
ومستيفةيقفاوتلانامضةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

متيتلاومستيفةيقفاوتلانامضةسايسيههذهيئيبلاماظنلادعاوقعابتاوةلوهسبةقفاوتمتايجولونكتمادختسالالخنمققحتتيتلا،ةيقفاوتلانامضىدمىلعةيكذلاةمألاحاجندمتعي

ومستليئيبلاماظنللمادتسملاعسوتلاوروطتلاةيامحو،ةئزجتلاوتاعدوتسملارطخةلازإو،ةيكذلاندملايدرومنمةدافتساىصقأقيقحتلجأنماهعضو

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

نملكشيأباهنمءزجيأوأةقيثولاهذهمادختساوأخسنةداعإزوجيالةظوفحمقوقحلاعيمجرطقةموكح،تالاصتالاوتالصاوملاةرازولبقنمةظوفحمرشنلاوعبطلاقوقح

ةرازولانمحيرصيباتكنذإنودبلاكشألا

ةغللاتابلطتم

فيرعتلانأةملكلاهذهينعتبجييلاتلاوحنلاىلعةقيثولاهذهيفيرايتخاو،دق،هبىصومريغ،هبىصوم،يغبنيال،يغبني،بجيال،بجيةيسيئرلاتاملكلارسفت

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأينعت،هبيصومةفصلاوأةملكلاهذهيغبنيةسايسلليرورضرظحوهفيرعتلانأةرابعلاهذهينعتبجيالةسايسلليرورضبلطموه

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأهبيصومريغةرابعوأةرابعلاهذهينعتيغبنيالفلتخمقايسرايتخالبقةيانعباهتعجارموةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،نيعمدنبلهاجتلةنيعم

،يرايتخاةفصلاوأةملكلاهذهدقفينصتلااذهعمهفصومتكولسيأذيفنتلبقةيانعبةلاحلاةساردوةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،ًاديفمىتحوأًالوبقمنيعملاكولسلانوكيامدنعةنيعم

اًقحيرايتخادنبلانأينعت

ةيرايعملاعجارملا
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ةيمالعإلاعجارملا
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تايوتحملا

ومستيفةيقفاوتلانامضةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

ةغللاتابلطتم

ةيرايعملاعجارملا

ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

ومستيفةيقفاوتلانامضةسايس

لاثتمالا

ةيقفاوتلانامضطباوض

ةمكوحلا

لحلايئانبلاميمصتلا

ةينفلاةيقفاوتلانامض

ةيلالدلاةيقفاوتلانامض

ةيميظنتلاةيقفاوتلانامض

ءايشألاتنرتنإ

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

رطقةلوديفنيناوقيأعمضراعتتاهنأىلعاهريسفتبجيالو،ةرورضلادنعيقايسحوضوريفوتلةماعلاومستتاسايسيفةمدختسملافيراعتلاةباتكتمت

ذاوحتسالاةهجاو

رفوتاهنأثيحومستليئيبلاماظنلالخادةيزكرملاومستةصنمو،وومستليميهافملاططخملانيبومستتانوكمتانايبىلعلوصحلاتاهجاوىلإذاوحتسالاةهجاوريشت

ةيلفسلاتاقبطلايفديقعتلانأشبقلقلانودةلوهسبتانايبلاليوحتلايلعلاتاقبطللةهجاو

ةيتاذلاتاكبشلا

يتاذلاةيامحلاتايلآوأوتاينقتويتاذلانيسحتلاو،يتاذلادادمإلاو،يتاذلاليصوتلاو،يتاذلانيوكتلاو،ةيتاذلاةرادإلاىلعةكبشلاهذهيفلاصتالاطاقنوةكبشلاةردقيهةيتاذلاتاكبشلا
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ةيئانبلاتادحولا

ةينبلاوةيساسألالاصتالاتاينقتدجاوتعمةيكذلاومستةمدخلغشتومعدتيتلاةيمقرلالولحلاوةينيكمتلالماوعلاو،ةيتحتلاةينبلاىلعيوتحتثيح،ةيكذلاةنيدمللةيئانبلاتادحولاىلإريشت

ةيتحتلا

ةماعلاايجولونكتلا

تامظنموأايجولونكتلاتاداحتاوأ،تافلاحتوأ،ةيلودلاريياعملاتائيهلبقنماًيسايقاهديحوتمتيوأوةمدختسملاو،عئاشلكشبةفورعملاةيكذلاندملاتايجولونكتنمعونىلإريشت

ةصاخلاايجولونكتلا

ندملانيبتاهجاولا

ىرخأةيكذةنيدموةيزكرملاومستةصنمنيبةهجاولاىلإندملانيبةهجاولاريشت

تاصنملانيبةهجاولا

ومستليئيبلاماظنلالخادويميهافملاططخملاوةيزكرملاومستةصنمليميهافملاططخملانيبتانايبلالدابتتاهجاوىلإتاصنملانيبةهجاولاريشت

ءايشألاتنرتنإ

ةصنموأوعاطقلاتاصنمىلإةكبشلاربعتانايبلالقنىلعةردقلابديرفلكشبهفيرعتمتيو،ةيمقرلاوةيكيناكيملاتالآلاو،ةطبارتملاةبسوحلاةزهجأنمماظنوهءايشألاتنرتنإ

ةيزكرملاومست

ءايشألاتنرتنإةياهنةطقن

ةيكذلاومستةمدخنمءزجكةمهموأةفيظويدؤييدامةبسوحزاهجيهءايشألاتنرتنإةياهنةطقن

ايجولوطنألا

فيرعتو،ةيمسرلاةيمستلاو،ليثمتلالمشتوعوضوملالثمتيتلاتائفلاوميهافملانمةعومجمديدحتلالخنم،اهطابتراةيفيكوعوضوملالاجمصئاصخراهظإلةقيرطيهايجولوطنألا

ةثداحملاتالاجمعيمجوأتالاجملانمديدعلاوأ،دحاولاجمنمضتانايكلاوتانايبلاو،ميهافملانيبتاقالعلاوصئاصخلاو،تائفلا

ةحوتفملاتاقيبطتلاةجمربتاهجاو

بيوةمدخوأةصاخةيكلمتاذتايجمربقيبطتىلإتايجمربلاقيرطنعلوصولانيروطمللحيتتتاقيبطتةجمربةهجاويهةحوتفملاتاقيبطتلاةجمربةهجاو

ةسسؤملاةيقفاوتنامض

نيفرطللةديفملاواهيلعقفتملافادهألاقيقحتلتاعقوتلاوتايلوؤسملاو،ىرخألاومستةمظنأتايلمعوومستيفةيميظنتلاةهجلاعمومستةمدخمدقماهبقفاوتييتلاةقيرطلاىلإريشت

ةيلالدلاةيقفاوتلانامض

حضاولكشبوًايئاقلتهريسفتنكميكرتشمىنعملالخنمتامولعملالدابتىلعرثكأوأنييبوساحنيماظنةردقىلإريشت

ةمدخلاةهجاو

ومستليئيبلاماظنلالخادعاطقلاتانايبتاليلحتتاصنموةيكذلاتامدخلاوأتاقيبطتلانيبتاهجاولاىلإةمدخلاةهجاوريشت

كرتشملا

نيكلهتسمةرابعبمهيلإراشيدقنايحألاضعبيفومستليئيبلاماظنلالبقنممهقيثوتمتيثيحكارتشالاةيلمعلالخنمةيكذلاومستتامدخنومدختسيدارفأوأتامظنم

ةماعلاومستتاسايس

ومستليئيبلاماظنلالخادلمعيومستيفماظنيألةبولطملاوتاسرامملالضفأيهو،ةلدابتملاةيرصحلاةيساسألاتاسايسلانمةعومجمهذه

ومستليئيبلاماظنلا

ومستليميهافملاططخملايفىلإعوجرلاومستعمةقفاوتمةيراجتةمالعلمحتوأةيزكرملاومستةصنمهذهبةلصتمامإةيكذلاومستتامدخيأوةيكذلارطقومستةصنمهذه

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلا

اهقيبطتوةسايسلاهذهعملاثتمالاوةبقارمو،ثيدحتو،ةرادإو،جيورتو،ةغايصنعةلوؤسميهوومستليئيبلاماظنلامظنتورطقةلوديفةدجاوتمةهجيه

ةيكذلاومستتامدخ

،يعامجلكشبومستليئيبلاماظنلايفلمعتيتلاوةوجرملاةجيتنلانيكمتوأةددحمةلكشملحل،ةددعتمتايجولونكتوأةدحاوايجولونكتنمديفتست،ةينطوتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

رطقةلودبةلصلاتاذتامدخلاقيسنتوليصفتىلعزكرت

ومستتامدخمدقم

لثتمملاونمآلاهليغشتنعةلماكلاةيلوؤسملالمحتييذلاو،ومستماظنمدقموكلاموه
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ومستماظن

ومستليميهافملاططخملانمةيلاتلارصانعلانميأىلإريشيوةمدخلامدقمىلإكولممماظنوه

ةيكذلاومستتامدخنميأ

وتاصنملانيبتاكبشيأ

عاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاتانايبلاتاليلحتتاصنم

ةزهجألاوتاصنملانيبتاكبشيأ

ةيكذةزهجأيأ

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ

ةينفلاةيقفاوتلانامض

يفاضإيرشبلخدتىلإةجاحلانودةيضرموةبسانمةقيرطبةنيعمةمهمءادأوضعبلااهضعبنمتانايبلالوبقل،يئيبلاماظنلالخادةيجولونكتلاتاقيبطتلانمرثكأوأنيقيبطتةردقىلإريشي

لقنلاةكبش

اهنيباميفوةددحملاةكبشللةيفرطلاتاياهنلاطاقننيبتالاصتالابحمستيتلاةماعلاتالاصتاللةيتحتلاةينبلاىلإريشت

ةعئاشريغايجولونكتلا

ةيلودلاسييقتلاتائيهوةيلودلاتايعمجلالبقنماهقيثوتواهديحوتمتيالو،ةيلودلاريياعملااهبفرتعتالو،دصقنعاهريوطتمتييتلاايجولونكتلانمعونىلإةعئاشلاريغايجولونكتلاريشت

حوتفملاردصملامادختساباهريوطتمتيالو،ةيقادصملاتاذ

ءايشألابيو

ةقبطتنرتنإلاىلعتاقيبطتلاةقبطبيولاةفرعملهباشموحنىلعوةيملاعلابيولاةكبشنمًءزجنوكتنأبيقيقحلاملاعلاةزهجألحمستةيجمربطامنأو،جماربللةيرامعمطامنأيه

ةفلتخمةيقيبطتتاقاطنوتاصنمربعةددعتمةزهجأنمنوكتتيتلاءايشألاتنرتنإتاقيبطتءاشنإةيلمعطسبتةيقيبطتةقبطءايشألابيورفوي،ةكبشلا

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

عونتلازيزعتوةشيعملاىوتسمنيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستىلإةيكذلارطقةمادتسملاةيمنتلاقيقحتىلعرداقمدقتمعمتجمىلإرطقليوحتىلإةينطولارطقةيؤرفدهت

يداصتقالاعيونتلاعفديفةدعاسملاوةايحلاةيعوننيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستبقلعتيوهوةينطولارطقةيؤرفادهأققحيامبيداصتقالا

عمجىلعةردقلاىلعلماشلادهجلااذهتايساسأدمتعتةيولوألاتاذتاعاطقلاريعنينطاومللةيكذتامدخميدقتلتايجولونكتللةركتبملاتاقيبطتلانمةدافتسالاىلإةيكذلارطقجمانربفدهي

تامدخءانبلةفلتخمةلعافتاهجلبقنمهليلحتوكلذةجلاعممتيمثةددحملاحئاوللاودعاوقلانمةعومجمنمضلامعألاةدايروراكتبالازيفحتلاهحتفواهتكراشمو،ةمخضلاتانايبلاةرادإو

ىلعيسيئرلكشبزيكرتلاعمةيكذلارطقجمانربريوطتعفدوةلعافلاتاهجلافلتخمربعدوهجلاقيسنتلينطولاىوتسملاىلعومستةمكوحميمصتمت،وحنلااذهىلعةركتبمتاقيبطتو

ةيقفاوتلانامضوةنورملاءانبوةءافكلانامض

راكتبالاوايجولونكتلانمةدافتسالاو،ةموكحلاوأتاكرشلاوأ،صاخشألاةفدهتسملاومستتايصخشهجاوتيتلاةروطتملاتايدحتلاىلعبلغتللةممصمتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

ةمالسلاتاجايتحاةيبلتو،هيفرتلاوأةحارلاريفوتىلعزكرتنأنكميامكةيئيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيرشبلاةيمنتلاىلعزكرتوةيولوألاتاذتاعاطقلالمشتةيكذلاومستتامدخ

ةماعلاتامولعملانماهيلعءانبلامتييتلاتامولعملاعونحوارتينأنكمي،يلاتلابيموقلانمألاو

ومستيفةيقفاوتلانامضةسايس

هجوىلعةيميظنتلاةيقفاوتلانامضلوحتايصوتىلإةفاضإلاب،ةلماشةينفوةيلالدطباوضومستيفةيقفاوتلانامضةسايسرفوت،ومستليئيبلاماظنللمادتسملاروطتلاوةءافكلانامضل

ةصاخقيبطتةيناكمإاهليتلاءايشألاتنرتنإيطغتطباوضنمضتت،ديدحتلا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلالبقنمومستيفةيقفاوتلانامضةسايسرفوتميظنتمتي

ةسايسلاهذهقايسيفومستليئيبلاماظنلاهاندأططخملاحضويهعمتالعافتلاو،ومستليئيبلاماظنلاةسايسيطغت
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ةسايسلاهذهقاطننمضطقفةيلاتلارصانعلاعقت

تامدخلليئيبلاماظنلاوةيكذلاومستتامدخ

ةصاخلاوةماعلاتاكبشلاو،تاسسؤملاتاكبشربع،ةيسيئرلاةصنملانمةكبشلاتالاصتا

عاطقلاتاصنمعاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاومستةصنمومستتانايبتاليلحتلةيزكرملاةصنملا

ةيكلسالوأةتباثتاكبشربعامإ،ةكبشلاربعءايشألاتنرتنإ

ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلا

هالعأوةيزكرملاومستةصنمعملصتتيتلاةينطولاةصنملاتامدخلليئيبلاماظنلا

لاثتمالا

ومستتامدخيمدقمعيمجىلعبجي

ةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتلاًقفومظتنملكشبوومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،كرتشملاىلإةيكذلاومستتامدخميدقتوأومستماظنليغشتدنعةسايسلاهذهللاثتمالا

ومستل

ومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،ثلاثفرطلبقنمهليغشتوأهتنايصمتييذلاءاوسومستماظنبناوجعيمجىلعةسايسلاهذهقيبطتنمدكأتلا

ومستتامدختابلطتميطغتسيتلاو،عاطقلامظنموأومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانعةرداصلاددحملاعاطقللةيكذلاومستتامدخةسايسعمةنرتقمةسايسلاهذهنأنمدكأتلا

ةددحملاةيكذلا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتبسحوأ،ةرورضلادنع،لاثتمالانمققحتلابلقتسمققدملحامسلا

يليامىلعتارييغتيأل،ءاضتقالابسح،ومستماظنعضخيامدنعومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاراطخإ

ةزهجألاتانوكموأجماربلاوأةمدخلاتاقيبطتيفةريبكتارييغت

ةيقفاوتلاريياعميفتارييغت

ةكبشلاتايجولونكتيفتارييغت

ةماعلاايجولونكتلايفتارييغت

ومستماظنىلعرثؤتيتلاو،عاطقلاتاصنموأةيزكرملاومستةصنميفتارييغت

ومستليئيبلاماظنلالخادلدابتملالمعلاىلعرثؤتيتلاتاقيبطتلاةجمربتاهجاويفتارييغت
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ةيقفاوتلانامضطباوض

ةمكوحلا

ةكراشمدنعةلماكتمةقيرطبةيراجتلاوةماعلاتامدخلانملكميدقتونييئاهنلانيمدختسملاتاجايتحاةيبلتلاًعمةفلتخمةماعتاعاطقلمعتنأةيكذلاومستتامدخميدقتبلطتيامًابلاغ

،ةيقفاوتلانامضو،لماكتلانامضلتامدخلاةبقارمبجياهليغشتواهذيفنتو،تامدخلاطيطختلضيوفتعمتاطلسلالبقنمةمكوحلاوقيسنتلاىلإةجاحكانهنوكيف،ةددعتمتامظنموتاعاطق

ةيلاتلاطباوضلاقيبطتمتي،يلاتلابوةيئانبلاتادحولاوتانايبلاو،تامدخلامادختساةداعإوسلسلاذيفنتلاو

نمدحاوعاطقوأ،ومستةمظنأنمدحاوماظننمرثكأةيكذلاومستتامدخلماكتيطغيامدنع،ةلثاممةيمسرتايقافتاوأ،ةيقفاوتلانامضتايقافتاماربإومستتامدخيمدقمىلعبجي

ومستليئيبلاماظنلاتاعاطق

لقألاىلعنمضتينأبجي،ةيقفاوتلانامضةيقافتالطرشكانهنوكيامدنع

ينطولاويلخادلايتاذلالالقتسالانمنكممردقىصقأةمظنملكلكرتعم،ةيقفاوتلانامضقيقحتلةحضاوبيلاسأوفادهأ

ةعجارملاتايلمعوةقفاوملاوةرادإلاو،ةيقفاوتلانامضجهنلةمكوحلالكيه

ينفلاويلالدلاىوتسملاىلعةيعاطقلاوةماعلاتافصاوملاوريياعملا

ةلوقعمةيحالصةرتف

ةيقفاوتلانامضدودح

ةيقفاوتلانامضلةيلاتلابناوجلا

ةدوجلا

عسوتلاةيلباق

اهريغو،ةحوتفملاتانايبلاتاباوب،ةيساسألاتالجسلاتامولعملارداصمكلذيفامب،مادختسالاةداعإلةلباقلاةيئانبلاتادحولارفوت

ةطبارتمىرخأتامدخيأ

ةيقفاوتلانامضيطغتيتلاو،ةحضاولاةمدخلاىوتسمتايقافتاىلإةيجراخلاتامدخلاتامولعملاةمجرت

ةمدخلاروطتوةيرارمتساو،ةيقوثومو،ةقدنمضيامم،اهيفمكحتلاوتارييغتلاعملماعتللةمزاللاتايلمعلاوتاءارجإلايطغتيتلارييغتلاةرادإماكحأ

لشفوأةيناربيسلاتامجهلالاثملاليبسىلع،فقاوملانمةعومجميفةيئانبلااهتادحووةيمقرلاةماعلاتامدخلالمعرارمتسانامضلثراوكلانميفاعتلالمعلاةيرارمتساماكحأ

ةيئانبلاتادحولا

نمضتيدق،ةيقفاوتلانامضةيقافتالطرشكانهنوكيامدنع

ومستماظننمضتافصاوملاوريياعملانماهيلعقفتمةعومجم

كلذيفامب،اهلامكتسالومستماظننمضتاقافتالانمىرخأعاونأ

مهافتلاتاركذم

ديعصتلامعدلاتايقافتا

ينفلاويلالدلامهفللةينفلاقئاثولا

ىلعبجيتاعزانملاةيوستلومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاىلإمهاياضقميدقتومستتامدخيمدقمىلعبجي،ومستةمظنأفارطأنيبةيقفاوتلانامضلوحفالخدوجوةلاحيف

ومستليكذلاينطولامظنملانمتارارقللمهيقلتدرجمبةرورضلابسحةلصلاتاذومستةمظنألحىلعةمزاللاتانيسحتلاوأتارييغتلاءارجإومستتامدخيمدقم

لحلايئانبلاميمصتلا

ءاضتقالابسح،يليامضرعتوحوضوبةيكذلاومستتامدخيئانبلاميمصتلابنمضتينأبجي

ةيكذةزهجأيأوتانايبلاةزهجألاردصمةقبطكلذيفامب،ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلاومستليميهافملاططخملا

ءايشألاتنرتنإىلإلوصولاةكبشومستليميهافملاططخملا

تانوكملاهذهنيبتانايبلاةقبط،ومستليميهافملاططخملا

تامدخلاوقيبطتلاومستليميهافملاططخملا

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإومستليميهافملاططخملا

ةيصوصخلاةقبط،تانايبلاةيامحونمألاومستليميهافملاططخملا

ةيلاتلاةيكذلاومستتامدخريياعمةيبلتلتاردقلا،ومستةمظنألولحلحرفوينأبجي

لمحلاوتامدخلاو،ةزهجألاددعةدايزلاًرظن،يئاهنلامدختسملاةمدخءادأيفروهدتدوجومدعنمدكأتلاءادألا

9 of 13



لحلاةينبيفتارييغتىلإةجاحلانودنيزختلاوتالاصتالاوةجلاعملاقاطنعيسوتةيناكمإنمدكأتلاعسوتلاةيلباق

ةسكاعملافورظلاوثادحألانعمجانبارطضايأنماهتاردقةيلاعفوةعرسبيمحتةمدخلانأنمدكأتلاةنورملاونيكمتلا

ومستنمأةسايسللاثتمالانامضنمألا

ةلدعملاوأةديدجلافئاظولانمىندألادحلاباهرثأتوأتانايبلاقفدتويئانبلاميمصتلارثأتمدعنامضةيدادتمالا

ةصنملاتامدخلاوأوزومستليميهافملاططخملاءايشألاتنرتنإىلإلوصولاةكبشو،تاعاطقلاتاصنمو،ةيزكرملاومستةصنمتايناكمإومستتامدخمدقممدختسينأيغبني

ةيكذلاومستتامدخنميساسألاءزجلاليكشتل،ءاضتقالابسح،يومستليميهافملاططخملاةينطولا

ومستليئيبلاماظنلاجراخنمتاردقهبةصاخلاةيكذلاومستتامدخمدختستامدنعومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانمةقفاومىلعومستتامدخمدقملصحينأبجي

ةينفلاةيقفاوتلانامض

ءاضتقالابسح،يلاتلاوحنلاىلعىرخألاومستليئيبلاماظنلاتايجولونكتعمينيبلاقفاوتللةلباقةيكذلاومستتامدخنوكتنأبجي

تانايبلاىلعلوصحلل،ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلاومستليميهافملاططخملا

ءايشألاتنرتنإىلإلوصولاةكبشوةكبشلاتالاصتا،ومستليميهافملاططخملا

ةيزكرملاومستةصنموتاعاطقلاتاصنم،ومستليميهافملاططخملا

ةحوتفملاتانايبلاوةينطولاةقثلاو،ةينطولاةقداصملا،ىندأدحك،ةينطولاةصنملاتامدخلاومستليميهافملاططخملا

ومستتامدخريوطتةطشنأيفنيروطملامعدلةينطولاةصنملاتامدخلاومستليميهافملاططخملايفةحوتفمرابتخاوريوطتتامدخمادختساومستتامدخيمدقمليغبني

ةيكذلا

ةيقفاوتلانامضديقعتليلقتلةماعايجولونكتةيكذلاومستتامدخمدختستنأبجي

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانمةحيرصةقفاومنودبةعئاشريغايجولونكتةيكذلاومستتامدخمدختستنأبجيال

لقنلاةكبشلالخنمتالغشملاتارعشتسملاتامولعمعمجىلعةردقلاذاوحتسالاةهجاورفوتنأبجي

تارعشتسملاايجولونكتوةكبشلاىلإلوصولانعةلقتسمذاوحتسالاةهجاونوكتنأبجي

ةلآىلإةلآءايشألاتنرتنإتالوكوتوربوأوةكبشلاىلإلوصولاتايجولونكتنملقألاىلعةدحاوعمةقفاوتمذاوحتسالاةهجاونوكتنأبجي

ةيلاتلاتالوكوتوربلايمجرتموأوةحوتفملاتالوكوتوربلانملقألاىلعدحاومعدتواهميمصتلتانايبلاةيقفاوتنامضلجهنذاوحتسالاةهجاوىدلنوكينأبجي

10 of 13



ةيلاتلاتالوكوتوربلانملقألاىلعدحاومادختسابةبقارملاونمألافئاظوذاوحتسالاةهجاومعدتنأبجي

ةيلاتلاتالوكوتوربلانملقألاىلعدحاومعدتو،ءايشألاتنرتنإقيبطتىلإلوصولاوفاشتكالفئاظوذاوحتسالاةهجاورفوتنأبجي

تاقيبطتلاوةزهجألاةيمستوديدحتلفئاظوذاوحتسالاةهجاورفوتنأبجي

ةيلاتلاتابلطتملابتاصنملانيبةهجاولالثتمتنأبجي

اهريفوتوأاهنيزختمتييتلاتامدخلاوتامولعملاوتانايبلاىلإلوصولابحامسلاةيزكرملاومستةصنموتاعاطقلاتاصنموومستليميهافملاططخملانيبةيقفاوتلانيكمت

تابلطتمللاثتمالاثلاثلافرطلاةصنممادختساطورشاهددحتيتلا،فئاظولاىلإةقداصملايفمكحتلالوصووةقداصملانيمضتومستليميهافملاططخملاةطساوب

ىلإلوصولانيكمتةيقفاوتلانامضذاوحتسالافئاظواهرفوتيتلاةيساسألاتاردقلاوتانايبلاةرادإىلإيلخادلالوصولانيكمتءاضتقالابسحةيقفاوتلانامضلوكوتورب

ةطساوباهؤاشنإمتيتلايقيقحلاتقولايفتانايبلاعمجبحامسلاةفلتخملاةحاتملاتاءارجإللةقداصملافئاظووقداصملاذيفنتةصنملايفةلجسملاتارعشتسمللةيفصولاتانايبلا

تارعشتسملانمةعومجموأرعشتسم

ةيلاتلاتاردقلاتاصنملانيبةهجاولالمشتنأيغبني

تانايبلاىلعةيباسحلاتايلمعلاءارجإبحمستيتلافئاظولاريفوت

ليلحتلاةجلاعموجارختسالابحامسلا

تاقيبطتلاةجمربتاهجاولالخنمتامدخلامعدفئاظواهمدقتيتلاتامولعملاةرادإىلإيلخادلالوصولانيكمت

ةباجتسالاوبلطلابحسلاوراطخإلاوكارتشالاعفدلاكلذيفامب،تانايبلاىلإلوصوللةفلتخماًعاضوأميدقتنمتاقيبطتلاةجمربتاهجاونيكمت

ةيلاتلاةماعلافئاظولاةمدخلاةهجاورفوتنأبجي

ضيوفتلاوةقداصملا

ةبساحملا

قيبطتلاتانايبلماكت

ةسايسلاةرادإ

ءادألامييقت

ثادحألاراطخإ

مدختسملاةهجاو

تابلطتملاعمقفاوتتنأبجيو،نييئاهنلانيمدختسمللتامدخلاذيفنتلجأنمةحوتفملاتانايبلاتاباوبوريوطتلاتاعومجمو،تاقيبطتلاةجمربتاهجاوةمدخلاةهجاومدقتنأبجي

ةيلاتلا

بيولاةباوبو،ريوطتلاةعومجمو،تاقيبطتلاةجمربتاهجاوىلإنمآلوصوريفوت

ةيجراخلاوأةيلخادلاتاقيبطتلااهمدختستنأنكمييتلاةحوتفملاتاقيبطتلاةجمربتاهجاووةيسايقلاتاقيبطتلاةجمربتاهجاومادختسا

يليامةمدخلاةهجاولمشتنأيغبني
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ةمدقملاتامدخلادرستبيوةباوب

ةباجتسالاوبلطلابحسلاوراطخإلاوكارتشالاعفدلاكلذيفامب،تانايبلاىلإلوصوللةفلتخماًعاضوأرفوتيتلاتاقيبطتلاةجمربتاهجاو

تالالدلاوتانايبلاجذامنلتالاصتالافييكتلةمزاللاةيلآلا

ىرخألالودلاعمةيكذلاندملاتانايبةكراشمىلعرطقةلودةردقنامضلةنيدملانمازتتاقيبطتةجمربةهجاوتابلطتمندملانيبةهجاولايبلتنأيغبني

ةيلالدلاةيقفاوتلانامض

جاتحي،ومستليئيبلاماظنلايفتاصنملاوتاقيبطتلاةيقفاوتنامضلةيلصألاةلاسرلاتالالدىلعظافحلاعم،لدابتملاىوتحملاىنعملاًماعاًمهفيلالدلاىوتسملاىلعةيقفاوتلانامضبلطتي

ةفلتخمةيكذةزهجأةطساوباهؤاشنإمتيوةفلتخمتاقيسنتيفتانايبلانمةريبكةيمكىنعمفصوىلعةرداقةماعتادرفمءاشنإىلإةيلالدلاةيقفاوتلانامضجهن

نامضقيقحتلجأنمذيفنتلاوميمصتلاو،ريوطتلايفةيلاتلاةديجلاتاسرامملاىنبتيو،تاعاطقلاتاهيجوتوومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتومستةمدخمدقمعبتينأيغبني

ومستليئيبلاماظنلايفةيلالدلاةيقفاوتلا

عساوقاطنىلعةزهجألارشنللماكتلاوةفلكتلاءابعأفيفختلجأنم،ةيكذلاومستتامدخريوطتوميمصتنمةركبملاةلحرملايفايجولوطنألاوةيلالدلاةيقفاوتلانامضنيمضتوعقوت

نيعئابلازجحبنجتو

ةيلالدلاةيقفاوتلانامضقيقحتلةيلاتلابيلاسألادحأمدختسا

وأ؛هنمءزجوأماعدحومجذومنىلعتاصنملاقفتتثيح،يسايقلاديحوتلاقيرطنع

ةفلتخملاجذامنلانيبةمجرتلاقطنمنمضعبقيبطتمتيثيح،طئارخلامسرقيرطنع

اذهىلعيغبنيةيلالدلاةيقفاوتلانامضتافصاوميفاهمادختسامتييتلاتاقالعلاوميهافملاةعومجمكلذيفامب،همادختسادارملاايجولوطنألاةفرعمطيحمديدحت

ةيلالدلاتافصاوملالامتكاوةيلاعفنامضو،ةفرعملاطيحملبسانممجحءاشنإ

ربعايجولوطنألاءانبلةديفملاةيعرفلاةعومجملاءاشنإبمق،كلذنمًالدبهلمكأبعاطقلةددحملاايجولوطنألاىلإلوصولابنجت،تاعاطقلاربعايجولوطنألامادختسادنع

تاعاطقلا

تامامتهالانيبلصفلاوكرتشملاءاشنإللميمصتلائدابمدامتعا

ءاشنإةربخىلعيناثلازكريامنيبةيفيظولاةيقفاوتلانامضتافصاومىلعلوألازكريثيح،ةيلالدلاةيقفاوتلانامضءاربخوعاطقلاءاربخنيبتامامتهالالصفمادختسا

ايجولوطنألا

زكرييذلاميمصتلاءاربخوأةيصوصخلاونمألاءاربخلثمءاربخلانمةلمتحملاىرخألاتائفلاو،ةيلالدلاةيقفاوتلانامضءاربخوعاطقلاةسدنهنيبكرتشملاءاشنإلامادختسا

مدختسملاىلع

فصومتي،ايجولوطنألاثيحنملصفنملكشباهعملماعتلانكميةطيسبوةددعتمةيعرفميهافمىلإعسوأموهفمةلكيهىلعزكريايجولوطنألاميمصتدنعًايرايعماًجهنمادختسا

يتلاو،ةيعرفلاايجولوطنألاةطساوبةيعرفلاميهافملا

اهتاذبةمئاقلاةفرعملامدختست

لقتسملكشباهتنايصواهمادختساو،اهميمصتنكمي

عسوألاايجولوطنألانأشبيلالدلاءارثلاىلعظافحلاحيتياممديجلكشبةددحمتاقالعلالخنماهنيباميفلسرتسُملكشبنرتقت

اهمادختساةداعإنكمييلاتلابو

نيدعبيفايجولوطنألاروطتمييقت

ةفرعملاتافصاومجضنسيقتيتلا،ايجولوطنألاةيزهاج

ةيقفاوتلانامضتافصاومجضنسيقتيتلا،تافصاوملاةيزهاج

ةيلاتلاايجولوطنألاىلعظافحلاومادختسا

فيرعتفلمفاشتكالةيقفاوتلانامضلةيلآكةمدخلافاشتكا

ةددحمةيرايتخاتازيممعدييذلادادمإلافلم

تاجتنملانمةفلتخملالايجألاتاجايتحاةقباطملةيلالدلاةيقفاوتلانامضتافصاوميفنيسحتلاوأروطتلاتارابتعا

فلخللوأىلعألقفاوتلالثم،رادصإلاةرادإدعاوقديدحت

ةيميظنتلاةيقفاوتلانامض

عمتجمتابلطتمةيبلتىلإاًضيأةيميظنتلاةيقفاوتلانامضفدهيةلدابتملاةلصلاتاذتامولعملاوةيراجتلاتايلمعلاةمءاوموأجمدوقيثوتينعيةيميظنتلاةيقفاوتلانامض،ةيلمعلاةيحانلانم

ةددعتمتاعاطقيطغتو،عساوقاطنىلعةممصمةيكذلاومستةمدخنمديدعلانألاًرظنمدختسملاىلعاهزيكرتو،اهيلإلوصولاو،ةلوهسباهديدحتو،تامدخلاةحاتإلالخنمنيمدختسملا
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ةيميظنتلاةيقفاوتلانامضلةيلاتلاةديجلاتاسرامملاومستةمدخمدقمدمتعينأيغبني،تامظنملانمديدعلالبقنمرشنلايطغتدقو

ةيرادإلاتاعاطقلاوتايوتسملاربعةيقفاوتلانامضةطشنألةلماشلاةمكوحلانامض

نمققحتلاتاعاطقلاربعاًقستمجهنلالعجىلإيعسلاورابتعالايفةلصلاتاذتايصوتلاذخأتافصاوملاوريياعملارايتخاومييقتلكرتشمويعوضومو،فافشو،مظنمجهنمادختسا

هتيقفاوتنامضرابتخاولاثتمالا

عئاشلكشبةلوبقملاةجذمنلاتاينقتمادختسابتاعاطقلاربعوةيلخادلاتاعاطقللةيقفاوتلانامضبةقلعتملالامعألاتايلمعقيثوت

نيدمتعملاومستتامدخيمدقمنيبةيميظنتلاتاقالعلاىلعيمسرلاعباطلاءافضإوحيضوت

ءايشألاتنرتنإ

دكأتلاومستتامدخيمدقمىلعبجي،ايلعلاايجولونكتلاتاقبطوءايشألاتنرتنإنيبةيقفاوتلانامضلجأنمةيكذلاومستتامدخنمديدعلايفةيسيئرلاتانوكملادحأءايشألاتنرتنإدعي

ةيلاتلاتابلطتملاعمقفاوتتءايشألاتنرتنإةياهنطاقنعمةيكذلاومستتامدخنميأنأنم

ءايشألاتنرتنإةياهنةطقنديدحتتابلطتملوحومستنمأةسايسعجارفيرعتلاىلعمئاقلالاصتالامعد

تامدخلاوتامولعملانمةعونتمةعومجمكالهتساوريفوتلةعزوملاوةسناجتملاريغةمظنألانيبةيقفاوتلانامضبجيةيقفاوتلانامضمعد

ددعو،ةفلتخملالاصتالاتائيبو،ةفلتخملاقيبطتلاتاقاطنعمفيكتلالجأنمءايشألاتنرتنإةياهنةطقنيفمكحتلاوديوزتلافئاظويفةيتاذلاتاكبشلامادختساةيتاذلاتاكبشلامعد

تانايبلاجارختساوتانايبلليئاقلتلاجمدلاتاينقتىلعةيتاذلاتامدخلادمتعتدقةفلتخمعاونأنمةزهجألانمريبك

ءايشأتامولعمىلعدمتعتيتلاةيكذلاومستتامدخفئاظوضعبلءايشألاتنرتنإةياهنةطقنيفعقوملاىلعةدنتسملاتاردقلامعدمزلي،ناكمإلادنععقوملاىلعدنتستتاردقريفوت

ًايئاقلتعقوملاتامولعمعبتتوراعشتسالجأنم،نيمدختسملاوأوعقوملا

ىلعةمئاقتانيوكتىلعذاوحتسالاوأنيوكتلاوأ،رياطلاىلعءاشنإلانيكمتلجأنمءايشألاتنرتنإةياهنةطقنيفليغشتلاوليصوتلاةيناكمإمعدمزليليغشتلاوليصوتلانيكمت

تاقيبطتلاتابلطتملةباجتسالاوتاقيبطتلاعمةطبارتملاءايشأللسلسلانواعتلاولماكتلالجأنملئالدلا

بجينكلو،صاخشألاةكراشمنودًايئاقلتءايشألاتنرتنإتاقيبطتلمعتامًةداعةيداعلاةكبشلاتايلمعنامضلجأنمءايشألاتنرتنإةياهنةطقنيفةرادإلامعدبجيةرادإلانامض

ةلصلاتاذفارطألالبقنملماكلابليغشتلاةيلمعةرادإمتتنأ

ةيلاتلاتابلطتملاعمءايشألاتنرتنإةياهنطاقنقفاوتنمدكأتلا

يرشبلخدتنودبوأعميكيمانيدلاكولسلاوعاطقللةتباثلاتامسلابةقلعتملاتانايبلااهتجلاعمواهليصوتو،تانايبلاىلعلوصحللةياغللةنمآوةدوجلاةيلاعتامدخرفوتاهنأ

اهبلومعملاةيكذلاومستتامدخةسايسيفددحملاوحنلاىلع،ةلصلاتاذعاطقلاريياعموتاسايسونيناوقللاثتمالا
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