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��رع ا���ظ�م ا������ �,�وان �� ����� أ��*" ��د �ورات ا�ر��( ا��ر��، ود�ت �� أو%��" ا�روح و$ح �" !�م إ���� ا���راطور�� ا��وا��� ��� أ��ء ا����� ا�������� ا���

طت ���%ف ��ر���ت ا�
رن ا�����، و�2�وا و��
� ���1�2 ���1ل أداء و��ل ا�/���� ا��������.

و�� ھذه ا�و��
� ا��� ��1رد «ا�وطن» ���رھ� ���رف ا�/���� �>ن ھ�2ل ��ظ���8 ا�دو��، وإن !
ق ��8 ��ض أھدا��8، ��7" �ظل �و%و��ً ������ف. و�دا وا�!�ً �ن ا�
راءة ا4و���
.��و��
� أ��8 ��( �ط� ���
���� �!�ول �ن ����8 /�ل ا���ظ�م ا������ �وة ���8ن ��� ا���د ا������ وا�<ر���

و�2���دة �!�ول وا��و ا�و��
� �ن أ���ء ا���ظ�م ا������ أن �ؤ��وا ��ر���"، ��ؤ2دون أن ھدف ا�/���� �� ا����2ن �د�ن ? و�2و�ن ا��/��( ا����� ا���1ل و��>ة ا��4

" إ$ �� ظل ��ظ�م ����� �و!د �!�د ا�ط���ت وا�����ق ��ن ا��ؤ���ت وا����ون ا���1ل ��ن ا�
��دات �� �!
�ق ���د ا�و!دة ا������ و������8 !�� $ �2ون�
ا�وا!دة $ ��2ن �!

A د�ن�و�2ون ا ����.


د���8 إ�� ا��>�2د ��� أن �2رة ا���ظ�م ا������ �/�( ����8 دون ��ف �ذ2ر، و/�ء �� ا�و��
�: «و�ن ��ل ? �7ن ا$��1ق ��� أھداف ا���ظ�م ا������ �%ل� �� �
و���
ل ا�و��
.«إ�� !د ا�/��ع ��ن ا��وان �� ا�4ط�ر، ��8 ��2ل ا�����1 ا������� وا�21ر�� �2ل أخ ���ً �ن �/��دھ� �ط�وح ا�دا��� ا����م

و��ط� ا�و��
� إ��رة أ�" /رت ��2���8 ��د %�ود ا��وان إ�� �دة ا�!2م، و���ف: «أ��رت �ذور ا��وان وأ���ت أ�/�رھ� !�� أ�!� �� 2ل ر2ن �ن أر�2ن ا�د��� /����
.«إ�وا��� و�� 2ل �G �ن ا�1/�ج أخ ��8ف ����دئ ا��وان و���دى ��������8 و����( �����8 و�/8ز ��1" ��>�ذ ����2ً �� ا�%ف

و����ص �2رة ا�و��
� �� �ذل ا�/8د �!و ���1ل ا����ون ��ن ا8/4زة ا��ر2ز�� وأ/8زة ا�/���� ا������� ��� ���وى ا����طق وا����2ب ا�/<را��� و�2و�ن �/�و��ت إ������ ��ھ���م
.«����>ن ا���م و��ل ا�د�وة ��� ا����وى ا���م وأن �2ون أذر��ً 8/4زة ا�/����

و��دأ ا�و��
� �و�( ا�4س ا��ر��� �و/ود ا���ظ�م ا������ �,�وان، و�
ول: «إن و/ود ا���ظ�م ا������ �رورة �ر��� و!ر��2، ������م اJن �دار �ن طر�ق ���ر�( ����8
ا��4س ھو ا���د ا������ و��س �ن ا���
ول و$ �ن ا��
�ول �ر��ً و�
�ً أن ��رك ا����ر�( ا������ ��دار �>����ب إ������ ��8 إن �و�رت ��8 ���%ر ا��/�ح ��� ھذه ا����و��ت

���2ون أ��" ��/�و�� �ن ا�/زر $ �ر�ط ����8 روا�ط و�ر��ن �� ���2!�8 ا����رات ا������ ا��� ���( !ر�8�2 و�����ر �وا�ل ا��/�ح ��8، �����ر �وا�ل ا�
وة ا������� ��8
.«��ط�ط�ً و���1ذاً

و��رد «ا�و��
�» !�/� ا�/���� إ�� و/ود ��ظ�م �����، و���8: أ�" ����ر /�� ووا�N �ن ا$��/��� �4ر ? ����� �>ن «ھذه أ��2م أ�� وا!دة»، $��� إ�� ��ر�M و�( أول $*!�
، !�ث /رت ا��وا�
� ��� أول $*!� ����ظ�م ا������ �/���� ا��وان ��ؤ�����8 و�/���8 �8دف ر�ط /��( و!دات ا���ل �� ا�4ط�ر1982 �و��و 29����ظ�م ا������ ��/���� �� 

.ا������1 �ر��ط وا!د ����� ��!
�ق أھدا��8

و�و�N ا�و��
� أھداف ا���ظ�م، ��*��: «ا�و!دة ا�21ر�� ��/����، وو!دة ا��وا�ف �� ا�
���� ا��%�ر��، وا�د�م وا��>��د ��
���� ا������ ا����� ا��� ��8 ار���ط ���/���� أو أ!د
ا�4ط�ر ا��ر��ط� ��8، وا����ھ�� �� !ل ا���2$ت ا��� ���> �� أو ��ن ا�4ط�ر ا������1، و����ق ا��وا�ف �ن ا�
���� ا������ ا����8 �( ا�/����ت ا������ ا�4رى،

وا����ھ�� �� �و��ر و��*ل ا�د�م ا����� �1��Pط�ر ا��!��/� �د�م، وا����ون وا�����ق ��!
�ق ا$��را��/�� وا��ط� ا�����، وا��راف ا���م ��� أ���ل ا�/���� وأ���ل ا�4ط�ر
.ا������1

و��2ف ا�و��
� �ن ا�2�8ل ا���ظ��� �/���� ا��وان ا������� ��!دد أ�" ��2ون ��ذ ��>�" �ن �/�س ا��ورى ا���م و��2ب ا�ر��د ا���م وا����4 ا����� ��/���� ا�������، �م ��2ون
.�ن ا8/4زة ا��ر2ز�� ا������: ا���ط�ط، وا��ر���، وا����د، وا�/�8ز ا������، وا�%�دوق، وا�ط�ب، وا�4وات، و�/�ن ��ل �Qر دا*�� ������ �
�%د �!ددة �� !���8

و��� ا�رQم �ن أن ا�و��
� ���ر إ�� أن ا���ل �8ذه ا���2�8 !
ق ��2راً �ن ا��/�زات، �7ن ��ك ا���2�8 أ���ً ا���ت ���
%ور وا����ف �ن �!
�ق ا4ھداف ا��ر/وة ��وا�ل و��و��ت
.و�!د��ت دا���� و��ر/�� و��ف و�N ا��وارد وا�����2ت ا���د�� وا���ر��

و���ف: %�!ب ذ�ك ا��د�د �ن ا��طورات وا���2ر �ن ا��<�رات ا��� ط��ت و$ �زال �ط�ل ا�/���� و����8 ��� ا4%�دة ا������1، وا���رت ا�و��
� أن ��8م ا���ل ا������ ھو ��
�!د�د ���N ا�دور ا������ ����ط
� �� �د�� ��روع ا�/���� و�طط�8 ا����� و�!د�د إ���م أو�� ���ر���� ��� ���وى ا���ط
� ���ل ا�/8ود ��� د��" ود�( ا���ل ��" ��وة ���

.ر�م ��8م إ������ �" وو�( �را�G �د�م ا�
درات و����� ا�����2ت


�ع ا����م ا������1، �����ً:� �� �������و��رد ا�و��
� أھم ا��طورات وا��<�رات، أو$ً: ا���ع ر��� ���!� ��ل ا�/���� /<را���ً وا�ز��دة ا��طردة �� �2ون ��ظ���ت ��ل ا�/���� ا
����� ��ل ا�/���� ��� ا����وى ا������ و���
" رأ���ً و��دد �/�$�" و�و�( ���د��"، �����ً: �ر�ب ��� ھذ�ن ا��طور�ن ا��!ور��ن ��ض ا�ظواھر ا��� ���د�� �رورة ����ل

.ا�/���� �( �>��را��8 وا��واؤم �( ��ط�����8

��J�1 و�!ددھ� �� ا����ظواھر ا�ر%د ا ��إ �
:و���
ل ا�و��

�� وا���� - ���ي� ����� > و���� «ا����� ا����	
 ا�	��� ����ان» / ا���...��!�س �� http://su-press.net/new1/modules/publisher/print.php?itemid=797
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.ا���ع �ط�ق ا��راف ��%�N ���ذراً ��� ���وى إدارى وا!د ا$�ط�ع �8ذه ا����8 ���1��� �/��ب ���8" ا�ر*���� ا�4رى -1

.��دد و����ن وا���ف �را!ل �طور ا���ظ���ت ا�
طر�� ��وة ��� �را2م ��رات ��ل ���و�� و�ر�� �� ا����طق ا�/<را��� ا������1 -2

.����ن ظروف ا���ل �� ا����طق ا�/<را��� ا������1 -3

و�� ��!ث آ�ر ���
ل ا�و��
� ��� ���" «���1ل أداء ��ل ا�/���� ا�������» وذ�ك !�� ���8> ا�ظروف و��و�ر ا���ط���ت ��!
�ق ا����2�8 ا����2*� ������ل �( ھذه ا���<�رات، �7ن
.إ!��ء و���1ل آ��� ا��راف ا�/<را�� ���2ب ا�ر��د ا���م ��ر أ���*" �%�N �رورة ��!� و��ط�ب �>%��ً و�!د�داً أدق


�ق ا�
��دة ا�/���� ��ظ�م ا�/���� ا�������، و�ر�2ز ا���2ب ا���م ��� ا���8م ا����2 �ن ��ل ��8/��!� ����
و�
�رح ا�و��
� �ذ�ك ا��J: ���1ل آ��� ا��راف، واھ���م ا���2ب ا���م �
ا4داء ��ر آ��� ���1ت ا�
���� «ا�21ر�� وا��ر�و�� وا������� وا���ط�ط وا�����ق وا�����ت»، وز��دة �دة ا/�����ت ��2ب ا�ر��د و�/�س ا��ورى ��2ل ����ب ��12 �������

 �ؤ���ت ������ ��� �در ��ل �ن ا�!ر��� �� �/�$ت ا��!وث وا�درا��ت وا���م و!
وق ا����ن ��� أن �12ل ��8 و��*ل�3
�ر�ر ا�
ط���ت وا�4ط�ر وا8/4زة، وا��!داث 
ا��/�ح وا����2ل وا�����ك �( �ظرا*�8، وا��!داث �ر���G إ��2رو�� و���دة �����ت �� /��( ا��/�$ت وا���ل ��� �و��
�8 و�>����8 وإ�داد ا�/��( ��8، و���ل: ا��2ب وا�درا��ت
وا��!وث وا��ؤ���ت ا����%%� وا�ر�وز وا�����ء وو��*ل ا���م وا��ر�د ا���2رو�� وا���راء وا����%%�ن �
���ن !�ب ا��/�ل. و��2ف ا�و��
� �ن «ھ����2 آ��� ���ل
ا��راف»، ��
�م ��!� ا���ل (ا�دول) إ�� ���طق أو �ط���ت /<را��� �2�����: ��ط
� ا�<رب، و��2ب أ�ر�
�� و��ط
� ا���ن وا����G و��م إ���8 إ�ران وأ�<�����ن وا�%و��ل،

و��ط
� ا���م «ا��راق و2رد���ن ا��راق و���ط�ن و�ور�� و����ن وا4ردن»، ��ط
� �%ر وا��ودان و�����، و��ط
� ا��<رب ا��ر�� «�و�س وا�/زا*ر و�ور������»، و��2ب و�ط
.آ���، و��ط
� آ��� وا�����1ك

و��!ظ �� /زء �ن ا�و��
� أن ��%�ً �� �د�ل �و�( إ����ت وإ��رات ��ط ا��د �و�( دا*رة ��� ���2 ا�%و��ل) وأ�رج ���8 ���8ً �2ب أ���": «إ�راف ��ن ا���2ب
.«����رة �( و/ود ���� �( ��2ب ا�ر��د» �م أ��ف �� دا*رة أ�رى «ا�و$��ت ا���!دة ا�4ر���2 و�2دا

.و�ؤ2د ا�و��
� أ�" �/ب ����� ��رف �2ل �ط�ع أو ��ط
� �ن أ���ء ��2ب ا�ر��د

» ا�ذى1وا��ر!ت ا�و��
� أن �2ون �و�( ���ط �ط�ع ا���م ھو «��روت» و�و�( ���ط �ط�ع ا�<رب «��دن»، و�و�( ���ط �ط�ع و�ط آ��� «ا�ط��ول» و�و�( ���ط �ط�ع «آ���-
» و��م «/�وب �رق آ��� وا��را��� وا�����ن وا�%�ن» إ�دو����� أو ����ز����2م ��" /ز�رة ا��8د و�ر����2 وأ�<�����ن، ھو �����2ن أو �ر����2، و�و�( ���ط �ط�ع «آ���- .

وأ���ت: �/رى ���2ل ��2ب �2ل �ط�ع أو ��ط
� �( ��و ا���2ب ا���رف، �2ون �ن ��*و�� ا�/����ت ا��وا��� �� ا���ط
� أو ا�
ط�ع أو ا��ؤ���ت ا��ر2ز�� ا������ ��
.أ�ط�ر ا����2ب ا�/<را��� و�/رى �!د�د آ��� �
�ءات دور�� �2ل ��2ب �ط�ع ���ر�� ا���2ب وا����د ا���2ب ا���م

.و��ط�( آ���ت ا��راف �����8م ا������: �د�م ����ت ا�����ق وا����2ل �� ا�
ط�ع وا����ون �� !ل ا����2ت ا��� ���> �� أ�ط�ر و�2و��ت ا����م

و���8 ا����4 و�( �ر���G ��و��( ر��� ا�����ل �� �ؤ���ت ا�/���� ا��ر2ز�� «����ل وا����م أ�ط�ر /د�دة» ������ون �( ا����2ب ا�/<را���، و��ط� ا�و��
� إ��رة إ�� أن ھ��ك
.أ�ط�راً �/ب ا$ھ���م ��8، ھ�: «�ور������ و��/�ر�� و�����د وإ�ران»، وا���ل ��� إ�/�د أ�و�� ��ظ���� �� أ��2ن و���طق أ�ر��2 ا������� وأو����و��� �����ون �( ا���2ب

ً و�و%� ا�و��
� �����ل ��� إ�/�د �ؤ���ت ر���� ��8ل و���ن ��ل أ/8زة ا�/���� ��ل �ؤ��� �
���� أو ا����ء ��� �ؤ���ت ��*�� ��ل �ر2ز «ا���ظور» ا�ذى �� زال �!�1ظ�
.���%��" ا�
��و��� !�� اJن وا��راف ا���م ��� �/�ن د�م ����� ا�/���� �� ا�4ط�ر

و��ط� ا�و��
� �و%��ت ���4ء ��2ب ا�ر��د ا������ ��وا/�8 ��دد �را!ل �طور ��ل ��ظ���ت ا�/���� و����ن ��را��8 /<را���ً، ��!دد ��ك ا��و%��ت �� �رورة �د��م
ا�/����ت ا�
طر�� ا�و��دة �� ا���ط
� ا������� و��ر ا�21رة و�>��س ��ظ�����8 ��� ���وى ا����م و�
و�� ا����ون ا������ ��ن ا���ظ���ت ا����
رة و������ ا�����ل �( ا����2ل ذات

.ا�ظروف ا�������8 �� ا���ط
� ا�/<را��� ا�وا!دة

و���ر أ!د ��ود ا�و��
� إ�� �ر!�� و���8 وھ� ��د و%ول ا�/���� ا�دو��� إ�� ا�!2م �� �دد �ن ا�4ط�ر و�ؤ2د ��� أن ا��طور ا�!��� ا�����ل �� �ر!�� �� ��د ا�!راك
ا��/���� ا�!�دث و�و�� أو ���ر�2 ��ض ��ظ���ت ا�/���� أو آ�����8 وأدوا��8 ا������� �
���د ا���ط� ا����1ذ�� و�دء ا��
�ل ��ل ا�/���� �طر��ً إ�� �ر!�� /د�دة أھم �����8 ازد��د

.�ط�ق ا����ر�2 �� ���د�ن ا���ل ا��/���� ا���م �� /��( ا��/�$ت و��س ا���دان ا������ �
ط

و���ف: «��� $ �ك ��" أن ھذه ا��ر!�� �1رض ا���2ر �ن ا��>��رات ��� ��ل ا�/���� ا������� و��ل أ�رز آ��ر ھذا ا��طور �� ھذا ا��%وص ھ� !�/� ا�/���� إ�� ���� وا���ذ
آ���ت ���1ذ وو��*ل أداء و�ؤ���ت ��ل �ن ���ل ا�!زب ا������ و�ؤ��� ا��/��( ا��د�� وا��ؤ���ت ا�������� ا�����8»، �رى أ�" �ن أ/ل ���1ذ ذ�ك ��� أرض ا�وا�( ��12ءة

.����� ��7" �� !�/� �و/ود آ���ت �����ق ��ل أو��� وأدوات ا�/���� ا��/����� ا�
طر�� ��� ����ب أو��ع ھذه ا4دوات و�%و�8��%

و��� ا����وى ا������ وا������، �
ول ا�و��
�: ��ل أھم ھذه ا��>��رات ����ل �� �رورة إ�/�د أو��� ����ق و���ون ����8 ��ن ھذه ا�و!دات ا�
طر�� �م �ر��ب ���� ھذه ا4و���
.ا�����8 ا������� ���!
ق ا����*G ا��ر/وة �ن ����� ا���1��� ا�����8 و��ر�( /8ود ���دل ا���رة ود�م ا4داء و�
و�� ا����وى ا�دو�� ا���م د���ً وإ�را��ً ��21رة ا��وا���

�������و�و�N ��د ذ�ك أن ا��
%ود �ن ��ك ا4و���، ���د��ت ������ ��ل ���دى أو �ؤ��� �P!زاب ا������� ا������، وا����دى ا������ ���ر������ن ا������ن، وا$�!�دات ا
.وا������ ���ؤ���ت ا�������� ا�����8، و�Qرھ�

و���ر ا�و��
� إ�� �!ٍد آ�ر ���ل ��داً، ���ب ا��طورات ا��� !د�ت �� ا���ط
�، وھو ��طرة ��طق ا�دو�� ا������� و��ط�����8 و�%��!�8 ��� ��!� ا�21ر �� ا��/����ت وا�4ط�ر،
.�( �روز �%�!� ا�ط�*�1 وا�1ر�� وا��ذھب وا��رق

و�رى ا�و��
� أن ا����ل ��وا/�8 ا��!دى، ھو «�روز ا�!�/� إ�� ��وع طرق ا�����ل ���/� ���دد ا�4ط�ر و����ز ا��
���ت وا����رب ا���*��»، و�رى أن «�ن ا��رورى أن ��رز
ا�!�/� إ�� و/ود ���و��ت إ������ و��ط� �زداد ��8��8 ا����1ذ�� �( ا��%�%���8 ا��را��� ا������� �����/� �%�*ص ا����م ا����� و�%و%���" ا��� �1رزھ� ��*� ا���ل ��

.«ا���ط
� ا�/<را���


�ق ا4ھداف ا����� وا������� وا�
طر�� ا��� ھ� �!ور ��ل ا8/4زة �� ا�4ط�ر و��� ���وى ا�/���� ا�������: �!د�د!�� ��
و�!دد ا�و��
� �/�$ت ا���ل ا����1ذ�� وا��را�G ا��ط��
���8د��ت ��ل إ������ ��و/" إ���8 /8ود أ�ط�ر ا����م، و�!د�د ���N ا�دور ا������ ����ط
� �� �د�� ��روع ا�/���� و�طط�8 ا�����، و�!د�د �طر أو�� ���ر���� ��� ���وى
ا���ط
� ���ل ا�/8ود ��� د��" ود�( ا���ل ��" ���ً �ن ر�م ��8م إ������ �" وو�( �را�G �د�م �درات �!
ق ا���د ا������ ��د�وة و�ط��
�ت ذ�ك �����ً، وإ�����2 ���1ذ ���ر�(

.�ر2ز��
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.و�%ل ا�و��
� إ�� أن ا$��/��� �� ا��را!ل ا4و�� ��2ن أن ��دو �!دودة و�2ن ا�!ر�2 �ر�2 و��ؤدى ���رھ� �� ا����
�ل

و��طرق ا�و��
� ��/�ل ا���ل ا�����، و��8د ��
د��: «�ظراً �ط���� ا���ل ا����� و��ور أ%!��" أ!����ً ������ز وا���ور ا�زا*د ���رQ�� �� ا$��
���� ���2ن ا��دء ��J���ت
ا������: �ؤ��ر إ���� ��وى �و�( �ر2ز ��� ���دل ا���رات ود�م ا�%�ت وا�����ق ��ن ا�/8ود و�
و�� ا��ؤ���ت ا������ ا������� وا�������، و��2ب إ���� �زود ا�4ط�ر

وا��وة وا�ر�وز �����دة ا������ ا��رQوب إ�%���8 و�و��N �و�ف ا�/���� وإ�%��" إ�� أو�( ر��� ����2 وا���
�ف ا����� وا������ ا��رQوب إ�%��" �ن ��ل �
د�م رؤ��
.«ا�/���� ��>ن ا4!داث ا������1، و�2و�ن �/�� ��زال ��روع ا���1*�� �ن ا�21رة إ�� ا�وا�( �ن ��ل ا�درا��ت ا������ �/��( ا�/وا�ب ا����8

و�د�و ا�و��
� �ـ«���1ل ا����دى ا������ ���ر������ن ا������ن �����1ح ��� ا��ؤ���ت ا��ر������ ا������� وا�دو��� ا�ر���� ���8 وا4ھ���، وا���ل ��� �و��ر ���دة �����ت �2ل
ا��ر������ن ا������ن �در ا���2ن وا��وا%ل ��8م، وو�( �ر���G ������ �ن ا�%دارات ا��ر������ �8دف إ�� ا���
�ف ا������ وا��ر����� ا����8 و�ر��� ا4داء ا��ر����� و�
ل

ا���رات ا��ر������ و���د��8 وا�/�ھ�ت ا4!داث ا������� وا������ت ا���ر/�� ا�دو��� وا������� ا��ؤ�رة �� �*ون أ�ط�ر�� و�ؤ�رات ���� ��>ن وا�( أ�ط�ر�� ا�!���� �ن ا��ؤ���ت
ا�دو��� وا������� ���ً �ن إدار��ت و��8م أ�رى دور�� ��!
�ق ا���
�ف ا������ ا���م و�
�ً �رؤ�� ا�/���� و���8/8 �� ���ول ا�4ور وا��ظر إ�� ا4!داث و�ن ذ�ك إ�داد �
ر�ر

.«����� دورى �
ره ا���2ب و�وزع ��� ا�4ط�ر �
ب �
�ءات ا���2ب

أ�� ��د ا$/���ع، ��!ث ��� �دارس �� أ�1ر ��" ا/���ع ا���2ب �ن �رارات و�و%��ت وو�( /دول ������ ��!
�ق ُ��دى ا���غ وا������� ا�!���� ا��� أ�رز �����8 ا�!�ور
��داد ا�2وادر ا��ر�و�� ذات �������ا�وا��� و��طرق ا�و��
� إ�� «ا���ف ا��ر�وى» و�رى أ�" �/ب ر�( ا�وا�( ا��ر�وى ر���ً د��
�ً و���ء ا���G8 ا���م وا���2 وو�( ا��ر2ز�� وا

ا�رؤ�� وا��%ور ا����رك وا���� �/دداً ��!
�ق ا����ون �� ا��/�ل ا����Q و�ؤ����" ا������ وا�
ر��� وا����ھ�� �� �و!�د ا�رؤى وإزا�� ���ر����8 �/�ه ا�
���� ��� ا����و��ت
.«ا������� ا������� ا�
طر��

و���
ل ��!د�ث �ن ا���ف ا�21رى، و�
ول: ھ��ك /8ود ���
� ���ل �!رف ا��2م �ن �وا��" وز!ز!� ا�4دام �ن �وا���8 �ن ا�%راط ا�ذى ر���" �1وس أ��%ت ھداھ� ? إ��
����م ��� ا�طر�ق ����ز�ت و�د�ت ���" ا�د��ء وا��8داء وزادھ� %�!ب ا�4ر ��!��" و����� �و��
�ً و��د�داً، �>��رت وأ���ت ���1" ا�2��ر ا�����ل و�2ن ا�وا/ب ا��ض ��� ذ�ك
����وا/ذ وا��!%ن �8ذه ا�����م ���2 ا���طت ا�را��ت وا��ز/ت ا����ت و���دت ا�<�وم ��>ن ا�2�4ر و���رھ�: «أ��8 ا��وان ا�����ون إن �2م ����م ����8وا إ�� �����2م»، و�
�رح

ا�و��
� �� ا�����8 أن �/رى ا���ذ ��روع �ر2زى ���دة �>%�ل ا���G8 ا��وا�� ��2 ر���" ��2��ت ا���م !�ن ا���� و�ر�2ز ا�81م ا��وا�� ���روع ا�/���� ��2 !دد�" ھذه
.ا���2��ت

(ا�وطن)
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