
تفسدديمبمدديب لددابادرددمايبعماسددلب ددابةدد  بي دد باد  ددلببمؤيددعبيديددعبتدد ي ت 
اد تا )مسددد دلبم يسددددتيمع ادي متلبادمست تدددميل ب. يددددلباةعاب ببسددد باد  ددددلبادتمديددددل ب

ب 2002
ب

تطمحبادعماسلبإدىبمل  ددلبا.تاد مبمدد عئب  سدربميدمبمتفد عةب دابادعماسد تب
 تددددي ملبب،بميبادددددنيبت دددد  لباددددد  بادرم  ددددااأل. عيميددددلبد تتدددد طابمددددفبادم يدددد بادتفسددددي

اددد ليييببي دعي يفد بمعاخلبد دلثبادعةداب،بةبت  اب تد لبادتمدلباد  د يبادمتتد ممب
 م بتت  بادمميتيلبادعةديدلب دابيم يدلبادتفسديمب،با بأع اتب مست ي تبد  يلبمتم  لب،ب بد

ب  تةا بادمؤيلبادم فييلبدتفسيمبادرم يبد درم يب
،ببدددما ةبمخت فدددلبعمددديب لدددابادردددم يبب)تلبدردددما ةبتفسددديمب اددلدددثبمل  ددددلبمت اةددد

مدديب يفددلب صددمب تدديلب،ب مدد ببعد تالمددلب ةددلبا بب)بتددعبعماسددلبادم يدد بادتفسدديميب 
بدب لددعةب بدبي ددىبامتددعاعبتفسدديم  سدد يعبي ددىباددنابادت يددلب،ب يبادمفسددمب صددمبإدددىبادرددم ي

يلب دابادتفسديمب،بتفسيمبادرم يبد درم يب رطلبا طالقب س سبمتخنابميمتم يلبمت. م لب،ب
 ديد يباشاد ماتب ادمدد  اباد تديلبادمتتدععةبادتداب،بم بايفبادد لثبي ىبت   شبيم لب

لفلبدف بادتفسيمب،ب م بدمد نابادنابادم ةد ابد ددناتبنب دبيبادد لدثب.د يبيادع  باألمدلب
 مدد بيتتددلبدددلب،ب ددد بب،ب.تدد ببا بادمرددعري  ددد بمدديب يبيت دد  لب ددابعماسددتلبادت يدد ب دداب

أل فدددد ب ادددددتتبدليدددد ب ايتددددماماب،ب .دددد يباختيدددد مب؛بىبادعماسدددد تبادتر يعيددددلبيتدددديبدتددددم بإددددد
باتيد  ادم ة ابدتعببما ةبمة يلبدمتص باةتي اد تباد   يدلبمديبايدلباةسدترمامبي دىب

متددييب،ب دتددعباألخددنبدددتما ب سدد تينيب ددابادم ةدد ابت . ددتبي ددىبا ب،ب طفرددتب دلددثب
دتدد لب،ب ددد بيتدددفباددلددثباتي ادد بمتي دد بمدديباتي ادد تب   رددببيدديب.ددلبمدد بيمددتبد دلددثب

أل فد بمتعاخ دلب يمد بدي فد بب؛اددلثباد تاب،ب ا  م بل  لباش  عةبميبمتطي تف بميتمتلب
،بدناب بفباددلثب اب تد لبييباآلخمب ابادعمرباد تابادمت تم، ةبم ىبأللعا ب

بسيمب ب  تمبي  بد تف،بياليلب خ تملب،بمفعبدف بدمرعملبييبلي ةبادمفسمب
ت دد  لبادفتددلباأل لبيمةدد ب صميدد بد اددأةبي دد باد  ددلباد تدداب،ب يالبددلباددد  ب
ددد دمت ىب،بد ديم ددلب،ب متدد ييمباد تدديلب،ب اتي ادد تباددلددثباد تدداب،ب يددم بد دد  ب

بادرم  اب م.  تلب،ب خت بددي يبدت بادين مباد تيلب ابادتماثبادمتم ابادتمداب ب



ملدددد مب ددددابمففدددد  بادتم سدددد ب  فدددد بادي  ددددببادتطديرددددابد دفتددددلباديدددد  اب،ب ت
اد   يددلبد تم سدد ب،ب ااددتملباد سدد  لبب  دفمدد ب:اد تدداب،ب يدد  بي ددىبمدليددييب س سدديييب

 ي ىباشل دلب  بادمميتيلب،ب م بادمدلدثباديد  اب  ادتملبي دىب،بي ىباألع اتباد   يلب
ب ادم.  يبادمتم اب ب،باد س  لبادعةديلبد تم س ب،ب ةمتبادسي قب،ب ادمر  ب

دددد دد ىباد تددديلببي ددداباأل ل،بمد لدددثبياليدددلببدددديي  اب ردددعبدي ددددثب مددد بادفتدددلبا
،باباد  بادرم  اب.م بيماا بادمفسدم ادي  ابددي يبادتالب تباد تيلب ب،باد.دمىبد تفسيم

ب بببي يبعةدلبمتي لبميباد  بادرم  ا ابد  يم بي بخت بادفتلبددي يبتتيييبادمت راب
 ةددددالبيدددديبادتددددت د تب،بباددلددددثبي   ادددد    عب يب  معبا دددد بيددددالثبتددددت د تب

بادمتم  لب،ب ااب:ب
م ةد ي بب مديبيفدلبادمد فاب.د يب  بمديبيفدلبادتفسديميباناباددلثبسد ا ب   1

ب ببا د.مابد بيطمقب ابادعماس تباأل. عيميلب  ب ابميمب
طدد لبادتفسدديمب،بإنبيرددفب دداب مدتددلب ياددمييبمي ددعاب،ب ادد بليدد بيلتدد جبإدددىب  2

باددلثبةبيسفباديفعيي ب  بتب،ب.دمبدعماستلب يفعب.ديمبدرما تلب، يفعب
ب إ ليبادسيعبادمفسمبي معبدت باآلما با  ب ا   ب،بإةب  لبةبي سدف ب،ب ايب سدف ب 

تط ببميبادد لثبيمالبا ب ب ابتخميابم ب،ببم اةفبب ي لةبين.مبادتفللبإةب اب
   سدتف بإدىب تل دف ب ،باألب الب


