
اقولليبن.د

،بتكيىوابب

وهحاتفلادبعليبنروتكدلانأىروصتىسفو

ىناغفألانيدلالامجلوألاددجسمللدادتما

ديدجتونيدلاىفحالصالابىداننملوأىذلا

ةرهاقلاديلاومنمسيلهنامغر،ىنيدلاباطخلا

١٨٣٨ماعىفناتسناغفأبلوباكديلاومنموهلب

١٨٧٠ماعىفرصمىلاىزيلجنالالتحملاهافنو

باطخلاديدجتبنيبلاطملارهزألاداوربلصتاو

ىتأيو،هدبعدمحممامالامهسأرىلعوىنيدلا

ليبنروتكدلاهدبعدمحمدافحأدحأرصمىفمويلا

باطخلاديدجتىفقيرطلاانلنيبيلحاتفلاديع

تامالعنوكيلىنيدلاباطخلاديدجتهباتكبىنيدلا

ةقباسلاهعثاورىلافاضيديدجتلاقيرطىفةرينم

.افرطتملاركفلاومالسالاءادعاةبراحمىف

اذامل:حاتفلادبعليبنروتكدلللاؤسكلانهكلذل

ذاتسألاةساتربمارهألاةديرجةسسؤمموقتال

ةدحولاةدمعأدحأوهوةمالسنسحملادبع

ليبنروتكدلابتكعبطبباهرالاةبراحموةينطولا

باتكلاثماتفرطتملاركفلابراحتىتلاحاتفلادبع

«صاصرلاوصنلا»باتكو«فيسلاوفحصملا»

باكو«رصمىفةلودلاونيدلاعارص»باتكو

فنعلاوةيمالسإلاةكرحلا»باتكو«عانقلاوهجولا»

باتكو«ةيفئاطلاوةلودلاونيدلا»باتكو«عيبطتلاو

بتكلانماهريغو«فنعلاوةيطارقميدلاومالسإلا»

ةسسؤمموقتنأبىنيدلاباطخلاديدجتلوعدتىتلا

.مارهألاةسسؤمةقفنىلعبتكلاهذهعبطبمارهالا

رصمىفئراقلكللصتلةفلكتلارعسباهعيبو

ديدجلاةدئافلاوةفرعملامعتل،ىيرعلانطولاو

تارايتلاوتاعامجلاةبراحموىنيدلاباطخلا

ةيفاقثةسسؤمهنأىلعةوالعمارهألاف.ةفرطتملا

ديدجتوبلامهرالاةبراحموريونتلاىفروداهيلع

ىتلاةسايسلاهذهنأةصاخوىنيدلاباطخلا

رعسديزيالاىنمتأو،ىسيسلاسيئرلااهانبتي

سدنهملانادقتعاو،تاهينجةسمخنعباتكلا

هعموبويلقبومارهألاعباطمسيئررمعدمحأ

ةفلكتطغضىلعنارداقروميتذاتسألاهدعاسم

ىلاجاتحيكلذنكلو،تاهينجةسمخىلاباتكلا

عيمجىفهتينلصوهنعتفورعملاىنطولانمرماوأ

سيئرةمالسنسحملادبعذاتسألاوهوفقاوملا

.مارهألاةراداسلجم

ىمزعماشه.دوةفاقثلاةريزوللاؤس:'ايناث

ىلعروتكدلاوةفاقثللىلعألاسلجملاسيئر

ىفنطولازومروءاغبنلانيركتنعلالهنيدلا

لالخنمتتبثأمايألاناكشال،ةفاقثلاعورفلك

ميادلادبعسانيا.ةريزولاةنانفلانأىملعلآعقاولا

ةفاقثلاةرازوءاشناذنمةفاقثةريزومهأتحبصأ

.ةشاكعتورثذاتسألااهلنيعو١٩ه٨ماعىف

لءاستو٢٠١٨ريانيىفةفاقثللةريزواهنييعتذنمف

ةفاقثللةيؤرتحرطاهنألوصمىفنيفقثملالك

ىفةيفاقثلاتامدخلاميدقتلالخنمرصمىف

ةيفاقثلاتامدخلالمشتثيحب،رصمتاظفاحملك

تناكنأذنماهتيؤربسحنأل.راغصلاورابكلا

ةوقلالثمتاهعورفلكبةفاقثلانااربوألارادلةريدم

ىفاقثلاوىخيراتلااهرودرصملتحتىكلةمعانلا

ةيسفانتةزيمهذهوهطسوألاقرشلاةقطنمىطسو

ةفاقثلابتمتهاف،ةيرصملاةفاقثللةموسحم

ةفاقثلارصقىفةيفاقثلاوةيعادبالااهعاونالكب

اهعاونأبنونفلالكوحرسملاوعادبالاوليثمتلاو

ىفنيعدبملاميركتلةيجيتارتساةطختعضوو

نمؤملااهذيملتاهذيفنتىفأدبو،ةفاقثلاعورفلك

رصمىفةيفاقثلاةنيفسلاةدايقىلعةريزولاةردقب

ميركتمتعيباسأذنمو،ليوطلاديعسروتكدلا

ىلعألاسلجملاةفرعمبلالهنيدلاىلعروتكدلا

رصمىفىسايسلاركفلاداورنمدئاركةفاقثلل

،ةيدنكلاتلاعماجلانمهاروكدلاةجردىلعلصاحلا

نيمأو٢٠٠٤ىلاا٩٩٩نمبابشللاريزوناكو

٢٠٠٦ماعذنمىنطولابزحلابمالعالاةنجللماع

جرختداصتقالاوةسايسلاةيلكلاديمعناكنأذنمو

ىيرعلانطولاءاحنألكىفءاملعلافالآهيديىلع

بابشللاريزوناكامدنعو،نألاهدالبريديمهضعب

مظنتمهلو،لايدنوملارفصىلعلصحةضايرلاو

تلصح‘ماسوىلعأرفصلااذه،لايدنوملارصم

.ةنسحلاةودقلاوفرشلاوةهازنلاىفرصمهيلع

ةعبسغلبمافيفلاىفنيلوتسملاضعببلطدقف

مايأافيفللىذيفتلازاهجللةوشنركرالودنييالم

لاجرنمهريفوتنكمملانمغلبملااذهناكو،رتالب

اذهضفرلالهنيدلاىلعروكدلانكلو،لامعالا

،مدقلاةركلايدنومرصمميظنتلرذقلابولسالا

ىلاوحتعفداهنإليقوايقيرفابونجةلودهتمظنو

ميظنتبقحبزفنملحيحص.رالودنويلمنيسمخ

لايدنوموفرشلالايدنومبانزفاننكلولايدنوملا

ىفكفرشلاوةهازنلالايدنوموةنسحلاةعمسلا

وضعانأوركذاو،لالهنيدلاىلعروكدلادهع

نيدلاىلعروتكدللاذيملتتنكىروشلاسلجمىف

ريديناكوىنطولاببزحلابمالعإلاةنجلىفلاله

ماعلاحلاصلاالاىغبتالةكنحوةيفرحبمالعالا

عمقفتيىذلاالارارقىاذختيالناكو،رصمل

ماتلاعضاوتلااعيمجهنمانملعتدقوةفيظنلاهقالخأ

هملعتواهيلعىبرىتلاهقالخ‘افنيرخاللةبحملاو

ريتسجاملاةساردللبكامةعماجىفادنكىف

ركذاو.هتافرصتلكىفارضحتمهتلعج،هاروتكدلاو

ىفعمتجتمالعالاةنجلتناكناضمررهشىفهنا

ىفرخآمويىفوةنسلكراطفالاةبجوىلعىلزنم

كلذل،رخآليمزلزنمىفعمتجنانكناضمررهش

دحاتسرككنألاژكشةفاتثلاةريزوةديسلللوقأ

ملاعلاىفىسايسلاليلحتلاوىسايسلاهقفلازومر

.طقفرصمىفسيلو

ىلعألاسلجمللماعلانيمألانمىنمتأكلذل

رمتستنأ،ىمزعماشهروتكدلاديدجلاةفاقثلا

ديعسروتكدلاوةريزولااهتعضوىتلاةنسلاهذه

ماره،الاةراداسلجمسيئرةمالسنسحملادبعوحاتفلادبعليبنروتكدلللاؤس

.هلجيورتلاىفماوه.الاةمهاسموىنيدلاباطخلاديدجتنع

دوعصاطسوةيملاعةيضقتحبصأىنيدلاباطخلاديدجتةيضقنأكشال

مالسالالادتعاوةيطسونعطتلةفرطتملاوةيلوصالاتارايتلاوتاعامجلا

ىوقدجوت٠نفس5النكلو،ةيضرألاةركلاىفمالسالاهوشتومومسمرجنخب

وجلااذهاطسوةيئاضفلاىواتفلابرحترهظكلذلديدجتلاضفرترصملخاد

ةديوجبىنطولاثحابلاحاتفلادبعليبنروتكدلاةعئارفترهظومويفلابدبلعلا

ثارتلاحبصأداهتجالابابقلغدعبف.«ىنيدلاباطخلاديدجت»نان٠عبمارهألا

هفيلفوتبةفرطتملاتاعامجلاموقتكلذلو،هنمبارتقالازوجيالسدقمهبش

لكبلواحتةفرطتملاتاعامجلاهذهواهحلاصمواهفادهأةمدخلهريسفتو

ىسيئولاهرودبموقيالىتحةحاسلانعهءاصقإوكفلرشلارهز'الادييحتقيرطلا

،ىنيدلاباطخللديدجتىأهجوىفىفوقولاوىنسلامالساللىخيراتعجرمك

دوسيىكلتارايلملابةلومملاتايئاضفلانمريثكلاكلذعمىزاوتلابرهظو

ديدجتنافكلذلو،ىنيدلاباطخلاديدجتركفهفاقياوىفلسلاوىباهولاركفلا

حبصتففوسةيسايسلاةدارإلاريغنموةيسايسةداراىلاجاتحيىنيدلاباطخلا

ىتلاتارايلمللارظن،ةافحلسلاةعرسبريستىنيدلاباطخلاديدجتىواعدلك

نيفورعمخيانيموهتاعامجوتاهاجتاىلعىنيدلاباطخلاديدجتمدعلهفرصت

ىفنالاىمامأونوعيذمونويفحصمهنموهتارينويلملاةشيعنوشيعيمسالاب

ةتشورعضيةيفاقثلاانتايحىفديدجمجندلومىنيدلاباطخلاديدجتباتك

.حاتفلادبعليبينروتكدلاوهينيدلاباطخلاديدجتلحارجبيبط

زمربايئرهشلافتحالابقباسلانيمألالموطلا

نأل.رصمىفعادبالاوةفاقثلازومرنم

لاجمىف،لضفحالصروتكدلاىسنننأنكميال

الكتىليلةروتكسااىسنننأنكميالةيرادإلامولعلا

روتكدلاموحرملاذاتسألااهجوزوىتهتلكشنيتلا

رصمىسفةرادإلاملعسساشيوردميركلادبع

الكشو،رصمىفواكيرماىفةيمكارتلاامهتربخب

روتكدللاذيملتتنكدقف.ءافولاوةبحملاىفاجذومن

اليمزتنكوةطرشلادهاعمىفشيوردميركلادبع

ةبحملاةبسانمبمويتاذو:ىروشلاسلجمىفهل

كلذىلعبترتوالكتىليلةروتكدلاتطقسءافولاو

ىفةلجاعةيلمعلمعلداؤفلارادىفشتسملاهلقن

ناكوىفشتسملاىفاهترزوىحارجلالخدتلاباهقاس

عمتلباقتو،يداهلادبعةشئاعلامعلاةريزوىعم

هتدجوفاهللخدانأليقشعيوردميركلادبعروتكدلا

هرمعةقيفرىلعهينيعألمتعومدلاوةقرحبىكبي

ناكاهلصحىللاتميرواادحاواافرحلابىللاقو

ريبسكشنإ،«ةدحاوةظحلمل‘اتتاهارأالوىلصح

اذهىلإلصينانكميالتييلوجوويمورهتياورىف

ةقيفرلءافولاوبحلانعريبعتلاىفىئاقلتلاريبعتلا

ىفنوريثكنيعدبملانأىعوضوملدوع‘او.هتايح

ىوقلالكشتىهتناةيعادبالاتالاجملاىتشىفرصم

لودلاىفةفاقثلاىلعةرطيسللرصمىفةمعانلا

ةفاقثلاةريزوةديسلللاؤساژيخأكللذل،ةيبرعلا

ىلعألاسلجملالفتحينأىمزعماشهروتكدلاو

ةفاقثلاىلعلضفهلىرصمزمربايئرهشةفاقثلل'

عدبملاوةديوجقورافرعاشمظعألاثمأرصمىف

.نوريكمهريغوىواملسدمحم

دمحمسدنهملاوةرهاقلادظفاحململاؤس:اثلاث

ىنابملا)نعىراضحلاقيسنتلازاهجسيئرةدعسوبأ

عمتاصاصتخالابراضتوةرهاقلااطسوبةيرثألا

مصاوعلكورضحتملاملاعلالودلك(ةظفاحملا

ىناسنإلاوىراضحلااهثارتىلعظفاحتابوروألود

،ةيخيراتةميقاهلىتلاةيرثالاىنابملاةصاخو

ىراضحلاقيسنتللزاهجرصمىفءاشنامتكلذلو

هيدلسدنهموهوةدعسوبأدمحمسدنهملاهسأري

،ىراضحلاقيسنتلاىلعكظافحللةروطتمراكفأ

ىفبراضتلاوتمايناكمإلاةلقنمةلولشمهدينكلو

ىلعلفافحلاكلذل،ةظفاحملاعمتاصاصتخالا

طسوىفدجوينناذجةبعصةيلمعىرامعملاثارتلا

ةميقكلجسمىنبمفلالا٠ةعبسنمرثكأةرهاقلا

ىنابملاهذهلوحتتنا‘ضوفملانموةيثارتةيرثأ

ىراضحلاميظنتلازاهجتاصاصتخالاقبطةيرثألا

هطسوءايحأو،اهريوطتدعبحوتفمفحتمىلإ

ىحونيدباعوةيرعشلابابوىكسوملالثمةرهاقلا

ىلإتلوحتاهبةيرثألاىمنابملابلغاةرهاقلابرغ

ىنابملاوةپذحألاوسبالملاعيبلتالحمومعاطم

ايلعلاراودألاىفققشلاونزاخمىلإتلوحتةيولعلا

دضنيمأتنودبعئاضبوتاودأاهبنزاخماهلك

عيضيواهب.قئاريجاالعتشتنانكمملانمو،قئارحلا

ىحقيرحىفازيخأثدحامك،هتاذىرثألاىنبملا

مغروةريثكةيرثأنابمتهتناوتعاضىكسوملا

ةطلسمهلىواضحلاقيسنتلازاهجىفظومنأ

اهرودولدعلاةرازوةقفاومبةيئاضقلاةيطبضلا

نعرضحمريرحتبنوموقيف،ةميقهلسيلوىحطس

نولسريو،ىرثألاىنبملاىفثدحتتىتلاةفلاخملا

لكلاوىرثألاىنبملاهلعباتلاىحلاىلإرضحملا

نأةجيتنلاو،تايلحملاىتفدوجوملاداسفلاملعي

نوكتلباهتلازإمتيالىرثألاىنبملاىفةفلاخملا

ىففلاخملازازتبالتايلحملاىفظوملةبوبس

صاصتخانمسيلهنألةفلاخملاةلازإمدعلباقم

رركتتدقو.ةفلاخملاةلازإيراضحلاقيسنتلازاهج

عايضودوهيلاةراحىفىكيسوملاقيرحةثراك

ةيويدخعلاتارامعلثماشاب

،ويلوي٢٦عراشىفةدوجوملا

ديدجتلاىواعد

ةعرسبريست

..ةافلسلا

نملوأ«ىناغفألا)او

حالصالابىدان

ةرهاظااىقفلااا

بجيىربكةيفاقث

ىلعدرلاواهتسارد

وادعأوهيدقلف

هحايحن

.ةمزألاهذهءاهناىفمهتبغرواهل

كملظياذاملىقفلاىفطصمروتكدلالاؤساذهو

مايألاتتبثانأدعبماظنلكلجركنابنودقاحلا

ةيفامتلاكتماقوكجاتحيماظنلكناكتافرصتو

لكنكلوماظنىاىلاجاتحتالكلعجتةيفرعملاو

.كجاتحيماظن

دمحأدمحممركمذاتسألانملاؤس:اسماخ

.مالعإلاميظنتلىلعألاسلجملاسيئر

الدبمهعشجلمهتدا'رإبنينانفلاضعبةناهنع

يلوأىفتنك«جماربلاضعبىفةودقاونوكينأنم

آايونسرركتيبلاقمللاجمانربدهاشأناضمرموي

ىتالاومألاضعبلباقمنيمرصملنينانفلامدختسي

كحضلاومهيلعسانلارةقيرتومهتناهالمهلعفدت

ةودقاونوكينأنمالدبفنينانفلاءالؤهىلع

ةتكناوخبصاىرصملانطاوملاةودقو،بابشلل

اطقفرصمىفسيلنودهاشملااهيلعكحضي

ىردأالوملاعلالكىفوىيرعلاملاعلالكىفلب

نيذلانيلرصملانينانفللجمانربلااذهةناهإلببس

ىرصملانفلاةناهاومهتماركةناهاومهتناهانولبقي

نوعلمفاهلرربمالةيملاعةرخسماوحبصانأدعب

ةناهاومهتناهالياقماهنوضبقيىتلاسولفلاوبأ

اظافلأبمهتميتشبلالجزمارنانفلاةدلاوودلاو

زمارةدلاوودلاوبنذامىردأالوةقلحلكىفةيبان

ميظعلانانفلاانايطعأامهنالنامرتحمامهولالج

ناضمرتالسلسمىفممقلادحاأدجميظعلاو

لالجزماربوهوملانانفلاانايطعأولالجرساي

بلاطوهوميركفسويىديفحىراوجبسلجيناكو

دكؤملانملاؤسىللاقفةيئادتبالاةسداسلاةنسلاب

ريوصتللاوهجوتينألبقنوملعينينانفلاءالؤهنأ

عوضوملانأللاعنلابمهيرضمتيونوناهبايفوسمهنا

فوسامبةياردىلعمهناوتاونسةدعنمرركتي

فوسامبةياردىلعوةطمرمنممهتماركلثدحي

ىدوعسنانفنععمسنملفىرصملانانفللثندحي

نانبلنمنانفوأةناهالبقهدبعدمحملثممرتحم

ةلثمالاواهتناهاتلبقمرجعىسنانلثممرتحم

نمرودلااذهبمايقللمهدايطصامتينمبلغأةريثك

دقونييرصملانممهعوفدمغلبملباقمةناهالا

ىفحصلاةلاقمةيعوبسالافحصلايدحإبرهظ

عبرىلعلصحقزرمدحانانفلانانيهاشدلاخ

«٣٠٠وهىلعلصحىواصلادلاخنانفلاوهينجنويلم

ال٣٠٠»ىلعتلصحةحيشالحةنانفلاوهينجفلا

لدبةدايزافلا«٢ه»غلبمباهتاضارممتوهينجفلا

ةنانفلاوهيلعقفتملانعةدايزتقزهتااهنألقيزهت

هينجفلأةئاملباقمرودلاتلبقةريهشةمرتحملا

فلأنيثالثىلعتلصحقزارلادبعةداغةنانفلاو

فلا«١٤٠»غلبمىلعباطخىولستلصحورالود

هقيزهتلباقمىفغلبملاىلعلصحنانفلكهينج

دمحممركمذاتسالللاؤسانهوهتماركةناهاو

لكلامالعإلاميظنتلىلعألاسلجملاسسيئردمحا

ةيامحىفررضيبألاخيراتلاوعصانلاكخيراتملعي

ةيفحصلاكتايحلاوطةيرصملاايلعلاةحلصملا

ماعلانيمألاوقبسألانييفحصلابيقنتنكذنم

ىلعألاسجملاسيئرمويلاوبرعلانييفحصلل

نمةعبارلاةداملاىفهناةصاخومالعإلاميظنتل

:ىلاتلاصنلامالعاللىلعألاسجملاصاصتخا

ةيفحصلاوةيمالعإلاتاسسؤملاعيمجمازلإ»

كتدايسونظأو«اهتايقالخاوةنهملالوصأب

نمسيلكنعةفورعملاكتينطولارظنىعمقفتت

مهسفناةناهانينانفلاضعبلوبقةنهملاتايقالخا

مايقلااوضفرنيذلانيمرتحملانينانفلاةيقبةناهاو

لاومألاضعبلباقمةماركللنيهملارودلااذهب

ىرصملانفلاوناهإلارربمسيللامللمهجايتحاف

اونوكينأنمالدبفنييرصملانينطاوملاةناهاو

لداعةميظعلاةودقلالثمىرصملابعشللةودق

لكاهبانرياعيةكحضموةيكبمةرخسممهدجنماما

مركمذاتسألانمىنمتأكلذلةيبرعلالودلابوعش

ةلزهملاهذهفاقيالىروفلالخدتلادمحادمحم

نينانفلاةناهاعنمورصمىفميقلاىلعلفافحللو

ىرصملانطاوملللودلالكةرياعمعنمونيفرصملا

ةكنوةكحضموةرخسماوحبصأمهينانفضعبنأب

ىفنوكرتشينيذلانينانفلاملعبةنسلكرركتتةخياب

بابسلالالشفاقياللاعنلابمهيرضومهتماركةناهإ

ىفكيالوهتاذلالجزمارولالجزمرةدلاوودلاول

مالعالاميظنتلىلعألاسلجملانمنايبردصينأ

ىلعلصحيملورصمجراخنمعاذيجمانربلانأب

عاذيجمانربلانأوللاؤسانهورصمنمصيخرت

شمدختةيقالخأريغدهاشمهبرصمجراخنم

اهتعاذإبتاونقللنوحمستسلهىرصملأءايحلا

دمحامركمذاتسألاةينطوىدمفرعيلكلاكلذل

ماعلاحلاصلاذيفتلانايحاتيملاودماجلاهبلقو

تناكامهمجمانربلافاقياولخدتلابهبلاطنكلذل

ىرصملابعشلاةعمسلةيامحةيداملاةفلكتلا

نيبيطلانينانفللاعدروءافرشلانينانفللةيامحو

نعمهبررغنونوكيدقومهبررغنيذلاءافرشلا

ويرانيسملعيدحا.الهنألةعيدخلاوبصنلاقيرط

دوقعوةيدامتاطابتراكانهناكولىتحقافتالا

ىرصملانطاوملاةماركفةانقلاهذهممتانالعا

ةلزهملاهذهنألجمانربلاىلعفرصاسمريثكبمهأ

ركاذنمرركتتنييرصملانينانفلاةناه.ابةيقالخالا

هترياعمبىرصملانطاوملاةئاهاوتاونسرشعنم

متينيفرصملامهينانفنأبةيبرعلالودلاناكسنم

مويفمهلةعوفدملاومألجانممهتناهاومهتطمرم

جمانربلااذهدمحادمحممركمذاتسالافقوينا

ذقناهنألهنيبجىلعىرصمنويلمةئامىقلتيفوس

ىفةلزهملاهذهراركتمدعومهتناهانمنينانفلا

نينانفلگةطمرمواقيزهتىفكفةمداقلاتاونسلا

ماقةيرامعمفحتاهنإ

نفوس,انهه

اسنرفنم

ايلاطياو

تلوحت

لاؤسىلكلذل.دلبلاطسوتالحملنزاخمىلإ

هلىذلالاعلادبعدلاخاطشنلاةرهاقلافظفاحمل

سدنهمللوةرهاقللىراضحلاهجولاراهظالتبامصب

نمنوكيثيحبمكنيبقيسنتلاوحنةدعسوبأدمحم

تباوقبةيروفلاةلاز٠الاىراضحلاقيسنتلازاهجقح

تايلحملانعاذيعبةظفاحمللةعباتلاقفارملانم

الوافتادحوتفملاتايلحملاجردوتايلحملاداسفو

ثيحبتايلحملاوفظومتاموأماناذإالإ،اذبألفقي

زاهجنيبكارتشالابةيرونفوةيربجةلازإلانوكت

اسفارشإتحتقفارملاتاوقوىراضحلاقيسنتلا

ةفلاخملابحاصىلعوصتخملااظفاحملابئان

،ةلازإلامدعنمءاضقللأجلينايرثألاىنبملاىف

ةفلاخمددصباننأل،ةيروفلاةلاز(الانمدبالامنإ

ىرصملاثارتلاىفةيرثأةميقهلىرثاىنبمىف

.ارتلجناواسنرفلعفتاذكهو،ىملاعلاثننارتلاو

ىعادالواهثودحروفازوفةبجاوةيروفلاةلازإلاف

ىنطاوملكوةلازإلامدعىفةدحاوةعاسعايضل

نأذنمةرهاقلاظفاحمةينطوىدمنوفرعيةرهاقلا

امدنعةرهاقلاةظفاحمىفرارقتسالاونمألاداق

ةينطوىدمملعيلكلاوةرهاقلانمألازيدمناك

ىنابملاىلعفظافحلاىفةدعسوبأدمحمسدنهملا

ىنابملاىلعاظافحلاف.ةرهاقلاهطسولةيثارتلا

يلعاظافحةياعرلابىلوأةرهاقلااطسولةيثارتلا

ةيذحألاىعئابشووكلخدت،وتلاةبوهنملانييالملا

ةيمعطلاولوفلاىعئابوةزهاجلاسبالملاىعئابو

نعاذيعبةيروفلاةلازإلابكلذدلبلاطسوبىرشكلاو

.جاردألاىفعضوتوتايلحملللسرتىتلارضاحملا

:ىقفلاىفطصمروتكدلللاؤس:اعبار

رداقوهفةدونشابابلابوماظنلكبهتاقالع»نع

ىقفلاىفطصمروتكدلا«نامزىأىفشياعتلاىلع

هتاقالعفسردتوللحتنأبجيةيفاقثةرهاظ

امكةيلوصووةيزاهتنانعسيلماظنلكبةيفاقثلا

لالخنمىتأتماظنلكبهتاقالعنكلوه‘وادعأددري

ةيمكارتلاهتفاقثلالخنمهلماظنلكجايتحا

اهللولحلاعضوولكاشئملاليلحتىلعهتردقو

ريبعتلاىلعهتردقوةحاتملاتبايناكمالادودحىف

ةيبنجألاوةيبرعلاةغللاتنادرفمكالتمالالخنم

هتدعاسمبلطيوهلجاتحيماظنلكنأقحةملكف

ليبسىلعفماظنىزألجاتحمريغىقفلاىفطصمو

همظنىذلاعامتجالاىف٢٠ا٩ليرباىفلاثملا

ندنلىفةيسكذوثرالاةسينكلافقساسولجناابنألا

ءانبأولداعقراطندنلبىرصملاريفسلاهرضحو

لافاطابقاونيملسمندنلىفةيرصملاةيلاجلا

ىلعلاعف‘ابةنطاوملاقبطيىسيسلاماظننإىقفلا

صيخرتلالالخنمةنطاوملاقبطوعقاولاضرأ

رئاعشلاةماقإلةقلغمتناكىتلاسئانكلاتائمب

نألةيملاعلاءابنألاتالاكولككلذتلقنوةينيدلا

ىقفلاروتكدللةعقاوركذاامكةيملاعةيقادصمهل

ماظنلاةمدخلاهرخسةدونشابابلابهتاقالعنع

ةسينكتاراجفناثداحدعبفكرابمدهعىف

ىتلاو٢٠ا٠ماعرخاوأىفةيردنكسإلابنيسيدقلا

مهمايقءاش؟ايحيسمنيرشعنمرثكأاهيفلتق

ناكونيباصملاتارشعوةسينكلالخابةالصلاب

اةدونشابابلاةسادقهلمحتيملايواسأمثداحلا

سئانكلاقالغاررقفنييحيسملاىلعهتوسقلازظن

نيئنهملالابقتسامدعوداليملاديعةالصموي

مولعملانمودلبلابىمسرلوتسمى،انمديعلاب

ىفتنارمثالنىلكلالسغيناكةدونشابابلانأ

ريدىلإةنهكلاءابآلاضعبهعموهجوتوعوبسألا

ناكوىلكلاليسغزاهجهعمذخأونورطفلاىداو

كلذثدحيملفةيلخادوةيملاعلاعفأدودركلذل

ةيحيسملالوخدذنمرصمىفةيحيسملاخيراتىف

صقرمىرامديىلعةيداليمال٨ماعىفرصمىلإ

دعومىلددحتمويغلابدبلملاوجلااذهىفوريشبلا

ىفتنارشلاسضعبةشقانملةدونشابابلاةسادقعم

ةعماجقوقحلاةيلكلىنمةمدقملاهاروتكدلاةلاسر

ىفمهتابجاوونييحيسملاقوقحاهناونعوةرهاقلا

ةسادقنمةشقانملاةنجلتناكوةيمالسإلاةلودلا

فاقوألاريزوقوزقزدومحمروتكدلاوةدونشابابلا

نيسحروتكدلاوىروشلاسلجمةيوضعىفىليمزو

نألبقوةرهاقلاةعماجقوقحلاةيلكليكوىعيمج

ريدمداوعناميلسروتكدلابتلصتادعومللهجوتا

ابابلاةرايزدعومبهتربخأوكرابمسيئرلا.بتكم

عوضومثحببنذالاهنمتبلطوىلددحملاةدونشن

ىلعةئيسلاهراثآوداليملاديعمويسئانكلاقلغ

ةعاسفصندعبىبلصتالاقفةينطولاةدحولا

ىركذمدعفطرشمبقفاوفهبتلصتاونذإلاذخأل

تلصتاروفلاىلعوعوضوملااذهبنيلوئسملاملع

اطويسأفقساوةدونشابابلاريتركسسناؤيابنألاب

مدعبةيلاغةحيصنىنحصتفثدحامبهتملعأونآلا

ةيصخشىعمبحطصأنأدباللبىدحوروضحلا

ةدونشابابلابةبحمةقالعىلعنوكتةملسمةماع

ىفا'دوجومناكدقولمجلاىيحيروكدلابتلصتاف

ىفطصمروتكدلابتلصتاروفلاىلعوتارامالاةلود

ةدونشابابلاوهنيبةبحملاةقالعبىملعلىقفلا

دعوملاىفوسواهتسرلاىفلباقتنناانقفتاو

هتقالعلرويغرينمذاتسألاهعمبحطصاددحملا

ىفطصمةثالثلانحنانهجوتوةدونشابابلابةيوقلا

لكبةدونشبابابلاةسادقانلباقوروبغرينموىقفلا

سيئرمهنمةنهكلاءاب"الانمريثكلاهعمناكوباحرت

ابنألاوايمراابنألاوسناؤيابنألاونورطنلاىداوريد

ةيناثلاىتحةعباسلاةعاسلانمراوحلالظوسرطب

لكاشملالكةدونشابابلاةسادقاهيفحرشةرشع

دعومديدحتبلطازيخأوةسينكلااهلضرعتتىتلا

دجيالىتلالكاشملاهذهلحلكرابمسيئرلاعم

ىفطصمروتكدلادوجولناكقحةملكوالحاسهل

عانقاىتفرثالاميظعروبغرينمخألاوىقفلا

داليملاديعمويسئانكلاحتفبةدونمشمابابلاةسادق

لصتاةدونشابابلاةقفاومرثإونيرئازلالابقتساو

ريتركسداوعناميلسروتكدلابىقفلاىفطصم

دعومديدحتمتالعفوثدحامهربخاوسيئرلا

ريثكلاءاهنإمتوكرابمسيئرلالباقوةدونشابابلل

سئانكلاةالصتمتواهللولحعضوبلكاشملانم

نلرنتازلالابقتساو«٢٠ا١رياني٧»موياهحتفو

ىلعةدونشابابلاةسادقةقفاومدعبونييمسرلاو

نمأزاهجبنولوتسملاىبلصتاسادقلاةماقإ

ىنماوبلطوةماعلاتارباخملابنولوتسملاوةلودلا

ىراضحلاقيسنتلازاهجمامأناتيسيئرناتبقعتاصاصتخالاىفبراضتلاوتاناكمالاةلق
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..عقاولاضرآىلعةنطاوملاقبط«ىسيسلا)

ليلدربكآسمتاتكلاصيخرتوميمرتو

،ةدونشابابلاةسادقنيبراوحلاىفرادامةفرعم

ةطيسبتناكولىتحليصفتلابةثالثلانحنو

ةجيتنلاهذهىفلضفلامهلتركذوةمهمريغ

روبغرينمذاتسألاوىقفلاىفطصمروكدلل

ابابلابلقىلعحيرممالكامهلاناكنيذللا

سناؤيابناللكلذكوةدونش

تناكدقفايمرا،ابنالاو

مهبحومهتينطو

ايلعلاةحلصملل

دودحالدالبلل

اهميمصتب

ةينبمدلبلاطسوىفةيرثأنابم

١٨٠هىفاشابىلعدمحمذنم

ذنمةينبمةيرثأنابمدجوتو

نابمواشابميهاربإهناامايأ

ليعامسإمايأنمةينبمةيرثا

دجوتهنأةصاخو،ةيرثألاىنابملا

ىفغباونلابةفاقثللىلعألاسلجملالافتحا

ميركتهنأل،صاخقاذمهلةفاقثلاتالاجم

نوعدبملاورصمىفقثمنم

ىفرصمبنوريثك

ال،ليثمتلالاجم

ىسنننأنكمي

،مامإلداعريدقلا

دقنلالاجمىف

ةيبرعلاةغللاه

تاونسرشعلاىفنييرصملا

نانفلل،اهقاأريخا،ةقباسلا

ةناهإىفكلالجزمار

نكمملانمهنألنينانفلل

لكاشمهيدلانانفنوكينأ

املمحتيالوبلقلاىف

ةكسبباصيوثدحي

ةركذتذخأنوةسلق

ةدوعنودسسبةرسخ5ال

ةركذتتتذسخأكتدايسسو

شسروبىلعةرطناميلل

دمحمسيئرلاراوجب

ىفلوزعملاىسرم
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