
 ةمدقملا

 « روبج ينب ةيروبمج » نع يباتك ةمدقم يف تركذ دق تنك
 ثاحإب مايقلا » ىلا فورظاا يل تريت اذاو بيرقلا لقتسلا يف دمعأس يننا

 فئاوطلا كوام رصع تقس تارتف لوانت اناسا يف برعلا خيرات يف ىرخأ

 ماما نالا يفن دجا يننا اهو .« هدمب تتاوا هنم ًاءزج لكشن تناكو

 تقيس يلا ة:رفلا لواتتي وهو رشتلل ) :هاح حصأو هدادعاأ تمحتأ دق ثحت

 تاليودلا نم ريبك ددع ىلا داللا ٌوْرمتو يلدنالا يف ومالا ةفالخلا رابهلا

 . ةرينملا

 م 5*4-+عوو. نيب ةمقاولا تاونسلا خيرات ثحبلا اذه يف تحلاع
 ترج يتلا ةمابلا ثداوحلا لك ًاركاذ « ليسفتلا (مو.س -ط..و)

 ىرظن ةبجو ءادباو اهريسفتو ابليلمت ميضاولا ضمب يف الواحع « ابلالخ
 . اهف ةساحلا

 ل- م سوه خب راتب ينباتك تأدب اذا : ضملا لءات امرو أده

 ؟ .دمبيوأ هلبق رخآ خيرات هأدبا لو م ٠

 بحاملا مح ةباهن وه روكذلا خيراتلا أده نأ كلذ ىلع سحا

 «ماع يلا نب _درمحراا دبع هيخأ مح ةلادبو ىماع ينأ نأ رفظلا كاللا دع



 ناو سلدنالا اومكح نذلا ءابوقالا باجحلا رخآ ناك لوالا ناب انلع اذاف

 ةمراملا ىضوفلا نم ةرتف يف ةباجحلا هيخا يلو دنمو هدسب ترم دق داللا
 اذا رايهتالا ىلا ةيفالحلا اهتبوكحم ىدا يذلا رارقتسالا منعو فيشلاو

 ما..ءدو تح ه موق ةتسد دخن انلمح يذلا بسلا انك ردا كيذ لك اناع

 . ةبطرق يف ةنومالا ةفالخلا رايها نع انثحبل ةادب ةطقنك

 تمتمت الو رارقتسالا ةييرملا اينابسا فرعت مل خبراتلا اذه ذنم
 اهريغ موقت ىتح ةرو دمت داكن اف . ةننأمطلاو مالسلا نم ةليوط ةريفب

 ىهنا نأ ىلا هيلع بلنتيو هفاني نم ربظي يتح ةفيلخ موقي داكي امو
 نوخرؤلا قلطا كالاملا نم ريك ددعلا دالباا ماسقناو ةذالملا طوقسب رمالا

 : نقرا كولم مس ا اماكح لع

 ىلدنالا ني لسصاف دح وه ثنذا م ال١.و دج ه موق خي راتف

 ىلدنالا نيبو ةكك احلا ةنومالا ةلاللا سلدنا : ةرصتتلا ةرهدزملا ةءوقلا
 تاوزغ ماما اثيشف ائيش نا تناك يتلا ةفيعضلا ةذبانتملا ةأزجلا
 يديا نم أشاجن داللا عا رتسأ نم هذه تنكمت ىتح ةيااهشلا ةيحيسملا لودلا

 . نورق ةينامث يلاوح اهبف اونكم نبذلا برملا

 يبا نب نمحرلا دبع لت نبي ةمقاولا نرشلاو ثالثلا تاونسلا نا

 ةيومدلا تاروثلاب ةثللم تناك ةيومالا ةفالحللا ءانلاو ةباجحلا بمد رماع

 كلذ ىلع لدا سلو . . محلا بصتم ىلع ىفانتلاو ةيسايسللا تانالقنالاو

 ةمح لقش ءاقلغ ةمسلا نعزلا نم ةريسقلا ةرتفلا كلت يف كح هنا نم

 اوعزتني نا وءاطتسا ةرباربلا نم دومح يب ناو نينرم ةفالملا بصتم مهند

 . ةلمك تاونس ميس ةدم نييومالا يدبا نم ةفالخلا

 ك٠ ثحلاب ةرعفلا هده ءامدقلا برملا نيخرؤلا مظمم لوا دقل

. 



 نا لواي مل نيبناحلا نمادحا نا الاء نيثدحلا نيخرؤلا ضعمب ابل ضرمتاك
 ةفالملا طوقسل ةرشابلا بابسالاو ةديمللا بابسالا دحاو ثحب يف عمجب
 . رخآ نود اناج لوانتي ثحلا ىرن انكف . ةيسلدنالا ةءومالا

 تدا يتلا ةديملا بابسالا مها ركذ ىلع اذه يثحت يف تصرح دقل

 يتلا عئاقولا ىرحالإب وأ ةرشابلا لماوملا ركذب اها اتم غم
 .م ١١مسإ ح ه غ4«« هنس يف اهريصم ىلا ةطرق ةفالخ تداف

 اهيبف ضرمتسا ةقلح ثحبلا علطم يف صصخا نا تيأر دقو اذه
 نوكنت ملاطلا ميطتسي يك اناا يف ةبومالا ةلاللا جح يحطس لكتب

 بابسالا مارتن نا لبق اهتمظعو ةفالخلا هذه روطت نع ةليسب ولو ةركف
 . اهيا ىلا تدا ىتلا لماوملا راككو

 ضيالا رحبلا يبرغ يف انئرات نم ةبقحلا هذه ىلع علطن نيح اننا
 يتلا .. ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا لماوملا حوضوب ىرن طسوتلا
 هذه مظمم نا . هتفمضاف اينابسأ يف يعالسالا يبرملا يملا ىلع ترئثا
 . ةثيدحلاو ابنم ةعدقلا « لودلا فامضا يف لخدت يتلا ابسفن يع لماوملا

 عوقولاو اهسدافت ةلواحم لع هدعات امحناتتبو أب نإامنالا ةفرعم كاف كلدلو

 ةديمب ابقيو اهتوقو هدالب ةدحو ىلع ةظفاحلا نم نكمتي يك اهريثأت تحن
 . ةرلضلا تاراؤملا نع

 ةرتفلا خيرات يف نالا لمعا يننا ىلا انه ريشا نا دوا يتناو اذه

 هنباو رماع يبا نب دم روصنلا مىظملا بجاحلا ابف ىلدنالا جح يتلا
 لاكتسا تمطتسا اذاف « ديؤلا يناثلا ماشه ةفيلخلا لظ يف رفظلا كللا دع



 :وق نع ةروص يطعأ لأ ينكمأ بجي اك هدادعاو ليوطلا ثحلا اده

 لوصوو يجراخلا ماعلا يف مذوفن عاسنأ نعو كاذنآ نيلدنالا برع

 ىراشحىوتسم لك ابي تقاف ةراضحلاو راهدزالا نم ةجرد ىلا 0
 ريخالا عوضولا اذه نم يئاجتا دعوم نيحن ىتحف « ا ماعلا يف رخآ

 نرا المآ سلدنالا يف ةومالا ةفالخلا تاونس رخآ نع يحب نالا مدقا

 لواتتم يف :ةرتفلا هذه نع قئاقحلا عضا نأ اذهب تمطتسا دق نوكلا

 . قيفوتلا هللا لأن . عبخلا

 يفوصلا دلاخ


