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 ةيعجرم نو>ي نأ $8إ ةيسايسلا ةيمنتلل ة,ؤر زكرم $#س!

 ،رارقلا ةعانصو ةيسايسلا ةيمنتلا اياضق BC ةصتخم

امKاسمو
ً

 BC Mةيددعتلاو ةيطارقميدلا ميق ز,زع 

 تاردقلا ةيمنت $8إ ةفاضإلاب ،حماسTلاو لادتعالاو

 بازحألاو تاعام`_او دارفألا ىدل ةيسايسلا تاينا>مإلاو

BC ةيندم لودو تاعمتجم ءانب مدخي امب ،ةقطنملا 

 mnصملا ر,رقت قح ئدابم $iع ةمئاق ةيطارقميدو

 زاجنإ BC ةمKاسملاو ،فرطتلاو فنعلا ذبنو ،ة,رo_او

 بعشلا اميسال ،ةيندملاو ةيسايسلا اuقوقo_ بوعشلا

 .xyيطسلفلا

 BC ةيثحبلاو ةيملعلا تاءافكلا ةدعاسم $8إ زكرملا فد|}

 ،ا|�يمنتو ا|�اراuم ر,وطت $iع ةيناس�إلا مولعلا لاجم

��ايسلا معدلا mnفوتوy يدا�ألاو�y ي�يطسلفللmن، 

 تاراuملا ةيمنت $8إ $#س! امك ،ةيفاقثلا تاقاطلا ةياعرو

 ،ي�دملا عمت`�ا اياضق مuفو ،بابشلا ىدل ةيسايسلا

 لوقo_ا �y BCلعلا ثحبلا تاودأ لالخ نم ةأرملا نmكمتو

 .ةيسايسلاو ةيناس�إلاو ةيعامتجالا

 

 

 دھشملا :ةلسلسلا
  "يلیئارسإلا"

 ةيسايسلا ةيمنتلل ة)ؤر زكرم نع ردصت ة)ر'ش ةرش!
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 تاعاطقلا فلتخم AB ثادحألاو تاروطتلا نم ةلمجب "ةيليئارسإلا" ةحاسلا محدزت

ت ،اOPQغو ةMركسعلاو ةينمألاو ةيسايسلا تالاGHاو
ُ

 دUشملل ةروص اUعومجم AB مدق

 نم ،اjkالالدو اQداعiأ مUفل ؛ھثادحأ زربأ Ybع ءوضلا طيلس^ B[دتس\ يذلا "YBيئارسإلا"

 ءاطعإل ةلواحم AB رUش لq لوأ ردصي "يلیئارسإلا" دھشملا نم يرود ددع لالخ

Guيطسلفلا ئراقلل ةصحاف ةxy رعلاوzع ،يYb تتاب "ةيليئارسإلا" تاروطتلا نأ رابتعا 

الضف ،ةرواGHا تاحاسلا نم ددع عم ةلخادتم
ً

 .نOي�يطسلفلل ةبس�لاب ا�kيمQأ نع 

 :ةم&ق$لا

 ةي�زo_ا :ةدعصألا فلتخم $iعو ،ةيجرا�_او ةيلخادلا "ةيليئارسإلا" تاروطتلا نم ةلمج زومت/ويلوي رuش دuش

 ي�رعلا طي�oا عم ةيجرا�_ا ھتاقالعو ،لخادلا نم "iCيئارسإلا" عقاولا $iع اKراثآ تكرت ،ةينمألاو ة,ركسعلاو ةيسايسلاو

 BC ةركبملا ةسما�_ا ةلو`_ا ضو�_ ةيباختنالا م|�لمح BC عورشلل نوزuجتي "نويليئارسإلا"و اميسال ،8Cودلا عمت`�او

 .م|}دل iCخادلا رارقتسالا مدع نم ةلاح نم كلذ ھينع! امو ،�nمفون

 :ھملح ققحي "ديبال" •

 y¨لا ةعرسلا هذ|¦ لالتحالا ةلود ةمو>o_ اًس¥ئر حبصي نأ ،اًماع 59 "ديبال mnئاي" ي�و,زفلتلا ع!ذملاو يفo¢لا عقوتي مل ام�ر

 ھطارخنا رصتقا لب ،لالتحالا ش¥ج BC اًموي مدخي مل يذلا وKو ،ةيسايسلا ةبلo_ا لخد نأ ذنم تاونسلا رشع نع لقت

السارمو اًررحم لمعلا $iع ھيف
ً

الوصو ،ة,ركسعلا ةعاذإلا BC اًع!ذم مث ،ة,ركسعلا "ھيناحمب" ةل`� 
ً

 جمارب ميدقت $8إ 

 ،اماع 19 ةدمل C¬وبسا لاقم بحاصو ،ةيئامن¥س لامعأ BC ةيليثمت اًروادأ بعلو ،اًباتك رشع دحأ ھل ردصو ،ةينو,زفلت

 ."نmيليئارسإلا" نmب ھت¥ص�® ج,ورت $iع تلمع y¨لا ،ةس¥ئرلا ة,رابخإلاو ة,راوo_ا جما�nلا نم ديدعلا BC لمعو

 ھتلمح أدب دقف ،ويلوي نم لوألا BC ،ةيلاقتنا ةn¯فل تنا� ولو ،"ةيليئارسإلا" ةمو>o_ا ةسائر "ديبال" $8وت نأ دع�و ،مويلا

 BC ىقبي نأ لمأ $iع ،ي�اثلا ن,رش�n/Mمفون نم لوألا BC ةركبملا تاباختنالا نم ةسما�_ا ةلو`_ا ضو�_ اًركبم ةيباختنالا

 ،ةuجاولا $8إ ديدج نم ةضراعملا ميعز "وKاي�تن نmماي�ب"ـب تعفد تآجافم تلصح اذإ الإ ،ىرخأ تاونس ع�رأ اذK ھعقوم

 تس¥نكلا BC ،ةلي´ض ولو ةيبلغأ $iع لوصo_ا BC ھتاذ "ديبال" قفخأ وأ ،ةمداقلا ةمو>o_ا ليكشi$ Mع ھتردق لالخ نم

ايأو ،اًدعقم 61 ددعµ ،ةمداقلا
ً

 ةمو>o_ا ةسائر BC لوألا هرuش "ديبال" أدب دقف ،تس¥نكلا تاباختنال ةعقوتملا جئاتنلا تنا� 

 عقوو ،ةيسايسلا "ديبال" تاءاقل ةرو�اب "ندياب وج" ي>,رمألا س¥ئرلا ةرا,ز تل>ش ثيح ،اًيجراخو اًيلخاد ،محدزم ءادأب

 ،لالتحالل يركسعلا قوفتلا نامضو ،يوونلا حالسلل ناريإ كالتما عنمب اًدuعM نمضت يذلا ،"سدقلا نالعإ" $iع ھعم

 نمأب ÀÁارلا ما¿¯لالا  ھل دكأ يذلا ،ي>,رمألا ةيجرا�_ا ر,زو "نmكنيلب ي�وطنأ" عم لصتا امك ،رالود رايلم 38ـب ھمعدو
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 دو|Äلا ةاداعم ةرKاظ فقو ادكأو ،"تداتسÂيل" ةيماسلا ةاداعم ةحفا>مل ي>,رمألا س¥ئرلا ةثوعبمب ىقتلاو ،"ليئارسإ"

 .ةدعاصتملا

 اثح�و ،"نوركام ليئوناميإ" س¥ئرلا ھقيدص ءاقلو ،اس�رف ةرا,ز لالخ نم جرا�_ا $8إ ةيسامولبد ةلحر لوأ "ديبال" ىرجأ

 ةدا,ز اشقانو ،"س¥كاتوسTيم" ي�انويلا هmnظنب ىقتلا امك ،ي�اريإلا يوونلاو ةيناركوألا برo_او ةيئانثلا تاقالعلا تاروطت

Mلا س¥ئرلا عم ثدحت امك ،ةقاطلاب نواعتلا ز,زع¯nع هركشو ،"ناغودرأ بيط بجر" ي�i$ لا طابحإÉ`دض تام 

 .يÊانثلا ناmnطلا عيسوتو ،ةيداصتقالاو ةينمألا تاقالعلا قيثوت اثح�و ،ايكرت BC "نmيليئارسإ"

�Ì¥سلا حاتفلا دبع" يرصملا س¥ئرلاب ديبال لصتا دقف ،ةي�رعلا لودلا قاطن نمض اّمأy"، ةي�يطسلفلا تاروطتلا اشقانو، 

 ،نmي�يطسلفلا عم نmتلودلا ّلح اثح�و ،"ي�اثلا هللا دبع" ي�درألا كلملاب ىقتلاو ،يÊاذغلا نمألا BC ايناركوأ برح بقاوعو

 ،"دياز نب دمحم" يMارامالا س¥ئرلا�و ،ام|ÐواعM قيثوتل ؛"ةفيلخ لآ ناملس" ن,رحبلا دuع 8Cوب لصتا امك ،سدقلا عاضوأو

 .ةيداصتقالاو ةيحايسلا ام|�اقالع اثح�و

نأ�و ،ظوÒoم طاش�ب ھماuم أدب ھنأ "ديبال" ةدنجأل عÑرسلا دصرلا اذmn Kش!
ّ

 نم ردق �nكأ لي`TÔل نمزلا قباس! ھ

 تلثمت تاقافخÖو لب ،تايدحت نم ُلخي مل لوألا هرuش نأ مغر ،نmعقوتملا ھيسفانم ا|¦ رخافي y¨لا ةيسايسلا "تازاجنإلا"

 نم زاغلا جارختسا ةمزأ لوح نانبل عم فال�_ا مقافتو ،ا|Äضارأ $iع ةيدو|Äلا ةلا�ولا راقم قالغإب ايسور ديد|�ب ا|�ورذ

 .طسوتملا رحبلا

 :ةيNرغلا ةفضلا IJ ديعصت •

 ا|�ورذ تلصو ،ةقباسلا رuشألا نم ةظحالم Ønكأ ةروصب ،ويلوي BC ةي�رغلا ةفضلا BC ةيناودعلا ھتايلمع لالتحالا لصاو

الامكتسا ،سلبان ةنيدم BC ةنيمسايلا ÙCب نmي�يطسلفلا نmمواقملا نم نmنثا لايتغا $8إ
ً

 عرش y¨لا "بشعلا زج" ةسايسل 

 ن,رشع ةبارق تعقوأ y¨لا ،ويامو ل,ربأو سرام تام`Û ةلسلس دعµ ا|�mnتو تداز ا|Úكل ،ةل,وط تاونس ذنم لالتحالا ا|¦

اليتق
ً

امك ،ةسرش ةمواقم نم ھتللخت ام تالايتغالا هذK ديدج نأ مغر ،ةÒoسم ةيدرف تايلمعµ "اًيليئارسإ" 
ً

اعونو 
ً

 دقف ،

 ةديدج ةÒoسأ نافرطلا ا|Äف مدختسا ىرخأ ةuج نمو ،ةuج نم لالتحالا ش¥جو نmمواقملا نmب كابTشالا تاعاس تداز

 .ةليقثو

 لزانمل ةيليللا تامKادملاو تاقحالملاو تالاقتعالا ةmnتو BC اًعافترا تالايتغالا بناجب ويلوي لالخ ةي�رغلا ةفضلا تدuش

>ش اميف ،نmي�يطسلفلا
ّ

 طابحإل ؛"ةينمأ ماuم"ـب مايقلل نmنطوتسملا نم ةÒoسم تايشليم سدقلا BC لالتحالا ش¥ج ل

 ةر`® 450 اوعلتقاو ،سلبانب فسوي �nق $iع ةرطيسلل ةدوعلاب ةمو>o_ا عانقإل ةلمح نونطوتسملا أد�و ،ةمواقملا تايلمع

 تبÀoو ،نmنج $8إ 48ـلا Þyنيطسلف لوخد مامأ ملاس زجاح لالتحالا حتتفاو ،هللا مارب mnغملاو ايعسمرت يMدلب نmب ةرمثم

 .لالتحالا دض ض,رحتلا معزب ،سدقلا BC ناميإلاو ةيميKاربإلا سرادملا صيخارت "نوت¥ب اشاش" ميلعتلا ةر,زو

 عالدنا ًءاوس ،ةظo_ يأ BC تاروطت نم ةي�رغلا ةفضلا هدuشM دق امل ةيÂ,رقت ةيماروناب ةروص ةيناديملا ثادحألا هذK مدقت

 نع سابع دومحم xyيطسلفلا س¥ئرلا بايغ تايáيح ثحب وأ ،iCخادلا ر,وثتلا لماوع $8إ ةجاحب تلاز ام ،ةثلاث ةضافتنا

 ةيدرفلا تايلمعلا ةدوعو ،ةمواقملا تاعوم`�ا نmب ةÒoسملا تا�ابTشالا ةmnتو ةدا,ز وأ ،نا� بÂس يأل ،xyيطسلفلا دuشملا

 .لالتحالل ةيلخادلا ة|â`_ا تفد|�سا y¨لا
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ايأ
ً

 :لالتحالا تاطلس يقبت نأ عقوتملا نم ةرتوتملا ة|â`_ا هذK نإف ،ةي�رغلا ةفضلا BC لالتحالا رظت�ي يذلا و,ران¥سلا نا� 

ابسحت ،نmلصاوتم mnكفتو لاغش�ا ةلاح BC ،ةينمألا ة,ركسعلاو ةيسايسلا
ً

 ،هالعأ ةدراولا تاKو,ران¥سلا نم دحاو ققحتل 

 رافنTسا ةلاح BC ةمكاo_ا "ةيليئارسإلا" ةسسؤملا لعج,و ،هاوس نع لقي ال اًديد|�و اًيدحت ا|Úم ٍدحاو ّل� ل>ش! y¨لا

 ؛رضخألا ط�_ا لخاد $8إ اKزواجت¥س لب ،اKدودح لخاد ىقبي نل ،ةي�رغلا ةفضلا xy BCمأ رتوت يأ نأ رابتعا $iع ،يقيقح

 .يقيقo_ا يدحتلا وK اذKو ،رفص نع د,زت ال ام|Úيب ةلصافلا ةفاسملا نأل

 لالتحالا ھ,رجي يذلا قابسلا ديعص $iع mnخألا نو>ي نل mnخألا سلبان ماحتقا نأ $8إ ةي�رغلا ةفضلا BC ة�رجتلا عقاو mnش!

 تادلبلاو تامي��او ندملا قمع $8إ لوخدلا كلذ للخت ول å¨ح ،ةمواقملل ةي�يطسلف ةلواحم يأ ضاuجإل ؛نمزلا عم

 عضول æçاو دuج BC ،نmي�يطسلفلا قحب ةرزجم عوقوب ٍةرطاخم نم ھللختي دق امو ،نmمواقملا لايتغال ةمحدزملا ةقيضلا

 .ةي�رغلا ةفضلا BC نmنطوتسملل ةيمويلا ليصافتلا قدأ رصاحت y¨لا نيديدشلا علuلاو فو�_او xyمألا سوuلا ةلاo_ ّدح

Mش<
ّ

طغض اKدحو ليصافتلا هذK ل
ً

 نع ةمجانلا تاسا>ع�الاو ،"iCيئارسإلا" xyمألا فلملا لمجم BC ةيساسo_ا 8Cاع ا

 راعشإ هاجتاب عفدي هدحو وKو ،"نايلملا BC برضلا"ـب فرع! امو ،تاطايتحالا هذK ل� قاn¯خاب ةمواقملا حاجن ةينا>مإ

 .كانKو انK ةرشTنملا ةيناطيTسالا "تانافركلا" å¨ح ،نا>م ّل� BC نامألا نادقفب نmلت�oا

  :تافاسملا قرحي برغملا عيبطت •

الاجم عدي ال امب ،لالتحالا ةلود عم ةلدابتم تارا,زو ةيئانث تايقافتا نم ويلوي رuش هدuش ام mnش!
ً

 طا�رلا نأ $8إ كشلل 

Mع ،ب¥بأ لت عم ا|�اقالع قيثوتل نمزلا قباسi$ عضي امم ،ةيداصتقالاو ة,ركسعلاو ةينمألاو ةيسايسلا :ةدعصألا فلتخم 

 تعقو برغملا نأ نم مغرلا $iع اذK ،اæoًاو اًي�رغم اًيبعش اًضفر تقال y¨لا تاوط�_ا هذuل اuعفاود لوح ماuفتسا تامالع

  .ن,رحبلاو تارامإلا دعµ عيبطتلا ةيقافتا

 ةلدابتملا تالصاوتلا ةلمج $8إ ،ويلوي رuش لالخ "iCيئارسإلا" ي�رغملا براقتلا تالالد نع ثيدo_ا لبق ةراشإلا نكمي

 ر,زو ثحب اميف ،ةيئانثلا تاقالعلا قيمعتل ي�رغملا هmnظنب "سTناغ xyيب" "iCيئارسإلا" برo_ا ر,زو لاصتا لالخ نم ،ام|Úيب

 دئاق ثح�و ،رامثTسالا صرف mnفوت ةي�رغملا تاعام`_ا سلاجم ءاسؤر ةيعمج س¥ئر عم "ج,رف يواس¥ع" �yيلقإلا نواعتلا

 ة,وقتل تاردابم ةدع ءاش�إ طا�رلا تنلعأو ،يركسعلا م|ÐواعM ر,وطت ة�راغملا ھئارظن عم "BCاخو� فيفأ" لالتحالا ش¥ج

 ثيدحتل ؛ي�وناقلا نواعتلل ةركذم اعقوو ،طا�رلا $8إ "رعاس نوعدغ" ءاضقلا ر,زو لصو امك ،ا|Äف ةيدو|Äلا ةيلا`_ا

 ي�رغملا ةركلا داحتا س¥ئر عمو ،ةيسامولبيدلا تاثعبلا ىوتسم عفر $iع ةيجرا�_ا ر,زو عم قفتاو ،ةينوناقلا مظنلا ةنمقرو

 .مدقلا ةركل ةيدو ةارابم ءارجإل

 BC ةيدو|Äلا ةيلا`_ا نأ امك ،ةديعµ دوقع $8إ دوعM ،ا|Úم ةينمألا اميسال ،"ةيليئارسإلا" ةي�رغملا تاقالعلا نأ اّرس س¥ل

 دوجو مدعو ،ةلت�oا نmطسلف نع تافاسملا دعµ مغر ،ةكلمملا BC نmعلا ھئطخت ال ذوفن تاذو ،اًيÂس� ددعلا ةليلق ،برغملا

 نابنا`_ا قباس ،عيبطتلا قافتا تعقو نأ ذنمو ،نيmnخألا نmماعلا نكل ،لالتحالا ةلود عم برغملل ةيدوجو ةيمتح ç_اصم

امKوتم" دقتع! برغملا تلعج ،ام|}دل ةيميلقإ وأ ةيئانث تاروطت عوقو عم اميسال ،ةقحالتم ةروصب ام|�اوطخ
ً

 ةلود نأ "

 .ھب ةطي�oا ةيسايسلاو ةينمألا ھل�اشمل يرÔoلا لo_ا ا|}دل لالتحالا
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 ي>,رمألا س¥ئرلا دuعM نmح ،عيبطتلا قافتا زاجنإ BC اKرودو ،ةي�رغلا ءارo¢لا ةل>شم نع ةلأسملا هذBC K ثيدo_ا زكn¯ي

 �nتعا امم ،دuعتلا تاذب لالتحالا رقأ مث ،ةي�رغلا ءارo¢لا $iع ھتدايسµ ھفاn¯عا برغملا حنمب "بمارت دلانود" قباسلا

ايليئارسإ" الخدت
ً

اّجف "
ً

 µخاد نأشiC تحب ي�رغم. 

الضف
ً

 ض,رحت BC ةرفاسلا "ةيليئارسإلا" طروتلا ةلاحو ،ةدع اياضق لوح يرئاز`_ا ي�رغملا فال�_ا رuظ ،ةلأسملا هذK نع 

 ،"ةيليئارسإلا" ةي�رغملا تاقالعلا يمانت نع ةبضاغ ة,رئازج لعف دودر رودص $¬دتسا امم ،رئاز`_ا ا|�قيقش $iع طا�رلا

 .يرابختسالاو xyمألا لا`�ا BC ةصاخ ،ةدعاصتملا تاقالعلا هذuل ةيæo نو>ت نأ نم ا|�يشخو

 قاn¯خال اًعساوو اًس¥ئر الخدم برغملاب ھتاقالعل لالتحالا رابتعا BC "ةيليئارسإلا" ةي�رغملا تاقالعلل ثلاثلا بنا`_ا لثمتي

الوصو ،ةراقلا هذBC K ناريإ عم سفانتلاو ،ةينمألا ç_اصملاو ،ةيعيبطلا تاوØnلا ثيح ،ايق,رفأ برغ لامش
ً

 كالتما $8إ 

�Ìلطألا لحاوس $iع مدق ئطومy، وKةل,وط دوقع ذنم لالتحالا بعاد املاط ٌحومط اذ. 

 :"J[يئارسإلا" ي!انبللا رتوتلا ةدا)ز •

 رحبلا نم زاغلا جارختساو ة,رحبلا دودo_ا ميسرت y¨لأسم لوح ،موي دعµ اًموي "iCيئارسإلا" ي�انبللا فال�_ا دعاصتي

 ،ضرألا $iع ذيفنتلا عقاو $8إ اuجرحدت ةينا>مÖو ،لالتحالاو هللا بزح نmب ةلدابتملا تاديد|�لا رودص عم اميسال ،طسوتملا

 تاديد|�لا هذK نمازت عم اميسال ،"$8وألا لامشلا برح" لالتحالا ةلود ھيمسM ام وأ ،"ةثلاثلا نانبل برح" عالدنا لالخ نم

 .2006 ماع نم مايألا هذK لثم BC "ةيناثلا نانبل برح" بوش�ل ةرشع ةسداسلا ة,ونسلا ىركذلا رورم عم

íoبنا`_ا نأ حيmا ،ن_oصم ام|}دل س¥ل ،لالتحالاو بزÒoةرشابم ة BC أل ،ةديدج برح بوش�Ð|كأ ناملع! امØn نم 

قالطنا ،ن,رطضم ا|Äلإ نابKذي دقف كلذ مغرو ،ةقحاللا برo_ا نع ةKزن ةباثمب نو>تس ةقباسلا برo_ا نأ امKاوس
ً

 نم ا

الضف ،دودسم ق,رط $8إ ي>,رمألا طيسولا اKدوقي y¨لا تاضوافملا لصت نmح ،"رايخاللا برح" ةيضرف
ً

 تاروطت دوجو نع 

 ؛لالتحالاب ةطي�oا اuعرذأ ليعفت $8إ ةmnخألا ءو`_ ةينا>مÖو ،ي�اريإلا يوونلا فلملا تاضوافمب قلعتت ام|¦ ةطيحم ةيميلقإ

 .يوونلا حالسلل ا|�زايحب قلعتت ةي�رغو ةيك,رمأ تالزانت عا¿¯نال

 mnغ ةيش¥عم ةيداصتقا ةثرا� نم نانبل ھش¥ع! ام اuمKأ ،اuققحت مدعل حباو� برo_ا هذK لثم عالدنا زفاوح لباقم رuظت

الضف ،ةقوبسم
ً

 داقتعا بناجب ،ھلامآل ةبيخم جئات�ب هؤافلحو بزo_ا ا|¦ xyم y¨لا ةmnخألا ةينانبللا تاباختنالا جئاتن نع 

 نانبل وK ةمداقلا برo_ا BC هودع نأ �nتعيس ھنأل ،ير`ï_ا رصعلا $8إ نانبل ةداعإب ھتاديد|� BC ّداج لالتحالا نأ بزo_ا

 .طقف هللا بزح س¥لو ،ةلودلا

 ت¥نم y¨لا ðCو ،اKاصقأ $8إ اKاصقأ نم ،ةيلخادلا ھت|âج فاد|�ساب ةليفك تاردق زوحي بزo_ا نأب فn¯ع! ھتاذ لالتحالا

 ةمواقملا ىدل امع د,زت تاردق ھيدل بزo_ا نأ عم ،ةmnخألا ةزغ بورح ذنم دعµ "نويليئارسإلا" اKاس�ي دكي مل تا�رضب

فاعضأ ةي�يطسلفلا
ً

 ئ�اوملاو تاراطملا ا|Äف امب ،ةيتحتلا هان�و ،ةيجيتاn¯سالا لالتحالا عقاوم لعجيس يذلا رمألا ،ةفعاضم ا

فادKأ ،روس`_او
ً

 لالتحالا لعجت ال دق ةيناديم ةيتايلمع ع�اوم اuل� ðCو ،بزo_ا تاmّnسمو فئاذقو خ,راوصل ةلّضفم ا

اسّمحتم
ً

 .ھتاديد|� جي`æ عافترا مغر ،برo_ا هذK لثمل 
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 :ة$تا*لا

 نم ةلاح BC اuلعج امم ،ةسما�_ا ةيباختنالا ا|�لمحب قحالتمو يقيقح لاغش�ا BC لالتحالا ةلود ىقبت نأ عقوتملا نم

 اKاوس $iع ة,ولوأ اuحنمي دق امم ،تافالخو تافلاحتو ،ىرخأ قاقش�او ،ةديدج بازحأ ءوش� نmب ،iCخادلا باطقتسالا

 ةينا>مÖو ،هللا بزح عم رتوتلا وأ ،ي�اريإلا يوونلا وأ ،ةي�يطسلفلا ةيضقلاب قلعM ام ءاوس ،ةيجرا�_ا اياضقلاو تافلملا نم

MعØn طلاmnيئارسإلا" ناiC" BC ة,روسلا ءاوجألا µسÂايسور عم فال�_ا ب. 

Kع! ال اذxy جأب لالتحالا نو>ي الأuھش¥جو ةينمألا ھتز BC اج ةلاحKساو ة,زTابسحت رافن
ً

 نأو ةصاخ ،عقوتم mnغ ئراط يأل 

 رفسM ال دق ا|Ðأل ،ةسما�_ا ةركبملا "ةيليئارسإلا" تاباختنالا ءارجإ نmح $8إ راظتنالا لمتحت ال ةطي�oا تاروطتلا

 ةيسايسلا تارارقلا نم ةلمج ذاختا $iع ةيباختنالا ءاوجألا رثؤت دقف 8Cاتلا�و ،ةرقتسم ةمو>ح ءوش� نع ةرورضلاب

 .ةجرo_او ةئراطلا ة,ركسعلاو


