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 ةمصاعلا يف سيمخلا موي 	لامعأ "ةثالث سيراب" رمتؤم حتتفي .مكتاقوأ تباط

 .نانبلل ةيداصتقالا ةدعاسملل اسركم عامتجالا اذ	 نوكيسو ،ةيسنرفلا

 سيئرلا لضفت ثيح ،ةيسنرفلا ةيرو	مجلا ةسائر رقم 	يزيليالا رصق يف ان	 نحن

 نيتعبات نيتانق ةلئسأو  France 24 ةلئسأ ىلع درلاو انلابقتساب كاريش كاج

 ا	لثمي يتلا LBCو ديعسلا ىنم ا	لثمت يتلا Future TV ،ينانبللا نويزفلتلل

 .مناغ ليسرام

 

 امك .رمتؤمل>;: 9'781 )4/56 0123/.ن آ,+*ًا )'&ا ا .انلابقتسا ىلع سيئرلا يديس اركش : لاؤس

 نأ ول ىتح ،نانبلل ةدعاسملا ميدقتل تادامتعا ريفوتب طقف قلعتي ال رمألا نأب انم	ف

 ءالدإلاب ،عوضوملا بلص يف لخدن نأ لبق متبغر ببسلا اذ	ل .ةلئا	 دلبلا تاجايتحا

 .	داقعنا ةمءالمو رمتؤملا اذ	 ةيم	أ لوح تاظحالملا ضعبب

 

 ريبك ءاطع 	ل ناك يذلا يريرحلا قيفر نم ةردابمب ناك "دحاو سيراب" رمتؤم :سيئرلا

 .لمأو نماضت رمتؤم ءيش لك لبق و	 اذ	 "ةثالث سيراب" رمتؤم .رقتسم نانبللو ،نانبلل

 ىلتقلا ،اــياحضلاب ركفأ لاحلا ةعيبطب انأو ،نانبل يف ةديدج ابرح ارخؤم انشع دقل

 لكب ركفأ ،م	لمعو ،م	تويب اورسخ نيذلا كئلوأ ،ءابحأ اودقف نيذلا كئلوأو ىحرجلاو

 دادعأب نورجا	ي وأ نور	اظتي نيذلاو لمعلا ام نوفرعي ال اوحبصأ نيذلا بابشلا ءالؤ	

 يلود نماضت د	ج ررب ام اذ	و 	ب ركفأ ام اذ	 .نانبلل ةبسنلاب ادج ريطخ رمأ اذ	و .ةديازتم

 ميدقتل ةءافك تايصخشلا رثكأ سيمخلا موي عمجنس .ييأر بسح ليثم 	ل قبسي مل

 .G3H أن F/.ن 1DE3*ًا 7ًBC75، وA أ@< 9? ذ>< .نانبلل نماضتلاو معدلا

 

 ايلاح ةدئاسلا ءاوجألل ارظن ."ةثالث سيراب" رمتؤم سيئرلا يديس نوسأرتتس : لاؤس

 ؟رمتؤملا اذ	ل ةبسنلاب مكتاعلطت ي	 ام ،ةرتوتم ي	و ،ةينانبللا ةحاسلا ىلع

 

 يف يلام عضو نم يناعي نانبل .نماضتلاب لثمتت مكل تلق امك يتاعلطت : سيئرلا

 .ةينطولا ةورثلا نم ةئاملا يف 185 لثمي نيد نانبل يف مويلا مكيدل .ةروطخلا ةياغ

 عمتجملا نم بلطن نحنف يلاتلابو .ةيلاملا ةدعاسملاو معدلا ىلا ةجاحلا سمأب نانبل

 .ةيلاملا تاقاقحتسالا ليجأت وأ تاب	 لكش يف تناك ءاوس ةدعاسملا 	ذ	 ميدقت يلودلا

 ان	 مكحأ ال انأو ،ي	يدبلا نم .يرورض ءيش اذ	و ،تايناكمإلا 	ذ	 لك نيب ام عمجن نأ اننكمي

 قلخل صرفلا نوز	تني نيذلا كئلوأ فرصت نأ ،ةينانبللا نوؤشلا يف لخدتأ الو

 عيجشت 	نأش نم سيل ،رمتؤملا 	يف دقعني يذلا 	تاذ تقولا يف ،ةيعامتجا تابوعص

 لاحلا ةعيبطبو .ءاقبلل تايناكمإ نانبل ءاطعإو ةدعاسملا دي ميدقت نوديري نيذلا كئلوا

 ؟فاطملا ةيا	ن يف نمثلا عفدي نم نكل .نييسايسلا ضعب ءاضرإ كلذل نكمي
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 تار	اظتلا مامأ طابحإب نورعشي نيذلا م	و نمثلا نوعفدي نيذلا م	 م	تمرب نوينانبللا

 .عراشلا ريغ ىرخأ نكامأ يف ةيسايسلا لكاشملا ةجلاعم نكمي .ا	د	اشن يتلا

 

 	يف يناعت تقو يف "ةثالث سيراب" رمتؤم يف نانبل كراشي ،سيئرلا ديسلا : لاؤس

 نادلبلا نم عقوتن نأ اننكمي يسايس رارقتسا نود 	نأ نودقتعت ل	 .قاقش نم ةموكحلا

 سيراب" رمتؤم نأب نودقتعت الأ ؟ةيلاملا ةيحانلا نم ةما	 تامازتلا رمتؤملا يف ةكراشملا

 ؟رو	ش ةعضبل ةمزألا ليجأت يأ ، نينثاو دحاو سيراب رمتؤم رثأ سفن 	ل نوكيس  "ةثالث

 

 نأب لوقن نأ انيلعو .ةيباجيا رثكأ اراثH يناثلاو لوألا سيراب يرمتؤمل ناك : سيئرلا

 .كلذ يف اريثك تم	سأ ةرو	شملا ةينطولا 	تزيرغ و ةيوقلا يريرح قيفر ةيصخش

 عضخي يلودلا عمتجملا نأ ريغ ،نانبل ةدعاسمل اريثك عجشتن الأ لمتحملا نم 	نأ حيحص

 ملو تاباختنالا 	ذ	 ترج .ةعورشم تاباختنا نع تقثبنا ةينانبللا ةموكحلا .نيناوقل

 مل اذأ .ةيعرش نذإ ي	 ةموكحلا 	ذ	 .تاباختنالا 	ذ	 نع ةموكحلا تقثبنا .ا	ب كيكشتلا متي

 ؟عيمجلا بجعت ةيسنرفلا ةموكحلا نأب نودقتعت ل	 .يعيبط ءيش اذ	ف عيمجلا بجعت

 	ل عيمجلا نكل .عيمجلل قورت ةيطارقميد ةلود ةيأ يف ةموكح نم كان	 تسيل .ال ديكأتلاب

 ةموكحلا نم دب ال 	نأب فارتعالل ةمزاللا ةريصبلاو ةيطارقميدلل م	فت نم يفكي ام

 ةقثبنم ةيطارقميد ةموكحك ةينانبللا ةموكحلاب فرتعي يلودلا عمتجملا .ةيطارقميدلا

 ، كلذ سكع ىرخأ تاباختنا 	يف ررقت يذلا مويلا يفو .ا	رودب ةيطارقميد تاباختنا نع

 نود نيينانبللا لك ىلع صيرح انأف .لخدتلا ديرأ ال ،رركأ نكل .ىرخأ ةموكح بختنتس

 وأ م	لصأ ناك ام	م نيينانبللا لك ىلع صيرح انأ .رخالا ضعبلا ىلع م	ضعب ليضفت

 يأ ، ةيطارقميدلل ةماعلا دعاوقلا مارتحاب م	حصنأ يننكل ،نيينانبللا لك مرتحأ .م	ؤامتنا

 م	يلإ رظني نل الإو .كلذ رمألا ىضتقا ول ةموكحلا رييغتل ةيداع تاباختنا راظتنا

 نيذلا نوسئابلا نوينانبللا  ؟كلذ لك جئاتن نمث عفديس نمو .ةيدجب يلودلا عمتجملا

 .م	ل ا	ميدقت اننكمي يتلا ةدعاسملاب اوظحي نل

 

 راطإلا اضيأ ركذن نانبل ركذن امدنع نكل .نانبل يف ةيلخادلا ةمزألا ىلإ مترشأ : لاؤس

 دوجوو ،ايروس رود يف الثم ريكفتلا نود ةمزألا 	ذ	 لحن نأ اننكمي فيك .يميلقإلا

 نع ثدحتن نأ اننكمي ال ؟ةيركسعلا ةيلمعلا لالخ فيصلا اذ	 يف كلذ اند	اش امك ليئارسا

 .ةرواجملا نادلبلاو دودحلا ىلع ةدوجوملا نادلبلا نع ثيدحلا نود طقف نانبل

 

 نأ يلودلا عمتجملا ىلعو ،اعيمج انيلع يغبني 	نأ حيحص .ديكأتلاب ،معن : سيئرلا

 ريدي 	عدي ،	نأشو نانبل عدي نأب نانبلب طيحي نم ةبلاطم ،تاعلطتلا 	ذ	 	ل نوكت

 بجي امكو 	يلع و	 امك نانبل عدنل .رحو لقتسم ،يطارقميد دلبك يعيبط لكشب 	نوؤش
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 ،ةلوبقم تسيل ا	ناب فرتعن نأ يغبني يتلا لخدتلا لاكشأ لك كان	 نأ حيحص .نوكي نأ

 .ملاعلل ةيطارقميدلا ةرادإلا مساب

 

 ؟تالخدتلا 	ذ	 نم دحي نأ تاذلاب رمتؤملا اذ	ل نكمي ل	 : لاؤس

 

 نم .ةيرورضلاو ةيروفلا ةمزاللا ةدعاسملا مدقي نأ رمتؤملا اذ	ل نكمي ،الوأ :سيئرلا

 : تاقفنلا ضعب ددست نأ ا	يلعو .لاوما ةينانبللا ةموكحلل دعي مل ،ةيلمعلا ةيحانلا

 عفد يغبني يذلاو نانبل بونج يف ظحلا نسحل مويلا رشتنا يذلا ينانبللا شيجلا

 .	نامض يغبني يذلا نانبل رييست كان	 ؛ا	ؤارش بجي يتلا ةحلسألا كان	 ؛	دونج تاشاعم

 عالطضالا لئاسوب ةينانبللا ةينازيملا ديوزت ىلإ الوأ ىعسي رمتؤملا اذ	ف يلاتلاب

 .م	لصأ ناك ام	م نيينانبللا لك مدخي اذ	و .ا	تايلوؤسمب

 

 .ةلبقملا سمخلا تاونسلا يف ةريبك نويدلا 	ذ	 نوكتس .نويد 	يلع نانبل ،ايناث

 ةمالس ديسلا .رومألا لي	ستل ،رخHلا ضعبلا ءاغلاو ا	ضعب ليجأتب 	تدعاسم اننكمي

 فرط نم 	تءافكب فرتعمو يملاعلا مارتحالاب ىظحي لجر و	 نانبل فرصم ظفاحم

 عمتجملا ةكراشمو ةيلاملا نانبل ةرادأ نأشب تاحارتقالا نم ددع 	يدل ،يلودلا عمتجملا

 .ةماعلا نانبل دو	ج يف ينانبللا يلاملا

 

 لخدتت الأ و ام ائيش ةلوقعم نانبل طيحت يتلا لودلا نوكت نأ يغبني ،كلذ ىلع ةوالع

 ةبسنلاب .نانبل نوؤش يف ادبأ لخدتت الأب بلاطن .ايروس ىلإ مترشأ .ماظتناب

 ربتعن نأ اننكمي ال قايسلا سفن يف .اعبش عرازم ةلكشم لح ةرورض كان	 ليئارسإل

 مارتحا نم دب ال .يعيبط ءيش ةينانبللا يضارألا قوف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاكا	تنالا

 ةجاحب اضيأ 	نكل .رارضالا حالصال لاوما ىلإ ةجاحب ،تايناكما ىلإ ةجاحب نانبل .نانبل

 .	نوؤش يف لخدتن الأو 	مرتحن نأ ىلإ

 

 يريرحلا ديسلا لايتغا يف يلودلا قيقحتلا نأب نودقتعت ل	 ، سيئرلا ديسلا : لاؤس

 ةنجللا عم اسنرف تنواعت ل	 ؟جئاتن ىلإ يدؤيس ستريمارب يضاقلا 	دوقي يذلا

 ؟ةيلودلا

 

 .ةنيعم ةفاحص ا	تلقن يتلا تاحيرصتلا ضعب ىلإ نوريشت متنأ : سيئرلا

 عم ،نادلبلا لج رارغ ىلع ،ظفحت يأ نودو ايلك نواعتت اسنرف ،مكنئمطأ ،ديكأتلاب

 دقتعأ .ةءافكلا وذ مرتحملا لجرلا اذ	 ،ستريمارب يضاقلا ا	دوقي يتلا ةيلودلا ةنجللا

 لايتغالا اذ	 يفرتقم ىلا فرعتلاب حمستس ةسوملم جئاتن ىلإ لصتس ةنجللا 	ذ	 نأب
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 تقحل يتلا 15 وأ 14 تالايتغالا اذكو يريرحلا قيفر فد	تسا يذلا ،اقح عشبلا ،عشبلا

  .ةدش لكب ا	تنادإ الإ انعسي ال لئاسو ،ةيشحو لئاسو ىلإ تأجل يتلاو ةميرجلا 	ذ	

 

 	ذ	 نع نيلوؤسملا ةبقاعمب حمستس ا	نأل الوأ .نيببسل م	م ةيلود ةمكحم دوجو نا

 رثكأ نيرذح اونوكي نأ ىلع صاخشألا ثحتس ا	نأل ايناث .ناميالا لقأ اذ	و ،تالايتغالا

 لعجي نأ امبر 	نأش نم ةدحتملا ممألا ةياعر تحت ةيلود ةمكحم دوجو .لبقتسملا يف

 ...رثكأ نيرذح نيلمتحملا نيمرجملا

 

 ىلإ أجلي نأ  يلودلا عمتجملا ىلع 	نأب سيئرلا يديس نودقتعت ل	 ةلاحلا 	ذ	 يف :لاؤس

 ؟ةمكحملا 	ذ	 ليكشتل عباسلا لصفلا

 

 .ةدحتملا ممألل نمألا سلجمو ةينانبللا ةموكحلا نيب ام 	مسح يغبني دقعم رمأ اذ	 : سيئرلا

 برقأ يف لمعلاب ا	ل حمسي عضو يف ةيلودلا ةمكحملا 	ذ	 حبصت  نأ و	 م	ألا يل ةبسنلاب

 ةمكحملا ىلع 	جئاتن ضرع نم ستريمارب يضاقلا نكمتي ناو ،لصحيس ام اذ	و ،نكمم تقو

 ةموكحلا نيب تاضوافم ةلاسم ىوس ي	 امف تاءارجالا اما .لصحيس ام اذ	 نأ دقتعأو .ةيلودلا

 .نمألا سلجم و ةينانبللا

 

 FINUL ةدحتملا ممألا تاوق فوفص يف .1701 رارقلا دامتعا مت ،سيئرلا ديسلا : لاؤس

؟ ه7/3P( Gن ه&	 ا>;.ات أن KLMND 1701 رارقلا قيبطت نوميقت فيك .نويسنرف دونج كان	

 Q<ة ا:R7;<ا Sآ*T GL02( S;LU21<73ت ا.LU1<ا :U( SV7W ،7ً9:ه XYZD 7ت، دون أن;+LB2<اث وا:T[< 1'21'7، 5\*ا(

 ؟نانبل

 

 شيجلل حمس وج يف كلذ لصح الوأ .اريبك امدقت ةدحتملا ممألا تاوق تلكش :سيئرلا

 اننكمي ال .ةليوط ةرتف ذنم ىلوالا ةرملل كلذو.نانبل بونج يف رشتني نأب ينانبللا

 يف دلب كان	 سيل .	يضارأ لك ىلع ةدايسلا كلمي ال القتسمو ارح ادلب روصتن نأ

 	يضارأ لك ىلع ةدايسلا كلمي ال يذلا دلبلا .	يضارأ لك ىلع ةدايسلا كلمي ال ملاعلا

 لحب انحمس اذك	 .يريرحلا قيفر ديسلل ةيسيئرلا راكفألا نيب نم 	ذ	 تناك .ادلب سيل

 يف دوجوملا ينانبللا شيجلا ءاكذو ةعاجشو ةيعونب ديشأ نأ دوأو ،ىلوألا ةلكشملا 	ذ	

 	نأ ريغ ،ةدودحم تايناكمإ ا	ل ةينانبللا ةموكحلا نوكل ارظن ةدودحم تايناكمإ 	ل يذلا ناديملا

 .ديجلا شيجلا و	 ،ةديج ةقيرطب فرصت

 

 متظحال .ةززعم نHلا ي	 ا	و ام اعون ةفيعض تناك دقلف .ةدحتملا ممألا تاوق انززع ،ايناث

 تابابدلا ا	يف امب ،ةما	 تاناكمإ اولسرأ ةصاخ ةفصب نويسنرفلاو .تاناكمإ انيدل نأب

 ةبسنلاب اقلق تسل .ةلماكلا ا	تم	مب عالطضالا نم تاوقلا 	ذ	 نكمتت نأ انلمأ .ةليقثلا
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 باحسنا كلذ ىلع ليلدلاو .نانبل حلاصل ةما	 ةوطخ انققح اننأ دقتعأو ليفينويلا تاوقل

   .ةيليئارسإلا شويجلا

 

 

 مأ انئش ،كان	 .نانبل يف ةدوجوملا ةيسايسلا ىوقلا ىلإ ة	رب ذنم مترشأ دقل  - لاؤس

و^: اWE3 ];LM5*ًا 7Y3درة S+05*9 أ7RP( ?N;D 7'YT7V 425دة  .ناريإ 	معدت يذلا 	للا بزح ،انيبأ

 نوربتعت اذامل :يلاتلا و	 يلاؤس .ا7ZDل )7>8\7م اFc*اa3 a/ّ12L< ?5 ا>QLR *+`62 ا>._78Y< ?9 Kنلا

 ؟ رشاعت نأب ةريدج تحبصأ ناريإ نأ نيح يف رشاعت نأب ةريدج ريغ ةيروس

 

أآa ا2T*ا7ً3 آY+*ًا  .اوّد أّوAً أن أو_X )6ن e.رSF >+0[ 9? 5\*ي F:C *+d*ة )6ن 7UD@*  - سيئرلا

)821LّR :;< ،G(7;1<7?  .ديدشلا يباجعإب ىظحيو ةقيرع ةراضح ثيرو و	و ،يروسلا بعشلل

 نم ةيلقأ نولثمي م	و ،نييلاحلا نييروسلا ةداقلاب ءرملا قثي نأ بعصلا نم 	نأ ةبرجتلا

 نم دو>&ا 5P9? أ25\*، آ? D/.ن >? hR^7ت e K3.رSF، أن أآ.ن وا`;a3 7ً371D 7ً أe g5+4ّ2 ا7fDذ R: .نييروسلا

 مل .TA\[ أن اkورو)++a ا>&7T aFو>.ا ا>ZB.ل QLR ا>j2ا73ت e a3.ر7R SFدوا )a+8T ?iّf .تامازتلالا

  .ءيش ىلع اولصحي ملو ءيش ثدحي

 

7ً371D SiL2f3 ان*Fا.  lBZ<1.ن  –أوّد أن أ^.ل >/4 إ5? ^*أت 9? اLUD 71آ Aًj83 7ً3h0[ آ+< lBZ<ا a/<-   أن

 ريغ رمأ و	و .وه&ا أA *3 أ7eس >a3 g ا>SBّZ .ناريإ عم ةيسايسلا ا	تالاصتا ي>i*705 5.اS2+ّY3 7F ف

 بيصخت ةلأسم لاحلا ةعيبطب ي	 ناريإ عم ةيساسألا ةلكشملا :طيسب ببسل حيحص

إ7T 7'n<7UD SL/m3 7'5>+7ً  .وه&	 ا>a/1F A SL/m1 أن K3 705*9 7'LّBD إF*ان .يوونلا فلملا يأ ،موينارويلا

و>+S ا>a3 Si<ّE1 ا>:ول اkورو)+S ا>,hث، 9*705 وأ>571+7 وإ2L/5*ا S'C a3، وS'C a3 أW*ى a3 دلا ةرسألا

 ال اسنرف نأ حضاولا نم .إL( S2e ?<72<7( 7'5:ان 7ًU3 o^78D .نييكيرمألاو نيينيصلاو سورلا

 .ةلأسملا 	ذ	 يف ةدح ىلع درفنت نأ يونت

 

  ؟ نانبل ةدعاسمل ىتح  - لاؤس

 

 قافتالاب كلذ نوكي نأ نود ناريإ عم ةيوونلا ةلأسملاب شقانن نأ دراولا ريغ نم  - سيئرلا

ه78ك 78Y< S<603ن وه? B3 S<603ّ:دة D.>+'7  .نيرخHلا ةسمخلا انئاكرش عم ماتلا لخادتلاو لماكلا

7ًV7W 7ً37121.ن اهLUD 71عم سيل امنإ ،ناريإ عم تاثحابم قباسلا يف انل تناك .9*705 آ 

و>'&ا ا>P9 ،qY0ن آhW a3 G( ،a++e7+e.  g<.;D 73 Gّل أ78Dj'C وه&ا أU+Yp *3ّ? وm3*وعلا نيلوؤسملا

SBّZ<ا a3 7ً371D 7ًF7رR r+< g8/< 7ًB+BV r+< S97BZ<ان أن  .ا*Fإ :F*D ]57آ .< g5ر75 أ.ّZD 71(ّر qY0<و>'&ا ا

ا>S<7B اC*اء ا7ZDل hW a3ل  D;.ل @+78Y< aR 7ًsن، و>78Y< SBLZ1ن، و>L':وء 78Y< ?9ن، 78UM2eA 9? ه&	

و)d.  ?<72<7+* أن ه&ا ا7ZDAل >Q2T 4ّ2F 4 اuن kن B2D 4< gLYeّ:د )U: .أK3 ،78Dj'C إhRم @*آSU+YM( 7ً8t7 ا>7Bل

*WH أّي @?ء r+<78ن وY< ى.e 4ّ'D A S;LّU3 S<603 7'5إ ،S\BL<ا 	ه& Q2Tو. 
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 ىلعو .أن ا7iDق ا>A lt7M زال أ78Y< ?9 SF.02L< 7ًe7eن 7p>71 إB25 785ّ:ث 78Y< aRن، ه2UD G;:ون  - لاؤس

 ؟ نيطوتلاو ميسقتلا رطخب مكيأر و	 ام ،فئاطلا لاطت يتلا تاداقتنالا نم مغرلا

 

 قيفر ن	ذ يف تدلو فئاطلا ةركف نأ نوفرعت .>;: @ّ/G ا>S1+\R S\B< lt7M – سيئرلا

 يتلاو 	دوارت تناك يتلا ةركف7Cءm+< 7ً3.F ?5*ح >? ال .كلذ ىلع د	اش ينإو .يريرحلا

 لودلاو ،لاحلا ةعيبطب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةقفاومب فئاطلا يف كلذ دعب تسكعنا

و)8\*ي a+ّU2F ا2T*ام  .أ2R;: أ5'7 آ7Y3 ]57درة S;9.3 وأن ا7iDق ا>R QLR vّ8F lt7M:د a3 ا3k.ر .ةيبرعلا

 .قافتالا اذ	

 

أLF.ل ا>;7دم 78Y< ?9ن وهG /ربمتبس يف ةيسائر تاباختنا يرجتس 	نأ نودقتعت ل	 – لاؤس

 a+ّU2F أن F/.ن ا>*r+t ا>;7دم رSF.0D r+t ؟

 

72f+eر >78Yن 9? إ7pر ^A.  g5.57 أGWّ:D 9? ا>Emون ا>:اS+LW ا>S+578YL : ةقلطم  ةدعاق يدنع – سيئرلا

a/13 r+tر GN9ن أ./F أن G3H71ن و<*Y<ا gYf28F 7ً0+t2.ري رe:<ا. 

 

 ...راذH 14 نم سيئر – لاؤس

 

رF r+t/.ن أGَN9 رa/13 r+t، رG,1F r+t أS+YLd  .عوضوملا اذ	 ىلع مكحأ نأ يل دوعي ال – سيئرلا

 .لاحلا ةعيبطب

 

 ؟ سيئرلا اذ	 ايازم – لاؤس

 

 ليبسلا نإ ،ةقيقحلا يف .إذا @42s أن أرّآj+3 QLR jة واT:ة، G3H أن F/.ن 9*ا5/.5.9+7ً – سيئرلا

 ا	يلع تينب يتلا تاقافتالاو 	تاسسؤم مارتحا يف نمكي نانبل ةمزأ نم جورخلل ديحولا

7Y3 K+1Cدرات ا>*V ?MUD y9.رة 78Y< aR Ss+ّeن، وS1FjR xYBD اek*ة ا>:و>+S 9?  .تاسسؤملا كلت

 نأ داكأو ،ةملك لوقأ نأ يل ناك ولو .و9? ا>K9:F SF7'8 ا>578YL+.ن ا>701آ+a1` a آGّ ذ>< .نانبل ةدعاسم

آ78YL< qّT S1Lن، >:k hًU9 gD.Rن F/.ن hً^7R وأن l5620F ا>B.ار F:C a3: وأن o^782F ا>K+1n وأن 42F  ا	يمسأ

 Q8d A ?2<ة ا:R701<ا QMUDُ أن QLR G1UF وأن S+<ة ا>:و*e[< ة:+ّC رة.V ?MUF وأن SFور*N<7ت اF.02<7د اnFإ

وإK+1n< 715 ا>G/m( a++578YL  ،طقف ةيسايسلا بازحألل سيلو ،بسحو نانبل ةموكحل سيل ،ا	نع

GY^ a3 ?U+Yp اek*ة ا>:و>+S ا>D ?2.اQLR 7ً371D {9 9/*ة X83 ه&	 ا>R701:ة >/1fD :^ 7'8: ه21ّ'7 )*ؤSF اTk:اث 

  .	يف يرجت يذلا لكشلاب
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 ةوعد نع ةيلودلا ةرسألا فكت مل .ا>0ّ+: ا>*G;288e ،r+t إ>Q ا>lL1 ا>M0Li+8? – لاؤس

)U: وV.ل 71Tس إ>Q ا>Th5 ،SML0| أن @7ًYU  .ةيطارقميد ةيلمعب عالطضالا ىلإ نيينيطسلفلا

q^7UFُ gL37/(. ريياعملا لالتخا ةسايس قيبطت يف رارمتسالا نكمي ىتم ىلإ 	ذ	يذغت الأ ؟  

 ؟ تاراضحلا مادص ةيا	نلا يف ةسايسلا 	ذ	

 

ن ا>&aF آ57.ا مض نم نكأ مل .نيطسلف يف تاباختنا ملاعلا يف نوريثكلا دارأ – سيئرلا

7ًT7B<آ,* إk3* اkا g5ون أ*Y2UF. 5? ه&ا ا>*أي*p7mF ا>;.ل إن ا>0ّ+: أ). 73زن آ7ن a3 ?< :ّ( Aو.  A g5أ G+^ 715إ

ا)2:اًء a3 ا>S\BL ا>nD ?2*ي 9+'7 ا7f25A)7ت، qnF ا2T*ام a3 :ّ(.  }t725 ا7f25)7ت، kن ا>:1F;*اiD S+p*ض ذ><

 نع ةقثبنملا ةديدجلا ةطلسلا ىلع نأ عورشملا نمو يعيبطلا ):F'ّ? أa3 g5 .تاباختنالا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تناك يتلا تامازتلالا يأ ،يضاملا مرتحت نأ تاباختنالا

 فلتخمو ليئارسإب فارتعالا صاخ عونب ان	 دصقأو .ةيلودلا ةرسألا ءازإ ا	تذختا دق

وQLR ه&ا ا7ekس، a3  .ةينعملا ىرخألا فارطألاو ريرحتلا ةمظنم نيب ةذختملا تامازتلالا

ا>U+YM? وا>m1*وع أن 5;ّ:م ا>U.ن ا>N*وري >a++8+M0YiL، إذ K9:F a3 ه78 أa1` 7ًNF اk_*ار ؟  ا>M0Li+8+.ن 

 مكركذأ .نيينيطسلفلل 	تدعاسم يبوروألا داحتالا فقوي ال يكل تلضان انا .نيكاسملا

 امم رثكأ يأ ،وروي نويلم 650 نيينيطسلفلل يبوروألا داحتالا لسرأ ،2006 يف 	نأ

و^: e*رت آ,+*ًا >L;*ار ا>&ي اgD&fD اe*اWE3 G+t*ًا 9? ا9c*اج aR ا3k.ال ا>2? آ57[  .2005 يف 	لسرأ

وإa1< g5 اj<cا4F:;D ?3 ا>R701:ة  .نيينيطسلفلل ةقحتسملا ةيكرمجلا موسرلا نم ةزجتحم

،7ًNFأ S<7B<ا 	9? ه& Aّوإ a++8+M0LiL< SFور*N<ةيعامتجالاو ةيناسنإلا جئاتنلا نوكتس ا 

 .ةيثراك ةيسايسلاو

 

 QLR S2^E3 رة.Z( rF9? )7ر K12n2e ?2<ا S+R7(*<ا S8nL<ا *YR GّB<1ّ* اF ؟ GّB<7>?، 73 ه. اB<ا K_.<9? ا

أ^2*ح أن 1DE3 4\ّ8Fُ* دو>? >+k rن 5;.ل >'&	 اpk*اف وLD<  .نطنشاو يف كلذ دعبو ،رمتؤملا شما	

و)/hم WH*، إذا ^*رت أن 4e*D  .ي أن a1N5 ?/< G( ،G1UD >'7 أن 2e 73;ّ*ر	 e.ف hًU9 &iّ8Fغبني اذام

ا>B:ود 9? 7/3ن 73 وإذا ^*رت أن R &f2D:دًا a3 اCc*اءات، i9? ه&	 ا>F ،S<7B/.ن d*ض ا>1DE1* ا>:و>? أن 

&iّ8D ف.e ة&f21<اءات ا*Ccأن ا >LDاف و*pkا 	&'< a1NF. SL/m1<ا qّ< نk ةدوقفم ةقثلا نأ يف نمكي 

qnF  .ةيفاك ريغ لاوحألا قلطم يف ي	 وأ ةدوقفم ةقثلا .نيينيطسلفلاو ليئارسا نيب

إ7Rدة ا>,;S وa3 أGC إ7Rدة ا>,;T69 S: ا>GY0 ه. أf2D 73:8R g5&ون ^*ارًا، aB89 اek*ة ا>:و>+f25 ،S& اCc*اءات 

ن ا>B:ود هKN809 ،78 أ9*ادًا ه4ّ2F ?/< 78 _71ن P9ذا ^ّ*ر4D أ .تارارقلا 	ذ	 مارتحا نامضب ةليفكلا

   .دودحلا

 

 قرشلا ءازإ ،مكتسايس يأ ،ا	سفن ةسايسلا ىنبتتس اسنرف نأ نودقتعت ل	 – لاؤس

 ؟ ةيسائرلا تاباختنالا دعب ،ةيروس يفو نيطسلف يفو نانبل يف ،طسوألا
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 -ل أ7ًNF 9*05?وقأو ينانبل -يسنرف ميدق ديلقت كان	 .كلذ ىنمتأو دقتعأ – سيئرلا

 ةكلمملا لاثم ذخHس .>;: ا2T*3[ 9*705 دا7ً1t ا>m*ق اkوxe وأg2YّT .يطسوأ قرش -يسنرفو يروس

R*9[ ا>8n*ال دF~.ل، G( A آNR ]8.ًا  .ةيرو	مجلل سيئر نم رثكأ تفرع .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 لوغيد لارنجلا تفرع.9? إT:ى gD73./T، و@7رآ[ T ?9/.73ت F:R:ة، 5k? ):أت ا>G1U ا>e7+0? )7آ*ًا

>4 25~ّ+*  .نارتيم ديسلا تفرعو ناتسيد راكسيج ديسلا تفرعو وديبموب ديسلا تفرعو

7ً3.F. S^ا:Z<2*ام واTAوا S;,<7( 7ً1t10[ داDّ4، و9*705، ا+\R :L( .وه ،SFد.U0<ا S+(*U<ا S/L11<ا a+( 7ت^hU<79. 

*3k2~ّ+* اF :^ أرى >71ذا Aلوقأ امو .و	نادلب عيمج ىلع يرسي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع  

وXّZF اhUL< SY08<7( *3k^7ت K3  .طسوألا قرشلا لمجم عم كلذ ىنمتأ ينإو .ىرخألا طسوألا قرشلا

7ًNFأ *Z3. لاو نيرحبلاو رطقو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا عموHنامع ةنطلسو تيوكلا عم ن. 

*+,/<7( S102ّ3 7ت^hR 7'( 78M(*D ان:L( 7'5ءاسؤرلا عم كلذك رمألا ناكو .ةقادصلاو ةقثلا نم إ 

 .وA أرى kي 2F :^ qYe~ّ+* ا3k* .نيلاتتملا

 

وSe7+e 9*705 ا>7fر7nD S+C	 78Y<ن وا>m*ق اkدQ5، )*أF/4، هQLR *ّ1202e G 73 ه? U( g+LR:  – لاؤس

 ؟ تاباختنالا

 

>8\7م P9ن ه&	 ا>Se7+0 ا>7fرLّU2F 71+9 S+C} آ8[ أ^.ل >2Lّ. أg5 أ7F آ7ن ا .أ2R;: ذ>< )/V Gّ:ق – سيئرلا

*+ّ~2D 4< ،7صW 78ن )8.عYL(7ً3.1 وR xeوkق ا*m<7(. *+ّ~2D a< 7'5أ G3H. 

 

 نويزفلت مساب مكركشن نأ انل ىقبي .ا>0ّ+: ا>*r+t، أ@*QLR 782L(7;3 ]9 ا25A'7ء – لاؤس

K(722e آa3 Gّ و مكلابقتسا ىلع ركشلا ليزج مكركشن ."يس يب لأ" ـلاو لبقتسملا

 .a3 *+,/( 78+20eE3 اAه712م ه&ا ا>a+L3H *1DE1 أن B2D;} ا83k+7ت ا>a3 7'8R 4D*YّR ?2 أ78Y< GCن

 .أ@/*آ4 آ,+*ًا s+n3 QLR/4 إ>Q ه78 .مكركشأ – سيئرلا

 

 


