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]1[برحلامئارجلىقرتنأنكمیةدعاصتملاتایشیلملاتاءادتعاـایبیل

2014 ,7 ربمتبس

سلبارطىلعةرطيسللةبراحتملا]2[ةيبيللاتايشيلملاتاوقنإمويلاشتووستيارنمويھتلاقـ )2014لوليأ/ربمتبس8،ناّمع(

تماق .برحلامئارجفاصمىلإقطانملاضعبيفىقرتةيندملاتاكلتمملاونييندملاىلعتاءادتعايفتطرخنادقاهطيحمو

.ىرخأقرطباھريمدتواهقرحو،تاكلتممبهنو،صاخشأفطخبتايشيلملا

،ةيلحاسلاةتارصمةنيدمنمتايشيلمهدوقتيذلا،ايبيلرجففلاحتنيبلاتقلانمعيباسأةسمخلالخمهلزانمنمناكسلافالآرف

نييندمىلعايبيلرجفتاوقاهتنشيتلاتاءادتعالانمةلسلسشتووستيارنمويھتقثودقو .ةيلبجلاناتنزلاةدلبتايشيلمنمفالتئاو

.2014بآ/سطسغأ24يف،يندملااھراطماهيفامب،سلبارطىلعةرطيسلاذنمةيندمتاكلتممو

نيبناجلانمةداقلاىلعنيعتي" :شتووستيارنمويھيفايقيرفألامشوطسوألاقرشلامسقلةيذيفنتلاةريدملا،]3[نستيوايلةراستلاق

 .ةيلودلاةيئاضقلاةقحالملاوأةلمتحملاتابوقعلاروباطةرادصيففوقولابةرطاخملاوأ،تاكاهتنالاةقلحرسكومهتاوقحامجحبك

."مئارجمهباكترادنعمهتاوقةبساحموتاقوألاةفاكيفنييندملاةيامحباهمازتلامارتحاةبراحتملافارطألاعيمجىلعو

ءادتعاهترارشلعشأيذلالاتتقالانمعيباسأةسمخلالخبرحلامئارجفاصمىلإىقرتدقتاكاهتناابكترادقنيبناجلاالكنأودبيو

ىلع،سلبارطنمةيبرغلاقطانملايفهمظعمرصحنايذلا،لاتقلالمتشا .زومت/ويلوي13يفسلبارطراطمىلعيلوألاايبيلرجف

.نيبناجلانمزييمتلاةميدعةيئاوشعنارينقالطإ

نييموكحنيلوؤسمونييفحصدضتاكاهتنالانمديزملاباكتراباهتاوقتماق،سلبارطيفايبيلرجفحلاصلةفكلاتلامنأذنمو

وھايبيلةماركو .ايبيلةماركةيلمعaلإزاحنملافلاحتلاوھو،هعممهفطاعتوأناتنزلاهدوقتيذلافلاحتللمھدييأتيفهبتشانييداعنييندمو

ةيمالسإلاتايشيلملاةبراحملرتفحةفيلخيبيللاشيجلايفقباسلاءاوللااھدوقيايبيلقرشيفةيركسعةلمحهبفرعتيذلامسالا

.ةعيرشلاراصنأهيفامبمالسإلابابشىروشسلجمىلعةبوسحملا

،بآ/سطسغأ24-23يفةصاخلاةينويزفلتلا "ةمصاعلا" ةانقىلعًاءادتعاشتووستيارنمويھاهتقثويتلاايبيلرجفلاعفأنمضتتو

متامك .نيدوقفملادادعيفاولازامنيفظوم3فطخو،ريدملالزنميفنارينلالاعشإو،اهثبفقوىلعةانقلاماغرإبنولتاقملاهيفماق

. .يشيحولاماسحيفحصلالزنمكلذكو،ةمصاعلاةانقبنيطبترمنيرخآصاخشأتاكلتممولزانمفادهتسا

،بآ/سطسغأ25يف]4[ينثلاهللادبعءارزولاسيئرلزنمىلعءادتعالابايبيلرجفتايشيلمنمتاوقتماق،ةيبيللاةموكحلابسحبو

تاباصع" نإةموكحلاتلاقبآ/سطسغأ27يفو .هيفنارينلالاعشإولزنملابثبعلااوماقامك،ةرداغملاىلعهتلئاعنيربجم

.يناتنزلارداقلادبع]5[لقنلاريزولامعأبمئاقلالزنمتقرحأ "ةيمارجإ

ةيتارصملاتايشيلملاتناكصاخشأىلإةفاضإ،ايبيلةماركيديؤموناتنزلانمصاخشأفادهتسابتايشيلملاتماقىرخأتالاحيف
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.يفاذقلارمعملموعزملاءاغرواتناكسدييأتببسب2011عازنباقعأيفءاغرواتةنيدمنمًارسقمهترجھدق

نمةلئاع80نعلقيالاملزانمنأناتنزلليدلبلاسلجملابتامزألاةنجلهتردصألوليأ/ربمتبسنملوألاخيراتبريرقتيفدرودقو

دادعيفاوحبصأوأفطخلاوأزاجتحاللاوضرعتدقناتنزلانمًالجر80نأو،"بهنلاوءادتعاللتضرعت" دقسلبارطيفناتنزلا

.نيدوقفملا

نمنيحزانللميخمىلعءادتعالاب،ايبيلرجففلاحتىلإةيمتنمايشيلميھو،ايبيلعردتاوقنمنوحلسمماقبآ/سطسغأ30يف

ىلعو،ةحلسملاتاعومجملاىلعنإشتووستيارنمويھتلاقو .صاخشأةدعاوباصأوًادحاوًالجراولتقف،سلبارطيفءاغروات

.ايرسقمهنمًافلأ40ريجهتمتنيذلاءاغرواتناكسقوقحكاهتنافقولةلجاعتاوطخذاختاً،اضيأةيبيللاةموكحلا

دبعىفتخا .مهلتايشيلملاتاوقزاجتحاذنممهضعبرابخأعاطقنامغر،لاتقلاءانثأمهلاقتعامتًاصاخشأنازجتحينيبناجلانأودبيو

25يفهلزنممامأنمهلاقتعابودبيامىلعايبيلرجفبةطبترمتايشيلمدارفأمايقذنم،سلبارطيفميقملاطشانلا،نونابزعملا

،زومت/ويلوي21ذنمناتنزلاىلإةبستنملارصنلاقربايشيليمدارفأهزجتحادقفقباسلاناملربلاوضعيبوزناميلسامأ .زومت/ويلوي

.شتووستيارنمويھـلهتلئاعتلاقامك

بيذعتلانممهتيامحمتتنأوةيناسنإةلماعماوقلينأيغبنيةبراحتملالئاصفلابناجنمنيزجتحملاةفاكنإشتووستيارنمويھتلاق

.يلودلايناسنإلانوناقلاوناسنإلاقوقحليلودلانوناقلاعمًاقافتا،ةلماعملاةءاسإبورضنمهريغوأ

سلجمنمنولوؤسملاقو .فنعلاببسبةلئاع12600نعلقيالامحوزنببآ/سطسغأ25يفيلحملاسلبارطسلجمدافأدقو

ةصصخم،سلبارطيفةتقؤمتاميخم3يفةميقملافلألاتالئاعلاةيبلغأنإ،بآ/سطسغأ29موي،سلبارطبزكرمتملاءاغروات

ةدحتملاممألل]6[ريرقتركذو .ةيماقتنالاتامجهلانمفوخلاوةروھدتملافورظلارامغيفتاميخملاترداغدق،ءاغرواتنمنيحزانلل

مهنيبو،نيرخآًافلأ150دالبلارداغو،ايبيليفةريخألافنعلاثادحألعفباوحزندقصخشفلأ100نألوليأ/ربمتبس4خيراتب

.نورجاهم

اهباكترادنع،برحلانيناوقلةميسجلاتاكاهتنالاضعبنأامك،برحلانيناوقبديقتلابمازلإايبيليفةبراحتملافارطألاةفاكىلععقيو

تحتاهيفةدايقلاةيلوؤسمنوسراميوأنودعاسيوأاهبنورمأينموأبرحلامئارجوبكترمعقيو .برحمئارجربتعت،ةيمارجإةينب

قرعلاةدابإوةيناسنإلادضمئارجلاوبرحلامئارجبةصتخملا،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاوأةيبيللامكاحملابناجنمةقحالملاةلئاط

.1970مقرةدحتملاممأللعباتلانمألاسلجمرارقبجومب،2011طابش/رياربف15ذنمايبيليفةبكترملا

مئارجلايبكترمةقحالموقيقحتلايفددرتينل" اهبتكمنأنمةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةيعدمترذحزومت/ويلوي25خيراتبحيرصتيف

ملةيلودلاةيئانجلاةمكحملاةيعدمنإفكلذعمو ."مهئامتناوأةيمسرلامهتناكمنعرظنلافرصبو،ايبيليفةمكحملاصاصتخابجومب

.ةيناسنإلادضمئارجلاوأبرحلامئارجفاصمىلإىقرتدقيتلاوايبيليفةرمتسملاتاكاهتنالامغرًاديدجاقيقحتنآلاىتححتفت

لمشتثيحبايبيلىلعةمئاقلاةيلودلاتابوقعلاعسوييذلا )2014( 2174مقررارقلانمألاسلجمررمبآ/سطسغأ27يف

يسايسلااهلاقتنالامكتساضوقتوألقرعتوأ،ايبيليفنمألاوأرارقتسالاوأملسلاددهت" لاعفألنيديؤملاوأنيطروتملاصاخشألا

يلودلايناسنإلانوناقلاوأناسنإلاقوقحليلودلانوناقلاكهتنتلاعفأباكتراوأهيجوتوأطيطخت" لاعفألاكلتلمشتو ."حاجنب

."ناسنإلاقوقحلتاكاهتنالكشتيتلالاعفألاوأ،ةقبطنملا
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،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاىلإايبيليفعضولاةلاحإبيضاقلا2011ةنسنمهرارقبريكذتلا2174مقررارقلايفنمألاسلجمداعأدقو

.نييندمىلعتاءادتعايفنيطروتملامهيفنمب،ةريطخمئارجنعنيلوؤسملاصاخشأللةبساحملاةيمھأىلعديكأتلاداعأو

ةقحالملاوأةلمتحمتابوقعةلئاطتحتعوقولاب،اهنعفرطلانوضغينموأ،تاكاهتنانعنولوؤسملارطاخي" :نستيوايلةراستلاق

."برحمئارجىلعةيلودلاةيئاضقلا

 .هاندأةءارقلاةلصاومىجری،ةبراحتملافارطألاوينوناقلاراطإلانعةیفلخوایاحضلانمةیلیصفتتانایبىلععالطالل

ينوناقلاراطإلا

كلذلثميلودريغحلسمعازنىلعةقبطنملابرحلامئارجنمضتت،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملابصاخلايساسألاامورماظنبجومب

مصختاكلتممبهنو؛نيبراحملاريغلةيساقلاةلماعملاولتقلاو؛ةيندمةيناكستاعمجتوأنييندمدارفأفادهتسا :ايييليبرغيفيراجلا

.اذھةيركسعلاةرورضلامزلتستامدنعالإاهيلعءاليتسالاوأاھريمدتوأ

نيلماعبةيموكحريغًافارطأمضيعازنىلعيلودلايناسنإلانوناقلاقابطناىدمددحتي،رمحألابيلصللةيلودلاةنجللابسحبو

عازنيففرطكةحلسمةعامجبفارتعالامتييكلو .يموكحلاريغفرطلاىلعةدايقلاةرطيسوميظنتلاىوتسموعازنلاةدش :نييسيئر

نأيغبنيو ."يلودلايناسنإلانوناقلامارتحانماهنيكمتليفكيـطابضنالاوميظنتلانمىندأردقب" عتمتلاةعامجلاىلعنيعتي،يلودريغ

مسابطابضنالاضرفىلعىرخأةهجنمةرداقو،ةقسنموةلواطتمةيركسعتايلمعذيفنتوطيطختىلعةهجنمةرداق" ةعامجلانوكت

."ةيلعفةطلس

عازنلالازامو .زومت/ويلوي13ذنمفينعولوطملاتقيففارطألاتطرخنا،ايبيليبرغرئادلاعازنلايفةصاخ،يبيللانأشلايفو

ةموكحلاـةيموكحتاهجةبراحتملافارطألامضتو .سلبارطلةيبرغلافارطألاىلع،ةنافشروةقطنميفًارمتسمايبيلبرغيفحلسملا

.يمرهلاطابضناللةعضاخوةمظنماهلكةطروتملاتايشيلملاودبتو .ءاوسلاىلعةيموكحريغتايشيلموـةيبيللا

ةبراحتملافارطألا

عمجملثمىرخأعقاومىلإةفاضإ،2011ةياهنذنمسلبارطراطمىلعرطيستتناكةحلسمتاعامجةدعنمناتنزلافلاحتنوكتي

ةبيتكـناتنزلاىلإةبستنملاتايشيلملاتلصحدقو .سلبارطيفيناوسلاةقطنمبدحاواهنمو،ةيركسعتاركسعمةدعوةيمالسإلاةوعدلا

ةنافشروةليبقنممعدلاىلعـرصنلاقربةبيتكو،يندملاةبيتكو،ةطقيلمنامثعةدايقبعاقعقلاةبيتكوقعاوصلاةبيتكو،راطملانمأ

.نيرخآنمض،ةيبرغلاسلبارطفارطأىلعةزكرمتملا

ىلعءاضقلل" ايبيليقرشيفرايأ/وياميفرتفحةفيلخقباسلاءاوللااھأدبيتلاةيركسعلاةماركلاةيلمعىلإًاعمتاعامجلاكلتزاحنتو

قرشلايفةماركلافلاحتلمتشيو .ايبيلقرشنمًايلاحةلماعلا،ينثلاهللادبعءارزولاسيئرةدايقبةموكحلاةيلمعلادناستو ."باھرإلا

ديقعلاةدايقبةقعاصلاتاوقبةفورعملاةصاخلاشيجلاتاوقو،يشورجلارقصةدايقبةيبيللاةيوجلاتاوقلاو،يبيللاشيجلابطابضىلع

.ةدماخوبسينو

نمتاوقىلعلمتشيويزاغنبراوثىروشسلجموھ،ةيمالسإلاتايشيلملانمفلاحتلةماركلاةيلمعتاوقىدصتتيبيللاقرشلايف

راصنأو،يتاحسلاهللافارةبيتكو،رياربف17ءاولو،يواھزلادمحمةدايقبيزاغنبيفةعيرشلاراصنأ،ديمحنبماسوةدايقبايبيلعرد
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.ةنرديفيمالسإلاشيجلاو،ةنرديفمالسإلابابشىروشسلجمو،ومقنبنايفسةدايقبةنرديفةعيرشلا

أدبف،ةيعرشلاةيبيللاتاسسؤملاىلعرتفحءاوللا "بالقنا" هنأمعزامىلعًادرزومت/ويلوييفةيركسعلاهتلمحايبيلرجففلاحتأدبدقو

.ةماركلاةيلمععمةفلاحتملاسلبارطيفناتنزلاتايشيلمعقاومىلعموجهلابةلمحلا

،ةيبرغلاةقطنمللايبيلعردتاوقمضيو .ةيمالسإتايشيلماهنيبو،ىرخأقطانموسلبارطوةتارصمتايشيلمنمفلاحتوھايبيلرجفو

تاذلئاصفو،روزنجناسرفةبيتكو،يدابحالصقباسلايناملربلاةدايقبةتارصمتايشيلمةفاكو،صوبلحلاةبيتكو،يلحيوسلاةبيتكو

ينغلادبعةدايقبميلسوبةقطنمنمايشيلمو،فيرشلادلاخقباسلاعافدلاريزوبئاناھدوقيتاوقاهنموسلبارطنمةيمالسإلويم

نابعشةدايقبايبيلراوثتايلمعةفرغنمًادارفأو،ةراكفوؤرلادبعةدايقبيصاونلاةبيتكو،ةيركسعلاةقيتيعمةدعاقيفايشيلمو،يلككلا

،قباسلايبيللايعيرشتلاسلجملانمدارفأماقدقو .وداجوتولانوةتاربصوةيوازلاونايرغوةتالسموسمختادلبنمتاوقو،ةيدھ

ةيلاحلاةموكحللسفانمك،بآ/سطسغأ25يفءارزوللًاسيئريساحلارمعباختناب،ايبيلرجفنمنيموعدم،ماعلاينطولارمتؤملا

.مهنوضراعينيذلاباونلاسلجمو

تاءادتعالانعتانایب

ةينويزفلتلاةمصاعلاةانق

ةينويزفلتلاةانقلانإشتووستيارنمويھـل،سلبارطيفةصاخلاةينويزفلتلاةمصاعلاةانقلةيذيفنتلاةريدملا،يزعلبلاةيزوفتلاق

ًاقباسةانقلاتمهتادقتناكو،ايبيلرجفعبتتتايشيلملانمةعامجديىلع،بآ/سطسغأ24و23يف،نيترمءادتعاللتضرعت

ًاحابصةثلاثلاوحنيفةانقلاىلعلوألاءادتعالانمةليلقتاعاسدعبتايفلتلامييقتضرعميفيزعلبلاتلاق .ةماركلاةيلمعىلإزايحنالاب

نماھريغوتاريماكلاىلعيوتحملاينفلامسقلاو،"ترهصنا" يتلا،ةيسيئرلامكحتلاةفرغلقاطنلاةعساوتايفلتيفببستهنإ

.بآ/سطسغأ24رهظدعبيناثلاءادتعالاعقو .ةقرسلاوأريمدتللاهمظعمضرعتيتلا،تادعملا

بيضوتنعلوؤسملابولغزدعسو،تامولعملاةينقتينفيعرمماسح :نيفظوملانم3اوفطخايبيلرجفنمنيدتعملانإيزعلبلاتلاق

.نيدوقفملادادعيفاولازاممهنإتلاقو .كيفارغلامسقبلماعلايسيردلاقراطو،)جاتنوملا( مالفألا

يناثلاءادتعالابقعاهتايحلديدهتببسبدالبلانمترفاهنإ،ايبيلةرداغمدعبشتووستيارنمويھىلإتثدحتيتلا،يزعلبلاتلاقو

اهنإتلاقو ."اسردراذتعالااوضفرنممنيرخآلانيقلتل" ينلعلااهقنشبددھلوهجمصخشنمةيفتاھةملاكمتقلتاهنإتلاقو .ليلقب

:ايبيلىلإةدوعلافاخت

نمةفئاخيننألليحرللتررطضا .يعامتجالالصاوتلاعقاومبيناونعويفتاھمقررشننمكانھو،ةمصاعلابنآلايمساطبترادقل

.مهيديأيفنعقواذإتاديسلابهنولعفيامنيفرعتتنأ .تايشيلملايديأيفعوقولانمفوخلابرعشأو،ةديسانأ .لتقلاىتحوألاقتعالا

لزنموهلزنمىلعاودتعاايبيلرجفىلإةبستنمتايشيلمنمًادارفأنإشتووستيارنمويھـل،ةمصاعلاةانقبحاص،ىطسألاةعمجلاق

ةحلسألنيلماحلاتايشيلملادارفأنإلاقو .بآ/سطسغأ25نمةركبمةعاسيف،سلبارطبيجرقةقطنمب،ىطسألايلعنسح،هقيقش

.ةيصخشروصوقئاثواوذخأونئازخلاىدحإاورسكو،لزنملالخادتاقلطلااوقلطأو،ةلئاعلالزنمةريدمىلعبرضلاباودتعاةليقث
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ةكرعمءانثأهقيقشعمامهكلمينيتعرزماوبهنواومحتقاتايشيلملانمنيلوهجمًادارفأنإً،ايلاحجراخلابهتلئاععمميقملا،ىطسألالاقو

ةانقباهطابتراببسبهقيقشاهكلميةكرشتمھاددقبآ/سطسغأ25يفتناكايبيلرجفتايشيلمنإًاضيألاقو .راطملاىلعةرطيسلا

دادعيفالازامنينثالانإلاقو .يواندهلادمحموعدملاةمصاعلايفظومدحأو،ىطسألانسحماسوهقيقشنبااوفطخو،ةمصاعلا

.نيدوقفملا

ءانثأ،بآ/سطسغأ24يفهنإشتووستيارنمويھـللاق،ةمصاعلاةانقبلمعيةتارصمنميفحصوھو،بيطلانيدلاماسحلاق

 .هيفرانلالاعشإودهعلايلوعراشيفهلزنمبهنبتايشيلملانمدارفأماق،سلبارطراطمىلعةرطيسلاةكرعمنمةريخألالحارملا

رجفدضةزاحنملاةيطغتلابهومهتاصاخشأنمتاديدهتيقلتبقعًاموي12ـبثادحألاهذھلبقايبيلرداغدقناكيذلا،بيطلالاقو

هتفيظوكرتىلعًارارمهتثحتساهتلئاعنإشتووستيارنمويھـللاقو،لاتقلاءاهتناروفبرخملالزنملااورازهبراقأنإلاق،ايبيل

.رطخللمهضرعتاهنأباورعشمهنألةمصاعلاةانقب

ىرخأتاءادتعا

يتلا،ةلئاعلاتناكو .هنمبرقلابوأدهعلايلوعراشيفةدحاوةلئاعصختلزانم3ىلعءادتعالاًاضيأشتووستيارنمويھتقثو

نمةقلطنملانارينلارطخببسبزومت/ويلوي13يفراطملاىلعةرطيسلاةكرعمءدبدعبلزانملاترداغدق،اهتيمستمدعتبلط

.بآ/سطسغأ24يفسلبارطىلعايبيلرجفةرطيسدعبالإلزانملادقفتةلئاعللنستيملو .ةسفانتملاتايشيلملا

،قاطنلاةعساوتايفلتلضرعتدقدهعلايلوعراشبعقاولالزنملانأبدعباميفةقطنملاىلإلوصولاهنكمأيذلاةلئاعلادارفأدحأدافأدقو

ضرعت .ةفورعمةيسايستاهجوتوأتاءامتنااهلتسيلةلئاعلانإةلئاعلادرفلاقو .نيترايسقارحإو،تاكلتممميشهتوأةقرسو

.ةلئاعلاةدافإبسحب،ةميسجتايفلتلةقطنملايفةلئاعللناكولمملانارخآلانالزنملا

رصمىلإًايلاحاوأجلو،ةيماقتنالاتامجهلاةفاخممهلزانمنماورفنيذلاسلبارطناكسنم12عمشتووستيارنمويھتثدحتو

.نييداعنينطاومونييفحصوءاطشنمهفوفصمضتو .ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاوايكرتوسنوتواطلامو

20نمةنوكملاهتلئاعووھرفهنإشتووستيارنمويھـللاق،ةليوطتاونسلسلبارطيفماقأهنكلناتنزلايفأشن،دحاولجرلاق

:ةيماقتنالاايشيلملاتامجھةيشخ،ةنيدملاىلعايبيلرجففلاحترطيسامدنعسلبارطيفيجرقةقطنمبمهلزنمنمًادرف

ةيامحباوماقو .ناتنزلانمصاخشأنعنولأسيايبيلرجفنمتايشيلملوصودنعتاونسذنميتلئاعنوفرعياوناكناريجانععفاددقل

ىلإايبيلرجفتايشيلملوصولبقبسانملاتقولايفيمعةنباجارخإيفناريجلااندعاسامك .اهئاذيإبدحألاوحمسيملوانتاكلتمم

.تلحرمثلزنملاىلعتاقلطلاضعبقالطإبتايشيلملاتفتكاو،شدخنوديمعةنباترف .اهلزنم

ءاغرواتنمنیحزانلامیخمىلعءادتعالا

صاخشأىلع،]8[ةتارصمنم]7[تايشيلميديأباهمظعمو،ةرركتمتاءادتعاشتووستيارنمويھتقثو2011عازنةياهنذنم

ًافلأ40وحنعنمىلعةتارصمتايشيلمتلمعدقو .ىرخأنكامأوسلبارطيفةتقؤمتاميخميفنوميقيو]9[ءاغرواتةدلبنمنيحزان

ءاغرواتناكسضعبباكترامعزيمئارجىلعيعامجلاباقعلالاكشأنملكشكمهلزانمىلإةدوعلانمنيقباسلا]10[ءاغرواتناكسنم
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ءاغرواتناكسقحبقييضتويفسعتلاقتعاتايلمعبةتارصمنمتايشيلمتماقامك .اهلبحاصملاعازنلاو2011ةضافتناءانثأاهل

دضمئارجلافاصمىلإرمتسملايرسقلاريجهتلااذهلراشتنالاةعساووةجهنمملاةعيبطلاىقرتو .باقعلانمتالفإيف،نيحزانلا

.ةيناسنإلا

،مھرايدىلإةدوعلابنيرجهمللحامسلاويرسقلاريجهتلاءاهنإو،تاءادتعالاهذھفقويفتايشيلملاتاوقوةيبيللاةموكحلاتقفخأدقو

.نيحزانلاتاعمجتةيامحبمهيلإةرركتملاةيلودلاتاوعدلانممغرلاىلع،نيلوؤسملاةبساحمو

ـسلبارطيفتاميخم3يفنوشيعياوناكنيذلاو،ابيرقتةلئاعفلأاھددعغلبييتلاءاغرواتنمنيرجهملاتالئاعةيبلغأتماقدقو

ايبيلةماركوايبيلرجفتاوقنيبلاتقلاءدبذنمتاميخملاكلتةرداغمبـةيرحبلاةيميداكألاميخمو،راطملاقيرطميخمو،]11[حالفلاميخم

.ودبيامىلعةتارصمتايشيلمنمءادتعالاةفاخم،زومت/ويلوييف

فصتنمنيبءاغرواتنمًايندمًالجر22اوفطختايشيلملادارفأنإشتووستيارنمويھـليلحملاءاغرواتسلجمءاضعألاق

نيذلا،نيقابلامظعمنكل،لاجرلانمةعبسنعتجرفأتايشيلملانإسلجملاءاضعألاقو .مھرارفءانثأبآ/سطسغأ30وزومت/ويلوي

دارفأنإسلجملاءاضعألاقو .ةيوازلاءاحنأيفىرخأنكامأوميادجلانجسبنوزجتحم،ةيوازلاةقطنميفتايشيلملامهتفطخ

تايشيلمنمهرارفءانثأ،سلبارطيفميلسوبةقطنمناكسنم،ينطيلزلانارمعوھءاغرواتنمرخآيندمىلعرانلااوقلطأتايشيلملا

.ةتارصمىلإهتلقنوينطيلزلازاجتحابميلسوبنمايشيلمتماقكلذدعبو .هفتكيفهوحرجف،اهبارتقادنعةتارصم

ةقطنمللايبيلعردتاوقىلإنوبستنينيحلسمًالاجرنإشتووستيارنمويھـلءاغرواتنمءاطشنويلحملاءاغرواتسلجمءاضعألاق

نمنيحزانللحالفلارسكعمةمجاهمببآ/سطسغأ30حابصنمةركبمةعاسيفاوماق،ايبيلرجففلاحتنمءزجيھو،ةيبرغلا

ىلعةبكرمةليقثةحلسأاهعموًابيرقتيواخلاميخملاىلإتارايسلابايشيلملاتلخد،ءاغرواتيلثممبسحبو .سلبارطيفءاغروات

.ناكسلانم3تحرجفزييمتنودًايئاوشعرانلاتحتفو،لقنفصنتانحاش

ةقطنميفيركسعلاكومريلاركسعمباهتدعاقىلإمهتذخأو،نيباصملادحأمهنيبو،لاجر6تفطخايشيلملانإءاغرواتناكسلاقو

دقف،مالسلادبعليحرإ،حيرجلاامأ،مهنمةسمخنعجارفإلاىلعدعباميفءاغرواتيلثممنمدارفأضوافتو .سلبارطبنيدلاحالص

.هزاجتحاءانثأيفوت
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