
زيترام اكينوم ةيكيرمألا ةنانفلا

  لبق نم اهفلأن مل ةيلامج تاحاسم ىلا انليحتل ناسنألا دسج راوغأ ربست

 ةحاسلا يف ةمهملا براجتلا نم زيترام اكينوم ةيكيرمألا ةنانفلا ةبرجت دعُت

 ةيلامج تاحاسمو قطانم فاشتكأب اهتبرجت زيمتت ذأ , ايلاح ةيكيرمألا ةيليكشتلا

 نينانفلا نم ديدعلا لوانت نع ةديعب تاحاسملا هذه تيقب , ناسنألا لخاد يف نمكت

 دنع فقوتت تناك ةينفلا براجتلا بلغأ نأ ذأ , رصاعملا يليكشتلا يف اصوصخ

 وأ . ليدوملا مسرب فرُع ام يف ,ناسنألا دسجلل ةيجراخلا تاحاسملاو حوطسلا

 ةبرجت يف نكل , حيرشتلا ملعب ترثأت يتلا نينانفلا نم ددعل ةينفلا براجتلا ىتح

 ةيلامج ةساردل رثكأ قمعتلا يف لمشأو قمعأ ىحنم اهلامعأ تذخأ اكينوم ةنانفلا

 ةدع اهلامعأل ناك كلذل , هئازجأ ليصافت عيمجب ارورم ناسنألل ةيلخادلا ءاضعألا

ينفلا لمعلا ليكشت يف تاراسم

 وه امك يناسنألا دسجلل ةيجراخلا دودحلا مسرت ةنانفلا نأ دجن .. لوألا راسملا

 ةحول يف كلذ ىرن امك ةيلك تادحوب ةيلخادلا هئازجأ مسرت مث نمو عقاولا يف

 ناضتحأ ةلاح يف نالخادتم امهو  نيدسجلا يّدح ىرتف , ةأرملل لجرلا ناضتحأ

 فايلأ نم ىرخألا تانوكملا نيدسجلل ةيجراخلا دودحلا  دعب زربتو , يقشع



 فايلأ نم ىرخألا تانوكملا نيدسجلل ةيجراخلا دودحلا  دعب زربتو , يقشع

 ناولأللا ىغطت لمعلا اذه يف , نيرصخلا قطانمو نيديلل ةينيوكت ايالخو ةيلضع

 ةدروألاو ةيلضعلا فايلألا لكشت يتلا قرزملا رضخألاو رفصملا رضخألاك  ةدرابلا

 نيرصخلا ةقطنم يف اصوصخ طسولا يف دجن امنيب ,ةيبصعلا ةجسنألا ضعبو

 رهظتو نينوللا نيذه نم ةددعتم ةينول تانوتب ءارفصلاو ءارمحلا ةراحلا ناولألا

 لمعلل ىطعأ كلذ لك , ةلئام طوطخ لكش ىلعوأ ةيوضيب لاكشأو رئاود لكش ىلع

 نهئانب يف ةنانفلا تضم لامعألا نم ةعومجم كانه تناكف , ةعئار ةيئانب ةلاح

بولسألا اذهب

 دوجو ببسب ددعتم يئانب ىحنم ذخأيو ديقعت رثكأ راسم وه .. يناثلا راسملا

 ينفلا لمعلا ىلعأ نم دتمت يتلا طوطخلا نم ةبعشتم ةعومجمو لكش نم رثكأ

 لكشت ءاضيبلا طوطخلا نأ دجنو , سكعلاب وأ راسيلا ىلا نيميلا نمو هلفسأ ىلا

 يطعت ةينيوكت ةلاح لكشت ثيح لامعألا نم راسملا اذه يف مهم زكترمو ساسأ

 تانوكملاو لاكشألا سيسأت معد يف مهاستو لمعلا هب يضميس يذلا طمنلا

 ددعتب رمحألا نوللا دوجو لكشي امنيب , ةرياغم ناولأب اهمسر دارملا ىرخألا

 بلغأ يف , ناسنألا دسجل ةيلخادلا ءاضعألاو تادحولا ءانب ةلاح ةينوللا هتاجردت

 نوكت داكت. رفصألا, قرزألا ,رمحألا ,ضيبألا ةيلاتلا ناولألا دوجو ىرن تاحوللا



 نوكت داكت. رفصألا, قرزألا ,رمحألا ,ضيبألا ةيلاتلا ناولألا دوجو ىرن تاحوللا

 دسجل اهتاسارد يف اصوصخ ةنانفلا ةبرجت يف ةدئاسلا يه ناولألا هذه

 ةنانفلاف تاشارفلا ضعبو رويطلاو تاناويحلا ضعبل اهتاسارد مث نمو ناسنألا

 هذهل روصلا ذخأو ةيريبكتلا تاسدعلا ضعب مادختسأ قيرط نع ةساردلاب موقت

مسرلاب  عورشلا يف يضمت كلذ دعب ايملعو ايفرعم اهب ةطاحألا مث نمو داسجألا

 رويطلا وأ ناسنألا دسج تانيوكت مسر يف اهتبرجت يف رخآ راسم كانهو

 دسجلا ءازجأ نأكو عساو ءاضف نمض ءازجألا هذه  مسرت نأ وهو تاناويحلاو

 ذختت امنيب , اهكلف يف ريست بكاوك اهنأكو ايالخلا ىرن امك ءاضف يف حبست

 دوجو عم بلاغلا يف ةيدايح ناولأب ةنولم نوكت ةينول تاحاسم  ءازجألا هذه فلخ

 تاحاسملا هذه دوجو ,ءازجألا هذه جمدي يذلا جيسن لكشت يتلا ءاضيبلا طوطخلا

 يف زيكرتلل رثكأ يقلتملا بحسي ءاضيبلا طوطخلا عم ةيدايح ناولأب ةنولملا

ناسنألل ةيلخادلا تانيوكتلاو ءازجألا

 ضعب نم ةصلختسم ةيعيبط ناولأ مدختست اهلامعأ بلغأ يف اكينوم ةنانفلا

 رمحألا نوللا وأ , ضيبلا رافص حم نم ذوخأملا رفصألا نوللا لثم ةعيبطلا رصانع

 يف ليتسابلا ناولأ ةنانفلا مدختست كلذكو ,ىرخأ ةيعيبط ةدام نم ذوخأملا

اهلامعأ لكشت يتلا طوطخلا تاراسم ديدحتو طيطخت

 يذلا هاجتألا اذه وه زيترام اسيأ اكينوم ةيكيرمألا ةنانفلا ةبرجت يف ريثملا نا

 ءيلم نوكلا نوكي ثيح دسجلا دودح جراخ ثحبلا يأ جراخلا نم هب تضم

 ةيهام يف زيكرتلاو ثحبلا ىلا اهتدوعو ,رصانعلاب ةددعتملا تادوجوملاو تانوكملاب

 تاقولخملا هذه ليصافت ةسارد يف زكرت اهلعج امم , تاقولخملا يقابو ناسنألا



 تاقولخملا هذه ليصافت ةسارد يف زكرت اهلعج امم , تاقولخملا يقابو ناسنألا

 هذه تدجو امنيأ ليصافتلا قشعت يهف ,لبق نم اهفلأن مل تايلامج ىلا انليحتل

تاناويحلاو رويطلا , تابنلا , ناسنألا دسج يف ليصافتلا

 تادوجوم نع ثحبلا ىلا نينانفلا نم ريثكلا راظنأ هيف تهجتأ يذلا تقولا يفف

 يلامج دعُب نم لمحي امو دسجلا كلذ لمأتت يه تفقو , يجراخلا نوكلا رصانعو

ةزيمملا اهتبرجت لالخ نم ةعئار لامعأ انل مدقتل , ةلئاه ةيحور ةقاطو

   يطساولا ناملس

ةدحتملا تايالولا – انوزيرأ ةيالو


