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ةيراحتنا ةيلمع هنأا حجري

ّزهي يوق راجفنا
نيوايميت ةقطنم
›ام عم ةيدود◊ا

تاقرطلا باهرإا ةليسصح
عفترت

ثداح ‘ احيرج72
ويهرا يداوب رورم
نازيلغ

42 شص42 شص

   
 

  
  

  

يقيرفإلا دا–لا ةمق

ءاسشنإا نع نلعي نوبت
نواعتلل ةيرئازج ةلاكو
›ودلا

ديÛا دبع ةيروهم÷ا شسيئر نلعأا
ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا شسيئر نوبت
ةمسصاعلاب ،دحألا شسمأا ،نوبت
ءاسشنإا نع ،ابيبأا شسيدأا ةيبويثإلا
›ودلا نواعتلل ةيرئازج ةلاكو““

دعب تاذ ،““ةيمنتلاو نماسضتلا لجأل
.يقيرفإا

30 شص

 دوهرسس لاÔجلل افلخ

اسسيئر ةيمسساوق ديمعلا
كردلا ناكرأ’

30 شص

بون÷ا ‘ حباذم ءاسشنإا ةيناكمإا
موحللاب قوسسلا نيومتل

 ركفن :قيزر لامك
 يسشاوŸا داÒتسسا ‘

راو÷ا لود نم
20 شص

moc.airruohle-lanruoj//:ptth : ÊوÎكلإلا عقوŸا

ةيركسسعلا ةمكÙا ‘ دوهسش زيعلبو يزاغوبو يبقعلا ةبح

قاطرطو قيفوت لاÔجلل عامتسس’ا
لاثتم’ا سضفري

ةدحتŸا ·ألاب يسسنوتلا بودنŸا ةلاقإا دعب

نابطسشت ايسسينودنأاو سسنوت
 نرقلا ةقفسص ةنادإا

ي‡أا رارق عورسشم نم

رارق عورسشم ايسسينودناو شسنوت تمدق
شصوسصخب نمألا شسلÛ لدعم ينيطسسلف
ةطÿا ةنادإا فذح دعب ““نرقلا ةقفسص““
،ةديد÷ا ةغيسصلا ‘ ،هذه ةيكيرمألا
قح نطنسشاو مادختسسا مدع نامسضل
90 شص.هدسض ““وتيفلا““

تقؤوŸا جارفإلا هل شضفري ءاسضيبلا رادلا ةمكحÃ حن÷ا يسضاق

رــــــــــــــــياÈف32 ¤إا ةـــــــــــــــــلاموب لـــــــيسضف ةـــــــــــــمكاfi لــــــــــــــيجأات

ءاسضقلا لÓقتسسا ةرورسض اهديكأاتل عيم÷ا تأاجاف ةعفارم ‘

 ةءارـــــــبـلا سسمــتلي ةـــــــــــيروهم÷ا لـــــــيكو
84 ةعم÷ا ‘ افوقوم61 ـل

30شص

30شص

30شص

ةنكث فدهتسسي يراحتنا
 ببسستيو ةيركسسع
يدن÷ا داهسشتسسا ‘

سسرا◊ا
ينطولا ششيجلل ةزرفم فادهتسسا ” دقل
ةر˘سشا˘ع˘لا دود˘ح ‘ د˘حألا شسمأا ي˘ب˘ع˘سشلا

ة˘ق˘˘ط˘˘نÃ ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد Úسسم˘˘خو
ي˘˘جا˘˘ب جÈب ة˘˘يدود◊ا ن˘˘يوا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ت

flنم ،ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحان˘لا/را˘ت
ة˘ب˘كر˘م Ïم ى˘ل˘ع نا˘ك يرا˘ح˘ت˘˘نا فر˘˘ط
اهفسشك روف ثيح ،ةخّخفم عفدلا ةيعابر

لخدŸا ةبقارÃ فل˘كŸا ير˘ك˘سسع˘لا ن˘ك“
ةب˘كرŸا هذ˘ه لو˘خد ة˘لواfi طا˘ب˘حإا ن˘م
ماق يراحتنلا نأا Òغ ،ةوقلاب ةهوبسشŸا
دا˘ه˘سشت˘سسا ‘ ا˘ب˘ب˘سست˘م ه˘ت˘ب˘كر˘م Òج˘ف˘ت˘ب
.شسرا◊ا يدن÷ا

مدقتي ،ناب÷ا ءادت˘علا اذ˘ه ر˘ثإا ى˘ل˘عو
شسيئر ،ةحيرڤنسش دي˘ع˘سسلا ءاو˘ل˘لا د˘ي˘سسلا
ةباينلاب يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ششي÷ا نا˘كرأا
ديهسشلا ةرسسأل ةاسساوŸاو يزاعتلا شصلاخب
يتلا ةظق˘ي˘لا˘ب ا˘هو˘ن˘م ،Úب˘ي˘ط˘لا ه˘يوذو

طابحإا نم مهنك“و ةزرفŸا دارفأا اهب ىل–
ثحبت يتلا ةسسئايلا ةلواÙا هذه لاسشفإاو
تاوق مزع ادكؤوم ،يمÓعإلا ىدسصلا نع

ةحفاك˘م ى˘ل˘ع ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ششي÷ا
ل˘˘ما˘˘ك Èع ÚمرÛا بق˘˘ع˘˘˘تو با˘˘˘هرإلا
رارقتسساو نمأا ىلع اظافح ينطولا باÎلا
.دÓبلا



موحللاب قوسسلا نيومتل بون÷ا ‘ حباذم ءاسشنإا ةيناكمإا

لود نم يسشاوŸا داÒتسسا ‘ ركفن :قيزر لامك
راو÷ا
داÒتصسا ‘ Òكفتلا““ نع دحألا ضسمأا قيزر لامك ةراجتلا ريزو فصشك
داصشتو رجينلاو ›امو ايناتيروم ءاوصس راو÷ا لود نم راقبألاو يصشاوŸا

تايلو نيومتل كلذو يحصصلا بناجلل ةاعارم بون÷اب اهحبذ متي نأا ىلع
.““موحللاب لامصشلاو بون÷ا
ةانقلل ““ حابصصلا فيصض““ جمانرب ‘ ضسمأا هتفاصضتصسا ىدل قيزر لامك لاقو
موحللا داÒتصسا نم لصضفأا يصشاوŸا داÒتصساب حامصسلا““ ¤وألا ةيعاذإلا
ةرازو عم قيصسنتلاب متيصسو ،اديج اهردصصم فرعن ل يتلا ةدمÛا
،فودنتو تصساÔ“و راردأا ‘ حباذم ءاصشنإا ةيناكمإا ةصسارد ةحÓفلا

راو÷ا لود عم رئاز÷ا نماصضت راطإا ‘ لخدي ءارجإلا نأا افيصضم
.نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر تاميلعت نمصض جردنيو
لك عم تايقافتا عيقوت ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ متيصس هنأا حصضوأاو
موحللاب ةينطولا قوصسلا نيو“ ىلع اهتردق ةصساردل ةقلعتŸا بعصشلا
.يلÙا جوتنŸا عيجصشت فدهب كلذو ةلوقعم راعصسأاب
يتلا ةيلاجعتصسلا تاءارجإلا نم ةعوم‹ ذاختا نع قيزر فصشك امك
حامصسلاب انبلاط““ ثيح ةيوارحصصلا قطانŸا نيومتل لوألا ريزولل تلصسرأا
ةلم÷اب عيبلاب ضصاÿا يراجتلا لجصسلا اهحنÃ ةيمومعلا تاصسصسؤوملل
عيجصشت بناج ¤إا بيرهتلا ةبراfi لجأا نم كلذ عنÁ ناك نأا دعب
.““ةصضياقŸا

Úيوسضوفلا راجتلا جامدإل ةيراوج اقوسس256 حتف ةداعإا
0202 ةياهن ةيزاوŸا قوسسلا ىلع ءاسضقلاو
ةيزاوŸا قاوصسألا ىلع ءاصضقلل ةراجتلا ةرازو تاءارجإاب قلعت ام لوحو
ىلع ءاصضقلا متيصسو ينطولا باÎلا Èع قوصس006 كانه““ نأا ريزولا ركذ
هذه ة÷اعم نأا ازÈم ““0202 ةياهن ‘ ايئاهن ءادوصسلا طاقنلا هذه
.ةيعرصشلا ةراجتلا ‘ ةعابلا ءلؤوه جامدإل ةنويلب متتصس ةلأاصسŸا
256 حتف ةداعإا يصسامÿا اذه لÓخ ةرازولا تايولوأا نم نأا فاصضأاو
لوقعŸا Òغ نم هنأل ، ينطولا باÎلا Èع ةدوجوم يراوج قوصس
ةعابلا بابصشلا ءلؤوه جامدإل كلذو ةقلغم قاوصسألا هذه ىقبت نأا -هبصسح-

Èكا نم دعي يذلا يراجتلا طاصشنلا ةقلخألو ةهج نم قاوصسألا هذه ‘
.نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر فادهأا
ردقŸا ىÈكلا تاحاصسŸا ءاصشنإا ميمعت عيجصشت ىلع ةرازولا ضصرح زربأاو
ةبراقم دامتعاب ،طقف ةمصصاعلا رئاز÷ا ‘ ةدوجوŸاو11ـب اهددع
قلÿ بنا÷ا اذه ‘ رامثتصسلا ىلع ضصاÿا عاطقلا عيجصشتب ةديدج
.تاحاصسŸا هذه نم تائŸا

ةلودلا ةيامحو ةبعصصلا ةلمعلا بلجو ريدصصتلل نطفتلا ÚلماعتŸا ىلع
Ÿكلذب نوهرم مهتاجوتن

جاو/ و.ق

تلدابŸا ‘ يراجتلا زجعلا ببسسب

 رئاز÷ا قافتا مييقتل تاسشرو : ةراجتلا ريزو
 ابوروأا عم
رئاز÷ا تادادعتصسا نع هثيدح ضضرعم ‘ ةراجتلا ريزو قيزر ديصسلا دافأا
عم ةكارصشلا قافتا مييقتو ةيقيرفإلا ر◊ا لدابتلا ةقطنم ¤إا لوخدلل
مداقلا عوبصسألا لÓخ تاصشرو كانه نوكتصس““ هنأا ،يبوروألا دا–لا
رئاز÷ا Úب يلصضافتلا قافتلا مييقتو ابوروأا عم قافتلا اذه مييقتل
ةيقافتا مييقتل ةصشروو ةر◊ا ةيبرعلا ةقطنŸا لوح ةصشروو ،ضسنوتو
ÚلماعتŸا كارصشإاب قيبطتلا زيح لخدتصس يتلا ايقيرفإا عم فاكينزل
ذاختا ‘ ةكراصشŸاو مهتاحÎقم Ëدقتل Úلعافلا لكو تايعم÷او
.““رارقلا
كانه ناك اهماربإا ” يتلا تايقافتلا لك ‘»و هنا زربأا هتاذ قايصسلا ‘و
ةفاقث عيجصشت لÓخ نم نوكي هزواŒ نأاو ،يراجتلا نازيŸا ‘ زجع
02 ضصصصخت نأا ةيداصصتقلا تاصسصسؤوŸا نم انبلط كلذلو ريدصصتلا
.““ريدصصتلل اهجاتنإا نم ةئاŸاب
نأاو ريدصصتلل نويداصصتقلا نولماعتŸا نطفتي نأا ةرورصض ىلع ددصشو
ثحبلاو ريدصصتلاب ةنوهرم نوكتصس مهتاجوتنŸ ةلودلا ةيامح““ نأا اوكردي

لبق نم ةين كانه نأا ازÈم ““ةبعصصلا ةلمعلاب ةيلوألا داوŸا بلج نع
ةئاŸاب05 ةلودلا معدت ثيح ةيلمعلا اذه ةقفارŸ ةيمومعلا تاطلصسلا

.لقنلا تاقفن نم
متيصس ةينطو ةقاطب دادعإا ‘ عورصشلا نع قيزر فصشك رخآا بناج نم
ةدع ‘ ،رئاز÷اب هجاتنإا متي ام لكب ةصصاخ رهصشأا6ـلا لÓخ اهلامكتصسا
ديصصلاو ةيديلقتلا ةعانصصلاو ةراجتلاو ةعانصصلاو ةحÓفلا ءاوصس تاعاطق
لك ةفرعم ةيقاطبلا هذه نم فدهلا““ نأا افيصضم، تامدÿاو يرحبلا
.““دوجوŸا زجعلا ديدحتل ةيجاتنإلا انتاردقب ةصصاÿا تامولعŸا
‘ عارصسإلا -ريزولا فيصضي-ةعانصصلاو ةحÓفلا يترازو نم انبلاط امك
.مصسو نودب جراÿا ¤إا تاجوتنŸا ريدصصت نكÁ ل هنأل مصسولا ةيلمع

و.ق

ناسضمر ‘ يلÙا جوتنŸا عيبل سضراعمو تاسضيفخت
رامثتصسÓل ةديد÷ا ةرظنلا ةبكاوŸ يرورصض يراجتلا نوناقلا ليدعت
ىتح يرورصض يرئاز÷ا يراجتلا نوناقلا ليدعت نأا ةراجتلا ريزو نلعأا
تانامصضلا ءاطعإاو تارامثتصسلا باطقتصسل ةديد÷ا ةرظنلا عم ىصشامتي
. ةيداصصتقلا تاصسصسؤوŸا قلÿ ةيفاكلا
هنا حابصصلا فيصض ركذ قاوصسألا ةبقارŸ ةرازولا تاءارجإا زربأا ضصوصصخبو
تيوصصت ةبراقم جاهتناب رجاتلاو ةرازولا Úب ةقÓعلا ‘ رظنلا ةداعإا متيصس
اذإا»و ،ضسيصس– كانه نوكيصس ثيح ةرصشابم رجزلا ¤إا ءوجللا مدعو
كانه نأا ¤إا اÒصشم ةمراصص تابوقع اهنيح قيبطت متي ةفلاıا ترركت
.““ةباقر نوع فلآا01
ءاطعإاب هديكأات ريزولا ددج ناصضمر رهصشل ةرازولا تاÒصض– ضصوصصخب و
تاصضيفختلا ميمعت دامتعا بناج ¤إا ةباقرلاو لخدتلل ةمراصص تاميلعت

علصسلا ىلع نوكتصس ةرم لوأل»و يئانثتصسا لكصشب ليصضفلا رهصشلا اذه ‘
مايقلاب راجتلل حامصسلا متيصس هنأا افيصضم ““Êاوألاو ةيذحألاو ةصسبلألاو
.Úيرئاز÷ا بولق ىلع ةحرفلا لاخدإل يلصضافتلا وأا يجيوÎلا عيبلاب
84 ىوتصسم ىلع ،طقف يلÙا جوتنŸا عيبل ضضراعم ميظنت متيصس امك
ىلع حابرألا فيقصست ءارجإا قيبطت»و ةيراجتلا فرغلا لبق نم ةيلو
.““كلذل ةرورصضلا تعد اذإا اكÓهتصسا Ìكألا داوŸا

 و.ق

2يـنـطو
ـه1441 ةيناثلا ىدامج61ـل قفاوŸا م0202 يرفيفÚ 01نثإلا el-hourria.com

ناديŸا ‘ ةطسشانلا تاسسسسؤوŸا نم ديدعلا شسÓفإا بنجتل

زيهجتب سصاÿا طورسشلا Îفد ةعجارم ¤إا ةوعد
 ““زاغÒسس““  ـلاب تارايسسلا

جاو/و.ق

ما˘ع˘لا دا–لا ر˘˘قÃ ةود˘˘ن ‘ ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت لÓ˘˘خو
د˘ي˘صسلا زر˘بأا ,Úير˘ئاز÷ا Úي˘فر◊او را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
›ا◊ا طورصشلا Îفد ةعجارم ةيمهأا يواوز
ببصسب ““زاغÒصسلاب““ تارايصسلا زيهجتب قلعتŸا

تاصسصسؤوŸا Úب ضصرفلا ئفاكت أادبم نم هولخ
م˘˘˘عد˘˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘مو لاÛا اذ˘˘˘ه ‘ ة˘˘˘ط˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
.اهÒغ نود ىÈكلا تاصسصسؤوملل
005 ن˘˘م د˘˘يزأا نإا لو˘˘ق˘˘ي يواوز د˘˘ي˘˘صسلا ع˘˘با˘˘تو
ل˘˘يو– لا‹ ‘ ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن ةر˘˘غ˘˘صصم ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
ارظن ضسÓفإلاب ةددهم ““زاغÒصسلل“ تارايصسلا
مدعو تاصسصسؤوŸا Úب ضصرفلا ئفاكت بايغل
.مزÓلا معدلا نم اهتدافتصسا
طورصشلا Îفد نإا لوقي ثدحتŸا تاذ لصصاوو
طقف ةصسصسؤوم631 ءاقتنا ىلع ضصني ›ا◊ا
526 لصصأا نم ““زاغÒصسلاب““ تارايصسلا زيهجتل

رجنيصس ام ,لاÛا اذه ‘ ةطصشان ةصسصسؤوم

لو˘˘˘˘خد -ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضي- ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
.ضسÓفإا ‘ ىرخلا تاصسصسؤوŸا
يواصستلا““ أادبم دامتعا ةيمهأاب اصضيأا بلاط امك
لكل ةحونمŸا ضصصص◊ا ميصسقت ‘ ““ةيفافصشلاو
.““زاغÒصسلاب““ تارايصسلا زيهجتل ةصسصسؤوم
اذإا ام ةلاح ‘““ هنا لوقي يواوز ديصسلا لصصاوو

يبكرم لخديصس طورصشلا Îفد ةعجارم متي ⁄
‘ لاÛا اذ˘˘ه ‘ Úط˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لاو ““زا˘˘˘غÒصسلا““
ن˘م م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
.““ضسÓفإلا
تارايصسلا زيهŒ  طاصشن ةيمهأاب اصضيأا ركذو
ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘˘قلا ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘صس ““زا˘˘غÒصسلا˘˘ب““

تا˘صسصسؤوŸا ق˘ل˘خ م˘عدو ل˘م˘ع˘لا ضصر˘˘ف ق˘˘ل˘˘خو
ةيامح ‘ ةلاعفلا هتمهاصسم نع Óصضف ةئصشانلا
. ثولتلا نم ةيئيبلا
ناك باقرع دمfi ديصسلا ةقاطلا ريزو نا ركذي
تايناكملا لك ترخصس ةلودلا نا فصشك دق
عيمŸا لوÎبلا زاغ دوقول ةرايصس نويلم ليوحتل

.3202 قافآا ‘ ““زاغÒصس““
زا‚ل مزÓلا معدلا Òفوت ” هنا حصضوا امك
000.1fiصس ىلع رفوتت ةطÒنم ددعو ““زاغ
بي˘˘كر˘˘ت ‘ ة˘˘صصصصخ˘˘˘تŸا ز˘˘˘كارŸاو تآا˘˘˘صشنŸا

قطانم فلتÈ flع تارايصسلا ليو– تادعم
.نطولا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت نأا ا˘˘صضيأا دا˘˘فأا د˘˘˘ق نا˘˘˘كو
““ا˘ي˘ج˘ي˘تاÎصسا ا˘نا˘هر““ د˘ع˘ي دو˘قو˘ك ““زا˘˘غÒصسلا““

ن˘م ه˘ل اŸ د˘ي˘ع˘ب˘˘لاو ط˘˘صسو˘˘تŸا ÚيدŸا ى˘˘ل˘˘ع
.ةئيبلاو ينطولا داصصتقلا ىلع ةيباجيا ايازم
ا˘م˘عد ة˘مو˘ك◊ا تح˘ن˘م ,فد˘ه˘لا اذ˘ه غو˘ل˘˘ب˘˘لو
ءانتقلا ةفلكت نم ةئاŸاب05 ¤إا لصصي ايلام
ةيموم˘ع˘لا تارا˘ي˘صسلا با˘ح˘صصأا ع˘ي˘ج˘صشت فد˘ه˘ب
.زاغÒصس لامعتصسا ىلع ةرجألا و ةصصاÿاو
لامعتصسا ةيقÎل تÓيهصست و ايازم حنم ” امك
نم هلمعتصست يتلا تابكرŸا ءافعاك ““زاغÒصس““

.تارايصسلا ةميصسق

تاطلسسلا ,رئاز÷اب دحألا شسمأا ,مركأا يواوز ديسسلا ،زاغÒسسلا بيكÎل ةينطولا ةيلاردفلا شسيئر دسشان
عيمŸا لوÎبلا زاغ ¤ا تارايسسلا تاكرfi ليوحتب قلعتŸا ديد÷ا طورسشلا Îفد ةعجارم ةرورسضب ةيمومعلا
.““زاغÒسس““

ف˘˘ل˘˘كŸا بد˘˘ت˘˘نŸا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘ق
ة˘ي˘ل˘ب÷او ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘حÓ˘ف˘لا˘˘ب
‘ ة˘˘˘يو˘˘˘لوألا نإا““ تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘صش داؤو˘˘˘˘ف
لكصشت يتلا ،ةيوارحصصلا ةعارزلا

تاناكمإلا نم ٪03 ›اوح اًيلاح
ةيوصست ‘ لثمتت ،ةينطولا ةيعارزلا

د˘ع˘ب ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘لأا˘˘صسم
نيديفتصسŸا نم Òبك ددع لوصصح
،ي˘حÓ˘ف ع˘˘با˘˘ط تاذ ضضارأا ى˘˘ل˘˘ع
⁄ ،ةددعتم بابصسألو ،اهصضعب نكل
.““لÓغتصسلا زيح لخدت
لÓ˘خ د˘حألا ضسمأا ه˘ث˘يد˘˘ح ي˘˘ف˘˘ف
فيصض““ جمانرب ىلع افيصض هلوزن
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ه˘˘ث˘˘ب˘˘ت يذ˘˘لا ““ر˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘يزو˘لا را˘˘صشأا ،ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘عاذإلا
ءلؤو˘˘ه Úب ن˘˘م““ نأا ¤إا بد˘˘˘ت˘˘˘نŸا

نو˘˘لاز˘˘ي ل نود˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسم كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ةقفاو˘م ى˘ل˘ع لو˘صص◊ا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
نأا ¤إا ا˘ت˘فل““را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
،جا˘˘ت˘˘نإلا ل˘˘قر˘˘ع˘˘˘ي ع˘˘˘صضو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه““

ح˘˘صسم ¤إا -›ا˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب - جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘يو
نأا ¤إا اÒصشم .ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘صسو ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘صش
ضضرألا نم راتكه000.051 ›اوح
.يصضاقت لfi يه ةصصصصıا

ةعارزلا نإاف ،تاحصش داؤوفل اًقفوو
ىلع ةرداق ةيبون÷ا قطانŸا ‘

ن˘˘م ٪05 ¤إاÚ 54ب ا˘˘˘˘م Òفو˘˘˘˘ت
ةطيرصش ،ينطولا يعارزلا جاتنإلا
‘ لثمتت ةمغانتم تاوطخ عابتإا
ة˘ق˘فار˘مو ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا عرازŸا م˘˘عد
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ط˘˘˘صشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا عرازŸا

ق˘يو˘صست ى˘ل˘ع ÚحÓ˘ف˘لا ةد˘عا˘˘صسم
هنأا اÈتعم ،اهليو– وأا مهتاجتنم
““Áن˘ع بناو÷ا ع˘ي˘م˘˘ج م˘˘عد ن˘˘ك

ز˘يز˘ع˘ت˘ل تا˘عا˘ط˘˘ق ءا˘˘صشنإا ق˘˘ير˘˘ط
هذ˘˘˘ه ‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشنألا

.““نك‡ دح ىصصقأا ¤إا قطانŸا
نم هنأا اًصضيأا بدتنŸا ريزولا ىريو
ماد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت يرور˘˘˘صضلا
بن˘ج˘ت˘ل ،ها˘ي˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘كذو ÓÊ˘˘ق˘˘ع““

ماد˘خ˘ت˘صسلا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘عا˘ي˘صض
لعŒ ةمظنأا لاخدإا Èع .طرفŸا

نك‡ ردق Èكأا Òفوت نكمŸا نم
.ةيوي◊ا ةداŸا هذه نم
رد˘ق Èكأا˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘صسŸا ضضر˘˘غ˘˘بو

ة˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ‘ ن˘˘˘˘˘ك‡
نأا تا˘˘ح˘˘صش ن˘˘ل˘˘عأا ،ة˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا
Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا““

يعارزلا ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ةد˘عا˘صسŸا
تا˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘مŸا ط˘˘˘˘بر لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ضسفن ‘و ،قرطلا ةكبصشب ةيعارزلا
ءابرهكلاب ÚحÓفلا ديوزت تقولا

لÓ˘خ ن˘م ،م˘ه˘ت˘ط˘˘صشنأل ة˘˘يرور˘˘صض
اميفو .““ةددجتŸا ةقاطلا تاينقت
اهيف تروطت يتلا تاحاولاب قلعتي
ذنم ةيديلقتلا ةيعارزلا ةطصشنألا
ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،نا˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا Ëد˘˘˘˘ق
روÙا ل˘˘˘ك˘˘˘صشت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا بد˘˘˘ت˘˘˘˘نŸا
نأا بج˘˘ي يذ˘˘لا Êا˘˘ث˘˘لا ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
ل˘جأا ن˘˘م““ ه˘˘ترازو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ف˘˘ك˘˘ع˘˘ت
.““اهيلع ظاف◊ا
Úتاصسب““ نأا ¤إا تاحصش داؤوف تفلو
،تاحاولا كلت اهيوؤوت يتلا ليخنلا
““اهد˘يدŒ ›ا˘ت˘لا˘ب بج˘يو ةÁد˘ق
هايŸاب دادمإلا ةمظنأا نأا افيصضم
¤إا جات– ““تاراقفلا»ـب ةفورعŸا
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،حÓ˘˘صصإا
تاردقلا زواجت˘ت ي˘ت˘لا““ ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاŸا
.““اهنم مهصشيع لبصس نودمتصسي

جاو

ةينطولا ةيعارزلا تاناكمإلا نم ٪03 ›اوح اًيلاح لكسشت

ينطولا يعارزلا جاتنإ’ا فسصنـب ةمهاسسŸا ىلع ةرداق ةيوارحسصلا ةحÓفلا
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ق˘˘ب˘˘˘صسألا ما˘˘˘ع˘˘˘لا Úمألا نإا˘˘˘ف ،ردا˘˘˘صصم بصسحو
ضسي˘ئر˘لا را˘صشت˘صسمو ،ي˘ب˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘ح ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
¤إا ة˘فا˘صضإلا˘ب يزا˘غو˘ب ي˘˘ل˘˘ع د˘˘مfi ق˘˘با˘˘صسلا
زيعلب بيطلا اقباصس يروتصسدلا ضسلÛا ضسيئر
.ةيصضقلا ‘ دوهصشك ةعاقلا لخاد نودوجوم
ة˘عا˘صسلا ›او˘˘ح ‘ ة˘˘م˘˘كاÙا ة˘˘صسل˘˘ج تأاد˘˘بو
قباصسلا قصسنŸا ضضفر دقو .فصصنلاو ةعصساتلا
قاطرط Òصشب ةينمألا ةزهجأÓل قباصسلا قصسنŸا
وهو ،هروصضح مغر ةمكÙا ةئيه مامأا لوثŸا
يتلا ةصسل÷ا ‘ هب ماق يذلا هصسفن كولصسلا

رو˘صضح ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘صضاŸا Èم˘صسيد ة˘يا˘ه˘ن تر˘ج
.نورخآلا ةثÓثلا نومهتŸا
ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا ة˘صسل÷ا نإا˘ف ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا بصسحو
نمألا زاه÷ قباصسلا ريدملل عامتصسلا تدهصش
.نيدم دمfi دعاقتŸا قيرفلا تامÓعتصسلاو
ل˘˘ك نأا و˘˘يارو˘˘ب د˘˘لا˘˘خ ،عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘ماfi د˘˘˘كأاو
ماظنلا زومر ةمكاfi ةصسلج اورصضح ÚمهتŸا
نأا ¤إا اÒصشم ،قا˘˘طر˘˘˘ط Òصشب˘˘˘لا لإا ،ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
هنأا ،هل عامتصسلا لÓخ ،حرصص قيفوت لاÔ÷ا
.داصسفلا دصض ةلمح داق نم لوأا
‘ ت“““ ةمكاÙا نإا وياروب ذاتصسألا ركذو

ادع ام ÚمهتŸا عيمج روصضحب ةيداع فورظ
وه هرظتنن ام““ نا ¤إا اÒصشم ،““قاطرط نامثع
.““نوناقلل مراصصلا قيبطتلا

عا˘˘م˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘˘صصلا ‘““ ” ه˘˘˘نأا ¤إا تف˘˘˘لو
Ùنم هب ماق امو ،هلاصضنب ركذ يذلا نيدم دم

د˘˘صض ة˘˘ل˘˘م˘˘ح لوأا دا˘˘ق ه˘˘نأا د˘˘كأاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ل˘˘جأا
¤إا لصصاوتتصس ةصسل÷ا نأا ¤إا اÒصشم ،““داصسفلا
 .Úنثلا مويلا
مويلا ةصسلج لÓخ ” هنأا وياروب ذاتصسألا ركذو
ق˘با˘صسلا يرو˘ت˘صسد˘لا ضسلÛا ضسي˘ئر ةرا˘صشت˘˘صسا
ضساصسŸا ضصوصصخب ةرماؤوم ثادحإا ىفن““ يذلا
نكÁ ل هنأا““ افيصضم ،““ةلودلاو ضشي÷ا ةطلصسب
ءادتعا وأا ةرماؤوم اهنأا ىلع ةيصضقلا فيكت نأا

¤إا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا““ نأا ر˘˘كذ و .““م˘˘ك◊ا ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ئاز÷ا ع˘با˘ط˘لا ي˘ف˘ن˘˘ي يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ضسلÛا
.ÚمهتŸا عمج يذلا ،““ءاقلل
لاعفأا لجأا نم““ ÚمهتŸا ءلؤوه ةعباتم ت“و
اقب˘ط ،ل˘م– ة˘ير˘ك˘صسع ة˘يا˘ن˘ب ل˘خاد ا˘ه˘با˘ك˘ترا
ضساصسŸا لجأا نم رمآاتلا ةيانج فصصو ،نوناقلل
،ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘صس د˘صض ر˘مآا˘ت˘لاو ضشي÷ا ة˘ط˘ل˘˘صسب
بقا˘عŸاو ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصو˘˘صصنŸا لا˘˘ع˘˘فألا ي˘˘هو
نونا˘ق ن˘م482 ةداŸا˘ب ›او˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
نوناق نم87وÚ 77تداŸاو ،يركصسعلا ءاصضقلا
.““تابوقعلا
فانئتصسلا بلط دعب ،ضسمأا ،ةمكاfi تءاجو
ضسل‹ ىدل ÚمهتŸا وماfi هب مدقت يذلا
.هيلع قفووو يركصسعلا فانئتصسلا
تاءار˘جإا ة˘ير˘ك˘صسع˘لا ة˘م˘كÙا ط˘يfi د˘ه˘صشو
لئاصسو نم ددع يلث‡ روصضحو ،ةددصشم ةينمأا

.ةينطولا مÓعإلا
‘ تردصصأا ةديلبلاب ةيركصسعلا ةمكÙا تناكو
ة˘نادإا˘ب ا˘يرو˘صضح ا˘م˘ك˘ح ي˘صضاŸا Èم˘ت˘ب˘صس52
ديعصس ةقيلفتوب نم لك ىلع مك◊او ،ÚمهتŸا
ةزيول نونحو نامثع قاطرطو دمfi نيدمو
لجأا نم انجصس ةنصس (51) رصشع ةصسمخ ةبوقعب
.مهل ةبوصسنŸا لاعفألا
د˘ي˘˘ع˘˘صس ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ف˘˘قوأا د˘˘ق نا˘˘كو
يام5 ‘ د˘مfi ن˘يد˘˘مو نا˘˘م˘˘ث˘˘ع قا˘˘طر˘˘طو
مايأا ةعبرأا دعب ةزيول نونح فيقوتو ،طرافلا

.كلذ نم

برق نونح عم ةينماسضت ةفقو
ةيركسسعلا ةمكÙا
لا˘م˘ع˘لا بز˘ح ‘ نو˘˘ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م م˘˘ظ˘˘ن ةازاوŸا˘˘ب
ةنيدم ‘ ةينماصضت ةفقو نويصسايصس ءاطصشنو
ةيركصسعلا ة˘م˘كÙا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
بز◊ ةماعلا ةنيمألا حارصس قÓطإاب ةبلاطملل
.نونح ةزيول لامعلا
ليدبلا بازحأا ‘ تادايق ةفقولا ‘ كراصشو
اوعفرو نا˘صسنإلا قو˘ق˘ح ة˘ط˘بارو ي˘طار˘قÁد˘لا

اهحارصس قÓطإاب بلاطت تاتفلو نون◊ اروصص
.ةيصسايصس ةنيجصس اهرابتعاب
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يـنـطو
ـه1441 ةيناثلا ىدامج61ـل قفاوŸا م0202 يرفيفÚ 01نثإلا

تقؤوŸا جارفإلا هل شضفري ءاسضيبلا رادلا ةمكحÃ حن÷ا يسضاق

رياÈف32 ¤إا ةلاموب ليسضف ةمكاfi ليجأات
طصشانلا فلم ،دحألا ضسمأا ،ءاصضيبلا رادلا ةمكحÃ حن÷ا يصضاق أاجرأا
نم بلطب لبقŸا يرفيف32 خيراتل ““ةلاموب ليصضف““ يمÓعإلاو يصسايصسلا

.فلŸا ىلع عÓطإÓل ةمكÙا ةئيه
Ëدقت عم مهتŸا نع جارفإلاب يصضقي بلطب مهتŸا عافد ةئيه تمدقتو

هتصضفرو ،ةيروهم÷ا ليكو هصضفر يذلا بلطلا وهو ،تانامصضلا عيمج
.ةينوناقلا ةلوادŸا دعب ةمكÙا ةئيه
عيزوتو ةينطولا ةدحولاب ضساصسŸا مهت ةلاموب ليصضف يمÓعإلا هجاوو
يتلا ةمهتلا هذه .ينطولا باÎلا ةدحوب ضساصسŸا اهنأاصش نم تاروصشنم
يصضاق لبق نم ضشار◊ا نجصسب تقؤوŸا ضسب◊ا نهر هعاديإا ءارو تناك
دعب ،È 9102متبصس91 خيراتب ةمكÙا تاذب ¤وألا ةفرغلا قيقحتلا
نم ةمصصاعلا قرصش ةيدمÙاب راتÊ flوهرز يحب هانكصس رقÃ هفيقوت
.““IRB““ يرحتلاو ثحبلا ةقرف لبق
رهصشأا5 ةدم تقؤوŸا ضسب◊ا نهر مهلكوم ءاقب نأا عافدلا ةئيه تÈتعاو
¤إا تراصشأاو ،تانامصضلا عيمج كلÁ هنوك هنع جارفإلاب تبلاطو ،ةيفاك
‘ اوجرخ نيذلا عمتÛا فايطأا ةفاكك هيأار نع Èع اهلكوم نأا
.Òيغتلاب Úبلاطم مهتوصص ضضفرلل يبعصشلا كار◊ا

و .ق

يقيرفإلا دا–لا ةمق

›ودلا نواعتلل ةيرئازج ةلاكو ءاسشنإا نع نلعي نوبت
دبع ،ةيروهم÷ا ضسيئر نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر نلعأا
ءاصشنإا نع ،ابيبأا ضسيدأا ةيبويثإلا ةمصصاعلاب ،دحألا ضسمأا ،نوبت ديÛا
دعب تاذ ،““ةيمنتلاو نماصضتلا لجأل ›ودلا نواعتلل ةيرئازج ةلاكو““
.يقيرفإا
ثب““ ررق هنإا ،يقيرفإلا دا–لا ةمق لÓخ هل ةملك ‘ ،نوبت لاقو
نادلبلا هاŒ اميصسل ،رئازجلل ›ودلا نواعتلا ‘ ةديدج ةيكيمانيد
¤إا ةيصسايصسلا ةدارإلا هذه مجÎتصسو ،لحاصسلاو ايقيرفإا ‘ ةقيقصشلا
›ودلا نواعتلل ةيرئازج ةلاكو““ ءاصشنإا ررق امك ،““ةيروفو ةصسوملم Òبادت

.““يقيرفإا دعب تاذ،CEDLA++ ةيمنتلاو نماصضتلا لجأل
انتبغر ديصسŒ““ يه ةلاكولا هذهل ةيصسيئرلا ةمهŸا نأا نوبت ضسيئرلا دكأاو

ضضرأا ىلع راو÷ا لود عم نماصضتلاو ةدعاصسŸاو ةناعإلا زيزعت ‘
ةيطغت متتصس““ هنأا افيصضم ،““لحاصسلا ‘ ةقيقصشلا لودلا اميصسل ،عقاولا

لئاصسولا لكب عتمتتصس يتلا ةلاكولا هذه لبق نم نواعتلا تلا‹ لم‹
.““ةديفمو ةصسوملم عيراصشم قيق– لÓخ نم اهماهم زا‚إل ةيرورصضلا
هذه جمارب ““ايصصخصش““ عباتيصس هنأا ةيروهم÷ا ضسيئر ددصش ،ددصصلا اذهبو
،ةردتقم ةيصصخصش ¤إا اهيلع فارصشإلا دانصسإا““ ىلع ضصرحيصسو ةلاكولا
نماصضتلا ‘ انحومط قيقحتل ÚتمزÓلا ةراهŸاو ةءافكلاب عتمتت
.““يوخألا
ةقيقصشلا نادلبلا رئاز÷ا لهاجتت نأا نكÁ ل““ هنأا نوبت ضسيئرلا حصضوأاو
،““اهل ايعيبط ادادتما لكصشت يتلا ةيقيرفإلا ةراقلا لو ،ةرواÛاو
‘ ام دح ¤إا رمألا اذه نم ائيصش اندقف دق انك نإاو““ لوقلاب ادرطتصسم
مويلا مزتعن اننإاف ،يلخادلا اننأاصش ىلع Úبصصنم انك ذإا ،ةÒخألا تاونصسلا
ىلعو يقيرفإلا دا–Óل ددجتŸا راطإلا نمصض ةوقو ةعرصسب هتداعتصسا

 .““ةيئانثلا تاقÓعلا ديعصص
‘ ةراقلا اهتققح يتلا ““ةماهلا تاوطÿا»ـب نوبت داصشأا ،لصصتم قايصس ‘و
ةيقافتا لوخد““ لÓخ نم اميصسل ،يقيرفإلا جامدنلا قيق– راصسم
¤إا ةيمارلا عيراصشŸا ديصسŒ ةلصصاومو ذيفنتلا زيح ةر◊ا ةراجتلا
ةكارصشلا ةردابم نمصض ةجردنŸا ةيتحتلا ةينبلا زيزعتو يميلقإلا لماكتلا
.““ايقيرفإا ةيمنت لجأا نم ةديد÷ا
يتلا لودلا نم““ اهنوكب رئاز÷ا زازتعا نع ضصوصصÿا اذهب نوبت برعأاو
،““ةيراقلا ر◊ا لدابتلا ةقطنم ءاصشنإا ةدهاعم ىلع تقداصص نأاو اهل قبصس
يذلا يراقلا لماكتلا موهفÃ خصسارلا اهناÁإا دكؤوي““ رمألا اذه نأا ازÈم
.““يومنتلا هراصسم ‘ مزحب طرخنت
عقاو ¤إا مازتللا اذه مجÎت““ نأا ةيقيرفإلا نادلبلا نوبت ضسيئرلا اعدو
ةكراصشم بلطتي فوصس ادقعمو اعصساو اعورصشم““ كلذ اÈتعم ،““ضسوملم
ةردابŸا هذه هلم– يذلا مخزلا ىلع ظافحلل ةيقيرفإلا ةيدايقلا حورلا
زيزعت ‘ ماهصسإÓل امود““ رئاز÷ا دادعتصسا ىلع نوبت ددصشو.““ةميظعلا
اهلكاصشÃ لفكتلا ىلع ةيقيرفإلا انتراق مزع ديكأاتو يميلقإلا لماكتلا
داصصتقلاو ةيلودلا تاقÓعلا ىوتصسم ىلع اهصشيمهت يطختو ،اهصسفنب
لكب يومنتلا اهراصسÃ كاصسمإلاو اهÒصصÃ مكحتلا لجأا نم يŸاعلا
ةلكيهŸا عيراصشملل رئاز÷ا اهيلوت يتلا ةيمهألا““ نأا ¤إا اÒصشم ،““هداعبأا

زاغلا بوبنأاو ،ةيرصصبلا فايلألاب طبرلاو ،ءارحصصلل رباعلا قيرطلا لثم
ليو– ‘ اهتبغر ىلع عطاق ليلد ،ايÒجينو رئاز÷ا Úب طبارلا
.““عقاو ¤إا يميلقإلا جامدنلا

و .ق

›ام عم ةيدود◊ا نيوايميت ةقطنم ّزهي يوق راجفنا
نوكي نأا حجري ايوق اراجفنا نأا رداصصم نع ةيمÓعإا ريراقت تلقانت

جÈب نيوايميت ةقطنم ،دحألا ضسمأا راهن فصصتنم لبق ،ّزه ايباهرإا Óمع
.›ام ةلود عم ةيدود◊ا راتfl يجاب
ةنكث طيحÃ عقوو ،ديعب نم عمصس راجفنلا يود نأا رداصصŸا تحصضوأاو
.ةيركصسع

و .ق

 دوهرسس لاÔجلل افلخ

كردلا ناكرأ’ اسسيئر ةيمسساوق ديمعلا
نم دوهرصس ليعامصسإا ديمعلا ماهم ءاهن ينطولا كردلا ةدايق تنلعأا

دبع ةيروهم÷ا ضسيئر فرط نم ،ينطولا كردلا ناكرأا ضسيئر بصصنم
.نوبت ديÛا
ضسمأا ،راعرع نمحرلا دبع ديمعلا ينطولا كردلا زاهج دئاق فرصشأا
ناكرأا ضسيئر بصصنم ‘ ةيمصساوق نيدلا رون ديمعلا بيصصنت ىلع ،دحألا
.دوهرصس ديمعلا هقباصسل افلخ ،كردلا
.دود◊ا ضسرح دئاق بصصنم قباصس تقو ‘ ةيمصساوق ديمعلا لغصشو
يرف�ف6 ‘ خّرؤوŸا يصسائرلا موصسرملل ًاذ�فنت ،بيصصنتلا اذه ءاجو
ناكرأا ضس�ئر ماهم ‘ ،ن�دلا رون ة�مصساوق د�معلا ن��عت نمصضتŸا ،0202
.ينطولا كردلا

و .ق
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ةيركسسعلا ةمكÙا ‘ دوهسش زيعلبو يزاغوبو يبقعلا ةبح

لاثتم’ا سضفري قاطرطو قيفوت لاÔجلل عامتسس’ا
نمألا زاه÷ قباسسلا ريدŸا ةمكاfi ةديلبلا ‘ يركسسعلا فانئتسسلا شسلجÃ ،دحألا شسمأا ،تقلطنا

دعاقتŸا لاÔ÷او ،ةقيلفتوب ديعسسلا ةيروهم÷ا شسيئر قيقسشو ،نيدم دمfi دعاقتŸا قيرفلا تامÓعتسسلاو
.نونح ةزيول لامعلا بز◊ ةماعلا ةنيمألاو ،قاطرط Òسشي

ا˘هد˘ه˘ع˘ت ⁄ ة˘ئ˘جا˘˘ف˘˘م ة˘˘جر˘˘خ ‘
ةماعلا ةباينلا تصسمتلا ،مكاÙا

Ãأا يد˘ي˘صس ة˘م˘˘ك˘˘حfiحا˘ب˘صص ،د˘م
حلاصصل ةءاÈلا مكح ،دحألا ضسمأا
مهيلع يقلأا فوقوم Òغ امهتم61
ـلا ةعم÷ا تارهاظم ‘ ضضبقلا
71 موي يبعصشلا كار◊ا نم84
تهجوو ،ةمصصاعلا طصسو ،يفناج
ى˘˘ل˘˘ع ضضير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ل
.رهمجتلا
‘ ،ة˘يرو˘ه˘م÷ا ل˘ي˘كو ف˘ت˘˘ك˘˘ي ⁄و
نيدوجوŸا لك تفقوتصسا ةعفارم

حلاصصل ةءاÈلا ضسامتلاب ،ةعاقلا ‘
‘ ى˘˘˘˘˘صضم ل˘˘˘˘˘ب ،61 ـلا Úم˘˘˘ه˘˘˘تŸا

Òي˘غ˘ت˘لا““ نأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ع˘˘فار˘˘م
‘ ةا˘صضق˘لاو ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح
هنجصس نم ءاصضقلا رير– قيرط
غلب نطاوŸا““ نأا افيصضم ،““ذفانلا

بجي ءاصضقلاو ،Òثكلا يعولا نم
رئازج ‘ لقتصسيصسو ،لقتصسي نأا

.““ةديدج
نأا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا ل˘˘˘ي˘˘˘كو فا˘˘˘صضأاو

ر˘ئاز÷ا ‘ ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسي˘˘صس ءا˘˘صضق˘˘لا““
تاو˘˘˘ن˘˘˘صسل دو˘˘˘ع˘˘˘ن ن˘˘˘˘لو ،ةد˘˘˘˘يد÷ا
،بعصشلا اذه ل˘صضف˘ب ،تا˘ن˘ي˘ع˘صست˘لا
ةاصضقلا لصضفبو عافدلا اذه لصضفب
نأا اÈت˘ع˘م ،““نو˘ل˘ق˘˘ت˘˘صسي˘˘صس ن˘˘يذ˘˘لا
و˘ح˘ن ا˘˘مد˘˘ق نو˘˘صشÚ Áير˘˘ئاز÷ا““
ي˘ت˘لا ر˘ئاز÷ا ،ةد˘˘يد÷ا ر˘˘ئاز÷ا

،لبقتصسمو رح ءاصضقلا اهيف نوكي
نوددر˘يو نو˘ل˘م˘ح˘ي نو˘ير˘ئاز÷ا˘˘ف
ر˘˘ح ءا˘˘˘صضق˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘ت تارا˘˘˘ع˘˘˘صش
ل˘˘م–أا ا˘˘˘نأا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ف ،ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسمو
ق◊ا ل˘ث‡ ي˘ت˘ف˘˘صصب ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسŸا
تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ضضفراو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نم يتأات يتلا ةيقوفلا تاركذŸاو

ةيلÓقتصسا أادبŸ اديصسŒو ،قوفلا
‘ نوناقلا قيبطت بلطأا ،ءاصضقلا

.““ءلؤوه قح
قطنلا نأا ةصسل÷ا يصضاق نلعأاو
.يرفيف32 موي نوكيصس مك◊اب

و .ق

ءاسضقلا لÓقتسسا ةرورسض اهديكأاتل عيم÷ا تأاجاف ةعفارم ‘

84 ةعم÷ا ‘ افوقوم61 ـل ةءاÈلا سسمتلي ةيروهم÷ا ليكو
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  ىرخأا ةيرسشب لماوعو فاف÷ا ببسسب

ةددهم ناسسملتب ““درفلا ةياسض““ ةبطرلا ةقطنŸا
نع ملك05 نم ديزأا) ةصشيرعلا ةيدلبب ““درفلا ةياصض““ ةبطرلا ةقطنŸا Èتعت
ديدعلا ءارج ةددهم ،ةيلولاب يجولويبلا عونتلل ةÒحب مهأا دعت يتلا (ناصسملت
.ةيرصشبلاو ةيعيبطلا لماوعلا نم
Òيصست ‘ ةصصصصختŸاو ناصسملتل ةينطولا ةÒظ◊اب مصسق ةصسيئر تراصشأاو
ضشماه ىلع ،يوانصسح رمعم نب ةظيفح يعيبطلا يجولوكيلا ماظنلا ةيامحو
يŸاعلا مويلا ءايحإا ةبصسانÃ ،““يتصس ةلل““ ةينطولا ةÒظ◊ا رقÃ حتتفا ضضرعم
لÓخ دت“ نأا اهناكمإاب يتلا ةبطرلا ةقطنŸا هذه““ نأا ¤إا ،ةبطرلا قطانملل

نصسحتت ⁄ اذإا فاف÷اب ةددهم راتكه000.721 ¤إا راطمألا طقاصست مصساوم
.““مصسوŸا اذه لÓخ ةيخانŸا فورظلا
بصسح- Òصشي ا‡ ةبطرلا ةقطنŸا هذهب ايموي Òط000.02 ءاهز دادعت متيو
ناكم ¤إا عقوŸا رداغتصس ةرجاهŸا وأا ةيلÙا رويطلا هذه نأا ¤إا -ردصصŸا
ةبطرلا ةقطنŸا هذه مصضت يداعلا تقولا ‘و .نصسحأا افورظ رفوي رخآا
. رويطلا نم افنصص06 ›اوح ““راصسمار““ ةيلودلا ةيقافتلا نمصض ةفنصصŸا
تاينينامثلا دنم ديدصشلا فاف÷ا تاÎف نم ديدعلا ““ درفلا ةياصض““ تفرع دقو
Òبك لكصشب رثأا ام اذهو اما“ ةÒحبلا تفج امدنع0002 تاونصس ةياغ ¤إا

.يجولويبلا عونتلا ىلع
ايعيبط Óماع دعي يذلا فاف÷اب ةددهŸا ةيئاŸا ةحطصسŸا هذه نأا امك
. اهروهدت ‘ رصشابم لكصشب مهاصست ةيرصشب تاءادتعا ¤إا اصضيأا ضضرعتت
يجاحلب ةيرق نم قفدتت يتلا ةلمعتصسŸا هايŸا يمرب لوأا رمألا قلعتيو
دامتعا وأا ةلمعتصسŸا هايŸا ةيفصصتل ةطfi زا‚ا Úعتي ا‡ ةرواÛا فيصسوب

ديعصس يزاك ةيلولل تاباغلا ظفاfi هزربأا امبصسح هايŸا ة÷اعŸ ةيعيبط قرط
ظافحلل تآاصشنŸا نم عونلا اذه زا‚ا ةرورصض ىلع ىرخأا ةهج نم زكر يذلا

.ةيلودلا ةيمهألا يذ دروŸا اذه ىلع
ارارصضأا ببصست نأا ةيرصشبلا لماوعلا ¤إا فاصضت يتلا ةيعيبطلا لماوعلل نكÁو

.ةيلولاب مهألا Èتعت يتلا ةبطرلا ةقطنŸا هذهل ةميصسج
امبصسح ةقطنŸا هذه روهدت نم ديزت ىرخأا ةيرصشب لماوع اهيلإا فاصضت امك
رصشابŸا راو÷ا ‘ فثكŸا ثر◊اب اذه رصسفت يتلا ةظيفح رمعم نب هتركذ
عنÁ نأا نكÁ ثر◊او ضضرألا ىلع اهصضيب عصضت رويطلا ضضعب““ نأا امك .ةÒحبلل
هذهب عيطقلا يقصسو رئا÷ا ديصصلا نع Óصضف فانصصألا هذه رثاكت ةداعإا
عونتلا ددهت ةيفاصضإا لماوع لكصشت يتلا ةيوعرلاو ةيعارزلا ةقطنŸا
.““يجولويبلا
““ ةزعموب راغ ““يهو فلتfl عون نم ةبطر ةقطنم اصضيأا ناصسملت ةيلو مصضتو
قفو اصضيأا ةفنصصم يهو ةيفو÷ا هايملل نازخو ةيتصسراك فهك Èتعت يتلا
 .““راصسمار““ ةيقافتا
جاتحي اهفاصشكتصسا نأا رابتعاب اÒثك ةفورعم Òغ ةبطرلا ةقطنŸا هذه Èتعتو
لوح ةليلقلا تامولعŸا دعتو .عاقلا ¤إا لوزنلل ةزه‹ ةصصصصختم قرف ¤إا

.يبنجأا قيرف تاونصس ةعصضب ذنم هب ماق فاصشكتصسا ةجيتن ةراغŸا هذه
Èكألا دعت يتلاو (ةزف Úع ةيدلب) داع نب تاراغÃ اصضيأا ناصسملت ةيلو رخزتو

فلم دادعإا متيو .ةيلود ةيمهأا تاذ دعب فنصصت ⁄ اهنأا Òغ ايقيرفإا لامصش ‘
 .““راصسمار““ ةيقافتا نمصض ةنفات يداو فينصصتل

م .ق

نارهوب ةحÓفلا عم ة‹دŸا تايئاŸا ةيبرت

ليدب ¤إا كامسسأ’ا تافلfl لوحي نارهوب باسش
ةيواميكلا ةدمسسأ’ا نع حجان
تايئاŸا ةيبرت طاصشن ‘ نارهو نم يلوم زيزعلا دبع باصشلا حÓفلا دجو
،ةيواميكلا ةدمصسألا نع لماكلاب ءانغتصسÓل احجان Óيدب ةحÓفلا عم ة‹دŸا
هايم لÓغتصسا قيرط نع ةمادتصسم ةيمنت قيقحتل ةيجولويب ةعارز وحن هجوتلاو
.تابنلل ديفم دامصسك كامصسألا
لوأا Èتعي يذلا حÓفلا اذه ةيعارزلا ةمظنألا نم عونلا اذه عفد دقو
ةمصصاعب ةيئاŸا ضضاوحأا لخاد كامصسألا عارزتصسا جمانرب ‘ ÚطرخنŸا
لÓغتصسا دعب ،ةيواميكلا ةدمصسألا مادختصسا نع يلختلا ¤إا يرئاز÷ا برغلا

نب يديصس ةيدلبب هتعرزم ىوتصسم ىلع رصضÿاو هكاوفلا يقصس ‘ كمصسلا هايم
.(نارهو قرصش) ىقبي
نم ةدافتصسلا عرازŸا ‘ كمصسلا ةيبرت عورصشم نم يصسيئرلا فدهلا نمكيو
رصصانعلا فلتخÃ ةينغو ةبصصfl ةيوصضع داوم ىلع اهئاوتحل كمصسلا هايم
.هلوصصfi ديمصست ‘ عرازŸا اهجاتحي يتلا ةيصساصسألا
حÓفلا اذه عاطتصسا ،ةعارزلل لمكŸا طاصشن اذه ةصسرا‡ ةيمهأاب Òبك يعوبو
52 ىلع ةعبŸÎا هتعرز2002Ã ‘ ةردابŸا هذه ديصسŒ ‘ قلطنا يذلا

ةيواميكلا ةدمصسألا فيراصصم بنŒ لوأا ،رجحب نيروفصصع برصضي نأا ،اراتكه
ةيبرت لÓخ نم ليخادŸا ةدايزو ،هايملل ÓÊقعلا لامعتصسلاو ،نمثلا ةظهاب
.‘اصضإا طاصشنك كمصسلا
اهبحاصص دعي ⁄ ،نارهوب ةبرجتلا هذه ديصسŒ ‘ ةعرزŸا هذه قÓطنا ذنمو
ةصصاÿا قئاثولل ارظن هلهاك لقثت تناك يتلا ةيواميكلا ةدمصسألا ‘ ركفي
ثيحب اهفيلاكت نع Óصضف لقنلا تاءارجإا نم اهبحاصصي امو داوŸا هذه ءارصشب
ةثÓث لك ‘ ةدمصسألا نم Òطانق ةعبصس بلطتي ““ضسÿا““ راصضخ نم راتكه لك
.رهصشأا
ةئاŸاب001 ةبصسنب ةدمصسألا هذه نم تصصلخت دقل““ : Óئاق باصشلا فاصضأاو
كامصسألا هايم لمعتصسا تحبصصأاو ةحÓفلا عم ة‹دŸا تايئاŸا ةيبرت لصضفب
دامصس اههايم رابتعاب هكاوفلا يقصس ‘ يÈم÷او طقلاو (ايبÓيت) يطلوبلا

رصضحأا ذإا ،فلكم Òغو مويلا ‘ ةدحاو ةرم ىذغتي يذلا كمصسلا نع œان ينغ
.““ةلاخنلاو كمصسلا ةنيرف نع ةرابع وهو ،يدرفÃ هءاذغ
رفصصألا هيعونب خيطبلا ةعارز ‘ يعيبطلا دامصسلا اذه لÓغتصسا Èتعيو
ةبح نزو لصصو ثيح يد‹ ارامثتصسا ،ةلوارفلاو خوÿاو ضشمصشŸاو رمحألاو
ةبح تغلب اميف ،ةعيفر ةدوج وذو ذيذلو قاذŸا ولحو دحاولل غلك9 ¤إا خيطب
اهمج◊ ارظن اهقيوصست ‘ ةبوعصص دجأا ينلعج ا‡““ لطر فصصن ةلوارفلا
.زيزعلا دبع يلوم حÓفلا Òبعت دح ىلع ،““Òبكلا
ةيبرتو يرحبلا ديصصلل يجولونكتلا دهعŸاب انيوكت ىقلت يذلا حÓفلا فاصضأاو
،ىÈكلا ةيراجتلا زكارŸا ¤إا هقيوصست متي هجوتنم ةيبلغأا نأا ،نارهوب تايئاŸا

تايئاŸا ةيبرت هرفوت ام ةصصرف لÓغتصسا ¤إا ةبصسانŸاب ÚحÓفلا اعد ثيح
نومصضم اهحا‚و حبرمو لهصس طاصشن““ اهنأا اميصسل ةحÓفلا عم ة‹دŸا
.““اهصسراÁ نأا يميلعتلا هاوتصسم ناك امهم عرازم يأا عيطتصسيو
يطلبلا كمصسلا نم عاونأا ةثÓث عارزتصساب زيزعلا دبع يلوم عرازŸا موقيو
ةيئام ضضاوحأا ةثÓث لخاد ةنيزلا كمصس اذكو يÈم÷او طقلاو (ايبÓيتلا)

اميف ،رهصشأا ةتصس لك Òطانق01 طقلاو يطلبلا يكمصس نم لك جاتنإا ردقي ثيح
.رهصشأا9 لك Òطانق5 يروطاÈمإلا يÈم÷ا نم ةجتنŸا ةيمكلا تغلب
،““ادج ةليلق ةجتنŸا ةيمكلا نأا““ حÓفلا ركذف يÈم÷ا ةيبرت ضصوصصخبو
بولطŸا كمصسلا نم عونلا اذه ‘ جاتنإلا ةدايز ‘ حمطأا نكل““ هلوقب افيصضم
نم Óبقتصسم يننكميصس ا‡ ضصاصصتخلا اذه ‘ نيوكتلا لÓخ نم كلذو اÒثك
 .كامصسألا نم عونلا اذه ‘ ةيدودرŸا قيق–و ءاطخألا ضضعب ىدافت

إا .ق / م .ق

ةمسصاعلاب رورŸا ةكرح طبسض

 ةيكذلا ةيئوسضلا تاراسشإ’اب قرط قÎفم44 ديوزت

ةرا˘يز ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ›او ح˘˘صضوأاو
ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا عا˘ط˘ق ع˘يرا˘صشŸ ة˘يد˘ق˘ف˘ت
قÎفم44 ديوزت ابيرق متيصس هنأا تاقرطلاو

ةيناث ةصصحك ةيكذلا ةيئوصضلا تاراصشإلاب قرط
طبصض ماظن عورصشم نم لوألا رطصشلا راطإا ‘
ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو رورŸا ة˘كر˘ح
ةينابصسإلا-ةيرئاز÷ا ةكرصشلا اهب تفلك يتلا
““ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاز÷ا˘˘˘˘ب ةرا˘˘˘˘نإاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح““
(LAEBOM) لا˘˘غ˘˘˘صشألا ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
قÎفم22 ىوتصسم ىلع ةيجذو‰ ¤وأا ةلحرمك
ةمدÿا زيح هلوخد رظتنŸا نم يذلاو رخآا
.يرورŸا قانتخلا كفل ابيرق
⁄ يرئاز÷ا فرطلا نأا ةفرصش ديصسلا دكأاو
ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘كر˘صشلا ع˘م مŸÈا د˘ق˘ع˘˘لا خ˘˘صسف˘˘ي
رورŸا ة˘كر˘ح ط˘ب˘صضل ما˘ظ˘ن ع˘صضو˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸا
ثيح ,ةمصصاعلا ىوتصسم ىلع ةيمومعلا ةرانإلاو
يوي◊ا عورصشŸا ذيفنتل ايراصس دقعلا لازي ل
002 م˘ي˘عد˘ت ه˘ن˘م لوألا ر˘ط˘صشلا ل˘˘م˘˘صشي يذ˘˘لا

005 لصصأا نم ةيئوصضلا تاراصشإلاب قرط قÎفم
يقتليصس هنأا ازÈم ,ةيلمعلاب ةينعم قرط قÎفم

ةصساردل ةينابصسإلا ةكرصشلا يلثمÚ Ãنثلا ادغ
.عورصشŸا ليعفتو ثعبو قئاوعلا
زا‚إا عور˘˘˘صشم هد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ›او˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
يبون÷ا يرئادلا قيرطلا Úب طبارلا قيرطلا
مقر ينطولا قيرطلاب نارفازام يداو ›اعأا)
غ˘ل˘ب يذ˘لا ةد˘لارز هاŒا˘ب ة˘˘جرŸا ة˘˘لا˘˘صست˘˘ب (1
,جد رايلم9 ةينازيÃ ةئاŸاب56 ةبصسن هزا‚إا
لاغصشألا ةرازو عم قيصسنتلاب ابيرق متيصس هنأا
فلم ةيوصستل يذيفنت موصسرم ليعفت ةيمومعلا
‘ مهتيكلم عزن ” نيذلا ÚحÓفلا ضضيوعت
ةعفنŸا وذ لكيهŸا عورصشŸا اذه ذيفنت راطإا
.ةيمومعلا
ثعب ¤إا فدهت ةيلمعلا هذه نأا ›اولا فاصضأاو
ه˘ع˘صضوو عور˘صشŸا اذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةÒتو ع˘ير˘˘صستو

ق˘ير˘ط˘لا ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘مدÿا ز˘˘ي˘˘ح
ي˘هو تا˘يلوÚ 3ب ط˘˘˘بر˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا يروÙا
اذه مصضيو .ةديلبلاو ةمصصاعلا رئاز÷او ةزابيت
.ىÈك تآاصشنم6 و ىÈك تلو6fi عورصشŸا
عورصشم ىوتصسم ىلع ةمصصاعلا ›او ىدصسأاو
يداو˘ل ي˘عا˘ع˘صشلا ق˘ير˘ط˘لا˘ب قÓ˘م˘ع˘˘لا ر˘˘صس÷ا

ةديلبلاو يقارب Úب طبارلا هروfi ‘ حياصشوأا
 يذلا (Êاثلا يبانتجلا قيرطلا)
ماÎحل هتاميل˘ع˘ت ,ة˘ئاŸا˘ب69 هلا˘غ˘صشأا تغ˘ل˘ب
ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘صش ثي˘˘˘˘˘ح زا‚إلا لا˘˘˘˘˘جآا
حمصسيصس ثيح,0202 ضسرام ةياهن همÓتصسا

هزا‚إا د˘˘ن˘˘صسأا يذ˘˘لا م˘˘خ˘˘صضلا عور˘˘˘صشŸا اذ˘˘˘ه
ىÈكلا ةينف˘لا تآا˘صشن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
(AOGNE) ب ع˘˘ير˘˘˘صسلا ط˘˘˘بر˘˘˘لا˘˘˘بÚ ر˘˘ئاز÷ا
ةصصاخ برغ/قرصش عيرصسلا قيرطلاو ىطصسولا
. ليقثلا نزولا تابكرŸ ةبصسنلاب
ذيفنت راطإا ‘ هنأا ›اولا ركذ ةيناث ةهج نم

flصسح˘ت˘ل ›ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘صسا ط˘˘طÚ ة˘كر˘ح فور˘ظ
ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘يرورŸا ة˘˘˘لو˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلاو رورŸا
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘ك˘˘ب˘˘صش م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘˘بو
تا˘˘˘قر˘˘˘ط رواfi زا‚إا ةÒتو ‘ ع˘˘˘ير˘˘˘˘صست˘˘˘˘لاو
عرصشتصس يرورŸا قانتخلا كفل ةينف تآاصشنمو
Òغ ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ‘ ة˘˘يلو˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
قيعت يتلا تاقرطلاو ةفصصرألا Èع ةيعرصشلا
.رورŸا ةكرح لطعتو

رئاز÷ا ىوتسسم ىلع قرط قÎفم44 ابيرق ديوزت نع دحألا مويلا ,ةفرسش فسسوي ,رئاز÷ا ةيلو ›او نلعأا
ةيمومعلا ةرانإلاو رورŸا ةكرح طبسض ماظن عورسشم ذيفنت راطإا ‘ كلذو ةيكذلا ةيئوسضلا تاراسشإلاب ةمسصاعلا
.““LAEBOM““ ةينابسسإلا-ةيرئاز÷ا ةكرسشلا اهب تفلك يتلا ةمسصاعلاب

ةديلبلاب فاسصفسصلا ينكسسلا بطقلا

 لاجآ’ا برقأا ‘و ايجيردت تانكسسلا عيزوتب مازتلا
عيزوتب رصصيون لامك ةديلبلا ةيلو ›او مزتلا
بط˘ق˘لا˘ب ةد˘جاو˘تŸا ة˘ي˘ن˘ك˘˘صس ةد˘˘حو000.41
حا˘ت˘ف˘م ة˘ن˘يد˘م ›ا˘عأا˘ب فا˘صصف˘˘صصل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ك˘˘صسلا
‘ ار˘خأا˘ت فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يلو˘˘لا قر˘˘صش ى˘˘صصقأا˘˘ب
‘و يجيردت لكصشب ،ةيجراÿا ةئيهتلا لاغصشأا
.لاجآلا برقأا
لاغصشأا ةÒتو ىلع هفوقو لÓخ ،›اولا مزتلاو
‘ ار˘خأا˘ت فر˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ك˘صسلا بط˘ق˘لا اذ˘˘ه
زواŒ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘جراÿا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا
نمصض ،ةئاŸا ‘08لا تايانبلا لاغصشأا ةبصسن
ضسأار ىلع هبيصصنت ذنم ،ةيدقفتلا هتاجرخ ¤وأا
ة˘ي˘غ˘ب ،ل˘ج˘˘صسŸا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا كراد˘˘ت»ب ،ة˘˘يلو˘˘لا
نأا املع ،““لاجآلا برقأا ‘و ،ايجيردت اهعيزوت

وحن ذنم تقلطنا يتلا (ةئيهتلا) لاغصشألا هذه
.ةئاŸا ‘51لا زواجتت ⁄ رهصشأا ةثÓث
مصضي يذلا ينكصسلا عورصشŸا اذه لجصسي امك
““لد˘ع““ را˘ج˘يإلا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ي˘ت˘غ˘ي˘صص ن˘م تا˘ن˘˘ك˘˘صس
ناكصسل ةهجوŸا ،يراجيإلا يمومعلا نكصسلاو

flكصشم ،ةيلولا تايدلب فلتÓ ببصست رخآا ‘
ط˘بر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،تا˘ن˘ك˘صسلا هذ˘ه ع˘يزو˘˘ت ر˘˘خأا˘˘ت
ارظن ،برصشلا هايمو ،زاغلاو ءابرهكلا يتكبصشب
.ةيلب÷ا ةقطنŸا ةعيبطل

فلتfl ضضفر يذلا رصصيون رمأا قايصسلا اذه ‘
ةينكصسلا عيراصشŸا هذه ىلع Úمئاقلا تاريÈت
ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب ،ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ضصو˘˘صصخ˘˘ب

flفد˘ه˘ب ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ف˘قو ي˘ت˘لا ق˘˘ئاو˘˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت
نطاوŸا اهنمث عفدي يتلا ةيعصضولا هذه كرادت
.تانكصسلا هذه رظتني يذلا
اذ˘ه˘ب ةد˘جاو˘تŸا ة˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘صسلا ع˘˘قاوŸا Úب ن˘˘مو

‘ ارخأات لكصشي يذلا ديد÷ا ينكصسلا بطقلا
0573 زا‚ا عورصشم ،ةيجراÿا ةئيهتلا لاغصشأا
يتلا راجيإلاب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘صص ن˘م ة˘ي˘ن˘ك˘صس ةد˘حو

Œ08 ـلا هتايانب زا‚إا لاغصشأا مدقت ةبصسن تزوا
ةئيهتلا لاغصشأا ةبصسن دعتت ⁄ امنيب ،ةئاŸا ‘

ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ي˘˘هو ،ة˘˘ئاŸا ‘41 ـلا ة˘˘ي˘˘˘جراÿا
ةينكصسلا ءا˘ي˘حألا ي˘قا˘ب ا˘ه˘ل˘ج˘صست ي˘ت˘لا ا˘ه˘صسف˘ن
انكصس0544 زا‚ا عورصشم رارغ ىلع ،ىرخألا

.ايراجيإا ايمومع
را˘˘طإا ‘ ،ه˘˘نأا ›او˘˘لا ف˘˘صشك ،قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ‘

،نطاوŸاو ةرادإلا Úب ام ةيكراصشتلا ةصسايصسلا
،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ف˘ل˘تfl ي˘ن˘طاو˘م و˘ل˘ث‡ ى˘عد˘ي˘˘صس
فلتfl ضسمتصس يتلا ةيدقفتلا تارايزلا لÓخ
ى˘ل˘ع بر˘ق ن˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،ة˘ي˘ن˘ك˘صسلا ع˘يرا˘˘صشŸا
،ناديŸا ‘ ةلجصسŸا قئاوعلاو ،لاغصشألا ةيعون

ى˘˘ل˘˘ع ةرادإلا د˘˘عا˘˘صست لو˘˘˘ل˘˘˘ح حاÎقا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
.اهعفر
ن˘˘˘م ضشي˘˘˘ع˘˘˘ي دلوأا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب و˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كو
يراجيإا يمومع0301 ةصصح نم نيديفتصسŸا

عوبصسألا ،اومظن دق ينكصسلا بطقلا اذه نمصض
مهميلصستب ةبلاطملل ةيجاجتحا ةفقو ،مرصصنŸا
ديدحتل ةعرقلا ءارجإا ‘ عارصسإلاو ،هتانكصس
انكصسم08 ينكصسلا عورصشملل ÚهجوŸا ةمئاق
.ضشيعي دلوأا ةيدلبب لاتف يحب
هذ˘ه نأا لوؤو˘صسŸا د˘كأا لا˘غ˘صشنلا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘˘تو
،ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘صص ،م˘ظ˘ن˘ت˘صس ة˘عر˘ق˘لا
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا بكرŸا˘˘ب نÓ˘˘ع˘˘صش Úصسح ة˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ب
ىلع ةيفافصش ءافصضإا فدهب ،““ركاصشت ىفطصصم““

.ةيلمعلا هذه
م .ق



يداسصتقلا مسسقلا

ة˘ل˘جآلا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا تع˘˘جار˘˘ت ،““زÎيور““ بصسح˘˘بو
ÿاتنصس94 تنرب ما Ãا ‘9.0 لداعي اŸةئا

ر˘ئا˘صسخ ة˘ل˘ج˘صسم ،ل˘ي˘مÈل˘˘ل رلود44.45 ¤إا
رارمتصسا لظ ‘ ›اوتلا ىلع ضسماÿا عوبصسأÓل
.لتاقلا ضسوÒفلا رثأا لايح فواıا
ضساصسكت برغ يكيرمألا ماÿا دوقع تلزنو
24.05 دنع ةئاŸا ‘1 وأا اتنصس35 طيصسولا
عو˘ب˘صسأÓ˘ل ر˘ئا˘˘صسخ ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسمو ،ل˘˘ي˘˘مÈل˘˘ل رلود
.›اوتلا ىلع ضسماÿا
تقولا نم ديزم ¤إا ةجاحب اهنأا ايصسور دقتعتو
ضضف˘˘خ يأا ¤إا م˘˘صضن˘˘ت˘˘صس تنا˘˘ك نإا رر˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ك
نأا ىرت ثيح ،““كبوأا““ نم طفنلا جاتنإل ‘اصضإا

بلط˘لاو أا˘طا˘ب˘ت˘ي˘صس ي˘ك˘ير˘مألا ماÿا جا˘ت˘نإا و‰
.ايوق لاز ام يŸاعلا
ةمظنŸ ةروصشŸا يدصست ةينف ةن÷ تحÎقاو
ام راطإا ‘ ،ايصسور ةدايقب اهئافلحو ““كبوأا““
ا˘ت˘˘قؤو˘˘م ا˘˘صضف˘˘خ ،““+كبوأا““ ة˘˘عو˘˘م˘˘جÃ فر˘˘ع˘˘ي

Ãتركذ امبصسح ،ايموي ليمرب فلأا006 رادق
.رداصصم ةثÓث

نم ديزم ¤إا ةجاحب هدÓب نإا كافون لاقو
Òغ هنأا ¤إا راصشأا هنكل ،عصضولا مييقتل تقولا
و‰ ؤو˘طا˘ب˘ت ع˘قو˘ت˘ي ثي˘ح ،بل˘ط˘˘لا لا˘˘ي˘˘ح ق˘˘ل˘˘ق
““كبوأا““ ل˘ج˘ع˘ت˘ت لأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م ،ضضور˘˘عŸا
.Èكأا ةجردب جاتنإلا ضضفخ اهؤوافلحو
:كافون ركذ ،ايصسور فقوم نع لئصس امدنعو
هنلعن اÃر ،نآلا يفقوÃ مكغلبأا نأا يننكÁ ل““
ة˘ع˘صضب ¤إا ة˘جا˘ح˘ب و˘ك˘صسو˘م ..›ا◊ا عو˘ب˘صسألا
.““قوصسلا ليلحتل مايأا
د˘ق ط˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘ع يŸا˘ع˘لا بل˘˘ط˘˘لا نأا فا˘˘صضأاو
اذه ايموي ليمرب فلأا002وÚ 051ب طبهي
ةيب˘ل˘صس ل˘ماو˘عو ضسوÒف˘لا ي˘صشف˘ت بب˘صسب ما˘ع˘لا
.ىرخأا تاعقوت نم لقأا مقر وهو ،ىرخأا
ومني ل يكيرمألا طفنلا جاتنإا““ :كافون عباتو
تايلولا ‘ أاطا˘ب˘ت˘ي و˘م˘ن˘لا .ة˘ق˘با˘صسلا ه˘ت˘عر˘صسب
ماعلا ايموي ليمرب نويلم3.1 ناك .ةدحتŸا
نو˘ي˘ل˘م ن˘م ل˘قأا ع˘قو˘ت˘ن ،ما˘ع˘لا اذ˘ه ..ي˘˘صضاŸا
كانه أاطابتي طفنلا جاتنإا و‰ .ايموي ليمرب
.““راعصسألا عجارت ببصسب
يصسورلا ةيجراÿا ريزو فورفل يجÒصس لاقو
ضضورعم دويق قيمعتل ةيصصوت ديؤوت هدÓب نإا

““+كبوأا““ ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،يŸا˘˘ع˘˘لا ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
ضسوÒفلا نع œانلا بلطلا عجارت رثأا فيفختل
.يجاتلا
تاروا˘صشŸا ة˘ل˘صصاو˘˘م دو˘˘ن““ :نا˘˘ي˘˘ب ‘ فا˘˘صضأاو
ع˘ي˘م÷ ة˘لو˘ب˘قŸا ى˘ل˘ثŸا تاءار˘جإلا د˘يد˘ح˘ت˘˘ل
يأا نود قو˘صسلا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘يرد˘˘صصŸا
Úج˘˘˘˘ت˘˘˘˘نŸا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘صضت ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘جا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تاÒي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت
.““ÚكلهتصسŸاو
““كبوأا““ مامأا قيرطلا ايصسور دييأات دهÁ دقو
نمو ،لبقŸا يرازولا عامتجلا دعوم Ëدقتل
‘ ““+كبوأا““ وجتنم عمتجي نأا نآلا ىتح ررقŸا
نكل ،ضسرام نم ضسداصسلاو ضسماÿا ‘ انييف
ىل˘ع ءا˘ن˘ب عا˘م˘ت˘جلا د˘عو˘م Ëد˘ق˘ت رر˘ق˘ت˘ي د˘ق
را˘˘ع˘˘صسأا ‘ ضسوÒف˘˘لا ي˘˘صشف˘˘ت Òثأا˘˘˘ت تارو˘˘˘ط˘˘˘ت
.ماÿا
‘04 نم Ìكأا خصضت يتلا ““+كبوأا““ ضضفختو
ةدا˘يز ى˘ل˘ع تق˘ف˘تاو ،⁄ا˘ع˘لا ط˘ف˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ئاŸا
نم ايموي ليمرب فلأا005 عقاوب تاصضيفختلا
يأا ،ايموي ليمرب نويلم7.1 ¤إا ماعلا ةيادب
.يŸاعلا بلطلا نم ةئاŸا ‘2 ةبارق

7داصتقا
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 ““+كبوأا““ تاسضيفخت ¤إا مامسضنÓل ةلهم بلطت ايسسور

ر’ود44.45 ¤إا عجاÎي تنرب طفنلا

ةيلÙا اهعناسصم مظعم ‘

““انوروك““ سسوÒف ءارج جاتنإ’ا قلعت يادنويه
ضسمأا لوأا ،تارايصسلا ةعانصصل ،ةيبون÷ا ةيروكلا ““روتوم يادنويه““ ةكرصش تقلع
رايغ عطق نوزfl ضصقن ببصسب ةيلÙا اهعناصصم مظعم ‘ جاتنإلا ،ةعم÷ا
.Úصصلا نم اهتادادمإا فقو ةيفلخ ىلع تارايصسلا
لماكلا جاتنإلا فقوب مويلا موقتصس ةكرصشلا نإاف ،ةيلÙا ““باهنوي““ ةلاكول اقفوو

لكصشب جاتنإلا قيلعت ‘ تأادب يتلا ،ناصسأاو ،ناصسلوأا يتنيدم ‘ اهعناصصم ‘
اهعنصصم ‘ تانحاصشلا جاتنإا قلعت امك ،يرا÷ا رهصشلا نم4 موي ذنم يجيردت

.طقف تÓفا◊ا جاتنإا لظ ‘ و‚وج ةنيدم ‘
ةنيدم ‘ اهعنصصم ليغصشت فانئتصسل ططخت ““يادنويه““ نأا ةلاكولا تفاصضأا امك
نم21 موي ‘ ىرخألا اهعناصصم ليغصشت فانئتصساو ،رياÈف11 موي ‘ ناصسلوأا
.هصسفن رهصشلا
رهصشلا نم21 ¤إا4 نم ةÎفلا ‘ اهعناصصم ““غنوي غناصس““ ةكرصش تقلغأاو
3 وأا Úموي ةدŸ اهعناصصم جاتنإا قيلعت ““غنوصسماصس ونير““ ةكرصش ضسردتو ،يرا÷ا
.لبقŸا عوبصسألا فصصتنم نم ءادتبا مايأا
ةيفلخ ىلع Úصصلا نم رايغلا عطق تادادمإا فقو ببصسب ةوطÿا هذه يتأات
.Úصصلا ‘ ةÒبك ةعرصسب ديد÷ا انوروك ضسوÒف راصشتنا
تÓيصصوتلا مقطأا نم ةيبون÷ا ايروك تادراو نم Ú 78٪صصلا لكصشتو
.ةيئابرهكلا
ةينيصص عناصصم فانئتصسا دعوÃ انوهرم عناصصŸا ليغصشت فانئتصسا نوكيو
. ةيئابرهكلا تÓيصصوتلا ةعانصصل
لاح ‘ ام دح ¤إا اهجاتنإا ةيلÙا عناصصŸا فنأاتصست نأا عقوتŸا نمو
.اهل ططfl وه ام بصسحب01 موي ‘ اهليغصشت ةينيصصلا عناصصŸا فانئتصسا
مقطأل عناصصŸا ضضعب جاتنإاب حامصسلا غنودناصش ةعطاقم نم اهيف تبلطو
راثآÓل ارظن ةددصشتŸا يحصصلا رج◊ا تاءارجإا ت– ةيئابرهكلا تÓيصصوتلا
نيداصصتقلا ىلع ةيبون÷ا ايروك ‘ تارايصسلا جاتنإا قيلعت نع ةŒانلا ةÒبكلا
.ينيصصلاو يروكلا

إا.ق

بمارت دلانود يكيرمألا شسيئرلا تاسسايسس يدقتنم نم دعي

لوأ’ا بئانلا بسصنم نع نوتبيل ديفيد ةيحنت
›ودلا دقنلا قودنسصل
ضسمأا لوأا ›ودلا دقنلا قودنصصل ةماعلا ةريدŸا افيجروج انيلاتصسيرك تردصصأا
ربوتكأا ‘ اهبصصنم اهيلوت ذنم ÚفظوŸا Úب Òيغت ءارجإاب اهل رارق لوأا ةعم÷ا
 .رياÈف ةياهنب هبصصنم رداغيصس نوتبيل ديفيد اهل لوألا بئانلا نأا نلعتل ،يصضاŸا
نع نوتبيل ليحر نإا ““زÎيور““ ءابنألا ةلاكو هتنلعأا ام بصسح قودنصصلا لاقو
افيجروج اهيرجتصس تاÒيغت قايصس ‘““ يتأاي ماعلا ريدملل لوأا بئانك هبصصنم
.““يدايقلا قيرفلا ىلع
بصصنŸا ،اماع66 رمعلا نم غلبي يكيرمأا يداصصتقا Òبخ وهو ،نوتبيل ¤وتو
ماع ريدمك رخآا لوأا بئان يأا نم لوطأا ةÎف ىصضقيل ،È 1102متبصس ذنم
‘ ايمصسر هبصصنم هيلوت ةÎف ءاهتنا نم ارهصش91 لبق يتأاي هليحر نكل ،قودنصصلا
.È 1202متبصس
بمارت دلانود يكيرمألا ضسيئرلا تاصسايصسل رركتم وحن ىلع دقتنم نوتبيلو
Òبخك ةينهŸا هتÒصسم أادبو ،ةيكرم÷ا موصسرلا نأاصشب هتاءارجإاو ةيراجتلا
لودلا رارقتصسا ىلع ةدعاصسŸا ‘ لمع ذإا ،1891 ‘ قودنصصلا ‘ يداصصتقا
‘ ةيلودلا تاقÓعلل يكيرمألا ةنازÿا ريزو بئان بصصنم اصضيأا ¤وتو ،ةÒقفلا
لمعو نوتنيلك ليب يكيرمألا ضسيئرلا ةرادإا ‘8991 ¤إا3991 ماع نم ةÎفلا

.ضصاÿا عاطقلاب ليومتلا ‘ اقحل
ةدŸ لوأا ،انه لمعلا › افرصش ناك ،قودنصصلا لمعب نمؤوأا““ نايب ‘ نوتبيل لاقو
ماعلا ريدملل لوأا بئانك مث1891 ‘ ةينهŸا يتÒصسم ةيادب ‘ ماوعأا ةينامث
ةيداصصتقلا هتÈخ““ ضصخي اميف نوتبيلب افيجروج تداصشأاو.““1102 ذنم
لمعلا ةقد نصسح تاصسايصسلا عنصصل هروظنم نإا تلاقو ““هتفرعمو ةزيمتŸا
نوتبيلل ليدب نع ثحبلا نإا قودنصصلا لاقو.›ودلا دقنلا قودنصصل يليلحتلا
¤وتي امنيب ،›ودلا دقنلا قودنصص يبوروأا ضسأاري ،داتعŸا ‘و ،ابيرق أادبيصس
‘ مهاصسم Èكأاك ةدحتŸا تايلولا ةناكم ضسكعي ا‡ ،بصصنم مهأا Êاث يكيرمأا
اهنأا مأا ديلقتلا كلذ لصصاوتصس افيجروج تناك اذإا ام حصضتي ⁄و ،قودنصصلا
.ةفيظولا ¤وتل ايبنجأا اصصخصش راتختصس
ريدŸا بئانو ةيرادإلا نوؤوصشلا ضسيئر وصسارغ لراك ليحر افيجروج تنلعأا امك
¤إا ،ةيلاطيإلاو ةيليزاÈلا Úتيصسن÷ا لم– يهو ،وصسارغ تمصضناو.ماعلا
قودنصصلا ةينازيŸ قيصسنتلاو فارصشإلا اهماهم نمصضتتو .5102 ‘ قودنصصلا
قيقدتلا ماهمو ةماعلا تامدÿاو تامولعŸا ايجولونكتو ةيرصشبلا دراوŸاو
.يلخادلا

تلاكو /إا.ق

راحتنا ¤إا تسضفأا

ةحيسضف دعب ابوروأا كونب Èكأا دحأا سسيئر ةلاقتسسا
Œسسسس

ةحيصضف باقعأا ‘ ،مايث ناجيت ،““ضسيوصس يديرك““ كنبل يذيفنتلا ضسيئرلا ىحنت
Œلحيل ،ةيلخاد ضسصس fiا لامعأا ضسأاري يذلا ،نياتصشنوج ضساموت ،هلŸفرصص
هنإا ،ةعم÷ا ضسمأا لوأا حابصص ،نايب ‘ ةرادإلا ضسل‹ لاقو.اًيلاح ارصسيوصس ‘
لامعأا جئاتن هصضارعتصسا بقع يذيفنتلا ضسيئرلا ةلاقتصسا عامجإلاب لبق
ةلئاه تامهاصسم““ مدق مايث نأا اًدكؤوم ،هلمكأاب يصضاŸا ماعلا نع فرصصŸا
.رهصشلا اذه نم رصشع عبارلا ‘ اًميصسر هليحر ررقلا نمو ،همامصضنا ذنم ““كنبلل
” ،هتدايق ت–““ :هلوق ،رنور ضسروأا ،ةرادإلا ضسل‹ ضسيئر ناصسل ىلع ءاجو
تعجارتو فيلاكتلا تصضفخناو انلامصسأار ةداعتصساو فرصصŸا ةيجيتاÎصسإا Òيغت
فلتÚ flب نواعتلا نم يئانتصسا ىوتصسم كانه ناكو عونتلا نصس–و رطاıا
ققحيو ةيوق ضسصسأا ىلع فقي كنبلا نأا ‘ مايث ¤إا لصضفلا عجري ،ماصسقألا
Èكأا Êاث دعي يذلا ““ضسيوصس يديرك““ ¤إا يراوفيإلا يصسنرفلا مصضناو.““اًحابرأا
تامدÿا ةكرصش نم اًمداق ةيبوروألا فراصصŸا Èكأا دحأاو ارصسيوصس ‘ كنب
‘ هليحر نع نÓعإلا ببصستو ،5102 راذأا /ضسرام ‘ ““لاصشندورب““ ةيلاŸا
.ضسمأا ةصسلج تلوادت ةيادب ‘ ٪4 ةبصسنب كنبلا مهصس ةميق ضضافخنا
ةرادإا ضسيئر بقعت ” ثيح ،ةلوطم ضسصسŒ ةحيصضف باقعأا ‘ كلذ يتأاي
كنبلا عم لمعلا ددصصب ناكو ليحرلا ررق يذلا ،ناخ لابقإا ،قباصسلا تاوÌلا
بطقتصسي ناك اذإا ا‡ دكأاتلل ،ثلاث فرط لبق نم ،““ضسإا يب وي““ ضسفانŸا

ةيارد مدع ةقلتصسŸا تاقيقحتلا تفصشكو.““ضسيوصس يديرك““ ءÓمعو يفظوم
ريدم ةلاقإا ‘ تببصست اهنكل ،ويلوي ‘ كنبلا رداغ يذلا ناخ ةبقارم دوهجب مايث
‘ يدرف لكصشب فرصصت هنأا Úبت ثيح ،ةرصشابم يوب هييفيلوأا Òيب تايلمعلا
دعب ،يصضاŸا Èمتبصس ‘ ةطرصشلا ¤إا ىوكصش ناخ مدقو.ضسصسجتلا ططخ Òبدت
راحتنا نع ةحيصضفلا ترفصسأاو .خرويز ‘ هتجوزو وه هعبتي ققfi فاصشتكا
نمألا ةكرصشو ““ضسيوصس يديرك““ Úب طيصسوك لمع يذلا ضصاÿا ققÙا
.(ثلاثلا فرطلا) ةصصاÿا
لاثتماو ةمكوح لوح ارصسيوصس ‘ ةيميظنتلا تائيهلا قلق ةيصضقلا هذه تراثأاو
ثدحتم نع ““يصس يب نإا يصس““ ةكبصشتلقنو ،ةبقارŸا ةطصشنأاب ةينعŸا تاكرصشلا
ةقلعتŸا تاقيقحتلا لصصاون““ :هلوق لاŸا قوصس ىلع فارصشإلا ةئيه مصساب
.““رومألا حيصضوت لجأا نم ةبقارŸا ةطصشنأاب

إا.ق

تاسضيفختب مازتللا لبق تقولا نم ديزم ¤إا جات– اهنإا ايسسور تلاق نأا دعب شسمأا لوأا طفنلا راعسسأا تطبه
ءابو Úسصلا هيف حفاكت يذلا تقولا ‘ ،ماÿا ىلع بلطلا عجارت لظ ‘ نيرخآا Úجتنمو ““كبوأا““ عم جاتنإا
.يجاتلا شسوÒفلا

ةيئابرهكلا تارايصسلا قوصس و‰ نوللfi عقوت
765 ¤إا لصصيل ،ةلبقŸا ماوعألا لÓخ ةدصشب
لثÁ ام وهو ،5202 ماع لولحب رلود رايلم
ةئاŸا ‘3.22 هردق بكرم يونصس و‰ لدعم
.5202 ¤إا8102 نم
تاكرصشلا هيف دهصشت يذلا تقولا ‘ كلذ يتأاي
ي˘م˘قر˘لا لو˘ح˘ت˘لا ‘ ادا˘ح ا˘صسفا˘ن˘˘ت ة˘˘ع˘˘ن˘˘صصŸا
تارا˘ي˘صسل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت را˘˘ك˘˘ت˘˘باو
ة˘ي˘قو˘صسلا ة˘م˘ي˘ق˘لا تزواŒ ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا
رايلم ةئام عاطقلا ‘ Èكألا ““Óصست““ ةكرصشل
،يصضاŸا رهصشلا نم Êاثلا فصصنلا ‘ رلود
““ن˘غا˘ف˘صسك˘˘لو˘˘ف““ ة˘˘عو˘˘م‹ كلذ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘م
.ةيناŸألا
تا˘˘يرا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ‘ ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح ““Ó˘˘˘صست““ ر˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صستو
ا˘صسي˘ئر ادوز˘م ح˘ب˘صصت نأا ن˘كÁو ،ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لا
،ةيئابرهك تارايصس جتنت يتلا ىرخألا تاكرصشلل
تارايصسلا ⁄اع ‘ ةدئار ““Óصست““ نوكت يكلو
عونتو ›ود عصسوتو يوق بلط ¤إا ةجاحب يهف

ن˘˘˘˘م اد˘˘˘˘يز˘˘˘˘م بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،قاو˘˘˘˘˘صسألا ‘
‘ ةبلقتŸا اهتعيبط ¤إا رظنلاب تارامثتصسلا
تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا قو˘˘˘صسف ،م˘˘˘ه˘˘˘صسألا را˘˘˘ع˘˘˘˘صسأاو ءادألا

نأا عقوتŸا نم نكل ،مويلا ةÒغصص ةيئابرهكلا
7102 ماع يفف ،ةلبقŸا ماوعألا ‘ ةدصشب ومنت
811 وحن ةيئابرهكلا تارايصسلا قوصس ةميق تغلب
رلود راي˘ل˘م765 ¤إا و˘م˘ن˘ت˘˘صسو ،رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م
و‰ لد˘˘ع˘˘م ل˘˘ثÁ ا˘˘م و˘˘هو ،5202 ما˘ع لو˘ل˘ح˘ب
8102 نم ةئاŸا ‘3.22 هردق بكرم يونصس
.““5202 ¤إا
لماوعلا زربأا دحأا نأا ءاÿÈا ضضعب دقتعيو
Óبقتصسم ““Óصست““ ةكرصش ةحلصصم ‘ بصصت يتلا
ىوتصسŸا ىلع يئيبلا يعولا ةدايز ‘ لثمتي
نومتهŸا نوكلهتصسŸا اهيلإا بذجني ذإا ،›ودلا
ديزم ىلع لوصص◊ا ¤إا نوعصسي نيذلاو ،ةئيبلاب
ع˘م ة◊ا˘صصت˘م تارا˘ي˘صس ‘ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
مهتارايصس ءÓمعلا ءاعدتصسا ةزيم تناكو ،ةئيبلا
ف˘ل˘خ ق˘ئا˘˘صس دو˘˘جو نود م˘˘هدو˘˘جو نا˘˘ك˘˘م ¤إا

نويلم نم Ìكأا تمدختصسا دق ،ةدايقلا ةلجع
.اهقÓطإا ذنم ةرم
لا‹ ‘ Òبÿا وكاب كيرأا ضسدنهŸا دقتعيو
ةكرصش روطت ةعباتم دنع““ هنأا تارايصسلا ةعانصص
عاصضوأا نكت ⁄ طقف Úماع لبق هنأا د‚ Óصست
تارا˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص ل˘˘˘خاد ة˘˘˘يدرو ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا

لوح كوكصشلا نم Òثك كانه ناك لب ،ةيŸاعلا
قق– تناك ةكرصشلاف ،رارمتصسلا ىلع اهتردق
تازهل تصضرعتو ،اهصسيصسأات ذنم ةيونصس رئاصسخ
ر˘خأا˘تو ،ه˘ي˘ف غ˘لا˘بŸا قا˘ف˘نإلا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن
،Úحبر نع تنلعأا اÒخأا ةكرصشلا نكل ،جاتنإلا
نم Èكأا ةعرصسب لمعي ياهغنصش ‘ اهعنصصمو
.““ةحصضاو ةروصصب اهماقرأا تنصس–و ،عقوتŸا

ةكرصشلا هتققح يذلا حاجنلا نم مغرلا ىلع
نم لقأا ةعيبŸا اهترايصس دادعأا ىقبت اÒخأا

اهتاع˘ي˘ب˘م تداز9102 ما˘ع ي˘ف˘ف ،ا˘ه˘ي˘صسفا˘ن˘˘م
،8102 ما˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ئاŸا ‘05 ة˘ب˘صسن˘˘ب
عقوتيو ،ةرايصس005763 نم Ìكأا عيب ‘ تحلفأاو
نويلم فصصن ¤إا0202 ماع تاعيبم لصصت نأا
.0302 لولحب ةرايصس Êويلمو ،ةرايصس

ما˘˘ع˘˘لا ““ن˘˘جا˘˘ف˘˘صسك˘˘لو˘˘˘ف““ تعا˘˘˘ب ،ل˘˘˘با˘˘˘قŸا ‘
يتلا ““اتويوت““ تعابو ،ةرايصس نويلم11 يصضاŸا
Ìكأا رلود رايلم032 ةيقوصسلا اهتميق زواجتت
نم رهصشأا ةعصست لوأا ‘ ةرايصس ÚيÓم ةعصست نم
.يصضاŸا ماعلا

يداسصتقلا مسسقلا

عاطقلا دوقت ““Óسست““

ةيئابرهكلا تارايسسلا قوسس ةميق ر’ود رايلم765
5202 لولحب
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دÓبلا لخاد اه◊اسصم ةيام◊

 ةموكح رظتنت ةيكيرمأ’ا -تويرتاب- ةموظنم
�قارعلا لوخدل يوÓع

..بلدإا ‘ ديعسصتلا

ةيركسسعلا تابكرŸا تائÃ عفدت ايكرت
ةرقنأاب يسسور دفو عم ثحابتتو

عم دود◊ا ىلع ةرصشتنŸا هتادحو ¤إا ةمخصض تازيزعت يكÎلا ضشي÷ا لصسرأا
رمتصسي Úح ‘ ،بلح يفيرو بلدإا ةظفاحÃ رتوتلا ضضفخ قطانم ‘و ايروصس
.قطانŸا كلت ىلع ايصسورو يروصسلا ضشي÷ا فصصق
ةيوج تاراغ ‘ اوبيصصأا ÚيندŸا نم اددع نأاب  ، ةيمÓعا رداصصم تدافأاو
تاوق مدقت رارمتصسا عم يزاوتلاب ،بلح يفير ‘ قطانم ىلع ةيروصسو ةيصسور
يعفدم فصصقو ،فيثك يصسور يوج ءاطغب ةعوفدم ةدع رواfi ىلع ماظنلا

.بقارصس ىلع ترطيصس نأا دعب اهمامأا يتلا قطانŸا ىلع
عبرألا لÓخ ترطيصس ضشي÷ا تاوق نإا (اناصس) ةيروصسلا ءابنألا ةلاكو تلاقو
بلح فيرب ةنربو ناتيز اهنم ،ىرق تصس ىلع ةيصضاŸا ةعاصس نيرصشعلاو
.يقرصشلا بلدإا فيرب Úتاّرك لتو Ëراfiو ،يبون÷ا
هتادحو ¤إا ةمخصض تازيزعت ةعفد يكÎلا ضشي÷ا لصسرأا ،هتاذ قايصسلا ‘و
تازيزعت تلمصش يتلا- ةلفاقلا تمصضو ،ايروصس عم دود◊ا ىلع ةرصشتنŸا

يبونج ياتاه ةيلوب ةيناحيرلا ءاصضق ¤إا ،ةفلتfl تادحو نم ةلصسرم
تادحولا وحن ةلفا˘ق˘لا ته˘جو˘تو.ة˘ير˘ك˘صسع ة˘ب˘كر˘م003 ن˘˘م Ìكأا -دÓ˘˘ب˘˘˘لا
.ةينمأا Òبادت طصسو ،ايروصس عم دود◊ا ىلع ةزكرمتŸا
¤إا ة˘ل˘صسر˘م تنا˘ك (زود˘نا˘مو˘ك˘لا) ة˘صصاÿا تاو˘ق˘لا ن˘˘م ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
.اهتاÒصض– ما“إا دعب ،ةيدود◊ا تادحولا ¤إا ةلفاقلا عم ،اقباصس ةيناحيرلا
تلخد يتلا ةيكÎلا ةيركصسعلا تايلآلا ددع نإا  ، ةيمÓعا رداصصم تلاقو

fiإا ةفاصضإا ،تابابدو ةعردم تابرع مصضت ،ةيلآا052 تغلب بلدإا ةظفا¤
.ةيتصسجولو ةيبط تادعمو دونج تÓقانو عفادم
›امصش اهلمع ‘ اهتبقارم طاقن رارمتصسا ةيكÎلا عافدلا ةرازو تدكأاو
.اهفدهتصسي موجه يأا ىلع يوق ّدرب تدعوتو ،ايروصس
لÓخ تلخد““ هلوق ضضراعم يركصسع دئاق نع ةيناŸألا ءابنألا ةلاكو تلقنو
تابابدو ةحفصصم تابرع اهبلغأا ةيكرت ةيلآا054 ›اوح ةيصضاŸا تاعاصسلا
.ةرايصس051و ةيركصسع ةيلآا003 ›اوح لوخد ¤إا اÒصشم ،““ىرخأا تارايصسو
لبق نم موجه يأا دصصل بلدإا ‘ ةبقارم ةطقن21 تماقأا دق ايكرت تناكو
زربألا فيل◊ا ايصسور عم ةيقافتا بجوÃ كلذو ،يروصسلا ماظنلا تاوق
ةيجراÿا ّرقم ‘ تأادب ،ةيناديŸا تاروطتلا هذه عم يزاوتلابو .دصسأÓل
‘ تاروطتلا رخآا ةصشقانŸ ةيصسور ةيكرت تاثحابم ةرقنأا ةمصصاعلاب ةيكÎلا
ريزو بئان لانوأا تداعصس تاثحابŸا هذه ‘ يكÎلا دفولا ضسأاريو .بلدإا
ر˘يزو بئا˘ن Úن˘ي˘صشÒف ي˘غÒصس ي˘صسور˘لا د˘فو˘˘لا ضسأار˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘جراÿا
داجيإل ةÒخألا تاونصسلا ‘ برق نع ايصسورو ايكرت تلمعو .اصضيأا ةيجراÿا

بر◊ا نم Úصضراعتم Úفقوم ناّذختي Úفرطلا نأا مغر ،بلدإا ‘ عصضولل لح
ءارج ةلصصاوتم حوزن ةجوم ¤إا بلدإا ‘ ةيركصسعلا تاروطتلا تدأاو .ايروصس ‘

004 نم Ìكأا نإا ةيروصسلا ““ةباجتصسلا وقصسنم““ ةمظنم تلاق ثيح ،كراعŸا
عم دود◊ا وحن بلحو بلدإا يفير ‘ مهارقو مهتادلب نم اوحزن Êدم فلأا
.يركصسعلا ديعصصتلا ةجيتن يصضاŸا يفناج  فصصتنم ذنم ايكرت

رابخألا طيرسش
ايناطيرب

ةنسصرق ةكرسش ندنل ةفاسضتسس’ تاداقتنا
ÚسضراعŸا ىلع سسسسجتت ةيليئارسسإا
ةفاصضتصسل ندنل دقتنا ةدحتŸا ·ألاب ًاققfi نأا ““نايدراغلا““ ةفيحصص تركذ
ةيعمق ةمظنأل ةيصسصسجتلا اه‹ارب ريدصصتب ةمهتم ةيليئارصسإا ةنصصرق ةكرصش
نا˘صسنإلا قو˘ق˘ح ي˘ط˘صشا˘نو Úي˘ف˘ح˘صصلا ف˘˘تاو˘˘ه بق˘˘ع˘˘ت ‘ ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسل
ـل ريرقت نع ةيناطيÈلا ةعاذإلا ةئيه تلقن ،ليصصافتلا ‘و .ÚصضراعŸاو
ةكرصش ةفاصضتصسل ندنل دقتنت ةدحتŸا ·ألا ققfi““ ناونع ت– ““نايدراغلا““

ضصاÿا ةدحتŸا ·ألا ققfi ““ياك ديفيد““ نإا لوقت ،““ةيليئارصسإا ةنصصرق
نإا Óئاق ،جماÈلا هذه عيب عنŸ ›ود قيصسنتب بلاط Òبعتلا ةيرح نوؤوصشل
ايلود ايقفاوت اماظن عصضتو بصضغلاب رعصشت نأا بجي ةيطارقÁدلا ةمظنألا““
.““تاي‹Èلا هذه لثم ريدصصتل

دنهلا

تاجاجتحا طسسو تيوسصتلل هجتت يهلدوين
ةيسسن÷ا نوناق دسض

اهيلإا رظني ةيلو تاباختنا ‘ لوألا ضسمأا ،تيوصصتلا يهلدوين ‘ نوبخانلا أادب
نم روهصش دعب يدوم اردنيران يدنهلا ءارزولا ضسيئر ةيبعصشل رابتخا اهنأا ىلع
.ديد÷ا ةيصسن÷ا نوناق ىلع ةموكحلل ةصضهانŸا ةلتاقلا تاجاجتحلا
أاطبأا دنهلا ‘ يداصصتقلا ومنلا هيف غلب يذلا تقولا ‘ تاباختنلا يتأاتو
نم لعجي يذلا نوناقلل ةيوق ةصضراعم طصسوو ،تاونصس تصس ذنم هتايوتصسم
نأا ةروا‹ لود ثÓث نم ةملصسŸا Òغ ةدهطصضŸا تايلقألا ىلع لهصسلا
.ةيدنه ةنطاوم حبصصت
ىرخأا ةبرصض ةباثÃ عوبصسألا اذه ةياهن ةمصصاعلا ‘ فيعصضلا ءادألا نوكي دقو

دقف نأا دعب يدوم ¤إا يمتني يذلا يموقلا يصسودنهلا اتاناج ايتاراهب بز◊
.يصضاŸا ماعلا رخاوأا ،يابموم اهتمصصاعو ،اÎصشاراهام ةيلو ىلع ةرطيصسلا

نميلا

ءاعنسص نم اسصخسش اسضيرم42 ءÓجإا
راطم نم ةيناث ةرئاط عÓقإا ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم مصساب ةثدحتم تنلعأا

نوناعي اين42Á اهنتم ىلعو ،نويثو◊ا نودرمتŸا اهيلع رطيصسي يتلا ءاعنصص
.ةجرح ةيحصص عاصضوأا نم
‘ ““ناّمع هاŒاب ءاعنصص نم اهّوتل تعلقأا ةلحرلا““ّ نإا ةثدحتŸا تلاقو
ةياعر ¤ا ةجاحب لافطأاو ءاصسنو لاجر لقت ةرئاطلا نأا تفاصضأاو.ندرألا

.مهيقفارم ¤ا ةفاصضلاب ةيبط
دعوم Òيغت ” نكل ،ةعم÷ا ءاعنصص ةرئاطلا رداغت نأا ررقŸا نم ناكو
ةعبصس ةهباصشم ¤وأا ةلحر Úنثإلا تلجأاو.ةمظنŸا قفو ،ةينقت بابصسأل ةلحرلا
.جÓعلا يقلتل ندرألا ¤ا ءاعنصص نم ىصضرم لافطأا
فارطألا Úب ةبولطŸا ةقثلا ءانب ةيلمع ىلع ةدحتŸا ·ألا ضصر–و
.عونلا اذه نم Ìكأا ءÓجإا تايلمعل لاÛا حاصسفإل نميلا ‘ ةبراحتŸا

تلاكو/›ودلا مسسقلا

كرام يكيرمألا عافدلا ريزو نلعأا
ل˘˘صسÎصس هدÓ˘˘ب نأا اًر˘˘˘خؤو˘˘˘م ،Èصسإا

ر˘صشن˘ب حا˘م˘صسل˘ل قار˘ع˘˘لا ¤إا ا˘˘ًب˘˘ل˘˘ط
.ةموظنŸا
ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘صسع˘˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘صسŸا ي˘˘˘تأا˘˘˘تو
ا˘˘ه◊ا˘˘صصم ة˘˘يا˘˘م◊ ،ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
دو˘˘ن÷ا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ،قار˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد
Úي˘˘˘صسا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘بد˘˘˘˘لاو Úف˘˘˘˘ظوŸاو
يصضارألا ىلع Úلماعلا Úيكيرمألا
،ةيناريإا تامجه يأا نم ،ةيقارعلا

ق˘ل˘ي˘ف د˘ئا˘ق لا˘ي˘ت˘غا د˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
،Êاميل˘صس م˘صسا˘ق Êار˘يإلا ضسد˘ق˘لا
يبعصشلا دصش◊ا ةئيه ضسيئر بئانو
.ضسدنهŸا يدهم وبأا
؛يقارعلا ناÈŸلا ‘ بئان فصشكو
ليقتصسŸا ءارزولا ضسيئر يقلت نع
اًيكيرمأا اًبلط ،يدهŸادبع لداع
ةرايز لÓخ ،ةموظنŸا رصشن نأاصشب
ضسي˘˘ئر ،يز˘˘ن˘˘ك˘˘م كنار˘˘ف لاÔ÷ا
ضشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يز˘˘˘˘كرŸا ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
قر˘˘صشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ¤إا ي˘˘ك˘˘ير˘˘˘مألا
ثي˘˘˘ح ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا مو˘˘˘ي ،ط˘˘˘صسوألا
لظ ‘ ،كلذ لبصس نافرطلا ضشقان
فلا– لبق نم لصصا◊ا ضضفرلا
.يرماعلا يداه ةماعزب حتفلا
مدع بلط يذلا بئانلا فاصضأاو
نأا ، ه˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘صسا ن˘˘˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘˘صشك˘˘˘˘˘˘˘لا
بنا÷ا ح˘˘نÁ ⁄ ،يد˘˘˘هŸاد˘˘˘ب˘˘˘ع““
،كلذ نأا˘˘صشب ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا◊ا ه˘˘ت˘˘مو˘˘ك˘˘ح نأا د˘˘كأاو

ف˘لŸا اذ˘هو ،لا˘م˘عألا ف˘ير˘صصت˘˘ل
ةموك◊ا ضسيئر˘ل ه˘ل˘ما˘ك˘ب ل˘حÒصس
بنا÷ا هم˘ّه˘ف˘ت ا˘م و˘هو ،ة˘مدا˘ق˘لا
ءاقب مهألا نأا دكأا ذإا ،يكيرمألا
لماعتلاو ،ةموك◊ا لخاد فلŸا

ما˘يألا لÓ˘خ ،يد˘˘ج ل˘˘ك˘˘صشب ه˘˘ع˘˘م
.““ةلبقŸا
اÃر قارعلا““ نإاف ،بئانلا بصسحبو
ةموظنŸا كلت رصشن  ىلع قفاوي
قا˘˘˘ط˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ي˘˘˘ئز˘˘˘ج ل˘˘˘ك˘˘˘˘صشب

fiد˘˘عاو˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘ب ل˘˘خادو ،دود
دصسألا Úع ةدعاق لثم ،ةيركصسعلا

وأا ،يجاتلا ‘ ىرخأاو ،رابنألا ‘
.““نيدلا حÓصص
ف˘˘ير˘˘صصت ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ضسي˘˘ئر نا˘˘˘ك و
د˘˘ب˘˘ع لدا˘˘ع ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا
ةدا˘ي˘ق˘لا د˘ئا˘ق ع˘م ثح˘ب ،يد˘˘هŸا
ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ضشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يز˘˘˘كرŸا
باحصسنا ،يزنكام ثينيك لاÔ÷ا
.قارعلا نم ةيبنجألا تاوقلا
،يد˘هŸا د˘ب˘ع ن˘ع نا˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
ةقادصصلا تاقÓع ةيمهأا““ هديكأات
لا‹ ‘ نوا˘ع˘ت˘لاو ،ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا Úب
ىلع ضصر◊او ،باهرإلا ةحفاكم
ةحاصس نوكي نأا نم قارعلا داعبإا
فرط يأا ىلع ناودعلاو عارصصلل
ن˘ع ،يز˘ن˘كا˘م بر˘عأا ا˘م˘ي˘ف ،““نا˘˘ك

رارم˘ت˘صسا““ ى˘ل˘ع ن˘ط˘ن˘صشاو ضصر˘ح
،باهرإلا دصض كÎصشŸا نواعتلا
ة˘ي˘قار˘ع˘لا تاو˘˘ق˘˘لا تارد˘˘ق م˘˘عدو
قار˘ع˘لا ن˘مأا ز˘يز˘ع˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘يرد˘˘تو
‘ درو ا˘˘˘م ق˘˘˘˘فو ،““هرار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صساو

.نايبلا
تّوصص ،يصضاŸا  يفناج5 ‘و
بلاط رارق ىلع يقارعلا ناÈŸلا

Ãدوجو˘لا ءا˘ه˘نإا˘ب ة˘مو˘ك◊ا ه˘ب˘جو
،دÓ˘˘ب˘˘لا ‘ ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا

Ãة˘ن˘صسلاو در˘ك˘لا باو˘ن˘لا ة˘ع˘طا˘ق،
،ةعيصشلا باون˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ رو˘صضح˘بو
هاŒ ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م ف˘قاو˘˘م ضسك˘˘ع ا˘˘م
.ةيصضقلا كلت
نمألا ةن÷ وصضع دكأا ،هتهج نم
Ëرك بئا˘ن˘لا ،ة˘ي˘ناÈŸلا عا˘فد˘لاو
حامصسلا مدع ،تبصسلا مويلا ،يويلع
ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
.ةيو÷ا تويرتاب ةموظنم بصصنب
ح˘˘ير˘˘˘صصت لÓ˘˘˘خ ،يو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘قو
ن˘ط˘ن˘صشاو خا˘صسن˘ت˘صسا““نإا ،ي˘ف˘ح˘˘صص

Œو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘ك˘لا ة˘برÊ ◊ةيا˘م
بصصن Èع دÓ˘˘ب˘˘لا ‘ ا˘˘˘هد˘˘˘عاو˘˘˘ق
‘ ة˘˘يو÷ا تو˘˘ير˘˘تا˘˘ب ة˘˘مو˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
د˘يد˘ج ي˘ك˘ير˘مأا ٍد– و˘˘ه ،دÓ˘˘ب˘˘لا
يبعصشلاو يصسايصسلا يقارعلا رارقلل
.““مهدوجول ضضفارلا
ىلع ةموك◊ا ةقفاوم““نأا فاصضأاو
تاوقلا ءاقب ينعي ةموظنŸا بصصن
اÒًصشم ،““ةليوط تاÎفل ةيكيرمألا
،ف˘˘ل˘˘كŸا ءارزو˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر““ نأا ¤إا

fiع ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت د˘˘م˘˘Óصس ،يوÒل˘صس
¤إا ا˘ًبا˘ت˘ك ه˘ت˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘˘صشت لا˘˘ح
اهتاوق جارخإا لجأا نم نطنصشاو
.““دÓبلا نم
،ةي˘ك˘ير˘مأا مÓ˘عإا ل˘ئا˘صسو بصسح˘بو
يدنج0001 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م Ìكأا نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف

د˘صسألا Úع ةد˘عا˘˘ق ‘ نور˘˘صشت˘˘ن˘˘ي
›اوح ¤إا ةفاصضإلاب ،قارعلا برغ
ىرخأا دعاوق ‘ يدنج فلآا4
›ود˘˘لا ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ق ن˘˘م˘˘˘صض
Ÿضشعاد ميظنت ةلتاق.
عوبصسألا ،ةيكيرمأا ريراقت تدافأاو
دلانود ضسيئرلا ةرادإا نأا ،يصضاŸا
نم اهتاوق ضضعب تبحصس بمارت
ءاهنإا ةموك◊ا بلط دعب قارعلا
‘ يك˘ير˘مألا ير˘ك˘صسع˘لا د˘جاو˘ت˘لا
ي˘˘˘خورا˘˘˘صصلا مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا با˘˘˘˘ق˘˘˘˘عأا
.Êاريإلا
ةدحتŸا تايلولا ىدل دجوي لو
Úع ةدعاق ‘ تويرتاب خيراوصص
ل ام طقصس ثيح ،ةيو÷ا دصسألا
اًيتصسيلا˘ب ا˘ًخورا˘صص11 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ي
.ةÒخألا ةÎفلا ‘ ،اًيناريإا
ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ل˘˘لÙا ىر˘˘˘ي ،هرود˘˘˘ب
ضضفر˘˘˘لا““نأا ،يد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘حأا
بصصن نأا˘صشب ع˘ن˘م˘˘ت˘˘لا وأا ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
دعاوقلا ‘ ،ة˘ي˘ك˘ير˘مألا تو˘ير˘تا˘ب
،Êار˘يإا ط˘غ˘صضب ي˘تأا˘ي ،ة˘ير˘ك˘صسع˘لا

فلتfl دعاوقلا كلت مصضت ثيح
،ةرو˘ط˘تŸا ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسألا
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ضضفر كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ضسي˘˘˘˘لو
وأا ،نار˘˘˘˘يإل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لاوŸا باز˘˘˘˘˘حألا
،اهدوجول يبعصشلا دصش◊ا لئاصصف
تأا÷ ،Êا˘م˘ي˘ل˘صس ل˘ت˘ق˘م د˘ع˘ب ن˘ك˘ل
عفدلل ،دÓبلا ‘ اهئÓكو ¤إا ناريإا
ع˘˘˘فرو ،تاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا بح˘˘˘˘صس هاŒا˘˘˘˘ب
.““اهنع Êوناقلا ءاطغلا

لوسصو نع ÊاŸرب فسشك اميف ،ةيركسسعلا اهدعاوق ‘ تويرتاب ةموظنم بسصن ،نطنسشاو يعاسسم نأاسشب ،قارعلا ‘ ششاقنلا مدتحي
.كلذ نأاسشب دادغب ¤إا يكيرمأا بلط

‘ انوروك ضسوÒف ببصسب تايفولا ددع عفترا
Ú 43با˘˘˘˘صصŸا دد˘˘˘˘ع زواŒو ،727 ¤إا Ú˘˘صص˘˘لا
Úصصلاب ةيكيرمألا ةرافصسلا تدكأا تقو ‘ ،افلأا
يذلا ضسوÒفلاب ناهوو ‘ اهل نطاوم لوأا ةافو
.تارامإلاو نابايلا ¤إا لصصو
ضسوÒف نأا  ، ةينيصصلا ةيحصصلا تاطلصسلا تنلعأا
افلأا43 ن˘˘م Ìكأا با˘˘صصأا د˘˘ج˘˘ت˘˘صسŸا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
.اصصخصش227 مهنم ‘وت ،ةئمصسمخو
68 اهردق ةدايز ديد÷ا ددعلا اذه لكصشيو

Èكأا ‘ ،ةعاصس42 لÓخ ةديدج ةافو ةلاح
.نآلا ىتح ةيموي ةليصصح
د˘قو ،ءا˘بو˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘˘ي˘˘صسل˘˘ل Úصصلا ح˘˘فا˘˘ك˘˘تو
تلمصش ةددصشم تاءارجإا ةياغلا هذهل تذختا
ةرداغم نم اهناكصس عنمو اهلمكأاب ندم قÓغإا

.ةرورصضلل لإا مهلزانم

Èمصسيد رخاوأا ًلوأا رهظ ضسوÒفلا نأا دقتعيو
،ةيÈلا تاناوي◊ا عيبل قوصسب ناهوو ‘9102
ة˘ف˘ي˘˘ث˘˘ك لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘كر˘˘ح ع˘˘م ة˘˘عر˘˘صسب ر˘˘صشت˘˘ناو
ةيرمقلا ةنصسلا ضسأار ةلطع ةيصضمتل Úنطاوملل

ةحصصلا ةمظنم عفد دقو ، يصضاŸا يفناج ‘
.ةيŸاع ئراوط ةلاح نÓعإا ¤إا ةيŸاعلا

، Úكب ‘ ةيكيرمألا ةرافصسلا تنلعأا اـهتهج نم
انوروك ضسوÒفب بيصصأا (اماع06) يكيرمأا ةافو
ل˘ج˘صست˘˘ل ،ضضرŸا ةرؤو˘˘ب نا˘˘هوو ‘ د˘˘ج˘˘ت˘˘صسŸا
ة˘ن˘يدŸا ‘ ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأل ةد˘˘كؤو˘˘م ةا˘˘فو لوأا كلذ˘˘ب
.ضضرŸاب
،تلّهصس اهنإا ةيكيرمألا ةيجراÿا ةرازو تلاقو

نم ا˘ن˘ط81 و˘˘ح˘˘ن ل˘˘ق˘˘ن ،يرا÷ا عو˘˘ب˘˘صسألا ‘
ةعنقألا اهيف اÚ، Ãصصلا ¤إا ةيبطلا تادادمإلا
ةيبطلا تادعŸا نم اهÒغو ضسفنتلا ةزهجأاو

.ةيوي◊ا
تايلو ضسمخ ‘ ةيحصصلا تاطلصسلا تدكأاو
زواجتي ل ددع ىوصس عصضو متي ⁄ هنأا ةيكيرمأا
تار˘ئا˘ط˘˘لا با˘˘كر ن˘˘م ةد˘˘حاو˘˘لا د˘˘ي˘˘لا ع˘˘با˘˘صصأا
دويق بجوÃ يحصصلا رج◊ا نهر ةيراجتلا

بمارت دلانود ضسيئرلا ةرادإا اهتصضرف ةديدج
.ضسوÒفلا راصشتنا ءاطبإا فدهب رفصسلا ىلع
تايلولا نم عبرأا ‘ ةيحصصلا تارادإلا تلاقو
ضصحفب اهتاراطم موقت يتلا- رصشعلا ةيكيرمألا
يأا لو– ⁄ ه˘˘نإا -ا˘˘نورو˘˘ك فا˘˘صشت˘˘كل با˘˘كر˘˘لا
نا˘ير˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج◊ا ¤إا ضصا˘˘خ˘˘صشأا
يرفيف نم Êاثلا ‘ ةديد÷ا رفصسلا دعاوق
‘ ضسوÒفلاب ةباصصإا ةلاح لوأا فاصشتكا دعب
.يصضاŸا يفناج02 موي ةدحتŸا تايلولا

Úسصلاب اياحسضلا ةليسصح عافترا

تارامإ’او نابايلاب ت’اح فاسشتكاو يكيرمأا لوأا ةافو



تلاكو /›ودلا مسسقلا

ضسنو˘˘˘ت نأا˘˘˘ن˘˘˘نأا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عا ردا˘˘˘صصم تدا˘˘˘˘فأا
ينيطصسلف رارق عورصشم  اتمدق ،ايصسينودناو
““نرقلا ةقفصص““ ضصوصصخب نمألا ضسلÛ لدعم
ةغيصصلا ‘ ، ةيكيرمألا ةطÿا ةنادإا فذح دعب
.ةديد÷ا
ءاصضعألا51ـلا لودلل مدق يذلا ضصنلا نمصضتيو

” يتلا ةردابŸا““ نأا ىلع ،نمألا ضسل‹ ‘
عارصصلا نأاصشب0202 يفناج82 ‘ اهÁدقت
ÒياعŸا نع دعتبت ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
لماكو لداعو مئاد ل◊ ايلود اهيلع قفتŸا
·ألا تارار˘˘ق ‘ تدرو ا˘˘˘م˘˘˘ك ،عاز˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل
.““ةلصصلا تاذ ةدحتŸا
موي ،تصضرع لوألا ضصنلل ةلدعم ةغيصص تناكو
تايلولا اهتمدق““ ةردابم نع ثدحتتو ،ةعم÷ا
ةغيصصلا نم ةراصشإلا هذه تبطصشو ،““ةدحتŸا
ءاصضعأا ¤إا تبصسلا اهميلصست ” يتلا ةÒخألا

.›ودلا نمألا ضسل‹
يذ˘لا رار˘ق˘لا عور˘صشŸ ¤وألا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلا تنا˘˘كو
ايصسينودنإاو ضسنوت ةطصساوب نوينيطصسلفلا همدق
‘ Úمئاد Òغ نيدعقم ايلاح نÓغصشت Úتللا

فصسأاي““ نمألا ضسل‹ نأا دكؤوت ،نمألا ضسل‹
82 ‘ اهتمدق يتلا مÓصسلا ةطخ نأل ةدصشب

نو˘نا˘ق˘لا كه˘ت˘ن˘ت ـةد˘ح˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
لداعو مئاد ل◊ ةيعجرŸا ÒياعŸاو ›ودلا
.““ينيطصسلفلا يليئارصسإلا عازنلل لماكو
نمصضتي لازي ل يذلا رارقلا ةجهل فيفخت نكل
ي˘صضارألا ‘ ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘نادإا
ضسدقلا ‘ كلذ ‘ اÃ ،ةلتÙا ةينيطصسلفلا
ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا ةرور˘صض ى˘ل˘ع د˘كؤو˘يو ،ة˘ي˘قر˘˘صشلا

ل دق ،7691 ‘ تددح يتلا ميصسقتلا طوطخ
ن˘˘م ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ع˘˘نŸ ا˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك نو˘˘˘ك˘˘˘ي
تيوصصتلا لÓخ (وتيفلا) ضضقنلا قح مادختصسا

.ضصنلا ىلع
ىلع رارقلا عورصشم فيصضي ةلدعŸا هتغيصص ‘و
لامعأا لك ةنادإا““ نمصضتت ةرقف ةقباصسلا ةخصسنلا
،باهرإلا لامعأا اهيف اÚ، ÃيندŸا دصض فنعلا
فنعلا ىلع ضضيرحتلاو ،ةيزازفتصسلا لامعألاو
.““Òمدتلاو
دقع ¤إا ةوعدلا لدعŸا ضصنلا نم تفذحو
برقأا ‘““ طصسوألا قرصشلا لوح ›ود ر“ؤوم
عورصشم نم ةديد÷ا ةخصسنلا تفتكاو ،““تقو
‘ هيلع ضصوصصنم كلذ ّنأاب Òكذتلاب رارقلا
.8002 ماعلا ‘ ةدحتŸا ·ألا نع رداصص رارق
دومfi ،ينيطصسل˘ف˘لا ضسي˘ئر˘لا لو˘صصو ر˘ظ˘ت˘ن˘يو

حر˘ط˘ل ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا ،ةد˘ح˘˘تŸا ·ألا ¤إا ،ضسا˘˘ب˘˘ع
.تيوصصتلل رارقلا عورصشم
ةيبرعلا لودلا ةعما˘جو نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ضضفرو
مÓ˘صسلا ة˘ط˘خ ي˘مÓ˘صسإلا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ى˘ل˘ع ضصن˘تو ،بمار˘ت ا˘ه˘ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ك˘ير˘مألا
،ليئارصسإل ةدحوم ةمصصاع ضسدقلاب فاÎعلا

ة˘لود˘ل ة˘م˘صصا˘ع ،ة˘˘طÿا ق˘˘فو ،ما˘˘ق˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
ةعقاولا ضسيد وبأا ةدلب ‘ ةيلبقتصسŸا Úطصسلف
.ضسدقلا نم قرصشلا ¤إا
ىدل اهبودنم نأا ،ةيصسنوتلا ةصسائرلا تنلعأا امك
ما˘ق ،ه˘ما˘ه˘م ن˘م ي˘ف˘عأا يذ˘˘لا ةد˘˘ح˘˘تŸا ·ألا
ةقيثو عيزوت ‘ لث“ ““ميصسج يصسامولبد أاطخب““

ة˘نادإل ي‡أا رار˘ق عور˘صشم ةرو˘ل˘˘ب˘˘ل د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ُت˘˘صس
طصسوألا قرصشلا ‘ مÓصسلل ةيكيرمألا ةطÿا
.ةيبرع لودو هدÓب تاطلصس عم رواصشتلا نودب
ىد˘˘ل ةرا˘˘صشت˘˘صسŸا ر˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘لا ةد˘˘ي˘˘صشر تÈت˘˘˘عاو
لاصصتلاو مÓعإلاب ةفلكŸاو يصسنوتلا ضسيئرلا
تع˘با˘تو ،““م˘ي˘صسج ي˘صسا˘مو˘˘ل˘˘بد أا˘˘ط˘˘خ اذ˘˘ه نأا““
بايغ ‘ اصساصسأا لثمتتو اهب ماق ةينهم ءاطخأا““
عمو ةيجراÿا ةرازو عم لّوأا رواصشتلاو قيصسنتلا
تحصشر يتلا ةيبرعلا ةعومÛا ءاصضعأا ةيقب
.““نمألا ضسل‹ ةيوصضعل ضسنوت
ةدحتŸا ·ألا ‘ ةيصسامولبد رداصصم تناكو
ى˘ل˘ع ي˘ت˘ع˘ب˘لا ما˘هŸ د˘˘ح ع˘˘صضو ” ه˘˘نأا ،تر˘˘كذ

نيدي ينيطصسلف رارق عورصشم نم هفقوم ةيفلخ
.اÒخأا اهنع نِلعأا يتلا ةيكيرمألا مÓصسلا ةطخ
دمتعُتصس ة˘ق˘ي˘ثو ع˘يزو˘ت˘ب ما˘ق““ ر˘ف˘ي˘ن˘لا تفا˘صضأاو
ضسل‹ عا˘م˘ت˘جا ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘ُي عور˘صشم ةرو˘˘ل˘˘ب˘˘ل
م˘ت˘ي ⁄ ة˘ق˘ي˘ثو ع˘يزو˘ت˘ب ما˘ق و˘ه .مدا˘˘ق˘˘لا ن˘˘مألا
ةيصسنوتلا ةيروهم÷ا ةصسائر عم اهلوح رواصشتلا
.““ةيجراÿا ةرازوو

ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ءا˘ط˘˘خألا نأا ر˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘لا تÈت˘˘عاو
حا‚ ىدم ىلع رثؤوت نأا اهنأاصش نم““ يتعبلا
ي‡ألا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘صشم ر˘˘˘˘˘ير“ ‘ ضسنو˘˘˘˘˘ت
ظوظح فعصضيو -نرقلا ةقفصص ةنادإاب يصضاقلا

ىظحي نأا ىلع ّرصصن نحنو عورصشŸا اذه رورم
عيطتصسي ىتح نك‡ دييأات Èكأاب عورصشŸا اذه
.““نمألا ضسل‹ ‘ ّرÁ نأا
ةŸاكم دّيعصس ضسيق يصسنوتلا ضسيئرلا ىقلتو
ضسابع دومfi ينيطصسلفلا ضسيئرلا نم ةيفتاه
همدقتصس يذلا رارقلا عورصشŸ قرطتلا ”»و
متي نأا ىلع قافتلاو نمألا ضسل‹ ¤إا ضسنوت
ةمعادلا لودلا لكو ةيبرعلا لودلا عم رواصشتلا

ةفصصب هÁدق˘ت ل˘ب˘ق ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ق◊
تدا˘فأا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،““ن˘˘مألا ضسل‹ ¤إا ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر
.ضسيمÿا ليل نايب ‘ ةيصسنوتلا ةصسائرلا
ةرادإلا لبق نم ““تاطوغصض دوجو““ رفينلا تفنو
ردصصم لاقو.يتعبلا ةلاقإا لجأا نم ةيكيرمألا
تا˘ط˘ل˘صسلا تدارأا ا‡ د˘ع˘˘بأا بهذ ي˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘لا نإا
امعد مدقو ،طصسوألا قرصشلا فلم ‘ ةيصسنوتلا
Úب ةقÓعلا داصسفإاب ددهي Úينيطصسلفلل اÒبك
.ةدحتŸا تايلولاو ضسنوت
ةدحتŸا ·ألا ىدل اهبودنم ضسنوت تعدتصساو
‘ ضسيمÿا كراصشي ⁄و .ئجافم وحن ىلع
Úب ةدحتŸا تايلولا هتمظن يذلا عامتجلا

ضسل‹و Ôصشوك ديراج مÓصسلل اهتطخ باّرع
.نمألا
هترصشن نايب ‘ ةيصسنوتلا ةيجراÿا ةرازو تنّيبو
دوعي مئادلا بودنŸا ءافعإا رارق نأا ةعم÷ا
ءادألا فعصضب قلعتت ةتحب ةينهم تارابتعل““

لئاصسم ‘ ةرازولا عم لعافتلاو قيصسنتلا بايغو
.““ي‡ألا مظتنŸا ‘ ثحبلل ةحورطم ةماه
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ةدحتŸا ·ألاب يسسنوتلا بودنŸا ةلاقإا دعب

 نرقلا ةقفسص ةنادإا نابطسشت ايسسينودنأاو سسنوت
ي‡أا رارق عورسشم نم

فذح دعب ““نرقلا ةقفسص““ شصوسصخب نمألا شسلÛ لدعم ينيطسسلف رارق عورسشم ايسسينودناو شسنوت تمدق
.هدسض ““وتيفلا““ قح نطنسشاو مادختسسا مدع نامسضل ،ةديد÷ا ةغيسصلا ‘ ،هذه ةيكيرمألا ةطÿا ةنادإا

ةقطنŸاب ينمألا عسضولا روهدت لظ ‘

ةدحتŸا ·أ’او يقيرفإ’ا دا–’ا
ايبيل ¤إا حÓسسلا لاسسرإا نم نارذحي
يقيرفألا دا–لا ‘ نولوؤوصسمو ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا رذح
قÓطنا ليبق كلذو ،ايبيل ¤إا ÚحلصسŸاو ةحلصسألا لاصسرإا تاعبت نم
‘ ينمألا عصضولاو ةيبيللا ةمزألا اهردصصتت يتلا ةيقيرفألا ةمقلا

.ءارحصصلاو لحاصسلا ةقطنم
يقيرفألا دا–لا ‘ نمألاو ملصسلا ضسل‹ دقع ،ةمقلل اديه“و

ةمزألا اهصسأار ىلعو ،ةراقلا ‘ تاعازنلا فلم ةصشقانŸ ةصسلج
تامجه دهصشت يتلا ءارحصصلا لحاصس لود ‘ ينمألا عصضولاو ،ةيبيللا

.ةحلصسم تاعومÛ ةرتاوتم
،ضشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا ةصسل÷ا رصضح دقو
.دا–لا لود ةداق ةمق ¤إا اهتايصصوت عفÎصسو
Úمألا بلاط ،ةمقلا قÓطنا لبق ابابأا ضسيدأاب هل تاحيرصصت ‘و
ىلع ضضورفŸا ةحلصسألا رظح ماÎحا ةرورصضب ةدحتŸا ·أÓل ماعلا
قفدت نأا اÈتعم ،دÓبلا ¤إا Úحلصسم لاصسرإل يئاهن لح داجيإاو ايبيل
.ةمزألا قيمعت ¤إا ىدأا ةحلصسألا
ةيلمعلا نأا ادكؤوم ،ايبيل ‘ عصستت ىصضوفلا نأا ىلع ضشيÒتوغ ددصشو
.مÓصسلا قيقحتل ديحولا ليبصسلا يه ةيصسايصسلا
لكصشب اعم لمعلا يقيرفألا دا–لاو ةدحتŸا ·ألا ىلع نإا لاقو
دكأا امك ،ايقيرفأا ‘ ملصسلاو نمألا ددهت يتلا ةمزألا ل◊ لصصاوتم
.يبيللا عارصصلا لح ‘ يوق يقيرفأا رودب نمؤوت ةي‡ألا ةمظنŸا نأا

يقيرفألا دا–لا ‘ ةيصسايصسلا نوؤوصشلا ةصضوفم تعد ،اهتهج نم
¤إا يبيللا عارصصلا ‘ ةطروتŸا ةيجراÿا فارطألا ،اتانيم يتامصس
¤إاو ،ةمزألا لح ‘ هرودب مايقلل يقيرفألا دا–Óل ةصصرفلا ةحاتإا
.ةحلصسألاب دÓبلا قارغإا نع فقوتلا
دا–Óل ايقيرفأا بونج ةصسائر نكمتت نأا ‘ اهلمأا نع اتانيم تÈعو
.ةيقيرفألا تامزألا لح ‘ ضسوملم مدقت قيق– نم ماعلا اذه
نإا يكف ىصسوم يقيرفألا دا–لا ةيصضوفم ضسيئر لاق ،قايصسلا ‘و
ةقطنŸا نمأل Òطخ ديدهت لحاصسلاو ايبيل ‘ يرجي ام
بعلل نمألا ضسل‹و ةدحتŸا ·ألا هل ةملك ‘ اعدو ،اهرارقتصساو
.ةيبيللا ةمزألا ل◊ ضصاخ رود
ضسيئرل يصسايصسلا راصشتصسŸا تابل دلو نصس◊ا دمfi لاق امك
رود يأا ضضفرت ةيلود افارطأا كانه نإا ،يقيرفألا دا–لا ةيصضوفم
.ةيبيللا ةمزألا لح ‘ يقيرفأا
ر“ؤوŸا ميظنتب يقيرفألا دا–Óل تلكوأا يتلا ةمهŸا نأا ¤إا راصشأاو
.ةيبيللا ةمزألا ةيوصست ‘ يقيرفأا رودل ةصصرف نوكتصس ،عما÷ا يبيللا

ةÎف نم ةئاŸا ‘01 رورم دعب Òيغت يأا بلجي ⁄ هنإا لاق
هتسسائر

دقتني  سضراعم  Êاتيروم بزح  سسيئر
Êاوزغ مكح

«لصصاوت» ةيمنتلاو حÓصصإÓل ينطولا عمجتلا بزح ضسيئر هجو
ضسيئرلا ماظنل ةعذل تاداقتنا ،يديصس دلو دومfi دمfi ضضراعŸا
Òيغت يأا بلجي ⁄ هنإا لاقو Êاوزغلا خيصشلا دلو دمÊ fiاتيروŸا
.هتصسائر ةÎف نم ةئاŸا ‘01 رورم دعب
ةيداعلا ةرودلا حاتتفا ‘ ثدحتي ناك يذلا يديصس دلو لاق و

Ûيقتلن» :،ماعلا اذه هل ¤وألا يه ،«لصصاوت» بزح ىروصش ضسل
ةصسائر ةÎف نم ةئاŸا ‘01 ىلع ديزي ام ىصضقنا دقو مويلا
يتلا تلاÛا ‘ يدج Òيغت لصصحي نأا نود ديد÷ا ضسيئرلا
.«اهÌكأا امو اعيرصس احÓصصإا ىعدتصست
مدعو راعصسألا ةدايز هنإا لاق ام  ÊاتيروŸا بز◊ا ضسيئر دقتناو
،فاف÷ا ةنصس عم يطاعتلل ةيقابتصسا Òبادت بايغو ،بتاورلا ةدايز
.طوصشكاون ةمصصاعلا ةصصاخو ،ندŸا ‘ ةيدŸÎا ةينمألا ةلا◊او
نع يمصسرو يلعف فصشك يأا نآلا ىتح متي ⁄» :يديصس دلو لاقو
ةيمصسر ريراقت رودصص مغر Úعلاصضلا ةبصساfi لو ةيرصشعلا داصسف
،اهلهاŒ ‘ رارمتصسلا نكÁ ل امهت تلمح ،ةÒثم قئاثو فاصشكناو
.«ةينطولا ةيعم÷ا ىوتصسم ىلع قيقحتلل ةن÷ ليكصشتب انهيونت مغرو
رواصشت» نع ثيد◊ا بايغ يمÓصسإلا لصصاوت بزح ضسيئر دقتناو

Êاوزغلا دلو اهارجأا يتلا تاءاقللاو تلاصصتلا نإا لاقو ،«يعامج
اŸ اهنم برقأا ةماعلا تاقÓعلل» تناك ةصضراعŸا ةداق ضضعب عم
نم اهيف اÃ ةقلاع ةيرهو÷ا ةصسايصسلا تافلم لازت ام كلذل ،اهاوصس
.«تلاكصشإاو تلÓتخا
يعامج رواصشت ‘ عورصشلا نع ثيدح ل هنأا قايصسلا اذه ‘ فاصضأاو

ةلا◊ا ‘ ةنمزŸا تÓكصشŸا لحو يباختنلا لجصسلا ةعجارم لوح
تاباختنÓل ةلقتصسŸا ةنجللا ليكصشت ةداعإا نع لو ،ةيندŸا
.هÒبعت قفو ،مÓعإÓل ايلعلا ةطلصسلاو
ةددÙا ةينوناقلا ديعاوŸاب مزتلي ⁄ ضسيئرلا نإا يديصس دلو لاقو
هنأا Èتعا ام وهو ،ةيطارقÁدلا ةصضراعŸا ميعز عم رواصشتلل
.«ةيروهم÷ا تاصسصسؤوŸا عم يطاعتلا ‘ قباصس بولصسأل ضسيركت»
نإا لاق ناÈŸلا ‘ Óًيث“ Ìكألا ضضراعŸا بز◊ا ضسيئر نكلو

،حاتفنلا لثم كلذب ةريدج اهانيأار يتلا تاوطÿا ضضعب نمث» هبزح
تاوطÿا ضضعب ذاختاو ،يصسايصسلا فيطلا ىلع ،دودfi لكصشب ولو
عاطقلا اهمهأا ةيويح تاعاطق ‘ ةيحÓصصإا تاين نع ةÈعŸا
.«يحصصلا
ىوتصسمو تاوطÿا كلت» نأا قايصسلا تاذ ‘ يديصس دلو فاصضأاو
خانم داجيإل ،ةصصرف ترفو ةصضراعŸا ىوق نم انÒغ نمو انم اهلبقت
تقولا بجاو هÈتعن انلز امو انك ينطو راوح قÓطإل بصسانم
.«هتامزأا نم دلبلا جارخإل
ةماقإل ةرورصض ىري ل هنأا Êاوزغلا دلو نلعأا مك◊ا ¤إا هلوصصو ذنمو
،عيم÷ا عم «رواصشتلل» هدادعتصسا نع Èع هنكلو ،«ينطو راوح»
ةكصسمتم تلظ ةÒخألا نكلو ،ةصضراعŸا ةداق عم تاءاقل ىرجأاو
.ينطو راوح ميظنت بلطب

نادلبلا نماسضت ¤ا ابابا سسيدا نم وعدي برغŸا
““ باهر’ا““ ةهجاوŸ ةيقيرف’ا
Úب لاعف نماصضت ىلع ةمئاق ة‹دنمو ةلماصش ةيجيتاÎصسا عصضو ¤إا ابابأا ضسيدأاب برغŸا اعد

.لحاصسلا ةقطنم ‘ يباهرإلا ديدهتلا ةهجاوم لجأا نم ةيقيرفإلا نادلبلا عيمج
ÚميقŸا ةبراغŸاو يقيرفإلا نواعتلاو ةيجراÿا نوؤوصشلا ريزو ىدل بدتنŸا ريزولا لاقو
دا–Óل عباتلا نمألاو ملصسلا ضسلÛ لاع ىوتصسم نم عامتجا لÓخ ،›وز÷ا نصسfi جراÿاب
ة˘ل˘ما˘صش ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎصسا ع˘صضو ا˘ن˘ي˘ل˘ع ““ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألاو ل˘حا˘صسلا ‘ ع˘صضو˘ل˘ل ضصصصخ ي˘ق˘ير˘فإلا
هذه فقول اندوهج رفاظت لجأا نم ةراقلا نادلب عيم÷ لاعف نماصضت ىلع ةمئاق ة‹دنمو
.““ اهراصشتنا عنمو رهاوظلا
Òغ لعفلا دودرو ةيئاقتنلا تاوطÿاو ،ةيئز÷ا تابراقŸا نأا عامتجلا اذه لÓخ فاصضأاو
.ةيفاك Òغ ىقبت ةقطنŸا نادلبل ةلمتكŸا
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د˘˘حأا ‘ تل˘˘ق ن˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘صش ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ةحاصس دعت ⁄ ةزغ نإا :يتلاقم
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘يا˘عد˘ل˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م
ده˘صشت د˘ق اذ˘ه˘لو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ن˘˘م د˘˘يزŸا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘صضلا
ل˘ي˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا م˘˘ئار÷ا
ثد˘ح ا˘م اذ˘هو ،م˘ه˘تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
هللا مار تحبصصأا ثيح ،لعفلاب
لÓتحلا تابي÷ اvيموي اًرازم
ةظفاÙا ندم ةيبلاغ دهصشتو
اهدهصشت ⁄ ةيليئارصسإا ةدبرع
‘ لا◊او ،ةليوط تاونصس ذنم
اًءوصس لقي ل ةفصضلا ندم يقاب

.هللا مار نع
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإلا تاد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
وأا هلÓتحاو ةزغ عاطق حايتجاب
ةداقل لايتغا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ن˘˘˘م Úير˘˘˘ك˘˘˘صسعو Úي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ةصصاخو ةينيطصسلفلا ةمواقŸا

ما˘˘˘يألا ‘ دادزا ضسا˘˘˘م˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
هذ˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘صضخأا اذإاو ،ةÒخألا
ح˘˘بر˘˘لا با˘˘صس◊ تاد˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
بور˘˘˘˘˘˘ح ثÓ˘˘˘˘˘˘˘ثو ةرا˘˘˘˘˘˘˘صسÿاو

لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘لود ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘صضا˘˘˘˘خ
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ك◊ ،(ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘صسإا)
اًدحأا فيخت ل ةيثبع تاديدهت

اهانعصضخأا اذإا نكلو ،ةزغ ‘
يليئارصسإلا ءا˘ب˘غ˘لاو ق˘ط˘ن˘مÓ˘ل
مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت نأا ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن اÃر˘˘˘˘˘ف
ة˘ع˘بار بر˘ح ى˘ل˘ع (ل˘ي˘˘ئار˘˘صسإا)
،قوبصسم Òغ اًمدن اهدعب مدنت

ِعّدت ⁄ (ليئارصسإا) نأا ليلدلاو
ةزغ ‘ اهتصضاخ برح يأا دعب
اهنأا ىتح وأا اهيف ترصصتنا اهنأا

وأا ةيركصسع˘لا ا˘ه˘فاد˘هأا تق˘ق˘ح
‘ ضشي˘ع˘ت تنا˘ك ل˘ب ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح بر˘˘ح ل˘˘ك با˘˘ق˘˘˘عأا
ةداق لبقي مث ،ديدصشلا كابترلا
ضضع˘ب ى˘ل˘ع م˘ه˘صضع˘ب لÓ˘ت˘حلا
.نوموÓتي

اميف مويلا فلتfl وه ام نكلو
ا˘م و˘ه بر˘ح علد˘نا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

اvدج ÚبرقŸا ضضعب نع ردصص
:مهدحأا لاق ثيح ،ضسامح نم
،وه امك ›ا◊ا عصضولا يقب نإا““
لوخدلا ىوصس انبعصش مامأا ضسيل

لثÁ ل مÓك اذهو ،““برح ‘
ة˘˘˘˘موا˘˘˘˘قŸا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م
يه اŸاط ضسامح ةيمÓصسإلا

نكلو ،يمصسر لكصشب هنلعت ⁄
Ãا˘ًبّر˘ق˘م ا˘ًصصخ˘˘صش كا˘˘ن˘˘ه نأا ا
نكي ⁄ نإا- ضسامح نم اvدج
اذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘ك˘˘ف˘˘ي -ا˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ق د˘˘˘حأا
ةركفلا نأا ينعي اذهف ةقيرطلا
ةدعبتصسم يه لو ةبيرغ تصسيل
نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كÁ ل ضسا˘˘م˘˘ح .ا˘˘ًصضيأا
ود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘صض ا˘˘˘˘ًبر˘˘˘˘ح أاد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت
ام ىصسنن ل نكلو يليئارصسإلا

ةÁر˘˘˘˘˘ج با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘عأا ‘ ثد˘˘˘˘˘˘ح
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإلا ل˘˘˘˘ل˘˘˘˘صست˘˘˘˘لا

ةمواقŸا تدر ثيح ،ضسنويناخ
ى˘ل˘ع خورا˘صص005 ن˘˘˘م Ìكأا˘˘˘ب
يأا ،ةيليئارصسإلا تا˘ن˘طو˘ت˘صسŸا
ةيلعف اًبرح تأادب ةمواقŸا نأا
تل˘خد˘ت ةد˘يد˘ع ا˘ًفار˘طأاّ ن˘ك˘لو
ةداعإاو ا˘ه˘ئاو˘ت˘حا ن˘م تن˘ك“و
أادبت ⁄ نإا ينعي اذهو ،ءودهلا
نم اًبرح ةينيطصسلفلا ةمواقŸا
يفت˘ك˘ت˘صس ا˘ه˘نإا˘ف ا˘ه˘صسف˘ن ءا˘ق˘ل˘ت
ترغصص ةيليئارصسإا ةÁرج ةيأاب
اهŒÈ فورظلا نأل تÈك مأا

دعي ⁄ هنألو ،كلذ لعف ىلع
،Èصصلا نم ديزملل لا‹ كانه
ديرت ل ةينيطصسلفلا ةمواقŸاف
ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘˘لا تط˘˘˘˘عأاو بر◊ا
دوهج حا‚إل ضصرفلاو تقولا
ن˘˘ع را˘˘صص◊ا ع˘˘فرو ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا
ل ا˘˘˘ًصضيأا ي˘˘˘˘هو ،ةز˘˘˘˘غ عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
د˘بألا ¤إا تو˘˘ك˘˘صسلا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صست

عا˘˘˘˘صضوألاو ةا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘عŸا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
›ا˘هأا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ق˘لا
.ةزغ عاطق

Ÿ؟نزام وبأأ سسيئرلأ لايتغ’ نوعدي أذا
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.ايدصسج وأا ايصسايصس نوكي نأا امإا لايتغلا
لايتغلا يأا دحاو هفده ةياهنلا ‘ هنكل
لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا كلذ˘˘˘ب دو˘˘˘صصقŸاو ،ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
يصسايصسلا عورصشŸا وأا يصسايصسلا جمانÈلا
ى˘ل˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ل˘˘ثÁ ا˘˘مو ضسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
ذيفنت نود لوحي عورصشŸا اذهو .ليئارصسإا
هذه دحأاو اهل ايلعلا ةيصسايصسلا فادهألا
ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق مد˘ع فاد˘هألا
ل˘صصت ا˘مد˘ن˘عو ..ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا ا˘ه˘ب˘ل˘˘قو
نا تلصصو دق يهو ةعانق ¤إا ليئارصسإا
ل˘ك˘صشي تا˘ب ضسي˘ئر˘ل˘ل ي˘صسا˘ي˘صسلا عور˘صشŸا

يصسايصسلا لايتغلا نوكي انهف ةÒبك ةبقع
..يدصس÷ا وأا
يني˘ط˘صسل˘ف˘لا لا˘صضن˘لا ةÒصسم راد˘م ى˘ل˘عو
يدصس÷او يصسايصسلا لايتغلا ناك ةليوطلا
نم ضصلختلا ‘ ليئارصسإا بيلاصسأا مهأا دحأا
Òثأاتو نزو نم اهل اŸ ةصسصسؤوŸا تادايقلا

يو˘ق˘لا ا˘هرو˘صضحو ،ا˘ه˘ب˘˘ع˘˘صش ما˘˘ه˘˘لإا ى˘˘ل˘˘ع
يأا ليئارصسإا نثتصست ⁄و ,ًايلودو ًايميلقإا
ةكرح ىوتصسم ىلعف ، ليصصف يأا وأا ةدايق
وبأاو دايإا وبأا لاثمأا ةÒثك تادايق ““حتف““

لا˘˘ي˘˘ت˘˘غÓ˘˘ل لو˘˘صصو لو˘˘˘ه˘˘˘لا و˘˘˘بأاو دا˘˘˘ه˘˘˘ج
خيصشلا لايتغاو ،تافرع ضسيئرلل يخيراتلا
مهÒغو ىقاقصشلا يحتفو Úصساي دمحأا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لاو ل˘˘ج˘˘صسلا م˘˘ه˘˘ب ئ˘˘ل˘˘˘تÁ نوÒث˘˘˘ك
.ةينيطصسلفلا ةينطولا ةكرحلل
ضسي˘ئر˘لا لا˘˘ي˘˘ت˘˘غإا د˘˘ن˘˘ع Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق ف˘˘قو˘˘تأاو
ةلوقم بحاصص ضسيئرلا نأا مغر ،تافرع
هد˘˘ي د˘˘م ن˘˘م لوأاو˘˘هو ،نا˘˘ع˘˘ج˘˘صشلا مÓ˘˘صس
نو˘ع˘م˘صشو Úبار ق˘ح˘صسإا ح˘فا˘˘صصو مÓ˘˘صسل˘˘ل
نلعيلو ، ضضيبألا تيبلا ةقيدح ‘ ضسيÒب

وه ينيطصسلفلا بعصشلا رايخ نأا أŸÓا ىلع
نو˘ك˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف ة˘˘لود ما˘˘ي˘˘قو ،مÓ˘˘صسلا

لوأا وهو ،ةيطارقوÁدلاو مÓصسلل اجذو‰

ما˘قو ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘عا˘˘ج˘˘صشلا كل˘˘ت˘˘مإا ن˘˘م
ليئارصسإاب فÎعيل ينطولا قاثيŸا ليدعتب
ةليوط تاونصس رادم ىلع لصصاوو ، ةلود
ماع ةزغ ‘ Úطصسلف ضضرأل هلوصصو ذنم
نم هدوهج4002 ماع هليحر ىتحو6991
لإا ،مÓصسلا ضضرأا ىلع مÓصسلا قيق– لجأا
دي تصضفر ةينيميلا ىوقلا وا ليئارصسإا نأا
.ةينيطصسلفلا مÓصسلا
هبعصش قحو هقحب كصس“ تافرع ضسيئرلا
ةيقرصشلا ضسدق˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب

لجأا نم ادهج رخدي ⁄و ،اهل ةمصصاع
ه˘˘˘ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄ .ق◊ا اذ˘˘˘ه تي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت
ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا هد˘˘˘˘صسŒ مÓ˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘عور˘˘˘˘صشمو
،ةيقرصشلا ضسدقلا اهتمصصاعو ةينيطصسلفلا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ىر˘˘˘ت نأا د˘˘˘ير˘˘˘˘ت ل ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘صسإاو
نأا نكÁ ،ةيبرغلا ةفصضلا ‘ ةينيطصسلفلا

ةموكÙاو هÒغصصلا ةعقبلا ةزغ ‘ اهارت
م˘ك˘ح˘ت˘تو ، قÓ˘غإلاو لز˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج
كردأا امدنعو ،اهذفانم لك ‘ ليئارصسإا
ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘يؤور نأا ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإا ‘ Úم˘˘˘ي˘˘˘لا

‘ اهÒصسكت نكÁ ل ةرخصص فقت تافرع
هلايتغا تررق Êاطيتصسلا عورصشŸا هجو
.ايدصسجو ايصسايصس
ضسي˘ئر˘لا ع˘˘م نآلا رر˘˘ك˘˘ت˘˘ي جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه

fiصس ل˘˘˘˘صصاو يذ˘˘˘˘لا ضسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع دو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘Óم
،مÓ˘صسل˘ل ةدود‡ هد˘ي تي˘ق˘˘بو نا˘˘ع˘˘ج˘˘صشلا
ل˘˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘˘م–و كلذ ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م برا˘˘˘˘˘˘حو
لظو ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ه˘صضرا˘عŸاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ضسدقلاو ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب ا˘ك˘صسم˘ت˘م
ىد˘بأاو ،ة˘لود˘لا هذ˘ه˘ل ة˘م˘صصا˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلا
م˘˘غرو .ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘نورŸا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘˘لا
ل˘ك˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ما˘˘صسق˘˘نإلا

›ودلاو يبرعلا عجاÎلا مغرو ،هلكاصشم
ة˘ي˘˘عر˘˘صشلا را˘˘ي˘˘خ ة˘˘ي˘˘صضق Ó˘˘صصاو˘˘م ي˘˘ق˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘كÒمألا ةدارإلا ًا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ما˘م˘صضنإلا ‘ رار˘م˘ت˘صسإلا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلاو
ىوتصسم عفر ةلواfiو ،ةيلودلا تامظنملل

ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا ·ألا ‘ Úط˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث“
ةقبصسŸا هتفرعم مغر ،ةلماكلا ةيوصضعلل
. يكيرمألا وتيفلاب
تازا‚إاو بصساكم تققح ةكرعŸا هذهو
بعاتم مغرو نزام وبأا ضسيئرلاو .ةÒثك
اهرخآا ىرخأل ةمصصاع نم لقتني رمعلا
‘ Ú˘˘صص˘˘لاو77لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ه˘ت˘صسا˘ئر
‘ ضسا˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا ف˘ق˘ي ⁄و ،كرو˘˘يو˘˘ي˘˘ن

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لا ضسم˘˘˘˘˘˘ط تلواÙ ه˘˘˘˘˘˘يد–
ىمصسي اÃ اهن˘م ضصل˘خ˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
‘ اديحو فقيل ،ةيكيرمألا نرقلا ةقفصصب
،ة˘ق˘ف˘صصلا هذ˘ه ضضفر˘ب ح˘ير˘صصلا نÓ˘˘عإلا
ة˘ق˘ف˘صصلا ضضفر د˘˘ن˘˘ع ه˘˘ف˘˘قو˘˘م ف˘˘ق˘˘ي ⁄و
هنأا لإا ، ةÒثك تارÈم ت– لجؤوتل اقبصسم
يأا˘ب عا˘م˘ت˘جإلا وأا لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسإا ضضفر ا˘˘صضيأا

ضضفرب ًاديعب بهذ لب يكيرمأا لوؤوصسم
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘ك˘˘ت˘˘حإا ‘ ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا رود˘˘لا
.ةيلود ةيع˘جرÃ ه˘ب˘لا˘طŸاو ،ة˘ي˘صضوا˘ف˘ت˘لا
ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا عور˘˘صشŸا˘˘ب ا˘˘ك˘˘صسم˘˘ت˘˘م ي˘˘ق˘˘بو
عم ءاقل يأا ضضفرو ، ينطولا بلطŸاو
ة˘ي˘ع˘جر˘م ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا نود˘ب و˘ها˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘ن
ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ا˘ه˘صسا˘صسأا ة˘ي˘صضوا˘ف˘ت
.هيقرصشلا ضسدقلا اهتمصصاعو
رواني ل ضسابع ضسيئرلا نا ليئارصسإا كردت
ة˘لود˘لا ن˘˘م ل˘˘قأا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي ن˘˘لو موا˘˘صسي لو
ل˘ك˘ل ا˘صضفر ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو ،ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ة˘لود˘لا ضضفرو ،ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا ع˘يرا˘˘صشŸا
رارصصإلاو ،ةزغ ‘ ةت˘قؤوŸا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

دحوم ةدحاو ةينيطصسلفلا ةلودلا نأا ىلع
.ةيبرغلا ةفصضلاو ةزغب
ةيصضير– تاوصصأا نع عمصسن انأادب دقل
رركتو ،ضسيئرلا ةايح ددهت ليئارصسإا لخاد
ع˘م ه˘ب تل˘ما˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صسلا ضسف˘˘ن

ًاينيطصسلف كيرصش ل هنأا تافرع ضسيئرلا
ا˘هدو˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م بر˘˘ح تأاد˘˘بو ، مÓ˘˘صسل˘˘ل
ل˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
اور˘نوألاو ة˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘ي˘˘لاŸا تاد˘˘عا˘˘صسŸا

ةصسايصسلا فقت ⁄و ،ًايلام ضسيئرلا لايتغإل
ةبارغلا لب ، دود◊ا هذه دنع ةيصضيرحتلا
ءارو هنأاب ضسابع ضسيئرلا ليئارصسإا مهتت نأا

⁄و ،رركتت ةروصصلا .ةزغ راصصحو برح
يد÷ا Òك˘ف˘ت˘لا لإا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا ما˘˘مأا ق˘˘ب˘˘ي
ضصلختلاو ضسابع ضسيئرلا لايتغإا ةيفيكب
اذه عمو ، كلذ ملعيو كردي ضسيئرلا ، هنم
Ó˘ع˘ف تأاد˘ب ل˘ي˘ئار˘صسإا . ه˘˘تÒصسم ل˘˘صصاو˘˘ي

ىلع ضسي˘ئر˘لا د˘ع˘ب ا˘م ة˘ل˘حرŸ ا˘ه˘تا˘كر–
هلو–و ماصسقنإلا ضسيركت لوألا نيراصسم
ةيصسايصس ةنونيك مايقو يصسايصس لاصصفنل
نأا ودبيو ةزغ ‘ ةينيطصسلفلا ةلودلل Óيدب
ةيلودلاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا فور˘ظ˘لا

ةلواÊ fiاثلا راصسŸاو ،رايÿا اذهل ةأايهم
،ةليدب ةدا˘ي˘ق ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب ا˘ه˘صسف˘ن رار˘ك˘ت
.كلذ ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج ي˘˘ث˘˘˘ب˘˘˘ع را˘˘˘صسم و˘˘˘هو
ضسي˘ئر˘لا ن˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا د˘˘ير˘˘ت ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا

تقو˘لاو ة˘ل˘˘ي˘˘صسو˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘تو ،ضسا˘˘ب˘˘ع
هيف نلعي يذلا تقولا ‘ اذه .بصسانŸا
‘ ايروتصسد لحنŸا يعيرصشتلا ضسلÛا

عز˘ن ضسا˘م˘ح ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘صست يذ˘˘لاو ةز˘˘غ
نا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا كرد˘˘ت .ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘صش
ةيخيراتلا ةيعرصشلا نم ىقبت ام ضسيئرلا
ام ةلحرم نوكت فيك لمعتو ،ةصسصسؤوŸا
ةيصضقلاو ةينيطصسلفلا ةلودلل ةياهن هدعب
ىصضوفلا ةيرظن ةلحرÃ له ..ةينيطصسلفلا
.ىصضوفلا ةيرظن وأا هءانبلا
ًارارقتصسا نمصضت يهف ةÒخألا نم رذحاو
دعب ام ةلحرم نأا فرعتو ،ةزغ ‘ ًاءودهو
ى˘صضو˘ف ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت د˘˘ق ة˘˘ف˘˘صضلا ‘ ضسي˘˘ئر˘˘لا

ديرت ام قق– نأا اهلÓخ نم نكÁ ةمراع
ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا عور˘˘˘صشŸا لا˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ت كلذ˘˘˘بو ،
ضسابع ضسيئرلا هلمحي يذلا ينيطصسلفلا
.ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةياهن ةلحرم يهو

ايروسس - ةيفحسص ةبتاك :فسسوي نوسسيم

عقي داكي ايكرتو اكÒمأا Úب ةيمÓعإلاو ةيمÓكلا ةزرابŸا عباتي نم
ىري ةعاصس يفف ،Úتلودلا Úب ةقÓعلا ةقيقح لوح لوهذلاو ةÒ◊اب

لزغلا ىري ا˘ه˘ي˘ل˘ت ة˘عا˘صس ‘و ا˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع ًا˘ي˘كÒمأا ًا˘ي˘مÓ˘عإا ًا˘مو˘ج˘ه
نع Èعي Úجهنلا نم يأاف ،ايكÎل ةيكÒمألا ةقثلا ضضfiو حيدŸاو
.Úتلودلا Úب ةقÓعلا مك– يتلا ةقيق◊ا
لاصصتا دعب هنأا بمارت دلانود يكÒمألا ضسيئرلا معز ًابيرقت رهصش لبق
ررق ناغودرأا بيط بجر يكÎلا ضسيئرلا عم ليوط يقيصسنت يفتاه
،«كل اهلك ةيروصس كرتأا Êإا» :ناغودرأل Óًئاق ةيروصس نم باحصسنلا
اذهل اهيطعي ىتح ةيرامعتصسلا هتاباصصعو بماÎل كلم ةيروصس نأاكو
هفقاوم ىلع بمارت بلقني تاظحللا نم هظ◊ ‘و ،كاذ وأا يدتعŸا
ضسŸا ايكرت تلواح نإا ضضرألاب يكÎلا داصصتقلا يوصسيصس هنإا لوقيو
‘ هكر– نأا ناغودرأا معزي Úح ىلع .اكÒمأا «ءافلح» داركألاب
عافدلا لجأا نم وه ةيروصس نم يقرصشلا لامصشلا هاŒاب ةصصاخو ةيروصس
يدرك ›اصصفنا نايك نم اهديدهت عنمو ةيكÎلا ةينطولا حلاصصŸا نع
.يكÎلا Êاتصسدركلا لامعلا بزح ةدايقب
ناغودرأا حرصصي ثيح رز÷او دŸا Úب ،فقاوŸا ‘ بلقتلا دتصشي
ميظنتو باحصسنلا ليهصست لجأا نم بمارت عم مئاد لاصصتا ىلع هنأاب
‘ هتبغر ىدبأا بمارت نأاب ضضيبألا تيبلا هبيجيو ،جبنم ‘ لمعلا
لامصش ‘ ايكÎل ةينمألا ضسجاوهلا ة÷اعŸ ناغودرأا هÒظن عم لمعلا
ةنمآا ةقطنم ءاصشنإا ىلع لمعلا ‘ Úفرطلا كاÎصشا ¤إا ًلوصصو ةيروصس

اكÒمأا يصضرتو ،اهصسجاوه جلاعتو اهنمأا ايكÎل رفوت ةيروصس لامصش ‘
.لامصشلا ‘ داركألا اهئÓمع ىلع ةظفاÙا ‘

Òغ ةزرابŸا هذهو يمهولا يمÓكلا كابتصشلا اذه ةرمغ ‘و اننإا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح ا˘˘ي˘˘˘كÎب ظ˘˘˘ف˘˘˘ت– نأا د˘˘˘ير˘˘˘ت ا˘˘˘كÒمأا نإا لو˘˘˘ق˘˘˘ن ة˘˘˘يد÷ا
حمصست ل هتاذ تقولا ‘ اهنكلو اهب طرفت نأا ىصضرت لو ،ةيجيتاÎصسإلا
،ةيكÒمألا حلاصصŸا ضسÁ يذلا ضصاÿا اهعورصشم ذفنت نأاب ايكÎل
وأا عار˘صصلا ل˘ي˘ب˘ق ن˘م ضسي˘ل م˘ئا˘ق˘لا ي˘مÓ˘ك˘لا كا˘ب˘ت˘˘صشلا نإا˘˘ف اذ˘˘ه˘˘لو
يكÒمألا ضضيوÎلا ةلواfi ليبق نم لب موصصخو ءادعأا Úب ةهجاوŸا
،ةقطنŸا ‘ اهب ضصاخ ةكرح ضشماه ءاصشنإا ايكرت ةلواfiو ،ايكÎل
يصسلطألا ركصسعŸا ‘ ىقبتصس اهنإاف تلصشف نإاو هب ناك تح‚ اذإاف

يŸاعلا ماظنلل ةيئاهنلا ةغيصصلا رولبتت ىتح ةيكÒمألا ةدايقلا ت–
.ديد÷ا
نم اكÒمأاو ايكرت Úب ًانلع يرجي ام قدصصي نأاب ًادحأا حصصنن ل هيلعو
ةيروصس ىلع ناودعلا ‘ نابطق نافرطلاف ةيروصس لوح يمهو عارصص
اه◊اصصم نأا فرعتو امهنم يأل نكرت نلو ⁄ ةيروصسو ،نارمتصسيو اناك
ءادعألاو موصصخلل رود لو ءافل◊ا نم معدبو اهديب قق– ةينطولا

.كلذ ‘

بذاكلأ كابتشش’أ ..اكÒمأأو ايكرت
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ةطبارلا ةلوطب نم71ـلا ةلو÷ا جئاتن تفرع
ةيبلغأا ترج يتلا ،مدقلا ةركل ¤وألا ةفÙÎا

با˘ب˘صش ،د˘ئار˘˘لا ع˘˘ي˘˘ي˘˘صضت ،تب˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
‘ ،هيقحÓم نع قرافلا قيمعت ةصصرف ،دادزولب

با˘ح˘صصأا ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش بÎقا ،Úح
،رئاز÷ا دا–ا هفيصضÃ هتحاطإا دعب ،ةمدقŸا
رصشبت ل هعاصضوأا نأا ودبيف ياد Úصسح رصصن امأا
يبŸوأا مامأا هصضرأا ىلع ““هرايهنا““ رثا ÿÒاب
.ةصضيرع ةجيتنب فلصشلا
بابصش نأا نظي عيم÷ا ناك يذلا تقولا ‘و
نك“ ،ه◊اصصل ثÓثلا طاقنلا مصسح دادزولب

عجقل قيرط نع ةجيتنلا ليدعت نم ةرقم م‚
لداعتب ىهتنا يذلا ءاقللا نم ضسفن رخآا ‘

،فرط يأا مدخت ل ةجيتنلا يهو ،(1-1) ““رم““
ةنيمث ةصصرف عيصض يذلا ““يبرايصسلا““ اصصوصصخ
مجنلا لازي ل اميف ،ةدايرلا يصسركب داعتبÓل
.ءاقبلا لجأا نم عراصصي
،ةرادصصلا ‘ ةطقن33 ““ةبيقعلا““ ءانبا زوحيو
41 ف˘˘صصلا ‘ نود˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ف ““ةورا˘˘˘قŸا““ ا˘˘˘مأا

Ãث دعب نعو ةطقن81 عومجÓطقف طاقن ث
.لوزنلاب نيددهŸا لوأا نم
زوفب ةنيطنصسق بابصش داع ،ىرخأا ةارابم ‘و
حاطأا امدعب ،ةمدقŸا يثÓث نم Ìكأا هبرق ماه
‘ ،(1-3) ةجيتنب رئاز÷ا دا–ا ،بقللا لماحب
ةطلصسŸا ةبوقعلا ببصسب روهمج نود ىرج ءاقل

.Úيمصصاعلا ىلع
¤إا ““رفانصسلا““ زفقي ،ÒثŸا زوفلا اذه لصضفبو
عجاÎيف دا–لا امأا ،ةطقن62ب عبارلا زكرŸا
.ن42ب ةصسماÿا ةبترŸا ¤إا

ةيدولوم تعمج يتلا ةمقلا تهتنا ،لباقŸاب
،(1-1) لداعتلاب ،فيطصس قافو فيصضلاب نارهو

¤إا قابصسلا وه ““يفياطصسلا رصسنلا““لا ناك ثيح
نع لداعتلا اوكردأا ““ةوارم◊ا““ نكل ،فيدهتلا

.ضشيتوب قيرط
عيصض ثيح ،فرط يأا لداعتلا ةجيتن دعاصست لو
،ةمدقŸا باحصصأا ““ةمحازم““ ةصصرف ناقيرفلا
ةقفر ا˘ع˘م ضسماÿا ف˘صصلا لÓ˘ت˘حا˘ب ا˘ي˘ف˘ت˘ك˘ي˘ل
.امهنم لكل ةطقن42ب رئاز÷ا دا–ا

ىلع ياد Úصسح رصصن راهنإا ،ىرخأا ةهج نم
يبŸوأا فيصضلا دي ىلع هروهمج مامأاو هصضرأا
ىد˘م ضسك˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘هو ،(0-3)ب ف˘ل˘صشلا

.يمصصاعلا يدانلاب فصصعت يتلا ةمزألا قمع
Òخألا لبق امو51ـلا فصصلا ““ةيرصصنلا““ لت–و

‘ ،مصسوŸا ةيادب ذنم طقف ةطقن51 ادصصاح
ضسفنتلاب ““ةوافلصشلا»ـل زوفلا اذه حمصسي Úح
21ـلا ةبترŸا ¤إا امدقتم ،رطÿا نع داعتبلاو
،ءاقل نم ضصوقنŸا وداراب يدان ةقفر اتقؤوم
تصس قرا˘ف˘بو ة˘ط˘˘ق˘˘ن12 ¤إا هد˘˘ي˘˘˘صصر ا˘˘˘ع˘˘˘فار

.طوقصسلا ةقطنم نع تاوطخ
جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا ن˘˘م ل˘˘ك ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
امهلابقتصسا ةصصرف ةرواصسلا ةبيبصشو جيريرعوب

لجأا نم ،ةليلم Úع ةيعمجو ضسابعلب دا–ل
.›اوتلا ىلع (1-2) و (0-2) امهيلع زوفلا
ةبيب˘صشلاو ي˘ل˘هأÓ˘ل Úت˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا Úتا˘ه تح˘م˘صسو
““ةيجياÈلا““ لتحي ثيح ،بيتÎلا ‘ مدقتلاب
دا–اب قحت˘ل˘ي˘ل ة˘ط˘ق˘ن22ب ع˘صسا˘ت˘˘لا ز˘˘كرŸا
ةروا˘صسلا ا˘مأا ،ة˘ل˘ي˘ل˘م Úع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘جو ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
.ن32 عومجÃ نماثلا فصصلا ‘ دجاوتتف
Úب ي˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ““ي˘˘براد˘˘لا““ ل˘˘جأا˘˘ت ،ل˘˘با˘˘قŸا˘˘ب
،قحل خيرات ¤إا وداراب يدانو رئاز÷ا ةيدولوم

.ةيبرعلا ةصسفانŸاب ةيدولوŸا لاغصشنا ببصسب

:يليامك تÓباقŸا جئاتن تءاجو
1 دادزولب.ضش -1 ةرقم.ن
تاجّردمِب /3 ةنيطنصسق.ضش -1 ةمصصاعلا.إا
قيرف ىلع ةّطلصسŸُا ةبوقعلا ببصسِب ،ةرغاصش
.““ةراطصسوصس““

1 فيطصس.و -1 نارهو.م
1 ةليلم Úع.أا -2 ةرواصسلا.ضش
0 ضسابعلب يديصس.إا -2 جÈلا.أا

3 فلصشلا.ج -0 ياد Úصسح.ن
 لئابقلا.ضش - ةركصسب.إا
ةطباّرلا طبصضت ⁄ / ودارابلا.ن - رئاز÷ا.م
.دعب اهخيرات

:يليامِل اقفو Óّكصشُم بيتÎلا لودج تابو
ن33 دادزولب.ضش -1
(ةارابم ضصقان) ن72 رئاز÷ا.م -2
(ةارابم ضصقان) ن72 لئابقلا.ضش -3
ن42 فيطصس.و -4
ن42 نارهو.م -5
ن42 ةمصصاعلا.إا -6
ن32 ةرواصسلا.ضش -7
ن22 ةليلم Úع.أا -8
ن22 جÈلا.أا -9
ن22 ضسابعلب يديصس.إا -01
(ةارابم ضصقان) ن12 ودارابلا.ن -11
ن12 فلصشلا.ج -31
ن81 ةرقم.ن -41
ن51 ياد Úصسح.ن -51
(ةارابم ضصقان) ن41 ةركصسب.إا -61

 :¤وألا ةطبارلل71ـلا ةلو÷

رفانسسلا و قرافلا قيمعت ةسصرف عيسضي دئارلا
““قرغي““ دهنلاو نوبÎقي

شسا يسسلا ماما ةديدج ةيثÓثب طوقسسلا دعب
شسما لوا يسسلا

ددحيسس  ةراد’ا عم يعامتجا :يريزد
 ءاقبلا نم يفقوم

رئاز÷ا دا–ل ةينفلا ةرادلا ضسأار ىلع ،يريزد لÓب لبقتصسم نأا ودبي
نمصض تبصسلا  ،3-1 ةنيطنصسق بابصش مامأا ةراصسÿا دعب كÙا ىلع تاب
.ةلوطبلا نم71ـلا ةلو÷ا
بابصش مامأا ةارابŸا بقع ¤وألا ةيعاذلا ةانقلل حيرصصت ‘ ،يريزد لاقو
ثحيصس هنا اÒصشم ،هلبقتصسم نأاصشب رارق يأا دعب ذختي ⁄ هنا ،ةنيطنصسق
.ÚلوؤوصسŸا عم بقترŸا هئاقل ‘ كلذ
ةيناكمإا ¤إا مدقلا ةركل رئاز÷ا دا–ل ينفلا ريدŸا ،يريزد لÓب حŸأاو
‘  ،3 /1 ةنيطنصسق بابصش هفيصض مامأا قيرفلا ةراصسخ بقع هبصصنم كرت
.يرودلا ةقباصسم نم71ـلا ةلو÷ا
يأا ذختأا ⁄““ :ةارابŸا ةياهن بقع ةعاذإÓل تاحيرصصت ‘ ،يريزد لاقو
ام اهدعب ىÔصسو يدانلا ›وؤوصسم عم ثد–أاصس ،يلبقتصسم نأاصشب رارق
.““ثدحيصس
ةفÙÎا ةطبارلا ىوتصسم ىلع هتاÌعت ةمصصاعلا دا–إا قيرف لصصاوو
ةنيطنصسق بابصش هفيصض مامأا تبصسلا  اهل ضضرعت يتلا ةÁزهلا دعب ،¤وألا

.لوألا فÙÎا نم71ـلا ةلو÷ا راطإا ‘
رمع بعلÃ ةمصصاعلا دا–إا مامأا1-3 ةجيتنب ةنيطنصسق بابصش قيرف زافو

.روهمج نودب ترج يتلا ةارابŸا ‘ Úغولوبب يدامح
ىلع ءاوصس ›اوتلا ىلع ضسماÿا Ìعتلا ةمصصاعلا دا–إا قيرف لجصسو
.ايقيرفإا لاطبأا يرود وأا ةلوطبلا ىوتصسم
نم رئاز÷ا دا–ا جورخ ذنم ،يريزد بردŸا ىلع طوغصضلا تديازتو
ايقيرفأا لاطبأا يرود ةقباصسÃ تاعومÛا رود

! تايرابم4 رخآا ‘ فده11 ىقلت ةراطسسوسس عافد
ةدوعلا ةلحرم لÓخ بيهر لكصشب ةراطصسوصس قيرف عافد ىوتصسم عجارت
.ةارابم لك ‘ تايثÓثلا يقلت ىلع داتعإا امدعب ،ةفÙÎا ةلوطبلا نم
اهصضاخ تايرابم4 رخآا ‘ فده11 ةمصصاعلا دا–إا قيرف عافد ىقلتو

لك ‘ ةيثÓث لدعÃ ¤وألا ةفÙÎا ةلوطبلاو يقيرفإا لاطبأا يرود ‘
.ةارابم
مامأا ةيئانثو ،يبرغŸا يواصضيبلا دادولا قيرف مامأا ةيثÓثب ةيادبلا تناكو
ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ما˘مأا ة˘ي˘ثÓ˘ث ¤إا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن÷ا ز˘نواد˘ن˘صس
.ةنيطنصسق بابصش مامأا ىرخأا ةيثÓثو
قافو مامأا ةراصسÿا دعب ةدصشب ÚبعÓلا ىلع قيرفلا وعجصشم جتحاو
اوهجو امك ،يرودلا نم61ـلا ةلو÷ا ‘ يصضاŸا ءاثÓثلا ،3 /1 فيطصس
.يريزد بردملل ةعذل تاداقتنا
عبرألا تايرابŸا ‘ افده11 هكابصش تقلت يذلا ،رئاز÷ا دا–ا نأا ركذي
يلÙا يرودلا بيترت لودج ىلع ضسماÿا زكرملل عجارت ،ةÒخألا
.ةطقن42 دنع هديصصر دمŒ امدعب
.9102 يرفيف ذنم ةÒبك ةيلام ةمزأا ضشيعي رئاز÷ا دا–ا نأا ¤إا راصشي

ر-ق

ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب نم81 ـــلا ةلو÷ا تزي“
،ةعيلطلا يثÓث طوقصسب تبصسلا  ترج يتلا مدقلا ةركل
و (2-0) ةياجب ةيدولوم مامأا ةيدŸا يبŸوأا دئارلاب ةيادب
ثلاثلاو ،(3-0) ةداعصسوب لمأا دصض ناصسملت دادو هفيصصو
ةبيبصش ديفتصستل ،(1-0) ضشار◊ا دا–ا دنع نازيلغ عيرصس
ةصصنŸا قوف دوعصصلل ةلم÷اب تاÌعتلا هذه نم ةدكيكصس
.(1-2) ةملعلا ةيدولوم ىلع اهزوف لصضفب
ةياجب ةيدولوم ناديم ‘ ةيدŸا يبŸوأا ردصصتŸا طقصس
لكاصشم ‘ حاجنب نويلÙا رمثتصسا ثيح ،(2-0) ةجيتنب
.ةيلاŸا ةمزألا ببصسب ““يرطيتلا““ ةمصصاع قيرف
د) راكرك ‘ده لصضفب ثÓثلا طاقنلا ““ةيواجبلا““ بصسكو
ةÁزهلا مغرو.ءازج ةلكر نم (5+09 د) يطبار و (02
امنيب ،(ن53) ةعيلطلا يصسرك ىلع ““يبŸوألا““ ظفاحي
ةيعÃ ،(ن02)31ـلا ةبترŸا ‘ ةيواجبلا ةيدولوŸا دجاوتت

.ةياجب ةبيبصش اهتراج
د˘ع˘ب ،برد˘لا ضسف˘ن ى˘ل˘ع نا˘صسم˘ل˘ت دادو ف˘˘ي˘˘صصو˘˘لا را˘˘صسو

ةداعصسوب لمأا ةهجاوŸ هلقنت دنع ةجيتنلا ضسفنب هتراصسخ
مجاهŸا ىصضق ،(64 د و31 د) Úتباصصإا هعيقوتب و ،(0-3)

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ‘ فو˘ي˘صضلا لا˘مآا ى˘ل˘ع ،‘ا˘ي˘˘صض Úصسح
(1+09 د) ولفرد قمعُيل ،““Úينايزلا““ ةمصصاع ¤إا ةيباجيإا

‘ ““دادولا““ ىقبي ةÁزهلا مغرو.ثلاث فدهب راوزلا حارج
¤إا ““ةيداعصسوبلا““ دعصص Úح ‘ ،(ن23) Êاثلا زكرŸا
.(ن32) رصشاعلا فصصلا
،ةلو÷ا هذه نم لوألا ديفتصسŸا ةدكيكصس ةبيبصش دعتو

اهفيصض ىلع اهزوف بقع ،ثلاثلا فصصلا ¤إا اهئاقتراب
ءانبأا ةيئانث لجصسو.ةيلfi ةلباقم ‘ (1-2) ةملعلا ةيدولوم
،(1+09 د) يروادعل و (16 د) يرصصان نم لك ““اداكيصسور““
.(07 د) يكرابم مادقأاب ءاج راوزلا ضصيلقت فده امأا
ةصصنم قوف ةدكيكصس ةبيبصش دعصص ، راصصتنلا اذه لصضفبو
ةملعلا ةيدولوم تعجارت Úح ‘ ،ةطقن03 ديصصرب جيوتتلا
ةعيلطلا يثÓث ضسكع ىلعو.(ن42) عصساتلا زكرŸا ¤إا
يام91 بعلÃ ضضوافتي فيك ءاعبرألا لمأا فرع ،قباصسلا
ةجيتن كتفا امدنع ،يلÙا دا–لا مامأا ،ةبانعب6591
.(1-1) يباجيإلا لداعتلا
مهليجصستب ءاقللا ءاوجأا ‘ اركبم ضضرألا باحصصأا لخد
هذه ىلع اوظفاحيل ،¤وألا ةقيقدلا ‘ قبصسلا فده
لا˘ب˘صشأا ن˘ك“ ا˘م˘ن˘ي˘˘ح ،(57) ةق˘ي˘قد˘لا ة˘يا˘غ ¤إا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ءازج ةلكر Èع ةفكلا ليدعت نم ،لÓهوب لامك بردŸا

زكرŸاب لمألا درفنا اذهبو.ةيلاغوب بعÓلا ديدصست نم
52) ةنماثلا ةبترŸا ةبانع دا–ا لتحي اميف ،(ن92) عبارلا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا ¤إا ه˘ل˘ق˘ن˘ت لÓ˘خ ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘˘صس مز˘˘ه˘˘ناو .(ن
Ÿىد˘˘˘هأا ثي˘˘˘ح ،(1-0) ع˘˘˘قاو˘˘˘ب ضشار◊ا دا–ا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو
دق (ن61) بيتÎلا ليذتÓ Ÿماك دازلا ،(34 د) ةعيبيرج
عارصصلا راوصشم ةيقبل ابصس– Úجصسكوأا ةعرج مهيطعي

هب طحيل ،نيزكرÃ ““عيرصسلا““ جرحدت Úح ‘ .ءاقبلا ىلع
.(ن82) ةصسماÿا ةبترŸاب لاحرلا
ةيعم÷ا تمزهنا ،نارهوب ““لقعوب بيب◊ا““ بعلم ‘و
لغتصسا ثيح ،(2-1) عقاوب ةياجب ةبيبصش ماما ةيلÙا

كرصشأا يذلا ،Êارهولا قيرفلل ةيلخادلا لكاصشŸا فويصضلا
رباكألا يبعل بارصضإا لظ ‘ فيدرلا قيرف ةبصسانŸاب
.ةيلاŸا مهتاقحتصسم ىلع اجاجتحا
د) ›وصشرف و (71 د) رمعم فصسوي نم لك راوزلل لجصسو
اي˘فا˘ك (1+54 د) حودو˘˘˘˘ب فد˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي ⁄ Úح ‘ ،(88
تظفاح ،Ìعتلا اذه مغرو. ةجيتنلا ‘ ةدوعلل Úيلحملل

ةبيبصشلا امأا (ن62) ضسداصسلا فصصلا ىلع نارهو ةيعمج
.(ن02)41ـلا وحن ةدحاو ةبترÃ تدعصص دقف ةيواجبلا

عا˘فد ا˘مأا ل˘ي˘ق˘ث˘لا˘ب بورÿا ة˘ي˘ع˘م˘ج تبر˘صض ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لك اهديصسŒ ىلع لوادت ،(0-4) ةفيظن ةيعابرب تنانجات
د) لابرد و (35 و34 د) يزرfi ةيئانث ،(2 د) براوصشوب نم
ةثÓثب بورÿا ةيعمج تقترا ةجيتنلا هذه ءوصض ىلعو(98
نارهو ةيعمج ةيعÃ (ن62) ضسداصسلا فصصلا وحن ،زكارم
.(ن12)11ـلا فصصلا ›ا ““عافدلا““ قيرف عجارت امنيب.
قلطنا امك ،ويزرأا يبŸوأا - ةديعصس ةيدولوم ءاقل ىهتناو
12)11ـلا فصصلا ““ةيديعصسلا““ لتحيو ،(0-0) ةيبلصس ةجيتنب
،51ـلا) Òخألا لبق فصصلا ‘ ““يبŸوألا““ Êاعي Úح ‘ ،(ن
.(ن91

:يليامِل اقفو تÓباقŸا جئاتن تءاجو

0 ةيدŸا.أا -2 ةياجب.م
0 ناصسملت.و -3 ةداعصسوب.أا
1 ةملعلا.م -2 ةدكيكصس.ضش

1 ءاعبرألا.أا -1 ةبانع.إا
0 نازيلغ.ضس -1 ضشار◊ا.إا
0 تنانجات.د -4 بورÿا.ج
2 ةياجب.ضش -1 نارهو.ج
0ويزرأا.أا -0 ةديعصس.م

:›اتلا وّحنلا ىلع بيتÎلا لودج لّكصشتو
ن53 ةيدŸا.أا -1
ن23 ناصسملت.و -2
ن03 ةدكيكصس.ضش -3
ن92 ءاعبرألا.أا -4
ن82 نازيلغ.ضس -5
ن62 بورÿا.ج -6
ن62 نارهو.ج -7
ن52 ةبانع.إا -8
ن42 ةملعلا.م -9
ن32 ةداعصسوب.أا -01
ن12 تنانجات.د -11
ن12 ةديعصس.م -21
ن02 ةياجب.م -31
ن02 ةياجب.ضش -41
ن91 ويزرأا.أا -51
ن61 ضشار◊ا.إا -61
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:ةيناثلا ةطبارلل81ـلا ةلو÷ا

ةرم لوأ’ ةسصنŸا قوف ةدكيكسس ةبيبسش و هيدراطم و دئارلل يودم طوقسس



     

    
يكÒمأا رلود نويلم42 ¤إا هتميق لسصت ›ام سصقن دوجو

داسسفلا مجح رهظُت ةمداسصً اماقرأا فسشتكي ““افيف““
““فاك““ ‘ ›اŸا

        

    
 

           
     
       

           
           

   
        

          
          

           
           

          
       

         
         

     
          

            
      

          
           

 
        

           
 
           

           
   

    

    
        

          
    

         
       

            
          

        
         

         
      

         
         

       
        

         
   

        
         

           
        

          
      

         
   

          
        

          
            

        
         

         
 

ةـضاـير
ـه1441 ةيناثلا ىدامج61ـل قفاوŸا م0202 يرفيفÚ 01نثإلا

21
      

ةطانرغ ىلع زوفلل ديردم وكيتلتأا دوقي ايروك

تاباسصإ’او ..زوفلل جاتحن انك :Êويميسس
ارذع تسسيل
هقيرف زوف بقع ،ديردم وكيتلتأا بردم ،Êويميصس وغييد ينيتنجرألا دكأا
هقيرف نأا ،Êابصسإلا يرودلا نم32 ةلو÷ا ‘ ةطانرغ ىلع در نود فدهب
Úبعل7 دوه÷ هداقتفا نأا ¤إا اÒصشم ،ءيصش لك لبق زوفلل جاتحي ناك
.““ارذع ضسيل““ ةباصصإÓل
لاق ،وناتيلوبوÎم ادناو بعلم ىلع  ةارابŸا ءاهتنا بقع يفحصص ر“ؤوم ‘و
انصسل نحنو ةارابملل انلصصو .ةيباجيإلا بناو÷ا نم ديدعلا كانه““ Êويميصس

تلوج3 دعب ضسمأا زوف ءاج ثيح اغيللا ‘ هعصضول ةراصشإا ‘ ،““ديج فقوم ‘
.لداعتو Úتراصسخ تدهصش
قيرفلل مهمعدو ضسوكنÓبيخورلا يعجصشم رود ينيتنجرألا بردŸا زربأاو
ةقاطلا هذهب انتدم ةيئانثتصسا Òهامج اندجو ىرخأا ةرم““ لاقو ،ءاقللا ءانثأا
.““ةبعصصلا تاظحللا هذه نم جورخلل اهجاتحن يتلا
امك نوفرصصتي تاظحللا هذه ‘ ديردم وكيتلتأا وعجصشم““ Êويميصس فاصضأاو
نم كلذو ،يدانلاو ÚبعÓلا نم مهبرق ضسكعي ام ،مهخيرات لاوط امئاد اولعف
.““رمتصسŸا مهعيجصشتو مهمعد لÓخ
هنع ثحبن ام وه اذهو ،ةمهم تناك ةقÓطنلا““ نأا يتلتألا بردم حصضوأاو
ةصسداصسلا ةقيقدلا ‘ يديردŸا قيرفلل ديحولا فدهلا ءاج ثيح ،““هديرن امو
،ضصرفلا نم Òثكلا قلخي ⁄ ةطانرغ““ نأا ¤إا Êويميصس راصشأاو .ءاقللا رمع نم
ىلع ظاف◊ا نم نك“ يتلتألا نكل ،““رطÿاب ارمتصسم اروعصش قلخ هنكل
.ه◊اصصل اهمصسحيل ةارابŸا ةياهن ىتح همدقت
بردŸا لاق ،ةباصصإÓل مهنم7 ،ةارابŸا ‘ Úبعل8 دوه÷ هداقتفا نعو
ماعلا اذه .امئاد يتيلوؤوصسم وه قيرفلا ‘ ثدحي ام لك ديكأاتلاب““ ينيتنجرألا
.““مصسوŸا لاوط قرفلا لك عم ثدحي رمألا اذهو .ةباصصإا61 انهجاو
Ó 54ئاق Úيفحصصلا دحأا درف ،““؟يصضاŸا ماعلا انتهجاو ةباصصإا مك““ لأاصسو
اذل .ةفاصصولا ‘ اغيللا ىهنا““ كلذ مغرب هقيرف نأاب Êويميصس ركذيل ،ةباصصإا
.““قلقلل وعدي ام دجوي لو ارذع تصسيل تاباصصإلاف

يدÒفلاف وتسسنرإا بردŸا ةلاقإا ‘ ÚبعÓلا رود نأاسشب

Úب ةنولسشرب ةمزأا ‘ هولدب ›دي ودلافير
لاديبأاو يسسيم

ةنولصشرب يدانل يصضايرلا ريدŸاو ،يصسيم لينويل ينيتنجرألا مجنلا ةمزأا تيقل
،مÓعإلا ‘ ًاعصساو ىدصصو ةفلتfl لاعفأا دودر ،لاديبأا كيريإا Êابصسإلا
مهءارآا ““Êولاتكلا““ يدانلل Úقباصسلاو Úيلا◊ا ÚبعÓلا ءادبإا ةياغل تلصصو

Œيصسنرفلا تاحيرصصت ها.
اهترصشن تاحيرصصت Èع ،ةيصضقلا ‘ هولدب ودلافير يليزاÈلا ةروطصسألا ¤دأاو
‘ Óًماك ق◊ا يصسيŸ““ّ نإا اهيف لاق ،تبصسلا مويلا ،ةينابصسإلا ““اكرام““ ةفيحصص
تقلخ نأا دعبو ،ÚبعÓلا قحب Òطÿا همÓك دعب ،لاديبأا ىلع بصضغَي نأا
.““يدانلا ‘ ةÒبك ًاكوكصش هتاحيرصصت
يصسنرفلا ىلع ناك ام هّنأا ًاقباصس ““انارغوÓبلا““ عم ةرصشع مقرلا بحاصص Èتعاو
ةلكصشŸاّ لحي نأا قيرفلا ‘ ًلوؤوصسم هتفصصب هيلع ناك هّنأاو ،كلذب حّرصصُي نأا
أاطخأا لاديبأاّ نأل ،ةعومÛا نع عافدلا يصسيم لواح دقل““ :ًاحصضوم ،ءاكذب
.““ضسانلا ةماع ¤إا اهرارصسأا جارخإاب
ةلاقإا ‘ ÚبعÓلا رود نأاصشب لاديبأا هلاق ا‡ هئايتصسا نع ّربع دق يصسيم ناكو
Èع ةرصشابم باتع ةلاصسر رصشنو ،يدÒفلاف وتصسنرإا Êابصسإلا قباصسلا بردŸا

لئاصسو ّنأل ،اهنيعب ءامصسأا ديدحتب لاديبأا ًابلاطم ،““مارغتصسنإا““ ‘ هباصسح
.ةلاقإلا ءارو ببصسلا ناك ينيتنجرألا مجنلاّ نأاب هثيدح مجÎتصس مÓعإلا
ىلع تّرثأاو ،هتاحيرصصت اهتّفلخ يتلا ةعبوزلا ببصسب لاديبأا ودلافير ملو
طصسو Óًماك ًاعوبصسأا قيرفلا ضشاع““ :هلوقب ،كلŸا ضسأاك ةارابم ‘ قيرفلا
ببصسب ،يعيبط لكصشب وابلب كيتلتأا ةارابŸ تاÒصضحتلا نكت ملف ،لكاصشŸا
.““ةلوطبلا نم قيرفلا ءاصصقإا ‘ ببصست ام وهو ،لاديبأا
،وابلب كيتلتأا مامأا1-0 هتراصسخ رثإا ،اينابصسإا كلم ضسأاك ةلوطب ةنولصشرب عّدوو
.وابلب ‘ ضسيمام ناصس بعلم ىلع تميقأا يتلا ةارابŸا ‘ ،يصضاŸا ضسيمÿا
لكاصشملل لولح داجيإاو لقعتلا ةرورصضب ““واصسليصسلا““ ةقفر ⁄اعلا لطب ىدانو
يصسيم ىلع ،طقف ةنولصشرب ًاعبط ؟اذه لك نم ررصضتŸا نم““ :هلوقب ،ةيلا◊ا
ةدوعب ىوصس رومألا أادهت نلو ،لكصشŸا ل◊ ةرصشابم اثّدحتي نأا لاديبأاو
تناكو ،2002و7991 يتنصس Úب ةنولصشرب ناولأا ودلافير لَمحو .““تاراصصتنلا

هعم جوت يذلا ،›اطيإلا نÓيم يدانب هرورم عم ،هل ةبرŒ مهأا ةÎفلا هذه
،Úترم اينابصسإل Óًطب جوت كلذك ،3002 ماع ابوروأا لاطبأا يرود لطب بقلب
.2002 ‘ ليزاÈلا عم ⁄اعلا ضسأاك ىلع لصصحو

اغنيفاماك ودراودإا دعاسصلا طسسولا بعل ءارسش نأاسشب

ديردم لايرل ةقفسص ببسسب يسسنرف ٍدان سسيئر درط
غناتيل هييفيلوأا هصسيئر كرت نع ئجافم لكصشب يصسنرفلا نير يدان نلعأا

Ÿباقنلا تفصشك ““بيكيل““ ةفيحصص نكل .حيصضوت نود نم ،يروف لكصشب هبصصن
.Êابصسإلا ديردم لايرل ةقفصصب قلعتŸاو ،تبصسلا مويلا يقيق◊ا ببصسلا نع
ديردم لاير يدان ةرادإا عم يرصس لكصشب ضضوافت غناتيل نأا ةفيحصصلا تحصضوأاو
71ـلا بحاصص اغنيفاماك ودراودإا دعاصصلا طصسولا بعل ءارصش نأاصشب Êابصسإلا

لكصشب ونيب يÔه اوصسنارف ،يصسنرفلا نير قيرف كلام بصضغأا ام وهو ،ًاماع
‘ ةدعاولا بهاوŸا لصضفأا عم دقاعتلا ةصسايصس ديردم لاير لصصاويو .Òبك
بختنم فوفصص ‘ بعلي يذلا ،لصصألا ›وغنألا اغنيفاماك مصض لواحو ،⁄اعلا
رخآا ‘ نيرل لوألا قيرفلاب ةمهم ةزيكر حبصصأاو ،ًايلاح بابصشلل اصسنرف
ةÎف لصضفأا ‘ نير داق هنأا مغر بصصنŸا نم غناتيل ءاصصقإا ءاجو .Úمصسوم
نرق فصصن ذنم يدانلل بقل لوأا وهو ،اصسنرف ضسأاكب زاف ثيح ،هخيراتب
ىلع عراصصي نآلاو ،يبوروألا يرودلا ‘ ةينامثلا رودل لهأات امك ،ًابيرقت
.لاطبألا يرودل ةلهؤوم ةقاطب
،رغنيف Úصسرآا مرصضıا Úيعتب نير يدان كلام موقي نأا لمتÙا نمو
قيرفلا ضسيئر بصصنم ‘ ،يزيلكنإلا لانصسرأا قيرفل يخيراتلا ينفلا ريدŸا
ةركل ›ودلا دا–لا ‘ يرادإلا Òخألا بصصنم نم مغرلا ىلع ،يصسنرفلا
.““افيف““ مدقلا

دا–لا ‘ ›اŸا دا˘˘˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘مزأا تدا˘˘˘˘˘˘˘ع
ن˘م ا˘ه˘صسف˘ن ضضر˘ف˘ت˘ل ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘˘فألا

ةÒتركصسلا ،اروماصس ةمطاف ءاهتنا عم ديدج
ةق˘با˘صسلا ة˘يرادإلا ة˘فر˘صشŸاو ““ا˘ف˘ي˘ف»ـل ة˘ما˘ع˘لا

ة˘ب˘قارŸا تا˘ي˘ل˘م˘ع داد˘˘عإا ن˘˘م ،““فا˘˘ك““ ى˘˘ل˘˘ع
اهتصضق رهصشأا ةتصس لÓخ ،دا–لا ىلع ةيلاŸا

.اهلمع ضسأار ىلع
نم ًاددع ““silainoloc affi““ عقوم رصشنو
ضصقن دوجو اروماصس فاصشتكا رهظت ،ريراقتلا

،يكÒمأا رلود نويلم42 ¤إا هتميق لصصت ›ام
مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا–لا تا˘˘با˘˘صسح ‘

ةبلاطم ،تادنتصسم نود نم تَقِفنُأا  ،““فاك““
ةيلاŸا ةميقلا هذهب ةصصاÿا ةيمصسرلا قاروألاب
.ةمخصضلا

دا–لا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظو˘˘˘˘م ّنإا˘˘˘˘ف ،ع˘˘˘˘قوŸا بصسح˘˘˘˘˘بو
ضسيئرلا ىلع ÚبوصسÙا مدقلا ةركل يقيرفألا
تادنتصسŸا Òفوتب اوموقي ⁄ ،دمحأا دمحأا
،اهنم ضصلختلا ىرجو ،لاومألا هذهب ةقلعتŸا
Úي˘نو˘نا˘ق Úب˘قارÃ ““ا˘ف˘ي˘˘ف““ Úع˘˘ت˘˘صسي نأا ل˘˘ب˘˘ق
ىلع قافنإلا اهنمو ،ةيلاŸا تايلمعلا اودصصر
فÓخب ،مدقلا ةركب ةقÓع اهل ضسيل تÓحر
دا–ا ضسيئر نم Ìكأل رلود فلأا02 دادصس
م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘صسح Èع ““ءار˘˘˘م˘˘˘صسلا““ ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
.ةيصصخصشلا
مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ›ود˘˘لا دا–لا و˘˘ب˘˘قار˘˘م ن˘˘ّك“و
ع˘˘يدو در Èع ر˘˘مألا فا˘˘˘صشت˘˘˘كا ن˘˘˘م ،““ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف““
،مدقلا ةركل يصسنوتلا دا–لا ضسيئر ،ءير÷ا
،نوم˘صضŸا اذ˘ه˘ب ًا˘ي˘م˘صسر ًا˘با˘ط˘خ ل˘صسرأا يذ˘لا

.قباصس تقو ‘ ““فاك““ هلصسرأا ام مّلصست ًاصضفار
مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا أادبي نأا رظتنيو

دمحأا مهردصصتي ،““فاك““ تادايق عم ًاقيق–
ى˘ل˘عو ،Úلوؤو˘صسŸا ن˘م دد˘ع ه˘ت˘ق˘فر˘بو د˘م˘˘حأا
دا–Óل قباصسلا ضسيئرلا ،ةدير وبأا Êاه مهصسأار
ضسيئرلا عجقل يزوفو ،مدقلا ةركل يرصصŸا
بئا˘نو مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘بر˘˘غŸا دا–Ó˘˘ل ›ا◊ا
نكامأا ىلع فوقولل ،يقيرفألا دا–لا ضسيئر
عم ةصصاخ ،ًايمصسر رلود نويلم42ـلا قافنإا
تقو ‘ ،““افيف““ ضسيئر ونيتنافنإا Êايج قÓطإا
دا–لا لخاد داصسفلا ةحفاكŸ ةلمح ،قباصس
تناك ام˘ه˘م Úطرو˘تŸا ة˘ب˘صساfiو ،ي˘ق˘ير˘فألا

.مهبصصانم

     
     
     

    
      

     
      
     

 
    

     
     

      
   

    
     

     
      

     
     

 
      
     

     
       

     
     
      

      
      

      
       

  
      

    
     

      
     

      
      
      
  

     
    

       
      
   

   
   
    

    
    

   

    
    

   
     
   

   
   

    
   
    

    
   

   
  
    

    
    
     

    
    

    
   

  
    

   
    

     
    

    
    

     
      
     
  

   
    

    

    
   

    
   

    
      

    
 
     

    
    
   

    
  

        

     

نأا ،ونيتنافنإا Êايج يرصسيوصسلا ،مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا ضسيئر دكأا
،ةبعلل يقيرفألا دا–لا ضسيئر قح ‘ ةلصصاوتم تلازام تاقيقحتلا
تثدح تاقورخو ›ام داصسف اياصضقب مهتŸا ،دمحأا دمحأا يصشاغلŸا

ر“ؤوم ‘ هثيدح لÓخ ،ونيتنافنإا فصشكو .ةئيهلا ضسأار ىلع هتدهع لÓخ
هنأا ،تصسبادوب ةيرÛا ةمصصاعلا ‘ ةيصضايرلا ةفاحصصلل ›ودلا دا–لا
ةÎف لاوط يراق دا–ا ضصخي داصسف ‘ علصض هل ناك نم لك عم حماصستي نل
.““افيف““ ضسأار ىلع هدوجو
دا–لا ضسيئر نأاب لوقلا ‘ ددÎن نل““ :هتاحيرصصت ‘ ونيتنافنإا فاصضأاو
لوح هعم ةيراج تاقيقحتلاو داصسف مهت هجاوي دمحأا دمحأا ،يقيرفألا

نل افيفل ضسيئرك يبصصنم ‘ يدجاوت لظ ‘ عبطلابو ،تاماهتلا هذه
انرود بعلب افيف ‘ نوبلاطم نحن““ :فاصضأاو .““رومألا هذه عم حماصستأا
ةثÓث ذنم هباختنا ” فاكلا ضسيئر ،تازواجتلا هذه لثÃ حامصسلا مدعو
Òصسيصس فيك ىÔصس ،هتدهع ةياهن ىلع دحاو ماع لإا قبتي ⁄و تاونصس

.““لبقتصسŸا ‘ ثدحيصس امو هعم قيقحتلا ىر‹
اذه لجأا نمو ،ايقيرفأا ‘ مدقلا ةرك ريوطت ديرن نحن““ :ونيتنافنإا متخو
ءاصشنإاو ةيت– ىنب عصضو لجأا نم تارلودلا ÚيÓم قافنإاب نوبلاطم نحن
مهمه ضصاخصشأا فرط نم هيلع ءÓيتصسلاب حمصسن نلو ،ةقئل بعÓم
.““ةيصصخصشلا مه◊اصصم طقف

تاقورخو ›ام داسسف اياسضقب مهتم يسشاغلŸا

داسسف مهتب قيقحتلل عسضخي ““فاك““ سسيئر :ونيتنافنإا

Òتر˘ك˘صسلا ،لاد˘ي˘بأا كير˘˘يإا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ترا˘˘ثأا
Úبو هنيب ةÒبك ةمزأا ،ةنولصشرب يدانل يصضايرلا
هماهتا دعب كلذو ،يصسيم لينويل قيرفلا دئاق
ت– لمعلا ‘ ةبغرلا مدعب ÚبعÓلا ضضعبل
،يدÒفلاف وتصسينرأا قباصسلا ينفلا ريدŸا ةدايق
بصضغأا ام وهو ،ديدحتلاب مهئامصسأا ركذ نود
Èع ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘لا˘˘صسر˘˘ب ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع در يذ˘˘˘لا ي˘˘˘صسي˘˘˘م
.““مارغتصسنإا““

،ةيصضاŸا ةليلقلا مايألا ‘ ثادحألا تعراصستو
نأا ¤إا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ترا˘˘˘صشأا ثي˘˘˘ح
ًاديعب نوكيصس ةينيتنجرألا ةروطصسألا لبقتصسم

هطبر ” امك ،لبقŸا فيصصلا ‘ ةنولصشرب نع
ى˘ل˘ع ،ةÒب˘ك˘لا ة˘ي˘بوروألا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

يتيصس Îصسصشنام Úيز˘ي˘ل˘ك˘نإلا ÚقÓ˘م˘ع˘لا رار˘غ
.دتيانوي Îصسصشنام هراجو
عفادم ،تروبل كيرÁإا يصسنرفلا مجنلا لعصشأاو
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘˘م ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس Îصسصشنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن
روصصلا ىدحإا نم هتيرخصس ببصسب يعامتجلا
يصسنر˘ف˘لا ““و˘تا˘كÒم تو˘ف““ ع˘قو˘م ا˘هر˘صشن ي˘ت˘لا
ضصيمقب بعÓلا ةروصص لدع امنيح ،Òهصشلا
ع˘صضو˘ب كلذو ،ه˘ه˘جو Òي˘غ˘ت ع˘م ““ضسنز˘ي˘ت˘˘ي˘˘صسلا““

¤إا ةراصشإا ‘ ،““؟ل َ⁄““ :قيلعت عم يصسيم ضسأار

¤إا ةنولصشرب م‚ لاقتنا ةقفصص ثودح ةيناكمإا
.لويدراوغ بيب قيرف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘صصخ˘صشلا ه˘ت˘ح˘ف˘˘صص Èع ترو˘˘بل بت˘˘كو
اًئيصس ضسيل بيكÎلا““ :رخاصس لكصشب ““Îيوت““ عقوم
عم اًديج لظيصس ناك اذإا ام ملعأا ل يننكلو
 .““ةقيق◊ا ‘ يقاصس
،ةنولصشرب ضسيئر ،ويموتراب ايرام بيصسوج ناكو
نم كلذو لاديبأاو يصسيم Úب فÿÓا ىهنأا دق
قافتلا ” ثيح ،هدقع يذلا عامتجلا لÓخ
Úنثلا Úب تثدح يتلا ةمزألا فلم قÓغإا ىلع
.مداق وه ام ىلع زيكÎلاو

 ةنولسشرب نع ًاديعب نوكيسس ةينيتنجرألا ةروطسسألا لبقتسسم

    يسسيم ةروسص ةكÈف ىلع ““رخاسس““ لكسشب قّلعي ““يتيسسلا““ م‚
     

     
      

    
     

    
     

    
   
     
     

     
     
    

 
     
     
     

     
     

    
      

    
     

     

     
    

    

       
  

    

     
      

     

     
     

  
      

     
     

     
      

  
    

    
     

     
     

      

     

        



هطوقسس ةليل ًايخيرات ًامقر نودي ودلانور

يموجهلا سسوتنفوج زجع رهظُي انوÒف
        

      
  

هقيرف ةليكسشت ديدŒ ‘ اÒًثك ركفي ⁄ هنأا دكأا

رارقتسسا ‘ اًببسس تسسل :’ويدراوغ
يتيسس Îسسسشنام
‘ اÒًثك ركفي ⁄ هنأا ،يتيصس ÎصسصشناŸ ينفلا ريدŸا ،لويدراوغ بيب دكأا

Œخ هقيرف ةليكصشت ديدÓا فيصصلا لŸلبق.
:““ضسترو˘ب˘صس يا˘ك˘صس““ ة˘ك˘ب˘صش ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،لو˘يدراو˘غ لا˘˘قو
ضسيل نكلو رمألا نع ةركف يدل ..فرعأا ل ؟لبقŸا فيصصلا ‘ تاÒيغتلا““
اذه اًدعتصسم تصسل يننأل ،عوصضوŸا اذهب طبتري ضصخصش يأا عم لاصصتا يدل
.““كلذ ‘ Òكفتلل مصسوŸا
،رداغيصس افليصس ديفاد نأل تاÒيغتلا ضضعب يرجنصس عبطلاب““ :فاصضأاو
دد˘ع م˘ك فر˘عأا ل ي˘ن˘ن˘ك˘ل ،ز˘كارŸا ضضع˘ب˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف كلذ˘˘ك ر˘˘مألاو
انيدل لازي لو ،بعصص اًمئاد وتاكŸÒا نأل ةينازيŸا مجح وأا تاÒيغتلا
.““رومألا نم Òثكلا Òغت نأا نكÁ ةدŸا هذهو ،رهصشأا ةثÓث وأا نيرهصش
اذه اهيلع ضسفانن يتلا ةعئارلا ءايصشألا نم Òثكلا كانه لازي ل““ :عباتو
زوفلل عيباصسأا ةثÓث وأا Úعوبصسأا دعب ةيئاهن ةارابم ضضوخنصس ثيح ،مصسوŸا
““يزيل‚إلا دا–لا ضسأاك انيدل نأا امك ،ديدج بقلب
لجأا نم لصضاننو جيلÈÁÒلا ‘ Êاثلا زكرŸا قيق– لواحن““ :لصصاوو
Úتارابم ضضوخنصسو ،لبقŸا مصسوŸا ‘ ابوروأا لاطبأا يرود ¤إا لهأاتلا

.““ديردم لاير دصض ٍلاع ىوتصسم ىلع
يذلا ديحولا ببصسلا ضسيل اذه ؟يتيصسلا تاقفصص ىلع هئاقب Òثأات““ :رمتصساو
لإا ،نيرخآا Úبعل عم لاصصتا ىلع انك دقل .هلجأا نم انه نوبعÓلا يتأاي
.““انه تنك يننأا مغر اوتأاي ⁄ مهنأا
نيذلا ÚبعÓل اًباذج نوكيل يفكي اÒ Ãبك يدانلا نأا دقتعأا““ :فدرأاو
دق وأا نويزفلتلا ‘ قيرفلا اودهاصش نيذلا وأا ،انتقيرطب بعللا ‘ نوبغري
.““مهدصض انبعل
مهنأل وأا ةيداصصتقا بابصسأل ءيÛا نوديري نوبعÓلا لظيصس““ :درطتصساو
Óًح ضسيل انه دجاوتلا نأا دقتعأا .يتيصس Îصسصشنام ‘ بعللا طقف نوديري
.““مهل اًئيصس
تصسل .انه ¤إا يئي‹ لبق ديج لكصشب Òصسيو اًرقتصسم يدانلا ناك““ :”أاو
نيذلا ÚبعÓل ةجاحب نحنو ،يفكي اÃ ديج يتيصسلا نكلو كلذ ‘ ببصسلا
.““انتدعاصسم مهناكمإاب نأا نودقتعي

““ةرŸُا““ دنو“رود ةقيقحب رقُي كروز

نزوكرفيل مامأا ةراسسÿا للحي زليموه
لÓخ ةيبلصسلاب هقيرف ،دنو“رود ايصسوروب عفادم ،زليموه ضستام مهتا

(4-3) ةراصسخ ¤إا همدقت لوحتل ىدأا ا‡ ،تبصسلا ،نزوكرفيل رياب ةهجاوم
.ÊاŸألا يرودلا نم12ـلا ةلو÷ا ‘
:ةارابŸا بقع ““ايناŸأا تروبصس ياكصس““ ةكبصشل تاحيرصصت ‘ زليموه لاقو
.““ةيجراÿا انتارايز ‘ Úيبلصس نوكن نأا بجي ل““

07 ةقيقدلا ةيادب عم نكل ،انصضرأا جراخ  ةعئار ةارابم انبعل دقل““ :لمكأاو
Úب نم ةارابŸا عايصضل انحمصس اذل ،Úلاعف نكن ⁄و Úيبلصس انحبصصأا
.““انيديأا
وهو ،ةصسارصشب عافدلل هقيرف ةجاحب مرصضıا ÊاŸألا عفادŸا فÎعاو
.فادهأا4 هلابقتصسا ‘ ببصست ام ،نزوكرفيل مامأا هيلإا رقتفا ام
،اًبيرقت ةقيقد09 ةدŸ ةارابŸا ىلع نميهت اًقح ةÒبكلا قرفلا““ :متتخاو
.““لصضفأا ءادأاب روهظلاو كلذب مايقلل ةجاحب نحنو
حجنيل ،ةارابŸا ‘ لوألا دنو“رود فده زليموه ليجصست ةارابŸا تدهصشو

بعÓلا وهو ،اجيلصسدنوبلا ‘ ›اوتلا ىلع21ـلا مصسوملل كابصشلا زه ‘
.8002/9002 مصسوم ذنم كلذ نم نك“ يذلا ديحولا
دوصسأا ةلكصشÃ ،دنو“رود ايصسوروبل يصضايرلا ريدŸا ،كروز لكيام رقأا
‘ ،تبصسلا ،(4-3) نزوكرفيل رياب مامأا ةراصسخلل هتصضرع يتلا لافيتصسيفلا
.ÊاŸألا يرودلا نم12ـلا ةلو÷ا
ة˘فا˘ك ‘ ›او˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةرا˘صسخ˘˘ل˘˘ل لا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسي˘˘ف˘˘لا دو˘˘صسأا ضضر˘˘ع˘˘تو
ىلع يصضاŸا عوبصسألا هصضرأا جراخ ةÁزه قيرفلا ىقلت امدعب ،تاقباصسŸا
.ايناŸأا ضسأاك يئاهن نمث نم هجورÿ ىدأا ام ،(3-2) نÁرب ردÒف دي
““ر˘ك˘ي˘ك““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘˘صصت ‘ ،ةارا˘˘بŸا بق˘˘ع كروز ثد–و
ءادأا انمدق اننأل ،لامآÓل ةدصشب ةبيflو ةŸؤوم ةÁزه اهنإا““ :اًلئاق ،ةيناŸألا

.““08 ةقيقدلا ىتح زوفلا قحتصسن انكو اًديج
ح˘ن˘م ا˘م ،ة˘م˘صسا◊ا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ‘ ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ًي˘ب˘ل˘صس نا˘ك ق˘ير˘˘ف˘˘لا““ :فا˘˘صضأاو
.““ةجيتنلا بلق ةصصرف نزوكرفيل
،موجهلا طخ ‘ ةيلاع ةدوج نزوكرفيل كÓتما حصضاولا نم ناك““ :فدرأاو
ةÎف ذنم انمزÓت ةلكصشŸا هذهو ،فادهأا4 ةطاصسبب مهانيدهأا اننكل

.““ةليوط
يهو ةحصضاو ةقيقح كانه““ :اًلئاق ،دنو“رود مئازه رصس ¤إا كروز راصشأاو

اذل ،انبعلم لخاد ةغلاب ةقثو ةوقب بعلن اننأا يهو ،انتلكصشم نم ليصصأا ءزج
.““انصضرأا جراخ كلذ لعف عيطتصسن ل اننكل ،تاراصصتنلا ققحن
ةفاكب هصضرأا جراخ امهصضاخ Úتارابم رخآا ‘ فادهأا7 دنو“رود لبقتصساو
لانجيصس بعلم جراخ ةيعافدلا قيرفلا ةصشاصشه رهظي ام وهو ،تلوطبلا
.كراب انوديإا

      
ةـضاـير
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،انوÒف ضسÓيه هفيصضم مامأا ضسوتنفوج طقصس
ا˘م˘ه˘ت˘ع˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘بŸا ‘ ،(2-1) ةجي˘ت˘ن˘ب
نمصض ،يدوجتنيب وينوتنأا كرام بعلÃ ،تبصسلا

.›اطيإلا يرودلا نم32 ةلو÷ا تاصسفانم
،Úفدهب زوف ¤إا فدهب هرخأات انوÒف بلقو
ل˘ي˘ج˘صست ‘ ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ح‚ ا˘مد˘ع˘˘ب

زرحأا اميف ،56 ةقيقدلاب ‘ويلل مدقتلا فده
انوÒف ‘ده ينيزتاب ولوابمايجو ينيروب ويباف
.68وÚ 67تقيقدلاب
نأا ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإÓ˘˘ل ““ا˘˘ت˘˘بوأا““ ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘صش تر˘˘˘كذو

مصسوŸا اذه انوÒف يتارابم لÓخ ضسوتنفوج
طقف تاديدصست3 ددصس ،Êاثلاو لوألا رودلاب

يÒنوكنايبلل يبلصس مقر وهو ،ىمرŸا راطإا ‘
 .›ا◊ا مصسوŸا ‘

،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ›ا˘غ˘تÈلا م˘ج˘ن˘˘لا ل˘˘صصا
ةليل اهززع يتلاو ،ةيصسايقلا ماقرألا ليجصست

يودŸا ضسوتنفوج هقيرف طوقصس مغر ،تبصسلا
يتلا ةهجاوŸا ‘ ،1-2 انوÒف ضسÓيه مامأا
يرودلا نم32ـلا عوبصسألاب Úقيرفلا Úب تميقأا
كرا˘م““ بع˘ل˘م ى˘ل˘عو ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ›ا˘˘ط˘˘يإلا
.““يدوغتنيب وينوتنأا
،فيصضŸا قيرفلا كابصش زه ‘ نودلا ح‚و

ةقيقدلا دن˘ع ه˘ق˘ير˘ف˘ل ل˘ي˘ج˘صست˘لا ح˘ت˘ت˘فا ثي˘ح
ن˘م ا˘ه˘م˘ل˘ت˘صسا ةر˘ك˘ب ،ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م56ـلا

دحأا عم اهلدابتي نأا لبق هقيرف بعلم فصصتنم
بعÓ˘ت˘لا˘ب ا˘هد˘ع˘ب ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي م˘˘ث ن˘˘مو ،ءÓ˘˘مز˘˘لا

Ãا قيرفلا عفادŸليجصستلا مث نمو ضسفان.
ةارابŸا ‘ ،قباصسلا ديردم لاير م‚ لجصسو
ةركل ›اطيإلا يرودلا ‘ ›اوتلا ىلع ةرصشاعلا
ةيلاتتم فادهأا لجصس بعل Ìكأا حبصصيل ،مدقلا

‘ ،ويصشتلاكلا ‘ ““زوجعلا ةديصسلا““ خيرات ‘
02 م˘˘قر ه˘˘فد˘˘ه ¤إا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘صصو يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا

.›ا◊ا مصسوملل يرودلاب
طو˘ق˘صس ة˘ل˘ي˘ل ‘ ،›ا˘غ˘تÈلا م˘ج˘ن˘لا م˘قر ءا˘˘جو
و˘لوا˘ب˘ما˘ي˘جو ي˘ن˘يرو˘ب و˘˘ي˘˘با˘˘ف ‘د˘˘ه˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
‘ ةثلاثلا ةراصسخلل ‘ويلا ضضرعتيل ،ينيزتاب
ةراد˘˘صص ‘ ي˘˘˘ق˘˘˘ب كلذ م˘˘˘غر ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،يرود˘˘˘لا
فيصصولا ةهجاوم لبق ،ةطقن45 ـب بيتÎلا
.ةلو÷ا ةمق ‘ نÓيم هراجو هÁرغل Îنإا

رودلا ءاقلب زاف ضسوتنفوج نأا ركذلاب ريدج
رودلا ءاقل رصسخ امنيب ،(1-2) ةجيتنب لوألا
.ةجيتنلا ضسفنب Êاثلا
دعب ةطقن45 دنع ضسوتنفوج ديصصر دمŒو

ةراد˘˘صصلا ةرا˘˘صسخ˘˘ب اًدد˘˘ه˘˘م تا˘˘˘بو ،ه˘˘˘ترا˘˘˘صسخ
يبريدلا ءاقل ‘ زاف لاح نÓيم Îنإا حلاصصل

هديصصر انوÒف ضسÓيه عفر اميف ،دحألا اًدغ
.ضسداصسلا زكرŸاب ةطقن43 ¤إا

ر˘يدŸا ،يرا˘صس و˘ي˘صسيروا˘م د˘ق˘ت˘نا
يتلا ةيحطصسلا ،ضسوتنفو÷ ينفلا

،زوجعلا ةديصسلا وبعل اهيلع رهظ
‘ ا˘˘نوÒف ضسÓ˘˘ي˘˘ه ح‚ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب زو˘˘ف ¤إا هر˘˘˘خأا˘˘˘ت بل˘˘˘ق
يرود˘لا ن˘م32 ة˘˘لو÷ا˘˘ب ،(2-1)
.›اطيإلا
ن˘م““ :ءا˘ق˘˘ل˘˘لا بق˘˘ع يرا˘˘صس لا˘˘قو
جئاتنو اصضورع مدقن اننأا حصضاولا

flة˘نرا˘ق˘م ة˘ف˘ل˘ت Ãىلع ان˘تا˘يرا˘ب
انوÒف ةهجاوم نأا ملعن انك ،انبعلم
Êاع˘ن ا˘ن˘نو˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس م˘ه˘نأاو ة˘ب˘ع˘صص
.““اًركبم
،اًد˘˘ي˘˘ج ا˘˘ند˘˘م˘˘صص د˘˘ق˘˘ل““ فا˘˘˘صضأاو
Úترم مئاقلاو ة˘صضرا˘ع˘لا ا˘ن˘بر˘صضو

ل ن˘˘ك˘˘ل ،ةردا˘˘بŸا ما˘˘مز ا˘˘نذ˘˘˘خأاو
Áهذ˘˘ه˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن طا˘˘˘ق˘˘˘صسإا ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘ك

ل لوألا فدهلا ،ةمعانلا ءاطخألا
Áصسفت نكÒضسوتنفوج دارأا اذإا ،ه

مد˘ع ا˘ن˘ي˘ل˘ع˘ف ،تا˘يرا˘بŸا˘ب زو˘˘ف˘˘لا
ءا˘ط˘خألا با˘ك˘ترا ‘ رار˘م˘˘ت˘˘صسلا
.““ةيحطصس فقاوم ببصسب
لك قحتصسي انوÒف““ يراصس عباتو
نم Úيناودع اوناك مهنأل ،لصضفلا
اهنأا ان˘فر˘عو ة˘يا˘ه˘ن˘لا ¤إا ة˘ياد˘ب˘لا
نم هنأا انكردأا دقل ،كلذك نوكتصس
52ـلا قئاقدلا ‘ دومصصلا مهŸا
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘صس م˘˘˘ث ن˘˘˘مو ¤وألا
ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،كلذ ل˘ك ا˘ن˘ل˘ع˘فو ،ضصر˘ف˘لا
ةدا˘ع ي˘هو ة˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘صسب ا˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘صس

.““اهنم ضصلختلا جاتحن
ة˘˘ل˘˘ك˘˘صشم نأا ى˘˘ل˘˘ع يرا˘˘˘صس دد˘˘˘صشو

ة˘˘قا˘˘ي˘˘ل˘˘لا ‘ تصسي˘˘ل ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج
م˘هأا و˘ه ل˘ق˘ع˘لا““ :لا˘قو ،ة˘ي˘ند˘˘ب˘˘لا
هفقوتو هلصصف ” اذإا هنأل ،ءيصش
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م اًر˘صضا˘ح نو˘ك˘ت ن˘˘ل˘˘ف
كل˘ق˘ع نا˘ك اذإا ،ا˘ًصضيأا ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لا
ة˘˘لا◊ا˘˘ف ،٪001 ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ‘ ضسي˘˘˘˘ل
ام ،اًصضيأا ةلماك نوكت نل ةيندبلا
ضسيل زوفلا نأا وه هكردن نأا ديرن
لمعن نأا انيلع ،هنم اًغورفم اًرمأا
 .““Ìكأا دجب
ءا˘ن˘ث˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي ا˘˘نوÒف““ ل˘˘صصاوو
اننكل ،¤وألا ةعاصس فصصنلا ىلع
فصصنلا ىلع موللا قحتصسن اًصضيأا

ةفاثك اورهظأا دقل ،ةÒخألا ةعاصس
.““كلذ لعفن ⁄و ةÒبك
قيرفلا اذه““ ‘ويلا بردم فدرأاو
زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع دا˘ت˘عا (ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج)
،ةÒخألا تاونصسلا ‘ حيرم لكصشب
نم هنأا انصسوؤور ‘ عصضن نأا انيلعو
ا˘˘ن˘˘ن˘˘كÁ ل ثي˘˘˘ح˘˘˘ب كلذ بع˘˘˘صصلا
.““طاقنلا عييصضت
م˘ل˘ع˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘˘مآا““ يرا˘˘صس م˘˘ت˘˘خو
نأل ،بع˘˘˘˘صص ر˘˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘˘نإا ،ضسرد˘˘˘˘˘لا
لÓخ نك˘ل اًد˘ي˘ج برد˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘لا
م˘ه˘تا˘نا˘ك˘مإا نور˘ه˘˘ظ˘˘ي ل ةارا˘˘بŸا
لح داجيإا ان˘ي˘ل˘ع Úع˘ت˘ي ،ة˘ل˘ما˘ك˘لا
 .““فقوŸا اذهل

ةيندبلا ةقايللا ‘ تسسيل سسوتنفوج ةلكسشم نأا ىلع ددسش

ءانثلا قحتسسي انوÒفو ..ةيحطسسب انطقسس :يراسس

         
        
        

          
        

              
   

          
         

          
          

          
           
      
           
          

         
  

     

      

    
      

      
      
     
      

      

     
     

    

       
     

    
  
     
    

     
     

     
     

        

      
  

     
      

        
   
     

       
      

       
    

       

ي˘ن˘˘ف˘˘لا Òتر˘˘ك˘˘صسلا ،لاد˘˘ي˘˘بأا كير˘˘يإا د˘˘كأا        
اذه اصسرابلل مهألا بقللا نأا ،ةنولصشÈل
اÒًصشم ،ابوروأا لاطبأا يرود وه مصسوŸا

ضسيولل ديدجتلا نأا ¤إا هتاذ تقولا ‘
.Úفرطلا Úب قفاوتلا بلطتي زيراوصس
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ع˘م ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ‘ لاد˘˘ي˘˘بأا لا˘˘قو
وه مهألا فدهلا““ :““وفيتروبيد ودنوم““

نوكيصس يدحتلا نأا ملعن ،لاطبألا يرود
بقللا˘ف ،ا˘ًل˘ي˘ح˘ت˘صسم ضسي˘ل ه˘ن˘ك˘لو ،ا˘ًب˘ع˘صص
.““هتيبل دوعي نأا بجي
‘ ءاو˘صس ا˘صسرا˘ب˘˘لا ي˘˘صسفا˘˘ن˘˘م زر˘˘بأا ن˘˘عو
ةبصسنلاب““ :لاق ،لاطبألا يرود وأا اغيللا

و˘ه د˘ي˘حو˘لا ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ضسفا˘˘ن˘˘م نإا˘˘ف ›
ا˘ًي˘ند˘ب اًد˘ي˘ج ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك اذإا ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ة˘يا˘غ˘ل˘ل بع˘صصلا ن˘م نو˘ك˘ي˘˘صسف ،ا˘˘ًي˘˘ن˘˘هذو

.““هيلع بلغتلا
ةنولصشرب عم زيراوصس ضسيول دقع يهتني
نأاو قبصس ثيح ،لبقŸا مصسوŸا ةياهنب

‘ ة˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشم يأا دو˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب حر˘˘˘˘صص
ع˘م ن˘صسلا ‘ ه˘مد˘ق˘˘ت م˘˘غرو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ضضفر ،اًرخؤوم هب تق◊ يتلا ةباصصإلا
.بعÓلا ةميق نم ليلقتلا لاديبأا
اÚ ŸبعÓلا مÎ– نأا بجي اًلوأا““ :لاقو
ه˘نو˘ط˘ع˘ي˘صس ا˘مو هو˘مد˘ق ا˘˘مو ه˘˘نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي
،ديدجتلا فلم دعب ضشقانن ⁄ ،يدانلل

ى˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘˘مأا˘˘˘نو ،با˘˘˘صصم نآلا و˘˘˘ه
.““اًديج
هارن انك اذإا ،طيصسب عوصضوŸا““ :فاصضأاو

‘ ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘˘ن فو˘˘˘˘صسف اًد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
هيلع Úعتيصسو ،هعم ديدجتلل تاصضوافم

ةياهنلا ‘ هنأل هب رعصشي اÃ انرابخإا اًصضيأا
.““قيرفللو يدانلل ماÎحا
،ضشتيتيكار نافيإا يتاوركلا نع هلاؤوصسبو

:باجأا ،ماÎحلا مدع نم ىكتصشا يذلاو
ةبصسنلاب ،كلذ تلق فيك فرعأا ل انأا““
،بع˘ل˘لا و˘˘ه م˘˘هألا ءي˘˘صشلا نإا˘˘ف ،بعÓ˘˘ل

،اًبيصصع اًتقو يدÒفلاف عم ضشاع نافيإا
دا˘ع ،Úت˘˘ي˘˘صس ›و˘˘تو ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ك˘˘ل
.““يجيردت لكصشب ةكراصشملل
بعل يأل نمصضأا نأا عيطتصسأا ل““ :عباتو
،اًديج انيبعل مÎحن نحن ،قئاقد ددع
ططخي هنأاب دحأا Èخي ⁄ ضشتيتيكارو
،ةنولصشرب عم ءاقبلا ررق ثيح ،ةرداغملل
دوجو ىلع ًءانب هرارق ىنب دقف ديكأاتلابو
.““اصضرلا نم ةبصسن
اًقفو““ :حصضوأا˘ف ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا
نرياب نإاف ،انيد˘ل ةر˘فو˘تŸا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
اًدج ديعصس بعÓلاو بيليفب اًدج ديعصس
نكل ،ءارصشلا رايخ مهيدل““ :”أاو .““كانه
عم ›اثŸا انطيطختب مايقلا انيلع Úعتي
.““نيراعŸا عم مث ،اًلوأا انيدل مه نم

اينابسسا سساك نم اسسرابلا جورخ دعب

زيراوسس نم انفقوم اذهو ..مهأ’ا انفده لاطبأ’ا يرود :لاديبأا
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ةرادإا ضسل‹ ضسي˘˘ئر ،يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ضسي˘˘˘نأا نا˘˘˘ك
ة˘ل˘قر˘ع˘ب يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر م˘ه˘تا ،ي˘˘ل˘˘هألا

ةكرصشلا لام ضسأار عفر ‘ ÚمهاصسŸا يعاصسم
لقأا ¤إا يواهلا يدانلا ةصصح ضضفخو ،ةكلاŸا

.ةئاŸاب05 نم
نو˘خأا ن˘ل ،ا˘˘هد˘˘ي˘˘عأاو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق »: ضشا˘˘مر لا˘˘قو
ناك امهم جÈلا يلهأا ةيار عيبأا نلو ةيصضقلا
ضصاخصشأاب رمألا قلعتي امدنع ةصصاخ ،نمثلا

.““ةيصصخصشلا مه◊اصصم ةمدخ ،ديحولا مهمه
نم كلذب مقيلف ليحرلا ديري نم““ :فاصضأاو
‘ هلاومأا خصض ىلع ضصخصش يأا مغرن ⁄ ،نآلا
ىلع ظاف◊ا ىقبي انل ةبصسنلاب مهألاو ،يدانلا

ه˘˘جو ‘ با˘˘˘ب˘˘˘لا قÓ˘˘˘غإاو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
.““Úيزاهتنلا

ل˘ف˘ك˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةردا˘ق ة˘˘لود˘˘لا نأا د˘˘كؤوأا““ :م˘˘ت˘˘خو
كلم قيرفلا اذه ،هلكاصشم تناك امهم ،يلهألاب

يدانلل اصسيئر تمدام كلذك لظيصسو هراصصنأل
.““يواهلا
ةرادإا ضسل‹ ضسيئر ،يدامح نب ضسينأا نلعأاو
بقع ،هبصصنم نم هتلاقتصسا ،جÈلا يلهأا يدان
ضسي˘˘ئر ضضفر بب˘˘صسب ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا–ا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
لام ضسأار حتف ،ضشامر ضساو◊ا ،يواهلا يدانلا
.ةكرصشلا
حتف قرطلا ىتصشب انلواح““ : يدامح نب لاقو
¤إا يدانلا ‘ انتصصح عفرو ،ةكرصشلا لام ضسأار
لإا ،ةمزأا ‘ عوقولا ىدافتنل ةئاŸاب05 نم Ìكأا
ة˘˘ق˘˘فاوŸا ضضفر˘˘ي يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘˘ئر نأا
.““ةيبلغألا بحاصص هرابتعاب
ضسأار حتفل هتقفاوم انحنم ضساو◊ا““ :فاصضأاو
هيقلت ايعدم نآلا ضضفري هنكل ،ةكرصشلا لام

ة˘صصح ن˘ع ه˘لزا˘ن˘ت لا˘ح ‘ ل˘ت˘ق˘لا˘ب تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
.““ةفÙÎا ةكرصشلل يواهلا يدانلا
نكلو ،قيرفلا ةمدÿ انه انأا ةحارصص““ :لصصاوو
ماد ا˘م ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ل˘صصاوŸا ي˘ن˘ن˘˘كÁ ل
،مهصسألا نم ةئاŸاب27 كلتÁ يواهلا يدانلا
““قيرفلا Òيصستل رانيد يأا عفدي لو
حتفب مقن ⁄ نإا ،عيم÷ا مامأا اهلوقأا““ :عباتو
يدانلا Òصصم نإاف ،ةفÙÎا ةكرصشلا لام ضسأار
بب˘˘صسب ،ةاو˘˘ه˘˘لا م˘˘صسق ¤إا طو˘˘ق˘˘صسلا نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس
ةÒبكلا نويدلا ءارج ةيصضايرلا ةكرصشلا ضسÓفإا
.““رلود نويلم4 تغلب يتلا
يدانلا ةرادإا ضسأار ىلع ةلصصاوŸا انررق““ :متخو
ددصسأاصس كلذ دعبو ،ضسابعلب ةارابم ةياغ ¤إا
مدقأاصسو ،تدعو املثم ÚبعÓل نيرهصش بتار
.““ مويلا ،ةرادإلا ضسلÛ ايمصسر يتلاقتصسا

فيدرلا ىلع فرسشي ⁄ نارهو ةيعمج بردُم

رسصانم ىلع يدتعي ‘وعلا ⁄اسس
ةلزهم ‘ ببسستيو

لبق رصصانم ىلع نارهو ةيعمج قيرف بردُم ““‘وعلا ⁄اصس““ ىدتعا
.تبصسلا ةياجب ةبيبصش فيصضلا دصض ومزل ةهجاوم ةيادب
لقعوب بيب◊ا بعلم رداغ نا دعب ةلزهم ‘ ببصست Êارهولا ينقتلا
نم71ـلا ةلو÷ا ةهجاوم لÓخ قيرفلا ىلع فارصشلا اصضفار
.ةيناثلا ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلا
راصصنألا تاداقتنا لمحتي ⁄ ةبيرغلا هتاجرخب فورعŸا ‘وعلا
طاقنلا يواجبلا قيرفلا حنŸ ةرادإلا عم ؤوطاوتلاب هومهتا نيذلا
.ثÓثلا

ةيجمه ةقيرطب تاداقتنلا ىلع در قباصسلا ضشار◊ا دا–إا بردم
لام ثودح يدافتو عازنلا ضضفل نولخدتي نمألا ناوعأا لعجام
.هابقع دمحُي
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مامأا Òثم زوف قيقحتل ““وكانوم““ هقيرف داق
““نايمأا““

Êاميلسس دوجوب““ ..فÎعي ““ونيروم““
““Òبك بع’ وهو ىوقأا نحن
يصسنرفلا قيرفلا نأا ““وكانوم““ بردم ““ونيروم““ Êابصسإلا فÎعا
.““Êاميلصس مÓصسإا““ يرئاز÷ا مجنلا دوجوب ىوقأا نوكي
Òثكلا مدقي Êاميلصس““ :ةيفحصص تاحيرصصت ‘ ““ونيروم““ لاقو
.““Òبك بعل هنأا لبق نم اهتلقو هفادهأاب وأا هتاريرمتب ءاوصس قيرفلل
Ëدقت ىلع قيرفلا دعاصست اهب عتمتي يتلا اتنيرغلا““ :فاصضأاو
.““امئاد لصضفألا
Úبعل امهف ،هتوق تبثأا اŸاطل ردي نب Êاميلصس يئانثلا““ :عباتو
ةمزÓلا ةقثلا انحنÁ ام اذهو موجهلا طخ ‘ اÒثك Úمهافتم

Ÿتاراصصتنلا دصصح ةلصصاو““.
مغرلاب ىوقأا نحن ردي نبو Êاميلصس دوجوب““ :همÓك متخ Úح ‘
.““طقف Úبعل ىلع قيرفلا ءادأا زكتري نأا ديرأا ل Êأا نم
مÓصسإا““ يرئاز÷ا مجنلا ىلع يصسنرفلا ““وكانوم““ Òهامج تنثأاو
.تبصسلا يصسنرفلا يصضايرلا طصسولا ‘ ثد◊ا عنصص يذلا ““Êاميلصس
‘ ““وكانوم““ هقيرفل زوفلا فده لجصس دق ناك يرئاز÷ا مجنلاف
.ةيلاثم ةيصسأارب ةارابŸا رمع نم39 ـلا ةقيقدلا
ربوصسلا““ نأا اودكأا ،ةيصسنرفلا ““ضستروبصس نيإا يب““ ةانق وقلعم ىتحو
.هقح ‘ أاطخأا بردŸا نأاو ،““وكانوم““ ‘ قراÿا لطبلا وه ““ميلصس
يأا همامأا دجوي ل ““وكانوم““ بردم ““ونيروم““ نأا دكأا عيم÷ا نأا امك

نب““ ةقفر ةيصساصسألا ةليكصشتلا ‘ ““Êاميلصس““ ماحقإا ىوصس رخآا رايخ
.““ردي
مÓصسإا““ يرئاز÷ا مجنلاب ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص تداصشأاو
““نايمأا““ مامأا Òثم زوف قيقحتل ““وكانوم““ هقيرف داق يذلا ““Êاميلصس
.تبصسلا
ىلع درو ةوقب داع ““ميلصس ربوصسلا““ نأا ،ةيصسنرفلا ةفيحصصلا تدكأاو
نم ةÒخألا ةقيقدلا ‘ نايمأا ىمرم ‘ لتاقلا هفدهب عيم÷ا
.ةارابŸا
نأا ىتح ةياغلل ةرثؤوم تناك وكانوم عم ةكراصشملل هتدوع نأا امك
.““Êاميلصس““ روصضح ‘ رخآلا وه لجصسو هتحار دجو ““ردي نب““ هليمز

اولبقتصسا نيذلا قيرفلا يبعل ىلع ةفيحصصلا تنثأا ،قايصسلا ضسفن ‘
.ةÒبك ةوافحب ةارابŸا ةياهن دعب ضسبŸÓا فرغ ‘ يرئاز÷ا
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يوركلا هراوسشم ‘ ¤ولا ءارمحلل شضرعت

 هدرط دعب يوادوب نع عفادُي اÒيف
 مين ماما
يرئاز÷ا ›ودلا ليم– ،ضسين يدان بردُم ،اÒيف كيرتاب ضضفر
.مين مامأا بون÷ا يبراد ‘ ةراصسÿا ةيلوؤوصسم ،يوادوب ماصشه
نأابو ،هرودب ماق ،هناديم طصسوتم نأاب ،ابوروأاو ⁄اعلا لطب حصضوأاو
.ةارابُملل ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلع اÒثك رثؤوي ⁄ ءارمح ةقاطبل هيقلت
نكي ⁄ يوادوب درط»: ةيصسنرفلا مÓعإلا لئاصسول Óئاق حّرصصو
اهنمث انعفدو ةجذاصسلا ءاطخألا نم Òثكلاب انمق دقل ،ءاقللا جرعنُم
.““ايلاغ
،ةارابŸُا ‘ بعل ءوصسأاك ،وداراب ةصسردم جيرخ ،““بيكيل““ تفنُصصو
.ىوتصسŸُا ‘ ءادآا Ëدقت ددصصب ناك هنأا مغر اذهو ،هدرط ببصسب
تبصسلا ءاصسم يوادوب ماصشه يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ضضّرعتو
.مين يدان فيصضلاو ضسين هقيرف ةارابم ‘ ،درطلا ةبوقعِل
ةلوطبلا رمع نم42 ـلا ةلو÷ا مصسرِب ةارابŸا هذه تايلاّعف تميقُأاو
.(3-1) ةجيتنِب ضسين قيرف ةراصسخِب تهتناو ،ةيصسنرفلا
ماصشه ناديŸا طصسوتم هجو ‘ ءارم◊ا ةقاطبلا مك◊ا رهصشأاو
›ودلا نم نصشخ ءادتعا دعب .94 ـلا ةقيقدلا دنع ،يوادوب
مين قيرف باعلأا عناصص وتوبيليف نامور هصسفانُم ىلع يرئاز÷ا
لّوأا لان دقو - ةنصس02 رمعلا نم غلابلا - يوادوب ماصشه تابو
.يوركلا هراوصشم ‘ ءارمح ةقاطب
:ضسين امهقيرف نع نارخآلا نايرئاز÷ا نايلودلا نابعÓلا باغو
،ضسانولا مدآا يموجهلا ناديŸا طصسوتمو لاطع فصسوي عفادŸا
هرودِب درُط) فاقيإلا ةبوقع ببصسِب Òخألاو ،ةباصصإلا يعادِب لّوألا

.(ةقباصس ةارابم ‘
طصسوتم قباصسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا كراصش ،لباقŸاِبو
لماك ضضاخو ،مين هقيرف عم ايصساصسأا تاحرف نيدلا نيز ناديŸا
.ضسين ةهجاوم راوطأا
33 ديصصرِب11 ـلا زكرŸا ‘ ،ةراصسÿا هذه دعب ضسين قيرف عقومتيو
.ةطقن42 عومجمِب81 ـلا ةبترلا مين يدان لغصشيو .ةطقن
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:يدامح نب  شسينا ىلع دري  ششامر شساو◊ا

يجياÈلا يلهأ’اب لفكتلا ىلع ةرداق ةلودلا
،ةفÙÎا ةكرسشلا ‘ قيرفلا ةسصح نع لزانتلا تاحÎقم ةفاك هسضفر ،جÈلا يلهأل يواهلا يدانلا شسيئر ،ششامر شساو◊ا دكأا

.يدانلا ةحلسصم ‘ ركفي ل شصخسش يأا مامأا حوتفم ليحرلا باب نأا ىلع اددسشم

›وؤوصسم ىلع رانلا ،ياد Úصسح رصصن بردم ،يدوج تيآا نيدلا زع حتف
ةارابم ليجأات تاحÎقم مهصضفر ببصسب ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةطبارلا

.““ÚلايكÃ ليكلا ةصسايصس““ مهدامتعاو ،يرودلا ‘ فلصشلا ةيعمج
ةارابم ةياهن بقع ،مÓعإلا لئاصسول تاحيرصصت ‘ يدوج تيآا لاقو

ةجيتنبو فلصشلا ةيعمج مامأا رصسخن نأا يعيبطلا نم““ :فلصشلا ةيعمج
فرظ ‘و تايرابŸا نم لئاهلا مكلا اذه ضضوخن نأا لقعي Óف ،ةليقث
.““انم Èكأا ةحار نم اودافتصسا نيذلا انئارظن ضسكع زيجو
اننكÁ ل ،ةيفاÎحلاب يلحتلا ةطبارلا ›وؤوصسم ىلع بجي““ فاصضأاو
‘ Úتارابم ضضاخ يذلا ديحولا قيرفلا نحنف ،ةقيرطلا هذهب ةلصصاوŸا

.““مايأا ةثÓث فرظ
،فلصشلا ةيعمج ةارابم Òخأات ةطبارلا ›وؤوصسم نم انبلط دقل ““ عباتو
،حÎقŸا اوصضفر مهنكلو ،ءاعبرألا موي ،لئابقلا ةبيبصش انتهجاوم ببصسب
.““ةعاصس42 ـب ةركصسب دا–او ةبيبصشلا ةارابم Òخأات ىلع اوقفاو امنيب

ءادأا نع ملكتأا نل ،طقف انتحراصصم ةطبارلا ›وؤوصسم ىلع بجي““ متخو
ةقيرطب تايرابŸا ة‹رب وأا ،ةيصضاŸا تايرابŸاو  ءاقللا ‘ ماك◊ا

ل ىتح ،كلذ اونلعيلف ةيرصصنلا نوفدهتصسي اوناك اذإا نكلو ،ةيئاوصشع
.““انصسفنأا قاهرإا ‘ رمتصسن
فيصضلا دي ىلع هروهمج مامأاو هصضرأا ىلع ياد Úصسح رصصن راهنإاو
يتلا ةمزألا قمع ىدم ضسكعت ةجيتنلا يهو ،(0-3)ب فلصشلا يبŸوأا
.يمصصاعلا يدانلاب فصصعت
طقف ةطقن51 ادصصاح Òخألا لبق امو51ـلا فصصلا ““ةيرصصنلا““ لت–و
ضسفنتلاب ““ةوافلصشلا»ـل زوفلا اذه حمصسي Úح ‘ ،مصسوŸا ةيادب ذنم
وداراب يدان ةقفر اتقؤوم21ـلا ةبترŸا ¤إا امدقتم ،رطÿا نع داعتبلاو
نع تاوطخ تصس قرافبو ةطقن12 ¤إا هديصصر اعفار ،ءاقل نم ضصوقنŸا

.طوقصسلا ةقطنم
ر-ق

فلسشلا  ةارابم ليجأات تاحÎقم اهسضفر ببسسب

ةفدهتسسم ةيرسصنلا و ÚلايكÃ ليكت ةطبارلا :يدوج تيا

فطخ ةمحر نب ديعصس ،يرئاز÷ا مجنلا لصصاو
ة˘يز˘ي˘ل˘ك˘نإلا ¤وألا ة˘˘جرد˘˘لا يرود ‘ ءاو˘˘صضألا
‘ ةرŸا هذهو ،مدقلا ةركل (بيصشنويبماصشتلا)
ًازوف دروفنتيرب هقيرف اهيف ققح يتلا ةارابŸا

نمصض ،2-3 ةجيتنب هربزلديم هفيصض ىلع ًاÒثم
.13ـلا عوبصسألا
نأا لإا ،ةرŸا هذه ليجصستلا نع باغ هنأا مغرو
يراهم لصصاف Èع ثد◊ا عنصصب ماق ةمحر نب

هتغوارÃ ماق ذإا ،هربزلديم عفادم هاŒ زي‡
تلعج ،ةطقللا ضسفن ‘و ““يربوك»ـب Úترم ىلع
جرح فقوم ‘ عقي ضسفانŸا قيرفلا بعل
.هلعف ةدر نم Úبت ام وهو

ةيصضاŸا ةارابŸا ‘ لجصس دق ةمحر نب ناكو
يدان هيف ققح ءاقل ‘ ،ةيثÓث يتيصس لاه دصض
¤إا ةفاصضإاو ،1-5 ةجيتنب ًاÒبك ًازوف دروفنتيرب
يدان ضضرف هنمو ،هربزلديم ةارابم ‘ زوفلا
ةقرو ىلع ءايوقأا Úصسفانم مهصسفنأا ““Òبابدلا““
ديصصرب ةعبارلا ةبترŸا لتحي راصص ذإا ،دوعصصلا
.ةطقن35
‘ فاد˘˘هأا8 ل˘ي˘ج˘صست ن˘م ة˘م˘˘حر ن˘˘ب ن˘˘ك“و
،مصسوŸا اذه ةيزيلكنإلا ¤وألا ةجردلا يرود
هلعج ام وهو ،ةمصساح تارير“6 ¤إا ةفاصضإا

ة˘فور˘عŸا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘ن˘ع ًا˘بو˘ل˘˘ط˘˘م
Îصسي˘لو لا˘ن˘˘صسرأا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،““غ˘˘ي˘˘لÈÁÒلا˘˘ب““

.يتيصس
ة˘˘˘˘˘غوارŸا ‘ ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حر ن˘˘˘˘˘˘ب تارد˘˘˘˘˘˘ق تدازو
Óًصضف ،هب تامامتهلا نم ريرمتلاو ليجصستلاو
،ةيموجهلا زكارŸا فلتخÃ بعلل هتيلباق نع
رمألا ،فارطألا ىلع وأا بعللا ةعانصص ‘ ءاوصس
.حصضاو لكصشب ةيقوصسلا هتميق نم داز يذلا
نم ًادج ًابيرق ناك ةمحر نب ديعصس نأا ركذي
‘ ،Óيف نوتصسأا يدان فوفصص ¤إا مامصضنلا
بلغأا نع باغو ،يصضاŸا فيصصلا ““وتاكÒم““

‘ ًابلصس رّثأا ام وهو ،هيدان عم تاÒصضحتلا ةÎف
.يرا÷ا مصسوŸا ةيادب لÓخ هتيزهاج

ر-ق

يŸاع يراهم لسصافب ًاسسفانم ًابعل جرحأا

هربزلديم -دروفنتيرب ءاقل لجر ةمحر نب



شسيسسأات  ‘ 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 ششاقن

fiتازوم بياسص دم:
flعامتجلا ملع ‘ شصت
زكرم““ ‘ ثاحبأا ريدمو

داسصتقلا ‘ ثحبلا
،““ةيمنتلل يقيبطتلا

رئاز÷ا

رابتعا لوح عامجإا ،رئاز÷ا ‘
ىدل هب حرصصم Òغ طاصشن لك
ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘˘م˘˘صضلا ح˘˘لا˘˘صصم
نأل ارظن لكيهم Òغ داصصتقاك
نامصضلا ةموظنم ‘ طارخنلا
.ًا˘نو˘نا˘ق يرا˘ب˘جإا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

Áناك نإا لءاصستن نأا اصضيأا اننك
فاك لكصشب ًاقيقد رايعŸا اذه
ل˘˘ك˘˘بو .Úل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صصت˘˘˘ل
ل يتلا نادلبلا يفف ،لاوحألا
ةموظنم ‘ طارخنلا ضضرفت
بج˘˘ي ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نا˘˘˘م˘˘˘صضلا
.رايعŸا اذه ةيبصسن رابتعا
اذه ¤ا ةرايزلا نإاف ،كلذ عمو
اننكÁ .ةÒصسي نوكت نل ⁄اعلا
وأا ،““ل˘˘م˘˘ع˘˘لا““ با˘˘ب ن˘˘م ه˘˘جو˘˘˘لو
بحاصصو ل˘ما˘ع˘لا ىر˘خأا ةرا˘ب˘ع˘ب
لوح لخدŸا اذه زّكÎي .لمعلا
نود ن˘˘م ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا در˘˘˘ف˘˘˘لا
لّغصشي يذلا وا ةيعامتجا ةيطغت
،هنودب وأا لمع دقعب ،ًاصصخصش
Èتعي ام نامصض يأا بايغ عم

flا تا˘ع˘ير˘صشت˘ل˘ل ا˘ف˘لاŸة˘م˘ظ˘ن
هذ˘˘ه ‘ ن˘˘ك˘˘ل .ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا قو˘˘˘صسل
بحا˘˘صص هد˘˘حو ًاد˘˘يد– ة˘˘لا◊ا
باقعل ضضرعتي نأا نكÁ لمعلا
.ضشيتفتلا ةئيه فرط نم يرادإا
لثم ‘ ةيحصض اذإا اÈتعي Òجألا

‘ ةقيرطلا هذهو .ةلا◊ا هذه
ةلهولل ودبت لغصشلا قوصس ليدعت
‘ يوينب للÿ رهظمك ¤وألا
.هلمجÃ داصصتقلا

ة˘ي˘ئا˘صصحإلا تا˘˘ي˘˘ط˘˘عŸا بصسح
،7102 ‘ ةردا˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا

نويلم2.6 ن˘˘˘˘م Ìكأا كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
‘ طر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م Òغ ضصخ˘˘˘˘˘˘صش
يعام˘ت˘جلا نا˘م˘صضلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م
طقف ضصخصش نويلم7.4 لباقم
ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي
طار˘˘خ˘˘نا مد˘˘ع ة˘˘ب˘˘صسن ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي
ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ئŸا ‘75 برا˘˘˘ق˘˘˘ت
‘ ًاذإا نولغتصشي مهو ،Úلماعلا
اننكÁ .لكيهŸا Òغ داصصتقلا
تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘عŸا بصسحو - كلذ˘˘˘˘ك
اقفو ةبصسنلا ردقن نأا - ةيمصسرلا
،ضسن÷ا ،نصسلا :تارصشؤوم ةدعل
،ل˘م˘ع˘لا نا˘ك˘م ،ة˘ي˘ندŸا ة˘˘لا◊ا
عا˘ط˘˘ق˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘هŸا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
كف نكÁ اذكهو ..يداصصتقلا
بصسح ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ةر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صش
ةفاصضإلاب تÓئاعلاو ضصاخصشألا
.ة˘يدا˘صصت˘˘قلا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ¤ا

Áن˘˘˘م ءلؤو˘˘˘˘ه د˘˘˘˘يد– ًاذإا ن˘˘˘˘ك
كلذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا ة˘˘˘˘يواز
.ةيميظنت

شسيياقŸا
ديدحتلا ‘ ةلوهصسلا هذه نكلو
اذ˘ه د˘جو˘ي اذاŸ :ة˘ل˘˘ئ˘˘صسأا Òث˘˘ت
ل اذاŸو ؟داصصتقلا نم طمنلا
طمنلا اذه دوجو ؟هطبصض متي
ىنغ ل هنا ودبي داصصتقلا نم
قوصسو ماعلا داصصتقلا Òصسل هنع
بنج ¤ا ابنج هدوجو .لغصشلا

رصصاعŸا ““يداعلا““ داصصتقلا عم
حَماصستم““ ىتحو عقاو رمأا وه

نامأا مامصص رود بعلي هنأل ““هعم
ةيعامتجلا تاعارصصلا يدافتل
‘ ي˘عا˘م˘ت˘جلا م˘ل˘صسلا نا˘م˘صضو
اذه نّكم ،هلم‹ ‘و .دÓبلا
ضصيلقت نم داصصتقلا نم طمنلا
ير˘هو˘ج ل˘ك˘صشب ة˘لا˘ط˘ب˘˘لا بصسن
ما˘˘ع ة˘˘˘ئŸا ‘03 نم ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل
ما˘˘˘ع ة˘˘˘ئŸا ‘21 ¤ا0002
7102.
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا نإا˘˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘م
لوقلا نع فقوتت ل ةيرئاز÷ا
داصصتقلا نم طمنلا اذه نأاب
قيدانصصلا ليخادم نزاوتب رصضم
ضسÁّو بئارصضلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.ة˘لود˘ل˘ل ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘ح˘صصلا˘˘ب
ة˘م˘ها˘صسم تا˘م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ‘ يزاوŸا دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا
‘04 ›او˘˘ح˘˘ب رد˘˘˘ق˘˘˘ت :ةوÌلا
.ماÿا يلخادلا œانلا نم ةئŸا
دجوت ل ،مويلا دح ¤او ،نكلو
لو˘ح ةر˘صشا˘ب˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘صسارد
نإاو ىتح (1) يزاوŸا داصصتقلا
ةد˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب كا˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘ئز˘˘ج ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قا تا˘˘˘صسارد
بطÿا ن˘م Òث˘˘ك˘˘لاو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘تو
ىدل لغصشلا ثحب تايطعم Èع
تايئا˘صصحإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا

.رئاز÷ا ‘
ة˘ي˘ئا˘صصحإلا تا˘ي˘ط˘عŸا ر˘ِه˘ظ˘˘ُت
نأا7102 ‘ ةرداصصلا ةيرئاز÷ا

نويلم2.6 ن˘˘˘˘م Ìكأا كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
‘ طر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م Òغ ضصخ˘˘˘˘˘˘صش
،يعامتجلا نا˘م˘صضلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م
طقف ضصخصش نويلم7.4 لباقم
ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي
طار˘˘خ˘˘نا مد˘˘ع ة˘˘ب˘˘صسن ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي
ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ئŸا ‘75 برا˘˘˘ق˘˘˘ت
‘ ًاذإا نوفنصصي نبذلا ،Úلماعلا
.لكيهŸا Òغ داصصتقلا
لكيهŸا Òغ داصصتقلا ةفيظو

نمصضت :ضشاقن عوصضوم دعت ⁄
‘ مهاصستو ي˘عا˘م˘ت˘جلا م˘ل˘صسلا
ا˘˘م .ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ةوÌلا ن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت
اهب ىَصصوي لولح كانه ؟لمعلا
ل˘م˘ع˘لا بت˘˘ك˘˘م ‘ ءاÿÈا ىد˘˘ل
ن˘مز ذ˘ن˘م رد˘صصي يذ˘˘لا ›ود˘˘لا

اذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح تÓ˘˘˘ي˘˘˘ل– ل˘˘˘يو˘˘˘˘ط
.دا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘قلا ن˘˘˘˘˘م ط˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
›امصسأارلا ماظنلا نأا ةصصÿÓاو
دا˘˘صصت˘˘قلا اذ˘˘ه ل˘˘ثŸ ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب

ة˘ي˘صصو˘ت˘˘لاو .هو‰و هرار˘˘م˘˘ت˘˘صسل
اذه جامدإا ‘ لثمتت ةيصساصسألا
يما˘ظ˘ن˘لا دا˘صصت˘قلا ‘ ط˘م˘ن˘لا
،هيلإا هلاقتنا ميظنت يأا يرصصعلا

.ة˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘لا لود˘˘لا ‘ ا˘˘صصو˘˘صصخ
ا˘ه˘ع˘صضو˘ب ى˘صصو˘ي Òباد˘ت كا˘ن˘ه
ل˘قأا˘ب لا˘ق˘ت˘˘نلا اذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل

يدايا هذ˘ه˘ف .ة˘ن˘ك‡ تا˘ماد˘صص
›اÈيللا ماظنل˘ل ةد˘ي˘ف˘م ة˘ل˘ما˘ع
.تامدÿاو علصسلا جاتنإل
نوكي نا ¤وأا ةلحرم ‘ بجي

ةيعرصش ئدابم بصسح زرف كانه
هذ˘هو .ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ة˘˘ط˘˘صشنألا
ميق ةموظنŸ ةكوÎم ةيعرصشلا
عا˘˘˘صضخإا ن˘˘˘كÁ .تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘تÛا
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا م˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘صشنألا
ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘ما˘عŸ ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش
‘ ةددfiو ة˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘م تاءار˘˘˘˘˘جإا
ماظن عصضو نكÓ Áثم :نمزلا
نودب يجيردت ““ةيعصضو ةيوصست““
نكÁ ىرخأا ةرابعب .يعجر رثأا
ةلكيهŸا Òغ ةطصشنألا �قت نأا
،ةرصسيمو ةفيعصض ةيبيرصض بصسنب

ن˘م ى˘ل˘ع تا˘˘مار˘˘غ ضضر˘˘ف نود
Ó˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع ي˘˘صضاŸا ‘ ضسرا˘˘م
Òباد˘ت˘لا .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
لاومأا بذ÷ اهب ىصصوي اهصسفن
.كونبلا وحن يزاوŸا داصصتقلا

ءاصصقا بجي ،ةيناث ةلحرم ‘
ن˘م ““ة˘ي˘˘عر˘˘صشلا Òغ ة˘˘ط˘˘صشنألا““
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه .يزاوŸا دا˘˘˘˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘˘˘قلا
Òيا˘˘˘˘عŸا مÎ– ل ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صشنألا
فن˘صصتو ةد˘ئا˘صسلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
بصسح ة˘˘˘˘˘˘ناد˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘صشنأا˘˘˘˘˘˘ك
.ةصصتıا ةيلود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
ةطصشنأا فينصصتلا اذه ‘ لخدت
ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا د˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘تو بير˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بصسح ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘مŸا تا˘˘˘مدÿاو
ةرجاتŸاو ،ةيلÙا تاعيرصشتلا
..قا˘˘˘قÎصسلاو ن˘˘˘ير˘˘˘جا˘˘˘هŸا˘˘˘˘ب
ة˘ح˘فا˘كÒ Ÿباد˘˘ت ع˘˘صضو بج˘˘يو
هذه ‘ نولمعي نيذلا Úلعافلا
.ةطصشنألا

ة˘˘˘ط˘˘˘صشنألا ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘˘صش ة˘˘˘˘لأا˘˘˘˘صسم
بصسح ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
ضضع˘˘˘ب .ناد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘˘صشت
ا˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ن˘˘˘كÁ ة˘˘˘ط˘˘˘˘صشنألا
دعت Úح ‘ ام دلب ‘ ةيعرصش
تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ت‹ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صش Òغ
ة˘ط˘ب˘ترŸا ة˘عا˘˘ن˘˘صصلا˘˘ك ،ىر˘˘خأا
كÓ˘ه˘˘ت˘˘صساو جا˘˘ت˘˘نا وأا ضسن÷ا˘˘ب
ةي˘صصو˘ت˘لا هذ˘ه .يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا
لمعلا بتكم لبق نم ةمدقŸا
ام اهزيي“ اهل بصسحي ›ودلا
““ميلصسلا““ يزاوŸا داصصتقلا Úب
هطuصشني يذلا يتحتلا داصصتقلاو
تا˘ك˘ب˘صش ‘ نو˘م˘ظ˘ن˘م نو˘ل˘عا˘˘ف
ضسيياقم بصسح دودحلل ةرباع
مجÎت نا بجي يتلا ةيعرصشلا

.ةينطولا تاعيرصشتلا ‘

اهتذختا يتلا تاءارجإلا
ةلودلا
ةلودلا اهتررق يتلا تاءارجلا
داصصت˘قلا ة˘ح˘فا˘كŸ ة˘ير˘ئاز÷ا
مويلا دح ¤ا ضصخلتت يزاوŸا

اهب ضضÎفي ةزّكرم تاكر– ‘
ل˘لÿا حÓ˘˘صصا ةدارإا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت نا
كا˘ن˘ه .ل˘غ˘صشلا قو˘صسل يو˘ي˘ن˘ب˘˘لا

وأا يرود لكصشب ىرŒ تايلمع
““ةيزاوŸا قاوصسألا““ دصض يئاجف
‘ نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا˘˘˘ك
ضصي˘˘˘˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘˘˘ت نود˘˘˘˘˘˘˘ب عرا˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا
.عون لك نم تاجتنم نوصضرعيو
جوتت هذه ““طيصشمتلا““ تايلمع
Ãا ع˘ئا˘صضب˘˘لا ةردا˘˘صصŸة˘صضور˘ع

اهتصسفانم نكÁ ل راعصسأاب عيبلل
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
قÓ˘˘˘طإا ا˘˘˘صضيأاّ ” .ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘هŸا

Òغ راخدÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘يذ˘ل˘ل حا˘˘م˘˘صسلا Èع ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا

Áب˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘لو˘˘ي˘˘صس نو˘˘ك˘˘لÒة
نود كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘عاد˘˘˘˘يإا˘˘˘˘ب
تقلطأا .اهردصصم نع حيرصصتلا

لامعلل ةهجو˘م ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ىر˘غ˘صصلا تا˘صسصسؤوŸا ع˘ي˘ج˘صشت˘˘ل

¤ا فدهت يتلا Òبادتلا راطإا ‘
معدب لمع ضصرفو ةطصشنأا قلخ
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع ا˘˘˘ما ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا ن˘˘˘م
Èع وأا ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م تاد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم
م˘ت˘ي د˘ئاو˘ف نود˘ب ي˘ك˘ن˘˘ب ضضر˘˘ق
.ةمانزرل اقفو هدادصس
ثع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تŸا ة˘˘˘˘˘لا◊ا
ضضورقلا راطإا ‘ تاصسصسؤوŸا
ةدع نم مامتهلا Òثت ىرغصصلا

ق˘˘˘ل˘˘˘خ م˘˘˘ت˘˘˘ي اذ˘˘˘ك˘˘˘هو .بناو˘˘˘ج

ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قا ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأا
Ãءار˘˘صشل ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘عا˘˘˘صس
ة˘˘ط˘˘˘صشنألا هذ˘˘˘ه .ة˘˘˘ي˘˘˘لوأا داو˘˘˘م
تÓ˘ئا˘ع˘لا د˘˘عا˘˘صست نأا ضضÎف˘˘ي
وأا ةرقتصسم دراوم اهل ضسيل يتلا

ةطصشنألا نكل .Óًصصأا اهل لخد ل
ف˘ن˘صصت ة˘ي˘لز˘نŸا ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

.يزاوŸا دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صض
ى˘ل˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ي ه˘˘صسف˘˘ن ءي˘˘صشلاو
ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلا دا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘قلا
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج و˘˘˘ه ،ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لاو
ضسرا‡ Òغ لاز ام داصصتقلا

Òبك ددع كانهو .رئاز÷ا ‘
Òغ تامظنŸا““) تايعم÷ا نم
اصصاخصشأا بد˘ت˘ن˘ت ،(““ة˘ي˘مو˘ك◊ا
يأا نود ةرمتصسم ةفصصب لمعلل
نام˘صضلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ‘ طار˘خ˘نا
.يعامتجلا
ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ح لو˘˘˘ح تا˘˘˘ظ˘˘˘˘حŸÓا
لكيهŸا Òغ داصصتقلا رهوجو
قطنم جراخ لل– نأا نكÁ ل
يŸا˘˘ع˘˘لا ›ا˘˘م˘˘صسأار˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
Èكأا لكصشب هو‰ لصصاوي يذلا

““ة˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا““ تا˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قا ‘
ا˘˘ك˘˘ير˘˘مأاو ا˘˘بوروأا) ة˘˘ن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هŸا
ا˘˘˘كرا˘˘˘ت ،(ا˘˘˘ي˘˘˘صسآاو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘صشلا
ةع˘صضا˘خ تادا˘صصت˘قا فار˘طأÓ˘ل
ةلماع يدايأا Òفوت اهب ضضÎفُي
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوألا داوŸا وأا ة˘˘˘˘˘صصي˘˘˘˘˘خر
.جاتنإÓل ةيرورصضلا
رهظت هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تاءار˘جلا

جا˘˘مدإل ةدارإا كا˘˘ن˘˘ه نا ًاد˘˘ي˘˘ج
داصصتقلا ‘ يزاوŸا داصصتقلا
اذ˘ه ن˘ك˘˘لو .ير˘˘صصع˘˘لا يدا˘˘ع˘˘لا
ه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو ،جا˘˘مدإلا

ام زيي“ يأا ميقي ل وهف ،ّهجوم
كل˘تو ة˘ي˘˘عر˘˘صشلا ة˘˘ط˘˘صشنألا Úب

كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه اذإا .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘صشلا Òغ
Òغ ليغصشتلل ةيعامتجا ةنعرصش
.اهصسفن ضضرفت تأادب لكيهŸا
Òغ دا˘صصت˘قلا ة˘ي˘كر˘˘ح ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ت
مد˘˘˘ع ن˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ل˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘هŸا
ضضر˘˘˘ع˘˘˘˘لا Úب ا˘˘˘˘م بصسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ق˘˘˘ل˘˘˘خ ‘ ف˘˘˘ع˘˘˘صضلا) بل˘˘˘ط˘˘˘لاو
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ‘ ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضصر˘˘˘˘ف
دد˘˘ع˘˘ل يو˘˘ق د˘˘ياز˘˘تو ير˘˘صصع˘˘لا

““ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘ت»و ،(ل˘˘غ˘˘صشلا ي˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط
بحاصص اهلمحتي يتلا ليغصشتلا
بئار˘˘˘˘صض ،تاوا˘˘˘˘˘تأا) ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
‘ (ادج ةعفترم Èتعت تاقفنو
ةءارقلا هذه .يرصصعلا عاطقلا
ي˘عد˘ت˘صست يزاوŸا دا˘˘صصت˘˘قإÓ˘˘ل

‘ ق˘ح˘ل˘˘ل““ ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
ةلودلا نا ضضÎفي يذلا ““لمعلا
يديه“ عورصشم كانه .هنمصضت
ةدع ذ˘ن˘م د˘يد˘ج ل˘غ˘صش نو˘نا˘ق˘ل
روط ‘ لازي ام هنكلو تاونصس
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ضضÎف˘˘˘ي .تا˘˘˘صشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
مد˘ق˘ي نا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا عور˘˘صشŸا
ي˘ع˘˘ير˘˘صشت را˘˘طإا ل˘˘غ˘˘صشلا قو˘˘صسل

Áرود بع˘˘˘ل ن˘˘˘م ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ّك
.يداصصت˘قلا طا˘صشن˘ل˘ل ي˘ل˘يد˘ع˘ت
‘ يديهمتلا عورصشŸا بهذيو
طا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشن يأا ËرŒ هاŒا
.لكيهم Òغ يداصصتقا

ةيكرح لوح تاظحŸÓا هذه
لكيهŸا Òغ داصصتقلا رهوجو
جرا˘˘خ ا˘˘ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ن نا ن˘˘˘كÁ ل
›ا˘˘م˘˘صسأار˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
،هو‰ ل˘˘صصاو˘˘ي يذ˘˘˘لا يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قا ‘ Èكأا ل˘˘˘ك˘˘˘˘صشب
ا˘˘بوروأا) ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘هŸا ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
اكرات ،(ايصسآاو ةيلامصشلا اكيرمأاو

ةع˘صضا˘خ تادا˘صصت˘قا فار˘طأÓ˘ل
ةلماع يدايأا Òفوت اهب ضضÎفي
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوألا داوŸا وأا ة˘˘˘˘˘صصي˘˘˘˘˘خر
.جاتنإÓل ةيرورصضلا

Úب ام ⁄اعلا ميصسقتف ،كلذ عم
عصضاخ داصصتقا نِميهم داصصتقا
ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا Èع˘˘˘ي ذإا .ا˘˘˘ي˘˘˘لآا ضسي˘˘˘ل
يŸا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ›ا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘صسأار˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةطصساوب ةعصضاÿا تاداصصتقلا
تاراقلل ةرباعلا تاكرصشلا عورف
د˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
نم ةقبط نم معدب ةيداصصتقلا
ع˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘م ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت Úلوا˘˘˘قŸا
‘ لا◊ا هيلع وه امك ،يطفنلا
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا د˘˘ل˘˘ب ي˘˘هو ،ر˘˘˘ئاز÷ا
.دوعصصلا لواحي
‘ يرئاز÷ا داصصتقلا لوخد
ة˘˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘ه دا˘˘عأا ةŸو˘˘ع˘˘لا را˘˘˘صسم
هذ˘˘˘˘ه .ير˘˘˘˘˘ئاز÷ا ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تÛا
نم تجتنا ةيعامتجلا ةلكيهلا

مهيدل تصسيل ددج ءايرثأا ةهج
ةقبطلا ةفاقث نايحألا بلغا ‘

ىرخأا ةهج نمو ““ةيزاوجÈلا““
ةÒقفلا تاقبطلا اصضيأا ترهظ
.ى˘˘˘ط˘˘˘صسو˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
‘ Úي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا Úل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
لثÃ اوصسيل يزاوŸا داصصتقلا

نا ةÎفل اندقتعا .حوصضولا اذه
اصساصسأا موقي يزاوŸا داصصتقلا

يتلا ،ىطصسو˘لا تا˘ق˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع
أا˘˘ج˘˘ل˘˘ت ا˘˘هرو˘˘جا Êد˘˘ت بب˘˘˘صسبو
ربد˘ت˘ت ي˘ك˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت ة˘ط˘صشنأل
تاقبطلل ةبصسنلاب امأاو .اهرمأا
مه Úلعاف˘لا بل˘غأا˘ف ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

‘ نولمعي ةصسخب روجأاب لامع
كانه .ئصشانلا ضصاÿا عاطقلا
‘ وأا مهتويب ‘ نولمعي نورخآا
اوجتني يكل ،ةمئÓم Òغ نكامأا

باحصصأا ةدئافل بلطلا بصسح
مهيدل رفو˘ت˘ي ن˘يذ˘لا تا˘ي˘ب˘ل˘ط˘لا
ةصسصسؤومو يرورصضلا لاŸا ضسأار
.ةينوناق
اهتاعبت ةيعمتÛا ةلكيهلا هذهل
تا˘˘˘عار˘˘˘صصلا .ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
بلاغ ‘ يهو ةيلج ةيعامتجلا
فنع لامعأاب ةبوحصصم نايحألا

ل˘م˘ع˘ي .ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م Òغو ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
ل˘ك˘صشب ا˘ن˘ه ي˘عا˘م˘ت˘جلا م˘sل˘ُصسلا
طو˘˘ب˘˘ه تا˘˘كر˘˘ح ع˘˘م يو˘˘صضو˘˘˘ف
ن˘يزاوŸ ًا˘ق˘فو ،ة˘م˘ئاد دو˘˘ع˘˘صصو
زكارم نم ÚبرقŸا Úب ىوقلا
ءلولا نو˘صضفر˘ي ن˘يذ˘لاو رار˘ق˘لا
.ةنهارلا تاطلصسلل

Òفسسلا ةل‹ عقوم نع
يبرعلا

_________
7102 ة˘ن˘صس را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا بجو˘˘ت -1
نم ةيجذو‰ ةصسارد قÓطإا متيل
داصصتقلا ‘ ثحبلا زكرم لبق
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
.ةراجتلا ةرازو عم ةكارصشلاب

fiا هذ˘˘˘ه ىو˘˘˘تŸو˘˘ه ة˘˘عو˘˘ب˘˘˘ط
لو ي˘بر˘ع˘˘لا Òف˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ف˘˘قو˘˘م ن˘˘ع ةرور˘˘صضلا˘˘ب ر˘˘ّب˘˘ع˘˘˘ي
.غروبمصسكل ازور ةصسصسؤوم
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شسيسسأات  ‘ 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 ششاقن

عاÎخا ذنم
‘ ةيمسستلا
نرقلا تانيعبسس
⁄اع لبق نم يسضاŸا
ايجولوبوÌنألا

نم مث تراه ثيك
›ودلا بتكŸا فرط

هريرقت““ ‘ لغسشلل
بسستكا ،““اينيك لوح
داسصتقلا Òبعت

تللد لكيهŸا Òغ
flناكو ،ةفلت

نم ةلسسلسس عوسضوم
ةيرظنلا تÓيلحتلا
لمŸا نم نوكيسس
اذهو .اهيلا ةدوعلا
‘ دجوي داسصتقلا
ةمدقتŸا نادلبلا

دح ىلع ةيمانلاو
.ءاوسس

 :رئاز÷ا ‘ لكيهŸا Òغ داسصتقلا ىلع ةيدقن ةرظن

؟جامدإا وأا ثاثتجا
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نأا ىلع Úقل◊ا نم Òثكلا قفتي
هبصش اÒيغت تفرع ةÒخألا رهصشألا
حا◊إا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ،ة˘˘ن˘˘هŸا ‘ ي˘˘˘ل˘˘˘ك
،بابصشلا ن˘م م˘ه˘م˘ظ˘ع˘مو ن˘ئا˘بز˘لا

ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صست بل˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ادهج بلط˘ت˘ت «ةد˘ق˘ع˘م» ا˘ه˘صضع˘بو
اما“ ةقباطم نوكت ىتح اينصضم
وأا «ودلانور ونايتصسيرك» ةحيرصستل
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير يداو˘˘˘ن مو‚ د˘˘˘حأا
.مهÒغو ةنولصشربو
ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘صسي نا˘˘˘ي˘˘˘حألا سضع˘˘˘ب ‘»
ي˘ب˘لأا ى˘ت˘ح درا˘ب˘لا قر˘˘ع˘˘لا ي˘˘ه˘˘جو
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صص◊ا ‘ Êو˘˘˘بز ة˘˘˘ب˘˘˘غر
هلايخ ‘ اهمصسري يتلا ةحيرصستلا
ةقل◊ا يصسرك ىلع دوعقلا لبق
ةقباطم اهاري ىتح هكÎي ل يذلا

ة˘˘ما˘˘صسأا لو˘˘ق˘˘ي ،«ةآارŸا ‘ ا˘˘˘ما“
قر˘˘˘صش «لد˘˘˘ع» ي˘˘˘ح قل˘˘˘˘ح و˘˘˘˘هو
د˘˘ق˘˘ل» فا˘˘صضأاو .نار˘˘هو ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
توقلا بصسك ¤إا ةجا◊ا انتمغرأا

تا˘ب˘ل˘ط˘˘تŸا هذ˘˘ه ةر˘˘يا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
مغر ،انتنهم اهفرعت يتلا ةديد÷ا
سضع˘˘˘ب ‘ ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘صسحإلا
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست زا‚إا ن˘˘˘˘ع تلا◊ا
ن˘˘˘ف نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حألا سضع˘˘˘˘ب ‘ ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشت
ى˘˘ت˘˘ح ق˘˘فو˘˘ي ل ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘فر˘˘خز˘˘لا
يذلا رمألا ،هنع Òبعتلا ‘ نوبزلا
‘ ءا˘ط˘˘خأا با˘˘ك˘˘ترا ه˘˘ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ي
عزن ¤إا نوبزلاب يدؤوت ةحيرصستلا
.«ءادألا نع سضار Òغ وهو رزئŸا
فئارط يوÒف ،دمfi هليمز امأا

كلت لثم لاÛا اذه ‘ ةديدع
نو˘بز ا˘ه˘ي˘˘ف Êءا˘˘ج» ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا◊ا
دعقم ىلع سسلج نأا دعب ينلأاصسو
‘ تدهاصش دق تنك نإا ةقل◊ا
ناصس سسيراب ءاقل ةمرصصنŸا ةليللا

Îنأا ›اطيإلا يدان مامأا نامراج
.«نليم
هتب˘جأا ا˘مد˘ن˘عو» قل◊ا ل˘صصاو˘يو
نا˘ك ه˘نأل ،نو˘بز˘لا ف˘صسأا˘ت ي˘ف˘ن˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست˘˘˘لا ه˘˘˘ل ز‚أا نأا د˘˘˘ير˘˘˘˘ي
ي˘˘ب˘˘عل د˘˘حأل ا˘˘ه˘˘˘صسف˘˘˘ن ةد˘˘˘يد÷ا
تحبصصأا دقل»  .«يصسيرابلا يدانلا
‘ لم˘ع˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘كاŸا كل˘ت˘ك
ى˘˘ح˘˘صضأا نأا د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا خ˘˘˘صسن
يلfi ىلع نولبقي بابصشلا نئابزلا

ةصصوصصقم اروصص Úلماح ةقلحلل
مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘صضا˘˘˘ير تل‹ ن˘˘˘م
مو‚ رهظت يتلا ،ةصضوملل ىرخأاو
هبصشت ل يتلا مهتاحيرصستب اغيللا

يتلا ةيديلقتلا تاحيرصستلا اما“
دح ىلع ،«اهملعتل انيوكت انعبات
و˘هو را˘ف˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع قل◊ا Òب˘˘ع˘˘ت

.نارهو ةنيدم بلقب لfi بحاصص
فور˘عŸا را˘ف˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ي˘˘صضيو
Úنا˘˘ن˘˘ف˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل ه˘˘با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
دعي ⁄» نارهوب مدقلا ةرك يبعلو
تحصضأا ثيح ،هدهع قباصسك رمألا
نم ةعاصس ذخأات تاحيرصستلا سضعب
تنا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،Ìكأا وأا ن˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لا
ةدم زواجتت ل ةيداعلا تاحيرصستلا
بل˘ط˘˘ت˘˘ت» .«ة˘˘عا˘˘صس ع˘˘بر ا˘˘هزا‚إا
ةد˘˘˘يد÷ا ة˘˘˘صضوŸا تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صست

للخ نوبزلا عم ارمتصسم اراوح
‘ بغري ثيح ،ةقل◊ا ةيلمع
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘مو˘˘صسرو طو˘˘ط˘˘خ ع˘˘˘صضو
ءاز˘˘˘˘جألا سضع˘˘˘˘ب كر˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صشلا
ام˘ك .ة˘ي˘ل˘ك ىر˘خأا رز˘جو ة˘ل˘يو˘ط˘لا
ع˘˘مو نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘˘ب ‘ بلا˘˘˘ط˘˘˘ي
ة˘طÿا Òي˘غ˘ت˘ب ة˘ح˘ير˘صست˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن
ىلع ةفلتfl ةحول ىلع لوصصحلل
رو˘ع˘˘صشلا ¤إا ي˘˘ب يدؤو˘˘ي ا˘˘م ،ه˘˘صسأار
امبصسح ،«قاهرإلا دح ¤إا بعتلاب
.ثدحتŸا هحصضوأا

وطصسيأا يحب قلح وهو يلع ىريو
تا˘ح˘ير˘صست˘لا سضع˘ب ة˘صشقا˘˘ن˘˘م» نأا
سضعبلا نوك ،راودلا › بلجي تاب
¤إا Êأاتلاو ةقدلا ¤إا جاتحي اهنم
.سسو˘ه˘لاو ق˘ل˘ق˘لا˘ب ة˘با˘صصإلا ة˘جرد
سضعب عصضو ¤إا رمألا اذه ينعفدو
ءلؤو˘˘ه ل˘˘ث˘˘م با˘˘ن˘˘ت˘˘جل Òباد˘˘˘ت˘˘˘لا
عونلا اذه ةÒعصست عفرك نئابزلا

ن˘ئا˘بز˘لا سضفرو تا˘ح˘ير˘صست˘لا ن˘م
Úمويلا وأا مويلا ‘ نوعجري نيذلا
سضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل Úي˘˘˘˘˘لاوŸا
.«تاصشوتورلا
نئابزلا نم Òثكلا رداغي اŸاطل»
ن˘م Òث˘ك˘˘لا دو˘˘جو بب˘˘صسب را˘˘ب˘˘ك˘˘لا
نأا لإا ،راظتنلا دعاقم ‘ بابصشلا

نور˘ظ˘ت˘ن˘ي با˘ب˘صشلا ءلؤو˘ه ة˘ي˘ب˘لا˘غ
تا˘صشو˘تور ل˘جأا ن˘˘م رود˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف
لبق ةزجنŸا مهتاحيرصستل ةطيصسب
طخ زاربإا ةداعإا لثم Úموي وأا موي
ن˘˘˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘˘˘صسر وأا طو˘˘˘˘˘˘˘طÿا ن˘˘˘˘˘˘˘م
ثد˘ح˘تŸا ف˘ي˘˘صضي ،«تا˘˘مو˘˘صسر˘˘لا
بع˘ت˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ك˘˘ت˘˘صشي و˘˘هو ه˘˘صسف˘˘ن
راتصس لادصسإا ةبوعصص نع مجانلا
لعفب ليل ةرصشاعلا دعب لإا لÙا
ظ˘˘حل˘˘ي ل˘˘ع˘˘فو .ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا حا◊إا
‘ ة˘صصا˘خ Úن˘طاوŸا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا
يتلا Òباوطلا كلت ةÒخألا ةدŸا
ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م Òغ نو˘˘ك˘˘ت دا˘˘˘ك˘˘˘ت

fiلابقإا دهصشت يتلا ةقل◊ا تل
با˘ب˘صشلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ،اÒب˘˘ك

fiةقل◊ا ةصضوم يب.
يئاقدصصأاو يئلمز ةقفر سشيعأا»

روعصش اهعبطي ةصسفانŸا نم اوج
‘ قفوي انم يأا راهظإل ةجهبلا نم
ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حاو ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘˘صص◊ا
ةر˘˘ك ⁄ا˘˘ع Òها˘˘صشم تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست
اعيبر91ـلا وذ ميصسن لوقي ،«مدقلا
مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب بلا˘˘˘ط و˘˘˘هو
«فايصضوب دمfi» ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو
.نارهوب
ن˘˘م (جأاو)ـل ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا ف˘˘˘ي˘˘˘صضيو

fiةعما÷ا نم بيرق ةقلح ل
بل˘ط˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا نأا م˘˘غر» ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م Òث˘ك˘ب Èكأا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
دجأا يننأا لإا ،قباصسلا ‘ ةقل◊ا

ةحيرصستلا هذه ىلع لوصص◊ا ‘
Ìكأا ا‹دنم ينلعŒ ةقانأاو ةعتم
.«ءا˘˘˘˘قد˘˘˘˘صصألا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘كو˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
(ةنصس02) نايفصس هليمز هرطاصشيو
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه نأا د˘˘˘˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،يأار˘˘˘˘˘˘˘˘لا
رصصعلا تايصصوصصخ نم ةحيرصستلا
،هÒغتو عمتÛا روطت تايعادتو

يتلا ةيجولونكتلا ةروثلا مصضخ ‘
لاصصتلاو ملعإلا لا‹ اهثدحأا
ي˘ق˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ع˘قاوŸاو
.هتلاصض ديد÷ا لي÷ا اهيف

،ةÒخأ’ا ةدŸا ‘ ،ةيرئاز÷ا ندŸا نم Òثكلا رارغ ىلع نارهو ةنيدÃ ةقÓ◊ا يينهم مظعم ششيعي
Òهاسشم اهب رهظي يتلا كلتك ةحيرسست ىلع لوسص◊ا ‘ بابسشلا ةبغر ةيبلت وهو ’أا ديدج د– عقو ىلع
.ةيبوروأ’ا يداونلاب اميسس’ مدقلا ةرك مو‚و
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ةيدليŸا ةنصسلاو ءاتصشلا يتلطع ةيرئاز÷ا تلئاعلا نم ديدعلا تصضق
سضع˘˘ب ›وؤو˘˘صسم تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ن˘˘م ى˘˘لŒ ا˘˘م بصسح ،ن˘˘طو˘˘لا بو˘˘˘ن˘˘˘ج ‘

.ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول ةحايصسلا تلاكوو تاصسصسؤوŸا
يرئاز÷ا ينطولا ناويدلا ةصسصسؤوŸ ماعلا ريدŸا حرصص ،ددصصلا اذه ‘و
اوصضق سصخصش0021 نم ديزأا نأاب ،ةينطلصس فيرصش دمfi ،ةحايصسلل

ةيحايصس دصصاقم ةدع ‘ ةيدليŸا ةنصسلا ةياهنو ءاتصشلا لصصف ةلطع
يذلا جمانÈلا نم كلذ ‘ نيديفتصسم ،بون÷ا ةقطنÃ اميصسل ةيلخاد
ه˘نأا˘ب ة˘ي˘ن˘طل˘صس د˘ي˘صسلا ح˘صضوأا سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘لو .ة˘صسصسؤوŸا هذ˘ه ه˘ت˘ع˘˘صضو

،ةيوارحصصلا ةحايصسلا مصسوم نمصض جردنت يتلا ءاتصشلا ةلطعل اÒصض–
دصصاقم ةدع لمصشي «ايرثو اعونتم ايحايصس ا‹انرب» هتصسصسؤوم ترطصس
نم ديزأا ليجصست ” ثيح ،ةرواصسلاو بون÷ا يتقطنÃ اميصسل ةيحايصس
ةهج نم ،راصشأا هنأا لإا .مهلطع ءاصضق ‘ Úبغارلا نم سصخصش0021
نم Òثكلا لابقإا ¤إا رظنلاب عافترلل حصشرم» ددعلا اذه نأا ¤إا ،ىرخأا
نإا راطإلا اذه ‘ لاقو .«ةلطعلا ةيادب ةبرقم ىلع زج◊ا ىلع نئابزلا

نوبغري نيذلا نئابزلا نم اÒبك لابقإا ،ارخؤوم ،لجصست تحصضأا هتصسصسؤوم
ددع نأاب اركذم ،ةيلخاد ةيحايصس دصصاقم ةدع ‘ مهلطع ءاصضق ‘

4102 ‘ بلط فلأا04 تقاف لطعلا مايأا نم ةدافتصسلل تليجصستلا
،ىعصسŸا اذه يمريو .بلط فلأا02 ›اوحب تردق يتلا3102 عم ةنراقم
‘ اميصسل يلخادلا يحايصسلا دصصقŸا زيزعتو معد» ¤إا ،هÒبعت دح ىلع

flا فلتŸهعون نم اديرف ايحايصس اعونتو ءارث فرعت يتلا قطان». 
نم Òثكلا اهيلإا ليÁ» حبصصأا يتلا ةيحايصسلا دصصاقŸا هذه لمصشتو
ةيعيبط رظانم ىلع اهرفوتل ارظن تلئاعلاو بابصشلا اميصسل ÚنطاوŸا

تيناج قطانم ،«قيرع يراصضحو يرثأاو يخيراتو ‘اقث ءارثو ةبلخ
،راطإلا اذه ‘و .«ةداعصسوبو ةركصسبو ةرواصسلاو نوميميتو تصساÔ“و
سضورع Ëدقت ‘ نمكي ايلاح يصساصسألا انفده» نإا ماعلا ريدŸا لاق
ءاطعإل ،بون÷ا ةقطنÃ اميصسل دصصاقم ةدع لمصشت ةعونتم ةيحايصس
تاناكمإا ىلع رفوتت رئاز÷ا نأا ةصصاخ ةيلخادلا ةحايصسلل يوق عفد
‘ ةمهاصسŸاو حايصسلا بل÷ اهللغتصسا بجي ةعونتمو ةÒبك ةيحايصس
قفارم سصقن ةيلاكصشإا» ،ىرخأا ةهج نم ،راثأا هنأا لإا .«ةيداصصتقلا ةيمنتلا
اذه ‘ ايعاد ،«ةفاثكب حايصسلا لابقتصسل بون÷ا ةقطنÃ اميصسل ءاويإلا
،«ةرطصسŸا عيراصشŸا فلتfl ديصسŒ ‘ عارصسإلا بوجو» ¤إا راطإلا

ءاطعإل اهلهؤوي اديج اينمأا اعصضو فرعت» ،لاق امك ،رئاز÷ا نأا ةصصاخ
اذه ‘و .«›ودلا ىوتصسŸا ىلع اهتروصص Úصس–و ةحايصسلل يوق عفد
نومي“ ةقطنÃ ةيحايصس ةيرق زا‚إا عورصشÃ ثدحتŸا ركذ ،ددصصلا
.ةقطنŸا ‘ اهب لومعŸا ءانبلا Òياعم قفو ءاويإلل ةماقإا05 نم لكصشتت
ةكار˘صشلا م˘عد ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ،ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ،ة˘ي˘ن˘طل˘صس د˘ي˘صسلا ز˘كرو
اÒصشم ،ةيلخادلا ةيرئاز÷ا ةحايصسلل يوق عفد ءاطعإل ةيلودلاو ةينطولا
تا˘˘مدÿا ف˘˘ل˘˘تfl ع˘˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ه˘˘ت˘˘صسصسؤو˘˘م نأا ¤إا
ة˘يو÷ا طو˘طÿا ع˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
‘05 ةبصسنب ،بون÷ا وحن اميصسل ،ركاذتلا راعصسأا سضيفختل ةيرئاز÷ا
ىلع تلمع امك .نئابزلل ةيصسفانت راعصسأا Ëدقتل اهنم ايعصس ،ةئاŸا
نم ةيبنجأا ةيحايصس تلاكو عم تايقافتا عيقوتب ةيلود قاوصسأا ماحتقا
ةميقŸا ةيلا÷ا دارفأا نم اذكو بناجأا حايصس بل÷ ايلاطيإاو اصسنرف
اه˘ئار˘ث فا˘صشت˘كاو ر˘ئاز÷ا ‘ م˘ه˘ل˘ط˘ع ءا˘صضق ى˘ل˘ع م˘ه˘عا˘ن˘قإاو جراÿا˘ب
اهراثآاو اهتراصضح فاصشتكاو اهتفاقث ىلع فرعتلاو عونتŸا يحايصسلا
 .ةقيرعلا ةيديلقتلا اهتعانصصو اهنونفو
،›ا◊ا Èمصسيد للخ ،تمظن هتصسصسؤوم نأا ¤إا ةينطلصس ديصسلا راصشأاو

ذاتصسأاو بلاط001 نم ديزأل ةرواصسلا ةقطنŸ ةيملعو ةيصسارد تاجرخ
ةدئافل مظنت يتلا ةيعوبصسألا تاجرÿاب هتاذ لوؤوصسŸا ركذ امك .يعماج
د◊ تحمصس يتلا ةيعامتجلا تامدÿا راطإا ‘ ةبلطلاو لامعلا ةئف
تاجرÿا هذه نم سصخصش0006 نم ديزأا ةدافتصسا»ـب ،لاق امك ،نآلا
.نآلا د◊ «ةيلخاد ةيحايصس دصصاقم ةدع ةرايزل

«ÿÒا ناصسرف» ةيعمج تمظن
،طرا˘˘ف˘˘لا تب˘˘صسلا مو˘˘ي ،ة˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘ب
لافطألل ةفيف˘خ ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز
د˘˘مfi ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسÃ ى˘˘˘صضرŸاو
نم لك روصضحب ،ةكيÈب فايصضوب
«ميتيلا لفاك» ةيعمج نم ءاصضعأا
يح˘ي ف˘طا˘ع ذا˘ت˘صسألا ،ر˘ئاز÷ا
يزيوق بي‚ ذاتصسألاو فيرصشلا
د˘˘ب˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب «لا˘˘صصو» ة˘˘قر˘˘فو
¤إا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘˘ب ،ح˘˘˘بار م˘˘˘ي˘˘˘ك◊ا

ةدد˘˘˘˘ع˘˘˘˘تŸا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م

،Ëرك Òمصس لاكودم تاطاصشنلا
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا ن˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با
ة˘حر˘ف˘لاو ة˘م˘صسب˘لا م˘صسر فد˘˘ه˘˘ب

،ى˘صضرŸا لا˘ف˘طألا هو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع
ةبصسان˘مو ةرا˘يز˘لا تن˘ماز˘ت ثي˘ح
تناك˘ف ف˘ير˘صشلا يو˘ب˘ن˘لا د˘لوŸا
اذ˘ه جرد˘ن˘يو ،Úت˘حر˘ف ة˘حر˘ف˘˘لا
ةلط˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘صض طا˘صشن˘لا
.ةيوتصشلا
ة˘˘ع˘˘برأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا ءا˘˘صضعأا ق˘˘فار
لا˘خدإا ى˘ل˘ع او˘صصر˘˘ح Úجر˘˘ه˘˘م

بو˘ل˘ق ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘صسلاو ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا
،ةز˘ي˘مŸا م˘ه˘˘صضور˘˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘طألا

ايادهلا نم اددع مهعم Úلماح
نم تايمك عم لافطألل تمدق
لا˘ف˘طألا ى˘ل˘ع تعزو تا˘يو˘˘ل◊ا
لافطألا مصسق نم لكب ىصضرŸاو
مصسقو ءاصسنلاو لاجرلا ةحارجو
.ديلوتلا
اÒبك اناصسحتصسا تيقل ةردابŸا
سصخألا˘˘˘˘˘˘˘˘بو ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضرŸا ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
رار˘ك˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طألا

‘ تارا˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘م
م˘ه˘ن˘م Òث˘ك˘لا نأا ذإا ،ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسŸا

fiا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘˘˘مورÿو .جور‘
ناصسرف» ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘ك˘صشت ،Òخألا
‘ مهاصس نم لك ةكيرب «ÿÒا

،ديعب وأا بيرق نم لمعلا اذه
يذ˘˘لا رو˘˘صض◊ا ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
ةرا˘يز˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا ق˘˘فار
‘ ط˘ي˘˘صشن˘˘لا و˘˘صضع˘˘لا سصخألا˘˘بو
،لافطألا مصسق سسيئر ،ةيعم÷ا

.يفيلخ يصسيمخ
ب.ر

فايسضوب دمfi ىفسشتسسم ¤إا ةرايز لÓخ نم

  ىسضرŸا لافطأ’ا بولق ىلع ةحرفلا لخدت ةكيرب «ÿÒا ناسسرف»

ة˘˘ي˘˘قÎل «ةا˘˘ي◊ا ة˘˘م˘˘صسب» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تط˘˘صشن
ي˘ت˘لا ح˘ب˘ح˘ب ي˘صسا˘ح˘ب ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا
لا˘ف˘ت˘حا ،ار˘خؤو˘م ،ي˘صشي˘ع د˘م˘حأا ا˘˘ه˘˘صسأار˘˘ي
لهأل ءافولاو ريدقتلا» راعصش ت– ازيمتم
«بو˘ق˘ع˘ي ن˘ب ةرو˘ن» ة˘ب˘ت˘كÃ اذ˘هو «ءا˘ط˘ع˘لا
 .ةيمومعلا
ةيلfi تايعمج فرصش ىلع لافتحلا ميقأا
‘اقثو يصضايرو يعامتجا عباط تاذ ةطصشن
يوذ عرف» «لايجأا» ةيصضايرلا ةيعم÷ا لثم
«ر˘ئا˘صشب˘لا جو˘˘ف»و «ة˘˘صصاÿا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

.«ة˘ب˘ت˘كŸا تاءا˘ق˘ل يدا˘ن» ي˘بدألا يدا˘˘ن˘˘لاو
ن˘˘م Òب˘˘ك رو˘˘ه˘˘م˘˘ج لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ر˘˘صضح د˘˘˘قو
Úيو˘˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ط˘˘صشنو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لاو ةذ˘˘تا˘˘˘صسألا
ةيعمج لكل ةيبيحرت ةملكب لهتصساو ،بابصشو
وأا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م÷ا ةÒصسŸ ط˘˘˘ير˘˘˘صش سضر˘˘˘ع ع˘˘˘م
«ةاي◊ا ةمصسب ةيعمج» ترداب امك ،يدانلا
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش بهاو˘˘˘˘م Ëر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
Ëر˘˘˘ك˘˘˘ت ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب ،تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘هلا
.ةطصشانلا تايعم÷ا
حبحب» بصسح ،لافتحلا متتخا ،Òخألا ‘و

ة˘ي˘ع˘م÷ا سسي˘ئر فر˘ط ن˘م ة˘م˘ل˘ك˘˘ب ،«و˘˘ف˘˘نا
يتلا تايعم÷ا هذه ةيمهأا نع ثد– يذلا
ل˘جأا ن˘م دا˘ه˘ت˘جاو ة˘يد˘ج ل˘ك˘ب ًا˘مود ل˘م˘ع˘ت

سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإلا ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق–
تايلاعفلاو ةطصشنألا كلت للخ نم ،عقاولا
ل˘˘فا˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لا أاد˘˘˘ب˘˘˘م خ˘˘˘ي˘˘˘صسر˘˘˘ت ¤إا ة˘˘˘فدا˘˘˘ه˘˘˘لا
سسانلا Úب نواعتلا حور زيزعتو يعامتجلا
با˘ب˘صشلا ة˘يا˘عرو م˘عدو ءار˘ق˘ف˘لا ةد˘عا˘صسمو
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشنألا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإاو ،ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو ةأارŸاو
.عمتÛا ةيمنت ‘ مهصست يتلا تايلاعفلاو

 ةلوفطلاو بابسشلا ةيقÎل «ةاي◊ا ةمسسب» ةيعمج

 حبحب يسساحب ةطسشنلا تايعم÷ا سضعب Ëركت

flنودكؤوي نوسصت:

ثودحب ددهي يومدلا طغسضلا عافترا
ةيغامدلا ةطل÷ا
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ‘ نو˘˘˘صصتıا رذ˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا˘˘˘˘ب Úبا˘˘˘˘صصŸا
نايصسن وأا كرت مدع نم يومدلا
يدؤوي نأا نكÁ كلذ نأل ،مهتيودأا
اهرودب يتلا ةيغامدلا ةطل÷ا ¤إا
.ةحصصلا ىلع ارطخ لكصشت

ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل÷ا وأا ة˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘صسلا ثد–
ه˘˘ب حر˘˘صص ا˘˘م بصسح ،ة˘˘ي˘˘غا˘˘˘مد˘˘˘لا
سسيئر ،سسارحأا دمحأا روصسفوÈلا

ةداعإاو يئايزيفلا بطلا ةحلصصم
ن˘ب ى˘ف˘صشت˘صسÃ ي˘كر◊ا ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لا

،ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘عاذإل˘˘˘ل ،نو˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ع
مد˘˘لا نا˘˘ير˘˘ج ف˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
ق˘طا˘ن˘م ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ه˘ت˘يذ˘غ˘تو
دنع وأا ةيومد ةÌخ ةجيتن غامدلا
غا˘مد˘ل˘˘ل مد˘˘لا نا˘˘ير˘˘ج بار˘˘ط˘˘صضا
‘ ق˘ي˘صض بب˘˘صسب نو˘˘ك˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا
نوكي ام ابلاغ وأا ةبقرلا Úيارصش
غامدلا Úيارصش دحأا دادصسنا ببصسب
ثدحي يذلا غامدلا ءزجف ،اهصسفن
Êاع˘ي ة˘يو˘مد˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا سصق˘ن ه˘ب
Úج˘صسكألا ‘ سصق˘ن ن˘˘م ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ررصضتل يدؤوي ام ،مدلا عم دراولا

ىلع ارثؤوم ةيبصصعلا ايلÿا تومو
اهيف مكحتي يتلا ءاصضعألا ةفيظو
بصسحو .غا˘˘مد˘˘لا ن˘˘م ءز÷ا اذ˘˘˘ه
دعاصسم ذاتصسأا ،هللا دبع روتكدلا

Ãةداعإاو يئايزيفلا بطلا ةحلصص
ن˘ب ى˘ف˘صشت˘صسÃ ي˘كر◊ا ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لا

ديزت يتلا لماوعلا  نإاف ،نونكع
Úيار˘صشلا بل˘صصت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘م
مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘صض عا˘˘ف˘˘ترا ‘ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘ت
¤إا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ر˘˘ك˘˘˘صسلا سضر˘˘˘مو
عافترا ،بلقلا سضارمأاو Úخدتلا
Êدبلا طاصشنلا ةلقو لوÎصسلوكلا
ثودح بنجتلو .ةنادبلا ةصصاخو
ثدحتŸا حصصن ةيغامدلا ةطل÷ا
ى˘˘ل˘˘ع سصر◊ا˘˘ب Úن˘˘˘طاوŸا ه˘˘˘تاذ
،ةمزللا ةيبط˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإا
،ركذلا ةفلاصسلا سضارمألل ايدافت
‘ ةرصشابŸاو اركبم اهفاصشتكا وأا
.جلعلا
امهم يحصصلا يعولا رصشن ىقبيو
سضار˘مألا هذ˘ه ل˘ث˘م ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل
لك ‘ سصاخصشألا ةايح ددهت يتلا
.تاقوألا

:ةيحايسسلا ت’اكولا بسسح

ةلطعلا تسضق ةيرئاز÷ا تÓئاعلا
بون÷ا ‘ ةيوتسشلا



el-hourria.com
71عـمـتـجـم

م.ق

لازيل ليوط دقع «باخصسلا»
هذ˘ه Èع ءا˘˘صسن˘˘لا رد˘˘صص ن˘˘يز˘˘ي
ل˘˘ك ‘ ر˘˘ئاز÷ا ن˘˘م ق˘˘˘طا˘˘˘نŸا

قصصت˘لا د˘قو ،حر˘ف˘لا تا˘ب˘صسا˘ن˘م
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا ةأارŸا˘˘˘˘ب
ا˘ه˘ق˘فارو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ق˘طا˘نŸا˘˘ب
مويلا حبصصأا نأا ¤إا مدقلا ذنم
  .اهتيوه نم اءزج
ن˘˘م «با˘˘خ˘˘صسلا» د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ن˘˘˘صصي

ةيعي˘ب˘ط˘لا داوŸا ن˘م ة˘عو˘م‹
لفنرقلاو كصسŸا اهيلإا فاصضي
ا˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘نو˘˘كŸا ن˘˘م ا˘˘هÒغو

ة˘ت˘ب˘˘ن ي˘˘هو ،«ة˘˘ح˘˘م˘˘ق˘˘لا» ة˘˘ب˘˘ح
ن˘ج˘ع˘ت .دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج˘ب د˘جو˘˘ت

تا˘ب˘ي˘ب˘˘ح ع˘˘ط˘˘ق˘˘تو داوŸا هذ˘˘ه
متي مث قلطلا ءاوهلا ‘ ففŒو
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب تا˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب◊ا بق˘˘˘ث
يذلا ءافل◊ا طيخب وأا ةربإلا
تا˘˘ب˘˘ح نو˘˘˘ك ،ن˘˘˘صسحألا Èت˘˘˘ع˘˘˘ي
¤إا هب ةقلاع ىقبت «باخصسلا»
ط˘ي˘خ بح˘صس م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ف˘˘ج˘˘ي نأا
ط˘˘يÿا˘˘ب ه˘˘صضيو˘˘ع˘˘˘تو ءا˘˘˘ف˘˘˘ل◊ا
ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صصي اذ˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘هو ،يدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ه˘˘ع˘˘صضت˘˘ل از˘˘ها˘˘˘ج «با˘˘˘خ˘˘˘صسلا»
لو˘˘˘˘ح ءا˘˘˘˘يÈك ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘صسن˘˘˘˘˘لا

م˘صسا ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘يو ،ن˘˘ه˘˘قو˘˘ط
ليم÷ا رظنŸا يذ «باخصسلا»
ةقطنم ‘و .ة˘ي˘كز˘لا ة˘ح˘ئار˘لاو
ضسور˘˘˘ع˘˘˘لا يد˘˘˘تر˘˘˘ت ،ة˘˘˘ن˘˘˘صض◊ا
ثيح ،«ءان◊ا ةليل» «باخصسلا»

”اقلا ينبلا هنولب Óيمج رهظي
ي˘ت˘لا Èن˘ع˘لا ة˘ح˘ئار عزو˘˘ي و˘˘هو
نيزتت امك ،ضسرعلا ءاوجأا رطعت
ى˘ت˘ح ه˘ب ءا˘صسن˘لا ن˘م تاÒث˘ك˘˘لا
لوح هيدترت ام اهيدل ناك ولو
ىر˘خأا تار˘هو‹ ن˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ن˘˘ع
دقع نم ىلغأا بلاغلا ‘ نوكت
.«باخصسلا»
‘ Úنصسل «باخصسلا»ـب ظفتحي
«ةغيصصلا» ةبلع ‘ وأا ةنازÿا
قود˘ن˘صص ‘ ى˘ت˘حو ل˘ب ،ةأار˘م˘ل˘ل
اÒثك هنإاف اذل ،تويبلا ‘ لاŸا

كصسم ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ئار م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صشت ا˘˘˘˘˘˘م
قاروألا ضضع˘˘˘ب ‘ «با˘˘˘خ˘˘˘صسلا»
قاوصسألا ‘ ةلوادتŸا ةيدقنلا
دو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غرو .تÙÓاو

يل◊ا لبق نم ةديدصش ةصسفانم
،ةيبهذلا وأا ةيصضفلا وأا ىرخألا

لتحي ىقبي «باخصسلا» نأا Òغ
ءا˘˘˘صسن ىد˘˘˘ل ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م
ةدا˘˘ع˘˘صسو˘˘بو ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ن˘˘صض◊ا

نم Òثك دصصقي ثيح ،اصصوصصخ
ءارصش لجأل ةنيدŸا هذه ضسانلا
هراع˘صسأا تز˘ف˘ق يذ˘لا با˘خ˘صسلا

تاو˘ن˘صسلا لÓ˘˘خ جد0001 ن˘˘م
ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘˘م ¤إا ة˘˘˘ي˘˘˘صضاŸا
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح جد0004
Ìكي يذلا يداعلا «باخصسلا»ـل

نم ءاصسنلا لبق نم بلطلا هيلع
ىتحو لب ،طصسوو برغو قرصش
.دÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا بو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةصصاÿا هت˘نا˘ك˘م «با˘خ˘صسلا»ـلو
بÓج دقعك وهف ،ةأارŸا ىدل

هتحئار لÓخ نم ،هابتنÓل Òثم
ضسانلا ىلع مت– يتلا ةيكزلا
ن˘˘م ةراŸا ¤إا م˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جو ةرادإا
.«باخ˘صسلا» تا˘يد˘تر˘م ءا˘صسن˘لا
مكحب «باخصسلا» ناك ام اÒثكو
ةدايزل اردصصم Òبكلا هلامعتصسا
تانطاقل ةي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘ي˘ناز˘يŸا

نمقي يتاوللا ،ةداعصسوب ةقطنم
نلبقتصسي ثيح ،هعيبو هتعانصصب

ع˘ي˘بر˘لا ي˘ل˘صصف ءا˘ن˘ثأا ا˘صصو˘صصخ
ف˘˘يرÿا ى˘˘ت˘˘حو ل˘˘ب ف˘˘ي˘˘صصلاو

‘ اهتيبلت متتل ،ءاصسنلا تابلط
وأا Úمو˘˘ي˘˘˘لا ىد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت ل لا˘˘˘جآا
 .ريدقت Ìكأا ىلع عوبصسألا
ن˘˘م ةدا˘˘ع˘˘صسو˘˘ب ءا˘˘صسن Úب ن˘˘˘مو

هر˘م˘ع ىد˘ع˘ت˘ي «ا˘با˘خ˘˘صس» كل“
دح ¤إا لازي لو نرقلا فصصن
ذنم جتنأا ول امك اديدج نآلا

ا˘عو˘ن˘صصم ه˘نو˘ك˘˘ل ،ةÒصصق ةد˘˘م
.فلتلا ةليلق ةيعيبط داوم نم

ةينابسش تلدابتو ةيهيفرت ةطسشنأا

 بون÷ا ‘ ةعونتم ةينطو تارهاظت

تارهوÛا يقاب Úب ةماه ةناكم لتحي

ةليسسŸاب ةأارŸا ةنيز «باخسسلا»

ـه1441 ةيناثلا ىدامج61ـل قفاوŸا م0202 يرفيفÚ 01نثإلا

ةقانألا يلح ،ىرخأا قطانمو ةداعسسوبو ةليسسŸا اهيف اÃ ،ةنسض◊ا ةقطنÃ ةأارŸا ىدل «باخسسلا»
.ةسضفلاو بهذلا تارهو‹ نم ىرخألا تاءارغإلا تناك امهم هنع ىنغ ل يذلا ،ةيوهلا اذكو لام÷او

بو˘˘ن˘˘ج تا˘˘يلو د˘˘˘يد˘˘˘ع د˘˘˘ه˘˘˘صشت
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت ،ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيفاقثلا تارهاظتلا نم ةلصسلصس
عباطلا تاذ ةينابصشلاو ةيثاÎلاو
ةي˘كر◊ا تصشع˘نأا ي˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ام بصسح ،ةيفاق˘ث˘لاو ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
.ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكو ‘ درو
ةلڤرو ةيلو ‘ لصصاوتي اذكهو
‘ با˘ب˘صشلا تا˘˘طا˘˘صشن دا˘˘ي˘˘بŸوأا
يراو÷ا بكرŸاب ثلاثلا هموي

ة˘˘˘كرا˘˘˘صشÃ ،ي˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷ا ي◊ا ‘
.ةيلو32 ن˘˘م با˘˘صش081 و˘ح˘ن
¤إا31 ةئف نم بابصشلا ضسفانتيو
مايأا ةصسمخ رادم ىلعو ةنصس03
تاقباصسŸاو ةطصشنألا ديدع عم
ة˘˘ط˘˘صشنأا ‘ ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت ،ة‹ŸÈا
فز˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘بدأاو ة˘ي˘ن˘˘ف
ر˘˘ع˘˘صشلاو يدر˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صسوŸا
تا˘صسفا˘ن˘مو جو˘˘لو˘˘نوŸا حر˘˘صسمو
ة˘˘˘لوا˘˘˘ط˘˘˘لا ضسن˘˘˘˘ت ‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير
ح˘˘˘˘˘˘صضوأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك ،„ر˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘صشلاو
هذ˘ه ن˘م˘صض م˘ظ˘ن˘يو .نو˘م˘ظ˘نŸا
تاز˘˘ج˘˘نŸ نو˘˘لا˘˘صص ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
مÓ˘˘˘˘˘عإلا تلا‹ ‘ با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا
كلفلا ملعو كينوÎكلإلاو ›آلا
ةثيد◊ا تايجولونكتلاو ةئيبلاو
،ة˘ير˘صصب˘لا ة˘ي˘ع˘م˘صسلا ل˘ئا˘˘صسو˘˘لاو
،ةيليكصشتلا نونفلا ¤إا ةفاصضإلاب
تاود˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج ¤إا
تا˘عاد˘بإا ة˘ي˘قر˘ت لو˘ح تا˘صشروو
اهصشيعت اهصسفن ءاوجألا .بابصشلا
ن˘˘˘صضت– ي˘˘˘ت˘˘˘لا ضضي˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يلو
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘ف
با˘ب˘صشل˘ل ة˘ي˘ه˘ي˘فÎلا تا˘صضا˘ير˘ل˘˘ل

Ã02 نم باصش061 وحن ةكراصش
 .ةيلو
ر˘ف˘ظ˘ل˘ل نو˘˘كرا˘˘صشŸا ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘يو
‘ ¤وألا ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا بتارŸا˘˘˘˘˘ب
ةبعل رارغ ىلع ةيهيفرت تاصضاير
باعلألاو ة˘لوا˘ط˘لا ضسن˘تو را˘ي˘ب˘لا
،ة˘يد˘يد◊ا ةر˘ك˘لاو ة˘ي˘˘نوÎك˘˘لإلا

عا˘ط˘ق و˘لوؤو˘صسم ح˘صضوأا ا˘م˘˘ب˘˘صسح
هذه يمرتو .ةصضايرلاو بابصشلا
تا˘ئ˘ف ل˘م˘صشت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

،ةنصس03وÚ 31ب حواÎت ةيرمع
Úب ي˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت و˘˘˘˘ج Òفو˘˘˘˘ت ¤إا
تلدا˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو Úكرا˘˘صشŸا
 .نومظنŸا حصضوأا امك ،ةينابصشلا

ة˘˘˘يلو ن˘˘˘صضت– ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ،ما˘يألا هذ˘ه ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا
حر˘صسم ما˘يأل ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا
اعصساو لابقإا دهصشت يتلا ،لفطلا
قر˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشÃ ،لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘˘ل

Úي˘˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘صسم
،ة˘فÿا با˘ع˘لأا ‘ Úصصصصخ˘˘ت˘˘مو

Áع˘ت˘م˘ت˘صسيو .تا˘يلو ةد˘ع نو˘ل˘ث
تايلا˘ع˘ف˘لا هذ˘ه ن˘م˘صض لا˘ف˘طألا
نم ةقابب مايأا ةصسمخ مودت يتلا
ة˘ي˘ل˘صسŸاو ة˘ي˘ها˘ك˘ف˘˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تبأاد ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘فدا˘˘˘ه˘˘˘˘لاو
ةفاق˘ث˘لا راد ة˘ن˘صس ل˘ك ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيعمج عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب
ةنيدŸ «ةيفاقثلا ةيرقلا» حرصسم
هذ˘˘˘˘˘˘ه ط˘˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘˘يو .ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘صشŸا
قرفلا ديدع ةيفاقثلا ةرهاظتلا
ر˘ئاز÷ا تا˘يلو ن˘م ة˘ي˘حر˘صسŸا
ترا˘ي˘تو Âا˘غ˘˘ت˘˘صسمو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
،ةيلfi قرف بناج ¤إا ةديلبلاو
 .نومظنŸا ركذ امك
اذهل عونتم جمانرب Òطصست ”و
نمازتي يذلا يحرصسŸا دعوŸا
لا˘˘غ˘˘صشأا قÓ˘˘طإا ع˘˘م ه˘˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا
يذلا ،ةماعنلل يوه÷ا حرصسŸا
ةاذا˘˘˘حÃ ة˘˘˘ي˘˘˘صضرأا ه˘˘˘˘ل تÒت˘˘˘˘خا

›ا˘م فÓ˘غ˘ب ،ي˘ع˘ما÷ا ز˘˘كرŸا
 .جد نويلم083 قوفي
ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تو
حور ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت ¤إا ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘صسŸا
ل˘ف˘ط˘لا د˘ن˘ع عاد˘˘بإلاو ةردا˘˘بŸا
لدا˘ب˘تو بهاو˘م˘ل˘ل ءا˘صضف Òفو˘تو
ة˘˘˘˘˘˘كر◊ا ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘تو تاÿÈا
بصسح ،ة˘˘يلو˘˘لا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
ةيكر◊ا هذه نمصضو  .ÚمظنŸا
ةيلو نوميميتب لصصاوتت ،امئاد
نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘هŸا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف راردأا
ه˘ت˘ع˘ب˘ط ‘ «ل˘ي˘˘ل˘˘ل˘˘هأا» ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم ديزأا اهطصشنت يتلا ،ةنماثلا
ةينفو ةيثارت ةيلfi ةيعمج54

ثار˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘هأا» را˘˘˘ع˘˘˘˘صش ت–
 .«لايجألا
ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو

Ãىدم ىلع قلطلا ءاوهلا حرصس
ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا ¤إا ،ما˘يأا ة˘˘صسم˘˘خ
يذ˘˘˘لا ‘ا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لا ثوروŸا اذ˘˘˘˘ه
يŸاع ثاÎك5002 ةنصس فنصص
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م فر˘˘˘ط ن˘˘˘م يدا˘˘˘˘مل
مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘بÎلاو ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
هلقن ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،(و˘ك˘صسنو˘ي˘لا)
ه˘ي˘لإا را˘صشأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،لا˘ي˘˘جألا Úب

fiا ظ˘˘˘˘˘˘فاŸند˘˘˘˘˘يوأا نا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ه
 .ناميلصس
ل˘م˘ع˘لا ¤إا ة˘ظ˘فاÙا تد˘˘م˘˘عو
اهئاطعإاو ةرهاظتلا ةيقرت ىلع
ه˘ن˘م Ìكأا ا˘يÁدا˘كأا ا˘ي˘م˘ل˘ع اد˘ع˘ب
كار˘˘صشإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت
Úصصتflو ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘صسأاو Úث˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘صضلا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘صست د˘˘˘˘صصق
ه˘ن˘ي˘ما˘صضمو ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا بنا÷ا

ثاÎلا اذ˘˘˘˘˘˘ه دا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘بأا زار˘˘˘˘˘˘˘بإل
ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صض◊او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
ناو˘لز˘يا د˘˘ئا˘˘صصق ‘ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘تŸا
ديصسلا فاصضأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،(ل˘ي˘ل˘ل˘هأا)
.نديوأا
تايلاعفلا هذه جمانرب نمصضتيو
ىوتصسم ىلع ةيفاقث ةودن ميظنت
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘لا˘˘طŸا ة˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘م
flÈ عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت˘ب
‘ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا تا˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘طıا

،راردأا ة˘ع˘ما˘ج˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا بر˘˘غ
ناو˘ن˘ع˘ب «ل˘˘ي˘˘ل˘˘ل˘˘هأا» ثار˘˘ت لو˘˘ح
‘ ة˘˘˘صسارد ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘هأا ة˘˘˘˘نود˘˘˘˘م»
ا˘˘م˘˘ك ،«تا˘˘عو˘˘˘صضوŸاو مÓ˘˘˘عألا
ءاقتناو فاصشتكل ةقباصسم مظنت
اذه ءادأا ‘ ةقلأاتŸا بهاوŸا
ةيثارت ةيعمج03 لمصشت ،ثاÎلا

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘تfl ن˘˘˘م
ةمصصاع اصضيأا نصضت–و .ةراروڤ
ءار˘م◊ا ة˘حاو˘لا ةرارو˘ڤ م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
نولاصصلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ،«نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت»
ءار˘˘˘˘م◊ا ة˘˘˘˘حاو˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ةكراصشÃ ،«ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصل˘ل
ف˘˘ل˘˘تfl ن˘˘م ‘ر˘˘ح211 و˘˘ح˘˘ن

 .نطولا تاهج
يتلا ةيفر◊ا ةرهاظتلا فدهتو

Œاب اهعئاقو يرŸاقثلا زكر‘
Ÿة˘حا˘تإا ¤إا نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد

قيوصستل Úيفر◊ا مامأا ةصصرفلا
ام بصسح ،ةيديلقتلا مهتاجوتنم
تا˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘غ ر˘يد˘م را˘˘صشأا
،راردأا˘˘ب فر◊او ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
هذه جردنت امك .نوميم ةيواب
ى˘ل˘ع ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘بŸا

را˘˘˘طإا ‘ ،ما˘˘˘يأا ة˘˘˘صسم˘˘˘خ راد˘˘˘م
Œلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسÈلا ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نÎيو˘˘˘ق

تا˘عا˘ن˘صصلاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا ةرازو˘˘ل
نم ،ةيرا÷ا ةن˘صسل˘ل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘˘مو ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم لÓ˘˘˘˘خ
.Úيفر◊ا

Úع ة˘˘˘يلو˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ،ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي
ةصسصسؤوم15 زا‚إا تن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشو“

،ةي˘بÎلا عا˘ط˘ق م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ءا˘˘ب˘˘˘نألا ة˘˘˘لا˘˘˘كو ‘ درو ا˘˘˘م بصسح
12ـب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو .ة˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا

ةطصسوتم11و ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسرد˘˘م
ةبصسن فر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو تا˘يو˘نا˘ث01و
بصسح ،لاغصشألا ‘ ةÈتعم مدقت
مÓ˘ت˘صسا م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو .رد˘˘صصŸا ضسف˘˘ن

لÓخ ة˘يو˘بÎلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ن˘م دد˘ع
اهنم ،6102-5102 يصساردلا ماعلا
3Œينبو ةروزامتب ةيصسردم تاعم
ة˘ط˘صسو˘ت˘مو م˘ح˘ل˘لا ة˘ب˘ع˘صشو فا˘صص
ةيوناثو حابصص يداوب (4ةدعاقلا)
ة˘ن˘يدŸا˘ب د˘ع˘ق˘˘م008 ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘صشو“ Úع˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد÷ا
ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث زا‚إا ا˘˘صضيأا ا˘˘ه˘˘ب ير˘˘ج˘˘ي
امك ،دع˘ق˘م0001 ة˘قا˘ط˘ب ىر˘˘خأا
يديصس ةيدلبب متيصسو  .هيلإا Òصشأا

008ـل عصستت ةيوناث مÓتصسا ‘اصص
تا˘يد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع كلذو د˘ع˘˘ق˘˘م

متيصس كلذبو ،ةيرماعلاو ةنصساصس◊
تاعمجتلاو تايدلبلا عيمج ةيطغت

ميلعتلا لا‹ ‘ ىÈكلا ةينكصسلا
ه˘صسف˘ن لوؤو˘صسŸا بصسح ،يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
لÓتحا ةبصسن نأا ¤إا راصشأا يذلا
52وÚ 12ب نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘صس ما˘˘˘˘صسقألا

 .مصسقلا ‘ اذيملت
ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘هأا˘˘˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘˘˘عإا بنا˘˘˘˘˘˘˘ج ‘و
تدافت˘صسا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤوŸا
34و ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘با ة˘˘˘صسرد˘˘˘م101
تايلمع نم ةيوناث11و ةطصسوتم
د˘يدŒ ةدا˘عإاو ة˘نا˘ي˘˘صصو ح˘˘ي˘˘ل˘˘صصت
.هيلإا Òصشأا امك ،تازيهجتلا
عاطق معديصس ،رخآا ديعصص ىلعو
ابيرق تنصشو“ Úع ةيلول ةيبÎلا
ةديدج ةي˘صسرد˘م م˘عا˘ط˘م ة˘ع˘برأا˘ب
ر˘ج˘حو˘˘ب ما˘˘م˘˘حو ل˘˘ح˘˘ي˘˘ك˘˘لا Úع˘˘ب
Úتعاقو «حاتفم» ةيرقو ةروزا“و
ضسيردلا» ة˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘ب ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب «ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘لا
«ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع Òمألا» ة˘ط˘صسو˘تÃو
ةطصسوتÃ حتتفتصسو .فاصص ينبب
ر˘ج˘حو˘ب ما˘م◊ «م˘ي˘هار˘بإا بر˘˘ع»
ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘بو ›آلا مÓ˘˘عإÓ˘˘ل ة˘˘˘عا˘˘˘ق

.ةيلخاد فصصن ةروزا“

ةي’ولا Èع زا‚إ’ا روط ‘ ةيميلعت ةسسسسؤوم15

نا˘˘مدإا ةر˘˘ها˘˘ظ نأا ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح ة˘˘˘صسارد تف˘˘˘صشك
ناكصس نم ٪6 ىلع رثؤوت ةلكصشم تنÎنإلا
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ًار˘˘˘ثأا˘˘˘ت ق˘˘˘طا˘˘˘نŸا Ìكأا نأاو ،⁄ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ب˘صسن˘ب ،ط˘صسوألا قر˘صشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ةر˘ها˘ظ˘˘لا
٪4.2 ¤إا ةبصسنلا تندت اميف ،٪11 ¤إا لصصت

ةصساردلا تحصضوأاو .ابوروأا برغو لامصش ‘
ضسفن ملع» ةل‹ ‘ اهجئاتن ترصشن يتلا
،«ةيعامتجلا تاكبصشلاو كولصسلاو تنÎنألا
ةايح ىلع ابلصس رثؤوي تنÎنألا نامدإا نأاب
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘عو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصو ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشألا
لا˘˘صصتلا ل˘˘صضف˘˘ت تن˘˘ك نإا˘˘ف .ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
،نيرخآلا عم ضسول÷ا نع ًاصضوع ،تنÎنألاب

لوقت ،ضصخصش نويلم281 نم دحاو تنأاف
تدصصرو .نامدإلا نم نوناعي مهنإا ثاحبأا
تاصسارد ليل– ىلع تدمتعا يتلا ةصساردلا
،ةلود13 ‘ ضصخصش فلأا98 كولصسب قلعتت
ةلثمتŸاو ،تنÎنألا ىلع نامدإلا ضضارعأا

،تنÎنألا ما˘˘˘مأا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا دد˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘يز ‘
ق˘ي˘عأا لا˘ح ‘ ق˘ل˘ق˘˘لاو ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلاو
تا˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘هإاو ،تنÎنألا˘˘˘ب لا˘˘˘صصتلا
،ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘صسألاو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م ل˘˘ك˘˘صشب مو˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ظا˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘˘صسلاو

Ÿلا ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘صشÈك˘˘˘˘لإلا د˘˘˘˘يÎوÊ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق وأا
ن˘ع Óً˘صضف ،ة˘˘صشدرد˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب ‘ Úل˘˘صصتŸا

،ة˘عو˘ن˘ت˘م تا˘ياو˘ه˘ب غار˘ف˘لا تقو ل˘غ˘صش مد˘˘ع
ةايح ىلع ًابلصس هÒثأات نم ترذح ام وهو
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘قÓ˘˘˘عو م˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصو ،ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشألا
جÓع ةيناكمإا ‘ ءاÈخ دقتعيو .ةيعامتجلا

ى˘ل˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلاو م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب نا˘˘مدإلا اذ˘˘ه
ىلع دمتعي ذإا ،ةيتوبكنعلا ةكبصشلا مادختصسا
ة˘ط˘صشنألا ضضع˘ب ة˘صسرا‡و ،تقو˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
نع Óًصضف ،ةديدج تاراهم ملعتو تاياوهلاو
ة˘˘ط˘˘صشنأاو ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت لا˘˘˘م˘˘˘عأا ‘ كاÎصشلا
ةد˘ح˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي .ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
جÓعل امصسق3102 رخاوأا تحتتفا ةيكيرمألا
.تنÎنإلا نامدإا

⁄اعلا ناكسس نم %6 ىلع رثؤوي تنÎنأ’ا نامدإا
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؟اهتهجاوŸ نيدعتسست فيكف ..هتامزأا سسرع لكل
لÓخ لكاصشŸا ضضعب كصضÎعت دق
ةزهاج Êوك ،كفافزل دادعتصسلا

Ÿة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاو flتا˘˘˘˘˘مزألا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
لو˘ل˘ح ي˘ل˘ي ا˘م˘ي˘˘فو .تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
اهمدقي ةعيرصس تاجÓعو ةيلمع
ر˘تو˘ت˘لا ي˘ب˘ن˘ج˘ت˘˘ت ي˘˘ك ،ءاÿÈا كل
‘ ةرقتصسم ءاوجأاب يمعنتو قلقلاو
.دوعوŸا مويلا

ثدحي دق ،فافزلا تÓفح لÓخ
لوقن لو ،ةئطاخ ةروصصب ءيصش يأا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،كفواfl ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ثإل اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
يأل كصسفن ةئيهت ىلع كدعاصسنل
نوكي نأا نود لوحي دق Òغصص رمأا
اÃ اد˘ي˘ج ير˘ك˘ف ،ا˘ي˘لا˘ث˘م كفا˘˘فز
ميلصست Óثم متي ⁄ اذإا Úلعفتصس
.روهزلا

:ميظنتلا ماهم يعزو
ادعتصسم اصصخصش ينّيعت نأا كيلع
بعاتم يأاب مامتهلا ىلع ارداقو
،ةÒخألا ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ‘ ثد– د˘˘ق
ططfl ضصخصشلا اذه نوكي دقو
وأا ةلئاعلا دارفأا دحأا وأا فافزلا

نأا بجي امك ،ةبرقم ةقيدصص ىتح
مو˘˘ي ةد˘˘ن˘˘جأا˘˘ب م˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ك˘˘˘ي
ضصا˘˘خ˘˘صشألا˘˘˘ب كلذ˘˘˘كو ،فا˘˘˘فز˘˘˘لا
تقوو م˘˘˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘˘˘صضح ع˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘تŸا

.مهروصضح
هيدل نوكي نأا ىلع يصصرحا اذل
دوعوŸا مويلا ثادحأا نم ةخصسن
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘لود˘˘˘˘جو
هنكÁ نيذلا ÚمهŸا ضصاخصشألاب
نوكي نأا مهألا نكل ،مهب لاصصتلا

ىلع ارداقو اميكح ضصخصشلا اذه
‘ ة˘˘ل˘˘ك˘˘صشم يأا ل˘˘حو با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘˘صسا

Úملصستصست كعدي نأا نود ،اهنيح
ل˘˘صشي˘˘صس يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘˘صشلا ر˘˘˘عذ˘˘˘ل˘˘˘ل
.كتاكرحو كÒكفت

Œا لكاسشم يبنŸÓشسب:
نأا ن˘˘كÁ ى˘˘ت˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ن˘˘˘كÁ ل
رارزأا د˘˘˘حأا ا˘˘˘م ضصخ˘˘˘صش د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي

ضشامق ضضعب قزمتي نأا وأا ،هصصيمق
هر˘˘صض– Úح أا˘˘طÿا˘˘˘ب كنا˘˘˘ت˘˘˘صسف
هذ˘˘ه ع˘˘نŸو ،كتا˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘صص بر˘˘˘قأا
دا˘˘صسفإا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘تÙا ل˘˘كا˘˘صشŸا
نو˘ك˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صصر˘˘حا ،كمو˘˘ي
قود˘ن˘صص ‘ ضسي˘لو ي˘˘ل˘˘ي ا˘˘م كع˘˘م
‘ كعم لب قدنفلا ‘ وأا ةرايصسلا
:لف◊ا

ىلع يوت– ةÒغصص ةطايخ ةدع -
.طيخو ضصقمو رارزأا

ةيصشاح حÓصصإل جودزم قصصل -
.ضسبŸÓا

.كبصشمو ضسيبابد -
ءلÒ Ÿغ˘˘˘˘˘˘صص د˘˘˘˘˘˘يد– م˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ق -
.ةيذحألا ىلع ضشودÿا

.È◊ا ةلازإل ملق -

ديوزتلا تاكرسش عم يقفتا
:اركاب
تا˘كر˘صش Úبو كن˘ي˘ب ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا نإا
ا˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ” ي˘ت˘لا د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا

مو˘˘ي بلا˘˘ط˘˘م ف˘˘ل˘˘تfl ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
ىلع يصصرحا .ادج مهم فافزلا

ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘م
مو˘˘˘ي˘˘˘لا ‘ ًا˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسم ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ا˘ه˘ع˘م ي˘ع˘˘قوو ،دو˘˘عوŸا

Úبغرت ام حوصضوب دد– ةبوتكم
ع˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘صسي˘˘صس اذ˘˘ه˘˘ف ،ه˘˘ب

لÓخ ةجعزŸا فقاوŸا ثودح
.لف◊ا

:تامادسصلا ثودح ‘Óت
ضصخصش نع ةركف كيدل نوكي اÃر
ةروصصب نافرصصتي دق Úصصخصش وأا

اذإاف ،كفافز لفح ‘ ةقئل Òغ
دق كتلفح ‘ فيصض كانه ناك
كبراقأا دحأا يعد ،لكاصشم ببصسي
اÃر يصسنت لو ،بثك نع هبقاري
ل ي˘ت˘˘لا رو˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘كرد˘˘م Úنو˘˘ك˘˘ت
ل˘ف˘ح ‘ ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو Òصست
ن˘˘˘˘˘ل فو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صضلا نأا لإا ،كفا˘˘˘˘˘˘فز
تن˘ك اذإا ة˘صصا˘˘خ ،كلذ او˘˘ظ˘˘حÓ˘˘ي

لفح نع مهاركذ يعد ،ةكصسامتم
ضسيلو ،ةئناهو ةليمج ىقبت جاوزلا

بصضغ ة˘بو˘ن˘ب با˘صصت ضسور˘˘ع ن˘˘ع
.ئطاخ ءيصش ثدح املك
ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ل˘ل كع˘صسو˘ب ا˘م ›ذ˘با

مهي ام لك ةياهنلا يفف ،كحرم
،Úب– يذلا لجرلا تجوزت كنأا
فافزلا لÓخ ثد– لكاصشم يأاو
‘ كح˘˘˘صضل˘˘˘ل ًارد˘˘˘صصم نو˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس
تا˘˘صسد˘˘ع نأا ير˘˘كذ˘˘تو ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا
ن˘م كب˘قار˘˘ت تلاو÷او اÒما˘˘ك˘˘لا
ًا˘م˘ئاد ي˘ظ˘فا˘ح˘˘ف تا˘˘هاŒلا ل˘˘ك
.كئودهو كتماصستبا ىلع

لكاسشŸ ةعيرسس تاجÓع
:فافزلا لفح
نا˘˘˘ك اذإا :بل˘˘˘ق˘˘˘تŸا ضسق˘˘˘ط˘˘˘لا -1
را˘ط˘˘مأا لو˘˘ط˘˘ه لا˘˘م˘˘ت˘˘حا كا˘˘ن˘˘ه
لتبي ل نأا ىلع يصصرحا ،ةريزغ
وأا ة˘م˘ي˘خ بي˘˘كÎب كلذو كفو˘˘ي˘˘صض
،فافزلا لفح ناكم ةقينأا تÓظم
ناك اذإا اصضيأا عفنت Òبادتلا هذه
هذ˘˘˘ه ‘و ،ارا˘˘˘حو ا˘˘˘صسم˘˘˘صشم و÷ا
.فييكتلا ةزهجأا يصسنت ل لا◊ا

ضضغ˘ب :ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج رو˘˘صص نا˘˘م˘˘صض -2
ي˘˘ت˘˘لا تارŸا دد˘˘ع ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
ا˘˘˘م˘˘˘ع كرو˘˘˘صصم ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف تصشقا˘˘˘˘ن
نأا لامتحا امئاد كانه ،هنيديرت
،جئاتنلا نم لمألا ةبيخب يباصصت
طا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع كفو˘˘ي˘˘صض ي˘˘ع˘˘ج˘˘صش
ةقيرطلا هذهبو ،روصصلا نم Òثكلا

Áا˘ه˘ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا كن˘˘ك Ÿمو˘ب˘لأا ءل
.كلذل تجتحا اذإا روصصلا

Úقفنتصس كنأا كصش ل :Úمأاتلا -3
مو˘ي ى˘ل˘ع لاŸا ن˘م اÒب˘ك ا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
Úمأاتلا ةمك◊ا نم اذل ،كفافز
رارصضألا لثم ،ءيصش يأا دصض هيلع
وأا فا˘فز˘˘لا نا˘˘ت˘˘صسف بي˘˘صصت ي˘˘ت˘˘لا
تا˘كر˘صشلا ف˘ل˘˘تfl ع˘˘م ل˘˘كا˘˘صشŸا
.اهعم دقاعتŸا
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ءافسصلا دعب ثيدح ’ ..سضيبأ’ا تاروكيد
لك اهنع ثحبت ةقانألا
ءي˘˘˘˘صش Ìكأاو ،ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس

Áةقانأا كيطعي نأا نك
غ˘لا˘ب˘م Òغ ة˘ق˘صسا˘ن˘˘ت˘˘م
يتلا ةيئاقلتلا وه اهيف
ع˘˘م ع˘˘ن˘˘صصت نود ي˘˘تأا˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ناو˘˘˘لألا
.ةطيصسبلا تاروكيدلاو
ناو˘˘˘˘لألا Ìكأا ضضي˘˘˘˘بألا

ه˘˘نإا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ل هتاذ دح ‘ ضضيبأا
نم يأا عم هجزم متي
ا˘م˘˘ك ،ىر˘˘خألا ناو˘˘لألا
كنكÁ .ةطيصسب ةيلامج ةصسŸ كيطعي تاروكيدلا ‘ همادختصسا نأا
ناولأاب دئاصسولا ضضعب عصضو عم يصسركو ةكيرأا نم نوكم هيÎنأا مادختصسا

flتاروكيدلاو طئاوحلل ءاقرز ةيفلخو ةفلت. 
Áد˘عاو˘ق˘لا تاذ ي˘صسار˘ك˘لا ضضع˘ب ع˘م ة˘˘ع˘˘بر˘˘م ة˘˘لوا˘˘ط ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا كن˘˘ك

ةفرصش ‘ اهعصضو كنكÁو ،فيفÿا نارزيÿا بصشخ نم ةعونصصŸا
 .خبطŸا ‘ ىتح وأا لزنŸا
ضسيلو روكيدلا رصصانع نم رصصنعك ضضيبألا نوللا ةفاصضإا اصضيأا كنكÁ امك
دئاصسولا ضضعب عم ضضيبألا نوللاب ةريدتصسم ةلواط يفيصضأا ،اًيصساصسأا اًنول
.ناولألا نم هÒغو ضضيبألا ناولأاب
ي˘قا˘بو Êو˘م˘ك˘لا نو˘ل˘لا˘ب ر˘˘ير˘˘صسلا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا كن˘˘كÁ مو˘˘ن˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ ‘و
 .ضضيبألا نوللاب تاروكيدلا

ىلع Òسست دسشرم Òغب ةنيفسسك ةفاقث Óب ةأارما ـ
 .رايتلا اهفرجي وأا حيرلا اهقوسسي امك ىده Òغ

.تنأا اهديرت امك ل هللا ادارأا امك ةأارŸاب شضرا ـ
ةكيرسش اهنم ذختت Óف ةأارŸا ‘ تككسشت اذإا ـ

ككسشت Óف كتاي◊ ةكيرسش اهتذختا اذإاو ،كتاي◊
.اهيف

.اهدلوأل اهتيبÎب لب اهتدلوب ًامأا ةأارŸا نوكت ل ـ
ل ةأارŸاو ..اهبحأا ةأارما لوأا ىسسني ل لجرلا» ـ

«ميكح» «اهناخ لجر لوأا ىسسنت
Èكتو بيسشت نأا وه ةأارŸا فيخي ام Ìكأا نإا ـ

.لهÎتو

WÑ≥ Gd«ƒΩ:
WÑ≤Éä Gÿ†°ÉQ HÉdÑû°Ée«π

:ريداقŸا
حئارصش ةجزاط اصسوك
مورفم م◊ غ002
رصضخأا لفلف
مورفم لصصب ةبح
حلم
نوحطم دوصسأا لفلف
مطامط ةصصلصص ةقعلم2
ناحير ةقعلم2
جلثم خنابصس مج005
ضسنودقب ةقعلم2
حئارصش رطف مج005
Úحط ةÒبك ةقعلم2
تيز ةÒبك ةقعلم2
Íل بوك2
Óيرزوم Íج مج001

:Òسضحتلا ةقيرط
نر˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘صص ‘ ا˘صسو˘˘ك˘˘لا ي˘˘صصر
‘ .رم– نأا ¤إا نرفلا اهيلخداو
م˘ح˘ل˘لا ي˘ع˘صض را˘ن˘لا ى˘ل˘ع ةÓ˘ق˘م
ر˘˘صضخألا ل˘˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘لا م˘˘ث مور˘˘˘فŸا
ةصصلصص يفيصضأا مث يبلق ،لصصبلاو
ا˘ه˘ي˘كر˘تاو نا˘ح˘ير˘لاو م˘طا˘م˘ط˘لا

‘ تيز˘˘لا ي˘˘ع˘˘صض .را˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
Úح˘ط˘لا م˘ث را˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةÓ˘˘ق˘˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صص ‘ .ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘قو بي˘˘˘ل◊او
مث مورفŸا محللا يعصض ،نرفلا
خنابصسلاو ل˘ي˘ما˘صشب˘لا م˘ث ا˘صسو˘ك˘لا
م˘˘ث ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا يرر˘˘كو ر˘˘ط˘˘ف˘˘لاو
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘غو Í÷ا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضأا
مث نرفلا اهيل˘خدأاو مو˘ي˘ن˘مو˘لألا˘ب
.اهيمدق

رفاظألا تاديصسلا ضضعب لصضفت دق
ةقيرطلا ندجي ل نكلو ةÒصصقلا
لكصشب اهزاربإاو اهميلقتل ةبصسانŸا

ن˘يد˘ج˘˘ت˘˘صس ي˘˘تز˘˘يز˘˘ع ا˘˘ن˘˘ه ،ق˘˘ئل
كرفاظأا ميلقت˘ل ى˘ل˘ثŸا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
امك ،اهليوطت نود اهلامج زاربإاو
ير˘˘˘صض– نأا يرور˘˘˘صضلا ن˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا
نأا ل˘ب˘˘ق اد˘˘ي˘˘ج كر˘˘فا˘˘ظأاو كيد˘˘ي
.رفاظألا ءÓط يعصضت
دلج Òصشقتب يتزيزع لوأا يموق -
نم ةÒغصص ةيمك مادختصساب نيديلا
ا˘م˘ه˘ي˘˘ك˘˘لدو م˘˘صس÷ا Òصشق˘˘ت Ëر˘˘ك

دنع اÒفو ءام يمدختصسا .اديج
،امات افيفŒ امهيففجو فطصشلا

ل˘˘عŒ ي˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صسألا د˘˘˘حأا نأل
مدع وه فصشقتلل ةصضرع نيديلا

Œا˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ف Œما˘ك ا˘ف˘ي˘ف˘Ó د˘ع˘ب
.امهلصسغ
تنا˘˘˘ك اذإاو ،كر˘˘˘فا˘˘˘˘ظأا يدر˘˘˘˘با -
نأا ى˘ل˘ع ي˘صصر˘حا ر˘صسك˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘˘ق

Œءانثأاو ةريدتصسم اهفارطأا يلع
هاŒا ‘ هيكرح ،دŸÈا مادختصسا
¤إا رفظلا نكر نم يأا طقف دحاو
هجو هل ادÈم يراتخاو ،هفصصتنم
ى˘ل˘ع ة˘لو˘ه˘صسب ق˘لز˘ن˘ي ى˘ت˘ح م˘عا˘˘ن

.رفاظألا فارطأا
ةفيفخ ةقبط كيدي ىلع يعصض -
ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل زو˘˘˘ل˘˘˘لا تيز ن˘˘˘م
ةطوف ‘ امهيف˘ل م˘ث ،ا˘م˘ه˘م˘ي˘ع˘ن˘تو
.ةقيقد51 ةدŸ يخÎصساو ةئفاد
ع˘فد˘لا ةادأا ي˘مد˘خ˘ت˘صسا ا˘هد˘ع˘˘ب -
اهتزهج دق Úنوكت يتلا ةيطاطŸا

د˘˘ل÷ا ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
عطق ةادأاب دئازلا يصصق مث ،تيŸا
كيدي يفطصشا كلذ دعب ،دئاوزلا
افيفŒ امهيففجو ئفادلا ءاŸاب

اياقب يأا نم يصصلختت يكل امات
.زوللا تيزل

ثيحب ضساصسألا ةقبط نآلا يعصض -
ير˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ،ه˘˘ل˘˘ك ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ط˘˘غ˘˘˘ت
عاونأا ضضعب .فŒ ىتح Úتقيقد

،رفاظألا يوقت ضساصسألا تاقبط
فار˘˘˘طألا ة˘˘˘يو˘˘˘صست ‘ د˘˘˘˘عا˘˘˘˘صستو
ة˘م˘عا˘ن ر˘فا˘ظألا ة˘ح˘˘ف˘˘صص ل˘˘عŒو
.ءÓطلا لابقتصسل ةزهاجو
تن˘˘ك اذإا ،ءÓ˘˘ط˘˘لا ع˘˘˘صضو د˘˘˘ن˘˘˘ع -
كرفاظأل عبرŸا لكصشلا نيديرت

ىلع م˘ي˘ق˘ت˘صسم ط˘خ م˘صسر˘ب ي˘مو˘ق
تن˘˘˘˘˘ك اذإاو ،ر˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ظألا فار˘˘˘˘˘˘طأا
يعبتاف ريدتصسŸا رهظŸا نيديرت
.اهتاذ رفاظألا ضساوقأا

نوكت نأا اهنيديرت تنك اذإا امأا -
أادبي ثيحب ءÓطلا يعصضف ةببدم
.ط˘˘˘صسو˘˘˘لا هاŒا ‘ بناو÷ا ن˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع يو˘ت– ءÓ˘ط˘لا عاو˘نأا ضضع˘˘ب
ىلع دعاصستل قصصلل ةلباق طئارصش

.هنيديرت رهظم يأا قيق–
يعصض رفاظألا ءÓط عصضو دنع -
م˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ح˘˘˘ط˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع كد˘˘˘ي
ىرخألا كدي نوكت نأا يصصرحاو
،ةتبا˘ث ءÓ˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ف Úع˘صضت ي˘ت˘لا
ح˘ط˘صسŸا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘حارإا˘˘ب كلذو
ن˘ع بي˘غ˘ي لو ،ه˘صسف˘ن م˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘صسŸا
‘اكلا تقولا ءÓطلا ءاطعإا كلاب
ىرخأا ةقبط عصضو لبق فجي يك
.هنم
ةعمل ةفافصش ةقبط يعصض اÒخأاو
رفاظألا لك ىلع يدرو نول تاذ
د˘ق ءا˘صضي˘ب را˘˘ثآا يأا ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ي˘˘ك˘˘ل
ا˘ه˘نا˘عŸ ةدا˘يز˘لو ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م نو˘˘ك˘˘ت
ة˘فا˘ف˘صش ة˘ق˘ب˘ط ي˘ع˘صض ا˘ه˘ت˘يا˘م˘˘حو
.اهقوف

ةÒسصقلا رفاظأ’اب ةيانعلل ىلثŸا ةقيرطلا

عون نم جايكام ¤إا ناتÒبكلا ناتفصشلا جات–
كلذكو ،امهنع اديعب هابتنلا بذ÷ ،ضصاخ
دصسفي يذلا فاف÷ا نم امهيلع ظاف◊ا

.امهرهظم
ِكي˘لإا ،ÚتÒب˘ك˘لا Úت˘ف˘صشل˘ل ›ا˘ث˘م جا˘ي˘˘كاŸو
:ليمجتلا ءاÈخ حئاصصن
Úتر˘˘م كي˘˘ت˘˘ف˘˘صش Òصشق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صصر˘˘حا -
؛ايموي بطرŸا مصسلبلا لامعتصساو ،ايعوبصسأا
؛ا˘م˘ه˘ترا˘صضنو ا˘م˘ه˘ت˘مو˘˘ع˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ره˘ظÚ Ãت˘ف˘صشلا زÈت ةرا˘صضن˘لاو ة˘مو˘ع˘ن˘لا˘ف
.اÒبك امهمجح ناك ول ىتح ،ليمج
ةيطغتل ؛كيتفصش لوح رليصسنوكلا يعزو -
د˘ي˘عاŒ وأا ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م نو˘˘ل˘˘ب ةر˘˘صشب˘˘ل را˘˘ثآا يأا

لوح انايحأا دجاوتت يتلا كلت نم ةÒغصص
.Úتفصشلا

نولب نوكي ديد– ملقب Úتفصشلا يددح -
نود ،ةيعيبطلا امهدودح لخادو ،كترصشب
ن˘م ر˘غ˘˘صصأا ل˘˘ك˘˘صشب ا˘˘م˘˘هد˘˘يد– ›وا– نأا

.يعيبطلا امهمجح
نأا لصضفيو ،هافصش عملم كلذ دعب يلمعتصسا
.افافصش نوكي
ىلع يوتحي رصضحتصسم مادختصسا يبرج -
انول Úتفصشلا حن“ ،ةصساصسح ةينول تاغبصص
نول عم تاغبصصلا لعافتت ثيح ،اهب اصصاخ
.افيفخ ايدرو انول اهبصسكي ام ،هافصشلا

هابتنلا تفليل ؛ِكينيع جايكام ىلع يزكر -
.كيتفصش نع اديعب ،امهيلإا

ةÒبكلا هافسشلل بسسانŸا جايكاŸا

ليحنلا هجولا جايكام بولسسأا
نزولا نم ةÒبك ةيمك تدقف ،ةصضايرلا ةصسرا‡و ةيئاذغ ةيمح عابتا دنع
بولصسأا Òغأا نأا ضضورفŸا نم لهف ،Óيحن يهجو حبصصأا نكلو ،دئازلا
؟ديد÷ا يلكصش بصسانيل يجايكام عصضو
Òيغت كيلع نأا كحصضŸا نمو ابعتم ودبي نأا نكمŸا نم ليحنلا هجولا

.ءÓتما Ìكأا كهجو ودبي يكل كجايكام
حتفأا رخآا نول عصضوب يموق مث يداعلا ضساصسألا Ëرك عصضوب يئدبا
ةدح فيفختل Úتنجولا مظع ت–و نقذلا ىلع Úتجرد وأا ةجردب
.نيدخلل ريدتصسم لكصش ءاطعإاو اياوزلا
دÿا طصسو ىلع فيفخ يدرو نولب Úتنجولا رمحأا يعصض اÒخأاو
.يبابصش لامجو ةراصضنل
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: ةنتابب ةيغيزامألاب قطانلا حرسسملل ينطولا ‘اقثلا ناجرهŸا

تايعم÷او تاينواعتلاب مامته’ا ¤إا ةوعدلا
يغيزامأ’ا حرسسŸا لا‹ ‘ ةطسشانلا

ث.ق

تم˘˘ي˘˘قأا ة˘˘ير˘˘ك˘˘ف ةود˘˘ن ‘ نو˘˘ل˘˘خد˘˘تŸا زر˘˘˘بأاو
Ãا““ لوح يوه÷ا ةنتاب حرصسŸءاصضفك حرصس

نا˘جر˘هŸا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘صض كلذو ““ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
‘ ةيغيزامألاب قطانلا حرصسملل ينطولا ‘اقثلا

ةÎفلا ‘ ةنصسلا هذه مظني يذلا11 ـلا هتعبط
تايعم÷ا هذه نأا يرا÷ا يرفيف11 ¤إا3 نم
نم مامتهلا ¤إا ةصسام ةجاح““ ‘ تاينواعتلاو

رفوتي اهنم Òثكلا نأاو اميصسل نيوكتلا لÓخ
‘ ةصسوملم جئاتن تققحو ةيعادبإا تاقاط ىلع
.““جارخإلا وأا ليثمتلا ثيح نم ءاوصس ناديŸا
ةرابج يلع يحرصسŸا نانفلا ةبصسانŸاب حصضوأاو
قطانلا حرصسملل ينطولا ‘اقثلا ناجرهŸا نأا
ةنتاب ةنيدم ايونصس هنصضت– يذلا ةيغيزامألاب
تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘فر˘˘عŸ ة˘˘ح˘˘نا˘˘صس ة˘˘صصر˘˘ف““

اهتاعادبإا ىلع برق نع عÓطإلاو تايعم÷او
نم مغرلا ىلع حرصسŸا لا‹ ‘ اهتاماهصسإاو
.““اهتيبلاغل ةمدعنŸا تاناكمإلا
قرفلا هذه معد ةرورصض ¤إا ثدحتŸا قرطتو
¤إا نيوكتلا نم اقÓطنا تاناكمإلاب ةيحرصسŸا

فيرعتلاو اهصضورع عيزوت ‘ اهتدعاصسم ةياغ
عباتلا عادبإلا معد قودنصص لÓخ نم اينطو اهب

فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا اذ˘كو ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةرازو˘˘ل
‘ ةكراصشŸا ‘ اهتدعاصسŸ ةيوه÷ا حراصسŸا
.ةيحرصسŸا تاناجرهŸاو تارهاظتلا

يحرصسŸا نانفلاو جرıا ضضرعتصسا هتهج نم
ةبرŒ تصساÔ“ ةيلو نم زوزع رداقلا دبع
بو˘ن÷ا تا˘يلو ن˘م ة˘ي˘حر˘صسŸا قر˘ف˘˘لا ضضع˘˘ب
تصساÔ“ نم ““حكر˘لا ة˘خر˘صص““ ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ن˘مو
ةلق ببصسب ناجرهŸا نع ةنصسلا هذه تباغ يتلا
Úب ن˘م تنا˘ك ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ة˘˘يداŸا تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإلا
اهيف تمدقو ةرهاظتلا قÓطنا ذنم ÚكراصشŸا

Úصصتıاو روهم÷ا ةداهصشب ةزي‡ اصضورع
ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ثد–و .لاÛا ‘

ناد˘ي˘م ‘ ة˘ط˘صشن˘لا تا˘ي˘ع˘م÷او تا˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب ق˘طا˘ن˘لاو ة˘ما˘ع ة˘˘ف˘˘صصب حر˘˘صسŸا

يتلا قطانŸا ‘ اميصسل نيوكتلا ¤إا اصصوصصخ
.ةيوهج حراصسم اهب دجوت ل
نا˘˘˘جر˘˘˘هŸا ظ˘˘˘فاfi قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ‘ د˘˘˘كأاو
ةيغيزامألاب قطان˘لا حر˘صسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ‘ا˘ق˘ث˘لا
ينيوكت ضصبرت لوح اعورصشم نأا ›اهصس ميلصس
ةطصشنلا تاينواعتلاو تايعم÷ا ةدئافل ينطو

ة˘˘ظ˘˘فاfi ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق د˘˘ق نو˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا بأا لا‹ ‘
ديعأاو ةيصضام تاونصس ‘ ةياصصولل ناجرهŸا
هذ˘ه Òطأا˘˘ت ¤إا فد˘˘ه˘˘ي ة˘˘ن˘˘صسلا هذ˘˘ه هÁد˘˘ق˘˘ت

.قرفلا
تا˘صشرو ةد˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت عور˘صشŸا اذ˘ه ن˘م˘صضت˘يو
ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘صسŸا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لاو جار˘˘˘˘خإلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ةصشرو بناج ¤إا ليثمتلا اذكو ايفارغونيصسلاو
ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘غ˘ل˘˘لا تاÒغ˘˘ت˘˘م بير˘˘ق˘˘ت˘˘ل
نأا ى˘ل˘ع ا˘هÒغو ة˘ي˘بازŸاو ة˘يوا˘صشلاو ة˘˘ي˘˘قÎلا
هركذ ام بصسح لحارم ىلع نيوكتلا اذه نوكي
.ثدحتŸا
Úفق˘ث˘م تب˘ط˘ق˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ةود˘ن˘لا هذ˘ه ل˘ل˘خ˘تو
نم ÚعباتŸا ضضعب ىتحو حرصسŸاب Úمتهمو
حرصسŸا ةÒصسم نع ثيد◊ا ضضورعلل روهم÷ا
تا˘يد–و لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا د˘˘ع˘˘بو ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب
امنيصسلا اهنمو عبارلا نفلا هجاوت يتلا رصصعلا
¤إا ة˘فا˘صضإلا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘صسوو
‘ عيزوتلاو جاتنإلا لقرعت يتلا باعصصلا ضضعب

قرفلل يداŸا معدلا ةلق لظ ‘ حرصسŸا لا‹
.لكك ةيفاقثلا تارهاظتلا ىتحو
ف˘ل˘تfl ن˘م ة˘ي˘˘حر˘˘صسم ة˘˘قر˘˘ف61 ضسفا˘ن˘ت˘˘تو
ىل˘ع ة˘يو˘ه˘ج حرا˘صسم4 ا˘ه˘ن˘م ن˘طو˘˘لا تا˘˘يلو

حر˘صسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ‘ا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘˘هŸا ز˘˘ئاو˘˘ج
قلطنا يذلا11 ـلا هتعبط ‘ ةيغيزامألاب قطانلا

موي متتخُيصسو يرا÷ا يرفيف نم ثلاثلا ءاصسم
.لبقŸا ءاثÓثلا

لÓع دمfiو يرداق Ëركلا دبعو يجاح ليبن

ةمئاق نمسض ةيرئازج ءامسسأا ةثÓث
ةيبرعلا مÓفأÓل داقنلا زئاوج

داقنلا زئاوج ميك– ةن÷ ةمئاق نمصض ةيرئازج ءامصسأا ةثÓث تÒتخا
.لÓع دمfiو يرداق Ëركلا دبعو يجاح ليبن مهو ؛ةيبرعلا مÓفأÓل
داقنلا زئاوج ميك– ةن÷ عيصسوت نع ةيبرعلا امنيصسلا زكرم فصشك
ددع عفتÒل ،ايئامنيصس ادقان76 ةفاصضإاب ماعلا اذه ةيبرعلا مÓفأÓل
نم ةلود75 نم دقان241 ¤إا زئاو÷ا ميكحتب ÚكراصشŸا داقنلا
.Úيرئازج ةثÓث مهنيب نم ⁄اعلا ءاحنأا
Èكألا ةيبرعلا امنيصسلا زكرملل نايب ‘ ءاج ام قفو مقرلا اذه لكصشي

زئاوج نوكل ةفاصضإا ،يبرعلا ⁄اعلا ‘ ةيئامنيصسلا ميكحتلا نا÷ ‘
.يبرعلا ⁄اعلاب اهعون نم ةديحولا ةيبرعلا مÓفأÓل داقنلا
ز˘كر˘م ‘ نا˘صسصسؤوŸا نا˘ك˘ير˘صشلا ي˘تو˘كر˘ك ءÓ˘˘عو با˘˘يد ر˘˘ها˘˘م لا˘˘قو
دا˘ق˘ن˘لا دد˘ع ةدا˘يز ¤إا فد˘ه˘ت ةŒاÎصسا ا˘ن˘يد˘ل““ ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صسلا
ةفاصضإا ىلع ماع لك ضصرحنو ،ًايونصس ⁄اعلا ءاحنأا نم ÚكراصشŸا
مÓفأÓل داقنلا ةزئاج ميك– ةنجلل دقنلا لا‹ ‘ ةلاعفلا ءامصسألا
ًاثيدح ÚمصضنŸا داقنلا نم Òبك ددع نأا مامتهÓل ÒثŸاو ،ةيبرعلا
ينعي ام وهو ،مألا مهتغلب ةيبرع مÓفأا نع ةباتكلا مهل قبصس ةنجلل
عمو ،ةيŸاعلا ةحاصسلا ىلع يوق لكصشب ةيبرعلا امنيصسلا دجاوت ديازت
⁄اعلا حنم اننكÁ ةلود75 نم دقان241 ¤إا ميكحتلا ةن÷ لوصصو
.““ةيبرعلا امنيصسلا ىوتfi نع لمصشأاو حصضوأا ةروصص
يئامنيصسلا دقنلاب مامتهلا ةدايزل ًاصضيأا فدهن ءÓعو رهام فاصضأاو
دقنلاب ةطب˘تر˘م تا˘عور˘صشم ةد˘ع˘ل ة˘يŒاÎصسإا ا˘ن˘يد˘لو ،ًا˘ي˘لودو ًا˘ي˘بر˘ع
داقنلا زئاوج ةفاصضإاو زئاو÷ا تلا‹ ‘ عصسوتلا عمو ،يئامنيصسلا
ةمهم ةصصنم ةزئا÷ا تحبصصأا يصضاŸا ماعلا ةيبوروألا مÓفأÓل برعلا

.⁄اعلا ءاحنأا نم داقنلا نم مخصض ددع اهعم÷ ًايŸاعو ًايبرع
امنيصسلا زكرم تاردابم ىدحإا يه ةيبرعلا مÓفأÓل داقنلا زئاوج دعتو
نم07ـلا ةرودلا ضشماه ىلع ¤وألا اهتخصسن تقلطنا ذإا ،ةيبرعلا

امنيصسلا تازا‚إا لصضفأل زئاو÷ا حنمُتو ،يئامنيصسلا ناك ناجرهم
فلؤومو جرflو يقئاثوو يئاور مليف لصضفأا تائف ‘ ًايونصس ةيبرعلا
بصصنم ماهم يقوصش دمحأا يرصصŸا دقانلا ¤وتيو ،لث‡و ةلث‡و
نم241 ماعلا اذه زئاو÷ا ميك– ةن÷ مصضتو ،داقنلا زئاوج ريدم
وهو ،⁄اعلا ءاحنأاب ةلود75 ¤إا نومتني بناجألاو برعلا داقنلا زربأا

.ةيبرعلا امنيصسلا خيرات ‘ ةرم لوأل ثدحي ام
اًقفو زئاوجلل ة˘ح˘صشرŸا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘خلا ع˘قو د˘قو

ŸياعÒ فألا نوكت نأا تنمصضتÓًايلود ةرم لوأل تصضرُع دق م ‘
نأاو ،9102 ماع لÓخ يبرعلا ⁄اعلا جراخ ةيلود ةيئامنيصس تاناجرهم
اهتكراصشم لكصشو ةبصسن تناك ًايأا) ةيبرع جاتنإلا تاهج ىدحإا نوكت
وأا ة˘ي˘ئاور ءاو˘صس ؛ة˘ل˘يو˘ط مÓ˘فألا نو˘ك˘ت نأا ¤إا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،(م˘ل˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب
.ةيقئاثو

ث.ق

نبا ““شسويلوبأا شسويكول““ يغيزامألاب هيف ىفتحُيسس
  ششوروادم

 كراسشت ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةظفاÙا
ةيلودلا ةماعلا ةعلاطŸا موي ‘

ةعلاطŸا موي ‘ اهتكراصشم نع ةيغيزامأÓل ةيماصسلا ةظفاÙا تفصشك
72 موي اهب لفتحيصس يتلاو ضسويلوبأا تلو– لوح ةيلودلا ةماعلا

اذهو ؛نادلبلا نم ديدعلا ىوتصسم ىلع تقولا ضسفن ‘ لبقŸا ضسرام
Ãا نم ةردابŸلا يبوروألا ناجرهÓانويلا ينيتÊ.
ةحاصسلاب نمازتم لكصشب لبقŸا ضسرام62 موي طاصشنلا اذه جِمرُبو
ايديم ةبتكÃو ةيعبطŸا نونفلل ةينطولا ةصسصسؤوملل بتكلل ةيمومعلا
(وزو يز˘ي˘ت) ف˘ي˘صصاو ثيآا با˘ب˘صشلا راد˘بو ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب كو˘˘ب
ةمهاصسÃ كلذو ،(ناصسملت) ضسونصس ينبب ةيمومعلا ةعلاطŸا ةبتكÃو
عم نواعتلاب ضشوروادÃ حرصسŸاو ثاÎلا نونفل داريإا حرصسŸا ةينواعت
.ضسارهأا قوصسب ةفاقثلا ةيريدم
متيصس ثيح ؛تارهاظتلل ويديف ليجصست ثد◊ا اذه فرعيصس امك
عيمج عم نمازتم لكصشب ةرصشاعلا ةعاصسلا ىلع ضسرام72 موي ضضرعلا
.⁄اعلا Èع ة‹ŸÈا تاءارقلا
Úب روصس÷ا ةماقإا ىلع لمعلا““ ¤إا نمازتŸا ضضرعلا اذه فدهيو
و˘ه ي˘صسا˘صسألا لا˘غ˘صشنلا ل˘صضي ذإا ،ة˘ف˘˘ل˘˘تıا تا˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو بو˘˘ع˘˘صشلا

.““ماه يبدأا ثرا ةكراصشم
تايصصوتلا راطإا ‘ ةيغيزامأÓل ةيماصسلا ةظفاÙا ةكراصشم جردنتو
5102 ةنصس ضسارهأا قوصسب مظن يذلا ينطولا ىقتلŸا لÓخ ةقثبنŸا

Ãا ن˘م ة˘عو˘˘م‹ ة˘˘كرا˘˘صشŸخرؤوÚ ا تا˘يلو˘لاو ر˘ئاز÷ا ن˘مŸةد˘ح˘ت
.اصسنرفو برغŸاو ضسنوتو ةيكيرمألا
¤إا فدهي ›ود ىقتلم ةيغيزامأÓل ةيماصسلا ةظفاÙا هل تصصصصخو

ة˘قراÿا““ ة˘ي˘صصخ˘صشلا هذ˘ه لو˘ح ة˘ق˘ي˘قدو ةد˘يد˘ج تا˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت بل˘˘ج
يتلا ينطولا ‘اقثلا ثاÎلا ةيصصخصشب اصضيأا تفصصُو يتلا ““ةداعلل
ذنم اهدÓيم تدهصش يتلا رئاز÷ا ‘ Ìكأا اهب فيرعتلا قحتصست

.ÚخرؤوŸا بصسح ,ةنصس0002 ›اوح
يمصشاهلا يصس ةيغيزامأÓل ةيماصسلا ةظفاحملل ماعلا Úمألا فصصوو
خيرات فاصشكتصسل ةحناصسلا ةصصرفلاب““ ضسارهأا قوصس ىقتلم داصصع
تلاز ام يفصسلفو يبدأا هجو ىلع ءوصضلا طيلصست لÓخ نم ةيغيزامألا

.““مويلا ةياغ ¤إا عصشت هتيرقبع
ةبق◊ا ‘ ضشاع يذلا (ضسويلوبأا) ›وبأا sنأا بدألا وخرؤوم Èتعيو
مصضت يتلا ,““يبهذلا رام◊ا““ ⁄اعلا ‘ ةياور لوأا بحاصص ,ةينامورلا
ىلع ،ةبراغŸاو Úيرئاز÷ا ÚفقثŸا رخف Òثت تلاز ام ؛ًاءزج11
ملك05 دعب ىلع ةعقاولا ,ضشوروادم) ةيرثألا رودام ةنيدم رارغ
هراثآا نم ديدعلا ظف– يتلا ›وبأا ضسأار طقصسم (ضسارهأا قوصس بونج
تلاز ا˘م ه˘فر˘صش ى˘ل˘ع تي˘ن˘ُب ىر˘خأا ⁄ا˘ع˘مو ه˘ل˘ي˘ثا“ ن˘م ا˘يا˘ق˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
قو˘˘صسل ةرواÛا ة˘˘ير˘˘ثألا ع˘˘قاوŸا ‘و رودا˘˘م ف˘˘ح˘˘ت˘˘˘م ‘ ةدو˘˘˘جو˘˘˘م
.ضسارهأا

ث.ق

لا‹ ‘ ينطولا ىوتسسŸا ىلع ةطسشانلا تايعم÷او تاينواعتلا نيوكت ةرورسض ¤إا ةنتابب عبارلا نفلاب نومتهمو نويحرسسم اعد
.ةيغيزامألاب قطانلا حرسسŸا

ـه1441 ةيناثلا ىدامج61ـل قفاوŸا م0202 يرفيفÚ 01نثإلا

يصسلد˘نألا ع˘با˘ط˘لا بر˘ط˘م ا˘ي˘حأا
ا˘ي˘ق˘ي˘صسو˘م Ó˘ف˘˘ح ي˘˘غ˘˘ير ضسا˘˘ب˘˘ع
فرصش ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا˘ب
د˘˘حأا ؛Êو˘˘صسرد خ˘˘ي˘˘صشلا ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م
ى˘ق˘ي˘صسو˘م ‘ Úنو˘كŸا ةد˘م˘عألا
ليتكوك ءادأا لÓخ نم ،فولاŸا

.ينيطنصسقلا عونلا ‘
Òف˘˘˘غ˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘صساو
مÓعوب““ رئاز÷ا اربوأاب رصضا◊ا
Úت˘˘عا˘˘صس راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ““ح˘˘˘يا˘˘˘صسب
،ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صس ف˘˘˘˘صصنو

Ûا˘˘غأا ن˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘مÊ اŸفو˘˘لا
يذلا يغير ضسابع ةعاÈب اهادأا
-هÒبعت دح ىلع- ““ذيملتك““ ىتأا
خ˘ي˘صشلا ،ه˘م˘ل˘عŸ ““ار˘ك˘صش““ لو˘ق˘ي˘ل
ل˘ك““ ه˘ن˘˘ق˘˘ل يذ˘˘لا Êو˘˘صسرد رود˘˘ق
.““ءيصش
ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘˘لاو م˘˘˘ل˘˘˘عŸا َنsو˘˘˘كو
Êو˘صسرد رود˘ق خ˘ي˘صشلا بو˘˘هوŸا
لف◊ا روصضح نم نكمتي ⁄ يذلا
ةعبرأا““ ،““ةيحصص بابصسأل““ ينفلا
Úفزاع Úب ““Úنانفلا نم لايجأا

.Úنحلمو ةيقيصسوŸا تلآلا ىلع

ددصصلا اذهب يغير ديصسلا حsرصصو
ر˘˘˘ئاز÷ا˘˘˘ب خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشلا Ëر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت نأا
اذه ءاطعإا““ ¤إا فدهي ةمصصاعلا
› Òث˘˘ك˘˘لا ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ثد◊ا
،““ي˘لÙا ع˘با˘ط˘لا زوا˘ج˘ت˘ي اد˘ع˘ب
مو˘ي˘لا ا˘ن˘ه ا˘نأا ه˘ل˘صضف˘ب““ ا˘ف˘˘ي˘˘صضم
هل نيدأاو ةرهصسلا هذه ‘ مكمامأا
يراو˘صشم لاو˘ط ه˘ت˘ق˘ق˘ح ا˘م ل˘ك˘ب
.““ينفلا
رصشع وحنب اقوفرم نانفلا ناكو
Òمصس مهنيب نم Úعراب Úنانف
نا˘˘م˘˘ك˘˘لا ة˘˘لآا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ير˘˘ك ن˘˘˘ب
ة˘˘لآا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘فر˘˘˘صش ن˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘حو
ل˘˘˘مر ة˘˘˘بو˘˘˘ن““ ءادأا ‘ ،نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ضسرد˘لا ،““ة˘ي˘˘صشع˘˘لا ضسم˘˘صش-Òب˘˘ك
““يملعم نم هتقلت يذلا““ لوألا
.يغير فيصضي
صسلا ج˘ما˘نر˘ب ن˘sم˘صضتو s˘ضسمخ ةر˘ه
ام˘ي˘صسل ة˘ي˘ق˘ي˘صسو˘م ة˘ع˘ط˘ق ر˘صشع
بوهصش ى˘ل˘ع»و ““ة˘ي˘صشع˘لا ضسم˘صش““
تمرحو ““رايدلا داعب»و ““ةيصشعلا
نم»و ““لصسعلا نول»و يصساعن كيب
““بلا˘ط˘لا د˘˘ي˘˘صس»و ““›از˘˘غ قار˘˘ف

.““ةنيطنصسق»و
يت˘لآل ة˘بذ˘ع˘لا ما˘غ˘نألا تر˘صشت˘ناو
تا˘˘˘م˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘لاو يا˘˘˘ن˘˘˘لاو نا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘لا
نم ةثعبنŸا ةفيثكلا ةيقيصسوŸا
ةلآل ةيعاقيإلا ةÒتولاو دوعلا ةلآا
ة˘عا˘ق˘لا ءا˘صضف Èع ،““تار˘˘ق˘˘ن˘˘لا““
ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م ح˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘صسÎل
.فولاŸا
نم لك ملصس ،لف◊ا ماتخ ‘ و
ار˘˘˘بوأا ر˘˘˘يد˘˘˘مو ي˘˘˘غ˘˘˘˘ير ضسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ن˘يد˘˘لا رو˘˘ن ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا
ة˘ل˘ئا˘ع دار˘فأاو ءا˘بر˘قأل يدو˘˘ع˘˘صس
ةز˘˘ئا˘˘ج Êو˘˘˘صسرد رود˘˘˘ق خ˘˘˘ي˘˘˘صشلا
ضصار˘˘˘قأا ة˘˘˘عو˘˘˘م‹و ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘صش
ضضعب اذكو بر˘ط˘م˘ل˘ل ة˘طو˘غ˘صضم
تاقيفصصت ت–  ةيزمرلا ايادهلا
.روصض◊ا ديراغزو
ناعير ذ˘ن˘م ي˘غ˘ير ضسا˘ب˘ع م˘ت˘هاو
‘ ةيصسلدنألا ىقيصسوŸاب هبابصش
ه˘˘ل˘˘ث“ يذ˘˘˘لا فو˘˘˘لاŸا ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘ن
بناج ¤إا ةينيطنصسقلا ةصسردŸا
ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب ““ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘صصلا““ Úعو˘˘˘ن˘˘˘لا
.ناصسملتب ““يطانرغلا»و ةمصصاعلا

ة˘˘˘يواز˘˘˘ب““ ا˘˘˘ها˘˘˘˘صضق ةÎف د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ة˘ق˘ي˘ق˘ع˘لا““ ة˘ي˘ع˘م˘جو ““ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘حر
عو˘ن˘لا˘ب ع˘ب˘˘صشت ن˘˘يأا ““ة˘˘يوا˘˘صسي˘˘ع˘˘لا
يذ˘لا فو˘˘لاŸا را˘˘ت˘˘خا ،‘و˘˘صصلا
.لصضفŸا هعون دعب اميف حبصصأا
‘ طر˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘نا ،2002 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس ‘و

““فولاŸا دهعم ذيمÓت ““ ةيعمج
خ˘˘ي˘˘صشلا ةدا˘˘ي˘˘˘ق ت– نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
‘ ىري ناك يذلا Êوصسرد رودق
ىد˘حإا““ ي˘غ˘˘ير هذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت ضصخ˘˘صش
““لبقتصسŸا ‘ ةعئارلا تاوصصألا
‘ م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ‘ أاد˘˘˘بو
.عاقيإلا
ةعبرأا ىلع يغير ضسابع زوحيو
ي˘˘˘˘˘هو قو˘˘˘˘˘صسلا ‘ تا˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لأا
كاوه Êداز»و (0102) ““حور‹““

ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس ا˘˘˘˘˘˘مأا»و (2102) ““مار˘˘˘˘˘˘˘˘غ
ح˘˘لا˘˘صص““ اذ˘˘˘كو (6102) ““با˘ب˘˘حأل
ة˘˘˘ع˘˘˘برأا ة˘˘˘صصÓ˘˘˘خ ا˘˘˘˘صضيأاو ““يا˘˘˘˘ب
ةينغألا لوح ةطوغصضم ضصارقأا
؛اهعاونأا فلتfl ‘ ةينيطنصسقلا

.““ةنيطنصسق ناولأا““ ناونع ت–
ث.ق

Êوسسرد رودق خيسشلا فولاŸا ديمع فرسش ىلع

رئاز÷ا اربوأاب ايقيسسوم Óًفح ْطّسشني يغير سسابع
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ةعطاقتŸا تاملكلا

ايقفأا
دلو Òهصش ينصس ⁄اعو مامإا1
نم َلّوأا وهو ،م028 ماع ةزغب

‘ يأارلاو ثيد◊ا Úب عمج
ضسكع ،ماكحألا طابنتصسا

،باوج ،مهكلم2 .(م)ولح
حون ءانبأا نم ،بهل تاذ3 .ثد–

،ينمتلل ،ةينآارق ةروصس4 .(م) (ع)
نم اهمصسا ةيبرع ةلود5 .ضسقط
دصشرأاو هجو6 .زاح ،اهتمصصاع
،ناصصقن نود ”أا7 .رهوج ،(م)
وأا ةفصص8 .(م)““عباوط““ درفم
،(ن) ةرصصاعŸا نونفلا نم ،تعن
‘53 مقر ةيلو9 .يهن ةادأا
اثلث ،يرئاز÷ا يرادإلا ميصسقتلا
ءارعصش رهصشأا نم01 .““بيط““
،اثيدحو اÁدق برعلا
.(م)فيرعتلل

رسسلا ةملك

 :بولطŸا
راهنألا لوطأا و مهأا

طبترت ،اÎل‚إا ‘
اهلصصأاو ندنل ةيمهأا
.هب يخيراتلا

تاملكلا
ــ (ناخ ،ةرم ،لو ،أاطخأا ،ةرم ،فلأا)
،‘ ل) ــ ( ناوخإا ،نابعثلاو ،ليم÷ا ،ركان)
،راصصتنا ،لحارم ،(Òفنلا ،‘ ،لو ،Òعلا

   .دهج ،ملع ،مهلم ،بصسانم ،⁄اوع

وك - ود - وسس

ا ل لك ام ا ت Ÿاقت عط ة
ا ايقف
ــ1 لا  اصش عف ــ2 رم ، ي اق ،در ،لهم  ــ3 ل
ان اصس ،ار ــ4 م ي  ل ، ضس ــ5 وج ، و توبيج  ، ي
ان ــ6 ل ل ، لد  ــ7 ب أا  ــ8 عباط ، لمك اح  ل
ن ، أا ، تح ــ9 ل ادرموب  ــ01  ط ي ، ضس
ا Ÿبنت ــ ي ام 

:ايدومع
ــ1 : ايدومع ينلا  ــ2 ابح ، رج تي  اصس ، له
ل ــ3 ءاو ــ4 م م ل ك ، م م م  لا  صشو ت ر ، م
ــ5 نل ، وت ،رف  ــ6 ند اب ، › ،دع  ــ7 ح مج 
ي ، ــ8 دعتصس اون  ــ9 ق أار  ا ،ضس يلأل ــ01 م  ⁄
ــ بلا  اط اط

ا ل لك ام ا ت ل سس ه يم م :ة يرد د لك م ا ة ل سس ا :ر ل ات Áز

باعلألا لولح

ايدومع
ىلع لطت ل يأا ةصسيبح ةلود1
.ادو ، ايقيرفأا برغـب عقت ،لحاوصس
،(م)ةلماعŸا ‘ بلصصتي ضسكع2
،ةهباصشتم فرحأا3 .(م)ضشي÷ا ملع

Œىلع مصسرلا4 .““كيلا‡““ ‘ اهد
،بره5 .““رتو““ اثلث ،ناصسنإلا دلج
ةمصصاع ،(م)رصصاعم يرئازج ريزو
⁄ ،(م)يكلم ،ىصصحأا6 .ةيبوروأا
بهأاتي ،(م)Òثك7 .(م)ارمأا متكي
‘9 .(م)عم÷ا ‘ ““ةقان““8 .(م)

دصشح01 .عجوŸا ،ناصسنإلا مصسج
ءاذغلا ‘ وه ،راصضÿا نم ،عمجو
قابطألا ‘ يمويلا يصسيئرلا
.ةيرئاز÷ا

ةيمهسسلا تاملكلا
نب ىسسوم انديسس اهحتف ،ابوروأا مسصاوع نم:فيرعتلا
.م417 ماع Òسصن

4 3 2 16 5
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيصسح عراصش : ناونعلا

12101010 (0)312+ : فتاه
010101120 : ضسكاف
ÊوÎكلإلا ديÈلا
:moc.latipoh-ahpatsum@tcatnoc

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
ياد Úصسح : ىفصشتصسم
ىفصشتصسم : ناونعلا

31212946565+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@yedhuhc
شسوسسم ينب ىفسشتسسم
ضسوصسم ينب60261 يار جاح ميهاربإا عراصش : ناونعلا

31212391109+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@suossembuhc
داولا باب ىفسشتسسم
داولا باب ىفصشتصسم : ناونعلا

: فتاه
+312(0) 12696060
+312(0) 12696070
+312(0) 12696080
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@oebuhc
مانيب ىفسشتسسم
رئاز÷ا : ناونعلا

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

ةبانع ىفسشتسسم
دصشر نبا ىفصشتصسم : ناونعلا
: فتاهلا مقر
+312(0) 83386503
+312(0) 83386513
+312(0) 83386523
+312(0) 83386533

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنارف ىفصشتصسم : ناونعلا

52149218 (0)312+ : فتاه
+312(0) 52149228
+312(0) 52149238
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@adilbuhc
ةنتاب ىفسشتسسم
ةنتاب ىفصشتصسم : ناونعلا

0000683331200 : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@antabuhc
ناسسملت ىفسشتسسم
ناصسملت ىفصشتصسم : ناونعلا

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلا ديÈلا

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإا دمfi ىفصشتصسم : ناونعلا

6131126231200 : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@uozuoizituhc
فيطسس ىفسشتسسم
فيطصس ىفصشتصسم : ناونعلا

10-03-6319 (0)312+ : فتاه
+312(0) 6319-30-61
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@fitesuhc
ىفسشتسسم
شسابعلب يديسس
ضسابعلب يديصس ىفصشتصسم : ناونعلا

0383428431200 : فتاه
4490428431200
Ê : zd.etnas@absuhcوÎكلإلا ديÈلا

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
ضسيداب نب ىفصشتصسم : ناونعلا

13466170 (0)312+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@enitnatsnocuhc
نارهو ىفسشتسسم
نارهو ىفصشتصسم : ناونعلا

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

تاـيفشتـسـم

ةيروهم÷ا ةسسائر
رئاز÷ا ، ةيدارŸا
51.51.96.120 : فتاه

ةموك◊ا / ¤ولا ةرازولا
رئاز÷ا ، نادعصس روتكدلا عراصش
00.21.37.120/04.32.37 فتاه

72.97.17.120: ضسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئاز÷ا - رايبألا - اراغاـط : ناونـعلا
ةمصصاعلا

120 -75 -00 -00 : فتاـهلا

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊ا رصصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: ضسكاف

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

: ةيعامتجإلا
رئاز÷ا ، دادزولب دمfi عراصش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : ضسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاصس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: ضسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدارŸا ىيحي نب قيدصصلا دمfi ةحاصس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: ضسكاف

ديسصلاو ةحÓفلا ةرازو
21 مقر ضشوÒمع ديقغلا عراصش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: ضسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلا Òبكلا ر“ؤوŸا ةرهاقلا عراصش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: ضسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحا عراصش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: ضسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأا عراصش ، هيزيلوكلا ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: ضسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: ضسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دارم ضشوديد عراصش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: ضسكاف

تÓسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةبقلا ، ةفاقثلا رصصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: ضسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأا ، هيزيلوكلا ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: ضسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأا عراصش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: ضسكاف

ةينطولا ةيبÎلا ةرازو
ةبقلا41 طيطعجوب دمfi يح
06.55.06.120/26.55.06: فتاه

75.76.06.120: ضسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةموك◊ا رصصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: ضسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دادزولب دمfi عراصش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: ضسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراصش20 رايبألا

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: ضسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

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

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دارم ضشوديد عراصش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: ضسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸا ، ىلعل نمحرلا دبع عراصش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: ضسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

80 مقر ةيدارŸا ، اتابز ةوخإلا يح
79.62.06.120: فتاه
51.31.95.120: ضسكاف

ايناŸا
رئاز÷ا يلميلت ةجنفصس جهن .561 :ناونعلا
1247 (0)312+ /12479141(0)312+ :فتاهلا
9165
+312 (0)12504712 :ضسكافلا
:ÊوÎكللا ديÈلا

gro.zd-engamella@ofni
ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
ةرديح Úلدام قيرط نارد دمfi جهن .26 :ناونعلا
رئاز÷ا
12 (0)312+ /12969537 (0)312+/ :فتاهلا
968589+312(0) 12065381

اكيجلب
رئاز÷ا رايبلا يبياط فصسوي قيرط .22 :ناونعلا
1229(0)312+ /12296202(0)312+ :فتاهلا
8208
+312 (0)63052912 :ضسكافلا
Êوتكللا ديÈلا
:eb.def.lebolpid@sreigla

رسصم
792 ب .ضص ضشودق رداقلا دبع جهن .80 :ناونعلا

رئاز÷ا ةرديح
1296 (0)312+ /12966137(0)312+ :فتاهلا
9225

ةدحتŸا ةيبرعلا تاراملا
ب.ضص ةرديح عراصش Êرارد دمfi .41 :ناونعلا
رئاز÷ا561

12960218(0)312+ :فتاهلا
+312 (0)07739612 :ضسكافلا
ديÈلا
Ê:zd.lassiw@bmesetarameوÎكللا
اينابسسا
رايبلا نابعصش دمfi عراصش رركم .64 :ناونعلا
رئاز÷ا
12297231 (0)312+ :فتاهلا
+312 (0)91722912 :ضسكافلا
Ê:se.eam@legra.bmeوÎكللا ديÈلا
ةيكيرملا ةدحتŸا تايلولا
رايبلا يميهاربلا خيصشلا قيرط.40 :ناونعلا
رئاز÷ا
12962155(0)312+ :فتاهلا
+312 (0)97939612 :ضسكافلا
ÊوÎكللا ديÈلا
:vog.etats@retsambew_sreigla

اسسنرف
ةيداصصتقلا ماهملل ةيرئاز÷ا ةيلصصنقلا :ناونعلا

رئاز÷ا ةرديح ضشودق رداقلا دبع قيرط
12897171(0)312+ :فتاهلا
+312 (0)90718912 :ضسكافلا
ÊوÎكللا ديÈلا
:gro.zd-ecnarfabma@tcatnoc

ىمظعلا ايناطيرب
ناميلصس Úصسح Ïباكلا قيرط .70 :ناونعلا
12 (0)312+ /12320004 (0)312+:فتاهلا
327015

ندرلا
رئاز÷ا ةرديح ىوانصشلا عراصش .60 :ناونعلا
1296 (0)312+ /12960213 (0)312+ :فتاهلا
1363/ +312(0) 12965145

نانبل
رئاز÷ا ةرديح راقهلا عراصش :ناونعلا
1295 (0)312+ /12959477 (0)312+:فتاهلا
9269/ +312(0) 12963279

Úطسسلف
803 ب.ضص وجيه روتكيف جهن .51 :ناونعلا
12178875(0)312+:فتاهلا
+312 (0)56123712 :ضسكافلا

رطق
رئاز÷ا نونكع نب راتfl ودود قيرط .70:ناونعلا
1219 (0)312+ /12190290 (0)312+:فتاهلا
8266+312(0) 12191195/ +312(0) 1219
0211

ايسسور
رايبلاÒnamA’dملا قيرط .70 :ناونعلا
رئاز÷ا
1229 (0)312+ /12295121 (0)312+ :فتاهلا
1393/ +312(0) 12291349

تارافس

فتاهلا ليلد-رئاز÷ا تلاصصتا911^�
تاجاجتحا-رئاز÷ا تلاصصتا81 ^�
لاصصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاصصتا001 ^�
لاصصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاصصتا101 ^�
باوج لاصصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاصصتا701 ^�
تÓطعتلا ةحلصصم-رئاز÷ا تلاصصتا21 ^�
تامÓعتصسإلا91 ^�
«مارغليت» ةيقÈلا31 ^�
يصسفنلا بطلل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا2151 ^�
ينطولا كردلا5501 ^�
›ودلا ليلدلا61 ^�
ةطرصشلا8451 ^�
ةيرئاز÷ا ةيمÓصسإلا ةفاصشكلا3303 ^�
ىفطصصم يعما÷ا يئافصشتصسإلا زكرŸا6103 ^�
ء‘اطŸا41 ^�
يتوصصلا عزوŸا0351 ^�
ايرولاكبلا ةلمح711 ^�
رئاز÷ا لايصس4933 ^�

ءارضخلا فـــحاــتمماـــقرألا

 ودرابلا فحتم
 ›اتلا عقوŸا ىلع وأا
/moc.s2f.odrab.www//:ptth

ششي÷ا فحتم
ةيندŸا ، حتفلا ضضاير ن نونفلا زكرم
41.31.76.120: فتاه
رئاز÷ا30 مقر تلفزور Úلكنارف يج
14.67.47.120: فتاه

داه÷ا فحتم
ةليم÷ا نونفلا زكرم
رئاز÷ا ةما◊ا دادزولب يح مÓصسلا راد ةحاصس
09.91.76.120:فتاه

ةليم÷ا نونفلا فحتم
مÓصسلا راد ةحاصس
.رئاز÷ا ،ةما◊ا ، دادزولب يح
45.02.76.120:فتاه

 يادلا رسصق فحتم
رئاز÷ا ةبصصقلا

44.48.86.120: فتاه

راثأÓل ينطولا فحتŸا
711 مقر مصساقلب Ëرك عراصش
68.06.47.120: فتاه

ديلاقتلاو نونفلل ينطولا فحتŸا
ةيبعسشلا
 رئاز÷ا96 مقر كلام يلقع دمfi عراصش
68.66.47.120: فتاه
17.47.47.120 :ضسكافلا

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاصص عراصش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :ضسكافلا

 طئاسسولا ددعتŸا نفلا فحتم
38 مقر دارم ضشوديد يح
 امصسيإا نفلا فحتم
.رئاز÷ا ، ةيندŸا ، حتفلا ضضاير ، نونفلا زكرم
41.31.76.120: فتاه

يسساروألا قدنف
رئاز÷ا ،نوناف زنارف عراصش

252847120 : فتاه
782717120/09 :ضسكاف

لاتيفوسسلا قدنف
رئاز÷ا ، يلعوب نب ةبيصسح يح ،271

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :ضسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئاز÷ا ،ةعمجوب Êاديوصس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :ضسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

-رئاز÷ا ضضرعم -يرحبلا Èنوصصلا
01.01.02.120/69.69.02: فتاه

60.60.12.120 : ضسكاف

Òفسسلا قدنف
رئاز÷ا ، Úصسح حلاصصلا يح41
62.17.37 /04.05.37.120 : فتاه

يبهدلا لعولا قدنف
رئاز÷ا ، نونكع نب ،ةيلصستلاو تاناوي◊ا ةقيدح

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :ضسكاف

شضايرلا قدنف
 ›اواطصس ، جرف يديصس يحايصسلا بكرŸا

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :ضسكاف

Òمألا قدنف
ميهاربإا ›اد قيرط ،نصسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :ضسكاف

ىسسرŸا قدنف
›اواطصس ،جرف يديصس-يحايصسلا بكرŸا

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :ضسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئاز÷ا ،ةيدارŸا
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :ضسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلارزب يحايصسلا بكرŸا

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :ضسكاف

هزنŸا قدنف
›اواطصس ، يتيروم ،يحايصسلا بكرŸا

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئاز÷ا ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئاز÷ا ، ناصضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

قدانفلا

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸا كنبلا - رئاز÷ا كنب

 رئاز÷ا ،تلفزور Úلكنارف عراصش83
93.40.32.120/23.20.32/32.00.32:فتاه

120

 يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
 رئاز÷ا ، ةرافيغيصش وتصسنرأا عراصش8

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

 ةيمنتلل يرئاز÷ا كنبلا
 رئاز÷ا ، مداخÒب ةقنز اورف تنوم ضصيصصخت

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : ضسكاف

 -ردب- ةيفيرلا ةيمنتلا كنب
ناينبلا Úع دمfi لاطصشق قيرط ،23

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: ضسكاف

:ةيلÙا ةيمنتلا كنب
 رئاز÷ا.›اواطصس ، يصساق رامع يح50

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : ضسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

 رئاز÷ا ،ةرديح ، دلونيار روتكدلا يح10
62.31.17.120 : فتاه
76.29.32.120: ضسكاف

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
ضشوÒمع ديقعلا قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلا
32.7106.120 :ضسكافلا

sabiraP PNB كنب
دارم ضشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلا

59.42.46120 :ضسكافلا

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيصسوأا ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : ضسكاف

رئاز÷ا ةماعلا ةسسسسؤوŸا
لجنموب ىلع قيرط ،1
23.5647.120 :فتاهلا
11.96.47.120 :ضسكافلا

noitaroprocيبرعلا كنبلا
ضسيار دارم رئب ودعوب ةوخإلا جهن45

51.51.45120 :فتاهلا
22.11.45.120:ضسكافلا

يبرعلا كنبلا
ةرديح ضسدقلا ةحاصس32
29.10.06.120 :فتاهلا
86.80.84.120ضسكافلا

كوــــنب

ـه1441 ةيناثلا ىدامج61ـل قفاوŸا م0202 يرفيفÚ 01نثإلا
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اهيحاوسضو رئاز÷اب ةÓسصلا فيقاوم
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16:37
20:02
21:48

ةقرفتم رورم ثداوح3 ‘

ةنتابب5 حرجو Úسصخسش كÓه
حورجب نورخآا5 بيصصأاو امهفتح ناصصخصش يقل

ةيلوب ةقرفتم رورم ثداوح3 ‘ ةروطÿا ةتوافتم
.ةنتاب
ةيام◊ا ةيريدÃ مÓعإلا ةيلخب فلكŸا حصضوأاو
نأا فيرصشلا ىيحي ناصسح لوألا مزŸÓا ةيندŸا
عارذ ةيرق ىمصسŸا ناكŸاب عقو يذلا لوألا ثدا◊ا
‘ ببصست توقاي Úع ةيدلبب ةديعصس ةينث -فيطلوب
ةنحاصش هتصسهد نأا دعب رمعلا نم ةثلاثلا ‘ لفط ةافو
.فلÿا ¤إا اهعوجر ءانثأا
ينطولا قيرطلا ىلع عقو يذلا Êاثلا ثدا◊ا امأا
رفصسأاف ،مÓصس دلوأا ةيدلبب راŸا هرطصش ‘ ،77مقر
،ناكŸا Úعب رمعلا نم71 ـلا ‘ ضصخصش كÓه نع
ةبكرÃ تمدطصصا ةيران ةجارد Ïم ىلع ناك
.ةيحايصس
66وÚ 5ب مهرامعأا حواÎت ضصاخصشأا5 بيصصأا امك
مادطصصا ثداح ‘ ،ةروطÿا ةتوافتم حورجب ةنصس
لقنلل ةبكرمو عئاصضبلل يمومع لقن ةنحاصش Úب
،ةيموب ةيدلبب561 مقر يئلولا قيرطلاب ،يعام÷ا
ةدايعلا ¤إا مهليو– لبق ،ناكŸا Úعب اوفعصسأا
.رذعŸاب تامدÿا ةددعتŸا
حانج ىلع ،لوح ناحيرج نأا ¤إا ردصصŸا راصشأاو
ةحلصصم ¤إا ،ةÒطÿا مهتاباصصإا ببصسب ،ةعرصسلا
يعما÷ا يئافصشتصسلا زكرŸاب ةيبطلا تلاجعتصسلا
امنيب ،Úتيحصضلا اتثج اصضيأا هيلإا تلوح يذلا ةنتابل
بابصسأا ةفرعŸ اقيق– ةصصتıا حلاصصŸا تحتف
 .ةثÓثلا ثداو◊ا تاصسبÓمو

م .ق

ةيرثأا ةيدقن عطق502 زجح
ةنتابب Úيران ÚحÓسسو
قاروأا3و ةيرثأا ةيدقن عطق502 ،ةنتاب ةيلوب ،زجح
فلأا71و نايران ناحÓصسو ،ةيخيرات ةينطو ةيدقن
عاونألا ةفلتfl تاعقرفŸا نم ةدحو121و
ةعاصس42 ـلا لÓخ ،ةقرفتم تايلمع ‘ ،ماجحألاو
.ةÒخألا
نمأاب ةماعلاو تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ بصسحو
قرف اهب تماق يتلا تايلمعلا هذه نإاف ،ةيلولا
Òغ راŒلا ةحفاكمو1 ةنتاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا
تنكم لخدتلاو ثحبلا اذكو تاردıاب عورصشŸا
ملم61و21 رايع ةصشوطرخ213 زجح نم اصضيأا
نم عاونألاو ماجحألا ةفلتfl رئاجصس ةبلع5418و
يبنجأا ““لصسعم““ ةبلع002و يبنجأاو يلfi عنصص
.رخافلا عونلا نم عنصصلا
نم ةدحو052و Úتبكرم زجح نع تايلمعلا ترفصسأاو
ماجحألاو عاونألا ةفلتfl ةيلوحكلا تابورصشŸا
25وÚ 72ب مهرامعأا حواÎت ضصاخصشأا8 فيقوتو
.ةنصس
ءايحأا نم ددعب ““ةيعونلا““ تايلمعلا هذه تذفنو
نومدقيصس ÚفوقوŸا نأا ¤إا راصشأا يذلا ةنتاب ةنيدم
 .ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتصسا دعب ةلادعلا مامأا

م .ق

رقم مامأا Úلاطبلا جاجتحا
ةلقرو ةي’و
ةحيبصص ،ةلقرو نم Úلاطبلا بابصشلا تارصشع مظن
ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،دحألا ضسمأا
‘ ةصسرامŸا ءاصصقإلاو ضشيمهتلا ةصسايصسب اديدنت

.تاكرصشلا لبق نم مهقح
حتف ¤إا وعدت تاراعصشو تاتفل نوجتÙا عفرو

اهدمتعت يتلا فيظوتلا تايلآا ‘ لجعتصسم قيق–
ايفاÃ““ اهايإا Úفصصاو ،ةيلولا ‘ تاكرصشلا
.““ليغصشتلا
ابيصصنت ديرن““ :تعفر يتلا تاراعصشلا زربأا نمو
راعصشو““تاكرصشلل ةيزيجعتلا طورصشلا نودب لاطبلل
..ةلقرو ‘ ليغصشتلا ايفام ةبصساfiو فصشك ديرن““
.““براŒ رأاف ضسيل لاطبلا

م .ق

ةجرد9،2 ةوقب ةيسضرأا ةزه
ةديلبلا ةي’وب
،ةقيقد31و ةرصشاعلا ةعاصسلا ‘ ،دحألا ضسمأا ،تلجصس
ةجرد9.2 اهتدصش تغلب ةيصضرأا ةزه ،ةديلبلا ةيلوب

.Îصشير ضسايقم ىلع
ءايزيفلاو كلفلا ملع ‘ ثحبلا زكرŸ نايب بصسحو
3 ـب ةزهلا زكرم ددح ،ءايزيفوي÷او ةيكلفلا
.ةعيرصشلا ةقطنم برغ بونج تاÎموليك

م .ق

تاقرطلا باهرإا ةبراfi ‘ اهتيجيتاÎسسإا نلعت ةيلخادلا ةرازو

 لقنلا طوطخ لÓغتسسا سصخر بحسس
رورŸا ثداوح ‘ ÚببسستŸا نم

و .ق

ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو ترقأا
،ىدŸا ةليوط ىرخأاو ،ةلجعتصسم Òبادت ةينارمعلا

‘““ ،رورŸا ثداو◊ ةببصسŸا لماوعلا رصصح لجأا نم
.““تاعاطقلا ةددعتم ةبراقم راطإا
ةرازو ةيجيتاÎصسإا مجÎت يتلا Òبادتلا هذه مصسقنتو
ة˘ثÓ˘ث ¤إا تا˘قر˘ط˘˘لا با˘˘هرإا ة˘˘براfi ‘ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

ةيتحتلا ةينبلا بناجو ،يرادإا Êوناق بناج :بناوج
بنا÷او ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت بنا˘˘جو ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘ل˘˘˘ل
 .يمÓعإلاو يوبÎلا
ةيلخادلا ةرازو ترقأا ،يرادإلاو Êوناقلا بنا÷ا ‘و

ŒرË غ تايكولصسلا ةفاكÒ اŸغو ةلوؤوصسÒ اŸةينأات
ةيعام÷ا لقنلا لئاصسوب قلعت ام ةصصاخ ،تاقرطلاب
ضصخر -ةيظف– ةفصصب- بحصس رارقإاو ،ةيصسردŸاو
،رورŸا ثداوح ‘ Úببصستملل لقنلا طوطخ لÓغتصسا

يقئاصس ةفاك مصضت ةيلو لكل ةيقاطب ثادحتصسا عم
د˘يد– نا˘˘م˘˘صض ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘ل˘˘صسلاو ضصا˘˘خ˘˘صشألا ل˘˘ق˘˘ن
.رورŸا ثداوح ‘ مهنم ÚببصستŸا ةعباتمو
طا˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ءا˘صصحإا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ترر˘ق ا˘˘م˘˘ك
ة˘ب˘صسن ‘ ا˘عا˘ف˘ترا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘صسا˘˘صس◊او ءادو˘˘صسلا

،Úق˘ئا˘صسلا ف˘ي˘ظو˘ت لا˘ك˘˘صشأا Úي–و ،رورŸا ثداو˘˘ح
Úي–و ،ة˘ي˘صسف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلاو ةÿÈا ¤إا دا˘˘ن˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب
لا‹ ‘ ةلعافلا ةيتاصسصسؤوŸاو ةينوناقلا ةموظنŸا
Òباد˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يرورŸا ة˘˘مÓ˘˘صسلا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ عور˘˘صشم ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صساو ،ة˘˘ي˘˘˘عدر˘˘˘لا
.ةيرورŸا

ةرازولا تررق ،تا˘قر˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا بنا˘ج ‘
لاغصشأا ةÒتو نم عفرلاو ،ةعيرصسلا قرطلا ةئيهت ةداعإا
ثادحتصساو ،ةصساصس◊ا قطانŸاب قرطلا ةئيهت ةداعإا
ةيرورŸا ةكر◊ا ةب˘قار˘م ‘ ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘نألا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا لا˘م˘ع˘ت˘صسا م˘ي˘م˘ع˘تو ،ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘˘صساو
.قرطلا ىلع رادارلا ةزهجأاو
ىلع ةرازولا دكأاف ،تاقرطلا ضشيتفتب قلعت اميف امأا

عيم÷ ضشيتفتلاو ةبقارŸا تايلمع ىلع ظاف◊ا ةرورصض
ة˘ط˘ل˘تıا قر˘ف˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ‘ تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا
تا˘قر˘ط˘لا ة˘ك˘ب˘صش ى˘ل˘ع ة˘ئ˘جا˘فŸا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘عو
ةطبترŸا ةثيد◊ا لئاصسولا مادختصسا فيثكتو ،اهلمكأاب
ي˘ماز˘لإلا ماد˘خ˘ت˘صسلاو ،تارا˘ي˘صسل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘قارŸا˘ب
نامصضل ةليوطلا تافاصسŸا طوطخ ىلع Êاثلا قئاصسلل
.Úقئاصسلل ةدي÷ا ةيلقعلاو ةيندبلا ةقايللا
ةرازولا تعد ،يمÓعإلاو يوبÎلا بنا÷ا ‘و ،اÒخأاو
يرودلا مي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ،ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تÓ˘م◊ا ف˘ي˘ث˘ك˘ت ¤إا
ف˘ي˘ت˘ك˘تو ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسŸا ى˘ل˘ع ة˘ي˘صسي˘صس– ل˘فاو˘˘ق˘˘ل
،قيرطلا يمدختصسم ةدئافل ةيراو÷ا ةيئاقولا لامعألا
مدقتم ضسيصس– لÓخ نم ،قيرطلا يمدختصسم ةقفارمو
لامعأل ةيمÓعإلا تÓم◊ا فيثكتو ،تاقرطلا راطخأل
ةئبعتو ،قيرطلا يمدختصسم ةدئافل ةياقولاو ضسيصسحتلا
ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا ‘ ة˘˘يو˘˘ع˘˘م÷ا ة˘˘كر◊ا
¤إا ءو˘ج˘ل˘لاو ،ة˘يرورŸا ة˘˘مÓ˘˘صسلا لا‹ ‘ ة˘˘ق˘˘ب˘˘صسŸاو
تÓئاعو ضصاخصشألا ةدئافل معدلاو ةدعاصسŸا لامعأا

Úب ة˘˘كار˘˘صشلا تا˘˘قا˘˘ف˘˘تا ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو ،ثداو◊ا ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘صض
،ونورو كارطانوصسو تاقرطلا نمأل ةينطولا ةيبودنŸا

مئاعد رصشنو ،ةيرورŸا ةياقولا لامعأا عيجصشت لجأا نم
.قيرطلا يمدختصسمو Úصسرمتملل ةيوبرتو ةيجوغاديب
تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو تزكر ،كلذ ¤إا ةفاصضإلاب
ىر˘خأا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لÙا
ىلع ةمظتنم ةفصصب ،تاقرطلا ةيلاكصشإا ‘ ةلخادتŸا
ل– نأا اهنأاصش نم يتلا ةيحيحصصتلا دوه÷ا لك طبر
ةا˘ي˘ح ل˘ظ˘تو ،تا˘قر˘ط˘لا˘ب تا˘ي˘فو˘لا تلد˘ع˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘ب
تاطلصسلل Òبك لاغصشنا ردصصم تاقرطلا ىلع ÚنطاوŸا
. ةيمومعلا

هاÛا
هللا ةمذ ‘ دمÒ fi‰ د
““يراÎلا دمحا ديصس““ ةÈقÃ ىÌلا يروو
،دحألا ضسمأا ،ركصسعÃ فينغيت ةيدلبب
ظيف◊ا دبع وعدŸا دمÒ fi‰ دهاÛا
هتيبب ،تبصسلا ضسمأا لوأا ،ةينŸا هتفاو يذلا
زهان رمع نع ،ركصسعم ةيلوب ةصسوام ةيدلبب
,ةنصس98
ديلاوم نم وهو ،ديقفلا دهاÛا قحتلا دقو
فوفصصب ،فينغيت ةيدلبب1391 ضسرام31
¤وتو ،6591 ةنصس ،ينطولا ريرحتلا ضشيج
ىقÎف ،ةرفظŸا ةروثلا لكايه ‘ ماهم ةدع
هاوتصسم لصضفب ،Úع امك .مزÓم ةبتر ¤إا
ايصسايصس اظفاfi ،اهنيح دي÷ا يميلعتلا
ةيلولاب ةصسداصسلا ةقطنŸا ‘ ¤وألا ةيحانلاب
.لÓقتصسلا ةياغ ¤إا ةيخيراتلا ةصسماÿا
كراعŸا نم ديدعلا ‘ موحرŸا كراصشو
ةصسماÿا ةيلولاب ةصسداصسلا ةقطنŸاب
نك“ يتلا عرازŸا برح اهنيب نم ،ةيخيراتلا
Èمتبصس32 ¤إا22 ةليل ،اهلÓخ ،نودهاÛا
عرازم نم Òبك ددع Òمدت نم ،6591
.نيرمعŸا

م .ق

تÓحر ‘ بذبذت
تاراطقلا
ككصسلاب لقنلل ةينطولا ةكرصشلا تنلعأا
تÓحر Òصس ‘ بذبذت نع ةيديد◊ا
.ةمصصاعلاب اغآا ةطfi ¤إاو نم تاراطقلا
للخ ¤إا عجار بذبذتلا نأا ةكرصشلا تحصضوأاو
،هÓعأا ةروكذŸا ةطÙا لخدÃ ينقت
ةدهاج ىعصست ةنايصصلا قرف نأا ةفيصضم
.نئابزلا نم ةرذتعم ،بطعلا حÓصصإل

نب ةبيسسح ةعماج ةبلط
ةفقو ‘ فلسشلاب يلعوب
ةيجاجتحا
تاينقتلا Òيصست ضصصصخت ةبلط مظن
،فلصشلاب يلعوب نب ةبيصسح ةعماجب ةيراصض◊ا

مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،دحألا ضسمأا ةحيبصص
.اهطاصشن لصش ةعما÷ا لخدم
مدع ببصسب ةيجاجتحلا ةفقولا هذه تءاجو
لوأا يأا ةثلاثلا ةنصسلاب ةصصاخ ةررقم دوجو
تاداهصش نم مهمرحتصس ضصصصختلل ةعفد
.اهب فÎعم ضسناصسيللا

و .ق

تايرابملل دوعي Êاحرف
فيطسس قافو فيدر ةقفر
،فيطصس قافو عفادم ،Êاحرف يراوه لصصاوي
كرادت لجأا نم ،Êدبلا دعŸا ةقفر هتابيردت
.تايرابŸا ¤إا ةعرصسب ةدوعلاو ،هتاف ام
قافولا تابيردت نع باغ دق ،Êاحرف ناكو
لكاصشم نم هتاناعم ببصسب ،ةليوط ةÎف ذنم
بيبط هÈجأا ثيح ،بلقلا ىوتصسم ىلع
نوكرلا ىلع ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا
طاصشن يأا ةصسرا‡ مدعو ،ةحارلا ¤إا
 .هتمÓصس نم دكأاتلا Úح ¤إا ،يصضاير
روهظ لوأا ،Êاحرف لجصسي نأا بقترŸا نمو
،فيدرلا قيرفلا ةباوب Èع مصسوŸا اذه هل

‘ ةكراصشملل رصضخألا ءوصضلا ىلع لصصح ثيح
.لبقŸا ءاثÓثلا ،جÈلا يلهأا فيدر ةهجاوم
،يصسنوتلا بردŸا ةدايقب ينفلا زاه÷ا لمأايو
‘ هتيفاع بعÓلا ديعتصسي نأا ،يكوكلا ليبن
ةصسفانŸا ثعب لجأا نم ،نك‡ تقو برقأا

.يفلÿا طÿا ىوتصسم ىلع ديدج نم
و .ق

مهنيب نم حورجب اصصخصش72 بيصصأا
ءارج ،ةÒطخ مهتلاح ةصسمخ
،دحألا ضسمأا ،عقو رورم ثداح
.نازيلغ ةيلوب ويهرا يداو ةيدلبب
ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تحصضوأاو
دودح ‘ ،عقو ثدا◊ا نأا ةيلولاب
مقر ينطولا قيرطلاب ،11 ةعاصسلا
راود ةامصسŸا ةقطنŸاب09

فÓ◊ يتيدلب Úب ،““ةبطاط◊ا““
ةلفاح فارحنا رثإا ،ويهرا يداوو
طخ ىلع لمعت نيرفاصسŸا لقنل

مث ويهرا يداو - ىصسوم يمع
.اهبÓقنا
72 ةباصصإا ثدا◊ا نع م‚و
،ةروطÿا ةتوافتم حورجب اصصخصش
،ةÒطخ مهتلاح5 مهنيب نم

¤إا ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا مهÓجأا
ةصسصسؤوŸاب تلاجعتصسلا ةحلصصم
دمحأا““ ةيئافصشتصسلا ةيمومعلا
.ويهرا يداول ““ضسيصسنارف
ةينمألا حلاصصŸا تحتف امك
بابصسأا ةفرعŸ اقيق– ةصصتıا
.ثدا◊ا

م .ق

نازيلغ ويهرا يداوب رورم ثداح ‘ احيرج72


