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12 موجنلا نم ندم ءاضفلا يف تارجملا هبشت . ارخؤم كلفلا ءاملع فشتكا ،نكل و
ا  موجن اهب دجاوتت ال داكت اهنوكل حابشألا ندملاب رثكأ ةهيبش ةرجم               !



ثعبني ال ةريخألا هذه نأ ثيح ةملظملا تارجملاب ةريغصلا تارجملا هذه ىمست       .
اهنوكل ةملظملا تارجملا دجاوت كلفلا ءاملع عقوت دق و ءاهبب عملت اهلعجي ءوض يأ اهنم .

خيرات ربع تارجملا روطت و ومن ةيفيك و ةقيرط يف اماه ارود بعلت نودقتعي ام بسح
لبق نم اهآر نأ دحأل قبسي مل ،ديدجلا فاشتكالا اذه نيح ىلإ نكل و نوكلا .

تدعاس يتلا ةيساسألا تانبللا ربتعت و نوكلا يف ادج اديعب ةملظملا تارجملا عقومتت
برد ةرجمك ،مويلا اهارن يتلا موجنلاب ةئيلملا و ةريبكلا تارجملا كلت لكشت ىلع

قبس دق اهنوك مغر ةيساسألا تانبللا هذه ةيؤر انناكمإب لاز ال لاثملا ليبس ىلع ةنابتلا .
نوكلا ىلإ رظنن امدنع اننوكل كلذ و ةريبكلا تارجملا لكشت يف تلمعتسا نأ و .
يضاملا ىلع علطن عقاولا يف نحنف  ،ديعبلا    ! ا 

ةعمش نع ثحبت كنأ ليخت  ؟ةملظم ةرجم نع ثحبلا كلفلا ءاملعل نكمي فيك نكل و )
ءوض اهيلع طلس اهيلع روثعلا بعصلا نم حبصيس و ةلعشلا ئفطأ ،ةملظم ةفرغ يف " (

اذه ديدجلا فاشتكالا اذهب اوماق نيذلا كلفلا ءاملع دحأ ،يليل نومياس حضوي . اعطاس ا "
ةديدشلا تارجملا لوح ةملظملا تارجملا نع نوثحبي كلفلا ءاملع نوك ببس وه

لوقي ادج ةديعب ىرخألا يه يتلا و . تارازاوكلا " "  مسا اهيلع قلطي يتلا ناعمللا
ا ءيضت ةملظملا تارجملا لعجي تارازاوكلا ءوض   " "  نومياس
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تارجملا عم ةنراقملاب ةريغص ةملظملا تارجملا هذه نوكت دق
1  يلاوح ىلع يوتحت كلذ نم مغرلا ىلع اهنكل ،مويلا اهارن يتلا

ا سمشلا يف زاغلا ةيمك نم رثكأ ةرم رايلم !
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