 نس هيزرامعتسالا يشوبتحلا ءالجيو

 يا عيمو هيبرملا هريرخلاو جيلخلا
 يسيجا لعدم ةيمريعلا اناملا ي

 .هيمالسالاو

 اسيسومي ىساستسف ٠
 نع ردن ريزفم ركل جاو < اميل

 يل حوشنا سلجم ةقباب مضاخ هنت
 طسونملا ب سيطاؤوم 1١ نا ورسيب
 نم هةفيرا مهنبم نم امموي .نونزمي
 ميصملا برذلا ممشنم ءاضغعا
 .هضراعملا

 اممل ىف رده يوتا ريزعتلا حصواي
 هيشئيفلا لاصعالا يا لوألا سيما
 بهما ةفرطنن هيزاسن هيرس بتاكرخسل
 سيث رلا لون دمم اضخبش 717515 بوس
 مميزا ديم اظئبسلا يزويدجوم وندنلا

 ,رهشلا بعبو رهشا

 مادنشا 41 نا ويركنتا حصواو
 ١1 ١غ اهس لاشسلف ماعلا لالخ بغنو
 ترد هيام لعق نم تاءادسعا
 هكرجلا ليف نم ءاذزنعا 0 ثالو عيشللا
 ىلا فيس هييباييثو اوراما كابوم ةيروثلا

 هعلسلا ولانرع جممردور ةكوجوسم
 راخبل باباصع ىلتا ؟4و ةيركستلا
 ..بارشكللا

 سلححم قيمتك نسبا ايري ىلع رب ترشاو
 نكارمشالا راببلا برج نم جونللا
 نا ةزاهبعا نك سلخلملا هيكل نميسرو
 لق بصلا ىعاسب ىلع لادن ماعرألا نيظا
 داولبملا

 نسدلا اههب ؤ ؟59 ىلإ نا فاهاو
 نوسلمعب نصالأ روم ؟8 ميم اهلدغ
 نللابعلا دمع نم تالا 17 ليفلاب
 بفن ةللدو 5447١ رهدد عئاملا
 تاويسلا لالخ يباهزالا لاتشتلا
 دجسراش لالا اهيدح سلا رع ىفللا يسحولا
 كالليبلا

 ماك يلق“ ددع نا يسئانرم لابو
 مامل' ىف هيلع ناك امم ىلع“ 43
 لوالا نسبا موع علب دا يعاملا
 ماخ 7756 ناك ريخ يا اليسف 7
 ا١ةذك

 عافدلا درارو بركذد رخا بياح نيو

 ةوفت وريم نم نطاوسن فلا 5١ ند
 هلصلختس لايسنش عدم كمع مههكرسشم
 ١ع ماك قمام 11 ىف < ملا بردلا

 ءرهل يسملفالا رستإللا بلاطو
 ةيبمشلا تاوئلل يكارشالا داستالا
 ارسال يبرغ لخخ داجياب ينرغلا
 اصولاو تالخذتلا نع اديعب عيلخلا
 5 00 .ةيندجالا

 قارعلا ةردابسب رمتؤملا كاشاو
 2 ؟ قفبرلاب بأ نم ريشحل يساثلا
 1 لكاشم لك يبي ِ
 مالسلاو نماللا ل فا
 بيشلا عم هنماشت رك ابرحم ةتظملاب
 يتعب ييرسلا
 ةسافاب ةعورشملاو كنا ”ةيلاطم
 .يضولا هبارت قول هنقتسلاا هتلود

 0 درهلا هيلاثكلا هنخلا بعدو

 ماعلا يأرلا يرسيؤصلا لاخبالا
 هبلودلا تابتبماو ضوقلاو يلاعلا
 نم قيرللا هسرام# ىلا ديبتاسيبالا
 تاؤمقلا باحسنا نيمانل ظعبمتا
 يبرعلا جينطلا هعطمم يم ةيبثحالا
 دح عسهرو طورش نوي نمو اروق
 دبص ةيبمجالا طوفقلاو رازشبالل
 .هييرحلا زاطقألا

 يف هيسرحلا ةيلاحلا اضل بعدو
 مافلا ارلا يترسيوسلا داضنالا
 ةييئوفلا بابطنماو شوفلاو يملاعلا
 نم ديرملا ةسزوافمن ىلا ةيتاسسبالا
 تاوقتا باجيستا يمايرل ظطييلا
 سرعلا جيدخلا هفطتم نم ةيبدحالا

 دج عسموو طورش نود نمو ةرول
 مص مسنحالا لالوقشلاو رارشب الن
 هييزبلا زاثبقالا

 نامد يف دينرعلا ةملاجالا هيج تلاعو
 عفر نم ديال هيا نسا فيددع يف هيردسجا
 نلم سمورفلا همظافملاو راصخحلا
 قيرثك يلي يلوا ءارجاك يقارفلا فشلا
 ماريصا رش ىمو لورفلا نوناقلا ماربخا
 ناجسبا لا هبيمازملا هييزملا باوارخالا
 لخا نم حملخلا تادخال هلمابت لوئح
 لن اهنرقح ةفظنملا بوفبلي ديفيس نا
 هماركي يشيفلاو هممسلا يفو ملنلا

 اهيباب جبلجسلا نارجا نابثلا فموو
 دمع بودلاو لامشلا يم ههحاوم لوا
 قرستلا نيب عارصلا ةدجب بدا نا

 هيكل ماع نم رمكا لبي يثالمم ترملاو
 منسم نا ال ادخ) نأ نم رد
 الو تعفو !رااينف ةهحاوملا نش جمان
 .نلاع ةهيواساملا ابيه راطظظتحا ىكدست
 عافتج ةيناسبنالا

 نا ةهيبامن ق ةييرفلا ةملاشللا بلاجو
 تدستعا يذلا 3 بادمعا روطس
 تارارفنو هدكسملا تانالولا اهنب مكين
 «دحتلا ممإلا لم اهيعرسمب
 ةريدجج عيتامم يلو بدو طمصلا ليباسو

 رارعباو قفمتيفلا لياسو رمكرت الهندي نم
 قدحتملا تانالولا يمك ةدضعاو هلو د دنس
 ناذللا مظعم تبلرانب نأ دعت كلامو
 ةييساسسلا انهي داقس نمل ةينوزوالا
 ىلا ةسرفلا همظنالا شيب ليؤكيو
 يكن رمالا ةممنهلا هيسانست .ربطظمم

 لشدتلا مانا ربل هنا يابدلا دكاو
 عيلخلا ةفظنم و ىكيرمالا ىردسملا
 نلع هريتبسنلا وشو ططتم ةدحاو اهدش الأ
 هيج امو اهناوزنو هقدتنملا بوحش
 هيمرا الا يلوذلا نوماشلا رمل حاملا
 لج فبلا ' يهل

 ةسالش نا هييرمللا هةئاخلا بلاقو

 هلجرم هناهب نمت عيادي موملا ةييرمل"
 نيسطملا نييوقلا نعي ملاشلا مايسق"
 بيحب ةقيوذ هباثشب برغلا حيصاو
 فوخلاو دعحتا جاربأ هصاك ةهملع
 برثلا ل هيرمملاو

 نوط احمو تايدلب ءاسؤر مهبيب
 داشرا عابتا نم ددهع ءاصقا

 نيذلا باهش راسا  ىاصنا ى اكد
 ارارس هلاكولاب شلالفتن سيئر دمحا
 نسم ازيبك ادردسع هيبجويمب نضتإ
 سيشئرلا مهتم سذلا نقوؤيسلا
 مهتبد نمو دارا لارتحلا قباسلا
 ؟كيسيئرلا شدالفتت نذه ةيدلب ءاتسؤر
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 شدالعتد يف .يسسسلاو ةعيرالا ميا
 يتاس بزخ قى ءاصعا عهنم رثكو
 .يبابملا يسيترلا همعزتب يذلا

 رابك نم ينس يلاوح ةنضيا لرغو
 بفراضصللا يف سيرارالا سفظولا
 اهبلع رظيست يتلا هايلاملا هباسسؤملاو
  هموكحلا

 اوماق دق هصرانلا ءامهر ىاكو
 قساسلا يسيئرلا ةيفاعلا ةرزكلم تابلط
 مهباكنرا نع لاقي ا سوافمو باشرا
 مهيلوب ريق لالخ تافلاظمو بارواجت
 . مهيصت امم

 فيبلا دايدزا دقن

 لاموصلا نوردافي بذاجالا
 ةدراوتا ىافنالا دنقن . تابقنا نذدلا
 كانه بباهألا اناعرلا نا لاموصلا نم
 ةدياردم دادعاب ذالبلا ةوداعم يف ازادن
 هسسنع شيفلا لاسكا نايوزا ببسب
 ,وشيرافم هةمصافلا ي ةرسك

 اهبمز كلفدجالا هيباراهستلا بحمل
 هلاكو ولوؤمدو ةيكيرمالاو هيناطبرنلا
 تاحالا اناعرلا هيلودتا تاطالا
 دليلا ةرداحمب

 نل ةيياطظيربلا دعادالا ةئيه تلاثازب
 اورئاظ نيذلا بنايحالا اناهربلا
 يصوقلا نم هلادع نأ اولاغ لاعوصلا
 قرانا قالطا باوصأ ناو داليا دوست
 .مون لك هعابب !( عمسب وسن دافم

 دقن غعاببا لاش نا هشاذألا لوشنو
 سحدص !راموكجلل ةئوانم تاكافتج نان
 هنصانلا رم مك 04 دعب ىلع نآلا
 نايس لسشرلا هطلس ناو عيلامورصنا
 ,صئاببلا يف «الخا يرن

 'يلعطارنبم نم نونسي «جفيو

 جيلخلا ةمزا هزدانو ركيب ثحبي امنيب

 وك سوف ىرسسفت ناوسسسش و
 ةحصحن رايق ةحصصجلا ذض كلا دق اسس

 تادعاتتم

 1 دمل 37
 يلرمالا ةيطاراخلا رو 03ج تجي
 راكسلا ربرو هريدابدراغبش م

 هبالوب سومه هدم يف ينيقوسلا
 مارتسال مدجسنملا تانالؤلا لا ساسكن

 هقلبصم باعوموم ناش باثداحم
 بيستو جيماطلا ي عيشولا اهسنأر ىلع
 «ردانزراطعشت يلا هساظنرملا هعادالا
 يملس لع يع ثحلا يأ نسم) ةلوحل

 مها نم نوكنس حيلخلا همزال

 ناياكتا اهلوايتس ينلا تاقوضوملا
 يرعب يسبب كيلا عامتجالا امبش ى

 نيسوع

 تايالوكا فيلغعلا شرعا ةميسان نس
 هينوروالا هةصاشصلا لوقو ةدخنملا

 نسسيفزؤسسلا لاقتنإال ةزعاسم ميدل
 لآ هشادملا فاوللا ف لصقملا ببسب

 ,كانشلا لصف ميارتب

 اهنا ةذخنللا بانالولا بلاغو
 هينامبا ةذعاسم ميدقتل ةدتنسم
 هعادالا ىار بسح رازرق ؛دهو ةهلراط

 هيسامسلا يل اصفم الوحي لئثمف
 هيكدرمالا

 علب دبح ريكبب ةلايلم معو
 هردادرافمش عم تاتداحملا

 سقم ةييوروالا ةحلامجتلا رارن انا
 دعت لكورب يف نلشا دقق تادعاسملا
 لوم هملام ءاررز هدف حعامتجا

 عقرتلم ناك وفينا سدلا معامجلا
 ديقبر هثراط تادماي ميدقمل
 تام امم ميققت ىلع قكسا هيام ةانمالا |

 انءامد اوكفست ال

 نلع روشتملا فيي ١
 سسابكلا سلشب مان يعسا دكاو

 «رورص للش رثثبع نا ةسسوروالا
 ةدطملا مص#ا بارازرق عممتج يسطب
 اناصقو ةيييظلتلا ةيضقل ام ةقلخمللا
 رس يذلا هاذ مركلاب ىيرخالا هفظبللا
 ةرسئبم جيلجلا ٌبادحلا غم لماسلا هم

 هييحاودرالا ذه يأ دؤوب نأ يكن هما ىلا
 لا نكيملا ربالا تارازرق قييططت ل
 ايم ةقطمل يف هسياقلا خاضو الا يركب
 هقطملا بومنم تاماطس عم رابعا
 داللاسلا ىلا

 . لزألا هجفصلا

 نم مهن نانب لل يورصت ولا ترحلاو
 نكامالا ف فنعلا لامعا 424ر' قففلا
 يابكلا ةهلدحم ىسلا يهازالاو هيييدعتلا

 لابمالا هد نأ اودكاو ينونهضلا
 دذه ناكل تءاسدحلا رغم يك ددسن
 لخ ىلا فينص مدهامم تعوم قلع اننا
 لاو يسواقنتا هيسيظع أملا هينصتشتا
 لمصالا فارشاب مالسلل رمبؤيم دفع
 ةدحنلا

 سيلخلا كريثيم نيممؤللا نا ركبوا
 سلخمو طسيوالا يرشلا سئانك
 11790 مهب نادملا ديبوروالا نسيانكلا
 ةيسليختاو ةييبايينؤووي ةهسيبك
 8.9 لممت هيكيلوناكو دمك دونراو
 لودلا غشت قف يىخسييم نوسلم
 ءاشتساب هييرفلاو ةيقرشلا ةيسوروالا
 لمعلا هش .ناغادتخا زاطا ىف انسانا
 لق تسسنتا ينل يييمدهللا يب هكرتشلا'
 دل هييضملاا سباك بسع ؟ة1 ماثقا
 141415 نيام ل .ناياستجا بزدقمل
 دونشو

 محل تيد ىف تاسمجهع
 نودا بحفصلا للع وستملا ةعن

 تاسراممتل دنع غمجو لاع لصمم ن) ل" ديمايبنالا هنلودلا تامثنبتلا لكَو مئاعلا
 فمسلا نكمتبل ةلمجملا ةيررفلا ىضارالا نه ايناوف تاحساو ةسويؤملا

 ةلقمسسلاا هيلو دصاقم“ نم
 نإ عبارلا اهماخ هضافيمالا لود دس انهت نر دحا 2انناو نيسنلا رياك دكاو

 ياسو تلم اهسرافو هيناسنما رودحلا لك او رواتت دع يليخاملا ةيباهجلا
 ةرييسم هسرتفللا نكاقألا ف هايربالا ليلو يكسب + اس“ دست راهكتص 109 تيدقنلا
 نمرلا يع نرمي فاييذم .قئدع لل ندع عارجا يلا ددحس مل لوبت١ عمصتسملا نأ لا

 هةيمش ا يساكبو هئورا نسج اجر دباس نى ةفمع ل يلا همام دا باياسلا زاةداستا يوم
 مدجنمملا مثالا

 ارا مهساك نولخ دب مظو ةسيكفستملا هضافسدالا لاقتنا نا نانملا ف انصاو
 3 انما عشنا هدكرلا نهي اس دب نوسفمب _ابيتا ودل او نس لشملا جافتلا#
 رصافملاو نندققلا ةييرعلا دسالا حيراب تافك
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 ةحايسلا تالدعم ضافختا
 ينويهصلا نايكلا

 ةهرارو بركم  عاو ب هليزحملا ضرآلا
 فلا ( 2 نأ سبا ةنييونهصلا ةيحاسبلا

 هقيهملا يظسلف لا اوفصو حئاس
 لئاقم نفاملا يناثلا ننرشن رهش لالخ

 ماعلا نم ةسئم رهشلا لالقع فالا ١ + مي
 يفاملا

 ميسنوفلا ةياحصلا هقاكو بيسو
 هيردصا ناس ىلا هنبلا بذروا يملا
 ضافختالا ادلب نا هنف بوك ةرازؤلا
 ضصاقخسالا نوقن هئاملاب 38. علب ىدتلا
 لرزلباو لوأآ سرشب يف لس ىدلا
 نيزهيشلا نيد لالدع لي دا نييصانللا
 نحب لقسيومملا ف هياملاب [ ١ حاممسلا دقح
 لوا سرشبو لوبا ق لجل ددحلا
 يماملا ماعلا

 عيطانتب لا تاليا عختتم ناكو
 هبهردن ريا رثكالا ريخالا رشبلا

 بلا ىتوس هيلا دقن مل دا ةحعانسلا

 انؤروأ نس ةرشابنم تالعرز رمغ حتاس
 فلا ١0 لباقم 4.0 لوا نيرشب لالخ
 ىضاملا ماقلا ي يناث نيرشب ف

 هكرخ رهاشجلا ءارسخلا رضنو

 جييلخلا تادجا بنسب ةجاستملا

 ديجابمتي دن ريؤملا مدح نايدراو
 هءاجرا مومع لإ ةهللانلا همانسالا

 ليشلا' نطولا

 سبئرلا ىلا ةلاسر

 لزألا هسفتلا ىلع ريرسبمتا همسأ

 قطنم ناش دمتتم ىبلا ةمدلملا
 ادمدب رعشتملا ضوافنلاو راوشلا
 دم دسهسلا و١ ةويلل ماها نقب

 دع ىل برش نتا جالسا نا قحلاو
 ةجداف ةرارصا يدلل ةقظنلا
 نوكيسو ةريسماب نمئاقلا حلاق
 ةلاملل هيمعو 0-3

 ةردامسن ترانس دمسسلا داشتو

 نسج ماذم ةءاشلا سييرا ليسلا

 لامو يصاخلا تا ص ريشع .يساملا قف
 هدو ملطلا ىلع ءوسلا بهلا اهنا
 ميلودلا تايالبلا ل افامنالا
 الولك هسفن بفولا ف برضوو
 ل هيدعملا لئاسملا هيبعاب
 لاملا دوسنل ةتيربلا ةينضبملا
 قلافلا لن دالسلاو

 جنرطش رجح ديف
 ةيلايربمالا دب

 ناس ء.دقن

 ةمم ءرده اسهس نتج ندم تالا
 لوس يموطلا

 اكالوب انو سير ءاقمب ةجون

 موسبللا
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 ءاطم ىلك ربها مس

 ساقح رع يابم يف هلك نيمملا دهفا
 ىلا ناطر ةيلقلار ةنماصلا ةياسضحم
 هيي ديس مومو ف بايطنللا العم
 ليش معو ب سمس يع سس يي

 0 للا ا ل
 نما لاس اهمتلا داسخ نيب مم د“

 ا ا
 قورت يبت ديه ادع

 اعنا و بيه
 للا سل
 ها ريرفلا تيصسلا
 ةيماودلا ةنر مهتم يما امو سم
 قااعلا دم

 لنا دهن
 لي دمهم تيار ةئالسصال هن بح
 قارمللا حيسلا لك دمسو ةينقملاو كمن"
 لفسلا ةسسومومفلا افاعي دوي
 ريماود# يف ةملخل لزسلا فحلا
 اهتالبخو ةيبويهصلاو ةسايربماا
 تالرسلا لكم نويدحمب ؛ورانو
 ياووحلا سس 2اورسف يل ةرمرتستا
 'هه لمص نأ يسيهوتم ىارقلا يلج
 للا قارشلا يشن لا نشمم نازيعتا
 لاقنلا ل ةق'رشاوز ديراسمو ةيةيغللا
 اتيزملا هيبا لخا نع

 مه انما نم ةيلامزبملا .المخو
 جيراتسم .اطخا ؟ريوكي نآ اوفا
 رض "ودهن ان ؟زنهن يأ دهب ةراصو
 نم اولمف ام 'ولعقز بفسسلا يلاوما
 لابرممآلا ظطضل ١ ف انرط  ةيادب*
 انلتلا فايهمأ برييحلا نيرمهشلا
 لالفيم جاز ,رجسملا ىل ةيبرفلا هنالل

 راوشالا عبج ل سبب دهم عبو
 نيمداشلا سيمرلا مرمج نياق

 سنفس وع ام للكل ىباحك درود دخاو

 لوايعو يمالساب سير ره اذ لكلر
 اناصفللا صبي هجوم بكري نا
 رمالا مقار ىل ناك ةمكل ةيضالسالا
 فيملا ف هداسسا غم اهبلع راس
 بنبا لب يف مهئاقلخو ضينألا

 لالصع نب شوب ةرادآ ديمو

 هسكيممالا ويلا باري درشو
 لا راخحلاو دعب ىف ةمملطالاو

 ديدعإلا يفحي ى لسملا ديف ماظن
 سو ,هدنونلا تالا دم تازماوملا يم

 تارمازملا ءهبه رزيا

 نارعلا نلف راصخب ىمرع
 ةدعاق ةييرعلا ضرالا ءادجتساو

 مسخ لوي يااشلا حسا

 انه ثارابللاب يراثر عمد -
 فاقيسفالا هكق قيقشت كادهو
 هريرشلا

 هعادهالا دده هضيمم رس نوكيسو
 اسما نملظ عييس الع تقفجت زل
 سرييمتسملا ةدارال ةسيرفلا همآلإ

 لالذحألا .سبركتو اهباورث ينهانو
 سضرالل ينويهصلاو يكيرمألا
 ةبيرعلا ةمالا ليمسو ةفبرملا
 سسحو ريبثسمللا ةفباب ذما ةميطملا

 شييبيبملا ةرصلل اهيدارأ
 هللا ءادغا رارشالا عمج ىكلر

 كلاب يسؤلا عي عم لباعس
 لك مهمعو هريحلا مينفا ةباراثو
 لواشب رارشالا ممخو دلاقلا ,ارخا
 ةمآالا ءاننأ ءاضذ رضامتما ةلسارم
 دئاوم ىلع ةنازيش) بمشلا عسو
 عمج وهز .ةيرامتنيالا تارماقملا
 ل دنس امهم _ثه

 يزقألا هيا قيمؤملا عمج انا
 كلا بهو ةمآلا دارا ىلا ةعفتست ينال
 لبيه نووتنني رارشألاو رمدقلا ىلملا
 مقويدعي مهباف نوييولا اسا رشلا
 بماسبيو مهنلا لف هيلنع لما
 ساملا بيلق ل ةسرارعستاو

 مهيانج لمازع لكز دهسوفمو
 ربه رغ فدع ارشآالا لملرالو

 لطانلاب ءادجت"
 ةابخلا ءامن ل ةهيقحخ سيمومللو

 ىاسملا ءلاذع نفو يحلب
 اهنايش فيي سيموملا عمجو

 هادسج ىسشرلا يدياهو ىآرغلا نايف
 ديت

 ةياريقت ةراتتم ةوف يارفلاب
 هتدقنو ةيركسملا ةيرتخو ةكلسملا
 عرعرس ال يذلا هيانمأو يمتملا
 ةمما ةلاسرب

 هقافتي شسِبَيَر قكرشلا داو
 لا مبجاي ال هلا ةهظفحن نينجا
 منال ةنولا نجلا

 سلو داليلا ههبدش يوسرلاو
 هل هالسلا نكلو رقرتشالا امك برسلا

 ينلبلا رايد ورع نركب لإ ييركع
 لارخالا يع لاش يان ههباندميو
 يبنركملا ؟مخ

 .ةيلطبللا نارقلا ىلع ناودملا انف

 ةنرابللا ههنوفو سييوما ناف
 ىلا لتس لساتلا يقرتلا يسند
 مالمملا يسوور جرخ ةيمسو ديس

 ككردلا ىلا ينسحو دهب

 نالسسسعا

 تيوكلا ةظفاحم- هيصخشلا لاوشالا ةمكحم

 ماق4 17/16 ,خيرالا 5٠ شالالا ,ددعلا
 مواد ناسمتتتت كابر م ىلا

 عسل ىرتل ع8 يشن 1/9 ) مهر ىو ذا ب بوق نصاب هلاظ إ هنو قللا بهات
 افاؤوعد رطتمل دحوم 4.07211/194 روس ةدتعو قيرفتلا اهنق بلطي ةييكحملا
 فوشي مك روصتس مدع كنكو ,بففصلاب مكمتثت ورق ب مكسابا نجيم ةيلوهجمو
 نوباقلا ىقمو ,انللو ابان ىرمم ذلا رظنس

 قازرلا دبع باهولا دبع سياطرف /يضاقلا
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 ةفقن تيوكلا تاب ىتح تاوطبخلا
 دايصتقالا ىلع ةيسابمالا ريئاكلا

 ببسي هل شوب نأ ىلأ ماضالام , تك
 هتمرا نم ئرمالا دز هباوهو ربخأ
 ةردابمه كلي.  ءيراصتقالا
 يل نيمح ماديع يفا.مل؛ سيئرلا

 لستمالا لخبا يه لسساملا بال

 تادقتمملل ةبانط ربتعب ديال
 نديم ريغ رمالا اذهو , ةيمالسالا
 تايسزافم سراب نع هدو نع

 ارسمع يبتجالا ناك هتباس
 . - هيطو عانبا مص اهبق ايصاسا

 طيشو علدو ذخلا يذفا رارقلا اذه
 ةيادب وهو بّرتح لمع وه يكيرسا
 ةبطاقم هنا ,ناودملاو ءادبكالا

 ١ لمجي هبا ءاراسعتج سيبو
 ملالاي يقوم 0 نويلم

 وعد هفقونو اهتوص نلدتو ةبؤرلا
 , بركملل الو مالسللا
 سعيلا هيعدي
 وه امثا لوملا يوئاثلاو ةيغرشلا
 يف يرامعتسالا عضولا نع عافد

 اع نإ تا .

 نع عامدلا يب

 بكرسي لحل ةرسرتملا دحوتلا
 , ةبسحفمللا

 وكن ناوثالا ىده , لنكش الا هذه
 نئاك اذه عهمجو - الكش
 ,بادملا محاتم ةكرحلا .كرحتيو

 ,نرتلا اذه تاببسمخ نق هيديوسلا

 جانا نيسس لابحما 8 قةجاوتنو

 يف ةيعببط قرطلا رثكا ن ليمئالا
 ىدلا برمقالا مظحلا نا .ملاعلا

 ماسرلا لمع وه هيف كما نإ نكمي

 قهرطك نانثلا دشخاي نمزلا نا
 ف عقاوملا سقد يلع رمش هيوثلم
 نم مغرلا شغ) ليج يل اوعب تاوتف
 ]6 ين لك : ل دمملا يسفتم ملاعلا ريدتا

 ةهعرسبو ( يباثلا سربا يف شاتحخي
 روطتلا خاليا نآ تيحب هددحم
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 ركرم ي - ناثفلا سدح - يعو
 ميهيبت انو يعوالل سيركالا اذه
 مكرو ٌةاسنرف .لعع هنا ءيهولا

 ءيجالم لكشب ,ااجم عبسمب
 مايشأ .داسبالا هيثالث ساءوسا
 ىلخ وا , اعونت ايجتمت باختولثب»
 جادتح لال نم احفاو اوس
 .,هسفد مسرلا لالخ له وأ يرصن
 يف ةينول ماسجاب عولن ايايحاو
 اهنا ؛اقلاس تلق امك وا .ءاسع
 قول امام عام عاضق ي حجرامب

 نوكي اميرلو /ةحولأا حطس
 اقيش «بلساد عذومت» حالطم»

 نايس ف ,مئالم لكشب .اطياربم
 اًديق ماض دتو .مالكلا اذه
 لبق نوسورب هيردنا حالطصالا
 ىي اتباطم يفي مل هنا الا نرف فص

 ءدددملا رب ةئادشنلا دعب اه ريفع

 نصب يا رسيمملا قف ةهنيناسمب

 سمشلا ساوسحلا ميمرست دسيعب رستوسبيسكلا
 ةميدغلا ميهافملا لبقتن انك هذا

 معيس مالبسملا با نم ةئثاوأ
 ىلا :ناسنالاو بثذلا شيميو ملام

 ام نا .ناماب لمجلاو بك

 هناغ للشلاب ياسثالا هلارطأ دحأ
 ديملسبل وشعلا كلذ طيتننت نكمب
 نآل ءاسيلس غامذلا ماد ام هتيقاج
 تايفينلاو رساوالا لسري غامبلا

 بصفلا رثيب يأ مايدعللا هيرظتلا
 بمعلا قرط ند لموي مت هنم
 ليس نوكي هسورتكلا هحيرمش
 رودب موقفي ,عطاقتلا وا هلمولا

 لمقتن ايابجي مويا ملدلا

 نا نكمي ميقاتلا سس ثراوتغلا نا
 افنا ىبع نوكي

 وهو رظيذ نيء' روضدلا لوقيو
 نا ةيبطلا ةسدنهلا يك رهبخ
 ممجالاو ةرصد دراسي قوس يجو الإ
 فوس كلالاو هفمس درتسي فوص
 دلد نو.ذي نلو مالكلا ميلعتسي
 ين ققيحتس نأ نئامي لب ... ديمبلاب
 سمع وأ نآلا نم تاومشس رشغ
 لصفلاو ,ريدفت دمبا ف ةنس ةزشمب
 ريويبمكلا حتبارش يلا دوعي د
 اهناد دح يف لهتعت يتلا ( سبشلا
 ايلاثع هلميسسلا + شاوشلا يلح ةروب
 نا كلذ ,رتويبسكلا ةرهشا فاك ف
 نم ريتكب رعضا 1ديدجللا ةكيرشلا
 نا غيلعبس اهتكلو صسمخلا ةبنع
 فمسا هئام واافمم نيرشعي موقت
 يف هبلاحللا هجيرشلا دي موقت امم
 .دلافلا يف تارتوميمكلا رعصاو يدا

 عامتملا اهحالاعي يبل' هركفلاو
 مومن معاجملا كولا يل ءامطالاو
 دييها )لا ١ هميانا ةككادانت ىلع

 كلذ لأ يبسعلا زاهجلا ربغ
 ثدحبو .. كقرحتي يك فرخلا

 بصدلا يال اما: نشلاح ىف لئشتا
 لطفي دف حامدلا رماوا لمح يدنا

 بيصأ هدم هنقي فرشتا ىآل ١

 ترظلا هنايضاإ ةبابنم يف للخي
 نكنت يجولومهم ب يلطاد لاكن
 ةرقاونملا لئاسولاب ينجح ةيصحااقم
 يدا امب اميزرو رمهاتلا بقولا ل

 < ناك ناو (نآلا فرامم نم بطلا
 يدنا بشعلا فلي هجببت قاشحلا
 كلذل عامدلا نم رماوالا لبخي

 ناكم ف ثحبلا نكميف فرطتلا
 ,للخلا

 بصفلا لطفتي ىتع نالا نشحو
 نك ركع نإ هيدي بيبلعآا عم ب
 هحيرشلا نكلو ةحاردلا
 لبخب ةديدجلا ةببورتلالا

 لش اعيوتم نكي مل رخلا اهعاتضنا
 رثفي ُببح مطلع ٌهدحاو هم.
 وا دلملا ناكم يلع جارجلا بتنطلا

 .نامث' تاهملالا و» بصقلا ف بلبي»
 عوض ناكل ةيكستو ةيحئامم بمصي

 رماوالا وا هيغابدلا بامبتلا لمخ
 0| بمعلا ناثكول اذك رشا ىلا فرظ نس
 ,نل قالا هاف ىلع لاريب ال

 يم رماو لايدتك روكدلا لوقيو
 تاكسلا نا ناميشنم ةيماج
 هسوربكالا ههجدرشاا ىلع ةبراحللا

 نو رييك حاخم رشيب ةديدجلا
 321 ني ةنش ةرشع سمج

 . طولام اندش حبصي فوسو الا
 !| هبيحارج ةهيلمس مزملا يرجي

 فلن ولو ىدح ةرصب ليفّتستف
 هففس رمقليبد ىكل وا صغلا بمع

 ! بمج فلن نأ

 ناس لبا ,ةمادنلا ق هلكشكلاو
 هحيزوبتلا يل قف بباك ظفع
 موب ةركسملا ةريعشلا ةيبورتكالا

 هضيم وا دخاو بصع لموب
 لخدا يذلا ريوطنت6 نكلو ,ةدنساو
 هلادب لثم اهتفح هحبرشلا ىلع
 قطوطح ةدغ لمتس سلا فناهلا

 ايشنل لوالا بباكو  دخعاو بغو

 اهنا ا ءهرم لث يف فم ديخاو طخ
 دولا اصا ددخإاو هيعبب لمخي

 قا .-ص اهيلع للا للدمسو
 له دن هخيزشلا موف نا ناكمالا
 دحاو بقذ يف ةيهصضع هلاسر سفرا
 اميا ترئاكتو بيراصت انهم

 نسروم ريؤسكلا ريخ لوقدو
 لفتت نيرجا مالثز عم ميما شورت

 ىهسم ق ةيحيرش عبص ىلك نآلا
 تنبح نم رخمك لوققم تا رمصلا
 موقنل فياقلا كلادب ةستب اهنا
 اناهدو ةلئلح لئاسرلا لعس
 بضهفلا ةيرس ىهاحي دهرلبو

 هشام دو نايسنألا مسج ف ىقينلت."
 ليف بييص سلا ةضايرسلاوا اننا
 ندصملا نم اهكالتسأ بياك ريهسا
 ةيطلخ بذعا ىئدلا صلاخ '

 موسا مهبكلو ايبرس ”اضوم نومب
 ب ةدصوس ريوسنلا فالسكا ,مقن

 نم ةيرسلا لاليسا عيبص نوتواجي
 ةدورم ةحردب حافلا ليمارتستا

 همواعملا مدغتب نيكل ادذخ هملاع
 نسامرهكلا راببلا دقدنال ىتاسلاو

 ةمعر نم انس

 هحمرشلا ددهل مظالا يس تاو

 هفعتمت بطل قاسم: ىف يوكن
 نسحالا للا مصنلا دراغال لاخلا
 ةارسحلا نا لأ .ممار عمم و

 ةضيوستلا لكادس نأ يوقف
 انحولو 604 روالاضم يف ةديدنتلا
 دريخجختا عا + و امك هملصلا
 تالاخللا ناك ف درولا همل الا
 - ففلا هيقبايمب

 همك مجت ل ريوسمللا ره دن
 ادام لرد نمو . دريعسالا يهمس

 ل طوس دعلا
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 ثيح .يجراخلاو نلاخادف»

 ,نكل دوحولا يف ميت نك بحاصس
 سدو . هفيعحلا نإ درحوم هيث
 هلملا ييتو حلطساملا نا لش ,نألا

 ؟ دوحوم رحل مسرلا ادهن
 هقلذ با يفقس ماني ال اهيرل

 دق هيلاورسلا روكت نآ كلذ سبل“
 جمسا قم عياسع ناع انرنا

 ( ىرصنل

 رقص 2 نوقلا تاهو نم تمرمتالا © -  رايرمتب ويخر ىوتورب ةيردما نا

 يمس سلول ةؤوسس سس شل دنم| دسبت نا بسوي ةسيانعلا

 ١ نونا ىف فعرملك“

 ةسصصت اسس نو ذ .. رست قست فعلا 7

 ةبرشنلا مادنالا نأ اسئع ببث
 بلا 7:02 ٠+ ةلدقم اع

 يىإ مكك ىلا 570 براقي ام ىلا ليم
 نأ دراسلا ديف ءانجن يذلا تنولا

 كسفح غلكش ن دعب هلماس ةبابص
 ةيانملا ناف كلذل , ملك فلا رتخ

 ىه ىلوالا تاوظحنتا دنع نيميقللاب
 هحيجفو هميلس مادنأل نامض

 نيغ لشطلا ماظع بتئبحيو
 افالبخا علابلا يضخشلا ماظع
 :ب7ولا سندح لالتخلا مدغش لسن

 فيراصعلا يم يساسا لكشت يوكن
 فيرامعلا ليمسمب نا ثيل ام مث
 سصخو ومبلا رمسعا اماك ماضعلاب
 رسك نماس- + رهش لفظت ا لمكتسي
 نسلابلا يف امك نوكب همري نامه
 نيوكملا ىمكنو .اماهن ةهينطع
 نم ممصلا لغطلا مدقل لوريصتلا
 لمع ى] بتدح ىبلا تاقوشنلا

 لهس دا ةرصع ننص ةركنم

 هةيئارثب تانامل ]ل اهسكلامفب

 اهحال

 ديم ةذدئلا لف ةتابعاث ارسو
 .راايمطإلا مطمن اسمو .ددالولا

 ءيلو مهيج راب زمءرب يأ عسترلا
 ليمر# ءديخ نيراممو تاكردع
 هينالبخل حاب لف مهي عفمزلا

 مهو ددع ىقنتي انك ,اهوفنو

 هسحح ص رثصا نرش ,) لفطلا
 همادشاؤوقب لارعب ال نسحح

 ىلم ءامالا تفي ليحفس دمو
 لل ديهراتجخ ا نوعيسمو مهئاملتا
 نمد ليكي نأ يسفن قلق نا 31 للاب

 نا يصف هيرو لمح ربع لفطلا
 كش دو اهك .لادلا وش لغسل
 ل ديس جاتا عبصو ل تاهمرلا صقل
 ا تاساتت .لملقلا نمدق

 نم رمكلا ينيب ؟يماح رمتنلا
 نبليا ديهردفل ةسونعتع ههاصلا

 ركع وفعلا 4 امه رمل ناد

 يردها

 دمشل |

 قب دلا نم نيجفنلا يناعيو
 ىدنم هاقيزلل ءارخ نم كلنوشلا
 د' رربع همل لق هيلو ديولادطا
 نا بقي نا ةميُسس نولقبب آم همر
 نم ضصارالا ميم ريبسصلا ملم سمالب
 دحام لل .بفكلا ىف مدقلا»
 هئلاثلا نس ىبنح ميسملا اهلكش

 يملاو هكرما وري هلاخ اما
 دفحي دقق ,هييارلا نس ىف حصني
 .ةييداسلا نس ل لدعتتو اهيدح
 رثكالا ةحطسللا ذ فلا ةلثخ دننو
 اهفسن فقو نافطالا نيل ايكوم

 للا نكدؤي امم نيمدقلا جاطنتا مدع
 ىبخو اعهخارفيا وا امهمداصب
 ينصرف نم ديأزب اعود هلاقلا ارز
 وا 00 بنفط لنلع لمطلا

 ةلتعلا موقع ساسفتعا
 مدي م اريثك ءادجلا رئونو
 هفيسقلا بتيراوتلا سيحو . لكلا

 نمو هيمدن ىلع اندلس رتؤب
 لمع حئاصنلا نمي عامما يروريملا

 نمر لقطلل ءادج مارمم ىلع رادنال»

 اهمدا
 ءاذكلا رئاس رعومب ب سوي ا
 للا لا 7,5,3 هكرات تاساقع ل

 نسانم نا ةيردك باييماعي
 هيا

 هاشم دوحو نم دكافلا يندنن-؟
 عياسال ةكرجلا هيرتح جيبي ةيفاك
 طبص ثودح لوخنو سمدقلا
 عيباصألا راع
 ماهتلا ريثتت نأ يفنست الا

 نمو ةيرجألم نب تسانن ليصتتب

 نأ يفيعي انك ,مدعلا ظشري هيجان
 بسادم قمعت نيمثي
 جاذقلا رييدم نأ يميني امك -1

 دهيحتام كدتو هنورملاو ةبويللاب
 .ايمف دا هياحلا وه -نتيسافلا

 ىلهطلا ءادجل



 وا نانعلا هلصمم © او و
 ربخربلا لاكبا وجب ميكلا هنردم

 (ةرببلا سمخاسالا  جستلا

 نمر تا لإ خيصتتدلا رارممسالاو
 ىلا قامسرا وك ةذقو ددخسم
 ,هحمرز غم انانححا جنا نيتس ةدشنما

 ةصيلط عم انانضار رددت نارجار

 ةييرخب للا امكان ,اميدخ

 عرج يه ىبلاو ,امياد هيمحجتتلا
 عصن اقناز هيلث ,رصفلا حور نم
 نمصاخللا هنوكيسا

 نم لشعر .ديولعوف حبا يقس
 هيناناعب ,نكب مل ,ديوسلا لامع
 .ددمحفملا قلئتانملا ل هنيانلا
 هروب ينجح بن دجلا نقلا فداضنمل

 ةفييلتب قلتنب امم انضاقت

 نكي مل ىنسلا هيسااتحلا هنالو تحب
 , نقلا , مآ اهنغ فرغت
 سلا 2 م ب سي تنل د سس فسم

 ؟ارومصتس هناسيمتمل ادب بشل

 هناسفا نئكل اضارثوبوت
 ناردرجلا حوقتي - هييشاومب

 جوخوبلا .مدمحخبلا هبرشفلا

  حابمللا لمفب هموفسملا ةرحضدملا

 راهظأ هينانمنكو ريوضدلا بريخو

 هبنلذد .همثظملا هقرنلا 4 لياوسلا
 ريوشتلا ءارا ىنيرخب فقوم ىلا
 ةروفلا عاربجا داما ىارشوبوفلا

 .(مارشوبوفإ هيشوملا ةيحايلا»
 ىثلاو ,هقالسا لمعت فراغ ريغ
 هياجول يلا دعب ام ف اهبلوج
 ,لاثملا لبفس ىلع ةموسرملا
 قمو ناولالاب يتاوشملا بهالخلا
 سابسمس حا رجتسستا لشعب 2 كي دشع يف رظف
 بتناك ةيراجم نا ةكاردا ل رعخخفملا

 يلا كابل يجوملا لوطلا سفن يلح
 ,ناكف , دجاو بمو يف نورجحا اهقدحح
 نقلا هبرخب يب عمهاسب .هقيقدحلا ل

 هقلبتم ءاحبأ لق ةرمتسملا ةريشلا

 3 ملاقلا نم قدي داع

 لالاكسا نس ميهوس نا
 ذبتباو ةدعمدم بحامستا ميلكشملا
 ءهييرطلا مينلقب رزق دقق ,اربشاب
 هبعادبالا دجلاعملا وا هلع اذبالا

 هده 3 . هعامتلا.. نكلو ,هعببطلل
 وحب هوقب عافدتب .هطقنلا

 ,ةاناغملا نب طاطبخا , ةمميطسلا
 تافئاكلا ,كيعولاو كندسهنلا

 ىف رشحت هيويخملا هيرشبلا

 ل امه ناك ,هباينيزو هباطتطخم

 رجفت امدنع ,تانيتسلا فصين
 «,نومفلا يف .سعامبتالا يعولا

 ةهريع كانه : حسا نيس لوقت
 نم نكلو ,يسفلا ىروطن ي ةلماف
 يبخضلا نوكم , اهدهاصف ناسرلا ادهش
 «هسليللا دوشتلا مدهت دعامملا

 ,ناؤر ثايفلخ ىف اميدد ارصاخ
 ةهنعاط نع ,هحاسقا نك احضقف
 , هدانا نك . هساكلا

 هيتاذدبو تايديسيلا هناهس يف
 خيظتنت جتا ضف لشي , يبافمتملا

001 

2 

٠ 
 هوب

 5-5 تدع فهلا فو يع

 ثبانبلا دهقلا ماضعنا لا ج,ييوما
 .خيتصتلا هقمتم باوسن تنراتس
 لمدخل يلكتب طظتنو نك بحس

 نفلا همجوارم .ُتادخاو تانسكرل

 .يسوربكتلالا نقلا - ايخولوشكنلاو
 طبطخسلا ةهرهجا .ويدنفلا نف

 هةمادختسابو  (مارغولوهز
 هقبع بلا حسملاو ضصيصخفلا ةرهجأا

 ,ارسلابوملا هجو جنا ىقنس لوجت

 هوجوو صاخلا ههحو اريسخاو
 1 لثمب بايدلخ يلع ابننا هتاف دضصا

 سيسبب ذنعب !لكهو ,(سسابتب ءابصق
 ١ نم لاكشا - هيرارمعسالل لمث
 ضاخلا هلنكب ىلش

 هملع قاتشمسالا ناروشلا ادش ى
 لوم امدمع هيترملا راثالا كريب نا

 ف مسرلا ديسم يلا جبأ نفس
 قلمتب ام نى هضاخيو ,تائدي امثل
 عبيمج ةءارو كرب دمعه .يوللاب

 ناولالا اهتصرف يسلا جباوكلا
 ءاوضصا امو ,هقيبطلل ةملخملا
 الا هننورتكتلالا تاريثابلاو نوسلا
 نولثا ملاعل يما ديسحم ىلا ةراشأ
 كللكلاز) لل هلمحم ىدلا

 ,انعاص نوللا رجحفس ,نآلاو

 عيمتج ق الكبش ادئكدم باسنو
 تاعوببب ادنم نالا ,ةئالثلا داعبالا

 ف ثبت قهد فموسرملا رئافصلا
 ف هباربب بقعتت هيكل ,ياضق
 ةاشرف ثابرعص .دجاشملا هلك
 «هتتلا لكش ىلع فلوقدب همقسص
 دعبلا اهئابتحتم حشمت رئاقم
 . ثلاثلا'

 دمشيبلا مومبسر بلخختد دعل

 هجو ىلع ,جنا نيفست هثيدحلا
 ثاءامبا ,ءادندج ةروقت طدحلا
 هتحاسم رمد هررخلللا هلاكشا

 لومتمم نآلا هثكل ,مسرلا شامع
 اذسب ىرباللا ليشفسمتلا -

 ل هباحول مومتل ادخ ايتانثد'
 ءابفلخلا نم الدقق ,تاثيسمحل
 لاكشالا هده اهماما كبسن يبل
 نآلا هياحن ,ميداكلا اهلالظ افا
 يياطنلا نك نم امكان ؟دي دش اعدم

 , ماني
 ينلاو دنوجلا ,ةمارنلا ناولالا نأ

 - ةرهش نم !ءرج اههيرن ودع
 لارد ال اهيكل .ءابح ميمجتل

 يىكلملابص هنمط ُفختصا < ترفل
 نالا وهف .ناولالا فاشنال لماكل
 رثكال !اذشمقم امادخبسا قفدع

 نكل .دهشملاب ةقالع تارشام
 رثكالا ءاسشالا لك ىه هحيبم
 ناب لوبلا ءرملل نكمدو .اع“
 هياكم دجس نا لشو يلع حبا نيفس
 خملافلا مهباكن , ليالخ سياف نع

 ةيفرب يسحب سلا

 ءراخلا ويفم

 ا اذ تناول تع ء تيس سيشل 602

 رخو اهل لا امهلت لوضسو يدع و
 اهب وو ١) هلم ةلنعمب موتا دهس
 يليها نا سيمدملا لهاا عقم مل
 ةييمحل لل إ مس هل هلع دع قاطعا

 هيمخارلوا _ةفطتلا تون هلع بع
 بها هي ييقو مويس ةيهووس
 ىلإ منبج هنف
 قادصفي | فقح هج

 ىلع ادسهلا

 لاددوعو ةلج ام يد هي يهدي

 مسمادو سا الع
 هام ادوهسن

 صاع 5-0-0

 ماع ىكلو ,ايطلتل ةعو ل هليحل ميو
 3 جحش ىو دع ميمرمل إ افقفعلا جهال 7

 كييك ويويعا ةييهامو ةيولأ هال
 دم دجال ذه دب ةيشمللت ةلطام ويحي
 سزعل هجن يع يوحل

 يوفلم لاقطب مل
 ع ا مهيايلق 4فقعلا ندع

 م0
0 0 

 هد 4
3 3 5-5 + 

 لام
 نا مهاؤويتسل بيقلس نس ةيؤباعيتا

0 00 
 صا ةييفماتال

 ممل ا ردهنعلا | ففحلا امل مم سخ
 هناا هيتس يل هوما ةاقع
 مدع ذل ريما يلا هوس ىلع
 اسال مدهيسلا 3 سن للا ويلا
 عدا سل هب مهام مايبطلا و

 ةصسخخس لت اقف >

 ' لسحسمسدوستسلا

 ١ رس سسوس

 , بلغ درنت .فياهلا سرخ قدي
 دكنا كريخي مكان بتوصت اجاببل
 ل تاكرششلا ىذتعا ىف هليافمل وغ دم
 لمعلا بلط نا دا لبقكلا عوبسألا
 . لويقلاب يطخ هن بسدقب يئدلأ

 , لمبلا نع نوت املا خم ديدعلاو
 مده موالح اوشاع صسخلا نم

 دقو ..انايحا اهبعرو,ةبربشلا
 ددعلا ىلا ةفو اضن ف نيبتعبلا سيمبخي
 ببسي لشفنا وكب نبوقي نيدفا

 اك وا هراكنا يعرعو بيترن موس
 ماه عايطبا نم ضفيلا هكرتي
 وا ماملا مهرهكقم لذاخ نس ءىيس
 دا لوفي .حصاولا مهبارطصا

 دخحإ ىف لمعلل اومذخت نيدلا
 عم ىدغوم نع ترجمات : تاكرشلا

 هقيطولا بذدتفو ,لعاس تلث ريدملا
 ةملاتملا يف عهشي ملو ,كلذل اعبت
 يردع اهبف تيدا يتلا ةيلناهلا

 . ريدم
 نأ عامتجالا ءامكع صخب ى

 امهل لوألا عابطمالاو لوالا ةرظملا
 الا .هقبظولا يصانلقا يق رثالا ربكا

 رظب ةهجو نم افحجس ودبي دث هنا
 نأع نامبا ربصم ديلحت ىرخلا

 عضو ول ادام نكلو لوالا عابطتالا
 بحاص ياكم هسفن ةقيظولا بلاط
 نال حمطب ةباق ديكاتلاب ةكرشلا
 عبمتلب هعم لمعبس نم نوكب
 هريميو ةيتيمانبدناو ةءاقكلاب
 ىلا ةفاسا ,عيشرلا ,ينهملا فرشلا
 يف سامحلاو ءايلالقتسالاو ةنورللا
 لصفبن دمفيو ةيثوؤهسلا ينبت
 ةحرشم نالؤاعت ذراثا ىلا ءارسل#
 اباش امدقتم مهدحا قاس دقحل
 هروصنا يع ام : ةيدايق ةفيظولا
 5 يسنرفلا كترقلل هيدلخلا

 جدامع بدكلا صعب يوتحتو -
 ةلباق لودر جامبو ةحرجم ةلثمسال
 يلب اميقو .ةججرخملا ةلثسالا كلل

 اهحرشب ىيبلا هلئسالا مها ضعب
  تئاطولا بلاط ناغ نوئوؤسملا

 ؛ © كسفن نع ينرتحلا
 عامس ذوب ربذملا كبلا رداشسب دق
 دوب هنا وه عفاولا نكل كنابح مصق
 كيلمع ل ءوشلا نطاوم حام
 اهلبخا يبلا ةيلوؤسملا تاخاسمو
 : هعريفم هياجا

 عم قييملاب جييصتسما يباب
 باد عي راشلا يسوهسسيو نيرخ لا

 عييطتسا يسلاو نييقانتلا عباطصلا
 مي دخلا ىلع يبردم رازبا

 5 كفمعت ظاقن يشاع
 ادهل ةهنفسخلا هغابصلاو

 لفعص ظاقذ ىه ام يه لؤاستلا
 ةوب .طاقب ةناذ بقولاب نه يبملا

 كلريدملل لومي نأ ناكمالابو لمعلل
 لاثملا لسن ىلع

 دحا ةيلوؤستم ين تظننا»

 «موسنلا» دقتفي ءاسملظسلا ةليللا يفو
 د07 ع سم

 ,ساحتالا لاخلا هول هايتس
 ٠ رك وول ا ىهرخ حايس

 اه اوان ةماصلا ىف
 هك 0 رهط دال ويطاشسبم

 يد اذه نسوا
 - و ريع
 اهيذل هيئس دج

 ملق لدا ع
 منع 35

 ملا يجو ىيتعاو
 و دهس
 دفنها كل
 سف ددملل يقل دل 6

 لارا صو ةوعوفمم ب
 رهن كرا و امفمص طن يغ
 وسو سعت كفعااءا مقدم تال
 مقاع .اؤ ميسم فقتس جملا ها خخ
 مكر 2 دومزقم ةاسمل و

 هقول ةلطخ لا هكاسا  ىصبس
 هع عسا . دج همي مر معدوم سنا
 مهل ةسو يع هات

 وقفل تاق

 ١55 ددسلا ا ماكخ ماكردد ايلا

 ةرييشابم عيطمببا ملو .عيزاشملا

 اهنا ني مخرلا ىلع والا يلمع
 مورشنلل ينفحالم بيس ,ىدفع
 رجس نع بييمر نا لبع رداع غلو
 , لمعلا

 مايربكلا يف رسيدملا كردب
 دمنسم ةعيطولا بئاظل يصخشلا
 ةديطولا هيفالعو اهل هينع نم
 لمعلا يف ربمبللا هصالخاو

 5 كيوم طاقب يه اه
 يف جدملا رئامتث مظعل اد *

 هيباب بمجت نا عدظمللا ىلع لب كناذ
 عم نوافتمو مظنمو ىدتدو عيرس
 ريدملا حرجي ذهو ,نيرخالا ءالمرلا
 هبييفت بشن نشغ هلاسيو مدقتملا

 ريم الثم ةفيطولا بماك ناو .هل
 : نوكتس نلثملا ةباجالا ناف بتكم
 ةعرصلاو ةقدلا ةنبطولا بلطغم
 لدعم ناف يل ةيسملابع ةئامالاو
 يق ير دعب تاداهتو ينعابط
 لمعلا

 نفك كدحب كيصضي قرب نسا
 6 باونس

 لوشنو مهسصقت رورعلا دخدم دق

 هرتادلا لل ريدم نوكدمب هناث
 فوخلا ريدللا باني ذو ..واء وا
 لذهس دنا رمتيف . هياحالا كلت نم

 سج وغ لؤاسملا حرط نم فدهلاو
 يب همرعو هتعيبط نع مدقتملا صم
 تكي دأا , هكرشلا ل ثوكلملا
 فئاطولا يبلاط نم نونيزادالا
 تاطخي مهفئاطو نوريدعت نيدلا
 ربكا فئاظو عبسل بيرئارت
 . ةلياتسم

 ضرمتلا مدعب ءاربخلا حصتيو
 قيرفل وا ميدقلا ريدملل ةءاسالا+
 نم ةقيرسف اوناك ول ىبحح لمعلا
 يريجم ليوخت دعيو ,سلسبما
 تايباحيا لاح زكتريل ةياجالا
 هنيدي --  دييبك لعاصت لمعلا

 ءاتثا اهعابتا لملب تاوطخ
 لمعلا ءاتن
 نم هيضيقبسلا ةفرصلا -1
 كلر ىتايو ةماملا ةكرشلا هساهس
 ىلع قيسملا مالظالا لالسكلا نم
0 / 
 تاباجالا نوكي نأ نمرجحلا - ؟
 ةعرئابسو هشوفون ةيمديم

 0 ا

 عار ريما يسمن و ساخاسوا نع
 قرييسا ىذا حل هن هيمو ردع

 ءانع ويشن
 ةيقنقلا ةيطعطل لان نا

 رع ههس و لإ جس ع
 لانا هحا
 اخ

 ريذمب أ لفتتلا رومي 0 يفسد
 جايحي رجو _فلاشللا 2 ل ل هيفي
 مدع لا عباس هه فعول سلا فعل هي

 هفلوا

 نحب اهلشظ 43 ليس ١) ىعنس
 نس ةياماعس ةلاط ف 3 مناهل اههمحلا ٠
 نكس مهو ةضوم عيفست يقع ثم سل
 ناشي _اهظننا وةك ءشيرلل ام دمع هع
 نط ارسعم لظشنا نوم. نو حرستا و

 رخل اسس ةقلمسمل ةمسم هيب يقل

 دوست“ ءاوخا قون إ هةقماعؤ دع
 تاهم الا ملفعس هج خشن طلط هن ماه

 عم ةقط ىقتعت
 للجد ارا ظشلسسا / ومع

 ري ريصت حاصسس 4 اعز حيل رف

 ٠ ممل هيام لوف ©

 امس“ زها ءزح
 رهشلا 3 ةيمءدنا

5-0 
 ميس هم راف

 لفطلا هقكشمل يرجح لخ نندمت ىلا
 ناظنالا لش لخظلا ديرمت نال لفل
 مالا نم ةيوقع ءرييص بلفتس موس" ل
 موسلا يلم 6 كيويقسلا ف انص دي يريطف ممن و
 ةرو مج يساحلالا حبصسلا نيرمو  ةيطفسسملا

 ودل ببآلا ةيتيميد اهقولع ه5" كوس
 يعيب ىمرعملا لاهجدي م“ لاذأ لمحل و
 مدخل هذكتم لح ن١ ىن دوس لفطظلاو هدا

 قئرخألا هريتا امأ هبدت مون" ءاقخنبا
 ةدحاو ةلمل ءدلاو مم زفظلا فرب نس
 اقاريمسا ريكا امومغ لاج رلا _را هن

 لكشب .روظعيسييو «اسسبلا نم دوسلا ف
 يلع لفطلا لمع اسب اهم خأرملا رم طس*
 ل هبوعضهلا نكلو هقلخ رم رغلتسمل
 ءسالا جابها لف _سصكم ةفقمرطلا جييرف
 * انلمك اههسظنو اهاوديخت

 كلرلكت عاقتلا ىشغ صرحلا - *

 ال ةفيظرلا بحاح عم مدزدملا
 ىلا مدقلتملا تارققن بوره يدؤي
 ,.00 . همع يبس عابطتا ءاطشأ
 تالؤاست ةراثا ىلع سصرخللا - ©
 ةيلوؤسملاو ةظيظولا دودح لوح
 , ةحلصملاو
 ةئثلا تاعاببا ءاسضعا - 4
 ,.ياجنلاوحن ىلوا ءوطغخ لزاعملاو

 ماقث مانثا اهبيجحت يعبي زوما
 : : لمحلا

 ءقلفلا سولجلا بنضت - ١
 لوح ناروذلا وا الثم نيديلا لرفك
 - ييركلاب سفملا

 , ني دقلا نع عامتمالا -
 ! انباقحلا دهوص حك رجضانلا - +

 ةئثباغ ربغ ةيبلب راكغا ضرع - (
 ذيلثملل
 بتار بقل مدع ىلع يعرحلا - ©
 جئاش يلا ايلاغ يدوي دا ادح لاع
 , هيسكم
 ةلباقمللا يف راوحناب راثئيسالا - 5

 ذخاي نا نود ركألا فرثحلا كرتو
 "<, ةلئسالا عوط كن لييفطلا هفح

 ريشمو ىلا ءةيطالا عنب بسقب دعو
 3و .لفطت ةبموسل' بوح
 "اظفلا ماقغبل* لا فيدب ىنوهتبحملا

 امك لموطلا يعبخ# ياخ اله نسعل
 اوردحي ةءامك للا ,عيطملا مولا
 (| نمدنظخلا مونلا رم لقفعتل

 مع يتلا ملوطلا هلخرم ل رمنال هيومملا

 قتلا لفطلف يراوبت هيرورتم
 1 ىرسحلاو

 ُّ او بتحلا ياسببلا نام .؟ريتعاو

 ا مان# بامصلا رسبت رابكالا تادلخت
 ايلا هيرس ىددلا نامتسلا ف لملو
 ٠> بالاو ملا سمس يف يلاضتت هبا

 امهريغ نود امهدنو . انهلمحت
 «قاشلا 4+ م ده لثس قمت عراه سرداغ
 , يعرأر حاجب اهنازو ايجتي يل انتانو
 بهدا رسكاستم (يسيلفط يسند
 ويشا هل نيقلحس ,ةسيساسمطلاو
 . هى داهلا

 يسم سما - - ٠



 اعل ددسلا  ماؤ5 7 ١111 ءتافلا ءادثلا

 ةدبجملا ةضافتنالا

 دهارسللو ريراقللا لك .سكع ىلع
 ءيركسعلاو هيسايسلا ةيموبهصلا

 هفمحلا سكك ليعزر ,ةربمسلا

 يسل' ةركوملاو ههخوملا هيمالعالا
 راماؤلتو ويفع ىغ لارت امو بتدحت
 يف هيصضسلقلا همالثنالا عخارتو
 بحتلا نم هلام نحو , هلتبحملا يمضارالا
 5-2 ب 2 3 *؟ «##  مطاسحلا تباصا طابخإلاو
 3 2 ثلدحالاو بابطبملا نان ةيديطقسلفلا
 ا ءايموب درت يتلا ةرهاوشملا قيصافتلاو
 و لصاومتو ردجت لم لهزيت ايمبا
 تنغأ اهريهابسجو اهباستكاو ةدص اذنمالا

 وكيب سكياس ةيقافتا تعطق دقل

 نيس رسحلا نتاسخ ماظست
 ومحلاو اهدارا يتلا ةممعتلملا يب

 مهنمع ناك يا - ةيقافتالا كنت
 قاداسل ايروخش ال يدص اذنه

 28 + ٠ 1 0 ةيه «توتسؤلاب سصاستسا ىلع اقح كبلاغدم درفت
 ب . . 1 - ىلاسي رسبم عو رسسصلل ةسي وا زسلا تن سا نعد امس يرببلا قير ةلقتسم

 هه 4 وج ملقاتلاو هفيكتنا يلعو هسهج نم 9 راش هيد كل
 »9 +4 + ند رخلا لا ياعم لكش ىم لاقتسالاو 0 تن .ةيعج 1 تت

 ريرافتلا ك5 لك نم مشوق لل يق امباحق كلثلو .ايثاملا وا اسسره لمق ذنب تلح ةظقي نا كلذ .برعلا

 فتنالا عالدمإل يلوالا ا ىمت؛ لذب ىلا ةلود لك رعضت سلأر لَو ةييمان ةوق ةيموقلا مطسردصل موس مرو| هليستس هسا و ده»# |  ةيئاثلاةقلحلا | م#] هكرحااتسبم» نتسردن ديم
 ذفشسم يب ةصاقثمالا بحجش امك 1 اهقسغ بولساتهجو لاب دفاد لم دميا دبحاو لثو باياعالف مالا ىلع ينيتلا ييرعلاو لياكلا هش ”يليتارسالا 7-0 ٍِك 0 ةي نإ لري يتلا ةميسلا يهو ,«تلانلا نيوانع هرجع ىلا كلد ِس وليدي ةييرسلا هميم 0 . ميتءاتلا سم هج اوم ةيامحل دهجلا 1

 تارشو تاثف مظمع رهمد ديميدتو | داصتقالا بامعال قازيملا ةدبه هيدحلا زيدلا عم هنيكتب دخا مهتم مشرك ىلع رساتنلا يلودلاو ينرجسلا 0 0 يو ةهضاألا نع اليدي ا مدختست لجدناو نيم ١ كالهتس 3ك ١) صخلا اذه
 اريسلا +ذه يف يت ا عيتجللا لانا سم هيلع ,يتاقلاو عم يلا ةلصلا يديثأ يا مهما يحذلاأ  ةضافتنالا شخكمت دفع .فلد لكأ| ؛* 0 او ةجيتملا اذه اهيلغ يوطني يتلا ةيتمصلا ,ةلود, كثباد يذلا يسالاخلا هيك ١ ليوطلا ٠ و

 اتمنا هده نو اونا ةيئامحسلا هل ةغوئتمو ةةدءالتم تابرض هيجي يذلا ميدحلا قالغا نب ةيروطسالا ةيبيطمتدلا غلا وش دحاو بيس ىلا خرب كلذ نكلو نإمر) يبو ,يضالا حلطصملا اهحلاصم ريرمت ىلع دومس لإ كدي نيب همطن نا شه الصرح
 ؛الئاقأ فيش فيلز دكأ  تاءارجالا ناب ايتعالا قعإ دخلا .ةماقتنالا عمتلم هنأ . ةرمل عاطتو يلامشدلا اهردع نم تلاتلا ماعلا ةرئاد | ىلع ةرملا هذه مئاق سايقلا نإ ني يدلاو ,هقلطتملاهو ريظفلا ذنم هلالخ نم اهداوسا حلاصصسو باتآلا اذه ةسدقم يف هيرتزاقلا

 ةماا ن يؤيتبطسلللا حجب متف٠ اهنشتا يتلا «نياتشنيوو يناد» يفحمتا دكار هتاطلطقسبو ليئارسالا لالتخالا ده | رهوج ىلا ةلعب تهت * ةرعاق ا ع ” لوالا اهتان 0 يعونا ناك عدس يلا ىلإ .اضحللا 00#
 خيرات عيتحم نيا تادططم لا يف ةيبردلا نوؤشلا 1 ةيبرملا ا ةيوسعتلا , اهبحتمو اريقمل للي نأ لوآلا اهت حجدجي
 .« كابقم يتوطسلخا : لا يف ةدورشمل يا ا نا طايل عض لاثعاا تاشلم 0 ةنيحل ةلتحملا يرجي 2 ْ حيرلا مهملا سيلل ,رسمالا نيمرحللا نئاثعب نا بيرقلا نمو يذلا يراممتسالا عورضلا رطخي

 يذلا عضولا لا ةنراقماب ةراسطلا نزولا ف عهامجلا تاردا لمنلو نأ عم كلذ لك لمفي «نيفيرشلا ألا ةيبرملا ريهاسمجلا لضاشت يتلاركالا قياس كاراحسا9 ل1. دادرشتس اهنا لب ةميمع سييبامطم نوسفلا لع ةقيحصلا اهترشت ةلاكع وا لجسم ناامكمي ناطألا 47
 نكمت سهامملا نأ ول دوسي نا نحمي زراعملا هزه ةقيقحل يبرعلا قلطي ملو هماظن ددهي مل اذحا لبق يتم» ادوجوم ؛هنم نصالخلل ىوقسم لع ةماطتتالا اهقئذح ةئيدلسم ةلواسم يف كوستر ةسارش تناك )1 ةدي) كشن انعام جاللاف هثاذ - هةجهونملا اساعتمالا ن) م يش لك لبقو

 يف نات اننا يبيطسنللا ييطسلا يتجللا بقر للع رابجال 0 ا جا سل 0 ةيمتس ةحبتب تياج قبطني عضو وهو زلوالكدتلا نع ,نرمتسالا اهل دارب يتلا ةلتخملا لب,هدرذح هذجتابةدنحاو ةصاصر هتزوم مندل لابشلا دحبال نا
 ١ هده كلهلاو ةقثلا امك لادج عق مهتم اقلما ىلا 1 يدؤت نا نكمي ةليج لهافتو مئارتن . نم تلمغ . 1 5 هب بقتل

 دبل اكتحالا داضتفا نم اهت امب ؛ريهامجلا هذهب عقد مالكلاب هتيمطت ىلع ليولع تقو لو و عساو لكشب 5 8 قو ةيرامعتسالا لودلا تناك اذ لماهشلو 2 توسل يا 2 و0 يا عيسصاطتما تبن 2 ذرعا م ةراعبخ ةنضلا ةايداستقالاو ةيسايسلا اع «يزيوس» للوقي امك عساو لكشب يذلا وه ةياهن ا ام ىلا عريشلاو ذنم دق قارملا يف ةروثلا نا ع
 قدا ام 0 كاي ص عقاول يزيرغ ضطرو يوطع 2 ! ةبوتكملا قيئاوملاو ددهملاو تلهس دق ايتاطيرب اهسار نلاعو
 « وهطت 7 ةيئيظلنلا ةبم اقتتالاف اب تلثست ةيطلتحالا كل نس مهالاو ,ناكسلا ةقبابسلا تاساكتئالاو تاملابفخالا يلا ةراشالا 4 ف ةيرامعتسالا اهل داري يتلا لالذالاو رهقلا ةايح ةاطقلا بفشكتا دقو ,نالاو ميقي نا دوعس لأ زيزعتادبغي
 يش كشرثذ الابش علخل ذظاسبب يشالمساو نم نييديطستفلا ناكسلا ديرجت 0 هدك لزادتللا دادمثسيا ىثنب ؟وسيب تاراجتإلاو تامحاضتلا عوبتتلو مضلا أديم وه رطل ماب هذه فقت ناءاهبف شيعت نا ةذردقلا ةرمازؤملا طريخخ تحضوتو د ةمساولا ةكيدوط اربع
 تاجايتح# اهملب ليكتو رخا الكذ .مهدوبص تاموقم مشا نتميو , لحنل ديدج عورشم لب 7 لاسفب ي تمكارت ينلا , ةبمكلا ةيئزجلا معرف «يضاقوبإ تبحر يتلا ةعاجشلا فماوملا طيحملا نم ةيبرملا ريهامجلا ماما نأ هسل تيضرو ةيبرعلا ةريزجلا
 لوبيمل اتفوز يتياسلللا عبتجلا ريحج لأ مهتابخح ليوخت - ةدح ايد طمتك نملست نا ةجافتنالاإ هصالخ لجا نب يبيطستنلا بغشلا | كك تري وسهو ين جيلخلا يف ثدح امب اروف اهيل ,اثكمم ثمصنا دعي مل ,جيلخلا يلا ةيبرملا يمارالل انيناح نوكي
 ,«”نييميطسلتقلا تادغرو ةمئاد ةاناهم لاو, لمتحيال سداصنقا اوداتعاو ناتملا اهدانخا دقن ةنيولع َ ؛ينظولا | ىلا علدي يذلا زهاحلاب ,فورمم امو هنأ نم يثاثلا كد 1 ناالا قارعلا يف ةرهثلا ماما دعي ملو ثناك اهئالف زا 2/ 2 1 ٠

 ةيسسالا ناراسمالا لك لع ةوذاعو .مهسوطب يلا سايلا لاخر مخاطتلا ةمتوملا ةساردبلا ءاوجعأ ضبع  ةلمج ليجست كش زغب ادعكمي امك | تاز نول 2 دا ينلا قطاتملا مس 1 هيلع ىوطنأ نيثمألملا عمج دوقتم ةلزانملا لبقت يذلا يلشاعلا هماثظت نأ كردت

 ةعاظتنالا ىركمت ظورمحلا ةيليمقثلار يلع لاقتلالا ةلحرم ىلا لوصؤلا م ةلوكتبلا تامماجحلاو يف تازاجدالار تفريثاتلا نم ةريمكأ نوكب دق اهبذالا ,ركذت ةيلابح ةبيق نادم نم ية 0 : ال ,اجنالا هذه لكك ىلع طلستي
 ةددشم طوطخ عقو نم ةيبيطسلفلا ةنواهمد ةيبيطدسلقلا ةصاختنالا لسارس برين يروا» ثدحت امك انه دصرت انلملو تالاعملا قبتطم !ّق ةبيقا يد تاد هميطع ةيئاسسنا نيماضمو مج دش ضرالا اجرا لك يف .٠

 يتلا ةيرشوجالا قئاقحلا نم ميج تهت  يداصنقالا لطنملا ربع 2 ةهبرملا يرؤشلل صتراه ةليهمص كلت رهاطم ةركرم ةديرس ةروصبو , لبفتسل مذس دلال ةديكالا ةنامغلا فلؤي

 ةينطولا هبا قيقحت ىتح  لازت اسو تفقر ينلا ةبسيئرلا ناوش ب لك فستتل كك ب يام ض ١ باذفإلا ّ انو تفقو يثلا فلدعوا دت ةفافثنالا نأ كلذ بانا امت , ةيشاملا نيمسلا ربع' هيعاشجالاو
 كدرشدلا عيوجقلاو عمتلا تاءارجا ديدصت ءارو عمرو ةايدعطمل قطانملا ب تفسيرت
 داتحلا يو

 لوجو رفا عسب انهكارسما قمح سعت راهريش امج م ا ص د ةيئي ىلع تاراجنالاو تاريلاتلا| ةيروطاربمالا تعبتا دقن | هناك امدناو ,طِقف ةناطثن؛ يف لودلا
 18يمالرل ا انا يحتم كابل ينويهملا ةحتل ي يدطتلا ده اده ا 00 1 و ةوقب .لماولت ةيعالتال 00 طولا ىاجتا ف ينيثسللا ٍ طيبا ا نم ةيزيدكنال ني 5 ةهيلضل| 1

 7 رفا | نش 2“ 4 ذه نا 0 يارس حالسلا ]ذه لوضم لايم |! ا 0 ايسحو تابكرملا امد م : سول 3 هل تجرم 3 ١ احا هسا دال 1
 1 ارجو جارص وه قامعالا ف وج يب يس وسما ريغ نم لعجي يذلا ةايحلا طمت لل
 رجلا ةيصالثبالا !ىايق تحتمل اهل ديدشتو داهديبط ازما يميدطلا

 تءاق ةينوهيملا ةلودلا يا 0 ةروسيب دوساو لاقت ىلع ةيماضتخلالا بأ يدؤيس ةيليئارمالا ناينرجالا يسايسلا ديعصلا :الوا
 د م ساس 1 دل امو :اضيااهجراطو
 لئاسو يلا ءوجدلا أدب يعارالا لئاوق» فورصملا هيغتك ف «عهيب»
 ىلع ةشاف ارت الو ثدسوتو تسررو طيبطختلا بئاج ىلع طق .ةصاقتن#ا حيات دبع ةمافتنالا تنكمت دقل لا ةسايسلا بيلاساو راكتخالا ةنود نا نم ماهبكاوسمو دبورعلاب
 ةمشبلا ميلذملاو باطرالار ةوقلا ارح 0 ليول 8 لسفرب بيهرتع ساكتيو 0 0 ةلتن ثايدعا لس رهتريسم رقت 5 : لاصستالا هجو ين تفناو (دوعس لكر

 هير. سلا بعشلا نبأ ده هده .حتف هارو نم ةضافتندإ مدل دا تكلا زاده لم ليج د و يضاقملاو ميهاقلا اهنا نم مغرلا ىلع ,اذيقعتو اثبخ . 1 9 رب  تضراع اهناو :قارعلاو ايروس نعي
 ٍن - ل تاطلسا ةهبجلا اوريدلب فيك ناكسلا نم كل# ن فلتخت ةيدعك نيرتهتسملاو نيرفاكلاو را امنا عورشم ةدشب ذئتلا

 لاك ثرعلا يييطسلللا عن لماعتلا فج ةركزت ةدازتس ةيداصتتارئابخ ةحرتلم ةراسشلا لاحماو ةينوحملا عادم هتاارشلا 0 ةةيئاهتلا تاياقلاو قادهالا ثرح جة ا امل د 5 ةقيراتب  ًايتاج ذل سي :قارحلا ىلا يوكل
 ةوتمل قطنم ره نئبهسو لع انو .ةيركسعلاو ةيسايسلا هتارارل لع .سرانلا كدر طقل :دودحس تاعاس هذه داعبأو ةيهامو لالخحالا ةلود عع : . ليقتسملا يف ةيبرملا قينحلا ق

 .يرصرسمللا ةفححلاو قزفتلاو  ةالايق تضرخ راطالا اذه 0 هيترربلا ام زوما نم ليغل م د جابصبلا كيلدو ةلملالملا ,ةيكيرسمالا ةدحتلا تاييالولا اما لكب ةيبرعلا رهامجلا تلاق دقل .: .٠ يتلا ةيساسالا ةقيتحلا هذه

 ميتشرع اشم ترش عقد مدع اتش ره كت ةطمحلا ارجل هيلع تكسر ةيطئارس# قادها | ةوررملا ىرخألا اهييباسا ينم ال شل ةريتكلا تيفال رزعلادبف مهديسف ل
 ةيرستلا تاراد اا رج ب , ا زج 1 : نح

 نلدهشسا تارئانب 2 مل ةموعزملا ٠ ةيليئارسالا تاجونتللا ةملطالم ىلع .يهامخلا نيب يعاستجالا لقاكتلاو ا ا اح 8 من بهتلاو لالفتسالا ماودل الا»  نلع وسب جروج» يكيرمالا نيرصعتسملا مهدايسأ نع ةبا
 لابخا ىلا ةيمارلا ةداصلا تالواحملا اح لاس لا 0 بارا ا امم قاشسلا ةيلاصملا ةكرتشما مساوقلا ديطوتو د تال تانارجال رمثعلا ىعدمتلا ةمسقب ةيبسرب ةسرامم لا ةيعامتجالا نك لاتو نصزلا قرخو دصرفا بق 4 ةحاقطالا ةدايل محيخ قل ةديعلا هذلخ لوحتو ةيتياطسقتط ل ل عع أ داصتقالا“ ةرطيسو راكتسالا ي ةيبرعلا تاورتلل ديمسي ام لوح مايالا هذه اهلاالاطا . ناكيرملاو زيفكتالا

 مهلستلا ىلع قالبتيسإلا ناظفس فويكتو ةمللا قو ,ةيميوبستتا يل ةيزيصملاو ةبلاصنلاو ةيممامتحالا يسايسلا فينا فارطا بثت نيب
 امت ةعورشللا هيديطسلنلا ىوفخلاب مهرداصمو مهتاقا عم نايئيتنسلللا هيبمشلا تاثف نيب ةدخاولا ةاماملا دم 0 يالطملكلا

 .لظ يف ثءام- رقلا باردادملا هلت لك نأ اهمغ ريتسيإ ا) ,ةيلحملا , .٠ 5 ِ

 أ اج يم 7 ةيعافتتا)  دوسسلا موجب مها مهيدي دنس كلذت ةبعافتنالا نا .ةبصاختمالل ةدحوملا [دايتلاب هسدثدت

 ةددحتملا هكوبيو هتاكرشو عحيساولا يتسحو دومبب لأ ةلامعل ال »8 اهدورو رركت ةرابع بجيلشلاةصزا» هثانئيسمكلا ةبقض لاوطو أ

 نم اهقفاري امو ناييصتجلا مالسستسالا عيراشم لكو كرابم يكيرما لوؤسم نم رثكا حاصل ىلع اذه نم تانيعبسلاو تانيتسلاو
 , بساخ مالعاو «تايجولو دياب سدقلاو نيطسلل لالتخا سيركتو عضولا ةروطخ فصول يبورواو نأ ةلئاعتا كلت فارطال ليش نرلال .
 مهفب نا نكمي «دحو اذه نمو , فيرشلا ةيجامدنالا ةدحولا تققحت نا دعب  اهتماخلا ف (اوحجن) يتانا ةلودلا
 . ةصاخسالا قيطو تعولا» .ةيضافتنالا لهاوتو دهتجت نم اهخالدب# نلوالا تاياحبلا ربك دن ىلا ةيصاقتمالا بمهابم ال ءارقتو ءيق لك نانا و 3 2 1 هبزفلا اهيق ميقي يتلا ةجحضلا مذه يلأ يلاحسلا ملاسلا ميسقتل ال 8 لا عيرفلا داعو تيوكلاو قارملا نيب يسرعتا نيئخلاو رسحالا رعسلا نيب
 1 بسيشلا تاشف هينيطستفلا ةيعطرلا ةيوهلا راريا يأ اذابو ,اهدحقي نا نود ايندلا نآلا 0 نا نكسب ىرج اع نإب ب يهو هلصأا  ثيحب (ةرقلازو ( تابثلا) نم تتابع
 ةصا0تسالاهندكا اب ربا مرو ٠ -- يعدايقلا ديعصتلا :اعبار يم ,ةنمفمب كاي 0 هيلو دلا تاممثجملاو ةحانملا للك 2 0 0 1 . نيش نوتطب خيرات يف ديدج رصمل ةيادب نوكي ةسايسلا لجدو طفذلا لاؤما نا

 ييتسلا قودشلا نأ ده راشالا اده :يسيظثتلا نم ةيعاتجالا تالفلا ءاثيا طرخنا محرط كلر لك ىلع ةوالع 4 أ تيتو ءارمانم اهتالصع نع ادعم لك ربهاسجلا تلات دقل ممت -/ملظم»+ةسلكانفذح اذا .«ملاملا جورشم ليطمتل امهدحو نايف
 اهزادحنسا نعي ال ١ ةبمثقملا تلا ةللالف تالطي عاييطاو نين دنهبو نيماحع 1 رايخلا ةشالمالا سضرفو
 اغارتبا عرتنت يه ابثاو ءادجتسا 8 7 مس تاجا ماسنو لاجر نمو لايغو راجتو لودتا ٠ عاملا ياريملا يدل توزعو
 ,لالتجسالا نئارب نم ةوقلالو  قكمتملا راطيالا كلذ ناك ,ايميئع لوا. لاسم يف لادطاو تاباشو باجشو يف رارفتسالا لولح» ةلاهتسا
 ]/ يميظتتلا /ييداسبتلا لبمملا_ لا ايوصنا هنيح ةدحار ةهيحو دجار  فئاثخلا هيمن نود دعسوالا ققوشبا
 اهيثادكأ يتلا قتادصلا ورنا يع لكي ل“ ةلماك ثاونس ثالث ديبن دمبف «ينادرملا ,هصاقتنالا معاون تكن غيمجلا . ةيديطمسافلا قرقخلاو

 قارملا ةدحو نا هنلردت اهنال اذه هضوسبر اهب فصي يتلا هجو يف فوقولاو ةيبرملا ةدحولا|
 ف ا بيل لصالا لا عقلا كب تيوكلاو دايد يل هوضلا ةدايز نال ملا يهامج وا ةيئانث تاحومط ديا
 يف ططنلا رابا آو ,ةيكيرمالا صرالا لماسع درجمب ىلا ةيجحار تسيل ودبي اميف شوب يدل ينعت نيرشالا نين نكلو .فدهلا اذه وسن هجقت |

 ةعبات تسيل ةيبرعلا عارحملا قارحلاةروت هيف تلواح يباستقا ٠١ لك لمفي نا قحتسي بامالظو ف نميلا يرطش نيب ةدحولا تماخإ
 ةرمتمملا ةيتبتمسافلا هض انثنالا بلدك ةساقتسالا تمهاس - 4 ةهج بم هصاقتمالا تسسبو ب َ ءاكسالا وأ 2 برعلا ةمدخ يق برعلا ةورت عضت نإ لوقا ءهنم ,نساللعلا لجا نم هلبق ةريزجلا هبش نم سونج ءزجلا
 ا ساي لماكتتو قمتكت كنق الد 0 ةرداملابالوقسو ميغاؤم ةروايو لقم ويشوتا قيسدو ةيمست ةيملتو هروش يل ىرخا 0 ا ا 2 تعا / ل + ةدئارسلا ةفصلا هذه انفذح اذأ رومس لا ماتم عطنسي مس ةيبرعلا
 رطخحاو يبرشفو سغا دهشت يتلا ا .1 ءوس نو قاقرو يدل هيدمثلاو لابفدلا ىلا هيصقتاب قكمتلا| يسايبسلا نوك قف الا يا نإ اهيف تر اهنال امئاو ,ةيسايسلاو سيئر هملاق ام نوبضم حبصي مل يذلا مهبارطضاو مهفثك ماشطا

 ةمالاو سدرعلا قارعلا ده ةلفش  ىتتوم ي ةربسسلا هلماظلا ةعسارملا ل لخخؤتلا ياض ةوالغ يييطرلنلا دجادهالاو باحومطلاو بتاطملاو
 يهختي ةقطنملا هذه يف يكيرمإلا اههضرفت ةحلم لرورض اضيا ايس ةدحتملا ةيكيرمال تايالولا رعبعتلا ىلع كاذنأ نيرداق اوتوكي ع كج ةيضانتالا ا لجأ نم ايوبعمو يناسب مظداتعا يف اهسرملو ةيتيظسملا يشل

 هلل ملكلبو ةيبرملا ةءابملا تحت يلا ةيموقلاو ةيئطولا تارابتعالا نم يساتلا يل يربح امع . 0 ةفناثقلا تاراسبعحلا ريفب هنغ همرا+ ريغ اهضاو ادمل تي ,ةيدزملا ب ميني تاهيباجملا ل ضومصخلا ايلاضبلا ةربسملا ةلعازم يف ةضيرملا ةمانيؤلا ر
 يلاسالا مداصتلا كلذ , هده :جيلطلا يال ل هوكذ قبس اه لك بناج لا ه4 حيراتلا نس اهتامولم دبتست ةيادب لففلاب لكتيس داتغا يتلا ةماعلا تاسيرعتلاو أ 8 0 2 2 2 | .٠

 ةسيقلا عورستم ىس 0 طا سمملا نص رع ثاكتحأ سس ايا ةافتنالا بدكمش ىعامتجالا ديعصلا ,ايزاث | ةينزملا ةقيرطلا كتب داصضلا نطونلةدحاولا ايهارشجلاو دحاولا سيل ,غلاعلا خيرات قف ديادج رضاع وأ اهعمسي نا يبرعلا نطاوملا:

 يل باولو هيلايرصالا باراكتحالاو نب بووإ ىومكرو كيتا _ىترإلا نص فعرلاو بؤحلا رخاوسر ناعم ندا سلا لاجل 0 نيمرحلا» ةسصدسخ ,يكليو .مالا خيرات يب ةئلابلا هتيمهال طفل مانع يسايسلا مهباطخ ن اهارذب

 5 هتربد اهنمش نمو . سس عهيطوتو  عولهؤي يتلا ةديارتملا 0 يطال نضيع . + وول عما | عروتي ال هنا نيح يف هن ظيرشلا ةعيبدط ف اضيأ امئاو ةقلعتملا كمت نيحو نرد فصن نم بج

 رموهبلا عورشم ىبو تالا  يرروسو) سلوحتو ءامايزو اقرش ماهجرسإلا ماندبحب مدع صرف ى هيانت,الا| ةرجتحل ررلم نأ نم ةدحاو ةظحلا كلن نحب ىدتقي رماووحو لغو ءارقفلاو ءاينغالا نيب هقالملا  ثنبدم نيب ةيجامدنالا ةدحولا
 يررشسللا يسالسالا دنع ًَ ( ىالاو | قيفحبو تاريقم هدنغ تادحاو| اذا يبرغلا هيلعا رهظ ف مومسملا كل 1 با 1 مارضالل يداصتقالا ديفصلا يلا نزقلا لابعو قارعلاو تيوكلا
 رتل لطس ادصاو اذل انك. طفانما  ضاقطالا روس 0-0 ل دانعا ضي“ لوفلا نكمي ,تاراحسا ةحومسم | هدايا نم كلذي را فق 0 ةيلايربسالا اهيدهبب .اهلك ةيضرالا ةركلا اع بومظلاو نيردأق (دوعس لأآ) نكي مل ,هلما؛

 ال يذلا ةيركسملا ههيوحلاو تاظزالا»  يئيوب و نامسإ دش فاهو ةناث هحاقشالا 0 لاستلا دريسم يف رسضالا يغأ اىنيجو ,يسلطالا مارو نيبتلعافلا ,ثيدحلااهحيرات نم ةريطالا زير كلخفلاب دهشتس ةقالعلا هدهف نع جاتقلا فشك ىلع الا ةرملا غذع
 ماو ءادعالا روجم فارطا مهط اس يش يل ناك هد هنا ىلع ليئاربوا يف الوصوم احاجب هلماكتس ا ملسابلا ةضاظتنالاو يبيطستقلا | رمز تاريخل هثمرس نأ دجي نادمي اماك5 1و عسوتللا ثيبح اورتلا عييزوت ف لوحتلا هيادب  رئاشب نوري مهو ةحيبخلا مههوجو

 ل هسيفتع ام اك ا 5 598

 هيضافتتالا نهب ةنساف ايو  ةئاشتيو نمعست نأ هيشيطظسلتب» كيشتلا عما نم تان ةتافصاوةالا يا يول عايسرور | -رشلاو يصرتلاب هكبعو ةيسرعلا يف هرشاس ةيداصنللا عئارر ىبت ككل ؟تاحيبارتسالا بينرن ةداعاو نم مهقوطت (اهرذن) وا ةدحولا
 نطولا يف هتشرملا هيسظينلعلا 2كانغلا لتلقي الول هطوتلب نوصي م8 هبال يف اهلك .تقطاو ا يا لذ اهنوحب , ةحيضفلاب ةددهس عيشرلا ءاليعسالا يرحي يلا هقطنا( لع هممصلا تايجولويديالا دمي مله ,بوتجلاو لامشلا
 ةسيهلا نارغلا ىدضنو ,ليجبا ةنيفشلا ناجللا ةرطيسو ناكسلا يب بست 0 و. .دفقنلعا ف بهرشتم هيفي مقاطع ,هيلابربمالا لودلا لع يحلا متئسملا هقالعلا كلت ءسايق»# لاومأ دعن ملو انتكمم لاستحالا ١
 اهنا يلع ةيرامفتسالا تاراكتجالاو ديال ص يدر ريع للا نلتلا هصاختسا# تايلاعي ىل لحرلا بياض كل يشن بكللا بعشلا ءاسا ملقامو | نممشرلا لع هيفارلا عمو دهلا 2و رشوو راجل نيس لاو ناةيكبرمالا ةرطيسلل اهيف زوجي الا امك ,نيرداق ةايسلا ثبطو طفتلا
 ةامك ف بمن هلعاكتس هيلاقف هيثم ادع يل مدي را تاذناملا لادا ليكرتتو ميليجلا رهام بيبي لش هقشتحلا ىسارإلا | لك نع هعينإلا بعرتو :هيش لك مو دما و اهئشميهو اهدوفن نم ائيش دقفت يبرملا حيراتلا عمم ىلع اليآل ماك

 هضافدمالا ةدايج ف دكراشلا | راش برواس ةسانحب# ىنرطا ممعن يييطيتسلاو لي نادي دع سلا وج مدع لادع يف اهسومددو اهرارمتسا هفحممملاو .ةريفقلا لودناو لب عورسشملا ةبيواسقم ءاجتاب املا هضاقسالا رشامتال ميجاتم  تاضاحنالا سب رعب .خ يلا كيثكتناو ع 2 لا عب بامادق) بانآ او .كرشاظمأ اهيضخب ىبلا هجيبفلا هوجولا لئاسو نم هليسوو هاا كيطخبلا َ وفا مامالا لا ىرخلا ةوطخ- مدقتلا نم 20 7ا( فيتحتلا حاوزلا بالاقتجاب هضاخلا ديلافلاو | ن ةيموتلا ةضاقينالا تايلابعو * 000 تايصيحلا ةديفتفا مو اينو لاو اهلا ىلبج  مامالا لآ ىرخلا 1 هن

 ماتحالا لق رازكالاو لالخالا ةبخنو ةصالطلا فشلا يق سمبل هما هقراخ تاحاشرو ةراجج بدإ نو | تشن ةرسامسلاو خاسالاو مدخلا يركسنلا لحدتلا رهاطي روحو 0 949ددع نم فيت و؟ لثيي نت  ةلواحم ضفرو ميدقلا يرامعتسالا
 لافطإل ةيحبو .ىنرعلا يارلا ةقفرل بتهلاو تابطمملا لسحب دحلا تا لظنلل اطلاو 1 ةيزاملا هحلصالل يمس مادقيساو | كل كو مشم عايصاو ينبحاسم 0 اهبابعا يف بعصو يملا دويقلاو  للايربمالا عورشملا لبق نم هسيركت
 ةراهبشلا وحب نوي دعب يبدلا ن كابو ب ىركدل# ةقبا 1 يملا ترجل رانا 1 وح تايارخأا فانطس عم ميقات نرد | ”نيماضتلا»و ,موخالا» بارابع رشاجإ عحاإل دمي اصوصخ ,اهيدياو تارشالا ددعتم تيذحلا
 كر هج صولا يعاام رغ ةيمسقللا ةتارملا هده مامج قف هنن لدك ,ةميظطشملا ردت ةشفعت  ٠ةداشاربالا جمفلاو ليكسلاو شطاا| ,ءشصتلا ةديحو ىلع طافخلارو ف «ريوس لوب, جصوا فل لسشعو هيبيفوسلا هبرجتلا | ناالا دهف» ماسانكي مث اذكفو 3

 يييييششلا ةرايسلم هيما ةماهلا تاحايتنسالا نم ةئوفند ىلع  ةيسدرفما تاغربلا ةاقلا لإ تمهسا وجو لوس ناب دولا تانبو !فيو ,داهناز بارابك نم اهرينو ةيلابربمالا هرطنلا» نش هباك خغرلا يلعو اهب هظترملا براشإلا اولوتيت هدايساو هعافلح وعدي
 يدنح يف نيسحلاو ننافعلا حيراوصو تيمظسلفلا غفيجلا رهاجت ةقلقملا مير جناو ا ا ل نلش نقد ناك دل امك الف مئاعلا ىف ددحتلا طاتنلا نا نديمديا) 3 مددئابربمالا» حلطصم نا نع اذه هسلامم ةرمآأ هده مهسفتاب

 دل سي م مل يسوم اي ص واكل يحس مم ا صرملا 06 ةلخرم راشعا ىنرغلارجاوا يف تايروطاريمالاءابإ نب دلتخملا ةفالعلا طفف لمشي اولزنيف ةرشابم ديدجلا عقاولا .
 ى انهتاملخو رشنابو يتوب ضرلاطو ده رشا لكس اض نضبو . هلضمتملا يدا حاسالا ف ةديارتم ةروسقت ايو 2ك سر د اع د كي هلا انو ءاربملاو ءاينطالا  مهتارتاطو ساو مهشإ

 ىلا هنجتلا لك ةنجي , لياقلا قدمحلا 9 تاحاسيساا  ةلمخلا) رضارالا ىف ىروكلقناب يعفلاو - ل سعب ماهو نم ىنلا تاننكتلا كلب ايما ,عويصلاب عسا ناش رثمل حسا 0 . 3 مهليط ةويجب |
 قده ى روقطصب نسدلا نارعلا لافطا  اربتاب ههاقبإلا برشا ذهل ١-  اهقظا جاباغسو هضاخسالا بدع رو  كقل» الباع رامتشنف لع هقبحم : لام هلود يع دبامدمب ,ميئاوورب  ناماوفب كعرذم ةيداصنما ريطاا  هييبرعلا ةريزجلا هيض .ضرا ف
 لافطا تراتح يلا ننالملاب هلجرملا >ينياثتلقلا عممجملاهببن ناع ايودج يمل دقلتلا اهاناصفو اهمادهتشو 2 ؛ءانم طضب ل١ ةضاقتبتا بكوحي | دخلا ناك ام يملاو تامكط اهسوف ا ىبر نع هيطبم هيل اهيكرم هير هيفسلفو هنفالبنأ اتنر باءاعدالا كلت لك اوليحيو
 ةدخاولا بوفصلا دكرنس يل هضازربإلا بصتخ فعدم نم هلهصتو هلي بداينأو ةسساسلا نزانو ديهؤلا] لزالا مهلا مي فقكسلا ياكل نوسمظتسافلا كانناإ اهمش فشييكتس ءاطقلا ناي نطب نويرحتس ىرخالا لودلا سلطساوب هخربلا ةدانس اضيا لهءب. ماو  ,نوتكالام مبيع ةسظيريعلا

 نع ةيقمح هرولنو ميسي ني بصكنم  ؛يماسملاةياويإلا ةيزدآلا ناجاينالزر زاب فهن اهناونا حبيب ينك بالصلا | اهيعباصن ةهفيصق لطسم .اموم امش قمعلا هنزارم -ابازم» نم ريوتلا |زؤب) لاجبا لي , 1 ههدخ,سو .يبرعط نباشللا»و

 1 2 ةمكألا رشفلا 5 10 نراصبفإلا ديعضلا :انلاث نمماجلا ميلتبلا عسو ,رارماباب | 7” 2 ا 3 نأ نم مهرتلا ىيلسفف ليلدلو نأ نعمتي رسدللا نيمث'دلا | , د ىلع ظابحلاو تدنيرشلا نيمرحلا هك ندجاولا راسخلا ةكز بتاياعنا "و بالؤخلا اهلا 1 ىلا  نوياستو خبمت ىنلا سرادلا عمو يطمت 54 احصضا يا 2 1
 ةنضحت فلا ةضاقتنالا لافطال يكن رم بيكمت يح ىل, ةضاقشالل ةيزوكلا لقعارملا دس ةيصافس /1 م زانق بكرا لشرولاو هيضاخلا بوسلا ل - نرتب | اقتل باحر سفيشلا نيكي يف نيلكبالا يلام. )ا يلا! راطبتل#رفوشامب للا ميمكلابو ىديركلا لوسرلا رب
 نع ديرم وجني , قاربلا لامط# رب هةقمحب عاملا نع نئرخا دهن  ةفقاسلا هييمألا اهكالدنال لوالا  مايقلل بباب يسيرب عمو لويز | اتهارل انرصتب نم رخآلا بناجلا مصب نهدالب موقب امدنع ر .0 يباءديكلهع دصلمدب . ل2 20 ماثيو لاك قتسالا»و .ةقرشلا
 ةييرعلا نافدولا] تايضاقتبإلا بياك نما ةيدلسلا ميشلاو مدقافملا ددخ نأ ةيداتتالا ةهيبحلاب هفثدملا و .بالييمملا لن صلقنعملا هرايرن نورسيطد مههباق ,قئرتخحا قطالم حا 2 يو ء7ل-و نر دست ,هيركسملا ةوفلأهو رميشيحلاي

 عورشم ههناجم ل ههرشلا”دمالبمالا لذه ىييظتسلفلا عمسسملا ك نوباس ترفعلا دومعلا اكثم دع ههببلا ةويزرع تيدعتز ليكقت بيلابا 00 0 ٠ سى. انس , وع خلا. . ل فيت يتلا -
 _همالا هذه كدا ررخسمو هضاقسس وف الد بصمشد ذينا لب .هييحافسالا لمصاويإ يف بودسدظتماف7ا نيتي كفل  ناكم عبتي م نم مستلا من اذا هناهبلا كف هئيشنا رخي مك ا خلا.«وريرجلا عرد» فلؤت ينل

 اا



2-7 

 ييسسكي رم كل دسفولا ةسضراعفمل

 تييوسصصتتسلا يف لستفي نسمألا سادس
 ىساو تسلا رسوست وسملا رارسسق عوردستسم ىدلس#

 ملج لس ياو ب ةدجسنلا مقالا
 كيبضالا ةقمقث“ نترطف درس ىلو دنا نمالآ
 ناك تتويستسالا جر رغما ةيديماق تقلع نم

 تعشلا ةيابضن يلوي رازق عورتسم
 لودتا ريوملا دققت ينيطسلالا
 مدل

 بسوستسلاب رزق هذ نمآلا ييلجن ناك

 نع بذل نع بلال يامل موي يسم
 تيرخا يبلا بارواثمللا شل ةسلخلا
 ليحات نع بريل ةييصاحا ةئيالا
 ن) رقم ناك ىئكدلا ناك يذلا اهدقبي
 دادنب هدوقوتي مويلا رن يرخي

 هففارشلا «اننالا ةقاايكو لساربب يسنو
 ىف هيساموتند رداصم ىلا كرويويب
 تابزولا نا اهلزق ةدحتملا عمال

 يفد ناحل ربشت بلاز اس ٌةدمسكللا
 «ر'رسلا ورسم خت تتلاهنار ,.

 ع ل سس دق لاو سدللا
 طسوألا قرشلا ل

 رسراسلا وش قيحاتلا اده نأ ركذعج
 ةسلحلا دمع ىلع اةارطب يذلا

 بودس قطشالا هلادع ديسلا ناكر
 هدحملا مسالا يف ةبدميلا هبروهمجللا
 دع لاورلا نمإلا سلجم يقاهلا سيئرلا
 كابظ لارب ان هينا ةملجلا لبق رثأذ
 صورمللا رارعلا مو ركن ناشب تفرواشم
 هيامح ريغوي ناشن قيالا سلجم يلع
 يذتاو هكيحملا نصارالاي رييديطسلطتل

 رم السل نلأو د رمموص قاتلا حرش ذ نفيصتقب
 طسوالا قزسلا هفطدم ل

 ءاقل لام ىسنلا لوونساإ» رئامو
 نك نيصا ناصع ةللالا دعس هيوشا
 عورست قلع لمالا سفضم ف بوعيلا

 ةللافلا ةعابلا رولا ميم .'وثلا
 تكروسوم مفومم

 هه داس جسرا

 روس نارمب عزو رشس لاسم ساق مع
 ركدو هليشخلا سدنتا هسدم ركد لوخ
 فانك ناو ماييإلل لودلا ره ؤملا
 نب ينطقنلا يناف لوح تارواشم
 مالا سلم يل راكبالا مد لد
 ديو نانو رارشلا حوريمل هسنسلا
 ةحمبملا بانالولا

 رسشجم ف يكيرمالا دولا نا دكاو

 ل3 لاودلا رصموللا رث يصرافب نصآلا
 نسدقكا حوستؤم كندكو رازفلا عورشم
 هةلاضلملا

 ويلا ةيحراسخ رييزو لاسو
 تايالولا نا .ىفنل ةيوفهت يبو دهصلا
 يبصشل اهدهش قئراصي لذنب ةدحسلا

 نم ماللسلل ىلودتا وسولا ِ.
 لودلا رمالا سلجم ةرود لامعأ لودخ
 هيبيطدلقلا هيصهعزاب +مياكلا

 اع دهج ةيا لاشم ا يدادي ”* "8 هدول يشير تت دمنا غارق شنو
 بسسنمتلا زابعا ريفا هل ُثيدح
 ةلماوع تالاصنا نا ينويهشلا

 لا ثادحإ ةيوسن ىلا اعد

 ناورم دهسا دكأ - عاو  ندنلا

 ريزو مازال ' رسار بئان ممامقل#
 دهسلا ةإ . ع ٠ ,ربدرالا ةيجراخ#

 جامسلاب اس 1٠١ م متاثالا سيئرلا
 قارستا 1 سد م اياعرلا 2
 ة-اثبو ةبساسا ةولال هممت 0
 ,ةلطجلاا ف لمأبلب مالس قيفدعت يف ادم

 ةيقارعلا ءابنالا ةقانلو لسارم لقذو

 ثادسعا نيب ظيارستلا ىلع دسكإب فرض وسبا

 هلو مساتلا .راورب ديسلا نع ردنل
 «”يبرعثا صرقلاو ةفيعصل ثيدح يف
 نا سما ندنل ي ريئاملا اهددع ف
 ىلا ةجاحب طسوالا قرتتا ةنطبما

 نإ تيح لساش نبلو لماش مالم
 .ارجتي نإ نيكسا# مالا

 ءاردولا سيئر بثئام ديسلا فاماو
 لك نأ شدرالا ةيحراشلا ريزو

 ةيسيطسمفلا ةسسيضقلا و خمسولشلا
 ماس ديسلا دكا - غاو - نقلا

 سيئ وال يسالغالا راكتبملا فيرشوبا
 ظبارتلا نا تاقرك رساب

 ةيسقلاو | تاكا نيب
 تاهالوثا ثعابت .,.دوجوم ةينيطساملا
 ين طبارب هساو ..تبا م ةدمهثملا
 :و ةعمستملا مسالا 1 تدرارملا
 . ةهباشم ةميبط تادو ةقطنلا سفني

 تيدح ي فيرشوبا ديستا
 ستات ب ( سمامتللا] ةقبسم همم دترجا
 ذو حينما دقل] سم ندقنأ
 نا ., مويلا ماعلا يأ لل هعاشو عبجا
 قيبطت ةقحالم )ف برغلا ةيقادصم
 ةبيفانعم نمالا سلجم تارارق

 يدنا ثثولا يف هنال .ادج ةغورتم
 ةكدستلا مرهو "ديشصتلا اذه ديف سرنا
 لمصتي رارق ديل لجا نم علاملا لوما
 ترم اذع (88) نا ىرت .. ييفخلاب
 نم (15) مترملا رارقلا رودسع ىلع
 ةيعاكلاةبدجلا د. 11ج..رعغتب نالوا
 , (هديطتتل اهبسنب لؤدلا هده تنم

 ل حشحلا ةسرأل سايس لح لا لوضزلا

 لاق يرئسعلا رايخلا دعبتسي يذلا

 دوهس يل (فيرشوبا ماسيإ ديسلا
 داجنيال ةيسياعسلافلا ريرختلا ةملغمس

 مل جيلخلا ةمزإل يبرع يسابس لج
 موي دمي امري لب ,..فذوتت
 سيكرلا بالامتا رروسالا ءدهو
 سيئولا لسيسلا عم ةقّتكملا راسعودا
 كولملا نم ندسغو سسح مانعه

 ل اان“ قرشا ءاسؤعمو
 لعل >سئالمللا ةييسايسلا ةييصرالا
 مهالا ءالطب بحت ييوع يناسب
 . , ةدعتلا

 .,سشهاجتا يو صو _ىذلا
 ةمرال سبايس لح داجيا ره ..لالا
 دهغشتب يساثلا واجتالاو مهلتللا
 دم ةييعشلا ةيبيطسنلفلا ةمواقإلا
 , لولمتبمالا يبقاحتل للحا قم لالتحالا

 لالخ قيرشورف ميس ددشو
 يودذلا رسؤكلا دقع هرورض شع هثيربع

 نلا) لالو طسالا قرشلا لوك ماللسلل

 اهويصحح يرورض رمتؤملا اذه لكم دقع
 ام عم صقامتت ال ةوعدلا هده نار
 هزل نسا ةيمرغلا لودلاو شوب هلوقي
 2[ و) لت نا بحي عييلخلا

 قسازربو ةدقلا تنيالولا نقع قاوم
 نم زارع داجماب حمسست ١ نلكسساو ناو
 لكم دهع ل7 ويجادس نمل" سيلسسم لمقا
 رميوملا امه

 هيفمحم موكا كلذ نومحم ل
 بهاؤسم نأ ةيمملا ةياوهمضلا
 هييكفلا لس هيثب زهألا د دجسملا فان الولا
 كارلا ساامشم مخدحا داييقطالتلا
 - هسو ابو
 ىلاستالا قوفحو هةمرخلا

 امولاقس ل عششتسلا فلاقو

 ةويعدت يكيرمالا ضفرلا يأ يحاسب ال5
 نامشم تيحمللا ممادل دعاصلا ةسعهجلا
 قرشلا يف مالبلل لودلا رسوما

 فتاوكلا هيم ىلع دمدجت ليلل ككسوالا
 ناسنآلا وفك ناخب دشيرمالا
 هبطو نم درشللا يبششتببلدلا

 فيوملا ةديش نا هفيحصلا سدكاو
 يف يكيرمالا مرجملا هاذه نع فك
 ةفرزا هلدظ ديدهيفتسافلا «يسقلا قع

 ا-همومج بتسهتش سرنا نم يوعع
 اباح ىلا النهاوتس ايكيرسأ ارايجنبا
 مل ي لا ديمويهصلا ةسرطملاو فببلا
 هيلودلا ةرارالا يادست نع فعوتس
 لفي ةهيباسنالا ةمظقنالا نارتعاو
 لط لدلا يكيرمالا وتيعلا ةنامبع

 تامه
 ةيسي | ةيمدلا كيرحت ىلا
 ههباسنالاو ةيئاذصللا نم راظأ
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 ةيبنجالا تالخدتلا نع اديعب جيلخل

 يه هقطنخا ف ةيميقثالا ثاعارملا

 هيبيطستنلا ةيضقلف رارتسا ةديلو
 ههنعو ةليوط ٌةرتقن ةللدهم تماك ينلا
 ةيصايس ةيوست يلا حاتبحي مالسلا نال
 ةيعربتللا مارثجا ادبم له ةيمس

 ةيلودلا
 نا مساقلا ناورم ديسفا حعراو

 قيثهت بدارا ادا ةدحتملا تايالولا
 نوكت نا دبال / ةفطدم يف عالبسلا
 ةيعرشلا قيبطتم ةيخالمملا اهمدل
 ةرظت قلو ةقطعملا مومع  ةيلودلا
  ةقفشل ١ تاعازقلا ةيلومش

 3 هن) ميداخلا ناورم ديسلا دكاو
 جيدخلا ةتطنم نإ مالس قيقعت نكسي
 ةلمهس ةيتيدسس فلاب هيفا تمات اس
 ةدسهتمللا تابالوثا ةيخادعم ناو
 :رشلا قيبطت ىله دمتعت ةقطتملا

 اهيفو فارطالا عيمج يلع ةيلودلأا
 .تاعازقلا عيمدم عشب

 عاصوالا لخ ةزورض ىلا راشاو
 در اديعم ييطخلا ةقشحم ف ةتعارعا
 و عال ميدنع - .ةيبكصولا ب وابلس مطاذم

 يقيرفالا ينطولا رمتؤملا بزح

 وشمل قوم" يكيرفالا يمطرلا
 فارتشالل ايتيرفا بونج ىف ةيرصدحلا

 ,ةيروكسد تاصواقم
 ةيرصسلا ةلاحدصلا هلاثو تلدو

 برخلل ديدخلا سيئرلا وتيوكام يع
 دتمي مل رمعؤم لوأ ةباهب ىف هلوف
 نأ اميأشغ 719 دين ايقيرفا بوثس لجاد

 ماظب عب يضوافتي نل كيرالا رمثؤملا
 باصواضملا قسعب ملاع كريقت ىد
 . ةيسيسات تاناطتبا

 ؛ةيندرالا «بعشلا توص» ةفيحس

 برسسستلا ريسصفت خيطتسسسي ش وس
 ةسطاخ اسشلنج عيطتسسي ال هسسسنكا

 ةقيحم تلاق - عار - مصاوغ
 شوي ةرادإ نأ ةيندرالا بمتلا توم
 هديدحتو برحلا ربجتت نآلا عيطتست
 تمت ال اهبكلو اهيل رفسلا ةعاس

 اهرئاسك مسبح

 نا سما اهل لاقم ن تقاصعاو
 2-1 نك ١ ءاريقا
 رداق قارعلا يل نولوقي ملاملا
 ديمكت ىلع رداقو ارسل برخلا ةمارا

 رئاسخ ةيسلطالاو ةرجيرمالا تاوتلا
 اهبرس هلا ميلخو ةفجرمو ةزيجلا
 اهفرطاسا قارغاو قرضو ةيرملا
 اهتاوب لومفم لاظناو ةيخبلا

 ,ينادوس رغم رزاوخ دقف ©
 نسح /مساب ,2ي50970 مقر
 رثمب نمم يجري ,نسحل مادي
 هطرش ركرم .لأآ هميكست هيلع
 .,ءارهبشلا يع

 هقمو

 راوخ) ,رسبوك رغبس راوخ دع ©
 ر مصاب 11 5١ خ وقر ,( قرم
 نعم يحجون .ةيقما نسمح حابيمم

 مهر فياش لاصبالا هيك رشم
 لا هسهملسب وأ.

 لوم دطرش ركرم
 ةفو

 عر نساعفا رظبم راود- دكه ©
 اا لع

 ملأ + رن أع

 نمر فباش لاصبالا بلع رثمي
 لا دهشسس وا 12721
 ةهسدلا هةظرتش ركرم

 مهيبمو ءارعجلا مالؤم ىث ىلا فراشاو
 يقارملا يا نولوقي نويدورواو ناكيزما
 هروطتم ةكلسلب ةيلاثك ةون كلتمي
 تاوفلاب ةييريلا ناضتثال ةلهزب
 اهلش وا جينعلا يف ةدشتحملا يبس
 لقالا ىلع

 مويلا) ةلخم ببزغا سيراب يو
 فا يف اهنلما نع هايعومسالا |

 بفيرتلا يكيرمالا يثةرمالا ىلا نوكب

 هءريطتر دحءاو رايعمب ثمعب اراوه
 ةفطند يف اهلك روم اعل ةدحاو ةيباسا
 مدحاو ةيصنل سيو طسود#لا ىرشما
 ماببالا هلاثكؤ لسارم ركذو .طقف
 يل .بدروا ةلخملا نا سيراب ىل ةيتارعلا
 انه رداضلا اهددمل الا لامملا
 نم لهجم نا شون ازا اذا هذا ىلع نسما
 راوشلل اهيرط يكيرمالا يفاربلا ءاقللا

 لأ ةصسصس وما

 مير ؛«يئاربا رطس راوبج دو ©
 كملئاه م/مسابي , 97

 نصمم يجري ,تايراسرأ درس
 ممر فراه لاصنالا هيثع رثعب

 نلآآ ةميئلس وا
 ليجدحفلا مهطرش ركرم

 *«ع6ع

 عقر يندر ريس نازح دبع ©
 فلخ ]ماسالا سا >6

 نيدهتلا دوك دمحم ليس

 لابع الا ةملعا سان نصمم يصعب
 وار5ةئاو ل دق معر فاه
 هاذبلا هديرج يلا دعما

.-- 

 نارصم رفيس راوخ لفف ©
 مباه"ر © ةهفيالل !ونعام

 مقر فئا لاصمالا مسنع
 لا ديرلسب فا 005

 العجم دط رس زكرم

 دز اسا مالسلا يلا برا نرككتست انناف
 كش لضارعتسا صحم يوكع يبا دارا
 مل قازفلا ناب لوقيل سرتتوكلا ياما
 الإ امماما قدس ملو هقاؤم نم ريفي

 لا برتا نوكب فوم برخلا قيرط
 , برخلا قيرط

 يلع قارملا رارصا يأ ةلجملا بدكاو
 اهبشيابنو ةلظسمللا لكاشم يب كفمولا
 ءاجاضم ىلإ راجي 32 هناغ انيمح
 يبلا ميهايملا ىلا ريشي هنأ لب ةيرطمل

 لاظفالاب هخاراملا حلاشملا بلص سمن
 , يحرخالا هييرملا

 هشحامم لا برملا داخملا بعدو
 اهنوخ فضوس ةروثدو عيصاوملا مدع
 - هيفارع تاصوابلل لحل لضا لكتمي

 هجدساب ةيكبرما

 مكر .ىسدرا رعس راوخ دنم ©
 كنهم مساب ,م5ةا 4

 نمم يعرب , نويوم دوال دمتعا

 مهر فتاش .لاصبالا هيلع رثحب
 وارمدخلك الا هدكمل مم
 ةيباسفإلا هيانزم لآ ةيميلسب

 بوعلا نوؤشمل

 جو

 لخاد نادرا ناوازرح دقه ©

 فسوي /مساب .ءارمجح هطبت
 ميهارباو دانح نقكرلادبع

 نمم يحزن , رابمخ سك رلا دبع
 فباه لاصنالا انيدكش يسن

 قا : .٠
 ىقاامهنشلبب ه1 051
 هدب رج وا هيباوزقلا ةط ريس ركرم
 «ادمثا

 ءادنلا

 تسلا دول ووسع طد : 2 هتحازا تاوعد ىلع درلل ةلواحم 2

 ةسيطا رسقمي دا لاسشتناو ةسيعج رساس هتوجشتي لاسعلا لسيقتسي نإ فوستتاسب روسف :ساسن
 ذهبم ةلواخسم 3 ب ماو 2 وكوم رس ةسصستسلا فت وستن مسج استسنا نوسفلتسي نوسعر ا زعملاو

 نشب هم اراب هيدانملا باوعبلا ههجاوملا
 ةييس.رلا لباس ملاكو بلاث هظلملا
 ليئاختم ينيياؤسيل) سمئرلا ىلا سا
 هماعر لع لوةوسمب نل فوشايروم
 سيفونلا يحويشنا برضلا

 ادهن عسببملا ام هلاكولا بهسوو
 نا بماصاو ,ليؤافا دوحم هناب ,رابشتا
 كادتا برخما هيركوما هبطقلا عاممجا
 تارارق عيجرالا يلع فطتيس سما !دن

 مماوف يف باليدحب ةارتحا شل يعم
 خم اهاهعمنا بركك يمايسلا بكملا
 تهيدهت يلا ةيسايسلا تاروطبلا
 _ةيتيدوسلا تايروهمسلا صعب

 رارعا عم هيسللا عامتجا نفازنو
 لع ةكومجم ناخالأ تيدونصلا سلكو
 ماظن جاهلا ىلا فدهب ينل ييناوعنا
 ,يضيفوسملا راتحتالا يف رثخلا ردامدإلا

 لخدت نع ثيدحلا ةريب عاقترا عمو
 ينلا دالبلا ي حاضيالا طين شيما
 َ 00 ١ كو ىلع بسب

 ةيروهمس نافرم أدب هبتن تثولا
 يف ةتراط رود ةيتيفوسلا ايزيطرمل
 ب عاضوإلا ةثئادك ةزمورف ةمساعملا

 تابارطضا تدهش ينلا هيروهمجلا
 ىلا ةفاقإ ماعلا اذه لالخع هددعنس
 ةدهانللا نم ايريغرلل فقفوم ميدحت
 اهحرقح يتلا ةديدجللا ةيداجسالا
 نم جارشما ثموي باحم توشيايرومل
 هييزروسهمجلا لسا ليد تاوسلا
 ”ةردورغ

 اهريغرظ ةمساغ نأ ركدلا“ ريدجو
 قلو ”كيب شاي - اهداس رمسب تناك
 دهعلا ين ةزبوريف هيسسب اهيلع

 رزقت هيييونلا تابروهمجلا نخدخا
 ىعوستسلا ؛برلا نمم لاسالا
 ةقيببا رييعي ينييوسيلا

 لا سامو ءاسا ةلاكو تلاعو
 ماستنسالا ةييشلع دهش برختلا ؟رميؤم

 ترصصعال هيرمكزملا ةيدحلل عيسوملا
 دزه يسوم يف ندور ىسوسفلا
 لايشقلا ترسخ للا قسالا سيسعل

 يناوسنللا يطارشمي دلا
 سادريخجلا بتاعنا رسبؤلملا بايثو

 «اررو سيئر بئاي نساكسورارب
 ىرلاو قباسلا اهسثئرو هيروهمجلا
 يكويُمب بريح هماقال هلمكلا معرب
 اندعر وكسوم حركت نع لتس
 فريحات

 لالقمسا يك ”لسلاب برخلا دهمتو
 اميطتت. هيد للطاو ايباؤديي
 يكارسئلا هاجبا اذ ايباملرب اينايس
 0 يطاربسي د

 .فقيسلا ركذ قف نيياكسورارب ناكو
 عم تالق للا ةخاضن اناوعيلوا يس' |
 ليقدسم نامل ينيبؤسلا نايحإلا
 نوافتفل ةرهاعم ىلا اعدو رهار
 يدايسلاو يداسبقالا

 عيمح فوشيانروتب. تح هدباح نمو

 هلفاوملا لامبل ةذيبات يلع ييعويشلا
 ددحت يتلا ةهدييدجلا ةدهامملا يلغ
 ةيركرللا هسوكفلا يبب بافالملا
 اهدرفمي لك :نايروهمجلاو

 هيبيفوبسسلا ءابسالا ةلاتو تلاقو
 ةهنبذب ةدهعامملا فصو منا عسانإ
 كيدحمل ةجمانرب ل يساببالا مممملا
 , ايقتارقميت هلعحو فاحنإلا

 سيئرملا لاجل كلو ىلع ةيالعو
 ةسلج يل هادلا باطح يف فوشتابرومل ضرك دل ؟ديلخت ١47 ماع يسيئاشسلا
 نا يعويشلا برشا ةيركرملا همجمللا .ةريورف ليئاخيم

 هده ىارخالا فلس ينير حاربضلا برخحلا نلغا ايداوتيل ةيروهسع وو
 . دالبلا لع يميئرلا يف يعومت برت نواوهو يغويشلا

 ةيئاسنالا ةيكارتشالا ضفرب اهسيئر نآل

 ةيكومستتلا ىف ةطصصصتلاا ةصصحصق ره

 ينذلا يدسلا لوجتب ب عاج مارب
 يف ةمكاحلا ةبسايسلا ةثريحلا
 قفا طسو سمي مرح ىلا ايكافولسوكيشت
 -ليقملا يتاثلا ىوناك يف هل رمبؤم لوا

 نأ ةيكيشتلا ءابن# ةلاكو كركدو
 ريزو ةباعرب يندملا ىئدتتملا ةداخ

 ف اهيررست سوال لالكاف ةيناملا
 سما شئومزلو لنيدم يل عهعامعجا
 نسمملا اذهب جماثوب عورشم دادحلا
 هرمتؤلا اديهمت ةكرحلل ةدياح ل

 ىدتنملا عامتسا نأ ةلاكولا تلافو
 ايردم ميعي أب زازا ىلا,نيهتدا يبدا
 .تايوتسللا ددعتم ايدارحلا

 افيحر ايسايس ابرتح كامه نا ركدبو
 برحلا ويه ايثايفونسوكيشت

 .بارحالا عيمج اها زالدلا موسع
 .ةيكاطولم و | ةيكيضت اسا ىرخلالا

 للا هكرخلا لبوخب نا نسوالك دفتممو
 لع لجني بوس ياه برج

 لوجتلا ىلا كدؤن باتعالصا قميطن
 رسل داحتقإلا ماظنل

 لق ةكرصتل رمتؤم ي سوالك لاقو
 ةيتاردشالاب ىسعي ام ىسئري هنا سمو
 ليدبلا و١ يباسالا هتبولا تاد
 ليحت نأ باك اجتسالف هدخ آل يثزاسيلا
 هيبوروا هشؤد اهيكانولسوكيشم ىم
 ةتبدح

 نإ رسيؤر بركد رثبا بباخ نم
 راوهتسا لا ريشي يارلا ناعالطتسا

 بخان نم انيريت ةنالا يف ةرشع
 برخلا ىلا مايضئتالل ىسدملا يذتنلا

 سوال هصرمملا يذلا ةيباستا يسب ايلا هل يذلا يعويشلا

 لوسع الس لاسفل عسقوسا نا :ىوضاف

 ةدسحتلملا مجالا قاستجب كسهتنب ايدوسبمك
 ةيجراخلاريرو نكع١ عاو .. يوماه

 نا سسا ءاهت وك نيونثا يمانديللا
 لوح مالس قانتا علوت نل مامتيغ
 .ةدستلا ممالا قاثيم كهتذي ايدويمك

 فارطالا ناكماب نا اهت لاقو
 لوخع مهيب ام ي قانتالا ييدونمكلا
 مامسعالا اهمضو مالسلا ةيعح
 نمالا سام ىف لومتئادلا ةسمخلا
 كهتني اناطلا عقرت لل مانثيد نكاو
 ةداييس لوح ةبحتلا مهالا هعرش
 ,ءاصغالا لودتا

 للا يماتتيفلا ةيحسرافللا ريزو ئادو
 لل تعضو يتلا ةطخلا دوب صعد

 مسالا ةعرش دوبيو صيانلت سيراب
 مءاضعالا لودقا ةبلاين لوح ةدخلا
 ف نوكن نأ كلذ نات نم نا رتعاو
 .لبقتسملا ف قريطم تاناكما

 را ةيسنرللا اةفاحسعلا ةناكو برتدو
 مالسلا ةلبغ يدؤت نا ىشخت ماسلا
 دداشرمللا تايالولا ايهتعسرو يتلا
 ىبسلاو ايئاطيريو يتيفوسلا فاصتالاو
 ءثماقا يذلا عاظملا ةلازا لا اسبرفو
 يب رمحلا ريبخلا ماظن بتنا دب ايديا
 مجالا ةسطلا مده مدبتو ١81.6 هياؤم
 ايدوسك ةراذال كعتساو ياطلس ةدهتسلا
 ءارخا لت ةيناقتما ةرتن لالخ
 عاّرملا لهب ةباع باناطتسا

 دبهلا يف اهؤاقلحسو هس موف بدكاو
 ناودسبلاا ممالا ىلع نأ ايئاب ةيميصلا
 هتكشملا لخح يف ايساساأ ارود بنك
 هبنوكسشك كب نا يود ةيدوسكلا
 ,هملاقتمالا ةرتحا# لالخ

 ىيدوسكلا ماررولا يسيئر لصوو
 «ارجعال سما يوباش ىلا نرجس نوشت.
 ريماسيفلا .يلوؤسللا عم باتداحم
 اهتحصو يتلا مالسلا هطدع لوس
 ىرسلعا ام قلو ةزوكذملا سمن“ لودلا
 .ةيساموللد ردامم

 مويلا هجاوي شورمح
 هتموكحب ةقثلا ىلع اعارتقا

 ل ؛ ميكحتا لاش س يلا - رس"رمخا
 - ءاررولا سيئر ىا يرتارجللا ناملوسلا
 لاغ امارتتا هاريس  شورمج دولوس
 نكلو عمودلا يتكلرملا ق ةسوكدمت هعثلا
 هيع روكي يا مكؤملا ةمش سا

 تدرؤوا يبا رييور هلقاكو تراشأو
 ماسحملا تح شورفخ لنآ للا اننا
 ةقيبان ىلع ناطرملا

 ترستس" هيناملزب بايسناتس مالك يف
 تداستفالا تاجالمالا نايثن ريموت
 هيمافا ىلا ينرب ىسملاو لدحلل ةربشملا
 قوس مامصا

 ههافس ةموكشلا نا يشورمخ لاقو
 رصتسم رااهل ناك انا ناك رملا يباب لاا
 بايسالسال“ ل

 ءايضجا ددلوب أ يف هلم# يك سرشاو
 مهيعم نامرملا

 ريزغلا قمم يأ ىلا ةراثيالا ردخمو
 داح .ىرئارجلا راهرملا ىببتر مقاخلم
 بازيلا ءاطعشنا#ل موملا غاربفالا دحوم
 افقو مهيحتتح اةز7 بقوا" ب هلم
 عب ه6

 لكس ناتربلا ءايضللا اذ ىمسيو
 لا يسطولا ريرخيلا ههسح ترحب لعق
 نسيرعت خيصضاتربب نضرزاقت ةيلقا نإ
 ماقلا و زوسسلا داصتم“ ىلا جيوسلا
 لد

 :تاهقؤفرملا

78 

 هه. دميييب سبع متن سد

 - عسل هسمملا تا 0 يي يي هي

 ,”ا ددقفلا ص ما".* هاكرذأ ءاتلد

 جيلخلا هاجت هتسايس رامت ,يدجي لارد'

 لماع افلا ١3 رشاذتب - جاو - ترفا
 دالوللاو تاراشسلا ةعانص لامع نس
 ةدانرب ةملاطدلل نسما ربمزا هسدعت
 يس امجلا لمملا دول دمفسو روثخا

 ابو هر راستلا ببرج ةقيجم بلاغو

 ليشم ةعب يناب لامعلا رش اطت نا نسما
 لوه هيمسرلا تاظتسلا عم تاضواتلا
 يقومحلاو يعايحيذ ليملا ةوفع
 لاقع ةبائي نسير لاقؤو ةيياغنلا
 نا ةرظاظنلاب مق ةملك يف بارانملا
 ناو هسخرلا رطخب ةيجاوب ذلملا
 لياك لكشب قيظن ال ةيطارتسمدلا
 هنوفهم لامفلا نومحو

 ل دالوملا لامع ةباقب لستر مهناو

 هيام لاروأ ةيروهمتجلا سميد هسسلك
 قاضبا يلا لضونلا مدع يف ربمملا ياك
 ةدايزف يحلامحلا لبعلا دوقغ ياس
 مهررحا

 هيالو ى نبامملا لامع ناب ركدعو
 نع بارصألا اؤيزعا دم اوياك كاراتكتبر
 نماملا زهشلا نم ييئالثلا دنس لمعلا
 نيسكتو روخالا ةلايرب سلاظم
 .مهعاصوا

 ةيجويم نا انه نوسارللا طحالو
 هموكحل اينص امضو بقلك تاناريصالا
 بارض كدفل تصرفت ينلا لاروزا
 ١ همرا فيايد دعم ةيسايس

 ايمدغر نلعا ياييبلا امسك يفو
 يمعشلا ايكرن ف نيمزاعملا ينرخلا
 قيراعلاو يطارتعبدلا ا

 ناسوتسو ونوبي) لايزأ حيحملا
 موي نايقتلب ترس امهنا ليريميد
 ءارجاب ةليلكتا ىسسلا نصبل ءاعبرالا

 يتلا ةرسكمملا هيمئسيعلا باباس مالا

 ,نايرجملا اهيلا يمسي
 بيرح دهيحس نركز رخا باد .رخ

 دق تايمميحجتلا ىنع ناتطالا ءفالا ياب
 لودل ريدصضتلا قناؤت بيمب تلكلا
 تادحف ةجيتب طسوالا قرشلا

 نلقلا نأ ةقيحملا .ىلاتو ,ميلخلا

 .هثهلا

 نب رتوتلا زارهتسا

 سودنهلاو نيبلسملا
 ةعادالا ةئيه ثلا  تاهئا  ضنل

 ثداوحح نم ةجوم نا ةيئاطيربلا
 ماخرا يف ترشتنإ بيلشلا
 ,ةيددهلا تايالولا ربكا ( شيداربارنواز

 ليان ماقلاو نمط تداوج- تعقوو
 ف ةيسهئرلا نهملا يف بيرت لامعاو
 نيملسملا نب رتوتلا رستسيامميس هايالؤلا
 سورزمهلاو

 هيصلو ثيح رانئيرس ةميدم قر
 مايالا يف قاطنلا ةعساو فتع لامعا
 ابهشلا وتدحم لدابت ةيضاما ةعبرالا
 دورو دغي لباتق اورجمو راملا قاللعا
 تابفشتمما دعا نام ههذ ءاجح ادب
 .ىوما نضمب اهيل ىلتيو توجوح

 بوث يي نرخ) فتع تادنعا تملاوو
 نم رثكأ لثك ثيح دابا رديح تيرم
 ةفيرالا مابالا ب اسمطش يئامت
 .ةيضاللا

 ق قكاريوإلا تاتهمعلا ىطجننس تان
 رخملا ىلع سيرمو دنضا قطا
 نس دكاوقلا صانباب هينيلا طسونبا
 قاوسا دزكو مدعو رسدصسلا باقوي
 مهياجتمم فيرصمل هقيدب

 نافألا فالا لاه لف ىلا براثاو
 مسن مل راجدشتالا ىلع تايسفمتحا نم

 ويفعس معلا بدين نا نم ايوخ اهنذنع
 اهجيوسبل دوفك هلا

 هةقرخل سمثر نع ةقيحملا تلقمو
 ممج نإ ةيلوه رسواممرط ةيعازر
 ظيسولا ركسلا ةيطنم ف تايصمحلا
 اناوسا هموكتتلا ذهب مل اما فليس
 اشري دسخيلا

 سسردبصملا داقنا نسيثو حسماواو
 نيسرت ةيالوم طسونملا رزخبلا ةعطنلا
 برد هقظدللا جرش نأ لابوا يسمي
 ىرشلا لود ىلا تايهمح اهدجول
 نط :بنزا ٠١5 نماملا ماغلا يف طببوالا

 بركاو .رالود نونلم ( 1 اهنفيف بملت
 ريدصملا يقوي رارجتسما نم هيقلف نك
 ىلا ىدؤؤدس امم ةلدعملا ةثالثلا رهش الل
 نييحسملاب هحداف رئامح

 حافنلا نيباس يحيدم دخا لاغو
 كادلا لثم هايج يف اهيص ةحاوي بل هبا
 نآلا دهجاوي

 يف عابر ناك حافملا وليك نا تاضاو
 دعم ال يدوم ةريبلا 0 ١ + ب يع املأ ماعلا
 - >8 9 رع ولو آلا هيرتشم ف

 اسسيساسفأ

 هليللا اسيلال حيل لاق عاو_وسراو
 37[ لالط نلميس دنا ةيماملا لش
 يئدلا لمقللا هئاررو سيئر مسا ةعاس
 تاحالفالا قير ىلع !دبلوب دوقنس

 ةيسمرفلا ةلاحملا ةلاكو تاقنو
 هلوخ بكتسملا يدشوبلا سيئراا نع
 مرقم يل هدقع يلجحص رمتؤم لالخ

 1ك 0 ايلا سردي مبا
 هاو هقبثلاا ةموكحلل تارايك ةسمح

 امدوقيسم يدلا وهو ليضقالا» راتب
 وخبب اهرخ ةشالاو عرسالا ةقيرطلاب
 «تاهالمالا فده

 نب نب دينا ىلا ةلاكولا تراشاو
 اخيحرت رثكالا اميلاف يسواعم ءامسا
 نايا ءارزولا سيئز ايضنم لمشل
 يماحملا (اياع )7١ يكسفيشلوا
 2 دايق يدل نيتباسسلا نيراشتسملا دحاو
 .اؤح ا ماع ذمم رماها ةلاقم

 ةبايثلا ثرظح يرخا ةيماد سا
 لقتسللا حشرملا يلم ادنلوب يل ةماملا
 تفالبيئتالس ةسائرلل

 ببسي كلدو ةيدبلوبلا يطارالا ةردافم
 سيئر اهب مدقلت مدو حدق ىوكش
 .يكببفوؤزام شوداث ءاررولا

 نا ةيسترفلا ةفاحفتا ةلاكو تركذو
 هعاثج# لالخ هكأ 5

 ا 0 ١
 كوم ةمالا نا“ يكصكوزام لنا
 لا تميب ةرييك ةميق تاذ تاسسإم
 نسرشف ةيتذكم ةديقب ةيبلجا ليعاسر
 .ةيلمللا اهتمبق نع ةرم

 تاسسيلا جيب نالسسعإ
 رابثالا ةظفاحم-_ةيتاثئا راجيالاو عيبلا ةنجل

 م1959 /1؟/4 خيراتلا_ 5914 ددعلا

 .كلد ىلع ةيترنملا ىرخألا فيراصملاو ةانانملاو رششلا روجأ ةديازملا هيلع

 ١ ) ةفلابلا ةينوئاقلا تانيماتلا

 ةيداصنتما تاثحابم
 نال رواعم

 نينا نمنوت ل بلدي د جباو - نيون
 «كرسنللا هستحلل هجيابسلاو زو هلا لامحلا
 لتابنو دينصل ةيسدرالا مميوبلا
 زيهرو هسابرب نمدلبلا ضن يواعملا
 ديحس يسوتلا ديلاملاو قاع فالا
 هرايجتباو هيعاسملا ريزروو يشوصلا
 نأ ركدو ,تيزس تاير يسدرالا
 يف هيندرالا هيسسوملا هتريشتاهبختلا
 نود لوحم يملا لم اوهلا ةكيلابدبم لبس
 لا يمسلاو ةيراجحملا هبالداسللا روظن
 اعفذ ىطنت هيلسحل باعارتحا رارعا
 ئادتلا نواعلال اديدح

 اناقن" ةمثك يف سسوملا# ريرولا اعدو
 لا ةكرتشملا ةدكللا لامع) جاما يف
 جيجشتو يغعامسعلا نوامتلا مهد
 ثفب لص نم ةماكلا تارلانلا
 يف نزامتلا ريوطنو هكرتشم عيراشم
 .ينظنا نواغسلاو هسايسلا لادم

 ةيراستلا ثاكرانملا هممت نا ركديو
 لالخ نمل دك .ندرإلاو سنون يب
 رالؤد نييالع 5 يلاوح- ةيلاجملا ةمستا
 ةكرتشملا همحلللا تددح امديم يكبرم(
 نويلم 1١ ةميل هفبابلا اهترود يف
 يب ةيراجتلا ثالداسلل يئكيرما ركود
 13 0 ماقل ىدثبلا

 هسئارزو سيسر راستصسي
 ع ادن سب 7 ل اس عسسل

 ضرألا ىلإ تداع «زويوس»

 ٌقلطا يتيفوسلا لاحتالا

 ةيعاتص رامقأ *"
 راضتالا قلطا - عاو - وكسوم

 سما يجواخلا « ١ لأ يتيفوسلا
 ةدحار ةعطد ةهعاضمعأ رامقا ةثالث
 مصوسز وكب رارط شم

 0 نا داك وع وج ند
 اذ يضعحص لوا اهايك» وريشيوت
 ظيهم ذمي مءاسفلا ىلا يتاباي نيام
  ماهأ ةيئامت ترستسا ةيئافد

 ةيكرلا ةلوسيك نبا مسال» تلاقو
 امايكا لثت يثلأ 1 ١ ما يش زويوس»
 برق بالسب ثلهده كلل ملاطلا ىوطعو
 , ناتسحاراك لامش تبلاكرأ

 دعب ءامظلا دكار لا دينسا مث دقو
 يه مم ةليدم نب ريشا ةعيرا ءافن

 ريوفت نماث وهر ضرالا لوم زادم
 ماع طابش نههش ف ديم للص دك

 نبا رشابم تيب ماين ماق دقو
 ل سنا اء ةكبشل عاضنلا
 ١1 معهف د نكن" ةيزابايلا ةيموبزغدتلا

 0 .ر س» لم ازالود نويقفإ
 مايقلا ةيتيزغملا ؟طاطنسلا غمزتو
 ءاهسغا اهيف كرتشي ةلئامم تالصرب |
 . اسلرفو اينامإو اسبيطلاو ايتاطيوب نم

 ,ةجولفلا ةيدلب ةيريدمل ةدئاعلا هاددأ اهفاصوآ ةنودملا تايلالا عيب نع رابنالا ةظفاحلل ةيناثلا راجيالاو عيبلا ةنجل ىلعت
 نيثالش ( ١ - ) ةدم لالخ هالعأ ةروكأملا ةيريدملا ةعحارم ةفاك نينطاوملا نع ةينثعلا ةديازملا يف كارتشالا بغري نم ىلعغ
 مهعم نيبحصتسم ةفيحصلا يف نالغالا رشنل يلاتلا موينا نم أدبت

 رابنالا ةظفاحم- ةيناتئا راجيالاو عيبلا ةنحل سيئر

١ 

 امري
 ( ةيريدنتلا ةميقلا نم

 هسسمرت نم لمحتيو ةديازملا ةدم نم موي رخأ احابص ةرشع ةيداحلا ةعاسلا مامت يف ةجولفلا ةيدلب ناويدب ةديازملا ىرجتسو

 تايلالابةهعئاق

 كرجملا مقر يعاشلامقر اهبقر ليدوللا ةيلالاعوت

 د [١1 ذارككا 1مل نواف هايم بحس ركتلا /سديس رم - ١
 مل كحل خل ١1غ + الا ا١ؤف+- دك السك-؟#

 1١1 خم 1عالو لاا امى اذك هسيبأك نب ديسرم
 متع ١ ا ا1مععأ اهك ليد بالف سديسرم - [
 امك ةرا 11 خخ اذؤمكذك اهيك اطيسسكلب +

 ال 11 ب ا ؟واال ادك هببالق سديسرم
 0و 25611 غابابو باب ١1م اذك اذك>ا
 "دق 171190 ار ١م+سإا ذك اذنك م

 11 1 ابحت ا١وموق ذك ادنسكد قة
 0 ١م 1خامإ# ذك بالسق ايناعكسا- ٠
 نر ١١ عوضا ١1 ؟خغ اذدك ليدادذك- ا

 هم ١ ١ ا هرخ ١ انيستك بالف ايئاكسام [١

 هه 17 هيالإب ١ء؟ابوهكل 1 علزول ذك 0 ةديسكسا+
 و17 كا 31١ ”عوتلاب 1864850 ادك ادكد اا
 0115 عنة ١ءءامكحه 1م ةدك اديكاا©

 من0511 ١١و ١مم اذنك ليد بالف ايباكس - 56

 5 24 ةيسب ادق هام شر ركب وبنه . 07
 2408 6١غ ١م ادك وسسل هسسياك 18
 هود 1١ سمن اهسك ادك 15

 هوربكت م5511 1881 اناملك امسسكد ٠

 نيف 111 خ4 نرملابلا 1 انك 5
 ماو ؟عجتلج ؟زؤدحأ دك بيلقسأ ةسشراف 57
 هرمالكأ موو الو ادك هملناقنم «هلداتع 5+

 ناب ةةل ا١كةهيه دكالا 511 مررودلب- ”؟غ
 7” دحا ا اع 1١534 + لهم 2. رك ربك لقهش- 0

 ١ةهووزد . عاش نشاطا 00 *؟ دنإلم وملوم ا” "
 انني يل [؟ 1١ لس نانم ببني رثبي وصفه ب 51٠6
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 هلا نيتطعاونبا ةيست عافررا يتيفوصنا باعشا([ يك .تايئاسحالا جدها - ماج -
 ماع نع .قعشلا نم 0 سرج م

 لاقت يضخش فب 57

 قار وخملا يلمدم مكعم نأ دوطت تايطاصحالا نأ
 م 1, 11و هدس 7+ نوب 0447
 مهتم ةنمصع تبايدنخملا نيخاعا# نأ

 امه مظعأ هيقوت ةدش ّنإف :ثبع عئاف أرما ثبهر اذا
 .هنمانادعُ

 1 ماعلا لالخ تار فدع

 ا

 ..ةلراذملا نع عجارتو ةأيملا
 نع مكتدحا نأ ديرا الو
 طاقمالا متي ال يك ..ةيقبكا

 يل تدكا ماينلا ليصافت
 ةرساغملاو :ةرجالاب 0 نا

 ءابوروا قرش ىلا ىودعلاب

 جاتبإلل لاب ةكرش ثاجاس
 .يسوميربعقللاو يس اسي ميببسلا

 يساعلا يدجو» نانغلا هبعك

 ايحرسم اخرخم هابيرع يدنا

 ..اهيبؤيرفلتو ايحرسم دممو
 ةباقكلا يف هل ةلواخم يزد يهو
 مليفلا جرختو .نويرفلتلا
 مدومحم فطاوعر, ةئامدلا

 نم ةعومحم هتلوطب لثمتو
 مظرريأ يقارملا نقلا موكب
 رديج ةايحو ديهتش ضاير»
 ءادهو يسال يلع دعو

 يدهم يزوسللو رداقلادبع
 ,نيرخا نيكحب لإ ةفاص

 «مالخلا#, مسئيف ةركف

 ةيعقاو ةعقا نع هئادمحلو
 ناثقلا ءاقدصأ دبعال تثدح
 اظهر هيباعلا ييدمحو

 يه هّيدلاو ريتعي ناك قي دعلا
 ةرضحتسي يذلا زمرلا
 لواخيو رارمتسإب هسهد

 اهبيلمعو اهنابدصتيب يدير
 نإ جفي ءباشلا ادضو هريثلا
 هيفا منجل نيب ةريح

 ديخو ههك نم اهب هقلدنو
 ل3 نشسمب وهو ,ةهيلافع ةينآل

 لف هيسارد ةعيست مهبيب
 هدمأ نع اديعب زادعب همماعلا
 ءدقت دقو . ىرخأ ههنح نم
 بتانشلا هجأ انهيت
 دورثلا كلمن نمم غايمغألا
 عشحد عيستي همكل ةرييكلا
 رخعم ءيل# لك نإ دفتمي هلمسي
 رحاشم ىغخ لاملاب هكالتما
 هسسإو باشلا نالو .,.ساملا
 بحي ناطيئري همالمأ و هتلاخ
 اهبحن ديءالجأ» ريعتقت , ريبك
 .نيمشجلا يقاسم لشسفتو

 ميقلا ضعب حرطي مليقلاو
 ءادقخإلا اهرربا لعل ةيويرتلا

 امتايح يف ةريبكلا زوبرلاب
 اهميقو اهتناكم رابفحتساو
 امك ..عقاولا تالكشم ةجلاعمل

 رئاقلابمع ماج ©

 هبحلا ةلاسس ناع ملدعلا دكؤي
 ةقيبدلا ةيحبقتلاو قداصلا
 . لماعتلا يف قدببعلاو

 ديح جارخإلا بناج يب امأ
 نلطاوغ ةناتفلا تصرخ
 تتاوجلا زاربإ ىلغ كومحم
 نب ةلاح قلطل ةيلامجلا

 !دسنوسف

 يهذ ؛هسملاسع ةسجن اسهنا
 ةقاسللاو ةقاشرلا نف 3 ةبينيسخاس
 نا ىلغ فيج لاثم اهنا امك ةيئدملا
 .ءاطنلا لماوت ,نيسنخلاي ةلرلا
 هراطنلا سمش اهثغ تيرغ ول ىسح
 | ضصيستا هلرعي ام اذه .باسالاو

 .اهنع
 باتك اكيرما نإ ردس ةرتق لس
 0 ل جالا
 8 نع رسيمكلاو ةيناثلا بدمت
 هيطاوملا . ةئاونع باثكلا ,اهرمع
 سردبا رقوتسرك فلؤملل .. رب
 دايخ نغ هشاباقكب ىسصختلا
 بفيشك باتكلا نكل ,امميسلا ءوح

 اهتصرق ءاهتايجن يب ربخالا دس-ولا
 سيل يتلا ةينانالاو ,ةشحوتما»
 نورشالا اهيبسي نا ىروس بلاع اي
 ,مهوحب بحلاب يه رعشم ..ا نود
 لئمللا اهدئاو ىلع دقحن اه ٠ لد ال

 نكن مل ىذللا ( ادتوف يئرمه ' ريبكلا
 اهنجب

 ىدسمل دمسألاو قيوشتلا
 تاجب امك ؛نيدهاشللا
 لإ ايجارخ] ثادحالا ةجلاندم

 يسئاصتبسلا بوسلسإلا
 وييدبفلا اربماك مادختساو

 يجراخلا ريوصتلاو ةلوبحملا

 لع دلاو بهربك قل, «نيدع لوف
 سك ام دمع راخنمالاا يسا عقد هبال

 ادهل .يرمع نم ةرشع ةيداثلا يف
 يتالوهط بيسيب .اشياوق ينهرك
 (يسيلوم] شرمب تبصا ةسيمتلا
 ناسالا عئدي عطق ضرع وهو
 يف طارملالا وه .دمحاو ميشب مكطتكل

 تدحي لكالا نم قثب د ,دسبو , لكالا
 حبا تتك اذهن .يراصحالا مريفتبا
 ول ىتح ؛يئيدي نأستا رع
 0,لاملاب بحتا اهف تيرس

 تاثالملا ىلا باثكلا قةرطنير
 تارشع عم (نيسجل] هيسالانا

 يسرقفلا خرشملا عهتمو ,ريهاشلا
 موزلا وهو ,ميزاف هيخور..
 «ودراب تيجيرب» ةلثمملل قداسلا

 وارما «نيج» ناب لاق يدسو
 يف تيحلا نس برسهجو ةتحومم
 ةدس يف اهقذط دقو .ليلتا يمس

 ةداش ةلرما اهناب نلعاو 61
 ملس يف اهعلريل هشاقفتساو
 انتبسن“

 يجد تجوزت 114194 ةسس يلو
 دئاقلاو يراسيلا يسايسلا  ادبره
 ,نبياه موت يكيرمإلا يبالطلا

 ههعئاوم يف ثادحألا ديسجنل
 .هيئنويقسلا

 ثادحالا تايطمم ديسجت يف
 .ءاتثلا ىصبت ةقيرطبو

 بنهب يضاير

 مليشلا يلتمب لك قلاع ميد

 .يضاقلا مدقلا ف ةيفلط نادتاو
 نلك و اهنورس فصين اهيلاشو
 ,لهاويد لكشب هبوحت باك اهتاب
 يهف دراكفاب ايلعف نمؤت نكت ملو
 تافرصتلاو مارالا ف ةلاذك
 بسح  «.!ةرذق» ةيلامملرو
 ىتح تلاهشأ اهثاي فاضاو .دفمو
 قاشملا هارو ضكرت يهو ءاهئانطا
 ءاسيداف, اهنتبا ناق اذهل .لاملاو

 هيجور» جرخللا امهجوت نم
 عيتتتسم يف ثعتو ,مميداسف
 ديورتد اهنبا نا امك .تاردخلملا
 ةطرشلا زسكارمل متال رسئاَر
 !!!ةيكيرمألا

 تامولنم باتكلا لوصف دعا نو
 ٌٍٍّ هليحبلا ه«ادئرق نيحو نع

 ناك لاومالا خذبت سيح ل اهلغأ
 كأ قرسطت من .قاشملا
 يش اهريبن سلا تاهويدوتسالا
 سلفماملا نادعيكو ةقاشرلا ءادروق
 عمدن ينلا روجالا نم نركشي اوناك
 يذلا يئاستاثللا بواسالاو .مهل
 فلا عاقنوف نيجي هن مهئمامت
 قوقحلإ ةرماس اهنا تعدا
 (!ناممنالا

 ٠١ عيلاط يباني يلع مامالا» .. ..

 اسورؤا ىلع هصوسجسه نشب ءامضشلا
 هيبوروالا لودلاو ابنرب .ىلث لوالا هموحه مةمشلا نش

 لبُك حولذلا بطظناسبو ينيماملا سمويلا لالخ اهل هرواجملا

 مرخو ارظح ارمأ تاهرظلا ىلع ريسلا لفح امم اهدعوم
 ,اهطسوو اسنرف قرش يق ءانرهكلا نم لزنم فل' ٠
 رثتالا ناك اريلكبا طي نأ ةيميرقلا هفاحشتا موثر تركدو

 ةيباسُم يقل دخل ةيوجلا لاوجالا ءوس نم ايورجا ىف اورضن

 ىلع ريسلا فقويو فصاسعلا ءارج نم مهقتح نييناطيرب
 نط رثكا مرحو تاراطملاو نذهلا ككسو ىرطلا يع تارشع
 .«ايرهكلاو « الا يم يناطيري نويتب ىصن

 دن تبر ةميذج ةيجلاث بصاوحم ىا ىلا ةلاكولا تراشاو
 يماملا يحال يسابسا حئابس فالا ةمبس قلعو اهيا ايئايسإ
 .ةماع نادم ف مهؤاؤيا يرجو ارودسا

 55+ ناك دخالا موي حابس ىو استرغ قرش جنثلا طق استو

 يئايرهكلا رايتلا عطتاناو ..فتاش وا مابرهبت نو د نم لردم ىلا
 كلذكو تالباثلا يقوا يذلا جلئلا لخث يبسب ىتاهلا كوطدعوإ
 تظغو ,.ةقلعملا عايرهتلا طوطخ ىلع راجشألا ظولب ببسب

 ( امهئرف برغ) سيئاتورب ةفتعنب ةداع ريغ ىلع اضيا جوتلا
 ارتبيمتس ٠١ اهولغ عليو

 ' ةرهش تافرطلا تلعج اؤيأادتملا جونتلا يل ةلاكولا ا
 تاتردعلا نما ةزهسا تحس# ابين ةذغ قطع انم ف ةلفقم ادايحاو

 ةيضاير تابرابم تبنلا قثنك مهلزانب ل هأقبلاب نيقئاسلا
 .ةديدغ

 باحصا اذيزصتو نيرخأ تنعهسا فماوملا هذه نا الا
 يبسب ةيضاملا تاونسلاي اهطاشن عجارت يتلا جلزتلا تاطحم
 .فاطجلا

 اسفلتاع لستفت ةسيقي ريما ةرسا

 داتغأ همال اهلثاغ لتفب ةيكيرما ٌةرسا تماق  عاو اديزولف
 دهابتي دهو ةليصتس ةليولطع تاعاسل ةكيرالا شع ءانيتسالا

 ماقشو سؤب ىلا مهتايح لوح امم نويزفلتلا
 ةلؤاحبب اوماق مهما نويدلاب ةئقثملا ةرسألا ده كارفا ركدو

 اهفاضا امنع بالا اذه نم صلختلل لشفلاب تءاب ةقئباس
 بادي نا لما ىلع ,ريياكوكو ةربخملا ىد . سا . لا ةذام هئاشعل

 ةيبلأ ةمراد
 م. ماهارما اوثحب ةرسالا هذه دارنا نا ةطرشتا تركدو

 ةوايس ي ةلبتغ سد وا هلواجابل هيلا هبيضقتو باردلا يع تابنب
 ,هبلع راثلا يالطا يلع مهيأر رتكسا اريخاو ةرسالا

 ربي ابيركم ةمئاد ةفصب ناك درسا لئاع نا ةجوزلا تلاقفو
 نؤيدلا بيدد ةساعتن؟ب رودمدلا هيلع رطيسيو بابسالا دهلال
 ,ةليتتنا

 هيلمسسسعا

 سس ءازدمجا لمقاو بنسلا هلت
 اة مارحا مهثلار الجحر يبطق بد للف ب اكسالا

 2 لامش ةيثان ةيرفآ ىلا هتودح ردنب موجع
 0 د .ةيديرمالا

 هتقيرجياو لجرلا نا ايداضصتالا ايناملا مابثا ةلاكو تركذو
 ادهبقمتي بدلا أدب امد ةيرقلا دوده قطاد ةهزن نإ اجرح
 .اههيئاج نم رارقثسا ىا هئبسي مل ىلا هيوجهب ماقو

 ٍثحبلل قيرف دارلا لصوو راننالا ةراشا ماتحب تاللعا دقو
 ايم ءازجا بدلا مهتيا منتو باشلا ةئنج- اودجيل نكلو

 ةسباسب د ق رسف ةرسجا ةراسيس نصيب
 قرسف سما هنيب ىلإ بهذي نا يواسعت يدثح دارا ... انييف

 .,رومطس رهو انبيف مراوض ن اهدافو تانثثلا نم ةبابد

 روجيرج يددجلا نا ةيواسسدلا ةطرشلا معساب ثدحتي لاقو
 كعب ىلغ ٠٠١ مازارط نس ىهر هتمابذ فق هاماع ؟8 .. هيجاه
 هتبلعت نا دعب انبيلا نإ حتبكاوب يسع ق هلرنم .نم ةليلخ راتما
 ,ةطرشلا

 يرحا نا دعي راشا تيس كيج اش لع يقيقلا ةظرشلا تّتلأو
 لاطقق بدرا شنار ايلوجك ايورشم ىطامت هنا تبا رابجخلا هل
 .« شيب يلا بهذا

 اسست مياملا يف ةسسسسسسيلي زارب

 ىلع ةدحتملا هتايالوثاف
 ىلا اهتارق لاسرال دادهتسما

 . نه لتاقت .يك ةديعب تافاصم
 .اهتارالودب  ايهلاصم لجأ
 راجيالاب كلذ ناك ول ىتمنر
 اما ,.مادخختسا دقعبو
 نوناقلاو ةكادعلا نغ ثبذحلا
 وهف ةيلودلا ةيشرشلاو يلودلا
 كلذ ىلع ليئدلاو ,.ءاره مالك
 دض تباثلاو مثادلا اهفقوم
 ..ينيطسلفلا بمشلا قوقح
 ةرمآلا ةبارا دش اهلقومو

 لالخ نم اهنك ةيلودلا
 ثدح امك .تيوصتلا تايلمع
 قدحتملا ممالا يف ارضؤم

 نأ دكؤي ارحؤم ثنح امو
 نم تهتنا د ةدرايلا برخلا
 تلط نيمس ف دبساو فرط
 انهيورجح صرخت نظتشاو
 عبار نوف ةتشاسلاو ةدرابلا
 دجللا ةلحرم ىلا تلصو نا ىلا
 دبرب صك تنئاكف ,قارعلا عم

 اور سس سلا
 ةحصسسم ب يلعتلا

 مدقي ةيئاثلا ةانقلا ىلع
 نيب ( مديلا] نويزفنتلا
 ةسدانملاو ةيبازلا ةعاسلا
 جيمازسبلا ءاسسم فصتلاو

 الطن ةيئاتلا ةيإ ل
 هتوصو دادغب ةعادذ يثبت
 ريشامجلا
 سفاسلا ثاسيض ايزسلا ب

 عالصضالا ىراوس_يىئادتبالا
 , ةحاسملاب/ظبحتا .١
 يتاثلا  هيريلكنالا ذمللا
 سردسلا  طسوستللا
 ,سناكلا
 س داستا- ةسيرنلا ةفللا

 , اهئارخاو نا ..ىئادتبالا
 - ماعلا عبارتا_نياببهايرلا
 ىثئادصسالا  ماسطبلا

 سداسلا ءانخالا

 ةقارط وه ودمار نال ..اهتطرو
 بل ال طقم

 ٠ صفر 1433 نامت ديمو ندنل
 اهل هريدم مويلا ىشو

 تراغيوتش مدلاب ل ٠ افسسرا. عيارلا

 ايا او عاب هيشيو هيدللا ردعتاب جوي م ةحسالا - يملنللا

 مروصو اذ فام تا لوبجب ةهيا تلافي هيسورلا ةدقارسا | ,لوالاءزجلاب ةينانثلا اهنا ودييو ..رمثلا مم بعللا
 .ىفتسومو و | سيئاسلا مايسربيفلا ب | سيف اهنيوبيغ نم قيقت نل
 0 ةريهسلا هي لا ةيقابلا ةسفار بيديه ابسرام» اهنا ١ زاسلا سابفم- يسلبلا | ىلا دوعت اهلا وا..اهمد ليسب

 ( | ةسدم هيلاب عم ادمغ ارخؤم عفو ىملا مس 0) اهرمعو ,لوالا ءرخنلا_رمتسملا ةدارالا عم ؟لماعتتو اهبعب
 اهل ةريدن بدعم .هيتاملآلا برافتوملا ١ | ليضافتلا  تاسمانرلا 2 8 31 7

 فرم لؤال ةيلابلا بصقر ايدنع تاونس تالث اشرمع ناك لإ | سيايبسلا د لماكتلاو رثحلاو لدعلا'قطنمد ةيوشا
 ةنيدمب ىكلملا هيلابلا ف اسورن بقلب نلذ ىف ةمسإ ١5 دعو : ءرجلا تايانلا_ىملعلا ىلع افدسحن نل انئاق الاو

, 

 شوعك دمحم



 زاجحلاو دجن ف نيدلا لاجر

 ةبذاكلا دهف ردوعو نوحضفي

 ارشلاو نيدلا لاجر نم ريثك ددع ركن ت'  عاو .. نمايرثا
 يول يمرحلا وئادع هرلاعا ام رايصتسلاو محي نسر ةيهاستدالا
 .لبمم ير امتسا" صادم لبكشن همرع رنغ

 ةوطخلا هده ناب اومكا نيدنا لاحر نأ ةيسامولبد رراعم تناثر
 روعولاو ةعداخلا ثالواحملاو تاءارخالا نم لساسم نمص يناث
 ةيمش 37 ةملام ةلخرملا هده يف بعشلا ءاموتس# ةبداخلا

 رسلجلملا ُليَكَست نع نالكالا ءازو نم يماسالا) دمعكلا نأ ىلا اورهشنو
 ادق ءارو ءاقتخالاو يصراملا4 نيدلا لاخر تاطلس يضيتاقت وه روك. ؛
 اديدطخلا ةيباجبالا تازاقاا مدون رهلا سلخلا

 ٠ بيسو سيسيبسا

 |ديبرثب
 3 0 اًباقتا 6 - لَو

 - 0 7 عع
 ةييرعلا مالسعالا لئاسو تلقاثل  عاو  مصاوعلا

 ماوم لئاقلا سيئرلا هيسلا ثي دنع غلعب م امته اب ةيلامباو
 ثادابتلا لوآلا سما هتدايس لابكتسا عاملا نيسفنع
 .ةيئاسلا ةيبحشلا ةيسالسالا

 ءايبالا تالاكؤو نويرتتلاو دعاقالا تاطحس ثفتتو
 ةيبرعلا تافللاب اهميزوت تاكدش ربعو ةيملادلاو ةيبرعلا
 , هتدايس تيددح نم تارقف ةيبنج#او

 لذ انيرطسعا اذار هتدايس لوخ صانع لكشب تزرباو
 ءسيرملا تكرشلا ياعم لكب صاقتس اتباق حالسلا مافختسا

 اهكسالا
 ديسلا ديكات ىلا ةيسرفلا ةناحملا ةئاثو ”كراشاو ١
 مهالا ون ,طنشتا ىاك انا :ن مادس دئاقلا سيئرلا
 لق يلعو انل ةيسدلاب مهالا يه سدقلا ناف مهل ةبسملاب
 .اهتايقبسا مرتستت نا ةمآ

 ةاثب نحنف مالسلا كيرن انثا» ,هتوقيس لولا تلقنو
 ماديشتما نويلهمتلي ال نودهجلا ةانبلاو نودي
 ٠ حافبصلا
 عادس سيئرلا ديسلا يل ةيبهنبلا مايتالا ةلاكو و

 اهوا بابسال اهفارب ايحرش ثيبيحلا لالبغل مدق نيسمح
 لامياو ايلاتن يبرملا نيلتالا هانم .اظدهست يدك

 اها
 زكترمك سيهت نا ديرت اكيرما نا هتدامس لوق تلفنب

 ,رطكلاو داحلالاو نايفطلاو
 نلدب قارهلا ىلمي ةرماؤكلا نا هبتدايس ميكأت يلا تراشأو

 مادقتسلا

 «,اهتابقبسا

 1 مادختسا

 ميسا ديكال مامنالل ةيتيقوسلا سات ةلاكو نورباو
 لهستسي ىل قارعلا ض يسمح ماده بئاقنا سيئرلا

 مه مهالا وه طقبلا ناك اذا« , هتدابس لوق ىلا تراشاو
 مرت لل يضسي ةما لكو ..انلا مهالا يه سدقلا تاق

 لاق انهن نوملاظلا مرهيس دايس لوق ىلع تددبشو
 نم تارقف ءاينالل ايقيرفلا يسون لأ

 ديال تررباو نيسنح مادم دئاقلا 0 ا يوجع
 الا يه ةينيبطسلقفلا ةيبسللا نا هتبابس
 .هيئيرسالا ةدحتللا ثايالولا عمم لمتهم راوح يا يف قارملا
 مالبسلا هييرتا اتتام ؛هتتمايس لول ىلع ةلاكولا تددشو
 ريرتوسكسميال نوديجلا ٌمانيلاو نوديع ةاتب يحلف
 6 هفتست امهثغع ءانبلا ةمهقام نكلو حالبسلا مادطتسا

 دئانلا سيئرلا ديسلا نه .يستوتلا نويزكتملا لقسو
 قهشمن نم اقتأ نع مكد#ال)» ]هاو نيس مارس

 ىلع ايررخقا| هذا اننا ىلع مكدهاعا نكلو
 يس رملا هفرشلا يتامم لكب لكاقنس انتاق حالسلا مادختس
 تونو اهاثملعتو ,اهب نمؤتو اهفردت يثلا ا م الاو

 - مهتحلسا عردو مهشويد# مدغ نآك امهم نوثإ
 وم لا ةيرابشالا هتاركش يف يسئوت ويدار راشأو ٠

 جيدخلا ةيفنا الوأ ثحبتل ال اوناثا ذأ ءدتدايس

 لا ةمسئلاب

00 
 كلذ نيطسلغ ةيغف ثحيت هلا 10

 20 كل ةبستلاب ا لوول 0 ةيبرع نيطسلف نأ حوضوب يلاق هنال با نم يئاذلا لبق
 ايلا 0 عادصص سيئرلا ديسدلا قوق سيرب هتيشوسأ ةلاتكو تزربأو م حت نق يقبتي هما لكو انل ةيسنلاب مهالا 1
 ةيرما راوح يف اياَضَلا .ىلوا يطسلف» نرثونع تخت نون اقئار ةيئر دلا ةيعرشلا اومرخسي يذ اوشارا اس ذل ؛نيسح
 قرشا ةبليمعم .مهثواسم لو مهتافارحذا لك اوحمصي نأ ممهيلمف يلودلا
 ١ ديا قار ةيدضلاب ها ةييطسما» ةيشقلا حط صعنم يلو دلا واقل نا اهكرتلا دوم كلذ دفع ل

 .ةدحتملا تايالولا عم لصتسم
 ةمدخا اتبرقت ةرطط ةيأ نا ةقافاسسب لوف الص كيدي

 ةيسايس ةنورس تناك ءاوس اهرطؤخ 7 نا اذيلع مييدابلا
 انيادعأ برقتو اًمبمبت ةلاه كها نكل ., ميش يكا ما اهلم ما
 يف انمغبااولا ىتمح اهضفرن نا سفبني ١ مهفادهأ نم
 ,ردسلا لا مدنا

 - به مايثالل يبرعلا بركملا ةلاكو كلوا ابدلا لو
 دل مادسص كاقلا سيئرلا ديسلا ثيدبحي ًارببت
 سو ةماعلا ةهبدشلا ةيمدلسالا تانايقلا دفول هلايقتسا

 + ةحفمملا ىلع ةيقبلا)

 هفقوم ةعجارم ىلا يرصملا ماظنلا سيئر اعد
 2 ل يام ب

 ناطق
 1 نيلخلا ريضع ناضمر نيماو هل ديسلا اهد

 لازي ام نرصعملا ماظنلا سيكر نإ  لوالا بئاتبا ةروتل# ةداهك صاجم
 ةطست ةفورمملا هتالوقع ددرب يرمللا ماظنلا سبتر ءارزولا سيئرل

 يا ةهتيرسالا تالوقملا نم لمحالا قبل
122 

 نا راتخا هنا ال ةياربلا ةئم هلمط امو تسلا
 ممم ليماهتلا ف ةيكيرسا لادا نوكب نإ ءاج اهىلع !در لوالا بئانلا لاقو

 | اب ف يرصملا صيترلا باطخ
 ! ا ةقنب نيش هله ديس قانا ا ماظل لوس بحال يسفجمب

 قدح زاقلا ةسصسسمفاءنسا

 .ديتعلا لاضتلا همنصي امئاو .ةرماؤذم هعفصت ال رؤيراثلا
 عيطتست ىدع ينا ىلا نوكردي بومشلاب نوئسؤي نيذلاو
 . ةينفا ةرخاز ةايح ينبت, رمنلا ققحت نا بوعشلا

 ال مهنالو ةشوارملاو نيجلاب نوقعتي نويمالستسالاو
 خيراتلا نا امئاد نوضرتفي مهلاف بوعشلا حيلاصمب نونمزؤي

 ديع نع نولمعي مهنال نوضرتفي ام سئبن ةرماؤم هملصت
 .نيرمعتسملاو /عماظلا ةمهر تحت اهئاقباو مهبوعش لالذال
 , رارشاو ءانييو ةافط مهن كلذلو

 ايراضح اهورشم يئيبو خيراثلا مولا عنصي قلرعلا نإ
 ةيررحتلا ةيعامتجالاو ةيداسصصتقالاو ةيسايبسلا ةباحبأ هل
 عورشم هنأ .ةمالابو ةمالا لسا نح هيتبي هنا .ةيتاسنالا
 . لطابلا لباقم لسلاو لسلا

 تادايآلا دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسإ يدنو
 يل لخدي هتدايس تيدع ناك ةيملاعلا ةيبمشلا ةيمالسالا
 ,ميظحلا يمالسالا  يبرعلا يراضحلا عررشملا اذه قايس
 يبرملا بمشلا ةيالصو م ىنابملا هيمحت عورشملا اذهو
 لا ةرادا يف هتمكمي دئافلا ةيسورفو يمالسالاو

 ءىدابملا هذه ةمدخل انيوقت ةولطخ ةيا ننأو هتدايس لاق
 مأ احلس ما ةيسايس ةنورم تناك ماوس اهرفون ال نأ انيلع
 مهغادها نم انعادعا برثاو اندمبت ةلام ةيا نكل ,ءيش يا
 ىلا مثلا يف انضقع ول ىتحح اهضفرت نأ يغبذي ةريرخلا
 1 , «ردسلا

 لجا نم تاومتر نالا نومضبقي ةاغطلاو « انبجلاو رارشالا
 ةنياهصلا هيف لتقي يذلا حالبسلا سفنب رايق-الا مع ةثلارآ

 اودشمح .هئاسنو نيطسلف بمش لانطا نويرصتفلا

 «ريرحت» نوديربو .لسمابلا قارحلا شيبس لباقم مهشويج
 وتيقلا مدختست ال نا اكيرما نودشانيو امهل ىحرم !سدقلا
 مهتريج نومضبو نيطسلف بعت دض «ليئارسا» حلاصل
 ىحرم .ةيكيرمالا ةيسنجلا  ةنياهصو نييكيرمالا بئاج ىلا
 ا مم ايجيتارتسا انزاوت كلذب ىودجوي مهنا امهل
 !! ينويهصلا

 اهتاسدقم سبقا يف ةبورعلا نورحثي عقاولا يل مهنا
 وا لتقت وا نهترت مهيوعش نوري ,, ةءايخلا ةامدح لف نوقرفيو
 نلو ةنابطلا ةوه يف رثكاف رثكا نوطقميو قرق ال ,, اهنوللقي

 . حيراتلا «تاريثات» نم دحا ش

 رايخاو نيملسملاو فرعلا رايخحالا ةلبق مويلا ىارملا
 يف مهئالمعو نييرافقتسالا ملظ اوناضو اوسل نيذلا ملاعلا

 . اهتاورث بهنو بروعبشلا لتق
 كرتث بلو .ةحوتفم لطابلا دض هذه قسصلا ةكرمبو

 ءالمع اهئادعال نايشطلاو ملظلاب ةروهقملا بوعشلا
 امك اهيف نولتشي روهج نع تثحبلل الامم رامعتسالا
 . بتارالا

 ءادقأ

 اقيرمال نهترحلا هلظوم ةمجارم يلا
 بعش ةلاصا نغ يبدي ظقوم ذاشتنو

 رصتسح رخلا يه ةئيرعلا ةدادإلا : ن
 انتا , ةيلارملا عابثالا يبا

 ةدارالا نا يعرسملا ماظنلا سيئرل لوقن
 ةدارا سيلاو معتنتس ئتلا يع ةيبرعلا
 قيقرستل كيردف همدخيمت نمو اكيزما
 , اهضارغأ

 ةوقلإ كلتمت ةيبرهتا ةمالا نأ مكاو
 ديلطخملا ةهجارمل ةبفسلا اي

 رم تنس يشف فدا مي 4 0 1 قمع نار
 ىلخجي قح

 الو اهلك يبوملا ةمالا ريه امج 5
 ءاذدش ماكدع هلوقي ام هكللا 0

 يبنجالا ططقملاب
 نجلا هلعفي امو ان اوريتعاو
 . خيفتتلا بجاو انوناق

 سيئر لؤالا بكاشلا دهسلا اهدو
 هتملوم ةمسارع ىلا يرصللا ماظنلا
 نع ربغر فلوس ناطنملاو اكيرمال قهترملا
 نلك يئدلا يبرمللا معم بمش ةلامعا
 تاطغنقس دض لافتلا ةفيلط 3 امئاد
 , ةينويهسلاو راممتسالا

 زاجحلاو دجن ىلا
 وعدي يندرا بئان

 ةيملس ظذتل

 ارالا بئادلا اعد  عاو لامع
 ازيسمب عايقلا لا يثوبيرلا يسيع
 لبق! رهشنا نم رشم ينانلا يف ةيسبس
 0 لا رحت يارا ىلأ هجوخت

 ايلا

 ةيتدرالا انها 1 86 هبل
 ميمت نا بجي هثا لوالا سما ناممج
 ب نع ةيبعش تايفاعل ةريسلا
 ناو ةيمالسسالاو ةيبرعلا لقودلا
 1و يسالبمالا قيذلا ءامله
 ميرسكلا ناوتقلا نم اًكسم نيمقار
 نيب ارجامح اوققيل سدقللا باتكلاو
 ف ةيكبردالاو ةسهقارحلا تاوللا
 ,نينرطلا نيب برح» بوشنل

 نالع# ريهامجلا يثوسيرلا متاتو
 قا ةدحار ةياس ماعلا تارعالا
 لبقملا يناثلا نوساك رهش نيم يماثلا
 يكيرمالا ناودنلا ىلمع اجاصتيما
 يناثلا موي نالعاو ا قلرملا 00 امبامضتو
 لق اماع ابارضا هسفن رهشلا نم رشع
 اريبمت ةيسالسالاو ةيبرعلا لودنا ةفاك
 رئاجلا نمالا سلجم رارق ضفر نع
 .قكرحلا دع ةوقلا مادطتسا راع يذلا

 يداصتقا لوؤسم

 دادغب لصي يتيطوس
 دينصلا يممأ ةاسم كاذقت ىلا لضو

 ةرارو لبثو مميدالف بوسسب دروس
 ةيجراخلا ةيداممت#الا تاقالسلا
 بئاخلا سيلر بلان ةيتينوسلا
 ةييبتارسلا ةمخللا تهل وسلا
 0 ةمئادسا كينوسلا
 0 يسلملاو ييداسعتخالا
 ا 3 قا 4ك دقو

 ,ماعا

 3 يف فوموس دروم ديسلا لاقو
 ٌلفولا ىل ةيقارعلا هايمالا ةئاكو بو دنمل
 ثاثحابم ةرايرنا لالخ ىرحجيبس

 قلمتت ييئارملا يبلوؤسملا ص ددع
 يل ييدلبلا نيب نوانتلا ريوطت لبسي
 ةلغقشلا ثالاجلا

 ةداق 5

 ها ١
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 همطدنمو دقتنا بيوكلا

 نيدلا نيلوجتملا ههابلا

 ايييعب وبث حطم

 ْ يغب اي ووهقشعم ب ميج غل ع

 ءافقلخلا سئافت نع ثادسحتبن نشتشاو

 برهم نورْذَكي نويرمأ نونيوسَع
 انج ٌبْعَص قارعلا قارتخ-ا : قباستايسرَفْلا عاف دِئارجْرَو

 - عاو - نطئشاو - سيراب  ندئل
 | ةداقلا نم دذع

 نل ةدحتملا تاسيالولا ناب ناكيزمالا
 دعب قارملا دض ايرخ نشلا نا عيطتسن
 نوتاك نم رشه سماخلا موي ماثكلا

 اهل ريرقت يي نبتل ةغا)) كلذ تركذ
 سيكو ىلا تيسنو سما كادفي يف طقتلا
 ىلوك لارذجلا يكيرمالا ناكرألا ةئيش
 جياتحت ةدحتملا تايالولا نل هلوق لوأب
 حل اهترتا عامجتسيال ةنيوطم ةرتش ىلا
 2 . قارعلا ىلغ قباش موجش

 كلذ ناش نم نا لواب لارتحلا لاقو
 نم هئاب ٍيكيرمالا سيئرلا جالا
 هناييدهلا نم عا ذهفتت مرج بجاولا
 , قارخلا لغ ةيركسعلا

 تارابختسالا ةلاكو ريدم نا ركثيو
 ف راشا رثمسبو ميلو ةيتكيرمالا ةيزكولا
 برسلا تحتو اذا هنا ىلا قباس حيرشلا

 انقال ءاَ ىطنشاَو روزت :بثبيه

 50 هد
 ثيه دراودا لاق - تاستاس نبملا

 هنا سما قبسألا ايماططيرب اردو سهكر
 ءاعيزالا موسي نطنخاو لا هجوتوس
 ةسزا لوح هتدافاب مالدالل ليقملا
 داحادسملا تاوقلا ُةمجلل مامأ جالا

 .يكيرمالا سيل وكلل

 اريش) رادغب راز يذلا ثيه لاقو
 سيئرلا ديسلا عم تاثباحم ىرجاو
 تاسفج نل يري هنا اذه
 سرئبوكلا ناجلب ةصاكلا عامتجالا

 هب

 اسورمو ةليولع ابرعم نوكتس اهئاف
 . اهفاليا لواحي نم ىلح ةيصعتسمو

 نب ا
 ,قلرملا دض دقعاس ةيوج ع
 نه ليلختلا رجيكلا انعطبا نب لاتو
 كرما ةيلارعلا ةاشلا تاوق ةيدهأ
 انج بمصلا نمو ةيغاندلا اهمقاوم يل

 اهكارثخا
 همم اهترجا ةلباقب يف كلذ اج
 كارتشالاب ةيسئرفلا سيربسكالا قدس
 21 ا ولراك تئوم ةعاذا عم
 رافع اهئال رزكو سما سيراب
 ةريزجلا ىلا ةيبينرفلا تاوقللا لاسر7
 ةرورض يناع وريج- ددتو ,ةهبزملا
 اليو ةقطنلا لئاسم ةفاك ةجلاعم
 , ءانكتسا

 1 بزحلا نم باوش راتاو
 فو افاد ا سرقتوكلا 0

 ةيئاملا تامشاسملا مج ةلآج

 0 يي

 لكشت مه هتدالا نا لوفي نس
 سرطوخلا عابشال ةييظع ةسرت
 برحتل رخآ اليدب كاذه ناي يكيزبألا
 . ميلخلا يف

 ماحتا 2ك ةسعقد َقيَدِحت

 موي موسكتو جسينخلا
 تارايخ يع ثحبلاب لبخللا .سيمطلا

 ولبلا لهلا

 تايلمع دعاصت

 هيدا ع
 يكيرمالا يركسلا :ركسملا يس
 يسم ا اهناب اهرفصوو

 ةيطارقميدلا ةببلخالا ميعز هجوو
 تراهييط دراشتير باودلا سلجم

 نالسثمي امهو رموش زئراشتا هنيمزو
 لا اداقتنا كرويوينو يروسيم ينذيدع
 ماطسر الو ةفيلصلا ةيبرخلا لودلا
 ةيدات نع ءانلعلا ءالؤه سعانتب

 بتاجلا كرتو ةيلاملا يما
 يركيس 0 مايغا لمحتي

 نيبئاجلا لع ا
 3 0 ةنح يلع يقوسلاو ينرومتلا

 .٠ مهبول عيال 2

 تو[ 50 0 0
 لا يرككسملا دوجولا
 اريخالا تاريدقتلا بسح
 0 ةينازيم نم رالود راهنم
 نيرشت يف كأدب يتلا ١441 ةيناملا
 ءايذغالا «انلسلا نلو 84+ لوألا
 رالؤد رايلم ٠١,1 نيماتب طفف اويغو
 , اهنم ةكاملاب 14 با

 ةشهاسلا نا نابثاكلا مضوار
 زتاؤم راينم اهتميق ةفلابلا ةيناملالا
 نم اهنب ةئاداب نيعبرا ةبسن فلات#
 ناو ةيقرض ةيناملا هيركسع تادحم
 نهذللا رالوي يرايلملا
 ةئالاب ةسمخل ىو نايلعني ال نابايلا

 نا نيح يف يركسملا راشتنالا 11
 اهردمم اهطظب نم ةثاناب ثا
 .٠ يييجلا

 اًرعظدي ناه ءاطثححلا نابئادلا بلاطو
 نا يلا اراشلو راشتكالا فيناكا فسد
 ريغ نيلخلا ف ةيكيرمالا ناوقلا مجد
 نار مافلسلا تاولا مجح- عن بسائلم
 ب قوت نل فارطالا هذه تامهاسم
 يدتج فلا ١س راضتما هبدات

 1 ف نيردا يتايرما

 ينويهصلا عمقلا

 ؟لابعلا ىلع لون هللا ةمحر

 م ىف نقولا باطخم دخت نأ ليمح رما
 7-5 نا دقم لمجحاو

 دل تارابسسلاب هيضاخلا بويزرلا عبي مرهاظ
 ءوعدم الو يومحرب ال

 را 4
 يي سر تس
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 ينطولا سلجملل نايب ف
 دحوم يررع نق وم ذانغلال ةوع
 ليما يلف هز ريملا هيوم فقول

 لودو بومش يولا يسلجملا اع
 ةيرصمملا ةميرحلا فقو لا ملاح
 ييريهصلا نايكلا مرتمي يتلا ةديدح
 , كرابللا يضقالا ذسبيكأ يف اهدمع
 ةميرجلا نا سما هل ناي يف دكاو
 ةسدقملا تابتملا ةلازاد ةبدوبه
 ةيدرهبلا ةيببدلا ناعامجلا ماسر

 هءادما تاعامج ىسست يتلا ةفرطم
 ساسالا رجح عضوي لكيهلا ٠
 لكل نامول# ىسسي امل موس
 ناسبإلا قوقعل ةخراص اكاه

 لسكن ةلباقمو هتيرحو هتمارع +
 ةباشاو ةبلودلا يباوللاو ارم -
 ةيبيدلا فئاوسلا 3 رعاشل ةرسا
 رف نويحيسملاو نوسملسملا ةيعاتم و

 مئاعلا عابس
 يسارجالا لمعلا نأ نايعلا لاخو
 قانتي يدسلا ني دجلا ينوبهس

 ةصاخلاو 40١غ ماعل ياهال ةيلاغم و.
 ةباع يي ةيفاعتلا تا 0 ةياطم-

 4 نابايلاو قيفوسلاداحتنالا

 ,لوكيس عيلسم حارب بوشن
 يف رارقتمالاو سألا ىعيرمت
 . رطخلل

 طع
 الرمل ينظولا سلجلللا نأ فاسو

 دب يىدلا
 قثاع شع ةيثريهملا دعا
 ىلإ وهدي هتاموكحو يبرعلا بعشلا
 مسماخو دحرم قون داختا
 نم طغعلاو يبرملا روهدقلا كلتولا
 ةيذيطسلتلا ةيذقلل لح داجيا لججا
 بافار ةيبرملا ةلطتلإ اياضت عيمجو
 عيمجب د هنايب يف يتطولا سلجملا
 1 رولا وقل
 ا اهبعد ةلعاوم ىلإ مئاعلا
 هئيكمشا ينيطسلفلا 1

 دض هيحاقتو ةلاغب يف ركرمتسالا
 اهتاططخسو ةينويهصلاو ةيرمدسلا
 نم هتلازاو هسيطغتت يلا ةيمادسا

 ه4

 نادّدحي
 ا

 ةنيحس تيدج - ماو - وكسوم
 بزعلا ناسلب ةقطانلا ةةنلارتن

 صضقارلا فقوملا يتيزوسلا
 يتيلوسلا ا

 | ثلدح َ
 انهقلمم لقب لام يف تلاسمر
 دترشن (ظياليسأ) يداتيط) يسابس:
 ارببك اقنق حتت ييلكلا تادحا لا نسم
 نم فواشبس ءدرم وسلا عمتتا و

 , عارملا تيذوسلا ده وس
 اهورضم ربتخي قللبا اذه نا تدق٠+

 ةيرجتلا نم اقالقعب١ لباكلاب اسرهتسو
 , ناتسئافلا ي ةيتيغو.-؛

 ةيقؤرملا هابنالا ةلاكر لسارس ركدو
 تدكا ةفيهملا نا وكسوم ين
 بعبتلا باوش رمئؤم ءادنل اهتدناسم

 يذلا ةيداهتالا ايسور

 ناكربلا وسما ايس ينعالا
 لاسمالا مأ مرده ن١ اعد ثيدع
 جيلطلا ةتظنم يف عاردلا ينيفوصلا
 , يمرحلا

 تاحيرصتلاب اهتقن نمل تبرغاو
 تيفوسا نولوؤمللا "يدش 1
 دامحتالا نا اهيل 0 الاو ا! م

 طخ ةبا يدل سيلا
 نإ يرمسملا عازشلا نإ

 ةيجرامالا ريزو ددج هسقن تقولا
 هدالب فلوس ( امياك نوزأت) 0
 ةايئاثاي تاونا لاسر) مدع ىلا يعادلا
 1 جيلخلا ةقلعتم ىلا

 اقام قم يئابايلا ريزولا لاقو
 ١ ايكضزالا ةنيدحم اهتوشن
 د ”قلطتك نابايلا ل سبمأ اتش اهرادمب
 يفذرس يذلا يناباهلا روتبعلا نم كلذا
 دياهتلا وا ةحيبسملا تاوللا مادختسا
 تاعازنلا لح ف اهسادختساب
 , ةيلودلا

 عيطدلا دبس معدل نايويلا نا حضر
 اونا جمصتت نا يب 6 مدعو قلفحللا

 وربك ةيركسع

 ةريزو تنك .. يرخا ةيصحان نم
 نأ سسأ قوي ةيبازهلا ةييجلنخلا عاف دغ
 ةيلمعم ةيا نه اذيحب عاقبلا ةدتفنف ىلع
 عيلملا ةقيملم يف عادا 4 ةيبهسع

 نع ةيتيغوسلا ءسات» ةئاكو ثللنو
 اهب هما يل اهنوك عافانا ةريزو
 ٠ تاهيرشتيا نأ ايك ١ ناربلاب
 تارقلا ةخراطب مريت ةيدنشنقفلا
 .ةيركيمغ تايلمع ةيا يي ةدياسغا
 نأ يف لمألا نع تيرشا مق , هالبلا
 . ايدل يلخلا ةلكشم

 ةيئاحلا هتلوج راطا يف

 ةأاسجف كو رسب لسمو ىرسا زجل سيفرعلا
 ١ < تاصبا - بؤريب

 ريب لأ ةيدج نب لذاشلا يرئازجلا
 بخ ةرايز يف قطمز نم ايداف سما
 انهتالخ يرجي نانبلل ةيقوتم
 انمللا سيدرلا عم تاثوعاس
 ةيئاتبللا ةلاسملا لواتتت /ةارهلا
 َ | ةمزاو

 ىرجا دق يرئازجلا سيئرلا ناكو
 داجيا ليم لوح قطمد يف تاثحادس
 جينخلا ةمراب يمسي الا طيملس ةيوست
 , يبرملا

 نم الك يرتارجلا سيئربلا زازو
 نازياو نامع ةنظلسو قارعلاو ندرالا

 مارججا ىلا فدهت ةلرج راسطا
 ةيوسستل ةبسيللاو ةهبرع تارو اش

 قيطلابو اهبرك جيلخلا لوح عضوا
 . برخلل ءوجللا نع اهيعب ةيملسصلا

 يلع روتكدلا لا ةهنان ةهج نم
 نابل نأ يتاثبللا ةيلادلا ريزو ليلخلا
 لاثراب عورشم دبشي اب لآ ةبعاجب
 هيف ينامي تقو ل هيلا ةلجملا ةداعل
 ببسب القوس ازسغ تاعولدملا ناريم
 , جينبخلا ةمزا

 رمي نادل يأ ليلشلا ديسلا حضواو
 ريك رامذلاو برخلا نم اماغ رشح ةنسل
 نا ينالطالا ىلع ةيتاذلا هتاماكماب رماه
 ةداغال برلطملا ىسدالا دخلا نمؤي
 , ةايحلا ةاحم

 رارسعأ نريداصتقا مارمخ ردقو

 كاَقَتعت / ؟3١0 اكييرَج 4 3 ديهت
0 

 حا أ
 141 يي ايش ردد نضام
 ير نثا ايديطسن

 . 0 لدلتمحالا تاونا عس
 سا يس ملا ا ويدار لاقو

 تملاطا لالتحالا هومح نم ةيروب نا
 دمحم لفلا اوما لاق نانلا
 لذ ىدأ امم ةسم 581 هريقت وبا
 , هلاهشتسا

 رطل لئز ام رخا ةهج س
 عانت تاميقم لم امورفم لاوجتلا

 ناخ رم نلع سما ضرف امك ةرغ
 حبصا كتذيو ,.حتعلا ريدو جرو سيؤم
 ةرغ اكس ىم ةئاحلاب 8+ نع ديزي ام
 يمماخل فلا 7٠١ مهددع عئايلا
 اوت نقلا امك لاوستلا رطحل
 تمفرقو ىسدقلا هنيدم لالتخالا

 ليلخلا ةمبرم ىلع اهركسعا 00

 ينويهفلا ل 0 2
 ام تناك ةيوابغ ةلبلق فا

 ف تاورهخلل نونامع باب سم ةيرفلاب
 را هيا ءايبا دروت مهو , .بهب'ا لق
 , ثداحلا لوس

 لإ ودملا بارق نأ وردملا ويدار رك دو
 / ةيبرخلا ةفضلاو ةرمل عادت
 قازندلا ةمئاو تالاكتعا المدحب ثماخ
 ةكرح دارنا ىه ديدبعلا تلمش
 باقحلا ف كلدو ةيمالالا [ سامخإ
 ةديدم يف ةيياهسص ةثالث ثياع
 . ةرخؤم الاب

 ينويهملا زدمل) نويركع ابغا ابعث
 ياطدسلا نأ كيمايللا لبق ةلبثلا

 ةعمخلا ءاسب دبم .نئقتحلا ةيركسملا
 هرج عاجسفو ةيمرملا ةهصلا يف ةيعاملا
 يبيطستم رضاوم (5) ,نيلبخملا

0 

 ةبواقملا ةكرح يل مءابصجا مهتا ىعدلو
 داهجلا لو (سابح) ل

 نأ تذكا ةيبيطسلف ربدامم ثنانو
 اولقتعإ يبدلا نييديثعسلتلا مدع
 [ع7* مهني اهون الا““ رواخشإ

 0 يلا ةيبرشلا ةجبلا يع دحر

 ويؤلا ودملا ويبار ركذو
 ا ا

 زيدجلا يف ةيبرعلا ىرلللا
 مم عطل سا تارشملا ع
 ةربخ دلا .نم ةريدك تايمكو

 يشك بافعا ل هنا ويبارلا حمسزاو
 نم دذمل لاقتملا مث هجلسالا مده
 يلو بيدا لت ي نيينيطسلللا يدق اوللا
 الزلل قط انا

 بتييييهعت ةيدعتا بم أ 1 4 اق يف ىلا راضاو

 نم ةيودي ليامو رحامخو تاندسم

 لالتحالا ئاوق دم دلستست بي للا وبلا

 قاشتكا نا اكع ةقرش سيئر 0 ١
 لامعا ةلضاوم ىلا ىرا ةهقنالا جده
 شبتفت ذه الي ةمالاو شيقفتلاو ثدحملا
 قرقعلا لاما ةيلعاقم

 نيينيطسلف 1 دامبا
 جيويولا ودملا تاطيس تدمساو

 درا ةيصاملا لب ةليثلا ةيركسملا

 ل١ ةيسميرفلا ةفاحصسلا هلاثو تلقبو
 نا هلوخ يبويهم لتركسع ودعم
 يل ءاصخا مه نيددعملا يينيطسلفلا
 , (سامخ) هيمالبمالا ةمداقملا ةكرح

 ردهشي لمحملا ةرغ حاطق لا رتدبو
 ةلئحملا يطسلو نب ةريدك مءارخاو
 لونا سما موي دنع ةقيمك تايارتعما

 | 8 ةعانملا لب ةيثملا|

 رايلم 16 يلاوحب ةيناذبللا برصلا
 .رالؤلا

 دقن يتامخا خضولا ديعص ىلعو
 ةيبانبت ةيلامك تاباق) خدع بنلخأ
 نم مادتبا لمعلا نع احوتفم ابارضأ
 ثورقل نيسحتب ةبلاطملل مويلا حابس
 . ةيشيعلا لامحلا

 ررفق ؛ريذلا بارضالا اذه لمشيسو
 كاداستالا هتدقع عامتجا لالخ
 ءايريكلا لاممع ةيباتنلا
 ةهدلبو ءاذيملاو يطادملا لقثلاو ءايملاو
 .٠ . توردهب

 اهلوصو لبق تمطحت
 جسيلخلا ىلإ

 تمطخت ماو. ساسكت كهنالذيلك
 يجمل ةمبآت ةيكيرما رتبوكياه ةرنادج
 دئالفينك رام برق تاباغا ةفطنم يف
 جيب لتثو ا ساسكت ةيالإ 38
 كالت نم 1و اسما

 نيئلوؤسم ل رتيور ةئاككإ و
 ةرئاطلا نأ مهنوك نانايرمأ نيوركسع
 دق هيئات ١ را شتأ سب وي ا نم يهو
 (ديو مرائويل ثرويل) ةدعاتل ترداغ
 نوسرايسج ةنيدع ف شيجلل ةمباتلا
 ةسيل تيطحتو يروسيم ةيالوب
 549 ةفايسب نلغ ةسيضاملا ةيبجلا

 ,ساسكل ةيالؤب نوتسويه نم !
 تناك ةرئاطلا نأ نولوؤسملا نا

 سسفشا نسا نك ةرئاطل (97) يب نم
 ةدعات اينيرعأ ظنبهت نأ ررقمللا نم زارطلا

 2 0 ثارشلا ىلا ومس ملا تايشلا ىلا تاسصتالل
 2 ةيدوعسلا)

 ءافلا سردي ينيشت
 «حبشلا» جاتنا جمانرب

 مراشتير) فكمي - عاو - نطتناو
 ايلاس لا عاتدلا ريدو 1 ا

 ةرئاطلا جاتنا عيمامرب هاغلا ةسارد ىلع
 يب ادهئتسم ١5 - هبا ةفؤافنا ( حبشلا)
 دوصموو فيلاكتلا عاطترا ىلا كسب
 .,.ةيدقت دبس لكاشم

 (ثسوب ضئشار) ةفيحص بركدو
 لما ينيشت نإ سما ةييتيرصالا

 عيباسا ةثالن ةيكيرمالا يرد
 ليقللا دهشلا نم عيارلا يب

 ةيهبس ستي تارربملا
 ةذه جاتمال رج و

 ةرئاطلا
 ين هلوف يسسشت نع ةفيحملا تلثدو

 ا لأا اهب ثعب ةوكدم
 نكي خل ادأ ديا ةيكيرمالا ةيرجنلا ريو
 بئارصلا يمئاد لاوما قاقبا اممسوب
 ههتاطس لل انناب ةمكيح
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 ةف دنملا  ملخخ ١ مؤ 1راا/ يبئالا

 اينانسكابرخاو ايكيرما ادفو ليقتسي ناضمر ةسيق رس ىقلتي دسناقلا سيئرسلا

 ءاسشنا ىلع نو رداسف برسعلاو نؤسيقارسعلا | يناسبسنالا سيئرسلا نم رسكش
 طسالا ١ ىسلا ةسيسساو داسعمتسالا نؤوسقمع

 ماده دئاقلا سيترلا دهسلا ىقكت

 ايلاك رماو ديلا سم ركش ةيقارب نيستع
 ةيروهمل ةسائرلا سنحم سيئر
 لع اياوج ةيدمشلا ةيكارتشالا ايمابلا
 دق هتدايس ناك ينلا ةنمهنلا ةيناري
 يبطولا دهعلا ةيسانمل هيلا اهب تمن

 . ايسابلا ةيروهمجل
 :ةيناربلا سعت يلأي ام لَو
 سرئر يمسح مايص ةلاسيم

 ةيخلارملا ةيروهمحلا
 يتلا ةراحلا ساهتلا ىلع مكركشا

 وئا لبعلا ةسماملا يلا اهب متثحت
 لبطل يتايبمت لع يرخاو اسمعشلا
 فيبكللو ةداسسملاب اهمفت مثلا

 نقو راق درالاب قيدصلا يفاربلا
 ةقادصلا باقالع لا نب ينعابت
 رلرعتساب رهطتتس اديالد ريب ةبعباقلا
 اةلمقلسما

 ايلاغ رمار
 ةيزيهمحل ةسائرلا سلجس يميئر

 هيبفتللا ةيكارتشالا ابنانلا

 رابنالاب يبعشلا شيجلا يعوطتم زكرم دقفت

 جو رسلاب دسيشي نيساسإ لاك جيف رشا

 ةظسفاصملا ءاسنبال ةسيلاسعلا ةينطوملا

 سيئرلا ديسلل ةيرادج
 ةوامسلا يف

 سيئرلا دوسلل ةريبك ةررس تنير
 ةسردم ةهجاو نيسح مادض دئاقلا

 يف ةوامسلا ةنيدمب ةلهلابثبالا قرايبلا
 سما اهنع راتبا حارا ىنثملا ةظفاحسم
 , ىتلملا ككفاحم ةئقنر ميهاربا ديسلا

 / دق ظغاخملا دهسلا ياكو
 ارادآلا اهتدفن يتلا ةروكذللا ةبسر هلا
 مضتو راتيد للا 18١ ةلئكب ةيلضملا
 ةطشنالل تاغعاف عم افص رشه يبلا

 ةلحرملا تاروثو نم كلاذو ةيبالطلا
 1 ا ةيتبالل ةتئاثلا

 هيظ تربع ةبسانملاب لاشتسا مهلااو
 مقوم ]ف تذطقخا يتلا عهامجلا

 اههح نع اهتافانهب رائسلا ةيحاز#
 نييسم مانع دانا سيئرلا هيسالا

 لجأ نم ةيحدقتلل مئادلا اهدادمتساو

 . ناعولا

 ريس نيما قاطرلا لاقتحالا رهسو
 ثعبل برحل تملا عرف ةدايف ءاضعإو
 7 يوارتشالا يبرملا

 دسيشر يساي لماك قيفرلا دففت
 بتكم مس سما ةيرطقلا ة9دايظلا وعد
 ١ ثعيلا برجل طسولا ميلخمت
 يلسوسلا ةزلططنإا دئاخ يكارتشالا

 بيردتل اركرم ١ يشيجلل
 «انيا نم يبهشلا شي 3
 0 هيا ب وو

 ةيراعقلا ةدايزلا رضع قيفرلا اينو
 مورلا ةيدقطتلا هتراير الط برحلت
 ءاتبا اهي يلحتي يتلا ةيلاعلا ةيذطولا
 بيردتلل رعبكلا مهملادباو ةظفاحما
 عياقبلا لجأ نم حالسلا مادتسا ىلع
 تاقفلاحتلا موش يلاغتا نطولا نك
 لواخت يتلا ةينويهصلاو ةيتيرمالا

 .ةروثلا تاراجناو بسال نم لهملا
 ةيرطقلا ةدايتلا وضع قيفرلا اعدو

 برحلل طسولا ميطفنت بيكم رس نيما
 بيردتل جماربلاو ططخللا دامتعا ىلا

 ةيركسملا سوردلا ذيفعتو نيعوطتملا
 ةيلاصفال نومفلا ناقلاو تابجاولاو
 .مهبلا ةلئوملا ماهملا ذيفنتل ةفلتخملا

 مهتاذاثه لالبس نب نوت اقملا دهاعو
 دهسلل ةميكملا ةدايقلا ميجيزاجاو

 اييذج م احم 0 سيئرلا
 نع عاف دال هل ! نظر ءايفوا
 برصلا ناسسيقمو ميظعلا قارسلا

 .نيملصم او
 ةيرطقلا ةدايللاوضع قيفرلا قئارر

 بحل قيفرلا ةرايزلا لالخ بزحلل
 شّيِجلل يظسولا ةقئفنللا دئامل
 عرش ةدايق ءاضعا قافرلا يبعشلا
 .بزخللا رابمألا

 يئاسنشتسا دقجب بلاطسي لصغلا رس زو
 نيلطاوسملل تاسيدسقلا لضفا ميدقتل
 وي

 يو يلج لا هيعمل ةرثلد تدلج
 ةضقانمل لوالا يويبلا اهرمتؤم سما
 ين اهرئاود لمغ ةريصسب ءاقترالا ليس
 , تاظلاسملاو ,ادبب

 قكراببم تمحدب ذيبوا ديسلا ىقلاو
 ةبلك ةيمامنجالا نوؤضلاو لمعلا ريزو

 املا اهيف اغا نيزمتؤملا
 ا ةبع دجال ةيرعرلا 5 .
 لسنا ميدقتل يئانثتسا دسهب
 ةئيص ربوطتو سل تايم اقل
 نمزملا رامتساو يرادالاو يثقلا لمملا

 , ءاعالا

 روؤشلا | دهسلا دكاو
 ا ةرورش لع ةيعاستجالا
 مادص لجاقلا سيئرلا ديس تتويجا
 .انتجالا ماوس نييسحل
 دك 2 ١ يمصختلا

 ةبيلثملا تاياديصلا
 وس . ةملظاك ؛ديدجلا قرشلا ©

 فختملا ليباقم - ةقافشلا

 يسال ١
 ل سوت عراست يلوم د نسل دال 9 ١
 ,ناحرسلا ديز ةرامغ
 .دادقب عراش  رعدلا ,ةضهتلا *
 ةكم عيراش  مادتلا :فدع ©
 لياكم - ءارهجلا ردئاخلا ©

 .ةينوافثلا ءاريجلا ةيهمج

 يلف ةسل رصستلا
 دبا سصتلا سف

 يف نطاوملا يخأ
 ةلاح يف .. تيوكلا ةظفاحم
 لاصتالا كنكمي :ةرورضلا
 :ةيلاثلا ماقرالاب
 ةطرش ةيريدم ةلادس ©

 :ةلظفاحملا

 ملاك ضطخل

 :ةدجنلا ©
0 
 نءاددرشا

 ها
 :تايرونلا ©

 12هعغاأؤأ
5" 

 ع5 هاا

 ىواكش بتكم ©

 ةيريدم يف نينطاوملا
 :تبوكلا ةلظفاحم ةطرمتت

2*1 
 11م1

 ترحتتا لف ةهمهإا 3
 ةوهحلاو تاناشلا' ِ ني وح
 قلرعلا مامبو ةمدطل تاغادبإلاو
 , ميظنلا

 هتملك عاتمل ب ريروتا ديسلا راشاأو
 هميم ارلالاو مامتشالا ةرورسع ىلا
 اجا (قوردللا ةوض ف يندم عافدلا

 1 ةيزترحلا ططشلا نع زيكرتلاو
 امتعلل يمدملا عاطدلا ةرهجا اهتمضو

 ةرورسصصو سنطاوملا ةيزلسو ةيثاذنا
 ةيسهلا حيضوتو عرشل تاودنلا دةع
 تالابعلا ل يثدملا حاطدلا تامدخ
 , ةكراطلا

 ديسلا هرمح آلا رجتؤملا ىشحلابو

 ةياسعرسلا ءارشسمو ةرازؤلا لبكو
 ةطشنا زربا تاظناشملا ف ةهغ ابمتبحالا

 ةيعامتجالا ةياعرلا رئاود تايلامفو
 اهب ءاقترالا لبسو يلاحسلا ماعلا لالخ
 ادالا ىنوتسم ذب اسي
 و دهاعم يف 1 حم
 ةءاصحلا رودو نيدسملاو ةيودلا

 وصل ناصمر نينار هظ درستا دكا
 لوألا بئاملا ةروتلا جدابق سئخم
 هدديرب يكل راوخلا ل ءاررولا سيئر#

 .ناكنملا راوضلا وه اعيرما حم قارغلا
 هضباجعيا عاربا رغوي يذلا لاسفلا
 رداعو لماش مالب ةماقال ةسماو
 هينصصت اسأ اهنو ةقئعملا ف مثادو
 .'دمج دئاقلا سيئرلا ديسلا ةردابم

 مءاملا با س رع يتاثلا يف ييسم»
 سيئر لوألا بثانلا ديسلا لاقو

 هدحمجلا دقو هلايقتسا لالخ عاررولا
 ىا سمأ ةيكيربالا ةيقارملا ةيفاقثلا
 سيئرلا ديسلا عاقل دعوم ديدنت
 ربح نم وه زكيد خم يسمع مادسص لئاجلا
 رهومج يف لمخ دي قلذ ناو هدبعو قارملا
 . ايوبات ارما سيلو رابحلا

 شه ناصمر نيساي هط دهصلا ددمتو
 اير نيذلا برملاو يبمارفلا نا
 مهضرا اوباسو روصفلا رم شع ةارملا
 مهيلا نيرداا5 مهتاسمبنمو مهتدايسو
 مهتيَهو ةلاذدب قيمحلا مهياميا للم
 مادقلاو ةيحضتلل يلاملا مفدادعتساو
 تاراكلبا نم مهلوته هماغدبا امو

 مهضرا ارررمحي نا ةروطنم ةيملس
 ناتبفر نيطسلي يف ةبصتعلا ةيبرملا

 لا اوهنيو زاجحلاو دجنو نالوخلاو
 ةسيهناو داسعتسالا دوهش دبالا
 . ةيراستسالا

 ةهيل اللثل) ةيدمجلا دلو ماضغا ربعو
 مهزازكغا نع ةهكيرمالا ةيقارملا

 مساهل قمممرلا رسما و دقلا مامقلابب
 يعيش هي ةيقفيح اهو يابس مازن#

 نع - قوم رخو دضبو رعت ىم برقلاو
 ناوملا قارغتا فيذلح نوابس ا

 سبام هلف هيبتا زبقتسا و

 قارملا ةرصب ةيممح دقو سمل ناصمر
 ايلادح يئاوهبلا روزي يدلا ةيناتسكابلا

 قارعلا ندشبي يذلا مالسنا نا دكاو
 ةرارتالا عرب يدا مالعتسالا سيل
 . اهديفو اقؤافقحسي ةيكيرمالا

 ةارحنأ ةيا رشفري قارحلا نه لاو
 اهنيدخم يو ةنطنملا لك يف عيمضوالل
 يرسصبلا بعشلا قوقم- ةروست
 . ةدياهملا اهيبمتنم نم ينيلطسلللا

 لك ' يناسلام# دفرلا دئئاو
 سيئرمتا ميسلا عس ويفم سقسلا
 تاسدتلا ريرعتل يسح مادع هلا“
 تارشع نأ ىلا نيريشم ةيمالمالا
 نييبامئابلا نيبطاوملا نم فونالا
 ةداي1 فلط داهجلل مهعرطت اوشعا
 يذلا يسع مادع سيئرلا ديسلا
 ةمارك نع دحتبو ةوقم عفادي

 مهتاسدقبو يدلسملا

 قئرملا ةرصم ةيعمج دقو مصيو
 كدعهفم لسع نيلطس ةبئاتسكابلا
 ةيسايسلا !ثايعبجلاو تاملغملا
 , ناتسكاب يف ةيمالسمالاو

 يدنلوبلا مالسسلا دسفو ىقتلا
 مالسلل يعوضوملا راطألا يش دئافلا سين ركأ ةر ناجم :ذواد نان دع

 ةضطسنم ا نم ةسيكي رسمالا تاوقلا بخس بجي :يكس راسكيز
 ناملس دواس نانذع ديسلا ىلثلا

 ار ةسقادببعلا ةسففنم سيئر
 رتيي ديسلا لوالا سما نماضتلاو
 ا 0 دفو صيئر يكسراكيز
 ماليفلا مييقم يل كراشملا 'دنلؤبلا
 دادقب يف م يملاعلا ةئادصلاو
 الايد

 ةبطزم صيئر ديسلا سصرمتساي
 لزلف- نماشتلاو ملسلاب ةكابملا
 : ةيرسماتلا تاكلشخملا دادبا ءاشللا
 اكيرما اهربدت يثلا ةيزازنتتسالاو
 هسلات ةلاضال قارعلا ده اهؤانلحو

 هتمهلا يسرلواتكل ا
 ,ةلهاشلا ةيرا ١

 لالحال ةصلطملا قارعلا ةيغر هكاو
 لالش نم لداعلاو لماشلا السلا
 دئاقتا سينرلا ديسلا ةردابع
 با نم رشك يناثلا ةهملسلا يمي

 رهوكا را 3 ينلاو يشاملا
 اقم قباحت لمد“ عك زاوخف

 لدصلا نيب يابا طبإ عياش

 ىلا اهتيز ركيب ديسلا ةعدو
 كا تاوللا بانعستا ةرورس
 صضرفل ةيبرعلا يضارألا نم ةيسلطالاو
 مالبمل لسوتلل ةبس انما ءاوجالا ةنيهت

 ,ةلقطنملا لكاشم عيمجي ينايذعح

 مالسملا لاسر ءلقو سيئر 0
 مالسلا نأ ل
 لل نكمب 3 ةببإ ملا
 لو م 0

 ايكارعلا بدشلا عم فيلودل
 هحهن قيبطل لجا نم يدجلا
 يتلا ةبحرملا هذه ىف تباثلا
 ا

1 
 |. ءاكهلبمم ديهكألو برخلا ليتاق عرشلا
 ةاواسلاو ملسلاو ليفلا

 قارعلل» مزيدقتوم مدكُش نك ريكو
 دفدلا ةصرفلا ةحانإل ابمشو ةدايق
 ةميبط ىلس عالطالاو قارحلا ةرابزل
 يحبسلا لن ةمهاسملاو برق نس ماصو الا
 هج لحص ةقطنملا السلا لالالا
 ةمهملا هدهل ن يتلا دونولا
 . ةيئاسنالا

 اضاسكم همجي نمل ناططس نسب دسلاسخ

 ةسازاستسملا تعقو !ذا هسيمف يفتقمب
 | ةجسسلا تاحيرمنلا ناغ ادر

 ٠" ىبسي ام دئات
 يتلو زاجسلاو سي يضارأ نا «ةييرعلا
 نا هاجت دلاح نع اهلالاخ- نم ريع
 بقع ىلطحبلا هيمشو داير دتداينأو
 ءابتالا ةلاكو يف ةيبرعلا نوؤشلا رحم
 تلحيرمتلا مده نن ؛الئال ةيقارعلا
 ةفئاخ حايرا ةروص سكش ةيليخببلا
 بارح فلخ ةئبتخمو ةفجترم
 نلو ةيبيصالا ناوللاو ناكيرسمالا
 نم دلاخ دجي نلق تدقو اه اذا ةثرانلا
 5 اناكم ناطدس

 بهشلا س ةادرآ وكي فوسو

 ناكيرمألل ةينعم هال يملسلاو .يبرملا

 يا
 يي عيبرملا ا دبع فاضأ

 ا ايوخ نأ :ةيفارغلا ءابتألا ةناكو

 مهيسحت نل مالتلاب نوتدشتي نيالا
 اهدنع ناكيرملا بارح وأ مهراكوأ
 يئومو ناميالا يرق نيب ةكزانملا دكشت
 نوكيس ةييسواتلا تيبع ناو رذغلا
 ءالزه للم نقلت يتلا ةيراعلا ةرقلا
 اهتوتدحتسب يتلا سوردلا عالمعلا
 ,اغئار ةيغللا مهيلع حيراتلا بتكوسو
 يدلل ماطر يسام ةيواز ي رهرشعيب
 ةنايخلت البلد برنلا 2 يف لش
 يناهسالز قيرثملا راش امدهب ةيسطلاو
 , ةكب لوحيد ةرزتلا
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 : مقر ١ يتاري( رفس زاوس دقف ©
 كينئاه [ ممساب ارا الا

 نفم يجري .نايراس رادرس
 : مهر فتاه لامتالا هيلاك رئاعب

 .ركشلا عم 799١
 انني

 :مقر .يرصم رظس زاوج دقع ©
 اهسوي كيرد سباب 4 +7٠

 هيلع رتفي نمم ىجري , ميهاربا
 .مقر افقتاغ لاصنتالا
 ءلا هميلست وا[!
 ةيغرستلا ةيحودلا ةطخم
 .مالاو عابرهكلل

 هوو

 مقر ءيروس رقس زاوم- دلخنا
 ممسساب ,47مر نم 10#
 ىجري .قوتمد ةداحش سايلا
 فتاه لاصتالا هيلع رتمي نمد
 0 0*اهولا مقر
 لا هميلش وا زو
 .ءادنلا ٌمديرج

 ع6

 مقر ,يبدرا رهس زاوج دقق ©
 ىسيبع /مساب حاط
 «ىفظشع سموم دشار دمحم

 لاصنالا هيدغ رثعي نمم يجرب
 - 071816 مقر فتاش
 واعلان م

 .,هقرلا ةلعرش ركرم ىلا هميلست
 رصملا هطرش ركرم وأ

 وم

 مكر .يلاموم رفس راوج دعف ©
 زوس ىلع )رباب ل
 رثدي مم ,ىجري , دمحا دومحم
 هطرش ركرم ,يلا هميلست هيلع
 هاذملا ةديرج وا ءادهشلا يح

 .يندزا رفس زاوجج دقف
 هللادبع دومحم يتاه [مساي

 رثعي نمم يجري ؛ههيام ردآ
 ةطرش زئرم :لا هيملست هيلع
 .ءادهيشلا يسح

 هعو

 :عقر ؛يندرا رغس زاوبع دقف ©
 ةئثاف م/مساب ,ىلل او ب
 قوران ر ةجوز ,ميهاربا يظذد
 نصمم ىجري ؛يناجدلا مشاه

 :مقر فتاه لاصتالا هيلغ رثعي
 :يلإ هميلست وا 5ر١
 ةديرج وا يلوح ةطرش زكرم
 ,مادنلا
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 ؛منأر ,يناتبل رفس راوج- هناف ©
 يحس ةلارغ /مساب 6 ١5

 رثحي سم ىجري نوع نيدلا
 71م6 مقر يانج لايستتالا هيلع
 وا .ييشو رثمساب 114131 -
 ,ءادعلا ةديرج :ي١ هميلست

 مهم

 مقر .يرسم ركس راوج دقق ©
 ,ةيبدم ةفاطبو ذ40
 .يعابلا دبع نسمح ريعس /مساب
 ابهيدع رشني نمح يحري
 مسمر افتاش لاسمتالا

 -يلا ةميدنس را, 1
 وا بنانييديلملا هطرش ركرم
 ,ءادنبلا ةبيرح

 وم

 ناييندم ناساطب بتدفق ©

 نع مطصم ميسان ةدحاو
 مير حلاص بسويدمغ

 قىترخالاو 3: ماك

 اند 1 71
 ناتردام برعلا نوؤ 8 اتقاطيو
 ةضورلا ةيممج برق تيوكلا نم
 تاناطب ماسأ يلوح عرف
 لع رثبي نمس ىجري ,نيومتلا
 ردهر تتاه لاصتالا اهبم يا

 ىلا اهميلبت وأار[511 41
 ,ءادنلا ةديرج وا ةرقنلا رنطم

>1 

 اتقاطبو ةيثدع ةقاطي دقف ©
 امير .برسعلا نوؤست

 رمساب لل ملك
 ,حلئاص بفسؤيدنع

 مقر ؛سيع دبع ةتما هدجوزو
 نحري 3530و
 فياخ لاصنالا هيلع رثمي نمم

 هميلست وا ما[ 541 مقر
 .ةريتلا ةهطرش رططم ؛ىلا

 افييإ

 مهز ..يكرصم رغس راوج كهف ©
 دمحم /ميساي 841
 نمم ىجري .دومححم هلئارنم

 مهر فناط لاصنالا هيلع رثعي
 وامام اا

 هطظرش رشرم .لا ةميلسب
 ءادنلا نديرح وا ةفيلحوبا

 معف

 مهر ,يمدرا رؤس راوج دفع ©
 يقرر /مساي ,؟؟4683

 جرب .نمتخرلارلبس ليغامسا

 فياه لاصنألا هيلع رثعي نعم
 ةيملسب وأ 284611/ :مفر
 ىلا وا هينارلا هطرشب ركرم لأ
 رءادبلا ةديرج

 وصغ قالساروب اتولب ديسلا برعاو
 ميضبب يف كراشملا يدشربلا دفولا

 ين عاقملا يملاملا ةقاذصلاو مالسلا
 دوهجلا لئكت ناب لنا نع ايناس نازغب

 ةيئاسالا تامظنملا اهئذبت يتلا
 ملاعلا يف مالسلاو يخل ةبممملا يوألاو

 ةنطتملا نع هيرحلا حبش دامبال
 نوافنلاو ةبحملا رضا ربيطوتو
 ةيدخ بوعجلا نيب هكنادصلاو
 .ماممج ةيئانالل

 ىلع ةراسننا ءرنري تشمار : دادهج#. -
 2 نيياشم ان هودق يلابسا لامس رب

 ثاعائملا ىلع تاكرشلا ثبريتو

 سوطتنو يقئاقم نم يتدي مج

 يئارتشالا يبرعلا

 دتاقلا سيئرتا

 م

 يلاسلا ماملل يرتشلا

 ا/5 5 عتاوبو ةلمحلل لالح اهنعاريل

 الاي

 يل تاكراشلا ىتاقتتو

 جالسلا لمح ىلع تاكراشلا ثاردتي
 , ةيلمدثلا تاريسلاو

  ةطئاحلا ءاحش يف بابشلاو

 تلا ةمهارلا ةلحرملا
 ايريمالا تاططنصملل

 رث ام ةمئادم عامتحالا سمتيو

+ 

 يداستتالا رامهصلا لاشهحا

 يرتشلا عاررتسالا ؛كمصي ةلومشملا
 ريمشلاو ةطمحتا ةعاررل امسرد

©> 

 ةياملا هيمتر

 تائسسو

 نم عقب رروبعر برحأل ومن ؟
 ٠

١ 

 , ةيلانالا تالواقحلاو ريدمنلاو ةيراصتلا

 نتبحي حرطتي سمآ ىرنبب ىلوالا ةظناسملا تلمتحا : لصوللا
 يجعشلا يتيح .

 | يئارمسالا يبرعلا ثهبلا برجل لصرملاو ىوبيب يعرد
 تاركسعم دحا يف تضرمتسا مت يعوطتلا يلتاقملا سيدارت تناكي

 سيئرلا ديسلل ةريدك ةروص اههدقتت لصوملا ةديدم يف ياقللا بيرعت
 اهلايقتساب ناك تيح ةيقارملا مالعالا انمس ةدكوكو نيدح م ادع دئاقالا
 تثعبلا بزعل لسوملاو ىوديم يهره يتدايث ءاصفكي رم ايما قامرلا

 دبسلل دخلا ةمسيراتلا ةدابغلا مهجييراغاو مهتاماتهب نولتاقملا ايسو
 ةيحبصتلل قلطملا مهدادمتسلا نيدكؤم نيسح عابص

 - نطولا ةرمو ةمئر لحال نب هادقلار

 ةتاملاب 479“ نيبدلا حالس ةظفاسم رعرارسو رحالم زهما ١ تيركت 8
 عاريتسالا ةلمح سمع اهتعارر ررقملا يضارالل ةثارسلا لامعا نم

 لاحت رهشلا بستم اسد ١ك ؟ر اقلأ ١ 1 نويلم ارح تمتو

 اهثءعار ررقملا ةحاسملا عومجم لسأ نم .حمشلاب امثوب 56و فالأ
 , اشوي ١ غالر املأ 1 ذ غو انربلم ةفلابلاو ةلمحلا لالخ

 اهماقا السلا ىلع بيريتلل ةرود ىف ةأرما غ5 تبطتبا ؛ فجتلا
  نيعوبسا ومئست .فحدلا ةظداصمي قارملا عاستل مامأا باحثالا

 ةيلمعر ايركلم تارماجم ةرونلا
 ةيهايرلا نيراشلار ديدستلاو ةيثالا ةيثدنعلل ةينئلا

 ةنكن احمل اد قارملا بامقي ةيللعل ينطولا داحتالا عرق دقع + ةلجلا 8
 ةبلطلاب عئالطلف ناجل ءامعفر ءابؤرل اعامثحأ يسما لباب ةبماثلا

 دهامملار ثايرئاثتا 1للعل ةرفد 4٠ بدمع عامتجالا لالخ رقتو
 ةمالسلاو ةيلوالا تاهاهسالاو يدلل عقمدللةرود ١ ؟ ١ ميطتتو تايقكلاو
 يف ةملطلل لمعلا رردلا زهرشل ةيهاقثو ةيدع ثايلاعن ةماقاو ةساملا

 (اهشع هيدمت يف لصادلا اترطق اهب رحب
  ةيموبهملاو

 يل اماهسا ةبلبتدسملا ططشلا ديدتت يف عرملا اما رود ةيماملا ةرثدللا
 , ةيداعملا تاططخملل هبدصن يف ابعت رادنقا ويؤمن

 يل ةيبرامثلا ةيخالفلا تايعمسلل ماعقا داحتالا حرف مطت , ليبرا
 يل يخالفلا رود تلوانت يعالا عوبسالا باودت سمح ليمرل ةطئاخم

 رومجع ةيعقاو ليبرا يف تدثح يثلا تاودملا يق ىوتدحتملا راشاو
 ةعوبتملا ةدعسالل لئدالا مادختالا ةهبدا ىلع قيدصلاو ةوالفثو
 ارآلا يم نذلولا ممردلل ةلع ىلعا قيقحنل ةبعانلا ثالالاو ىودسلاو

 سمأ ةيسداتلا طئاحم رهاط نين مطاك ميسلا حتتنا ٠ ةيناويدلا ا
 تاسلل لاعنالا ةظسوتمل ةديدسلا ةياحلا

 هايبل ةلئاشلا ةيباحرلا هلمحلا ينم برحبا
 تهرينحم ةثالثر ءراذال ةدرخأاو ابسارف اخفض 16 ةطياخملاب سرادلا

 بلا 775 يامحألا اهنفلت بقلب يذلا ةسردلا جاتنفا ليس رهو
 ةفرب ةدايق ءاصهلاو رس ىدا قافرلاو بيماشلا ةيحام ربدع ديسلا رابيد

 اييرمل أفاقلا هيرييملا ى بيردنلاو دابدعالا ةيرونزم بطن يلايد 8
 ةطياحملاب يبرملا هللا هنالب ةنحل عم قيستتلابو لابد ةطفاحم
 ةفطرمو افطوم 1١1 اهيع كراشو هنريدملا يبل هيديردت تادلح

 دثكم ةيرطم اسي ردر بارصاحم ءابأ ةثالث يدم ىلع نور اشلا يفلت
 « المالا دهاوفي درعكاو ةيتاشلا ءاطخالا نه رواهم هئالث بلوايب

 ٠ ةيلخاولا ريزد
 لوؤسم نطاوم لك

 مالسلل ةيملاسلا ةطبارلا ةسيئرل هملابقتسا لالخ

 م السلا دس ربي قارستلا :بفيسكل تفيمطسأ | يندملا عاشدلا لاجم يي

 هسا رسك باسسخ ىلع سيسأ نكساو
 ماسؤرو باراوولا ءالكو رشفاسن

 ةاستمسا ل ل اوس ةطس رت رحيل رس اودسلا
 ءناراوصتل رامك ططخ-

 مهنا و ءاسصسلا ةييخامو
 نادم فسهملا» يحاول مهي ابسنم لسمو
 قارتابلا هل ص غني نسل هس احم

 لطول امال دملب يغسل ١ دش 1و
 عيال امسح لالخ هيلخجاسلا رع
 لنا وارق ع نسبا ناجل ايا العلا ةيجالا

 دو ىو هسمواو لاغ رضاوم لك ف هس

 لساملا حافملا لاحم يف ةمايدو وبسم
 "دم ل باييلمملا ميقني حل لشملاو
 ك1انج 31 لكل ابيب مقادب ياحملا

 نادقملب/' لك ريزولا ديستا اخو

 تابلوؤسلا لسمتلا يصساملا ءردقلاو

 تاهيكوت نوض يو نيئارعلا لم نس

 يسع ماقلص دكئاقط سينرلا ةييننا

 هلا لوست نم لكل جدر لئاوحل لكيشس
 قارعلا ةمالبو ضال ةءاسالا هصقن

 هجوب ةيالصن مويلا فقأب يذلا ميطملا
 ىوقلا اهفرثت يتلأ تايدحتلا
 , ةيمويهصلاو ةيلايرعمالا

 ىقتني فاقوالا ريذو
 ةرصن ةيعمج دقو

 ةيناتسكابلا قارعلا
 رعرو لضاف هللاكمغ ذيسلا ىقّسلا

 هكقوب سما ةبذيدلا نوؤشلاو تاتوالا
 ةيباتستابلا قارعلا ةرصد ةيعمج
 ,اولاج قارملا روري يدنا

 ةياعرتا ريزولا ديدلا يمرعتساو
 سيولا دبمسلا اهيلوي يللا ةميرتلا
 ةدايعلا تويبل يبس ماهس مشاثلا
 ,ملاعلاو لارهلا يف ةسذقللا نكامالار

 ةهب موقي يغلا ةريخلا دوهجلا سمتو
 مهنوتوو ناتسكابلا يف ناميالا ةوخ:
 رعلا بعشلا عانبا عم ترشلا

 ةجه :
 يب ةيسالسالا 0 اي

 .اهتاسدقمو اهدوحي

 0 نه دنرتا ءاضعا ريعغو
 ل

 يلا ناودملاب ديدهتلا
 1 0 8 نأ ليدكؤم نقكلا
 نم لات نا سب يفمشا اهماه تببلاتت
 نولظمي نيذلا ناميالا دج ةميرغ
 دهكالا رصنلا وخن يقارحلا عم مويلا

 ةينطولا ووو مم

 تالاكرلاو ةيئانلاو ةيرلجلا
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 يتنايط جماع نم

 ؟9ب هير ةطنسلام امتود [1/و ادلأ

 ٠

 ضصارفلا
 تليلبات

 يوسمتلا بيردتلاو ةيلاّبقلا نودقلاو

 عرفلل يودنتلا جيابربلا نم ةديممت

 داع ةئامر يمويلم ةبئابثا

.9 

 هيمئاشلا ةيحام

 ةيحابلا ءادبا

 .٠

 لا زبسس ا رس اسم ذا ةيعتتسي |

 رسسسسلا ىويسيستتا ةسسمإ زيشلا
 ريزو مساج هفيمضن ليطل ديسلا دكا

 انبعش تايوئغم نا مالعالاو ةفاقتلا
 انرادمتساو انتاريفر ةيلاع مينقملا
 لف قامبك رشلا ىوخب ةميزهلا لارثال
 نيستا عاطم صسيئرلا ديسسلا ةدايق

 ,ذيدجلا يارعلا ةضهع يباب

 مالغالاو ةذ اقثلا ريزو ديسلا لاقو
 2 : هلايقتسا لالخ هتبلك
 ةيملاعلا ةطبارلا ةسيئر انانوج يب اهاب

 ديسلاو ايلاطيا عرف ةيرحلاو عالسلل
 ةئجللا سيئر ويسام يتنامم يد
 لاق مالسلا لجا نم ةيبرتاق ةيز اعلا
 نومطحيس نيعاهملا قلرعلا مامسا نا
 ةنيكيرمالا دوبثحلاو رشلا يول
 امتقرا لتحت يتلا ةيستطالاو
 ةركنم ةميزه اهب وتعمل انتااس دامو

 ىلع ناودعلاو ةنرانلا تلارا
 نونمؤلا رسننيسو انندايسو اممرا
 ,رلرشالاو رفخلا عمج ىنع

 سيئرلا مهسلا ةردابم نأ فاضاو
 ادم متاقلا

 ا با

 ءنشأإ دحلو ١9417 ماع

 مالسلا ديرب قارحلا نأ عيمواو
 باسرع ىلبع سيب نيكياز فوشملا قداعلا
 لمجي ال يذلا مالسلا ديره ,. هتءارك
 امرطبر لا اما ةئوكو ما يساللا

 نوميكتسسي ةيصرخ مهريصم
 ءاقاباو ةيبرملا ءاذبا اهلدخ م

 نيداسلا تاسدقمل .يكيرمالا قالت
 .زاجحلاو دج يف

 مويا ةفايثلا ريزو ديسلا راشاو
 ع 7 0 هنا يلا

 ديياسعلاب

 )قسري هللا دبدت يكذب

 :رارقلا

 ماقك مارا

 نالسسسمستا

 تيوكلا ةءادب ةمكحم.

 ماقا تيرسكلا نكسيو يرجاسهلا ريهب هللادسبع يثان ديسلا هيقع ىهدملا لا
 ارملا ىوعدلا حلا 1
 اع لكن تيوت وا 045 0 رايس هنيكلم نايا اهيل بنطيا وده

 1961/1/1 مرسي 3 م هيمي د
 كلوب ل سهلا هتميللا اوهبحلو ير

 3 :بوناكلا قو انلهو ايبا ىوهدلا رقاتت فتوس مكروسب-

 ناسا

 ثيوكلا_ةيصخشلا لاوحالا ةمكحم
 ماقخ+ 11/11 :قيراتلا»* مشرع ٠ رندعلا

 يف ةيصخشلا لاوسسالا ةسمكعم تلكشت
 قازرلادبع باهرلا ديف ساطرق ديبلا اهيضاق نم 5١ 1 ت
 تالا اهرارن تردصاو بحشلا مساب ءافقلاب نوناملا

 يناحملا اهليكو /يوابرهلا دومحم قاذرسلا ذيع اهم :ةيبعدمملا
 .يسح يبيع ليم امبسا :هيلع ىمدملا ينانكلا دجام

 .اعرش اهب لخاد يقنا اهجيزوه هيلع ىغدلا نا ةيمدملا تغدا
 تيلط اذل.نالا دحلر اهجارز نذذم فافزلل اهبلطي مل هنآ ثيحر
 فيراصملا هسليمحتو اسهتيب قيرشتلاب هيلع ىسدملا ىلع مكحلا
 هفيلبُت مغر هيلع يعرملا ريضح مدعو اهليكوو ةيعدملا روضسلو
 ةروضخ مدعو 50/١1 /1 يف مم اهدينعب هادنلا ةفيمعب انالخا
 جاوز دقع ىلع عالمطالا دديو انلع هقحب ةيبايغلا ةعئارملا ءارحاو

 نيعادتملا جاوز دتع نمضتملا ١ ةرخخ /16 راب يف ل؟ ددعب نيعادتملا
 .امتسالا دميو رانيد فالا ةنالت لجؤمو راتين اغلا هردق لجدم ىلع
 يعل ميلست بو ءاع الا تدب رذلا ةيصخخلا ةيعبشلا مين لا
 اهجوز باسحل ةئامأ همرصستو ةمكحملا مذه ىلا لجعل. ا ربهملا
 ميلا اهقيلحت دعبد اههنيي قيرفتلا عاتبا ءاتل هيلع ىعدملا
 مكسب 4719/6١ ةخرؤملا ةسلجلا رضحم يف ةررقملا ةفيصلابو
 لحفلا اهريهم ادع ىرخا اياده وأ ةيبهذ تاعوسم ةيا اهمالتسا

 نيب قيرفتلاب مكحلا رربق بلطلابو هيلع ةمكحملا لاعوفدملا
 ىعردملل غيسي ال ىرفص ةتوئيد انئاد اقالط :رادشعأو نييعامتملا
 ىلع ةدع الو نيديدمج رهمو ديتعب الا هيعدملا هتجوذ ةعجارم هيلع
 روجاو فيراصلا هيلع سعدملا ليمحتو لوخدلا مدعل ةيعدملا
 ءراتيب ةثام اهردت رابج دجاس ىماحملا ةبغدملا ليكول ةام احس
 ةيصخشلا لاوحالا نوئاف نم ع ؟ داوملف ادانتسا رارفلا ردصو
 ةيندملا تاعماوملا نوئاق نم 7١و 151935129 14 غو لدعملا
 يف اثلع مهناوزييتلاو ضارتعالل المان ايبايع امكدح لدمملا

 قازرلادبع باهول دبع ساطرق

 , هتيضش اةلءدخ يف اهسفشا ماكسلا
 ىلا فاضي حبلا كلذ ناو

 نييئارملا بولمل رسي يدلا عمكلا لمتلا
 .مهتيضفل ةلادغ 3 نيملسملاو برعلاو

 ةيتميهلا ىلا ريرولا ديسلا ناسي
 نيمالا سلجم نامع ةسيكيرسالا
 عسا راصسلا شرفا نب اهتاءاوجاو
 قارسلا بهش نه ءاردقاو ءابنلا
 ددغ ةالو ف ببست يذلاو هلاقطاو
 تارارق هيف ترم يذلا تقولا ف مهمم
 اضهذييقتت نع نمالا صلخم رجغ

 يذلا بمشلا ةيابسحللا
 جوههصلا لالثحالا ةاطو تحت
 اكانرج يتكملاب ةديملا 4 و
 مالسللا ةيملاغلا ةقعبارلا ةسيئر
 هدوسكحلاب اهل ةملك ف ةيرخلاو
 دجن صرا شع ةيسلطالاو ةيكيرمالا
 نع ناودنلاب اهجيوطو راجحلاو
 ةيهرهلا ةمالاو قارعلا

 ةططنلا ا ةدهشللا تايالولا نأ تلاقو
 مده لالخ نم تدارا ءامدلاب اهيبديا
 ةتظتملا لع ةرطيسلا دوشحتلا
 .اهتاورثو

 2 د ديسلا ايحبو
 لج نم ع اعلا ةدسللا سهلر
 مادس فئاقلا سيهكرلا ديسلا مالسلا
 ةمدخل هتبايس تاحورطو نس
 , ةيباستالا

 نيسح مادص سيئرلا دهسلا نأ لاكو
 تيفر تاهيل اومدقا هيمتو
 رشحتلا لئاسوب ةيئاسشالاو مئادلا
 ,مدقتلاو

 رست سب تال ناد... وى
 ممل توات ناش يرو هنن

 دل اي

 يروبجلا فسوي داهج

 عيراتب تيوكلا

 صضصاقلا



 د دمسشسس مم ءادفأ كا

 ةيملاعلا ةيبعشلا ةيمالسالا تادايقلا عم نيسح ما ديص دئاقلا سيئرلا ثيددح صن

 مستلم عوضو مهشوسبج ددس ناسك اسس نسيسا اظسلا م زسانساسا

 ديصلا ركأ
 ءانمتن ال اهم ييثكلا مالسالا

 , اهتايقبسا

 مكدهاعا :هتدايس لاقي

 فوسو اهانملعت اهي نسؤتو

 .ةيذيدلا نوؤشلاو قاتاوالا

 قدحلا يلعن اذهمج يذلا هلل ذجهلا
 نال رورسلا ةياغ يف انإ مهل اهابظ نا
 تيقتلا نايل قمسو يناوطا متيقثلا
 . ماكللا اذه لبق ماطمبب

 1ذ هلوتا اس نكي مل نا ههلعو
 سفني يخاشملا ىلا دتمي نسج

 اذهوعج
 نم نورخالا هلوقي اس يلع قبطني
 نيب نس سيلو :لباقملا فرضنا

 ثباطغ نا ,نينمؤملا قون

 .قدرألا ف يا طلاس ب
 يبيرسعلا بو سقيم م

 قارفلا اهثم لود عغييرأ نم فئؤملا

 بردلا نأش نع حوضوب اقثدهت
 حوضوب اشدمعتو نيسلسصملا ناو
 نابشلاب نيستاشلا ةفص نع

 اننا حيضوس انلقو .يشاستالا
 لالدتسالا درو يقرون
 نأ حوضوب اثالو ..ةلذملا سضلرنو

 زكترسك نميهت نا ديرت اكيرما
 قأس داجلالاو ناينطلاو مللفنلا

 لماجت نكن ملو .رقفناو  حصالاج
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 1 يي
 مهفيل
 نيود

 مل[ 0-54) ماخ ظءابخ يف ننأ
 ليزا مست ةمزا مهب كانه نكي
 كمد ولو ,جيلخلا
 يذكا وه هنا متدجيل باطضلا
 نآلا ةركلا ديعنو اتفقوم لئثمي
 امئاو هفسا ال قرطظلا اذه ين نحنو

 لوق هيلع قيطخي يذلا رش نوكي بخ
 نيش اوهركذ نا يسعو م لاسث هللا
 , همكل ريخ وهو

 نم يناوخلا لوقلا ةمالخ نذأ
 ضعسم نيت مل هذه انتيؤرو سرنا

 عالطالاب طبترلا) ناميالاو عالطالا
 ناركنإ يف ةحضاو صومت ياعو
 جحلع برعلا حلس ام اذا , .ميرشلا
 اباعا برعلا تسف ام !ذاو . مالسالا
 ,هلل هاتمتن الا امم مجلاكلا# مالسالا
 ينثز انا اهب نموا ةقيدب- ءده
 يتلا ةبدخلا نكي مل ول عتقطع
 نا يئا ؛ةريمتم برعلل هللا اهدارا
 الو زيمتم رودب ئيسلسلا 0

 مهسفنا اوعضي وا مهيباع اوطنستي
 نكي مل ول ,نيملسملا قوق ةقبلع
 يبرعلا نطولا ناك امل اذكه رسآلا
 دهم حالا نا تالاببرلا لك ده
 , تالاسرلا طبهو ءايبتالا

 هللا نم رارصالا اذه اذاسل
 لك نركي نا لاصتر هئاحبسع
 < ضرالا هذه نم لسرلاو عايبتالا
 رودو .يفاهج رودل صيخشت هنآ
 رودو ةمدخلا يف رودو ةيهضتلا يف
 موهلا بردقاو . ةلاسرلا لاصبا ف

 سرع وه نم مكيط نأ . اودسف
 .نوملسم مكلكو يبرخ ريش وه نو
 اون لك يف اوياسف برعلاظ
 اقتلار ةيعاستجالا ةايسلا
 ةيسبابيسلاو ةسيركفلاو
 سيل ناديم قبي من .ةيداسصتقالاو
 , موهلا دانملل هيف

 سما هلابقتسا لالش هتدايس لاقو
 نوناقلا نمض جيلاخلا ةيضنا الرا ثحينلا

 ةبسنلاب مهالا وه لورتبلا ناك نا

 و4 ٍ م باصا اودسم ام !داوو مالسالا ١ اذا برعلا نا نيسبح مادسم لئاقلا سيئرلا
 ى.هل

 ال نوديجلا ةاتبلاو نوديج ةانب نحنف مالسلا ديرن اننا نيسس ماد دئاقلا صيئرلا ديسلا فاضاو
 ديمتسن امدنع ءانبلا ةميق اه نكلو .حالبسلا مادخشسا نوثهستسي

 اذا انتا ىلع مكدهاعا نكلو .حالسلا مادختسا لهستسن نل انذأ ىلع
 اهقرمت يتلا يمالسالاو يبرعلا فرضا يناعم لكب قئاقنس انناف حالسلا مادختسا ىلع انررطشا

 نزع ناك امهم نولاخلا مزهي
 ريزو لضاف هللاديع ديسلاو مالعالاو ةفاثثلا ريرو مساج فيمن فيطن ديسلا ةلباقا.ا رضحب

 :دئاقلا سيئرلا ديسلا تيدحس سعن يلي اه لرأ

 اثيذحف ةقيتس نينمؤم انك اذاف
 هلا مدس هللا ناك نم حلصلا نا

 اونوكيل
 بيطلا ا .رداشلا

 هدازا يذلا مالسالا وه اذه لش
 5 ةيرضبملا يلامتو هناحبس للا

 , هللا مرك يتلا ةورثلا هذه له
 لساملا ضراو يرمي ضزاو بزهلا
 طوب مان " نب: قودجي١ له
 ءزج تومي يذلا تناولا يف ةيفيتلا
 ايموي فولالا تاثم لب تارشع

 ويشلاو لافطالا نم
 اعرج ترمي 5لاجرلاو ءاسنلاو
 .نيبرلالا فودح ل دثبلا ل سانا
 دودح ف افوج تومي نم كلانهو
 , ايقارفب» نيدعيالا

 ,.امشيا رطكلا ىلا يدؤي يذلا رشاكلا
 داسقال اجدين نوكي ييالاق
 فدهتسي نا عسرالا لظيستا
 وأ .. عسوالا ( ىلع ةلفاحتلا
 , عسوالا طهصللا حلسنلا

 يناوخا عوضولا رهرج وه اذه
 تايعرفلا نح كلذ ادع اب لك امإ
 . لالا اذهت عبات وهف

 برسملا ييوتسم شع اذعغ
 ييودلا يوتسلل ١ نه اما .نيماسخ)
 .مايع ماسق اضيأ كلاتهط
 بترن نأ ديرث 3 مالكلا
 نا دسيرت امناو ,يملاعلا حلملا
 هاجت ةيناسنالا اننايجاو سرامت
 ابو ,هليقنف اصيصم مبقتعن ام
 . هضقرتف الطاب هدقتمل

 يتلا هفس ةيلود ةيعرش ةيا
 نأ نكمي فيك .اهفع نولدحتي
 ةيعرشلا نع ايروس مانا ثيحتي
 ةيهرشلا مه اوسرتخا لظ .ةيلودلا
 وملا وبيض اذه 5ةيلودلا
 ( نم جرخن امدتع يرهوجلا
 . ةيئاثلا ةطقتلا يلا يلوالأ

 ةيلودلا ةيعرشلا ديرث نمحن
 تحن نكلر يلودلا نوناكلا ديرنو
 تحن سيلو موهلملا اذه ةميخ
 اذهل ةحيحبملا تاقيبطتلا ةميخ

 , برحلا مكلف موهفملا

 مهيطارا تثزج نوملسمملا ملل
 تلار امج مهتاورت تبهث ؛اورسعتسا
 تيطتلاو مهرافللا تثزب بهنت
 تبمتغلا موهلملا اذه تستو
 امو بصتخلا ثئاز ابو نيطسلف
 ةئاهالا نهت هحوت انإلاسن تلار
 يداسعتلالا لاسحلا نسهدضيو

 نهيرقي ال يوتسم ف يعامتجالاو
 لزي نا نكني امنأو ناميالا ىلا
 ,هللا حبب ال ةليذرلا ىلا نيهمبادقاب

 شرا نم ناكم لك  اده هيرجيو
 يف كلذ يف امب ييرعلا نطوسلا

 ظنحعالن ايمويو -ن

 ملاملاو لب نورتو ىرنو نوطحالثو
 بعش لا ةئاهالا هجوت فيك اميمج
 نيطسلل بعش ,هضرا يف وهو
 . ةنس نيمبرأ نم رثكا دنع مولظملا

 ةيعرشضلا هذه قبلعت يتم
 نوناقلا اده مرتحي 6 ةهلودلا
 64 هنع نوثدحتي يذلا لوذلا

 اومرتحي نا اوبفرا اسم اذا

 دبع

 ..ابل اولاق اذإ؛ةيللاملا ةيبعلا ةيمالسالا تادايقلا لوالا
 :مهل لوقن ندعنف ؛كلذ دعب نيطعسلف ةيضف تحسن مث .لودلا

 مرتحت نا يخبني ةما لكو ..انل ةبسنلاب مهالا يه سنقلا ناف مكل
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 مهتلدسلسا عونو

 يودلا نوناقناو ةينودلا ةيعرشلا
 لك اوحخحمي نا

 الاو .مهثواسم لثو مهتافارهذا
 ةيابح هجاوتل دوعت كلذ لدم اثئاقا
 ةجودزلا تاسمايخلا مادختسا
 يلودسلا نوناثالا نا ىرتلا دومنو
 .ءاطغ ضخم

 قفرعلا ري 134 عوضوملا انه لإ
 سيلا هناك كلذ ؟ةعقنلا هذه ىلع
 لوشنلا ناب يري قارعلا نال طق
 ًابهتن ال سائلا لوقع ىلا قحلاب
 سرف عيتلنت امثاو اعثاد هناصرق
 اهمدختسي نأ هرخلا ىلع انايخا
 تستفن ا داو .نالاف ,قعسلا ىفاولال
 يبرسللا ملاعلا مامتشا ةمرف
 هنأ نيملسألاو ءبرمنا يلعل ةالطتملاب
 ةاداملا مهاياضتا اوحرطي
 ةزيكر نوككل ةقطالا
 اك ةلبافلا ريغ اياضقلا
 اذا :ىلوالا ةلطقنلاب اطايترا يبرعلا
 .. مالسالا حض برخلا حيض اب

 ذمئاط ببسلا اذهل سيال لوقا
 يتيفإ الا نال اهناو
 يزيلتجالاو يئيصلاو يشرثلاو
 اةسيفلا عافت مه ءالؤه سيال
 مله نمد, .حضالا سلجس يف نومثادن
 ءوتاهن برعلا نحن مهتلا
 ةلاد مهل سيئ 5 اناياضتا ارشقانيو
 ةئادلا ,ءيتب لك ف ءابرغ مه ,انهلبع
 لنبتي مهلطنم لعمجت يتلا [ديحونا
 نم رج اننا لونالا وه انببدا نم

 لكك ملاعلا لمشت ةيئاسنإ ةظاع
 لمجي امانزذ عضن نا انبجاو نمو

 «قوتمسنا هذه نوسرتسي عيمجلا
 نوناثلا اذه نوقبطي ل ةمدنعو
 مهربتعت كلذ دنمف 1 ىلع
 نمو :مهيذ قتن و نيقيزمر نيبانك
 نا فيري يذلا نا ىلع رارصالا انه
 نأ هيلع ةقطنللا نوؤش 3 لخدتي

 قطنم نم عوضولا: اذه ىلا لدي

 عم نسنو يلودلا نوناللا مارتحا
 نأ مهيلغ نكلو :نوئاقنا مارتدعا
 ,وه امت يلونلا نوناغلا ًاوئابطعي
 اذاو ؛اهتايفبساب اياضقلا ىلعو
 الوا ثسبنل ال انل اونانأ
 مث يلودلا نوناقلا نمض جيلخلا

 كلذ دعب ةيملذ ثحين
 ,لورتبلا ناك اذا مهل لوقت نحنن
 صدقلا نأق مكل ةيسئلاب مهالا ون
 ةما لكو انل ةبسنلاب مشالا يه
 ..اهتايقيسا مرتحت نا ىهبنه

 لثمت
 يتاوخا لرقلا اذه يو :انتايقبسا
 ناس نتمؤم يك اننال هلوقث ال
 نوسسؤس نهنط ةيفارع تيوكلا
 تنبح نا قبسو لئالدلا نم اثيداو
 ناك كلف ؛:عوصوتلا اذه نع مكب
 ةيروهمج سيئر سيلو اكلم يراغ
 هانال ىتتو :نيسسح مادص لثم

 لصيف لاملاو ,ةلوقنا هذهب كسمنم
 يل ةيقارع ةلود لوأ ينام لوألا
 نع لزانتي ملو تام ثيدحلا رسعلا
 قيدسص ديعسلا يرونو  ةلولملا هده

 نييكلارملا ضمب هيمسسيو برقلا
 «تيم هتزلرب كلا هسعر

 .ةيلوقملا هذه نع لزانتي م ارتلكلا
 هل حرط رخ) ناك 1428 ماع يلو
 يدنا دارقب فببح ل تيوكلا ةدومب

 ريزو روضحب ايقرت ل دقعنا
 ريتبول نوع اتيرسما ةيجراخ
 مساق ميركلادبع ءاجو سالاد
 ررقيل يتيفوسلا داستالا قمدسع
 مسقب فورمملا ضروتسدن# هرارل
 ةيماقمئاقت ةرصبلا ىلا تيوخلا

 ماسع ف تيوكلا مكانحح نييمتو
 تبوكلا ىلع اماقسئاقت

 يف تتاك امك ةرصبلا ىم ءزجك
 .قباسلا

 ء1قك1 ماع يف ررقت امدنعو
 تناك نأ دهب ةلوع تيوكلا يلمجت با
 بحبسلا .ارتلكذا يلا ةعبات هيمهمع

 ةئيه نم مساق ميركلادبع للمم
 فارتعالا ششطرو ةوحلملا عمالا

 .عتلاولا اذهب
 مرتحن انبا لوقن امدنع ندا

 روسالا عشت ادماف لودلا نوناقلا
 ةمالل ايلعلا ببباكملا راشا نمف

 سدقلا ةدوبف ,,يملسمللو ةيبرملا
 عضوو رارقتسالاو مالسالاو بسكم
 مدعو مارتخ-الا ىلع ةمئاق باد دع

 نيب ةوقلا مادختسا مدعو لخدتلا
 نحن هديرن بسكم ةقطثلا ءانبا
 نيرشالا لك نا راظتنمب راشنملا اذهب

 الإ ةيحضت اوم دعي نا مهنم بوئطم
 اما ,امرتخسس يودلا نوناقلا لدمج
 ةيعرشلا ناف قطنخا اذه جرام
 ةييعرشلا اهارن 1

 لياقتم لدعلاو قحلا وه ؛ةيمالسالا
 ءلطابلا

 لوق اثماما يئاوخف اذه لك يو
 شرمصت انماناو ميركلا هنأرك ل هللا

 يو ةئورملا يف 94 دمحم لوسرلا
 يو .حلسك" لوبق يف .ددشتلا
 زاجنال ةيندبملا ةبالعلا مادياتسا
 ىلع تعلطاو انأرج مث انليو بجاو
 ,رفآلا اذه

 ةسدخل اميرقت ةرطخغ ةيا نذا
 اهرثون * نا اتيثع مئضدابملا هذ
 ما ةيسايس ةنورم تاك ءاوس
 ةلامع ةيا نكل .مييش يأ ما ادفص
 مهلارها نم اًنءادعا برقتو اندمبت

 ول يتح اهضفرن نا يفيني ةريرشلا
 يش اذهو ..ردصلا ىلإ عدلا ل انضخ
 يلع نأ :لوقن اذه خمو انميمصت
 لع برغلل كرتثا نا اهرهغو اكيرمأ
 نادبللا لاو . مهلا اميذ مهلكام
 نم ةنتورمل ناديم 1
 ةيفيثكلا ءهلهب يردلا ناديملا
 .ةريرشلا

 نا ؟ يلودلا نوناكلا وه نياف
 هب بهلتو «طوسلا» عفرت اكيرما
 ,مهدبعتست نا اولبلا نيذلا روهظ
 ةمسا اذيش نالا دعب مرتحا لهغ
 ةذه نم جزخيو نما سلجم رار
 نا نكمي فيك ..؟ةرذكلا ةناتنلا
 ؟تارارقنا هذه لثم مرتسحا

 نلبعت يتب تارارخلا مرتحا ينجل .
 اذه ْنِم 3

 "شوب ىلا ةيباق تحبصا اهنا
 نا يلغ امامت متعم ققتا يتنا

 اه ديري يتلا ةوثلا ناف هسشن تقولنا
 ,ملظلل تعنخ اهاذأ ةوق ثسيل هللا
 موي ذنمو نآلا ةلداعملا يه هذهو
 هذه ناع ريس اذه انموي ىلا م7
 متناذ خيراتلا اذه لبق لب ةلداعملا
 يكل نوئيهب اوناك ابدثغ نوركذت

 نأ اهيفكي اهنا تدقتعا وا تلوح
 نحذل ,ةيوهنلا ةلبنتكلا كيلئثمت

 فكصن قرص نا ناعم نورداعت

 يدلاواسيت ريخ يق اككي ليكارشإ
 ..ةيلاحلا ثادحالا قبس

 لبخ انيلع ةكرفملا تحتف دقل
 رومالا تروطت من عثكي تقولا اذه
 .نايا هيلا تروطت ام ىلا

 ين عافد وهو مودنش وش بآ؟ نذا <
 نا انناكماب نكي مل هنال تقولا سفن
 نم علعتلام مزج ىه ةدعاقا يقبن
 ناغ اهينع د ماحب ارمبلا
 انل نيحلاص ةوخأ اونوكي نأ لما
 رماثلل رارشا ةدعا3 ىلا نوحتت ناو
 ثيوكلا نا مكضعب لولي دقو , اذيلع
 تناكو كلذك يه معن ؛ةريهص ةلود
 ةلود اهتكنو ةربخص ةلود اهمسا
 ةيبيرختلا اهتايناكمل ف ةرهبت
 دجيت الو ةيسايسلاو ةيدامتقالا
 ةيهبرملا لودلا نم ةدحاو ةلود
 :اهتوكلتسي يتل# ةورللا كلثمت

 بيرختلا ىلع نورمات مهف نثاو
 اويدختسا دقو .ماذيالاو ءارشلاو
 ال نحنو ءاجامصتلا ىلا مهتوق رم انبع

 ورمدع مصذلا ءارشو بهرشتلا ربتمث
 انكونق ممتمب مهائهباج دقف ةولا
 اومرهئسا دقق نذاو ,رشابملا
 لحد اتمدخغتسا دقو مهتوت رعتع
 سيلا ,.,داضكا لياقما ةوقنا رمثع
 نآلا نورتشي امدنع ةوق رمد وغ
 ناك لهو ؟لودتا ريكا تاوصا

 نكي عل ول لسع يذلا لك لصتيس

 ادالو ؟لورتمااب اطيترم رمالا
 نم يناثلا لبق قارعلا ىلغ اورمأت
 وصوب عطري قارعلا نأ كلذ با
 سدقلا ناو ةيبرع نبتعسلفا نا
 سوكلاو نيفعسسلف ناو ةسدستم

 لاخلا ىلا اودوسي را يعبسي
 لقبت هيلع اباك يذلا ..يعيبطلا
 نا لوقي قارحلا الو ,لالتخالا
 نا يقيني هللا نم ةبه لورشبلا
 اكيرمأ ناو سادلا لبجا س ممختست
 لب لورتبلا ىلع رطيست ال نا ينبني
 يرتشثو اهييبن اهبعم لماعتل نأ
 لورتبلا ىلع رطيست نا انا اهنم
 مهنمو ملاصلا ىلق رطوست يكل
 سضوفرم ادهف نوملاسملاو برغلا
 ماغ نم طابش هابلت ام ادهم

 مالك وهو ,ندرالا ين (ذذ50)
 نم ةبيرق ةئاح ىلع هانلخ بوتكم
 ببي نيطسللا نأ انلق ثيحح سدقلا
 / نا بجي اكيرسا نا انللو ررحت نا
 نا ينبني الو : لو رثبلا ىلع رطيست
 اقثا اندقو (ملاملا ىلع رطيست

 رومالا هذه قيقححت يلع لمعتس
 لاوما ف قس ءارقللل نا اتلقو
 مالك وهو انمالك وط اذهو ءاينغتلا
 , هلع لزانتد نل

 نوقثت الاءبرحلا ديرز ال اتنأ
 نحئنف ؟ هبرسلا ميرنال اذثا يشاوخإ

 ل ءانبتا نقي نمو نودي ةاقب
 يي هنورثا ام شكو هبورحلا لهستسي
 انمنتيبا دقو .نمن هانيثب دادفب
 اقدشفو كلش نيرعف يشاملا نع
 نسم نآلا ربتعبو دادلب قدنف همسا

 دقو .ةثلاثلا وا ةيناثثا ةجمردلا
 اذه ءانب اندغا ثيح اضياأ انرهع
 .كدنب قف همسا يذلا قدنفلا
 ناجغب قيدنل ىلا اذلوريض لسرت امكو
 هلسرت انيتأي فيضلا ناك امدنعو
 راجحالا ءذه نا هل لوقن ناكم ىلا
 اهنا .هنع انئاسي امدنع لباب يه
 سشرالا ىلع ةرولتم راجحا درجم
 راجحالا هذه ىتد ائينب دسلو

 نم ربكالا مستقلا ناكو ركذي انيس
 رتص مههوجوو ءايفاض بعشلا

 ببسي مدلا رئاقب نوباعم مهئال
 مانبا نب )9+ وى ءاثفلاب سقئلا
 ةرابغ دادنب تناكو نويما بمشلا
 انينب دلو .. ةئمهم ةرهبك ةيرق نع
 نآلا هنورت يذلا ءانئبلا ده لك
 ضرتحلاو ففتئابو لابللا رهيعب

 نرئهستسي * حودجملا ؟اخبلال -
 ةبئيتا ام نكلو حداسلا مادختسا
 سل اليس. هتا ؟ كيعتسن امدتع هذيلا
 ةيرحتا ةنمجاق ساسا ىلع الا ديضي
 ولسا امديكعو قحلاو
 ءاوينت ىقيت نل ةدغاقلا
 4 يه يداملا ءانبلا ةميقف يامل
 يهورلا ءانيلا نم انعم ذخاب نأ
 , ناستالل

 لهستبش نل انشا للغ مكدشاغا
 مكدهاعأ نكلو حالسلا مادختسا
 يلع اشربجسا ايم ؛نأ انتا ىلع
 لتاقتس اتئاط حالسلا مادختسا
 يمالسالا فرستلا يناعم لكب
 ب ع هؤنو اهقرمت يتلا او
 نونادجلا مزهي فوم ..اه منعا
 خعوضو مهشويج ددغ ناك امهس
 , مهتحدسا

 نإ برعتت كرت ول يباوخلا نال
 نوكي امدنعو مهلتاشبم اوثحبي
 ةمدقملا يو نجيدج نويشحملا برعلا
 نس اريثك ناشف ةيدومسلا مهنم

 .لمحتس

 هذه ف اهسفن تسكرا نا دعي اهرم
 امدتع مهدحأ حبصاو (ةلاحلا
 حمي نا رطضي اجابه حرصي
 حرسي امدلعو ماسلإ ف ههيرمل
 مهل حممي نا نولجخي ال مهريبل
 , ميرصتلا اذه مهرينع

 لبق هثا نوفزحت نسبت متناو
 ..ةبعكلا ضرا ثلتحا انرق 6

 مث ةبمكلا ماجتاب ةهربا برتللا
 ةراججلابو ليبابا ريظي هللا هءاج
 : تصقعك اولعجي ليجسلا
 مل كلذ دعيو ائرف 14 لبلأ كلذو
 هذه لتي نا ىلع دخلا ؤرجب
 اذهو ..ةتمدم نآلا اهنكاو نمرالا
 نيملسملا لك رعاشل زازفتساو ملظ

 صضرالا ف مهثم دوجوملا سيل
 زاجحلاو ةكم ضرا ل وا ةيبرعنا
 ,ملاعلا ءاجرا لك يف امذاو بسقف
 بلطن .يتاستا ريغ فوم اذهو
 هللا نم نوملا

 ةئاسلا دحا هلاق اع لوعو
 جحي ال نا اوبل مهنا نم روحا

 بارح تحت ماسلا اذه ساتلا

 سيئرلا دوسلا لاق ناكيرمالا
 نا ةحيصنلا ينم مئلبق ذأ  رئاقلا

 ملظلا مقر نع اوردعب نآو اوجسيألإ
 يمارألا يف مهو رارشالا صفرو
 ,, ةسدقلا

 مكدوهج يف كرابو هللا مكابح

 .رقيو رشلا دهبي ىحسم يا نأ
 ا ةويزسي ىعسم وه ريشلا
 يو ..ايسرم اي .لاعتو ةياجيس
 يملا ناسا
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 نيسدح مآدسف سيئرسلا ديسلا ىلا ديياتو نسمات تايقرس يف

 ةصاسخشلا هستفضو يبسخت ةسيمب رست تاسظسنيو تاداسفنا
 از سفسلا دس لاستقلال اسف دا دسعتسا نلعتو
 تايسظممو تائاثتا تردح

 اهقوقو هيقارحو ءيبرع ةيريهامج
 دتاقلا سيئرلا ديببلا ٌمدايف ىلخ
 هوب ةغاحبتلا هتمقو ف يسن مارس
 ةدوحو نييئيرمالا يبل 0 ع 2 ىلا ١ ةارعلا

 ديسلا لأ اهوينر تايقري يل اوينحو
 مومص نيس مادم 0
 رسئعد يبالا يقارعلا بهش و
 اهدا ُْ ل لماكلا مهنسايفب
 دمع ةيبرعلا كيذلاو ٌيازملا ىعرا نع
 ,ةارعلا

 بالطلل ماسلا لامحتالا دكاو
 هشوسقو ةتيفرب ف ييئابوسسلا
 دص يتارملا بمشلا عم ليسمع الل1

 ةيبوههصلاو ةيلايربم» ةسمجهلا
 سلس تارارخ نيركتلسم ملظلا ىوقو
 اكيرمال ةيلعم عببصا يدلا نمالا
 د ةيناودملا اهتاسايسو ؟هئاطلحو
 ,ةيبرمتا ةمالاو قارعلا

 هبالط دادنتسا نع داعتالا ربعو

 يا درل 2 3 نلدوسلا بابشو
 ةيللاعلا ةيلايربمالا يوتلا ص ناودع
 ووتر ةلادع ب ةيكيرمالا ١ برصو
 .قيلشيا قارعلا ناودع درعا

 .نيططسلل ةيلطل ماعلا لاعتالا رععو
 ةبلط نماشت نغ ,ةرصبلا ةدهؤ»
 ةيث دبحلا ةذيرشلا فلاوملا ميم نيلطستن

 دم سمح مادنص زئاقلا يسيئرلا ذيسلل

 لايدا رجس يثلا ررهلاو رقكلا ىون
 نود اهراكوا لا ةروجدم ةسيكلا
 ,ةعبجحرا

 دسيسلا ييطسلب ةملط دذهاعو
 مهتيذرب يف يسح ماعم دئاقلا سيثرلا
 ضر داهشتسا عيزاشم مهنا شمل
 قارنا يع دودلا يف ةراشالا
 تاد ما نقبتف ةبيرملا ةمالاي مدظدلا
 .ةدلاغ ةيماس ةتاسبرو ةقيرع ةراسح

 نيحالفلل ماعلا رات#ا دكاو

 يحالل فولو هتيقرب يف ييربترالا
 قارعلا بسش عم ةيالمب ايرميترا
 هجيب هدومصو هبدعت 0 لسابلا
 ةرع ل اعاذد ةينايربنالا ةمههلا
 ةمالاو ميطملا قارعلا ءايربكو ةمارتو
 ةديجسملا ةيبرملا

 يك راصتقالا راسسلا, داحلالا هدنو

 ىون همرقن يدنا رثاجلا يناودملا
 لاقشاو بنش لع ناودصلاو رشلا
 نوكبس رمتلا نا ىلا ارهشم ..يقارعلا
 هيوعب نيتيسداقلا لاطبال ادرتمم
 لااعت

 باسبش ةيتزس يف ءاجو
 نيا اه# 7 ةيميظ الا
 نضرا نم .,دبامحلا نيدقارلا نبأ اي
 دايو ةييوم لك نس ..جاربملاو ءارسالا
 نيلمسلل ماثبا لك نم , ميمو ةيئرتر

 مكيدبا ىلع دثب نيرباصلا ةلتخملا
 كيبو ميمهتو مع ىد للعم ام قكبو
 نم اهتتايصو ةيبردلا صرالا هدابس ف
 .مهتا دمتعم لك

 قارعلا ماسمل ماعلا نايسئالا دهاغو
 ديسلا ثايئارعلا تادرحاملا مساس

 نكي ناب يسع ماده دتاقلا سيئرلا
 بارثلا ظفح لاجسم لك يف تاقياسلا
 تعفر يتلا مى دادملا ةنايصو سدقملا

 'راصتنا نيدءاطلا ةهساوم يبا اهتيار
 ةيبرعلا ةمالا ىوقحل امارتجاو لدملل
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 امتجا بله هتيقرب يف داحتالا دكاو ُ

 رما لك نا ةيدا هتاكالخلا 0
 قدنخ يف ىوكتس ةنمؤم ةيئارغ
 اعردو .. شانلا يدب يب لتاقت ةلزانملا
 ,4ادغالا ماهس نطرلا نع دمعي

 ردئاطلا سيترلا دوسلا يقلتو اذه

 2 ديسلا نم ةيقرب ناصع مادس
 ةرهلا ةسسؤلا سيئر رويصنم

 بئاجالا قارملا فويضل حاملا '
 ببيع عابقبلا وا قارسلا ةرئاقمب
 2 ,مهتبطر

 للا لصوتلا متي نا زل مالا نع ربغو
 جيلخللا يف تادسالا زوطلل ينلس لج
 عيال نيف نمالاو مالسلا معيو
 .يبرملا

 نوسب رسعسي بضاسجاو برسع نوسنسطا وسم

 مادص كئاثلا سيئرلا ديسلا يفتت
 يلردلا فيض ةقئاغ نم ةلامسر نيسح
 اهنا اهيل ثدا نترام تربوي اللا
 جيلطلا ةبزا ي ةنماكلا رطا 3

 لح نا لجو عل ل قي نا لج مألا ىلا
 ال اهنا نترام ديسلا ةلئاع تركذو
 رصتلا ماكد» ىلا بتكل نأالا ةليمس كلمت
 بص لربع ةيئاط ضيبالا
 نو دضع الا هارآ مهتيعا
 زل ةمزالاب لدعم ةيجرافملا ةسساهسلا

0 1 
 نم ةلاسر هللا هلففيح هتدايس ىقنو

 ىدنبا اهتارك امابس يشهتنجوالا نطاوللا
 متيمطلا ىلا ١ عم هفطامت اهين
 ةروص هللعو دبلمل ين نا اكقاق ةلداملا
 نكتللا ةرابخو د يه دمقن ةدحاو
 هللا ةكيشم

 1 يدئه روسداورب

 زايجنالا ودع ةكرح

 ”تاوقلا درطب ةبلاطم'
 ةيبرقلاو ةيكيرمالا

 روستوربلا دكا - عاو - يهئادوين
 ةطماجب نإ ةاكسالا ليج غنلس ثيجراه
 لود ىلع نا دذهلا ل ورهت لئا رهاوح
 اناذثا اوهجوي دنا راجعدالا مدع ةكرح
 ةيبرفلا لوملاو ةدهاملا تايالولل
 ةيبرملا ةريزجلا نع اهتاولا بحسل
 ,. جيذطلا ةايسر

 حيرمت يل ليج ررسنوربلا لاقو
 يف ةيقارعلا «ابنالا ةكاكو ةلسارا
 مدع ةكرخ لود ىلع نأ سمأ يهلدوهن

 ارهجوتي نل راذنالا اله دميو زايمسالا
 , ةيهرهتاو ةيكيرمالا تادلثا درطلا

 1 ارغب سلا . كثاولا نا لاضا
 نع برحلا حبش داعبال اكيرما لع
 ىلع لمعلاو ,, اهم اهدي عظرو ةقطجملا
 .. جيلخلا يف عضولا يمطس لح داجيا

 ةكرخلا لود تمس نا اا
. 3 4 | 

 مما اما برها ناو .. ةشهدلا

 ام وسبا نوكيس ىتساذ نا 1
 .. اهتايح لارش ةكرحلا لود هت دهس

 ازسكرم ؟*
 رومنلا مالتسال

 ةبئكرخلل ةمباتلا مالتسالا زكارم
 ةبارث رومتلا قيرستو مينصتل ةيقارعلا

 نم رشع سياكلا ةيافل نط فلا ؟ ٠
 .يلاهنا لولا نوناك رهش

 ةكرشلا نا ضوفملا ريدملا لاقو
 ازكرم 8١ ربعو اهلمغ لمعاوست
 ءالبركو دادخب يف اهتايه مالتسإلل
 02و ينايدو لبايو
 مت ام ىلا ةطاضا
 مالثس# ةيئاملاو ةينفلا تامزتتسملا
 ,سقوسلاو نجعرازملا نم لصابملا

 ازكرد ١١ تايه ةكرشلا نا حعواو
 يضاملا ماعلا نمع ةدايير مالتسالس
 روسللا نم عقوتل» مالثسا ةثيهتلل
 ةرفرب رشبي يدلاو يلامعلا مسوملل
 ,ةريبك

 هئبحت يدلا رييكلا روقلا ىلا راشاو
 ةيبركمب ةلئدم ةيرحسلا ةسايملا
 نيسح مادج دئاقلا سيئرلا ديسلا
 كبذ رثآو رومثلا هارش راعما ديرعتم
 يلع نيج اهتلاو يعرارنلا ريلجت يب
 رييزرعتلا حاستبالا نيسسحتو ةداير
 ,ينطولا راصتملالا

 ةكرشلا نا صوفخلا ريدللا ببو
 ةفلبكمم تاوممم رومتلا عينستم موقتسا
 يرستبلا نالهتسالا صارغال
 مارمل ١2٠5و امارغ 50+ ةير تاودع
 ةيذنتلا عباصا ىلإ ةماسا مفع او
 اماربط 8٠ ةمبر مسمسلاب ةيسردملا

 ممك ١و معك © ةبر يرطا تاوسو
 ةعورمم تاودعو بئاوشلا يم ةاندم
 لذ ةيسضطب مسك اره ةبر يوملا
 ةداعا صرفل صاخلا عاطتلا عبامم
 ةهييصت

 سيئرلا صلمشب دباجغا نع برعاو
 اب اريثك هنا ادئزم سسخ مادصع دئاقلا
 دئاقلا سيئرلا ديسلا فرعي هتام ملجسي
 .نادطا اعدو هتدايسل اك هقبابي هداولا
 ءاهيعا لمحات يف هن داهسب لعاسيو كرادي
 ,ةيلوزيسملا

 ةلاسر دئاقلا سيخرلا دولا ىقتو
 يزارحلا نسم- يلع بلال عيشلا نم
 ةيهدا اهنمط نميلا يف زازح نم
 ارهلا هيمشلاو بئاقلا سيئرلا نيسلل
 2 هللا بتجي نار زدلاو رهئلاب
 شيميل بورغلا تاليو قارفلا رهذطلا
 .ءاخرو رارقتبباو نماب

 نسيلا هانبا توقو بئاغ خيشلا دعو
 يف يتارعلا بعشلا ءانب) مهئاقشا عم
 ةهكيرمألا وزنا تارقل مهيدصت
 دجن ف نيملسملا تاسدق#ع ثسئدل
 .زاجسلاو

 دئاقلا سيئرلا ليسا ىقلت امك

 وطن دمحم جاف يمنا يتطاول
 تاتبلث ةيوتاثلا متادح ةسردم تايئاطو
 نم تاحيصنلا نميلس 0 ميراج
 هيه نفطسم حاسم ةينيطسملتلا ةنلعا 31 ين يتركلا ةفافاتس
 دسم زوذخلا ذيع لالطو ناميلس
 يننادومملا نطاوملاو و نامع نم بنجم

 ينسيلا نطاولاو +

 هيرسإلا نونش اولا ربعي
 .ديدمتلا | مهب اهجعأ نع

 مهتتاسر
 ديسلا

 دئاقلا سيئرلا ةردابم
 انراجتلا لامعي ةماهلا ةباقثلا تيم»
 ةردابم قيقشنا ينادوسلا ا

 نيس مادص ىسميئرلا
 نيناضتسملا بناجالا جاهلا تامسااب
 يف ءاقبنا وا مهئانلب يفا ةرداغملا+
 . :ر بسحو قارحلا

 اقتنا تقسوو هتاتنن ةلسبر
 ,لامفلا تبادل ماما دادلالا سيكر
 ال يرام اًهسيئر نم قارصلا
 هلاقلا سيئرلا

 لساكلا نادوسلا علاسع هقوكر مدجو
 ةبصهلا ةهجاون يل قارملا بعش

 قارعلا ىلع ةهئويهصلا ةيكيرعألا
 .ةيبرعلا ةمالاو

 تايلمع ديعاسصت
 ( لالا ةسدصلا ىلغ روشنملا ةمتت)
 نوينيطسلللا نومطاون أ ىدمعتي ٍثيدع
 ةراجحباب ينويهصلا ودملا تاوقل
 يرسبلا راصحلا هيلع ضرلو
 يرمبلاو

 زئيرا يشوم ودسلا برم ريزج حرمو
 ةيعامجع داعبا هتارارك ذختهس هناي
 ةمبرا دامبا نع نالعالا بلع ةذيدج

 لح امك لؤالا سما موي
 , مادغالا ماكحا رارلا همؤغ

 ف زئير' لاقو
 (0٠ سنا عيذلا

 اتتالا رصاشع دمع مادعالا
 خَ اذا

 نع لوالا سمل نلغ# دق رثيرا ناكو

2 
 لت بونج اف برج ارطؤم ةتيأ

 لابكا

 ةعبرإ درطب رارق ةايطتا
 'لتلام ثا لتسملا ةزغا حاطخ

 دهاسمت, زنيرا فرثعاو
 اوه نسف .ةيديططسلخلا كوالا

 ددهو
 ها

 موقي .صخش

 ةسواقحلا لامعا ةاطو نغ اريبعتو
 لشفو هتايك ىلع ةيديطسلفلا
 ١ ةيعسملا تاءارجالا

 سدقلا نك عان دلل ةنجل

 سدقلا نه عماطدلل ةيبهش ةنحل 5 ليكتتت نع سما نلعا لامع
 ةيببلا بازمسالآو ىومللا رع نيلذمم
 تايصخشياي تاباقنلاب تائيهلاو
  نورالا يف ةيسطولا

 ةيقلارحلا هابتالا ةئاكو لسارم ركدو
 ليكشت ثررق يقلا ةمجللا نأ نامه يف

 موقتس سدقلا يما بيلعغلا
 تاطلططلاو تاءارجالا ةعياتعب
 يحوز

 دسيوهت ١ ةيدويهصلا
 مادنعالاو اهتيسوصقل ممدو سدقلا
 انهباتس رايهشماو اهتاسدتم ىلغ

 يهاجلل
 لمسلاو ةقاك لئاسولام اهل يدصتلاو
 يبرعلا ماعلا يتارلا ىضاهتتسا ىلع
 كلنل يدصُتلل يلودلاو يمالسالاو
 , تاظظخلملا

 ماثدتا ةيدمشلا ةبحلل بعد دقو

 ماسصتعالا ىلا" سدقلا نع ”0
 رئاسو ناك يف ةدهشلا

 ودحلا ويدارل ثيدمح
 يف ددرتي نا هنأ

 لش ليكدسما ل داعيالا تارارقا داخل
1 . 

 ومو سو اوي

 ناب ربلملا ةغانال نيرست
 لك اروغ دمبتس ةينويهسلا تاطلسلا

 تاولا اهبب موقت
 ةضافتنالا دعاصت نم هضملا لالالا

 ال نيطسملاف جراغ مه نم نا ؤنيرا لاق
 , اههجاوت يتلا ةنكشفا قمع نوكردي

 عيرصت يف يندرالا ريزولا لاقو
 اسس يل دولا ىارلا ةقيحم هترشد
 ةينويهص تامكنس نم تالواحسم كانه
 ةمظنع طرشع ةلنثا اهملوقا ةيباهرأ
 رههستل اهثيب ام ف راودالا لدابثت
 سعلالا دجيسملا ةمرحل اهتاكاهتنا
 ةماكار هلوخد ةلواحبو ..كرابملا
 ةولبط اب رارغ يع هيف مهتاونع
 | ارخؤرم ليلفلاب يسيماربالا مهسملاب
 تاسرامللا للا ريقطتا روتكدلا راشاو 7
 يتلا ةحضانلا

 مدا يه
 عمم لمتحم رقوصم ايا
 ددصلا اذهب ةريشم

 الزا تسبنل نويتيرمالا لا اذا هل)
 ةميضلا ةرسمل ١ ةسيهشلا
 وه لورتبنا ناك ٍلوقذ نيطسلغ
 يف سدقلا ناق 0 لا رشالا
 .انل ةيسنلاب مهآلا

 ميسلا دعو ىلا ةناتولا تراضاو
 نل قارعلا ناب نيمح- مادص سهئرثا
 اذا نكفو حالبسلا ىلا ب اجعلي
 يئاسس لكي لتاقيس هئاث اهلا رطضا
 .يمالسالاو يبرملا فوشلا

 درهما نوُيقكتلاو 6 رياو
 ةكيبح نب تارقف ةاسيئرلا اهتارشن

 دقو ىلا نيسح مادص سيئرلا
 ةيئاملا ةيببشلا ةيمالسالا تاءاهللا
 0110 نا ةيمها ىلع ةزكرم
 .يملاظفلا ناب هتدايسس دينلاتو اهتايلابسما
 مجصع ناك اسهم نونزهي فوسس
 .مهتحنسا عونو مهطويج



 ةلدبدحج ءايلشأ فشتكس

 ناسا يصب هيراقم ميك ام ؛رييثت

 لوبن .ةروهشم ةيصفشو هظرعن
 هلئثملا فما لثم كبالق بضنآ نا

 محو هيبسب نالق هجوو ,ةءالغ
 رلراشت وأ نابويل لوب لئمملا
 ملعب طيسنت هلا نوبستوزبب
 ,ةبراقملا قيرمط نع ةسارفلاب
 رلذصللا ىععب راثكبت كرد تلي -

 ارش كوتسو بتاتمملاو يقوي
 حمالم اوددجي نأ ةسارقلا ملح

 ,ناغمالا ردق مهثم لك ةيصخاخ
 دليف ربوك اردبابس ةوجولا ةريبك ”*-
 نا .لوقنو ؛هسارقلا ملعب نملت
 يفنلا جاجرلا لثب هولا عالم

 ءاماقب لخادلا سكعت
 ميلس رخآلا فرطلا نوكي نا --

 لالخ نم ىريل ريدقتلا وذ
 ثودح نوب فاقشلا جاجزلا
 هريدقت ةجرب ل فاردا

 ٠ ييسمت ربع و: كيريد وب
 دونمب نيجو نوبرفا
 عبطان هقجرد ررقي انه ل

 ولحجو .ماملا نيوكتلاو ,مج
 ولو سح ,بويبع ةيبا نم

 هلصح هيصخت بحاسو
 ماج ىل!نورخالا ليميو .ةبم

 نا اسك .دل ةلغاسللاو تا

 عابطب نولخسو ةفاقتلا لا نولي
 هسطافلا هيحاتلا نمو .

 ماطنلا نربخيو نازثألا ىلا نب
 ياتاعلا وحلا ّن

 ةثلاب نومسويي

 فرع تاومس ريثع نم رثكا لبق
 هينححتلا سوقطلا ةايسام ملاعب

 تفرع هحامت اهسرانن ناك يح

 رمهرما يذلا ريو عاببأ مساب
 هدراك تباكف يعامجلا راجتثالاب
 ويفحيلا ناحل لدكشت تيجوتسا

 نع بتاذتحالا فشكس ,موسلا“و
 محدقت انلاربسا يف هينرغ هعاشج
 نولصت حاسمبل ةيرّسملا نيارقلا

 انيكتل دقو ,ةاديقلا ميقمم
 ءاسلا نع لانش ؛«يمهسرلا تاقحلسسل

 انصحختس سيالث نم رثتا للاخ رصبملا

 بباب ةكامجلا للي ءاششا ن

 نيرو نمرتسعلا نع ديرب ام برش
 3 ١ ظل هي "“ ذه كعمل“

 لا هي» ايبا نس 0

 رسرفطلا هننراممو لكشنلا
 ردا نلاكم ىف هبيبهرلا

 هكا هي ا ع دل
 هجاوم ةبلارسا لف تاظتلسااو
 نزرع نم ريئاحا ءافبخا هلكسم

 3 خمس نا نورت ميماب جرارمو

 تداؤتنلا فني يف رسلا نع فتكلا
 رسسلا فسك ؟رخوم فد يقلا كلو
 فسكت“ مالا ءاسا بابلا غضوو
 ءانك دخا لوبن امك كلذ راك

 رمل رسم تراوش . رصالا نك صلو و بسلا ١
 داق راج  يسييورب رهيب دقلعتم يف
 هنا لوفب سسلوتلا ركرم ىلا تانث

 ١+ ل < وياقم د مهنا الا

 هصرع رثكا مهنا امك هيبابالا ص
 ةريعلا ةحيبي هيفطاملا بجامملل
 هسفاسملا بنحو

 دج يلا هيشب ظسونلا هجولاو

 عرفو ,نوسكاح بيك همجو نيعي
 سونحو لوي ليسؤلو ,بفسواع
 ربغسو ,ررقتير ناوخو ,نوسرب#
 2) لاديعالاب هنعولا اذال بخاص
 5 نكلو عجولا اله حمالب يف بيع
 بقلب وأ ةانبتالا ريثب ةسنآ ةربم
 هتهلا حده بازجا مطعم نكلو ,رظنلا
 ليعبو هتطقلاو ماكدلاب نوعتمتم
 نوفيميب نيذلا سناطشالا مهنلا

 كللدكو .بولشم وا عرمرم فنا
 اذاك امذ , ةعساولا نونحلا تاما

 ب نق
 ىهكا ةعولا 0#

 ايل ريسفب ال ركلو ةهسوملم ةيشظاط

 ,نآلا فج
 جرابضلا هجولا بحامو
 عم ةروسدا رباب نا عمات
 ةاحب هفظامب عممعب وهو ,عيمجلا
 نوتحانتكب سدلا نيرطاألا

 ةفيظلا مايا عمو .فظامتلا
 رلترب انك ,هفوخملا ةروهفملا

 لاحم لك ل نيجحاتلل تاجعاب
 ةيفلا هده نم يدذاقلا صخشلاو
 اليلفو ةطقنلا مالثعإ ىلا اريثك لمت
 . حالخألا كلب ىفشمل لمعب ام

 هحولا ىلع لزمالا نمو

 :لانيسيرب ايرويكف .قعاضلا
 نلايسؤرب سرسو ,نيرول انفوصو
 ةريمالاو سيسانوأ يلبحك ىلكاخو
 اناطنرب دهعس إو هور اماند

 .ناموني لويد «ييجميرك انانو
 عدسمب ءالوش لئثمو رباقبا ارسنو
 يدرواب يعكملا وا ةيسانب هش دحاو

 ب اسبشلا ىقلت ةعومجم

 حس اسوتلسا ًاصوهسأل

 نشم دسم ىلا لكما رم اذباع راك

 لاخرلا نس معويمخم مجان
 نوفطحم ةدييدنع يسيالفب ءاسسنلاو
 نويضكرمو بمنلا نم (وقلا (, قيقنت
 عطنا عملو داابلا وجد اه
 نأ مامر ١ ا

 دو
 نمسلونلا يم دوم تفرق

 هيبه يتدلا قاشسألا ىف دف مسن
 هعانسب هباعلا ف بلغويو .؛بانشلا

 لووسلا طاصلا ريع يج ترثبك

 عفيرت حاوكما يس دجخوصتساف قلع
 ىرسللا نسامقملا رب عملشف اهقوق
 نس رمكا نلج يصسغلا ركماو قاناكالاك
 رخا ددع عاطيباوإ اجتنس يلع

 ترهلا
 ياط بقي ملق ناكلا بممظي 1ديو
 كيلوا تورش ىأ ١ كتملاسخملا قايجا
 ىبل هيبرلا ةباعدو صاخسالا

 جيل ديما يسضوتفلا ىلع ترهش
 دعما مصل" قا كيب ظي اصلا

 هيكدنللا و يودح نود ينيحيلا
 اد اوهِبْلا رممشملا ةاسا قو

 اكو يطلاو رصسلا زابيثعا نم
 اكن دشسعو ةعيسو هكرب نو ارو

 هسورب دحاو إ دكا نانست اهيشانم

 تصعب رمآا لاخر نيناو رهنلا
 ندعو سن يبلا دكرملا ناس صقل

 0 ع هقول هيما وون ' حاسيمب
 ل1 او نولملا_تايقلا رم
 ممسدل مع ةيمد دب نب يح ناسا

 9 2 يييايرط "دن امس 5-0-7

 انا < مالا ينايعلاو ةيرسبلا
 ةكربلا

 رهو
 هل اخ تادو ةيفطبلا
 0 ايدس انسيعأ

 ع اأو يالا

 نما دس يبت توسل“

 ةوب يجي“ للم بي اذ

 ةمصعو دفعا

 ايداع هجولا نوكي ديف ,هههجو ل
 ا ,.فيالا قف رشم اب كلابش نذ الإ
 ثرممآالا تركظنف ,سممملا وا مقلا

 نوبعو هلوجحتا ةينباحلا ناب
 رفشو حمالمو رولياب ثسارملا
 هحولا ل وصع , ادكهو نادسورب
 ىفكي اذهو ؛رظتنلل ففلمو رزان
 يعاسجا هحولا اده تحافو

 بحبو نامشلاو بالفشلا لا لعن
 هعاذدخ لهستو هشون جابمببسالا

 . اه ةريصم عبمبب دبا ةملش عسا

 نوجحجاب هحولا ةذه .باحصاو

 نم نوبانب مهككلو ماع لكشب
 بعابملا

 اج هنف سسنلا ,قلبلا ةطوناو

 رلطادلا سني ىكلو ,ارسك ةردمم
 تون سيبمعلا يف وا هيف ىلا دينا

 هيئاضو ,كدسي هينظالا

 مهما مل ساقلاو هيع ل بخ

 هتاؤيو .تافرصملاو هم فسلا ل
 فاما لأ جاممتسالا بيو ديانتلاب

 نمت ,يكنس دج مهيأ لا
 ءكدنبك نوتع لثم دعاطنسا

 رروان يناتبسبو .ادوف نحو
 نايراه بسرامو , ذم انودو

 هبنماشلا بحابص هدوتاو

 كحيزمو هيشاب هةخم ١م دربمملا

 هموسرم اهماك تردتم ةدظافسلاو

 'دش بدعاش جلزملا اع لممزراب

 ليون#م ايسفنم دفُملا د .تك ةهجولا
 هيباودع نوكن ذفو , اهب" دعكؤن لا
 اهسفمن اهنث يف جلاب اهلين
 .فسودسشلا ةرثثك انا ىف
 ,باماؤش وا لامحلا هدم ينرامنو
 ةانحلا ينحني دجعؤلا ادع تشانصو
 ملماعب يف ممفتتنمو ,كيوانكحالا
 22و . هلوهيشتم مصعب , ب متحاللا عم

 , مالدلا هرثك 1| لم هبآاااعل

 الخر هحولا (-3 بخ | عيضن»
 ىلا نهغاو لاهو 48 لل ارساوا ال
 اق نسرطعلا عب لانا بلطلس
 .رشدلاو ببلابنو م20 درهب
 نش عفومس اسك نير الا, 0 درمهسو
 ةيأر ةومريكب لسان:

 نا انم ديحاولا عيطمب هو
 نيمس نأ لواجتو نازل 3 ردع
 نيف ناونش ىلا بحبو هيد و جم هما
 نأ نكمي اهانركد يس  مواننلا
 ةنارقلا مثقل هيسرامم اهم“ فين

 لوفن امك هطسبملا اه ون و
 لف صقتتملا بكمال زبمب رويش هلا
 لقلخب ل از دعم ريثعتو قمل" دلع
 ل تارصافم يملنو وجولا
 كده لوح يروسولل .بناح

 يقحصلا يققح تاو لسف

 ةرهش ءليش ناثانوجو يصيررفلا
 اباتك ردصا اددنع ةعصاو ةيللاع
 «ةشهلآ ضرالا هذه سم ناونمم
 جئستلا تامبلو بقاوع هيج حضوا
 نك هيف تديحتو ؛ةنيبلا ىفع يرذلا
 ناس ةليبلا لااشم بابسا
 ,٠ ناسنالا

 عرسقلا ويس يي
 م
 د افشل لامحا نع انوحيو
 ةبضرالا ةركلا عيطس ىلع ةرارحلا

 وحبلا بوعمتم خاطترلو يبطقلا
 اذلو راتما1 وا ىلا وا! فعتو رثم

 1 ءاعيلو | يلا هياحا
 تي هترداغم مانثا ةيسديشلا

 ةباصالا رطخ نم اةينيع ةيامحل

 , , ةيرذللا سلا رسطاقللا
 ان لبقا تدجو ةبوونلا ةمسلسمالاو
 ناسئالا نكي منو ,ةثس+ غ 0 نع ةيزه
 رطخلل رابعا يبخ ميقي اهلالخ
 0 ءذهع هطكشت يذلا
 | مارصلا نل امج ,ةنيبلا

 + مس امبت ففلخمب
 ةيرشبلا لجو اذتذيب لع ةمينونا
 , ةلاك

 نيرا ليم موشنا ن
 ةكلدتنا لماع ا ناو

 اس بيسي نيالا ؛لوقولاس
 نركت ةجينن ةركرحلا تاسرد
 ديسلو؟ يئان ناغ نب ةكبمسس
 ,ينرخا تاراقو ناثيغاو نويركلا
 .كالفلا يلا لقتنت نا اهئاش سص
 ىلع رثؤت تازاملا هذهو ؛يوجملا
 سك فضت يقلا سمشلا يللا لادؤم
 عقوتيو . . ءاضقلا ىلا دعب 'مثح
 تاضجرد ماشتر' ماملعلا بلغا
 , تاجوب 9! لياعه ادب ٌةرارحلا

 راسقت وهل ,يثاللا رطخلا انا
 ىلا هبجس ىزمي يذلا نوزوالا ةتيفع
 لييس ىلع اهثم تازافلا دوجحو
 نويراكوريظكورولخلا راف لاثلا

 ماملع ظحال ١98 ماع يو

 رادخمب لماجلا ناصقنلا رمتساول
 ا

 يي ةيلاضا ةراسخ ثودح لابترسا
 فصمصتمسم يف 727 رادقس نوزوالا
 اًؤسدلا ريشت امتيب , لبقملا نريللا

 لا نوروالا ةبسب ىهاظطتا يدؤمر

 ينبع اهتم ةربثك ضارفا ثربح
 ,دنجلا ناطر لقتملا ليمس
 باتاببلا ىلع كبلز نيهسنيو
 يملا هنزهشملا هبئامحلا, ايحالاو

 ترهظ راطخالا هده بباج ل“
 اهرود اهل ناك ىرخا ةيلدم ثراوك
 ةيصمخلا ناطمالا اهني سا رثؤل
 . يكاعشالا طاشنلا بار بابشملاب

 طيبفلا

 دروصم مسرب رشوبنفتلا ةرهما

 4 ىل' مويلا تارسيدقتلا يشتو

 0 .كلاد فامضا ىلا رطخلاب ةردنملا

 6( .هيتيسقنبلا نوه دفشالاب رئاخت

 |[ نم هدناش تادصكب رايسبلا ثولثو

 || لصما بماب ١548 ماع يلو

 كيب ةجلرقلا تاريثاتلا ةملبمم
 بلا ةقباسما تاؤبنالا ثدتا
 00 0 ةتبس
 اعلا ين ققلا
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 هم كنار ,نئاق ءاملعلا
 ةيونعملا هيدابلا امج: دي بئاجس
 ةاعارم يثمغي اًذهو ؛ةيما# 1رقفلا
 اظابضارتغاو انكومت ةفادك
 انفان رف باج نمو .::.!ؤاستر

 دحوت الث هيف سحب يد يوسملا

 هل محلا ع

 او

 1 | ةينمع دهياتو ةيوونلا بالعاطملا
 ي ٠ 5 سظن تقولا ف يرتلا حالسلا حرت
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 بتراجتلا ترهثل؛ نأ درجسميو
 تققحت ثتالؤاستلا ءذه يلع دودرلا
 ملا رارضالاو ميىواسلا لك
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 يأ ١2,0 ىلا ضرالا ؟راره ةعرب ٠
 ةيسبك لعاشتت امدنغ ةسرد 6١
 '] فالغلا يف نوبركلا ديسكوآ ين

 ] ل ايه كانه نوكتس لهو !يوجش د
 : كلهتست اميتع ماعلا راسب

 ليهو ؟٠0 رادصقمب نوروالا ال
 عمست اهدنع شرملا ان ببكي وذ

 زج وود +72 | سيجلامب

 4 5ييوول

 اما: د د  نافتقا

 ل
 ةسحئارلل نيستملا ساسسالا يه ةسينبللا

 لسفطسلا ناسشساسب ةسياسنسعملا

 لوألا نسسلا روستظ حسم دست
 هلا ب هل كريفم هه عسل اهي ص مس ا ع طم ل

 لاعطالا وسبب نا انكمم ©

 ةميس هيلو هيومن رانيباب يفيمبت
 هقمعكل لماشلا مهيحلا لصف ءلم

 مع قلو نايسنالا مجع اههس أعلا لشمس
 مه ىن ذلا للحملا نا اهضداني هةيتعما

 ةسيدفيمسيم هلال ننيبل نايسيب الا مين ,هع
 يردن احم لملفبو هيداشب ياكسا#لاب لع
 هنرودن» ناتسالا بفيفظ رامز علا
 ترج ةما,بوقطتا ماعسق 0١ نم مه
 هموت“ ةيمادملا ديايشلا وهف هنم د
 نايم مان

 نلعملل _رساسالا هةيفدقلا رابسنالا ريس

 لفحص“ وربخا اذاو .ههئادلا لامس هي
 نيسفم كلر يلاسف هيينسمللا نانسس د
 ليغ رع اهمقق وأ يناقتنتا اهلطوسسم
 حسم فلارق كرمي امم .نابسالا بيب
 يق فادسا ههرشخ هيعبللا“ نام اب

 كلم يس ءرخ لالتخاو هةيفسملا كةتعاس
 رزمب نحظو هظقبس ريف لكسي هاش
 هيجاسسملا لتحي 0 هكباف رخاللا سس

 ىوسن حط احوحف ومنيق هيوكع '
 اخالع دنب اميف ةشالع بلس
 تننح ' دهدي ثيم نلابسالل انننومت
 دلو حم انيس نامسالا نصخم عقحل ن
 اهنبب حارب

 .اديسألا فنظنت

 فيكي مامدظالا نا ةافاصالا نيرم
 نوالا نيسلا روهط عم أذفب ياببسالا
 يستس ءداع سرعت ناذلاولا ميهأ الو
 قميدسب اهياف اههلولت يذإ ناببسبالا
 لاا موشتتلا ذما , هسامعم يف هسسور ةداع
 ل١ ةيانسال لفطلا تدئقتي ليوجي
 رثني فخذ ناع ,سطولا هيما ةئرعي
 وص حيفصلا جهمللاو اهنم لفتحلا
 ةنمل ل١ لقظلا ناسا فيسسنت قيوحسي
 نا لصفيو رويسو عني لإ اهم موظن
 نكلو كلذ ف هسغد لمع لّمطلا رستعت
 ملظفني يآ مهملا يو لاهالا فارشا بحب
 نايسينالا فيطظنب ةهيربط لسمطلا

 هسااحو هيرئادلا هترخلا عءادحنساب
 نا امك .نابسالل مينخادلا حست
 عشت مازلا) ماما ناسنالا فمطمب

 م

 هلوهس هيلمعلا كلب نافنا للك .لفطت
 # رعسب

 ةروظت» نع يسارب ماهارب سعنو
 تالدقص عقزلا  ةيوفب كيلتلا ةييبقلا
 لوامت نم هميحد 57 دعب مشا
 هاوقحي جافتراس ريمش اذا ,مانقعلا
 ةقيط مكارت معي امم ءيتركسلا
 سارساب ةباسالا ىلإ يئ دوب ينلا كيلدلا
 هيللا

 ناكسالا ىلع عاذخلا ريثان

 ةيلادبلا تاراملا نم ريثكلا دمت
 ةراع ناسنالا مسعب ةراملا هثيملا
 قداش ةهيبمو هبال بولا ىف هبامساب
 يك علو «تامرفسما لواشش ىف راثكالا
 دعي نصماخللا نم ٌكرففض
 هيكساكيم لاةلخلا لبعتسيا انا ههاح
 لطي يثلاو نانسالل رمتسل؟ ديدجتلا
 اهيف رصابست ديروفؤلاو باسللا

 لمظلت هجون يلا حئابضصبلا ررب' نمو
 دفن هيبييئرلا تابجولا لوانم -

 لاواس نم جابدمالا ىلغ لفلعلا ديومسو
 تاييحوتلا سبا ةييابسا تابسخو
 ةيجيرم

 ههسلا ةمعلالا لواست سم راتكالا -
 يبوكلا ةيضصاقخلو فاييلالاب
 هكاوبللا نا تبث دفم كتاورمععلاو
 روثكارفلا ركس نم ثايبك ىلع شوتحت
 ليوحتل ربكأ انقر ايرتكببا داو
 لواقت ناف كلذلو , شدح تا روتكارفلا
 ف طارقالا نكلو ,رعغي لل ةدححاو هخانت
 :رمس ىلآ يعدؤي نم حانتلا لواش
 دؤم ماعلا يلا ووت#ارقلا لوخت
 ,يايسالاب

 يوتسي يدلا ياقئردت ةبسنلابو
 لع هتريثعخ ناف ركمو ضماتخ يله
 مولا ةرولزعط يهامت نانسإلا
 لاح نكمسإلا رييخ بتعيو !هتالزتبش

 ابنا ةداغ لردب ال ةيداعلا مالتحالا يف
 دومم دقو ظقيتسد امددغ الا ملعت انك
 نا نم عرتلبتف ءازولا لا انراكلاب
 «ءايتالا لثمن ملشن نا اثناكماب
 نم ةلثسا اندوارتو ةتيخسلاو ةجيعرملا
 نكي ملا رمفلا نا ميلا انا لييق

 تفحسا ىلا ثمطتسا يوكو 6 مشو يوس
 اطر لانش نأ لزقا نأ نود نس ةعازت
 نا نكمي ال يببا فرحا نا يلح ناك 4 ام
 مروع هنأ فرحا ىل ىتش ناك !ريظا

٠ 
 نيعودخم., ىوكد ىف ةقيفحتا دو و

 مل نادللا يف ةدغاتلا وه لكشلا ادهن
 نكلو .مالثما نم مارم ام عفت يف لفن
 ماعلا حجت 7 نإ يمعني كنا يق كريكشت
 نا هاجتاب يلوالا ةوططلا وش ملحلا
 ءافافشرب انلخ كناذ كملخ نوكيا
 يف بوكا نأ نكفيا) ىع لؤاستلاو
 ةويطيطلا وق علجلا لالبخ (5 ملاح
 ريش نم نا جتفتس يد نايا مطر هيلاثلا
 نام !ريبخاو !كلدك نوكت نا لمتخملا
 .برمتلا ةيييبهلا ةيماقشلا
 وه يشرخي ام نأ ىلع ,مثجسلا عاما
 ( ريم دعني هطقملا كلب دنح مكتسلا
 دعس ىلا (اطقيتسمإ) حبصتل ,ملحلا
 ةرظيسسلا للغ ارداقو لسمتح يلالد ريسك

 ءفاطسلا 3 ةافشلا ملحلا امو
 ا هركطب تاع قل 2 لعصم
 وا حضاولا ملخلا نم رتكا وه ام يممي
 ناف كيرغرتا, هركتما ةايدلاب صيانلا
 يق «يباللا يساسنب بوما وشو نديا
 بث ريا نديا رالشا دقف ١56 ماع
 بئاطولا لبساسكب مراخا هيلمع
 نم جوملا ادم يب يركت ةبحونوكيسلا
 ممانلا نأ سنحت نم .مالاجالا
 نوكيو لماكلا «يجولا, .ىم هيلاخ لضم
 هلواثسمو ءهظاسما هبتسوت ىلغ ةربامل
 هيدارألا لاممالا فدنحست عاييعلا
 رازمبببا نم كلذ لابي نأ يود .ةرضصلا
 ربط ايوبخ اقيمع ىفمي ىدلا ,ملهلا
 ,همركتسام

 يلا م تاملاع ةريشجاا هطعملاو
 لن التلا عابرالا لاؤوط نوئحالا لل

 نولداجتي اذه انرن نم هريجالا
 مالجالا سردسس مل دا ,اهلوح
 نثحانلا نم هيشج ىوس -هفاهشلا
 يباعلا يم ديدعلا طير دقو لامباتتنلا

 ,ىصماك وأ قراخ وش اهب لمدبا هده
 ةوسرد نبذلا نينددلقملا ءامثملا مانا
 ةوئطو ماعبشا يا نولوب ملف مولا
 نا نكمس الل دماقتتملا ماادالا نا نوزيبعي
 نيقب ناو ,ةرااب ةيقيعت امالخا نوكي
 ىوطمن ملظتا لال ؛يبوط) هرثع
 نام فلذل عيصاو يطققل نضفانن يلع

 دب 3 هعاقشلا مالجالا نا يرن مهميرثوب
 لس ةريخو باظنعل لالع ثدحي نأ

 هلصعملا صب لافقسإلا لالدخ وا ةظغبلا

 مويا كلذ لايت يمت يكلو مونلاو
 باكرتح هلالزع تد_“ب نأدلا قدمفلا
 /يدابصغالا مالتعالاو ةعيرنببلا نيعلا
 تبل هفاقس ل" مالاجعالا# نا يسم ادهو
 «رملاب نامالجسا)

 مالهالا دوخوب قليافلا ماما برربو
 لكم فيكت ةضيوق للسن هفاقبتيلا
 نا هةعاقش اناتجعا نومتتس نيدللا

 نوكم امهيع كنا للذ ناك اويهرمت
 عفطتسست ال مق قو نسل خوي ىل احا

 ميلخف نبا قا اوييمنا مك حش
 نسخن لس  ميسسست سن اةيففحل "نا
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 الا ,ادبصا كرحات ىلا عيوذقتتست ا دث كنا
 ماس لاكشالا اده قارتكعا نا

 يف ثسحنملا «نزيخغ تيك» دب ىلع
 دفه ؛لوه همماج نم موللا عوضوم
 7 نا يعيبطخلا نم هن3 يلإ نوبه رات
 موتا البط مسحلا تالعع لك لش
 موث لالط ناكرهذت نيسيملا يا ليلدلاب
 دق كلدث جهاعيرسلا نيملا باكر

 لل افا امثك ملكي نم ناكمام وكي
 .نيدلا تباكرش ةطيساوب ؛؛ هيموي -

 هدش مدختسا تاوسم ٠ و
 نلارب ةرسم لوال ةيصاخلا ةيصاخلا
 اهالخنا نوملاجسي نيدلا فحإ -
 ايجي هيبيه كل >ي ناررع دقف ةفافش
 املك بقاعتلاب .يارس ةيباعت اراسيد
 موبلا ريتك يلو ,ملعس ي هللا تربا
 ةفعاصملا اجاسركا لا دنريه». هير
 ةللتشل باصبب ةدع ليجستل هلاز
 (دحاو بقو يل التم ةمعوالاو بلقلل
 تاكرممتا ةلسسم ىري نا عاطتمساو
 نين حوصوب هنبحسم ةطرنملا ةيديملا

 يككشلا نأ نبع ارفشو موب فمتيم
 ةياقشلا مالحالا ياو اطخ نلع اوباك
 لالخ نرحت نأ نكي ةيديعح مالحا
 نا قحاللا ثجسلا رهظا دلل موعلا
 اه ايلامل ههامشلا باسور) مالجحا
 لاوخ ركابلا حامصلا يف ثينمصست
 ادمث اهباو اتحانص بايعتلاو ةسرئاسلا
 ةرزثث ةذب نم ةهاسب اغضب دعب كداع
 يملا تاكرتح هفراتم دوملا يهتدب
 نب ام ةفرمتسم ماهكيالا نلغ هميرسلا
 نا دهسلا ادع ي تائاراطنا لسمو © - ؟

 هظرعم يود نمو همقم بقولا يف !ديب
 نم عريب * نفيكس» ثحاملا نريق
 انيزوفيلاك ف دروتباسي هيماسع
 .هحيتللا سلم ىلع همغرملا ةلواخس
 ىممح هيوم لازت ال ةركفلل همواغملا بياك
 هلخدك هيملعلا بالجملا نم ديذعلا نأ
 هذ رشن تصير ةهييطلاو ملعلا

 نا 11١ نايسثالا اهبنه لوس لولا

 ماما بابلا عجبفبل ,اريصا رشن ثححبلا
 ةلئسالا رثكا نب دجاو يف داجلا ثجسلا
 .يعولاو رلحناو مونسا لومع اديففت
 هطاشكا ان دكإلب مل عرسال ثحب
 عيجتتو لب بسحم ( يتسرو و ( نزيه
 انمي ماريسالا يق نيرخ١ سيجا
 نم لوص نم هلثيمال ةنودعا ىلع فرغملل
 ؟ ةفافش امالعا املا

 دش انهم ةكسامب تايظمملا رجب
 اهاعدا رف يربش د ياك ىنلا قلب

 ةيلاغلا تايوتنملا نأ يلا ريشب ىملاو
 ل اهقنالاو.. يى'دسهلا طابسال

 ءارشا كابظ نا نم معرلا يلع نكلو
 ربضللا اديه ناب خجايسمالل انتماز
 اننا الا هيئاقشلا دلوب يذلا وج ي دغملا
 دلخب ام لا نآلا ىبح رفشت لازب <
 ةلطيت د ثبنسا ةقاع ةعيبط امرخ
 اههينبن طيرم ىمتا

 ءاكمما ف ارسسمك بحلا محاسسو
 نالاستمالا كثادهيلا قريط ريوطنو

 رلغا يل هند مةيشلات الر شقا ل انشد
 هيادب لآ ةركذ رثجبي اممو هتايوّمسع
 .هاءاشا اهيله لش امك هةيفاطشلا

 يد دريمق تالتونب عرتقت نيملا
 لدعم يف ةزهجو تارينتو سفنتلا
 دهجحلا يف تالدبتو ,بلقلا ةابرض
 ناون اصتك زعالا نا يا دلجسلل يئابرهتكلا
 س هديعم ةملغ لسي نا حامدلا ىلع

 انكبس حيصو نأ لمق فل اقيتسي ا
 رفح نا نكدي ةديدحم حمالم كاته
 داههالا وا قكفلاط ءةيناشتلا» ثودح
 ةيناطشل ا قبسي اه اريتك مالا رثوتلاو
 ناب يلكملا كارداالا ياخ قيلعمي ام وهو
 را ؛ مليا هبشي « ام يرعب ام يف كاش
 ناتو ودبي رمألا نا .ضقاشتم وه ام
 هطقيلا لم ةيفاك ةععرد ىلا لوصولا

 ع 1 نم 20
 ام لربح يفتي ام ركذتي نأ يم لاس
 نا كردبل ملاعلا هبلع نركي نا لمتحي
 و١ يبقذو لو كيد ملهلا علاج

 نا لاثعاب نا نالا وسيد ةفاطشلا
 امالح' ملهي فيك ملعتي نبا سخش
 ءرياتخا نم اه كلم ادا ةغاعجم

 تاسيقملا ثالث لاضو .ميمعتلاو
 كلدل هييترا

 رثكالا 1 والا هفيركحلا ب
 عير ةفيرط مسان بفرعبو اعويش
 تاؤشلا ملخلل يركادبا ثادحالل

 دنع ةييرظلا هدهب حايتلا لئاكمابو
 مكث“ نم ركانلا حاسملا يف ظافيبسالا
 نم اناست طقيدست لا الوأ يعمي ,ام
 ابشن يف كزاشنو ,مقيحلا يسن نأ نود
 للا دومم مش يثستلا وا عارقتا7 مي
 نأ يف يه عركنلا ياا هيباث موملا
 اهاجنو اننان كفي ديد اميم ليغشت

 ءهبنن بجفينسسأ يددلا | رركت
 مرملا يف مكخأ اس دب دعب 0
 «'ملخ يل يسسا زكدم" يا ديرا ةسداقلا
 رثكا يهو ةيباثلا ةييرطلا -؟
 كعب ركذدت نأ مرلثستو ,ةيددخ»
 لالخ اهادش» عمم“ ناب مويلا لاوط
 اننا لارداب كلف ٌةقيرظلا + دهلو ,كمرم

 ه هطول نم عوم يف ةسقو مظعم يصقم
 راها و

 نوكي نا ايباكفاب ناك ادام ةطبيلا
 امبرلب ةسكفني عابثذ ,هيهامشجم رثجلا
 يل ةسيهامش رثكأ وكن نا انفطتسا
 ىشنلا عئاع اهيا مالسالا
 كسب لاسنت ىأ هيلوت لاما يساملا“
 , ملح يف انأ لش . مويا لالدع ناوم هع
 ,هيرخ  الهيس دش كل اهب 1هقو < ما
 مرلثكسي هبايسب بيت يا ركدتو
 ناف بيسو ثدح ةداو .ربكا انيمفت
 تاب ..ةخدخم» بركت نا كءاكماب
 فزمم تنلاو تقربت فسار ١ نسرنلا

 هريخلا نم ةوضان لادم ىلش محل +
 كسب رثدبت ءيماو, همقث نم لوألا
 رماببرالا نافطظوت ناشيرطلا ناباغو

 تك ذكك علا م15155راؤال نينتالا

 نئللو ؟ نما ماهط دعوي 2+ هلوقن لد
 مدهو ةييعطالا لوات عىل
 نايف وه تايركملا لوانت لف لازما“
 , ءنابسالا كيابل

 نانسالا ةيامجحل .. دهزولفلا

 كلبا ف نوتاتلا يف نسلا عرشه لينح
 ةيتبلا يوضي ديرولفما نان ,ةثدلار
 نربي نيعو ,جانيملا ةقبطل ةيساسالا

 ,ءانشهلا يوقأي كيررلفلا ,ناط نسسبنا
 هيلا قطاتحلا يشاحب ي ديررافلا فاضيو
 ةيبت قاللا ل مهسي امم برشلا هايم
 .ةناملاب 8+ ةردلا لئغمب ناقسالا لثست

 نوجيعب نادس الا فيطقت نم ينمي امع

 هذه نإ ابلك ,ديرولقتا ىلع يوتحي
 هايم يلا فاضت صارخلاب رطوثل 2داملا
 ىلا رقنطت يثلا قلعاتملا نس فرشلا

 . نيرولهلا ةفااميق '

 طابترإلا هيو اهتلاو قبانلا نس مماغلا
 ةرصتمبا يدلاو اميدق فوزفلا
 نوهت فما

 يساسالا أدملباو ةنئاثلا ةقيرطلا -7

 نم نيفم حوت مادطتسا لا موفي اهيف
 «سصاخشالا ريكذتل ةيسراخلا ةراشألا
 ةميرسلا علا ةنردحح ةليعرم لالخ

 3 منريش» لاوابح نيل ,ملخ يف مهنا
 يئديأ للع هاملا ص ءيذ رثس ةياددلا
 ةياهشلا ق رختسا دكت .يمئادلا هوحوو
 ةليفغ ةيئابرهتا ةحر لامعتسا ىلع
 دنع اهكيئابونوا .,اهطلسش .عسرتل
 ييملا ةكرس ةلدعرم للا لوسولا
 هلام ت هصاخ ةمكام .هميرسلا
 ههاتشكا شمع ةردغفا انهث هملجلا
 لالخ نم ةقحرملا قكت ىلا لوصولا
 «سفبتلا تالدعم يف تاريعتلا هسارم
 تاوصصالا كرت هفق دعئريسال- اس'
 .ةطرشا يلع هتضسنا بتابومدلاو
 ٠ يسلخعلا حامصملا+ ميبصت ىلا لوخيو
 لالط يصفلا تاكرخ فشكت ةلا وهو
 لمشتو ةديرسلا ىعبا ةكردع ةدحرم
 لا لضر اهدنع ةيجهوتم ءاوصا
 ةبقاج هيلعاش رادتخلالو سمع ىؤلمم
 لأ اهكش 440 رببض عرسال
 رططبلل جذجاو ةليلل عهملظمم ,هرع طم

 ةدحأو ةبردت يح رثكا مهفيحم نم رشكال
 ؟ذدهش مهسم نابثأ ,ةفاقشلا مالثعالا عم
 لالدع نم مالجالا وده لتس ةرم لوألا
 تابناردلا نم ادب دقو .ةةليرطتا هده
 ةقيرط براق ةتيراحلا هده نأ ةيلوالا
 لايسفئمببا كل اخاخب عيرب#»
 .ةيلعان رثعإلا وش ,ابم .سفيرطلا

 يع رطأ تايدقث نوكحاملا برج دقت
 نع كنيدصلا هناوال قاستا نم نكل

 * راو .اهسب لصنالا

 0 ل سلا

 # نانسالا بيب كقيدص

 لاقطالا ىف نائبالا بيبط عسلي
 هيجوتسي ةمم ةبطرلاو فوخلا ره اشم
 ىلهالا لبت نم ةداسلا تالواسملا لدب

 ءنيروقن نم ةسبهرلاو زجاؤسلا ةلارال
 ,  اهروجس رهقت نا ملا ناكبابف ,راسلا

 تا نانسالا بيبط ةرايز للغ مدخلا
 . رب ضيبا يذ لإ ةثرماوا الجر زوزيس
 ل . دككرسسا بسناب .يسرمتك
 ُ | كلذ بلطيسو ,ةرهاب ماوضاب
 544 حتفي نل قفيحللا نم «بيطنا»
 ولا هللا صمتشملا ناكسالا بيبلع دلتميو
 ىلع عرملا حير ءاطها لهالا يتم
 ناتسالا بميبفغعل يفطلا ةرايز
 نب مهم عزم باهيتسا نب نوتكمنيسف
 3 ديعر وأ كوخ نور ةايحلا

 مسيرط#» لا ذوصي ,قايسلا ارده
 *نرمضلا لزلي شاسع يدنا يرو

 ايئامس اليهط اهني 'دبلا ,قماسلا
 ,ةلصتم اللعساوب هسأر عطقب يهتنا

 ءنا دعو ؛ابوهرم ,طئيتسا امددعع
 ,هتبلر ىلع تفعتس مق ريرسلا ةمدقم
 ثددعع بلا 2 لك نأ جتسسساغ
 كو امي ا ةطخذ
 ”تده رابتلا ليعتسلا' س را ,نابودع
 قولون قبرا للا ءيباسملا نا ل , ةيرظمتا
 ةمديغ الا انكمم حبسعي مل ,ايدمر ماسلا
 نا ةقافش امالتعا نيملادعلا ناكماب راس
 ,ملسلا ةلاح نم ,تانالع» اولسرب
 ؟ مرمي ايه براجتلا سدت ينم
 عيصي اهدنع ماميالل مهينع برجما
 مث ناول ن١ ٠ م دحلاو ءاعاقش مهملح
 اراك لدفمم .نا دحوو . هيبات «اميالا
 هفو .ةهئاث ,٠١« لراعي ةيسلحلا
 موتلا ىم اوظقوا امذدع هوركد اه يسفان

 هتبئارم ماتا «يلسرو» ملح دقل
 لوح ةيول امل ,مويبلا رمتخم سفم
 ركذو ؛ةروعسلا يلغ باتاثم مسر
 ملجلا لمك ناو ,دعب انيم ,هريرقت
 اما «قئاقد سمخلا ىراقي اع يفرغتسا
 رقت بئارللا لبت تقولا

 ,ةمتاث عأ



 ديا او ناكيرماو ةتياهسم نم ةيبرعلا ةمالا ءارعال ةرازوب ةماعلا ةيفاقتلا نوؤشلا راد نع ارخؤم ردع
 ا ةداسعو هناذلمو ةدايسا ل ةمالا تاورثب ماظنل ىيبقلا هجولا ىلع ةوضلا طلسو باتك مالالاو ةفاقتلا
 نيشيرشلا نيبرهحلا نئاهخ
 ١ داسفلاو بيرظت يق يرماتلا

 ضرعت ةدئافلل اميمعتو هرودو ناجمسلاو دجت ضرأ
 .مهملا باتكلا ةقلطلبا هتيعبتو «يبرعلا

 اذه لوصف تاقلح ىلع ءهادنلا

 ةسيسكسإ رسبآلا تارساسكسيلل دوس لأ صلخأ سفن
 !!مسقسأ اسمهم اسكلب دالسسلا ةو رس نورسبتسب دوس لآ

 دك ف .ينيسايل؛ نميأ .4 لهقي
 ةدوسللا ناقل( شرملاو مالسلا)
 ماسظنلا ف ةهظايهن#

 ماع ىتح هنأ :فورمملا نمغ
 ةيدومسلا لإ فجرت تناك
 1 اا ايم
 (إ95١+ ماع تتشتأ] ةيجراخلا
 ؟دازوب رقما ةيلاملا ةرازوج

 مهظتت ناكو 0 0
 2 ةارازوسلا هلله

 يلا يس 0
 هللللا اهسارغي
 ن ةسلاشملا

 لوتي ناك ١ لاثلا نامي
 روع نبا ةنازه نيبأ ةيكحلا

 هللا دبع خيال عضو 1 همم

 تابلطو تابلطو تاجاح ةييل ةيساسالا

 هئفست“ و
 ةرسيشللا
 ل 1 دق تما اشلا

2 

 برقيرمو ءاهسقن ةيكحلا
 سالدخالا قرط نع

 راك يعدل لماما بيرج فرصلاو
 نبا ةئازقع نيسلا لبق اعل

 ا عير ماع
 زيزملا دبع الملا

 .ينيصايلا
 ةقرلت دوجو مدع

 لاوماو ةلودلا لال يب ةمبشاو
 نبا ريتعا دف ,ةمكاسفا ةلئادلا
 اكلم دالبلا ةررن هلافلخو دومس
 ةجبتن مهواج اذيفو مهل ايمخاق
 يتلا ١ تاراسعتتالا
 ههنا يضارأ ل مهفويسب اهوقتمح
 ,ءاينيتحالاو زاجيسلاو

 ةيئازيم لول نب صمخ دقو
 ماع ةيدوعسلا [ 1) اهتمدلل

 نسم 2ذإ/ عاوؤش4و - )١544
 ,هدحو كلخا ىلغ اهتلافنال ةينازيملا
 ةينازيملا هده نم تمضو (/ ١ )ع
 .يرخأ تالاقنرب ءانب تبت
 [هقلمفل ثنا يارلا بسع
 تناك ةلودلا ةينازيم نم (/7) نأ
 ارم ةيهانلا نم ةعرضوم
 ثأ اذاذ ةيصخشلا كلما ةنازغخ-
 يرخعالا فرسعلا باوبأ نأ كلذ يف
 هكيلملا ةببقارل ةصضاخ تناك
 لأ فيد انل يبت يصخشلا هفارشأو

 يل يه( ةيموكحلا) ةينازيملا كلت
 ةصا + ةيئئاع ةينازيم عجاولا
 ىلع فر دت اهيف بمشلا ةورت تناك
 كلملا تأ !, يلعو ةئئاملا جلاصم

 [ _ةمصبدستا ]9
 تازابتما شع ققنتو ةصاخخلا
 اريمأ ([؟ مهددع) هئانبا
 كلذكو ٠ 2و ةيمميلعلا هناوخاو

 لئاوملاو لئابقلا خياشم يطب ىلع
 يولح) لثم اهينالو ءارشل ةفورمملا
 نيطيترملا محلا لود يريدستاو
 ةسيدومسلا ةلئافثاب اميمج
 ,ةصاخ تارفاصمو تاقئامتب

 شحافلا هارثلا اذه بيست دقو
 ريذاحملا نم مدع طلاست 2

 مازتلالا ناك يتفا ةينيدن+ عناوملا
 نم سلو ابوفطد يضامإا ف 4
 هز دهش دقو .ةيفكشلا ةيحانلا

 اسم
 ةيركسملا ةيلاعقلاو طءافكلا
 ةسوسنا ىقيسوملا ماقنل تحد

 دهذ ©

 نيدايع ل انلع اهئاحف تفزعو
 تعلتراو ,ةيكلملا روصقلا تاساسو
 ةروظحملا امنيسلا تاشاش رلاتس

 ءارمالا روصقب ةيكلملا روضقلا
 ةدهاشمب عاتمتسالسل ءايرثالا
 رثكالا ىثامثيسلا دوهلوش جاتنإ
 نم ىحتسي ناك يذلاو ,الاذثبا
 نِسَع ةسمخ وأ ةرسه لبذا هركأذ
 .؟تلخ اماغ

 (نيراشم) نم مغرلا معو
 ةظاعلا ثاجل يتلا ةريثكلا ةيمثتلا
 ىلإ ةريبسالا تاوئسلا ف ةكئاملا
 ةجاخلا لفض ثدت اهب مايقلا

 دقف ,لاملا لوجوي ةيسايسلا
 ادرل ةيررطسالا ماقرالا تفشت
 الأ فراصملا لامن دارفا
 ادبملا كتذب لمعلا نأ ةيبروالاو
 لاوما نيب قيرفتلا ديري ال هينذنا
 لاوسأ نييو بمبشتت قدك امنا ةلو دلا
 ,هتقئاع دارفا نم نيذفتتكاو كلما
 نم هب الوبعبو ابراج لازي ام
 اثثرأ دقو .ةيمئاولا ةيحانلا
 اهنغ فشك ةلطدملا ماقرألا
 ةمزا) ةبسانمب برغلا ف باقننا
 نتا تاورث نأ فيك ( جيدنسلا
 هدحر (دهل) يذيرشلا نيمرصلا
 يناع رالود تاراهل (9) ردقب دهرت
 !(ىسم) لثم ةريبك ةلود ةينازيم
 ةورثلا هذه نأ كنذ ىلا اذفضأ اذاغ
 إل رالود رابلم (1) مثبت يتلا

 لاوسأ نم ( دهف) دكثمي اد لك فلا
 رززعتو تاراقعو تادنسو

 ةركلا ءاجرأ فلتخم يف تاريدحيو
 هفيزلا رادقم انل حوت . ةيضرالا
 اربتسيدلاو ةلادعلا تاءاضلا
 نيسمرشخلا نئاخ) ديرسب يتلا
 اهقيدطت هكح ماقتو (نيفيرشلا
 .ةسدقملا ةيبردلا يضارألا يف

 دقف نورخالا ةلئاملا دارطا ةمأ
 نا يرئاسثسلا ماظقنلا مهل كرت
 ديروطسا تاورث اومنيو اوممجي
 يبرملا بعشلا باس اع ىرشا
 نمو ,اصبا زاججلاو دجن يف
 دارفال يقيقحلا مجحلا نا فورمكلا
 ناو ديحا هيلع ال (رس لظ ةقئافلا
 ديدحب ردحلا اذه ردي نمعبلا ناع

 ًةئامسدمخو قالا ةثالت [188
 نم' يرغا تاثم اده ,روكذلا نم
 مامعإلاو ةوطالاو ءانبالاو بر اقالا
 ماصشالا دالزاو ةوخلالا دالواو

 .مهلانباو مهتادبو مهتاجوزج
 بالسأ نم الزرق لك رادحتاو

 مهنا ينعي ال نيدوعسلا كربلا

 تاورثلاو قرقحتا يف نوواستم
 مادبا نكي ناو ؛تاطنسلاب

 ردقي نيذلا نوقابلا زيزملاببغ
 زكارملا نوفتمحي (71) ب مهددغ
 .ةيزكرملا ةطلسلا مره يف ةيداهلا

 ءالؤه (زيزملادبع) ءانبا ىتحي
 ةنابكثا نم هسلث ردقلاب نومتمتي ال
 ةيريدسلا) ف ,ةيلئاملا لغاد

 نم زيزعلا دجه ءاتبا مهو (ةهبسلا
 دصتلا تثب ةسعحو ا هتجوز
 ,ناولس ؛دهف) «”يريدسلا
 ,ناملس ,رصات :يكرت :نمحرئادبع
 بصاخملا عفرا نوتتحي (دمعا

 رنكا نواكشير ةلودلا ل ةيدايقلا

 ناطقس

 .اريثاتو !دوشت ةكلاملا ةلثاعلا عورف
 ي زيمتملا ةوخالا مالؤه عضيو
 لآ طقف حري ال ةكلاللا ةرسالا
 ةهج نم يريزملا ةليبجلا مهيسنا
 ةرخا مهتوك يلا انضيا امثاو .مالا
 داحتالا هيشي ام نولكبشي ءاقشا
 ةفقئاحلا لاصتا لملاد ريسشملا

 .ريبقلا
 درفلا ةناكم ناف موسملا شضعو

 افو ردحتن ال ةكلاملا ةلئافلا لخاد
 ابنئاو ؛ةيمخشلا ةءاسلتلا
 يدم اهثم ةمهس ىرخلا تارابتعال
 كلثلا ةرساب درفلا كلذ يبرق ةلص
 يمتني يذلا ليجلا كلذكو يل احلا
 لاييجا لسلست يف يثدملا ريسالا ديلا
 سسؤم ةافو ذتمو .ٌةرمالا
 ماع «نيزعلادبع» كللا ةيدوعسلا
 ايركذ اسك شرعلا لقتنا 7
 يذلا هدومسر هشبال
 9 تاس 44 ماع يتح ةطلصلا
 ربما وه -لسصيلو ناك كلذ
 ءامشبا نيسب ةيمعا رككالاو
 اليغف ؛يدوهس ١ نفي «ريزخلا كبعخ»

 مل يدوعسلا شرعلل هتيالو نا نع

 تياج- امئاو ةيعيبط فورل لإ متن
 ةداخ تالالطو ةريبك ةيزا دعب

 علخب تهتئاو ةلئافلا ثحاتجا
 دغيو (دالبلا عراخ هيفتو مدومس»
 هدام ينذسلا حانجلا رضتتا نا

 نا ركذلاب ريدجلا نمو :  لسيف ٠
 اريرثت عفو ,كلوم .ه دراشتير»
 لوتي لصيف) ناونعب امهم
 1 ةغرا ماع ( ةيدومسلا ف ةطلسلا

 تارسباخلملا نا ىلا كساذي اريشم
 تقو ذلسس عماتت تناك ةيكيرمالا

 لي نيوخالا نيب عارصلا ادع ركبم
 امك :لفيم» حلاصل هييسحت نا

 نا يهدي يجو 1871 ماع ةبركذ
 ندرخلا مدعب ص ةطلسلا ملستي

 نلغ رييجا اذه نكلو هديمحم»

 رفصالا هيخعال شرعلا نع لزامتلا
 ) نا اهنيدع يب ليق دقو .« دلاخ»
 نودويسيم (ةميسلا ةيريذسلا
 اذه غارو اوناك نيدلا لاسر .رضمبب
 ضرسحلا ةيالو بصنم يف رجيفتلا
 ردالا انل جضوت اهنرو ,يدوش أ

 هالؤه نا اسفلرسغ اذا رستكا
 يضرمب ملع ىلع اوناك ( ةيريدسلا)
 نم لوؤيسا رصالا نأو ءدلاخ»
 2 مهر ىلا ةيعرشلا ةيحاتلا
 هب ينمثو اذس مهربكاو ةومعالا
 لعقلاب ةطلسنا ىلوت يذلا «دهف
 ريغ هينع) ءاِفَو دعب 11415 ماغ
 ادغ الضن :«دلاخم كلملا قيقشلا
 كلذ لبخ ديعلا ةيالر بصتم هات
 رويزقات ل ريثعخل رود بعل نم دهشا
 كلبلملا ةايح ف ةيكنبلا ةسايس
 ةثيشمل افلو ىسفن ه«دئلاخ»
 ريتعت يتلا ةيتكيرمالا تارباخلا
 اهل ةلتاملا دارخا يصلخا «دهف»

 نمياو ريثكدلا دجر دقو
 تاليس يتلا ةساردلا يف «ءينهسايلا
 ءاثي) نم ([95) نا اهيلا ةراشألا
 نوئتحي ([6) لا ءزيزملادبع»
 نما ف ةرئابم ةيمها اهل بصانم
 ءاضتنسابو ,ةيورلا ةيبايسو
 ,نشلؤوترب ,م,نمحرلادسبع»
 اسميمج مالؤق ىللت :«نرسقتس»
 يشاونلا ناع دكؤي ايكلم ابينمت
 يديلقتلا عياسعلا تاذ ةينيدلا

 تخايلا اذه نا ريغ ؛ظفاضلملا

 نا ضفرتما اطخلا نم نا حسوب
 يه اهدصحو ةيعيلحتلغ ةيذلطلا
 0 ةيؤرد دادخلا |
 نيبتر .ملمتملا_ ريمإلل قيسايسلاو
 :ىجلت يذلا «لولطاب ريمالا ةفاح
 اذه ينيدلا ميلمتلا نم عوملا ادع

 معزت دلل .ةدهج ةررعب رمالا
 هرمز فورعم وه امك لالطد

 تبلاط يثلا (رارحالا ءقرمإلا]
 مكيح مايق نالغاو ةيكاملا ءةمياب
 نم تائيتسلا لثاوا ب يروهمج
 جارخا يف تبيستو نرقلا اذه
 ةرسيطخ لكاستم قلخو ةلئاملا
 ,مكاحلا ماطنلل

 وحل ديازقلا نم مغرلا ىلعو
 ف رابكلا يفطوملاو ءاررجلا ددغ يف
 نوتمي ا نمم ةيموكهلا ةرادالا

 ةلئاملا ىلا ةبارقلاو مدلا تالسعب
 تارابتعالا نا ,ةسدوسمسلا
 لازت ام ةبارقلاو بسنلاك ةياثاعلا
 ديدتحُت ل يومن ةيمها تاز
 فلطرملا اهيف يوضني يتلا ةئاكملا
 ىدمو مكاضلا ماظنلا ةلظم تحت
 .بدقي يالا (بمنملا) ةيشا'
 نيذلا نوضشظوملا كثلوا يتعب

 ةيوكح يي ةيرازو دهاقم نوكفشي
 نا مهل قحي ال دوعسم لآ مان
 ين ةيذيفنتلا لمعالا يغب اودوقب
 ءارمالا نب اونوتي مل اذا مهتارازو

 ةلررم ءيراقلا يطمن ىكلو
 لمعلاو (ةيطارقمبدلا) يي
 سلجم هب موقي يذلا ٍيسايسلا
 ١( ةئراحلا منش كرون مارزولا
 نم لوالا ددعلا ف تءابع

 . ١ ترص
 هليصيلرب ناك 1597 ماع يف

 ناكو :ءارزولا سلجم نيؤرل ابثان
 تاسيالولا ؛دصعاست نا يب حمطي

 شرملا يلوتل ةيكيرمالا ةدحتملا
 دقنو .,دوضس» هيثعا نه ةلبب

 تيبلا نيبر هنيب ةيرس تالاصتا
 «لمحيل» موقي نا رركت ضيبالا
 رسغا يلو .نطنشاو ىآ ةلحرب
 لبق ءاززولا سلجم هدنع خامتحا
 هلا سلجملا غلبا ,:لصيفم رظس
 دحا|رجت انهو , اكيزما لا رفاسيبم
 نه لاسل ءارسمالا ريط هارزولا
 هذه ل ثحبتس يثلا هتاعوضوملا

 سس طاشتسا انهو .ةرايزلا
 جولبو هتءابع رجي ماقو ابسعغ
 الا قبب ملا الثا ةير ايلا هتبيقحب
 عرخ مث !«يتبيلخ اوتتفت نأ
 ملو .ةبايو ةريخ ف سلجملا اكرات
 ه2 ةتلحر نم دومي «لصيفر» دكي

 يتيتشتو سلجملا لمح ىلا رمداي يتح
 هللادبع ٠ نريزولا درطت , هئاضغأ
 نسحرب روستكفلاو «يقيرسطلا
 رصاقاا لقثو :بالبلا نم دافيستلا
 عضوو ؛ناباهلا ىلا اريغص ,روقتملا
 ,عابدلا هللادبعد ةعارزلا ريتو
 !ةيربجلا ةماقالا تحت

 لاثع درجس ةتداحلا دذهو

 اهب قدشني يتلا [ةيطارتميدلل)
 يهو : هةولاجدو ماظثلا سوؤر
 روما اهب رادت يتلا ةقيرطلا حموت
 ءارزولا سلجي يمسي اميف بالملا
 .يدومسلا

 أ
 الو تاك هيركرم تالؤاس تكاتف

 ل سرملا شدلا يف رودن بلار
 .٠ اهتم هبدقلا

 ىرجم يف لوخن ِكابف لف
 يبويهصلا  يبرعلا عاربعلا
 يف هيوردلا هج نب اجا
 عولب هاجناب الوحم 0 نا 0

 يلانئابو ؟ةيووسلا ةيسامولبدلاب
 عير نع عارصلا ضختسس لق
 نايعلاو برعلا صب لدم يوون
 ويهصلا

 نازيم نوكبس يدع ىلا نكلو
 ةفطنشلا ل ؟تياث ءيووبلا بعرلا»

 0 ل
 ا رشنللا 3 سا ا سب
 9 «”يوونبا

 هلاكولاد نجح ليلمت اسمو
 نع هةيووسلا ذ ةئالعلل ةيلودلا

 ةرشابم ةيلمه ةباقر يا ةسرامم
 , هينديهحلا ةيوونلا تالمغ افملا ىلع
 يذلا ,”ابومير+ لغاعم ةصاخو
 نم بيقك ءاطنم ةنياهصلا هطيحي
 , "8 صومملاو ةيرملا

 هذه نمي ةباجالا دنع
 يمتتت - اهربغو تالؤاستلا
 , ةفرعم ةرورغلا

 تارابخلاو ءينرابما لوا

 هبووللا ةيجبتارتسالل ةضفاتملاو
 , ةيدويهملا
 ةيجسئكارتسالا ءيدابم

 ةينويهصلا ةيوونلا
 هيووسا ةيجينارتسالا يىولعبج

 ةمئان هىدابع ىلع هينويهسلا
 عسيملاو دوقتلا ساسا ىلع
 - سرغ) عماوي طيترتو ,هنميهلاو
 ,قلقن ع (ينويهبمم_
 اهي ماع ازيا
 هعباطتم  ةضقانلتم راكفإ لع
 را صئانتلا اذه ناك اصيرو ,عقاولا
 اهس ادومصقم قباطتلا كلذ
 ريغ ,لبوهتلاو ليطضتلا ضارغال
 ىنغ رمغت اهنا ؤبيكالا ةقيلحلا نا

 جدارلا» فالبما ىلإ ةيدج عاسم
 هدمويهص فوايسم ريع هىوونلا
 بوعرملا هقزانالا رطقمب» نم تس
 ءئىدابللا هذه نها نم لعل
 ا؟دظو , والا هيئافولا ةبرضلا ه
 ايقظطس ادادنسا لكشي !دبملا
 لرمعلاا هيبوبهصلا ةيجيئارتسالل
 ةيديلفتلا برثللا لاجم مي اهب

 راغفنتا مدع يلي آدبللا اذه
 ضرعل موجهلاب رخالا فرطلا عانق
 ,ةئازشعا مث نمو :هيافينسا

 هل هيض
 ,هيووتلا ةهجاوملا ىوتسم يلهو
 !ديبل اجلي # يبويهصلا نايكلا ناد
 اخ ف الا هيقابيسألا ذيرضلا

 ا كاشف ناب ةرومت ننهل
 يهامدجالاو يركسملا ىزاونلا ي
 روصني ثيحب ,برعلا سيبو هنبي
 ,المف هخرمملا بوس هةثاب
 لاا احدي كنت دنع
 رويهيشلا جرزلا نوكب كلذبو
 ةيجاوم يب هايووت خلرا ةياثمب
 , ادع لييلحي ريش

 رق برعلا ناب ةروغش دمع ب
 مهثأ وا .يوونلا حالسلا اوكلبما
 ةدلغ قر ,هماددعسبا كتبو ىلح
 لضرسم هسا زوستي, لاخلا
 اجلب ليز دنع ,«يووت رطخحاعنا
 هنحلم ةرورمك يووتلا رايطلا ىلا
 وا لامكسسا نم ىنرنلا فرطعلا عنب
 ناكا ءاوسب ىووملا هجسمايرب كيفن
 . ايملب ما انبوجه ما ايعاند
 نانكلل ةجلب دفو :لماشلا درلا «
 قلو سح اذبملا اذه ىلا سونهصلا
 .,رشانم ريفدي رطش لا نمرعيب خل
 لملو .ايدملفم ما ابووب لاكا ءاوس
 هل ةكرجملاو هيقاذدلا لماوعلا حقا
 لظفشلا ادبملا اذه مادطبسا ىل

 ,نداصتنالا طخضصلاو .يركسلا
 لماوعلا ةدهو .يساببيلا طممتاو
 ناسكلاب لصب دق ب اهقربغو

 وا كبدهنلا يومتم يلا ينويهصلا
 هيناديض اخو ,.رايشتعلا وأ فارمتيالا

 ,لارحشلا نمعلا نادقف نم يباني
 فعصو ىرشتلا رصتعلا

 لزمق# هيلعو .ىلاممفالا لفابلا

 ةسووب هيسرم هموت يلا حلب
 هسمناكسلا ركازلا) لآ هلماسج
 هيدافدنالاو ةيركسعلا بادقهالاو
 , هيومحلا
 رسككا !نيللا اره قتميو نزلا درلا «

 ةيلكديلا راد ةهطو نع همئوفعب
 نس بلطس هبكلو .هسوسيسلا

 هنردقب لوضولا ىنونهصلا نامل
 جالسلا عيبصد ىويسم لا ةيوزملا
 ىلا ةلاصضرا لبابو ريصوبو .يووملا
 اذه ضصربعيو .تنولطملا فادظالا

 ءنريس دب .لياسو مادجتسا اذعملا
 ةميوون باناكماو هيازدم تاذ

 فا

 اهبادبختساب جمس ةهحرتدمس
 ءاذا بيلاساو لئابو فلمحت
 , ىرخالا هيديلفللا بلوهلا
 ادبلبا اذه يسسيد .بوتوكا درلا *
 وا (يشخ عصو ي ةشبنقلازب
 ءاقبالل كللذو (وبقلا ىف ةلبدقالا)
 نابكلا كالتنا ةلأسم يلع
 نمف يوودلا حافسلل يتويهصلا
 هيرسلاو نامقتلا نم قلعس راطا
 قلخ كلذ نس فدهلار ,ضوسنلاو
 ,برعيلا هتع يونحمو يسن قلل
 يوونلا حالسلا ةقيادم كلذكو
 عم ”لماعتلا ْن هيئودلا ةسايسلاب

 هفاكو ,ىربتلا ةيلودلا ىوتملا
 . ةبكيرمالا ةدحدملا تايتولا

 ىلع اديملا اده موهيو : دكؤملا دولا ه
 ريب يووسلا .موتثا ناريم يباسما
 تايالولاو يتينوسلا داحتإلا
 رظن ذسعايو .ةيخيرمالا ةدحتملا
 كالقما نس برعل# نكست راينغالا

 ا .لمتتسلا
 يتييهصلا : نايكلا عدي دك يذلا

 هل نمؤي ىدلدابتم ووش غدر + ىلا
 رارقتسإلا ةلاح نم انيمم هجرب
 ةييرعلا ةقطنملا يف ىوتلا نازيم
 امامت هقيلاحت نكمي * وحن ياعو
 يركسملا نزاوتلا (قيرط) نع

 . ةهديكقتلا برضصلا 1
 ايلا ةماملا عي دام

 ّ انيميم لهاتم ©
 ةيوبهص باروصت رك ريعب ام
 بوحلاو يلتلا لئاوسب همولشب
 لخافلا نم يبرملا ديريمهملاب
 تالا ؟دهفر .جراخبار
 امتجاو يساهس حضرول
 رهذسم ربط و ركسعو
 نا مهر نكلو ,ةيبرفلا
 يهل اسم قلطنت م يردادملا
 نم فوخلا نال ,لبقتسملاب ةتوهرم
 عطادلا ىقبي فوس لبفتسملا
 ةيديت يل ينونهصلا نايكلل كرخلملا
 اهناش نم يحلا ةيووملا ةوقلا نيدان
 كلذكو ”يبويهصلا نمالام عتم
 نيذللا ,ىووشلا حالسلا» غشم
 - ليغتسملا و امهيلا يحسب

 جالسلا نم لوحتلا طورش

 يوونلا حالسلا ىلا يديلقتلا
 ملامدا مو ماس) اعد
 عرس ) ىكيرمالا د ينونهصل
 ىلا ( هةسيتورسسنب# هسليبملا
 صرالا تحت هيدون تالعافب
 ديدحلا لوط ىلغ ةكلتخم نكاما
 راطتلالابو يشوبهصلا نايثنا نيب
 ظركفلا هذش نم بن دذهلاو ,«بيرحلا
 هيامحل ىووث ذجاح نيوك يف
 لاجب نأ ذا «ينوبهصلا نايدلا
 نم قلطتن هيووشلا .باغاعتتالا

 لا ضرألا بحل ةعورزم بيباثا
 , تارئموديك هتالث هفاسم

 موعد ربربب نومسش رشعأ دقاؤ
 ديخوسلا للا (نيهوك مانسإ
 نم ىئويهملا 0 يبهدحسلا
 عا سوا رشلا ب دجفي برك
 ينوبهسلا م ا ةيشكاقم
 ضرف يانلابو ةقوونلا مالسلاب
 نم برملا يلع ىنونهبملا جالسلا
 ثيوئتنلا مادختساو موقلا قلظيس
 رمالل مالستسا ةيلاجك ايعردلا
 عماولا

 جالبسلا نا, ريزني نومعش يئريو
 بسكل ديحولا يماشتا وه ىووسلا
 ]داو .. هفظنملا ف ىراجلا يقابسلا
 حالسلا يلغ لسارسا بلضح
 ترعملا ظطدف ادق ,يؤونلا
 80 هما نايثارسالا ىوقنلا قبرط يع
 , - ليسارما ريموت .نكمي

 هقيرظلا» نثباد ينوم لوقبو
 ىوهلا يراؤم نان طاقخلل م لمجولا
 ينرخلا حدقفلا ماما ايخلاص ل
 فدكلا ىلك هظعاحملاوظ عمرسلا
 مياه ىلا لسارلا بلصو رعب
 هجلباإلا روطب يللخ ييروم

 ناف لئذنو ,اهنارشو هيبتا
 عدرلا هلكسم لكن يوونلا حالبفا
 .هننان مروصنو لقا فملاكتت

 نا ل" نورام ليزا راسا همك
 اهيلع موقعي فونم يبلا ةدطاقلا
 تادسافلا ف . لييارسا- ةيساببج
 وا ههجاوملا لود لصون عبس .. ىك

 يلا هلممحم ىنرخا ههحاوم لود
 مةدههق ,يروملا حالسلا فالصأ
 ةلانمم تبل انرقن يق ةلاسملا
 رازبتبا هايم لب ,بعر نراوم
 دوسجرسلا ديصييو) دوصوسال
 انبجاو يم نوكيسو (يبزيهعلا
 نين رطخحلا اذه يلع «ءاضفلا ندا
 . هدهملا

 ةيقيك ةايجباب ةيوكحل ةينويهفلا
 يووت عدار قيذخت ىلا لوصولا
 ددجتملاو ركبملا لارنالا وه , برعتل
 ةسلاحتساسب عارصلا ةمئرجح عم
 لقيلدب ,برعلا عم يملسلا شياعتلا
 هسلن دجو دف ينويهصلا نايكلا نا

 قوات اسكر ,يكيزاب يفراع
 نيرط نع قزاكا اده نم

 ناف ,ةيديئتملا بورححلا لاعشا

 ليرطب امئاد يهتبت بورحلا هذه
 بورخلا قلتم نال كقنيو ,دو دسم

 دوهي» حميم ةلكشم لجي مل
 ةلكشم اسحبأ لحي ملو هملاعلا
 نم ؟ذمهلو .ينيطساتلا بنشلا
 برحلا نم لوحتي نا يميدطلا
 ويدابس يلش ةمئاقلا هيديلقتلا

 0 اوبل
 ءىدابم ىلغ .اسقئا ةيووشلا
 جرخست كلذو هيووتلا عدرلا»
 . يشير اثنا هازال لستم ديمو

 قىدحتت برملا لواخ انلك كئدل

 نأ ريالا تل ,يبونهصلا نامثلا
 هيامللاو ,ىووشلا حالسلاب حيوتملا
 راكيحالا ىلسع ءافبالا كساذ نم
 طسوالا يريظملا يف اناث يووشلا
 . يجيتارسألا هدوفب حقاعل

 حول ينويهصلا نايكلا ياك اذاو
 يوونت# حالسلا كالبماب امئاد
 عدرلا اهنم مدرمتب ضشارغال

 لوحت يا نال ,يونمملاو ييعتلا
 جالسلا ىلا يديقتتلا حالمسلا نم
 طورش دوجو ضرنفب يوونلا
 بئامسكلا راشأ مقو ,ةيساسا
 يذلا ( نامدليف ياشإ يثومهصلا

 تاساردلا ركرم) يف
 ( بيبا 0 هيماج يف كب تسلا
 1 / طورمت هسفمخل للا

 هلودلا ىدل نوكب نا بجب ١
 ةدلاع تايونسس لارثا نع ةردغلا

 مافن ءودقلا» لردي نا بحب ل
 عجرملا بابملا ىوبسب لارلالا

 . هيه لبط نم ههييجوب
 هفيصي ديدهتلا همججون بج ب[
 ني لياكنلا بدهب كلذو ,هحضاو
 دكازلألا ءوسنل هيوقلا تالامكتحالا
 عدرلا نا نم دكانلا لجا نم 4

 نوكي نا بحب .بياثو هب قوتوب
 ده هسيمحن باقملا لازئا لئاسو
 . مهبكلا لبي نب ةيئامهو هبا

 ةمذف ءارفشسأل هلواحب باو
 ةنجيلئارنمالا ءوغ يف طورشلا

 نا ىلا ايدوفت هينودهفلا هيوودلا
 نآل اسناد ىعسمي ينودهيصلا ا

 هبوونلا جزينفلا + هيووملا يع
 .٠ هينغلا لئاسولا +

 ةيوؤب ةلود نوكب يكل كلدو
 دروعبلاو ةوقلا نيامآ ىلع هيمئاخ
 لب ,هميرعلا هبظبملا ف هتبسهلاو4
 قوبدلا يقتل انشبا ينيسو

 رك هينرغلا راطظقالا يلع يثوملا
 ةيدقنلا تاقل» لازتخجا قيرتنع
 هيبووسلا امسولومكيلاو ملعلاو
 نم ينرملا عبس ىلايلابو ,سابيالاب
 لاحم قى ىجولوتكبلا روشحبللا
 لملعب امم 30و (يرذدلا روكتسا)
 فشق ىنوسهشلا نابكملا مانق

 صارهاللا ىووبلا رومي لعام
 مادخأ ماش قارغلا ف ةيمكسلا

 رعكيتملا نازوسب سهل لابش نا
 د نس ١

 برعلا كالسع هلاخ قف لوألا -
 لايتنالا ديعتت ,ىووملا حالسلا

 نيحسي اس ىلا قروملا

 نانا برقعلا ديكينازريساللب

 اركتسع , ليازبل"“ ةميرمت هلا

 ىو وسلا جالسسلا

 يل رسسسسفلا عا رسسسسفلاو

 قالطإب موقت ,لاوزلا نم اهبارعماو
 نلعو بربلا ىلع هيدوبلا 0

 قوفضم هسا يف حاس -
 ياخلاو ,يركسمت رشمل براعلا
 بتاوقلاب ةيركسع هسميرش

 برصع يل ثذدحح ابك ةيبويهعلا
 لاقتنالا ”متحتي 1517 نيرتع
 سمسي اسم ىلآ ايا يروفبا

 0 قيتيفلا .ةيجيتارتسازب
 ًاخم زارباب + ليئارسا) موفت
 ىربكلا لودلا عقد كلذو .ةيووشلا
 لاسعدإاو نتيضاوسملا طبيخ نا
 تكدسلاب ةيئايرسآلا تاناكمإلا
 برحلا جتاش ىرجسم ليوحتل
 , يبويهسلا اهبايك علاصل

 ةسليجيت رسما ) تئاسك :ذاو

 ةبايب يف ةحجرملا يه (برقعلا
 نع لهث ,يوونلا ينوبهبصلا نايكلا
 كالتما درجسب اجلي نا لمثحملا

 ءوجل وأ يوونلا ضالسلل برعلا
 5 يوونلا ديدهتلا ىلا برعلا

 ةضقانملاو ةدعاسملا لماوعلا

 ةتياهصلا نينرطتملا بلغأ نا
 نه ةباتكلاب نومتهب نبدلا
 رصن ب نوزيمي «.يووثلا بهرلا»
 ضيبلا يري ذا ؛ابروسو قئرعلاو
 ارجايح لكل الم ءانيسب ناب مهم
 يمسي اب نايل الئاه ايلارغح
 0 هيي يئازبسإلا نمالا دع
 ءاهيزأم خيراوفل
 ةيرصخا يضارألا ف ةيردلا لباسلا
 ةيئريهسلا ثارئا بك
 فده نم رثكا يلغ ةليئقلا يقنت ىاد
 - نلاوسا  ةرهاقلا» يرمم
 رصم دؤفت كلذ كلغ ؛ةيردلكسإلا
 قئاقد لالخ يطسولا نورقلا لا
 [ةيربعلا ةلوذلا) رئاتت نا نود بم
 هيسفت رمالاو .يرذلا ثوكنلاب

 تاباسحب نكلو ,قارملا يلع
 برعلا كالتما نا الا ,ةفلتحم
 الس نتا وأ يووثلا جالسلل
 فاي لاتفيا وه يهدم

0” 8 
0 2 
 وأ يا حالس) لع 5
 'ارقسا ىريستت حال
 عقرلا ب مسي ام اثثي فوس كلد
 ع ابلاغ ةركفلا هذهو (لداتملا
 كاسم ناسبتلا ىرؤب
 اهنال ,ةيلبقتساا هتاباسح
 عارشلا نم اديدج ىوتسم قلخسم
 ناييكلا هيف نؤبكي ,يديلتملا
 يك رخآلا وه اشرعس ينويهصنا
 . دئالم يوون بمد

 ين «ليئارسارببل ةيبييشلاب اذ

 نم فلؤم بحش نع هرابخ
 (0 - 6) ف زكرمتي همست ييالم
 ةمممت ممول مهلا ةطسوؤتم ندع

 لفي بمسك يل لتسبت ةممدب برملا
 نويلم م )ل اوت ىلإ ةدايعت
 ةعساو قطانم ا وم هنككلا , هعسنا
 ىلا نيرهتلا نيب أم هقدحلب نم دم
 اع برعلا لص اذاو .قراط ليج
 وون باقع لازئاب ةليفكلا دردتلا
 4 توالتلا ناف (ليئارسالب
 وي فو ناكسلا لذعو هحانملا
 ةهجاوم هيا ببيكل بريف همر
 هييوون

 يبويهصلا يوونلا حالسلا نكلو
 عاب مايقلا نه برعلا عدري نلو ملا
 ناييكلا رسع دس يركع لكيع
 يمارالا رسيرسحتو .ينوبهملا
 نمو .1 531 ماع تهييج هيبرعلا
 بميشلا قوفح ةدامتسا مث

 نيمرال نيطرشتك كلدو , ينبدطسلللا

 ةحرسفلا لويحلا نم لج يال
 يثويهصلا - يبرحلا عارصلل

 ١ شماوهلا

 مليئارسا» نأ ركذلا» ريدجلا 11)
 يل ةيروشلا ةئاللا ةسسزم تاشنأ
 ماع يف ةرشابم اهمايق نع ىالكالا دعب
 دالعانم ةميأ تكلتما مت 1148
 يذلا هانرميب؛ لعابم اهمخأ .ةيزوب
 جالعافلا ايا 16217 ماع دؤانن ررقن
 . يهن ىرخالا ةقالثلا

 يف ؛ؤاتي ديد: .نويبستيلا نوضبب -

 14. هام ماع هب لمملا متر .15 41
 . 9 ةهرا كيررس لاجاف لغاقم -
 , 1653 نيبو يبنلا لعافم
 ةيووتلا ةبحيتارشسالا 1
 تارايخلاو مىداسلا ةيليئارسالا
 ددملا ةيجيتارتسالا ةرشبلا ةذمتحملا
 13+ را[ حيراتمرباصلا (15)
 . ندقل ةيسيئارتسالا تاسارفلا كرم «
 يعاتن  يليئارسالا .يوربشف عدرلا (5)
 نراط ةيجرتب ضرغ 8 لايديل
 نيرضت  ةيتيبكلل ماننالا ةديرح  .عبعلا
 , لا5 - لرالا ناك - لرالا

 مساك دنع سابع



 تامداصم

 اسس رسلا - تنحف تاسبا رطنضألا

 تامماسقتالا نالداسستت ةسض راسفمملاو ةسموؤسكهلا
 ءايحالا قب بدهش علو طايولا

 طابر# ةيبرنملا هنمانلا يي ةيبعشلا
 تارطاطلا نشمب هيبقاملا لبق ةئيبلا
 مالا يوقد تمدطسا يشنا ةقرمنلا

 ماسالا ةلاكول لامع هدوهش كنا
 نجم عيماكسم نا سسا انه ةيثارملا
 تارهاصت يل اوشلطلا ييرعاظتملا
 ةيسشلا ءايحالا اهتديت ةقرفتم
 ةرمقباو حالملاو ةقيوسو يراكعلا
 تارايسلا دفاون صعب اهلالخ اومظبح
 . ةيراجتلا لاحملاو

 نتاطايرلا هديدس تاره انخت ريتمتو
 مانت بارشألا ةرتف ةلرط ةئداه تناك
 دعانمت لش اديدج ارشؤسم
 تائادطصالا ثادعف رمب تابارطشالا
 ةنمجلا ةجدضو ةرطيثقلاو .ساف 2
 مانلا بارضالا تقفار يتلا ةيضاملا
 ةيهئارد فمرتلا هتسلظت يالا
 ماقلا داجتالاو لغشلل ةيطارقصي دلا
 نيسحتب ةبلاطاطلا برقحاب نيلانشلل
 .. ةيعامتجالا عاقوالاو روجالا

 تدهش سلاف ةنيدمع
 مالا قوم نيره تملا يب تاهجاوم
 تايارطسالا تذاع ةيضاملا ةدسجلا
 ددع علقرا ثيتع لوالا سسذ اهيلا
 لا تاسادطسصالا ءاربج ايامحفلا
 نرخ ةئالث ةاقو دعب نلت ةممخ
 تايفشتسسم ىدحا يف نودتري اوناك

 . رجب نيرلاثتم ةئنيدلا
 نا ةيبسرللا رداملا تركذو
 موي اسهياحضب ةريخالا ةئيميلا
 57 نثق ةسمك ىلا لصو ةيمجلا
 نياجحلادلا نمالا يوق نم اهيرج

 نتكاب نم رثتا لاكتعاو نيرهاظتملاو
 3 ةميسج رئاسغو ساخسشا ةرضغو
 ترث ةماخلاو ةنئاكلا تاكفتساا
 . رةو4 نويلم ١6 لاوحب

 ةيقارملا ءاينالا ةقاكو لسارم شب
 نسإف ةتيدم ف ةعلطم ردامعج نع
 حامض .تدلخ يتكا ةتيدملا نيل اهئوت

 اًهيف تحتفو ءودهلا ىلا لوالا سما
 اهبلا تداعب اهباؤبا سراملاو لاحملا
 شما رهظ ىرخا ةرم تابارظشالا
 تارشهاظت اهيه تكلطظنا تيح» لوألا
 ةيوتاتلا سرادملا ةحلطغ اهيف كراش
 نمالا ىولق تمانا ثيح ةيرابجإلاو
 ١

 نالا دحت ةيمسركا رئاصالا رك ماو
 ةيلطلا تايراصم يف تاباصإلا دادعا
 لوظلا ءانثقمم اب يلطالا نمالا ىو عم

 ىطسولا اكيرما ءاسؤر ةمق

 ىلع ءاسفتلل ةساواسحس

 ةرسيسفصسلا بو رسضسلا ءاسحساو

000 1 
 بتكي نل هقافعتبلا لإ ماقتل”
 يتلا بورحللا ثملناص حاجتيا اهل,
 .«رمتسملا ةيعرامملا رماثع اهلضت

 سيكر نم ركيور 1لاسو تللنو
 هلرق  وريريسويشيئيل - امهتاره

 2 رتل اكيرما لق ةلرد كا و ابرحبلا
 ايداعتلالا وسلا ماس هيلع دقي
 ,ةقطما | لعاشمل مساح لح داجياو

 هكيرتسوحم ءاسؤر أدب ضقو
 رودافدسلااو سارودنهلار اوهاراكيتو
 همث عامتجا الاميتاوغو

 ارم
 قرسلا مايحب ىلا مامتجالا فهبو

 تراهنا نيب ةجرتخملا
 دفاع ناك "يذلا يشاملا ملعلا هانلا
 هأكعع نع اهتيصش جاب كاع ايمو

 ةقيتو نا رزمتؤملا ردامعم لوقتو
 توطخ ندضتنس هسيئلل هيماشخ

 نس 7د دع ةوبخرحا نيرهاكتمملا همقطلا نا
 نعمت دهاون اويطخو ةتارايسلا
 يق هيراحتلا لاخملاو بارابجتلا

 هييللا ينرمعا نويزفشنلا صرع 8
 هيد تادخا نم دهاشم هيمالا لبق
 ثنك ذيماللا هميحلا هيصاذلا ينساقا
 رشيدلاو ةنولقم تارايس ةدع تدهوش
 يق وارصتل) ناثا يا هفايصا هعرتسم اهم
 ضمير هيراجتلا) لاخلا نس ددغ
 , ةساملا تاكلتمملا

 .يارتعاو هبنوعملا هموكفسلا لءاعتمو
 1 ليمخي هيلاسفلا اهماباقتو دض اعلا
 يلا تايبارطمالا ءارخ دينو ؤلسسملا

 تارضالا لغخب ديبرعملا ندقأ اهتدهش
 ناتبجتلا اهلالدع بردصا ثيبح ماحلا
 لالتتسالا يبرحل ناتيدبفتتلا
 دييعشلا ىا رطمغ ل ردساو

 هييرغملا موتحلا ًادهيف انفمح
 يف لوخ دنا اهصدرل تادحالا ةينوؤس
 تناطنلل بيجتسي يصدح راو
 , ةيبمشلا

 ةيطارتميدلا ةيلاردمبوخلا ثملاطو
 اهشلب ماملا داجتااو لعتللا
 قل اهحلا يهفزلا هدجف لوكشتم برعملاب
 تقفار ةبئادلا تادحالا نع
 برملا هتدهش يذلا ماهلا هبارضالا
 ,, ةهضاملا ةيمجلا

 رش نادي نايذيددتلا نامتكملا ركدو
 ريطخللا ثادحتالا نا يىسعا طابرلا

 هيو ساب لنمس ؟هتدهش
 نيمو لقيراو جئاصنب و

 تلسلا قوسو بحاحلاو تاتجرات
 هده لوكشت بلطتت ناديئس يديسو
 روسالا قئاقح ىلع فوتقولل ةدجللا
 ,. ماعلا بارشالل ةيحاصملا

 ةيتمالا تفيقلا يأ نايبلا لاسقو
 ناع رابلا ثتدطا يتلا ةيبرنما
 تئابتسا دل ىماف ةميردس ي نيرش اكتمل

 رتبوكيلدهلا تارئاطو تاباس دلاسب
 نن نيس يف تارهاطتلا ةرصاحلا

 نوكي ثا هتلث د ةيبرنللا ةموكسلا
 يمامرلا اوبدطتسا دق ةلهرشلا لاجر
 .. تارهاشتلا قيرفتل 1

 نايةيقنتلا نابتكملا راض
 تنل ةيطارتميدلا ةيلاردننوكلل
 نا برغللاب نيلاقشلل ماعلا كاستالاو
 بنرخا رداوكو اهرداوك نع اددع
 يتكارتضالا داحتالاو لالئتسالا
 يلما ليسا ةبئلتمو ةيبمشلا
 نيسوهلا لالك مهلاقتعا مث د يبحضلا

 . نيهضاملا

 رسفضفسلا ىلع

 نيرشن نس نيرشملا نإ اريبك موجه
 شالا يناثنا

 - يرودانلسلا سيئرللا راسشاو
 ةمث ل . ىنايثسيرك وديرفلا
 ١ لصوتلا ى بغرب هلا ىلا سانبرتنوب
 - ةهيج عم راثلا قالا فقول قافتا
 رصاتع كلو .ى يتران ويبتوباراف
 .هبغرلا كلل هنوكراشيال دضرانملا

 -دشلأ عامتجالا حاتتملا ىف ةبلك قو
 اكيوتسإرا نر +. نورهدلاك ليئافار
 اكيربا نايسن مدع ةيعانضلا لودلا
 ةدفاست انهعفادت 3ق ىطسوملا
 اييرا ف هئشادلا تاريطارقميدلا

 1 ,ةيقرشلا
 نك ةيداصتخا ةيسدت .جغب :لاقو
 الو يسقيناح مالم كانه نوكي
 .ةيطارقمبد

035 

 وكسنوم
 . ع
 لوئيسف ردتنت

 فخصلا بلاث د عاود لوسي
 رداجبالا نآ ربما ةينومجسلا هيروكلا

 ىلا ارادمعا ينوالا ةرصلل مده يسيبومعلا
 ١210 ماع لوليأ ىل همايقل لوشيس
 اضوكددللا هكرشل همن ات هرئاظ طاقسناب
 يول يارا رسالا ؛ لاك. هيروكلا هيودسلا
 اهباكر عييمد» ليقع ل٠

 ةيييرهلا ةياحتصلا ةلاكو تسنو

 ةيجراجلا رثزو نأ اهلوف فسصبا لأ"
 مدن نوردايدراميج درو لا يميفوسلا

 يئروكلا ءريطس ىلا سما رازدعالا ادق

 وكسوم يف «عسوج ىظ .يوسش ١ .يسومجلا
 رب ةشيفرس هلئاعم فرثاقط فىئاكو

 هيمدهلا ةرئاظلا لع رابلا بقنطا
 عسيمج لتكم ىلا ىدأ امم ةيروكلا
 وكسوم تعدا ثيح 7556 هبلا اهماكو
 قوك قلخت تناك (عبيودلا) مرثاط ناب
 ةريرح قوب عقت ةيحيئارتسا ةقفدم
 - ينيفوسلا داحتتالا يفرش يف يلادعس

 شداد
 دعب «رمنتا» داع

 ىفنملا يق امام 0
 اهكلا رماتع دخلا لاك جاو  اكؤد

 ىلا لالتتسالا لخا نس شدالعتب يف
 0ع 980 نها نأ دعب سما ةيطو
 ااا ل ةدعاسملاب ادهعنم ىلنللا

 سو ا

 تارضشع نا رثيور ةئاكو تركدو
 راظمب اودشتك# نيديؤللا نع فالالا
 دصن رذاق ةيثحلل لودتا اكاد
 اهداف هفوضو دن كلذو رمنلاب
 ةلاقتسا نم امؤي 15 دمب دتهلاب اًمكلك
 . لاثنرا دمعي نيسصع سيول رثا

 ايبايغ يقيدم ىلع مكح دف ناكر
 ةيلمعب هماهقل ةابحتا ىدم نجسلاب
 قيبسالا سيئرلا لتقم ىلع أدر ةيسافتنا

 داق يدلا نمحزلا بيج
 ,٠ لالتتسالا لآ نس دالعمب

 نومدقتي لامصعلا
 نييظفاجملا ىلع

 ديدج مالطتسا رهطظا , عاو نمل
 0 نيظفاحملا بدع نا يارلل
 اعلا هبزتخح قاف يئذثا ايناطعيرب
 لا ثلصو ةيسني هقيبعش يف صرامملا

 ماروولا ةسيئر ةلاقتسا دعم ن
 يضاملا رهشلا رشتان تيرغرام ع باسلا
 ثيحب مدقتلا اذه )و اهاذخنا دهني
 طاقن عورا ىلا نيد *ديي قراقلا ل دو

 يؤم لل رتيور ةلاكو تركو

0 
 رشم ىلع راش بزحو ل

 يل 80:0 لع رخل بزحو هلأ 1

 برص مدقتي لامدلا بزح اكو
 ةفصن يأرثا ثاع اطتسا ف نيظلادسملا
 ةئادلا يف 73١ نس رثكا ةبسثب ةرمتسم

 رحيم نوج حا نا ىلا ماع نم رتك#
 يمانلا يماشلا نيركت ىل ءارزولل ةسيثر سيئر

 رجيم نأ سيرا جالزطتسا رهظار
 برع ميعر نم رمكأ ةبيعشب عتمتب
 ,كوذيك ليم لامعلا

 .نوكيس نم ناشن لاؤس ىلع ١دزج
 يلع رجيم لمح مارزو سيئر لضفا
 لصحو تاوصآلا نم ةئاملا ف 0
 ةئاملا ف 7١ ىتع كرنيك

 تيرخا يردن تاع الطتسا تراشاو
 عس رجيم لسع رهم# نا يعاللا عويسالا
 5 ترمي او ادب نينحاقلا
 ددفب لامفلا برح نوف دّقته يطذ ةيحملا
 يف ةسمطو نيدثا يحد حوارتي طاقتنا نم
 ,طقذ ةئاكا

 موسجلا هف ودا روسضل راصتفا بعضهأ
 سيئرلا وا 9 وكسوم

 2 ردرلا ةهوصملا هتلطلس دانا
 ارسلا راصتلالا تيدحت فدهتسمت

 ايتالربلا ةنيهلا حمتجت امدجع كلذو
 , قيقلالا مويلا دالبلاب

 نا نمسا اهيل ديبرتلل يف هرثوررد تركذر
 ىاليبلا اينم ينال يتلا لكاشلاا مجبح
 عابتجا ةيبادب ذدنم اهمضاو 0
 ريشسيب يالا بمشلا باو ربثؤم
 . مايا ةرضع

 سمخ دوطو علطاقت نا عقوتملا نمو
 سمطلا وبصل

 تاس لك نكي
 رماوا كلذ

 يتيفوسلا دادعتالا ناب فوشتابرومغ
 . ظرفته الا بجي

 سلجم وضع نيراي نيماهنل لانو
 اباك ومار ةليسصل حيرت يف ةسائرلا
 رابتخا بعصا نوكيس رعتإ | ةذه نا

 لوشناب
 ةحوتملاو ةيحبا تاشفاسلا تلكم

 ايركمع اعقوب نومجاهي نوينادفلا
 تسع رز ز ةسستل نوسضسم ىف

 ةهبجلا تتلعا عاد - تيريب

 ةيطارقميدلا
 مسا تمحاه مع يدحأ
 .نيطسلل برق اينريهم ايرتبع اعقوم
 نسم دي وتلا عرصم نب رقسا امم ةلئحملا
 .رجلاو ىتلكلا

 اخر تلقنو ةييسيرفل ةطاصبملا كلا ب
 هديكات ةهمحلا مصاب ثدصتم نع
 و تمحام ةعومجملا ىلا كوريب
 يمارالا ف ثيمعور ةدبعب 1
 وس هناك تش دششساو طاح ريوس
 , ةبلمعلا ف ةداسإلا

 ال ثباك كراعملا نا ثدحتملا حمزاو
 سما رهظش لح ةرمتسم لارت

 ردامم لادسسسب ولرات بيوم ةعاذا
 هئالث ن) اهلزق نانبل بونج يف ةيطبا
 عرصو اويهشمسا ييديظمتلل نييئادق

 عم ةيناسللا دودحسلا ىرغ نيسأ رجف __ نا نيططسلق

 دن ا!ةرغل ماع لوألا رمتأملا الط
 ةزهجحا ىلا نييمكسملا يسوالم ثدّص
 ةمسارلا ةرودلا بارتخا نأ الا ويدارلا
 بمهشلاا ىردت صاغ ككشت ةعزن ظحنإ
 ,قازملا مدلاو ماقتل نصباج نم كهشملا
 ريستت اكيورتسيربلا تأدب دخلا

 يدلا رستؤمللا قماوي نا علوتلا سمو
 نلع ةظفاحلا ةعرتتا هيلع بلغت
 ةداير ناشب فوشي ريع تاجرتفم
 يذلا ماظنلا اذه .,هتاكلس
 ةهقلاومي لعذلاسبب يتغدع ناو قيس
 يتسالا تيفوسلا سلجم مئاذلا نالرفلا
 نم ماررو فالقلا نوكي نإب
 ماما الوؤلسم تايروهمخلا

 ب 1 ودق يدوخ رطل نضعل مهي
 هبا الا ةبروت اتكدنا وح تري

 لالخل هيج يحييو
 زلشنا فحي ا ةئيلتبا 0
 . ةيدبدحلا ةهبقلا ةعارف نم رتخا

 نس ةلماك ةلسسلس نامل لمطلابو
 ءيش لك ناسشب ةيسائرلا ميسارملا
 ريش ةحلسالا ميلس نم ماما

 عقو تابتاا يل ةمياهص دوئج هثالث
 نا رداعللا تكصمواو ةلنخملا .ريطسلف
 ةرضع نم ةفلؤخا ةيئادفلا ةييومحملا
 هيتيئارسسا ةيرودب تسمدلطصعا رهام
 وليك دقي نلع ارغتع نيثالث مهن

 لواحي نات يح دورهلا نم نيرتم
 ةلتحمحلا يصارالا لا لئستلا ,رويمادهلا

 يتحابس ماد فيبدخ كابّمشا ىرح دقو
 ةشاشرلا هحلسالا هقالدك بمدخمما
 هيرق برق عوردتل «داصملا نئازغلاو
 نويليتارسالا هوسحلا ىقلظاو رفتاب
 هئبصلا لباسلا بائس

 انيوسا 5 رلاقملا بنبايو
 ضحلا يورخ بسسا ايليماربا
 | نارشللا امل ةيجورملاب لفتو ةسار
 فاعببا عرايس الفقع

 دابهتللا تاسالصاب ءاهثناو ةمقرملا
 دق ماموسلا قوسلا دع برخلاو قوسلا
 نقلا لهاجتلا ىلا فاطملا اهب ىهتتا
 « قري يلغ ريح درجم ءاقملا وا

 ةئيه ءاشنا فوتدايروغ موتميو
 ةييلخملا ةردهج# هو كاسيروهبحلاس
 ورماوأ ديذثت نامل
 نا وكسومل نكمي فيك وا نم سييبلا
 تايررهمجلا لع ةلياك اهتدارا ضرفت
 ايجروجو ايديسرا لثم ةدرمثلا
 نود قيطلبلا تادروهمج ىلا ةناهالاب
 , ةيفلا مادختسا ىلا اعلق نا

 للا حادلاب فوشتابروغ مانحيو
 ىلع ةيساسآالا ةقفاوللا ىلع لوصحلا

 ةدشاعفب يضاختا هعورشبم هدوم
 لثااد تاقالحلا مظنت ةديدج ةيباحتا
 لمجحي مل همكل , ديدج يتيفوس داتا
 ةطورشم ريل هقفاؤم ىلع 1 الآ ىتحح
 اهنا تايزوهمس نم نيشمئا نس
 يطسرلا

 ايماوّديل ىيطلملا تامروهمخ- يلهم
 ايح روج ل هف انصالاف ايفب و اينوسساو
 ايمارثواو ايسور سرعاو قهاول ين اهنا
 امهناب سيحتحم ةثيمع كوكش نع
 هعمن نم ررختلا نم ديرم يف ىادعرت
 امهدراؤم لع ةرطبمتاو وكسوم
 ةلئاهلا

 ريدختا هطلسلا ماكفب حبتم امبرو
 نيجل هنقزم هوططت هلا ذا مم يدلا
 ايابهسينا نامجتالا ةدهاسم عيتوت

 بيهدللا يف بلوس سمس ممم اهرشبع
 وهز توكحير يالوكيب «اررولا سيئرلا
 سيئر ضيسنلم سيروب ةريصمم ل ديفم
 ماما ةيفك يوغلا ايسور هيروهمج
 ءارروتا يساجم يف ةيسررل رود داخبا

 رييمب يل جرخب نأ اضيا نكميو
 فوكتويرك ريميدالف نم لك يسوكح-
 يكا يتيدوسلا نمالا راهتج 0
 ىرتمُيد عاقدنا ريزوو نب 0

 نأ جحرمأ ريغ نم ودبي هسا الآ فوراي
 تاضعنتب فوشتايروبل رطاشي
 هده لثم سوما كلا سبعو كل“
 حالصالا راجدال ةيناييكسلا بيجاما

 نيفرطمملا

 3 . _ اول ب يسمع شلل ل سس

 طسوالا قرشلا اياضنف نم يتيموسلا فقوملا دقتنا

 ىيكي رمالا ماعطلا نمت نوكي الاب لمأد :فيرش وبا د
 ةسيناسالا ءىداسملل انعط كتينوسلل لسرملا

 هاهطظسم بكستو تن واو . يسوسا
 سيترلا بففوه هبيمظمقتلا زيرتستلا
 هتف نم شوب حرومج يكيرصالا
 لال حراشص مادتطا ةسنابا نيطسيم
 ال ارجل نأل هيمن يكيرمالا بعللا

 رويس صيو هيمن لصفلا
 هي ذانت او ةيكيرمأالا هبخملا بابالولا

 ةكيرصا اهنانا ىلع بعوتنا ىلا
 اهيرحو اهلالقمسا

 ه«يفارعإلا عاسلالا هتاكو لازم بسنوب

 فيرش ونبأ ماسن هيلا يلا نينوب ف
 ديسلا نيظسلل علود يستمد رامشمسم
 هن يفحص حيرضد 3 هلو بتافزغ رساب
 نسيفؤوسسلا بايشمالا نأ سمسا انه
 قزشلا ايامنر عم لياعت ادا «ءىطظمس
 © ايزي كييصف عب لمابت انك طسوألا
 هيصق يه نطساف هييمف ا بيع
 ليابو ييملسماو برثلا تذل اياضدلا
 يكيرمألا ماغعطلا نمث نونبكي ال نأ
 ميخلابمتل انعظ هميقوشل لسوملا

 ةراقالا ىا دكاو .ةينيباسالا ةيناسيالا
 رار نهب ليدعت بلواخ ةنكيربالا

 هياببمت» لوم يل ودسبلا نمالا سرداع
 ةلئحملاا يعارالا يف يسيطسلفلا بحشلا

 مالسملا يلوذلا رمتوملا رفخ دبي عاملاو
 كلذ ىققرن ادكل طسوالا قرشلا لوح
 «يدادملا عم امجييبدس ؛رقرخ ديرب امنأل
 هيلودلا قشاوملاو

 لأ فيرش ونأ ماني ىيسلا ركدو
 0 .تمدحتسا ام ادآ اكبرمل
 امج رارق [ئئرشم دع سألا سادس
 رسجتؤملا دقغو يميطسلدلا بمشلا
 ام لمحتتس اهبان مالسلتث يلودلا

 .هةلقدسملا ييطسلف ف يرجبس

 يستاهوح

 دض ةيريهامج تاجاجتحا
 يرصننلا ماظنلا

 رستؤلا# اهل ب عاو - عرتسيانع
 ميظعت لا يسم' يقبرشالا ”ينطوسلا
 هموكح رابخال هيزريشامج تاجاحتتسا
 نلع يرممفلا انشيرفا بوح ماطن
 بومخ يف ةيلخأالا بركخلا ءاهما

 ايبقيرما

 0 نب رثكا نا رييور تركذو
 اولتف عسساهوح ق صخش
 سو ) رمثؤملا ةكرح رامبا يب
 ارخ سيئرلا ةسحاسسو .رفيرغالا
 . علورلا ليابق نم ةفلوملا اناكبيا

 دكرمس ةدرمعت عامتجا لوا ناكو
 بومج لظاد يقيرقالا يمطولا وميؤلا
 رابحال تارهاظم ميظدت ررش دع ايقيرفا
 دع بفملاوم داكتا مدغ , اع هموكحلا
 نبثلا ف فدع لامعا ةوسا يف ةكرشلا
 دوفع دعم

 ريتالللا ثس يرسحلا ةيهاس نم
 لع سا سم يتايرفإلا يبطولا
 يوسقسلا صرف يف رارستسالا
 12 ماظن دص ةسراملا ةبداهتفالا
 . يرصنملا ابقيرا

 ةيغافسعويل4ف عوينأت ةلاكو ثركدو
 لالبخع اودكلا ربمثؤللا ءاسصخا نا
 نيياوي زا عربيساهوج ي مهعابتجا
 ةسئاق نقار ام ةيرصشملا ةفرشتلا
 ةرعس تلاز امو اهتايرفا بوتح
 داسخال اا كلملا مر هةست
 _ ةيبمايسلا باسسراملا|

 115 ددعلا  ماخخا م1111 سيئالا

1 
 .ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج رس نيما

 سييئرعلا دسيمملا اف دومقي ينلا ةسيموسقلا برسعلا ةكرسصم
 ةسناسخلاو ةسلاسعلا ةسمظنا طوسفسل ةياسهشلا ةسيادسإ

 ربما دمحا سخرلا ع دسملا دكا
 فوقو مسربلا ريرجخبلا ههبخ رص
 ,فيشلا مانباو ةسهمجلا يلصابم
 ةدايكب قارعلا بثبات ىلا 1
 هيدصضت ق يسبح ماد سبئرلا ديسلا
 لاثكشا هماك دص عورشملاو لداقلا
 هيسؤيهصلاو ةيئايرممالا بادب دهتلا

 هكرمم نف ( عاو زب حيرصم يف لافو
 اهيد يىدصني يتلا ةيبيرعلا همالا
 ةيلايربمالا ىوقلل حباشلا قارسلا
 برعلا ةكرسم يه ةيمويهصلاو
 ه-فسشلا مهتم فن د هدو

 لاري امو ضرتب يعالا
 رب تخت راهطمالا عاوسا كة

 هدياستمو ملت نوعا لالتحالا
 , هيكيرمألا ةدحنللا بايالولا

 هيسوفلا بربلا هّمرسم نا بفانماو
 ةاليم سيئرملا ديسلا اهدوقبب 2
 | لحل هلوخ سو يح
 هياهنلا ةيادب يه ملاعلا يف مافرشل#و
 هبنانيكلاو ةلابعلا همظعا طوقمل
 ليمعلا اماظد !هثمدقم يو ةيبرعلا
 مهيرشلا ييمرخلا نئاخ دهدو يتسع

 لشف) ةياهتلا ةيادب يع
 هيويهسلاو ةيلايربمالا يابلاش
 رد ليبلا فدهثشست يئلا ةسدقملا حغ

 ةيشيراتلا اهتوقحو هيض مالا
 ةعورشلا

 رسيرحتلا ةهبج رب يم جطواو
 يتلا ةريرشلا باططخلملا أ ةييرعلا

 نملا عاصاخلا ف دهشيت جنا يسردلا
 ةيلايريسمالا ةشمبهلل ةيبرعلا
 لمتتو اهتايرن بهنر ةيبويهصلاو
 قارع اهردصتي يتلا ةرسلا اهتدارا
 اهسحو ةيبورسعلا ةملت ريسعنلا

 0 ا ل

 هي يسيل اسس م السلا

 ينيطسلخلا يبرعلا بيعشلا ءانباو ةهبجلا ولضانم #
 ا أ #  -_--_  ج
 ةينويهصلاو ةيلايربمالا تاديدهتلل هيدصت ىف قارعلا عم

 حماشلا

 ه«بعوشلا يه نما اهئاف لعاستو

 تايالوسلا ا ١ هيينوبلا
 نم او يفي ةدحتملا
 ١ لالتماالا تاطلبس باكترا
 يب نييديطسلفلا دض ةيشحوتا جئاذمتل
 .نذللاو فيرشلا يسدقلا مرحلا ةحاس
 تاحيرصت سس يه نياو ةبميظستفلا

 ارخؤم اهقلطا يثلا ن ررباش قحما
 يزعل يمارالا يعج دكمصت الشال

 ,وبيهبسلا نابكلا صفرو ةئتخملا
 نم ديزملا باعيتسال اهتم يلختلا ةركتل

 لاع نار دمتاو عسوتلا دعم رمزا اهملا
 ةببرزعلا هنالا

 ع ةسودرملا ٌبايسايملا يأ دكاو
 عم شوب .الا سيث رفا اهب لماع
 تاميالولا ةيسراممو قطبملا اباسن
 ةثميهلا ةسمايسل ةيكيرمالا ةيحبملا
 لش رم تارازكل رامصتساو تاهرالاو
 دحيجم ريلو ةلجعتم .سالا رسلدعم

 اياؤئلا رشزت ةسيهنا فلن هكحم
 ةيبرعلا ةمالا ده ةبباونملاو ةررشلا

 ههعورشلا ةيخيرانلا اههودح دسو
 ةايالا ينويهبسلا ُنابكِلا ءاسماو
 2 ةيليرمآلا هسايسلا ديطتل هعيطملا

 يا دمجعا عميهرلاببع ديسلا لانو
 ةلفاتلملا افريهاسجو ةيلرعلا مالا

 باج ىلا قلطملا اهلوقو تباعا يتلا
 سيئرلا ديسلا ةدابقا للف يف قارعلا
 ءارا تحبصا ةميكحلا نيسح مادصع

 ةيكيرمالا تاديدهتلاو تايدحتلا هذبج
 ةلزاتملل دابمتسالا نم ةدحاو ةلاح
 نررلملا مرعلا اهيقعو ةفيرضلا

 لجأ نب ةصيخر ماسدلا لذبل ناسيالا+
 روئطلاك اًهماش قلرملا لقب نأ
 ابهقرتخو ةيبرعلا ةمالل ارمعتشمو
 , ةعورشملا

 نوعيطيف نورمؤي ديبع قارعلا ف سيئ هنا مهفي نأ يكيرمالا سيئرلا ىلع
 برسع نم ماكحلابو شوسب ةسيهجنعب يب رس ديدسنت

 مماوعلا ةيثيرمالا ةراذآلا عجارتب برع نولوؤسمو ةداق ددق عاو ب مم
 نا تدكاو نشوب ةيجدحتمب ةيبرعلا لحسلا تندنو ,قارملا عم راومحلا نع

 عمتجملا نادجو يب اهقررط ترقح بأ ١ يب ةيقارملا مالسلا ةربابع
 قارعلا عم مهتماضت برعلا نقظول.او "لاصنا نم تاعاض# تددجو :يلودلا

 ةيباقنلا ةكوحلا اوعذو ةيبويهملاو ةيلايربم#ا تارباؤملل هيدصت
 نييلايربمالا ةازدنا ةمواقل حماشلا قارحلا قدنخ- ف فوقولا ىلا ةيبرعلا
 ,ةيبرملا ضرالا نع مهرحدو ةئياهصلاو

 نئا هيعوسبا) سيئر تافرع رساي ديسلا فموي
 ا الو احمل نيل ةلود
 اهناب قارعلا عم رلوحلا نع عجارتلل
 قرادألا بتئاج نب ديدج فيدصت
 ,.ةييكيرسالا

 يفمحم حيرصت تفرغ ندسو
 لبق ةنيبلا ناسمغ هترئادم ليبق
 ةرادالا عجارت ةزوطخم نم ةذيساملا

 لموت زرع راوضلا كلذ تع مل
 ١ ين اهاو بسم جيلطلا خر سلا

 اهرساب ةهبرعلا
 عم هئانداحم يل نإ عضواو

 تاروطت كروانت نيسدع يس رالا
 ةيبرغلا يعاسملاو ل ةقلهستا 'عضولا
 داجيال ةناع تفيوتسملا ىلعو 2
 | تادمحال لمع

 ملجم سيئر بئان ضيبلا
 5065 2 .رقنوكلا ها

 1 يلع تاروطنلا
 ةلطنم ي عضولا تاروطت صاخب

 مدالب لوم ضيبلا نوسلا بدج دلو
 جيلخلا تلدحا لح ناضب ءاققلا لتاخ
 ايملبس

 يركللا نسح ديسلا اقبال رشحو
 زلراشتو يئميلا باوتلا سليب وصع
 ,ةامتسم ف يكيرمالا ريطسلا رشد

 قارملا عم نماضت

 وفظوسو لامع ددج ىرخا؛ ةهج نم
 كت ا ةهجراسطلا ةراجتلا
 نلطملا مهمئاشت ةيعسيلا ةيروهمجلا
 تايدحتلل هيدصت ي قارحلا عم

 ..ةيئويهصلاو ةيلايربمالا 3و1
 نع ةبقارملا ءابتالا ةناكر تلقدو

 ![د) ناغتسع يف سمن موردم# نايب
 زهجي يذلا يلودلاا نمالا سلجم رارقن
 قلرعلا دض ةوقلا مادتنسا

 قدامنا يتاب رارقلا' اذه نا اودتاو
 ةينايرببالا تاننطخالا ةبلسس
 ةينويهملا عم قيثولا فلاحتلابو
 ةيبرعلا ةيعجرلا ةعظنالاو ةهاعلا
 ةيروثلا ىوتلاو قارغلا ب

 تالبحلل ديمسعتلا نأ ىلا اوراشاج
 قارعلا دس ةهوبشملا ةيمالغالا
 طدهتس ٍراَزَمِبآلا بيلاسا ةسراممو
 ترصش يذلا حمابتلا قارملا عيترت
 ةيارالا كتسمي هتاب ةيمالطلا ىوقلا
 ةلمالا ةيسدقم يف نوسكيا ميمستلاو
 .اهررجتو ةيورعلا يع اجامد ةييرعلا

 ةيبرملا ةيباقتلا ةكرحملا اوعدو

 هفوقولار 0ك يم احل اذص فوقولاو عوطتلا لالش
 لا هعدر 9 قارسملا قدمح

 .ينويهسلا يلايربمالا
 توولاحتل ةوع د

 ةيموقو ةيثطو
 ةييدم نعد اعبا هاعبس لَو

 نانتاعت مايق ىلإ ةيسييلا هةروتلا»
 يسوقلاو يبطولا ييوتسبلا ىلع ةيسطو
 نيبحالا لادتحالاو دوعولا ةيواعمل
 ةيبرعلا يمارالل

 هيعوببآالا اقيحفلا بدكاو
 برخلل هيركرما ةميدتلا ىاملب هلطاملا
 نا سمعا اهيل لاقم يف يسسيتا يكارسجالا
 ورفلا دنع ءديحجوبو لاستلا يدشن
 لالتخالا هعرافمو سمارلا يسويهصلا
 يمه دوهنلا ةريش هههحاومو يمينحالا
 بمتأا ماما احاحلا رثكالا هيصقلا
 ىربك لئاكم ةتطملا بيعحتلا يبرحلا

 اهلاللغتساو اهتدايسو اهصعا هده
 ريرحجت نود ةيمرسلا همآلا را بلاقو

 الا روشولا زرتفو نيزتسلت
 , لطيس هيبزخألا ةويرجسلا
 .ةءدهس اهبدايسو امان

 هجاوتس ةيبيرعلا نسالل,ا

 هيباهشلاو ىيكيرمالا هارقلا
 هسبيلا نورشلا هميحص بذتاو

 تايه رطلاو
 ليلخت ىلع ةرداف دعت مل ةيكيرمالا
 عماطظب ةقيله ليدببو ينردلا بمتلا
 ةرطيبملل ةيقيرمألا ةدبحتملا تايالولا
 . . ةفاطمللا يلع

 نع ةيقارعنا ءابنالا ةلاكو نلقمو
 نا سيما اهل لاقم يف اه ديكاث هميحسسلا
 المراه ةيبرحلا ةمآلا ماذبا نم سيالللا
 2 2 ل "يلتع

 يسارمتلا

 ا تاورثو ظكتشلا ىلع 1راعوسلا

 ةيبرع ةيديللا ةوق ةبا جمدتو ةيبردلا
 ,لشاسولا فنتخميو

 قارملا روهظ نا ةفيحصلا تلاضاو
 قرشلا ةفلنم ل ةيبرع ةيمينتا؛ ةوتنا
 ةدحتملا تايي#يولا قا طسوالا
 مدغ ىلع زكئرت يتلا اهتبحيتارتمساب
 روهظلاب ةفطمملا يف ةوغ ةيال حامسلا
 .يتويهصلا نايكلا ادع

 يكيزم١ عجارت
 ييماشل ةباجتسا
 «يأرلاد ةلكيحص تعب نابع

 ةرادالا ةلواعس لمج ىلا ةيبدرالا
 قارملا عه راودللا قيلت ةلكيزملا
 ةضمرهلا ماه قالظنالا ةلتن
 كرام 01 عيصونا ىلع ةيكيرستلا

 سما يهاتتلالا اهناقس أس ل

 ا ل
 لخ لش برغلا ردت ا
 جامسلا مدعو مهسنقئاب مهلكالم
 ,اهيف انرط اينوكي ناب نيرخالل

 قيلعت تالواحم نا ةفيتحصلا تلاقو

 ناعفالا قازملا نظقر دهب يتات راوحلا
 فدهتست تناك ةيئيرما طولصل
 ريرف مودقل ةئيبس ةرتن ديدحت
 ,كادغب لا ركيب خلا ةيجراطلا

 يسوب عضارتلا اذه نأ ىلا تراشاو
 تاتئاحم مارحا ىطفتاو حاوتملا ناب
 اهيرو اداج نكي مل قارعلا عم ةرشابم
 لجولصت ةباستما دا ولع اده نوكي

 ا ةرادالا
 .اريجا نطتشاو لا ريماش اهب ب ماق

 بآ ١ا/ ةردابم

 اهقيرط ترفح
 نأ ةيهددرالا رومسفلا ةنيسم بمكاو

 رشع يماتلا يل ةيخلارحلا مالبسلا هردابم
 ناراصو يف يرط برطتع يضاملا با نم

 ءابزال لويفم راطاك لوبنلا ١
 ةثطتملا لكاتشم لكل لماشو لداع لدع

 ِ .برعللا عييت رامبو
 نع ةيقارعلا ءايمالا ةلاكو فتقسو

 ملهي سمآ اهل لافم ي اهلوخ ةميدسملا
 را نآلا ةيواضحبب يا رو ل يدعس روتعدلا
 كلت يلغ رمتسملا 7 ةبكيرمالا
 ةدكؤم ,تنشلا مق ث ةردالا
 راخع يلوذ ىا يبرمع دهح يل نأ يلع
 نغ قرتعي نأ بيب ال مالملا لاله#
 اهل هيمستلاو هيلايزبمالا هنايسلا
 يركسملا رابخلا عضو ىلا بدهت اهبال
 اهنارايم همدعبم يف

 نا ىلع ةيندرالا هنيخعلا بد دشو
 قارملا فامصال هتيبملا (اباوسلا
 باسيولوا ىردصعا لثدت هسيجعهتو
 دبم هقطنملا ي هيكيرمالا هدهيبارتسالا
 آا ىنم يناشلا هبفيي ةهئيوطت هرثف
 يبباملا

 شوب ةيسوواط
 يقورشلا هفيحص بدكا سوت فو

 -هيسووات٠. مهمي قتلا نا ةيسمؤتلا
 دود ضون خروج يكيرمالا سيئرلا
 يملا ديعاورملا فايشتنع ةلوسهستل

 مايالا هده قارخلا ىلع اكيرما ةهمتش؟
 نش ةيفارتلا هانبآلا هلاكو بلقيو

 يف ايبا اهلاخم ي اهلوع هفيخعلا

 هما مهيد نا شؤون حروت ىلع نا سما
 رومي نورموت دمعك قارشلا يف سمل
 نا جيتقيست نم برخلا نم لانك ناو

 لاك

 الو لاؤت نودي دنقل دملا ةلماعم هلماعي
 ,هيلع رزابخل ال حمماو قملاف لّيدت

 فرعلاو تالوكوتوربلا نا ىلإ ثراشاو
 شل لوما ل جيشلا» فم ىلا ناقتي ال
 .3) لرمي نإ ضرتفي يذلا
 د عل نا اهثدبم ىتازملا لبق

 تادخب ىلا اهثيصراط ريزو ةراير دعوم
 .ابساثم قارعلا هاري يذلا ثقولا يي

 قارعلا نا قورضلا ةليدححص تناقو
 ةراسيز دهوم ديدخت صقري نجح
 لبق نم دادقب لآ «ركبب سميج»
 كلذ ءارو نس ضفري وهف 6

 امك ةيتايرمالا ةبرطمللا حورل حوض

 يتلا نما ةيككع كاذب قارملا ضل ا
 قالت اهئاكو اهزاربا ايرما لواحت
 .راوسلا ةضرقب قاريلا ىلع

 لابجبا حب هجم دلجحاو

 : لسا ريبجيإ ن

 ةميره وه ىرخا ةرم مويلا هتيهحبع
 ةدحتملا تايالولل ةزيذبج ةيوثمع
 ,ايناث مالسلا ةمرللو الؤا ةيكيرمالا

 يوم تزربا شوب فلاوم نا تركذو
 ضدمو ايكيرماألا ةرادالا دعروتم ةلوهس
 ةحدافلا اهئالعخا ةجلامم نع اهزصعج
 .ةكحضم بوكت اه اريثك تاريربتب الا

 ةمئنرسلا ضرع

 روتسيلا ةفيسص ثفسو نذتل
 8 نيذلا ةيسئجلا برع لنه م

 تاوكلا دارت نوروعي نولازي
 انفيترم ةيبرملا ةزيرجلا ل ةيكيرمالا
 مهئاب 2 داجياب
 مهنا يذ «ةبميرسلا» ضرمب نيباسم

 .امايث نورئاس مهو

 "٠  يكرتلا يراجتلا زجعلا رالود رايلم 0

 لازوا ةسسسبوته عضو

 ةييسنجلا با
 دجاوتكا نا ىلع مكؤت ةئدالا نا َك
 طخطشب لالتعا ره 11
 ,حوصولا ديدش نالا حبصأو افا

 تامييرصت يلا ةفيعحصلا ٍتراشار
 ا مراشتر يكيرمالا عاقدلا ريع
 طيردلا ةممأعلا يلا هترايز لالخ

 ي ةيكيرمالا تارقلا ءاقب ةرتف ديد
 .زاجضسلاو دجت يضارا

 دقؤت لئالدلا نأ ةطيدملا ثعشواو
 ةينويؤسلا ةيلا ةرداؤملا ةدعس
 ناب نالا دمي باكا #فه دعي مل تيدح
 ا فعلاو ىيرملاطلتلا وباتمل لنيطنفاو

 نم 20
 اين 7111 01 ل .ةدحتمبا تاجالوتلا

 هس وعفج ىسسسا» ذأ ءاؤ ةسسسإ هيسسستلا
 نئميلس ديسلا فصو. عاو ه ةرقدا

 00 37 3 مكرتلا
 نهتنا يدنا 0 هبشا هتاب
 ,ةلومقم

 ةيقارعلا ءابنالا ةلاكو لسارم بسمو
 ةلوق ليريميد ديسلا لا ةرقتا يف

 (وب يريعامج دتح ماعأ هل
 هيايت نأ ايكرت

 ماس را ا قيدانصم عبشو ناش
 تاياكتنالا ءارجال بيبلالا
 نمم ىسالبطتا متيص ثيفح ةركمملا
 : ىرثلا بعهشلا نم نييذلملا اولدج
 او ةيلاتتملا تادزالا نم نوماعي
 ,شيعلا

 ينمشلا برحلا ناب ركذيو
 بزخو يطارسمي دما يعاسصتطالا
 ديحوستا نع اقطتا دق اناتأ قيرطلا
 تااختنالا ءارجا لجا نم امه دوهج
 .ةركسللا ةيئابنلا

 ناريم يف رجحلا علب هسفن ثقولا ل

 لالخ ةيكرتلا ةيجراخلا ةراجتلا
 ماعلا نم ةيطاملا ةرّشملا رهشالا

 والود نويلم 0الو تارايلم ل لاضلا
 ةيقارعلا ءاينالا ةلاكو لسارم

 ءاصعحلف دهب ةيئاعسحا نك مرقدا
 نس هتدزوا اه ةرفئا ف ثرشن هنودلا

 ةذق اسف رو ف ن قة سولو

 دال ةيجراشنف ةراجتلا 0 ا
 نيرشل رهش لالخ ايسابق

 نؤيلم 06١١و ارايلم غلب يماملا يناثلا

 لاا
 لالخ تارداعلا ةسسك تملب دق

 نويلم ٠+7 ارايلم روكذللا رهكشلا
 تثفلد يتلا تاداريتسالا لماقم رالود
 .نويلم [؟4 و نيرايلم

 ةميق نأ ةيئاضهالا تدحضواو
 ةيعبذ تغلب ةبضالا رهشالل تارداجلا
 لباطب رالود نويل ثأذأذو تارايام
 ١1 اهتمي تفلب يتلا تاداريتسالا
 .رالود نويلم ("أو ارايثم

 ناريس ْن زجعلا ةميق ثا ىلا تراسشاو
 ىم ةروكذملا ةرتفلل ةيحراخلا ةراحتلا
 2 نس رثكا يه يالا ماعلا
 8 نيتيماملا نيتنسلل رجملا
 كو تاي ةقبس تناك تيد
 .رتاو

 نا «تيريهمسج» ةفيسم تدئاو

 يعو ايكرت اهدهشت يتلا تامزالا
 اريب# اناث جتك ةدعصالا فلتخم
 يف داستقالا ىلع اهئاساكس اال ةمستلاب
 , لمقال ماعلا

 سما اهل ليلحت يف ةفيهملا ثركدو
 لبق ١ ماعلا نا لأ ربشت تاؤبشلا لك نأ
 قبسي يذلا مودهلاب نوكي ام همشأ
 ةيساعلا

 ةلتمتملا تابمرالا نا تهاسفاو

 يسقي رسفالا يسنطوسلا رسبستؤسلا نا
 قودنشلا للعا  عاو  كيهدنو

 يلا رالود نوهيلم هنا ىقيرفالا

 رمتؤمو ىقيرفالا | رمثؤملا
 تاكردح نهياقل 1/1 ةممالا
 ,ايتيرما 7 بونج يف ررعتلا

 ماتتخلا ىلع ردس ريرغتا قا ءاجو
 مايا ةعيرا قطتسا يذلا هنمجل عامتجا
 رمتؤملا ميورت ررق قودسعلا نا
 لا دهماجلا ردتؤمر ىقيرقألا
 ]3 5605 ++ دحا 294 عئابسب

 ,للاوتلا يناغ رالو ل
 ىقيرفالا قوطاسحلا سيسان مث دقو

 نماتلا رايجمالا مدع همق رساؤم لإ
 كندر ؟ +45 ماع ضراره ق دقع يالا
 ةيداصنقالا هلاكلا ةيوقت لجا يع

 ريختلا معدو ةيقيرفالا مهخاوملا ليدلا

 ةبيونجلا ايقيرغإ
 نا ادئاول يف نلغا يرخلا ةيحان 0
 ١1١١ ب الوفنا تروز ةددحتملا ممالا
 ةدصاسلا ةيهئاذفلا ابدوملا يم ني
 .الودنا طببو نإ ةعاجمملا اياحض

 ةيبنطولا هابتالا ةلاكو تلقنو
 نا هلو ىموكخ ردصب نع ةيلوفتالا
 ذنم ثلا ةشاغالا تاعامج تالت

 عييزوتل ىمامل ا رهشلا نم ركخ يدلانحلا
 ق ةعاحملا ايام ىلع ةيئارنلا داولا
 لوسازياوك ةعاماكبو ىطظسولا الوقنا
 .ةرواستلا

 اهيل لصت هرم لوا هدغ نا ركذيو
 لأ هدجتملا مسالا نم هثاملا هدعاسم
 - ةكرح اهيلع رطيست ىتلا ةلللإ
 .ةصراعللا - اتيموي

 « ريس كلا بنو رس سالما
 نع سيفا انيث أ ي نلعا  عاو  انيما
 سس نم اديجببم | 4١ قاوم بور
 نامرتملاب سصاخلا نسولاديروسا
 اوبره نأ دعب نيصوي لبق نيرطخالا

 ةيارير ,يىف مهوسعع
 رداصم نع مذا هلاكو 00

 ني زكا ءايجسم ةعمسب نا اهلاؤق هكيرشلا
 جارخعب ربخا انيجحن برصاو اولفدعا
 نخسلا سارت يلطا امذن4 ةفنعا

 بورهلا ةيلمع ففو ةلواحم ءادثأ زادلا
 حبات يف اهعوب .نم ربكالا دعت يملا

 هيبادويل» روجسلا
 ةطرشلا لامر نأ رداصملا بانو

 اتخب نجسلتلا ةزواجعملا لراملا اوشن

 حياطب ربح اورق نيدتلا مايجتملا نع
 مطعم نأ انهثوف تتاضصأو ,ركسلا
 ىدم نككسلاب مهيذع موكسم 6
 جاهلا

 لباقب' تارماصلا ءاثكناو مكفتلا
 ةيجراشلا نويدلا ياتو تارارهتسالا
 رهطظت ةمانلا تاباغتنالا عوضوبو
 يف داصتقالل ةيتاتلا !اروصلا عمرفرب
 , ليقملا ماعلا

 اجللم ةميكحلا نا تحضراو
 طوبا 3 زجعلا دسا اهتلياحم
 اا ةريف نزيكيرت ٠[ غئابلاو ةماملا

 عبش لارا ةيلخلا دنا فورخلا
 ءاطخ لي ذب اهرادضاو ا

 مطضتلا دايز لآ يدؤيس اذسهو

 ١ 1

 ىلا نبع ١ م
 مر ف محلا هتاردا
 0 ماقلا ةياهب يلا ماعلا عاطتلا

 جسلشلا ةسمرا نا ىلا ةراقاو
 ريب ينات اهل نوكيس اهرارشباو
 اثلابو تارداصلا فتوت ةسجيتن
 العملا نم تادراولا ل داع ىنواشتنا
 رامسا عاقترا ىلا ةفاصا ةبحصضلا
 ةلطقن ةراجتلا نأ ذا لورتبلا

 طسقلا درت نمؤت تناك
 . ةيعسلا تالمملا نم ربقالا

 هيا لامسلا 1 022
 ةيلامفلا ثابارضالا قاطخ 2
 . ةيجاتنالا قفارملا ليشتل

 اهعبتت يتلا ةيسايسلا نأ تلاقو
 يح داربتسالا غبيجتتب ةلودلا
 يبلخلا تارا ببسب ريدصتلا ءافكما
 نازيحلا ين عطخ زج ىلا يدؤتس
 2 ءريثان لأ ةفاضأ يراجتلا
 رئاسطم بيعإ يذلا ١

 ٠ جئاصملا نم ةيدفلا ابعت ل .
 تاهئاايإ صاقتسا يا تفاماو

 ططخ نع ابلس رثؤيس ليوتلا
 ع دوكرلا يلاتلابو ةبهشلا
 , ةيراحملا تايلمملا لمحم

 هبر ةبحر ىلا

 ءلاعت هللا ةمحر ىلا لفتسا
 مساج نيغ سايغ قداس باكلا
 ىلع قوساملاو .هب ْمنأ هرم رشا
 سايع رفمج دبسلا وكعا هبايش
 نياو ,ةيمرتبا ةرازو يف ,سردملا دمع
 ةمعط يداه 1 بتاكلا مع
 مالعألاو ةقاثّثلا ةرازو يف بظوللا
 ادلا لاثع نناو
 هاتسالا يمهيرلا
 لاخلا نباو .ةتوغاو ةبخولوكتلا
 . هتوطاو راب حاحتا ديم فيلا

 هحور ىلع ةحتافلا ماكلسو
 إيف ةهيج ولا مج دسار ةرهاظلا
 ذدخالا موي ةيقرشأ ةداركلا
 مايا دلو ذك مارا

 هتمسربس ذيثفلا مالا رمفت

 ةءاتدماو هيوق مهلأو ةمساولا
 , ناؤولسلاو ريصلا

 ناوفحار هيلأ اناو مل اماو
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 :ايلارتس يس ف ةيمالسسسالا

 17107 م و وس تحمل
 مالسلا دوقو ليقتست دادخب تلاز م

 للارصلا عم مهتباطن اوينعا نيذلا
 اديدن اديمس اره شيدب نا يف هقمحو
 .بورحلاو رشلا نع

 ديسلا قارتلا ليمح مالؤهف نب
 ةداجولا ةيممج» سيئر يساشلا كااذبع
 قارمتا ىلا ماج ,. اهلارتسا ف ةيسالسمالا
 هيداوخا بيا ىلا ةقوستو نلميل
 ةريرشلا ةمسهلا ده نيسماسملا
 .رئاجلا ينداصتتالا راصحلاو

 ءيماشلا هللادبخ ذيبملا لولاه

 اومخ 7# الثمن دا ١ تجبح
 نم امو ,اهدالب لف نوكت نا تاوقالا مذهل 7 برحتا يمارتسا يف ينماسلا يعلم د

 لسا نع 3 نمؤي او يلارتسا ع يدع عبي نيذلاو

 ,ةدحتملا ا
 يماققف دبع ديس لصاوبر ١ 00 ايلارتسا قف ةيبرملا ةيئاجبا

 ءالثالا هثيدعع موس تدغاب 095 مادسخ ويثانكو

 وج لالخ نم اأو طلي هول يب دلعسدلا لسع قيارتسالل ققولاو دلوقي سا يلارقسالا يا فروب ةيورحلا
 ةلقنملا ةكنلاو ةيبرملا ةهلاجلا اهتلذب ؟يارتسالا فقولاو ©

 بينز ينركو م #1 ةيعارلا
 روؤسو ةيمالسالا ءدسولا ةيهمجلا بأ جواد سرا سدا

 ماذب يذناا» يمالسالا مالع نكرم نع

 ,نيسم» ماديص دئاقلا ,سيئرلا هم
 ةياببلا ذب اطاو افلاوم ثذخت) دقف
 كانف برعلا نيسلسملا لك ثوعدو
 ةرصانم ىلا نيينارتسالا نيملصملاو
 ناب فرغت اننأل تيرقلاب هقح ف قارعلا

 «تارهاسلاو وأ ءاماراننيو ةنره دعت
 لرغنا رهشا نم :ىجمبلا اهيلبع قاطي امك
 ذنمف :تقولا انه ل ةيئاثدلا ةيناسنلا
 منقت ءاماراتخب» ةقرفو تاونس يئامث
 رياسن نإ تعاطتماو ؛دبدجلا امئاد
 ةدحتملا هنايالولا اهشيمت يلا تاغرصلا
 ءبوبلا يتاغا ثمدقف .رطأو تلم نعب
 يناغالا منقت نذل تليادو :ةيسناءورلاو
 ,جاجنلا اهفلاسي مل هنا الا ةيصايدملا
 ثالث ني هابييبنبيم قرف موكا :
 ؟يكاحإب (نريك)م (نرسز تايحنس
 ةفماملا ةترف#' دنه نه*رهكشا بتر
 ةصئارمي برشلا نه نفقوتي ال نهنا
 لح نهيذاملا نمحتي !مدنغ نابفلا
 ىع رهتشاو :ةيلبللا ١ وا حراسملا

 يه يي تاس ني

 تدذل سفشلاو ,بكذن نكايع_.نهيلاغا
 يروه به بنو هتمبق

 نيكس لكا ناك نهمم رجا داخل لو

 ءافرارمتسا يلو ةقرفلا يف يماخلا اهيل
 'ةقرفلا نع ( نريك ) لوقت

 دجيت الخ ,ةقرفلا رارمتسا
 امرأ تاولس يناهث ترمتسأ ةترغ كانه
 يلكعندي © اذه تثرلا سفن يو ءاهبراتي
 تلولا يامن نأ انعطتسا انتال

 ءاستبعاو ىمقرلا يف نهتاعرص نعي
 ا(ترهك ) لوقت تقوثا لاوط رمطلا

 اهك يدارنلا يداترم نم اهل نسل
 يف ةدحاو ةرد جرن دقن ءائيلع للطب
 موضت نم يأ عم جرقد الر ,عوبمالا
 اقيفم وه (لكيام جروج) نكأ .بوبلا
 1 نللع يتابتسر املاد ءارن يذلا ديحولا
 .هبعم لابجتا

 -(.برهك) لوقت ةترثلا مسا نعبر
 تدكو .ةقرغلا مسا حفلا نا نيبمت
 ريثسأ كلو :ةيادبلا ذنم اذه ىلا يما
 .وه امك مسالا

 ا :

 ايباكسو اينارفحو ايطيران ثيوكلا
 .قارحلا نم هريس

 ةيعامضلا تامادتلا انسركو
 دوشعلا بجسش) تارشتلاو تام اللاب
 انن# ,زاجحلاو دجت ضرا يف ةيلايرمالا
 يضارالا سيئهبت .يضلونو نوسلسم
 ناكيرمالا لبق نم اهكاهتداو ةسدقملا
 ةلفب تاسرامم نوسرامب نيطلا
 ةيليدلا ميرامتلاو ديلاقتلاو فارغألاب

 (نريت) يهت ةقرفلا رلرمتسا نعي
 :ةلئاث اهمالك

 رارمتسال هيدهت يا كانه دجيب ال
 نكلو لسلاب عّيمتست يحنع .ةلرقثا
 «تاوتبم ينامش رمتست دت اهنا يف كشا
 ثدعي دق اًذأم يردن الف كلذ عمو «يربحا
 نع لوقتملل (ةراس) اما .لبظسملا يل
 ؛ةقرفلا رارمتسأ

 فرسم ىلزألا تارتسلا يل تئاك دقن
 تاولسا ثالث ريرم دم نكلو ,ةسرب
 ءانيلا نم طختتلا نإ ا علل ادكربلا

 مهلابلاب مهن .ةييرملاو ةيسالسالا
 هينا دجوت 3و يمطعملاب برحلا نوميهب
 6 ميجاوشا اذه جيبت ةيعرش ىوتب
 طخ ادشح سبيلو لالذحا رهن

 تاوقلا هذسه ناب دهن ماعبا اما
 ةيدوعسلا ةيابحا تيا
 تبلا دشن كلذيو ةضوفرع ةيشار
 .لاثهرسالل هتنامع

 .ةهدحلا
 لاوسالا ىلع اهصرخ يف اهلاؤس نمو

 .(ةراسإ لوفن
 يتايصحب عتمتمار ,ةرتنسس تنل

 ىلع ةرداق تنك انأو .يتقر ءاضقبو
 ,هبعتا ال انامل هبيرا ,راكم يال باهذلا
 نمتلا ةيلاغ ءايسنلا ىلا جاتبعا ال نكلو

 تبنا' «يشرود» وا «يراريفم ةرايس لثم
 خندتا يتثكلر لالا بم جتكلا يهم نا

 « دل يلو كشر يمس
 ١ د رجال تروج جاللتتل رتل مهجر تزعخ فوتو ماب

 نسم ءزسج تي وسلا

 ةدحلاا تايالولا كتوم نح ابا ©
 ١ لوقبف 53
 ا اضل

 يثاا قئاتمسلا عموشت نا شوم
 ايبيبشتو اهيلع ع نونو ادي
 رايثعالا اذهلر ,اهنم صاقتنالاو
 2 ةيكيرمالا ةراياا يفتي ثادلاي
 ) ةقبقنحملا بحيسلا تنرالودا
 ١) 'يملاعلا ماعلا يأرلا لا اهنيصو

 يبونلاو هيتيرمالا ةرادالا ةرصي
 مالا لشاسو يلع

 ةيتبخ الا ةببرغلاو ةيكيرم'
 نول نئاع ىلع يتاانلا , اعلا يلرلا
 .نميبألا تبيلا بضقي نا ادن يسيطر

 يدمختب قارسلا ماقدصا مايل سم
 2-5 لالخ نم ءةيكيرمالا ةءارالا
 مالم لسرلا مهعوطت

 ب ةماخ اج اعل بايب

 يعي ور ا

 راسل قرشا ةترفتا مسا نمو
 .هياويبس بيصلا نم مسا ءاياراتسو

 لرقنن (يكاج) ةثلاتلا ةبنغملا اما
 ,...ةقرقلا وارهتسا نخ

 و (هراسإ بارعتسا مني اله ب
 ةقيفلا ءاشناب آتماق دقع
 يل ةبسنلا» نا :ةياعدلا لجا نيا

 | ضيب ةلعبو |
 ارو يآ طقتنت امدنع ماستسالا ىف +

 قا رصعسلا

 قارعلا ءاقدم) نم مالبملا لمسر مظمم
 ةراسيرلا لثعخا مهمم نويسقتسو
 ةلئامملا قئاقيسلا للنت ةيبالعا ناذعب
 .تافاصا ا شور .عغ نم يش اب

 بيد برملا فوقاو دكا ااق اريخلا
 مهو قارملا ببامح ىلا ايلارتسا ل
 «مالسلل ممم بردحال 2: راغش نوعفرب
 الكر ,ايملس لكاشملا ,طخ ةرورمو

 هينلا عانم مالسلل قاوت نأرعلا نا ملعي
 ىلا عايسنالا ةيثيرسالا راودلا يلغو
 بئاجلا تيصشمي نا لماتو كلذ

 1 دهملا ةردايم لا يكيرمالا

 يسم 51 مايم كاقلا
 نيب ساينالا اذه نلع ارا نوكي نلو

 هتازقلا مصم نأل اكيرباو ينارملا

 نيكيس مبربح بوشن ةلاح ل 2
 .ةرئذلا اميرهتاو لماشلا رابيلا

 ملل »©

 يبيح 2108 ناك اباع ادن يميمط رمالاع

 .يثكلا لمطت تنال هقبتهت لواست
 لطاد يف دجري ءيتلا احر .«ةيقستإ
 .( هراسألل (تريكز

 ةبلدر ةاتف اهمأ نس 'لاقإءاس لوب”

 5 لوقت اهتوح "نا "مك" عطا
 .زا لقا اناف ؛اهيحم سيل اذه

 صعب لوجخ انا ,ةقرقلا يل يريغ نم
 ىلا تبحتلا يف ةيرنم دبعاو ميتا
 ةظطبعتم امئاد ودبا اناف كلدلا .نيرخالا

 ةبرمم دجا كتزك د يشلا

 اجرم امهت نوكت الا بمصلا نم ١
 لاقتنالا ملاد كسفت دجت نيح ابينك ره
 «يكرخا ىلا ةلاخ نسول .وخأ ىلا ىاكم نم
 يل اريماكال اه يسطت حيل امدنعو
 ءلغ ىلا نيحعرب مدمت لهق موي لك كهنسو
 ؟ةجرنلا

 ( يكايس) متمجحت ةقرتلا رارمتسا سر
 .ةلزاق اهئيدد

 قيتحت ممغ وأ لللا ىل دئثعا
 ديهولا ديدهتلا ره ةحساتال يتالإلا

 ةيرارصتسا يله !رلعع لكشب يدلا
 ميطتسا يللا رمشا امام .ةقرصلا

 نم يعبرالا يثح ليملا يف رارمتبالا
 اذج ةرهمسك نوكاس اهتيبح يكلر .يرعس
 ؟؟شلدك سيلا ..ءانقلاب صكرلا لشي

 ةيناتلا ةينويزفتتلا جماربلا
 دكادسنب اتغاذإ اهلهلاو بالمطملا
 ءاهيأ مهامسلا تومو

0 
 لوألا < و ةقللا

 ,(سباسلا سرفلا) طسوتللا
 . ملفا ضير يململا بيرت
 طسوتما يباثلا . تايسخايرلا م

 , ١( ةنهريسإ) عولضالا يراوتم

 تلاثلا - ةيزيلتالا ةلللا
 . عساتلا سرالا  طسوتخلا

 ل ماعلا عيارلا . ةاهضالا ملاك
 ا يي د

 حج احم 1
 ١ 2 يو

 0 ايوايص هقدهحا لهو رس نامت فيرشلا قالبخا ينادا
 2 د . دو

 ةسمبو روقا ةزئاجلا ىلع زوعت «ةريعسلا»

 ةزناجلا ىلغ زوتوشا :ةج رهاعملا يسضرفلا يخار
 «ةريهبلا» ريخالا هتياور نع 0 0 :

 .كئرف فلا نوعيراو ةئاس اهتامهنو
 ىلع «رجريمه لوب ٠ رصافملا يئاظيربلا رغاشلا لصخ ابك

 لوب ٠ رعاشلا ناويدلا هتمجرت ص ةمجرتلل ةيبوريالا ةزئاجلا
 .ةديسلا نيتسو ةثالثو ةثام نمضتب ا دو

 ةيتاطيربلا ةيئاورلا ماعنا اذه ميكهتلا ةنجلا
 ليئاطيمو يدئلربالا رعاشلاو «اتايب ابنوطناد» 0
 ,«نالحولرا

 هىداسف موس ةسيسضاسباسي ةداسو

 دعاست ثاوصالا ةديمتس ةينخت 1داسو ةينأباي ةقرش تركدبا

 وخلا ىلع
 ثدبت 1داسو لبقملا ناسيلا ف قوستس اهنا ةكرشلا ”ةكلعاو

 ىقوسوملاو رحبلا جاوا ربرشو عدانفلا قيقنر عئاصنلا ديرغت
 ةذيفص اعمالها بيسي امم ةثدايلا

 خلوي ته ايست عطتوم ةتاسولا رهس مل ةكرشلا ريب لاي
 .حاترم وهو اهابص مئاثلا ظقاونو ارالود 4 ل1

 روشملا زمخللا ..ماجشلا طشب ..ماسجحلا روظب

 لهن لم يل! اولمون مهنا ييلاطيالا نيثحابلا نس قيرف دقتمي
 خيطتسي فيك وهو نورث ذنم ناكم لج يف روينعلا ءاملع ربجي
 تائه دعب يلمع ولو هرقم ىلا مادتهالا قبجاولا مامبدا
 .هارتعوليكلا

 ةيوسجلا ةسالملا ف ةتئاذلا زويخلا هذه 1ردق تيزغ .دناو

 لا هدشرت ريالا مدلج لكلب ةيرضع ةلصوب دوجو للا يقام
 مقفا نم كاراشرالا هذه يقتسي هثا وأ حيسملا قيرللأا

 موجنلاو
 نل ايذيب ةيلاثعيالا هازيب ء ةئيدم مادحلا ءاوبخ نأ ريغ

 ناو مناب هلايبس باغ فومتي مامحلا
 هيئات ءادلا يلا ىلا تسلمت رتل افا نم اطومجم
 .الهلخ الا هن .ضرعتت مإ يرطشا ةدعودجمو

 ويرد

 مهلا جوسف طف فاشنسكأ :.ةرسب لوك

 نم اذيزخ يوست ةقنبذم لوف ةيطخن تايطايتحا فاشتكا مت
 ,ةينيصلا اوسمناق ةهط انام ب

 عساه ثنحتس نه ؟ديدجلا نيصلا ماهنا ةلاكو
 «لياثكت ةرم لوا سا لا يعيد

 زرهاوظلا نم رين يب ايئذتا رسالا ممعفلا قوق اطفن
0 

 يع غقت ةيطخنلا تايطايلحالا نا ةثدصتملا قاف
 .نلظ نوبلم 7,00 يلاوهي اهتيمك ردقتو رتم 0

 ةظطسيسبللا ءاسيزألا لسطفت نازوسس
 0| سسسسسساللا

 ةطيسنلا 0 اوسيلا مج ويمسم»
 يدالا نرسقلا ابا ا ناروسس» اهميقت يتلا

 نيرشعلاو

 ,تاياطيريلا مايزألا تافراغ رهشأ نم ةددعاو «نازوس هو

 ةيحعور عم سبالملا بساتتو يعخشلا قوذلا نا دقتست
 .نيسسسعملا قاوالا حم هايزالا بواجت نم رثكأ نامهم رم

 ,..كيرضيلا سفنلل ساكنا يه سبالملا نأ ءناروس» دكؤتي
 قدصب بغت اهثكلو ةصيشرو ةيداغو ةطيسب سبالملا نوكت دقو
 ربعي امم زثكا ةيمقاولاو ةطاسبلا لا اهليمو ةأرملا ةيصخسش لسع
 جئاتن نم اهئا درجمل ةليناع راعساب اهيرتشن ,ينلآ سب الملا هانت
 .ةيملاعالا ءايؤالا رود ىدحا





 اهتيامحو مادص روصب مامتهالا

 اهعضول نكامألاو نيدايملا مهأ اوصصخف ةريبكلا هتايرادجو هروصب ًاريثك مادص ةينابزو ثعبلا بزح متها

 نم ديدعلا تخطلو تقرحأو ةمواقملا تعلدنأ نأ دعبو مث  اهنييزت ىلع لمعلاو اهبصنل نينانفلا رهمأ اوفلكو

 . هتايرادجو هروصل تاسارحلا صيصختب ءالؤه بلاط  هروص

 اهنيح أموي قدصأ ملو  هفئاوطو بعشلا ىلع هضرف ىلع مادص ةينابز صرح ىدم كردي قئاثولا هذه عبتتملاو

 مون فرغ ىف نوكت امبرو ناكم لك ىفو ناديم لك ىف سيئرلا روص نأب دادغب نم نومداقلا نورئازلا ىل ىكح
 دقل - هفرشو مادصب نومسقي كانه مهنأ ىلاولاق !نيح قدصأ مل مث  هرماوأل ًاذيفنتو بزحلا نم ًافوخ نييقارعلا
 . ةبهرو ًافوخ امنإو ًابح سيلو نونجملا اذه ةروصب مامتهالا ىدمو قئاثولا كلت ىلع تعلطإ نأ دعب نآلا تمدص

 ملسملا لك حابأ نم فرش وهأ ؟ نويقارعلا هب مسقأ ىذلا اذه فرش ىأ سانلا لأسأو ىسفن لأسأف دوعأو

 لتق نم فرش وه مأ ؟ ةرساخخ بورح ىلإ مهقاسو مهلاومأ ببغخ نم فرش وه مأ ؟ هضرعو همدو هلام ملسملا ىلع
 . ةايحلا بابسأ لك هيف تلتق تيب وأ ناليتق وأ ليتق هيفو الإ تيب قارعلا ىف دعي مل ثبحب مهدالوأ
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 نيسح مادص روصب مامتهالا

 . نيسح مادص ةروص لثم ةيرادج حاتتفأل ىمسر دفو روضح

 . نيسح مادص روص ىلع تاسارح نمأت عطاوقلا عيمج

 . هيوشتلا نم مادص روص ةنايص لع لمعلا

 ,”]آ

 ط0

 ١44٠/1١ را“

 ١44١/٠١ /ه

 ١494٠١ /ئ١٠ ال

11 

 ١4 م1 اا

130/1 

 “١541/5



 لبلب/ ةيداثلا ةلئئفاسملا

 ةاحملا بسشكم

 ١ مثكلا / ددحلا

 0 خيراتلا

 ها١51 الان .يج

 ةسست اثلا يف مهو امسإ ةبر دملا تاوذلاب لسا [.ددثي رئمي نأ انرسي

 ب ايثلا ناوفنعو نماشلا تارعلا زمر ةرومم لش يتلا ةيرادبلا لاتتفا« '' ايد ةنفرملا

 (( هللا هلفح ]] نيسح ءادبد دئاتلاسيئرلا دّيسلا ورجل

 أ[ 0 1 حلو 3 ٠
 *"ريسي دقتلا ئسسيسسسم عاد هاب نى ذقتلا يتنكاو

 لسباب /ةيئاثلا هئفاحملا !فاحم

 * ري دقتلا س اكحالاب ىلغتلل / يكارتخالا ريرحلا .دحبلا تنل / لباب ىف دايت

 7 7 قلمي ك_كتسمم
 بيس 8

 )١( مقر ةقيثو 04



 ممههرلا نمحرلا هللا مسب

 ةدايت يت انبي ق اة[ هباملا قلي

 < هع / ددعلا ش 7
 شا ا يا ركل ) روقفلا يلعو ىرشس ) )

  1 7/5١5لام

3 

 (ُأ) هت مهقاتلا / ىلإب

 6 م ع6 مة 6 ع عا م ا 6

 9١و19 ء/اار/إ يف ؟١ اهباتكب هماعلا تايدلبلا ةيريدم يلحملا مكحلا ةرازو أنتملعا 1

 يلحسملا مكدلا ريزو هيرطقلا هدايقلا وضع ديجملا نسح ىلع قيفرلا ةقفاوم تلصح هئاب ا

 هيسسيسة>و ( هللا هظظفح ) نييسح مأ دص دعاقلا سبعرلا ديسلا روص تايراآدج حاتتف | ىلع

 هيامحلا نيماتو ددحملا دعوملا يف مزلب ام ذاختا بلطن هان دأ هحضوملا خبر اوتلا

 + ر هعرسل اب مكتاءارجا انم العاو هتقطنم نمض "الك هبفاكلا تايرودلاو

 هطرشلا ءاول ا

 نيسح قيفوت نايروس :
 كلاب هظرشلا تارق .ذقاق

 /ل ١١/١990

 ٠ ناكملا ماتتف الا خيرات هظفاحملا مسأ

 ىنبم راوج ميه اربالا تارايس مامادحاسلا ١ 55. ى/ أ /+مءاعبرالا رابنالا 8 ١(

 قريسلشلا يلهالا كنبلا
 لوالا ىرغادلا ضايرلا عراش عطاقت ١وو.ر/و.رد»س ءاعبرالا لسباب (؟

 ءابرهشلاو ءاملا ةرازو ىنبم ةهجأو ١.95١/ا.مال دحالا راق ىذ (»م

 / ىلا هنم هخسن

 :نيدقحلاب :ماللال اب. لففتلل القا دكيافك رفيركلا فيذلم ةيزيرد

 7 (؟) متر ةقيثو



 ١5411 /5ق/١ امن /1م يصخشلاو ىرسلا اعلا هيركسملا تارابختسالا ةيري دم ب أتك
 ١١1 / لوليا /11 يف
 ( هللا ءهظفسر كاقلا.سيئرلا ديسلا يتررص ىلعدي داعم تاباتك ىلع“ اتلا نما ةيري ده ترتع

 نيرطلا ىلعي نامرأ د ةثطنم يف هكورتملا ىروهسجلا سرحلا هادحو لخ دم نم برقلاب ٠ هيجوملا
 ٠ ليبرأأ  كوكرك ماعلا
 ٠ هلاحلا ء ذه لثم راركت يفالت د دب اهماثن هنورتا. ناختاو# الط الابب لضفتلل

 ,-هحرلا نامحرلا هللا م سي

 يصخشو لق لمس عم ١

 3 يرلا يسبب عاف سب نفي نص قنا ميسم 4 هس 0 1

 كنتو د ودع تلاثلا قليفلا او 1 ا بيبم
 ناد حمم تأ ا

 ها /١1/1قم داذملا 0 ا

 0 ١ / لوالا مهب خيراتلا 00

 115* / 1 تت ورع
 5 ١ ه /تمويأ سا داس / ىلإ

 اا طعس ب
 ؟/ لد عدد كل

 ١7 نأس_-شنالارع

 ؟ / قأ-- بقن الارم

 نايم يوم رفا
 وييبج تاكا سالك مشل يالا ريح يتإلا نيج يشب نتج يدا نيج

 ١11١ /لوليا1 ١٠ يف :14١ يصخشلاو ىرسلا ( نمالا ) ؟ لف : دايق ب اتك ةريص ءالعا

 * هزاجالا دعو لبق رمتسملا مكهتارب شيتغتو تارضاحملا * اقلاوو الطالا وجون
 م

 دندن ميقحلا ا

 زسيزملا ديغئىريص ناسغ ا « مرأل ا د ل
 ثس-_سلاثلا نليفلا "أ هرعا / , )َ

 مالك 7
3 

 (ج با١)و ع ا ١٠١/4 كدحأ

 (17) مفر ةقينو ان



 رك انا حمص وإلا رس يللا

 : 3 َ ١ 7 7 2 0 ١ لس

 مكيسلا يدق, مرات هع تماس لل رودس سك (١ حد (تطمتم
 -) قا ول

 تسعضسا/ ماض ديرو ربل ضروم فولي رزاوو اووي صمم قاوم سا لاو .٠ 000

 تت د 5 ١ 1 ع

 3 يااا لذ فملإ
 4 يريم

 نظرح دا هيا 0 0 ديرك وم

53 2 ْ 2 

 مس ررازملا ضايع

 امل د را 5 5
 ميكاب او 0 ظ 2

 000 (9) مقر ةقيثو



 ةهدتلن بياكل بنتها قاثيلكانلا
 تاقا ىينرلا

- 7 
 و7 - 97 عج

 ” هوب نا“
 - 95 | ماملا زك ىلا

 م سا ا“ | ا ١

| 
 ا 0 ا آي 1: فصلا
 ىف هييراعرللط "را :يراتل
 امس ([ يبظنربا )) 1194 ./11/ ون خيراستلا

 .0 1190/1١/6 يف "١١١ مقرملا يباقدلا انرماب " اقاحلا
 ةيرادج بسن ذيفنتت ضرغلو هاندا مه"وامسا:جردملا نيئانفلاة داسلاة دافيا ررقت

 11٠0/١١/57 خيرات نم ارابتعاو تيوكلاةظفاحم يف هللا هظفح دئاقلاسيئرلا ديسلا

 ٠ ةصسهملا اهقرفغتست لا ة دمالو

 ةباقنلا رس نيما/ سابع ميهاربأ ليلخ ١*2

 ىزكربلا سلجبلا وضع /نسمس فراغ *؟
 ىزئكرملا سلجملا وضع / نوتيراه ولراك *'
 ٠ ةيليكشتلا ةبهشلا وضه / ىواسش دمح | *5؟

 / ىلا هش ةهخسب

 * ريدقتلاعم مهرفس ةمهم ليهستو عالطالاب لضفتلا نيجار / تيوكلاةظفاحم

 بيقدلا ديسلا بتكم

 ١ ةيقارعلاةيوجلا طوطخلا

 أ * بس احملا ديسلا
9 

5 

 _5.بواو

 (0) مقر ةقيثو (



 كيروكلا ةاياور نإ ةكتنت
 *ي 6

 . فاح /س + شا ' ظيملا / يصخشو ىرس /)
 ١48 2 /|,/  خبراتلا

 ١

 واسم ل يس سس

 تيه وكلا يب يبحبل ا شيجلا تاروت ة دايت / ىلا

 أ

+ 2 ٌْ 6 ّ 
 دئاقلا سيئرلا ديسلا ماض هيوبشت و قيزمت قبال ايس ايم قي دل اتارهت ات

 تا يلا 0 دل وك تالامبلا ه فه نواكلا و ( هللا هكفمم ١ نيس 1 دع

 تبسسسي وكلا نوراق ماظن علاصل لمعت ايهيرخت رصانع دوج وب نينلءاوملا

 0 يوتلا ةحيستتلا اخي بأ ل 7 ةريهجالا ماك دي دعس

 ةسيسسسس بسس سسمسي امل نسمسسيلت اقم بيس وسلت مح رسسلتقل «هس سر اع

 ( هسيسشست الأ ةيسسسيسيسا اند ) كيه سس بمسم انألا سيئرلا بيدسلا نيم

 1 وكلا ةيئاظناج ب

 ريم سك سي عتتي دنلا م 5 مالي م يطالاب لس عسل

 يمس : 1 0
 تسي وكلا ةسسظف اهم: نم اري دم لزم

 0 ا ل ا
0 

 ؟*”؛ (5) مقر ةقيثو



 ميحرلا نمجرلا هللأ مسي
 ةدايق

 تيوكلا ةلذفاحمل ييعشلا سيجلا
 ( الا <(/7/ ددعلا

 ١1319 /5؟/ »0 خيراتلا
 ير لي يضعشلا ايجلا علداوق ةفاك / ىلا
 3 2 0-0 نيمأت / عوضوملا

 هل
> 

2 

 155٠ /7١؟/554 يغ ١57 مقرملا تيوكلا ةظفاحمل يتلا رعلا ةدايق باتك
 نسال 1 يصخشلاو .ءرسلا تيوكلأ ةئذفاحم نم ريدم .باتك ىلع .ولدعملا

 * هط هروص هقئرملاو +١11 / م1
 ديسسسلا روص ةفاك ىلع تاسارحلا نيمأتل مك دعاوق ىلا زاعيالاو عالادالا وجرن
 دجاوتي تلا هيفار ذجلا هعقرلا نم: عقت رتلاوا هللا هلذاح ] دئاقلاسيئرلا

 ريدقتلاعم ٠ * ٠ * انشالعأو مطاقلا اهيف

 قسيئرلا

 مسيظلت بتكم نوثوشل دئاقلا نواعم

 «ه+وة يقابلا دبع

 (19) مقر ةقيثو ب5 ال



 ىلهأأ مكعلا ةرازو كياج

 تيوكلا# ةلئاحم ا ش

0 
 : لام 4 مر رلد

 ا 6 ددسلا

 ها17١6/ / 2 خيراتلا

 ماكو ا# 5/7 *؟
 و نيظفاحملا ةهداسلا بئتاكم /ةف لم فاك تاظفاحملا 8ك قأ

 دس هه اقشا قيفرلا تايبرادح ]| عوضولا

 7 ى  ضسراتملا ّْ
 وأ و

 نيسح مادص دبشاقلا سيكرلا ديسلا تايرادح تضرعت دقف ةيوجلا فورظلا ةجيتن

 ىسسلا نزاعيبالا نيجا ر هرمشسم هروصب اهتمادا بلطتب امم ةبيوشتلل ( هللا هظفح )

 . ماظعلا ناود يف يتلا ةيرادجلا ةصاخو اسهتمادال هذقفملا تاهجلا

 ٠ نويل تي دقتلا عقاصتسس جبس | نس ينحملا ل مكحلا 3

 أ يروح 0# 0

 ا 0 0 ردم وج يعل يرو تارت 1
 0 0 1 ند و بيست حج حسم

 ود اك م ف د رللا مين نمل

 زير
 8# يكمل

 نيدقتلا عم عالطالاب لضفتتلل فاعملا ديدسلا بتكم 00 ا ةخسن

 نسا سالا/ةماعلا ناكرالا/ تيوشكلا ةظفاحمل يبعشلا شيبجلا ةدابيفق

 ريدقتلا عم 1991/1/51 يف "54 ر/س مكباتكر



 تيوكلل ىقارعلا وزغلا

 ميتعتلا ةلواحم و
 - ىمالعالا





 فقوملا ىلع ىمالعالا ميتعتلا ةلواحمو ةيونعملا نييقارعلا ةلاح

 هيبستنم ماهفإ ةرورض ىلع ددشو هدونج نعو هرسأب ملاعلا نع قئاقحلا ىفخي نأ ًادهاج ىقارعلا ماظنلا لواح
 . ةدودعم تاعاس ىف مسحت فوس ءافلحلا عم برحلا نأو تيوكلا نم باحسنا ال هنأب

 عامس نم نييقارعلا عنم ىلع ًادهاج صرحو  تاعاشالا جيورت وأ قيدصت مدع ةرورض ىلع ددش اك
 . ةيبنجألاو ةيبرعلا تاعاذالا

 ةيئاوحلا تاكيشلا ةلازإو تيوكلا لخاد ًاصوصخ تالاصتالا ةزهجأ ةرداصم ىلع ىقارعلا ماظنلا صرح اى

 . ةيعانصلا راقألا ربع ةيبنجألا تاطحملا لبقتست ىتلا

 . برعلا فطعتسي ىكل كلذو ةكرعملا ىف ليئارسا كارتشا لوح كوكشلا ريثي نأ ىقارعلا ماظنلا لواح امك

 . ةئيذبلا مهلئاذرو هتاوق تافرصت مامأ اهقدص ثدقف ةلشاف تالواحمو تاروانم تناك اهلك اهنكلو

 تارافسلا ىف نييسامولبدلا نيلوثسملا عم لماعتلا ىف ةقدلا ىحخوت ةرورض ىلع ىقارعلا ماظنلا ددش كلذك

 . ةيملاعلا مالعالا ةزهجأ ىلإ هتاسرامم لقنت نأ ةيشخ ةيبنجألا تائيملاو

 ىف قارعلا لخاد هبيذاكإ قدصي نم دجي نأ عاطتساو  ىمالعالا ميتعتلا اذه ىف حجن دق قارعلا نوكي اهبر

 تيوكلا لخاد كلذ ىف حلفي مل هنكلو  مهسفنأ نييقارعلا ىلع اورطيس نيذلا مادص ةينابزو بزحلا طاوسأ لظ.

 قحلل ةديؤم ةدحتملا ممألا تارارق تءاجف  ملاعلا مامأ هتقيقح اوفشكو كلذل اودصت نييتيوكلاو ةمواقملا نال

 . لبثم هل قبسي مل عاجإبو ةازغلا جورخ ىلع ةممصمو ىتيوكلا

 ؟وأ



 ةيونعملا نييقارعلا ةلاح
 فقوملا ىلع ىمالعالا ميتعتلا ةلواحممو

 . نيسح مادص دجاوت نكامأ نع نالعالا مدعب نيبستنملل تاهيجوت

 . اهيلإ نولسري ىتلا تاهجلاب نيفوقوملا ىلاهأ راعشإ مدعب تاهيجوت

 ةيلمعب موقت امدنع ةيكيرمالا تاوقلا نم ةبيرق لازنإ تايلمعب مايقلاب تاهيجوت
 . مهعطاوق ىف لازنإ

 . ةينوئركلألا برحلا فورظ ىف ةرطيسلاو ةدايقلا تاهيجوت
 . مهل لوخدلا عنمو ةرداغملاب مه حامسلا مدعو تارافسلا نع ءابرهكلاو ءاملا عطق

 ةصاخلا تاوقلاو ىبعشلا شيجلل ىواعبسو نسح ىلع عاتجإ رضحم
 . ةطرشلاو نمألاو تارابختتسالاو

 عضولا زاربوإل دونجلا عم نويزفلتلا اهيرجي ىتلا تاءاقلل نيسح مادص هيجوت

 . مادص رمأب قارعلاب ريتسجاملا تاداهش ةلمح نم نييناتسكابلا زجح
 . ةكرعملا يف ةليوط ةدم رمتسي ىتح حالاسلا ىلع ةظفاحملا تاهيجوت

 . تامولعملا برست عن تاهيجوت

 . نيملسملاو برعلاو نييقارعلا ىلإ 6 تاراعش ) نيسح مادص ةلاسر

 - نوتليه قدانف ىلإ نييسامولبدلا لاسرإو قارعلا ةرداغم نم بناجأ زجح
 . ىسنججر ةايح نايدي ريم

 ىلع لوصحلل تالدعلا فاقيإو تايعمجلا ىف محازنلا نم نييركسعلا عنم ةلواحت

 . قيلت ال ةقيرطب ءاسنلا شيتفتب مهمايق  ةيئاذغلا داوملا

 ىف لاتقلا ىلع ةبردملا ةيرصملا ةصاخلا تاوقلا ةييتك رصانع برست نع تامولعم
 . نينطاوملا جاعزإب مايقلل تيوكلا ةئيدم ىلإ ندملا

 ىلع عادخلاو هيومتلا ءارجال ىركسع دئاق ىلإ حلاص ىدهم ىدعس باتك
 . ةيسيئرلا ةحلسألا

 ةنايخ كانه نأ نييقارعلا ماهيإ ةلواحبو تاعئاشلا دصرل ةيروهمجلا ةسائر نم هيجوت

 ةيبرعلا تاعاذالا قيدصت مدعو دهف كلملاو كرابم ىنسح سيئرلا لبق نم
 . ةيونعملا مهحور قيزمت لواحت ىتلا ةيبنجألاو

 سكافلا ةزهجأو تارايسلا فتاوهو ةيكلساللاو ةيكلسلا ةزهجألا مادختسإ عنم

 . ةيئاوطا تاكبشلاو ةعباطلا تالآلاو

 ىلإ ةطرشلاو نمألاو تارباخملاو ىبعشلا شيجلا شتفم جزب تارباخملا ريدم رمأ

 ام
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 . ريبكتلا تالاحل ىدصتلل بطنخلاو ثيداحألا لإ عامتسإلل دجاسملا

 بناجألا ضعب للست  تيوكلا لخخاد نم نيمليف ضرعب ةيدوعسلا نويزفلت مايق
 . رطقلا دض ةيئاعدلا ضارغألل مالفأو روص مهعمو

 ةفص اطاحتنإو تارباخملا ةموظنم طابض دحأ ىلإ ةلوهجم ةعومجم ضرعت

 ؛ فاقوألا عمجم ىف تارايختسألا

 . ىبونجلا عطاقلل هيومتلا تاءارجإ صحف
 . نييسامولبدلاو بتاجألا عم لماعتلا ىف ةيلاعلا ةقدلا ىحخوتب رمأ

 . 149٠١ لوألا نيرشت رهش ىف ةيعرشلا تيوكلا ةموكح ةدوع لوح ةعاشإ

 . نايبوب ةريزج مض عم تيوكلا نم قارعلا باحسنإ ةعاشإ

 . نيمئان دارقألا ضعب دوجوو ليللا رس ظفح مدعو ةيليللا ةسارحلا تايبلس

 لاجم ىف نييليئارسالا نيينفلا نم ددع عم ىكيرمألا شيجلا قافتإ نع تامولعم
 . ( ةيبرعلا ةغللا نوملكتي ) ةحاسملاو تارباخملاو تنصتلا

 سرحلا قرف عم قيقحتلاو  قارعلا باحسنإ لوح نيتعاشإ نع لوأ مزالم ريرقت
 . تيوكلا تلخد ىتلا

 ةيمنتل تايصوتو تارارقو  قارعلا جراخ بورهلاو برستلا ةرهاظ ةسارد ةنجل رارق

 . داركألاو نينطاوملا دنع ىنطولا روعشلا

 . نييسامولبدلا لزانم ةقرس نم دحلا ةطخ

 . ةطرشلا تادايق ىف ةيلخادلا ريزو ةملك

 . فادهألا ةفاكل ةعداخملاو ءافتحألاو شغلا ةرورضب هبجوت

 . نيبستنملا مامأ مادعالا مكح ذيفنت ةرورض

 . مهتبغر بسح ءاقبلا وأ قارعلا ةرداغمب بناجألا ةفاكل حامسلا

 . ديجملا نسح ىلع رمأب نويزفلتلا ىف ةقرسلا تالاح ضرعل
 . ناريإ ىلإ نييركسعلا بوره ةرهاظ نم دحلا ىلع لمعلل ةطخ
 تارئاطلا ىلع مهرفس دنع ةيصخشلا مهتحلسأ ميلست نيلوئسملا ةيامح دارفأ ضفر

 , ةيقارعلا

 . ىندملا عافدلا لامعأل نينطاوملا ةيعون ةرورضب ةيلخادلا ريزو تاهبجوت
 . ىناطيربلاو ىكيرمألا ربسألا نع تافاكم فرصب مادص رماوأ

 . نيمرجم اونوكي نا ةيشخ ةطرشلا نذإب الإ نيباصملا جالع مدعب تاهبجوت

 . ىناريإلا بناجلل نييركسعلا بوره ةرهاظ ةحلاعمل تاهيجوت

 . ىناريإلا بناجلل بورهلا لواحي رصنع لك ىلع ةرشابم رانلا حتفب رمأ

 . 6١/ راذنالا نوكيو ةكرعملا لبق ًادودشم ىدنجلا لعج مدعب رماوأ

 . ةكرعملا ناديم نم بورهلل مهسفنأ ةباصإ دونجلا دمعت

 ىندملا عافدلا لامعأ بي ردت ططخ ىف رظنلا ةداعإ وىرايتخإ ءىش نوملا ءالخإ لعج
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 55 /  1١/ءوةوا١

١410/1١14 
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0440/١ /“ 

١94٠٠ / ١١ / ١ 

١40١/1١1١ / 1 
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 ١اوة١ ١/ ١/ اهم مئادلا ثبعلا نم ةيشخ ةيبرهكلا ىوقلا تاطحم ىلع ةسارح صيصخت بلط

 , رايتلا عاطقنإو

 ١ا4ة١/١ /ا/ ةيموكحلا تارايسلا برضل مهتوعدو قارعلا ىف ةضراعملا بازحألا تارادصإ
 . ةيناتسدركلا ةهبحلا طاشن  رهاظتلاو

 0111 . ليئارسإ نم ةيوج ةبرض عقوتب تاهيجوت
 اوؤذ١4 /8 /16ه . نيعربتملا ةلقو ىركسعلا مدلا فرصم نم مدلا ةلق

 00171 . مادص توصب تيساك طيرش بيكرت نم نييكيرمألا نكمت

 1145 . ليلضتلا ضرغب قارعلا لحاوس ةلابق ةيطاطم قراوز ىمر نع تامولعم .

 1/11 . ليئارسإ نم ةيوج ةبرض عقونو ًادغ ةعقاو اهنأكو برحلا عقوتب مادص رمأ
 ١ووؤ١ ١/ / 49 تادايقلا تارايسل هيومتلاو مهتهبخل ًاقرخ ودعلا ققحي امدنع ءودملا ةرورض

 . ةيركسعلا

 او /1 /50 . ةكرعملا تامزلتسم ريفوتل مهنكامأ ىف عيمجلا دوجو بيسنت

 ١وو١ 5١// . ةيدوعسلا عم تايقافتإلاو قيثاوملا قرخم ةروثلا ةدايق سلجم رارق

 او 7/1١ م . قارعلا ملع ليدعت ةروثلا ةدايق سلجم رارق

 ١/ ١441 / 88 | لز نم دونجلا داعبال مزاللا ذاختإل تويبلا نم زبخلا بلطب دونجلا مايق تامولعم
 . لاؤسلا

 اوو١ /١/ عضولا نإ دونجلا ماهفإ  نييندملاب طالتخالا عنم  تاعاشالا رشن مدع دونجلا ةيعوت

 اهئالجإ دعب دادغب ىلإ نيئطاوملا ةدوعو ندملا ىف ديج

 ١441/١ / 76 | ليلدك ليئارسإ ام. رك ىلع بوتكملا ةيكيرمألا ةرئاطلا ماطح روهظ مادص رماوأ
 ١ . ةكرعملا ىف ليئارسإ كارتشإ ىلع
 ١/ 14١و ١ /م . ملسم وأ ىحيسم ءاوس كراعملا مأ ديهش كراعم لا ف دهشتسي نم لك ربتعي

 او ١“ / ١/ . ةلودلا رداكو نييبزحلا ىلع نيسح مادص نايب ميمعت
 ١44١ /5 /؟ امنإو رباج وأ تيوكلا نع عافدلا نع ثدحتلا عنمب ىونعملا هيجوتلا تاهيجوت

 . ميظعلا قارعلا نع عافدلا

 ١44١/5 /؟ ال ةينورتكلإ لئاسوب ةدوزم ةفلتخم لاكشأو ماجحأب تافوذقم ءاقلإب فلاحتلا مايق
 . اهتحلاعم نكمي

 ١49١ /5 / . ىداعملا ناريطلا ىلع ةصرفلا تيوفتل ةئيضملا تاتفاللا ءافطإو ةنيدملا ميتعت

 ١و9و١ /؟ / ه باطخ حرشو ةوالتو ةظفاحملا يف رئاودلا ءاسؤرو تارازو ىلثمت عم ظفاحملا عامتجإ

 ١و4و١ /5 ماب رفس عنم  تارباخملاو ةيجراخلا نم ةفلؤم ةنحجل نم حيرصتب الإ بناجألا رفس عنم
 . نييقارعلا

 ١994١ /؟ ١١/ | دق هنأب ىدنج لكش ىلع ةيكيتسالب ىمد ودعلا تارئاط ءاقلإ ىلع مادص قيلعت
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 . ىقيقح لازنإ متي مث اهعم لماعتلا مدع ىلع ىدنجلا ديوعتل ةعدخخ نوكت

 . مايأ ةرثع سبحلاب بقاعيو هسفن ىذؤي ىذلا ىدنجلا ءالخإ مدع
 . ةيبلسلا ةيارحلا ريبادت ذاختإ ةرورضب نييدنج توم ىلع شيجلا دئاق قيلعت

 . ودعلا اهمدختسي ىتلا برحلا بالك نم صرخلاب تاهيجوت
 . تيوكلا نم باحسنالا مدع ديكأتو ةداقلا ىلإ مادص رمأ غالبإ
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 عم هباشتت تلا هيعيبطلا فورظلا تاريثات“ال ىلا فاضيرديو شتلاو تنصتلا ىلا ةفا ذا هيكلساال ا

 ريثاتلاو ىداعملا ناكمتسالاب رظخلا ىلا تامطقلا نما.رغرمي امم هيداعملا هيئورتكلالا برحلا تاريثأت
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 حهارث (ىيلااننار ةعرف بلا  لرّست هصصم كانف تيس
 . للا ًانيلب انو نل تكيوطلا ءاذه تناد تجمل حج ابرتم جلللا رشلا لعوت
 00 ارماططنتع حم:رعم تحب | ررعفسس كلكلا موم_للا تسر انشا ندب د
 مَمَحا اذه_مسثلا تمره قىيَصَح سخن ورعلا ىلع ةصرفل ] كيرتن تيالاع . هيطرر امل اردسوك تايعل مارغتس ا لاراغشسم هيئارل ١ هيركسملا هلّزلا مط تيعش

 - . تضصامر انبعلابسأ تمدع ظافعال مارذلاو ىشخلا حجسلاسا مريس نا
 .(( اهرعارتر خس اول ١ هصخرللا - تاعرركللا - ميححر اب ابرل ١ - ثارطلا )) ايس ممسسشسرلا
 ٠ ام 1 .ثتراحك اب ارنيلخت حر بشن ١ هند ةعرسصم لكابص منوم ستلاذر
 .- ايهعارم | نامع درا هس نم تفرزها شللابا جف لهم ةهصكا
 ْ 000 .  تلّرعملا مانصا رع ةملويرسبب اهمادختس ار

 هسائزلا عامرلا طعطط سك تم جبشت ن١ هلع برلس لا اذه ن١
 هم حراما وب ةسسحلا ةيلبو بع ديما هلققلا حعاسرولا معنرلت يمف
 مسلط را شح قتعارع هيج كللو ايس هيرو هسحلم ركع هقيضح ١ اما
 1 خه كنب م لال انهت .امشن فلكي رد يحخلا ءزجعالا اره لم تاح

 هس دطس تسي هطرفسمب مزونتسم يسروايتع ١ رغص شع ةارابع شرد عرتلا
 انيورع ىاع مصصرْولا ترف نع هابرلع انيس ر ٠ تسر ا هاطنم د
 . محامي | انت اءّف ماتم لطس ثمر انس ييلسلا كم

 دل ارزخا [وطابب شن مت ىلع ةردع هزم
 1 مج رمسومم ال ا ع 1 كا ناع ير ارم

 اص صر ييص جس هسا وسور ل ١

 ١ ه<يكعا / <«(

 بابك



 1 3 ةيروجيمجلا ةساكر

 ا | رهركلا
 اعلا نم الا ةيريدم

 ككل لكك ىوملا  ((تاذلاب حنو يصخش ىرس))
 دع خيراتلا

 ِ ( ١ )تاسهيييقيللا ةنيفاث / ىلا اي
 ب 5

 2 وبا ب ا هيلا م

 مئشللاو ىمفانملا ائرطق اهب ربي يتلا ةنهارلا فيرظلا هذه يف
 ىيسسسعمو !يرمأ أهدوقت يب اتلا ةسرشلا تايدحتلاو تارمؤملا ةهجرمب

 اتقارع دم“ كاحت ةئيبخ ةرمأرم ربا يف اهمد ةئلاحتملا ةليمملا ةيلذنالا

 هسيرملطمي ىدلا ريب بكل رو ددلو ةناسلا انت دايقو يبالا ائيعشو زيزعملا

 تاسفحناملا ىضعب 2 جير دن 5 فيرللا ذم يف لشانملا اي زابج

 -: يلي انك يهي اهيلع زيكرتلا بجي ىرت يتلا

 ١ نكميام عرس 'اب اهب عجاربلا راعشاو ةضرغملا تاعئاشلا در ٠

 ٠ةلحريلا ءذض ىف ابيلع زيكرتلاو ةيئيالا ةنا حلا ىلع فيقثتلاو ديكءاتلا 1

 ةيبوكحلا تءاشنملا نمءاب قلعتت يتلا ةينبالا تارغثلا ةجلاعبو دصر 3
 ين ذحلاو ةطيحلا فخااب ةسارحلا طاقن خيلب
 نسسيبرحلا نئاخ ,النك ةيبرعلا ةلنالا ضعبل يئايخلا عدلا َس

 ةيئلا ةدارالا 0 ايقده ىربك ا يك راجحلاو دجت تقرا

 مسعلاةفينخ ءارتلا يد دمعو قطبا ياركلا يمشلل هير
 7 0 يتلأ ةي 5 ريراقتلاو رابخالا قيدصت مدعب فيقثتلا 6

 تاريخا أو ف اهنا نا 8 يتلأو ةيبلجالاو ةيبرعلا تاعا كالا

 اسحب ةينضلا قولا يرسل ارد ةلراحو وف ةيلينارش إو ةيينالا
 ةئيخلا مهتسايس ريرمت هسفوبشيلا مهتاطدطخمل ىدمتلا ىك اني

 ِ ةقطتملا ى

 *رسيدقتلا عم ٠٠ ءالعأ دروأم لوح فيقثتلاو عالطالا وس جرت

 ْ ا ْ رص نمأ ري دم ش

 :اننييييحفلا 3 لو 0
 ةيانسلا نوجلل 8م *

 ةسيراد الا نواوشلل ع* مام

 يادلا لا دلل 1

 *ري دقتلا عم نا مالطالاب لم تال

 0050 مقر ةقيثو فغلا



 هيك ربلا روط

 11٠0/9/15 قفاوملاه) ع١ 1١ /رقسحر؟ ؟ يسن 1١53/4/1١) خم ددعلا يذ هسائرلا ناوي د باتك بجومب ررقت

 :اميلعتلاو طباوضلا قيبطت .١59٠ /و/5 . يف ١مو1؟ مقرملا هصاخلا تالصتالا هيلخادلا ةرازو باتكب انيلاغلبملا

 ذيفنتلل يضتقيام ذفاخت ال تيزكلا ةاذفاحم ىلع رطقلا تااذفاحم يف هيعانصلا رامق الا ربع نويزفلتلا يشاوهو

 3 ايي و وبنا

 (( ميحرلا نسمحرلا هللا مسب ) )

 يلوح ةلط لرش ةيسيري ادم

 تأ /ددهعلا

 000 هإ+١1١1/لوالاعيبرر/" /خسيراتلا
 (ذ 5 7)رفقاغملا فاكر, ىلا م 9/9/٠155ه /قفاوملا

 -١535 /ة/؟5 هم يس ١ تيوكلاب هلخحرشلا تاوسق ةدايق باستك

 ذيفنتلاب ناخت اإل ضالعا هدايقلا باتكب انيلا ملبملاو / حجر هماعلا هطرشلا ةيري دم ةيقرب صن هالسعا

 هزهج أعم قيسنتلاو قطانملا نيمسل ىناديملا حمسملاءارعءءاي نرش ابملاو اروض ذحجيفنتلاب يضتقي ام

 ي كا خيلبتو حوطسلا ,قوف نم ةيفاوجلا تاكبشلا ةلاز ال قطانملا يف مكعم هلماعلا هينمالا

 نيعضاخ نوحبصي هسكعبو هزهج الا هذه لثم مادختسا مدع يلف دهعتلا ىلع عيقوتلاب رودلا ه ذه
 مسببنيوانعو هتيم امينه ب انمالعاو نوناقلا قسفو مس قتسي ر كيحتس يتلا تابوقعلا ةفاسك قيبطتل

 0 حت ب تي عو

5 

 9 تجتيش الس 0

 ةطوضلا دليسنقم
 ىزسذل 1 تايسمسسسس مي ]5و ممل اق

 ييلوسح ة لرش ليسا م تاسسم#

 تيوكلاب هلطرشلا تاوق ةدابق / ىسللا هسئم هسسخست

 م (107) مقر ةقيثو



 ميحرتا نمحرلا هألأ مسب
 كدأيت " اعيدج أنم مركأ 'ا دهشلا لابس

 ليس سيركل اب ةاسطرشلا ةرل

 هأب /ددعفلا

 م6117 < وهيب 1 / نيراعلا
 1 ١53 / ا / 34

 ((ىرمس))

 ) ءأ ( همئاقلا/ ىلا

 اياصو/ م

 مميلا اذه ءاسم دقعنملا عامتج الل اقحال

 نوع ةلاخأ ىفأل ايزيحت تيوشلا ئيدلا هلوفلا ةيساتمي ةكعح نا بحي لا

 ,.1 .995٠ /9 /م .٠ يف ١ 77 تارباخملا زاهج باتك بسحو . يليامكو
 (هطرشلا» نمالاء تارباخملا, يبعشل[شيجلا ) هفاك هينمالا هزهجالا ىلع ١(

 عامعتسالاو عم اوجلا ىلا باه ذلابمهمجزل اهيبستنم نم ددع غيرفشت

 عسم اج لك يف دجاوت انيدل نوكي نأ بجيو ينمالا مهرو دب نوموقي
 ئيبهتلاو دادعتسالا هبهءا ىلع اهعطاوق ةفاك يف هصاخلا تاوقلا نيكت ( ؟

 تاعمجتلاوا رهاظتلاو ا ريبكتلا تالاح ءاوس لصحت هلاح ةبأ ىلع برضلل

 لال جد هيداعملا بطخلا ءاقلاو

 طباض مدقا ةرم ءأب (؟-1) هرقفلا يف العا لامعال اب نيمت اقلأ عيمج نوكي (

 .بجاولا اذهلو نمالاأ نم

 لغلق هلاح ةيعا نءاشب نم الأ عم قيسنتل :تلا هصاخلا تاوقلا ىلع 003

 نسسم فقوملا ذخا بجيو دجاسملا لخاد مهو نيداعملل ضرعتلا

 .اهلتلاحب هلاح لك ةجلاعمو نم الأ رصنع

 3 دبو هالعأ ءاجام ذيفنتو عالط الل

 سي
00-0 

 ]ال دس

 يفوت نايروس َ وس 1

 3 155 /ة)ر/ 0

0 ِ 

 )١18( مقر ةقبثر 74



 ع0 1

 سا باج
 م
 1 و ل ا ري 0

 ,- ا 0 ك١

١ 

 0

 ةرونلا ةدانق

 تارياثلاز أهتم "رىرس [[خ ىلا
 ١ ْ يع ل

 اع يا او نونا ماع 7
 1 5 ع هع ش

 / جيرادلا ا ةفقطشم تارا.اباقم ةبعد

 مق مويا مجاأ
 ١-٠ جسم سا

 تيوكلا نمأ ةيريدم / ىلا

 -: ةسسسيل اتلا تامولعملا انث درو

 قدوس تيمرتلكلا ضرع انرطتخ هجمت اظل ةيمؤلعالا ةلدعتلا نسف“ 4

 هرسسسيوصت مت لوالا ملفلا نارهظلاو تيركلا لخاد نم نيملف
 فلج نا

 ءاعبرالا مري اضيأ تبوكلا لخاد نم ملفضرعب تارامالا نويزفلت مايق .0٠
 .1و9./رللر/اإوه فداصملا

 هر ةيمك مهعمو ةيدوعسلا ىلا بناجالا ضعب للست .

 . انرطق دض ةيئاعدلاض ارغالل مدختست روصلاو مالفالا
 هيت تسي دقتلا عم ٠٠. ةدافتسالاو .. عالبطالاب لضفتلل

 !او5 ١./ة5/ « .

) ١-1١ ( 
 قرش

 مْ )1١9( مقر ةقيثو



 ضيع ضل

 رسيتركبلا
 هسيأاعلا هيركسملا تار ابختس' الأ ةيري دس , 5

 جيلخل !تأر ابختس" | ةسم وسظنم ه7 حا

 ضا١١41١ / ١ مين 00 ظ ا للا ير بدا يما ءانل يح ا را

 هسماخلاتارسقلاةدامق ١

 انتيبظنم طابض دحا ىلا ةلوهجم هعومجم تضرمت 1١ لوليا 1١ موي نم ١1١ هعاسلاب ١*
 ةيامحو هيحصل ا هياتولا ةرئاد برق فاقو*الاءمجم يف ( تارابختس' الا ) هيمسر هفص لحتنت :

 ٠ قرملا ةتطلم يفهطرشلات ايلا بقي هئيبلا

 عيفوملا ةفرعمل مهرماوأ ىلا عاصنا دقو هبلط دق ناتسءالا ناةجحب هالعا طباشلا اوفقوأ -* ؟
 لصتيو عيببل او هرج اتمل اب نوموقي مهسنأ ظحال كانه ٠ دوجو ىدلو مودم صلختل | نييمكيخت دقو
 ٠ لمامتلاو هعاشبلل " ابلط سانأ مهب

 تار ابختس*! ةموظنم نم مهنوكب مه وهفرعي مهنا اولأق هطرشلا زكرم ىلا انبوسنم باهل ىدل 7
 ماسقر أ نودب هيركسع هلجعب وره هطرشلا زكرم ىلا طباشلا باه ىذ مهتتفحالم ىدلو جيلخلا
 ٠ يسم مأ يج ع وسل

 هروك ذمل | رصانعل اممم نيلماعتبل او نيد درتملا نم هعبر | ىلع ضبفل | متو انتموظنم نس هزرفم لسرأ 4
 نم لك مهو

 ٠ خوشلا يفءادقلاةدهرج يف لمعي ميته يندر جاحلا ديعس دايز ٠
 ب ٠ تيوكلأ ةيدل. يف لمعي ميقم يندرا هللادبه دومحب دمحم ماشه *

 يقرلاعهيرنردل تيوكلا ةظئاحم ىلا هعم هرايس بلج يسقارف كناد نيسح دمحم مساج هج
 ناطلسلا ةيعمج ةسسس'وسبر ىراجت ريدم لمعي ميقم يسقارع 20ىدس سمح ض أيمن دعب 7 د

 ؛ يسلهام نيبت ءالعأ ( 1) هداملا يف ,مهركذ دراولامم قيقحتلا ل الخ نم **

 1 ٠ فاقو*الا وجيل ةيايح مهدوك مهدرفرعيو نييقارع مهلأ .
 مياتلا ريصق هينبلا فيمض نولل ا رمسأ هللادبع سيت وعدملا لوءالا : ميفاصرأ ب

 طسسباض بك ان ةبترب هيركسع سبالم ىدتري تارملا دحأ يف دهوش . ههن دم سبالم ىدتري
 ءاسفص يعدي يناثلا اما ٠ ىد يس ةيلكي طابضلا نودأنيو نيهركسع طابض هلأ د درتيو
 5: ناتهو ارظخ هانيع هنيسل او هماتلا طسوتم رعشلارفشأ  هرهبلا ضيهبأ“

 )3 مس))

 يتيصاتو نافل ع
 (؟١) مقر ةقيثو امم



 يصخشو هياغلل ىرس

 هبسياقولا يبستنم مم هسقالع مهيدلو ) فيكنشالك قد انب و ت اس دسم ) هحلسأ نوسلمحي ىو

 ٠ مهيلا نيد درتملاو

 لحبلا اوكرت مهن ل نيبتو مهيلع ضبقلا *اقل*ال ىرخا هورفمتلسرا 1١ لوليأ ٠١ يلا اذه حابص 7

 ٠ هسسيف نودجارتي اوناك نيذلا لحبلا نع فتايلا كالسامطقب اوماتو هلوبجم ههج ىلا اورهو

 ٠ ريدقتلاءم ٠٠٠ رصانعلاه ذه نع مكيدل تامولعم ةسبا اهالعاو عالطءالاب لضفتلا ىجري

 جسيلخل |تأر بختس" | ةموظنم ريدم

 1١11١ لوليا “.

 رة بم
 ا آت ارسباخم ةيره دم

 ٠ رسيدقتلاعم ٠ ٠ عال“ الاب لس هففتلل جس هلل | نسم ةيري دم

 (؟ لسا ؟)
 يسصخشو هياغلل ىرس

 ارا



 0 مسا و و رس >ْ ملل وا سس سل
 نيج موج تارف موصل ننس نن ننيخ دنأ هي

 تنخر ندعرلا هللا بكت

 1متر
 عدد2 نعد تن لاثلا نديغا| نا" ىن

 00 ل ا هَ 506 ا

 ها: /لوالا ميبر عيراتلا

 ماكخخع /لوللا ١٠ /دس لام / ىلا

 نم ا حسم

 ١ / داساسقت الأس

 ؟ / نأ. فئالا رم

 1 + /م لل دس ماس ,يوهيس ا

8 5 

 رس |. نيب اا رعبا ديشوأ رييبج يعش نسا بةأ نبجو جستن نيب س# نيج بنجلا بتوول يشعل وبس + دكان .نسيبج ماسالا يدا

 مصخشلاو ىرسلا . :يجلا ناكرا ةسائبر باتك
 مصخشألاو ىرسلا( تاكرحلا) 0 باتنب ائياا:كبلا
 0 ا

 مال ا قيبط #6 2
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 3 . * اه م مسيل ) ١ اعلا هبا للسا يلا نام َّ يعلي

 ا 3 رو 1 يا : - 1
 0 1 د #4 ياض نوب يحز اج يهو درييخ تنم يس هيو نسب

 5 3 3 ّ 0 لامالا قبط ب تك -_ ١
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 رس 7 ميسم | ندم ل |

 هلم ند+ أ ملأ
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 ديلا 7 اة رعأ# +

 يي لا

 زسيزعلا دبعو ربح ناس '
 همس اعلا ند

 ياخ م5 /
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 (؟1) مقر ةقيثو



 0 أ لاس اجل رااا ةدسألا مماتي

 ةمييره كس

 مب لاس ع ناعم

 ” )ل 661 مث همر نى ار“ يسير اسسس

 0و اك /قفاويل

 ) سسوس )ل نو ا ولا او وبلا

 مهام |
 هيي راو ف مكلا نحرطلا يللا ةماعلا او 0 اصتاخنل

 غح لماعتلا دمعي (كللا مطاقم )مث املا سما ريسسلا ما منمقتللا ف

 م هيلاعلا هّمرلا ىقسن مكرم مسا فشامدلا

 رارلت سمع طز ماضر ناكر باذلا رد (زتايس مديل, امص أه و تبوك يس اعالا

 ( والفلل مولع يسارك امم ؛ راد لئداه

 لع دال يك يعمل تداوم ا تسر (مك الخ يم اماقتسلا مصرا مس
 هايل ااقو الرف ىاورم لمجد هايل تعبر الار <سن ا ودسعلا

 تحدأ هسا طم لت يي ميو راجل دا حلا صام

 مديدم لك ا عوصرلا ,ىوذد يامبرر ارا 2 7
 ا

 دسملا دهس !سفزاخام يقرر كمل كا

 ةهح
 ع هسطلا 1

 ا 1
 ريم

 م 1 >2 2
 / تسوللاب رس ماع د

 رب همم يع حسم هرمكأ مكسات

 ؟ى (؟5) مقر ةقيثو



 2 دك 3

 ا
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 رترعمللا م رس
َ 3 

 ةناثملا_ليأل ايتو ل ْ ٍ

 0 5 دش ١
 7 7 ١ 0 كتسدو #2 دع

 ىلا نس هرم 55 1

 أ جيداتلا 0

5-306 520 1 
 بدا دامك ةناث ىلا

 رس ْ ١

 مال . : 7 ئ

 62 ركر اع ا 2 ديلشيييا 2 ا ا ١ ل كح

 م : تح 3 رمح ' مسسس ِ_
 020 كميت مخ ١ 5 رد هيدا جيدسمللا تسيب ا 3 فتبييولا | دع 5 0

 . مير لاس ءاغأو حد اذ . يقف معنا دونا تتش نحلل

 رم بلا نان دكا بعئلالئساللو

 دام ماثسسو اياح

 يريصحمصسبملا | !ةيهيرع يونا
 ,٠

 2 مفر ةقيثو المو



 005 ميحرلا نمسرلا هللا مسب

 ودل ١ هلال ل يجد ل ١ ردي د | ل ابن

 2 ((نمالا ( /ددعلا يمخنو ف سمس

 اددء/اء/ ١٠8  خيراتلا
 م11 لو*الا ميبر

 هرتحملا هيرشقلا هدايتلا وضع /ديدملا نيح ىلع لضانملا قيذرلا بىلا

 رتضملاتارباشملا ز امج ريدم /ميهاربا وادبس روتكدلا قيفرنأ

 اذهء/)١/)4 موي ٠٠٠١ هعاسللا ىتح يمويلا ىنمالا /فقرملا

 000 ا 013512 1-1بب9

 زكرمر ٠١١/٠١/66 سيراتب قاردلا يف لمحتس هيبالثنأ ةسسسك رح لوح اا

 مرقي نييقارعلا طابنلا دحا كانه ناو هليمدلا ايروس يل هدوجوم ةكرحلا هده

 نيكس يردي رمادا ضيلاسو كمر كنت: ةاتمل  وفانعسلا لم هموم

 مسن !ساسا ىلع راتلاتاطناحم يقاب ىل!تيوكل ا ةطب اه نم حرحتو لحدت

 نو يهيلمحيو هيدنل ا سنالءلأ نودتريو مهاحل ةلائنأب كلذو هيسندلا دونه

 «ويدنهلا ةهبسخنلاتءايويلا

 (عالطملا)وقباسلا دودحلا ىنآتيوّكلا نم بحسنيس قار.سلان أ اهدانم ةعاشا كانه ٠ه

 ةسسجيتدن باحسنالا ىلع قف اوبس ىفاردلان أو رصف مأ ىلا ن ايبوب ةريزد» مش مه

 ٠مل هقيدصلا زرنا لودلا نم ددهلابودلا

 بى )0( مقر ةقيثو



 رقم نصخسلو نرش

 + /ةاشلا اول ىسسناثلا موفلا

 اي حالا
 توجع / صا / ددملا

 هرعوز)ز لو ؟امير عسيراتلا راسا ع ايارسلاةفاسك / ىلا

 م11 لو ١١ نيرشت ع تاسييبلس /ر وموملا

 45 ./]) ءر الا قهييييي+*سسنيبيبيبنيبييسيس ؟”ازو

 كر اماضحرلإ ١ . د.

 ىصخشلاو ىرسلا / نمالا ماب ةاشلا اول ب اسك
 هعاسلاوب )وزء/لء/ز يراتب * وللا عط اقل هينول هيري دب انق كول س ما ةريخح ,ايقأ انثا

 هه 2 ةمسسس يصح بسسس سس سمسم سمس سمول أدل | هه امرأ لا

 نسم ىقلا ىف قرخ ثو دج نكد ىعطق لكشب رهيلا ىلصو سلاتلا ىفلا »ال ىف تاسارح دوجو مانع ١.
 ذراعا لا تسلا نزل نع نيامش ا
 ٠ ليللا رس لفح مادنو * اليل ريقجلا ة3داتم مانع.
 آسسهبسي دل سيل ىلاثلا ىفلاعل ظ ىف * ايلاع رحبيلا ىلع , دح اوثماو انئايل ىلع ةيغيسلا تابابدلا ةبيتك .ج م

 ٠ نس يع اينيسسولا لتش ايةباعف يأ بانعا سيو * اليل اهتايلا ىلع ريغخ نإ

 تاصارج ب وسجو مدع نط نيل رسسسسيم اك .دلاثلا غلا ةيناثلا ةيرسلا نم ةف ناعي يق دنب فش" أ مق .ع
55 

 ٠ 4س سس وسو أ ند ع ص وع ص ع خس ع سمسم

 لسسعسسسمسي الو اهيسيئابج او 21 ضي هرب انما ريقو ,ءوقك ريض لامس ب ريغق يق هدوجونلا تاسارحتا .ب

 ٠ لستسس وللا رس رصقلا يف ىارهلا

 موي ةصاقخلا سيحل ١!و ةسارحلا ةيطقن راتو ةفرغلا لخاى مئان رصقلل يسيئرلاب ايلا يقسرحلا هرب

 ةراسسسهوس لحس ' نا زيرو هلا كعاطتسأ اب ي ا تل .
 . تاسارحلا دوحو ,دمل ىنلاذو ءانم نا نو دي ”بتحلدس" اب هريبث

 . : ىلسياسم "ايللا رمأ ليثو بسن

 هءالاذ يارذت ةلاح ىف ءدهولا تارابغتساطباضو هدحولارمازيساحم ." لوا

 .٠ 00 مكيلا هحوي راذتا رشا هذع نوكتس . * ثلا
 ”اهيارر » ل ا تاويلسلا سف الث ٠

 0 ' 0 ءي ا
 مر ذاطلا اول ىسفاثلا ,وفلا رشا /و تجحجتا ريب 7

 (؟) مقر ةقيثو ابرام



 مهر لا نمعرلا هللا مسب
7 

 ,+ ةاشملا “املا م ل اثلا يىوغلا

 درع نسا ددعلا

 وسما هس لا

 هذول ١ رخآلا موبر خيراتلا

 م1 و "١ نيرشت ني 5 ٌْ 2 ين وا يوقع

 ( سر ايارسلا ةفاك ,/ ىلا

 تاسيسسولطعت/ عو.موملا

 و 5؟ء الا. /ا»ء قيس بس ا ساس ورعو /:قباةرتم/ ا م/ يادخشلاو ىيرشا نسا بنك

 1436 /). موو يسيسسمي*٠ي+٠لنق 7مم4 يرمنشل“) ىوسلا ( نم الا ) م لف ة دابق ب اتكي غمابس“
 1:4. .١٠/ زا يلم عب يصخشأاو ىرسلا (نمالا) ١ و / ةامسلا ةقرف ةدارق باتكب نبملا

 اوذؤ»١ /لءر/ا؟ ييييسق "46 يمخحشلاو .ىءورسلا ( نسالا ) بد / ةامملا*اول باتكب انيلا خلمملا

 طاطيثحالا طابص نم هيرنايال دعم هيدرم اهرهاظ ف تاعافتا يكيرم الا ريجلاةدايق ا دقع ءأ

 هس ميس يبس أو ح *اريخو هحاسملاو ت ارياغملاو تعتتلا لاحم يسف ةصاخ ٠ ليث أرسا يف نسيينفلا

 .ه-يسسست فأدهال

 مسلاس هيسسح مهلا# - تيل” دج
 نور ةاقملاءاول ينتلا عوفلارما/و هه
 وروسيا

 155. ١/ /1+

 يخلو لوس

 ا ج٠ ام و ىلا مهيقتلا

 م43 (؟5) مقر ةقيثو



 ١ ا : ' 1 1

 لمح م اوس حلف للا تح 2 نع لا هحف تكاأومت 6 0 ريد رس

 4 < دع ب / 00
 0 هك و نكس اضارءو رت سبع نيام هس راسبجس

 00 هد بوكلل ١ تي تحسس رم لق أرد دب اعلا
1 + : 

 نك 9 9 ا ةرمه كم ل الق ىلع 6

ا اا
 0 رع 

 همي وكل ١ لم ميوسكس تن وس

 ١ 1 / ها ها

 كل حاول كح ان نع تيوكل ا تلف د ةقلاد نسبسرلا تستارغ ن ذر

 ريرقتلا هع قالطسلاب لنمشسلا نيبهار ا

 (31/) مقر ةقيثو ا



 نوريسسسسمب

 هت ا الا اسم

 ١5< يرسلا شيجلا ناكرا ةسائر باتت ىلع فوطعملا ١51١ "تا١٠ ض١ ىرسلا هرادالا ةرئأدباأتك « ١

 نم ىلك ةيوضعو ىويلع دويحم جاحلا ىزوف ئكرلا ءاوللا ةسائرب هنجل تلكشت ١11١ ١تا14١ يف

 ٠ هيصخشلا تام دخلا ةيريدم قمم دومحم رتاش دومحم ديمعلا 1

 ٠ نونعملا هيجوتلا ةيري دم شمم افور انح فسوي بيبطلا مدقملا *ب
 « هياحلا هيرلسعلا تارايختسالا ةيري ادم لثمموويفوت دابع مدقملا * قع

 - : هيتالا تاجاتنتس الا ىلا تلصوتو تاعامتجا ةدع هنجللات دقع * ؟
 نأك ايم لقأ رضاحلا تقولا يف حمبصأ دق نطولا لامش يضف هليمعلاو هيبيرختنا ريزلا وأ رصانملا ريثءأت مغر .[

 مكحب كل ذو رضاحلا كقونأ يف هم دخلا يف رارمتسدال ” ابوق ” اهنطو ” طزاو نوكلميال دق ” اقياس ه.دخلا
 9 هداملا

 بورهلاب مهشم شعبلا ىرغي دققباسلا يف هينامشلا هقنحنملا ةئثاس نم نيبراهلا نع وفعلا تأرارق عيأتت نأ ؟ب
 * .ةينيتاةتاعبت نو.د « دوغلا نم عيتتمي . ليقتسلا يفوفعلا رارقرو دص ىلا ىط

 ىلا ى دوي امو هيلامشلا هقلدنملا يف نيدجاوتملا نيبرابلا ىلعنيقلا ءاقلال هي دج تاءارجا دوجو مدع ءج
 ٠ ناكسلا لبق نم نيبراهلا ىط رتستلاو هيلايشلا هقحنملا يه مهسبيقعت ةيوعص

 نيعولحتملا داركالا نم مهنارقا ىلا نورظني يبنجلا ممل.اقلا يف تادحولا نم داركالا نيبراهلا مظعم نأ ٠ د
 عافدلا جاوفا ىلا مامضتالل مهتم شعبتت هصرف دوجو ىلا ةفاضا جاوفالا كلت يبستنم ىلا ” اسايق ( مهرطن ةهجو نم ) نونوبغم مهناب نورعشيو مهيو ن برقو مهنكسؤقلمأنم يف ني دجاوتملا ينطولا عاف دلا ناوفأ يف
 ٠ اهيف تاعومجملا ىرمآ وأ جاوفالا كلت ىراشتسم عم قيسنتلا لنخ نم هيلوصا ريغ هروصب ينطولا

 دق يتلاو هيلامشسلاق لد انملاو تيوكلا ةذفاحم نيب ام برايالاو باه ذلا ةيلمع اهقرغتست يتنا هليوضنا هرتغلا ءده
 فيلاكت عافتراو اهي نيز اجملا نم همخض دادعا محازتو تداصاوملا لئأسو ةلق ببسب نيلماك نيمويزرغتست
 ةئيب فذاتخا ىلا ةفاضا ب ايالاو باه ذلا يف راتيد( ١١١ ... ٠٠١ ) ةييقأم ىلا لصت دق يتلاو لقنلا
 ٠ ريصق ثقوب اهيلع ملقءاتلا ةبوعصو هيلامسلا هقدنملا ةئيب نع ” ايلك ” افداتخا يونجلا عطاقلا

 هيبرعلا هغللا مهظعم ةداجا مدعي ىرقلار يحارنلا ةنكس ةصاخو داركالا ملنعمل طيسبلا يفاقثلا ىوتسيلا ٠و
 ىدِوي دق ىذلاو جارحالا نب ريثكلا ىلا مهضرعي دق امم هقذنطب تادحولا يف مهدقافر عم مهسهافت ةبرعصر
 ٠ ماع لكشب ىركسملا طيحملا عم هسفلالا مدعب روعشلاو ءاوزتالا ىلأ مهب

 نم بتارم ءاقتنا متي ام دنع دارك الا بتارملا لبق نم هقرفتلاب ساسحاالا ةجيتن هيونعملاو هيسفنلا هلاحلا ريث*أت ١ ز
 بتارملا داعبتسا مشي ذا هفلتخملا تادحولاو تادايقتلاو تايري دملاو ركاو دلا يلثمم لبق نم بير دتلا زتارم
 ذخري امك بورهلا ىلع ميم مسق كلذ عجشيو مهسيف بوغرم ريغ مبناب مهرعشي امم ” انايحا ينط لشب داركالا
 بتارملا داعبتسا بتارملا ىلا هلوملا تامهمنار تابجاولا نم ريتك يف هماع هروصب تأدحولا يف رابتعالا رظنب
 ٠ هيويحلاو همبسلا تابجاولا نم داركالا

 ٠ يفاضا دروم ىلع لوصحلاو .ليملل بوربلا مايا لدغتسأو هيداملا فيرظلاو هيداصتقالا هلاحلا * ح
 بسن نم ريثكب لقأ نيم دان وأ نيضباق هي دركلا هيموقلا نم بورهلا نم نيدئاملا بسن نأ ظ حاملا نم هط

 بابسالا لمجم ببسي كلذو هيمسر وسع تارارق رو دصش الاح يف الأ ناركالا ريغ نم بورهللا نم نيدئاعلا
 * هالعأ ترك ف يتلا

 تايبيتلا "٠
 يعرلا ةدايز لاجم يف اه دوهج فيثكتي هقذاعلا تاذ رعأو دلاو هينهبملا تاباقنلا هيبزحلا تايظنملا فيت ] ٠

 ٠ ناركالا نيتطاوملا ىدل يتطولا روعشلاو
 تادحولاو رئاو دلاو تايريدملاو تادايقلا يف بيسنتنل مهرايتخاو نيوخالاب ” ةيسا داركالا بتارملا عم لماعتلا *ب

 تابهجلاو هيبزحلا تايظنملا نواعتو مهيطضيقلاو نيبراهسلا بيقعت نع هلووسملا تاهجلا ىلع هباقرنا ديدشت * ج ٠ اهيبستنمل هصاخ طورش اهيف رفوتت يتلا تايريذملاو رئأو دنأ يف الأ مه داعبتسا مدعو
 ٠ ه ديجملا مأ دص ةيس داق ةكرعم لالخ ” اقباس ”* ةلويعم ناتك امب ” ةوسأ هينمالأو هيركتسعلا

 8 (0) مقر ةقيثو



 بحر ر دبدي عأمتساد و هيقبلا حم ىو أستم شمت دارث أ بتأرملأ نم دم يهيبشو يمه ققشب لمامتلا ٠ د

 متم ضذعبلا ةداجا مانع ” ةصاخ هيعابتج أو هيسفنلا مهفورض ةاعأرمو مهكأر و مهسيو اكش ىلأ بحر

 ديدكتم يف رطنلاو ( مهتادحو ىلأو نم ) هيلأيدلاةضاتمنأ ةتنس نم نيزاجملا لقن ةيلمعي مامتهالا ءه

 ٠ مست از اج( قوف يفاضأ موي مهحنم
 اللالل أ بميسبو * نالمالا ردق مه اننسزط أنم برق دارك !بتارملا ةمادخ ا ا ا كيفنت ٠و

 هبسنلاب هيصيلأ ه«دهقيبطت عمرشقت يبنجلا حادأقلا يف تأعطقلا دج أوت تابلطحتمو هنهارلا ةفورظلا

 *فورسظلا هب حمست أمأبسحو طايتح الا بتاريلل

 تالاح ةساراد ةنجل رارقي هصاخلا هرادالا هرثاد ىلا تعفر نأ تقبس يتلاو هقباسلا أنت أيصيت كَ .ز

 ريشلؤب ماع لكشب بورهشلا ةرهاظ سيلقتو ةبجاوميقلمتت يتلار يمنجنا عضاقلا يف بورهلاو بايغلا
 هن يت اعلا جل بسناب

 جاوفأ ىراشتسم عم تأءاقل دقعب ينطولا عاف دلا جاوفأت ايريدم لالخ نمو هيلخادلا ةرازو مايق ٠ ح

 دعأب مهجاوقأ يف هيركسملا هم دخلا نم نييراهلأ ءاويأ رط اخمب مهريصبتو مهري ذحتو ينطولا عاف دلا

 م بشن نيفلاخيلاقحب هينوئاق تا“أرحا فاختاو

 اهرلسحتا ىلع فوقولل هيركسعلا هم دنلا نم لازلو بالا رق ةرهاتظ دصرب رارمتس ال هرورظ كانه ءط

 تاهجلا وأ تايري دملا ى دحا فيظت بلطتي أذهو اهجلاعت تاءارجا» | ذاختاىنرغل اهرارمتساوأ

 هذه ىلع ليصحلا نم هنجللا نكمتت مل ثيح هيلاع ن نابتك ةجرد ذخوي نأ ىلع كلذب ىربش فقوم ةماداب

 ٠ موضيملا أ اذهبي هقداعلا تاذ ايشتايري دم ىندحال هرأد الأ ةرئأ د فيلتت جرتقنو فقايملأ

 : يليام حرتقن ديعبلا ىدملا ىلع هرهاضلا هذه 00
 دي رار : أب مه ددع ةدايز ىلا ي دوت طب اوض عضو مهميجشتو دارنا ا عوطتب مامتهالا ٠ ” الوا

 ٠ هخلسلاتايقلا

 نيملعملا دادعأت ارو د يف هيولطملا طورشلا مهسيف يفوتت ىيذلا دارت الا بتارملا نأاخدأ ٠ ” اينات

 ء*هبسانم دادعأب تأدحولا ىلا مهخضو مههيجشتو مهب مامتهالاو نوب ٌدِبملا فصلا طباض

 ءون ةنيعلانرا هيلا تاسولابا " يومالار تايلكلأ يف مهلوبقو داركال ا بداطلا ميجشت ٠ ” اتلاث

 /1١١/*١15 55 يف *ار١ اىافتأب رارقلا ر دص

 نكرلا ءايننا 550 يللا قنا مدقملا
 دوسسمح جلشلاىزوقف دومحم ركاث دومحم 2أفور انح فسوي قسيفنوت داسع
 هيصخشلات امدخلارهدم تامءدخلا ةيريدم يىونعملا هيجوتلا ةيريدم تارابخ تسالا ةيريدم

 هنجللا سيئر هسسيصخشلا | وبسدع هباعلا هيركسعلا

 ؟941



 م 1 نيصرلا لاتأ "يصر
: 1 - 5 

 21 تاس و م يح أاملإ اح ا! ةيري ءاجأ '

 تاسكرشلاو ةيئانجلا

 119581 :ططخلا «ددحلا

 مل ىلوالايدامج : 1: نياتلاب

 م111١ كا 15

 هيعانبلاروم الا ل هيلغ.أ دلا ةرازو :  ىلا

 نسسأايسأب كاأ رول ةقرس حدم ةدلطخم مس + م

0 . 0 ,. 
 هي مح سو ميسم يسم بيع اما صفا هديس صم أه نعم هو رن اص ياسا 1 مج بسس يس نس ب مسصسا

 يس اميابادل 1 !ابئيدلا "أاضعأ رو ل «نباع خاقت» ئلل اا انقرلا سد ددلا ةءادخ نم ه.ةدسل ُ !ميلد

 هت ايزي ملا ةياك لع :اهسيمعتو اهنصيزوت مةينسو عاللو الاب مكلضفت نيجءار 6-0 رطقل أ.ىف ةلماملا

 , 34 م رو 5 7

 هاي
 م

: 

 2 : تت أاشكفرملا

 ظ هطمرشلا ءاول 300 : 0-5
 تا

 ريس رع 4 و كتسصخوو ليلخ نسدحمل 1 هالوك ّ 0 ت2 5 را ع

 --- ك0

 ١55 ء/لأ ر

 بِ ىلا هنم هكءسل

 | ميسو قتل أ مم 1 يبس سبل خا دلا نهال ا قوق رفيتدت ةئيد

 هنا عار مم كاعل ردح ا دان فاعل ارجع
 ةيقرقلا نيل امد انجال هادا "نيسعيت عوج | نا هم ل( بو نفاقلا

 : . ا
 عضو يف” اساسا اه دامثعاو اهمها درو | تاس سس سس ساردلا ةطرش ةيريدم
 معان هيا كت ايري دمب ةصاقألا ةيليصفتلا ططخلا تاسست يرو دلا ةءادر.ش يري دم
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 اذ 30 0 78 3

 ىلورمح ْن ب ِ ايولب دلا 8 ب ع 2 تي ب :تحملا ليف أيرو كو تايرو تكلإ طايبض ىلع

 ٠ امتبقارمو اهتمياتمل طلدخلا مضوو هيلع فعتلا ةيدنب ملمع ىادانم

 كرسسحتلا متيف يينجالا يسامولب دلا كلسلا يف فظوم راد يف ةقرس لوصح. دنع

 فسسسشكل يئانجلا ليجستلابتاكو ةيئانجلا ةلدالا ءاربخب ةنامتسالاو عيرسلا

 «تاقيرسمأ! ة داعاو مهيلعصبقلاو نيلعافلا

 ةسل»رش ةيريدمو دا دب ةطرش ةيري دم ديوزتب تاساردحلا ةطرش ةيريدم ىلوتت

 ةتيف او كادتلا تافيذلا ءانفنا نييانف "انا هيجل ةطربق وو دم ةناوودلا
 ا ولو لاسر | ناسكلاو ةيننلا ملا, ىعارت ناوو رطقلا يف ةلماسلا

 ٠ اهمأا دختسا *يست دق»سنيما ريغ رصانع ىديا يف اهعوقر نم * ايشادت مئاوقلا

 هيتشملا رصانملا دصري نييسايولب دلا نكسٍبرق ةلماعلا تاورو دلا وقت نأ يغيني

 تاسيرو دلا تاهبش اهلو» مدتو نيروك ذبلا نكس برق لوجتت وا دصرتت يتلا اهب

 ٠ قطانملا هذه يف اه دجاوت بابسا نم ققحتلاو
 همسك روت لرعبس"| ةلوارلاوةيلألا )1 فارم كارودولا لربع ةينيادي روع
 : ٠ اهتظحالم بجي يتلا ةمهماا فا دهالا نمض نييسامولب دلا

 نافيا 1( ق علا عيدا يمن يدل دما: دفاعا ناك نجوم
 طاب ل انني ودعت دور افر كاكاو وسام ا هلام ناقش ملا فارقا كانا
 * اينلوا دنو ام فيزصتل ةديمرتلا نكامالا يف اهعانشاك اهفاضرا لالخ نم فاوملا

 ثداوسح- يف ةعباتملاو ةبقارملاو قيقحتلاب لماعتت يتلا رصانملا ةيعوت يضبني

 ةيساولوةلا ايل ءارددتالاو ةلماجلا هقارق# اعارم ةزورتشب قييسانولب ىلا

 + راذنلا نكانم نم وص ايلا لوخدلا مدقو
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 5 جيو 'امثنالا تقر (( ةيروقر ةيرس يقرب ) )

 11721 اد 1
 م 11 ر/ #1 0 اهب | يبس دكر مدا أو ةيئاذجل مه ماحلأ سم نم

 3 ( 1من اقلاع حلا

 ك1 : طلطخلا ؛ *يشنملا مقر

 يفاهدلع-+ل انتيقببي"اقاحلا(*) 14/11١/ +١11 )١(
 عس.سضلا لبح مهتشقانمل ت اظفاحملا ةطرتش ءار دمعم ةرشابملا تأءاقللا نايس ين

 ىنينستوفالا وي: نم 10+ ةيانبلا قف نقف ةيدمالا ططخلا ةيلعاف يتسم الا
 3 سس ناقلاو فىجنلأو ءال نك تاطظفا دم ةءادرش *أر نمل وداود تككح 151 . ء/ 11 /١ ١

 ِ ريو هر ل يسلا رع 59 ر ردم يك ةسياا ىلا ريزو ع ةيرطقلا ة دايقلا وضع كسلا مضح دقو ( ٠ ) ةرقأدلا ه ذه رقم ىف

 : -:؛ اهضن يلي اميف هيهيجوت ةملك ىقلاو رمؤوملا اذه

 د يا نال اناعد ىذلابيسلا ىلع ءزضلا طلسا نابمّلا ةيادبلا يف يناوخا
 ا 5 1 ش مل

 00 2 ل ه.س.بتلصو © لمملا نا ديم ىلإ انروضح سيلو رقملل مكروضح 4 فيس ّي ةفيصلا مه كرد رسب

5 7 1 3-3924 

 5-5 هل سس يملا و هلق كب لغتي 5 ءاوس ةيبردلا ةيال و قارملا دهب رمي ىذلا فر.اخلاب دن

 يسذعبلا جهنملا عممطاقتت يتلا رهارظلا لك لايح فرصتلا يف ةقدلا ةثدلاب دصقاو نا
 هيفا ليعم نه ىدلاو# 1( هللا هظفحت ) :ىيممح ل دس لماكلا قيفرلا نوني دلا"* يل 5

 ةسسيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا «تينب يف رييغت نمعيتجسدلا يف لصحام لك

 م ههيطعتلاةكالا ها فنا ىدعي ىدلا »ب ذوفنلا وط :نآلاوعيي ىذلاو

 سس ابنا ةانبر وم قارحلا هيلا لصرام لك يلدحتا ف هطعيس ةزباةوملا نورتو

 ٠ كيبعةما ىلا قارملا ليودت ف ددتسو#+ افجاو ناي ىداعتقاو

 اهقعرءاسا ىسلع ىصتتو ايحت'ةماك ايحن نإ اماه ةصرغلاه فه ماما نالا انئا |«

 دس يع ةما نوكنف خضرن وأ ٠ ٠ةايحلا يف اهرو دو ةيئاسنالا اهتلاسو ىراضحلا

 نس يسح ما دص لضانملا قيِفلا 3 نايقيو قارسغلاب ىيلا. اهلا ةسالا ناو

 ٠ ٠ قارملا ىلعة دوقمم لاسالاو ينامالا لكو (ه-للا| هبل )

 مظنت دو دحلا دنع ةدضاو اهتابجاوو اه دو دح ةبركسملا ةسعوملا نأ نوملعصت

 ( ةسسلمشلا ) مشنا مكنكل ءرطقلا فىدتسي ناو دع لك دص هاجتاب اهسفن
 رسسقتسلاب نمالا عضلا اوقلخت نا مكنمبوةلطم يعامتجالا طسبضلل ةسسءومك
 ٠ «ةصبجلا قمع لكشيعضولا اذه يقارملا نطاوملل

020220-- 

 بت (*0) مقر ةقيلو



4 

 55 6 8 !| هاا ا 2 1 الا هاعتالا اا
 علت ل مك نوددل ير ورد 3 و ل وام

4 ١ 

 ل يا 2 د كمل أ ةتداستإلا مف اةلاملا 2 ابق ١ ! كيملا كدميلا 5 4
1 2 . - -. . 4 

 يحب د
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 5 _ك .طايمتأ نع 4 ل اهتب و هاب ارتقأ نم نينا ىلع !كصخل إ نع أدق

 تمي قا ]مب قرع نكلا يقلاو 0 لثملاه ماظنلاه نر:اقلا ين ع ابدلاو

 *ةيبرعلا

 ي_.وسلا ثميلا برح انيزدو .٠.٠ ؟ى دابم ماظنل و 0 "ي دابم نون اقل نا

 ** لثمو ميدو ؟ى دأبم وده يأ ةهالا

 ظسالاة لازال تقاللو : «ييرسلا لعتلا هن ولغ“ ارازغو* اناس هكا قل

 7 بش ا ادرملا نوكت ففوسو اهياع «تركسلا نكميال ل (أحو كرحو 5-5 * طب لمف در

 مقأفت ميم يكل عيرس اهللمف كر نوكي نابي # دحتنلا ةيوو دك هه هلي فش

 مسي *يىداييلا دو د بزتا نلو * رصقم ممم ميلا كعب نؤاشت ا نلوو ةلاحلا

 فرسصتلا مكنمبولطملا نا 5 نيرصقملا ةبسادم نم اتم انلو"ةندمل و نالخالاو

 2 مكلمع ة.- هس نوكي نا بجي عيرسلا لمغلا كرو ؟ * ”«نفكلاو ,ويق كلا هكبزنلا

 * *تايرو دلاو ة دجنلا ةطرش تايرو د ىدل ينمالاس حلا ةيمنت ىلع دك“وأ ابك

 ساسأ نوكيس لبد هتاريثات نع لزمي همجاش- ر دقي فرصتلا سيقأ نل فوسو

 ةيعاتجالاو هيسايسلا ه داعباو *يطاخلا لسا. مفلا ريئات ةبساحملا

 *مح.يتسستجملا ىلع هتساكصتاو

 ٠ ٠ةريسملاو جيدنمأل صهانم ماع يار *يمي فيس *يطبلا لهفلا هب نا

 *ينابيأو ةهنشسكت نددت ددعأو لثو ه نام «يحوب اوقرصتت نا 08 ديرأ

 * ٠5 دسيجلا ويفو ة ديجلا هقباسسلا كلامعا ئاتن لك اورضحتست نا بولطملا نا

 ه ل هوم ةدو اهي كل 3 ايءي ادم نم ةيري دم لكذ 04 ةيبلسلاو ةيباجيإلا

 ا ٠ * ىمض اطاقن كانه كل ذكو ةيباجيا مئاتئ تطعا ططخلا

 دأ دعا ةرعدق + ”٠ ذايصفت رثكا لكشب ” أدي دج ” اكيش حرطت نالا ةايحلاو

 هلباقي ةيداصتقالا_ةحبلا دراوم_مافخنا ينمي ةيركسملا ةمدخلا ىلا ةريبك

 عسوتجملا يف ىوبرتلا لمعلا يف فمض كلذ لباقو ٠٠ مخض يعلس ضور دم

 ماعلا يفبذلا ةدطلب واي ةسر دولا رو د تعض دصوأ
 ٠ -© تيك نك 9217

 *بلسلا مئازج نم جذامل انياهل تزوج
 ناس رؤيا امشوا 3 م تاق أمكو ٠

 يراكيملاو ةدب اهلا تالالا ةلمعو نوئثيسلا أهبكتري تالدملاو تارايسلا ةقرس

 ًالذافسختا ميلا .ظفتالثو * ٠ نوفؤتدملا اهبكتري روددلا ةقرس امنيه نوصكستملا

 ىدسصتلا ناو تارايسلاو تدادملا تاقيس يف” اعافتراو رو دلا تاقرس ىف

 اوم



 عا "ف وو 556 د 4 ا 0 6-5 نات ردح هد لاشب كا كياملأو ةئرسما ا ير انملل

 ىو اس شاي 1 مال ةفيرطدو جفلتمو ماطلدخ. يف رظنلاة داعا بولتدبلا نأ

 يس بلع سيلو# ةميرجلا ضافشنا هئلاعم زربا نم رسم ياما عضو قيقحت .ىلأ
 ولا نايس 11/7 قع ريحان دلتا راع ليس دعت |

 ٠ «ةلجسملا ,ثارجلا نم هشتكملا,ساسا ىلعيساد“ا امئار ىواعدلا وا مئارجلا

 ةيك يلا مقب يلكت ال ىعجت# انامل ند يدا كو ىيوظ هيكل
 مئارجلا نم فشتكل اساسا ىلعساقت فوس ةءادرشلا ري دم ة*انك كل "يك

 عئنولو .حيحضلا ينوناقلا نيلعلا هسا بع نركإ ناسي لاو
 ٠ ٠ ةينوناةلا ريغو ةيراضحلا ريغ لئاسولا

 ةيقيقح ماقرا ديرن ٠ ٠ ددملا نم فاخنال نحتفعقت ةميرج لك رك ذ بولطملا

 ىسسلع ب ذكلا بولساب سيل نكل ةميرجلا لقت نا انتينما نا حيحصو هقيقد
 فرمت نأ نود ةيعامتجالا اهتسايس ررقت نأة دايقلا ميطتست فيك * سفنلا

 * ةديرجلا ةكرح

 3 ل نكلو» ةميرجلا نم لاقت يتلا لئاسلاو بايسالا نعشدحبن ناابجي

 ٠٠3 دايقلا ىلعب ذكلا بولساب
 هستاناكما قف لمعي رشبلاو ٠ «ةيئاصحالا ماقرالار ءاصحالل ةيمدا "اليا وجرا

 ٠ :!ودعيساحخيالف هترطيس حراخ يتلا اما« ه لعام ىاد'ويو

 ركسسظعلا# نانا نوار ءةركشلا ةينمالا تاس انملا نم ااسع نا كا

7 

 وسلا ىف
 ز تسي ز اصل ديرأ 5 *عمتجسملل تام دخل | ميدقتل عراشلا ىف مك دجا|و ف ساسالا

 ٠ ٠تاجنشت نلخيال نزتم ينوناق

 ٠ ةيمويلا مكتايلامف يف اذد يمالك جئاتنس.ءلتا نا ديرا
 ٠و 3 95< - 8

 رو بسم مس تسي لل لصالأو 59 يبايءابصت همضاو حيدصلا «يذلل امئاد رظلأ يننأ

 مسضولا ” أدديبق انلوح يدش لك ناك ثعبلل انيهتلا امدنصك يثعيلا انكوامتنا

 ٠٠ سايلاو طابحالا انعت دعياو مامالل ابنتزفح ه ذمه ةحيبقلا ةلاحلا نكل
ْ 

 يسكل كلم دمصت نا كياعبجي كلوح ريصقتلاو ءاطخلا ىرت امدنعتئاف

 5 *ةريسيعوا ودق مق ذختت الو نيرسكمل و نيئادقملا ىلع طقم لماع لكشت

 ْن وكي افوساب. هّدتو صكرت 3 أري نيد رسصقملاو 5 *حيتجسلا ةم ارا هلي دو نأ

 6-50 م 0 أوي هلثم
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 هن دن عملو يعدل ميزت يح همم ليد نقم لوطا ل هادو
 : ِ ١ 00 انت دو 1 2

 ما لا ا! 5 0 ف نايولأت ارا نا آا,!كلا مسكلل ءاع ا. :

 1 نم 5 ا 5 رشا

0 
| 5-: 

 رت 1 ف 7 -

 . -أإ 9“ ٍ ١ . . 1 ا
 - 0 ل بخ مااهنل و نر ان 1 اع لا ل ىاعر ماتو تييتلا 0

3 
 )ا

 همي لت عمي ملل اذني و ”يطاخلا فرضتل 1

 نعاني مالا نارا « +: نيك دنا ” ائادومعي ديجل سلة ملا ناسنالاو

 ند دو بحال او نواكالا هيلع نوت» :٠ درفتملا فدكلا ناسا ىلع ليو كحتلا

 ةييللذ بكرم رصقم نيب ىرك كايد. نكلو ٠ * ليخفالا ةلادلا بنشر

 ٠ لنفالا ىلإ مللدتي رصقم

 14 :لك يس اذفأ تع ب أذ ل أي ىععس لنيك معلا نوآلن ل ! راق يلم اس بو ايلا

 ا هاد كلأ ريبيكا مطل رس أسا ىلع رعمدقام هنا يزااصشتو ديدلأ ب اسنإلا ٍِن ا

7 
 ؛نودكب نا ودأو رجلا لكما املذ ثمل | اذوب ةقيثوأ أ سا اقالملا ةياقأ .ىلع نإ ام دكوأ 9 ١ ا +- م نا|خ هازع -

 . ةراهت هسواشم اءاّقلو ليست ل وسفك ىلا

 5 م - مما 4 |[ 9 1
 55 مم تاطأقلا رمأو دادرقلا ري تانذال مسقلا رعي كو ةدان لا دب أ ,نوممس ف 27

2 2 ٠. 

 فيسسجلال و ءزابرك ت ا.ائثفاجم يك ينمال | عمضيلا ةةقانم اتج.الا أكو يف مس كفار

 نو.يئمملا ةءادرركاا ءأر 37 هيحجوتو 0 بتعمملا ةينيالا لوادخلا ةدجءارو كبس ا "ب

 نمل م | ع آد .!مسيرقتو [يباع ملا 5 ابملا ءاردعأو طدطقلا ثيب لموت ةرورسدب

 يي سسسم تساسإل ١/61 1 انتيقرب كدب ةعرضرم ةطرشلا ءأر كم عمم ةريشإلا دتأ" امل ىف

 15٠0/1/14) ٠٠0 يأ امملعء خو 15/1/15

 :: ةلورتقلا تاييزدمة لاك قللت
1 

, 

 * | 76 فرو 8 | أف ديوب ا

 مسكرا 0 فابمل | 1 1 دمحم 1 3 اقفو أنثي كاضصو 8 رم 5 مكانا ل نلل+ ا بلا م

 ليإ ِ .

 «رقتاس ينما مضو ىيقحت ىلا يدعي ؛بو ' ارقكوم

 ٠ مث ارجلا هاجت حيرسلا لمفلا كر ةيمصدأ ىلع قانون

 ٠ ماس سؤالا «افخا مدعي ىئاقحلا رك.ذو ةيئانجلا تاء اسحاالاب ماهتدالا

)1--5( 

 فدي



 حرم سرع رع

 ملح
 ا ا

 ١ و هيافسل ىرس 6
 2 - روفلا ىلتو يصخشو ١ حس

 تسسلاثلا قليفلا كلامه بلآ

 تاكرصلا

 سستم /نك سرا # قر 3اوعلا
 فىإ) ١١/١) ىدامج خيراتلا

 م11 /اككخ

 ١ هرمتم لسم ,/ ىلا
 تتسبب 02- ١١/م لسعس :

 ؟ر/ ذاسقن الا س

 ؟ لف فآا مصف

 ةهسسسسجوت / عوضوملا

 يس ١١.١ يفلا ىطو يصخشلاو هياغلل ىرسلا عافردلا ةرازو ناوي د باتك
 سطو يصخشلاو ةياخلل ىرسلاش يجلا ناكرا ةسافر باتكب خلبملا )41 .راواش ٠٠

 (تاكرحلا ) ؟ لف ةدايق باتكب انيلا خلبملا 1110/01 يف 1 روغلا
 !11./وتا»# يلض 5١+ روقلا ىطو يصخشلاو هياغلل ىرسلا
 -: يل ياععافدلا رسيز» ديسلا بس
 و ير امتها ىرورضلا نم

 ٠ مكتيلو'وسمم نمض عقت يتلا

 ا هج 0
 "م ها دعت

 ماؤةء/ي/
 ل

 (ج بارو ت

 |اراله فحا

 7 ةمل : (71) مقر ةقيثو '



 فرس

 8 0 3 2ث ررخحلا

 4 ممرانلا

 ماك. 7 5 5

 ل

 ا
 كرسمس

 (7؟) مقر ةقيثو ّْ !ك4



 #1 مل هر دم تزر هيسحيرلاز ك0] يحمي

 00 نفسا 6
 ىحباح ناك من
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 وع ميم

- 

 ىلا از كب ابيب تكتم © الك الو كاسم سولف تاهت » سهام و 1 ام

 بد احزأ هنسو ميد 0 ا سطم) شامل م كيس
1 

 ترانا ا معكم همي 7-2 مامملا و 2 07 هب اش ره دع
 ١ 1 6 انك 00 ف مسع للا ربل

 م

58 
 سل

 نبأ ةتاقعسو 8

 10 (6) مقر ةقيثو



 اسطول موو وف تقلا سل

 5 ا ك5 ء ادنلوةو ةطرشع تبسم
 0 ء. 6 ا 1 2 3 ري 5 اي 5 5 هي ١ يع 0 / 3 1

 يخل 1 سم ل أ ةرككركا تسع ا# 5و ثءرشا
 مخ 1 07 . 5 1 اج : 3 1
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 ٠ * ومصقمريف تناكوسلو

 ٠ تالاحلا ٠ ذه لثم يف باصللا ءالخا مدع ء١

 ٠ هلاحلا هاذه لثم يسسف هيساق نوكتس :تابوقعلا ن*اب كيبستنم خيلبت ٠ ؟

5-0 
 يي يبه

 ثارلا

 الي 1 ١

 (هةاشثملا*اول يناغلا جيفلارسسا 1 ّْ هل ا

 ا بيقنلا :
 ١ ١ن*ذ“- | _رعرع ريس و 17

 ج ب ١ ) قئاثولا مييقت مس صخشو ىرسس ١

 (51) مقر ةقيثو م١



 ةسريعسو ةيرسس يصوم

 ا ا رولا حطرملا_عامردل رس واعرلا نشير / ةيدغإرلا ةاطم ردح
 هجرس ا وستر كين اف موس ولا ب ردت ىتمعا ةيدكسلا ا كفا
 ءعفمصا داع أ فيستا تمر قدا 50

 ١ك لسا كولا هع ايي سا <

 جاين كلا  دسدلا يودو كلكم ع اغا نا ةيكولا تسرح
 بحت /اعإ با عع حلا ردع  مضلا هركرلا سس اًيرلا تسد

 ضر الط ا[سم ىرلئاصرلا طظطخع _رطسلا ةراكإ سرعت

 حار امسح ا يَ ررعطرلا نعصر تيشملاوطا تلد تئماوللا س١

 قلقيرئارب تادعّملا ع تاهار لا ةضالا ةيعوشلا دع

 رذلا راعا نصر هطدزت متل ا للاسو ةاءاخ طخنملا هتنيصك تيا

 ريتا تعاتب ساهرا ا عاملا حالادعا ىولع تيسرعلا فل
 دراجولا لئاسمعم تشارك ا ءانطرر داعي زئارب حسضاصسسزل1 تاةيئاسم

 هليملا ططقارتبم موكلست ياسا ريهت - انهاورتسم تما
 هني رع رض ام ةوشر

 "ا :١ (414) مقر ةقيثو



 (( باتك ةروص )
 «ةري/ د دعلا

 ١57١15/ ١11١٠ نيراتلا

 ةيردقلا ةدايقلا وضع قيفرلا
 (ررحلا ديددلا نسمح يلع ذاتسالا

 ةيرئاثلا ةقاطلا ليوحت تاطحمب ثبعلا / ئضرملا

 نم هفلتخم ث دارح ىلا تيوكلا ةظضفاحم مع يف ( ةيرناثلا تاطحملا ) ةقاندلا ليوحت تاطاحم لوحتت
 نسسسع يئابربكلا رايتنا حاطقنا ىلا ىدوي امم ةينفلا نهج الا ضحب ليطعتو اهتأ دوجومب ثبعو تاقرس
 سيجلاو ةطرشلاو ةيركسحلا تاهجلا مايق ىلع ةقفارملا وجرا هيله ٠ هديفتسملا ةيريحلا زكارملاو نينئحاوملا
 ريدقتلا مم معطأق نمض لك ةسارحلا تحت أهعضوب يبعشلا

 | ناولع نسحم دمحا
 نركسعلا سمينصتل او ةعانصلا ةرازو ليكو

 اتاياي يب سالاب هيجي بمال بيوع يقيذب سليف هسبس باشإ دبع ارجو جايب ممييعجساملا حصولي ممصعباسل سس جراب سس محم مع ديخب اف سس يسارا مويس وابا ديس هسايبام هيي سيدنا بسصتلاب) هييعجس ادع سيييصايصوبلا معسم سانألا فدي يابو لسسشيسلالا يصاب" يييجبلادإ مس صمم مح ةلاصل صم مير عيه مسا مسسا

 رقم مهحرلا نمحرلا هللا مسب

 ١لال / د دعلا

 ١ ١1117 /ا حيراتلا ْ
 طيانلا / هدم هيعاقلا / ىلا

 م 1

 ١110/١5/١6 يف هم مترملا ىركسعلا مينصتلاو ةعانصلا ةرازو باتك ةرو.م هالعا
 ١1107117517 يف 165 مقرملا بونجلا ميسنت بتكم نووشل دئاقلا نواعم باتكب انيلا علبملا

 قيفرلا
 بسط ىدنف باي ن



 تسيوتلاب هطرشلا ناوق 55 1

 97 تاكرحلا تااقناي عتفو يصخشيو ىرس
 1 /ددعلا

 هذ11 1 /كياع/ نا / مياتلا
 ماتدخل ١7 ب

 ) “أ هئاقلا/ ىلا
 تاسولعم /,

 ةيريددمب اتكب انيلا غلبلا 110/1 1/515 يف + )ال48 /١ن اهباتكي هماملا نمالا ةيري دب انتملعأ

 يليام١11/8/١11١١ يف 51511 تاكرحلاو هيئانجلا هماملا هطرشلا

 تارهاظتلا ةماقا مهنم نيبلاط نينطاوملا ةفاك ىلا ت.طيلعت هيدامملاب ازحالاتردصأ ١

 ندايسلا لخاد لماعملاب هيوكحلا تاءإدنملا نرحو هراجحلاب هيمسوكحلا تارايسلا ب رض

 ٠ هيناميلسلاو مهم'اتلاو دادغب اهنو هيقارعلا
 .مايلاطلا لالج ,رجملا ةساؤب هيناتس دركلا ههبجلان م دفب هجوت ١١11٠ /11/9 خيراتبا ١

 يسسئزد نسحو ىرايزلا رايقهوه نم لك هعبي اكيرما يف هيجراخلا تاتالملا لوهوسم

 ىدركلا بمشلا ةيضق نطل ( رالوكد ) هدحتقلا سل ماعلا نيمالاعم لامتجا ريضحل
 سيصختب بلاطو ايلاح دفعت يتلا تاعامتجالا سس هدحتملا مالا لامعا لو دج ىلع

 هطيحلات !*أرجا ىسقا فناختإ كل ذ ةظحالمل ٠بقارم ةفصب هدحتملا سالا يف مهل دمقم

 انالعاو٠ اهيف نيطروتملاو هيمارجالا رسانعلا ىلع. .بقلاو تالواحملا ءذه طابحال رذحلاب
 * شتا" رجا

 مع

 ١ , م2 لل

 ا 1 21

 نسيسح سيفوت نايروس 7
 تسسهكلاب هطرربلا تاي دما 07

 ١1351 /كا#/ سس ِ

 لق در ىلا ةتماتشب

 ريدقتلا حم ملعلاب لمفتلل ءالعا مكباتك / ح٠ ع” هماملا هطرولا ةيريدم
 *اجر هالعار رغلا ريفنل/ رقملابعش ةفاك

35 

 ملا (15) مقر ةقبثو



 تبوس ترق 2 حدد يسم

 را

 مرض ارمعا هبرريراس

 تح ل // سس ناس /رعل
 ايبحأ /ا/د راسم | ظ ع

 مص الر ماسلا طايح تماط كار

 د 2

 ا

 يرش | حا ابشع يب كمم 0 رس اعل ١

 تزئرم اعل لاك عا طاش ةعرورعلا تس اءاحدلا مع ضخ اط رز ذاكرم
 زاهر ٠ ايمرالعإ رع تيرم يمك كل ا

 يسر

 روبط مين
 ريو اروزت ١ مسا
 لا

 (637) مقر ةقبثو 416م



 5255006 ا هل ..سصتلام يمد ”يأ11 نش
 !ك اس سس يا ا ا وح

 اآ؟9 ماما درى/لك /ددعلا

 هنأ ١ 7 عيال

 , 1١ 1 ١ 1١

 ' ا يع اهمال / لآ

 5 سي ّ 5 "68 ١ 3 اي:

 قاس د 0 + كا ايي

 010 ناو 421 .وفلأ

 0 ٠ :- ا سلا ؟؟5 روسفا ا يفتر واتم 7 ُْي ةيامدل

 ليسيكارجا "بي النير ج ههر “م 1 امس ١ مهم“ ش ًاييدددأ نان 1 3 1 فأ همس أو هب رع ل ٠ اني اذه دش 3 ١ مكيلع /

 -* ١ اس رع أع , ارحلا كة دي وامل ءءء 0 1 « نيعنصنأ - ايانولا ن# اذ مدعم يعش سلس توبي

 ذي دسم تاكا ا اسما اهأد يقل داسيفا وشل

 ىكرلا ءايثلا
 مسلام هصعأ . معس

 ل د عج دو
 م يلا ملام

 *) ؛1لدأؤ 5 نا يف ا 2 .ىو حالا. هيأ رسلا مكب غد ُ هيل ا ب ايد ذل فاسلأ ءلأر أ رس "لاعأ بتم

 *رسي دلعلا مم * 985 0 2! زب رافملا حري

 * ءامسعأ ةسلمعلا هلم هانا ع رشا نفا ىشح .: انك / نذسا كلا ءراري عاود

 ءريي ةلشلا ره 0050994206 سس اع 1 شا ضهري

 هلا ا يكل يدار هايل رشا كياتك / اسيلمدلا هرئاد
 ؟:1

ْ 0. 1 ٠6 
 يرد 3 ١ تميس يزيل عج ندي. تب هايج سيح يب : اس

5 

 1 ا
 وسع هشاحملا لإ ههب امل يلام

 هني يطع ىلا اع نجلا السب دع يدوب ل مسجلا | بيباستلا ل

 ىلإ5 (1/) مقر ةقيثو



 ميحرل !نمحرل ! هللا سب

 0 ”نارتوسللا تاني“ # للا

 مدسسسسل اب عربتل 14 *ودوملا
 سس وول ميس سل دل ع يس ايس سس

 كلا
 مما ولاا ايم ا تاع

1 

 ١/ 1١: م65 ماشملا "اول اجب اتيلا لصلا
 ردم ومئاعم

 ا ل ع مقرعأا ل 1

 ردع
 186 /ناملا"اول ىتاثلا وفلا

 /ه* ر/ددعلا

 ١١1١1١ هردعالا رداطح نيراتلا

 ١3131١ ىناتلا نونا“

 320 ااا 1 ا

 وح سس ب هب ييجوسمل 1004 11 م“

 53+1١ ما ىذ

 ليس سس سم همسسسسم 551 ملأ مثلا

 انسي  نيشعلا ةيعاعلا تاردكاا ريغيت ل ةقلاب ةعيحصما نا م' اها ءوبويلل الو عدلا ء بش

 و مدأأب 7 ربتلا ىلع مكيبستن تود وي * 2

 « ايادهو مدلاب ءربت ةروأش 1-٠ نم

 »00 ا
 هاو اول

 سه # لاه - ن

 عسل د

 اب 0035 .نس* 4+ /اشملا "اول

 ِ؟
 هموم ميرن

 م17

 نيبستشلا ىلا تازفحصلا ف ىلع. ادحولا :ريآ -

 © ب11 ريو

 )1 ؟0مقر ةقيو



 نلااطا|الل رار رمرارباعس
 نسف ار أشر 'ملسر تيلالم ء وملا شاع

 بحايب/١/ لكل ا/ددسلا

 احلا *خع تر/ (بانلا / ىلا
 حا ؟كلل - ْ

 اطرتسريبتو بكرت - اواو رع د ب رك ١
 1 )ني رع رنا ف ماسح ماسلا نسيرلا هيلا ةيودر تفعألا
 مهتابر امس بطل و ثداعا نم لم نس اغيلوت تادف اننا يرطب <تمد

 :املاو تسلا د ها ولا دان | نم بلعلا طوس وص دن رش و

 2 ق7 0 بسمك مسالا 3 اعلا بسنسلا مايل نس لسسا
 ه ريرص نعل نيو هاو اودسلا خويا تك ندوملا تياعار لاربع

 هب ويرْشاَملا مع أر ريا ريص تمض رلا ينزهم | سلا

 :٠ اس بسسس 0 0

 يحسم مالا ١ برتكلا 00 . درع دك | روح هر

 اهيع در اكمدا فااطرم / ذاتلا ىشسولا يلاولا ٠
 0 ل نادل مصعلا

 ا نا - كفل هد هيربتت لكل ملح يسخ ارع لك ما ص

 ننمال او ند اّسلا كا لا تدر ما داو رعتمنامدأ اكأ وصرت

 0 ىلا اند يمد هرم ب هد هدب فا ناموس ها

 اي
 لن رلال و 'ميسرملا

 دورس هتيم هسيسرم روعلا تان رز لح

 ّ 0 ا يبو سيور سخمجرمم تام ' كاس 00

 هلل 5 ١

 9 ا ا 0ث
 414 (00) مقر ةقيثو



 رس سم ميحرلا نمحرلا هللا مسي
 *» / ةاشلأ 'اول يناثلا حفلا ءش هياغلل

 كس ١/ /2ق/ددعلا 1 ِْ

 ١955١ ل / يس --- سلسسف ١ يعكشو هياغلل يرسلا جيلخلا تايطع ةبايق باتك

 1111/1/١١ ياا سق ٠١ يصخش هسياغلل يرسلا 45 / ةاشلا "اول باتكب انيلا غلبملا

 ضرغل انلحاوس ةلابق هيط اطم قراوز ير مسست مهئافلحر ناس كيىالا ةنواعم ديفت تامولعم ت درو
 5 كيسي برللا

 دراخل يوجب دب م سلا كانا م رنا هيلا د بسنت ا!ذل

 ٠ ع -..كليام ذاختاوسجرسسن هيقيقح تالواحملا نوكت ادضو و دعلا لبق نم انتتفابم يشاحتل

 عمامرا 1 لع

 نيسأي ميهاربأ «

 ا

 ا /ذاسلا هل ين كلا رسما جل 0 0 ١
 لفلحلا ل يناثل نوئاك ١ تك / ىلا هخس

 (ج٠بيبم 8) قئاثولا مييقت ٠ عال طالاب 5 *اول

 سس

 (01) مقر ةقيثو 414



 مسهجرلا نمحرلاهلقامسب
 يس و هياغنل ىارس

 سم

 لوالا قست يفقلا تاه

 يللا ٠١/ /5/ مدحلا

 ه1 هرخآلا ىهاعج يل خي راشلا

 1١١1539, يناثلا نوئاك ل 4١ / ناديملا لمعم ب ١ /طس وسلا لمعملا / ىلا
 هس ير يب بسس سمح

 ١نلغاصو 1 م ليد ب ىلوالا فاق الأ ةيرس

 تامهيجوت /عونوعلا

 11197 ؟ةلا79١ يسصسسصتسنلللا٠١ يخش و هيانلل ىرس رضوجلا ناكر ١ ةسائ راب انت

 ةسسصساملاة دايقلاع التح "اب ( هللا هظفح ) هحفسلاتاوتنل , اعلا دع اتلا ريثرلا ديلارمآ١

 املا ةدايتلل رسلاةئاط (بتكن ب انكب ه العا هس ائرئف علسلا ١ ٠١ ت م تيبسلا . وي هحلسلا تاوقلل

 ١5 ث١) ٠١ سيلينا 1؟31 روقلا ىلعو يمخش و هي اخلل يرسلا ةحلسلا تاوقلل

 ١11١ 5ك ١5 يلطف ؟7 يمخشلاو هياخلل ىرسلا نوالا قليفلا ةدايق ب اتكب انيلاحلبملا

 - : يلب

 ليئارس ا نم ةيوج ةب رض لاوح الاءيمج يف اوعث وتت ناو ا!.دع هعق ١و ب رحلا ن *6 و اوملعت نأ تيلع)
 ٠ ( ظيرم *أاو نا ارملا نيب ب رحلا عقت مل نأ ء دحتسلا تاايالوملا نم هينغ هنوعمب ٠

 هي نامملا هي وجلاتاراذلا ريم دتل ةيل املا ءذقيلأو لم اكنا ”ويهتملا ىلع ديت ءاتلاو رزلي ام داذت طبسنت
 ٠ هم ال سس لك ةمهساب امه الاةم 6 ةي طبحو قليفلا عطا # نمد

 نوالا ةسسسسييفلا ءاهربا /

 سا 5 ع الا

 اج ٠ يب ٠ ') قئاثولا ييفت يصخش و هياشلل ىارس

 6 (01) مقر ةقيثو



 ره مهحرلا نيحرل ا هللا مسب

 65 /ةاشلا "اول يناثلا فلا يصخشو ةياغلل ىرسس
 ا م رش س قو /ددملا

 1١41١ مث ؟# ج خيراتلا

 ١1١] م15
 يآ

 (72 ) ايارسلا ةفاسسك / ىلا

 ةسيجوس سمت 7 عوضملا

 ٠١/ / ١111 يسن ل سلع ؟ا*+١ يعشن ةياغفلل ىرسسلا شيحلا ناكرا ةساثر باتك

 ١111/5 /5*#” يس ا للا سس سس ١ 7 حيلخل ا تايطع ة دابق باتكب خلبملا

 ١11١/1/5 يس سس 5” ١ يصخش ةياغلل ىرسسلا ١١ قف ةدايق باتكب خلببلا

 ١111/١/5 يعل ١ يصخش ةياغلل ىرسلا ؛* /ةاشلا "ايل باتكي انيلا لببلا

 *اسضعأ عم هت دايس هئاقل لالخ ( هللا ءظفح ) ةحلسلاتاوقلل ماسلا داقلاسيئرلا ديسسلارم]
 :يليط ١١1١ /؟01 /7 ١/ ةليث ةحلسلا تايقلل ةماعلا ةدابقلا

 ةهبجل اي اقرخ و فعلا .ةفحاط !ذأ نيرمألاو ة داقلا لبق نم لاعفنالا مدور دهبلاب ظافتحإلاةريرخ ٠١

 انفادها .ةقحي امب ةعبضملا ةطخلا نمض ةي دايق تاباسحيو ةادراب باصع'اب .كل ذ لتاقن نا انيلع لب
 ٠ ةحهمل اعفاوملا (ةيظاك ةنيدد» ) ىلا لوصلا نكو دملا عضيو

 رخال نيح نم اهم اتراو تارايسلا هيومتو لي دبتو ىونجلاحطاقلا يف ةدايق عقوم نم رثكا "اشنا*٠ 5
 ٠ ةدايقلاعفارم ىلع ةلادلا ةيركسعملا رهاظملا ةفاك ةلازاو

 خيراتلا اذه دعبمضتو 1117 ٠٠١ ٠يىم ١29/ ١/ ةعاسيسلا سارابتعا ت اراجالا عطت * "

 ”© ٠ ايفرح ذفنيو نليام ذاختا وجر

 ؟» /ةاشملا *ايل 21 نفلارم" 2 .

 1 ه/ ىلا هخسلت

 ٠ عالطالاب لضفتلا ىجرب هالعا مكباتك ؟ ه /ةاشملا *اول

 ( نسا ) قئاثولا ميبقت

 ابالا مار
 هبا 5-0

 لرد رو سسك

 (05) مقر ةقيثو م41



 ميتح نأ نلمح ىاآ هللا مس

 يلحم ا مكحلا ةدارو

 تبوكلا ةلظفاحم

 ميكر هر ١ هدعلا

 ا 0
 ه1 اعمر/ 0 خيراتلا

 ءاوكا/ ؤ/ و هس هكلا ةظفاحم يف ةيب هدلا راو ملا ةفاك 141

 يبرحلا هويجسلا مم عوشولا

 ميظعلا لطبلا 8 دايقي بيف ةيضاسلا فيش ادم لكلر ةرشسم ةلزادملا نأ امم

 ميظصما ىنارعلا نععافملل فرشلا !ذه يتسبب نيك نأ ضرقفو نيسح ما سم
 ٠ للاس دقملاو

 نسور امي تام دملأاو نوصلا لك مي دقتو ميما نكاد يف نجلا هوجو بسس سن

 اتقافيب ةيربك ا. ..تاقي تام دعلاو تالاوسلا شفاك يف ةكرعمأ' كءايزفقسم رس.يفيق

 قس ميقلا يلو لاو هلامعأ يف لك نامجه نسيطاقم نوكي نا نسيفظوملا
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 نيعبرالاو ةيئاثلا ةداملا نه ( [ ) ةرقفلا ماكحأ ىلا ادانتسسأ

 -!؛ يستاآايام ةرولقلا ةداايق سلجم ررسسق

 ىقارع لك , قوقحلا سسفنبو , كراعملا مآ ءادهش نم اديهسش ربتعي . 4 :الوأ

 قأ ري تلا نلع يرسيربلا يجمبلا ناودلا يف ةكراشملا لودلإ

 ( كراسعملا مأ ) ةكرعم يف اهئافلح وأ اهحلاصم دض وأ ميظعلا

5 
2 

4 

233- 

 . م 1
 ع

1 1 

 محا © ا 5-٠ - ما
 نم يئادف لك ىلع رارسقلا اذه نم (الوأ) ةرقفلا ماكحأ يرست 8

 دسم ةسيئادق مايهم هذيئشل ببسب ديشةسي عمجأآ ملاعلا لود
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 .٠ نا ودسلا لود

 نسسسسم اذفان رسبتعيو ةيمسرلا ةدسيرجلا ىسف رارقلا اذه رشني هو اثلاث

 /ارإ5 خيرأت ١99١ ٠

 ملكا



 ةروشلا ةدايق سلجم رارق ةروص

 . روتسدلا نم نيعبر الاو ةيناثلا ةداملا نم (أ) ةرقفلا ماكحا ىلا ادانتسأ

 در يتايام ةروخلا ةةايق ناجم ورق
 دهشتسي ملسم وأ يبرع وأ يقارع لك قوقحلا سفنبو كراعملا ما ءأدهش نم اديهش ربتعس ٠ ال

 ىلع ىربربلا يجمهلا ناو دعلا يف ةكراشملا لو دلا دض يئادفلا لمعلاب هتمهاسم ببسب

 . ةيذقملا (كراعملا ما ) ةكرعم يف ايتافلخ وا اهملاص دف وأ يلطعلا قارعلا
 دهشتسي عمجا ملاعلا لو د نم يئادف لك ىلع رارقلا اذه نم ( الوأ ( ةرقفلا ماكحا ىرست ايناث

 .٠ ناودعلا لود دض ةيئادف ماهم ه ذيفنت ببسب

 541١/١/١. خيرات نم اذفان ربتعيو ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رسسشني . اثلاث

 نيسح مأ دص

 ةروشل ا ةدايق سلجم سيئر

 ةسيقارعلا ةيروهمجلا
 يلحملا ملكحلا ةرازو

 سدس هس سجل » ةينوئاقلا
 ةرئادلا لاسم هيك < / ددعلا

 1 دوو سلا وجحت ل تالا دعم دم 4 يسيل فهأ 1 1 ١ /ب جر / ١ خير اتلا

 زكرملا ةيدلب ةيري دم
 تيوكلا ىراجمو *ام ةيري دم
 تيهوكل !يفينارمعلا طيطختلا ةدحو

 باستكب انيلاغلبملا 4941/1/58م يف ( 8م. ) مقرملا ةروثلا ةدايق سلجم رارق ةروص هالعا
 !1«١١6/بجرر/ ١١ يف عم»م ددعلا ىذ ,ةوقحلا / ينوئاقلا راشتسملا ةرئاد / يلحملا مكحلا ةرازو
 ا --قطل هيف دروام ذيفنتل مزليام ناختاو عالطالا نيسيجارو 31/9١/١٠ رمب قفاوملا

 5 ش لاو . دك

 ب : .نايوتلا حللاصزيزع 0202020 ب 37 1
 تلسدسدبوكلا لستم اك ىلا ِ 7 7 : 1

 5 7 / ىلا ةخ 5

 هالعا ضرغلا سفنل ل تاباسحلا ةيري دم
 ! تايلو الا عم, دارفالاو ةينوناقلا نودوشلا ةيري دم

 ها



 ميحرلا نمحرلا هللأ مسب
 سماخلا عر دملا ءارللا _ وفلا ىلعو هيافلل ىرس

 نوسسمخلاو
 تاكرحلا ةماعلا ناكرالا

1 
 3 /١٠١/؟ حر ددعلا كي
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 اوؤ؟!/ارا”ء يبلبتسف !46١ رىثلا ىلعو ةياغلل ىرسلا ثلاثلا قليفلا ةدايق باتك

 ١5141١ /1/ 50 يفا٠١ روفلا ىلعو هيافلل ىرسلا هثلاثلا هعر دملا هقرفلا ةدايق باتكب انيلا خلبملا
 يلق »+ روفلا ىلع هياغلل ىرسلا ىوجلا عاف دلاو هيوجلا هوقلا ةدايق باتك نم هروصم هخسن ابط

 عاف دلا لاجر ىلا نوئعملا (هللا هظفح ) دئاقلا سيئرلأ ديسلا ةلاسر هقفرم عم !9 9“ 54١
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 (51) مقر ةقيثو



 ريا

 ةيررهشلا ياسر 8 ريم ع
 للعلا و رحل

 عصرلا صرب امل 51 ١

 1 ' 1 ١
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 ( ةناععوت مرام لوطن اهفعحل انططم رغم © ه ريصم
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 ميكولا زمكرأ هلل معب

 م < 1 :
 احم لامع 0007 00

 ها / رول

 4 7 خيراتلا رول يلى بحفر

 ظماجلا_رإ 0 و

 هيتيعايبت /م

 ثيبلا سرعلا جدلا هلم : تا

 تسال ) تلورلا ردا ىلع تيسافا سرع 1 لا

 مرا ةرمجأ اكرم ريو لصاد ابلارطا كك ورعام رعع
 ( لعاد

 [درعلىؤ علا هنارير بمئاك هعد امسلا ملم ١

 فعاد | ومار 0 ا يق لا ري سب 7

داَسلا لمص هرس (طرصصمص حرس كول ىبارد تا
 للا دلو ٌت

 بهشلا تايطمر تسلورلا هرم ١لضصاصمر هيفا

7 2 0 
 دو
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 صم رك ٍ ا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ريتكاود يف نيلماعلا لك ىنلاو ٠ نييثعبلا نييبزحلا لك ىلا

 ىركرسملا عينصتلاو ةعانصلا ةرازو يف ٌمهدم نيلماعلاو ةلودلا

 ريس س سس يدم قوتسمب مه نمو ه صاخ هجوي طفنلا ةرازوو

 نسسستلاو قسسيبطتلا نط فارشالاو ةدايقلا شارغال لوف امف

 ةسسس سس يطولا :تاسسايقتل ”"اقبطرمالا مميتعي .نيذلا لك

 ٠ ماع هجوب رشاببلا لمعلا ةيلوهوسمو

 ٠٠ نودسهاجملا نوطارملا نويقارحلا اهيا ٠٠ مكيلع مالسلا

 ةسلزابملا تأديب نا دعب ٠*٠ تادجاملا اهتيإ *٠* ساشنلا اهيأ

 ةسسحلسلا ةسلزانملا ةسسحأس سف ىداهجلا اسيدإديم ىف نربكلا

 نس يلم اوملاو ناسميالا ناكرا ززعي !سيرمالا مسحتلل انل دبال

 ناسسسسميأب ةززمم ةسيداملاو ةيلقعلا انتاقاط لك دسشحد نا

 م1



 ماسالا “”ىدابمو ديتعلا انئارت _ قمعب هقعع يسسور

 نسسسسيلموملا دسيزيو ىلاعت هللا يضرياه لكو ه فيدحلا

 م يسسيظعلا يهلالا ددملا ف مهديفيب '"' اناميا

 "ارف#ومو "الاعف نوكيل دهجلا دشح ,ىنتقي ام ةلمج نمو

 ضشسس سس سقرلو " اطود كرحتب نأ نيرفاكلاو رفكلا ممج دف

 رسسسللاو عرسسا ةروسصب اتا*ارجاب ددجن ناو ةناكيسالا

 انستا لك نقلا وكوا ل ي» :ةنئاعو

 راس تتسكيبالا يسسق ةآدابنلا نوكت ناو ءهريبادت ىلع

 ممسسسسسسسي لك ودعلا حسفت ىذلا عونلا نم وسسيوطتلاو

 نسق ةهيعضو دق نكي ملام ماما رهصق نيصز لك شو

 لسسسس سسك ةهييعضي نأ يسغيلي اف نسيب نمو ٠ هئيايسح

 قوتمسس سس نلعو لب ةلودلاو بزحلا ىرثتسم ىلع نيييدعبلا

 هللا يضرب ىذلا لمعلا نم هرظحتنت ىذلا ىوتسلا نا وه لكك بعشلا

6+ 



 اسم طولا يولاو عادبالا يف لجست يتلا ةجرادلا ىوتسمو

 هروستلال نا يفبني ةيحضتلا عودو هلمع ىوتسل "اقبط الم لك هقحتسي

 ىوتلس ل سلا يىشالا ةهجلا انل *ىيهت امدلع طقف '' ادكص

 قىوتسسسي ىتح الو لب ٠» تامزلتسملا نم هديرنو هبلطت ىذلا

 ةبساثو , ١/١5 ةليل لبق اهيلع الك ىتلا تائاكالا

 ريلتت نإ كلذ ,ه ةيينقتلاو ةسيداصتقالا بسلاوجلا يسسف

 يستلا ةيينايرلا ةيحورلا ةلاكلا نوتسو !ه دوعصو ةريسسسلا

 قارسسملا تعضو دق ه ةيبوقلاو ةيناسنالا ةناكلا ىوتسو اسهومتزعح

 ةييسطولاو حيرلا تاسايقو ناسنالا وسخي نأ نيب نالا

 "ايدج "القث رسسخي نأ نيبو "اابقتسمو ' ارضاح هيف

 زروساسسمت ةريسم هل اهدققح يتلا ةيداصتقالا هيسساكم نم

5: 



 حاسس تفنيو *يسش لكب كلذ دعب حيل نيح ىلإأو

 نسسسس ةزيكر ىلع افقوت ريغ نم ليقتسملاو رسضاحلا هيلع

 مدسسقت لي ه هدع هل ةدجر ال ىذلا هاطعلاو تاردقلا

 ةستاو الاب ةاييكلا ىف هت" مووت :لجافو نس

 اسس سس سسلم دقتي ضرالاو تاوامسلا برو دنع ةناكلا ىلإ

 مح لا نيكس ةكلادلا ب نيسييط يف "ةادوسرلا

 نسيزربملا نطو نسي ال نآو *ئدابملا هذه ركذتي نأ

 تاسيميلطلاو نييعيلطلا نمو تادهاجملاو نيده اجلا نم

 هي علال نأ رتجستنسي ل نا: فنا ةعانلاب "نتافتلا

 نينا اهداقيلا فرتاملا نسيب قنا وسو يذلا "ةسوعلا
 ًاسملاو , ةجراخ نم ةدايقلا تامزلسم هل رفوتت ىذلا كلذ

 اذه ناو . هلخاد يف ةدايقلا تامزطس قلخي ىذلاوه

 م:



 نسف ناييالاوه ساسالا ناو «٠ ةدايقلا يعدي نا فعال

 "([قلطم "انانيا ناميالا اذه نوكي ناو اهيف ريسنلاو ةيفقلا

 ناسك رزج ىا لصي ال نأو لاوحالاو فورظلا لك يف

 نسي امم رزجلاو دبلا فورظ لك يض نماوملا .رسضد لخاد ىلا

 يسيسيسق وشه اسمناو ه5 محمتجملا يف ةسيرش هل صرمتت نا

 ةأدايبو عادا ةظقي يسفو حلطقني ال ينامياو يحور ددم

 ولله ةريسلا هذه يف دئاقلاو زربملا ناو « .ةمئاد ةروصب

 ةيييبس اا كي الو هودع تاناكماك تاناكما طرتشي ال ىذلا

 ءةهسللا ىلع ساسالا هدامتعأا انناو ٠ ةودع ةحلسأاو تاليهستك

 هس ستتسقل يقو هردِص نق وه ىذلا ناميالا رسبيصو

 يس سهلالا نوساقلا لعجي ناو ٠ ا نديرباتلا ندخل

 ةرسيثك ةف تبلغ ةليلق ةثف نم مكلو ] هناحبس هسللا لوق يف

 لت دفال نإو , هداهجو ءاغس يف ساسالا ( هللا نذآب

 م:



 ةتستسوي يسفق هيلع لودج ىلا ةيديلقتلا ةئراقملا

 هللا نوتاق ساسسأ ىلع ةنراقنلا نوت ناو هدغو

 اسس يأ (ذكهو (ةوق نم متحطتسا ام مهل اودعاو )

 تادايقلاو تاعمبملا ددجت تادجاللا اهتياو صاشلا

 ساسا ىطو دجلل ه هذهك فورظ يف ةسييرثلا تاكرحلاو

 رتل يبف جيميل رخأي ام "ايلاغ ٠ تاسايقلا هذه

 نيكي نسم برسسلا يف ةيمامإ زكارم مدقتيو برسلا
 ةليهصسم لقالا فورظلا يف ىرخا ةقلح زكرم لتحا دق

 ميظسلا انكاتوه يسورلا انليلد نكيلو , تاناكا رثكالاو

 هس يه بعملا داهبلا فورظو هجذاننو مالسالا ةلاسر يف

 طمس كي نو , ةيسسرافلاو ةيبامورلا نيتيروطاربمالا دض

 همويعلا انيزح ثارست وه انرضاح يف سرملم وهام ينف

 ه بيسسسعحف هئدابسب ةدماوملا ريهايجلا بزح سيل منيلأ حبس! ىذلا

 م4



 «داهجو ةيحضتو ربصو ناعيانم هيط وهام نطو ءامداو

 رسبيدقلا هدحالا دحاولا هللا بزح قحب حبصإ دق

 [اسسسسستناف همئدابللا هذه ساسا نطو و ميظملا

 نعيكدابسلاو ةداقلا»و نيعدبسلار عادبالا رلذتس ال

 ةاسسوتملا يف وأ ايلعلا تاقلحلا يف مادقالاو ةعاجشلاو

 ةسيسي  لاودلا ةزهجاوا ٠ بزحلا وأ عصجملا يف

 رسسي يذلا رظتس ائار بسمف ه ةحلسملا تاوقلا وا

 لكلسسسلم نم اّكافصلا هذه نم نيسئرم مق بولق

 لاق لوقي ال يكلو ٠ ناكو ةهج لك ينضو ةسهج

 رس ضاحلاتاسايق اهيط يرجد يتلا ج ذاسدلاو ةلثمالا نإآي

 (امدس ه فورظلاو نمزلا نم ىرخا ةلحرم جاذامو ةلثما يه

 يسمالسالا نبيرملا انيضام ل راكذتسالاو نع ثيدحلا ىرجي



 مالسسالا ةريسم نه ىلوالا ةلسس ةئائالثلا يف ديجملا

 ةسستنأب سوفدلا نيقبطت نإ دبال كلذلو « نيملسلاو

 مسك اهف ثكيدحلا رصعلا يف ةيئاسنالا رضاحو انرضاح نم

 ترسصتلاو سانلا نم نويلعب تحض يتلا ةيرئازجلا ةروقلا لكم

 ناسسيالا ادتيا طدع «يسدرفلا رامعتسالا ىلع رمالا ةياهد يف

 اسياقب نم ةشاشرو ةيقدلب نيعستو ةتسو ةئامثالث عم بجي امك

 ةروسسسش راوث مسه اهو ه ةيلاثلا ةيملاحلا برحلا ةحلسا

 لسيصافت لكب . لماك ماظن ىلع اورصتلا دقو ةميلظعلا زومت

 نوحعبس مسيهعم "الضام نسيعيسب ٠ ةيركسحلا هتاردق

 جالس سس اومدختسا يلوالا مسهراصتنا دعبو ٠ حالسم ةعطق

 ةرولث زومت ةقيقش تلعف امك "امامت ةكرعملا اوهسحيل ماظدلا

 همويلا ؛هلتاقب يتلا اكيرما ىلع رستنت مانتيف يه اهو هرئازجلا

 رطاخملا ردقي وه مكباوث ناف لاوحالا لك يفو ه ةفورعملا ةهياجملا يف

 م5



 ةقرشنلاتارالا يفو دبسلا يف مظجردو ٠ اهدوهجارت يتلا
 نويضرعتت يتلا ةروطخلاةجردعم ةيزاوتم يه امنا خيرالا ف

 ءاش نأ , هتايار سكستو اهعسج نورسكتس يتلاو ميلا اهيلا
 موس سقي امم راكتبالاو ةادابملاو عادبالا ىوتسمس فديو هللا

 ٠  نطاوم لكو ىركسع لكو يسرح لك هب

 * رسيسسسكأ ةيسمللا ٠** رسسسبكا هللا «ربكا هللاو
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 وقسم ميحرلا نمحرلا هللا مسي
 1* ةاشملا "ايل يناثلا حفلا

 تسلل ١ /ق/ هدعلا ب
 ١11١١ بيجر خيراتلا (س ) ةيارسلا ةيضفناط ىلا
 11455 طابش ينعملا هيجوتلا / عوضيملا

 111١ 5ك ؟+ يبببىْ اذهغلا_١1١1 قف ةدايق باتك

 5ك ١ يلف ٠١ را /» ص مترملا 15 / ةاشملا *"ال باتكب خللا 1

 1١119١  ؟ كا 7 مي جيلضلا تايلبع ةداين رفم سف ينعملا هيحيتلا طابض رمتاوم دقع مست

 ٠ رمتؤوملا يسلق اهحرط مث ىتلا طاقنلا مها «ان داو
 ٠ ت'ااقلل ار فصلا ةينا ديمل !تاعاذالا لمشو ينعملا هيجرتلا ين لمعلا ىلاعوجرلا * 1

 ٠ كرامملا م"ةقعاذا ينمملا هيجوتلا ةرئاد ىلوتت* ب

 لكل يتمم هيجرت طباغ بسنيو ةقرف لك يف ني ديجلا طابضلا نم ينعم هيجوتلطباض بيسنت“ ١ ج
 لوا م بسنه هتابجاو ىلا ةفاضالاب ينعم هيجرت طباض جفلل لل ذكو هتابجاو ىلا هغاضالاب "ايل
 ضرغلا اذ بل فح هلث دبع ناحرف
 * ميظعلا قارعلا نوعاف كا طئاب (رباج) نعش دعتلاو ا ت يكلا نع عاف دلاب ث دحتلا عض * د

 * نيلتاقللا نيب هنين"ايطلا حبرشب *

 ٠ ينمملا هيجوتلا طابضي نيرمالا لبق نم ةيبريلا تا"اقللا *"ارجا٠و
 * هيلاتلا ةيمويلا فقاوملا لسرت * ٌر
 ٠ نيرمالا تا"افل فقوم * الوأ

 ٠ بورهلاو باييخلا فقوم * اهنات
 هسيسقتلا "اذيإ تالاح ٠ ثلا
 تاوشخضلا ٠١ اعبار

 * اقبس. كل ذل ىا دعالا متي طناو نيلتاقملا عم ةرشابم نييبرحلا نيلسارملا "اقل بنجت * ح
 . ٍنلياط ذاختا و جرن

 4 ١ 7 يم نيزرجلا
 كاع راسب ل. سي يليسم
0 

 لا ىلا هخسن ار ملا لب أ
 ! / ةخ

 4 ةاشلا يناثلا حفلارما عرالطالاب لئفتلا ىجحري * العا مكباتك ©٠ / شسسل

 ذوو طوميلم 5
 اجبا) 1ث

 86 (<5) مقر ةقيثو



 موتحملا ناكوالا يكثر ديسلا ةلمساوب

 ةةلفنم ريغ ةيداعم تاسفو ذقم / م

 كلفاسوب ةدوم يهو ةفطظخم لاكشأو ماجح"اب انتاوق ىلم تارئاطلا تاضو ذقم "اقلاب و دعلا ماق

 ٠ةيلاتلا تايلالاب طعت اهن"اب دقتعا يننام ٠ ابتجلاعم فكميال ةينورتكلا

 هد درتدفن ىلعو تافو ذقملا ىلا ىرشبلا توصلا لصي اطدنم بوشبلا توصلا ةطساوب لمعت ء١

 ٠ *د درت سفن ىلعي تافو ذقملا ىلا كرحملا توص لصي ام دنهو تايلالا برقت دنع لمعت ٠ ؟

 ٠ تيقوتلاب لمعت #٠

 ٠ هجوملا يكلساللا ةيجوتلاب لمعت ٠ ؟

 .هنم ةبيرقلا ةلجعلا نرحيشيحب دج ىوق ببل رهظي فو ذقملا ىالفنا دنه* “

 ةجلاعملا

 ٠ هربم دتو فو ذقملل صنقلا ةيلمعب نلاعي ء)

 ٠ هيله يمرلاب رارمتسالا بجيف فو ذقملا يف ساسح "زج كانه ٠

 فوذقملا ريم دتو ساسجلا "زجلا ةباصا عتب نأ ىلا ٠
 . عالطالاب لضفتلا دجري

  دقارلا

 باضور بوجحم يسيع

 ؟ /شسم كف نادم ةسدنه ةييتك رمآ

 ١اةذؤ١/اكر/؟

 (51) مقر ةقيثو م:



 ةقارولا ةيروهمجلا

 يسسلحملا مكحلا ةرازو
 را تسيوكلا ةظفاحم

 و ةماولا ةرادالا

 6١ه /ددولا

 هإ؟١1/بحرراب مب خيراتلا

 م١155 7/7 '؟ر/ كمل

 تيوكلا ىف ىندملا عافدلا ةيبرس دم / ىلا

 ءكنربكلا - ب

 مس ت#تل ا | م

 مست عل ياانع نأ رم ءاىزلا ءاضق ماقممك أ اه مأَق يتلا ةلوحلا لالخ ظحول

 ةغكصضملا تاتفاللا .ْموب كانه ,,ا ام< ةاظفاحملا ,ىف ةينكسلا .ةطانملارلثكا ,يف يكزج

 .لال دتسالا ميم ىذا جملا ,:.اريطلا يلع صوفلا كسوفت , ضرغملو هيواحتلا تالحيلا تابحاو يف اليل

 وأ ه«تلايةيثكسلا لو نلاو تالحملا تايحاول مست كلا ةانحإل مولبام ذاختا نيجار فاىدمهاألا ,ضوسل

 . هاج ركتا“ارحأم ائمالعاو ةصتخملا تابحلا نم

 2 يسم

 ع
 مم ,.اممؤلا حسم أص زيزع

 بموكلا الو 9
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 م66 (15) مقر ةقيثو



 اء ثادسفلا

 هززأأ ,/ رق / خيراتلا

 معاكاو : 0 : َه
 ةيرطقلا ةدايقلا وضع قيفرلا بتكم 8 لا

 عامتجا رضحم إإ عوضولل

 6# 4# ا #8«

 يلثمم عامتجا دقع ملت هنأب ضرعل نأ دون ةساعرلا ناويد تاهيجوتل اذيفنت

 دقتاقلا سيئرلا ديسلا ةلاسر نىصن حرشل ةفاك ةظفاحملا يف رئاودلا ءاسؤرو تارازولا

 رشاودلاب ةقلعتملا رومألا ةشفئانم ىرج ةبسائملا هذه يضفضو ., ( هللا هظفح ) نيسح مادص
 يدقتلا عم ٠ معالطإلاب لضفتلل , معامتجالا رضحم نم ةخسن ايطو

 نر ديمر ع
 رد ناموتلا حلاص زيزغ

7/4 
 ل0

 5 اه

 5 ١ - 5
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0 + 

8 

 د

 ع

 مث ١
8 / 

 م 0704 9

 ' .5) منر ةقيثو م١6



 ىاهلا مكعلا ةرازو
 2 5-5 وءموع

 نثيوتلا ةتئاحم

 عامتجالا ةبادب يفو ظدغئاحملا ديسلا عامتجالا سآرت دقو ٠ ةظفاحملا يف ةيعرسفلا رس اودلا ءاسؤرو تارازولا يلشممل عامتجا دقع مش 194) / 5 / ه خيراتب
 ةيركسعلا قارعلا تاردق فاعضا فدهتسملا ينويهصلا يسلطألا يكيرمألا فلاحتلاب لثمتنملا ميشألا ناودعلا دصل ةيقفوملا ءافرشلا برعلاو نيييقارعلاو مهل اينمتم روضحلا ةداسلاب بحر
 هتيئاكما ىلع ريثاتلا لالخ نم ةقطنملا يف هرود ميجحتو مهل يزكرم يسيبقر فدهك قارعلا اسسناو تيوكلا سيل برحلا عوضوم نأو ٠ تاكلتمملا ريمدتو بعشلا عيوجتو ةيداصتقالاو
 دادهعتسالا وه ليسلدلاو ( هاعرو هللا هظفح ) دعاقلا سيكرلا ديسلا لبق نم رشؤوم اذهو
 ىرسبكلا ةرماؤملا ىناهجا يلاتلابو ٠٠.. رصشلا عشصي يذلا دومصلل تايناكمالا ةفاك ةكبهتو
 هسسللا نذاب رحدنيس لطابلا نأو انعم قحلا نآتبكت نيهاربلا نأو قارعلا هلسصجاويب يتلا

 ذس نغم لاحلا عقاو هتبثأ ام اذهو قارعلا ةحزحز عيطتست ال رابكتسالاو رشلا ىوض نأ
 ةسبالصو ةوق ةكرعملا انثداز ثييح نآلا دحلو ١ / ١551١ / ا6/ ةليل يف ناودعلا ءدب
 مسسمهنأ ثبح ءادعألا هعقوتي امم سكع ةيلاتقلا ةيونعملا حورلا انبذق تعفرو انامياو
 نيلدتعملاو شوب ءاعدا بسح ةليلق تاعاسب ةكرعملا مسحو قارعلا تاردق 'اهنا ىلع ونهار
 ةكرعملا نآب نيمهاو اودقتغا تيبيوكلاو ةيدوعسلا امأ ... نارتم لاشمآ مايأب اولاق مهنم
 اذه ( هموعزملا ةكرعملا مسحب ( ينئاهنلا مهبل نوم دفيسو مهباحصأ نورشبب اوذخأو تهتنا
 قسحلا ةهجاوم نع مهرجع ةديتن تءاج رومالا هذه لك م... ضيغبلا رشلاى وق مهلا هتروص ام
 قيقحتت يف زراب ريثادن اهلل تئاكوأ ةكرعملا تارعاطلا مسحت مملو كاوشس نامش ائيراح دفقلو
 ... ءادعألا هروصتي ناك امك يكاهنلا رسسمتنلا

 ( هاعرو هللا هظفح ) دعاقلا سيئرلا ديسلا ةلاسرلا صن ظفاحملا ديسلا ىلت دقو
 ... ل بلليمفتلاب اهتارقف اخضومو اهنومضمل اهيفاو احرش يدباو
 ب. ةسسس سس يلاتلا تاظحالملا ظسفاحملا ديسلا ىدبأ ةلاسردللا ةياهن يفو

 . نسهارلا فرظلا يف ةبيمهالا هئاطعاو ينم الا بئاجلاب مامتهاإلا - ١

 ةييرعلا تايسنجلا نم تيوكلا يف ركاودلا يف نيلماعلاب ةلماكلا ةقثلا ءاطعا مدع بد 1
 فاتسطهعما وأ نيلئاقملا كابرا اه.“ دصقي تافرصتلا ضعب نأ ثيبح ... ىرتخاألا
 ... ةسسجيحملا ريغلا ةروصلا *اطعاو نيفظوملا تايوشسعم

 م



 ىلا نكقلا ةرأزو م 1

 همم
 د ا

 ليلذتل ىرخآلا ةسيصتخملا ركاودلاو ةطرشلاو ةظفاحملا نيب امئاد قيسنتلا بوجو ل

 تارسقم اورداغ نيذلا نيفظوملا +امسأب مئكاوقب ةظفاحملا ديوزتب بلطلا مت امك اس 4

 نيرمتسملا نيسقابلاو يسبآلا قارسصعلا ىلع مسيثألا ناودعلا +دب ذنم ,هيادع

 مي ماودلاب ميدم

 هسسلمع ناكم رييغت ةلاح يف رمتسملا نيفظوملا دجاوتلا عوضوم ىلع ديكآتلا ىرجو - ه

 .  ةبيبلاتلا تاظحالملا ةحصلا ةرازو لثمم يدبأ ؛ ةصصلا ,/ الوآ

 نييلاملا نيفظوملا كرت ببسب رهشلا اذهل بتاورلا فرص ةبوعص - ١|
 ء ة-خقاخملا يف مهللمع تارقم

 تاي اطب عم ( كشاود ) ةشرفألا نم ( هدء) ريقوت بلط ل ؟

 * ةبهبولطملا تامزلتسمل ا ريفودتنب طظطفقاسدملا دسيسل ١ زعوأ دقو

 - .٠ يسلي امب ةسسسطرشلا تاوق دعاق ءاوللا ديسلا قرطت ٠ ةطرشلا / ايناث

 حساسبف مدعو ةكرعملا ةموميد ناكمال ينمألا سحلا يلع ديكآتلا - ١)

 فونملا ةعزمزل اهقيرط ذخأآت نأ ةليخدلا رصانعلل لاجملا
 لوجتت تلاز ال ةيموكحلا تاراسبسلا نم ديدعلا كانه نأ نم راشلأ اس ؟

 ةسببيهمامآ ةدحاو ليجست ةحولوأ هميدق ماقرأ لمحت يهو

 ىرسسسجو ء.ضصوصسخلا اذهب ةرداصلا تاميلعتلا افالخ ةيفلخ وأ
 مسسسهت ادا ناكمال تاجاب وأ حيراصتب مهديوزت ىلع ةيجونلا

 رسعشت نأ سلع ةحيحص ةروصب مهب ةطونملا لامعألاو بسجاولا
 ٠ تا*ارجالا هذهب ةصتخملا تاهجلا

 ديهجب ةكرعملا دفري امب ةلودلا ةزهجأ فلتخم نيب نواعتلا بلط ل »
 ءاسملاك ةمهملا ركاودلا اصوصخو رنريبصنتلا ةلاح ززعي يفاضا

 ٠١٠ يستست-تنئدملا  عاقدلاو ءابرهكلاو

 مل
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 تبوكلا ةئلئاحم

 2 يراجملاو ءاملا

 مهيدل ةلماعلا وأ ةيموكحلا تاراببسلا ةلآسم لوح قرطت ب 1

 ماقرآب ثتاكرشلا نم ةرجؤم ىرخآو ماقرآ لمحتريتلاو
 عوفضوملا اذه +اهنأ يلع ديكاتلا ىرجو ةميدق تييوك

 لبق نم ةيموكحلا تارابسلا ىلع ءاليتسا تالاح كانه ل ب ؟

 هيجوت ىرج صوصخلا اذهبو ٠ ةيركسعلا تاعطقلا ضعب

 هذه عئنمب ةيرطقلا ةد ابقلا وضع قيفرلا بتكم نم

 .و ةلودلا تاكلتمم ىلع ءالبتسالا مدعو تالاحلا

 ٠ طفنلا ةرازو لثمم

 ةيلاثلا ةسصضحالملا ىدبآ

 ىوقو نييركسعلا دارفألا ضعب لبق نم ةكبعتلا تاطحم يف تازواجت كانه د

 ةسهعباشمل ةطرشلا تاوق دشئاقل ظفاحملا ديسلا نعو] دقو يلخادلا نمألا

 ٠.٠. كتكازواجتلا عنمل ضرفلا اذهل زنرافم لايسراو تالاحلا هذه لثم

 * ةراجتلا ةرازو لثمم

 تايعمجلا ليغشت عوضوم يف نيبتلآسم لوح ةراجتلا ةرازو لكمم ديسلا قرطت

 اسطولمع ةيشمت ضرغل نييتيوكلا نم ةديدج صانع نيبعت اهنم ىلوألا

 نسسسسسم ةيئاذغ داوم ءارشب تايعمجلا باحصأ مايق ناكما حرتقم ايناثو

 ظفاحملا ديسلا هجو امك , تايعمجلا لخاد اهعيبو ةيلحملا قاوسألا

 ةفقاطبلا بجومب ةيئاذغلا داوملا عيزوت عوضوم يلع فارشالاو ةعباتملا ب 9

 .. ةسس-تستطرشلا ةزهحجأ عم
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 - يل 2 نتمنا مكعكلا ةرازو

 ّ 1 1 مدي 1

 ىلع اهعيزوتو ةقلغملا نارفألا يف ةدوجوملا نيحطلا تايمك ةرداصم مل ؟

 اهليغشت ةموميدل البقتسم اهحتف حرتفي يتلاو , ةماعلا نارفألا ةيقب

 ناودعلا ءدب ذنم نآلا دحل حتفت مل يتلا ةينواصعتلا تايعمجلا عوضوم ةعباتم لس ؟
 ةداسسسلا لبق نم عوضوملا ةعباتم ديكأتلا ىرج اذهسلإو 2 مهغيلبت مغر

 مدع ةلاح يف نييفلاخملا ىلع ضبفلا ءاقلاو ةطرشلاو ةيرادالا تادحولا +اسؤر

 .٠ تاهيجوتلا نيفنن

»*©+ ” 

 _ ةيقفوملا عيمجلل ىنمتو روضحلاظلسفاحملا ديسلا رك عامتجالا ماتخ يسسفو
 يوك نآو . ةراسلا رابخألا اديأآو امئاد عمسي نأ ىنمتو 2 نسسيبملا رصنلاو حاجنلاو

 رصنلا نأ و م, ( ةاسعرو هللا هظفح ) نسيسح مادص لسسقانملا دئاقلا نظ نسح دنع

 ء.مءاد مه-تسعلا نذأب ادج بيرقل

 ,ىء. ا ةنمر/ ه كحام

 م
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 تان 1 مايا سا
 يل

 ١ ا 10 1 : 15 مع 7) اعل أو 1 ”؟ كم 1س 1 م ١

 قد متل ع ململاب نسفتللا 8
55 1" _ “0 7 5 

 ا ا
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 ٠ 0000 رم ..هسائرملا ناوي هن كذاب هبه قيام دو بيعت

 مما يسوي ) هللا مظقح ) هلسيلاقلا سسيولا ةيجيبلا رشا 0

 - رطقلا 9 نينارفلا رج متراسسا ٠ عايل
 يانا ناب يو طعبلا زو ارحل ككودسل ا: يكرم كاان اعلا ريتك ركنا 0

 هترازو يفننوم دافيال ارصح هيجراخلاريزو فيسلأ ةيحرأم رأرمتسا نااميأب

 تاأسفيأ ةيدعددم ,ماعالاو هفاقثأا رع ديسلا رودي أ يمس , ايم

 * هيمسر ماهسب هكر أ ميسم ل ةعمأ

 يباع هسانرلا ناوي ةيقرب .بامومب بسنت ادعت أملا مايث'الو

 عسسسيم» عدل دو دحلل هكسابلا تامذحقل ! ةدالا ميلبت 5

 ني عزعو هذ لكم رطقلا نباح نلستل ! نم كادوا " يالا
 ؟ نهأست ريع

 | اسمع مسي | امرع مضيع للا مال
 هي ل اك طلع ١ يانا داصنو ودي يح دج يحل 5 يب همم هون همي

 راوج نوينعملا طابتقلاو ءار دسا نوكيي نا نكس ىءاب قلشتلا تب 02-0 :
 00 | سسهفتللا 1 ل .هفاد لكي. بل د_تافسي يشتفا 1 تاي اا 000 0 -

 0 ِ- 0 ا ا عرض 0-6

 م / ١/١ ١ض

 ممك500000000 (51/) مقر ةقيثو



 ةيتارعلا ةيروهمجلا ميحرلا نمحرلا هللا مسسب
 ةسسيروبمجل | ةسسس اسس سر روفلا ىلع يصخشو ةياغلل :رس

 تاوقلل ةماعلا ة دايقلل رسلا ةناا بتكم و
 ةحلسلا

 7 ل ولا
 ها١١5١ بحجر 8 خيراتلا مرتحبملا لن دلا ريزو ديمكحسلا #7 نإ

 ماآ511 طابش ١ 3 يصلتس# يدوم

 ١ ةعاسلا نم .فقوملا ىلع ( هللا هانغح ) ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا .يئرلا كيسا_:' ١٠٠١٠

 موي ا٠٠1 ةعاساا ىتدد ٠١ طابش ١141١ ةعاسسلاب ) نمضتملاو :يلخلا تايلمع ة دايقب داخلا

 ىيا*ا د  1١'ءابش ١١151١ ةعلسلابو ( هرذمل عطاق ماما لحاسلا لوط ىلع ةريص ةرئاط تدهوش

 0هشمل ؟ف عطاق ىلع يدنج ةئيبب ةيكيتس ب ىد لمحت >"'هودعلا اذن ادا ( فقمتر١ ١(

 س ؛ ىلي اب هت دايس رم

 ى ذلا ميلا يت*اي اثير ةعداخملا دصقب ةلاح !ذكح ىلع ءدنجلا ديوعت امض رخلا نوكي دق

 ابد انل نيقفاربلا نْيْيْككْنْلا! دحا .ال ذ ىلا همف طكو ىددلا نم ا دب "ادعا نيلتاقم !ازنأ هتب

 ةردقلا راهظالةيسفنلا برحلا نم ثرجك يسفنلا ريث *اتلا اهنم داري طبر 9 -سحتلاب هيبنتلا -.-وتب

 رايتعالا ينسلا> داو انلعف در ىلع ذرحتلاوا ةلباةملا (

 ٠ ريدقتلادم ٠٠٠٠٠ اساعاو ,ةتقل امب !ادفتلا وحرب

 نكرلا قيرقلا

 دسمخ متابع نيدلا "الع

 ةسحلسلا تاوقلل ةماعلا ة دايقلل ماعلا رسلا نيمأ
 أت / ىلا هادلست

 1151 طابش ١١

00 0 0 0 1 5 
 ري دقتل ا حم غالاقلاب ليدغلا مويا (ويتؤسلا ويد نا ةعانر

 ريدقتلاعم* 520 5 5 د امب 000 ول ل مرتحملا ب يآ .: وا سيئر ديسلا

 (14) مقر ةقيثو م6



 لمست فسح انسي رد هند حزم ١ ةهد غلا اديب
 ل ١

.5 

 - يصوم ع ا عوسشمل 2 ١

 جل
 ١ ل 4 م 5

 ٠ ١ 9
 ءيديقين يريم إل ةيضختتاا / ىلأ

 كن سل اك كيما هب دعا مسعف متاع / وعلل ا

 0 تت ا ا تعا ا لا

 زذاؤزؤ 15 كا يسسف 5600 يسمخ كلاي هم يانلل نون ىلا نسيئذل اتا مميطع 5 دابق داتك

 ؟بتل/#؟ 5# ىسف ومسمع اشم هسيؤمللا رسل # لاقل ين 8 هايف ا ستكي اسنين هملجلا

 ٠ دصس رت 1 2 دس

 ٠ 50 دا كيسي مزمسلب ه ذوختأ وجر

 المل 0000
 تايم د 3غ

 نئرلأ ديقحلا

 00 أ[ / لة حمصسصصصتخسس سم هين ممم فيس ويع /

04 

0 
 اً

 ص111 را لله ند

 مهم (54) مقر ةقيثو



 هيويو *امعالا تقي ةيروف ةيرسسسس
 اهميه سل مم لشدسلا

 © ش
 ؟«ةرثمل 5 ه / نم
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 نس! ايفرتفلا ةفانجن# م ىلا

 كاع م1527 * متع يستنملا

 0 71 ع ل48 ور ةلايوس 1 اراوبلا ل(

 (ء )1 ١/ 7 و٠15 فرسا١١ زفهلابسربةغخلبملا

 (م )6 14 يضل لل ل سس لل 14 نب ؟ هرامل ةلاسسروب انيلا ةغلصلا

 ىداعملا ىوجلا فصقلا “ارح ؟ ؟ لا طب نم نيبدنج داهبشتسا ىلع دئاقلا ديسلا ةلع

 زاعيالاو ةيبلسلا ةيامحلا ريبادت ذناختاعيمجلا ىلع (* ) يليامب 5 /؟ موي ١5595 ةعاسلاب

 ٠ (بحومب لمعلاومنليام ناذتاوجرن ١( ) رئاسسخ .اوصح عنو ؛دائخلاو *يجالملا لود دب
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 ا 2
 , هبسيقتلا) ”

 6 ةراسس مل ؟ف ريآ /ء

 طابش ١11

 ( حسب ١ )و ت

 ميرك ١51/ 5

 )897١( مقر ةقيثو خ04



 محرر يسحر اخبل ميش

 ١( سم املا ومد ر مساع ر مح 005

 ٠ ا

 3 امل ر رئارمل مي ط“ سك
 د 1

 سوجرت ماو او بم كدل زر مسستنم تئاعت «ااجلا مز اضل ميسنرلا بمس خواص كترسإا#لا
 0 د ا عةلئذ يقلك هطمت اتم ١ يل 1 1 ا 3 ا يل يك لا ملئز ئيدبت مكبس بظل مسح ارسم سيقع را اشل يضع
 - و اسم سيم

 - 00 : د رك لا ل اميص رمسيس ر ايه شل سصيج رش يسال معلا ه١ صا اساتنا يمد ْ ا م ١ 2 2

 د 9 ٍ
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 هع / لص ايسسر ند

 2١ ) سحطو امم م ماع هسسصاع ماتحتلا و كا ا 0000 5

 نع امهم هع سس رع ا دو قارب حو ساس 4

 . مع امن انهم ياي ب ١
 تح ١ صرت تسترااج ا « ايس ١ محب امريحت م ر حسن مسار ر اهيس يمه قسم ١ طب انيص تلق جناب دا ع

 اسهىئش م
: 

 حمو تقر سلا صرحت و سلمان ١ للا ست السم كي اح سي مئابص ١ ر 5 اراب ريعتت كفاض - 1 3 “ : ّ 2 9 ٠ ىإ » >لكاأإ ج اساس دتو ملمس راع وام اع كيل اطل اذ مق امن
 . امن رضص نو د”صاو لال دم اينو يفصح ر 00 اس اعبص ١ عد [اسأ تنم سئس ايما يس

 تنامول نورل_قكر مشماراي ردو دونت ليبتسمر ميرض نم مكط اهمرص سنعم تلهوملا ١ بلاغ 3
 0 يس ري ل ا د وع 0 5 2 1 50 200 ا لس . تعاتنت .٠ د

 اكاح عسسل ءارع معن 5 , هحصك رش رنا جا ايم ون اندر و حب مسد لص 15 كس امس + 0 د ْ
 ش

 2 ورفع ارو ينام
 25 مسكر ان رم رملا شمام لهرن لمتص لب حش افلاو 0 ل_زصسمر و صيباس ميل نا ا علا اوردر جد سيكو لعل ١ و هةييصوي مل ل عال م رحل كاع

 م1 (0/1) مقر ةقبثو
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 رف مهحرلا نمحرلا هللا مسب 00 3
 ع6

 ٠8 /ةاشلا "ايل يناثلا حفلا 520007

 د دعلا

 ا ١١١١ نايعش ةيراتلا
 ١١91١ طابش 5 (س )ايارسسسلا ةفاسسك / ىلا

 برحلا بالسسسك / عوضيمم لا

 1141 مآ ل١ يس ا سس أ أ 7 2١3 يصخش ةياغلل ىرسلا شيجلا ن ذكرا ةسائر باتك

 ١111/1/15 يل س٠ سس ١ 28 يصخش ةياغلل ىرس جيلخلا تايلمع ة دايق باتكب غلبملا

 ١31/6 ا يا يصخش ةياغلل ىرسلا ١ ١ قف ةدايق باتكي غلبملا

 1١111١ /ك 5١/ ينل سعسسبف 25 يصخش ةيانلل ىرسلا؛* /ة:اشلا "ايل باتكي انيلا غلبملا

 ةددسعتميلا هتالاجب يفو دسملا ابم دختسي يتاابسرحلا بالك ةجلاعمو «اهتنالا ةرب رض بسنت

 ٠ منلبام ذناختاوجون

 (2» /ةاشلا "ايل يناثلا

 ١١١1١ طايش حأب

 (1/1) مقر ةقيثو مكأ «؟ لأ / ميرك



 يحول بحرا ىلع 00 ع

 رو دمحم يدم ع حتر يي احسب : 1 14

 همس همأ»د د هه تك ا عمم م

 اسس مل ل م ابا و 2 50

 /ُ 2 د تفل

 ب١ يراتلا

 ل ويب ديو وزو يسن وجيب نيج حب تع مي نسل سومع هس رب و ب ماسي ديوب رعبا

 انيس جوس نبا وسلا
 ميتجلب هيج مماسم ساس سب سوو هيدي بج يوب 4 ليج جوس تاقاووسالا انج د بجبال مواجع سلق ممم 7 حاج دا نيبصا هج اسنيم

 ١ ١ ايو 16500 ميسم 15800 ساو ءيأقللا ريسسمسل) يلذنا ايم م قاس ل امل .٠ ع 6.6. 0 :3 ٠

 0.::) .ايد؟5* دسم ا!!*  يهاو يال رسلا ٠ «١ بسنا ًاشيمكب انياآ ليمسمل
 هيروسفدلا ١ دايتلا ٠ ل ,رتحسلا نيس هلأ يو ص يمس * 08 . تس 8 يبرلا : 1 ل موس ةماعلا 10 سم 1

 و راع ايي راا# مواسم يولسسحلا . اياب يتاتستا لا

 سمات او ءعاضلا ل! (ءكلاأع قص ١ ريب با لأ كس ٠ دئاثلا , سرلا ديملا ايدل ا *

 ه5 ايلسما'؟ لل 6 5 مءلادسأأ .اهسيسفلا . بسفم أو . تارستسلاو . ايي لآ ةعآن سو

 اشم ايلا : ىلا. فحذ يضع ,أدم يناثلا يئرولا ديسلا رسما دييسسسل " او بأ .

 تالا د 813 ليسا ضع هيب ديل روس مع هاعبأكم 0 تفيوسستلا ل ا

 ٠ هيداسمملا

 ترسو يرسم خان ه.ماذلا سمع لس بدها( 5 فدوانسلاب ةورواك لددو .يدتلا متب 73

 6 يحسم كاان يا د

 هدانلا ل امس امو يثرنا ايمو نيرعألا علا هر وش مست أ هاداسسم لأ هةعياملا * ٠

 امءارنا فاك الا _ !١ 3 55 رميميهو محلا 0 2 1 ام ري ب بلع ان 5 ندمت ا هاما

 ف لل لا بيقسلل هع 10 أوم لا ياللا ا لااا 6 (! هيولأ يا هازل تلو ١ ا 19 1 000 1 2 8 0 . 3 ًَ 5

 هفسو ميس . َه ا, لع م 0 ه-وبتبأ أ . ةممسل ا و هع دبل م 3 1 «ةرا "وسم 585 تيويصم موخدممم نسا
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 5 ا فب أو كسا ا اسد :؟ اديس مي #1 هلو كلا : اتي #1 ممم دي مل ع

0 
 رم 0 يي / ديلا ش١

١ 

  0تدع ىلا كيس - | ا كيسين مم

 1 2 . ١
 0 هيكل عي عب دلل رستم ع سمو م مع 0 ا "7 ١1 3 4١+ ثب مذ

 ؛ >1 يك 0

- 
 م, مل محلا

 35 ( كتل

 ىو هيب املي .. قمم
 بص جنيب جوان دمي بسمو تبسويد بوب « تسبوا لان ضتم بونيمسموم دايخ دمع

 م 898 هم واع دا

 م هذ مقر ةقيثو



 تيوكلل ىقارعلا بهنلا





 قارعلا ىلإ تادوجوملا لقنو لاومألا ةداصم

 ىقارعلا ماظنلا تاءاعدإ بذك ىلع ًاعطاق ٌاليلد تاسسؤملاو تائيهلو صاخشألا لاومأ ةرداصم قئاثو ىتأت

 ىف صقاونلا ةلمكتل داوملاو علسلاو تادوجوملا لقن ىف عراس دقو  ىقارعلا ماظنلا ةيصوصل دكؤت قئاثولا لكو

 تائيهلاو تايعمجلا تادوجوم ببنو بلس ىلإ تايعمجلاو تائيملا ةفاك ىف نولوئسملا قباستو « هتمظنأو هرئاود
 هيلإ جاتحت ام ةسسؤم لك لمكت ىكل ةيبهذلا ةصرفلل ًامانتغاو مكاحلا ماظنلل ًاءاضرإ مهتاصصخت لاحم ىف ةينعملا
 : تادعمو ةزهجأ نم

 ةيعسوتلا مهمالحأ لجأ نم هتاورث اوعاضأ نيذللا مه هماكح اهناو ًاريقف سيل قارعلا نأ عيمجلا ىسانت دقل
 ريوطت ءاربخو لماشلا رامدلا ةحلسأو حالسلا ءارش ىلع لاملا قارعلا ماكح قدغأ دقف ةيناودعلا مبتاحومطو -

 . لماشلا رامدلا ةحلسأ عينصتو ةحلسألا

 ا م ةرداغ بولقب اهتادوجوم لقن متو مهعامطأ نم ملست ُ نيقوعملا ةياعر تاسسؤمو تايفشتسملا ىتحو

 هنيعت تاودأ ةلودلا هل ترفوو ةكرحلا ةمعن نم ةعيبطلا هتمرح قوعم ىتح وأ ءىرب لفط نينأ وأ ضيرم ةخرصب

 . مهمادقأ هتسادو هنم اهوبلسف ةايحلا ىلع

 : لاجملا اذه ىف اهسفن حرطت ةديدع ةلئسأ نإ

 ىلع ًارمصم ناك مادام قارعلا ىلإ اهلقنو داوملاو علسلاو تادعملاو ةزهجألا بهنو بلس ىف قارعلا عراس اذاملف

 .؟ لصألا ىلإ داع دق عرفلا نأ ىعدي ناك نإ بهنلا اذهو بلسلا اذه ىف عراس اذاملو

 هنإف دونجا لبق نم ةيدرف ثداوح ىه بهنلاو بلسلا ثداوح نأب ضعبلا لبق نم ءاعدإ كانه ناك نإو
 رابك وأ هسفن مادص نم امإ ةعقوم تادوجوملا لقنو ةرداصملا رماوأ عيمجف حضاو رمألا نال  ءارتفاو بذك
 ىندأ نود كلذب دهشت عيقاوتلاو قئاثولاو . ةيصخش تافرصت سيلو ماع هجوت هنأ دكؤي اب ٠ نييبزحلاو ةداقلا

 مك



 قارعلا ىلإ تادوجوملا لقنو لاومأ هرداصم

 . !ةيقارعلا ةيمسرلا ةديرجلا» حابصلا لا لاومأ زجح ةيقارعلا ةروثلا ىسلجم رارق

 ثيوكلا قطانم ىلإ نيرتشملا نم ددع باحطصأ ةعارزلا ريزول نيسح مادص رمأ
 . تاناويحلا ءارشل

 نزاخملا ىف ةدوجوملا عئاضبلا ىلع ديلا عضول ةراجتلا ريزو ةسائرب ةنجل ليكشت
 , قارعلا تاظفاح ىلإ عئاضبلا هذه لقنو ىناوملاو تاعمجملاو

 . تيوكلاب نيدوجوم ريغلا صاخشألا عئاضبو داوم ةرداصم

 لقنلا ةرازو ىلإ ةيتيوكلا ىربلا لقنلا ةكرش ىلإ اهتيكلم دوعت ىتلا تانحاشلا ميلست

 . تالصاوملاو

 ه١444

 /ه 4/١44١

  1/ة ١144١

١444/15 +4 

١44١/4 /54 

 ةيوناثلا سرادملاو دهاعملاو تايلكلاو تيوكلا ةعماج نم تادوجوملا عيمج لقن
 . قارعلا ىلإ لافطألا ضايرو ةيئادتبالا ةطسوتملاو

 . ىرخألا تاظفاحملا ىلإ تيوكلا ةظفاحم نم داوملاو علسلا لقن ىف عارسالا

 ىف اهعورفو ةيتيوكلا نيملعملا ةيعمج تايوتحم لقنو درب ةنجل ليكشتل ىباقن رمأ
 . دادغب ىلإ تيوكلا

 ةصاخلا ةزهجأألا بلحل ةبقارعلا ةفاقثلا ةرازو ىف مالعالا ةرئاد ىدفوم ةمهم ليهست
 . سنجير ةايح قدنفو ىنطولا سلجملاو تارمتؤملا رصق ىف ةدوجوملا ةيروفلا ةمجرتلاب
 ةدايف عم قيسنتلاب ةيقارعلا ءيناوملل ةماعلا ةأشنملل ةسائرلا ناويد نم فيلكت
 . ةرصبلل حابصلا ةلئاع توخي لقنل ىلحاسلا عافدلاو ةيرحبلا تاوقلا

 . ةيتيوكلا نيماحملا ةيعمج ةرايزل نيماحملا ةباقن ةبعمج دفو ةمهم ليهست

 تاظفاحملا ىلإ تيوكلا نم داوملاو عئاضبلا لقن ضرغل لقنلا لئاسو ةفاك هيجوت
 . ىرخألا
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81000 
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 . دادغب ىلإ تيوكلا ىف طبنلا ءارعش ةيناويد تادوجوم لقن

 ىف ةيقارعلا نييئابمكلا ةباقن ىلإ ةيتيوكلا ةيئايمكلا ةيعمجلا تايوتحم لقنو درج
 ,دادغب

 1١ 15م 4و١

١144/1 

 اهلقنو تيوكلا ةظفاحم ىف نييداصتقالا ةيعمجو نيبساحملا ةباقن تادوجوم لقنو درج
 . ةرصبلا عرف نيققدملاو نيبساحملا ةباقن ىلإ

 ةياعرو ليهأتلا ةيعمج ىلإ نيقوعملا ةياعرو نيفوفكملا ىتيعمج تايوتحم بلجو درج
 , دادغب ىف ةيقارعلا نيقوعملا
 .اكليف ةريزج ىف ىحايسلا عمجملا تادوجوم ميلستو درخل ةرجل دافيإل ىرازو 5

 . دادغبب ماعلا زكرملا ةباقنلا رقم ىلإ نيتيوكلا نييرطبلا ءابطألا ةطبار تادوجوم لقن

 6٠١1م 4و١

 /اال/ 6٠١/ ٠.١49

1440/1/1 
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 بولطملا ةيهيفرتلا ةنيدملا نم ةراتخملا ةزهجألا ةميف ريدقتل ةنجل ليكشتب ىرادإ رمأ

 . اهعيب

 . ىلحملا مكحلا ةرازول ةدئاعلا ةلودلا لاومأ راجيإو عيب ريدقت ةنجل ليكشت

 . ةرصبلا ىلإ ىتيوك صخش نم اهارتشا ىتلا ديصلا ةنيفس لقن ىقارع نطاوم بلط

 . تيوكلا نم دادغبب ةيديدحلا بيبانألا لمعم اهجاتحي ىتلا داوملا زيهجت

 . ةقلغملا تالحملا باحصأ دوقع خسفب تاراقعلا ةيريدم مايق

 تيوكلا ىف لامعلا تاباقن داحتا ةينبأ عفاو ىلع عالطألل ةنجل ليكشتب ىرازو رمأ
 . دادغب ىلإ داحتألا ةعبطم نم تادوجوملا لقنو اهدرجو

 ميلعتلا ةرازو ىلإ تيوكلا ةعماج نم داوملاو ثاثألاو ةزهجألا بحسل ةنجل دافيإ

 . ىملعلا ثحبلاو ىلاعلا

 . ةيتيوكلا ماعلا لقنلا ةكرش لح ةروثلا سلجم رارق

 . مهلاومأ ةرداصملا صاخشألل ةدئاعلا تاكرشلا لاومأ ةرداصم ةروثلا سلجم رارق

 . دادغب ىلإ ةعبطملا تادوجوم لفن ىلع ديجملا نسح ىلع ةقفاوم

 رضخ رمع مجن ىلإ ةيهيفرتلا ةئيدملا ةزهجأ عيب ىلع ديجملا نسح ىلع ةقفاوم
 . ىجروسلا

 . تاراقعلا ىلع فرعتلل ةيدلبلا نم نيحاسم بولطم

 . اهنايلأ نم ةدافتسالل راقبألا حبذ ليجأت ةيتيوكلا نابلألا ةكرش بلط

 , تادحولا ىلع اهعيزوتو تيوكلا نم ةيركسعلا مئانغلا تالجع لقن

 . حابصلا ةلئاع لاومأ درج نيحاسملا نم نينثإ نييعتب ىرادإ رمأ
 دودحلا نمض ةعقاولا ةلجسملا ريغ ىضارألا ةفاك ليجست ىروشلا سلجم رارق
 . ةيدلبلا

 ببسب هباسح ىلإ مرك ىفطصم ةكرش صخت ةرايسو ىرول ١١ ليوحت لداعت بلط
 . ةسسؤملا بحاص دوجو مدع

 مالتساو ءارهجلا ةيعمج فلخ ةيراجتلا تالحملا حتف ةراجتلا ةرازو ةحتافم بلط

 . اهيف ةدوجوملا داوملا

 ١/ 11/ ١99٠١ نم دراومو علس لقن فقو

 . هايملا تايفلت حالصإل ىرومحلا فسوي تاكرب لواقملل ضرعتلا مدع

 . راقبألا حبذ ليجأت نابلألا ةكرش بلط ضفر

 ريرقتب ةجردملا داوملا ثاثأ ىلع مهذاوحتساو ةبيعشلا ىف ثلاثلا قليفلا دارفأ زواجت

 . قفرم

 . تيوكلا نم ثاثألاو ةزهجألا لقن طباوض

 ىلع دالبلا نع اهباحصأ بئاغلا ةيراجتلا نزاخملا داوم لقنب ةراجتلا ةرازو تماق

 . ةيمسر تالاكو مهيدل دوجدوملاو نيغلابلا مهئانبأ دوجو نم مغرلا

 . دحاو زاهج كف ةبوعصو ةيهيفرتلا باعلألا ةنيدم نم ةزهجأ 7 كف نع ريرقت

 مكال/

 /؟ ١440/1١

 ١44/11 م/م

 44١ه م11

 14م1

 ١44/11 ا

 اوه ١ مك رمال

 اا

 ١!وةوه رك 14

 ١4414

 اما

 ا ١/11

114/11 

١44/11 

 م11 ١40

 ا

1! 4/1/١ 

١1١/١ 

004/1 

١44/17 

1 

140 

 /ه ١44١/١

 ١ة4./١؟ /ه

140/4 

١40/17 / 

 ةيساستاسلال



 هه

6 

 ع

 بجومب هدلأول دئاعلا نزخملا عئاضب دادرتسا ىفسويلا ىسيع فراع نطاوملا بلط

 . هعم ةدوجوملا ةلاكولا

 . دادغب ىلإ ةيتيوكلا ىلألا بساحلا ةيعمج تادوجوم لقن
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 البعد 02000

 1 زم 3: 5 2-6

 1 اح

 5 حاس بملا دوسفح ديمحم دوفح م6 ماسسنيصلا دومح كمحأ ةهللادبع 4

 0 حاتتيصلا دويمح كرايم رسياج 7 حاسي سسسيصلا دومح كرابم دونمخ 1

 3 جا يصلا دوفح كرايم ديمكتف حاسس بصلا دوسمح كراشيم ديفحأ 7

 1 ١ نواودتوملا ماس اشف وع و5 -.اتيسحيملا مدان اشبع ماطما وو
 5 ماس ملا: عئاس هللا دبعا يلع هه حاسسبصلا ملاس هيللادبع دلاخ هول

 3 حاسس سيصلا ملاس دسيق ملاس 166 جحا يملا ملاس ديق يسلع 8

 3 جاسسيصللا ملاس جحايص ديفحأ 20 جان بيصلا ملاس دنهق كراسبم 26

 3 اسس تسلا رلناس اين ندي ءوع6 لايم ناش ناجع ديننا

 : ١ حجابصلا ملاس هللادبع كلاخف حارج ٠٠7 جاسسسبكلا ملاس ىلع رباج كرابم ء١٠م

 3 حجاسيصلا ملاس ةلئادبع يلع حابص ٠٠٠مل حجابصلا ملاس ةللادبع ىلع ةهللادبع 75

 وأ  جايبصلا مئاس يلع ملاس يببذع 10١.  حايصلا ملاس يلع ملاس يلع هو
 0 جابصلا مئاس يلع ملاس دمحا 7 جاسيصلا ملاسس يلع مئاس ديهف

 م ملاس يلع ملاس كرابم « 84 حاسيصلا ملاس يلع ملاس ةئلادبع ءاإ#

 لإ جايصلا ملاس يلع سياج ديق .1)0 جابصلا ملاس يلع رياج جابص و
 ا حجابيصلا ملاس يىسلع رباج دمحأ ه4 جاسسيصلا ملاس ىلع نياج دمح ءلزإل

 لإ حايملا يلع رباج يلع سياج ه٠ مئاس يلع رباج يسلع مئاسس 8
 | حابصلا يلع رباج جيعد هللادبع .00[ 2 حاسبصلا يلع رباج جسيعد'سصاش ه1)
 عَ جابيصلا يلع رباج جيعد رسباج « 4 حاسبيصلا يلع رباج جسيعد دمحا 2175

 7 حابصلا ملاس حابص ملاس ةلئادبع 0055  جانيصلا ملاسأ حاسبص ملأاس لساب اه
 ا حجايسيصلا ملاس حابص دمحا ماطس ٠4 حاسس يصلا ملاس حابص يلع رماش ع9

 34 حاسسسيصلا ملاس حابص دمحا حابص ٠ حاسسبملا ملاس جابص دمحأا .صان .4

 5 حجاسميصلا ملاس جابص دمحم جابص للا حاسبصلا ملاس حابص دمحا هلئادبع

 0 جاسسبصلا .ملاس حجابص ندي حابص حابلا ملاس حابص دمحم جسيعدل ه8

 5 حاسبيصلا ملاس حابص ودب هللادبع 1 حاسبيسلا .ملاس عاب ردبب راسم 0

 0 حاسبملا حابص مئاس لساب كرابهم ءاره  جاسسيصلا حابص ملاس لسساب ملاس م19

 5 انجح حبسا ياك ص فران وو حاسيملا كرايم صاش حابص صاش
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 1 وسم

 حاس بملا رصاش جاسبص يلع 14)
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 رس سس 17705/615/14 عافدلا ةرازوباتك ىلا ةراشا/ ةيرحبلا ةوقلا ة دايق

 زاسميالاو منليام ذناختاو ةنجللا ةمهم ليهستلا 1
 لسبق نم اهرما يف تبلا نيحل اهيلع ظافحلاو عمجملا تادوجوم مالتسأب
 رسي دقتلا عم ٠ “ ةسائرلا ناوي د

 ةسمهم قيلوستو عالطالاب لضفتلل | تيوكلا ةظفاحم
 ظفاحمبلا بتكم|'
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 مسسهيلا امويلا
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 رو هتلا ةنيدم ليخدم 5 يرمملا عراش

 5105 : ديربلا قودنص

 هاا 418 : فتاه
 دآدسشب

 مرتحملا ديجملا نسح يلع قيفرلا ذاتسالا هس

 ٠. اهتايحت بيطأ انتباقن مكيدهت
 ٠/١١/9+191. يفك مقرملا يلحملا مكحلا ةرازو باتك ىلا ةراشا

 نيسيرطيبلا ءابطالا ةطبار تأ دوجوم جارخأ ىلع ةقفاوملاب مكلضفت ىجري
 دا دغب ماعلا زكرملا  ةباقثلا رقم ىلا اهبلجو ( ةاغلملا ) نيتيوكلا
 ماسج ميركلا دبع روتكدلاو ةياقنلا رس نيمأ أطع دمحم هيبن روتكدلا ةبحص
 5 ٠ ةسياقتلا سلجم وضع
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 ىلحملا مكحلا ةرازو
 تيوكلا ةظفاحم

 دارفالا

 6 3 ددعلا

 ها111 /عم// 10 خيراتلا
 رونا

 ملكك ١ر1 ارث

 ديجملا نسح ىلع قيفولا ةيرطقلا ةدايتلا وضع ديسلا رمال !داتتسا
 يلع هيمي رشعلا يع ءامم ةيشلا لقا نب ةيدهلا ةعئاظلا لسا رلعحتتتلا
 نيوانعو مهءوامسا هجر دملاة داسلا نم ةنجل ليكشت ررقت ماعلا تايدلبلا ريدم

 بوسلطملا هيبيفرتلا هنيدملا نم هراتخملا هزهجالا ةميق ريدقتل هاندا مهفث اضو

 يصعقوملا فشكلاب ةنجللا موقت نا ىلع يجروسلا رضخ رمع مجن دهعتملل ابسعيب

 . لوصالا بسح اهرارق ميدقتو هزهجالا نامثا ري دقتو

 هكعكح جلل
 6 ةيلخلا كش دمع

 و ةنجللا

 اسيئر ظفاحملا نواعم / ةفيلخلا ركش دمحم ديسلا

 وضع /تاباسحلا ريدم / يمييتلا دمحم نيسح» يلم ديسلا

 وضع / هنايصلاو تايلقنلا ري دم /ربج مظاك قيفيت ديسلا

 : ىلا هثم ةخسن

 ةنجللا سيئر /ظفاحملا نواعم ديسلا /تيوكلا ةظفاحم
 ْ ةمظاك ةيدلب ةيري دم

 تاباسحلا مسق

 داوفالا نوهوش مسق
 وضع /رورملا ةش دئه مسق ريدم /ربج مظاك قيفوت / ديسلا
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 6 و داسملا

 هاآ1(١6 /4”/ مم  خيراتلا
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 هراستخملا ةزهجالا ىلع يعقوملا فشكلاب هالعا ىرادالا رمالاب ةلكشملا ةنجللا
 ةسلوادملاو عالطالا دعبو ءهاندا اهعاونا هنيبملاو ةيبيفرتلا باعل الا ةتيده نم

 تايدلبلا ةيريدم لبق نم تردق اير اسرع نكمي داوملا نأ ةنجِللا نيبت

 تلعج اهنم ةيئابربكو ةيكيئاكيم *ازجا عفرو فاوملاب ثبعلا نا ريغ ريثكب ةماعلا
 فسمسلا نوتامثو ةسمخ (ملم ر.. .) اطقف هردقلغلبم زواجتت ال ةيريدقتلا ةميقلا

 ةلو دلل اهتيكلم تلآ يتلا هلوقنملا ةلو دلا لاوما عوضوم نأ ضرعلا عم رانيد

 . لدعملا ١55 ةئسل 8١ مقر ةلو دلا للاوما راجيأو عيب نوناقل عضخت

 ةيريدقتلا ةميقلا تبوكلا يف ةيبيفرتلا ةنيدملا نم هراتخملا ةزهبجالا

 ١ ةراودلا لويخلا هيلح ل.ءه١ا
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  -5رد هل ءاضيفلا تارايس

 1ث رمقلارأدم  ىه

 ملء اه. د رانيد فلا نونابثوةسمخ

 يي ا ع 07 ريج مظاك قيفوت
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 اسيئر -ءاضقلا ماقمعاق / رز ةيسلا د
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 ةيدلبلا حاسم / /ديسلا دى
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 .١٠5١517 .خ / سكاف
 يرك )| عن هلا ةئيه

 بلصلاو ديدحلل ةماعلا ةأشنملا 1م

 - "مغ ََ

 .١١ ذهبا / ددملا ؟111م
5 

 ش

 نا اا خلا خيراعلا 6407١946 9 /دادغب بتكم

 ةيديدحلا بيبانالا لله
 ا؟ 1١/7 يناتلا عيبر/

 ةنايصلا طيطخت
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 ٠٠٠ انتايحت بيطأ مكيدبن
 مل امص ى دبه رمهأس ) ني ديسلا فلكتو هأندأ هيطايتسالا دآرملاب انزيبجت لوح انت دعأسم ىلع هتفاوملاب لضفتلا نجري
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 هل ريدقتلامم

 ةيكلأ ةداملا

 هعطق 1١ جذومشلا بسح ىلوا ةلحرم ماعص ا
 1 عي ومدلا بسح ةيناق ةلحرم ماصص ا

 تا تيلب كلربس سك

 : ىلأ هلم هشسل

 تايلو الؤم/ ةئايصلا طيطخت
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1 

 ,وو.رثاار/“ هتكس

 4 ْ (؟19) مقر ةقيثو



 جاد جاع جامد عاعرجورج عاج داع عجاج جادجاماج عجاج ت3 5 م خل هك 5 خخ دب ادم دم 3-0 . عا امس

 ١ثكلار/ اره خيراتلا ةهيوقتا ةلظيفاحم ف

 ظفاحملا ديسلا بتكم / تيوكلا ةظفاحم / ىلا

 ةفلتخم ضا رغال ةرجأتسمل 1 تالهملا 0

 00 ا ا ا ا ا

 ىلع اولصح دق ا!وناك تيوكلا نم صاخشال دوعت ةرجآتسم تالحم دجوت

 اوطبتراو ةيعاضشص عيراشمو تالحم اهيلع اوماقاو ةلودلا نم يضارا عطق

 اهلوعفم يبتني مل دوقعب (افقباس ةلودلا كالماةرادا) ةيريدملا هذه عم

 ىلا تامدخ ةيا يدءوت نا نود ةقلفغم تالحملا هذه اوكرت مهما إلا دعب

 ساسا ىلع ةمئاق ةلودلا يضارالا مالا ةركف تئاك املو نينطا وملا

 ٠ نينطا وملا ىلا مدقت يللا ةمدخلا

 مث هلجا نم يذلا ضرفلل نيفلاخم نوربتعي *الخوه ناف اذل

 ةقفاوملاب لضفتلا ىجري اذل ٠ مهراجيا دوقع خسفت يلاتلابو ريجأتلا

 فيلآتو نيروكذملا نيرجآتسملا نم عيراشملاو تالحملا هذه عاجرتسا ىلع

 ينو ابلاخ» عئاوب اهريجأتب ةرشابملا مث نمو اهتايوتحم درجل ناجل
 هارتامو لاحلا عقاو عم بسانتي ةظفاحملا نم ماع هيجوت بلطتي كلذ

 ىلا تامدخلا ةيدآتل ذفاشملا نم ريثك متفت اذهيو هقيبطتل ابساشنم

 ٠ نيدقتلا عم مكرما اهيبلاط

 ركصلا فسوي رايجلادبع
 ةلودلا تاراقع ريدم

 تيوكلاب ةيلاملا ةرازو لثمم ر/ىلا هخسن
 ا١ار” د 8 05

 / ريدقتلا عم ملمعلاب لضفتلل

 تاظفاحملا راقع مر ةلودلا تاراقع ةرئاد

 ىرخالا تاظفاحملا نم نينطا وملا نم ريشك مدقت دقل

 ضرع مت اذل ٠ كتالحملا هذه ريجاتل نيميقملا برعلاو

 ايسايننم هارث ام ررقتل ةظفاحملا راظنا ىلع ةركفلا

 ٠ ريدقتلا عم ةجيكنلاب مكملعنسو
 هز 8 1 8 3

 1 َ ا
 موصكر تمر راع ( اممان دسل | 1 0 0 كا مهيضفن ىصسا
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 ميحرلا نمحرلا هيا مسب
 ظ 9 تيل

 ب وعي وأ" 1

 يي تح عيسا ١

 0 ب

 ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا ةرازو يلا حا
 ةرثادلا ناويدلل ةماعلا ةيريدملا, ءو

 دارفالا /ةلماعلا ىوقلا

 هيحلاع
 قفاوملا ه١١5٠/يناثلا عيبر/18 يف ؟١580193/9/ص ددعلا يذ ةسائرلا ناويد ةسائر باتكل ادانتسا

 /يرازو رما

 *11930/يناثلا نيرشت/ ١

 داسحتا ةينئبأ عقاو ىلع عالطالا ىلوتت هاندا يف مهءوامسا ةجردملا تاوذلا نم ةنجل فيلأت ررقت

 5 يتألا ديدحتو اهتادوجوم درحو تيوكلا ةظفاحم يف لامعلا تاباقن

 أ

_ 

 ا

- 

)- 

 ا

 كا

 تي

 عم تيوكلا ةظفاحم يف لكشيس يذلا لامعلا تاباقنل ماعلا داحتالا عرف رقم ديفت يتلا ةينبالا

 ٠بولطملا ثاثالا

 دادغب يف لامعلا تاباقنل ماعلا داحتالا ةعبطم ىلا ةعبطملا تادوحوم لقن

 ماعلا داحتالا ةحاح نع ةضئاف تناك نا هالعا ةينبالا ىدحا نم ةدافتسالا اهنكمي يعلا ةبجلا

 ٠لامعلا تاباقنل

 ةبسانم ةنحللا اهارث ىرخا تاحرعقم ةيا

 .ةنكمملا ةعرسلاب اهلامعأ ةنحللا زحنت نأ ىلعو هالعا يف هخيراث نم |٠ءادنبا رمالا اذه ذفني

 "اسيئر / يمعامتجالا نامضلاو لمعلا ةرئاد /نيسدنبم ءر /عفان زيزعلا دبع

 وضع /يلحملا مكحلا ةرازو نع لثمم

 مصورا

 يشورتالا رّمع باهولا دبع هيل |
 ةيعامتجالا نوءوشلاو لمعلا ةرازؤ*٠و 0 يل ١ ب 0

 145١/1١ /اي 6 0
 ىلا هنم

 ةساكرلا ناويد ةسائر باتك ىلا ةراشا | اليزولا كشكم /يلحملا مكحلا ةرازو
 يف مكيلثمم ةيمست نيجار هالعا يف ةيلاملا ةبافرلا ناويد

 ريدقتلا عم عالطالل /تيوكلا ةظفاحم يف ةرازولا لثمم ديسلا

 /رثوك 97/1١
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 ميكرلا زمر هلأ مسب

 يكل امكك ةرازد ةيقارعلا ةيروهمجلا

 ريزولا بنكم

 ان / خ*م / ددعلا
 و 0 دل ئاثل عيبر/ <“

 اة

 ظسئااحملا بتكم / تيوكلا ةظفاحب ُ ّ العا وع إو سس لج

 ىرازو رسما /,

 م سل ميسم ع عع

 ٠1١1959١ /11 مال قئاوملا ه١ 41١ / يناثلا عير / ١9 يعاال4

 رسسسسي دقتلا عم ٠١ م,زليام ناخت ال

 ل يقيبصم راكدادم

 مدس سقالا هرازولا ليكو 0 0

 ا نا 1 لا
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 7 ء رهقرلاب لمس“ لا
 ل ِ 0 م



 هيقارحلا ةيرووم ل
 يللا هيلأو يلاحلا ميلعحتلا 8 هر ازو

 : 0 اا خيراتيا 0 حس تييدكلا اه اع ةمانر
 ١11/7917 10, قفاولا هس مسمعي أجل | نيلجي ةلأد

/ 
 ؟ك5 7 وا

 نساع يستمما
 دافيآ /

 موعد دم

 ( ليع قيرف) مهثواسأ هجر دلا هداسلا دافيأ ريقت ٠ الل ةهلوخيلا تايحالصلا ىلا ادانتسا
 هسسسسصمخملا ثأث لاو داوملاو هزهجالا بحسل تيوك ةظفاحي ىلا ايط هقتفريلا هيئاقلا ف

 ٠ رفسلا خيرأت نم ارابتعاو تيوك ةىداج يف هدوجوبلاو اتعب اجل

 0 تاقفرملا

 10 / نتا سستم ل
 ا 0 ْ 1
 ناك / ةمئ 1ك

 / ىلا هلي هكسن

 ري دقنل ا عم ملحلاو الط الاب ليفتلل ”“ ليكولأ ديسلا بنكي ” ىنلعلا ثحبلاو يلاعلا ءريلعتلا ةرآزو

 ملعلاب ليضفتلل ”“ هيراد الاك هينون أذل نو*وشلا ةيريدم / نوبلحلا ثعحيلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 رس سس كتل | ىم

 هيزاللا تاليهستلاو نواسلا *| دياب لزفتلا نيجأر ظفاحملا ديسلا ب تام 7 تهوك ةظف احس

 ري دقتلاعم ٠*٠ انتعم اج ىلع قيرفل 1 همم اجلا روثر ديسلا بت /تسبوت ةعحاج

 همس سعب [دل سلجم ةنامأ
 مكبس الم هداسلاخيدبت ي ينجري/ بادالا / بطلا / / هيبرتلا 7 مولحلا / تايلكلا تأ داع

 ري دقتلا مد ٠+٠ دافيالد وثيهتلاب

 ف ا ايلا ديسلا

 ري دقتل أعم .٠  ىويزاللا تاليهسلا *!دبا نيجأر ”“ لويرأ نيفس هبتك 7 هيذارحلا هيوجلا طوطخ

 يسع ببسي ا

 هسسسيلاملا نوثوشل 00
 قسيس سس يف دقلا

 ري قتلا عم ةروكذملا ةمهملاز أوبل ذل هان دأ تارايسلا ةثيود ىث نو 7 هيراد لاو هيلول املأ نرثوشلا سن

 صاب ةرايس ” ميلعحت 7

 لمح ةرايس / ملعت 115 ”« أ

 رروزت دلال داعي 11 وع وس

 ل 0 0 1 ا ورا 6 د ع

 )ا تقل ان عرب [1 نقتل رخ“ 9 ضع او سيدر ما و م ا

 0 دع ةيصختلا ريبامإلا

 0 لا ةرداملا بتك أ ةفط

 ء؟أ ءم 5 3 24 . م / نك
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: 530 - .2 
 و. ' 4 ل 8 . 1 دع 2 5 0#

*« . 
 8 0 و 00 5 - 2 ع 6. 9 ل0 اك 66-5 ملأ س ايه ىذا سا »9 2 1 , 1

 مه” 6-0 8 - .ه*ه - مكال"ا 3ك َ هند و 0 هيك 9 36 ٠ - 5 ٠ م ع 1 م وح رمال

 9 ا 0

 1 5 ا .

 2 باديس 0 هم علل ةروثلا. ةدايق سلجه 0
 0 جي 1
 هس ا

0 

 رارقلا مقر

 . ميرالاو ةيسيناثلا ةداملا نم ( آ ) ةرقفلا ماكحأ ىلا ادانتسآأ 0
 ل
 ءروتسدلا نم 0

1 َ 

 3 اوقنملا ابلاومأ لوؤستو ةيتيوكلا ماعلا لقنلا ةكرش لصحت :الوأ م
 ب يحج 0.
 ةماعلا ةأشنملا ىلا اسيتامازشلاو نيكون ةسلوقسملا رسيغو 5 م

 رارقلا خيرأت
0 2 

 0 ماو4ض/ اح /١مي

 ةنفاضا دادفب ةنيده يسف باكرلا لقنل ةماعلا ةأشتملاس رامت :ايناش ب

 : يشايام انوناق ةررقملا اسبماهم ىلا 5
 .ةسلحنملا ةكرشلا تاسبجأوو مابه هو 0
 رطقلا تاظفاحمو دادغب نيب نيرفاسملا لقن تايلمع 9 2

 ةللكرشلاب ةصاخلا ةيفرصملا عسشا دولا بحس تايحالص ربتعت :اثلاش 0

 0155+ ررورو خيرات نم ةافله اهيبستنمل ةحونمملا ةلحنملا ب

 : اسداس

 ٠ نار سقلا اذنه ماكحأ و ض راعتم صسن يأب لمعبال

 اذه ذيفنتل ةيفتقملا تاميلعتلا رادصا تالسصاوملاو لسفشلا رسيزول

 ءارارقلا

 نوسصتخملا ءارزولا ىلوتيو ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني

 ٠ هذيفثتت ةقالعلا تاذ تابجلاو

 ن م سيم ما هي 0 ا

 ةروثلا ةدايق سسلجم سيكر

 اونا رعب

. 

5 

 تاكا ف خ4
 تاسسسمشتس ثمل دادس

0052-0 

 تا 2 ٠
6 20701 ” 

 2. م هيث #0 5 . 3 < < ع9

 ٠ 00 0 ل 5 طف 5 ور 5 : 0200 ) ١
 هب د 5 8 ا م هد - ةيااسلا دس < د د شاد ايام يي حاف 4 . 2 8 2-6 - .٠

 يالا دلال *ة فيك 0 2 بث. لع 3 رس ل را الا ل3 هللا ا رواسلو 2 4“ / د 5 ا هك كول . 0 6 ضل 5 هع 0 -.
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 اثلا ةداملا نم ( ! ) ةرقفلا ماكحأ ىلا ادانتسأ
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 ١ ل 6©-©

 مسيحرل | نمحرلا هللا بح

 ةسيقاربعلا ةيريهسجلا

 ملل < رك خم /ددعلا

 ١11١/1١ / 1 ./ خيراتلا

/ 
 تسسس سيكل ا ةظفاحم / ىلا

 هآأ165 / رخآالا عيبر 5 يسضخت زلم ددعلاو ذ مكباتك

 م1119 /11/117 قفاوملا

 هعبطملا تادوجيم لقت ىلع هيرطقلا ٠ دايقلا وضع قيفرلا ةقفاوم تلصح

 508 داديسبغي ىلا

 ةيرطقلا :نايقلاومع قيفرلا بكري نع 5 7

 155٠١ /كتر/ ع١

 (1؟0) مقر ةقيثو 4 ١ ١



 ينحملا مكعلا ةرازو

 تبوكلا ةظفاحم

 <؟ م كلسملا

 ه1 يراتلا

 .!3500 / م
 ا... / ,5١١1 كك ل

 3 هلاك ءاضف ةببماقمشا 15 32

 ةيهيقفردتتلا ةئيدملا نم هزهجأ عبي موضولا

 هزهجالا ضعب عيب ىلع ةيرطقلا ةدايقلاوضع قيبفرلا ةقفإ رم لوصحل (!رظن
 ةسيئلودلا .لأاومأ ريدقت ةنجل رارقب اهفاصوا ةئيبملاو ةيهيفرتلا ةئشيدعلا نم
 ب يسسسسسمسسسج ر وسل ا رضخ رمع مهن / ديسلل ١140/11/0 يف ؟إل مقرملا انثظفاحمب
 هزسس هجالا هميلاشث نآشب مزلي ام ءارجاو اهفلابم مالتسال مزلي الم ئاخلنا وجرشإ

 . عيبلا عوضومب ةقلعتملا هيلا فانك اببطو

 3 0 ع وع بح نع 3 ْ ّ

 ناموثلا حلاص زيزع )< 5
 يوكلا لثفاس صحم

 + حبب ةلماعم ر/ تاقفرملا

 لإ اب رس ج

 رد ا

 ع6
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 ([ مليحرلا نمحرلا هللا مسب ))

 ةهيداصتقالا هنحللا
 0 يعم ١ -- /لدق / : : 3 ِ 2 5 دانا اع مم كنت بأ وم

 هلوقنملا لاومالا درحل هيسيكرلا هنجللا

 نا 8 ٌط
 141١ /لرال ى زاب <. / خيرادتلا هد افلا ( حابص لا ) هلشاعل

 رز
 , ما

006 

 هات“ وبما 4 ظفاحملا ديسلا بتكم ر, تبيوكلا ةظفاحم

 1 ير 1
 13 3 اك 6 م 5 9

 3 عل

 تيوكلا لخاد ثاراقعلا ىلع فرعتلا يف اقباس ةعبتملا ةغيصلا تناك
 ناجللا لمع ةيمهأل ارظنو , تايدلبلا يف نيلماعلا نيحاسملا لالخ نم يه
 مو9ءرورا< يف (؟7) ةروثلا ةداببق سلجم رارق ذيفنتل ةلماعلا
 لك نم حاسم بيسئدب مكلضفت وجرن ينمز افقسب اهلمحعع راطا ديدحتو
 هلالدلا لامعا نم غنارفلا لاح مكيلا هتداعا متي ةنجللا هذه يلا ةيدلب

 + نيزعلا انا رعل همدخ انعم مكئواعت نيركاش

 , نيدقتلا رفاو عم
 ١

 ضحوا 1

 يع 5 امدح 7 هس

 حسم ك١ تبي الاب رست
 ةيملدلا ميما ١ س موسي. ...تتلل

 رصشتل حاشد يشل هدم

 مك واعملا
 1 / هع :

 ريوس
 ار

-ِ 

 ام
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 0 ع ٠ ةلبقملا ةرتفغلل لمعلا ةحم ماما

 ودل“ ماعلا ريدملا بنان | | انعم ركتواعت نسح مقل نيركاش ةسرل» طلو قع ممم عيزش ا ا هك لا 35 ه2 كقيللا
 اح 1 اعلارب / 3 ارح | اق ,أوبكب ايلضفتو مم 6 هس ل اور »رم 0

 يريدوك 711 تك كرك اهو 3 امل 11/111 2277 قرفبكلا لأ سوقنا 1هنيا١ دلل 201 4 هب نع
 رسل أ وزع جا دابا عي ١ ه دمحم همام ايس 12722509 ةعب م مس ةمعأب مود ا مجيروجد , 4مج دمحم. لمج اهز +, مدطإوا رك رمجودمم 7 مامربع 2504 ز(1 )ا ةااظام مي ند

 :خيراقلا 6 1/ ١ )/ 1١
 ةراشالا :

 ميحرلا نمجرلا هللا خشي . نزال ةيسوكلا

 تابلألل ةيتييوعلا ةكرشلا 18
 ا« لاخما 1 ارذلاأ1ا/ 0 اخ“

 يتيوك رانيد ”, د الا لاملا سإ

 ير ع

 4 0 ؟+ة؟لاقإ 0

 ا نيا"

 مهمل مدهاوبستجمم مازال هك أو ممدهيعام هتاجتان ةفاكو رتسبملا جزاطلا بيلحلا

 وبلا ظن. فاغيلا ةذأ_عس

 راجت سفبالا منن نم فرار كانه واب ةعارولا ةرازو لكس لفن انكن اه ا انيلع يذ
 ةكرشلل عباتلا نابلالا لمعم ىلع رثؤي رارقلا كل ف نا ثيحو « ةيبيلصلا ةقطنم يف
 عسسينصتلاو ةعانصلا ةرازو لثمم يهوسرملا ردبم / ديسلل اباتك انملس دقف نابلالل ةيتيوكلا
 ةللوؤسلا ةهجلا هرابتعاب ىركسعلا عينصتلاو ةعانصلا ريزو / ديسلل اهجوم ىركسعلا
 رسسسك لا فلاسلا رارقلا نم لماوحلاو ولحلا راقبالا ءانثتسا هيف بلطن نايلالا نع
 جزاضطلا بيلحلا نم دالبلا تاجايتحا ةيبلتل اهلمعب رارعتسالا نم ةترشلا نكمتت ىتح
 ةكرشلا نا ثيح ةيلاحلا فورظلا يف دالبلل يئاذمنلا نمالا ريفوتل هتاجتنمو
 اه د دعي ةييبيلصلا ةقطنم يف ةنكاكلا راقبالا عرازم نم جزاطلا بيلحلا مالتساب يفت

 بيهلحلا نمرتل 85٠٠ يلاوحب نابلالا لمعم ديوزتب ايلاح ىقت راقبا ةعرزم '
 تاسيعمجلاو تايف.كتسملا ىلع ايموي اهعيزوتو اهعينصتب ةكرشلا ىقت ثيح ايموي جزاطلا
 ٠ نيكل متسملا يتابو تءالاقبلاو ةيينواعتلا

 ىركسعلا عينصتلاو ةعانصلا ةرازو لثمم سوسرملا ر دبم / ديسلا نم ايفتاه انملع دقل
 *امنثتسا ىا ءارجأ نكميالو ايلعتاهج نعر داص يئاهن رارق وه راقبالا حبا رارق ناب
 ٠ هيلع

 ناك اندافا عرازملا راقبا عيمج حبذ ةلاح يف نابلالا لمعم ريصم نع انراسفتسا ىدلو

 اسس دنعو ثي دح اش داح لكل ناب ىركسحلا عينصتلاو ةعانصلا ةرازو لثمم / ديسلا
 رك ٠ لمعملا عوضوم ثحب نكمي راقبالا يهتنت

 راسيسقبالا عبد عحئاترب ةقرعمل ةفارزلا ةرازو لثمم / ديسلا -عف :قيسنتلا انلواع دقل
 اسبمالتسا عقوتملا جزاطلا بيلحلا ةيبكل اقبط عئصيلابنيلماعلا عم فرصتلا مي ىتح

 ٠ ماهلا عوضوملا اذه لوح ينادش باوج ىلع لصحن ملف ٍةمداقلا ةرتفلا لالخ عرازملا نم

 فرورسس_صتلا نم نكمتنل هالعا روك ذملا عوضوملا لوح ميار انم العاب متمركت ول !دبح
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ب هذة ةيدوكلا

 ارح كابنألل نيتيروكملا ةكرشلا 1
 2 ا«الالؤزحا 1" ارحأ1ا7/ 011 خخ

 512/1 ال يف تسسأت مرو 3 0 غل
 يتيوك رايد ٠0.0٠0 ١.١ عوفدملاو هب عرصملا املا سب / مخل

 7 ا

 ,ةيقارفلاةيروههلا

 مممعا مووتعنسامممو زلال( همم لاه مموهانعاع هتاجتاز ةفاكو رتسبملا جزاطدلا بيلحلا

 ١131٠9٠ م/أ0) ا + :خيرانلا

 : ةراشالا

 مىتحملا ظل اممملا 0 تان وع

 ضار سالا ضعبب اهتباصال ةجيتن ةيبيلصلا ةقطنم راقبا حبذب ارارق كانه ناب انملع هيدع]
 ٠ ىرخ الا تاظفاحملا راقبا نم اهريغل ضارمالا هذه لقن ةيناكماو

 مسقكتلا ىمتن انئاف انيلع ضرفملا ىداصتقالا راصحللو ةينهارلا فورخلل ارظنو
 بوسلحلا راقبالا بيلح نم ةدافتسالل كل ذو روك ذملا رارقلاب لبعلا ليجات ىلع ةقفاوملاب
 هذ _عل ةحلملا دالبلا تاجايتحا دسل ةيبيلصلا راقبا عرازم يف ةدوجوملا لماوحلاو
 روس صطتم نابلا لمعم انيدل ناو ةصاخ ةجزاطلا اهتروصب ةيويحلا ةيئاذغلا :داملا

 ِت يركيم عيمج ىلع يئاهنلا ءاضقلا متي كل ذبو جزاطلا بيلحلا عينصتو ةرتسبب مقي
 دلو ةصاخ عطاق لكشب ضارمالاب ناسنالا ةباصا عنمي امم راقبالا بيصت يتلا ضارمالا
 ىال ةباصا ىاثو دح نود ةيضاملا ةئس نيرثعلا ةليط ةقطنملا راقبا عم لماعتن انك

 نسلم يلع اهنا همي سبا دش ا تيم ردا ,مراظلا ةييلجتلا نواحي قايغنا
 ْ ٠ يمدالا كدامتسالل انما هلعجتو ضارمالا عيمج اتابوركيم

 نحن بيلحلل ابتاذ اردصم نمؤت رمناحلا تقولاب راقبالا حيذ ةيلمع ليجات نا
 ةت_ظفاحملاب ديحولا نابلالا عنصم تاقاط نم ديفتسن انل جيو هيلا ةحاحلا دما يف

 راسقبالا حبذ ةلاح يف امامت هتميف دقفي ىذلاو جزاطلا بيلحلا عينمتو ةرتسبب ىددختملا

 ديو زتب ىقت يتلاو ةعرزم ” ؟ اهددع غلابلا ةيبيلصلا راقبا عرازم نم ةدراولا بولحلا

 حباذذ ةيلمع:فاقيا ةلاح يف اهتفعاضم نكمي ايموب بيلح رتل 85٠٠ يلاوحب عن.دملا
 ارستسم اديج اردصم دالبلل نمؤت يتلا ةدب دجلا تادالولا لابقتساو ايلاح راقبالا

 انفلسا امك جزاطلا بيلحلل ةفاضا اضيا 'ارمحلا يحلل
 ءاسسفتك الا نيماتو ةينطولا ةحلصملا هيف امل كمعدو كمامتها اذه انباتك ىقلي نا ىنمتن

 نيربفملا ىدانتلالا رامعلاو ةيسملا ةرثتلا ةءاذ لالخ بذاتك يادنقلا ىبالاو:يتادلا

 ممامتها ىل نيركا ٠ انيلع
 2 ا 000 مس حصص ايم رارتحالا قعاف لوبقب اولضفتو

 ري لإ عفلا اري دملأ "بها
0( 0 

 7 5 8 تل 3 /

 ا 2 سوي تت يججج ساما ه ع

 . عر
 يربو 5 بليس يارب 1 الخلال لتل1117 11371 16 نوفبلت ؛ 055 سكاف و ب نبك قلوب ا تيرا رولا ةاطص كا“ ب _ يا[ اال 0 مح سبع سيسيوس م يويمس واف سس موون تماس سام سسوس مص صتما مم مادو هميم ام ءاوم د كوس رس لل و ص ميو 0 ا ا

+. 

 4 مك تسي رحم ”رااص مك مسام طلو د4 2805 تمزحلا طسصلفا 6لا/ مم جعملتكج آما ١ همه ممهقش_ اله 71 ت10 م67 16324.46 7155957 /'صطاصط امررماسرر مع 1 مامس- 53ر1 اما اذا“
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 يلدتأ مكحلا ةرازو
 0 ش 10
 تبوكلا ةظناحم ا 0

 نارقالا 2م

 مل 403 /كنر/ا# هديل

 رو 6 ىا617 ا +.  ثيراعلا

 م55 ءماأؤ 0 5 7 :

 50 ىرلاو ةعارزلا ةرازو لثمم غل 7

 بسط ل عوضولل

 م11/56/٠199 يف خراوملا نابلألل ةيتيوكلا ةكرشلا بلط ايط قفرن

 ::افطل ميار ناييو بلظلاب :ةورو ام ىلع الطالل

9 
 ل ممم

 ولك



 2011 ل

 : 0 ١
 مكانر/ ءاشطلا ىالرل

 5 58 4[ هام 'امرذ هس

 كلا رك نر للا ثمل |

 اجأك هدب ةراخا نكسانم رع مىيسمل 51١ ةعاسلا/ تق

5-5 .6 3 
 نبحيحا ست 3 نيب ها ابيصلا كس ريدغسع 0

 "وكي 0 ك0 م 7 وك ل وريتسلا ب اسفل لافوسسا 1-2 جم اهيعأ هاسس 2
 ١

 َ ص - 7 ضم ِ 0 لى َ ل ري

 بير اثنا رست اجي نع عودنا هل اشن رصإوددسلا ةيرس باسو

 - باتل الل يبس هه لا .٠ 3 ل دم 0 ِ - مم مج 5

 زم نسخ | ردع ل سس اخ (نئدلا «لس همر ساما هعيش دارمي | مع لمص تحج دعست عدو

 1 6 ع للا 5 5-5 52-50 1

 هس . ارجل راع عطل اد ار | دروس عم درس هل اوين يخخ# نع علا حريم

 0 واع 0 1! كيرلا س ايمطا و حس سا واع مل ملك بل كر ريح يلم ١ | اعل | ترد رس لعل

 اين قاع م ني ل_دلو ورا عسس لول اريل اياد امج اعل قدس الك تسيب سن هسا لا ترك علا
 5 2 ا ع 3 سارا

 55 اياد ريا منار دوا
- 

 م ل م سمع .لاممسسملا] 0 د مل يريم ولا وتم طابصلا

 مدلل در ملء اعسسا 1 هل ل تا لسسسك 5 70

 '. اد ارعا زيعسملا.24اسقا تردسسرلا ,ةحصم للعلا _رعز

 ع مرر سيغولا ريب رسل ؟ "مرصد مسرمم تعذلا هيما عيبا ست سرر جل اس عروس نأ س١ م

 4 أ سا رو همة رم 1 ا تاأس 2 0 ل 2 ع 7 ها ةةنما ةم 9 م 5 ما ملط تملا كف ا ريس سرع هرب

 : 0 9 5 ب 2 , 6 را ل ماج
 1 هز ١ 1 وس ىلا لش د77 رع ١ رع 22 قار مضسا طر بيجر ١ رس لسا ١ ج1 قلع 2“ ربع “ .يراوسيملا <جكيصع ريس 5 <

 ما را ل _س 1 0 0 0 3

 ( هنادسبو ل 5 رول ايممزل - ماوس ريع هسا ب هيج م ةياجا ع ارارعا حرز. م اع عراب

 0 1ك 2 ا دارج ةساراسملا .د_كرل هو مصراخ

 ها يع 5 سس 1 . ا 1 0 2 2 راهم .
 2-5 ريال أ ح ا ا يما! سوع#) اقر كوم للرسم مرا ] ع مراكش ا ع يسم تسارصيلا

 ان ١ ا 3 ار 0 1
 تزل لو سل سب ريف لش لام ع ايهيجرل] رمامطلا م دك رس صم ال اس دهر مسر» لاسم ارد ص

 ْز . : مسا ص ع 00
 0 ةيددلا ا الاد ناو ل 1 1 1

 فر ل سىرثع ره ةييييدعإار 0 !.صررش ا هدب دمم ماس بس مآ تلا سل ا جمد ا

 امس 5 -5 -

 ل يوتا ع ل هيلا لا لي دل حي يكل روط لزم 5 ذ م 0 1 ب - مل >6 4 : 2. .

َ 2 

 وعاد ةنريملا ساه 7 ١
 مم رس 52
 رد رم حر خا ليس [ سس

 1 اة .- اطءدط ]| طم 5-07 ١
َ- 

 د دل ْ-- اخس رم لناةءارسلا مارح

 0 اهدا بدار همنا عملا ويست ل ديب حالا ص اعلا سيم د ترسس ناد 6-52 للعلا "ب

 ا - للم ا عا ١ 7 ريشا 0 هيام © ايش . هدر

 يد وه ا معآ د 1 اا
 بسم لاما - ةر ةقبنو - ماج

 (15) مقر ةقبثو 3
 )ع لع» ةءال 1 ما 2 7 ١ 2 : شدد ا 0



 ميج ىلا نا رأا مملأ ملسإ

 7 0 كيد فلا ياعأأ مكحلا ةرازو
 زكرملا ةيدلب / تب وكلا ةلقن احم | 1 ىلحملا مكحلا ةراذو ٠

 ل 3 : تيركلا ةئزلاعسه
 ةدراولا

 يم. ديلا مل: 2/ دسلا

 ىاانلاآ / / خي راتلا 4 حى ل « 7 يخيراتلا_

 مالك ملا <46
 نراذأ زفأ

 ددعلا ىذ دارفإلا / تيوكلا ةظفاحم باتكب ؟اج ام ىلع *انب
 دمحم فسوي / نيديسلا نِم لك بسني 11/99/.١11 يف (م .ءو)

 لمعلل ةيدلبلا هذه يف نيجاسملا هللا دبع نمحرلا دبع ذومحمو ةداعس
 ةدسافلا ( حابص لآ ) ةلئاعل ةلوقنملا لاومالا درجل ةيسيئرلا ةنجللا عم

 اراستعا ةروبقملا ةلئاعلل ةدكاعلا تاراقعلا ىلع فرمتلا ضرغل

111/014 . 

 : ىلا هنم ةخسن

 رب دقتلا عم عالطالل هالعأ مكباتك  دارفالا / تيوكلا ةظفاحم

 ةدسافلا( حايص لآ)ةلئاعل ةلوقنملا لاومالا درجل ةيسيئرلا ةنجللا

 ةعباتسلاو طيطختلا

 3 ينفل ا مسقلا

 صخم 0و تاباسعلا مق
 7 كالملا / ةرادالا مسق-

6 : 
 صأ#آأ )0 دارفالا ممسق

 ١ / امبسلا اموملا

 041م ' (7) مقر ةقبنو



 يلعملا مكحلا ةدازو
 تيوكلا ةلئغاحم

 دارفألا

 ك م ددسعلا

 دامح :
 ها 1 خيراتلا

 ماككلءلوا ا ءايسكنفل ةماقيكلاو آل

 ةمظاك ةيدلب ةيري دم

 ةروثلا ةدايق سلجم رارق ريسفت ل عفشولا

 ١9:16 ةنسل (و97 مقرملا
 دب م نع وم رع ع كلل م اني وح ع ع م عيب ميج

 يف ١850/86 مسقرملا ةلو دلا ىروش سلجم رارق ةروص أايط قفرن

 ريسفن يضارلا ةفاك ليجستو كرحتلل مزلي ام ذاختا نيجار

 رارقلل !دانتسا ةيدلبلا مساب ةسيدلبلا دودحلا نمض ةعقاولا ةلجسملا

 3 . ءاسجر , )90. ةئسل م٠ مقر نوناقلاو هالعأ

7 

 . 9 وسم

 نامونلا حلاص زيزع

 تيوكلا ظسسسصسسمفاحم

 5 ظ

 / تاقفرملا

 / ىلا هنم هخسن

 اس | اسس سس ةموم ميم هند فمما ١ تبيع سيشل ص بما سس ام مص ع مم سس

 ... هثم  ؟9)// دجام

 27 1) مقر ةقيثو 414



 يك سب تت جملا محلا ةرازو مسييحرلا نمحرلا هللا مسي

 دس يعل يرلاللا راما "٠ ةييسفاعلا يزهحلا
 ١531١ *: ددعلا ْ

 ضا١١5١/ ١ىداعس/ * : غيرأتلا

 ما 11٠١ / يناث نيرشت / 1+ : خيرأتلا

 ذ يئوناقلا نووشلا / ةفاك تاظفاحلا

 زكرملا ةيددلب ةبري دم / ةفاك تاظفاحملا

 : اعلا تاي دلبلا ةيريدم

 137١١/ةنسل 651 مقرملا ةروثلا ة دايق سلجم رارق ريسفت / م

 تح ياي ةيايجمسوس بةلام ل ليغ محم 1 8 مص ا طظ جل

 لا

 سدا411/مرحم/ 57؟ يف1550/66١ د دعلاو ذ ةلودلا ىروش سلجم رارق ةروص ايط قفرن

 ٠٠0 م8١/8/١115 قفاوملا

 «نرس سس دحتلا مكتاظفاحم يفتاي دلبلا عم قيسنتلاو ٠٠ هيف دروام نأشب مزليام ذاختأ نيجأر

 راريتلل !دانعما ةيدلبلا مسأب تاي دابلا دودح نمض ةمقاولا ةلجسملا ريغ ىضار الا ةفاك ليجستو

 ري دقتلا مم ١57١ ٠٠ /ةنسل ٠١ مقر نوناقلاو هالعا
1 

 هقفرم ةروصو باتك ةروص / تاقفرملا
 كك سس 0

 لس 77 3 5 درو د د
 1 | 0 : لسا 1 1 ا 3 1

 3 كتسيخوم# أ 2و اتي ني ل يب
 , تروس مل ا ايت سس ا مل 1 ا

 يسسلعمللا مكحلا ريزو / ات 0 0
 ١ | 3 نيا / نول هنم ا
 نا ةريلاو م1110/48/14 رق 8/1/4 مكباتك/ ةلودلا ىروش سلجم / لدعلا ةرازو 7

 1 ر روك ذحلأ رارقلا هاا مقرما! ةلو دلا ىروش سلجم رارق
, 

 تفل اوتار ةرازولا هذيد ىلا درتمل ١150/8/١5 يف١11/ ه8 ,مقرملا

 سس سس سس سير أك عن يلتيملا ةتمجل ارم دلع انلثمم ىلا أهنم ةروصم نوتفسن
 ر سسسي دقتلا مم نول عدم الأب لضفتلل 5 م1 ٠ء/لام/٠٠

 اا لا ةارولا "وو ,رسلجم رارق ىلا مكريشت / ةيلولأق|| نوعرشلا / فجنلا ةظفاحم

 دقتلا 4

 5 / لانم



 راوسستس سس سقلا

 ينسف ( 4917 ) مقرملا ةروثلا ة دايق سلجم رارق رسيسفت نع سلجملا ىأر ل دحلا ةرازو حصضوتست
 يسسف( 7؟١ ]رو 117١/9١/94 يف( 51 ) ةمقرملا ىرخ الا تابار قنأو :«ع0 615

 يسسسسق[ 66 )و8إأا 48 يش[ )و يف( ؟7 )رو 6/14

 ةقلعتملا ىراقعلا ليجستلا ةيري دم نيبو فجدلا ةظفاحم نيب ىأرلا يف فالخلا مسحب 5

 ها سويط عير اشملا دسيفت فدهب « فجدلا ةئي دم روس جر اخ ةغقاولا ةدرصلا ةيريمالا يضار الاب
 ةماعلا ىراقدلا ليجستلا ةيريد» ىار دي"وت اهنا ,٠ لدعلا ةرازو ' يف ةيئوناقلا ةرثا دلا ىرتو

 قسمسلادانم نم ةيلاخلا ةلبسملا ريغ ضارالا ليجستب يضقي امكح نمضتتال ةروكذملا تارارقلا نأ نم

 بسلط نأف هيطو ددسجملا ليجستلا تاءاربا نه *انثتساةسي دلبلا و! ةيهلاملا ةرازو مسسأب كيلمتلا

 عميرشت را دصتسا ديثوتو يعيرشت لخدت ىلا ج اتحي فبدلا ةظفاحم باتكب قلعتملا يلحملا مكحلا ةرازو

 .دارسفالاو ةلودلا قيقح ىط اظافح يئاضقلا نعلجلل عمضختةؤسسيم.,تأءارج اب ةلاحلا جلاعي

 يبو ميسي

 ,ارسق نا نسم فجنلا ةيظفاحم ديوت اهدا ىلحملا مكحلا ةرازوب ةسينوناقلا ةرثادلا ىرت امنيب

 كسيلمتلا قطاس ةسفاك يف ةلجسملا وبيغ يضارالا رابتعاب ىضق 15319 ةدسل ( 491 ) ةروثلا ة دايق سلوم

 مسيسارم ءارج.ال ةجاح نو د ةسفؤرص ةسيريم ١ يضارا كيطتلاب ةروقلا ة دايقسلجم تارارق !عداشب ةر داصلاو

 ٠ ىرخا

 يسضارالا وسبتع ب ناب يسضقي 11714 ةدسل ( 417 ) مقرملا ةروثلا ة دايق سلجم رارق نا ثيح

 يسسسف ار كيلمتلاب ةروخلا ة داسيق سلجم تارارقاغسأمشب ةر فاصل اوكيلتلا قطانم ةفاك يف ةلجسلا ريغ

 رودسسلا دييشتنب اوماق نب ذلا صاخشالا هاطساب اهيط زواجتملا ماسقالا ليجستو ةفرص ةسيريما

 ٠ ىرخأ مسيساوم كيا ”ارج- ال ةسجءاحج نود نويعرشلا مهوتئرول وا !جيط

 مئيصني كيلمتلاب ةروكلا ة دايقسلجم تارارق !وبأشي ةر داصلاوكيلمتلا قطان ب دوصشلا نا ثيحو
 نسسييمقرملا ةروثلا ة دايق سلجم ىرارق ىلا ! داسسسا تاي دلبلا دو دح نمض ةعقاولا يضار الا ميدج ىلا

 ٠ يلاوتلا ىلع 1979و ١5 7؟ يىتنسل(018 و711)

 ماسسع مكديي ءاج دق 15153 ةلسل| 517 ) مقرملا ةروثلا ة دايق سلجم ,ارق نا ثيحو

 ةسسسسيريبم١ يسفارا كسيطتلا قطانم نمض ةمقاولا ةلجسلا ريف يضار الا عيمج رسبتع اف

 هةغقص

 دس )١377 ةسدسلا 9 ) مقر ىراقعلا لسيجستلا نوباق نسم ( 7 )ةدطلا نا ثيحو

 ةسسيلاملا ةرازو ناو ةسلو دلا يلا اهقوقح عيمج راسه ةبقرر دوغ ةفرصلا ةسيريم الا مضاء الا تيتا

 هاهول ةيلامملاةِهذلا لثمت



 تادسحولا كلمتب دضق دق ١47٠ ةنسلا 8١ )مقر نوئاقلا نم ىارالا ة داسملا نا ثيحو
 كسل ذل ةسي دلبلا دو دحلا نمض ةصعقأولا ةسفرصلا ةسيريمالا يضارالا ( تاي دلبلا ) ةسيرادالا
 ةسسبعكولم 68 ةنسل ( 137 ) مقرملا ةروسثلا ة دايق سلجم رارق يف !هيلا :اشملا يسفر الأرسبتع]
 اسوي دئط توفل ددجملا ليجستلا تاءارجا ىلا ةجاحلا نود «ن.!.ب دلبلا ىلا نوناقلا مكحي

00 0 
 ىسسلا !داتسا ةفرصلا ةسيريمالا يسضارالا نم ربتعت اهنع حسضوتسملا يسب الا نا ثيحو 0
 ٠ مدسلقاط

 كياتلا قسطام دو دسح نسمض ةعقاولا ةلجسلا ريغ يسفارالا نإسلجملا ىرنسي اذل
 ةبسفرص ةيريما يضارارسبتعت «ء كسيطتملاب ةروسفلا ة دابق سلجم نسع تأر ارق اهبأشب ةر داسصلا
 نوسسن اق يف اسهيط صوسصنلا د دسجملا ليجستلا تاءارجا اهيط ىرست الو ( ةسلو دلل ةكولمم )
 مس سكأحملا ةسعجارم اهتي دئاعب يس دي نسملو 197١ ةنسل( ؟* ) مقر ىراقعلا ليجستلا
 9١849 ةسسنسلا ؟9ال )مقر ةروسسقلا ة داسسيق سلجم راوسق مائح اال اقف هقوقح تاسبث ال
 © سس سل لس 7 أ

 0 ل ل ا

 فض



 بتييصترلا نكسعرلا يللا ب

 ما 149 /ثكرلا : خبر اتلا

 7 مرتحملا نامعنلا زيزع:قتفزلا/ تبوكلاظفاحم /ديسلا

 5 ةيئارعلا ةيروهمجلا

 ه6 دعبو امارتحاو ةيحت

 ثيوكلا ةنيدعب لمعلل تقحتلا 6 ئرومحلا سوي تاكرب دمحم لواقملا نحن

 لست ل يدب ادهش تدون الو م ا!؟طار/ارا خيرات ذنم هايملاتايفلت مالصا عورشمب

 حت ركلا ليان قناني فاكس ءايكلا تايقلت فاياي مرفأ تيدحترادلا كيلوا ذنب

 (تيو5لا ىراجمو ءام ةيريدم )ىراجملاو هايملل ةماعلا ةأعنملا نيبو ائنيب دقعلا بسح

 ٠ هيط قفرملا

 0 ايس ةرشع ف ةرايس ردع ةقض لمعتسن اننوكل ارظنو

 ناك كار اعلا هده ا فوعو هن نوفل ف ةارمو ىسننبسو ةرادالاب ةعاخ ساو انساتا
 تس نمو ا وتل دقفب تارايسلا ريجأتل مرك ىفطمم ةس.“وم نم اهراجتتسا مت

 راجيا كيلا ةققاردلاب مكنلا جرب ع رطقلا همم قيتعاقلاو ةكوملا حام راق
 ءادا نسم نكمتن ىتحلذو لواقملا باح ىلا ةروكذملا تارايسلا ليوحتل ةمتخملا تاهجلل
 ميلا ذيل لمعلا نعقوتلا وعز اكيلع نقلملا انيشاو

 تكدر نأ سنفلا يلونلا نيلت از كراع نحرك و اوبل نةحيزكاو
 ٠ امئاد ريخلا هيف أه ىلا

 لواقملا ١ 0 يبل

 ىرومحلا فيبوي تاكرب 2
 ّ ا

 اير 0 : تاقفرم

 يسيرل نص 2 عسل

  0نر هيب 0١

 هامل ءروط
 فكرك كاسم شم انف ا

 (80) مقر ةقيثو 59



 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةسيمسيقا رعلا ةييرويمجلا

 ضرهتتت قرع ةهكرو

 نسمالا ةضبي نه رمىسلا

 لوهمتلابب_ حاسمس م م

5 5 
 7 , هرابسلا دوقب ىذلا ( همص_عج2 هن اكرع رك ) ديسد عمسي

 1 8 هكرش ىلا بوسنملا ( ن”يررووس بميل») عون (للر 03064 51) ةمقرملا
 حجسلصت ضارغلال تبوكلا ةظفاحم يراجهو *ام ةيريدم عم هدقاعتملا رابدلا

 او9ءراارالا نه ةروصحملا هرتفلل تيوكلا الئيدم يف لوجتلاب هءابعلا بيباتا

 ٠ 1ك ةياسغل

 2 رسايدتتلا عسف

 ب ١15"

47 



 مع ممل مع نع جب دمع دع ع يع يع ا نبع يع ايل يع عب اييخا

 49. /1؟/# : هخيرأت

 تيوكلا ةظفاحم / ىلا

 ءاريهجلا ءاضق ةيماقمعاق نم

 فسلخ عقت ةيراجت تالحم دجوت هنأب ةينمألا ةزهجألا نم تامولعم ائي دل ترفوت
 تاوداو ةيقابرنيك ةريجأو ةشيقأو ةيفا ذغ تاوم ىلظ فودمد ةينواوتلا ةاربجلا ةضيسيعتج

 كلت ضرعش ةيشخو ايلاح تيوكلا ةظفاحم جراخ صاخشأل دوعت ادج ةريبك دا دعأب ةيطايتحا

 بجومب داوملا كلت مالتسال ةراجتلا ةرازو لثمم ةحتافمب مكلضغت ىس جري . ةقرسلل داوملا

 يبسسعشلا شيجلاو ةطرشلاو تارباخملاو نمألاو ةراجتلا ةرازو نم ضرغلا !ذبسل فلؤت ةنجل
 ابيبلع ظافحلاب يبعشلا شيجلل ثلاثلا لباب عطاق فيلكت مت داوملا كلت نأب املع
 نسوي هفحلا عيش انك الما عالتيسطالاب لكئيسسمفتلل

 ىسسوم قدذدبم

 هارسبهجلا ماقمئاق ا

 (1) مفر ةقيثو 11



 مكحول ةححتمرلا اللا" سب

 اك لا هاا يمص مالا كلا ى وتجلا

 ١ الد كل ىدامص 1١ ؛يرجبلا خيراتلا

 شا | ا ا يداليملا خيراتلا

 : م[إ : .
 هي ِس ١ ةرازو

 تيوكلا عرف

 ,تيوكلا ةظفاحم يف شيتفتلاو هرطيسلا طاقن

 ةاومو علبسبسس سم 6
 هم مم

 ءاطعا انفقوا دقف هاندا هجردملا عئسلاو داوملل هنودلا رئاود ةجاح ىلع ١ءانب

 تاسخظفاحملا هاجتأب تيركلا ةظفاحم نم داوملا هذه لئال صاخلا عالعقلا تاقفاوملا

 )٠ اهعاجحاو اهعاوشا ةفاكب تاراطالا .

 اهماجحأو اهعارثأ ةفاكلو هقاع او هلئاسلا تايراطبلا '؟ .

 ٠٠ هداملا هذه عينصتب قلحتيام لكو ماخلا داوملاو :رينملالا حئافصر عطاقم .

 .اهماونا ةفاكلو فتاوولل كلذك لمحتست يثلاو هيئابرهكلا تارياوناو تالبيلا (١

 نك مس مقر ةنايثو



 ىلعلا مكحلا ةرازو

 تيوكلا ةظئاحم

 ظسفاحملا بتكم
 ؟ ام رب عراب ىدبلا

 ه1 05 خيراتلا

 ماؤك١ 11
 ةقظفاحملا ىراجمو *ام ةيريدم | لل

 بساط [] موضولا
 مس و سس سس سا

 كدسسعمتم ىرومحلا فسوي تاكرب دمحم لواقملا بلط ةروص اأاسيط

 ف ريدقتلا عم 2, امنلبق نم بسانملا ءارجالا ذاسغختا ةبغب

 *؟أ ديلا «اضق ماقمئاذ ؛ تاقفرملا

 53 . بلط ةروص
00 

 هنم 2 / دجام

 (8) مقر ةقيثو 1



 ميخحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةسيكقا [ هسب ديلا

 ضرعت ضرع ةقرو

 نسممالا ةيسميب نسم مىلا

 لوسسسحتلابب حاسصس مم

 هت 8 .. ا
 ةرايسلا دوقي ىذلا ؛( حبر تشع ( ريوس ١) ) ديسلل حافسبب

 ةطكرث نلا بوسلملا |[ مول ع ا645) عوص همد 3/ ذا [) همقرملا
0 

 حالصت نارغال تيوكلا ةظفاحم ىراحمو ءام ةيريدم عم هدقاعتملا راثدلا

 191./ا١رما9 نم هةروصتملا ةهركقلل تيوكلا ةئيدم يف لوجتلاب هايملا بيبانا

 01 ةياضل

 مةغ6ءم رسسسبب دك لا عب

« 

 0 : هءثما ء عا

 ل ا
 ديدقلا نيسسمع سسلع

 هيرطقلا هدابقلا وضع

558 



 ميحرلا نمحرلا ةسسللا ممم سس سانا

 هسيقارعلا هيروهمجلا

 7 ةدجتحتتكلا ىرلللاو هعارزلا ةرازو
 ١1١ رييجح ٠ خيه اتلا تس سيلا يرو ةعارز عرش

 : قس-فأاويلا

 ١مل م

 ١ مكحل ةرازو ل
 يك ظفاحملا ديسلا بتكم / تيوكلا ةظفاحم / ىلا
 هدراولا |] 0

 ؟يلمححإ / دسلا | . :

 39 هما نإ دب خيراتلا ؛ :
 هش كبطل قا عنا : يلي امب مكملع دون 11/52/.199 يف مما مقرملا مكباتك

 ةسسفظفاحم ىف هدوجوملا راقبالا ةفاك حب ذ بجاوب تفلك ىرلاو هعارزلا ةرازو نأ ١)

 هس يهرطقلا هدايقلا وضع ديجملا نسح ىلع لضانملا قيمرلا لبف نم تيوكلا

 تاففناحم ىلا اهلاقتنا نم انوخو تيوكلا ةظفاحم ىف هنطوتو هرطخ ضاره دوجوب
 يسسسسف رظنلا رذتعن هيطو ناسنالا عم كرتشم شارمالا هذه نمو « ىرخالا رطفلا
 . حبذلا ةبطع ليج اتب نابلالل هيتبوكلا هكرشلا بلط

 هسسيجوت ىلع *أنب 11١/.1/١41م يف ىرلاو هعارزلا ريزو ديسلا لبق نم انغلب 1
 عرسس اب بجاولا زاجناو حيذلا ةيطع ةعباتمب *ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا ديسلا
 نكمم تقو
 : نجوا طمس الط ن1[ ضسختملا

 0-5505 1 ع
ْ 0 
 نيسح رصان هللا دبع . د 1

 عريف تيم وما دا ا 000

 / ىلا هنم هخسن

 (14.) مقر ةقيثو 404
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 سن عع

 يعرلا نسرلا خلا ني

 ههارعلا هيروبمجلا

 ا لا :ددسعلا ادملا ركعلا

 جيب احاع ١ : خيراتلا يىراسيملاو ءاملل ةماعلا هأشنملا

 تيوكلا ىراجمو ءام ةيريدم

 ىلحملا مكحعلا ةدازد ا م ري : ( هيحصل ا اعلا ريدعملا بتكم
 تيوكلا هلق انمق ا

 ةدرأولا ١ 59 1 ا

 0 ب ددعلا | ظفاحملا ديسلا بتكم /تيوكلا ةظفاحم ىلا

 !! هير ١7 هياز_ ١

 زوااسد-هت مم

 نم دارفأ ضعب زواجت لوح ثلاثلا قليفلا ةحتافم ىلع هقفاوملاب لضفتلا ىجري

 نسي دعلا عم هالطأ هطحملا ىلا: ايماكاعا ضرتفل "ايط قفرتلا يرقتلاب هجردتلا

 -:تانقفرملا

 د ريرقت /)

 ام
3 

 ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل /ماعلا ريدملا ديلا بتكم / ىراجملاو *املل هءاعلا ءأشنملا

 ريدقتلا عم عالطالل /ريدملا ديسلا بتك» /تيوكلا ىراجمو ءام ةيريدم

 هرادالا

 هرابضالا

 0ع 2 ٠ ) مقر ةشينو



 ىلدملا مكحلا ةرازو
 تيوكلا ةطفاحم

 فاكس ةدسلا

 ه1 47 خيراتلا

 اة :
 م / ١ 7/ ىف تيوكلا ةحص ةركاد ْغّإ لأ

 ةمبم ليهست [] حوضولا
 ميا مم مع ع يع بل يي يسيل با

 م1471 يس دسف +65 مس كباتك

 رسمأ رادصا بلطتي ةزهجألا لقن عوضوم نأب نيبن نأ دو

 مسسا ركذو اهدوجو لحمو اهلقن ةيولطملا ةزهجألا دعو عون هيف نيبي ىرازو
 ةيعيرطقلا ة:ىايقلا وقم قيفرلا ةقفاوم قيسفرتو ايل ةلئاقلا ةيلآلاو لوسنلا

 اي ا ا دبعلا مذلاب

 نامونلا حلاص زيزع

 بمن

 حلاص هلل

 ءادنلا ءاضق ماقمتاق

 تيوكلا ظفاحم .و
 24 تن ) ؟سعح

 يس ول ل و سس سمسم دع سس سس ايسيعل مسساء يلسسل سس مص مس ب سس اساس سل



 تيوسكلا ةظفاحم
 همسظاكءاضق ةيماقيئات

 رس يرحل |
00 ١ 

 .٠١ ىذكخش : ددعلا

 ا. صووسللا
 ةيرسسلاتالسارملا / تيوكلا ةظفاحم / ىلا

 تاسيولعف /م

 ., ةيلاتلا ةلاحلا حرطن نينطاوملل انت الباقم لالخ نم
 ءاباآلا ناو مهئابال دوعت ةيراجت نزاخمو لاحم مهل صاخشا كلانه ١-

 دلصصقب مل 4 ماع بآ نم يناثلا لبق رفسلا ببسب تيوكلا جراخ ايلاح
 هيمسسر تالاكو مهيدل الثم نيغلابلا "انبالا ناو ضرملاوا جالعلا
 ةزرسهجا١ ناو مهعابآ نع ةباين ةيراجتلا تافرصتلاو لامعالا ةسر امعب ةقباس
 ابباحصا ناو دادغب ىلا داوملا هذه لقنب ترشاب ةراجتلا ةرازو
 دصقب نزاخملاو لاحملا هذه مهميلسست نوستليو كل ذ ىلع نوضرتعي
 . ىراجتلا لمعلا ةسرامم

 ابعيبو تارايسل ا عيزوت» كيروت سر امت تاكرسشو تاسسوم كلانه -؟
 ةراسجتلا ةرازو لثمم مايق تاكرشلاو تاسسوملا هذه بلطت نينطاوملل
 يمسرلا ةكرشلاوا ةسسوملا لثمم دي دحتل تيوكلا رورم ةيري دم ةحت افمب
 . ايمسر هعم لماعتلا ضرغل

 1 ريضي دقتلاعس عالطالاب لفضفتلل

 هيقرم ى ادهم
0 / 0 

 «.ىييكير ع رب“ 0 / ١ 7 27 ١
0 

 (17) مقر ةقيدو



 ش 0 |
 0 0 لا

00 
١ 

2-6 

 عمد ( 4) مط درعاع ب وسوعلا ا د

 ( قتلا راسم )ل مصارع مام لير زو ا ( ١ يلم نس
 دلو ويحمل او "ولو يور( تاو لمعلا سا 4

 2 تيزرإ بأ حو تلا رص كم م كرا حد ميل

3 
0 

 سحق ياس هس أ ارا ا

 رافال د ديو بال ىروواملا م مارال يب كيل

 هسفا تلا ورعب ءمتو هد كما تناول مر

1 9 28 
 ا 0 ة ترو ىلع 5

 50 ظ . مدرصللاء م شلا وس
7 

7 

 5 ع اممم دصيصتبللا
 ١ مث<: ل / ددعتا ا

 ١ 00-2 ١ / ذعر هن انا 1 جم و 3 ا تري ا تا تب

0 

 ا دس مم 8

 0 5 تك اذصمر جف تا 9 مكرم عند

00 عيزرص 4 ١
بحلم مات 

تناقإل 
رام عد 

 مجم ي

 4 ١

 يستواو ايرع# دعو
 هدد

 كو 520

ْ 
 ههيسم رب لوو 5

 دع تح
 سس ل يحترم 0 نم

 ل
 تا

- 

 كين أد

 2 مقر ةقيذو



 358 الالووأا) مل الأ ىعسوبلا نيسحاسْع

5 
 5 لا و تافاق لعثو

 , ميسر اك ور نس دوما ل « همس < رم نير با نرتوقل ا ند مر

0 

 ََ 0006 ندعو هزار يو هررل ةلارلا هتيوعت كلل او روبع ماانلاو
2 

 . كارب امر ركل ارو ا روحا يح مط 0 1 ل
 م

 رويسسمم رم 6 > ١( هم /ا/ 2 0 م امرضعلا مت دب يحد

 يامل ا ا 9 1 0 ب اكل ١ ل ل رشي انو عسل

 6 د 2 ١ 3 - هب ٍ ِ 0 :

 وسل م 3 ر يا 2 ردك 0 <07 5 نلت“ وج ثد زها رتب ميم يسع

 / ١ 9 , و 34 0 0

 <ء.ناكظ ل أد اك ] ياعم اماأع |[ مع 2 5 ١ روحك
 مسوي

 لي

-4 
 0 : 0 5 دي |

 ١  5 0 7 7ب 22

 علا د ام 0 6-0 1 ام | رجب عر 7 مل | «هةريكم 1 ل م

 ا : : ل سس :

 2 , لا هلم لل ص رام راع مآ 0 6 اذني 11 6 هلأ

 1 م 00 7
 - ا

3 : . 
0_0 : 

 0 , 4 حا

 ى لو

 مر 16١ 5ما4ئ5 م مكعمارألا5 هععاع# 1 عمحمو ةيسارفاو و اعيبلا ٠ تيكام اقام كيئوفلل

 و ووجود دو 2401419 11 الل ل ل ااا 0 لا اا ل

 ا 1 ذأ انا ل يل :سكاف . تيوط ؟؟ذ؟ا نسكت 7مل ثار
 تيركحلا ةلرد - دهم ءاقص 555 :دسبرب لودنس - عمال 126 كدعما 13007 + عاخاع نع اناليغلا

 (1415) مقر ةقيثو
00 



 ةيقارعلا ةيعمجلا
 تاسساحلا مولعل

 . ةيئارفعزلا ( ؟85.51) ب. ص

 ةيمارعلا ةيووهمجلا د دادنب

 1م 177
 م0 011810718 5 للا 8 ( 155 )

 عمات طماط - 1عفم
281413214 29044 801 .2,0 

 ...... ةدعلا

 ميج م حك 42... خوراتلا

30 3 
1 ١ 

 * بهن 1 1 يمس اع |

 مم بانا
 0-0 ٍ سم عم او 1 0

 ا _رييشسشسشس٠سس ىلا جل دمي

 ثا 2

 ك0

 مسلسل ب

 يمدح

 هب

 ١ ةريم ومص

 تيوكلا د ل هيدا

 , تابحتلا بيطا مككادهأب انتيهمجل ةيرادالا ةثيهلا فرشتت
 يبعشثلاو يشهملا ميظنتلل يزكرملا بتكملا باتك ىلا ةراشالابو

 . ١؟9+/ا١/ يف 1١917 /5" مقربلا

 رقم درجبىسنويب دكومدم دكار ديسلا انكثيعمج ضع فيئثكشت ىرقش

 ررغكرملا ىلا اهئادجوم لقنو " ةيتيوكلا يلالا بساحلا ةيعمج "

 المعرف ةروكذمبلا ةيعبجلا رابكثعاو ؛ دادغب يف انتيعيمبل يسيئرلا

  تاسبساحلا مولعمل ةيقارعلا ةيمدبجلا " ما تيوكلا يف انتيمدجل

 انتقم اسيفر سنوي كومدم فشار كيسلا ةيصستو . " تيوكلا عرف

 . هل ةيرادالا ةشبهلا تاباخكنا مارجا نيحل عرفلل

 ي## _ _-_-- هنن ١ خا لبلبدبلي

 زم“ 0 هج اس سا

 تل

 ملابصلا باهولا كبع كامع .د لع

 ةيعمجلا سيكر

 ىلا هئه هخسنم

 يسمسيبرعملا ثعبلا بزحل يبعشلاو ينهملا ميظنتلل يزمتملا بتكملا -

 رييدقتلا عم . هالعا مكباتك ىلا ةراشا  يكارتشالا

 رسيدقتلا عم . ةيملعلا تايعمجلل ىلعالاسلبملا

 يف تايوتحملا لقنو درجلاةيلمع ءارجال سنوي دنومحم دكار كيسفا .

 ريدقتلا عم . ةئكمم ةرثف عرسأ

 ةرداصلا بتكلا ةفلم

 (15) مقر ةقيثو 40



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 21 ١
 ا : يرسجهلا ميراتلا ةيبذارعلا ةبروهمجلا

 ©'ر ١ يل ح .: يداليبملا خايراتلا ةراجتلا ةرازو
 كهنمنعمهبت ددعلا ”ةسسيوتلا عرف
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 ةيفقارعلا ةيروبمجلا
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 ةيسنجلا تاءادتعالاو تاقرسلا

 دارفأو ًاطابضو ًادونج شيجلا دارفأ قياستو مشاغلا ىقارعلا لالتحالا لظ ىف تيوكلا نع نامألاو نمألا باغ
 ةقرسو تزاخملاو تالحملا رسكو بهذلا بهنو تويبلا بلس ىف ىبعشلا شيجلا تاعامج مهعمو ةطرشلا

 نم ةفيعضلا سوفنلا ىوذ ضعب كراش ماظنلاو نمألا بايغ ىفو مهنيعأ مامأ هنوري ءىيش لكو تارايسلا

 . ةئيشملا مهلاعفأ ىف نييقارعلا نيميقملا

 برعلا ضارعأ - ضارعألا ىلإ تدتما اهنكلو - اهبهنو لاومألا ةقرس دودح دنع تاكاهتنالا فقوتت مو

 . ةنايد وأ قالخأ وأ ميقل ةاعارم نودو حالسلا ديدهت تحت نيملسملا

 كاهتناو ضارعألا باصتغا نع عمسن مل اننكلو ةلتحملا ىضارألا ىف ليئارسإ تاسرامم نع انعمس دقو

 ىنزي وأ ملسملا قرسي الف نيدلا نع نوجراخو ةرفك مبنإ - نوملسمو برع مه نمم كلذ نوكي فيكف  اهتمرح

 نا ولو

 ملسملا لك لحأ قارعلا ماظن نأ ىسني ال ملاعلا لظيسو ةميثللا لاعفألا كلت ىلع ًادهاش خيراتلا ىقبيسو

 . هلامو هضرعو همد ملسملا ىلع
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 ةيسنجلا تاءادتعإلاو تاقرسلا

 شيجلاو ىروهمجلا سرح لا ىبستنم فقوت ةرورضب ديجملا نسح ىلع تاهيجوت
 رانلا قالطإ ولو ىتح عدرلا مادختتسا ةروورضو تابرعلاو ىوالحملا ةقرس نم ىبعشلا

 . عدتري نم ىلع

 ىدل نمألاو رارقتسالا حور ةعاشإل وطسلاو ةقرسلا تالاح عنمل تايرودلا فيثكت

 . نيميقملاو نيتيوكلا

 دنع دونمجلاو طابضلا لبق تارايسلاو ةفلتخملا داوملا ةقرسو بلج مدعب تاهبجوت
 . قارعلا ىلإ مهتدوع
 نع تيوكلاب ىكارتشالا ىبرعلا ثعبلا برحل نادوسلا ةمظنم ةدايق نم نمأ ريرقت

 . ةقرسم ثداوح

 . هتايوتحم ةقرسو لحم رسكب نيماظن دونج ةسمخ مايق

 . هتايوتحم نوقرسيو ًالزنم نومحتقي ىبعشلا شيلا ىف دونج ثالث
 . هئورتشي ام نمث عفد نيقارعلا دونحلا ضفر

 ةيئاذغلا داوملاو تاكرشلا باحصأو خويشلا رود اوقرس نينيطسلفلا نأ تامولعم

 . ءادوسلا قوس ىف اهيف نورجاتيو نزاخملاب

 مهتيامح مهعمو قاوسألا ىلإ طابضلا لوزنو تارمملاو عراوشلا شارتفا تالالدلا مايق
 . دونجا نم

 . تيوكلا نم اهب جورخلل بصنلا كئابس عمجب نينيطسلفلا مايق نع تامولعم
 . تيوكلاب عراوشلا ةفصرأ ىلع عئاضبلا عيبب ةيقارعلا تالالدلا مايق

 : ىلاتلاك تيوكلا ىف نمألا مادعنا نع ةمظنملل ريرقت

 . تاينيطسلفلا نم ءاسنلاو تايتفلا ضارعأ كته تايلمع ةدايز #

 . ةيقارعلا ةيركسعلا تارابختسالا عم نينيطسلفلا نم ددع طروت #

 ىلإ مهسفن نيضرعم ةيلام غلابم ريظن ةيتيوكلا ةمواقملا عم لمعلا ضعبلا لوبق *
 .رطاخملا

 . نيئيطسلفلا نيب ىسنجلا ذوذشلا راشتنا نع ةمظنملل ريرقت

 رصان دمحم ةكرش ىف اهدجاوت ءانثأ دادغب ىف ادئليزوين ةرافسل ةعبات ةرايس ةقرس

 . تيوكلاب رياسلا

 . خويشلا بيلج زكرمب ىقارع طباض لبق نم خويشلا بيلج ةمظنمل لماك درج

 , تارباخملا زاهج ريدم ةطقفاومب الإ راطملا نم ةزهجأ ىأ لقنب حامسلا مدع
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 بنجتو ىتوناقلا لماعتلاو ةهازنلاو ةفعلاب ىلحتلا ةرورضل ةيلخادلا ةرازو نم ميمعت

 . ىواشرلاو ايادهلا لوبق

 قالطإو اهضعب عم تايرودلا نواعتب تالحملا ةقرسب ةدجنلا ةطرش مايق ةرهاظ

 , ةقرسلا تالاح مامتا دعب ءاوطلا ىف ةيرانلا ةريعألا

 ١!و40 ما

 ١م144١

 ١049/1 . ةيتيوك تاكلتمم ةقرس

 ل ةوقب ىلدبعلاو عالطملا نيب قيرطلا ىف ةيندملا تارايسلا بلسب نييركسعلا مايق
 . ليللا فصتتم دعب حالسلا

 لح ىف ةعدوملا لاومألا ف فرصتلا ىلع ةقفاوملل ىنيطسلف نطاوم نم ةمدقم ةضيرع

 ال لحملا تايوتحم نأ ديؤت تادنتسم ميدقتل ةينورتكلالا ءارهجلا ءاوضأ ةسسؤم

 . رباجلا دمحألا ةرينم ةخيشلا ىلإ دوعت

1440 / 

 تالواقملل ةدوعو ىماطقلا ةكرش ف كيرشلا بفسوي ينسج لاح و مدقم بلط

 . حابصلا ىلعلا ملاس اهيف كراشي ناك ىتلا ةصحلا فصن دادرتسا اهيف بلطي
 م/م ٠/144

 . ةيتيوك ةديس نم سديسرم ةرايس ةقرسب ىقارع تارباخت طباض مايق

 اوبكترإ نيذلا نييركسعلا ىلع ضبقلل قطانملا نمض ةيلآو هلجار زرافم ليكشت

 . باصتغألاو بيلستلا ثداوح

 اؤوؤ١ م١٠٠6 مالا

 1140 م11

40/111 

١440/1/1 

١440 11/1 

1144011 

١140/11/1 

 . لزانملا شيتفت ةجحبو نيب ركسعلا لبق نم ةقرس ثداوح ثودح

 . تارم ةدع هلزنم ةقرسب نييقارعلا مايق نم ىنيطسلف نطاوم ىوكش

 . هتيب ةقرس لوح نطاوم نم ةركذم

 ةقرسب ةيقارعلا تارباخملا نم صاخسشأ 0 مايق نم اضر مولغ ىسيع نطاوملا ىوكش
 :ةلزلم لاذ نم تارايش

 ةقرسو دمحأ ىحبص ناندع نطاوملا ديدهت نأشب ىنيطسلفلا طابترالا بتكم نم

 . هترايس

 تويبلا ةقرسب نوموقي ةيركسعلا تالدبلا نوسبلي ةانج ثالث ىلع ضبقلا ةلواح
 . ءاسئلا باصتغاو ةفرغ ىف ةلئاعلا زاجتحاو

 ما ١١/1440

١/1 

 ل . ددهو هترايس تقرس نطاوم نم غالب

 040 ىف باصتغاو ةقرس مئارج ةدع ىف مهيلع ضبقلا مت نيذلا نيمرجملا عم قيقحتلا

 .تيوكلا ةظفاحم

 . اهعيب ضرغل اهعيمجت مت ىتلا تارايسلا ءازجأ كيكفتب دونجلا مايق
 ريصم نع لاؤسو ةيقارعلا ةراغسلا ةطساوب حابصلا ةلئاعل ةلوقنملا لاومألا درج ةنحلل

 . اهبحس مت حابصلا ةرسأل نيتدئاع نيترايس

 . نينيطسلفلاو نييقارعلا نيب ةيمارغ تاقالع نم ىنيطسلف ىوكش

 ثداوح ىبكترم لع ضبقلاب اهمايقل ةطرشلاو تارباخملا زاهج ريدم ركش
 . ةقرسلاو باصتغألا

 م 11

١44/7 

 4١ !١ را /و

 ١و ١4/ا + /اب/
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 . تيوكلاب

 ىلع عيقوتلا ىلع هرابجإو ةبرضو رفخملا ىف هيلع ضبقلا نم ىنيطسلف نطاوم ىوكش
 . ةيقارعلا تاوقلا عم نواعتلاب دهعت

 . تيوكلل تدرو ىتلا لميسكافلا ةزهجأو تاعباطلاو خاسنتسألا ةزهجأ ةرداصم

 اهنأ ىلع ءارهجلا ىفشتسم ىف ةدوجوم ةلجع بحس تيوكلا ةحص ةرئاد بلط

 . ةظفاحملا ىف ةدوجوملا تارايسلا نمض

 . بادألاب ةلخملا لامعألاو هرفنلا ةقطنمب طابترألا بتكم لمع نع ريرقت

 . (ءادوس سرباك) ءارهجلا ىفشتسم ىف ةدوجوملا ةلجعلا ميلست بولطم

 . هتايوتحم لقنو ةاكزلا تيب ماحتقاب نييركسع مايق
 . اهب ةدافتسالل هرهجلا ةقطنم ىف ةيئاذغ داوم اهب ىتلا تالحملا حتفب حارتقإ

 . نيفظوملا ناويد ىف دادغب ىلإ اهليحرت لجأت ىتلا داوملا ةقرس

 حابصلا دحألا دهف خيشلل ةصاخ ةيانب نع تامولعم
 ةمئاع معاطمك لمعتست ةريغص نفس 4 ىلع ديلا عضوب ىقارعلا شيجلا مايق
 . ةيرحبلا تالحرلاو

 . خويشلاب ثيوكلا ةحص ةرئاد تارايس نم ددع ةقرس

 . هترايس ىلع ءاليتسالاو هديدهتب نييقارعلا دونجا مايقب ىتيوك نطاوم نم ىوكش

 . نكسم ةقرس نع غالب

 اهيف نكسي ناك ةرامع ماحتقاب ثماق ةيركسع ةوق نع ثعبلا بزحل ريصن نم ريرقت
 . هتقش تايوتحم ىلع ءاليتسالاو

 ةباصإو رانلا قال'إو ةيركسع تالدب نودتري صاخشأ لبق نم ىقارع لزنم ةقرس

 . ىران رايعب ناكسلا دحأ

 . 1581/1 /11/ تاراغ دعب ةينيومتلا داوملا ةقرس
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 ل, نر وير لسكر تا وع ران ريسلاو
 [ رواد يكل بحمل تارك ن2 يوكل

 حبم رت / م 9 َ
 ياو

 هيل ١ رف | هيعهذديُم دف أن حي ٌّملر تبول, يجن
 انذ رف زن ةييرخل تيزلوأركو لحام هيفهر

 تأ و اصْنرلإ فرخ ذيل جرو ود لىلر جبن راوملا تاه د ككاكر لك (زبرك رحب ئ يي نوت ن د

 تاكرو هدنر ظئشم نيم مارمو رثب اهل موسمرل, ا اضر ]وكم و تحمل قصر "اشو تللعل رد اولا

 يما عيا وم يتنم نممر ند هنوؤم ريلرت 'قرقنل , ذهعب '"نافمرل كيه
 رديت امه هيلير ذر س تيه دوس زامل هجربر سايل رع مس يم كاك طن ل لقتس ام
 كك هب وطحر هياكل ,انز منمع اص ةعلعر اسمن واس ت ريم وس وم صر اهينر "ايل كمل و

 للامور نه صورهم ]زر اىهن ج اهسن و سنو تاضإل ىد . شل ز محو هرصول هيلع 414
 نيحب ره ر (اهز لاركو بشتو تب ورهول زانت ريبص لاو جعيلس ركم زلم هلو قطحت 7
 . ة رمل , نم ىسلد مك درو الو و اره ر نم

 تريكال هفركملا , ةفركملا ةررسلاب ر وهللد نملر امر صوت ف 3 درجت عموما
 تعد ايلرابيل سر حف اه ماركس مد ن او هب هلو راو ”) رسيبن يي ارعل

 ا مرقم سس قوكاري © نم لق هفاعر ضر رو رمط ١و2 هفساو كمل 5 يع ام

 0 0 أر هس توجت ْ

 موصل رولز 7200 و
 _ صبعلا نيف كم رمل رودرا هذ دوت ناب روسو اولا :

 هن اموزب جراشل رونعم 00

 | م نجل ليضرل بلور مس

 5 ١ رش خير

 اكك.م/مر مممر 6 / 0 ) رعالل دعا /قر
 ١ هةحنم_وب / ©

0 هيعمل نم يو ةنرعلر رام ١ ومر .وسمرل ,تنمرت نهزاعإ
 

 تقع يل زيان ييجي ءارحزاح لف اكع وكل ق دل تل تاو مياسه هم تن 2

 © هرخ هويبلعت يف قم افنر مايد ب يسب تسنح دنا خلت هل ونعم
 ك0 ب 0فنلر ههاُرتو هيف تر كد ايخ اب ن اع در ؤردم

 ةمدع انوكت ناو جيببكر ذم ارع تمول يي يس ام ل5 نم وع ررر و تكور
 ا درعلو ايدج يح“ هت لواشمل اذه رمق رو برن رم لير هلم

 هل هيو سا م

 0 تا 4 ْ
 هنو تا ري ُ اسوكم,ى وتل ا جرا

 1, 1 هر رسل مادو قكمسلل هريرب جل كي
 كوس 4



 ونيس ( ل رسل هب كلو | لا سس دف

 هع مدرملا تضم كلل عطر 0"

 م3٠“ عصر ب 7 ع سراثلا

 ١ تدر هز قمهاوملا

 ل

 ! د ا
 يلم ل١ ر رس اذ ستخسر ور تحسم

 بلم رام ولعم /6م

 ٠١ه يححر هيرب ا اياب تن دلك تكفر )وك هوانغ تضاثك
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 3 5 2 0 ءرسب دمتتلا
 هى

 ةسطرم ةلأآ فيقع

 رسل ىسسهما 0 ءاسيرست

 خوهستلا يمين + ط 3 سم 5 وم .طمسباض نك فنا عوضوملا

 ( ةردودهس نرخاو لو. اه ةميلاو ا! دك 3 فسحو

 (  قاوسسالا عمبم تاراسص !متضب) 61١ « | تارامجم
 ) ور .ةمهت أ دتبا ةطم.وننم.ةيوناك) ١ هي را نو[ دملاب ةسضور ,ةمهث ! دبا فطوم ةيوزاق ةيسس 4

 1 كوسنيلا
 (ةلااع ةددحاوز 1 دوسقو ةطحس

 0 هيسسك ةيطحم
 3 ةيلق الا نيرا دملا
 ١ ت االاصتالا ةرثأد

 ١ ئفاطملا

 ١ ةسيلو امت ةيعممج
 ١ بياحلا ةيبب ف

 ١ تاصاي ةطحم

 («ةورتم فصححاو) ؟ يىحص فصويتسس
 ١ ةييحص نياوش ةميديقهلا
 ١ ةيهايشد الا تام يخلا ةرارتا

 ١ برشلا هايم ةقبعت ةطحم
 ( كورتعم) ١ تءاذادملا ءالبإ.“ يناطسلا ةرآنا
 1 ا. اه ,يلاخ 1 يل وعسل لإ نو يكس عيمجم

 (.داح عاطق) ) ةيئابربتلا رماعلا ةكرش

 405 )١5( مقر ةقيثو



 2 ترك حلب مس
 5 زها ا وب 0 0

 نارا 00 اع ريع بح
52 

 فاس رض كراسلا

 راك ع انصاعلا 9

 رب
 تكتسولكا اطع /

 ره ابو اج 0 0 ا + اير يسوم 5
 ضد

 0 توابع : ا
. 

 2 3 1 ب

 ا

 يسم جسم

 | زب مع رع هش تا لا ١
 صحا نر( ىادكك ماد امش بسسولل مهواع ترا هرو رع ف ١
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 1 مزحرلا نمحولا هللا مسي
 هيلخادلا ةرازو 4

 ع( ميال هبمعالاو تايم العلا و 1

 520007 م مت اقالع / ددعلا

 هز 11 / لوالا عيبر/ ؟+ خيراتلا

 م1

 0 هسعاقلار ىلا

 ١ : مسهل /م

 لمعلا يف هيولو الاو تايمه الا ةمئاق يك دبملاو ينوناقلا لماعتلاو ةهازنلاو هفملا ر دصتت

 ةهمسم لذل نيالا لل ديك اتلأ ىرج دقو يغاقولاو هنم يئارج الا سوبلا يناديملا

 تاوضامحملا ةلسلسو ريشاسنملاو بتكلا ربعوا هينادهملا تاءاقللا لالخ ةرشابم تاهيجوت

 ناو. عىضوملا اذهب هقلمتملا بئاوجلا ةفاك تطغ يتلا هيرهشلا
 ماسسا هيث ديملا هناصحلا

 خوسسرو قمع ىلع [ضاو لكشبو للدت اهل ىايسالا نم سفنلا حامج حبكو تايرغملا ةفاك

 يديصولا ىلع زكترملا يمويلا 0 لالخ نم متي كلذ: ةمجرتو اهب نامبالاو *ىدابملا

 ' .. تامولعم - دودم سيلو باهيتس الاو

 تاهجلا ن نم هر د اصلا تاديجوتلاو رماوالاو نيناوقلا ةفاك ٌناَف هالعا درو ام ىلا ةفاضاو

 ةصاخو بئاج الا ةفاك عم ىلء انعلا | يف هلادلاو ديدشلا رذحلا بوجو ىلع دك*وت ايلعلا

 نيطولا نثا ضر ان قالزنالا ةينشش ةيش الا ةئاصحلاب ماثلأ م ازتل الآو مهنم نيينسامولب دلا

 ضرخل اهريغر هينم الا ةزهج الا يف ن.ءطاقلا عم هقالع ىا راشتسا نولو احب مهنا ثيح رطخلل

 ةقالعلا هذه تريشتسا ام !ذا يتنأو بعشلاو نطولا نما ب اسح ىلع مهدحلصل اهفيضوت

 لدابتو ةيلماجمو هقادص تاقالع ةماقا وأ ؛يددقنلاو اهنم هينيملا ايادهلا لوبق دح ىلا ةروطتو

 ' , , ىظملا هئايحللاو سسجتلا ىواهم ىلا ضعبلاب مفدت دق تاوهدلا

 ةظمتملا 1 ىوق ةفاكمم انتكرغم يف اهيلع ءادعالا رثاتي يتلا روم الا ةلمج نم ناو

 رارسقتساو هيلغاانلا ةميفلا نثا يه هليمعلاز هيحجرلا ىوقلا نم اهتاوعأو ةيلايربم الاب

 بسسحلا نع مهريبعت قف بصو ه د اهقلاو دئاقلا لوح بعشلا *انبا فافتلاو ينم الا عضولا

 بسلطتي !ذهو *ىدابملاو هزعلاو هماركباو نطولا نععافدلل يلاملا دبادمتس لاو 0

 يسسسسعولا نم هيلاع ةجر د ىلع مهنم | دهاو انزراهجو هيلخادلا ةهبجلا سارح نوكي ن

 اهءاطعاو ةحلاصلا هيقالخ الا ب ذامنلا زيزعتو هيلاضتلا ميقلاو *ىدابملاب قلطملا نامي لاو

 نسييرخالل همش جذاسن اهلعجو قالخلا اهريثاتو اهروطت نمضي ىدلا معدلا نم ديزملا

 ؛اقتلا ةيلمع نأو اميس ال. انزاهج "نبا نيب هيماسلاو هليبنلا ميقلا ةدايسو وسن هادّتاب

 (؟-1)

 5 (14) مقر ةقيثو



 نيل اعلا نم بلطتي كلذ ن اف يب اكرتشلاوأ نكسلا رو دو تار انتل ةسارسإلاو ةيانعلا نينا لالخ. نب نييسخفا ردسسوةلناطبودح د انا لقب اا بناجالا عم انئيهستنم كاكتحاو
 فرسصت ى ال روصتلا ىلع ددسلا بسعتلاو يعولا نم ىلعا هجر د تاالاجملا هذه لثم يف
 ,ن .ديرم الا نم بلطتي امك اهءا دا طباوضو ةيفيظولا هقالعلا قاطن جراخ يبنج الا لبق نم
 00 ءارججاو تايجاولا كه ' لقبي هقلكلا رمانعلار ايتخا يف نيقيفق د اوئوكي نا
 ارم لوح هينم,الا تاسرامسلا 'أرجا عم ثاايرغملا م اما مهفوقوو مهتمه انو مهتفع ىدمل
 يا بجلاولاو ماو دلا تاقوا راش قثح مهتاق النو بجاولل مه'ا دا نسحو مت افرصت
 او و ةمج

 نيم سلا تال يزال تدارك نينا نين: سلا قابلا و
 تاسميلعتلاو رماو الاو نيناوقلا ىلا فلإفم ةئوك ىلا ةفاضا رطقلا يف نيلاعلا بئاج الا نم
 عاضتسا ىذلا انزاهدل اههسوت نا[ اهزيمج بغرن يتلاو دوشنملا ةلاحبلا عم عطاقتي هناف
 يم الأ ةعاشا يف ه*اداو لمعت ةقرشم ةروص مسري نا ةيلضم دوهجبو هيضاملا ةرتفلا ربع
 مصتلاح! لالخ نم مهكحب ضرفتس يثلا :هينوناقلا تايوقملا ىلا ةفاضالاب هاف رارقتس الاو
 نسم ءزج نولمحتي نيرشابملا نيرم الا ن راف انفوفص نيب نم مه درطو هصتخملا مكاحملا ىلا
 اذه يف نيبستنملا ةفاكل هيعوت هطحب مايقلا ررقت هيلع مهيبستنم ةعباتم م مدع يف هيلو*وسملا
 عسم رشابم سامت ىلع اهبجاو نوكي يشلا رصانملا ىلع صاخ لكشب زيكرتلا ىرجيو هاجتالا
 يوتلاو فيقتتلا تالمح نم نيمجلاب 8 اذه ائباتك مكم التسا اردنا: ةساوألا

 3 8 ا هاوتالا اذهب

 لأى
0-2 0 0 

 0 هطرشلا "اول

 دمحم ليلخ نسحملا ديم

 1 7 ا

 عالطالاب لضفتلل ١110/٠١/١7 يش 5 مكياتك / هينوئاقلا / ديالا نيل ا راو

 ..ري دقتلا عم

 , . .ريدقتلا مم ؛ ١ عالط الاب لضفتلل رمالعالاو تاقالملا / هيلخا بلا ةراآزو

 (؟-١؟) : 1 رهام
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 ميحرلا نمع رأأ هبللا ماب

 ل امص ل . سيايجيعسا

 ) _ ع نادل ةحيف املك را نقلا نسال هد سس

 ةيتيوك ناكاتمس ةقرس / عوضوملا
 يع اع ملا ب يح ا عسسل شو عجب لي حسم

 رباع

 ب ماءاشملا ءاول يناثلا حوفلا
 ك1 ند ل ا

 ايل

 2. 1إ/ _/1/نما ر ددعلا

 ؤ*34 . لو نهيررسشت يم + ي الإ ساو

 ل ل ل م .سسقو ى؟ , ةياذال ىرسلا ع نعالا) و نر, ةاشملا ةقرف ةادايق .باتك

 )؟0/15)4.2/9+ يساعد سقو؟ ع ةياغلل وسلا ( نم الار ؟:/ةاشملا ءاول باتكب انيلا غلبملا

 هيبست أملو !.مسقن تادسحولا عطاوق نمض اليل نارايسلاو تويبلا ةقرسب بتارملاو طن ايضلا روعي م اهقب انملع

 نسالا لبق نم ةعباتملاو ديدشتلا بلطت ةصاخ ةقرفلاو ةمعاع يتارعلا سيجلل ةثيس ةعمس نم لامعالا ءذه

 ةيلووصو جاوق الا تارابذتس الا طابضم 'اوللا نم !١ نكر طابض لممتيسو ىياخشالا * وع ةئرعملاج ارابتتس الأو

 2 لعافلا ةيفرحم م بلع فنع *ءرضصقوو يعط اوق نش ى كمي وكم باح قل

 : :احينيبتسو دلما نةج تر اع ناي ١ اوم صتت

45١ 

 -هيأآ 1 ا /5
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 (15) مقر ةقيثو

 :- دعا فاول تلعلا



 لا
 0 ا لن ل

 لذ ١ ل

 يسسسلا

 6 مدد دامس تجسد هلأ

 ةدسح ةارسيسلار ةنيفاتسك )' ئيلا ها ١5139 ر/ؤ مهمر رب. / حست دس سس سير الا

 م هيتس ها امد 17 7 م 1١53 - ما م" - / قس اد اا

 ١110/٠١ /ا) هت هع بب سب تسيوكلاب هطرشلا تاوق ةدايق باتك

 عالطعلا فَ قيرطلا ين ةيبث ثتيأأ ثار ايسلا «برآىستب نييردسملا ندا دل ا زع 0 ابق ةره أذ ةرايخل الا هنو الا يف (تزرب

 يتلارصانعلا ناو ليللا فصتنم دعب نؤكتو حالسلا ةوقأب مسد ايجااعو هس سس شا اهب ةقرسو يسدد يعلو

 ؛«فيثكتو كلذ ب دعب مزذي ام لا بم مشك الل بسس اج الاو ('برسسس تاكل أ 0 اومزا نم مش اهعياست معسل بسسس سمبل

 ٠ 5 م ب ا 2 هني اي هه وي نسا# 1 كا اكلنا ٌقراطل ا ىلع 1 53 ايرو ل

 م

 يزفغلا تاما م مح سس بسسس ملف 1

 يس. كوسه 3 رش لس هيأ سم لاس ج

 7 لا 3202 مه تين ةطتشسسم

 ما لام سس تقل ١ مع سلس كو اه_أ ا 5 ايم دهم ضفقدلاأ م ذاع | مندوب 1 ر:ةسيهوكل م 8 طرشل ٠ ١ تاوق 84 ل! ابق

 عض جلا
 4 (11/) مقر ةقيثو



 ب مييحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةلودلا تاراقع ةرئاد

 ةلودلا تاراقع ةيريدم

 ما19و99*رادرا5ا :يداليملا خيراتلا تبيوكلا ةظفاحم يف

 مرتحملا تيوكلا ةظفاحم مديسلا ىلا

 ٠ رعرألا يدمح دومحم مديسلا ةضيزع مم

 ك0

 .فرصتلا ع ةقفاوملا بلط ةتمضتملا اهتاقفرمو هيلا اموملا ةضيرع ايط مدقن

 ةزبجأ حيلصتو عيب  ةينورتكلالا ءاربجلا ءاوضأ ةسسءوص لحم يف ةعدوملا لاومألاب

 ديءوت يتلا ةيولطملا تاكسفتسملا ميدقتل ءاربجلا يف نئاكلا , ةينورتكلاو ةيئابربك

 دمحألا ةريئثم اهلاومأ ةرداصملا راقعلا بحاص ىلا دوعت ال روكذملا لحملا تايوتحم نوك

 عنم دق هئال هلحم لالغتسا نم هببلا اموملا نيكمتل ناعبالاب لضفتلا ىجرب اذل , رباجلا

 ٠ ريدقتتلا عم كلذ نم

 ل + تاسسغخقفرملا

 ٠ تاكسمت سمو بملط -

 مسلس

 امص اه سس

 كرر ع نس :

 ركصلا فسوبب نابجلا دبع

 ةلودلا تاراقع ريدم

 (1) مقر ةقيثو 4



 سه مميهرلا نمهرنأ ةيسسئلا مسي اس

 تت تن تتح 2 2 2 مج 52 2 2 ات 2 تت ا ل

 يي - ويلا ةيقارعلا ةيروبمجلا

 رس ارك نرعك
 يحي ةلودلا تاراقع ةيريدم

 مهين وعفا ةطحعتاعت !؟ىنحلا

 مج حجج 2 2 م 2 دم 222-2-222222 اح ا اح هاد دل ا ب ع سي روس سي ص ب يع حبس مس تبل مع يع بيخأ

 ةكرشلا ىف ءاكرشلا دحأ ةدوع فسوي نيسح لامج ر,ديسلا انيلا مدق

 حاببصلا ىلعلا ملاس / لبق نه ةرجّوملا ضرالا ىلع ةماقملاو ةروكذملا
 لصيف يساو ةصخح ١7 ةبلا اسم ووميلل ةصح 87٠٠ نم ةكرشلا ةذه نوكتتو

 فراعتم بسح يتبوكلاب اسشتباس هيلا زنمري ىذلا  ةصح ١م ىماطقلا رصان

 ةيلاملا ةرازول دوعت تحبصأ ضرألا نآلو اقباس عبتملا دقاعتلا ىف هيلع
 هلاومآ ةرداصملا حاصلا ىلعلا ملاس ىلا اقياس دوعت اهنآ رابتعاب
 انتيريدم ىلا راجيالا لدب عفد ةروكذملا ةكرشلا ىلع امازل حبصأ دفف
 ةكرشلا ىف تادوجوملا نأ تبشيام مدق دق هنأ ثيحو كلذب مهفأ دقو

 بائتكب ءاجام ىلا ادانتساو , ر.وكذملا ضرألا بحاصل سيلو اهل دوعت

 ١عم.مقرلا ءارزولا سيكرل لوألا بكاشلا ةروثلا ةدايق سلجم وضع بتكم
 ىتسيوكلا وأ ىبرعلل ةدئاعلا عئاضيلاو دكاوملا ناف م14+رو4/9+ ىف

 . رطقلا لخاد اهي فرصتلل مهل اهتيدشقاع
 داوملا ىف ةكراشم دوجو ةلاح ىف هنأ تحضوأ هنم )١( ةرقفلا ىفو

 قفتيو مهنم دوجوملا رييغ ةصح رداصتنف مهلم دحاو دوجو مدعو عئاضبلاو

 هضيوعت وأ عكاضبلاو داوملا فصن هميلسل ىلع دوجوملا كيرشلا عم

 . اهشم غلابمب
 قفو مزاللا ءارجال ةصتخملا ةبجلل ناعيالاب لضفتلا ىجري اذل

 . ايبيلا راشملا طباوضلا
 42 لنيييدقتلا عم

 ركمصلا .وِب رابجلا دبع
 ةلودلا تاراقع ريدم

3 00 

 5 -: ىلا ةخست
 يك م سا اهلا" م 1 رص 9 يطا 5 ةرداصملا / ةلودلا تاراقع ةرئاد 5 1 . هل ١ ع , ل سعا محا

 0 0 ماعم ١ 95 0 : 8 ١ ةمدقملا تاكسمتسملا نم حست عم

 اميرص 7 00 ا 0 شل اء 5 . ىيدقالا عم عالطالاب لعفحللا اشيلا
 7 7 3 1 5 1م , 7 مر 5

 3 2 . 0 ْ ١ 1 لذ 0 3 1 0 1 م
 » 0 : 90 ١

 هيلا ١ هل 5 م أع م
0 5 
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 ١5١/٠ / د ْ ١ وردا ال

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ةاداسيق

 ثنيه اب هطرشلا تأيق

 0 ( قارعلل رصنلا)
 "<60 ملاح

 راعدملا فرص
 ها 411 شمس ٠ / خيراتلا

 ماقول مالو
 مرس عت حملا ديجملا ناسح يلع لضانملا قيفرلا هيرطقلا هدايقلاوضع ديسلا ر/ ىلا

 ايي >< 8< خ« ا م اع امي ز*

 خيراتب هنا .١94 /8/٠١1مل يسن ١١917 مفرملا اهباتكب يلوح ةطرش ةيري دم انتملعا
 ههيتيوك ) رصان دمحا همطاف هيكتشملا هيلي دعلا ةطرش زكرم ترضح ١؟4وه./١1.ر/عدب
 رادبب تناك اهنا تعدأو نايب ةقطنم نكست هدعاقتسم اهلغش ١و ع#»+ ديلاوم ( هيسنجلا

 قول اص نم هيسرام كتيوك كرر 6 فقرتلا اضراب تققرات هيلي دعلا ةعطتم ل اهيراخا
 سبالملا ىدتري صخش رضح تكل ذذ *انئاو رادلاماهأ لا . رسا #.. مجح 4١م5 لي دوم
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 اياسنل ردد ميس بدو رخل 2 0, اهلا - 0 طاولل ل

 1 : 0 0000 ل ا ا : ِ

 ارك مومسبت من أشم سم ع ترسل + دقي س رمل 0 ايلماحت ريش انز

 دع نحو ىلا ام 7-0 اهدرسع «رهتاض 1 مهل و أسل دوحت اسس دل

 ٠ دمك ليس اسس ق١ ]ع وستتم دل را . مهم رمل, ١ وف ذم ىر) مييلعمعت قربا وس مقالا أ 6 ش

 . لمسسملا لعز يرث تريل 3

 ول ع "0 5
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 ةسسسسيت ارعلا ةيضييسنةبيمديأأ

 م يعمل ةرازع

 تسييكلا ةإثف أحرم ةدحص ةرثا د

 / ددعملا .

 ع)وؤ5ة 9 / ا؟ / ؟ه خيراتلا

 ه1 / /  قفاوملا

 ظفاحملا ديسلا بتكم ه.تيوكلا ةظفاحم ىلا

 ةللجع بكسسم م م

 ددعلا ىذ هيركسعلا هييطلا تامدخلا ةيريدمل مدقتملا رقملا باتك اطبر قفرن
 ددقلا ىذ هيركسفلا هيبطلا تامدخلا مسق ريدم باتك يلع فوطعملاو اا ىف 5

 ءارهجلا ىفشتسم ىف هدوجوملا هلمعلا ميلست هيف بولطملاو او9.ءرتا؟رثإ ىف الدال ٠
 . هظفاحملا ىف هكورتملا تارايسلا نمض هرايسلا نآب املع. نوللا ءادوس سرباك عون

 هم ريدقتلا غلاب عما, هئوةنيستت اآمب رمالاو مكتدايس عالطا ىجري

 ةيركسعلا هيبطلأ تامدخلا ةيريدمل مدقتملا ىقملا بانك ب

 ؤ
 رقص ماعلا ريدملا ديسلا بتكم ْ لوط 000

 م

 07 لف
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ما 0 . نددعللا ةببقارعلا ةيروهمجلا

 ما1951/1/89 ؟خيراتلا ةيسيدلا نوكشلاو فاقوالا ةرازو

 ظفاحملا ديسلا بتتكم  تيوكلا ةظفاحم ر' ىلا

 ةراسيزلا ءانشثأ هنأ ىلإ ريشت نأ دوو اهتايحشت تيوكلا فاشوا ةرشئاد مكيدهت

 نوئشلاو فاقوالا ةرازو يف ةاكزلا قودنص ريدم برصاشلا ريضخ دمحأ دكيبسلا اهب ماق يننلا

 تيبسلا موي ءاسم تيوكلا ةظفاحم يف ةاكزلا تبب يفظوم دحأ ليعش دمحم ديسلاو ةينيدلا

 نكسسي ينيطسلف ميقم نيسح ضوع ديسلا امهملعأ ةاكزلا نيبب ىلا ١940/15/58 قفاوملا

 ةروكثملا ةرامعلا يغ نيئكاسلا مظعم عم هنأب ةاكزلا تبيسل ةرواجملا ()5) ةرامعلا

 ةاكزلا تيب نومحتفي ةيركسعلا سبالملا نودتري نيحلسم اودهاش ةرواجملا ىرخالا تارامعلاو

 نولقنيو 194.ماار/اال و 1990/15/00 نيقفاوملا سيمخلاو ءاعبرالا يموي رهظ دعب كلذو

 ةيئدم تارايس ىلا ةيئابرهك سئاكمو فتاوهو تابساحو تادربم نم ةاكزلا تبب ةزهجأ

 ةمادختسملا ةيشالثلا تارابعسلا عاونا تئاكو ةاكزلا تبيبل يسيئرلا بابلا يف اهوفقوأ

 ميقملا لوق بسح رمحأ باكيب رفوشو ءارمح ناب ربوسو ءارمح نيورتس ) نيبمحتقملا لبق نم

 بسسسيرختلا راشآ ةرازولا يف ةاكزلا قودنص ريدم ديسلا ظحال دقو (روكذملا ينيطسلفلا

 ءاآاجدملاب ةصاخلا مويبشملالا كيبابشو ذفاوشلا جاجزو ةيديدحلا باوبالا رسك ءارج نم

 م

 لوب يماصحلا ديشر كيلو

7 
 ةينسبدلا نوكشلاو فاقوالا ةرازو لثمم يا

 ٍ 3 ىلع
 تبيوكلا ةظفاحم ب 00 .

 0 ا 0

0 

 ا
 ١ 1 0 ره #

 1 يبس“

: 0 7 

 5 ر/ىنلا هسم ةخسن

 .ريدقتلا عم عالطالاب لضفتلل / ريزولا. ديسلا بتكم

  14١مقر ةقيثو )11(



 ةهيروهمجلا ةسائكر ميحرلا نمحرلا هللا مسج

 هماعلا ةيركسعلا تارابختسالا ةيرسيدم ((نطولا نويبع تارابختسالا ))

 جيدلخلا تارابختسا ةموظنم و عع
 ٠لدل د 83 000 0-6

 / ١ قرياش /ددعلا

 ماوه / كر ل0 خيراتلا

 0 لاقل ا لتلا ا  ع
 1 ا همم نطل ءلدا بنتو

 ةدرأ ولا : |

 راب 3 م دعما

 لذ 71 72ج عياد
 اهباحصا ناو هفطظخم هيئاذغ داوم ىلع ىوتحت *ءارهسلا ةقطتم يف هيراجت تالحم دوجوب انملع

 2 تيوكلا ةسس _ طظفاحس رىلا

 ءابربكو هيئاذغ داوم /موضوملا

 ٠ زاجحلاو دعت ضرا ىلا اويره فق

 ٠ هينم الا ت اهبجلاو * ارببجلا يف انزكرم ةلال دب اهنم هدافتسالل هصتخملات اهجلا ةحتافم حرتقن

 .ريدقتلا عم . .٠ انمالعاو عالط الاب لضفتلا ىجري

 جس يل خلا تارايختسا ةموظتم ريدم

 / ىلا ةخست

 . ريدقتلا عم ٠ . . عالط الاه لضفتلا وجرن /تيوكلا ةظفاحم نمأ ةيرب دم

 عالطالاب لضغتلا وجون /"ارهجلا تارابختسا زكرم

 ( ) 1١-١
 لك ور سسسس سسسصسسسبب

 (جو بوءوكا ) وح

 ١ ؟ ال
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 ا
 ل هبسيوخل ١ "هم < هلاك 3 رأرو م 5

 : ا 7 0 ٠ 3 ١ 2 5005 ع

 يار كول دق ولالاو 0 هتارابلا نيك ا
 ع “ م

21 0 
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 ولك ل ل ما يأكل سبل

 )1 0 كوس ا

 ) ديوسلا عر# مل * هحسس داعم

 عل ذب / هنرا يلا ' ِ 1 نا ِ /
10 6 

0 
 جاما كاك أ

 هي

 تور بشكل تك و 9 ني ماب رع لالا دس هدو ا ما د ىل

 لوسصس سوم ا ل ارب اذا نضال ا درس داوود 1 ع ني دعب 2 0

 مكي 2ظ يمال 2 5 ملا حلا ماد ءرالا وسع فريدا رع حلا 0

 د يول :ريمح# لا حب 6 اعلا ام مل رم سيل ليال هلا ١ 0 رم

7 
 لري

 145 (41) مقر ةقيثو



 ىلعنإ مكحلا ةرازو

 تيوكلا ةلفغاحم
 ةءاسلا يا دالا

 كح بر 4 ددملا

 ها111 / ي/ يرمي خيداتلا

 مالكا 1! اذ
 5 ساقرلا ناويد 8 ّغ

 ها!(؟1١1/ ةرخالا ىدامح/مييف وو .م#/و/أ /ع.شر مكباتك

 .م٠55/١/0١1595 قفاإملا

 ةسمئاع معاطمك لمعتست ةريكو ةريغص نفس ةعست هيدل ىيبذع مكاح قراط نطاوملا نا

 ةحل سملا تاوقلا تعضوو لمعلا نع هفقوتم نالا اهعيمجو همهزنلاو هيرحبلا تالحرللو

 ةروك ذملا براوقلا هميلستب حمستال هينمالا فورظلاو اهلمع ةقطنم نمض اهعوقول اهيلع اهدي

 ريت يدع خكناو ءالطألاب لفل

 (18) مقر ةقيثو 4346



 7 طماضاسلا

1 

 ىزع كج قاض ديل ا 0 00

 س١, تسلا اهب دك 77

 رع
 ري ( ِ ١

 لمعععم 57 هرعح نعي جيل .:ةيرل ريلي عا ملعفا أ ج17 1
 اعط و سكر اوس رث ارسم تصلض رس ر همنا مصر راق ر شل و همام محاطا

 يوميا منش اءرروربس دعوتك ولا

 دع

 0 ا كا هضون هيله لبيع ١ددو لماما فرق

 م ؟رعرشا يمص"  راجإ هنا درع لو نط ١ ب

 م 1 00 ِ 1 ل | |

 مر از ١ ىرلسست عوصرم دا تعرب هله زل ١ فرار ل را
 0 اع ا مسلط امل انو هفضل 1  هسم زل ) هيض اسل ابر يلخسس

 ما ل ل ا ادهن , تن رك وعد

 مسوع) ساصسس ١ معو م رحل تحس ريما رو 1 نع 57 هور

 0 : ؟ محتمل : رست مس اثر |

 يد 0
 ع ب ] 5 30 رم 0” ل تاكل ا 2 م م 0

3 

 ١ك 0
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 مسسسيحرلا نمحرلا هللأ مسب

 متسسحملا ( ,للا ءذفح ] نيسح مادص .لضانلا دئاقلا .ريئرلا ديسسلا

 ٠ رابكأارو لالسسجا ةيحت

 ها

 رلل مكاح ةسسءربل ماعلا ريدعلا ( يبذع مكاح قراط ) نطاوملا يننا

 : سرب ال ارشكلم دوعتو ةسيرحبلا :حايسلا طاشنب موقت يتلاو تيوكلا ةظفاحم ين ةسيرحبلا

 ,كاعسالا ديص ةهزنو ةيرحباأ تالحرللو ةمئاع معاطمك لغتست ةريبكو ةريغص نفس ةعست ةسسس:'وملا كلتمت

 بارستقالا مشو نفسلا كلت زجح مت ( ىنارعلا ) عيشلار لصالا ىلا ( تيوكلا ) ىرفلا : داسأ دنعو

 لالس خخ كيركلا ظناحم ديسلا ىلا.بلطي تمدقت دقو ٠٠ ةحلسلاتاوقلا لبق نم اهض
 ابيب لمملل انل مسي يتلا مطقلاىنعب ,ايغشتو مالتساب انل حامسلا نوصخب ١118 / ” تره

 يت" ىلع لصحت مل اننكل انتزوحب ,تلا نتاكستسلا ىفو انيلأ ابنتي دعاعو ابتيكلم تيبكت كل ذكو

 رسصق ما ءانيم ىلا ( ١5 / مكاح ) ىدسملاو نفسلا ءذه ىدحاأ بحس مت هذه يىتسجارم , اخو

 مسصراعشا دنعو ٠٠ أطخلا نيرط نع نأك ةنيفسلا حس ىأي ةفزلعلا تاذ .تاهجلا ينوملعأ دقو

 ٠ اهتتداعا متيس ةينعملا تاهصلا ,لبق نم

 نسال عيفرلا مكءاقم مامأ يلوثم ىلع ةقفاوملاب لضفتلاب ميركلا ىوبالا مكفطع رستلا هيلع

 ايهتبكلم ناثيح نفسلا ىضوم يف تبلا نرغل ةقالملا ت اذ تاهجلا ىلا زاعيالاب لضفتلاو ,يتيضق

 يسسستلاو اهنم ماق ريارتقأو !مئيوكت ىلع ةلئاطلا لاودالا فرب مت دقو رسسسا ةعبس ىلا دودت

 يقرسسسةملا انيلع هر دي :ذلا دررملا ناو راني د ا ةئامسمخ ( ه٠ /٠ ) ةغلابلاو انتم ذب ةيقاب

 ائاوعلا ذهل ديحولا بروملا وم

 * هز بعلاو رصتلا قيرط ىلع مكاطتل فادسو ٠ ددكسلاو حالبسلاو ريخلا هبف امل هللا مكقفو

 لع 7 نمسك وعل ' يي محن دج

 00 -تكاج قولا م 0 م
 ا 000

 ص

 ناصح دريف نياحم هيل قد 5 ل هللا ثدي سل"

 65ج |
 (مه114185) شاه ( ١؟75 )] ةفرغ ةسحتم : أ َ

 ابد . . رسب

252 
 نيرا و دحكاك <« 55 تن ثرلل
 0 1 ةتيل سل لل ل

 لاظله146 /) 5 / 11



 اعلا
 .نتك انعم

 ةطفاحم ىلا “

 « ةبسبيشهتلا دهم

 ا
 ميوشزلاب تيوكلا ظمص ةركاد تارايس نم ددع ةقالس/عوضوملا

 ا
 سابللأ نودتري دارقا ةلتس مهددعو دأآرفالا ضعب ماس ([591/1/5 خحليراتب

 ةرسشاطلا ةعاسلا دوده يف كلذ ناكو ميوشلاب تيوكلا ةحص جارك ىلع ىركسعلا

 ميلستاهضفر دنعو« سرادلا نم هدماوتملا تارايسلا ميكاشم !وبشلشط ثيبح ا!ءاسم

 هيحص هيرحسب ثبعلابي اوءدبو حاركلل يسيكرلا بابلا رسكب اوماق حيتاففلا

 .هبييلئاتلا تارابسلا ىلع !ولوتساو

 .٠ ه4 مهو هيموكد ةحول ضيبا رىيفش تكيبناو
 ه. همر + مسكر ةمحص ةحول رفصا ردلاغقش تيناو

 . ه.6. مكر ةمص ةحول ضيبا ناسين لورتاب بيه
 ٠ ةيهص [0١11 اكويوت بيجلاو .ةهدحص٠»0 نأ مقر نكوبلا نم تذهأ (؟) ددع هيراطب

 تاراسسسبسلا ةعباتم لوح هصكخملا تاهجلل واعيالاب مكرماو عالطالاب لضفتلل

 .٠ .صاديقرالا كلت لامعتساو بعالتلا نم افوخك ةهالعغا اهمادرا ىلا راشملا

 . هيعمصلا تآشنملا نعي هسارحلا بحس دعب ترركت دا رومالا كلك ناب املع

 22«( مهارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ٠ ةئسن
 ريدقتلا ميم عخالطالاب لضفتلل مسسيك# حلا تاوك ةدايق ثك .

 م مايسسعلا راي دملا دهيهسلا بلكتكعله دب

 (15) مقر ةقيثو



 00 0-00 كا رايجلا 5 5

 ل

0 

 2 ل ا ا ا
 000 0 00 25 ىلا هتلاحاو

00 

 ل2

1 . 
 : 0 0 ١ اكرم ال أ

 دلي لع

 ةففإ



: 0 

 مروأر كلب تما
 مد هدر ملا 2 ٠ 3

 000 يهارسرل تمل سل بدزم

 اول فعلا

 ا 5 ١ 2 ل 000٠ رع رح كا ا

 22 غيم اول مط (امنسع ١هيححاب كححب و انومانمل وم ر سس تينا
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 ١ هضنأ لنك ةيسدغإ يك

 : , ٍظ ل و ام 32 2 7

 يهمس نشسجلاب ةصاخ سسرمملا مدور ةرمسم ءىدرع مط تيرم مة دعم كرام دس

 < سطع سنايا تحطم ل لش اهنا يلم دس رم 2 1 اع“ دي ' ُ 1

 مدل اووراح كش د ريدر ١ سره مح (هتتمدمب سفر يرعب اما ريدك تشييع
 حور سس رت و تعا ان 7 م 0-1 5 “تن ف ,
 فرس لم يو حرار ايعب صاققع ميكس ١ تيشل ص ازس دبر يح ١ تياصاب ي تيصرس اعل

 2 5 5 6 م ١ ب 8 8 ١ 4 .٠

 اس ارم تسخر امي مساهل شما ارفمإ 'رائار ممالل انه

 ىل اهيل ود "رج

0 
 م 9 ١

 ظ ' يس كل #0 8 ع لك روع لح يم رمال يس
 طعم املا ميعكل تن

 : تيكر ع

 ١ع #4

 ا (5) مقر ةقيثو



 ] ِ يجلد نيب 1 نسم و0 يارتش كنز يرسل عكلا تروح
0 5 0 0 9 

 ناك مت 0 تيران عم مداح
 08 قرا
 ؟ىيمااعأ يم عدداعلا

 باغلل اك رس سس بس بسسس 8

 سس رزو منتسسسحملا تيوكسسلا ظسناحم قيفرلا / ىلا

 ثيوكلا هظحانم ' : 9
 ةدراولا لزش ما دختسأا / 1

 ه2 هيك اقر هيلي
 روحح /ر تن خغتل -

 نسم هيركسع هوق نا هاوتئحمب ركذي ريرقت مساق نيسح يلع / مدقتملا ريسصتلا مدق

 مسسبل نكس رسقم ت ذدختأ ثيح هتقش اهيف ه دوجوملا هرامعلا تلخ د نق اراشعمالا

 ليصافت ركذسي امك هاعدأ بدسح هل ةعباتلا تارايسلاو هلزنم ثاثأ عيمج ىلع اولوتساو

 ٠ هرسيرفت اهئمضتي ىرسخأ

 . رلي قتلا عم ٠٠ عوضوملا نأشب ابسانم هنورتامو عالس الاب لضفتلا نيجار
 ”لاضسنلل مسسسستم كو "

 /تاقفرملا

 رسسيرقتلا لصأ

 قة ييئرلا

 ريسسسج رشاطسم رسكاش
 / ةمسفم هكسن ا

 0 ما هيت اذلاو هرادذالا
 ل كتايلوالا عم 7١ 5١ 3 هرايغأ

 ٠ 0 ا 2

5 3 
3 

 ث

0 6 // 

 7 جن
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 2 رع م. م ا َ 5 رت 1 ن1 1 90

 ف 0ريجأد مرطب كر 5 ناسي ف قىلرتشالا ينوَسْلا ثلا ترجع
 5 1 ِ ا

 لان يلاس تل 7 تيت تييساناع رم ةدايت

 >4 :مقرلا
 2. هسسس يبي اغلل الكر سحب سس يس سو سيشلا

 0 ا 1 ين

 يديم او اينو 00

 مرتسسحملا تيوكسلا ظسفاحم قسيفرلا / ىلا

 ؟ يسم هنأ 7و

 ١ ميكحلا ة رازد
 تيوكلا ةليفاحم

 ةدراولا

 كا م

 يدا لرحلا ةقرس ةيفرك ذي ىذلاو يافا زك ىلع قيفرلا ريرقت هيطسب لسيد
 ميتا رك ذيو تقرع ىلع اومدقا نيكل 1س اشم ألا قد 00 اونع احوم هيف نكسسي

 .مسبتتحالم دعبرانلا قالاأب اوماق ثيح يسسدحشلاش يجلاب هصاخلا تال ديلأرو دتري

 دس

 ه6 هيقافر هيحت

 +' فانز اجيد ”ايقالا نحا امان اهي

 ٠ ييدقتلا عم ٠٠ عوضوملا نأشب ايسائم هلورتامو ء ال امالاب لضفتلا نيجار

 "لاش للل مس سستم كو 5

 /تاسقفرملا

 ةتلا لصأ
 ري ريراعلا ليس

 4 بفرلا

 ”ادرل 1 ١
 هنا 0 1 0 0 2 >0 : هدستستأئكلا اأدنالا

 0 *كن ايي ول لك مع

: 00 ُ 54 

 و و

 1 7 يف 9

 (ةدز مقر ةقينو ٠060



 يكلف ادل) نداكنلل تاز ل واقل
 وعم لل ا ةكاضت خل . . غيراتلا نرواوو وأ نموويرزو» مم موروأاالو 6ع

 كو 1/1 5 تسيوكلا ظفاحم مرقحملا ديسلا
 6 210011101000 لل 1

 َ دعبو ةبيط ة 5
 يلا 1 6 ر/ 0

 داونلا هذه اسأو ةيتيومتلا ركارمناسلغأ ىف ةينيومت ةيئاذغ داوم دوجوب مكمالعا دون
 نيميقملاو نيقطاومل لق زكارملا هذه لالخ نم اهعيزوت ضرغل ةينواعتلات ايعمجلا نم ةبوحسم

 عقب ى لأ ةيتواعتلا ةيعمجل او نواعتلل م اعلا داحتالاو ة ةراجتلا 3 ازو يبودنم ف ارش 8

 ٠ اهيذ زكرلا رقم
 اررداغ دق نواعتلل ماعلا داحتالاو ةراجتلا ةرازو يبودنم ةذاك ناف ١1ةةوا١مىارثثال ثادحا دعبو

 داطصحتالان مب 200 اهحيت افم ىلا ةةييوعتلا ركارجلاخ ف 38 وملا هذهتيقبووظف احملا

 ا و اعلا

 نسف افوخو اهتايوتحم ةقرسو ركارملا ةذهضعب رنتك ىح وتتامولعم نم ان “امنت دقو اذه

 ٠ نيميقملاو نينتطاوملا ى لع اهعيزوت نم ةدافترالا مدعو ةقرسلل ركارملا ةيقب ضرعت

 تايعمجلا ىلا اهتداعاو داوملا هذه لقنب حامسلا ى لع ةقكاوملاب مدعو ركل مء اذل

 نكمتن ثيحب ةيكوبكلا تملا واو نيميتمل او نمئط اوملا ى ع اهعيزوت مث نمو كراع

 لا ريبك اددع# انهن ب املع , يكارملا ٠ هذه ىف نريرتلا دارنلا عيروت دعب
 ةلاح ىفو ةيناستالاو ةساملا ةجاحلل ةينيومتلا داوملا هيلع لوما لوخ رارمتساب اننوعجأري

 ةسمينديومتلا داوملا عيزوتل ةكرتشمو ةيعامج ةروصب لمعلا اذهب موقن فوس اتناف 0-000

 ةينواعتل!تايعمجلا داحتاو ةظفاحملاع رف ةيثاذغلا داومل ا! ا ةماعلا ة 5رفلافارش

 200 ةقطنم ىف ةمتخبلا 0

 ةرازوو ةينواعتلات 000-50 ام ةينويدملاو ا ةيوستلا ط4ةساكلذ نم دافتسي اي

 ةيلاطملا م دعك لذكو الصات ايعمجلانه ةبوحسلا داوملا ةميقب ةرازولا 0 دعو ةراجتلا

 راسل وراتب
 00 ةلو دلا راعساب عابت ةراجتلا ةرازو نم هملتسسلا ةيئازذعلا داوملا ر اعسان اب املع
 7 ٠ هررقملا

 0 7 00 مئادلا مكنو اعتو ةقفاوملاب م كلضفت 0 رس نيهيسسسب

 م أرتحال و ةيحتلا رفاوب ُ اسم يبس 0

 ةيفا نا نيب ةيئاذغلا داوملا ةر ا علا
 ةينو اهتل ات ايممجلا ذات م اغ ري دم تيوكل ١ ةظف احم عرف
 0 ن امثع رماث مساج

 ١ . : هلم ةخسن

 ل ٠ 8 اجر ملعلاو عالظالاو لضفتلل نواعتلل ماعلا داحتالا سيئر ديسلا
 0 5 يق كسا ,, رب < 8 اجر ملعلاو جالظلاب لففتلل ةراجتلا ةرازو لثمم ا

 هيا ل” و 56 أ 8 رك ريل ١ 1 فز ف

 ا
 م

 ردح 1 بيرعو هيكاله مسا ارم  تيوكلا 69 10 هلنصلا 1/891 ب0نم 556550 ممجتب نسكلل ا 9 4 سكلت 9 هيث ؟ه مقرا ؟ه كك فتاع ا 8
 6.8, زلو. 2817 - 101. 2543849 / 254366 / 2543600 .: خوري 2540794 + ؟ةاور, 1م6طؤتالال 22530 ٠١ م,0,6هزي 1836 5811 13019 اكبسقلا ٠ توطا# ؛ 851عاناش

 )0١( متر ةقيثو 1و.





 سداسلا لصفلا

 قارحاو ميغلت
 ةيتيوكلا طفنلا رابآ





 ثودح نود نيعللا وزغلا مايأ نم موي ضمي ملف  تابيرختلا ثداوح ترثك ميقلاو ةهازنلاو نمألا بايغ ىف
 . ماعلا ىأرلل ةللضمو عقاولل ةفلاخت ريراقتلا ًائاد تءاجو  تاسسؤم وأ تويب وأ نزاخم وأ نكامأ ةدع ىف قئارح

 عضو وتلا ةلجؤملا تابيرختلا ةطخو طفنلا رابأ ميغلت ُْف مشاغلا لشافلا ماظنلا ةطح وه كلذ نم مهألاو

 َْق ةعببطلا ُكرتي نأ سا هناكد اموزهم هراح دنا لبق ةريخألا تاظحللا لإ ! ديفنتلا لجأو اهتطخ مشاغلا ماظنلا

 . ءىيش لكو اهئامو اهئاوهو اهرويطو ةعيبطلا ءاذيإ دمعت رشبلا ىذأ نأ دعبف اهتمالسو اهلاح

 ضرألا ىف عاشأ دقل  مهريغ رضي نأ لبق هدارفأو هتاوقب رضأو ضوألا ىف هرشن ىذلا ماغلألا نم ٌلئاحلا ددعلاو

 . اهنع جراخ وهو ةيناسنإلا ىلإ وأ مالسإلا ىلإ بستني فيكف  رامدلاو بيرختلا

 /لا٠ ١١



 تاسييرختتلا قسناثو

 .1990 ٠١/ /؟8 مويل قئارح فشك

 .١ة؟ةة ٠١ /مل4/١ و و 5

 ةطخ نمض ةيلخادلا رابآلا ةقطنم لخاد هؤاشلا مت ىذلا ىمرلا نادبم رييغت

 . لجؤملا بيرختل
 هايلاب ةصاخ ةطقن ١١ ىف بيبانأ رسكب ةعارزلاو طفنلاو ناكسإلا ىبستنم مايق

 . ةيفوحلا

 . رسكلا ىف برشلاب ةصاخلا هايملا بيبانأ ىلع ةظفاحملاب ثيوكلا ظفاحم ىف ميمعت

 1949٠9/1١7. /0 مويل قئارح فشك

151 1 

 مة ا و ع وو

٠6 

١440/٠١/54 

١ 44١/8 

١440/7 

4 

١44 

 م1 /ه ووا١

 اووءماللرلك

 /1؟ م/م +١45

١0001 



 ِ ١ مم | م ' لحلا مكحلا ةرازو ”ةةيرمأ

 5 ا هيسولا بق يدلل نأندل وع انيمم انام مرا د هريس طم 0 ا
 ال 2 سد فلا ١ م10/ ددعلا ا

 292 مر ثرإ 14 7 خر د خيراتلا_ 00
 252 ركب يو 7 ى

 هيسوللا يف هلاشلل تاوع ةداش / لا
 روب اره مسنف / م

 7 ش م 8 ءم 7 ا

 ييكج/ ير ل ملم أدب سجال "مل تسرع يلو يرث اا فشل هيطد روت

 6 رب معمل جم طدراط الل ا. لمعستسل ره

 تامر ا
 1 تاتا انج هنها اورو يوجسو وحس هه صج د نصس

 : ماس

 ١ ليصل و

 ا ر را مس مل ١ و

 تاع ريكبس وب رع
 تسول ف ب مل ان ما ةرمرم 1

 انامل زرمال الار ملل اب لاكتمللا د رمزلس سأ ١ سلسل نيف يسم عم حربولت ١ حطماع / هل 7 « و5 © ١١ م ىو 78 مسرب ان

5-0 

 -_ 6 كاك تتسلم 2 م 7 8-0

 (1) مقر ةفيثو 06



 وبر ب يبيبم سب هب تاو

 يلخملا متحلا ةرازد ٍْإ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةدراولا ١ نمحرلا هللا نيرا 0ك

 ./الرد ٠ و مي. 7 د رب خيراتلا
 ميتكياو / هيروفو هيرس ةيقرب هيب 7 خل خشم

 رسما ديجملا نسح يلع لضانملا قيفرلا هيرطقلا هدايقلا وضع / ديسلا

 تيوكلا ةظفاحمل ين دملا عاف كلا ةيريدم / نم

 ي © / *يشنملا مقر

 ١١ / ١53١ عد سول موسيل انفقوم

 ١15١ / ال / ى كسر مويل تث دح ىتلا قئارحل ابط مكل قفرن
 رسبي دقتلا عم عالمطالاب لضفتلا ىجري

 مدقملا

 هط رسسشب ديءوم

 يف ين دملا عاف دلا ري دم

 تيوكلا ةظفاحم
 ١ 5 4 سارا

 ري دقتلا عم عالطالاو ماعلاب لضفتلل

 ١١١ (5؟) مقر ةقيثو



 يدي هال

 ١ك ر/

2-5 

 هويو * اشنالا تقو *ننوف هيرس

 جس يلغلا عق / نم
 2 ىلا

 11؟07/ شعل ١١/7 شه قف #و

 ىذلا صولا نأديع ريبغتل 17507/ شمل ١ ف نأ زاميالاوجرن )١( 535 7/1577 مب“ ىشنملا مقر

 بسيوختلا ةطخ نمض لخ دت يتلا رابالا ةقطنم لخأد ه* اشبا مت

 ةسصيتن بيرغدلل  هقيبملا رابالا ىلع هروطخ هليكفتل لجوملا

 مقنل اسيل *] ١١7 شم قف !ء) اد العلو صرلا هانا تاق الطعالا طقاس

 ٠5٠ "تالا ل14١1 هيروق هيوس

 0. لاجل
/ 

 53 ١ر ر ايت رار 7

 نم
 0-0 ١٠١ م 2

 و علا مدراس ديل ١ نو 1. رار
 ند هدا 6 1 يل . عس ل 2

 هيروغ هيوس

 /د+بباأ/

 (7*) مقر ةقيثو ١١آ1+ذ١



 حيحرلا نمحرلا ةللا عمسب

 ةيقارعلا ةيروهمجلا

 مالهم :ددعلا ىراسجملاو ءاملل ةماعلا ةاشنملا

 :خيراتلا تيوكلا ىراجمو ءام ةيريدم
 3 ا

 عون ىهو هطقن (١؟) ىف بيبانآلا رسكب ةعارزلاو طفتلاو ناكسالا / ىبستنم ماق

 بسيبانا ديدمت ةحيتن هيفوجلا هايملاب هصاخلا اياقشلا ةقطنم ىف ملم ١٠٠٠رطق لياتكد

 ليسغلا لاققأ حتفو هيثاوهلا لافقألا رسكب ىرخأ هلئامم لامع تثدح دقو اهلبق نم ىرخأ

 ريفوت ىلع ابلس رثؤت ىتلا ةرماظلا هذه نم دحلا ةرورضلو قطانملا نم ريثك ىف
 رقاودلا ةفاك ىلع ميمعتلا نيجار « ىرخألا تاهجلاو نينطاوملا ةفاكل برشلل ةحلاصلا هايملا
 مدعو تايرفحلا لامعأب اهمايق دنع هيكاملا بيبانآلا ةامارمب ةظفاحملا ىف ىرخألا تاهجلاو

 ٠ امهم عوضوملا رابتعاو بيبانآألاو عيراشملل هعباتلا تاقحلملاو لافقألاب بعالتلا

 ءارجاي هرشابملل - تاكبشلا ةنايص ىلع فرشملا سدنهملا ةبعشلا سيكر
 'افطل تاءارجالاب انمالعاو تقو عرسأب هروكذملا بيبانآلل همزاللا تاحيلصتلا

 40/11/11 ىف خرؤملا مكريرقت ىلا ةراشا - هيفوجلا هايملا ةلوؤسم | -
 ءافطل
 تايلوألا عم ةماعلا ةرابضالا

 ١ (1) مقر ةقيثو



 ىلا نتاع رأل هللا مدس

 جبت
 ياممخأ متل ١ ةرازو

 تبوثلا ةظناحم
 درعا

 اهلك
 ها ا  جييراتلا

 ا رلا رعاو دلا ةفاك عل ع1
 هكا ع4

2 

2 

22 

 ا ع
0 

 برشلا هايم بيبانأ ىلع ةظفاحملا ) عوشوملا
 هنب ع منع ع دعو ع مع انس يبي اع عيبا

 159١0/1١1/٠ يفهمرو اهباتكب تيوكلا ةظفاحم ىراجمو *ام ةيريدم انتملعا

 يسبستنتم ضعب لبق نم ىرخأ بيبانأ ديدمت ةجيتن برشلا هايم بيبانأ يف رسك ثم دحب

 املو ليسفلا لافقأ حتفو ةيئاوهسلا لافقألا رسك كلذكو ةديدع قسطانم يف ركاو ىلا

 وسسجرن اذل برشلا هايمب نينطاوملا ديوزت يف ارشابم اريثأت رثؤت لامُألا هذه تناك
 تاسيرفحلا لامعأب مكمايق دنع ةيئاملا بيبانألا ةاعارمو كل ذ نع فكلاب مكيبستنم غيلبت

 هالعأ عيراشملل ةعباتلا تاقحلملاو لافقأألاب بعالتلا م دعو

 وو روس“

 ريس يزسبس

 ... نامونلا حلاص زيزع 0
 ل _-

 : ىلا هنم هخسن

 ءاههجر ملعلل هالمأ كباتك د تييكلا ةظفاحن ىراشسو *اج ةيريادم و

 (8) مقر ةقيثو



 ميهجرلا نيسمحرلا هللا ميسي
 يلجملا مكحلا ةرازو قارعلل رصنلا

 تدوكلا هب ب اشتم

 ةدراولا

 ككل / ددعلا

 016 علم / عر مي خيراتلا

 ةهيروكو هيرس ةيقرب

 ةمودو * اكن الا تقو

 ملا. ١
 متدملا ديجملا نسح ىلع لضانملا قيفرلا هيرطقلا هدايقلا وضع / ديسلا

 تيوكلا ةظفاحمل ين دبلا عاف كا ةيري دم /نم

 محلا ا < ر 'ىشنملا مقر

 +( ةلاهددعورووؤ اركاب © مويل تثق دح يتلا قئارحلا امط مكل قفرن يباع ا١أووؤ ١ /ذكيب تت مويل ائققوم
 ءريدقتلا عم مالطالاب لضفتلا ىجري يح 2 . ىدايتعا( هز و دمعتم( يب اهدم

 ه0 0 ٍ
 لر/ر راهفا ردع ربل

 اا
 م / ىلا هنم ةحمست 54

 قفارحلا فشك نم هخسن عم تيوكلا ةظفاحم

 .ره دذقتلا عم“ عالطالاو ملعلاب لففتلل

 (5) مقر ةفيثو
 ٠14



 ءتيهجرلا نمحرلا هللا مسيسب
 يلحملا مكحلا ةداذو قارعلل رصنلا

 ةدراولا 1

 مع ير دسملا
 وه تدر ع ع خيراتلا 0

 ةيروقو ةيرس ةيقرب
 ةعودو ١٠اشنالا تقو

 ١مل.

 متدملا ديجملا نسح يلع لضادملا قيفرلا هيرطقلا هدايقلا وضع / ديسلا

 تييوكلا ةظفاحمل ين دملا عاف كا ةيري دم /نم

 ميان ٠ /'ىشملامقر

 ا 1 ارحلا ا

 يحا اهددعوإة و ء/مابك/ مومل تقاذح كلا قل _

 ا 1 ا )و دمعتم ( ي ر اهدم

 0 ري دقتلا عسم عالطالاب لضفتلا ىجري

 ا :
 هز راهفايمدح نيطرلا ول

 هسوكأا ,ين ادم عاش د ري دم :

 ١,ءالؤطرإاوإ<
 رجم ىلا ص ١ ساسجب 7

 قئارحلا فشك نم ةكسل عم تيوكلا ةظفاحم .

 .ريدقتلا غم: عالطالاو ملعلاب لضفتلل

 (9/) مقر ةقبثو ١ ه١



 مسيخرلا نمحرلا هللا مس سب

 يلحملا مكحلا ةرازو قارملل رصنلا
 تيوكنا ةلئفاحم

 ةدراولا
 مء؟</ خدعلا

 18 مع عر بن خيراتلا

 هيروفو هيرس هيقرب
 ةمودو * ائنالأ تقو

 ٠١ محل .
 متدملا كبجملا نسح يلع لضانملا قيفرلا ةيرطقلا هدايقلا وضع 3 دييسلا

 مرتحلا ميهاربا يواعبس روتك نلا قيفرلا تارباخملا زابج ريدم / ديسلا

 مهي /'ىشنملامقو

 )وو. /ابصر خل مويل انفتوم
 ( «يراهد سوروو مك مح مويل تثدح يتلا قفارحلا ايل مكل قئرن

 >> ىدايتعا( ١ )و دكععتم ( "«ي ) اهنم

 لركر راهطام رع .©

 مرج قدسإام ترابك,
 تيو_كاا يذ دم عاف د ري فم

 / ىلا ةنم ةححست
 قفارحلا فشك نم ةكسن عم تيوكلا ةظفاحم

 .ري دقتلا عم: عالطالاو ملعإاب لضفتلل

 مررطالا

 .. مع ريغس

 ١١ا5ك (4) مقر ةقيثو



 : رس قسم مسيحرلا نيحرلا هللا مسب
 مكشات يصخشو هياغلل ىرس

 مة اي /١/٠١ح/ ددعلا

 ماأآ لوالا نون أك تح ه.......٠( 1 ) هيعاقلا / ىلا ها١١1١ لوألا ى داج / :خيرلتلا

 تاسبيجوت / عوضملا

 .١15 لوالا نوناك ١١ يف 5" يصخشو هيافلل ىرسلا ا دفلا تاوق ةدايق باتتب انيلا علبملا ١٠0 ىلالا نوناك ١ يف 4؟ يبفخشو هياغلل ىرسلا ييظلا تايطع ةدايق باتكي خلبملا 1010 وذا نوناك ١ يس سس 1807١ ييعكخشو هياملل ىرسلا رنيجلا ناكرا نسئر بتنم باتك
 هيلالا ىرمآيفرفلا داق نم دصوقلايفلا ةداق حض 'اقللاو هماعلا هيركسحلا تارابختسالا ري دمو تايلمحلل :ةيجلا ناكرآ سيئر ناعم روضحب هيبهنجلا تايلمملا ةقضنمل ١ك ه مي انترأيز
 هزاجنا متأم ىلع فوقولل نالأ بحلب تآ ؟ ذم هر داصلا تاهبيجوتلا لمجم سشارعتساو
 : يسليام انيسن ذيفنتلا ديق نازال ىذلاو
 هلسابلا هحلسيلا تاوقلا هتازكترم دحا نأك ناو دمنا هاجت هيك هب الحب ميلعملاقارعلا فوقو نا*ء)

 دوثوه برنجلا يف تاعاف دلا ةناصر هاجتاب هروطت شعر ءازجا لك ناو مهظعلا انبعش اهفلخو
 قرجنو اهقق دنو تايوتسملا فلتخم نم هر داصلا تاييجوتلا ةناكل مجرن نأ انيطءنارعلل هيفاشضا
 ٠ نالا دحل زجنت مل يتلا لامعالاو اهتيلاعف ىدمو تزجنا يتلا لامعالل لاش حسم

 -: يلي ٠١ ىلع زيكرتلاو تر دص يتلا تاهديجوتلا ىلا عوجرلاب نيرمالاو «داقلأ ركذن : ٠
 هيرهوجلا رومالا نم ىرخالا هيريحلا فا دهالاو هيطفنلا رابالاو تاشنملا ميغلت ةلاسم رابتعا ٠

 ٠ هيامحلاو ريجفتلاو ىدحفلاو ميغلتي هصاخلا تأ*ارجالا ةناكقيق دت بجيو

 بيرختلا ىط هرطيسللقمحلا ةيرلا ىلع هيطفتلا رابالا تطومجم عهزوت ثلاثلاقليغلا ىلع ٠ ب
 هيداحا|تاشاشر زرافم ,.ديصختب ناقربلا لقحب هطيحملا نلتلاب مامتهالاو يلحملا عاف دلاو
 ٠ لولتلا هذه ثسمل هيئانث /

 ءادتبا هيضفنلا تاشنملاو راب'لا نع يلحملا حاف دلاو بيرختلا ذيفنت بولسال هرهاظم 'ارجأ ءج
 ٠ ديييفنتلل هسيئابدتلا لسحارملا ىتحو رمالا مالتسا نم

 نيين دم وأ نييركسع نأك سخش ىال هيطفنلا تاشنملاو رابالا نمض ناوجتلاب برقتلا عنمي * د

 هئئحل ىا يفت دحيس ىدأعملا ىركسحلا لمعلا نأب هحضاو هقيقح انيدل نيكت نأ بجي ءه
 لمعلا ةيلايتحا ددح ىذلا نمالا سلجم رارق ضب ردخلا ىلا ؟جللا مدعي هعير د ىأ تحتو
 01591٠/!ك /١ه دعب نوكيس ىركسمحلا

 س:هسيلاتلا رومالا ةعباتم و

 ٠ نكيم تقو عرس أب ديدجلا مضوملا لامكا٠ ”الوا

 هيتيركتركلا دفاورلا نم نم هدافتسالاب ديدجلا جذومنلاوفو هحارلا "يجذنم ميمصت ٠ ايناث
 * " هكولبلاب ناردجلا ؛امتاي

 ٠ كهل هيسءأر هركس ءاقنأو هدحاو هماقتساب رانلاو دانخ نلفج مالع * ” انلات

 0 ٠ ءديدجلا مضامملا يردي دكتلا نلامكاأ ٠ ” اعبار
 اهصحخف ىرجيو ديقولاب هلدام نوكت تانجملاو هعردملا لاتقلا ت رجعي تابابدلا ةفاك ٠ ” أسماخ

 ٠ رارمتساب
 ٠ لياقملا جهلا لامعا ةناكقيق دت ٠ ” اس دأس
 ٠ هدي دجلا هيعان دلا تابيترتلا ءمضب هرو انملا ططخب رطنلا ةداعا * ” اعباس
 ٠ رارمتساب اهصحف ىرجيوؤق دت هلباسلا ىلع هرديسلا ةدخ ٠ ” انمان

 ب دوور
 00 ك وس

 (5) مفر ةقيثو اء



 هينعتلا ططخلل هطكلا سطل قيق دع ٠ * من
 تابايد رصنع كئاز_سمف ) ديدجلا اهفيلءأتب هرتاسلا تاعّدقلا حاتفن 2 ”٠ أرشاع

 * هسسقرف قلك ماداق مامأ ( بع د لحلم ترم

 هدافتسالا ن نم و دعلاب منمو كسمت نأ بجي لياقبلا جيلا ةرقل ءايبملا ديدلا طولبخ *رشع ىداح
]+ 

 بير دتلا ءارجاو كلذ يف هقباسلا تأزجلا نم هدافتساناو ب د م ةحلسأ حاتغن (قيق دت ءرشع يناث

 ٠ نيرم'ء١ داهتجسا بسح كلذ كرت مدعي أبسيلع رمتسلا

 لئاسو ىلع ريث*اتلأو ريم دتل تاعيبجملا يسرب تاياب دلل دادهملا دأتع نم هدافتسالا ٠ رششلات

 *و دعلاب هصاخلاو . بيوصتلاو دصرنا
 هتابجاي س رامي قتاقملا نعجل نالا ذنم اهتايزلتسم ةئيهتو هيليلا هكرسملا ىلع دكءاتلا «رشع عيا

 ٠ ” دليل هكرحلا ىلع هرشيميلل هخينأر تاقايس كانه نوكت نا بوج»و عم رأدتقا ىلكب
 نيلت اقبلأ ةيعوت عم اهنيلع تاسر ايملا ىرجتووق دت ىداعينا لازل | ةحفأب طنحخ * رشع ساخ

 ٠ ب داكلا نازتاناو يقيقحلا لازنالاب هصاخلا بناوجلاب
 7 داتعلاون أزرالا سي دكت عم مهش :أبج اول مهب أاهيتسأو 3/8 لابن نط ةكاعلا * رشع رس فاس

 ( هفرسلا رثاوحمو رابغلاو تاع لا تارت هركتبملا لئاسولا لايكا ةعباتم ٠ رشع عباس

 ٠*هكرعملا يف لئاسولا هذه رو د نيلتاقملا ماهضأو

 * يج- دامو هحأرلا ينج دم نعجي هيعف دملأ بئاتتكن 0 ٠ رشع نمأث

 أه دانسأ رذعتي يتلا هرتاسلا تاحسقلا دانسال هيلي بلا يقاك نم د دع ندوصخت ءوشع عسأت

 ٠ فاسملا دعبل ديدجلا يسيئرلا عضملا نم

 ٠ هيرانلا طططخلا نمض ١( 91 عفأدم .تانئواهلا ) هدئاسلا هحلسالا لاخ داقيق دت * نورشع

 ٠ لاعف لكشب اهقبقارم نيماتو اهريوضتو عئاملا ةموظنم زاجنأ ةعباتم ٠ نيرشعو ىدحا
 ا هكساملا قرفلا * ةصاخو ” اثيدح هلكشملاقرفلا قارن لامكأ ةمباتم * نورشعو نانثأ

 مهل هيبير دت تارو د حتفو تادحيلل نيقختئملا ءافمضلا بتارملل حسم *ارجأ ٠ نورشعو هثدث
 00 دوجو مدعب دكءأتلاو اهنم لطاعلا ملصيو تادعملاو مالسلاب ءانتعالا ٠ نورشعو هعبرأ

 :كلذ ريغل
 هرمتسملا هيعمتأاأ *ارجال نيلتاقملاب نيرمالاو هدنأآقلا نيب هيرو د تاءاسقل ميظنت * نورشعو هسمخ

 ؟ عبس ناتكلا م دغعالاو تاعاش الا نم مهشيصحتو مهل

 نامعالا ه ذهل زاجنالا ىلحارم نم ككءاتنو "انلامعأ ةفاكل لماع مس ىرجي 134213756 قب #3
 ٠ آه ريوطت ةيبملطملا رومالا نهانو

 مرت يام ذأ شتاوسجرت

 ا سسجيسخ نط د

 ١11 نيالا ىدانج
 1١595٠ لوالا نوئاك اج

- 

 فما
 58 يصخشو هياغللل ىرس

 ) يتبع ا )وءت

 ١7/1١ /رزعاف /عن

١٠١14 











 ةيركسعلا هقئاثوو ىقارعلا شيحلا ططخ

 ةدعلاب تءاج ىملاعلا فلاحتلا شويج نأ ًالعف ليختو هبيذاكأ قدص دق ناك مشاغلا ىقارعلا ماظنلا لعل
 نوكي ةظحل راظتنإ ىف ةفئاح فقتو هاشخت شويا هذه ناو ىوقألا هنأ نظو ضارعتسالا وأ ةروانملا درجمل داتعلاو

 . موجهلاب ءىدابلا اهيف وه

 بتارم ىلعأ قبطتو مدقت نم ملعلا هيلإ لصو ام ىقرأ لثت شوبجلا هذه نأ هرورغو هفلصو هئابغب ىسن دقل
 . وجلا وأ رحبلا وأ ربلا ىف بيردت ىلعأ ةبردم شويج ىهو - ضرألا ىف ايجولونكتلا

 . شويجلا هذه مدقت مامأ ًالئاحو ًاقئاع نوكتس ناكم لك ىف اهعرز ىتلا ماغلألا نأ ىقارعلا ماظنلا نظ

 ةيحان نم نوكي ام عورأك قيقد وحن ىلع ىوجلا موجملا أدب |نيح ىربكلا ةماطلاك ةقيقحلا تءاج مث
 ماتلا للشلاب بيصأو - هلاصوأ تقمتو هنزاوت ىقارعلا شيجلا دقفف  ةقدلا قئافلا ذيفنتلاو ميلسلا طيطختلا

 لشافلا ماظنلا نلعي نأ لبقو ىتح تاعامجو ًادارفأ ةرصبلا ةيحان ةبحسنم لورهت ىقارعلا شيجلا لئاصف تأدبو
 دجت ملف قئاوعلا تلازأو ًارب فلاحتلا تاوق تمدقتو ةكرعملا ةيوجلا ةبرضلا تمسح دقل  ًايمسر باحسنالا

 رفوت نأب ةمزتلم اهسفن تدجوو نيلوتقماو ىرسألا نم ًاشويج تدجو لب - شيجلا موهفم ىنعمب ًاأشيج اهمامأ
 . مهالتق ةءوس ىراوتل بارثلا رفحت وأ سبالملاو برشملاو لكأملا مه

 ةروثنم ةنفعلا ةيركسعلا مهتالجسو مهتافلم مهفلخ اوكرتو :كلاهملا مأ ىف مزهنملا ىقارعلا شيلا لولف تبره
 وه هتوقب رختفاو هب ىنغت املاط ىذلا مدص شيج نأ ىلع ًاليلد نوكتلو ةمواقملا لاجر ىديأ ىف عقتل كانهو انه

 اهشويج تءاج دقو ممألا ةبصع ىوتسم ىلإ ىقرتل نكت مل هططخ ىه اهو هتافلم ىه اهو  ىجمه شيج
 . اهل خضري نأ ضفر مصأ ىلع قحلا ةملك ضرفتل

 ١14/8 ماع ذنم ليئارسإ ىلع ء ةدحاو ةصاصر قلطي مل ىذلا وهو هحالسو هشيجب ليئارسإ مادص دده دقل

 طبري نأ ًاثبع اهب دارأ ةلشاف ةروانمل انإو سدقلا لجأ نم سيل جيلخلا برح ىف خيراوصلا اهيلع قلطأ هنكلو -
 فلاحتلا نكلو برعلا ضعب معد ىلع لصحي نأ دارأ امبرو - تيوكلا لالتحإ ةمزأب ةيلزألا برعلا لكاشم

 . لشفلا مث لشفلا ريغ مادص نجي ملو هلهأ ىلإ قحلا داعو ةصرفلا هيلع توف ىملاعلا



 . داتعلاو ةحلسألا ىلع ةظفاحملل تاهيجوت

 . قراوزلا ةمواقم ةطخ

 : ١ مقر أوج نيلومحملاو نيطباها ةمواقم ةطخ

 . ىواميكلا داتسألا ةطخ عيزوت

 . ١ مقر ةبقارملل ةطخ

 . ؟ مقر ةبقارملا ةطخ

 . ةشاشر عضوم ططخم

 . تاكرخلا رمأ

 . نيطباحلا ةمواقم ةطخ

 , ىبطلا دانسألا ةطح

 . حيلصتلاو ذاقنالا ةطخ

 . تابابدلا ةمواقم ةطخ لاسرا

 . ؟ مقر ةبقارملا ةطخخ

 . تامولعملا نمأب ةصاخللا ةساسحلا نكامألا ريمدت اياصو

 . نييرستملا ةحفاكم اياصو

 . شموق عطاقب ةصاخلا ةبقارملا ةطخ

 , ىرحبلا لازنالا ةطخ

 ىوجلا لازنإلا ةطخ
 . تارهاظتلاو بغشلا ةحئاكم ةطخ

 . تاكرحلا ةقطنم ليلحت

 . لفحجل قيرحلا ةحفاكم ةطخ
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 ا
 اكوا .نازخ

 "م

 .سشسيجلا ناكرأ سين و ,بتكم

 ا رم
 م طع يملا

 هب بيسسيد وجبس يس ديول

 ري حلا 1 ل شرم يرسل ١# هك سس ال يس اس عما هلي بسب تس ل سم

 ني يس ل رغم

 ا

 0 كردش مرل رو ب ا اة تاو ا ا ل فلل د ع حما يدخل

 7/7 م | ١ لا

 م ا 1

 ”, ا

 مسد #ءا هر
 ما سمسا سستم حن مح جا يس يس | عياتمأ رم لم ِ 1 2 م ا ا

 هس لإ ير يي سس 2 أ سس سس سس . مي 4 2: 8
 هاهم ه4

 ل ا ل يل اي بس

 ةنالع ةيياس را

 ع _ دك فس ”ةوكسوع تومي في وسخ قد يحس يكسو جي يحس وص حم ع يسب هس وو حش و هسا يعل ل اس سل ع ع يسم ع م يس

 0 ار [ىجسدرم رك علل سعر هس سطس وس . سا اس
 م ا ب ا ا ل احح م ع يل عا عويد

 1. 2 0 ين ل ا 8 7 4 ءهيؤروز) ا ن*يرأ ج مم ررم+

 ا

 1---- دا يي

 سم ل ري حل لس م اوط ودم | تل 8
 0 00 1 د تب ..... هلو ل ايدل عل هس حت

 (1) مقر ةقيثو 0



 2 ماسلا يااول ميل لص هد وسبل :
 ا ا هب اندر كرس ا 7 57

 221112 را يع رس اعمل

 ٍ لضا١747_رطلص <24 يل سلا
 م احح كرما بع

 ( ناكر ا ١١) يف ةرايق/ ىلا

 سقراوزل ةيواقم هطمر كرصولا
 كل

 ل 2 سا مانا صاع م أ سم
 هنابابمو اوادمل ١ كرا وبو تر او ةموو اقص ةمضارف رص م لوسلا الص موك

 | رم سيئرلا سلم اسل حفلا تزوعوو لا لمع

 ممر رتس_رد ١ انص_ردطر و رردط _زرإب نصوم ١ ظبي

5 0 
 ا

 مرسم تلاع يلوم هلم

 ا 2 يس ىارل نيه
 ا١وك. تحلولبأ 000

 0 م 1 1 ًّض 0 م مش | 5 + 5007 سا # *

 مدام لم جضرا و سل ةيو اقص هلهرص رص ناوسلل ديم رر( ف اسح ريس 0 ل لل

 مسمر مّس_اكد١ اني دعو اهن لربه مس سلس ام

 ٠5 (1) مقر ةقيثو



 (111 رم (؟ ) نسلق هي اهدل_قرمس

 )1١( مسشرلا صسملا كراببم كرامذ مو اقسم هلم

 سلم اسلا كلا تيلوصضولا لسع - ةيإب انسو

 ١/.. _يدصرم ١ - كيران - طمازطا
 هياملا-ؤ

 رصإ]ل ىلا لوصولا رم نمو لص اسإ صاصأ هدف هّنافاوبطو هشر ورز لمست ليرلصل لم

 مشزمل رديف ' يف اهفانعاو مرمتلا الك هلم ام املطمل هلع ايلا

 وزودل اربط ى نرمم جيد / م ةعاس أ يراوم -
 0 ا ل ل ا ا ا

 هلّيجل اعل ١ علف ام ب

 لو ازم١ هللسلا 1

 عرم يسيئر ميكو هريرل ؛نسسأد - ةيبيلبص د سلف نار وج الع يسيئر_هب كمرعتلا

 مسِئرم مطنم يف ربع عرب وما و هل ١ هاذ يل سدي ثا د نييم - تيولت لبا ماك ان لج اسن ةرح

 ءدجأو هعاس لردم لاش اسس ا فو هل لاصضب رنا مم نأ تاع هز سرف ١ ترددصضإرم ٌةيهعو ناظم

 نا امطم ف إب زم توها! يملي يمر بلا عبو لم سنا نم ام آب فص

 . هلئرع_لل ّن اير عى ىلسل ا رق يحب م لت اصلي لدا رش اصر سمسم دان

 ين تب عللسل هم
 ٠ 4 . صام هاه 5 3 8 سام 5

 رم لك رسم  اهينص مع ان راكون ان سير باو هير بسلا نب الراو بيوت معا ارنا ماك اب رايد دانس ١

 ما ١ نرم ى شرد فصوو_ر بك ,عس بارت اهيل اب فسد هللز حرفا درك يروم لات أب توصل

 ارت لارا تايمل لد هل صرف إى طوم افاع لوصول لم اهيلوو مت مش قرا معاضل_دداو للا

 ١١ ال



 هي اهدن ر كرس
 موسوس مسمسمسسس ساب سس بسلا

 . ىئيبب يروم لذ الع بو هس ريش كر فليقل امم هميم ءاسبف يولد تام ل١ لح
 بدر هاب, د هرسيئرب تن امض أ

 . تندر م ةولس زر اكرم لوهَض إب و املا ةموطظزم ماع أ صرسسلا ترام ةلَماََم ' ٠

 “7 رح نردد ارييصملا تارت لو اول لل احلا لوصول رم ابدعي هيرامرز ,ليسيست ٠ ب

 ٠ حمزرش ١ اهبيف كيرم يب طم ومب ةرداادُمسم اد لب امل مسدجام/ وع دع اسم !

 جند / م هفاس زن هيو انش سابع رب 2

 ةبرر انش هللا مص الردع ١ رم رسل ١ حرمت ومحب صقل تير طرز قاع نايل ىِيدَت ٠5

 . اهروعص_هلع صرحا اعركام لو

 . هسبابل ففطو ا شاور فر مرسم 2 سررت . ب
 .اهلارنارلع هس شو اوس تارتسرو ا يريفلا سرت 4

 "+ ليال جب ومرت.
 تار ار م راس ١ قيسشم 7

 ررب هبال صامل ١ نضسرو قرا ةدع شم مس ىلعت ثيحب تمرر م ةداس ١ صفت 1 ا

 ويد وؤسملا عبط ى نم وهلا هيح داو هيلا
 هرم _ىر لص وم رم هواطد ىلع درص ةريلو رسم ريط اق عددر مب كيردس ليد صضضضدو ٠ ِن

 ٠ هليدلمو هيسيئر ش

 ٠ هع ان رم لك مد , 66 هلم الع تاير اهلا يعن . ج
 وياي اك تزر م ةداس ١ جفت ا

 . ياشرلر يضرم هرم ارنا هاما رفح عن در م ةداس ا دوو ورمل وصوتي دف يل نه ل يف 1 ٠

 اهئاعلت حاب ىلع سرت نا يصد هيويل اوصل تر او ةدغ اشم م ملبِش ةركاق اوف ُ

 . هير اطر ا ترد ان ١ هيف امم صرت رمش ١ ل ريش ١ سرع رس ( هيا اه يل نمل ١

 ّن اههجلا عي طار كل ولست معمل يف مدد /م واس ١ يق وكت . م
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 4-1 : مده لاو حاير سيم تلت ايزدار ايسساعبسلا 2س
 هحداتولا

 رم علا دل لسا

 جاوز ناك رج أكسر زر رنولط سيمر رص 0 0 5 عومح سسوشعت الا

 2 مم دانسإلا + نق

 رسام هداششس الا - , ردد هزايرزل ,ضنرلو نس كروز تنازرل هج يو 06

 ١ مج امو ار ماو 111 5 2
 ظرك اسمح رمسكو ةللصرل صمر ء هريس طلح مخ مصرم ماع مسن وبسس سصص لب ّ يدر ايمي شا هجر يحرر ع يقاوم يوما محم اصطا اثنأ عن - دام

 جبر ايسئلدسر امتلو -
 ليم

 ميرو عل ايات ل لع

 ضرك 0 [رلكشإ رمل ماه امم دلل ميلر ضم صك سراويل اهتسديلمبت يهل انتل حل

 2 0 0 ور را رح م .ببصما
 راشد ترطيب رعت لس أب و اورتن د كب هسصيل اب م يش طا تسل قر رعد

 ممل (تافتم سس د الل ا م ل
 تع 00

 0 ا 5 (- مادو اونا اساتن سرت لاش

 "لكل )حج زمل روع سلخ امس رورسط لع يحب رولا انما ثصالك مسلم مساج اس 0-0 0
 ١ ا ل ا 1

_- 

 3 1 مسملبر< |

0 
5-3 

 - طوهتسل عب
 مسج درعل اروهس# د 0

 مرعل نايس منع حف وذل ترامس اسرهم ةرع طراد توسعت رض! ئدن إل روس

 : امل وفر حت ل زرط بحدر اييَتل تحسم
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 هين املا ممرض

 تيراكا ىارلا تبيض ايلا ةاسماس

 حالا ملم يلايتل سياق: متم ايبغدتلمح !اممرلا كن 200

 ىكرملا تاويرلا تل كارما ءاني هن يي <

 يك داط تع هد اع اهمع انك ددارعاتم ارم ى متم درعل ا سسستر فم [دسك وحل امس اهييرلا صلال دارمزلا ثلك نر

 بسلا اَثل كاد انيعاو

 وب ل اصول
 : يل تكتم

 طي داطم تو شم ديد م ماعلا هند اوم دعما تا جدنا اي ادا كنس
 اعرض هرب كم للاب بس ١ مكرم م ايضمربم اوف كر نا يالا هلع رع مث نه ع هكا

 ا 0
 تيسنسلا اابصرب سلخ
 9 7 ١ سهنرع (10

 5 3 5 ١ 8 ةررصم كحول و او هرد ١ لما يد يي يم سيانرب لازحا لم مسد ماض قكشم سيعداعإلا ا 200 4
 00 رسل اسيامرل تع هد تقيرل يدي اس سقد سيسع اه حلمك ت 0 ماتيس هاكا معامل

 3 ١

 : مدا تعرف د بل ان هد جربت ابكا كي سمو دلا ه1 <46«

 ركأتن ا ><(

 ما سع ترا

 . تحميل بسم اهرز و تاع

7 001 4# . 8 

 )١ تءاسنر هن رطد كش أاعاع تيصسلا ىلع هن

 كا

 ااا 5 ريس كض» درعا 1س ١ سا ريست سيال د : رم اع | سيرك 0 مصرغأ وس دلع
 م روش ملم ١ لير كح

 7 7 تجر را دادلا دع وشلا
 ير ل

 ١ تناول هتان د الا -؟
 ع 7 مب رك ويمد مر )راك ع 00

 ا د
 . صيرعمل م ع نزور ريدي تعد انيذل نول يلقن: هند

 هي 7 : جراما ييص رع كدع سل د زوم نو تيدا هاه

 ّ رو ف د ارا ١

 در لد
 هاد ةدايعل 1
 ١ كك 57 1

 ا اتسم ضيم م اهميإا ميس طاج

 عطرا مي دال من هلم تح د امش

 - ورمل  ةدايس رجح محرشت أ مكر تهم لمع



 هوني اعئذ جيل لموس

 1 لا يكزملا ريل انا
 ا با قوما د عع ل لعق كنت تير ف شما انتووع توات

 كماسنلا 5
 ةيذسرلل مرعلا حارسا دقو را ا هان رالع ريف انع عع هد انيلك هشيرلا
 برصملا سوما نم هدافتمرلا هشزكو تقطوملا ءايتسشسا ديرو تن واهل شير لا 7 7ك نع كوك دع

 ائأللو ريدا نيالا 6

 سيرلملا صصددلا ملا

 كرر اصلا سل انهعمل د انارسلا سيمت نه بيب

 ارسل تكرمملا تاخر عت كا م هحترللا بحضنك اد تكلا هلم مدر ايل معلا هتسسح (0

 كطموسملا سلتا عبس اذا حظزدحا صضردلا ريطتت كيف ا
 هداهم دل ندع اك سمول اارمف عندما كر اع موذلل ميم ! سنان ولا طامأ كم ءاحلا م15 1 ل 0 : ايتكأ تيم_(

 3 ع

 ١ عش كرا
 تسيسلو اللا هديل د سم رج ١ ريع بار

 ٠ هدبع/ مام ار اسق تياهل عاب ثييلرلمل كيعرف ا بيصن تبرع مو

 1١ 3 مع ل ر . . 4 ١

 ءاهللا يلس رلثزع سق نم .ءسق ١ عاب حشرللا د ارسل ١ نقش -(ي

 يصب تام طصمأ: ماع

 للم حمود انس تال ست كلم هيد ءاسيللا ييلصتلا تداوم يلع قئادملا ماينشر هيل ١ رتل يعدم

 و و سس ارا كرا دولا هك رع حلا كا اا يو رج ا ا

 تيل انن١ كن اسرن سم د ةيمامدلا 2 دش 1١2( كي دريع وم دلع

 الجوال مج عل ماهل )كلو <« 2( ك1 ه4 رشم ح10
 رع 1 #6 خو

 (5 ) ممر ديصم مع اسال

 60515 ت2 0 0

 ( اي( تلم 25

 ١ كلم 511

  22فمرشم 15

 رسل الم كلش الل 0
 << همو* )84< 510(

 عمو ةيرخ 5 ( 585 تن
 (هددم) تلم ى)

 ما ا ام

 (6) ميريص طم #7
 يا ةقيكف هذ حروف هيام هجر تن لد م 7784 د

6 



 يدايصلادانمألا اياصق
 يراستلا راذنمالا تإلحا

 رات

 راحل 0

 أتلا قار وتلا دنع
 تلاد رك كادرولا كاقام
 ردجرلا سنك

 هغرائلا
 لواهالازغملا 7 كضوملا روع بضل

 سايل رلاو املعلا اقل
 دوجو دمي فمثلا دعب

2-- 
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 ىلا نم هخسنلا مقر ميحرلا نمحرلا هللا مسن
- 

 رسام ةياغلل ىروس

 100 حمس كلا * ايل 22

 ينشط ا ر ددملا
 هإ0) ؟عمابر << خخيرانلا

 مإ5 عال ا

 عسي زوتلا ةمثاق / ىلا
 ١ / مقرلا ةبقارملا ةطخ /عوضوملا
 ل ا يل

 . مالتسالا انمالعا اهرارغ ىلع ةطخ رادصاوجرن

 تان

 ١ /مترلا ةبقارملا ةطخ .)

 ٠ -/ ىلا ةهست

 . هالع' ةطغلا نم هخسن "ايطو عالط الاب لضفتلا ىنجري مسار *اره جلا تاوق ةدايق

)١ >13 ( 

 (يجستا)

 ١٠م ش (0) مقر ةقيثو



 مس

 يمر او: 0 روسعسستل للاخ ةعاونلا جن زجل ةطش

 ٠ ١ ه ه.ءم//) 'ارمجلا- تيكلا ةنيددم ةطراخ /طلئلارفلا

 فتوملا ىف

 ردعطعملا 1 .٠

 . ءانللارثس . مسافا ةثالثب ءاربجل اتنيدم نع 'الللا عادي
 ان ل م ل ٠ وبس

 لرالا جرفلا  مالرأ

 ةيبملصلا ةقطنس ين *اللارياغم ةيرس و هحو دلاو تاغييلص ةقطنم نم مئادب

 ضانلا .عوفلا .٠ ٠ *ءانخأن

 نسي تيرس ايارس ةميأب ةيبرغلا ةبملا نم ' ارجل اةئي هام نع ماده

 ثلاثلا يوفلا . ” اذلاث

 ماسسالا يف نيتيرس ايارس ةمبر أب ةيقرشلا ةبجلا نم *اربجلا ةنيدم نع عفا دي

 اللا .؟

 .٠ يكيرم الاو دعلا دض ندملا لخاد لاتقلا ىأ ءارب ملا ةنيدم يفو نع عاف دلا وه انعاول ةيلو "وسم

 هسسسسي أملا .

 ردملات اكرحت ناكسشسأب دصرر ةبقارمل *الللا ىدل ةرسيتملا تايرلمملار داضم ةئاك رامثتسأ

م ةيليصفت تانولمس عمج كل ذكو ةيلو'و سلا مط ان ماما هاياون ةفرمب 00
 ةيارغهط ن

 2 . و دملا ايارن طابحأ نسمي امب تقو عرسأب اهلاصياو سقطلاو ضرالا

 ةرسنسيتملا تارابغتسالا لئاسوو دراوم *؟

 -: ةيلاتلا ةرسيتملا دراسلابوجلاو هحتج الاو ةهببحلا ةيقارسورجت

 3 دتلصاربلا 1

 . ةيماعالا تامطتقلا ا

 . ةيليللا ةبقارسملاةزبسا . هس

 َ ىو اسيكل ا راذئ الاو عالطتس الا تادامم 71

 ( مللعوز ١)
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 ةيافلل يرس

 ارسلا

 مذ يلي ام دص ارمل | يلمشتو

 تارابغتس الا :دص ارم "ا

 لا
 *ايسللاعطاق يف دصرم( ج١ 5 ) 2 ءاوللا تارابغتسا ةريضح حتفت "5

 . دصرلاب هببجلا ةيطغت يفكي امب

 هةد سمي لكل تارابشتسا دصرم ( ؟- ) تادحملا حتفت . *"ايناث

 . كصرلا تايزلتسب دص ارسلا كلت زب وت . ”اثلاث

 . تادومولاو 'ابللا تارابختسا رصانع دصارملا كلت لفشت . ”اعمبار

 ةاسشملا دمحمارم . ب

 ببتستيتعاولا

 اسهم ةدهوملا / ١ابللا ةيلو ةوسسب ةيسيلاو دعلاتايلاعف ةمباتمب ةاشملا دص ارسم فلكت

 . ةيلو'ؤلسم ل1ساوقأ كحالت نس'وي

 يو اسيكلاراذن الاب عالطتسالا تاداعم

 تيرا رااةرالا ىيناتلو ةياينكلا فلمالا[ةدكتاب انلودعلا ةفاج نيد ةقليصضللا ١
 + .ىوابسكلا ءالطتسالا» تطرلا لاما ميظح .ىرورخلا نم اهامطقل

 ىو ايميكلا دصرلاعقالم .ب

 يسسسسسسسف ىو اينيكلا دصرملا نيمأت نع ةلوءوسم تادهحولاب تارقملا نوكت 2026 * الوا
 يسسسس تلا هم اسيكل ا رسص انعلا نم ةادافتس الاب اهشيلو ثوم دو دع

 ! .. اهترمأب

 م مص عوق



 ةياغلل يرس

 ريسو ؛!وللا رثه نم لك يف دحاو دصرم لدعمب يوابسبتلا دضرلا مضاوم حتخت 2٠١ "اينات

 «٠ تادحولا هذهل راذنالاو دسرلا نيمأتل تادحولا

 ردات نألا نييماتر ةيوايميكلا دصارملا عيزوتب ءاوللا ميك , ض موقب ٠١ "اذلاثد

 . ٠ كتادحولل يوايميكلا

 ةتاةسفاع لف باةحرلاو:ليوكشلا ليف نع ئواشسيكلا راذكالا تباراشأ ىطمت- 2" اهنأر

 ٠ بادحولاو ليثكشتلل ,اذنالا دموظنم ىف هنببملاو هتباثلا لمعلا

 2 يمس بس سسمأيب امكو يوايميكلا راذنالا ةراذقأ نوكن 5 "ا

 رادصأ نن لوعوسملا ةراشالا عون ةراشالا ىنعم

 ةدا-بنذ ىلعالا رقملا بادس ميك موجه عقوم
 ملتسق راذنالل هعاذالا قدام

 قل غوءويهتلاو

 تارت مالا شمل
 دلع حارتنا او ةبولالا

 نم ثولنلا فاذتكأ

 اهشيسلوءوسم دودح

 ىلعالا تارتثملا

 رحب اعلا عألا
 راذنالا ءاهتنا

 دش ةرشابم يرايميكلا راذنالا تاراشا ءاطعأب ةيوايميكلا دصارملل ممسي ٠ '"اسداس

 تقولا رسبت مدع دنعو زاغلا نع فشكلا ةزهجا ةطساوب ثولتلا فاشتكأ

 راسبخأ بجيف ةسيدايتمالا ةلاحلا يف امأ ٠ ةدحولا رمال يروف ريرقت ءاطعال
 ٠ ةدحولا راذنأب هرودب موقي يذلاو'يوايميكلا موجهلا رطخب ةدحولا رقم

 ( مل - 6)
 ةيافلل يرس
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 ةياغلل يزس

 جي ةبلادلا :تالاوتلا فا نيكشتلا نيك نس يراعتكلا ءاذالا #راعأ يطيق“ 3 "عباد
 ً ةيلوعوسملا ةقطنم يف يوابميك موجه عوقو

 تان ةفاكز فارقاا ءاليجا نم ةماقلا كتايوكملا عدس ىف يرشالا ىلع واذ
 ٠ ىوايميكلا .!ذنالا

 نابل هوو لاععتلاب وعزل قيوح شانالا ةئاذولا :ةعا مل دوججالا 125 دلكاو
 ٠ ةبنخلا ةزهجالا مادختسأب يوايميكلا كثولتلا نم ةقطنملا ةفاظن نم

 قيسيساسملا راطألا» +

 عمسفوت ةلاد يف ةقرفلا / قليقلا رقم لبق نم ماعلا يوابميكلا راذنالا ىطعي ء""الوا

 ىسلت ءاوس يوايميكلا موجهلل يلعفلا ضرعتلا دنع وا يوايميكلا موجهلاب
 ٠ مطاقلا عيمج ىلع وأ عطاقلا نم ءزج

 تادحولا عيمج ىلا راذنالا اذه لاصيال ةرسيتملا لئاسولا عرسأ مادختسأ بجي ٠ "ا
 ٠ مس ئاسخ ثودح نود ثولنلا اهددهي نأ لمتحملا

 يوايميكلا عالطتسالا ٠ ل

 تناك

 رراشس فم موك يوابميك موجه كودح ىبلع تاراشا وا تالالد روهظ ةلاح 9 "وأ

 ٠ "!روفاد رقم ىلا عالطتسالا مئاتن لاسرأو ةثولملا ةتطنملا عالطتساب زاغلا
 ٠ ىلعالا رقملا ىلا ربراقتلا لاسرأب حئاتنلا ءوض ىلع تارقملا عيمج موقت 0 "ايناث

 # ىلا مسشتو ةبقارملا تادعم ةموظنم

 00 قارملا * 5

 ٠ ةيصخشلا ريظاونلا ٠ ب

 ةبقارملا تادعم عيزون يرجي ثيبح ةيعفدملا بئاتك يف ةدوجوملا ةيصاصتخالا بقارملا ٠ ج
 ٠ دصرملا ىلع ةيصخشلا ريظاونلاو ةيدودحلا بقارملا نم ةيراهنلا

 0 ةرادالا لئاسو

 ٠ ريونتلا ربانقو ريوادت يمر ةطساوب تانواهلاو ةيعفدملا 1 ٠

 ٠ ناقلا قدادبو ةاشملا تادواه.لمشتو تادحولل ةرسيتملا ةيتاذلا ىراوملا ه ج

 (مكل - ع )

 1م١١



 ةياغفلل نى

 :بقوشلا ١ ٠ ثنا

 "اراستمت هئيدرلا ايعورلا ةلاح يفو "اليل اهلاممنسأ قسني ةيبليللا ةبقارملا ةزهجأ

 ملم إ ه3 وصب عطاقلا ةبقا مب ساسملا نود اهل صصخملا تتّقولا ةيطغت نمعول 5 ىوصبو

 ٠ ةيدايتعا ربغلا لاوحالا ىف اهتاردق لماكب لمعتو

 ةبيقارملا تامولعم لوادل ٠ ب

 ل: يلاتلا بولسالاب ةبقارملا تامولعم لدابت عتبي

 ٠ ةينثلا تادعملا تامرولعم . "الوأ

 ٠ تسسيزارلا تامولعم لا

 ىلبفلا رقم ىلا عفرت ثيح تارابختسالا ةرود اهيلع يرجت : ىرخأ تامولعم 2٠ "الاد
27 

 9 ىرخالا تامولعملا عمم اهتنراقم

 ةير_ادالا نوءوشلا نك ى

 7 *ايللا ةريممةرأآ دا ةبهش عم قيسنتلاب' ارب. هلاتاوف ه ب ايف نم ةردادملا اياصولاب لمع . |

 ٠ امادحولا لبق نم دصرلا صانعل ءاملاو قازرالاو ةراذالاو ناكسالا ,رداصم نمءوت ٠ ب

 ةرباخملاو ةدايقلا ه0

 ةدالبقلا ه

 نسيهمأتو ةيوبعتلا تارابختسالاو ةبقارملا ةطخ دراوم ىلع ةيزكرملا ةرطيسلا نيمأت

 ٠ اهتمادأو تالصاوملا

 آل املا ءابج
2« 5 

 حس لبق نم اهبلع قداصملاو ءاوللا حمس نم ةرداصلا اياصولاب لمعت + "الوأ

 : + «اويتسلا هانق ةدازق
 نسال واوا املا تاع ةناذيع ةيكلتالالا كسلا تالامازملا نس - 5" "ايما

 + ىوستلا ةرورشلا ننعالا ىكلسال ءاهع

 ( لل -ه)
 ةياغلل يرس

 م١١



 -: يلي امك همدختدملا ةيرفجلا تاملكلا . ” اثلاث

 بسسعو بو انتلاب ةبقارملا لئاسو ةفاك لمعت
 , تاتيقوتلا

 ةسفاك لغشتو ةبقارملا درابس راذئ الا ةصر د عفر
 . ةبقارملا لعاسو

 قسحالملا

 ( !) قحلملا

 انو 'وبنأ

 لوأ م لييذتلا

 *ابيسللاتاراسبهتسا طباض

 ( يل -50)

١١ 



 ةبقتار هلا ةطغب

 ١ .ع شمل تارابختسالا دص أرم

 ( 6١١1ملو ) تم يف *اللارقم تارابختسا دصرم .)
 ( 7م)(6(+) اتم سف لو الاجوفلا تارابغتسا دصرم .٠ ؟
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 ةياقلل ىرس

 ارملا

 -: يلياع دصارملا لمشتو

 1.٠ قسلساع جار .تارابختسالا دصارم )7(

 الا

 'ايسلل اعط اف يف دصرم ( عسأعا ) *ايللا تارابغختسا ةريضح متفت َ * لآ

 . دصرلاب ههبجلا ةيطغت فكي مب

 .ةد معي لكل تارابغتسا دصرم ( ٠ -) ) تادحولا حتفت- 200 . "ايناثا
 .٠ كصرلا تايزلتسمب دعارملا كلت زههجت . *” اثلاث

 :ةسادعبلاو هايللا تارابنحتا رضانع كسعارنلا كلت لششت. 72« ةنياز
 ْ ةاحسستللا تنعارنو اهي

 بد يجاللا

 اسسمه ةدحرلا / 'امللا ةيلو وسو ةيويلاو دملا تايلاعن ةعباتمب ةأشملا دص ارم فلكت
 .٠ ةيلوة تصح 11م اق كه زلت نس فوري
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 0 لا اهشيلو ثوم لو لس

 , اهترمأب

 ع( ضثهححعر
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 ٠ تادحولا هذيل راذئالار دمرلا نيمأتل تادحولا
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 راد ستالا نيمأنر ةيوايميكلا دصارملا عيزوتب ءاوللا ميك ر ض.موقي . ١

 ٠ تادحرلل يرايميكلا

 كاك اود نن تاويولاو ليكشملا لبق نس يراوعكلا ناذمالا تا رادقا ىطعت + "انبار

 تادحولاو ليكشتلل ,اذنالا ةموظنم يف دنيبملاو هتباذلا لمعلا ْ

 .: نس ستلي امكو قواوميكلا راذنالا ةراغأ نوكح + "امماخ

 . 0 / ١
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 .ادادأ هس لزرع رييملا
 م.

 راد ندعو

 ةيلحملا ةمادالا

 هدا ىليالا رثملا نسم ةداذتسالا ميك مورجم مقرم

 1” تنسف راذتالل هعاذالا ىدارعم

 4 7 20 او

 ىف كبي ديب 1م

 ادحولا لمع تاقابس
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 دنع حاونالا و ةيولالا يوايميكلا
 جرف كولبلا هن اددكا

 اهتيل“ رع دودج
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 نتيقعالا كارتنلا فرا مف 17 ءاقرز رادنالا ءاهتنأ
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 « ةدحولا راذنأب هرودب موقي يذلاو'يوايبميكلا موجهلا رطخب ةدحولا رقم

 ( ح- 0)
 ةياقلل ىرس
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 ةياغبلل يرس
 مممتسس
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 تل يسلك
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 ةيافلل يرس
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 ةيباقللاوئ رش

 :بقونلا ١ ٠ كنا
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 مديسيالو ةسيقارعلا رداضم ةفاكب ةيكلشاللاو ةيكلشلا تالماؤملا نمءوت + "اهنا
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 ةسيانلل يكرس

 ( 1) قمحلللا

 ةبتار هل اةطوب

 ١!.ع شبل تارابغتسالا دصارم

 (7:5 08 ) تم يف *اوللارقم تارابخغتسا دصرم .)
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 يصخشو هياغلل ىرس

 ا ( هييفدلا رماوالا نع لديتال )
000 

 (؟7/ةاشملا ءاول لوالا يفلا

 /؟1(/١لق/ ددملا

 ورم لوالا نوناك عيراتلا

 )1١( مقرلا تاكرحلا رمآ

 1.ء.ءءوعدءرل) *ادنلأ / تيوكلا ٠٠٠١ ٠ طئارخلا

 فسقربلا ١*

 ودملا .

 انتاطق هب

 عطاق نم هينطولا يضارالا نع هب هظحطملا تاعطقلاو نورشتو ةعبسو هئامممرا ةاشملا ءاول عفا
 * هيلووسلا

 هزرفيلاو هقحلملا تامطقلا هج

 اجو سس سس سس ال

 )1١سهم(

 يصخشو هيأمدل يرس

 ١ اك (8) مقر ةقيثو



 يصخشو ةياغلل ىرس

 ةسسسوملا ؟ 3

 لالتحا نم و دملا حشو هيلووسملا عطاق نمن هيئنولا ينارالا نع 4517 /ةاثملا *اول نيالا يفلا عادي
 ل: يليام ةاعارم اهعم هفلاحت نمو هيكيرمالا تاوفلاب رئاسخ نم نكميط رثكا ىاحلاو ابض هازج نأ

 بيرختلا رصاغ عنو رسه لاو ساطنفلا برقو ساطتفلا ةقطن يف يلخا دلا نمالا ىلع ةظفاحملا <

 ةسسدني دملا نع تاعاف ددلا ةثيهتو ةيركسملا وماوالاو نيناوقلل ةفلاخي لأاسمعأ ىأ ةسسرامم نم

 ٠ ةصحفاو ةسيلووس عطاق ىط اععيزوتو اهلخاد ينو
 لوصولا نمو دعلا عضو ةسيلووسلا عطاق نيش ةسسيويحلا فا دسهالاو تارسسقلا ةياح هب

 ٠ ةقطنملا يف ةبهبلا رواحملا ةسيابحو ةحوستف قوسشطلا ءاقباو اعيلا

 فذ يفننتلا ٠؟

 تاسيلسصلا ركن .ذ

 -:5 يليها. ىلع دتتسيو ةنيدملا يفي نع مافدلل ييافد عضوم دادعا + " الوا
 ةسيهملا ىلا ةيدوملا ةيسيئرلا قرطلا ىلع ةسنيصح طاقن لاغشا ةثيهت )١(

 ثيحب ل دابتملا دانسالا نيمأتل اهنيب بختنت ىرخاو ” ايجراخ " اسقوط لكشت
 (زسيزعتلا تامطقب ) ةسجاحلا دع لسصتم ياغد عض ىلا اهليوحت نكمي
 ٠ ةسنيدملا نع افدلل تاعاس ثالث لالخ

 قسسطاشلا ىطو ةيسيئرلا نريطلا تامطاقت ىلع رطيست ةسنيمح طاقن باختنا ( ؟)
 ٠ ةسنئي ديلا يف حافدلل " ايلخاد اقيط لسكشت ةحوتخلا

 ' نم ةداقتسالاب ةرايسلا تاهيودلا جارخأو ةيختنم نكاما يف ةرطيس طاقن نيبأت (؟)

 * ةسديدملا يف نمالا ىلع ةلئفاحملل ةنيسحلا طاقنلا

 ىوسجلا لازئالاب ةيئاقلا وا ةيربلا ودملا تامطق دصل ةيعافد ةكرعم ةرادأ ( 4)

 رئاسخلا رهتأ عاسقيأو تاعافدلا قوخ نم تنكمت ةي داعم تاعطق ىأ نيوطتو

 1 1 ٠ اهريب دتو اهب

 (ع(10(

 ا/اب/ ١١



 ( يمخشو هياغلل ىرس )

 انجوف ىلوالا هيرسلا «ب

 لاحجتلا «الوا

 دجويال
 بجاولا «ايئاث

 )9(٠ قحلملا هيلووسملا دودح نم. هينطولا ,يضارالا نع عفا دت
 أنجوف هيناثلا هيرسلا هج

 لضجتلا «الوا

 دجويال
 بجاولا *اينأث

 )١( ٠ نحليلا هيلووسلا دودح نمض هينطولا يضارالا نع عفا فت
 ظ انجوف هثلاثلا هيرسلا ٠ د

 لفحجتلا «الوا

 فدحويال

 بجايلا ٠ أيناث

 )7(٠ قحلملا يف هيلووسلا فو دح نمض هينطولا يضارالا نع عفادت

,)2 

 يصخشو هياغلل ىرس

١١14 



 دكانسالاب رقلا هه
 يسصخدشو هيافلل يرس د

 ملطخا نوأهملا ليصف ٠ الوأ

 سيسخشلا ( 1)

 جوفلا لبق نم هيزكرم هرطيسب لمعي

 بجايلا( "؟)

 ىلا نيف يلاحلا هعضوم نم هنيمحلا طاقنلاو يفلا رقل ىرانلا دانسالا ند

 جفال سصغت ىرخا لئاسف ىأوأ ليسفلا لبق نم اهلاغعال هرواجلا عضاوم ةكيهتو
 ٠ دانسالا نيءاتل

 ب د/و مْط1١٠ مندبلا ليصغ :ايناث

 سيسختلا )١(

 جوفلا لبق نم ههزكوي هرطيسب لمعي

 بجاولا (1)

 ٠ هسيسيئرلا قرطلا تاقرتخ ىطر هيسيئرلا دقعلا يف ودملا تايلأو عويد ةمواقم

 ١ طايتحالا ٠و

 رسمالا *الوا

 ًادجوف هميارلا هيرسلا ريأ ىدهم مساج فايع لول م

 ظ فيلأتلا ”اينان

 انجوف هعبارلا هيرسلا
 ناكملا «املات

 )-. «مييساطشفلا برغ ةسو دم يلاحلا اهضاكم يف
 ظ بجاولا ”اميلر

 7 ايارسلا فقم زيزعتو ليباق, ميجه رق

 يسخفو هيأفلل ىرس

 ني



 يسخشو هيأفلل ىرس

 يرايبيكلا ءز

 صيسنتلا * الوأ

 جهبلأ را ين سوايحيك كشوم
 بسسججاولا *أيناث

 * هيواسيكلا دسارملا جتف ( 1)
 ٠ يقؤجلا ريبطتلا طاقن حتف ( 1)

 قسيستتلا اياسصو 6

 لتخلا هيدحلا “
 (1) ضحللا هيءأبالا دودحلا الثلاث

 ش رسم سول | * احبأر

 عم قيستتلا نرغت *|دفلا تاوق ةدايق قيرطع نع ايزكرم بيرقلا دانسالا تايلم نوكت ( )١
 ٠ عرلغلا تايليع ةدايق ره ينىيجلا ناريض راشتسم

 لسسسمب رقت ملام هقيدس رأهدلا ةرتغ لالخ هيقسلا تارئاطلا رابعا ىلع ديكاتلا ( ؟)
 ناويطلا تايلامف ةفاكي ةرسأ ليللا يف هيداعم هرئاط ةلماعم لماعت نا ىلع ىلا دع
 * يدذ ا

 طوسهي ريق# يتلا تارئانلاب هيلووسلا مطاق نم هيزاللا هياحلا تاارجا نمات (؟)

 ّ «٠ يرارطنخا وأ ريب

 (ءر

 يسصخشو هيأغأل ىرس



 يصخشو هياغلل ىرس

 0 يسسليأ ىلع كوي ءةاساخ

 لاصيال ةاعسلاو طايترالا طابض ىط ليومتلاو هينيرتكلالا برحلا فورظ تحت لمعلا )١(
 ٠ تاهيجوتلاو اياسوناو زالماوا

 ٠ اهطورش ةفأك نمماتي لاصتالا طاقن نيمات ( ؟)
 ٠ نيمالا فارشاهم يئاسلاو يحابسلا را ذئنالا يفتت (؟)
 تاديدبتلا نم اهتياحل نكامأ ةدع يف اهترثحم لاتقلا نيومت هاج لك افعا ()

 * كتيب لا

 هيويحلا فتادهالاب هتبتحيلا لازنالا تاحاسو رياحبلاو يرطلا لكل لسفيلا عالطتسالا هر

 ٠ هروانلاو زيزعتلاو طايتحالا ,ىارغال هير كسملاو
 * هني دملأ يفر نع يعاف هلا مضوملا زاجتا ةعرس ( 1)

 ٠ انجوف هئلاثلاو هيناثلاو ىلوالا هيوسلا لهق نم هيدووسملاعطاق ىظ (7)
 3 هةيادالا نهووسعكجا*-+#

 غ0 م م

 ”اقحال يرأ دالا ريالا ردصيس
 هر سس اكمل أو هءدايقلا هو

 0 ا ع

 "اقحال هرباخملا اياسو وادصتس

 ءاس ئيوسس-- با
 يتم 7

 اج رظاكلا كسسسع ناهب ْ قتلا



 يعفو ةيأنقلل ىرس

 دصفا | ص 0 |>
 ١ 17177 ةأمملا "ايل ١.

 "؟ ىلدالا هيرسلا 5١

 ؟ هيناثلا هيرسلا .ٍ

 ٠ : ةانسالاب رقلا ةيرس .#

002 

 رصخشو هياقلل ىوس



 نم ١ همسنلا )١( مسشرلا نيلدبابلا ةمراق ةطخ

 (717/ةاسشملا ءاوسل
 تاكرحلا فسستوملا

 ب ا 2 9-لا
 ١525 لو الار دامج-

 94*1١ + لو الانوناك مي 0

 ودلنعلا 1

 ٠ "اقح ال تارابخت سالا ريرقت را دصأ متيب سس

 استجساعطق *

 ٠ هيل"روسلا حطاق نمض هينطولا يضارالا نع ابي هقحلملا تاعطقلاو *1 دفلا تاوق ة دايق مفأ دت
 هزرفملاو هقحلطلا تاعطقلا *ج

 هني يس سس هج يأ أ

 مايدتع .]

 لك نم" اوج نيلوقنملا / نيلومحملا نم ء*اوللا مطاق نمض هيوجلا فا ده الأ ةيامح نم*وت
 ٠ شرفلا اذهل هبولأدملا تالصاوملا نا هم ديجح هيرأن ةوقو هكرحلا هيلباقب زيمتت ةوق

 تا..ىسيجاولتا 9 ا

 حطاق يف همهملا قطانملاو تارقلا ف ده دست يتلا " اوج نيلوقنملا / نيطبابهلا ةوق ريم دت

 ٠ يسيئرلا *اوللا ره "٠ الوأ
 ٠ تادحولات ارق ء*" ايناث
 ٠  ىوبيعتلا *اوللا رظ "٠ اكلات

 هي دامملا'تايتمسلا برقت قرط هج

 هلمثحملا لازئالا قطان * د

 (1) قحلملا يف امك

 ةوسسقلا فيلأت * ه

 قيراببسالا م5 الوأ

 لوالا جوفلا هعبارلا ةيرسرمآ ىدهم مساج دامع 0 م1
0 0 3 

 )لالا١(

 (4) مقر ةقيثو ١١مل



 فنيلأتلا + "' اينأث

)١( 

1) 
5 
(5) 

 ةاوللا ريوافع ةيرس
 لوالا جوفلا هعيارلا هيرسلا
 يناثلا جوفلا هثلاثلا هيرسلا
 ثلاثلا وفلا هكلاذلا هيرسلا

 ِت 00 ىرجي
 ىلا الوأ

 ايناخ "٠

01) 

 (؟)

 قلل

 رس الإ

 فقسيلأتلا

 *اوللا ريواغم ةيرس نم ةاشم ىدنج )٠١(
 _ بجاولا

 هاجتأب يلاحلا اهحاتفنأ ناك نم هكرحلاب عالطتسالا ةوق عرشت 2
 نم هدراولا هيلو الا تامؤلحملا ءوص ىلع هلمتحملا لازن الا ةقطنم

 .تاهاجتالا ءاطعأ نم تنكمت يتلا حارب الاو ديسارملاو تا دحولا

 ناكملا) نمضتتو هيليصفتلا تامولعمل اب نيطباملا ةمواقم ةوق مآ
 ٠٠ ( هاجتالا / هيداعملا ةوقلا مجح /

 نم ف ده ىأ ىلا لوصولانم هعنم ةلواحمو و دعلاب سامتلا ةمادأ ٠(ب)
 هسنع هيليصفتلا تامولدملا لاسرأب رمتستو اهاخوتي يتلا فا دهالا

 ٠٠ نيطبابلا ةمواقم ةوقرمأ ىلا
 ْص هريم دت نيحل هقيولحدتو ودعلا رصحل قيولطتلا ةوق عم كرتشت * ا ج)

 ٠ ريم دتل ا ةوق لبق

 قيولستل أ ةوق
  هييسوسا ايس تفطسلم داس سن ياس تؤ راتت

1 

 5ك

 ربمألا

 ٠ هتقطنم يف م لازنالا ثدحب يتلا هدحولل طايتح الا ةيرس رمأ
 فيلأتلا

 ا بنئاول طايتحأ ايارسس

 (؟)
 هبيافلل ىرسس

 1 حسي سنس 7دل ةعالخ "نفخ انسخ -* اح اضع اش سا



 اخلاخ ١+٠

5) 

 تامولعملا*وض ىلع هي داعملا نيطباهلا ةوق ناك ىلا ”اروفكرحتت (أ)
 ٠ مالطتسالا ةوق رمأ لبق نم هلسرملا ٠

 «نيلومحملا ةوق ءاجتأو ناكم ةفرعمل عراطتسالا ةوقم لاصتالا ةمادأ (بلإ
 مااا اول ف كارتنف الاب موقت هي داحملا ةوقلا ناكم ىلا لوسصولا دنع (اج)

 نشلا )ادانملاو قرلطدلا ةفاك ىلعو هناكم يف هرصحر و دحلا تيبثتب

 نم نكميام ربكأءاقيأ هوقلا لواحتو اهلالش نم سامتلا و دحلا لواحي

 ٠ ريم دتلا ةوق لوصو نيحل هفوفص يف رئاسخلا
 ه لالدلا نيمأتو ( ريم دتلا ةوق) هبقحملا ةوقلل عورشلا لدخ نيمأت (د)

 ٠ ا. سيل همزاللا

 رسسيم دتلا ةوق

1) 

5 

١1 
4 

 (؟)

 رمالا

 *اوللا ريواغم .:ةيرسرمأ نسح يحتف دعر لوا* م
 فسيلأتلا

 *اوسسللا ريوافم ةيرس
 بسسسجأولا

 قيوطتل ا ةوق عم قيستلاب هرم و ودملا جام )1

 والاول ةوقلأ تايناكمأ جراخ ودعلا نوكةلاح يف (ب)
 رارمتسالاو هفا دهأ قيقحت نم هعشو:و دملا ةرصاحمب عالطتسالاو

 ٠ تامولعملا ريبصت ىلع
 ٠ ريم دتلا ةمواقم ةوقل عورشلا طخ نيمأت (جل
 نأ قلع *ا دفلا تاوق ة دايق لبق نم دعت هيران ةطخب ديلمحلا ددشت (د)

 زمآ ةيقارمل دصار طباض بسنيو" اتملس هلطتحملا ذا دهالا لجست

 "٠ اوجنيلوقنملا / نيطباهلا ةمواق ةوق
 تأ دحولا تابجاو ةيقبسأ

 ةدحدن

 لغ دت نأ واب عيستل اوث نام نيرصملا ضان دوم تا دي ايو طولك موقت "٠ الوأ

 هي كاعلا لازن الا :تايلمع لو اهيلع لوصحلا متي تامولعم ى 1 نع' 'اروف رابخ الا + " ايئاث

 : تايتمسلا ءاجحأبو

 دلع نيادباهلا ةحفاك يف اهمادختسال طايتحالا ايارس ةأيهت تادحولا نلع ٠ ' اثلاخ
 ' هجاحلا ٠

 ٠ لازتالل هطتحملا قطانملا يف دصر طاقن عضوو هبقارملاو دصرلاب مايقلا تارقلا ىلع + ' اعبار

 ىراسستلا دانسسالا

 مي دقنب طايتح الا ايارس رف هدوجوملا ملم 4١٠ تافذاقلاو ملم 1١ تانواهلا موقت * " الوأ
 ىرانلا دانسإلا

 . ىرانلا دانسالا ميدقتل *اوللا دانسأ ةيرس نم ملم ١ نواه ةريضح جرخت "٠ ايناك

 (*؟)

 م١١



 ما“

5 

 ىوسسجلا عاف دلأ ه١ لد

 . هر.سسيتملا ط/م ةحلسأ ةفاكبو تاي دملا بسح هي داعملا تايتمسلا ريم دن
 [ )١ قحلملا عجار هس هلمتحملا:فاده الا ىلإ برقتلا قرط ٠ ى

 (ج )قحطلا مجار ةوقلا م اتفنأو لقتت تاططخم ٠ ل

 ةيسعو ا ىلا نثووشلا

  مسيسلا ل اع اي سس حاج م سسس م ص ص ص سل ب ل يا خم علا

 م

 ٠ ' تابجاولا ذيفنت دنع ةوقلا ليق نم يناثلاو لو الا طخلا د

 0 ا قولا د

 5 دوسقولاب تال.سجعملا ىناوحأ ”نلصو

 تازي [ اج

 ٠٠ ةعاسس ( ؟< ) ةدنل هةسكرمملا قازرأ لمحت
 ةيطسسسوم ِ ايءدل | هل

 يبا حقوم ىأ وأ رئاسخلا حمج عقوم برقأ ىلا نوباصملا ىلخي
 فل نسا ووبسلا املا قتشيو هطاكلا ةيرقسلا عايقلا عيتجلا ى دكر ةق

 هرس سس سي اخمل أو 5 دايقلا

 ٠ ( .<«9)ل) م يف يلاحلا هناك يض يسيتئرلا ءاوتلا رقم ه1
 8 بج اوز ا ذيفنت دنع ةوقلا عم لقتتي نيطباهلا ةحفاكم ةوق رقد 0

 ينيدرتلا د هيلاقلا تالصاوملا نم هوت 9و

 ٠ يسيئرلا *اوللا رقمو ةوقلا رقه عم يكلس طخ نم*وي "٠ الوأ
 9 ةدايقلا ةكبش ىلع ةوقلا رمآ مم هيكلسالل ا تالاماوملا نم*ثون «٠ '' ايئاك

 .نم ه دافتس الاب تاعومجملا نرمآو ةوقلا رمأ نيب هيكلساللا تالصاوملا م دختست "٠ اخلاث

 + ةوقلا ىاذلا هدقوجونلا ريالا

 ا
 هسيافلل ىرسس

 د ا عل تع يع حا ل عن هع تح سم سير

 كلم١



 دورس ” دمج نص هس وحسم ا يتمم وعم سيسي يبا

 . د) قحلملا عجار همس سسسيرفجلا تاملكلا + د

 أسس وو ل سسسبلأ

 5 7 77/5 اسس سس سشملا ” اوسع ١ رمآ

 12113 لوالا ىدامجا

 ل م#عيعذتلا مالا 1, .نولا ووناخ اللاوو

 تاسسكرحلا كم.

 هه ١) لوالا دامج 2.

 م 7 نوناك الي ا) أؤع 2 57
 قس سس حامل أ

 (( ؟--١) ابيلا برقتلا قرطو هلمتحملا لا ل ا
 ' بل أ ب !دو هلمت فالإ 5 0
 (؟ 1١ ) "اوج نيلومحملا و ا 0 0
 [ ؟ ت١ ) ةوقلا ماتفنأو لقنتادطخم (ي) قمطلا
 ةيسينيرفجلا تاملكا 4 ف) قحشلا
 هسيرانلا هسطخلا ( مه )قحلطلا

)0( 
 هسمسي اختل رس دفق

 مال ١



 (:1] قحلملا ودمحلا تءاوق لازن ال هطتحملا قلدانملاب طلطخم
 ل ١ عل لاوس سس سس صحم ميسا 2: ميسصتسس مع صهريج ا ناو( ءوسلا

0 

)1[ 

 سوس فس ميو ب لاسم در ن7 وع - عب تح يسم



 1: قحلطملا م 0 ةسيافثلل ىرسس

 ود تس سستلا تاون لازن ال هلمتحملا قلدانملا
 فقل ها انا هذآ همواكو وست قع تسي أ ةووك قي حم ةنامل لحوم معاوو كبايصس اظلم شؤم فيحان م و.

 تاظعالملا ' تاسسيلادحالا ظ هستادنملا مسسأ | هب

 يقرش يلامش 0
 هيما خلل سب جا ويجي صم هيلا حم ٍ 8 0106 ا هم" عرموجا صو ل بفم يس لل ياعسل دان ا ل اهييم

 ١ ١ أ
 ١ ا ١ 1م ١ هلويهملاو هقرل |نيبب هروصحملا ةقادنملا أ ١+

 ١ 5 ْ 750 ّْ هيحابسلاو هقرلا نيب هروصحملا هياغلا | ١

 ْ 5 ْ 5 ظ هلوب.ملاو ساطنفلا نيب هروصحملاةقانملا | 1

 | ه؟ ١ 77 : هس هفكيلحوبأ ةقطنم +5

 ْ 2 | 1 ْ همس كي سابملا لكما
 | ا

 ٌ 15 ْ ؟؟ ١ ء*إ!د-نلا ةريحب ]+

 ش 14 ! 1 ْ هسيبونجلا .ادفنلا تانازخ | 01

 ا
 ْ مع 10 و6 17 00

 ٠ “6 يآ تانيا رمادا او هليقعل | نيب هروصحملا هيافلا م ٠ 1 ا

 0 ا ا
 ْ اذه هناي 06 رءاطنفلازكرم نيب هروسحملا ةقلدنملا 00

 ١ ١ ا ْ 1

 ظ 00003 ظ
ْ 1 ِ 

 ميسا شيب هيل. مس 95 - 9 7 اسست ص انس يوجد , رايح و ل ا
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 ([ببإ ةحلملا هسياكلل ىرسس
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 "' اوج نيلومحملا وأ نيلدباهلا تاوقلا نع تامول.دم

 ةمسسصسص كمل

ومحملا / نيطباهلا ةوق اهب زانمت يلا هبورغلا نأ 1
 برقتلا روحم راينخ أبدمست ” اوج نيل

 هسكرحلا ىلع اهتايلباقو ةوقلا هذه ىدل تايناكالإ دوجولو اهب لطدتس شلا ةقطنلاز

 بسانت ايازدب هزهبمو هبر دم اهنرك «ديجلا هيلانقلا هيناكم الاو هنورملاو هعرسلا اهتيستكأ

 ةيلمع لبست دمك هتغاصلا قيقحت ةهناكمأ نم ديزتس اهفا دهأ نم برقلاج لوزنلا مث اهماهف

 ٠"  هيلاتقلا هر دقلأ ديشحت

 ريد دتل هتمتحملا ,ّرنطانملا دو دم ىلا تارقاادلا لو. د هصرف نوكتس هيلو دنا دودحلا نم

 !.بب..او قيقحتب يبتنتو هليولد وأ ىدملا ةريبدقت هلومعملا ةوقلا بجو نوكي دقو ركبم تقوب

 دمحب موقت دقو هدهملا فا ده الا ىلع هاليتسالاو .:دوبهلا ىلع لمتشت ةلوسب هيطعلا أ دبمو“

 ٠ اهتلتحأ رثلا ةقطنملا نع عفا دتو فا دم الا نيصسحتب ذأ

 ناكلا كرت ىلع هرابجأو و دعلا ىلع ريثأتلو دي دهت اذكه دوجولو هحلم هرورضلا تحيصأ هج

 ٠ " اوج نيلومحملا / نيطباهلا ةمواقمل هبسانم ةوق لكشت هيويحلا انقطانم ةيامح ىرغلو

 هييروعبسو

 + ةيتعدسلا هسكرملا ةيلزاك 1
 ٠ هسحمهيوبمتلا هكرحلا ةيلباق ٠ ب

 ٠ هتفابملا ىلع اهتيلباق ءج
 ٠ " ايونعم و دعلا ىلع ريثأتلا * د
 ٠ يضارالا عاونأ فلتذم يف طوبهلا نم نكمتت ءه

 هلومحملاو تالظملاب هطباهلا تاوقنا يف فحضلا .اداقن

 '"ةصاخو هيعولتلا هحلسالا هاجت هنهارو هفيعض ن وكت اذل قرفتم لكشب هيلظملا تاوقلا لزس 17

 ٠ ٠ اهعمجت لبقر اهلوسو روف وأ وجلا يف ن وكت ام دنع
 ٠ هفيفخ اهتكرح ةعرس نوكتس اذل ىلوالا هلحرملا يف طوبهلا' دنع هيلقنلا ىلا رقتفت *ب

 * هعر دملا تالجعلاب مرجه ,نأ هاجت هفيحض ىلو الا هلحرملا نوكت هج

 ٠ لقنلا تارئاط ناريطل هيذجلا لاوحالا ةمثالم ىلع اهلقن فقوتي ٠ د

)*( 

 كي

١١4٠ 
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 : نأف اذل" امثاد ث دحيام اذهو تاعلدقلا موجه ةما دأو نيومت ىلع رثثويو و دحلا لخدتي دق *ه
 يد ىلا هفاضالاب اذه اهطحت .تلا هشام الا ةيمكب د دحت اهماأ دهتسأ ةيئاكمأ

 ٠ " اوج نيومت ىنلغ
 0 ةيلطتل ا ةضهاب ناو دولعتلا لكي تارا ءالد نأ ءو

 مرا ءاقلاو ىزكتسملا لقعلل 0300 هئامتسالا لاو اك فلا ل ل هو
 « تاركاادلا ىلع ريوحتلا ءارجأ دعب وجلا نم

 هماع هر ب تالظملاب نيطياملا دض عاف دلا
 اا طعاما

 تاحاضي الاو تاموئ:ملأ نم رسوتي امب هقادهلاب عاف دلأ نع ةاوسلا تاما و ميمج ديوزت بجي .1

 هيبلد تا دعاسوأ ءاموأ ماعطرأ لقن طئاسو نب قرع نم العلا هطبابلا تاوقلا هب
 تابيقعحت تاهشأر ينور روف ل* :روص عاق د رمآ :برقأ مهنع ريخي ثيح. هل الدلا مهئاتدع 7

 + راثذن

 " اوج هلوقنملا تاعطقلا .ذادهأ ىلا هبسنلاب هتاعلدق ميظنتب عاف دلا نع ل*روسملا رم لأ موق 52
 ٠ اهلدويبهل هلمتحملا قلدانملاو

 دض عاف دلا ةطخ ذيفنت لبق هيلاتلا روم الا نع لءروسلا عاف دلا نع ل*ثروسملا رمالا موقي ٠ د
 طف ىه روم الأ هذهو نيندباهلا

 ؟ تالظملاب نولدباهلا لزن ىو نيأ "٠ الوأ
 ٠ هطياهلا تامطقلل لمتحملاف دهلا ء " ايناك
 ؟ نآلا مه دوجو لمتحي نيأ "٠ اثلاث
 ؟ هلمع رف عاف دلا رمآ نوامت ىرخأ تاعلدق دجوت له "٠ ابار

 أوج نيلومحملا / نيطباهتا دض عاف دلا و داص

 سرعتلا «1

 تاهجلا عيمج ىلاو قمعلاي عاف دلا *.ج

 نيطباهلا ةحف اكمىلوتن يتلا ةوقلا ميظنت

 ةوسقلا ٠1

 فسسيلأاتلا "٠ الأ
 بسجاولا "٠ ايناث

 ا
5 



 قيولحتلا ةوق ٠ ب

٠. 
 ب

 فسيلأتلا ء*" الوأ

 ببجاولا *'' ايناث

 مسي دتل أ ةوق

 فيلأتلا "٠ الوأ
 يبسجاولا ٠ " ايناث

 لسع قايسس
 سة نلاتلا قايسلا قثو '' اوج نيلومحملاو نيطبابلا ةمواق» ىرجت

 ا

 ٠ سببل ©

 : 9 يوسع

 م كح

 و

52 
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 ةحدجأ ىلع اهحاتفنأ ىرجيو لازنالا ةقطصنم ىلا هرمأ ةرطيسب عالطتسسالا ةوق كرحتت
 ٠ هلترخ'”ومو و دحلا
 ٠ ردحلا نع هيليصفتلا تامولعملا مالتسإل عالطتسالا ةؤق رمآ ةاقالملةوقلا رمآ عف دني
 ةقلدنم ىلا كرحتلل هنكمم هعرس صقأب رصحلا ) قيوطتلا ةوق رمآ ىلا هرمأ ةوقلا رهأ ر دمعي
 ه دوجوملا هتاعومجمو و دعلا ت ارئالد ىلع هرعلا# ادثأ يمرلاو ردا لا لازن الإ

 ٠ اسسبيف
 ىرادلا دانس الا رثس تحتو لازنالا ةقادنم هاجتأب ريم دتلا ةوقعف دلت ةوقلا رمآ نم رمأب

 ه دارفأو هتارئاط ريم دتو و دملا مجاهتو رشاملا قيواطتلا ةوق ناريج تابزايلاو 00

 ٠ ه..سيرايلد رسأو
 يف لخ دتلا نم تايتمسلاو هلئاقلا و دحلا تارئالد عنمل هحلسالاو نارينلا ةفاك م دختشت
 ٠ ةسفاكملا ةيلمع

 ودحلا ةقحالمب موقتو امك لازنالا ردرأ نم براهلا و دعلا لولف طايتح الا ةعامج جلامت
 ٠ ىرخالا نكامالا يف ةطباهلا
 ٍِ م دقتلا ريس بيترت رضدب نيطبابلا ةمواقد ةوق بحسنت

 اهلاغتشأو ةحفاكلا ةوق لم ابترأ

 ها

9 

1 

 بش

 . . ىوفلا 0
 " اقبس هتبثم هيرفج هملك بجومبو هب ءايوملا رخل لاح

 يخاف ع عك ناك ايل صمم أ رخآ بج ازيب كلك نلتول نأ زلم لحب ىف عسح
 ٠  هيرفجلا ةملك رو دص لاح هيلا نوق.دلي

 ٠ تايقبسالا فلتخمل يوبسأ لكشب ريرامي تباث لمع أيس اهبل ن وكيو ت تايقبسأ اهبل د دحت
 دانس لاو اهتالصاوم نسصختو هرداصتا رماوالا يش اهفل*وت يتلا تامطقلاو اهرمآو' ةوقلأ د دحت

 ٠ " اضيأ مزاللا ىوجلاو ىرانلا

)١٠١( 
 هياقلل ىرمش

1٠١5 



 مالطتسسالا ةوق

 قيوطتلا ةوق

 ريمدتلا ةوق .

 "1 ةفطسلا ><

 ش )١١(



 ةهييافلل ىرع اس

 ( " ) مقر .!دطخملا

)١5( 

0 

1 



 قمهولدتلاو عالطتسس د الأ ةوق

 ةوق
 قيوثدتلا

 هفيفخلا تانوأبلا

 [ 2 ] فر ططقيلاا

)١١ 

 هيافلإ ىرس
 ويوم عوج لص هلع ع ون اببمل سو هخوس#



 كد 00000 ا 0 2-7

 لازسن الا ةقلدنم

 وأ
 .ق ديس سيلا

 مع صمم ير رييسبْمس وس جوجل نيد جوج ومو ا وحب ال

 ك١



 ( د) قحطلا هيافلل ىرس
 1 ل موج روسبشل قت م

 م يملا تايجسحتفلكلا

 5 باس دج سو ابل | حم هيحصل يحي كف صص, كا ايس باب ة طسخنم امس ددبم نأ عنق ١ يحسم

 لبق نم ردصت 0 هيرفجلا هملكلا ١ -_ ىسنصملا أ 2
 كي

 ' قييم مش دمع: 3 - - 250111

 ءاوللا رقم ّْ نس | ىلرالا لازنالا ةقطص ! ه١
 ١

 ءاوللارق» ١) هارحس ١ هثلاثلا لازن الا ةقطنم ْ 0
 ١

 ءاوللارقم ْ ةريضب | هحبارلا لازنالا ةقطنم | +4

 ءاوسسللا رق | هدسحو 'غ هساخلا:لازن الآ ةقطنم ْ 0
 ١ ١

 ماوسللا رق هباغع | هسداسلا لازن الا ةقادنم ْ 2

 إ ١ ْ ا
 *اوللأ رقم ١ رمل ١ هسنماثلا لازنالاةقادنم | مل

 ءاولل ارق ْ مظان ْ ه ساتلا لازنالا ةقادنم ! ٠

 اوسللا رق ؤ 17 ٌْ رشاملا لازنالا ةقل ْ ١ 7 5 ١ 5 1 هت . ةققلدنم / 3 .

 ءاوسللارقص | رسلدم ا ةرشع ىداسلا لن ازنالا ةقادنم | * ١
 1 , ا
 نيطبابلاةحفاط ةوق أ 7 ش دادس ا ىلا ان نو

00 
 نيطبابل ا! ةدفاط ةوق !/ لححتات | :تازيزحمت بلل ' *ل

 نيطبابلاّةحفاك ةوق ركسصل همواثلا ريم دت ٍ 01
 ١

 ميييسل دس ريال اودع يسم دن هعل ديوب امم 1 وه يحسسسس يسمو ايسر ذب ع مصممو و صيمس هع م يسم سس اس تباع وار هسيسمس الدوس نفيا دست وح جوال بحوض ل .

1( 1) 

١٠١ 1/ 



 ( ه) قحلملا ةياعنت قىرسس

 هيراتلا هطخلل تليثا دحأ هئاق

 سه اعل مسلس ل اسس

8 ١ 
 | تاسشمحالالا | تاييئادحالا

 رمسوحسم صا ل ا ا ايما

 ١
 ْ هب ْ حب | يسسيئرلا *اولللا رق 0

 ١ ا

 ! هو ٍ ؟ليعلا لسي ديلا *اوللا رقم | 1

 | ىف|إ م سلو الا جوقلا نق 8
 | ٠١ ْ 7 ١ |! يسسسناكلا جوفلا رق | *5

 ١ . ١
 ْ ه[# ثسسلاثلا جوفلا رق 1 *5

 1 أ ٍ

 ا .ءلا[0 4 ْ دانس تالا ةيزس 1*1
 ١ ا | ١

 ' أ | ْ
 1 ! ل ١ ١

 ' ا
 ١ ا ١ ٍإ

 ١ 1 ع |
 ا

 ١ ٍ 1 ا ا
 ا_.| د



 وورش نيون اييعامم < و شتا اس عم فوود

 ل 7 اج ع4 لانيح فيرس لل دع ل فس طف سس طش وجل ايامسسسل مسا ام هنعمل .ىلااصو ب ياقيس كيلي يجرد يفهسس باسيل ضمت : يما ضخ يلس مسي يق رست وسلا ا 1 يمص معلا

 ةيحسلا ف :ا هدسحولا / ليك شتلا | ت
 اه اسس يئس مم دب ميس كلسسمل ١ ميسم سمكس اسي ران دعا . ) ةيمسلا  سسع ١ ل سيت لس فاتصل مسلس اع يجمل هس

1 
 ١ ١ «* اد سغغفلا تاوق ة دايق ْ ءآ

 ١ ٍإ مسسستسلوالا جوقلا | 5 ا 1 5 5
 ١ 4 ةلإ | ٠
 9 | نيس ح جاخلا جوفلأ ْ 5

 5 تس سلاةلا جوقلا ! *؟
 0 ظ ةرهس ةة اهعلاو رشلا ةيرسن ٍ .0

 1 ' رس سوهافملا ةيرس | *1
 31 ا هان سسالا ةيرس | *

 2 ٍ هلو سلا ةسدله ةيرس ا * ا

 3 000 ١
 3 | يسسيئرلا ثا. كرم ةفرغ | ه1

 ١ ٠ ١ لسي ديلات ارح“ ةفرمغ 8 ٠

 06 ؤ ظ ْ

 ا 1
 ١

)١17( 
 هيافلل ىرسس
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 هركيسلا ةراذآلا
 ا ياي سجس 5| / فيدشلا

 ..١١5١/رسخالا دابع 2 عيراتلا

 5 11537ء الث ار/ ا

 ء.رري.ي.يييي/أةسئاقلا / ىلا

 يلا نانوسالا باخ / وفين

 لالا سس يرد اسوس احلل يجشلا 1 و2 يويرتجلا م

 ٠ اسبتسسطظطيحيسس .

 تانمف ةوسسلا

 مسيسصت» - )

 ا كك
 0 ل رش ٠
 ل 7

 / ىلس 0

 0 ل ا ل

 ١ هو ١دالاأ ١ را 6 دأميف

 عالسمم الاب لسفتتلا ىحجرسي را دالا "ادفلا فإ + ةدخ محم

 5 ١ ول 5 معا يم وا # د 1

 مقر ةقيلو )1٠١( .١١



)10)) 
 ؟؟١ /ندسمل مس ط اقل يسيشلا نانسالا ةسيطخ

 )/٠٠١٠٠٠٠١ * تيو هكلا / ىدسمحالا ةسطيرخ تا

 فقااو.ىملا

 مال

 ل ا ل ا ىلا” اداذتسا- وةمسل

 قد ب) عسقوت ىلا ىدوي امم " ارايعهنو ' اليل هرسبتسو روابحم ةدصي . م كب كميت 0

 0 ناس ع

 د سكس * انامل( 0 0 ل 2

 مزسج ىأ لالتحاو ا دو دحلا نارتخا نم هسعم هفلاسصجتملا تاوقلاو يس .كيرسم الا و دسسحلا عسستب دو

 .٠ ريسمألا فلك اقم هيقارمعلا يسضارالا

 عقاوملا

 هرادالا/ اوسسللا رقم عم طبتريو ( >< © ) تايثاد_ حا هفقرلا ةسسقان يي رئاسسسخلا عممج عقر.

 ضير ا ا ا نآدسيم ةادنحوتساو هير انا ةيسيعاتلا نيك

 : رئاسخلا ىف كسفي نر د كننل ذ 0 انا معلا ا

 ,نللا ةهةهكلاالا )تايثادحا لوالا نقلا يدور
 .( ه8 كك )تايئادخلا يياالا يفلا يسف هسيبط هزرقم دب
 (٠ 6 ع« اي )تايئادحا تسااثلا فلا يف هيبنح هزرقم ل ن

 - ©6 9 ) تايثا دحْلا'اوللا رتسل هئولملا هيوايميكلا تايا مالا ة جلاعمو رسسيهشتتلا 2:
 ١| ميكر د نمرصأ رودس ٠ دعم هيوايميكلا هبوضلا ثو دح كرا

 ههه سنس سهملا ؛

 ”الو دو هسيمامالا تاقاحلا نم مسقشلاوفكلا السخالاو رسكيللا يناديملا يئاتولاو يساحلا داتسالا تابلطتم بما
 ىصنبلا زيزعتو ةسما او” اقباس هحلسلا تاوقلا ىفشتسم ( نيفيا راسب دسيهسلا ) ىفشتدل' د:

 . :ادالاب هيلووسملا عطاق نمض' اوللا تا دحو يف هسيبحلا زرافبلاو هيبحلا عسقاو. اةفاتثل لسع اوتملا يس 5

 . 057 /هيبطلا ناديملا ةدحو لالخ نم انتفرف ةبابل لبق نم "ايبط هدنسملا تادمولا
 فذ يغتتلا 0

 يلم اكعم )

3 

 ع ناكحيسيفلا

 الو احل أ دعجلاب امهيعدو رئاسخلا عمج عقوس تاسيجاو ميدنتل رشابملاف ا مالا اوللا ةبابط موقت : ' ءا

 / و نق ةباباد ة 0 !عم قيسنتلاب (؟177/ ط مو) يشفلا مجرسملا نم بلتدي ى ملا وااهترسماب رسفوتملا

 مخز تمو دح دو ىلوأ سيقس اك ل ةددحو ىلا الخالا متيو ب كل للا دنع

١٠١١ 



)2 
 يبلحلا رفاكلاو فاججعت ال !ترلمكمي تا ذخولل ةيبطلا رراقللا مسعدي رئاسسخلا عسج عقوسم بسجأو 5 ايئأال

 فقوملا تابلطتم بسحو اهيلا رئامسخلا السخلا ةسيلع لسسيهستو مسيخنتل هي دل وفوتملا
 5 تادسحولا نسم بس سأانسو

 رسكاسعلا 5 ل 00 2 :"انلاع

 :يويسيستلا فيدربلا ولع د
 زسكاوم ىلا " ةرشاأج يا ( راربالا" ادهشلا)* اميمج اني نوسرتالا ةراخلا ىرسجي : ءاسرانع

 :لاتكسرا

 تا "اقعسلا نايتنارفارحم 4

 : هرسسسبلا عقرم ةيرنصأ نون مساغلا ددنيكم رك 0 ميلست زكرم سا

 اتماللا ةسارشلا فلح# لابسسلا يس" اددتلا ريا رت

 مهلع هرفوتملا تامولعملا د كعب لا نسا ربكارب ىلا باسستنالأو ميوضلتا يلو .سمجم لا ىلغحي د

 ٠ هسيروتلا هبأ ءالا ٍٍش كل للو نأ ةيملأ ةسقاحب ىلا يف 1 وعلا ودمتم ةر مسيل ةياتكا ةيسئح امم د

 ” انحبيبحيلاح ناتسالاب ىرستسع ن ئا 1٠و دسم ىفاتسم برقا ىلا اسهب هسبتسما1تالاملاو تايقولا ىسلخت (

 هس سسيل دملا هبايطلا ىلا اهتلاسح ال هرفوتملا تايولمملا ةناك جيد دعب ىوكسملا نأ فك م

 زال ١ ارسنج ال

 ةدحو 0 يبل عضوم ٍبْقا يأ "تيم م اي اح

 ساسسلدال " حس يثداثلا ' لالا
 دحا لبق نم ملتسي كلا ذ ر ذعت ذو هذاا لبق هصدصخو لبق نسم هسحالمو حبرجلا | هاتع ملثسي ب "افعباسس

 هحستسمتاب نأ دعي همدقتمأ ٍديمضتلا ةسادحم يس ءادجاوت سوتفملاو باس .دملا ةدسصو بتارسسم

 ٠ هيكرسمملا انثا نان ذلا نازسفجت ىلع اصافح كل ذب لجس رسيخالا
 نايياسلا روان ةبحا.دي أدتيبثت دحب ؟ 17 / هيسملا ن !ديملا ةدحو ىلا ه.ءاخلا تانامالا ةيقب يك ب." انمأاث

 هسياقولاعانق أدع ىرسخالا تازيسجتلاو هدتعالاو هيحلسالا بوستللب ح امسلا مب اسس |(

 + تاديلا ةدعب لق نم بنسشيلا " الاح رسماملا ىلا اتي

 دك دكت ألا رواحم

 : اهترماب هلاملا ت ادحولاو ! دفلا تاوف ةدايق ( .2© ©0620 )تام يسم اوللا رئاسح عصج عقوسم
 ( ل مو)همدقتملا ديمشت ةطحم هس داسلا ىرتادلا قيرش وعملا كالا - "ا دفلا قيرسسط

 يسسيحلا رل_بخالا ةلسسسلس

 : هج اانا نيا

 تأ اراشا لمح عم" امسالاب نسيتبثم (0) د دسسعنت.الاقت ةلمحو دمضم نم فّلاتي عقوسم هسيرس لاسأل ودم يف حستفت
 هسا تا ىلا و و ا ىسلخي رسسيالا ار ا 0

 *!تالاقثلا هل ةلمح ةاحساوب لكني كل قو فمت اذا راجار انا دخولا فانعسا تقوس ىلا ىلخيو ايس رسل

 ٠ ءدصيلا اسما مقوسو ميرسلا نيب مهفاسيللا دحب دلع هيريسلا ىلا تع اليس جع حس أو سسمب
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 (( ؟)) :
 نة ةادسسلا املا قود ادا

 101 ا و دحم احلا نو هرسسيتللا هيبحلا رم .ءانملا نم هادو لسك رسسقم يبس حستفي

 هطيسيبلا تالاحلا ة جلاحمو روسسكلا تيبثتو .درتلا تسب اسرشلل تلزال | تاناجبسالا ميشا ملالقن

 :وسحيملا ةديدشلاو 9 ءالا 7 ةلاضخاوا 0 ىلا ا ىضرملاو رج لأ | نم

 2 ا انا يسبحلا داسنسالا

 'ثاياءالا ةجلاعمو ريهطت ليدف لبق نم هيوايميكلا تاباسس ءالاو نسيئولملا يلا ةفالع ع
 دعب (؟ 7” /ط مو) ىلا مسئالسخا مهو ) .ءهع هناك )تم ىف اوللا رقم برق هحوتفمل!ا ه.لملا

 - نرظلا نحب منح دي
 هم هيوايميكلا هبيضلا لالخ هببابطلا لس انام

 ىلع ريتسملا بير دتلا لذاخ نم كل ن كتيو اهسنن تا دحولا هلل رمت ند هيمأسلا هيوايميكلا لماوملا نم. هياقولا

 لودح دلع هباباللا تايجاو ر ءحتتو ىوايمينلا يصرلأو ىدرفلا رسسيهطتلا ةدعو هياقولا تازيضعت ماديستتسا

 6-5 ميل * ر *يد عس قسيسنتلابو يلياسسم ىلع هيوايميك قسم

 + نيكلتلا ىسرعلا ةيعلاتتو ريس با
 ٠ ( مسست تامالع مخيلع رهعت نيدلا ىحرجلا ريغ نم) .اينيكلا تايأءالا ةمجلامنو رسسيعست ا ١

 «٠ ىوايبيللا فن دلل ريهتتلا تانحم نم هسيابشلا ىلا هلاحملاو هرسهتجملا هيوايميكلا ثاالاحلا

 عسقوم ىقيو كاوللا رقم يف ييزجلا رسيهطمتلا ةطحم ىلا هدحولا فامسا عسقاوما نم: نوئرلتلا نونامبلا نلشع
 متبيعت منيو «ديلكتلا 0 رقما رااتعتس لاسهقتسال فيدنت رئاسخلا عسمبب

 .بيالعب را تا 7 ةدحول 0 0 هيي هم ىلا دبتاحلا

 ٠ كيسي اسس ملا تالاحلا ل.دو 2( «)

 سة لاسسيتكالاو يسيلدلا ز_.ميدجتلا

 هتيرونلاسالا ,ءالا حذامشو ناديملا تاقآ و 9 أن تأ دامضلاو دال 0 ةسبيبملاب 00 كالا

 ربما يكع

 - هسسيت اق أوسملاو هيحدلا ايا .ولا

 ٠سقطلا ريثات تابا اب هسماخلا ايامولا ذيفنت ىلع دهيّئاتلا : " 0
 *تادحولل هيرودلا هيح.هلا تاشيتفتلا ارجو - تاركسلا هام هدو امتهالأ :
 هيتيزاسلا رئاربالا نيب ىادودح دنع هيئاقولا تأارجالا نانختاو يوسدفلا راحينيعألا ةلراس : ا

 1 ٍتادحولا ايلا لسبق نم هسمباتملا متت نأ ىلع هيدمنلاو ْ
 نيلياملا ةمالس نم دّئاتلاو يعونلاو هسيبكلا ثيح نم هيزففالا ةسيحالسس + ةصئاسس نم داتلا :* ايفحار

 نم مهئشااسس نايبل مسشيلع ىرو دلأ ردحفل' ارضك ار ههني دلال هذه دنادعا

 +. ةيدنيمتلاو هيراجتلا ءارسالا
 اهتيحال.. ىلع فوفولل ” انهت كذفملا ين درسا ءابلا وو دى دحفو ةسهتارم | اسساخ

 ٠ هستيحأل ٠ مدع دنع نيزخلا ليدبت نايبلو تالا 07
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 (( ه ))

 تثني نسم

 لع

 : ايام تاعارم بسسجي تالاقتلا ةلمح نييمت قاسي ممل بتم

 "٠ 5 31 ىلا هلاسمياو رخشلا لسح اعرداقو نيقوعملا ريغ . 55
 مسي

 نيس سسج لايألا لياح نو 7 . ١

 ّ هسجلتاملل

 ' مسس الأو هسمهتولا ةسباتك عسم ن دسيملا هل مضوم. بميسصلا _نرسسق لتاقلا لمح ةروورسبف ىسلع دست اج ' اسم

 بييج يسف عضوست ىيسحاشاسمق ةسعطقو ل.تاقلا ةلدب ىلع هدحيلا. ل.ماسالا

 اا

 (5) قحلبيلا

 :اشاول مطظا قا يسسييفلا داسسسالا

 + يسشسيفرلا اللا رحنا

 لوالا ييسفلا

 يتتتئعاثتلا ىيفلا 6"

 ثسلاثلا جوسسفل 5

 "اوللاريواشم ةيرس 5
 ”ايسيللا فانك ا ةنييسسردبلا

 اولا هلويدلا نس ةيكح ار دا

 :هيحدلا هيحانلا نم اوللا ةزرفم اه دنست يتلا تادحولا

 ةةرسيكوسلاو هرادآلا 7 اهضتللا ريجتشتنا

 : ةلخلا / اوللاربقم 5

 ء يس سس سس  لخلا / لوالا يفل

 ٠ يينسعمعسفلخلا/يسشاشلا ىفلإ_

 ٠ يسس سس فلخلا / كلاثلا ىغا' د



: 1 - - 

 ميحرلا تل ل

0 

 ا /١_/بددملا ش

 ضاك١1 يحألا دام ميوأتلا

 ١؟و

- « 
 كنا ل لستلا ةؤفم /,,أ" / . 03 00 ذا .»

 اا“ . 0
 ا حيل صتلاو لاقنالا ةادخ / ءوضويل ١

 ا م ميسم دع ب عن دس سمسمه. |5941 ملال وسلا “ /ن .نا٠ ١3ه ةيومآ تانك

 ث6ءدر/ا 7 2500 2110 ف ؟ هاغأل سلا /ءد بل تاتكب انيلا ةلسلا
 هةرغلا ١ د بحولا عاف .٠ 0" رنومال «ديادحلا -اويغتلا هوم لع ,بلستلاو لاقتالا ئانخ ”ايأن ٠

 ةظون وو هبح ومب اددلاو ,زليام لادا وحوت ٠ ..:لافلا ةليفالد اماثوا رمش 75 ءائأ هيوم ايصانتسما ل

 عدن و

 /تاد- د فقفربلا

 تار أل ١ _نلذ تسسلم

 .وقلا ند ديز+ اياد ةيبكك رمآ /ء
 مهمه خ4 ”ىىأ

 |رفمج | || ١/١/١ ١/١/١ 7١/

 )1١( مقر ةفيثو ك 16



 ( تيوكلا / تلاثلا نليفلا مطخق يف مج ر/ عم نف تامطقل نيلستو داقنالا ةطحار

 1...٠.ر/ار نامربلا / ةرفولا / "ادنلا / تيوكلا / .سئارحلا

 فقرملا .

 نوييكو تاعطقلا رخو نوخ دو ةهيجلا يف تاعطقلا عطارقيف ةلصاحملا تارييغتلا ةجيتن

 : يلي امك فقرملا
 اتادصو .أ

 و صم فل*أتت عم ىغ نل أ ه تأ دحو , الوأ

 انترمك ايو ؟ /عم قف ةكرمم ماظن نم تاليكشتلاو تأ دولا حيلصتو زراف ةفاظ غ1
 + لف عطاق يف املاح

 (7 0766 ر تاضشادحا هيييلصلا ةقطنم يف + عم نف كا ةيرمأ (؟)

 ( »؟(؟) تايثادحا هيييلصلا ةقطنم يف م +/ ناديملا لمعم ( جز

 ( 7667 - هلأ هما مر سيفا مس(
 فقل 00 - سا نردلا حيلست زكرمي هز
 ةفققحتللا ف. هلأ  س- - 'هقرفلاعاجرا ةطنن ا
 (؟770رتايثا دحايئارملاهيييلصلا ظاننالا يبلع هرطيسلازكرم (")

 هسعفملا . ايناك

 همر دملا لاظقلا تءالجملار تابأب دئأ عاونا ةفاكل *الخ الاو ذاقنالاو نيلستلاب مارفلأ
 عفت يتلا تامهملاو تالجعلاو ةحلس الار عفا دملا عاونأ ةفآك عم هيلو دملاو هفرسملا

 مىسجهلاب اهتاليكشتو هقرفلا مايق “انتا ك أه فنص ىلع اهسعيلصت ةيلو يسم
 .ودملا كلاسم ىلع لياقملا

 ذيشستلا . ائلاث

 ماسع .أ

 هقرفملا هنانيثشت دانس جيلصتلاو داقنالا ةطخ ذيفنتي ًانتفرف دل اه ةيرمأ موقت

 هرطيسمل ازكرم حتخي كل ذو هلمتحملا و دملا كلاسم ىلع بجاولا ذيفنتب اهمايق *انثأ
 . هان دأ نييم امكو كلسم لكل تادعملا عمج طاقنر ذاقنالا ىلع
 لوالا دلسلا ةهياجب ٠ . الأ

 كلسصلا اذه ةمهباسمل تالامتحا ة ع هانم

 لوالا لامتحالا ١(

 زكرم جتفني ( لف ) سلاسلا ريمم ىلعو دصلا رمت ةلاح. يف
 عمج ةطخ عتفتو ( 9مم ) تايثادحا يف ناقنالا هرطيسلا

 . ٠17891 تايكادحا يف ءادعملا
 يناثثأ لاشسحالا (؟ ز

 سيفانملاريحمو ( ( لفز يمئاسلا روحم يط و دملا سرحت ةلامع يف
 يىمسسف ةاقنالا ىلع هرطيسلا زكرم حقفي دحاو نأ يف ري هخ مار
 بسيبانأ عم ماعلا يبرطلاعطاقت يف ( الؤؤ م رضابلا دحا
 (7؟١ (ر كايا دههايغ ( )  مقر تءادعملا ةطقن حقفو *املا

 دكت "يقل 0

 ١١5 (و ) 1١-

 ا



 ديبايلا - صح... كامم 3 ناممسا 0
, 

 ليف ريو ويعمل سوس نر ديم ا سايح ل

 ركرع تمي 91 هتلا ني دنقلا مار .ةارهجلل نياننآ نهب قلما و هفلأ ررحج لاح ين
 روجد ) ماعلا نيرطلا عطاقت ةطمن يف (8 11مم ) تايثا دحأ عم داقن الاىلع ةرطيسلل
 يىستف ١( )مقر بادعملا عمج ةطفب مفر "املا بيياأ نم (ةيرجلأا ر ايحلاهدعاد

 ( ؟ )مفر تادعملا عمج هطفن تفتر هيل ديعلا نيرط نطاقت رف ( 0516 تايتادحأ
 . هيل ذمعل اهفطسلا يف ( 1هو جر تايثأ دحا يف

 يناثلا تلسملا ههبادس. ايناث

 يسسسف ذاقث الآ ىلع ةرطبسلل زئرم حتفب .ميصونلا  ةرفولا روجم ىلع و دمللا نارفتش ةلاع يف

 نتايثادحايف تادعملا عمج ةطفن حتعتر هيجيبسلا ةفطس يف ( م51 مر سايثئادحا
 ٠ ةهيجيبسأ أ هير رقرم ين امم اوال رب

 تلاثلا كلسلا ةهباسم . اثلاث

 .بيصيوخل اةرفرلا روحم ىلعو يسيئر دقجي ري دق ماو ىفانملا روجنم ىلع ر دعلا ر رعش ةلاج يف
 ءةأاسج امك هنأ دمملا عمج ل افنر هصايلام دبسأ هيب داقن الا ىينممر طب فلز كرم حتفي ىوناث دهجب

 . نوالا دلسملل ةيفيسالاو هالعا يناثلار نوالا دلسملا ةمياجم يع

 5 الوا مسيل بقل أ مارب

 لاا

 ننالستجملاو عور دلا ةماكل نو الا. طملا تاعيلستي مايقلا حيلصتلا زرافم ةفاك ىلع (1
 ص ةرسينملا تايناثم الأي بن أ طافتس ىلع اهحجيلصت ةيلوكرص مفت يتلا تامهملاو
 .. رعش نا ىلع مهسفنأ زرافملا ىرمأ فارش ايو هيص اضتخ الا ثا دعملاو داومل أي نيينفلا

 . اتيرمأرغه ىلع حملصتلا ريس ر. رتعت يقلل ترزاطعلا ةماث

 ررافلا الم م يتلا حيلصتلا رمزر رئاضح مايفل دنل دو مامالا ىصقا يف نيلصتلا وكب )١(
 سم يتلاي فلحلا ىلا نذاجملا عاجرأ م دعر هقدلا يغوتو هب دادستلار تأ دحولل

 مومت ك اه هينف رصاع اهيف دجاوتتو نيلشت ةررقن اه الم سنس نيل يتلا تادحتلا (عر
 ( ١ر ىحلملا يف امك ةيفلا ةيحالا سس اه دانساب تاليك_ثتلاو دعا ةحولا حجبلست زرافم

 تابساكمالا مس تالطملا ةناظ حيلصتب ثيشتلا نيلستلا زرافم ىرمأ ةمأآك ىلع دكثون (+)

 تايناكم الا ةيآث دافن دمي الآ فلشلا ىلا نطملا عقر م دعو مهي دل ةرسيتملا

 ةيلسملا أرس الاو , يتارتس الا عاطفلا ز رخا فروم ص داوملا ىلع لنوسحلا هلو احمو

 .عماعلا رقملاو نلايفلاو هدرفلايف هداعملا ىادهكأو

 تلاثلاو ماثلا طغلا تاميلصت . ايساأت
 ا _

 تأ دحوللل ةحلس 8او ةيعم فحاأو عور دلاو دن الجملل يناثلا طحلا ةيلو رسم ىنوكست

 ( برر نحلطلايف جرام امك ع 1/ مرم ص امتمرف تاليكششلاو
 همحلسالاب ةيصق دملاو عور دلل ثلاثلا طحلا تاحيلست . اكلات

 اوي لع ان دقت لاب وادلب نود كانلا علا ننس طاوس نك
 ( ١6١)" ر تايئادحا نايلالا ةعركزم يف ايلاح دوجرملا

 حسي أرلأ طغلا تاحيلصت . اعبار
 هرصيلا يسن م دقتملا هدعافلا لمعم ةيلوةرسم م عبارلا طضلا تاحيلصت وكت
 ةسيري دمر ؟ لف .ذ !ه ةبرمأ عم ىبيسنتلاب ( +١91 رتابثأ دحا هيمهير دلا

 بنحو حطاقلا يف ه دوجرملا نم ةعملا ىتاع ىلع نيلصتلا ةيلو'رسم نوكتر ك اده
 /١١ ١ لا



 وب -

 05  ةيرسي ءاهتنار حيلصتلا ررافم نم ادتبا كاه تادحو ةفاك يف ذاقنالا داوم رفوتل رطنلاب
 , ٠ يلي امك لمعلا نايس يهكيو نليفلل ذاقنالا
 : .اليا
 : ةج املا بيس اهنالخأ وانيمامال 1 اه زراغم يلبق نم رئاسغلايى طع ىمفلا *ارج اي كا دحول ا مون
 0 اهتالخا متيف'الخالا ةلاح يف اما امت دحر ىلا هراسخلا دوصت اهميلست ةلاح يف اهجاتحي يتلا
 ا . اهمدف هنم هقرفلا عاجرأ ةطقن وأ هقرفلل م دقتملا ذاقنالاو هرطيسلا زكرم ىلا
 ءاقن الا قراوم٠ ايناث

1 

 )١( هقرفلا تاليكشتو تنأ دحو جيلصت ةزرفمل فاقنالا تاباي دو كالجم . 3

 . (06؟ رهاشادحا هيييلصلا ةقطنم يف ؟+/ م لم فاقنأ ليصف (؟)
 هقرفت ارقعسرق يلارصلا هيبيلسلا يفر ؟عم ىف كاده ةيرما/ ذاقن الاى هرطيسلا زكرع (؟ )

 . (؟؟؟0ر تايئادحا يسيفرلا
 (مل.+.رهايعادسأ راطملا برقس ؟/عسمت *"الحالاو ذاقن الا ىلع هرطيسلا ةطقن ( عز

 تءايثأ دحا نايل الا ةعرزن ةقطنم .ديلولا نيأ عمل هس - لأ < سه  (ه)
 )0+١1١(.

 . تاسيئا دحا ديك ناسرا ةطحم مر يلالأسمل "الخالاو ذاقنالا ىلش هرطيسلا ةطقن ( 1)
(1898)-. 

 (ةم69 ردايشادحان داسلا نرقادلا نيرطلا ر/ م قف ج ذاقناةيرس 4# )
 داسسيلو لسملا. اذلأت

 ءالعاو فاقناب هلئافملا تءاليكشتر هأدحو ىلا ه دئامنا ذاقنالا تاباب در تالجم موقت ١(
 عسقاوم يفهلط امّلاو هرم دملأ ةيلو دملاو هفرسملا تالجمعلاو تاياب دلا نم رئاسخلا ةغاك
 ١  ءةالطاطماملا طاقنلا "اج انكر تأ دمملا عبمج ةطقن ىلا اهقالغاب مام الانم اهتايلمع

 ١  فسيلولا ني عمل - 1 /عمل هطاقنلا تاليكشعلل *الخالاو ذاقنالاو هرطيسلا طاقن موقت ( 1
 د اليكشتلا تادحو دانساب اهترماب موضرملاو اهنم برقلاب ه دجاوتملا نفاثلا يل الا نمل
 : . ليكشتلا دأ ةحو نم هادحو .ءأ'اهيلا ننرمتت ىذلا رييكلا دمجلا "انثا

 . هالحاي ذاقناب كلل ذومشرفلا كتاليكشتو تنادحو دانساب ذاقنالا ىلع هرطيسالا زكرم موقب (؟)
 بسحو فلخلا ىلا تا دعملا عاجرأ ةطقن ىم هرم دملاو هلطاملا تازيضجتلار دن١ادصملا
 ٠ حيلستلاو ذاقن الا لمارم

 هيسزاللا دراوملا رسيق م دع ةلأاح يف يناثلأ طضلا فاقنالا درارمب ه دامتسالا نكمب (ع)
 هَل .ههحولا يف ذاقن الا ةيلممعلا

 !- يءايثا دحااهت دحرو اهمونر هلجعلا مقر اهيف انيبم ةلاسر بجومب ىلاقنالا درارب بلطت ( هر
 : . نفرملا ( ج ز ىحلملا بسح هلأ د ةطقن برغأ اهمعقوم

 ' . هديجولا متي هقرفلا هداه ةيريسأ نرا دقت يناثلا طخلا ذاقنالا درارم نوكلآرظن ( :)
 : .رورملا دنع هالعأ ةريك ذبلا تك الاحلا يف تايلطلا ةييلت زكرملا ىلعو 0 ةقرخلا تاكرح قيرط ىعرأ ةرشابم اما ذاقن الا ىلع هرطيسلا زكرم ىلأ ذاقنالل تءايلطلا

 1 :, دانس الازيزرمتل اه دراوم نم نرفلا دانساب جر ذاقنالا ةيرس ميغ دي دسلا دهجلا "انفا( ن0

 : ج لف دلاه رصارالارادسا دمي هقرفلا ناديم يف "العالاو

 م و سس ا

 ع 5

 0 ميمي حورس

 موب وو ينل ريدم مسيوم

0 

 ترج عام ل حا يع ال اك حا يع 4 5 د دين درع ل رم د بح وو دعم و 0 الا اال ا ا ا ا

 م
 ل

: 
 ا

 ا

 يمال دول د سيمعبم - دهيم ردو يدش بدسم

 اهنا ول ا ا 0

 هادو سيخ يبطل سيروم دس

2 

 مهو بع مج »دع

0 

2 -- 
 كد 4
 0 ذاقن الا ىلع ةرطيسلا تءايج اوي فيل"ات 5

 ؟ /١ م لع نم هان نأ ةجر ملا دا فعالا يصخخي
 طسياض (1)

١ 
 )١-س-ه- (



 ( ياعفو يئاس رز ندممب نو كف ىئاس 64 5( ز
 ( نراعنو نفاس رن فممب داقناطباب د نقأس 6 ( 8
 ( نياطو قئاسر نادعني تاقناةلجع ىفاس ع 6(()
 م نياعمو ىقاس رن دعمب ةعفار ىئاس 9 ( هز

 لمح هلمع نئاس )1( ١
 هسارحلل ةأاشم ىادمجس 6 (»ر

 تلأ ديسسعيفلا . امنأث

 م1/ وي« لم نم ءانادأ تا دعملا سمخت

 تاباب د ةلغأن + (1)

 هيلو فم داقنا ةلجع )١!+4 ١

 داقناةبابه 3+ حجز
 ةسسسسل أر 2" 1١

 لسمح ةلجع ١ ( هر
 *اه ةرييصمم )( ١)

 نط ال بوكر ةلجع ١ از
 تناسنيلو وصلا .

 انئيرما تءارفمل تالجعنا عبر دلا ىتعبقرطيسي يركي
 يسلا تادعملا عمج طاقن ص هيوطعملا نأدمملاو تالجملا ةفاك *الخاي ركرملا مرغي . الوا

 ٠ لمعملا

 تنادحولاس لاقنالا تءاريلط ليقتر هجاحلا دنع مامالا ىسفا يف ملاقن الا داسناب موقب .٠ اناث

 | . انضيرما ارفف ىنيرط ضم راةرشابع
 م شو ] .ببسيصحو تابج اولا نيزوشو دافن الاب هقامتملا ,ابولمملا ةيناث م التساب موقب , ظلاث

 هيرطمملا تادععلاو تالجعلا *الخالاو داقنال او دءايلمملا ةحباتم لجس حتفي مرغي .اعبار
 . كلل فب اهتأ دمو رابخار اهيل أ هراسعخلا *الخا مق يتلا ةههجلا سيو

 ءالخالاو فاقنالا ةيفيسا

 ( برم اأر عين كالجسعلا .ا

 هفرسسلا ةءالجصلا . الرأ
 هيلو دملا تالقانلار تالجملا . ايناث
 (ةصلساالاو تأيأب دلا ميحشتو لسف ر/ لمعملا حيلصت ةلبع ز هيساصتخ الا تالجملا . اثلاث
 . بوكرلاو لمحلا تالجع .اهيبار

 جفأ دملاو ةحلس الأ ءابس

 هليفثلا عفادملا . الوأ
 طا مةمليا . ايناث
 هيصاستخ الا تالجملا ةملسعا . اناث
 .هفضخلا ةحلس الاب تانواهلا . اعبار

 ةلاسسيعتلا م <

 حاسب عن جبان .ظتاو وسعت يهيم حنس

 هيصاصتخ الا هيازيعججتلا . الرا
 هسينفلا كازيهجتلا 59

 ىرخ الأ دازيهجتلا . اولاك

 ظ هم دقتملا . ميلصتلا زراغم

 ةادعاسمل هم دقتملا حيشستل ا زرافمل اسراب انتيرمأ رقعل ؟1ة/ مام موقب دي هشلا دهجلا "انثا

 ( سدا )ذ 4.١



 .٠ "ان ضن هادعاو جولس ةزوعم نا دصمب تنبأ كو حمتسمل اب هع ميسا أو هتعأ قصحوما ؛

 تسيل" اتلأ ١
 وحل ييتطواسسب ست سنت وو فيولا

 هزرفسلا رما طباض غ1
 هلماكتم تالجع حيلصت ةرهويضح (؟)

 هلماكتم ئر د حجيلست ةريشح (؟)
 , هلم اكتم ذافنا ةريضح (()

 هلأ ةسسسسمملا ٠ ايناث

 بوكر نط نب هقلجع ( ) ١
 هيلو دم فاقنأ ةلجم (؟ )
 ذاقناةيبابد (+)
 ييأف تاباب د ةلتان ( ع )
 كتالجمتا حعيلصت نمحم ةلجع ( هز

 تءاايايدلا عيملصت لمعم ةلجع (

 هيسينفل اويط ايتحالا داوملا .
 1 مايل سوو جفت وبسب يلا نيرو م انس طوس بسط انحرم لفوز خمببلألا سنان دمر شلاح

 ؛ يلي انك هيطايتح الا داوملاو ةيلالا فايملا نص "ات ىرجيب
 , ايققرف حطاق سض هلماملا تادحولل حبلصتلا زراغمو انتقرفل ت اليكمتلاو تنا ةلحولل حيلستلا زرافطو ج1/ م لم ىلا هييطايتحالا دارملا نيم*اتب مجموف س م نم عوقب ءأ
 .ةالعانممملل جباتلا ه داعالا مسق ىلا هفنصملا تالجمتاو هكلمهتستملا داوملا علست ءاس

 ىسسسيرطلا ةيرنا ف ٠م

 حس يحج يفو رورملت هحلاس اهئ اقبال هقرفل ارو امم ىلع لمست أن نرازيم ص عر 2 ادع ةيرو ف سصخت
 '. ةرفولا - بيصيوفلا رومسو ماحلا نيرطلأ ل سايعلا ةدعاق بهي نأ دشلا رحم ةصاخو تاقب الأ

 قسسيسخلا اسياصقو +8

 هرسسياكملاو ه فايقلا . ل ٠ خاج ارمل ألا هلاسرار ه ديحرت سرفل انرق ىلأ ايموي *الخالا فقومو جاتنالاو نطملا فقوم سري ءب جا - . هفرفلا نكر ةكيه . مم رياشتلابب همنوتم ريغ تدارح رثا لكامشم زورب ةلاح يف هطخلا يف درواع لب دمت نكمب 3

 ( 70 (؟ رهايثأ دحا يف هيبيلصلا ةقطنم يف انتيرما نراففمل حيلصتلا ىرجي .3

) -١ 



 ( نار قحلم اقري نادعلا يف رئاسسلا ضرايخ الا ةلاسر ن دوم
 يي بدن يب وطب ب جار يتم قلع انام كطيو جوج انج سوس ف واتابخاا يؤسس تفس ع ب "بنوم كيتا بلبن دج يتبل 7776ج سانفاجبب تبن نفسج نيرون دج انتل نتنجس فن يدجيجةسن ييودلاج اجار با فن بنج اوما

 / ص
 / ىلا

2 

 جيلصتر داقنا ةمظب ةلاسرلا "ديت

 ( برر راروطلاب ئنلاو هلجملا مفر

 ( خرز ل راملا زجومو نصقم بسر

 : هينرلا

 هسصوبو "أشم أ كفي هسيروف ةيرس ةلاسر ى ديمن

 1ر/ عمستصل / نم

 . ؟*#/ م نمر ىلا

 ٠ نم نع د أه ي نم نع مز
 6ءر ؟.ءرثءل- رثإ تبول ١ رية“ ٠ ع١ رس 2 "يسنملا

 | ء رز يمام دا روخسملا رسكيم بقع ىلع !"ارفيرلقم ا ّْ 5
 .اسسسعئايسينا

 نكرلا هيفعلا

 ( ١و )

١١1١ 



 تاسقكرحلا هسيباغلل ىرس

 سلسل / / ج/ ددعلا

 هأ١١51١ هرخ الا ىدامج خيراتلا

 ١١9١ يناثلا نوناك ”

 / ىلذ
 ( ١ ) مقرلا تاياب دلا ةمواقم ةلدخ لاسرآ /عوضوملا

 امئاول عطاقب هصاخلا ( ١ ) مقرلا تابابدلا ةمواقم ةطخ نم[ © ) مقر هخسهلا مكيملا لسرد

 تاسسقوملا

 ناو لف ناديت كسصحم

 2:7 حت بشل ءاوكتملا نعهتتما

 هه ١5١١  هرخالا ىدامحج

 ١-١ يناثلا نون اك 35

1-1 50 
56 

 (ي ب آ)ميبقتلاةبرو ١ تحسس س سس

 ١١١ ؟ (117) مقر ةقيثو



 هسسسي اخلل نرس
 مسه اسما

 ١( )و لرلا تاباب دلا ةسواقم ةطخ
 وا روس اج نسل باسو نوسإا :جببجحج وحجاب ساس سنس نوضح بج تويسسساج دك

 طئارخلا
 ل ا م ع مب اما مطل عسا لع

. 

1 

. 

5 

 م3 فيما + .ةاذتسفل ا ةنيحمج طيرك
 هسسياضلا

 م ايقل او هيعاف دلأ عضاوملا قارتخا نم ًابعدمو 1707 /نمل عطاق نمض و دمل اا عور د ريم دو رصح

 ٠ قرخلا اهييف ثددح يتلا عطاوملا ة داحتسال لباقلا موجيلاب

 ميسا سس با ا ةماعلا كل ا

 زاسسف هيقضطلب 0 يج 5 هف ذاق 8 ملم 1 مق دم هد سس حولا | تن

|[ 
 تح : 0 1 0 لاش ىذ
 3 0 0 ! ع9 بلا فآأ ؟
 اد ام , ظ 2

 هلمتحملا و دعلا كلاس
06 

 لوالا كلسصلا أ

 عاف دئالاو بكرملاو رشابملا يرلاب دادسالا مي دقتب ١7 7شمل عطاق نمض لازنالا ةيلمع دانسا

 قرسلدلا *اقتلا دقع ىلع هرطيسلل هقح ال لحارمب عر دم دهجُب م دق ىطوم ىلع لوصحلا دنع

 *؟ تاس سسملطقل أ] رصحو :

 ىئاثلا كلصلا هب

 هرواجملا تادحولا يق م دق ىطوم ىلع لوصحلا دعب ١١( قف ) رسيالا حادجلا نم عافددالا

 + هاوللا ةيلووسم عطاق نم ندملا لالتح الة اشملا تانسا قوقل

 كثتلاثلا كلصلا ء

 هرواجمل اتا دحول ا يف م دق“ ىطوم نلع لوصحلا دعي (27 قف ) نميالا حانجلا نم عاف دئالا

 : * *اوللا ةيلووص عطاق نمض ن دملا لالتح ال ةاشملا دادسا ر:رغل

 ْ بد / م ةحلسال هيسيئرلا تابجاولا

 «ب د / م ةحلسال ىدم سقأب ءاوللا عطاق مامأ و دحلا عور دةلئاق "1

 يعاف دلا عضوملا , ةارتخا نم اهعو و دملا عور د ريم دت * يب

1 

 (6© ب 1ذ١)

 20 دحام سس ل سس يشيل لع بيجو بيغ مبسم اد نص سيو بلا بسس سم ب لذ عطس سنس

١١17 



 ء0

 ٠ نرخلا اهيف ثدح ,رتلا مضاوعلا ة داهتسا يف لباقدلا موبيلا ةوقة.دعاسم 2...

 9 هديك

 هسسس سير انلا هطخلا نمض اهلالتمما نم و دهلا نكت يتلا مضارملا ىلع ناريدلافيثكك 5*2

 5 ودلا ةاشم رسم ميم كلل «* بيف

 ٠ هيي داعملا هيس دنهلا تادعملاو تاليسلا ريمدت <«

 * لمسسب انملا مويبلاةوق زسيزحت ٠ د

 ب د/ م ةحلسا قيسنقت
 -5 همس سمل ١> مد تمم عدم يوي حا -

 نم هي داصملا هعردملا لاتقلا .تالوجع ةلغاشم نم نكمتت تيحب بد / م ةحلسا حتفنت 1

 ا ارا راو نهال فهم ار انج ىلا
 * هليديو ةيسيئر عضاومو هيلؤرص سوق بد / م مالس لكل رصخي + ب
 ء هيسعلداق نمض لك بد / م ةسطخ ىلع تاسرامملا ذفسش هج

 حاسستفن الا

 يل احل أ عيضوملا نمض 00

 ٠ يلحاسلا قيرطلا ىلا هيذوملا قرطلا هاجتاب بد/م ةدلسا متفدت ٠ الا

 ٠ :هنحعيرسلا قرطلا ةكميصلا ديقعلا ": ايناق

 لحاسلا نم ههبجلل قمعك مرتقلا عضوملا نمض :ب

 هاجتأب بد“ م ةحلسا ماتفلا نوكيو قرخلا فايا طخ ربتحي يلحاسلا قيرطلا ء الوا

 ٠ ([ 1 ف عضارم ) يلحاسلا قيرطلا

 قسيرطلا ربتحيو لحاسلا ىلا هيدوملا قرطلامام ا 7 ف بد / مةحلسأ متفنت ؟ ايناث

 "7 ٠ [؟ فرضاوم) قره. فاقيا !دخ يلحاسلا

 كثأ . بابدلا ةجلاعمل قيرطلا ىلع 5 ؟ 7 ل ٠ذ بد / مةحلسا حاتفلامتي ٠ اكلاث

 هيوبلا هوقلاو تايتمسلاب و دعلا تاباب د ةجلاعم
- 220-- 

 * ءادفلا ن ق ىلا,تايتمسلارديصخت دنعودعلا عورد جلاعت 5
 «© و اسيتمسلا ةل ال دل هكرممل ا ةقطنمل هيم أم الأ هئاحلا مامآ تاراشا عضوي تأ دحولا موقت 8ايب

 سايل د

١5١1+ 



 هياغتل ىرس

 " اليل و دملاتايابد ةيجلاحم 8

 *تاسنواهلاب هكرعملا ةحاس ة * اًضا دعب *اولل اهصيصخت دنع تابابددل! ةطساوب جلاعت 1

 وا تايتمسلا ةطساوب هكرعملا ةحاس ةءاّضا دعب هرسيتملا بد/ م ةحلسا ة ..طساوب '*ب

 1 هوي سدتاقملا تارئاطلا
 هلي دبلاو هميلص الا عضاوملا *إه

 ٠ هليدبلا عضاوملاو هيلصالا عضاوملا ةثيهتب تادحولا موقت 1*0

 *بد/م ةطخ ىلع تاسرامملا ذيفنت دنع هلي دبلا عضاوملا لاغشا ةيفيك ىلع هسرامملا ىرجت هب

 ةحلسالاب هروانملا متت هكرهملا ةمعيبط عم مثالتي امب بو / م ةحلسا مادختساب هنورملا قيقحت رضرغل

 *(ىداعملا ص رعتلاب هد دهملا) ىلوالا هيقبسالا تاذ عضاوملا ىلا تادحولا حضاوم نم هيلاتلا

 ١١7 مف )١اف ه1
 * هدديهملا هدحولا عطاق زيزعتل بلطلا دلع م دختست ْ دم تا 5

 | مهدد عسا ؟ف هج

 تاسسسسرامملا كلا ذ]

 دممجد

 ٠ هجاحلا دنع تادحولا دراوم نم لباقحلا موجهلا ةوقل بد / م ةحلساص صخت ه1

 اهب ءاوللا زيزعت ةلاح يف ىرخا عضاومو بد/ م ةحلسال هلي دب عضاوم تا دحولا“ يبهت ب

 ٠ ه دراوم جياخ نم

 ٠ رهظت دق تايبلس ىا يفالت ئرغل هلي دبلا عضاوملا لاعشال همزاللا تاسسرامملا ىرجت ءه.ج
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 ندا يباب بنس يوني بوس يحسم برو سيجس هيووم هدوم وبس"

 :لازن الا ةايلمخأ ملاص هيو 5 ما ب لآ سعأر نغ دمبت .أ؟ي] ةرنبج

 ىرصبلا دسرلا ةطسارب ركيملا رإ دنالا شارغإل اهنب ه داذتسألا نكيي امك ىربلا
 سهأر ثلثي نايبوب ةريزجس م دقتم يعا# د ءضوم لغشت اهسوكى ل ةءاضآ يألاو

 ٠تيوكلا جيلخ لحل ىو ءبييسلا

 مك 4 ةةاس دحبتو دملا ءانشا ءايسلا اورمخد ىريهخص هريزج يدو 5 ريق ةروزؤس

 * ىدعس الا هانيم قرش
 لاصدو مك ةفاسب ( دوعس* اديس ) روزلا س ءار قرش بولج حقت 5 - مدارتلا م انو

 ٠ ,مدقدم دصر ةقطنم نوكت نا |
 نواعم اريج لكشبر ! دو دحم ناك اذا ىداعملا ىرحبلالمعلا؛ جاتصسسالا

 ابا لحاسلل هينودبلا قطسلا كلذب؛ ةدهتشي مدا ىيربلا تاَديطقلل
 زيكردلا لواحيس داق يسيئرلا ديجلا لكشي'ىربلا لسصلاناكاذإ
 وات ةيي رم سانتا لكي يلامشلا هدسقو تيوكلا يلخ مطاق ىلع
  يبونببلا عطاقلا نم
 ْ لحاسلا 0

 ىرهبلا دي دبحلا :ابج لحاوسلا نع عاق دل ن 00 نقييني كلا رشالا ءاحذا
 ' -/ىدابنلا

 55 يلي انب ميو 00 لوزنلل لايسلا سلق مدع (آ(

 20 ٠ ميئارم نأ دعس تاوقي لساسلا ةبقارم ( الو )

 لازن الا ءاجداب مديل لساسلا نم نييرق ىبسانم ةحلساو مجحب ةوق زيكرت (اهناث)
 : يلي ادب ميا ذو لساسلا ىلا وي داس باعطقلا برقب بم (بن)

 ٠ لالا ف , دعمملا ةسيابلا قطانملا ىلع ديصح طاقن ءالشنا ([  الوأ)
 ! ' ٠ لحاسلا ىلع هيرق تاعاذد ة*ايبح [امناث)
 ٠ بارعق الآ ع نيم اهصشمو .يدامتلا ن راسلا ,ةسقل هيريلا ىوقلا ة*ايبش [انلان)

 ىوسلا مسشل ا

 ةسقطنم ىلا ا نافيرس# لاديدلا) ىدماسلا راخم نيب هروصسملا ربل لمشي
 -_ نييسسف متن لا وفلطسسلا اك مهسسقلا نكميو ابولج مراولا ةقطئاسو د خيفانلاب بيعيوضأأ

 هس ل

 هلي اهلل

١ 



 ةهياقلل ىرس

 * رك ؟ءلا 6 نعوضرع ديزي ال طيرش ودو هيدركح رئاو دو * ىئاوس حيراشسي تابصقو

 ضعب الخس ةيوارحملا ىمعيبطلا ابيلع بلخو هحودام أع هروب اهيبف ضر الآ

 نسمولخو# داك بيامم,ناناسبو هطيسبلا بارا دسنالا تاذ هيضرالا تايطلا

 لسكر ند يتلاو عاطر الا ةطسودم لالالا ضعب دون و *انثدسأب هيميبطلا ضشاوملا

 لمعل ىحلاص ,ماع ةروصي ضرالاو٠ عالبطملا ةقطنم نش لحاسلا نأ ذاحدب

 نيب ةروصتحل | ىقطننلا رق ةصاخ تابلو دسااو ناقرسلا تايلالا لص د دع

 بعسي أمس ؛يصلا لصف نأ وي دوعسلا دو دحلا دا ددمأ ىتحو شيقاسلاو هراولا

 ٠ ىدبحاالاو ةراولا ةقطنم ةصاخو هيطقنلا رابالا ابيف رخثدنت * امزايتجا

 باسبصورزملا *
 سس

 حياطلا اهيلعبلغي ىقطسسلا نال هيعارزلا عيراشملا ضحب ..قرام نكامل ياو هقطنملا يق رشحسب

 ٠ هيعانص لماعمي هيطفن رابآ ةقطنم اهنوكلو ىوارسمصلا

 ةماعلا لاسلا هذ

 قييسنعطلا ةدألرا

 هرسبلا ةنيدعىتح الاهش وجعي لوالا نيرس.اذ هيلو نر قط ثالطب ىقطسملا طصرم
 ىتس*ارهجلا ةقطنم نم اهرغ ددعي تاثلاو يل دبعلا ةقطنم تح مك )١12( لوط غلبي ثيس
 يسلو دلا قيرطلا امل رك ؟0 ملوط زابحلاو دجد ضرا عم دو دملا ىلع سلاسلا ةقطنم

 «بلوط زابحلاو دجن دو دس ىلع ىيفشلا  بيصيوللا ةقلطنمى تع ابرنج هجديق ثلاثلا

 للا دبع *انيسب تيوكلا ةدي دم زكرم لصوي ىذلا ديرسلا قيرطلل دنا صمأ ودو رك ٠٠7

 نطابلا رفح  شيقانملا قيرطو زاجسلاو دبس نضرأ  هرقرلا قيرط امم نيقيرط كابدو
 لكش نلع نوكتتو نعاعشلا مياطلا أذ نيلخا د قيط هكبشب ثريوكلا ةئي دم طببردو

 رويملل نب داسلاو لوالا اهنم نيرثا د نط ةدس رم مطاقتب ثيركلا ةدي دم امزكرم ىسورم

 قحلدلا ) ىولع رسج (14) يسيئرلا اهتامطاق» دنع ضيقا هجو دزم ىرخ الاو هيرسلا
 ٠ قط ةكبش مضوي نفرملا ب

 تاع

 هسسياغلل ىرس
 تاس بج سيبح املا بسيون ف سيسي دج ديد عبو

 ه١١
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 ايروعو ب صبا ديول * 1 اهو بج بجو

 نسل هع وتوم ةويلوو
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 هكيرلا ةيزقو ينارخ ةيرقيدوعسلا . نيقارعلا دو دحلا طخ ىلع مقيو ! دب ليلق

 تاق هيئارترا راباو *ابريك ةطسم اهيف دجوتو باطلا نم هيهئبم ضو ودبلأ ايلكسيو

 ينك ,انقالا نرفري نيذلا لحرلا ودبلا كانو ودبلا نأكسا ضرخل !مءأثناب .بكلا
 ىرق كانو ىدودسلا بنابلا شو قرب الأ نك رااخملا 5 دآيف رثم دموي كل ذكو نيدابلا

 ٠ ىيدوعسلا سفر الأ لشأ د ى ندنم تايسفو قءارسو

 لططقنلا بيباثاو رابالا «اعبآر

 ينأ ةصاخؤ رثب () )٠ ٠١ نمرثكا اد د دع غلبي ىذلاو هيطقنلا راب الا مقطنملا ىقرشجبب
 نيتقطسلا نصا د لكشي امم نآقربلا ةفطنم يثو طش رثب )١ 8٠( نم رثكأ ىرقرلا ةذطنم
 ددخو ثيح تايلمعلا ةصاس ىلع ريبك ريث*اد رثارب امم أ دج هريثك يطخن بيبانا ةقلدنم
 ىأ ثو دنس ةلاس يف لادا نربلا ىلع اهيتروطخ ىلا ةفاضأ عر دلا ةروادسو ةكرس

 * اهل :تارابشا

 يسيرا نم حلقاو نسرارتلا نتعب نوس نييللا ناغنلا نم لاك و ووصلا يتطلملا
 رئافع نم ,دو لحرلا ودبلا ابيغ لقتدي :ىقطندلا نأ ىلا ةفاضا ىرخ الآ ,ايسنهلا نم د دعو
 رئاسشع ديويف ىدوعسلا بناسلا أمل ىرياظلاو رعذو هرددع رثاشع ىارسلا يفق ىالدقس هيبرع

 دسلاوخلار نايعلا دو ةيافرلاو هيلعلاو رسل دل هردنعو ملاوحلاو ا 000
 ٠ ريفظلاو ريطملاو قورهلاو
 هيسسساللا كاملا

 :الدشنلا تايسجلا اذ بناه الا رثكيف تيركلا ةنيدم رث امأ نييلع الإ برحلا نم .قطسلا ناكس

 ىرفتسم نيس كاش نوح ندسلأ ناكس نأ ء٠ع*الولا ةجر د ىلع رثاوي د هيدوحسل ا نم كل ذكو

 ٠ هيرثاشملا با[ داسلاو ىرئاشملا كساملا اهيلع بلغية ودبلا رئاشملا اءاو ىاةيلا ةببيتن
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 . ةيافلل ىرس

 (؟١٠ /ةاشلا ءاول لفحجل قيرحلا ةحفاكم ةطخ

 ةلسط قسلاء)

 ةمجانلا رارغالا تحبصأو ةثيدحلا ةينقتلا روطتب تعونتو قئارحلا بوشن بايسا تدادعت كل ١".

 سس نابتعالا بلطتي اذل فاصتق الاب تادعملاو حاورالا يف ةضهاب قئارحلا ثر دح نع

 ىدجتال ةمب دقلا لكاسرلا تحبصا ثيس قئارحلا هذه ةحفاكمل ةريطتملاو ةثيدحلا لكاسولا

 نوكي نأ نم دبال اذل١ ةناف نود تقولاو دهجلا نم فيزملا عايض ىلا ى*وت مل نا اعقن

 بسر دتو دال باول ا رب ديم م يح اناع يف

 . ضرغلا ١ذبل صصخت رصانع

 .* ايفل ارقم يف ث دمت يتلا قئارحلا دامخا نع ةرشاومب نيلاروسم يسيئرلا ءاوللا يبستنم ةفاك ريتعي ب

 ىذلاساسالاوه *ارللارقم يف قيرحلادض ناءالا تاطوحتو بيردتلا لامعا ةءادأ ىوتسممأ 2.

 ٠ ام فح ىلا ةجئاتن صيلطتو هرصحو قيرحلا راطخا نم صيلختلا هيلع فنتسي

 ةسيافلا «؟

 . يسيئرلا ؟. ايللا رقم يف نامالا تاطوستو قيرحلا ةحفاكم ةطخل يلمع قايس عضو

 قيرحلا بوشن رصانغ ٠ ؟

 لام نيجمكوالا) *ايبلاو ةرارحلاو ( ديقولا) ةداللا نر دنع قف ارحلا ث دحت

 مايقلالو امناء طيضلاب ١ ديدي هلمتشم مو دت نل رانلا ناف ةثالثلا رصانعلا هذه نم رصنع ىلا ان دعيأ

 .رطاتعلا هذه نم دحاو باعبا لقالا ىلع بجي اذل راثلا دايخال دوهبجلا لاذبب

+ 

 عيمجو محفلاب بوهحلا نم اههباه او ىسريلاو قاروالاب باشخالا لقارع لعشي ( 1 فتسلا ١.

 ٠ اهئافطال *املا م ادغتسا اه دانخا ةقيرطو ةينوبراثلا داوملا

 جسيمجو ( الارز لوحكلاو طقنلاو نوه دلاو موحشلاو توهزلا قفارح ليشيي (ب) فدصلا .ب
 "ايلا لامتسإ الو نيجسكو الا نع اهلزع يف اه دايخا ةقيرطو لاعتشالل ةلباقلا لئاسولا

 .٠ فارحلا هذه لكن ةحفاك يف فشانلا ىو ايسيكلا قويحسلا لممتسيو اهكافطا يف

 سو يليامكو اهقافط:ال ةبسانملاو ةعيرسلا ةليسولا ةفرعمل هلعتشملا ةداملا ةيبونل اهبت قئارحلا فدصت

 نيجور ديهلاو نيلاتوبلاو ناي دريلا لثم لاعتشالل ةلباظلا تازاغلا قئارح لمشيو (ج) فنصلا .ج

 ٠ نيجباسكو الا نع هلزع ىأ ةحفاكمل فشانلا ىوايس يكلا قوعحسلا لمعتسيو يميبطلا زاغلاو

 تي

 رس تان ييسر نوي ل ال بيج يب سيشل يو

 ١177 مقر ةقيثو )11(



 ةياغلل قرص

 مويسينفملاو ور درصلاو مويلملالا لق لامتشالل ةلياثلا ةين دعسلا ققارسلا لمشهب ( ى) فدصلا ٠ د
 م دحتستو اهئالطال "الا مادهنسأ زوجيال يتلا مويناويلاو موينوبللا لثم ةدقملا ن امملاو مويللاو
 . ةرارسلا تاجردل يئاحلا ليستلا تاذ ةيراسيكلا قيحاسلا

  عطقي اهقيلاسو ةيئابرهكلا تاسيسأتلاب نفاكملاو تا دلوملا لثم ةيئاهرهكلا قئارحلا ( هز فيسلا .ه
 لي *اهرهكلل اهليصوت بيسي *افط الا ةيلص يف "املا لاصتسا زوجيالو * يش لك لبق يت ايرهكلا رامتلا
 . ققارملا هذه لق ةعفاكب يف ىو ارميكلا قوحسسلا م دختسي

 لقئارحلا بايسا م ©

 سي يه قئارحلاثو دح ىلا ن وت يتلا بابسالا نا
 .ودصلاةطساوولب ١

 . ةينايرهكلا ةرارشلا ةطساوب اب
 . نيخ كلا ةطساوب و

 . "انف راثلا لايصتساو *يفادملا لالصتساةطساوبا .0٠ د
 . ةطولدةروصب دوقولامءادهتسا | ءه

 نامالا داطومتو ليرحلا نم ةياقونلا ه1

 : يلي انكو *ارللا رقم يف ةيهاثولا ريبادقلا فااهدا متم
 ةيبلسلا ريبا هتلا

 لامثشالل هليالثا دايسلا برت هيطقنلا حيباصتلا لايصتساو نيك دقلاو رانا لامتفاعنم . الوا
 ٠ سيالملاو بافخالاو قاروالاو نيزديلاك

 . ناك لا يف ققارحلا ثو دح هلع ةرانالا زابجوا ردصملا نم يتايرهكلا رايقلا عطق ٠ اناث
 ةسكف يقاه يئابرهكلاردصلا نيب ابيف للخ ا حالصأو ةيساد ةروصب تكالمالا صصق . تلا

 . ايهالس نم كاتلل ة دحولا
 تارايسلا برق دلرلاو سيالملاو قرولاب بادخ الاك قارتحالل ةلباقلا دايملا سي كت ماده ٠ اعبار

 ْ . قارتحالل ةلباقلا ىارملاو
 . كل يقم ايش ريم بجاقلاو تاع درقسلاو لفاشملاو ثالجمعل ةةبسر يف ا8ةذاهلا نيح دنلأ جنم ٠ امعاخ
 .ةيصخشسلا تالمملا يف *انلا لوطسو لمرلا ةيجياو * يناطملاك قيرحلا ةعفاكم فاسو عضو ٠ اس داس

 نسوي اهيل صسفلا "اجار تاعدوتسملا و بجافملاو لفاشلاو تالمصلا ةيحر يف ابل
 "ةمفاكب "انفا يف ل! ةسمعملا اهتالحم نم اهلاد ب دلو اهقيحالص نم كافلل ىرخاو هرقف
 | 2. قيرحلا

 . يقيلاب ىانملا تاعدوتسي بجاشلاك اين ةصصخملا قطانملا يف قعارصلا تاعئام عضو ٠ امياس
 . قيرحلا ةمئاكر تاي ما ما دهقسا بيلاسا ىلع *اولئارقع نيسقتم 106 بيرق ٠ افعال
 ْ . ةيادالاضارغال نيوديلا لاصتساب حابسلا م دع . امسسات

 هبا هج

 ةسياغلل ىرس 14
 سعر نيرو وهدان بببجسسسس فننسجسسبسسنلاز زلط



 ةياغلل فرس

 ةيباجيالا ريا دتنا .ب

 ل رحلا يو دح دن ر هيلا نم ةيئاهرهكلا ةردقلا ديطت هيلا يئاهربكلا راما ءانلا و
 ٠ عمجلا لاصا فايا

نملاو ةريصقلاب ةلوطلا تارئاصلا ) قيرحلاب راذب الا ةراغا *اًطما .٠ ايباو
 ٠اقيرح. ٠ قيرح ةملكب 3١ دا

 رسمو قيرحلا ةحفاك يف ةعرسلا . انناو
 لكيماع مفارق ةيرسلت عنمو قيرحلا أبي بشن يتلا ةذذملا

 ٠ هعسوت له قيرحلا *انطا يف حاجا ىلا ىمثوي

ن هلطمتسملا تاوىالو 555
 قيرحلا ةمفاكم ي

ا نم ريتسم سو بارقلاو لمولا ١
يسيلاو ةريغصلا قئارحلا ةحفاكمل ةيلوالا ريبا رجل

 هلاصتسا نكو هط

 : ٠ ةقيق دلا ةزبج الاو قفارحلا عاونا ةغاك ةعفاك يف

 عاولا ةحف اكمل اهصاونا فالتخا ىلع قيرحلا * يفاطم م هه ابصارنا فالتخا ىلع قيرحلا * يفاطم .ب

رطيسلا ضرغل قئارحلا نم هفلتفم
 ٠ ةعرسو ةلوبسب قئارملا ىلع ة

٠ "املا تاروطقم وا *انطالا تارامس .ج
 

 ةحاسامش تابجاولاو تايسووسلا ىو
 بج ببي ب

 يسيئرلا رقملا ؟انغا طبان

 ناو دععتام لماع ( رثا) لوق مالم
 *اوللا نما طباض

 نواعسلا
 يول

 جرف يغار يلع ءزالملا
 *ارئلارعا ءرضيو

و اممو رقملا *افطا طباعه يلع ءابب
زاللا نكامالا تالايتر١ كاهتأ هن

ارحلابرستو بوشن هنمز ه
 5 يلياس فوق ف

م عيمج ىلأ اهفيليتو قئارحلاب ةلمشلاساوالا يادعا نم ىلا , اا
 تاسراسلا "ارجاو رقملا يستل

 ٠ قيرحلا ةحفاكم ةيقيك ىلع

 * قيرحلا ؟افكال رقملا يف هازل ويجب رهصم سيم نع قاتلا . انات
1 

أو * يفاملا نكامأ نييعت . اتلاي
اعملاو قيرحلا ةحفاك تاو 

 ٠ رارعتساب اهنا ناو امسعفو لء

اك بير ىن . اميار
قسا ىلع بتارملا ةف

فاكم تادعم مأدعخ
كجوملا قيرحلا ةح

 هرقملا يف 3 

طا ةادحو برقا عم طقيترالا ني ٠ امس ان
نع ةني لا وأ ركسعملا يف *اف

 ٠ تالجو ناةرورغلا د

 0 ا

١١50 



 ةياهلال ا تا

 ٠ ةنواعم عم يسيئرلا *ايلئارقم لخأ د لق ارحلا ةمفاكي ةيللص ة باق . اس تاس

 هوي بييدييصايبإزو جعل ب .ىرلس وح, ها للا دسم

 الأي ندالا ابتكم قيصم مساج قثحأ ع ن هلي دهب ينلع نيس مزاح نعوم [9 ]

 *ةييإلا ه اكردم بكم قكيحص نيصفم ميس ل ن هليب ديب مغ 6 .ناجوف ميلاف ع ين (1؟)

 سل ايقرا الابتكسس يط هللا دبع دجال ض ن هليدي لوكشكريسا ديشروك نن نإ ؟)

 ]١( "ايلل يسيفرلا رقعلا لخا ب بشت يتلا قئارحلا تابعا ٠

 نارينلا نانخاو قيرشلا ةحفاكم تاو ناو * يفاطسلا لايعتسا (؟) .

 ) + ( ثاياحلا ناكم اهليصو هنع*انط الا ةعاس .

 تارا

 3 :تاهجايلاب عاش فلا ليصل لوسر بييح كييححح خا هلي فب نأ ديم كوع مهر تا(أ)ز

 . نمالا ةريضح .. نامثع رهاط يناس ع ن هلي قي يل فيسم نيسح يطع ن (1)

 . تارايختسالاةريغحس دنع جلاع دءاح ع ن هليدي دومس لاذ نعم أع (8])

 "ةريملاب ةرا الا بقكم  نسح ى دهس راهج مج هلي ادب نيسح ريشك فيعسمو ج (؟)

 يوب ووو ااه بس ممم ن١ عجيب مسالا حبلا بدع الا

 : | ط مهتاجاو نمضتوو يسيئرلا رقملا لكياش ةرمأي هالعا مه ابسا هجر علا بتاربلا .مدخي
 ٠ "الطالا طياغ لبق نم ن هعسلا ناكبلا يف عممتلا .

 ١ ةطقل ةيفتتي ةقالع مهل تسيل نيب ذل ص اخ الا لوخ د عنو قيرحلا قطا ةدااحأ ءاب

 . قيرحلا لوطسل القات اايرش اهسفن نم لمعت ءمج
 . *انطالا طياض هديمي يقلا نكامالا ىلا رانلا نم ةيبرقلا داوسلا *الخا . ه
 . اهنم برقاتلل حامسلا م دهر قيرصلا ناكم نم ىلخت يثلا داوملا ةسارح .ه

 يا ج ) نيترافلا يف نيروك ذملا بتارعال نيلي ديلا ةثيهت *اوللا ءاسقاو بسلا ةفاك ىلع
 . ناك بيس ال رقملا يف مه دجاوت مدع دنع

 يل مرلا كلا يحا#
 قا ةرماب نيفابلا يسيفرلا * وللا رقم بعارم عبجتي قيرح تو فحب راذنالا ةراما قالكا دنع
 ' اياه ار بسح بجاو اب "وه فلكو تاكرحلا ةيعش نم برقلاب ماسقالاو بعشلا يف فص
 . هنياعموأ رقملا

 سادسا



 ةطسهستاشلا 8.٠

 ةلاك ةروصب هالعا دروام قيبطت هيلع قيرحلا راطخا نم ةابن يف يسيئرلا *اوللا رقم نوكي يكل
 ارداظ انرقم نوكيس م قت املو ةم باقلا ةئسلا ةيادب يف بيردتلا ةركافم عضو دنع تيبثت تاسرامم نمضو

 . نكميام لقا ىلا قئارحلا رطخ ليلظت ىلع

1010 
 (ساز لوام

 ناةلد معنا لداع

 69. /ةاسسشملا "اول نما طباض

(»#) 

 ةيافغلل ىرس
 هيج ردت تالا بس يجب تح يصدم ببال حسم يوي

١16 / 





 نماثلا لصفلا

 نونواعتملاو ةقزترملا

 دض ىقارعلا عم
 0 تيوكلا





 نييقارعلا عمم نونواعتملا

 ىدم ًاحضاو زربو  ىقارعلا وزغلل ةيندزألاو ةينادوسلاو ةينميلاوةينيطسلفلا تايلاجلا دارفأ نم ريبك ددع لله

 ىلع اوشاعف مهل اهبولق تيوكلا تحتف نأ دعب دحأ هعقوتي نكي مل وحن ىلع تيوكلا لخاد نينيطسلفلا ضعب
 . ريثكلا كلذ ءارو نم اونجو اهيف ةراجتلاو قزرلا باوبأ اوقرطو اهتاريخب اومعنتو اهضرأ

 طابترالا بتكم ءاشنإ متو  نيلوئسملاو ةبقارعلا تاوقلا عم اهدارفأو ةمظنملا نواعت ىدم ًاحضاو رهظ دقل

 نواعتلا قيثوت تاءاقلو ةيدولا تالباقملا ترثكو  نييقارعلاو ةمظنملا نيب لصولا ةقلح نوكيل هعورفو ىنيطسلفلا

 مهاس لب  كلذب اوفتكي مل دارفأك نينيطسلفلا ىتح . قئاثولا اهزربت ىتلاو نيبناحلا نيب ةكرتشملا تاعامتجالاو

 تانايب ىأو مهتايلمعو مهتحلسأ نعو ةيتيوكلا ةمواقملا ىف دارفأ نع تامولعمب ءالدإلا يف دارفأك مهنم ريثكلا

 نوفرصتي اوحارو  نيميقملاو نيتيوكلا تويب ةقرسو بهن تايلمع ىف نييقارعلا مهضعب كراش |مىك - مهبدل رفوتت

 . دالبلا ىف ةكرح ةيرحو ةناصح مه.دل نأكو

 ريثكلاو - تيوكلا بعشو هدهع ىلوو اهريمأو تيوكلا ةموكحب ةددنلا ةيبانلا تارابعلاب طئاوحلا اوخطل دقل
 راع ةمصوب ةلداعلا مهتيضق اومصو مهنأ اوسنو - موزهملا مهشيجو نييقارعلاو مادصل ةلماجملا تارابع نم

 وزغلا نوديؤي فيكف - ءارولا ىلإ ماوعأ ةدمل مهتيضق اورخأ دقل  ءاهلبلا مهتافرصت مامأ اهتيقادصم اهودقفأو

 . مهضرأ ريرحتب نوداني مهو لالتحالاو

 نم قارعلا جارخإب همكحيو ىقارعلا وزغلا نيديو هتملك ملاعلا لوقي نأ لبقو ةلاجع ىف مهتملك اولاق دقل
 . همارتحاو ملاعلا فطاعت اودقفو مهتيضقب اورضأو مهسفنأ اورسخ دقل  ةوقلاب تيوكلا

١١1 



 قارعلا عم نونواعتملا فلم

 ! نييقارعلا عم نونواعتملا

 َ ءارهجلاو ءادنلاو تيوكلا

 . تيوكلاب نيميقملا

 3 ىنيطسلفلا ىموقلا

 . تيوكلا ىلإ نيينادوسلا نم ريبك ددع لوخد

 . نينواعتملا نيئيطسلفلا

 . ةينيطسلفلا ةيركسعلا سبالملا ءادترا عنم

 . مهنيب نواعتلا قيثوتو ةمظاكلا ظفاحم ماقمئاق عم ةماسأ وبأ ءاقل

 . نيطسلف ىنطاوم نع جارفإلل ةحلاصلا رفخت ريدمل باطخ

 . ثادحألا ةعباتمل ةمظنملل ةيبرعلا فحصلا ريفوت

 . نييقارعلاو نينيطسلفلا نيب نواعت

 . نييقارعلا عم نواعتم ١ ءاقدصألا فشك ةراتسا

 . . هيف نم زجحو ةرقنلا ةقطنم ىف معطمل نييقارعلا ةمجاهم

 .« نييقارعلا عم تيوكلاب نينانفلا ةباقن ىف نينواعتم

 . ءاقدصألا بسك ةراهتسا

 . ةينيومت داوم ىلع لوصحلا ليحاحفلا رفخت نم ىنيطسلفلا طابترالا بتكم بلط
 . تي وك  قارع ماقرأ ىلإ ريرحتلا ةمظنم صخت ةرايس ليوحت

 . حالس هتزوحب طبض ىنيطسلف نطاوم نع جارفإلا

 . ليوحتلا ةيلمع فقوت نم مغرلاب ريرحتلا ةمظنم صخت ةرايس ليوحت

 . ةمظنملل ةعبات ةرايس نع جارفإلا

 . مهل ةعبات تارايس ماقرأ ليجستو ليدبت ةيكيلوتاكلا ةسينكلا بلط

 . نطاوم ىأ تاغالبل ةباجتسالا ىلإ نيبستنملا غالبا
 .٠ (ىندرأ نواعتم) ءاقدصألا بسك ةرامتسا

١1١ 

 ىف مهلاعأل ةدوعلاو ندرألاب نيدوجوملاو تيوكلا ىف لوخدلا نينيطسلفلل حاسلا

 نيئيطسلفلا نم 72 عاطتقا لع ةقفاوملا لوح دادغب ف نيطسلف ةراقس ةركذم

 قودنصلل تيوكلا ىف نيلماعلا نم بتاورلا نم /0 عاطتقا ىلع نينيطسلفلا ةقفاوم

 نيلوئسملا جرح راثأ امم قارعلا دض ًارابخأ لمحت طابترالا بتكم ىلع تعزو ةرشن

 . مهنيب تالماجملا لدابتو نيسدسم هتزوحبو ةمظنملل مبات ىنيطسلف نع جارفإلا

 ةرجأألا تارايسب لقنلا روجأ ريعست ةيناكمإ لوح نيطسلف لامع تاباقنو داحنا حارتقا

114 

0 / 

 ل

 1١م 4ةد !١

 م١44

 او

 م/م !١

 /ا/ ٠١/ ١494١

 مل ١44١/٠١

 +/ 1١م 44 ١

 أل/راطكم١؟ة و١

١46١8 

١44 

1١ 

104 

10481 /: 

1144 

١041 

 للا ف

 ال 14401

١44١/1١/54 

١13١ 

١44 
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 . تارايسلاب لقنلا راعسأ ديدحت

 . قبسم نذإ نود دادغب ىلإ نينيطسلفلا نيلوئسملا رفس

 نواعتو نينيطسلفلا شفع لقتل ىنيطسلفلا طابترالا بتكم اهب موقي ىتلا تامدخلا
 . رمألا ليهست ىف نييقارعلا

 .قارعلا ىلع قفشتو فلاحتلا مجابت ةينيطسلف ةمظنم اهردصت ةرشن  ىبرعلا رجفلا

 مأ ةرشن ) نيئيطسلفلاو نييقارعلا نماضتو ثيوكلا ىف ىوالبق قيفر لايتغأ ىعن
 . ( كراعملا

 . قارعلا جراخخ لاغتشالل حشرملل لمع ةفيحص
 1 ال 0 0 1

١ ١/7 

 ا 1/ 1١541

١44/11 

 4 714و١

١440/1/١ 
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 تيوكلا ةظناحم نم*ا ةيري دم ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ءارسس وعلا نيكا ةير نانع

 ( 27 /5؟ قر ددعلا () يرسس()
 ا خيراتلا

 ش تاسسسيئياعملا ةفاك_-/ ىلا

 تاموسعم / م

 -: يلي اه تييوكلا نم*ا ةيري دم انتم

 ”اهلاح نيدوجوملاو تيوكلا يف نولمعي ايناك ني ذلا نينيطسلفلل حامسلا ررعقت
 00 ا يف مهلاص“ا ىلا هدوملاب ندرءالا يف

 0و ا

 ءارستيعلا نيم“ا ري فب

 ١51٠ / ؟ / ١)

 00 )١1( مقر ةقيثو



 أ م1151 اناا 2نااقاناا معطف اك :
 0010 00 يل و 1

 ا رص
 ميرال تى را م. دداعلا

 هز 11 /رفصر عادي ؛خيراتلا
 م1140/4/ يح . قفاوملا < ةضيكل

 احلا 50

 ةسسائكرلا ناوسيد

- 

 اود ةرافس ةركذم نم ةخسن ايط قفرن ةةدل ْه بس 6 هو * ثنا ىو

 ةسمسبيرض عاطتقا لوح دادغفب يف نسيطسلف

 نبييئيطسلفلا نسينطاإوملا نم ريرحتلا

 ٠ تسيوكلا ةبظفاحم يف نييميقملا

 .رييدقتلا عم.. بيسشتلاو عالطالاب لففتلا ىجرب

 ماقك/تر/ اخ

 (1) مقر ةقيثو ١ ١م



 -_- ك كي /١؟/اهرس م ددعلا

 ه1411/لوالا عيبر ,/ ن خيراتلا

 م115+/ لوالآ نيرشت / 6

 رسيزولا بست#م / ةيجراخلا ةرازو

 هعصسصسيساصيف نام اوه اء واه 4 ماعاو

 ..مسق /44مه/]/ م. مرر ددعلا مكبات5ك ثحب عوضوم سلا ةراشا

1 + 

 نف نسمم يلماسعلا نييئيطسلفلا بتاور نم # ن عاطتقاب ةقئاوملا تلصح

 . ينديبطسلفلا يموقكلا قودنصلا حلاصل نما رعلا راششيدلاب عفدت , تيوكلا ةظفاحم

 ٠ نسطقلا نم ىرخالا تاظئاحملا يف هسِب لومعم وه امب ةوسسا

1 

- 

 ) بسعر ١ رعر نع ا 5

 هن[ [١

 داسسسعلا مكياتك ىلا ةرالثاإ ةسسسيداصتقالا ةنجللا سيئر دييسلا

 ١44 ءراراو يبن تا تك مرستحملا يدامح نودعس روتكدلا ل كالا 1

 9 . هم

 ةدادو بتايسسسسسسا 5ك ند هروص ايا كييسسيو ولا نييسسسينتك رومسيلا قيبف ىلا ع برم
 تب 7 5

 همست ره عم , ةالعأ ةيجراخلا مرسيتتهملا ةيرطقلا ةدايربشلا وضع 039 سا

 نسسسيطيملف ةلود ةراقس ةركذم 1

 :نسيدكشلا عموم عالطألا نيشاآو ْ 'آ يب

 هيف حرادتا "را و ةاشك نع ةرزف دانيال <نيوولا هكدمو رز ةيفاقتلا ةرارمسسا

 نسسسيطسلف ةلود ةرافس ةركذم عم , هالعا ش

 عسسمو و نؤتقيام داختاو ٠٠ عالطالا نيجأ ن

 , نصي هكا

 8 (5) مقر ةقيثو



 ميجرلا نمحرلا هللا مسي
 رقم ةسسيافلل اس

 7 / ةاشملا“ اول يناثلا عوفلا
 هم يي مم الا ه

 هيعشق _/1/ نمار ددغلا

 1١11١ لو السير خيرافلا

 ١151 . لو 9!نيرشت
3 

 و يلا

 رس كولا
 «*+/ ةاشملا ءاول ةلاسري انيلا هنليسلا) /.١/ . !+ ١ 7 يضل 16 «يروغلاو ةيرسلا( نم الآ) ملف هلاسر

 //1 بسسس سس اس سسسف + ١ © ةيروقت او ةيرسلا ( نم الأ)
 رطقلا نالطفاح» يف نسيقسلا نيينادوسلا سم ةريبك دادعا لوش ب ةريخ الا هنو الا رف ظحول ء؟ .

 بييهسسخ هلأ س ميعنم ىط كارطوسلا ةناسك مهليت الجرن ن حملا ةقوبسب ,هسايقل تيوكلا هظفاحص ىلا

 لب اسس سس ةعازيزللب ال ناهتاو تيوكلا هنيافعا ىت“

 تس + ملال ا

 ؟دب/ ةاشملا" اول يناثلا ىقفلارمآ /ع

 ل

 (ج.برأ) َهْمَل ا

 (1) مقر ةقيثو ١ 1١/ا/



 ل تال

 اهحه. اكيأاعو نا رط سورا اكلم ربت ها قار هييسس

 در مك

 اشر نب مز رع( هع قت مرعب مستما كولا
 ثيولل | - 2 ( قح ) قبلوا ول يعول لسع مم تحرم, ا معا ررز

 . د درع] هه رم ارح 0 ا

 نيج تفاصص تيلزطل رساعل ىستانص) دج ء وت ل ابا ييعمل ا

 نرحب نط تدم َ'لا') بلال رعتص ا 2 ا امج 50 ع بة

 ةيارعلل ةتيراحم ار ةللسفملا اهصوم

 دعمنل 0000 سل < اساصرو امس انيس ددشت فال

 بسلم تاسع امم مم تريرسمو هيلإ 0 قا 0 اي

 فرقا ديس وراس هملول عوفرم رقفما تمل 7
 انعشم ها الالم ةيتساص عم تهل ين م

 طاصا مماكر يعن تلا مف ان 1 جا لمت زخات امله » «<ةقراجد

 : الا ل لكلا لع

 كراع علا نك ا ةريزصلاو هتعاصل رولا دحأ م١ اص
 اهم عرللا 00 ةييظر مكس د لس تن تعا ١ ميسا بضنلا رع
 يات «رملا راع لرب دل ( 1 مسج ككتوسملاو

 اسلم رم لعام هلا
 0 0 انج ل

 هَ را

 رن دم 0 مم
 علا 5 97 للا ظمح تدفنام دل ونا فن لأ جدلا 7

 كارو لتس ٍِض , - سو جمل دف
 ايلا .,

 6 | حد كدر | عمدا

 8 هل ةيسل ع خم

 , رص ٌْ
 1 1 تلا ا
 1 و

 ١١ ا/م (80) مقر ةقيثو



 م يجحرلا نسسيحرلا هللإ مسي

 5 5 1 دلا ب كلإ ف طخ

 يسن يطسلملا طابترالا بتكم

 كتل يع ع يح 2-27

 |1517 ع: خم راشلا

 -؛مقهرلا

 وبس + بحسم

 ماسهصلا ذيفنتو كرهتلاب نيلوخملا طابترالا بتكم يف طاسسملا / ةوصخالا هاشكتساب ىركسملا

 ٠ مازتلالاو ديقتلا ةزسسبجالا عيمج ىلع

١ 
 هةر
 م

 ينطونارير عدلا ةكرحل ةيزكرملا ةنجللارجبت 0 الا

 " جتخف " ينيطسلفلا 5 1 9 0

 (5) مقر ةقيثو ١١و74



000 0 
 هدرا ااا عم اشم 2 6 ل ا الل / غر رو 00 مر انيس

 تم اما ل اه أم تزطومس عم ز نسل 0 نودسسموملا

 را تر ب ١١ ذأ «و 3 ة 2

 الا كيارب ةيطابر 0 هاربا مق كلا امن ماس ل نك ١
 ملم نر ا : هيرترفلا ل دا ائرسا | نيرا مو 0 ك6 2
 ب رممقارعا 006 را اسر بعرعر مدعم لإ "رص مرق لك اج أ / ل ةلرسلا

 هيزضورلا مصل ميلا مل كرش ادع وكام كسل بعلم بانك
 0 ص 7 ير لا امل دلبف مطعم لل

 ل خراص روما صارعاو ءتسسعإ همس معلمو ريس قسز ملك دق
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 ةيراعلب ةاشبلا ترم ١ ارمعأ 700 نع تغرب رييمجل ماسلا (ىويركتسا را كما نا

 اةعد ا ممل مسءاسكتال ١ اةدنشملا ١ رمَدي و ىعابسعلا > مورا رتللا ف ىماخلا © ١ : ةيباعلا 0

 ما ا

 رضع لع هرم د نسا ار دا رياك يل ا يل يلا عما ل
 1 1 ع كغ
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 ا : هه ٠ ب .٠ -_ 1 ا 8 1 :

 هراهقم ام لوشب , سس ريا كسا م كطدملا نمزلا نيل رارز ئداعلا تلاعلا طواك *ءامذإ
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 ّ ع 10 1 ٠
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 الاقاء تلاقتسدلا 7 نإ ٠ د دل ل سرد نس ىسرملا عاذملا مرام ةلاقتشسا 2
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 ل

 برد سما يكل ا 'رضاشم ملال كدسسا سالب نشا امنت را : رسال عدلا

 قاع اهدي ان ” ميسم هذه مدل هيما سل ىشسلا سميع كله ل ماغى ا ا

 ...٠ قلطل اول بطلا رملشتا هيرو اتنادابللا يدوس همام ساتلا ثم 08 3
 000 :«طورلاب نضألا نيكد 7 0 هيل اظد ىلإ ةنارعدلل ام ديدات انه: ل

 4١م (9/) مقر ةقيثو



 مارا نمش لأ بللا

 اي للا را

 (79) مقر ةقبثو



 .+ومف كراس ب فلا م١

 وم هنري يس يس سيسبب سيسر هب

3 ٍِ 8 

 يبس سلم الا 3 ول و 2 مهلا 0 كاد 21. :.ةادجلا انيشم --- ه ا رابعا يع هلل

 اكسس ا امس تي لبست نلا اها 53 ياش ام عولا ..ءايعلا ميشال يرسل يلع

ْ 2 20 

 ببستسمسلا هل شرزب تنيالا يبل , يشويعما رم : ارا ٠ - زيشلاو ةفطإخلا يوب

 00 ا ا 0
 ةيوج ول ١ سلا رحب 3  يدتعبل روس نا ص ٍ ل 4 ع افيطب يقييمالا | : انين ايمع كح 9 3 1

٠ 

 ٍةوحللاو تازكاط نم اهيبدذلام ثكادحإ ةيدكتسم ا متنا ”ندملا ةفاك يلع

 ةيوضمملا حورلا سلع ريشأتلا فدهب قارعلل ةيتحتلا ةينبلا ريمدتسا هنو را راصد

٠ 

 1 1 : .يلقا رملا بعشلل

 نب ييندملا قحب ةيشحو رزاجم تبكترا فلاحتلا تاوق تار ثئكاط نا نم مغرلابو

 5 , ٠ 'نا يس ةكبش لسارم هئيع ماي هدهاشام قفو ةسد هلا نكامالا و تايفشتسملاو

 لوسصحلاو عراوشلا ىلا جورخلا نم نييقارعلا نينطاوسلا حنسي مل كلذ نا الإ ةيكيرسالا
 1 ٠ ةيدتعملا ةيركملا ناضدلا ةلآ نيدحتم ةيشاعملا مهشايجاح ىلغ

 سمفشب ةيخوراصو 507 نم اهعبت امو ىلوالا ةبرضفلا ةسارش صتما قارعلا

 رايل# : تدمجو سدقملا نوه فلاختلا تاوق ةداسيق كبرأ ام ةيلاع تايوُئعمو ءىداه

 ديبي نوكيهبو ةفقاشلتم تاحيرصت نوردصي نييبيركسعلاو نييسسس ايسلا نيو“ وسملا

 همت ٌقطانلا ىتحو هسفش شوب ء ايداصتقاو ايرشب ةفلكمو ةليوط برحل مهشا دلع

 ميلغعا نهلاو ركاشلا كلت لمحتب نا يكيرمالا بصتلا ىلع نا اًملعا رتووزتيف نيلرام

 00 ْ *٠يسسقا رعلا شيجلا دي ىلع هيكيرمالا تاوقلل
' 1 

 طيسب ءزج ئىوس لمعتسي مل قارعلا نا مهرودب اوحرص نويبرغ نويركسع نولوءوسم

 ديلا يكفا ةلصافلا ةكرعملل اهب ظفتحي هنا ىلا نيريشم ةيوجلاو ةيخوراصلا هلوق نم

 يئايفوس يركع ريك هئلعأ اه انئوثيال انهو . فلاحتبلا تاوق فازنتسا فدهب لوطتن

 قارسلا ناو + اهفادها بصت ْمل قارصلا ىلع هفثكملا ةيوجلأت | افلا نم هكاملاب 4+ نأب

 نيسشنلا ةليوط ةيجيتارتسا فو ةيوجلاو ةيخوراصلا ةيركسملا هتوقفب ظفتحي لازاسص

 تانيحيتلا تلف. اميم نيطصلف ىيرحك ىلا الوعو نيدتعنلا ىلع نمثلا ييتحتل ىدبلاو

 ةردايملاوةهدابملا ماصزب كسمت تلازام ةيقارعلا ةدابيقلا نأب تارشءروملا تلد دتل

 "بيبا لشو نطنشاو نم لك هتداراام كفو سيملو يه اهتيجيتارتسا قفو ةكرعملا ريس يف

 ةرات نونلعي فلاحتلا ةداق 2 ةفطاخو ةعيرس برحلا نوكت نا يف ٠ سبيرابو ندنلو

 نأ لهعفنملا لوشلاب نوطبشتي ىرخا ةراتو !رهسشأ لبال ميباسا دتمت نق برحلا نا

 . باوبالا ىلع ةيربلا ةكرصعملا

١1 



 ةيداصتقاو ةيسايس عقاومو افيح ءاسيمو بيبأ لت تكد ةيمارسشلا خيراوملا ةصوظنم

 نوسعبتخي نيذلا نييليشارسالا فروبفنص يف لوهذلاو رعذلا تسقوأو تارم ةادمم ىرغلا ةيركسعو

 ماسما تشالث ليال ال تزتعا ةيكيرمالا ا جيرادع 00- 0 ليل ؟نجالملا يف

 ىذل

1 206 0 0 : 

 6 أ ام قا ىيعلا .:. 00
 منسي تقو» ةيبالجللا ةشياوت لو فعلي 000 00 5 ! نسق نادل

 ةباقر فلاحتلا تاوق ةدايق شرفت لباقملابو , ملاعلا يف هافرشلاو نيمدسملاو برسعلا

 يسشا وشعلا اهفصقو اهرئاسخ ةقيقح ىلع ةيطفتلل ةيركملا تامولعملا يلع ةددشم ةيمالما

 ةسيربلاةيعافدلا طوطخلا نا نويبرغ نويركسع ةداق حرصي اميف .قارملا يف نييندملل مرجملا
 ىءرخا ةيوبعت ططخو ةئصحملا رتاوسلا ىلع ةوالع مفل نوبلم فصنب ةعورزمو ةنمحم ةيقارعلا

 .اهييلع فرعثلا يف فلاحتلا طبخت

 لصوتلل زايحنالا مدغ ةعومجمو نمالا سلجم يف تارواشم رودت يساسيسلا بئاجلا ىلعو

 تاردابم نم حرطابو تارواشملا هذه نم متثيو 2« قارعلا دض ناودملا برح فقول روصت ىلا

 حلاصل فاظملا ةياهن يف هريجتو فقوملا عيمت نا ديرت الود كانه نا هاجتالا اذه يف

 ىتبتس هينيبطسلفلا .ةيفقلاو جيلخلا يف برحلا نيب طبربال يسود رارق وا ةردابم ىأو نيدتعملا

 تدكا ةيقارعلا ةدايثلاو .هعم فقي ىذلا ناميالا عمجو قارعلا نم ضفرلاو لشفقلاب ةموكحم

 رسيرحت يضف اهل ةموسرملا ةيجيتارتسالاو اهداعب| نخأتس كراعملا ما يف ىربكلا ةلزاسملا نا

 امهم نييسلطالا و ةنياصملا سئد نم ناجحلاو دجن يف ةسدقملا يضارالا ريهطتو نيطسسلف

 يتلا مهئادلي بوعش ىلع ليكفتلاو لياحتلا |ولواحو نطلششاو ءالمعو ناسسللا برع ككش

 هنياهصلا نيدتمملا رحدل ةفافتنالا نابشو دهاجملا قارعلا بعش ىلا مضنتو مهب حيطتس

 «٠ نييسلطالاو ناكيرمالاو

 ٌةمالا نع ةباينلاب ىربكلا سرحتلا ةكرعم نوفوخي نيذلا نييتارعلا دعإوس تكروب

5 
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 100100000 و و لا هلا اب 1 لسيف هيو 6اس ءامياماا بيضع]

 0 م 2 1 1 - 14 000-_ نا نكي را سلالا نا 1ع منو مءميلا

 كل يامي ةئلا ريل ثيم ىلا ام مرا يحتال يا يذلا" دف ءاا م ريع هي دس مالو هدحتملا

 هيبلا برن فدهتست ةددتملا تايوولا اهنشن يتنا ةيبشار دعا بر ١ نإ: ةدايفلا تلاقو

 ةضسطئمسلا يف يجيتارشسالا نزاوتلا هداعا يلاشتلابو نارصلل ه داسانفالاو ةيركسسلا ةبييتحتلا

 ٠ .يمرشلا يبرعلا ضوهشلا عنمو ةشميهملا هوثلا ى ميل يئويعصلا ناييكلا حلاصلت

 ىولثلا ميمج نلع متحلب هناو ةقيقد ةلحرم يف ْنالإ رمت ةيب_ ىلا ةمالا نا تفاضآو

 قورسشلا تاوشق دق هيلاحلا هتكرس يف قارسلا بئاج ىلا ةبالصب برقولا ةيطارقميدلاو ةينطولا

 هلثمتامل ةيبرسلا ةتطنسلا ىلع اهئرطيس ماكحإ يلا فدهت يتلا نطسشاو ةدايقب ةيسلطالا

 .ةدرابلا برحلا ةلحرم ءاهلثملإ ءوض ىلع ةرئاخ ةيجيتارتسإا ةيمها نم

 يكيبرمالا ناودسلا ذسمو دضرف دق ةيئويهملا عمقلا تاطلس نا غر نايبلا اذه عزوو

 ةبببرفلا ةفشلا ىرتو تاميثمو ندم عيمج ىلع لروجتلا ممم عاطش 2 1١/107 يف قارصلا ىلع

 .يقارسلادومملل ةديءرم تارهصاطظم عالدناو ةضافتنالا دعاصت عمم فدهب كلذو هزغ عاطقو

 ةهيدمث يف قارعلا باج ىلا اهفوقو نع كبرعإ دق ةضادكتشالا يهامج تئاكو

 . ناجحلاو دجن وزفب تكجوت يللا ةيكيرمالا تارصا*وملل

 يبرسلا جيسخلا يف ثدحيبام لصف نكميالو هلطبمارتم هيبرسلا ةقطئلا اياضق نا سلاقفو

 بس ساسملا راطالا هيقارسلا بإ ١5 ةردابم تربكعاإو ١ طسسوالا قرسشلا يف ثدحيام نع

 0 دطتملا لكا . بمج ! جبل
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 م االوأل"

 هسوشلا كا راغلا عس ةباهسلتل ب|إداش را

 ا سلا هيه مل رو ير رس ساو ع هيهعوا همر ها مك اول سييقس

 ة راف نو ودع لعد

 ءا و يمهشفطلب يناحلي و)إ بادرب برتلا نلذ ف رمتلاب مايشلا يلاشالا ىلع بجوتي

 .ةبراجاللا ريا ةيئكسلا ناعمجملا رإ تارايعلا ىف بادرسلا كلذذ ناك
 ع
' 

 ٠.ةتطنسلا ءيسالمر بيدا رسنا ىلع يلاغالا عيروت مبطشا

 «٠ ةيلاتلا تاداترالا حابلا يجرب ءبيرجلا ةراغشلا لمع بنا درسلا ةئيفتل

 راشتنالاو رشمبتلا نم اهعنمل بيدارسلا ذفاون جاجز ىلع ةئسال ةطرشأ عضو ([أ

 ءاليل ةمتاق ناولأاب كيبابشلا حاجز ةيطشتو .٠ جاجزلا رسك ةلاح يف

 .هتيانحل بادرسلا ذفاونو لخدم مامأ اهعضوو لمرملاب سايكأ ةكبست (ب

 لخاد ةرزهاج نوكتل ةئنكم ةيودأو ةيلوأ تافاعسإ داوم ريفوت ىلع لمعلا (ج

 .ةيجاحلا دشع باد ل

 ٠ ةيوجلا ةراغشلا ثودح دنع

 ٠ةقطنملا يف ًاجلم وأ باذدرس برقأ ىلا ةعرسب هجوتلا ىجري

 ' ىنليام رناضحا ةرورض بادرسلا ىلا هجوتي نم لك ىلع

 ءاةسجاحلا دنع اهمادختسال تايراطب  دسب ةراثا حبيباصم 01

 ىلع طافحلل ةماسحف سايكأو برشلا هايمو ةيكاذسلا داوملا نم ةبفاك ةيمك ( ب

 ءناكملا ةفاظن

 ميرالثلا نم ةديسبلا نا ردجلاو اياوزلا برق سرلجلاو سأ رلا هيطغتل ةدخم ( ج

 ءةرافشلا تودح ءاّشسْنأ يسيكرلا

 اهلخادب حئاشم يف ةجاحلا :اضتب حدنم ءيسجالملا يف هاينلا تارود ةلكشم لحبل

 ٠ةمامقلا نم صلختتنلا ةسلاخ يف امك نوليانث سيك
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 ع 0 3 : 3 00

 ة. لمهيحإ |؛4 . ل," 00 5
 ُ . 3 0 ا

 سلا ما 1 ١ "4 مام 21 و ا
 كه مخ 1 : 7 / 2

 : 0 ولا سلا 0 ا 1 ا ب ل ل : 5 4 0 0
 3 1 1 2 5 2 كاجو دف طل

 1 الا بايد 5214 : وس قرا ما
 0 2 "2 كل ا يل در 0 و يا و "ا 0 0000 هما

 0 300 . 0 : 0 0 ما | 0 1 1 ١

 و 5 ماعلا الو نيد» احتل "نتف 1 ل 0 ةيأأ داما مشا لا 3

 يس اولا ريلجتلا ويقع | دايز وبأ ) ىوالبق قيفش قيفر لمانملا خالا داهشتسا ةيمالس الاو

 تصمت 10100 يءاملا ءانذاتلا حابم ةنايذلاو دخلا دي هتلاتغا يذلا ييطسلفلا

 تق يسسيطسلفلا ينادولا ريرحتلا ةئرح تر ع دقو يلدولا بجاولا ةياد أد *انثأ كتيوكلا حس

 هذ همل اذه د يمعنشلا هيف ثئعهل د ابب لو الاوتنا

 عميجرلا نعجحرلا هللا ..بي

 .0كبز دنع ءايحأ لع اتاوعا هللا ايبس يف اوذنق نيذلا نيس الو 0

 انيس تدسسمأو ينرابسلفلا انيعش ريهامج ىلا حتف ينيطسمل ١ ينطولا ريرحتلا ةكرح ىحش
 (| نو نسب قزري |

 يساتولا ريثجتلا وضع | داينونا) قيداك قيفف ,ةيفر' لضانمل' جالا داوشتسا ةيمالس الاو ةيبرحلا

 عسسل ج حابم ةيدويهسملا ةيكيرمالا ةيلابربب الاب ةطبنرملا ردغدا دي هيلإ تدحما ىذلا ينيطسلفلا

 سوكر الا ناو علل ىدصتلا يف يطولا هبجاو ةيدأت ثثأ تيوكلا يف ١11١71755 ءاثالثلا

 ىدمستلا كيربا لكلا 0 نعل ىلا فد ني استقل طولا ريردعلا ةردل راو يوروذلا
 . لساوبلا ديهشلا دهانتل بيصحلا تقولا يف اصلخم ةع تارا داو لج نت نسو ةيققت نمأ

 رس دو نيانسلف ريرحت لجأ نم حافكلاو داهجلا برد يف ,اريتسالا يف راربالا انثا دهش عيمجو

 ْ ء.رصنلا ىدح ةروثل:اهداو اهلك ةيبرحلا ةقطنمءا نع ينويهصلا يلايربعالا ناو دحلا

 عيبشدلا مسار ترج دقو تكلا يفسسأ روظ دايز وبأ لطبلا ديهشلا ناشثشج مييشت مح دقو
 ةوسخ الا نع نولثمو ةيبسشلا تأ داحم الاو ةريفلالث اعف ه.ذ تكراش ةيلاجلا نم ريبك دشح طسو

 دقو ريخالا هاوثن ىلا نامثجلا لمحاولود نيذلا يمق :| تاوق طابضو ةحاسلا يف نييقارعلا

 ةدحول ادي دج اديكآن مييشتلا ناكو ديوشلل ابسركت ةقلط نورش.و ىدحاتقلطاو نيلطسلف ملعب فلا

 هذممو راعوبأ حالا اه دئاقو !اجتيارو ةيديطسلفلا ريرحتلا ةيظنم لوح هفافنلاو هتلاصاو انبعش

 - ةقيحس  ةح يجيوتكلا| نع ةاذذبل

 قدكلا 0 ا نيرا يق نسر دمك هلع مياتو ةبكنلا لبق اهيشرت هتيرق يف مث بعش ةيرقو
 جر سسستو اعئايا دي عم حبتف ةكرحب قحتلا  اهيف ةيدادعا :سردعل أريدم سبصأ مث ١101١ ماع ذنم '

 لل انيمأ 1573 ماع ميلق الا ريتكوم يف بخت او ٠ تبوكد! ميلقا ةدجل ين اوين بخحيا تح اء.جيف

 نوملحتلا دادتال اسيئر ناكو « ةرشع ةحبارلا ةرو دلا نم 7-00 يساطولا ردلجنلا يف اوضع ريتخا مث

 ةفاغتن الاوع دلايلملا ةنجللاو ضع وهو  دادت الل لءالا نماجملا يف ارضعو  تبوكلا عرف  نيينيطسلفلا
 ,تيوكلا ين ةييطسلفلا ةيلاجلا سبير بتنكان

 را
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 نييعتلاو رطقلا جراخ لافتشالاو ةراعالاو لقنلاو دافيالل حشرملا لمع ةفيحص

 انج يلا هرم ب الاسس“ مليصحأب بقللاو يعابرلامسالا 0١

 لكلا ها نع اس بيهم لأ . ةدالولا خيراتو لحم 2 - ؟

 200000 9 فقاهلا مقروةلاد ةطقن برقاو قارعلا يف قباسلا نكسملاناونعسأ 02-1
 رانك ترث فاس امرا د تسدلاجا ا عب طا د نجس ابعجل يح ب دعك

 بت د فتاهلا مقرو تيوكلا يف نكسملا ناونع ب

 ١ مهتشعب حسدإ, نامول بع ةراغ كلر اب اح ياش برعلا
 20 - لن هع

 تبق ١0 دف : نوح ببع# جب نودع بقللاو يثالثلا مالا مسا (أ

 يىتسلسلسم هك 0 5 _ 56 1١

 0 تا © ام“ .اهتنايدو اهتيعبت ( ب
 مم 02 5200000

 دج د7 2 ةيلاحلاو ةقياسلا حشرملا ةلئاع ةيعبت -ِه

 15 1 925 ١
 9 يس 0 َ 8 هك ِ

 مل 0 ا بقملاا و يثالثلا ةجوزلا مسا (1

 بل و هاب 5 ب 0 0 الا اا اهتنايدو ةيلاحلاو ةقباسلا ةهورلا ةلئاع ةبعبت ( ب
 : 70 م . 2 كل 00 8 0

 نركز 77+ نتمرابع ل1 بضحك *و نس سعر ز م لمعلا ناونع وههتنهم ( ج

 سس الل لع سس رسم ريف 46 . يملعلا تلا (د

 ١٠ رمل ةئاسلاو ىلاحلا يسايسلا هاجتالا (ه
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 احا وس لوما مهبهمو مهرامعاو دالوالا ددع
0 6 

 0 ةمدقإ ل ل ىسح | )ب ال

 ا[ 5

 امئاص لمح ٠ع لخادلاو جراخلا ْق اهيف لفتشا يتلا رئاودلا تكا م مل اكادلا ذلا 5 اهيف لفتشا تلا رن

 ا ةفيلثولا ناودع ل ب 0 ف ةرئادلا مسا
 سم سس سم مس سيم ساس ل سم لإ مس سس سس سس جس سس ىلا نس أ
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 إ 56

 ظ 1
 أ ا
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 هش ده كفامدلا- ٠ متمي رك ةيموقلا هه

 ١ اسس ترش - لي راسس .ىتاهلا هقرو بئارلا رادقحو لمعلا ناكمو ةيلاحلا ةفدظولا ناونع 00

 باول محو - هكا الانك - ضرر اني حن » سال ب ريوس .عسيعلاد اهدرلا هك بر رع
 1_١ ادا بكت و وما نق رش .:نينعسحلا ةكفاجلا تاداهتشلا

 ةيساردلأا ماما فراصلا توم اهم جرحمملا كاودلاو ةعماجلا جرختلا ةنس صاصتخالا ةداهشلا عون

 همسسنباسسسل دما تسيب م هعمل ص صمت م دووم - ميعمب نيق اع م مص ص قامو مع معن همي

 سير ولاكبلا

 ربتسجاملا
- 

 داروتكدلا

 (*0) مقر ةقيثو 110 تاراججا ْ : 2. .. تاداهسلا
 ىرخالا تارودلاو
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 ل اهيلا حشرملا ةقيظولا

 ةراعالاب ةصاخ) هلفشتس يذلا لمعلا عونو اهيدل لافتشالا وا اهعم دقاعتلا بغرت يتلا ةهجلا و اهلمع رقمو ةمظنملا مسا

 ٠ نيلوصفملاو نيليقتسملاو نيدعاقتملاب ةصاخ

 .. هاضافتن تنك بتاررخا رادقمو اهيف تلمع هرم رخاو ةفيظولا ناوثع- 5

 5 . 2 ٠ ةمدخلا كرت وا دعاقتلا ىلع ةلاحالا بابساو خيرات- 5

 ةيركسعلا ةمدخلا نم فقوملا

 . باستنالا خيراتو مسالا نابف * يسانس بزح وأ ةئف وا ةيعمج ىلإ تيستنا ناو قيس له

 ١ 1 يا م ل ً رمل 1 7 تدم ل٠ ى. مير 0 اذاملو يتم تنحس وأ تغقوا نا قدس له

 _ هه

 00000 ”طبغلا . اهيف لمعت يتلا ةقطنملاو ةمظنملا مساو ةيبزحلا ةجردلاو يلاحلا يسابسلا هاجتالا

 هذ اهبف تكراش يتلا عطا وقلا مساو تاكراشملا ددعو كلذ نابب «ةديجملا حادص ةيسداق ةكرعم ف تعوطت وا تكراش له

 0 : ذأ ني كلش ةيسايسلا مهتاهاجتاو ( مهنم نيفوتملاو ) تاقرقسلاو ءاقمتنالا ءامسا

 ( لامس ] هٌرم6ث ناس لاس ( يكتم ر هد اناس انا _ 1( ياسو هزم نافاس لّصام ل:

 000 ءامسإا

 5 . 3 1 ع - ر ل نا ٠ يم 1

 - سك 2 : سال ءامعا : ياو ها

 ةيسايسلا مهتاهاجتاو مهنهمو ( مهنم نيدوتملا و ) لاوخألا ءامسا
 م.

 ا. 0 لا ا ا ا هدد مدطا ى,286[ 5:5 مرض كان فيو 0 ا ا

 ةيسايسلا خهتاهاجتاو ةيفيظولا مهني وانعو مهنهم و ( مهنم نيدونملا و تاعيقشلا عاورا ءامسأ

 رك 2 : :
 د 3 مساس 1 . ّ اهم ةق . 0 ع كا

 1  يسمايسلا امههاجتاو ةفيظولا ناونعو اسينهم و 1 ةدلاوو 3 عشا
 يسال 6 نعل مديد ها ب ا ١

 ةيسايسلا مهتاهاجتاو ةيفياث ولا مهذب ميمي رادخو اديك كور اجمل هزل

 اس : كاب عا 2 تر ' وا لا 0 ا

 ةيسايسلا مهتاهاجتاو ةفيظولا نيوانعو دهتنهمو / تدجو نا ) كتاند جاوزا ءامسا

 بدك . تاب ع تأ

 رسمي
 أ ١١ ةيعرت ةروصب مهجورخ ناك لهو مهتيوانعو مهتماقا باسساو : مه نم رطقلا جراخ نيمدقم براقا كيدل له

 ٠ ةعبارلا ةجردلا ىتحو ةيداعم ةيسايس بازحال مئامتنا ببسي ههيلع مكح ناو قبس | مهم نيفوتملاو) براقا كيدل له
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 !ورطقلا جراخ لاغتشالاو ةراعالاو لقنلاو دافيالل حشرملا لمع ةفيحص

 م يارا نيرو 1 0-52 ُ 0 ممم ع بقللا و يعابرلا مسالا 6

 6 00 يل , 2 رب يو ا و عر : د 8 ماك

 000 فتاهلا مقرو تيوكلا يف نكسملا ناوذع - ب

 تلت 0ع
 7 َ 8 د

 كح 16ه ماوسمل 1 00 كة
: 7 

 1 ل 0
 55 كيلا مس ا اس يحب 00 هةردقملا ل 1 قل ماش ٠

5 7 
 0000 ا ةيماقست تيم“ 000 ا بقللا و يتالثلا مالا مسا ١)

 نم دم امس أ رواج. تادمس..نك. اهتئايدو اهتيعبت ( ب

 0 و ا رطل تل ع رار ةعلت ةيئاحلاو ةقبابسلا حشرملا ةلذاع ةيعبن 9

 : اع ...........  بقللاو يتالثلا ( جوزلا وأ ) ةجوزلا مسآ (

 ا ا ول اا و ا سك ولا 1 ةنايدلاو ةيلاجلاو ةقباسلا ( جوزلا وأ ) ةجوزلا ةلئاع ةيعبت ( ب

 زو ع و هود هاف و اه اهب اكرر ةرفع هو 64م هس ماو عنق هو معطل عاق مالا ا تي تتا تا.ا....ا لوشلا ناونعو ةئهملا ( ج

 معلا ريم وممم 535 000 ل 0 2000 ١. يملعل. نيصحتلا ( د

 0 قياسلاو يلاحلا يسايسلا هاجتالا ( شه

 ) 5 , ا مهنهم ؛  هةرامعاو دال والا ددغ .

 , (ه 1 : 55 5 ل

 رطدنو ف كك ٠ لخادلاو جراخلا يف اهيف لفتشا يتلا ةيمسرلا رئاودلا 4

 ةممع ةقح

 يطل تيما. هةئايدلاسلا .ب 00 ... 2 ةيموقلا 5

 .... ابيل انهي. 02 بكار مما“ -.ديلءانم فئاهلا مقرو بتارلا رادقدو لمعلا ناكمو ةيلاحلا ةفيظولا ناوبع 1

 م١ ”م
 0 ياللا الل لا دوا جو لا د ب وش تال سل ند كم تاو ارا ةبدق  ةيققاا و

 تال هال شتا مج 7 تيت تتم يب بيتين ... 2.0... اههلع لضاحلا ةيعماجلا ت!اداهشلا 7

 ةساردلا ءانثا فرصلا ةبح اهنم جرختملا ةلودلاو ةعماجلا جحجرخنلا ةنس صاصتخالا ةداهسلا عون

 ةموق فقم القل مح -- خد نأ . ءاها هلا سير ولاكذلا

 ا و وما م ينوب ط1 هونك وو“ هك ا ا مت ع روج يال ف دج 0 لسا يق وز كل نإ نتا رتسحاملا ب
 مها

 كا و ا 2 تنس اة ا يح 2 2 0 هاروتكذلا

8 . 7 7 8-4 2 

 يب يكس... جز © رك همس اشسفلا 2111111111018 رس ا. رم 2 اتينا 6 يا 3 تارداهشلا

 - ىرخالا تارودلاو
 (01) مقر ةقيثو ل ا ا





 لالتحالا ةرتف ءانثأ نينيطسلفلل ةيركسعلا تابيردتلل روص

 - قيلعت نود اهنم ًاضعب ضرعنو تيوكلاب ةمظنملا ىنابمو بتاكم ىف روصلا هذه ىلع ةمواقملا لاجر رثع

 ىتلا ةحلسألا نأ ةروصلا نم حضاوو اهسفن اريماكلاب لجسمو اهيلع نودم ةروصلا طاقتلإ خيرات نأ ىفكيو
 . نويقارعلا اهمدختسي ىتلا ةحلسألا سفن ىه اهيلع نوبردتي
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 اذه نوكلو ٌذاط الل ٠ هلع لاجم يف هسلو يملا هزيمتملا هدوهجل رهلشاةتس ةدسمل ازاتسمم

 يسسف اسئزاهج يف نيلماعلا ةفاكرو دص ىلع اعم ال هعيش زفه فرش ماسسو وع مسيركتلا

 يف ماظنلاو نم الأ خيسس رت يف هلصاوتملا دسهجلا نم هسيزملا ىلا انوعده تسيوكلا ةلفاحم
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 ملعلاي لضفتلل 11١0/1١/5 يف ١118 مكباتك / كالبلا / هرادالا / هماعلاهطرشلا* ٠
 *"اسجر ري دقتلامسسسم

 (1) مقر ةقيثو ننس





 عساتلا لصفلا ظ
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 2 ةيخيرات ةقيتوك ىف مك ةروصلا 00 اندرأ دقو . يامل رد





 ةماعلا تادهاعملا ضعب ىف ىلودلا نوناقلا قاطن ىف برحلا نيناوق ماكحأ نيودت ىلع ةفلتخم لماوع تمهاس

 دعاوق تعضو ىتلاو 1807 ليربا ١7 ىف سيراب ةيقافتا اهمهأ نم لعل «ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا ليبق

 برحلا ماكحأ ةيقافتا مث .1874 سطسغأ 77 ىف فينج ةيقافتا كلذكو «ةيراخلا بورخلا ىف نيلتاقملا ةلماعم

 ةنس اهلك تدقعنا ىتلاو برحلا صوصخب ىاهال تايقافتا تغلب امك .18994 ةنس اضيأ فينج ىف ةيربلا

 .ةيقافتا ١6 ىلاوح 7

 :ةينألا تايقافتالا تدقع «19414-1480194994:194178 نيتيملاعلا نيبرحلا ءاهتنا دعبو

 .ةماسلا تازاغلا لامعتساب صاخلا ١14705 ةنس لوكوتورب ١

 .برحلا ىرسأو ىحرجلاو ىضرملا ةلماعمب ةصاخلاو 1974 ةنس فينج ةيقافتا ؟

 .ةيراجتلا نفسلا دض تاصاوغلا لامعتساب صاخلا ١977 ةنس ندنل لوكوتورب

 :صوصخ ىف ١144 ةنس فينجب تمت تايقافتا عبرأ  ؛

 .برحلا ىرسأ ةلماعم :الوأ

 .ىرحبلا لاتقلا ناديم ىف ىحرتلاو ىضرملا لاح نيسحت :ايناث

 .ىربلا لاتقلا ناديم ىف ىحرجلاو ىضرملا لاح نيسحت :اغلاث

 (1)برحلا تقو نييندملا ةيامح :اعبار
 نم ىحرجلا لاوحأ نيسحت وأ برخلا ىرسأ ةلماعم ةيفيك لثم تاعوضوم ةشقانمل ىدصتن نأ لبقو

 مه نم ؟برحلا ىرسأ مه نم ...الوأ لءاستن نأ نكمي «برحلا تقو نييندملا ةيامح كلذكو ؛نييركسعلا

 ؟برحلا ىرسأ فصو مهيلع قبطني نيذلا صاخشألا

 تائفلا ىدحا نوعبتي برحلا ىرسأ نأ ىلع 271444 سطسغأ ١7 ىف فينج ةيقافتا نم ةعبارلا ةداملا صنت

 :ودعلا ىديأ ىف نوعقيو ةيئآلا
 ١ عازنلا فارطأ دحأل نوعباتلا ةحلسملا تاوقلا دارفأ .

 .ةيماظنلا ةمواقملا ةكرح دارفأو «ةعوطتملا تادحاولا دارفأو تايشيليملادارفأ  ؟

 تارئاطلا ىحالمك اهنم اءزج عقاولا ىف اونوكي نأ نود ةحلسملا تاوقلا نوقفاري نيذلا صاخشألا * 

 .مهريغو نيومتلا ىدهعتمو

 .ةيندملا تارئاطلا ىف نوحالملاو ةيراجتلا رخاوبلا مقطأ دارفأ 4

 نيذلاو «ةبراحملا ةلودلل ةحلسملا تاوقلا دارفأ ىنعت اهنأ حضاولاف ؛ىرسألا تائف نم ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو

 نامألا مهحنم بجوي ىلودلا نوناقلاو.قرطلا لكب هتمواقمو ودعلا عم لاتقلا لامعأ ةسرامم ءبع مهيلع عقي

 .ةيلودلا تاقافتالل اقبط مهب ةصاخلا تازايتمالاب مهنتمت نم كلذ نع جتني ام عم ,مهرسأ دنع

 . 71ص ةعابطلل افصلا راد  سمش نيع ةعماج .هاروتكد ةلاسر  برحلا ىرسأ  رافلا فسوي دمحم دحاولا دبع .د(1)

 .داوملا ضعب مضيو ةيقافتالاب صاخا قحللملا رظنا (؟)

1١71 



 .ةيبعشلا ةمواقملا دارفأو تايشيليملاو نيعوطتملا نييندملا عمجت ىهف ىرسألا تائف نم ةيناثلا ةئفلا امأ

 وذعلا ةمحاهمل تايلمعب مايقلا دصقب ىماظنلا ةلودلا شيج عم نولمعي نييندم دارفأ نع ةرابع ةئفلا هذهو

 ةلودلا نم قيسنتب مهلامعأ نوكت دقو «تاباصعلا برح لكش ىلع ابلاغ مهلاعأ نوكتو .هتالصاوم بيرختو
 ةيقافتا نم ةعبارلا ةداملا تصندقو .مهتينطوو مهتيتاذ نم عفادب تايلمعلا هذه نوكت انايحأو ءام نيعباتلا

 دادع ىف مهرسأ دنع نولخدي ةمواقملا ةكرح دارفأو «ةعوطتملا تادحولا دارفأو تايشيليملا دارفأ نأ ىلع فينج

 .لوئسم صخش ةدايق تحت اونوكي نأسأ

 .ةنيعم ةزيمم ةقالع امل نوكت نأ ب

 .رهاظ لكشب اهتحلسأ لمحت نأ -+ج

 .برحلا ديلاقتو نيناوقل اقبط ةيبرحلا اهتايلمعب موقت نأ د
 مامضنا نم عنمي ام كانه سيل نكلو ءاهتاذ ةبراحملا ةلودلا اياعر نم الصأ مه ةئفلا هذه دارفأ نأ عقاولاو

 ثيح نم ةينطولا سفن ف نوعوطتملا نوكي ةلاحلا هذه فو «هذه ةمواقملا ةكرحل ةقيدص ىرخاال لود اياعر

 .برحلا ىرسأ ةلماعم مهتلماعم ثيح نم برح ا دعاوق قيبطت

 ىف اونوكي نأ نود ةحلسملا تاوقلا نوقفاري نيذلا دارفألا عمجت ىهف .برحلا ىرسأ تائف نم ةثلاثلا ةئفلا امأ

 ىدهعتمو نييبرحلا نيلسارملاو «ةيبرحلا تارئاطلا ىحالمل نيقفارملا نييندملا صاخشألا لثم اهنم اءزج عقاولا

 مهدل نوكي نأ طرشب ةحلسملا تاوقلا نع هيفرتلاب ةصتخملا تامدخلا وأ لاععلا تادحو دارفأو نيومتلا

 .ةيصخش ةقاطبب ضرغلا اذهل مهدوزت ىتلاو ءاهنوقفاري ىتلا ةحلسملا تاوقلا نم حيرصت

 نلماعي ءاسنلا نم برخلا ىرسأ نأب ١5544 ةنس فينج ةيقافتا نم ١ 5 ةداملا تصن دقف ءءاسنلل ةبسنلابو

 ةلتاقم ىهف «ةبراحملا تاوقلا نمض ةأرملا تناك اذا هنأ دكؤي صنلا اذهو ءنهفورظ ىلا رظنلاب ةصاخ ةلماعم

 تاوقلا ىف تامدخلا تائيه نمض وأ الثم ةضرمم تناك اذاو «نيلتاقملا ىقاب ىلع ىرسي ام اهيلع ىرسي

 نم نكلو .برحلا ىرسا دادع ىف نوكت ىأ ةئفلا هذه دارفأ ىلع ىرسي ام اهيلع ىرسي هناف «ةيماظنلا ةحلسملا

 تاوقلا لخاد دينجتلا ةيلمع ىف ءاوس ءاسنلا مدختست مل تيوكلا نإف ءىساسألا انعوضومل ةبسنلاب دكؤملا

 ءاسنلا نإف ىلاتلابو «ةحلسملا تاوقلل نيقفارملا دادع ىف ءاسنلا مدختست مل (تيوكلا)اهنا امك .ةحلسملا

 لصألا 2 نسل 0 اروف نيهنع جارفالا بج :جيلخلا بروح عالدنا لنمو نآلا ىتح قارعلا ف تازجتحملا

 ف ةأرما 5/8٠ وحلب ظفتع بلغألا ف ىفارعلا ماظنلا نكلو «تاقفارم وأ تاالئاقم اضيأ نسلو «برح ىرسأ

 ءاسنر ئرسأك نسلو «ةيليقتسم تاضوافم ص

 مقطأ دارفأ مهف ١444 ماعل فينج ةيقافتا نم ةعبارلا ةدالل اقبطو .برحلا ىرسأ نم ةعبارلا ةئغلا امأ

 نوعباتلا ةيندملا تارئاطلا ىف نوحالملاو ةيراجتلا ةيرحبلا ىف مهودعاسمو «نوحالملاو ةداّقلا مهيف اب رخاوبلا

 ..يلودلا نوناقلا ىف ىرخأ ماكحأ ىأ ىضتقمب ةمءالم رثكأ ةلماعم ىف مهل قحال نيذلاو عازنلا فارطال

 نأب لوقلا نكميو«ةيندملا تارئاطلا مقطأ دارفأ كلذكو «ةيراجتلا ةيرحبلا دارفأ نيب عمجت ةئفلا هذهو

 ىف نونوكي ةلاحلا هذه ىف مهبنإف .مهسفنأ نع ىلاتلاب اوعفادو مهتمجاهم تمت ام اذإ «ةيراجتلا نفسلا ىلع ةراحبلا
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 شيتفتلا وأ طبضلاب ارمأ الثم اومواق اذا ىتحو «نيبراحملا ةفص كلذل اقبط نوبستكيو ءسفنلا نع عافد ةلاح .

 .برح ىرسأ لعفلاب نوحبصي مهنإف مهرسأ مت مث

 مهحارس قالطا بجو «ةهجاوملا وأ لاتقلا لامعأ نم لمع ىأ ةيراجتلا ةيرحبلا دارفأ نم ردصي مل اذا امأ

 .برخلا ىف كارتشالا مدعب ادهعت اوطعي نأ ىلع

 بكترتامدنع الا وجلا ىف ةيندملا تارئاطلا برض برحلا ءانثأ زوجي ال هناف «ةيندملا تارئاطلل ةبسنلاب امأ

 امأ ءبرح ريسأك هتلماعم بجي ةلاحلا هذه ىف هرسا متي نمو .ةيداعملا ةلودلل فادهأ برض اهتلواحمك .ةفلاخت

 ىف عيمجلا ىلعو «برح ىرسأك مهرابتعا زوجي الف ةيندملا ثارئاطلا ىبكار نم ةيداعملا ةلودلا ىديأ ىف عقي نم
 .ةيداعملا ةلودلا دض اهبرح يف مهتلود ةنواعم مدعب دهعت ميدقت ةلاحلا هذه

 )١( مقر لودج

 ىرسالا تايسنج

 ىتبوك ريغ قيد ىتيوك 48

 ىدوعس هم ىقىرصم مم

 ىنامع 0 ىروس له
 ىنيرحب , ىنانبل ا 57_05

 ىناريأ 37 ىتاراما

 ىناتسكاب 3 ىنييلف ئ

 ىدنه 13 اكناليريس ١

 نيبم ريغ 51

 , ل نيذلا نييتيوكلا ريغ نم 475 وحنو صلخلا نييتيوكلا نم 1859 ددع كانه نا لودحلا اذه نم نيبتي

 أضيا لودحلا اذه مضيو «تيوكلا ضرأ ىلع وزغلا ةعاس نوميقي اوناك مهنا وأ ةيلصالا مهتايسنج حضتت

 ءاكناليرس نم ادحاوو «نيبلفلا نم / و «تارامالا ةلود نم ادحاوو ءاينانبل ١١ ءايروس ١4 ءايرصم اه ددع

 ىلا ةفاضالاب اذه. دنحلا نم ١7 «ناتسكاب نم و ناريأ نم الو نيرحبلا نم "و نأبع نم ”و نييدوعسلا نم 28

 .مهتايسنج حضتت مل 0
 ةارعلا ماظنلا ا! دقو .تيوكلا الا ءالؤه نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ حضاولا

 1 7 1 ا 0 11117 00 تيرعلا 0-0
 الو ىرسالا ءالؤهب ىقارعلا سيئرلا كسمتي اذامل مهفن الو «ةيداعم لود اياعر مهنا ىلع مهريغ ذآ جيلخلا لود

 .نيسح مادص ىلاحلا سيئرلا مكح تحت امامت ىذوأ دق هسفن ىقارعلا بعشلا نا كلذ «قارعلا لوقن

 ةلماك ىرسالا ءالؤه تانايب نم دكأتلا مهنكما نييتيوكلا نيلوئْملا نا فيك لودجلا اذه نم اضيا حضتيو

 لب .ىرسالا ءالؤه صوصخبب ةعورشملا ةيتيوكلا بلاطملا ىلع بيجي نأ هيلع نال جرح زكرم ىف قارعلا عضي امم
 .ىرسالاب ةصاخلا فينج ةيقافتا قيبطتب مزتلي نا هيلعو
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 (؟) مقر لودج

 (ىثنا / ركذ) عونلا حئارش

 ديس

 روك 4

 ثانأ 5/1

 (ىثنا / ركذ) عونلا ةيحان نم برعلاو نييتيوكلا ىرسالا دادعا لودحلا اذه لوانتيو

 عقاولاو «ثانألا نم 5 نوكذلا نم ؟198١ كانه نأ ةرفاوتملا تانايبلا عقاو نم لودحلا اذه نم حضتيو

 .لافطالاو تايتفلا وأ ءاسنلا رسأ بابسا مهفي نإ عيطتسي ال فصنملا خرؤملا وأ دياحملا بقارملا نا

 ةدحتملا ممالا) ةينعملا تاهجلل مهنع ةحضاو تانايب ءاطعا نود الصا روكذلا ىلع ظفحتتلا نا ىبيدبلا نمو

 ربتعي (اهركذ قباسلا فينج ةيقافتأ نم ١517 نم داوملا رظنا) ةبيط ةلماعم مهتلماعمو «(رمألا بيلصلاو

 نإف ىلاتلابو ,ةيراحملا تاوقلا نمض الو ةحلسملا تاوقلا َْق نلمعيال تايتيوكلا ءاسنلا نإف انركذ امكو

 ف نسل ننال اروف نهنع جارفالا بج .جيلخلا برح عالدنا لنمو نآلا ىتح قارعلا ف تارجتحملا ءاسنلا

 .ةحلسملا تاوقلل نيقفارملا وأ نيلتاقملا نم نسلو «برح ىرسأ لصألا

 020 مقر لودج

 لمعلا ةهج حئارش

 دااسستع داس

 ىرب حالس 60.0 ئتديفمتب ننس
 ىوج حالس ١رال/ ىرحب حالس هه

 عافدلا ةرازو ١ دودح سرح 1

 نم 00 ددعو ءايندم ١75 ىرسالا نيب نم كانه نأ لمعلا ةهج حئارشب صاخلاو لودجلا اذه نم نيبتي
 نم ادحاو اريسأو ىنطولا سرحلا نم 49 «ةيوحلا تاوقلا نم 141 «ةيربلا تاوقلا نم 007 «ةيرحبلا تاوقلا
 .ةطرشلا تاوق نم 546 و دودحلا سرح نم ؟ ددعو .عافدلا ةرازو

 ىرسا نا ىلع صنت اهنا دجنف «برحلا ىرساب ةصاخلا فينج ةيقافثا نم ةعبارلا ةداملا ىلع اندمتعا اذأو
 نيذلا دارفالا راطالا اذه ىف لخدي الو «ةيماظنلا ةحلسملا ةمواقملا تاكرح وأ ةحلسملا تاوقلا دارفا مه برحلا
 نع هزييمت نكمي انيعم ايز ايدترم ريسالا نوكي نا متحتي هنا ىلع صنت ةيقافتالا نا لب ؛ةحلسملا تاوقلا نوقفاري
 لودجلا اذه اهنمضتي ىتلا تانايبلا عقاو هسكعي ال ىذلا رمالا نهاظ لكشب حالسلل الماح نوكي ناو دعب
 ىرسالا ىتحو «لجسلا اذه هنمضتي ىذلا ىلامجالا ددعلا فصن ىلع ديزي نييئدملا ىرسالا ددع نا نيبت ىتلاو
 هيف غوارت ام اذهو (رمحالا بيلصلاو ةدحتملا ممالا) ةصتخملا تاهجلل مهنع غالبالا بجي هناف «نييركسعلا نم
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 . لكك ةيضقلا نم لصنتلا لواحتو لب ةيقارعلا ةموكحلا

 اروف مهنع جارفالا بجي برحلا ىرسأ طورش مهيلع قبطنتال نيذلا نييندملا نأب انعانتقا نم مغرلا ىلعو
 ملا بيلصلاك ةصتخملا تاهجلل مهنع غالبالا بجي اضيأ نييركسعلا ىرسألا نإف ءمهنطو ىلا مهتداعاو

 عنم ديحولا هضرغ ىظفحت لاقتعا درب وه امناو ءاباقع وأ اماقتنا سيل فينج ةيقافثال اقبط ىبرحلا رسألاف

 .لاتقلا ىف ةمهاسملا ىلا ةدوعلا نم ريسألا

 (14) مقر لودج

 رامعالا حئارش

 دلدللطع

 |! 14 ىتح ديلاوم 7

 ١4 7/9 دييلاوم 11

 ١444 0 ديتبلاوم ١61

 ١404/4 ليدعبلاو 0606
 ١9454 ليهجحيلاوف 4530

 ١919054 1 دبلاوم رف

 ١4 / 4١م١ كتسيلاوم 043

 15//1941/1ىتح 19858 نمديلاوم 14

 خيرات ىتح نيدوقفملاو ىرسالا لجس مهنمضت نيذلا ىرسألل ةيرمعلا حئارشلا لودجلا اذه حضوي
 نأ لب اماع نيعبسلا وأ نيتسلا اوطخت نمم 1479 ماع ىتح ديلاوملا نم ىرسالا دادعا لوانتيف 5 44١

 .1415 اضياو ١91١ ديلاوم نم مه نم ىرسالا نيب دجوي هنا اضيا حضوي لجسلا اذه

 دادعأ اضياو .اريسا ”1/ ىلامجاب 197١ / ١478 نيبام ةرتفلا ىف اودلو نيذلا ىرسالا دادعا لجسسلا لوانتيو

 .اريسأ 101 ددع ىلامجاب 1944 ١414١/ ىماع نيب ام مهرامعا حئارش عقن نيذلا

 ددع غلب مث ريساأ ٠ مهددع غلبف عفترا دق ىرسالا ددع نأ ظحالي 1١960٠/ ١104 نم ةرتفلا ىفو

 نيذلا ءالؤه ءاريسأ 114 ددعب ١47٠ / ١914 نيب ام مهرابعا حئارش عقت نمم بابشلا نس ىف هادم ىرسالا

 .مهراعا نم ثلاثلا وأ ىناثلا دقعلا ىف نآلا نوشيعي

 ةرم دادعالا ضافخنا ظحاليو اريسأ 677 مهنم ىرسالا ددع غلبيف ١91/١ / ١919/4 ديلاومل ةبسنلاب امأ

 ىلاوح مهددع غلبيف مهرمع نم ةرشاعلا نود نمثم ىأ 4 / 19٠ ديلاومل ةبسنلاب ايجيردت لقت مث ىرخا

 .امالغ

 تائتفا ىدم لودجلا اذه حضويو .الفط ١4 مهددع غلبي نيذلاو ةنسلا نم لقأ مه نم لودجلا لوانتي مث

 لقا لب ةرشاعلا نس ىلا دعب اولصي مل الافطأ رسأي لوقن الو زجتحي نأ هل فيكف «ةيناسنالا ىحاونلا ىلع قارعلا

 .ارمع نيماعلا مهضعب غلبي ملف كلذ نم

 ؟برح ىرسا ىرسالا ءالؤه رابتعا هساسا ىلع نكمي رايعم كانه له ..لءاستنو
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 نمض وا ةحلسملا تاوقلل اقفارم وا ايركسع نوكي نا وه فينج ةيقافتا ىف ريسالل حضاولا موهفملا نا
 لمح نيماع نع لقي رمع ىف مهو لافطالا عيطتسي لهف «ةرهاظ ةقيرطب احالس لمحي ناو ةمظنملا ةمواقملا

 !؟مالسلا 6

 ماظنلا ريسي ىتلا راكفالا ىه ام «ةديدع تالؤاست ريثي رضحتملا ريغو ىناسنالا ريغ فرصتلا اذه نا

 اذه لمحتي نا ناسنا عيطتسي فيكو؛ هيباو هما نم لفطلا عزني ىناسنا عزاو ىأب ىردن الو ءاهاده ىلع ىقارعلا

 ؟هجهتنيو بولسالا

 زئاجعلا زجتحا ىذلا نيسح مادص اهسأر ىلعو ةيقارعلا ةطلسلا ىلع ابيرغ سيل لاحلا عقاو ىف رمألا نكلو
 .لافطالاو ةوسنلاو
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 )١( مقر قحلم

 مهؤامساو ىرسالا تانايب

 ةلأسم انشقانو فئاظولاو رامعالاو سنجلا ىحاون نم ؛نييتيوكلا ىرسألا تانايب ةقباسلا ةساردلا يف انحضوأ

 ريغ «هيغ ىف ىضم ىقارعلا ماظنلا نكلو نأشلا اذه ىف ةيلودلا قيئاوملل اقبط هقوقح ىه امو نيسألا وه نم
 نأ عقاولاو .ةدحتملا ممألا ةئيه ىف ةطرخنملا لودلا لكل ةمزلملا ةيلودلا قيثاوملاب الو «ىلودلا عمتجملاب كباع

 اسؤبلا ءالؤه هاجت ىقارعلا سيئرلا اياون ىلع هنم لدتسي اعيفر ناك ولو طيخخ ىلع رثعي ال ركفملا وأ للحملا

 نم دبالف «ةديحو ةنامأب عوضوملا شقانن نا اندرا اذاو .ىقالخا وأ ىنوناق دنس ام نود قارعلا مهزجتحت نيذلا

 ىف ةروشنملاو ١544« سطسغأ ١؟ ىف ةخرؤملاو برحلا ىرسأ ةلماعم نأشب فينج ةيقافتا ىف ءاج ام ىلع دامتعالا

 .148017 ربوتكأ لوأ ىف رداصلا 4 ددعلا ةيرصملا عئاقولا

 ةيقافتالا هذه ماكحأل لودلا مارتحا ىلع ىلوألا ةداملا ف صني (ةماع ماكحأ) ةيقافتالا هذه نم لوألا بابلاو

 دض فنعلا مادختسا روظحملا نم هنا ىلع صنت لوألا بابلا نم ةئلاثلا ةداملا نا امك «لاوحأألا عيمج ىف
 زاجتحاب تماق ىتلا ةلودلا ىلع بجي هنأو .ةيصخشلا ةماركلا ىلع ءادتعالا وأ نئاهرلا ذا وا نيزجتحملا

 , بيلصلل ةيلودلا ةنجللاك .ةدياحم ةيناسنا ةئيحل رمألا لكوي نأو .مهنم ىضرملاو ىحرجلاب ةيانعلا رشبلا ءالؤه
 .عازنلا فارطأل اهتامدخ ميدقتب  رمحألا

 صاخشالا ىف ريسالا ةفص ققحتل ةمزاللا طورشلا ىه امو هريسألا وه نم عوضوم قبس اهيف انشقان دقلو

 ءاسنلاو نييندملا نم مه قارعلاب نيزجتحملا فصن نم رثكأ نأ نيبتو «ةرسآلا ةلودلا لبق نم نيزجتحملا

 هجو ريغب نيزجتحملا ءالؤه نع اروف جارفالا ىلودلا نوناقلا رظن تاهجو نم ضورفملا نم هنأ ىأ «لافطالاو
 .برحلا ءاهتنا دعبو نوناقلل اقبط ىرسألا ىفاب ميلست اضيأ ضورفملا نم ناك هنأ لب ءقح

 ىفخيال مهسفنأ نييقارعلا هاجت ىمادصلا شطبلاو «ةفورعم هيثوانم نم صلختلا ىف ىقارعلا سيئرلا بيلاسأو
 نم داوملا صنت ىتلاو فينج ةيقافتا نم ىناثلا بابلا ىف ءاج امك فرعتن نأ نكمي قلطنملا اذه نمو «دحأ ىلع
 مايقلا روظحملا نم هناو «ةيناسنا ةلماعم تاقوالا عيمج ىف برحلا ىرسأ ةلماعم بوجو ىلع اهنم 155

 صخالا ىلعو تاقوالا لك ىف ىرسألا ةيامح بجي لب .هلتق وأ ريسألا مسج ءاضعأ دحأ رتبك ةعورشم ريغ لامعأب
 .مهسنجل دحاولا رابتعالاب ىرسألاو ءاسنلا ةلماعم بجيو «بابسلا وأ «ةناهالا وأ فنعلا لامعأ نم

 ناو «مه ل ةمزاللا ةيبطلا ةيانعلابو مهشاعمب لباقم نود لفكتت نأ برحلا ىرسأل ةزجاحلا ةلودلا ىلع هنأ امك

 نع ىروفلا جارفالا بجيو ءىرسألا دادع ىف نودعي نمث رمألا عقاو ىف اوسيل قارعلا ىف نويتيوكلا نئاهرلا ناك
 ةيبرعلا ةطبارلاب الو ةيلودلا قيئاوملاب لفحي نأ قارعلا مادص نم عقوتنال نكلو لافطالاو ءاسنلاو نييندملا
 .ةيبرعلا ةعماجلا قايثمل اقبط كرتشملا عافدلا ةدهاعم اهم هطبرت ةيمالسا ةببرع ةلود عم ةيمالسالاو

 وأ ىندبلا بيذعتلا ىلا ءاجتلالا مدع ىلع صنت زكذلا ةقباس فينج ةيقافتا نم /١1  7١ نم داوملا نأ امك
 .مهتزوح ىف ىتلا دوقنلا ىرسالا نم ذخؤت نأ زوجيال هنأو ؛ىرسألا ىلع هاركالا عاونأ نم عون ىأ وأ ىونعملا

 ىلا امو بهذو لاومأ نم كونبلا ىف ام ىلع ىلوتساو «تيوكلا بهنب ماق ىزغلا ةرتف ءانثأ قارعلا نأ عقاولاو

١7 



 نأ ام .ةمزالا نابا ىقارعلا فقوملا تدناس ىتلا لودلا ضعب ىلع لاومألا هذه نم تاتفلا ضعب حنمو «كلذ

 ناكرأ لك ىف فالتالاو بهنلا ةيمك دصرو ءاهينب ىلا تيوكلا ةدوع دعب احضاو ادب تيوكلل مظنملا بهنلا

 ءالؤه «ىرسأألا تاكلتمم ىلع اولوتسي مل نييقارعلا نييركسعلا نأ روصتلا درجم نكمي فيكف .تيوكلا

 ريغلا ىضارأ مض ةلواحمو نينمآلا ىلع وطسلا ىف ىلعألا لثملا مهميعز ىف اوأر نيذلا نييقارعلا نييركسعلا

 .ةوقلاب

 اديعبو ؛ةيحص قطانم ىف ىرسألا زجح ىلإ ريشت ١41494 ةنسل فينج ةيقافتا نم ؟ 4  ؟١ نم داوملا نأ اك

 قطانم ىف ىرسألا عيزوتب برحلا ءانثأ تماق ةيقارعلا تاطلسلا نأ تباثلا نكلو «ةيبرحلا تايلمعلا قطانم نع
 عم كلذ ضراعتب ةهباال ريغ ءاراهن اراهج كلذ نالعا عم ةبقارعلا ةيجيتارتسالا فادهالا ىفو «ةيبرحلا تايلمعلا

 ا .فينج ةيقافتا داوم

 مدق لهف «ىرسألل ةيبطلاو ةيحصلا ةيانعلا ريفوت ةيفيك حضوت فينج ةيقافتا نم 79”  ٠١7 نم داوملاو

 !؟نييتيوكلا ىرسألل ةيحصلا ةيانعلا هذه قارعلا

 ةرشتنملا ةئبوالاو ةيحصلا تابكنلا ةيملاعلاو ةيلحملا ةفلتخملا مالعألا لئاسوو نويزفيلتلا ةزهجأ تحضوأ دقل

 تقولا سفن ىف مدقي ناو «ةروهدتم ةيحص ةايح شيعي هسفن قارعلا نوكي نأ نكمي لهف «قارعلا لاهش ىف
 نم ىناعي ىذلاو ملاظلا قارعلا نم عقوتي ال ؛دياحملا للحملا نأ ؟نييتيوكلا ىرسألل ةيحصلاو ةيبطلا ةياعرلا

 .نيبتب وكلا.ءاسؤبلا ءالؤش ةيحصلا ةياعرلا مدقي نأ ةمقافتم ةيعاتجا تالكشم

 برخلا ىرسأ نم ريسأ ىال حمسي هنأو «جراخلاب برحلا ىرسأ تاقالع ىلع ال "54 نم داوملا صنتو

 لاقتنا ركسعم ناك ول ىتح- ركسعملا ىلا هلوصو نم عوبسأ نع ديزتال ةدم لالخ ىف وأ ىسالا ىف هعوقو درجمب

 هذه نم 177 ةداملل اقيط برحلا ىرسأب صتخملاو ىسيئرلا زكرملا لالخ نم هتلئاع ىلا ةقاطب بتكي نأب
 الو نكمي ام عرسأب تاقاطبلا هذه لسرت نأ بجيو .ةيحصلا هتلاحو هناونعو هرسأب هبراقأ رطخي نأو «ةيقافتالا

 نع امأ 1/7 ةداملا  اوملتسي نأو تاباطخلا مالتسا ىرسألل هب حومسملا نم هنأ اك .لاح ىأب اهريخأت زوجي

 تادادما وأ سبالم وأ ةيئاذغ داوم صخالا ىلع ىوحت ةيعامج وأ ةيدرف ادورط ىرخأ ةقيرط ىأ وأ ديربلا قيرط

 ةثاغالا دورط عيمج ىفعت (ى .مهتاجايتحال !ئالم نوكي دق امث ةيفاقثو ةيميلعت وأ ةينيد بتكو تارشن وأ ةيبط
 .امهريغو كرامجلاو داريتسالا موسر نم برحلا ىرسال ةلسرملا

 ىأ نودو .قح هجو نود نئاهرلا ءالؤه-زجتحيو رزجتحأ قارعلا نأ ىأ ؛ثدحي م كلذ نم ائيش نأ حضاوو

 هغالبا مدعب ةريطخ ةيلود ةفلاخم بكترا قارعلا نأ لب ١1449. ةئسل فينج ةيقافتا داوم ىلع زكتري دنس

 .فينج ةيقافتال اقبط ىرسالا ءالؤه تانايبو ءامساب ةصتخملا ةيلودلا تاهجلا

 مهتداعاو برحلا ىرسأ نع جارفألا بوجو ىلع ناصنت ةيلودلا ةيقافتالا داوم نم ١١92118 نيتداملا نأ اك
 دعب «قارعلاو تيوكلا ىف ةيبرحلا تايلمعلا تفقوت دقلو «ةيبرحلا تايلمعلا فقو دنع ريخأت نود مهناطوا ىلا

 ىلع ةيلودلا ةباقرلابو لب نانلا قالطا فقوب قارعلا لبق دقلو .تيوكلا نم اهباحسناو ةيقارعلا تاوقلا راينا
 .هتريخذو هتحلسأ نزاحم ىلع ىلودلا شيتفتلاب قارعلا مادص لبقو لب .هضرأ

 . مهنطو ىلا ءاسؤبلا ىرسألا ءالؤه ىقارعلا ماظنلا دعي مل كلذ عمو

 ضرفي نأ هيلع ىلودلا عمتجملا نأ ىلع صنت ١1949 ةنسل فينج ةيقافتا :رم ١19 ةداملا تناك اذاو

 ا



 ىكل ناح دق تقولا نإف «ةيقافتالا هذه نم ةريطخ تافلاخم نوفرتقي نيذلا صاخشالا ىلع ةلاعف تابوقع

 ءالؤه دوعي ىتح «ةيقارعلا تاطلسلا ىلع ةوق نم ىتوأ ام لكب طغضي ناو «هتايلوئسم ىلودلا عمتجملا لمحتي

 ىلا مألاو .هتوخأ ىلا خألاو هينب ىلا بألا دوعيف ةسئابلا رسالا هذه لمش مئتلي ىتحو «مهناطوا ىلا نوبوكنملا

 .هيدلاو ىلا لفطلاو اهئانبا

 ««. قيفوتلا ىلو هللاو
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 برحلا ىرسا ةلماعم نأشب
 ١959 ةنس سطسغأ ١؟ ةخرؤملا

 ؟١ نم فينج ىف دقع ىذلا ىسايسلا رمتؤملا ىف ةلثمملا تاموكحلا لبق نم نوضوفملا اذه ىندأ نوعقوملا

 ةصاخلا 1479 هيلوي 717 ىف فينجب اهيلع عقوملا ةيقافتالا ةعجارم لصقب 4 سطبسغا ١١ ىلا ليربا

 : ىتأي ام ىلع اوقفتا دق برحلا ىرسا ةلماعمب
 لوألا باسببلا

 ةسماع ماكحأ

 .لاوحالا عيمج ىف ةيقافتالا هذه ماكحا مارتحا نامضو مارتحاب نودقاعتملا نوماسلا فارطألا دهعتي ١- ةدام

 ىف وأ برحلا نالعا تالاح عيمج ىف ةيقافتالا هذه قبطت ملسلا تقو ذفنت ىتلا ماكحالا ىلع ةوالع -7 ةدام
 مل اذا ىتح نيدقاعتملا نيماسلا فارطالا نم رثكأ وأ نيفرط نيب بشني نا نكمي رخ«1 حلسم كابتشا ىا ةلاح

 .برحلا مايق ةلاحب فرتعا دق فارطالا دحا نكي

 نيماسلا فارطالا دحا ىضارال ىلكلا وأ ىئزحلا لالتحلالا تالاح عيمج ىف اضيا ةيقافتالا هذه قبطت

 .ةحلسم ةمواقم هجاوي ال لالتحالا اذه ناك اذا ىتح نيدقاعتملا

 عم ىقبت ةدقاعتملا لودلا نإف ةيقافتالا هذبب ادقاعتم افرط لاتقلا ىف ةكبتشملا لودلا ىدحا نكي مل اذا ىتحو

 اذا ةروكذملا لودلا عم اهتاقالع ىف اهب مزتلت نا كلذ قوف اهيلعو «ةلدابتملا اهتقالع ىف اهماكحاب ةمزتلم كلذ

 .اهتقيطو ةيقافتالا ماكحا ةريحلالا هذه تليق

 .نيدقاعتملا نيماسلا فارطألا دحأ ىضارأ ىف ةيلود ةغبص هل تسيل حلسم كابتشا مايق ةلاح ىف -ا“ ةدام

 :ةينالا ماكحالا ىندا دحتك قبطي نا عازنلا ىف فرط لك ىلع نيعتي

 اودعبا نيذلا ةحلسملا تاوقلا دارفأ مهيف |مب ةيئادعلا لامعألا ىف ىباجيا رود مه سيل نيذلا صاخشالا ١-

 نود ةيناسنا ةلماعم لاوحاالا عيمج ىف نولماعي رخ«13 ببس ىأب وا رسالا وأ حورجلا وا ضرملا ببسب لاتقلا نع
 ىلع راض ريثأت ىا كلذ هبش ام وأ ةورثلا وأ بسنلا وأ سنحلا وأ ةديقعلا وا نيدلا وا نوللا وا رصنعلا نوكي نا

 .ةلماعملا هذه

 صاخشألل ةبسنلاب ناكم ىا قو تقو ىأ ىف كلذك ةريتعم ىقبتو ةروظحم ةيتالا لامعالا ريتعت ضرغلا اذهلو

 .هالعأ نيروكذملا

 ةيساقلا ةلماعملاو ءاضعالا رتبو هعاونأ لكب لتقلا صحألا ىلعو صخشلاو ةايحلا دض فنعلا لايعا -أ

 .بيذعتلاو

 .نئاهرلا لمخا - بد

 م



 .ةيرزملا ةلماعملاو ريقحتلا صخألا ىلعو ؛:ةيصخشلا ةماركلا ىلع ءادتعالا - ج

 عيمج لفكت ةينوناق ةفصب ةلكشم ةمكحم ماما ةقباس ةمكاحم نود تابوقع ذيفنتو ماكحأ رادصا د

 .اهنع ةحودنم ال ةئدمتملا بوعشلا رظن ىف ربتعت ىتلا ةيئاضقلا تاناضلا

 .مهم ىنتعيو ىضرملاو ىحرجلا عمجي -؟
 .عازنل فارطأل اهتامدخ مدقت نا ءرمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاك ةدياحم ةيناسنا ةئيهل زوجيو

 ماكحالا ضعب وأ لك ذيفنت ىلع ةصاخ تاقافتا قيرط نع كلذ ىلع ةوالع اولمعي نا عازنلا فارطا ىلعو

 .ةيقافتالا هذب ةصاخلا ىرخالا

 . عازنلا فارطأل ىنوناقلا عضولا ىلع رثؤي ام ةمدقتملا ماكحالا قيبطت ىف سيلو

 :ةيت«8لا تائفلا نوعبتي نيذلا دارفألا :مه ةيقافتالا هذبب دوصقملا ىنعملاب برحلا ىرسأ  الوا  ؛ ةدام

 :ودعلا ىديأ ىف نوعقيو

 ىتلا ةعوطتملا تادحولا وأ ايشيلملا دارفا كلذكو عازنلا فارطا دحأل نوعباتلا ةحلسملا تاوقلا دارفا ١-

 .ةحلسملا تاوقلا هذه نم اءزج ريتعت

 ةمواقم تاكرحب نوموقي نيذلا كلذ ىف اب ىرخالا ةعوطتملا تادحولا دارفاو ىرخالا ايشيلملا دارفا -؟

 .ةلتحم ىضارالا هذه تناك ول ىتح ؛مهيضارأ جيراخ وا لخاد نولمعيو عازنلل نيفرطلا لصحا نوعبتيو .ةيماظن

 :ةيت«1لا طورشلا «ةمظنملا تامواقملا كلت اهيف اب ةعوطتملا تادحولا وأ ايشيلملا هذه ىف رفاوتت نأ طرشب

 .هيسوءره نع لوئسم صخش ةدايق تحت نوكت نا -أ

 .دعب نع اهزيمت نكمي ؛ةنيعم ةزيمم ةمالع امل نوكت نا - ب

 .رهاظ لكشب اهتحلسا لمحت نا_-ج

 .برحلا ديلاقتو نيناوقل اقبط ةيبرحلا اهتايلمعب موقت نأ د
 .ةزجاحلا ةلودلا اهم فرتعت ال ةطلسل وأ ةموكحل مهءالو نونلعي نيذلا ةيماظنلا ةحلسملا تاوقلا دارفا -1

 نييندملا صاخسشالا لثم اهنم !ءزج عقاولا ىف اونوكي نأ نود ةحلسملا تاوقلا نوقفاري نيذلا صاخشالا -
 تامدخلا وأ .لامعلا تادحو دارفأو .نيومتلا ىدهعتمو .نييبرحلا نيلسارملاو ةيبرح ةرئاط ىحالمل نيقفارملا

 ىتلاو .اهنوقفاري ىتلا ةحلسملا تاوقلا نم حيرصت مهيدل نوكي نأ طرشب ةحلسملا تاوقلا نع هيفرتلاب ةصتخملا
 .ةيقافتالاب قحلملا جذومدلل ةلئام ؛.ةيصخش ةقاطبب ضرغلا اذه مهدوزت

 تارئاطلا ف نوحالملاو .ةيراجتلا ةيرحبلا ف مهودعاسمو نوحالملاو ةداقلا مهيف اب رخاوبلا مقاط دارفأ 0

 نوناقلا ف ىرخا ماكحا ىا يضتقمب ةمءالم رثكا ةلماعم ىف مهل قح ال نيذلاو «عازنلا فارطأل نوعباتلا ةيندملا
 .ىلودلا

 ةيزاغلا تاوقلا ةمواقمل ودعلا بارتقا دنع مهرايتخاب حالسلا نولمحي نيذلا ةلتحملا ريغ ىضارألا ناكس -1
 لكشب حالسلا اولمحي نا طرشب .ةحلسم ةيماظن ةدحو ىف مهسفنأ ليكشتل ىفاكلا تقولا مهيدل نوكي نأ نود
 0 .برحلا ديلاقتو نيناوق اومرتح ناو .حضاو

١1 



 :ةيقافتالا هذه ىضتقمب برح ىرسأك لثملاب دعب نوروكذملا لماعي -ايناث

 ةلود تأر اذا ةلتحملا ىضارألاب ةصاخلا ةحلسملا تاوقلل نيعبات اوناك وأ نوعبتي نيذلا صاخشالا ١-

 ءالؤه ماق اذا ام ةلاح ىف صخالا لعو ءاهلتحت ىتلا ىضارالا ولو ىتح مهئالو ببسب مهاقتعا ةرورض لالتحالا

 .لاتقلا ىف ةكبتشملاو اموعبتي ىتلا ةحلسملا تاوقلا ىلا مايضنالل ةلشأف ةلواحمب صاخشالا

 وا ةدياجحم ةلود ىضارأ ىلا نولصي نيذلاو ةداملا هذه ةنيبملا تائفلا نم ف ىا نوعبتي نيذلا صاخششالا سلا

 ةبسانم ةلماعم ىأب لالخالا نود ىلودلا نوناقلل اقفو مهلاقتعا لودلا هذه ىلا بلطي نيذلاو .ةبراحم ريغ ةلود

 ه/ نم داوملاو (0) ةرقف ٠ 6 6١و 1 و 4 داوملا ىف ةدراولا تاءانثتسالا بناج ىلا اهحنم لودلا هذه راتخت

 تسيل ىتلا وأ ةدياحملا لودلاو عازنلا فارطا نيب ةيسامولبد تاقالع تدجو اذاو . ١119 5 داوملاو ”1/ ىلا

 نإف ةيسامولبد تاقالع ىا تدجو اثيحو .ةيماحلا لودلاب ةصاخلا داوملا كلت ذئدنع قبطتف برحلا ىف افرط

 ى هيلع صوصنم وه اى .ةيماحلأ ةلودلا ةفص مهيلع قبطت صاخشالا ءالؤه مهيلا ند خيذلا عازتلا فارطأ

 اذكو قبطملا ىلصنقلاو ىسامولبدلا فرعلل اقبط ةداع فارطالا هب موقت ام يلإ زيحت نود ةيلاحلا ةيقافتالا

 .تادهاعملا

 كلذ ىلع صن اك «نيدلا لاجرو ةيبطلا ةئيملا دارفأب ةصاخلا ةلاخلا ىلع ام لاحب ةداملا هذه رثؤت ال  اثلا

 .ةيقافتالا هذه نم 7 ةداملاب

 ودعلا دي ىف مهعوقو تقو نم ءادتبا 4 ةداملا ىف مهيلا راشملا صاخشألا ىلع ةيقافتالا هذه قبطت - © ةدام

 .نطولا ىلا مهتداعاو مهنع جارفالا نيح ىلا

 نإف يدعلا دي ىف اوعقوو ىبرح لمعب 24 ةداملا ىف ةنيبملا تائفلا نم صاخشأ مايق نع كش ىا ادب اذاو

 مهرمأ هيف ررقتي ىذلا تقولا نيحي نأ ىلا ةيقافتالا هذه اهلفكت ىتلا ةيامحلاب نوعتمتي صاخشالا ءالؤه لثم

 .ةصتخ ةمكحم ةطساوب

 والدوالاو كالو "59و9582و١5و5مةورك” وكل داوملاب اهيلا راشملا تاقافتالا ىلع ةوالع - ؟ ةذام

 عيمج نع ةصاخ تاقافتا اودقعي نأ نيدقاعتملا نيماسلا فارطالل زوجي 714١و 11و1١

 امك برحلا ىرسا ةلاح ىلع صاخ قافتا ىا رثؤي نلو .ةصاخ ةيفيكب اهتيوست بسانملا نم يري ىتلا لئاسملا
 تأر اذا ةيماحلا لودلل نكميو 8 ضرغلا اذهلاهاضتقمب مه ةحونمملا قوقحلا ديقت وأ «ةيقافتالا هذبم ةئيبم ىه

 بيلصلل ةيلودلا ةنجللا لبق نم بودنم وا ةدياحم ةلود نم صخش ةوعد عازنلا فارطا ةقفاومب كلذل ةرورض
 .عامتجاالا اذه لثم ىف كارتشالل رمالا
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 ىناثلا بابلا

 ىرسأل ةماعلا ةيامحلا

 بر ا





 يتلا ةيركسعلا تادحولا وا دارفالا ةطلس تحت ال يدعلا ةطلس تحت برحلا ىرسا ربتعي ١١7 ةدام

 .مهتلماعم ةيفيك نع ةلوئسم ربتعت ةزجاحلا ةلودلا نإف دجوت دق ىتلا ةيدرفلا تايلوثسملا ادع اهبفو .مهترسا

 عنتقت نا دعب ةيقافتالا ىف افرط نوكت ىرخا ةلود ىلا ةزجاحلا ةلودلا ةطساوب برحلا ىرسا لقن طقف زوجي

 برحلا ىرسا لقن دنعو .ةيقافتالا قيبطتل «ىرسالا اهيلا لوقنملا ةلودلا ىدل «ةبافكلاوتبغرلا ريفوتب ةزجاحلا ةلودلا

 .اهرسا يف اوناك املاط مهتلبق ىتلا ةلودلا لهاك ىلع ةدهاعملا قيبطت ةيلوئسم ىقبت «لاوحالا هذه لثم ىف

 ىرسا تلقن ىتلا ةلودلا ىلعف .ةيقافتالا ماكحإ نم ماه رما ىا ذيفنت ىف ةلودلا كلت ترصق اذا هنا ىلع

 ةداعا بلطت نأ وا ءفقوملا حيحصتل ةلاعف تاءارجا ذخنت نا .ةيماحلا ةلودلا ةطساوب اهراطمخا درجمب «برحلا

 .تابلطلا هذه لثم ةيبلت بجيو .اهيلا برحلا ىرسا

 عورشم ريغ وهس وا لمع ىأو .ةيناسنا ةلماعم تاقوالا عيمج ىف برحلا يرسا لماعي نا بجي - ١7 ةدام

 اى ءاروظحم ريتعي رطخلل هتحص ضيرعت وأ ءاهتسارح ىف ريسا توم هنع ببستيو ةزجاحلا ةلودلا نم ردصي

 اعوضوم نوكي نا وا ريسالا نم وضع يا رثبي نا صخلا ىلع بجب الو .ةيقافتالا هذه اريطخ الالخا ربتعي

 .ريسالا جالعب ةصتخملا ةيبطلا ةئيهلا هرقت ال ام عون ىا نم ةيملع وأ ةيبط براجتل

 بابسلا دضو ةناهالا وأ فنعلا لامعا دض صخالا ىلعو تاقوالا عيمج ىف برحلا ىرسا ةيامح بجت لثملابو

 نيهامجلا ماما ريقحتلاو
 .برحلا ىرسا دض رأثلاب ذحتالا تاءارجا ىلا ءاجتلالا روظحملا نمو

 نم ءاسنلا ةلماعم بجيو .مهفرشو مهصاخشا مارتحا قح لاوحالا عيمج ىف برحلا ىرسأل - ١4 ةدام

 اهب لماعي ىتلا ةنسحلا ةلماعملا سفن ىلع نلصحي نا بجي لاوحالا عيمج ىفو ,نهسنجل بجاولا رابتعالاب ىرسالا
 .لاجرلا

 ةزجاحلا ةلودلل نكمي الو .رسالا ىف مهعوقو دنع مهل تناك ىتلا ةيندملا مهتيلها لماكب برح ا ىرسا ظفتحي

 ىعاود هبلطنت ام رادقمب الا ءاهجراخن وا اهيضارأ لخاد ىف ءاوس ؛ةيلهالا كلت اهلفكت ىتلا قوقحلا ةسرامم دييقت
 .رسالا

 ةمزاللا ةيبطلا ةيانعلابو مهشاعمب لباقم نود لفكتت نا برحلا ىرسأل ةزجاحلا ةلودلا ىلع - ١١ ةدام

 نا نكمي لضفأ ةلماعم يأ ةاعارم عمو ؛سنجلاو ةبترلاب ةصاخلا ةيقافتالا هذه ماكحا ةاعازم عم -17 ةدام

 نأ بجي برحلا ىرسا عيمج نإف «ةينهملا مهتالهؤم وا مهرامعا وا ةيحصلا مهتلاح ببسب «برحلا ىرسأل حنمت
 ةيسايسلا وا ةينيدلا ةديقعلا وا ةيسنجلا وا عونلل نوكي نأ نود ةزجاحلا ةلودلا ةطساوب ةاواسملا مدق ىلع اولماعي

 .ةاواسملا كلت ىلع كيس رثا تارابتعالا نم كلذ هباش ام وا
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 رسالا

 رسالا ءادتبإ

 همقرو «هدالليم خيب راتو «ةيركسعلا هتيترو لماكلاب همسا طقف ررقي نا لئس اذا ريسا لك ىلع - ١ا/ ةدام

 .ةلئامم تامولعمف .عطتسي مل اذاف «لسلسملا وا ىصخشلا همقر وا «ةقرفلا وا شياب

 .هتلاح وأ هتبترل ةحونمملا ايازملا صاقتنال ضرعتي دق هناف ةدعاقلا هذه هرايتخا ضحعمب لخا اذاو

 ةقاطبب «برح ىرسا اوحبصي نأل نيضرعملاو .هل نيعباتلا صاخسشالا دوزي نا عازنلا ف فرط لك ىلع

 وا لسلسملا وا ىصخشلا همقر وأ .ةقرفلا وا شيجلاب همقرو هتبترو لماكلاب اهلماح مسا ابع نيبم ةيصخش

 هرم فرصت : 0 ارحي و 0 ةجودزم فرصتو تارتميتتس ٠١ > 64 ةقاطبلا عاستا نوكي ةعاطتسالا ردقبو .ةحلسملا اهتاوقل نيعباتلا

 .لاوحألا نم لاح ىاب هلم اهذخخاب حعمسي اي نكلو كلذ هيلإ بلط اذأ ةيصخشلا هتقاطب ريسالا مدقيو

 صاالختسال تبرأ ىقرسأ ىلع هاركالا عاونا نم عون ىاوا ىونعملاوأ ىندبلا بيذعتلا ىلا ءاجسلالا روج الو

 وا مهتناها وا مهدي دبع بجي ال «ةباجلالا تنوضفري نيذلا برحلا ىرسأو .ناك جون ىا نم مهنم تامولعم

 .عون ىا نم ةئيس ةلماعم ىال مهضيرعت

 ىف ةدراولا ماكحالا ةاعارم عم ةنكمملا لئاسولا لكب ءالؤه لثم ةيصخش زيي ب#و «ىبطلا مسقلا ىلإ نوملسي

 .اهنومهفي ةغلب برحلا ىرسا باوجتسا ىرجيو ةقباسلا ةرقفلا

 ةيبرحلا تاههملاو لويخلاو ةحلسالا ادع ام ىصخيشلا لاعتسالاب «ةصاخخلا تاودالاو ءايشالا عيمج - ١1 ةدام

 نم ةيقاولا ةعلقالاو ةيندعملا مهتاذوخ كلذك مهعم ىقبتو «برخلا ىرسا ةزايح ىف ىقبت ةيبرخلا تادنتسملاو

 ةيركسعلا مهت امهمب ةقلعتم تاودالا هذه تناك ول ىينح ةيصخيشلا ةياقولل فرصت ىتلا تاودالاو «تازاغلا

 اهم دوزت نا ةزجاحلا ةلودلا ىلعو .مهتيصخش قيقحت قئاثو نودب ىرسالا نوكي نا تقو ىا ىف زوجي الو

 وا ةيصخسش ةميق اهل ىتلا مهتاوداو مهنيشاينو مهتيسنجو مهبتر تاراش برتللا ىرسا نم ذخوت نا زوجي الو
 .ةيراكذت

 غلابملا ديقت نأ لعب كلذو .طابضلا دحأ نم رماب الا مهعم ىلا دوقنلا برخلا ىقىرسا نم لخؤت نا زوج الو

 ةدحوو ةبترو مسا هب نيبم اهلع ليصفت لاصيأ ءاطعاو «صاخ لجس ف ريسالا ةزايح ف ىتلا تاودالاو

 .روكذملا لاصيالا ىطعي ىذلا صخشلا
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 ظفحن نيسالا بلط ىلع ءانب ةلمعلا هذه عونب لدبتست ىتلا وا ةزجاحلا ةلودلا ةلمع عون نم ىتلا غلابملاو

 .14 ةداملاب كلذ ىلع صن اك نيسالا باسم

 اسححس ةلاح قو «طقف نمألا ضارغأل برخلا قىرسا نم ةميقلا تاذ تاودالا ابحيست نا ةزجاحلا ةلودلل

 .دوقتلاب ةصاخلا تاءارجلالا اهوحن عبتن «تاودالا هذه لثم

 اًطاديتسا بلط دق نوكي الو ةزجاتلسا ةلودلا ةلمع عون نم نوكت الو لخؤت ىتلا غلابملا كلذكو تاودالا هذهو

 . مهرسأ ءاهتنا دنع برحلا ىرسا ىلا ىه امك ملست مث ةزجاحلا ةلودلا ةسارح ىف ظفحت اههاحصا ةطساوب

 ادعب دعبت ةقطنم ىف عقت تاركسعم ىلا مهرسا دعب نكمم تقو برقا ىف برخلا ىرسا ليحرت بجي - ١9 ةدام

 5 .رطخلا نم نمأم ىف اونوكي ىتح لاتقلا ةقطنم نع ايفاك

 أوقب ول امت مظعأ ارطخل «٠ ىهلقت ءارجا نم نوضرعتي دق (مهضرم وا مهحورج ببس نيذلا برخلا ىرسا

 .ةرطخ ةقطنم ىف ةتقؤم ةفصب مهؤاقبا نكمي طقف ءالؤهف ءمه ثيح

 .لاتقلا قطانم ىدحا نم مهلقن راظتنا ءانثا رطخخ ىا ىلإ غوسم نود برا قىرسا ضرعتي نا بجي الو

 تاوق تالّقنت فورظل ةهماشم فورظ قو «ةيناسنا ةيفيكب |ئاد برحلا ىرسا لقن يرجي نا بجي - ٠١ ةدام

 .ةزجاحلا ةلودلا

 ةمزاللا سبالملابو برشلل ةخلاص هايمو فاك ماعطب نولقني نيذلا برحلا ىرسا دورت نا ةزجاجلا ةلودلا ىلع

 ام عرسأب ةشنت نأو لقنلا ءانثا مهتمالس نامضل ةبسانملا تاطايتحالا عيمج ذختت نا اهيلعو .ةيبطلا ةيانعلاو

 . نولقتي نيدلا بريا يرسأب اصاخ الجسيم نكمي
 اذه لثمب مهتماقا نإف «لاقتنالا تاركسعم دحأب ءمهلقن ءانثا برحلا ىرسا رورم رمالا ىعدتسا اذاو

 .نكمم تقو رصقأل نوكت نا بجي ركسعملا

 ىناثلا مسقلا

 ةماع تاظحالم  لوالا لصفلا

 مدعب امازتلا مهيلع ضرعت نا اهنكميو لاقتعالل برحلا ىرسا عاضخا ةزجاحلا ةلودلل زوجي  ؟١ ةدام

 ةاعارم ممر .كالسالاب اطاحم ناك اذا ركسعملا طيح زواجت مدعب وأ ءمهلاقتعا ركسعمب ةليعم دولح زواجت

 الإ اديدش ازجح برحلا ىرسا زجح روج الو «ةيبيدأتلاو ةيئانجلا تايوقعلاب ةصاخلا ةيقافتالا هذه ماكحا

لا ةدملا ىلع كلذ رصتقبو « مهتحص ةيامح هيضتقت ىرورض ءارجإك
 لثم تلعج يتلا فورظلا اهيف رمتست ىت

 .ايرورض زجحلا اذه

 4 ف نيسحت ىلا ل اهيف 1 لق تلا لاوحاالا 2 ةصاخ ة ةفصب تاءادتقلا هذه 00 ذخستتو م

 .دهعت وأ دعو لباقم هتيرح قالطا لوبق ىلع ريسا ىا مغري نلو ؛ةيحصلا
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 تاييلعتلاو نيناوقلاب رخالا فرطلا رطخي نا ةيئادعلا لامعالا بوشن دنع «عازنلا فارطا نم فرط لك ىلع
 وا ادعو اوطعا نيذلا برحلا ىرسا هب مزتلي دهعت وا دعو ءازا ةيرحلا لوبق نم مهعنمت وأ هاياعرل حمست ىتلا

 ىلا ةلودلا ءازا ءاوس (ةقد لكب مهدهعت وا مهدعو ذيفلتب .اهيلا راشملا تاييلعتلاو نيناوقلل اقبط «ادهعت

 نأ وأ مهيلا بلطت الاب اهنوعبتي دولا ةلودلا مزتلت تالاخلا هذه لثم قو .اهرسأ ف اوعقو ثلا ةلودلا وأ ءاهنوعبتي

 .هوطعا ىذلا دهعتلا وا دعولا عم قفتت ال ةملدج ىا ةيدأت مهنم لبقت

 الو ,ةيحصلا تانامضلا لك اهيف رفاوتت ضرالا ىلع ةمواقم نابم ىف الا برحلا ىرسا زجحي ال 7 ؟ ةدام

 .مهسفنا ىرسالا ةحلصم اهرربت ةصاخ تالاح ىف الا تاحالصالا ىف ىرسالا رجح زوجي

 ام عرسأب مهلقن بجي ؛مهتحصب اراض وجلا ثيح وا «ةيحص ريغ قطانم ىف نوزوجحملا برحلا ىرساو
 .مهل ةمءالم رثكا قطانم ىلا نكمي

 مهتاداعو مهتغلو مهتايسنت اقبط تاركسعملا ماسقأ وأ تاركسعملا ف برحلا ىرساإ ةزجاحلا ةلودلا عمجت

 تقو ىف اهعم نومدخي اوناك ىتلا ةحلسملا تاوقلل نيعباتلا برخلا ىرسا نع ىرسالا ءالؤه لصفي الا طرشب

 ةقطنم نارين ىلا اهيف ضرعتي نأ نكمي قطانم ىف زجحي وا برحلا ىرسا نم ريسا ىا لسري ال - 7 ةدام
 .ةيبرحلا تايلمعلا نم نمأم ىف قطانملا وا نكامالا ضعب لعل هدوجو لالغتسا وا لاتقلا

 دحلا تاذ ىلا ؛برحلا راطخا نم اهريغو ةيوجلا تاراغلا نم ةياقولا نكاما برحلا ىرسال رفاوتت نا بجي

 مهنم نيفلكملا ءانثتساب  ءىجالملا كلت اولخدي نا مهنكميو .نييلحملا نييندملا ناكسلل هب رفاوتت ىذلا

 .رطنخخلاب راذنالا ءاطعا درجمب ةروكذملا راطخالا دض مهقطانم ىف ةياقولا لامعاب

 لودلا ىلا ةزجاحلا لودلا مدقت .ىلاهالا ةحلصمل ذختي ةياقولا تاءارجا نم رخآ ءازجا ىا مهيلع قبطيو

 .برخلا ىرسا تاركسعمل ىفارغجلا عضولاب ةصاخلا ةديفملا تامولعملا عيمج ةيماحلا لودلا قيرط نع هصتخملا

 2 © .وط. 77 ةريم فورحب ةيبرخلا تارابتعالا تحمس املك راهنلا رحب ىف برخلا ىرسا تاركسعم زيمت

 ىرخا ةقيرط ىا ىلع قفتت نأ ةصتخملا لودلل نكمي هنأ ىلع .وحجلا نم ةحضاو اهلعجت ةيفيكب عضوت ثيحب

 .طقف برخلا ىرسا تاركسعم الا ةيفيكلا هذبم زين الو ..اهزييمتل

 ةقباطم نوكت ثيحب ةزهجم نوكت نا بجي ةمادتسالا ةفص احل ىتلا زرفلاوا لقنلا تاركسعم - ؟14 ةدام

 تاركسعملا ىف ىرسالا ةلماعم تاذب اهب نوميقملا ىرسالا لماعي نأو لصفلا اذهب اهيلا راشملا فاصوالل

 .ىرخالا

 ىناثلا لصفلا

 برحلا ىرسأ سبالمو ةيذغأو تاركسعم
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 ركسعت ىتلا ةزجاحلا ةلودلا تاوقل ةلث املا ةمئالملا طورشلا سرحلا ىرسا ةماقا ىف رفاوتت نا بجي  ؟6 ةدام

 ةراض نوكت نا لاوحالا نم لاحب بجي الو ,ىرسالا ديلاقتو تاداعلةمئالم نوكت نا بجيو ةقطنملا تاذ ىف

 دحلاو ةيلكلا اهتحاسمو برحلا ىرسا مون نكامأب قلعتي |ميف صخالا ىلع ةمدقتملا ماكحالا ةاعارم بجو

 .ةيطغالا كلذ ف ب هتادعمو مونلا بيترتو ةماعلا قفارملاو اهللخنت ىتلا ءاوهملا ةيمكل تدالا

 ةيئاذغلا داوملا ىلع ىرسالا اهيف لصحيب نا عيطتسي تاركسعملا عيمج ىف (تانيتنك) معاطم ماقت 78 ةدام

 .ةيلحللا قوسلا راعسا نع اهراعسأ ديزت نا بجي الو .ةيداعلا ىمويلا لا عتسالا تاوداو ناحخدلاو نوباصلاو

 نوكيو «ضرغلا اذهل صاخديصر أشنيو «ىرسالا ةحلصم ىف ركسعملا تانيتنك نم ةجتانلا حابرالا مدختست

 .ديصرلاو نيتنكلا ةرادا ىف كارتشالا ىف قحلا ىرسالا لثممل

 همادختسال «ةيلودلا هيفرتلا تايظنم ىدحا ىلا ءصاخلا ديصرلا اذه ميلست بجي تاركسعملا دحا لح دنعو

 ليحرتلا ةلاح قو ؛ديصرلا اذه نيوكت ىف اوكرتشا نيذلا ىرسالا ةيسنج تاذ نم برح ىرسا ةحلصم

 لودلا ةطساوب كلذ ريغب ىضقي اهنأشب قافتا متي ملام ؛حابرالا هذهب ةزجاحلا ةلودلا ظفتحت نطولا ىلا ماعلا

 .ةصتخملا

 ثلاثلا لصفلا

 ةيبطلاو ةيحصلا ةيانعلا

 ىف ةحصلاو ةفاظنلا نامضل ةمزاللا ةيحصلا تا ءارجالا ةفاك ذاختا ةيماحلا ةلودلا ىلع بجي - 79 ةدام

 ةيحص قفارم ءاليلو ارابن مهلا معتسال «برحلا ىرسا يدل نوكي نا بجيو «ةيئابولا ضارمالا عنملو «تاركسعملا

 ءاسنلا نم ىرسا اهم دجوي ىتلا تاركسعملا ىفو .ةفيظن ةلاح ىف !هئاد اهب ظفتحيو «ةيحصلا طورشلا اهيف رفاوتت

 ٠ .ةلصفنم قفارم نط صصخت

 ةيفاك تايمكب برحلا ىرسا دوزي نا بجي تاركسعملا اهب دوزت ىتلا (شود) تاشرملاو تامامحلا فالخبو

 اذهل مزاللا تقولاو تاليهستلاو تاودالا مه ىطعت نأو مهسبالم لسغو مهماسجا ةفاظنل نوباصلاو ءاملا نم

 ش .ضرغلا

 كلذكو ةيانع نم نوجاتحي ام لك برحلا ىرسا هيف دجي فصوتسم ركسعم لك ىف دجوي نا بجي - ٠ ةدام

 .ةيلقعوأ ةيدعم ضارمأب نيباصملا لزعل «لاحلا تعد اذا ةنكما دادعا بجي امك .بسانملا ءاذغلا

 ةيلمع وا اصاخ اجالع مهتلاح ىضتقت نيذلا وا ةريطخخ ضارمأب نيباصملا ءبرحلا ىرسا لقن بجي

 ناك ول ىنح ؛مهتجلاعم نكمي ثيح ةيندم وأ ةيركسع ةيبط ةدحو ىأ ىلا ءىفشتسملا ىف اجالع وا ؛ةيحارج

 ىلع نايمعلاو «ةزجعلاب ةيانعلل ةصاخ تاليهست حنمت نا بجيو «بيرق تقو ىف نطولا ىلا مهليحرت عقوتملا نم

 .نطولل مهليحرت ريصي نأ ىلا مهديوعت ةداعاو ءصخالا

 اذاو ىرسالا اهعبتي يتلا ةلودلل ةعباتلا ةيبطلا ةئيملا نم دارفا برحلا ىرسأب ةيبطلا ةيانعلا ىلع موقي نا لضفي

 .مهتيسنج تاذ نم نكمأ

 نوط“



 ةزجاسملا تاطلسلا ىطعتو مهصحخفل ةيبطلا تاطلسلا لع مهسفنأ ضرع نم برجل ىرسا عنم روج هل

 نم ةيناث ةروص مدقتو .هعونو جالعلا ةلمو هتباصا وأ هضرم عون نيبت ةيمسر ةداهش جلوع ريسا ىأل بلطلا دنع

 .برحلا ىرسأل ىسيئرلا زكرملا ىلا ةداهشلا هذه

 ىلعو «برخلا ىقرسا ةحص ةمالسل ةمزاللا ةرهجالا كلذ ف يب جالعلا فيراصم ةرجامما ةلودلا أامحينت

 .تاراظنلاو ةيعانصلا تابيكرتلاو رئابجلا صال

 ليجستو ةعجارم شيتفتلا لمشيو «لقالا ىلع رهش لك ةرم برحلا ىرسا ىلع ىبط شيتفنت ىرمجي -7 ١ ةدام
 مهتفاظنو مهئاذغو ىرسالل ةماعلا ةيحصلا ةلاحلا ةيقارم صخحاالا لع هب دوصقملا نوكيو ربسا لك زو

 ضرغلا اذهل مدختست نا بجيو ..ةيلوبلا ىراجملاو ايرالملاو لسلا ضارما اميس الو ةيدعملا ضارمالا فاشتكاو

 .هروهظ ءدب دنع لسلا فاشتكال ةنيعم ةرتف لك فارج ويدارلا مادختسا كلذ لاثمو ةروسيملا لئاسولا ىف وا

 اوقحلي مل مهنا ولو .ةيجرومتلاو تاضرمملاو نائسالا ءابطاو نيحارتلاو ءابطالا نم برخلا ىرسا - ا“ ” ةدام

 ةدئافل ةيبطلا تابجاولا ةرشابمب ةزجاحلا ةلودلا ةطساوب مهفيلكت زوجي :ةحلسملا مهتاوق ىف ةيبطلا تامدخلاب

 ةئيهأ دارفأ ةلماعم نولماعي مهنكلو ترج ىرسأ مهرابتعا رمتسي ةلاحلا هذه قو .ةلودلا تاذل نيعباتلا ىرسالا

 ةداملاب هنع صوصنملاك رخ#«[1 لمع ىأ نم نوفعيو ةزجاحلا ةلودلا ىدل نيزوجحملا نولثاي نيذلا ةيبطلا

 ةقفن ىلع مالا ىف مهدوجو ءانثأ برحلا ىرسا اهمادختسا ىلا جاتحي ىتلا ةيصخشلا تاودألا ضوعتستو. 4

 .ةزجاحلا ةلودلا

 عيمج هب نيبم لوئسم طباض نم هيلع عقوم نايبب برخلا ريسا دوزت نا لاوحالا عيمج ىف ةزجاحلا ةلودلا ىلعو
 نم ةروص لسرتو .هيلا ءايشالا وا دوقنلا وا تاودالا كلت لثم ةداعا مدع بابسأب صتخ ام ةروسيملا تامولعملا

 . 177 ةداملاب هنع صوصنملا برحلا ىرسأل ىسيئرلا زكرملا قيرط نع اهعبتي ىتلا ةلودلا ىلا نايبلا اذه

 لضم



 جراخماو يرخلا ىرسا نيب تاقالعلا

 قيرط نع اهنوعبتي ىتلا لو.الإو .اهرسأ ىف مهعوقو روف برا ىرسا رطخت نأ ةزجاحلا ةلودلا ىلع 759 ةدام

 فارطالا لثملاب رطخت نا اهيلعو .مسقلا اذبم ةدراولا ماكحالا ذيفنتل ذختت ىتلا تاءارجالا نع «ةيماحلا ةلودلا

 .تاءارجلالا هذه لع دجتست تالليدعت لكب هصتخملا

 ذنم عوبسأ ىلع ديزت ال ةدم لالخ وا رسالا ىف هعوقو درجمب «برتلا ىرسأ نم ريسأ ىال حمسي ٠- ةدام

 ركسعم وا «ىفشتسم ىلا هلق وأ ؛ةهضرم ةلاح ف كلذكو «لاقتنا ركسعم ناك ول ىتح ركسعملا ىلا هلوصو

 ”١77 ةداملاب هلع صوصنملا برحلا ىرسال ىسيئرلا زكرملا ىلاو ,ةهج نم هتلئاع ىلا ةرشابم بتكي نأب ءرخ «4
 هتلاحو هناونعو هرسأب هبراقا رطخ.ل .ةيلاحلا ةيقافتالاب قفرملا جذومنلا نكما اذا هباشت ةقاطب .ىرخأ ةهج نم

 .لاج صاب اهريخأت روج الو «نكمي ام عرسأب تاقاطبلا هذه لسرت نإ بجو .ةيحصلا

 نم هنأ ةزجاحلا ةلودلا تثار اذاو .تاقاطبلاو تاياطخلا مالتساو لاسراب برجا يرسل 0 1/١- ةدام

 نع تاباطنخلا ددع لقي .:ا ب. الف «برح ريسا لك اهلسري ىتلا تاقاطبلاو تاباطخلا ددع ديدحت ىرورضلا

 نوكتو ءال* ةداملا ىف اهن٠ صر ملا رسالا تاقاطب اهيف بستحي الو نهش لك عبرا نع تاقاطبلاو نينثا

 ةلسرملا تاباطخلا ىلع دويق مسضو ىرورضلا نم ناك اذاو.ةيقافتالا هذهب ةقفرملا جذامنلل ناكمالا ردقب ةقباطم
 مك .ةزجاملا ةلودلا بلط لع ءألب كلذ نوكي نا نكميو .ىرسألا اهعبتي ىتلا ةلودلا رمأب نوكتف برخلا ىرسال

 وا اهريجأت زوجي الو :ةزجالا ةلودلا اهعيطتست ةنكمم ةقيرط عرسأب تاقاطبلاو تاباطخلا هذه لاسرا بجي

 .ةيبيدأت ضارغأل اهزجح

 رابخا ىقلت مهنكمي ال نيذلا كلذكو ةليوط ةدم نم مهتالئاع رابخا مهلصت مل نيذلا برخلا يىرسال حمسي

 لاسراب ءادج ةديعب ةفاسم لع نوميقي نيذلا كلذكو ىداعلا ديربلا قيرطب مهل رابخإ لاسرا وا مهمراقا نم

 تحن يتلا ةلمعلاب عفدت وا ةرجاحلا ةلودلا ىدل ىتلا برحلا ىرسا تاباسح ىلع اهروجا بستحت تايقرب

 .تاغلب ةباتكلاب حامسلا عازنلا فارطأل نكميو ةينطولا مهتغلب برحلا ىرسا تاباطخ بتكت ةماع ةدعاقكو
 .ىرخا

 نونعت نأ بجيو .حوضوب اهتابوتحم نيبت ةراش اهيلع عضوتو اديج برحلا ىرسا ديرب بئاقح متخت نأ بجي
 .اهيلا ةلسرملا بتاكملل

١١1١١ 



 وا ةيدرف ادورط ىرخا ةّقيرط ىا وا ديربلا قيرط نع اما اولمعتسي ناب برحلا كرمال حمسي ال ةدام

 دق امم هيفرتلل وأ «ةيميلعت وأ ةينيد تارشن وأ ةيبط تادادمأ وا سيالم وا ةيئاذغ داوم صحتالا ىلع يوحت ةيعامج

 تاناحتمالا قاروأو «ةيملعلا تاودالاو .ةينيدلا تارشنلاو .بتكلا كلذ ىف لخخديو مبتاجايتحلال |ئالم نوكي

 .ةيفاقثلا مهدوهجو مهتاسارد ةلصاوم ىرسالل حيتت يتلا تامهملاو ؛ةيضايرلا تاودالاو ةيقيسوملا تالالاو

 .ةيقافتالا هذه ىضتقمب اهيلع ةضورفملا تامازتلالا نم ةزجاحلا ةلودلا ؛لئاسولا هذه لثم لخت الو

 ىرسالا ةحلصمل ةيماحلا ةلودلا اهحرتقت ىتلا ىه «لئاسرلا هذه ىلع ضرفت نا نكمي ىتلا ةديحولا دويقلاو

 .تاالصاوملا وا لقنلا ىلع ةيئانثتسا دويق ببسب

 . لاح ىأب ىرسالل اهوصو ريخأت كلذ ىلع بترتي الأ ىلع .ةصتخملا لودلا

 .ةيعامج دورط ىف ةيبطلا تاودالا لسرت ةدعاقكو «تالوكأملاو سبالملا دورط نمض بتكلا لاسرا زوجي ال

 ةثاغالا دورط عيزوتو مالتسا ةيفيك نع ةصتخملا لودلا نيب ةصاخ تاقافتا دوجو مدع ةلاح قد ا ةدام

 .ةيقافتالا هذبم ةقحلملا ةيعابجلا ةثاغالاب ةصاخلا تايلعتلاو دعاوقلا قبطت «ةيعاججلا

 ةيعاججلا ةثاغالا دورط ىلع ءاليتسالا ىف ىرسالا ىلثمت قح ءام لاحب اهيلا راشملا ةصاخلا تاقافتالا ديقت ال

 موقت ةمظنم ىا وا رمحالا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ةيماحلا ةلودلا ىلثمم قح تاقافتالا هذه ديقت ال اك

 صاخشالا يلع اهعيزوت ىلع فارشالا ىف «ةيعامجلا دورطلا لاسرا نع ةلوئسم نوكتو «برحلا ىرسا ةدعاسمب

 .مهيلا ةلسرملا

 .امهريغ وا كرامجلاو داريتسالا موسر نم برحلا ىرسال ةلسرملا ةثاغالا دورط عيمج ىفعت -ال ؛ ةدام

 بتكم قيرط نع اهنولسري ىتلا وأ «برحلا ىرسا ىلا ةلسرملا ةيدقنلا غلابملاو «ةثاغالا دورطو «تابتاكملا

 برا ىرسال ىسيئرلا زكرملاو ١77 ةداملاب هنع صوصنملا تامالعتسالا بتكم ةطساوب وا ةرشابم امأ «ديربلا

 دالبلا ءاهيلا ةلسرملا وأ اهنم ةرداصلا دالبلا ىف ءاوس «ةيديرب موسر ىا نم ىفعت ١١ ةداملاب هلع صوصنملا

 .اهنيب ىتلا
 وا .نزولا ابيسب ديربلا بتكم قيرط نع أهاسرأ نكمي هل برخلا ىرسأ ىلا ةلسرملا ةئاغالا دورط تناك اذا

 لمحتتو .اهفارشا تحن ةعقاولا ىضارالا عيمج ف اهلقن فيراصم لمحتت ةرجاحلا ةلودلا نإف «نخ <11 بيبس ا

 .اهب ةصاخلا ىضارالا ىف لك لقنلا فيراصم ةيقافتالا هذبب ةدقاعتملا لودلا ىقاب

 فيراصملا ادع ايف .دورطلا هذه لقن فيراصم نإف ةصتخملا لودلا نب ةصاخ تاقافتأ دوجو مدع ةلاح ف

 ةطساوب ةلسرملا تايقريلا فيراصم ةعاطتسالا ردقب اوضفخي نا ىلع نودقاعتملا نوماسلا فارطالا لمعيو

 دورطلا لقن ناضب صاخلا اهمازتلاب ةصتخملا لودلا مايق نود لوحت ةيبرحلا تايلمعلا تناك اذا -ا/0 ةدام

 ن0



 ةيماحخلا لودلا ؛دورطلا هذه لثم لقن ناضب لفكتت نا نكميف الال و 75و ١ و 7١ داوملاب اهيلا راشملا

 لقن لئاسوب ءعازنلا فارطا لبق نم اهم فرتعم ىرحا ةمظنم ىاوا رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا وا ةصتخملا

 ةيماسلا فارطالا لمعت ضرغلا اذهلو (خلا «تارئاطلا رخاوبلا «تارايسلا «ةيديدحلا ككسلا) ةبسانم

 .ةمزاللا رورملا حيراصت اهحنم اصوصخو اهرورمب حمستو لئاسولا هذه لثمب اهديوزت ىلع ةدقاعتملا

 :لقن ىف لئاسولا هذه لثم مادختسا زوجيو

 راشملا تامالعتسالل ىسيئرلا زكرملا نيب ةلدابتملا ريراقتلاو فوشكلاو «تابتاكملا -أ

 . ١77 ةداملاب اهيلا راشملا ةينطولا بتاكملاو ١77« ةداملاب هيلا

 بيلصلل ةيلودلا ةنجللا وا «ةيماحلا لودلا اهلدابتت ىتلا برحلا ىرسأب ةقلعتملا ريراقتلاو تابتاكملا - ب

 .عازنلا فارطأ وا اهيبودنم عم اما «ىرسألا نواعفت ىرخأ ةئيه ىأ وأ رمحألا

 ةيلضفأ تأر اذا «ىرخا لقن لئاسو ميظنت ىف عازنلا فارطأ نم فرط ىا قح «لاح ىأب ماكحلالا هذه دحتال

 .لئاسولا هذه لثمل اهيلع قفتي ىتلا طورشلاب رورملا حيراصت حنمو كلذ

 اهلمحتت لئاسولا هذه مادختسا لع بئر ىتلا فيراصملا نإف .ةصاخ تاقافتا دوجو مدع ةلاح ىف

 .اهاياعر اهم عفتني ىتلا عازنلا فارطأ بسانتلاب

 نكمي ام عرسأب مهنم ةلسرملا وا برحلا ىرسا ىلا ةلسرملا تابتاكملا ىلع ةيديربلا ةباقرلا لمعت -1/7 ةدام

 .ههنم لك ةطساوب طققف ةدحاو ةرمو «ةملتسملا ةموكحلاو ةردصملا ةموكحلا ةطساوب طقف ديربلا بقاريو

 ىف الا ءفلتلل اهيلع ىوتحت يتلا ءايشالا ضرعت ةيفيكب برحلا ىرسأل ةلسرملا تالاسرلا صحف ىرجي ال
 بدتني يرسالا نم هل ليمز وأ هيلا لسرملا روضحب ىرجي صحفلا نإف «ةعوبطملا وأ ةبوتكملا داوملا تالاح

 .ةباقرلا تابوعص ةجحب ىرسالا يلا ةيعامجلا وا ةيدرفلا تالاسرلا ميلست رخأتي الو .هتفرعمب

 طقف ةيتقو ةفصب الإ نوكي ال «ةيسايس وأ ةيبرح بابسأل اما «عازنلا فارطا هب رمأت تابتاكملا نأشب رظح ىا

 ىرسأل ةلسرملا تادنتسملا وا قاروالا وأ تاودالا لقنل تاليهستلا عيمج ةزجاحلا لودلا مدقت - الال ةدام

 زكرملا وا ةيماخلا ةلودلا قيرط نع كلذو ءاياصولاو ةيئاضقلا تاليكوتلا صخالا ىلعو مهنم ةلسرملا وأ برحلا

 . 177" ةداملاب هنع صوصنملا برحلا ىرسأل ىسيئرلا

 ىلبعو «بريخا ىرسا نع ةبايئلاب تادنتسملا هذه لثم ثذيفنتو دادعا ليهست اهيلع بع تالاحلا عيمج ُْف

 .مهتاعيقوت ىلع قيدصتلا وحن ةمزاللا تادارجالا ذختت ناو .نيماحملا دحا ةراشتساب مهل حامسلاب صخالا

 سداسلا مسيقلا

 تاطلسلاو برحلا ىرسا نيب ةقالعلا

 رسالا لاوحأب ةصاخلا برحلا يرسا يواكش :لوالا لصفلا

 ضف



 تحت نودجوي ىتتلا ةيركسعلا تاطلسلل مهبلاطم اوطسبي نآ ىف قحلا برحلا ىرسأل نوكي - /4 ةدام

 .مهرسأ لاوحاب صتخم اميف .اهتطلس

 ةرشابم وا مهب صاخلا ىرسالا بودنم ةطساوب اما ةيماحلا ةلودلا بودنمب لاصتالا ىف قحلا قلطعم اسفيا مهو

 .رسالا لاوحأ نأش ىف مهاوكشل الحم نوكت عيضاوم نأ ىلا مهرظن هيجوت دصقب ايرورض كلذ اوأر اذا

 اهعبتي ىتلا ةلودلا اهلمحتت .دياحم دلب ىلا مهلقن وا مبءاطوأ ىلا برحلا ىرسا ةداعا فيراصم -71 ةدام

 .ةرجاحلا ةلودلا دودح نم ءادتبا .ىرسالا

 .ةلماعلا ةيركسعلا ةمدخا ىف :طولا ىلا ديعا ىذلا برحلا ريسا مادختسا زوج ال ١17 ١- ةدام

 ىناثلا مسفلا

 نطولا ىلا مهتداعاو ىرسألا نع جارفالا

 ةيئادعلا لامعألا ءاهنانا دنع

 .ةيلعفلا ةيئادعلا لامعالا فقو دنع ريخأت نود مهغاطوا ىلا نوداعيو برحلا ىرسا نع جرفي ١18- ةدام

 لامعالا فقو صوصخب عازنلا فارطا نيب مربم قافتا ىا ىف مدقت اب ىضقت صوصن دوجو مدع ةلاح ىف
 ذفنت ناو اهسفنب عضت نا ةزجاحلا لودلا نم ةلود لك ىلع نيعتي ؛قافتالا اذه لثم كانه نكي مل اذا وا .ةيئادعلا
 .ةقباسلا ةرقفلاب دراولا أدبملا عم ىشمتي نطولل ةداعا عورشم نيخأت نود

 .عبتت ىتلا تاءارجالاب برعلا ىرسا فيرعت نيتلاخلا ىا ىف بجيو

 ىتلا ةلودلاو ةزجاحلا ةلودلا نيب ةلداع ةقيرطب مسقت نا بجي مهناطوا ىلا برحلا ىرسا ةداعا فيراصم

 .ىرسالا اهعبتي

 :هينالا سسالا ىلع ميسقتلا اذه ىرجيو

 نم نطولا ىلا ةداعإلا فيراصم لمحتتت ىرسألا اهعبتي ىتلا ةلودلاف ءنيترواجتم ناتلودلا تناك اذا -أ

 .ةرجاحلا هلودلا دودح

 اهيضارا ىلع برحلا ىرسا لقن فيراصم ةزجاحلا ةلودلا لمحتت نيترواجتم ريغ ناتلودلا تناك اذا - ب

 اهيف ةصتخملا فارطالا قفتتو. ىرسالا اهعبتي ىتلا ةلودلا ىضارال اهيف ىرحب ءانيم برقا ىلا وا اهدودح ىلإ

 ىأ ام لاحيب قافتالا اذه لثم ماربا رربي الو .ةلداع ةقيرطب نطولل ةداعالا فيراصم ىقاب ماستقا ىلع مهنيب

 .مهناطوا ىلا برخلا ىرسا ةداعإ ىف ريخات

 هذه نم 648 ىلا 15 نم داوملا ىف اهيلع صوصنملل ةلثامم فورظ ىف نطولا ىلا ةداعالا ذفنت - ١14 ةدام

 .ةيلاتلا تارقفلا ماكحاو ١١ ةداملا ماكحا ةاعارم عم برحلا ىرسا لقنب ةصاخلا ةيقافتالا

 ١4 ةداملا ىضتقمب مهنم ثبحس دق نوكت ةميق تاذ تاودأ ىا برخلا ىرسا ىلا درت ءنطولل ةداعالا دنع

 ةيبنجالا ةلمعلاو «ةميقلا تاذ تاودالاو .ةزجاخلا ةلودلا ةلمع ىلا تلوح دق نكت مل ةيبنجا ةلمع ىا كلذكو

 تامالعتسالا بتكم ىلا اهلاسرا بجي .مهئاطوأ ىلا مهتدوع دنع ناك ببس ىأل برحلا ىرسا ىلا درت مل ىتلا

71: 



 13775 ةداملا قف هنع نضوصتملا

 .مهيلا ثلا و دق نوكت دورطو تابتاكم ىاو ةيصخشلا مهئاودا مهعم اوذخأي ناب برا ىرسأل عمست

 يا هيطقللا 8 1 يقلل ١ .٠ لطول ةداعالا فورظ 0-5 تقدتسا اذا فايشالا هذه نزو ديدحت نكميو
 ريسأ 0 70

 .لقآلا ىلع اما وليك نيرشعو ةسم له نأب لاوحالا عيمج ف ريسأ لكل صخريو .ةلوقعم ةيفيكد

 هيلا ااسراب مومأت نا اهباع ئبعتيو ةزجاحلا ةلودلا ةدهع ف كرتت ىرخالا ةيصخشلا برخ ا ريسأ تاودا

 .اهبلطتي ىتلا في راصملاو لقنلا طورشث صوصخب ربسالا اهعبتي ىتلا ةلودلا عم قافتا دقع ىلا لصت نا درجمب

 كلت ىهتنت نا ىلا مهزجح زوجت ام وحن ةبتاتج تاءارجا ذاَختا رظتني مئارج اوفرتقا نيذلا برحلا ىرسا

 .مئارتلا هداه لش

 ءاهتنا ىتع- نيزوجحم لا برحلا ىرسا ءامسا رخالا فرطلا غلبي نا عازنلا فارطا نم فرط لك ىلع
 .ةبوقعلا ءاهتنا وا تاءارجالا

 تقو برقا ف نطولل مهتداعإو نيتتنملا بردا يرسا نع ثحبلا دصقب عازنلا فارطا قافتال ناحل لكشت

 لايعالا ءانثا فو ءىرسيوسلا داحتالا سلجم رخخالا .مهنم لك نودقاعتملا نوماسلا فارطالا غلبي - ١18 ةدام
 كمي يملا تاييلعتلاو نيناوقلا كلذك «ةيقافتالا هلم ةيمسرلا مجارتلا ةيماخلا ةلودلا قيرط نع ةيئادعلا

 .اهقيبطت ناضل اهعابتا

 لع ةلاعف تابوقع ضرفل مزلي عيرشت ىا ذاختاب نودقاعتملا نوماسلا فارطالا دهعتي - ١١94 ةدام

 5 .ةيلاتلا ةداملا ىف نيبملاك اهم نورمأي وا «ةيقافتالا هذهل ةريطخ تافلاخم نوفرتقي نيذلا صاخشالا

 هذه لثم فارتقاب نيمهتمل | صاخشالا نع ثحبمل لاب ؛نيدفاعتملا نيماسلا فارطالا نم فرط لك مزتأي

 هئكميو .اهمكاحي ىلي مهتايسنج نع رظيلا ضكغب صاخشالا ءالؤه مدقي كاو اهم اورها وا ةريطخلا تافلاخملا

 نم رخ«[] .فرط ىلا صاخيشالا ءالؤه لثم ملسي نا ةيعب ,ثد ماكحال افبطو .كلذ ةيلضفأ ىأر اذا ءاضيا

 ةلدأ دقاعتملا ىماسلا فرطلا اذه ىدل نوكي نا طرشب .مهتمكاحسا نأشلا ىوذ نيدقاعتملاو نيماسلا فارطالا

 .صاخشالا ءالؤه دض ةيفاك تاماها

 ضراعتنت ىتلا لابعالا عيمج .فقول ةمزاللا تاءارجالا ذاختا .نيدقاعتملا نيماسلا فارطالا نم فرط لك ىلع

 .ةيلاتلا ةداملا ىف ةئيبملا ةريطخلا تافلاخملا فالح ةيقافتالا هذه ماكحا عم

 لقا نوكت الو ؛نيحيحص عافدو ةمكاحمب ةصاخلا تاناضلاب مهتملا صخشلا عفتني .لاوحلا عيمج ىو

 .ةقافت الا هذه نم اهدعب امو ١٠١م ةداملاب هنع صوصنملا نم ةمءالم

 اذا «ةيت«11لا لامعالا دحا مضتت ىتلا ىه ةقباسلا ةداملا اهيلا ريشت ىتلا ةريطخلا تافلاخملا - 17٠١ ةدامإ

 اب ةيناسنالا نع ةديعبلا ةلماعملا وا بيذعتلا .دمعلا لتقلا :ةيقافنالا اهيدحن تاكلتمم وا صاخشا دض تفرتقا

 وا مسجلل ةربطخ ةباصا وأ ةديدش امال«1] ادمع ببست ىتلا لايعالا «ةايحلا ملعب ةصاخلا براجتلا كلذ ىف

 ةيماظنلا ةمكاحملاب ةصاالا قوقحلا نم هنامرح دمعت وا «ةيداعملا ةوقلا ىف ةمنذخلال برحلا ريسا ماغرا .ةحصلا

 .ةيقافتالا هذبم اهيلع صوصنملا
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 ةمتاخ

 ةينيوكلا ةمواقملا لاجرب ةصاخ قئاثو ؛ةمزألاب ةصاخلا قئاثولا تائم ضرع دعبو «ةليوطلا ةلحرلا هذه دعب

 لئاسم ىلع انضرعت دعبو .نطولا ليبس ىف داهشتسألاو ةداهشلا نع مالكلا دعبو ؛ىقارعلا وزغلا لفاحج دض
 راجحألاو لاومألاو ةيملعلا ةزهجأألا ريدصتو «ةيتيوكلا تاكلتمملا بهنك .ىقارعلا ىركسعلا فرشلا سمت

 ةلواحعو ىقارعلا وزغلا ءانثأ تيوكلا ىف ىركفلا باهزألا نع اضيأ مالكلا دعبو ةيتيوكلا كونبلا نم ةميركلا
 ىمالعألا ميتعتلا ةسايس لشف عمو ءمطوح نم رودي اع ائيش اوفرعي ال ىتح نييتيوكلا ىلع ىمالعألا ميتعتلا
 تالواحم نم قارعلا ىف ثدحي امل اقبطو تيوكلا ىف راكفألا «ةفشلب» لواح قارعلا مادص نأ .خيراتلل ىقبي هنإف

 .درفلا مكاحلا رظن ةهجو يه ةدحاو رظن ةهجو ىنبتب ىقارعلا بعشلا دانيأ عانقإل

 ةصاخلاو ةيرسلا قئاثولا تارشع نأ ىتح ىقارعلا شيجلا نم تامولعملا برست نع اضيأ مالكلا دعبو

 خيراتلا ىف تالكشملا ةلكشمو تامزألا ةمزأ نع لماشلا مجعملا اذه قئاثو نمض ةروشنم ىقارعلا شيجلاب

 ىركسعلا ماظتنألا نسحو طبرلاو طبضلاب لالخألاو ككفتلا اذه نم بجعيل ءرملا نإو .رصاعملاو ثيدحلا

 .ةياغلل ةيرسلا قئاثولا هذه برستل ىقارعلا شيجلا لخاد
 شيلا تادحو لخاد نم ةيرسلا قئاثولا هذه ىلع اورثع نيذلا لساوبلا ةيتيوكلا ةمواقملا لاجر نوكي دقو

 ...اهيلع تانايبلا عضوو طئارخلا مسر ىف زرابلا مهرود ةيتيوكلاةمواقملا لاجرل خيراتلا ركذي فوسو ىقارعلا
 ةيلودلا فلاحتلا تاوق ىلإ تامولعملا هذه لقنر «تاوقلا هذه حيلستو مجحو ةيقارعلا تاوقلا تاكرحت تانايب

 .تيوكلا ةلود ريرحت ىف ةمهاسمل اب ايلود ةفلكملاو

 «ىربك ةيلورتب ةورث عايضل ىسألا نازئمشألاو ىسألاب ًاروعش ةيتيوكلا راب«5لا قارحإ ةيلمع تراثأ دقو

 اياضقلا معد ىف هرودو ؛.ىمالسإ ىبرع دلب تيوكلا نأل اضيأ ةيمالسإ ةورثو ءساسألا ىف ةيبرع ةورث ىهو
 .دحأ هركني نا نكميال ةيمالسالاو ةيبرعلا

 نئاهرلا نم فال« ةعضبب ظافتحألا ةيلمع ىنعنو ىرخأ ةقامح هتاقامح ىلإ ىقارعلا ماظنلا فاضأ دقو

 ءاهتنإ درجمب ىرسألا ةداعإ بوجو ىلع صنت ١444 ماعل فينج ةيقافتاو «ىرشألا نم مهنأ ءاعدإب نييتيوكلا

 هتحلسا ىلع ىلودلا شيتفتلاب لبق لب رانلا قالطأ فقو قارعلا لبقو تهتنإ دق برخحلا ىذ يهاهو «برحلا

 .؟ ىرسألا عجري مل اذاملف ؛قارعلا لعخاد

 دارفأ نم نوكي نا بجي ريسالا نإ ؟ىرسألا نم ءالؤه لهف رمعلا نم ةعساتلا نود لافطأ ىرسألا نيب نم نإ
 ىف نوكي نأو ءًانيعم ايز ىدتريو ًارهاظ احالس لمحي نأ طرش ةحلسملا ةمواقملا دارفأ نم وأ ةحلسملا تاوقلا
 نإ ًاعبط ؟9449١ ةنسل فينج ةيفافتأل اقبط .ريسألا موهفم مهيلع قبطني لافطألا ءالؤه لهف «برح ةلاح
 ثرتكي ملو «ةقطنملا ىف اداسف ثبعي ىضم ىذلا ىقارعلا ماظنلل ةلماك ةنادإ ربتعت لاؤسلا اذه ىلع ةباجتلا
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 .باتكلا اذه ف تحضتا امك ىرسألا ةلماعمل ةبسنلاب ةمزلم او فينج ةيقافتإ ءىدابمو ىناسنألا روعشلاب

 ايميوقت الاؤس لءاستن اننإف ءاعانقإ رثكأ ةقيثولا نأل ةغمادلا قئاثولا اهعمو «تاعوضوملا هذهل انميدقت دعب
 ؟ديرفلا ىقئاثولا...عجرملا اذهل ةيقيقحلا ةميقلا ىه ام ...عجرملا اذهل ةبسنلاب

 ىتلاو ىربكلا ةمزألا هذه ىف ثدح ام ةعرسب سانلا يسنيو هدوقعلاو نونسلا بقاعتتو مايألا ىضمت فوس

 رشنلل حابصلا داعس راد متبت نا دبال ناكف ...ةيناثلاو ىلوألا نيتملاعلا نيبرحلا نع بتك ام رثكأ اهنع بتك

 ىتيوكلا بعشلا تابحضت نينسلا رم ىلع ةخسار ىقبت ىتح ةيلصالا قئاثولاب ماسلا ثادحألا هذه ليجستب

 ىقارعلا ماظنلا فسعو «ىربكلا ةقئاضلا هذه دافحلالاو «ءانبألا ىسني ال ىتح «هلالقتسإو هتيرح لجا نم

 ةجيتنلا تناكف «ناريإ عم هبرح نابإ ةصاخو قارعلل نوعلا دي دم ام اريثك يذلاو «ملاسملا بعشلا اذه ءانبأب

 لوقن نأ ديرن ام دهعلا ىلو ريمألا ومس صخل دقو ...ىتيوكلا بعشلا عالتبإو تيوكلا ماهتلأل ةلواحملا هذه
 هنا ىا «فلس امع هللا ىفعالا لاق امنيح تيوكلاب 19147 ةنس نييتيوكلا ىرسألا ناجرهم ءانثأ ةزجوم ةلمح ىف

 .ةيتيوكلا ةيوحملاو ةيتيوكلا ةمألا ىلع ءاضقلا هتلواحم هل رفغي نلو «ةقامحلا هذه نيسح مادصل رفغي نل

 عم تيوكلا ةخبشم تماق دقل «ةيقارع ةلود نع مالكلا نم ةيعورشم رثكا تيوكلا ةلود نع مالكلا نإ

 (هرصبلا «لصوملا «دادغب) ةيقارعلا تايالولا تاتش زيلجنألا مض !نيب يشع نماثلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا

 .نيسح فيرشلا نبإ لصيف كلملا مكح تحت ١971١ ةنس قارعلا ةكلمم اونوكو

 ةعومجم لك ةيعون تاعومج لكش ىلع اهعيمجتو قئاثولا بيترت ىف ادهج لأت مل حابصلا داعس راد نإ
 هانيب | اذكهو ...ىقارعلا بهنلاب ةصاخ ةعومجتو «ةيتيوكلا ةمواقملاب ةصاخ ةعومجم «ةنيعم ةيحانب تمتها
 ةيتيوكلا ةمواقملاف :ةلصفنم تاعومجم ىلإ اهميسقت نكمي الو ةلخادتم تاعوضوملا نأب ًانعانتقا عمو ءافن«1)
 اذه عابتا انيأر اننكلو «ىقارعلا شيحلا قئاثو برستب ةلصتمو «تيوكلل يقارعلا بهنلا ةمواقمب ةلصتم

 لصتت ةعومجم لكو دحاو ن« ىف ةلصتم ةلصفنم تاعومجملاف «ىؤرلا حيضوتو جهنملا حاضيال ميسقتلا

 ةلماش ةروص ءاطعإ ىلإ يدؤت اهلك تاعومجملاو ...ةيلاتلا ةعومجملا ىلإ ىدؤتو اهيلع ةقباسلا ةعومجملاب
 .مالسالا ىف هل هوخأو ةبورعلا ىف هل ةوخإ نح ىف يقارعلا ماظنلا اهفرتقا يتلا هعشبلا ةميرجلل

 ةبالص رثكأو ةوق رثكأ اهنم جرخو ةبرجتلا هترهص ىذلا ىتيوكلا بعشلا ةدحو تدكأ ةميرجلا هذه نإ

 اذهب طاحأ ىذلا بيرختلا دعب ديدج نم مهدلب ءانب ىف نويتيوكلا أدب اذكهو «باعصلا ةهجاوم ىلع رارصإو .
 «لورتبلا فيزن فاقيإ نكمأ دقل ...تيوكلا ةيوه ىلع ءاضقلل هططخملا ةيقارعلا تايلمعلا ءارج نم نطولا

 .رحبلاو ربلا ىف اهلك ةقطنملا ىلع عقو ىذلا ثولتلا فاقيإ نكمأو راب« لل ىقارعلا قارحألا دعب

 ردصم ىأ نم ناودعلا ةهجاومب ايروسو رصمو ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود نواعتب ةليفكلا ططنللا تأدبو

 ا

 ةيبرعلا ةعماجلا نإ 190٠... ةنس ةدوقعملا كرتشملا عافدلا ةدهاعم قيبطت ةيمها تدكأ جيلخللا برح نإ

 ءاضقلا لواحت (قارعلا) ةيبرع ةلود ىذ ىهاه نكلو .ءءاضعألا لودلا نيب كرتشملا عافدلل قافتألا اذه تدقع

 قبطت مل (كرتشملا عافدلا) ةدهاعملا هذه نكلو (تيوكلا) ةعماجلا سلجم وضعو ىرخأ ةيبرع ةلود ىلع

 ىطنلطألا فلح ىف لاحلا وه ا ...فيرخملاو عيبرلا ىف ةيحلا ةريخذلاب ةكرتشملا تاروانملا هذه نيأف ...اقلطم

 ةدهاعملا هذه جارخإو «ةيبرعلا ةعماجلا لود نيب كرتشملا عافدلا ةذهاعم قيبطتل ةسام ةجاحلا نإ ...الثم

 جراخ نم ىا اهئانبأ نم نيثباعلا ثبع نم ةيبرعلا لودلل ةيامح «يلعفلا ذيفنتلا زيح ىلإ ١9:00 ةنس ةدوقعملا
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 .ةيبرعلا ةمألا

 برح ضماوغ نع ماثللا ةطامأل ةيملع ةلواحم دعي داحلا ىقئاثولا مجعملا وأ ديرفلا معمرأ.! اذه نا ةصالخلاو

 ىخي ىتح ةصاخب ىتيوكلا فبعشلا ءانبألو ةماعب ةيبرحلا انتمأل ناكمالا ردق ةقلطأ! قئاملا ميدقتو «جيلخلا

 ف هب لبقتسملا وعئاص كليفتسي ىح «ىضاملا صضماوغ ءالجاإل ةلواحم ره خيرات اان «ةئدعلاو سيردلا عيمدلا

 رضاحلاو نأ رضاح لبقتسملاو ءتاف رضاح ىضاملاف «مئادلارضاحلا شيعي ناسن >:.. .,',هتسملا اذه مهطيطخت

 رضا ا وه
 ثارت يلع اظافح «ةيحلا قئاثولا نم ةعومجملا هذه مدقت نأ عيزوتلاو رشنمل مما..!: :ا...٠ راد تدارأ دقل

 ةيقابلا «ةيتيوكلا ةمألل اساربن ثوكت ىتح «ةسرشلا برتلا هذه نش ةيوسأملاو ايديدحأ ملأ ةروص لكب ىضاملا

 نب قانا فنا مغر نمزلا رم

 .نطولا ةعفر لجأ نم مهحاورأب اوداج- ند هدأ ءادهشلا ىلإ انم ةيحتو

 ...ائاد قفوملا هللاو مهتمأ لجأ نم مهتايحضت لك اومدق نيذلا لاك ألا هالزن :'. .'211 لاجر ىلإ انم ةيحتو
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