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 ىلإ انوروك# ـب نيباصملا ماقرأ ؟دعب اذام ،لوهلل اي .ةيناث ةافو ةلاح ل�جسي نانبل

:لاؤسلا ىقبي ،يرجي ام مامأو .ةثراكلا مجحب ةنراقم ةلوجخ لازت ال تاءارجإلاو ،عافترا

؟نآلملا مفلابو �انلع ئراوط ةلاح نانبل نلع�ي ىتم

 ةمداق ةعومجم نم ىودعلا هيلإ تلقتنا ضيرمل انوروكب ةيناث ةافو ةلاح نانبل ل�جس

 قرش ىفشتسم يف ناك يذلا ضيرملل دوعت ةيناثلا ةافولا ةلاحو .ءوبوم دلب نم



 ماعلا ريدملا دكأو .يعماجلا يريرحلا ىفشتسم ىلا هلقن لبق ميلاصب - طسوألا

 ةرارحو �اداح �ايوئر �اباهتلا يناعي ناك ضيرملا" �نأ "راهنلا"ـل رامع ديلو ةحصلا ةرازول

 صحف ءارجإ ىلإ ىعدتسا ام تروهدت هتلاح نأ الإ ،تاجالعلا نم مغربو ،ةعفترم

 هعضو ناك يريرحلا يف هدوجو ىلع لوألا مويلا ذنمو .ةيباجيإ ةجيتنلا تءاجو انوروك

."ةيحصلا هتلاح روهدت دعب الإ انوروكب هتباصإب كش�ي ملو ،�اجرح

 ،يجراخ ردصم نم امنإو هبالط دحأ نم �دعت مل ىودعلا طاقتلا" �نأ ىلإ راشأو

 لود نم نيدفوم صاخشأ عم ةرايز يف اوناكو صاخشأ ةعومجم عم ناك يفوتملاف

 ضيرملا نم لك بيص�أ نيح يف ،جراخلا ىلإ ترفاس ةعومجملا هذهو .ةءوبوم

."�اعيمج مهتعباتم �متيو صاخشأ 6 عم يفوتملا

 ةجيتن (56 رمعلا نم غلابلا) يروخ ناج ضيرملل ةافو ةلاح لوأ سمألاب لج�سو

 رصم ىلا رفاس دق يروخ ناج ضيرملا ناكو .ةافولا ىلا تدأ ةداح ةيوئر تاباهتلا

 نم ةيتآ ةرئاط نتم ىلع يضاملا طابش نم نيرشعلا يف نانبل ىلإ ىتأ دقو لبق

 ةمظنم اهفنصت ملو اهيدل انوروك ءابوب تاباصإ نع تنلعأ دق نكت مل يتلا رصم

."سوريفلل اراشتنا لجست يتلا لودلا نمض نم ةيملاعلا ةحصلا

 �اعافترا مويلا لجس ثيح ديازت ىلإ تاباصإلا يف ةيدعاصتلا ةريتولا نأ �احضاو ودبيو

 نم ةدفاو %37:يتآلاك تالاحلا عزوتتو ،ةلاح 61 ىلإ نانبل يف تاباصإلا ددع يف

 تالاحلل نيطلاخملا نيب نم %58 ،(ارسيوسو ،ناريإ ،ةدحتملا ةكلمملا ،رصم) جراخلا

 ةلاحل نيطلاخملا نيب نم 5 ،رصم نم ةدفاو ةلاحل نيطلاخملا نيب نم 13) ةتبثملا

 ةفاضإلابو ،(ناريإ نم ةدفاو تالاحل نيطلاخملا نيب نم 5 ،ةدحتملا ةكلمملا نم ةدفاو

:يتآلاك ةيرمعلا تائفلا بسح تالاحلا عزوتت كلذك .(%6) يصقتلا ديق تالاح 3 ىلإ

 امو ةنس 60 رمع نم %10و ،ةنس 59 ىلإ 20 رمع نم %77 ،نيرشعلا نود 11%

 ىرج امك ةقوبسم ريغ ةقيرطب سوريفلا راشتنا يف نمكي ربكألا فوخلا مويلا.قوف

؟دالبلا يف ئراوط ةلاح نلع�ت له ،ةديدج ة�رمف .ايلاطيإ يف
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