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ينيبغص ينوط هلالخ نم مدقي يذلا باتكلا اذه عوضوم يه "،ةريخألا ةمزألا" ضعبلا اهيلع قلطي ام وأ ةقاطلا ةمزأ
ناذللا ثارحملاو بالودلا عارتخا الولف ؛"ةقاط نود نم ريسي ال" هارت خيراتلل ةديدج ةءارق
فو
ّ
لصح امل ،ةلئاه ةقاط ار
وحتلا
ّ
يتلا ةقاطلا الولو ،رشبلا فالآ ليعت يتلا ةيعارزلا ندملا ىلإ ةطيسبلا ىرقلا نم ل
دق
ّ
ةروث نم كلانه ناك امل طفنلا هدعب نمو محفلا الول هنأ امك ،اكريمأ أطي نأ سبمولوكل ناك امل ةعرشألل ءاوهلا اهم
ةثالث ىلع باتكلا اذه زكتري تاقلطنملا هذه نم .ةدحاو ةينوك ةيرقو ةملوع مث ةيزكرم ةيموق لودو ةيعانص
اهلوح دوسي يتلاو انتراضح لبقتسم ىلع ةمساح عيضاوم
ايلاح
ً
ةقاطلا ةردق لوح ةقيقحلا ،ةقاطلا ةمزأ لوح ةقيقحلا :يهو ةئطاخلا تامولعملاو شيوشتلاو ضومغلا نم ريثكلا
نع صاخ لصفب باتكلا لمتكيو .نيتقباسلا نيتقيقحلا ءوض ىلع طفنلا دعب ملاعلا لبقتسمو ،ةليدبلا

ةئملا يف  97يف دمتعي هنوك لاجملا اذه يف ةشاشه لودلا رثكأ نم ربتعي يذلا نانبل ىلع ةقاطلا ةمزأ تاساكعنا
ةحفاكم نع ىرخأ تالاقم باتكلا نمضتي كلذك ).ملاعلا يف ةبسن ىلعأ نم( ينوبركلا دوقولا ىلع هتقاط نم
ودبت انه نم .مالعإلاو بتكلا يف ةقاطلا ةمزأ ةشقانم نع يبرعلا ملاعلاو نانبل بايغ بابسأو ،يخانملا ريغتلا
أوسأ لوح ةيسايس ةيجولويسوس  -ةيداصتقا تايطعم نم اهنع عرفتي امو ةقاطلا ةمزأ جلاعت يتلا ةساردلا هذه ةيمهأ
ةليوط تاونسل انتاعمتجم ىلع رثؤتس ةيخيرات ةمزأ
البقتسم
ً
.
الضف
ً
ةيموكحلا تامظنملاو تاساردلا زكارم نم ديدعلا مويلا اهكراشتت يتلا تاصالخلاو تايطعملا ضرعت ةساردلا نأ نع
تاطلسلاو دارفألا ثحو ةمزألا ةقيقحب ئراقلا مالعإ ةيغبو ةقاطلا ةمزأل ةغلابلا ةروطخلا ىلإ هيبنتلا فدهب يه امك
نم ديدعلا فلخ فقت يتلا ةقاطلل ةيفخلا ةمزألا • :ىلع فرعتتس باتكلا اذه نتم ىلع .اهتهجاومل كرحتلا ىلع
ةيقيقحلا اهبابسأو ةيملاعلا تامزألاو تالوحتلا
اديعب
ً
رثكأل ةقاطلل ردصمك رمتسي نأ طفنلل نكمي ال اذامل • .ةيلحملا تاموكحلا تانيمطتو ةيلودلا تاكرشلا مالعإ نع
نأ ،ةليدبلا ةقاطلا عاونأ نم عون يأل نكمي ال اذامل • .ةدودعم دوقع نم
لحي
ّ
هفرعن يذلا ملاعلا بلقو ةيعانصلا ةراضحلل ءيطبلا رايهنالا ىلإ كلذ يدؤي فيك • .طفنلا ناكم
اسأر
ً
بقع ىلع
اءدب
ً
ءاذغلا ةمزأو ةثيدحلا ةعارزلا رايهنا نم
ارورم
ً
.خلإ ...ةراجتلاو عينصتلاو ثيدحلا بطلا عجارت ،ةيتامولعملا مظنلاو كونبلا ،لقنلا ةمظنأ يعادتب
.ةمزألا لظ يف هيف ةايحلا ودبتس فيكو نانبل ىلع كلذ رثؤيس فيك •

