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ةماخف سيئر ،ةيروﻩمجلا
ةداسلا ءاضعأ ،ةموكحلا
ةداسلا ءاضعأ ةئيﻩلا ،ةيسامولبدلا
ةداسلا ولثمم ،تاطلسلا
فويضلا ،ماركلا
ةداسلا نوبودنملا ،نوبقارملاو
،يتاديس ،يتداس

يل نأ ،ﻩجوتأ ةباينلاب نع دوفو نادلبلا ءاضعألا يف لوبرتنالا نيلثمملا ،انﻩ
ﻩنا فرشل ظع مي رورسو غلاب
ما سابو Xم لب ، Xيد خب  Xصلا ش  Xانرك لإ Xى س  Xتاطل يروﻩمج Xة ماكلا  Xنوري
عو Xن جللا  Xةن فنتلا  Xةيذي يمألاو Xن علا X
عمجلل  Xةي ماعلا Xة ﻩ  Xان ف Xي يدم  Xةن ،يدنواي رمألا يذلا للدي ىلع كسمت
ضتسال  Xاﻩتفا لا  Xةرود يداحلا Xة سلاو  Xنيعب
ةيروﻩمج نوريماكلا لوبرتنالاب دﺁؤيو اﻩمزع ىلع زيزعت ةحفاكم مارجإلا يلودلا .
 Xاﻩمام لإ Xى لوبرتنالا ماع  ، 1961اﻩرودب لاعفلا يف تاطاشن لوبرتنالا  .يفو
مت  Xتزي ماكلا ، Xنوري م  Xذن ضنا
ليبس لاثملا ىلإ بيحرتلا يئانثتسالا يذلا لبوق ﻩب عامتجإلا نماثلا رمتؤملل
ﻩ  Xاذ صلا  Xدد يفكت ةراشإلا ىلع
وأ ىلا ةﺁراشم اذﻩ دلبلا يف تاطاشن ةنجل ءاسؤر ةطرشلا يف طسو ،ايقيرفا
ميلقإلا Xي قيرفالا Xي ع  Xما 1982
اﻩتسأرت نوريماكلا نيب  1999و  2001تمظنو اﻩتاعامتجا يف يتنس  1999و . 2000
يتلا

صلا ش  Xانرك ضعأل  Xءا جللا  Xةن لا ميظنت  Xةي ﻩجلل  Xدو ةميظعلا يتلا اﻩولذب
الو سي  Xينع الإ نأ عا  Xرب جم  Xادد ع Xن خ X
Xة ف Xي اذﻩ ناكملا عئارلا زﻩجملا لكب ام مزلي يكل رودت انتاشاقن يف لضفأ
ﺁ Xي ي  Xحات قع Xد ﻩ  Xﻩذ عمجلا  Xةي ماعلا
طورشلا .
،يتاديس ،يتداس
Xي ئرﺁ  Xسي نالل ، Xلوبرت ودبي يل نم ،بسانملا امﺁ تلعف امل تُثدحت
م Xع نا  Xءاﻩت سلا  Xةن ناثلا  Xةي م Xن م  Xةد ضيوفت
،يضاملا نا رﺁّذأ اددجم فادﻩأب ةمظنملا يتلا ،يضتقت يأرب ةنجللا ،ةيذيفنتلا نا
لإ  Xمكي ملل  Xةر لوألا Xى ماعلا
ظفا ملا  Xةمظن لع Xى ناكم  Xاﻩت عيلطلا  Xةي ف Xي جم  Xلا لا  Xنواعت شلا  Xيطر
كن  Xسر ﻩل Xا ﺁ Xل مامتﻩا  Xان اذإ ندرأ Xا نأ حت X
يلودلا لالخ نرقلا يداحلا نيرشعلاو .
Xت لع Xى جللا  Xةن فنتلا  Xةيذي خ  Xلال سلا  Xةن ضاملا ، Xةي صتاو  Xيتالا
نإ شملا  Xعيرا قملاو  Xتاحرت يدعلا  Xةد تلا Xي ضرع
،ماعلا حيتت يل ديﺁأتلا ىلع نأ ةمظنملا زاتجت نﺁلا ةلحرم ةمساح نم اﻩخيرات .
ةمئادلا عم نيمألا
طخ Xة منتلا  Xةي سإلا ، Xةيجيتارت قلاو  Xماي معألاب  Xلا ضلا  Xةيرور ةيمارلا ىلا
لبو  Xغو عب Xض ﻩألا  Xفاد حملا  Xةدد ف Xي
Xد مألل Xن ملاعلا Xي لا  Xيذ صوت  Xانل لإ  Xﻩي م  Xذن عالا  Xتاءادت باﻩرإلا  Xةي
لب  Xغو غ ، Xاﻩري غبو  Xةي خألا Xذ ب  Xموﻩفملا يدجلا
 2001يف تايالولا ،ةدحتملا لﺁ كلذ يضتقي نا فيكتت انتمظنم عم عضولا
كترملا  Xةب ف Xي  11ليأ  Xلو /س  Xربمتب
ملا  Xةيوطن لع Xى مﻩأ  Xةي ساح  Xةم ريسيتل ةمدخ ةيلاع عونلا ةي لودلل ءاضعألا
يدجلا Xد عتو  Xزز جم  Xتالا شن  Xاﻩطا
ل  Xان م Xن ءادبإ انحايترا تاءارجإلل يتلا اﻩذختا نيمألا ماعلا يذلاو يرجي ةداعإ
ف  Xﻩي ا  .ف Xي ﻩ  Xاذ سلا ، Xقاي ال ب Xد
لع Xى جملا  Xتالا تلا Xي تت  Xحي ملل  Xةمظن سحت  Xني ﻩتامدخ Xا لل  Xنادلب
ظنت  Xمي ماﻩ Xة ف Xي نامألا Xة ماعلا ، Xة م Xع ﺁرتلا  Xزي
قيرط اﻩديوزت تامولعمب ةيطرش رثﺁا ةقد ةباجتسالاو ىلإ اﻩتابلط ةعرسب ربﺁأ .
،ءاضعألا نع
-2-

 Xةي ساحلا  Xةم تلا Xي
غ  Xري
، Xي فت  Xضر ىلع ةمظنملا
يلودلا  .ةنجللاو ةيذيفنتلا

شيعي  Xاﻩ نالا ، Xلوبرت صب  Xﻩتف ةادالا ملاعلا  Xةي
كنا Xم ت  Xنوقفت عم Xي نا ﻩ  Xﻩذ فلا  Xةرت خيراتلا
ذاختا ددع نم ريبادتلا ةعيرسلا ىرخألا ءاقبلل يف
حولا  Xةدي لل  Xنواعت شلا  Xيطر لودلا
ةعنتقم نأب ىلع ،ةمظنملا اذإ تدارأ ةﻩجاوم اذﻩ عضولا
لط  Xةعي لا  Xنواعت شلا  Xيطر

Xث صتا  Xاﻩتالا يدحتو Xد ﻩتايولوأ Xا سإلا  Xةيجيتارت ضوب  Xحو ىلع نيدمألا
ب ، Xحاجن جإ  Xءار عب Xض ستلا  Xتايو يدحتل
Xع راطإلا ينوناقلا مزاللا نيكمتل لودلا ءاضعألا نم ةﺁراشملا لكشب مات ﺁو لما
صقلا  Xري سوتملاو ، Xط ضوو
 Xلك خ ، Xصا ب  Xنأ سيت Xر سفنل  Xاﻩ ملا  Xدراو ةيلاملا ةمزاللا عالطضالل لكب
ف Xي ت  Xلداب لماعمو Xة مولعملا ، Xتا شبو
متملا  Xةلث ف Xي نا كت  Xنو ملا  Xةمظن لا  Xةدئار يف ،ملاعلا يتلا رسيت معدلا
ﻩ  Xﻩذ شنلا ، Xتاطا لاتلابو Xي جنا  Xزا مﻩم  Xاﻩت
تاطلسلاو ةزﻩجألاو ىرخألا ةفلكملا عنمب تاطاشنلا ةيمارجإلا ةيلودلا اﻩفشﺁو .
عيمجل تامظنملا
نالاب  Xلوبرت عالا  Xدامت لع Xى لئاسو ،ىرخأ اﻩنمضب __________ ﻩعباط يملاعلا
غبو  Xةي سالا  Xةباجت ﻩل  Xﻩذ لا  Xتايدحت في  Xضرت
يذلا ززعتيس لالخ ﻩذﻩ ةيعمجلا ةماعلا مامضناب نيوضع ،نيديدج اذإ متلبق
لا  Xيذ ال ج  Xلد ف ، Xﻩي لذ Xك عباطلا
 Xنات تو  Xرومي ةيقرشلا  .مامضناو نيذﻩ نيوضعلا مﻩم نيببسل  :مامضناف
بَلط Xي ضعلا  Xةيو يدَراولا Xن م Xن سناغفأ
 Xانفوف س  Xززعي شب  Xلك ﻩ  Xما ق  Xةرد جملا  Xعمت يطرشلا ىلع ةبراحم مارجإلا
سناغفأ  Xنات تو  Xرومي شلا  Xةيقر لإ Xى ص
 Xةﺁرا يذﻩ Xن يدلبلا Xن ف Xي شن  Xتاطا ملا  Xةمظن عي Xد لد  Xالي خﺁ Xر لع Xى
لودلا Xي م Xن ﻩج ، Xة مو Xن ﻩج Xة ناث  Xةي ف  Xنا شم
يتلا اﻩيطعي عمتجملا يلودلا لوبرتنالل ﻩفصوب ةادا ةيرورض نواعتلل يطرشلا .
ةيمﻩألا
،يتاديس ،يتداس
عب  Xةيان غلاب Xة قا  Xتاحارت يمألا Xن علا  Xما ف  Xامي ي  Xقلعت ب  Xفادﻩألا
ف Xي خﺁ Xر جا ، Xاﻩتاعامت صحف Xت جللا  Xةن فنتلا  Xةيذي
يتلا بجوتي ىلع ةمظنملا اﻩدامتعا تابلطتمو ةينازيملا ةمزاللا اﻩمعدل .
ةيجيتارتسإلا
 Xراب ملل  Xةدا ةيناثلا نم نوناق انتمظنم ،يساسألا تابلطللو يتلا اندرت نم
ف  Xمي ا خي Xص ﻩألا ، Xفاد خأو  Xاذ تعالاب
مولعملا ، Xتا معلاو Xل سوﺁ  Xطي لاحال  Xاﻩت مو  Xدوز ﻩب ، Xا سيتو  Xري قيسنتلا
لا  Xنادلب ضعألا ، Xءا يلع  Xان شت  Xعيج ت  Xلداب
يلودلا ءاطعاو ةميق ةفاضم ،تامولعملل رمألا يذلا لثمي ةمﻩملا ةيساسألا ةمظنملل .
Xب سلس  Xةل ضإ  Xةيفا م Xن شملا  Xعيرا تلا Xي روّطتُس لالخ ةرتفلا -2002

ﻩو  Xﻩذ جملا  Xتالا ساسألا  Xةي شنلل  Xطا لطتت
 2005؛ يﻩو :
_
ةموظنم تالاصتا ةيملاع ةمدقتم ةنومأمو

 Xعور لطأ Xس مب  Xةرداب م Xن نامألا Xة ماعلا Xة نأل شلا  Xةﺁر شملا  Xةفر لع Xى
مﺁ Xا ملعت ، Xنو جوت Xب قو Xف فنت  Xذي شم
عورشملا مل نكت ةرداق ىلع نامض اﻩتردق ىلع ديّقتلا ةينازيملاب ةدمتعملا .
ف  Xامي خي Xص م  Xةموظن  X.400ختا  Xذا ق  Xرار ع  Xلجا ببسب اﻩتفلﺁ ةطرفملا
لاو Xى ناج Xب لذ ، Xك سا  Xىعدت ضولا Xع
اﻩدانتساو ىلا ايجولونكت ةميدق .
رايخ نيمألا ماعلا ىلع زيﻩجت ةمظنملا ةكبشب تالاصتا ةيملاع ةنرم دنتست ىلإ
جلاعملو Xة ﻩ  Xاذ ،عضولا عقو
 Xري نمألا  Xةي سانملا ، Xةب مألا Xر لا  Xيذ مستي ةيمﻩأب ةغلاب ةبسنلاب ةمظنمل
ب  Xتالوﺁوتور نرتنالا Xت م Xع ختا  Xذا بادتلا
لماعت تامولعم ةساسح ةياغلل .
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_
زيزعت زﺁرم تايلمعلا قيسنتلاو يف ةنامألا ةماعلا
ةذخت ﺁ  Xدر عف Xل ف  Xيرو لع Xى عا  Xتاءادت  11ليأ  Xلو /س ، Xربمتب تلاو Xي
لع Xى نالا  Xلوبرت يزعت Xز ملا  Xةرداب ملا X
در لع Xى لطلا  Xتاب لع Xى م  Xراد سلا  Xةعا لاتلابو Xي لع Xى حن Xو طغي Xي
لثمت Xت ف Xي ماقإ Xة ﺁرم Xز ق  Xردا لع Xى لا X
،تارا قو  XXردا لع XXى لا  XXدر غلب  XXتا ملا  XXةمظن سرلا  XXةيم برألا ، XXع
يقوتلا XXت نمزلا XXي معلل XXل ف XXي مج  XXعي قلا XX
ض  XXنم فأ ، XXةقر مو  XXنودوز ب  XXتادعملا مزاللا X Xة سالل  XXةباجت لإ XXى
معيو XXل ف  XXﻩي فظوم  XXنو لﻩؤم  XXنو لمعي  XXنو
ياقولا XXة م XXن جلا  XXمئار لودلا  XXةي طخلا  XXةر قحتلاو  XXقي ف  XXاﻩي
لط  XXتاب لا  XXنادلب ضعألا  XXءا سمو  XXاﻩتدعا ف XXي
اﻩتحفاكمو .
_
نيسحت تامدخلا ةيطرشلا ةيميلقإلا ةينطولاو ةرسيملا نادلبلل ءاضعألا
رﻩظت يف فلتخم ميلاقألا نادلبلاو تلعج لوبرتنالا عي مزت ريسيت دانسا
نا ت  Xعون صوصخو  Xةي شملا  Xلﺁا يتلا
لع Xى رودلا زرابلا يذلا نكمي نا علطضت ﻩب ةمظنملا ةبسنلاب ةزﻩجأل ةطرشلا
كتم  Xفي كل Xل م ، Xاﻩن مم Xا لدي Xل
يف نادلبلا ءاضعألا .
لع Xى نالا  Xلوبرت نا ﺁري Xز لع Xى يز  Xةدا تاردق Xﻩ لع Xى عد Xم تاكملا Xب
خو  Xلال سلا  Xتاون لا  Xثالث قملا ، Xةلب جي Xب
 Xةيز ةينطولا ناو لمعي لﺁ ام مزلي ريسيتل ليومتلا ﻩتائيﻩل ،ةيميلقإلا ةيغب
ميلقإلا  Xةي عرفلا  Xةي تاكملاو Xب ﺁرملا

لا  Xرظن ع Xن مزألا  Xتا صتقالا  Xةيدا عامتجالاو  Xةي تلا Xي ق Xد شنت Xأ ف Xي
ض  Xنام مدخ  Xتا سناجتم Xة مجلل ، Xعي غب Xض
نادلبلا يتلا تميقأ اﻩيف ﻩذﻩ تائيﻩلا .
دعاوق تانايب لوبرتنالا
لا  Xﻩجوت دارملا ﻩؤاطعا فادﻩألل ةيجيتارتسإلا ،ةمظنملل بجي نا ضرعت تامولعملا
سا  Xاًرارمت يدحلل Xث ع Xن
لوبرتنالا ) ةصاخلا تابﺁرملاب ةقورسملا لامعألاو ةينفلا لئاسوو عفدلا  ...خلا (
سملا  Xةلج ف Xي عاوق Xد ب  Xتاناي
يذلا يرسي ىلع عمج تانايبلا اﻩنزخو اﻩعيزوتو بجي نأ نوكي افيكتم عم
شب  Xلك ،دحّوم راطإلاو ينوناقلا
تابلطتملا ةيلاحلا .
، Xراب ف Xي ب  Xجمار ةمظنملا ،اﻩعيراشمو تايولوألاب يتلا اﻩددح عمتجملا يلودلا
مﺁ Xا جي Xب نأ خؤي Xذ ف Xي تعالا
ف Xي شبلا Xر  ...خلا ( فدﻩب ديوزت ةزﻩجأ ةطرشلا فراعملاب ةصصختملا ةثيدحلاو
) ﻩرإلا  Xبا لودلا Xي جتالا  Xرا
يتلا جاتحت اﻩيلإ دانسإل تاقيقحتلا .
بناوجلا ةيلاملا طاشنل ةمظنملا
ىد تفا  Xحات ةرود ةيعمجلا ةماعلا لا  70تثدحت اذﻩب صوصخلا نع ةرورض ليدعت
ت لX
ف Xي ملكلا Xة تلا Xي يقلأ  Xاﻩ ُ
بناوج ةددعتم نم ةيلام ةمظنملا .
Xل مل  Xةموظن سملا  Xتامﻩا لاملا  Xةي يمري ىلإ اﻩلعج رثﺁأ افاصنإ فدﻩيو ىلا
ق  Xمد قأو Xر يدعت
فو Xي ﻩ  Xاذ جتالا ، Xﻩا ُ
اﻩفييكت عم ةردق نادلبلا ىلع ةمﻩاسملا .
-4-

شي  Xلك فمب  Xﻩدر ح Xال ايئاﻩن حيتي ةباجتسالا تاجايتحال ةمظنملا ،ةيلاملا امﺁ
قو  Xلي ف Xي يح  Xﻩن نأ ﻩ  Xاذ يغتلا  Xري ال
تحالا  Xطاي نزاومل Xة نازيملا ، Xةي كل  Xﻩن عبي Xث مألا Xل ب  Xنأ سملا  Xتامﻩا
نا Xﻩ ال سي  Xحم ب  Xيدافت سالا  Xةناعت صب  Xقودن
ةيلاملا ودغتس رثﺁأ ارارقتسا نﺁلا .
لو  /ربمتبس  2001تزربأ ديدعلا نم تاوجفلا يف تاموظنم ةياقولا ىلع ىوتسملا
غ  Xري نا عا  Xءادت تا  11ليأ X
يملاعلا ةعيبطبو لاحلا يف تائيﻩ نواعتلا يطرشلا يلودلا .

لا  63 Xملا  Xةدقعن ف Xي مور  Xا  /لاطيإ  Xاي ( خأ Xذ كفب  Xةر سا  Xدانت شا  Xلاغت
مو  Xذن  ) 1994يأ م  Xذن ةرود عمجلا  Xةي ماعلا Xة
ةت ءابعألل اﻩردق  . %2ريغ نأ عقاولا فلتخم امامت امﺁ ىرنس يف ﻩذﻩ ةيعمجلا
ملا  Xةمظن لا Xى أدبم ةدايز باث
ةماعلا .
يز  Xةدا سوتم  Xةط عأل  Xءاب ملا  Xةمظن ﻩردق Xا  %7يرقت ، Xاب مم Xا ف  Xضر
ضف Xال ع Xن لذ ، Xك ظحول Xت م  Xذن ع  Xما 1996
اﻩيلع مادختسا تايطايتحالا لالخ تاونسلا ةيلاملا ةريخألا ةيغب ةنزاوم ةينازيملا .
 2003س  Xيدؤت لا Xى ضافخنا تامدخلا ةمدقملا ،ايلاح امﺁ حضويس كلذ مكل ءانثأ
 نإ يز  Xةدا ق ﻩرد Xا  %2ف Xيةيعمجلا ،ةماعلا نلو حيتي عبطلاب ةرشابملا عيراشملاب ةيومنتلا ةروﺁذملا افنﺁ .
ﻩذﻩ
سملا  Xىوت يلاحلا تامدخلل ةدايز تامﻩاسملل اﻩردق  %11,3نود نكمتلا نم مايقلا
 لطتت Xب ظفاحملا Xة لع Xىعيراشمب ةيومنت .
ةيجيتارتسالا عم مازتلالا تايولوألاب ةروﺁذملا بلطتي ةدايز تامﻩاسملا امب ﻩرادقم
نإ فنت  Xذي عيراشم ةيمنتلا
Xى عمجلا  Xةي ماعلا Xة لاحلا  Xةي ض  Xنم شم  Xعور نازيم  Xةي  ، 2003لذو Xك م Xا
 %23,4ﻩو Xو مألا Xر عملا  Xضور لع
 Xﻩذ لا  Xةدايز سملا  Xةدنت ىلا موظنم ة تامﻩاسملا ةيلاحلا اﻩلمحتتس اساسأ ثالث
ضويس  Xﻩح كل Xم يمألا Xن علا  Xما  .ﻩو
تاعومجم نم ،نادلبلا نلو أرطت ةيأ ةدايز ىلع تامﻩاسم  113ادلب .
 Xةدعا ةنجللا ةيعرفلا نوؤشلل ةيلاملا ةنجللاو ةيعرفلا ةيمنتلل ةيجيتارتسالا
قو Xد سرادت Xت جللا  Xةن فنتلا  Xةيذي سمب
 Xتا سالا  Xةيجيتارت ةحرتقملا ةمظنملل يتلاو اﻩمدق نيمألا ،ماعلا تبرعأو ةنجللا
صفتلاب  Xلي نازيملا  Xةي يولوألاو
تاحارتقالا اﻩترقأو عامجإلاب اﻩنأل اﻩتربتعا ةفصنم ةنكممو ذيفنتلا ةمئالمو تاذو
نع اﻩعانتقا ةحصب ﻩذﻩ
ةمظن م Xن سالا  Xرارمت ف Xي ميدقت معدلا يتلا ﻩجاتحت ةعومجملا ةيطرشلا ةيلودلا
مﻩأ  Xةي ح  Xةيوي كل Xي كمتت Xن ملا X
ةﻩجاومل تاديدﻩتلا يف لاجملا يمارجإلا .
، Xةي نإف Xي ال شأ Xك قالطإ Xا ف Xي نأ يبودنملا Xن س  Xنومﻩفتي ب  Xنأ ىلع
عو  Xامدن س  Xلحي عوم Xد شقانم Xة سملا  Xلئا لاملا
ط  Xقير سرت  Xخي فقوم Xﻩ تعاب  Xﻩراب نم رصانع نوناقلا يلودلا نعو قيرط
نالا  Xلوبرت ضحتلا  Xري سملل  Xلبقت ع Xن
ثيدحت ﻩتردق ىلع كرحتلا ةادأﺁ نواعتلل يطرشلا يلودلا تاذ داعبا ةيملاع .

 Xرو جإلا  Xمار ثأو  Xﻩرا سلا  Xةيبل تلا Xي ست  Xدمت م Xن عفألا  Xلا تلا Xي
نإ ﻩرالا  Xبا لا  Xيذ صي  Xبي ال لع Xى ييعتلا ، Xن طتو
كم  Xنا خﺁ Xر تلاو Xي مت Xس ن  Xاﻩجئات لب  Xاد لاث ، Xاث لطتت Xب سا  Xةباجت
صي  Xرا لا Xى ﻩدادعا Xا ف Xي كم  Xنا م Xا كترتو Xب ف Xي
نكمتي لوبرتنالا نم رحتلا ك ءازا اذﻩ ديدﻩتلا بجي ﻩيلع نأ زﻩجتي لئاسولاب
ت  Xجردت عم جردت ديدﻩتلا يكلو
 Xفر ﻩجألا  Xةز ةيطرشلا يف نادلب ءاضعألا عم ةنزاوم تاناكما فلتخم ،ةزﻩجألا
ضلا  Xةيرور ضول  Xاﻩع صتب
ضغبو رظنلا نع دلبلا يتلا يمتنت ﻩيلإ .
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،يتاديس ،يتداس
طوطخلا ةضيرعلا فادﻩألل تايولوألاو تارتسالا ةيجي يتلا بجي نا ذخأت اﻩب
تلواح يف يتملﺁ ﻩذﻩ ضرع
 Xةرور حلملا Xة سنلاب  Xةب ملل  Xةمظن قلل  Xماي ب  Xضعب ستلا  Xتايو لع Xى
تمظنم  Xان ف Xي سلا  Xتاون قملا  Xةلب  .مﺁ Xا نيب Xت ضلا
ينوناقلاو يلاملاو يكل ىقبت يق ةعيلط __________ نواعتلا يطرشلا يلودلا .
ىوتسملا يجيتارتسالا
 Xةمظن جللو  Xةن فنتلا ، Xةيذي و سوب  Xيع نأ ﺁؤأ Xد كل Xم نا تاقالعلا نيب
قل Xد غلب Xت سو Xط ف  Xةرت ضيوفت Xي ئرﺁ  Xسي ملل
ةماعلا نيبو سيئرلا نيمألاو ماعلا تناﺁ لالخ نيتنسلا نيتمرصنملا ،ةمجسنم نأو
جللا  Xةن فنتلا  Xةيذي ةنامألاو
راوحلا شاقنلاو اناﺁ نيءانب يف ةلماعم اياضقلا يتلا صخت ةمظنملا .
Xض ع  Xدد م Xن ضعأ  Xءا لا جل  Xةن فنتلا  X؛ةيذي الو سي  Xينع الا با  Xءاد
فو Xي ياﻩن Xة ﻩ  Xﻩذ عمجلا  Xةي ماعلا Xة س  Xيﻩتني يوفت
يروﻩي يلومو  Xان ف  Xوراري سلاو  Xةدي موجوا Xو سلاو  Xدي سات  Xسولوبوي نيذلا
فا  Xيراخت لاب  Xءالمز  :سلا  Xةدا با  Xتو شو X
ةمظن ال غ ، Xري ﻩنأ Xم ق Xد قأ  Xاوما لدلا  Xلي لع Xى ﻩعالطا Xم لع Xى شملا  Xلﺁا
ﺁ  Xاونا ﻩي  Xنودت ب  Xقفأ مدخ Xة صم  Xحلا ملا X
، Xي الو ب Xد ل Xي نا ضأ  Xفي ىلا كلذ ةعيبط سناجتلا ةناصرلاو يف لﺁ ام
شلا  Xةيطر لعو Xى رود لا  Xنواعت لودلا
دقل تملعت ريثكلا مﻩنم مﻩتذختاو ةودق ،يل ينإو ربعا مﻩل نع ينانتما ديدشلا .
ﻩولاق .
 Xةيز نطولا  Xةي تاكملاو Xب ميلقإلا  Xةي عرفلا  Xةي ﻩ Xم لوللا Xب حملا  Xكر
نإ فظوم Xي نامألا Xة ماعلا Xة تاكملاو Xب ﺁرملا
Xل م Xع يذلا Xن نونيعتسي ،اﻩب يأ ةزﻩجألا ةيطرشلا يف فلتخم نادلبلا  .يننإ
ملل ، Xةمظن شيو  Xنولك مﻩ  Xةز صولا

فنتلا  Xةيذي لا Xى مج  Xعي ﻩ  Xءالؤ يفظوملا Xن ﻩلمعل Xم سالا  Xيئانثت لا  Xيذ
عأ  Xبر ع Xن نانتما Xي شلا  Xديد تماو  Xنان جللا  Xةن
نوعلطضي ﻩب اموي دعب موي .
Xن يديدعلا Xن يذلا Xن شي  Xنوﺁرا ف Xي لامعأ Xن ا  .دوأو نأ عأ  Xبر ﻩل Xم ع Xن
مﺁ Xا جوتأ Xﻩ شلاب  Xرك ضيأ Xا لا Xى يبقارملا
انحايترا مامتﻩالل يذلا ﻩودبأ نوؤشب لوبرتنالا .
يديس ،سيئرلا
عأ  XXبر جم  XXادد ع XXن ش  XXانرك معلا  XXقي ماخفل ، XXمكت شتل  XXانفير
ق  XXلب نأ تخا  XXمت تملﺁ XXي دوأ ساب XXم نالا  XXلوبرت نأ
يذلا فاضتسا مظنو ةرود ةيعمجلا ةماعلا ؛ﻩذﻩ قحي مكل نا اورخفت معلاب ل يذلا
،مﺁروضحب ركشاو مﺁدلب
ماقإ Xة مج  Xعي بلا  Xىن تحتلا  Xةي ضلا  Xةيرور يكل ريست ﻩذﻩ ةرودلا يف
جنأ  Xﻩتز جللا  Xةن ميظنتلا  Xةي تلا Xي نكمت Xت م Xن
لضفأ طورشلا .
__________اولضفتو لوبقب قئاف ركشلا .

