
نينح عم ءاقل

: اهتساردو اهتايحو اهتلئاع نع ينتثدحو ۲۰۰۹ ليربأ يف اشيهدلا ميخمب مهلزنم يف نينحب تيقتلا

 يلإ يمأ يتأت لمعلا دعب ،نالمعي يبأو يمأ .انأو تخأو نيوخأو ّيدلاو ،دارفأ ةتس نم يتلئاع نوكتت
 .اهتايح اذكهو ةحارلا نم ًاليلق ًاردق ذخأت مث خبطت ثيح لزنملا يف اهلمع لصاوت اهنكلو ةكهنم تيبلا
 سنتلاو مدقلا ةرك اهنم باعلألا نم ًاددع ديجي ثيح ًادج طشن وهو ،ةيوناثلا ةلحرملاب سردي رغصألا يخأ
 ةلكشم نم يناعت اهنكلو ةلسلا ةرك بعلتو اشيهدلا ةسردمب سردت ةينُم يتخأ .ةلواطلا سنتو يضرألا
 يف يرجت تايلمعلا كلت و ةيلمع يلإ اهتجوحب وراشأ ثيح ءابطألا ضعب يلع تضرُع ،اهقنع يف
    .ًالوا سدقلا لوخدل حيرصت يلع لوصحلا نم دبال نكلو،طقف سدقلا يفشتسم

 لالخ لمعي دارم  .ةساردلا موسر عفد يف يدلاو ةدعاسمل تقولا سفن يف لمعنو سردن انأو دارم يخأ
 ءىلم يف يلاهألا دعاسأ ثيح اورونألا ةلاكو عم حابصلا يف انأ لمعأ .ءانبلا لامعأ يف هغارف تاقوأ
 ةحوتفملا ةعماجلاب سردأ ءاسملا يف ،لمعلل ميدقتلا تارامتسإو ةيدقنلاو ةيئاذغلا تادعاسملا تارامتسإ
 تيون كلذل ،ةمجرتمك لمعأ يك ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا ةغللا ةسارد يف بغرأ تنك لبق نم  .الاج تيبب
 اهنأل نيطسلف ينطوو يلهأ ةمدخل ءاقبلا تررق ينكلو رفسلا يلع يناعجش ّيدلاوو اسنرف يلإ باهذلا
.كانه ةساردلا فيلاكت عافترإل ًاضيأو اهبابش يلإ جاتحت

 ًاريثك نولوجتي نييلئارسإلا دونجلا نأل ًاريثك ماني نأ عيطتسيال انم دحاولاو ةحيرم ريغ مي�ا يف ةايحلا
 لبق .مونلا عيطتسن ملو نيجعزنم اننأب نورعشي امنيح نودعسيو ةئيذب تاملكو ةيلاع تاوصأ نوردصيو
 لافتحإلا ءاغلإل انررطضأ نكلو تاناحتمإلا ءاهتنإب ًءافتحإ مالفألا ضعب ةدهاشم يتقيدصو انأ تررق مايأ
 نع اندعبت يرخأ ءايشأ يف ركفن نا لواحن ةريثك ًانايحأ .مي�ا يلإ نويلئارسإلا دونجلا رضح امدنع
.ًاليحتسم اذه نكلو لالتحإلا يف ريكفتلا

 تيكب !انضرأ يف !نيطسلف عراوش يف فرفري يليئارسإلا ملعلا تيأرو  ليلخلا يلإ يمأ عم ةرم تبهذ
 لعف عيطتسأ ال يننكلو ،اهنع ًالدب نيطسلف ملع عفرأو ،ًاضرأ مالعألا كلت لك حرطأ ول تددوو ًاريثك
 هجاوأ يكل  شيعأ نأ بحأ،ببسلا اذهب تومأ نأ دوأ ال انأو ،صاصرلا يلع نوقلطيس مهنأل كلذ
 لكو هللا مارو محل تيبو اشيهدلاو نيعلبو ازغ رابخأ نع يبأو يمأو انأ ثدحتأ ًايموي .لالتحإلا حفاكأو
           .ًاقحال  ثدحيسامو نآلا نيطسلف يف روديامو ثدحيام ةفرعم يف بغرن نحن .نيطسلف


