
 

 

  .يًب ال شك فّٛ اٌ نهؾشة آصبس يبدٚخ ٔيؼُٕٚخ ػهٗ انفشد ٔ اظشاس يخزهفخ ػهٗ انًغزًغ 

ثبنعٛك ٔ انزؼبعخ فٓى ٔاعًٌٕ ٔ  إلؽغبعٓىؽٛش ًٚزهك انًٕاطٌُٕ انزػش ٔ ٚغزجذْى انخٕف 

ٔ انُغبء دو انغضل يٍ انغالػ ٔ يٍ  األطفبلدو  األثُبءٔ  اٜثبءؽبلذٌٔ ػهٗ يٍ اعزُضف دو 

انُفغٛخ كبنٓغزٛشٚب ٔ انغٌُٕ  ٔ اَفصبو  األيشاضفزصٛت انجؼط يُٓى  أسظٓىاد اثزض صشٔ

انشخصٛخ أيبو يب ٚؼبٌَٕ يٍ لجؼ انًؼبيهخ كزؼشٚخ انغغذ أٔ يب ٚغًؼٌٕ يٍ رزبنٙ صفشاد 

ؽٍٛ  يؾًٕد رًٕٛسفٙ لصص  أطبنغٔ يب شبْذد ثبنفؼم أشذ ٔلؼب ػهٗ َفغٙ يًب  اسزاإلَ

رؼٕ٘ فٛشًم انُبط رػش ٔ ٚزٕانٗ انٓشط ٔ  اإلَزاسصفبسح  اَطهمذ"  :ٔصف انؾشة لبئال 

كبثٕط يضػظ ٔ  انٗ اإلَغبٌعشاء كم ْزا رزؾٕل ؽٛبح .  "انًشط  ٔ ػبد انصٛبػ ٔ انؼٕٚم

ٔ رعم صمبفخ انزل ٔ انُمًخ ٔ انمهك   فٙ انؼٛش األيميظهًخ ٔ ٚفمذ رصجؼ َعشرّ نهؾٛهخ َظشح 

 انٗ ثبإلظبفخ انذيبءش انمزم ٔ بظػُذ سإٚخ يُصخ بٔ انخٕف ٔ االَطٕاء يشٓذا ٕٚيٛب ٔ خ

خ جؽٙ س رجهغ َغػهٗ رنك يٍ انشؼت انفهغطُٛٙ  أدلٔ انالئُزًبء ٔ نٛظ  ثبالَجزبدانشؼٕس 

 .يٍ ػذد انغكبٌ  % 07 انالعئٍٛ

نغؤ انًؾزم ؽٛش ... شزٛالفًٍ ُٚغٗ يزثؾخ صجشا ٔ  اإلَغبٌيبدٚخ ػهٗ  أخطبسكًب نهؾشة 

فكى يٍ صكهٗ ثكذ اثُٓب انشٓٛذ ؟ ٔ كى يٍ .  سظّأشؼت كٙ ٚزٕعغ فٙ ان اثبدح انٗانصَٕٓٛٙ 

صٕس  آَبانٕؽٛذ ؟  أثَّٛبؽذ صٔعٓب انفذائٙ انفمٛذ ؟ ٔ كى يٍ طفم اسرًٗ ػهٗ عضخ  أسيهخ

 انٗفُٛضل ؽُٛئز  اإلَغبٌ اَغبَٛخانؼصٕس انجذائٛخ فبنؾشة رمعٙ ػهٗ  انٗ رشعؼُبيئنًخ 

ثبنٕؽش يُضٔع انشؽًخ ٔ انشفمخ  أشجّٓبة ٚغٕد انؼبنى ثم يب يشرجخ انؾٕٛاٌ ٔ ٚغؼم لبٌَٕ انغ

 . اإلَغبٌ أخّٛ٘ ٚغؼذ ثزٓشٛى سأط انز

شكهذ انؾشة انؼبنًٛخ  اررنك أٌ انؾشة آصبس يذيشح ػهٗ انًغزٕٖ االعزًبػٙ ٔ  انٗأظف 

 اَذالع يضم اٌ. يهٌٕٛ َغًخ07يٍ  أكضشانمعبء ػهٗ  انٗ أددٔ لذ  اَغبَٛخانضبَٛخ كجش كبسصخ 

يب ؽصم فٙ ْٛشٔشًٛب  انْٗزِ انؾشٔة انٕؽشٛخ يغذدا لذ ٚٓذد انجششٚخ ثبنفُبء ٔ نزُظش 

لُجهخ رسٚخ كًب رزغجت انؾشة فٙ رششٚذ انؼذٚذ  انمبءعشاء  ظؾٛخ 007777ؽٛش لزم ؽٕانٙ 

يٍ انًذٍَٛٛ ؽٛش ششد ؽٕانٙ يهٌٕٛ العئ خالل ؽشة اسٚزشٚب انزٙ دايذ صالصٍٛ ػبيب 

 . األعبعٛخانغزائٛخ  انؾبعٛبدانًغبػخ ٔ رنك ثغجت ػذو رٕفش  اَزشبس انٗ ثبإلظبفخ

ػهٙ انٗ عبَت رنك فبٌ انؾشة ػبيم سئٛغٙ فٙ اَزشبس انفمش ٔ فٙ ْزا انغٛبق ٚمٕل اإليبو 

ثبإلظبفخ انٗ األيشاض ٔ األٔثئخ انؼذٚذح انزٙ لذ " . نٕ كبٌ انفمش سعال نمزهزّ"  أثٙ طبنت

. رُغش ػُٓب ٔ ثبنزبنٙ فبٌ انؾشة شش يؾط نًب نٓب يٍ آصبس عهجٛخ ػذٚذح ػهٗ يغزٕٚبد ػذح 

ٔكشا  انضٚبرٍٛانغزٔع ٔ عؼم غبثبد  أخعش فؤؽشقفجئظ عؾٛى انؾشة انز٘ أرٗ ػهٗ كم 

لذ كبَذ انطجٛؼخ لجم انؾشة َعشح ثذٚؼخ . خ نهذثبثبد انزٙ رُفش يٍ فْٕبرٓب دخبَب ٚهٕس انجٛئ

. ْٛٓبد . اػزجبس غصٍ انضٚزٌٕ شؼبسا نفهغطٍٛ  انٗ أدٖثٓغخ ٔ فخشا يًب  َبظشٚٓبرجؼش فٙ 

 انٗاَظش " . عُٓى   انٗاعزؾبنذ ْزِ انغُخ " نمذ ؽبل دٌٔ ثٓبء انطجٛؼخ شش ْزا انؼذٔاٌ ٔ



 

 

ٔ شٛذِ ػهٗ  اإلَغبٌديبس يب ثُبِ . ٚخ انًُشآد انؾعبس انْٗزا انذيبس انز٘ رغبٔص انطجٛؼخ 

شًٛب ٔ يب خهفزّ انؾشة يٍ خشاة فٙ ْٛشٔ ٔخٛش دنٛم ػهٗ رنك.  اإلَغبَٙايزذاد انزبسٚخ 

ٔ انؾمٛمخ ألٕل نك أٌ انؾشة ْٙ ػبنى انفٕظٗ ٔ  ... َبكبصاكٙ ٔ انؼشاق ٔ ٕٚغغالفٛب 

ػغجذ نهؾشة " ؽٍٛ لبل  انغٕٓس٘ االظطشاة ٔ انشػت ٔ انجغط يضهًب ػجش ػهٗ رنك

ؽٛش رزغجت فٙ ديبس اٜصبس انشبْذح ػهٗ "  ثهٓبء ٔ يُطمٓب ارا أغًعذ أٔ أثبَذ يُطك انٓزس

  .انزٙ نى ٚجمٗ يُٓب عٕٖ األْشايبد  ػغبئت انذَٛب انغجغػشالخ انؾعبساد يضم 

ُك خذػٛؼخ ػهٙ انًغزٕٖ االلزصبد٘ فال رظانؾصٛفخ آصبس انؾشة انف األنجبةٔ ال رخفٗ ػٍ 

فكى دٔنخ نٓب يخضٌٔ ػغكش٘ ظخى ٔ رُفك أيٕاال طبئهخ فٙ عجٛم رؼضٚضِ كم عُخ ْش بظانً

أنٛغذ يٍ الٕ٘ سٔعٛب اَظش انٗ ؽٍٛ أٌ أثُبءْب ٚؼٛشٌٕ انٕٓاٌ ٔ انفمش ٔ انًزنخ ٔ انغٕع صى 

انذٔل انؼغكشٚخ فٙ انؼبنى ؟ نكُٓب رؼٛش نألعف أصيبد اعزًبػٛخ ٔ الزصبدٚخ خبَمخ ؟ أنٛظ 

طؼى أفٕنّ انجشش لجم أٌ رطؼى أفٕاِ انجشش لجم أٌ رطؼى أفٕاِ انجُبدق ٔ انًذافغ ؟ أٔنٗ ثٓب أٌ ر

يٍ أظؼف انذٔل ػغكشٚب ثم ْٙ ال رًهك أصال عٛشب نكُٓب رؾبفظ  عٕٚغشا ٔفٙ انًمبثم فبٌ

ٔ انٛك . ػهٗ عٛبدرٓب ٔ انغًٛغ ٚغهٓب ألَٓب يٕطٍ األيبٌ ٔ انغالو ٔ سيض انزمذو ٔ انزؾعش 

رًضم انٕٛو لٕح الزصبدٚخ رزؾكى فٙ انؼبنى ال ثفعم عالؽٓب ثم ثفعم ثعبػزٓب  بٌانٛبثيضم آخش 

 .انًضدْشح ٔ ركُٕنٕعٛزٓب انًزطٕسح 

 

 


