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ا  ة،سيئرلا يتديس ركش

  . ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئرلامعأب مئاقلا انأ و ةجاوخلا ميرم يمسأ
،  ةعجارملاةشقانم نأشب  ةيلاحلاةسلج لاو تدقعةسلج رخآ نيب ام ةرتفلا يف  ترمتسا نيرحبلا ةكلممل ةلماشلا ةيرودلا

 ةينيرحبلا ةموكحلا تناك هسفن تقولايف و .دالبلا يف ناسنإلا قوقحل روهدتملا عضولا قيثوت يف ناسنإلا قوقح تامظنم
، تاكاهتنا باكترا يف ةرمتسم  ةينيرحبلا ةنجللا "نم اهل ةمدقملا تايصوتلا نم ديدعلا ذفنت مل  اهنأ امكقاطنلا ةعساو

  ."قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا
  

، ةطرفملا ةوقلا مدختست نمألا تاوق لازت ال ف  اذكو ،نايحألا ضعب يفةافو تالاح  نعرفسي امم ةيمويلا تاجاجتحالا عمقل
،  تامهادمو ،يفسعتلا لاقتعالاتايلمع رمتست   فورظيف نيلقتعملا نم ديدعلا زاجتحا و ،نيلقتعملا ةناهإو برضولزانملا

  .ءاوس دح ىلع ةيمسر ريغو ةيمسر بيذعتزكارم يف بيذعتلل مهعاضخإو  ،نوجسلا يفةيناسنإ ريغ 
  

ا ناسنإلا قوقح نع ن وعفادملاضرعت ثيح  ،نييضاملانيموي لا ىدم ىلعيندملا عمتجملا هاجت ةموكحلا فقوم  يلج رهظ
كلذ يف امب سلجملل ةرودلا هذه يف مهتكراشم ببسب ةفلتخم ةيماقتنا تاسراممىلإ نوينيرحبلا  ، بيهرتلاو ،لتقلاب ديدهتلا، 
 ،   .ةلودلل ةعباتلا مالعإلا لئاسولبق نم فنعلاو ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا ىلإ ةفاضإلاب شرحتلاو

  

 ، ىف  ةريبك ةروصبمهقحب ماقتنالا لئاسو مادختساو  ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا فادهتسا تايلمعت دعاصتدقل عقاولا يف
امك  .نيهم لكشب مهعم لماعتلامت يو ،ةجهنمم ةقيرطب ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ىلع ضبقلا متيثيح . ةريخألا ةنوآلا

ةيرح ىلإ دنتس ي اهمظعم تاماهتاءارج –نيجتحملاو نيعفادملا نجسل ةادأك يئاضقلا ماظنلا مادختسا يف ةموكحلا رمتست 
  .ةفصنملاو ةلداعلا تامكاحملا تانامض نم ىندألا دحلل رقتفت تامكاحم نمض  –ريبعتلا
  

ةرمتسم تاكاهتنا  عوقوراكنإ يف نيرحبلا ةموكح ترمتسا ، يضاملاويام  يف ةلماشلا ةيرودلا ةعجارملا ةسلجءانثأو 
ال هنأ تلاقوناسنإلا قوقحل ،  ١٤٠٠نم برقي ام مويلا كانه نأ نيح يف ،نييسايس نيلقتعم يأ  دجوي ،  مهنم  ٥٠لقتعم

 ١٨نس تحت  اذه ىنبت ىلع  نيرحبلا ةموكحعجش دق ةيلود  بقاوعو لاعفأ دودردوجو مدع نأ لوقلا عيطتسن و. اماع
  .فقوملا
  

 ةيسايسلا ةدارإلايف  فعضلااذه ةهجاوم يف  أدبتنأ ءاضعألا لودلاو ناسنإلا قوقح سلجم ىل إ بلطلا يف حلناننإ ف ،كلذل
  .نيرحبلا يفةرمتسملا تاكاهتنالاب  لصتياميف سلجملا لخاد ةفداه ةشقانم ءارجإ نامض قيرط نع 

  

ا  ،ةسيئرلا يتديس ركش


