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دبدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجنللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



سداسلادمحمكلملاةللجلابحاصليماسلايكلملاباطخلاعضو

يفناملربللةرشاعلاةيعيرشتلاأنسللىلولاةرودلاحاتتفاةبسانمبهثاهرصن

ةزكترملاوديدجلايومنتلاجذومنللةرطؤملاةيعجرملاسملا27(9ربوتكأ

ىوتسمىلعءاوسةمهمتازاجنإنمبرغملاهمكاراملقيمعليلحتىلع

اضيأو،دعصلافلتخمىلعةيداصتقلاةيمانيدلاوةيتحتلاىنبلاوتاعيرشتلا

ىومنتلاجذومنلايرتعتيثلاللتخلاوصقنلانماكمضعبىلعفوثولاربع

وةيعاطتلاتاساسلاوأيبارثلاريبدثلاوتاسسؤملاىوتسمىلعءاوسيلاحلا

صخألكشبيعامثجلاوةماعيداصتقلاىوتسملاىلعكلذثاساكعنا

يكلملاباطخلايفةنمضثملاةيماسلالاهيجوتلاوتازكترملاىلعءانب

نإف،2ر77زويلويحتافروتسدلايضتقموحورعماماجسناو،ركذلافلاسلا

ةلوخملاراودللاقفوو،تامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماج

دهشملايفاهلثحتيتلاةبجتارثسلاةيطسولاأناكمللارظنو،انوناقاهل

شارولافلثخميفاهطارخناعمايشامتو،يبارثلاويعامتجلاويداصتقلا

ملاعمفارشتسلةثلطنلانوكتنأبجاولانمهنأىرن،ةيبارثلاوةينطولا

يعثاووسوململلحتىلعلوأفوقولاىلعةزكترمدوشنملاىومنتلاجذومنلا

للخلانماكمديدحتواهنميباجيلاةلمسرلةيلاحلاةيومنتلاثاسايسلاتازاجنل

ديوجثلاوزواجثلادصتباهتابلسيف

دبدحلايومئنلاحأومئلالوحلامدئلاوأعائصلاولراحئلللمرئملا~رئلاأعماحذركدم



اذهيفو،ةيلوؤسمولؤافتومزعباندلبلبقتسمفرشتسيقطنمبكلذو

ةردابملابتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجهونت،راطلا

ةرولبلةيمارلاهثاهرصنسداسلادمحمكلملاةللجلابحاصلةيماسلاةيولوملا

نأةعماجلادعسيو.ةكلمملااهفرعنيتلاتاروظنلاةبكاوملديدجيومنتجذومن

ميدتتلاهلاهتوعدىلعدبدجلايومنتلاجذومنلاةنجللريدقتلاوركشلاصلاخبمدتتت

ىلعينبملادوهجملاولمعلابهونتو،عوضوملايفاهئارآواهتاحارتقاواهروصت
ءاطعلةيندملاوةيباقنلاوةيسايسلاوةيداصتقلاتايلاعفلالكةكراشمورواشتلا

ةغايصيفتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجتدمتعا

ةيمومعلاتاسايسلاعبتتلجميفاهيدللصاحلامكارتلاىلعةركذملاهده

وهو.ةينطولاةيداصتقلاةموظنملاليهأتيفةمهاسملالجأنمرمتسملااهلمعو

ةعانصلاوةراجتلافرغرودليعفتلراطلاقافتلابززعتيذلاراسملا

ةللجلةيلعفلاةسائرلاتحت27(٥ليربأ72يفعقويذلااهتعماجوتامدخلاو

ةطخراطإيفةدمتعملاةيمنتلارواحموتاهجوتاذكو،سداسلادمحمكلملا

ينوناتلاراطلانيسحتللخنماهلةعباتلاتاعاطقلابضوهنلابةلماش

قلعتيامبفاميسلواهتعماجوتامدخلاوةعانصلاوةراجتلافرغليميظنتلاو

ةراجتلافرغريوطتططخدامتعاو،يباختنلانوناقلاحيقنتوةيوهجلاب

دبدجلاىومئئلاحأومئلالوحلامدئلاوأئعائصلاوهراحئللأمرئملا~رئلاأئعماجهركدم



كلذوء27(9سرام79خيراتبعقويذلاواهنعماجوتامدخلاوةعانصلاو

تامدخلاىلعينهملاعباطلاءافضإو،ةديجلاةماكحلاتايلأءاسرإفدهب

زيزعتوةيلاملادراوملاةيمننلةيوهجلاةيداصتقلاعيراشملاقيتحتو،ةمدتملا

اهتعماجوتامدخلاوةعانصلاوةراجتلافرغلةيلاملاةيللتتسلا

جذومنلالوحينطولازناقنلايفةمهاسملاددصبوقايسلااذهيف

رننلوازنمعوضوملاسرادتلأموهجتاءاقلأيبرغملافرفلاتدتعيومنثلا

ةقيثويفاهتغايصنمفرغلانمةعومجمتدمعثيح،نييداصتقلانيلعافلا

ىلعةضيرعلااهطوطخضرعواهعيمجتىلعفرغلاةعماجتلمعةبوتكم

لبقطابرلاب2727ريان(6خيراتبدقعيذلاةعماجلليداعلاماعلاعمجلاراظنأ

ةيراشتسلاةنجللاىلعاهضرعقفأيفاهدامتعاويئاهنلااهلكشيفاهتغايص

هلصلاتاذ

ةلةيلاىصيلا~آويعلى~ااثفكيحويملاو~اعملمر

،ديدجلايومنتلاجذومنللىربكلاتاهجوملاوملاعملاىلاقرطتلالبق

هللقتساذنمبرغملااهعطقيتلاةيومنتلاةيلمعلاةليصحىلعفوقولابجي

نأثيح،ليضاملاةنسنيرشعلاللخامهماروطت~رعيتلاةريسملايهو

ىدمىلعمةدتمملاةيداصتقلاشارولاوةيومنتلاتاططخملافلتخمءارمتسا

اساسأينبنتةيلاحلاةيومنتلاتارايتخلانأىلإىصولخلانكمي،ةيمضاملاتاوفسلا

ةيلاتلاتازكترملاىلع
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ةيفافشلاوةماكحلامعدلةيروتسدلاوةيتاسسؤملاوةيرادلاتاحكصلاه،

ريرحت،ءاضقلاحلصا،ةرادلاحلصا(ةرحلاةسفانملاةفاقثخيسرتو

)تاءارجلانماهريغوةلمعلا

نيبةيمنتلاوةماكحلليطسوسايقمك،ةمدقتملاةيوهجلليجيردتلاخيسرتلا.

27(5يفةيوهجلافرغلاءاشنإ(ةيبارتلاتاعامجلاوةيزكرملاةلودلا

)قايسلااذهيفلخدي

خانموةيسفاننلانيسحتلةيتحتلاتاينبلابةطبترملاىربكلاشارولاهه

،ةعرسلاقئافراطقلا،قرطلاةكبش،ةيهيفرتلاوةيراجتلانناوملا(لامعلا

)لاثملاليبسىلع،ةعرسلاقئافلالاصتلاوةنمقرلا

مثعلقلا٠بارتلادادعلينطولاميمصتلا.يبارتلاويعاطقلاطيطختلا_

،سيتويلأ،2727ةيفر،رضخلابرغملا٠يعانصلاعيرستلا

ىلعزيكوتلاعم.اهريغوةددجتملاتاقاطللةينطولاةيجيتارتسلا

زيفحتلليبسك)ناريطلا،تارايسلاحاطق(يبنجلايعانصلارامثتسلا

ةيملاعلاىلالوصوللينطولاجيسنلاكيبشتويقرو

ليهستل)ةيقافتا56زهانيام(قاوسلاحتفورحلالدابتلاتايقافتاا

يملاعلاداصتقلايفجامدنلا

دعمءاطعإوةيفللافادهأقيقحتلةيرشبلاةيمنتللةينطولاةردابملاهة

يداصتفلاعلقلليعامتجا

ديدجلآيومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجنللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ءاسراوةيتحتلاةينبللدوهشمريوطتنمتايجيتارتسلاهذهتنكمدقوه٠

صاخلاعاطقلاوةيبرغملاةلواتملاءادأبءاتترلاويرصعداصتقادعاوق

ىلعامأةيداصتقلاتارايتخلانمةعومجميفةمادتسلارميركتو

رتفلابسنصيلتتنمتادوهجملاهذهتنكمدقفيعامتجلاىوتسملا

نكسلايفلصاحلازجعلانمصيلقتلاو،ينادتبلاميلعتلاميمعتوةيملاو

بورشلاءاملانمةدافتسلانيسحتوءابرهكلالامعتساميمعتو

ةيومنتلاةريسملاتضرتعايتلاباطعلامهأىلعفوقولانكميلباتملاب٠ه

وجرملاقيقحننعزجعتواهدمىلالصتةمناقلاتارايتفلاتلعجيتلاو

هذهمهالعلو.ةيمنتلاقيقحتولفسلاصرفوةورثلاقلخيفاهنم

قناوعلا

ةسسنملاميقلاةموظنمصوصخباهيلعقفاوتملاوةرطنملاةيفرلابايغ_

دلبلايفةيومنتلاتارايتخلل

ةيعاطتلاأيومنتلاتاططخملانيبلماكتلاوةيناقتللاوةماكحلافعضها

ةبارثلاو
يلمموقتلاوةعجارملاوقيقدتلاوصاحتفلاوةبقارملاتايلآفعضهاه

يومنثلاجذومنلااهيلعىنبنأيتلاعمراشملاوتاططخملا

لينمونافلاةبحاصملايفريكفتلانوداهنيعبعيراشملاىلعزكرتلاهإه

يفجامدنلاوجمدلاأدبمخيسرتلةيبارتلاوةيعامتجلاوأيداصتقلاو

طيحملا

دبدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجنللةيبرغملافرغلاةعماجذركذم



ةيعاطقلاوةيلاجملاةيمنتلاتايمانيديفتللتخاوتاتوافتدوجو.

نمنكمتلامدعوةكلمملابعمتجملاحنارشوتاهجفلتخمنيبةبعامتجلاو

حنارشوندملاوتاهجلانيبتاريخلاعيزوتةداعإىلعرداقجومنةرولب

عمتجملا

لكيهمويرصعداصتقاءانبلحومطلانيبةيداصتقلاةسرامملاةيجاودزاها

عيرلاداصتقاوراكتحلاولكيهملاريغداصتثلارهاظمرارمتساحقاوو

يليرشبلالامسأرلاجامدإةيدودحموةيعامتجلاقراوفلاقيمعتهؤه

ةيومننلاتاططخملا

ةورثلاماستفاىلعةرداق)ةيبارتوةيعاطقةيبناوضةموظنم(تايلآبايغه~م

شيمهتلانمدحلاوجامدلاهدامزلنطولاحوبروعمتجملاحئارشنيب

ةشاشهلاو

،ينطولاىداصتقلاويعامثجلانوكملانمةعساوةحيرشضمرعته.

نمفرغلااهلثمتيثلا(ةطسوثملاوىطسولاتاقبطلانماساسأنوكملاو

طبترمرثأنمهلناكاموحاثفنلالعفبلشاشهلل)حانصونيفرحوراجت

نمو،لهجنمةقلمعلاتلوثقملافرطنمةنزاوتمريغلالسفانملاب

ىذلا)أشارفلاةرهاظ(لكيهمريغلاعاطقلااهلثممحبصأيتلاأسفانملا

ركذلاةفلاسلاأشاشهلاوىنيمهتلانمىذغنت

يفأنهملافرغلامهيفامبسعاطقلاوزسبارتلانلعافلاكارشافعضه.

ىربكلاألكهملاعيراشملاللخنمأمداصتقلاةطمرخلاةغاص

دبدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجنللةيبرغملافرغلاأعماجةركذم7



يرضحلاطيطختلاةلأسميفأقابتساوأيلبقثسمةيفارشتساأمؤرباغ.

ةيرضحلاوةيفاتثلاتاريفتمللبيجتسيلهنلاجمجاتناقرطليهأتمدعو

ندملاجاتنانيناوقتلازل(ةيفللاةيادبذنمبرغملااهلخديتلاةيفيظولاو

ندملاجاتناةيلمعهيفتلخدتقويف)ةنس47ذنمهيلعتناكامقفومتت

ةيعيراشملاةلحرملا

تبحاصيتلاتلوحتللةيثاسسؤملاتايللاوةيسايسلاةبكاوملابايغ.

أتيتحرمكعتةيلاحلاةيلينمتلادعتملثيحبةقباسلاةيلاتتنلاةرثفلا

ةيتاسسؤملاوةبارتلاوةينهملاتاينبلااهثفرعيتلاتاريغثملا

ةقماسلاةيومنتلاتارايتخلاحملممهلءارقتسلااذهىلعءانب

ىلوأنإف،ةيعامتجلاوةيداصتقلاتلاجملافلتخمىوتسمىلعاهتلصفمتو

تاهجوملاعضويفىلجتت،ديدجلايومنتلاجذومنلاحورشممسريفتايلولا

اذهلةهجوملاةيميقلاةموظنملارصانعديدحتلةفاضإ،هلةرطؤملاىربكلا

تامدخلاوةعانصلاوةراجتلافرغلةيبرغملاةعماجلايفىرن،اذكه.عورشملا

نملهنتةيميقةموظنمباموكحمنوكينأبجيديدجلايومنتلاجذومنلانأ

يفاكتوةاواسملاولدعلانملعجتو،يناسنلاكرتشملاوةيبرغملاةبصوصخلا

ناقتلاوةدوجلاولمعلاميقلراصتنلابناجب،ايساسأاددحمةبراغملانيبصرفلا

ةمادتسلاونماضتلاو

صئاصخلللننممنأبجمديدجلاىومنثلاجذومنلافميتلاهذهعماقاستاو

ةيلاتلا



دكبللايلعلاحلاصملامدخيولتتسمويوقداصتقاءانبىلاعزني:اينطو٠ة

نأنودةيلحملاتابستكملاجمديوةيبارتلاتايصوصخلابذخأي:ايبارت٠٠

يلنابتلاوينثلافرطتلايكزينأهنأشنميذلازيامتلايفلخدي

ةينرلاديحوتعملاغتمثلاقرطةرولبيفنيلعافللةيرحلايطعي:ايناقتلا٠ة

تقولاولاملاودهجللاداصتقا،ةيعاطقلاوةيبارتلاتايوتسملاىلع

تاءامتنلاوةيمابسلاوةيعامتجلاتايساسحلافلتخمحبامدإربع:ايكراشته٠

هتايوتسميفديدجلايومنتلاجذومنلامييقتوذيفنتوعضويفةينهملا

ةعونتملا

قراوفلاصيلقتواينطوةجتنملاةورثلللداعلاعيزوتلانامضل:اينماضت٠٠

ةيلاجملاوةيعامتجلا

اعاطثهيلبقثسملاةيداصثثلاثطاهرلاىلعحثننم:-بساو-ارشتسال

رطاخملايدافتوصرفلاللغتساعمايفارغجو

يفدمتعيديدجلايومنتلاجذومنلاةرولبنألوقلانكمبقبساملارابتعا

ةيلاتلاةيساسلازناكرلاىلعهنانب

ةبتاسسؤملاةزيكرلاإ
ةيداصتقلاةزيكرلاهإه

ةيلاجملاةزيكرلاإ

ةيعامتجلاةزيكرلال

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحنامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماج:ركذم



ةيتاسسنملاةزيكرلا

يرشبلالامسأرلاليهأتو،اهرودوتاسسؤملاباختنإةقيرطيفرظنلاةداعإه

ةداعإو~واهتبكاوموةيومنتلاجماربلاذبفنتيفاهجامدناليهستلاهب

اههيجوت
نمبرهتللكبسنوكتيتلاتلخادتلاءاغللتاصاصتخلاوطلسلاديدحته

ةرازووةيرضحلاتلاكولانيبريمعتلاةلأسميف(ةلءاسملاوةيلوؤسملا

زكارملاوفرغلانيبرامثتسلاةلأسميف،ةيبارتلاثاعامجلاوةيلخادلا

)...،ةيراجتلامكاحملاوةصاخلاتلاكولاورامثتسكلةيوهجلا

نمةزكرممكلاتارادلامامأةيزكرمللاةبختنملاتاسسؤمللرابتعلاةد~إه

ربكأةيللقتسانماهنيكمتللخ

هتاءلماوزكرملانعةسراممولعفةيبارتلاتاسسؤملاةللتتساأدبمليعفته

ةيسايسلا

ةبكاومليلاجملاوينطولاىوتسملاىلعةزكرمملاتاسسنملاةلكيهة>اعإه

ةمدقتملاةيوهجلا

ةلخدتملاتاسسنملاراودألماكتنامضوةينافنللاوقيسنتلاتايلآعضوه

ةيعاطقنيبنجلقلخونيناوقلاةءارقةداعإللخنميبارتلاىوتسملاىلع

لاحلاىضتقااذإىرخأنعءانغتسلاو

٠تاباسحللىلعلارملجملا،ةسفانملارملجم(ةباقرلاتاسسنمرودزيزعته

ءاجيتلاةيعمتجملاةماكحلاتاسسؤمو)...ضئارعلاةموظنم،قيقحتلاناجل

ةيبارتلانيناوقلاو27((روتسداهب

دبدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجأنركذم



ةبراتمقفوةيومنتلاجماربلاذيفنتوأغايصيفيندملاعمتجملارودزيزمته

ةيكراشتوةيعيرانم

زكرمتللازيرعتوةنمقرلاورطاسملاطيسبتوأماكحلاربعةرادلاحلصإه

ةيداصتقلاةزيقرلا

ةيداصتقلاهماكحلاتاايتخلاى́اط
ةمزأدعبتثدحيتلاتاريفتملاقفوةكلممللةيداصتقلاةطيرخلامسرةداعإه

تاعاطقلاديدحتلةيجيتارتسويجلاتلتكتلاوةيجولونكتلاناريفتملاو27(7

ةيمنتلاقايسيفتاعاطتلايقابرجىلعهرداقلاوىلولاةيجيتارتسلا

ةيبارتلاوةيعاطقلاةيمومعلاتاسايسلاعضويفايساسأاروحمهيئاقتللالعجه

دهجلاولاملاداصتقاىلعةرداقةددحمسايقتارشؤمعضوللخنم

تقولاو

عبتتللوذيفنتللةطوبضمةيجهنمعضوللخنمعورشملاةفاقثخيسرته
هيجوتلاةداعاوةبقارملاومييتتلاو

ىلعلارلجملا،ةسفانملارملجم:ةباقرلاوعبتتلاتاسسنمرودةيتته
تاماسحلل

ةيعامتجلاثابسثكملاعميقفاوتلكشبةمداصتثاوركاملاتانزاننلاقتحته
أيعمثجملاةيهافرلاو

أتحثلاتاينبلانيحتوحلصإوثمدحنوقلخيفرارمتسلاه

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامذخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماج:ركذم



ةعفنملاققحتةميلسسمأىلعصاخلاوماعلانعاطقلانيبةكارشلازمزعته

بولطملاهدوجلاىوتسملماعلاحاطتلابىقرتوةماعلا

ريصيلهلكايهمموقثوححصتلينطولاداصتقلاليهأثلينطوجمانربعضوه

ةيجراخلاةسفانملاةهجاومويدحتىوتسميف

ىلعهزكترملا،جولولاةحاتموةعجانلا،لمومعلاتامدخلانمديدجليجقلخه

اهتعاجنوةمدخلاةدوج

ىرشبلارصنعلاليهأت~
تاراهملاونيوكتلا:تايدحتلاىوتسميفنوكيليرشبلالامسأرلاليهأته

يتلاةينهملاوةيراجتلاوةيعانصلاوةيعامتجلاتلوحتلا،وابتعلانيعبذخلاه

ينورتكللالصاوتلاوةنمقرلاوةيجولونكتلاةرفطلانعريبعتكبرغملاهدهشي

ديدجليجنمنيينهموةديدجانهمتزرفأو،تلاجملافلتخمتحستكايتلا

ليفشتعيجشتليبسيفنيوكتلاتاسسؤمعمقيسنتلاوءاقتللاتايلآعضوه

جامداللخنمينماضتلاداصتقلاوةأرملليداصتقلانيكمتلاوبابشلا

ميلعتلاونيوكثلاةمظنأيفيتاذلالواقملاويتلواقملانيوكتلا

نيعبذخأيروضنمقفويرشبلالامسأرلاةيمنتوريوطتلهيولولاءاطعاه

ةيجولونكتلاوةيملعلاتامدقتلارابتعلا

ةطسااةمااةلاقملاةبكاومىوتسم٩

نماهلاملىطسولاتاقبطلاليهأت٠داعليعاطقنيبينطوجمانربعضوه

اهلاملودلبلالخادىداصتقلاويسايسلاويعاتبلانزاتهانخفرود

~~
ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ومانيدااأباثمبنمداصتثلالك٠ربتعييذلايلخادلابلطلاىلععفونمكلذك

ةيمتلا

اهلةلثمملافرغلاللخنمةطسننملاوىرغصلاتلواقمللةيولولاءاطعإو

ةفلاسلاىطسولاةقبطلاةعانصيفرودنماهلاملةبكاوملاومعدلاجماربيف

برتلالعفبعمتجملاحئارشجامدايفرودنماهلاملوركذلا

ىلعةدوجوملاةطسننملاوىرفصلاتلواقملاعيجشتلةلماشةيجينارتساجهنو

ةدافنسلانماهنيكمتواهلمعليهستوةيريدصتلاوةيجاتنلااهتطشنأعيسوت

ةليدبلاليومتلالاكشأنموةيمومعلاتاقفصلانم

ةكلمملاتاهجفلتخميفمهعيراشمءاشنإىلعيتلواتملاركفلايلماحعيجنته

تايربكنعةديعبلاقطانملابزجنتسيتلاعيراشمللةصاختازيفحتحنمعم

ناهجلالكبةريقفلانطانملايفكلذكوندملا

ليوفنللجولولانيسحنبادجةريفصلاوهريفصلاوةطسوتملاةلواتملامعده
؟تلواقملاهذهةبكاومومعدلةميظنتلاوةينوناقلاتاحلصلاليعفتو

لامعلاامثتسلااانمنيسحتىاك
راكتحلاعمعطقتةيسفانتةفاقثقلخوعيجشتربعةيداصتقلاةايحلاقيلخته

عيرلاوتازايتملاو

رامثتسلالاجميفصاخلاوماعلانيعاطقلانيبةكارشللةلاعفتايلآعضوه

لقنوةيجراخوةيلخادتارامثتسابلجنمنكمتةرمثمتاكارشليعفتودقعه

؟ةيملاعلابراجتلاوتاربخلانمةدافتسلاوةفرعملا

دمدحلايومئنلآحدومئلالوحلامدئلاوأعائصلاوهراحئللأببرئملا~رئلاهعماجهركدم



تاحلصلاةلصاومربعيبنجلاوينطولاصاخلارامثتسلازيفحته

؟لامعلاخانمنيسحتلةبمارلاةيتاسسؤملا

ةلواقملاوةرادلانيبةقلعلانيسحته

لماكاهرودبموقتنأةيمومعلاتاقفصللحمسيلماشينونافراطإريفوته

برفملالخادلفشبصانموةفاضمةميققلخوةيمنتللةعفارك

ضعببةيرامثتسلاعيراشملابةصاخلايضارلاءانتقاةفلكنمفيفختلاه

قطاتملا

ليومتلاىوتسم~
ليومتيفكانبللربكأطارخنالجأنمةيداملاتانامضلاةلأسمةعجارمه

عقووىودجلاتاساردىلعىلوأةجردبدامتعلابكلذوةيداصتقلاةرودلا

عيراشملاليومتيفايعامتجاوايداصتقاحيراشملا

عيراشمليومتلةيبرغملاكانبلافرطنمةصاخةيفاضإتادوهجملدب~

ةطسوتملاوىرغصلاتلواتملا

لايتحلاوةبراضملاوعيرلاقطنمةبراحملتازاجنلابليوتا~ره

ةيبرولانادلبلانمريثكلايفنأشلاوهامك،ةيوهجكانبأةرولبيفريكفتلاه

يلحملاويوهجلارامثتسلاعيجشتيفيبارتسحنماهلامل

جئاتنلاقيقحتبطورشموةرطسملاتايولولاقفويمومعلامعدلاهيجوته

ةوجرملا

ديذجلأيومنتلاج:ونننلآلوحتامدخلاوأنعأنضلأوهرأجئللةيمرغملا~رئلاةعماجهركدم



ىممخلاتاونسلاللخةدمدجلاثلواقملارطأتوعبتثومعدلثايلآعضوه

هذهنأشنمواهراسميفةبوعصرثكلاتاونسلادعتننلاواهثادحلىلولا

ظافحلايلاتلابو،دهعلاةنمدحثلواتملاسلفإةبسننمصلقتنأنايللا

اقردتيتلالوخدلاولفشلابصانمأموممدىلع

ةيناثةهجنمينطولاداصتقللةمدخوةهجنمثورومللةمدخ

يئاذغلالاجملايفةيللحلاتاعانصلاعيجشتربعيتاذلاءافتكلاقيتحته

يبطلاو
ةليدبلاةحايسلاعاونأعيجشتوةحايسلاةعانصلةيوهجةيكراشتةيؤرديدحته

نملاعىوتسمىلعوةيلاعةدوجوذوعونتمجوتنمريفوتىلعةرداقلا

)...لامعلاةحايس،ةيضايرلا،ةيفاقثلا،ةيورقلا:جامدلا

اهحنموىطسولاتاتبطلاجامداىلعةرداقةينماضتةيعانصقطانمقلخه
وررمر~.وو٠روو»~نمر).وملتكتل٠>اتتالمنبةسنانلالئاسو

ريغولتنلاوراهشلاوجيورتلل(ؤههمو~أولاؤ،٨وااوملسلاداصتقاو

)كلذ

يلحملايعانصلاجيسنلاىلعةظفاحملالوأللخنميلحملاعينصتلاعيجشته
عيراشمقلخىلعةطسوتملاوىرغصلاتلواقملازيفحتايناثوايلاحدوجوملا

ةيعانص

ديدجلايومنتلاحبذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرفملافرغلاةعماج:ركذم



ىراحتل~العقلاىيتميم

ةيوهجلاةيتحتلاتاينبلازيزعتوةراجثللةيرمدمتاططخمدادعإىلعلمعلاه

ةعسوملاةيوهجلاراطإيفيراجتلاعاطقلاريوطتوةيمنتل

فرفلابةراجنللةيوهجدممارمءامثنإه

يزكرملانامضلاقودنصعمةكارشبةيليضفتطورشبةيليومتجماربعضوه

يفنيبغارلاراجتللةيبيرضتازيفحتعضوو،راجتلاتايصوصخوىمثامتت
ةنمقرلاوةنرصعلا

ةهجللىربكلاندملاىوتسمىلعةيراجتتاصنمثادحإه

أطثنلابةصاخلالابقتسلاتاءاضفةجمربىلعةيبارتلاتاعامجلاثحه

ةنيهتلاميماصتيفةيداصتقلا

ةيعامثجلاةيطفتللماظنعضوه
دعاقتلاماظنلةيرايتخا

~اريغعاطتلاجامدإلهسيةلوجتملاةراجتللمظنمينوناقراطإعضوو

لكيهملايداصتقلاجيسنلايف
نهملاوةديدجلاةطشنلاجامدإلكخنميراجتلاعقاولاةبكاوموةمئلمه

اهريطأتواهنينتتب،ةثيدحلا
ةعانصلاوةراجتلانيدايميفمظنملاريغلاعاطقلليجيردتلاجامدلاىلعلمعلاه

ةيليومتلاوةيئابجلانيدايملايفةيلمعتاءارجإذاختاللخنمكلذوتامدخلاو

ةينيوكتلاو

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةبيرغملافرغلاةعماجةركذم



هديحوتويلحملاوينطولايئابجلاماظنلاحلصإوبئارضلاةنودمةعجارمه

ةلماشلاةيمنتلاةمدخلهديشرتعم

ءاعولاعيسوتنيبقيفوتو،يومنتيعامتجادعببةلداعةيئابجةسايسعضوه

لوخدلاىلعيبيرضلاءبعلانمقيقحتلاو،تاءافعلانمدحلاويبيرضلا

سفنلعاضخلاةيجاودزايدافتواهددعليلتتوةيلحملاتايابجلاحلصإه

ةلودلاةينازيملةقحتسملاةبيرضلاوةيلحملاةبيرضلانببءاعولا

تلواقملالكشتيذلا،يتلواقملاجيسنلاعقاوعمةيابجلاةمنلمىلعلمعلاه

عممءلتييبيرضماظنينبتعمادجىرغصلاوىرغصلاوةطسوتملا
راغصلانيينهمللةدودحملاتاردقلا

رضخلاداصتقلاةف

نوكينأيغبنيو.راكتبلاوةفرعملاداصتقاوحنلاقتنللينطوططخمعنفوه

يفةينطولاةيؤرلاةصاخ،ةدقتعملاتايجيتارتسلاعمامجسنمططخملااذه

؟ةيعاطقلاتايجيتارتسلاوميلعتلاوةيبرتلالاجم

............._.....~........_..
ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ثحبلاونيوكتلاجامدإوةقثدلاتانفنلاوةفرعملاداصتقاىلعزيكرتلاو

رباسليلحملاثوروملابيقرلاىلعرداقيبرغمجذومنةرولبيفيملعلا

رصعلاتابلطتم
منادوليدبمادختساداجمإىلعلمعلاومادتسملاورضخلاداصتقلاعمجنثو

ةعبطلادراوملل

عمةيعاطثوةيبارتةمومنثفادهاةمدخلكيتسجوللةينطولافادهلاةعجارمه

ركذلاةفلاسلاىطسولاتاقبطلاعيجشت

_،وا)أ_هلواروصثدامتعاوتلصاوملاولتنلالئاسويفرظنلاةداعإه

طوطخلا،ةيقرطلاةكبشلا(ماعلكشبداصثثلاىلعيباجيإعقونمهل~

)ةيديدحلاككسلا،ةيوجلا

طبرلاقيرطنعيربلالاجملايفتاهجلانمديدعلاىلعةلزعلاكفه

لاجملايفو،ةيديدحلاككسلاوةرايسلاقرطلابةمهملاةيداصتقلاباطقلاب

هناشنماممةيلودلاوةينطولاأيوجلاتلحرلانمعفرلاقيرطنعيوجلا

تارامثتسلاةريتونمعفرلا

ىراجتلالدابتلاىوتسم،_~

أبكاومويقيرفلاىداصتثلالماكتلالاجميفينطولاهجوثلارمرعمه

ري~و~رفلاقوسلاصرفنمةدانتسلادصقنييداصتقلانيلماعتملا

دبدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ةيلاعفلانامضوايقيرفإيفةيداصتقلاةيمنتلااياضقيفةبنطولاةربخلا

ةيقيرفلاقوسللةينطولاةبراقملاذيفنتنسحلجأنمةيتاسسنملا

لدابتلاتايقافتاةعجارموبرغمللةيجراخلاةيراجتلاةسايسلامييقتةداعاه

يراجتلازجعلانمدحلليلحلملاجوتنملاعيجشتو٠رحلا

اهتيسفانتواهتاردقنمعفرلاوةردصملاتلواقملاوريدصتلامعده

و<وطوألأومأ)ؤغيرفتلاأدبمقفوبارتلادادعلةجمدنمةسايسه

ةيبارتلاتاسسنملاىوتسمىلعةيريبدتلاةيجاودزلايدافته
هانركذامقفوةيلاجملاتايصوصخلابسحرامثتسللةيزكرملةسايسمعده

كلذريغوةيوهجميلعتةموظنموةيوهجكانبأنمافلاس

يوهجلاىوتسملاىلعةيبارتلاتاططخملاعضويفةيناقتلللتايلإقلخه

ةيوهجلاةيعاطقلاو)واومل́وه)أوم(يلحملاويميلقلاو)٥~٩(

يفةلخدتملاتلاكولاعماذكو)أيصولاتارازوللأيوهجلاتاططخملا(
ناديملا

ةدئارةيعيراشمةسايسوةيئابجةسايسللخنمةيلاجملاةلادعلاه

ؤهمومو)ؤ~ويعانصلتكتىلعموقتأعانممةئبنمأهجلكنيكمته

اهعمققحتثليوهجةمومنثةبراقمؤفوألماكتملاأعانصلاتادحولانمةلسلسو

رممهمومعومهوةبازنلاةئافنللاوتاهجلانيبةيسفانتلاوأيلاجملاةلادعلا

هذهبلثيفثاعماجلانوكت،نموهجلا،نيلخدتملاعيمجنب٦وممأ)مءأواو

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



لى

~أ)ؤولومثاءافكلاونهملاندمبناجىلإةيثحبلااهزكارمبتايلاعفلا

أيزكرملاةيئاقتللاطيطخثوةعباتمثحت،هلؤ)أهءوو)رو~وؤ)وهءهو

ميكحتلاوتافلخلالحواههيجوتويموكحلاىوتسملاىلع

هتمكارامولكتايصوصخوتلهؤمرمكعيلكشبيعينصتلاجيسنلاليهأته

ةيككسوةيقرطتاينبنمهيلعرفوتتامو؟عبنصتلالاجميفزاجنإومدقتنم
ةطبشنةيعانصقطانموتاراطموئناومو

ىلعلمعتويبارتلالاجملاةعيبطمرتحتهورثللةلماكتمةلسلسقلخه

ءاكذلاةسسأموةيومنتلاتاططخملايفيئيبلادعبلاهاعارمعم،~ويد

يبارتلاقيوستلاو
تارادإ،ةبختنمساجم،ةينهمفرغ(نييبارتلانيلخدتملاتادوهجمرفاضته

~اننم)وموور.،ووو،وممو.مو(يللاجنننلابيقرلل).زكرمل

يرصعلاجيورتلاوراهشلاتاكبشيفكيبشتلاوةدوجلا

ةيعامتجلاةزيكرلا

رواحملاىلاةفاضلاب،لغشلاوميلعتلاوةحصلاةزيكرلاهذهلمشتو

اهنيعبةيعامتجاتائفبةطبترملا
ةحصلا~

مامأةحصلاعاطقيفرامثتسلالاجمحتفصخياميفةيكراشتةيجهنمينبته
ةيبنجلاوةينطولاةصاخلاتارامثتسلا

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ةهجلكديعصىلعيعماجىفشنسمؤلخربعةيئافمثتسلاثاينبلازيزمته

يباقنلاويعامتجلاويعاطقنماضتلاثايلآلعفثبليومتللةليدبؤرطراكثباه

~~
حئارشلالكنيبوةينطولاتلاجملالكيفهمبمعنويلولاميلعتلابمامتهلاه

حجانوجمدنموميلسعمتجمءانبساسأهرابتعابأيعمتجملا

لواقملانطاوملاقلخلتاماعدكتاراهملاوتاغللاىلعزيكرتلاه

يبرغملاعمتجمللةيطسولاميقلاوةنطاوملاخيسرتيفمبلعتلاىلعزيكرتلاه

زيزعنو.ةيبارتلاةيمنتلاةلأسميفاجامدنارثكأةيوهجةيميلعتةطيرخعضوه

نهملاوتاءافكلاندمعورشم

ةيلحملاةمظنلاورولشابلاماظننببرثأتلاورينأتلاولصاوتلاتايلآعضوه

مهطيحمةيمنتىلعنيرداقنيجيرخنيوكتلجاتنلل

ةيمقرلانهملاناديمويملعلاثحبلاعيجشته

ثيدحتربعقنللالمعلاعيجشتوتلواقملليعامتجلالاثتملازيزعته

ةيعامتجلانيناوقلا

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



لروظنمقفوتاءافكلاولغنلاساعنلةيوهجلاتلاكولايفرظنلاةداعإو

قيرطةقروقفوةينهملافرغلاوةيوهجلاساجملاعملغتثييزكرم

ةينطولاناباسحلانعاديعبةيوهجلاتاءافكلاةرولبىلافدهتةيناقلتلا

بجاولالئاسولاةيلحملالفشلاتايشتفمءاطعإوقئللالمعلاطورشن~ه

ةيونعملاوأيداملانيتحانلانملفشلابيقرلاىلايدؤتةمهمقيبطثلاهتيتحث

ةيداهشلاةموظنملايفةينهملاتابستكملاوبراجتلانيمثتماظنجامدإه

~~
يندملاعمتجملا،ةسردملا،ةرسلا٠يعامتجلاناضتحلاتاسسؤمزيزعته

قيقحتلليبسك)ركذلاةفلاسلا(اهتايليثمتلكبىطسولاتاتبطلاليهأتةداعإه

يعامتجلانناوتلا

يعمتجملايفرلالجأنمقاقحتسلاأدبمتيبثتوعيرلاأدبمةبراحمه

ةشهلاحئارشلاةيامحربعةيعامتجلاةلادعلازيزعته

يفةيرحلاخسرتةعساوسيسحتتلمحربعةنطاوملاوةيرحلائدابمتيبثته

ةنطاوملاراطإيفةلوخملادودحلامارتحاراطإ

~~
يتلاريمعتلاقئاثونيناوقيفرظنلاةداعإو،يبرغملارامعمللرابتعلاةداعإه

ةلحرملاتابلطتملبيجتستلتلاجمأشنتورامثتسلاةلقرعىلعلمعت

ايداصتقاوايلامجوايفيظو

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرفملافرغلاةعماجةركذم



٠رداثهيفحبصثلكشبندملابأيديلقتلاهيراجتزكارملرابتعلا:داعإ:رورضه

تارايسفقاوم(أنيدحلاأيراجثلاتاحاسملاأممفانمو>انبزلاباطقتساىلع

)لاتلالئاسو~ثامامحلا~نملا~ثلفاحلاتاطحم

ةينملاوةيلاملاتابلطتملاقفو،يعامتجلانكسلاةبرجتيفرظنلاةداعإه

جمدنملاوقئكلانكسلاعيجشتوءهديدجلاةيلامجلاو

ةيريدملاميماصتلاعضويفةنيدملاطسوةراجتوبرقلاةراجتةريغتملاخداه

ةيبورولاندملايفهبلومعموهامكنلوجلاولقنلل

ىلعرداقيحايسويراجتويرامعمروصتعضووةتيتعلاندملانيمثته

اهثورومىلعضافحلاواهبيقرلا

طسوبةصاخيديلقتلايراجتلاماظنلانيبكيبشتلاوةكارشلاتايلاريوطته

وهامك)أءوم،٨أىوو(يرصعلاماظنلاوةقيتعلاةنيدملاوةيخيراتلاةنيدملا

ابوروأبةقيتعلاندملايفدوجوم

ىومنتلا.ذومنلاةبكاوهىفةينهملاةفرغلارود5-
لعافلكشتبرغملابثامدخلاوأعانصلاوةراجثلافرغنأكشل

ينطولانمدعصلاىلعليومنثلاتاططخملاليزنثوةغايصيفامروحم

ينبننمدبل،يعونولماكلكشباهبطونملارودلااذهبملتيكلو،يلحملاو
ةلاتلاطتنلامهتةبرذجتاحلصإ

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجنللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ربعكلذو39٠.(7نوناتلابمظنملافرفلليساسلاماظنلاحلصإ.

اهثلاسرعمةمغانثملاتايحلصلانمدمزملاىلعصيصنتلاوهنبيحت

ربدثورسمتلاهلةعباتةيومنتناكرشوأثلاكوقلخلثمةمومنتلا

اهيلعفرشتيتلاةلكيهملاعيراشملا

ةرداق،تامدخلاوةعانصلاوةراجتلافرغلةديدجةيباختناحناولعضو٠ة

زرفىلعةرداقو،ةكلمملااهفرعتيتلاةيداصتقلاةيفرظلاةبكاومىلع

نزاوتلاةداعإوةيمنتلاةلجعيفيدايررودبموقتلةنوكمةقبطوةبخن

يداصتقلا

ىلعةعانصلاوةراجتلابةفلكملاةرازولاحلاصمفارشاةيحلصزيزعتة

فرغلليباختنلاراسملا

بختنمكةيلوسملاوفرغلاببختنمكةيلونسملانيبةيجاودزلايدافتاي

نيبيفنلالاحىلعصيصنتلابكلذوةبارتلاتاعامجلايف

فرغتاباختنلنيحشرملليسايسلاعباطلاءاغلإعمءنيثيلوؤسملا

تاعاطقءيشلكلبقنولثميمهنلنامدخلاوةعانصلاوةراجتلا

هيداصتقا

ميلاقلاساجموةهجلاساجميفةينهملافرغلاةيليثمتةداعإه.ه

ةيمنتلاةلأسميفكيرشكاهتاحرتقمبذخلاوتلامعلاو

تائيهلافلتخميفتامدخلاوةعانصلاوةراجتلافرغةيليثمتةيوقتهؤه

يداصتقلاسلجملاكةيعامتجلاوأيداصتقلاةغبصلاتاذةيراشتسلا

دمدجلايومئئلآحأومئلالوحلامدئلاوهعائصلاو:راحئللهبرعملا~رئلاهعماح:ركدم



ةرادلاصخياميفةريبكتايحلصاهئاطعاو.يئيبلاويعامثجلاو

؟ةيلحملاةمداصتقلانوؤشللجيورتلاو

يلعفلاكرحملارودبمايتلابتامدخلاوةعانصلاوةراجتلافرغنيكمت.

ةراجتلاوةعانصلاةرازولةيعاطقلاتايجتارتسلليلحملاليزنتلايف

تاططخملاعضويفاهكارشاو.يمقرلاداصتقلاورامثتسلاو

ىوتسملاىلعكلذواهتطشنأبةطبترملاةيجتارتسلاتارايتخلاو

؟يلحملاوأيملقلاوأيوهجلاوأينطولا

يفاهرودزيزعتوتلاجميفةيريرقتتايلوؤسمفرغلاءاطعإامه

يتلاتاعاطقلايفةلعافلاةيمومعلاتاسسؤمللةيرادلاساجملالاغشأ

تازيهجتلاربدتيتلابتاكملاوتلاكوللةيرادلاساجملاواهلثمت

يبارتلااهذوفنلخادةدجاوتملاةيمومعلاقفاوملاو

ةبقارملاوةنورملاهساسأيلاملارييستلاريبدتلاصاخاماظنفرغلاحنمهام

نزاخلافرطنمةيلبقلاةبقارملاةيطارقوريبزواجتل،تاقفنللةيدعبلا

ةيمومعلاتاقفصلاماظنرطاسمدتعتويدؤملا

هساسأصاخماظننمفرغلايفةلفتشملاةيرشبلادراوملانيكمت~.ه

نيدايميفةصصختمتاءافكبلجىلعرداقوزيفحتلاوةنورملا

ةيلاملادراوملازيزعتودعاقتلاماظنحكصإةرورضعم،اهلخدت

يرشبلاو

ديدجلايومنتلأجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم



ةيبرغملافرغلاةعماجاهربتعتيتلاةيساسلاراكفلاضعبهذهتناك

يموكحوأيئامناجمانربىوتسمزواجتييومنتجذومنلسيمتللايساسألخدم

بجيجذومنوهواهعيزونأيفيكوةورثلاقلخةيفيكىلاذفنيلمشأجمظرجىلا

زملعجتةيميقأموظنمىلعينبملايعمتجملاعورشملانمءزجنوكبنأ

ةيعامتجلاةلادعلاقيقحتلايساسأانكريعامتجلاكسامتلاوةيلوؤسملاوةاواسملا

نماضتلاوفاصنلاوميقخيسرتوةيناسنلاةماركلانامضو

ىلعطقفرصتقيليومنتجذومنءانبنألوقلابجيمومعلاىلعو

ىوتسملاىلعتاروطتلاراسمكارداكلذكلبيضاملاسوردصلختسا

تاونسلاهحرطتاميفاميسل،طسوتملاوديعبلاينمزلاقفلايفيلودلاويميلقلا

ةينملاوةيئيبلاوةيفارغميدلاوةيمقرلاتايدحتلانمةمداقلا

ديدجلايومنتلاجذومنلالوحتامدخلاوةعانصلاوةراجتللةيبرغملافرغلاةعماجةركذم


