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اًدادعتـسا ريبك ؛ ىدم  تاذ  ةـليقث  خـيراوص  نوروطي  ةزغ  يف  ةـمواقملا  لئاصفو  سامح  ةـكرح  نأ  يربعلا  الاو "  " عقوم ركذ 
ةلبقملا ةكرعملل 

؛ اهؤافخإ نكمي  رحبلا ال  هاجتاب  خـيراوصلا  قـالطإ  ىلع  ةزغ  يف  اـهؤارجإ  متي  يتلا  ةيعوبـسألا  براـجتلا  نإ  عقوملا ، لاـقو 
خيراوصلا ةعانص  يف  يجولونكتلا  روطتلا  ىدم  نيمخت  نمكي  يلاتلابو 

حالس تاطاشنل  اًديدهت  تلكش  ةزغ  عم  دودحلا  نم  ةبرقم  ىلع  مايأ  لبق  اهطاقسإ  ىرج  يتلا  ةرئاطلا  نأ  ىلإ  عقوملا  تفلو 
نآلا ىتح  عاطقلا  ءاوجأ  يف  هدصر  متي  عافترا  ىلعأ  وهو  مدق ، فلأ  عافترا 12  ىلع  اهقيلحت  دعب  يليئارسإلا  وجلا 

ريغ هنكلو  لثامم  ديدهتل  ضرتفم  لح  هيدل  شيجلا  نأو  ديدجلا ، يوجلا  دـيدهتلا  مظع  ىلع  للدـت   " ةـثداحلا نأ  ىلإ  راشأو 
" لماش

ًالدتـسم اًضيأ ، رحبلا  يف  تآـجافم  شيجلل  دـعتل  ةريبك  اًدوهج  لذـبت  ساـمحل  ةـعباتلا  ةـبخنلا  تاوق  نأ  نع  عقوملا  ثدـحتو 
اًفادـهأ تبرــض  يتـلاو  نيموـي ، لـبق  رحبلا  برق  تآـشنمل  يليئارــسإلا  وـجلا  حالــس  اـههجو  يتـلا  تاـمجهلا  ةوـق   " ىلع كلذـب 

عقوملا ءاعدا  دح  ىلع  ةكرحلل ،" ةعبات  ةيرحب  ةيركسع 

نوزخم ضيوـعت  لواـحيو  ةحلــسأ ، ةــمظنأ  روـطيو  بردــتيو  اًـيموي ، هتوـق  نـم  دــيزي  ساــمحل  يركــسعلا  حاــنجلا  نإ  لاــقو 
رصم نم  بيرهتلا  وأ  يلحملا  عينصتلا  ربع  ةريخألا  برحلا  يف  رمد  يذلا  حالسلا 

ةكرعملل اًدادعتـسا  تقولا  لالغتـسا  ىلإ  ىعـست  لالتحالا  شيج  يف  ةـيبونجلا  ةـقطنملا  ةدايق  نأ  عقوملا  ركذ  لباقملا ، يفو 
ةلبقملا

دق نـكل   " اًكردتــسم ناـنبل ، عـم  دودـحلا  ىلع  ةيلامــشلا  ةـهبجلا  نـم  اًرطخ " لـقأ  اًـيلاح ك"ـ ةزغ  فّنــصُي  شيجلا  نأ  ىلإ  تـفلو 
ةمـساح ةـيلمعب  ماـيقلا  نيب  اـم  مسحلا  ةـظحل  يتأـت  يلاـتلابو  نزاوتلا ، رـسكت  عاـطقلا  نم  ةـيلمع  هيف  ذـفنت  يذـلا  مويلا  يتأـي 

" ةيعضوم ةيلمع  وأ  روذجلا  نم 



ظهاـبلا نمثلاــب  مـلع  ىلع  نيبناــجلا  نــأل  ، " روـظنملا ىدــملا  يف  برحب  نيتـينعم  ريغ  ساــمحو  ليئارــسإ "  " نأ عـقوملا  ىأرو 
" نيبناجلا دحأ  ىدل  مهف  ءوس  وأ  ةعرستم  تاوطخ   " ءارج ةظحل  يأ  يف  برحلا  علدنت  نأ  نكمي  نكل  برحلل ،"
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