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يماسلايكلملافوطنملا

لاىعرداقريغ،مويلإحبصأينطولايومنتلاجدومنلانأىلا،لماعلإهبدهشي،اسوملمامدقتققحدقبرغملاناكإذإ...́´
تاتوافتلانموتائفلإنيبقراوفلانمدحلاىعرداقريغو،نينطإومللةديازتملاتايجاحلاو،ةحلملابلاطمللةباجتس
تائيهلاوتاسسؤملافلتخمو،ناملربلاوةموكحلاوعدن،ددصلااذهيفو،ةيعامتجلااةلادعلاقيقحتىلعو،ةيلاجملا
دلبلااهفرعتيتلاتاروطتلاةبكاومليومنتلاانجذومنيفرظنلاةداعل،هصاصتخإلاجميفلك،ةينعملا
ءاضعأمامأ،رملمربوتكألرةعمجلاموي،هثاهرصن،سداسلادمحمكلملاهاقلأيذلايماسلاباطخلانمفطتفم
ةرشاعلاةيعيرشتلاةيلولانمةيناثلاةيعيرشتلاةنسلانمىلولاةرودلاحاتتفلهتللجسؤرتةبسانمب،ناملربلايسلجم

،ديدجلايومنتلاجدومنلابلصيفبابشلااياضقعضوةرورضىلع،ناملربلاحاتتفإباطخيف،تدكأنأقبسدقلرر~اا
مايقلاباشنمبلطننأنكميلفهلاوحءضوهنلللبسلاعجنأيفريكفتلإو،بابشللةجدنمةيجيتارتسإدادعلتوعدو
ةحصلاولغشلاوميلعتلايفةسوملمءايشأهلمدقننأانيلع.كلذلةمزلاتلهؤملاوصرفلانمهنيكمتنودهبجاوبوهرودب

لبقتسملايفلملاةقثلابابهمامأحتفننأبجي،ءيشكللبقنكلو.كلذريغو

ةسماخلاىركذلاةبمانمبةملاىلإههجويذلاهناهرصن؟سداسلادمحمكلملاةللجلابحاصليماسلاباطخلانمفطتفم
ررلرتشغر~نينثلإمويبعشلاوكلملاةروثلنيتسلاو



ةيمكلاةيبعشلاةكرحلابزحبراجتىلعازاكترإو،ديدجيومنتجدومنةرولبلدلبلالهاعءادنلةباجتسإ
دامتعامت،هناربخوهرطأبةناعتسإو،ماعلانأشلاريبدتيفوتاسسنملاةلودءانبيفماهسلاربعةيعونلاو
ليكشتنعلضف،هتاسسنملخادشاقنلاوثحابتلاوتاءاقلةدعميظنتللخنم،هعجانةيكراشتةبراقم
دادعإىفهنمةمهاسمك،ةيبعشلاةكرحلللماكتمولماشروظنمةرولبوةسارداهيلإدهعةصاخةنجل

ةيلبقتسملاوةهارلاتاريغتلاوتايدحتلاعمىشامتيينطويومنتجذومندامتعإو

ةكرحلابزحروظنمنم،ديدجلايومنتلاجدومنلاةغيصةرولبدنتست،لمعلااذهتاددحمثيحنمف
اهمهأةيساسأتايعجرمىلإ،ةيبعشلا
ريفوتوتاسسنملاوقحلاةلودءانبليتاسسنملاويسايسلاراطلاددحتيتلاةيروتسدلاتايضتقملا.م

ةيرحكيبرغملاداصتقلليعامتجلايلاربيللاهجوتلابةتلعتملاسملااذكوةيعامتحلاةلادعلا
ةمداقلالايجلاقوقحىلعظافحلاوةيعامتجلاةلادعلازيزعتعمرحلاسانتلاوةلواقملاوةردابملا

يومنتلاجذومنللةيساسلافادهلأحضوتوةيجيتارتسلاتاهجوتلامسرتيتلاةيماسلاةيكلملابطخلاو
تانيهلاوتاسسنملافلتخمو،ناملربلاوةموكحلاهتللجةوعدبقلعتملايكلملاباطخلاةصاخءديدجلا
ةبسانمبيكلملاباطخلااذكو،)ومومربوتكأووةعمجلا(يومنتلاانجدومنيفرظنلاةداعلةينعملا
ءانبصوصخلاىلعمهتةيجيتارتسإتاهيجوتولناسربءاجيذلا،ووووةنسلشرعلاديعلووىركذلا
ديدجيعامتجإجذومن

ةطبترملاةحضاولاهتيعجرملةددحملاةيبعشلاةكرحلابزحليساسلاماظنلاوةيسايسلاةيضرلاو
ةثادحلاوةيطارقميدلاوددعتلاهزيميتاسسنملابرغمءانبىلاةيمارلاهفادهأوةيبرغملاةملارودجب
،تابستكملانصحيديدجيومنتجذومنةرولبيفماهسلاصوصخلاىلعركذنفادهلاهذهنيبنم
نمدحللةيجيتارتسإو،ةلكيهمةيداصتقإةسايمربع،ثيدحتلاوةنرصعلاقافآىلعدلبلاحاتفنإززعيو
ةيعامتجلاوةيلاجملاقراوفلا

27((روثسددادعإوىروتسدلاليدعثلاراطإيفةدعملاةيبعشلاةكرحلابزحهركذم.و

ةمدقتملاةيوهجلابةصاخلاتاحرتقملابةقلعتملاةيبعشلاةكرحلابزحةركذمو

ةيسايسلاهداعبألكيفءناكملاونامزلايفعمتجمللروصتةباثمبيومنتلاجذومنلارابتعإنماقلطنإو
تايللاديدحتوةيمومعلاتاسايسلاعضوليعجرمراطإكو،ةينيبلاوةيفاقثلاوةيعامتجلاوةيداصتقلاو
ىلع،لداعومادتسموجمدنمديدجيومنتجذومنلديدجروصتءانبمتدقف،يومنتلاجذومنلاةبكاومولينتل
يتلاةيعامتجلاوةيداصتقلاوةيسايسلاتارايخلاوتاهجوتلاروصقوةوقنماكممييقتودصرساسأ
جناتنةساردللخنموءةهجنم،)يداعتسلاليلحتلا(يضاملانرقلاتاينيتسذنمبرغملااهدمتعإ
نمء)ينارقتسلاليلحتلا(ءةيلودلاوةينطولاتاسسنملاوتانيهلافرطنمةزجنملاةيلبقتسملاتاساردلا

ىرخأةهج



ذخ~ثيح،يساسلاهروحميفنطاوملاعضيلماكتموجمدنميومنتجذومنءانبيفروصتلااذهلثمتيو
ةنزاوملانامضىلإفدهيو،ينطولايداصتقلاجيسنلاهبلطتيامويعامتجلاويسايسلايبرغملاعقاولاب
ةيعامتجلاةيمنتلاتايجاحوةيداصتقلاةيمنتلانيب

يلاثلاكيهف،هبعشلاهكرحلاهمدقثىذلادمدجلاىومنثلاجذومنللأساسلامئاعدلاامأ

ةيمنتلابلقيفةيحصلاتامدخلاونموكلاوةيبرتلاعضوللخنمىرشبلادروملاهميلنمعفرلا.(
،ةلماشلا

اذكو،تاسسنملاودارفلانيبةقثلاعرزوةعامتجلاتاهلعلاهيوقتربعيعامتجلالامسأرلازيزعم.2
،يعامجلالمعلاعيجشتفدهبهنطاوملاسحةيهرموهيكولسلاميقلاخسرت

تانفلابمامهلابوءاسنلاوبابشللنيكملاىيقحبهليفك،ةعامتجلاهلادعلاتايلآوتاسايسءاسرإ3
،عمجملاتانفنيبوراوفلانمدحلاهيغب،ىرقلاوندملايفهشهلا

ساسأىلعو،همدقتملاةموهجلالسلسملامكتسإراطإيف،ةلاجملاهلادعلاتالآوتاسايسءاسرإ٩
،ةنعملاةهجلاتلهنمودراوملعجنلالامعتسلاربعجانلاعيجشمىنعمب،ةهجلكلهيبسنلاتازيملا
،ةحلف،هيعانص(رشعىنثلاتاهجلاتاموقموتايصوصخيعارمديدجىومنمجذومنءانبيلالابو
،)...،ةفاقثواهيحايس
يعارمةمنكموةنيرجهيمومعتاسايسىلعموقمةديدجةمورةرولبب،ىورقلالاجملاعمةحلاصملاى
لهسموىويحلالاجملااذهيفهيمومعلا~امدخلانيسحموةموقىلعو،ةيورقلاهنكاسلاتاصوصخ
هيورقلاقطانملالكهنكاسهنميناعتىذلازجعلارهاظمكاردسإلجأنم،صاخلارامثتسلامعدو
ديعصلاىلعنملاورارقسللبطقكهقادصمخيسرتويلودلاويميلقلابرغملاعقومتززعت.6
يملاعلا

ةيضرعلاتاءارجلاوريبادتلانمةعومجمليعفتودامتعإبنيهرىقبيدوشنملايومنتلاجذومنلاحاجننإ
صوصخلاىلعاهنمركذن

٠ديدجلايومنتلاجذومنلاراطإيفتايلاكشلاةجلاعموةبكاومليتاسسنملاويسايسلاحلصلاه
؟ةعجانلاوةلاعفلاةرادلاوةديجلاةماكحلادعاوقليعفتودامتعإه
دراوملاوةلهنملاةيرشبلاتاءافكلاوتاصاصتخلالقنوةمدقتملاةيوهجلاليزنتعيرستةرورضه

؟ةيفاكلاةيلاملا
؟هقيبطتتايلآديدحتويرادلازكرمتللاماظنجارخإىلعلمعلاه
راطإيفةحرتقملاعيراشملاوجماربلازاجنل؟صاخلاعاطقلاوماعلاعاطقلانيبةكارشلامعده

ديدجلايومنتلاجذومنلا



ةيعشلاةكرحلاروظنمنمديدجلايومنتلاجذومنللينايبلامسرلا

يطارقوميدلارايتخلا،ةيروتسدلاةيكلملا،ةينطولاةدحولا،ملسلا.ةيبرغملاةمطلةخسارلاتباوثلا



يبرغملايومننلاراممملالوحزكرممييقت-أ

تاططخملانمةيادب،يضاملانرقلاتانيتسذنميبرغملايومنتلاراسملانأةيبعشلاةكرحلابزحربتعي
ارورم،ىربكلاشارولاو)ةحلفلاوةعانصلاوةحايسلا(ةيعاطقلاتاططخملاىلإ)ةيثكثلاوةيسامخلا(ةيومنتلا
ةيعامتجلاوةيداصتقلاوةيسايسلاتاهاركلاوفورظلااهتلمأتاقافخإوتاحاجنفرع،يلكيهلاميوقتلاجمانربب
قراوفوبلتتموايبسنفيعضيداصتقإومناهنعجتن،نمزلانمةبقحلكتمصبيتلاةيجراخلاوةيلخادلا
انتارايتخايفرظنلاةداعإ،يماسلايكلملاباطخلايفءاجامكو،انيلعمتحياممةيلاجموةيونفوةيعامتجإ

ةلماشلاةيمنتلابةطبترملاةيجيترتسلاانتاهجوتو

نيمثتلةقباسلاجماربلاوتاططخملامييقتوةساردبنيهرىقبيحجانومادتسميومنتجذومنءانبنإ
ىرخأةهجنمتللتخلاكرادتوءاطخلانمةدافتسللو٠ةهجنمةحجانلاتازاجنلاوتابستكملا

ةيقيقحتابستكم.(

دسجملايطارقممدلاروطلاللخنمصوصخلاهجوىلعىلجميبرغملايومنتلاراسملليباجيلاميقتلا
تلوحمبرغملافرع٠يداصتقلاديعصلاىلعو.ةمدقملاةموهجلالسلسميفعورشلاو27١١روتسديف
تمه،ىدملاهليوطوةطسومهحومطلاةيعاطقلاتايجيتارسلاوتاططخملالضفبةقيمعةيعامتجإوهيداصتقإ
نمديدعلازاجنإوريوطتىلإهفاضلاب.صوصخلاىلعتاقاطلاويرحبلاديصلاوهحلفلاوةعانصلاوةحايسلا
نمبرغملانكميذلاىداصتقلاحاتفنلانعلضف٠طسوتملاةجنطءانيمورايسلاقرطلاليبقنمةيتحلاتاينبلا
ةعومجمعمرحلالدابتلاتايقافتإوةكارشلاتايقافتإنمهلمجىلععيهوتلاو٠يملاعلاداصتقلايفهتناكمخيسرت
)،اقيرفإ٠هيبرعلالودلا٠اكيرمأ،ابروأ(لودلانم

نم،ةريخلاتاونسلاللخايبسنتنسحتنطاوملاةيعضونأحايترإبلجسن٠يعامتجلاىوتسملاىلعامأ
قلطإربتعيو.مومعلاىلعرقفلالدعمصلقتوةيبرغملارسلانمماهددعليشيعملاىوتسملاعافترإللخ
برغملااهيفطرخنإيتلاةيباجيلاوةريبكلاةيعامتجلاتاحلصلانمةيرشبلاةيمنتللةينطولاةردابملا

ةدعتذخثإ،ةيعامثجلاؤراوفلاةرهاظةهجاوملو،ةيرشبلاةيمنتللةينطولاةردابملاتادوهجمعمةازاوم
نمديزملاوةيساسلاكلهتسلاداومنعايجيردتمعدلاعفركةصاقملاقودنصحلصإلجأنمةلصاوتمريبادت
يعامتجلاكسامتلامعدقيدانصوةيعامتجلاةيمنتلاجماربوتاسايسليومتىلإةلودلادوهجهيجوت

يفصوصخلابو،ةيمومعلاةيعاطقلاتاططخملافلتخمتمهاسدقف،يورقلالاجملاةيمنتصخياميفو
ىلإجولولاصخلابويورقلاملاعلايفةيساسلاتاينبلاريوطتيفسوملمنسحتقيقحتيف،نيريخلانيدقعلا
ةيقرطلاةكبشلابةنكاسلاطبروءابرهكلانمةدافتسلاوبورشلاءاملاىلإجولولاك،ةيساسلاةيمومعلاتامدخلا

ا.ذاااطا´ةيعامتحلاةيداصتقلاتا١٠اااةعجشملا.´اتنلااام
اتلابلغشتلاتلدعما´ا،́ااىااالماقاشلاااماا٠أباااننألا،احلا

اهجبابشللااةسقحلاةعامتجلاةمامحلاا´´ا



لحضاوصنافن.2

هناعميلاهعامجلاوهداصهلازجعلاتلاحنإف،ةيعامجإوهمداصقإتابسكمنمققحمامممغرلاب
ةرداصلاتاساردلاوريراقتلالجفةمومنتلاةموظنملايفيسينرلاسباهلاحبصأهبرغملاوطانملاورسلانمددع
يقرفلاكنبلا،ىلودلاكنبلا(هلودوأ)،ططخللهماسلاهيبودنملا،برغملاكنب(هنطوتاسسنمنع
ردامريغوهاوهلكذفنسإيبرغملاىومنلاراسملانأىلعدكنت،يماسلاباطخلايفءاجاموفوو،)،هيمنلل

هيعامجلاةلادعلاوتحميفمهاسمليلالابوهنكاسللهدمازملاتايجاحلاوةحلملابلاطمللهباجسلاىلع
ةلاجملاو

يلخادلاجمانلليباجملاويبسنلاروطلامغرهنأ،يداصهلاومنلاىوسمىلعدكنملانم،دصلااذهيف
ددعلهبسنلابيعامجلاهافرلالدعمىلعسوملميباجمإرثأىألجسممل،نرقلااذهنملولادقعلايفةصاخماخلا
بلقمنعلضف،ةورثلاعمزومهداعإماظنفعضةجينهورثللربكزكرمىلااذهىزعمو.ةبرغملارسلانمريبك
تاساسجهنمغر،راطملابناهمرلافلموطلاىدملايلعهيجاتنلايندموهرخلاتاونسلايفداصملاومنبسن
راعسأبو،يبورولاداحملالودعمةصاخةيلودلاةفرظلابو،ينطولاداصقلاىلعهحلفلارثأتنمدحلا
ينطولاجاتنلاهموظنملةسنرلاوناوعلانولكش،هلودلاقوسلايفتاقورحملا

نمددعربكأباعيتسإىلعةرداقريغاهنأرابتعاىلعةيفاكلالغشلاصرفرفوتلةيجاتنلاةموظنملاف
يلماحفوفصيفاصوصخةلاطبلاجتنتيلاتلابو،ةنسلكلغشلاقوسنولخدينيذلالمعلانسيفناكسلا
تاداهشلا

هيومنتلاهموظنملايفءادوسلاطقنلانلكشيلازلةيحصلاتامدخلاوميلعلاف،يعامتجلاىوسملاىلعامأ
نيسحتويسردملاردهلاهبراحملةدوصرملاهمخضلاةيلاملاتادامعلامغرهنإف،ميلعتلاصخياميفبرغملاب
ةلجسملابسنلاىلإرظنلابةيضرمنكتملجناتنلانألإ،ذيملتلليميلعتلاءادلا

ام(يوناثلاميلعتلايفيسردملاردهلا،)27١ليف؟~و3ابيرقت(يدادعلاملعتلايفذيملتلاعاطقنإه
)27١9يف؟~و١لبراقي

ظفحلاىلعدمتعتلازتل،سيردلاةيجهنموامونسسردمفلأ37وحنبردقفصاصخلاامأه
نيملعملاىدللقعلالامعإوفاشكلاىلعاهدامتعانمرثكأ،ةطلسلاسيركتوراركتلاو

ىوتسمىلعبرغمللريبكرخأتىلإ٠يحصلالاجملايفريراقتوتايطعمريشت٠ةيحصلاتامدخللةبسنلاب
هينطاوملاهمدقييتلا٠ةيحصلاةمدخلا

،)ةمسنفلألكلابيبط(سنوتيفنيحيف٠)بيبطلكلنطاوميفلأ(بيبطلكلىضرملاددعلدعمه
)نطاوم_7لكلابيبط(اينابسإ

زكرمدجويهنأثيح.تايفشتسملاىوتسمىلعةيحصلارداوكلاوةيبطلاةزهجلايفديدشصقنه
نطاومفللريرسنملقأويبرغمفلأ42لكلطقفدحاويحص

ةينانلاقطانملابنوتوميبرغملابعضرلالافطلاتايفونم٥~و75ه



فرطنمةلوذبملادوهجلاو٠ةهجنمةيعيبطتاريفوةيرشبةورثدوجومغرو،يورقلاملاعلاصخياميفو
فلختلانميناعييورقلالاجملالازام،ىرخأةهجنمنيلخدتملانيلعافلافلتخمويندملاعمتجملاوةلودلا

ىلجتيوةينانلاوةيلبجلاقطانملايفرثكأةدحبو،ةيرزمةيداصتقإوةيعامتجإةيعضويفهتنكاممبلغأطبختتثيح
يفةلتاقلاةلزعلانمدحلاوراقلالخدلافعضو٠ةيساسلاةيمومعلاةيعامتحلاتامدخلاةلقيفصاصخلاوزجعلا
ءاتشلالصف

ةماكحاذكو،ةعبتملاةيمومعلاتاسايسلاةعاجنوةيلاعفيورتلاملاعلايفةتلقملاةيعضولاهذهلءاستدقو
امالانمويىلإوةزجنملاوأةجمربملاعيراشملاوجماربلاساجتوتاططخملاةيناقتلإوةبختنملاساجملاوةلودلا

،ميلعتلا(ةيساسلاةيعامتجلاتامدخلايفريبكصاصخوةدعصقاوننموكشيراود77737يلاوحلاز
)خلإ،ةيورقلاقرطلا،قنللانكسلا،ءابرهكلا،ةحصلا

ةظحللاىتحلحنودلازليورقلالاجملايفزجعلااذهتايلجتضعبف
يفبرغملاءارقفنم٩/و97دجويثيح،ةيلبجلاقطانملاويورقلاملاعلابةقيصلةرهاظرقفلاه

،يورقلالاجملا
،يورقلالاجملانونكسيةشاشهلاةيعضويفةبراغملاعومجمنم٩/ور_ه
نأامكراغصلانيحكفلاةيبلاغاهنيبنم،هيملانمنوناعيةيورقلاةنكاسلانم٥/و٩9يلاوحه

،ةيملاولهجلانموكشتةيلبجلاقطانملاةنكاسنم٩́و56
ةيحصهيطغتنمديفتستةيورقلاةنكاسلانم٩مؤ32طقفه

يتلاصخلملايفيلاحلايبرغملايومنتلاراسمللةيساسلاصئاقنلادرون،ةزكرمةفصبف

،رخأتميورقلاجمدجاوتعمةريبكةيلاجموةيعامتجإقراوفه
فعضىلايلاتلابوةليلقلغشصرفوةفيعضومنبسنىلايدنملارمثتسملالامسأرلاةعاجنسمه

،ةورثلاجاتنإ
،)خلا،ةيناملادراوملا،راقعلا،ةلماعلاديلا(اهلامعتسإةعاجنوجاتنلالماوعةيجاتنإفعضه
،رامثتسلاتادوهجمىلعةيبلسلااهتاريثأتوةيطارقوريبلاوعيرلاوةوشرلارهاوظلاحفتسإه
،يورقلالاجملاةنكاسوتاداهشلايلماحوءاسنلاةصاخةنكاسلانمةعساوحنارشءاصقإه
تامدخلاوةعانصلاوةحلفلاكتاعاطقلاضعبيفكلهتسلاوجاتنلاطامنأةيجاودزإةيرارمتسإه

ةيمومعلا
يف)خلا،ىرخلاتافاقثلاىلعحاتفنكلا،ثارتلانيمثت،حرسملا،ىقيسوملا(ينفلاويفاقثلادعبلابايغه

،نيوكتلاوةيبرتلاةموظنم
،ةيجولونكتلاةوجفلاو)...،ةينهملا،ةيفرعملا،ةيوغللا،ةيفاقثلا،ةيميلعتلا(داعبلاةددعتمةيملاه
،ةدحوملاةيبرفملاةيوهلانمأزجتيلاءزجامهرابتعإبنيتيغيزاملاةفاقثلاوةغللاميمعتمدعه
،ةلءاسملاوةبساحملاوةهازنلاةفاقثو،ةحيحصلااهتسرامموةيطارقميدلاه
ةريبكةيلاجمقراوفدوجومامأ،ةينابجلاةصاخ،تابجاولايفةاواسملاه



ةيلاحلاةيومنتلاةموظنملاسسأ.3

صوصخلاىلعركذن٠برغملايفةيمنتلاةموظنمزيمتيتلاسملامهأنم
ىوتسمىلعةيومنتلاعيراشملاوجماربلاةرادإوريبدتمتيثيحبةيومنتلاتايلمعللةينطولاةغبصلاءاطعإم

٠يوهجلاويلحملانييوتسملانعاديعبزكرملا
ىلعةينبمتاسايسيهف٠تلاجملاىلعاهضرفوتاعاطقلاديعصىلعةيمومعلاتاسايسلاديفنتوةرولبم

٠لاجملاىلعسيلوعقوملا
٠ةعفانلاوأةيباجيلاقطانملاىلاةيمومعلاتارامثتسلاوةيتحتلاتاينبلاهيجوت~
٠صاوخلارامثتسإىوتسملةيسينرلاتاددحملانمىقبتةيمومعلاتازيهجتلاوتارامثتسلا~
٠يلخادلاقوسلاةيوقتوعيجشتباسحىلعريدصتللةيمهلاءاطعإم
وأةيتاسسنم(ةينماضتلاتايلمعلاساسأىلعةيفاضإجماربراطإيفةيلاجملاقراوفلاورقفلاةبراحمم

تاسايسلاساسأىلعوهامنمرثكأ)ةصاخ

ديدحلايومتتلاحآومتلاليقتتلةرقوتملارييقتلاشماوه.ء
تازفحلاىوسمىلعطقفاهنبعتنكميهرفوصلاشماويلانأوةدودحمهلودلادراومنأحضتي~

،ىومنتلالسلسملايفيلعفلاطارخنلاىلعصاوخلاثحلجأنم،هماكحلاو
تاعاطقلاضعببءاقمرلليساسلانماضلاويسينرلالعافلايهىقبسهلودلانأاضمأحضاولانمم

،تاسسنملاحلصإوهيمومعلاةحصلاتامدخلاونموكلاوةبرلاجماربك،ةطشنلاو
ىلعىأ،يداسوهامىلعاهفناظوواهتلخدتزكرمنأةمزكرملاةلودلاىلع،ةماكحلاىوسمىلع~

،ىربكلاشارولانعبيغساهناينعيلاذه.يميظنلاوىرايعملااهرود
عيراشملليلاجملاعيزولافدهبزيفحتلاوةجولارودبظفحسةلودلاف،صاخلارامثتسلاصخيامفامأم

،فصنملكشبولاجملكلهيبسنلاتازصلابسحب
هيلاملاهيللقتسلاهيوقبءافكلاودراوملاعمزوتهداعإبولعملااهرودصلقتهيزكرملاةلودلاىلعم

هبارلاتلاجملل

ديدجلايومنتلاجذومنللةبسنلابةمدقتملاةيوهجلاىودجوةيمهأ.ى
،ةيبعشلاةكرحلاروظنمنمديدجلايومنتلاجذومنلاتازكترملكلمظانلاطيخلاةهجلاولاجملاربعيه

ةهجلانأرابتعاىلع
،ةيداصتقلاةيمنتلابءاقترلاويلاجملاطيطختللةزيمملاةدحولايهم
وهاموينطووهامنيبنزاوتلاومغانتلانامضلو،ةيعاطقلاتاسايسلاةيناقتللمنطملالاجملايهوم

،يلحم
ةمادتسملاوةجمدنملاةيمنتلابءاقترلاتامهمبوطيطختلابةفلكملاةيبارتلاةعامجلايهوم
تازيهجتلابقلعتياميفةصاخ،ةيورقلاتلاجملايفةديدجةيمانيدقلخىلعةرداقاهنأ،نعلضفم

ةيمومعلا



ةيلاتلاتاءارجلاليزنتبلإققحتينلةهجلليدايرلايومنتلارودلااذه،نكله
،عرشملااهلاهحنميتلاتاصاصتخلاوةيللقتسلاطورشحيضوتوديدحت١
نم(،ةحايسلاساجم،ةينهملافرغلا،رامثتسلازكارم)ةيتاسسنملاتايللاديدجتوأعضولامكتسإ2

،رامثتسلاعيجشتوبلجيفتاهجلالمعةيوقتلجأ
حلاصلةلودلايلثممويلحملابختنملاةنبعتفدهبةيقفأةيجهنمدامتعإللخنمزكرمتكلاليزنت3

لاجملا

ديدجلايومنتلاجذومنلاتايولوأوفادهأ.ب

ماعلافدهلا
رشعىنثلانمةهجلكتايجاحوتايصوصخساسأىلع،لماشو،لداعو،جمدنمو،مادتسميومنتجذومنءانبه

تاهجلاىلاةلودلانمتاصاصتخلالقنعمةازاومبةيفاكلاةيلاملاوةيرشبلادراوملالقنةرورضعم،ةهج

تايولولاوةصاخلافادهلا
،لخدلاولفشلاصرفرفوتوةيحصلاتامدخلاوميلعتلايفنينطاوملاتاعلطتوتايجاحلةباجتسلال
نمدحلاوتاهجلانيبتاوجفلامدروةيشماهلاءايحلاويورقلالاجملاورضاوحلاانيبةيلاجملاةلادعلاقيقحت٨

،تانفلانيبقراوفلا
ةورثلاولخدلايفعيزوتلاةلادعقيقحتوصرفلايفةاواسملانامضربع،ةيعامتجلاةلادعلاقيقحتر

ةحورطملاتايلاكتلا.ج

تلوحت،ةيفللاهذهلئاوأيفهنوكلاةثادحلاةمانمديفهطارخنإذنمءهتاوتسمفلخميفيبرغملاعمتجملافرعدقل
يفرعملالوحتلاويفارغميدلالوحلا،صوصخلاىلعاهنمركذن،تايوتسملاعمجىلعةقمعةفاقثوةيداصتقإ_ويسوس
لمعلاوككهتسلاطمنبةطبترمةديدجةعمتجمتاكولسزوربوهيلناعلاةهلعلاةنبيفلوحلانعلضف،يفاقثلاو
يفصاصخلاوةشاشهلاوملعتملابابشلافوفصيفهلاطبلاكتايلاكشلاضعبمقافمىلاتلوحلاهذهتدأدقويعامجلا
ةدمدجتابلطتمروهظىلاةفاضلاب،ةيحصلاتامدخلاوملعتلايفةديدجتاعلطتىلإو،ةيشماهلاءايحلاويورقلالاجملا

هنمقرلاوةفرعملارصع،يلاحلارصعلاهبكاوملكلهسلاوجاتنلاىوتسمىلع

تايلآءاسرإوةهجلكلةمنلمةيمومعتاسايسدامتعإيرورضلانمحبصأ٠دوشنملايومنتلاجذومنلاتاناهربسكل
يليامتايلاكشلاهذهزربالعلو.ةيلبقتسملاوةيلاحلاةلحرملاللختايلاكشلاهذهباعيتسل٠ايوهجوايلحمعبتتلاوديفنتلا
٠يداصتقلاجيسنلاونيوكتلاباهطابترإوةلاطبلاه
داصتقلاةيسفانتو)خلا،ةيناملادراوملا٠راقعلا،لامسأرلا٠ةلماعلاديلا(اهلامعتسإةعاجنوجاتنلالماوعةيجاتنإه

٠يبرغملا
،ةفرعملاوملعلاعمتجمءانبليملعلاثحبلاوميلعتلاةدوجوةيتحتلاتاينبلا٠يملعلاثحبلاوميلعتلاه
،تامدخلاىلإجولولاوةيتحتلاتاينبلا٠ةيحصلاتامدخلاه
٠ةداتعملاتاسايسلاعمعطقيديدجروصتةرولبةرورض٠يورقلالاجملاه
ليفشتلاونيوكتلاربعيعامتجلاويداصتقلاجامدلا٠بابشلاه



دوشنملايومنتلاجذومنللةيجيتارتسلاتاهجوتلا.د

لكتلهؤموتايناكمإرامثتسإللخنم،ةهجلكلةيسفانتلاوةيبسنلاتازيملايعارييداصتقإومنجذومن.ل
،ةنيعمتلاجميفتاورثلاقلخزكرمتنمدحلاوةهج

لامسأرلازيزعتويرشبلالامسأرلاةيمنتىلعموقيديدجيعامتجإدقعساسأىلعيفاقثويعامتجإجذومن.٨
،قلخلاك..دارفلاتاقلعبةقلعتملاريياعملاودعاوقلانمةعومجم(يعامجلالمعلاعيجشتويعامتجلا

)ةردابملا،ةماعلاةحلصملاو~ابح
،ديدجلايومنتلاجذومنلاحاجنوناضتحإبليفكيتاسسنمويسايسجذومن.مر
ءاكرشلاعيونتعميملاعلاقوسلايفجامدنلاوملاعلاىلعحاتفنلازيزعت._

ديدجلايومنتلاجذومنللةيرورضلاتازكترملا.ه
تايصاأةهجلاادمدجلاااا.ذاةبسنلابةبعشلاةكاباااتاا٠
،اناا.ذاءانبلةحاااتاااالكلاانلاطخلا،ةدحةهجلكتايحاح
أةما:لافا´،اهداعبألكبةمنتلالسلسماهلديااةياةلاكشلا
١اااااا ٠

نيدقعلاذنمبرغملاهانبتيذلايعمتجملاعورشملائدابمعمىشامتييذلا،يومنتلاجذومنلاا~يصوي
نيبطقدامتعإب،نماضتلاوةثادحلاو،ةيطارقميدلاميقوئدابموةيورىلعينبملاو،27١١روتسدهسركونيريخلا
تازكترمةتسويجراخويلخاد

يلخادلابطقلاا
يتاسسؤملاويسايسلاروحملال
ينيبلاويداصتقلاروحملا.ر
يفاقثلاويعامتجلاروحملار
يورقلالاجملابضوهنلابقلعتملاروحملا_

يجراخلابطقلا.اا
ةيكيسلكلاةيسامولبدلا.ل
ةيداصثقلاةيسامولبدلا٨



دمدجلاىومنثلاجذومنلليلخادلابطقلاا

ةعانمةيوقتىلإيمريو،ةينطولادودحلالخاددوشنملايومنتلاجذومنللةيساسلاتازكترملابطقلااذهلثمي
ةيعامتجلاةيمنتلاعمةنزاومينطولاداصتقلا

يتاسسنملاويسايسلاروحملال

ىلعهليزنتةبكاوموديدجلايومنتلاجذومنلاحاجنلةددحملاتلخدملامهأنميتاسسنملاويسايسلالماعلاربتعي
ةيداصتقإتاسسؤمةيوقتوقلخنمنكمي،هيلعقفاوتمعجشموقسانتميسايسقسنءانبللخنم،عقاولاضرأ

ديدجلايومنتلاجذومنلاناضتحلةمزللاتانامضلاريفوتبةليفكةيفاقثوةيعامتجإو

ةيتاسسنملاوةيسايسلاتاحلصلانملسلسميفبرغملالخد،يضاملانرقلانمتانيعستلارخاوأذنمف،لعفلاب
ىلعاهنمركذن؟يطارقميدلاويثادحلايبرغملايعمتجملاعورشملاحاجنلةيسايسلاةدارلانعربعتيتلاو
ةمدقتملاةيوهجلاراطإيفةلودلاتاينبةلكيهةداعإصوصخلا

تاسسنملاةيوقتىلعلمعلابجيثيح،ةلداعلاوةلماشلاةمادتسملاةيمنتلاتابلطتمىلإرظنلابفاكريغاذهنكل
ةديدجلاتاسسنملاليعفتىلعو،ةهجنماهتايلوؤسمواهتاصاصتخإديدحتربعاهلاغتشإةدوجنمعفرلاوةيلاحلا
تاصاصتخلالقنوةمدقتملاةيوهجلاليعفتعيرستاهيفامب،ىرخأةهجنم،27١١روتسدراطإيفةثدحملا

ةعجارماذكو،ةيزكرمكلاوزكرمتللاتاناهرحبرلجأنم،ةيفاكلاةيلاملادراوملاوةلهنملاةيرشبلاتاءافكلاو
)،ةيدرفلاتايرحلاوقوقحلا٠ةلادعلاةموظنمنيسحت،يباختنلاماظنلاةعجارم(ةبعللادعاوقوريياعمضعب

،ةيعيرشتلا(اهفايطأعيمجبةيلحملاوةيوهجلاوةينطولاتاسسنملاةدوجنأةيبعشلاةكرحلاربتعت٠ددصلااذهيف
لخدمكدعت،)خلا٠يندملاعمتجملاتانيهو٠ةبقارملاوةماكحلاتانيهو٠ةيسايسلابازحلاو٠ةيناضقلاو٠ةيديفنتلاو
ريبدتوحنهاجتلانمبرغملانكمتس٠ةهجنمفبرغملابةدوشنملاةيومنتلاةيلمعلاحاجنليرورضويساسأ

تاسسنمللرابتعلاديعتس،ىرخأةهجنمو،ايلحمواينطوةيمومعلاتاسايسلاىلعاباجيإسكعنتةعجانةماكحو
جذومنلاليعفتيفةلاعفلاةكراشمللاهلمعيفنيرمثتسملاونينطاوملاةقثززعتو٠اهتيقادصمةيوقتللخنم
ديدجلايومنتلا

يئيبلاويداصتقلاروحملا٨

طارخنلاويداصتقلارارقتسلاقيقحتفةلماشلاةيومنتلاةمومظنملايفةيرورضوةماهةنبليداصتقلاومنلاربتعي
نمليوطلاىدملاىلعةمظتنموةعفترمومنبسنقيقحتيبرغملاداصتقلانمنايعدتسي،يدعاصتلاومنلاراسميف
تايصوصخرابتعلانيعباذخأ،رشعىنثلاتاهجلاتاناكمإودراوملكلمادتسملاوعجانلارامثتسلاللخ
ةرمتسمتلوحتنمةيملاعلاقاوسلاهفرعتاماذكو٠ةهجلكتايجاحو

ةلادعلاصوصخلاىلعاهيفىعارتةيعاطقلاتاسايسلاوةيداصتقلاتارايتخلايفرظنلاةداعإببلاطمبرغملاف
مييقتللخنماذهمتيو.يوهجلاوينطولاهداصتقلةديدجةلكيهدامتعإنعلضف،يوهجلادعبلاوةيلاجملا



لاقتنلالاحلاىضتقإنإو،ايلحمواينطواهريثأتواهجامدنإواهتيناقتلانامضفدهبةيلاحلاجماربلاوتاططخملا
ةدوشنملاةلماشلاةيمنتلاتاحومطوىشامتتةجمدنملاوةددجتملاةيعاطقلاتايجيتارتسلانمديدججوفةرولبىلا

دراومللمادتسملاللغتسلاوبرفمللينيبلاثوروملاىلعظافحلاىلعو،تاهجلاتايصوصخىلعةمناقلاو
ةيعيبطلا

ةكرحلاقدت،يعامتجلارارقتسلاىلعلبقتسمواينآةلمتحملااهتاديدهتوةلاطبلاةلضعممامأو،قايسلااذهيف
راطإيفةديدجتايلآوةيمومعتاسايسدامتعلةحلملاةرورضلاىلعدكؤتونأشلااذهيفرطخلاسوقانةيبعشلا
ءاطعإىلعموقيليفشتلليلاجعتسإططخمراطإيف،لوأ،ةيلاكشلاهذهةجلاعممورت،ديدجلايومنتلاجذومنلا
جمانربراطإيف،ايناثو،)خلا،قرطوكلاسمحتفءرحصتلاةبراحم،ريجشتلا(ىربكتايلمعوشارولةقلطنلا
ةلماعلاديللاباطقتسإرثكلاةيجاتنلاتاعاطقلافادهتسإربعتاونسلاددعتملمع

ةيلاتلاتاماعدلاىلعي>اصتقلاهجوتلااذهزكتريو

،ةزفحمطورشوتاناكمإرفوتللخنملكيهمريغلاعاطقلايفنيلعافلانيلواقملاجمده
ةصاخ،ةيعيبطلادراوملاهيامحبةقلعتملااهطورشواهريياعمبديقتلاوةيوهجلاجماربلامارتحإةرورضه

ريمعتلاتلاجموةموباغلاوةيناملادراوملا

ةيملاعلاقاوسلاىلعوىرخلاهبرغملاتاهجلاىلعحتفنموعونموجنميوهجىداصهإجسنولخه
،)صوصخلاىلعايقيرفإ(ةدعاولاةيملهلاو

قفوهيلحموةموهجهيعانصباطقأثادحإوتاعانصلاوعينصتلاهموقتربعداصتهلايفلوحلامعده
تاعانصلاو،تاراسلا،ةيديلقتلاةعانصلا،ةحلفلاتاعانصلا(ههجلكلةسفانلاوةبسنلاتازملا
،هددجتملاتاقاطلاورضخلاداصقلاويمقرلاداصقلابةطبترملاتامدخلاعجشو،)ىرخلاةيليوحلا

اههجاوييتلاهسفانتلاتاهاركلاوتايدحتلاعممجسنم،ينابجلاماظنلااهنم،زفحللةديدجةموظنمعضوه
،همدقملاةموهجلاليزنمىلعةحورطملاتاناهرلاعمو،ةيبرغملاهلواقملاوصاخلاعاطقلا

،يتاذلالغشلاىلعبابشلازيفحموهطسوتملاوةريفصلاةلواقملامعدلهدمدجقرطوتايلآداممإه
يدصتلاورطاخملاريبدلةقابتسإتاساسنسعم،هنمهرلاوهفرعملاداصتهإيفطارخنلاه

،نأشلااذهيفةلمتحملاةيبلسلاهيعامتجلاراثلل
،ايريبدتوالامةنشانلاتاكرشلاهبكاوموراكبلاعجشت
،ههجلاوصاخلاحاطقلاوتاعماجلاوةنشانلاتاكرشلاعمجميتلاتايهافملاعيجشت
ءهفعضةيمنتفرعتيتلاقطانملايفهدجاوتملاوةلعافلاةطسوملاوةرغصلاةلواقمللصاخمعدممدقت
،يسنرلالغشملادعتيتلاو

يفاقثلاويعامتجلاروحملا

ساكعنلابايغيففاكريغىقبيوهف٠ةورثلاقلخلةيساسلاثاددحملانميداصتقلالماعلاناكاذإ
للخنمفةماركلاوةلادعلاوفاصنلاميقديسجتوةيعامتجلاةيعضولاىلعيداصتقلاومنلليباجيلا
جذومنحارتقإىلإةيبعشلاةكرحلاىعست٠ةيعامتجلاةيلاربيللادعاوقدامتعإىلاةيعادلاةيسايسلااهتيضرأ



تامدخللىربكةيمهأيطعيويعامتجلاجامدنلاويداصتقلاومنلانيبةنناوملانمضيديدجيومنت
ةيحصلاتامدخلاوميلعتلاثمةيعامتجلا

ملعلاعمتجمجولووةمنادلاوةمادتسملاةيمنتلافادهأةمدخيفةيبرغمةسردملجأنمف~ام
عيمجيفةثيدحلاايجولونكتلاجمدورمتسملاويساسلانيوكتلاوسيردتلاةدوجنمعفرلابجو؟ةفرعملاو
ةصحنمعفرللىوصقةيمهأدعبنعنيوكتلاوينورتكللانيوكتلاوميلعتلاءاطعإعمنيوكتلاوميلعتلالحارم
يجوغاديبلاضرعلاعيونتوةينهملاتانيوكتلا

تاقاطلاةنبعتللخنمةينطولاةيبرتلاعاطقةماكحزيزعتىلإةيبعشلاةكرحلاعلطتتراطلااذهيفو
يفةيلعفةيللقتسإاهحنمويوبرتلاماظنلابمامتهلابلصيفةيميلعتلاةسسنملالعجوةيداملالئاسولاوةيرشبلا
ةينطولاةيجيتارتسلللثملاليعفتلاىلعلمعلاو،هبةطونملاماهملابمايقللةيرورضلالناسولاريفوتعم،ريبدتلا
ةكلمملاتاهجنمةهجلكلةيعامتجلاوةيداصتقلاتايحاحلاعمهتمنلموينهملانيوكتلل

صاصخللارظنو،ةيتاعومجملاسرادملاحلاصلهبمايقلابجييذلايرورضلادوهجملاعمةازاومو
،ةيدابلايفيلولاميلعتللةصاخةيانعءاطعإبجي،ندملاوىرقلانيبيلولاميلعتلاناديميفلصاحلاتوافتلاو
ةيعامتجلاقراوفللةيحضىرخلايهةيورقلاةلوفطلاىقبتليكل

رشادملايفرامثتسلانوديرينيذلاصاوخللةيزيفحتتاءارجإبمايقلابجي،فدهلااذهىلإلوصولل
عاطقلاوةيبارتلاتاعامجلانيبةكارشلاعيجشتلةينوناقتاءارجإبمايقلابجيامك٠دعاولاعاطقلااذهيفىرقلاو
عمتجملاوصاخلاعاطقلاوةينعملاةيموكحلاتاعاطقلانيبنواعتلاعيجشتبجيامكيلولاميلعتلايفصاخلا
لافطلاءايلوأتايعمجربعيندملا

مناقيثادحويفرعمعمتجمءانبيفىوصقةيمهأهليملعلاثحبلانأةيبعشلاةكرحلاكردت،ىرفأةهجنم
لكيفةيرورضةماعدكيملعلاثحبلاجامدإحرتقتوريوطتلاوثحبلاوءاملعلاوملعلابمامتهلاىلع
ةيعاطقلاتاططخملاةرولبةداعإراطإيفةجمدنمةغيصبةيعاطقلاتايجيتارتسلا

يفايساسأامقرو،ةلماشلاةيمنتللةعفاركاهتيمهأىلعةيبعشلاةكرحلادكنت،ةفاقثلامااامفامأ
ينغلايوغللاويفاقثلاعونتلاريوطتوةنايصفكلذل،دوشنملايومنتلاجذومنللةيعامتجلاوةيداصتقلاةلداعملا
جامدإىلعاساسأدمتعت،يفاقثلالاجملايفةينطوةيجيتارتسادادعإبلطتيةيبرغملاةيصخشلادفاورفلتخمب
ناديمبةقلعاهليتلاتاءافكلاوةيرشبلادراوملابضوهنلاىلعويقفألماعكةيومنتلاةموظنملايفيفاقثلادعبلا
نأشلااذهيفيبدلاويركفلالامسأرلانيمثتىلإةفاضلاب،ةفاقثلا

ةيبرتلاةموظنميفامهميمعتةرورضىلعةيبعشلاةكرحلادكنت،اااااملاةفاقثلاةغللمةقكع
ةيبرغملاةيوهلانمأزجتيلءزجامهنارابتعاىلعامهلامعتسإريطأتوةبكاومىلعو،ةماعلاةايحلايفونيوكتلاو
قطانملانمةعومجميفيومنتلالسلسملاةقاعإوأزيزعتاهناكمإبيتلاةيومنتلالماوعلامهأنمامهنأو،ةدحوملا
ةيبرغملا



ةرورضىلإةيبعشلاةكرحلابزحوعدي،ةبراغملالكلليصلايتايوهلانوكملااذهفاصنإلجأنمف
نيتفللانيبةاواسملامدقىلعلماعتلانمضيامب،ةيبرغملاةفاقثلاوتاغلليميظنتلانوناقلاجارخإبليجعتلا
نيتفللانيتاهبةينعملاتاسسنملاوةيفيزاملاوةيبرعلانيتيسرلا

،يدرفلالخدلاوميلعتلابناجىلا٠ةحصلالماعربتعتةيبعشلاةكرحلاف٠ةحصلاتامدخلااامفامأ
ةيحصةموظنمجراخققحتينلبرغملابةيحصلاةسايسلاحاجننأدقتعتامكةيرشبلاةيمنتللةيساسلازناكرلانم
تاعامجلاوةيمومعلاتاسسنملاوةلودلااهيفلماحتت،ديدجلايومنتلاجذومنلاتاهجوتراطإيفوةلاعفوةجمدنم
ءاجامك(يناسنإويروتسدقحكةيئافشتسلاتامدخلاوجلعلانمنينطاوملاةدافتسإريسيتوريفوتةيلونسمةيبارتلا
ةدافتسلالاجميففاصنلاوةاواسملانامضوةحصلاةيطغتلاميمعتف،اذهل)ةكلمملاروتسدنم3١لصفلايف
ةيمنتللةماعةيجيتارتسإنمضةيحصلاةسايسلاجامدإنايعدتسي٠عيمجللةيجلعلاوةيحصلاتامدخلانم
ةيعامتجلا

زيزعتل،ةيمومعلاتاسايسلابلصيفوةيعمتجملاتايولولانميهف،ةأا~اشلاةلاكشلةسنلام
ليزنتةرورضدكؤنكلذل.عمتجملايفيفاقثلاويداصتقلاويسايسلالمعلاريوطتيفةأرملاوبابشلارود
ضوهنللريبادتوتاءارجإنمكلذقفاريامعم،زييمتلالاكشالكةحفاكمونيسنجلانيبةاواسمللاقيقحتروتسدلا
ندملاشماوهويورقلاملاعلابةصاخءاسنللةيعامتجلاعاضولاب

دكنتثيح.دارفلانيباينماضتوايعامتجإاطبارلكشت،عمتجمللةبلصلاةاونلايهةرسلانأربتعنامك
جذومنلاةرولبقايسيف،عمتجملاتاحومطلبيجتستةعجانوةديدجةسايسةرولبةيمهأىلعةيبعشلاةكرحلا
ةيلودلاتايقافتلاوةرسلاةنودموةيروتسدلاةيعجرملاىلعءانب،ةلوفطلاوةرسلاةيامحل،ديدجلايومنتلا

يورقلالاجملابضوهنلابقلعتملاروحملا_

ددجتموديدجروظنمب،بقترملايومنتلاجذومنللهروصتيفبزحلاتايولوأنيبنمةيورقلاةيمنتلادعت
تلاجملاه~ةنكاستابلطتموتايصوصخيعارتتايجيتارتسإديدحتلجأنم

تارشنملاىلع،انبةيبرغملاةيدابلابنيلجمملاصاصخلاوزجعلاةحادفبعاوةيبعسلاةكرحلابزحنلو
لنأبعنتقموهف،ةينيبلاوةيمومعلاتامدخلاوتازيهجتلاوهيتحتلاتاينبلاوةيحصلاتامدخلاوميلعتلابةقلعتملا
تللتخإةجلاعمىلإليبسلو،نييورقلاناسنلاولاجملارثيمهترارمتسإعمديدجيومنتجذومنيللبقتسم
ةيكراشتريغوةجمدنمريغةيعاطقةبراقمبلمعلارارمتسإعميورقلالاجملا

جذومنلاةرولبراطإيفيصون،يجيتارتسإوينطوعباطيذةيورقلاةيمنتلاةيلاكشإنوكقلطنمنمف
أ~ططخمدادعإقفأيف،ةيورقلاةيمنتللراطإ.نوناقدامتعإلجأنمداجينطوراوحميظنت،ديدجلايومنتلا
اهتلخدتواهتايولوأبلصيفيورقلايرشبلارصنعلاعضت،)الر٨(ةي́´اةيمنتللةينطةدابم

ةجلاعميفةلودلليروحملارودلاىلعديكأتلاوهةيورقلاةيمنتللةينطولاةردابملاهذهنمةيساسلاةياغلا
ىلإفدهتةحضاووةيكراشتةجمدنمةيلاجمةيمومعةسايسنسللخنميورقلالاجملايفةيمنتلاةيلاكشإ



يف،ةيجولويسوسلاوةيفافثناوةيعامتجلاوةيداصتقلاداعبلالكلمشتةيومنتعيراشموجماربديفنتودادعإه
،ةيورقلاةيمنتلابنيينعملانيلعافلافلتخمكارشإبوةمدقتملاةيوهجلاراطإ

ةطبترملاوةيلاحلاناجللاوتانيهلافلتخمعيمجتربعةيومنتلاةموظنمللةديجلاةماكحلاوعجانلاريبدتلا
لكلراثلامييقتوعبتتوةلكيهلةيلآةهجلانمذختي،دحوميرادإويتاسسنمراطإيف،ةيورقلاةيمنتلاب
نيلخدتملاعيمجتايلونسموتاصاصتخإحيضوتوديدحتعم،يورقلالاجملايفتلخدتلا

يجراخلابطفلاال
جذومنللةيلخادلاةهبجلازيزعتىلإفدهيو٠يملاعلاقوسلايفجامدنلاوملاعلاىلعحاتفنلاىلعبطقلااذهموقي
نييتلانيساسلانيروحملاىلعزكتريو٠حرتقملايومنتلا

هكسلكلاهسامولبدلال

ةبعللايفةيعنلطراودأبعللةديدجةيلودتاعومجمولودحومطوةيلودلاتاقلعللىربكلاتلوحتلامضخيف
ةديدجلناسووتايلآريوطتوراكتبإبرغملاىلعامازلحبصأ،لاصتلاوملعلاةروثىلاةفاضلاب،ةيلودلا
ةليفكوبرغملاجراخولخادةيلكيهلاتاريفتللةجمدمةددجتمةيسامولبدىلإيكيسلكلايسامولبدلالمعلابءاتترلل
دلبللةيويحلااياضقلانععافدلاوةينطولاحلاصملاةمدخب

ةديدجلاةيمانيدلايفطارخنلاةيحلاىوقلالكىلعبجي،يلودلانواعتلاوةيجراخلاتاقلعلاةيوقتراطإيف
ديكأتلاعمةكلممللةديدجلاةيقيرفلاةسايسلاصوصخلابوماعلكشبةيداصتقلاةيسامولبدلاوةيبرغملاةيسامولبدلل

نععافدللةيجيتارتسا.ويجلابرغملاتاناكمإوةيلبقتسملاتاناهرلاوةيلودلاتانزاوتللةقيقدلاةيورلاةيمهأىلع
ايلعلاةينطولاهحلاصم

ةيداصتقلاةيسامولبدلال

ةيعامتجلاةيمنتلانامضعمةازاومبينطولاداصتقلاةيوقتوهديدجلايومنتلاجذومنلانمةاخوتملاةجيتنلانإ
نملاقتنلاهجوتلااذهبلطتيوةدعاصلالولليومنتلاراسملايفجامدنلاوقاحتلللبرغملاليهأتقفأيف
،ةيملاعلاقاوسلاىلعحاتفنلاوعينصتلاهيفلثميينطوجاتنإىلإيلخادلابلطلاىلعاساسأموقيداصتقإ

ةيفاضإتاعفار،ريدصتلاةصاخ

تاونقنمةيجيتارتسويجلاوأةيسايسلاةيسامولبدلاةحيتتاملكللغتسإيضتقيةيملاعلاقاوسلايفجامدنلاف
يفةيراجتلاتابستكملاىلعظافحلاربع٠ينطولاداصتقلاةمدخلنواعتلاتايقافتإوتاكارشولاصتلاتاكبشو
جيورتلاوةيبنجلاتارامثتسلابلجىلاةفاضإ٠يبرغملاجوتنمللةديدجذفانمنعثحبلاوةيديلقتلاقاوسلا
ةيحايسلاوةيفاقثلاوةيداصتقلابرغملاتايصوصخبفيرعتلاوةيداصتقلابرغملاحلاصمل



تاسسنموةيرازوتاعاطقنمنيلخدتملاونيلعافلالكةنبعتبلطتيجامدنلااذهليراجتلاويداصتقلادعبلاةيوقتف
ديحوتل،ةيمنتلايفيويحلعافكجراخلابةميقملاةيبرغملاةيلاجلاطارخنإنامضاهيفامب٠يندمعمتجموةيسامولبد
يتلاةيفاشكتسلاتامهملايفةيوهجلاسلاجملاةبكاومومعدو٠ةهجنمعجانلاولاعفلاقيسنتلاودوهجلانيمثتو
ىرخأةهجنمجراخلاىلإاهمظنت

طبرلايفةكراشملاوتاربخلاوايجولونكتلالقنلةرطنقةباثمبنوكتةديدجةبراقميضتقيملاعلاةبراغمبمامتهلاف
ثحبلاويراجتلاويعانصلاىوتسملاىلعاصوصخ،ةيبرغملاتاعاطقلانيبو،اهيفنودجاوتييتلاتاعاطقلانيب
ةيلاجلاءانبأكارشإو،ةينطولاةيمنتلايفةمهاسمللملاعلاةبراغمةغمدأعيجشتلةديدجتايلآراكتبإبجيامكيملعلا

ملامهنطولةمدخلبقتسملاورضاحلانيبلصوةزمهاونوكيىتح



ميدقترمكعىلع.وهةيبعشلاةكرحلابزحهحرقيىذلاديدجلايومنتلاجذومنلانأحضتيريرقتلااذهللخنم
نمولطنت،ديعبلاىدملاىلعلبقتسملابرغملةيجيمارتسإتارايتخإوتاهجوتنعةرابع.لمعةطخوأجمانرب
تاجاحوتايصوصخساسأىلعو،بزحللةيسايسلاةيضرلانعلضفةيكلمتاهجوموةيروتسدتايعجرم
هيعامتجلاةلادعلاوصرفلانفاكتوةماركلابعمجلاهفعتممنماضتمعمتجمءاسرإلجأنم،تاهجلا

ةيعامتجلاوةيداصتقلاهداعبألكيفيبرغملاعمتجملليلبقتسمروصتديدجلايومنتلاجذومنلانوكىلعءانب
ةيمنتقيقحتفدهبو٠ىربكلاتاهجوتلاوتارايتخلاقفوةيمومعلاتاسايسلاعضوليعجرمراطإو٠ةيفاقثلاو
اهيفىعارتتازكترمةتسنميومنتجذومنةيبعشلاةكرحلاحرتقت٠ليوطلاىدملاىلعةمظتنموةلداعوةلماش
ةيوهجلاتايجاحلاوتايصوصخلا

يتاسسنملاويسايسلاروحملا.(
ينيبلاويداصتقلاروحملا٩
يداصتقلاويعامتجلاروحملا3
يورقلالاجملابضوهنلابقلعتملاروحملا.ل
ةيكيسلكلاةيسامولبدلاو
ةيداصتقلاةيسامولبدلال

عضوراطإيفلخدتيهف،ديدجلايومنتلاجذومنلااذهديفنتوليزنتبةليفكلاريبادتلاوتاءارجلاحارتقإصخياميف
تازكترملاوةيجيتارتسلاتاهجوتلادامتعإةلحرمدعبيمهنت،ديعبلاوطسوتملاىدملاىلعةحضاولمعةطخ
ةيسايسلاتاقفاوتلاوأينطولاعامجلاساسأىلع،دوشنملايومنتلاجذومنلابةقلعتملاةيساسلا

اهيلعقداصامك،ةيبعشلاةكرحلابزحلجماربلاوةيسايسلاةيضرلانأىلإ،قايسلااذهيفةراشلاردجت
لبقتسماهحارتقإنكمييتلاو،ةينهاريذ،ريبادتلاوتاءارجلانمةعومجممضت،بزحللريخلاينطولارمتنملا

ديدجلايومنتلاجذومنللتازكترمكةحرتقملارواحملانمضعبلاةأرجل


