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ةظوفحملاقوقحلاضعب

اللمعلااذهيفةدراولاتاجاتنتسالاوتاريسفتلاوجئاتنلا.ةيجراختامهاسمعمنشكأانيميفظومجاتنوهلمعلااذه
اذهيفةجردملاتانايبلاةقدنشكأانيمنمضتال.اهيفظوموأاهترادإسلجموأنشكأانيمرظنتاهجوةرورضلابسكعت
.لمعلا

.ديدحتلاهجوىلعةظوفحماهلكو،اهنعلزانتلاوأنشكأانيمتاناصحوتازايتماىلعاًديقربتعيوألكشيانهءيشال

حيراصتلاوقوقحلا

:ةيلاتلاطورشللاًقفو،ةيراجتلاضارغأللكلذيفامب،هفييكتوهلقنوهعيزوتولمعلااذهخسنكلقحي

.نشكأانيم:يلاتلاوحنلاىلعلمعلابداهشتسالاىجري:دانسإلا يفبابشلاةلاح:2021ماعلاةياهنةعجارم.2022
.نشكأانيم:اينيجريف،نوتغنيلرأ.ايقيرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم

ةمجرتلاهذهءاشنإمتيمل:دانسإلاعميلاتلاةيلوؤسملاءالخإةفاضإىجريف،لمعلااذهلةمجرتتأشنأاذإ:تامجرتلا
يفأطخوأىوتحميأنعةلوؤسمتسيلنشكأانيم.نشكأانيملةيمسرةمجرتاهرابتعايغبنيالونشكأانيمةطساوب
.ةمجرتلاهذه

لمعللليدعتاذه:دانسإلاعميلاتلاةيلوؤسملاءالخإةفاضإىجريف،لمعلااذهلليدعتءاشنإبتمقاذإ:تاليدعتلا
الوسابتقالايفلؤموأفلؤملةديحولاةيلوؤسملايهسابتقالايفاهنعربعملاءارآلا.نشكأانيمةطساوبيلصألا
.نشكأانيملبقنماهدامتعامتي

نمضتال.لمعلايفنمضتملاىوتحملاتانوكمنمنوكملكةرورضلابنشكأانيمكلتمتال:ثلاثلافرطلاىوتحم
فارطألاكلتقوقحكهتنينللمعلايفدراوءزجوأةيجراخةهجلكولمميدرفنوكميأمادختسانأنشكأانيم
دحأمادختساةداعإيفبغرتتنكاذإ.كدحوكقتاعىلععقتكاهتنالااذهنعةجتانلاتابلاطملارطاخمنإ.ةثلاثلا
نذإىلعلوصحلاوهذهمادختسالاةداعإلنذإىلإةجاحكانهتناكاذإامديدحتكتيلوؤسمنمف،لمعلاتانوكم
وألاكشألاوألوادجلا،رصحلااللاثملاليبسىلع،تانوكملاةلثمأنمضتتنأنكمي.رشنلاوعبطلاقوقحكلامنم
.روصلا
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ايقيرفا لامشو طسوألا قرشلا بابش دصرم
ماعلا ةياهن ريرقت :2021

يسايسلا جامدنالاو ةسايسلا

لامشوطسوألاقرشلابابشدصرمنشكأانيمةمظنمقلطأ،3/2021رهشفصتنملالخ
مدقي،يلاوتلاىلعاعوبسأ47ذنملمعلايفرمتسموهيذلاو،دصرملااذه.ايقيرفإ
ةقطنملخادنميبابشلاعاطقلابةقلعتملاتادجتسملاورابخألاةفاكلةيعوبساةعجارم
،يسايسلاجامدنالاوةسايسلا)أ(يه،تاعاطقةعبسنمضايقيرفالامشوطسوألاقرشلا
سورياف)ز(،ةئيبلا)و(،ميلعتلا)ـه(،ةيمنتلا)د(،تاعازنلا)ـج(،لامعألاةدايروداصتقالا)ب(
ًاقمعمًاليلحتريرقتلااذهمدقي،ةعبسلاتاعاطقلاهذهنملكليلحتيف.دجتسملاانوروك
ىلعزيكرتلاعم،2021ماعلانميناثلافصتنملالالخةقطنملايفيبابشلاعاطقلاعضول
ريغوةيموكحلاتامظنمللليوطلاىدملاىلعتايصوتلاضعببناجبصرفلاوتاديدحتلا
.صرفلالالغتساوتايدحتلاىلعفوقوللةيموكحلا

اميف.نيدسافلاةساسلالزعبنيبلاطم
دضنيطسلفونادوسلايفبابشلامصتعا
تاكارحلاهجاوتلازتاليتلاةينمألامهتاوق
.بوعشلادضسرامملافنعلابةيندملا
ةيميلقالافواخملاىلعفوقولافدهبو
يروحمرودبعلىلعمهتردقراهظاو
داق،مهلوديفرارقلاةعانصتايلمعيف
نمديدعلاطسوألاقرشلايفبابشلا
وأريذاحملاهذهةشقانمفدهتدوهجلا
.ةيلحملافواخملا

ةصنمريوطتب،الاثم،يسنوتلابابشلاماق
نمنينطاوملانكمتيعامتجالصاوت
،رومألانمديدعلالوحمهفواخمةشقانم
نيبةلاطبلابسنعافتراكلذيفامب
ةصنمميدقتلالخنمكلذو،بابشلا
.رارقلاعناصعملصاوتلانمبعشلانكمت
نوطشانلاشقانت،كلذىلإةفاضإلابو
عمرصمونانبلوسنوتيفبابشلا
ةحاسمءانبفدهبةيلحملاتاموكحلا
.ةيسايسلايفيبابشلاطارخناللةحوتفم

ناكسةفاكطرخنا،ريرقتلاةرتفلالخ
يفايقيرفالامشوطسوألاقرشلاةقطنم
تارهاظتلاوتاكارحلانمديدعلا
ةيداصتقالافورظلانأثيح،ةيسايسلا
.ةقطنملايفروهدتتتلازالةيسايسلا
يفةقطنملايفتارهاظتلاتتوافت
ةوقلامادختسابديدنتلا)1(لمشتل،اهبابسأ
يمقرلاميتعتلا)2(،ةينمألاتاوقلالبقنم
)3(،ةينيطسيلفلاةيضقلادضسرامملا
ديازت)4(،ةيداصتقالافورظلاروهدت
)5(ةيمهأرثكألكشبو،يسايسلاعمقلا

.ةسسأملاوةلاعفلاتاموكحلافعض

يفاهفالتخامغر،تاماصتعالاهذه
ساسألاةيضقلابطبترتاهنأالإ،بابسألا
ةيموكحلاةباجتسالافعضبةلمثتملا
،ٍزاوملكشبو.بعشلاتاجايتحاوبلاطمل
نمًايسايسًارامثتساتاماصعالاهذهلثمت
لخادءانبرييغتقلخلةباشلاتائفلالبق
.لاوحألانمريثكيف–ةلاعفريغتاموكح

ثيح،نانبلوايبيلوقارعلالثملوديف
بابشلارهاظت،يشفتميموكحلاداسفلا

ةحفصلا
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ءادصأنعةيقارعلاتاباختنالاترفسأو
ةيقارعلاتايشيلملاةهجنمةعساو
،)ةيئالولاتايشيلملا(ناريإنمةموعدملا
ىفطصم(يقارعلاءارزولاسيئرنأثيح
لايتغاةلواحمنماجندقناك)يمظاكلا
،)2021ربمفون/يناثلانيرشت7(خيرانب
هلزنمتفدهتساةرجفتمتاوبعةطساوب
.دادغبيف

عضويفةموكحلاتأدب،برغملايفامأ
دقف،تاباختنالاجئاتنىلعةريخألاتاسمللا
يتلا،ةباشلاهوجولانمديدعلاباختنامت
مئالتيكلةفرعملاوبيردتلاجاتحت
.اهيبخانوةموكحلاتاجايتحاةيلاعفبو
،2021ربوتبكأ/لوألانيرشترهشلالخف
نمءزجةشقانمبةديدجلاةموكحلاتأدب
بابشلاةلامعبعفدلااهنيبنم،اهتايولوأ
يفو.ميلعتلاوةحصلايعاطقريوطتو
نمريبكددعرايتخابةموكحلامقتملنيح
مهنمديدعلانأالإ،اهسلجمنمضبابشلا
نوجاتحيوىلوألاةرمللنوحشرممه
.نينطاوملابلاطمةيبلتلبيدتلل

تدقعدقف،قارعلاوبرغملايفامأ
نأثيح.2021ماعلالالختاباختناامهالك
لكشبتدقعيتلاو،ةيقارعلاتاباختنالا
)يروتسدلادعوملانمنيتنسلبق(ركبم
ةموكحللةضهانملاتاجاجتحالاىلعًادر
الإ،2019نيرشترهشلالختأدبيتلاو
خيراتيفعارتقابسنىندأتلجسدقاهنأ
نيبخانلاتاوًأنم)%41(تغلب،قارعلا
ايلعلاةئيهللًاقفوكلذو،نيكراشملا
.ةيقارعلاتاباختنالل

نمرثكأبةرخأتمتنلعأيتلاو،جئاتنلاتءاج
تاوصألازرفةداعابتاءادندعبرهش
دقف،ةرساخلابازحألانمةريبكتاجاتحاو
ةيبلغأبزافردصلاىصتقمةلتكنأبترهظأ
ًادعقم329لصأنمدعقم73–دعاقملا
)مدقت(فلاحتاهعبت–مداقلاناملربلايف
يطارقميدلابزحلامث،ًادعقم33ـب
ةلودفلاحتو،دعقم31ـبيناتسدركلا
ينطولاداحتالاو،دعقم33ـبنوناقلا
ءاجةياهنلايفو،دعقم18ـبيناتسدركلا
.دعقم17ـبحتفلافلاحت

لامعألا ةدايرو داصتقالا

نانبليفةيداصتقالافورظلانأثيح
لكشبتروهدتدق،صاخلكشب
ينانبللابابشلاعفدامم،يكيتامارد
لالخ،ركذلابريدجلانمو.دالبلاةرداغمل
بابشلانم%70ركذ،2021ماعلا
مهنأيندرألابابشلانم%45ويبرغملا
،جراخلاىلإةرجهلابديدجلكشبنوركفي
بسنعمحضاولكشبطبترييذلارمألا
.نيدلبلايفةعفترملاةلاطبلا

لواحتةقطنملايفتاموكحلالازتال
تببستيذلايداصتقالاروهدتلاةجلاعم
ديدعلاتاموكحلاتمدقثيح.ةحئاجلاهب
عم–لمعلاقوسعيسوتلدوعولانم
–ةقطنملايفبابشلافيظوتىلعزيكرتلا
يفةرمتسملازتالةلاطبلابسننأالإ
امم،ريرقتللةينمزلاةرتفلاةليطعافترالا
يدرتويداصتقالاروهدتلادوكرىلإىدأ
.ميلقالايفةيشيعملاعاضوألا

ةحفصلا
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عاطقمعدلصرفريفوتلحنملاجمارب
قالطإكلذكو،ةقطنملايفبابشلالمع
لمعبسنةدايزلةيبابشتاراوحةلسلس
.تاعاطقلافلتخميفبابشلا

ىلعزيكرتللاهقالطإمتجماربلاهذهضعب
صاخشألاوءاسنلالثمًافعضرثكألاتائفلا
.ةقاعالايوذ

ةيلحملاتاردابملانمديدعلاقالطإمت
ةشقانملفدهتيتلا،2021ماعلالالخ
نم،ةلودلكيفةيداصتقالافواخملا
برغميفبابشلاريوطتجمارب:اهنيب
ىلإفدهتيتلاو،ندرالاورصموسنوتو
ىلإةفاضإ،بابشلانيبةلاطبلالكاشملح
ةيبيردتلاتارودلانمديدعلابءدبلا
تاسسؤمو،ةيبابشلاةدايرلاجماربريوطتل

تاعازنلا

عارصلايفبابشلاطارخناةرهاظنأامك
يفرمتستسبرحللاياحضمهعوقوو
الكنأثيح2022ماعلالالخديازتلا
ةدايقبفلاحتلاونييثوحلا–عارصلايفرط
يأنعلزانتللنيدعتسمريغ–ةيدوعسلا
يتلاتاراغلانأالإ.يضارألانمربش
بيبستيفرمتستسةيدوعسلااهدوقت
بابشلافوفصنيبحاورألارئاسخورامدلا
.ينميلا

ىلعةيروسلاةمزألااهتفلخيتلاراثآلانإ
جاوزتالاحدادعأيفةدايزلالمشتثانإلا
راقتفاللةجيتنك)نيرصاقلاجاوز(لافطألا
دقف،لباقملاب.لمعلاصرفووميلعتلل
،ًاتابثرثكأةريتوب2021ماعلاايبيلتهنأ
.ةيباجيإىطخب2022ماعلانمضيضمتو
برحلاوتتشتلانمماوعأ10يلاوحدعب
قالطإفقوقافتاللوصولامت،ةيلهألا
شيجلاوينطولاقافولاةموكحنيبرانلا
تاوقللةماعلاةدايقلليبيللاينطولا
ربوتكأ/لوأنيرشت23خيراتبةحلسملا

سيسأتنعقافتالاكلذىدأثيح.2020

نمةيكيرمألاتاوقلاباحسناىدأ
عضولاجيجأتىلإ2021لالخناتسناغفا
نكمرمألااذهنأثيح،ةلودلايفينمألا
ةفاكىلعاهترطيسعيسوتنمنابلاطةكرح
ديدعلايكريمألاباحسنالاهجاوو.ةلودلا
عمقاهنيبنم،ةيبلسلاتايعادتلانم
رايهناو،ةيطارقوميدلاءانبو،ةأرملاقوقح
لالقتسالاو،ريبعتلاةيرحو،ميلعتلا
.يعامتجالاويداصتقالا

تاوقلانيبةرمتسمةينميلابرحلالازتالو
اهودقتيتلافلاحتلاتاوقوةيثوحلا
نأنود،نآلاىتحعباسلاماعللةيدوعسلا
برحلاءاهناللمأصيصبيأكانهنوكي
لازياللاتقلانأثيح،بيرقلاقفألايف
اياحضلادادعأيفديازتكانهوًامدتحم
ينميلابعشلاونييثوحلافوفصنيب
فالآ10كانه،لقألاىلعثيح.ماعلكشب
تايادبذنماوهوشتوأاولتقدقلفط
دقنيرخآلافالآلاو،2014ماعيفةمزألا
2يلاوحو.لاتقللمامضناللمهدينجتمت
.ينميلالخادلايفنيرجهملفطنويلم

ةحفصلا
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نمعيباسأىلإةفاضإةزغيفبرحلا
،سدقلاوةيبرغلاةفضلايففنعلالامعأ
.2021ويام/رايأرهشلالختأدبيتلاو
تاهبجلانيبفنعلاتالاحرثكأهذهتناك
ذنمءامدللًاكفسةيليئارسالاةينيطسلفلا
فلأ113يلاوحرجهتثيح.2014ماعلا
ةرتفلالخةمدهملامهلزانمنمينيطسلف
فورظلايدرتىلإةفاضإ،عارصلاجوأ
.ًاساسأةكلاهتملاةيتحتلاةينبلاوةيشيعملا

رهشلالخةيبيللاةينطولاةدحولاةموكح
لكيهنعرفسأيذلاو2021سرام/راذآ
نيبًاقيقدًانزاوتققحي،تقؤميموكح
ةصصاحملاوةيميلقالاىوقلانيزاوم
.بعشلافايطأةفاكل

ناك2021ماعلالالختاعارصلازربأدحأ
فارطألانيبفنعلالامعأدعاصتوه
نعترفسأثيح،ليئارساوةينيطسلفلا

ةيمنتلا
مدقيًادوصرمًاطاشن71يلاوحكانهناك
يفبابشللتاناكمالاءانبصرفوتابيردت
ناكاهنمديدعلا،طسوألاقرشلاةقطنم
ةيفيظولابابشلاتاراهمريوطتىلإفدهي
تاصنمىلعتالمحلالخنم،ةدايرلاو
.ةينورتكلالاعقاوملاويعامتجالالصاوتلا
يبرغملابابشلاقلطأ،لاثملاليبسىلعف
يتلاو،)ِمحاورقنا(ىعدتةينورتكلاةلمح
وينورتكلالارمنتلانمدحللتفده
ةحفاكملةيرورضتاودأببابشلاديوزت
.ةرهاظلاهذه

يفةيجولونكتصرفريوطتةدايزفدهبو
قالطإبلودلانمديدعلاتماق،ةقطنملا
عيسوتلفدهتبابشللةهجوملمعتاشرو
تاروطتلانمديدعلايفبابشلاةفرعم
تاراوحرمألااذهلمشو.ةعونتملاةينقتلا
لوحتاشاقنو،يعانطصالاءاكذلالوح
زئاوجلاويعامتجالالصاوتلاتاصنم
،ايجولونكتلاو،مولعلاعاطقبةقلعتملا
.تايضايرلاو،ةسدنهلاو

لودةداقىرجأ،2021ماعلالالخ
ةحضاوًادوهجةيبابشلاتاعاطقلاوةقطنملا
،ةحصلاتاعاطقيفةيمنتلاةشقانمل
،تاناكمالاءانبو،بيردتلاو،ةمادتسالاو
ىلعظافحلاو،ةيجولونكتلاو،راكتبالاو
ةيعاسلادوهجلابابشلاداقدقف.ةفاقثلا
روظنملالالخنميسسؤمرييغتقلخل
ةأرملاةاناعملوحليلدرشنربعيردنجلا
ةاواسملاىلعلوصحللةبراحملايف
ةفاكيفةأرملادضفنعلاعنملو
.تاعاطقلا

راودألايبعالنمديدعلاًاضيأماقو
،يقيرفالاءامنالاكنبنمنيرثؤملا
تاردابمقالطابةيبرعلاتارامالاو،ايناملأو
رارقتسالاىلعفوقوللفدهتليومت
.ةقطنملايفبابشللصرفويعامتجالا
يفًايروحمًارودبيردتلاصرفتبعلامك
.2021ماعلالالخبابشلاةكراشمليكشت

،2021ماعلانميناثلافصنلارادمىلعو
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ميلعتلا
ةرمةبحرماهباوبأحتفبةقطنملالود
نمض،اهتآشنمنمضذيمالتلابىرخأ
يقلتتابثاك،تابلطتملانمةمئاق
.موعطملا

ةاواسمللةكرعملاىقبت،ءانثألاهذهيفو
ةهجاولايفزربألاميلعتلايفةيردنجلا
نمديدعلاتقرطتامك.ةقطنملالخاد
لخادبابشلااهداقيتلاتاردابملا
لثمفواخملافتلخمىلإتاعماجلا
جيورتلاوةيندملاةيبرتلاىلعبيردتلا
نمديدعلاذيفنتمتامك.ةئيبلااياضقل
ماعلالالخثاحبألاىلعةينبملاتاردابملا

ةاورلاوباتكلامعدةشقانمل،2021
ةباتكلاتاراهمريوطتةيلمعيفبابشلا
.مهيدل

يكيتاماردًارثأانوروكءابويشفتلناك
نأعمو.ةقطنملايفميلعتلاتاعاطقىلع
يفًالاعفناكينورتكلالاملعتلللاقتنالا
عمطبرلانأالإ،ملاعلايفةفلتخمءازجأ
طسوألاقرشلاةقطنميفتنرتنالاتاكبش
ىلإتدأو،قفألايفحولتةلكشملازيال
.ةقطنملايفميلعتلاريوطتيفضافخنا
ةزهجألاوتنرتنالللوصولاةيرحنأامك
ميلعتلاةموظنميفةكراشمللةمزاللا
تاردقلالالخنمددحتتتناكينورتكلالا
يفهتشقانممتيذلارمألا،ةلئاعللةيلاملا
ىدحأ–ّيمأليج(ناونعتحتلاقم
.)قارعلانعةيكحملاريغءابولاصصق

،2021ماعلانميناثلافصنلالولحعمو
فلتخميفسرادملانمديدعلاتأدب

ةئيبلا

زربأدحأربتعادقناكءاذغلاصقننأامك
ماعللبابشلليملاعلامويلالالخفواخملا

ىلعةقطنملالوددامتعاىلإةفاضا2021
هريثأتيفرمتسيةيئاذغلاداوملاداريتسا
.يعارزلاعاطقلاريوطتىلعيبلسلا

ةقطنملالودفلتخميفبابشلاداقو
هذهىلعفوقوللةينورتكلاتاردابم
نك(ةلمحاهنيبنمو،ةيئيبلافواخملا
و)نومعاد(ةلمحو)كخانممعداوًايباجيإ
ةحصلا(ةلمحو)يخانملاريغتللاللق(
.)ةيخانملا

لامشوطسوألاقرشلاةقطنمتهجاو
يتلاةيئيبلافواخملانمديدعلاايقيرفا
ةيموكحلاوةيبابشلاتاردابملااهتشقان
.ماعلالالخ

ةقطنملاىلعيخانملاريغتلارثأنأامك
،ًالاثمندرألاناكسىلعًابلسسكعنادق
بيترتيفًايملاعيناثلازكرملالتحتيتلاو
هايملاتايوتسمنأثيح.يئاملارقفلا
ةيحصلاةفاظنلاىلعًابلسترثأدقةيندتملا
سرادملابذيمالتلاطارخناو،لافطألل
.ةكراشملاوروضحلاو

ةحفصلا
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يداصتقالالومشلامعدليكيرمأرالود
قيوستلاوةيفيرلاقطانملايفبابشلل
لسالسلةيئيبلاةمادتسالاوةيلاعفلل
ةميقبتالاوحكلذكو،ةيعارزلاةيئاذغلا

لقألارسألليكيرمأرالودنويلم300
.سنوتيفلافطألاوًاظح

فواخملالوحريذاحمدوجوعمو
يفلافطألاىلعاهرثأوخانملابةقلعتملا
تاردابمقالطابلودلاتأدب،ةقطنملا
رسألااههجاوتدقيتلاتايدحتلاديدحتل
تاردابملاهذهنيبنمو.ًاظحلقألا
نويلم250ةميقببرغملايفعورشم

انوروك سورياف ةحئاج

نمديدعلاةقطنملايفبابشلاقلطأ
فواخمىلعفوقوللتاردابملاوتالمح
ةقلعتملاكوكشلايحنينطاوملا
ىلعءوضلاطيلستلالخنم.موعطملاب
انوروكسوريافلةيبناجلاوةيبلسلاراثآلا
يفةينورتكلاتالمحتعجش،دجتسملا
امأ.حاقللايقلتىلعنينطاوملابرغملا
ماقدقف،رئازجلاوسنوتوبرغملايف
ةدايزلتاردابمبابشلانمةعومجم
نيجسكوالاديوزتوسفنتلاةزهجأدادعأ
اميف.مهلوديفةيلحملاتايفشتسملايف
ةيميلعتلاتالمحلانمديدعلاقالطإمت
لوحيعولاةدايزلقارعلاورصميف
.انوروكسوريافنمةياقولا

يفتاموكحلاترمتسا،2021ماعلالالخ
ةقلعتملادويقلاضرفقيبطتيفةقطنملا
قرشلايفبابشلالازيالاميفو.ةحئاجلاب
قالطإيفًارمتسمايقيرفالامشوطسوألا
روحتملايشفتعنملةيعوتلاتالمح
معاطملانإف،)نوركيموأ(ديدجلا
دقىرخألاةماعلاتاعاطقلاوقدانفلاو
تالكوتوربلاقارتخالتاوطختذخأ
قارعلايفمعاطملانأثيح.ةضورفملا
عفدلالخنمةضورفملادويقلاتقرخدق
تهجاواميف.نيينمألانيلوؤسملليواشرلا
برغملايفيرابجالاميعطتلاتاسايس
لوحةحضاولالئاسرلاةلقببسبتاماصتعا
.ةيموكحلاتالوكوتوربلا

ةحفصلا
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نحن نم

نمبابشلانمةعومجمنمنشكأانيمةمظنمتئشنُأ
ريغةمظنميهو،ايقيرفالامشوطسوألاقرشلاةقطنم
طسوألاقرشلابابشقوقحنععافدللةممصمةيحبر
،بابشلانمبابشللنشكأانيم.ماعلكشبطسوألاقرشلاو
ةرصانملاوةماعلاتاسايسلااياضقىلعزيكرتلابموقتو
.ناسنإلاقوقحوةيطارقميدلاو

ةحلصمباحصأكبابشللةفداهلاةكراشملابنشكأانيمنمؤت
ءاحنأعيمجيفنارقألانمانتكبشمدختسننحن.نيلعافو
متي.نيطشانلاوءاربخلانمةلعفملاانتكبشنوكنلملاعلا
انجماربيفةمهاسمللةصرفلاوةحاسملابمهديوزت
ميمصتمت.هجراخوتنرتنإلاربعاندجاوتلالخنمانتطشنأو
.فداهلكشببابشلاكارشإلنشكأانيميفلصاوتلاةكبش

يفةيلمعلاةربخلاوةيميداكألاطاسوألانيبنشكأانيمعمجت
،مالعإلاو،ناسنإلاقوقحو،ةرصانملاوليلحتلاوثحبلا
ماعلانمألاسلجمرارقدعبو،ةريخألاةنوآلايف.ةفاحصلاو
ناك،نمألاومالسلاوبابشلانأشب2250مقرةدحتملاممألل
نمبلاغلايفكلذناكنإو،بابشلابديازتممامتهاكانه
جمدلكلذزواجتننألواحن،نشكأانيميف.ينمأروظنم
ةيسايسلاتايدحتلاو،ةيطارقميدلاو،تايرحلاوناسنإلاقوقح
ةقطنميفبابشلانأىلإصاخلكشباذهعجريو.ةيلكيهلاو
ريغونيشمهمنولازيالايقيرفإلامشوطسوألاقرشلا
قرشلايفاوأشنواودلودارفأنمانقيرفنوكتي.نيطرخنم
ةيفيكاومهفو،تايكيمانيدلاهذهاوشاعيلاتلابو،طسوألا
.مهعملماعتلا

قرشلانمويفتاوصألانيكمتيفةرذجتمنشكأانيم
يفبابشلاجامدإلدوهجلاةدايقلايقيرفإلامشوطسوألا
صرفلاعيسوتعم،رارقلاعنصوتاسايسلايفةقطنملا
بابشلاىلعزيكرتلالالخنم.عمتجملاربعبابشلاةكراشمل
قوقحوةيطارقميدلاوةرصانملاوةسايسلاجماربنمجيزمو
اياضقلاةجلاعملاًزيمتمواًديرفاًجهننشكأانيمرفوت،ناسنإلا
ةقطنملايفبابشلاءاربخلاانتصنمنّكمُتال.ةقطنملايف
رفويامم،ةقطنملانمبابشلاءاربخلااًضيألب،بسحف
نمكلذاننكميس.ةيلاحلابيلاسألااهيلإرقتفتيتلاةربخلا
.عيمجللنشكأانيمنأيهو:ةيهيجوتلاانئدابمدحأقيقحت
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