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دنع ـالو  ةـموكحلا  نم  هجورخو  لـالتحالا  شيج  ريزو  ناـمربيل  ةلاقتـسا  دـنع  فقي  نل  ةريخـألا  لاـتقلا  ةـلوج  لازلز  نإ  اـنلق 
ةرجهلاو باعيتسالا  ةريزو  ةلاقتسا 

ناـك هـنأ  تأرو  هتلاقتــسا ، تيقوـت  يف  ناـمربيلل  مـالعإلا  لـئاسو  ةـئطختب  تأدـب  دـقو  ةدـيدع ، لازلزلل  ةــيدادترالا  تاـجوملا 
!؟ راصتنا ةمالع  سامح  يطعي  ىتح ال  رثكأ  وأ  عوبسأ  ةرتف  راظتنالا  هيلع  بجي 

ىلع ةريخـألا  ةـلوجلا  ريثأـت  تـسرد  يتـلا  ةينويهــصلا  يأرلا  تاعالطتــسا  ددــعت  قاـطنلا  ةعــساو  ةــيدادترالا  تاـجوملا  نـمو 
صخل ثيح  نيرخـآلا , ءارزوـلا  ءادأو  يـسركلا ، بحو  نبجلاـب  مهتملا  وهاـينتن  ءادأ  نمو  تاـباختنالا  نـم  بازحـألا  فـقاوم 

، ةرــصتنم تــجرخ  ساــمح  نأ  نودــقتعي  نييليئارــسإلا  ةــيبلاغ  نإ  (: " سكتيلوــب لــناب   ) دــهعم هارجأ  يذــلا  يأرلا  عالطتــسا 
" نامربيل ليقتسملا  شيجلا  ريزوو  وهاينتن ، ءادأ  نع  نيضار  ريغ  ةيبلاغلا  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب 

يف تزاــف  ساـــمح  نأ  نودـــقتعي  مــهؤارآ  ةعلطتـــسملا  نــم  نأ 50 % عالطتـــسالا : اــهركذ  يتــلا  ةــيمقرلا  تاــمولعملا  نــمو 
نومعدي نإو 43 % ناــمربيل  ةلاقتــسا  نودــيؤي  نإو 55 % وهاـــينتن  ءادأ  نــع  نيـــضار  ريغ  نأو 70 % ةريخـألا  ةــهجاوملا 

شيجلا ةرازول  حلصت  يتلا  ةيصخشلا  لوح  مهؤارآ  ةعلطتسملا  نيب  عساو  فالتخا  ةمثو  ةركبم  تاباختنا 

رارق اـــهرخآ  نوـــكي  اـــمبرو  ةـــمواقملا ، لازلزل  ةـــيدادترالا  تاـــجوملا  اـــهنم  لكــــشتت  يتـــلا  ةـــيمقرلا  تاـــمولعملا  ضعب  هذـــه 
ةموـكحلا نإ  ىرخأ  زوـف  ةـمالع  ساـمح  ودـعلا  يطعي  ـال  ىتـح  عيباـسأ  ةعـضبل  رخأتيـس  هنأ  ودـبي  يذـلا  ةركبملا ، تاـباختنالا 

كلذ يف  ةلاحم  ال  ءاقبلاو , رارقتسالا  نم  اهمرحي  اذهو  اتوص ، ةيبلغأب 61  لولشم  لكشب  لمعتس  ةمئاقلا 

سامح نأ  اومعز  نم  لك  ةملؤملا  اهتايعادتب  تبرـض  لب  بسحف ، وهاينتن  ةموكح  برـضت  مل  ةيـساقلا  ةـيدادترالا  تاجوملا 
اوعدـخ نمم  ريمـضلا  باحـصأ  نأ  انبـسحو  نرقلا ، ةقفـصل  اهفرـصتب  تدـهم  اـهنأو  يرطقلا ، لاـملاو  ءاـبرهكلاب  ةيـضقلا  تعاـب 
مرتحي ريمـض  يذ  لك  عم  اعابت  لصحي  نأ  ردـجي  ام  اذـهو  ةـمواقمللو ، ساـمحل  اورذـتعاو  مهفقوم  نع  اوداـع  حـتف  ةـياعدب 

هلقعو هتلوجر 



عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
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