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وه ةيمويلا انتايح يف براجت نم هب رمن ام و  هارن ام نأ ضرتفن نأ لهسلا نم هنإ
نوفشتكي نوكلا يف ةديدج ءايشأ ىلع كلفلا ءاملع فرعت عم هنأ الإ ' دئاسلا فرعلا .'

اعويش رثكألا يه ةبيجعلا و ةبيرغلا ءايشألا نايحألا ضعب يف هنأ . ،لاثملا ليبس ىلعف
يتلا كلت نم رثكأ تارم تس يه ءاضفلا يف ةيئرم ريغلا داوملا نأ كلفلا ءاملع دقتعي

"ا ةملظملا ةداملا " اهارن ! مسا ةيئرم ريغلا ءايشألا ىلع كلفلا ءاملع قلطي و

ةمهم ةيمك ىلع يوتحت يتلا تارجملا نم ةريبك ةعومجم هالعأ ةيئاضفلا ةروصلا نيبت
فرعتلا نويكلفلا ناكمإب هنأ الإ ةيئرم ريغ ةريخألا هذه نوك مغر و ءادوسلا ةداملا نم .

نيبت اهب ةطيحملا ءايشألا ىلع اهتيبذاج ريثأت لالخ نم ءاضفلا يف اهدجاوت نكامأ ىلع .
ءوضلاب تدأ اهنأ ثيحب ادج ةيوق ،ءادوسلا و ةيئرملا ،نيتداملا اتلك ةيبذاج نأ ةروصلا



ادج يوق ريثأتلا اذه نوكي ،تالاحلا ضعب يف و ءانحنالا ىلإ ةديعب تارجم نم مداقلا .
سوق لكش ىلع حبصيل ريغتي تارجملا لكش لعجي دق هنأ ىتح

كلفلا ءاملع نم قيرف لمع ،تارجملا هذهل ةهوشملا لاكشألا يف رظنلا لالخ نم
ةشهدلل ريثملا و تارجملا ةلتك يف ةيئرم ريغلا ةداملا راشتنا ةيفيك مهف ةلواحم ىلع .

ةرك رثكأ هبشي امنإ و مدق ةرك لكش ىلع سيل اهراشتنا نأ اوفشتكا مهنوك وه
يبجرلا

ةيفيك نع ةريثك ةلدأ نييكلفلا يطعيس ءاضفلا يف ةملظملا ةداملا عيزوت ةيفيك مهف
نمزلا رورم عم اهل عضخ يتلا تاريغتلا ىلإ ةفاضإلاب نوكلا ومن
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يف ةملظملا ةقاطلا اضيأ كانه ،ةملظملا ةداملا ىلإ ةفاضإلاب
كلذك تيمس امنإ و ةيئرم ريغ تسيل ةريخألا هذه نأ الإ نوكلا .

ةقاطلا هذه يه ام امامت نولهجي كلفلا ءاملع نأل
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