
 نميلا لجأ نم ةليدب ةيؤر

 ةموكحلا بورهو دالبلا نم ىرخأ ءازجأو ءاعنص ىلع نييثوحلا ءاليتسا تبقعأ يتلا ىضوفلا دعب
 ةيوج تابرض ىلإ ىدأ يذلا يلودلا فلاحتلا لبق نم قحاللا لخدتلا دعبو ايلود اهب فرتعملا ةيعرشلا
.مهدلبل ةيلبقتسملا قافآلا يف كيكشتلا يف نوينميلا أدب نميلا نم ةريثك ءازجأ ىلع قاطنلا ةعساو

 بلاغلا يف نيذلاو عضولا ةيصخش بساكم قيقحتل نوعسي نيذلا كئلوأ لغتسا ىضوفلا هجاوت ةلود يأ يف لاحلا وه امك
 جورخلل دالبلا هجوت نأ اهنكمي ةينطو ةيؤر لقألا ىلع وأ ينطو عورشم دوجول مادعنا كانه ،ةيسايسلا تاءامتنالا ءارو نوئبتخي
.ةيلاحلا ىضوفلا نم

 ةيؤر دوجو مدعو ةهج نم نييثوحلا ةكرحل قيمعلا رمدملا ريثأتلاب رعشن اننأل كلذف يثوحلا عورشملا نع نيينميلا نحن ثدحتن امدنع
 يف راثألا تناك ءاوس ينميلا عمتجملا عوبر يف ةقيمعلا اهراثأ راعشتسا نكمي ةيثوحلا ةلكشملا نإ ،ىرخأ ةهج نم امدق يضملل
.انندمو انئايحأو انارق يفوأ انفراعمو انئاقدصأو انبراقأ نيبوأ انتويب

 بولطم وه امب مايقلاو عقاولا ةهجاوم انيلع بجي ،ةيحطس ةقيرطب مهدالب لبقتسم ةيضق ةشقانم نع فقوتلا نيينميلا ىلع بجي
 لمحت وه ةيباجيإ ةجيتن قيقحت ىلع اندعاسي نأ نكمي يذلا ديحولا ءارجإلا ،ةيخيراتلاو ةينطولا ةيلوؤسملا ديعص ىلع انم
 عمتجملا يف ي رذجتم يسايس ينطو يعامتجا ليكشت بايغ نكل مهسفنأ نيينميلا نيب نمكي نميلا لكاشم لح نإ ،ةيلوؤسملا
 تانوكملا نم ةعساو ةعومجم همعدت ينطو عورشم بايغ نإف راصتنا ىلإ قافا يا الب رمتسملا عارصلا ليوحت نم انعنمي
 يثوحلا عورشملا ضراعت ينطولا ذاقنإلل ةليدب ةيؤر ىلإ ةرورض كانه ،هدمأ ليطيو عارصلا ةدح نم ديزي ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 .فدهلا اذهل ىلا لوصولا لبس قيعت ينميلا عمتجملا يف ايلاح ةرثؤملا ةيسايسلا ةلعافلا تاهجلا ضعب نكلو يريمدتلا

فيعض يركف شاقن دوجو يف مقافتت صالخلل ةينطو ةيؤر بايغ

 عيمج ىلع نوينميلا نوفقثملا نإ ،ينطو عورشم دوجو مدعل ةريطخلا ةرمدملا بقاوعلا دحأ وه فيعضلا يركفلا شاقنلا نإ
 ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا اهتدجوأ يتلا ةيقطنملا تاقرافملا نم رحب يف نيعئاض ةمدص ةلاح يف تايوتسملا
 اذه يف هجاتنإ مت ام مظعم نإ ثيح ينفلاو يمالعإلاو يفاقثلاو يركفلاو يسايسلا جاتنإلا يف اذه سكعنيو نميلا يف ةدقعملا
 نع كيهان لبقتسملا وحن هجوتلاب ساسحإ يأ جاتنإلا اذه لمحي مل كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعوضوملا ىلإ رقتفيو ةدوجلا ءيدر لاجملا
 ادح عضي نأ نكمي لضفأ يعامتجا يعول اساسأ عضيو ةيلبقتسملا تاعلطتلا يبلي ينطو عورشمل بسانملا باطخلا ريفوت
.ينميلا بعشلا لاضنل

 ىلع ةلعافلا ةيسايسلا بازحألل ربدملا لقعلاو ةدايقلا نأ ةقيقح يف نمكي فيعضلا يركفلا شاقنلا اذه بابسأ مهأ دحأ لعلو
 ةينطو ةيوه دوجو مدع ىلإ يدؤي امم نميلا يف عارصلا يف ةكراشملا ةيميلقإلا تاهجلا ةدنجأ سكعت نأ لواحت ةينميلا ةحاسلا
 يناعت تناك يتلا ةيميداكألاو ةيركفلاو ةيمالعإلاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا تاحاسلا يف ةلماك ىضوف يه ةجيتنلاو ةينطو ةدنجأو
 امو ةينميلا ةلودلا يف فعضلا طاقن يف قمعتلا عبطلاب اننكمي ،يثوحلا درمتلا رثكأ اهفعضأ يتلاو ةفيعض ةلود راطإ يف لعفلاب
 ةينميلا ةموكحلا نأ يه انه اهيلع ءوضلا طيلست بجي يتلا ةيمهأ رثكألا ةطقنلا نكلو عسوأ قاطن ىلع ةلاعفو ةيوق ةلودلا لعجي
 داسفلا ىدأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،تايوتسملا نم ديدعلا ىلع ءادألا ةفيعض لازت الو تناك ةمعادلا ةينطولا اهتدعاقو ةيعرشلا
 ىلع ءوضلا طيلست نود نميلل يقيقح صالخ يأ كانه نوكي نأ نكمي ال ،ةيساسألا اهفئاظوب ةلودلا مايق مدع ىلإ يرشتسملا



.اهتجلاعم ىلع لمعلا مث نمو نيينميلا عمتجملاو ةينميلا ةلودلا يف فعضلا طاقن

 ةيتسجوللاو ةيرادإلاو ةينهملا تايوتسملا ىلع ءاطخأ ةدع بكترا ثيح ةينميلا ةلودلا نم لضفأ لاح يف يبرعلا فلاحتلا نكي مل 
 نيب مهدر حجرأت ثيح ديج لكشب فلاحتلا لبق نم ءاطخألا هذه ةجلاعم متت ملو لب نميلا ءادعأ لبق نم اديج اهلالغتسا مت يتلاو
 لثامم باطخلا وهو اناودع فلاحتلا لمع ةيلودلا مالعإلا لئاسو رابتعا ىلإ تدأ ةرركتم ءاطخأ يف تبترت لهجلاو راكنإلاو ريربتلا
.ةدرمتملا يثوحلا ةعامج همدختست امل

 رييغتو ةفاقثلا عالتقا ىلإ ىعسي ايجولويديأ اعورشم نويثوحلا ىنبتي ،نميلا ىلع انماك ارطخ ىرخألا يه يثوحلا ةكرح لكشت
 نم اهنكمي ام ةوقلا بابسا نم كلتمت يتلا ناريإ يه ةيميلقإ ةوق عورشملا اذه معديو نيمدقلا صمخأ ىلإ سأرلا نم عمتجملا
.نميلا يف ةبصخ اضرأ عورشملا اذه دجو دقو ءادعألا ىلع ءاضقلاو ىضوفلا رشنو عسوتلا

 ينطو عورشم ةغايصل ايعامتجاو ايركسعو ايسايس نيئيهم ريغ نميلا يف ةثالثلا نويسيئرلا نولعافلا 
 ذاقنإلل

 ريغ عضولا كردن نأو انسفنأ عم نيقداص نوكن نأ انيلع ،اهتثراك نم نميلا صالخل ةليدب ةيؤر هربتعن نأ نكمي اميف عولضلا لبق
 ةردق يف ةيدجب ككشأ نأ ديرأ انهو يلحملا ينميلا دهشملا يف ةكراشملا ةلعافلا تاهجلا ةردق ةلقو هيف نحن يذلا رقتسملا
 صالخل ةليدب ةيؤر ةعباتمو ريوطتو ليكشتو ريفوت ىلع ةينميلا ةيسايسلا ةحاسلا يف ةلعافلا ةيسيئرلا ةيسايسلا ةثالثلا تانيوكتلا
 .نميلا

:يبونجلا يلاقتنالا سلجملا - 

 ديدعلا معزتو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا همعدتو نميلا بونج يف لاصفنالا ىلإ وعدي 2017 ماع يف هليكشت مت ديدج نوكم وهو 
.مهعم ةيساقو ةريرمو ةليوط ةبرجت ايصخش يدل ،ةطبضنملا ريغ ةيمارجإلا تاكاهتنالا نم

 ىلعو ةيشحولاو ةءاسإلا ىلع ةرطيسلا ىلع ةرداق ةدايق كلتمي الو ةيوضوفو ةمظتنم ريغ تازواجت هيدل يبونجلا يلاقتنالا سلجملا
 بونجلا قحو كلذل ةجيتن تبكترا يتلا ةيخيراتلا ءاطخألاو بونجلا ةيضق وأ ةعورشملا هتيضق راكنإ ليحتسملا نم كلذ نم مغرلا
 الح مدقي عورشم ءاشنإ نم اونكمتي مل نيذلا اهتبخن نم بونجلا لكاشم ربكأ يتأت ،ةلقتسم ةيسايس ةيفارغج ةعقر نوكي نأ يف
 .بونجلا ةيضقل اسوملمو الوقعم

:ماعلا يبعشلا رمتؤملا -  

 ةموكحلا يف بزح ربكأك هسيسأت ذنم نميلا يف ةايحلا بناوج مظعم قرتخا يركسعو يميلقإو يلبقو يسايس ليكشت وه  
 ،ةيسايسلا ةيوهلاو ةيجولويديألاو ركفلا يف ةمزأ نم يناعي هنأ وه يسايسلا نوكملا اذه يف ةيسيئرلا ةلكشملا ،ةديدع تاونسل
 دجوي ،مويلا هيلع نحن ام دهشن انتلعج يتلا بابسألا نيب نم اذهو ةلجترمو ةيئاوشعو ةيوضوف هتاسايس نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نم معدب يجراخلا عرفلاو ءاعنص يف عقاولا رمألا ةطلس تحت ءاعنص عرف :بزحلل ناعرف ايلاح
.مويلا رامد نم نميلا هيلا لصو امو نميلا ريمدت يف ىرخألا فارطألا ىلع موللا ءاقلإ ةبعل نقتي امهالكو

:حالصإلا بزح -

 ةيوق ةينيدو ةيلئاعو ةيلبق روذج تاذ تايصخش اهدوقت ةينيد ةيفلخ هلو نميلل يسايسلا خيراتلا يف نييسيئرلا نيلعافلا دحأ وه 

 هتاذ دح يف ايسايس اعورشم هنوك نم رثكأ ةعراصتملا ىوقلا نيب ةبلغو نزاوت لماعك هتايادب ذنم بزحلا ءاشنا ةركف تناك  



 لامشلاو يكارتشا يسايس ماظن هيلع رطيسي يذلا بونجلا نيب ام عارصلا ةرتف يه نميلا خيرات نم ةساسح ةرتف يف لكشتو
 الو فادهأ بزحلل سيلف ينميلا عمتجملا نم ةعساو حئارش ىلإ لوصولا يف بزحلا لشف ينيد يلبق فلاحت لبق نم رادي يذلا
 ةلصفنم يهو يداعلا ناسنالا ريمض نع اهسفنب حالصالا بزح لامعأ تأن عقاولا ضرا ىلعو ةيسايسلا ةحاسلا يف تازاجنإ
 ينميلا عمتجملا عقاو نع

 بعشلا نع مهدعابت ىلإ يمالسالا حالصإلا بزح ءاضعأو ةداق نم ةيرثلا ةيمالسإلا ةيزاوجربلا نم ةعساو ةقبط روهظ ىدأ دقل
 مهدوهج لك ترصتقا كلذ نم الدبو نميلا عمتجملا عقاوب يعو وأ ساسحإ يأ نود نورظني اوأدب ةعفترملا مهتاصنم نمو مهمومهو
  .طقف بزحلل نيمتنملا نيطشنلا مهئاضعأ ةئبعتو هيجوت ىلع

 هباطخ نيب ةبيهرلا تاضقانتلا نأ الإ يركسعلاو يسايسلا دهشملا ةرادص يف فقي يذلا بزحلا هنوك نم مغرلا ىلعو
 نأ رهظأو نميلا اهب رمي يتلا ةيدوجولا ةمزألا نم هعقوم ضوق دق سانلا ةماع عم يعقاولا هلعافتو يسايسلا هئادأو يجولويديألا
  .يسايسلا مالسالا وه نميلا اهشيعي ةبذك ربكأ

:ربمتبس 26 ةروث حور ءايحإ

؟صالخلل ةينطو ةيؤر قلخ اننكمي فيك دسافلاو يوضوفلا يسايسلا دهشملا اذه ىلإ رظنلاب

 فيك ،ةمداقلا لايجألا ىلع ةرمدم راثآ نم اهل امل ينميلا دهشملا نم ةيثوحلا ةكرحلا روذج ةلازإل ةرورض كانه نأ حضاولا نم 
 انتاوقو انلئابق يف اهتيبثت ةداعإو اهؤايحإ بجي نميلا يف ةميدق ةيلاضن حور كانهف !ادقعم سيل رمألا ؟كلذب مايقلا نكمي
 ةيؤرلا هذه ىنبتت ةفرتحم ةينهم تاسسؤم كانه نوكت نأ بجي ،اهركفو ةيثوحلا ةكرحلا دض نوفقي نيذلا سانلا ةماعو ةحلسملا
 .دوهجلا هذه لك يف رمثتسمو ةنضاحك ةلماش ةينطو ةيركف ةمظنم كلذكو ةمألا نع ةباين مامألا ىلإ اهعفدتو

 حورل ساسأ لضفأ يه ةروثلا كلتل ايلعلا ميقلا نإ ،1962 ربمتبس 26 ةروث حور تناك نطولل ةصلاخ ةقيقح ةيلاضن حور رخا نا
 لثملا ىلع موقت ةلماش ةيسايس ةوق ءاشنإ ةيفيك ةيدجب للحنو فقوتن نأ بجي كلذل ،نميلل ةليدب ةيؤر قلخ ىلع اهرودب لمعت ةينطو
 عم لقألا ىلع ىزاوتت نأ نكمي ةيؤر رهظت نأ نكمي طقف اهدنع يئاهن راصتنا نع رفستس يتلا ربمتبس / لوليأ 26 ةروثل ايلعلا
 تاقيقحت ىلإ جاتحيو مهم رمأ ةشقانملا هذه لثم يف ةكراشملا نإ ،يميظنتلاو يجولويديألاو يركفلا هكسامت يف مصخلا
.اصصخت رثكأو ةلماشو اقاطن عسوأ تاساردو

 وحن اوكرحتي نأ بجي نيذلا نيفقثملاو بخنلل يعامجلا يعولا قتاع ىلع ةريبك ةيلوؤسم عقت ،نآلا نم كلذل لضفأ تقو كانه سيل 
 ضفرت يتلا ةقحاسلا ةيبعشلا ةدعاقلا جازمو ركفو قطنمو تايلآو يعو نم نيديفتسم ،كرتشملا لمعلاو لاضنلا نم ةديدج ةلحرم
 اذهل ةعباتلا ةفرشملاو ةرحلا ةينطولا ىوقلا عيمج نيب فرش قاثيم اذه ينطولا صالخلا عورشم نمضتي نأ بجي ،يثوحلا ركفلا
 تانوكملا ايلاح مسقت يتلا ةيميلقإلاو ةيبزحلاو ةيسايسلا تافالخلا عيمج ديمجتو ةدحاو ةئيهك لمعلا نمضتي نأ ىلع ،ليكشتلا
 هذه ينبت ةداعإ نإ ،ربمتبس 26 ةروثل ايلعلا ميقلا يف رامثتسالا نوكي نأ بجي ماظنلا اذه بلق يف ،ةفلتخملا ةيسايسلا
 ةيؤرلا زيزعت يف كلذ دعب دعاست نأ اهنأش نم يتلاو ةيثوحلا ةكرحلا لخاد تاماسقنالا قيمعتو قلخ يف دعاستس ةيجولويديألا
 هبعشو نميلل ةليدبلا

:نيتهبج ىلع لمعت نأ اهيلع بحي ةيثوحلا ةكرحلا ةبراحم

 نييثوحلل ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيلبقلا طباورلا ةعيبطل ةساسحو ةقيقد ةسارد ءارجإ بجي ةيميظنتلاو ةيكيمانيدلا ةيحانلا نم :الوأ 
 تانامض ميدقت ىلإ صالخلا ةكرح جاتحت ،ةيثوحلا ةكرحلا معدت يتلا ةيلاكيدارلا ةيديلقتلا ةوقلا زكارمو راجتلاو لامعألا لاجر عم



 ميركلا شيعلاو ةماركلاو ةيرحلا ئدابم عم قفاوتت قرطب مهحلاصم ةيامحو مهفواخم ةئدهتل ةحيحصلا لئاسرلا مادختساو ةرشابم
 .مهتايرحو مهقوقح ظفحت يتلا نوناقلا ةدايسو ةلودلا تاسسؤم اهيمحت يتلا

 ةفرعمل اهلمكأب ةيعرشلا ةموكحلل قباسلا يفاقثلاو يسايسلاو يمالعإلا ءادألا ةعجارم ىلإ ةجاح كانه ايجولويديأو ايركف :ايناث
 يف "ةيسايسلا ةيمشاهلا" حلطصم مادختسا مت ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيسكع جئاتنب يتأت اهيأو لمعت نييثوحلا ةبراحمل تاودأ يأ
 ةئف دض ةيرصنعلا هتالالدو حلطصملا ةيساسح ببسب ةيبلسلا رعاشملا ةيذغت ىلإ الإ دؤي مل فسألل نكلو ةديدع تابسانم
 .اهمعدت يتلا تاهجلا وا ةيثوحلا ةكرحلا ةقدب لثمت ال ةيعامتجا

نييثوحلا ىدل فعضلا طاقن لالغتساو نييثوحلا ىدل ةوقلا طاقن ةفرعم

 ،دقعم يميلقإو يقرعو يجولويديأو ينيد دعب نييثوحلل ،دجلا لمحم ىلع ذخؤت نأ بجيو ةلهس ةمهم تسيل نييثوحلا ةبراحم نإ
 كيكفتو كيرحت يف امساح ارود بعلتو اهل ةعباتلا تاكارشلا نم ديدعلا لالخ نم ةكرحلا لمعتو قيمعو عساو ةكرحلا هذه ريثأت نإ
 ةيلبقلا تافلاحتلا نم ةكبشو ةيجولويديألاو ةديقعلاب ام دح ىلإ نوكملا اذه طبتري ،ينميلا عمتجملا لخاد ةيسيئرلا تافلاحتلا طبرو
 مهتاديدهتو مهفواخم وه ةياغلل نيطبارتم مهلعجي يذلاو اذه انموي ىتح اهكيكفت متي مل خيراتلا ربع ةنيعم قطانم يف ةيوقلا
 ةصاخو لئابقلا لاجر نم ةريبك تاعومجم ىلع يركفلا مهولا نوضرفي نييثوحلا نأ رضاحلاو يضاملا نم لك انربخي ،ةكرتشملا
 .يوق يميظنتو يجولويديأ سفانم يأ نود لمعلاب نييثوحلل حمسي يذلا لهجلا اهرمعي يتلا ةيخيراتلا مهذوفن قطانم يف

 ةيمشاهلا" حلطصم مدختسي نييثوحلا دض يرصنع باطخل رربم دجوي ال يعامتجالاو يسايسلا عضولا كباشت نم مغرلا ىلع
 كرتشملا لمعلاو نماضتلاو داحتالا بابسأ عيمج نييثوحلل جهنلا اذه مدقي عقاولا يف ،قرعلا ساسأ ىلع مهفدهتسيو "ةيسايسلا
 دض لاتقلا يف نزاوتم جهن دامتعاو يبلسلا باطخلا اذه بنجت نإ ،ةيتاوم ةيعامتجا ةئيب يف نيلاوملا نيب تافلاحتلا عيسوتو
 ةيسايس ةيجولويديأك ةيمشاهلا نأ اضيأ انربخي خيراتلا ىلإ رظنلا نإ ،نييثوحلل ضهانملا ركسعملا حاجنل يرورض رمأ نييثوحلا
 نم ديدعلا كانه ،نييثوحلا ةيجولويديأ نوضراعي نيذلا كئلوأ نيب ليختم روصت يهف كلذ نم سكعلا ىلع لب طق ةدوجوم نكت مل
 نييمشاهلاب نييثوحلا فصو نإف يلاتلابو نميلا يف ةفلتخم ةيسايسو ةيعامتجا تانوكم عم نولماعتي نيذلا نييمشاهلا
 ةرسا يه ةكرحلا ىلع ةرطيسملا ةيساسألا ةرسألا نأ نم مغرلا ىلع نييمشاه نييثوحلا لك سيلف قيقد ريغ تحبلا نييسايسلا
.ةيمشاه

نييثوحلا ةكرح ةروص زتهتس ةسرش ةيركف ةسفانمو يوق باطخ ةهجاوم يف

 قالطإ فقول مئاد قافتا ىلإ لصوتلا نم لضفأ مالسلا وحن قيرط دجوي ال ةمادتسملا ةيلبقتسملا تايجيتارتسالا كلت لك عمو
 ىلع بجي ،نميلا يف عضولا مقافت ىلإ يدؤي نأ الإ فادهاو طيطخت يا نع ديعبلا يئاوشعلا فنعلل نكمي ال ةقيقحلا يف ،رانلا
 فدهي امادتسمو لجألا ليوط ايعامتجاو اينفو ايفاقثو ايسايس المع ىنبتي ينطو ليكشت ءانب ةداعإل ةيضرأ قلخي نأ فلاحتلا
 فقوتو يقيقح ران قالطإ فقو ققحت اذإ ،ةيثوحلا ةكرحلا عالتقال ريخألاو لوألا لمألا هرابتعاب ينميلا بعشلا عم لماعتلا ىلإ
 دض ةكرعملا ىلع بجي ،مهلاعفأو مهدوجول تارربملا مهأ نورسخيس نييثوحلا نإف ةحلاصملاو راوحلاب ةيئاوشعلا ةيومدلا ةكرعملل
 نم ديدعلا كانه ،ةكرحلا لخاد ماسقنا قلخل ةكرحلا ةحنجأو نييثوحلا ةداق نيب ةقيمعلا تافالتخالا لغتست نأ نييثوحلا
 نكمي ،نييثوحلا ةدايق نيب ةيراجتلا حلاصملا يف ريبك عارصو ذوفنلا ىلع سفانتلا نع الضف ةيخيراتلا ةعيبطلا تاذ تافالتخالا
.ةكرحلا لخاد ةمئاد تاماسقنا قلخل اهلالغتسا

 ةمواقملا ،ينطولا ذاقنإلل ةدحوم ةيؤر ةلظم تحت نييثوحلا دض ةيبعشلا ةمواقملاو يبعشلا كارحلا زيزعت بجي ىرخأ ةيحان نم
 رفو دقو بعشلا تمصل نيببس ئيسلا يركفلا باطخلا كالهتساو ةيثبعلا برحلا تاونس بضغ ناك ،ةلاحم ال ةمداق ةيبعشلا
 نيقهارملا نم مهمظعم فسأللو-ةعودخم ةيلقأ ءانثتساب هنأ يه ةخراصلا ةقيقحلا نكلو نيكمتلاو ةوقلل ةريثك بابسأ نييثوحلل



 يتأت انهو نييثوحلا ةيجولويديأ دض لازي ال ينميلا بعشلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نيب ماعلا يركفلا جازملا نإف-نيلهاجلا بابشلاو
 ججحلاو يوقلا باطخلا نكمتي نأ درجمبو نييثوحلا ةيجولويديأ دض هجوملاو زجوملاو يوقلا ينطولا باطخلا ةيمهأ ىرخأ ةرم
 تاماسقنالا لالغتساو قارتخاو ةيبعشلا ةمواقملا ةوق عم بنج ىلإ ابنج نييثوحلل ةيركفلا ججحلاو باطخلا ةاهاضم نم ةيركفلا
  .فاطملا ةياهن يف ةكرحلا عجارتتس نييثوحلل ةيلخادلا

للضم وهو جئاتنب يتأي ال ةيلاحلا ةموكحلل مئاقلا جهنلا

 عوجلا دض روثيس ينميلا بعشلا نأ ةموكحلا دقتعت ،الشاف اجهنو الشاف اباطخ ةموكحلا مدختست يلاحلا تقولا يف ظحلا ءوسل
 مل جهنلا اذه نكلو عوجلا دض ةروث مايق لمأ ىلع نييثوحلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا ىلع ايداصتقا راصح ضرف متي يلاتلابو
 سكعي ،ينميلا بعشلل اهتيبذاج فاعضإو نميلا لخاد نييثوحلل ةيداعملا رعاشملا ةدايز نم الدب سانلا ةاناعم مقافت ىلإ الإ دؤي
 ناسنإ لك قحو ةيرحلاو ةلادعلاب نمؤت ةينطو ةيموقو ةيناسنإ ميق يوحت ينطولا ررحتلل ةيقيقح ةينطو ةيجولويديأ دوجو مدع اذه
 ىوس تسيل عايجلا ةروث ،ةحجان ةضافتنال ايوق اعفاد ادبأ نكي مل يرسقلا عوجلا نأ ةيعامتجالا مولعلا انربخت ،ةميرك ةايح يف
 ررحتلا فادهأ عم ةعنقمو ةيقطنمو ةيوق ةفاقثو ركف ساسا ىلع موقت ةروث نا ،نيع ةضمغ يف رسحنت ةيعاو ريغ ةتقؤم ةروث
 ةموكحلا جاتحت كلذلو ةينالقعو ةلداع ةدعاقب هلادبتساو ملظلاب ةحاطإلا ىلع ةرداقلا ةيقيقحلا ةروثلا يه لضفأ لبقتسمو ةيرحلاو
 حاجن يف ايسيئر الماع اذه نوكيس ،ةيساسأ تامدخو ةديج تابترم ريفوت لثم ةميرك ةايحل ةيساسألا تايرورضلا نامض ىلإ
 .نييثوحلا دض ةيلبقتسم ةضافتنا يأ

 نمضت نأ بجي ،افلتخم اقطنم ىنبتت ةديدج ةيجيتارتساو ةغيصو فلتخم عون نم ةكرحو ديدج جهن ىلإ نميلا جاتحي ةياهنلا يف
 ةيروهمج يف ةميركو ةرح ةايح نيينميلا عيمج ءاطعإو ةيساسألا ةياغلاو فدهلا وه هئاقبو نميلا نوكي نأ ةليدبلا ةيؤرلا هذه
 حلاصم ىلع ةيجراخ وأ ةيلخاد حلاصم يأل ةيولوألا ءاطعإ الو يكالهتسا ركف وأ فرط يأ ءاضرتسا سيلو ةيقيقح ةيطارقميد
  .ةلبقملا هلايجأو نميلا
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