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 مالعإلا لئاسو ىوتحم ة#رح

 

 ىوتحم ھل لاجم لHو ،ةعونتمو ة?<ثك تالاجم مالعإللو ،?<بكو عساو :9عم مالعالا لئاسو ىوتحم ة'ر%$ نإ

 ةحي%dلا ة'ر%$ا نأ ىرت abلاو )٢٠١٨( يYابحرلا عم يأرلا اذU قفت'و .ةنيعم قالخأو طباوض ھلو ن<عم

 ثيح .ةيقالخأ تاموظنمو ئدابم اlل ةمأ stا انئامتنا لظ q hi$اصملا ققحن اننأ اlفدU ?<بعتلا hi ةميلسلاو

 hi ةلاقم بتاH يف%� ءاوس ھيأر نع حاصفإلا وأ ?<بعتلل لبقملا ص�~لا وأ بتا|لا نأ يرورض نم ھنأ

� ،تايلوؤسم كانU ة'ر%$ا لباقم نأ :���ي ال نأ �iامتجالا لصاوتلا لئاسو hi قلع� بتاH وأ ،ةفي%

 يقيبطتو يرظن أدبم تاذ �iو ،تايقالخأ كانU ن<ناوقلاب انما��لا لباقمو ،تابجاو دجوت قوق%$ا لباقمو

 .ةيعوضومو ةيدايح ل|ب قبطت نأ يرورضلا نمو بجي

 ا�يقالخأ مالعإلا لئاسو ما��لا نأو عيم��ل قح �i ةباتكلاو ?<بعتلا ة'رح نأ )٢٠١٨ ،يYابحرلا( ىرت امك

 ة'رح نأ stإ اًضيأ تراشأ abلاو .عمت��ا hi ةر%$ا ةشقانملا ةرادإل ةادأل اlلوحي يذلا وU ?<بعتلاو يأرلا ة'رحب

 ،:��وفلا نم يYاع� عمتجم hi ة'رحب مالعإلا لئاسو عتمتت نأ نكمي الو نطاوملا ة'رح نم �i مالعإلا

 .ةيمالعإلا ةشوشولا وأ سانلا ءارآ ما?�حا مدعو ،قالغYالا

 

 رايتخا hi ة'ر%$او ةردقلا يدل ھنأ دجأ ،�iامتجالا لصاوتلا لئاسو نع باlسإب ليصفتلا hi بغرن ن<حو

 .ة'رمعلا م®ئفو مlلوقع ما?�حاو ا®بطاخمب موقأ فوس abلا ةئفلا ما?�حا طرش¨ هد'رأ يذلا عوضوملا

 عقاوم نأل .?<بعتلاو يأرلا درس¨ تالفنالا 9bع² ال �iامتجالا لصاوتلا عقاوم hi ةباتكلا نإ ديكأتلا°و

 تايباجيإ ا®µطع� رمألا اذUو ،دئار�$ا سكع¨ ا®³احفص ءاشYإل اlط°رت اlل دويق ال �iامتجالا لصاوتلا

 .ة?<ثك تايبلسو

 ا®¸ع ةباتكلل ةنيعم عيضاومب ديقتلا t·ع يY?¶جت دويق دوجو مدع �iامتجالا لصاوتلا تايباجيإ نم نأ ذإ

 تالاقمو ،ا®¹ ةصا�$ا ا®³دنجأ اlلو ةنيعم عيضاوم ةفي%dلا ط?�ش² نأ نكمملا نم ةفا%dلا سكع¨

 .ةيانع¨ ?<Uام�$ا stإ ةlجوم

 �iامتجالا لصاوتلا عقاوم hi نوبتكي املاط م®«أ :9عمب ة'ر%$ا مlف stإ ²��º سانلا بلاغ نأ تايبلسلا نمو

 ?<غ فرصت اذUو ،ما?�حا نود ةمات ةيلاعفناو ةيح'رأب يأرلا ءادب¼و ?<بعتلا hi ة?<بكلاو ةماتلا ة'ر%$ا مlل

 .سانلا نم ?<ثكلا يذؤي نأ نكمملا نم ھنأل لوبقم
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 دودحو طباوض نودب ة?<بك ةيمالعإ ة'رحب عتمتن انسفنأ انليخت اننأ ول اميف )٢٠١٨( يYابحرلا تلءاس² امك

Uأ ققحن فوس لU؟ن'رخآلل ةءاسإلا ھيجوتو :��وف نود نم ءانبلا دقنلاو انفاد Uنو|ي فوس ل Uكان 

 كلذل !ال ديكأتلاب ؟م®³اباتك نوم?�حيسو ،ضعبلا مlضع¨ نوم?�حيس ن<يمالعإلا لU ؟ةيصوص��ل ما?�حا

 .اlعبÄن نأ ن<مزلم ن<ناوقلا هذUو ،?<بعتلا hi اندودح ىدعتن ال نأ انيلع بجاولا نم

 اUارن نأ بجي اًمامت سكعلاب ،انيلع ةضورفم ا®«أ ساسأ t·ع اUارن ال ن<ناوقلا هذU نأ ضورفملا نم اًضيأو

 .بحر ردص°و انسفنأ نم ما?�حاب ?¶عYو بتكن ي|ل ةحي%dلا ةق'رطلاب اlمlفنو يÆاجيإلا اUروظنم نم
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 عجارملا ةمئاق

 
 نم تعج?�سا .يأرلا ةفي%� .مالعالا ة'رح .)٢٠ ر°وتكأ ،٢٠١٨( .ع ،يYابحرلا

 http://alrai.com/article/10456054/مالعالا-ة'رح/باتك 
 

 
 


