
احتياااالى نطااااا ع اااال   ا اااا   اااا  

 د رات الطغة الخلصة بلالعدملج
بتقااااديا  اااا اتير   نطااااا ع اااال   ا اااا  تقاااا ا ماااادار  الطغااااة

رة حيااااو يقاااا ا  مل اااا  أباااادا لااااا ت اااا  اعاااادملج  تد رالاااا 

لعتقاااالب  ااااع  لت يياااا   اااا اتير مقلبااااى عاااال قيل بلل ربيااااة ب

  بمعييل الي ر حجا االحتيلى يقدر هدايل  إل 

 

 يطيل   ايريعه دي ز لل اك عدر  لل ا  ألعكه  ت  يطيل  

 ترجمة: محمد ال يد 

 

م ظاااا  اااالبد ألحاااد مااادار  الطغااااة ب ااارد يصاااته حاااا ى ب اااد أل يااالا 

 بللت اااال ل يلماااات جرياااادة اللاااا   ال اااا لك  كراعاااات  هاااالم المملر اااالت

دة بأعهااال  تااالة نااال للااات  ادنااات ال ااايقياااد  اااتح تح بمااا   للباااة متخ ياااة 

 مل اااارة   ت اصااااطت ماااا  خماااا مدر ااااة الطغااااة المعل اااابة  تبحااااو ناااال 

لت ييااا  نقااا د ، مااال الاااليل يق مااا ل بجااال  ال اااع  مااال أصااا ى  ااا رية

يااالت هااادايل أ  البتااا   أ  مبطااا  عقااادي ى نطاااا ب للاااديها مقلباااى الحصااا 

 ت اااجى ألض المااادار  ب ااا  لااادي كااالل ممكعااال لكاااى نقاااد   مااال المااالى

  مل غير د اا

مدر ااااة  ل للاااا  ا لكااااى ماااال تكاااا ل هاااالم الاااادر   ال هميااااة مربحااااة 

مقاااادا ماااال  أل يحصااااى نطااااا ياااارض إيلمااااةيحااااد لكااااى حلمااااى الطغااااة  

لااااد   تكاااالليا ياااا ر   10000بقيمااااة  ت بيااااد الت طاااايا الاااادي  مصااااطحة

االعاااادملج    للاااا تااااكمر كااااى ماااال  اااا  حاااالى يمكاااال    در   االعاااادملج

ل القاااارض حتااااا د ل إن اااالب در     طيااااة  أل يتقل اااام مدر ااااة الطغااااة 

نطاااا ال للااا    طاااه هااا  الم ا قاااة نطاااا ال ااالت رة التااا  تر اااطهل  كاااى مااال



 المدر اااة لطااادي     ااا  حااالى لاااا يكااال لااادذ ال للااا  ديخااا  دي ياااتا للااات

 يطا   بجرة ريية   لت رةب

ممووووس اوووو وحا يقوووو محي  ووووحا ل    ملوووو   المووووح الس اليوووو  قلسيقووووحد   وووو  

موووو ن اوووو ي  ووووع  ا وووو    وووو  ل  وووو     لووووع  " ى م رسوووو  ل وووو  لوووو  للوووو يح

يوووحر   450مووو   ووو   نر ب  وووو   ووو   مخووو ر      ووو    ووو   اسووومأن  وووو 

 مق  ل  يجللهن  ا ت ح ام ي ييجل    ان ع ئلته البقل  "

 ووووو    96 لقوووووة لج ووووو  التشقلوووووت  وووووع اللووووو  ي ا  تم علووووو   ال مووووول 

 ذلووو    صووو  عوووس مووو ارب  قووو ل  وووحا ل  للووو يح لووو ر ب لووو    ووو ا تلووو د 

  2019  ذار  2017م   لس  ي ر 

ياااد تكااا ل األريااالا انطاااا مااال للااات نطاااا أرض ال ايااا   هعااالت مااا ع  

لغاااة  احااادة مقدماااة لطااادي  مااال يباااى مدر اااة  همياااة   اااع   ااا اتيرمئااالت 

  لدذ ال  لك  كراعت دليى خ   بللت   ق  

بأعااااه الخ اااار المحااااد  بماااادار  الطغااااة المحتللااااة لااااي  بكبياااار  صااااحيح 

يمكااااال  اااااح  التااااارخي  مااااال المدر اااااة  ااااا  حااااالى  بااااات ارتكااااال  

عاااا  مدر ااااة  يممخلل اااالت لااااديهل   لكاااال للاااات ال ي يااااا االحتياااالى  ال

 يهااال التااارخي  الطغاااة مااال تقاااديا  ااا اتير لطااادي  نااال ال تااارة التااا  كااالل 

   لال 

 عقاااا ب ااااب   جعلئيااااة لم ااااى هاااالم األ  اااالىمعحقااااة عاااالدرا ماااال يحاااادو 

ت غلل ةياألدلاااة الق ااالئ مااادار  الطغاااة  اااريها  ااا  ال ماااى بااال   لااادذ ماااع 

ب ياااادا ناااال أعظاااالر ال ااااط لت   ماااا ع ي لاااا ل تأديااااة لاااا  عها ا داريااااة 

ا لل ااااة  التاااا  ت مااااى كمكلتاااا  الظااااى  أ  ي يااااد  المحل اااابية الااااا جهااااة  

ئها ب ااااد  ااااح  أياااالربها أ  أصااااديل بأ ااااملبجدياااادة ت ااااجيى مدار ااااها ال

لياااادي  ااااخيطدر  هاااا  مااااديرة بطياااات التاااارخي  مااااعها لخصاااايل  تقاااا ى 

 ه يصاااا   مملر ااااةا    ياااارت الجهااااة الم عيااااة بمااااعح التااااراخي  بأعاااا 

ألل الاااادي  تمعاااا  تباااالدى البيلعاااالت بطياااات ا    ياااارت ماااال جهااااة الريلبااااة 

    حملية الخص صيةا بهد م  الم   ة اللخصية

 بهاااالا يمكاااال ألي مدر ااااة أل تقاااا ى لم   ااااة بطياااات ا    ياااارت بااااأل 

 لطاااادي   للباااال  قاااا ،  اااا  ال ياااات ع  ااااه تقاااادا ع اااا  المدر ااااة 20لااااديهل 

  ل ع ا  اتير ل أ  لا هلا الريا م



االعااادملج الم تااا ه  ال اااهى هااالا االحتيااالى يم اااى الجلعااا  المظطاااا لعظااالا 

 تقااااا ى المدنياااااة  اااااعته الد لاااااة  أرادتاااااه   لياال اااااتخداا لطجميااااا  الااااا 

ال لمااااة ماااالري ليل  ير يااااى رتصاااابح بااااللت  رصااااة اال ااااتغعى أكباااارر 

ميزاعيااااة يحاااادو  اااا  لااااكطة بلالحتياااالى الاااالي  تقاااالرل  ير يااااى هاااالم الم

ي الق ااالئية نلااارات الااادنل  ر ااا  ألجطهااال التااا  تاااا  األ ااارادم ااالندة 

التاااا  حتياااالى اال ي ااااليلأ ى  يريباااال   اااات رض  األخياااارة اااا  ال ااااع ات 

 نطا القل   تم  االعدملج 

تبعااااات  زارة اللااااا  ل االجتملنياااااة  هااااا  الم ااااا  لة نااااال  يل اااااة 

مكل حااااة االحتياااالى  ل األخياااارةناااادة إجاااارابات  اااا  ال ااااع ات  االعاااادملج

بللكااالد تااا ت   ملرهااال  ا جااارابات لكعهااال ت تااارا أي ااال باااأل م اااى هااالم 

ربكااااى   للاااا  ماااا  مدر ااااة الطغااااة  يهاااال ال مركيتاااا  اااا  الحاااالالت التاااا  

صاااااراحة، الحاااااى صااااا  ر هكااااالا يللهااااال المتحااااادو بل اااااا اللااااا  ل 

ريجاااا  أل عحااااى الملااااكطة ماااال  : أ اااالا خيطيعاااات ل االجتملنيااااة كاااا 

 جل رهلر 

ت ااااا ى الااااا زارة نطاااااا أل ال  ااااا   يصااااابح أ  اااااع نعااااادمل ت اااااتطا 

  بهااالا  اااعتمكل مااال 2021تمااا ز  1، غللبااال  ااا  األمااا رالبطاااديلت زمااالا 

  ااااتعته   اااا  العظاااالا ماااادار  الطغااااة بلااااكى أ  ااااى   مرايبااااة  ااااب  

ب ااال ال قااا د مااا   ا البطاااديلت مبللااارة، حياااو  اااتهتالجدياااد   ااال ة الااادي 

 الت طيمية  الم لهد

 

 


