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 ةيديكلا تاءاعدالا قالتخا نم ىفك

 

 بوينبو ناسنإلا قوقح بودنمو يبهو نيب ةتماص ةمزأ" ناونع تحت ،صاخل; اهتفصو ةدام ،ةينورتكلإلا 21 رادم ةديرج ترشن
 ةصصخملا ةينازيملا ىلع ريشأتلا لوألا ضفر ىلإ تلصو ،امهنيب فالخلا ةدحب تاءاعدا كلذ يف ةدروم ،"ةلاقتسال; ددهي
 ،راوطألا ةبيرغلا تاءاعدالا نم اهريغو ،جراخلا وأ لخادلا يف ،يقوقح يمسر طاشن يأ نع يناثلا بايغ تفاضأ امك ،ةيبودنملل
 نيحيضوتلا بجوتست ،كلذ عم ا�إف ،عقاول; تاءاعدالا هذه طبري ،ةقلطم ةفصبو ،ساسأ يأ دجوي ال هنألو .ةينلاو دصقلاو
 :نييلاتلا

 ،ىوتسملا ةعيفر رصاو� ،ناسنإلا قوقحب فلكملا يرازولا بودنملاو لدعلا ريزو ديسلا نيب ةقالعلا زيمتت  : لوألا حيضوتلا
 قوقحب ةفلكملا ةيرازولا ةيبودنملا نع ًاعفادمو ًامعادو ،ًارصانم ،ةيموكحلا ةيلوؤسملا هيلوت ذنم ،يبهو فيطللا دبع ذاتسألا لظ دقف
 ةيكلملا ةلاسرلا ليعفت لجأ نم قبسلا يف ددرتي مل امك ،ةيرابتعالا اهتناكم صخي اميف وأ اهتيلالقتس; رمألا قلعت ءاوس ،ناسنإلا
 زيزعتو اهفييكتو اهديدجت ىلإ تعدو ةسسؤمل; اهتفصو يتلا ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل نيعبسلا ىركذلا ةبسانمب ةيماسلا
 لخاد ،ةيرازولا ةيبودنملل ةمظتنم ةفصب ةمعادلا هفقاوم نع ربعي لدعلا ريزو ديسلا يقبو .اهلمع لئاسو ةيوقتو ا�ابستكم
 .ةيلودلاو ةينطولا ،تارظانملاو تايقتلملا رئاس يفو ،هيسلجمب ناملربلا

 يف ىوتسملا ةعيفرلا دوفولل لدعلا ريزو ديسلا ةس�رب زتعت امك .كلذ لك ريبك رابتعاو لاع ريدقتب ،ةيرازولا ةيبودنملا لجستو
 ةينو عفاد ركنتستو بارغتسالا دشأ برغتست ،ببسلا اذهلو .يبرغملا يقوقحلا ليثمتلل افرشم اهيف هؤادأ ناك يتلا ،ةيلودلا لفاحملا
 .ةروكذملا ةديرجلا اهل جورت يتلا ةبذاكلا تاءاعدالا رشن تيقوتو

 ةفصب لمعلا ىلإ ةرادإلا عوجر دعبو ،ةرهاق ةيحص تارابتعال ،ناسنإلا قوقحب فلكملا يرازولا بودنملا ررق : يناثلا حيضوتلا
 نع رذتعا ،تارابتعالا هذهلو .اهشاروأو اهماهم ةفاك ذيفنت عبتتو دادعإل ،ةيرازولا ةيبودنملا بلق نم لماكلا غرفتلا ،ةيروضح
 اذه يرازولا بودنملا لصاويسو .حاجنب ةيرازولا ةيبودنمل; يدايقلا قيرفلا اهذيفنت ىلوت يتلا ،ةيجراخلا ةطشنألا ديدع روضح
 ةيبودنملا عسي ال ،ىرخأ ةرمو .ةفورعم ةيلوؤسملل ةمظنملا ةيعرملا دعاوقلاو لوصألا نإف ،لاوحألا لك يفو ،هيلع ارداق ماد ام جهنلا
 يديكلا ءاعدالا باحصأ داقتفا دكؤي امم ،ةلاقتسال; ديدهتلاو ةتماصلا ةمزألا ءاعدال بارغتسالا دشأ برغتست نأ الإ ةيرازولا

 .يفحصلا لمعل; ةقلعتملا دعاوقلا طسبأل


