
بعشلا روتسد
 عـفر ىـلإ فدـهي )ربمتبـس نـم لوألا ىـف هـقالـطإ متـي فوـس(  ىرصـم عـقوـم "بعشـلا روتـسد"
 ةـمزالـلا تاـمولعملا ريـفوـت الوأ لالـخ نـم ؛روتـسدـلا ةـباتـك ةيلمـع ىـف ةـكراشملاو ىـعوـلا ىوتـسم
 ىأرـلا تالاقـم رـشنو ةـباتكـب ةـكراشملـل ةوـعدـلا ايـناـثو ،روتـسدـلا لوـح ىعمتجـم شاقـن ءارـجإل
.شاقنلا ريثتو مهلت ىتلا
 نـم نيـثالثـلا ثادـحأ دعـب ،ويـلوـي نـم ثـلاثـلا ىـف اهنـع نالـعإلا مت ىتـلا قـيرطـلا ةـطراـخ ىلـع اءانـب
 ىلـع لمعـلاـب نيتنجل تفلُك ،اقـحال تـقؤملا سيـئرـلا هردـصأ ىذـلا ىروتـسدـلا نالـعإلاو ،ويـنوـي
 اــمأ ،ءاضــعأ ةرــشع نــم نوكتــت ءاربــخ ةنجل ىــه ىــلوألا ةنجلــلا ؛لطعملا ٢۲٠۰١۱٢۲ روتــسد لــيدعــت
 ةينـمز ةرتـف لالـخ ىـف كـلذو ،عمتzا تاـعاطـق عيمجل ةلثمم نوكـت نأ ضرتفملا نمـف ةيـناثـلا ةنجلـلا
 ةـباتـك ةيلمـع ىـناعـت ، ،ةقـحالتملاو ةعـيرـسلا ةـيراجلا ثادـحألا ةجيتـن .رـهشأ ةـثالثـلا زواجتـت ال
 لـيدعتـل ةصص�ا ةينـمزـلا ةرتفـلا قيـض ىـلإ ةـفاـضإلاـب ،اهـب ماعـلا ىأرـلا مامتـها ةلـق نـم روتـسدـلا
 لواحـي اـم وـهو .روتـسدـلا ةـباتـك ةيلمـع لوـح رواشتـلاو لـعافتـلا ةيـناكـمإ ىلـع رـثؤـت ىتـلا روتـسدـلا
.ناكمإلا ردق ةلكشملا هذه نم فيفختلا ىف ماهسإلا لالخ نم هب مايقلا "بعشلا روتسد"



 ت6اقم ةباتكب ةكراشملل ةوعد
 روتــسد ىــف هودــجي نأ نوــيرصملا ىنمتــي امب ةمــئاــق نــيوكــت "بعشــلا روتــسد" فادــهأ دــحأ
 ةـكراشملـل ةهـجوـم ةوـعد هذـهف كـلذـلو .راكـفألا هذـه ةشـقانمل نـيرـخآلـل ةـصرـف ءاطـعإو ،مـهدالـب
.ديدجلا روتسدلا لوح راكفأ شقانت تالاقم ةباتكب
 ،عمتzا تاـعاطـق نـم ددـحم عاطـق مهنـم لـك لثمي نوـفورعـم باتـك انـكراشـي نأ ىنمتـن كـلذـلو
 ،ةمـــئأو ،ءاطـــشنو ،نوركفـــمو ،نويميداـــكأ ؛بيـــحرـــت عـــضوـــم ىـــه عمتzا تاـــعاطـــق عيمـــج
 …مليفلا عانصو ،ةرك وبعالو ،ةسواسقو
 تاذ ددـحم عوـضوـم ىلـع زيـكرتـلاـب ،روتـسدـلا يـف هارـي نأ ىنمتـي اـم بـتاكـلا لوانتـي ةـلاقـم لـك ىـف
 تاقيلعتـلا لالـخ نـم اهـلوـح شاقـن ةرادإل ةـحاتـم نوكـت فوـس تالاقملا هذـهو ،روتـسدـلاـب ةلـص
 نوكـت نأ ىغبنـي اـم اذـهو ،مداقـلا روتـسدـلا ةشـقانمل صصخـم "بعشـلا روتـسد" .ةـلاقـم لـك ىـندأ
.تالاقملا هيلع
 عاشملا صـخر" تحت تالاقملا هذـه رـشنتو ،ةملـك فـلألا دودـح ىـف ،ةيـبرعـلا ةغلـلاـب تالاقملا رـشنت
 املاـط ،ىداـم لـباقـم نودـب ،تالاقملا رـشنب فحصـلاو ىرـخألا عـقاوملـل حمسـي اذـهو ،"ىـعادـبإلا
 ."بعشلا روتسد" ىف هرشن مت ىلصألا لاقملا نأ ىلإ راشي

؟متهم
 ىـف تالاقملا ىـلإ ةـجاـح ىـف نحنـف روتـسدـلا لـيدعـت ةيلمـع ةرتـف رصِقـل ارظـن هـنأ ىـلإ هابتـنالا ءاـجرـب
 ىــجرــي ،لاقــم ةــباتكــب امتــهم تنــك نإ . "ماعــلا حــلاصلــل" تالاقملا ةــفاــك .نكمم تــقو برــقأ
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