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 توأ و ليرفأ يرهش لالخ يأر يعالطتساب همايق دعب

 ، ةيطارقميدلل يبرعلا رتيمورابلا تاعورشم نمض 2211

 ةجوملا زاجناب ةيقيبطتلا ةيعامتجالا مولعلا  ىدتنم  ماق

 حمالم ديدحت ضرعب ، ةيسايسلا ةقثلا رتيموراب نم ةثلاثلا

 قايس يف  ماعلا يأرلا ةقث ىوتسمب صاخلا يلاحلا دهشملا

 ةساردلا يف ءاج ام مهأ نمو .تاباختنالا دعب ام ةلحرم

 ؟قلعتت تايطعم

 

 ديدحت لالخ نم مداقلا يباختنالا كارحلا لبقتسم :الوأ 

 ةرم لوأل تيوصتلا وأ تيوصتلا هيجوت ةداعا تايجيتارتسا

 . ربوتكأ 23 تاباختنا يف اوكراشي مل نمل

 نمض ةدمتعملا ةقثلا تايوتسمل نراقملا حململا ديدحت :ايناث 

 .اهروطت سايق دصق ةقباسلا تاعالطتسالا

 

 ةضيرعلاو رمتؤملا :مداقلا يباختنالا كارحلا لبقتسم  :الوأ

 نييوتسم ىلع تيوصتلل ةيلبقتسملا تايجيتارتسالا عزوتت

 ةيباختنالا ةيلمعلا يف تكراش ىتلا تائفلا ىوتسم :نينثا

 لكشب اما ،ةيباختنالا اهتارايخ حيحصت يف ةبغر اهيدل ىتلاو

 رييغت ةيلمع نم دوصقملا بزحلاب حيرصتلا) هب حرصم

 مدع وأ كلذب حيرصتلا مدع ) ينمض لكشب وأ (رايخلا

  .(  ةفرعملا

 ( ةيباختنالا ةيبايغلا رشؤم) ةكراشملا ريغ تائفلل ةبسنلاب امأ

 لالخ نم تيوصتلا تارايخل ةححصم ةئف ىلا عزوتت يهف

 ريبعتلا نيبو ةديدج بازحال تيوصتلا يف ةبغرلا   نالعا

 اعابطنا ىطعي امم ،الصا تيوصتلا يف ةبغرلا مدع نع

 ةيبايغلا تاكولس راركت ةيناكمابو ةيباختنالا ةيبلسلاب

 تيوصتلا تالوحت تاهاجتا زيمتت هناف ماع لكشبو .ةيباختنالا

 يسيساتلا سلجملا يف ةلثمملا بازحألا يبخانل ةبسنلاب

  :يلاتلاك

 : ةضهنلا ةكرح يلثمم بختنا  نمل تيوصتلا تالوحت

 اوناك ، ةبوجتسملا ةيعرفلا ةنيعلا دارفأ نم ةئاملاب 19,2

 رخآ بزح ةدئافل اما تيوصتلا ةداعا يف ةينلا نع اوربع

 192 و  ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا بزح ةدئافل ةئاملاب 92,)

 ةئاملاب 093 و تايرحلاو لمعلا لجأ نم لتكتلا ةدئافل ةئاملاب

 ةداعا يف ةبغرلا نع ريبعتلا وأ (  ةيبعشلا ةضيرعلا ةدئافل

  حيرصتلاو ةفرعملا مدعب باوجلا لالخ نم تيوصتلا هيجوت

 .(ةئاملاب 093) توصأ نل وأ (ةئاملاب ,9,) يردأ الب

 لجأ نم رمتؤملا يلثمم  بختنا نمل تيوصتلا تالوحت

 ةبوجتسملا ةيعرفلا ةنيعلا دارفأ نم ةئاملاب 0921 :ةيروهمجلا

 كلذو ةيباختنالا اهتارايخ هيجوت ةداعا يف اهتبغر نع تربع

 ةئاملاب 091 ،دعب مهتارايخ اوددحي مل نمم ةئاملاب 09,2 بسنب

  اريخاو 292 و لتكتلا ةدئافل ةئاملاب 93, ، ةضهنلا ةكرح ةدئافل

 .مداقلا قاقحتسالا لالخ تيوصتلا مدع اوررق نمم ةئاملاب

 نم يطارقميدلا لتكتلا يلثمم بختنا نمل تيوصتلا تالوحت

 لبق ،ىلعألا نم لقألا ةبسنلاب كلذو   :تايرحلا و لمعلا لجأ

 اوربع دق اوناك مهنم ةئاملاب 11 نأ ثيح ، ةيبعشلا ةضيرعلا

 يردأ الب ةباجالا عم ) تيوصتلا هيجوت ةداعا يف ةبغرلا نع

 لجأ نم رمتؤملا ةدئافل ةئاملاب 02 ،(توصأس نمل

 ةدئافل 192 ،ةضهنلا ةكرح ةدئافل ةئاملاب 290 ، ةيروهمجلا

 ريغ ىرخأ بازحأ ةدئافل ةئاملاب 190 ،ةيبعشلا ةضيرعلا

 نمم ةئاملاب 291 اريخأ و يسيساتلا ىنطولا سلجملا يف ةلثمم

   .مداقلا يباختنالا قاقحتسالا لالخ تيوصتلا مدع ةين مهل

 ,090 : ةيبعشلا ةضيرعلا بختنا نمل تيوصتلا تالوحت

  نع اوربع اوناك ةبوجتسملا ةيعرفلا ةنيعلا دارفأ نم  ةئاملاب

 ةبسنلا يهو ، ةيباختنالا مهتارايخ هيجوت ةداعإ يف مهتبغر

 ةكرح ةدئافل ةئاملاب 32 : يلاتلا عيزوتلا قفو كلذو ىلعألا

 090 ، ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا ةدئافل 091 ، ةضهنلا

 ةئاملاب 090 تايرحلاو لمعلا لجأ نم لتكتلا ةدئافل ةئاملاب
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 مهتين نع اوبرعأ نمم ةئاملاب 091 عم ،ىرخأ بازحأ ةدئافل

 يباختنالا قاقحتسالا لالخ تيوصتلا يف ةبغرلا مدع يف

  .مداقلا

 كلذو  : ىرخألا بازحألا بختنا نمل تيوصتلا تالوحت

,0 ةبسنب  خلا...ىرخأ بازحأل اوتوص نيذلا نم ةئاملاب 92

 بازحأل تيوصتلا تارايخ هيجوت ةداعإ يف ةبغرلا مهيدل

 لجأ نم رمتؤملا ةدئافل مهنم ةئاملاب 090 عم ، ةليدب ىرخأ

 ةدئافل ةئاملاب 191 ،ةضهنلا ةكرح ةدئافل 91, ةيروهمجلا

 ةضيرعلا ةدئافل 093 و تايرحلاو لمعلا لجأ نم لتكتلا

 . ةيبعشلا

 نم ةئاملاب 0, دكأ ثيح : بختني مل نمل تيوصتلا تالوحت

 ال مهنأ الا ةمداقلا ةرملا نوتوصيس مهنأب ةيعرفلا ةنيعلا دارفأ

 ،تيوصتلاب  ةيلمعب نوموقيس وأ نوتوصيس نمل   نوفرعي

 تيوصتلا ةيلمعب اوموقي نل مهنأ اوبرعأ مهنم ةئاملاب 09,2

 مهنأ اوبرعأ  مهنم ةئاملاب02 (يبايغلا كولسلا راركت)

 ةدئافل ةئاملاب 0912 ، ةضهنلا ةكرح ةدئافل كلذب نوموقيس

 لجأ نم لتكتلا ةدئافل 90, ، ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا

 جراخ نم ىرخأ بازحأ ةدئافل 292 ، تايرحلاو لمعلا

 ةدئافل ةئاملاب 1 و يسيسأتلا سلجملا يف ةلثمملا بازحألا

  .ةيبعشلا ةضيرعلا

 تيوصتلا ةداعا تاهاجتا نأ وه ددصلا اذه يف ظحالملا نا

 ةلثمملا بازحالاو ةيسايسلا تايساسحلا فلتخم تلمش دق

 ةيبعشلا ةضيرعلا : ىلوأ ةجردبو يسيسأتـلا سلجملا لخاد

 نيذلا ةنيعلا دارفأ نم ةئاملاب ,290 بغري ثيح ىلعأ ةبسنب

 ربوتكأ 01 تاباختنا يف اهلجأ نم تيوصتلاب مهمايق اودكأ

 ،مداقلا قاقحتسالا لالخ يتيوصتلا مهرايخ هيجوت ةداعاب

 ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا بزح ةدئافل ةبسن ىلعأب

 دارفأ ىلع ودبي اميف اضيا قبطني رمألا نأ ىلع .(ةئاملاب090)

 ةدئافل تيوصتلاب اهمايق نع تبرعأ ىتلاو ةبوجتسملا ةنيعلا

 ةدئافل كلذو (ةئاملاب 11) تايرحلاو لمعلا لجأ نم لتكتلا

 ةكرحل هيلي ،ةيساسأ ةجردب ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا

 ثيح ، ةريخألا هذه ىلع اضيا قبطني رمألا نأ ىلع .ةضهنلا

 مهنأب ةبوجتسملا ةيعرفلا ةنيعلا دارفأ نم 19,2 برعأ

 ،مداقلا قاقحتسالا لالخ مهتاوصأ هيجوت ةداعاب نوموقيس

  (ةئاملاب ,29) ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا بزح ةدئافل  ةدئافل

 و ( ةئاملاب 192)  تايرحلاو لمعلا لجأ نم لتكتلا ةدئافل و

 لجأ نم مغرلا ىلعو .(ةئاملاب 093)  ةيبعشلا ةضيرعلا ةدئافل

 بسحو نآلا دح ىلا هنأ ودبي ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا

 ديفتسملا وه عالطتسالا ةنيع دارفأل ةلجسملا تاحيرصتلا

 ةيبعشلا ةضيرعلا ودبت نيح يف ، تيوصتلا كارح نم ربكألا

 اياون بذاجت عوضوم رخآلا وه لضي هنأف ،ربكألا رساخلا

 ةيعرفلا ةنيعلا دارفأ نم ةئاملاب 0921 ربع ثيح ةيتيوصت

 بازحأ ةدئافل مهتاوصأ هيجوت ةداعا نوبغي مهنأب ةبوجتسملا

 دعب اوفرعي مل نكلو مداقلا يباختنالا قاقحتسالا لالخ ىرخأ

 ةضهنلا ةكرح ةدئافل لقا بسنب وأ ( ةئاملاب 09,2) نم ةدئافل

 93,) تايرحلاو لمعلا لجأ نم لتكتلا وأ (ةئاملاب 091)

  .(ةئاملاب

 ىرخأو ةموكح نيب ةقثلا  تاهاجتا روطت  :ايناث

  : يلاتلاك ةقثلا تايوتسم تعزوت

 ةنراقم :لبقتسملا يف هريصمل نطاوملا ديدحت يف ةقثلا

 جئاتن مث (2231 ليرفأ ) عالطتسالا نم ىلوألا ةجوملا جئاتنب

 عفترا دق ماع لكشب ةقثلا ىوتسم نأ ودبي ، ةيناثلا ةجوملا

 ليرفا) ةئاملاب 21 لباقم ةئاملاب 32 نطاوملا ىدل ايبسن

 ىلا كلذ ىزعي دقو .(2231 توأ) ةئاملاب 00 و (2231

 ةيعرشلا ءانب ةيلمع نم تاتملا يسفنلا عفدلا :امهو نيلماع

 نيب لجسملا قرافلاو ةيحان نم تاباختنالا بقع ةيسايسلا

 ةينمألا رطاخملاو ةروثلا تبقع ىتلا ةيعامتجالا عاضوألا

 هفرعت تتاب يذلا يبسنلا ىنمألا رارقتسالاب ةنراقم ةرشابملا

 زكرم لوحت نأ دعب ،دودحلا ىلع اصوصخ ،رهشأ ذنم سنوت

 تاماصتعالاو يعامتجالا ىوتسملا ىلا لاغشنالا

 نينطاوم 32 لك نم دارفأ 2 نأ كلذ ىنعيو .ةيجاجتحالا

 ىلع 1 و طسوتم مييقت مهل نيرخآ 2 لباقم ةقثلاب نورعشي

 رهش يف ةرشع نم 2 لباقم ،ةرملاب ةقثلاب نورعشي ال ةرشع

  .2231 توأ

 قلعتي اميفو امأ :لمعلا صرفو ليغشتلا لبقتسم يف ةقثلا

 مل هناف ،لمعلا صرفو ليغشتلا لبقتسم ىف ةقثلا تايوتسمب

 نم ةئاملاب 01 لباقم ةئاملاب 21) تفال لوحت يأ رهظي

 كلذ دوعي دقو .(2231 توأ رهش لالخ ةيباجيالا دودرلا
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 تاماصتعالا نع ةمجانلا تالكشملا ديازت ىلا ديكأتلاب

 مقافت ىلا ودبي اميف ، تدأ ىتلاو ةيعامتجالا تاجاجتحالاو

 نم ىرخأ يف نيلماعلا عنمو تاسسؤملا ضعب قلغ ةرهاظ

  ودبي ، روظنملا اذه نم .ةيعيبط فورظ يف مهلمع ةلوازم

 ةايح يف ةيبلس رثكألا رشؤملا ةباثمب ليغشتلا ةلأسم ودبت

 دق  La défiance ةقثاللا ةبسن نأ نم مغرلا ىلع نطاوملا

 ةئاملاب 30) يضاملا ماعلا نم توأ رهشب ةنراقم تعجارت

 ةلالدو احوضو رثكأ هنأ ودبي ىطعملا اذه .(ةئاملاب 32 لباقم

 هنم رثكأ ءاسنلا ىدلو لوهكلا نم (1,-12 ةئف) بابشلا ىدل

 ةطسوتملا تاداهشلا يلماحو نيملعتملا ىدلو روكذلا ىدل

 .ىوتسملا اذه نود مه نم ىدل هنم رثكأ نيلطاعلا نم ايلعلاو

 نيب طبرت ىتلاو يبسنلا نامرحلا ةيرظن ىلا كلذ ىزعي دقو

 تاعقوتلا فقس عافتراو  يميلعتلا ىوتسملا عافترا

 ىوتسم عافتراب كلذ طابتراو ةيليغشتلاو ةيعامتجالا

 تالاحلا دمأ لوط ةجيتن لمألا تابيخو تاطابحالا

 مادعنا" ةطراخ نأ وه ددصلا اذه يف ظحالملا نا .ةيراظتنالا

 عم قباطتت نأ داكت وأ يقتلت يليغشتلا لبقتسملا يف "ةقثلا

 نم ربكألا بسنلا عزوتت ثيح ،سنوت يف ةلاطبلا ةطراخ

 : رمحألا ثلثملاب فرعي نأ نكمي ام يف لمألا تابيخ

 يبرغلا بونجلا اهيلا فاضي ، ةنايلسو ديزوب يديس نيرصقلا

 ةيجاجتحالا ةكرحلل ديازتملا ريثأتلا نم اررضت رثكألا وهو

 ىلع ةلاطبلا عقاو نم اررضت رثكألاو تاماصتعالاو

 نيملعتملا نم ماهلا ددعلا  نم مغرلا ىلع ىنطولا ىوتسملا

   .هيف سردمتلا بسن عافتراو

 لوألا ريزولا ةموكح تأدب امدنع : لوألا ريزولا يف ةقثلا

 اهتيبعش تناك ،لمعلا يف يسبسلا دياق يجابلا ديسلا قباسلا

 ىوتسم تلصو ثيح اهتايوتسم ىلعأ يف ليرفا رهش لالخ

 ةقثلا ىوتسم دعب ةيناثلا ةبترملا يف تأتل ،ةئاملاب 911,

 ةيفلخ ىلعو .ينطولا شيجللو ةيركسعلا ةسسؤملل حونمملا

 2231 ةفئاص لالخ ترهظ ىتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا

  ىندأ ىلا كاذ نآ لوألا ريزولا يف ةقثلا رشؤم عجارت دقلف

 نع اريبعت اهنيح ربتعأ ام وهو ةئاملاب 911, يأ ، ىوتسم

 عطقلاب ةلصتملا لئاسملا نم ددع نم ماعلا يأرلا فواخم

 هبصنم يف لوألا ريزولا ةيرارمتسا لامتحاو يضاملا

 تناك ىتلا يسيسأتلا سلجملا تاباختنا ليجأت دعب اصوصخ

 رارقب اهليجأت مت ثيح 2231 ةيليوج رهش لالخ ةررقم

 ةموكحلاو تاباختنالا ميظنتل ةلقتسملا ةئيهلا نيب كرتشم

 مغرلا ىلعو .ةيتسجولو ةيميظنت اساسأ اهنأ  اهنع ليق بابسأل

 ريزولا يف ةقثلا ىوتسم نوكي نا عقوتملا نم ناك هنا نم

 ريزولا أدب يذلا ىوتسملل ابراقم يلابجلا يدامح ديسلا لوألا

 يفو يباختنا قاقحتسا بقع مداق هنوكلو ارظن ، قباسلا لوألا

 لالخ ةقثلل لجسملا ىوتسملا ناف ،ةيعرشلل ديدج ءانب قايس

 يبسن يباجيا لوحت ربتعي ةئاملاب 09,0 يأ ، عالطتسالا

 2231 توأ رهش لالخ ةلجسملا ةقثلا تايوتسمب ةنراقم

 نأ وه ددصلا اذه يف ظحالملا نأ ىلع .(ةئاملاب 911,)

 ةيسايسلا تايصخشلا يف ةقثلا تايوتسمب ةقلعتملا ءارآلا

 اياون عم ةرورضلاب قباطتت ال ثالثلا تاسائرلا يف اديدحتو

  .يبزحلا تيوصتلا

  :ةينطولا ةزفلتلا و ةعاذإلل يمالعإلا باطخلا ريغت يف ةقثلا

 يه  يمومعلا مالعإلا ءادأ ىلع ظوحلملاو يجيردتلا نسحتلا

 عالطتسالا اذه لالخ ةنيعلا دارفأ اهدكأ ىتلا لئاسملا نم

 ىلوألا ةجوملا عالطتسا عم (اليئض ناكولو) قرافلا نيميقم

 يف ةقثلا ىوتسم نأب حضتي ثيح ،2231 ليرفأ رهش لالخ

 ىوتسمب اسايق ةئاملاب 1, :لا براقي يمومعلا قفرملا اذه

 .تقولا سفن يف .2231 ليرفأ رهش لالخ لجسملا ةئاملاب 02

 يه امل اسايق ةفيعض ةبسنلا هذه لضت ماع لكشبو هنأ ىلع

 نم ديدعلا يف يمومعلا عاطقلا يف ةقثلا بسن هيلع

 فصنلا ىوتسم براقت ثيح ةئشانلاو ةقيرعلا تايطارقميدلا

 ،يمومعلا قفرملا اذه لمع ريوطت نأب كلذ ىنعي دقو .امومع

 لالخ نم ةمداقلا ةلحرملا لالخ ةبولطملا تامزلتسملا نم وه

 قفرملا اذه نع ةدئاسلا ةروصلا نيسحتو ءادألا ةدوج نيسحت

  . تناك ايأ تاطلسلا عم يديلقتلا هطبر عم عطقلاو

 تايوتسم عم ةنراقم  :لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتإلا يف ةقثلا

 يسنوتلا ماعلا داحتالا) ةيباقنلا ةمظنملا يف ةلجسملا ةقثلا

 دقلف (ةئاملاب 02 براقي ام) 2231 ليرفأ رهش لالخ (لغشلل

 توأ عالطتسا عم أدب ىوتسملا اذه يف تفال عجارت لجس

 زواجتي ال ىوتسم يف مويلا رقتسيل (ةئاملاب 0900 ) 2231

 ةلصتملا تافالخلا سكعنت نأ نم فواخملا ادكؤم ةئاملاب 02
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 اهتدايق عولض ةيضرفو قباسلا دهعلا لالخ ةمظنملا هذه رودب

 ةنجل ريرقت ءوض ىلع ،تازواجت وأ داسف تايلمع يف ةقباسلا

 يسايسلا اهعاعشاو يلبقتسملا اهريس ىلع ، قئاقحلا يصقت

 ةيباقنلا ةمظنملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو . يعامتجالاو

 ريخألا اهرمتؤم بقع ةديدج ءامدبو ةيوق تجرخ دق ةقيرعلا

 ةبرجتلل يتاذ دقن نم كلذ قفار ام عم (2231 ربمسيد)

 مدع  ةبختنملا ةمظنملا ةدايق ريبعت نم مغرلا ىلعو ، ةيضاملا

 لمع ةيرارمتسا نودو لوحت ىتلا ةفينعلا تامصتعالل اهينبت

 تاعاطق ىدل  ةمظنملا هذهل ةيغاطلا ةروصلا ناف ،تاسسؤملا

 ىلع ضرحملا ةروص يه ، مويلا ماعلا يأرلا نم ةعساو

 ريسلل كابرا ةلاح نم كلذ قفاري امو ةيجاجتحالا ةكرحلا

 نودي دعلا هيف ىري ال يئانثتسا تقو يف داصتقالل يعيبطلا

 تقو يف لمع مهيدل نمل يعامتجالا ديعصتلل اعورشم اببس

 اذه ودبي  .لمعلا نع لطاع فلأ 330 مقر دالبلا هيف براقت

 يذلاو "ةقثاللا" ةبسنل عقوتملا ريغ عافترالا نم حضوأ لكشب

 ةئاملاب 2, براقي يذلاو  يضاملا ماعلا ذنم ربكألا وه ربتعي

.  

 تناك اذا     :ينطولا شيجلاو ينمألا زاهجلا يف ةقثلا

 بقع ىلعألا يه ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةقثلا تايوتسم

 (2231 ليرفأ عالطتسا لالخ ةئاملاب 10 براقي ام ) ةروثلا

 حاورأللو تاكلتمملل ةيامح نم شيجلا هب ماق امل ةجيتن

 ةجضلا ناف  ،يلاقتنالا راسملل همعدو يسايسلا هدايحلو

 ةدايقلا ةيحورم مطحت يف قيقحتلا تقفار ىتلا ةيمالعالا

 ةيدايح نم سملا تالواحمو ،قباسلا دهعلا لالخ ةيركسعلا

 دق ، يباجيالا اهرود ىلع فافتلالل ةلواحمك ةسسؤملا هذه

 يبسن عجارت ىلا تدأ فقاوملا يف كابترالا نم ةلاح قلخ

 توأ رهش لالخ ةئاملاب 2.11 ىوتسم ىلا لصو ةيبعشلا هذهل

 تارابتخا نم اهقفار امو ةيلاوملا ةلحرملا نأ ىلع  .2231

 ايبيل يف ةروثلا معد تاسايسل ةديجلا ةرادإلا) ةيجراخو ةيلخاد

 ةسسؤملا هذه عاجرتسا ىلا تدأ دق تناك ،(دودحلا ظفحو

 ةنيعلا دارفأ نم ةئاملاب 2900  دكؤي ثيح ، اهتناكمل

 اهيف ىري  ةسسؤملا هذه يف ةعفترم ةقث تايوتسم ةبوجتسملا

 ، قايسلا سفن يف .يلاقتنالا راسملا حاجنل نماض مهأ ضعبلا

 1930 ) نسحتلا ضعب ةينمألا ةسسؤملا ىلا ةرظنلا تدهش

 عالطتسا لالخ ةئاملاب 0921 لباقم ةيوقلا ةقثلا نم ةئاملاب

 ةفيعض ةبسنلا هذه لضت كلذ عم هنأ ىلع .(2231 توأ

 نأ وه انه ظحالملا نا .لودلا نم ديدعلا يف اهتاليثمب ةنراقم

 ديسلا ةموكح ذنم ايلمع ادعب تذخأ ناو حالصالا ةلأسم

 نارتقالا ىلا ةجاح يف لضت اهنأ الا ، يسبسلا دياق يجابلا

 ،ماعلا يأر ىدل ايساسأ ابلطم ربتعي ام وهو ةسسؤملا ريهطتب

 ايعس اهيف ةلماعلا ةزهجألا نم ةعساو تاعاطق ىدل كلذكو

 بساور عم اعطق يعيبطلا اهرودل ةسسؤملا هذه ةداعتسال

  .بيرقلا يضاملا

 

 تامدخلاب دصقي   :ةيمومعلا تارادالاو تامدخلا يف ةقثلا

 ةحصلاب ، ميلعتلاو ةيبرتلاب  ةلصتملا كلت ،انه ةيمومعلا

 ىلع اءانبو . ةيعامتجالا ةيامحلاو ةيدلبلا تامدخلاو ةيمومعلا

 دق اهنأ فيك حضتا دقلف ،ةنيعلا دارفأ تاباجا نم مدقت ام

 تالكشملا مكارتب رسفي ام وهو ، ظوحلم لكشب تعجارت

 نيبو ةرادالا نيب ةقالعلا ةعيبطبو ةيمويلا ةرادالاب ةلصتملا

 ىلع ةبلاغلا ةمسلا نا .لخادلا ندم يف اصوصخ ،نيينطاوملا

 لالخ ةيباقرلا تائيهلا بايغ دكؤت ىتلا كلت يه عضولا اذه

 دهعلا لالخ ةيلكش تناك ىتلا كلت ىتح ، ةيلاقتنالا ةلحرملا

 . ةليدب ةيمييقت وأ ةيباقر تايلآب مويلا ىلا لدبتست ملو ،قباسلا

 دعب نطاوملا لغاشم نم مهألا ىوتسملا بناجلا اذه لثميو

  .تاهجلا يف اصوصخ ، ةلاطبلا ةلأسم

 

 

 

 
 

 


