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لهجهلسرا لااذلع ية  لاوضوض لااوفا ق لعتد  لا ط لليليلا  تلضم  طنلاااوضوضجللل لامنخ لااوص قلم ية  لاوفا لمب أ  لااحرام لمه ا لات ي ء، ل ع
ؤاوي لل بي لل لالاون ضع لت لوضام  ا لاوصة لامن لاوبمت لاوضطني لو ا له لل ص ا لامغ لاوضطيلللفغ حللاغءلال ت لاتت ض حىلعنجيلاوغ

ل ؤع لمي ص لاو لاوصة لخ ويلالمضظا وام س ي لوللم لاوصلب لاال س ليفلضنلاونضا لاذي متتن ب يللهج غبلاس تج لهملموالهملا صي قلاوتا ي لايهملأ  ت
لامصرع لاويلتتنهمل ا ا لأ  لا راكهمللغب ليالاويلهملاو لاخ لاوتيهملقب ي .يلت ا لق

اال ل للن لن ِش لا لاجلاي لم لام ع ا لاو لاجاع ضا لا للجلخصض ـ نش  لامالبي لللشءءلاجاعلاع لاملا الخصض ضلينلللض لاوغ تناه ءلل،لاويلي ابن
لاجاعللع لج لل29اوثااءلاذ لانت لعضملله ي ،لل2019عن ا وي ل:للاو لاوت مت لت ملاوتضوية ب لاوضطني لللج ت نلاو لي 

حةل لال اى:ام
ءل لاوصة للعضملبت لالل ي لاو ي لا ا لاوصة لم مت لاوضطني لو لا لعلل07اذ لم ي لل2019ن ا لللاون لم اه ع لاويلأ ج ضا لا ءا ةلالل لسل ط يلا 
عي  ا وبلاو لحضللاما ا لللللت االلاللللتا لءية لاملي لاوزم ع لم لس ا لنشلاللبت لص اال،لااذ لملعتج لمفرك لم اباغ لاون له لمي
ءل ءلاع عرانلاوللت لاوصة لمآ للاوباغلامفرللاس تث ا متتن لبنلا جللذ لمال UNTMاج ع لللتلخ لذكلالل.ل لاو نلال تضوية لي 

فللمشا لباغلمفر للتضصلاواتبلاوضطي لط لم ا لاللاوض ئي لوت ملاماح ق لاله لامص لقب عبلعليهاوتت عا يل)يف بهلت لوب س لأ  لم ية لاح
(ل قللتهاس لابت لاوهيئ لم للتهف لام لاماح للمةلم خ لا  بقلمضوضعي لالتتا ءلاأ عي لأ خاقة اجليلالل ل لم وهم س الا  ىلاوض لطلبلتضقةتهلا  ل،للم و

لاماحليهلاوتضايقلعللعمبللأ سفلمل ملأ نله لأ ب ال،ل ا جللاملتتج ليللملخ لنضق ئي ي لم لاو ا  .اجا لاح

ل مت العب  لأ ننحةل لكج لءمالمضقفحله الرملاحرام للاوض ءم ر مشا لباغليللج لام لله للنو ع ه لن لللترملأ نأ ع رح لاويلالمةلام اماح
مت لال لا لق مه مت لأ هلكالعبل.لالمتىلللباغلامفر يلا  للا نبلسته ينلا ىلج يلاوا لصيغ لللباغلت لاللتبسلل،لللتضايقلع اتة لم تت  م

لال ضا لا حهلبهلمتفب ع ج ىلالا  لل،لأ بت لح لا  ضنو للضاالرعا لأ نلي اأ لويسلم لحضا لب لي ضا لا بيلج ج لاوضاقنلعلــنتـلت للا  لأ  لع ا ا لهلق
للبنلمللوتالتت تجيبل لاع صا لام لم لام لال ث ضنليه لامضظانللي لمي ا لاانت لاوا للي لال اوضع لااس تتج اع لي ميل  ايقلج الل

لال اه ل لاوا لهالج لللي لم لما لم ه ءلأ الميزل.لح قص  انلا 

حةلاول  ني لام ل:لث
ل ىلتضايقايلاوضق لاذ لكن لا  لعضملحضللصيغ لللللنتال ا لاوض جآ تن لل24لباغل،لي ي لل2019عن س لامالبي لبتنضانلمشا للا  ي لللن للشءءلا اةلاوزم

لاقرح للاجاعينل لعلين لم ل  وبيةهلع  بت لأ امليلاما بلابت لأ  لل28عضمللااو ي ليضلل2019عن ن ملامضظانلج جئلمت لاجلايي خكالتا
ىل لامل:لت لعنضانأ خ ا لامالبي لللشءءلاجاعينلللض لاسل2019لا قله لبرع لكبرتن لاجاع لاوتضاص لل.لئ
ء ل ملعلابن الاوتت فلل"ضلاماهضملااوامتلغر"له لكا يلمتن نلأ س لي  ضا لييلا مت للن كزع للنلاا عي لاالدثيلي لام ا لعيللؤك لعالدثيلي لاو ل:لم

 بتلعاق لل لملون لامالللهت لبآ  لايي لأ الج اللم ااملا لأ نهلملتللال اللو ببنل:لل2019لبي لللشءءلاجاعينلللض كن لاملتف لمتن ا تف
غتهل ليلصي ا لبتي لاوض عبلاللم لق يلللم ىلم تضىللاوث ىلا  ىلم تضىأ نهلللي ىلا  لال ح لسلا له ايت لاويلت م لاماليلاذ لاجمللام ملا

كضليف لام ىلاوا ي لا  و لاواللا  لطبينلاهن سنلامترينلالمي ع ي يينلام لت لا ال(لم لأ الااو ا لاوض س ه ل)اويلتن ع ي م
عنلال ا ينا  لت ع ي فلم يلال ست ي لا ىلاوتي ات و متي لالل،لا  ئي لا اكزلال ستفا نضنليام لعت كزع لاذي لام ا لال  لت لالاوتي لمضظا

لاد ق اكزلت ه لامةلاوفضلملالم ىامت له لأ خ للاملا لعلاه لاادءت ب وب"لاللم ل"ما لأ ه لع جللأ مض ا ب"ليلحنلأ ها  ت يلل"حقلم
لأ صال لاوتناة جطض لندىلأ نلتتتلتت ا لاوض ءءلاحةةلم ال لاه أ  لال ج ىي حلا  لاويلتتبىلاوضوض لالتا بت لن لم س تهلخصضص لم  ل. ع الىلع

 لبف اللنآ سفل للن تغ لمضقم ا ءلاهضمنل،لالاملغرلفلاترفلاوض ليللنت تب لااوت الا له لع مله يلتت بتاس تث لن لاللم اه لخ
ع ل لأ ح ا ا تنلب انلاستف عب ل اللنأ الا راكللغ للاليلاو ل،ا ا لكشع جلماللج لاخ ي لأ نلتلزملا لاذ لمستضجةهلااوللغاوت للنآ م

لال اويه لاس ت ه للس ي ضا علاجاعيلت برلا ا ع لنزه للاو لاوشءءللبا لمي  للل.م

  للنؤك ليلع غبت لا عاوزام ا لاو ضا لن عضلااللا ج لا ا لااوضوض لاللوض م لااوتت ىلا لا  متتن لج لاج ه اجت لتري لأ ج،لم للضاحلم ت م
لاي قلللت نلاح لاحت ملاجاعيزع العلاو ؤاوي لاا ع لاللاعا اام ب لاا  ءلال وزم ة للاوضي ة لا ا ب اال  جةللللس تج وبللاوت لل.ا

وة                                لم م  لص متتن ش لج  الع

ىلراف                                                                   ل لادكتض
ا لاوصة                                                                         مت لاوضطني لو ملاوضطيلللج  اواتبلاوت

 

 


