
ندياب وج يكيرم األ سيئرلا عم ثدحتي غنيبنيج يش سيئرلا

فتاهلا ربع

سيئرلا نم ايفتاه اال صتا غنيبنيج يش ينيصلا سيئرلا ىقلت

ناسيئرلا ىرجأ ثيح . ويلوي 28 موي ءاسم ندياب وج يكيرم األ

اياضقلا و ةيكيرم األ ةينيصلا تاق ال علا لوح نيحيرص ال دابتو ال صاوت

. نيبناجلا ىدل كرتشملا مامته اال تاذ

نهارلا تقولا يف دهشي ملا علا نأ ىلإ غنيبنيج يش راشأ

بارطض اال ىلإ امهدحأ هجتي نيذللا نيهاجت لال ال صاوتم اروطت

ةيمنتلا يلا جم يف زجعلا زورب ىلإ ةفاضإ ، لوحتلا ىلإ رخ واآل

الت وحتلا هيف كباشتت يذلا ملا علا هجو يف . ديازتم لكشب نم واأل

نأ ملا علا بوعشو يلودلا عمتجملا تاعلطت نم هنإ ، تابارطض واال

ىلع ظافحلا يف ايداير ارود ةدحتملا تاي ال ولا و نيصلا بعلت

دعي كلذو . هيف راهدز واال ةيمنتلا ميعدتو ملا علا يف نم واأل الم سلا

. نيتريبك نيتلودك ةدحتملا تاي ال ولا و نيصلا قتاع ىلع ةيلوؤسم

دحت رطخأو مصخ مهأك نيصلا رابتعا نأ غنيبنيج يش دكأ

ةيكيرم األ ةينيصلا تاق ال علا ىلإ ةرظنلل ةجيتن ليوطلا ىدملا ىلع

ىلع مكحلا ءوس دعي يجيتارتس اال سفانتلا ةيواز نم اهفيرعتو

ال يلضتو ، نيصلا روطتل مهفلا ءوسو ةيكيرم األ ةينيصلا تاق ال علا

ظافحلا ب نابناجلا موقي نأ مهملا نم . يلودلا عمتجملا و نيبعشلل

لصاوتلا تاونق ليعفتو ، تايوتسملا ةفاك ىلع لصاوتلا ىلع

عضولا نإ . نيبناجلا نيب نواعتلا ب عفدلا و ، ديج لكشب ةمئاقلا

نيصلا ىقبت نأ يغبني ف ، تايدحتب معفم يملا علا داصتق لال نهارلا



قيسنت لثم ةماهلا اياضقلا لوح لصاوتلا ىلع ةدحتملا تاي ال ولا و

ةعانصلا لس سال رارقتسا ىلع ظافحلا و ةيلكلا ةيداصتق اال تاسايسلا

لمعلا نإ . يملا علا ءاذغلا و ةقاطلا نمأ نامضو ةيملا علا دادم واإل

ال لس ال سلا عطقو طابتر اال كف لثم ةيداصتق اال دعاوقلل فلا خملا

يملا علا داصتق اال لعجيو لب ، يكيرم األ داصتق اال طيشنت يف دعاسي

ةئدهتب عفدلا ب نابناجلا موقي نأ يغبني امك . افعضو ةشاشه رثكأ

نم ملا علا صيلخت يف ةمهاسملا ميدقتو ، ةنخاسلا ةيميلق اإل رؤبلا

هجارخإو نكمم تقو عرسأ يف دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج

ىلع ظافحلا و ، داسكلا رطاخمو يمخضتلا دوكرلا قزأم نم

ماظنلا و اهل ازكرم ةدحتملا مم األ نوكت يتلا ةيلودلا ةم و ظنملا

ي. لودلا نوناقلا ساسأ ىلع مئاقلا يلودلا

يئدبملا ينيصلا فقوملا يسيئر لكشب غنيبنيج يش حضوأ

ةيخيرات تايثيح اهل ناويات ةلأسم نأ ىلع ادكؤم ، ناويات ةلأسم نم

ةقيقح وه ةدحاو نيص ىلإ قيضملا يبناج ءامتنا نأو ، ةحضاو

نيصلا نيب ةث ال ثلا ةكرتشملا تانايبلا ربتعت . اضيأ حضاو عقاوو

أدبم ربتعيو ، نابناجلا هعطق ايسايس ادهعت ةدحتملا تاي ال ولا و

ضفرن . ةيكيرم األ ةينيصلا تاق ال علل ايسايس اساسأ ةدحاولا نيصلا

ىوقلا لخدتو " ناويات الل قتسا لـ" ةيلا صفن اال ةطشن األ اعطاق اضفر

الل قتسا " ىوقل اإلطالق ىلع لا جم يأ كرتن نلو ، ةيجراخلا

نم ابعشو ةموكح نيصلا ققوم نوكي . اهلكش ناك ايأ " ناوياتلا

نيصلل ةينطولا ةدايسلا ىلع ظافحلا نإو ، اتباثو امئاد ناويات ةلأسم

غلا بلا ينيصلا بعشلل ةتباث ةدارإ لثمي مزح لكب اهيضارأ ةدحوو



رانلا بعلي نمو ، مواقت ال بعشلا ةدارإ نإ . ةمسن رايلم 1.4 هددع

، كلذ يكيرم األ بناجلا كردي نأ يف لمأن . امتح هسفن قرحيس

قيبطتو هلا عفأو هلا وقأب ةدحاولا نيصلا أدبمب مازتل اال هيلع بجيو

. نيدلبلا نيب ةث ال ثلا ةكرتشملا تانايبلا

ةلحرمب رمي مويلا ملا ع نإ ندياب وج سيئرلا لا ق ، هبناج نم

مدخي ال ةدحتملا تاي ال ولا و نيصلا نيب نواعتلا نإو . ةمساح

. ملا علا بوعش ةفاك ةحلصم مدخي لب ، بسحف نيبعشلا ةحلصم

بناجلا عم حوتفم راوح ىلع ظفاحي نأ يكيرم األ بناجلا لمأي

ءوسو مهفلا ءوس بنجتو امهنيب اميف فراعتلا زيزعتل ينيصلا

حلا صملا تاذ االت جملا يف نيصلا عم نواعتلا ىلإ ىعسيو ، مكحلا

دوأ . مئ مال لكشب اهيلع ةرطيسلا و تاف ال خلا ةرادإ عم ، ةكرتشملا

تاي ال ولا اهعبتت يتلا ةدحاولا نيصلا ةسايس نأ ىلع اددجم ديكأتلا

الل قتسا " يكيرم األ بناجلا معدي وال ، ريغتت نلو ريغتت مل ةدحتملا

." ناويات

ثيح ، ةيناركو األ ةمز األ لوح رظنلا تاهجو ناسيئرلا لدابت امك

. يئدبملا ينيصلا فقوملا ىلع اددجم غنيبنيج يش دكأ

، ةقمعمو ةحيرص ةيفتاهلا ةملا كملا هذه نأ ناسيئرلا ىري

ال كل لمعلا قيرف نافلكيو ، لصاوت ىلع ءاقبلا ىلع ناقفتي امهو

. ددصلا اذه يف نواعتلا و لصاوتلا ةلصاومب نيبناجلا


