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 ،ةليلق تاعاس نم رثكأ لامشلا قطانم تداس يتلا رذحلا ءودهلا ةلاح مدت مل

 ىعدتسا يذلا رمألا ،ءادتعالاو للستلا تالواحمل ةقطنملا ييباهرإ ةدواعم اهتهنأ

.تاقورخلل تدصت يتلا شيجلا تادحو نم �ارشابم �ادر

 قرخلا تالواحم «ةرصنلا» ويباهرإ ددج دقف ،«نطولا»ـل ةيمالعإ رداصم قفوو

 ةيركسع طاقن وحن رخصلاو ةنماطللاو ايافلح فارطأب رواحم ةدع نم للستلاو

 ،اهل ىدصت شيجلا نكل ،خيراوصلاب اهيلع ءادتعالاو ،يلامشلا ةامح فيرب ةتبثم

 دارفألاب ةحداف رئاسخ اهدبكو ،اهتهجو اهغولب لبق هخيراوص تامجارب اهفدهتساو

.داتعلاو

 اهفيلحو «ةرصنلا» تاراش عفرت ةيباهرإ تاعومجم نأ ،«نطولا»ـل نيب ردصملا

 وحن ةينامرسلا روحم نم للستلا تلواح ،«يناتسكرتلا يمالسإلا بزحلا» ميظنت

 شيجلا رصانع اهل ىدصتف ،اهيلع ءادتعالل يبرغلا ةامح فيرب ةيركسع طاقن

 ،ةغلاب تاباصإ نيرخآ اوباصأو اهدارفأ نم ديدعلا اولتقو ،ةشاشرلا ةحلسألاب

.رارفلا ىلع نيجانلا اومغرأو

ىلوألا



 عاطق داس يذلا رذحلا ءودهلا ترسك ىرخأ ةيباهرإ تاعومجم نأ ،ردصملا حضوأو

 دنعرمو ةليصبو اياتحت رواحم نم اهللستب ،«حالسلا ةعوزنملا» نم بلدإ فير

 اهتأطخأ يتلا نواهلا فئاذقب اهفادهتساو شيجلا طاقن هاجتاب روغشلا رسج برغ

.اهنع ةديعب تطقسو

 طاقن ةليقثلا هتيعفدمب كدو تاقورخلا هذه ىلع در شيجلا نأ ،ردصملا ركذو

 ةدلب فارطأو اتيز رفكو ايافلح يف ةيباهرإلا تاعومجملل �اراكوأو تاعمجتو راشتنا

 اهيف �اققحم ،يبرغلا اهفيرب ةينامرسلا يفو ،يلامشلا ةامح فيرب ةنماطللا

.ةرشابم تاباصإ

 ،ويديف عطقم «كوبسيف» يعامتجالا لصاوتلا عقوم ىلع ءاطشن رشن مهبناج نم

 مهنأ اودكأ ،ةصتخملا تاهجلا نم رصانع ةدع اهلوحو ةريسم ةرئاط هيف ترهظ

 ةيلحمو ةخخفم ةرئاطلا نأ ىلإ نيتفال ،تاشاشرلاو ةيوجلا تاداضملاب اهوطقسأ

 كيكفتل ةسدنهلا قيرف راظتناب مهنأو ،نويباهرإلا اهبتك تارابع اهيلعو ،عنصلا

.اهيف تارجفتملا

 تمدقتسا يكرتلا لالتحالا تاوق نأ ةضراعم ةيمالعإ رداصم تدكأ ،هبناج نم

 بلدإ ةظفاحم يف اهل ةعباتلا ةبقارملا طاقن ىلإ ةيتسجوللا تازيزعتلا نم ديزملا

 يدودحلا ىوهلا باب ربعم ربع تانحاش ةدع تلخد ثيح ،اهب ةلصتملا فايرألاو

 وحن تهجتاو ةيتنمسإ �التكو تانافركو عنصلا ةقبسم رفاخم اهنتم ىلع لمحت

.ةيكرتلا ةبقارملا طاقن

 نيحلسم ةقفرب سمأ تلوجت يكرتلا لالتحالا نم ةيرود نأ ىلإ رداصملا تتفلو

 بلح فير يف ،ناغودرأ بيط بجر ماظنل ةيلاوملا تايشيليملا نم نيمعزتمو

 ةرطيس تحت عقاولا زازعإ فيرب رشاخ رفك ةقطنم طيحم يف كلذو ،يلامشلا

.�اضيأ يلامشلا بلح فير يف نييباهرإلا

 نأ ،«نطولا»ـل يقرشلا فيرلا تايلمع ةفرغ يف يركسع ردصم ركذ كلذ ىلإ

 صمح ةيداب تاهبج دادتما ىلع ةماعلا ءاوجألا ىلع سمأ موي ميخ �اءوده

 وأ ،يباهرإلا شعاد ميظنت يحلسم عم تاكابتشا يأ هلالخ لجسي مل ،ةيقرشلا

 تايلمع نأو ،ةيدابلا لوط ىلع هل ةفيدرلا تاوقلاو يروسلا شيجلل تايلمع

 رواحملا فلتخم ىلع ميظنتلا تاكرحتل ةبقارملاو دصرلا ىلع ترصتقا شيجلا

.اهفادهتسال دادعتسالاو


