
 فظح انؼزساء يشٚى                               

 

اٌ ذؼٛذ انكُٛغح انًغٛحٛح ، فٙ انخايظ ػشش يٍ شٓش آب نشقاد انؼزساء انقذٚغح 

 انكُٛغحْزا انؼٛذ فٙ طالج انغشٔب ٔانغحشٚح ذظٓش تاجهٗ تٛاٌ اًٚاٌ  ذٛماذش

زا االًٚاٌ ٔيا ْ.تشقاد ٔانذج االنّ ٔقٛايرٓا ٔذًجٛذْا فٙ ذٓاٚح حٛاذّ االسضٛح 

. عٕٖ  ذؼثٛش ٔاضح ػٍ ذقهٛذ شفٕ٘ ذُاقهرّ انشؼٕب انًغٛحٛح يغ ذؼاقة االجٛال

اٌ يا . نقذ انرحفد حٛاج انؼزساء تانظًد يذج انقشٌٔ االستؼح انًغٛحٛح االٔنٗ

احذاًْا  .سضٛحذركهى ػٍ َٓاٚح حٛاذٓا اال ٚغرشػٙ اَرثاُْا ْٕ ٔجٕد سٔاٚراٌ

َض ػشتٙ يفظم َقم انٗ انهغح انالذُٛٛح، ٔانُض االخش َٕٚاَٙ يُغٕب انٗ 

ٔٚثذٔ اٌ ْاذٍٛ .(انقشٌ انثاَٙ) اعٛا انظغشٖ  انقذٚظ يٛاٚرٌٕ اعقف عشد

يُقٕالٌ ترظشف ػٍ يؤنف ٚؼٕد انٗ انقشٌ انثاَٙ أ ( انًُحٕنٛراٌ) انشٔاٚراٌ 

فٛحكى االَغاٌ ػهٗ يحرٛاخ . انثانث، ٔنٛظ كم يأسد فًٛٓا يشفٕضا أ يشرٔال

ْزِ انكرة انًُحٕنح ػهٗ ضٕء ذقهٛذ انكُٛغح انظحٛح ٔنٛظ ػهٗ ذقهٛذ 

 انًغٛح اتاء انكُٛغح انٗ انرؼًق فٙ دسطنقذ دفؼد انٓشطقاخ ضذ .انخاص

االنٓٛح ضذ يٍ اَكش َاعٕخ  رٓايفأثثرٕا طحح ايٕ. شخظٛح انؼزساء يشٚى

َقٕل فٙ قإٌَ االًٚاٌ ، فٕٓ اَغاٌ حقٛقٙ " فرجغذ يٍ يشٚى انؼزساء. "انًغٛح

" ٔاثثرٕا تانثشاٍْٛ انقاطؼح اٌ ٚغٕع انّ حقٛقٙ ٔاٌ يشٚى ٔانذج االنّ . 

ايٕيرٓا : فرًٛضخ يشٚى تظفرٍٛ أعاعرٍٛ. يٍ اَكش الْٕذّضذ " ثٕٛذٕكظ

ال ذغرُذ  .االنٓٛح ٔترٕنٛرٓا  يٕضٕع دساعح آتاء انكُٛغح فٙ انكُٛغح االٔنٗ

نقذ . ػقٛذج انكُٛغح تظؼٕد انؼزساء انٗ انغًاء انٗ اٚح شٓادج ذاسٚخٛح ػهًٛح 

ٔقهًا ذحذثد . نشعم انؼزساءفٙ انظمٔضؼٍ االَاجٛم انًقذعح انقإََٛح ٔاػًال ا

اٌ ػٛقذج .فال ركش نشقادْا أ يٕذٓا أ قٛايرٓا أ طؼٕدْا انٗ انغًاء. ػُٓا

 :انُقطرٍٛاَرقال انغٛذج تُفغٓا ٔجغذْا انٗ انغًاء ٔذًجٛذْا ال ذغرُذ ارا اال انٗ 

يٍ تؼٛذ، ٔقذ ٔسثرّ أال اًٚاٌ االجٛال  انًغٛحٛح انًرؼاقثح تٓزِ انؼقٛذج، يُز ص

انحجج انالْٕذٛح انًغرُرجح يٍ ػقٛذج : ثاَٛا .ػٍ انشعم ٔاٜتاء انقذٚغٍٛ

انكُٛغح انكاثٕنٛكٛح اػهُد فٙ انٕٛو االٔل يٍ شٓش .االيٕيح االنٓٛح خظٕطا

سضٛح ذششٍٚ انثاَٙ اػالٌ ػقٛذج اَرقال انؼزساء انٗ انغًاء فٙ َٓاٚح حٛاذٓا اال

االسثٕركغٛح فآَا ذؤيٍ فٙ انٕاقغ تًٕخ انؼزساء ايا انكُٛغح .ػقٛذج اًٚاَٛح

نى .اٚضا حٛال اَرقال انغٛذج تُفغٓا ٔجغذْا انٗ انغًاء  يٕقف انكُٛغح انكاثٕنٛكٛحٔذأخز . اَٛحٗ اتُاءْا كؼقٛذج اًٚٔقٛايرٓا  تذٌٔ اٌ ذفشع ْزا االيش ػه

غٛش اٌ انضًٛش االسثٕركغٙ ٚؼرثش َكشاٌ اَرقال . ذفشع انكُٛغح االسثٕركغٛح ػهٗ ضًٛش ا٘ يؤيٍ حرٗ اٌٜ ػقٛذج اَرقال انغٛذج تُفغٓا ٔجغذْا انٗ انغًاء

 .انٗ انغًاء، نٛظ جغاسج فحغة تم ذجذٚفا انؼزساء انفؼهٙ


