
نانوي كلم يزر
نورق ربع ةيروشآلا ةمألا قحب ةيمادلا ثادحألا ريثأت تحت  

قرشلا يف يروشآلا بعشلا داهطضا رارمتسا ببسبو ،ةليوط  
يروشآلا درفلا ىري ،ةصاخ ةروصب قارعلا يفو طسوالا  
ىمظعلا لودلا تاءاعدا مغر اددهم هدوجوو ةشمهم هتيضق  

ةليلق مايأ ذنمو ،ةيطارقميدلا وحن رييغتلا يف اهحاجنب  
لاصيا نانوي كلم يزر ةريدقلا ةيروشالا ةبتاكلا تعاطتسا  
ةيسايسلا تاسسؤملا ىوقا ىدحا ىلا ةقداص ةيروشا ةلاسر  

سركنوكلا يف  ةفيعضلا بوعشلا رئاصمب مكحتت يتلا  
قوراف ديسلا لبق نم امجرتم ةلاسرلا صن اذهو ،يكيرمالا  

ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا / سيكرويك   
نطنشاو ةمصاعلا  

۲۰۰٦ ناريزح ۳۰ قفاوملا ةعمجلا موي حابص  
يقرشلا تيقوتلا بسح ۹:۳۰ ةعاسلا



سركنوكلا يف ةيلودلا نوؤشلا ةنجل نم ءاضعا عمتسا  
ةيضقلا عم هفطاعتب فورعم(دياه يرنه ةسائرب يكيرمالا  
نانوي كلم يزر ةديسلا ةداهش ىلا )وغاكيش نم ةيروشالا  
برحو حباذملا لوانتي يذلا "يزمرقلا لقحلا"  باتك ةفلؤم  

ةصاخو داركالا لبق نم قارعلا يف نييروشالل ةيعامجلا ةدابالا  
۱۹۱٤-۱۹۱۸ ماوعا لالخ مهلاح نيب تنراق ، مهنم نييمالسالا  

قزأملا ىلا "يزمرقلا لقحلا" موسوملا اهباتك يف هتروص امك  
ةداهش دامتعاّ مت امك ،قارعلا يف نييروشالا نييحيسملل يلاحلا  
ضرغلا اذهل تلكش ةيعرف ةنجل لبق نم نانوي كلم يزر ةديسلا  

رفوتسيرك ديسلا  يكيرمالا خويشلا سلجم وضع ةسائرب  
مالعالاو ةفاحصلل ةرسيتم ةيمسر ةنّيبك ،ثمس  

ماما  نانوي كلم يزر ةديسلا ءالدا ةداهش ئراقلا يزيزع كيلا  
۲۰۰٦ ناريزح ۳۰ موي ةيلودلا تاقالعلا ةنجل  

---------------------------------------
يف اوضع تسل امك ،ةيسايس تسل  ،نانوي كلم يزر يمسا  
انا ،ةيحيسم انا ،ةبتاك انا ،يسايس ميظنت وا ةعومجم يأ  
غلبي يبص نع مكثدحال انه انا ،ةيكيرما ةنطاوم انا ،ةيروشآ  
نوعمش يداف ةمساو )۱٥( اماع رشع ةسمخ رمعلا نم  

ةيئاوهلا هتجارد ارورسم ابكار يداف ناك ،مايالا دحأ يف  
مويلا كلذ يف ةأجف هتغابت  ،هدلاو هل اهادها يتلا ةديدجلا  
ةيباهرا ةعومجم ۲۰۰٤ لوالا نيرشت نم سماخلا موؤشملا  
ةيئاوهلا هتجارد نم هعازتنا نم تنكمت ،ةيدرك ةيمالسا  
ةفرعمل نونجلاو علهلا هتلئاع باصا ،ةلوهجم ةهج ىلا هفاطتخاو  
عراش يف ةيقلم ةتثج ىلع ناريجلا دحا رثع ىتح ،هل ثدح ام  



،ةيربرب ةروصب اهوشم ،اعطقم ،ةمامقلا ىقلت امك يبناج  
ةبعرم ةروصب سارلا عوطقمو اقورحم  

ىلوالا نكت مل لقعلا اهقدصي وا اهروصتي ال يتلا ةميرجلا هذه  
نييروشالا عّيش اهلبقف ،روشآ ةعطاقمل ةعباتلا ةقيشعب ةنيدم يف  

مارفا نايلوج ىعدي هرمع نم رشع ةعبارلا يف رخآ ايبص  
،هقارحا لبق ريغصلا هسار ىلع ةيتيركنوك رجح ةبرضب بوقعي  
اعفاد ،قارعلا يف ةضوم حبصا ءايربالا نييحيسملا لافطالا لتق  
نود نم مهارقو مهتويب نيكرات برهلا ىلا ةديدع ةيحيسم لئاوع  
ةوق الو لوح الو لام  

لحارم ىلعو "يزمرقلا لقحلا" هديدجلا يتياور يف تلجس  
عبرالا تاونسلا لالخ يبعش ءانبا تلاط يتلا ةيشحولا لامعالا   
يثلث دوجولا نم تحسم يتلا ۱۹۱۸ ةياغل ۱۹۱٤  نيب ام  
تدقف دقل ،سفنالا نم ۷٥۰۰۰۰ براقي امب نييروشالا ناكسلا  
ديب ةيحض يبعش عقو ،نيرخاو يتامع ،يمامعا ،يدادجا  
الو ،نييحيسم مهنوكل اماع  ۹۱ لبق كارتالاو دركلا نييمالسالا  
نييمالسالا ءالؤه ديب نمثلا عفدي ةيحض مويلا يبعش لاز   

نوناعي بابشلا يناوخا ،نولتقي نونسملا ،رمدتو رجفت يسئانك  
تلاط برضلاو جاعزالاو ةقياضملا ،فطخلاو ءادتعالا نم  
تضفر اذا ،تعطق يناريج دالواو يدالوا سؤور بالطلا  
كتهو باصتغالل تضرعت باجحلا سبلب عايصنالا يتقيقش  
معن ،اههجو هيوشتل اهيلع ضماوحلا تشرو تبذعو اهضرع  
نالعا نود تبهذف ثداوحلا هذه مظعم ةيبرغلا ةفاحصلا تلفغا  
عمسم ىلع ثدحتو تثدح ةيشحولا لامعالا هذه ،نيودت وا  
قارعلا )ريرحت( ذنم ةيكيرمالا يتموكح ىأرمو  
 



۱٦ مويلا ۱۹۱۸ راذآ
 ، داركالا ديب دوسالا كلذ يف سفنالا نم ۱٥۰ كله "
، تانبلاو دالوالا نم ،ةبحالا تاهمالاو ءابالا نم ۱٥۰

نيبحملاو تاجوزلا نم ،تاوخالاو ةوخالا نم ،   
نيعقوتملا نم ،هصخي مسا دحاو لكل سفنالا نم ۱٥۰   

ليل لكو ءاسملا كلذ يف ءاشعلا ةدئامل مهروضح
ةغراف ّتلض ايسرك ،  

۱٥۰ يف اغارف كرتي مهنم دحاو لك  
ضارقنالا ىلع تفراش ّةما بولق   ،

يه عومشل ةلابذ ۱٥۰   
". ضرالا ىلع سفنالا هذهل ةكئالملا اهيف تفرج يتلا ةرتفلا  

هسفن ديعي خيراتلا ،"يزمرقلا لقحلا" يباتك نم اعطقم اذه ناك  
ريغ دحا ال ،قارعلا يف مويلا ييروشآل قزأملا اذه ّنودي دحا الو  
فالآل اندمص دقل ، دودح الب ةمأ نييروشالا نحن .يبعش  
نم نرق يلاوح لبق ،ءاقبلا ىلع عارصلا ةكرعم يف ةوقب نينسلا  
نم يدادجا حفاك ،ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالظ تحتو ،نامزلا  
ىلع عقي ءبعلا اذه ،ضارقنالا نم مهتيرذ ىلع ظافحلا لجا  
نم يتما ذاقنال هسفن حافكلا اذه يليج هجاوي ، نالا يلهاك  
رسنلا دايطصا عنمل نيناوق ّنسن انه ،قارعلا يف لماك ضارقنا  
مدقا لاوز ىلع جرفتن اننكل ،ضارقنالا نم اهتيامحل  درجالا  
ةرفغملل لباق ريغ اذه ،ةيرشبلا خيرات يف ّةما  

ام لمعن ،تاتشلا يف شيعن ،مهنم ةدحاو اناو نويروشآلا  
الو نيلتاقمب انسل ،انتاسأم ىلا ملاعلا هابتنا بذجل انتعاطتساب  
،تالاقملا طخنو بتكن اننكل ،دادغب عراوش يف حالسلا يلماحب  
يلايللا رهسن ،ةيقئاثو امالفا جتنن ،تارضاحملاو تاودنلا دقعن  
موقن ،ماعطلا نع برضن ،تاريسمب موقن ،لادجلاو شاقنلا يف  



عفرن انتمارك لجا نمو ملكتن ةيملسلا دوشحلاو  تارهاظتلاب  
يف ثدحت تاءادتعا كانه ناب كيدل امولعم نوكي امدنع ،انتوص  
يرهوج دهاش عقوم يف تنا نوكت ،ام ةعومجم دض ام ناكم  
اذه نم ففختو دهشتل ةقلطملا ةيلوؤسملا ثرت ،قئاقحلا هذهل  
يرشبلا ءاقشلا  

عطاقت يف انئجوف ،ةداعلا قوف ساناب انسل نييروشآلا نحن  
ال ،فنعلاب فنعلا هباجن ال كلذ عم ،ةيداع ريغ ثادحاو يران  
مل ،انسئانك تّرجف امدنع ،طقف ةايحلا وه هيلا مورن ام ، مقتنن  
نييحيسمك بجي امك انليبس يف انيشم ،رأثلاب ركفن  

ىلا يروشآ ۷۰۰۰ لا براقي ام عوبسالا اذه لالخ دادغب رداغ  
تويب يف مهل أجلم اوذختا لافطالاو ءاسنلا ،قارعلا لامش  
ال ،مالظلا دنع رباقملا يف لاجرلا مان نيح يف ،ىرخا ةيروشآ  
مدعل رباقملا يف اومان دقل ،ايفرح هلوقا لب ،ايزمر اذه لوقا  
مهيواي رخآ أجلم دوجو  

ملاعلا يف انتعاجش ىلع دمتعن قارعلا يف ملالا اذهل دح عضول   
سيكروك رام نارطملا تلباق ةليلق رهشا لبق ،مهتدعاسمل يبرغلا  

قرشملا ةسينك نم ،قارعلا يف نييروشالا نارطم ،اويلص  
يمدي قارعلا يف نييروشالا لافطالا ةايح نع هثيدح ،ةيروشالا  
ام اذه "انودعاس ،ةدعاسملا ىلا جاتحن ،ريقف بعش نحن" بلقلا  
هلاق  

،عبارلا احند رام يروشالا كريرطبلا عم تثدحت مايا لبق  
لجر ةيناكما مدعب ينربخا ،ةيروشالا قرشملا ةسينك كريرطب  
نم افوخ ةماعلا تالحملا يف  هبوث ءادترا نم سقلا وا نيدلا  

نييمالسالا تابرض  



تلبق ّةما لوا نويروشالا ،روشآ دالب نمً اءزج ناك مويلا قارع  
هذه ،داليملا دعب ةنس ۳۳ ةيروشالا ةسينكلا تسسات ،ةيحيسملا  
حوارتي ناك يذلا اهسوفن ،ةريطخ ةلكشم نم مويلا يناعت ةمالا  
ىلا لءاضت دق ةيقارعلا برحلا لبق ةمسن فلا ٤۰۰ و نويلمب  
ةيامح نود نم ةمسن فلا ۸۰۰ يلاوح  

اياحض مهنا الا ،نييلصالا قارعلا ناكس نييروشالا نوك مغر  
نم ةروضحم ةيحيسملا مهديلاقتل مهتسرامم ،ريجهتلاو لتقلا  
نييحيسملا وحن ناودعلاو فنعلا ،نييمالسالا نييباهرالا لبق  
لاثم .ةرركتملا ثادحالا نم ةلسلس يه قارعلا يف نييروشالا  
مورت يتلا عيماجملا هذهل يلوا فده يه ةيروشالا سئانكلا كلذ  
ناريزح ةياغل ۲۰۰٤ ماع ذنم ،نكمم ددع رثكا ءاذياو لتق  

ّمت تالاحلا ىدحا يف ،ةسينك ۲۷ برضو ريجفتّ مت ۲۰۰٦  
يفو ،كوكركو دادغب يف دحاو موي يف ةنمازتم سئانك ٦ برض  
دادغب يف اضيا ةنمازتم ىرخا سئانك ٦ تبرض رخا موي  
رمتسم جذومن وه ةنمازتم ةروصب سئانكلا برض  ،لصوملاو  
بوانتمو  

ةيشحوف ،ةيطارقميدلا وحن قارعلا عفد تالواحم نم مغرلاب  
نييلوصالا وحن تفرحنا دق ّروصتلا تقاف يتلا مادص  
ام ببسب ةعرسب اهدوع ىوق يتلا ةيدركلا ىوقلاو نييمالسالا  
لايتحالا ببسب ىمسي ام تلق ،قارعلا يف "ةيطارقميدلا" ىمسي  
تاباختنالا ةرتف يف سروم يذلا ديدهتلاو  

يف ةكراشملا نم نويروشالا نكمت ، خيراتلا يف ىلوالا ةرملل  
لهس يف مهنم فالآلا نكل ،۲۰۰٥ يناثلا نوناك يف تاباختنالا  
ندملا هذه يفف ،مهتاوصاب ءالدالا ةصرف نم اومرح ىونين  



نيلؤوسملا ةلوازم مدع ببسب عارتقالا قيدانص لصت مل ىرقلاو  
هذهب تاقرسو تاقورخ تثدح امك ،اهريفوت يف مهبجاو داركالا  
ثيح ،مهتاوصاب نييروشالا ىلدا يتلا قطانملا يف قيدانصلا  
ةينالع روهظلا ىلا ةيدركلا تايشيلملاو ةيرسلا ةطرشلا تدمع  
ءاسنلا ةددهم تاباختنالا زكارم نم برقلاب رفاس لكشبو  
تناكف نييروشالا نكس قطانم يف نسلا رابكو الصا تافئاخلا  
نييروشالا نع الدب داركالل ةيباختنالا تاوصالا ةرثك ةجيتنلا  

مهقوقح مظعم مهنادقف دعب ،برحلاب قرتحملا قارعلا يف  
نيييلصالا ناكسلا ءالؤه لازي ال ،ةيساسالا ةيناسنالا  
فنعو فطخ ،ديدهتو لتق ، مظنم ملظو داهطضا ىلا نوضرعتي  
اولان نيذلا داركالا لبق نم قارعلا لامش يف مهقوقحل شيمهتو  
اوكتشا يذلا هسفن فنعلا نالا نوسراميو ةطلسلا يف مهاغتبم  
مادص ةيروتاتكد دهع يف اقباس هنم  

فنعلا لامعا عيمج سيلو ضعب تّنود ،قارعلا برح ةيادب ذنم  
هذه نم ةنيعّ يدل ،ةيقرشلا ةفاحصلا يف نييروشالا دض  
ناب املع ،مكماما دوجومو اذه يحيرصت عم ةقفرم مئارجلا  
ةقيقحلا ،ةيبرغلا ةفاحصلا يف ةنودم ريغ مئارجلا هذه مظعم  
دنعف ،اهتيعرش نم للقي ال اهركذ مدع وا اهركذ ناب لوقت  
ةيناسنالا دض مئارج نوكت ،ةيساسالا ناسنالا قوقح كاهتنا  
ّتمت دق  

يف اهدجن نييروشالا شيمهت ىلع ىرخا ةلثما داجيا نكمملا نم  
داركالاو برعلا ركذّ مت دقف ،ديدجلا قارعلا روتسد ةمدقم  
ةفاضالاب ،نييروشالا لافغاّ مت نيح يف ،ليصفتلاب نامكرتلاو  
دض تفرتقا يتلا ةيشحولا لامعالاب ةجابيدلا دهشتست كلذ ىلا  
دض تفرتقا يتلا لامعالا هذه امامت لهاجتت اهنكل ، داركالا  



نييروشالا ةحبذم لهاجتت كلذكو ،مادص دهع يف نييروشالا  
قارعلا / ليمس يف ۱۹۳۳ ماع  

ةتماص ةروصب ذخأي ، نييروشاللً امغ قارعلا "ريرحت"  حبصا  
كوكرك نم لامشلا قطانم يف ةصاخ  مهشمهيو نييروشالل ام  
لهس تابصقو ندم يف مهزيكرت قطانم يفو ،دادغبو لصومو  
ميلقا ةموكح ذوفن تحت قطانمو ،اهب ةطيحملا قطانملاو ىونين  
ريغ ةروصبو متت ثيح ،مهتيروتاتكد لالخ نم كلذو ، ناتسدرك  
كلذ نم مغرلابو ،ةيروشالا كالمالاو يضارالا ةرداصم ةيعرش  
تحت نيحماسمو نيملاسم ىقبن لب ،نومجاهي ال نويروشالاف  
ةلمتحملا ريغ فورضلا هذه  
 
ةدعاسمل بهذي يلام قودنص وا تادعاسم كانه تسيل  
ةيبط تامدخ كانه سيل ،يكيرمالا انرصب تحت نييروشالا  
لحم يف ةأرمال ةيرصيق ةيلمع ءارجا نكمي ال ،نييحيسملا ءالؤهل  
ةايحو اهتايحب ةرطاخملاو ديدع لايمال لاقتنالا اهيلع ،اهنكس  
ةيبطلا ةيانعلا ىلع لوصحلل  اهنينج  

لجا نم ايلاح قارعلا ىلا بهذي امم رثكاب بلاطن ال نحن  
هذه نم ةبسانملا انتصح ملتسن ناب بلاطن اننكلو ،ةيمنتلا  
نييروشالا قطانم ىلا بهذت  نا ضورفملا نم يتلا تانيعلا  

تايالولا قودنص نم تارالودلا نييالم بهذت ،قارعلا لامش يف  
هذه مدختست يتلا ةيدركلا بازحالا راظناو رصب تحت ةدحتملا  
جوحال ةاواسمو ةلادعب اهعيزوت نم الدب مهحلاصمل لاومالا  
نييروشالا نم ناكسلا   

اهلقاو ،ةيساسح تايلقالا رثكا نم مويلا نويروشالا ربتعي  



،ايراج يعامجلا جورخلا لاز ال انرصب تحت ،ملاعلا يف ةناصح  
ماوعا ةرشعلا يف لاونملا اذه ىلع يشمت رومالا تّرمتسا اذا  
يف يروشالا دوجولا رومضو لاصئتسا حجرملا نم ،ةمداقلا  
يعامجلا جورخلاو يقرعلا ريهطتلا تاسايس ببسب قارعلا  
ةرجهلاو
 
مهقوقحب "نويلصالا اكيرما ناكس" رمحلا دونهلا عتمتي  
،نييلصالا قارعلا ناكس امنيب ،اكيرما مهدلب يف ةيناسنالا  
مهيضارا نع اديعب اجراخ نوقاسي نييحيسملا نييروشالا  

،ةجرحو ةرطخ ةلأسم نييروشالا ةحازا عوضوم حبصا دقل  
ماع ، ندرالا ىلا فولالا تارشعّ رف ۱۹۹۱ جيلخلا برح لالخ  

بره فوخلا ببسبو مادص ىلع برحلا ةيادب يفو ۲۰۰۳  
لازي ال خيراتلا كلذ ذنمو ايروس ىلا يروشآ فلا ٥۰-٤۰  
يتلا تاديدهتلا ببسب فولالا قارعلا رداغ ثيح ،امئاق دهشملا  
ندرالاو ايروس عراوش يف ىوأم نودب نوديرش ،اهل اوضرعت  
نم مهلاشتنال ةدعاسملا نييروشالا رظتني ةسئابلا ةلاحلا هذهب و،  
ريرملا عقاولا اذه  

ةعباتلا نيئجاللا نؤوشل ايلعلا ةيضوفملل ةيئاصحا ةساردل اقبط  
ةياغل ۲۰۰۳ لوالا نيرشت  ةرتف نيب هناب جتنتسن ةدحتملا ممالل  
ناو يقارع ۷۰۰۰۰۰ براقي ام ايروس ىلا لصو 2005 راذآ  
لداعي ام وا % ۳٦ هتبسن ام نولكشي نييقارعلا نييحيسملا  

۲٥۲۰۰۰ 

يوأت ةنمآ ةقطنم وا ىوأم كانه نكي مل برحلا ةيادب دنع  
نكل ،ندرالاو ايروسك ةرواجملا لودلا ىلا اوبره اذل ،نييروشآلا  
اولهؤي مل ،قارعلا يف ايلخاد نييروشالا رارقتسا مدع ببسب  



نيذلا نويروشالا ءالؤه ،ةيضوفملل عباتلا تادعاسملا جمانربل  
ىلا مويلا نوأجلي ،قارعلا يف ةيجاتنالا قفارملاو ةايحلا اومدخ  
ماعطاو ءاقبلا لجا نم ءاضعالا عيبو ءاغبلاو ةيدوبعلاو لوستلا  
نيئجاللا ناب املع ،يكيرمالا انرصب تحت اذه ثدحي ،مهلئاوع  
ببسب متي مهقطانم يف نكسلل مهلالحا متي نيذلا دركلا نم  
انيلع ،نييروشالا سكع قارعلا يف مهصخت ةنمآ ةقطنم دوجو  
رابتعالا نيعب ةلأسملا هذه ذخأ ناكيرمالا نحن  

ةراضحلا دهم نيرهنلا نيب ام دالب  نوك لوح لدج ال  
نا دكؤملا نمو ،نييلصالا اهناكس مه نويحيسملا نويروشالاو  
هاركا تحت  نوساقي مويلا قارع جيسن نم ءزج مه نييروشالا  
طقف مسالا يف ىمسي ام تحت يمالسالا نوناقلا وا ةعيرشلا   
يطارقميد قارع

نس نكمي ال" صنت يقارعلا روتسدلا نم )ب( دنب ةيناثلا ةداملاف  
)أ( ةيناثلا ةداملا اما ، "ةيطارقميدلا ئدابم عم ضراعتي نوناق   
ةعيرشلا ماكحا عم ضراعتي نوناق نس نكمي ال" صنتف  
امهضعب عم ناضقانتت ناتداملا ناتاه "ةيمالسالا  

ةروس يف اهيلع عالطالا نكمملا نم يتلاو مالسالا ئدابم دحأ  
مقر ةيا اما "مالسالا هللا دنع نيدلا نأ" صنت ۱۹ ةيآ نارمع لآ  

يف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو" صنتف ۸٥  
نيينثو ةرفك  نويحيسملا ربتعي اذهل "نيرساخلا نم ةرخآلا  
مالسالا ريغ انيد مهرايتخا ببسب  

نيملسملا عيمج ىلع نآرقلا يلمي ۱۹۱ ةيآ ةرقبلا ةروس يف  
مهوجرخاو مهومتفقث ثيح مهولتقاو" نيملسملا ريغ حبذو ةلتاقمل  
۱۹۳ مقر ةيآ اما "لتقلا نم دشأ ةنتفلاو مكوجرخا ثيح نم  



ال ىتح مهولتاقو" صنت يهو دحاو نيد ىلا ةحارص وعدت اهناف  
حبذو سئانكلا تّرجف ببسلا اذهل ، "هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت  
نويحيسملا  

فويضك اولموع دقف ،نييلصالا دالبلا ناكس مهنوك نم مغرلاب  
،مويلا اذه يف نوهجاوي مه اهو مهراد رقع يف مهب بحرم ريغ  
ريثم دهشم يف نييمالسالا لبق نم يقرعلا ريهطتلا ةسايس  
كرتلا نيينامثعلا لبق نم نامزلا نم نرق لبق ىرج امل تايركذلل  
داركالاو  

قرشلا ةقطنم يف يميلقالا نزاوتلا ىلع ظافحلا لجا نم  
ةلود كانه امكف ،ايلاح  ةينثالا وا ةيقرعلا ةيحانلا نم طسوالا  
ةيحيسم ةلودل ةجاح كانه ،ةيبرع ةلودو ةيدوهي  

صنت يقارعلا روتسدلا نم ۱۲۱ دنب ةعبارلا ةداملا ناب املع  
ةيسايسلاو ةيرادالا قوقحلا نمضت "ةيلحم تارادا" ىلع  
نادلكلاو نامكرتلاك تاينثالا فلتخمل ةيميلعتلاو ةيفاقثلاو  
ةغيص يف نوناقلا اذه نا الا ،ىرخا تانوكمو نييروشالاو  
قيبطتلا سيلو  طقف ةيرظنلا  

علطتي ،نييحيسملا قوقحل ضرعتي يذلا عمقلا اذه ببسب  
ةصاخو يبرغلا ملاعلاو ةيلودلا تامظنملا ىلا نويروشالا  
عيرسلا لخدتلل ةدحتملا ممالاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا  
لهس ميلقا يف ةيرادالا مهتقطنم ةماقا نم مهنيكمتو مهمساب  
هذه ،قارعلا يف ةرهدزم ةرماع ةقطنم ةيناث حبصتل ىونين  
نيئجاللا ةدوع دهشت فوس ةيروشالا ةيرادالا ةقطنملا  
ةلأسملا هذه ىلا رظنلا بجي ،مهدادجا ضرا ىلا نييروشالا  
لامهالا وا ليجاتلا لبقت ال ثيح ،نالا  



تحت ّةيح تيقب يتلاو اهدوجوب ةددهملا ةيروشالا ةراضحلا نا  
يناعت ةيناثلاو يلوالا ةينوكلا برحلا تاليوو ناخزيكنج مكح  
مضهو يقرعلا ريهطتلا تاسايس ببسب ةمات ةداباو سمط نم  
ةرجهلاو يعامجلا جورخلاو اهقوقح  

طيسب لثمبو لوليا ۱۱ موي ةلوقعم ةروصب اكيرمأ تربتخا  
قرشلا وييحيسم هلمحتو هفلأ امل هباشم يمالسالا باهرالا  
يتلا رئاسخلا ،انبقار امك رعذب سانلا بقار دقف ،طسوالا  

ناك ول الجخمو انزحم رمالا ناك مك ،ناودعلا اذه نع تمجن  
رورم لجخم وه مك ؟مالعا وا راعشا نود نم ّ رم دق رمالا اذه  
ةظحالم نودب يضاملا نرقلا علطم يف نييروشالا ةدابا ةاسأم  
اهنم يناعي يتلا حباذملا ناب لجخم وه مك ؟راعشا وا  
؟مالعا وا راعشا نودب بهذت مويلا نويروشالا                 


