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فىقضة!لمتنافكارلأاطتحتلءن،يضقدهملذينالئكأوكارفأمنيخرخ!كما،ءز-"ـلهاؤرمنيخرجلاإنه.العميقاجرزبالا

ضحاوا!اهنجد،لهمعقوفيعةلمم!طراننلمعااوتزدحمغمهاذأفينألكذ.ءطمئنغير!قلق،ينامفكرءنكثيرءةاقر

."لاأوالعروبة":يعنيناالذيبخا31نيالضطق،لمنطقوا.سجبلاروح!اوىماًمادونمليما)لنطقا

ومسهدفيءتهىووفىلىاأاتهلنفض!الة111هـ1ءويتراليةالخااالفكوكرمذماءندو.يلحصاذستالأاتباكتايسمماأهم،ضمالوا

ابنآءا)عروبةمنهكويشوما.الصحيحكيرالصفأصولغلىا):اس.ىتاًرةز-عكةروحمنءهوراما4نفسالوقتفينعنيلمنطفا

لملوكهم4بلموايمالقوللةح!ررهمفتة!ااهـوءلهيكلقرل.يلا.!دقةلداعنترضىلاوالعوج

في!وةلاوأنالادراك.متمليدرك4!ةمؤإن.هم:اع.،فهودومالديهبى:اًالعلييال"فكيرالمنطقهـذاكانأشو

الأذهارصفينزكوأنالموحدالعربيالكيانتحقيقلسمبلذىصاالمهملسللمرآالتفكيربءن"ـوبينرصنواحينألةرقؤأبين

مفذالصفحةر:ثأفلا.الشاًنهـذالحوموحدةواضحةأف-كأرااكثرنرىانالصدفةقبيلمنليسو.هوونقدهانلحاو

عنر4ورألومنعلىبم-ايج-باقه!زارضاا!ف!ةتلكلأولىايقيملافهو.غيرهفكارلأزةاششكلتتخذذلاستااتعتابا

يجبمالوا":بيةال!رالوحدةلتح!يقليةالورميقةالطروتمافتالفكرةاباضطرعنوركتلاو،مضطقيعوجعلى
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فكرةكذاءذنوب-،هموالولخ-الامنجم"إقرءعئإلى4كامالءـذهةبوحلىن12لااوبثأعرب-ةام-ةلقوباورالشةاظ!هـو

لحق-ق-ةا-ةعالواقأنوءـجمأع!ناالوينحرالمفعلىةعزفيىأخر،-(مةلأا

حدثأومكملأاخلقويرخرالتا"لقيلذانأو،15نفسإ-"لمتاافي-ىصرأتس"!امنفيز"ثاً-ءـنايقفيلحصراذ-اصلأاو

لذيناحرونالمفلثكاوهموبالتعح-اةفياطق-ق-ةلملأباتزقلااجملىلىععزيزةنتكوأنةغيإو،علم-هعزيزةةف!رء:د

إستط"ىعلاب-نما.)-ونامثبأنهمعصىأب:اء3ـميض*ت!نحءم!اليلرأاوأن،\ةقوالفكرةأنوهـي.نارظرروفكهـفي

نوليقولاوف-5هممادوحدزواويجاأننإسطحءواناقع-ولوا.عملوكسلموإلى-نقلبانبدلا-ب"صاذهـنفييخ-هـرمادعن

.يدجد،لةبيإق.علىاورتهعيروكهاتحرلاحافيةالفكرلاإءـوماكإسلموانوأ

"أنلهميرلموالذينأصكاوعلىردأقوىنردوبمذا.فعلإلى

للىذمالبوب-ةالعراءن--ا3"ـلىجنواماقتلاإنلحقوا

ن.همفلىعيتء-ذفلاا0قع-ةالواوأ-ةلمثاافىمفي!اضطرلاايظرالنءيرا)-فبين،والعملالنظربينؤاصلمةادوحدايقنمو

.-ع"نزلي:امفكرطساوابيناعتذةلقد.ال"ثليوا)"ةكير

فلاأ؟.-ةا)عرةحدبالوندولي:اصنبهانيت!يوةته)-ةلمثاا-.ع4--بعتافيذلأستاا:اع:،ـاثيحدا)-يلمزالقاتاكمقصدةلو.ءـي

لىإةزظروةبرص!راف-5لاافكا.رابة-لمحاللأولونثال!ءار!ماأيإنظريرالتف!باز4عويدعمابتعادلابامنايكج-الوانأ3ـاامقو

-ينسباوصوعنع"رزه.وموبمرفهك!و.العولاتفكيرباز"ي-موماعلىلقبالاالىاناعوليدو

مونرقوءايرإتيرب-ةا)عربلادنافيملحكامنكضيرا)"هالملمجا،لحة-قيام*:اهغيرعلىيالتظرال!فك!رالنزعةهـذهبصحاأ

قلإز1اءـذن!.ل؟نحيالأا.عضفيتناءا.وءخطاأمن."المةكيرنبجعلوفهمءحقيةته.غيرعلىلىالعمالتفكيرنهبريرفه؟

فيدنالسأ:-"ف.هلذكااعنءطيخام3ـومفصلمقإلىيديؤدبميجعلوىتو،رغالفافجولأاللتفكيرؤاادمر،لبءايإنظرا

نمعلىبلم!دنافيىي(ة(نلوإقوفيماالعهـليلذكاءاو)ءلذكاا.عتالعلمييطرالنثللبتلي"يراًلايإذاارفكيرلكذال*هليإءف!!يرا

،لأرضابحماًه!صقلا،ز""!!فيسطء-،نإكوأنفعروص.ه!ءـصفيركفلأايةإبلنلندولص-إوك"فيوفىضي

زصمفلاأ؟حةالفنسانفواتروف!اومنم!ةوكلعنامس-علىيظرالنإتفكيرفامءطيخاوال*،لييالنظرلإتفء-رلفه*!نا

؟تقالموا):جاحص-إنلأامنءثيرفيقةللحقروقءال!،اقعللوفيمباتفحيرهـولاو،فجواًاتفكيرليس-حالصح

يقةهيلذاقفالمواهـذز*تثرأتزعتقدف؟حق:امنإنمنوزفسهقعلواامنازه.:يو"طخطو."ـإسةيا:هـلوالع

نحرومنكل-"""ةاااقع"ةا)ووا-ةالم"امنما)-وسالناليعض!!ازجهفيالواقىعهـذاظميننهأىسو.زفسهاا-4العمبةأءجرا

ماةاقضلم:لماالطهـفإلىنهـ:-ووذ4لي!حاؤا.ص-لمةلأابءةا)عرأتفكيروا.ء-ت"يمرعتيطااضنبةا)ء!ررصعو،اضحويفكر

دطع!زرجالتيقةلمفراا-"لمصاازنءراء.أئنو.ليءةالعرةللنظرفيفى1)سا،العقلمنب!ارايراورفكالكذ)؟سليثكذا)*ثلي

اقع-ةلوارف-5قتالوفيلىنكرفنحن،وا)تبى-قالور!لودح!إ-تمديلذاا)تفككرلكذءـوةاوا،سطحييزغركسإو

اسهت:-اقكلمنو،مق:لمةبةكرةإرءـاصكلمنففياالتيوضوحمن"قويمتاحيلذاو،يرا:2االعقليم3الفمل!ور"جرز

رةللحادولحدالؤوابمذو.هـ:-ةلذارةال!ومةسلاويةالفصصرلخطةا

ئعةالشايةالفكرءللأصطامةلمقواةإنظراءـذهخلملألمنتص:حو،معولمزاليهالولوا)تفكيرمعولمزايال:ظر.فكيرالتبرين

-ةلمبتذهـ:صةاربتجبوالتجار،ءقليةتخبرااكلهتلخبرال

منو.برهكاتافىبصةالعردةلواعنيلحصرالاسشاذا--حدث.حر!وعمللىاواكحمالهازضجهاءند

لأتجارصغبعلاؤوأإلىلي:ظردلحاالم:ظقياكرالفاءـذمضظار

.-.دد!لع3ل!العهـوو-الفكرمزالقمنيرلخطالقلمزاابمذزرطوير

إز-ه.هـدهحدةالو،صصةىاكبيرورابو!ن.راطر.عنهيقللالقمز-مال-وبلادنافيئعاشافيدهلقمز

زغلولسعدعنرقلأالكتابرددهـالماطاقكرةزقداًبمل-نتةدالم!س-اذسبقدوقبةقعيةلواواأء4لضاالقمزهـو،وث-و.ءا

نعيتكلمنلاأدأراحينز"أماعزحينلراء:دلأسصاذلييروإذامحممزعلىرذاذ.2تفنبسهسنألقلمزاءـذاسدفنانال!--ير

صفرآ!عتااذ":اىصالزغلودصعطع"قاوسةالعرحدةلوا،رو ..بمده!-ينجاأ-ةلمثا.ارؤكالأا.عضر-تهموينلذللشل!واً

ؤ--ررلالةوفهذا."؟الخة--ةنزكولذما،فصفرصفرإلى.-
لغ-:اعإلىالامصتاذكلامهنا3ركرج

فكارانائرةلأاملىصبحأوينلم"كرابوالكتامنآلقف"ـكثير.مياخصوهاوزص!ارأيب/بةا)عرمبةالقو!هغن3"أالىخاصةجعإر3
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:العكسعلىنيكوانينجغيسشعارهمأنمب"ن،،لأاوبمهر"يفطرتش!-"منضمنهتتلما"شارنتلاوالذيوعاحظلتناالتي

،خطيرةموراايفتضجالمجالهذ(فيوءـو."لااووبةالعر))منأ-حأتلناقءضلقدو.يالحصءاذلاصاليقوكما

لاتجاومنعددا!دىبيالعرسصوالتفكئصزقاعنثفريمويلذايفالظرلالقواهـذإلىتإشاوار2وريمفكرمنكثير

ئإو،وا)تهجميحأتجراب"صدلكذيةتضحلاءـوو.بةوالعرثالب!تزعة"فبه--افيماشللىولاا،ؤهالوصنذبإبالااإسحر

ثقةو،ل!وشاًق-مةمنكاوؤلاايفراحلا؟اءخهز!يمارفتصح"ـاصسرةمحىارمحونكالا)قواهـرزنأهكرنذ13و."ء-كأقىالااو

إ-ف-يرايقطرفيمحالةلاصائرونيناإفيكرءلاءـؤلياًنمنهورعةبجالاداباكليةفىميعزودمحىركتولدامحوالموهـاالقا

لذينافينو.ولااوبةالعر:لالقولىهم-"وسليميم!-هرحفييالحصلا-تاذفاو!ذا.4491ءاملولاافؤاد

د-ىلذالسا

ال*مليةحلهامرمن-ذ?رفىبيالعر-ركالتفبزوغشهدنالمعنيينارأيتفسدألماطافسصىرةعلىقعالوافييردلالقوءـذا

91؟ثامعبينالادابكا-ةفىطلملأباكناح!نلاولىافىكل--اوأجمل.زصاروأصصوممن،ع:دناالعربيهبالوحدة

ار،-بالطلابازنااصومعز*مل!ناوحين،4691وعام،م!دولاجتماعاعلاءاليةيعيرالذيلامرالكح"ـلذإيضمارده

.حة،العرالةكرةلحوئقلحقاامنكميرتوضيحعلىمهسفيفرادلاامنعدداجتماعوأن،4ـابريشصلالاجتماعاأنوهـو

،صواصبمنالحءريلاصصتاذانةدفيماكلادراام12ندرك،ىقومنفرادلاالاءهـؤعندمامجصوعهـينض-جةالىيؤديلا

هـذامورلااءرضاننرىومقصد"نيصااؤهرجافىماوجتماعلاافطبيعة.يدةد.قوةويدجدعلتةاخلقالىليؤدياافىو

الصادقالقوميقفلمواهـوءع-ا.يلأخووايخالصالعرضلدىاعمؤدةراوقوىيدةجدحوادثوايدجدشيض!قيإق

.بيةالعرللقضء"مخلكىكليقفهانين!غيلذيا.كيميائيتركيبو5وا؟امزجأ"سلاجتماعوا.فرادلاا

السؤاقسةمنفياو3اششثلاثةاحدوهوأامغزللأ-وراذز"ـيبينإعخدهـا-ةالعلملمنطقيةاالمحاكمةءـذهمثا!الىحاجةفيا)صهنا

ببةمنا)عرا)فحرةلحوالها،وفيمافيه"ةضغلازاإر(انرضوالأصاذمنزؤأنالىجةحافىالسنا؟بيةالعرحدةلولئلءساقشزنا

عزامالرحمنبى5ء-- ..بعضعلىبعضهافضةلمةةاااءللاريصفحمنواباضطر

(،.لمينالعاعلىفضدمااللهوان،د؟ثربةالأولمطلمدرسةاهي،5أنًيرىمناك!رولية.صاىوومن.-ةالعرمةلااء.نااعلتةايحد"هةا

رضيتاواذباغضاكا،ما)!اسيترأغ!بتاإذ،لملطغاإشوراعكزءرنهااىيروتيهصادالبمننا؟متنواأشدنطلاقلااوا)تحررعلىرةقد

اًلاصلي:الؤالسعلى!مبوهـو.والا!رالألوانبرح.نءإأسارضيلىعالقضاءانءيالقوتف-يرنافياع:3نصدرانينبغيالتي

اولاوعربنيروح!ناناث!؟فلحاحم!راابالحووااااوهذ."1ثا)نلاوائاوه!أفلىيكولابءةالعرللدوامنلةكلدو3ـاكلنزش-واتياتفالاا م--ي.ء،،اءم.انا.
كابرأمن55

قيوادشرا+ردار-ينزي"انقويةرلايةاد"روعنحاديثامنالأساتذةكليجهوديتمانيمكنلاو،موحلىبيعرعملليق!رعنلاا

اءصهر)اب!-ةارامورر،ةاا؟افيداءالا-دقاله؟!يذكرنابل.!والميرديلا-عمارلاساضدألمنصالفاءادنفراعلىللدوامندولة

ثا3بقدومسمحنص"أ-ءلمنتالبطاهما،،1ا)تيئإيلأوافرؤداين؟مةراًبجالأرداب("ل"للىطلاكأبةجحماعيةلااضامرلاابةرومحا.اد2مو.حاعريلأضا.كاناذالاا

خوقأأمذهبيذهب،الحءريالأ-تاذليذكركا،امعزالأ-تاذانبرل-رابدلاالىاوسةنتظرمحداوبيعرعمليقطرعنلاا!تملا

لأنررريا-وبدونزع؟سصإنخع-ط-لاهـمرانيرقولحينالةءوسصفييسصى*مللنوفه،اواحدده؟فرصفركليرسص"حاناردنافىن

ايسصأو"إيةالح:و-اصءتافيرياصوزعفيانزقضكط)ةا"بةالط"!ةتياالاسكررو-امازناا!مان-ىصرلااصةارلااالىيج"معمادعنلاا

دونء-قفالتيالأولىنمط)عدةي!رالاشااايسرهذآا)ذرابلحالوالأدسافمئن.يلحصاثستالااليرقو،كماحدةلواقمءجزاامماالاصةار،ا

ليروا7مبةالقوةقضيلام

الةكرببةتراًلاولىة-مالقو):ةارس!ره*!رناايرجميجهـ"ااووج؟وامنماعخديطءراذستالااءندهشدايلمنطقاإتفصسيوايصلغثم

حدذةاورهـفيانماطرأثمالغ!نلاعااهـذا؟"اثل3ز+لواصسحا؟3والفالص-"حصمماانرصوفتحيذستالاا1أثارءـال-يلةاًالمسلتلكضيعر

ليية؟ل"رلء"بناجاز--قيمانجوتروآنامن"ن"اع:و،هـرةلقابا-!نفحالصزقابةيدبناءـاالقاصسرةمحا

قئلحقاال-وض:حيالخءالأصءاذدهراوةاكثيرمنقليا!اهـذ،ليعدو

اموءرءزوءاصهزعرح؟ت-صتدونعهـلهإلىأ"يءو!رن.اهـيمالمفجلإءومىددعلقوالامضاقت"هيقطروعن."؟رتامنو

لى+ض!الىان!البالبيرنافين%:وفياحدنابدلن15داغير-حو"ل5كأدالىدبعالموضوعهذاقشةمضافياشتركوام!ءرفيينلمف!ىرا

فيا)ثاأثصرال:الي-دمنياوفه،ءجارالح:يرألاستاذاءةد)ةاكانوإن.كتار4منلولاادا)قصالىلحهرياس-اذلاايصل،لكذ

بر-ية.العرإةضجمةاغندوماليك"؟مايملالذيالشطرهوو،ءر.اف.نايعنوأنلينبغيكلءربعرنبر-اًئلمينالقاعممزاحضيداذ
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جبوايةالعادلحوالاا!بيالعرلمفكرا.ءلىكالىاواد،إ:أبر"اونضإباا،،مض!موهـذمبرءةالعرزهءوألىبير2الذيزبالجاذالمثبهزعفيو

لا"افى010ؤاءطض"ا!.-لحةا.1سلااا)ةولبينبطلراثقطرعنوذلك،ليلغاليا)ةكرن"ولمضااهـذنبجاإلى

لمبعرء!مع..إع"هـورو-ص09"على2ـمالاوضاععلىلابوالازق"مماءليالاجبالاصلاجا)قولوبينالهرربةبالوحدة

حلمةمرمن5يجتازماولمميزاتاوئ!طلخصااقدتعمنموالبضيحرشوشكدوننيكوءااولنليكودبةالعرحدة)يو"لافإ.الفاسدة

فكرهجهبانفءهمفكركلعلىيةرض،لحرجوالدقةالغةبانبجاالىيكونزهأخير.عم.قغقليلا؟انزيرةصورةور!ميمرالأف

ء--فل!رويسيرطلىومثءلاتلجل-عاصة!اوءسخاوبتصص"زقلإبا)ت-فقا)*"لبينوريةالعرحدةديو"هلالبينأ"اماللا:صاا"انراهذ

-"طفي.،.مغامنبيالعردا)فرريحرو،يةالعردالبلافيئعشاالحمارلاسةاعإىليقضيتىجخنماا

.لو9و:لىصهبامسملولالموىوا)ةمغلولءةدنالى)عرةا.ا)سدقيج!ماعبةلااوضاعهأرإلم!ا

ناإلىضصافايز"ورلدكادع!ما،ريبلاو،ذا5و5اطالأغلاهذهمنوتخايض؟.!تحتهيرزجالتيالىلجهةالاجةماىةوفبالظر

لذياالفكرنح-ولتهمبرسااصولينمانإلىينبا!فكر-!بمهيت)"صوبةالهرالو-دةاءاعد.ز"ـ.يماوإ.فكرزةتحإلىديؤالذي

.لآةإتاتلكا-ضاهينم-لماو،ف-سبعغا،اكهاالتيلمغلوطةالافكارا

لةرسا"."ـكءافةشر،هؤ.:اا!يلذا-3طو!وو،نهيمملوةروم"دبيةالعرلام"اتة!طاتجعلوىا)قوت،تلووسلةفلمهدةتلتياعبةمالاجتا

أئاطالولتلاافىاوقاصمنكانلذيا"بيالعرلمم!را،كوامبيةالعرءدةالوممداءأاعدىأنيناراانعجبفل!و!ذا.ضاًئعة

.فى"إتبدلاومظاهـربيالعرقعالوااحوالآدرساكاحالفاد--ابلىعيعيثونوالذين)يةاطاالاوضإعتروقهمإزينا

لناتصالازتي!ة،مختلفةتتطوراواتتإغءيروراحءاءلى!رأالى-ط"حونينالذاولالى!دومالضارءاأر.نجمالىإةائماالاجتماءديصروالورأ

.تقا!ا.نبةالعرا)قوى-طإقتنماعيالاجالوضعفىزقلابا

يلاتتعدسيةالسياعناضاواعلىأطر؟،لعل!باالنزصااوبلغربائمال!اعبدالهعبددء-ق

حاضرفيمالءونةفنحنو.خيينالعنمااي!ام4علي.تكاعمامختلفةيةورالسمعةبالجاة!الترإية3

1)جمش-اا5يحملثااحدمنعإءهمقبلوننخنماالىزتطلعؤإق-ء--+

!تنااوليىذعتلىمالعزناعقداذانفنالأءـارنقرقدو،الغد--** ء.-!-
ي:ا.دبامستفلنأطخطوضع:اوؤنادجوو

تجبلو،4توتطوراثكلاتهلراهقلالوضعهـذااؤاهالعربيالمفكررسالة

للعقل.دلاص،قعإقةالواعايةن،فف!ابش،لمسةميقتروناغاىبيصرال"يغصايزفارالدكتوتاءليف

هـ-ايدير،4ـيرررجر،

ات:ارتصووهيمنامفافيالنظردةعاإعملية"يغصاركتولداصفحه029-بيرو!،لاحدامجلةاتملمثور

ضوءعلىالراهنبياعراخالواتحليلعملية،يةبدالتفلوردودنامختلففيبيالعرلمناءايجابههـاالتيالمشكلات"ـيصيرة

اقعيا،وتفهماعنهصششةالناياتإتحداتفهـمو،لمسخجدةطبيع""ـا.ؤطارهامخترففيو،تهحيانشؤو

وضععملية،المص%دلةثاطبصعتمعا!سبيرتض،ميانامتطورالاقطاعوالمرضواالفقرمشكلاتجتماعيةلاالح-اةاففي

ىحء-تو،يدلجداع،دهـافيةبىالعرلح!اةالس*اقملشامخططبينالصلمةقءمةال-ياسءةلحءصاةافيو.واللاجئينلاجراموا

عمإية،يةثوريةفكرعملميةنهاا.أ"تامقتصوا"ـنلراقعالوامنبحزالااختلافوا-3لحامالتواز،ملحاوالمواطنا

.تجد-دعملية،بغاءو5دملحياةافيو.سفمارلاامعمطاو،يةئدالعقاالفالىفاتربوتف!ا

ءيالقوالوضعخطورةمعتت!ءملحطراجليلمةدعوةإنماواتقلاللمواصلاتوالويوالانماءاورشكلالتيةلاقتصادا

حيةنامنلمفكراعملمعتتلاءمو،ناحطمن،بيالعرالعالمفيمشكلاتوميةلاواالتعليممشكلاتيةالفكرلح"اةافيو.النقد

وؤدىلذىاالمةكرإلىا)-ومنوكماأحوجو.لادنا،زطثا.يثةلحداالمصطلحاتفيوميةوالعاالفصحىقضيةفياللغة

مامافهازقفاليالخطيرةظاتالل!هذهفيلوطنهفكرهزكاةعلاقاتهفيمشكلاتهو،به!اعةامشكلاتهقطروركال

وتردداحيرةقفينلوااتزيد،اتتتلفقطرم:"تدثعبورترق.العر!ءةلاقطارابساس

وضعفاءمنأجزاءلع-لاجتوضعزمةلآالا!بعضتكادلاو

هذهفيدرةالصاالكتبمناًكثيرانكيفب)نع!إنرنازضختقدىخرلاالمعشصكلالتازكون،صلمشكلاتارزه5

ورها،صديختارعلىاءـامحتوليدلا،بيالعرلمناعافي،ياعالأاء.لدتتواووزعقدت
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الفءلجارنواتعنايسبرالأ:لقوا،ميةالقوح!ناثاروفيههافيدثلا!.تنا!ئ-اؤباجومننباجاعهاصوموريصولاو

ذهـبماالىاذءـبلازنياغير،وثهرمة"دالخ!هوهذاعلىماضو،قارةالىؤارةتمتبمالااقعناواإلىيمفونلا،وأناسلمعوا

ر!فحىرج!صةفيجم!عا2ـمصبوجوفييغصالدك:وراايىيومكلصاحتعترضهالتيبيالعرا)فردمشك!تماا.الىحاضر

الكحيرةا)تجارباعطتفقد،ز،لجالفتؤواجتماعاتتعقدماا،!تهالىآبماا!ايوموء-اءكل،عملبماىلىأفلمااذا

طب-عةؤان،تلاافىاوذه5مضلعلىلحاصةاخ"بأجوا؟تتابعة"-اا،بعظبعفهمافرادهعلاقةفىبيالعرالمجتمعمشكلات

،س؟ط!اقزلاارءم!قلج!رياال*هلا"!يعةوطبضاجمزاعلاقاتهوتبراه،يةقليملاالميةلداخااوضاعهتجا.الوطنمشكلات

ةمالعاتالمؤسابناجرقدو.تار5لؤاوتلجلسااعقدفييامجدلدوبينلخارص-5ا4تعلاقاهونجا،بيالعرلماوراافييةخولاا

،)غ"أيدنجدفىهابضاجر،مجمةالقومشكلاتمنس"لااًمرفىكطعخاكانازامصيرررتقالتيياالقضاءـذهما1.حمةامتزكثيرة

ناسخةينسعشبعداب"تم!التييدةالعديةاللغومعالمجازاثاًفاًتعاضوموفهذه،يبقرصهتق"لفيزعيمثىلاوامااكرزعيش

لاتومحلؤامتمهزفقتلوافيو.ـ.يللعجزالإغوءةمهاصبحتاتعنيقدهذه"غيرهم"و،لجتهاءعاأءرلغيرهملمفكروناكيتر

عمقواللحلواعظماانو.معالمجاءطتأ13ككرأفاًعطتيةفردتعفيمااو!ىثير،الثارعلرجاتعنيقدو،عياسةا!لجار

يثاحدوقديما،ينلاخراعندوزاعندتلجالم*ااقصداوالفلسفات.فلمةلمرالحوالأوارلةالطافوالطر

*ميقدىءالا!التقالم51ولعمإديةالفركلـباولىلزء-جةتظهر؟ااحامصجا،بيالعرلمفكرالةرصا"بالكتااهذنكاحتىء.

16جهوقشتناانلاات!اجلسافي،مايو،ناللجاعمليكنلموكثيرةصصاب-حإلىماسةحاجةفيونخن0كماتإفيتظلما"يضي

ماابةحويروالتا)تصمحىيحرعضئذء:دفهازيروقدو،ءتقدطناوكموهوطن"ـكمفكرت"ـتجا.ز:عامماألمفكراضعتوسلجيإناتنير

واكاد،نفس!االىفيلوالتيياتالعبقرشاًنمنلكفذلابداعا،قصيرلنباا!ملاوا،كاملاًبعبئهينهضانإلىدف!فههوتد

اتروع!زلىاجةحافيءستابكةلمةشااةلىقداعناوضاانالؤول.وبيرهازةلخ-ااهـوجةطراللحظاتافىوالتقصير

ا!دلمواالحوتنشاصلولإلىلاعقليةفقدركتوتشطتصاعفتقدةمىالقومثاكانانتكاولما

ناالىينبالمؤحصر"ـتبإهافييغصالدكتورااءسنلقدحقلعلىرزص-اذ"يغلدكتورصاارأيعلىلىستطىعلا:ح:اأ!

ثقعلىطرمتهماءبنا11لوليدءيالقواعالهرفي،جبهماواويؤدلجتهءعاسلجيلفىطضانثاونح!شدمءةالقوكا:امشالحقومنحداو

مشتقلين،ونيفكرعهملصدلكنويزعزمصيرأبلموغلحلاصااتخاذءنرجىلوفلراعلىزضعهاوىلأخراكلكااقنعلمنأ

يفههـهوليدر-"ابىوعالىفكرهمثمرةلكذبعدموالي!قدوعلينايحظرثاكاكاءبينالتعشابكفواقع.هاعنضحولموقف

منلمثلاوآخذ.ااخيريخالصحلرأيابظهرلنلىا،قثهيناولمشاكلاىحدالعزعلجمنايحظرإنظر،كماافييدجرالتهذا.مثل

علىاذاعهبكتل؟نيدراستهثرفقد،هزفصايغالدكتور."ال*هلس!اقفيريات.لااعن

،ازمهـتايأفكرءاغذءارا)قمنثيركىفيهىأرقدو،سالخابيالعرلمفكراما3اسنا!بيالعرلفكرالةرسا"لفمؤويرى

فيألفلىواوسمنحوابحاثزطلاقا.ةطةنيكوبراًنلجديرمناذنبدفلا،الفرديلجهدايقطرعنيغانينصغيلا

لجنةعلىسةلدرااءـرزهضعرلونهاالظنأ!برو.م-ةا)قوقفاآافكرالصارتضمهرةجيتويةفكرلمؤسسةيدجدنصوراعابتد

ياازولحويلطوكلامفىقت"وووقت،ـاضاعتلأنالجاامنملهبثاةوادصء"للتوخإقمصدرنتكووالمختجينالممتازين

.سةلدراامنسية8لرئايةالغا4ءعتضيعقدا)بدثمنأبمةجايماتبالهطلارتبااأع!كالمنشكليأعنتتترهانين:غيو

م3تجمع-ةأءهصزأفيصايغؤايزلدعتورارأيلفأخا.القائمةاهـ-إسجمةالحزبية

،ةم-القودناوشؤلجةلمعاتهمصااختصاختلافاعلىينرلمةكاكلهـاتقيااإلىفهمتعروالفكرلرجانوتمانايبرلا

ءذهـين-كونوثناقمالواو.ىوجدفيهاارىلاني.لافةمعرتكهـلبحي-بعممابعصهمتخيرامنئدةالفالدتباومخ!

)تيل-سلااهـيماو؟.هـ!عصااريختامن...لااو51الجمعيةقتصاديلاواياسيالرالةكيلتقيبحيثو،ىاخرفةمعرفئة

رلدكتور"نء-4ـالاذيالمفكراءـو"نرل؟علميمانلميختارو،فو-رووالف:انوالفالؤرغويرتقيو،تيلحقووالاج!اعيوا

عن"،يج-بانلفاإؤعلىكانلاخيراا)سؤالوءـذا؟صايغدراسةفيالشمولمننوعاًور"شوز!نوعالمواهبؤتغنى
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اثلاحداهـذهخلالقفونهابيالعرالسوريلمواطناوتميزمنبم-الي"عإقالموفيوضمن"حرالمف"كلممةيك"نفلما

،هآخرفي،جمتةريادصيا،مرلااءىبادجبامتعءـ،و!شدتاكلىالمن)فكراجلرو1((كرلمفا"كىلىةأ"ست.تطفءإءا

تن"3ـييكاريثرترو،)ةعلبايخصف13علمثرالزفعالابايتىفحلتاتدفقد،رسمدواسر3ـ:دمواطبصب4عكلملمحددةا

.دلح-ابالنةسهة؟ءكت3ـاتلكلبمنىوالق5ذ5هبرإغيرلحقرقيارإف!ىاس!ءإطاحى4لمالح!ذهبالكت-!هيممفا

لذيا"وانيلأافواتق:ل"زصوررلدكتواوك"ابرنبغيلذياأتدلاالحداءـوؤا.واهلمهإف!ىربام،صلمةلهن3

بالسوا-ة5591و4891بينيةرأسوااثلاحداهـذهلوي-نالاومالفكرلرجامنوح!برعدهأ-ص-حال-!صفي5توفر

انالع:واءـذ:زهاءنوف-5قفكإ-توءالىاوقةكر--وحثإبوا،بيأعراالفكرعنكىءابفي،لمةكرامم""وته!توضانبر

ال-كيوحيف،و.قام-لمةكاماتفيكبيرةزااحدايوجزيارزا،الكلاميازنافيظمراذا4صوصا،ه!ءةلااورنكا:كرزبجاعلى

نتفا.منل!ءز"ـجزا4ـوورنجزءزيىاو،يخروالتامنلزابحسلمفكرباليعنيقدخ!صاوكاتولدان1،اضص!ه"وغيرةربصوو

تطلسلكذمعزتوا،-دعالبربإقرالاضىاعلىم:زطااهـلسمنءلاهـؤوغيرلموسءقيوالرصامواوالط:--المهندس

"-ء!لعمالاالورجاالفن

.كعإب!ق-ق،ـافىفيهوتنيامكلامنفيهبمالم-"قبلاعلى

لمفكرانوكا،لىالعررلمفكالةوساعنا)ءتابنكالماو

"-هفبةلسيخلمسلماضي،جلسانارملحاضايجمد"ـلا*.!يلتهاف

الم-تقبلخلالجهاوي!لغلحاصرفا.والفعللا-وزب-ةوابلاتو.قعكنتفةد،بالعرع"انمنم!هااءجزرفس"!بماالعر

قهلتالمسز-اتمكااليحوانللفرديتيحيلذا،فو"منال-كاكما"ـ،.وع-!أالعرلمفكرامشكلإتلفلمؤالوي-ضاان

لهاهرقسواو3ـاهـؤصمامش"ـاحيق-مالىالغنية،والجمود،رووالغرلحيرةفا.بيالعرالوضعمثء*تسدر

...هـذافيبالعرين!صرالمفمنك"يرل-ظءعصصفاتواءلاقىوا

قى-لسكتببعادلاهاولخيرأقاوت"الىفيالحانياك-اولاحداايحظواانو.ينب-ن،ملوتحسو-فكيرهمم9-5عدتفو،العص

الدراساتهذيكانتواند!:ك-ارهمةدمةفينصور:ورالدكلقا.امحترلاواأ-قةبارالجمهولسد

الخيرلحوكاهاتدورفانهائةإفةوفظرفيا)قيتاوكت؟تفدلعاتلمطاوانا!ص-ةمنم-ةالقوياناقفامننصاجامفكركلرسأءد

ال-بخاتال-ة-وفيحدثتالتياثالاحدطارا!نص-غتوقد،العام.اءا)قررجمهوإلىدرسهرش-محم-"مقدلبو4ـ،تو-ثرصهاختصا

هذاوحدةواروحكأدوهـاحدةاوس-ا-.بةيةزطرا!ءاورانو"تلإخيراالةسضلاابعسز"بيالعرلمفكرالةساو"بك"الفمؤرس)-دو.

،اتعلهقللىفما!نظلط!كاطصوكموررالدمساعمصايمارينصدرنتيعش"5%إلخساربجمعبر"ا!"ادر)-نثروص،باجوخيرمنكهاتر""ـوبحفيهـارثاالقيا

لحق"قةاو.هفقيقوطشوو"ل"سهااوطيا،قرلدالحماعداوبرقمدةكافةمسءعرلىمماهابة:،جا!حفىادقدريرءوئدكأدو،سلنااعلى

نجاثاقعنهثير"،خ!ورالقياولواقعةاءىللم-اوالكتابفيزةدكلانعثماربملهج.بيالعرلمفكرالةر-ازبجوا

راىءالقارعلىخب-صولا.طيالدمقرا.الحمليصلإحمخلص.اصيى!-ليستملأ*!لا
علىليروو،ءهرءهصه"اص"ةفةثقاعنيرصدرت-الكاارلكذأ-ح!لىا--!

!
لادرةابال"-هـةءادىءيررفت!اًطعلمافقفيلىالعقا)-"اسىا)"فحكرهـ-توىصلأ

؟روالسالاحداثمنجلفراوقةةيرقفلمزصوررا،كتوانثم.-اسيا)

مفكرعوبلاداثحدا-عيق،كاالاحدالهذه5عاشليلعنهاي!كا:باتياالاوألىفوات!ل

بةوء*فبقوةش"ورهيلمارهاانعك-توا،مخإعىمنمؤ

ةاسا)-انم!-!ي)؟س!:لالقوهـذاالك:ابمنموضحفيأ!ةرنصوراديبرالدكتوبقم

؟ثاطكماهيرتعوقوةلو!وب"مقطيةاالدءقريةالةظر؟:لمنا)ءوميةورالسص322-وتبجر،يينإوللاالعلمدار

--!-يححكموهـو-لحمااوهذ.حهبهااص-ابصسمثلآ3-بةرلماايئا)ةظر

"أ-مماوره!عيث!الذيلواؤعىوايالفكرغاالةرفعلىسيءعليدللىا.ين)وفكرلالقوية-ررضمنمنو)كن:ئا!ةإ2أطرقوقدل!

نعكيرهزةوكهسلوفىريصدحينمثلاكءيرلمافا.يةرالسوطيةامقرلدليانو-":ظرلاتصارالبص-ااورالحبانوافكرانكامىو:جهـباو

ىاطالد.قررلهيرقا،لمشاكلامنجةمشلء!حلالةزةدمكايةجإهـعةملةشاةإسفةيم:حزهز!.لالاصلمفكراوحسااذ7الور)يقيةلحراا)-،مخمدىان

ا)فلمةةتإكءثا!ليما)دليستبكأمرامترددائرحابيالعرملطالقواوبيال"ررزصويبادى.اطقاليلاايرةبغيءاليرةووملةلكلايةلحرا"زة

ةابكالمنخراموضعفيأنقرو.ءةهما"يوليستالكليا)ةظامواملةعاال،سسيرةلااالسرعتاالسنوفي،بصةالعريةورالسةلح-التتصر

5-لتها-وثغرؤ.خطااوزهه"ازتكا3،مياسورفيطياالدمقرلحموا*

واالاخيىا)قرنحلرلفيمنها-لماواكرماواةضلآخرح!اةتاغر.آخربيعربلمدايمناككىفيهاال*نيفةلحوادثاقبر-"ا
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دمجرهـوو--لامثليص"العرءعةلجااا!ارفيدناجوف:حنمثا!منليؤرز!وةور3الدكانزاذا.،(ا؟ب!ءبعدلصاطاكقلوطاا)عهدفي

وحلرالكروعا-قت!قكيرالادجولوابحمي-تمرشكل،قبر."لادالعرالبفيز"ـفشإااذااًوقتافىيدراثو،اط:"لد؟قربانلايمااذا5

لحىادحولالوؤاذاقوىواكملوال.افدحنحلعهالع7الوضعذا5هـةا!الىإ:اةااصاليالدءقرا)ةطاماز"!ىلماذاترى:الا)-ؤلكل!

...صو.وو.-ركلشالماصطعوايرىتنهاالفكرباالغنيةاكتبازصخص!نم

وامإمفجوااطارماما،جهلوا03وو،ايود.عم،يويرضورنا!-اببمايتصفالتياتالمكزىاحدرأييفي7ءـذاو.وادق!ا

.ربرءخت:ةلاهـيبللأدنافىاطيلدمقرايملحافمشكلمة.زصورلدكتورا

لالخطراازا!صداترعاستةالذاىالم""لض!ا.ب4!ذاءاورلاملداانليتبدوالذيانغيرهلا-اسيةالمشاكلاءـزرهحدىايبر

صحءحشعجمب""-لتمعدغز--دث-نحقآسايمكنءـلط.خ:ةاالنءيراطيامقرلدالحكماسىلعلىاتشد"ديتضمنالكتاب

مثلفىز-انااي؟ثلناذسااي؟اقطاعيمعمجفيصادقح3-اي-لحكمااةادالشكلفييردخلومهـرهجوعلىمن"

ز-4ـانرىلاا-لالتمهـذامتلحق"ذةفقهناواذا؟"هـعالمجهـذاالمحطفيدوالفرواب"معمةلااهـرلجوافىخليردو.زه015و

ءأ!ياليمثلمصأبا-لوبحكمفهلى5ير:قضوز"ابذز"ذايرعدبصوبابصارنا!ص!نشازفسناانجدؤ-حنأكذوعلى.لاخيرا

ررمحاضيرالااخعزرتواارقر،سالمحاصرزلوو؟51تعمماله1.داقصدالاانا.احصاسهوته"دزامنعيراهطاروامالهرقمة

.مازنابرلغمأثار-"اا:اص-ةاا!لرصورتورالدكناااقولطان

لاغ-اح-ةليثذمعزظل-ةقطاعلااةان،قطاعيلاانف.ذلفا!دعءور.!كذمهـل11!ه:ناالو-ابوالككاتبالنظلمم

.دورهـاانم!.اجكماءياواقشصادياولص"الهيامظدمجرإست.

.اخرءثنكلقبلزة--ةوةعقلحالةلاصلاىطا":.-4ـء-امنصعممناكيرفيكديرؤرصو

لدكا-ورالليقوكماىالحيريةر3ـوالجميزةمبة.ء!يةر4والخلاصا"!دالفرقإبوالةردعقلفيا)فردمعأ-بد-قيالحق

قبلتوجدنزكوؤد.فسرجديردة.يةعر.فسين-كوفى
--"حر.السعادةطلبوش8العفيطنالموايةحر))برقرزصو

نواباخت-ارفييتهحر.العمليفىتهصويلرأااءبردافيم-ةقوك:فسلاناحتح!توجدلملكن،ـاوقلملأئلافرادفيلانا

وصفهاإتجماايةلحراذهءـ"ابا)"وبواسطةمهحكاق:ةاومرجكماعيلاابالضماهـءاباطاانا)):اخرموضعفيو!ملمةشا

"طلعفي4ليا!صتتهدتذيالالقوفىصفوار!غكازباايجبلخبزا0ازيهءوراباوسعجحماعجمةلااأةاالعدبصحق-قلب!ااو

يختطنسهـل،تسالمقداحيزفىأصعهاو3ـادفيالتيو،للمقاا1هـذأقاللاىولمأاوءسااكوامل!اركا"اوالغذسا)نايخلجممن"ؤنا

ةلمحمارصوطوالشرمقد-ةكف!ىوةيةلحرابيننفصلانحقالح-إةاىوءستع-فيرانيجبو.ثناءاستبرلاوالعلماءلدووا

لكذعلىو؟للضع-فيلصءعبادالقواالىتنقلبلاحتىيةلحرافيم:"كرة"يرة!القص،ةءلارااءـذهلمثو"ات.لدرااعلىلىا

إعطييارزاأ-اتلااج،زتهاواكالهاشواما،تالحكوراءفوا!كريةء:إ-لقىكلهمشاولحكماز15فجلكذروعوبةالكتاب

تهماالورمحيولرالم"عامنلينعكسماخلملأل4لةيل!لءعنى.ل.هإدآثد4ـتجاص-ثيروبدصدداوانا.-بكااليردعلى+

إ--ةالعرا!"مقرلدا.يا،والعيرتف!يلذالخارصيالمالعاعلىعلىفنحنممةعارةمصوبيالعر-اصيسالزفكيرنا4-تمحعص"ث

كءوراداإسعىيلذاديدلجالىالعردرالفنماا...ءحةالصح،""ا.ذيءالش"ةفكرلىولااجةرلدبادكرؤفيفلسبيرتعحد

.بعديوجدلموالذيحإقهت!!سابيعرمة!ىروكلنصورفيا)فكرةزع؟شلذيالحجمااالواقعر-ةا)ثا:ةتلمرافىإضعو

ط.مزاجهاثكاةكلدءرنمد.يرب!ىعقداوبءداوعمقطألمشكلةفامضطقفىوف-4ـ.-ؤثرو4مناًثر-تو،صعهت"فاعلو،ؤطاق"

."لملاالض-كاهوةفكررنازالولم!-مثاهـكذ.تء-التراءـذعكسلحءاةا

يرثيربالىستات-الضاويربلىا):قلىمنا)صعباهـذعلىولمهالعراهـدجوبو،ء--قلمة--ةذاةكفجمرررلم-لىااط-ةمقرلدا

اثلاحداعلاؤ-ةط،ص*تهافيلا-ءـانافيكيث-رةىاخراس-لمةالموالفكرةهـذهفحهزع؟شالذيالرهـ-بالفراغ)نالاتفح

يحلمليذالبلسى-افا.فلسطينرا4بكايةروالسزقلملأباتلااوص!قصاو.!ارطااواكهاشى-واطءةمقرلداط-اةامننادجو

شكاةلماذهءـلحوبحثيامناصلمووير:داثصدلااهـذهت!اراطااوتسالموساكالاثعلىبياعرامجتمعنافي%شددلكذعلى

انلاامعرجا!اعلىثيرهـاوزاً،زقلأباتلاباوصل-3ـا-صةصالاافب،1ل-عمالتيعلةالةإالحجمة-قةقلحوا!حهروعلىزتددكاكثرا

!ورم"رججولدتولانمامازتعضدناةسمؤمنوك!.دجوالورو-توىعلى

-3.1الصفحةعل!!ةقالب-.ئتةماتلدوغااقلو01فةطرطااكلبش
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فيستول!الق)بمواوطين4خيرلاعم!فترحملةل!أارالىذاسالم!ى3يدا؟-دالنتماج

.-74ا)!ةحةعلىالم،شورلىمة--

فيالم"!رينكا!ةهـعرسإمودس-وروعإقدستورووضع

م(..الؤص-انوحا-اتبالعرحعطءايرلإئم"اواطكمزظامطءبةارونالمخزونتال-جمافسرالشرارةبمتابةبردونكا.ت

تحاوولااتف-رك-حرؤالجساماأثصدلااذتحلى"وعقبغ-دملذياطيالدءقراوا)نظام.وا):ق!ةلالموالمريرةا

.(،صح-جأيمأراولينظهـيةالفتلنعلاوءسؤ.دورهلي!ىنلمالولاارقلابيلأا

ملريا)سوا)فكران":الكتابقصآخرءكانفيوفصسبسوريافىلاحملفي:ةرالاي!ح2ر-اؤلوءـو؟والىكارؤة

ناتطإعالمصلاورو"الور!ح-از:افي!إرزا!ورالأناصىرإعبإىهـسوريافيلحمامشكلةو.العربيةلادالبح!عفيوبى

ورنصاغادانمكاوءو?6ث-اي!انظامنيالط:-عجمأنهمكليرصاطكلروتاعنو9،!روابم.-ةالعرلح-اةاعنفصلهاولهاعزء!ىن

.((نالأكاأ!زرلها)نإسفعسلاو،لج-مالالذيا-جمأالط!بلاط-اراوهـو-لاك!رابيالعرطنالو

-.إدهـاءكا"ورهـاف-ةفياإثةفيةال:خبةءلىتع!ورتور3أداخذيرأاهـ!ىرزراظدلقو؟ص:هلاابيعرليلمدايكلث!كل7ـمؤعيهصن

لةخبةلهذمزتط"جولا.ا)-"اس!ةتامبءنو!دوؤ؟اوالعملييأة!رالكن"و.ت-ءسب-كلءرلاااءـرزالىال-حمضابآصرفيزبكاال

--قولهحد-على-!ىهالا!ءرإفوأر)صنماليةقماهييةالحرانالادء-اء،ا)ناصحمهتهينز-؟هطهـاإ-دوىبههىشاصهمقىهفيتحىهىظ!وىهطهلو

اإاش!و"اوهواا،،الاأ!آيمإإالمنددنييةا!ش!اا)الل-إسا!ةةاالحرءانمبايمل"-حصةريا-وضنا)!سووريةاثالاحدءلىبمهيقء!رازهالىوبت-ر

،ا)-ءاسىأل*ماصهفيق9أطاووحالىا-ءقيئوءلى،،الةاسط-اةوم:طماةطبعفيأي!ذيفعلانانؤكلل!رناوابةفصل!اإ-كانفحسب

-ديالمجالاساسؤالهما!ررألض!ية"من\3آفإقهرؤع"وحدهماإ-!ط!ءإنالمذينا4ـ.ليجديرواجركلنبل!ضزءو.هـخلماووبلمة

ؤا!ا)كلضاعلىيرةوم-حيروعملآ،شيءكلق.اله%وخي!اصلاًيركونانيح!بليخا)ءاارأىاليذهـباطيةرالدمالحكمئمد!از:8"تعلى!"حركات-فيوال

العلجق"تحصيىبردتلىلا-بالىاعلى،لحلمص!ااتزظرءلىلابةالشخصكل""ثرر!"4فيلهفىماوهذا4ـ.زفمويدتؤفيههداشهوليجددأءعاالا-لامي

ليا)فعةظ،ورهـ-ا.وسصءاص"!لياوفكر!اقومال!قفةال"خجةول""-ؤمقيتأهـظلي!ع"رأوصهىفيالاصادةا%ادكلولقد.،،ال-ررريخالنارضوءعلىالحكم

نمىأثكوااهطلاءتلوحيدا8ءا!السهـونماوممل.م،حةةروكىةدجوالوحميجإهطهـاذىهويرو،ليإيغبيىهطااسلموبربخماثا.ةاقدولهقىإ")(1و!،ا)-فة"

ذاضهاس-ي:ةظإتاذاىإثحوؤا.هىاىهر9ا)*مإطالىالضه.ة"ق"الذاحلىود.بةلامالاسايىإةاغوارفينمارهاتىسغهلماىهإدتهـذالكن.شورى

.ة"ـ.فحوالذيأعقمااههجابط!بعةفيهـو-هىرواىهب:اطهسهـهالىانتهتوصلافةءحمان؟قهاطليقي،ىهاكر3الاءلىماءا--ةعتىءنزع،"ـاكهىيم"زرو!

با*لةحلااراك!رامنيأساأءا!اص.إةفيةصاضراصلةارازكونوفدتصاوراءاش،1القي"يخأالسمئإتخلإأ!الا-لإموالحكمزظامزطورثم.ءلملي

يزير-ا!انالا4زالذء"اواوح!نجلىوانأةحرا.بواوهـاى؟مااحهاوا!لىآمر9الاسرصلىفيف!افيزالحدثذ!5وظا!.لمءاكا-ةا؟إمءعاك-آ

أىامقفيءد؟-ةمعالجزمالالححمامشصكا"لأرر:لفالمؤىهزا.لابماماوظامكأ،-!زشألية"ظعدةكقاالاىهومثامزكرهىء!،لاز"ءياجز

ليهغلل.-ثزة!رغىكثيرةاد.غ"اإىسىه!اجو!!امخ-?حديرىهاوعابر.اطهىد؟قرحكم

.،،-كيريأرهىليةجد-"ابدرءاير:اجإ-جشرىهيندزتقاالىا"إعدما1،،لحتابامنىهثىهرافيورزصرتو3الىا.ذههى

كاةابفيءة،1أىهشفايمكنا)قيأفكرلياا)غ:ةا-هىالةوكر31ما:زصتالقي0591اماعريا-ودم!تورمن49المادةمنزبةا)هـا.ا)فيقرة

يةالحرنةصهء"ىه(،نلاواااتةوف:اىهرركاصاًبلفمؤان.زصورالدكتور0،،بهز!خاامنار2شهثسذيةغا.فيل-5ابا"واءإهطإطاًنيجوهىلا))

كأ-داح!ه4ـوصرزأجرزةضح1مولشرر.قيرق!ان*يير"ماأ!وقام!زالح،ولااهـ-ؤم-ةقرحكاالبلإدلي.ط!انلي-تطعفولاررلمحدعلىمجلصاانزيو

لمدز--ةاا)-إط"-كهطيطه)ريا-واالحكمفيالازدواجث-كاةم"الجة،ى،ار-ربدونوؤولةمحكومةبدوناشمرءشرثمانبةالبلإدزعيهن5أىه

ادبيرؤمعاسلو!فيذاككل.ريازوةا!،-3لل-صمورة!ه،يةكالر*ديرا!خاما2!إثا!ء!روا?دحا!قدالمجلسهذاءث!!انهـبولكن

..ءوروطيةاقريمالدكاةهـشتح-ااترىرالاموهرجومنش؟ايرغيرلاطفيف

هىا)-ياسبنادافيكتىمابلمغ1هى،ء"لازىها!!،عيالراهاىوافق*صررر.بلميغكل7الشهىءإعهناثلابكاةءشير!ىهمووكررهيجاالم؟لحكمازج،1ومث-كاة

حداىطهاحوىهكتابمناك!رالىهءابلكن.الاحداثحتهاوومائبةمطإقةنهاحكامااعىهكملأنبعديحىهنلمالوقتاىهالظناإىابجيحدولكىه

الاساسبة.ومشا!"ابيةالءرا)-ياسي"افىاةفيع؟ليىف!راز"ـىث.ءع..ة.هتكيرةتحفظاتكانلأاالاحداىهعلى

بىدرال!ه!صاوتولاانؤاىالمذو!سففاوالايماانمةااالى"االقيهذج"هوفىاكابىوولمثهالهميقحيلروالجزعامننوعفى:4وا)ممص-اسالف!صر

باالاثمبرفرجولا.ا-وءا!نولا13كفسءات!يدبولا،ورةخولافىةالحورةعنا)بحثيرريينا":نم!ورلدكتوراءلدقيسا

عررحبهاو!ظحبامنرأ:أطرقوكالىبالجعلمتوالتي،(.باطقحزفرصرومثاوالعقلياقصاووجلراياقضازدرسأي؟مالشاولاد

.-تث!داال"الموجهلالغيرالذيالايمانوذ)كبة،،اوتاحىواحء"علإزه

وا؟اوالدهاءإإ!!جديغإبلما)ءالمانر)ةاليغالبلةولبراةمرمناكثران؟"لاخلإصواا)تمحىردبروحق"صادلاوا-اسةوالسج،علاا

،،...ليالايمانالءالمغابلذياو،ءن"ـالىكازبءل،"سالذيااقعاواقحطنفوليعرلذينا

،عءإدو؟اا-حوليتفيلطءمنيوانؤمراأسهتطاعلوآه...ردالايمانالىيلياؤتمحىمالثابلملادعلىغباءالص!ررياحشواظنبسو

طع*4جورجينطويرارةيةافقطوحد!صونيدر،اءللصسرامتداد
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