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 معه   والمتصالحين  المصالحة  عن  نميري   رواية
كانت المصاااااللو الة نمو  مرو  شةه ناااا صاااايم هما  .صر نمير  والصاااااهك   ● وافترقناهكذا التقينا أنا والصاااااهك وهكذا لع نت.ا.      

مم حساام اللأ أا الصاااهك المشد  ااا افو  فج ال اشو الة نمو فا مةاهلو المصاااللو اانت صااتادو داا ةو اللدو  م    ●  المشد 
الطرفيم وو دُم فج فتح الرحمم الةشاير أن  الشا    كاا ال بد مم نا   تتصارب مامانو ل   االاصااالم ومةاا  احترا   ● غيره
فج فترو التراصااااااااال م  الصااااااااااهك المشد  قال ابشمر فتح الرحمم الةشاااااااااير حاو  الناقشةا مم الن ا  ومم  ما و الصااااااااااهك   ●  المؤهَّل

ى نقطو أو ا نتيم لتصاه  ا تمدنا فج المراصا م أصاشةا اثكرال مم التلمام والتمنمام وفج ال لصاالو ُنشاير ل ● إ شاض الشدب النايل
 ندما ااصقنا  شى مادأ الشقاء لاح الصاااااااااهك . تال أمكنو لالن السااااااااةهاا ناصااااااااماق أننج ل مت هولو ولبننج قرلُم أا تتع الشقاء   ●  اللذل

  ئوهكذا اع صاااااااااصر  إلى بةلاساااااااااةهاا مم هوا أا ..رب القرااةا منج الفرض مم ال االو المصا ●  هالل الساااااااااةهاا    وأ طيت  افماا 
فج الشقاء افو  أزلنا اآل ال النصساااامو ال.القو   ● قال الشقاء  قدُم ا تما اق أمنماق لتاميم حما.و الصاااااهك وامر تتع اصااااتحةال  و ح اااااله ●

م جء   ● وب.دها أكشنا م.اق مم  .ا  واحد ونمنا فج غرفتيم مت اولايم واصااااااتبمشنا اللدتر فج غرفو الصاااااااهك م.دما اةاااااااا ودااااااشَّى 
قا  لج الصاااهك إن  مم غير الممكم أا .كةا هنالق قا د   ● بةلاسااةهاا  شى لغع أن  ملكة  ماث دا  م.ناه أن  ناا ا  الصاااهك إلى 

ناااكا لج الصااااهك مم  ما ت  فج لندا ولوا    ●قة  لشساااةهاا غير  وأنا قشت ل  ماننج ال أاطش  إلى االصاااتمرال فج اللكع مدا اللماو
قشت لشصااااهك إا الدصاااتةل ُ. ي  لج   ●   اامم لنمير  وال افامر فج الذهاا إلى بةلاساااةهاا لج امر قا  ل  الشااارار حسااايم الشند  ال

فج ملاولو ثااااااصاء أهممو  شم  نشااااارنا فج الصااااال  أن    ●  ال.صة  م م.تقشيم فقا  أما   ما ت  إن  ااصق م.ج  شى ا.دتل الدصاااااتةل
 اا فاهلى بتصااااراح .قة  إم  إن  لمت مة.ة اق وال .لمل لصااااا ل مم ل مت السااااةه صااااينقل لصااااا ل منج إلى ال مينج والقذافج وأن  مة.ة   

ل أا .كةا الشقاء مةص.اق واع  التشامج لترايب لقاء  نا ج م.ج فقشت لشتشامج إا الصاهك ال تشت   مما ااصقنا  شم  ولذا  نرار  أوفد   ●  أف  ِّ
مةاااة  ها رو المشد  وولج الدتم الذ  ادااطاهه الشند       وااا الشقاء لشةلر فج  ● الشقاء مل ااةل  اد الما د لشيل و مر الطي ِّب 

ها ماق ااا الصاهك .شكة مم حشقو دفيرو ُالمط م  وفج الةقت نصس  تؤا ِّد اشما ا.رَّض لش ة  مم الشند    ● ومةاة  إمامو افنصال
 شم  واااااااااااربُت ل  مراالق  شى  لق  حاولُت إقنا   ماا هةات  القد.مو ال ا.ةه مالنص   ● والشااااااااااية ييم أا المصاااااااااااللو أمر ال  ةهو  ن 

فج بدا.ام المصاااللو  شب الصاااهك ال.صة  م الشااية ييم   ● ملاولو أبناء وأقالا هي صااي صااج وفشااششع فج مةا شو الرةلو االنااتراكمو
الصاااهك تتمش  مم   ااةاو المكتب السااماصااج واصااتمر حساايم الشند  كمر بدأ  ● ناا صاااق بينشع ملمد إبرانمع نقد  11واتب أصااماء  
مسااب إللاح الصااهك أوفدُم مم .مرشنج إلى لندا ل.قد ااصاك م  حسايم الشند  فالااح الصااهك وأقساع المميم  م  ●   .شاك ِّل ها سااق ل  

ااصقنا  شى أا تةقى مةاااااة  االصااااتقالو صااااراق لبن  بدأ  ● مساااااترو ولمت  م اقتنا   ع فا انج بتقد.ع االصااااتقالو وأبشفنج مالسااااصر إلى لياما
لبج .شا.روا أنشع ما زالةا مرغةبيم  ●  قا  وب.ر برصاالو وقشت ل  متى صاتتةق   م أصاشةا واا.ج فج المةاق  الُملر و.شام  أن  اصات

بدأ الصااهك . ا.  أما  اريرام ال مصاشلو لشع فج   ● مم الشا.ب  شاُت إالَّ تترناح أحد فج هوا ر م.يَّنو لبج .صةز مرنالة الصااهك
قشت لشصااهك إا اريرام قالةا   ● نساى م د  د  واقال أا ..ي ِّنق نمير  فج المكتب الساماصاج ن اح المصااللو واانةا .قةلةا ل  امر ا

 ●لج إا مشكشو الصاهك انتشج بت.يين  نا ةاق لشر مت أو ل مساق لشةزلاء وااا له   شيشع إنبع مم تراد  لق ولمت هة     

 السودان   في  األولى  الوطنية  للمصالحة"  المهدية  السيرة"



كمر ملر الصااااااهك فج لندا  م حسااااايم الشند    ●   الصااااااهك اصادااااايل ُمذهشو  م المراصااااا م المتةاهلو بيم ال.دوام الشدوهتم نمير  و 
ثصااتشااالا  فج الذهاا إلى بةلاسااةهاا لشقاء نمير  وامر ااصاال الشند  م  مم هيررو مل ااةل افل اار اثبرانممج وأبشف  أن  صاايراه 

ا  م  راق أ ينا صاااا َّل  فج مطال هيررو وقال المفاهلو إلى بةلاسااااةها ● ل   صااااا و لبن  لع .ل اااار إلى الصندك  ع التصى أصاااااة يم 
الصاااهك لصااالو إلى المكتب السااماصااج وافنصااال مل ااةل الةصاامط فتح الرحمم الةشااير قا  فيشا إن   اهب وُمدل  لشم ا ر فاما ااصاك  

  إصاتفرك اال تما  بيم نمير  والصااهك مم ال.انارو لي ق حتى الص ر وأبشل الر مت اامص  و دوه أن  صاينا ●  اه  و ما الت.رض لشفدل
لششاااا    لوا نمير  لشصاااااهك قصااااو حاكع وملكة  واااااامم   ●  مم الط.ا  نصساااا  ااكيداق لشساااا مو فج غرفو م اولو لفرفت  وصااااماك ا  

م.د لقاء بةلاسااااةهاا م  نمير  اة   الصاااااهك إلى لياما ث      ● الملكة   ع أبشف  ماداااادال  صة  ا  الت اماق م هاا اللرا وقةانينشا
"اث تداء التاهتاج" ااصااال الصااااهك مصتح الرحمم الةشاااير ليتمنى  شم  إب أ نمير  ماا .ق  الساااةهاا    ندما قا  السااااهام ب ● القذافج 

    وأ نى الشاااارار حساااايم الشند   شى هذه المةاهلو  ع اة   ف او مم ولاء دشر الصاااااهك إلى  رابشت  ● شى اللماه فج هذه افزمو  
    وب.د  لق أ نى الشاارار الشند  فج مقابشو مشااتراو م   ●ر  والساااهام ونااكَّق فج المصاااللو  وناام مم هنا  حمشو  نمصو  شى نمي

كاا نمير   ● الصااااهك فج إ ا و لندا  شى المصااااللو قا  ق إنشا صاااةهانمو للماق وهماق  ع أ شم    الدتم  شج  امر مةافقو الشاااية ييم 
" شى لغع السااااشامام ااا م شصاااااق ل مالتنا" و ند  لق لهَّ نمير  قا  ق     ترا أا الشاااارار حساااايم الشند  ارير الطم  وقا  ل  الصاااااهك

ا.يين  إماماق لألنصال وصال  الصاهك أا    - ولفض  - قا  نمير  لشصاهك إا أحمد المشد   شب من  ●  أنت حر ات.امل م  مم اشاء
ا.ييم ابن  ولج الدتم فج منصاااااااااااااب مرمةك وُا.اه  تاي ِّم لألنصاااااااااااااال قار اثما  المشد  وُاسااااااااااااامح فهش  بدفن  فج  ةو المشد  وأا تتع 

    وااا له نمير  صاااااؤا  الصااااااهك  م مةق  الشااااار  مم مساااااالو مكاا هفم  ●اال تةال إلى افنصاااااال الذتم فج الدالل وفج ال الن  
. ااااااشع  ا م فج  اثما  وقا  إن  لع ت ل قار والد.  م.د هفنشما، اذلق اقترح ا.ييم م.ض افنصااااااال ال.ا دتم فج حرو اللدوه فا م

ملمد نةل صا.د ااا ترا احت   مدتراو هالفةل لتص ير التناق اام و صاقاا   ● السام ومم ناروا االلتلاك مال م  اةافر الشماقو الادنمو
قصاااااو حةال بيم افمير   ● الن ا  وحسااااايم الشند  ااا ترا أا ابةا الم.راو فج ال ر ة  واقتلا  المةاق  ال.ساااااكراو مالسااااا ح الرقيل

صاا  مامةا أبة  ●     وقصاو الشقاء فج هيشتةا لندا بيم الصااهك ومامةا  ةض أبة زاد●لفمصال والصااهك المشد  فج لندا ملمد ا
مةق   اشو   ● زاد الصااااااهك إ ا ااا تراد إلصاااااا  لصاااااالو إلى الم.تق م مم نسااااااء افنصاااااال وناااااكره الصااااااهك  شى الشصتو ولع ترصااااال

أ يةبما لششرار حسيم الشند  و مر  الم.الاو بدأ .ست.يد قةا  م.دما صملت لياما لشم.الايم اصت دا  "إ ا و الة م ال.ربج" وأااحت 
ااصقت الم.الااااو الساااةهانمو م  اللكع فج لياما  شى إصاااقاا ن ا  ماتة   1972 ا   ●  نةل الدا ع بر أحاهتر مم إ ا و داااةم اثن يل 

نمير  "فا االغتماالم الصره.و  الصاااااهك المشد  ااا اااااد اغتما   ●  ليامو واطايق الشاااارا.و فج الاشدتم - اندما مو صااااةهانمو   و ما  وحدو
فج الشقاء افو  قا  الصاااااااهك المشد  م ا ةاق نمير   لع نبم نرق فج   ●  لرَّبت السااااااماصااااااو المصااااااراو وفا نمير  م.  مؤصااااااسااااااو   "

    ولهَّ نمير  م ا ةاق  ●ل شقج واالهتداء اثصاااااااا مج  ع بدأنا نرق م.د ال دتد الذ  صاااااااام.ناه  ناااااااا صااااااااق فنق لع اتلد  لفو االلت ا  ا
    و اه ●الصاااااااهك المشد   أنتع فج ال الن   لتبع الفيةو ولة أنت مشاااااايت اآلا مم هوا حراصااااااو لش ع  شمق الناو ه ةماق  دا ماق 

  25صااشح ل مم  السااةهانييم ولمت داالملاق أا ال ير السااةهانج ُولد فج الصاااهك المشد  .قة  لنمير   داامفو االالاه االنااتراكج ال ا
كما أا االالاه االناتراكج قتل الصالافو الساةهانمو وداال  فششساةهاا  ةلام وانتصاااام والراام االا مو ال . ةز إغصالشا،    1969ماتة 

    ولهَّ نمير  ●الممم    فشما ا التمساااااق م ؟ ولقد صاااااقط فج مصااااار ولياما وقال  لق مام فج ال.راك و صااااة اق مسااااشطاق  شى المةا نيم 
 شى الصااااااااهك المشد  قا  ق  االالاه االناااااااتراكج ان مع نا ح وافلذ برأ.كع م.ناه إلاااااااااء افقشمو وال أصاااااااتطم  أا أُغ اااااااب افكرراو  

ا و انقساااااا  وهة مرل هتةاا الصااااااهك .قة  لنمير  وأ  ااااااء الش نو المرا او إا االالاه االناااااتراكج اعَّ ابةان  فج صااااا  ● ثلاااااااء أقشمو
    وُاطالب ماا .شااااامل الةالء الرةلو المشد.و وانتصاااااااو ال را يم ال أا .قتصااااار ●حكةمج أهَّم الرنا مو إم  إلى  ما  حكةمو م ااااااهو 

نمير  لشصاااهك   ●      واقترح مرا .و اسااممو االالاه االنااتراكج مم أ ل فتح دااصلو  دتدو فج مساايرو أهل السااةهاا ● شى  ةلو ماتة 
    والقذافج لشصاااااااهك المشد   ●المشد   أتدُم الساااااااهام م.د صااااااما  لطام  فج القدو وااكدُم مم أن  لع ُ.صرا فج المطالب ال.ربمو  
داهرو افنصاااال  حسااايم ناااياةا   ●  م مةق  الساااةهاا  امر اطمئنةا ل .صر نمير   لقد ا.امشنا م.  اريراق واانت النتم و أن  لذلنا

  قصاااو الصااارا   شى الم.ساااكر الفربج بيم المشد  والشند  وامر ا تقل أفراه الم.ساااكر حسااايم ناااياةا  ●   الشااارار الشند والالص  م
َكتَب الصااااااهك مذارو نااااادتدو  ● صااااار ال طو التج هبرها الشند  لش رون مم ول و وامرَّشت فج اصاااااتد اء ولج الدتم المشد  مم لندا  ●

صاقام والتدلل اف ناج واراشا م   اد اللميد دااااالح لبج تناق   شى أصاااااصااااشا م  مامةا  الشش و  م ال.ن  والت مر والشاااارول واالل



ل لشا لشتدلل مالمرل فج نااااؤوا السااااةهاا، و ا  ●  والةصااااطاء الصاااااهك .قة  لنمير  إا اان ِّج ق ااااا.ا التم ك الدالشج فج أ يةبما هة مار ِّ
ج ال ر ة  "اق   شى  ااقنا فقط حتى أننا لف ااانا  راااااق مم لياما لياما صاااا دم مالما  والسااا ح والتدلاب، لبم مساااؤولمو ما حد  ف

    وااا له نمير  ●ماصااات دا  صااا حشع ال ة  لمساااا دانا    وال .مكم أا اتع بيننا وبينبع مصااااللو واساااتمر ال.داء بينبع وبيم لياما" 
الشيل   ● الة نمو مسااب زاالو السااهام إلى القدوالنبساو التج أداابت المصااللو   ● الترحيب ممصااللو لياما واصةا ا  مصاالو القذافج 

الصااااهك المشد  لمةاهلو السااااهام أما  نمير   ع م.د  لق أما  القذافج  لم ا د  الم ام م نلة اثصااارا يشييم وصااام.تاروا أا إلششع  
ر لشع ل مت مصر لبج .ستسشع ثلاهاشع وب.د  لق لم تت ح حةا، والقة  ماا  ك اللل بيد أميراا إم  اصت صاب  فج المئو مم أولا  99ص َّ

مالدولو ال. مى افلرا وبالقدلو الذاامو ال.ربمو، وال مصااااااااااشلو لشسااااااااااةهاا فج ااتيد المةاهلو فا براما انميتنا اتةق   شى الت ااااااااااامم،  
قرالام   الصاااااااهك المشد  حة  مةاق  الشاااااارار حساااااايم الشند   ُ..الض ● والتاتيد ول و لنا فج مةاق  ال ن.رب أدااااااششا وال منتشاها

القذافج لشصاااااااااهك المشد   صااااااااماه بر  أز  نا  ● انااااااااتر  فيشا وهذا صااااااااشة  ال نلب الت.امل م  ولذا قرلنا إالَّ نت.امل أو نت.اوا م. 
ماالنتراكمو ال.شممو  مال  وما  هذه االنتراكمو  اا ح لج أا اال  مالات صرك ال الشيش  مم القرامطو وهة م ن بيم فبرهع ومقدمو  

لصالو مم الصاهك المشد  فج أ يةبما إلى  مر نةل الدا ع فج   ●  و شى هذا افصاو فاا فبره مست.ال مم الصبر اثص مج ابم لشدوا  
مشاااااارو  ااصاك اقترح  الصاااااااهك المشد   شى اللكةمتيم السااااااةهانمو والشيامو  ● السااااااةهاا لبج تنقششا إلى نمير  حة  الشقاء م  القذافج 

هلاصااااااو البةميةنام افنصااااااالاو التج أ دها ناااااارار التشامج ونقششا بشاء الدتم إهلات إلى   ●  1978ر  اهم ممة ة  ال. قام فج فارات
الصااااهك ترا أا صااادنو  ● كمر .لش ِّل الصااااهك المشد  ا ربو االالاه االناااتراكج فج ال مم مصااار ولياما والساااةهاا  ● نمير  ثقرالها

 ندما زال نمير  ترافق  فتح   ● والتبر لنصساااااااااااشا االمتمازام وُانبر أهوال اآللرام ن ا  نمير  اانةا فئو انطشق مم  صاااااااااااامو اااااااااااامقو 
نمير  أبشل الصاااهك المشد  أن  صاايةال إلم  مشمو اصااتشااالاو وأقن.    ● الرحمم الةشااير الصاااهك المشد  فج من ل  واع االاصاك النشا ج 

الصااهك .قة  إن  ال تة د فج اثصا   ن ا   ●  مصاصو ناة  لصامموماهاء المميم ا. اة فج المكتب الساماصاج لبج ت ول لياما هذه المرو  
    واقة  اذلق إا  ●حكع إصاااا مج و نما ُاة د مةاها صااااماصاااامو إصاااا ممو وأا ماا اال تشاه مصتةح لتطامقشا  شى أصاااااو ا تشاه  دتد 

اناُز اا فج السااةهاا، اناُز  بيم الةالء   ●  المةق  الصاالمح هة التطش  إلى اطايق إصاا مج وفق ا تشاه  دتد ُ.شااة  إ. ابمام ال.شمانمو
الصااااهك ترا أا اللراو فج ب ه ناقصاااو التبةام   ● لشة م والةالء لشقايشو والطا صو واناُز  بيم انتماء الساااةهاا ال.ربج وانتما   االفراقج 

    وارا أ. ااق أن  فج الا ه  ●شمممو القةمج االساةهاا ال اؤه  إلى ممالصاام حرو فا اففراه تنقسامةا  شى والءام قاشمو و ا فمو و ق
    وارا أ. اق وأ. اق أن  ال بد ●الناقصو التبةام ال بد مم  ما   شاز القشر المسشح بدول فج الملاف و  شى البماا السماصج الةاحد 

ثن از المصااللو  هك امدلل  النقاا التسا  التج ألاهها الصاا ●  مم قاة  الم.اهلو الساماصامو ال.ساكراو و . اه وصاا ل مؤصاسامو لممالصاتشا
المصا او السااااااهاامو فج اامب ه.صيد التج   ● االناااااتراكج وافمم  طَّشةهاالة نمو ووافق  شيشا نمير  وا.شد بتلحمقشا لبم  ما و االالاه 

م  مةق  الصاااااهك المشد  م ● فا ام نمير  والسااااةهانييم ومصا او نمير  لمصااااشلو الساااااهام والتج  .شت الصاااااهك المشد  تنساااالب 
لفض ا تةال   -  الساااااةهاا ااتيد مصااااار دالمو أو م شةمو ااصا مو اامب ه.صيد اصراط ولمت هول   - كامب ه.صيد وااتيد نمير  لشسااااااهام 
الصاااهك أ ش    ●  لفض ااتيد مصاار فج ال ما اص.ل وفق ن راو الروامط افزلمو م  السااةهاا   - مصاارمةق  الساااهام مان  مةق  ال  

الرحمم الةشااااااير  شى مذارو االصااااااتقالو مم المنادااااااب الرصااااااممو وقا  لشما إن  .ص.ل  لق ال لمشااااااالات  و نما ل شةه   مر الطي ِّب وفتح 
 هولهما المشكةل فج المصاللو    

 الوطنية   المصالحة  عن  اليتيمة  وروايته...  البشير  الرحمن  فتح
القاصاااااع هاناااااع و مر الطي ِّب وألصاااااشناه إلى الر مت نمير  م      أ دهنا الاماا ال تامج لشمصااااااللو فج من لج فج لندا مل اااااةل أبة 

ان مع افلةاا المسااااااشميم هة الةحيد بيم أ راب الم.الاااااااو الذ  وافق  شى المصاااااااللو وباناااااار مسااااااؤولماا  مم هوا   ● الدتم الساااااايد
 ن ا  مرل ممالصاو الترابج وزم   المصااللو مم و شو ن ر  ال ابةا ححمحمو إالَّ إ ا مالو الصااهك والشند  ال.مل م  ال ● الص ام 

ما ااا لشر مت نمير  ولأللةو ز ماء الم.الااو الدلة  فج المصااللو لةال أا الشا.ب الساةهانج تراد هذه المصااللو فنشا مم أ ل   ●
بيم نمير  كنت وا قاق أا الشقاء بيم الر مت نمير  والشاااااااارار حساااااااايم الشند  صاااااااامكةا نشا.و لبل ال  فام  شى  كت اللالو   ● الاشد

كنا فج   ●  شى لغع ال  ب بينج وبيم الصاااااااهك المشد  أحماناق إالَّ أا الر ل اصااااااتمر فج ن ر  أحد المصبرام المتمي ام  ● والصاااااااهك
الشاااارار حساااايم  ● السااااةهاا ن م أن  لم ابةا لشسااااةهاا ز امام م.د لحيل  شج الميرغنج و اد الرحمم المشد  و صااااما يل افزهر  



 مر   ●  لصاااااااااهك و اد اللميد دااااااااالح إن  لة ااا ..رب أا الةصاااااااامط هة فتح الرحمم الةشااااااااير لباا ل  مةق   لرالشند  قا  أما  ا
  الطي ِّب مام المسؤو   م المصاللو م.د  ةهو الصاهك إلى السةهاا وبص ل الرقو م  مم  مم  اف راب حا  هوا حدو  فتنو اارا 

 لة نمو وهة أمر وااح لشسةهانييم الذتم  رفةه ولمسةا ما ف.ش     أنشد ماا افخ فؤاه مطر ااا مم دنَّا  المصاللو ا ●
 والمصالحة ...  والترابي  والصادق  نميري   حول  الهندي  حسين  الشريف  مطالعة

كناا نساااااااااااااات. ال أا تاادأ  ● اع االاصااك بينج وبيم الصاااااااااااااااهك أا أمقى فج ال االن وا.ةه هة فقط إلى ال ر ة  وم.ا  أحماد زام ال.اابدتم 
      ع و دنا أن  لمت مم ارامو حراو الم.الااااااو أا .طة  االنت ال●الصااااااهك التصاوض م  الن ا  وااا هة ترا  د  االصااااات. ا   

ألصااااااشنا إلى الصاااااااهك   ●  ا تما ام منصرهو م  الر مت نمير  لع ن.شع ما الذ  هال فيشا ولذا بدأم اراوهنا الشااااااكة   7 قد الصاااااااهك  ●
فج من   فتح   ●  حة  مساالو ال.صة فطشب مم فتح الرحمم الةشاير أا تةق  ما صااق أا اتب ل  فج هذا الشااا نمامو  م زم    تاماق 

قا  لنا   ●  الرحمم الةشاااير فج لندا صاااالناه  م الشاااروا الساااة.و التج .قة  الصااااهك إا نمير  وافق  شيشا فنصى نفماق قا .اق أ  ناااروا
    وقا  ل   ●قانةا ال.صة وبا  ك صااااااراح الم.تقشيم ال تةقى صااااااةا أا ..ةه ال مم  إلى السااااااةهاا    فتح الرحمم الةشااااااير إن  مصاااااادول

ااصقناا م.اد ا تماا  م  ال.قياد القاذافج فج  رابشت أا اتع مةا شاو بيم  ●  رمااا لاالاد  إ اق لمت هناا  اصااوض و نماا هناا  مةااداااااااااااااارو
صاافر الصااهك مم لندا إلى بةلاساةهاا لشقاء نمير  مم   ● اء لرغةو الصااهكالصااهك وفتح الرحمم الةشاير لبم هذه المةا شو لع اتع بن

هوا أا ُ. طر أحداق واكتصى بتر  اساااا يل أ ا    اد اللميد دااااالح  شى أ  اااااء المكتب السااااماصااااج المة ةهتم فج لندا افمر الذ   
وصاا تاا واحدو ال ى بتاتيد غير ُم.شم مم  قال وصاا و فتح الرحمم الةشاير اانت هنالق   ●  ه ا هؤالء إلى اسا يل لة   شى الصااهك

إن را الصااهك المشد  ومم م.  فج الن ا  ولافق  لق   ●  الشام  زاتد والرانمو ال ى بتاتيد غير ُم.شم أ. ااق مم الشام  داةاح افحمد
ع الصاااااااااهك المشد   م   ل   ابش ● إه اء الترابج ملل ال اشو الة نمو وقصااااااااا د مم الرناء المتةاه  الُمذا  بيم الن ا  وهؤالء افلةاا 

لشااا صاااج وفحمد زام ال.ابدتم وهة لع . .شنا م.الاااايم لبج .ساااتطم    لنا و    غيرنا    فشقد صاااةقناه إلى ابةام هذه ال اشو و لى  
مل فج   .ْشنا الصاهك ل مساق ل اشو الم.الاو فن  ال .ستطم  أا .. ● إلصاء قةا دها الن المو وللق بنا هة م.د صت صنةام وأكرمناه

هل مم أل  مام ال.مل الساااماصاااج أا تنصره نااا   قأ  الصااااهك المشد ي مالتصاوض نمامو  ● اللكع أو الم.الااااو إالَّ إ ا ااا ل مسااااق 
  م ن.ب ماكمش  وُا صج  لق  م لفاق  زم ء الن ا  

 


