
””Úيفحسصلا فرط نم ةفاحسصلا سسرا“ يك””

عاطق Òهطت :رميحلب
عامطأÓل دح عسضوو راهسشإ’ا
ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا

،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا ،لاسصت’ا ريزو دكأا
ةسسسسؤوŸا Úب يمÓعإا ءاقل ‘ ،رميحلب رامع

ةفاحسصلاو راهسشإ’او رسشنلاو لاسصتÓل ةينطولا
ةيلاقتن’ا سسيياقŸا”” عوسضوم لوح ةينطولا
‘ رارمتسس’اب همازتلا ””يمومعلا راهسشإ’ا عيزوتل
يذلا راهسشإ’ا عاطق ””Òهطت”” ¤إا فداهلا ىعسسŸا
دح عسضول””-لاق امك-””اسساسسح”” اعاطق دعي
.””ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا تاسسرامŸاو عامطأÓل

30 سص

Úيلاعلا ميلعتلاو نيوكتلل ماعلا ريدŸا
›اعلا ميلعتلا ةرازوب

 ةيعماج ةنسس نوكت نل
ءاسضيب

30 سص

Ê: moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإ’ا ديÈلا جد01نمثلا 5952moc.airruohle-lanruoj//:ptth ددعلاةدـيدج ةـعبط  ـه1441  ةمر60fi  ـل قفاوŸا م0202 توأا52  ءاثÓثلا : ÊوÎكلإ’ا عقوŸا

80/90   سص

تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتنلأ ريزو نلعأأ
برق نع روتيسش نيدلأ سسمسش ةددجتŸأ
جا˘˘ت˘˘نإل ن˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ج Ú‹ا˘˘˘نر˘˘˘ب قÓ˘˘˘طإأ
ةقاطب ،ةيسسمسشلأ ةقاطلأ نم ءابرهكلأ
،ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘حأو ل˘˘ك˘˘ل طأوا˘˘غ˘˘ي˘˘م005
‘ ،روتيسش حسضوأأو.ةكأرسشلل اسضرعيسسو
،ةينطولأ ةعأذإÓل ةثلاثلأ ةانقلل حيرسصت
روط ‘ طأواغيم051 نآلأ انيدل”” نأأ
ي˘ه وأأ ا˘ه˘تا˘سصقا˘ن˘م ن˘ع ن˘ل˘˘عأأ دأد˘˘عإلأ
ةقاطب Ú‹انرب مدقنسس مث ،كلذ ددسصب
ا‡ ،ام˘ه˘ن˘م د˘حأو ل˘ك˘ل طأوا˘غ˘ي˘م005
.”” انئاكرسش رايتخاب انل حمسسيسس
ءانب مزتعت ل رئأز÷أ نأأ ريزولأ حسضوأأو

fiبك ةيسسمسشورهك تاطÒرمثتسست لب ،ة
‘ ””fiغسص ةقاط تاطÒناكم لك ‘ ة””،
0001ب تا˘طfi ئ˘˘سشن˘˘ن ن˘˘ل”” :ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ةÒغسص تا˘طfi م˘ي˘ق˘ن˘سس ل˘ب .طأوا˘غ˘ي˘م
طأواغيم051 وأأ001 وأأ05 ة˘قا˘ط˘ب

.””تاعاطقلأ بلط بسسح
نآلأ بج˘˘ي ه˘˘نأأ ¤إأ رو˘˘ت˘˘ي˘˘سش را˘˘سشأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
احسضوم ،ةمزÓلأ تÓيومتلأ ىلع روثعلأ
نهأرت رئأز÷أ نإاف ،كلذب مايقلل هنأأ

دأورلأ Úيسسيئرلأ بناجألأ اهئاكرسش ىلع
Úسصلأ اميسسلو ،ةددجتŸأ تاقاطلأ ‘
.ةدحتŸأ تايلولأو ايناŸأأو

20 سص

ةروثلا خيرات فرظ ‘ حÎقŸا سصنلا رير“ ديري نوبت

 انوروكب ةافو11و ةديدج ةباسصإا893
ةÒخأ’ا ةعاسس42 ـلا ‘

،Úنثإلأ سسمأأ ،رأروف لامج روتكدلأ ،انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
.ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ لÓخ ةحئا÷اب ةباسصإأ893 ليجسست نع
293) ›أوتلأ ىلع Êاثلأ مويلل ةباسصإأ004ـلأ زجاح ت– تلاح ددع رئأز÷أ لجسست أذهبو
.ةلاح85814 ¤إأ ةدكؤوŸأ تلاحلل ›امجإلأ ددعلأ عفر ام ،(دحألأ سسمأأ ةباسصإأ
›امجإلأ ددعلأ تعفر ””91-ديفوك»ـب ةباسصإلأ ءأرج ةديدج ةافو11 ليجسست نع رأروف نلعأأ امك
.ةافو6441 ىلع
42 رخآأ ‘ ‘اعت ةلاح722 اهنم96392 ›امجإلأ ددع غلب دقف ءافسشلأ تلاح سصخي اميفو
.ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘ ايلاح اسضيرم73 دجأوتي امك ،ةعاسس

فقو ىلع فرسشت دق -ةيناŸأا تاوق-
 ايبيل ‘ رانلا قÓطإا

قÓطإا فقو سضفري Îفح
قافولا ةموكحو ..رانلا
عبرم ¤إا ةدوعلاب همهتت
 بر◊ا

fiثب هيلع موكÓاذفان انجسس تاونسس ث

يفحسصلا عم ةينماسضت ةفقو
راد مامأا Êرارد دلاخ

ةفاحسصلا
30 سص

 اسسنرف ‘ ةيسسايق ةليسصح

..انوروكب تايفولا تارسشع
 ةيبرع لودب تاباسصإ’ا ف’آاو

ناتطfi جمانرب قÓطإا برق نع نلعي روتيسش
 ناتÒغسص ناتيسسمسشورهك

ادغ سسيل كيتريزيد عورسشم

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

 روتسسدلا ليدعت عورسشم ‘ ءاتفتسس’ا
Èمفون —افلا ‘

60 ـل قف     
ـه1441 

ليدعت عورسشم ‘ ءاتفتسس’ا ءارجإا ةيروهم÷ا سسيئر ررق
ةروث ع’دنا ديعب Úيرئاز÷ا لافتحا موي ‘ روتسسدلا
.دحأا موي قفاوي خيرات وهو ،Èمفون —افلا ينطولا ريرحتلا

دبع ةيروهم÷ا سسيئر نأا ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب ‘ ءاجو
ةينطولا ةطلسسلا سسيئر ‘رسش دمfi لبقتسسا نوبت ديÛا
تادادعتسس’ا نع اسضرع هل مدق يذلا تاباختنÓل ةلقتسسŸا

اءدب ،ة‹ŸÈا ةيباختن’ا تاقاقحتسس’ا ميظنتل ةيرا÷ا
.””روتسسدلا ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسس’اب
سسيئر تارواسشم ءوسض”” ‘و -نايبلا فيسضي- ءاقللا اذه لÓخو
لوأا خيرات ديد– ررقت ،ةينعŸا تاه÷ا عم ةيروهم÷ا
عورسشم ىلع ءاتفتسسÓل ادعوم مداقلاÈ 0202مفون
20 سص.””روتسسدلا



ةروثلا خيرات فرظ ‘ حÎقŸا سصنلا رير“ ديري نوبت

 روتسسدلا ليدعت عورسشم ‘ ءاتفتسس’ا
Èمفون —افلا ‘

‘ روتسسدلأ ليدعت عورسشم ‘ ءاتفتسسلأ ءأرجإأ ةيروهم÷أ سسيئر ررق
—ا˘ف˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ةرو˘ث علد˘نأ د˘ي˘ع˘ب Úير˘ئأز÷أ لا˘ف˘˘ت˘˘حأ مو˘˘ي
.دحأأ موي قفأوي خيرات وهو ،Èمفون
نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر نأأ ةيروهم÷أ ةسسائرل نايب ‘ ءاجو
تاباختنÓل ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ سسيئر ‘رسش دمfi لبقتسسأ
تاقاقحتسسلأ ميظنتل ةيرا÷أ تأدأدعتسسلأ نع اسضرع هل مدق يذلأ
.””روتسسدلأ ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسسلاب أءدب ،ة‹ŸÈأ ةيباختنلأ
سسي˘˘ئر تأروا˘˘سشم ءو˘˘سض”” ‘و -نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ف˘˘ي˘˘سضي- ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه لÓ˘˘خو
È 0202مفون لوأأ خيرات ديد– ررقت ،ةينعŸأ تاه÷أ عم ةيروهم÷أ
.””روتسسدلأ عورسشم ىلع ءاتفتسسÓل أدعوم مداقلأ
‘ ¤وأأ ةقباسس تاباختنأ وأأ ءاتفتسسأ ءأرجإل ينطو ديع موي رايتخأ دعيو
ذإأ ،ةلطع موي ‘ تاباختنأ اهيف يرŒ ةرم لوأأ اهنأأ امك .رئأز÷أ خيرات
.دحأأ موي Èمفون —افلأ خيرات قفأوي
Èم˘فو˘ن —ا˘ف˘لأ مو˘ي ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسي˘ئر را˘ي˘ت˘خل Òسسف˘ت ن˘˘م د˘˘جو˘˘ي لو
لÓغتسسأ هتبغر ىوسس روتسسدلأ ليدعت عورسشم ‘ Úيرئأز÷أ ءاتفتسسإل
م˘ه˘عا˘ن˘قإأو Úير˘ئأز÷أ ة˘ف˘طا˘ع ن˘ح˘سش ‘ ة˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ةرو˘˘ث˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت
ةروث ةباثÃ حÎقŸأ روتسسدلأ سصن لعج لÓخ نم حÎقŸأ عورسشŸاب

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘سش سصت“و ل˘˘ب ،ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ةرو˘˘ث ىر˘˘كذو ة˘˘مزÓ˘˘ت˘˘م ةد˘˘يد˘˘˘ج
.اهنم اهتيقأدسصمو
نوبت سسيئرلأ ىدل ةقبسسم فواfl ىلع خيراتلأ أذه رايتخأ يوطني امك
ىلع ،حÎقŸأ ديد÷أ روتسسدلأ عورسشÚ Ÿيرئأز÷أ ىدل درأو سضفر نم
ناسضمر رهسش ‘ ،مهيلع تسضرع يتلأ ةدوسسŸأ ‘ رهظ امك لقألأ
.ةديدع تاظف– تراثأأو ،يسضاŸأ
هئاقل لÓخ ،نوبت سسيئرلأ حيرسصت فواıأ هذه دوجو ززعي امو
حÎقŸأ روتسسدلأ عورسشم نويرئأز÷أ سضفر لاح ‘ هنأأ ،ةلولاب Òخألأ

.Ëدقلأ روتسسدلاب لمعلأ ‘ رمتسسنسس اننإاف ،مهيلع
ب.م

ناتيسسمسشورهك ناتطfi جمانرب قÓطإا برق نع نلعي روتيسش
 ناتÒغسص

ادغ سسيل كيتريزيد عورسشم
روتيسش نيدلأ سسمسش ةددجتŸأ تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتنلأ ريزو نلعأأ

ةقاطلأ نم ءابرهكلأ جاتنإل نيديدج Ú‹انرب قÓطإأ برق نع
.ةكأرسشلل اسضرعيسسو ،امهنم دحأو لكل طأواغيم005 ةقاطب ،ةيسسمسشلأ
انيدل”” نأأ ،ةينطولأ ةعأذإÓل ةثلاثلأ ةانقلل حيرسصت ‘ ،روتيسش حسضوأأو
ددسصب يه وأأ اهتاسصقانم نع نلعأأ دأدعإلأ روط ‘ طأواغيم051 نآلأ
ا‡ ،امهنم دحأو لكل طأواغيم005 ةقاطب Ú‹انرب مدقنسس مث ،كلذ
.”” انئاكرسش رايتخاب انل حمسسيسس
،ةÒبك ةيسسمسشورهك تاطfi ءانب مزتعت ل رئأز÷أ نأأ ريزولأ حسضوأأو
ئسشنن نل”” :افيسضم ،””ناكم لك ‘ ةÒغسص ةقاط تاطfi”” ‘ رمثتسست لب

fiميقنسس لب .طأواغيم0001ب تاط fiغسص تاطÒوأأ05 ةقاطب ة
.””تاعاطقلأ بلط بسسح طأواغيم051 وأأ001
،ةمزÓلأ تÓيومتلأ ىلع روثعلأ نآلأ بجي هنأأ ¤إأ روتيسش راسشأأ امك
بناجألأ اهئاكرسش ىلع نهأرت رئأز÷أ نإاف ،كلذب مايقلل هنأأ احسضوم
ايناŸأأو Úسصلأ اميسسلو ،ةددجتŸأ تاقاطلأ ‘ دأورلأ Úيسسيئرلأ
.ةدحتŸأ تايلولأو
،رئأز÷أ ‘ ةددجتŸأ ةقاطلأ جمأرب ‘ رامثتسسلاب مهعانتقأ درجÃو
اهÒفوت ” يتلأ لأومألاب مهل عفديسس”” ÚيلبقتسسŸأ ءاكرسشلأ نإاف
فاسضأأو .””يعيبطلأ زاغلأ كÓهتسسأ ثيح نم ققح يذلأ Òفوتلأ لسضفب
Òغ يعيبطلأ زاغلاب مكل عفدنسس اننأأ بناجألأ انءاكرسش Èخنسس”” روتيسش
.””كلهتسسŸأ
طأواغيم0001 ب ةيرأرح ةقاط ةطfi نأأ ،قايسسلأ أذه ‘ حسضوأأو
كلهتسست امنيب اًيونسس / زاغلأ نم بعكم Îم رايلم5.1 ›أوح كلهتسست

fiم نويلم005 ›أوح ،طأواغيم0001 نم ةيسسمسشلأ ةقاطلل ةطÎ
.لقألأ ىلع ةنسس / زاغلأ نم بعكم
Òفوتب دÓبلل حمسسيسسو ،أذإأ هعيب متيسس دسصتقŸأ زاغلأ أذه نإأ لاقو
يتلأ لأومألأ يه هذه”” نأأ احسضوم ،ةنسسلأ ‘ رلود نويلم002
ةرورسض أدكؤوم ،””اًيئزج ةددجتŸأ ةقاطلل انتطخ ليومتل اهمدختسسنسس
‘ حوسضوب لبقتسسŸأ قافآأ ديد– لجأ نم ةقاطلل يقيقح جذو‰ عسضو
0302.
0004 جاتنإأ نمسضتي يذلأ يعاطقلأ جمانÈلأ لوح لأؤوسس ىلع هدر ‘و
لثم قيق– نأأ ¤إأ روتيسش ذاتسسألأ راسشأأ ،4202 ماع لولحب طأواغيم
.طسسوتŸأ ىدŸأ ىلع هل طيطختلأ متي ⁄ قÓمعلأ جمانÈلأ أذه
لو ،طأواغيم0004 نع ائيسش فرعأأ ل ،ةحأرسصب”” ددسصلأ أذه ‘ لاقو
تاقاطلأ ططfl ذيفنت ‘ ءدبلأ Óًسضفم ،””نÓعإلأ تأÒثأات بحأأ
نع ثحبلأ عم ،ةÒغسص ةقاط تاطحÃ أًءدب ،ةوطخب ةوطخ ةددجتŸأ
.ÚمزÓلأ ليومتلأو ءاكرسشلأ
ةعاجنلأو ةددجتŸأ تاقاطلأ ةظفاÙ ةتقؤوم ةليسصح Òسشتو
ةددجتŸأ ةقاطلأ تأردق زواجتت ⁄ ،0102 ذنم هنأ ¤إأ ةيوقاطلأ
لوؤوسسŸأ ،ةعسسي نيدلأ رون بسسحبو .طأواغيم004 رئأز÷أ ‘ ةتبثŸأ
ةقاطلأ نم ةتبثŸأ تأردقلأ تأزا‚إأ نإاف ،ةئيهلأ هذه نع لوألأ
ردقت ،9102 وÚ 0102ب ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ ،رئأز÷أ ‘ ةددجتŸأ
›امجإأ نم طأواغيم فلأأ22 نم ةئاŸأ ‘8.1 يأأ ،طأواغيم093 وحنب
 .0302 ماع لولحب رفوتسس يتلأ ةقاطلأ

إا .ق

2يـنـطو
ـه1441 مر60fi ـل قفاوŸا م0202  توأا52  ءاثÓثلا el-hourria.com

Œا ديسسŸةديد÷ا ةيداسصتق’ا ةبراق

 طيسسو ةمهÃ ““سسانكلا““ فيلكتب   رمأاي نوبت
 Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸاو ةموك◊ا Úب

،نوبت ديÛأ دبع ،سسيئرلأ ديري
‘ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ةدا˘˘عإأ ة˘˘مو˘˘˘ك◊أ ن˘˘˘م
ةيرب اهلاكسشأأ لكب لقنلأ ةموظنم
نا˘˘ي˘˘ب بسسحو ،ة˘˘يو˘˘جو ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘بو

ه˘˘˘˘˘˘˘نإا˘˘˘˘˘˘˘ف Òخألأ ءأرزو˘˘˘˘˘˘˘لأ سسل‹
ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ةا˘˘˘˘˘عأر˘˘˘˘˘م طÎسشأ
 .تامدÿأ ةدوجو ةيدودرŸأ

سسل‹ عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ‘ نو˘˘˘ب˘˘˘ت بل˘˘˘ط
د˘˘˘˘حألأ ه˘˘˘˘سسأأر˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لأ ءأرزو˘˘˘˘˘لأ
يو÷أ ل˘ق˘ن˘لأ ‘ ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘˘عإا˘˘ب””

سسي˘سسأا˘ت ر˘مألأ ى˘سضت˘قأ و˘لو ة˘ي˘˘ل˘˘ك
ةيفاسضإأ ةينطو ةيوج لقن ةكرسش
ل˘سضفأأ لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب بل˘ط˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل
نوكت ى˘ت˘ح ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ تأرا˘ط˘م˘ل˘ل
ح˘ت˘˘ف˘˘بو ،ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م ة˘˘يدودر˘˘م تأذ

ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘˘يو˘˘˘ج طو˘˘˘ط˘˘˘خ
يو÷أ ل˘ق˘ن˘لأ تأرد˘ق ‘ ةدا˘يز˘˘ل˘˘ل
.””ينطولأ
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘ئر ىد˘˘سسأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ريوطتل ةيولوألأ حنم”” ـب تاميلعت
ى˘ت˘˘ح ة˘˘يد˘˘يد◊أ كك˘˘سسلأ ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش
غ˘ل˘ب˘تو ن˘طو˘لأ تا˘ه˘˘ج ل˘˘ك ل˘˘م˘˘سشت

“Ôامو رأردأأو اهدعب امو تسسأ
ءانيم ليغسشتو ءانب قفأأ ‘ ،اهدعب
د˘عا˘سسي ا‡ ،ة˘ي˘نأد˘م◊أ ط˘سسو˘˘لأ

ةكرح ىلع طغسضلأ فيفخت ىلع
في˘لا˘ك˘ت سضي˘ف˘خ˘تو ة˘يÈلأ رورŸأ
.””نيرفاسسŸأو عئاسضبلأ لقن
فيثكتب نوبت رمأأ”” ،نأاسشلأ أذه ‘و
،ينيسصلأ كيرسشلأ عم تلاسصتلأ
ما˘˘مأأ د˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م ف˘˘˘لŸأ حر˘˘˘طو

.””ابيرق ءأرزولأ سسل‹
لا˘˘˘خدإأ”” ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ب˘˘˘ت ثح ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ءابرهكلأو عيمŸأ زاغلأ لامعتسسأ

ءأر˘سش ن˘ع ف˘ك˘˘لأو تأرا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ‘
،””توزاŸأ ةداÒ Ãسست تأر˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق
ةرور˘˘˘سض ”” ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘ك أدد˘˘˘˘سشم

‘ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ سسي˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘م مأÎحأ
fiل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأو ،تأرا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ تا˘˘˘ط

.””يÈلأ
ر˘مأ ،ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ لا‹ ‘و
لقنلأ ةمو˘ظ˘ن˘م ة˘ع˘جأر˘م”” ـب نو˘ب˘ت
ئ˘نأوŸأ Òي˘سست Úسسح˘ت˘ب ير˘ح˘ب˘لأ
ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب تا˘˘طfi ح˘˘ت˘˘فو
ينطولأ يرحبلأ لوطسسألأ زيزعتو
ببسسب ةبعسصلأ ةلمعلأ فيزن فقول
نأأ امل˘ع ير˘ح˘ب˘لأ ن˘ح˘سشلأ ة˘ف˘ل˘ك˘ت
لإأ ي˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ي ل ›ا◊أ لو˘˘˘ط˘˘˘سسألأ

عئاسضبلأ نم ةئاŸأ ‘3 ›أوح

.””ةدروتسسŸأ
ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسي˘˘ئر بل˘˘ط ،أذ˘˘ه˘˘بو
لقنلأ عاطق تافلم حرط ةداعإاب
يرحبلأو يÈلأ رخآلأ ولت دحأولأ
،ءأرزو˘˘˘˘˘لأ سسل‹ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع يو÷أو
.مداقلأ عامتجلأ نم ءأدتبأ
ىدسسأأ ةيروهم÷أ سسيئر نأ ركذي

بقع تاهيجوتلأو تاميلعتلأ هذه
ثعب لوح سضورع ىلع هعÓطإأ
‘ ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ط˘سشنألأ ر˘يو˘ط˘تو
ة˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلأ ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘قŸأ را˘˘˘˘طإأ
ىلع اهمدق ةديد÷أ ةيعامتجلأو
ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘لأ ءأرزو ›أو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لأ
ر˘يزو˘لأو ،ل˘ق˘ن˘لأو ،تا˘ي˘ئا˘˘سصحإلأو
لوألأ ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ ىد˘˘˘˘˘ل بد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نŸأ
ةر˘غ˘سصŸأ تا˘˘سسسسؤوŸا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كŸأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأÎسسإلأ لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لأ
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت لا‹ ‘ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸأ
ن˘˘˘ك˘˘˘˘سسلأ ر˘˘˘˘يزو أذ˘˘˘˘كو ،با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ
مد˘˘ق يذ˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يدŸأو نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأو
زا‚إأ عور˘سشم ن˘ع ا˘˘سضر˘˘ع هرود˘˘ب

.رئأز÷أ عماج
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دراو ةيرئاز÷ا ةيو÷ا معدل ناÒطلل ةينطو ةديدج ةكرسش ءاسشنا

يرئاز÷ا لقنلا ةموظنŸ ةماع ةعجارم
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سصسصخ يذلأ ،ءأرزولأ سسل‹ عامتجأ ماتخ ‘
ةبراقŸأ راطأ ‘ ةيعاطق ةطسشنأأ ثعب ةسسأردل
ر˘˘مأأ ،ةد˘˘يد÷أ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأو ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ
ةمجرت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا˘ب ة˘مو˘ك◊أ نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لأ
يداسصتقلأ سشاعنإلأ ةودن تايسصوتو تأرأرق
81 يموي ةمسصاعلاب تدقعنأ يتلأ ،يعامتجلأو
أÈح ىقبت ل”” ىتح ،اينأديم ،يرا÷أ توأأ91و
ف˘قو˘ت˘م دÓ˘ب˘لأ Òسصم”” نأأ أÈت˘ع˘˘م ””قرو ى˘˘ل˘˘ع
،””ةديد÷أ ةيداسصتقلأ ةبراقŸأ ديسسŒ ىلع
.ةسسائرلل نايب ‘ ءاج ام بسسح
هذه قيبطت ىدŸ ›وأأ مييقت Ëدقتب رمأأ امك
لÓخ ءأرزولأ سسل‹ ¤إأ تايسصوتلأو تأرأرقلأ
ة˘ي˘ن˘مز ة˘ل˘هÃ ل˘م˘ع يأأ زا‚إأ د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘تو ر˘˘ه˘˘سش

fiةدد.
ةعانسصلأو ةراجتلأو ةيلاŸأ ءأرزو نوبت فلكو
ررقت يذلأ ،ديحو˘لأ كا˘ب˘سشلأ ة˘ع˘ي˘ب˘ط د˘يد˘ح˘ت˘ب
هعقومو هماهمو ،نيرمثتسسŸأ ةدئافل هؤواسشنأ

هاسصقأأ لجأأ ‘ ايلمع نوكي نأأ ىلع ‘أرغ÷أ
تأرا˘م˘ث˘ت˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ق˘˘يو ر˘˘ه˘˘سشأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث
.ىÈكلأ
كلتو ،ةرغسصŸأو ةئسشانلأ تاسسسسؤوملل ةبسسنلابو
ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسي˘ئر ر˘مأأ ،›ا˘م ع˘با˘ط ا˘ه˘ل ي˘ت˘˘لأ
ةلحرم ‘ عورسشŸاب حيرسصتلأ ماظنب لمعلاب
ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ت ي˘ت˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ ل˘ك زوا˘ج˘ت˘ِل ¤وأأ
جأر˘خ˘ت˘سسأ م˘ت˘˘ي نأأ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘قÿÓأ تأردا˘˘بŸأ
عورسشŸأ لوخد دعب اقحل يراجتلأ لجسسلأ

عيراسشŸأ ةلمح نم لعجي ا‡ جاتنإلأ ةلحرم
Úلما˘ع˘ت˘م م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م ف˘ل˘ت˘خÃ با˘ب˘سشلأ ن˘م
.Úيقيقح Úيداسصتقأ
ةر˘˘غ˘˘سصŸأ تا˘˘سسسسؤوŸأ عا˘˘ط˘˘ق سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
نع داعتبل ¤إأ سسيئرلأ اعد ،بابسشلأ ليغسشتو
تاسسسسؤوŸأ ةناكŸ ةفرسصلأ ةيعامتجلأ ةرظنلأ
د˘˘يد˘˘ج يدا˘˘سصت˘˘قأ ج˘˘ي˘˘سسن ءا˘˘ن˘˘ب ‘ ةر˘˘غ˘˘˘سصŸأ
لÓ˘خ ن˘م ،ا˘يدا˘سصت˘قأ أد˘ع˘بو ة˘ي˘م˘هأأ ا˘ه˘ئÓ˘يإأو
ةيداسصتقأ تاطاسشن قطانم ءاسشنإأ ىلع زيكÎلأ
ف˘ل˘تfl م˘سضت ةر˘غ˘˘سصŸأ تا˘˘سسسسؤوŸأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل

تا˘سسسسؤو˘م ه˘ي˘جو˘تو ة˘ق˘فأر˘مو فر◊أو ن˘˘هŸأ
Òي˘˘سست˘˘لأ ‘ تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ه˘˘جأو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ جا˘˘سسنوأأ
.يداسصتقلأ جامدنإلأ ‘ اهتدعاسسمو ليومتلأو
تاسسأردلأ بتاكم ىلع دامتعلأ ¤إأ اعد امك
ةر˘˘˘غ˘˘˘سصŸأ تا˘˘˘˘سسسسؤوŸأ ءا˘˘˘˘سشنإأ ‘ ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه÷أ
ةداعإأو لمعلأ قوسسل جولولأ ةسصرف اهئاطعإأو
ق˘˘فو ةر˘˘غ˘˘سصŸأ تا˘˘سسسسؤوŸأ د˘˘يد–و ط˘˘˘ب˘˘˘سض
ةد˘˘يد÷أ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حأ
‘ Ìكأأ ةيلاعفب ةأأرŸأ ةكراسشم لا‹ عيسسوتو
.ةيتلواقŸأ ⁄اع
Úب ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لأ ى˘˘سصوأأو
ىودج قيقحتل ةئسشانلأو ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸأ
ة˘يدا˘سصت˘قأ ة˘ي˘سضرأأ ءا˘ن˘ب ‘ م˘ها˘سست ة˘يدا˘سصت˘قأ

نويلم ¤إأ4202 ةنسس لوسصولأ حومط يبلت ةبلسص
قلخ ‘ ةمهاسسŸأ ىلع ةرداق ةرغسصم ةسسسسؤوم
ةينابسشلأ ةلماعلأ ديلأ ليغسشتو ةينطولأ ةوÌلأ
.ةنوكŸأو ةلهؤوŸأ

،Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸاو ةموك◊ا Úب طيسسولا رود Óبقتسسم ،يعامتج’او يداسصتق’ا ينطولا سسلÛا ¤وتي
نوكيسس يذلاو ،Òخأ’ا ءارزولا سسل‹ لÓخ هررق يذلا ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر نم فيلكتب

.يسضاŸا عوبسسأ’ا ةدقعنŸا سشاعن’ا ةودن تاجرfl ذيفنت ةعباتŸ ةظقي ةيلخ
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يمÓعإأ ءاقل ةبسسانÃ هل ةملك ‘
لا˘سصتÓ˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘سسسسؤوŸأ Úب
ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلأو را˘˘˘ه˘˘˘سشإلأو ر˘˘˘سشن˘˘˘لأو
سسيياقŸأ”” عوسضو˘م لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
””يمومعلأ راهسشإلأ عيزوتل ةيلاقتنلأ
‘ رأرمتسسلاب همأزتلأ ريزولأ دكأأ
عاطق ””Òهطت”” ¤إأ فداهلأ ىعسسŸأ
ا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشإلأ
د˘ح ع˘سضو˘ل””-لا˘ق ا˘م˘˘ك-””ا˘˘سسا˘˘سسح””
ة˘ي˘فا˘نŸأ تا˘˘سسرا˘˘مŸأو عا˘˘م˘˘طأÓ˘˘ل

Ÿةفاحسصلأ ةنه””.
فد˘˘˘ه˘˘˘لأ”” نأأ ر˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب Èت˘˘˘˘عأو
عا˘ط˘˘ق Òه˘˘ط˘˘ت ءأرو ن˘˘م ””ى˘˘م˘˘سسألأ
ةفاحسصلأ سسرا“”” نأأ وه راهسشإلأ

نأأ أزÈم ،””Úي˘ف˘˘ح˘˘سصلأ فر˘˘ط ن˘˘م
لخد يأأ اهل سسيل”” لاسصتلأ ةرأزو

ةيداسصتقأ ةسسسسؤوم Òيسستو ةرأدإأ ‘
يراجتلأ نوناق˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع

.””رمألأ رخآأو لوأأ ‘
ديحولأ كلاŸأ نحن”” ريزولأ لاقو

Ÿاينوناق ةلوؤوسسم ةلقتسسم ةسسسسؤو
”” ا˘ف˘ي˘سضم ،””تأرأر˘ق˘ك هذ˘خ˘ت˘ت ا˘م˘ع
د˘ه˘ع نأل ة˘يا˘سصو� ا˘سضيأأ ا˘ن˘ه ا˘ن˘˘سسل

¤إأ ىدأأ ةيرأدإلأ ةياسصولأو ءلولأ
اهميي˘ق˘ت بع˘سصي ة˘يدا˘سصت˘قأ ثرأو˘ك
.””مويلأ
ن˘˘˘ع لوألأ لوؤو˘˘˘سسŸأ ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ث ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةينطولأ ة˘سسسسؤوŸأ ةردا˘ب˘م عا˘ط˘ق˘لأ
ةيعاسسلأ راهسشإلأو رسشنلأو لاسصتÓل
تأءأر˘جإÓ˘˘ل ””Êو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ Úطو˘˘ت˘˘ل˘˘ل””
¤إأ لوسصولأ مظنت يتلأ ةيدقاعتلأ
هÒسست يذ˘˘لأ ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ را˘˘˘ه˘˘˘سشإلأ
لثÁ دلب ‘ ةلودلل يرسصح لوخمك
لوألأ كرÙأ يمومعلأ بلطلأ هيف
،””يداسصتقلأ طاسشنلأو رام˘ث˘ت˘سسÓ˘ل

ة˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘مو رود”” حا˘˘˘˘˘˘˘˘سضتأ أزÈم
ةيموم˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘سصلأو تا˘سصقا˘نŸأ

.””يراهسشإلأ جوتنŸأ ةمئاق ‘
ة˘˘˘سسسسؤوŸأ نأأ ر˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب ف˘˘˘سشكو
ا˘ه˘تا˘ي˘قا˘ف˘تأ ¤إأ ا˘ق˘ح˘ل˘م ف˘ي˘سضت˘˘سس
وهو ،لبقŸأ رياني —افلأ نم ءأدتبأ

Ãلاخدإأ ءأرجإأ”” -لاق امك- ةباث
‘ ةديدج ةكأرسشو يراŒ لماعت
.””Ê ›Èوناق قايسس
ىعسسŸأ أذه جردني ريزولأ بسسحو
تمأدا˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ح ن˘˘م˘˘سض””
Úنأو˘˘˘˘˘قو ى˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت ل ة˘˘˘˘˘˘ير◊أ
.””ةيروهم÷أ

ى˘ع˘سسŸأ تأذ نأأ ر˘م˘ي˘ح˘˘ل˘˘ب Èت˘˘عأو
ل�”” نأأ يه و ئدابم ةثÓث يعأري
ثيح ””نوناقلأ راطإأ ‘ نك‡ ءيسش
ÊدŸأ نوناقلأ نم95 ةداŸأ سصنت

تأدأرإأ ةجيتن دلوي دقعلأ نأأ ىلع
ما˘ك˘حألا˘ب سسا˘سسŸأ نود ة˘ق˘فأو˘ت˘˘م
ة˘ئدا˘ه˘لأ ة˘سسرا˘مŸأ”” و ،ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
را˘ب˘ت˘علأ ةدا˘عإأ ل˘سضف˘ب تا˘ير˘˘ح˘˘ل˘˘ل

Ÿأ مو˘˘ه˘˘فŸعور˘سشلأو ””ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سس ‘
¤إأ ةيقرولأ ةفاحسصلأ نم لاقتنلأ
.ةينوÎكلإلأ ةفاحسصلأ

راهسشإ’ا حنŸ اسسايقم51
يمومعلا

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ر˘˘˘يدŸأ ف˘˘˘سشكو
يبرعلأ ،راه˘سشإلأو ر˘سشن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
حنŸ اسسايقم51 دأدعإأ نع يغونو
ة˘˘لواfi ‘ ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ را˘˘˘ه˘˘˘سشإلأ
نم عاط˘ق˘لأ Òه˘ط˘ت ‘ ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل
نأا˘˘˘ب ي˘˘˘غو˘˘˘˘نو أ لا˘˘˘˘قو .ءÓ˘˘˘˘خد˘˘˘˘لأ
را˘ظ˘˘ت˘˘نأ ‘ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ سسي˘˘يا˘˘قŸأ

نوكيسس يذلأ راهسشإلأ نوناق رودسص
.لسصافلأ وه
دأو˘˘م Êا˘˘م˘˘ث نأأ ثد˘˘ح˘˘تŸأ دد˘˘˘كأأو

ىدل ةعدوŸأ فلŸأ نيوكتب قلعتت
ة˘ع˘˘ب˘˘سسو  را˘˘ه˘˘سشلأو ر˘˘سشن˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو
را˘ه˘سشإلأ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل Òيا˘˘ع˘˘م
نم ءأدتبأ اهقيبطت متيسس ،يمومعلأ

د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يدÈ Œع1202 ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘˘ج
.تاسسسسؤوŸأ عم تايقافتلأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م بسسحو
اسسايقم51 نإا˘ف را˘ه˘سشإلأو ر˘سشن˘˘ل˘˘ل
،يراŒ ل˘ج˘سس كÓ˘ت˘مأ ‘ ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت
ةرأزو دا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سص◊أ
ي˘˘˘بو˘˘˘جو˘˘˘لأ ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لأ ،لا˘˘˘˘سصتلأ
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تأدا˘˘ه˘˘سش ،بئأر˘˘˘سضلا˘˘˘ب
ف˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ،ي˘˘ئا˘˘ب÷أو ي˘˘ئا˘˘سصحلأ
نامسضلأ قود˘ن˘سص هاŒأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لا˘ب
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ،بح˘˘سسلأ ،ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
،ة˘ي˘ن˘˘طو وأأ ة˘˘ي˘˘لfi ءأو˘˘سس د˘˘ئأر÷أ
داسسف ةبراfi ،ةدحأو ةديرج ءاسشنإأ
ةرا˘عإأ ى˘ل˘ع ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ ،ن˘˘ير˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ
ةبسسن مأÎحأ ،فذقلأ فلم ،مسسلأ
ل يأأ ة˘ير˘سشن˘ل˘ل حو˘˘ن˘˘مŸأ را˘˘ه˘˘سشإلأ
،ةدير÷أ تاحفسص ددع ثلث ىدعتي
تاباسس◊أ رسشن ،ةنهŸأ تايقÓخأأ
ل يتلأ ةيرسشنلأ ةعيبط ،ةيعامتجلأ
.ةيعمج وأأ بز◊ نوكت نأأ بجي

يـنـطو
ـه1441 مر60fi ـل قفاوŸا م0202  توأا52  ءاثÓثلا

fiثب هيلع موكÓاذفان انجسس تاونسس ث

دلاخ يفحسصلا عم ةينماسضت ةفقو
ةفاحسصلا راد مامأا Êرارد
بنجب ،Úنثلأ سسمأأ راهن فسصتنم ،Úيفحسصلأ تأرسشع مظن
دلاخ يفحسصلأ عم نماسضت ةفقو ،توواج رهاط ةفاحسصلأ رأد
Úبلاطم ،أذفان انجسس تأونسس ثÓثب هيلع موكÙأ Êرأرد
.يأأرلأ يلقتعم عيمجو هحأرسس قÓطإاب
ÚنطأوŸأ نم ددع ةينماسضتلأ ةفقولأ هذه ‘ كراسشو
ىلع سسرامŸأ قييسضتلاب نيددنم ،يبعسشلأ كأر◊أ يطسشانو

.””أروف ةفاحسصلأ أوررح”” راعسش Úعفأر ،ةفاحسصلأ ةيرح
يتلأ تأونسسلاب ةنراقم ،ةتهاب ةيجاجتحلأ ةفقولأ تدبو
رمألأ قلعتي امدنع ةيمÓعإلأ ةرسسألأ Úب أÒبك انماسضت تفرع
أذه عجأرت ىلع لدأأ سسيلو .ةنهملل ةيÒسصŸأ اياسضقلاب
ةيرحو مÓعإلأ هيلإأ لآأ يذلأ يثراكلأ عسضولأو نماسضتلأ
انوهرم حبسصأأ ةفاحسصلأ رأد يفحسصلأ لوخد نأأ نم ةفاحسصلأ
يأأ لثم هلثم هجورخو هلوخد ليجسستو هتيوه ةقاطب Ëدقتب

.ةنهŸأ نع رخآأ بيرغ
ÊوÎكلإلأ عقوŸأ سسسسؤوم Êرأرد دلاخ يفحسصلأ نأأ ركذي
نجسسب دجأوتم يسضاŸأ سسرام7 ذنم فقوأأ ،””نوبيرت ةبسصق””
ةمهتب أذفان اسسبح تأونسس ثÓثب هيلع مكحو ،ةعيلقلأ
ةدحولاب سساسسŸأ»و ،””حلسسم Òغ عمŒ ىلع سضيرحتلأ””
.””ةينطولأ

ب .م

يفحسصلا قح ‘ ةذفان انجسس ناتنسس
سشليغز
001 و ةذفان انجسس Úتنسسب ،سسمأأ ،ةنيطنسسق ةمكfi تمكح
Ëركلأ دبع طسشانلأو يفحسصلأ قح ‘ ،ةيلام ةمأرغ فلأأ
تأروسشنمو ةيروهم÷أ سسيئر سصخسشب سساسسŸأ ةمهتب سشليغز
اهنأاسش نم ””كوبسسياف”” يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم ىلع
.ةينطولأ ةدحولاب سساسسŸأ
ةمأرغو اسسبح تأونسس ثÓث تسسمتلأ دق ةماعلأ ةباينلأ تناكو
.توأأ71 ‘ سشليغز دسض جد000.001
و .ق

ميلعتلا ةرازوب Úيلاعلا ميلعتلاو نيوكتلل ماعلا ريدŸا
›اعلا

ءاسضيب ةيعماج ةنسس نوكت نل
›اعلأ ميلعتلأ ةرأزوب Úيلاعلأ ميلعتلأو نيوكتلل ماعلأ ريدŸأ دكأأ
ةيعماج ةنسس دوجو مدع Êأديعسس مÓعوب يملعلأ ثحبلأو
ءأرجإاك سسرام21 موي ايروسضح ةسسأردلأ فيقوت دعب ،ءاسضيب
.انوروك ءابو نم ةياقولل يزأÎحأ
سسمأأ ،يمومعلأ نويزفلتلل حيرسصت ‘ ،Êأديعسس مÓعوب لاقو
،ةديج فورظ ‘ لمكتسستسس ةيعما÷أ ةنسسلأ نإأ ،Úنثلأ
نأأ احسضوم ،Èمتبسس رهسش ‘ ةيجوغأديبلأ جمأÈلأ لامكتسساب
.يهنأأ يسسأردلأ جمانÈلأ يثلث
،دحألأ سسمأأ لوأأ ،أأدب يجيردتلأ لوخدلأ نأأ ثدحتŸأ ركذو
راظتنأ ‘ ،تاجردŸأو ةيعما÷أ تاماقإلأ حتف لÓخ نم
‘ ÚلجسسŸأ ةبلطلأو هأروتكدلأ ‘ ÚلجسسŸأ ةبلطلأ قاحتلأ
ةبسسنلاب ةسسماÿأ ةنسسلأوÎ 2سسام ةÒخألأ ةيسسأردلأ تأونسسلأ
سسرأدŸأ مث ،ةلود سسدنهم راطإأ ‘ ÚلجسسŸأ ةبلطلأ ¤إأ
ةعبأرلأو ةثلاثلأ تأونسسلأ ‘ ÚلجسسŸأ ةذتاسسأÓل ايلعلأ
.ةسسماÿأو

م .ق

ةي’ولاب ةيئابولا ةيعسضولا روطتل رظنلاب

ةيدلب ىلع يئز÷ا رج◊ا ديد“
 اموي41 ةدŸ فراطلاب ةلاقلا
،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ
ةلاقلأ ةيدلب ىلع يئز÷أ ›زنŸأ رج◊أ ديد“ ،Úنثلأ سسمأأ
ةسسماÿأ ¤إأ ءاسسم ةرسشاعلأ نم ،اموي41 ةدŸ (فراطلأ ةيلو)
.›أوŸأ مويلأ حابسص نم
يذلأ ديدمتلأ أذه نع مجني ،ةيلخأدلأ نم نايب بسسحو
ماتلأ فيقوتلأ”” ءاثÓثلأ مويلأ نم ءأدتبأ ذيفنتلأ زيح لخديسس
كلذ ‘ اÃ ،ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ ،ةيراجتلأ ةطسشنألأ لكل
أذه ذختأ دقو .””تأرايسسلأو نيرفاسسŸأ لقن ةكرح فيقوت
دعبو ،فراطلأ ةيلوب ةيئابولأ ةيعسضولأ روطتل رظنلاب رأرقلأ

.ةسصتıأ ةيمومعلأ تاطلسسلأ ةقفأوم
موسسرŸأ ماكحأاب Óمع”” يتأاي روكذŸأ ءأرجإلأ نأأ ركذي
1441 ماع ةدعقلأ يذ71 ‘ خرؤوŸأ281-02 مقر يذيفنتلأ

ماظن زيزعت نمسضتŸأ و0202 ةنسس ويلوي9ـل قفأوŸأ يرجه
،هتحفاكمو (91-ديفوك) انوروك سسوÒف راسشتنأ نم ةياقولأ
،ةلولأ ةداسسلأو تأديسسلل لوخت يتلأ هنم20 ةداŸأ اميسسلو
ليدعت وأأ يلك وأأ يئزج ›زنم رجح رأرقإأ ،ةرورسضلأ دنع
Ìكأأ وأأ ايح وأأ ةيدلب وأأ اناكم فدهتسسي ،اهطبسض وأأ هتاقوأأ
.””ىودعلل أرؤوب دهسشت

و .ق
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””Úيفحسصلا فرط نم ةفاحسصلا سسرا“ يك””

عامطأÓل دح عسضوو راهسشإ’ا عاطق Òهطت :رميحلب
ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا

ةموك◊ا ىعسسم رارمتسسا ىلع ،ةمسصاعلا رئاز÷اب ،سسمأا ،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا ،لاسصت’ا ريزو دكأا
.””ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا تاسسرامŸا و عامطأÓل دح عسضو»ل راهسشإ’ا عاطق Òهطت ¤إا فداهلا

،طوع˘جأو د˘مfi ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بÎلأ ر˘يزو فر˘سشأأ
حا˘ت˘ت˘فأ ى˘ل˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز÷ا˘ب ،Úن˘˘ثلأ سسمأأ

ىلع ةقداسصŸأو Úمثتلل سصسصfl ينطو ىقتلم
flم˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ سصسصح تا˘˘ط˘˘ط Ÿم˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر

أذه ةذتاسسأل ايسساسسأأ ابلطم تناك يتلأ يئأدتبلأ
.يميلعتلأ روطلأ
Êاثلأ دعي يذلأ ىقتلŸأ أذه نأأ طوعجأو دكأأو
دأدعإل يسضاŸأ ريأÈف ‘ مظن يذلأ كلذ دعب

flأو اهديحوتو ملعتلأ تاططŸاهيلع ةقداسص،
Áخأأ ةلحرم”” لثÒةنسسلأ علطم أأدب راسسم نم ة

ى˘ل˘ع ا˘ي˘م˘سسر ة˘قدا˘سصŸأ م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح˘˘ب ة˘˘يرا÷أ
flم˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ سصسصح تا˘˘ط˘˘ط Ÿم˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر

ةقداسصŸأ”” ¤إأ فدهي هنأأ ¤إأ أÒسشم ،””يئأدتبلأ
ديد– ،ةزجنŸأ ملعتلأ سصسصح تاططfl ىلع
اهميلعتو ملعتلأ سصسصح تاططfl ةعجأرŸ ةيلآأ
زاهج عسضوو تاططıأ رسشن ةيلآأ ديد– أذكو
تا˘ط˘طfl لÓ˘غ˘ت˘سسأ ة˘ق˘فأر˘˘مو Úم˘˘ث˘˘تو دأد˘˘عإل

.””ملعتلأ
تأر˘كذ˘م دأد˘عإأ ‘ Òك˘ف˘˘ت˘˘لأ نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ فا˘˘سضأأو
يميلعتلأ ماظن˘لأ ة˘ق˘فأرŸ ة˘ي˘جذو‰ ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ بلا˘˘ط˘˘م د˘˘حأل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلأو
ميلعتلأ ذاتسسأأ ىلع فيفختلاب يسضاقلأو يئأدتبلأ
تأر˘كذŸ ي˘مو˘˘ي˘˘لأ Òسضح˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘ب˘˘عأأ ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ
لمع تأودأاب ذاتسسألأ ديوزت”” هنم دأري ،سسوردلأ
اميسسل ،ةيجوغأديبلأ هتمهم ءأدأأ ىلع هدعاسست
ةسسردŸأ نم أوجرختي ⁄ نيذلأ كئلوأل ةبسسنلاب
تأر˘كذŸأ د˘ي˘حو˘ت بنا˘ج ¤إأ ،ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
عم ئفاكتم ميلعتل انامسض ةذتاسسألأ Úب ةلوأدتŸأ
فأدهألأ ةاعأرم عم Òيغتلأ ةيرح ىلع ءاقبإلأ
.””ةرطسسŸأ
سصسصح تاططfl نأأ ىلع قايسسلأ تأذ ‘ ددسشو
ذاتسسأÓل ةمزلم تسسيل”” اهدأدعإأ ” يتلأ ملعتلأ
اهفيكي نأأ هلو سسوردلأ Òسض– ‘ اهب Úعتسسي وهف
ىوت˘سسŸأو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ة˘سص◊أ تا˘ي˘سضت˘ق˘م بسسح

تايعسضولأ حÎقي نأأ هل نكÁ امك ،ذيمÓتلل يلعفلأ
افيسضم ،””ةرطسسŸأ فأدهألأ قق– يتلأ ةيميلعتلأ
ةعجأرملل Óباق ىقبي””يجوغأديبلأ لمعلأ أذه نأأ
لÓ˘خ ن˘م ر˘م˘ت˘سسم ل˘ك˘سشب Úسسح˘ت˘لأو ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لأو
.””ىقتلŸأ أذه ‘ اهيلع قافتلأ متيسس يتلأ ةيلآلأ
‘ مهاسس نم لك دوهج”” ـب ريزولأ هون ،ةبسسانŸابو
دأدعإأ ‘ لثمتŸأ ””يجوغأديبلأ لمعلأ أذه زا‚إأ

flم˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ سصسصح تا˘˘ط˘˘ط Ÿم˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر
بب˘سسب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ فر˘ظ˘˘لأ أذ˘˘ه ‘ ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ

ركذي .يحسصلأ رج◊أ فورظو91-ديفوك ةحئاج
يسضاŸأ رياني ىطعأأ ناك ةينطولأ ةيبÎلأ ريزو نأأ
دأد˘˘˘عإأ عور˘˘˘سشŸ ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لأ قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نلأ ةرا˘˘˘˘سشإأ
ةسصاÿأ ملعتلأ سصسص◊ ةيجذومنلأ تاططıأ
ةذتاسسأأ اهب بلاط اŸاط يتلأو يئأدتبلأ ميلعتلاب

Úسس–و ةيجوغأديبلأ مهتمهم ليهسستل روطلأ أذه
.يوبÎلأ مهئأدأأ

و .ق

 اهب ديقتلل Úمزلم Òغ ةذتاسسأ’ا

يئادتب’ا روطلل ملعتلا تاططfl ىلع ةقداسصŸا
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 يسسردŸا لوخدلل ةزهاج

 يئادتبإ’ا روطلا ‘ ايسسردم اعم‹51
 ابيرق سسادرموبب

م.ق

حيرسصت ‘ ،نتايحي يحي  ةيلولأ ›أو حسضوأأ
سسلÛأ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ة˘˘سسأرد˘˘ل سصسصخ يذ˘˘لأ ي˘˘ئلو˘˘لأ يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
،ةيلولاب مدا˘ق˘لأ ي˘سسردŸأ لو˘خد˘لأ ة˘سشقا˘ن˘مو
يئأدتبلأ يميلعتلأ روطلأ معد متيسس”” :Óئاق
51 نع لقي ل ام ةمدÿأ زيح عسضوو مÓتسساب

لو˘˘خد˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘يلو˘˘لأ Èع ا˘˘ي˘˘سسرد˘˘م ا˘˘˘ع˘˘˘م‹
.”” مداقلأ يسسردŸأ
عسضوو مÓتسسأ”” راطإلأ أذه ‘ ›أولأ عقوت امك

ةيسسأرد ةر˘ج˘ح06 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م ة˘˘مدÿأ ‘
سسف˘ن ‘ ة˘ع˘سسو˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإأ ‘ ةد˘˘يد˘˘ج
ينكسسلأ ي◊اب ةديدج ةيوناثو يئأدتبلأ روطلأ
ة˘ع˘سستو وأودو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد÷أ

15 ¤إأ ةفاسضإأ ةيلولأ بأرت Èع تاطسسوتم
.ةعسسوت مسسق
عا˘ط˘ق˘لأ سصخ˘ي ر˘خآأ يو˘م˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب كا˘˘ن˘˘هو
همÓتسسأ”” متيسس ةيلولأ ›أو فيسضي ،يوبÎلأ

سصيلقت”” هنأاسش نم ””ةيرا÷أ ةنسسلأ ةياهن عم

‘ تأونسس ةدع ذنم ةيلولأ هفرعت يذلأ”” زجعلأ
يذلأ ””زا‚إلأ ‘ رخأاتلأ”” ببسسب لاÛأ أذه
ما˘˘˘سسقأأ ل˘˘˘غ˘˘˘سش ‘ ””تلÓ˘˘˘ت˘˘˘خأ ””ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع بتر˘˘˘˘ت
.تايدلب ةدع ‘ سسردمتلأ
ج˘˘˘ما˘˘˘نÈلأ أذ˘˘˘ه زا‚إأ دد˘˘˘سصب ن˘˘˘ح˘˘˘˘ن”” فدرأأو
ل˘ك نأأ ¤إأ ا˘ت˘فل ،””عا˘ط˘ق˘ل˘ل حو˘م˘ط˘لأ يو˘م˘ن˘ت˘لأ
ىلع ايلاح اهزا‚إأ يراج ة‹ŸÈأ عيراسشŸأ
Úسس–و ميمÎلأ تايلمع اهيف اÃ قاسسو مدق
¤إأ ةÒخألأ هده تسسم ثيح سسردمتلأ فورظ
683 لسصأ نم ةيئأدتبأ ةسسردم981 مويلأ دح
.ة‹Èم ةسسردم
م˘ج˘ح نا˘ب قا˘˘ي˘˘سسلأ أذ˘˘ه ‘ ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ي Èت˘˘عأو
ةيبÎلأ عاطقل ةهجوŸأ ةيمومعلأ تأرامثتسسلأ
رظنلاب ””يعيبط رمأأ ””وهو ””أدج مهم ”” ةيلولاب

Ÿخألأ تأو˘ن˘سسلأ ‘ ة˘˘يلو˘˘لأ ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع اÒن˘م ة
.لاÛأ ‘ رخأات
تأراقع ةعبسس أرخؤوم ددح هنأأ ركذلاب ريد÷أ

زا‚إأو ءأويإل تايدلبلأ نم ددع Èع ةرسشتنم
Œرأوطألأ ‘ ةديدج ةيسسردم تآاسشنمو تأزيه

.ةثÓثلأ ةيميلعتلأ

يراقعلأ ءاعولأ ‘ ،تأءاسضفلأ هذه مهأأ لثمتتو
سصسصخ يذلأ سسأدرموب ةيدلبب لحاسسلأ يحب

دعقم0001 ة˘˘˘ع˘˘˘سسب ة˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘˘ث زا‚إأو ءأو˘˘˘˘يإل
””لدع”” نكسسم008 يحب رخأأ ءاعوو يجوغأديب
ة˘ع˘ط˘قو ة˘ط˘سسو˘ت˘م زا‚إل ل˘يا˘ن˘م جر˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ب
زا‚إل ةطاقل ةيدلب ىوتسسم ىلع ىرخأأ ةيسضرأأ

. ةطسسوتم
دقف يدامح ةيدلبب ميهأربإأ دلوأأ ةقطنÃ امأأ
002 ةردقب ةيوناث زا‚إل يراقع ءاعو Òتخأ

وأودوب ةيدلبب ءيسشلأ سسفنو يجوغأديب دعقم
ة˘˘يÓÁ˘˘ح تا˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘سشلأ ي˘˘ح˘˘˘ب لوألأ ن˘˘˘يءا˘˘˘عو
يحب ،Êاثلأ ءاعولأو ةطسسوتم زا‚إأ لابقتسسل
.ةطسسوتم عورسشم زا‚ل تاهيلاسشلأ
‘ معدت ةيلولاب ةيبÎلأ عاطق نأأ ¤إأ راسشي
زي˘ح لو˘خد˘ب Úطرا˘ف˘لأ Úي˘سسأرد˘لأ Úم˘سسوŸأ
¤إأ ةفاسضإأ ةديدج تايوناث سسمخ لÓغتسسلأ
ة˘˘ثÓ˘˘ثو ة˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل بع˘˘ل˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خأد ف˘˘˘سصن
ةسضايرلل بعلمو Úتيلخأد فسصنو تاطسسوتم
تاعم‹ ةسسمخب يئأدتبلأ روطلأ معدت اميف
 .يسسردم معطمو ةعسسوت مسسق62و ةيسسردم

عوبسسأا لÓخ قرغلا نم لفط62 مهنيب نم سصخسش94 ذاقنإا

ئطاوسش ىلع فاطسصم نويلم فسصن دفاوت
 فلسشلا
نويلم فسصن ةبأرق دفأوت فلسشلاب ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تسصحأأ

عوبسسأأ لوأأ لÓخ ةحابسسلل ةحومسسŸأ ةيلولأ ئطأوسش ىلع فاطسصم
تأذل نايب سسمأأ هب دافأأ امبسسح ،ئطأوسشلل يجيردتلأ حتفلأ رأرق نم
.حلاسصŸأ
يتلأو ،ةحابسسلل ةحومسسŸأ فلسشلأ ةيلو ئطأوسش نأأ ردسصŸأ حسضوأأو
،ائطاسش61 دÓبلل ةيحسصلأ فورظلأ عم ءانثتسسأ مسسوŸأ أذه اهددع غلب
فايطسصلأ مسسوŸ يمسسرلأ حاتتفلأ ذنم عوبسسأأ لوأأ لÓخ تلجسس دق
.فاطسصم000074 نم ديزأأ دفأوت ،يرا÷أ رهسشلأ فسصتنم
،سسنتب Òبكلأ ئطاسشلأ ،ءأوح ينب ئطأوسش نم Óك نأأ ردسصŸأ زربأأو
ليجسست ¤إأ ىدأأ ا‡ ،نيدفأولأ ددع ‘ ¤وألأ بتأرŸأ تلتحأ ،لاغسشوب
نم ،اسصخسش94 ذاقنإأ نم تنكم ئطأوسشلأ سسأر◊ Óخدت96 اهب

Úح ‘ ناكŸأ Úعب سصاخسشأأ90 فاعسسإأو قرغلأ نم ،Óفط62 مهنمسض
د◊ تايفو يأأ ليجسست مدع عم  ،ةيئافسشتسسلأ زكأرŸأ ¤إأ ةيقبلأ لوح
.نآلأ
حلاسصم ترخسس ،مسسوŸأ ةليط ÚفاطسصŸأ ةمÓسسو ةحأر نامسض ةيغبو
ليكسشت عسضو لÓخ نم ةيرسشبو ةيدام تايناكمإأ ةيندŸأ ةيام◊أ
سسراح004 قوفي امو ،اينهم انوع04 ،اسساطغ02 نم نوكتم ‘اعسسإأ
جأربأأ ،فاعسسإأ تأرايسس سسمخ ،قرأوز تسس نع Óسضف ،يمسسوم ئطاسش
.فاعسسإلأو ذاقنإلأ ‘ ةلمعتسسŸأ تأدعŸأ سضعبو ةبقأرم
ىلع يرأوج ‘اعسسإأ ليكسشت ،ردسصŸأ تأذل أدانتسسأ ،عسضو ” امك
أذهو (فلسشلأ لامسش ملك55) سسنت ةنيدŸ ةيرحبلأ ةهجأولأ ىوتسسم
نم ءأدتبأ ةيليللأ ةÎفلأ لÓخ نطأوŸأ نم تافاعسسإلأ بيرقت فدهب
.Óيل رسشع ةيدا◊أ ةعاسسلأ ىتح ةنماثلأ ةعاسسلأ
باحسصأأ) دد÷أ ÚيمسسوŸأ نأوعألأ Úك“ دسصقو ةلسص يذ قايسس ‘و
سسمأأ ” ،‘اعسسإلأ ليكسشتلأ ةيزهاج ةبكأوم نم (ءأرم◊أ ةسصمقألأ
قيرغ سشاعنإأو فاعسسإأ ،ذاقنإأ ةيفيك نع ةيروسص نيرا“ ءأرجإأ دحألأ

.تيرقوات ةرئأدل ايرأدإأ Úعباتلأ ةيرسشدلأ يئطاسش ىوتسسم ىلع سضÎفم

 اقح مهب لفكتلاب ةبلاطملل

 نوبسضاغ ةليÃ ةبرÿا وبوكنم
نم نيررسضتŸأ انكسسم042و ةبرÿأ يح يبوكنم نم دوسشح تجرخ
ةيلو رقم مامأأ أوعمŒ نيأأ ،تاجاجتحأ ‘ ،Úنثلأ سسمأأ ،توأأ7 لأزلز
.Ìكأأ ةيؤورلأ حيسضوتو ،مهب لفكتلأ ‘ ليجعتلاب ةبلاطملل ،ةليم
ل ،تاطلسسلأ اهنع ثدحتت يتلأ لفكتلأ ةيلمع نإأ ÚجتÙأ سضعب لاقو
د◊ ةسسوملم تأءأرجإأ بايغ ‘ ،سضومغلأ نم Òثكلأ اهفنتكي لأز
.مويلأ
عمتجأ يذلأ ›أولأ نأأ ةيملسس ةقيرطب أوعمŒ نيذلأ نوبوكنŸأ دكأأو

ÃلثمÚ دقتب مهتبلاطم ت“ ثيح ،سسمأأ لوأأ مهنعË نكل ،تافلم
تانكسسلأ حنمو ،سضيوعتلأ ةقيرطل ةبسسنلاب ةسصاخ ،ةسضماغ ىقبت ةيؤورلأ
.ءأركلأ فيلاكت سضيوعت ةقيرط ىتح وأأ ،ةيسضرألأ عطقلأ وأأ
رورم دعبو تÓئاعلأ نم Òثكلأ نأأ ÚبوكنŸأ دحأأ لوقي كلذ نم Ìكألأو
Úب نوتتسشم اهؤوانبأأو ،ميÿأ ىلع لسص– ⁄ تلأز ل Óماك اموي71
 .قح ةهجو نود ميخ نم دافتسسأ نم كانه Úح ‘ ،براقألأ
لكل ةبسسنلاب ةيؤورلأ حيسضوت ‘ عأرسسإلاب ةيلولأ ›أو نوبوكنŸأ بلاطيو

 .ةهئات تلأزل يتلأ تÓئاعلاب لفكتلأ عم ،سضيوعتلأ ةيفيكو ةلاح
 م.ق

نودوعي ليغسشتلا لبق ام لامعو..
جاجتحÓل
ىلع ةدعاسسŸأ لامع نم ةعوم‹ سسمأأ راهن عمŒ مهبناج نمو
نيدد‹ ةليم ةيلو رقم مامأأ ،ةيعامتجلأ ةكبسشلأو ينهŸأ جامدإلأ
.انوروك ءابو ببسسب تفقوت يتلأ ةيجاجتحلأ مهتكرح كلذب
‘ لامعلأ جامدإاب ليجعتلأ اهمهأأ ،بلاطŸأ نم ةلمج نوجتÙأ عفريو
،دعاقتلأ ‘ ةÿÈأو لمعلأ تأونسس باسستحأ ،ةمئأد لمع بسصانم
نودب ÚلوسصفŸأ جامدإأ ةداعإأ ،لمعلأ تأونسس نع يعجر رثأاب سضيوعتلأ
.قح ةهحو
مهتاناعم سصخلت تأرابع اهيلع تبتك تاتفل نوجتÙأ عفر دقو
باحسصأأ بلاط امك ””عورسشم قح جامدإلأ ،عوجر ل عوسضخ ل»:اهمهأأ

نم لامعلأ هاŒأ اهدوعوب ءافولاب ةموك◊أ ليغسشتلأ لبق ام دوقع
.مهجامدإأ لÓخ

و.ق

 اهب قاوسسأ’ا حتف نم مهتيدلب يئ’ولا رارقلا ىنثتسسا امدعب

Œا راÿرقم مامأا نومسصتعي هكاوفلاو رسض
ةريوبلاب ماسسب Úع ةيدلب
ةئزجتلاب موحللأو هكأوفلأو رسضÿأ راŒ نم تأرسشعلأ سسمأأ حابسص مظن
ملك32 ماسسب Úع ةيدلبب زاكعوب Úع يحب ىطغŸأ قوسسلاب Úطسشانلأ

حتفب ةبلاطملل ةيدلبلأ رقم مامأأ اجاجتحأ ،ةريوبلأ ةيلو برغ بونج
.قوسسلأ
ىطعأأ يذلأ Òخألأ ةريوبلأ ةيلو ›أو رأرق نإاف ÚجتÙأ بسسحو
ةيرسضخألأ يتيدلب نم لكب ةيمويلأ قأوسسألأ حتفل رسضخألأ ءوسضلأ
‘ لتاق رأرق وه نلزغلأ روسسو ةلأدسشمو ماسسب Úع ىنثتسسأو ةريوبلأو

ديحولأ مهردسصم يه ةراجتلأو تÓئاع بابرأأ مهنأأ رابتعأ ىلع ،مهقح
اهترقأأ يتلأ حنŸأ نع أولسصحتي ⁄ مهنأأ سضعبلأ فسشك امك ،قأزÎسسÓل
 .ةحئا÷أ لÓخ نيررسضتملل ةلودلأ
لجأأ نم ةفاظنلأو ةياقولأ لبسس لك Òفوتل مهدأدعتسسأ أودكأأ نوجتÙأ
امك .ماسسب Úع ةنيدŸ يمويلأ قوسسلأ يداترŸ فيظن طيÒ fiفوت
قوسسلاب مهطاسشنو مهقح مهل ديعي رأرق ذاختأ ¤إأ ›أولأ أووعد
.ىطغŸأ

و .ق

لقي ’ ام سسادرموبب1202 /0202 مداقلا يسسردŸا لوخدلا عم ةمدÿا زيح عسضوو مÓتسس’ ايلاح لمعلا يرجي
.يئادتب’ا روطلا ‘ ايسسردم اعم‹51 نع

لÓخ ةديلبلأ ةيلول تاباغلأ ةظفاfi تلجسس
22 ةياغ ¤إأ نأوج —افلأ نم ةدتمŸأ ةÎفلأ
191 فÓتإأ ‘ ببسست اقيرح45 يرا÷أ توأأ

هتركذ امبسسح ، ةيباغلأ تاحاسسŸأ نم راتكه
.ةئيهلأ هذه ةلوؤوسسم سسمأأ
تاباغلأ قئأرح ةليسصح”” نإأ Êانب ةليلد تلاقو
ةحفاكم ةلمح ‘ قÓطنلأ ذنم تلجسس يتلأ
ةياغ ¤إأ يسضاŸأ نأوج نم —افلأ ‘ قئأر◊أ
‘ ببسست اقيرح45 تغلب ،يرا÷أ توأأ22
.””ةيباغلأ تاحاسسŸأ نم راتكه191 فÓتإأ
تاحاسسŸأ نأأ ¤إأ تاباغلأ ةظفاfi تراسشأأو
64و تاباغلأ نم أراتكه94 ‘ لثمتت ةررسضتŸأ

01و سشأر˘حألأ ن˘م أرا˘ت˘ك˘˘ه68و لا˘˘غدألأ ن˘˘م
هنأأ ¤إأ ةتفل ةرمثŸأ راجسشألأ نم تأراتكه
لÓخ Ó˘ج˘سسم ا˘ق˘ير˘ح45 ـلأ ¤إأ ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
99 تا˘با˘˘غ˘˘لأ نأو˘˘عأأ ىر˘˘جأأ ، ةرو˘˘كذŸأ ةÎف˘˘لأ
ىلع اهدامخإأ ” قير◊أ رؤوبل ايزأوم Óخدت
ةباسصإأ يرا÷أ توأأ2 ‘ ليجسست ” امك، روفلأ

قئأر◊أ ءافطإأ ءأرج تاباغلل Úمسسوم Úنوع
.ةÒطخ ةلاح ‘ امهدحأأ
قر˘ف ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه تر˘˘جو
ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أ
لئاسسولأ ةفاك دينŒ ” امك ، ديسصلأ تايعمجو
ل˘تر˘لأ ا˘ه˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جأوŸ ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لأو ة˘˘يداŸأ
42لأ رأدم ىلع لمعي يذلأ تاباغلل لقنتŸأ
هذ˘˘˘ه ف˘˘˘سصن ن˘˘˘م Ìكأأ نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سس

لوألأ عوبسسألأ نم ةيأدب اهليجسست ” قئأر◊أ
.توأأ رهسشل
ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب ق˘ئأر◊أ هذ˘ه م˘ظ˘ع˘م تل˘ج˘سس ا˘م˘ك
يدأوو حاتفمو ناحوسص تاباغب ةيلولل ةيقرسشلأ
ةرو˘عوو تا˘حا˘˘سسŸأ ة˘˘عا˘˘سسسش بب˘˘سسب ة˘˘مÓ˘˘سس
نأأ ةفيسضم ،اهل ةيدؤوŸأ كلاسسŸأو سسيراسضتلأ
ةعبات يسضأرأاب تلجسس قئأر◊أ نم ةئاŸاب07

ÿلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألأ زا‚إأ مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘سسب كلذو سصأو

03 تلجسس اميف ،باسشعألأ عزن مدعك ةيئاقولأ
.ةلودلأ كÓمأل ةعبات يسضأرأأ ‘ اهنم ةئاŸاب
لعفب ت“ قئأر◊أ مظعم نأأ Êانب تفسشكو
ةينمألأ حلاسصملل ىوكسش61 تمدق ثيح لعاف
ينطولأ كردلأ ‘ ةلثمتŸأ ايميلقإأ ةسصتıأ
ةعباتŸأ لامك˘ت˘سسل ة˘يرو˘ه˘م÷أ ل˘ي˘كو˘ل ته˘جو
 .ةيئاسضقلأ

 م.ق

 ناوج —افلا ذنم اقيرح45

ةديلبلا تاباغ نم راتكه191مهتلت ناÒنلا



ت’اكو/ إا.ق

ةموك◊أ ةلكيه ةداعإل ةوطÿأ هذه فدهتو
نمو ،ÌعتŸأ داسصتقلأ سشاعنإأ ‘ ةدعاسسŸأو
يتلأ هتموكح نع يسشيسشŸأ نلعي نأأ عقوتŸأ
لÓ˘خ أر˘يزو32 م˘سضتو Úل˘ق˘ت˘سسم ن˘م نو˘ك˘ت˘˘ت
.ÚلبقŸأ Úمويلأ
هنإأ رهسشلأ أذه قباسس تقو ‘ يسشيسشŸأ لاقو
نع اما“ ةلقتسسم تأءافك ةموكح رايخ ىنبت
Úب ةيوق تافÓتخأ نم هظحل امدعب بأزحألأ

لأز˘˘˘˘ت ل ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘نأأ فا˘˘˘˘˘سضأأو .بأز˘˘˘˘˘حألأ
Úيسسنوتلأ سضعب دجي ل ةرمتسسم تافÓتخلأ
.ءاŸأ
‘ ءاسصحإÓل ينطولأ دهعŸأ تانايب تحسضوأأو
دÓ˘˘ب˘˘لأ دا˘˘سصت˘˘قأ نإأ ي˘˘سضاŸأ عو˘˘ب˘˘سسألأ سسنو˘˘ت
ماعلأ نم Êاثلأ عبرلأ ‘ %6.12 ةبسسنب سشمكنأ
سسوÒف ةمزأأ ببسسب يونسس سساسسأأ ىلع ›ا◊أ
81 ¤إأ لسصتل ةلاطبلأ ةبسسن تعفترأو ،انوروك
.Êاثلأ عبرلأ ‘ ةئŸاب
ةموكح ‘ ةيلخأدلل ريزو وهو يسشيسشŸأ لاقو
ةيمومعلأ ةيلاŸأ ذاقنإأ نإأ ةليقتسسŸأ خافخفلأ

.ةلبقŸأ ةلحرŸأ تايولوأأ نم نوكيسس
سضوافتت اهنإأ ةموك◊أ تلاق يسضاŸأ رهسشلأو
‘ نويد دأدسس ليجأات ىلع نأدلب ةعبرأأ عم
اهيناعت يتلأ تابوعسصلأ رهظت ةوطخ ‘0202
ةمزأأ تاي˘عأد˘ت بب˘سسب تم˘قا˘ف˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘لاŸأ
.انوروك
ءأرزو نم نوكتتسس ةموك◊أ نأأ زÎيور تركذو
ةسسردŸأ يجيرخ نم مهبلغأأو Úفورعم Òغ
اهسضراعت ةوطخ ‘ سسنوت ‘ ةرأدإÓل ةينطولأ
.ةيسسايسس ةموكح ليكسشت لسضفت ةÒثك بأزحأأ

نو˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قأ ءأÈخ ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ت
را˘˘ع˘˘سسأأ عا˘˘ف˘˘ترأ ””كي˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘سس»ـل
ةياهن عم ًأرلود05 ¤إأ طفنلأ
0202.
رأر˘م˘ت˘سسأ نإا˘˘ف ءأÿÈأ بسسح˘˘بو
ذنم طفنلأ جاتنإأ سضفخب مأزتللأ
نسس– ¤إأ ىدأأ ،يسضاŸأ ليربإأ
نسسحتلأ رم˘ت˘سسي ا˘م˘ي˘ف ،را˘ع˘سسألأ

رأرقتسسأ لاح ،ماعلأ ةياهن ىتح
.عاسضوألأ

يطفنلأ Òبÿأ لاق هتيحان نم
نإأ ،ير˘هأو÷أ ةز˘م˘ح ي˘˘قأر˘˘ع˘˘لأ
ن˘م جا˘ت˘نإلأ سضي˘ف˘خ˘ت رأر˘م˘˘ت˘˘سسأ
،أرمثم ودبي ””+كبوأأ”” لود لبق
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ب مأز˘˘ت˘˘للأ ة˘˘ب˘˘سسن نأأو
نأأ ،فاسضأأو.أدج ةديج ءاسضعألأ

ى˘ل˘ع ة˘ح˘سضأو تأر˘˘سشؤو˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
،ة˘كر◊أ ى˘ل˘ع ر˘ظ◊أ ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
احسضو˘م ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب
نأأ د˘˘كؤو˘˘ت با˘˘ب˘˘سسألأ هذ˘˘ه ل˘˘ك نأأ
¤إأ را˘ع˘سسألأ عا˘˘ف˘˘ترا˘˘ب لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ

لؤوا˘˘ف˘˘ت و˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘عأأ تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو.لو˘˘ب˘˘ق˘˘مو ي˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م
¤إأ را˘ع˘سسألأ عا˘˘ف˘˘ترأ ير˘˘هأو÷أ

وأأ ،ل˘˘ي˘˘مÈل˘˘ل رلود05 ىو˘ت˘˘سسم
اميف.›ا◊أ ماعلأ ةياهن ‘ Ìكأ
ي˘ت˘يو˘ك˘˘لأ ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ Òبÿأ لا˘˘ق
را˘˘˘ع˘˘˘˘سسألأ نإأ ،ي˘˘˘˘مر◊أ ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
05 ¤إأÚ 54ب  حوأÎت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس
ىلع دمتعي كلذ نإأ لاقو.أرلود
ةÎفو ةحئا÷أ عم لماعتلأ ةيفيك
.يŸاعلأ يداسصتقلأ ‘اعتلأ
،يرا÷أ سسط˘˘˘˘˘˘سسغأأ12 ‘و

اهنكل ،ط˘ف˘ن˘لأ را˘ع˘سسأأ تسضف˘خ˘نأ
‘ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘عأأ بر˘˘ق ع˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت

فيفخت معدي ذإأ رهسشأأ ةسسمخ
ا˘ي˘فا˘ع˘˘ت ما˘˘ع˘˘لأ لز˘˘ع˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،دو˘قو˘لأ بل˘ط ‘ ا˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب
دييقتل ماخلل رابك نوجتنم ىعسسي
.تأدأدمإلأ
تنرب ماÿ ةلجآلأ دوقعلأ تلزنو
¤إأ %1.0 لداعي ام وأأ اتنسس72
لو˘ل˘ح˘˘ب ل˘˘ي˘˘مÈل˘˘ل رلود36.44
،سشتنيرغ تيقوتب0580 ةعاسسلأ
%4.0 ةبسسنب ةدايز بوسص هجتتو

تر˘˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘ب ،عو˘˘ب˘˘سسألأ ‘
.””ةيداسصتقلأ”” ةفيحسصلأ
ماÿ ة˘ل˘جآلأ دو˘ق˘ع˘˘لأ تع˘˘جأر˘˘تو
ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لأ سسا˘˘˘˘˘سسك˘˘˘˘˘ت بر˘˘˘˘˘غ
لداعي ام وأأ اتنسس33 يكيرمألأ
،ليمÈلل رلود94.24 ¤إأ 8.0%
وحنب عافترلأ بوسص هجتت اهنكل
حسسم رهظأأو.عوبسسألأ ‘ 1.1%
ةقطنم داسصتقأ ‘اعت نأأ اهنيح
ى˘ل˘ع ه˘ل ع˘جأر˘ت Èكأأ ن˘م ورو˘˘ي˘˘لأ
ذإأ ،ر˘˘ه˘˘سشلأ أذ˘˘ه Ìع˘˘˘ت قÓ˘˘˘طإلأ
يذ˘˘لأ تو˘˘ب˘˘كŸأ بل˘˘˘ط˘˘˘لأ ل˘˘˘كآا˘˘˘ت

ل˘سضف˘ب ي˘سضاŸأ ر˘ه˘سشلأ ق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ
ما˘ع˘لأ لز˘ع˘لأ تأءأر˘جإأ ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت
سسوÒف ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كŸ ة˘˘˘˘فدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لأ
.انوروك
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ر˘خآأ ر˘˘سشؤو˘˘م ‘و
تسضف˘˘خ˘˘نأ ،‘ا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘لأ
ماÿأ طفنلأ نم دنهلأ تأدرأو
سسرا˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ندأل
تأءأر˘˘˘˘˘جإأ ددŒ ل˘˘˘˘˘ظ ‘ ،0102
ة˘ح˘فا˘كŸ ة˘فدا˘ه˘لأ ما˘ع˘لأ لز˘ع˘˘لأ
لا˘م˘˘عأأ ءأر˘˘جإأو ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف
.‘اسصملل ةنايسص

كينتوبسس
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ةلكيهلا ةداعإا ةطخ نمسض

تارازولا نم ددع جمد مزتعت ةيسسنوتلا ةموك◊ا
 ةيداسصتق’ا

 :يقارعلا طفنلا ريزو
ايموي ليمرب ÚيÓم5 جتنن
نإأ سسمأأ هلوق يقأرعلأ طفنلأ ريزو نع ةيقأرعلأ ءابنألأ ةلاكو تلقن
ماÿأ طفنلأ نم ًايموي ليمرب ÚيÓم5 جاتنإأ ًايلاح عيطتسست هدÓب
.5202 ماع لولحب ÚيÓم7 ¤إأ لسصت نأأ نكÁو
نم ًايموي ليمرب نويلم جاتنإل ططخن”” راب÷أ دبع ناسسحإأ ريزولأ لاقو

fi5202 ماع ‘ زاغلأ دروتسسن نل”” قأرعلأ نأأ فاسضأأو .””راق يذ ةظفا””.
بلطلأ للقت ةليدب ةقاط كانه نوكتسس0302 ماع ‘ هنأأ ريزولأ عباتو
.””زÎيور”” بسسحب ،طفنلأ ىلع

اهماÿ ةديدج راعسسأا نلعت يبد
ةرامإلأ نإأ ،Úنثلأ سسمأأ ،يبد ةموكح ‘ طفنلأ نوؤوسش ةرئأد تلاق
ماخلل ةلجآلأ دوقعلأ رعسس نع اهماخ رعسسل يمسسرلأ قرفلأ تددح
.ليمÈلل رلود54.0 غلبي مسصخب ،لبقŸأ Èمفون رهسشل Êامعلأ
Êامعلأ ماÿأ دوقعل ةيمويلأ تايوسستلأ طسسوتم ىلع رعسسلأ قرف قبطي
،يبد ماÿ يمسسرلأ عيبلأ رعسس ديدحتل كلذو ،لبقŸأ Èمفون رهسشل

.(È 0202مفون) هسسفن رهسشلأ ليم–
زÎيور

داسصتقا نع Úسصلا داعبإ’ يعسسلاب نطنسشاول تاماهتا طسسو
تامولعŸا

بمرت رارق ‘ نعطي ““كوت كيت““
هنأأ سسمأأ ةÒسصقلأ ةروسصŸأ تÓيجسستلل ””كوت كيت”” قيبطت نلعأأ
دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ ةرأدإأ دسض ةمكÙأ مامأأ ىوكسشب مدقتيسس
لوقت ةينيسص ةكرسش اهكل“ يتلأ ،ةمدÿأ دسض اهتسسرامÃ نعطلل بمرت
.””ةيسسنرفلأ»ـل اقفو ،يموقلأ اهنمأل أديدهت لكسشت اهنإأ نطنسشأو
عقو ،⁄اعلأ ‘ Úتيداسصتقأ Úتوق Èكأأ Úب رتوتلأ دعاسصتي تقو ‘و
Ú 54يكيرمألأ لهÁ ايذيفنت اموسسرم سسطسسغأأ نم سسداسسلأ ‘ بمرت
كيت”” قيبطتل ةكلاŸأ ةينيسصلأ ””سسنأدتياب”” ةكرسش عم لماعتلأ فقول اموي
،تامولعŸأ داسصتقأ نع Úسصلأ داعبإأ ¤إأ نطنسشأو يعاسسم نمسض ،””كوت
.ءاسضقلأ مامأأ هب نعطلأ ةكرسشلأ مزتعت يذلأ موسسرŸأ وه أذهو
نوناقلأ ةدايسس سضيوقت مدع نامسض لجأأ نم”” نايب ‘ ””كوت كيت”” لاقو
‘ نعطلأ ىوسس انمامأأ رايخ ل ،ةلداع ةلماعم اننئابزو انتكرسش يقلتو
.””يئاسضقلأ ماظنلأ لÓخ نم يذيفنتلأ موسسرŸأ
،ةرأدإلأ فواfl عم ةدسشب فلتخن اننأأ نم مغرلأ ىلع”” نايبلأ عباتو
نم لدب هانهجأو امو ،ءانب لح Ëدقتل ماع وحن ذنم ةين نسسحب انيعسس
قئاق◊اب بمرت ةرأدإأ متهت ⁄ ذإأ ،ةينوناقلأ تأءأرجإÓل سصقن وه كلذ
.””ةسصاخ تاكرسش Úب تاسضوافم ‘ اهسسفن ماحقإأ تلواحو
،أدغ ماقتسس ىوعدلأ نأأ لسصفنم نايب ‘ ””سسنأدتياب”” تحسضوأأو
لك ””كوت كيت”” ىلع رسشنت يتلأ ،ةÒسصقلأ ويديفلأ عطاقم نمسضتتو
¤إأ رعسشلأ غبسص سسوردو سصقرلأ Úتور نم أءدب ةفيفÿأ عيسضأوŸأ
.ةسسايسسلأو ةيمويلأ ةاي◊أ لوح تاكنلأ
ةرم رايلم نم Ìكأأو ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةرم نويلم571 هليزنت ” دقو

بقعت Úسصلل حيتي هنأاب ””كوت كيت”” قيبطت بمرت مهتيو .⁄اعلأ لوح
مهزأزتبأ سضرغب سصاخسشأل تافلم دأدعإأو Úيلأرديفلأ ÚفظوŸأ
.تاكرسش ىلع سسسسجتلأو
نمأÓل أديدهت لكسشي هنأاب هيلإأ ةهجوŸأ تاماهتلأ أرأرم قيبطتلأ ىفنو
‘و .يسسايسس لÓغتسسأ اهنأاب بمرت تاقحÓم Úكب تفسصو امك ،يموقلأ
””كوت كيت”” قيبطت نأأ ةينيسصلأ ةكرسشلأ تنلعأأ ،عوبسسألأ أذه قباسس تقو

.يكيرمأأ مدختسسم يأأ تانايبب ةينيسصلأ ةموك◊أ اموي دوزي ⁄
Èمفون نم ثلاثلأ تاباختنأ لبق ةيكيرمألأ تأءأرجإلأ هذه يتأاتو
‘ ندياب وج هسسفانم هيلع مدقتي يذلأ بمرت موقي ذإأ ،لبقŸأ
ذختي ذإأ ،Úكبل سضهانم هنأأ رهظيل ةيوق ةلمحب ،يأأرلأ تاعÓطتسسأ
ىلع اهايإأ ايدحتم ،Úسصلأ عم ديأزتم لكسشب ايمداسصت افقوم بمرت
.ةيداسصتقلأو ةيركسسعلأو ةيراجتلأ تاهب÷أ
عورسشم سسسسؤومو ايجروج ‘ ايجولونكت ذاتسسأأ وهو رلوم نوتليم راسشأأو
يه ةوطÿأ هذه نأأ ¤إأ قباسس تقو ‘ ””تكجورب سسننرفوج تنÎنإأ””
””fiنإلأ كيكفتل ةلواÎأ عمت‹و تنŸاعلأ تامولعŸلوط ىلع ي
.””تامولعŸأ داسصتقأ نع Úسصلأ داعبإأو ،ةينيسصلأو ةيكيرمألأ طوطÿأ
دسض اهذختيسس يتلأ ،تأءأرجإلأ بمرت نÓعإأ نم Òسصق تقو دعبو
ىلع تابوقع ةدحتŸأ تايلولأ تسضرف ،رهسشلأ أذه ””كوت كيت””
ينيسصلأ ينمألأ قييسضتلأ ببسسب مل يراك „وك „وهل ةيذيفنتلأ ةسسيئرلأ
.يسضاŸأ ماعلأ ةيطأرقÁدلل ةديؤوŸأ تأرهاظتلأ دعب
،””كوت كيت”” ىلع ذأوحتسسÓل احيجرت Ìكألأ ةيكيرمألأ تاكرسشلأ نمو
””لكأروأأ”” ةكرسش نأأ مÓعإأ لئاسسو تدافأأ ذإأ ،””لكأروأأ»و ””تفوسسوركيام””
،بمÎل ةيباختنلأ ةلمحلل ÚيŸÓأ نوسسيلإأ يرل اهسسيئر عمج يتلأ
تايلولأ ‘ ””كوت كيت”” تايلمع ىلع ذأوحتسسÓل اسضرع سسردت
.أدنليزوينو ايلأÎسسأأو أدنكو ةدحتŸأ
نع يلختلل اموي09 ةلهم ””سسنأدتياب”” اسضيأأ تحنم بمرت ةرأدإأ نأأ امك
‘ نوللfi لاقو .ةدحتŸأ تايلولأ ‘ قيبطتلأ رظح لبق ””كوت كيت””

ذنم اهل جور يتلأ ،ةيكيرمألأ لثŸأ نع دعتبت تأءأرجإلأ نإأ قباسس تقو
.ةحوتفم ةيŸاع تنÎنإأ ةكبسش نأاسشب ةليوط ةÎف

إا.ق

 جاتنإ’ا سضفخب مازتل’ا رارمتسسا لظ ‘

ماعلا ةياهنب ليمÈلل ار’ود05 قوف طفنلا راعسسأا عافتراب تاعقوت

ةيلاŸا اهنيب نم ،ةيداسصتق’ا تارازولا نم ددع جمد ،فلكŸا يسسنوتلا ءارزولا سسيئر يسشيسشŸا ماسشه مزتعي
ًاقفو ،يلعكلا يلع يداسصتق’ا اهدوقي نأا عقوتŸا نم ةدحاو ةرازو ‘ ،ةلودلا كÓمأاو ةيمنتلاو رامثتسس’او
.زÎيورل

ةيلÙا ءابرهكلا تاطÙ زاغلا جاتنإا رارمتسسا حيتي ام

 نط فلأا03 ليمحتل يبيللا ةقيÈلا ءانيم لسصت ةلقان
تافثكŸا نم
،Úنثلأ سسمأأ ،ةقيÈلأ ءانيم ¤إأ تلسصو ””ايليفيسس يد ›اف”” ةلقانلأ نإأ ةيبيللأ طفنلل ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ تلاق
.ةيلÙأ ءابرهكلأ تاطÙ زاغلأ جاتنإأ رأرمتسسأ حيتي اÃ تافثكŸأ نم نط فلأأ03 ليمحتل
ينطولأ سشي÷أ) ايبيل قرسش تأوق هسضرفت رياني ذنم راسص◊ قرسشلأ ئنأوم نم هÒغو ةقيÈلأ عسضخيو
.طفنلأ تأدأريإأ عيزوت ىلع فÓخو اقاطن عسسوأأ عأرسص راطإأ ‘ اهؤوافلحو (يبيللأ
رأرمتسساب حامسسلل تاعدوتسسŸأ ‘ ةنوزıأ تافثكŸأ ريدسصتب حمسستسس اهنإأ قرسشلأ ‘ تاطلسسلأ تلاقو
ةليوط تاعاطقنأ ‘ تأدأدمإلأ سصقن ببسست نأأ دعب ،ةيلÙأ ءابرهكلأ تاطfi هجات– يذلأ زاغلأ جاتنإأ
.””زÎيور”” ـل اقفو ،يئابرهكلأ رايتلل
ةبعكم مدق نويلم061 غلبي لدعÃ زاغلأ جاتنإأ رأرمتسساب حمسستسس تافثكŸأ ةنحسش نإأ طفنلأ ةسسسسؤوم تلاقو
.ايموي
ليو“ ‘ زجعو ةيطفنلأ تآاسشنŸأ قÓغإل ةجيتن ايموي ةبعكم مدق نويلم09 ›أوحب سصقن ةمث لظيسس نكل
.ةسسسسؤوŸأ تركذ امبسسح ،دوقولأ تأدرأو

إا.ق
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 اسسنرف ‘ ةيسسايق ةليسصح

تاباسصإ’ا ف’آاو ..انوروكب تايفولا تارسشع
 ةيبرع لودب

 ..Êويهسصلا و يتارامإلا عيبطتلا تيبثتل

Ôسشوكو ةقطنŸاب ةلوج أادبي ويبموب
 ىرخأا لود مامسضناب لئافتم
لمسشت ةقطنŸأ ‘ ةلوج ويبموب كيام يكيرمألأ ةيجراÿأ ريزو أأدبي
 .لبقŸأ ةعم÷أ تأرامإلاب اهمتتخيو ،نيرحبلأو نأدوسسلأو ليئأرسسإأ

هل ةلثا‡ ةلوج نإأ يكÒمألأ سسيئرلأ راسشتسسم Ôسشوك ديراج لاقو
لود مامسضناب Óئافتم ،يليئأرسسإلأ يتأرامإلأ عيبطتلأ تيبثت ¤إأ فدهتسس
 .ىرخأأ
سسيئر عم ثحبيسس Òخألأ نإأ نطنسشأو ‘ ويبموب مسساب ثدحتم لاقو
،يداسصتقلأ لدابتلأو نأريإأ فلم وهاينتن Úماينب يليئأرسسإلأ ءأرزولأ
 .ةقطنŸأ لود ةيقبو بيبأأ لت Úب تاقÓعلأ قيمعتو
ةقلح عيسسوت هامسس ام ويبموب عم ثحبيسس هنإأ وهاينتن لاق ،هتهج نم
وذ˘ح ىر˘خأأ لود وذ– نأأ ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأأ ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ ‘ مÓ˘˘سسلأ
 .بيرقلأ لبقتسسŸأ ‘ ليئأرسسإأ عم اهقافتأ ‘ تأرامإلأ
مÓسسلأ قافتأ .ةيخيرات مايأأ ‘ نحن”” يليئأرسسإلأ ءأرزولأ سسيئر فاسضأأو
تسشهد دقل .طسسوألأ قرسشلأ ‘ مÓسسلل أديدج أرسصع حتفي تأرامإلأ عم
هيلع اسصيمق سسبلت تأرامإلأ نم ةلفط مايأأ ةدع لبق تيأأر امدنع ترثأاتو
 .تأرامإلأ ملعو ليئأرسسإأ ملع
ثحبل موطرÿأ ةينأدوسسلأ ةمسصاعلأ ¤إأ ويبموب هجوتي ،ليئأرسسإأ دعبو
مث ،نأدوسسلأو ليئأرسسإأ Úب ةقÓعلأ ¤إأ ةفاسضإأ ،””ةيلاقتنلأ ةلحرŸأ””
 .همسساب ثدحتŸأ قفو ،تأرامإلأو نيرحبلأ ¤إأ لقتني
ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع ة˘ي˘نأدو˘سسلأ ة˘مو˘ك◊أ َسسي˘ئر و˘ي˘ب˘مو˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأأ رر˘˘قŸأ ن˘˘مو

معدل ،ناهÈلأ حاتفلأ دبع ›اقتنلأ ةدايسسلأ سسل‹ سسيئرو ،كودمح
 .ةيليئأرسسإلأ ةينأدوسسلأ تاقÓعلأ قيمعت
موطرÿأ ¤إأ يكيرمأأ ةيجراخ ريزول ¤وألأ يه ةرايزلأ هذه نوكتسسو
اهرخآأ ،نيدلبلأ Úب تاقÓعلأ نسس– ىلع تأرسشؤوم طسسو ،دوقع ذنم
 .ءأرفسسلأ ىوتسسم ىلع يسسامولبدلأ ليثمتلأ لدابت ىلع Úتمسصاعلأ قافتأ
لآأ دمح نب ناملسس ينيرحبلأ دهعلأ ›و ءاقل ويبموب مزتعي ،ةمانŸأ ‘و

يرجيسس ثيح ،يبظ وبأأ ‘ هتلوج يكيرمألأ ريزولأ متتخيسسو.ةفيلخ
fiظن عم تاثداÒعم عيبطتلأ قافتأ لمسشت ديأز نب هللأ دبع يتأرامإلأ ه

 .ىرخأأ ةيميلقإأ اياسضقو ليئأرسسإأ
ىر˘خأأ لود لو˘ح ةÒث˘ك تا˘ن˘ه˘ك˘ت ير˘سست ،تأرا˘˘مإلأ ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تلأ ذ˘˘ن˘˘مو
نامع ةنطلسسو نيرحبلأ لثم ،ليئأرسسإأ عم اهتاقÓع عيبطتل ةحسشرم
 .نأدوسسلأ ىتحو
فدهتسس طسسوألأ قرسشلل ةلبقŸأ هترايز نإأ Ôسشوك لاق ،ىرخأأ ةهج نم
‘ ةدع لود نأأ افيسضم ،يليئأرسسإلأ يتأرامإلأ عيبطتلأ قافتأ تيبثت ¤إأ
ةيداسصتقلأو ةيراجتلأ سصرفلأ نم ةدافتسسلأ ¤إأ علطتت تتاب ةقطنŸأ
ةهجأوم دوه÷ امعد لثميسس قافتلأ نأأ فاسضأأو.قافتلأ اهرفوي يتلأ
 .ةقطنŸأ ‘ فرطتلأ

 رابخألا طيرسش
 ايسسورÓيب

طبارت ةيبنجأا تاوق نأاب تاءاعد’ا يفني وتانلا
 دود◊ا نم ابيرق
دود◊أ ىلع هتأوق زيهÚ Œيركسسعلأ ةداقلأ نم وكنيسشاكول سسيئرلأ بلط
سسيئر تأءاعدأ نإأ ””وتانلأ”” يسسلطألأ لامسش فلح لاق و ،أدنلوب عم
ىلع تأوق دسش– ””ةيبنجأأ ىوق”” نأاب وكنيسشاكول ردناسسكيلأأ ايسسورÓيب

 .ةحسصلأ نع ةيراع هدÓب دودح
نأأ هثيدحب ءلدإلأ Úح ايركسسع ايز يدتري ناك يذلأ سسيئرلأ فاسضأأو
 .ىوسصقلأ بهأاتلأ ةجرد ‘ تعسضو هدÓب تأوق

،كسسن˘ي˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لأ عرأو˘سش ‘ تأر˘ها˘ظŸأ ل˘سصأو˘ت˘˘ت ،ءا˘˘ن˘˘ثألأ هذ˘˘ه ‘
ل˘˘ب˘˘ق تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ
 .ةلاقتسسلاب وكنيسشاكول سسيئرلأ نوجتÙأ بلاطيو.Úعوبسسأأ
لواحي وتانلأ نأأ اماع62 ىدم ىلع دÓبلأ مكح يذلأ سسيئرلأ يعديو
وتانلأ تأوق نإأ لاقو.كسسنيم ‘ رخآأ سسيئر بيسصنتو ايسسورÓيب ميسسقت

 .دعتسست اينأوتيلو أدنلوب ‘

 غنوك غنوه

 لاقتع’ا نم هتيسشخ فسشكي غنوو اوسشوج
نع غنوك غنوه ‘ ةيطأرقوÁدلل ديؤوŸأ طسشانلأ غنوو أوسشوج برعأأ

‘ د˘يد˘ج ي˘ن˘مأأ نو˘نا˘ق سضر˘ف د˘ع˘ب لا˘ق˘ت˘علأ ن˘م ةر˘م˘ت˘˘سسŸأ ه˘˘ت˘˘ي˘˘سشخ
 .باتكلل Êاطيرب سضرعم ‘ هتكراسشم لÓخ كلذو ،ةنيدŸأ
،رطخلل هسضرعت دق ةبسسانŸأ ‘ هتكراسشم نإأ اماع32 غلابلأ باسشلأ لاقو
ىلع اهتسضبق Úسصلأ ماكحأ داقتنأ ‘ رأرمتسسلأ هيلع يلÁ هبجأو نكل
ةحول لم– ةرايسس نأأ غنوو لاقو .يتأذ مكح هبسشب عتمتت يتلأ ةريز÷أ
‘ هتكراسشم نم Úتعاسس لبق هتبقعت غنوك غنوه-Úسصلأ ‘ ليجسست
ةمق هترايز لÓخ هنأ فسشك امك .باتكلل ›ودلأ ةÈندأأ ناجرهم
””Úكبل ةديؤوم ةباسصع”” تطقتلأ ،هئاقدسصأأ عم غنوك غنوه ‘ ايروتكيف
تاكيتكتلأ يه هذه”” غنوو لاقو.ةيظفل تأءاسسأ هيلأ تهجوو هل أروسص
 .”” ءاطسشنلأ فأدهتسسل اهنومدختسسي يتلأ ةعئاسشلأ

 ايناركوأا

 لوأ’ا خوراسصلا دعب Úّيح اناك ةرئاطلا ادئاق
خوراسصب نأريإأ اهتطقسسأأ يتلأ ةينأركوألأ ةرئاطلل دوسسألأ قودنسصلأ فسشك
ةاي◊أ ديق ىلع نلأزي ل اناك هدعاسسمو اهدئاق نأأ أاطÿأ قيرط نم
 .رخآأ خوراسص هعبت يذلأو اهب لوألأ خوراسصلأ ماطترأ دعب
ةينأركوألأ ةيو÷أ طوطخلل ةعباتلأ (257 ةلحرلأ) ةرئاطلأ تمط–و
 .يفناج8 ‘ يسسيئرلأ نأرهط راطم نم اهعÓقإأ ديعب
008-737 غنيوبلأ ةرئاط تطقسسأأ اهتأوق نأاب مايأ دعب نأريأ تفÎعأو
اهباكر عيمج لتقم ¤أ ىدأأ ام ،أاطÿأ قيرط نم فييك ¤أ ةهجتŸأ
ةلاح ‘ ةينأريلأ ةيو÷أ تاعافدلأ تناكو .اسصخسش671 مهددعو
تا˘بر˘سض ى˘ل˘˘ع ةد˘˘ح˘˘تŸأ تا˘˘يلو˘˘لأ در˘˘ل ا˘˘ب˘˘سس– كأذ˘˘نآأ ىو˘˘سصق بهأا˘˘ت

‘ نيزكرمتم ÚيكÒمأأ أدونج تفدهتسسأ تاعاسس لبق ةينأريأ ةيخوراسص
 .قأرعلأ

 تلاكو/›ودلا مسسقلا

ي˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلأ ثد˘˘حأأ ق˘˘فو
زواÎ””، Œيم دلرو”” عقوم اهرسشني

32 ⁄ا˘˘ع˘˘لأ لو˘˘ح Úبا˘˘˘سصŸأ دد˘˘˘ع
61 مهنم ىفاعت ،افلأأ115و انويلم
ىطخت Úح ‘ ،افلأأ82و انويلم
 .فلآأÚ 018فوتŸأ ددع
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ‘ و
ةليلقلأ مايألأ ‘ ةلجسسŸأ دأدعألأ
7121 ا˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت تسصحأأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸأ
،ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘سصإأ

افلأأ852 ¤إأ ›امجإلأ عفري ا‡
Úح ‘ ،ا˘˘ف˘˘˘لأأ732 مه˘ن˘م ى˘فا˘ع˘ت
عومÛأ لسصيل اسصخسش91 ‘وت
 .ايفوتم1216 ¤إأ
ر˘خ˘ف ي˘كÎلأ ة˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يزو نا˘˘كو
ÚنطأوŸأ سسمأأ اعد ةجوق نيدلأ
دعب كلذو ،ةيقولأ Òبأدتب مأزتلÓل
تا˘˘˘با˘˘˘سصإلأ ‘ ةدا˘˘˘يز ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست
 .سسوÒفلاب
عفر ذنم Èكألأ يه ةليسصح ‘ و
تسصحأأ ،يسضاŸأ يام ‘ قÓغإلأ
ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإأ7984 ا˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف
تا˘عا˘سسلأ لÓ˘خ ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ب
 .ةيسضاŸأ42ـلأ
نم Òبكلأ ددعلأ أذه لباقم ‘و
فواÒ flث˘˘ي يذ˘˘لأو ،تا˘˘با˘˘˘سصإلأ

ى˘˘ل˘˘ع أدد‹ ءا˘˘بو˘˘لأ ي˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘م
دو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘غر ع˘˘˘˘˘سسأو قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن
ءأد˘˘ترأ ل˘˘ث˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘˘سضور˘˘˘فŸأ
ةا˘فو ة˘لا˘˘ح تل˘˘ج˘˘ُسس ،تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لأ
31503 ¤إأ ›امجإلأ لسصيل ةدحأو

 .ةافو ةلاح
ءأرزو ة˘˘سسي˘˘ئر ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ تد˘˘˘كأا˘˘˘ت و
وكنيسشوميت ايلوي ةقباسسلأ اينأركوأأ
ة˘لا˘˘ح ‘ ي˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب

مويلأ هنع تنلعأأ ام قفو ،ةÒطخ
‘ اهبتكŸ ة˘ي˘ف˘ح˘سصلأ ةÒتر˘ك˘سسلأ

د˘˘كأأو.كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف ع˘˘قوÃ رو˘˘˘سشن˘˘˘م
جوز نأأ د˘˘˘˘˘˘˘˘كأأ رد˘˘˘˘˘˘˘˘سصŸأ سسف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلأ ة˘˘ي˘˘نأر˘˘كوألأ ة˘˘لوؤو˘˘سسŸأ
 .سسوÒفلاب ابيسصأأ اهتنبأو
ةديدج ةباسصإأ33و ةدحأو ةافو و
سسمأأ ةليسصح يه انوروك سسوÒفب
ى˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘˘˘لأ ندرألأ ‘ لوألأ

‘ ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ رؤو˘˘˘ب سضع˘˘˘˘ب ءأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘حل
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سص◊أ با˘˘˘سست˘˘˘حا˘˘˘بو.نا˘˘˘م˘˘˘ع
‘ تا˘˘با˘˘سصإلأ ›ا˘˘م˘˘جإأ زوا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
21 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،ة˘با˘˘سصإأ0061 ندرألأ
 .ةافو
ءأرج تايفولأ ةليسصح تطخت و
تا˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لأ ‘ ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك سسوÒف
349 ءاسصحإأ دعب افلأأ081 ةدحتŸأ
42ـلأ تا˘˘عا˘˘سسلأ ‘ ةد˘˘يد˘˘ج ةا˘˘˘فو
 .ةيسضاŸأ
Ìكألأ دلبلأ أذه ‘ تلجسس امك
ةباسصإأ فلأأ14 ءابولأ نم أررسضت

ع˘˘فر˘˘ي ا‡ ،سسوÒف˘˘˘لا˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ÚيÓم5 ¤إأ Úبا˘˘سصŸأ ›ا˘˘م˘˘جإأ
ÚيÓم3 مهنم ىفاعت ،افلأأ748و
ة˘˘يلو رد˘˘˘سصت˘˘˘تو.ا˘˘˘ف˘˘˘لأأ841و
ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ تا˘يلو˘لأ ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘˘ك
اهيلت سضرŸأ يسشفت نم ةررسضتŸأ
 .سساسسكت

سسمأأ ايناطيرب تسصحأأ ،اهتهج نم
ءأر˘ج ةد˘يد˘ج تا˘ي˘˘فو6 لوألأ
 .تبسسلأ ةافو81 نم لوزن انوروك
Ìكأأ عقأوب تاباسصإلأ تعجأرت امك
ءاسصحإأ ” ثيح ،ةباسصإأ002 نم
ح˘فا˘ك˘تو ، ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإأ1401
يسشف˘ت ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل تا˘ط˘ل˘سسلأ
›ا˘˘˘م˘˘˘سشب ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ‘ سسوÒف˘˘˘لأ
 .اسصوسصخ أÎل‚إأ
انوروك ءابو يسشفت ةÒتو لأزت ل و

تلجسس ثيح ،ةعفترم قأرعلأ ‘
ةباسصإأ0033 و˘ح˘ن لوألأ سس˘˘˘˘˘مأأ

¤إأ ›امجإلأ عفري ا‡ ،ةديدج
Úح ‘ ،ةباسصإأ فلآأ402 نم Ìكأأ
 .افلأأ641 ىلع ديزي ام ىفاعت
أوبيسصأأ ن‡ اسصخسش57 ‘وت امك
تايفولأ عفتÎل سسوÒفلاب اقباسس
قأرع˘لأ رد˘سصت˘يو ،ةا˘فو8246 ¤إأ
،تايفولأ ثيح نم ةيبرعلأ لودلأ
تا˘با˘سصإلأ ثي˘ح ن˘م ا˘ي˘نا˘ث ي˘تأا˘يو
 .ةيدوعسسلأ دعب
لأزت ل أرخؤوم اهسضافخنأ مغر و
ءأر˘ج تا˘ي˘فو˘لأو تا˘با˘˘سصإلأ ةÒتو
ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأ ‘ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف
لود˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ا˘ي˘ب˘سسن ة˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
 .ىرخألأ ةيبرعلأ
03 لوألأ سسمأأ ةكلمŸأ تلجسس و

›امجإلأ عفتÒل ةديدج ةافو ةلاح
ءا˘سصحإأ ” ا˘˘م˘˘ك ،ةا˘˘فو9463 ¤إأ
زوا˘ج˘ت˘ي˘ل ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإأ9011

،فلآأÚ 703با˘˘˘˘˘سصŸأ عو˘˘˘˘˘م‹
 .افلأأ082 مهنم ىفاعت
تا˘با˘سصإلأ دد˘ع غ˘ل˘ب أد˘˘ن˘˘ك ‘و

افلأأ621 انوروك سسوÒفب ةدكؤوŸأ
لوألأ سسمأأ ى˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح065و
تانايب بسسحب ،يلÙأ تيقوتلاب

ز˘ن˘ك˘بو˘ه ز˘نو˘ج ة˘ع˘ما˘ج ا˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
 .ءابنأÓل غÒبمولب ةلاكوو
دد˘˘ع نأأ ¤إأ تا˘˘نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ ترا˘˘˘سشأأو
سسوÒفلأ ءأرج أدنك ‘ تايفولأ
126و افلأأ211 ىفاعتو7119 غلب
 .نآلأ ىتح ÚباسصŸأ نم
ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ ،اهتهج نم
ليجسست لوألأ سسمأأ ة˘˘ي˘˘ت˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘لأ
انوروك سسوÒفب Úتديدج Úتافو
تايفولأ ›امجإأ عفتÒل ،دجتسسŸأ

 .515 ¤إأ سسوÒفلأ ءأرج دÓبلأ ‘
م˘سسا˘ب ي˘م˘سسر˘˘لأ ثد˘˘ح˘˘تŸأ لا˘˘قو
ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لأ ة˘ح˘˘سصلأ ةرأزو
ةباسصإأ175 ليجسست ” هنإأ دنسسلأ

كلذب ع˘ف˘تÒل ،سسوÒف˘لا˘ب ةد˘يد˘ج
¤إأ دÓبلأ ‘ تاباسصإلأ ›امجإأ
 .ةلاح825و افلأأ08
مÓعإلأ ةلاكو تلقن ،ايسسور ‘و
سسينيد ةعانسصلأ ريزو نع ةيسسورلأ

نإأ ،لوألأ سسمأأ هلوق فوروتنام
Úب حوأÎي ام جاتنإأ عقوتت هدÓب
ايرهسش ةعرج Êويلمو نويلم5.1
سسوÒف˘ل ل˘م˘˘تÙأ ا˘˘ه˘˘حا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م
(91-د˘ي˘فو˘ك) د˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸأ ا˘˘نورو˘˘ك
ديزت نأأ ىلع ،ماعلأ ةياهن لولحب
ÚيÓم6 ¤إأ ا˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت جا˘˘ت˘˘نإلأ
 .ايرهسش

تاباسصإلا فلآاو تايفولا تارسشع تلجُسس ايبرعو ،⁄اعلا ءاحنأا فلتfl ‘ درطم لكسشب اياحسضلا دسصح انوروك ءابو لسصاوي
وكنيسشوميت ايلوي ةقباسسلا ءارزولا ةسسيئر ةباسصإا تدكأات ،ةيسسايق ةليسصح اسسنرف تدهسش Úح ‘و ، ةيدوعسسلاو قارعلاب
 .ةÒطÿاب اهتلاح تفسصوو ،ضسوÒفلاب

¤إأ اباطخ بيطلأ دمحأأ رهزألأ خيسش لسسرأأ
بلاطي ،لاعلأ دبع يلع بأونلأ سسل‹ سسيئر
ةد˘˘ق˘˘ع˘˘نŸأ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘سسل÷أ رو˘˘سضح˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ف

Ÿءاتفإلأ رأد ميظنت نوناق عورسشم ةسشقان، ‘
مغر عورسشŸأ أذه رأرقإأ ىلع رأرسصإلأ لاح
 .يروتسسد رأوع نم هب ام
عقأوم ىلع رهزأÓل يمسسرلأ باسسحلل اقفوو
ةنامألاب ءافو”” روسض◊أ بلط يتأاي ،لسصأوتلأ
سضرعلو ،رهزألأ خيسشل ¤اعت هللأ اهلوأأ يتلأ
نأاسش نم يذلأ ،عورسشŸأ كلذ ‘ رهزألأ ةيؤور
،رهزألأ تائيهل ايزأوم انايك قلخي نأأ هرأرقإأ
تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خأ سضو˘˘ق˘˘يو ه˘˘ت˘˘لا˘˘سسر ئز˘˘ت˘˘ج˘˘يو
 .””هتائيه
رهزألأ لعج روتسسدلأ نإأ رهزألأ خيسش لاقو
مو˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ‘ ي˘˘سسا˘˘سسألأ ع˘˘˘جرŸأ -هÒغ نود-
نع لوؤوسسŸأو ،ةيمÓسسإلأ نوؤوسشلأو ةينيدلأ

‘ ةيبرعلأ ةغللأو نيدلأ مولع رسشنو ةوعدلأ
نأأ هب مsلسسŸأ نمو”” افيسضم ،⁄اعلأو رسصم
ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ نوؤو˘سشلأ ن˘م ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلأ ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لأ
ةباقرل اهيف رمألأ عجري يتلأ نيدلأ مولعو
 .””هتعجأرمو فيرسشلأ رهزألأ
سسل‹ سسيئرل هباطخ ‘- بيطلأ حسضوأأو
لÓخ نم اقبسسم ةراسشإلأ ت“ هنأأ -بأونلأ
عورسشم ىلع رهزألأ ظف– ¤إأ تابتاكŸأ
سصن عم سضرا˘ع˘ت ن˘م ه˘ن˘م˘سضت ا˘م˘ي˘ف نو˘نا˘ق˘لأ
نو˘نا˘ق ع˘مو ،رو˘ت˘˘سسد˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلأ ةداŸأ
Èع ةتباثلأ هتاسصاسصتخأ عمو ،مئاقلأ رهزألأ

 .Úنسسلأ تائم
سسل‹ ق˘فأو ،ي˘سضاŸأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج91 ‘و
نوناق ليدعت ىلع -أأدبŸأ ثيح نم- بأونلأ
اهتي˘ع˘ب˘ت ى˘ل˘ع سصن˘ي اÃ ،ءا˘ت˘فإلأ رأد م˘ي˘ظ˘ن˘ت

Ûاهرابتعأو ،لدعلأ ةرأزو لدب ءأرزولأ سسل

سضع˘ب ه˘سضفر ا˘م و˘هو ،Ó˘ق˘ت˘سسم ا˘ي˘ن˘يد ا˘نا˘ي˘ك
سسÁ هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب ر˘˘˘هزألأ ل˘˘˘˘ث‡و بأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
 .رهزألأ ةيلÓقتسسأ
ماع تدمتعأ يتلأ ةقيرطلأ نوناقلأ يهنيو
،يسسرم دمfi لحأرلأ سسيئرلأ دهع ‘2102
لÓ˘خ ن˘م ي˘ت˘فŸأ با˘خ˘ت˘نا˘ب ي˘˘سضق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
ةئيه ءاسضعأأ هيف تّوسصي ،رسشابم يرسس عأÎقأ
 .رهزألأ خيسش اهسسأأÎي يتلأ ءاملعلأ رابك

ةر˘يا˘غ˘م ة˘ي˘لآأ نو˘نا˘˘ق˘˘لأ سسسسؤو˘˘ي ،ل˘˘با˘˘قŸأ ‘
3 رايتخأ دنع ءاملعلأ رابك ةئيه ةطلسس فقوت
نم وأأ ةئيهلأ لخأد نم بسصنملل Úحسشرم
سسيئرل كلت اهتاحيسشرت عفرت مث ،اهجراخ
ة˘ط˘ل˘سس نو˘نا˘ق˘لأ ه˘ح˘˘ن˘˘م يذ˘˘لأ ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ

Úح˘˘سشرŸأ Úب ن˘˘م را˘˘ي˘˘ت˘˘خلأ ‘ ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م
يتفملل ديدمتلأ ‘ ق◊أ هحنم امك ،ةثÓثلأ
 .ةينوناقلأ نسسلأ غلبي نأأ دعب

 ..رهزألا ضضوقيو روتسسدلا فلاخي

 ءاتفإ’ا راد نوناق ةسسلج روسضح بلطي بيطلا



 ت’اكو/›ودلا مسسقلا

ثدح˘تŸأ يرا˘م˘سسŸأ د˘م˘حأأ لا˘ق
هتأوق نإأ ، Îفح تأوق مسساب
ة˘لواfi يأأ ى˘ل˘˘ع در˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
ةنيدم لوح هعقأوم ىلع موجهلل
‘ ةر˘˘˘ف÷أو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘سسلأ تر˘˘˘˘سس
 .بون÷أ
ر“ؤو˘˘م ‘- يرا˘˘م˘˘سسŸأ فا˘˘˘سضأأو
تا˘عا˘م˘ت˘جأ كا˘ن˘ه نأأ -ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
،ةيبي˘ل˘لأ ة˘مو˘ك◊أ تأو˘ق ا˘ه˘تد˘ق˘ع
تر˘سس ة˘ن˘يد˘م ة˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م ترر˘˘قو
 .ةيجيتأÎسسإلأ
تأو˘˘ق م˘˘سسا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ بنŒو

ىلع قيلعتلأ هتاحيرسصت ‘ Îفح
قÈط ناŸر˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
فأر˘طألأ ع˘ي˘م˘ج ح˘˘لا˘˘سص ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ع
 .رانلأ قÓطإأ فقوب
لوأأ يرا˘م˘سسŸأ تا˘ح˘ير˘سصت د˘ع˘تو
دعب ،Îفح تأوق نم يمسسر در
مو˘˘ي را˘˘˘ن˘˘˘لأ قÓ˘˘˘طإأ ف˘˘˘قو نÓ˘˘˘عإأ
جاتنإأ فانئتسسل ةوعدلأو ةعم÷أ
لا˘˘ق ،ل˘˘˘با˘˘˘قŸأ ‘ .ط˘ف˘ن˘˘لأ
ة˘ي˘جراÿأ ةرأزو م˘سسا˘ب ثد˘ح˘تŸأ
Îفح نإأ يوÓبقلأ دمfi ةيبيللأ
،بر◊أ ع˘˘بر˘˘م ¤إأ ةدو˘˘ع˘˘لأ د˘˘ير˘˘˘ي
نأأ -ةريز÷أ عم ءاقل ‘- بلاطو
هتايلوؤوسسم حلا˘سص ة˘ل˘ي˘ق˘ع ل˘م˘ح˘ت˘ي

هرابتعابو هنلعأأ يذلأ نايبلل اقبط
 .تأÒخسصلأ قافتأ ‘ افرط
جأر˘˘سسلأ ز˘˘يا˘˘ف ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح تنا˘˘˘ك و
تق˘˘ف˘˘تأ ، -ا˘˘ي˘˘لود ا˘˘ه˘˘ب فÎعŸأ-
بأون سسل‹ عم ةيسضاŸأ ةعم÷أ

ى˘ل˘ع ،Úن˘مأز˘ت˘م Úنا˘ي˘˘ب ‘ قÈط

.را˘˘ن˘˘لأ قÓ˘˘طإل يرو˘˘ف˘˘لأ ف˘˘قو˘˘˘لأ
،ةكÎسشم طاقن ‘ نانايبلأ ىقتلأو
ءأرجإأو ،رانلأ قÓطإأ فقو اهزربأأ
اعدو ،ةيناŸربو ةيسسائر تاباختنأ
ل˘ع˘ج ¤إأ قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح نا˘˘ي˘˘ب
Úتقطنم ةرف÷أو ترسس يتنيدم
 .حÓسسلأ يتعوزنم
ةنيدم نم ةيلfi رداسصم تناكو
نأأ ةريز˘ج˘ل˘ل تد˘كأأ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ تر˘سس
ة˘ي˘لأو˘م ة˘ن˘يدŸأ ‘ ة˘ي˘ن˘مأأ ةز˘ه˘جأأ

تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصتلأ تع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق Îف◊
ةنيدŸأ لخأد تنÎنإلأ تامدخو
ةموكح تبلاط نأأ دعب ،اهتلزعو
 .حÓسسلأ ةعوزنم اهلعجب قافولأ
لز˘˘˘˘˘˘˘ع ¤إأ ردا˘˘˘˘˘˘˘سصŸأ ترا˘˘˘˘˘˘˘سشأأو
ر˘˘˘سشنو ا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘يfi ن˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘يدŸأ
سضع˘˘˘˘˘ب ‘ ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سسم تا˘˘˘˘˘˘يرود
تلاق Úح ‘ ،ةيسسيئرلأ اهعرأوسش
ي˘˘˘˘هو- د˘˘˘˘يد÷أ رأدŸأ ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سش
نإأ -ةيبيل ةيموكح تلاسصتأ ةكرسش
‘و ة˘˘ن˘˘يدŸأ ل˘˘˘خأد ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ
فا˘ق˘يإأ بب˘سسب تف˘قو˘ت ا˘ه˘ي˘حأو˘سض
-ة˘˘لو˘˘هÛا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصو- ة˘˘˘ه˘˘˘ج
مسسقم ‘ يكبسشلأ طبرلأ تأدعم
 .ترسس ةنيدم
تر˘˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ ن˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘تو
-يبيللأ ل˘حا˘سسلأ ط˘سسو ة˘ع˘قأو˘لأ-

هاŒا˘ب ق˘ير˘ط˘لأ ح˘ت˘ف˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك ‘
ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لأ لÓ˘˘˘ه˘˘˘لأ ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
،دÓ˘ب˘˘لأ قر˘˘سش ‘ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسإلأ
تأو˘ق ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘سسŸأ

 .Îفح
‘ نويبيل رهاظت ،رخآأ قايسس ‘
ة˘˘˘تأر˘˘˘سصم ة˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو سسل˘˘˘˘بأر˘˘˘˘ط

عا˘˘سضوألأ ءو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حأ
ةماعلأ تامدÿأ يدرتو ةيسشيعŸأ
 .هايŸأو ءابرهكلاك
تأرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش نور˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘تŸأ ددرو
قا˘فو˘لأ ة˘مو˘ك˘ح ءأدأأ ن˘م ة˘ب˘سضا˘˘غ
،ا˘ه˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه÷أو ي˘ن˘طو˘لأ
Òفو˘ت ‘ Òسصق˘ت˘لا˘ب ا˘م˘هو˘م˘˘ه˘˘تأو
 .تامدÿأو ةيدقنلأ ةلويسسلأ
ة˘˘لود˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عألأ سسلÛأ ا˘˘˘عدو
- لوألأ سسمأأ هل نايب ‘- ةيبيللأ
ز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت ¤إأ ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لأ سسلÛأ

ل˘˘˘كا˘˘˘˘سشŸأ ل˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع هدو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
فلم ةسصاخ ،Úنطأوملل ةيسشيعŸأ
Òفوتو ندŸأ فيظ˘ن˘تو ءا˘بر˘ه˘ك˘لأ
 .ايبيل قطانم لكل دوقولأ

رداسصم تدافأأ ،رخأ ديعسص ىلع
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ُي د˘˘ق ه˘˘نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘عأ
ى˘ل˘ع فأر˘سشإلأ ة˘ي˘ناŸألأ تأو˘ق˘˘لأ
،ايبيل ‘ ديد÷أ رانلأ قÓطإأ فقو
تا˘˘سسسسؤوŸأ ه˘˘ت˘˘ن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘م بسسح˘˘ب
لهت˘سسأ أذ˘ك˘ه ..ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘ي˘ندŸأ
„وتياسست سسيجات ةفيحسص ريرقت
 .ةيناŸألأ
‘ نو˘˘ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح نو˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم لا˘˘˘قو

سسي˘˘جا˘˘˘ت ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل سسل˘˘˘بأر˘˘˘ط
ر˘˘˘يزو نإأ :ة˘˘˘ي˘˘˘ناŸألأ „و˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘˘سست
سسا˘م و˘ك˘يا˘˘ه ÊاŸألأ ة˘˘ي˘˘جراÿأ
،أز˘˘كوأأ ر˘˘ف˘˘ي˘˘لوأأ ÊاŸألأ Òف˘˘سسلأو
لÓ˘خ جأر˘سسلأ ا˘ع˘ن˘قأأ نأذ˘ل˘لأ ا˘م˘ه
عوبسسألأ ةيبيللأ ةمسصاعلأ امهترايز
 .ترسس ةمجاهم مدعب يسضاŸأ
+5”” تاثداfi رودت ،فينج ‘و
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م سشي÷أ تأدا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ق Úب ””5
ةياعر ت– ÚعزانتŸأ Úفرطلأ

ةقطنم ءاسشنإأ لوح ةدحتŸأ ·ألأ
 .ترسس قرسش حÓسسلأ ةعوزنم
ر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘لوأأ ÊاŸألأ Òف˘˘˘سسلأ در˘˘˘˘غو
ر˘˘يزو”” :ا˘˘ًل˘˘ئا˘˘ق Îيو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع أز˘˘كوأأ
نÓعإلاب ديسشي ÊاŸألأ ةيجراÿأ
قافولأ ةموكح سسيئرل كÎسشŸأ
بأو˘˘˘ن˘˘˘لأ سسل‹ سسي˘˘˘ئرو جأر˘˘˘سسلأ

رانلأ قÓطإأ فقو نع حلاسص ةليقع
و˘عد˘يو ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ را˘˘سص◊أ ع˘˘فرو

ءانب لكسشب لمعلل فأرطألأ عيمج
 .””اهذيفنت لجأأ نم
ن˘م أًر˘ه˘˘سش61 ن˘˘˘˘م Ìكأأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
فأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘طألأ تن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عأأ ،بر◊أ
قÓطإأ فقو ايبيل ‘ ةعراسصتŸأ
سسيئر ،جأرسسلأ زياف حÎقأو ،رانلأ
ةمسصاعلأ ‘ قافولأ ةموكح ءأرزو

،ة˘ع˘م÷أ ،دÓ˘ب˘لأ ي˘بر˘غ سسل˘بأر˘ط
سسرام ‘ ةديدج تاباختنأ ءأرجإأ
لا˘ت˘ق˘˘لأ ءا˘˘ه˘˘نإأ ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،1202
Îفح ةفيلخ هسسفانم تأوق دسض
 .قرسشلأ ‘
قرسش تأوق هجأوت ،نيرهسش ذنمو
سضع˘˘ب˘˘لأ ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل بر˘˘˘غو
طقسسم ،ترسس ةنيدم نم برقلاب
يدؤو˘ت˘˘سسو ،‘أذ˘˘ق˘˘لأ ر˘˘م˘˘ع˘˘م سسأأر
رأر˘˘سضأأ قا◊إأ ¤إأ تر˘˘سس ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
د˘ي˘حو˘لأ ل˘خد˘لأ رد˘سصÃ ة˘م˘ي˘سسج
،زاغلأو طفنلأ ةعانسص وهو ،ايبيلل
ءافل◊أ ةحلسصم ‘ كلذ نوكي نلو
،ةيحان نم ايكرتو رطق بناجألأ
اسسنرفو رسصمو تأرامإلأو ايسسورو
‘ نولمأاي نيذلأ ،ىرخأأ ةيحان نم
‘ ة˘ح˘بر˘م دو˘ق˘ع ى˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊أ
 .بر◊أ دعب ام ايبيل

9يبراغم
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 ايبيل ‘ رانلا قÓطإا فقو ىلع فرسشت دق -ةيناŸأا تاوق-

قافولا ةموكحو ..رانلا قÓطإا فقو سضفري Îفح
 بر◊ا عبرم ¤إا ةدوعلاب همهتت

ةيبيللا ةموكحلل يسسائرلا سسلÛا هنلعأا يذلا رانلا قÓطإا فقو قافتا سضفر Îفح ةفيلخ دعاقتŸا يبيللا ءاوللا تاوق تنلعأا
Îفح نأا قافولا ةموكح تÈتعا امنيب ،يمÓعإ’ا قيوسستلل ةلواfi هنأاب هتفسصوو ، قÈط باون سسل‹و ايلود اهب فÎعŸا
 .بر◊ا عبرم ¤إا ةدوعلا ديري

 ةلاح فلا818.2 ¤ا ت’ا◊ا عافترا

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصا08
 سسنوتب
””انوروك”” سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإأ ةلاح08 سسنوت تلجسس
 .ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تركذ ام بسسحب.””91 -ديفوك”” دجتسسŸأ
ددع نأأ ،كوبسسيف ىلع يمسسرلأ اهباسسح Èع نايب ‘ ةرأزولأ تحسضوأأو
””91 -ديفوك”” دجتسسŸأ ””انوروك”” سسوÒفب ةباسصإلأ ةدكؤوم تلا◊أ
.ةلاح فلأأ818.2 ¤إأ كلذب عفترأ
جئاتن لÓخ نم اهتباسصإأ تدكأات ةديد÷أ تلا◊أ نأأ ةرأزولأ تفاسضأأو
نآلأ ىتح ةيıÈأ ليلاحتلأ ددع ›امجإأ غلبو ،يıÈأ ليلحتلأ
 .سصخسش فلأأ531.521
3 ليجسستب ،ةلاح17 ¤إأ سسوÒفلأ ببسسب ةافولأ تلاح ددع عفترأو

344.1 ءافسشلل ةلثامتŸأ تلا◊أ ددع غلب اميف ،ةديدج ةافو تلÓح
 .ةلاح فلأأ
سسنوت ىف روتسساب دهعŸ ماعلأ ريدŸأ ،ريزول ماسشه نلعأأ هتهج نمو
(TPI) أ نم هنإأŸف حاقل نوكي نأأ عقوتÒلماكلاب أًزهاج انوروك سسو
 .زÁات وين ةفيحسصل ريرقتل اقفو ،1202 ماع لئأوأأ سسنوت ىف
ىلع مئاقلأ حاقللأ أذه”” ،ةيفحسص تاحيرسصت ىف ،ريزولأ فاسضأأو
حاقللأ ةيلاعف نأأ ¤إأ أÒسشم ،””ةعانŸأ زاهج ززعيسس ىوونلأ سضم◊أ
 .سسوÒفلأ دسض ةيئاقولأ تأءأرجإÓل لاثتملأ ىلع اًسضيأأ دمتعتسس
رسشن متيسس ،حاقللأ ةيلاعف تابثإأ درجÃ هنأأ ىحسصلأ لوئسسŸأ حسضوأأو
 .Èمسسيدو Èمفون ىرهسش لÓخ ةيملعلأ تÛÓأ ىف تلاقم
ةماعلأ ةحسصلل زكرم””TPI نم اًقيرف نأأ لبق نم نلعأأ دق ريزول ناكو
دمتعي91 -ديفوك دسض حاقل ىلع لمعلأ أأدب ””سسنوت ‘ يملعلأ ثحبلأو
 .ىوونلأ سضم◊أ ةينقت ىلع
ةديدج ةباسصإأ ةلاح08 ليجسست نع ،ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأو
ذنمو هنأاب تدافأأو ،ةدفأو تلاح9و ةيلfi ةلاح17 ،انوروك سسوÒفب
ةلماح ةدكؤوم ةلاح5161 ليجسست ” ،0202 نأوج72 ىف دود◊أ حتف
ةلاح12و ةيلfi ةلاح1311و ةدفأو ةلاح484 اهنم انوروك سسوÒفل
 .ةافو
ىف اباسصم83 دوجو ¤إأ تراسشأأ ،ةيسسور ةيمÓعأ رداسصŸ اقفوو
 .ةزكرŸأ ةيانعلأ ماسسقأاب9 مهنيب نم تايفسشتسسŸأ
ىسضرŸأ ددع غلب اميف ،8821 غلب ةطسشنلأ تلا◊أ ددع نأأ تحسضوأأو
ىف تنلعأأ دق ةيسسنوتلأ تاطلسسلأ تناكو ،ةلاح061 سضأرعأÓل Úلما◊أ
ءاسسم ةسسماÿأ ةعاسسلأ نم لوجتلل أرظح سضرفتسس اهنأأ ،ىسضام تقو
ىف ةيسضاŸأ ةعم÷أ موي نم أًرابتعأ احابسص ةسسماÿأ ةعاسسلأ ¤أ

 .انوروك سسوÒف ىسشفت ءأوتحأ ىف ةدعاسسملل دÓبلأ ىبونج يتقطنم

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا ةلاح فلأا

متكتلاب ةموك◊ا نومهتيبرغŸا وسضر‡
 انوروكب تاباسصإÓل يقيق◊ا ددعلا نع
سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ ةلاح فلأ735.1 ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تلجسس
يينقتو ÚسضرمŸأ ةكرح تمهتأ امك ،(91 -ديفوك ) دجتسسŸأ انوروك
تاباسصإÓل ةيقيق◊أ ماقرألأ نع متكتلاب ةحسصلأ ةرأزو ،برغŸاب ةحسصلأ
 ÚسضرمŸأو ةحسصلأ يينقت طسسو انوروك سسوÒفب
سسمأأ،ةيمسسرلأ اهتبأوب ىلع ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تأءاسصحإأ تءاجو
ددعلأ عفتÒل ،ةعاسس42 لÓخ انوروك سسوÒف يباسصم لوحÚنثلأ
فلأأ943.25 ¤إأ ةكلمŸاب سسوÒفلاب ةدكؤوŸأ ةباسصإلأ تلا◊ ›امجإلأ

 .ةلاح
غلب سضرŸأ نم ءافسشلل ةلثامتŸأ تلا◊أ ددع نأأ ،ةرأزولأ تفاسضأأو
ددع عفترأو.ءافسشلل ةديدج ةلاح فلأأ303.1 لثامتب ،ةلاح فلأأ343.63
 .ةديدج ةافو ةلاح03 ليجسستب ،ةلاح888 ¤إأ ةافولأ تلاح
ةمÓسسلأو ةفاظنلأ دعأوقب مأزتللأ ىلع ديدسشتلأ ةرأزولأ لسصأوتو
تاطلسسلأ اهتذختأ يتلأ ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ ‘ طأرخنلأو ،ةيحسصلأ
 ةيلوؤوسسمو ةينطو لكب ةيبرغŸأ
ةماعلأ ةحسصلأ ئرأوط تايلمعل ينطولأ زكرŸأ قسسنم حسضوأأ هتهج نمو
ةليسص◊أ نأأ ،يفحسص حيرسصت ‘ ،طبأرŸأ ذاعم ،ةحسصلأ ةرأزوب
¤إأ ةكلمŸاب ةدكؤوŸأ ةباسصإلأ تلا◊ ›امجإلأ ددعلأ تعفر ةديد÷أ
عوم‹و ،يسضاŸأ سسرام2 ‘ ةلاح لوأأ نع نÓعإلأ ذنم ةباسصإأ94325
اميف ،%4,96 غلبي فاعت لدعÃ يأأ ،34363 ¤إأ ماتلأ ءافسشلأ تلاح
 .%7,1 غلبي كتف لدعÃ ،ةلاح888 ¤إأ تايفولأ ددع عفترأ
ةدوجوŸأ ةجر◊أو ةبعسصلأ تلا◊أ عوم‹ نإأ Óئاق طبأرŸأ متخو

اهنم13 ،ةلاح661 ¤إأ لسصي ةزكرŸأ ةيانعلأو سشاعنإلأ ماسسقأاب ايلاح
 .يقأÎخلأ يعانطسصلأ سسفنتلأ ت–

انوروك سسوÒفب تاباسصإلأ ددع نأأ ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ و
 .ةيمÓعأ رداسصŸ اقفو.افلأأ05 زواŒ ةكلمŸأ ‘ دجتسسŸأ
،لبقŸأ Èمتبسس01 ىتح ةيبرغŸأ ةموك◊أ تددم ، يرا÷أ توأأ6 ‘و
ةحفاكŸ سسرام02 ‘ اهسضرف ” يتلأ ،ةيحسصلأ ئرأوطلأ ةلاح نايرسس
 .تأرم عبرأأ تددمو ،انوروك سسوÒف راسشتنأ
ةرأزو ،برغŸاب ةحسصلأ يينقتو ÚسضرمŸأ ةكرح تمهتأ هتهج نمو
طسسو انوروك سسوÒفب تاباسصإÓل ةيقيق◊أ ماقرألأ نع متكتلاب ةحسصلأ
511 دحأو عوبسسأأ ‘و تلجسس اهنأأ ةلئاق ،ÚسضرمŸأو ةحسصلأ يينقت
 . سسوÒفلاب ةباسصإأ
ةلاح053 كانه نأأ ديفت تامولعŸأ نأأ ،اهل غÓب ‘ ةكر◊أ تفسشكو
ةحسصلأ يينقتو ÚسضرمŸأ فوفسص ‘91 ديفوكل ةدكؤوم
لزعلأ ‘ ةحسصلأ يينقتو ÚسضرمŸأ نم تأرسشعلأ نأأ تدكأأو.برغŸاب
 .ةيıÈأ ليلاحتلأ جئاتن نورظتني يحسصلأ

 ””داسسف تاهبسش”” لوح قيقحتلا ةمذ ىلع هفيقوت نم عوبسسأا دعب

 زيزعلا دبع دلو قباسسلا ايناتيروم سسيئر نع طورسشم جارفإا
،ة˘ي˘نا˘ت˘يروŸأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تجر˘فأأ
سسي˘ئر˘˘لأ ن˘˘ع ،Úن˘˘ثلأسسمأأ
،زيزعلأ دبع دلو دمfi ،قباسسلأ

كلذو ،ةبقأرŸأ ت– هعسضو عم
ةمذ ىلع هفيقوت نم عوبسسأأ دعب
 .””داسسف تاهبسش”” لوح قيقحتلأ
نع ،ةيلfi مÓعإأ لئاسسو تلقنو
ق˘˘با˘˘سسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ي˘˘ماfi د˘˘˘حأأ
حأر˘سس قÓ˘طإأ م˘ك˘ل د˘˘كؤوأأ”” :ه˘˘لو˘˘ق
 .””هلزنم ‘ نآلأ وهو ،يلكوم
36) قباسسلأ سسيئرلأ”” : تفاسضأ و

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘حأر˘سس ق˘ل˘طأأ (ا˘ما˘˘ع
ت– هعسضو عم ،راسضحإأ نماسض
ة˘˘˘طر˘˘˘سشل ةر˘˘˘سشا˘˘˘بŸأ ة˘˘˘ب˘˘˘˘قأرŸأ
بح˘˘سسو ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلأ م˘˘˘ئأر÷أ

ةرداغم نم هعنمو ،هرفسس زأوج
 .””طوسشكأون ةمسصاعلأ
تف˘˘˘˘˘˘˘˘قوأأ ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘سضاŸأ Úن˘˘˘˘˘˘˘˘ثلأو
ءا˘ن˘ب ،ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع د˘لو ة˘طر˘˘سشلأ

ة˘˘ن÷ ن˘˘ع رد˘˘سص ر˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاماهتأ نمسضت ةيناŸرب قيق–

تاهبسش دو˘جو˘ب ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘ل˘ل

 .داسسف
ن˘˘˘˘مألأ بو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ نأأ ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو
ÚلوؤوسسŸأ نم ديدعلأ ÊاتيروŸأ
سسي˘˘ئر˘˘لأ ن˘˘˘م Úبر˘˘˘قŸأ سضع˘˘˘بو
دوقع قثوم مهنمسض نم ،قباسسلأ
ي˘ت˘لأ ة˘م˘حر˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل بسساfiو
 .قباسسلأ سسيئرلأ ل‚ اهسسسسأأ
،قباسسلأ ÊاتيروŸأ سسيئرلأ ناكو

fiدق،ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع د˘لو د˘م
هت˘ه˘جو ءا˘عد˘ت˘سسأ مÓ˘ت˘سسأ سضفر
‘ ة˘ي˘ناŸر˘ب ق˘ي˘ق– ة˘ن÷ ،ه˘˘ي˘˘لإأ

،ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ئر لÓ˘˘خ دا˘˘سسف تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
 .ةيلfi مÓعإأ لئاسسو بسسحب
ىلع ،ÊاتيروŸأ ناÈŸلأ قداسصو
‘ قيقحتلل ةنجللأ هذه ليكسشت
د˘لو”” م˘ك˘ح لÓ˘خ دا˘سسف تا˘ف˘˘ل˘˘م
،(9102 :9002) ””ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع
Èع ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ ¤إأ ل˘˘˘سصو يذ˘˘˘˘لأ
دعبو ،8002 ‘ يركسسع بÓقنأ

زاف ةيسسائر تاباختنأ ىرجأأ ماع
 .اهيف
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دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ نأأ ودبي
‘ ًابعسص ًافقوم هجأوي يذلأ ،بمأرت
د˘جو د˘ق ة˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

قر˘˘سشلأ ‘ ه˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ح ‘ ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘سض
‘ ًأزا‚إأ ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘˘ك ،ط˘˘˘˘سسوألأ
هنÓعإأ د˘ع˘ب˘ف ،ة˘ي˘جراÿأ ة˘سسا˘ي˘سسلأ

ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ قا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘تأ ن˘˘˘˘˘˘˘ع
ريزو وه اه ،يليئأرسسإلأ-يتأرامإلأ

هرهسصو زربألأ هراسشتسسمو هتيجراخ
امف ،ةقط˘ن˘م˘ل˘ل ةرر˘ك˘ت˘م تأرا˘يز ‘
تاباختنلاب هتقÓعو عيبطتلأ ةسصق
؟ةيكيرمألأ

نلعم فدهلاو ةرركتم تارايز
ن˘ع نÓ˘عإلأ ن˘م ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأأ د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ-ي˘˘تأرا˘˘مإلأ قا˘˘ف˘˘تلأ
نÓ˘عإلأ و˘هو ،تا˘قÓ˘ع˘لأ ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل
Èع ًلوأأ بمأر˘˘˘ت ن˘˘˘ع رد˘˘˘سص يذ˘˘˘لأ

لا˘ق ،Îيو˘ت ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لأ ه˘با˘˘سسح
ريزو نإأ ،زÎيورل ناعلطم نأردسصم
ويبمو˘ب كيا˘م ي˘ك˘ير˘مألأ ة˘ي˘جراÿأ
Ú 42ن˘˘˘˘ثإلأ ،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإأ روز˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
¤إأ ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ث ،بآأ/سسط˘˘˘˘سسغأأ
ءاثÓثلأ ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإلأ
.نيدلبلأ Úب عيبطتلأ قافتأ ثحبل
ةرأدإلأ ‘ لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم لا˘˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
روزي نأأ عقوتŸأ نم هنإأ ةيكيرمألأ

يرا˘˘سشت˘˘سسم Òب˘˘ك ،Ôسشو˘˘ك د˘˘˘يرا˘˘˘ج
،بمأر˘˘˘ت ر˘˘˘ه˘˘˘سصو سضي˘˘˘بألأ تي˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
ل˘˘˘˘ئأوأأ ‘ تأرا˘˘˘˘مإلأو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘˘سسإأ
لود ‘ فقوتي دقو ،لوليأأ/Èمتبسس
نأأ لوؤوسسŸأ نأأ ًافيسضم ،ًاسضيأأ ىرخأأ
بمأر˘ت ثو˘ع˘˘ب˘˘م ،سشت˘˘ي˘˘فو˘˘كÒب ‘آأ
Ôسشو˘ك ق˘˘فأÒسس ،ط˘˘سسوألأ قر˘˘سشل˘˘ل

.ةرايزلأ لÓخ
،بآأ/سسطسسغأأ32 د˘˘حألأ مو˘˘ي˘˘˘لأو
ةعلط˘م ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد ردا˘سصم تدا˘فأأ

Ÿةرايز نأأ ،يكيرمألأ سسويسسكأأ عقو
لود ن˘˘م ًأدد˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘سشت˘˘˘سس Ôسشو˘˘˘ك
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘˘ج˘˘سشت فد˘˘ه˘˘ب ،ج˘˘ي˘˘لÿأ
،تأرامإلأ ىطخ ىلع ًامدق يسضŸأ
،بيبأأ لت عم عيبطت تايقافتأ عيقوتو
ريرقت ‘ هرداسصم نع عقوŸأ لقنو

ىو˘ت˘سسŸأ ع˘˘ي˘˘فر ًأد˘˘فو نأأ ،ير˘˘سصح
،ةعّسسوŸأ هترايز ‘ Ôسشوك قفأÒسس
اهتاطfi ¤وأأ بيبأأ لت نوكتسس يتلأ

لوليأأ/Èمتبسس نم ¤وألأ مايألأ ‘
بنا˘˘˘˘ج ¤إأ م˘˘˘˘سضي د˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لأو ،0202
يموقلأ نمألأ راسشتسسم سشتيفوكÒب
سصاÿأ ثوعبŸأو ،نيأربوأأ تربور
قباسسلأ نأريإأ ¤إأ ةيجراÿأ ةرأزول
.كوه نيأرب
يرابخإلأ عقوملل يرسص◊أ ريرقتلأ
لÓ˘˘خ ى˘˘ع˘˘سسي Ôسشو˘˘ك نأأ ¤إأ را˘˘سشأأ

fiأ ‘ ةداقلأ عم هتاثداŸإأ ةقطن¤
ىلع ةيبرعلأ لودلأ نم ديزم عيجسشت
،تأرا˘˘˘˘مإلأ ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع Òسسلأ
لماكلأ عيبطتلأ ‘ ًامدق يسضŸأو
نأأ ًأدكؤو˘م ،ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ع˘م تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل
مزتعي هقفأÒسس يذلأ دفولأو Ôسشوك
ةنطلسسو نيرحبلأو ةيدوعسسلأ ةرايز
⁄ اميف ،تأرامإلأ بناج ¤إأ ،نامع
رطق يتلود ةرايز ‘ هتبغر ¤إأ رسشُي
 .تيوكلأ وأأ
بغري بمأرت نأأ ¤إأ عقوŸأ راسشأأو

ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ ¤إأ ىر˘˘خأأ لود ع˘˘˘فد ‘
‘ ةكراسشŸأو ،ليئأرسسإأ عم ًاعيرسس
Úب ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ قا˘ف˘تأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘ف˘˘ح
‘ ،نطن˘سشأو˘ب ل˘ي˘ئأر˘سسإأو تأرا˘مإلأ
عطتسسي ⁄ نإأ نكلو ،لوليأأ/Èمتبسس
كرا˘سشت نأأ ل˘قألأ ى˘ل˘ع د˘ير˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف
أذه ‘ اهيبودنÃ لودلأ هذه سضعب
م˘ه˘˘م˘˘عد را˘˘ه˘˘ظإأ با˘˘ب ن˘˘م ،ل˘˘ف◊أ
.Óًبقتسسم عيبطتللو قافتÓل

ويبموبل ةطfi ًاسضيأا نادوسسلا
رسصتقت نل ةقط˘ن˘م˘ل˘ل و˘ي˘ب˘مو˘ب ةرا˘يز
لاق ثيح ،تأرامإلأو ليئأرسسإأ ىلع
مويلأ ،ةينأدوسسلأ ةموك◊اب لوؤوسسم
لÓخ موطرÿأ روزيسس هنإأ ،دحألأ
لوؤوسسŸأ نأأ مغرو ،ةلبقŸأ مايألأ
زÎيور ىلع طÎسشأ يذلأ ،Êأدوسسلأ

نع مجحأأ ،هتيوه نع فسشكلأ مدع
،ويبموب ةرايز نع ليسصافت Ëدقت
تسسيل Êأدوسسلأ عيبطتلأ ةلأاسسم نإاف
Úب لعفلاب ءاقل ” ثيح ،ةديدج
سسي˘˘ئرو و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ءأرزو˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر

ناهÈلأ حاتفلأدبع ةدايسسلأ سسل‹
ءأو˘جألأ ح˘ت˘ف ” ا˘م˘˘ك ،ر˘˘ه˘˘سشأأ ل˘˘ب˘˘ق
تأر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘مأأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نأدو˘˘˘˘˘سسلأ
.لعفلاب ةيليئأرسسإلأ
نأدو˘˘˘سسلأ ى˘˘˘ف˘˘˘عأأ عو˘˘˘ب˘˘˘سسألأ أذ˘˘˘˘هو

نم ةيجراÿأ ةرأزو مسساب قطانلأ
رأر˘˘˘ق ف˘˘˘سصو ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘ب˘˘˘سصن˘˘˘˘م
يبرع دلب ثلاث حبسصت نأأ تأرامإلأ
هنأاب ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لأ ع˘ب˘ط˘ي
ام وهو ،””ةئيرجو ةعاجسش ةوطخ””
عيبطت نع ًاينأدوسس ًانÓعإأ نأأ ينعي
ل˘˘˘ب˘˘˘ق بي˘˘˘بأأ ل˘˘˘ت ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
‘ ةررقŸأ ةيك˘ير˘مألأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
اÃر لبقŸأ Êاثلأ نيرسشت/Èمفون

.Úبقأرم بسسحب ،ًاحجرم نوكي ل
ع˘ي˘ب˘ط˘ت ¤إأ ي˘عا˘سسلأ نأدو˘سسلأ ن˘ك˘˘ل

ذ˘ن˘م ةد˘ح˘تŸأ تا˘يلو˘لا˘ب ه˘تا˘قÓ˘ع
ر˘م˘ع ق˘با˘سسلأ سسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلأ
ام ،9102 ناسسين/ليربأأ ‘ ،Òسشبلأ
لودلأ ةمئاق نم هفذ◊ ىعسسي لأز
ة˘˘ي˘˘عأر ن˘˘ط˘˘ن˘˘سشأو ا˘˘هÈت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
تا˘يو˘لوأأ م˘˘هأأ ن˘˘م و˘˘هو ،با˘˘هرإÓ˘˘ل
يذ˘لأ ،م˘كا◊أ ›ا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ سسلÛأ
ةموك˘حو Úي˘ند˘مو Úير˘ك˘سسع م˘سضي
ت– ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ طأر˘˘قو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘˘لأ
نطنسشأو نأأ حسضأولأ نمو ،هتطلسس
،ليئأرسسإأ عم عيبطتلاب كلذ طبرت
‘ درأو ءيسش لك نأأ ينعي ام وهو
.ةلحرŸأ هذه

؟ةيكيرمأ’ا ةلجعلا رسس ام
حر˘ط˘ت ة˘عرا˘سستŸأ تأو˘˘طÿأ هذ˘˘ه
ة˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘سس نأا˘˘˘˘سشب تلؤوا˘˘˘˘سست
لودلأ نم ديزم نÓعإل ةيكيرمألأ
،ليئأرسسإأ عم ًايمسسر ًاعيبطت ةيبرعلأ

،ي˘˘تأرا˘˘مإلأ قا˘˘ف˘˘تلأ نأأ ًا˘˘سصو˘˘˘سصخ
ةيسضق مدخي ل ،ÚبقأرŸأ عامجإاب
ثيح ،طسسوألأ قرسشلأ ‘ مÓسسلأ
Óً˘˘ك˘˘سش نو˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لأ ه˘˘˘سضفر
نكل ،””ةنايÿاب”” هوفسصوو ًانومسضمو
Ìكأأ ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م ر˘˘˘مألأ نأأ ح˘˘˘سضأو˘˘˘لأ
بمأÎل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسŸا˘˘˘ب
عأر˘سصلأ ل˘ح˘ب سسي˘˘لو ،و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن˘˘لو
رأرقإأ وأأ ،ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإلأ
.طسسوألأ قرسشلأ ‘ مÓسسلأ
زÁات لاسشننياف ةفيحسص ترسشن دقو
ن˘م ما˘يأأ د˘ع˘ب ًأر˘ير˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘يÈلأ
قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تلأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإلأ
نأو˘ن˘ع˘ب ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ-ي˘˘تأرا˘˘مإلأ
دعاسسي ليئأرسسإأو تأرامإلأ قافتأ””
د˘عا˘سسي ل ه˘ن˘ك˘ل ،بمأر˘تو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن

بابسسألأ ىلع ءوسضلأ ىقلأأ ،””مÓسسلأ
تل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘سصاÿأ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
ةلبنقلأ كلتب يقلي يكيرمألأ سسيئرلأ

.تيقوتلأ أذه ‘ ةعقوتŸأ Òغ
نكÁ فيك نع ةفيحسصلأ تثد–و
مخسض Òثأات قافتلأ كلذل نوكي نأأ

تا˘با˘خ˘ت˘نأ ‘ بمأر˘ت سصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
،ة˘ل˘ب˘قŸأ Êا˘˘ث˘˘لأ ن˘˘ير˘˘سشت/Èم˘˘فو˘˘ن
،وهاينتن ىلع قبطني هسسفن رمألأو
‘ ةماع تاباختنأ هجأوي دق يذلأ
فلاحتلأ ةسشاسشه لظ ‘ ،تقو يأأ
بزح Úبو هنيب ›ا◊أ يموك◊أ
.سستناغ ينيب ةماعزب سضيبأأ قرزأأ
نأأ ‘ لمأاي بمأرت نأأ حسضأولأ نمو
Úب قافتÓل يمسسرلأ عيقوتلأ نوكي
سضيبألأ تيبلأ ‘ بيبأأ لتو يبظوبأأ

ةيقافتأ عيقوت قوفي ًامخسض ًاثدح
ر˘˘سصم Úب مÓ˘˘سسل˘˘ل د˘˘ي˘˘ف˘˘˘يد بما˘˘˘ك
ة˘˘ع˘˘برأأ ن˘˘م Ìكأأ ل˘˘ب˘˘ق ،ل˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإأو
ديزŸأ ىلع لوسصحلل ًايعسس ،دوقع
دو˘ه˘ي˘لأ ن˘م ي˘با˘خ˘ت˘نلأ م˘عد˘˘لأ ن˘˘م
ن˘˘يذ˘˘لأ Úي˘˘ل˘˘ي‚إلأ Úي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسŸأو

Áلعفلاب ةيباختنلأ هتدعاق نولث.
ةيطغت ‘ لعفلاب رهظ ىنعŸأ أذهو
قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تلأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإلأ
ثي˘˘ح ،ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإلأ-ي˘˘˘تأرا˘˘˘مإلأ
نأو˘ن˘ع˘ب ًأر˘ير˘ق˘ت Ëا˘ت ة˘ل‹ تر˘˘سشن
ط˘سسوألأ قر˘سشلأ قا˘ف˘تأ ح˘ج˘ن˘ي ل˘ه””
‘اكلأ معدلأ Ëدقت ‘ يخيراتلأ
دو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لأ Úب˘˘˘خا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م بمأÎل
تلواfi ىلع زّكر ،””؟ÚيحيسسŸأو
سسي˘˘˘ئر Ìكأا˘˘˘ك ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘˘ي نأأ بمأر˘˘˘˘ت
،خيراتلأ ‘ ليئأرسسإل معأد يكيرمأأ

نم ه˘ئا˘ف˘ل˘ح ع˘م ه˘تا˘قÓ˘ع Óً˘غ˘ت˘سسم
نب دمfi اسصوسصخ ،برعلأ ةداقلأ
حاتفلأدبعو ناملسس نب دمfiو ديأز
لأؤو˘سسلأ حر˘˘ط˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘سسي˘˘سسلأ
نم بمأرت ءافلح ناك ام أذإأ نأاسشب
ه˘تد˘عا˘سسم م˘ه˘ن˘كÁ بر˘ع˘لأ ةدا˘˘ق˘˘لأ
ة˘ي˘سسا˘ئر ةÎف˘ب زو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب
،ًاي˘لا˘ح ه˘ف˘قو˘م ة˘بو˘ع˘سص م˘غر ة˘ي˘نا˘ث

ي˘ت˘˘لأ يأأر˘˘لأ تا˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسأ بسسح
ه˘سسفا˘نŸ ًا˘˘ح˘˘سضأو ًا˘˘قو˘˘ف˘˘ت ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ُت
؟ندياب وج يطأرقÁدلأ
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ةينأدوسسلأ ةموك◊أ اهسشيعت طرفŸأ سسأايلأ نم ةلاح
ل سصخا˘سش ل˘سشف د˘ع˘ب كود˘م˘ح ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع ة˘سسا˘ئر˘˘ب
.دمر اهب Úع لإأ هئطخت
⁄و رسض◊أو ىرقلأ ّمع يداسصتقأو يسسايسس لسشف
ىتح سس– داكت Óف تلاÛأ نم لا‹ يأأ نثتسسي
ن˘مألأ Òفو˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘لود˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘لود˘˘لأ دو˘˘جو˘˘ب
.هب رأرقإلأ بعسصي ام وهو Úنطأوملل تامدÿأو
،ءاجرلأ سضيقن لمألأ مأدعنأ وأأ سسأايلأ نأأ فورعمو

زا‚إلأ ى˘ل˘ع ةرد˘˘ق˘˘لأ مد˘˘ع˘˘ب سسئا˘˘ي˘˘لأ ر˘˘ع˘˘سشي ثي˘˘ح
.ءاطعلأو
يذلأ سسأايلأ ةلاح سصيخسشت بعسصلأ نم نكي ⁄و
تقو ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلأ ة˘ط˘ل˘سسلأ ‘ ه˘با˘ن˘طأا˘˘ب بر˘˘سض
ةموعزŸأ كودمح لايتغأ ةلواfi تناك دقف ،ركبم

نا˘ك جأر˘خإلأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ث“ ي˘˘سضاŸأ سسرا˘˘م ‘
هتموكحو كودمح نع راسص◊أ كف اهنم سضرغلأ
تلواfi جا˘ت˘نإأ ةدا˘عإأو ا˘ه˘ن˘ع ط˘˘غ˘˘سضلأ ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
Òهام÷أ ةقفسشو فطع رأردتسسأو يفطاعلأ نحسشلأ
.ةيسشيعŸأ ةقئاسضلأ ببسسب ةبسضاغلأ
ىلع ترم ةثداح برغأأ يسضاŸأ عوبسسألأ دهسشو
نم غلبو ،اهتأاسشن ذنم ةينأدوسسلأ ةيجراÿأ ةرأزو
لاكسشأأ لك عمج يثبع طيلخ لثم تناك اهنأأ اهتبأرغ
لب امأرداتيŸأو امأردونوŸأو امأردوليŸأ ؛امأردلأ

.دحأو نآأ ‘ ايديموكلأو ايديجأÎلأ ىتح
ةيجراÿأ ةرأزو مسساب ثدحتŸأ جرخ ءاثÓثلأ ءاسسم
د˘يد÷أ ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ Úك˘˘م˘˘ت˘˘لأ Èع Úي˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ثيد˘˘ح
تاحيرسصت ‘ هلوقب فلكŸأ ةيجراÿأ ريزو ائجافم
نأدو˘˘˘سسلأ Úب ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق تلا˘˘˘سصتلأ نإأ”” ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
‘ هنأأ فاسضأأو ،تاقÓعلأ عيبطت لجأأ نم ليئأرسسإأو

مهأأ نوكيسس”” نأدوسسلأ نإاف مÓسس قافتأ عيقوت لاح

.””ر˘سصم ن˘م م˘هأأ ى˘ت˘ح ،ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ه˘ع˘م ع˘ّب˘˘ط˘˘ت د˘˘ل˘˘ب
‘ لاقو ف˘ل˘كŸأ ر˘يزو˘لأ ه˘ل˘جا˘ع ة˘ف˘طا˘خ ة˘عر˘سسبو
””ة˘˘سشهد˘˘˘ب تق˘˘˘ل˘˘˘ت”” ةرأزو˘˘˘لأ نإأ ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
.يمسسرلأ قطانلأ قداسص يودب رديح تاحيرسصت
متت ⁄ ليئأرسسإأ عم تاقÓعلأ رمأأ”” نأأ ىلع ددسشو
متي ⁄و ،ناك لكسش يأاب ةيجراÿأ ةرأزو ‘ هتسشقانم
تاحيرسصت يأاب ءلدإÓل يودب رديح Òفسسلأ فيلكت
نم يمسسرلأ قطانلأ ةلاقإأ كلذ ىلتو .””نأاسشلأ أذهب
.هبسصنم
هتلاقإأ رأرق عبتأاف لاقــُمـلأ لجرلأ ِوعري ⁄ كلذ عمو
اهلÓخ فرذ دقو رسشابم ةريز÷أ ةانقل تاحيرسصتب
لولو هبعسشو نأدوسسلل بح كلذ نإأ لاق ايجسش اعمد

تا˘ح˘ير˘سصت˘˘لأ كل˘˘ت لو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع أأرŒ اŸ أذ˘˘ه ه˘˘ب˘˘ح
.ةرجافلأ
هنإأ ،سضعبلأ هسضعب سضقاني لوق نم لاق اميف لاقو
ةيديلقت˘لأ ط˘بأو˘سضلأو م˘ظ˘ن˘لأ ن˘ع جر˘خ د˘ق ل˘ع˘ف˘لا˘ب

كلذك نوك˘ت ا˘مد˘ن˘عو ر˘يو˘ط˘ت˘لأ د˘سضو ة˘قو˘ع˘م ا˘ه˘نأل
Áأ نكÿحي هنإأ لاقو داع هنكل اهيلع جورÎرأرق م

.ةلاقإلأ
يتلأ مظنلأ كلتل اقفو ديكأات لكب ءاج رأرق وهو
.اهيلع سضÎعي
اهلك ةلودلأ نإأ لاق Úح كلذ نم دعبأأ لجرلأ بهذو
قÓطإأ بجي هنأأو بولطŸأ ””ريوثتلأ”” قفو Òسست ل
.هلاثمأل نانعلأ
هيف عقو يذلأ أاطÿأ ليسصافت ‘ لوخدلأ نودبو
تأوطخ فسسأÓ˘ل كا˘ن˘ه˘ف لا˘قŸأ ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ
⁄ رخآلأو هنع نلعأأ اهسضعب ت“ ةيلمع تأءأرجإأو
نأÒط˘ل˘ل حا˘م˘سسلأ لا˘ثŸأ ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘ع ،ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي
.نأدوسسلأ ءأوجأأ روبعب يليئأرسسإلأ
دبع لأÔ÷أ ةلودلأ سسأأر ناك أذإأ لوقي قطنŸأو
‘ ةيذيفنتلأ ةطلسسلأ سسأأر لباق دق ناهÈلأ حاتفلأ

يه امف يسضاŸأ ريأÈف وهاينتن Úماينب ليئأرسسإأ
ةرأزو ‘ فظوم نم ءانعر اÃر تاحيرسصت ةÁرج
.بنذ رفكلأ دعب سسيلف ؟ةيجراÿأ
يمسسرلأ قطانلأ ىلع ةيرسضŸأ ةبسضغلأ تسسيل نذإأ
تنا˘ك ن˘ك˘لو ه˘ع˘م ي˘ئد˘بŸأ فÓ˘ت˘خلأ بب˘سسب تنا˘˘ك
.ةدئأزلأ ةأأر÷أ ةعرجو تيقوتلأ ببسسب
باب حتفو وهاينتن لباق يذلأ ناهÈلأ لأÔ÷أ نإأ
نكي ⁄ هيعأرسصم ىلع ليئأرسسإل فلزتلأو عيبطتلأ
وهاينتن عم هءاقل نأأ معز دقو سضيوفت يأأ لمحيل

ح˘لا˘سصŸأ”” ق˘ي˘ق– هاŒ ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم ع˘قو˘م ن˘˘م ءا˘˘ج
نم ةلود نأدوسسلأ سسيل .Êأدوسسلأ بعسشلل ””ايلعلأ
نم ايفأرغج ةبيرقلأ لودلأ نم ىتح وأأ قوطلأ لود
قر˘˘سشلأ روÙأ قا˘˘ط˘˘ن جرا˘˘خ Èت˘˘ع˘˘ي ل˘˘ب ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ
سضع˘ب˘لأ ل˘ل˘ع˘ت˘ي نأل لا‹ Ó˘ف ه˘تأد˘ي˘ق˘ع˘تو ي˘ط˘سسوأأ
ةعيرذ كلذ ذختيو ةيسسايسسلأ ايفأرغ÷أ تأرورسضب
.ةيÈعلأ ةلودلأ عم يطاعتلل
ةموكح كودمح هللأ دبع ءأرزولأ سسيئر دوقي مويلأ

ىلع هئأرزو نمÈ 7جأأ نيرهسش وحن ذنمف ءاجرع
م˘هو ءأدألأ ف˘ع˘سضب م˘ه˘ل ه˘ف˘سصو بب˘سسب ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسلأ
ةعأرزلأو ةقاطلأو ةحسصلأو ةيلاŸأو ةيجراÿأ ءأرزو
.ةينأوي◊أ ةوÌلأو ةيتحتلأ ىنبلأو
ماكح هجأوي امك ،ليدبلاب أزهاج نكي ⁄ هنأأ ديب
‘ روطت ايبعسش اسضفر أرخؤوم مهنيع نيذلأ تايلولأ
سضرف ىعدتسسأ ا‡ فنع لامعأأ ¤إأ تايلولأ سضعب

.لأوجتلأ رظح
تأر˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م نود مو˘˘˘طرÿأ ‘ رÁ مو˘˘˘ي دا˘˘˘ك˘˘˘ي لو
ةلاح قلخ ام وهو قئأر◊أ لاعسشإأو عرأوسشلل قÓغإأو
نأدوسسلأ دهسشي ⁄ ةلودلأ ةبيهل بايغو رأرقتسسأ مدع
.Óيثم اهل
رايهنلأ رطخ بلاغت اهتمرب مويلأ ةينأدوسسلأ ةلودلأ
داسصتقلاف ؛ةحسضأوو ةيلج تأرسشؤوم هيلع لدت يذلأ

مامأأ عجأÎت ةيلÙأ ةلمعلأو فيfl لدعÃ روهدتي
.يثراك لكسشب ةيبنجألأ تÓمعلأ
تا˘عأز˘ن˘لأ م˘قا˘ف˘تو ة˘ي˘ن˘مألأ تا˘تÓ˘ف˘نلأ ن˘ع Ó˘سضف
تلاح ديأزت عم .دÓبلأ ءاحنأأ نم ديدعلأ ‘ ةيلبقلأ
‘ Úل˘ما˘ع˘ل˘ل لز˘ع˘لأو دا˘ع˘بإلأو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ءا˘˘سصقلأ
بأز˘˘حألأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ندŸأ ة˘˘˘مدÿأ
تا˘نو˘ك˘م هاŒ ة˘ي˘هأر˘ك˘لأ با˘˘ط˘˘خ زور˘˘بو ة˘˘م˘˘كا◊أ
.ايعمت‹ ةرذجتمو ةمهم ةيسسايسس
ةينغأأ”” ةيحرسسم ‘ لا◊أ وه امك امأردونوŸأ اهنإأ
دسسŒو ””فوك˘ي˘ج نأو˘ط˘نأأ”” ي˘سسور˘لأ بتا˘ك˘ل˘ل ””م˘ت˘لأ
ه˘با˘ب˘˘سش ‘ ًأرو˘˘ه˘˘سشم نا˘˘ك ل˘˘ث‡ ةا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسŸأ
هروهمج هظفل ًاخيسش حبسصأأ امدنع هنكل ًابوبfiو
ىدحإأ ‘ Òغسص حرسسم ‘ ًاجرهم لمعي نأل رطسضأو
ةفرغ ‘ ليللأ يسضقي نأأ ىلع داتعأو ةيسسنŸأ ندŸأ
ةيحرسسŸأ هتاحا‚ تايركذ ديعتسسي Óمث جايكاŸأ

‘ ررقيو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ قا˘ف˘ن˘لأ ى˘ل˘ع ه˘ق˘ن˘ح ًأر˘ه˘ظ˘م
دق هروهمج نأل ،حرسسŸأ رجهي نأأ ةيحرسسŸأ ةياهن

.هرجه
Úلث‡ مامأأ ةينأدوسسلأ ةسسايسسلأ حرسسم ‘ اننأأ ديب

روعسشب نوناعي أولظ لب Óسصأأ احا‚ أوبسستكي ⁄
Úل˘ث˘مŸأ ة˘م˘ي˘سش ا˘ن˘ه قا˘ف˘ن˘لا˘˘ف ؛م˘˘خ˘˘سضت˘˘لا˘˘ب ف˘˘ئأز
يذلأ روهم÷أ بيسصن نم ناك نظلأ نسسحو قدسصلأو
.هيعو ةداعتسسأ ليبسس ‘ هنأأ ودبي
نولثÁ ل مكا◊أ مهطهرو كودمحو ناهÈلأ نإأ
مهفيلح لسشفلأ ناك أذلو هئدابمو هميقو نأدوسسلأ
يتلأ راطخألأ هاŒ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘ي˘لوؤو˘سسم نو˘ل˘م˘ح˘ت˘يو
م˘˘ه˘˘ترأدإأ ءو˘˘سس بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘نأدو˘˘سسلأ ة˘˘لود˘˘لأ ه˘˘˘جأو˘˘˘ت
›اقتنأ ينمز فرظب ةددfi تايحÓسص ‘ ددمتلأو
.ةيميلقإلأ رواÙأ تابغرو ءأوهأل ناعذإلأو

طرفŸا سسأايلا ..موطرÿا ةموكح

اذه :تارامإ’ا ءانبأا ¤إا ةلاسسر
مُكسسؤوب ديري نايكلا

يدلاÿا فيرط ملقب

،نيرسشعلأ تأونسسلأ براقي ام لبق مكتلود نم ةÁرك ةوعد تيّقلت دق تنك
ام ركذأأ مويلأ ¤إأ تلز امو .ةيفاقثلأ مكتايدتنم ‘ تأرسضاfi ءاقلإل
نم هب تهبوج ام كلذ ّلك نم مهألأو ،بيحرتو ةّبfi نم هب تيظح
فوفسص ‘ اهتفداسص ام ًأردان ،نهذلأ يدقّتم ٍنابسشو تاّباسش نم ٍةلئسسأأ

ىل˘ع ًا˘فو˘ط˘ع˘م ،ي˘ب˘جأو ن˘م ًا˘قÓ˘ط˘نأو .تل˘ِم˘ع ثي˘ح تا˘ع˘ما÷أ با˘ّل˘ط
ًاسضعب مكيلع حÎقأأ ينّلع ،تاملكلأ هذه بتكأأ نأأ تيأاترأ ،ركسشلأو ةبÙأ

مكُتلود اهتَمربأأ يتلأ ةدهاعŸأ ةجيتن ،مايألأ نم يتآلأ ‘ مكرظتني اّ‡
ىرت ةديقع ىلع ةينبم ةيقوف ةرظن مكرظتنت ،ًلوأأ .Êويهسصلأ نايكلأ عم
¤إأ اهنم ،نأوي◊أو مأوهلأ ¤إأ برقأأ ةبترم ‘ ،برعلأ ّلك ،برعلأ ّنأأ
،نايكلأ أذه ةداق تاحيرسصتف ،كلذ نايبتل ٍعأد نم كانه سسيلو .رسشبلأ

ّنإاف ،كلذ نم Ìكأأ لب .تاهيبسشتلأ كلت لثÃ رخزت ،Úينيدو Úيركسسع نم
ٍسسانأأ Úب ةدهاعم نع ةرابع وه ،مهرظن ‘ هيلإأ لّسصوتلأ ىرج ام
ــــ سسومان وأأ نوناق ّلك قوفو ــــ رسشبلأ قوف مهلعŒ سصئاسصخب هللأ مهّسصخ
.ةيرسشبلأ ىوتسسم نود مه نم Úبو
نوبقأري فوسس ءلؤوه .داسسوŸأ دأرفأأ نم ةيلاتتم ًأدوفو نودهسشتسس ،ًايناث
نم لعجيسس ام وهو ،ةيجراخو ةيلخأد تاكّر– نم هب نوموقت ام ّلك
رظنلأ أوديعُت نأأ مكلابب رطخ لاح ‘ ،أذل .ةيبسسن ًةلأاسسم مكتدايسس
ًأروف نولمعيسس ،مه◊اسصم مدخي ل اÃ ،ةيجراÿأ مكتسسايسس ‘ Óًبقتسسم
مكفوفسص ‘ لقÓقلأ مأرسضإأ ‘ كلذ بّبسست ولو ،رمألأ نع مكِينث ىلع
أذه ‘ داسسوŸأ هب ماق ام ركذل ،انه ،لا‹ لو .مكرأرقتسسأ ةعزعزو
‘و ،أŸÓأ ىلع هلاعفأأ رسشنيو كلذب رختفي وهف ،برعلأ ايند ‘ رامسضŸأ
ىوسس مهل ّمه ل ،مهلامعأأ لاجر نم ٌليوط wفسص مكرظتني ،ًاثلاث .بتكلأ
ة˘ي˘نوÎك˘لإلأ م˘ك˘تا˘عا˘ن˘سص ‘ ل˘غ˘ل˘غ˘ت˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م ،م˘˘ك˘˘تأور˘˘ث لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ
ةمئأدلأ ةبقأرŸأ ت– مكفتأوهو مكتلاسصتأ حبسصتف ،اهيلع ةرطيسسلأو
،ةفّثكم ةينويهسص ةيŸاع ةيمÓعإأ ةلمح نودهسشتسس ،ًاعبأر .مهلَبق نم
مكتّمأأ Òسصم نعو يبرعلأ مكخيراتو مكطيfi نع مكداعبإأ ¤إأ يمرت
Úيمسسرلأ سضعب بيحرت امو .Úطسسلف اهتعيلط ‘و ،ىÈكلأ اهاياسضقو
ةبذك اّلإأ ،ناطيتسسلأ «فقو» نأاسشب وهاينتن Úماينب حيرسصتب مكدنع
نم يأأ ،اهتÓيثم نم ٌفراج ٌليسس اهعبتيسسو ،ةلم◊أ هذه تنّسشد ةكِحسضم
.لوقعلأ راغسص اهدّدريو اهعلتبي فوسس يتلأ ةينويهسصلأ مِعأزŸأ
اهنع باغ امدعب ،مكدÓب ¤إأ Êويهسصلأ هلكسشب رامعتسسلأ داع دقل
.ةدايسسلأو ةير◊أ لينل مكلاسضنو ،مكتبÓسص ببسسب ÊاطيÈلأ رامعتسسلأ
،ةسشاسشب Ìكأأو ،Ëدقلأ نم ًاهجو ُفطلأأ ديد÷أ رِمعتسسŸأ أذه ّنأأ ينيقي
هنيبو مكنيب دجوي ل .هقبسس يذلأ نم سساقُي ل اÃ رطخأأو سسرسشأأ هّنكل
لو يقÓخأأ لو ‘اقث لو ‘أرغج لو يخيرات ل ،ىزغم يذ طبأر ّيأأ

أذه ناك أذإأو .مكتلود حÓف ‘ لامآأ ّيأأ هيلع ىنبُت يك ،يداسصتقأ ىتح
وه هوعسضت نأأ مكل ّدب Óف ،رهÛأ ت– مكعسضيسس هعم ”دهاعت يذلأ
أوذخو أوبقأر .ةّزغ ‘ مايألأ هذه هلعفي ام أوبقأر :مكره‹ ت– ًاسضيأأ
هلوقي ام أوعمسسأو .هلثم ًأرسشب مهÈتعي ل نŸ هراسصح ةيفيك نم ةÈعلأ
مهتيمهأأ امو ؟Úيتأرامإلأ ءلؤوهلو انل ام» :وهاينتن ّدسض نورهاظتي نيذلأ
علتبأ فيك ًاسضيأأ أوبقأر .«؟يخيراتلأ زا‚إلأ أذه وه امو ؟انل ةبسسنلاب

‘ ،هلّوح فيكو ،‘اقثلأ برعلأ ثأرت نم هيلإأ لسصو ام ّلك نايكلأ أذه
،ديأز خيسشلأ ،هل روفغŸأ Òبكلأ لحأرلأ ناك .سصاÿأ هثأرت ¤إأ ،ةظ◊

انِب أذإاف ،برعلأ ⁄اع اهÒخ ّمع ةلود ىنب .نيزرابلأ ةّمألأ ءامكح دحأأ
لو ،ءوسسلأ اّلإأ برعلل ىّنمتي ل ٍنايك مامأأ اهبأوبأأ تعّرسش دق مويلأ اهأرن
.مهنيب ام ‘ Ïفللو ،مهتقرفتو مهسسؤوبل ىوسس طّطخي

.ءوسس ّلك نم هللأ مكامح



لوبرفيلو ،لسساكوين مامتهاب ىظحي

يدنام تامدخ ىلع رسصي سسين

تسسارب يدان رئازلا ىلع قوفت

““تاحرف““ ـل ةحجان مسسوم ةيادب
ةبرسض ‘ مين هقيرف عم تاحرف نيدلأ نيز قباسسلأ ›ودلأ بعÓلأ قّلأات
.ديد÷أ مسسوملل ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ ةقÓطنأ
.تسسأرب يدان رئأزلأ ىلع ةفيظن ةيعابرِب مين قيرف زافو
اŸّ ،مين هقيرفِل عبأرلأ فدهلأ تاحرف نيدلأ نيز نأديŸأ طسسوتم عنسصو
‘ ›اغينسسلأ مجاهŸأ دّدÎي ⁄و ،Êوك ىسسوم هليمزِل قبط ىلع ةرك رّرم
.48 ـلأ ةقيقدلأ دنع تسسأرب كابسش ّزه
لّوأاِب ،ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ ‘ همسسوم نّسشد دقو تاحرف نيدلأ نيز تابو

 .ةمسساح ةرير“
هذه رأوطأأ لماك سضاخ (سسأدرموب) ليانم جرب نبأ ¤إأ ةراسشإلأ عم
.ةهجأوŸأ
نأديŸأ طسسوتمو يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ كراسش ،لباقŸأ فرطلأ ‘و
ـلأ ةقيقدلأ ‘ لدبتسسُي نأأ لبق ،تسسأرب هقيرف عم ايسساسسأأ ةلبقلب سسيراه
.ةفيظن ةيئانثِب ةجيتنلأ ‘ Úمّدقتُم نويلÙأ ناك اهنيحو ،76
نودنورب عفأدŸأ ِدْرَط دعب ،Úبعل ةرسشعِب ةأرابŸأ تسسأرب قيرف لمكأأو
ةجيتنلأ ‘ امّدقتُم مين يدان ناك اهنيحو ،77 ـلأ ةقيقدلأ ‘ Êودراسش
.ةفيظن ةيثÓثِب

ر-ق

لبقŸا Èمتبسس ‘ ذيفنتلا ّزيح لخدي

ينطولا بختنŸا ّمهي افيفلا نم ديدج نوناق
يذلأ بعÓلاِب سصاÿأ نوناقلأ ليدعتِل مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–إلأ ّدعتسسي
.رخآأ ينطو قيرف نأولأأ ليث“ دأرأأو ،نّيعُم بختنم ءايزأأ سصّمقت
عامتجأ لÓخ لّدعŸُأ وأأ ديد÷أ نوناقلأ أذه افيفلأ سسل‹ سشقانُيَسسو
.لبقŸأ Èمتبسس رهسش ‘ دعب نع رسضاحتلأ ةينقتِب دقعُي ،هل
اقفو روكذŸأ نوناقلأ ليدعت ¤إأ مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–إلأ هجّتيو
‘ رباكألأ ةئفِل نّيعُم بختنم نأولأأ سصّمقت يذلأ بعÓلأ :ةيلاتلأ ةغيسصلل
هل حمسسُي ،اماع12 ّنسس لبق ،ّدح ىسصقأاك ةيمسسر ةيلود تÓباقم ثÓث
.رخآأ بختنم ّيز ءأدتراِب
نم لاقتنإلأ سشماه نوكي نأأ ىلع ،لّدعŸُأ نوناقلأ ‘ Êاثلأ دنبلأ ّسصنيو
 .لقألأ ىلع تأونسس ثÓث هتّدم رخآأ ّينطو قيرف ¤إأ ام بختنم
،0202 ماع ‘ ””أأ”” بختنم عم ةيلود ةأرابم بعÓلأ سضوخي ل ىنعمِب
.1202 ماع ‘ ””ب”” بختنم عم كراسشُيو
تÓباقŸأ يمتنت ل نأأ ،Òخأأو ثلاث دنب ‘ ديد÷أ نوناقلأ طÎسشيو
ةيراق ةسسفانم وأأ ،⁄اعلأ سسأاك تايئاهن لثم ةÒبك ةرهاظت ¤إأ ثÓثلأ

 .ايقيرفإأ ·أأ سسأاك تايئاهن رأرغ ىلع
،تايفسصتلأ ¤إأ يمتنت نأأ ثÓثلأ تÓباقŸأ هذهِل نكمُي ،رخآأ ىنعمِب
.ةيّدولأ تاهجأوŸأ نع Óسضف
،””سساماهابلأ نوناق”” مسساِب تفرُع يتلأو افيفلل ةقباسسلأ ةحئÓلأ تناكو
لّوأأ رباكأأ عم ةيمسسر ةأرابم رمألاِب ينعŸأ بعÓلأ سضوخي ل نأأ طÎسشت
.هنأولأأ لّثمُي بختنم
بأّر˘ع ه˘ّنأا˘ِب ،فا˘ف˘ل˘ل ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘لأ ةوأرور د˘مfi لوؤو˘سسŸأ ر˘خ˘ت˘ف˘˘يو
هذه ‘ رمثتسسأ ثيح .تلخ ةنسس02 ةبأرق ذنم ””سساماهابلأ نوناق””
عم أوكراسش نيذلأ ،ÚبÎغŸُأ Úيرئأز÷أ ÚبعÓلأ ديدع بلجو ةحئÓلأ

ريذنو يحي Îنع :لثم ،(رباكألأ سسيلو) ىرغسصلأ تائفلل اسسنرف تابختنم
يمي˘هأر˘ب Úسسا˘يو ›و˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سسو ةد˘ب˘ي نا˘سسحو ي˘ن˘غ˘م دأر˘مو جا˘ح˘ل˘ب
.مهÒغو ،رسصان نب ليعامسسإأو ةيز نب Úسسايو
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ةدراو وتروب يسسفا ¤إا هتدوع نا لاق

يرود ‘ لسضفأ’ا ةزئا÷ حسشرم يميهارب
رطق مو‚

ÚبعÓلأ ةمئاق ‘ ””يميهأرب Úسساي”” يرئأز÷أ ›ودلأ مجنلأ مسسإأ دجأوت
.مسسوŸأ ‘ بعل لسضفأأ ةزئاجب جيوتتلل ÚحسشرŸأ

مدقلأ ةركل يرطقلأ دا–إلأ ةن÷ لبق نم هحيسشرت ” نايرلأ بعل
.ليحدلأ بعل روينوج نوسسلمدأأو دسسلأ بعل فيفع مركأأ كلذب سسفانيل
51 هلÓخ لجسس نايرلأ عم أÒبك امسسوم مدق دق يرئأز÷أ رمسسألأ ناكو
.فيفع مركأأ عم ةفسصانŸاب Úفأدهلأ ةمئاق ردسصتيل افده
لاغتÈلأ ذ نوكتسس ةمداقلأ يتهجو نايرلأ ترداغ أذإأ: يميهأرب
يرود فأده بقلب هجيوتت ،يميهأرب Úسساي يرئأز÷أ ›ودلأ Èتعأ

‘ افيسضم ،‘أÎحلأ هراسسم ‘ أزي‡ اثدح مسسوŸأ أذهل ،رطق مو‚
عم يرودلأ بقل فطخ ‘ لمأاي ناك هنأأ ،ةيرطقلأ ةفاحسصلل حيرسصت
ةلو÷أ ‘ Úمثلأ زوفلأ مغر ةفاسصولأ زكرÃ ىفتكأ هنأأ Òغ ،نايرلأ هقيرف
فأدهألأ نم ،يسصخسشلأ هديسصر هلÓخ عفر يذلأو ،ةركولأ مامأأ ةÒخألأ
.ايŸاع افده هعيقوت دعب افده51 ¤إأ
عم ةفسصانم ،رطق يرود ‘أده ةرأدسص ‘ رسضÿأ نأديم طسسوتم ءاهنإأ

نع Óسضف ،مسسوŸأ رأدم ىلع هقلأات سسكعي ،فيفع مركأأ دسسلأ بعل
يرود فأده بقلب رفظي يرئأزج عبأر كأذب نوكيل ،يفيدهتلأ هسسح
بابسشو Âاغتسسم دأدو بعل  نأرمع ديسشرو رجام مجنلأ دعب موجنلأ
حŸ ،ىرخأأ ةهج نم.دسسلأ مجاهم حا‚وب أÒخأأو قباسسلأ ةنيطنسسق
أذه ‘ احسضوم ،لبقŸأ مسسوŸأ ءأوجألأ Òيغت ةيناكمإأ ¤إأ يميهأرب
قباسس نايرلأ ‘ يلبقتسسم نع ثيد◊أ نأاب دقتعأأ«:هلوقب سصوسصÿأ

فقوت هللخت قاسش رأوسشم دعب ،ةلطع ‘ نآلأ لخدأاسس يننأل ،هنأوأل
ي˘ت˘ه˘جو ‘ م˘سس◊أ ن˘كÁ ا˘هد˘ع˘ب ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب يرأر˘˘ط˘˘سضأ
.«ةمداقلأ
تبسسك ،ةيبرعلأ تلوطبلأ نسسحأأ نم هÈتعأ يذلأ رطق يرود ‘ «:عباتو

ترداغ أذإأ .ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ةر˘ك˘لأ مو˘ج˘ن˘ب ي˘كا˘ك˘ت˘حأ لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘فا˘سضإأ ةÈخ
                 .«لاغتÈلأ اÃرو ابروأأ نوكتسس ةمداقلأ يتهجو نإاف ،نايرلأ
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ر˘ف˘ظ˘ل˘˘ل ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ سسي˘˘ن يدا˘˘ن ةرأدإأ ى˘˘ع˘˘سست
،يد˘نا˘م ى˘ي˘سسي˘ع ير˘ئأز÷أ ›ود˘لأ تا˘مد˘خ˘ب

.يرا÷أ يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ
،ةينابسسإلأ ””وفيتروبيد ودنوم”” ةفيحسص بسسحو
،Êاثلأ اهسضرع Ëدقتل ،سسين يدان ةرأدإأ هجتت
رفظلأ لمأأ ىلع ،سسيتيب لاير نم اهتÒظنل
سضفر د˘ع˘ب ،أذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو .يد˘˘نا˘˘م تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
يذ˘لأ لوألأ سضر˘˘ع˘˘لأ ،سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير ›وؤو˘˘سسم

عو˘ب˘سسألأ ،ي˘سسنر˘ف˘لأ يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ ه˘ب تمد˘˘ق˘˘ت
ير˘ئأز÷أ ›ود˘˘لأ بعÓ˘˘لأ سضا˘˘خو .ي˘˘سضاŸأ
ع˘م د˘˘يد÷أ م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يÒسض– ةأرا˘˘ب˘˘م لّوأأ
ءاسسم ،Êابسسإلأ ةي˘ل˘ي˘ب˘سشإأ سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ه˘ق˘ير˘ف
(0-1) ةجيت˘ن˘ِب ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإأ سسي˘ت˘ي˘ب زا˘فو .تب˘سسلأ

عفأدŸأ كراسشو ،Êابسسإلأ سشداق يدان ىلع
.ةأرابŸأ هذه ‘ ايسساسسأأ يدنام ىسسيع
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإأ سسي˘ت˘ي˘˘ب لا˘˘ير ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأأو
ي˘ل˘ي˘سشلأ ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ د˘˘يد÷أ بردŸأ ،Êا˘˘ب˘˘سسإلأ

.ينيرغيليب ليونام

،سضومغلأ هّفلي يدنام ىسسيع لبقتسسم لأزامو
⁄ أذإأ ،ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سصلأ هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘حّر˘˘لأ د˘˘ير˘˘ُي ثي˘˘ح
عفرِب ةيليبسشإأ سسيتيب يدان ةرأدإأ هل بجتسست
- يرئأز÷أ ›ودلأ دقع ةّدم نأأ املِع .هترجأأ
رسضخألأ يدان عم - ةنسس82 رمعلأ نم غلابلأ
.1202 نأوج نم03 ـلأ ‘ يسضقنت ،سضيبألأو
هطبري لأزل يذلأ ،يدنام ىسسيع نأأ ركذي

عظي ،1202 ةياغ ¤إأ ،سسيتيب لاير عم دقع
نيأأ ،هتايولوأأ ¤وأاك زاتمŸأ يزيل‚لأ يرودلأ
.لوبرفيلو ،لسساكوين مامتهاب ىظحي

Úب˘عل ة˘ثÓ˘ث ىرا˘˘ب˘˘ت˘˘ي نأأ ن˘˘ك˘˘م˘˘ُي
‘ ،هجوِل اهجو Úيرئأزج Úيلود
ةطبأر ةسسفانمِل تاعومÛأ رود
.1202-0202 ةخسسن ابوروأأ لاطبأأ
ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘بوروألأ دا–إلأ بح˘˘سسيو
،تا˘عو˘˘مÛأ رود ة˘˘عر˘˘ق مد˘˘ق˘˘لأ
—افلأ ‘ انيثآأ ةينانويلأ ةمسصاعلاِب
 .لبقŸأ ربوتكأأ نم
جأوفأأ ةينامثِب بعلُت ةلحرم يهو
.ةفسصانم قرف4 اهنم لك ّمسضي
ةر˘˘˘ك˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘بوروألأ دا–إلأ ع˘˘˘˘سضوو
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف مد˘˘ق˘˘˘لأ

ير˘˘ئأز÷أ ه˘˘حا˘˘ن˘˘جو يز˘˘ي˘˘ل‚إلأ
 .Êاثلأ ىوتسسŸأ ‘ ،زرfi سضاير
‘ ›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلأ و˘˘˘يزل يدا˘˘˘ن جردأأو
أذ˘ه نأأ ا˘م˘ل˘ِع ،ثلا˘ث˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسŸأ
ع˘فأد˘˘م ّم˘˘سضي نأأ كسشو˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
فّنُسصو .سسراف دمfi ””رسضÿأ””
خا˘بدÓ˘غ˘ن˘˘سشنو˘˘م ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب يدا˘˘ن
ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لÿأ طÿأ بعلو ÊاŸألأ
ىو˘ت˘سسŸأ ‘ ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سس ن˘˘ب ي˘˘مأر
.عبأرلأ
ل˘ّك˘سشت˘ت ،ة˘عر˘ق˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘˘خو
بحسس قيرط نع ةينامثلأ جأوفألأ

›ا˘ت˘لا˘ِبو ،ىو˘ت˘سسم ل˘ك ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف
تاعومÛأ ىدحإأ ّمسضت نأأ نكمُي
و˘˘يزلو ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م يدأو˘˘˘ن
Óسضف ،خابدÓغن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘بو
لّوألأ ىوتسسŸأ نم رخآأ قيرف نع
د˘يرد˘م لا˘ير :يدأو˘˘ن ّم˘˘سضي يذ˘˘لأ
سسوتنافوجو ،Úَينابسسإلأ ةيليبسشإأو
،يز˘ي˘ل‚إلأ لو˘بر˘ف˘ي˘لو ،›ا˘ط˘يإلأ
سسيرابو ،ÊاŸألأ خينويم نريابو
و˘ترو˘بو ،ي˘سسنر˘ف˘لأ نا˘مÒج نا˘˘سس
نكل .يسسورلأ تينيزو ،›اغتÈلأ
تل˘˘ّك˘˘˘سشتو ر˘˘˘مألأ أذ˘˘˘ه ثد˘˘˘ح أذإأ

را˘سشŸُأ ة˘غ˘ي˘سصل˘ل ا˘ق˘فو ة˘˘عو˘˘م‹
ع˘بأر˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ نو˘ك˘ي ن˘ل˘ف ،ا˘ه˘ي˘˘لإأ
عن“ حئأوللأ نوكِل ،لوبرفيل يدان
‘ دلبلأ سسفن نم Úَقيرف عوقو
.دحأو جوف
تلاقتنإلأ قوسس نأأ Òكذتلأ يقب
ينعي ام ،ةحوتفم تلأزام ةيفيسصلأ
ةطبأر ‘ كراسشُت يتلأ قرفلأ نأأ
‘ اسضيأأ سسفانتتسس ابوروأأ لاطبأأ

د˘جو˘ي د˘ق ،ن˘ير˘˘خآأ Úب˘˘عل بل˘˘ج
.نويرئأزج مهنيب
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.1202-0202 ةخسسن ةسسفانمِل تاعومÛا رود ‘

لاطبأ’ا ةطبار ‘ Úيرئازج ةثÓثِب جوف عوقو لامتحا

بعÓ˘ب  ما˘م˘ت˘هلأ ة˘ب˘سسن تع˘ف˘ترأ
لو˘˘سصألأ بحا˘˘˘سص ط˘˘˘سسو˘˘˘لأ ط˘˘˘خ
ل˘ك˘سشب ،رأو˘˘ع ما˘˘سسح ،ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب كلذو ،قو˘˘ب˘˘˘سسم Òغ
‘ يسسنرفلأ نويل كيبŸوأأ رأوسشم
ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ يرود تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م
يئاهنلأ فسصن رودلأ نم هجورخو
.ÊاŸألأ خنويم نرياب مامأأ
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نألأ ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع تعرا˘˘˘˘˘سسو
ّمسض ‘ اهتبغر ءأدبإأ ¤إأ ةيبوروألأ
سسي˘ئر ىد˘بأأ نأأ د˘ع˘ب ،نو˘ي˘ل د˘˘ئا˘˘ق
،سسلوأأ ل˘˘ي˘˘سشي˘˘م نا˘˘ج ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ
ل˘با˘ق˘م ه˘تردا˘غ˘م ى˘ل˘˘ع ًا˘˘حا˘˘ت˘˘ف˘˘نأ
ًابسسانم بعÓلأ هأري يذلأ سضرعلأ
ي˘سسنر˘ف˘لأ يدا˘ن˘لأ بلا˘ط˘م ي˘ب˘ل˘يو
.تقولأ سسفن ‘ ةيلاŸأ
نأأ ،””نأأ يب سسأأ يأأ”” ةكبسش تفسشك
سسيرا˘ب ق˘ير˘ف˘ل ي˘سضا˘ير˘لأ ر˘˘يدŸأ
ر˘سشا˘˘ب ،ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل ،نا˘˘مÒج نا˘˘سس
ةرأدإأ ع˘م ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لأ تا˘˘سضوا˘˘فŸأ
ل˘ي˘ه˘سست˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإأ فد˘ه˘ب ،نو˘ي˘˘ل
يسضري ›ام سضرع لباقم هلاقتنأ
يسسنرف دان يأأ ردقي ل ذإأ ،عيم÷أ

يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ Òغ ›ا◊أ تقو˘˘˘˘˘˘لأ ‘
ةميقب ًابعل مسضي نأأ ””يسسيرابلأ””

بعللأ ةلسصأوم ¤إأ حماطلأ رأوع
.Òبك قيرف عم
لوأأ يتيسس Îسسسشنام قيرف ناكو
نم رأوع مسض ‘ هتين نع رّبع نم
يرود˘˘لأ ‘ بع˘˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نألأ
ه˘ب ق˘ح˘ل˘ت˘ل ،زا˘ت˘˘مŸأ يز˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘نإلأ
لا˘ن˘سسرأأ ا˘هر˘خآأ نا˘ك ة˘ي˘نا˘ث ة˘يد˘نأأ
‘ ه˘ئا˘مد د˘يد˘ج˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسي يذ˘˘لأ

نيرداق ÚبعÓب ،بسصانŸأ سضعب
.يسضاŸأ مسسوŸأ ةبيخ وfi ىلع
ي˘ت˘لأ سضور˘ع˘˘لأ غ˘˘ي˘˘سص تف˘˘ل˘˘ت˘˘خأو
›ام سضرع Úب ةيدنألأ اهتمّدق

fiلو˘يدرأو˘غ يو˘ن˘˘ي يذ˘˘لا˘˘ك ،سض
عقوم اهدّكأأ ةلدابم ¤إأ ،هب مدقتلأ
د˘عأو˘˘لأ ير˘˘ئأز÷أ Úب ””بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل””

فو˘˘ف˘˘سص ‘ ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ ›ود˘˘˘لأو
ةفاسضإأ ،يزودنغ ويتام ،””زÔغلأ””
نو˘˘ي˘˘ل ها˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي يدا˘˘˘م قرا˘˘˘ف ¤إأ

نويلم Úتسسل ةبراقم ةميق قيقحتل
.سسلوأأ اهفدهتسسي يتلأ وروي
،ن˘˘ير˘˘˘خآلأ ÚبردŸأ ن˘˘˘م هÒغ˘˘˘كو
،ديردم لاير قيرف بردم ىعسسي
ه˘م˘جا˘ه˘˘م ة˘˘برŒ ةدا˘˘عإل ،نأد˘˘يز
هبسشي يذلأ ،ةÁزنب Ëرك ،قّلأاتŸأ

د˘˘˘˘ح ¤إأ رأو˘˘˘˘ع رأو˘˘˘˘سشم هرأو˘˘˘˘سشم
ع˘م ه˘م˘سسأ ر˘ه˘ت˘سشأ نأأ د˘ع˘ب ،د˘ي˘˘ع˘˘ب
ءي˘˘˘سش ل˘˘˘ك ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م يذ˘˘˘لأ نو˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ى˘ل˘ع بع˘ل˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م هÒسضح˘˘ت˘˘ب
.ىوتسسم ىلعأأ
ود˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘م”” ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص تدروأأو
نأديز ةبغر دكؤوي ًأÈخ ””وفيتروبيد
ما˘سسح ة˘ق˘ف˘سص نا˘م˘سض ‘ ة˘ح˘لŸأ

دعب هقيرف مو‚ ¤إأ هّمسضو ،رأوع
‘ بع˘ل˘لأ ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق˘ب ه˘عا˘ن˘ت˘˘قأ
ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘ع ،›ا˘˘ع˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسŸأ
،ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘˘بأأ يرود ‘ ه˘˘˘مد˘˘˘ق
ةسسفا˘نÃ ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لأ ه˘ترد˘قو
ا˘˘˘كو˘˘˘ل ل˘˘˘ث˘˘˘م ،Úي˘˘˘لا◊أ مو˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ

ن˘يذ˘ل˘لأ ،سسور˘ك Êو˘تو سشت˘يردو˘˘م
.ام ًاعون نسسلأ ‘ امدقت

ر-ق

›اعلا ىوتسسŸا ‘ بعللا ىلع هتردقب عيم÷ا عنقا

راوع ماسسح ةبهوŸا فطÒ ÿبك يبوروأا عارسص



    

     
نامÒج ناسس شسيراب ىلع هزوفب هخيرات ‘ ةسسداسسلا ةرملل

 عزتنيو يسسيرابلا مل◊ا يهني خنويم نرياب
ابوروأا سشرع

       

      
         

          
          

     
          
          

         
          

         
         

          
        

          
           

          
         

          

     

    
  

         
         

         
          

         
             

         
           
           

          
            

          
         
        
           
          

           
            

          
           

           
 

         
        

       
  

         
         
        
         

          
         

         
 
          

         
          

          
       

         
          

         
 

ةـضاـير
ـه1441 مر60fi ـل قفاوŸا م0202  توأا52  ءاثÓثلا

21
        

شسيراب دييقت ىلع هقيرف يبعل ةردق حدتما
نامÒج ناسس

 ..يتطخ قفو تراسس ةارابŸا :كيلف
قحتسسŸا زوفلا بابسسأا هذهو

دييقت ىلع هقيرف يبعل ةردق ،خنويم نرياب بردم ،كيلف زناه حدتمأ
دهسش يذلأ ،دحألأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن ‘ نامÒج ناسس سسيراب
.هخيرات ‘ سسداسسلأ بقللاب هجيوتتو Ê (1-0)اŸألأ قÓمعلأ زوف
نوÒثكلأ”” :ةأرابŸأ بقع يفحسص ر“ؤوم ‘ ،ÊاŸألأ بردŸأ ثد–و
يسضاŸأ ءاتسشلأ ‘ تيأأر دقلو ،راسصتنلأ أذه ىلع ءانثلأ نوقحتسسي
يأأ هانمتي ءيسش ديكأاتلاب أذهو ،حاجنلأ ىلع قيرفلأ أذه ميمسصت ىدم
.””بردم
Úقيرفلأ Óكل تحنسسو ٍلاع عاقيإأ تأذ ةأرابم تناك دقل”” :فاسضأأو
اناقبأأ دقلو ،(ريون) ⁄اعلأ ‘ سسراح لسضفأأ كلت‰ اننكل ،ةديدع اًسصرف
.””هتايدسصت لسضفب ةأرابŸأ لخأد
اًفيسضم ،ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ هقيرف همدق يذلأ ءأدألأ ىلع كيلف ىنثأأو
موجهلأ أذه مامأأ انعافد دومسص ةيفيك لوح لءاسستي سضعبلأ ناك””
.””ددسصلأ أذه ‘ عئأر لمعب انمق اننأأ دقتعأأو ،لهذŸأ
ناسس ةمهم ةبوعسص ةدايز ىلع هقيرف ةردق ¤إأ نرياب بردم راسشأأو

ىتح يعافدلأ انلمع ‘ ركفت امدنع”” :افدرم ،ةأرابŸأ ‘ نامÒج
طغسضلل ةركلأ دراطي ناك يكسسفودنافيل انمجاهم نأأ ىتح ،29 ةقيقدلأ

.””اًلماكتمو اًعئأر اًيعامج اًلمع ناك هنأأ كردت ،سسيراب يبعل ىلع
انقاقحتسسأ اًعيمج كردنسس ،Êاثلأ طوسشلأ ¤إأ انرظن ول”” :فدرأأو
 .””اهل انططخ امك ةأرابŸأ Òسسبو قيرفلاب روخف انأأ ..زوفلل
:باجأأ ،زوفلأ فده لجسسم ،ناموك يلسسغنيك ءأدأأ ‘ هيأأر نع هلأؤوسسبو
أذه نبور Úيرآأو يÒبير كنأرف لظ نم جورÿأ ‘ أÒًخأأ ح‚ اÃر””
هناكمإاب هنأأ ةليللأ رهظأأ دقلو ،ةلهذم ةبهوÃ عتمتي وهف ،مسسوŸأ
.””فأدهألأ ليجسست
ل”” :لاق ثيح ،بقللاب هيبعل تلافتحل دح عسضو كيلف سضفرو

Áتقو ‘ تلافتحلأ هذه فاقيإأ يننك fiلافتحلأ كقح نمف ،دد
.””كلذ يهتنيسس ىتم ملعأأ لو ،ام ءيسشب زوفت امدنع
لبقتسسم لوح رئأدلأ لد÷أ ،خنويم نرياب بردم ،كيلف زناه ىهنأو
بقلب قيرفلأ جيوتت بقع كلذو ،أراتناكلأأ وجايت Êابسسإلأ طسسولأ بعل
.هخيرات ‘ ةسسداسسلأ ةرملل ،دحألأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
فدهب نامÒج ناسس سسيراب ىلع بلعتلأ ‘ ح‚ يرافابلأ قيرفلأ
ةنوبسشل ةنيدÃ رونلأ بعلم ىلع تميقأأ يتلأ ،ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ فيظن
.ةيلاغتÈلأ
أذإأ امع ،ةرسشابم ءاقللأ بقعأأ يذلأ يفحسصلأ ر“ؤوŸأ ‘ كيلف لئُسسو
دقل ،ل”” باجأاف ،Êابسسإلأ ›ودلل ةÒخألأ يه ةأرابŸأ هذه تناك
.””انعم ٍقاب هنأاب ÈÊخأأ
نأأ دعب كحسض هنكل ،لأؤوسسلأ عمسس نأأ روف ةمراسص كيلف ةباجإأ تءاجو
.كلذ ببسس ةفرعم نود ،ةرسشابم ةباجإلأ نم ىهتنأ
لبقتسسÃ تطاحأأ يتلأ لد÷أ ةلاح يهنتل تاحيرسصتلأ هذه يتأاتو
امدعب ،فيسصلأ أذه لوبرفيل ¤إأ لاقتنلاب طبترأ يذلأ ،أراتناكلأأ
بعلم جراخ ةديدج ةبرŒ سضوخ ‘ هتبغرب نرياب ولوؤوسسم فÎعأ
.انيرأأ زنايلأأ

نامÒج ناسس ¤إا يسسيم لاقتنا شصرف مسسح

ابوروأا ‘ قيرف ىوقأا دناسس ظ◊ا :ليخوت
مامأأ هقيرف ةراسسخ نامÒج ناسس سسيراب بردم ليخوت سساموت ررب
.دحألأ ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن ‘ ،فدهب خنويم نرياب
انمدق ،ةكرعم تناك دقل”” ةيسسنرفلأ ””CMR”” ةكبسش Èع ليخوت حرسصو
‘ مكحتلأ نكÁ ل ةيئاهنلأ تايرابŸأ ‘و ،بعلŸأ سضرأأ ىلع ءيسش لك
.””بقللاب زوفيسس لوأأ لجسسيسس نم نأاب عابطنأ يدل ناك ،ةجيتنلأ
انتيلقعبو اهب انبعل يتلأ ةقيرطلاب روخف”” ÊاŸألأ بردŸأ فاسضأأو

.””لمأأ ةبيخب رعسشأأ أذل ،ةيسضاŸأ ةليلقلأ عيباسسألأ لÓخ
،لوأأ انلجسس أذإأ (0-1) ةأرابŸأ سسفن ‘ زوفنسس انك اننأأ عنتقم انأأ”” عباتو
رامين نم فده ‘ انلمأأ ناكو ،ةءافكلل انرقتفأ نكلو تأÎف ىلع انقوفت
نع ةليوط ةÎف باغ هنأل ،يبابم ىلع ابعسص ناك رمألأ نكل ،يبابم وأأ
.””ةزجعÃ انعم دجأوتو ،تابيردتلأ
يأل ةقثلأ حنÁ لوألأ فدهلاف ،أÒبك أرود بعلي اسضيأأ ظ◊أ”” ”أأو
قيرف ىوقأأ دسض اÃر فدهب انرسسخ دقل ،ةÒغسص ليسصافت اهنإأ ،قيرف

ةرم بقللأ ىلع لتاقنل هيلإأ انلسصو ام ىلع ظفاحن نأأ بجي ،ابوروأأ ‘
.””ىرخأأ
راثŸأ لد÷أ ،نامÒج ناسس سسيراب بردم ،ليخوت سساموت محتقأو

ةنولسشرب م‚ ،يسسيم لينويل ينيتنجرألأ عم هيدان دقاعت ةيناكمإأ لوح
.Êابسسإلأ
يئاهن ةراسسخ بقع ،ةيناطيÈلأ ””سستروبسس يت يب”” ةانقل ليخوت لاقو
.””؟يسسيم مسضل ل لوقي يذلأ بردŸأ نم”” :ابوروأأ لاطبأأ يرود
لب ،ةيلا◊أ ةÎفلأ ‘ تاقفسصلأ فلم ةسشقانم مدع انررق”” :فاسضأأو
.””قيرفلأ مأوق Úسس– انيلع ،مايأأ لÓخ عمتجنسس
وه يسسيم ،ةنولسشرب ‘ هتÒسسم يهنيسس يسسيم نأأ دقتعأأ”” :دأزو
.””ةنولسشرب
نآلأو ،هيينوم سساموتو Êافاك نوسسنيدإأ ليحرب انرسسخ ةحأرسصب”” :عباتو
.””قيرفلأ نع لحري افليسس وجايت
قيرفلأ ميعدتل هتأرامثتسسأو خنويم نرياب ¤إأ رظنلاب”” :لسصأوو
تلوطبلأ ىلع ةسسفانŸأ اندرأأ أذإأ هنأأ انل دكأاتي ،مأوقلاب ظافتحلأو
.””تلاقتنÓل ةÎف برقأأ لÓغتسسأ بجي ،ةÒبكلأ
،ةيوتسش ةحأر دوجو مدع عم ديد÷أ مسسوŸأ ‘ ةÒبك تاعلطتلأ”” :”أأو
رأرمتسسلأ ديرن انك أذإأ ،لبقŸأ تبسسلأ موي يرودلأ ‘ انرأوسشم أأدبنسسو
.””أدج ةيوق ةليكسشت انيدل نوكي نأأ بجي ،هسسفن ىوتسسŸاب

،ابوروأأ لاطبأأ يرودل اًلطب خنويم نرياب جوت
سسيراب ىلع هزوفب ،هخيرات ‘ ةسسداسسلأ ةرملل
ىلع  ،ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ (0-1) نامÒج ناسس
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب رونلأ بعلم
حان÷أ قيرط نع ديحولأ ةأرابŸأ فده ءاجو
،95 ةقيقدلأ ‘ ،ناموك يلسسجنيك ،يسسنرفلأ
ةيناثلأ ةرملل ةيثÓثلاب يرافابلأ قÓمعلأ جوتيل

.(3102 -2102) مسسوم دعب ،هخيرات ‘
‘ ي˘سسيرا˘ب˘لأ ه˘سسفا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نر˘˘يا˘˘ب ط˘˘غ˘˘سضو
‘ Òخألأ ل˘˘سشف ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ،¤وألأ5ـلأ قئا˘قد˘لأ

Œأ فسصتنم زواŸبعل.
عبر لوأأ ‘ ،ÚيمرŸأ Óك نع ةروطÿأ تباغو
لوأاب رامين لسصي نأأ لبق ،ةأرابŸأ نم ةعاسس
امدعب ،ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘م ى˘مرŸ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘سصر˘ف
سسرا◊أ نكل ،ي˘با˘ب˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ب ةر˘ير“ ى˘ق˘ل˘ت
.Úتيلاتتم Úتركل ةعأÈب ىدسصت ÊاŸألأ
طوسشلأ فاسصتنأ عم ةسصرف لوأاب نرياب لسصوو
ملسست يذلأ ،يكسسفودنافيل قيرط نع ،لوألأ
اهددسسيو ريدتسسيل ،ءأز÷أ ةقطنم لخأد ةرك
اهلوسصو نود لاح رسسيألأ مئاقلأ نكل ،هأرسسيب
.كابسشلأ ¤إأ
نع ةعيرسس ةدترم ةمجه نامÒج ناسس نسشو

ايرام يد ¤إأ ةركلأ ررم يذلأ ،رامين قيرط
حا˘˘ن÷أ ا˘˘ه˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل ،ءأز÷أ ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خأد
ى˘˘ل˘˘عأأ دد˘˘سسي نأأ ل˘˘ب˘˘ق ،ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألأ
.ةسضراعلأ
فده ةسصرف نم هامرم سسافان روليك ذقنأأو

fiن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسأأر ة˘˘˘بر˘˘˘سضل ه˘˘˘يد˘˘˘سصت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ق˘˘˘ق
‘ مدقتلأ نم نريابلأ مرحيل ،يكسسفودنافيل
.ةجيتنلأ
هت˘ل˘سصو ا˘مد˘ع˘ب ،ةÒط˘خ ة˘سصر˘ف ي˘با˘ب˘م رد˘هأأو
ا˘ه˘ه˘جو ه˘ن˘˘ك˘˘ل ،ءأز÷أ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خأد ةر˘˘ك˘˘لأ
.ريون ناسضحأأ Úب تبهذ ،ةفيعسض ةديدسستب
نرياب وبعل بلاط ،لوألأ طوسشلأ ةياهن لبقو

طوقسس دعب ،ءأزج ةلكر باسستحاب ةأرابŸأ مكح
.تايلمعلأ ةقطنم لخأد ناموك
مكح هديأأ ام وهو ،مهتابلطل بجتسسي ⁄ هنكل
لداعتب ةحأÎسسÓل ناقيرفلأ بهذيل ،ويديفلأ
.يبلسس
رورم ىتح ةئداه Êاثلأ طوسشلأ ةيأدب تءاجو
فده فطخ ‘ نرياب حجني نأأ لبق ،ةعاسس عبر
ة˘سسو˘ق˘م ةر˘ك سشت˘ي˘م˘ي˘ك ل˘سسرأأ ا˘مد˘ع˘ب ،مد˘ق˘ت˘˘لأ
ةديدسستب ناموك اهلباق ،ءأز÷أ ةقطنم لخأد
.كابسشلأ تنكسس ةيسسأأر

قئاقد د˘ع˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ ف˘عا˘سضي نأأ نا˘مو˘ك دا˘كو
وجايت نكل ،رئاطلأ ىلع ةديدسست Èع ،ةدودعم
.ىمرŸأ مامأأ نم ةعأÈب اهجرخأأ افليسس
ةيكذ ةريرمتب يرافابلأ عافدلأ ايرام يد عداخو

Ÿن˘˘ك˘˘ل ،ءأز÷أ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خأد ،سسو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘كرا
سسرا˘˘ح مد˘˘ق ‘ ا˘˘هدد˘˘˘سس ي˘˘˘ل˘˘˘يزأÈلأ بعÓ˘˘˘لأ
.نرياب
ةفاسسم نم ةديدسستب بايغ دعب رامين رهظو
ةسضراعلأ ىلعأأ تبهذ ةركلأ نكل ،ةديعب
هتديدسست نكل ،ةعئأر ةرح ةلكر وينيتوك ذفنو
.سسافان ىمرم بناجب تبهذ
،Êاثلأ طوسشلأ لÓخ أًزجاع نامÒج ناسس لظو
نرياب ةرطيسس لظ ‘ ،ةجيتنلأ ‘ رخأاتلأ مغر
.بعللأ تاير‹ ىلع ةÒبكلأ
‘ هتامجه يسسيرابلأ قيرفلأ فثك ،كلذ مغر
ةغلاب ةروطخ رامين لكسشو ،ةÒخألأ قئاقدلأ

وبوسشت لسشف ،ةديدسستب يرافابلأ ىمرŸأ ىلع
ةسصرف عيسضتل ،كابسشلأ ¤إأ اههيجوت ‘ جنيتوم
نرياب زوفب ةأرابŸأ يه˘ت˘ن˘تو ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ ة˘لدا˘ع˘م
(1-0).

    
   

  
   

   
    

 
   

     
    

    
   

   
     

   
   
   
    

     
    

    
   

    

  
  

   
   
   

   
    

    

   
   

   
     

    
    

    
   

     
    

    
     

    
  

   
    

   
    

  
  

  
    

   
     

    
 

    
   

   
   

    
    

   
   

    
   

    
  

   
    

    
    

     
   

    
    

   
   

   
   

     
    

    
    

    
  

    
    
   

   
    

    

   
   

  
   

    
  

    
   
   

   
    

    
   

    
    

 
   

    
    

     
    

    
     

    
   

   
    

  

   
    

    
    
    

  
     

   
   

    
   

    
   

    
      

  
   
  

    
   

     
    

   
    

   
     

     
    

    
 

      

       
يرود بق˘ل˘ب د˘˘حألأ ه˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ع˘˘م
خنويم نرياب زجح ،ابوروأأ لاطبأأ

يبوروألأ ربوسسلأ سسأاك ‘ هدعقم
.0202-9102 يسضقنŸأ مسسوملل
42 ‘ ةيليبسشإأ قيرف نرياب يقتليو
دا˘˘ت˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘قŸأ Èم˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘سس
ة˘م˘سصا˘ع˘˘لأ ‘ ””ا˘˘ن˘˘يرأأ سشا˘˘ك˘˘سشو˘˘ب””
سسأاك بقل ىلع تسسبأدوب ةيرÛأ
.يبوروألأ ربوسسلأ
ةأرابم ةماقإأ سضÎفŸأ نم ناكو
و˘˘˘˘˘ترو˘˘˘˘˘ب ‘ ي˘˘˘˘˘بوروألأ ر˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘سسلأ
ر˘ه˘˘سشلأ ن˘˘م21 مو˘˘ي لا˘˘غ˘˘˘تÈلا˘˘˘ب
مسسوŸأ ةياهن Òخأات نكل ،يرا÷أ

يبوروألأو يلÙأ ÚيوتسسŸأ ىلع
لقن ‘ ببسست ،انوروك ةمزأأ ببسسب
Èمتبسس42 ¤إأ اهÒخأاتو ،ربوسسلأ
.لبقŸأ
لاطبألأ يرود بقلب نرياب جوتو
نامÒج ناسس سسيراب ىلع زوفلاب
يذ˘لأ ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ‘0-1 يسسنر˘ف˘لأ
””رونلأ”” وأأ زول أد داتسس ىلع ميقأأ
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب
ةقباسسم بقلب جوت ةيليبسشأأ ناكو
زو˘ف˘لا˘ب ة˘ع˘م÷أ ي˘بوروألأ يرود˘لأ
.نÓيم Îنإأ ىلع3-2

ÊاŸألأ خ˘˘نو˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب ز˘˘˘ج˘˘˘حو
⁄ا˘ع˘˘لأ سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ‘ هد˘˘ع˘˘ق˘˘م
،رطق ‘ ةررقŸأ ،0202 ةيدنأÓل
يرافابلأ قيرفلأ جوت امدعب كلذو

مسسوŸ ابوروأأ لاطبأأ يرود بقلب
سسيراب ىلع هزوفب ،(9102/0202)
‘ (1/0) يسسنرفلأ نامÒج ناسس
.دحألأ ءاسسم ،ةيئاهنلأ ةأرابŸأ

Úل˘˘هأا˘˘تŸأ Êا˘˘ث نر˘˘˘يا˘˘˘ب ح˘˘˘ب˘˘˘سصأأو
Ÿثي˘˘˘˘ح ،0202 ة˘˘يد˘˘نألأ لا˘˘يد˘˘˘نو
بقل لماح ليحدلأ قيرفب قحلي
م˘˘˘˘˘˘سسوŸ ير˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لأ يرود˘˘˘˘˘˘˘لأ
(9102/0202).
قيرف لوأأ وه لأز ام نرياب نكلو
ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لأ ‘ ه˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم ن˘˘˘م˘˘˘سضي
ل ،ة˘يد˘نألأ لا˘يد˘نو˘م ن˘م ة˘ل˘ب˘قŸأ
هذه ‘ ليحدلأ ةكراسشم نأأو اميسس
تلأز امو ،دعب مسس– ⁄ ةخسسنلأ

ق˘ير˘ف ه˘سسفا˘ن˘م ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ة˘˘نو˘˘هر˘˘م
يرود ة˘لو˘ط˘˘ب ‘ ير˘˘ط˘˘ق˘˘لأ د˘˘سسلأ
.ايسسآأ لاطبأأ
لايدنوم تايلاعف نرياب سضوخيو
ل˘˘ب˘˘ق رود˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘˘يأد˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘نألأ
يتلأ ةلوطبلأ حئأولل اقبط يئاهنلأ

Œا˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأأو ا˘˘˘بوروأأ ي˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ب بن
لوألأ رود˘˘لأ ‘ بع˘˘ل˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن÷أ
.يئاهنلأ عبر رودلأو
‘ ة˘˘˘كرا˘˘˘سشŸأ نر˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو
طقف ةدحأو ةرم ةيدنألأ لايدنوم
اسضيأأ جوت امدنع3102 ‘ تناكو
ي˘˘بوروألأ لا˘˘˘ط˘˘˘بألأ يرود بق˘˘˘ل˘˘˘ب
لا˘˘يد˘˘نو˘˘˘م بق˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو زر˘˘˘حأأو
.ةيدنألأ

““انيرأا ششاكسشوب““ داتسس ىلع لبقŸا Èمتبسس42 موي

رÛاب يبوروأ’ا ربوسسلا ‘ ةيليبسشإا هجاوي نرياب



›ا◊ا يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ ليحرلل

يسسيم ىلع ةنولسشرب ةرادإا سضرحي وغيف
        

      
 

رامين هنطاوم باسسح ىلع كلذ ءاج ول ىتح

 يبابم مسضب لايرلا حسصني يليزاÈلا ودلانور
Êابسسإلأ ديردم لاير قيرفو ةيليزأÈلأ ةركلأ م‚ ،ويرأزان ودلانور هجو
م‚ يبابم نايليك عم دقاعتلأ ةرورسضب يكلŸأ يدانلأ ¤إأ ةحيسصن ،قباسسلأ
هنطأوم باسسح ىلع كلذ ءاج ول ىتح يسسنرفلأ نامÒج ناسس سسيراب
.هتأذ قيرفلأ مجاهم افليسس أد رامين
نايليك عم دقاعتلل يعسسلاب ةليوط ةÎف ذنم ديردم لاير ريراقت طبرتو
ةبغرل ،2202 فيسص ‘ نامÒج ناسس عم هدقع يهتني يذلأ ،يبابم
هتأردقب يكلŸأ قيرفلأ ميعدت ‘ نأديز نيدلأ نيز يسسنرفلأ هنطأوم
مدع لاح رامين مسض ةيناكمإأ ¤إأ ىرخأأ ريراقت Òسشت امنيب ،هتأراهمو
Êابسسإلأ ديلولأ دلب يدان سسيئر ،ودلانور لاقو .ةنولسشرب Ëرغلل هتدوع
أذإأ هنإأ ،Êابسسإلأ ””ريدناتناسس”” كنب همّظن يفحسص ر“ؤوم لÓخ ،›ا◊أ
لبقتسسملل بعل ‘ Òبك رامثتسساب مايقلأ ديردم لاير ىلع بجوتي ناك
.رامين نم Ìكأأ يبابم عم دقاعتلأ نوكي نأأ بجيف
نأاب رمألأ قلعتي ل ›ا◊أ تقولأ ‘”” :يغنيÒملل قبسسألأ مجاهŸأ حسضوأأو
مايقلل ىعسسي ديردم لاير ناك أذإأ نكل ،رخآلأ نم لسضفأأ اًبعل كانه
رامين”” :لوقلاب هيأأر رسسفو .””لبقتسسŸأ ‘ ركفي نأأ بجيف Òبك رامثتسساب
دقاعتت نأأ يقطنŸأ نم هنإاف رامثتسساكو ،اماع22 يبابمو اماع82 هيدل

 .””لوطأأ تأونسسلو Ìكأأ قيرفلأ ديفي أذهف ،انسس رغسصألأ بعÓلأ عم

ةنولسشرب ميمÎل ددج Úبعل4 راتخي ناموك

همسسإا عسضو نم بسضاغ زيراوسس
نيرداغŸا ةمئاق ىلع

همسسإأ عسضو نم زيرأوسس سسيول Êايوغوروألأ ،ةنولسشرب قيرف م‚ ىدبأأ
يدانلأ ةرأدإأ تررق نيذلأو ،فيسصلأ أذه نيرداغŸأ موجنلأ ةحئل ىلع
برقأأ ‘ مهنم سصلختلأ ناموك يدنلوهلأ ديد÷أ بردŸأ عم قفأوتلاب
هنإأ ةينابسسإلأ ””سسيياب لإأ”” ةفيحسصل رأوح ‘ زيرأوسس لاقو .ةنك‡ ةسصرف
.ةقيرطلأ هذهب هعم لماعتلأ متي نأأ لقعي فيك مهفي ل
هنأأ وأأ ،هلبقتسسم نع ءيسش يأاب هÈخأأ يدانلأ ةرأدإأ ‘ دحأأ ل”” نأأ دكأأو
ت“ ءامسسألأ ةمئاق نوك ءىجافتم هنأأ ¤إأ راسشأأو ،””Úلحأرلأ نمسض
‘ لاق Úح ،ويموتراب يدانلأ سسيئر ¤إأ تبسسنو ،عسسأو قاطن ىلع اهلوأدت
سسيول اهنيب نكي ⁄و ،اهئاقب تنمسض يتلأ يه ةنيعم ءامسسأأ نإأ حيرسصت
.زيرأوسس
موجنلأ ليحر نع ثيد◊أ نأأ ىلع ديكأاتلل ديردم لايرب زيرأوسس دهسشتسسأو
دي ىلع ديردم لاير جرخ يسضاŸأ مسسوŸأ ‘ »:لاقو ،ايعقأو نوكي ل دق
سسومأر ويجÒسس ليحر نع ايوق ثيد◊أ ناكو ،لاطبألأ يرود ‘ سسكايأأ
لظ :›اتلأ مسسوŸأ نكل :عباتو ،””نرخآأ Úبعلو سسوركو سشتيردوم اكولو
.يرودلأ بقلب أزافو ايلاثم امسسوم أومدق لب ،ÚبعÓلأ ءلؤوه
تاماهتلأ أأدبت ةراسسخ لك ‘ هنأأو ،ةنولسشرب عم هسسفن رملأ نإأ لاقو
ةيخيراتلأ ةراسسÿأ ‘ رسسلأ نعو .تاهاŒلأ لك ‘و أراسسيو انيÁ هجوت
أذام طبسضلاب فرعن ل نحنو ةنوبسشل ¤إأ انبهذ :لاق ،خينويم نرياب نم
نريابلأ لباقŸأ ‘ ،بناج لك نم انب طيحي انأوتسسم ‘ كسشلأ ناكو ،ديرن
‘ زيرأوسس راسشأو .””مهسسفنأأ نم Úقثأو أوناكو ،ديري أذام فرعي ناك
Óيدب بعلل دعتسسمو ،هب مزتلمو ،ةنولسشرب عم دقعب طبترم هنأأ ¤إأ Òخلأ
ىدعتت يسسيم لينويل هليمزب هتقÓع نأأ اسضيأأ أدكؤوم ،كلذ رملأ ىسضتقأ ول
.مدقلأ ةرك
بردم بغري نيذلأ ،ÚبعÓلأ ءامسسأأ ةمئاق نع ،ةيمÓعإأ ريراقت تفسشك
ةÎف لÓخ مهعم دقاعتلأ ،ناموك دلانور يدنلوهلأ ،ديد÷أ ةنولسشرب
،يتيسس Îسسسشنام عفأدم مهزربأأ نمو ،ةيلا◊أ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ
.ايسسراغ كيريإأ Êابسسإلأ
نم Úموك اهعسضو يتلأ فأدهألأ نإأ ،ةينابسسإلأ ””سسإأ”” ةفيحسص تلاقو
ةسصاخ ،ةنولسشرب قيرف ميمرت ¤إأ فدهت ،دد÷أ ÚبعÓلأ ءاقتنأ ةيلمع
Úفده لباقم فأدهأأ ةينامثب Êولاتكلأ قيرفلل ةيسساقلأ ةراسسÿأ بقع
.ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ‘ ÊاŸألأ خينويم نيرياب مامأأ
يتلأو ،اهيلع ناموك رايتخأ عقو يتلأ ءامسسألأ ةمئاق نأأ ةفيحسصلأ تفاسضأأو
سسكايأأ طسسو بعلو ،يتيسس ناŸأ عفأدم ايسسراغ Êابسسإلأ بناجب مسضت
ينيتنجرألأ ،نÓيم Îنإأ مجاهمو ،كيب يد ناف نود يدنلوهلأ ،مأدÎسسمأأ

.زينيترام وراتول
ةرأدإأ ثحيسس ناموك نأأ ،””دليريو تروبسس يد يإأ”” عقوم دروأأ ،هرودب
طخ م‚ ،مودلانيف ونينيجروج هنطأوم عم دقاعتلأ ىلع ًاسضيأأ ةنولسشرب
ناموك نأأ ،ÊاطيÈلأ عقوŸأ حسضوأأ نأأ دعب كلذو ،لوبرفيل يدان طسسو
قبسس يذلأو ،ًاماع92 رمعلأ نم غلابلأ مودلانيف تأردقب ةديج ةيأرد ىلع
.يدنلوهلأ بختنملل ينف ريدمك هدجأوت لÓخ هبرد نأأ
ةرأدإلأ سسأأر ىلع ناموك Úيعت ،يسضاŸأ ءاعبرألأ ةنولسشرب نلعأأ ،ركذيو
دعب هبسصنم نم ليقأأ يذلأ Úتيسس يكيك بردملل ًافلخ ،قيرفلل ةينفلأ
يرود يئاهن عبر ‘ خينويم نيرياب مامأأ ةنولسشÈل ةسضيرعلأ ةراسسÿأ
.ابوروأأ لاطبأأ

        
ةـضاـير

ـه1441 مر60fi ـل قفاوŸا م0202  توأا52  ءاثÓثلا
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م‚ ،و˘غ˘ي˘ف سسيو˘ل ›ا˘غ˘˘تÈلأ د˘˘كأأ
Úينابسسإلأ ةنولسشربو ديردم لاير
ل˘˘˘ي˘˘˘˘حر ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ
ن˘ع ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألأ
تقو˘لأ لÓ˘خ Êو˘لا˘ت˘ك˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
ن˘م Òث˘ك˘لأ Òسشت ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،›ا◊أ
 .ريراقتلأ
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘نا˘ب˘سسإأ ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘كو

مدع ‘ يسسيم ةبغر نع تثد–
يذلأو ،ةنولسشرب عم هدقع لامكإأ
ه˘ي˘ع˘سسو ،1202 ف˘ي˘سص ‘ ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ي˘ف˘ي˘سصلأ و˘تا˘˘كŸÒأ ‘ ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل
ة˘ئ˘˘ي˘˘سسلأ عا˘˘سضوألأ بب˘˘سسب ،›ا◊أ
لكك يدانلأو قيرفلأ اهيلإأ لآأ يتلأ

 .ةيلا◊أ هترأدإأ عم
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ ،و˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ف ح˘˘˘سضوأأو
،ةيناب˘سسإلأ ءا˘ب˘نألأ ة˘لا˘كو ا˘ه˘تر˘سشن
يسسيم لينويل عسضو نع اثدحتم
قيرف يأأ ىلع ليحتسسŸأ نم”” هنإأ

‘ ي˘ئأز÷أ طر˘˘سشلأ ع˘˘فد ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
007 غلابلأو ،””ايلاح بعÓلأ دقع
ل˘ي˘ح˘ت˘سسي ›ا˘ت˘لا˘بو ،ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م
ةقفأوم نودب يدانلأ نع هليحر
.هترأدإأ

..ودلانور عم يسسيم
ةكارسشل زهجي شسوتنفوج

ةيخيرات
لينويل ينيت˘ن˘جرألأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم تا˘ب
،Êاب˘سسإلأ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب د˘ئا˘ق ي˘سسي˘م

fiعإلأ ل˘˘ئا˘˘سسو ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هأ ط˘˘Óم
ا˘مد˘ع˘ب ،⁄ا˘˘ع˘˘لأ لو˘˘ح ة˘˘ف˘˘ل˘˘تıأ
ع˘سضو ن˘م ه˘بأÎقأ ءا˘ب˘˘نأأ تد˘˘يأز˘˘ت

أذه انأرغولبلأ عم هتÒسسŸ دح
.فيسصلأ
ىهنأأ ينيتنجرألأ ›ودلأ بعÓلأ
،ة˘ن˘ك‡ ة˘ق˘ير˘˘ط أأو˘˘سسأا˘˘ب م˘˘سسوŸأ
ةيخيراتلأ ةÁزهلأ ‘ ةكراسشŸاب
نرياب دي ىلع اسسرابلأ اهاقلت يتلأ

ع˘˘˘˘˘˘بر ‘ Ê (2-8)اŸألأ خ˘ي˘نو˘˘ي˘˘م
‘و .ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن

قيرفلأ جئاتنو ىوتسسم روهدت لظ
،Òخألأ هم˘سسو˘م لÓ˘خ Êو˘لا˘ت˘ك˘لأ
،بقل يأاب هجيوتت دهسشي ⁄ يذلأ

رر˘قو ه˘سضا˘ع˘ت˘مأ ن˘ع ي˘˘سسي˘˘م Èع
ةقراغلأ ةنولسشرب ةنيفسس نم زفقلأ

.ون بماك بعلم ةرداغم لÓخ نم
غÓبإأ نع ةيفحسص ريراقت تفسشكو
،ا˘˘سسرا˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ فأد˘˘˘ه˘˘˘لأ

ناموك دلانور يدنلوهلأ بردŸأ
›و˘ت رو˘ف ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لأ ‘ ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ بيرد˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م Òخألأ
تسسيل ةÎف ذنم .يسضاŸأ عوبسسألأ
›ا˘˘˘غ˘˘˘تÈلأ ا˘˘˘˘عد ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
م‚ ود˘˘˘˘لا˘˘˘˘نور و˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسير˘˘˘˘˘ك

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ هÁر˘غ ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ÿع ٍد– سضوÈ إأ لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نلأ¤

،›ا˘˘ط˘˘يإلأ يرود˘˘لأ ة˘˘˘يد˘˘˘نأأ د˘˘˘حأأ
هليحرب Úماع لبق وه لعف املثم
بوسص Êابسسإلأ ديردم لاير نع
.””زوجعلأ ةديسسلأ””

ةر˘ثا˘ن˘تŸأ ءا˘ب˘نألأ د˘يأز˘ت ل˘˘ظ ‘و
تر˘ه˘ظ ،ي˘سسي˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم لو˘˘ح
د˘ي˘ف˘ت ةد˘يد˘ع ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
33ـلأ بحا˘سص لا˘ق˘ت˘نأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب

ةبأوب Èع ،لعفلاب ويسشتلاكلل اماع
تدا˘فأأ ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .نÓ˘ي˘˘م Îنإأ

نأاب ةينولاتكلأ ””تروبسس”” ةفيحسص
مدق˘ت˘ل˘ل د˘ع˘ت˘سست ة˘يد˘نأأ3 كا˘˘ن˘˘ه
زو˘ف˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘م˘سسر سضور˘ع˘˘ب
ردسصŸأ راسشأأو .ثوغÈلأ عيقوتب
نامÒج ناسس سسيراب دأدعتسسأ ¤إأ
سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو Îنإلأو ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لأ

و˘˘ح˘˘ن ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘ك˘˘سشب كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
نأأ ع˘˘قو˘˘˘تŸأ ن˘˘˘م يذ˘˘˘لأ ،ي˘˘˘سسي˘˘˘م
د˘ق ،ة˘ي˘سسا˘ي˘˘ق ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ‘ ل˘˘حر˘˘ي
أد را˘م˘ي˘ن لا˘ق˘ت˘نأ ة˘م˘ي˘˘ق زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
سسإأ ي˘ب”” ¤إأ ا˘سسرا˘ب˘لأ ن˘م ا˘ف˘ل˘ي˘˘سس
.وروي نويلم222 لباقم ””يج
‘ سسوتنفوج ةبغر ¤إأ تراسشأأو
يسسيم Úب ةرمدم ةكأرسش نيوكت
ل˘خد˘ي˘ل ،ود˘˘لا˘˘نور ›ا◊أ ه˘˘م‚و
Úب ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ب خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ
لÓ˘˘خ مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ترو˘˘˘ط˘˘˘سسأأ
ح˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي اÃرو .ثيد◊أ ر˘˘˘سصع˘˘˘لأ
ملح قيق– ‘ ةياهنلأ ‘ ‘ويلأ
يئانثلأ Úب عم÷أ Èع نيÒثكلأ

ان˘سسفا˘ن˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،د˘حأو ق˘ير˘ف ‘
ةمق ءÓتعأ ىلع ةليوط تأونسسل
لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سس ل ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘ك
ا˘ها˘˘سضمأأ ي˘˘ت˘˘لأ9ـلأ تأو˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ
يئانثلأ لجسسو .ديردم ‘ ودلانور

افده0021 نع ديزي ام اعمت‹
ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ا‡ ،ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
د˘˘حأو ق˘˘ير˘˘ف ‘ ا˘˘م˘˘ه˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ
،قيرف يأأ عافدل يقيقح سسوباك
.ابوروأأ وأأ ايلاطيإأ ‘ ءأوسس

›ا˘ط˘يإلأ سسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن دد˘ح
ه˘م‚ ل˘ي˘حر˘˘ل بو˘˘ل˘˘طŸأ غ˘˘ل˘˘بŸأ
ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ›ا˘˘غ˘˘تÈلأ

،›ا◊أ يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ
 .ةيلاطيإأ ةيفحسص ريراقت بسسحب

””و˘˘تا˘˘كÒم و˘˘ي˘˘˘سشلا˘˘˘ك”” ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
ةرأدإأ مايق نع تفسشك ةيلاطيإلأ
نويلم06 غلبم ديدحتب ””‘ويلأ””
لÓ˘˘˘˘خ بعÓ˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل ،ورو˘˘˘˘˘ي
نود ،›ا◊أ ي˘ف˘ي˘˘سصلأ و˘˘تا˘˘كŸÒأ

ديرت يتلأ ةيدنألأ ءامسسأأ ديد–
.همسض
001 غ˘ل˘ب˘م ع˘فد سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نا˘˘كو
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك م˘˘سضل Úما˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق
،Êابسسإلأ ديردم لاير نم ودلانور
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي د˘ق˘ع˘لأ نأا˘ب ا˘م˘ل˘˘ع
.لبقŸأ مسسوŸأ
›ا˘˘غ˘˘تÈلأ نود˘˘لأ م˘˘˘سسأ ط˘˘˘ب˘˘˘ترأو
ما˘يألأ ‘ ””‘و˘ي˘لأ”” ن˘ع ل˘ي˘حر˘˘لا˘˘ب
قيرفلأ لسشف دعب ةسصاخ ،ةÒخألأ

يرود نم يئاهنلأ عبرل لهأاتلأ ‘
نويل كيبŸوأأ مامأأ ،ابوروأأ لاطبأأ
.يسسنرفلأ
نأأ ¤إأ تراسشأأ ةيلاطيإلأ ةفيحسصلأ
عورسشم ‘ ءدبلأ ديرت ‘ويلأ ةرأدإأ

با˘سشلأ ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يدŸأ ع˘م د˘يد˘˘ج
¤و˘˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘˘لأ ،و˘˘˘˘˘˘لÒب ا˘˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘نأأ
ة˘لا˘قإأ د˘ع˘˘ب ،أر˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسŸأ

معد قيرط نع ،يراسس ويسسيروام
،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصب ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

م˘˘خ˘˘سضلأ بتأر˘˘لأ ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لأو
03 غلبيو ودلانور هاسضاقتي يذلأ

ريراقت تناكو .ايونسس وروي نويلم
fiتقو ‘ تدكأأ ،ةينابسسإأو ةيل

ليكو زيدنيم يخروخ مايق ،قباسس

سضر˘˘ع˘˘ب ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو ،بعÓ˘˘لأ
اهنيب نم ،ةيدنأأ ةدع ىلع ودلانور
طبترأ امن˘ي˘ب ،Êا˘ب˘سسإلأ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
لا˘ق˘ت˘نلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق بعÓ˘˘لأ م˘˘سسأ
‘ يسسنرفلأ نامÒج ناسس سسيرابل

ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا˘˘ب ةد˘˘ي÷أ ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع ل˘˘ظ
.افليسس أد را˘م˘ي˘نو ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط يذ˘˘˘لأ غ˘˘˘ل˘˘˘˘بŸأ يوا˘˘˘˘سسيو

برقي ام ،هم‚ عيبل سسوتنفوج
ع˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ،Ìكأأ وأأ مو˘˘ي حا˘˘˘برأأ ن˘˘˘م
و˘˘نا˘˘سست˘˘ير˘˘ك˘˘ب سصاÿأ سصي˘˘م˘˘ق˘˘˘لأ
.ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘مود˘ق د˘ن˘˘ع ،ود˘˘لا˘˘نور
ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلأ ””نا˘يدرا˘غ”” ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص
ةرأدإأ نأأ8102 ةيليوج ‘ ترسشن
سصيمق فلأأ025 تعاب ””‘ويلأ””
ناسصمق عيب راعسسأأ نع %04 ةدايزب
42 لوأأ ‘ ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘˘لأ
.›اغ˘تÈلأ ””نود˘لأ”” مود˘ق˘ل ة˘عا˘سس
نم Ìكأأ ىلع سسوتنفوج لسصحو
25) ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأأ رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م26
ناسصمق عيب نمث نم (وروي نويلم
ينعي ام ،موي لوأأ لÓخ ودلانور
يوا˘˘سست بعÓ˘˘لأ ع˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق نأأ
لÓخ سصيمقلأ عيب حابرأأ ›امجإأ
.ةعاسس72 لوأأ

همسض ديرت يتلا ةيدنألا ءامسسأا ديد– نود

ودلانور عيب نمث وروي نويلم06 غلبم ددحي ‘ويلا
    

    
    

  
     

   
   

    
 

    
   

   
    

   
     

   

    
    

   
      

  
    

   
  

   
    
    

    

    
   

    
   

   
   

    
  

      
   
    

     
     

   
    
 

   
    

    
   

    
  

   
    

    
   
   

      

      



41ةـضاـير
ـه1441 مر60fi ـل قفاوŸا م0202  توأا52  ءاثÓثلا

ر-ق

ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ  ‘ لوؤوسسم ردسصم فسشك
،ةطبأرلأ ›وؤوسسم عم رواسشتلاب اهنأ مدقلأ ةركل
ة˘لو˘ط˘ب˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ ا˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م د˘˘ير˘˘ت
رهسش نم لوألأ عوبسسألأ لÓخ ¤وألأ ةفÙÎأ
تأÒسضحتلأ نم ةيدنألأ ةدافتسسأ دعب ،Èمفون
هيلع قفتأ املثم ،لقألأ ىلع عيباسسأأ ةتسس ةÎفل

ى˘ت˘حو سصا˘سصت˘خلأ ل˘هأأ فر˘ط ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
تدكأأ يتلأو ،فافلأ ىوتسسم ىلع ةيبطلأ ةنجللأ

¤إأ رظنلاب ،Òسض– نسسحأأ نامسض بوجو ىلع
ة˘˘سسم˘˘خ تزواŒ ي˘˘ت˘˘لأو ف˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لأ ةÎف لو˘˘˘ط
¤إأ نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ سضر˘˘ع˘˘ي د˘˘ق ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ر˘˘˘ه˘˘˘سشأأ
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘سضع˘لأ ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،تا˘˘با˘˘سصإلأ
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘لأ بأر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضلأ
نع تفقوت رسصانع ةدع دجأوتو ،تابيردتلأ
.يدرفلأ لمعلأ
¤إأ يحوت تأرسشؤوŸأ لك نإاف ،هتأذ قايسسلأ ‘و
فسصتنم ةيدنألأ ىوتسسم ىلع تابيردتلأ ةدوع
ةرأزو تق˘ل˘ت لا˘ح ‘ ،ل˘خأد˘لأ Èم˘ت˘˘ب˘˘سس ر˘˘ه˘˘سش
فرط نم رسضخألأ ءوسضلأ ةسضايرلأو بابسشلأ
لوكوتورب Òسض– ” هنأأو املع ،ةحسصلأ ةرأزو
هقيبطت بوجو عم ،قرفلل هميلسست متيسس يحسص
ةيبرع˘لأ نأد˘ل˘ب˘لأ و˘يرا˘ن˘ي˘سس يدا˘ف˘ت˘ل ،هÒفأذ˘ح˘ب
ى˘˘˘ت˘˘˘حو بر˘˘˘غŸأو سسنو˘˘˘ت ةرو˘˘˘سص ‘ ةرواÛأ

تا˘˘با˘˘سصإأ ةد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ ،ر˘˘سصم
د˘ع˘ب ،ة˘يد˘نألأ د˘يد˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع سسوÒف˘لا˘ب
ليجأات ¤إأ ىدأأ ام ،تايرودلأ طاسشن فانئتسسأ

.تايرابم ةدع
فسشك ةينطولأ ةعأذلأ اهب سصخ تاحيرسصت ‘
Ëركلأ دبع مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ سسيئر
ةيعام÷أ تابيردتلأ فانئتسسأ رأرق نأ رأودم
ةروا˘سشم نود˘ب نو˘ك˘ت ن˘ل ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ يدأو˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةرأزو و مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘يدا–لأ
ايلاح »:ددسصلأ أذه ‘ لاق و ةسضايرلأو بابسشلأ

هنأ اÃ تابيردتلأ فانئتسسإأ يدان يأأ عيطتسسي ل
و فافلأ عم عوبسسألأ أذه عامتجإأ انل نوكيسس
”” عيم÷أ ةمÓسس ىلع ظافح أذه و ةرأزولأ
ةرأزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ي˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن زواŒو
خ˘يرا˘ت ن˘ع ن˘ل˘عأ ا˘مد˘ن˘ع ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ
كلذ نأأ مغر ،ركبم لكسشب تابيردتلأ فانئتسسإأ
بب˘سسب تا˘ط˘ل˘˘سسلأ فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن‡ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي

.رئأز÷أ ‘ انوروك ةحئاج
ة˘يد˘نألأ ي˘˘برد˘˘مو ءا˘˘سسؤور نأأ ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
،فانئتسسلأ دعوم ديد– نورظتني ةيرئأز÷أ

ةسصاخو ،لمعلأ جمانرب طبسض مهل ىنسستي ىتح
يتلأ تاسصبÎلأ ءأرجإأ ناكم ىلع رأرقتسسلأ
رظنلاب ،ةقباسسلأ مسسأوŸأ نع ةرياغم نوكتسس
.سصاÿأ يحسصلأ فرظلأ ¤إأ
ةيدنأأ ءاسسؤور عم توأأ62 موي عمتŒ فافلأ

لوألأ فÙÎأ
،””فاف”” مدقلأ ةركل يرئأز÷أ ةيدا–إلأ فسشك
Ú 32ب ام ةÎفلأ ‘ تاعامتجل هت‹رب نع
مسسوملل Òسضحتلأ سضرغب ،يرا÷أ توأأ13 ¤إأ
.1202-0202 ديد÷أ يوركلأ
،توأأ42 موي عامتجأ ¤إأ ،فافلأ عقوم راسشأأو
تا˘ي˘ع˘م÷أ خ˘يرأو˘ت د˘يد– ه˘لÓ˘خ م˘ت˘˘ي˘˘سس ن˘˘يأأ
ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م÷أو ،ة˘ي˘ق˘ب˘تŸأ ة˘يدا˘ع˘لأ ة˘ما˘˘ع˘˘لأ
.ةيباختنإلأ
سصسصخي ،توأأ52 موي ،رخآأ عامتجأ هعبتيسسو
0202-9102 م˘˘سسو˘˘م ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
مسسوŸأ ة˘لو˘ط˘بو ،ة˘ي˘نا˘ب˘سشلأ تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ة˘سصاÿأ
.1202-0202 لبقŸأ
،ي˘سشطز ن˘يد˘لأ Òخ ،فا˘ف˘لأ سسي˘ئر د˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘سسو
موي ،رأودم Ëركلأ دبع ةطبأرلأ سسيئر ةقفر
فÙÎأ ةيدنأأ ءاسسؤور عم عامتجأ ،توأأ62
.ىسسوم يديسس زكرÃ ،لوألأ
سسيئر عمجيسس ،توأأ13 موي رخآأ عامتجأ هيليو
ي˘ل˘ع ةأو˘ه˘لأ ة˘ط˘˘بأر سسي˘˘ئر ،ي˘˘سشطز ””فا˘˘ف˘˘لأ””

ءاسسؤورب ،ةدومح فسسويو ،سشودبع اسضر ،كلام
.Êاثلأ فÙÎأ ةيدنأأ
ة˘سشقا˘ن˘˘م ،نا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ أذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو

flأ ف˘ل˘تŸقÎأ تا˘حŸنا˘م˘سضل ا˘ه˘عا˘ب˘تأ ع˘مز
،1202-0202 يور˘ك˘لأ م˘سسو˘م˘ل˘ل ن˘˘سس◊أ Òسسلأ
.ةديد÷أ هتغيسصب

لئابقلا ةبيبسش ‘ بع’ هنأا يعدي

سسي˘˘نا˘˘ي يرا˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘عو˘˘ت˘˘ي لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘˘سش
ريوزتلا لامعتسساب
اهلوأدت ” يتلأ تاطلاغŸأ”” نم هئايتسسأ نع ،لئابقلأ ةبيبسش يدان برعأأ
سسيناي همسسأ با˘سشل ،ة˘ي˘لÙأ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لأ تأو˘ن˘ق˘لأ ىد˘حإأ Èع ةو˘ق˘ب
.””ةبيبسشلل بعل هنأاب يعدي ،يرامعلأ
بعل نع ويديفلاب أريرقت ترسشن دق ،ةسصاÿأ تأونقلأ ىدحإأ تناكو

فوفسص ‘ بعل هنأاب هيف لوقي ،Òبك لبقتسسÃ هل تأابنت ،باسش يرئأزج
.يلئابقلأ يدانلأ
ةرأدإأ دوت ”” :دحألأ  ،يمسسرلأ هباسسح Èع نايب ‘ يلئابقلأ يدانلأ لاقو
نأاب ،لئابقلأ ةبيبسش راسصنأأ ةسصاخو ،يسضايرلأ روهم÷أ غÓبإأ يدانلأ
تسسيل ،لئابقلأ ةبيبسش ‘ بعل هنأأ يعدي يذلأ ،يرامعلأ سسيناي ىمسسŸأ
.””يدانلاب ةرسشابم Òغ وأأ ةرسشابم ةلسص ةيأأ هل
هسصيمقو يدانلأ ةيو˘ه مأد˘خ˘ت˘سسأو ،ر˘يوز˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأ”” نا˘ي˘ب˘لأ فا˘سضأأو
ةرأدإأ ظفت– أذهل ،أÒًطخو اخراسص ايدعت دعي ،ةاعرلأ تأراعسش راهظإأو
ببسسب ،ةسصتıأ مكاÙأ مامأأ ىوعد عفر ‘ اهقحب لئابقلأ ةبيبسش
.””هتاعرو يدانلاب تق◊ يتلأ رأرسضألأ
ن˘ع ،مÓ˘سسلأ د˘ب˘ع لا˘م˘ك ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سشل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ ر˘˘يدŸأ ثد–و
،Êافلزلأ نماي بردŸأ ةدوعل ،قيرفلأ ةرأدإأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلأ
.رئأز÷أ ¤إأ بناجألأ ÚبعÓلأو
نماي بردŸأ لوخدب حامسسلل ،سصاخ بلط انعدوأأ”” :مÓسسلأ دبع حرسصو
.””رئأز÷أ ¤إأ بناجألأ انيبعلو ،Êافلزلأ
لو˘خد سضر˘غ˘ب أذ˘ه ي˘تأا˘ي”” :ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سشل ي˘سضا˘ير˘لأ ر˘يدŸأ ح˘سضوأأو
.””يرا÷أ توأأ92 موي نم ءأدتبأ ،ةياجبب Úعوبسسأل سصبرت ‘ قيرفلأ
،سسنوت هدلبب دجأوتي ،Êافلزلأ نماي ،لئابقلأ ةبيبسش بردم نأأ ركذي
.لئابقلأ ةبيبسش يدانل بناجألأ ÚبعÓلأ ةيقبل ةفاسضإلاب ،انوروك ببسسب

لئابقلا ةبيبسش ‘ يمهو بع’
سسينأأ وعدŸأ نأأ كسش ىندأ اهل ىقري ل ةعلطم رداسصم تفسشك اميف
سضعبل ينعŸأ هركذ ام قفو لئابقلأ ةبيبسش يدان ‘ طسشني ل يرامعلأ
⁄ بعÓلأ أذه نأاب ردسصŸأ تأذ فسشك امك ،ةيلÙأ مÓعإلأ لئاسسو
سضعب ذخاب ماق ىنعŸأ نأاب حسضوأأ امك ةبيبسشلأ عم ةبرŒ يأ سضخي
يدانلأ أذه قسشعي و سضيرم هنأ ةجحب Èمفون —افلأ بعلم لخأد روسصلأ
سضيرم هنأ ةسصاخ بعلŸأ لخأد روسص ذخأاب هملح ققحي نأأ ديري و

أدج برقŸأ ردسصŸأ تأذ فيسضيل ،ردسصŸأ سسفنل اقفو هاعدأ ام بسسح
‘ ل و يدانلأ فوفسص ‘ اتاتب طسشني ⁄ مسسلأ أذه نأاب قيرفلأ ةرأدإأ نم
هفسصو امك ””يمهو بعل ”” در‹ طقف وه لب ةفلتıأ ةينسسلأ هتائف
ينعŸأ بغري لهف تلؤواسستلأ نم ديدعلأ ةيسضقلأ هته حرطتل ،ثدحتŸأ
قرف يقاب هيلع تفاهتي ىتح لئابقلأ ةبيبسش ‘ بعل هنأ ىلع جيوÎلاب
؟لوألأ فÙÎأ
دبع لام˘ك ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل د˘يد÷أ ي˘سضا˘ير˘لأ ر˘يدŸأ ف˘سشكو
.فيسصلأ أذه قيرفلأ نم ÚحرسسŸأ ÚبعÓلأ ةمئاق ،دحألأ ،مÓسسلأ
ةرأدإأ”” :ةيفحسص ةودن لÓخ ،سصوسصÿأ أذه ‘ ،مÓسسلأ دبع حرسصو
.””فيسصلأ أذه Úبعل ةسسمخ حيرسست تررق قيرفلأ
ليبن نم لكب قلعتي رمألأ”” :لئابقلأ ةببيبسشل يسضايرلأ ريدŸأ فاسضأأو
.””يدأدعو ،نأدغز ،ينتأريأ ،يليÓب Òمأأ ،ودعسس
وه ةفيرسش نب”” :مÓسسلأ دبع لامك حسضوأأ ،ةفيرسش نب بعÓلأ سصوسصخبو
.””هحيرسستب بلاطو ،ليحرلأ دأرأأ نم

ر-ق

يمسساقلب و ةدايع نب عم قافت’ا راظتنا ‘

 سضبانلا هبلق نسصحي ةنيطنسسق بابسش
دادح داؤوف
زربأأ دوقع ديدجتل هدوهج ةنيطنسسق بابسش يدان ةرأدإأ سسل‹ لسصأو
ن˘ع ،د˘حألأ ن˘ل˘عأأو ،ة˘يرا÷أ ة˘ي˘ف˘ي˘سصلأ تلا˘ق˘ت˘˘نلأ ةÎف لÓ˘˘خ هز˘˘ئا˘˘كر

Œدأدح دأؤوف ،طسسولأ طخ بعل دقع ديد.
‘ ةÒبكلأ ةيدنألأ دحأل ،اًماع92 ،دأدح لاقتنأ برق نع ءابنأأ تددرتو
هدقاعت ديدŒ ‘ عأرسسإÓل ةنيطنسسق بابسش عفد ام ،يلÙأ يرودلأ

ŸمسسوÚ.
،تنانجات عافد نم اًمداق8102 ‘ ،ةنيطنسسق بابسش ¤إأ دأدح مسضنأو
د˘ع˘ب ،ةÒخألأ ةÎف˘لأ ‘ ق˘ير˘ف˘لأ ع˘م هد˘˘ق˘˘ع دد˘˘ج˘˘ي بعل Êا˘˘ث ح˘˘ب˘˘سصأأو
.ي◊اسص Úسساي عفأدŸأ
ةياهن لبق ،زئاكرلأ دوقع ديدŒ ةيلمع ءاهنإأ ‘ بابسشلأ ةرأدإأ حمطتو
ليعامسسإأ حاتفلأ دبع يثÓثلأ عم اهتاسضوافم ترسشاب ثيح ،عوبسسألأ
.ÓÊعز نيدلأ رسصنو ،ةدايع نب Úسسحو ،يمسساقلب
نب ةنيطنسسق بابسش بعل نأأ لإأ اهاقلت يتلأ ةÒبكلأ سضورعلأ مغرو
ةيبرع قرف نم تلاسصتأ تيقلت”” : لاق ثيح دعب هتهجو مسسحي ⁄ ةدايع
،ةيكÎلأ قرفلأ دحأأ مامتهاب ىظحأأ امك ،ديدحتلاب ةيدوعسس دأون نمو
،ة˘˘ي˘˘بوروألأ تا˘˘يرود˘˘لأ ىد˘˘حإأ ‘ ة˘˘برŒ سضو˘˘خ ¤إأ ح˘˘م˘˘طأأ ا˘˘˘نأأ ا˘˘˘ن˘˘˘هو
دجوي ل نكلو ،ينطولأ بختنŸأ عم يتناكم ىلع ظافحلل Êدعاسستسس
يننأأ ولو ،ةمداقلأ مايألأ هنع رفسستسس ام راظتنأ ‘ ،نآلأ د◊ قافتأ

،أدد‹ يعم رركتت ل دق يتلأ ةسصرفلأ هذه عييسضت مدع ىلع سصيرح
¤إأ لسصأأ نأأ لمأأ ىلع ،Ìكأأ Èسصأأ نأأ لواحأاسسو ،أÒثك ترظتنأ دقل

.فاطŸأ رخآأ ‘ يدأرم
ر-ق

لخادلا Èمتبسس رهسش فسصتنم ةيدنأ’ا ىوتسسم ىلع تابيردتلا ةدوع

عوبسس’ا ‘ ديد÷ا مسسوŸا ءدب ديرت فافلا
Èمفون نم لو’ا

كراسشŸا قيرفلا ديدحتل ةعرقلا ¤إا ءوجللا سضفر

““لئابقلا ةبيبسش قح وه فاكلا سسأاك ‘ ةكراسشŸا““ :دوبيع
ةكراسشŸأ نع ،دوبيع دوليم ،لئابقلأ ةبيبسش قيرفل يمسسرلأ قطانلأ ثد–
.يرانكلل عورسشم قح كلذ أÈتعم ،لخأدلأ مسسوملل فاكلأ سسأاك ‘
.””لئابقلأ ةبيبسش مأÎحأ ايلعلأ تاه÷أ نم بلطأأ”” :دوبيع حرسصو
قيرفلأ ديدحتل ةعرقلأ ¤إأ ءوجللأ”” :يرانكلل يمسسرلأ قطانلأ فاسضأأو
.””انقيرف قحب سساسسم Èتعي فاكلأ سسأاك ‘ كراسشŸأ
هلÓخ نم مهبلاط ،قيرفلأ اسصنأل ءأدنل ،دوبيع هّجو ،ىرخأأ ةهج نمو
اهيلإأ ىعد يتلأ ÒسسŸأ ىلع أدر ،ةيلوؤوسسŸأ حورو ،ةينÓقعلاب يلحتلل
.قيرفلل ةيلا◊أ ةرأدإلأو ،لÓم ليحرب ةبلاطملل راسصنألأ سضعب
نم لكل ةلاسسر تهجو اهنأأ ،اهل نايب ‘ ،لئابقلأ ةبيبسش ةرأدإأ تنلعأأو

با˘ب˘سشلأ ر˘يزو ،لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛأ د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘ئر
.مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيلأرديفلأ سسيئرو ،ةسضايرلأو
ةلوطبلأ فقوب يسضاقلأو ،””فافلأ”” نع رداسصلأ رأرقلاب رمألأ قلعتيو
رأرقلأ أذه نأأ ،يرانكلأ ةرأدإأ تÈتعأو ،مدقلأ ةركل ةفÙÎأ ةينطولأ

flنأوقلأ عيم÷ فلاÚ، ذاختأ ‘ ةيلأرديفلأ سصاسصتخأ مدعل ،ةمظنألأو
.ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو سصاسصتخأ نمسض لخدي يذلأ ،رأرقلأ أذه
تاطلسسلل اهوهجو يتلأ ةلسسأرŸأ هذه ،لئابقلأ ةبيبسش ولوؤوسسم قفرأأو
ةئيهلأ هب تماق ام حّسضوت يتلأ ،قئاثولأ نم ةعومجÃ ،دÓبلأ ‘ ايلعلأ
.ةيوركلأ

ر-ق

001 ن˘˘م Ìكأأ ن˘˘م تسسأÔ“ ة˘˘يلو تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسأ
با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ِب ة˘˘˘ل˘˘˘سص ه˘˘˘ل ،›ا˘˘˘م بسصن˘˘˘˘م
.ةسضايرلأو

ريزوِل دّقفتو لمع ةرايز سشماه ىلع كلذ ءاج
ةيلو ¤إأ يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلأو بابسشلأ

“Ôأ ة˘لود˘لأ ة˘ب˘˘تا˘˘ك˘˘ِب ا˘˘قو˘˘فر˘˘م ،تسسأŸُة˘ف˘ّل˘ك
.يركأوسس ةميلسس ةبخنلأ ةسضايرِب
را˘سشŸُأ بسصا˘نŸأ نأأ يد˘لا˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لأ ح˘˘سضوأأو
،ينهŸأ جامدإلأ دوقع راطإأ نمسض جردنت اهيلإأ
ةيسضايرلأ تاطاسشنلأ Òطأاتِب اهباحسصأأ موقيسسو

.تسسأÔ“ ةيلو Èع
›وؤو˘سسم يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ر˘يزو˘لأ ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك
تآاسشنŸأ لك حتف ¤إأ تسسأÔ“ ةيلوِب عاطقلأ
ى˘ت˘ح ،ح˘با˘سسŸأ ة˘سصا˘خ ة˘˘ق˘˘ل˘˘غŸُأ ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ
.ةقطنŸأ بابسش اهنم ديفتسسي

هنإأ ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو لاق ،رخآأ قايسس ‘
تا˘˘يدا–إلأ ءا˘˘سسؤور ع˘˘م ا˘˘ق˘˘˘حل ثحا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
تا˘˘سسفا˘˘نŸأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ
ن˘˘م لد˘˘˘ب ،تسسأÔ“ ة˘˘˘يلو˘˘˘ِب تأر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لأو
.لامسشلأ تايلوِب اهتماقإاِب ءافتكإلأ

ة˘˘يلو نأأ يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ د˘˘˘كأأو
“Ôأ ىلع رفوتت تسسأŸيتلأ ،ةيرورسضلأ تآاسشن
Œك نا˘سضت˘حا˘ِب ةر˘يد˘ج ا˘˘ه˘˘ل˘˘عÈأ ىŸتا˘سسفا˘ن

.ةينطولأ ةيسضايرلأ
ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ة˘سضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ ر˘˘يزو م˘˘ت˘˘ت˘˘خأو

ةيلو لعجِل طّطخُت ةموك◊أ نإأ Óئاق يدلاخ
“Ôفرسش اهحنمو ،زايتماِب ايسضاير ابطق تسسأ

ىÈكلأ ةينطولأ ةيسضايرلأ تأرهاظتلأ ناسضتحأ
.ىعسسŸأ أذه نمسض جردني

ر-ق

اجذو‰ تسساÔ“ ةي’و

ةيوارحسصلا قطانŸا ¤إا لامسشلا نم ةيسضايرلا تارهاظتلا لقن وحن



سسيسسأات‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج سشاقن

fiنايرعلا دم

ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلأ هذ˘˘ه نو˘˘ك˘˘ت فو˘˘سس
.ا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘مو ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ةيز˘كرŸأ كو˘ن˘ب˘لأو تا˘مو˘ك◊ا˘ف
ة˘˘قو˘˘ب˘˘˘سسم Òغ Òبأد˘˘˘ت ق˘˘˘حÓ˘˘˘ت
سشا˘م˘ك˘نلأ ةد˘ح ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل
دوكرلأ يسضفـُي نأأ ةيسشخ ،يŸاعلأ
نآلأ أد˘كؤو˘م تا˘ب يذ˘˘لأ يŸا˘˘ع˘˘لأ
ل˘˘˘ك˘˘˘سشي ا˘˘˘م و˘˘˘هو) دا˘˘˘سسك˘˘˘˘لأ ¤إأ
ةجرد˘ب ا˘ع˘ف˘تر˘م أر˘ط˘خ ل˘ع˘ف˘لا˘ب
نم ،كلذ نوسضغ ‘و .(ةجعزم
ن˘م أد˘يز˘م د˘˘ه˘˘سشن نأأ ل˘˘م˘˘تÙأ
داسصتقأ Úب زيمŸأ قرافلأ لكآات
تأدا˘سصت˘قلأ ‘ د˘ئا˘˘سسلأ را˘˘ي˘˘ت˘˘لأ
تأدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ ‘و ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تŸأ
.ةيمانلأ
Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م نأأ ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ

ة˘لدألأ ل˘ظ ‘و .ةد˘سشب بو˘ل˘˘ط˘˘م
ع˘˘جأÎلأ د˘˘كؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘غ˘˘˘مأد˘˘˘لأ
‘ جاتنإلأو كÓهتسسلأ ‘ لئاهلأ

flعتي ،⁄اعلأ نأدلب فلتÚ ىلع
تأدا˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘˘قلأ ‘ Úل˘˘˘˘˘˘˘˘لÙأ
لبقو لوأأ أولماعتي نأأ ةمدقتŸأ
⁄ ي˘ت˘لأ ةر˘ها˘ظ˘لأ ع˘˘م ءي˘˘سش ل˘˘ك
‘ لإأ نآلأ ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘فو˘˘لأا˘˘م ن˘˘ك˘˘ت
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تÛأو لود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
ا˘ه˘تر˘مد ي˘ت˘لأ ة˘ل˘سشا˘ف˘˘لأ/ة˘˘سشه˘˘لأ
ف˘قو˘ت˘لأ :ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ثرأو˘˘ك˘˘لأ
بناج ¤إأ ،ئجافŸأ يداسصتقلأ
ةر˘مدŸأ ثأد˘حألأ ن˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
أذ˘ه با˘ق˘عأأ ‘ ي˘تأا˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ
لود˘لأ هذ˘ه ه˘جأو˘ت م˘ث .ف˘قو˘ت˘˘لأ

‘ اعويسش Ìكأأ ىرخأأ تايد–
.ةيمانلأ لودلأ
داسصتقلأ ةعيبط ‘ انه لمأاتنل

.تا˘˘ح˘˘˘ئا÷أو ة˘˘˘ئ˘˘˘بوألأ ن˘˘˘مز ‘
‘ م˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لأ فر˘˘سصب
نع نوكلهتسسŸأ زجعي ،قافنإلأ
¤إأ نور˘˘ط˘˘سضم م˘˘ه˘˘نأل قا˘˘˘ف˘˘˘نإلأ
فر˘سصبو .م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ‘ ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ
ل ،عي˘ب˘لأ ‘ ا˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لأ
ىلع لوسصولأ ر˘جا˘تŸأ ع˘ي˘ط˘ت˘سست

تحب˘سصأأ ا˘ه˘ن˘م Òث˘كو ،ا˘ه˘ئÓ˘م˘ع
.اهيدروم نع ةعطقنم
ةعيبطب ةيروفلأ ةيولوألأ سصخلتت
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ ‘ لا◊أ
دعابتلأ ¤إأ وعدت يتلأ ،ةماعلأ
،ة˘ي˘تأذ˘لأ ة˘لز˘ع˘لأو ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ Òبأد˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م كلذ Òغو
ة˘ي˘ف˘ي˘ك˘لأ ع˘م ا˘ير˘هو˘ج سضرا˘ع˘ت˘ت
ءأز˘جأأ ل˘ي˘سصو˘ت ا˘ه˘ب ير˘ج˘ي ي˘ت˘لأ
ا˘ه˘سضع˘ب˘ب ة˘ث˘يد◊أ تأدا˘˘سصت˘˘قلأ
ثد˘˘ح ،أذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نو .ا˘˘سضع˘˘ب
طا˘˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سس سشا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘نأ
ة˘ها˘فر˘لأ ›ا˘ت˘لا˘بو) يدا˘˘سصت˘˘قلأ
.(ةيداسصتقلأ
مداقلأ دوكرلأ ةدسش ىدم نع امأأ
ءيسش لك فقوتي فوسسف ،هتدمو
ة˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘با˘ج˘ت˘سسأ حا‚ ى˘˘ل˘˘ع
دو˘˘˘ه÷أ ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ
راسشتنأ ءأوتحأو ديدحتل ةلوذبŸأ
،ى˘˘˘˘˘سضرŸأ جÓ˘˘˘˘˘عو ،سسوÒف˘˘˘˘˘˘لأ
رظتنن Úح ‘و .ةعانŸأ زيزعتو
تا˘˘ه˘˘ب÷أ هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ
فوÿأ ة˘لا˘ح د˘ت˘˘سشت˘˘سس ،ثÓ˘˘ث˘˘لأ
فو˘˘سسو ،ًا˘˘ق˘˘م˘˘ع Úق˘˘˘ي˘˘˘لأ مد˘˘˘عو
ىلع ةيبلسس تايعأدتب أذه نÎقي
‘اعتلأ قافآأو ›اŸأ رأرقتسسلأ
.يداسصتقلأ

¤إأ انع امغر انب عَفدـُي امدنع
اهيلإأ حاترن يتلأ ةقطنŸأ جراخ
ئ˘˘جا˘˘˘فŸأ و˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةجردل انبلغأأ مل˘سست˘سسي ،ف˘ي˘ن˘ع˘لأ

ةدر ‘ ةغلابŸأ وأأ ،للسشلأ نم ام
حسسفيو .نيرمألأ Óك وأأ ،لعفلأ

لاÛأ ر˘˘˘˘عذ˘˘˘˘لأ ¤إأ ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
د˘˘سشأأ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأ تا˘˘بأر˘˘ط˘˘سضل
نم د– يتلأ دويقلأ أأدبتف .اقمع
ع˘˘فد˘˘˘ن˘˘˘يو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
¤إأ قو˘˘˘˘˘˘˘سسلأ ‘ نو˘˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘˘سشŸأ
ام لك عيبب نوفتكي Óف ،جراختلأ
ام لك نوعيبي لب ،هعيب ‘ بَغرـُي

Áهعيب نك.
نو˘˘ك˘˘ت ،أذ˘˘˘ه ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
رطاfl عافترأ ةعقوتŸأ ةجيتنلأ
ام وهو ،ةلم÷اب ةيلاŸأ ةيفسصتلأ
بايغ ‘ قأوسسألأ لمع ددهي دق
ة˘ئرا˘ط˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ تÓ˘خد˘ت˘˘لأ
تاب ،ةيلا◊أ ةمزألأ ‘و .ةيكذلأ

ماظنلأ نم ىودعلأ رورم رطخ
ي˘ق˘˘ي˘˘ق◊أ دا˘˘سصت˘˘قلأ ¤إأ ›اŸأ
نأأ ن˘˘˘م Èكأأ دا˘˘˘˘سسك˘˘˘˘لأ ثود˘˘˘˘حو
.هلهاجتن
ةيليلحتلأ ةيولوألأ ¤إأ أذه اندوقي
ع˘˘طأو˘˘ق تا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأ :ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ
رود˘˘ي ل ا˘˘ن˘˘ه لأؤو˘˘سسلأ .ر˘˘ئأود˘˘˘لأ

تÓ˘خد˘ت˘لأ ن˘ك˘م˘ت˘ت د˘ق ا˘م لو˘ح
هقيق– نم ة˘ئرا˘ط˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ
ام لك ¤إأ اسضيأأ دتÁ لب ،بسسحو
هذه Òثأات قاطن جراخ عقي دق
.ىتمو ،تÓخدتلأ

ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ءو˘˘سض ‘ ،د˘˘كؤوŸأ ن˘˘˘م
بسسن سصيلقت نمأزت نأأ اهدافم
ةي˘لاŸأو ة˘يدا˘سصت˘قلأ ة˘ي˘نو˘يدŸأ

بقأو˘˘ع ف˘˘ل˘˘خ˘˘˘ي نأأ ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م
،ةيعمتÛأ ةهافرلأ ىلع ةيثراك
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا◊أ ة˘˘ظ˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لأ نأأ
اسصيرح ا˘ي˘سسا˘ي˘سس ا˘ج˘ه˘ن حو˘سضو˘ب

،””مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ”” ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ي˘ظو˘ت»و ،””ع˘˘ي˘˘م÷أ كأر˘˘سشإأ»و
ل˘ث˘م˘˘ت˘˘تو .””ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا˘˘ب ة˘˘مو˘˘ك◊أ
عطأوق ءاسشنإأ ‘ ةيروفلأ ةيولوألأ
قاطن نم د◊اب ةليفكلأ رئأودلأ

ةد˘˘˘ترŸأ ة˘˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح
.ةÒطÿأ ة˘ي˘لاŸأو ة˘يدا˘سصت˘˘قلأ
ةداي˘ق ة˘يز˘كرŸأ كو˘ن˘ب˘لأ ¤و˘ت˘تو
يوطني رمألأ نكل ،دوه÷أ هذه
ل˘˘َب˘˘ِق ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘سضيأأ
.اهÒغو ةيلاŸأ تاطلسسلأ

ن˘˘˘م ر˘˘˘مألأ و˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘لو
ى˘ل˘ع .ا˘سضيأأ ة˘ب˘ع˘˘سص تا˘˘سضيا˘˘ق˘˘م
Òب˘ك م˘خز كا˘ن˘ه ،لا˘ثŸأ ل˘ي˘ب˘سس
نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشب تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حÎقŸأ ءأرو
سضأرقإلأو ةيد˘ق˘ن˘لأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لأ
ح˘ئأر˘سشلأ ة˘˘يا˘˘م◊ د˘˘ئأو˘˘ف نود˘˘ب
ظاف◊أو ،ناكسسلأ نم ةفيعسضلأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘كر˘˘˘سشلأ ةرد˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تاعاطقلأ ة˘يا˘م˘حو ،رأر˘م˘ت˘سسلأ
أذهو .ةيجيتأÎسسلأ ةيداسصتقلأ

سصخ˘ل˘ت˘ت .نو˘˘ك˘˘ي نأأ ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ا˘˘م
لو– رطخ نم د◊أ ‘ ةركفلأ

تÓكسشم ¤إأ ةلويسسلأ تÓكسشم
ءا˘˘فو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ه˘˘جأو˘˘ي˘˘سس ،كلذ ع˘˘مو .نو˘˘يد˘˘لا˘˘ب
سضور˘ق˘لأو د˘ق˘ن˘لأ خ˘سض ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

.ذيفنتلاب قلعتت ةرسشابم تايد–
Òغ بقأو˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘ع أد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ف
ة˘ي˘˘ب˘˘نا÷أ رأر˘˘سضألأو ةدو˘˘سصقŸأ
Òبأد˘ت˘لأ هذ˘ه ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘ب˘˘حا˘˘سصŸأ
ماظنلأ ةيطغت مزلتسست ،ةلماسشلأ
قلخ ،مويلأ ةمزأأ لظ ‘ ،لماكلاب
ن˘˘مو .ةد˘˘يد˘˘˘ج ع˘˘˘يزو˘˘˘ت تأو˘˘˘ن˘˘˘ق
ةيفيك لوح ةلأاسسŸأ نأأ حسضأولأ
Úق˘ح˘ت˘سسŸأ ¤إأ د˘˘ق˘˘ن˘˘لأ لا˘˘سصيإأ
دق امك ةحيرسصو ةرسشابم تسسيل
.ودبت

ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزŸأ ا˘˘˘˘˘˘سضيأأ كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه
رمألأ قل˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع تا˘بو˘ع˘سصلأ
،رسشابŸأ ذاقنإلأ جمأر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب
وحن ىلع ةحجرم تحبسصأأ يتلأ

تا˘˘˘كر˘˘˘سش ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘سشتو .د˘˘˘˘يأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
تÓ˘˘حر˘˘لأ طو˘˘˘ط˘˘˘خو ،نأÒط˘˘˘لأ
ن˘˘˘˘˘م كلذ Òغو ،ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لأ
،ةد˘˘سشب ةرر˘˘سضتŸأ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لأ

.تآأ و˘ه اŸ ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر تأر˘˘سشؤو˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘سصلأ تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلأ ن˘˘˘˘مو
¤إأ تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسن÷أ ةدد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘تŸأ
نم كلذ Òغو ةيلئاعلأ معاطŸأ
طخ نوكيسس ،ةÒغسصلأ تاكرسشلأ
.ةياغلل Óيوط يموك◊أ ذاقنإلأ

حوسضوب ةددfi ئدابم بايغ ‘
تي˘قو˘تو ة˘ي˘ف˘ي˘كو با˘˘ب˘˘سسأأ م˘˘ك–

تأد˘˘عا˘˘˘سسŸأ Ëد˘˘˘ق˘˘˘ت طور˘˘˘سشو
تلا˘م˘ت˘حأ م˘ظا˘ع˘ت˘ت ،ة˘ي˘مو˘˘ك◊أ
ةءأدرو ،ذاقنإلأ تايلمع سسييسست

ح˘لا˘سصŸأ ءÓ˘ي˘ت˘سسأو ،ا˘ه˘م˘ي˘م˘سصت
هنأاسش نم أذهو .اهيلع ةسصاÿأ
جورÿأ تايجيتأÎسسأ سضوقي نأأ

ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو ¤إأ تا˘˘كر˘˘˘سشلأ ةدا˘˘˘عإل
ر˘طÿ ا˘ن˘سضر˘ع˘ي نأأو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لأ
،8002 د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م ة˘˘˘˘برŒ ةدا˘˘˘˘عإأ

ت– ة˘˘مزألأ تـ˘˘َعـ˘˘ِسضُو ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
ءا˘˘˘سسرإأ نود ن˘˘˘ك˘˘˘لو ةر˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ
يو˘ق و˘˘م˘˘ن˘˘ل يرور˘˘سضلأ سسا˘˘سسألأ
.كلذ دعب لماسشو مأدتسسمو
ن˘م ة˘ي˘مو˘ك◊أ تÓ˘خد˘˘ت˘˘لأ نألو
قاطنلأ ةعسسأو نوكت نأأ حجرŸأ

ناكÃ ةيمهألأ نمف ،ةرŸأ هذه
اسضيأأ تاسسايسسلأ عانسص كردي نأأ

نو˘ك˘ت ن˘ل˘ف .م˘˘ه˘˘تÓ˘˘خد˘˘ت دود˘˘ح
،ةيبيرسضلأ تأءافعإلأ لثم Òبأدت
،ةدئافلأ ةسضفخنŸأ سضورقلأ وأأ
يراقعلأ نهرلأ ليو“ ةداعإأ وأأ
عانقإل ةيفاك ،ة˘ط˘ي˘سسب ف˘ي˘لا˘ك˘ت˘ب
طا˘˘˘سشن˘˘˘لأ ءا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب سسا˘˘˘ن˘˘˘لأ
⁄ أذإأ ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ يدا˘˘سصت˘˘˘قلأ
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع فوÿأ ن˘˘˘˘م أورر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي

مأد ام ،كلذ نع Óسضف .مهتحسص
ىلع ابسصنم ةماعلأ ةحسصلأ زيكرت
عمقل ةليسسوك يعامتجلأ دعابتلأ
نلف ،ايعمت‹ سسوÒفلأ لاقتنأ
حا˘˘م˘˘سسلأ ‘ تا˘˘مو˘˘˘ك◊أ بغر˘˘˘ت
ىلع جورÿاب ةرماغŸاب سسانلل
.لاح ةيأأ
ةراثŸأ اياسضقلأ عيمج نأأ عقأولأ
ثوحبلأ نم ديزŸأ لهأاتسست افنآأ
قئأرط ةقحÓم ‘و .ةيداسصتقلأ
ن˘˘م ،هذ˘˘ه ي˘˘˘سصق˘˘˘ت˘˘˘لأو ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ د˘˘˘ج˘˘˘ي نأأ م˘˘˘تÙأ
تأدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلأ ‘ Úث˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ
عم مداسصت ‘ مهسسفنأأ ةمدقتŸأ
ن˘م ءأد˘ب ــ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ تا˘يدا˘سصت˘قأ
قو˘سسلأ تا˘قا˘ف˘˘خإأو ة˘˘مزألأ ةرأدإأ
مجانلأ داهجإلأ ىلع بلغتلأ ¤إأ

لسضفأأ سسسسأأ عسضوو ليدعتلأ نع
مأد˘ت˘سسمو ا˘يو˘ي˘ن˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘سس و˘˘م˘˘ن˘˘ل
ى˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م رد˘˘˘ق˘˘˘بو .ل˘˘˘ما˘˘˘سشو
Ó˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘م ىؤور˘˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قلأ
ه˘ي˘فا˘ع˘ت سصر˘ف ح˘ب˘سصت ،ÚلاÛأ
تناك ،بيرق تقو ىتح .لسضفأأ

ةمواقŸأ ةديدسش داسصتقلأ ةنهم

،ة˘˘ع˘˘ن˘˘ط˘˘˘سصŸأ قرأو˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘لأزإل
Ìكأأ ج˘˘ه˘˘ن ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن
تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع أدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأ

.ةددعتم
دو˘˘ي˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه تر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسأ د˘˘˘ق˘˘˘ل
نم مغرلأ ىلع ايتأذ ةسضورفŸأ
نأأ د˘˘كؤو˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةÒفو˘˘˘لأ ة˘˘˘لدألأ
ةسصاخو ،ةمدقتŸأ تأداسصتقلأ

نرقلأ نم لوألأ دقعلأ لئأوأأ ذنم
ليقأرعب ةلقثم تحبسصأأ ،›ا◊أ
ى˘ل˘ع تل˘م˘ع ة˘ي˘سسسسؤو˘مو ة˘يو˘ي˘ن˘˘ب

¤إأ فولأام وحن ىلع ومنلأ قنخ
.ةيمانلأ تأداسصتقلأ ‘ Òبك دح
ةمزألأ تبقعأأ يتلأ تأونسسلأ ‘و
‘ تعلدنأ يتلأ ةيŸاعلأ ةيلاŸأ

لكاسشŸأ هذه تببسست ،8002 ماع
ةيسسايسسلأ تاماسسقنلأ قيمعت ‘
سضيو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘تÛأو
ةبوعسص ةدايزو ،›اŸأ رأرقتسسلأ

ة˘قو˘ب˘سسŸأ Òغ ة˘مزألأ ة˘ه˘جأو˘˘م
.نآلأ بأوبألأ انيلع محتقت يتلأ

fiب˘˘˘˘خ و˘˘˘˘ه :نا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘مÒ
Òبكو يكيرمأأ يرسصم يداسصتقأ
‘ Úيدا˘˘سصت˘˘قلأ ن˘˘يرا˘˘سشت˘˘˘سسŸأ
مألأ ة˘˘كر˘˘˘سشلأ ، ز˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘لأأ ة˘˘˘كر˘˘˘سش
بسصنم لغسش ثيح ،وكميب ةكرسشل
سسي˘ئر˘˘لأو يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ
نا˘˘كو ،را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل كرا˘˘˘سشŸأ
ةيŸا˘ع˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ سسل‹ سسي˘ئر
.امابوأأ كأراب يكيرمألأ سسيئرلل
ة˘ي˘ل˘ك˘ل بخ˘˘ت˘˘نŸأ سسي˘˘ئر˘˘لأ و˘˘هو
،(جد˘˘يÈما˘˘ك ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج) ز˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘ك
يئزج مأودب ةسسرامŸأ ذاتسسأأو

ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘ب نو˘˘˘ترأو ة˘˘˘سسرد˘˘˘م ‘
ا˘ًق˘با˘سس ل˘غ˘سش د˘قو .ا˘ي˘نا˘˘ف˘˘ل˘˘سسن˘˘ب
ةكرسشل يذيفنتلأ سسيئرلأ بسصنم
ر˘يد˘˘م بئا˘˘نو ةرأدإÓ˘˘ل درا˘˘فرا˘˘ه
” .›ود˘˘˘لأ د˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص
ركفم001 لسضفأأ دحأاك هرايتخأ

يسسيلوب نيروف ةل‹ ‘ يŸاع
Ÿأوتلأ ىلع تأونسس عبرأأ ةد‹.
ةديحولأ ةبعللأ”” باتك فلؤوم وهو

ة˘يز˘كرŸأ كو˘ن˘˘ب˘˘لأ :ة˘˘ن˘˘يدŸأ ‘
رايهنلأ بنŒو رأرقتسسلأ مدعو
.””›اتلأ

51ةـسارد
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سسيسسأات‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج سشاقن

لوقنم لاقŸا اذه
tcejorP عقوم نع
etacidnyS
سسوÒف ببسست عم
بيرخت ‘ انوروك
،رخآلا ولت داسصتقا
ىلع امازل حـِبـسصـُي
ــ داسصتقلا ةنهم
سسسسألا ›اتلابو
عنسصل ةيليلحتلا
ةميلسسلا تاسسايسسلا

نأا ــ تامزألا ةرادإاو
سضيوعت ىلع زكرت
قاحللاو ةراسسÿا
Òثي ام .مسصِخـلاب
سصاخ لكسشب قلقلا
تايداسصتقا ،نآلا
،ةيسسوÒفلا ىودعلا

عطاوق»و ،فوÿاو
املكو .””رئاودلا

ركـِفلا مدقت
ةهجاوŸ يداسصتقلا
،ةÒغتŸا قئاق◊ا

ليلحتلا حبسصأا املك
دسشري يذلا
ةباجتسسلا
 .لسضفأا ةيسسايسسلا

انوروك ةحئاجو داسصتق’ا Úب قابسسلا
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سسينوأا ةيسضار

سسانلأ لوقع ىلع ترطيسس يتلأ تنÎنلأ نأأ ودبي
ة˘ل˘ط˘ع˘لأ لÓ˘˘خ تتا˘˘ب ،⁄ا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘ك˘˘م ل˘˘ك ‘

ÚقهأرŸأو لافطأÓل لغاسشلأ لغسشلأ هذه ةيفسصلأ
مايألأ هذه تنÎنلاف ،ةسسأردلأ نسس ‘ مه ن‡

فايطسصÓل ةÒبك ةحاسس نع ةرابع تتاب ةيفيسصلأ
نم لدب ،ةددعتŸأ اهجهابÃ عاتمتسسلأو اهلخأد
.ةرسسألأ ةقفر تقولأ ءاسضق وأأ رفسسلأ

ةينقتلا نمز
رو˘مألأ ن˘م Òث˘ك˘لأ Òغ˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلأ ةزا˘˘جإلأ ‘

‘ نوسسمغني ثيح ،ÚقهأرŸأو لافطأÓل ةبسسنلاب
ه˘˘ي˘˘فÎلأ ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ب ئ˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘مŸأ سصاÿأ م˘˘˘هŸا˘˘˘ع
قئأد◊أو تاهزنتŸأ ¤إأ جولولأ Úب ةحوأŸÎأ
باعلألأ ⁄اع ‘ سصوغلأ Úبو ،رحبلأ ئطأوسشو
ة˘سشا˘سشل لو˘سصو ،زا˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأ ة˘˘سشا˘˘سشو ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإلأ
تلا˘ق ،قا˘ي˘سسلأ أذ˘ه ‘و .تنÎنلأو ر˘تو˘ي˘ب˘˘م˘˘ك˘˘لأ
ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ر˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘نإأ ة˘ن˘˘سس41 تأذ «Úمسساي»
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ،Èسصلأ غرا˘˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘سصلأ
اهلامعتسساب اهأدلأو اهل حمسسي ل يتلأ تنÎنلأ

يهف ،ةيفيسصلأ ةزاجإلأ ةياغ ¤إأ لماك ماع ةدم
تا˘˘ك˘˘ب˘˘سش ما˘˘مأأ ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘عا˘˘سس ءا˘˘سضق ل˘˘سضف˘˘ت
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم Úب لقنتت تنÎنلأ

،ا˘ه˘تر˘سسأأ وأأ ا˘ه˘تا˘ق˘يد˘سص ة˘ق˘فر جورÿأ ن˘˘م لد˘˘ب
هل ةبسسنلاب ةيفيسصلأ ةلطعلأ نأأ «Ëرك«حسضوأأ امنيب
ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش ل˘˘خأد ما˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سسأو ة˘˘حأر ة˘˘طfi د˘˘ع˘˘˘ت
مسسوŸأ لÓخ أديقم نوكي ام ةداعف ،تنÎنلأ
ما˘˘˘مأأ ه˘˘˘ي˘˘˘ف سسل˘˘˘ج˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘سسأرد˘˘˘لأ
ةير◊أ لك هل ةيفيسصلأ ةزاجإلأ ‘ امأأ ،رتويبموكلأ

.هأدلأو هيلع اهسضرفي دويق ةيأأ نود اهلامعتسسأ ‘
لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل Òب˘˘ك˘˘لأ جو˘˘لو˘˘لأ ن˘˘ع «ناÁإأ«تÈعو
ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ءا˘ن˘˘ثأأ تنÎنلأ ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش ¤إأ Úق˘˘هأرŸأو
مولعلأو ةينقتلأ نمز ‘ نحن» لوقلاب ةيفيسصلأ
ا˘م˘ك تنÎنلأو د˘يد˘ج ل˘ك˘ب ة˘ط˘ب˘˘ترŸأ ة˘˘ث˘˘يد◊أ
انه نم ،لا‹ لك ‘و ديدج لكب رخأز Úملعت
ةسسرا‡و ملعت ‘ ةزاجإلأ لÓغتسسأ ةيمهأأ يتأات
.«تنÎنلأ ةطسسأوب هيفÎلأ أذكو ،ديفم لك
اهتقوب عتمتسست اهنأاب نهأدحإأ تدكأأ ،اهبناج نمو
اهتقو ءاسضق ‘ ةير◊أ نم Òثكلأ اهيف ةروسصبو
نم Ìكأأ ،تنÎنلأ ⁄اع ‘ اهتحأر ىلع لوجتلاب
.رخآأ ءيسش لعف

انايحأا عنŸاو Úنقتلا ةرورسض
،انع˘م˘ت‹ ‘ ة˘ث˘يد◊أ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأ حا˘ي˘ت˘جأ نإأ

‘ اÃ نيÒثكلأ ةايح ليسصافتل ةمزÓم اهلعج
ةليسسو اهودجو نيذلأ ،ÚقهأرŸأو لافطألأ كلذ
ابلسس ةليسسولأ هذه سسكعنت دق نكل ،هيفÎلل ةلهسس

ىدÃ رسسألأ لبق نم يعوÓلأو غأرفلأ ةلاح ‘
رخآاب وأأ لكسشب رثؤوت يتلأ ةليسسولأ هذه ةروطخ
أذه ‘و ،ةيعام˘ت˘جلأو ة˘ي˘سسف˘ن˘لأ م˘ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع
ةروتكدلأ عامتجلأ ملع ‘ ةسصتıأ تلاق قايسسلأ
قرسست تتاب ةثيد◊أ ايجولونكتلأ نإأ «ح.ةميعن»
نو˘˘لوا˘˘ح˘˘ي ذإأ ،م˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘هأأ نا˘˘سضحأأ ن˘˘م لا˘˘ف˘˘˘طألأ
يتلأ ةيعامتجلأو ةيسسفنلأ مهتاجايتحأ سضيوعت
ليسصافتب نيدلأولأ لاغسشنأ ببسسب اهيلإأ نودقتفي
ةكبسش Èع ةيداŸأ ةاي◊أو سشيعلأ ةمقل Òفوت
لا˘˘˘ف˘˘˘طألأ ءلؤو˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ك˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ف ،تنÎنلأ
Èع وهللأو مهفرغ ¤إأ جولولأ ىوسس ÚقهأرŸأو
نأأ اهسسفن ةثد˘ح˘تŸأ تد˘كأأو ،ر˘تو˘ي˘ب˘م˘ك˘لأ ة˘سشا˘سش
حا˘˘م˘˘سسلأ ةرو˘˘ط˘˘خ ىد˘˘م كرد˘˘ت ل ر˘˘˘سسألأ سضع˘˘˘ب

ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ة˘ل˘ي˘ط تنÎنألأ ‘ لا˘غ˘سشنلا˘ب ا˘ه˘ئا˘ن˘˘بأل
بولسسألأ هنأأ مهداقتعاب ،ةمات ةيرحب ةيفيسصلأ
بب˘سسب ما˘ع˘لأ ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ن˘ع م˘ه˘ع˘ن˘م د˘ع˘ب ح˘ي˘ح˘سصلأ
ىلع دب لو ،ئطاخ داقتعلأ أذه نكل ،ةسسأردلأ
تناك يتلأ طبأوسضلأو Úنأوقلاب مزتلت نأأ رسسألأ
ديدحتب مأزتللأو ماعلأ ةليط اهئانبأأ عم اهدمتعت
تا˘˘˘سشا˘˘˘سش ما˘˘˘مأأ ا˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘سضق˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘عا˘˘˘˘سسلأ
جامدإاب ›اهألأ ةسصتıأ تحسصنو ،رتويبموكلأ
‘ ماقت يتلأ ةيفيسصلأ تاميıأ نمسض مهلافطأأ
ةسسرا‡ ¤إأ مهعفد وأأ ،فيسصلأ مسسوم نم ةنسس لك
.ةديفŸأ ةيسضايرلأ ةطسشنألأ
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 انءانبأا قرسست ايجولونكتلا لئاسسو

تنÎن’ا ناسضحأا ¤إا بورهلاو ..ةيفيسصلا ةزاجإ’ا

 ⁄اعلا ءاسسن نم 53%
فنعلل نسضّرعتي

نإأ ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تلاق
ن˘سضر˘ع˘ت˘ي ⁄ا˘ع˘˘لأ ‘ ءا˘˘سسن˘˘لأ ثل˘˘ث

.ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب وأأ ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج تأءأد˘˘˘ت˘˘˘عل
ة˘سسأرد لوأأ ‘ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ تر˘˘كذو
›أو˘ح نأأ ة˘ي˘سضق˘لأ نأا˘سشب ة˘نرا˘ق˘م
⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لأ لو˘˘˘ح ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م 53%
،با˘سصت˘غلأ وأأ بر˘سضل˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي

دافأأو .نهئاكرسش يديأأ ىلع ابلاغ
نواعتلاب هدأدعإأ ” يذلأ ،ريرقتلأ
بطو ةماعلأ ةحسصلل ندنل ةيلك Úب
ثاحبألأ سسل‹و ةرا◊أ قطانŸأ
%83 نأاب ،ايقيرفأأ بونجب ةيبطلأ

ت“ ءا˘˘سسن˘˘لأ ل˘˘ت˘˘ق ا˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض ن˘˘˘م
.ن˘ه˘قا˘فر وأأ ن˘˘ه˘˘جأوزأأ ة˘˘ط˘˘سسأو˘˘ب
تأÒثأات نم ابلاغ اياحسضلأ Êاعيو
ر˘˘˘˘كذو .ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ىدŸأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘سضر˘ع˘ت˘ي ا˘يا˘ح˘سضلأ نأأ نو˘ث˘حا˘ب˘لأ

ıبك رطاÒعاسضوألأ هذه ءأرج ة
با˘ئ˘ت˘كلأ ن˘م ةا˘نا˘عŸأ ‘ ل˘ث˘م˘ت˘˘ت
ةر˘˘يدŸأ تلا˘˘قو .ر˘˘˘مÿأ نا˘˘˘مدإأو
ةيŸاعلأ ة˘ح˘سصلأ ة˘م˘ظ˘نŸ ة˘ما˘ع˘لأ
جئاتنلأ هذه نإأ «ناسشت تيرغرام»
دسض فنعلأ نأاب ةيوق ةلاسسر ثعبت
ةيŸاع ةحسص ةلكسشم لثÁ ةأأرŸأ
ه˘نأأ تفا˘سضأأو .ة˘ي˘ئا˘˘بو دا˘˘ع˘˘بأأ تأذ

Áا˘ع˘لأ ة˘ح˘سصلأ ة˘م˘˘ظ˘˘نأل ن˘˘كŸة˘ي
يتÓلأ ءاسسنلأ لجأأ نم ديزŸأ لذب
تر˘˘˘كذو .ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م Úنا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةجاحب ةحسصلأ لامع نأأ ةمظنŸأ
فسشكل لسضفأأ لكسشب بيردتلأ ¤إأ
ةد˘˘عا˘˘سسŸو ،ةأأرŸأ د˘˘سض ف˘˘ن˘˘ع˘˘لأ
،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سضلأ
.ةيسسفنلأ تامدسصلأ عم لماعتلأو
ةمظنŸأ دعاسست نأأ ررقŸأ نمو
ىلع لودلأ ةدحتŸأ ·أÓل ةعباتلأ
ة˘˘يدا˘˘سشرإلأ د˘˘عأو˘˘˘ق˘˘˘لأ ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
نأو˘˘˘ج ن˘˘˘˘م أرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأ ةد˘˘˘˘يد÷أ
.يرا÷أ

:دكؤوت ةدحتŸا ·أ’او
يفخ ةأارŸا دسض فنعلا

 رمتسسمو
فنعلأ نأأ ةدحتŸأ ·ألأ تÈتعأ

ن˘ك˘ت ا˘يأأ ع˘˘جأÎي ل ءا˘˘سسن˘˘لأ د˘˘سض

.ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ وأأ د˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ وأأ ةرا˘˘˘ق˘˘˘لأ
·أÓ˘˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ Úمألأ ظ˘˘˘˘˘˘حلو
أذ˘˘ه نأأ نو˘˘م ي˘˘ك نا˘˘ب ةد˘˘ح˘˘˘تŸأ
مظعم ‘ يفخ هنأاب زيمتي فنعلأ
ءا˘˘سسن˘˘لأ ةا˘˘ي˘˘ح ر˘˘مد˘˘يو نا˘˘ي˘˘˘حألأ
،ه˘˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب ع˘˘م˘˘تÛأو ن˘˘˘هر˘˘˘سسأأو
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسأ ق˘ي˘ق– نأا˘ب فا˘سضأأو
هنكل هتأذ دحب افده سسيل ةأأرŸأ
‘ انم لك ةايح Úسسحتل طرسش
ى˘ن˘ب˘ت را˘˘طإلأ سسف˘˘ن ‘و .⁄ا˘˘ع˘˘لأ

Òغ أرأرق ›ودلأ نمألأ سسل‹
عأونأأ لكل هقلق نع هيف Èع مزلم
ءاسسنلأ دسض سسرا“ يتلأ فنعلأ
ةحلسسŸأ تاعأزنلأ ‘ تايتفلأو
ءا˘سضعألأ Îبو ل˘ت˘ق˘لأ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو
ةÒطÿأ يسسن÷أ فنعلأ لامعأأو
نأدأأو .ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأو ف˘˘˘˘طÿأو
Èكأاب تاسسرامŸأ هذه» سسلÛأ
ل˘˘˘ك ا˘˘˘ي˘˘˘˘عأد ،«مز◊أ ن˘˘˘˘˘م رد˘˘˘˘˘ق
¤إأ حلسسم عأزن يأأ ‘ فأرطألأ
ة˘يا˘م◊ ةددfi تأءأر˘جإأ ذا˘خ˘˘تأ
لا˘م˘عأأ د˘˘سض تا˘˘ي˘˘ت˘˘ف˘˘لأو ءا˘˘سسن˘˘لأ
ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخو ،ي˘˘˘سسن÷أ ف˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ لا˘˘˘م˘˘˘عأأو با˘˘˘˘سصت˘˘˘˘غلأ
لÓ˘˘˘˘˘خ ثد– ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ ىر˘˘˘˘˘˘خألأ
ةرورسض ىلع ددسش امك .تاعأزنلأ
ي˘˘ب˘˘ك˘˘˘تر˘˘˘م تÓ˘˘˘فإل د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو»
ايسسنج ةأأرŸأ دسض فنعلأ لامعأأ

ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسŸأ تا˘˘˘عأز˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ‘
هرأرق ‘ سسلÛأ دكأأو .«باقعلأ
دح عسضوب ةمزلم لودلأ لك» نأأ
ة˘ق˘حÓ˘مو با˘ق˘ع˘لأ ن˘م تÓ˘فإÓ˘ل
ةدابإأ م˘ئأر˘ج با˘ك˘ترا˘ب Úم˘ه˘تŸأ
مئأر˘جو ة˘ي˘نا˘سسنإلأ د˘سض م˘ئأر˘جو
اÃ ءاسضقلأ مامأأ ىرخألأ بر◊أ

د˘سض ف˘ن˘ع˘لأ لا˘˘ك˘˘سشأأ ل˘˘ك كلذ ‘
.«تايتفلأو ءاسسنلأ
قر˘سش و بو˘ن˘ج ق˘طا˘˘ن˘˘م د˘˘ه˘˘سشتو
فنعلأ راسشتنل لدعم ىلعأأ ايسسآأ

.%7.73 ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘˘ب ةأأرŸأ د˘˘˘˘˘˘سض
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ لود˘˘˘˘˘لأ ‘ ةأأرŸأو
هجأوتو ،لسضفأأ تسسيل ةيقيرفإلأو

تأءأد˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ ر˘˘˘ط˘˘˘خ
.%73 ›أوح ةبسسنب

Úقهأرم عوقو نم نوسصتfl رذح
،ة˘ئ˘ي˘سسلأ ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ ة˘˘لا◊أ ة˘˘سسير˘˘ف
ةلطعلأ لÓغتسسأ ءوسس نع ةمجانلأ
رور˘م ع˘م ل˘ك˘سشت ي˘ت˘لأو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلأ
ة˘ي˘ل˘خأد ل˘مأو˘˘ع بنا˘˘ج ¤إأ ،تقو˘˘لأ
ة˘با˘سصإÓ˘ل ة˘ب˘سصخ ة˘ئ˘ي˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خو
Ìكأأ ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ ،با˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘كلا˘˘˘ب
‘ أرا˘سشت˘نأ ة˘ي˘سسف˘ن˘لأ تا˘بأر˘ط˘سضلأ
نأأ ¤إأ Úت˘˘˘˘فل ،ةÒخألأ تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلأ
ىأا˘نÃ أو˘سسي˘˘ل را˘˘غ˘˘سصلأو Úق˘˘هأرŸأ

سضعب˘لأ د˘ق˘ت˘ع˘ي يذ˘لأ با˘ئ˘ت˘كلأ ن˘ع
.را˘˘ب˘˘ك˘˘لأ لإأ بي˘˘سصي ل سضر˘˘ع ه˘˘نأا˘˘ب
›ود˘˘˘˘˘لأ ز˘˘˘˘˘كرŸأ ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘˘سشأأو
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لأ تأرا˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘˘˘ل
،«سسا˘حّ̆ن˘لأ دو˘مfi د˘مfi«روتكدلأ
غيرفتل ةميخو بقأوع دجوت هنأأ ¤إأ

،ةئطاخ ةروسصب ،ÚقهأرŸأ تاقاط
ه˘نوÈت˘ع˘ي يذ˘لأ ،ر˘ه˘سسلأ ق˘ير˘ط ن˘˘ع
‘ ،تا˘قا˘ط˘لأ غ˘ير˘ف˘ت˘ل ل˘ث˘مألأ ل◊أ

ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإلأ ةرو˘˘˘سصلأ با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ
افيسضم ،ةيفيسصلأ ةلطعلأ لÓغتسسل

¤إأ يدؤوي ةلطعلأ لÓغتسسأ ءوسس نأاب
ر˘ع˘سشي˘ف ،ر˘تو˘ت˘لأو ق˘ل˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلأ
¤إأ أذه ،يلخأدلأ نأروفلاب قهأرŸأ

،يدسس÷أو يركفلأ داهجإلأ بناج
¤إأ درفلأ تقولأ رورم عم دوقي يذلأ
نأا˘˘ب سصتıأ ح˘˘سضوأأو .با˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘كلأ
بع˘ل˘ي ،مو˘ن˘لأ ة˘ل˘قو ،ل˘يو˘ط˘لأ ر˘ه˘سسلأ
،با˘ئ˘ت˘كلا˘ب ة˘با˘˘سصإلأ ‘ أÒب˘˘ك أرود
نو˘˘˘مر˘˘˘ه زأر˘˘˘فإأ ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ل ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن
،(ةدا˘˘ع˘˘˘سسلأ نو˘˘˘مر˘˘˘ه) Úنو˘˘˘تأÒسسلأ
‘ ةدو˘˘جوŸأ ةد˘˘غ˘˘لأ هزر˘˘˘ف˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ

Œىلع دعاسسي يذلأو ،غامدلأ فيو
،مو˘ن˘لأ ى˘ل˘عو ،م˘سس÷أ ل˘م˘ع ط˘˘ب˘˘سض
هذ˘˘ه ‘ Úق˘˘هأرŸأ د‚ ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
،قلقو ،مئأد نزح ةلاح ‘ ،ةلا◊أ
ةا˘ي˘ح˘ل˘ل م˘ه˘تر˘ظ˘ن نو˘ك˘تو ،طا˘ب˘˘حإأو
د˘˘غ ‘ ل˘˘مألأ ل˘˘م– ل ة˘˘˘ي˘˘˘مؤوا˘˘˘سشت
رومألأ ليوهت ¤إأ نوئجليو ،لسضفأأ
نأأ ¤إأ اتفل ،Èكأأ امجح اهئاطعإأو
‘ لو˘خد˘لأ مد˘ع ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ر˘˘ه˘˘سسلأ

ةوق ‘ رثؤوي ،قيمعلأ مونلأ ةلحرم

نو˘˘نو˘˘ك˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘يد˘˘سس÷أ Úق˘˘˘هأرŸأ
أرظن ةسضايرلأ ةسسرا‡ نع نيزجاع
مهيدل دلوي يذلأ رمألأ ،مهتقاط ةلقل
ي˘ت˘لأ ،تا˘˘ير˘˘ك˘˘سسلأ بر˘˘سش ‘ ة˘˘ب˘˘غر
ةدا˘˘يز ¤إأ تقو˘˘˘لأ رور˘˘˘م ع˘˘˘م يدؤو˘˘˘ت
لكسشت يتلأ ،ةنمسسلاب ةباسصإلأو نزولأ
ة˘ل˘˘قو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسلأ ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ تأدا˘˘ع˘˘لأ
ة˘˘˘سسرا‡ ن˘˘˘ع فوز˘˘˘ع˘˘˘˘لأو ة˘˘˘˘كر◊أ
‘59 ة˘ب˘سسن ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ ن˘يرا˘م˘ت˘لأ
رثأاتت امك .اهيسشفت بابسسأأ نم ةئاŸأ
ة˘ي˘كأردإلأ Úق˘هأرŸأ تأرد˘˘ق ا˘˘سضيأأ
ىلع ةردقلأ نودقفيف ،زيكÎلأ اهنمو
ن˘م رود˘ت ي˘ت˘لأ رو˘مألأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لأ

نع نيزجاع اهمامأأ نوفقيو ،مهلوح
نم ةراسسخ ‘ نوؤودبيو ،فرسصتلأ

،ءا˘قد˘سصألأو فرا˘عŸأ ن˘م م˘˘ه˘˘لو˘˘ح
نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي˘˘ف ،ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب نور˘˘˘ع˘˘˘سشيو
اهيف دحأأ ل ةقلغم ةرئأد ‘ مهسسفنأأ
ةلاح نم ديزي يذلأ رمألأ ،مهأوسس
ÚقهأرŸأ باتني ذإأ ،مهيدل بائتكلأ
ةروسص مهيدل نوكتتو ،سصقنلاب روعسش

ةيمؤواسشت ةرظنو ،مهتأوذ نع ةيبلسس
هنأأ نودقتعي ذإأ ،مهلوح نم ⁄اعلل

ن˘˘كÁ ل ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب ءو˘˘˘ل‡
Œا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ‘ ل˘˘˘˘مأأ لو ا˘˘˘˘هزوا

بائتكلأ سضأرعأأ نمو .اهحÓسصإأو
مد˘˘ن˘˘لأو بنذ˘˘لا˘˘ب رو˘˘ع˘˘˘سشلأ ىر˘˘˘خألأ
ءا˘ط˘عإأ ق˘ير˘ط ن˘˘ع تأذ˘˘لأ خ˘˘ي˘˘بو˘˘تو
نم كانهو ،اهمجح نم Èكأأ رومألأ
حبسصت Úح ةيراحتنأ أراكفأأ لمحي
نمو ،ةميق نود هل ةبسسنلاب ةاي◊أ
تابوعسص ،كلذك بائتكلأ سضأرعأأ

نأدقفو ،ةي˘جا˘ت˘نإلأ ة˘ل˘قو ل˘م˘ع˘لأ ‘
تا˘˘˘يأو˘˘˘ه˘˘˘لأ ة˘˘˘سسرا‡ ‘ ة˘˘˘ب˘˘˘˘غر˘˘˘˘لأ
د˘ج˘ن˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لأو
ةلزعلأ ¤إأ ليÁ باسصŸأ سصخسشلأ
سشي˘ع˘˘ي د˘˘قو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ‘ بغر˘˘ي لو

‘ ائيطب اهيف نوكي ةل‡ ةبيتر ةايح
مÓ˘˘ك˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قو ،را˘˘˘ك˘˘˘فألأ جأر˘˘˘خإأ
 .يفطاعلأو يمسس÷أ طاسشنلأو

م.ق

flنودكؤوي نوسصت

بائتكÓل ةباوب ...ةيفيسصلا ةلطعلا رامثتسسا ءوسس

ةلبق ةثيد◊ا ايجولونكتلا تحبسصأاو ةيفيسصلا ةلطعلا تلح ،ةسساردلاو يمويلا Úتورلا نم لماك ماع دعب
ةياغ ¤إا ةحار ةطfi ةيفسصلا ةلطعلا نأا اÃو ،مهلبق نم احسساك اموجه تنÎن’ا دهسشت ذإا ،ÚقهارŸاو لافطألل

ن‡ ةسصاخ تنÎن’ا ⁄اع ‘ راحبإ’او حفسصتلا لجأا نم ء’ؤوهل ةسصرف دعت اهنإاف ديد÷ا يسساردلا ماعلا لولح
.ةرمتسسم ةروسصب ةسساردلا مايأا للخ تنÎن’ا حفسصتب ةداع مهرسسأا مهل حمسست ’ تناك

اسضّرعت Ìكأا ءارقفلا لافطأ’ا
 فنعلل
،ةث˘يد˘ح ة˘سسأرد تف˘سشك
ن˘˘˘˘˘˘˘م %52 و˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ن نأأ
Úق˘˘هأرŸأو لا˘˘ف˘˘˘طألأ
‘ ف˘ن˘ع˘ل˘ل نو˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ ةا˘˘˘˘˘ي◊أ
¤إأ ة˘˘سسأرد˘˘لأ ترا˘˘سشأأو
اسضرعت لافطألأ Ìكأأ نأأ
م˘˘ه Êد˘˘ب˘˘˘لأ ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م نورد˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘نŸأ

.ةÒق˘˘˘˘˘˘˘˘ف تÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘ع
نأأ ة˘سسأرد˘˘لأ تر˘˘ه˘˘ظأأو
ركذو .انايحأأ وأأ أÒثك برسضلل نوسضرعتي مهنإأ أولاق لافطألأ نم 23%
تراسشأأو .مهدسسج ىلع ءاقرز اعقب برسضلأ كÎي ام أÒثك هنأأ مهسضعب
يعامتجأ عسضو تأذ تÓئاع نم نيردحنŸأ لافطألأ نأأ ¤إأ ةسسأردلأ
نم ءأÈخ ةسسأردلأ ىرجأأ .يدسس÷أ فنعلل نوسضرعتي ام أردان لسضفأأ

.لافطألأ معدل «Ïنابيب» ةسسسسؤوم نم فيلكتب ةيناŸألأ «دليفليب» ةعماج
 .اماع61وÚ 6ب مهرامعأأ حوأÎت لفط009 عÓطتسسلأ ‘ كراسشو
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م.ق

ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع د˘ي˘سسلأ ح˘سضوأأ
ءا˘˘ب˘˘نألأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل سشا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ح
ز˘˘˘˘˘˘˘˘كرŸأ نأأ ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ
05 ن˘م Ìكأأ ا˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسي
ف˘ل˘تfl ن˘˘م نو˘˘تأا˘˘ي ا˘˘سضير˘˘م
مد˘˘ع بب˘˘سسب ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘يلو
نونطقي يتلأ تايلولأ رفوت
نم عونلأ أذه لثم ىلع اهب
ز˘˘كر˘˘م ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ،ز˘˘كأرŸأ
ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘سشلأ يد˘˘˘ي˘˘˘سسب د˘˘˘˘حأو
زكرŸأ نأأ فاسضأأو .نأرهوب
Êاعي7991 ةنسس نسشد يذلأ
ةيداŸأ تايناكمإلأ ‘ اسصقن
لفكتلاب حمسست يتلأ ةيرسشبلأو
Úن˘مدŸأ ى˘سضرŸا˘ب ل˘˘ث˘˘مألأ
جÓ˘ع ¤إأ نو˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ

ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘مو ي˘˘سسف˘˘˘نو يو˘˘˘سضع
.م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ل أر˘ظ˘˘ن ،ة˘˘سصا˘˘خ
04 ىلع زكرŸأ أذه رفوتيو
،لا˘˘جر˘˘ل˘˘ل ا˘˘سصسصfl أر˘˘ير˘˘سس
فرسشي ،ءا˘سسن˘ل˘ل أر˘ير˘سس01و
نم نوكم يبلط مقاط هيلع
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأأ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
بسسح ،Úيناسسفن Úيئاسصخأأ
د˘كأأ يذ˘لأ ،سشا˘ب˘ي˘ب˘ح د˘ي˘˘سسلأ
تأرŸأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ ‘ ه˘˘˘نأأ
مدعل ىسضرم لابقتسسأ رذعت
.ةرغاسش ةّرسسأأ رفوت
ف˘ق˘ي ءا˘ب˘طألأ سصق˘ن نأأ ا˘م˘˘ك
ة˘مد˘خ Ëد˘˘ق˘˘ت ما˘˘مأأ ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع
ةسصاخ ،ىسضرملل ةيعون تأذ
Úي˘˘˘ئا˘˘˘سصخأÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لك لفكتي نيذلأ Úيناسسفنلأ
ةر˘˘سشع و˘˘ح˘˘ن˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘˘حأو
نأأ م˘˘˘غر ،ا˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م
Ëدقت نامسضل لثمألأ لدعŸأ

Úسضير˘˘م و˘˘ه ل˘˘سضفأأ ة˘˘مد˘˘خ
بسسحو .د˘˘˘˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصقأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ن˘م ة˘مد˘˘قŸأ تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلأ

نإاف ،سشاب˘ي˘ب˘ح د˘ي˘سسلأ فر˘ط
ن˘˘يد˘˘فأو˘˘لأ Úن˘˘مدŸأ دأد˘˘عأأ

لÓخ فعاسضت زكرŸأ ىلع
را˘˘˘˘˘سشأأو .ةÒخألأ تأو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلأ
زكرŸأ نأأ ¤إأ هتأذ لوؤوسسŸأ
ةن˘سس ا˘سضير˘م5573 لب˘ق˘ت˘سسأ
ة˘˘ن˘˘سس دد˘˘˘ع˘˘˘لأ ع˘˘˘ف˘˘˘تÒل ،5002
،اسضيرم8694 وحن ¤إأ8002
ة˘ن˘سس ز˘كرŸأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،نمدم فلآأ8 ةبأرق3102
.ءاسسن092و لاجر مهنم0686

مهأا ةيسسفنلا ةعباتŸا
نم سصلختلا لحارم
نامدإ’ا
حو˘˘مر˘˘˘قو˘˘˘ب رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لأ ع˘˘˘جرأأو
زكرŸاب سصتfl بيبط Úسساي
رفوت ¤إأ عافترإلأ أذه بابسسأأ
راسشتنأ بناج ¤إأ ،تأردıأ
ن˘مدŸأ با˘ب˘˘سشلأ ىد˘˘ل ي˘˘عو˘˘لأ
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘˘˘سص◊أ ةرور˘˘˘˘˘˘˘سضب
،جÓعلأ ةÎف مودتو .ةدعاسسŸأ

12 ،حو˘مر˘قو˘ب رو˘ت˘˘كد˘˘لأ بسسح
ةيفاك ةدم اهÈتعأ يتلأ ،اموي

لإأ ،تأردıأ لو˘ع˘˘ف˘˘م ة˘˘لأزإل
ةÎف ءاهنإأ سضيرملل نكÁ هنأأ
ةلاح ‘ ةدŸأ هذه لبق جÓعلأ
نأأ رابتعأ ىلع ،كلذ ‘ هتبغر
ر˘˘مأأ و˘˘ه ز˘˘كرŸا˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإلأ

 .يعوط
سضيرŸأ نأأ ¤إأ روتكدلأ راسشأأو

›È نأو˘˘ق˘˘ب مأز˘˘ت˘˘للأ ى˘˘ل˘˘عÚ
د˘˘ي˘˘عأوÃ ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸأ ز˘˘˘كرŸأ
ن˘يد˘لأو˘ل˘ل ة˘حو˘م˘سسŸأ ةرا˘يز˘˘لأ
ةÎف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف ةو˘˘˘˘خإلأو
نم كانه نأأ فاسضأأو ،جÓعلأ
نود نو÷ا˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘م Úن˘˘˘مدŸأ
نم أذهو ،زكرŸأ ¤إأ لوخدلأ

ةيعوبسسأأ تأرايزب مايقلأ لÓخ
مدع˘ل أر˘ظ˘ن أذ˘هو ،ة˘ير˘ه˘سش م˘ث
نم Òبك ددع ىلع زكرŸأ رفوت
ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةّر˘˘˘سسألأ
هل زكرŸاب وهو جÓعلأ نمدŸأ

هداعبإأ اهمهأأ ،تايباجيأ ةدع
هب يدؤوت دق يتلأ تايرغŸأ نع
.نامدإلأ ¤إأ ةدوعلأ ¤إأ
ةي˘سسف˘ن˘لأ ة˘ي˘ئا˘سصخألأ تدد˘سشو
ى˘ل˘ع ،دا˘ع˘سس قأد˘ح ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ع˘˘با˘˘تŸأ ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأأ
نامدإلأ نع عÓقإÓل سضيرملل

ةÎف لÓ˘˘˘˘خ تأردıأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نكÁ هنأأ ¤إأ ةÒسشم ،جÓعلأ
هذه ن˘م سصل˘خ˘ت˘ي نأأ ن˘مد˘م˘ل˘ل
ه˘˘نأأ لإأ ،ه˘˘م˘˘سسج ن˘˘م مو˘˘م˘˘˘سسلأ
ا˘ي˘سسف˘ن ه˘طا˘ب˘ترأ Êا˘ع˘ي ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ةد˘˘م نأأ تفا˘˘˘سضأأو .نا˘˘˘مدإلا˘˘˘ب
د˘قو لو˘ط˘ت ءا˘ف˘سشل˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملأ
ةدكؤوم ،ةنسس نم Ìكأأ ¤إأ لسصت

نأأ بج˘˘˘˘˘ي سضيرŸأ نأأ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
،ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘تŸأ د˘˘˘ي˘˘˘عأو˘˘˘م مÎح˘˘˘ي
‘ ة˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘˘˘لأ نأأ ¤إأ ةÒسشم
نم ةئاŸأ ‘05 لث“ ءافسشلأ

.جÓعلأ قيق–

جÓعلل نوعسضخي نوقهارم
 ءايلوأ’ا رارسصإا ت–

عيمج نأأ قأدح ةديسسلأ تدكأأو
نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ Úق˘˘˘هأرŸأ
Úقفرم نونوكي جÓعلل زكرŸاب
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘تو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘لوأا˘˘˘ب

،ا˘سضر˘لأ مد˘عو بسضغ˘لأ تا˘مÓ˘˘ع
.جÓ˘ع˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ب˘ّع˘سصي ا˘م و˘˘هو
ءا˘˘ي˘˘لوألأ ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأأ نأأ تفا˘˘˘سضأأو
يقلتل مهءانبأأ نوبحطسصي نيذلأ
ةيمويلأ مهتا˘نا˘ع˘م نوور˘ي جÓ˘ع˘لأ

نمدŸأ ةيسصخسش عم لماعتلأ ‘
،ةينأودع دج نوكت يتلأ قهأرŸأ

ي˘ق˘ل˘ت ى˘ل˘ع هرا˘ب˘جإأ د˘ن˘ع ة˘سصا˘خ
ةنيدم نم ةديسس يورتو .جÓعلأ
ع˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ا˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ي˘˘قأر˘˘ب
51 غلابلأ Êأودعلأ اهنبأ كولسس
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ى˘ح˘˘سضأأ يذ˘˘لأ ،ة˘˘ن˘˘سس
¤إأ ةÒسشم ،لكك ةلئاعلأو هتوخإأ
امك ،لاŸأ بلط نع فكي ل هنأأ
لزنŸأ سضأرغأأ ةقرسسب موقي هنأأ

.لاŸأ ىلع هلوسصح مدع ةلاح ‘
تدب يتلأ ةديسسلأ هذه تفاسضأأو
لآأ ام ىلع نز◊أ تامÓع اهيلع
تفسشتكأ ا˘ه˘نأأ ،ر˘ك˘ب˘لأ ا˘ه˘ن˘بأ ه˘ي˘لإأ
Òغت دعب ةنسس31 نسس دنع هنامدإأ
ر˘˘ه˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘ب˘˘قإا˘˘ب ه˘˘كو˘˘ل˘˘سس
رأر˘˘م˘˘حأ ¤إأ يدؤو˘˘ي ا˘˘م ،م˘˘˘ئأد˘˘˘لأ

” يذلأ اهنبأ نأأ ترقأأو .هينيع
ة˘˘˘يو˘˘˘بÎلأ ة˘˘˘سسسسؤوŸأ ن˘˘˘م هدر˘˘˘ط
عأونأأ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ه˘نا˘مدإأ بب˘سسب
ف˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف اÃ ،تأردıأ
ة˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘لأ سصأر˘˘˘قأأو ج˘˘˘لا˘˘˘˘عŸأ
ةيلمع نم بعسص ،لوحكلأ برسشو
هلّبقت مدع كلذ ىلع دز ،هئافسش
تدكأأ ،قايسسلأ أذه ‘و .جÓعلل
سصخسشلأ نأأ ىليل ملسسم ةروتكدلأ
ن˘˘م عأو˘˘˘نأأ ةد˘˘˘ع لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ
ه˘˘جÓ˘˘ع ةد˘˘م لو˘˘ط˘˘˘ت تأردıأ

ن˘مد˘ي يذ˘لأ سصخ˘سشلا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
.تأردıأ ن˘˘˘˘م أد˘˘˘˘حأو ا˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن
ةيلو نم (ةنسس71) Úمأأ يوريو
‘ ةر˘˘جا˘˘˘تŸأ نأأ ،ى˘˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لأ Úع
لخد يذلأ بابلأ وه تأردıأ

هنأأ ¤إأ أÒسشم ،نامدإلأ ⁄اع هنم
عوسضÿأ ررق ،Úتنسس رورم دعب
روهدت دعب هتدأرإأ سضحÃ جÓعلل

،قايسسلأ أذه ‘و .ةيحسصلأ هتلاح
فرسشŸأ حومرقوب روتكدلأ لوقي

ةيحسض ناك Úمأأ نإأ :هجÓع ىلع
ıÓسشم ،ءو˘سسلأ ءا˘˘ق˘˘فر ة˘˘طÒأ

نم ةمهم اطأوسشأأ عطق هنأأ ¤إأ

‘ ة˘يو˘ق˘لأ ه˘تدأرإأ بب˘سسب جÓ˘˘ع˘˘لأ
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح ¤إأ ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘لأو ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشلأ
،(ةنسس83) Ëزن امأأ .ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ
51 ذ˘˘ن˘˘م تأردıأ ن˘˘مدأأ يذ˘˘لأ
هيطاعت بابسسأأ عجرأأ دقف ،ةنسس
¤إأ ه˘˘˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت ¤إأ تأردıأ
ةعيبط ةجيتن ةيسسفن تابأرطسضأ

عيمج نمدأأ هنأأ ¤إأ أÒسشم ،هلمع
رر˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘نأأ لإأ ،تأردıأ عأو˘˘˘˘˘نأأ
هلمع نأدقف دعب جÓعلل عوسضÿأ
ةبيبطلأ ىرتو .هنع هتلئاع دعبو
نأأ ،هتلاح ىلع ةفرسشŸأ ملسسم
ةجيتن Óيوط اتقو ذخأاي هجÓع
ن˘˘˘م عأو˘˘˘نأأ ةد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نا˘˘˘˘مدإأ
.ةليوط ةÎف لÓخو تأردıأ
ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سصخألأ تد˘˘˘كأأو
ى˘˘ل˘˘ع ،دا˘˘ع˘˘سس قأد˘˘ح ةرو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لأ
ةدعاسسم ‘ ةلئاعلأ رودو ةيمهأأ
‘ جامدنإلأ ةداعإأ ىلع نمدŸأ
جÓ˘ع˘ل˘ل ه˘عو˘سضخ د˘ع˘˘ب ع˘˘م˘˘تÛأ
كانه نأل ،زكرŸأ نم هجورخو
لوا˘˘˘ن˘˘˘˘ت ¤إأ ه˘˘˘˘تدو˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأ
‘ ه˘˘جا˘˘˘مد˘˘˘نأ مد˘˘˘عو تأردıأ
تح˘سضوأأو .د˘يد˘ج ن˘م ع˘م˘˘تÛأ
دا˘ع˘بإأ ‘ ن˘م˘ك˘ي ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ رود نأأ
ىركذ وأأ ناكم يأأ نع نمدŸأ
بنا˘ج ¤إأ ،ه˘نا˘مدإا˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘˘ه˘˘ل

ي˘ع˘ي˘ب˘ط سصخ˘سش يأا˘ك ه˘ت˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م
 .يسضاŸاب هÒكذت مدعو

ةحلسصم ليهأات لاغسشأا
«ءارهزلا ةمطاف يزيعم»
ةئاŸا ‘04 تغلب
ةداعإأ لاغسشأأ مدقت ةبسسن تغلب
ةمطاف يزيعم» ةحلسصم ليهأات
ى˘ف˘سشت˘سسŸ ة˘ع˘با˘ت˘˘لأ «ءأر˘˘هز˘˘لأ

سسنأرفب ةيلقعلأ سضأرمألأ بط
تسضرعت يتلأ ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب نو˘نا˘ف

سسرام01 خيراتب لوهم قير◊
،ة˘˘˘ئاŸأ ‘04 ة˘ب˘سسن طرا˘˘ف˘˘لأ

ر˘˘يد˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسح
ركذو .›أدوب رمعم ةسسسسؤوŸأ
ةلاكول حيرسصت ‘ ›أدوب ديسسلأ
سشماه ىلع ةيرئأز÷أ ءابنألأ
لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل م˘ظ˘˘ن يذ˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
،ةيلقعلأ ةحسصلل يŸاعلأ مويلاب
ةحلسصŸأ هذه لاغسشأأ ةÒتو» نأأ
دقو ،زا‚إلأ ‘ امدقت فرعت
،«ةئاŸأ ‘04 ¤إأ ايلاح تلسصو
أذه مÓتسسأ متيسس هنأأ افيسضم
،«ةمداقلأ ةنسسلأ علطم» حان÷أ
نم Úيلقعلأ ىسضرŸأ لبقتسستل

.ةديج فورظ ‘و ديدج
يزيعم» ةحلسصم نإاف ،ةراسشإÓل
د˘˘ق تنا˘˘ك «ءأر˘˘هز˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف
سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ تسضّر˘˘˘ع˘˘˘ت
ج˘ت˘ن لو˘ه˘م ق˘ير˘ح ¤إأ طرا˘˘ف˘˘لأ

بب˘سست ،ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك ةرأر˘˘سش ن˘˘ع
ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع
Úسضير˘˘˘˘˘م ةا˘˘˘˘˘˘فو ‘ ةÈت˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م
.ةفلتfl حورجب نيرخآأ ةباسصإأو
نا˘˘ك˘˘سسلأو ة˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يزو نا˘˘كو
د˘˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸأ حÓ˘˘سصإأو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت د˘˘˘ق فا˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ب كلاŸأ
،ثدا◊أ نا˘˘˘ك˘˘˘م ¤إأ ا˘˘˘هءا˘˘˘ن˘˘˘˘ثأأ
فÓ˘˘غ سصي˘˘سصخ˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأأو
ةداعإل جد نويلم05 ةميقب ›ام
 .ةحلسصملل ةلماسش ليهأات
لماعلأ يبطلأ مقاطلأ نأأ ركذي
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ة˘سسسسؤوŸأ هذ˘ه˘˘ب
أذ˘ه لا˘˘غ˘˘سشأأ لÓ˘˘خ بر˘˘عأأ د˘˘ق
‘ ه˘˘ل˘˘مأأ ن˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
ز˘˘ي˘˘ح ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصŸأ هذ˘˘˘ه لو˘˘˘خد
،ةددÙأ ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘جآأ ‘ ة˘˘˘مدÿأ

لجسسŸأ ط˘غ˘سضلأ د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل
ل˘ق˘ن د˘ع˘ب ح˘لا˘سصŸأ ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع
ا˘˘˘ه˘˘˘يو– تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةّر˘˘˘سسألأ

55 ـب ةردقŸأو يزيعم ةحلسصم
ىر˘˘خأأ ح˘˘لا˘˘˘سصم ¤إأ ،أر˘˘˘ير˘˘˘سس
.ىفسشتسسŸاب
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 ةحسصلل ديفم ةيئاوهلا ةجاردلا بوكر
ثولتلا ‘ ىتح

ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن تر˘سشن ة˘سسأرد تر˘˘ه˘˘ظأأ
بو˘˘˘كر نأأ ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف ‘ ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ
ةÒبك ةنيدم ‘ ةيئأوهلأ ةجأردلأ

يبلسسلأ Òثأاتلأ مغر ،ةحسصلل ديفم
سضر˘ع˘ت˘لأ لا˘م˘ت˘˘حأو و÷أ ثو˘˘ل˘˘ت˘˘ل

.ثدأو◊
‘ ترسشن يتلأ ةسسأردلأ ‘ ءاجو

«يحسصلأ فأرسشإلأ دهعم» ةل‹
لاجÃ ىن˘ع˘ت ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘ئ˘ي˘ه و˘هو
ةجأردلأ دئأوف» نأأ ةماعلأ ةحسصلأ
ن˘م Òث˘ك˘ب Èكأأ ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئأو˘ه˘˘لأ
.«اهب ةطبترŸأ رطاıأ
،ةيبوروأأ ثاحبأأ جمانرب راطإأ ‘و
ةث˘حا˘ب˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘سسأرد˘لأ تير˘جأأ
،ل˘˘˘يزا˘˘˘˘ن ود يردوأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م تل˘˘م˘˘سشو
.ةمسسن ÚيÓم2,3 مسضت
ماعلأ Òثأاتلأ ةسسأردلأ تميق دقو

ÿحرلأ سضفÓىلع تأرايسسلاب ت
ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ئا˘˘سسو دا˘˘م˘˘ت˘˘عل ة˘˘ح˘˘˘سصلأ
ة˘˘˘جأرد˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م Ìكأأ «ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشن»
.ماعلأ لقنلأو يسشŸأو ةيئأوهلأ
تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘˘سس ة˘˘سسأرد˘˘لأ تل˘˘ل˘˘حو
ةكبسش دامتعأ Òثأات اميسسل ،ةدع

ةمدÿاب ةيئأوهلأ تاجأردلل ةيدلب
ىلع7002 ماعلأ نم أرابتعأ ةر◊أ
سضأرمأأ نم ةحسصلأ لكاسشم سضعب
نم يركسسو فرخو ةيبلق-ةيئاعو
يد˘˘ث˘˘لأ Êا˘˘طر˘˘سسو Êا˘˘ث˘˘لأ عو˘˘˘ن˘˘˘لأ
.نولوقلأو
ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلأ هذ˘˘ه نأأ ة˘˘سسأرد˘˘لأ تأأرو
طاسشنلأ ةدايز لÓخ نم تحمسس»
21 ةافو بنجتب دأرفأÓل يدسس÷أ
عافترأ لباقم ‘ ةنسسلأ ‘ اسصخسش
تايفولأ ددع ‘30,0 هردق يونسس
ايونسس31,0و Òسسلأ ثدأوح ببسسب
ن˘˘م Èكأأ تا˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ق˘˘˘سشن˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
ىلع ةسسأردلأ تددسشو .«تاثولŸأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئأو˘˘˘ه˘˘˘لأ ة˘˘˘جأرد˘˘˘˘لأ بو˘˘˘˘كر نأأ
Úسس– ‘ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سسي ي˘˘˘˘˘سشŸأو

ل˘˘ك˘˘سشب Úن˘˘طأوŸأ سشي˘˘ع فور˘˘ظ
تايوتسسم سضفخ لÓخ نم ماع
.ثولتلأ
دا˘م˘ت˘˘عأ» نأأ ة˘˘سسأرد˘˘لأ تح˘˘سضوأأو
ةمدÿاب ةيئأوهلأ تاجأردلأ ةكبسش
عجأرت ¤إأ ىدأأ ،ةنولسشرب ‘ ةر◊أ

نوبركلأ ديسسكأأ Êاث تاثاعبنأ ‘
.«ايونسس نط فلآأ9 ـب ردقي

نم ةÈتعم ادادعأا ،ايموي ،ةديلبلاب يعما÷ا نوناف سسنارف ىفسشتسسÃ نامدإ’ا ة÷اعم زكرم لبقتسسي
اذهب لثمأ’ا لفكتلا نود اقئاع فقت ةدودÙا هتايناكمإا نأا ’إا ،جÓعلا ‘ Úبغارلا تاردıا ينمدم
.زكرŸا اذه ريدم حيرسصت بسسح ،ىسضرŸا نم لئاهلا مكلا

سضر˘˘عŸأ ‘ ةأأر˘˘˘مأ51 تكرا˘˘سش
،ةيفيرلأ ةأأرŸأ تاجتنÃ سصاÿأ
ةأأرŸأ» ةيعمج لبق نم مظن يذلأ
كلذو ،ةدكي˘ك˘سس ة˘يلو˘ل «ة˘ي˘ف˘ير˘لأ

‘ ةÒخألأ هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه رود زأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بإل
ليعفت لبسسو ةيداسصتقلأ ةيمنتلأ
.اهرود
تامداقلأ تاسضراعلأ تمدق دقو
ر˘˘˘˘ئأز÷أ ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘˘م
،ةد˘ك˘ي˘ك˘سسو ف˘ي˘ط˘سسو ة˘م˘سصا˘ع˘˘لأ

جاتنإأ ن˘م ،ة˘ف˘ل˘تıأ ن˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
تا˘˘يو˘˘˘ل◊أو نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لأو ل˘˘˘سسع˘˘˘لأ
ةسسبلألأو يبأرزلأ جسسنو ةيديلقتلأ
ة˘عا˘ن˘سص ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
رأد˘˘˘ب أذ˘˘˘هو ،ا˘˘˘هÒغو را˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
ط˘˘سسو˘˘ب جأر˘˘سس د˘˘مfi ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
ةي˘ع˘م÷أ فأر˘سشإأ ت– ةد˘ك˘ي˘ك˘سس
 .ةيمنتلأو ةيفيرلأ ةأأرملل ةينطولأ
ةيلÙأ ةيعم÷أ ةسسيئر بسسحو
داعسس ،ةي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ةأأر˘م˘ل˘ل
سضر˘˘عŸأ أذ˘˘ه نإا˘˘ف ،ةد˘˘ي˘˘سصعو˘˘ب
ةأأرملل يŸاعلأ مويلل ءايحإأ ماقŸأ
نم ربوتكأأ51ـل قفأوŸأ ةيفيرلأ
¤إأ ا˘˘˘سسا˘˘˘سسأأ فد˘˘˘ه˘˘˘ي ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ك
‘ ةيفيرلأ ةأأرŸأ رودب سسيسسحتلأ
‘ يلئاعلأ نزأوتلأ ىلع ظاف◊أ

اهرود زأر˘بإأو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ق˘طا˘نŸأ
تÈتعأ ،اهتهج نم .ةيمنتلأ ‘
ةأأرملل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م÷أ ة˘سسي˘ئر
،Êوتيز ةي˘ه˘ب ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ

ةيفيرلأ ةأأرŸأ نأاب اهلخدت لÓخ
جات– ثيح ،ة˘ي˘سصو˘سصخ˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت
ةعيبط نأل ،ةيئانثتسسأ ةيانع ¤إأ

رود ن˘ع ا˘ي˘ب˘سسن ة˘ف˘ل˘تfl ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ع
تدا˘˘فأأو .ندŸأ ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م
ةأأرŸأ رود نأا˘˘ب Êو˘˘ت˘˘يز ةد˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘ي د˘ع˘˘ي ⁄» ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ
حبسصأأ لب ،طقف يتأذلأ ءافتكلأ
،ي˘ن˘˘طو˘˘لأ دا˘˘سصت˘˘قلأ ‘ م˘˘ها˘˘سسي

د˘يد˘ع˘ب ا˘ه˘ما˘˘ي˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ
م˘˘عد ةز˘˘ه˘˘جأأ ن˘˘م˘˘˘سض ع˘˘˘يرا˘˘˘سشŸأ
.«ةلودلأ
ي˘˘˘ئÓ˘˘˘لأ تا˘˘˘سضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ Úب ن˘˘˘˘مو
رأوز˘لأ ن˘م دد˘˘ع Èكأأ Íط˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ

ةد˘˘ي˘˘˘سسلأ ،سضر˘˘˘عŸأ أذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
،(ةنسس54) حا˘ب˘سصم م˘هأو ة˘˘ل˘˘ي˘˘لد
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت لا‹ ‘ ط˘˘˘سشن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ءابنألأ ةلاكول تدكأأ دقف ،لحنلأ
أذ˘˘˘ه تل˘˘˘خد ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأأ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئأز÷أ
كل“ يهو تأونسس ذنم لاÛأ

›أوح جتنتو لحن ةيلخ62 ايلاح
.ايونسس غلك05

ةيفيرلا ةأارŸا تاجتنÃ سصاÿا سضرعŸا

ةدكيكسس ةي’وب ةسضراع51 ةكراسشم



j≤`É∫ ‘ GŸ``ôGCI

J``óGH`Ò 
e`æ`õd`«`á

مسضهلا Úسس–و ةقاسشرلل نامرلا دئاوف
جÓعلأ نع نوثحبي سسانلأ ةيبلاغ
يتلأ ةف˘ل˘تıأ سضأر˘مأÓ˘ل ل˘ث˘مألأ
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يودألأ ‘ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس÷أ بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت
نأأ نوملعي ل مه˘ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك˘لأ
اهيف نوكي امود ةيعيبطلأ رداسصŸأ
ل ا˘ه˘˘نأل ،ل˘˘سضفأأ ل˘˘ك˘˘سشبو جÓ˘˘ع˘˘لأ
يتلأ اهسسفن ةيبنا÷أ راثآلأ فّلخت
.ةيئايميكلأ ةيودألأ اهفّلخت

ي˘˘ت˘˘لأ ةÒطÿأ سضأر˘˘˘مألأ ن˘˘˘مو
بلقلأ سضأرمأأ يه مسس÷أ بيسصت
ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ن˘كÁو ،Úيأر˘سشلأو
.نامرلأ لوانت قيرط نع
يتلأ هكأوفلأ Ìكأأ نم دعي نامرلأ
عأو˘نأأ ا˘ه˘ب ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سص د˘˘ع˘˘ت

flع˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘Óى˘ل˘ع˘ف ،تا˘ج
يوت– نامرلأ روذب لاثŸأ ليبسس
فايلأأو تانيماتيف اهب ةراسصع ىلع
نا˘مر˘لأ ر˘سشقو ة˘ي˘تا˘ب˘ن تا˘˘يذ˘˘غ˘˘مو

Áن˘ك Œاهن˘ح˘ط م˘ث ن˘مو ،ا˘ه˘ف˘ي˘ف
امأأ .سضأرمألأ نم ديدعلأ جÓعل
لسصافلأ نامرلأ ‘ سضيبألأ ءز÷أ
‘ ديفيسس هلكأأ ” ول ،روذبلأ Úب

.ٍخترم ةدعŸأ مف لعج
نأأ أود˘جو Úث˘حا˘ب˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأو
سضأرمأأ عنم اهنكÁ نامرلأ ةرمث
بل˘˘˘˘˘سصتو ي˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سشلأ
نأأ نكÁ اهنأأ ينعي ام ،Úيأرسشلأ

Úيأر˘˘سشلأو بل˘˘ق˘˘لأ سضأر˘˘مأأ ع˘˘˘ن“
.تاطل÷أو
ةيجيردتلأ Úيأرسشلأ ةكامسس دعتو
دأوŸأ مكأÎل ةج˘ي˘ت˘ن نو˘ك˘ت˘ت ي˘ت˘لأ
سضأر˘مأأ ‘ بب˘سسلأ ي˘ه ة˘ي˘ن˘˘هد˘˘لأ
مسساب ةلا◊أ هذه فرعتو بلقلأ
ل˘˘˘˘عŒ ي˘˘˘˘هو ،Úيأر˘˘˘˘سشلأ بل˘˘˘˘˘سصت
دسسني بلقلأ ‘ يجاتلأ نايرسشلأ
ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ ¤إأ هرود˘˘˘ب يدؤو˘˘˘˘ي أذ˘˘˘˘هو
.سضأرمألأ نم ديدعلاب بلقلأ
تتبثأأ ةبرجتب ءاملعلأ نم ددع ماق
ن˘˘م دأز د˘˘ق نا˘˘مر˘˘لا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘˘لأ نأأ

ديم◊أ لوÒتسسي˘لو˘ك˘لأ تا˘يو˘ت˘سسم
طاقن سضفخب ماق كلذك و مدلأ ‘

بي÷أ ‘ Úيأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلأ بل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت
ما˘م˘سصلأ قو˘ف ع˘ق˘ي يذ˘لأ ير˘ه˘بألأ

سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نأ ¤إأ ىدأأ ا‡ ير˘˘ه˘˘بألأ
نأأ ا˘م˘ك .ة˘ي˘جا˘ت˘لأ Úيأر˘سشلأ ة˘ب˘سسن
ركذن ةديدع ىرخأأ دئأوف نامرلل

 :اهنم
ةلسضع ‘ نوهدلأ مكأرت ليلقت -1
.بلقلأ
.بلقلأ ةلسضع فيلت ليلقت -2
ط˘ي˘سشن˘˘ت ‘ م˘˘سس÷أ ةد˘˘عا˘˘سسم -3
.Úيأرسشلأ
بي˘سصي يذ˘لأ ف˘ي˘ل˘ت˘لأ ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت -4
.بلقلأ ةلسضع
مد˘˘˘˘˘لأ ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سض ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت -5
يدؤوت يتلأ رسضŸأ لوÎسسيلوكلأو
.بلقلأ سضأرمأاب ةباسصإلأ ¤إأ
،ةيناطرسسلأ ايÿÓأ رسشن عنم -6
تابيكرت نم نوكتت نامرلأ روذبف
جÓ˘ع ‘ د˘عا˘˘سست د˘˘ق ة˘˘ي˘˘نو˘˘مر˘˘ه

ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ و يد˘˘ث˘˘˘لأ نا˘˘˘طر˘˘˘سس
.هنم مسس÷أ ةباسصإأ
م˘سضه ى˘ل˘ع م˘˘سس÷أ ةد˘˘عا˘˘سسم -7
ن˘م ن˘ط˘ب˘لأ م˘ج˘ح ع˘ن˘م و ما˘ع˘˘ط˘˘لأ
.مسضهلأ رسسع عنمو Èكلأ
ن˘˘ع ة˘˘يو˘˘عŸأ نأد˘˘˘يد˘˘˘لأ در˘˘˘ط -8
د˘ع˘ب نا˘مر˘لأ ر˘˘سشق لوا˘˘ن˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط
.هنحط
و مو˘˘م˘˘سسلأ ن˘˘م مد˘˘˘لأ Òه˘˘˘ط˘˘˘ت -9
ا‡ هيف Úبولجوميهلأ ةبسسن ديوزت
سضرم نم مسس÷أ يقي هنأأ ينعي
.مدلأ رقف
يعانŸأ زاه÷أ ةيوقتب موقي -01
ام ،«ج» Úماتيف ىلع يوتحي هنأل
ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘سشلأ ة˘˘عر˘˘˘سس ‘ م˘˘˘ها˘˘˘سسي
سصاسصتمأ ةيوقتب موقي و حور÷أ
.ديد◊أ رسصنعل مسس÷أ

ةدعŸأ ةحرق جÓعب موقي -11
ءيرŸأ بي˘˘سصت ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘˘كا˘˘˘سشŸأو
.Òسسأوبلأو نولوقلأ باهتلأو
سضرم مهباسصأأ نŸ ديفم -21
.يركسسلأ
ليلقت ‘ نوبغري نم ديفي -31
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئأو˘˘ت˘˘حل أر˘˘ظ˘˘ن م˘˘ه˘˘˘نأزوأأ
يو˘ت– ه˘تر˘م˘˘ث نأأ ا˘˘م˘˘ك ،فا˘˘ي˘˘لألأ

تأر˘ع˘˘سسلأ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.ةيرأر◊أ
41- Áع ‘ مدختسسي نأأ نكÓج
.ةثللأ و مفلأ سضأرمأأ
قور◊أ ن˘˘م د˘˘ل÷أ ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي -51
سسم˘سشل˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع ةŒا˘˘ن˘˘لأ
دوزيو ةرسشبلأ سسملم نم نسسحيو
سصاسصتمأ ىلع ايÿÓأ ةردقم نم
.د Úماتيف
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Áخ كحنÈأ داجسسلأ رايتخل ةيلاتلأ حئاسصنلأ ميمسصتلأ ءأŸبف ،بسسانÚ
،ةÒ◊أ كباتنت دق ،كيمسسلأو Òغسصلأو نولŸأو زرابلأو Òبكلأ داجسسلأ
:كتلؤواسست ىلع بيŒ حئاسصنلأ هذهو

ةسشيعŸا ةفرغ
ةيسضرأل ايعيبط أراطإأ لابقتسسلأو ةسشيعŸأ ةفرغ ‘ ةداجسسلأ لث“

نوكتو ،سسول÷أ ةحاسسم دد–و ثاثألأ عطق رطؤوت ثيح ،ةفرغلأ
اهؤواقتنأ بجي أذهل ،لزنŸأ ‘ امجح Èكألأ يه ةفرغلأ هذه تأدجسس

Ãزأرطو ،ثاثألأو طئأو◊أ نولو روكيدلل يلكلأ ميمسصتلأ بسساني ا
،اهتأذب ةمئاق ةعطقك اهؤواقتنأ خف ‘ عوقولأ نودب ،دئاسسلأ ةفرغلأ

.نزأوتلأ لمأوع قيق– بجيف ،ةركتبم وأأ ةبأذج تدب امهم
رئاسسلأ لثم داجسسلأ عم ةلمكŸأ رسصانعلأ رايتخأ ةاعأرم بجيو
رايتخاب ىسصويو .ةسشيعŸأ ةفرغ ‘ ةينوللأ ةمغنلأ يفسضت يتلأ دئاسسولأو
ةتهابلأ نأولألأ رايتخأو ،ةيرسصعلأ تانولاسصلأ عم ةدا◊أو ةيوقلأ نأولألأ
.زأرطلأ يفيرلأ نولاسصلأ ةلاح ‘ ليتسسابلأ تاجردو جيبلاك ةئداهلأو
ءاتسشلأ ‘و ،فيسصلل بسسانم رخأأو ءاتسشلل بسسانم داجسس رايتخأ لسضفيو
ءاقتنأو ،مx 3 م2 نع لقت ل داعبأاب ةمخسض ةداجسس لامعتسسأ بجي
.ءأرفلأ وأأ ةليوطلأ طويÿأ تأذ ديجاجسسلأ

باعلأ’ا فرغو لافطأ’ا فرغ
اÃ هÒسض– بجي أذل ناكŸأ أذه ‘ تقولأ Ìكأأ لافطألأ يسضقيسس
ةاعأرمو ،حرŸأ ءافسضإل نولم داجسس رايتخأ نكÓ Áثمف ،مهبسساني
أÒثك دلوألأ هلسضفي يذلأ سضرألأ ىلع سسولجلل ةحيرŸأ عأونألأ ءاقتنأ
نإأو ةريزغ تسسيلو ةÒسصق طويخب داجسسلأ رايتخأ بجي امك بعللأ ءانثأأ
.تقولأ سسفن ‘ ةمعان تناك
بعللأ ةفرغ بسسانت ةيعانسص طويخ نم عنسصŸأ داجسسلأ رايتخأ لسضفيو
 .اهفيظنت لهسسيو اعيرسس خسستت Óف

مونلا فرغ
أأدبي يذلأ ناكŸأ وهف ،تايركذلأو ءفدلأ ينعي مونلأ ةفرغ ‘ داجسسلأ

ىوقلأ ةداعتسسأ ‘ دعاسسي داجسس رايتخأ يغبني أذهل ،موي لك يهتنيو هنم
 ةدرابلأ ءاتسشلأ مايأأ ‘ اسصوسصخ ،ديدج نم ةقاطلأ نحسشو
تامام◊او خباطŸا
امك ،تايسضرألأ ةدوÈب روعسشلأ بنŒ ىلع دعاسسي مام◊أ ‘ داجسسلأ

Áأ ‘و ،مام◊أ ىلع ةقانألأ يفسضيو ةبوطرلأ سصتŸرايتخأ يغبني خبط
مدختسسأ بجي امك ،ةÒسصق تأÒعسشب ،اهفيظنت لهسسي تاماخ نم داجسس
يدحتلأو ،خبطŸأ ‘ داجسسلأ لفسسأأ قلحزتلل ةعناŸأ ةقسصÓلأ ةعطقلأ
افيظن هيلع ةظفاÙأ وه خبطŸأو مام◊أ داجسس رايتخأ ‘ Èكألأ

.Óهسس سسيل رمأأ وهو ،Óيمج

ةأارŸا نكل ..ديري ام ةأارŸا ‘ لجرلا لوقي -
 .ديرت ام لجرلا ‘ لعفت

.ِيÒْعب اهتَقان بحيو ..ينب–و اهبحأاو -
⁄ نإا ..انِلtيَخَت نم ٌسضعب ..سضرأ’ا ىف ُب◊ا -

 .ُهانعÎخ’ اهيلع هد‚
¤إا عامتسس’ا ىف اميلح نك ةأارŸا بسسكت يكل -

.اهيلإا ثيد◊ا ىف اŸاح ،اهتاملك
ةأارŸا سضرعتسست ءايزأ’ا سضورع ىف -

.هدوقن ةظفfi لجرلا سضرعتسسيو ..اهتقانأا
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:ريداقŸا
Óيرأزوم هنبج
نوحطم طامسسقب
ةسضيب
حلم
لفلف
Òم– تيز

:Òسضحتلا ةقيرط
ح˘˘ئأر˘˘سش ¤إأ ه˘˘ن˘˘ب÷أ ي˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق -
.ابيرقت مسس1 اهسضرع ةليوط
ي˘˘بر˘˘سضأ ل˘˘˘سصف˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ب˘˘˘ط ‘ -
.سضيبلأ

ل˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘لأو ح˘˘˘لŸأ ي˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضأأ -
.ةيمكلأ بسسح طامسسقبلل

Óيرأزوم ةحيرسش لك يسسمغ -
‘ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سض م˘˘˘˘ث سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ‘

.طامسسقبلأ
دعب تيزلأ ‘ حئأرسشلأ يعسض -
را˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ع˘˘فر˘˘ي م˘˘ث ه˘˘ن˘˘ي˘˘خ˘˘˘سست

Ãنأ لبقو هنول رمحي نأ درج
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘˘سضو˘˘˘يو ه˘˘˘ن˘˘˘ب÷أ ح˘˘˘ي˘˘˘سست
.ةيقرولأ خبطŸأ فسشانم
زرألأو بسشتا˘˘˘ك˘˘˘لأ ع˘˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘˘ي -
.سضيبألأ

ديعاجتلا نم سصلختلاو ةبقرلاو هجولا ةرسشب دسشل عانق لسضفأا
مدع ةجيتن أركبم تÓهÎلأو ديعاجتلأ رهظت
،مئأدلأ اهبيطÎبو ةرسشبلاب ةيانعلاب مامتهلأ
بلسسلاب اسضيأأ رثؤوت ةميلسسلأ Òغ ةيذغتلأ نأأ امك
ديعاجتلأ رهظتو .هقنورو دل÷أ ةحسص ىلع
كلذو ةبقرلأو هجولأ ةقطنم ‘ ةسصاخ ةدسشب
رمعلأ مدقتب اهرثأات ةعرسسو قطانŸأ كلت ةقرل
.اسضيأأ
ةرسشب دسشل عانق لسضفأأ لاقŸأ أذه ‘ كل مدقن
ة˘يو˘ي˘حو ا˘با˘ب˘سش Ìكأأ ا˘ه˘ل˘ع˘جو ة˘ب˘قر˘لأو ه˘جو˘˘لأ
.تÓهرت نودب ةموعنو
 :تانوكŸا
 لئاسسلأ نيرسسلغلأ نم ةÒغسص قعÓم ثÓث

 Úلزافلأ نم ةÒغسص ةقعلم

 نوتيزلأ تيز نم ةÒغسص ةقعلم
 ةسضيب رافسص
 ةنوميل Òسصع
ةÒمÿأ نم ةÒغسص ةقعلم
:Òسضحتلا ةقيرط
Òسصع ‘ ةÒمÿأ ة˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘م بيوذ˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي -
.ةنوميللأ

متي كلذ دعب و تانوكŸأ ةيقب ةفاسضإأ متي -
.أديج ريداقŸأ طلخ
و ةبقرلأو هجولأ ىلع هدرف متي ءاهتنلأ دعب -
.Úتعاسس ةدŸ هكرت
متيو رتافلأ ءاŸاب ةبقرلأو هجولأ فطسش متي -

Œمهفيف Ãمعان سسملم تأذ ةفسشن.

رثأاتت ام اعيرسس ةسساسس◊أ ةرسشبلأ
ةبر˘تألا˘ك ة˘ي˘جراÿأ و÷أ ل˘مأو˘ع˘ب
،اهÒغو ةراسضلأ سسمسشلأ ةعسشأأو
ا˘ه˘با˘ه˘ت˘لأو ا˘ه˘ج˘ي˘ي˘ه˘ت بب˘سست ي˘ت˘لأ
.اهرأرمحأو
لسضفأأ لاقŸأ أذه ‘ كل مدقن
ة˘يا˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تا˘˘ط˘˘لÿأ
اهباهتلأ جÓعو ةسساسس◊أ ةرسشبلاب
.نامأأ لكب اهرأرمحأو

ةلاخنلا ةطلخ
 :تانوكŸأ

قيقدلأ نم ةÒبك ةقعلم
ةلاخنلأ نم ةÒبك ةقعلم
درولأ ءام نم ةÒبك قعÓم عبرأأ

:Òسضحتلا ةقيرط
ى˘ت˘ح أد˘ي˘ج ا˘ع˘م تا˘نو˘˘كŸأ جز“

م˘ت˘ي م˘ث ن˘مو ا˘ن˘ي˘ل ا˘ن˘ي˘ج˘ع ح˘˘ب˘˘سصت
ة˘ب˘˘قر˘˘لأ و ه˘˘جو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو
اهكرت متيو ديلأ عباسصأأ مأدختسساب

Ÿمتي كلذ دعبو ةقيقد نيرسشع ةد
ءاÃ تللبت ن˘ط˘ق ة˘ع˘ط˘ق˘ب ا˘ه˘ت˘لأزإأ
ءاŸاب هجولأ لسسغ متي مث درولأ
.رتافلأ

لسسعلا ةطلخ
ةÒب˘ك ق˘عÓ˘م سسم˘خ :تا˘˘نو˘˘كŸأ

لحنلأ لسسع نم
هجولأ لسسغ متي :Òسضحتلأ ةقيرط
كلذ دعبو نوباسصلأو ءاŸاب أديج
لحنلأ لسسع عسضو مث هفيفŒ متي

هكرت م˘ت˘ي م˘ث ه˘ل˘م˘كأا˘ب ه˘جو˘لأ ى˘ل˘ع
Ÿمتي كلذ دعبو قئاقد رسشع ةد

ديلأ عباسصأأ فأرطأاب هجولأ كيلدت
ثÓث ةدŸ ل˘سسع˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ب˘ت د˘ع˘ب
ه˘˘جو˘˘لأ ف˘˘ظ˘˘ن˘˘ي م˘˘ث ن˘˘مو ق˘˘ئا˘˘قد
م˘ت˘ي و درو˘لأ ءاÃ تل˘ل˘ب˘ت ة˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب

هفيفŒ متي مث رتافلأ ءاŸاب هلسسغ
Ãةمعان ةفسشن.
رايÿا ةطلخ

:تانوكŸأ
رايÿأ نم Úتبح Òسصع
نيرسسيلغلأ ةيمكلأ سسفن
 قيقد ةÒبك ةقعلم
قيقد ةلاخن ةÒبك ةقعلم

:Òسضحتلا ةقيرط
أديج ةقباسسلأ تانوكŸأ طلخ متي
عسضوت مث ةنيل ةنيجع نوكتت نأأ ¤إأ

ه˘جو˘لأ ةر˘سشب ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ج˘ع˘لأ هذ˘ه
ةدŸ كÎت مث عباسصألأ فأرطأاب
ة˘ف˘سصو˘لأ ف˘ظ˘ن˘ت م˘ث ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد51
.رتافلأ ءاŸاب

ةسساسس◊ا ةرسشبلا رارمحا جÓعل ةيعيبط تاطلخ3
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رافار تاروسشنم نع ردسص ديدج باتك ‘

ةيسسامولبدلا راسسم عsبتتي يسسكيرب ديم◊ا دبع
خيراتلا Èع ةيرئاز÷ا

جأاو /باق Ëركلا دبع

تأرو˘سشن˘م”” ن˘ع ردا˘سصلأ- با˘ت˘ك˘لأ أذ˘˘ه م˘˘سضيو
ءاج يذلأ لوألأ ءز÷أ ؛ءأزجأأ ةعبرأأ -””رافأر

Èع ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘ي˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لأ”” نأو˘˘ن˘˘ع ت–
ةÒخألأ هذه خيرات يسسكيرب هيف لوانت ””نمزلأ

نامورلاب أرورم (ديلغألأ) غيزامألأ كولم ذنم
م˘ث كأر˘تألأو بر˘ع˘لا˘ف Úي˘ط˘نز˘ي˘ب˘لأو لأد˘نو˘لأو
ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م أÒخأأو ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلأ ةÎف
.لÓقتسسلأ
ة˘يأد˘ب نأأ ه˘ف˘لؤو˘م ل˘ه˘˘ت˘˘سسم ‘ بتا˘˘ك˘˘لأ لو˘˘ق˘˘يو
ر˘˘ئأز÷أ مو˘˘ي˘˘لأ ةا˘˘م˘˘سسŸأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ ل˘˘سصأو˘˘˘ت
بنا˘جألأ ع˘م -غ˘يزا˘مألأ Úي˘لÙأ ا˘ه˘˘نا˘˘ك˘˘سسب-
م˘ه˘ن˘ع فر˘ع˘ي ل”” ن˘يذ˘لأ Úي˘ق˘ي˘ن˘ي˘ف˘لأ ع˘م تنا˘ك
اهل ناك ةيرحب دعأوق أوُسسsسسأأ مهنأأ ىوسس ””Òثكلأ
ح˘قÓ˘ت˘لأو يرا˘ج˘ت˘لأ لدا˘ب˘ت˘لأ”” ‘ ””يو˘˘ي˘˘ح”” رود
.””يراسض◊أ
اموي أونوكي ⁄”” مهكولمو غيزامألأ نأأ Èتعيو

لو Úي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ل ””Úع˘˘˘با˘˘˘ت لو Úع˘˘˘نا˘˘˘خ
Úموا˘ق˘م”” ا‰إأو نا˘˘مور˘˘ل˘˘ل لو Úي˘˘جا˘˘طر˘˘ق˘˘ل˘˘ل
أذ˘ه ى˘ل˘عو م˘ه˘سضرأأ ””ة˘ي˘ق˘ير˘فإأ ن˘ع Úع˘فأد˘˘مو
ىلع ””ةيسسامولبدلأ مهتاقÓع”” تناك سساسسألأ

.هلوق دح
ةيسسامولبدلأ فسصو ¤إأ اهدعب يسسكيرب داعو
اهتفرع يتلأ كلامŸأ فلتÈ flع ةيرئأز÷أ
ةلودلاب لثŸأ ابراسض برعلأ مودق دعب دÓبلأ
ة˘ق˘ط˘نÃ ءأر˘ح˘سصلأ تط˘بر”” ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘ت˘˘سسر˘˘لأ
عم حماسستلأ اهداسس”” يتلأ ةيدام◊أو ””برغŸأ
مهأأ”” تناك اهنأأ Èتعأ يتلأ ناسسملتو ””بناجألأ

.””ابوروأأو ايقيرفإأ Úب عمجي يراŒ زكرم
ةيسسامولبدل˘ل ة˘م˘ه˘م ة˘نا˘ك˘م بتا˘ك˘لأ سصسصخ˘يو
نأأ أÈت˘ع˘م ،Êا˘م˘ث˘ع˘لأ د˘ه˘˘ع˘˘لأ نا˘˘بإأ ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح”” تنا˘˘ك تا˘˘˘يأد˘˘˘لأ د˘˘˘ه˘˘˘ع ‘ ر˘˘˘ئأز÷أ
اهنكلو ””ةفيلÿاب ايحور ةطب˘تر˘مو Úي˘نا˘م˘ث˘ع˘ل˘ل

ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع نأأ ثي˘ح لو˘ب˘ن˘ط˘سسأ ن˘ع ة˘ل˘ق˘˘ت˘˘سسم””
.لاق امك ””طقف اهمسساب متت تناك ةيسسامولبدلأ
تلكسشت تايأدلأ ءلؤوه دهع ‘”” هنأأ ىلع دكؤويو
سشيجو دودح اهل راسص يتلأ ””ةيرئأز÷أ ةلودلأ
اهل (رئأز÷أ ةنيدم) ةيŸاع ةمسصاعو يماظن
عتمتتو ⁄اعلأو طسسوتŸأ رحبلأ ‘ Òبك نزو
اعمطم اهلعج ام نمألأو مÓسسلأو ةيهافرلاب
.ÚيبوروأÓل
كأذ˘˘˘˘˘نآأ ر˘˘˘˘˘ئأز÷أ تا˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘ع نأأ ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضيو
Óثم تناك دقف ””ةيŸاع”” تناك اهتيسسامولبدو
لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب تفÎعأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ لود˘˘˘لأ ¤وأأ ن˘˘˘م
نأأ امك3871 ماع ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ

نأدل˘ب ف˘ل˘تfl ع˘م تنا˘ك ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع
.ةينامثعلأ ةلودلأ ¤إأ ةفاسضإأ ايسسآأو ابوروأأ
د˘ه˘ع˘لأ ‘ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘˘لأ هذ˘˘ه لا˘˘ح ن˘˘ع ا˘˘مأأو
هذه يسسكيرب مسسق دقف يسسنرفلأ يرامعتسسلأ
-0381) ¤وألأ تزي“ لحأرم ثÓث ¤إأ ةÎفلأ
يا˘ب د˘م˘حأأ ةرو˘ث˘ك ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلأ تأرو˘˘ث˘˘لا˘˘ب (9191
ةيسسا˘ي˘سسلأ تا˘كر◊ا˘ب (4591 -9191) ةينا˘ث˘لأو
فسصو امنيب جا◊أ ›اسصم ةكرحك ةمواقŸأ
””بر◊أ ةيسسامولبد”” ـب (2691 -4591) ةثلاثلأ
ة˘ه˘ب˘ج تد˘م˘ت˘عأ اŸ ””ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد»و
سسف˘ن ‘و بر◊أ ة˘سسا˘ي˘سس ي˘ن˘طو˘لأ ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ى˘ل˘عأأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لأ تقو˘˘لأ
.تايوتسسŸأ
ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل راسص لÓقتسسلأ دعبو
برح ةبرŒ نمو يسضاŸأ نم تمهلتسسأ يتلأ-
¤إأ ة˘فا˘سضإلا˘ب ””ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘سسا˘˘سسأأ”” -ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
طيÙأ عم ””ملقأاتلأو ةكراسشŸأ ىلع اهتردق””
.يسسكيرب لوقي تامزألأ لك مغر ›ودلأ
نأو˘ن˘ع ت– با˘ت˘˘ك˘˘لأ ن˘˘م Êا˘˘ث˘˘لأ ءز÷أ ءا˘˘جو
مsدق ””ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل ةمهم عيسضأوم””

ير˘ئأز÷أ رو˘ت˘˘سسد˘˘لأ لو˘˘ح هءأرآأ ف˘˘لؤوŸأ ه˘˘ي˘˘ف
””ىÈكلأ داعبألأ”” ددحي يذلأ عيرسشتلأ هرابتعاب

.ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل
ةيجراÿأ نوئسشلأ ةرأزو تايحÓسصل قرطت امك
ة˘ح˘ل˘سصŸأ ة˘ي˘ق˘ب˘سسأأ»و ة˘ل˘سصا˘ن˘˘ق˘˘لأو ءأر˘˘ف˘˘سسلأو
¤إأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ي˘لود˘لأ تا˘قÓ˘˘ع˘˘لأ ‘ ””ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ىÈكلأ تلاÛأو عيسضأوŸاب ةمئاقل هÁدقت
.ةيرئأز÷أ ةيجراÿأ ةسسايسسلل
لوح تأروسصت”” نأونعب ناكف ثلاثلأ ءز÷أ امأأو
نع ةلثمأأ ه˘ي˘ف مد˘ق ””ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ
””ةيخيراتو ةمهم”” ةكأرسش تأذ ””ةقيدسص”” نأدلب
كأر◊أ”” نع عبأرلأ ناك Úح ‘ رئأز÷أ عم
يتلأ ””ةيملسسلأ”” نأأ Èتعأ ثيح ””ةيسسامولبدلأو
Ú ‘ 9102ير˘˘˘ئأز÷أ تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حأ تز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
م˘ك˘حو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلأو ة˘ي˘طأر˘قÁد˘ل˘ل م˘˘ه˘˘تأو˘˘عدو
ةرو˘سص ى˘ل˘ع ””ي˘با˘ج˘يإأ ر˘ثأأ”” ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ك نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
.جراÿأ ‘ رئأز÷أ
سسي˘ل”” ه˘ف˘لؤو˘م ن˘م فد˘ه˘لأ نأأ ي˘سسك˘ير˘ب لو˘ق˘يو
ةمأÓل يخيراتلأ دوجولأ ىلع ليلد Ëدقت طقف
Òطاسسألأ كيكفت اسضيأأ ا‰إأو (...) ةيرئأز÷أ
.””اهدوجو راكنإأ ‘ أديعب تبهذ يتلأ
ر˘˘˘˘ئأز÷أ خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت ‘ ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ نأأ ح˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘يو
ىلع زيكÎلأ”” ‘ اسساسسأأ لثمتي اهتيسسامولبدو
،””ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘مألأ تنsو˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘سسا˘˘˘سسألأ

أذ˘ه تز˘sي˘˘م ي˘˘ت˘˘لأ ””ة˘˘يدد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ”” ى˘˘ل˘˘ع أًدuد˘˘سشم
.خيراتلأ
نم ديدعلأ -ةحفسص111ـلأ يذ- باتكلأ sمسضو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت˘˘لأ رو˘˘سصلأو ط˘˘˘ئأرÿأ
ةيبنجألأو ةيرئأز÷أ ةي˘خ˘يرا˘ت˘لأ تا˘ي˘سصخ˘سشلا˘ب
خسسن ¤إأ ةفاسضإأ دوقنلأو راثآلأو ةحرسضألأ أذكو
.اهÒغو تانايبو تأدهاعمو تاطوطfl نع
ةينطولأ ةسسردŸأ جيرخ وهو- يسسكيرب ىsلوتو
تا˘ي˘لوؤو˘سسŸأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ -0791 ‘ ةرأدإÓ˘˘˘˘˘˘ل
.8102 ‘ دعاقتي نأأ لبق ةيجراÿأ ةرأزوب

يبعسشلا رعسشلا ناديم ‘ رعاسشلل يوقلا روسض◊اب افاÎعا

ايجولوطنأ’ا ‘ نامو قيفوت دئاسصق جاردإا
ءارعسشلل ةيŸاعلا
ايجولوطنألأ نمسض نامو قيفوت يبعسشلأ رعاسشلأ دئاسصق سضعب تجِردأأ
يوقلأ روسض◊اب افأÎعأ كلذو ،ةينابسسإلأ ةغللاب برعلأ ءأرعسشلل ةيŸاعلأ
.ًايبرعو ايبراغم يبعسشلأ رعسشلأ نأديم ‘ رعاسشلأ أذهل
بدألأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘ئر ا˘˘سضيأأ و˘˘هو- نا˘˘مو ق˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ر˘˘˘عا˘˘˘سشلأ مsد˘˘˘ق˘˘˘تو
ر˘عا˘سشلأ ””سشيوأرد˘لأ”” ة˘ل‹ ر˘ير– سسي˘ئر˘ل ه˘نا˘ن˘ت˘مأو هر˘ك˘سشب-ي˘ب˘˘ع˘˘سشلأ
ايجولوطنألأ ‘ هدئاسصق نم سضعب جأردإأ ىلع ةباهن Úسسح مجŸÎأو
””سشيوأردلأ”” ةل‹ ‘ اهرسشنو ،ةينابسسإلأ ةغللاب برعلأ ءأرعسشلل ةيŸاعلأ
.اينابسسإأ ‘ ردسصت يتلأ
””سشيوأردلأ ةل‹”” ردسصت ،تايوتسسŸأ ةفاك ىلع ””انوروك”” تايد– مغر
نم ديدعلأ ‘ نوكتل ،ةنولم ةحفسص002 نم ،ةينابسسإلأ ةغللاب ةيقرولأ

.ىرخأأ ةيبوروأأ انأدلب اهلبق تلخد امدعب ،اينابسسإأ ندم تابتكم
،بدألأ نوؤوسشب ىنعت ةيلسصف ةل‹ يهو- ””سشيوأردلأ”” ةل‹ ىعسستو
تاسسأردلأو ةمجÎلأو درسسلأو رعسشلأ Úب تعونت ،ماسسقأأ ةدع يو–و
¤إأ هلاسصيإأو ،يبرعلأ بدأÓل يقيقح ليث“ ¤إأ -ددعلأ رأوحو ةيدقنلأ
،Úيبوروألأ نم قأرسشتسسلأ لقح ‘ Úسسرأدلأو ،برعلأ نم رجهŸأ ءانبأأ
نطولأ نم نيراسشتسسم ةئيه ؛ةلÛأ مسضتو ،كانه تابتكŸأ عم نواعتلاب
.يطيوسسلأ ردب مجŸÎأو رعاسشلأ زايتملأ بحاسص نع Óسضف ،يبرعلأ
تعونتو ،ينيتÓلأ ⁄اعلأو يبرعلأ نطولأ يعدبم نم ةبكوك ددعلأ ىوتحأ
.Úئراقلأو ÚعلطŸأو Úسسرأدلل يÁداكألأ لق◊أ يÌُي اÃ تاعوسضوŸأ

ث.ق

يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم تاحفسص ىلع

““دعسسأ’ا““ رسصقب نوفuرَعُي نوطسشان
سضيبلاب
””دعسسألأ”” رسصق لوح تاهويديفو روسص سضيبلأ ةيلوب نوطسشان سضرعي
فيرعتلأ دسصق يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم تاحفسص ىلع نوغمسسوبب
.ةقطنŸأ لهأأ ةفاقثو ةراسضح زأربإأو قيرعلأ هخيراتب
مظعم تايعمجو نوفقثمو ةذتاسسأأ مهنم ؛ثأÎلاب نومتهŸأ لغتسسيو
اميسسل حايسسلأ بلج ‘ هتيمهأأو رسصقلأ تانوكم مهأأ سضرعب مهتاقوأأ

Úطلاب ةسصوسصرŸأ ةflاسشلأ ةقيرعلأ هينابم سسسسأأ ىلع روسص سضرع
دييسشت ذنم يأأ انرق71 ›أوح دأدتمأ ىلع ةدماسص لأزت ام يتلأ بسشÿأو
.ةرثؤوŸأ ةيعيبطلأ لمأوعلأ نم مغرلاب رسصقلأ
ةينف تاحول مسسرب ””لداع”” نانفلأ لثم Úماسسرلأ Úنانفلأ سضعب راتخأو
ةيلاع ةدهاسشم ةبسسن تققح يتلأ نيدهاسشملل اهسضرعو رسصقلأ سصخت

لامعألأ زربأأ نم يهو نطولأ جراخ ىتحو يلÙأ ىوتسسŸأ ىلع اميسسل
مهيعاسسم ‘ نوغمسسوب ةقطنم ناكسس مامتهأ ىدم سسكعت يتلأ ةينفلأ
مهد˘ي˘لا˘ق˘ت ،م˘ه˘ت˘فا˘ق˘ث ،م˘ه˘ترا˘سضحو م˘ه˘ثأر˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘سصأو˘تŸأ
 .ةحايسسلأ عيجسشت ‘ مهماهسسإأ أذكو ةخسسأرلأ
،يبر˘غ˘لأ بو˘ن÷ا˘ب ةÁد˘ق˘لأ رو˘سصق˘لأ ر˘ه˘سشأأ ن˘م نو˘غ˘م˘سسو˘ب ر˘سصق tد˘ع˘ُيو
رظانŸأ نع ةوÓع لاب÷أو Úتاسسبلاب طاfi يجيتأÎسسأ عقوÃ زsيمتيو
اهÌكأأ راجسشألأ عأونأأ ىتسش راسشتناك رأوزلأ راظنأأ دسشت يتلأ ةيعيبطلأ
اهÒغو ناsمُرلأو Úتلأ رامثك هكأوفلأ عأونأأ ىتسشب ةرمثŸأ ليخنلأ راجسشأأ

عأونأأ بأرسسأأ راسشتنأ نع ةوÓع قلاÿأ يحو نم ةيعيبط تأروكيد ةعناسص
نم ةبÿÓأ ةيعيبطلأ رظانŸأ هذه ديزت ثيح ناكŸأ أÓ“ يتلأ رويطلأ

نودسصقي نيذلأ حايسسلأو رأوزلأ ايونسس بطقتسست ا‡ ةقطنŸأ ةيلامج
.ايونسس رسصقلأ

ث.ق

ةفاقثلا ‘ ةمهاسسŸا تاسسسسؤوŸا ¤إا ًاثيدح تsمسضنا
ةفرعŸاو

رونلا ىرت ةديدج رسشن راد..““دجاسس““
ةركسسبب
مسضنت رأد ثدحأاك ،عيزوتلأو رسشنلل ””دجاسس”” رأد ةركسسبب ًاثيدح تقِلطأأ
.ةفرعŸأو ةفاقثلأ ‘ ةمهاسسŸأ تاسسسسؤوŸأو رسشنلأ رودل
هذه ¤إأ رظنت اهنأأ ةنيÁ مايسص ةديسسلأ اهيلع ةمئاقلأو رأدلأ ةريدم تدكأأ
عأدبإلأ ةمدÿ ىعسسي ،¤وألأ ةجردلاب ايفاقث اعورسشم اهرابتعاب رأدلأ
مهسصوسصن ينبت لÓخ نم ،ةماع برعلأو ةسصاخ Úيرئأز÷أ ÚعدبŸأو
،جراÿأو لخأدلأ ‘ اهعيزوت ىلع لمعلأو اهرسشنو ةدي÷أ ةيعأدبإلأ
سضراعم ‘ ءأوسس ،قوسسلأ ‘ عأدبإلأ أذه دجأوتي نأأ ىلع سصر◊أو
.تابتكŸأ وأأ بتكلأ
سصوسصنلأ ةمجرت ىنبتتسس ةقحل ةوطخك رأدلأ نأأ ةثدحتŸأ تراسشأأو
متيسس يتلأ بتكلل ةبسسنلابو ،Úسصسصختم ÚمجÎم عم نواعتلاب ةزيمتŸأ
نم لاÛأ أذه ‘ ةعبتŸأ لوسصألأ بسسحب ذختيسس رأرقلأ نإاف اهرسشن
قفو متتسسف ةعابطلل ةبسسنلابو ،لسضفألأ رايتخأو مييقتلأو ةءأرقلأو زرفلأ

ظفح عم باتكلأ فÓغ ميمسصتو قرولأ ةيعونب ءأدتبأ ةيلاع ةدوج Òياعم
.اعأدبإأو اسصخسش هب ءافتحلأو فلؤوŸأ قوقح
اهسسيسسأات تأءأرجإأ نم تهتنأ يتلأ دجاسس رأد نأأ مايسص ةديسسلأ تحسضوأأو
اÃ ة˘با˘سشلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأو ة˘ير˘ئأز÷أ تا˘عأد˘بإلأ ي˘ن˘ب˘ت˘˘ل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ًأر˘˘خؤو˘˘م
لوح لمع سشروو تأودن قيرط نع لسضفألأ Ëدقت ىلع اهدعاسسي
.ةيعأدبإلأ ةباتكلأ
ةيملعلأو ةي˘ف˘سسل˘ف˘لأو ة˘ير˘ك˘ف˘لأو ة˘ي˘بدألأ بت˘ك˘لأ ر˘سشن˘ب رأد˘لأ بحر˘ت ا˘م˘ك
ةفرعŸأ عورف ة˘فا˘كو ،ة˘ي˘مÓ˘عإلأو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ تا˘سسأرد˘لأو
ةيتأذلأ Òسسلأو لافطألأ بتكب أÒبك امامتهأ رأدلأ ›وتو أذه ،ةيناسسنإلأ
 .تÓحرلأ بدأأو ةيأورلأ نفو
،ةّرم ينب نكسس051 يح أديد–و ةركسسب ةيلو ‘ رأدلأ بتكم عقيو
›ا˘˘˘ت˘˘˘لأ ÊوÎك˘˘˘للأ د˘˘˘يÈلأ نأو˘˘˘ن˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع رأد˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسأر˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كÁو
moc.liamg@70kalam.uohsuohs

ث.ق

¤إا لخدم”” ناونع ت– يسسكيرب يسسونسس ديم◊ا دبع دعاقتŸا يرئاز÷ا يسسامولبدلل ةيزيل‚’ا ةغللاب باتك ارخؤوم ردسص
روسصعلا ذنم ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا خيرات ىلع ءوسضلا هيف طلسس ””Úيكار◊ا ¤إا غيزامأ’ا كولم نم :ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا
.ةÁدقلا
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ا˘عور˘سشم ة˘ل˘قرو˘ب نو˘نا˘˘ن˘˘ف ق˘˘ل˘˘طأأ
Òغسص حرسسم ءانب ‘ لثمتي ايفاقث

ةدئافل هsجو˘م ق˘ل˘ط˘لأ ءأو˘ه˘لأ ى˘ل˘ع
ءا˘˘ي˘˘حألأو ر˘˘ما˘˘عو˘˘ب ي˘˘ح لا˘˘ف˘˘˘طأأ
.ةرواÛأ
عور˘˘سشŸأ نأأ نو˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأ ف˘˘˘سشكو
ة˘سص˘ّسصfl ة˘ي˘سضرأأ ى˘ل˘ع ز˘ج˘˘ن˘˘ُي˘˘سس
ا˘ه˘ت˘ي˘ك˘ل˘م دو˘ع˘ت ة˘ما˘ع˘لأ ق˘فأر˘م˘ل˘˘ل
0502 ةحاسسم ىلع ةلقرو ةيدلبل

ليومتب -م˘ه˘ب˘سسح- ى˘ن˘ب˘ُي˘سسو ،Îم
نا˘ك˘سسو با˘ب˘سش فر˘ط ن˘˘م سصا˘˘خ
ف˘ل˘تfl ة˘كرا˘سشÃو ر˘ما˘عو˘ب ي˘˘ح
Úمت˘هŸأو Úيو˘ع˘م÷أ Úط˘سشا˘ن˘لأ
.ةقطنŸأ ‘ ‘اقثلأ طاسشنلاب
ليهسست ‘ زا‚إلأ أذه مهاسسيسسو

ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسŸأ سضور˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
ءا˘ي˘حألأو ي◊أ لا˘ف˘طأل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب
ىلع ماقت تناك نأأ دعب ،ةرواÛأ

مامأأو ةفسصرألأو تاقرطلأ ةفاح
ز˘يز˘ع˘˘ت ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ا˘˘م˘˘ك ،لزا˘˘نŸأ
تا˘نا˘جر˘هŸأ ف˘ل˘تfl ة˘فا˘سضت˘˘سسأ
نو˘ن˘ف˘لأ ن˘م Ìكأأ ل˘ف˘ط˘لأ بير˘ق˘تو
ةر˘ك˘ف˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘تو .ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسŸأ

-عورسشŸأ ىلع Úمئاقلأ بسسح-
وأأ تأءاسضفلأ سصقن ليجسست دعب
سضور˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘سصسصıأ ن˘˘˘كا˘˘˘مألأ
د˘˘يأز˘˘ت ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،ة˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸأ
ىد˘ل سضور˘ع˘˘لأ ةد˘˘ها˘˘سشم ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
بناج ‘ سضورع ةماقإأو لافطألأ
أر˘ط˘خ ل˘ك˘سشي ا˘˘م أذ˘˘هو ،قر˘˘ط˘˘لأ

ةيمهأأ ¤إأ ةفاسضإأ ،لافطألأ ىلع
ىلع رفوتم لفطلل حرسسم دوجو
ى˘ل˘ع ردا˘قو ة˘مزÓ˘لأ تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘تŸأ
سضور˘˘˘ع˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘تfl ة˘˘˘فا˘˘˘سضت˘˘˘سسأ
روهم÷أ باعيتسسأو تاناجرهŸأو

Ãاب هل حمسسي اŸرسشن ‘ ةمهاسس
ىد˘˘ل ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸأ ن˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث
لوبق دوجو نع Óسضف ،لافطألأ
فرط نم سسم–و ءايلوألأ ىدل
حرسسŸأ ءانب ىلع لمعلل بابسشلأ
سضع˘˘ب دو˘˘˘جو ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ة˘˘˘با˘˘˘˘سشلأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘سسŸأ هو˘˘˘˘جو˘˘˘˘لأ
ل˘˘ي˘˘ج ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘سسŸأو
ةد˘ع حا‚ ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ي˘˘حر˘˘سسم
تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ ‘ تم˘˘˘˘ي˘˘˘˘قأأ سضور˘˘˘˘ع

ىلع دعاسس يذلأ رمألأ ،ةقباسسلأ
‘ يحرسسم روهمج لكسشتو دوجو
تقولأ رورم عمو ،لافطألأ طسسو
هو˘˘جو˘˘لأو قر˘˘ف˘˘لأ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ نإا˘˘ف
سصسصfl نا˘˘ك˘˘˘م ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸأ
ق˘˘ي˘˘ق– ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘ي˘˘سس حر˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
أذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘م ةو˘˘˘˘˘جرŸأ فأد˘˘˘˘˘˘هألأ
ى˘ل˘ع د˘عا˘˘سست˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأو عور˘˘سشŸأ
سضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ‘ ة˘˘˘˘˘يرأر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلأ
يحرسسم ليج ةئسشنتو ةيحرسسŸأ
با˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘سضيأأو ف˘˘ق˘˘ث˘˘مو عأو

ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ن˘˘˘م ن˘˘˘ف˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘سسرا‡
يونسس نا˘جر˘ه˘م ة˘ما˘قإأو لا˘ف˘طألأ
.لفطلل

ق.ع

سصاخ ليومتب ىنبُيسس

ةلقروب قلطلا ءاوهلا ‘ لفطلل حرسسم ءانب عورسشم قÓطإا
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فحأوزلأ نم
لوح

بغري

مقسس
Úل

Òثك
اكيرمأأ ةلمع

ةيرطم
ةينانبل

نجسس

(م)يسصاق
دأو

(م) سصÓخأ
سسكع

اهرخؤوي

رأركت
رانأأ

fiةب

(م)قئأدح
دعب

(م) مقاط
ناهباسشتم

لذ
راهدزإأ

دسسألأ Òغسص
بوعسش نم

ايقيرفإأ

(م)نمث
لÓب

(م)فذاح
(م)بيذاكأ

(م)رغث
ءأدر

بأوج فرح
(م)بعل

(م)مان
يومأأ رعاسش

يسسأوحأأ
كرحن

بانأأ
سضرم

(م)درج
دراب سسكع

ةنيز
نم

(م)ماخرلأ

تيم سسكع سسانلأ
(م)لك

Òثك
ةسضيبلأ ‘

عمج
(م)نهأر

(م)داهتجإأ
فده

 مجه
(م)دعترب

تقو
رعسشأأ

«راطمأ»
ةÌبعم
يرورسض
ماعطلل

قيقسش
دلأولأ
لسصأأ

01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ةعطاقتŸا تاملكلا

ايقفأا
Òهسش يرئأزج يديموك لث‡ \1
- 
سسكع - ماعوأأ لوح \2
(م)قورسشلأ
لطيف - ةÌعبم «سضراعي» \3
حباسس - (ع) ءايبنألأ نم \4
 \ ملع سسكع \5
6\ Ãأ أذه ‘ ىنعŸناك - fiةب
فيعسض - (م)
7\ flاب ةلسضŸ(م)ءيسس سسكع - ءا
(م)ةعمد - (م)كولŸأ ءانبأأ \8
نأولأأ نم - Èع \ منهج ‘ دأو \9
(ن)(م)يرئأز÷أ برطلأ
همظعم - يحأون \01

ايدومع
- لحأر Òهسش يرئأزج برط‡ \1
(م)هبرقب نكسسي
ةيلو تايدلب نم - رج فرح \2
رئأز÷أ
تÓماعŸأ نم \ ةÌعبم«قهري» \3
 (م) مÓسسلأ ‘ ةمرÙأ ةيلاŸأ
لسصفنم Òمسض - ةيبرع برط ةلأأ \4
د˘˘حأأ - م˘˘طÓ˘˘تŸأ ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ جو˘˘˘م \5
نيدلأولأ
(م) بذج - مرك - (م)رون \6
لسصفنم Òمسض - سسومان وأأ نوناق \7
(م)بئاغلل
يو˘˘˘ن˘˘˘سس Ëو˘˘˘ق˘˘˘ت \ «رو˘˘˘غ«ا˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘˘ث \8
Úملسسملل
«يبألأ«ّ‘ اهدŒ - ةÌعبم «Èلأ» \9
مجع سسكع \ راهزألأ نم \01

h ± … g` Ω G ∫ S¢ ∫ G

Ω GE G Ü G T¢ i ∫ ´ G

¿ ¿ ± S¢ h Q O … ´ ∫

T¢ G … Ω ∫ ´ Ω ¿ ∫ ¿

Ü A g` R ∫ … ∫ V¢ … O

Q Ü Ω G ¿ ± g` ì g` G

A ì ê GC ê g` G ¿ Ω Ω

… O ä Ü Ω G ∫ ì GC g`

T¢ ∫ g` Q G U¢ ä ñ GE …

G ∫ ∑ g` ∫ ê ´ ∫ G ±

رسسلا ةملك

 :بولطŸا
بكأوك نم

ةيسسمسشلأ انتعوم‹
ناعمللأ ديدسش ,

تاملكلا
- ةلجعلأ - ‘ و - ةمÓسسلأ -Êأاتلأ - ‘)
- ءيسش - ىلع - بسش نم ) - ( ةمأدنلأ
- هيف - اÃ - ءانإأ - لك ) - (هيلع - باسش
- سسورد - مÓحأأ - راسصتخإأ - (حسصني
.بج - دح - لف - ملعم - جهانم

وك - ود - وسس
2 7 1 4

4 6 9 5 2 7
7 2 8

1 8 4 2 7
6 4 7 8 3

2 3 8
8 7 2 4 6

5 2 1 4
1 9 7 3 5

ا ل لك ام ا ت Ÿاقت عط ة
ا ايقف
يمح -1 اع د سش رو .ي لأ - ةنسس -2 ورغ . ب
3 اعي - ر ب - سض وقعي -4 .سس ئاع - ب م
. 5 . لهج - -6 ه - دو - انه - Ú . 7-
ر أأ - ةبط يج .د أأ -8 ع - ءأرم Èة. يو -9 ل
أر - رم - .ي اهج -01 لج - ت ه

:ايدومع
نسسح أوج - ي 2 .هر ع - نم  - Ú
.ةياط 3 ي - لأ - قره .ابر - دوع -4
.مه ابع -5 أأ - ب 6 .م دوج - سض و أ -
.رج - سش -7 8 .يه - ةعير - غ و -
لأ ه 9  ةيرج لأ» - È»- أ ب أ ي. 01-
اي سس م Ú - رع ب

ا ل لك ام ا ت ل سس ه يم ا :ة ينويل سس وك لك م ا ة ل سس ا :ر ل ةةرهز

باعلأ’ا لولح

ةيمهسسلا تاملكلا
و مولعلا و ةيبÎلاب ينعت ةي‡أا ةمظنم:فيرعتلا
سسيراب يسسيئرلا اهرقم ,6491 ماع اهسسيسسأات ناك ,ةفاقثلاي

4 3 2 18 7 6 5
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيسسح عراسش : نأونعلأ

12101010 (0)312+ : فتاه
010101120 : سسكاف
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
:moc.latipoh-ahpatsum@tcatnoc

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
يأد Úسسح : ىفسشتسسم
ىفسشتسسم : نأونعلأ

31212946565+ : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@yedhuhc
ضسوسسم ينب ىفسشتسسم
سسوسسم ينب60261 يأر جاح ميهأربإأ عراسش : نأونعلأ

31212391109+ : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@suossembuhc
داولا باب ىفسشتسسم
دأولأ باب ىفسشتسسم : نأونعلأ

: فتاه
+312(0) 12696060
+312(0) 12696070
+312(0) 12696080
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@oebuhc
مانيب ىفسشتسسم
رئأز÷أ : نأونعلأ

59121831 (0)312+ : فتاه
+312(0) 12595814
205912842 : سسكاف

ةبانع ىفسشتسسم
دسشر نبأ ىفسشتسسم : نأونعلأ
: فتاهلأ مقر
+312(0) 83386503
+312(0) 83386513
+312(0) 83386523
+312(0) 83386533

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنأرف ىفسشتسسم : نأونعلأ

52149218 (0)312+ : فتاه
+312(0) 52149228
+312(0) 52149238
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@adilbuhc
ةنتاب ىفسشتسسم
ةنتاب ىفسشتسسم : نأونعلأ

0000683331200 : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@antabuhc
ناسسملت ىفسشتسسم
ناسسملت ىفسشتسسم : نأونعلأ

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلأ ديÈلأ

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإأ دمfi ىفسشتسسم : نأونعلأ

6131126231200 : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@uozuoizituhc
فيطسس ىفسشتسسم
فيطسس ىفسشتسسم : نأونعلأ

10-03-6319 (0)312+ : فتاه
+312(0) 6319-30-61
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@fitesuhc
ىفسشتسسم
ضسابعلب يديسس
سسابعلب يديسس ىفسشتسسم : نأونعلأ

0383428431200 : فتاه
4490428431200
Ê : zd.etnas@absuhcوÎكلإلأ ديÈلأ

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
سسيداب نب ىفسشتسسم : نأونعلأ

13466170 (0)312+ : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@enitnatsnocuhc
نارهو ىفسشتسسم
نأرهو ىفسشتسسم : نأونعلأ

14142283 (0)312+ : فتاه
+312(0) 14142293
+312(0) 14142204
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@narouhc

تاـيفشìـØـم

ةيروهم÷ا ةسسائر
رئأز÷أ ، ةيدأرŸأ
51.51.96.120 : فتاه

ةموك◊ا / ¤ولا ةرازولا
رئأز÷أ ، نأدعسس روتكدلأ عراسش
00.21.37.120/04.32.37 فتاه

72.97.17.120: سسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئأز÷أ - رايبألأ - أراغاـط : نأونـعلأ
ةمسصاعلأ

120 -75 -00 -00 : فتاـهلأ

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊أ رسصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: سسكاف

�zd.vog.rueiretni.www
ةيام◊او لمعلا ةرازو

: ةيعامتجإلا
رئأز÷أ ، دأدزولب دمfi عراسش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : سسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاسس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: سسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدأرŸأ ىيحي نب قيدسصلأ دمfi ةحاسس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: سسكاف

ديسصلاو ةحلفلا ةرازو
21 مقر سشوÒمع ديقغلأ عراسش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: سسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلأ Òبكلأ ر“ؤوŸأ ةرهاقلأ عراسش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: سسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحأ عراسش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: سسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأأ عراسش ، هيزيلوكلأ ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: سسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: سسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دأرم سشوديد عراسش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: سسكاف

تلسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئأز÷أ ، ةبقلأ ، ةفاقثلأ رسصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: سسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأأ ، هيزيلوكلأ ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: سسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأأ عراسش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: سسكاف

ةينطولا ةيبÎلا ةرازو
ةبقلأ41 طيطعجوب دمfi يح
06.55.06.120/26.55.06: فتاه

75.76.06.120: سسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئأز÷أ ، ةموك◊أ رسصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: سسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دأدزولب دمfi عراسش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: سسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراسش20 رايبألأ

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: سسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

11 مقر نونكع نب راتfl ودود قيرط
32.32.19.120/90.71.97 : فتاه

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دأرم سشوديد عراسش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: سسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸأ ، ىلعل نمحرلأ دبع عراسش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: سسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

80 مقر ةيدأرŸأ ، اتابز ةوخإلأ يح
79.62.06.120: فتاه
51.31.95.120: سسكاف

ايناŸا
رئأز÷أ يلميلت ةجنفسس جهن .561 :نأونعلأ
1247 (0)312+ /12479141(0)312+ :فتاهلأ
9165
+312 (0)12504712 :سسكافلأ
:ÊوÎكللأ ديÈلأ
gro.zd-engamella@ofni

ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
ةرديح Úلدام قيرط نأرد دمfi جهن .26 :نأونعلأ
رئأز÷أ
12 (0)312+ /12969537 (0)312+/ :فتاهلأ
968589+312(0) 12065381

اكيجلب
رئأز÷أ رايبلأ يبياط فسسوي قيرط .22 :نأونعلأ
1229(0)312+ /12296202(0)312+ :فتاهلأ
8208
+312 (0)63052912 :سسكافلأ
Êوتكللأ ديÈلأ
:eb.def.lebolpid@sreigla

رسصم
792 ب .سص سشودق رداقلأ دبع جهن .80 :نأونعلأ

رئأز÷أ ةرديح
1296 (0)312+ /12966137(0)312+ :فتاهلأ
9225

ةدحتŸا ةيبرعلا تاراملا
ب.سص ةرديح عراسش Êرأرد دمfi .41 :نأونعلأ
رئأز÷أ561

12960218(0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)07739612 :سسكافلأ
ديÈلأ
Ê:zd.lassiw@bmesetarameوÎكللأ
اينابسسا
رايبلأ نابعسش دمfi عراسش رركم .64 :نأونعلأ
رئأز÷أ
12297231 (0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)91722912 :سسكافلأ
Ê:se.eam@legra.bmeوÎكللأ ديÈلأ
ةيكيرملا ةدحتŸا تايلولا
رايبلأ يميهأربلأ خيسشلأ قيرط.40 :نأونعلأ
رئأز÷أ
12962155(0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)97939612 :سسكافلأ
ÊوÎكللأ ديÈلأ
:vog.etats@retsambew_sreigla

اسسنرف
ةيداسصتقلأ ماهملل ةيرئأز÷أ ةيلسصنقلأ :نأونعلأ

رئأز÷أ ةرديح سشودق رداقلأ دبع قيرط
12897171(0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)90718912 :سسكافلأ
ÊوÎكللأ ديÈلأ
:gro.zd-ecnarfabma@tcatnoc

ىمظعلا ايناطيرب
ناميلسس Úسسح Ïباكلأ قيرط .70 :نأونعلأ
12 (0)312+ /12320004 (0)312+:فتاهلأ
327015

ندرلا
رئأز÷أ ةرديح ىوانسشلأ عراسش .60 :نأونعلأ
1296 (0)312+ /12960213 (0)312+ :فتاهلأ
1363/ +312(0) 12965145

نانبل
رئأز÷أ ةرديح راقهلأ عراسش :نأونعلأ
1295 (0)312+ /12959477 (0)312+:فتاهلأ
9269/ +312(0) 12963279

Úطسسلف
803 ب.سص وجيه روتكيف جهن .51 :نأونعلأ
12178875(0)312+:فتاهلأ
+312 (0)56123712 :سسكافلأ

رطق
رئأز÷أ نونكع نب راتfl ودود قيرط .70:نأونعلأ
1219 (0)312+ /12190290 (0)312+:فتاهلأ
8266+312(0) 12191195/ +312(0) 1219
0211

ايسسور
رايبلأÒnamA’dملأ قيرط .70 :نأونعلأ
رئأز÷أ
1229 (0)312+ /12295121 (0)312+ :فتاهلأ
1393/ +312(0) 12291349

Æرافàت

فتاهلأ ليلد-رئأز÷أ تلاسصتأ911^�
تاجاجتحأ-رئأز÷أ تلاسصتأ81 ^�
لاسصتإلأ زكرم-رئأز÷أ تلاسصتأ001 ^�
لاسصتإلأ زكرم-رئأز÷أ تلاسصتأ101 ^�
بأوج لاسصتإلأ زكرم-رئأز÷أ تلاسصتأ701 ^�
تÓطعتلأ ةحلسصم-رئأز÷أ تلاسصتأ21 ^�
تامÓعتسسإلأ91 ^�
«مأرغليت» ةيقÈلأ31 ^�
يسسفنلأ بطلل ةيرئأز÷أ ةيعم÷أ2151 ^�
ينطولأ كردلأ8451 ^�
›ودلأ ليلدلأ61 ^�
ةطرسشلأ5501 ^�
ةيرئأز÷أ ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ3303 ^�
ىفطسصم يعما÷أ يئافسشتسسإلأ زكرŸأ6103 ^�
ء‘اطŸأ41 ^�
يتوسصلأ عزوŸأ0351 ^�
ايرولاكبلأ ةلمح711 ^�
رئأز÷أ لايسس4933 ^�

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

 ودرابلا فحتم
 ›اتلأ عقوŸأ ىلع وأأ
/moc.s2f.odrab.www//:ptth

ضشي÷ا فحتم
ةيندŸأ ، حتفلأ سضاير ن نونفلأ زكرم
41.31.76.120: فتاه
رئأز÷أ30 مقر تلفزور Úلكنأرف يج
14.67.47.120: فتاه

داه÷ا فحتم
ةليم÷أ نونفلأ زكرم
رئأز÷أ ةما◊أ دأدزولب يح مÓسسلأ رأد ةحاسس
09.91.76.120:فتاه

ةليم÷ا نونفلا فحتم
مÓسسلأ رأد ةحاسس
.رئأز÷أ ،ةما◊أ ، دأدزولب يح
45.02.76.120:فتاه

 يادلا رسصق فحتم
رئأز÷أ ةبسصقلأ

44.48.86.120: فتاه

راثألل ينطولا فحتŸا
711 مقر مسساقلب Ëرك عراسش
68.06.47.120: فتاه

ديلاقتلاو نونفلل ينطولا فحتŸا
ةيبعسشلا
 رئأز÷أ96 مقر كلام يلقع دمfi عراسش
68.66.47.120: فتاه
17.47.47.120 :سسكافلأ

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاسص عراسش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :سسكافلأ

 طئاسسولا ددعتŸا نفلا فحتم
38 مقر دأرم سشوديد يح
 امسسيإأ نفلأ فحتم
.رئأز÷أ ، ةيندŸأ ، حتفلأ سضاير ، نونفلأ زكرم
41.31.76.120: فتاه

يسساروألا قدنف
رئأز÷أ ،نوناف زنأرف عراسش

252847120 : فتاه
782717120/09 :سسكاف

لاتيفوسسلا قدنف
رئأز÷أ ، يلعوب نب ةبيسسح يح ،271

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :سسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئأز÷أ ،ةعمجوب Êأديوسس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :سسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

-رئأز÷أ سضرعم -يرحبلأ Èنوسصلأ
01.01.02.120/69.69.02: فتاه

60.60.12.120 : سسكاف

Òفسسلا قدنف
رئأز÷أ ، Úسسح حلاسصلأ يح41
62.17.37 /04.05.37.120 : فتاه

يبهدلا لعولا قدنف
رئأز÷أ ، نونكع نب ،ةيلسستلأو تانأوي◊أ ةقيدح

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :سسكاف

ضضايرلا قدنف
 ›أواطسس ، جرف يديسس يحايسسلأ بكرŸأ

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :سسكاف

Òمألا قدنف
ميهأربإأ ›أد قيرط ،نسسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :سسكاف

ىسسرŸا قدنف
›أواطسس ،جرف يديسس-يحايسسلأ بكرŸأ

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :سسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئأز÷أ ،ةيدأرŸأ
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :سسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلأرزب يحايسسلأ بكرŸأ

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :سسكاف

هزنŸا قدنف
›أواطسس ، يتيروم ،يحايسسلأ بكرŸأ

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئأز÷أ ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئأز÷أ ، ناسضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸأ كنبلأ - رئأز÷أ كنب

 رئأز÷أ ،تلفزور Úلكنأرف عراسش83
93.40.32.120/23.20.32/32.00.32:فتاه

120

 يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
 رئأز÷أ ، ةرافيغيسش وتسسنرأأ عراسش8

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

 ةيمنتلل يرئاز÷ا كنبلا
 رئأز÷أ ، مداخÒب ةقنز أورف تنوم سصيسصخت

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : سسكاف

 -ردب- ةيفيرلا ةيمنتلا كنب
ناينبلأ Úع دمfi لاطسشق قيرط ،23

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: سسكاف

:ةيلÙا ةيمنتلا كنب
 رئأز÷أ.›أواطسس ، يسساق رامع يح50

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : سسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

 رئأز÷أ ،ةرديح ، دلونيأر روتكدلأ يح10
62.31.17.120 : فتاه
76.29.32.120: سسكاف

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
سشوÒمع ديقعلأ قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلأ
32.7106.120 :سسكافلأ

sabiraP PNB كنب
دأرم سشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلأ

59.42.46120 :سسكافلأ

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيسسوأأ ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : سسكاف

رئاز÷ا ةماعلا ةسسسسؤوŸا
لجنموب ىلع قيرط ،1
23.5647.120 :فتاهلأ
11.96.47.120 :سسكافلأ

noitaroprocيبرعلا كنبلا
سسيأر دأرم رئب ودعوب ةوخإلأ جهن45

51.51.45120 :فتاهلأ
22.11.45.120:سسكافلأ

يبرعلا كنبلا
ةرديح سسدقلأ ةحاسس32
29.10.06.120 :فتاهلأ
86.80.84.120سسكافلأ

å„كوــــ



رــــــــــــــــــــجفلا
رـــــــــــــــــــــهظلا
رــــــــــــــــــــسصعلا
برــــــــــــــــــــغŸا
WWW.EL-HOURRIA.COMءاـــــــــــــــــــسشعلا

ةدـيدج ةـعبط ـه1441   مر60fi ـل قفاوŸا م0202 توأا52 ءاثÓثلا

اهيحاوسضو رئاز÷اب ةÓسصلا فيقاوم
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 بلسصلاو ديدحلل ةرÓب بكرم

ةيبوروأ’ا قوسسلا وحن ةنحسش لوأا ريدسصت

ةيلمع لوأأ لجيجب ةرÓب بلسصلأو ديد◊أ بكرم لجسس
Úملاكلأ ةدام نم نط0005 يهاسضت ةنحسشل ريدسصت
.ةيلودلأو ةيبوروألأ قوسسلأ وحن
وحن ¤وألأ بكرŸأ اهردسصي يتلأ ةنحسشلأ Èتعتو
نأأ ىلع ،أدنلسسيإأ ‘ ةلث‡ ةيلودلأو ةيبوروألأ قوسسلأ
قافآأ ىرخأأ ةيŸاع ريدسصت تايلمعب ةعوبتم نوكت
ةزفق بكرŸأ اهلÓخ نم لجسسي نأأ رظتنŸأ نم ،1202
نمو بلسصلأو ديد◊أ لا‹ ‘ ريدسصتلأ ‘ ةيعون

.ةيبروألأ قوسسلأ ‘ ةناكم رئأزجلل نوكيسس هلÓخ
ًاعقوم بلسصلل ةيرطقلأ ةيرئأز÷أ ةكرسشلأ لت–و

‘ بلسصلأو ديد◊أ ةعانسص ةطيرخ ىلع ًامدقتم
مهأل اهتاجتنÃ ايسسيئر ًأدوزم دعُت ثيح ،رئأز÷أ
ةيجيتأÎسسإأ تاعاطقل ةعباتلأ ىÈكلأ ةيلكيهلأ عيراسشŸأ

،ئنأوŸأو ،روسس÷أو ،تأراطŸأو ،دودسسلاك ةديدع
.ةيتحتلأ ىنبلأ نم اهÒغو ،ناكسسإلأو
قيوسستو عينسصتب بلسصلل ةيرطقلأ-ةيرئأز÷أ موقتو
فلتخÃ كÓسسألأ فئافلو حيلسستلأ ديدح نم اهتاجتنم
تاجايتحأو تابلطتم بسسح ،سصئاسصÿأو تاسساقŸأ
.نوبزلأ

إا .ق

 :سسادرموب

ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإ’ا
و تاردıا جورت
 ةسسولهŸا سصارقأ’ا
أرخؤوم سسأدرموب ةيلو نمأأ حلاسصم تحاطأأ
نم مهلك ) أرسصنع11 مسضت ةيمأرجإأ ةكبسشب
بأرت Èع طسشنت (ةيلدعلأ قبأوسسلأ يوذ
‘ ةرجاتŸأ و جيورت لا‹ ‘ ةيلولأ
.ةسسولهŸأ سصأرقألأ و تأردıأ
سسيئر , يتأوت وÁرك , ةطرسشلأ ظفاfi ركذو

و ثحبلأ ةقرف نأاب ،ةيلولأ نمأاب مÓعإلأ ةيلخ
11 مسضت ةباسصع تككف ةيلولأ نمأاب لخدتلأ

ةنسس04 وÚ 52ب ام مهرامعأأ حوأÎت أرسصنع
تأردıأ نم Úمأرغوليكلأ ةبأرق تزجح و
سصرق007 وحن و يدنهلأ بنقلأ فنسص نم
.جيوÎلل ةهجوم تناك سسولهم
ةيلمع لÓخ نم نمألأ حلاسصم تزجح امك
اهرسصانع ردحني يتلأ ةباسصعلأ هذه كيكفت
سسفن ¤إأ أدانتسسأ ،ةيلولأ تايدلب فلتfl نم
) Èتعم ›ام غلبم و ءاسضيب ةحلسسأأ ،ردسصŸأ

تابكرم4 زجح بناج ¤إأ (هتميق ركذي ⁄
مومسسلأ جيورت ‘ لمعتسست تناك ةيحايسس
.ةروكذŸأ
ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ ” كلذ رثإأ ىلع و
تاه÷أ مامأأ مهÁدقت عم ÚفوقوŸأ دسض
تأءأرجإأ ما“إأ لجأأ نم ةسصتıأ ةيئاسضقلأ
.ةمكاÙأ مث قيقحتلأ

 ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلا

حيرسصتلا ةمدخ قÓطإا
دعب نع ةيسضرŸا لطعلاب
تانيمأاتلل ينطولأ قودنسصلأ نلعأأ
لطعلاب حيرسصتلأ ةيناكمإأ نع ،ةيعامتجلأ
ىلع اهحيتي ةينوÎكلإأ ةبأوب Èع ،ةيسضرŸأ

لقنتلأ ءانع نود ،Úنمؤوملل يمسسرلأ هعقوم
.هتلاكو ¤إأ
هتحفسص ‘ هرسشن نايب ‘ ،قودنسصلأ حسضوأأو
ناكمإاب هنإأ ،””كوبسسياف”” Èع ةيمسسرلأ
وأأ باسستنلأ ةداهسش جأرختسسأ ÚنمؤوŸأ
ءاسضف لÓخ نم ةيسضرŸأ لطعلاب حيرسصتلأ
ينطولأ قودنسصلل ÊوÎكلإلأ عقوŸاب ””ءانهلأ””
Èع ءأرجألأ لامعلل ةيعامتجلأ تانيمأاتلل
:›اتلأ طبأرلأ
””/ZD.SANC.AANAHLE//:ptth””.

سصاخسشأÓل ””ءانهلأ”” ءاسضف حمسسي امك
ىدحإل Úعباتلأ ايعامتجأ مهل ÚنمؤوŸأ
،ةنيطنسسق تايلوب ةيجذومنلأ تلاكولأ
مهتلطعب حيرسصتلاب ،ةلقروو نأرهو ،رئأز÷أ
.دعب نع ةيسضرŸأ

و .ق

جمÈت ““ةيرئاز÷ا ةيو÷ا““
Úيرئازج ءÓجإ’ ةلحر
›روأا راطم نم Úقلاع

نع ،ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ ةكرسش تنلعأأ
Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ءÓجإل ةلحر ة‹رب
تÓحر راطإأ ‘ ةكرسشلأ تحسضوأأو.اسسنرفب
62 خيراتب ةلحر ة‹رب ت“ دقف ءÓجإلأ
راطم وحن رئأز÷أ نم اقÓطنأ0202 توأأ
¤إأ زج◊أ ‘ Úبغأرلأ ةيعأد .›روأأ-سسيراب
،ةكرسشلل ÊوÎكلإلأ ديÈلأ Èع ليجسستلأ
نولمحي Úميقم وأأ بناجأأ أونوكي نأأ ةطيرسش
.نغنسش ءاسضف ةينابسسإأ ةÒسشأات
نأأ ¤إأ ،””ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ”” تتفلو
دلبلأ طورسش مهيف رفوتت نأأ بجي ÚينعŸأ
عم لسصأوتلأ ¤إأ نووعدم مهنأأو لبقتسسŸأ
وأأ ،لانيمÒتو يسسأروألأ قدنف ،نأدوأأ تلاكو
وأأÊ”” detcetorp liameوÎكلإلأ ديÈلأ Èع
36.36.89.120/5604205770 :فتاهلأ Èع

و .ق

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ترايت ةعاذإاب يفحسصلا
 هللا ةمذ ‘ عبسس لوحلب

ةعأذإاب يفحسصلأ ،دحألأ سسمأأ لوأأ ةليل ،‘وت
ةنسس05لأ زهان رمع نع عبسس لوحلب ترايت
.ةيبلق ةمزأأ رثإأ
ناكو ،يلÙأ مÓعإÓل Òثكلأ ديقف مدق دقو
فرسشي ناك يتلأ جمأÈلأ رايتخأ ‘ أزيمتم
اهطابترأ سساسسأأ ىلع ،اهÁدقتو اهدأدعإأ ىلع
سضرألأ”” اهمهأأ ،ماعلأ حلاسصلابو ةقطنŸاب
اهمدقي ناك يتلأ ””ةمÓسسلأ قيرط»و ””حÓفلأو
،روهم÷أ ىدل أرثأأ تثدحأأ ةزيمتم ةقيرطب
تأرسشنلأو ريراقتلأو تاجاتروبرلأ ¤إأ ةفاسضإأ
لاسصخب عبسس لوحلب ءÓمز هون امك.ةيرابخإلأ
فرعو ،اسشوسشب اناسسنإأ ناك”” هنإأ أولاقو ،ديقفلأ

لجرب ترايت ةيلوب ةيمÓعإلأ ةحاسسلأ ‘
يمÓعإلأ لمعلاب غلابلأ همامتهل ،تامهŸأ
.”” ةيلولأ ىوتسسم ىلع ÊأديŸأ
،يسشمأرد دمfi ترايت ةيلو ›أو مدقت دقو

سسلجملل ¤وألأ ةيداعلأ ةرودلأ حاتتفأ ‘
ةعأذإأ لامع ¤إأ هيزاعتب ،يئلولأ يبعسشلأ
يذلأ ديقفلأ ةلئاعو ةيمÓعإلأ ةرسسألأو ترايت
ةيلوب ةدنرف ةÈقÃ ،سسمأأ ،ىÌلأ يروو
.ترايت

م .ق

ةفا÷ا لوقبلاو بوب◊ا ةينواعت افظوم
Ãةلي

 افظوم02 ةلاحإا
 ةيروهم÷ا ليكو مامأا
داسسفلا مهتب
موغلسشب ينطولأ كردلأ ثاحبألأ ةقرف تلاحأأ
لوقبلأو بوب◊أ ةينواعتب Óماع02 ديعلأ
ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ ليكو مامأأ ةفا÷أ
. ديعلأ موغلسش
هب تماق يذلأ قيقحتلأ نإأ رداسصم تلاقو
ديعلأ موغلسشب ينطولأ كردلأ ثاحبألأ ةقرف
نأأ ¤إأ ةÒسشم ،مرسصنŸأ ليربأأ رهسش ¤إأ دوعي
سسÓتخأ مهت نوهجأوي نيرسشعلأ ÚفوقوŸأ
،ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو ،ةيمومع لأومأأ
حسضأولأ لامهإلأو ،ذوفنلأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو
رير–و ،ةيمومع لأومأأ ديدبت ¤إأ يدؤوŸأ

ةحسضوم ،ةقرسسلأ ةلواfiو ،ةيعرسش Òغ دوقع
ةينواعتلل ةيداسصتقأ تÓماعÃ قلعتي رمألأ نأأ

ةيروهم÷أ ليكو عرسش دقو.حمقلأ ةدام ‘
Ãعيم÷ عامتسسلأ ‘ ديعلأ موغلسش ةمكح

.ثاحبألأ ةقرف لبق نم همامأأ ÚمدقŸأ

ةلود لوأا ايسسورÓيب
حاقللا ىلع لسصحتسس

انوروك دسض يسسورلا
عم قفتأ هنأأ يسسورÓيبلأ سسيئرلأ بتكم فسشك
نوكت نأأ ىلع Úتوب ÁÒدÓف يسسورلأ سسيئرلأ
حاقللأ ىلع لسص– ةيبنجأأ ةلود لوأأ هدÓب
ايسسور”” عقوم لقنو.91-ديفوك دسض يسسورلأ
وكنيسشاكول نأأ ةيسسورÓيبلأ ةسسائرلأ نع ،””مويلأ
ةيفتاه ةŸاكم ،Úنثلأ سسمأأ ،ايرجأأ Úتوبو
سسوÒف ةحئاج ةحفاكم اياسضق اهلÓخ اثحب
ىلع اقفتأ Úسسيئرلأ نأأ نايبلأ فاسضأأو.انوروك
يعوط لكسشب سسورÓيبلأ ÚنطأوŸأ كراسشي نأأ

داسضŸأ حاقللأ تأرابتخل ةثلاثلأ ةلحرŸأ ‘
نأأ بتكŸأ فسشك امك .انوروك سسوÒفل
حاقللأ اهل دروي ةلود لوأأ نوكتسس ايسسورÓيب
ميعطتلأ أأدبي نأأ عقوتŸأ نمو.يسسورلأ
‘ روطŸأ حاقللاب سسورلأ Úنطأوملل يعام÷أ
.Èمتبسس طسسأوأأ

د .ق

،ةيسضاŸأ ة˘عا˘سس42 ـلأ ‘ ـ،ل˘˘حأو˘˘سسلأ سسأر˘˘ح ط˘˘ب˘˘˘حأأ
ÃاغتسسÂ fiغ ةرجه ةلواÒ سصاخسشأأ01 ل ةيعرسش

.رحبلأ سضرعب
سسأر◊ ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلأ ة˘˘عو˘˘مÛأ ن˘˘˘م رد˘˘˘سصم ح˘˘˘سضوأأو
لحأوسسلأ سسأر◊ ةعباتلأ ةمئاعلأ تأدحولأ نأأ لحأوسسلأ
ناك عنسصلأ يديلقت ابراق ،دحألأ سسمأأ لوأأ ،تسضÎعأ

61) ةيرحب لايمأأ01 دعب ىلع ،سصاخسشأأ01 هنتم ىلع
(ناسضمر كلاŸأ دبع نب ةيدلب) سسيليو لامسش (Îموليك
.Âاغتسسم قرسشب
ر˘سصا˘ق م˘ه˘ن˘ي˘بو نو˘ي˘ن˘عŸأ لو˘ح ،رد˘سصŸأ ¤إأ أدا˘ن˘ت˘سسأو
ما˘ي˘ق˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م Âا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ¤إأ (ى˘˘ث˘˘نأأ سسن˘˘ج)

نم مهل ةيلوألأ تافاعسسإلأ Ëدقتو ةينوناقلأ تأءأرجإلاب
.ةيندŸأ ةيامحلل مدقتŸأ ىفسشتسسŸأ فرط
حلاسصŸأ عم قيسسنتلاب ،لحأوسسلأ سسرح تأدحو تماقو
انوروك ءابو يسشفت نم يئاقولأ زاه÷أ ليعفتب ،ةسصتıأ
يرحبلأ يدود◊أ ذفنŸأ أذه ىوتسسم ىلع (91-ديفوك)
ةسصتıأ ةينمألأ حلاسصŸأ ¤إأ سصاخسشألأ ءلؤوه ميلسستو
ة˘لواfi ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ه÷أ ¤إأ م˘هÁد˘ق˘ت ل˘˘ب˘˘ق
فيسضي ,ةيعرسش Òغ ةقيرطب ينطولأ ميلقإلأ ةرداغم
 .هسسفن ردسصŸأ

و .ق

رسصاق ةاتف مهنيب

Âاغتسسم سصاخسشأا01 ل ةيعرسش Òغ ةرجه ةلواfi طابحإا

ة˘˘يلو˘˘ب طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلأ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ ج˘˘ت˘˘حأأ
Úب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،Úن˘˘ثلأ سسمأأ ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ىلع طغسضلل ةيسصولأ ةرأزولأ لخدتب
مئأوق رسشنل مهتيلوب ةيبÎلأ ةرأدإأ
ءأوسس ،فيظوتلاب ÚينعŸأ ةذتاسسألأ

ر˘سشن˘لأ وأأ ،ÊوÎك˘للأ ا˘ه˘ع˘˘قو˘˘م Èع
 .هيلع فراعتŸأ يكيسسÓكلأ
فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نإأ نو˘˘ج˘˘˘تfi لا˘˘˘قو
رسشنت ⁄ ةديلبلأ نإاف ،نطولأ تايلو

فيظوتلاب ÚينعŸأ ةذتاسسألأ مئأوق
لك ‘ مهنأأو ،ةرغاسشلأ بسصانŸأ ‘
ل مهتيريدم رقم نم نوبÎقي ةرم
،مهنئمطي فاسش بأوج يأأ نودجي
،رومألأ تلسصو نيأأ ¤إأ مهل حسضويو
مهتزوحب ةيمسسر Òغ تامولعم نأأو
وحن تعدتسسأ ةرأدإلأ نأأ مهل تنيب
) يفلأأ لسصأأ نم ،طايتحأ ذاتسسأأ515
مقر نع فسشكت ⁄ اهنأأ امك .(0002

ةيقب سسكع ىلع ،ةرغاسشلأ بسصانŸأ
مهلعج ام وهو ، نطولأ تايريدم
،م˘ئأو˘ق˘لأ ر˘˘سشن مد˘˘ع ‘ نو˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشي
ةذتاسسأأ مئأوق ةقيقح ‘ نوككسشيو
تامي˘ل˘ع˘ت˘لأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،طا˘ي˘ت˘حلأ
ةرأزو˘لأ ن˘ع ةردا˘سصلأ تا˘ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘لأو
رسشن ‘ ةيفا˘ف˘سشب ل˘م˘ع˘لا˘ب ،ة˘ي˘سصو˘لأ
.مئأوقلأ

و .ق

فيظوتلاب ÚينعŸا مئاوق رسشنب اوبلاط

نوجتحي ةديلبلاب طايتح’ا ةذتاسسأا

فراطلاب ةيبهذلا لامرلا ئطاسش نم ةثج لاسشتنا
ةيلو نم ردحني ،ةنسس13 رمعلأ نم غلبي قيرغ ةثج لاسشتنأ نم فراطلأ ةيلول ةيندŸأ ةيام◊أ وسساطغ نك“
رحبلأ ناك ،فراطلاب ةيندŸأ ةيام◊أ ةيريدŸ لاسصتلأو مÓعإلأ ةيلخ بسسحو.ةيبهذلأ لامرلأ ئطاسشب ،ةŸاق
.ةلاقلأ ىفسشتسسم ¤إأ لوح يذلأ ةيحسضلأ لاسشتنل Úسساطغلأ ةيرومأام ةبوعسص ‘ مهاسس ا‡ ،اجئاه
.Úسساطغ3و نأوعأأ5و طبر ةرايسسو فاعسسإأ ةرايسس ،ةيلمعلأ هذهل ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تسصسصخو
.ةيلولاب ئطأوسشل يجيردتلأ حتفلأ رأرق دعب ـ،فراطلاب ةنسسلأ هذه لوألأ قيرغلأ أذه دعيو
.رذ◊أو ةطي◊أ يخوت ،ÚنطأوŸأ عيمج ،ةيريدŸأ تعدو

م .ق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

