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 صىخ انرحّدي
 

 صحٍفح شٍىػٍح ثىزٌح صادزج ػٍ حصب انؼًال انرقديً
ع:  9066 حصٌساٌ  6انسُح األونى، انؼدد  ش.ج 6 نهرثسُّ

نحدٌدٌح ٌروقىٌ طؼى انفاشٍح انًسػًال انسكك ا

ٌمل ًّ اإلٙواة اٌنٞ ٔظّزٗ ٌغٕخ ػّبي لطبهاد 

أ٠به ؽووخ اٌمطبهاد ألغٍت ٍبػبد  12ئٍوائ١ً، فٟ 

َ. اؽزغبعب ػٍٝ اػزمبي أػٚبء ل١بكح اٌٍغٕخ أصٕبء ا١ٌٛ

أ٠به أِبَ ِٕيي ِل٠و ػبَ  11ِظب٘وح ٔظّذ فٟ 

اٌمطبهاد. ٌمل عبءد ٘نٖ اٌّظب٘وح اؽزغبعب ػٍٝ 

فطخ ئكاهح اٌمطبهاد اٌوا١ِخ ئٌٝ "االٍزؼبٔخ ثّٖله 

ي صبٔٛٞ( ِمبٌٖٚبٌؼ فلِبد فبهعٟ" )فٖقٖخ 

ِئبد اٌؼّبي ئٌٝ رَو٠ؼ ١ٍإكٞ  ١ٌٖبٔخ اٌؼوثبد، ِّب

ٚ٘جٛٛ وج١و فٟ َِزٜٛ ا١ٌٖبٔخ ٚاٌَالِخ. لبِذ 

إٔؾبة  –اٌْوٛخ فٟ فطٛح ّٔٛمع١خ ٌقلِخ أ١ٍبك٘ب 

ٚفولذ اٌّظب٘وح ٍٜٚ اٍزقلاَ  -هؤًٚ األِٛاي

ِفوٛ ٌٍمٛح ٚاػزمٍذ كْٚ ٍجت ػْوح ِٓ أػٚبء 

ل١بكح ٌغٕخ ػّبي اٌمطبهاد، ث١ّٕب ِٕؼذ ِؾىّخ اٌؼًّ 

بهاد ِٓ اإلٙواة، ٌىُٕٙ ػّبي اٌمطفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ 

رؾلٚا اٌّؾىّخ اٌزبثؼخ ٌٍوؤٍبء ٚأٙوثٛا اؽزغبعب 

 ػٍٝ اػزمبي ىِالئُٙ ؽزٝ اإلفواط ػُٕٙ.            

٠زّضً فٟ اٍزقلاَ  ٘نا ٘ٛ ِضبي ػٍٝ اٌفب١ّخ إٌبّئخ

اٌْوٛخ ٌٍمٛح اٌٛؽ١ْخ ٚاالػزمبالد االٍزجلاك٠خ، 

 ِغزّؼخ ِغ أٚاِو ِؾىّخ اٌؼًّ اٌلوزبرٛه٠خ، فٟ

ِؾبٌٚخ ٌىَو هٚػ اٌؼّبي اٌن٠ٓ ٠ىبفؾْٛ ألعً ٌمّخ 

ب اٌطو٠ك ئٌٝ ٌىٓ ػّبي اٌمطبهاد أهٚٔ ػ١ُْٙ.

رؾلٞ اٌؼّبي إٌٚبي ٙل اٌفب١ّخ ِزغَلا فٟ 

 .  اٌؼفٓ  اٌوأٍّبٌٟ ُ٘ ٌغٙبىٚاٌغّبػٟ ٌٍوؤٍبء 

ْٔٙل فالي إٌَٛاد األف١وح أزٙبط ع١ّغ اٌؾىِٛبد 

ٌٝ: اٌمٚبء ػٍٝ رٙلف ئ ِزّبك٠خاإلٍوائ١ٍ١خ ١ٌَبٍخ 

اٌؼًّ إٌّظُ. ٔظبَ اٌوؤٍبء ِؼٕٟ ثزْغ١ً ع١ّغ 

وبد لٜٛ ثْو٠خ اٌؼّبي ثٛاٍطخ ّووبد ِمبٌٚخ ّٚو

عّبػ١خ ٚكْٚ رٛف١و ّٙبْ  كْٚ ارفبل١بد أعوح

الزٖبكٞ ٚاعزّبػٟ ٌٍؼّبي. ؽ١ش رزُ ع١ّغ ٘نٖ 

األِٛه ٍٜٚ فٖقٖخ اٌّٛاهك االعزّبػ١خ ٚاٌؼبِخ 

 ٌّؾ١١ٍٓ ٚاألعبٔت.  ٌٖبٌؼ إٔؾبة هؤًٚ األِٛاي ا

ِٕن ٚلذ ٠ًٛٛ ٚإٔؾبة هؤًٚ األِٛاي ٚفلاُِٙ 

ظبَ ٠لثوْٚ ٌقٖقٖخ ِٓ اٌَبٍخ ِٚٛظفٟ إٌ

ى٠بكح أهثبؽُٙ ػٍٝ ؽَبة ػّبٌٙب اٌمطبهاد ألعً 

ٚعّب١٘و ٛجمخ اٌؼّبي اٌزٟ رَزقلِٙب. ؽ١ش ٠مِْٛٛ 

ؽٍّخ ر١ْٙو ٛاٍطخ ألعً كفغ ٘نا اٌٙلف ا٢صُ للِب ث

ّبي. ٠ٚمٍٔ اٌوؤٍبء ثْىً ِٚٚب٠مخ ٙل ٌغٕخ اٌؼ

فٟ فلِبد اٌَّبفو٠ٓ، ِوافك األِبْ ،ِٚزٛارو فٟ 

اٌزؾز١خ ٌزجو٠و اٌقٖقٖخ. وً مٌه ثبٌوغُ  اٌجٕٟٚفٟ 

ِٓ أْ ِؾبٚالد فٖقٖخ اٌمطبهاد فٟ أٔؾبء اٌؼبٌُ 

أصجزذ أٔٙب رْىً فطوا ػٍٝ ؽ١بح اإلَٔبْ، ٚرلًٚ 

ؽمٛق اٌؼّبي، ٚغ١و ٔبعؼخ. ئْ ٘لف اٌقٖقٖخ 

ياي ٘ٛ ئصواء ع١ٛة هعبي األػّبي ْ ٚال ٠ل وباٌٛؽ١

إٔؾبة إٌفٛم ٌغوف أهثبػ ٍو٠ؼخ ػٍٝ ؽَبة ٛجمخ 

 .          !اٌؼّبي وبفخ

أضستىا  ٍَحٍ َشد ػهى أٌدي ػًال انقطازاخ انرٌ

انقطازاخ احرجاجا ػهى اػرقال زؤساء انهجُح انفاشً 

. ٌمل وانىحشً واإلجسايً وذحدوا يحكًح انسؤساء

٘نا أْ ئٕواه ٚئفالٓ اٌؼّبي فالي أصجزٛا ثفؼٍُٙ 

ٔٚبٌُٙ ألٜٛ ِٓ أٞ لبْٔٛ ِٚٓ اٌّؾبوُ اٌزٟ رؼزجو 

أكٚاد فٟ أ٠لٞ اٌوؤٍبء ٙل اٌؼّبي. ٔؾٓ ٔلػٛ ػّبي 

اٌمطبهاد ٌٍّلاِٚخ فٟ ٔٚبٌُٙ ٌّٕغ اٌقٖقٖخ، ؽزٝ 

اؽزالي أِبوٓ اٌؼًّ ٚؽً إٌظبَ اٌوأٍّبٌٟ اٌؼفٓ. 

اٌجْو٠خ ٔؾٓ ٔلػُٛ٘ ٌٍٕٚبي إلفواط ّووبد اٌمٜٛ 

ٌٛلذ اٌّمبٌٚخ ٚأوٍخ ٌؾَٛ اٌجْو ِٓ اٌمطبهاد. ٚفٟ ا

 ِمبثًٌطجمخ اٌؼّبي مارٗ ٔؾٓ ٔلهن أْ أٞ أغبى 

٠ًٛٛ األِل  ؾًاٌٌوأٍّب١ٌخ ٠ؼزجو ِإلزب فمٜ. ٚئْ ا

اٌطجمخ اٌؼبٍِخ ٠ىّٓ فٟ ؽلٚس صٛهح ١ّٛػ١خ الىِخ 

        ٚئٍمبٛ ٔظبَ هؤًٚ األِٛاي ٚاٍزجلاٌٗ ثؾىُ اٌؼّبي.
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 َدج انهسردزوخاػهى انؼًال تًس ذدوض – خًٍٍكانٍى حٍفا
د اٌَز١ٓ وْووخ أْٔئذ ّووخ " ؽ١فب ف١ّ١ىب١ٌُ" فٟ ٍٕٛا

فٟ ِٕزٖف اٌضّب١ٕٔبد  ٌٖبٌؼ  ؽى١ِٛخ ٌىٓ رُ فٖقٖزٙب 

اه٠خ عٕغو، ٕل٠ك اه٠ه ّبهْٚ اٌّموة. فمبَ عٕغو ثىَو 

إٌّظُ فٟ اٌّٖٕغ ثٛاٍطخ فزؼ ِٖٕغ أفو فٟ إٌمت  اٌؼًّ 

، ٚرُ رْغ١ً اٌؼّبي رؾذ ُاٌزٕظ١١ٗ ٍٍت ؽك اٌؼّبي فٟ رُ ف

ظوٚف اٍزغالي ِقي٠خ. ٚػٕلِب ؽبٚي اٌؼّبي فٟ اٌّٖٕغ 

اٌّٖٕغ  ئكاهحلّؼذ  2003فٟ ػبَ  أٔفَُٙاٌغٕٛثٟ رٕظ١ُ 

ثٛؽ١ْخ ثَّبػلح أعٙيح اٌلٌٚخ ٚل١بكح  ٌٍُزٕظ١ِؾبٌٚزُٙ 

 لٛرٙب ٌؾّب٠خ اٌؼّبي ٚاٌزٖلٞ رَزقلَ اٌَٙزلهٚد، اٌزٟ ٌُ 

      اٌغبٕج١ٓ اٌَّزغ١ٍٓ. ٌٍوؤٍبء 
 

اٌزٟ  األِو٠ى١خٌؼبئٍخ رواِت  2008ٌمل ث١غ اٌّٖٕغ فٟ ػبَ 

ٌُ رىزف ث١ٍّبهاد اٌلٚالهاد اٌزٟ ٠له٘ب ػ١ٍٙب اٌّٖٕغ صّوح 

اٌٚوائت اٌيائلح ػٍٝ اٌؼّبي فوٗ ٚ األٚف١بءولػ اٌؼّبي 

فٟ اٌؾ١ٓ اٌنٞ اٌّٖٕغ.  ئْٔبءفٟ اٌجالك اٌن٠ٓ ٍبػلٚا فٟ 

فٟ  ٘ب\اٍزؼلاكاٌؼبًٛ/ح ػٓ اٌؼًّ ٚاٌؼبًِ/ح اٌّؾٍٟ/ح ٞ ٠جل

ظً اٌزجبٛإ االلزٖبكٞ ٚاٌووٛك ٚاٌجطبٌخ اٌّزفبلّخ أْ ٠ؼًّ 

 ِٓ  ِمبثً أٞ أعو وٟ ٠زّىٓ ِٓ ئػبٌخ ػبئٍزٗ/ا ٚاإلفالد

ػّبي ّووبد ٚاٌفمو ٚثبٌّمبثً ٠فًٚ اٌّْغً اٌغٛع  ٘بٔٗأ

ٌغّبػ١خ، ِٚٓ ا االرفبلبدِٓ  ٠ؼف١ٗاٌمٜٛ اٌجْو٠خ الْ مٌه 

كفغ ع١ّغ اٌّىبفئبد االعزّبػ١خ ِٚٓ رْغ١ً عٙبى لٜٛ 

   ثْو٠خ.  
 

ِٕب ٔؾٓ اٌؼّبي ٚاٌؼب١ٍٛٓ ػٓ اٌؼًّ اٌّٛاهك رٍَت 

اٌطف١١ٍ١ٓ ع١ٛة هؤًٚ األِٛاي  ئٌٝاالعزّبػ١خ ٚرؾٛي 

ٚاٌَّزغ١ٍٓ. ٠ٙزُ اٌوأٍّب١ٌْٛ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ألٖٝ ؽل ِٓ 

ي  ٚظوٚف فمٜ ػٍٝ ؽَبة ظوٚف ػًّ اٌؼّب اإلهثبػ

ء اؽ١برُٙ، ٚؽزٝ ػٍٝ ؽَبة ٕؾخ ٛجمخ اٌؼّبي ثوِزٙب ٍٛ

ء ػٓ ٛو٠ك ااٌج١ئ١خ ٍٚٛٚاٌّىبهٖ ر٠ٍٛش اٌٙٛاء ػٓ  ٛو٠ك 

 ظوٚف ػًّ ١ِٕٙخ ٚفط١وح. 
 

اٌغّبػ١خ اٌزٟ ٚلؼزٙب، ٚرقً  اٌزفبف١خرمٍٔ ئكاهح اٌْووخ ِٓ 

ٚفٟ  2011ظو أزٙبء٘ب فٟ ثلا٠خ ػبَ زثٙب ٛٛاي اٌٛلذ ٚرٕ

اٌٖؾ١خ  ثبإلٙواهاالػزواف  اإلكاهحروف٘  اٌٛلذ ٌٔف

اٌّزؼٍمخ ثبٌَالِخ ٚروف٘ ػّلا االرفبلبد  ٚاإلٙواه

ل١بكح ثْىً ِجلئٟ. وّب أْ اٌؼًّ إٌّظُ  روف٘ٚ اٌغّبػ١خ

اٌَٙزلهٚد لل هفؼذ ٠ل٘ب ػٓ إٌٚبي ٚهفٚذ " اٌَّبػ" 

ؼًّ. ٌىٕٙب " ٔياػػٓ  اإلػالٍْغٕخ ػّبي اٌّٖٕغ ٌ

ِٓ لجً ػّبي  األٍفًب ِٓ اٍزغبثذ" ثؼل ٙغٜ ػ١ٍٙ

ٌغٕخ ػّبٌٗ. أْ اٌوؤٍبء ٠وْٚ فٟ وَو ػّبي " ٚاٌّٖٕغ 

 ؽ١فب ف١ّ١ىب١ٌُ" ٘لف اٍزوار١غٟ ١ٍّىٓ ِٓ كًٚ 

٠َٛ ِغّٛػبد ػّب١ٌخ أفوٜ. ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق ٔظُ اٌؼّبي 

ِظب٘وح رؼج١وا ػٓ ثلا٠خ إٌٚبي فٟ  10/12/14اٌضالصبء 

ي ٌٚغٕخ اٌؼّبي . ثؼل رٍمٟ اٌؼّب ِلفً اٌّٖٕغ فٟ ؽ١فب

رؾٖٓ اٌؼّبي اػزجبها ِٓ ّٙو  اإلكاهحرٙل٠لاد ِٓ لجً 

  ئفواطفٟ اٌّٖٕغ ٚمٌه ٌّٕغ اٌوئ١ٌ ِٓ  ١ٔ2011َبْ 

 أّقبٓ ٌىَو  ٚئكفبيِٓ اٌّٖٕغ  ٍٚبئً ر١ٕٖغ 

 األهثبػٌٚىٟ ٠وٚا ٌٍؼٍمخ اٌّزطفٍخ ِٓ اٌنٞ ٠له  اإلٙواة

      .ِٓ ٘ٛ ٕبؽت اٌّٖٕغ اٌؾم١مٟٚ
 

ؾٛه اٌْو" ػلٚ ٛجمخ اٌؼّبي اٌّىْٛ ِٓ ا٢ْ ٠زؾل " ِ

كًٚ ػّبي  ألعًاٌوؤٍبء، إٌظبَ ٚاٌَٙزلهٚد ِوح أفوٜ 

اٌّٖٕغ ٚرق٠ٛف ثبلٟ اٌؼّبي فٟ اٌجالك. ػٍٝ اٌغيء 

أْ ٍٚبئً اٌمّغ اٌفب١ّخ  اإلكهانا١ٌٙٛكٞ ِٓ ٛجمخ اٌؼّبي 

 ا٢ْاٌل٠ِٛخ اٌزٟ ٠ٛعٙٙب اٌوؤٍبء ِٚإٍَزُٙ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ 

 ٙلٖأْ رٛعٗ ٕٟ ١ٌٌ ٕ٘بن ِب ٠ّٕغ ٙل اٌؼبًِ اٌفٍَط١

االٍزغال١ٌخ ٚاٌمّؼ١خ ٚاالٔزفبٗ ؽ١ّٕب ٠ؼبهٗ ١ٍطورُٙ 

 ػ١ٍٙب.  
 

 " غنائ١خٍٍٍَخ ١١ي أْ ٕ٘بن " اٌزّ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ  ػ١ٍٕب

اٌّزٙبٌه اٌطف١ٍٟ ٚاٌؼفٓ لّؼ١خ ِٓ لجً اٌوأٍّب١ٌخ االِجو٠ب١ٌخ 

ًّ ؽ١ش ففٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٚثو٠طب١ٔب رَٓ لٛا١ٔٓ ٙل اٌؼ

٠زُ لزً اٌؼّبي اٌفٍَط١١ٕ١ٓ  ث١ّٕب  ٠زُ ٍغٓ اٌؼبًِ ا١ٌٙٛكٞ

 !اٌؼوثٟ اٌؼبٌُ ٚػّبي 
 

ضال ػًال حٍفا َدػى َ حصب انؼًال انرقدئًؾٓ فٟ 

أْ أٞ "  ٚٔلهن اٌؼبكي  إسسائٍم قطازاخخًٍٍكانٍى وػًال 

اٌنٞ ٘لفٙب  –أغبى" ٠ؾممٗ اٌؼّبي فٟ اٌّغزّغ اٌوأٍّبٌٟ 

٘ٛ أغبى ِإلذ  ئّٔب -. اإلهثبػؽل ِٓ  عٕٟ ألٖٝاٌوئ١َٟ 

اٌؾبالد ؽ١ش ١ٍّؾك اٌوؤٍبء ٘نا االٔغبى فٟ أؽَٓ 

 ثٛاٍطخاٌى١َٕذ ٚاٌّؾبوُ ثَّبػلح ِّض١ٍُٙ فٟ اٌؾىِٛخ ٚ

ٚ/أٚ  ،فوٗ اٌٚوائت رقف١٘ ل١ّخ اٌؼٍّخ،،ٍٓ اٌمٛا١ٔٓ

اٌؾً اٌٛؽ١ل ٌّْبوً اٌؼّبي ئْ ِؾبوُ اٌؼًّ اٌزٟ رقلُِٙ. 

٠ىّٓ  اإلَٔبٟٔاٌؼظّٝ فٟ اٌّغزّغ  ج١خاألغٍاٌن٠ٓ ٠ْىٍْٛ 

فٟ ٚعٛك ِغزّغ ١ّٛػٟ ٠ٛفو اٌَّبٚاح فبي ِٓ ػٕٖو 

ٍبء ػٓ اٌوثؼ ٚاالٍزغالي، ِمبثً مٌه ٌٓ ٠زٕبىي اٌوؤ

 ئْٔبءؽمٛلُٙ اٌيائلح اٌزٟ ٠ٛفو٘ب إٌظبَ اٌؾبٌٟ، ٌنٌه ػ١ٍٕب 

فٟ كافٍٗ ِال١٠ٓ اٌؼبِالد  إٛو٠ ؽية ١ّٛػٟ صٛهٞ

 ١ّٛػٟ ٌٟٛ اٌٍَطخ. ٚثٕبء ِغزّغٚاٌؼّبي ٠ٚمٛكُ٘ ؽزٝ ر

 أهثبػٛفو اؽز١بعبد عّب١٘و اٌؼّبي ١ٌٌٚ رؼّٗ اٌَّبٚاح ٠ٚ

 ! اٌوأٍّب١ٌخ األل١ٍخ
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 ػايهح صٍاَح يٍ ذم أتٍة اَضًد إنى حصتُا  يقاتهح يغ ز
 ?و١ف رؾٌٛذ ئٌٝ ٔبّطخ ١ّٛػ١خ :ض
 ٛج١جبْٞ اوبْ ٚاٌلٚؤَب ػْذ فٟ ث١زٟ فٟ ف :ز

" هفب١٘خ ِٓ اٌؼ١ِ" ٌىٓ  ْ علا ٚلل ػْٕب فٟبغ١ٕ

اٌزوث١خ وبٔذ ٕبهِخ علا. وبْ ٚاٌلاٞ ػٍّب١١ٔٓ 

ٌمل ّب٘لد أٔفَُٙ ػٍٝ أُٔٙ " ٕٙب٠ٕخ".  ب ػوفبٌىّٕٙ

ؽ١ش الٌِ  آفو٠ٓؽ١بح ٛالة  أٍٍٛةفٟ اٌّلهٍخ 

ػٍٝ اٌؼىٌ ِٓ ٚاٌلاٞ ٌُ رىٓ ئٍوائ١ً فٟ  .٘نا لٍجٟ 

ِووي ا٘زّبِبرٟ. ؽ١ش وبْ ِٓ اٌطج١ؼٟ أْ أوْٛ 

ٙب٠ك  ِّب ِضً اٌىض١و٠ٓ ِٓ ىِالئٟ اٌطالةخ ١ّٛػ١

   ٚاٌلاٞ ٌىٓ ِغ مٌه إٔجؾذ ١ّٛػ١خ. 
 

ا١ٌٙٛك ِٓ ٛجمخ ؽَت هأ٠ه، ٌّبما أغٍت اٌؼّبي ض: 

اٌّقزٍف ثلء  ٌٍٕٚبي الٌُٚٚ ٠زغٕاٌؼّبي فب١ٍِٓ 

ت ٍٙل اٌَ ثبٌٕٚبي االلزٖبكٞ ٚؽزٝ إٌٚبي

 ؟ االٍزؼّبهٞ

لجً وً ّٟء  اٌىض١و ِٓ ا١ٌٙٛك فٟ اٌجالك ٠ٙزّْٛز: 

ػٍٝ  ٛاْ ُِٕٙ ٠و٠لْٚ أْ ٠ؾبفظ. اٌىض١وٚثبألِٓ

، ؽ١ش ٠ؼط١ُٙ ّوػ١خ الهرىبة عوائُ اِز١بىارُٙ 

. فٙب ٔؾٓ ٔوٜ ٍؼو اٌٛلٛك ٠ورفغ ؽ١ش اٍزؼّبه٠خ

% ِٓ اٌَؼو ئٌٝ اٌٚوائت كْٚ لواه ٠56ن٘ت 

، ث١ّٕب فّٛي باؽزغبع٠ٛعل ىبك ثبٌٌىٓ ؽىِٟٛ، 

ثؼل االٍز١مبظ ٠موهٚا  لل ٌىُٕٙ اٌّٛا١ٕٛٓ غ١و ِفَٙٛ ،

اإلعواءاد ػلح ١ٍٕٓ ٚرواوُ اٌّي٠ل ِٓ ِوٚه 

   . االلزٖبك٠خ

 ؟اٌٖؾٛحٌؾظخ أ٠ٓ ٍزٖٛر١ٓ ػٕل للَٚ ض: 
ؽلاُ.  –ِبوٟ  ٍٕٛاد ٔبّطخ ّٙٓ 10وٕذ لجً ز: 

ف١جخ األًِ  تّق١ٖخ ٚونٌه ثَج ألٍجبة ٌىٕٟ رووذ

: ٌمل ٍبػلد وض١وا ٌىُٕٙ ٠ٙجطْٛ ِٓ مان اٌؾية

لٖخ  ٚال ٠ملهْٚ. ٌمل وبٔذ  ألٍفًائٌٝ  هأٍٟ

ػٍٝ  اإلٍوائ١ٍٟ  ً اٌىِٕٛلٚاٌزووٟ اٌنٞ لز األٍطٛي

وَو  أهاكٚا أُٔٙثلَ ثبهك ثبٌوغُ ِٓ  أّقبٓ 9ِزٕٗ 

اٌؾٖبه اٌّغوَ ػٍٝ غيح. ٚفبٕخ ِب فؼٍٖٛ ٌؼٚٛ 

و١َٕذ  أػٚبء ذاٌى١َٕذ ؽ١ٕٓ ىػجٟ ػٕلِب هأ٠

 فب١١ّٓ أِضبي ٠ٛئ١ً ؽَْٛ ) هعً ِقبثواد ٍبثك(

ٟٚ٘ ثورجخ ٚ ػٚٛ  ١ِوٞ هغت، أ ٠ٕؼزٙب ثبٌّقوثخ

ؽ١ٕٙب إٌبٛمخ ثٍَبْ اٌغ١ِ  وبٔذػ١ّل فٟ اٌغ١ِ  ٚ

رٖوؿ ػ١ٍٙب لبئٍخ " ١ٛوٞ ِٓ ٕ٘ب" ٚغ١و٘ب ِٓ 

، إٔجؾذ كِٛػٟ ٟ٘ ٔمطخ اٌٖؾٛح  اٌجن٠ئخ ظاألٌفب

. ِب فؼٍزٗ ؽ١ٕٓ إٔؾٛفٟ ػ١ٕٟ ٚلٍذ وفٝ، ػٍٟ أْ 

لطؼٟ ٌمل  ثْىً ِْوٚػب ٚػبكال اوبْ أِو ىػجٟ

ّغبػخ. ٠ّىٕٕب رؼي٠ي إٌٚبي ثٛاٍطخ رغ١ٕل  أظٙود

 ْٔطبء ٠ٙٛكا ٚػوثب ٌٍؼًّ ٠ٍٛب ٙل االؽزالي

 .ٌوأٍّب١ٌخٚا
 

: أٔذ َِبّ٘خ وض١وا ٚٚف١خ ٌٍٕٚبي ٙل اٌٍَت ض

طٜ َِٕٚك االٍزؼّبهٞ، ٠ظٙو أْ ٘غَٛ اٌّإٍَخ ِق

ٙؼ١فخ ل١ٍال ِٚؼيٌٚخ،  ٚثبٌّمبثً رظٙو اٌّؼبهٙخ

أ٠ه رؼي٠ي إٌٚبي ٚكفؼخ ئٌٝ و١ف ٠ّىٓ ؽَت ه

    اإلِبَ؟

: ٠ّىٓ رؼي٠ي إٌٚبي ثٛاٍطخ رغ١ٕل ْٔطبء ٠ٙٛك ز

 ٚػوة ١ٌؼٍّٛا ٠ٍٛب ٙل االؽزالي ٚاٌوأٍّب١ٌخ. 

ً٘  ؟و١ف رفَو٠ٓ اٌّٖبٌؾخ ث١ٓ فزؼ ٚؽّبً :ض

ِه ٠ّىٓ ٌٙنٖ اٌقطٛح كفغ إٌٚبي للِب؟ ٛفِٙؽَت 

١خ أٚ ً٘ ٟ٘ ػمجخ ِٓ ٔٛع عل٠ل؟ ٚو١ف ٍزإصو ػٍٝ ٔ

 ؟ 1967االػزواف ثبٌلٌٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ ؽلٚك 

اٌّٖبٌؾخ ث١ٓ فزؼ ٚؽّبً ِجبهوخ. ٌمل ؽبْ اٌٛلذ  :ز

ٌىٟ ٠ّٚٛا لٛاُ٘ ألعً اٌْؼت اٌفٍَط١ٕٟ، ِغ أُٔٙ 

اٌؼبًِ اٌفٍَط١ٕٟ ِضً ع١ّغ اٌجوعٛاى١٠ٓ  ١ٍج١ؼْٛ

ثضّٓ ثقٌ. أْ اٌؼبئك اٌغل٠ل/ اٌمل٠ُ ٘ٛ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ، 

 ، ٌناعو٠ّخ هٚاالٍزؼّب٠خ كٌٚخ اٍزؼّبه فاٍوائ١ً

اػزواف ثؾك ػٛكح اٌالعئ١ٓ  ئ٠ٌٝغت اٌزًٕٛ 

ث١ٛرُٙ اٌزٟ ٛوكٚا ِٕٙب ػبَ  ئٌٝاٌفٍَط١١ٕ١ٓ 

.ئٔب أؤ٠ل ئلبِخ كٌٚخ ػّبي ٚاؽلٖ ػٍّب١ٔٗ 1948

 أهاٟٙٚك٠ّموا١ٛخ رىْٛ ػبّٕزٙب اٌملً ،ػٍٝ 

) أٞ، ِٓ إٌٙو  .فمٜ 1967ِٕبٛك فٟ  ١ٌٌٚ 1948

ىٓ ٌٍؼبًِ ا١ٌٙٛكٞ ٚاٌؼبًِ اٌجؾو( ٚاٌزٟ ٠ّ ئٌٝ

 ثىواِخ ٚؽو٠خ ٍٚالَ.   ثٙب اٌؼوثٟ اٌؼ١ِ
 

 4انركًهح فً صفحح 

 
 
 
 



 3122 ؽي٠واْ – 6 إٌَخ األٌٚٝ، اٌؼلك – ٕٛد اٌزؾّلٞ 

p.workers.p@gmail.com   www.plp.org            66069 ذم أتٍة 6996. ص.ب 

 

4 

 3ذاتغ صفحح 
 
ِضً  أّقب٠ٓغٌٍ ف١ٙب  ألٔٗاٌؾىِٛخ ال رّضٍٕٟ  :ز

ال أكهٞ وُ ٛفً لزً ؽزٝ ا١ٌَٛ،  .ثبهان ٚثبهان لبرً

اٌّزؼبلجخ  ئٍوائ١ًػْواد، ِئبد، أٚ ا٢ف. ؽىِٛبد 

اٌنٞ ٌَالَ. فّضال: ٌمل الزوػ اٌَبكاد ٌُ روغت فٟ ا

لجً ؽوة ٠َٛ اٌغفواْ ) أٚ ؽوة أوزٛثو( ؽىُ ِٖو 

ػٍٝ غٌٛلا ِبئ١و ، هئ١َخ ؽىِٛخ  ثم١ًٍ 1973ػبَ 

ٍالَ ٌىٕٙب هفٚذ. و١ف  ارفبل١خ آٔنان ئٍوائ١ً

أْ ٠مف عٕٛك ػٍٝ ٛوفٟ  ألٚالك، أَ  اِوأحروٙٝ 

 اٌؾلٚك ٠ٚمزٍْٛ فٟ اٌّؼبهن؟ ٚأْ رجىٟ ػبئالد

٘إالء اٌْٙلاء ػٍٝ لجٛه أٚالك٘ب أٚ أىٚاعٙب؟ ٍٛف 

. فىّب ٠إٌُ اإلٛوافرىْٛ ػبئالد صىٍٝ ِٓ وً 

اٌضىً اٌّوأح ا١ٌٙٛك٠خ ٠إٌُ اٌّوأح اٌؼوث١خ. أْ ػٍُ 

اكػٛا فٟ ئٍوائ١ً أْ  فاماٍِطـ ثبٌلِبء.  ئٍوائ١ً

رو٠ل اٌمٚبء ػٍٝ  ألٔٙبؽّبً ٟ٘ ِٕظّخ ئه٘بث١خ 

ٌٛا فٟ ٍٕٛاد اٌض١ّٕبٔبد اٌلٌٚخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ، ٘ىنا لب

ثٙب  اػزوفٛاٌىُٕٙ ػٓ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ 

 –ِٕظّخ ؽّبً أٔب ال أؤ٠ل ثبٌزؾلس ِؼٙب.  ّوػٛا ٚ

 ئٍوائ١ًكٌٚخ ال أؤ٠ل  ٚأ٠ٚب -اٌزٟ رمّغ ٚرمزً اٌؼّبي

 ئيثَجت االؽزالي ٌّٕبٛك  اإله٘بةفٟٙ اٌزٟ رَجت 

و٠خ، اٌمّغ ، اٌؼٕٖ ، اٌغٛالْ،ٚثَجت  67ئي  -ٚ 48

        ٘لَ اٌج١ٛد، ٚغ١و٘ب.  

 

انفاشٍح ذؼستد فً انشٍخ جساح.  "أوزشهٍى" ٌىو 
فٟ األٚي ِٓ ؽي٠واْ ١َِواد " ٠َٛ رٕظُ فٟ اٌملً 

أٚه١ٍُّ" اٌزٟ رؾ١ٟ مووٜ اؽزالي ع١ِ اٌلفبع اإلٍوائ١ٍٟ 

، ٚلل ٔظّذ ٘نٖ ا١ٌَّواد 1967فٟ ؽوة  ٌْولٟ اٌملً 

ٚب. ٌىٓ ٘نٖ اٌّوح رغٍذ أ٠ ّولٟ اٌملً ٘نا اٌؼبَ فٟ 

وح ١فٟ لواه اٌّإٍَخ رٕظ١ُ ٘نٖ اٌَّ اإلٍوائ١ٍ١خاٌٛلبؽخ 

 ٍىبْفٟ ّولٟ اٌّل٠ٕخ، هغّب ػٓ  أٔف  ثأٍو٘باٌفب١ّخ 

ػٍّب أْ  ٚثبٌوغُ ِٓ غٚجُٙ ٓاٌفٍَط١١ٕ١ّولٟ اٌملً  

ٌىُٕٙ ال  1967لل فوٗ ػ١ٍُٙ ػبَ  اإلٍوائ١ٍٟاٌؾىُ 

   خ وبٍِخ. ؾمٛق ِٛإٛث٠ؾظْٛ رؾذ ٘نا اٌؾىُ  

 

ِموثخ ِٓ اٌّىبْ، وبٔذ ع١ّغ ِٕطمخ  ئٌٝػٕلِب ٍٕٕٚب 

ا١ٌْـ عواػ ِىزظخ. فَبفؤب ػٓ ٛو٠ك اٌْبهع االٌزفبفٟ، 

ٍٚؤب هثغ ٍبػخ ١ِْب ػٍٝ األللاَ. ٌىٓ اٌْوٛخ أغٍمذ 

ِوح  ّبهع ػضّبْ ثٓ ػفبْ، ٚ٘ىنا اٙطوهٔب عيء ِٓ 

٠مٕب اٌؾٟ. ؽ١ش هأ٠ٕب فٟ ٛو ئٌٝافوٜ  أْ ٍٔف وٟ ٔلفً 

الف آِٚق١فب:  ا غو٠جبِٓ ا١ٌَبهح ؽزٝ اٌّىبْ ِٕظو

ُٚ٘  ٠ْٚغٕٛاٌَّز١ٕٛٛٓ ِٓ ا١ٌٙٛك اٌّزْلك٠ٓ ٠ولْٖٛ 

٠ؾٍّْٛ ػٍُ ئٍوائ١ً فٟ ئؽلٜ أ٠لُ٘ ٚوأْ ٘نا اٌؾٟ 

     اٌفٍَط١ٕٟ ِٕن األىي ربثغ ٌُٙ!

 

اؽل اٌّزظب٘و٠ٓ وبْ ا٠زّبه ثٓ عج١و، َِبػل ػٚٛ 

ّبٟٔ ؽ١ش وبْ ٠ؼوثل اٌى١َٕذ ١ِقبئ١ً ثٓ اهٞ اٌجوٌ

وبٌّٙوط ؽبِال ػٍُ ئٍوائ١ً. ٛجؼب ٌمل اٍزؼٍّذ اٌْوٛخ 

" ٌٍٛلاه٠ٛد"  ٠ٓ ِٓ ؽووخ رٚبِٓ اٌمٛح ٙل ِزظب٘و

: كفغ ثبٌمٛح ٌىٟ ٠جؼلٚٔب اٌّغيهحاٌن٠ٓ عبءٚا ٌالؽزغبط ػٍٝ 

ِزظب٘و٠ٓ. ٔفٌ هعبي اٌْوٛخ وبٔٛا ٠ورلْٚ  3ٚرُ اػزمبي 

ٌغبى ا١ًٌَّ ٌٍلِٛع، فٟ اٌجلالد اٌٛال١خ ٠ٚطٍمْٛ ػ١ٍٕب ا

اٌن٠ٓ اػزبكٚا اٌٌّ  ٌوعبي اٌْوٛخّٔٛمع١خ ػ١ٍّخ 

    ثبٌّزظب٘و٠ٓ اٌؼيي؟ 
 

وبْ اٌَّزْٕٛٛٛ ٠ٕبكْٚ ثـ " رؼي٠ي االٍز١طبْ ا١ٌٙٛكٞ" 

ٚعٛكٔب. ٌىٓ ثبٌوغُ ِٓ مٌه  ٚلفٕب ٕ٘بن  أغٚجُٙٚلل 

ٚرظب٘ؤب لجبٌزُٙ ٚ٘زفٕب ٠غت ِؾبهثخ اٌفب١ّخ فٟ وً ِىبْ، 

 ىِبْ، ٚثىً ١ٍٍٚخ ِّىٕخ. ٚفٟ وً 
 

ِٓ اٌّزظب٘و٠ٓ ئٌٝ ثبة اٌؼبِٛك ٌالؽزغبط ػٍٝ م٘ت لَُ 

 اإلٍوائ١ٍ١خ اإلػالَؼٍٝ فالف ِب لبٌزٗ ٍٚبئً ف اٌّغيهح.

ٌالٍزفياى ثً  ٔأدا٠زّبه ثٓ عج١و ِٕجوا، ٌُ  أػطذاٌزٟ 

غ١و اٌمبٟٔٛٔ  اإلٍوائ١ٍٟٙل االؽزالي  للِٕب ٌالؽزغبط

رؾذ هػب٠خ ١١ٕ١ٓ ِٓ ث١ٛرُٙ اٌفٍَط ئفالءٌٍملً ٚٙل 

  اٌْوٛخ ٚاٌمبْٔٛ ا١ٌٖٟٙٛٔ. 

االٍزؼّبه٠خ ١ٍفؼً  ئٍوائ١ًوٍّب ثمٟ اٌمبْٔٛ فٟ ٠ل ؽىِٛخ 

عٕٛك ا٠و٠ٕٚٚظ ٍِٛىٛف١زِ، ٕبؽت  –اٌَّزْٕٛٛٛ 

ِب ٠و٠لْٚ رؾذ هػب٠خ اٌمبْٔٛ  –فٟ ١ِب٠ّٟ  داٌىبى٠ٕٛ٘ب

ٚاٌْوٛخ. ئْ اٌغٛاة اٌٛؽ١ل ٌٍٍَت اٌؼ١ٕف اٌنٞ ٠ّبهً 

بْ ّولٟ اٌملً ٘ٛ أزفبٗ اٌؼّبي ا١ٌٙٛك ٚاٌؼوة ىٝ ٍػٍ

ِؼب ٙل ؽىُ هأً اٌّبي ٚاٌٍَت ٚٙل ا١ٔٛ١ٌٖٙخ 

ع١ّغ  أثٕبءٚؽلح اٌؼّبي ٚاٌؼب١ٍٛٓ ػٓ اٌؼًّ  ئْ اٌؼٕٖو٠خ.

ٚؽل٘ب ٠ّىٕٙب ٘ي٠ّخ  ٚاألك٠بْاٌم١ِٛبد، اٌطٛائف، 

ٌزبثغ اُ اٌؼّبي اٌضٛهٞ اٌل٠ّمواٟٛ ىاالٍزؼّبه ٚاٍزجلاٌٗ ثؾ

  ٌطجمخ اٌؼّبي.
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رزبعو ثلَ اٌؼّبي ألعً " ٍالَ  اٌغوث١خ  اٌؼظّٝ خ١ٌج١ب : كٚي اإلِجو٠ب١ٌ

 األهثبػ" 
 

 هٌَفٌُ ٠ىٓ افز١به كٚي اٌغوة اٌؼظّٝ ١ٌٍج١ب ٌزىْٛ ؽٍجخ 

ّٕن ىِٓ ٚكٚي اٌغوة اٌؼظّٝ فٕلفخ. ئعوا١ِخ  بءكِ

رقْٝ ِٓ ٔٙٛٗ ا١ٌٖٓ ومٛح اّزواو١خ ِزملِخ ّٙٓ 

لح اٌزٟ رلافغ االِجو٠ب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ. أْ اٌؾو٠خ اٌٛؽ١ إٌّظِٛخ

ِٚإٍَبرُٙ فٟ  األِٛايؽو٠خ" إٔؾبة ػٕٙب ٘غّبرٙب ٟ٘ "

ٚفٟ ؽبٌخ ١ٌج١ب ٘لفٙب اٌمزً ٚفبٕخ لزً اٌَولخ ٚاٌظٍُ. 

 وٟ ٠لافؼٛا ػٓ أهثبؽُٙ.    األثو٠بءاٌؼّبي 
 

اٌؾوثخ ثبٌَٕجخ ٌالٍزضّبه ا١ٌٖٕٟ فٟ  اؽل هؤًٚ رؼزجو ١ٌج١ب

اٌلٚي االٍزؼّبه٠خ اٌغل٠لح ِمبثً رطٛه فب١ٌٖٓ  ،ح أفو٠مبلبه

ِٛاهك ٛج١ؼ١ٗ _فبٕخ إٌفٜ_رط٠ٛو أٌٖٕبػٗ ٚمٌه فالفب 

 ٌّب رمَٛ ثٗ كٚي اٌغوة اٌؼظّٝ اٌزٟ رَوق ثٛؽ١ْخ ظب٘وح.

رَزضّو ا١ٌٖٓ فٟ ١ٌج١ب فٟ ِغبالد اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٚاٌطبلخ 

 Chinaرؼًّ فٟ ١ٌج١ب ّووبد ١ٕ١ٕخ ِضً ثْىً فبٓ.

Gezhouba Corp ٚChina Railway 

Construction and Metallurgical Co  أفٍذ

ِٓ  35000ا١ٌٖٓ فالي اٌٙغَٛ اٌغوثٟ ػٍٝ ١ٌج١ب ؽٛاٌٟ 

ػّبٌٙب اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِْبه٠غ فٟ ١ٌج١ب ّٙٓ أوجو ػ١ٍّخ ئفالء 

 . 1949لبِذ ثٙب ِٕن 
 

لَُ وج١و ِٓ اٌؼّبي اٌن٠ٓ أفٍٛا ػٍّٛا فٟ ّووخ االرٖبالد 

ؽ١ش  1999اٌزٟ رَزضّو فٟ اٌلٌٚخ ِٕن , Z.T.E خا١ٕ١ٌٖ

١ٍِبهاد ٠ٓ )  3 ئٌٝرًٖ اٍزضّبهاد ٘نٖ اٌْووخ فٟ ١ٌج١ب 

. ؽزٝ أالْ  -١ٍِْٛ كٚاله 457ؽٛاٌٟ  –اٌؼٍّخ ا١ٕ١ٌٖخ( 

) عو٠لح اٌؾية " ر١ْٕب ك٠ٍٟ"  اٌغو٠لح أ١ِٛ١ٌٗ أٚهكد  ٌمل

ا  رمو٠و " ا١ٌْٛػٟ" ا١ٌٖٕٟ اٌو١ٍّخ اٌٖبكهح ثبالٔغ١ٍي٠خ(

أْ فَبهح اٌْووخ Z.T.E   ثؾَجخ لله ِلهاء وجبه فٟ 

لٚي اٌؼظّٝ اٌغوث١خ ػٍٝ ١ٌج١ب ِٚب ٠زورت اٌثَجت ٘غَٛ 

 .١ٍِْٛ ٠ٓ 100ػ١ٍٗ ِٓ ػلَ االٍزمواه ٍزًٖ ئٌٝ 
 

غٍخ االلزٖبك٠خ " ث١ئٌ ٍزبٔلهك" أفبك ّٚثؾَت رمو٠و اٌ

فٟ ٔٙب٠خ ّٙو آماه  ا١ٌٖٕٟ  ٚى٠و اٌزغبهح ٚاٌٖٕبػخ

الٍزضّبهاد  ٓ ٘نا اٌؼبَ أْ ا١ٌٖٓ ٌٓ رقطٜ)ِبهً( ِ

فٟ اٌفزوح اٌمو٠جخ ثَجت ٘غَٛ اٌلٚي  ١ٕ١ٕٗ عل٠لح فٟ ١ٌج١ب 

ٚأٙبف اٌّٖله اٌوٍّٟ أٔٗ  ,اٌغوث١خ اٌؼظّٝ ػٍٝ ١ٌج١ب

ػٍٝ اٌْووبد ا١ٕ١ٌٖخ اٌزٟ روغت فٟ ر١ٍٛغ أػّبٌٙب فٟ 

أفو٠مب أْ رؼٟ اٌّقبٛو ٚفبٕخ ا١ٌَب١ٍخ ِٕٙب، ٚثؾَت 

ب أْ رم١ُ ٔظبَ ئٔناه ٌٍزم١ًٍ ِٓ اٌّقبٛو. ٛو٠مزٗ ػ١ٍٙ

ثبإلٙبفخ ٌنٌه " اٌْووخ ا١ٕ١ٌٖخ ٌزأ١ِٕبد اٌزٖل٠و 

 China Export & Credit Insurance)ٚاالٍزمواٗ" 

Corp ) أٍَذ ّجٗ ِٕظِٛخ ٌزمل٠و اإلفطبه ثؼل ِٛعخ

 اٌضٛهاد فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٌقلِخ اٌّٖله٠ٓ ا١١ٕ١ٌٖٓ.
 
 

و ٚاٚ فبٔظ، اٌنٞ ٠ؼًّ فٟ " ِغ مٌه، لله اٌّؾمك اٌىج١

ا١ٌٖٕٟ ٌٍزغبهح اٌل١ٌٚخ ٚاٌزؼبْٚ  – اإلفو٠مٟ األثؾبسِووي 

 هٌٓ رزٚو ئفو٠م١بأْ االٍزضّبهاد ا١ٕ١ٌٖخ فٟ " ٞااللزٖبك

ػٍٝ اٌّلٜ اٌجؼ١ل ثَجت اٌزجبٛإ ثٙب ػٍٝ أصو اٌٙغَٛ ػٍٝ 

، هئ١ٌ ٌغٕخ إٌّٙل١ٍٓ فٟ ١ٌٓج١ب. ثبٌّمبثً أفبك عبْ رْبٔغَ

 ١ٕ١ٖChina Gezhoubaخ ِزؼلكح اٌم١ِٛبد اٌْووخ اٌ

Corp  ُٙ١ٌٌ رغبٖ اٌّٖبٌؼ اٌزغبه٠خ فٟ  األٍبٍٟأْ رقٛف

ثمله ِب ٟ٘ رغبٖ ِْبه٠ؼُٙ اٌّٛعٛكح فٟ وض١و ِٓ  أفو٠م١ب

أِبوٓ  ئٌٝرلفغ ِٛاهك ثْو٠خ  أْاٌزٟ ٠ّىٕٙب  األفو٠م١خاٌلٚي 

 أفوٜ.   
 

ء أْ ٠ىْٛ ٍفه اٌلِب ِب ٠ّٕغ  ٕ٘بن  ١ٌٌ اٌّؾٍٖخ ،

ٚاٌغّبػٟ اٌؾبًٕ فٟ ١ٌج١ب اٌزٟ رمَٛ ثٗ اٌلٚي  اإلعواِٟ 

اٌغوث١خ اٌؼظّٝ ٚػٍٝ هأٍٙب اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٌىٟ رلؽو 

االٍزضّبهاد ا١ٕ١ٌٖخ ٚاٌو١ٍٚخ رْجٗ ػٛكح اٌغٕواالد لج١ً 

وح ٚاِجو٠ب١ٌخ ث١ٓ اٌلٚي اٌؼظّٝ، ٚاٌنٞ ِّجب خ ػب١ٌّ ؽوة

 1936ٓ إٌَٛاد ٠نوو ثمله ِب اٌؾوة اٌضٛه٠خ فٟ اٍجب١ٔب ث١

اٌزٟ ّىٍذ ِواعؼخ أف١وح لج١ً اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ  1939 –

اٌضب١ٔخ. رْبثٗ أفو ث١ٓ اٌؾبٌز١ٓ ٘ٛ غ١بة ل١بكح ٚؽيثب 

، ٚونٌه، ؾوٓ ػٍٝ ِٖبٌؼ ٛجمخ اٌؼّبيصٛه٠ب ٠ ١ّٛػ١ب

 ِغ ػّبي ١ٌج١ب ٠َبػل أِّٟا١ٌَٛ ١ٌٌ ٕ٘بن رٚبِٓ كٌٟٚ 

ٛهٞ ٌٕظبَ ص ٚئٍمبٛاٌٙغَٛ االِجو٠بٌٟ ِٓ عٙخ  إلٔٙبء

كوزبرٛه٠خ ِٓ ٛجمخ  ئلبِخِٓ عٙخ أفوٜ ثٛاٍطخ  أٌمنافٟ

 رؾٛي كْٚ ٕؼٛك ِزؼبْٚ لّؼٟ عل٠ل. اٌؼّبي
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   دػًىا يظاهسج  )افسوايسٌكاٌ (أيسٌكاٌ أفازقحوانىالٌاخ انًرحدج: ػًال تٍض 

 نهُاشٌح َظًها حصب انؼًال انرقديً فً ٍَىجسسًيُاهضح 

  
ٔبى٠ْٛ ِٓ اٌؾووخ االّزواو١خ اٌم١ِٛخ فٟ روأزٛ،  ًاؽزف

ثنووٜ  ١ٔ2011/4/16ٛعوٍٟ، اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ثزبه٠ـ 

١ِالك اٌطبغ١خ إٌبىٞ اكٌٚف ٘زٍو، ِؾٝ هللا مووٖ، ٚلل وبْ 

ٕ٘بن هفبلٕب ِٓ فوع " ؽية اٌؼّبي اٌزملِٟ فٟ اٌٛال٠بد 

 اٌّزؾلح" ثبالؽزغبط ٌٚزقو٠ت اؽزفبي اٌفب١١ّٓ.

 

ئ١ً(، ٚال٠خ ١ٔٛعوٍٟ ) ٕل٠ك ٔظبَ اٌؾىُ فٟ ئٍواؽبوُ 

ا١ٌّيا١ٔبد ػٕلِب ٠غوٞ  اٌنٞ ٠ْزىٟ كائّب ِٓ ٔمٔ فٟ

، اٌزؼ١ٍُ، اٌٖؾخ، ٚفلِبد خاٌوفب٘اٌؾل٠ش ػٓ فلِبد 

أفوٜ، اٌزٟ رؾزبعٙب ٛجمخ اٌؼّبي، ٌىٓ كائّب ٠غل ١ِيا١ٔبد 

ٌؾّب٠خ ِظب٘واد إٌبى١٠ٓ اٌّؾ١١ٍٓ، ثٛاٍطخ والة ؽواٍخ، 

ٛبئواد ِوٚؽ١خ، لٛاد ّوٛخ ِؼيىح، ٍٚٚبئً ، ِلهػبد

، ربثؼخ ٌغٙبى اٌؾىُ اٌّؾٍٟ فٟ ٚال٠خ أفوٜ أ١ِٕخ

 ١ٔٛعوٍٟ.

 

ٍىبْ روأَزْٛ اٌنٞ ٠زىْٛ  ألغٍتٟ٘ ٙوثخ ِجبّوح ٘نٖ 

. ٌمل )افوٚاِو٠ىبْ ( األِو٠ىبْ األفبهلخؼّبي اٌأغٍجُٙ ِٓ 

غ١و هفبلٕب فٟ ؽية اٌؼّبي اٌزملِٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

 ِْطٛا إٌّطمخ اٌزٟ ٍٕؾذ ٌُٙ أْرىز١ه اٌّظب٘واد ثؼل 

 أؽٚوداٌٍَطبد االؽزغبط ٙل االؽزفبي إٌبىٞ. ٌمل  ثٙب 

 أْاٌْوٛخ اٌزٟ ؽّذ إٌبى١٠ٓ لفٖب ِؼل١ٔب وبْ ٠فزوٗ 

٠لفً اٌّزظب٘وْٚ ػٓ ٛو٠ك وبّف ٌٍّؼبكْ ِٕٚؼذ 

 كداأهاٌّزظب٘و٠ٓ ِٓ اٍزؼّبي الفزبد ِٚىجواد ٕٛد، 

ؾْو هفبلٕب فٟ ىا٠ٚخ ِٕؼيٌخ كافً اٌمفٔ ر أْاٌٍَطبد 

اٌزٟ  األؽ١بءثؾ١ش رىْٛ ِٓ فٍفُٙ لٕبح ١ِبٖ  ثؼ١لح ػٓ 

٠َىٕٙب اٌؼّبي، ٌمل فٍك ٘نا ٚٙؼب فط١وا ٠غؼً هفبلٕب 

ؽية اٌَٛك اٌغل٠ل، ٟٚ٘  أػٚبء٠ّىضْٛ فٟ اٌمفٔ ثوفمخ 

 إٌبى١٠ٓ. آهاءػٕٖو٠خ ٚ٘لاِخ ١ٌَذ الً ِٓ  آهاؤ٘بِٕظّخ 

  

ػٍٝ إٌٛٛي لبكه٠ٓ  ؽيثٕب  أػٚبءغ ٌُ ٠ىٓ فٟ ٘ن اٌٛٙ

إٌبى١٠ٓ اٌن٠ٓ رظب٘وٚا رؾذ هػب٠خ " ؽو٠خ اٌزؼج١و"،  ئٌٝ

ٚؽوٙٛا ػٍٝ اٌىوا١٘خ ٚئثبكح اٌْؼت فٟ اٌٛلذ اٌنٞ ؽظٛا 

 -ف١ٗ ثؾّب٠خ اٌْوٛخ، ٚاٌمبْٔٛ ػٍٝ ؽَبة كافؼٟ اٌٚوائت

٘نا  -( )افوٚاِو٠ىبْ األِو٠ىبْ األفبهلخٚج١٘ اٌؼّبي اٌ

٠ٙبعُ  ِغٌْٙٛٛ ٍٛك،  ئْفطٛهح وج١وح ِٓ  أ٠ٚبٚوبْ 

أػٚبء ؽية اٌفٙٛك اٌَٛك، هفبلٕب ثَجت آهائُٙ ٚئ٠ّبُٔٙ 

 ٚاٌٛؽلح ث١ٓ أػواق اٌؼّبي ٚل١ِٛبرُٙ. ثبأل١ِّخ

 

اٌّىٛٔخ ِٓ لفٔ  كافً ا١ٌّٖلح ئٌٝهفبلٕب ٠لفً  أْفجلي 

اٌٍَطبد افزبهٚا اٌزظب٘و ػٍٝ ِفوق ِىزع  أػلرٙباٌزٟ 

اٌّىبْ  اٛاهع ِٓ ٕ٘بن، ؽ١ش ٠ٕزظو فٟ ٘نػٍٝ ثؼل ػلح ّ

بئً إٌمً اٌؼبَ ٠ٚمِْٛٛ ػبئالرُٙ ثٍٛ ٚأثٕبءوض١و ِٓ اٌؼّبي 

فوع  أِبَثؼل ٠َٛ ػًّ ِزؼت، ٌمل رظب٘و هفبلٕب  ثبٌزَٛق

ػّبي  ئ١ٌُّٙؾٍٟ، ٍٚوػبْ ِب أُٚ اٌ"ثٕه اٚف اِو٠ىب" 

ِؾ١١ٍٓ . (اِو٠ىبْ )افوٚ األِو٠ىبْ األفبهلخٚث١٘ 

ىً فؼٍٟ فٟ اٌٙزبف ثبٌْؼبهاد ثبٌوغُ ِٓ ؽبٌخ ّٚبهوٛا ثْ

اٌطمٌ اٌؼبٕفخ، ٚاإلِطبه اٌزٟ ٍمطذ فٟ مٌه ا١ٌَٛ. ٌمل 

لوه ىِالءٔب ثلي اٌقٚٛع ٌطٍجبد اٌوؤٍبء اٌّؾ١١ٍٓ 

َِجمب لوه هفبلٕب  اٌغٕٛك أػلٖكافً اٌمفٔ اٌنٞ  ئٌٝٚا١ٌَو 

اٌجمبء فٟ اٌّىبْ اٌنٞ ٠زٛاعل ف١ٗ ػّبي ٚٚىػٛا ػ١ٍُٙ 

ٕٛد اٌزؾّلٞ" ثبالٔغ١ٍي٠خ، ؽ١ش رُ رٛى٠غ ِئبد ٕؾ١فخ "

ٚ٘ىنا اٍٛغ إٌَـ ٍوػبْ ِب أْغً اٌّبهح ثمواءرٙب، 

اٌنٞ ٌُ ٠ىٓ  األِوىِالءٔب اٌؼّبي اٌّؾ١١ٍٓ ػٍٝ ا١ٌْٛػ١خ 

ِّىٕب ٌٛ أٖبع ىِالؤٔب ٌّطبٌت اٌْوٛخ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ 

 أْغٍذ فٟ ؽّب٠خ إٌبى١٠ٓ.
 

 األِو٠ىبْ األفبهلخ ّبيؼاٌروٜ  أْوبْ مٌه ِض١وا ِٚفوؽب 

 ئٌٝهفبلُٙ ١ٌٌٚ  ئٌٝٚث١٘ ِؼب ٠ّْٕٚٛ . )افوٚاِو٠ىبْ (

اٌم١١ِٛٓ اٌَٛك ِٓ ؽية اٌفٙٛك اٌَٛك أٚ ٌٍف١٠ٛٙٛٓ. ٌمل 

وبٔذ ٘نٖ فوٕخ ٌٍؼّبي اٌّؾ١١ٍٓ أْ ٠فؼٍٛا مٌه الْ اٌفٙٛك 

اٌَٛك فٟ ٛو٠مُٙ ئٌٝ اٌمفٔ اٌنٞ أػلرٗ اٌْوٛخ، رظب٘وٚا 

اٌّفوق اٌنٞ رظب٘و ػ١ٍٗ هفبلٕب ػٍٝ اٌغبٔت ا٢فو ِٓ 

هفبلٕب ٚلفٛا ػٍٝ اٌفوق ث١ٓ فٜ  ئٌٝثبّٔٚبَ ٘إالء اٌؼّبي 

ٚاٌقٜ اٌمِٟٛ  -ؽية اٌؼّبي اٌزملِٟ -اإلَٔبٟٔؽيثٕب 

   اٌّزّوك اٌنٞ ٠ٕزٙغٗ اٌفٙٛك اٌَٛك اٌغلك.
ثبٌوغُ ِٓ ؽبٌخ اٌطمٌ اٌجبهك ٚاٌؼبٕف ٚثبٌوغُ ِٓ 

اٌّؾ١ٍخ  اٌزٟ لبِذ ثٙب اٌْوٛخؽٍّخ اٌزق٠ٛف 

رون ؽية اٌؼّبي اٌزملِٟ أصوٖ  هؤٍبء روأَزْٛٚ

 األفبهلخؼّبي اٌػٍٝ ػّبي روأَزْٛ، ٌمل أُٚ 

ّجبة ٌٍٙزبف ثْؼبهاد " . )افوٚاِو٠ىبْ ( األِو٠ىبْ

" صُ افنٚا َٔـ ِٓ األٚؽلصٛهح ١ّٛػ١خ ٟ٘ اٌؾً 

ٕؾ١فخ اٌؾية ّٚوػٛا ثزٛى٠ؼٙب ثْغف ػٍٝ اٌّبهح 

 ٚاألِطبه اٌغي٠وح.ثبٌوغُ ِٓ اٌجوك اٌمبهٓ 

 

 7انركًهح صفحح 
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 6ذاتغ صفحح 
 

ٌمل ٕلق ؽيثٕب ػٕلِب ؽًّ اٌْؼبه اٌمبئً " ال ؽو٠خ 

رؼج١و ٌٍؼٕٖو١٠ٓ" اٌوؤٍبء ثؾبعخ ٌؾووخ فب١ّخ. فٟ 

ف١ٙب " ؽو٠خ اٌزؼج١و"  أػطذاٌزٟ  األٌٚٝاٌّوح 

كفغ ػْواد اٌّال١٠ٓ ثؾ١برُٙ صّٕب  ٌٍٕٓبى١٠ ُٚاٌزٕظ١

اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ. ٌمل ِؾك اٌغ١ِ  ٌنٌه فالي اٌؾوة

إٌبى١٠ٓ فٟ اٌّبٟٙ ٚٔؾٓ فٟ اٌؾية  األؽّو

 وٟ ٔؾطُّٙ ِوح أفوٜ. ا١ٌْٛػٟ اٌزملِٟ ٔؼًّ ثىل 
 

 ػّبي ٠ىزجْٛ

 ٌّبما رووذ ؽلاُ 
حعرف حداش ًفسها بالـ " بالجبت 

الديوقراطيت للوساواة والسالم" لكي في 
يعخبر بشكل ديوقراطي.  كثير هي الحاالث ال حدار الجلساث فيها

الحزب الشيىعي االسرائيلي أحد هركباث حداش لكي هٌاك 

بعض اعضاء كٌيسج حابعيي لها عليهن أى يخعلوىا ها هي 

  الًهن رأسوالييي حواها!  –الشيىعيت 

و١َٕذ ٌّٕزقج١ُٙ. ٌمل رٛعٙذ ػلح  أػٚبءؽ١ش ال ٠َزّغ 

ِواد ٌؼٚٛ اٌى١َٕذ كٚف ؽ١ٕٓ ثقٖٛٓ ِْبوً ِقزٍفخ 
ٕٗ ٌُ ٠َبػل. ٌىٓ ِٓ ٍبػلد وبٔذ ػٚٛ اٌى١َٕذ ؽ١ٕٓ ٌى

 اٌزغّغ إٌٟٛٛ اٌل٠ّمواٟٛ. ىػجٟ ِٓ

، ٌىٓ ٠67إ٠ل ؽلاُ ِٚبوٟ ثؾً اٌلٌٚز١ٓ ٌْؼج١ٓ ّٙٓ ؽلٚك 
؟ ِبما ثبٌَٕجخ ٌٍمزً؟ ٌّٚبما ٠غت  48ٌّٕبٛك اٌـ ِبما ثبٌَٕجخ 

 ٚٙغ ؽبئٜ ث١ٓ اٌؼّبي؟

 
رمل٠ُ الزواؽبد لٛا١ٔٓ. ثبٌَٕجخ ٌٍؼّبي، رىبك ِبوٟ ال رجبكه ئٌٝ 

فىً ِب ٠ؼٕٟ كٚف ؽ١ٕٓ ٘ٛ عٛكح اٌج١ئخ. ِٚب كِٕب ٔزىٍُ ػٕٗ ٘ب 

٠بفب  ِغ  –ثٍل٠خ رً أث١ت  هئبٍخ٘ٛ لل رؾبٌف ػٕلِب رٕبفٌ ػٍٝ 
 ا١ٌٍىٛك ِٚغ اٌم١١ِٛٓ!  

فٟ اٌى١َٕذ، هِي " اٌل٠ّموا١ٛخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ" ُ٘ ٠غٍَْٛ 

اٌفب١ّخ"  ٠ٚؼوفْٛ ِب ٠غوٞ فٟ ئٍوائ١ً ثـ " ِٚٚبد ِٓ
 ٘بئً!  –فمٜ!؟ ٕ٘بن ؽو٠ك 

اٌنوو،  األٔفخ األٍجبةثبفزٖبه، ال صمخ ف١ُٙ ثَجت 

أّّٚذ ئٌٝ اٌؾية ا١ٌْٛػٟ اٌزملِٟ اٌنٞ ٠ؼزجو ؽيثب 

 ك٠ّموا١ٛب ؽم١م١ب. 

   ٌافا.–ػايهح صٍاَح يٍ ذم أتٍة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكرثىا نُا 

َحٍ َشجغ جًٍغ قساء انصحٍفح ػهى إزسال 

زسائم ويقاالخ نُا ذرؼهق ترجسترهى فً 

 انحسب ػهى انسؤساء فً انؼانى.

ًكٍ إزسال انًقاالخ نُا تانثسٌد االنكرسوًَ ٌ

 ػهى انؼُىاٌ انرانً: 
p.workers.p@gmail.com 

أو تانثسٌد انؼادي ػهى انؼُىاٌ: ص.ب. 

 66069. ذم أتٍة 6926

إنى انُضال انشؼثً ضد  اَضًىا

االسرغالل وانفصم انؼُصسي فً 

 !انقدض انشسقٍح
 

زظب٘وح األٍجٛػ١خ فٟ اٌملً اٌْول١خ وً ٠َٛ رمبَ اٌ

عّؼخ اٌَبػخ اٌضب١ٔخ ثؼل اٌظٙو. ٠زُ رٕظ١ُ اٌَفو 

מסוף ) 2000اٌّْزون ئٌٝ اٌزظب٘وح ِٓ ِؾطخ 
ف١لٚه 3111 ٍَ ِووي رً  –( اٌّؾبم٠خ ٌّؾطخ اٌمطبه 

 .أث١ت ٚمٌه فٟ اٌضب١ٔخ ػْوح ٚإٌٖف

 http://www.justjlm.org: نالسرصادج
 

 
 

 ىقغ يقاالذُا؟نًاذا ال َ
٠ؼٛك ػلَ رٛل١غ اٌّمبالد فٟ ٕؾ١فخ ٕٛد 

اٌزؾلٞ ئٌٝ ٔملٔب فٟ ؽية اٌؼّبي اٌزملِٟ ١ٍبٍخ 

ػجبكح اٌْقٔ اٌزٟ اػزُّلد فٟ االرؾبك 

اٌَٛف١١زٟ االّزواوٟ ٚفٟ ا١ٌٖٓ االّزواو١خ 

ٍبثمب. ٌَٕب ِؼ١١ٕٓ ثزْى١ً فو٠ك ِٓ 

"إٌّبٕو٠ٓ" ٌْقٔ ِب. ٕؾ١ؼ أْ اٌّمبٌخ ٟ٘ 

ػًّ أؽل اٌىزبة، ٌىٓ ا١ٌٖغخ فٟ  ػبكح صّوح

ٔٙب٠خ اٌّطبف رؼزّل ػٍٝ ثؾش ٚرلاٚي عّبػ١١ٓ. 

ثً ئْ ِضً ٘نا اٌزلاٚي اٌغّبػٟ ٠َجك فٟ ؽبالد 

 .وض١وح وزبثخ اٌّمبٌخ
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 :ػهى ياذا َُاضم
  ُ٠ٕبًٙ ؽية اٌؼّبي اٌزملِٟ ِٓ أعً ٍؾك اٌوأٍّب١ٌخ ٚك٠ىزبرٛه٠خ اٌطجمخ اٌوأٍّب١ٌخ. ئٕٔب ٕٔظ

ْ ؽووخ صٛه٠خ رجٕٟ ا١ٌْٛػ١خ ّٛ  .اٌؼّبي ٚاٌغٕٛك ٚاٌْج١جخ ٌٕى
  ٚال ّٟء غ١وٖ لبكٌه ػٍٝ ئػطبء اٌؾٍٛي ٠ٍٛٛخ األعً ٌٍّٖبئت  – ا١ٌْٛػ١خ –ؽىُ اٌطجمخ اٌؼبٍِخ

اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ١ٍِبهاد األّقبٓ فٟ ػبٌّٕب ا١ٌَٛ. ال ٠ّىٓ رؾم١ك مٌه ثبالٔزقبثبد ٌٍى١َٕذ، ثً ٚفمٜ 

 ثؾووخ صٛه٠خ ٚثغ١ِ أؽّو عّب١٘وٞ رؾذ ل١بكح اٌؾية.

 ئٌٝ اٌؾوٚة اٌؾز١ّخ ٚظٙٛه اٌفب١ّخ رغو اٌوأٍّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ، فٟ ٘وٌٚزٙب اٌلائّخ ٚهاء األهثبػ ،

ٚأزْبه اٌفمو ٚاألِواٗ ٚاٌغٛع ٚرقو٠ت اٌج١ئخ. اٌطجمخ اٌوأٍّب١ٌخ، ِورىيحً ػٍٝ ٍطٛرٙب ا١ٌَب١ٍخ 

ر١َطو ١ٍطوح ك٠ىزبرٛه٠خ ػٍٝ  –اٌؾىِٛبد ٚاٌغ١ُٛ ٚاٌْوٛخ ٚاٌّلاهً ٚاٌّإٍَبد اٌضمبف١خ  –

٠خ اٌوأٍّب١ٌخ األ٠ل٠ٌٛٛع١بد اٌّؼبك٠خ ٌٍؼّبي اٌّزّضٍّخ اٌؼّبي فٟ ِقزٍف أٔؾبء اٌؼبٌُ. رلػُ اٌل٠ىزبرٛه

ثبٌؼٕٖو٠خ ٚاٌزفولخ اٌغ١َٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاالٔفواك٠خ ٚاٌزؼٖت اٌل٠ٕٟ ٚاٌفب١ّخ اٌَبفوح، ٟٚ٘ فٟ اٌٛلذ 

 ٔفَٗ رزٍمٝ اٌلػُ ِٓ ٘نٖ األ٠ل١ٌٛ٠غ١بد.      

 ْاٌؾم١مٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظو هغُ ِياػُ األ١ٍبك ؽٛي "ِٛد ا١ٌْٛػ١خ"، فاْ اٌوأٍّب١ٌخ رّضًّ اٌف ً

١ٍِبهاد األّقبٓ فٟ اٌؼبٌُ. ٌُ رزّىٓ اٌوأٍّب١ٌخ ِٓ اٌؼٛكح ئٌٝ ه١ٍٚب ٚا١ٌٖٓ ئال إلثمبء 

االّزواو١خ ٕ٘بن ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ ٍّبد ٔظبَ األهثبػ، ِٓ لَج١ً اٌفوٚق ثبألعٛه ٚاٌؾمٛق، ِغ اٌؼٍُ 

 أْ ه١ٍٚب ٚا١ٌٖٓ ٌُ رج١ٕب ا١ٌْٛػ١خ ثً االّزواو١خ فمٜ.    

 ؼٕٟ ا١ٌْٛػ١خ اٌؼًّ ِؼب ٚثْىً عّبػٟ ِٓ أعً فٍك ِغزّغ رمٛكٖ اٌطجمخ اٌؼبٍِخ. ٔؾٓ ٔإِٓ ثاٌغبء ر

اٌؼًّ ثٙلف رٍمٟ األعو أٚ اٌّبي أٚ األهثبػ. وً ِب ٠ٕزغٗ اٌّغزّغ ِٚب ٠ل٠ٓ ثٗ ٠زُ رمبٍّٗ ث١ٓ 

 اٌغ١ّغ.  

 قلَ اٌوأٍّب١ٌخُ اٌؼٕٖو٠خَ رؼٕٟ ا١ٌْٛػ١خ كؽو اٌؼٕٖو٠خ ٚا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٚاٌفب١ّخ ِٚفَٙٛ "اٌؼوق". رَز

ٌّّبهٍخ أثْغ أّىبي االٍزغالي ٙل اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاٌّٙبعو٠ٓ ٚاإلص١ٛث١١ٓ ٚاٌوًٚ ٚاٌْول١١ٓ، 

 ٚونٌه ٌلق ئٍف١ٓ اٌفولخ ٚاٌْومِخ فٟ ٕفٛف اٌطجمخ اٌؼبٍِخ.

  ٚاٌٛظبئف اٌّج١ٕخ ػٍٝ أٍب –اٌزفولخ اٌغ١َٕخ  –رؼٕٟ ا١ٌْٛػ١خ ئٌغبء اٌمّغ اٌّّٛعٗ ٔؾٛ إٌَبء ً

 عٕلهٞ فٟ اٌّغزّؼبد اٌطجم١خ. 

  رؼٕٟ ا١ٌْٛػ١خ ئٌغبء ِّبهٍخ ا١ٌَبٍخ ػٍٝ أٍبً لِٟٛ ٚئٌغبء اٌم١ِٛخ. رم١ُ ا١ٌْٛػ١خ ٛجمخ ػّب١ٌخ

 ػب١ٌّخ ٚاؽلح، ٚػبٌّب ٚاؽلا، ٚؽيثب ٚاؽلا. 

  ٟل ف َّ رؼٕٟ ا١ٌْٛػ١خ رؾو٠و أكِغخ ِال١٠ٓ اٌؼّبي ِٓ اٌٛػٛك اٌىبمثخ ٚإٌٙظ غ١و اٌؼٍّٟ اٌّؼز

ل٠ٌٛٛع١خ اٌجوعٛاى٠خ. ٍٛف رؾمك ا١ٌْٛػ١خ إٌٖو ئما رّىٕذ عّب١٘و اٌؼّبي اػزّبك اٌؼٍَٛ األ٠

 اٌّبك٠خ اٌل٠بٌىز١ى١خ ٌفُٙ ٚرؾ١ًٍ ٚرغ١١و اٌؼبٌُ فٟ ٍؼ١ُٙ ٌجٍٛؽ اؽز١بعبرُٙ ّٚٛٛؽبرُٙ.

  رؼٕٟ ا١ٌْٛػ١خ ل١بكح اٌؾية ٌىبفخ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح فٟ اٌّغزّغ. ِٓ أعً رؾم١ك مٌه ٍٛف ٠زؾٛي

 اَضًىا إنٍُا! ذؼانىا. ئٌٝ ١ْٔط١ٓ ١ّٛػ١١ٓ ٚاػ١ٓ –ٚفٟ ٔٙب٠خ األِو، وٍُٙ  –ٓ اٌؼّبي ِال١٠

 


