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ألملنحديعن دن للشعوب  ألصلعل ص لعلص ية  ص قة أبص ضيألاع مو ةدبألي ووع ةدك  لتز يد ألعد دقدأل   
عموجرةن  ألخل بلدألهنم ةقرب ألحلدة  أللدةل صع ةألصسععععععععكو  ق  لت دوأبدة ةددنبقصع  يلت أللشععععععععوب  ألل عن

فولكوض دنمم عدوراععععبن للن ة  دة ألالدأبون  ةن دبألفأبدمم ألحلرة ةألمل ععععكأبص ةألمل ععععدنرةع ب نةو ع ر  خرةن دن 
موجر أللكثرةن حبثًو قن  فوق دفضعععععععععل ةفر  أللونف ةأللصعععععععععرألي دة دن ةعنا يور ألملنوا ةيدوبي أللك  صع ةع

 قةل د  ن هلم ةصسرومع
و نو.ر كودنصع فكثر دن ألملموجرعن دن ألل ععكون   ةيشععكل ألهلةرة فرلععص سععونصز لكنمو ضةل دعضععً

ةيدورض ل عععو   ألصلعععل د ندةن دل  عععمم عو شعععبن ق ألملنو.يف ألحلضعععرعص ق  رةري صر  دنص ةصر لعععح صع
 دري وص قلى نب صر ددنوسععععععع عمبوداا نجتوي ةصره دن دشعععععععكون أللونف ةفد وا أللشعععععععوب  ألصلعععععععل ص ل

 بألجه شكو  أللشوب  ألصلل ص د وئل دوأبدة يدوليف ابهلبعص ةأللأب مع عة 
ةللدووةن قرب و ه ألحلدة  دمه ص  ةق بوض أللكلدألنز يأب م ديألاي أللشوب  ألصلل ص  دة   ةل صع 

 دأبل دعصع ق محوعص وبعص يلت أللشوب  ةدمنمو ةممويسوهتو ألل
ةدن ألملندظر ق ةقت ا يف دن و أل أللووم دن يودةد أللدةن ألصقضععععععععععععععو  ألاي وق أللووملي دن دجل  

ةسععععععع بفر دنصعععععععص   لت إ.ويأل  ةل و للدووةن ألإلقل ةي ةأللوومليع ةسعععععععرسعععععععىألهلةرة ألآلدنص ةألملنظةص ةأللنظود صع 
ةدن أللضععععرةي  دن  أللشععععوب  ألصلععععل صعلدوظ م فبألئد ألهلةرةز ة قم ألل  وا ألملموجرة أللضععععو  صز مبو ق  لت 

 ضظى  أببق أللشوب  ألصلل ص ةوبايهتو ابحلةوعصع
ةق و أل ألا د ون ألل ععععععنب ز  قبم للد م ابإلقةون أللكودل إلقنن ألصدم ألملدحدة بشعععععع ن  أببق  

 أللشعععععوب  ألصلعععععل صز مبو ق  لت ألحليف ق يأبرعر ألملصعععععر ةألصيألاعععععي ةألصقول م ةألملبألي  أللدأبل دعصع ةلنضعععععةن دن
أللشععععوب  ألصلععععل صز دعنةو يو الز ضظى اباقمألري  سععععمودوهتو ةينوم ب ر  أللنةو  ةألا  ووي ق دنوا دن 

 ألل نم قلى كبك  سل مع
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