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ةوق يأ  رـسكل  ةزغ ، عاطق  ىلع  ةريخأو  ةـعبار  برح  نم  رفم  هنإ ال  نامربيل  رودـغيفأ  قباسلا  يليئارـسإلا  شيجلا  ريزو  لاـق 
مهلمأو مهناميإو  مهتدارإ  رـسكب  الإ  نوكت  ةزغ ال  يف  نيينيطـسلفلا  عم  ةـمئادلا  ةـيوستلا  نإ  لاقو  كانه ، نيينيطـسلفلا  ىدـل 

ام اموي  رحبلا  يف  انومري  نأب 

هنأ ال ىري  وهف  هتيـضقو ، ينيطـسلفلا  بعـشلا  عم  يطاعتلا  يف  يليئارـسإلا  ودـعلا  هب  ركفي  ام  ةـقيقح  نع  ربعي  اـنه  ناـمربيل 
راطإ جراخ  ريكفتلا  ىلع  ةردقلا  مهيدل  سيلو  مالـستساو ، فعـض  ةـلاح  يف  اوناك  اذإ  الإ  نيينيطـسلفلا  عم  قافتا  دـقع  نكمي 

مقت مل  اذـهلو  ةينيطـسلفلا ، ريرحتلا  ةـمظنم  عم  ولـسوأ  ةـيقافتا  عـيقوت  مت  ساـسألا  اذـه  ىلع  هنأ  دـقتعأو  ناوـهلاو ، فعـضلا 
يداـصتقا ال لـح  نـع  رودــي  نـآلا  ثيدــحلاو  نرق ، عـبر  لـالخ  ـالو  هـل ،  طـطخم  وـه  اـمك  تاونــس  سمخ  لــالخ  ولــسوأ  ةــلود 

نيتلودلا لحب  هل  ةقالع 

نأ امأ  ةمواقم ، دجوت  لالتحا  دجوي  ماد  امف  دكؤم ، رمأ  وه  ينيطسلفلا  بعشلاو  لالتحالا  نيب  ةعبار  برح  كانه  نوكت  نأ 
ضرأ ىلع  اهـــشيعت  تاونـــس  لــالتحالا  ةــلود  ماــمأ  لاز  اــم  هنــأل  بعـــص ، اذــهف  ةريخــألا  برحلا  يه  ةـــعبارلا  برحلا  نوــكت 
ثعبي اذـهف  مهناميإو  نيينيطـسلفلا  ةدارإ  رـسك  راظتنا  امأ  اهيبأ ، ةركب  نع  اهـسنكتل  ةـيئاهنلا  برحلا  يتأـت  نأ  لـبق  نيطـسلف 
هدوعو ذفني  ملو  ةـعاس ، لالخ 48  سامح  يف  دـئاق  ىلع  ءاضقلاب  دـهعت  لـجر  نع  مـالكلا  ردـص  اذإ  ةـصاخو  ةيرخـسلا  ىلع 

درف ىلع  ردــقي  ـال  نـمف  هتازاــجنإ ، قـقحي  ساــمح  يف  دــئاقلا  يقبو  ناــمربيل  بـهذ  ةيليئارــسإلا  برحلا  ةرازو  هتداــيق  مـغر 
؟ هلمكأب بعش  ةدارإ  رسك  يف  ركفي  نأ  هل  فيكف  سامح  يف  دحاو 

نأ دــب  ـال  لـالتحالا ، ةداـق  ركفي  فـيك  يعت  نأ  ةينيطــسلفلا  ةداـيقلل  دــب  ـال  نـكلو  تاـسوله  درجم  ناـمربيل  هلوـقي  اــم  نأ  مـغر 
ةدايقلل دـب  ال  نيئجـاللا ، ةدوعب  اهحامـس  نع  الـضف  ريـصملا  ريرقت  قح  ـالو  ةـلود  اـنحنمت  نل  ليئارـسإ " نأ "  نيقي  ىلع  نوكن 

ةلواط ىلإ  ةدوعلاو  يليئارـسإلا  ودـعلا  عم  ءاقللا  نم  ىلوأ  ةينيطـسلفلا  ةدـحولا  نأ  ناوألا  تاوف  لبق  كردـت  نأ  ةينيطـسلفلا 
ماقملا هب  لوطي  نلو  ضرألا  هذه  ىلع  ليخد  درجم  هنأ  كرديسف  نامربيل  امأ  تاضوافملا ،

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
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