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امشيد امرئيس ،امشيداح وامشبدث،
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إٌَ هٖشرفٌٕ أً أرعدز أيثى ُذت تهضيؼ تهنرٖى حثشى زيالةٕ فٕ تهؾثهى تهؾرحٕ ـ ُذٍ تهيٌعلد تهرٕ ررأهف يً 22

حودت ّتهرٕ عغٖذ حثُريثى ؽثهيٕ حثهغ فٕ تٌّٗد تألخٖرخ.
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ّكحل أً أحدأ ،أّد تهررعٖج حثهدنرّر نٖى ،تهرةٖس تهضدٖد هيضيّؽد تهحٌم تهدّهّٕ ،أريٌٓ هَ ،أٌث ّزيالةٕ ،نل

تهرّفٖق فٕ يِيرَ تهضدٖدخ ٌّعً ٌرعوؼ إهٓ تهرؾثًّ تهّسٖق يؾَ ّيؼ فرٖلَ فٕ تهشٌّتذ تهلثديد.
تهشٖد تهرةٖس ،تهشٖدتذ ّتهشثدخ،
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ّتضِذ تهحودتً تهؾرحٖد فٕ تهؾلّد تهلوٖود تهيثظٖد رعدٖثذ ضشٖيدّ ،عللذ ٌضثعثذ نحٖرخ فٕ رعشًٖ أُى

تهيؤشرتذ تالكرضثدٖد ّتالضريثؽٖ د ،حيث فٕ ذهم تهنسٖر يً تألُدتف تإلٌيثةٖد هألهفٖد تهضدٖدخ ـ يً تهرؾوٖى ّتهرؽثٖد تهضعٖد
تهوذًٖ أضحعث فٕ يرٌثّل تهضيٖؼ رلرٖحث ،حثإلظثفد إهٓ تهرلدى تهنحٖر فٕ تهعد يً تهفلر ّرعلٖق تهيشثّتخ حًٖ تهضٌشًٖ ّإرثعد
تهفرص تالكرضثدٖد هوضيٖؼ.
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نيث أً تهحودتً تهؾرحٖد تهيضدرخ هوٌفع رشثُى حدّر فٕ شّق تهٌفع تهؾثهيٖد ؽوٓ تهيشرّْ تهٌغثيٕ .فِٕ رظيً

نفثٖد تهيؾرّط تهٌفعٕ ّرشثؽد ؽوٓ تشرلرتر شّق تهٌفع تهؾثهيٖد ؽوٓ ٌعّ رشرفٖد يٌَ نل يً تهحودتً تهيشرِوند ّتهيٌرضد.
ّٖلدى ؽدد يً تهحودتً تهؾرحٖد يشثُيد يِيد فٕ تالكرضثدتذ تإلكوٖيٖد ّتهؾثهيٖد يً خالل رعّٖالذ تهؾثيوًٖ ُّٕ ،يضدر
يِى هودخل حثهٌشحد هنسٖر يً حودتً تألشّتق تهضثؽدخ ّتهحودتً تهٌثيٖدّ .حثإلظثفد إهٓ ُذتٖ ،شرير تهدّر تهذٔ رؤدَٖ ؽدد يً
تهحودتً تهؾرحٖد حرلدٖى يشثؽدتذ نحٖرخ ؽوٓ تهيشرّْ تإلكوٖيٕ ّتهدّهٕ ،شّتء ؽوٓ أشثس سٌثةٕ أّ يً خالل تهيٌغيثذ
تهدّهٖد.
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غٖر أٌٌث ٌؾوى ريثى تهؾوى أً أيثيٌث ؽيل ينسف هيّتضِد تهرعدٖثذ تهرتٌُد فٕ تهيٌعلد ّرعلٖق أُدتفٌث تهيعددخ :يً

رؾيٖق إضالعثذ تهشٖثشد تالكرضثدٖد ّتالضريثؽٖد إهٓ رّسٖق تهرنثيل ّتهرؾثًّّ ،يً رٌّٖؼ تهلثؽدخ تالكرضثدٖد ّرؾزٖزتأليً
فٕ يضثالذ تهغذتء ّتهعثكد ّتهيٖثٍ .نذهم إضالط ٌغى تهرؾوٖى حيث ٖوحٕ تإلعرٖثضثذ تهيشرلحوٖد ّٖشثؽد ؽوٓ رّفٖر فرص
تهؾيل تهيٌثشحد الشٖيث هيّتعٌٕ حودتٌٌث يً تهشحثج يً تهضٌشًٖ .نل ذهم حثإلظثفد إهٓ يّتضِد رعدٖثذ تهرغٖر تهيٌثخٕ.
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ّفٕ ٌفس تهّكذ ،ال ٌزتل ؽوٓ سلد يً أً شؾّحٌث شرٌضظ فٕ يّتضِد تهرعدٖثذ ّتالررفثػ إهٓ يشرّْ ُذٍ تهيِيد.

ّنيث سحذ يضددت يً تهرعّرتذ تهرثرٖخٖد تهرٕ عدسذ فٕ تهؾثهى تهؾرحٕ يؤخرت ،إً ُذٍ تهيٌعلد ررشى حثهدٌٖثيٖنٖد ّرّتضل
تهرعّل ّتإلضالط حٌفشِث يً تهدتخلّ .رغى ررنٖز تهرعّل تهضثرٔ فٕ تهيٌعلد ؽوٓ أّهّٖثذ تهشؾّج ّيعثهحِثٌ ،ضد أً
تهيٌعلد يفرّعد ؽوٓ تهؾثهى أضيؼ ّرشؾٓ إهٓ تهيشثُيد فٕ رخثةَ ّتشرلرترٍ ّتهرؾوى يً رضثرحَّ .فٕ تهّكذ تهرتًُ ،رير
حؾط حودتٌٌث حيرعود تٌرلثهٖد نيث رّتضَ رعدٖثذ إؽثدخ حٌثء تهيؤششثذّ ،إؽثدخ رعدٖد تألّهّٖثذّ ،دفؼ ؽضود تهرٌيٖد.
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أٌٌث ٌعرثش فٕ تهّكذ تهرتًُ إهٓ يشثؽدخ شرنثةٌث فٕ يخروف أٌعثء تهؾثهىّ .إذ رشثؽد يّششرث حرٖرًّ ّّدز حودتٌٌث

تألؽظثء ؽوٓ تهيظٕ فٕ ُذت تالرضثٌٍٖ ،حغٕ هِيث تهؾيل عشج يٌِص "تهشٌٖثرّٖ غٖر تهيؾرثد" ّتالشرؾدتد تهدتةى هحذل ضِد
إظثفٕ حيضرد أً ٖغِر يث ٖلرظٕ ذهم يً كحل ضٌدّق تهٌلد تهدّهٕ يؼ إحدتء تهيرٌّد فٕ تهشرّع تهرٕ ٖظؾِث تهضٌدّق
هودّل تهؾرحٖد يلثحل عضّهِى ؽوٓ تهدؽى تهيثهٕ.
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أً ّرلّى يضيّؽد تهحٌم تهدّهٕ ّضٌدّق تهٌلد تهدّهٕ رٌِظثً حدّر يِى فٕ رشضٖؼ ّرؾيٖق ضِّد تإلضالط فٕ

تهيٌعلد تهؾ رحٖد يً خالل تهيشّرخ حشأً تهشٖثشد تالكرضثدٖدّ ،تهدؽى تهيثهٕ ؽٌد تهعثضدّ ،تهيشثؽدخ تهفٌٖد فٕ تهّكذ
تهيٌثشجٌّٖ .حغٕ أً رّتضل يؤششرث حرٖرًّ ّّدز رلدٖى تهيشّرخ تهيّضِد حدكد ّرلدٖى تهؾًّ هٌث فٕ تخرٖثر أفظل
تهشٖثشثذ هيؾثهضد تهرعدٖثذ تهيرؾولد حثالكرضثد تهنوٕ ّرٌيٖد تهلعثػ تهخثص ّرّفٖر تهّغثةف هولّْ تهؾثيودّ .يً سى ٌٖحغٕ
أً رؾيل تهيؤششرثً أٖظث ؽوٓ رلّٖد ؽيوِيث تهرعوٖوٕ فٕ تهيضثالذ تهيِيد هويٌعلدّ ،أحرزُث رعدٔ تهحعثهد تهيررفؾد حًٖ
تهشحثج .أيث تهيضثالذ تألخرْ تهرٕ كد ررعوج تهيشّرخ ؽٌد تهعوج حيث ٖرٌثشج يؼ غرّف نل حود يؾٌٕ فِٕ نفثءخ رّضَٖ
تهدؽى إهٓ يشرعلَٖ ّإٖضثد آهٖثذ أفظل هدكد رّضَِّٖ .حثإلظثفد إهٓ ذهمٌٖ ،حغٕ أً رنًّ تهحرتيص تهيدؽيد يً تهضٌدّق
ّنذهم تهريّٖل تهيلدى يً تهحٌم تهدّهٕ كثةيد ؽوٓ فِى ّتظظ هلّٖد تالكرضثد تهشٖثشٕ تهرٕ رّتضَ تهحودتً تهيؾٌٖد ،نيث ٌٖحغٕ
أً رُحدٔ يرتؽثخ نثفٖد هألّهّٖثذ تهيعوٖدّ .يً تهيِى أً ررٖظ يؤششرث حرٖرًّ ّّدز يشرّٖثذ نثفٖد يً تهيّترد هدؽى ُدف
تشرؾثدخ تهسلد ّتهيشثُيد فٕ رؾحةد ّرلدٖى يث ٖوزى يً دؽى دّهٕ عّٖٔ فٕ تهّكذ تهرتًُ تهذٔ حوغذ فَٖ تالعرٖثضثذ
ّرأسٖرُث تهيينً أؽوٓ تهيشرّٖثذ.
امشيد امرئيس ،امشيداح وامشبدث
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ٌّد أٌث ّزيالةٕ تهرأنٖد ؽوٓ أُيٖد رؾيٖق تهرؾثًّ ّرّشٖؼ ٌعثكَ حًٖ تهعنّيثذ ّتهيؤششثذ فٕ يٌعلرٌث يً ٌثعٖد

ّحًٖ تهضٌدّق ّيضيّؽد تهحٌم تهدّهٕ يً ٌثعٖد أخرّْ ،ذهم حشأً تألّهّٖثذ ّتهرعدٖثذ تهرٕ رّتضَ تهيٌعلد ّأفظل
تهعرق هورضدٔ هِث فٕ تهّكذ تهيٌثشجّ .فٕ ُذت تهخضّصٌُ ،ثم سالز كظثٖث أشثشٖد ٌّد تهرأنٖد ؽوِٖث:
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امقضيج األومى هي إضالح يظبه امحضص وامحولوج .عٖز ريسل تهيرتضؾد تهيشريرخ هضٖغ تهعضص ضثٌحث يِيث

يً ضّتٌج إضالط تهعّنيد هدْ تهضٌدّق ،هظيثً تٌرِثةِث إهٓ ريسٖل ؽثدل ّيرنثفب هضيٖؼ تهحودتً تألؽظثء ،يؼ يرتؽثخ
تألدّتر تهيرؾددخ تهرٕ رؤدِٖث تهعضصٌُّ .ثم كضّر ٖشّج تهضٖغد تهعثهٖد يً ؽدخ أّضٌَ ُّّ ،رثش يّتءيثذ رحيث نثٌذ
يحررخ يً يٌغّر حرتضيثرٕ ّهنٌِث رفرلر إهٓ تإلٌضثفٌّٖ .حغٕ تالعرفثغ حئضيثهٕ تهٌثرص تهيعوٕ فٕ ُذٍ تهضٖغدّ ،إً نثً
ٖرؾًٖ إؽعثؤٍ ّزٌث أكل أّ رخفٖف رأسٖرٍ يً خالل ؽثيل تهرلوٖص تهيالةى ،هويشثؽدخ فٕ خفط ررنز تهلّخ تهرضّٖرٖد.
ٌّٖحغٕ تالعرفثغ حثالعرٖثعٖثذ نؾٌضر فٕ ُذٍ تهضٖغد أٖظث ،يؼ رعشًٖ يلٖثشٕ "تالٌفرثط" ّ"يدْ تهرغٖر" هرضٌج تهرعٖزتذ
غٖر تهيلضّدخٌّٖ .حغٕ إؽعثء ّزً هويشثؽدتذ تهشثحلد ّتهعثهٖد تهرٕ رشثُى حِث تهحودتً هضثهظ تالكرضثد تهؾثهيٕ ّتهرٌيٖد
تهدّهٖدّ ،نذهم هويشثُيثذ تهيثهٖد فٕ يّترد تهضٌدّق يً تهحودتً تألؽظثء تهيشرؾدخ هرلدٖيِث ،شرٖعد أال رنًّ ؽوٓ عشثج
غٖرُث يً تهحودتً تهٌثيٖد ّحودتً تألشّتق تهضثؽدخ.
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هلد شؾرٌث حخٖحد أيل ؽٌديث أشفرذ إضالعثذ ٌغثى تهعضص هؾثيٕ  2111ّ 2118ؽً رعّٖل ٌشحد يً

تهعضص إهٓ يث ٖشثر إهَٖ حيضيّؽد "حودتً تألشّتق تهضثؽدخ ّتهحودتً تهٌثيٖد تهدٌٖثيٖنٖد" ،ؽوٓ عشثج حودتً أخرْ يً
يضيّؽد تهحودتً تهٌثيٖد ّتألشّتق تهضثؽدخ حضفد أشثشٖد ،يؼ رعيل تالكرضثدتذ تهيرلديد خشثرخ يعدّدخ فٕ أٌضحد
عضضِثٌّٖ .حغٕ رضٌج يسل روم تهٌرٖضد فٕ ؽيوٖد تإلضالط تهعثهٖد إذت نثً تهِدف يٌِث ُّ رؾزٖز شرؽٖد تهضٌدّق فٕ
ٌغر ضيٖؼ تألؽظثءٌّٖ .حغٕ ترحثػ يحثدا ييثسود فٕ تهيرتضؾد تهرثهٖد هعضص تهيشثُيًٖ فٕ تهحٌم تهدّهٕ.
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ّال حد يً تهٌغر أٖظث فٕ حؾط تهضّتٌج تألخرْ فٕ ٌغثى عّنيد تهضٌدّق ،حيث فٕ ذهم كّتؽد تهرضّٖذ.

فثشرعدتز ٌغثى هورضّٖذ حثألغوحٖد تهيزدّضد ّخفط تهيشرّْ تهعدٔ تهحثهغ  %85هألغوحٖد تهخثضد شٖنًّ حيسثحد إضالط
نحٖر هٌغثى تهعّنيد يً شأٌَ رؾزٖز أضّتذ تهيشثُيًٖ حعضص أضغر ّزٖثدخ ريسٖوِى.
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وامقضيج امثبييج هي اموعرفج امعبمويج .فثالشرفثدخ يً تهيؾرفد أير حثهغ تألُيٖد فٕ يشثؽدخ تالكرضثدتذ ؽوٓ

تهٌيّّ ،إٌشثء تهّغثةف ّتهفرصّ ،فّق نل ُذت ينثفعد تهفلرّٖ .ضج أال رلرضر تهيؾرفد تهؾثهيٖد تهيرثعد فٕ يؤششرٕ
حرٖرًّ ّّدز ؽوٓ تهيٌرضثذ تهرعوٖوٖد ّعدُث ـ شّتء تهيرظيٌد فٕ حرتيص تإلكرتط ،أّ حرتيص تهيشثؽدخ تهفٌٖد حيلثحل ،أّ
تهخديثذ تالشرشثرٖدّ .ال حد أٖظث يً إرثعد ُذٍ تهيؾرفد حشنل فّرٔ حثهوغد تهؾرحٖد ؽوٓ أّشؼ ٌعثق يينًّ ،أً ٖرى
إؽدتدُث حثهرؾثًّ يؼ ضٌثػ تهشٖثشثذ ّيشرّدؽثذ تهفنر ّتهدّتةر تألنثدٖيٖد فٕ تهحودتً تهيؾٌٖد.
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إٌٌث ٌشؾٓ هورؾوى يً رضثرج يضريؾٌث تهؾثهيٌّٕ ،عوج يً تهضٌدّق ّتهحٌم تهدّهٕ روحٖد ُذٍ تالعرٖثضثذ حثشرخدتى

كدررِيث ؽوٓ تهعشد عرٓ ٖرشٌٓ إرشثء ُذٍ تهرّتحع .فحئينثً تهيؤششثذ يسل تهحٌم تهدّهٕ ّضٌدّق تهٌلد تهدّهٕ ٖينً أً
رنًّ ؽّتيل رينًٖ فّرٖد ؽٌديث رضحظ شرٖند هويؤششثذ تإلكوٖيٖد ّررعّل يً تهٌيثذش تهيرنزٖد تهخعٖد حلٖثدخ تهخحرتء
إهٓ يٌثُص رؾثٌّٖد يفرّعد شحنٖد ررحع حًٖ تهخحرتذ تهيخروفدّٖ .رؾًٖ ؽوٓ يؤششرٕ حرٖرًّ ّّدز إكثيد يٌثحر هويؾرفد،
ؽً عرٖق تالشرفثدخ يً تهرنٌّهّضٖثذ تهضدٖدخ ّيً خالل تهؾالكثذ تهرفثؽوٖد تهيحثشرخ تهرلوٖدٖد ،شّتء حًٖ حودتً تهضٌّج
ّتهضٌّج أّ حودتً تهضٌّج ّتهشيثلٌّٖ .حغٕ أً ٖؾيال ؽوٓ رعحٖق ُذٍ تهيؾرفد فٕ أٌشعرِيث تإلٌيثةٖد ّتالشرشثرٖد
ّيشثؽدخ حودتٌٌث ؽوٓ تهلٖثى حذهم أٖظث.
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أوب امقضيج امثبمثج فهي خيويج امقطبع امخبص .فٌعً ٌؾرحر تهلعثػ تهخثص أُى كثعرخ هوٌيّ فٕ تهيشرلحل ُّّ

يفرثط رعلٖق تإلينثٌثذ تهرٕ رريرؼ حِث تهيٌعلد فٕ رّفٖر فرص تهؾيل حشنل كّٔ ّيشريرّ ،تالحرنثر تهرنٌّهّضّٕ ،تهرنثيل
تالكرضثدٔ تإلكوٖيّٕ ،نوِث يرعوحثذ ؽثضودّ .كد أدذ تهرعّرتذ تألخٖرخ فٕ تهيٌعلد إهٓ إٖضثد تهزخى ّتهعّتفز ّحٖةد
تهشٖثشثذ تهعثفزخ تهرٕ رؤدٔ ضيٖؾث إهٓ رّشٖؼ ٌعثق تهٌيّ ّدؽى تشرسيثرتذ تهلعثػ تهخثص تهيّضِد هزٖثدخ فرص تهؾيل.
ّفٕ ُذت تهضددٌ ،عز يضيّؽد تهحٌم تهدّهٕ ؽوٓ رؾزٖز تهاليرنزٖد فٖيث ٖرؾوق حثهخحرتء ّتألٌشعد فٕ يٌعلرٌث ،عرٓ
ٖلررج أنسر يً ؽيالةَ تهيشرِدفًٖ.
- 16

ٌّشضؼ أٖظث "يؤششد تهريّٖل تهدّهٖد" ؽوٓ رّشٖؼ ٌعثق تهحودتً تهيشرِدفد فٕ يحثدرخ "تهرؾوٖى يً أضل تهرّغٖف"

(ّ .)E4Eفٕ ُذت تهضددٖ ،ينً هيؤششد تهريّٖل تهدّهٖد أً رشرسير فٕ تهرؾوٖى تهيؤُِّل هوؾيلّ ،تهيشرّؽثذ يرٌثُٖد تهضغر
ّتهضغٖرخ ّتهيرّشعدّ ،تهشرتنثذ حًٖ تهلعثؽًٖ تهؾثى ّتهخثصّ ،فٕ عّنيد تهشرنثذ ،حثإلظثفد إهٓ تالشرسيثرتذ تهرلوٖدٖد
فٕ يضثل تألؽيثل تهزرتؽٖدّ ،يشرّؽثذ تهحٌٖد تهرعرٖدّ ،تهلعثػ تهيثهٕ ّكعثػ تهضٌثؽد تهرعّٖوٖدٌّ .أيل أً ٌشِد تهيزٖد
يً تالشرسيثرتذ تهيثهٖد ّتهيشثرنثذ تهفٌٖد يً ضثٌج "يؤششد تهريّٖل تهدّهٖد" ّ" تهّنثهد تهدّهٖد هظيثً تالشرسيثر" هرشضٖؼ
تهلعثػ تهخثص فٕ يٌعلرٌث ،ؽً عرٖق تالشرسيثرتذ تهيحثشرخ فٕ أشِى رأس تهيثلّ ،تهظيثٌثذّ ،تهلرّطّ ،تهخديثذ
تالشرشثرٖد ،خثضد فٕ يشرّؽثذ تهحٌٖد تهرعرٖد تإلكوٖيٖد تهظخيد ّفٕ تهحرتيص ّتهيحثدرتذ ؽحر تهعدّد.
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ّإهٓ ضثٌج ُذٍ تهلظثٖث تألّشؼ ٌعثكثٌّ ،د رشوٖع تهظّء ؽوٓ حؾط تهلظثٖث تهيِيد تألخرْ:
أّالٖ ،يسل تهدؽى تهيلدى يً يؤششرٕ حرٖرًّ ّّدز إهٓ تهشوعد تهفوشعٌٖٖد ؽثيال عّٖٖث فٕ رشضٖؼ تهيضريؼ تهدّهٕ
ؽوٓ يّتضود دؽيَ تهشخٕ هوشؾج تهفوشعٌٖٕ فٕ يّتضِد تهرعدٖثذ تهؾضٖحد تهرٕ ّٖتضِِث ّٖيٖثٌّ .عز يضيّؽد
تهحٌم تهدّهٕ ؽوٓ تهرّشؼ فٕ حرتيضِث ّدؽيِث تهيثهٕ هيشثؽدخ تهشوعد تهفوشعٌٖٖد فٕ حٌثء تكرضثد كثدر ؽوٓ
تالشريرتر.



سثٌٖثٌ ،رعج حثهضِّد تهرٕ رحذهِث يٌعلد تهّٖرّ فٕ تهرؾثيل يؼ أزيد يدٌّٖٖرِث ،هنٌٌث ال ٌزتل ٌشؾر حثهلوق يً

5
رأسٖرُث ؽوٓ آفثق تالكرضثد تهؾثهيٕ تهظؾٖفد حثهفؾلٌّ .دؽّ يؤششرٕ حرٖرًّ ّّدز إهٓ رّخٕ تهيرتكحد تهدكٖلد
هوردتؽٖثذ تهشوحٖد تهرٕ كد رٌشأ ؽً أزيد يٌعلد تهّٖرّ ّرؤسر ؽوٓ آفثق تالكرضثد فٕ يٌعلرٌث.


سثهسثٌ ،ؤٖد دّر تهضٌدّق ّضِّد تهحٌم تهدّهٕ يؤخرت فٕ يضثل تهريّٖل تإلشاليٕ .فثهحٌم يؤُل هلٖثدخ تهعّتر
تهؾثهيٕ حشأً ُذٍ تهضٌثؽد تهرٕ رشِد رّشؾث شرٖؾثّ ،رّفٖر يؾوّيثذ ٖينً تالشررشثد حِث فٕ إضرتةَّ ،تالٌرلثل
حِذٍ تهضٌثؽد إهٓ تهيشرّْ تهرثهٕ فٕ ؽيوٖد تهرعّٖرٌّ ،أيل أً ٖؾيل تهحٌم عسٖسث ؽوٓ دؽى رعحٖق تهريّٖل
تإلشاليٕ فٕ حودتٌٌث ّغٖرُث يً أٌعثء تهؾثهى.



رتحؾث ،ييث ٌرتٍ يشضؾث أً تهحٌم تهدّهٕ ّكؼ يؤخرت "يذنرخ رفثُى" يؼ يٌغيثذ ؽرحٖد إكوٖيٖد ،يسل "ضثيؾد تهدّل تهؾرحٖد".
ٌّعز تهحٌم تهدّهٕ ؽوٓ رؾيٖق تهرؾثًّ يؼ تهيؤششثذ تهيثهٖد تإلكوٖيٖد فٕ تهيضثالذ ذتذ تألّهّٖد يسل "تهرٌيٖد تهحشرٖد"
ّ"ريّٖل يشرّؽثذ تهحٌٖد تهرعرٖد" ّ"رٌيٖد تهلعثػ تهخثص" ّ"تهديص تهيثهٕ" ّ"تهرٌيٖد تهلثحود هالشريرتر"ّ .فٕ ُذت تهشٖثق،
شٖنًّ رّسٖق تهرؾثًّ فٕ يضثل "رغٖر تهيٌثغ" أيرت ضدٖرت حثهررعٖج ،خثضد ّتهؾثهى ٖشرؾد هالضريثػ فٕ كعر فٕ تهشِر
تهلثدى هعظّر "تهيؤرير تهسثيً ؽشر هودّل تألعرتف فٕ ترفثكٖد تأليى تهيرعدخ هورغٖر تهيٌثخٕ".



خثيشثٌ ،عً ٌؾرحر تهرٌّػ فٕ تهيّترد تهحشرٖد ضزءت ال ٖرضزأ يً يضدتكٖد تهحٌم تهدّهٕ ّضٌدّق تهٌلد تهدّهٕ يؼ
تهحودتً تهؾرحٖد تألؽظثء ّغٖرُث يً تهحودتً غٖر تهييسود حثهٌشحد تهنثفٖدٌّ .لدر تإلضرتءتذ تهيعيّدخ تهرٕ ترخذرِث
يؤششرث حرٖرًّ ّّدز هزٖثدخ ريسٖل تهيّتعًٌٖ تهؾرج ؽوٓ يشرّْ تهيدٖرًٖ ّإعالق يحثدرخ فٕ تهحٌم تهدّهٕ
رؾريد يشثرت شرٖؾث هرّغٖف تهيزٖد يً تهؾرج .غٖر أً ريسٖل تهيّتعًٌٖ تهؾرج فٕ تهيؤششرًٖ ال ٖزتل أكل نسٖرت
ييث ٌٖحغّٕ .يً سىٌ ،عز تإلدترخ تهؾوٖث فٕ تهيؤششرًٖ ؽوٓ رنسٖف ضِّدُث هزٖثدخ رّغٖف يّتعٌٕ حودتٌٌث تهؾرحٖد
ّدؽى ردرضِى ّرَرَكِِّٖى تهّغٖفٕ فٕ ضيٖؼ تهيشرّٖثذ تهيٌِٖد.



شثدشثً ،تإلشثرخ إهٓ ظرّرخ تشرفثدخ تهشّدتً يً يحثدرخ "تهِٖحم" إلؽفثء تهدًّٖ أشّخ ححلٖد تهدّل تهيسلود حثهدًّٖ،
عٖز كثى تهشّدتً حثشرفثء نثفد تهشرّع تهفٌٖد هالشرفثدخ يً ُذٍ تهيحثدرخ.
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ريظٕ تهحودتً تهؾرحٖد كديث حرؤٖد إٖضثحٖد ّإدرتم رثى هعحٖؾد تهرعدٖثذ تإلٌيثةٖد تهرٕ رّتضَ يٌعلرٌثّ ،نذهم تهعثضد إهٓ حذل
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