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ءهثث
ةيادةيوفتةيجيتاتسلنامنلا٠قوقلنطولاسللاروصتومانكمدقتةكذلاهذهمورت

جذولالوحاند٦ابهفرعتيأااشاقنلاقايسبطبنزمةركذلاهذهدادعإنكناو.ناممن~قوقل
ةيلعفلمةزكتلاسلالعةيبيتاتسلةبقبتعت،اهسسأواتاقلطنمنالإءديدلايولا
.20٠9بنتشفةدقعنلاةيمومعلاأهتيباملعتقداهاك،تايرلاوقوقلا

نإف،~تقتنذلاتايهوتلاواميماضموةكذلاهذهءادعإةيجممللخنمكلذلجتيمكو
فصلانوناقلااهدعبفةيلعنلالتتلءتايرلاوقوقلاةيلعفلةيلوعةبراقمدتت،سللا
لماوعلابقلعتامامنءاوسءةنوناقلايغلماوعلىوصقةيهألوتامردقب،)يناوقلاليعفت(

نأةركذلايبنن.ةمادتس~وريقلاوةفاقثلابةقلعتلاكلتبوأ،ةيسايممكاو،ةيعاتج~،ةيداصتق~
وهءةيلاوناسن~قوقهلصفتطاقناهرابتكاب،امميك-ناهلخادتفلماوعلاهذهلعداتع~
.قوقلاةيلعفةيجيتاتسللو~ةيئانلاةيافلارابتعاب،ةيلافقلاناضبليفلاهدحو

فةنكلاتاحاتق~فلجتتف،ةزكذلاحوتمل،ةيجيتاتس~هذهلةيناثلاةيافلاامأ
يعاتج~دقعللةيقوقلاداعب~ربزعتفمهسياب،ةيكاهتب~وةيلالاتاتوافتلالعءاضقلاراسم
.هتايلتدحأديدبئايولاجذولانوكيسيذلاو،دوشنلادب.دلا

،يومعلالعفلاةدايقفةيعاتج~ةلوللديدجمخزءاطعإ،ددصلااذهف،سللاحةقبو
يبقيفوتلانمنكتتلاءقوقعل)ةمءه،٩ءهءأطء-ءء(ةيكارلاوةيمالاةلودلاةفيهقفو
.ةيكاتج~ةلوللةيلخدتلاراودلايبو)ةمءهءءهثومأهءءدء(مكعتلاوينقتلاومظنتلاراودأ
نمام_الةنئهلاتائفلهمبولايومعلالدلاةسايسءانبةداعإوهىقي.وبكث8ايدحتلانأكلذ
وهمل،ضمتقويأنمؤلاهلةضرعلاعلالودفلتنتعبهأتلاويديلقتلايغتاديدتلا

.(9ديفولةماجللخهانلب

حيعصتلةادأنميومعلالدالببتلإفدبملوعروظنمقفوكلذمينأسللاجةقبو
ماطنءابزئكدحأوتفلاةبرالةيقابتساةيموعةسايسلإ،يدعبىشبحيزوتلاتللتخا
ةينتافادهأبةليملاتاذةيلودلاهتاماتلابءافولاببرغملحمسياب،ةيكاتج~ةياىلينطو
يفوتبعرقفلالعءاضقلاب،لاوتلالمناقلعتلا،شعجئسلاونولانافدهلا!سل،ةمادتسلا



ةيلاقيقعتلةسايسعفوفتاطلسلاةيلوؤسمو،ارتفؤلااةنكئسللةيكاتج~ةيالا
.رتفلالعءاضقلاوةمادتسلا

_هط:أ:ءء؟ه؟:د1ءةدعاصةيعاتجاةيلرحقظنمةيماتج~ةيالاشرو~اك
ىوتسملعمدقتزارحإنماند٦بحمستسكلذبيهو،ةبردنلاةوجفلاصيلقنن،د؟؟ءءفه-ءء
.ةاواسلامدعهجوأنمدلابقنعتلاوةماذتسلاةيلافادهأنمشاعلافدهلاقيتت

ةدالاايسلوءناسنلاقوقلنطولاسللاوظنتةداعإقلعتلا76.(5نوناقلالعءاب.٦

قوقحنععافد(ابةقلعتلااياضقلاعيجفرظنلالوتيسللانألعصنتتلا،هنم2

قوقحوةماركةنايمبوام.ضومكاوةءكااتسراعنافبوءأمتاهوتايرلاونانلا

ماتحالعماتلاصرلاقاطنف_اذوءتاع1هوادارفأ،ينطاولاوتانطاولاتايرحو

ناسنلاقوقحةموظنمزبزعتفسللا٩اسي1ك.لالااذهفةيوكاوةينطولاتايعجرلا

مدعو،قوقلاكلتلفوكاجئطلاةاعارمعاهرببطننام.ىميومذلاوانميمحلعلمعلاو

؟ءيزجتلل)تلباق

ةدقعنلاةييومعلاهتيعللولأةرودلاهيلعتقداص1ك،سللالعةيجيتاتسلاذيفنت.2

)1́ء))ءء،:هف)ء4ءدلءه:،د(قوقلاةيلعفأدبملعموقتتلاو،2٥٦9بنتش2(غيراتب

فذاهلاشاقنللءاضفو،جولولاةلهسوةلاعففاصتناةيئ،اهللخنمءنوكنأهئاغتباو

لكخنمةيئاقويبادتحاتقلاراطاو،نامنلاقوقهلابفةعللااياضقلابضومكل

؟نامنلاقوقلتكمناعوقونو٠ةاوليعلل،يابتم~لخدتااوةطاسولا



هعقومنم،حاتق~ويكنتلاب،انذلباهفرعتتلاحلمملاشاروأةبكئوملعهنماممرح.3

قوقلةينطولاتاظنلانأشبىميراب.ؤ.ابلةعضافةدياكوةةتسمةينطوةسسؤك

ناممنلاقوقحةب.محلامفةنوناقلاوةيروتسلاهتايحلملهتسراعقاطنفو،نانلا

؟اهكئممتانمةياقولاوابضوهنلاو

ويسصوصب2٩آ9بنجد2٦ووبنون26_راتبربللا~يعمتجاتارارقلعءاب.4

́؟́تايرلاوقوقلاةيلعف́´عوضوملوحنانلاقوقلةيوهلاناجللاتا،اقل

تاسايسلافنامنلاقوقهةيلعفجتتوميقتب~اةثاد(اةنجللاتاحتقلارابتكاو.5

؟2020رياغي24خراتبدقنلااهعاتجاللخءتاعبرشتلاةثلموةيمومعلا

؟2٩20رياي27ذيراتبسللابتكمرارقلعءانبو.6

لوادتلاوامتثقانمدعب،ةزكذلاعورشملعسطمللةيمومعلاةيعلاةقداصملمءابو.7

؟2٥2٩سرام8-7-6مايأةدقعنلاان-رودللخ،ام،انناوام.أشب

هدقعيذلاءاقللاو،يولاجذوغئابةصالاةنعللانمسللااهاقلتتلاةوعدلالعءانبو.8

؟2٩2٩رياني29خراتباهعمسللا

يأرلويولاجذولابةمالاةنعلةكذلاهذهمدقيناممنلاقوقلنطولاسللانإف.٥

.نطولاماعلا



ه~~اااطم~يبحرلاو~~ا-))
تكذلادادع(ةيبنم.(
ءيلعافللءاعنملاورواشتلالعةعاقةيجامداوةيلراشتةمراقمةكذلاهذهدادعإفسللاتا

تدقعدقف.نامنلاقوقحنعيعفادلاوءابلاويثحابلاو،ةياتلامتايوتسمومهعقاومفلتخب
دادعإلجأنمرذطولاوءيوهلاءللاىوتسلالعتاءاقللانمةاسلسسللا~هغلتن
يعمتجادقعةرولبفةهاسلاوتايرلاهقتلاةيلعفةيوازنمديدلايولاجذولروصت
.يوقحنوضبديدج

:اههأ،سللاام.ماقتلاتاوطلانمةعوملايوتتةكذلاهذهدعنن

قوقلاةيلعف́´لوحروحتتتلاو202٦-20(9سلجمللةيجيتاتسلاةطلادانتعا-
بنتش(9خراتبسلجملةماعلاةيعمجللولاةرود(ااملعتقداصدقو́.́تايرل́أر

؟2٩٦9

؟20(9ربوتل29ذعراتبسللالكةطخلعسللاسمةقداصموةشقانم-

ةطنبزلاتايدحتلاةشقانلطهمءءه_-هممةدعاصةبراقملعاداتمااي~ءاقل(2مظنت-
ييتاسسؤلاوييدلايلعافلافلتغفرطنماتلاعلصانعحاةقأوقوقلاةيلعفلدب

؟2٩٦9بنون23وربوتل24يبةدتملاةتفلاللخ،ةبرلف

تلاتايصوتلاوةيساسلااتماص٦امنفينصنناهفشموةيوهلاتاءاقللاريراقتعيت-
ات~ا

وتاتلااياضقلاضعبةساردقيمعننقيقدتلجأنميينطويثحابوءابنةناعتس~-
؟ةبوهلاتايصوصخللةزباعونطودعبتاذام.وكارظنايوهانمشقانم

؟هعيقنتنهتشقانملجأنمةماعلاةيعلالعهضرعوةزلذلاعهدثممدادعإ-

.ةيثامكاةكذلاةنأيم-



ة~اتاميجولا.2

ءانلةيلودبراتقايهفترولبتتلالضفلاتاميرا(انمةعوبةرلذلاهذهمهلتست

،تايرلاوقوقلاةيلعف~ىاهعفارتف،دنتستاك،نامنلاقوقهلعةينبمةيوغتتايجيتاتسا

:امهأ،ةيلو_ااقياولاوةيطولاقثاثولانعبفةدراولاتادطانمةتوللم

لودلادهعلاءةيسايسلاوةيدلاقوقعلللودلادهعلا،.ناسنلاقوقليل̀هلانلعلا>

،ةأرلافزييتاللشأعيجةمهامةيتأنتا،ةيفاتلاوةيعاتج~وةيدامقكقوتعلل

ةمادتملاةيلةدعتلاملافادهأ،هم4٥لإ١9نملومفلاايس7،برغلاروتسدلا

ةسل)اعلافةبردلاةوعفلاربرقت،.ةيلافقلالوحةدعتلاملانلمإ،2٥30

نمامتلافقلالوحلاعلانلملاةدوسم،.ةب.دلافقعللاعلاقلا،2٥(8

فململالاسوماهمإةمالاةيماس٨ئدابلانأشوكنويلانلمإ،20(7ةسل

،(992ةسةيلاوةيبلالوحوينايدوبرن٦امإ،٦978ةمسلءانلاوملسلامد

ةيهليالاربرتلا،ةيعأتج_ةيلالوحنغانبكنلمإ،(993ةساييننلعإ

فةيلافقلا́´،ناممنلاقوتحوةيطاوتيدالوحةيطولاةطلا،ةلاملاوفامنلا

ةدحتلاملاجمانربحنواعتبناسنلاقوقليراشتس~سللااهزنأةسارد~و(

ةعوب،2٩٦9ةنسلناسنلاقوقلينطولاىلجملليونسلاربرقتلا،)2٥٥٥ةنس~

~اتاجاجتحالوحريرقتلاصوضلالعو،ىللااهزنأيلاةيتاعوفولاريراقتلانم

.202٥هثسمطمرداملا ~



هكذمل~افلاوبطأنلا<11أ

عوراثحالعءاب)ء٧ه،ءأههأءهئلءطءهأء(فوفئلاةيلعفحلطصمةزكذلاهذهدئثث~ا

أممناعملئادتقأبسابسلاوأبئوئاثلامولعلانابدأفةلمعتطاذئاعلطصلاددعتب

تاعلطصملةيللدلاتايوتلاكاقتةطقنىشييخلااذهنأوهةيلعفحطممرايتخا

ىقبتتاعلطصلاهذهابلعليتتلاناعلابلغأنإفىرخأةرابعب.ةروالاىرخلا

ةبلعثنعثمدلاف~لبعفتلاحلطممث(ذؤاثب،ةيلعفحطصمؤرخاثوأىشبةنممتم

يغوأةلعنم).ولثيحنمقوقلاهذهعفولافصو~ضتفيابايإوأابلسقوقلا

.ةاعنم

نأين.ةيزجوةينةاأسماثاديء))ءءءأهف،ءةيعفلاة(أسمنأة~ذلاهذهبعت.«

تللتخ~وضتاقنلةيرببتةمزنيألعيوطيلتايرلاوقوقلاةيعفةيبنبلوقلا

طقفنعتانهةيبسنلانإ.ةينعلاتاسسؤلاويلعاغلالعيؤعتدقتلارصقلاهجوأو

نإف~اووةقيقدتارشؤموبعسايقللةاباقتنكناو،تايرلاوقوقلاةيلعفنأ

لثملاقيبطتانودلوتتلاقثاوعلاةحازلنب~داتتبإولهلإجاتياهممبرت

نمىوصقلاةدافتس~لعمنمردقوتاعالاودارفلاحقاوفاهيثأتنمدتويناوقل

.قوقلاوتايرلا

انمردقوييقننيناوقلاةلءاسملعرصتقينأيفبنيلتايرلاوقوقلاةيلعففيغتلانإ.3

نأيم.دبلانمنكاذإف.ةيساسلاناسنلاقوقلينطاولاجولويسينفحاولاييفتلع

ءلب.إنودلوينأينبنيلكلذنإفةيتاسسؤلاوةيوناقلاةناستلالإيكنتلافصني



أطبنزلالماوعلاأماخواهنعتستتلاةيهلا؟؟ء.هةهم؟٠(ةود.ةنوناقلايغلالماوعلا

ةيلعفبةطبننلاتلشلامهففاهعيزوننةوؤلاقلبةقلعتلاةيذامتقويسوسلاطوشلاب

.هتتايرلاوقؤملا

ي،ل~لانمىنئي،ءهلاؤنقانيلتإبر٨اوؤؤقلاةيلعئنيؤئراهرسلرإ.4

قاويختلعناسنلاقوقحلامفتاعبشتلاةزدقتما>ام،يناوقلاقيبتةاأسم

ىميلةيلاىوتسملعزارحإرتييذ(امدقتلابقيننىشبةطبنزملضفلاونسانلا

هيطو.ةيفاقثلاوةيسايسلااه٠اعبأف_(ذكلب،بسغيعاتج~وي»متق~اهدعبف

صييذلاوءة993ةنسانييننلعإنمنماثلالصفلاتايمتقممهلتستركذلاهذهنإف

ززعيوةطباتمرومأةيهاسلاتايرلاوناسنلاقوقحماتحاوةيلاوةيلارقيدلا́´نألع

فتايرلاوقوقلاليغتيدتةهاوملبسفيكنتلانإفكلذلو.́´ضعبلااهصعب

.ةيلومشلاةبراقلاهذههضتقتامقفومينأيفبنيبرغلا

لإةزكذلاهذهىستركذلاةغلاسلاةيبمكارمانلاراضعتساوقبماملعاسيسأت.د

:فدمتايرلاوقوقلاةيلعفلعلناممنلاقوقلنطولارمللاروصت~انكميدقت

ةلحرلافاندلبلةجياتس~تارايلابلقفهلعجواةيلافقلان1فلايساسأ

ناسنلاقوتحامديلصفقتىبكتلابحبرأ،ةزكذلاهذهءانبف،سللاددحدقو.ةلبقلا

~اساسلا:يوءتايرلاوقوتحلجماديوفتجذونءانبلاسسأىشتوةينتاو

قوتحالجولولاززعتلتايولولابينز٠ةداعإلإةجالا،تايرلاوقةطاةيلعفل

خرنملا٦28١4١ة~اممللةماعلاةيععجلارارقبجومبلملايلعرشنودمتعايذلاةيمنتلايفقحلانلعإرىةيمنتلايفقحللسلجملاروصتسماتيا
٦996ربمسيم/لولانوناك4يف



ةيماغيدءاطعإةزوضايخأو،نامنلاقوفحىئعةينبهةبوفتةبراقمداتعا،ةيساسلا

.٦9ديفكةعئاجدعبامةلحرمفتايرلاوقتلاةيعفزيزعتفةلودلارودلةكيدج

تظحللانمةمومجبتلالاهذهزمدحاوكيهأتلمةكذلاةيبمممموقتو

يا،ىوكاتلالاهذهرماعنمرنعكفرللاتايموتلدنقلاةيساسلا

لعءانبسللاهبماقيذ(اقيقد(اولصفلاصيغشتاباقيثواطابنزااهرودبطبترت

.برغلافناممفلاقوتحةيلعفويتعرصانع..لعأةاصفلاتايلمعلا

تايرلاوقوقلاةيالةيلعفتانمفل(امليوقوةيوناقلاةناستلاليعفتتابوعم.٦

ئثاوثلاأحرثرإثأثاسسؤلاثاشلاوأسشثلاأموطثملىعوثلاوىكلاروطثلائملرلإ.8

.ةيكتايدتهجاويلازل،ىثيعلاحقاولاف،تايرلاوقوقعللةيلعفةيالتانامفلإ

ةسايملافتكقتلاتارايتخ_نأودب.ةيعاتج~وةي٠اصتق~قوقطالاميفف

ةيكاتجاةينث́الإيذاصتق~ولاةجرتلعةرذاقدعتلل٨اقتس~ذنمةلودللةيذاصتق~

.ةلماشوةلداع

لتلاوولاةبخةيدودبلر(هوؤلاونهيتنيبنزاوتلاللتخاديازسللالجسي.ه

،اهعيزوتةلادعيبو()2005و٦960يبام٠تفلاللهيونسلدعك~ه(.7زواجتت

تاتوافتاةلاعملعةزداق~ايداصتق_جذولةيعيزوتلاةسايسلادعتلثيح

ةنسنالوبلاحاتتفاباطخ(ةيكلابطلانمدب.دعلاكلذلعتدكئمك،ةيلالاوةيوثفلا

مررمم

27(ى/7((7يجيتارتمناطيطختلجانمرصانع،ةيشبلاةيمنتلاوومنلا:عوضوملوحطيطختللةيماسلاةيبودنملاريرقتةعجارمىجريليصافتلانمديزمط



ةيعاوتب_تارتوتلردصكقوقحلجولولافتاتواغملا.2

صيلقتلعةزداقدعتلةعبتلاةيولاتاساينلانأسللالجسيراطلااذهف.8

)رضاولالخادشماهلاوزل1ايبوأيداوبئاورضاولايب(ةيلالاتاتوافتلا

ةيساسلاناسنلاقوقحلإجولولاتارشؤمحبارنزمىطسولاةقبطلاكآت(ةيماتج~و

.اصيقتنمةعبطاةببلاتاسايسلانكتتل)ةعساوةيعاتجاعارشلةبسنلاب

يهاسلاردصلاتععبهأام.ولفتاتواغتلاهذهفلتنيبكتشلا~اقلالجتبو

.نبيخلاريدقعلاللخبرغلااهفرعتلاةيعاتج~تارتنتلل

تابوتلافرظنلاةداعإ،نمعتقويأنمؤكئءتاتوافتلاهذهحعصتيعدتسبو.ه

برغلافناسنلاقوقحةيلعفسبركتلةسوةيلالعماب،ةيلالاةيدامتقويسوسلا

ةيولاتاسايسلتوقطادعبلافض.3

:اهزربأتارشؤمةدعللخنمكلذلجتو.٦ه

ةيلالاتاهاكلل،امتعةقتتيتاةييومعلاتاساييلالاتلايو،ةلودلةتاعلاةمايماقام.تا<

سفنلافعنملإةفاضإ،ةلودلةيدامتقاوكالاتانزاوتلالعظافلاةزورناضونتتلا

.ةيعاتج~ةيمومعلاتاسايسلابلغأفىدلاديعبلابعيتاتس_

فعفوتانولاهذهيبلم~اوةيئاقتل~فعفوتاسايساوجمابلاويلمافلاددعت>

طنلةنهترماهمظعمفتلظتلا،اهباتنسايقبعمياعةيمومعلاتاسايسلاميقتةفاقث

.ادودكاهعاونأرلقراونلاصطتتفاهيثأتلعياعقوقلازلدبتايجالا»



ندلاكولسلاوةطاولاوةيهاتي1امقراسفا.4

قوتحوةيهاوتيد(اميبةسالاتاسرا(اورهاظلانمديدعلارا~اىللالعسي.ا»

:ليبقنم،نامنلا

لراينبةيهاوتيدلاوتايرلاوقوتلامقةموظمفةكشلاتاعوزنلاضعبرا~ا<

؟هيفةممبر

صوصتطالعو،ةيعمتي~ةنثثتطاهتتاسسؤمتةييوقلات~منتنلاروضلا>

؟ماعىشبيومعلاءاضفلافوم٦أعلاو،ةيوبتلاجمابلاف

رهاظمضعبلقلقلاديازقلاكل:لعرشؤيارك،ندلاكولسلاوةنطاولايقخيسرتفعض>

.قعللساسكبجاولاأدببونوناقلابراتمتس~وفنتا

ةمادتس_سياه.5

يئيبلاميملل~اروهدتلايبةرشابمةيببسةقلعدوجونمةركذلاهذهقلطنت.٦7

نانلاقوقلجولولافتاتواغتلالاعفتساورقفلاةعقرديازتيبوناممنلل

يبدتلابايغوأفعفنعجئكايئيبلاروفدتلاةفلحافنزاكلذلمشؤيو.ةيساسلا

،يداصتق~ءانبلارببةيعارزلاينارلاف_االء3ةمادتسلايغدراولاوتاقفنلديشرلا

.)...ءشلاديملاءءاوهلاثولت،ةيويلاقاسنلالعقرطلاودودسلاءانبيثأت

تايولولابيترتةداعإلإيدؤينأيفبنيدراولاةمادتساسجاهراضحتسانافكلذاو

إؤ.ص.م.ن،27ا4ةنسينئمولاجدهنلايلامجإنم٥~ر3مؤنمديزأببرغملايةنيبلاروهدتةفلكتردقتل



ىوصقةببلوأةمادتس~لعمحمسيابءاندلبف~ةيجيتاتسلاتاراتخ~ءابف

.ةيمومعلاتاساينط1فاناطيخو،ةلودلةماعلاةسايسلاف

ةزورضلابرتام~اومناف،دودحلةرباعتاديدنميةئيبلابةطنبنلاتادب.دتتانوكارظنو.٦3

رابتمانعو.اندلبللودلاويللاطيلاحكتشلالمعلاونواعتلاتايئربوطتبع

ةينطولاةيتاسسؤلاوةينوناقلاتايل~و،2٥٦5ةنسترقأتلا~ةدحتلامأئافادهأ

امماسفمانمفيفغتلاوتاديدتاهذهةهاوللثملاراطلاةباثبءهبجوبتثدحأتلا

.ةيساسلاناسنلاقوقلجولولاةيلعفلعةيبلسلا

ةنطاولاقيمعتلطرثكقوقلاةيلعف.٦

انايهأحبطتتلاتارننتلانأبقيكيعولعسسأتتنأيفبني~ةيقوقحةمراقميأنإ.ة4

طانأوتاينهذلالعتأرطتلاةقيمعلاتلوحتلالإساسلابدوعتة(ودلاب~اةقلع

ديازقلاحاتفن~ىدأدقف.ةيضالاةايلقلادوقعلاللخبرغلا~انمتائفىدليغتلا

فارغويد(الاقتن~و،يعاتج~لصاوتلاولاصتلالئاسولعساولاراشتن~وءلاعلالع

ةيجولويسوسلاتلوحتلانماهيغوندكالدعمعفنزاوءبرفلا~اهشيعييذلا

لعةبراستمتلوتثودحلاوبرغلانامنلاىدليبولابوسنمعفنزالإءةقيمعلا

حةقلعللرغلالثتةقبرطوماعىشب~ابرنلاةقلعلةسسؤلامقلاةموظنمىوتسم

.صاخىشبةلودلاوةطلسل!

نطإومليكردتلاقاثبن~فلجتتتلوحتلاهذهلعبنتتتلاةرشابلاةجيتنلانإ.ال

راشتناوةلو٠اوطساهاتةتلاتزلادازرابعانمو.ةلودامامأةيتتحتاذك



ةقاقتلوقطاولاهدلولةفطنمجانةبانب،٠ديدجىرخأوأيدبلفتتاييبتيجاجتح~ةفاتفت

.همرثلإهثطاولا

يبدتابمينتقيةرورضكقوقلاةيلعف٤دة(أسملإرظنلاؤرورضلانمحبهأدقفهيطءاب.(6

سبركتنأكشلو.ةلودلاونطاولايبىستلاديقوهيذلاديدلايعاتج~دقعلا

ةداعإلعدعاسيس،تايرلاوقوقحللةيلعفكرارقإنمهيلعليعاب،يدقاعتلادعبلا

ىوتسمفدترا~انأ،اضيأ،كشلو.برغلاجذولةبزمرلاوةيدالاتاموقلاجاتنإ

رارتتسلللبجذولااذهلطقفسيل،ايقيقحاديدم-ىشيتايرلاوقوقلاةيلعف

.ماعىشببرفلا~يعاتج~كساتلاو

تايرلاوقوقطازيرغتةيمهفةيقابتساةبراقمداتعا.2

ساسلابذوعب.برفلابنامنلاقوقهةيلفمىوتسمفعضنأ.٩ىأصيخشتلانميبتي.٦٦

تلصفتراضحتنمانوذ،ةيولااي́أضقلاةلاعمفتايجالالمةينبلاهتراقلا~لإ

نامنلاقوقلجولولاةلأسلةبسنلابانككدعيلكلذنإ.تايرلاوقوقلاحةيلا

لبسفويكفتلانإفهيطءانبو.)ساسلابةيعاتتب_وةيذاصتق~قوقلا(ةيساسلا

،ةيراطتن~بولسأوةيجلعلاةمراقلالدبتمتنأيفبنب.تايرلاوقوقطاةيلعفمعدتايئه

ت~احقوتبحمسييملعطيطتلعةعاقةيقابتساةمراقب،يلعاغلابلغأىدلدئاسلا

نامنلاقوقلينطاولاجولوفزجعلاوصاصلاكئتبحامملاانكهدعيلذإ.اهعوقولبق

.انتلاعل~اتاسسؤلاونولمافلارداب.نألبقءةحصلاوميلعتلكةيسأسلا

ةيمومعلاتطلسلاوةلودلاتاسسؤميطاعت~ولسأقارطم~كاتهقأكتمل.٦8

ةمسلانطثتن٨زلةي_ظت~وةيجلعلاةراقلانأين،يطاولاتارظتناع



فيغتلايمتقيةيساسلاناممنلاقوقحةيلمفل٠نإف_(أ(و.يطاعتلااذهلعةبلافلا

.قوقعللةيلبقةيا-نمضتةيقابتساةبراقباهلادبتساوةبراقلاهذهحةعيطقثادحإ

ةيلاوناممفلاقوقحلمنادتبيعولا.3

ةبراقملعدنتسينأ،زورضلابيفبنيبرغلابقوقلاةيلعفلدتايئولبسفيكنتلانإ.٦٩

يديلقتلاروصتلاحمةعيطقثادحإيمتقياعوهوءةيلاوناممنلاقوتحتلصفقةيعاو

هيجوتوبعةيوداصتقاةعرنكنمةيلاموهفمصيلتةعيطقلاهذهثادحإبلطتيو.مممل

موهفمصيلتوءةبنمقوقلالماعلااهسأرلعو~ةيداصتق~يغلماوعلماته~

نيقلعتلاابدعبفةيلاة(داعمبلقفهمجوةبرايعلاةعزلا~نمنامنلاقوقه

.ىرخأةبنماهعيزوتةداعاوةوؤلاجاتنإم

ةبانلابراجتلالعةحتفنم~ةينطوةيقوقحةبراقمدمتعانلفدهلااذهقيقعتلو.2٥

ةايمحنمو،ةيلافقلالوحةدملاملانلمإفةدراولائدابمللةمهسمولاعلاف

زلو.عوفولابةييعلاةيكلاجمابلاوقيداصلاسن1مكارتلابراعتلاوفراعلا

قوتلاةيلعفمد(لخادمةباببلانىلافةدراولاةيساسلاةملائدابلارابتعا

لعجلمرنييذ(اوهئدابلاهذهلأولوألعلو.برغلافدوننلايولاليدبلاف

وهأدبلااذهرابتعائمو.اناديفسموايفلمافرابتعابيميثرلاةيلاروعنامنلا

ةسسؤمةبوغتةبراقمداتعاةرورضبةقلعتلاىرخلائدابلاابلمدنتمتتلاةبلصلاةدعاقلا

ةوؤنلاحيزوتففاصنلاأدبمءتاعالاودارفللةلعافلاةكاشلاأدبم؟نامنلاقوقهلع

4.ييكامدعأدبم،ةيلااهقلتتلا



تاسايسلاوجمابلاويطافلاةيثاتعايدتخر.4

يلعافلاحونتوددعتببرفلافماعرطشبةيمومعلات́أسايسلاةعانصوةم~اةمظنأمستت.دت
،عسقللالانكاذاو.تاعاطقلافلتلفرإةلاةع́~ةرويسفةلخدتلاتاسسؤلاو
اذهلنألإ،ةيولاتاسايسلاوجماوبلانلعددعتلااذهلةيبلملاراثلانعثيدحلءانم
نامنلاقوقحلعوءماعىشبتايرلاوقةطاةبفهىوتسملعةيناجراثآعفولا
.صاخىشبةلادعل́ألإجولولاوةحصلاوميلعتلكةميهاسلا
تايلولبعنفيكنتلابعةرورضلابريتايرلاوقوقلاةيلعفةدنإفهيلعءانبو.77

روظنلااذهنمو.تاسايسلاوجماوبلاويلعاغلافلتننهبةيئاقتل~يدتغرلتكتبم

قوقلاةيلعف٤د(زكركةيثاقتل~ةيل~إفويكفتلاقلطنب.نأةكذلا.ذهحتقت

.يقفلاوي٠ومعلاييوتنلالعتايرلاو

ديتبيعاتجادتعءاسرثثةرورضلققتلاةيلقفل~اساسلال

تايرلاوقوقلاةيلعفنمدتتلاتللتخ~ةلاعمنأهلعأصينعشتلانميبتي.23

لبأقرثأتاذوسوملمرارجإجاطتاذةيموكتاسايسداتعاءاهمظعمفبجوتست
لعجهاتافلماشوقيعييفتقيقتلعيبادتلاوتاسايسلاهذهةزدقنأويغ.س́ايقلل
يمتقي،هتاذتقولافاهلةجيتنوةبولاتارايتخللاقلطنمتايرلاوقوقلاماوتحا
وبمكلذوتاسايسلاهذهحملماعتلافةيقوفلاتابراقلاعةعيطقلانمىرونثادحإ
.~اتانومفلتنيبتاقلعلامتتلاريقلانمةموظنملعاهسيسأت
اندلبفقوقلاةيلعففعضنأبتعيناسنلاقوقلينطولاسللانافءىرخأةزامبب.24

،قوقلاةيلعفزبزعتنلدنإفلاتلابوبرفلا~افميقلاماطنتلوحتباطبنزمىقبي

ةيساسلاريقلاو~نمةيولاتارايتخ~يبةقلعلاءانبةداماوحيعصتباطويشمتبي

فقوقلاةيلعف٩.نألعسللا~ؤيروظنلااذهنمو.ىرخأةبنم~



داعبأ٠دعتبة٠دعتلاريقلانمةموظنمراضعتسايمتقية>وشنلاة(دبلاةبولاتارايتخ~

يرولاحبئطلاوةصالاةيهلالع~اتلاسللاذوبو.نامنلاقوقحوةيلايبةقلعلا

.نماضتلاو،ة(ادعلا،ةاواسلا،ةبرلايو،ةيساسأمقحبرل

.ةبرلاةت.دى

ءنماضتلا،ةاواسلا،ةلادعلاوقنإفاذمو.ةبرلاتباناذإنساهلنوكينأنكيلتلا

هدارفأحتقرح~قلعتتنكلاذإاهلىفملوةغرافتاراعشربلألوحتت،خا...

ارومتعبمأهنإلب،بسن.رلايفسلفاايكنتلاعوفومدعتإةبرلاةتنإ.ةبرلاب

تايلعنمهيلملتامع،ةيلاقيقتطوشبةطنبزلااياضقلافلتنفيلعلاثحبلل

لإداصتق~لعفةثيدلاتايرظنلاهجتتنأةبازع٦افكلذ(و.اهعب.زوننةوؤلاجئتإ

.ةيرلاوةيلايبةديطووةرشابمةقلعةماقإ

اذهخيسرتفتعاسدقبرغلااهفرعتلاةيلاوتلاةيروتسدلاتلب.دعتلاتنكاذاو.27

نأدلؤينامنلاقوقلينطولاسللانإفتايرلانمديدعلاةتسدل٩اخنمهجوتلا

رثل،ضرنتتحبصأءةيفالاةليلقلادوقعلال١-،اندلبفةعراستلا~اتلوحتلا

ةيجيتاتسلاتارايتخ~ىوتسملعءاوس،دهلانمدبزلالذب،ضمتقويأنم

اب،حقاولاوصوصنلايبةوهلامذر.اتافةيبومعلاتامايسلاىوتسملعوأة(ود(

.رشعل~امقاولافةيذونلاوةماعلاتايرلاىمبركتنمادينمنضي



تايموت

لثاسواتزفحتلاداعبلاةددعتلاتلوحتلايلوهواقيكممفاندلبفتايرلاةيلعفمعدبجوتسيه
ةثبعتقلوادتلاولدابتلاوشاقنللةقوبسمويغتايك(ترفوثيحورفلاعلافيهاتج_لصاوتلا
ةيقيقحةصرفىمثيلوعتلااذهنأحو.يديلقلايومعلاءاضفلاتاسسؤمحرظتطالاودارفلا
ءتايرلاوقوقلاةيمحلامفةويلتايدتلعكلذكيوطنيهنافءيومعلاءاضفللجولولاةطزقمدل
؟ءاضقلالعاهضرعةتلاتلالانمديدعلاكلذلعشؤتمل

ةعيبطوةينب.تقلقلاءتلوحتلاعفوةروضبللةماعلاتايرلاةيمحيدتخرنأسللاىىه
فورظلايفوتفيبلىشبتهاستلاوءدارفللةرلاةدارللييردتلاقاثب~ننوءماعلالالا
رودحةازاولابةماعلاهتيايرعللةثشانجذاغكءةديدلاةيمومعلاتايبعتلافلتنروهظلةبسانلا
يطأتةداعلةمللاةهالال(ةفاضلتاوةلودلايبةطاسلارودبجطضتتلاةيديلقلاتاسسؤلا
؟تاودرفلايبةثلعلا

ةيوناقلاتايللايفوتوتاوةلولامامأةيقوقحتاذلدرفليبيردتلاقاثب~راصةبلومةرورنه
متمايرلمتسرالةبيتنلاهلإونمرعتينأنلتلاتازوابتلاضعبنمدارفلاةيالةيسسؤلاو
نانمنلاقوقلةيلودلاويياعلااهسركوءورفلاروتسدلااهرفىتلاتانانملاراط(ف،~ا
؟~اعلاتوقلاركنلاحورحمجسنتق

ةيعبولويسوسلاتلوعتلا٠حمجسيابءةيدونلاتايرلائنتاقفأفتاودرفلا<يبةقلعلاهافةدط(ه
؟ةيرفلاةلوللةيلودلاتاما~حقفاوتيوءرونلاحلااهشيعيقلاةقيمعلا

عافتراهضرفيحبهأاميبنزاوتلا́جاتن(ةدطإاحمنيابءةماعلاتايرلاززعتب٠ةليكأتاناضلا٠يفوته
دذعتلاويبعتلاةيرحوقسركفمتاعللبيبتسيوتاعالاودارفلاىدلايعولاهنبوسنم`

ةبنم~ايلعلاحاصلاةيمحوأماعلانملالعظافلاةرورضوءةبنمحماستلاوفلتخ~و
؟ىرن٠

فقلاليعغةليسوهلعجو،يوعقفركيومعلاملكلارودسركتةليفلاتاودلافيكنلاه
تانوكرللعفلتلاحئت~وبعيومبلاشاقنلافةكراشلاةرثادحسوتقةمولعلالعلوصلا
.ررغلاحلا



ةاواسلاةق.٦

لعءيقتيهف.ناممنلاقوقحةرغلةسسؤلاريقاالأىدحإسانئايبةاواسلاىشت.78

قوقلانمةدافتس_اايلبقالمرشانملعييذ(اناضبرعلااهعباطب،ةبرلاوةماركاريقرارغ

فقلاةيلعفنأيغ.ةيلودلاوةينطولاتاعبرشتلاويناوقلافاهيلعصومنلاتايرلاو

فناسنلاقوقهةيمحةمظنأكلذيبتامف.ت(ا~لانمديدعلامرطتلارتلةاواسلا

تاقلعلاحاولعاهراثآجتنتيناوقلاويتاسدلافةاواسلالعصيصنتلايفللءلاعلا

قوقحلإجولولأفةاواسلابوأنوناقلامامأةاواسلابرملاقلعتءاومبو.ةيعاهتب~

ءاوسنب~لعوةظقيبلطتتةاواسلافقلاةيلعفزبزعتنإفءةيساسلانامنلا

ىوتسملعوأءةيمومعلاتاسايسلاىوتسملعوأةينوناقلاةناستلاديوتىوتسملع

.نيتلود(ايغزفيلمافلاطارنغا

ةيفالادوقعلارادملعبرفلااهدلاتلاةيتاسسؤلاوةب.روتسد1اتاحلصلاتنكمدقل.7ه

يثرول٦اخنمساسلابكلذلجتيو.نوناقلامامأةاواسلاديعهلعمدقتزارحانم

بناوجضعبمم-ىرخأتاح٦اصإبناجلإ،ةينملاةموظنلاوة(ادعلاعطقحلصإ

.ةزادلاونطاولايبةقلعلا

ةليتلاتاذةيلود(ايياعلاحةينطولاتاعبرثتلاةمءلمىوتسملعة(وذبلادوهلافر.ده

ةدعهفرعيلازلاندلبفيسنلايبةاواسامقاونألإ،~ييتامدعوةاواسلائقلاب

برفلاأوبيذلاوء2٥(9ةنسرداصلالاعلاةبردنلاةوجفلاربرقتكلذيبياكءتابوعص

ىوتسملعبرغلامدقتلجسيريرقتلانأعو.ربتتلاامله(٥9لمأنمة37ةبنزلا

دوجودكؤيلباقلابهنإف،يملعلاليصحتلاشؤموةيداصتق~صونلاوةكراشلارشؤم



ةعصلاشؤمويماييملانييلارشؤمامو،نرخلانب.رتؤلاىوتسملعةزعيلتابوعص

لودحةنراقمةيندتمةبترملتيلاز7برفلانألإةراشلاردتامل.ءاقبلالعةردقلاو

.)٦35(ةبنزلارصموةبنزلا)7(9(سنونن)128ةبنزلا(رثازلكةقطنلا

تايموت

راردلةيطلاروصلاييفتقتاينهذلاييفتلاييماسأارومناسنلاق~لعةمقلالعج٥
فدتقلاةطشنلاوتاسرالاوتاملعلاريعولارشنوبمردتلاقرطنع~افةأرلا
ةيمحوزيزعتوميععافدلاوناممنلاقوقلةيعتلةفاقثءابفةهاسمليملقتلايكتل(
رتوطتقمهفوتاراهلاوةفرعلابيملعتلاريعدتقيرطنع،ةيساسلاتايرلاقناممنلاقوقح
؟ملولسومهرظنتابو

لشأو،اممئلاؤيمحوأئطاولائدئأللمئئمءصردلاطسولاسيلمعلالعأئهارلاه

لعئلسسؤثؤءؤكامدعو٠اوامنملنا~أئطنثسي~أئاثثكلكءهركثبمهبئصمثثاوئثو
ءمئسثايلثئ_ئعرطئلا.صبئءثأعايطاوذارئلاىوثلهئولامثلإحشثمولوؤبه

للؤأثئطولالمعلاثثنئ٠ذراولاهأتئلاؤوثمأثلعثلاومادثلادمئئثنمكسنا~وحوه
أمرطعهثلعثلاوم٠ابثلاساسلإوءأهلاىوثبسلتأهلؤئثؤة.اممئلاؤوثحوهطارثعأا

لثاسوؤهاميئلادئمهمؤكاوأطئكارؤملأأم.اموءيسلاشرحثلاوءهانئلادئمسلا
:هبمندلاثاررثلاو.حماولاؤو>ملغل.!

هرادلاو»لعثلاثلإبعؤ٠أئبؤاملاأئللإبيئبرئلل.هلئملا~ويلإوهبرادلااومادثلاأائعاه ._._.
ثاعالاوثمومعلاهثباطلتلا.إنموثثيثلاأبرامئنلاوأسسنثاأثمللا~ؤاعادئثساو

.أللا

ةالاةق.7

اردصعتعبهألالاويعاتج~ايقشبتاتوافتانألإ.لعأصينشتاىعظدقل.3٦

انتنركتلاةديدلاةيكاتج~تايبعتلانمةمولفرهظتتلاتازنتلانمديدعلل



نإ.لدعؤكئيعاتجاماطنءاسرإزلا.ةجالازهباموهو،ةيخلاتاونسافاندلب

تارايتخ~نمةعوملمظانلاطيلاةباثباعدبيعدتسي~ةلادعلانعثيدلا

~ةاادعلانإفنعلااذبو.ةلودلةيمومعلاتاسايسلافاهفبرصترتيتلاةيعيتاوتسلا

ؤكثااتائفلاةدافتسانضتةبراقمللخنملإققعتتلةلماشلاوةفصنلا~ةمسمؤم

قفارلالإجولولافةاواسلانمفكلكو.ةيساسلانانلاقوقحنمانامرحواشيمنة

باتلاةيطفتففاصنلافلثلايروتسد(اأدبلاةيلعفقيقتوةيموسلاتامدلاو

.ينطولا

صيلقتللخنمء~سيلويعونروظنمنمةين~الإرظنتنعلااذم.ةلادعلانإ.32

ماته~بممنيامردقبةيلانمنيديفتسلاددعمبم7ذإ،ةيعاتج~وةيلالاتاتوافتلا

ف،وهنعلااذم.ةلادعلابايغنإ.يداصتق~ويعاهتعب~مهعضويأ،متعونلع

نيتلاةيبلاتاينكلايبلصفتتلاةيبلاةنجفلةيسيثرلابابسلادحأءحقاولا

.حقاولاضرألعاهم́اتنيبوةيعاتج~ةيمومعلاتاسايسلاهدممبر

تايصوت
ةيلامويسبسةبراقهقفوت)وافتلاوقتايفلاءاغل(وبعةرورتملابرتاندلبفةلداعةيغت.ابن(

امدعبنماقلطناةلادعلاةتفيكنلاةكذلاهذهحةقتكلذلو.ةيساسلا،نآتتل.قوقحةيلعفمدل
:ةيلاتلا~ئنادلاللننميهاهتبتتتولانلا

ءةيداصق~وةيعاتتب_قوقيللجوللإىوتسملعيورقلاويرضلاييالآيبتواغاصيلقته
نمةيورقلاةنسلاعتتلاحاولا٩أاهرابتعابيورقلالاعلاةلزعكفلعلمعلابعاتموتتن

يكفلايفبنيهنآيغ.ص~اههولعملعتياوةمصلكةييماسلاناسنلاقتقحنهةداضس_
نعةش~لقتلقلاآهيثهاوهوندلازكئهتيي~الالاضادتاتراغاةلاعملبسف
؟ةيووتلاقطانلاضيب



ءةمادتس_ئدابمنمرال(فندلانملداععهناقحرابتعابةيدلافقلارارق(ه
ابءةيدلافقحلللاعلاقاثيلانملولاةدالا(ةيقاتج_ةلادعلاوءةاواسلاوءةيطاوتيدلاو

ءةيساسلاتايرلاوناممبلاقوقحعللقكاقيقعتلانمنلةثيحصتنأ.نملحمس
ةدالالةلادعلاوءفاممنلاوءةاواسلانمفزرظفءصانشلاحيليهالاهافرلاوةما~اناتضو
؟)ةياثلا

روعشلايذفي.ويذلاماعلانايثلايبدتليزلرلاجثاطلاوهرقفلاوةلزعلاتيلش(ةدهنم<دزمامنل٠ه
ةنلرمللارموطترأسلتلابتعيقلطنلااذهنه.ةيثانلاقيطانلانس.يدلشيمتلاوءاصقلاب
5؟ةيلالاةلاديلايزعتةيبيتاتسا_ءاببمانعدهأىشتنأنكي«املآرنأبثلآيبدتلبولسك

نماضتلاةت.3

تارايتخ~اهقفومظتنتنأيفبنيتلاةيساسلايقلاىدحإنماضتلارابتمابع.33

ةناسنإ~نماضتلانإ.ناممنلاقوقلةباد(اةبلالامفانداابلىبلاةيجيتاوتسلا

!فلم~اورزآتلاونواعتلاقةبغر،ىرخأأمقمءايثأفلتمم.دللويباموهو،9ييمم

.نايوسملاليلتتقتابدحتلاةطاولمميب



ةنيعمةلودبصاخلم~ىشمنم(9ديفك>ابوامملوتيتلاة1اهلاةعرسلالعلو.34

لإةجالالعليلذبلوةيرشبلايصمةدحولعشؤمبلاوه،ةيلاعةماجلإ

اهلاوتصتلاةي.وجولاتاديدتلا~اولةبرشبلات~ايبنمنماضتلاةكسبرل

.لبقتسلاف

ىوسملمتايعادتنم١٥فلةعابهزتمابؤبلاهاولقاسلانمهنأئرو.دد

رايخورلودودلا،ابديساهدعباللاعلاماطلان6اذإامو،لودلاقبتاتلعلا

تارابتع~لم،اب،نامنلاقوتلنهولارللانإن،ةب.دونلالوللاوةيالاولازعن~

ور~ونلا~ةبرامكاوةينافلاوةيفيرالاتاموتمللارامعساورياألاةنلاسلا

رارتتس~ويقيلامدعءوضلعلبقتسماندلب~اوتستلاتايدمتللافارشتسا

فنماضتلاةكسبركلإوعدي،برغملللود(اويللاطيلافنيدياتلا

ةييماسأةماعدوةلودللةتالاةساييملا~تاهلعيواتدليلةيييتاتسلاتاراتتق_

.يومعلالعافلالخدتتلايىلفةيمومعلاتاساميل

نمةعوبفهساسأديليدبلايولاجذولةماعدلنماضتلافقلافيكفتلانإ.36

اذهفةراشلانكبو.امفلعافافرطبرفلابتعييلاةيلودلاتادهاعلاوتاقافتلا

نيدهعلارارغلعنماضتلاةتلعدكؤتتلاةيلودلاصوصنلانمةعوبلإذدصلا

نلاك.ةيفاقثلاوةيعاتج~وةيذاصتق~قوقحللوةيسايسلاوةيندلاقوقعللييلودا

قيتحتلنماضتلابلودلاماتل~لابفلود(اديعمملالعءقتعتيذ(البةلالعداتم_

ةيلاوةئيبالوحويناجيدويرنلعإاههأةديدعةيلودقئاثوف،ةمادتسلاةيلا



ةيلالوحةملاعلاةمقلالكمبمانرب،ةيماتج~ةيلالوحنغانبولنلعإ،7992ةنس

.20(5ةنملةمادتلا~2٥3٥ةدنجأنكلضف،ةيكمتج~

تايهوت

نماضلييلاروظنلاحهطقلاضمتي.اموهونهاضيلاةركنلةيناسحلاةرظنلازواته
شاقنلانأل(ددصلااذهفةاشلاردتو.ناممفلاقوقحنمقعلهعملماعتلاو
فقلارارق(هايتافةمتمدمباطاوشأطقلاعلاتوقلاركنلافنماضعلالوح
ةدوسمدادعإفصولابهببتيلااذهلبتيو.ناممنلاقوقحنمقعكنماضلا
نيثلثلاوةسمالاةرولاربرتعقحلكتمدققلالودلانماضكافقلالوحن_لا

؟20٦7ةنسناسفلاقوقحسلل

فررغلا~فاتعاثورولاديصرتلعلمعلانماضلافقلاسيركبلطتيه
نمةعومجبةلفاهرونلا~ةييراتلآةبرجتلان)٠كشلو.ةلملاتاذهبغناولا

~رتديلاقتقفارعاىشذنتتتلاكلتهاوسرزآتلاولفكاونوتلالشأوروص
ةييراتلاهبرابتلاونلامرنمتجرخقلاكلتوأءةيرفلاةملاختو٣رادملع
.اتاذب~اهعوليكشتوةملاةيوه́ةعانمفتهاسقلاةبعصلا

ةيساسلاناممنلاقوتلحبلفاززعتلتايوكاابيترتهدط(-_

لامفييضالازيدقعلاذادتمالعةلودلاامةذبيتلا~اوةزابلاذوهلاسللالجسب..37

تقلطناتلاةبشبلا~ةينطولاةرذابلاشاروأرطإفءاوس،شيمتلاورقفلاةبراب

همابلاوأ،٦999ةنسنماضتللسمالادكةسسؤمانمقلطأتلاجمابلاوأ،2٥٥5ف

.اهذيفنتبةبقاعتلاتاموكلاتماقتلاةيكطقلا



ىريكلذاوءينطاولانمةعساوتائفعفوأنيستفجمابلاوتاردابلا٠ذهتهاسو

رييقتنمقلطنتنأيفبنيرقفلاةبراملابفة1دبلاةيجيتاتسلاتارايتخ~نأسللا

.ام٠٠ارغثزواتلعلمعلاوام-ايبايإديصرتضرغبجماوبلا.ذهللماشوديدج

،كذ(اةفلاسلاتار>ابلاوجماوبنلايثأتةيدودمنأنامنلاقوقلينطولاسللاىوي.38

دعبلاابستييتلاةيرولاةيهلافرهنأكلذ،رتفلليذاصتق~روصتلا~لعدنتست

بعلتيتلاةيداصتت~يعلماوعلاببلإيدؤيهيطراصتق~نألإ،وتفليداصتق~

ةدعاسلاقطنملعجماوبلاهذهداتعالعو.~نمرتفلاةزهاظجاتنإفايبلارود

ةيك:ةج~ةدماسلاولدلاجماربنأكلذ.ةيناث~نمتوقحقطنملعسيلوناسحلاو

ايفدودبيثأتتاذقمبتانإفءرقفللةيكاتج~راثلانمفيفختلةيروضتنكناو

هنمرهيلقتلاوأهتمراحبقلعتي

ةماعتايموت

ةبراقلازواتوبعةرورضلابكلذرعو.ةيلاقيقحتل.لبقطيثلرتيلاةرهاظحملماعتلا.٦
زيلتلاينعياموهو.رقفلاةرهاطلقيضيقداصقايسفتنماهولتيامو~~ةيداصق_
ةيثيبلاء~ااةيفةلالماقعلارارغلعورقفللةيداصق_رينبابسلاةناوملع
؟ةم~اةمظنأوماملاناشلاويبدتبيلاسأبةبقلعتلاةيسايسلاو

نأينبيةيدبلاةيرلاتارايتخ~نأينياموهوءتفلاةمرامفةيقوقلاةمراقلاداتعا.2
رظنلانأو~ءةينتافقلاوهرءناممفلاقوقحنمقلاقرخرابتعابرتفللروصتلعموقت
ةدعاسلاومعدلالعةثاقلا~ةمراقلأحاةعيطقثاده(يضتميةيلافقلاةيوازنمرتفلال(

ه~_ضبعءارتفلا<قيل-ئعةياقلا-ةبراقلالعكلذنع(دبداتع_وءنعاتتب_
ةمراقلاداتعل~ةبيتنوه.-يكتاقطنمل(ةدعاسلاقلثنمنملاقي~ن(.متدعاسب



مدعلعساسلابليعءةيقوقحةيوازنمويفلااذهن)ثيح٠،رققلاةمرامفةيقوقطا
ةت؟تاقتقلانمةعوبنمدارفلانل

ناسفلايعيابتمولوللءابةدايي(لتزكتمليدب-يوغت٠جذونهانلاسللاوعدي..3
2030-2020ةمداقلاةمثمعلاصيمتبرغلاقايسلافكلذينيو-.اهل.ةياغو~اقلطنم
رلوةلودلادوبفيثلل(سلتلاويديراطلااذهفو.ةيساسلانايفلاقتبضوهنلل

هتإولوأولعتلاوةمصلارابتعان(.ملعتلا~فقلاوةمصلافقلابنيتقهنلالامفنيطافلا
صيلقتفويبلىشب٩اسيسر،ىرخل~اقوقلاتابليىاياىمثتبسكنيسىوصق
وبعتورضلابرييقلايذمضوهنلانألارظنلابكيذوءةيعاتج_وةيلالا~تاتوايتلا
ةايلاةدوجلعوىرخلاقوقلاحجليشابييرتىاياويهتتاذةيامنيرعتاتمايتم
.ماعركييب

ةمصلافقلانمفىوتصلعتايصوت

ةكملاتابتلتنتيبةيحصلا:٠تايهجتلاوقفارملللداعلاعيزنتلآنتقلعقمعلاه
ءندلاضاد(٠ءتايوتمتلاددعتلاويبتتلاادبلاقفزةلودلفارغلالالإةنتانوكمرليتو

يبءةيلاذلاواةيلاسلاقطانلايبءبونلاونلمتبلايبءيورقيا<لالاوندلاتي٠
ةيلالاراةيفارغلاتازياتلاماتهاأديلاقفقيأء)ةيوارحصلارةيلبلاوةيقتيلاقطانلتا
؟أةيثانلاةيوارحملارةيلبلاقطانلانسرءلميرللةلقنتمر~ايمنثيتص(ةيفاتعماو

طرثلءأمدالاو٠أييييدثلاثارايع~ئيسثأمولوأةبتقتلاوأتديلاقتطابلا~لعيهه
_أحصلاأتايغرلأوهآلاقيلاآقوصيتوقاستلاؤوثحماتهاطورشقم~
_أيسالاوألءاسلاأدييلمعارأعتبلاأم~اقتثه

عقدلارقفلالوحةدحتلاممللصاخورقمةممممثدحتةدحتلاممللةعباتلاناسنلاقوقحةنجللعجاموهرقفللتوقعلادعبلاةيمهأبيعولادعاصتنإ٩
.ناسنلاقوقحو
ظنأ.ىرخأةيلودوةينطوتاسسؤموينطولاسلجلااهزجنأتلارمر>اقتلانمةعومجملإحمجرلانكميةحصلاوميلعتلافقحلالوحتايطعلانمدمزملجأنم(
سلجلاامزجنأ.́́ةيمنتللةيفللافادهأوةيفاقثلاوةيعامتجلاوةيداصتقلاقوقعلللودلادمهلايببرفلافةيمنتلافقعلا́´لوحةساردلاثلاليبسلع
.2٥٩٩ةنسةيمنتللةدحتلامملاجمانربعمنواعتبناسنلاقوقعلريرأشتسلا



دصقاهثيدتوءةيبطلاةمرظنلانن~اوةيديلتعاةيثافشتسلابيلاسلاجامداه
يصلاجذون(ةيهومعلاهتيايفشتسانعطفضلافيفتوةماعلاةمصلاتبصةرماسم
؟)دنملاوابكو

؟هبيلماعلاويلمعتسلااضرلوةيهومعلاةيحصلا.هيتامدلاةديلمنمنلاسايقلاه
؟جلعلافةفيضةفيتتاذوةركتبقبيلاسأداتعاه

ةيعصلاوةيدبلاةمقلاننعتويعصلاىولارمثنبعءةيثاقولا~اأدبمةلولاداتعاه
ةيزافلاتابورشلالعتايابلا٠نمغلاوبعةنمسلاءابوةمراموءةيسارلاتاررتلانن
.نينطاولا~لعيلسلارثلاتاذةيلكتس~عسلارلوةعيرسلاتاببولاوةللاو

ميلعتلافقلانمنمىوتسملعتايموت

ةلودللايجي٦تساطاطق)٦8نسدودهل((يوناثلاورادتب~يومعلاملعتلاعكرابتعاه
،حتلار

؟ةسفانلاوةيدومرلتآريقملتةيجيتاتس(ةيولوكهتابجاووهقوقبآللانطاولائوكأدبمداتعاه
قاف٢عستبحسيابةيتتانيورعلاعيونتقةيورتلاطاسولافسردتآةدعاقعسوته

؟متارايخويسركا
؟ةيجوغاديبلاتاينتعا~ةثيدلاةينقلاوةيقرلاطئاسولاجامد(ه
يبويورتلاطسولافورادق~ملعتلاىوتسملعاصوصخيهردلاردهلانمدلاه

ةيلوؤسمءإتلاليمتبوجوحءرشعةنماثلادودهل(ملعتلاةيوابج(راتق(مءتايقنلا
؟ةسردلانمممئاب)بامممنا

ةياسنلاوةيفاتعاوةيوغللاوةيفاونلاتازاتلايعاقءتايوتسلاةددعتمةيتيتةسايسداتعاه
؟يملعتملةيدسلاوةيقرعلاوةنييدلاو

؟اهقطانمواندموةكملاتابفلتغيبةيومقلاتازيهجتلاوقفارميللداعلاعيزنتلاقيقته
~ايديلقلاميلعتلالعراصق_ضوعةثيدلاتاينقتلاكلتورلت~وتاملعتلاهيبوته

؟ظنلالع



ةيرشبلارةيدالادراولايفوتقةييتتاجماوبنلافابامداوةيفيزإملاةغليهرلاجاطاقسركته

؟ةبوفلاةلادعلاقيقتدضقلفشلاقتسفابامد(لعرهسلاوفدهلااذهتيقختل

؟يسالال(شادتب_نمةيتتاتاراتمياىلفةثيدلاتاينقتاوةيلاتافلالعتجئههب(ه

ابءليهأتلاتلعتلاجماربفتانطاولاويتكبنتيلانقكتلاو٠ةميفايرلاةتتيللمكجامد(ه
..بابثلةمل.لقأبولضنأةيدبوةيسايسةثشنت.حسي

نامنلاقوقملعةينبمةييقةمراقللندم<اط)

لع،برغلافلب.دبلايولاجذول~اساسلاىشتتلاةيساسلاومانلانإ.39

ةاعارموةبنمناممنلاقوقحةينكيبحلاقطنماهيءةزلذلاهذههتددحيذلاوحنلا

ةاواسلاوةلادعلاوةيرلامقلعديلاتلانأكلذ.ىرخأةبنماهليفتليعتباقايسلا

فيبكاةيجيتاتسلات~وتلاوتارايتخ٦(ةمظانريقلةيناسنلاةمارلاونماضتلاو

ةمءلموفييلةيلمعلوقلاهذهلاممإعمينأوءنكقفأةرورضلابوه،ةيلارااب

ةبرشلحاتلاقاطنلاننلخدتهلعأوقلاتنكا.إف.اندلبليلاقايسلاحمنب~

قايسلابسبفلتتةسوملمةيعقاوويبادتوتاءارجإلإاتمعبرتةقيرنهنافءءاعج

.حتلرلصالا

ءتبيبمنييتوهيبوتسلايب٠هيكانأبويكذتلاناسنلاقوقطنطولاسللا.ويو.هه

ةموظنمةبرتفدقوأحبارتوأيصقتيأرببتلساسكهفيظوترتينأادبأنيلو

نمو.ةمرافلاينطاولاىدلشيعمحقاولإةماركاوةاواسلاونماضتلاوةلادعلاوةيرلاريق

اذخأو،لودااديصلالعةزتاوتلالضفلاتاسر1ااوبراجتلاماهلتساو،قلطنلااذه

سللامرتقي،برغلاروتسدلافاهلصفتوتايلوؤسلاوةطلسلامظنتةقبرطرابتع~يعب



تارايتت~ىقتسم~قيلم~قيتوتسملعقاستلاقوثلةيادةيوقتةيراقمداتعا

كلذاو.ةيناثةبنمةيمومعلاتاسايسلاىوتسموءةبنمة(ود(ةيساسلاةيجيتاتس~

ةقلاسلامقلاةموطتمماتحالعيهلعةلديلاةتوتتاتارايتت~موقتقأسللاحهقي

قم٥9لمقلاتايملعىهوصتلاةلودلةييييتاقتم~هتتارايتت~تياوتدحأ~دلا

هووثسل(ا

تةمءلمتلدااةييمتلاقأىريسللاقأقةييومعلاتاساييلاىوتتيقلعتي.د.4١

ت~يءةبراقلاةيلودلابراجتلافناممنلاقوقلةمادةيغتء́سلءرفالاتقولا

يو٩4ل٧ةمئداببةفورعلاناسنلاقوقحلعةينبلاةبراقلالعاداتعاتاسايسل!

امعهنماماجسناوءسللانأيغ.ةيمرشلاويكتاءزييكامدعءةداسلاءةكراشلا

يوقلاركفلايبةمءللاولم~اةروضنمةرلذلاهذهدادعلةماعلاةيجبكاهضتقت

1هدحأقلعتينرخآيلخدمةفاضإحةقيهنإفءللاقايسلابةص٨اتابطتطاونولا

.ةمادتسلابقلعتلالخدلارخلامبمو~اوفاقثلابنالاب

ةكاشلاضدم.د
ءاطعإلإققحتتنأنللةيقيقلاةكاشلانأاهدافمأيساسأةركفلعأدبلااذهموقي.هء

نوكتنايفبنيو.مهقوقبمهعتعفرثؤتزةاتارارقلافةكاشلافقلاينطاولا

دقتلاتاقوعلارلغربجوتسياع،بسنةيشوأةبرظنتسيلوةيلعفكاشلا

.زلاثلاليبسلعةيوغلاتاقوعلابنأشلاوهمكءانتيلعفنودلوت



تايهوت
؟همتطسمطيسبتوةمولعلال(جولولانوناقليعفته

؟املصاوتلانوعيمسيوانومهفي-تلاةفللالمعتسابينطاولاةلراشمةيك(يفوته

لصاوتلاتاونقويعاتج_لصاوتلاطثاسورلبع(ينطاولايبةيبظت~ةفإتعإرشفلعلمعلاه

؟مهقوقحنميساسأقعلاهكتنممنيلدضق)ةيديلتعا

تيقلااهانعمذمنأتلةيساسلاقتقطابحتتاوةيسايساةلرايثلاوةيطارقيدلاوقلاكلتنأبرارقلاه

؟دتعىشبنونطاولاشييثيهءيوهلاوواتلاىوتملالعلعفىشبتسوومااذإل(

انيكتحء...ةمصلاولقنلاويمعتلاونكسلكتلالاضعبفءاتاصاصخاحيسوتوةيوهلاننعته

نمدلاوةلودلاةسدنهلورقعيلاثرلاحعتلاونةونلءةيفكاةمرشبلاوهيدالالثاسولانم

؟اتاسسؤلزلرملاجاطلا

٧ءدنلههةلف_ظهء١ءء.ههذهنوهبءدةيمومعلاتاسايسلاةيبارتأدبمداتعاونيسلاه
متغايمفةنكسللعسوأةكراشمنمئوللايعاتج_حتاولافاهبذتنمؤمابههبطظو٦ءد
ىشبميمتقذفنتقخاصتةيداصتق_وةيعاتج_ةيمومعلاتاس~انأينياع.~واهذيفنتق
؟ةشعلاةيفاتعاوةيفارفلاوةيلالامتإقايبنننسلاحكراشت

متتءلههههء_ةحهع<ءدةناههةلء_هعلط-ةفهءههمتايرتساةددعتمةتيارتةق~داتعاه
رلةصالاةيفاتعاوةيفارغلاو́ةيداصتق_وةيعاتج~وةيخانلاوةيلالاتاتواغاوتازمتلا
؟ةتيطقلاةيباتلاتادمنولا

تاغالاوتافلال(تإطلسلاوتاصاصخ~بقنوبعيرادلازلرت٩الاشرولمكتمالغليغلاه
؟تيأتلا

منيكترنيقفمتنلليبلالايلوثسلاىياصخا<ةعيبطلوزلرعللاهيتاراهبلاتاتمياصخلقيقدلاديدمتلا
.ىاتلاىوتسلالعاةيرطسلاتاديقعتلاوىشلاللةمزلياةمسقعلاتاطلسلانم

رواتثتلاوراولاوةكراشمللايلففلاتةياتلاتاعالابةثدلاةيرواشتلاوةيراشتس_ت~لانعجه
ةفاقثيوقياعوءىاتياديصلالعيطافلاةفكةمادةيبارتةيوبغتهيتاطنوجماربجاتف(رلانم
.ةيلوؤسلاو٠ةلراثنلا



ةاماملالمدم.2

أدبلااذهفدتسج..43

قوقهيياعمماتحاىدللعفةباقرماظنءاسرإوبغكلذوةبسالاوةلءاسلامظنليعفته

؟تاقوزلاةلاعلةيلعفوةرتبملولحداياوءناسنلا

قوقحيياعبةظاتاسراإاميوقتلةصاخةبرادإرطاسموةيتاسسؤموةنوناقةموظنمءاسرإه

؟نامنلا

رودلاويلملايوبتلارودلايبةجوازلاةرولذلات~لاويناوقلافىارينأننب.~

تايهوت

ةرادلاوةموكحللةيسايييياةدارلانملرلابءةينوتكلاةقادلياوةمتينلاةيوكلائدابملاتما~

؟~هات~اذهفتاقداتلاددعتو

ءةدثاسلاةيلبقلاةبقارلالبةبختنلاةماقتلاسلالا.زلمعألعةيثاتقلاوةيدعبلاةبقارلاآتبملمع(~
؟امادتناةتفللنآملتعأنعةيلوؤسمللاملمحت.حمستلقاملكتقعتتلا

تامدلآف)ةيوتللاةرادلا(ةثيدلاتاينقتلا_جامد(بعةيموقعلاةرادلاتثيدتةيتوحست~
؟ةمرادلارطاسلاطيسبتوةيمومعلا



قثاثولاورطاسلانمديدعلاءافلاوتامدلاةيدائملداتماوبعةيمومعلاةيرادلاهبتامدلاديشرت٩
تامدمنللجولوللةيداياوةينمزلاةغلاا́نمللقياب٠ء)ةمارلابةطالاوةيدلاويغ(.تاءارجلاو
؟)...جاوزامدعوةبوزعلاوةقباطلآوةايلاولمعلاونكلاةداهش(.ءةيمومعلا<

؟تاهلمتلاوتايرودلالدبةدوجولايناوقلالمع(بعيناوقلاةيمرهلابتارارق.فةرادلاماتها~

ةياتلاةرادللةماعلاةيشتفلاءةيلاللةماعلاةيشتلا(ةييلادلاةيرادلاةبقارلاتاثيهوتايآرموطت~
ةيلبقلاةماقرلااهفادهأقيقحتلةيرشبلاوةيدالاتانكلانماهنيكتو)ةكممللةماعلاةيقلا~و
؟ةيقاتسلاو

؟اتامدمنةدوجرتادلاةيطافهاتماضروينطاولاتاروصتروطتسايقوجتتثاياعفو~

؟يقفمتلاةايحيستلعابوي٩ةساردلوةيمومعلاتامدلاةدوجذصروسايقنلتايآعفو~

ققعتلابينطاوبللحمسيلعافتنوتلاحقوملعرفوتلابةماتلاوةمنك1اةيمومعلاةرادلامازل(~
؟نوناقلاملاهلفكتلاقتنيلاوزظايلانم

اهدقت.تلاتامدلابةقلقتلاتامولعلاوتايطعمللمظتنلانعتل.ابةماتلاوةيهومعلاةرادلامازل(~
؟يقفتتلاقوقبو

رخباتلاكرادتوناممنلاقوقحةموظنللضفلاذيفنتلادصقةرادلليترلا٠ناتع~تيتحتبحيرستلا~
ف87نمةيوتللاةموكلارشؤمىوتسملعبرفلابيتتت.عهارت(نأثيلااذهفلصالا

؟)20(8ف٠(!0ل(٠2014٠

ةليفلالضفلاتايرالاعجشتوحاصلاجزانتغموقيظتلقي٢وم_داتم!وبعقيظتلاةفاقثرموطت~
؟ةلهاسلازبزعتب<

وأةمزلرلاتارادلاىقتسملعهازسنسومعلايلوؤسلالبقنمباسلاميدقتهفاقث.خيبمرت~
.ةبسالابةيلوؤسلاطريروتندلاأدبلائيفياب.ةماتلا



ييتامدموةاواسلالمدم.3

هثلاثلارصاثعلالعأدلاادهصمل.-

يبييلال~أرلةبواعويذافتلعةيمومعلا.تاسايسلاذيفنننذادعإءانثأصرلاه

لالاءاتن~وأ،قرعلاءنسلا،ةفلا،سنلاببسبزييكاباساسأرملاقلعتيو.سانلا

؟)يورقايرضح(

.اهفاصنلةسكايبايإاهزييكةركتبملئاسوداياوةشاشهوثكثااقطانملةيولولاءاطعإه

ديعثيثف~ينيفرطيبتابطتلافةاواسلانألعراطلااذهفدكاتلاينبنياك

تايصوت

بابشلاوهاسنلاةكراشمزينعتلايعفممدقتنأقبسيتلاتايصوتلابويلذتلاسللاةدي~
نم30لصفلافةهاتلاةيكلالمعتسابةيللاتابانتم~فبرغلاب~ابنامبلاو
ىامنت~حيطتعافنزاوتلاةداعاقةبخانلاةثيهلاحيسوتتايموتلاهذهلمشتو.روتسدلا
ةيليثتاوةيظت~فثاظولال(ءاسيلا٠جولوتايل٢ةيوقتقةيليثتاف،ت٣واغانمصيلتعاو
تبهيبنمءبلليذلاءءاسنلاولامبرلايبةفصانلاأدبمقيقتوبابشلةييايسلا
فلامبرلاوءاسنلا.يبصونلاؤفلتحيبشتانأشنمتاضقمقعنوناقلاصيمنتءىتخأ
́؟́ابظتناوطيشرت́´ءةمانتم~فثاظولاجرلو

ةهدقلاحولابتتتفءاسنلاولامبرلاولاتبرلاوءاسنلايببوانتلالعصيصنتلايليلاحيقي~
تطالاسلامء~أوويتاقلاوتلمتلاسلامءانمأوتاهلاسلامءانمأتآبظتنا-رب
عيئتقللةضالاتطالافءاسنلةيتمنادعاقلاددعةدايزوةةمللابعتقللةعضالا
جولوي.حمستةيلآلعةماتلايملالابةقلعتلا٠ةملثلايناوقلاحراشمفصيمنتلااذكو.يدونلا
؟ةيعاتطاسلالاةساثرلهاسنلا



ىأ́،́يسنلايبةاواسلا́´حقفاوتيابيهاتج_عونلالمعإسايقلةيىتارشؤمةرولب~
؟ةمادتسلاةيلافادهأنمسمالافدهلا

ءاسنللةيعاتج~وةيداتمتم~قوقلاةيلعفاياضتوءاسنلادضفنعلاةرهاظةرامةلاصلعج~
هذهةأرجلةيرورضلاتايللاعفوو،اندلبف~ةيجمي١تس~تاراينلمظاناطيخ٠

.قيملةلباقةيموعتاسايسفتارايلا

تلاةيولاتايقافتلاوةيروتسدلاتايصتقلاحييشتاطنامابسنانمفلعلمعلا~
؟برفلااهطقداص

ذنمتافنعلاءاسنللةبيئومنمضو٦~3-ة3_نوناقفلعصوصنلاةيثالارماولاليعفت~
مدلاوةيثاضقلاةدعاسلاوةيوناقلاةيالانمةفنعلاةأرلاةدانساوةيشلاميدقبخيلبتلاةلهرم
؟ملابفنعلااي~ءاسنلابلمتلاايللةلكولاةيروفلاةيعاتج_وةحصلاتامدلاوسفنلا

ءانلتاهاتق_زبزعتوتادبتسلاءومفلعهليدعتو(03-(3فنعلانوناقةءارقةداي(.~
؟كلامامأةيصقلا٠ةعباتلادهعنتتلاولزانتلالثمتاهارجاحطقلاوباقعلانمتلفلا

.ابةلصلا<قوقلابقةيعاتج_وةيداصق_حفولابتلفطلاجاوزلقيثؤلاطابتقللارظن~
تلفطلاجاوزرابتعاعلفطللضفلاةململاوةبباولاةيانعلايأدبملمع(يروربملانم
ييتتاويومقلاهيفلنادتيةيلوهةمراقبةرهاطلاةلاعمو.زتاوفنعلابوضنهابرن
.ةيلوؤسلافارطلاجيبلمتويعاتج~ونوناقلاويهايبلاوسفنلاو

يعبذهلاويداصتق_جيسنلإف.مباهدلادهتءاسنللتاردقلاةيوقتوليهأتللجماربقس~
قوقعللءاسنلاجولوزينعتلعينبنتةبراقم،ةيوهلاةيمومعلاتاسايسلانسللهرابتع~
؟ةيداصق_

ي١́ء́يسنلايبةاواسلا́´حقفاوتيابيعاتج_حونلالمع(سايقلةيوبتارشؤمةرولب~
.ةمادتسلاةيلافادهأنمسهالافدهلا

نككالفدم.ه



لعجفدنتمتاينطووايلكماعلانأشلايبدتفةبراقم٠اتعالعأدبلااذهسسأتب..هى

فةلراشلابملحمسيعفوفمهلعجو،مهقوتحةفرعمومهفلعنبر»قتاعالاو>ارفلا

.ممتايهفرثؤتتلاتارارتلاوتاسايسلاريوطت

تايموت

حمينطاولاكتهانمللقيابةيمومعلاتامدنلةينمزلاةفلاليلقتورطاسلاطيسبت~
؟ةوشرلاشغلةيعرضولابابسلانمديويفظننلا

كلذلصنافتاهلاوبعغلهثكاةبوعص(رطاسلاليعفتحسوةوشرلانعخلتلاحيبشت~
هرررر

رئخديةرادلافةتعاءنادقفنأالعءينطاولاتايلشوتاللةلاعفلاوةيروفلاةلاعلا~
؟مهرضةلاهفىواعدلاغروةيرادلاتارارقلافنطلانعلنتللينطاولاني٩ه.بببنم

نهمهنيكتوءيقفتتلاتمظتقىوشلميوةلاعموقلتب~ايلوؤتيلاوحايملاديدت~
؟كلذلةيرمةلاتايحادلاوةيدالاتاينكلا

فينطاومللةتعاةداتإحمسياب،أيرادلاتازوابيتلاوت.افلالا.رجزفةمارصلا.داتعا~
ةراولا

فلتنع<نم.منيكتومعلع(دصقينطاولا.حمةيطافتو٠ةيلهاوتةيجين٦تسلةبادلاداتقا~

؟انإضو.اهذيفنتلعرهستقلاقوقلا

لبقنم/دضفنفلالإمتسابةقلعتلاينطاولاثملظتةىوشلفافشلاوآئيقديآجتتلا~
لاتاييهف~ينطإولاةقثروعيثننتوةبسالاأدبملميفتدصتءةيمومعلاهتثاطلنتلا

؟نوناقللةيملاةمبسؤلاماتيمافو«

هل٠حيلالاثهانمفوهتيعفقيقتدتق٠ءهلنيفلالارببزونوناقلاذيفنتمزاصلاونازتللا~
.تاسسؤلاونوناقلاةلودقاقيهليماسإطرشل



ييبلالمندلا.ى

ناسنلاحمانةلعفةيثيبلااياضقلافيفتلاةقبرطييغتةزوضلعةزكذلاهذهدلؤت.٥6

.ىوصقةببلوللبفتك~ةئيفقلاةلأسمحلماعتلالوبقمدعيلذإ،ةيلاو

لببسن~ةئيبفقلاةبوازنهتينأيفبنيلةيئيلاةاأسلاحملماعتلانأيغ

ةيلاقيقعتلايساسأانافروىرخلاقوقلا.زمةدافتسللاطشاهرابتكابكلذك

قوقلانماهرابتكابةيثيبلاقوقطامملمأعتلاىفبنيروظنلااذهنمو.ةمادتسلا

ةيئيلاتانزاوتلافرشابلاهيثأتلارظنهمء(.ه:اا؟هءدهم،؟دةلةناضرعلااةيقفلا

اهسأرلموناسنلأقوقحةيلعفةجردفييلىنتبكحتتيتلا~ادراولاةمادتساو

.ةيعاهتب~وةيداصتق~قوقلا

قطنترشعةعبملااهفادهأنولفقوقلاةيلعفلدلةبملابةدنجلاهذه~أنكن

يسينأينبني،يرخلانامرلال~أنمويغوءتفلالعءاضقلانأاه.افمةركفنم

ونزبزعننتاتوافتلاصيلقننءيلعتلاوةحصلاتامدخزبزعتتايجيتاتساحمواستمىكثب

تايهوت

دييرلايبدتلابقلعتياهف«ودقلاقلاثلاجذولاققتونيستلاب<ةيمومعلاتاسسؤلاوةرادلامازلإ~
ةرانلاكلهتساديشرتوةددبتلاتاقاطلالممتسا(ةمادتلادراولاداتعاوةمادتلاريندرآوملل
ةثليتاتابسرغوأبشلاهايملدبةلاممهايبءارضلاتاهاسلايتسضيوعتقةيمومعلا
؟)فالاخانتلي



ضرفبعةيتيبلاةم~اقيقتفوتيءارجبكمهالهمءهعهمد(ءةعيدؤياثوللاأدبمليعفت~
:ةيداصق_ةطشنلانعةتانلاةتيفدلاتازافلاتااقبالعموبر

اهلادبتساقفأفةيداصق_ةرانلالمعتساوبعةلودلاتإسسؤمفنطنمةيقاطلا..ةع.ابنلاداتعا~
؟ةييرلارةيسمشلالثمةددمبتلاتاقاطلاب

يبدتلىدلاةديعبةيثيتاتس(عفرر)نمزلاكيلورديهلازجعلا(يوينبلاتالاداللابرارقلا~
ونقمرطلافوأةيوا~ةلودكبرفلانلع(مث،ةيبين٦تساوةرآاندراوماهراتتعابةيتايادراولا

؟رحصتلا٠

؟ةيمومعلاتاسسؤيا.لبقنمةمروفهلاةقاطلاوقرولاكلهتساينقت~

لعةدتتاةسدلانعليديكةقاطلاكلمتسافةدصقلاةيديلتعاةمرمعلاةسدنهلاحيجتثت~
؟للاخانلاحةثلتلاويغءجامبزلاوبلصلاوتتهلا

؟فافجلللمترئةيلمهتياتابعرزوأةلايلاهايلابءارضلاهتبطإسلا~تس~

؟راطملاهايميفوتقعيقجتلةركيبمتيلاسأداتقا

ءةيلمةيثيةفاقثقظوةئيفدلاتازاقلاتاعبانمليلقلةينطولاتامبتنلياكلهتسالععيبشتتا~

-ركاررردتلائماينبمالماثن.رابتعاب»~_~~ن.(.1~م.--_»رتنلا.اتمتازيثرحيبثته
.؟تابتنملديحولالميتس_لع.عشلانلتعلايغ٠كلتيم_وةرفولاقطنمنملدب

.لالااذهفيمايلاحجشتوةيسيتتتلحمظنت~

ييتاوفاقلالفدلا~6

،ةم.اشمىرخأبراتفو،برفلافحلملاةبرتزمةملختسلاسوردلالأدحألعل.٥8

نأفاتم~ينبنيهيلعو.تايرلاوقوقطاعفوأبضومكافنوناقلارودةيدودموه

قيقعتلفكينتبيهنكيرووفرمأوهتاسمؤمثادحاوتاعيشتلاويناوقلانس



،هنمةيثكبناوجف،يداعلاودئاسلامقلاداظنأكلذ.ندوشنلاحكصلاوييغتلا

؟يناوقلاوتاسهؤمللةيحلملاةئ<ولاةمواقملعةيبكةزدقبيقناسنلاقوقهميقل

لوحقتاثنلائ~اوفافئلادعبلرابتح~:داعإهزكتلا.ذهحذقثتطئلاادهقم.٥د

أيعانج~أثننناهتناسمؤمؤبككلبسامعأق~بكنلابعكلذوءنوغلاةبمئ

تاسسؤمو،تايعلا،~ازحلا(أيبمايبملاةننتنتاو)...عانتلا،يلا،ةسردلاءةرسلا(

ةفاقتلقطبنتهقطاومىيبكتفأيلاعفزكرودبعلطف~قم)ىرتلاةطاسولا

ةقلعلعابايإسكنينأهنأتنقمقترولااذهلعلاغننت_قإ~تابرلاونوقلا

.ءاضقلاوئملاازكألكلهسبو~ابة(ود(ا

تايموت

ةيلافادهلثلثلاةييمئلاسملايبةثاقلاةيلدلاةقلعلابعويوفتليدبداتعا~

ةيفاقلاوةيلاداعبلايبوء)ييبلاويعاتجلويداصم~ساسلا(ةمادتسلا

فادهأنم(ةفدهلاغولبف~الاةفةلارودلعسللادكؤو.~ةيعادملاو

ءةثادوةنزيمءعيمجللةموتفمةيشبلاتاسسؤلاونلالحبلإيارلاةمادتسلاةيلا

ييبطلاوفإتعاثاتلاةيالدوهلازبزعتددل(وعدتقلاةعبارلاةوتينلاللننمةصاف

؟هيطةظفالاولاعلا

يدامللاويدالا.فاتعاثاتلايعلعةعاقةيفاقثةسايسداتعال(سللاوعدي~

؟ةيمومعلاتاسايملافايساسأاديب٠رابتعاو



نينلايبةاواسلازتتر،ممتاردقةيوقتودارفلايكورقفلاةنكفةفاتعارو_زيت~

.فةلاعبنطلاتاذةطشنلاونةفجتلاتاراهتس~عيبشتللف.نم

ةيلعفززتفةلولاراوهلةديدمبةيماندءال(:ةمالادعباقيومعلالعفلا..ط11
قوتها

تنكاذاو.(9ديفولةماجةباومفةقوبسميغتأيدتلاعلالوذتابلبرفلاشيي.5٩

ىوتسلالعيبلتايعادتة(امله(نوكتسءايقيقحاي٠وجواديدت-ىشتةمالاهذه

لعكلذليوطنيهناف،نهارلاتقولافاهادمديدتنيليعامتعب~وي٠اصتق~

؟ةمزلادعبالىبكاةيجيتاتسلات~وتلاديدتىوتسملعةيبلصون

ديدجبرفمءانلةيقيقحصرفلإ٦9ديفكةمامةطبنزلاتادب.دمةاورطالاليوتنإ.ىة

تل؟داعبلاةددعتلاتايدمتلانمة.افتملاسوردلاصلمنتسا،ةزوفلابو،(وأضتقب.

ةماجههاومهبرتنإفاتع~بيراطلااذهفو.اندلبلعةمالاهذهاضرف

كلعولالايولاجذولاةب.دودحبةقلعتلاتاميغشتالماهسنتفرفانورك

تحبصأعاؤافةمالانإ.ليدبجذوغءانباهللمنمىفوتيتلاةبرظنلاتابراقلا

ةمرفىشتكلذبيولودلل،ىبكاتارايتن~تايولولةيرذجبينزتةداعإىهونت

للفتس_نأين.ةيلالإرظنلاهقبرطفيقيتحتمفيداربلوتثادحلةيميقح

.أملاثلاهثثاصللالع~وثولاىمثثأموثلاهدملىام~



لعزانارلناوةيلاروموهناسنلانألعديلاتلاانوركةمطتايعادتتداعأ.دء

نانلارودهيروملعسماتيلاذإراينلاباددعواشهتميداصق_ولاىوتسم

مفيداربل(لوحتيلليوطاتقوبلطيدقسردلااذهباميتساناكشلوهيف

تاسايسلاتللتخاحيعصتلعرداقوةيداصق_تايرظنلهمبوم٩ةعدلف~ء

ناممنلاقوتحنأتتب٢ةعثالاهذهنأدكؤلانمهناويغءىلاعلاديعملالعةيولا

.تيقحومادتسميوغتلعفرلةيتعتلاةينبلاىشتةيساسلا

ةشاشهلاورتفلاوةيساسلاقوقعللجولولافهتاتوافتلان)ةمالاهذهتنابأدقل.ى3

نكاذإف.ةمالاهباولاتاسسؤمفلتغبةلودلادوهمامأايقيقحاقئاعىستةيعمتج_

هلاهتاءارجإما~فةيلوؤسلاويولاوجنمنلانمىوتسمنعاونابأدقةرافلا

حمستةيداصقاويسوسلامهفورظنكلينطاولانمةساوتاثفنإفءةيعصلائراوطلا

اذهةباومنأوهكلذهينيامن(.بولطلاىشلابتاءارجلاهذهحهبوابتلابمل

غاضولابضونلاوةيلالاوةيعاتج~تاتوافتلاصيلتعاطورثممىقمتاديدتلانمعونلا

اطشبتعيكلذلعلو.~ةشمهلاتاثفللةيفاقلاوةيداصتق_وةيعاتج~

.لبقتسلافتاديدمتلاهذهلثمهباومفىاي~اهطارنانمضلايساسأ

تلاةيلبقتساتاديدتلاةباوملعدعاستلةيدونلالوللانأ(9ديفولةمطترهظأ.54

كتشلايملاةدهوقطنمقفويكنتلابةبلامتحبهأتلاةرشبلاتاعلا~اوتس

تلاةيثيباقاممنلابةطبتلاتاديدهتلجذونيةمالاهذهن(.دودملهيفةتليذلا

.ةدهاولاةلودلالفادةيماتج~هتاقبطلاوتاثفلايبولولايبدودمللةرباعاهنوكيقت

نميرخألشأروهظبئنتقلاةيملعلاتاشؤلانمديدعلارابتع~يعبانذفأاذاو



دعيلنماضتمفاممناحلءابنأيفيكلذنإفءةيديلقتلايغتاديدتلانمحونلااذه

اصموأيرخأتارايللكموأةليدبىرخأتارايخننرايخدرب

نمحونلااذههباولديحولارايلاحبصأهن(لبءانعةجانلاتللتخلل

ىوتسملعوأةدهاولاةلودلالهاديعمحتبتانوكمىوتسملعءاوس،تاديدتلا

.لودلايبتاقلعلا

قوقعللةيماهةلودون~ل

ةباولةيطولاةئنبعتلافةيعأنموليلرودبنيتاسسؤلايغنولعافلاعطفادقل.دد

ةجالاكل:دكؤبو.ةلودلاانمقلطأيتلاتارذابلافمهطارنغال٦اخنم،٠9ديفكةماج

نأة(ودالنكاذإو.ماعلانأشلاريبدتةيلكة>ايقف1-اردقةبوقننةلودلارضحزبزعتلإ

لعتةيتاسمؤموةينوناقتابينزتقفوكلذبينألضفأئانغ،يلعافلاءلؤهلعحغنت

ةيداصتق~مهقوقلينطاولاعججولونمفلميخلاولولالوؤسلايةلودلا

~ؤعرودوهاواسلامدثلعأشملاوأشاثثلاوأعمثح~و

هثماصوث

ةلولال(ةيطرلاةلقدنملاتغ~تقفارقلاتلوحتلاهفونتاميبقيفوثلا~

ىوتسهلعلبسلايبكاصدنياحكاعتلاهيضقياميبو،ةبنمةيبيكتس_

بعلفةلودلارا~ابجوتسيفدهلااذهقيقتن(.ةييامتلانامنلاقوقلجولولا

؟تايرلاوقتقعللةيهاموةنماضلاهقود



ءاهطيملعةلولاحاتفنابحمستةيؤوقفوءةلولاحلصإشرورا~ابسللايمى~

ةيلعفلاةباقرلاىوتسمخرحةازاولابء٧ةحء5_ه<١عءةيجيتاتس(ةلودكاهرودرابتعاب

لطتنآيفنبي.يومعلالعفلافييتلولاويغيطافلالندتلشأفلتكلعةلودلل

ةعيبطنعرظتلا.:فرصبةيمومملاتامدنللينطاولاجولوليهاسلانماضلاةلودلا

؟اهيبدتةمهمل(دنستنأنكيئذلاييتلولايغيطافلا

تاسايسلافر،ماعىشبةيمومملاتاسايسلافةلودلارودةيروملعسللادلئ~

لامفليصلاصاصخ_تاذةهلااهرابتعاب،صامنىيثبةيعاتج~ةيهومعلا

ةشابلةمرورضلاةيدالإويغوةيدالادراولارلةئمبتةلوللنكو.ماعلاحاصلاقيقت

ةم~اوةيطاتيدلاوناممنلاقوقلةيلولاىاعلاماتهاراط(ف،ةياغلاهذهقيقت

.ءديطا

نماضتمولداعتابجماظنرارق(.2

ايساسأ٦فدمىشياينماضننافاممنإؤكئهلعجهاتافينطولايبضلاماظنلاحا٠اصإنإ.ى6

ةلأسلةيرضلاةيهأبايموؤكئصاعلاتوقلاركنلاحبهأدقل.انذلببقوقلاةيلعفلدل

دهعلا،فابلعصوصنلاقوقلان1فنأ،يعولاديازتلإذوعياموهوةيقوقح

فيظوتلعة(ودلالمعتاا:إارذعتمىقيةيفاقثلاوةي>اصتق~وةيعاتج_قوقعلللود(ا

نمضوءةيعاهتب~وةيلالاتاتوافتلاصيلقتلةيرورضلاةيلالادراولاةئبعتلببرضلاماظنلا

.ةيساسلاناسنلاقوقلجولولافةاواسلانمندأدح



دحأةبرضلقوقلادعبلالعجلآوعديناسنلاقوقلنطولاسلمانإفهيلعءانب.وه

شاقنلاىوتصلعلمالاكتللهنماراضعتساو.اندلبفبيضلاحلهلاتازكرم

نموأتايابلالوحةينطولاتارظانلال٩اخنمءاوسببرضلاحلصلالوحيومعلا

نإف،برغلاببرضل!ماظنلاميقتبةقلعتلاةيتاعوفولاريراقتلاوةيملعلاثابلاللخ

.اندلبفقوقحاةيلعفمدلةعفاريبرضلاماطنلالعجلإوعديسللا

تايموت

كلتاهس(ييرضلا_اطنلابةقلعتلاةيروتسدلاتايضقلاليعنيلةمزللايبادتلاذاتا~
ةيغتفيلكيمتفةيبسانتلاونماضتلاوةيثابلاةلادعلاوةمرضلآمام٦ةاواسلابةقلعتلا
~و39نلصفلااملعدكئتلاةيعيبطلاثراوكاوتافلايمةجانلااهابعلاوأ~دلبلا
؟روتسدلانم

فةيعاتج~وةيلالات٢واغلاصيلقل~كاهفيظوتقةييرنيلاتاءافعلاةسايسةنلقع~~
؟~اوفادتأتاذوةمجينم،هيقوتيهتياييايسراط(

تإذهمدةحديءءآلءد٧هنكهملف،ظ«ثارضلالوحةينطولا.تظانلنا٠تايهنت<ييعنت~
؟ةهة9<ةنستاينصلابةدقعلاةلتمبلا

للثأفلتنعةناوليربنلالالافتامولعلالعل~اقللعفلا٠زتمضل«
ةينايملعتوفتتلاوءنوباقلةيفانلاهتتابرملا~.يماهيغوييموضلاشغلاو.بشلا
؟ت٣وآنلاحيعصتوحيزوتلإةدط(ةسايسلدلياهفيلوتنكيةيبعةيايهدراومةلو!ا

<؟يمضلا.لايلافباقعلانم.تلفلاةمرالةيرضلاميارلانبناق.قيببتو.لتييت~

؟ةمرضليغاتج~.نولاةموازنمةصظوينطولارابلاماطنللمنميتميقتب.-ايقلا~

نزاوتلاقتيابةيثالادراولارابتع_يعب٠تميايتاهلايبنماضلاماينثةآشر(~
؟تاهجلمظنلإنوناقلاوروتسدلا٠دديامقفولالانماتنعاو



فييللعلمقلاةرورفحمءاسنلادضييتلعيوطنتتلا.ةيثابلاهتياضقلاكءاغلإ~
؟برفلاملعحتوتلاةيلودل(تادهاعلاوتايقافتلاحبثارضلاةنودم

ماتهارال(ف٠ءوؤلالعةيرني<نسوبعةمرضلليعاتب_وينماضلادتبلاسيرك~

.روتسدلانم~لمغلاحوروصنلاقبطدلبلاةيفتفيلكلمتفةييساتلاأدبم

نماضتلاداصتق~وعئهمبوتلاسيركت.7
قراوفلاةدحنمليلقتلاورتفلاةبرالينماضتلالمعلافيظوتلابفةمرتبرغلاكئردقل.ى8

يغحبصأءاهققحتلاةيبلاتازان~لرو،~اينماضتلاجذولانأيغ.ةيعاتج~

.تاتوافتلاصيلقتورقفلاهبراملامفةديازقلاتايجالاهبكئوملعردإق

:يتيساسأسفتطتننمناعب.اندلبفدتتانمانمتلاج.ولانأةسرملائميبتبو.دد

يولاجذولااهزنيتلاحزوتلافتللتخ~حيعصتلةيدعبةمراقملعموقيهنأه

؟دتعلا

مهعدوءارقفلافادتساللمنمتفلاةبراعفتمتءدلاةيماملاتايكلانإ٠

رشابمةمبيتنىوسحقاولافتسيلةرغثلاهذهن(.هناذدهفرتفلافدتستاع~

.~اينماضتلاجذولةيدعبلاةبراقملليألولاتفثلل

تايموت

.لامحثثرامثلاؤوثلىطولاسلارإث،ؤؤملاألعثلد

داصق_فادهأتايولوابيترتةداع(نمضيابةمرشبلا٠ةيلاةمدمنفيداصق~ولالعي~
؟هلىوصقةيولوآويداصق_ولاشابمافدهنينطاولاةيهافرلعجوبعئتطولا



طارن_ن١كشلذاءىطءءهعفه<لعهده_هنطولاددمق_فةيثذلاةردابلاقزعت~
رارغلعءبرفملىبكاتارايتخ~لقتاهداعبأفلتخبةلوعلاتايمانهمفدلبللىاي_
لاندلبهتدتايذلاهمبوتلااذهنآرن.يلايلاةاصقلابيبكدهلاةطيتتمءلاعلالودفلتن
داصق_~ىدلاةديعبةينطوةيجيتاتساراط(فتذلالعداتع_شماهحيسوتنمغي
؟لبقتلاف~آتامزلاوتابلتعلانههتيمحوقطولا

تايلآداي(لعلمعلابعةييآلاواةيعاتج_تاتوافلاصيلقلةعفاكينماضلاداصق_داتعا~
لعزكتمةيمومتاسايسرأط(فهماذدهفرقفلاهفدتستتلبءاوتفلا_هفادتسابينممل
؟نماضلاةركف

1:سس_رلت

نماضتلازنعتوتاتوافلاصيلقتلةعفاك<يومعلاقفرلا.4
طارن~لعتانيناثاةيادبذنمبرفلااهجنتلاةيداصتق~تاحلصلاتدهاسدقل.6٩

داصتق~ررتةيلهنأين.ةيلاعلاةيداصتق~ةموظنلافنطولاداصتقللسلسلا

لخدتلالعةلودلاةردقىوتسملعةماخةيبلستاسفانموظتلنكانطولا

يذلا،لايبللايداصتق~جذولييبطلاروطتلااهزنيتلاءريزوتلاتل٩اتخاحيعمتل



ةلودلاعهارتنإفءولابمنيستلعدعاسورك~وعادبلافةرلاةزدابملةزينك

ف~تايكادتهلتنك،صاوخيلمافلإكلذضيوفنن،تامدنللمدقكاهرودنع

ةيعاتج_تاتواغتلاةدجدعاصتفةيسيئرلابابسلادحأهرأبتعانكبو،يعاتج_لالا<

؟ةيلالاو

طقفسيلءةلودلافثاظونلوحتلااذهلتايطتلاحوأدحأماعلاقفرلاةيذأركثتو.6٦

راودأحبارتنألوقلانلبرفلافو.يلاعلا~العاضيألبنطولاديملالع

ةمماخ،ةيعاهتب_ةشاشهلاورتغلاةزثادحاستاناشابوايسيثراببسبتعييومعلاقفرلا

نماولاايفأجليتلاىرخلاتاعطقلالإةفاهإ،ملعتلاوةعصلايقفربرملاقلعتيانص

؟ةيمومعلاقفارلاتامدخلإقفنزلا

اهرودفضتو،ةيمومعلاقفارلاةعانوةيلعأفنمدتتلاتايلشلا٥أصيخلتنلو.8ء

:لياهيف،ةيساسلانامنلاقوقطجولولتاونقل

؟أمصلاوملتتلااهسأرلعوةيعاتج_ثهومعلاقفارملهدوصرلالالاثاداثع~فضه

؟ىعصلاو~اييفرعلافةبيلاةتالاث٣وافثلا٥

اصاصخناناعيأمصلاوملعثاىثفرملعباعءةترشبلادراولايبدتلابفةييلثللتخاه

؟ثاونسذنمأمرشبلادراولاىوثسملعايونب



ىشبأمعاثج~أممومعلائفارلاوم8بمثبؤادلاوبدتوهم~ءىوثصلعثابوعهه

ماثولاكلذلعرشؤثملداسفلاهوهاظ،لاممنثساساسأكذمرطشو.صاف

؟ماعلائفولاوؤفرلاانطاولانبهثعلاحباوثوءهصرلاثاثاصحلاو

نوكنأضوعهثمازامثمال(انامحأأممومعلائفارلااعدثثىلاثامدلانمدمدعلالوم~

.نثفرمللاثوثح

ةيمومعلاقفارلاعلطفانودلوتتلاتاقوعلاوىشلادادعتلةزكذلاهذهلامعتب.(.63

ةرولذلاتايلشلانأوين.ناسنلاقوقلةيادوةلماشةيغتقيقتفاهرودببرغلاف

ةشاشهلاورقفلاةبرابةسايسزثكردحأيومعلاقفرلالعجلإةمللاةجالايبتهلعأ

هنمايمو،ناسنلاقوقلنطولاسللانإف،ةيافلاهذهخولو.ديذلايولامذولاف

يئلطلارودلانعتنابأتلاو،٦9ديفولةماجعيطاعتلاةبرتنمةدافتس~ةيهأب

ءةمالاتايمادتءاوتحافصاخىسبةيعاهتب~قفارلاوءماعىنثبأيمومعلاقفارمل

ةيساسأتاونقكاهلرابتع~ةداعاوةيمومعلاقفارمللجعتسموتيقححلمحإلإوعدي

.ثاثؤاثثااصلثثؤؤوثعللحولولل

تايصوت

ةمدقلاتامدلا،~لعىات(سفاهلنوكيسةيمومعلاقفارلافناممنلاقتقحةراقمداتعا~
لعسماتتتلاوةبانلآلضفلاتايرملاضعب.راطلااذهفسانثتس~نكعى.يقفمتملل

؟ةماركاوءةاواسلاءماته_ءةهازنلا:يقةعبرأئداتببعيومعلاقفرملتوقلادعبلاسرك

قفرلافقعلللعفلاسيركتلابعماعلاقفرتااةوادلايبوقفتلاانطاولايبةتلاءابةداع(~
ملعتلاوةمصلاياطقنمكفماعلاقيرلافقلالعرهصلابسللاددشيو.ماعلا
؟اهعاونأاىلتاتوظكاقمعتتلاةشامثملاوشيمهتلاوءاصقلارهاوظيقيثؤلاببسلامقطاتيتل



قفارلافلتنيبةيثاتعلاىوتيسربزعتلمبأنقتاءارج(نممزلياامذات.ابسللابى~
؟ينظاوملةبولاتامدلاديرتلاتلابوءدهلاولالاوتقولاحر.فرودنمكلذلالءةيمومعلا

ةمامبةباومفورفل_~اهنعنابأوينلاىاب~نهاضلاخانمراثتسال(سللاوعدي~
قيقعتلو.ةيلالاوةيعاتبب_ت٢واغلاصيلتعةله~ةيموعةمتايسنمإضلالعجوبعايورك
؟تاتوافتلاةباومةيشبع2٩30-2020ةمداقلاةمرشعلالعجل(وعديسللانإففدهلااذه

هانفةيلالارةيعاتمب~قرارفلاصيلقتجمانربةبرتراثتسالإسللارعديوالملااذيف~
؟ةمداقلاةيرشعلاتاونسراديليدتيةيعاتج_وةيلالاتاتواغاصيلتيللماشنطو~

طيسبتبةقلعتلابناولافةصامنةيهويعلإقفارلاةم~.حلنم(رإسمحرتتل(ريللا.وعدي~
يبدتورارتلاةعانهةنلقعوديشرتوءينطاولالاتيتساطوشنيستوءرطاسياوتاءارجليا
.ةلءاسلاوةيفافشلامقززعتلةيوتك~ةقادلاشروزإن(٠ةيتوحستوء٠ةيشبلاوةيلالادراولا
يبدتقايسفترهظاتلاةيبكايمونلاللفتساةرووفلعراطلااذهفسللادلؤو
نمةيمعتسمودتتتنكتلا٠تلشلانمديدعيالهةيك(ترهظآتلاوءة9ديفوكيةمزأ
.لبق

ةيساسلاناممنلاقوقلءوجلابلاطوزمرجاهكاجولونمف.5
حيطاعتكافايمونلوتءوجلاوةزجهلااياضقحيطاعتلالابفةيبرفلاةبرجتاتش.64

2٥(4ةنستدلاتلاءوجلاوةزجهلةينطولاةيجيتاتس~تنكمدقو.نيرجاهلاقوقح
ايقبرفإنميمذاقلاءوجللابلاطونيرجاهلانمةعساوتائفشيعطورشيسنم
يتلعمظنتللخنمساسلابكلذلتو.طسولاقشلالوذضعبوءارحصلابونج
ةيعاتج~قوقلاضعبلمهولوطوشيستلاتلابوةينوناقلامهعافوأةب.بستل
ةيجيتاتس~هذهتهاسدقو.ةحصلاوولعتلاتامدنقلعتيايفةصاخ،ةيذاصتق~و
روبلدلبئمبرغملللوعتلااضرميحبهأتلاتايدحتلانمدب.دعلاةهاومفةديدلا
لابفةدب.دلاةيرفلاةسايسلاهذهنأاك.نبرجاهلانمةيبلتاعوبرارتتسلد1لا



تلاةيديلتتلايغتاديدنةادحأاعرابتعاب،ةيماظنلايغةبهلالببتئمتنكمةرجهلا
.برغلا~افنبرجاهلاءلؤهجامدلةقيقحةمرفلإلاعلالوداهلاوتتعبهأ

مهقوقحلإبناجلاجولوززعتلإةفدئاتاءارجلاويبادتلادصرسللالصاودقو.6ى
لإء20(9ةنسردابو.ةيوهلاونغشلاوةحصلاوملعتلافقلاامممةصافةيساسلا
كلذوةيبتلافقلالإلامغلاجوئولازبزعتتأيئذيفنتلدفدبتارواشمقلطإ
لعهنأسللالجسيو.يثبللانوؤشلةدحتلا.للةيماسلاةيفوفلاةيلثعحمةكئينب
لهنألإ،ةيعصلاتامدلالإبناجلاجولوليهستةذختلاةيثارجلايبادتلانملرلا
ماطنلا~اوينذلاتايدح7ابطبنزموهامامذقلااذهةينقيتتابوصلاضعبلارت
لجأنم20٦5ةنسةعقولاةيقافتلانأسللارابمك.ماعىشببرفلايحدملا
ىشبةلغمين~٧كةيبطلاةدماسلاماظنلداعت~ةيطغتنمبناجلاةدافتسا
.سوملم

ثاصوث
دكؤيءةيساسلاقوقلانمنيرجاهملةيلغلاةدافتس~نودلوتتلاتاقيعلازواجتل

.اندا؟فةديدلاوبولاةيجيتاتس~فرابتع~يعبةثفلاهذهقوقحذخأةزورفلعسللا
:ليابسللا~ويىهرفلااذهلو

ءةرجهلابوةيرفلاةكملاببناهلاةماق_ولوخدبقلعتلا(7.72ةونوناقلاحوشمداتتابحيستلا~
عجقوتحةيالةيلودلاةيقافتلافلعرميوصنلاةيساسلامهقوقبندباهلاحتنضياب
يلاعل-قافتلافةنمضلائدابلاوةيروتسدلاتايضقلاةاعاريحءمرسأدارفااونمجاهلآلماعلا
؟ةيماطنلاوةمظنلاوةنقلاةرجقلالميأنم

ةدلال~بنامبلابظظح_اهفمتيقيائكلارقمددييذلا~ا٠٠٠صيلارادصإعيرستلا~
نوناقلانم_ةدالافكلذدروملءكلذللوعدتةمللاةرورنملاتنكاذ(متردافلةيزللا

؟ةعورشلاويغةرجهلابوةمونلاةكملاببنامبلاةمآقاولوخدبقلعتلتا03.02



ةيحصلاتامدلاللجولول_فقلاحضراعتتتلاتتاسرممللدهعفولةمزللايبادتلاذاتا~
؟ةيحصلافيلكاخدمدعةلاهفتئ8ولاةرداصملثمءةدلولاةيابأدبمو

لعفلافاتع_نضيابء~طوشوءوجللابقلعتلاك.(7اترنوناقلاعوشمداتعابحستا~
.يئجللانأشبلاعلاقاثيلافةنمنيتلا٠ئدابلاوةيروتسدلاتايضقلاةاعارمحءيبلةيضوب

قلعتيامدنعتليلارمدقتشماهصيلتمقءوجللابلاط~ةيسقلاةداعلامدعأدبم-م:اته.ازنعت٩
.يئج~وقوقحتنميابمتداعلتاراتبرملا


