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ةملﺁ ديسلا يﺁاج ،يبيليس سيئر لا م د ش ج  -لوبرتنأ
وير يد ،وريناج ليزاربلا  -ةرود ةيعمجلا ةماعلا لا 75
فويضلا ،ماركلا
ةداسلا ءاضعأ ةنجللا ،ةيذيفنتلا
ديسلا دلانور ك ، .لبون نيمألا ماعلا
يئالمز يفظوم ذافنإ ،نوناقلا
يتاديس ،يتداس
عضو روتسد نتمظنم ا  .ﻩو  Xءالؤ لا  Xنيذ عمتجا  Xاو بق Xل مخ  Xةس قع  Xدو
لفتحن اذﻩ ماعلا ورمب ر ةسمخ دوقع ىلع
اوناﺁ نيعوفدم نيرابتعاب نيماﻩ امﻩ :
ى سوأ Xع طن  Xقا ب  Xني فاﺁ Xة س  Xتاطل لا  Xةطرش يئانجلا ، Xة ف Xي طإ  Xرا
" (1ت  Xنيمأ يمنتو Xة عتلا  Xنوا بتملا  Xلدا لع X
نيناوقلا ةمئاقلا يف فلتخم نادلبلا حوربو نالعإلا يملاعلا قوقحل ناسنإلا "؛ و
ىلع ةمﻩاسملا ةلاعفلا يف ياقولا Xة م Xن ج  Xمئار قلا  Xنونا علا  Xما فو Xي
 " (2ءاشنإ ةيمنتو ةفاﺁ تاسسؤملا ةرداقلا
اﻩتحفاكم ".
ىقبيسو كلذ دصقم لوبرتنألا مويلا ادغو يفو لبقتسملا .
امنيح اوعمتجا يف ،وﺁانوم نودعتي  23ادلب  .امأ يلا  Xمو ذإو متجن Xع نﻩ Xا ف Xي
مل نكي نيذلا اوسّسأ ﻩذﻩ ،ةمظنملا
الثمم  .ةمظنملاو مل منت نم يح Xث علا  Xدد قف Xط ب Xل يأ  Xاض م Xن يحان Xة
،ليزاربلا كانﻩ لخاد ﻩذﻩ ةعاقلا  152ادلب
ن نم لجأ غولب فادﻩألا يتلا اﻩعضو نم انوقبس .
جماربلا يتلا تذف ُ
ﺁ Xي ي  Xاحبص ج  Xاءز م Xن ﻩ  Xﻩذ ظنملا م Xة يمانتملا Xة  .يغ Xر نأ ﻩل  Xاذ
دﻩشي ىلع اذﻩ منلا Xو نا  Xمامض لب  Xنيد ضإ  Xنييفا

 .يفف تقولا يذلا

ت Xى لع Xى نقتاع Xا بلطتم  Xتا
عن ز ﱢز ﻩيف ،انجمارب قل ُ
ومنلا تاعبت ىلع ةمظنملا و ىلع اﻩئاضعأ
ةيفاضإ .

اﻩسرادتي ءاضعأ ﻩذﻩ ةمظنملا لكب ام ﻩقحتست نم يانع Xة ﻩ Xو م  Xةلأس نبملا Xى
دحأ ﻩذﻩ تابلطتملا يتلا لمﺁ نأ
يذلا ﻩلغشن ذنم تاونس ةديدع يذلاو مل دعي ايفاﺁ ةبﺁاومل ومن انتمظنم .
 Xءاض ج  Xدد

ملﺁو Xا دادزا ع  Xدد عأ  Xانئاض نمق Xا سوتب  Xعي نتينب Xا ﺁ Xي
يفف ﺁ Xل ةرود يعمجلل Xة ماعلا Xة ني  Xمض نيلإ Xا عأ
نمضن عيمجلل ةﺁراشملا يف ةايح ةمظنملا .

انيلع سرادت Xﻩ ا نثأ  Xءا ﻩ  Xﻩذ لا  Xةرود ﺁ Xي ت  Xعيطتس مظنملا Xة صاوم  Xةل
ةمث ةعبت ىرخأ نم تاعبت اذﻩ ومنلا نيعتي
ننأل Xا اذإ نلعف Xا ف  Xنوكيس ف Xي لذ Xك شإ  Xةرا لإ Xى ننأ Xا خن  Xىش
ﻩلمع Xا  .مﺁو Xل الأ خن  Xىش م Xن نت  Xلوا ﻩ  Xﻩذ ملا  Xلئاس
م Xع ﻩ  Xﻩذ عبتلا  Xتا  .ف  Xحيحص ننأ Xا نمقأ  Xا موظنم Xة  I-24/7صو  Xحيح
انتاراصتنا انتاحاجنو أو انن ال ديرن يطاعتلا
ءانثتساب ،لاموصلا نكل ام يذلا نيعتي انيلع مايقلا ﻩب ةفاضإ ىلإ ؟كلذ
اننأ انلصو اﻩب عيمج نادلبلا
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نمضت ةمالس اندودح ديطوتو تاءارجإ ﻩتبقارم ا  .نيلع Xا نأ نن  Xشقا م  Xيعورش
ديﺁأتلاب انيلع ءامنإ تاموظنم
ﻩ Xو نأ نﻩ  Xكا حت  Xتايد يدج  Xةد حتي  Xمت نيلع Xا سالا  Xدادعت ﻩتﻩجاومل ، Xا
 FINDو  MINDنأل ىزغم ﻩ  Xاذ نربلا  Xجما
م Xن يح Xث علا  Xدد حو  Xبس ب Xل م Xن يح Xث م Xا ﻩجاوت Xﻩ م Xن حت  Xتايد
وﻩو فدﻩلا نم انتيعمج ﻩذﻩ  ،يتلا من ت ال
ام اذإ انﺁ نيرداق لع Xى تلا  Xيدص ﻩل ، Xا ف  Xنإ ل Xم كن ، Xن ف  Xيأ ب  Xجمار
اضيأ  .ﻩذﻩ تايدحتلا يتلا نيعتي انيلع ديدحت
اننكمي اﻩذيفنت مايقلل ؟كلذب
Xق ب  Xدراوملا ليفكلا Xة مب  Xانتدعاس لع Xى ت  Xربّد مظنملا Xة لع Xى حن Xو
قل Xد ىدأ من Xو مظنملا Xة لإ Xى ثإ  Xةرا سأ  Xةلئ لعتت
ةيفيكبو ريوطت ةمظنملا  .ﻩو  Xﻩذ سأ  Xةلئ ل Xم عي Xد نناكمإب Xا ﻩتلا  Xبر م Xن
بيجتسي تاعقوتل سانلا ةمظنملاو ،اﻩتاذ
ةباجإلا اﻩيلع انيلعو نأ اﻩشقانن لكشب وأ رخﺁب .
ﻩ  Xاذ ملا  Xرمتؤ " نأ  Xاوئش ص  Xاقودن يقلل  Xما ب  Xكلذ " ،يغ Xر نأ ملا  Xةلأس
يننإ ىلع نيقي نم ﻩنأ مث Xة م Xن س  Xلوقي نثأ  Xءا
 Xدادز حتلا  Xتايد و عتت  Xدد لاطملا Xب  -ملاو  Xدراو مأ Xر ض  Xيرور ءادأل ﻩ  Xاذ
ةيساسألا يﻩ ﻩنأ عم ومن مظنملا Xة  ،ت

ال من ل Xك ملا  Xدراو يفاكلا Xة  .كل Xن ف Xي لب  Xيد لوقم Xة ش  Xةعئا ﻩ Xي
لمعلا  .لعلو كلذ دحت امبر مصن انناذﺁ ﻩنع أل انن
Xد م Xن نأ مظنملا  Xتا لا  Xةيطرش تلا Xي جاوت Xﻩ حت  Xايد نﻩ Xا ﻩنكمي Xا نأ
ب ﻩرومأ ا " نأو Xا ﺁأتم
" ةطرشلا امئاد ام دتت ر ﱠ
ربﱠدتت اﻩرومأ .
س ﻩذﻩ ةمظنملا ىلع ﻩ  Xﻩذ ثملا Xل يلعلا Xا
ءانثأ اذﻩ رمتؤملا يﺁ لوقي نم أ اوس ﱠ
نإ ﻩذﻩ ةلأسم نيعتي انيلع اﻩلوانت
نيكسمتم لثمُب زيزعت نواعتلا يطرشلا نم لجأ صيلخت انتاعمتجم نم مارجإلا .
نم مﻩوفلخ ال نولازي
فت  Xضيو عب Xض يخأ  Xرا نلا  Xسا م Xن
يف تقو قحال نم
ادي اديب ىلع يزعت Xز ب  Xجمار مظنملا ، Xة
نيذلا

عأ  Xءاض ا نجلل Xة يذيفنتلا Xة
اذﻩ ملا  Xرمتؤ س  Xيﻩتني سألل Xف
ضاو  Xﻩعالط م ﻩملاب  Xما يمويلا Xة
،مﻩومتبختنا ذلاو ني نولمعي يعم
ةنجلل ةيذيفنتلا .

ينم نمو نيمألا ماعلا متنأف دق انومتيطعأ اًلاجر ءاسنو ىلع دادعتسا معلل Xل
امو نم وﻩ رثﺁأ افوخت نم كلذ
ل
اﻩعضو وسسؤم ﻩذﻩ ةمظنملا  ،اجر اًل ءاسنو ىلع دادعتسا ةيحضتلل لكب غ Xا ٍ
نم لجأ قيقحت فادﻩألا يتلا
سيفنو ءانبل ﻩذﻩ ةمظنملا .
ف Xي يزاربلا Xل  .كلو Xم نأ  Xمت ص  Xةيحال ختنا  Xبا عأ  Xءاض ج  Xدد نجلل Xة
س  Xكرتي عب Xض ﻩ  Xءالؤ نجللا Xة يذيفنتلا Xة نﻩ Xا
ءا يلمع Xة ختنالا  Xبا  ،س  Xنونوكت م  Xنيعوفد  ،ش  Xمكنأ ف Xي لذ Xك ش  Xنأ
يذيفنتلا Xة  .نإو Xي لع Xي قي  Xني م Xن كنأ Xم  ،نثأ X
فدﻩب ىلعأ ديحو وﻩ ةمدخ نادلب ملاعلا لقتل Xصي م  Xتايوتس جإلا  Xمار ﻩيف Xا
ءاضعألا ملا ةيﻩتن ةرتف مﻩضيوفت ،
ال يتخ  Xرا م Xن حي Xل ﻩلحم Xم س Xت نورﺁذت لبلا  Xناد ثالثلا Xة علاو  Xنيرش
اﻩلعجو رثﺁأ ،انامأ نأو امنيح نيحي قولا Xت
Xن عمتجا  Xاو ل  Xةغايص سد  Xاﻩروت بختنتف  Xنو جر  Xالا نو  Xءاس م  Xنيدعتس
تلا Xي عمتجا Xت سأتل  Xسي ﻩ  Xﻩذ مظنملا Xة و م
ةلاطإب نيسحتو مﻩريس ةيتاذلا نكل كئلوأ نيذلا نولضفي لعفلا ىلع لوقلا .
،لمعلل ال نيمتﻩملا
ام ح يي Xت  .نﺁو Xت مﺁ Xل نأ نوكي  Xاو عيمج Xا نﻩ Xا نكل Xي لعأ Xم نأ
لظأس انيدم ءاضعأل ةنجللا ةيذيفنتلا نيرداغملا
 .قل Xد ﺁ  Xنا لا  Xديس ت  Xوازيﺁا ا م Xن يخ  Xةر عأ  Xءاض نجللا Xة يذيفنتلا Xة
ديسلا اوازيﺁات ضا  Xرط لإ Xى علا  Xةدو لإ Xى بايلا  Xنا
Xل يلعلا Xا تلا Xي لحت Xى ﻩب Xا سؤم  Xوس نتمظنم Xا  .ختننلف Xب م Xن
ﺁو  Xنا ﻩ Xو مو Xن لمع Xت ﻩعم Xم سانأ Xا م  Xنيعوفد ثملاب
نوريسي ىلع مﻩاطخ .
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اليزج ىلع ميظنت ﻩ  Xﻩذ يعمجلا Xة شو  Xارك ج  Xاليز لع Xى يترت Xب م  Xةﺁراش
،اماتخو ينوعد لوقأ ليزاربلل اركش
نيبودنملا نيذلا اودادزا اددع ةيوقتل انتمظنم  .دقل انعتمتسا مركب مكتفايض .
رثﺁأ نم  600نم
كلذ مكنأل متعضو ريياعم يف لوأ موي نم ﻩذﻩ ةيعمجلا نيعتي انيلع يقتلا Xد
امدنع اننوعمست ىكّشتن اوملعا نأ
 Xةد س  Xنوكت لواحمل Xة فحلا  Xظا لع Xى ﻩ  Xﻩذ عملا  Xرييا  .نإو Xي لع Xى
اﻩب ىلإ نأ رداغن اذﻩ ناكملا اذل ف  Xواكش انا يحولا
س نل Xا لا  Xطورش سانملا  Xةب ختال  Xذا ق  Xترار ساح  Xةم م Xن جأ Xل عج Xل
تر ّ
قي  Xني م Xن نأ ثملا Xل تلا Xي ضو  Xاﻩومتع ي X
رثﺁأ ةوق ةيلاعفو ادادعتساو ةباجتسالل ىلإ ءادن نم اﻩوسسأ لبق تاونس ةديدع .
انتمظنم
اركش اليزج .
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