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 ةدحاولا ةيروسلا ةرسألا فلآت ،سمأ ،ديسلا راتسلا دبع دمحم فاقوألا ريزو دكأ

 كلذو ،نييروسلا ةدحو نم لاني نأ عيطتسي نل باهرإلا نأو ،اهتانوكم عيمجب

 فئاوطلا نم ددعل يناهتلا ،يمالسإلا نيدلا ءاملع نم ريبك دفو عم هميدقت لالخ

.حيسملا ديسلا داليم ديعب ةيحيسملا

 مورلل قرشملا رئاسو ةيكاطنأ ةيكريرطب هل قفارملا دفولاو ديسلا رازو

 كريرطب رشاعلا انحوي كريرطبلا ،«اناس» ةلاكو قفو ،ىقتلا ثيح ،سكذوثرألا

 ديسلا داليم ديعب يناهتلا مدقو سكذوثرألا مورلل قرشملا رئاسو ةيكاطنأ

.حيسملا

 ،سكذوثرألا نايرسلل قرشملا رئاسو ةيكاطنأ ةيكريرطب دفولاو ديسلا راز امك

 رئاسو ةيكاطنأ كريرطب يناثلا مارفأ سويطانغأ رام كريرطبلا ةسادق ىقتلاو

 ديع ةبسانمب يناهتلا مدقو ملاعلا يف ةينايرسلا ةسينكلل ىلعألا سيئرلا قرشملا

.ديجملا داليملا

ةيروس



 نييكلملا مورلل قرشملا رئاسو ةيكاطنأ ةيكريرطب دفولاو ديسلا راز ،كلذ دعب

.ديجملا ديعلاب يسبعلا فسوي كريرطبلا ىلإ يناهتلا مدقو كيلوثاكلا

 رارصإو ةيماسلا ديجملا داليملا ديع يناعم لوح ،تارايزلا هذه لالخ ثيدحلا رادو

 ةهجاوم يف ةدحاولا ةيروسلا مهترسأو مهنطو نع عافدلا ىلع ةيروس ءانبأ

 انشيج اهققحي يتلا ةريبكلا تاراصتنالاو اهل تضرعت يتلا ةيباهرإلا ةمجهلا

.ةينطولا ةمحللاو يخآتلاو ةبحملا نطو ةيروس ىقبتل لسابلا

 ..قالخأ نيدلا» فاقوألا ةرازو ةردابم هتققح يذلا حاجنلا ىلإ ثيدحلا قرطت امك

 نيدلا لاجرو يمالسإلا نيدلا ءاملع اهيف كراش يتلاو «كراعسأ ضفخ كتاكز

.ةفاك دعصلا ىلع �ايباجيإ ىدص تقالو يحيسملا

 ةيروسلا ةرسألا فلآت دكؤي ،�امئاد امك سمأ ءاقللا نأ ىلع فاقوألا ريزو ددشو

 عيطتسي نلو �اعم ديب �ادي مهتراضح اونب اهءانبأ نأل اهتانوكم عيمجب ةدحاولا

 تايحضتو اهشيج ةلاسب لضفب ةيروس نأ �ادكؤم ،مهتدحو نم لاني نأ باهرإلا

 تاءارجإلاو راصحلا ىلعو باهرإلا ىلع رصتنتس اهدئاق ةمكحو راربألا اهئادهش

.اهيلع ةرئاجلا بناجلا ةيداحأ ةيداصتقالا

 مل انبعش ىلع ةيباهرإلا ةمجهلا ةسارش مغر هنأ اودكأ ،مهبناج نم ةكراطبلا

 كسمتلا ىلع �ارارصإ مهتداز لب ةوخألا نيب ةنتفلا عرزت نأ رشلا ىوق عطتست

.هئادعأ هجوب �ادحاو �افص فوقولاو مهنطول مهتبحمو مهتدحوب

 هؤانبأ رهطي نأو نطولا ىلإ مالسلاو نامألاو نمألا دوعي نأ ،هللا ةكراطبلا اعدو

 يكريمألاو يكرتلا ناودعلا سجر نم هبارت نم ةرذ لك مهفتاكتو مهتدحوب

.يباهرإلاو

 نطولا نع عافدلا يف نيدلا لاجرو ءاملع رود ةيمهأ نيدلا ءاملع دكأ مهرودب

.هضايح نع دوذلاو

 سويطانغأ رام يكاطنألا كيلوثاكلا نايرسلا كريرطب ددج ،لصتم قايس يفو

 ةيداصتقالا تاءارجإلا عفر ىلإ هتوعد ،«اناس» بسح ،سمأ نانوي ثلاثلا فسوي

.يروسلا بعشلا ىلع ةضورفملا بناجلا ةيداحأ ةيرسقلا

 ةيجراخلا تالخدتلا فقوب ،سمأ اههجو يتلا داليملا ديع ةلاسر يف نانوي بلاطو

 ىلع �اددشم ،ةيرامعتسا تاططخم ذيفنت ىلإ فدهت يتلاو ةيروس نوؤش يف

.«�ارشبو �ارجح» نطولا ءانب ةداعإل لمعلاو نييروسلا عيمج فتاكتو دضاعت ةرورض

 ممألا لمحتت نأو نيطسلف ةلودب فارتعالا ىلإ يلودلا عمتجملا نانوي اعد امك

 ىلإ نيينيطسلفلا نيئجاللا ةدوعل ةيلودلا تارارقلا قيبطتل اهتايلوؤسم ةدحتملا

.مهرايد


