
ةدوج صصوصصخب ةمرأصص تأميلعت
 تأنكصسلا

 دوقعلا خشسفب ديدهتلا
زا‚إلا تاكرشش عم
““ةششاششغلا““

ةبأقرلل ةينطولا ةئيهلل يبيرعلب زعوأا
أهريدÃ عمتجا يتلا ،ءأنبلل ةينقتلا
هرصضح عأمتجا ‘ ،Úنث’ا صسمأا ،مأعلا
اذكو لدع ةلأكول Úيوه÷ا ءاردŸا

تأي’ولا فلتخÃ عيرأصشŸا ءاردم
ةكرصش عم دوقعلا خصسف ،Úيوه÷ا ءاردŸاو
ةدوج Òيأعم مÎ– ’ يتلا زأ‚إ’ا

مويلا نم ءادب أهمازلإاو ،تأنكصسلا ةيعونو
لدب لزأعلا راد÷ا لأمعتصسأب ،دغ
لأصسرإاو ،صسب÷أب ققصشلا ناردج صسيبلت
أهمدقت يتلا ةينقتلا ةقبأطŸا ةدأهصش

CTCا ¤إاŸلبق نم ،ةمأعلا ةيريد
 .Úيوه÷ا ءاردŸاو عيرأصشŸا ءاردم
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 وشضعو يوÓشسع
ÚلاوŸا ةيلاردف ‘
Ãةمألا سسلج 
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نمأصضتلا ةريزو فارصشإا ت–

ةينوÎكلإا ةمدخ قÓطإا
سصاخششألا نع غÓبإÓل

ىوأام نود
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ةيئأفصشتصس’ا ةصسصسؤوŸا
نارهول ةيعمأ÷ا

ةلاح52 ةبارق
ةطل÷اب ةباشصإا
 ايموي ةيغامدلا
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..›اوتلا ىلع عبارلا مويلل

مدع نلعت سسنوت
انوروك تلاح ليجشست

ةديدج

..نأتصسدرك ‘ ةرطيصسلا نع جرخ

ةعراشستم تايعادت
قارعلاب انوروكل

ةيناث ةجوم نم تاريذ–و
90 ــ80   صص

ةيأقولا تاءارجإا ماÎحأب مهيلع طغصضلا فيفخت ¤إا نطاوŸا اوعد

ةÒخألا مهشسافنأا ‘ ءابطألا

61  صص61  صص

 ةرمثŸا هثأحبأا Òظن
أنوروك صسوÒف ‘

ديششت اكيرمأا ةرافشس
يرئاز÷ا روتكدلاب

يدمfi رداقلا دبع

40-30-20 صص

‘ ةيصضأŸا ةعأصس42 ـلا لÓخ تلجصس
ةديدج تأبأصصإا111 رئاز÷ا
،ةديدج تأيفو8و ،أنوروك صسوÒفب

،ءأفصشلل أصضيرم28 لثأ“ أمنيب
ةدكؤوŸا تأبأصصإÓل ›أمجإا عفتÒل
.ةلأح56201 ¤إا

أمأا .517 تأيفولا ›أمجإا غلب أمنيب
اوغلبف ءأفصشلل اولثأ“ نيذلا ددع
9976.

  ةعاشس42 ـلا لÓخ تايفو8و ةديدج تاباشصإا111  ةعاشس42 ـلا لÓخ تايفو8و ةديدج تاباشصإا111  ةعاشس42 ـلا لÓخ تايفو8و ةديدج تاباشصإا111  ةعاشس42 ـلا لÓخ تايفو8و ةديدج تاباشصإا111

:أنوروك ةعبأتŸ ةيملعلا ةنجللا وصضع

 ةمشساح ةمداقلا اموي02 ـلا
‘ fiانوروكل انتبرا 

 طأصشنلا فأنئتصس’ نورصضحي نيرفأصسŸا ولقأن

ايبيرشض اوفع نوديري نولواقŸا
Ÿةنشس ةد

ديد÷ا مأعلا Úمألل ةسضرأعم لوأا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ ليسصأأتلاو Ëوقتلا ةكرح تلجسس
هطأبترا ةهبسش”” ىلع هرفاوتو ،””ةبأسصعلا م’زأا دحأا»ـب هتفسصو يذلا ،يجعب لسضفلاوبأا ،بزحلل
ميظنتب Êادعسس رأمع ةكر◊ا تمهتا أمك .””دلبلا ةملسس ىلع ةروطخ لكسشت رئاودب هطيfiو
نع ،ةدأبع Ëركلا دبع أهدوقي يتلا ةكر◊ا نأيب ‘ ءأج .ةيزكرŸا ةنجلل Òخأ’ا عأمتج’ا
نوعطŸا ””ةيزكرŸا ةنجللا”” ءأسضعأا عأمتجا يمسس أمع بترت أÃ فاÎع’ا قلطŸاو مأتلا أنسضفر””

هللخ ” يذلاو ،0202 يأم03 خيرأتب ربونسصلا يدأنب تار“ؤوملل ›ودلا زكرŸأب لسصأا أهيف
.””ن’أفأ’ا سسأار ىلع ةبأسصعلا م’زأا دحأا Úيعت

20 صص

 :““ةبأصصعلا م’زأا دحأا““ هÈتعت ةهب÷ا ليصصأأتو Ëوقتلا ةكرح

لكششت رئاودب طابترا هل يجعب““
دÓبلا ةمÓشس ىلع ارطخ



يصسأئرلا ثلثلا ‘ اوصضعÚ 41عي نوبت

ةيلاردف ‘ وشضعو يوÓشسع
 ةمألا سسلجÚ ÃلاوŸا
41 ،دحأ’ا سسمأا لوأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر Úع
هب دأفأا أم بسسح ،ةمأ’ا سسل‹ ‘ يسسأئرلا ثلثلا نع اوسضع
.ةيروهم÷ا ةسسأئرل نأيب
ةريزوب رمأ’ا قلعتي ،نوبت سسيئرلا هعقو موسسرم بسسحو
أسضيأا قبأسسلا لدعلا ريزوو ،يولسسع ىليل ةقبأسسلا ةسضأيرلا

رأطإا سشادق نب ديÛا دبعو ،يهأب يحأم ديم◊ا دبع رأمع
بطلا ‘ روسسفوÈلاو ،يمأfi جأحلب رمع ،ةلودلا ‘ مأسس

fiلاو ،قبأسس ةعمأج ريدم نأيزوب دمÈروسسفو fiجأحلب دم
›أسشرسش ىسسومو ،يركسسلا ءادل ةينطولا ةيبطلا ةنجللا سسيئر
رمعو ،نيدهأجملل ةينطولا ةمظنŸا وسضع ىفطسصم وعدŸا
ةيلاردفلا وسضع ›أعلا دبع مسسأقلبو ،مأfi نودع يداد
،ةلودلا ‘ مأسس رأطإا يأنب دمحأاو ،ةيسشأŸا يبرŸ ةينطولا
قبأسس رأطإا جأت نيدلا رونو ،قبأسس مأسس رأطإا وديمح دمfiو

رون جأ◊او ،ةلودلا ‘ قبأسس رأطإا ‘أنح دوليمو ،ةلودلا ‘
.ةلادعلا عأطق ‘ رأطإا

و.ق

نمأصضتلا ةريزو فارصشإا ت–

ةينوÎكلإا ةمدخ قÓطإا
نود سصاخششألا نع غÓبإÓل
ىوأام

قلطإا ىلع Úنث’ا سسمأا ،نمأسضتلا ةريزو وكيرك رثوك تفرسشأا
.ىوأأم نود سصأخسشأ’ا نع غلبإلل ةينوÎكلإا ةمدخ
لجأا نم عيرسسلا غيلبتلأب نطاوملل ،ةمدÿا هذه حمسستو
.عرأسشلا ‘ سصخسش يأأب رسشأبŸا لفكتلا
لمعلا ةرهأظ عيسسوتل فدهت ةيلمعلا هذه نأا ،ةريزولا تدكأاو
.هتأيلأعفو عمتÛا حئارسش لك لمسشت نأا لجأا نم ،يعأمتج’ا
مهنم سصخسش49632 ـب لفكتلا ”9102 ةنسس للخ هنأا دكأا أمك
.لفط846و ةأارما2474و لجر40381
تأعلطت ‘ أمهم أبنأج لكسشي ةئفلا هذهب لفكتلا نأا ¤إا ةÒسشم
سصأخسشأ’أب لفكتلا ةيلمع نأا قأيسسلا تاذ ‘ ةدكؤوم ،ةلودلا
 :يهو ،لحارم ثلث ىلع ر“ ىوأأم نود
ةلقنتم قرف بجوÃ عرأسشلا نم ىوأأم نود سصأخسشأ’ا لقن –
.ةيموي تأجرخ مظنت
ءاويإ’او لفكتلا –
.يلئأعلاو يعأمتج’ا جأمدإ’ا ةدأعإا –

و.ق

قئار◊ا دأمخإا تأنحأصشب ÚحÓفلا ميعدت

نم ةياقولل ةينطو ةلمح قÓطإا
ةيعارزلا ليشصاÙا قئارح

ةينطولا ةلمح ةيندŸا ةيأمحلل ةمأعلا ةيريدŸا تقلطأا
سسمأا نم ءادتبا ةيعارزلا ليسصأÙا قئارح نم ةيأقولل
ىطعي فوسس ثيح ،ينطولا باÎلا ىوتسسم ىلع Úنث’ا
.ترأيت ةي’و نم يمسسرلا قلطن’ا
لخدت يتلا ةلم◊ا هذه سصخت ،ةيندŸا ةيأمحلل نأيب بسسحو

قطأنم ،ةيعوتلاو سسيسسحتلل يونسسلا جمأنÈلا ديسسŒ رأطإا ‘
Úحلفلا ةئف فدهتسست ذا أيلعلا بأسضهلأب بوب◊ا جأتنإا
Òبادتلا قيبطتو ماÎحا ةرورسض ىلع مهتيعوتو مهسسيسسحتل
بجي أمو لبق قئار◊ا ع’دنا يدأفت لجأا نم ةلمأك ةيئأقولا
.دأسص◊ا ةيلمع نم ءأهتن’ا دعبو ءأنثأا مأيقلا
رئأسسÿا نم ليلقتلاو دحلل ةينطولا ةلم◊ا هذه فدهت أمك
رأثأ’ا نعو ةيعارزلا ليسصأÙا قئارح نع ةمجأنلا
ينطولا جوتنŸا ىلع ةظفأÙاو أهنع ةبتŸÎا ةيدأسصتق’ا
.يلÙا يئاذغلا نمأ’ا ميعدتو
هحسضوأا أم بسسح قئار◊ا ع’دن’ ةيسسيئرلا بأبسسأ’ا عجرتو

قيبطت مدع ¤إا ةÒخأ’ا تاونسس5 ـلا تأيئأسصحإ’ ليل–
ةيحلفلا يسضارأ’ا ةيأمحب ةقلعتŸا ةيئأقولا تاءارجإ’ا
ةفأسسم كرت مدعو ةسسبأيلا سشئأسش◊ا نم أهطيfi ةيقنتو
ككسسلا اذكو تأقرطلاو ةيحلفلا يسضارأ’ا Úب نأمأ’ا
مكحتلل ةيفأك ةعسسب هأيملل جيرأهسص سصيسصخت مدع ،ةيديد◊ا

أيئاوسشع أهعيمŒو ةمأمقلا قرح ،أهع’دنا دنع قئار◊ا ‘
ت’آا ةنأيسص مدعو ةورذلا تأقوأا ‘ دأسص◊ا ةيلمعب مأيقلاو
.دأسص◊ا
يلمع أينمأا ازأهج Úحلفلا ةدئأفل سصيسصخت ” أمك

Ÿفوتو مهتقفارÒ إا فدهي ،قئار◊ا دأمخإا تأنحأسش¤
رئأسسخ يدأفتو أهع’دنا ةيادب دنع قئار◊ا دأمخإاو ةرطيسسلا

ميعدتب ةيأم◊ا حلأسصم تمأق ثيحب ،ةيعارزلا ليسصأÙا ‘
جأتنإا نم تأنحأسش ‘ لثمتت ةÈتعم ةيدأم لئأسسو ديدŒو
.قئار◊ا دأمخإا ‘ ةسصتfl ينطو
ةنسسلا للخ ةيندŸا ةيأم◊ا حلأسصم تلجسس Òكذتلل
نم رأتكه4773،ب ةردقم رئأسسخ (9102 ) ةمرسصنŸا
ةرمثم ةرجسشÒ، 845551عسشو حمق ‘ تلث“ ليسصأÙا
.Íت ةمزح711335و

و.ق

2يـنـطو
ـه1441  لاوصش71 ـل قفاوŸا م0202   ناوج90 ءأثÓثلا el-hourria.com

 :““ةبأصصعلا م’زأا دحأا““ هÈتعت ةهب÷ا ليصصأأتو Ëوقتلا ةكرح

دÓبلا ةمÓشس ىلع ارطخ لكششت رئاودب طابترا هل يجعب““

و .ق

مأتلا أنسضفر”” نع ،ةدأبع Ëركلا دبع أهدوقي يتلا ةكر◊ا نأيب ‘ ءأج
ة˘ن˘ج˘ل˘لا”” ءأ˘سضعأا عأ˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘م˘˘سس أ˘˘م˘˘ع بتر˘˘ت أÃ فاÎع’ا ق˘˘ل˘˘طŸاو
يدأ˘ن˘ب تار“ؤو˘م˘ل˘ل ›ود˘لا ز˘كرŸأ˘ب ل˘سصأا أ˘ه˘ي˘ف نو˘˘ع˘˘طŸا ””ة˘˘يز˘˘كرŸا
م’زأا د˘˘حأا Úي˘˘ع˘˘ت ه˘˘لل˘˘خ ” يذ˘˘˘لاو ،0202 يأ˘˘م03 خيرأت˘ب ر˘بو˘ن˘سصلا
.””ن’أفأ’ا سسأار ىلع ةبأسصعلا
عئأقو أهب تراد يتلا تأسسرأمŸا ةوق»ـب ،نأيبلل أقفو ،ةكر◊ا تبجسشو
ذحأا Èتعي يذلا Êادعسس رأمع برأهلا هميظنت ءارو نأك يذلا ءأقللا اذه
ديلأقم ىلع ادد‹ وطسسلل هب حأطŸا نفعتŸا مأظنلا يبارع زربأا
نيوعدŸا مادقتسسا أهيف ” ةقبأسس ةئيند تاروأنم دعب ديتعلا بز◊ا

عم سشار◊ا نجسسب أيلأح Úعبأقلا ،يعيمج دمfiو سسأبع دلو لأمج
.””لثأ‡ ويرأنيسسب ةبأسصعلا
هيف رفوتت ’ ن’أفأ’ا سسأار ىلع (يجعب) ÚعŸا اذه”” نأا ¤إا نأيبلا رأسشأاو
ةدعأقلا ‘ لسضأنم ىتح نوكيل ةيمأظنلا ’و ةينونأقلا طورسشلا أقلطإا
عيم÷ا نإاو ،هÒغ نم نسسحأاو ديعب نمز ذنم اديج رمأ’ا اذه فرعي وهو
م˘ث لد˘ع˘لا ةرازو˘ب مأ˘سس بسصن˘م ن˘م أ˘˘مأ“ هدأ˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ” ف˘˘ي˘˘ك ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ي
Êادعسس رأمع برأهلا دهع ‘ ينطولا يبعسشلا سسلÛأب رأسشتسسمك

ةمل˘سس ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ل˘ك˘سشت ر˘ئاود˘ب ه˘ط˘يfiو ه˘طأ˘ب˘ترا ة˘ه˘ب˘سش ر˘فاو˘ت˘ل
.””دلبلا
ءأيفوأ’ا ÚلسضأنŸا أسضيأاو أيلعلا تأطلسسلا”” ،نأيبلل أقبط ،ةكر◊ا تعدو
ةعسسوŸا ةيتأي◊ا ةÒسسلاو هوبسشŸا ›أسضنلا رأسسŸا عبتت ءادهسشلا ةنأمأ’
ةÒخ نم ةينطو ةن÷ ليكسشتل ىرخأا ةرم أنتوعد دد‚ أمك ،رسصنعلا اذهل
لوؤوسسمو ديسس ر“ؤوÒ Ÿسضحتلا ةيغب مهت’أسضنب مهل دوهسشŸا ÚلسضأنŸا

فدهلا اذه قيقحتل دنجتلل عيم÷ا وعدنو ،ءأيفوأ’ا ÚلسضأنŸا نم
أمدعب بسصنŸا اذهب ريدج يعرسش مأع Úمأا بأختنا ةمث نمو ،دوسشنŸا
ل˘ك ‘ ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ·ذ˘لا بأ˘ح˘سصأا ىو˘سس نو˘ل˘ب˘ق˘ي ’ نو˘˘ير˘˘ئاز÷ا ح˘˘ب˘˘سصأا
.””تأعأطقلا
ديعاومو ةيلسصفم تأيد– ىلع ةلبقم أندلب نأاو أميسس’»:نأيبلا عبأتو
عمتÛا فأيطأا ةفأكل ةعورسشŸا تأحومطلا دسسŒ ةيأغلل ةمأه ءأنب
Èع ةيمنتلا ليعفتو ةيطارقÁدلا تأسسرأمŸا قيمعت لجأا نم يرئاز÷ا

أهيلع سصني ةدعاو ةيبأقرو ةيذيفنتو ةيئأسضقو ةبختنم ةيدأيسس تأسسسسؤوم
سسي˘ئر د˘ي˘سسلا ئ˘ت˘ف أ˘م يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نŸا د˘˘يد÷ا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ةرذجتŸا ةديد÷ا رئاز÷ا ةلود حرسص ءأنب لجأا نم هب يدأني ةيروهم÷ا
.””ةديÛا Èمفون لوأا ةروث نأيب تأقلطنم قفو

،بزحلل ديد÷ا مأعلا ÚمأÓل ةصضرأعم لوأا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ ليصصأأتلاو Ëوقتلا ةكرح تلجصس
لكصشت رئاودب هطيfiو هطأبترا ةهبصش““ ىلع هرفاوتو ،““ةبأصصعلا م’زأا دحأا““ـب هتفصصو يذلا ،يجعب لصضفلاوبأا

.ةيزكرŸا ةنجلل Òخأ’ا عأمتج’ا ميظنتب Êادعصس رأمع ةكر◊ا تمهتا أمك .““دÓبلا ةمÓصس ىلع ةروطخ

 تأنكصسلا ةدوج صصوصصخب ةمرأصص تأميلعت

““ةششاششغلا““ زا‚إلا تاكرشش عم دوقعلا خشسفب ديدهتلا
،””لدع”” ةلأكول مأعلا ريدŸا مزلأا

ةهجوم ةميلعت ‘ ،يبرعلب قرأط
ةينقتلا ةبأقرل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
زأ‚إا تأكرسشو ÚلوأقŸا ،ءأنبلل
لأ˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ةرور˘˘سضب ،تأ˘˘ن˘˘ك˘˘سسلا
سسي˘ب˘ل˘ت ن˘م ’د˘˘ب لزأ˘˘ع˘˘لا راد÷ا
.سسب÷أب نارد÷ا
ةينطولا ةئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب ز˘عوأاو
ي˘ت˘لا ،ءأ˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘بأ˘˘قر˘˘ل˘˘ل
مو˘ي˘لا ،مأ˘˘ع˘˘لا أ˘˘هر˘˘يدÃ ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
هر˘˘˘˘سضح عأ˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جا ‘ ،Úن˘˘˘˘˘ث’ا
لد˘˘ع ة˘˘لأ˘˘كو˘˘ل Úيو˘˘ه÷ا ءاردŸا
ف˘ل˘ت˘خÃ ع˘يرأ˘سشŸا ءارد˘م اذ˘كو
،Úيو˘˘˘˘ه÷ا ءاردŸاو تأ˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
زأ‚إ’ا ة˘كر˘سش ع˘م دو˘ق˘ع˘لا خ˘˘سسف
ةدو˘˘˘ج Òيأ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م مÎ– ’ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ءادب أهمازلإاو ،تأنكسسلا ةيعونو
راد÷ا لأ˘م˘ع˘ت˘سسأ˘ب ،د˘غ مو˘ي ن˘˘م
ققسشلا ناردج سسيبلت لدب لزأعلا
ةدأ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سش لأ˘˘˘˘˘˘˘سسرإاو ،سسب÷أ˘˘˘˘˘˘˘ب
أهمدقت يت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘بأ˘طŸا

CTCا ¤إاŸنم ،ةمأعلا ةيريد
ءاردŸاو ع˘يرأ˘˘سشŸا ءارد˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
 .Úيوه÷ا
ة˘لأ˘كو˘ل مأ˘ع˘لا ر˘˘يدŸا دد˘˘سش أ˘˘م˘˘ك
نل ادعأسصف نآ’ا نم هنأا ،””لدع””
ىتح ةئيدر تأنكسس ميلسستب حمسسي
،ميلسستلا لأجأا أهيف تددح نإاو
ةلسصفم ريرأقت Ëدقت ةرورسض عم

ل˘قر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كأ˘˘سشŸا ل˘˘ك ن˘˘ع
Ëدق˘تو ع˘يرأ˘سشŸا مد˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
مأعلا ةير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘بو˘ت˘ك˘م ر˘يرأ˘ق˘ت
مر– ’ ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا زأ‚إ’ا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشل
.ةيعونلاو ةدو÷ا
ن˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب قرأ˘˘˘ط ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
ة˘˘سصأ˘˘˘خ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا

Ãا ةيعونو ةدوج ةعبأتŸعيرأسش
ة˘لأ˘كو˘ل ة˘مأ˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ع˘بأ˘ت

ى˘ل˘ع ءأ˘ق˘ل˘لا لل˘خ دد˘سشو ،لد˘˘ع
ةلأكو ةعمسس ىلع ظأف◊ا ةرورسض
‘ ة˘لأ˘كو Èكا أ˘هرأ˘ب˘˘ت˘˘عأ˘˘ب لد˘˘ع
.طسسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا ةقطنم

و.ق

ءاÿÈا ةن÷ سسيئر يقتلي لاشصتإلا ريزو
رأمع ،ةموك◊ا مصسأب قطأنلا لأصصت’ا ريزو ىقتلا
ةطلصس صسيئر ةقفر ،دحأ’ا صسمأا لوأا ،رميحلب
صسيئرلا نم لكب ،رأبول دّمfi ،يرصصبلا يعمصسلا

ةفلكŸا ءاÈخلل ةينطولا ةنجلل مأعلا رّرقŸاو
.نوقع ديلوو ةبارعل دمحأا ،روتصسدلا ليدعتب
أهعقوم ىلع رصشُن لأصصت’ا ةرازول نأيب دأفأاو
لُبtصسلا لوح ءارآا لدأبتب حمصس ءأقللا““ نأا ،ÊوÎكلإ’ا

عصساوو لمأصش صشأقن ءارجإ’ ةيرورصضلا لئأصسولاو
راو◊ا وهو روتصسّدلا حÓصصإا ةّدوْصسُم لوح يددعتو
ÊدŸا عمتÛا تأنوكم عيمج ىلع حوتفŸا ينطولا

.““يصسأّيصسلا ⁄أعلاو
مزتلت ءاÈخلل ةينطولا ةنجللا““ نأا ¤إا نأيبلا رأصشأاو
نم رظتنت يتلاو ةيروهم÷ا صسيئر أهمصسر يتلا قيرطلا ةطرأÿ يّلكلا ماÎحإ’أب
ةديد÷ا ةيروهم÷ا ءأنب ‘ صسأصسأ’ا رج◊ا نوكي نأا يروتصسدلا حÓصصإ’ا

.““ةيبعصشلا ةكر◊ا أهنع ترّبع يتلا بعصشلا بلأطŸ ةبأجتصس’او
و.ق



جأاو / و .ق

‘ ة˘سصتıا سشي˘م˘ح ة˘ح˘ي˘˘بر ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ىر˘˘ت
ة˘ي˘ئأ˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤوŸأ˘ب ة˘يد˘عŸا سضار˘˘مأ’ا
مغرلأبو ،هنأا (ةديلبلا ةي’وب كيرأفوبل ةيمومعلا

‘ ةيبطلا مقطأ’ا أهلذبت يتلا تادوهÛا نم
سضيفختلا ”” نإأف ،ءأبولا اذهب ÚبأسصŸأب لفكتلا

ماÎحا ىدÃ ةطبترم ىقبت هرأسشتنا ةبسسن نم
أهأيإا ةف˘سصاو ،ة˘ي˘ئأ˘قو˘لا تاءار˘جإل˘ل ع˘م˘تÛا
.”” ةحئأ÷ا هذه دسض ÚتŸا زجأ◊أب
تادو˘˘˘˘ه˘˘˘˘جÃ سشي˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ةرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘كذو
يذ˘لا Òب˘ك˘لا ط˘غ˘سضلأ˘بو ة˘ح˘سصلا ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسم
أ‡ ،¤وأ’ا ت’أ◊ا روهظ ةيادب ‘ ،هنم اونأع
سسوبأك سشيعو مونلا ‘ تأبارطسضا ¤إا ىدأا
.ناوعأ’ا نم ديدعلا ىدل سضرŸا
سصق˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لأ˘ب ه˘نأا ةرو˘ت˘كد˘لا تد˘كأا أ˘م˘˘ك
كلسسأ’ا سسفنتو تأبأسصإ’ا ددع ‘ لجسسŸا
Úيعاو Òغ ÚنطاوŸا سضعب لاز’”” ،ءادعسصلا
ى˘ل˘ع نو˘م˘م˘سصيو ،م˘˘ه˘˘م˘˘هاد˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘طÿأ˘˘ب
نم ديدعلا ‘ Úلكسشم ،عرأسشلا ¤إا جورÿا
‘ أيسسيئر لمأع نوكت دق تأعمŒ نأيحأ’ا
ةرورسض”” ¤إا ÚنطاوŸا ةيعاد ،””ىودعلا لقن
أ˘ه˘ب تسصوأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئأ˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ماÎحا
،أنوروك سسوÒف ةعبأتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا
،يعأمتج’ا دعأبتلا ماÎحا ‘ أسسأسسأا ةلثمتŸا
. ””تأعمجتلا يدأفتو تأمأمكلا ءادتراو
ةمسصأعلا رئاز÷أب ةنطأقلا ةسصتıا تÈعو
أهفسسأا نع كيرأفوب ىفسشتسسÃ أهطأسشن لوازتو
ةرأيزل أهنينحو ةحارلا نم طسسق ذخأا مدعل””

،وزو يزيت ةي’وب Úنطأقلا أهيدلاوو أهتلئأع
لقن نم أفوخت ،ةنمزم سضارمأا ةدعل Úلمأ◊ا
.مهيلإا ىودعلا
‘ ة˘˘˘سصتıا لأ˘˘˘طرز لأ˘˘˘مآا ةرو˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا أ˘˘˘˘مأا
ة˘ي˘ئأ˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤوŸأ˘ب ة˘يد˘عŸا سضار˘˘مأ’ا
هذه ‘ ةسصسصختŸا رأطقلأب يسسيلف يدأهلا
تبأتنا يتلا علهلا ةلأح ¤إا ترأسشأأف ،سضارمأ’ا
ددعلا ببسسب ،ءأبولا روهظ ةيادب ‘ ،كلسسلا
،ةسسسسؤوŸا هتلبقتسسا يذلا ىسضرŸا نم Òبكلا

أ˘ي˘سسف˘ن أ˘˘ه˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم رأ˘˘ي˘˘ه˘˘نا”” ¤إا ىدأا أ‡
¤إا عمتÛا حئارسش عيمج ةيعاد ،””أيدسسجو
تأ˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تأ˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل مرأ˘˘˘سصلا ماÎح’ا””
فيفخت ءأبولا رأسشتنا نم د◊ا دسصق ،ةيمومعلا
.””ةحسصلا لأمع ىلع طغسضلا
مدعل”” أهفسسأا نع لأطرز ةروتكدلا تÈع أمك
،ةيئأقولا تاءارجإلل ÚنطاوŸا سضعب ماÎحا
هكاوفلاو رسضÿا قاوسسأا ىلع Òبكلا لأبقإ’أب
،ةيأقولا طورسش ىندأا ماÎحا نود ،Úكأكدلاو
،رأطقلا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘ل˘ع أ˘ي˘عأ˘م˘ج نو˘ل˘ب˘ق˘ي م˘ث
يذلا تقولا ‘ ءأبولا سصيخسشت ءارجإا دسصق
عأنقلا ءادتراو ،›زنŸا رج◊ا ماÎحا”” Èتعي

سصيخسشت نسسحأا ةجأ◊ا ءأسضقل جورÿا دنع

نم ليدنق نأندع روتكدلا رأسشأاو.””درف لكل
›وأطسسب يئأقولا بطلاو ةئبوأ’ا ملع ةحلسصم
لمأعلا قيرفلا أهب موقي يتلا تأطأسشنلا ¤إا

ةيرادإ’ا ةعطأقملل ةعبأتلا عبرأ’ا تأيدلبلأب هعم
ة˘ي˘ناد˘يو˘سسلاو ة˘ي˘نأ˘م˘حر˘لاو ةŸأ˘˘ع˘˘م) ةد˘˘لارز˘˘ل
تادأسشرإاو حئأسصن Ëدقت لجأا نم (›وأطسسو

ة˘˘˘سصأ˘˘˘خ ،ق˘˘˘طأ˘˘˘نŸا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘طاوŸ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ت’أ◊ا عم لأسصتا ‘ مه نيذلا سصأخسشأ’ا
.ةدكؤوŸا
قدأنفلا ¤إا تارأيز يبطلا قيرفلا يدؤوي أمك
تلبقتسسا يتلا ةعطأقŸا بارت قوف ةدجاوتŸا
غلأبلا جرأÿأب Úقلأع اونأك نيذلا ÚنطاوŸا

،جر˘ف يد˘ي˘سسب سضأ˘ير˘لا قد˘ن˘ف˘ب221 م˘هدد˘ع
ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘˘لا هأ˘˘˘˘يÃ ة÷أ˘˘˘˘عŸا ة˘˘˘˘سسسسؤو502Ãو
ةيبطلا سصوحفلا ءارجإا لجأا نم ،ةقطنŸأب

ماز˘˘˘ت˘˘˘لأ˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘سس–و سسوÒف˘˘˘لا سضار˘˘˘عأ’
هذ˘˘ه م˘˘ه˘˘تردأ˘˘غ˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘قو˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘لا
.تأسسسسؤوŸا
سسف˘ن˘لا م˘˘ل˘˘ع ‘ ة˘˘سصتıا ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا تد˘˘كأاو
ىرخأا رأطخأا ثود◊ أيدأفت هنأا داÒم ةديسشر
ى˘ل˘ع بج˘ي ،سسوÒف˘لا اذ˘ه أ˘ه˘ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي د˘˘ق

ة˘˘ط˘˘ي◊ا ن˘˘م د˘˘يزŸا”” ـب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا Úن˘˘طاوŸا
ةحسصلا كلسسأا ةيأمحو ءأبولا رأسشتن’ رذ◊او
نم مهنيكمتل ،يدسس÷او يسسفنلا رأيهن’ا نم
ىرخأ’ا سضارمأ’أب لف˘ك˘ت˘لاو م˘ه˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصاو˘م
.””ةحئأ÷ا هذه ىلع ءأسضقلا دعب
ءأ˘˘ب˘˘طأل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘بأ˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م˘˘˘ثو
،يفسسوي دمfi ،ةيمومعلا ةحسصلل Úيئأسصخأ’
عأطقلا كلسسأا أهب تمأق يتلا تادوهÛا لك
‘ م˘ك˘ح˘ت˘لا ن˘م ر˘˘ئاز÷ا تن˘˘ك“ أ˘˘ه˘˘ل˘˘سضف˘˘ب»و
‘ ل˘˘ج˘˘سسŸا سصق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ˘˘˘ب ،ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
نطاوŸا أيعاد”” ،تأيفسشتسسŸا سضعبب لئأسسولا
ق˘يو˘ط˘ت”” ـل ة˘ي˘ئأ˘قو˘لا تاءار˘جإ’أ˘ب ماز˘ت˘˘ل’ا ¤إا
‘–هبسسح– ةرئأسس رئاز÷ا نأاو ةسصأخ ،ءأبولا

.””هل ›زأنتلا ىنحنŸا قيرط
سسي˘ئر بسصن˘م ل˘˘غ˘˘سشي يذ˘˘لا ي˘˘بأ˘˘ق˘˘ن˘˘لا دد˘˘سشو
ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسÃ ة˘˘˘يد˘˘˘عŸا سضار˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
تأيسصوتلا ¤إا ءأغسصإ’ا ةرورسض”” ىلع كيرأفوب
ةعبأتمو دسصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘ع ةردأ˘سصلا
كلسسأا ىلع ءبعلا فيفخت دسصق ،ءأبولا يسشفت
ةسصأخ ،رأيهن’ا نم ةموظنŸا ةيأمحو ،عأطقلا
. عبارلا هرهسش لخدي ءأبولا رأسشتنا نأاو

يـنـطو
ـه1441  لاوصش71 ـل قفاوŸا م0202   ناوج90 ءأثÓثلا

يحصصلا رج◊ا عفر

فانئتشسل نورشضحي نيرفاشسŸا ولقان
 طاششنلا
سضرف ىلع سصأÿاو يمومعلا Úعأطقلا نم نيرفأسسŸا ولقأن لمعي

flف رأسشتنا نم ةيأقولا تاءارجإا فلتÒأبسس–91–ديفوك سسو
مهفأنئتسسا رأظتنا ‘و ،يحسصلا رج◊ا عفر دعب مهطأسشن فأنئتسس’
يدأفتل ةيرورسضلا ةديد÷ا تاءارجإ’ا قيبطت ¤إا نوعسسي ،مهتأطأسشن
.ينطولا ىوتسسŸا ىلع نيرفأسسŸا طسسو ءأبولا اذهل ديدج رأسشتنا
دبع عئأسضبلاو نيرفأسسŸا لقنل ةيرئاز÷ا ةيدأ–’ا سسيئر حرسصو
،ءاوسس دح ىلع ،نيرفأسسŸاو Úقئأسسلا ةيأمح نأا طيرسشوب ردأقلا
أهب تسصوأا يتلا تاءارجإ’ا فلتfl للخ نم ،ةيولوأا ةبأثÃ نوكتسس
 .نطولل ةيحسصلا تأئيهلا
مقعŸا Òفوتو ،تأمأمكلا عسضو ركذي ةيسسأسسأ’ا روأÙا Úب نمو
‘ أهسضرف ىلع ةيدأ–’ا لمعت يتلا يعأمتج’ا دعأبتلا و ›وحكلا
يلقأن نأا أفيسضم ،عأطقلا ىلع يحسصلا رجحلل يجيردتلا عفرلا رأظتنا
سصلقم لكسشب ىتح ،مهلمع فأنئتسس’ نودعتسسم عئأسضبلاو نيرفأسسŸا

.يحسصلا نمأ’ا دعاوق ماÎحا رأطإا ‘
سصوخلب دمfi ةرجأ’ا تارأيسس يقئأسسل ةينطولا ةيدأ–’ا سسيئر حرسصو
نود ،لقأا نوكيسس ةدحاو ىرجأا ةرأيسس نوطتميسس نيذلا بأكرلا ددع نأا
عم أيرأبجإا نوكيسس تأمأمكلا عسضو نأا”” ¤إا اÒسشم ،ددعلا اذه ددحي نأا
 .””تأبكرملل مظتنم Òهطت
ةدعأسسŸا حنم ‘ لجسسŸا Òخأأتلل سسوخلب فسسأأت ،ىرخأا ةهج نم
نإا”” نإا لأقو .ةرجأ’ا تارأيسس يقئأسسل ةهجوŸا جد000.01ب ةردقŸا

يقئأسسل لمعلا نع فقوتلا سضيوعتل ةهجوŸا هذه نمأسضتلا ةدعأسسم
‘ نحن .ةمسصأعلا رئاز÷ا Òغ ىرخأا تأي’و ‘ تحنم ةرجأ’ا تارأيسس
.””رأظتن’ا
رئاز÷ا وÎيم نأا ودبي ،تأقرطلا Èع لقنلا لئأسسو نع لسضفو
ةحفأكم رأطإا ‘ تاءارجإا ةدع سضرف وحن نأهجتي ياوماÎلاو ةمسصأعلا
.91–ديفوكل ديدج رأسشتنا
نأمسضل سضرأ’ا ىلع تأملعلا عسضو نع لسضف ،هنأا ¤إا أنردأسصم Òسشتو
،ركاذتلا كيبأبسشو ةفسصرأ’ا ىوتسسم ىلع أميسس’ ،يعأمتج’ا دعأبتلا
،””نيرفأسسŸا تأقفدت عطأقت يدأفت»و نيرفأسسŸا هيجوتل قرف دنجتسس
تأبرع ىوتسسم ىلع ىتح”” ،ةيملعإاو ةيسسيسس– تأقسصلم عسضوتسسو
.””دعأقŸا ىوتسسم ىلع دعأبتلا نأمسض مزتعي ،وÎيŸا

و .ق

:أنوروك ةعبأتŸ ةيملعلا ةنجللا وصضع

انتبراfi ‘ ةمشساح ةمداقلا اموي02 ـلا
 انوروكل
سسأيلا روتكدلا أنوروك سسوÒف يسشيفت ةعبأتŸ ةيملعلا ةنجللا وسضع دكأا
،عيبأسسأا نوسضغ ‘ هنأاو ،ةسسأسسح ةلحرÃ ر“ رئاز÷ا نإا كومأخأا
هيلع وه أم ىلع عسضولا رارمتسسا لأح ‘ ،ءأبولا رأسشتنا ‘ أيلك مكحتيسس
.ةمزللا Òبادتلأب ةمدأقلا أموي02 ـلا للخ ،ÚنطاوŸا مازتلاو ،نآ’ا
ÚنطاوŸا مازتلا نأا ،يعاذإا حيرسصت ‘ ،كومأخأا روتكدلا حسضوأاو
:لئأق ،ىرخأا رهسشأا ةدŸ يحسصلا رج◊ا ةÎف ديد“ مدع ‘ مهأسسيسس
عم سشيأعت كأنه نوكيسسو ،دعب أنوروك ءأبو ىلع بر◊ا بسسكن ⁄””
.””ىرخأا رهسشأا ةدعل سسوÒفلا
،ةيرأجتلا ةطسشنأ’ا سضعب فأنئتسساو يجيردتلا رج◊ا عفر سصخي أميفو
أهرأبتعأب ،ةمأمكلا ءادترأب نطاوŸا مازتلا ةرورسض ىلع كومأخأا ددسش
51 ةدŸ لقأ’ا ىلع ،أنوروك سسوÒف يسشفت نم دحلل ع‚أ’ا ةليسسولا
،نك‡ تقو برقأا ‘ سسوÒفلا ىلع ءأسضقلا فدهب كلذو ،رهسشل وأا أموي
‘ ةعونسصم تنأك نإاو ىتح ىÈك ةيمهأا أهل ةمأمكلا”” نأا ادكؤوم
ةمأمكلل يئاوسشعلا يمرلا نإا ثدحتŸا لأق ةلسص يذ قأيسس ‘ .””لزنŸا
جأت– أهنأاو يجولوكي’ا ىوتسسŸا ىلع اÒبك ارطخ لكسشي ةلمعتسسŸا
ةمأمكلا لأفطأ’ا ءادترا لأح ‘ أسصوسصخ ،أيعيبط أهلوحتل ةنسس004
ىلع بجوتي اذهلو ،تأسسوÒفلأب ةلمfi نوكت يتلا ةلمعتسسŸا

.ةيكيتسسلب سسأيكأا لخاد أهيمر أهيلمعتسسم
و .ق

el-hourria.com
3

ةيأقولا تاءارجإا ماÎحأب مهيلع طغصضلا فيفخت ¤إا نطاوŸا اوعد

ةÒخألا مهشسافنأا ‘ ءابطألا
يتلا كلت ةصصأخ ،ةيئأفصشتصس’ا تأصسصسؤوŸأب ةمدÿا ةيرارمتصسا نأمصض نأا ىلع كÓصسأ’ا فلتfl نم ةحصصلا ومدختصسم عمجأا

طغصضلا يدأفتل أهقيبطتو ةيئأقولا تاءارجإÓل نطاوŸا ماÎحا ىدÃ ““أنوهرم““ ىقبي ،أنوروك صسوÒفب ÚبأصصŸا لبقتصست
.¤وأ’ا ت’أ◊ا روهظ ةيادب ذنم ،هنم نونأعي يذلا Òبكلا

تأسساردلل ةينطولا ةيرأسشتسس’ا ةئيهلا سسيئر بلأط
بأبرأ’ ينطولا دأ–’أب تأعزأنŸا أيأسضقو ةينونأقلا
،ةيأب÷ا Òخأأتب زوزعم ىفطسصم ،ÚلوأقŸاو لمعلا
ةنسس أهليجأأتو ،بئارسضلا عم لمأعتلا ‘ لهأسستلاو
ى˘ل˘ع أ˘نورو˘˘ك سسوÒف تأ˘˘ع˘˘ب˘˘ت ة÷أ˘˘عŸ ،ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
‘ ةثيد◊ا تأيجولونكتلا دأمتعا ¤إا أيعاد ،دأسصتق’ا
ميلسست ‘ رخأأت يذلا ةيمومعلا لأغسشأ’او ءأنبلا عأطق
.ةينكسس تادحو
ة˘˘عاذإ’ا ى˘˘ل˘˘ع أ˘˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘لو˘˘ل˘˘˘ح ىد˘˘˘ل ،زوز˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘كأاو
ل˘م˘˘ع˘˘لا تأ˘˘سشرو ةدو˘˘ع ّنأا ،Úن˘˘ث’ا سسمأا ،ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
تيقاو˘م م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،ل˘ق˘ن˘لا Òفو˘ت ةرور˘سضلأ˘ب ي˘عد˘ت˘سست
،ةلمأ˘ك ة˘ن˘سس ةد˘م ة˘يأ˘ب÷ا Òخأأ˘ت ع˘م ،لأ˘ّم˘ع˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لا
ةّدم ةليط ماد عأطقنا دعب أهيف طأسشنلا ّثبل كلذو
 .يحسصلا رج◊ا
ةيمومعلا لأغسشأ’او ءأنبلا تأسسسسؤوم ،زوزعم أعد أمك
سصو˘سصنŸا ة˘ي˘ح˘سصلا Òباد˘ت˘لأ˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘سض ¤إا

.أنوروك ءأبو نم ةيأقولل أهيلع
سضع˘˘ب ةدو˘˘ع ع˘˘˘م أ˘˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا فأ˘˘˘سضأاو
ّنإأف أيجيردت لمعلل ةيرأجتلا تأطأسشنلاو تأسسسسؤوŸا

ى˘ل˘ع ز˘ك˘تر˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لأ˘غ˘سشأ’او ءأ˘ن˘ب˘˘لا تأ˘˘سسسسؤو˘˘م
fiل˘ق˘ن˘لا ل˘ئأ˘سسو ي˘هو ،ة˘يدأ˘سصت˘ق’ا تأ˘طأ˘سشن˘لا كّر

ةرŸا هذه نكل ،لأمعلا ةسصأخو علسسلا لقن لّهسست يتلا
ةدوع نأمسضل ،يعأمتج’ا دعأبتلا ةرورسض ةأعارم عم

.عأطقلا أهدهسش يتلا تأيعادتلا دعب ءأنبلا طأسشن
¤إا ة˘سسأ˘م ة˘جأ˘ح ‘ ءأ˘ن˘˘ب˘˘لا عأ˘˘ط˘˘ق ّنا زوز˘˘ع˘˘م لأ˘˘قو
ادكؤوم ،لمعلا تأيلآا ريوط˘ت˘ل أ˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا لأ˘م˘ع˘ت˘سسا

يجتنŸو ةيرئاز÷ا تاءأفكلل سصرف ءأطعإا ةرورسض
،ل˘م˘ع˘لا ة˘لو˘ه˘سسو رو˘ط˘ت نأ˘˘م˘˘سضل كلذو ،ءأ˘˘ن˘˘ب˘˘لا داو˘˘م
ة˘ه˘بأÛ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ك ة˘عر˘˘سسلا ‘ م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا ¤إا ة˘˘فأ˘˘سضإا

نم ديدعلا ‘ أفعسض تدبأا يتلا ةقبأسسلا لكأسشŸا
.ءأنبلا عيرأسشم
ثدحتŸا أعد ،ءأنبلا عأطق ‘ ةلمأعلا ديلا ةردن لوحو
ى˘ل˘ع ظأ˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘يد˘ب تأ˘ي˘لآا دأ˘ج˘يإا ةرور˘سض ¤إا ه˘˘تاذ
.عيرأسشŸا ةيرارمتسسا

و .ق

أنوروك ةمزأا زوأجتل تأحاÎقا اومدق

ةنشس ةدŸ ايبيرشض اوفع نوديري نولواقŸا



م .ق

ددع نأك نإاو ىتح هنأا ةظحلŸ ةنيدŸأب ةÒغسص ةلوجب مأيقلا يفكيو
لازي ’ ,فسسألل ،مهنم رخآا أقيرف نإأف ،أمزتلم ودبي ÚنطاوŸا نم Òبك
.ةيئأقولا Òبادتلأب ةقلعتŸا تأيسصوتلا لهأجتي ،ةÒبك دادعأأب رخآ’ا وه
‘وأا ةيرأجتلا تلÙاو ةيمومعلا تأحأسسلا سضعب ‘ وأا عرأسشلأب ءاوسسف
ةسصسصıا ةليسسولا هذه نونطاوم لهأŒ ةظحلم نكÁ ,تأبكرŸا
أهعسضو سضوع نقذلا لفسسأا يقاولا عأنقلا يدتري سضعبلا دجتف ،ةيأمحلل

.رخآ’ا سضعبلا دنع أمأ“ هبأيغ ظحلُيو لب ،مفلاو فنأ’ا ىلع
يئأفسشتسس’ا زكرŸأب سضر‡ وهو  ،ب .دارم لوقي ددسصلا اذه ‘و
قيسض قأطن ىلع ةمfiÎ دعأبتلا دعاوق نأا ظح’ هنإا فيطسسل يعمأ÷ا

.قاوسسأ’ا اذكو ””تاÒبوسس”” عون نم تلÙا ‘
هجو ىلعو مهسسفنأا ةيأمح ةرورسضب Úعنتقم Òغ Úنطاوم ةدع نأا ودبيو
فرط نم Òبك قلق طسسو91–ديفوك نم نيرخآ’ا ةيأمح سصوسصÿا
لذبت يتلا ””ةيمأمأ’ا ةهب÷ا”” ‘ لسصاوتم لكسشب ةدوجوŸا ةيبطلا مقطأ’ا
ة˘ي’و˘ب ى˘سضرŸا ق˘فد˘ت ة˘ه˘جاوŸ ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘سسŸا ل˘˘م˘˘ع˘˘تو اد˘˘ه˘˘ج ىرأ˘˘سصق
.فيطسس
مههجوأا تنأك نيذلا كئلوأا ,جأاو مهيلا تثد– يذلا ÚنطاوŸا Úب نمو
ةيلأعف نأأسشب ””مهكوكسش”” ءادبإا ‘ اوددÎي ⁄ نيذلاو لمأكلأب ةفوسشكم
ىري يذلا (ةنسس04) ب. رأمع ديسسلا ىلع قبطني أم وهو ،يقاولا عأنقلا
””ءيسشلا سسفن عيم÷ا لعفي ⁄ اذإا ةمأمكلا ءادترا نم ةدئأف ’”” هنا
بأعللا ذاذرو ثدحتي سصأخسشأ’ا دحأا فدأسص أمدنع ,ةقث لكب فيسضيل
ينيمحتسس سشأمقلا نم ةعطق نأأب › دكؤوي يذلا أم”” : ,همف نم ريأطتي
.””توŸا نم Êذقنتو سسوÒفلا نم
ىحسضي ارأح و÷ا نوكي أمدنع هنإا (ةنسس25) ب.قازرلا دبع لوقي أميف
هنأا دكأاو .””ديج لكسشب سسفنتلا نم هعنÁو أقنأخ”” هيلإا ةبسسنلأب عأنقلا
طغسضلا نوكل ،تأعأسس عسضب دعب ملسستسس’ا لبق ،عأنقلا ءادترا لوأح””
ت– ةجرد03 ¤إا ةرار◊ا عفترت أمدنع قأطي ’ حبسصي مفلاو فنأ’ا ¤إا
.””لظلا

نم مغرلا ىلع ،ردجأ’ا نم هنأأب ملع ىلع نأك نإا نأأسشب لاؤوسس ىلع ادرو
‘ ة˘م˘هأ˘سسŸاو ة˘يأ˘قو˘ل˘˘ل عأ˘˘ن˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا ،ل˘˘م˘˘تÙا جأ˘˘عزإ’او ةرار◊ا

أمو ،رئاز÷أب سصخسش007 ›اوح كله ‘ ببسست سضرم ةحفأكم
ةبأسصإ’ا رمأا ةرسسأ’ا بر عجرأا ،⁄أعلا Èع نيرخآا فلأا004 برأقي
ة˘بأ˘سصإ’ا اÈت˘ع˘م ،””بو˘ت˘كŸا”” ¤إاو ه˘ل˘˘لا ¤إا ه˘˘ن˘˘م ‘أ˘˘ع˘˘ت˘˘لاو سسوÒف˘˘لأ˘˘ب
.””هللا ةئيسشم”” أنوروك سسوÒفب
مهأفتكأا عفر نولسضفي فيطسسب نورخآا نونطاوم ةركفلا هذه مسسأقتيو
ةيمهأا لقأا مهيلإا ةبسسنلأب عأنقلا ءادترا ودبيو ،هسسفن لاؤوسسلا ىلع درلل

مهتأهمأاو مهئأبآأ˘ك م˘ه˘ي˘لا سسأ˘ن˘لا بر˘قأا ة˘يأ˘م˘ح˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي أŸ ى˘ت˘ح
ة˘سضر˘ع Ìكأ’ا نود˘ع˘ي ن˘يذ˘لاو ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأأ˘ب نو˘بأ˘˘سصŸاو نو˘˘ن˘˘سسŸا
.91–ديفوكل
،نيوعاو Òغ مهنأا مهنع لأقُي نأا نوسضفري مهنإا ÚبوجتسسŸا سضعب لأقو
مهتيأم◊ ””ةديحولا ةليسسولا”” وه ””سصأخسشأ’ا Úب دعأبتلا”” نأا نيدكؤوم
نأا ىري يذلا (ةنسس44) د .ديزوب ديسسلا لأح يهو ،أنوروك سسوÒف نم
ينهŸا عأنقلا وه يقاولا ديحولا عأنقلا نأاو ،أهنم ىودج ’ يدأعلا عأنقلا

دعب ىلع فوقولا”” يعدتسست Òغلا ةيأمح أفيسضم ،2 يب .فأا .فأا عون نم
.””مهب يقتلن يذلا سصأخسشأ’ا نع Ìكأا وأا Îم
تقو لولحب هنأا حرسشي يذلا ةعوبرج نيدلا نيز روتكدلا هدنفي يأارلا اذه
‘ Úنطاوملل مأهلا ددعلا مأمأاو ،يحسصلا رج◊ا نم يجيردتلا جورÿا
،يقاولا عأنقلا ءادترأب مازتل’ا نم دب ’ ،تارادإ’ا وأا قاوسسأ’او عراوسشلا

.يدأعلا سشأمقلا نم أعونسصم نأك نإاو ىتح
ةسصأخ ،يرورسضو يسسأسسأا يقاولا عأنقلا نأا سسرأمŸا بيبطلا دكؤويو
لهجيو سضرŸا سضارعأا هيلع رهظت ⁄ يذلا سسوÒفلا لمأح ¤إا ةبسسنلأب
.نيرخآلل ىودعلا لقن نم هعنÁ عأنقلأف ،سسوÒفلل لمأح هنأا
تأيبلسسلا”” ـل ةيمهأ’ا ءليإا مدع ةرورسض ىلع ةعوبرج روتكدلا ددسشو
ةرارح عأفترا ببسسب أهنم جأعزن’أك ””عأنقلا ءادترأب ةقلعتŸا ةليلقلا
,ةيمومعلا ةحسصلا نأهرب ةنرأقم ،أقلطم ةيمهأا هل سسيل كلذ ن’ ،و÷ا

ةحئأج ةبرأÙ ةحلسسأ’ا لسضفأا”” نهارلا تقولا ‘ دعت ةيأقولا نأا ادكؤوم
.أهنم ءزج عأنقلا ءادترا نأاو ””91–ديفوك
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تاباسصإ’ا ‘ ةبسسن ىلعأا لجسست يتلا تاي’ولا Úب نم ةي’ولا

يقاولا عانقلا ءادتراب Úنطاوم مازتلا مدع رارمتشسا
فيطشسب

ةمزأا ،⁄اعلا نم ةديدع قطانم رارغ ىلع ،نطولا تاهج فلتfl اهيف ششيعت يتلا ةÎفلا هذه ‘ ظحÓُي
ةيولوأا لكسشي ’ ،ايرابجإا هؤوادترا ىحسضأا يذلا يقاولا عانقلا ءادترا نأا ،انوروك شسوÒف ةحئاج ببسسب ةيحسص

 .مهيلإا ةبسسنلاب امهم اراوسسسسكأا دعي ’و ،مهنم شضعبلا ىدل لقأ’ا ىلعوأا Úيفياطسسلا

 رج◊ا ديق لاغتÈلا نم ادئاع54 عشضو
ÃاغتشسÂ

ديق لأغتÈلا نم اودأع أيرئازج ارفأسسم54 ،دحأ’ا سسمأا لوأا ءأسسم ،عسضُو
ريدŸا هب دأفأا أمبسسح ،Âأغتسسم ةي’وب تلبأسص ةقطنÃ يحسصلا رج◊ا
.رأفلب ةدأق ىفطسصم لقنلل يئ’ولا
ةيلأغتÈلا ةمسصأعلا نم Úمدأقلا نيرفأسسŸا لقن ةيلمع نأا رأفلب حسضوأاو
يحسصلا رج◊ا نكأمأا ¤إا ””ةلب نب دمحأا”” ›ودلا نارهو رأطم Èع ةنوبسشل

Ãفورظ ‘ ترجو ،نطولا سضرأا ¤إا مهلوسصو روف”” ت“ تلبأسص ةقطن
.””ةديج
نيرفأسسŸا لقنل تلفأح عبرأا ترخُسس ةيلمعلا هذه للخ نأا رأفلب فأسضأاو
تمأق يذلا ÂأغتسسÃ ””روسصنŸا رسصق”” قدنف ¤إا نارهو نم مهتعتمأاو
.أموي41 مودت يتلا يحسصلا رج◊ا ةÎفل هزيهجتب ةيلÙا تأطلسسلا

‘ Úقلأعلا نيرفأسسŸا نم نأث جوفب لفكتلا ¤إا رأفلب رأسشأا،ىرخأا ةهج نم
حأبسص نم ةركبم ةعأسس ‘ نطولا سضرأا مهلقت يتلا ةرئأطلا تلسصو برغŸا
.Úنث’ا سسمأا
082 مسضي يذلا Êأثلا جوفلا لأبقتسس’ نأتيقدنف نأتسسسسؤوم تزهجو
.ةيحأيسسلا ةقطنŸا سسفن ىوتسسم ىلع ””Òفزلا»و ””روهزلا”” أمهو ،ارفأسسم
سسوÒف نم ةيئأقولا Òبادتلا ةيادب ذنم Âأغتسسم ةي’و تلبقتسسا ،Òكذتلل
نيرفأسسŸا نم تأعفد ثلث ،يسضأŸا سسرأم رهسش (91 ديفوك) أنوروك
055) ةدحتŸا ةكلمŸاو أسسنرفب أميسس’و جرأÿا ‘ Úقلأعلا Úيرئاز÷ا
ةعبأتلا ةيقدنفلا تأسسسسؤوŸا ىوتسسم ىلع مهب لفكتلا ” نيذلا (سصخسش
.سصاوخلل

م .ق

نازيلغل يعما÷ا زكرŸا

انوروك راثآا نم د◊ا ‘ ةمهاشسملل ةينطو ةقباشسم
زكرŸأب ةيجولوبوÌنأ’او ةيسسفنلاو ةيعأمتج’ا تأسساردلا flÈ قلطأا
ثحبلا طيسشنتل ””91–أبسسيل”” ةقبأسسم نازيلغل ””ةنأبز دمحأا”” يعمأ÷ا
سسوÒف ةحئأج رأثآا نم دحلل تأيلآاو لولح دأجيإا ‘ ةمهأسسŸاو ،يملعلا
.أنوروك
ةقبأسسŸا هذه نأا يأب دادغب ردأقلا دبع روتكدلا ıÈا ريدم حسضوأاو
فلتfl نمو ت’أÛا ىتسش ‘ Úثحأبلاو ةذتأسسأ’او ةبلطلا مأمأا ةحوتفŸا

ةكرح طيسشنت ¤إا ةيمارلا تاردأبŸا رأطإا ‘ جردنتو ،نطولا تأعمأج
ةحئأج أهتفلخ يتلا رأثآ’ا فيفخت ‘ مهأسست لولح دأجيإاو ،يملعلا ثحبلا
.عمتÛاو ةعمأ÷ا ىلع ةسصأخ ،يحاونلاو ت’أÛا فلتfl ‘ أنوروك
ىجري يسشيسص يرسسي روتكدلا ةقبأسسملل ةيميظنتلا ةنجللا سسيئر بسسحبو
ةقلعلا تاذ ةيملعلا لأمعأ’ا بأطقتسسا ةيملعلا ةردأبŸا هذه نم
عيرأسشمو ،91–ديفوك رطخ نم سسيسسحتلاو نأمأ’او ةيأقولا تادأسشرإأب
تأقأطلا زاربإا بنأج ¤إا ،نيدأيŸا عيمج ‘ تأعاÎخ’او تارأكتب’ا
لأبقتسس’ لجأا رخآا لبقŸا ةيليوج2 خيرأت ددح هنأا ¤إا اÒسشم ،ةيعمأ÷ا
.ةكرأسشŸا لأمعأ’ا
رج◊ا Òبادتب ÚنطاوŸا مازتلا”” رارغ ىلع ،روأfi ةدع ةقبأسسŸا لمسشتو
تأعأسشإ’ا Òثأأت»و ””يحسصلا رج◊ا رأثأا»و ””ةيئأقولا تأيسصوتلاو يحسصلا
ةمزأا للخ يعأمتج’ا لفأكتلا رهأظم”” بنأج ¤إا ،””ةطولغŸا رأبخأ’او
.أهÒغو ””أنوروك
ةقسصلم”” نسسحأا رارغ ىلع ،فأنسصأا ةدع ””91–أبسسيل ”” ةقبأسسم نمسضتتو
ةيرأهسشإا ةسضمو»و ””كوبسسيأف ةحفسص»و ””ÊوÎكلإا عقوم»و ،””ةيرأهسشإا
””Òسصق مليفو ويديف»و ””بوتويلاو باولا ىلع ةأنق»و ””(ةيئرمو ةعومسسم)
جئأتنو تأيجيتاÎسساو ةيملع لولح بنأج ¤إا ،””ةيئأقو تارأعسش ميمسصت»و
 .دجتسسŸا أنوروك ءأبو تأيعادتو رأثأا لوح تأسسارد

م .ق

 نماسضتلا ةحنم

اوررشضت لقنلا طاششن ‘ Óماعتم4623 ةدافتشسا
انوروك نم
نم نيررسضتم لقنلا ةطسشنأا فلتخÃ لمأعتم462.3 هعوم‹ أم دأفتسسا
سسيئر أهرقأا يتلا نمأسضتلا ةحنم نم ةنتأب ةي’وب91–ديفوك رأثآا
.نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
تارأيسس يقئأسسب –Êوعوب جأع أيلfi لقنلا ريدم بسسح– رمأ’ا قلعتيو
ةقأيسسلا ميلعت سسرادم Êر‡ اذكو سصأخسشأ’ا لقن ‘ ÚلمأعتŸاو ةرجأ’ا
.مهطأسشن فقو ‘ أنوروك ةحئأج تببسست نيذلا
ÚينعŸا ›أمجإا ىلع جد ف’آا01 ةحنم نم لوأ’ا رطسشلا عيزوت نم غرفو
رظتني أمنيب ،ةيريدŸأب تارأمتسس’ا اوعدوأا نيذلاو مئاوقلا ‘ ÚلجسسŸا

.يرأ÷ا عوبسسأ’ا ةيأهن لبق ةحنŸا هذه نم Êأثلا رطسشلا فرسص
اوفلخت نيذلا نيررسضتŸا تارأمتسسا لأبقتسسا ةيلمع نأا ردسصŸا فأسضأاو
رقÃ ةمئلم فورظ ‘و ،ةعأسسلا دح ¤إا ةيرأج لازت أم ةيلمعلا نع
يحسصلا فرظلا اذه لظ ‘ أهب لومعŸا ةيئأقولا Òبادتلا قفو ،ةيريدŸا
.يحسصلا رج◊ا عفر ةيأغ ¤إا لسصاوتتسسو يئأنثتسس’ا
،ادعقم033و فلأا07 هعوم‹ أم رفوت ةلفأح268.1 ةنتأب ةي’وب طسشنتو
رأطإا ‘ لمعت ىرخأا ةرأيسس259و ،ةرجأا تارأيسس508.1 ىلع ةولع
.ويدار يسسكأط تأكرسش

م .ق

انوروك نم ةررسضتŸا تÓئاعلا ةدئافل نماسضتلا ةحنم

طاوغألاب سصخشش0004 نم Ìكأل ةيناثلا ةشص◊ا فرشص
ةدئأفل نمأسضتلا ةحنم نم ةينأثلا ةسص◊ا فرسص ‘ ،Úنث’ا سسمأا ،عرسش
دجتسسŸا أنوروك سسوÒف يسشفت تأيعادت نم ةررسضتŸا تلئأعلا
.يعدارب ردأقلا دبع ،طاوغأ’ا ةي’و ›او روسضحب (91–ديفوك)
ةينأثلا ةسص◊ا نأا ،ةيلمعلا قلطنا ىلع هفارسشإا للخ ،ةي’ولا ›او حسضوأاو
دكأأت ن‡ تلئأع بأبرأ’ ةلأح070.4 سسمتسس نمأسضتلا ةحنم فرسص نم
،ةينعŸا حلأسصŸا فلتfl تأيئأسصحإا للخ نم ةحئأ÷ا نم مهررسضت
نمسض تدأفتسسا دق تنأك ةررسضتم ةلأح651.4 نأا ةبسسأنŸأب اÒسشم
.مرسصنŸا يأم رهسش للخ ةينمأسضتلا ةيلمعلا هذه نم ¤وأ’ا ةسص◊ا
بتأكم ¤إا ةفأسضإا ،أهل سصسصخ ةينمأسضتلا ةيلمعلا هذه نأا ¤إا ›اولا رأسشأاو
نيذلا نيديفتسسŸا ةدئأفل ةيمومعلا ةنيزÿا رقم ،ةي’ولا بارت Èع ديÈلا

’ Áسصأخسشأ’ا ةفأك ةدأفتسسا نأمسضل ،ةيرأج ةيديرب تأبأسسح نوكل
.ةحنŸا نم ÚينعŸا
‘ ةيرئاز÷ا ةيملسسإ’ا ةفأسشكلل ةيئ’ولا ةظفأÙا رسصأنع كرأسشتو
.Úنطاوملل ةيحسصلا ةملسسلا نأمسضل نيديفتسسŸا Òباوط ميظنت ةيلمع

م .ق

أ˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك˘˘˘ل˘˘˘˘ل flÈ ل˘˘˘˘خد
،د˘˘حأ’ا سسمأا لوأا ،ة˘˘مدÿا ز˘˘ي˘˘ح د˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸا
أي˘جو˘لو˘ن˘ك˘تو˘ي˘ب˘ل˘ل أ˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسردŸأ˘ب
حتف دقو.(3ةنيطنسسق) ردينبوب حلأسص ةعمأجب

نع ةردأسصلا تأظفحتلا عفر دعب ،ıÈا اذه
ةقلع˘تŸا ة˘م˘سصأ˘ع˘لا ر˘ئاز÷أ˘ب رو˘ت˘سسأ˘ب د˘ه˘ع˘م
ن˘˘مأل˘˘˘ل ز˘˘˘كار˘˘˘م ة˘˘˘مأ˘˘˘قإأ˘˘˘ب سصو˘˘˘سصÿا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لأ˘ق˘ت˘نا يدأ˘ف˘ت ن˘م ن˘ك“ ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.ıÈا اذهل رسشأبŸا طيحملل ىودعلا
أ˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘سسردŸا ر˘˘˘يد˘˘˘م بسسحو
،يداود يفيلخ رو˘سسي˘فوÈلا أ˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘تو˘ي˘ب˘ل˘ل
‘ Úسسد˘˘ن˘˘هŸا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ¤إا ة˘˘فأ˘˘سضإ’أ˘˘˘ب˘˘˘ف
ةينطولا ةسسردملل عبأتلا ةيئيز÷ا أيجولويبلا
يبط قيرف أسضيأا لوح ،أيجولونكتويبلل أيلعلا

ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل أ˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘بور˘˘˘ك˘˘˘يŸا flÈ ن˘˘˘م
اذ˘ه ¤إا سسيدأ˘ب ن˘با ي˘ع˘مأ÷ا ي˘ئأ˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا

رأسشأاو .91–ديفوك نع فسشكلل ديد÷ا ıÈا
‘ ير˘˘ج˘˘ي˘˘سس ıÈا نأا ¤إا ة˘˘سسردŸا ر˘˘يد˘˘م
هنكل ،ليلأحتلا نم ادودfi ددع ¤وأا ةلحرم
.””هنع ÈعŸا بلطلا قفو”” ،ةدأيزلل حسشرم
حتتفا يذلا ıÈا اذه نأا ردسصŸا دأفأاو

Ãةردأب Ûةنيطنسسق ةي’و ءأبطأا نم ةعوم
Òفوتب يÒخ لمع للخ نم اولفكت نيذلا
ن˘ع ف˘سشك˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
Èع هعون نم Êأثلا لكيهلا دعي91–ديفوك
تارد˘ق ز˘يز˘ع˘ت˘ل ي˘تأأ˘ي يذ˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘˘ي’و
يذلا ةمسصأعلا رئازجلل روتسسأب دهعم قحلم

‘ ثحبلا زكرÒ Ãخأ’ا سسرأم ‘ هحتف ”
لوؤو˘سسŸا دأ˘سشأا نأا د˘ع˘بو.أ˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ءأ˘ب˘طأ’ا ن˘م ة˘عو˘˘م‹ نأا فأ˘˘سضأا ،ةردأ˘˘بŸأ˘˘ب
ة˘˘سسردŸا ıÈ ة˘˘˘ب˘˘˘ه او˘˘˘مد˘˘˘ق Úعو˘˘˘ط˘˘˘تŸا
ديدع مسضت أيجو˘لو˘ن˘ك˘تو˘ي˘ب˘ل˘ل أ˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

(زاÒم˘ي˘لو˘ب˘لا ة˘ل˘سسل˘سس ل˘عأ˘ف˘˘ت) تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
م˘˘ي˘˘خ˘˘سضتو جار˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سسي تأ˘˘˘مو˘˘˘توأاو
ة˘ي˘كل˘ه˘˘ت˘˘سسا داو˘˘م ¤إا ة˘˘فأ˘˘سضإ’أ˘˘ب ،سسوÒف˘˘لا
.ىرخأا
ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا ıÈا اذ˘ه نأا ي˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ ف˘˘سشكو

أيلعلا ةينطولا ةسسردŸا نم لك فارسشإا ت–
ةعمأ÷ ةيبطلا مولعلا ةيلكو أ˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘تو˘ي˘ب˘ل˘ل
زكرملل أيجولويبوركيŸا flÈو3 ةنيطنسسق
.ةنيطنسسقل يعمأ÷ا يئأفسشتسس’ا
نمأ’ا قرف تادوه‹ ةبسسأنŸأب يفيلخ زربأاو
‘ أيجولونكتويبلا ‘ ثحبلا زكرŸ يجولويبلا

ةينطولا ةسسردŸا flÈ لأمع نيوكت لأ‹
قلع˘ت˘ي أ˘م˘ي˘ف ة˘سصأ˘خ أ˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘تو˘ي˘ب˘ل˘ل أ˘ي˘ل˘ع˘لا
.ةيبطلا تازيهجتلا ليغسشتب

م .ق

ةنيطنسسقب ايجولونكتويبلل ايلعلا ةينطولا ةسسردŸا

91-ديفوك نع فششكلا flÈ ليغششت



مÓعإ’ا هلوأنتي ،فقاوم نم ذختي أم و ثادحأا نم يرجي أم فÓتخا بلأغلا ‘ صسكعت ،ةنيأبتم أياوز نم ›ودلا و يبرعلا بنأج ىلع أهءارق علطت نأا ةير◊ا تأأترا دق و.حلأصصŸاو ىؤورلا .كأنه و أنه رصشني و بتكي أ‡

ةسسكنلا ¤إا ““نومسضŸا““ قيرطلا ...ةنلعم ةÁزه عئاقو

7مالـقأ

*روصصنم يمار :ملقب

برح ‘ برعلا ةÁزه رأسسŸ عجارŸا رأتحي
مأا ةيمتح بر◊ا ةجيتن تنأك نإا7691 ناريزح
رقتسسيل ،ثيد◊ا برعلا خيرأت ‘ ينقت للخ أهنأا
برحلل طيطختلا ةيحأن نمف ؛أًعم Úنث’ا ¤إا
تارد˘ق˘لا ة˘ي˘حأ˘˘ن ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ةÁز˘˘ه˘˘لا تنأ˘˘ك
يرسصŸا سشي÷ا رودقÃ نأك ،ةيلأتقلا ةيركسسعلا

‘ هتادعمو هتاوقف ،ريدقت لقأا ىلع ةÁزهلا عنم
هتارئأطو ،ةيليئارسسإ’ا نم Èكأاو Ìكأا تنأك ءأنيسس
.ليئارسسإأب ةنرأقم ةروطتم تنأك هتبأبدو
بر◊ا رسسخي اÒًبك أًقيرع أًسشيج نأا ثدحي فيك

؟أًحيرج أًتتسشم ءارحسصلا ‘ هوتيو تأعأسس للخ
نأا ة˘ق˘ير˘ع ة˘ي˘طار˘قوÒبو تأ˘سسسسؤو˘م ة˘لود˘ل ف˘ي˘ك
وأا ‘أ˘ق˘ث ل˘ل˘˘خ و˘˘ه ل˘˘ه ؟ة˘˘عر˘˘سسلا هذ˘˘ه˘˘ب رأ˘˘ه˘˘ن˘˘ت

‘ بطع وأا ةيبرعلا ةثاد◊ا لسشف وأا يرأسضح
Úف˘ق˘ثŸا ن˘م Ìك عرأ˘سس أ˘م˘ك ،””ي˘بر˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا””
تاÒسسفت ي˘هو ؟ةÁز˘ه˘لا Òسسف˘ت˘ل أ˘ه˘ن˘ي˘ح بر˘ع˘لا
ةجردل ةيرسصنع نوكت دأكت ةي˘م˘ي˘م˘ع˘تو ة˘ي˘ط˘ي˘م˘ن˘ت

.تاذلا Òق–
ه˘ت˘فأ˘ق˘ث ‘ ’و ي˘بر˘˘ع˘˘لا نأ˘˘سسنإ’ا ‘ ل˘˘لÿا سسي˘˘ل
للÿا نمكي .هنيد ‘ ’و ””هتيلقع»و هترأسضحو
نأ˘كأا ة˘ه÷ سسي˘ل ،ي˘سسأ˘ي˘سسلا مأ˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ‘ أ˘˘ًسسأ˘˘سسأا
ةلودلا غارفإا ةه÷ لب ،أًيدادبتسسا وأا أًيطارقÁد
أÃ ةلودلا ةيطارقوÒب غارفإا وأا ،أهتفيظو نم
،ةمأعلا نوؤوسشلل Úينهم ةرادإاو طيطخت نم ينعت
نكل زأهجك ةلودلا ةيطارقوÒب ىلع ءأقبإ’ا يأا

مأظن دأسسفإا أًيلمع يأا ،يفيظولا رودلا نود نم
سسيئرلا بتكÃ رارقلا عنسص رسصحو ةلودلا ةرادإا

Ãبرقم نم هيف أÚ حلأسصمو ةينمأا تأعزن يوذ
’دب سسيئرلا لمأŒ ،ةيلخاد تأعارسصو ةيسصخسش
.هديسشرت نم
ر˘سصأ˘ن˘لا د˘ب˘ع بت˘ك˘م نأا ة˘ث˘يد˘ح تأ˘سسارد ر˘ه˘ظ˘˘ت
،ةيطارقوÒبلا ىلع َزهجأاو رارقلا ةعأنسص ركتحا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي أ˘˘م ل˘˘ك ‘ ل˘˘ب ،ة˘˘ّي˘˘سسأ˘˘ي˘˘سسلا ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل
،يسسأمولبدلاو يومنتلاو يدأسصتق’ا طيطختلأب
تأ˘سسسسؤو˘م ة˘ف˘ي˘ظو ى˘ل˘ع ز˘ه˘جأا ،أ˘ًي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ه˘˘ّنأا يأا
هذه مهأا نمو ،ةقيرع تأسسسسؤوم يهو ،ةلودلا
تع˘سضخُأا د˘ق˘ل .ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘ير˘ك˘سسع˘لا تأ˘˘سسسسؤوŸا
سسل‹ تأعارسصو تأبأسس◊ ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا
ربدو ططخ يذلا يئأنثلا نأأكو ،ةيلخادلا ةروثلا
يأا ،بي‚ دمfi ،ةروثلا دعب سسيئرلأب ةحأطإ’ا

أم˘سسأ˘ق˘ت د˘ق ،ر˘مأ˘ع م˘ي˘ك◊ا د˘ب˘عو ر˘سصأ˘ن˘لا د˘ب˘ع
دبعل ةيسسأمولبدلاو ةسسأي˘سسلا ؛””و˘ي˘لو˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج””
م˘ي˘ك◊ا د˘ب˘ع˘ل ة˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا ة˘˘سسسسؤوŸاو ؛ر˘˘سصأ˘˘ن˘˘لا

.رمأع
عبأتلا رسصأن˘لا د˘ب˘ع ع˘قو˘م) ر˘سصأ˘ن˘لا د˘ب˘عو ر˘مأ˘ع

عقوم) رسصأنلا دبعو رمأع(ةيردنكسسإ’ا ةعمأ÷
(ةيردنكسسإ’ا ةعمأ÷ عبأتلا رسصأنلا دبع
ىتح ةيلودلا ةسسأيسسلأب أًسسووهم رسصأنلا دبع نأك
تنأك ةيلخادلا هتأسسأيسسو ،أًسسيئر حبسصي نأا لبق
تأ˘ي’و˘لا ه˘تد˘ق˘ع تنأ˘ك ؛ة˘˘ي˘˘جرأ˘˘خ˘˘ل˘˘ل أ˘˘ًسسأ˘˘ك˘˘ع˘˘نا
ينعي دق أهعم همادسص نأا اًديج كرديو ،ةدحتŸا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج”” ة˘ي˘عر˘سش ة˘يأ˘ه˘نو ة˘ي˘سصخ˘سشلا ه˘ت˘˘يأ˘˘ه˘˘ن
‘ يثلأثŸأع يرر– روÙ أًميعز هنوك ،””ويلوي
ةدع ةيخيرأت عجارم حّجرتو .ةدرأبلا بر◊ا نمز
ةهجوم تنأك ناريزح ةÁزه ةادغ هتلأقتسسا نأا
روطت مأمأا أًقئأع نوكي نل هنأأب ،ةيكÒمأ’ا ةرادإلل
ة˘˘ل˘˘حرŸا ‘ ة˘˘ي˘˘كÒمأ’ا – ة˘˘ير˘˘سصŸا تأ˘˘قل˘˘ع˘˘˘لا
هيف ىرت ةيكÒمأ’ا ةرادإ’ا نأا هنظ ‘ نأ’ ،ةلبقŸا

للخ نم دارأا دقو .هنم سصلختلا بجي أًقئأع
.هسسفنب قئأعلا اذه ديي– ةلأقتسس’ا

Êأ˘˘ب ى˘˘ن˘˘عÃ ة˘˘لود ل˘˘جر ر˘˘سصأ˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ك˘˘ي ⁄
سشي÷ا Êأب ىنعÃ أًيركسسع نكي ⁄و ،تأسسسسؤوŸا
،أًيقيقح أًميعز نأك هنكل ،ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸاو
،لبأقŸا ‘ .رسصم ‘ ةعأنسصلاو دأسصتق’أب عفدو

دحاولا بز◊ا ةلود ¤إا رسصم رسصأنلا دبع لّوح
رودقÃ نكي ⁄ .دحاولا يأارلاو دحاولا دئأقلاو
بر˘ح˘ب ر˘سصت˘ن˘ت نأا ن˘ير˘سشع˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا ‘ ة˘˘لود يأا

زأهج Úب لسصفلا وأا زييمتلا أًنك‡ دعي ⁄ أŸأط
ةردقلا مدع ينعي كلذ نأ’ ،بز◊ا زأهجو ةلودلا

حيحسصلا ريدقتلاو ةميلسسلا تارارقلا ذأختا ىلع
ة˘مو˘كfi أ˘ه˘ل˘ك أ˘˘ه˘˘نأ’ ،ة˘˘ي˘˘فأ˘˘ف˘˘سشلاو ة˘˘ب˘˘سسأÙاو
ةرادإ’ا ¤إا يهتني اذهو ،دحوأ’ا دحاولا يأارلأب
.أًيركسسعو أًيسسأيسس ،Úلسشأفلا ميظنتلاو

يوينب للخ يأا ،ةيسسأيسس يه اًذإا ةÁزهلا روذج
ةسسسسؤوŸا ¤إا دتميل يسسأيسسلا مأظنلا ‘ قيمع
يبر◊ا طيطختلا ¤إا ’وسصو ةيركسسعلا ةفأقثلاو
نأك ول له .تأيوتسسŸا ةفأك ىلع ›أتقلا ءادأ’او
؟بر◊ا رسسخ أŸ أًيطارقÁد رسصأنلا دبع مأظن

’ Áدلا لودلا نأ’ ،مز÷ا وأا مسس◊ا نكÁةيطارق
رسصأنلا دبع طروت أŸ أÃر نكل ،بور◊ا رسسخت

نم ىندأ’ا د◊ا هيف همأظن نأك ول بر◊ا ‘
ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘˘ق˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هŸا ةرادإ’او ة˘˘˘ي˘˘˘فأ˘˘˘ف˘˘˘سشلا
أم نأا دكؤوŸا نكل .Úميلسسلا ميظنتلاو طيطختلا

وأا ة˘˘فأ˘˘ق˘˘ث˘˘لا ‘ بط˘˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘ك˘˘˘ي ⁄ ل˘˘˘سصح
هذ˘ه ل˘ث˘م .ة˘ي˘بر˘ع˘لا ””ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا”” وأا ””ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا””
بج˘ي ي˘ت˘˘لا ””ناود˘˘ع˘˘لا رأ˘˘ثآا ن˘˘م”” ي˘˘ه تاءأ˘˘عد’ا
نمو ةمدسصلا Òثأأت ت– تبتُكو ،أهنم سصلختلا

ع˘م تأ˘بأ˘سس◊ا ة˘ي˘ف˘سصت˘لو ،ةÁز˘˘ه˘˘لا تأ˘˘ف˘˘عأ˘˘سضم
Úميلا وأا رأسسيلا نم ًءاوسس ،يرسصأنلا عورسشŸا

Ãةيملسسإ’ا تأكر◊ا هيف أ.
أاوسسأا ‘ .بر◊ا ‘ أًبغار رسصأنلا دبع نكي ⁄

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةدودfi ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ع˘˘˘ّقو˘˘˘ت لاو˘˘˘حأ’ا

نم Úموي لبق بلط اذل ،6591 ‘ يثلثلا ناودعلا
أهدعأا يتلا ةيموجهلا ةطÿا لادبتسسا بر◊ا
هنأا ودبيو ،ةيعأفد ةطخب (رجفلا ةطخ) سشي÷ا

رودقÃ نأأب رّدق دقو ،لبق نم أهيلع علطي ⁄
‘ ل˘سصح أ˘م˘˘ك ¤وأ’ا ة˘˘بر˘˘سضلا سصأ˘˘سصت˘˘ما ر˘˘سصم
جز بن˘˘ج˘˘ت˘˘ي ي˘˘ك˘˘ل بر◊أ˘˘ب ءد˘˘ب˘˘˘لا سضفرو ،6591
.بر◊ا ‘ ةدحتŸا تأي’ولا
،ÚيكÒمأ’ا مأمأا رسصم ةوقب غلأبت ليئارسسإا تنأك
.بر◊ا رسسخت دق (ليئارسسإا يأا) أهّنأا ةجرد ¤إا
ليئارسسإا نأا دكؤوت ةيكÒمأ’ا ريرأقتلا تنأك أميف
كلذكو ،مأيأا وأا تأعأسس للخ بر◊ا مسسحتسس
ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضت ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا سشي÷ا ةدأ˘˘ي˘˘ق تنأ˘˘ك
أًعيرسس أهمسسحو بر◊ا نسشل ةردأبملل ةموك◊ا

.ةيرسصŸا سضرأ’ا ‘
لبق رسصأنلا دبع مأظن رأيهنا تارأسشإا تح’ دقل
سصلا ى˘ل˘ع ى˘ت˘˘حو ،ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع مأ˘˘ع˘˘ب بر◊ا د˘ي˘ع˘ّ
ل˘ب˘ق ة˘قر˘ف˘ت˘م تأ˘جأ˘ج˘ت˘حا تل˘˘سصح يدأ˘˘سصت˘˘ق’ا
لأمعأ’ا تلمح كلذكو ،Úمأع وأا مأعب بر◊ا
نم سسيئرلا رذ– ةيدقن ةÈن ةيحرسسŸاو ةينفلا
تأ˘قل˘ع مزأأ˘˘ت ‘ لأ◊ا كلذ˘˘ك ؛ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘لÿا
هذه ةورذ تغلبو ؛نميلا برحو ةيميلقإ’ا مأظنلا
تدعأا سشي÷ا ةدأيق نأأب رأيهن’ا ىلع تارسشؤوŸا

ططخ يأا ،سسيئرلا ططخ نع ةلسصفنم أًططخ
دبع نأا ¤إا ةددعتم عجارم ترأسشأاو ،ةيموجه
د˘ب˘ع تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت ‘ غ˘˘لأ˘˘ب ر˘˘مأ˘˘ع م˘˘ي˘˘ك◊ا
رأسشتنا ةدأعإأب سسيئرلا بلط لّوح لثمف .رسصأنلا
اًروف مهدرطب بلط ¤إا ءأنيسس ‘ ةيلودلا تاوقلا

نأك .بر◊ا ع’دنا نم لجع أم وهو ءأنيسس نم
بسسح˘ب بر˘ح˘ل˘ل أ˘˘ًع˘˘فد˘˘ن˘˘م ر˘˘مأ˘˘ع م˘˘ي˘˘ك◊ا د˘˘ب˘˘ع
.رسصأنلا دبع سسكع ىلع ،دونجو طأبسض تادأهسش
،قflÎ سشي÷ا نأأ˘˘˘˘ب كسشلا Òخأ’ا روأ˘˘˘˘سس د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
اًريذ– تييفوسسلا هل لقن نأا دعب ،هبتكم ىتحو
رسصŸا سشي÷ا ططخ نم أًيليئارسسإا – أًيكÒمأا
هعلطا نم هتاذ مويلا ‘ وأا موي دعب ،ةيموجهلا

¤إا هعفد أم وهو ،ةيموجهلا ””رجفلا ةطخ”” ىلع
.ةيركسسعلا تارفيسشلا Òيغت بلط
مأيأأب بر◊ا لبق Úسسح كلŸاو رمأعو رسصأن
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘كŸ ع˘˘˘˘بأ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘سصأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م)
ل˘ب˘ق Úسسح كلŸاو ر˘مأ˘عو ر˘سصأ˘ن(ة˘يرد˘˘ن˘˘ك˘˘سسإ’ا
ةبتكŸ عبأتلا رسصأنلا دبع عقوم) مأيأأب بر◊ا
(ةيردنكسسإ’ا

دق˘ف .أ˘ه˘ت˘ي˘قو˘ت˘ب ر˘سصأ˘ن˘لا د˘ب˘ع بر◊ا تغأ˘ب˘ت ⁄
ن˘˘م سسمأÿا ،ط˘˘ب˘˘سضلأ˘˘ب أ˘˘ه˘˘بو˘˘سشن د˘˘عو˘˘م ع˘˘ّقو˘˘ت

بر◊ا ¤إا ردأبتسس ليئارسسإا نأا هدأقتع’ ،ناريزح
.ندرأ’ا ¤إا ة˘ي˘قار˘ع˘لا م˘عد˘لا تاو˘ق لو˘˘سصو ل˘˘ب˘˘ق
،كلذب سشي÷ا ةدأيق غلبأا هنأا مغر لسصح أم اذهو
لسصح لوأ’ا ناودعلا نأا لب ،أًنكأسس كر– ⁄ أهّنكل

نم قئأقد لبق ءأنيسس ‘ ةيو÷ا ةدعأقلا ىلع
أقاÎخا نأك هّنأا ودبي .رمأع ÒسشŸا ةرئأط طوبه
رأتهتسس’ا هلوه نم داز ،سشي÷ا ةدأيقل أعسساو
رهظي أنه .بر◊ا تيقوتب رسصأنلا دبع تاريدقتب
يذلا ،رسصأنلا دبعل ””يزاوم نأيك”” هنأا ىلع سشي÷ا

نم مأيأا لبق ىتح هططخ ىلع علطا ىلع نكي ⁄
.بر◊ا بوسشن
حل˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ‘ تنأ˘˘ك ةأأ˘˘جأ˘˘فŸاو ة˘˘ت˘˘غأ˘˘بŸا
ىلع هططخ يرسصŸا سشي÷ا عسضو .يليئارسسإ’ا
ةرد˘قو ة˘ي˘عو˘ن˘ل ه˘تار˘يد˘ق˘˘ت ¤إا اًدأ˘˘ن˘˘ت˘˘سسا بل˘˘غأ’ا
وأا ةيلأتقلا ةيو÷ا ًءاوسس ،ةيليئارسسإ’ا ةحلسسأ’ا
ىل˘ع عأ˘فد˘لاو مو˘ج˘ه˘لا ط˘ط˘خ ع˘سضوو ،ة˘ي˘ع˘فدŸا

نم ¤وأ’ا تأعأسسلا ‘ أأجأفتيل ،سسأسسأ’ا اذه
ه˘˘تار˘˘ئأ˘˘ط رّو˘˘ط ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسإ’ا سشي÷ا نأا بر◊ا
ىلع أهتردق نم دازو ،ةيسسنرفلا ةلتأقŸا ةيبر◊ا
ن˘يز˘خ˘ت ى˘ل˘ع أ˘ه˘ترد˘ق ةدأ˘يز لل˘خ ن˘م ق˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا
ة˘ي˘ع˘فدŸا تأ˘يد˘م نأا ن˘م أأ˘جأ˘ف˘ت كلذ˘ك .دو˘قو˘˘لا
ليئارسسإا نأا يأا ،فورعŸا نع تداز ةيليئارسسإ’ا
أم وهو ،أهتأيعفدمو أهتأبأبد ريوطتب أًيتاذ تمأق
ذإا ،ةلهذم ةعرسسب عأفدلا ططخ رأيهنا ¤إا ىدأا
تار˘˘˘ئأ˘˘˘ط˘˘˘˘لا نأا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصŸا تاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تئ˘˘˘˘جو˘˘˘˘ف
،ةهج نم Ìكأأب مدقتت ةيليئارسسإ’ا تأعردŸاو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن أ˘ه˘لو˘سصح د˘ع˘ب˘ت˘سست سشي÷ا ط˘ط˘˘خ تنأ˘˘ك
تارئأطلل ةي˘لأ˘ت˘ق˘لا تارد˘ق˘ل˘ل ئ˘طأÿا أ˘هر˘يد˘ق˘ت
تارئأطلا ددع أأجأف أمك .ةيليئارسسإ’ا ةيعفدŸاو
ىلع ءأنيسس ‘ لوأ’ا مويلا ‘ تأمجهلا تنسش يتلا
سشي÷ا ل˘˘˘˘˘سسرأا ذإا ،ير˘˘˘˘˘˘سصŸا سشي÷ا د˘˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘˘ق
ءأنيسس ءاوجأ’ ةيلأتقلا هتارئأط مظعم يليئارسسإ’ا
أًبسس– ةيفلÿا دعاوقلا ‘ ليلق ددع ىلع ىقبأاو
نأك .لسصحي ⁄ أم وهو ،دأسضم يرسصم موجه نم
.ةيرسصŸا تأبأسسحلل اًريأغم كلذ
ةردقلا مدعو ةÁزهلا ‘ أًيسسأسسأا لمأع اذه نأك
ىتح يليئارسسإ’ا مدقتلل ةيرب ةموأقم ميظنت ىلع
تقّوفت دقل .يرسصŸا ناÒطلا دعاوق Òمدت دعب
يرأب˘خ˘ت˘سس’ا د˘ه÷ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن بر◊ا ‘ ل˘ي˘ئار˘سسإا
يأا ملع نود أًيتاذ لأتقلا لئأسسو ريوطتو قوفتŸا

ططخ كبرأا أم وهو ،طقف يكÒمأ’ا أÃر ،فرط
.ةيقيقح أًططخ نكت ⁄ يتلا ،ةيرسصŸا بر◊ا
هللا دبع حود‡ ،يرسصŸا لتأقŸا رأيطلا يوري
أي سشوفأخت أم”” Úلتأقملل لأق رمأع نإا ،طلŸا
دبع ىلع مهبسضغ ىلع ادر ،””برأحنل هللاو ،د’و
ةيموجهلا ططÿا لادبتسسأب هبلط دعب رسصأنلا
حجنتسس تنأك ةيموجه ةطخ يأا نكل .ةيعأفدلأب
عسضو يذلا ،حود‡ رأيطلا ىور أمك سشي÷ا لأحو
ةطÿا ذيفنتل ءأنيسس ‘ تارئأط برسس سسأار ىلع
نوكأا يكل هتيقلت يذلا بيردتلا وه أم”” :ةيموجهلا

نم اًدحاو تنك دقل .وينوي5 ‘ لأتقلل ازهأج

‘و ،ةيو÷ا تاوقلا ‘ ةيناولهبلا بأعلأ’ا قيرف
نم لأع ىوتسسم ¤إا تلسصو دق تنك قيرفلا اذه
ة˘ي˘ناو˘ل˘ه˘ب˘لا بأ˘ع˘لأ’أ˘˘ب مو˘˘قأا تن˘˘ك د˘˘ق˘˘ف ،ةرأ˘˘هŸا
اًدج أًجرح يزكرم نأكو ةرئأط11 ددعب ةبعسصلا
ةرأهم ¤إا جأتحي نأك يلمعو ،ليكسشتلا اذه طسسو

تفسشتكا ...ةيسضار˘ع˘ت˘سسا ف˘سسأل˘ل أ˘ه˘ن˘ك˘لو ةرأ˘ب˘ج
ةدم لاوط ي◊ا رأنلا برسض ىلع بردتأا ⁄ يننأا

تارم ثلث ’إا7691 ¤إا6591 مأع نم يتمدخ
¤إا و÷ا ن˘˘˘م تنأ˘˘˘كو ،ةدŸا هذ˘˘˘ه لاو˘˘˘ط ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ديدسش نأك يذلا حود‡ رأيطلا فيسضيو .””سضرأ’ا
أ˘ن˘يد˘ل ن˘ك˘ت ⁄ أ˘ن˘نأا ة˘ق˘ي˘ق◊ا”” :بر˘ح˘ل˘ل سسأ˘م◊ا

.ههجاون فوسس يذلا ودعلا نع ةيقيقح تأمولعم
هذهب أنمزهي نأا نك‡ ودعلا نأا روسصتن نكن ⁄

قرسشلا ‘ ةوق ىوقأا أننأا روسصتن أنك .ةطأسسبلا
Òغ نأ˘ك أ˘ن˘ل ل˘ي˘ق أ˘˘م ل˘˘ك نأأ˘˘ب تر˘˘ع˘˘سش .ط˘˘سسوأ’ا

.””يقيقح
أًسضيأا ””ويلوي ةيروهمج”” مأظن نع مّدقت أم قبطني

نأ˘ك .أ˘ه˘ن˘ي˘ح ق˘سشمد ‘ ي˘سسأ˘ي˘سسلا مأ˘ظ˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ديدج حلسص ةدأيقب ””ةيرطقلا ةدأيقلا”” بلقنا
ةدأ˘ي˘ق˘لا”” ى˘ل˘ع ثع˘˘ب˘˘لا بز˘˘ح ‘ د˘˘سسأ’ا ظ˘˘فأ˘˘حو
،رأطيبلا حلسصو قلفع ليسشيم ةدأيقب ””ةيموقلا
لاز˘ت˘خا ة˘ياد˘ب سشي÷او ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘سسلاو
د˘قو .د˘حوأ’ا د˘ئأ˘ق˘لاو د˘˘حاو˘˘لا بز◊أ˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا
ةدأيقلل سشي÷ا ‘ طأبسضلا ء’و نأمسض ىعدتسسا
نرقلا نم تأينيتسسلا طسساوأا ةيروسس ‘ ةديد÷ا
ء’ولأف ،هتبهذمو سشي÷ا فييطت ¤إا ،يسضأŸا

ةفئأ˘ط˘ل˘ل ءأ˘م˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع أ˘ًم˘ئأ˘ق ح˘ب˘سصأا سشي÷ا ‘
تثد˘ح ه˘˘سسف˘˘ن بهذŸا ل˘˘خاد ى˘˘ت˘˘حو ،بهذŸاو
حل˘سص عار˘سص ،م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا ءأ˘˘ف˘˘ل◊ا Úب تأ˘˘عار˘˘سص
ىلع بلقن’ا دعب ،’أثم دسسأ’ا ظفأحو ديدج
.ثعبلل ””ةيموقلا ةدأيقلا»و ظفأح Úمأا ةسسأئر
بزح وه ثعبلا نأا نظي نŸ أًبيرغ كلذ ودبي أÃر
بز◊ا نأك رمأ’ا عقاو ‘ نكل ،يبورع يموق

fiتبعل ةيبهذم تأفلأ–و ةيتلقأا ةينهذب أًموك
رمأ’ا لسصو لب ،””فيرلا – ةنيدŸا”” ةيئأنث ىلع
دحأا فطتخا نأا ،دسسأ’ا – ديدج بلقنا دعب
ديدج حلسص ،موطأح ميلسس ،دد÷ا ثعبلا ةدأق
‘ نيرخآا ةدأقو – يسسأتأ’ا – ةيروهم÷ا سسيئرو
زورد ةدأقو طأبسض بسضغ دعب ،ءاديوسسلا ةقطنم
‘ مهÒثأأت ديي– نم هسسفن موطأح مهنيب نم
Úيسسأسسأا ءأكرسش اونأك مهنأا مغر ،ديد÷ا مك◊ا

اذ˘ه ل˘ه .””ة˘ي˘مو˘ق˘لا ةدأ˘ي˘ق˘لا”” ى˘ل˘ع بل˘ق˘˘ن’ا ‘
رير–و ليئارسسإا ةهجاوŸ دعتسسيو ططخي مأظن
.هتأحومط نع نوكي أم دعبأا كلذ نأك ؟Úطسسلف
هفييطت ىلع اولمعو يروسسلا سشي÷ا اورمد دقل
ريوطت ىلع اولمعي ⁄و ،ينلع لكسشب هتبهذمو
،ةيجرأÿا رطأıا ةهجاوŸ اًدادعتسسا سشي÷ا
.مأ˘ظ˘ن˘لا ظ˘ف◊ ي˘ل˘خاد ن˘مأا ةو˘˘ق ¤إا هو˘˘لو˘˘ح ل˘˘ب
،يروسسلا سشي÷ا قحب م˘ه˘م˘ئار˘ج˘بو م˘ه˘ب ة˘نرأ˘ق˘م
.اÒبك ٍسشيجو ٍةلود َلجر رسصأنلا دبع لأمج Èتعي

يذلا ””66 نأيبلا”” بحأسص ،ديد÷ا مأظنلا اذه
ل˘ب˘ق نار˘يز˘ح بر˘ح ‘ ةر˘ط˘ي˘ن˘ق˘لا طو˘ق˘سس ن˘ل˘عأا
دبع مأظنل نيدأعŸا دسشأا نأك ،أًيلعف أهللتحا
بر◊ا ‘ هطرو هسسفن تقولا ‘ نكل ،رسصأنلا
عأ˘فد ةد˘هأ˘ع˘م ى˘ل˘ع نأ˘فر˘ط˘لا ع˘قو ؛ه˘ي˘ل˘ع د˘يازو
ؤو˘˘˘طاو˘˘˘ت˘˘˘˘ب دد÷ا ق˘˘˘˘سشمد مأ˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح طّرو .كÎسشم
أهب بغري نكي ⁄ برح ‘ رسصأنلا دبع يتييفوسس
ل˘ق˘ن د˘ق˘ل .ة˘ي˘ج˘بر◊ا ة˘يرأ˘ن˘لا ه˘تأ˘˘ح˘˘ير˘˘سصت م˘˘غر
نع ةئ˘طأ˘خ تأ˘مو˘ل˘ع˘م ر˘سصأ˘ن˘لا د˘ب˘ع˘ل تي˘ي˘فو˘سسلا

ع˘م ة˘ي˘لأ˘م˘سشلا ة˘ه˘ب÷ا ‘ Òب˘ك ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا د˘˘سشح
ةيروسس ،يزوف دمfi نأكرأ’ا سسيئر راز .ةيروسس
ميك◊ا دب˘ع ن˘م ف˘ي˘ل˘ك˘ت˘ب د˘سش◊ا ى˘ل˘ع عل˘طل˘ل

أعد .7691 ويأم /رأيأا41 ‘ هدجي ⁄و ،رمأع
ةلو÷ بيبأا لت ‘ يتييفوسسلا Òفسسلا لوكسشإا يفيل

.دسش◊ا نع تأمولعŸا دينفتل ةيوج
فوسس رسصأنلا دبع تاديدهت نأا تييفوسسلا نظ
دق ةيروسس ‘ تاءادتعا ذيفنت نم ليئارسسإا عدرت
يذلا قسشمد ‘ ديد÷ا مأظنلا ىلع اًرطخ لكسشت
ةÎفب كلذ قبسس .وكسسوم عم أفلأ– جسسني نأك
تارئأط6 تطقسسأا ةيليئارسسإا تاءادتعا ةÒسصق
‘ دد÷ا مأ˘ك˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لأ˘ب نأ˘ك .ة˘يرو˘سس ة˘ي˘بر˘ح
طو˘ق˘سس ي˘ن˘ع˘ت ن’و÷ا ة˘ه˘ب˘ج رأ˘˘ي˘˘ه˘˘نا نأا ق˘˘سشمد
‘ ر˘سصأ˘ن˘لا د˘ب˘ع او˘طّرو .أ˘ه˘م˘ك˘˘ح˘˘ي ن˘˘مو ق˘˘سشمد
سصلخت أميف بر◊ا ‘ أهنمث وه عفد تاديازم
ة˘˘حأ˘˘سس تنأ˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ن’و÷ا ن˘˘م ق˘˘˘سشمد مأ˘˘˘ك˘˘˘ح
.ةيل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تاو˘ق˘لا ع˘م ةرر˘ك˘تŸا تأ˘سشوأ˘ن˘م˘ل˘ل
ةيلاوم نوكت نل أهنأا اونظ ةيرسشب ةلتك نم اوسصلخت

‘ مهئأكرسش ىلع اوبلقنا نأا دعب ديد÷ا مهمك◊
ميلسس ةبرŒ .””ة˘ي˘مو˘ق˘لا ةدأ˘ي˘ق˘لا”” ى˘ل˘ع بل˘ق˘ن’ا

ءاديوسسلا ‘ سضرأعŸا يرسسلا هميظنتو موطأح
‘ ةلثأم تنأك دسسأ’ا ظفأحو ديدج حلسص مك◊

مهنكلو ن’و÷ا اورسسخ .ودبي أم ىلع مهنأهذأا
سصلخ˘ت أ˘ًق˘ح’و ،م˘ك◊ا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا او˘م˘ك˘حأا
اونأك اذكه .ديدج حلسص هرمع قيفر نم دسسأ’ا
نر˘˘ق˘˘لا ط˘˘سساوأا ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘سشمد مأ˘˘˘ك˘˘˘ح او˘˘˘لاز أ˘˘˘مو
م˘ه˘سسف˘نأأ˘ب م˘ه˘سسف˘نأا ءأ˘ف˘˘ل◊ا ي˘˘ف˘˘سصي ،ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا
.ةنلعم ةÁزه ‘ يرسصأنلا عورسشŸا اوطروو
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ةيدأسصتقا رطأfl لكسشي ،هتكرح لسشو ⁄أعلا دعقأا يذلا91 – ديفوك ءأبو
عفرب ةيمومعلا أهتينازيم تلمح يتلا تأكرسشلا سصأخ لكسشب ددهت ةÒبك
.تأكرسشلا ⁄أع نم اÒبك اءزج نآ’ا مسضت ةعوم‹ يهو ،Òبك ›أم
ديزم وه Òسصقلا ىدŸا ىلع هقيبطت نكÁ يذلا ديحولا ل◊ا ،كلذ عم
لخدتسس :ةجيتنلا .ةمزأ’ا يهتنت ىتح ءأقبلا لجأا نم سضاÎق’ا نم
يرورسضلا نم كلذل .ةروطخ Ìكأا نويد ماوكأأب ةيلأتلا ةمزأ’ا تأكرسشلا
ةيلأŸا Òغ تأكرسشلا نويد تغلب ةدحتŸا تأي’ولا ‘ .ةقل◊ا هذه رسسك
ةئأŸا ‘74 لدأعت يهو ،ةمزأ’ا ةيادب ‘ ر’ود تأنويليرت ةرسشع وحن
‘ .لبق نم مج◊ا اذهب تنأك نأا قبسسي ⁄ ،›أمجإ’ا يلÙا œأنلا نم
ةدئأفلا رأعسسأا سضأفخنا نأ’ ،ةلكسشم هذه نوكت نل ةيدأعلا فورظلا لظ
هلعف أم لك نإأف ،عفرلا ¤إا مهئوجلب .لهسسأا نويدلا لم– لعج يسسأيقلا
تادنسسلا نآ’ا .مهل ةمدقŸا زفاو◊ا فلخ اورأسس مهنأا تأكرسشلا ءأسسؤور
.حأبرأ’ا ززعي أهنم ديزم مادختسسا ›أتلأب ،بئارسضلا نم ةأفعمو ةسصيخر
لظ ‘ .ةعسشم ةدأم ،أهرعسس نأك أمهم ،تادنسسلا حبسصت تأمزأ’ا ‘ نكل
لأجآا حبسصتو قفأ’ا ‘ ةدئأفلا تأعوفدم حولت تاداريإ’ا سضأفخنا
نع فلختلا ة˘سصر˘ف ع˘ف˘تر˘ت كلذ˘ك .ة˘ل˘تأ˘ق تاد˘يد˘ه˘ت نو˘يد˘لا قأ˘ق˘ح˘ت˘سسا
.طغسضلا ت– هفعسض مأظنلا رهظيو ةيدعŸا دادسسلا
ديزم ىلع لوسصحلل تأكرسشلا ىعسست ،أمئاد لعفت أمكو ،نآ’ا اذه ثدحي
رأيلم23 هتميق أم ةيكيرمأ’ا تأكرسشلا تعأب .ةمئأق ىقبتل تادنسسلا نم
ةميقلا يهو ،(ليربأا) نأسسين ‘ أهيف بوغرŸا Òغ تادنسسلا نم ر’ود
أهيف بوغرم Òغ ةفنسصŸا تأكرسشلا .ماوعأا ةثلث ذنم Èكأ’ا ةيرهسشلا
راذآا ‘ ةÒبكلا نويدلا ماوكأا ¤إا تفأسضأا يتلا ،أهيف بوغرŸا Òغ هبسشو
أهعيمج – ””جنيوب»و ””يسس مإا يأا”” أمنيسسلا لغسشم لمسشت ،يسضأŸا (سسرأم)

Áراد˘سصإا .ة˘مزأ’ا د˘ع˘ب م˘ئاد ل˘˘ك˘˘سشب بل˘˘ط˘˘لا سضأ˘˘ف˘˘خ˘˘نا د˘˘ه˘˘سشت نأا ن˘˘ك
‘ نأمتئ’ا طوطخ نم بحسسلا تأيلمعب ةنرأقم ،ليئسض حبسصأا تادنسسلا
055ـب سشÒسسير سسيمونوتوأا ةكرسش أهردقت يتلا ،ةيكيرمأ’ا فرأسصŸا

تسشعتناو .سضاÎق’ا ليهسستل ةيكيرمأ’ا ةموك◊ا تلخدت .ر’ود رأيلم
057 يÎسشيسس هنأا ›ارديفلا يطأيتح’ا سسل‹ نلعإأب نويدلا قوسس
تأ˘كر˘سشلا سضار˘قإا ج˘مأ˘نر˘ب مد˘ق˘ي˘سسو ،تأ˘كر˘سشلا نو˘يد ن˘م ر’ود رأ˘ي˘ل˘˘م
تأكرسشلل سضورق لكسش ‘ ر’ود رأيلم006 مج◊ا ةطسسوتمو ةÒغسصلا

تأموك◊ا دعأسست أمدنع .ةحسضاو ةيونعŸا رطأıا .مج◊ا ةطسسوتم
نأا نورمثتسسŸا جتنتسسي ،سسلفإ’ا بنŒ ىلع نويدلأب ةلقثŸا تأكرسشلا
رعسس سضفخني ىرخأا ةرمو .ليذلا رطأfl أمئاد بعوتسستسس ةموك◊ا
ذأ˘ق˘نإ’ا تأ˘ي˘ل˘م˘ع ر˘فو˘ت˘سس ،ل˘سضفأا ⁄أ˘ع ‘ .أ˘ه˘م˘ج˘ح دادز˘يو تاد˘ن˘˘سسلا
،تأمزأ’ا للخ أهتدنأسسŸ أهيلإا جأت– يتلا ةلويسسلا ةفيسص◊ا تأكرسشلل

ةدأعإاو نويدلأب ةلقثŸا تأكرسشلا يمهأسسم نم سصلختلا متيسس Úح ‘
عفدتو لمعت ةيسسأسسأ’ا تأكرسشلا لظتسس Úتلأ◊ا أتلك ‘ .أهنويد ةلكيه
‘ ة˘ق˘هرŸا سسل˘فإ’ا تأ˘ي˘ل˘م˘ع ع˘م ،⁄أ˘ع˘لا اذ˘ه ‘ ن˘ك˘˘ل .Úف˘˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.Êونأقلا مأظنلا ىلع ىغطت نأا ةÒبك ةمزأ’ نكÁ ،ةدحتŸا تأي’ولا

Òغ نم لعŒ ةعرسسب ةيدقن لاومأا ىلع لوسص◊ا ¤إا تأكرسشلا ةجأح
ن˘م ةرذ◊ا تأ˘كر˘سشلا ة˘يأ˘ن˘ع˘ب زر˘ف˘ت نأا ›أŸا ذأ˘ق˘نإ’ا ج˘ماÈل ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تنأك ىرخأا نكأمأاو ةدحتŸا تأي’ولا ‘ ذأقنإ’ا تأيلمع .ةروهتŸا

ةيكيرمأ’ا ةنازÿا ةرازوو ›ارديفلا يطأيتح’ا عسضو .ةيرورسضو ةلجأع
ةÒغ˘سصلا تأ˘كر˘سشلا سضور˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي أ˘˘م˘˘ي˘˘ف ›أŸا ع˘˘فر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ادو˘˘ي˘˘ق
ةكرسشلا نويد ›أمجإا لعŒ أسضورق أمدقي نل أمهنإا ’أق .ةلقتسسŸا
كل˘هإ’او بئار˘سضلاو د˘ئاو˘ف˘لا ل˘ب˘ق أ˘ه˘˘حأ˘˘برأا فأ˘˘ع˘˘سضأا ة˘˘ت˘˘سس زوأ˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ةدعأقلا هذه قيبطت نأا أحسضاو حبسصأا أم نأعرسس نكل .كلهتسس’او
نم ةموك◊ا تعجارت كلذل .تأكرسشلا نم اÒثك يسصقيسس مرأسص لكسشب

تأكرسشلا نم ديزŸ حمسسي نأا هنأأسش نم سضأفسضف فيرعتب حأمسسلا للخ
ءأنثأا سسيل لح ¤إا جأت– ةطرفŸا تأكرسشلا نويد ةلكسشم .ةكرأسشŸأب
كو˘ن˘ب˘لا نو˘ك˘ت نأا أ˘ي˘فأ˘ك نو˘ك˘ي ن˘ل .أ˘ه˘ئأ˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ن˘ك˘ل ،ة˘مزأ’ا ماد˘ت˘حا
جمارب ففخت نأاو ،ةدئأفلا رأعسسأأب قلعتي أميف اددسشت Ìكأا ةيزكرŸا
ةسسأيسس سسيل نويدلا رأعسسأا سضأفخن’ سسيئرلا ببسسلا .لوسصأ’ا ءارسش
⁄أعلا هيف حبسصي يذلا تقولا ‘ .سضفخنŸا ومنلا نكلو ،يزكرŸا كنبلا
ىلع بلطلا لقيو تارخدŸا دادزت ،ةيجأتنإ’ا أأطأبتتو ةخوخيسش Ìكأا
سضارقإا لبأقم لقأا أموسسر نورخدŸا سضرفي نأا نكÁ كلذل .رأمثتسس’ا
نم ÚسضرقŸا ميظنت للخ نم تأكرسشلا نويد ءاوتحا نأا أمك .مهلاومأا

لأŸا سسأار تأبلطتم تحبسصأا ةيلأŸا ةمزأ’ا دعب .حجني نأا حجرŸا Òغ
تأينازيŸا جرخ ›أŸا عفرلا نأا ثدح أم نكل .اددسشت Ìكأا ‘رسصŸا
.لظلا ةيفرسصم مأظن ‘ ىرخأا ةرم رهظيل ،طقف فرأسصملل ةيمومعلا
ىلع يبيرسضلا مسصÿا ءأهنإا يه ÿÒأب رسشبت نأا نكÁ يتلا ةوطÿا
لأŸا سسأار ي˘مد˘ق˘م ن˘م ةد˘حاو ة˘˘عو˘˘م‹ ل˘˘ي˘˘سضف˘˘ت .ةد˘˘ئأ˘˘ف˘˘لا رأ˘˘ع˘˘سسأا
،أقلطم ىنعم هل نكي ⁄ (ÚمهأسسŸا) ىرخأا ةعوم‹ ىلع (ÚسضرقŸا)
.ةنادتسس’ا ىلع عجسشي هنأا نع لسضف
ديق7102 يكيرمأ’ا بئارسضلا نونأق .اÒخأا حلسصإ’ا تقو نأح أÃر
ءأغلإا بجي .لخدلا نم ةئأŸا ‘03ـب تأكرسشلا نويد مسصخ ةينأكمإا
لجأا نم تأكرسشلا ىلع ةبيرسضلا ت’دعم سضيفخت عم لمأكلأب مسصÿا
.ارفسص ‘أسصلا Òثأأتلا نوكي ةيئأهنلا ةلسصÙا ‘ ›أتلأب ،سضيوعتلا
لبق دئأعلا تاءارجإأب Úيذيفنتلا تآأفأكم طبترت نأا بجي ،كلذ دعب
’دب ،لأŸا سسأار ›أمجإا ىلع وأا لوسصأ’ا ىلع دئأعلا لثم ،›أŸا عفرلا

وأا ÚمهأسسŸا قوقح ىلع دئأعلا لثم يأŸا عفرلا دعب أم تاءارجإا نم
،مهسسلا ةيحبر نم نويدلا ديزت نأا نكÁ .مهسس لك نع ةققÙا حأبرأ’ا
نأا ل˘جأا ن˘م Ìكأا ءأ˘سسؤور˘ل˘ل ع˘فد˘لا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ’ .ة˘كر˘سشلا ة˘م˘ي˘˘ق سسي˘˘ل ن˘˘ك˘˘ل
Òسشي أم بسسحب .ةيفأك تاÒيغتلا هذه نوكت ’ دق .ديزŸا اوسضÎقي
ن˘م اد˘يز˘م حر˘ط˘ت˘سس تأ˘كر˘سشلا تنأ˘˘ك اذإا ،زÌي˘˘م˘˘سس ورد˘˘نأا يدأ˘˘سصت˘˘ق’ا
تليسضفت Òيغت Úعتيسس .أهئارسش ‘ أم سصخسش بغري نأا دب ’ ،مهسسأ’ا
.نيرمثتسسŸا
تأسشأعŸا قيدأنسص ةلكيه ةقيرط ‘ Òكفتلا ةدأعإا اذه ينعي أÃر
،نو˘يد˘لا ى˘ل˘ع بئار˘سضلا ‘ تاÒي˘غ˘ت˘لا .ة˘سصأÿاو ة˘مأ˘ع˘لا ة˘˘يد˘˘عأ˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نيذلا نم ةموأقم هجاوتسس ةيدعأقتلا تأسشأعŸاو ،تآأفأكŸا دعاوقو
وه أمك ةبعسص ،أم ةلحرم ‘ نكل .›أ◊ا مأظنلا روج نم لأŸا نوبسسكي
.ةيعقاو Ìكأا ةأيح أادبت نأا بجي ،لأ◊ا
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..›اوتلا ىلع Êاثلا عوبسسأÓل

بحشسب رمأاي بمارتو لشصاوتت تاجاجتحلا
نطنششاو عراوشش نم ينطولا سسر◊ا

..ناتسسدرك ‘ ةرطيسسلا نع جرخ

قارعلاب انوروكل ةعراشستم تايعادت
ةيناث ةجوم نم تاريذ–و

اهنأاب اهفصصوو ،انوروك ةحئاج دصض ةيصساق ةكرعم سضوخي هنأأ قأرعلأ دكأأ
،تاباصصإ’أو تايفولأ ددعب يصسايق مقر ليجصست دعب ،““ةمحرلأ““ فرعت ’
.ةرطيصسلأ نع سسوÒفلأ جورخ ناتصسدرك ميلقإأ نلعأأ Úح ‘
عÈتلأ بوجوب ةينيد ىواتف عم نمأزتلاب ،ةيناصسنإأ ةثراك نم رذحو

.سسوÒفلأ نم ةياقولأ تأءأرجإاب ديقتلأو ÚباصصŸأ ذاقنإ’ مدلأ امزÓبب
مويلأ ترصشن تاحيرصصت ‘ يميمتلأ نصسح يقأرعلأ ةحصصلأ ريزو حجرو
يحصصلأ يعولأ فعصض»ـب هفصصو ام ببصسب انوروكب تاباصصإ’أ ةدايز دحأ’أ
ةيقأرعلأ ةحصصلأ ةرأزو نÓعإأ عم نمأزتلاب كلذ يتأاي .““ÚنطأوŸأ ىدل
.انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإأ8621 و ةافو ةلاح82 ليجصست مويلأ
643 قأرعلأ ‘ تايفولأ عوم‹ غلب دقف ،ةرأزولأ ةيئاصصحإأ بصسحبو

›امجإأ لصصو Úح ‘ ،ةلاحÚ 66321باصصملل ›امجإ’أ ددعلأو ،ةلاح
.اصضيأأ مويلأ282 ليجصست دعب6815 ءافصشلأ ت’اح
سسوÒفب ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإأ2521و ةا˘˘فو33 تب˘صسلأ ل˘ج˘صس قأر˘ع˘˘لأ نا˘˘كو
.دحأو موي لÓخ يصسايقو تف’ دعاصصت ‘ ،انوروك
دÓبلأ ىلع سضورفŸأ لوجتلأ رظح ديد“ ةيقأرعلأ ةموك◊أ تررقو

Ÿف ي˘˘صشف˘˘ت ءأو˘˘ت˘˘ح’ ،لوأ’أ سسمأأ ن˘˘م أرا˘˘ب˘˘ت˘˘عأ ر˘˘خآأ عو˘˘ب˘˘˘صسأأ ةدÒسسو
لاح ‘ يحصصلأ ماظنلأ رايهنأ نم قأرعلأ ‘ فواıأ دوصستو.انوروك
.عصسأو قاطن ىلع تاباصصإ’أ ةÒتو ديأزت
نإأ ي‚زرب ناماصس ميلقإ’أ ‘ ةحصصلأ ريزو لاق ،قأرعلأ ناتصسدرك ‘و
تاباصصإ’أ ددع دايدزأ دعب ةرطيصسلأ نع جرخ انوروك سسوÒف يصشفت
.ءافصشلأ ت’اح سضافخنأو
ةلحرŸأ ةيأدب ذنم تعفترأ ىودعلأ لاقتنأ ةبصسن نأأ ي‚زرب حصضوأأو
ىود˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ي با˘˘صصم ل˘˘˘ك نأأ ¤إأ أÒصشم ،%9.1 ¤إأ6.1 نم ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
ةلحرم ‘ لب ةرطيصسلأ ت– سسيل ءابولأ نأأ ىلع لدي أذهو ،Úصصخصشل
.سشفت
ةباصصإأ2221 نآ’أ ى˘ت˘ح ل˘ج˘صس قأر˘ع˘˘لأ نا˘˘ت˘˘صسدر˘˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ““ نأأ ح˘˘صضوأأو
.““ءافصش ةلاح844و ةافو42و انوروك سسوÒفب
ليعامصسإأ مهدأأ قأرعلأ ‘ ةيŸاعلأ ةحصصلأ ةمظنم لث‡ رذح ،هتهج نم

ةجوŸأ هذه نأأ ¤إأ أÒصشم ،قأرعلأ ‘ ““ةيناث انوروك ةجوم““ اهامصس ا‡
.ايكرتو تيوكلأو ةيدوعصسلأو نأريإأ ‘ تأأدب
سسوÒف دو˘جو نور˘ك˘ن˘ي أو˘لأز ا˘م Úي˘قأر˘ع˘لأ سضع˘ب نإأ ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإأ لا˘˘قو
تاعئاصشلأ““ نأأ ¤إأ أÒصشم ،ÚباصصŸأ ددع عافتراب ببصستي ا‡ ،انوروك
أوميقيو تأرايزلأ أولدابتي نأأو ،يعيبط لكصشب سسانلأ فرصصتي نأأ ¤إأ تدأأ
.““تابصسانŸأ
مأز˘˘ت˘˘لأ مد˘˘ع و˘˘ه تا˘˘با˘˘صصإ’أ عا˘˘ف˘˘تر’ ىر˘˘خأ’أ با˘˘ب˘˘صسأ’أ ن˘˘م نأأ د˘˘كأأو
،نآ’أ ىتحو ناصضمر رهصش ذنم ةياقولأو رظ◊أ تأءأرجإاب ÚنطأوŸأ
.““ةلودلأ لبق نم لاعف لكصشب ندŸأ لزع قيبطت مدعو
نكل ،جراÿأ نم لزعت تناك يتلأ ندŸأ لزع وه Êاثلأ ببصسلأ نأأ  Úب و
تأÈتfl ةلودلأ مÓتصسأ““ نأأ ىلع ددصشو.ةيعيبط تناك اهلخأد ‘ ةاي◊أ

.““ÚباصصŸأ نم ةديدج دأدعأأ تفصشُكو ،تاصصوحفلأ دأز ةديدج
عيب ةمرحب قأرعلأ ‘ ةنصسلأ لهأ’ يهقفلأ عمÛأ ىتفأأ ،لصصتم نأاصش ‘و
¤إأ انوروك سسوÒف نم ÚفاعتŸأ لبق نم هب عÈتلأ بوجوو ،مدلأ امزÓب
.هب ÚباصصŸأ

امزÓبب عÈتلأ نإأ““ ةيصضاŸأ ةليللأ ردصص نايب ‘ يهقفلأ عمÛأ لاقو
““نيرخآ’أ ةايح ذاقنإ’ مدلاب عÈتلأ ةلأاصسم نمصض جردني مدلأ

رابخألا طيرسش
ناريا

طشسو ةيئاشضقلا ةطلشسلا ‘ لوؤوشسم مكا– نارهط
ةعشساو ةيمÓعإا ةيطغت
ب
ماظنلأ ‘ Òبك قباصس لوؤوصسم ةمكاfi نأرهط ‘ لوأ’أ سسمأأ تأأد
سضييبتو داصسفلأ ةمهتب ÚصضÎفŸأ هئاكرصش نم12و Êأريإ’أ يئاصضقلأ
Êأريإ’أ نويزفلتلأ ثب ،ةردان ةوطخ ‘و .ذوفنلأ لÓغتصسأو لأومأ’أ

‘ تايان÷أ ةمكfi نم ةصسماÿأ ةفرغلأ مامأأ ةصسل÷أ حاتتفأ ةرصشابم
ءابنأ’أ ةلاكو تركذو .هئاكرصشو يÈط Èكأأ ةمكاfi ةفلكŸأ ،نأرهط
امدنع ةيئاصضقلأ ةطلصسلأ ‘ ةيلاŸأ نع لوؤوصسŸأ ناك يÈط نأأ ةينأريإ’أ
.(9002 ¤إأ9991 نم) يدورهصش يمصشاه دومfi هللأ ةيآأ اهدوقي ناك

ناكيتافلا

ندنل ‘ رخاف ىنبم ءارشش ‘ طشسوت لامعأا لجر لقتعت ةطرششلا
ءأرصش ‘ طصسوت يذلأ لامعأ’أ لجر ىلع سضبقلأ ناكيتافلأ ةطرصش تق
.لدجلل ةÒثم ةقفصص راطإأ ‘ ناكيتافلأ حلاصصل ندنل ‘ رخاف ىنبم
،سسÓ˘ت˘خ’أو ،زأز˘ت˘ب’ا˘˘ب تا˘˘ما˘˘ه˘˘تأ ي˘˘صسترو˘˘ت ي˘˘جو˘˘ل˘˘نا˘˘ج ¤إأ ته˘˘جوو
002 ›أوح اهتميق تغلب تÓماعت نأاصشب لأومأ’أ لصسغو ،لايتح’أو
‘ قيقحتلأ يهتني ىتح يصستروت ناكيتافلأ ةطرصش زجت–و .ر’ود نويلم
نجصسلاب ماكحأ’أ ›امجإأ لصصي دق اهب هتنأدإأ لاح ‘ يتلأ تاماهت’أ

هتÎصشأ يذلأ رخافلأ ىنبŸأ ءأرصش ةقفصص لأزت ’و.ةنصس21 ¤إأ هيلع
.نآ’أ ىتح قيقحتلأ ديق8102 ‘ ناكيتافلأ ةصسينك

ايسسور

ةرهاظت ببشسب مايأا ةرششع هنجشس دعب يفحشص نع جارفإلا
وكصسوŸ يدلبلأ سسلÛأ ‘ وصضع يصسور يفحصص نع لوأ’أ سسمأأ جرفُأأ

ببصسب مايأأ ةرصشع اهتدم نجصسلاب ةبوقع ىصضمأأ امدعب ةصضراعŸأ نع
.تاجاجتحأ ةجوم راثأأ يذلأ هفيقوت لبق هدرفÃ اهب ماق ةرهاظتأ
ىلع هتحفصص ىلع ةصضراعŸأ ““اتيزاغ ايافون““ ةفيحصص ‘ يفحصصلأ بتكو
رهاظتلأ ‘ انقح معد وه مهŸأ نكل ،مكمعدل عيمجلل ًأركصش““ كوبصسيف
.““ق◊أ أذه ّسصخي ام ‘ Ìكأأ رومأ’أ تءاصس ،فصسأÓل““ فاصضأأو .““ًايملصس
يطرصشل ًامعد هدرفÃ رهاظت هنأ’ يام ‘ (ًاماع53) رأزأأ ايليإأ فقوُأأو
نوناقلأ تاكاهتنأ لوح هلمعب فورعŸأ ،فوصستنوروف ÁÒدÓف وه قباصس
اهنأأ دكؤوي تاماهتأ ببصسب قحÓم هنكل ةينمأ’أ تأوقلأ اهبكترت يتلأ

.ةكÈفم

تلاكو/›ودلا مسسقلا

ةيب˘ع˘صشلأ تا˘جا˘ج˘ت˘ح’أ تر˘م˘ت˘صسأ
ن˘˘ط˘˘ن˘˘صشأو عرأو˘˘صش ‘ ة˘˘ب˘˘˘خا˘˘˘صصلأ
ن˘م ةو˘عد˘ب سضي˘بأ’أ تي˘ب˘˘لأ ما˘˘مأأو
.ةيصسايصسو ةيلهأأ تامظنم
‘ نوجتfi عمŒ كرويوين ‘و
ي˘ح بو˘˘ن˘˘ج ““ن˘˘ط˘˘ن˘˘صشأو““ نأد˘˘ي˘˘م
تأÒصسم را˘˘˘˘طإأ ‘ ،ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م
‘ تجرخ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ تا˘كر–و
هفصصي ام ءاهنإاب ةبلاطملل ةنيدŸأ
،ير˘صصن˘ع˘لأ ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا˘ب نو˘ج˘تÙأ
فنع هنإأ نولوقي اŸ دح عصضوو
.ةطرصشلأ لبق نم رÈم Òغ
Òغ لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فأ’أ دودر قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ‘و
،د˘يو˘ل˘ف ل˘ت˘ق˘م ى˘ل˘ع ة˘˘يÒها˘˘م÷أ
بأون ةدايق˘ب نو˘ي˘طأر˘قÁد مز˘ت˘ع˘ي
سسرغنوكلأ ‘ ةيقيرفأأ لوصصأأ نم
ة˘ح˘فا˘كŸ ع˘ير˘صشت حر˘ط ي˘كÒمأ’أ

Úب ةلأدعلأ بايغو ةطرصشلأ فنع
ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘صست ل˘˘˘˘م˘˘˘˘صشي اÃ ،قأر˘˘˘˘عأ’أ
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ة˘˘ق˘˘حŸÓأ تأءأر˘˘جإأ
م˘ئأر˘ج نو˘ب˘ك˘تر˘ي ن˘يذ˘لأ طا˘ب˘صضل˘ل
.لتق
لوصصأأ نم ÚعرصشŸ لتكت فصشكيو
نم Ìكأأ عم سسرغنوكلأ ‘ ةيقيرفأأ
بأو˘˘ن˘˘لأ ي˘˘صسل‹ ن˘˘م أو˘˘˘صضع05
عقوتُي يذلأ عيرصشتلأ نع خويصشلأو
ةطرصشلأ مأدختصسأ عنم لمصشي نأأ

هبتصشŸأ فينصصتو قنÿأ عاصضوأ’
تيبثت بلطتي نأأو ،قرعلل اقفو مهب
،ة˘˘طر˘˘˘صشلأ دأر˘˘˘فأأ ىد˘˘˘ل تأÒما˘˘˘ك

ةباقر سسلاÛ اهتزهجأأ عاصضخإأو
ت’و˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب سضر˘˘˘فو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م
مأدختصسأ نم د– اهلمعل ةديدج
اهرصصا˘ن˘ع مأز˘لإأو ،ة˘كا˘ت˘ف˘لأ ةو˘ق˘لأ
ة˘˘ف˘˘لاfl أود˘˘ه˘˘صش أذإأ ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
.لمعلأ دعأوقل
اصضيأأ عقوتُي يذلأ عيرصشتلأ ىظحيو
ةينطو تانايب ةدعاقل سسصسؤوي نأأ

،دعأوقلل ةطرصشلأ تافلاfl دد–
ة˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘صسلأ را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ب
ةصسيئر مهنيب نمو ،ÚيطأرقÁدلأ

ي˘صسو˘ل˘ي˘ب ي˘˘صسنا˘˘ن بأو˘˘ن˘˘لأ سسل‹
سسل‹ ‘ ÚيطأرقÁدلأ ميعزو
.رموصش كاصشت خويصشلأ
سسي˘ئر˘لأ ر˘مأأ ،ل˘˘صصت˘˘م رو˘˘ط˘˘ت ‘و
سسر◊أ بح˘˘˘صسب بمأر˘˘˘ت د˘˘˘لا˘˘˘نود
،نطن˘صشأو ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ

ت– را˘˘˘صص ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لأ نأأ أÈت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ما˘يأ’أ تد˘ه˘صش ا˘مد˘ع˘˘ب ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلأ
ة˘ل˘صص ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ت˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ
.ديولف جروج ةافوب
فصشك Òبك يكيرمأأ لوؤوصسم ناكو
لا˘˘˘˘˘˘˘˘ق بمأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ نأأ

Ÿخ ه˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صس˘˘˘˘Óعو˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’أ ل
ف’آأ01 رصشن ديري هنإأ يصضاŸأ

‘ سشي÷أ تأو˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م يد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج
فقول نطنصشأو ةمصصاعلأ ةقطنم
اجاج˘ت˘حأ ة˘ي˘ندŸأ تا˘بأر˘ط˘صض’أ

ى˘ل˘ع دو˘صسأأ ن˘طأو˘م ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.سسيلوباينيم ‘ ةطرصشلأ يديأأ
عا˘˘فد˘˘لأ ر˘˘يزو نإأ لوؤو˘˘صسŸأ لا˘˘˘قو
ناكرأ’أ ةئيه سسيئرو Èصسإأ كرام

ي˘˘ل˘˘ي˘˘م كرا˘˘م لأÔ÷أ ة˘˘˘كÎصشŸأ
‘ أوصصوأأ راب مايلو لدعلأ ريزوو
ر˘˘˘˘صشن مد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’أ كلذ
دهصش عامتج’أ نأأ فاصضأأو.تأوقلأ

تيبلأ دري ⁄و .يأأرلأ ‘ تافÓخ
بل˘ط ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع سضي˘˘بأ’أ
.قيلعتلل

بمأرت ىدبأأ ،Ú◊أ كلذ ذنمو
سسر◊أ تأو˘˘˘ق ر˘˘˘˘صشن ن˘˘˘˘ع ها˘˘˘˘صضر
تصصوأأ يذلأ رايÿأ وهو ،ينطولأ
سسر◊أ د˘˘ع˘˘يو .عا˘˘فد˘˘لأ ةرأزو ه˘˘˘ب
‘ ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘لأ ةأدأ’أ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
.ةيلخأدلأ تامزأ’أ عم لماعتلأ
تا˘˘مزأ’أ تا˘˘˘ي˘˘˘عأد˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘صس ‘و
حبصصأأ ،بمأرت ةيبعصش ىلع ةيلا◊أ
نأا˘صشب ا˘مؤوا˘صشت Ìكأأ نو˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ
تا˘˘ي’و˘˘لأ ه˘˘ك˘˘ل˘˘صست يذ˘˘لأ را˘˘˘صسŸأ
ذنم ىصضم تقو يأأ نم ةدحتŸأ
بمأر˘ت د˘˘لا˘˘نود سسي˘˘ئر˘˘لأ ¤و˘˘ت نأأ
ىلع هيف تبلاكت تقو ‘ ،ةصسائرلأ
ةحئاج يه تامزأأ ثÓث هتصسائر
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأÎلأو ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك سسوÒف
تا˘˘˘جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’أو يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’أ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشحو ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘يÒها˘˘˘˘˘م÷أ
.ةطرصشلأ
ه˘تر˘جأأ يأأر˘ل˘ل عÓ˘ط˘ت˘˘صسأ ح˘˘صضوأأو
عو˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘صسأ’أ ““سسو˘˘˘˘˘˘˘˘صسبإأ/زÎيور““
ن˘˘˘˘م ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف %64 نأأ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضاŸأ
مهصسفنأأ نوÈتعي نيذلأ Úيكيرمأ’أ

Òصست دÓبلأ نإأ نولوقي ،Úيروهمج
.ميلصسلأ قيرطلأ ‘
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ لوأ’أ ةرŸأ ي˘˘˘˘˘˘ه هذ˘˘˘˘˘˘هو

هذه ¤إأ مقرلأ أذه اهيف سضفخني
امد˘ن˘ع ،7102 توأأ ذ˘ن˘˘م ة˘˘جرد˘˘لأ
نو˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘˘م ه˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن ع˘˘˘مŒ ىدأأ
‘ سضيبأ’أ سسن÷أ قوفتب نونمؤوي
¤إأ اينيجرف ةي’وب ليفصستولراصشت
Úج˘تfi ع˘م ة˘ف˘ي˘ن˘˘ع تا˘˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘صشأ

.مهل Úئوانم
لبقو يصضاŸأ سسرام لئأوأأ ىتحو
‘ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف بب˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘ي نأأ
قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ما˘ع˘لأ لز˘ع˘لأ تأرأر˘˘ق
ناك ،دÓبلأ ءاحنأأ فلتfl ‘ عصسأو
نولوقي Úيروهم÷أ نم %07 وحن
.دÓبلأ راصسم نأاصشب نولئافتم مهنإأ
د˘˘ن˘˘ع بمأر˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صش لأز˘˘˘ت ’و
ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غأأ لأز˘˘ت ’ ذإأ ،%04 ىو˘ت˘صسم
ن˘صسح˘ت˘صست Úيرو˘ه˘م÷أ ن˘م ةÒب˘ك
.ةماع ةفصصب هءأدأأ
نإأ Úيرو˘˘˘ه˘˘˘˘م÷أ ن˘˘˘˘م %73 لا˘˘˘قو
لاقو ،أاطخ قيرط ‘ Òصست دÓبلأ
حلاصصل نوتوصصيصس مهنإأ مهنم 71%
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ تير˘˘جأأ أذإأ ند˘˘يا˘˘˘ب
ن˘˘م %36 لأز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’ Úح ‘ ،نآ’أ

نو˘˘مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي Úيرو˘˘˘ه˘˘˘م÷أ مو˘˘˘م˘˘˘ع
.بمأرت حلاصصل تيوصصتلأ

لوط نإأ نولوقي ءأÿÈأ نأأ Òغ
بمأر˘˘ت را˘˘صصنأأ Úب مؤوا˘˘صشت˘˘لأ ةÎف
ل˘ب˘ق ل˘م˘تfi ف˘˘ع˘˘صضب رذ˘˘ن˘˘ي اÃر
ي˘ت˘لأ مدا˘ق˘لأ Èم˘فو˘˘ن تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ
ندياب وج ه˘م˘صصخ ا˘ه˘ي˘ف ه˘جأو˘ي˘صس
ي˘˘˘طأر˘˘˘قÁد˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ بئا˘˘˘˘ن
.قباصسلأ

رمأا Úح ‘ ،ةطرسشلا فنعب اديدنتو ديولف جروج لتقم ىلع تاجاجتحا ةدع ةيكيرمأا ندمو نطنسشاو ةمسصاعلا تدهسش
مؤواسشت ديازتي امنيب ،ةرطيسسلا ت– راسص عسضولا ّنأا اÈتعم ،نطنسشاو ةمسصاعلا نم ينطولا سسر◊ا بحسسب بمارت سسيئرلا
.›ا◊ا تقولا ‘ دÓبلا هكلسست يذلا راسسŸا نأاسشب Úيروهم÷ا

ةيبطلأ قرفلأ نم63 ةافو ةيبط رداصصم تدكأأ
يذلأ انوروك سسوÒفب مهتباصصإأ ةجيتن نميلأ ‘

طصسو ،ةÒبك  ةعرصسب دÓبلأ ‘ راصشتن’أ لصصأوي
·أ’أ تامظنمو ةيحصصلأ تاطلصسلل لماك زجع
.ءابولأ ةهجأوم نع ةدحتŸأ
ءابطأ’أ ةباقن اهتفصشك يتلأ ةيئاصصحإ’أ بصسحبو
قرفلأ تايفو ددعل Èكأ’أ ةبصسنلأ نإاف ،Úينميلأ
ةعصضاÿأ ءاعنصص ةمصصاعلأ ‘ تزكرت ةيبطلأ
ةلاح81 ليجصست عم يثو◊أ ةعامج ةرطيصسل
بو˘ن˘ج““ ند˘ع ة˘ن˘يد˘م ا˘هد˘ع˘ب تءا˘ج م˘˘ث ،ةا˘˘فو
›اقتن’أ سسلÛأ اهيلع رطيصسي يتلأ ،““دÓبلأ
ر˘˘صشع لد˘˘عÃ ،ا˘˘ي˘˘تأرا˘˘مإأ مو˘˘˘عدŸأ ي˘˘˘بو˘˘˘ن÷أ
ماقرأ’أ ةيقب تعزوتو ،ةيبطلأ قرفلأ نم تايفو
.ىرخأ’أ ندŸأ ىلع

ل˘صضف Úي˘ن˘م˘ي˘لأ ة˘لدا˘ي˘صصلأ ة˘با˘ق˘ن سسي˘ئر لا˘˘قو
،ةيبيرقت ماقرأ’أ هذه نإأ تن ةريزجلل بأرح
ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘صصلأ فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص ‘ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو ¤إأ أÒصشم
.بإأو تومرصضح يتظفاÚ ‘ fiصضرمŸأو
ءأدن Úينميلأ ةلدايصصلأو ءابطأ’أ ةباقن تهجوو
‘ ةلماعلأ ةدحتŸأ ·أ’أ تامظنŸ ةثاغتصسأ
Êا˘صسنإ’أو ي˘ح˘صصلأ ع˘صضو˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘عŸأو ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ

أأدب يذلأ يمويلأ توŸأ نم اهئاصضعأأ ذاقنإ’
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘طو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م تأر˘˘صشع˘˘لأ حأورأأ د˘˘صصح˘˘ي
ىنصستي ىتح ةمزÓلأ ةياقولأ تأودأاب اهديوزتب
اهتباصصإأ ‘ هبتصشŸأ ت’ا◊أ ةعباتم Úلماعلل
.يحصصلأ عاطقلأ راهني نأأ لبق انوروك سسوÒفب
تا˘˘ه˘˘مأأ ة˘˘ط˘˘˘بأر تف˘˘˘صشك ،د˘˘˘يد˘˘˘ج رو˘˘˘ط˘˘˘ت ‘و
سسوÒف˘ب ة˘˘با˘˘صصإأ ة˘˘لا˘˘ح لوأأ ن˘˘ع Úف˘˘ط˘˘تıأ

يزكرŸأ نجصسلأ ‘ ÚلقتعŸأ طصسو انوروك
.ءاعنصص ةمصصاعلاب
تا˘˘ه˘˘˘مأأ ة˘˘˘ط˘˘˘بأر تدا˘˘˘فأأ ،ند˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ‘و
ÚلقتعŸأ نأاب ةتقؤوŸأ ةمصصاعلأ ‘ Úفطتıأ
عصضاÿأ دمحأأ رئب نجصس ‘ أرصسق Úيفıأو
اتوم نوهجأوي ›اقتن’أ سسلÛأ تأوق ةرأدإ’
. مهنيزانز لخأد ائيطب
·أ’أ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘طأأ ي˘˘ت˘˘لأ تأر˘˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ر˘˘خآأ ‘و
أزيل ةيناصسنإ’أ نوؤوصشلأ ةقصسنم تلاق ،ةدحتŸأ

‘ انوروك ببصسب اياحصضلأ ةليصصح نإأ يدنأرغ
بر◊أ ءأرج ىلتقلأ ةليصصح زواجتت دق نميلأ
تأو˘ن˘صسلأ لÓ˘خ ة˘ع˘م˘ت‹ ،عو÷أو سضأر˘˘مأ’أو
.ةيصضاŸأ سسمÿأ

ءابولا ةهجاوم نع زجعت ةي‡ألاو ةيحسصلا تاطلسسلا

نميلا ‘ نوجشسلا لشصيو ءابطألاب كتفي انوروك



ت’أكو/›ودلا مصسقلا

أهنإا ةيبيللا ينطولا قأفولا ةموكح تاوق تلأق
،ترسس ةنيدم لخاد نارفعزلا ةقطنم تمحتقا
ة˘ع˘بأ˘ت˘لا تاو˘ق˘لا ن˘م داد˘عأا بأ˘˘ح˘˘سسنا تد˘˘كأاو

قرسش هأŒأب ةيو÷ا ةرف÷ا ةدعأق نم Îف◊
.أيبيل
قأفولا تاوق نأأب  ،ةيملعا ردأسصم تدأفأاو
روأfi ةعبرأا نم هتنسش موجه للخ ترطيسس
.ترسسل ةيرادإ’ا دود◊ا لخاد قطأنم ىلع
ة˘مو˘ك˘ح تاو˘ق م˘سسأ˘ب ق˘طأ˘ن˘لا لأ˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ذفن و÷ا حلسس نإا ونونق دمfi ديقعلا قأفولا
رمد ترسس ةنيدم برغ ةيلأتق تأبرسض ثلث

ة˘ح˘ف˘سصم ةرأ˘ي˘سسو Úت˘ح˘ل˘سسم Úت˘˘ي˘˘لآا أ˘˘ه˘˘لل˘˘خ
نم رسصأنع ةرسشع ديي– ‘ ح‚و ،أعفدمو
.هÒبعت دح ىلع ،Îفح تاوق
ةيبيللا قأ˘فو˘لا تاو˘ق˘ل نو˘ع˘بأ˘ت نو˘ل˘تأ˘ق˘م ر˘سشنو
Îفح تاوقل تأيلآا قاÎح’ أهنإا اولأق اروسص
.ترسس ةنيدم يبرغ
ي˘ن˘طو˘لا قأ˘فو˘لا ة˘مو˘˘ك˘˘ح تاو˘˘ق تن˘˘ل˘˘عأا أ˘˘م˘˘ك
ءاوللا تاوقل Úتعبأت ÚتÒسسم Úترئأط طأقسسإا
.تبسسلا ترسس ةنيدم ‘ Îفح ةفيلخ دعأقتŸا
هنإا تلأق اروسصم ليجسست قأفولا تاوق ترسشنو
ةيتارأمإا ةÒسسم ةرئأط فادهتسسا ةظ◊ قثوي
.ةنيدŸا طيÎ ‘ fiفح تاوقل ةعبأت
قأفولا ةموكح تاوق تنلعأا ،ىرخأا ةيحأن نم
مسضي ةنوهرت ةنيدم ‘ نزfl ىلع أهترطيسس
تاوق أهمدختسست تنأك مأغلأ’ا نم ةÒبك تأيمك

لزأ˘ن˘مو قر˘ط˘لاو د˘جأ˘سسŸا خ˘ي˘خ˘ف˘ت ‘ Îف˘˘ح
.ةمسصأعلأب ÚيندŸا
أ˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘سس  تن˘˘ل˘˘عأا ،قأ˘˘فو˘˘لا تاو˘˘ق تنأ˘˘ك و
د˘˘م˘˘حأا ر˘˘قأا أ˘˘م˘˘ك ،ة˘˘نو˘˘هر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘مأ˘˘˘ك˘˘˘لأ˘˘˘ب
Îف˘˘ح تاو˘˘˘ق م˘˘˘سسأ˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا يرأ˘˘˘م˘˘˘سسŸا
.ةنيدŸا ةرأسسخب
ن˘م د˘حاو مو˘˘ي بق˘˘ع ة˘˘نو˘˘هر˘˘ت ر˘˘ير– ي˘˘تأأ˘˘يو

ر˘ق˘م– سسل˘بار˘ط ر˘ير– قأ˘فو˘˘لا تاو˘˘ق نل˘˘عإا
.لمأكلأب –أيلود أهب فÎعŸا ةموك◊ا
قأفولا ةموكح تاوق تارأسصتنا عم نمازتلأبو
ي˘˘سسأ˘˘ئر˘˘لا سسلÛا سسي˘˘ئر د˘˘ق˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘لأ˘˘ت˘˘تŸا

أعأمتجا تبسسلا جارسسلا زيأف قأفولا ةموك◊
ق˘طأ˘˘نŸا ير˘˘مآاو ة˘˘مأ˘˘ع˘˘لا نأ˘˘كرأ’ا سسي˘˘ئر ع˘˘م
.ةيركسسعلا
‘ ع˘م˘ت˘جا جار˘سسلا نإا ة˘مو˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل نأ˘˘ي˘˘ب لأ˘˘قو
نأ˘كرأ’ا سسي˘ئر ن˘م ل˘ك˘ب سسل˘بار˘˘ط ة˘˘م˘˘سصأ˘˘ع˘˘لا
ي˘ل˘ع د˘˘مfi ن˘˘كر ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘مأ˘˘ع˘˘لا
ةيبرغلا :ةيركسسعلا قطأنŸا يرمآاو ،فيرسشلا
د˘ب˘ع ءاو˘ل˘لا سسل˘بار˘طو ،ي˘ل˘يو˘ج ة˘مأ˘سسأا ءاو˘ل˘˘لا
د˘˘مfi ءاو˘˘ل˘˘لا ى˘˘ط˘˘سسو˘˘لاو ،ناور˘˘م ط˘˘سسأ˘˘˘ب˘˘˘لا
.داد◊ا

ع˘˘سضو˘˘لا ثح˘˘ب عأ˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نأا نأ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ةذ˘˘خ˘˘تŸا ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’او Êاد˘˘˘يŸا
ردأ˘˘˘سصم د˘˘˘سصرو ،ةررÙا ق˘˘˘طأ˘˘˘نŸا Úمأأ˘˘˘ت˘˘˘ل
.ةلمتÙا ديدهتلا
د˘˘˘يد– عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا لل˘˘˘˘خ ” ه˘˘˘˘نأا فأ˘˘˘˘سضأاو
ةهجاوم ةطخ نم ةديد÷ا ةلحرŸا تأبلطتم
Úب قيسسنتلا تأيلآا ريوطتو ،ةيدتعŸا تاوقلا
.ةيركسسعلا قطأنŸا
ة˘˘سسسسؤوŸا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت عأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا سشقأ˘˘˘ن أ˘˘˘م˘˘˘ك
ج˘˘مد تأ˘˘ي˘˘لآا ع˘˘ير˘˘سستو ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ،ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘˘لا
‘و.ةدنأسسŸا ةيركسسعلا تليكسشتلا بأعيتسساو
مزعلا جارسسلا ددج تبسسلا موي نم قبأسس تقو
يسضارأ’ا ةفأك ىلع ةلودلا ةرطيسس طسسب ىلع
.ةيبيللا

ة˘مو˘ك˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو د˘كأا ،ر˘خا قأ˘ي˘˘سس ‘
نأا أ˘غأ˘سشأ˘ب ي˘ح˘ت˘ف ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قأ˘˘فو˘˘لا
ةحتفنم نوكت نل ،أيلود أهب فÎعŸا ،ةموك◊ا

ÒسشŸا عم ةيسسأيسس تأثدأfi ‘ لوخدلا ىلع
تر˘سس ة˘ن˘يد˘م ةدأ˘ع˘ت˘سسا د˘ع˘ب ’إا Îف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ
.ةرف÷ا ةدعأقو

أهب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ك˘سسع˘لا تأ˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا د˘كأاو
،سسل˘بار˘ط أ˘هر˘˘ق˘˘مو ،قأ˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح تاو˘˘ق
ع˘ن˘م»و ،Úت˘ق˘ط˘نŸا ةدأ˘ع˘ت˘سسا ى˘ت˘ح ر˘م˘ت˘سست˘˘سس
.””دلبلا ‘ ةدعأق سسيسسأأت نم أيسسور
ه˘مز˘ع ةر˘هأ˘ق˘لا ن˘م تب˘سسلا ن˘ل˘عأا Îف˘ح نأ˘˘كو
نم Ìكأا ذنم هتاوق أهتقلطأا يتلا ةيلمعلا فقو
دكأاو ،سسلبارط ةمسصأعلا ىلع ةرطيسسلل مأع
ءأ˘ه˘نإ’ ة˘سسأ˘ي˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ه˘˘حأ˘˘ت˘˘ف˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
.بر◊ا

””زÁأت كرويوين”” ةفيحسص تلوأنت ،أهتهج نم
ى˘ل˘ع أ˘هر˘ثأاو Îف˘ح در˘˘م˘˘تŸا لاÔ÷ا م˘˘ئاز˘˘ه
.أيبيل ‘ يسسأيسسلا ءأسضفلا
رأنلا قلطإا فقو ةردأبم نإا ةفيحسصلا تلأقو

Îفح رئأسسخ ليلقتل ةلوأfi يه ةرهأقلا ‘
ى˘ل˘ع م˘سسأ◊ا أ˘ي˘كر˘˘ت ذو˘˘ف˘˘ن ن˘˘ع تف˘˘سشك ي˘˘ت˘˘لا
ع˘˘م ف˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،بر◊ا ن˘˘˘م ر˘˘˘خآ’ا بنأ÷ا

.ينطولا قأفولا ةموكح
Îف˘ح رأ˘ي˘ه˘نا ة˘˘عر˘˘سسو م˘˘ج˘˘ح نأا سشلوو ىر˘˘يو
نل هعجارت نإا نوللÙا لوقيو Úيبيللا تسشهدأا
ارهسش41 ترمتسسا يتلا هتلم◊ ةيأهن نوكي

لكسشتي ةلحرم ¤إا رسشؤوتو لب ةمسصأعلا ىلع
.دلبلل يسسأيسسلاو يركسسعلا ءأسضفلا أهيف
لك”” :يسسيرÛا قرأط نع ةفيحسصلا تلقنو
ثحأبلا فأسضأاو .””Òغتلا وحن Òسست تارأسشإ’ا

:ة˘ي˘˘جرأÿا تأ˘˘قل˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘بوروأ’ا سسلÛا ‘
أمدعب رومأ’ا هيلإا لوؤوتسس أم حسضاولا نم سسيل””
هذهو .أموزهم حبسصأا Îفح نكلو .رأبغلا يلجني

وأا ت’زأنت مدقي هارن يتلا ¤وأ’ا ةرŸا يه
مأ˘ع أ˘ي˘ب˘ي˘ل ¤إا ه˘تدو˘ع ذ˘ن˘م ة˘˘يو˘˘سست˘˘ل˘˘ل أ˘˘سضر˘˘ع
4102””.
نم ةيقيرفإ’ا ةرأقلا لود ىنغأا نم أيبيل Èتعتو
نم ةلأح ‘ سشيعتو ،طفنلا تأطأيتحا ةيحأن
وتأنلا فلح أهدأق يتلا ةيلمعلا ذنم ىسضوفلا
رمعم مي˘عز˘لأ˘ب ة˘حأ˘طإل˘ل ةد˘ح˘تŸا تأ˘ي’و˘لاو
.1102 مأع ‘اذقلا
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..ةعرأصستم ىطخب

 مجاهتو ةنوهرت ‘ ةحلشسأا نزfl منغت قافولا
ترشسب Îفح تاوق

دادعأا بأحصسنا تدكأاو ،ترصس ةنيدم لخاد نارفعزلا ةقطنم ، أيلود أهب فÎعŸا ةيبيللا ينطولا قأفولا ةموكح تاوق تمحتقا
.أيبيل قرصش هأŒأب ةيو÷ا ةرف÷ا ةدعأق نم Îف◊ ةعبأتلا تاوقلا نم

برغŸا ‘ أعصساو أبصضغ Òثت أصسنرف ةÒفصس

سسوÒف نع فششكلا ليلا– عفرت طابرلا
ًايموي رابتخا00071 نم Ìكأا ¤إا ““انوروك““

ددع نأا ، لوأ’ا سسمأا ، بلأط تيأا دلأخ  يبرغŸا ةحسصلا ريزو نلعأا
ديفوك ) دجتسسŸا أنوروك ةحئأج سسوÒف نع فسشكلل ةيıÈا ليلأحتلا

اÈت42fl ‘ ليل–005 و فلأا71 أيموي زوأŒ، برغŸا ‘ (91–
.أينطو
يينهم مأمأا ةحوتفم تنÎنإ’ا Èع ةودن للخ ، يبرغŸا ريزولا لأقو
ةثلث ‘ أيموي يflÈ ليل–0002 ءارجإأب أنأادب ”” ملع’ا و ةحسصلا

flتÈأيلأح .تا ، Œنم أنلقتنا ثيح ،أيموي ليل–005 و فلأا71 أنزوأ
. ”” أينطو اÈت42fl ¤إا3
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا تاÈتfl ل˘˘˘م˘˘˘سشي ’”” زأ‚إ’ا اذ˘˘˘ه نأا بلأ˘˘˘ط˘˘˘لا تيأا ح˘˘˘˘سضوأاو
نمأ’او ةيأقولا طورسش ىلع رفوتت يتلا ، سصأÿا عأطقلاو ةيركسسعلا
فورعŸا (لسسلسستŸا زاÒميلوبلا) لعأفت ةينقت ذيفنتل ةمزللا يحسصلا

.”” (رآا يسس يب)ب
اورجأا نيذلا ÚنطاوŸا نأا”” يسضاÎف’ا ءأقللا اذه للخ ريزولا دكأا و
كأنه نأا ¤إا اÒسشم ،”” أفلأا043 مهددع زوأŒ ةيıÈا تليلحتلا
ازÈمو ، تارم ةدعل تليلحتلا هذه نم اودأفتسسا نيذلا ÚنطاوŸا سضعب

هلذب ” يذلا لئأهلا دوهÛا سسكعي مهŸا مقرلا”” اذه نأا هتاذ تقولا ‘
حأ‚إا نكÁ فيك”” عوسضوم لوح دقع يذلا ، ءأقللا اذه ميظنت ىرجو. ””

ملع’ا رود ،؟يدأسصتق’او يحسصلا ىوتسسŸا ىلع يحسصلا رج◊ا عفر
و ةيبطلا مولعلل ةيبرغŸا ةيعم÷ا نم ةردأبÃ، ””يعولا ىوتسسم عفر ‘

. ةحسصلل ةينطولا ةيلارديفلا
أًعسساو أًبسضغ لأغول Úليه برغŸأب أسسنرف ةÒفسس ترأثأا ،ىرخأا ةهج نم
سصأخ ريرقت ىلع أهعلطا أهيف تفسشك ةديرغت دعب ،لسصاوتلا عقاوم Èع
.يبرغŸا يسسنرفلا نوأعتلل ةديدج أقأفآا لّثÁ ديدج يومنت عورسشم نع
ةغللا”” هومسسأا أ‡ يعأمتج’ا لسصاوتلا لئأسسو Èع نوÒثك سضعتماو
مهسضعب بسسح لدت يتلاو ،أهتديرغت ةÒفسسلا أهب تبتك يتلا ””ةيئلعتسس’ا

.ةديد÷ا أهترمعتسسt Ÿن– لازت ’ أسسنرف نأا ىلع
نطاوم يأأك بسضغي هنأا Êأسضمرلا ناوسضر يفحسصلا بتك ،قأيسسلا ‘و
وأا ةكلمŸا عم لمأعتو ىرخأا ةلود نم لوؤوسسم ّيأا أارŒ أم اذإا يبرغم
.ىندأا ةقبط نم مهنأا ىلع أهينطاوم

ةنجللا سسيئرل لكلا ةمجأهم Òقف اد سسنوي يفحسصلا برغتسسا ،Úح ‘
مsد˘ق يذ˘لا) ى˘سسو˘م ن˘ب بي˘ك˘سش ،د˘يد÷ا يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا عور˘˘سشŸأ˘˘ب ة˘˘سصأÿا
تنأك يتلا”” ةيسسنرفلا ةÒفسسلا كرتو ،(ةيسسنرفلا ةÒفسسلا ¤إا ريرقتلا
.هÒبعت بسسح ””ةحقو أهتديرغت
رمآ’ا يه أهنأا ىلع لدت ةÒفسسلا ةديرغت نأا ¤إا نورخآا بهذ أمنيب
قلطأاو ،سضعبلا بسسح Òطخ رمأا وهو ،ىسسوم نب ةن÷ لخاد يهأنلا
نأا ىلع هيف اوعمجأا Îيوت Èع ىسسوم نب بيكسش ةلأقإ’ ةلمح نورخآا
.هتبقأعم بجوتسسي أًعيظف أأطخ بكترا لجرلا

لوح ةيسسنرفلا ةÒفسسلل أًسضرع مsدق دق نوكي نأا ىسسوم نب ىفنو
هلجؤوي نأا لبق مأيأ’ا هذه سضرعيسس نأك يذلا ،يومنتلا جذومنلا نومسضم
دلبلا أهدهسشت يتلا ةيحسصلا فورظلا ببسسب سسدأسسلا دمfi كلŸا
.(91–ديفوك سضرŸ ببسسŸا) دجتسسŸا أنوروك سسوÒف ببسسب

6و انوروك ةلاح201 لجشست ايناتيروم
ةديدج تايفو

ةبأسصإا201 ليجسست ، لوأ’ا سسمأا ءأسسم ،ةينأتيروŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
Úبأ˘سصŸا دد˘ع ›أ˘م˘جإا ل˘سصي˘ل ،د˘ج˘ت˘سسŸا «أ˘نورو˘˘ك» سسوÒف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م
.ًأبأسصم9401 ¤إا يسضأŸا سسرأم فسصتنم ذنم سسوÒفلأب
يديسس أنوروك ةهجاوŸ ينطولا قسسنŸاو ةيمومعلا ةحسصلا ريدم لأقو
عفري أم وهو ،تأيفو6 ليجسست ” هنإا ،يفحسص ر“ؤوم ‘ ،فأحزلا دلو
4 تلجسس كلذ نوسضغ ‘.ةأفو55 ¤إا سسوÒفلا ببسسب تأيفولا ددع
.ءأفسش ةلأح801 ¤إا ءأفسشلا ت’أح  عفري أم  ، ت’أح

مو˘ي˘لا ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘ح˘˘سصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
ةد˘يد˘˘ج ة˘˘بأ˘˘سصإا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست مد˘˘ع د˘˘حأ’ا
ر˘ق˘ت˘سسي˘ل ،د˘ج˘˘ت˘˘سسŸا أ˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب
7801 دنع سسوÒفلأب ÚبأسصŸا ›أمجإا
.›اوتلا ىلع عبارلا مويلل
‘ ترجأا أهنإا نأيب ‘ ةرازولا تلأقو
ليل–007 ›او˘˘ح ةÒخأ’ا تأ˘˘˘عأ˘˘˘سسلا

flÈةديدج ةبأسصإا أهنم يأا رهظت ⁄ ي
ةأفو لأح ةيأا لجسست ⁄ هسسفن تقولا ‘
تأيفولا ددع رقتسسيل سسوÒفلأب ةديدج
›أمجإا نأا ةفيسضم ةأفو ةلأح94 دنع
¤إا عفترا ءأفسشلل تلثأ“ يتلا ت’أ◊ا
.ةلأح289
يوه÷ا ريدŸا دكأا ،رخا ديعسص ىلع

،Êاو˘ه˘لا ف˘˘سصن˘˘م Òت˘˘سسنŸأ˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
نأا ،كييازوŸ حيرسصت ‘ ، لوأ’ا سسمأا
سسمأ’ ة˘˘يıÈا ل˘˘ي˘˘˘لأ˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ج˘˘˘ئأ˘˘˘ت˘˘˘ن
أمك.›اوتلا ىلع35 مويلل ةيبلسس  لوأ’ا
ةسسرأمŸ ًأسصخسش5622  ةدوع ¤إا رأسشأا

ةÎف او“أا نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يدأ˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘تأ˘˘ي˘˘˘ح
.يرأبج’ا يحسصلا رج◊ا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كرŸا نأا Êاو˘˘ه˘˘˘لا فأ˘˘˘سضأاو
ًأبأسصم543 لب˘ق˘ت˘سسإا يذ˘لا سصنأ˘ق˘سسب
42 ن˘م Úمدأ˘˘ق ،ل˘˘ير˘˘فا4 خ˘يرأ˘ت ذ˘ن˘م
ءأفسش ت’أح4 مويلا لجسس دق ،ةي’و

غلبت ةسصفق نم ةعيسضر مهنيب نم ةديدج
.نيرهسش رمعلا نم
،Úنث’ا سسمأا تقلطنا ،ىرخأا ةهج نم

ةرازو فار˘˘سشا ت–و ة˘˘بر˘˘ج ةر˘˘يز˘˘˘ج˘˘˘ب
يسصقت˘ل˘ل ل˘مأ˘سش ح˘سسم ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ة˘ح˘سصلا
،أه˘نأ˘ك˘سس Úب أ˘نورو˘ك سسوÒف˘ل ي˘ح˘سصلا
عيرسسلا ليلحتلل ةنيع ف’ا3 لمسشتسس

Ãثلثلا ةريز÷ا تأ˘يد˘م˘ت˘ع˘م ف˘ل˘ت˘خ،
يıÈا ليلحت˘لا دأ˘م˘ت˘عا ة˘ي˘نأ˘ك˘ما ع˘م
ةفدهتسسŸا تأنيعلا ديد– متي نا ىلع
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘عأ˘˘˘ن˘˘˘سصلا رأ˘˘˘م˘˘˘ق’ا Èع
قفو ةحسصلل ينطولا دهعŸا أهدمتعي
ةيسسأسس’ا ةحسصلا ريدم ةيهأك حيرسصت

ÃندÚ زنعلا ديز.
يئأهنلاو لمأسشلا حسسŸا ةيلمع يتأتو

لو˘˘ح ي˘˘سصق˘˘ت˘˘˘لا راو˘˘˘طا ر˘˘˘خا رأ˘˘˘طا ‘
ةملسس نم أيئأهن تبثتلل أنوروك سسوÒف

مأ“’و ةريز÷أب ةينأكسسلا ةعومÛا
flا تأ˘ي˘سصو˘تو ل˘حار˘˘م ف˘˘ل˘˘تŸة˘م˘ظ˘ن

دي˘ع˘ت˘سست نأا ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘سصل˘ل ة˘يŸأ˘ع˘لا
ر˘طأfl نود ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا أ˘ه˘˘ق˘˘سسن ةأ˘˘ي◊ا

.ثدحتŸا بسسح
يسصقتلا ةقيرط نأا زنعلا ديز حسضواو
Èع ددحتسس ةطرأخ ¤إا عسضختو ةيملع
كلذ˘˘ب ط˘˘ب˘˘سضت˘˘ل ة˘˘ي˘˘عأ˘˘ن˘˘˘سصلا رأ˘˘˘م˘˘˘ق’ا
‘ ةيلمعلا نم ÚفدهتسسŸاو ÚينعŸا

تفنسص يتلا ةريز÷ا نأأب اركذم مهلزأنم
‘ جرد˘˘ت˘˘لا ” ،أ˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘˘ل ةرؤو˘˘˘ب
ثي˘ح سسوÒف˘لا ق˘يو˘ط˘ت˘ل أ˘ه˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
مث تأبأسص’ا لزعب تلخدتلا تقلطنا
أهقيوطتو أ˘ه˘لو˘ح ل˘مأ˘سش ح˘سسÃ مأ˘ي˘ق˘لا

يسصقتلا مث أيلك أهلزع ةلحرم ¤إا لسصتل
أ˘˘˘يرو˘˘˘لأ˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘˘ت فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ‘
ميلعت˘لا و˘ف˘ظو˘مو ة˘ب˘ل˘ط˘لاو م˘ه˘تذ˘تأ˘سسأاو
.ينهŸا نيوكتلاو ›أعلا
ة˘˘بر˘˘ج ةر˘˘˘يز˘˘˘ج نأا ¤إا ةرأ˘˘˘سش’ا ردŒو
تح˘ب˘سصاو أ˘نورو˘˘ك سسوÒف ن˘˘م تفأ˘˘ع˘˘ت

لجسست نا نودو ةبأسصإا ةيأا نم ةيلأخ
يتلا يهو أموي73 ةدŸ ةديدج ةبأسصا
ددع ‘ Úندم ةي’و قطأنم Ìكأا تنأك
Ú 77ب ن˘˘˘م أ˘˘˘˘بأ˘˘˘˘سصم36ب Úبأ˘˘˘سصŸا
.ةي’ولا لمأكب ةبأسصا

..›اوتلا ىلع عبارلا مويلل

ةديدج انوروك تلاح ليجشست مدع نلعت سسنوت
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 أـــهبأــحصصأ’ درــت ’ ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأا ترـــصشن ءاوـــصس

هذه ثحبت
‘ ةقرولا
تأنوكŸا عأصضوأا
ةيقرعلا

ةينيدلاو
‘ ةددعتŸا
نم قارعلا

ةيبلغأ’ا جرأخ
ةيبرعلا
،ةملصسŸا

نم أهاوأكصشو
صشيمهتلا
‘ ،يصسأيصسلا

مأظن لظ
مأع ذنم دمتعا

ىلع3002
صسأصسأا
تأيعجرŸا
ةينثإ’ا

ةيفئأطلاو
،ةينيدلاو
عجارت لبأقم
قوق◊ عصساو
ةنطاوŸا
Úب ةيوأصستŸا
.Úيقارعلا

لوأ’ا ءز÷ا

ةيقارعلا ةيشسايشسلا ةلداعŸا ‘ ةيقرعلاو ةينيدلا تايلقألا
بأطÿا صسرأف

تأنوكŸ ةنسضأح ،مدِقلا ذنم قارعلا لuكسشي
أهسضعب ،ة˘ف˘ل˘تfl ة˘ي˘قر˘عو ة˘ي˘ب˘هذ˘مو ة˘ي˘ن˘يد
يداو تارأ˘˘˘˘سض◊ هروذ˘˘˘˘ج دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصأا
،ة˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم ىر˘˘خأاو ،ةÁد˘˘ق˘˘لا ن˘˘يد˘˘فار˘˘لا
،ةديعبو ةروأ‹ ةفلتfl قطأنم نم تدفو
.ةليوط ةينمز بقح للخو
خ˘يرأ˘˘ت أ˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘جÃ تأ˘˘نو˘˘كŸا هذ˘˘ه تل˘˘sك˘˘سش
نأك يملسسإ’ا يبرعلا عبأطلا نكل ،قارعلا

حتفلا ذنم ،روسض◊او Òثأأتلا ‘ ،بلأغلا وه
تيظح ىرخأا تأنوكم نأا Òغ ،يملسسإ’ا
ةينمزلا تاÎفلا سضعب ‘ أًيغأط نأك Òثأأتب
.خيرأتلا Èع قارعلا أهدهسش يتلا
‘ حوسضوب يملسسإ’ا يبرعلا عبأطلا رهظو
مأ˘˘ع˘˘لا ‘ سسسسأأ˘˘ت يذ˘˘لا ر˘˘سصأ˘˘عŸا قار˘˘ع˘˘˘لا
ةر˘هأ˘ظ˘˘ل ة˘˘يد˘˘ج تل˘˘ك˘˘سشم زÈت ⁄و ،1291
Úب ةقلعلا رمأا نم نأك أم ىوسس ،تأيلقأ’ا
:أ˘م˘هو ،ÚيÈك˘لا Úت˘ي˘مل˘سسإ’ا Úت˘ف˘˘ئأ˘˘ط˘˘لا
أ˘˘ًق˘˘ح’ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘ع˘˘ي˘˘uسشلاو ة˘˘sن˘˘˘tسسلا
تأ˘ي˘عاد˘ت ن˘م ةد˘حاو˘ك ،ة˘يدر˘ك˘لا ة˘ل˘˘ك˘˘سشŸا
أ˘˘هدود˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا سسي˘˘˘سسأأ˘˘˘ت
تأ˘ع˘مŒ م˘سضي م˘ي˘˘ل˘˘قإا ن˘˘م˘˘سض ،ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ÷ا
.ىرخأا ةمخسض ةيدرك
قارعلا ‘ تأيلقأ’او تأنوكŸا عيزوت :أًلوأا
ةملسسŸا ةيبرعلا ةينأكسسلا ةيبلأغلا ءأنثتسسأب
ة˘ي˘ن˘يد˘لا تأ˘نو˘كŸا عزو˘ت˘ت ،(ة˘sن˘˘ُسسو ة˘˘ع˘˘ي˘˘سش)
قارعلا ةحأسسم لمأك ىلع ىرخأ’ا ةيقرعلاو
تأيلقألل ‘ارغ÷ا عيزوتلا رهظيو ،أًبيرقت
ءأسصحإا ‘ ةيقارعلا طيطختلا ةرازو بسسحب
:يتآ’أك7102 مأع هترجأا يريدقت

داركأ’ا
نم ةينأثلا ةيقرعلا ةعومÛا داركأ’ا لكسشي

نم ةئŸأب91–51 ›اوح نأكسسلا ددع ثيح
73 ءأسصحإ’ا سسفن نمسض غلأبلا قارعلا نأكسس
2.31 زكرمتيو ،ةمسسن915و أًفلأا931و أًنويلم
‘ دار˘كأ’ا ن˘م قار˘˘ع˘˘لا نأ˘˘ك˘˘سس ن˘˘م ة˘˘ئŸأ˘˘ب

fiكوهدو ،ةي˘نأ˘م˘ي˘ل˘سسلاو ،ل˘ي˘برأا :تأ˘ظ˘فأ،
نم ةئŸأب52 ةبسسن نولكسشي أميف ،ةجبلحو
نم ةئŸأب6 ›اوحو كوكرك ةظفأfi نأكسس
داركأ’ا دجوي أمك ،ىونين ةظفأfi نأكسس
طسساوو ¤أيد تأظفأfi ‘ ةليلق دادعأأبو
.دادغب ةمسصأعلاو
داركأ’ا نم ةئŸأب79 نإأف ،أvيبهذمو أvينيد
ةئŸأب71و ،(ةsنُسس) ةئŸأب08 مهنم نوملسسم
(ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا در˘˘˘ك˘˘˘لا) ـب نو˘˘˘م˘˘˘سسيو (ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سش)
ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ÷ا ،Úت˘˘ي˘˘حأ˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م نو˘˘˘عزو˘˘˘ت˘˘˘يو
ل˘uك˘سشيو ،نار˘يإاو قار˘ع˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘سسأ˘ي˘˘سسلاو
ةئŸأب3 ةبسسن ةئبأسصلاو نويحيسسŸا داركأ’ا

.(1) داركأ’ا عوم‹ نم

نأمكÎلا
تأنوكŸا ثلأث مهنأا ىلع نأمكÎلا بسسحُي
¤إا م˘ه˘لو˘سصأا دو˘˘ع˘˘تو ،قار˘˘ع˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ع˘˘لا
،ىطسسولا أيسسآا ‘ ةيكÎلأب ةقطأنلا بوعسشلا
،يرجهلا لوأ’ا نرقلا ذنم قارعلا اونطوتسسا
سشيعي .هخيرأت ‘ ةفلتfl راودأا مهل تنأكو
لك قطأنم Úب لسصفت ةقطنم ‘ نأمكÎلا

كلذ لمسشيو ،ةيدركلاو ةيبرعلا ةيبلغأ’ا نم
كيب نأميلسسو يرفكو ةيدعسسلاو ء’ولج ندم
‘ رفعلتو قوقادو كوكرك ةجكنيو زوطلاو

fiلأمسش ىو˘ن˘ي˘نو كو˘كر˘كو ¤أ˘يدو تأ˘ظ˘فأ
.دادغب لأمسشو قرسش

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لاو ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ي ⁄
Òسشت ةيموك◊ا تاريدقتلا نكل ،نأمكÎلل
دد˘ع ن˘م ة˘ئŸأ˘˘ب5 ة˘ب˘سسن ن˘˘م˘˘سض م˘˘ه˘˘نأا ¤إا
‘ ةي˘قر˘ع˘لا تأ˘ي˘ل˘قأ’ا ع˘ي˘م˘ج م˘سضت نأ˘ك˘سسلا
بسسحو .(2)داركأ’او برعلا Òغ نم قارعلا
لاز أم يذلا ،7591 مأعل Êأكسسلا ءأسصحإ’ا
Ìكأ’او قارعلا ‘ يعجرŸا ءأسصحإ’ا Èتعي
نأكسسلا ددع نم نأمكÎلا ةبسسن تنأك ،ةقد
عجارت ددعلا اذه نكل ،ةئŸأب3.2 وحن غلبت

ي˘ت˘لا تار˘يد˘ق˘ت˘ل˘ل اًدأ˘ن˘ت˘˘سسا ود˘˘ب˘˘ي أ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لقأا ¤إا لسصيل ،ةمأعلا تأبأختن’ا أهتزرفأا

؛(3)نأ˘ك˘سسلا دد˘ع ن˘م ط˘ق˘ف ة˘˘ئŸأ˘˘ب1 ن˘˘م
ن˘م د˘عأ˘ق˘م ة˘ع˘برأأ˘ب م˘هو˘ح˘سشر˘م زأ˘ف ثي˘˘ح
سسيل دعأقŸا ددع نكل ،اًدعقم923 لسصأا

ةعيبط ببسسب ،نأكسسلا ددعل أًقلطنم اًرسشؤوم
نو˘˘ب˘˘خأ˘˘ن˘˘لا عزو˘˘تو ،ي˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن’ا نو˘˘˘نأ˘˘˘ق˘˘˘لا
،أvيسسأ˘ي˘سس م˘ه˘مأ˘سسق˘ناو ،أ˘vي˘فار˘غ˘ج نأ˘م˘كÎلا
‘ أ˘م˘ي˘˘سس’ ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لأ˘˘ب تأ˘˘مأ˘˘ه˘˘ت’ا كلذ˘˘كو
.كوكرك ‘ مهلقعم
Úب نوعزوتيو ،نوملسسم نويقارعلا نأمكÎلا
زكرمتيو ،ةبرأقتم ودبت بسسنب ،ةsنسسو ةعيسش
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،كو˘˘˘˘كر˘˘˘˘ك ‘ سسأ˘˘˘˘سسأ’ا م˘˘˘˘هدو˘˘˘˘˘جو
‘ كلذ˘كو ،م˘هدو˘جو ة˘م˘˘سصأ˘˘ع أ˘˘ه˘˘نوÈت˘˘ع˘˘ي
.ىرخأا ةفلتfl قطأنم

نويحيصسŸا
‘ ة˘ي˘ن˘يد ة˘ي˘ل˘قأا م˘˘هأا نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسŸا ل˘˘uك˘˘سشي
Òب˘ك ٌءز˘ج Èت˘ع˘ُيو ،Úم˘ل˘˘سسŸا د˘˘ع˘˘ب قار˘˘ع˘˘لا

ي˘ل˘ي˘ل˘سسو ،Úي˘ل˘سصأ’ا قار˘ع˘لا َنأ˘ك˘سس ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م
مد˘قأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘نأا أ˘˘م˘˘ك ،ةÁد˘˘ق˘˘لا ه˘˘تارأ˘˘سضح
ذإا ؛⁄أعلا ىوتسسم ىلع ةيحيسسŸا يقنتعم
نيدفارلا يداو دلب ¤إا ةيحيسسŸا تلخد

Úيحيسسملل نأكو ،يدليŸا لوأ’ا نرقلا ‘
ه˘جو ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت ‘ ير˘˘هو˘˘ج رود Úي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
مأ˘ع ل˘ك˘سشب فر˘˘ع˘˘ي ⁄و ،ر˘˘سصأ˘˘عŸا قار˘˘ع˘˘لا
د˘˘سض ي˘˘ن˘˘يد سسأ˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘ي“ يأا دو˘˘جو
.خيرأتلا للخ قارعلا ‘ ÚيحيسسŸا
سصقن ¤إا قارعلا ‘ ÚيحيسسŸا ددع سضرعت
وز˘˘غ˘˘˘لا تل˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا لل˘˘˘خ Òب˘˘˘ك
ليبرأا فقسسأا رuدقُيو ،3002 مأع ،يكÒمأ’ا
سضفخنا ذإا ؛ةئŸأب38 دودحب سصقنلا ةبسسن

نو˘ي˘لŸا ف˘سصنو نو˘ي˘ل˘م و˘˘ح˘˘ن ن˘˘م م˘˘هدد˘˘ع
نأا نم رsذحو ،طقف أًفلأا052 ¤إا ،سصخسش
مدقأا نم ةدحاو دعت يتلا ةيقارعلا ةسسينكلا””
ن˘˘˘˘˘˘م بÎق˘˘˘˘˘˘ت ⁄أ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ‘ سسئأ˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘لا
 .(4)””سضارقن’ا
ÚيحيسسŸا Òجهت ‘ لماوع ةدع تمهسسأا

تلأط يتلا فنعلا ثادحأا أهنمو ،قارعلا نم
فرطتلا رهأظم رأسشتناو ،3002 دعب دلبلا
ببسسب ،ينسسلاو يعيسشلا ،هيقسشب يملسسإ’ا
أمك ،وزغلا دعب يسسأيسسلا ملسسإ’ا ةوطسس
بر˘غ˘لا أ˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تل˘ي˘ه˘سست˘˘لا تم˘˘ه˘˘سسأا

قارعلا نم ÚيحيسسŸا Úئجللا لأبقتسس’
ةرطيسس تءأج مث ،ةرجهلا ىلع مهعيجسشت ‘

مأ˘˘ع ‘ ،ل˘˘سصوŸا ى˘˘ل˘˘ع (سشعاد) م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ن˘˘م ف’آ’ا تار˘˘سشع در˘˘ط˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل ،4102
نأا أ˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ،م˘˘˘هرأ˘˘˘يد ن˘˘˘م ،Úي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسŸا
تاذ ق˘˘طأ˘˘نŸاو ندŸا تل˘˘م˘˘سش ه˘˘تر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس
.ىونين ‘ ةيحيسسŸا ةيبلأغلا
ةد˘˘ع ¤إا قار˘˘ع˘˘لا ‘ نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسŸا م˘˘سسق˘˘نا

،(كي˘˘˘لو˘˘˘ثأ˘˘˘ك) ناد˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘سشت ،بهاذ˘˘˘˘م
نأ˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسلاو ،(نو˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسن) Úيرو˘˘˘˘سشآ’او
مور˘لاو ،كي˘لو˘ثأ˘ك˘لا نأ˘ير˘سسلاو ،سسكذو˘˘ثرأ’ا
ن˘مرأ’او ،كي˘لو˘ثأ˘ك˘لا Úتل˘لاو ،كي˘لو˘˘ثأ˘˘ك˘˘لا
نع أًلسضف ،كيلوثأكلا نمرأ’او ،سسكذوثرأ’ا

Úي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي‚إ’ا ن˘˘˘˘˘˘م ةÒغ˘˘˘˘˘˘سص تأ˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘م‹
.(5)(...طأبقأ’او تنأتسستوÈلاو

نويديزيأ’ا
يقرع ءأمتنا دوجو نود ،ةينيد ةيلقأا مهو

fiميلقإ’ا ءأجرأا ىلع نوعزوتي ثيح ،دد،
،قارعلا ‘ سشيعت ةقحأسسلا مهتيبلأغ نكل
‘ ىرخأا قطأنمو رأجنسس ءأسضق ‘ اًديد–و
.ةروأÛا كوهد ةظفأfi ‘ كلذكو ىونين
ن˘م ط˘ي˘ل˘خ م˘ه ىر˘خأا ق˘طأ˘ن˘م ‘و ىو˘ن˘ي˘ن˘˘ب
م˘هو ،كار˘تأ’او سسر˘˘ف˘˘لاو بر˘˘ع˘˘لاو دار˘˘كأ’ا
ةيبلغأ’ا سشيعت ،تأغل ةدع نوملكتي كلذب
حواÎتو ،قار˘ع˘لا ‘ Úيد˘يز˘يأل˘ل ة˘˘ق˘˘حأ˘˘سسلا
Úب ة˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قأ’ا هذ˘˘˘ه تاءأ˘˘˘سصحإا
:‘ نو˘عزو˘ت˘ي ة˘˘م˘˘سسن000,005و000,007

fiا/ىو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘فأŸءأ˘˘˘˘سضق –:ل˘˘˘˘سصو
لأ˘ك˘ن˘سشو ،Êاز˘ح˘بو ،ة˘ق˘ي˘سشع˘˘بو ،نأ˘˘خ˘˘ي˘˘سشلا

ة˘˘ظ˘˘فأfiو ،سشو˘˘ق˘˘لاو ،رأ˘˘مزو ،(رأ˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘سس)
كنأ˘خ ع˘م‹و ،(ل˘˘ي˘˘م˘˘سس) أ˘˘يرأ˘˘سش –:كو˘˘هد
.نوب� هريد ةقطنمو
نيرهنلا Úب أم دلب ‘ ةيديزيأ’ا ترهظو
لو˘˘ق˘˘˘يو ،مأ˘˘˘ع ف’آا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا ن˘˘˘م Ìكأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
دت“و ⁄أعلا ‘ ةنأيد مدقأا أهنإا :أهعأبتأا

.(6)ةيتسشدارزلا ¤إا أهروذج

نويئادنŸا ةئبأصصلا
ن˘م م˘هو ة˘ي˘بر˘ع ة˘ي˘قر˘ع˘لا ة˘˘ئ˘˘بأ˘˘سصلا روذ˘˘ج
001 مأعلا ‘ ترجأه يتلا ةيمارآ’ا ماوقأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع اوز˘˘كر“و ،قار˘˘ع˘˘لا ¤إا دل˘˘يŸا ل˘˘ب˘˘ق
بونجو طسسو تارفلاو ةلجد يرهن فأفسض
م9191 مأع ‘ ةئبأسصلا دادعت نأك ،قارعلا
،قار˘˘ع˘˘لا مو˘˘م˘˘ع ‘ سصخ˘˘سش (0058)ـب رsد˘ق˘ُي
سصخسش فلأا51ـب أvيلأح مهددع ردقي أميف
،ة˘ي˘ناو˘يد˘لاو ،تو˘ك˘لاو ،داد˘غ˘˘ب ‘ نود˘˘جو˘˘ي
.(7)ةرسصبلاو ،ةرأمعلاو ،ةيرسصأنلاو ،¤أيدو
أهيلع اوظفأح يتلا ةسصأÿا مهتغل ةئبأسصللو
¤إا ةفأسضإا ةيمارآ’ا ةغللا يهو ،مدِقلا ذنم
،ة˘ي˘ئ˘بأ˘سصلا ة˘نأ˘يد˘لا Èت˘ع˘ت ،أ˘vي˘ن˘يد .ة˘ي˘بر˘ع˘لا
نأ˘يدأ’ا د˘حأا ،ة˘ي˘ئ˘˘بأ˘˘سصلا ردأ˘˘سصŸا بسسح˘˘ب
تأ˘نأ˘˘يد˘˘لا مد˘˘قأا ن˘˘م ي˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإ’ا
لوأا ملسسلا هيلع مدآا نوÈتعي ثيح أvيخيرأت
ىيحيو ،حون نب مأسسو تيسش هنبا مث مهئأيبنأا
هنوعبتي مهنإا ةئبأسصلا لوقي يذلا أيركز نب
.جهنمك

كبصشلا
،ىونين لهسس ‘ مأع لكسشب كبسشلا رقتسسي
نأت˘سسدر˘ك م˘ي˘ل˘قإا Úب ةد˘ت˘مŸا ة˘ق˘ط˘نŸا يأا
ركذ˘تو ،(ل˘سصوŸا) ىو˘ن˘ي˘ن ة˘ظ˘فأfi ز˘كر˘مو
كبسشلا لسصأا نأا ةيقارعلا ةيخيرأتلا ردأسصŸا
ن˘ك˘ل ،ة˘يدر˘ك˘˘لا ””كب˘˘سشلا”” ة˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ¤إا دو˘˘ع˘˘ي
مأ˘ع ل˘ب˘ق ة˘ب˘قأ˘ع˘تŸا ة˘ي˘قار˘ع˘˘لا تأ˘˘مو˘˘ك◊ا
أ˘م و˘هو ،نو˘يد˘يز˘يأا أ˘ًبر˘ع م˘ه˘تÈت˘˘عا3002
كبسشلا نيد .م7791 مأع ءأسصحإا هيلإا رأسشأا

(ةيرسشع ينثا) ٍةعيسش Úب مهو ،ملسسإ’ا وه
غلبيف مهسسوفن ددع أمأا ،(Úيعفأسش) ةsنُسسو

ةمسسن فلأا08 دودحب ءأسصحإ’ا سسفن بسسح
(8).

ةيئأكأكلا
ةقيرطك ترهظ ،ةيدرك ةينيد ةعوم‹ يه
م˘˘ث ،ير˘˘ج˘˘ه˘˘لا ع˘˘بأ˘˘سسلا نر˘˘ق˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘فو˘˘سص
ةينيد ةديقع حبسصتل ةÒبك ت’و– أهتبأسش
ةدر˘ف˘م ¤إا دو˘ع˘ي ة˘˘ي˘˘م˘˘سست˘˘لا ل˘˘سصأا .ة˘˘سصأ˘˘خ
ط˘˘ي˘˘ح˘˘يو ،خأ’ا ة˘˘يدر˘˘ك˘˘لأ˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘تو (أ˘˘كأ˘˘˘ك)
،متكتلا ن˘م Òث˘ك˘لأ˘ب م˘ه˘تد˘ي˘ق˘ع نو˘ي˘ئأ˘كأ˘ك˘لا
تأ˘˘مأ˘˘ه˘˘تل˘˘ل اًرأ˘˘ث˘˘م تح˘˘ب˘˘سصأا كلذ˘˘˘ل ي˘˘˘هو
‘ Èكأ’ا م˘˘˘هدد˘˘˘ع ن˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘يو .Òطأ˘˘˘˘سسأ’او
ةفئأطلا هذه عأبتأا ددع رsدقُي أميف ،ناريإا
سصخسش فلأا002 وحنب قارعلا ‘ ةينيدلا
(9).
تأيلقأا كأنه ،تأنوكŸا هذه نع أًلسضفو

fiيعأمتجا روسضح أهل سسيلو ،ددعلا ةدود
لءأ˘˘سضت ن˘˘يذ˘˘لا دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ،ي˘˘سسأ˘˘ي˘˘سس وأا

نونعي ،طقف سصأخسشأا ةينأمث غلبيل مهددع
،قار˘˘ع˘˘لا ‘ دو˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا تأ˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ت‡ ة˘˘˘يأ˘˘˘عر˘˘˘ب
ةÎفل تطسشن ةنأيد عأبتأا مهو ،Úيئأهبلاو

fiع˘سسأ˘˘ت˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا لل˘˘خ قار˘˘ع˘˘لا ‘ ةدود
،هجرأخ ¤إا أهزكرم لقتني نأا لبق ،رسشع
0001 وحنب قارعلا ‘ Úيئأهبلا ددع ردقيو
.سصخسش
خ˘يرأ˘ت ‘ تأ˘ي˘˘ل˘˘قأ’ا راودأاو ة˘˘نأ˘˘ك˘˘م :أ˘˘ًي˘˘نأ˘˘ث
رسصأعŸا قارعلا
مسسر ‘ حسضاو رود ةيقارعلا تأيلقألل نأك
أهسسسسأا يتلا ةثيد◊ا ةيقارعلا ةلودلا ⁄أعم
؛1291 مأ˘˘ع ،لوأ’ا ل˘˘سصي˘˘ف ،ل˘˘˘حار˘˘˘لا كلŸا

ي˘سسأ˘ي˘˘سسلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ئاد ‘ ن˘˘ك˘˘ت ⁄ ثي˘˘ح
تأي˘سسأ˘سسح كاذ˘ن˘ي˘ح ‘أ˘ق˘ث˘لاو ير˘ك˘سسع˘لاو
أ˘ًل˘ث˘م دار˘كأ’أ˘ف ،بهذŸاو ة˘ي˘مو˘ق˘لاو ن˘يد˘لا
؛لأ‹ نم Ìكأا ‘ ةوقبو نيدوجوم اونأك

سشي÷ا سسي˘˘سسأأ˘˘ت ‘ م˘˘هرود أ˘˘هزر˘˘بأا ل˘˘ع˘˘˘لو
Ìكأا نأك ثيح ،1291 مأع علطم ،يقارعلا

سشي˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسأأ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ف˘˘سصن ن˘˘م
¤وت أمك ،(01) داركأ’ا طأبسضلا نم يقارعلا
عأ˘فد˘لا ر˘يزو بسصن˘م دار˘˘كأا طأ˘˘ب˘˘سض ة˘˘ع˘˘سست

(8591–1291) ي˘˘ك˘˘لŸا د˘˘ه˘˘ع˘˘˘لا ةÎف لل˘˘˘خ
تارم ةدعل سشي÷ا نأكرأا ةسسأئر نع أًلسضف
Úسسأ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تأ˘˘˘˘˘كرأ˘˘˘˘˘سشم تل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشو .(11)
عمتÛاو ةلودلا ةطسشنأا لك دركلا طأبسضلاو
م˘غر˘بو ،ةر˘˘سصأ˘˘عŸا ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘سسأأ˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
ىوقو ةيموك◊ا تأطلسسلا Úب عازنلا بوسشن
نم أvيبسسن ركبم تقو ‘ دركلا نم ةحلسسم
كلذ نأا ’إا ،رسصأعŸا قارعلا سسيسسأأت رمع
‘ داركأ’ا سصرف ىلع لمأك لكسشب رثؤوي ⁄

رsثأا هنكل ،ةيعأمتج’او ةيسسأيسسلا ةكرأسشŸا
ةكرأسشŸا هذه مجح ىلع ،ةنيعم تأقوأا ‘
ررسضب ببسست عازنلا اذه نأا أمك ،أهتعيبطو
،قارعلا ‘ ةيلخادلا تأقلعلا جيسسن ‘ Òبك
‘ ةزرأبلا تأملعلا نم ماودلا ىلع نأكو
.ةÒخأ’ا مأع ةئم للخ قارعلا خيرأت
فل˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسŸا
لوأ’ا ليعر˘لا ن˘م˘سض ن˘م او˘نأ˘ك ،م˘ه˘تأ˘ي˘م˘سست
كرأسش دقو ،ةثيد◊ا ةيقارعلا ةلودلا ءأنبل
مأ˘ي˘ق ى˘ت˘ح باو˘ن˘لا سسل‹ ‘ نو˘ي˘ح˘˘ي˘˘سسŸا
م˘sن˘سست أ˘˘م˘˘ك ،8591 مأ˘˘ع يرو˘˘ه˘˘م÷ا م˘˘˘ك◊ا
بسصأ˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع تارازو نو˘˘ي˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسŸا
طأيخ أنح روتكدلأب اًءدب ةيسسأيسس ةيدأيق
لغسش أمك أًمأ“ ،ةيقارعلا ةحسصلل ريزو لوأأك
ريزو لوأا بسصنم ،ليقسسح نوسسأسس ،يدوهيلا
تأموكح ةدع لل˘خ ه˘ب ظ˘ف˘ت˘حاو ،ة˘ي˘لأ˘م˘ل˘ل

ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا تادأ˘˘ي˘˘ق˘˘لا تم˘˘ه˘˘سسأاو .ة˘˘ب˘˘قأ˘˘ع˘˘ت˘˘م
ةي’وب قارعلا ةبلأطم ةدنأسسم ‘ ةيحيسسŸا
يسضأŸا نرقلا تأنيرسشع طسساوأا لسصوŸا
ةلودلا ‘ يبأجيإ’ا جأمدن’ا مث نمو ،(21)
ةيميلقإ’ا ةيخيرأتلا فورظلا نكل ،ةديلولا
ءوسس أهنم ،ىرخأا أًبأبسسأاو ÊأطيÈلا رودلاو
‘ ي˘بر˘˘ع˘˘لاو يدر˘˘ك˘˘لا راو÷ا ع˘˘م ة˘˘قل˘˘ع˘˘لا
‘ يدرت ¤إا تدأق ،ةبيرقلا تادلبلاو ىرقلا
،ةيروسشآ’ا ةيحيسسŸا ةفئأطلا Úب ةقلعلا
،ةحلسسم تأهجاوم عوقوو ،ةيقارعلا ةلودلاو
نرقلا تأ˘ن˘ي˘ثل˘ث ع˘ل˘ط˘م رزأ˘جÃ تأ˘مأ˘ه˘تاو
ةتوأفتم دادعأا لتقم نع تم‚ ،يسضأŸا
تأ˘˘ئ˘˘˘م ع˘˘˘سضب Úب حواÎت ردأ˘˘˘سصŸا بسسح˘˘˘ب
تارسشع كلذكو Úيروسشآ’ا نم ف’آا ةدعو
.Úيقارعلا دون÷ا

‘ ،Úيروسشآ’ا عم ةقلعلا ةمزأا ببسستت ⁄
،قارعلا ‘ ÚيحيسسŸا عم ةقلعلل ةسسأكتنا
د˘قو ،ن˘مز˘لا ن˘م ةÎف˘ل أ˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع تم˘˘ي˘˘خ نإاو

رهظت ⁄و ،أًقح’ ةمزأ’ا كلت ءاوتحا ىرج
Úيحيسسملل نأك لب ،ةلثأ‡ تأمزأا يأا أًقح’
ةيفأقثلا د˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع أ˘م˘ي˘سس’ ة˘م˘ه˘م راودأا
.ةيومنتلاو ةيركفلاو
سشي÷ا ‘ نأ˘م˘كÎلا م˘˘ه˘˘سسأا ،م˘˘ه˘˘ب˘˘نأ˘˘ج ن˘˘م
ىلع مهل نأك أمك ،سصأخ لكسشب يقارعلا
نكل ،ةلودلا ءأنب ‘ ةيرث تأمأهسسإا ماودلا
Òيغتلأب قل˘ع˘ت˘ي أ˘م ‘ ة˘ي˘نأ˘م˘كÎلا ىوأ˘ك˘سشلا
م˘˘هو ،ع˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ت ⁄ كو˘˘كر˘˘ك ‘ ‘ار˘˘غÁد˘˘لا
ة˘لوأ˘˘حÃ سصأ˘˘خ ل˘˘ك˘˘سشب دار˘˘كأ’ا نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ي
هذه ‘ يخيرأتلا مهدوجو ىلع ءليتسس’ا
يتلا ةيومدلا ثادحأ’ا نوÈتعيو ،ةنيدŸا
9591 زو“/و˘ي˘لو˘ي ‘ نأ˘م˘كÎلا تفد˘ه˘˘ت˘˘سسا
ن˘م نو˘ي˘عو˘ي˘˘سشلا دار˘˘كأ’ا أ˘˘هذ˘˘ف˘˘ن ””ةرز‹””
تنأك دقو ،كوكرك نم نأمكÎلا درط لجأا
⁄ ة˘قل˘ع ‘ ة˘م˘ه˘˘م ة˘˘طfi ثاد˘˘حأ’ا كل˘˘ت
نأ˘م˘كÎلاو دار˘كأ’ا Úب ر˘تو˘ت˘لا ن˘ع ع˘ط˘ق˘˘ن˘˘ت

نأمكÎلا عارسصلا اذه زفح دقو ،نآ’ا ىتح
ةد˘حوو ة˘لود˘لا بنأ˘ج ¤إا او˘نو˘˘ك˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
أ˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،بر˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م Úب˘˘˘ير˘˘˘قو ،قار˘˘˘ع˘˘˘لا
.(31) مهنم نويموقلا

Êأثلا ءز÷ا عبتي
تأصساردلل ةريز÷ا زكرم



 أنوروك صسوÒف رأصشتنا ببصسب رهصشأا ةثÓث ذنم أمهديمŒ دعب

يرود اهيف لمكتشسيشس يتلا ةنيدŸا راتخي ““افيوي““
ابوروأا لاطبأا

تأيرأبŸا نم ديدعلل ““ويك توأا يب““ ةنصصرق دعب
Ãتأصضأيرلا فلتخ

رطق عم ةيوشستل لوشصولا لوا– ةيدوعشسلا
Ãتروبشس نإا يب““ ةنشصرق فل““

لسصوتلا ¤إا ىعسست ةيدوعسسلا نأا ،ةيزيلكنإ’ا ليم يليد ةفيحسص تركذ
رطق عم ةيسضأيرلا ثادحأ’أب ةسصأÿا ثبلا قوقح ةيسضق لوح ةيوسستل
تأسضأيرلا فلتخÃ تأيرأبŸا نم ديدعلل ””ويك توأا يب”” ةنسصرق دعب
نإا يب”” تاونق ةكبسشب ةسصأÿا ةيركفلا ةيكلŸا قوقح أهكأهتناو
ةيلمع دأسسفإا ¤إا كلذ يدؤوي نأا نم أهفوأfl طسسو ،””سستروبسس
.لسسأكوين يدأن ىلع ذاوحتسس’ا
قودنسص نأا ةفيحسصلل تأسضوأفŸا نم ةبّرقم ردأسصم تفسشكو
حتف لجأا نم هدلب ةموكح ىدل لخدتلا لوأحيسس يدوعسسلا تارأمثتسس’ا
ذنم أمهنيب ةعوطقŸا تأقلعلا لظ ‘ ،نيدلبلا Úب تأثدأحملل بأب
””سستروبسس نإا يب”” تاونق ترذح أمدعب ،7102 مأع رطق ىلع رأسص◊ا
ينيلÎسسإا هينج نويلم003ـلا زهأنتسس يتلا ةقفسصلا مأ“إا نم ةيرطقلا
.””ويك توأا يب»ـل ةيدوعسسلا ةيأمحو ةÒهسشلا ةنسصرقلا ةيسضق ببسسب
،زأتمŸا يزيلكنإ’ا يرودلا ةسسسسؤوم ىدل سستروبسس نإا يب تّجتحاو
لوسصحلل مدقŸا يدوعسسلا عورسشŸا ةسسارد ‘ كأنه نوميقلا أادب أمدعب

نم نوكم (يرأŒ فلتئا) مويتروسسنوك Èع لسسأكوين يدأن ىلع
نيريدرأيلمو يليفأتسس لادنأمأا ةلومŸاو ةيدوعسسلا تارأمثتسس’ا قودنسص
.تارأقعلا لأجÚ Ãسصسصختم نبور ةلئأع نم
اذإا أم ةظحللا ىتح فرعُي ’ هنأا ،أهريرقت ‘ ليم يليد ةفيحسص تركذو
ردأسصم نأا ةدكؤوم ،فلÿا بناوج عيمج لوأطيسس حÎقŸا ّل◊ا نأك
ىتح ةحودلأب لسصتي ⁄ يدوعسسلا بنأ÷ا”” نإا تلأق رطق نم ةبرقم
أÃ ””قأفتا يأا ¤إا لوسصولل ةبولطم نوكتسس ةÒبك ت’زأنت نإاو ،نآ’ا

.قأفتلل طورسش هيدل نوكيسس يرطقلا بنأ÷ا نأا هأنعم
نم فلؤوŸا ÊأطيÈلا نأÈŸلا ‘ ًاوسضع51 رّذح قأيسسلا تاذ ‘و

بز◊او نويلاÈيللا نويطارقÁدلاو لأمعلا بزحو ÚظفأÙا بزح
ديرت ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا لثم ةمظنأا نأا نم يدنلتكسسإ’ا يموقلا
عيملتل ””يسضأير سضييبت”” لجأا نم ةينأطيÈلا مدقلا ةرك مادختسسا
ةفيحسص تركذ أم بسسحب ،نأسسنإ’ا قوقحب ةقلعتŸا ةعورŸا أهتلجسس
.””سسÈسسكإا يليد””

‘ تلوأح دق مدقلا ةركل زأتمŸا يزيلكنإ’ا يرودلا ةسسسسؤوم تنأكو
ةيدوعسسلا يسضارأ’ا لخاد ةيئأسضق ىوعد عفر ةقبأسس تأبسسأنم عسست
تعبأت يتلا ،ليم يليد بسسحب كلذب تلسشف أهنكل ةنسصرقلا ةيلمع فقول

تأي’ولا ةموكح نم ةيزيلكنإ’ا ةسسسسؤوŸا تبلط”” ددسصلا اذه ‘
يتلا لودلل ةبقارŸا ةمئأق ‘ ةيدوعسسلا ىلع ءأقبإ’ا ةيكÒمأ’ا ةدحتŸا
ةيسضق ‘ ققحتلا تأيلمع قلطنا لبق ةيركفلا قوق◊ا نسصرقت
.””لسسأكوين يدأن ىلع ذاوحتسس’ا
ديفي ةيŸأعلا ةرأجتلا ةمظنم نم ًأفلم ىقلت دق يزيلكنإ’ا يرودلا نأكو
Èع ةيسضأيرلا تأسسفأنملل Êونأق Òغ ٍثب فلخ تفقو ةيدوعسسلا نأأب
321 نم ةقيثوب غيلÈÁÒلا أهرثإا ىلع دوُزو ،””ويك توأا يب”” ةسصنم
61 موي ريرقتلا رسشنُيسسو ،لمأكلأب ةنسصرقلا ليسصأفت تلوأنت ةحفسص
.يرأ÷ا ناوج
ةددعتم أيأسضق ببسسب لسسأكوين ءارسش ةيلمع نم قلقلاو فوختلا يتأأيو
يجقسشأخ لأمج يدوعسسلا ‘أحسصلا لتقم ،أهنم ،ةيدوعسسلأب طبترت
ّجزو ةيدوعسسلا ‘ ةلدأع Òغ تأمكأfiو ،لوبنطسسإا ‘ هدلب ةيلسصنقب
نميلا برح ‘ ةيدوعسسلا طروتو ،نجسسلا ‘ ءأطسشنلا نم ديدعلا
.تنÎنإ’ا Èع سسسسجتلا تأيلمع ديازت ¤إا ةفأسضإا ،Úيندم فسصقو
سضحتي سشتيفوكويد هيردنأا) دارغلب ةلوطب ‘ بعلل رّ
ظأف◊ا ‘ سشتيفوكويد دعأسسي مأيسصلا(سسرب سسنارف/سشتيفوقأحسسإا

سسنتلا سشرع ىلع
ةدهأسشم Ìكأ’ا
1
سسنتلا سشرع ىلع ظأف◊ا ‘ سشتيفوكويد دعأسسي مأيسصلا
2
هلازتعا نلعُي ةطلتıا ةيلأتقلا نونفلا م‚ روغيرغكأم
3
يخيرأتلا لازنلا لبق نوسسيأت ةÁزهل هتطخ فسشكي دليفيلوه
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ناوج71 موي تأصسفأنŸا ةدوع باÎقا عم

يزيلكنإلا يرودلا Òهام÷ ةراشس رابخأا
انوروك تاشصوحف ببشسب
عم ةرأسس ًارأبخأا مدقلا ةركل زأتمŸا يزيلكنإ’ا يرودلا يبfi ىقلت
ببسسب يرسسقلا فقوتلا دعب ،ناوج71 موي تأسسفأنŸا ةدوع باÎقا
.ًأيŸأع أنوروك سسوÒف يسشفت
ىلع نومّيقلا أهارجأا يتلاو ةÒخأ’ا تأسصوحفلا ةلسسلسس جئأتن تردسصو
نم ةبجوم ت’أح يأا روهظ نود نم ،ةعم÷او سسيمÿا يموي ةقبأسسŸا
.ةيدنأ’ا مقاوط ‘ ًلمأعو ًأبع’5911 لسصأا
31 ةبأسصإا تفسشك دق ،ةÎف لبق تأادب يتلا ،تأسصوحفلا ةلسسلسس تنأكو
Úبعللا ىلع تيرجأا ًارأبتخا4726 لسصأا نم91–ديفوكب أسصخسش
.عوبسسأ’ا ‘ Úترم سسأسسأا ىلع تارأبتخ’ا رمتسست نأا ىلع ،مقاوطلاو
سضوÿ رسضخأ’ا ءوسضلا قبأسس ٍتقو ‘ ةيزيلكنإ’ا ةيدنأ’ا تقلتو
اوعسضخي ⁄ نيذلا ،مأك◊ا روسضح نود نم ،أهنيب أميف ةيدو تأيرأبم
.تأسصوحفلل ةظحللا ىتح
زوفب تهتنا ،نوتلرأسشت هÒظن عم ةيدو ةارأبم ‘ لأنسسرأا يدأن ىقتلاو
.Úقيرفلا لبق نم ءأسضعأا ًأيميك– ةارأبŸا دأقو ،0–6 ةجيتنب زÒنأغلا
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””أفيوي”” ّرقتسسا ،ةينأŸأ’ا ””دليب”” ةفيحسصل ًأقفوو
ل˘جأا ن˘م ة˘نو˘ب˘سشل ة˘ي˘لأ˘غ˘تÈلا ة˘م˘سصأ˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
مز˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةر˘غ˘˘سصŸا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘فأ˘˘سضت˘˘سسا
لأمكتسسا لجأا نم ،لبقŸا توأا رهسش أهميظنت
.مدقلا ةركل أبوروأا لأطبأا يرود ةسسفأنم
‘ تقوفت ةنوبسشل نأا أهتاذ ةفيحسصلا تدكأاو
أم أيسسور نأا ببسسب ،وكسسوم ىلع قأبسسلا اذه
Úبأ˘سصŸا سصخ˘ت ةÒب˘ك ًأ˘مأ˘˘قرأا ل˘˘ج˘˘سس˘˘ُت تلاز
ترطيسس يتلا لأغتÈلا سسكع ،أنوروك سسوÒفب

ةليلق ًادادعأا لجسسُت تحسضأاو ،ءأبولا اذه ىلع
.ةÒخأ’ا عيبأسسأ’ا ‘ ÚبأسصŸا نم
،ترو˘ف˘ك˘نار˘ف ة˘ن˘يد˘م ى˘ل˘ع ة˘نو˘ب˘˘سشل تقو˘˘ف˘˘تو
سسفأنتت تلاز أم ةينأŸأا ةيدنأا كأنه نأا ببسسب

،غيزبي’و خنويم نريأب أمه ،ةلوطبلا بقل ىلع
ىلع ،روهم÷او سضرأ’ا ةيلسضفأا أمهل حيتيسس أم
ة˘ي˘لأ˘غ˘تÈلا ة˘يد˘نأ’ا ¤إا ة˘ب˘سسن˘لأ˘ب لأ◊ا سسك˘ع
نأا ¤إا ة˘فأ˘سضإا ،ة˘ق˘بأ˘˘سسŸا ن˘˘م تي˘˘سصقُأا ي˘˘ت˘˘لا
سصو˘˘سصخ˘˘ب ””أ˘˘ف˘˘يو˘˘ي”” طور˘˘سشب ي˘˘ف˘˘ت لأ˘˘غ˘˘تÈلا

.يبيرسضلا ءأفعإ’ا
للخ مدقلا ةركل يبوروأ’ا دأ–’ا نلعيسسو
،ًأيمسسر ناوج71 موي دَقعُيسس يذلا عأمتج’ا
ةخسسنلا هذه نأسضتح’ ةنوبسشل ةنيدم رأيتخا
دsرجُت كلذبو ،””غيلزنويبمأسشتلا”” نم ةيئأنثتسس’ا

ةفأسضتسسا فرسش نم ةيكÎلا لوبنطسسإا ةنيدم
‘ ًاررقم نأك أملثم أبوروأا لأطبأا يرود يئأهن
.قبأسس تقو

يرودلاو أبوروأا لأطبأا يرود يتصسفأنم فأنئتصسأب هل حمصست يتلا ىلثŸا ةقيرطلا مصسر مدقلا ةركل يبوروأ’ا دأ–’ا لصصاوي
.⁄أعلا لود بلغأا ‘ ديد÷ا أنوروك صسوÒف رأصشتنا ببصسب رهصشأا ةثÓث ذنم أمهديمŒ دعب ،يبوروأ’ا

سسي˘˘ئر و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نأ˘˘ف˘˘نإا Êأ˘˘ي˘˘ج لأ˘˘ق
مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ›ود˘˘˘˘لا دأ–’ا
نود مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك”” نإا ،””أ˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ف””

أهأنفر˘ع ي˘ت˘لأ˘ك تسسي˘ل Òهأ˘م˘ج
أ˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسوÒف ة˘˘˘˘˘مزأا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق
ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع ًادد˘˘سشم ،””د˘˘يد÷ا
ة˘ح˘سصل ًأ˘ي˘لأ˘˘ح ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ءأ˘˘ط˘˘عإا
ةدوع ‘ لأجعتسس’ا مدعو سسأنلا
م˘˘˘˘˘غر ،بعلŸا ¤إا Òهأ˘˘˘˘˘˘م÷ا
‘ يسضأ˘ير˘لا طأ˘سشن˘لا فأ˘ن˘ئ˘ت˘سسا
.لودلا نم Òثكلا
ير˘˘˘˘سسيو˘˘˘˘سسلا لوؤو˘˘˘˘˘سسŸا ه˘˘˘˘˘ّجوو
تادأ–’ا ¤إا و˘يد˘ي˘ف˘لأ˘ب ة˘لأ˘˘سسر
‘ ءأ˘˘˘˘˘˘سضعأ’ا112ـلا ة˘˘يور˘˘ك˘˘لا

:أ˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف لأ˘˘˘ق ،تب˘˘˘سسلا ””أ˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف””
ي˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك نأا فÎعأا””
Òهأمج نود نم ًأيلأح أهدهأسشن

ن˘ك˘ل ،أ˘ه˘فر˘ع˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا تسسي˘˘ل ي˘˘ه
نأا بج˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’و ،ً’وأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
.””لجعتسسن
نإا لوح هثيدح و˘ن˘ي˘ت˘نأ˘ف˘نإا ع˘بأ˘تو
ةدوعب حمسست ةطخ كأنه تنأك
مدقلا ةرك بعلم ¤إا Òهأم÷ا
ةقيرطلا دأجيإا بجي”” هنإا هلوقب
نوجرفتŸا نكم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ى˘ل˘ثŸا

ن˘˘ك˘˘ل ،بعلŸا ¤إا ةدو˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةنمآا ةطخب نوكي نأا بجي كلذ
تأهيجوتلا ماÎحا عم ،ةلوؤوسسمو

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ح˘سصلا تأ˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
لوح ًأفيسضم ،””ةيلÙا تأطلسسلا
تارار˘ق˘لأ˘ب ق˘ثاو أ˘˘ف˘˘ي˘˘ف نأا”” كلذ
ع˘م تأ˘مو˘ك◊ا أ˘هذ˘خ˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م تادأ˘˘˘˘سشرإا
نسسحأا ىلع Ìعن يكل ،ةيŸأعلا

.””فرسصتلا لجأا نم ةقيرط
نأا رتلب فيزوج ةفيلخ نلعأاو
حمسست ””أفيف”” ىدل ةطخ كأنه
هلوقب ةي˘لأ˘م تاد˘عأ˘سسم Ëد˘ق˘ت˘ب
ةل˘ئأ˘ع دار˘فأا ع˘ي˘م˘ج د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس””

ونيتنأ˘ف˘نإا د˘كأا ي˘ت˘لا ،””مد˘ق˘لا ةر˘ك
ةÒخأ’ا أهتلحرم ‘ ةيلمع أهنأا

أهسضرع لمأا ىلع ،Òسضحتلا نم

،لبقŸا ””أفيف”” سسل‹ عأمتجا ‘
تأ˘يرأ˘بŸا ةدو˘ع سصو˘سصخ˘˘ب أ˘˘مأا
روأسشتن”” هنأا ¤إا رأسشأأف ،ةيلودلا

ن˘˘ح˘˘˘نو فار˘˘˘طأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘تfl ع˘˘˘م
لح ¤إا لوسصولا لجأا نم نوبيرق
.””نزاوتم
لوأحن”” هثيدح و˘ن˘ي˘ت˘نأ˘ف˘نإا م˘ت˘خو
سسف˘ن ‘و لو˘ق˘ع˘م مأ˘ظ˘ن ر˘يو˘ط˘ت
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ًءأ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي تقو˘˘˘˘˘لا
هذه نوكت نأا ديرن ،تأجأيتح’ا
ةد˘ي˘ع˘ب ة˘يدأ˘سصت˘قا ة˘ثأ˘غإا ة˘˘طÿا
ة˘ث˘يد˘˘ح ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط نو˘˘ك˘˘تو ىدŸا
ةرك كلذ ‘ أÃ ،ةفأفسشو ةلأعفو
.””ةيئأسسنلا مدقلا

صسأنلا ةحصصل ًأيلأح ةيولوأ’ا ءأطعإا ةرورصض ىلع ًاددصشم

اهفرعن يتلا كلت تشسيل Òهامج نود نم مدقلا ةرك :ونيتنافنإا

للخ نم سسنتلل ةدوعلل ًأيلأح هتادادعتسسا سشتيفوكويد كأفون فّثكي
ةليسسو ركت˘باو ،أ˘ي˘بر˘سص هدل˘ب ‘ ل˘ب˘قŸا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ي˘سضار˘ع˘ت˘سسا ة˘لو˘ط˘ب

.””ليوطلا مأيسصلا”” للخ نم هتقأيل ىلع ظأفحلل ةديدج
ءأبو ببسسب يحسصلا لزعلا ةÎف مظعم ًأيŸأع لوأ’ا فنسصŸا ىسضقو
ةلوطب ‘ تأيرأبŸا فأنئتسس’ أيبرسص ¤إا ًاÒخأا دأعو ،أينأبسسإا ‘ أنوروك
.فقوتلا لبق لهذŸا هاوتسسم ةدأعتسسا فدهب ،ةيدولا ””أيردأا””

ظأفحلل ةيئاذغلا هتيمحب قلعتت ةديدج رارسسأا نع سشتيفوكويد فسشكو
تار˘ع˘سس يأا لوأ˘ن˘˘ت نود ة˘˘عأ˘˘سس61 ءأ˘سضق أ˘ه˘ن˘مو ،سسن˘ت˘لا سشر˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.ةيرارح
،ىÈكلا عبرأ’ا ””ملسس دنارغ”” ت’وطب ‘ ًأبقل71ـب زئأفلا بعللا لأقو

””ودنوŸإا”” ةفيحسص أهتلقن ””دتيأنوي سسنت”” ثدح للخ تأحيرسصت ‘
ةقأط Òفوت عم ،ةعأسس61 دت“ ةليوط ةÎفل مأيسصلا لوأحأا”” ةينأبسسإ’ا

.””يدسسج
د˘يد˘ج˘ب سسي˘ل اذ˘هو ،كلذ بحأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،مأ˘˘يأ’ا ل˘˘ك مو˘˘سصأا ’”” فأ˘˘سضأاو
ًأفلتfl ًأمأظن عبتأا تنك قبأسسلا ‘ ،تاونسس5 ذنم موسصأا ،› ةبسسنلأب

.””ًأيموي تارم ثلث موحللا لوأنتأا تنك ثيح ًأمأ“
نودب مويلا فسصن يسضقأا يننأ’ لأŸا نم Òثكلا قفنأا ’”” ًأحزأم عبأتو

وه مونلا نم ظأقيتسس’ا دعب هلوأنتي ءيسش لوأا نأا ¤إا ًاÒسشم ،””مأعط
هكاوفلا نم Òثكلا لمسشت رأطفإا ةبجو مث ،نوميللا عم نخأسس ءأم بوك””

.””تاورسضÿا نم ًأقوفflو

هتقأيل ىلع ظأفحلل ةديدج ةليصسو ركتبا

سسنتلا سشرع ىلع ظاف◊ا ‘ سشتيفوكويد دعاشسي مايشصلا



نويلم04 ةميقب ديدج صضرع Ëدقت ررق

رشصان نب مشضل اًيناث اًشضرع مدقي نامÒج ناشس

 هدقع خصسفب بلأط

؟يدوعشسلا يلهألا نع يليÓب لحري له
يرئاز÷ا ليحر ةقيقح ،يرمعلا دعأسسم يدوعسسلا بردŸا فسشك
.ةلبقŸا ةيفيسصلا قوسسلأب ةدج يلهأا نع يليلب فسسوي ›ودلا
’”” :ةيسضأيرلا يدوعسس42 ةأنقل تأحيرسصت ‘ يرمعلا دعأسسم لأقو
ي˘قأ˘ب وأا ي˘ل˘يل˘ب ف˘سسو˘ي سصو˘سصخ˘ب ي˘˘ل˘˘هأ’ا بطأ˘˘خ دأ˘˘ن يأا د˘˘جو˘˘ي
در‹ لواد˘˘ت˘˘ي أ˘˘م ل˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر سضور˘˘˘ع د˘˘˘جو˘˘˘ت ’و ،ÚفÙÎا
.””ةيفحسص تادأهتجا
نو˘ب˘لأ˘ط˘يو د˘ق˘ع˘لا دو˘ن˘ب Úب˘عل˘لا ل˘غ˘ت˘سسي نأا هأ˘سشخ˘ن أ˘˘م”” :فأ˘˘سضأاو
أ˘ه˘ن˘م Êأ˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لأ◊ا ة˘يدأ˘سصت˘ق’ا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ‘ أ˘ه˘˘خ˘˘سسف˘˘ب
.””أنوروك ةحئأج Òظن ةيدنأ’ا
،تأ˘ب˘سست˘كŸا ى˘ل˘ع ظأ˘ف◊ا ى˘ل˘ع ة˘يأ˘غ˘ل˘ل سصير˘˘ح ي˘˘ل˘˘هأ’ا”” :رأ˘˘سشأاو
بعسصلا نم هتميقب بعلف ،ةمئأقلا هذه سسأار ىلع يليلب فسسويو
.””هيف طيرفتلا
نكلو ،يلهأ’ا عم رظتنŸا هاوتسسم نم %03 مدقي ⁄ يليلب”” :لسصاوو
مجنلأف يدرفلا ىوتسسŸا ىلع ةقيقحو ،أتقو ذخأأي مأجسسن’ا أنأيحأا
وهو ،ةءأفكلا سسفنب يعأفدلاو يموجهلا Úقسشلا ديجي يرئاز÷ا
أيقيرفأا ·أا سسأأك ‘ نأك أملثم Òثكلا أهنم رظتني ةÒبك ةينف ةميق
.””ةيسضأŸا

ر-ق

Óيف نوتصسأا نع Óصضف

قابشس لخدي رخآا يزيل‚إا قÓمع
ةمحر نب بادتنا
قأبسس ،نأيزيل‚إ’ا ليف نوتسسأا قيرف ةقفر لأنسسرأا قلمعلا لخد
قو˘˘سس ‘ ،ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا بعل˘˘˘لا باد˘˘˘ت˘˘˘نا
.ةلبقŸُا ت’أقتنإ’ا
لسسأكوينو يتيسس Îسسيلو يسسليسشت يداونِب نأقيرفلا ناذه قحتلاو
ةدأفتسسإ’ا ‘ أهتبغر نع ارّخؤوُم تبرعأا يتلا ،ةيزيل‚إ’ا مأه تسسوو
””سسيÈسسكإا”” ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تر˘كذ أ˘م˘ك .ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس تأ˘˘مد˘˘خ ن˘˘م
ةرادإا نأا تفأسضأا يتلا .نأأسشلا اذهِب أهل ريرقت ثدحأا ‘ ةينأطيÈلا
رخآا مسسوم ةفأسضإأِب يرئاز÷ا ›ودلا عأنقإأِل طّطخُت دروفتنيرب قيرف
غلبت ت’أقتنإ’ا قوسس ‘ هتميق لعج أسضيأاو ،هبتار عفر Òظن ،دقعلل
.(وروأا نويلم04 وحن) ينيلÎسسا هينج نويلم53
نم دروفتنيرب قيرف عم (ةنسس42) ةمحر نب ديعسس مجأهŸا طبتريو
ةرجأأِب .2202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب يزيل‚إ’ا Êأثلا مسسقلا
.(وروأا فلأا009 وحن) ينيلÎسسا هينج فلأا087 أهتميق ةيونسس
01 هليجسستِب ،دروفتنيرب هقيرف عم أًيقار ًءادأا ةمحر نب ديعسس مّدقو
ةخسسن Êأثلا مسسقلل اÎل‚إا ةلوطب ‘ ،ةمسسأح تارير“7و فادهأا
9102–0202.
هنأأِب ،ةينأطيÈلا ةفأحسصلل ارّخؤوُم حّرسص دق ةمحر نب ديعسس نأكو
يزيل‚إا قيرف ¤إا لأقتنإ’أِب ،ةفئأسصلا هذه ءاوجأ’ا Òيغت ‘ بغري
‘ دروفتنيرب هيدأن فده قيقحتِب لغسشنُم هنأا ىلع دّدسش  هنكل .Òبك
نأا أملِع .””غيلرÈÁلا”” ةلوطب ¤إا ،›أ◊ا مسسوŸا ةيأهن دنع دوعسصلا
لادسسإا نع ت’وج9 لبق ،بيتÎلا لودج ‘ أعبار عقومتي قيرفلا
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ُي ي˘ت˘لا ة˘سسفأ˘نŸا ،يز˘ي˘ل‚إ’ا Êأ˘ث˘لا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب رأ˘ت˘سس
،رهسشأا3 ةّدم برأق فقوت دعب ،ةلبقŸا ةليلقلا مأّيأ’ا ‘ فنأأتسسُت
.””أنوروك”” سسوÒف يّسشفت ببسسِب

ر-ق

رصضخلل يروÙا عفادŸا ىلع فرصشأا نأيتيصس

مشسوŸا اشصرابلا ‘ يدنام ..ةأاجافم
 مداقلا
دقأعتلا ةركف نع ىلختت ⁄ Êأبسسإ’ا ةنولسشرب قيرف ةرادإا نأا ودبي
وتأكŸÒا ‘ يدنأم ىسسيع سسيتيب لأيرل يرئاز÷ا ›ودلا مجنلا عم
.يفيسصلا
أمئاد أهنيع عسضت أنارغولبلا ةرادإا نأا تفسشك ةينأبسسإ’ا ””نولأب نود»
.همسضل أبسس– يسسنرفلا سسÁر دأتسس ةسسردم جيرخ ىلع
مسسإا عسضو نأيتيسس يكيك أسصرأبلا بردم نأا فأسضأا ردسصŸا تاذ
‘ مهمسض ديري نيذلا ÚيروÙا ÚعفادŸا ةمئأق سسأار ىلع يدنأم
.ةفئأسصلا
قيرف ‘ رسضخلل يروÙا عفادŸا ىلع فرسشأا نأيتيسس نأا ركذي
،يدنأم ىسسيع ،قلأأتŸا يرئاز÷ا عفادŸا سضرفو  سسيتيب لأير
،سسيتيب لأير يدأن فوفسصل همأمسضنا ذنم Êأبسسإ’ا يرودلا ‘ هسسفن

نيزي‡ Úبردم ةّدع عم هلمأعت دعب هتأنأكمإا ريوطت ‘ ح‚ ثيح
›أ◊ا ينفلا ريدŸا مهرخآا نأك ،””يسسلدنأ’ا”” يدأنلا ىلع اوفرسشأا
.Úتيسس يكيك ةنولسشرب قيرفل
‘ ثد– دق ةديدج تاروطت نع ةينأبسسإ’ا ””سسأا”” ةفيحسص تفسشكو
يذلا Úتيسس رّكفي ذإا ،يرئاز÷ا مجنلا لبقتسسمو ةنولسشرب قيرف
بسسأنم لحك قيرفلل هّمسضي نأا ‘ ،قبأسس تقو ‘ يدنأم ىلع فرسشأا
ىوتسسم عجارتو أهينأعي يتلا ةيعأفدلا لكأسشŸا لظ ‘ ،قيرفلل
.يتيتموأاو هيكيب
يدنأم ىسسيع ىوتسسÃ ةÒبكلا هتفرعم ¤إا Úتيسس يكيك ةبغر دوعتو
‘ هيلع فرسشُي نأك أمدنع هنع لأق ذإا ،هاوتسسم ريوطت ىلع هتردقو
ًأمهفو ،تارارقلل أًلبقت بع’ Ìكأا وه يدنأم نأا دقتعأا”” :سسيتيب
أÃ ًادج متهم هنأأب رعسشأا يننإأف ،يتأملك يقلأا أمدنعف ،تأميلعتلل
.””لوقأا
روطتلل رظنلأب ،هملك ‘ أًقfi نأك Êأبسسإ’ا بردŸا نأا ودبيو
يدأن عم هرسشأب نأا دعب ،هراوسشم ‘ بعللا هدهسش يذلا Òبكلا
يذلا سسيتيب مث ،ةليلق تاونسس رورم دعب هدئأق رأسص يذلا سسÁر

ل˘خد˘يو Ìكأا ق˘لأأ˘ت˘ي˘ل ةد˘ع تأ˘ب˘سسأ˘ن˘م ‘ ةدأ˘ي˘ق˘لا ةرأ˘˘سش ه˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘ح
.””أنارغولبلا”” قيرف تأمأمتها

ءاوسس ،هلبقتسسم ‘ مسس◊ا عم دعوم ىلع يدنأم نوكيسس ،هتهج نم
هدقع ءأهتنا لبق كلذو ،ءاوجأ’ا Òيغت وأا سسيتيب لأير عم رارمتسس’أب

‘ بغارلا يدأنلا ىلع نوكيسس ذإا ،1202 وينوي /ناريزح رهسش ‘
.وروي نويلم Úثلثب ةرّدقŸا هدقع رسسك ةميق عفدي نأأب همسض
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نليم سضفر ¤إا ترأسشأا دق ريرأقت تنأكو
هتميق نأمÒج نأسس سسيرأب نم ›وأا سضرع
لأسسرإا نويسسيرأبلا ررق اذل ،وروي نويلم03
›وؤو˘˘سسم عأ˘˘ن˘˘قإ’ ة˘˘لوأfi ‘ ،د˘˘يد˘˘ج سضر˘˘ع
.بعللا نع يلختلأب يÒنوسسورلا
نإأف ،يسسنرفلا ””trops01el”” عقوم بسسحبو
ديدج سضرع Ëدقت ررق نأمÒج نأسس سسيرأب
مقر وهو ،رسصأن نب مسضل نويلم04 ةميقب
يذلا ،نليم تأبلطتم نم أم دح ¤إا بيرق
يئاز÷ا طرسشلا ةميق وروي نويلم05 ددح
.يرئاز÷ا هبع’ عيبل
ي˘سضأ˘ير˘لا ر˘يدŸا ،ودرأ˘نو˘ي˘ل ي˘ل˘يزاÈلا رر˘˘قو
ى˘سصقأأ˘ب نأ˘˘ث سضر˘˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت ،نأ˘˘مÒج نأ˘˘سسل
’ ى˘ت˘ح ،لوأ’ا سضر˘˘ع˘˘لا سضفر د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘عر˘˘سس
ى˘˘ل˘˘ع سضأ˘˘˘سضق˘˘˘ن’أ˘˘˘ب ر˘˘˘خآا ٍدأ˘˘˘ن يأ’ ح˘˘˘م˘˘˘سسي
.ةقفسصلا

ينفلا ريدŸا ،ليخوت سسأموت نأا ركذلأب ريدج
يبرسصلا مسض فدهتسسي نأك ،نأمÒج نأسسل

نأا ’إا ،ويسست’ بع’ ،سشتيفأسس سشتيفوكنيليم

بوسص مأمته’ا تلوح ةيلأŸا هيدأن تأبلطتم
.رسصأن نب
رو˘ط˘ت ن˘ع  ،ي˘سسنر˘ف ي˘مل˘عإا ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك

نب ليعأمسسإا يرئاز÷ا لبقتسسم نأأسشب ديدج
.نليم طسسو بع’ رسصأن
¤إا لأقتن’أب مسسوŸا اذه رسصأن نب طبتراو
بقع ،يتيسس Îسسسشنأمو نأمÒج نأسس سسيرأب
.يÒنوسسورلا ةقفر زي‡ لكسشب روهظلا
Îسسسشنأم نإأف ،””ولرأك تنوم”” ةعاذإ’ أًقفوو
نب ةقفسص مسسح ىلع Òبك لكسشب ممسصم يتيسس
.تقو عرسسأا ‘ رسصأن
برد˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘ج بي˘˘˘˘˘ب نأا ¤إا ترأ˘˘˘˘˘سشأاو
عورسشÃ هعأنقإ’ ،نليم مجنب لسصتا ،يتيسسلا
دأ˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ” اذإا ى˘˘ت˘˘ح ،يز˘˘ي˘˘ل‚إ’ا يدأ˘˘ن˘˘لا
لل˘˘خ أ˘˘بوروأا لأ˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘م يوأ˘˘˘م˘˘˘سسلا
.لبقŸا مسسوŸا
نب دقع ‘ يئازج طرسش دوجو ¤إا تهونو
نل نليم نأا ةدكؤوم ،وروي نويلم05 غلبي رسصأن
.مقرلا اذه نم لقأأب هليحرب حمسسي
سسيل رسصأن نب ليعأمسسإا نإا ةعاذإ’ا تلأقو
ثيح ،زأتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا ىلع أًبيرغ

.لأنسسرآا سصيمقب ةÎف ىسضق نأا هل قبسس
¤إا لأقتنلل نليم عم أًقأفتا دقعي رسصأن نب
نأمÒج نأسس
نإأف ،يسسنرفلا ””وتأكÒم توف”” عقوŸ أًقفوو
ن˘˘ب م˘˘سضل لوأ’ا ه˘˘سضر˘˘ع مد˘˘ق نأ˘˘˘مÒج نأ˘˘˘سس
.وروي نويلم03 ةميقب رهسش لبق رسصأن
نليم عم ددحيسس رسصأن نب نأا ¤إا رأسشأاو
Ò 05ظن هليحر ىلع ةقفاوملل ،أًيئازج أًطرسش
.وروي نويلم
،ودرأنويل دادعتسسا ىدم ةيؤور ىقبي هنأا حسضوأاو
،مقرلا اذه عفدل ،سسيرأبل يسضأيرلا ريدŸا
.يرئاز÷ا مجنلا عم دقأعتلل
سضفر ة˘˘لأ˘˘ح ‘ نإا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘قوŸا لأ˘˘˘قو
ن˘م ىر˘خأا ة˘لو˘ج سضو˘خ˘ي˘سس ه˘نإأ˘ف ،ودرأ˘˘نو˘˘ي˘˘ل
لاو˘˘˘مأ’ا سضفÿ ،نل˘˘˘ي˘˘˘م ع˘˘˘م تأ˘˘˘سضوأ˘˘˘˘فŸا
.ةبولطŸا
ف˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘سصأ˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘سسإا ن˘˘ك“و
نليم هيدأن عم هل مسسوم لوأا ‘ ءاوسضأ’ا
ةÎف لل˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘سضنا يذ˘˘˘˘˘لا ،›أ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
يدأن نم ًأمدأق ةيسضأŸا ةيفيسصلا ت’أقتن’ا
.وروي نويلم5.61 لبأقم ›وبمأا

نب ليعأمصسإا يرئاز÷ا هم‚ مصض لجأا نم نÓيŸ اًديدج أًصضرع مدق نأمÒج نأصس صسيرأب نأا ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك
.لبقŸا يفيصصلا وتأكŸÒا ‘ ،رصصأن

نإا ة˘ي˘كر˘ت ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرأ˘ق˘ت تلأ˘ق
ر˘˘سشأ˘˘ب ،ي˘˘كÎلا ة˘˘سشخ˘˘بÔف يدأ˘˘˘ن

تأمدخ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ه˘تأ˘كر–
،ملغ يزوف ،يرئاز÷ا عفادŸا

ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’أ˘ق˘ت˘ن’ا ةÎف لل˘˘خ
.ةلبقŸا
rebah”” ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تح˘˘˘˘سضوأاو
krut”” لاÎلأ˘م˘عأا ل˘˘ي˘˘كو نأا ،ة˘˘ي˘˘ك
ي˘˘˘خرو˘˘˘خ ،›أ˘˘˘غ˘˘˘تÈلا Úب˘˘˘عل˘˘˘لا

يرئاز÷ا هبع’ سضرع ،زيدنيم
دعب ،ةسشخبÔف ةرادإا ىلع ،ملغ
ح˘ب˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
.اÒخأا ولوأب نأسس بعلÃ أهسشيعي
يكÎلا يدأنلا نأا ريرقتلا فأسضأاو
ر˘سشأ˘بو ،ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘م

ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يد÷ا ه˘˘تأ˘˘˘كر–
لوأ’ا ءأ˘ق˘ل˘لا نأ˘˘ك ثي˘˘ح ،بعل˘˘لا
.أيبأجيإا Úفرطلا Úب
يدأ˘˘ن˘˘لا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تف˘˘˘سشكو
نأكو ،ةÎف ذنم ملغ عبأتي يكÎلا
ةÎف لل˘˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘باد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ي
ىلع ةيسضأŸا ةيوتسشلا ت’أقتن’ا
Òغ ،ءارسشلا رأيخ عم ،ةرأعإا لكسش

ل˘ك˘سشلأ˘ب ر˘سست ⁄ تأ˘˘سضوأ˘˘فŸا نأا
.بولطŸا

ةيلأطيإا ة˘ي˘مل˘عإا ر˘يرأ˘ق˘ت تثد–
›و˘بأ˘˘ن يدأ˘˘ن ةرادإا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م ن˘˘ع

أ˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف يدأ˘˘ن سضر˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع
م˘˘سض ¤إا ى˘˘ع˘˘سسي يذ˘˘لا ›أ˘˘ط˘˘˘يإ’ا
،ةلبقŸا ةÎفلا ‘ ملغ يزوف
ى˘ع˘˘سسي ، ردأ˘˘سصŸا هذ˘˘ه بسسح˘˘بو
¤إا  ›أ˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا بو˘˘˘˘˘ن÷ا يدأ˘˘˘˘˘ن
يرئاز÷ا رسسي’ا هÒهظ ةسضيأقم
ل˘˘˘خد يذ˘˘˘لا ل˘˘˘يزأ˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘فادŸأ˘˘˘˘ب
. ›وبأن يدأن ›وؤوسسم  مأمتها
سسرد˘˘ي ›و˘˘بأ˘˘˘ن نأا أ˘˘˘سضيأا  ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
نيذلا Úبعللا  Òسس نم ديدعلا
ى˘ل˘ع ة˘فأ˘سضإ’ا Ëد˘ق˘ت م˘ه˘نأ˘ك˘مإأ˘ب
ة˘˘فلÿ ر˘˘سسي’ا قاور˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
يذ˘لا مل˘˘غ˘˘ل ل˘˘م˘˘تÙا ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
ى˘ل˘ع أÃر أ˘م˘غر˘م ه˘سسف˘ن د˘ج˘ي˘˘سس
‘ ءأق˘ب˘ل˘ل ة˘سضيأ˘قŸا ةر˘ك˘ف لو˘ب˘ق
.  ›أطيإ’ا يرودلا
،ء’د˘ب˘لا ة˘كد سسي˘ب˘ح مل˘˘غ تأ˘˘بو
ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘بأ˘سصإ’ ه˘سضر˘ع˘ت ذ˘ن˘م
مأع ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا ة˘ط˘برأ’ا ىو˘ت˘سسم
8102.
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ةقفصصلا ىلع حتفنم يكÎلا يدأنلا

ةششخبÔفو مÓغ Úب يباجيإا ءاقل



نويلم04 ةميقب ديدج صضرع Ëدقت ررق

رشصان نب مشضل اًيناث اًشضرع مدقي نامÒج ناشس

 هدقع خصسفب بلأط

؟يدوعشسلا يلهألا نع يليÓب لحري له
يرئاز÷ا ليحر ةقيقح ،يرمعلا دعأسسم يدوعسسلا بردŸا فسشك
.ةلبقŸا ةيفيسصلا قوسسلأب ةدج يلهأا نع يليلب فسسوي ›ودلا
’”” :ةيسضأيرلا يدوعسس42 ةأنقل تأحيرسصت ‘ يرمعلا دعأسسم لأقو
ي˘قأ˘ب وأا ي˘ل˘يل˘ب ف˘سسو˘ي سصو˘سصخ˘ب ي˘˘ل˘˘هأ’ا بطأ˘˘خ دأ˘˘ن يأا د˘˘جو˘˘ي
در‹ لواد˘˘ت˘˘ي أ˘˘م ل˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر سضور˘˘˘ع د˘˘˘جو˘˘˘ت ’و ،ÚفÙÎا
.””ةيفحسص تادأهتجا
نو˘ب˘لأ˘ط˘يو د˘ق˘ع˘لا دو˘ن˘ب Úب˘عل˘لا ل˘غ˘ت˘سسي نأا هأ˘سشخ˘ن أ˘˘م”” :فأ˘˘سضأاو
أ˘ه˘ن˘م Êأ˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لأ◊ا ة˘يدأ˘سصت˘ق’ا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ‘ أ˘ه˘˘خ˘˘سسف˘˘ب
.””أنوروك ةحئأج Òظن ةيدنأ’ا
،تأ˘ب˘سست˘كŸا ى˘ل˘ع ظأ˘ف◊ا ى˘ل˘ع ة˘يأ˘غ˘ل˘ل سصير˘˘ح ي˘˘ل˘˘هأ’ا”” :رأ˘˘سشأاو
بعسصلا نم هتميقب بعلف ،ةمئأقلا هذه سسأار ىلع يليلب فسسويو
.””هيف طيرفتلا
نكلو ،يلهأ’ا عم رظتنŸا هاوتسسم نم %03 مدقي ⁄ يليلب”” :لسصاوو
مجنلأف يدرفلا ىوتسسŸا ىلع ةقيقحو ،أتقو ذخأأي مأجسسن’ا أنأيحأا
وهو ،ةءأفكلا سسفنب يعأفدلاو يموجهلا Úقسشلا ديجي يرئاز÷ا
أيقيرفأا ·أا سسأأك ‘ نأك أملثم Òثكلا أهنم رظتني ةÒبك ةينف ةميق
.””ةيسضأŸا

ر-ق

Óيف نوتصسأا نع Óصضف

قابشس لخدي رخآا يزيل‚إا قÓمع
ةمحر نب بادتنا
قأبسس ،نأيزيل‚إ’ا ليف نوتسسأا قيرف ةقفر لأنسسرأا قلمعلا لخد
قو˘˘سس ‘ ،ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا بعل˘˘˘لا باد˘˘˘ت˘˘˘نا
.ةلبقŸُا ت’أقتنإ’ا
لسسأكوينو يتيسس Îسسيلو يسسليسشت يداونِب نأقيرفلا ناذه قحتلاو
ةدأفتسسإ’ا ‘ أهتبغر نع ارّخؤوُم تبرعأا يتلا ،ةيزيل‚إ’ا مأه تسسوو
””سسيÈسسكإا”” ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تر˘كذ أ˘م˘ك .ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس تأ˘˘مد˘˘خ ن˘˘م
ةرادإا نأا تفأسضأا يتلا .نأأسشلا اذهِب أهل ريرقت ثدحأا ‘ ةينأطيÈلا
رخآا مسسوم ةفأسضإأِب يرئاز÷ا ›ودلا عأنقإأِل طّطخُت دروفتنيرب قيرف
غلبت ت’أقتنإ’ا قوسس ‘ هتميق لعج أسضيأاو ،هبتار عفر Òظن ،دقعلل
.(وروأا نويلم04 وحن) ينيلÎسسا هينج نويلم53
نم دروفتنيرب قيرف عم (ةنسس42) ةمحر نب ديعسس مجأهŸا طبتريو
ةرجأأِب .2202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب يزيل‚إ’ا Êأثلا مسسقلا
.(وروأا فلأا009 وحن) ينيلÎسسا هينج فلأا087 أهتميق ةيونسس
01 هليجسستِب ،دروفتنيرب هقيرف عم أًيقار ًءادأا ةمحر نب ديعسس مّدقو
ةخسسن Êأثلا مسسقلل اÎل‚إا ةلوطب ‘ ،ةمسسأح تارير“7و فادهأا
9102–0202.
هنأأِب ،ةينأطيÈلا ةفأحسصلل ارّخؤوُم حّرسص دق ةمحر نب ديعسس نأكو
يزيل‚إا قيرف ¤إا لأقتنإ’أِب ،ةفئأسصلا هذه ءاوجأ’ا Òيغت ‘ بغري
‘ دروفتنيرب هيدأن فده قيقحتِب لغسشنُم هنأا ىلع دّدسش  هنكل .Òبك
نأا أملِع .””غيلرÈÁلا”” ةلوطب ¤إا ،›أ◊ا مسسوŸا ةيأهن دنع دوعسصلا
لادسسإا نع ت’وج9 لبق ،بيتÎلا لودج ‘ أعبار عقومتي قيرفلا
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ُي ي˘ت˘لا ة˘سسفأ˘نŸا ،يز˘ي˘ل‚إ’ا Êأ˘ث˘لا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب رأ˘ت˘سس
،رهسشأا3 ةّدم برأق فقوت دعب ،ةلبقŸا ةليلقلا مأّيأ’ا ‘ فنأأتسسُت
.””أنوروك”” سسوÒف يّسشفت ببسسِب

ر-ق

رصضخلل يروÙا عفادŸا ىلع فرصشأا نأيتيصس

مشسوŸا اشصرابلا ‘ يدنام ..ةأاجافم
 مداقلا
دقأعتلا ةركف نع ىلختت ⁄ Êأبسسإ’ا ةنولسشرب قيرف ةرادإا نأا ودبي
وتأكŸÒا ‘ يدنأم ىسسيع سسيتيب لأيرل يرئاز÷ا ›ودلا مجنلا عم
.يفيسصلا
أمئاد أهنيع عسضت أنارغولبلا ةرادإا نأا تفسشك ةينأبسسإ’ا ””نولأب نود»
.همسضل أبسس– يسسنرفلا سسÁر دأتسس ةسسردم جيرخ ىلع
مسسإا عسضو نأيتيسس يكيك أسصرأبلا بردم نأا فأسضأا ردسصŸا تاذ
‘ مهمسض ديري نيذلا ÚيروÙا ÚعفادŸا ةمئأق سسأار ىلع يدنأم
.ةفئأسصلا
قيرف ‘ رسضخلل يروÙا عفادŸا ىلع فرسشأا نأيتيسس نأا ركذي
،يدنأم ىسسيع ،قلأأتŸا يرئاز÷ا عفادŸا سضرفو  سسيتيب لأير
،سسيتيب لأير يدأن فوفسصل همأمسضنا ذنم Êأبسسإ’ا يرودلا ‘ هسسفن

نيزي‡ Úبردم ةّدع عم هلمأعت دعب هتأنأكمإا ريوطت ‘ ح‚ ثيح
›أ◊ا ينفلا ريدŸا مهرخآا نأك ،””يسسلدنأ’ا”” يدأنلا ىلع اوفرسشأا
.Úتيسس يكيك ةنولسشرب قيرفل
‘ ثد– دق ةديدج تاروطت نع ةينأبسسإ’ا ””سسأا”” ةفيحسص تفسشكو
يذلا Úتيسس رّكفي ذإا ،يرئاز÷ا مجنلا لبقتسسمو ةنولسشرب قيرف
بسسأنم لحك قيرفلل هّمسضي نأا ‘ ،قبأسس تقو ‘ يدنأم ىلع فرسشأا
ىوتسسم عجارتو أهينأعي يتلا ةيعأفدلا لكأسشŸا لظ ‘ ،قيرفلل
.يتيتموأاو هيكيب
يدنأم ىسسيع ىوتسسÃ ةÒبكلا هتفرعم ¤إا Úتيسس يكيك ةبغر دوعتو
‘ هيلع فرسشُي نأك أمدنع هنع لأق ذإا ،هاوتسسم ريوطت ىلع هتردقو
ًأمهفو ،تارارقلل أًلبقت بع’ Ìكأا وه يدنأم نأا دقتعأا”” :سسيتيب
أÃ ًادج متهم هنأأب رعسشأا يننإأف ،يتأملك يقلأا أمدنعف ،تأميلعتلل
.””لوقأا
روطتلل رظنلأب ،هملك ‘ أًقfi نأك Êأبسسإ’ا بردŸا نأا ودبيو
يدأن عم هرسشأب نأا دعب ،هراوسشم ‘ بعللا هدهسش يذلا Òبكلا
يذلا سسيتيب مث ،ةليلق تاونسس رورم دعب هدئأق رأسص يذلا سسÁر

ل˘خد˘يو Ìكأا ق˘لأأ˘ت˘ي˘ل ةد˘ع تأ˘ب˘سسأ˘ن˘م ‘ ةدأ˘ي˘ق˘لا ةرأ˘˘سش ه˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘ح
.””أنارغولبلا”” قيرف تأمأمتها

ءاوسس ،هلبقتسسم ‘ مسس◊ا عم دعوم ىلع يدنأم نوكيسس ،هتهج نم
هدقع ءأهتنا لبق كلذو ،ءاوجأ’ا Òيغت وأا سسيتيب لأير عم رارمتسس’أب

‘ بغارلا يدأنلا ىلع نوكيسس ذإا ،1202 وينوي /ناريزح رهسش ‘
.وروي نويلم Úثلثب ةرّدقŸا هدقع رسسك ةميق عفدي نأأب همسض
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نليم سضفر ¤إا ترأسشأا دق ريرأقت تنأكو
هتميق نأمÒج نأسس سسيرأب نم ›وأا سضرع
لأسسرإا نويسسيرأبلا ررق اذل ،وروي نويلم03
›وؤو˘˘سسم عأ˘˘ن˘˘قإ’ ة˘˘لوأfi ‘ ،د˘˘يد˘˘ج سضر˘˘ع
.بعللا نع يلختلأب يÒنوسسورلا
نإأف ،يسسنرفلا ””trops01el”” عقوم بسسحبو
ديدج سضرع Ëدقت ررق نأمÒج نأسس سسيرأب
مقر وهو ،رسصأن نب مسضل نويلم04 ةميقب
يذلا ،نليم تأبلطتم نم أم دح ¤إا بيرق
يئاز÷ا طرسشلا ةميق وروي نويلم05 ددح
.يرئاز÷ا هبع’ عيبل
ي˘سضأ˘ير˘لا ر˘يدŸا ،ودرأ˘نو˘ي˘ل ي˘ل˘يزاÈلا رر˘˘قو
ى˘سصقأأ˘ب نأ˘˘ث سضر˘˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت ،نأ˘˘مÒج نأ˘˘سسل
’ ى˘ت˘ح ،لوأ’ا سضر˘˘ع˘˘لا سضفر د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘عر˘˘سس
ى˘˘ل˘˘ع سضأ˘˘˘سضق˘˘˘ن’أ˘˘˘ب ر˘˘˘خآا ٍدأ˘˘˘ن يأ’ ح˘˘˘م˘˘˘سسي
.ةقفسصلا

ينفلا ريدŸا ،ليخوت سسأموت نأا ركذلأب ريدج
يبرسصلا مسض فدهتسسي نأك ،نأمÒج نأسسل

نأا ’إا ،ويسست’ بع’ ،سشتيفأسس سشتيفوكنيليم

بوسص مأمته’ا تلوح ةيلأŸا هيدأن تأبلطتم
.رسصأن نب
رو˘ط˘ت ن˘ع  ،ي˘سسنر˘ف ي˘مل˘عإا ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك

نب ليعأمسسإا يرئاز÷ا لبقتسسم نأأسشب ديدج
.نليم طسسو بع’ رسصأن
¤إا لأقتن’أب مسسوŸا اذه رسصأن نب طبتراو
بقع ،يتيسس Îسسسشنأمو نأمÒج نأسس سسيرأب
.يÒنوسسورلا ةقفر زي‡ لكسشب روهظلا
Îسسسشنأم نإأف ،””ولرأك تنوم”” ةعاذإ’ أًقفوو
نب ةقفسص مسسح ىلع Òبك لكسشب ممسصم يتيسس
.تقو عرسسأا ‘ رسصأن
برد˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘ج بي˘˘˘˘˘ب نأا ¤إا ترأ˘˘˘˘˘سشأاو
عورسشÃ هعأنقإ’ ،نليم مجنب لسصتا ،يتيسسلا
دأ˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ” اذإا ى˘˘ت˘˘ح ،يز˘˘ي˘˘ل‚إ’ا يدأ˘˘ن˘˘لا
لل˘˘خ أ˘˘بوروأا لأ˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘م يوأ˘˘˘م˘˘˘سسلا
.لبقŸا مسسوŸا
نب دقع ‘ يئازج طرسش دوجو ¤إا تهونو
نل نليم نأا ةدكؤوم ،وروي نويلم05 غلبي رسصأن
.مقرلا اذه نم لقأأب هليحرب حمسسي
سسيل رسصأن نب ليعأمسسإا نإا ةعاذإ’ا تلأقو
ثيح ،زأتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا ىلع أًبيرغ

.لأنسسرآا سصيمقب ةÎف ىسضق نأا هل قبسس
¤إا لأقتنلل نليم عم أًقأفتا دقعي رسصأن نب
نأمÒج نأسس
نإأف ،يسسنرفلا ””وتأكÒم توف”” عقوŸ أًقفوو
ن˘˘ب م˘˘سضل لوأ’ا ه˘˘سضر˘˘ع مد˘˘ق نأ˘˘˘مÒج نأ˘˘˘سس
.وروي نويلم03 ةميقب رهسش لبق رسصأن
نليم عم ددحيسس رسصأن نب نأا ¤إا رأسشأاو
Ò 05ظن هليحر ىلع ةقفاوملل ،أًيئازج أًطرسش
.وروي نويلم
،ودرأنويل دادعتسسا ىدم ةيؤور ىقبي هنأا حسضوأاو
،مقرلا اذه عفدل ،سسيرأبل يسضأيرلا ريدŸا
.يرئاز÷ا مجنلا عم دقأعتلل
سضفر ة˘˘لأ˘˘ح ‘ نإا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘قوŸا لأ˘˘˘قو
ن˘م ىر˘خأا ة˘لو˘ج سضو˘خ˘ي˘سس ه˘نإأ˘ف ،ودرأ˘˘نو˘˘ي˘˘ل
لاو˘˘˘مأ’ا سضفÿ ،نل˘˘˘ي˘˘˘م ع˘˘˘م تأ˘˘˘سضوأ˘˘˘˘فŸا
.ةبولطŸا
ف˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘سصأ˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘سسإا ن˘˘ك“و
نليم هيدأن عم هل مسسوم لوأا ‘ ءاوسضأ’ا
ةÎف لل˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘سضنا يذ˘˘˘˘˘لا ،›أ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
يدأن نم ًأمدأق ةيسضأŸا ةيفيسصلا ت’أقتن’ا
.وروي نويلم5.61 لبأقم ›وبمأا

نب ليعأمصسإا يرئاز÷ا هم‚ مصض لجأا نم نÓيŸ اًديدج أًصضرع مدق نأمÒج نأصس صسيرأب نأا ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك
.لبقŸا يفيصصلا وتأكŸÒا ‘ ،رصصأن

نإا ة˘ي˘كر˘ت ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرأ˘ق˘ت تلأ˘ق
ر˘˘سشأ˘˘ب ،ي˘˘كÎلا ة˘˘سشخ˘˘بÔف يدأ˘˘˘ن

تأمدخ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ه˘تأ˘كر–
،ملغ يزوف ،يرئاز÷ا عفادŸا

ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’أ˘ق˘ت˘ن’ا ةÎف لل˘˘خ
.ةلبقŸا
rebah”” ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تح˘˘˘˘سضوأاو
krut”” لاÎلأ˘م˘عأا ل˘˘ي˘˘كو نأا ،ة˘˘ي˘˘ك
ي˘˘˘خرو˘˘˘خ ،›أ˘˘˘غ˘˘˘تÈلا Úب˘˘˘عل˘˘˘لا

يرئاز÷ا هبع’ سضرع ،زيدنيم
دعب ،ةسشخبÔف ةرادإا ىلع ،ملغ
ح˘ب˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
.اÒخأا ولوأب نأسس بعلÃ أهسشيعي
يكÎلا يدأنلا نأا ريرقتلا فأسضأاو
ر˘سشأ˘بو ،ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘م

ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يد÷ا ه˘˘تأ˘˘˘كر–
لوأ’ا ءأ˘ق˘ل˘لا نأ˘˘ك ثي˘˘ح ،بعل˘˘لا
.أيبأجيإا Úفرطلا Úب
يدأ˘˘ن˘˘لا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تف˘˘˘سشكو
نأكو ،ةÎف ذنم ملغ عبأتي يكÎلا
ةÎف لل˘˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘باد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ي
ىلع ةيسضأŸا ةيوتسشلا ت’أقتن’ا
Òغ ،ءارسشلا رأيخ عم ،ةرأعإا لكسش

ل˘ك˘سشلأ˘ب ر˘سست ⁄ تأ˘˘سضوأ˘˘فŸا نأا
.بولطŸا

ةيلأطيإا ة˘ي˘مل˘عإا ر˘يرأ˘ق˘ت تثد–
›و˘بأ˘˘ن يدأ˘˘ن ةرادإا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م ن˘˘ع

أ˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف يدأ˘˘ن سضر˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع
م˘˘سض ¤إا ى˘˘ع˘˘سسي يذ˘˘لا ›أ˘˘ط˘˘˘يإ’ا
،ةلبقŸا ةÎفلا ‘ ملغ يزوف
ى˘ع˘˘سسي ، ردأ˘˘سصŸا هذ˘˘ه بسسح˘˘بو
¤إا  ›أ˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا بو˘˘˘˘˘ن÷ا يدأ˘˘˘˘˘ن
يرئاز÷ا رسسي’ا هÒهظ ةسضيأقم
ل˘˘˘خد يذ˘˘˘لا ل˘˘˘يزأ˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘فادŸأ˘˘˘˘ب
. ›وبأن يدأن ›وؤوسسم  مأمتها
سسرد˘˘ي ›و˘˘بأ˘˘˘ن نأا أ˘˘˘سضيأا  ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
نيذلا Úبعللا  Òسس نم ديدعلا
ى˘ل˘ع ة˘فأ˘سضإ’ا Ëد˘ق˘ت م˘ه˘نأ˘ك˘مإأ˘ب
ة˘˘فلÿ ر˘˘سسي’ا قاور˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
يذ˘لا مل˘˘غ˘˘ل ل˘˘م˘˘تÙا ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
ى˘ل˘ع أÃر أ˘م˘غر˘م ه˘سسف˘ن د˘ج˘ي˘˘سس
‘ ءأق˘ب˘ل˘ل ة˘سضيأ˘قŸا ةر˘ك˘ف لو˘ب˘ق
.  ›أطيإ’ا يرودلا
،ء’د˘ب˘لا ة˘كد سسي˘ب˘ح مل˘˘غ تأ˘˘بو
ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘بأ˘سصإ’ ه˘سضر˘ع˘ت ذ˘ن˘م
مأع ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا ة˘ط˘برأ’ا ىو˘ت˘سسم
8102.
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ةقفصصلا ىلع حتفنم يكÎلا يدأنلا

ةششخبÔفو مÓغ Úب يباجيإا ءاقل
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““ًأيصضاÎفا““ ةيحرصسŸا مهصضورعل ةصصأخ ة‹رب

بون÷ا نم ًاقرف مuركُي يرئاز÷ا ينطولا حرشسŸا

ث.ق

لأمج ينطولا حرسسملل ينفلا ريدŸا حسضوأاو
ةيعاو ةتأفتلا نع ةرأبع Ëركتلا اذه نأا يمرق

Ÿدقُت أuبون÷أب قرفو ةيحرسسم تأيعمج هم
حرسسŸا ىأأترا كلذل ،أهعقاوم نم يرئاز÷ا
ل˘سصو˘ي نأا ””يزرأ˘ط˘سشب ن˘يد˘لا ي˘يfi”” ي˘ن˘طو˘لا
تأي’و عبسسل ةعبأتلا ةيحرسسŸا لأمعأ’ا مهأا
،ة˘ي˘˘نوÎك˘˘لإ’ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حر˘˘سسŸا تأ˘˘سصن˘˘م ¤إا

مأيأا ةرهأظت ميظنت حرسسŸا ةدأع نم نأا ةسصأخ
اذ˘هو ،ف˘ي˘سصلا ل˘سصف ‘ ة˘ي˘˘حر˘˘سسŸا بو˘˘ن÷ا
.يسضاÎف’ا ⁄أعلا ‘ نوكيسس Ëركتلا
ثب˘ت˘سس سضور˘ع˘˘لا بنأ˘˘ج ¤إا ه˘˘نأا ي˘˘مر˘˘ق د˘˘كأاو
ةملكلا مهئأطعإاو ،بون÷ا Êأنفل تأحيرسصت
بو˘˘˘ن÷ا ‘ حر˘˘˘˘سسŸا ع˘˘˘˘قاو ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
مsركُتسس أمك ،هلوح تأسشأقن حتفو ،يرئاز÷ا
ةمأقإا ¤إا ةفأسضإ’أب ،ةيحرسسŸا ءأمسسأ’ا سضعب
ن˘م ةرأ˘تfl ة˘ي˘فار˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا رو˘˘سصل˘˘ل سضر˘˘ع˘˘م
.ينطولا حرسسŸا فيسشرأا
تأ˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸا ن˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ف˘˘˘سشكو
ور˘ج˘ه”” ة˘ي˘حر˘سسÃ ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘˘كرأ˘˘سشŸا

Ÿنم ””نفلا ةخرسص”” ةيعم÷ ””نأك “Ôتسسا،
داور ةيفأقثلا ةيعمجلل ””نوكسشل عمسسي نوكسش»و
””ةر˘كاذ˘لا ف˘يز˘ن»و ،رأ˘سشب ن˘˘م حر˘˘سسŸاو ن˘˘ف˘˘لا
،يداولا نم ةيعمأ÷ا تأمدÿا ةيريدم ةقرفل
حرسسملل ””ارحسص”” ةيعم÷ ””نيذوبنم ةيأكح»و
ركلا»و ،فودنت نم يرسصبلا يعمسسلا نونفو
‘أقثلا ثاÎلا ءأيحإ’ ””نأŸزيإا”” ةيعم÷ ””رفلاو
””رأ‰أي»و ،تنأج ةي’ول ةيديلقتلا تأعأنسصلاو
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا مو‚ ة˘سسسسؤو˘م”” ة˘ي˘فأ˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘˘ل

.ةيادرغ ةي’و نم ””بازيم
مو˘ي˘لا ءأ˘ي˘حإا ع˘م أ˘ن˘ماز˘ت Ëر˘ك˘ت˘لا اذ˘˘ه ي˘˘تأأ˘˘يو
،ةيأ˘سصو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م sرٌِ̆قأا يذ˘لا نأ˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
عم هتفدأسصŸ مأع لك نم ناوج نمأثلا Òتخاو
أŸ ؛يسشأعم يلع نأنفلا ديهسشلا لأيتغا خيرأت

د˘ق˘ف ،ةÒب˘ك ة˘ي˘ن˘طو ة˘يز˘مر ن˘م ه˘تأ˘ي˘˘ح ل˘˘م–
’أمعأا مّدقو ،ةيريرحتلا ةروثلا ‘ هنفب مهأسس
.ةمهم ةينف
يلع مسسا بأبسشلا ÚعدبŸا ةزئأج ىلع قلطُأاو
د˘ه˘سشت˘سساو ن˘طو˘ل˘ل ى˘ن˘غ تو˘سص و˘ه˘ف ؛ي˘سشأ˘ع˘م
بذ‚ا ،ءأمظعلا لجسس ‘ همسسا دلخو هلجأ’
ة’و˘م”” ةÒه˘سشلا ةد˘ي˘˘سصق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ن˘˘سس ر˘˘غ˘˘سص ذ˘˘ن˘˘م
سشر˘˘ط˘˘ل˘˘ب د˘˘مfi نو˘˘ح˘˘لŸا ر˘˘عأ˘˘˘سشل ””كيأ◊ا
يذ˘لا ي˘سسلد˘نأ’ا ي˘ق˘ي˘سسوŸا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا سسي˘˘ئر
ةنسس02 دعب عسسوت نيوكتلا اذه ،9291 ‘ ئسشنأا
هل تنأك أمك .يرسصعلاو يقرسشلا نفلا لمسشيل

سضور˘عو تأ˘سشتأ˘ك˘سسو سصقر˘لا ‘ تأ˘م˘هأ˘˘سسم
ددÎيو ،ةينطولا ةكرحلل أعبأت نأكو ،ةيحرسسم
أقرف اونّوك نيذلا ةر◊ا سسرادŸا ذيملت هيلع

،يسشأعم يلع أهقوج سسيئر نأكو ،3591 ةنسس ‘
بر◊ا تاونسس ‘ روهم÷ا عت“ تنأك يتلاو
حورلا ظأقيإاو ةيعوتلا أهسسأسسأا ،ةفدأه سضورعب
يسشأعم يلع نأن˘ف˘لا ل˘ق˘ت˘سسا أ˘هد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هتسسŸ عسضو ثيح ؛هلأ‹ ‘ ددجو ،هسسفنب
يتلا ةليسصأ’ا ةينارهولا ةمغنلا لخدأاو ،ةسصأÿا
أ˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘نو ،بذ˘ع˘لا ه˘تو˘سصب أ˘˘ه˘˘ئادأا ‘ عد˘˘بأا
أهادأا يتلا ””روبأب أي»و ،””ث.قنارهو قيرط””

””كيأ◊ا ة’و˘˘˘م»و ،سسنو˘˘˘ت ¤إا ر˘˘˘˘فأ˘˘˘˘سسم و˘˘˘˘هو
لازأم»و ””أمسسلا ت–»و ””دلأخ يديسس ترياز»و
””ر˘ئاز÷ا مأ˘غ˘نأا»و ””ر˘ئاز÷ا»و ””م˘م˘خ˘نا كي˘˘ل˘˘ع

،رئاز÷ا لأمج فسصي ذأخأا نحلب ةفورعŸا
””حيرلا طأسسب”” دعب أهادأا يتلا ةينغأ’ا يهو
ةيبرعلا نادلبلا لك ركذ يذلا سشرطأ’ا ديرفل
نو˘˘ك˘˘ل اذ˘˘هو ،ر˘˘ئاز÷ا ’إا أ˘˘هر˘˘ح˘˘سسب ى˘˘ن˘˘غ˘˘˘تو
نأبإا هترأيز ءأنثأا هنم بسضغ يرئاز÷ا بعسشلا
اركسش ىدبأا روهم÷ا هركسش دعبف ،للتح’ا

هل أهتفأسضتسسا ىلع ةيسسنرفلا تأطلسسلل أسصأخ
ةجسض رأثأاو نيرسضأ◊ا جيه أم اذهو ،رئاز÷أب
ىلع نيرئأث عيم÷ا سضفتناو ،ةعأقلا ‘ ةÒبك
رر˘˘قو ،Òخأ’ا اذ˘˘ه بسضغ˘˘ف ،سشر˘˘طأ’ا د˘˘˘ير˘˘˘ف
يلع نأنفلا ةوخن نكل ،هتقيرط ىلع مأقتن’ا

أنكر كÎي ’ هتلعج هنطو ىلع هتÒغو يسشأعم
‘ هرحسس ‘ مأهو ،هب لزغتو ’إا رئاز÷ا ‘
ق˘˘ل˘˘قأأ˘˘ف ،ة˘˘ج˘˘ŭجأأ˘˘˘ت˘˘˘م بر◊ا رأ˘˘˘ن تنأ˘˘˘ك ن˘˘˘مز
،هلخادب ةيهاركلاو دق◊ا رأن دقوأاو رمعتسسŸا

قسشع يذلا نطولأب ىنغت هنوكل ىوسس ءيسشل ’
‘ ه˘ل˘جأا ن˘م د˘ه˘سشت˘سساو ،عأ˘خ˘ن˘لا ى˘ت˘˘ح ه˘˘بار˘˘ت
مسشأغلا ودعلا هدأتقا ثيح ؛8591 ناوج نمأثلا

ةحأسس ‘ مدعُي نأا لبق ترأيت ةنيدم عراوسش Èع
ن˘ف˘لا تن˘فد أ˘ه˘نأا أ˘سسنر˘ف تن˘ظ أ˘ه˘ن˘ي˘ح ،و˘لرأ˘˘ك
،أهنظ بأخو تئسسخ نكل ،ةيرئاز÷ا ةفأقثلاو
،هبر دنع قزرُي ّأيح ديهسشلا نأنفلا وه أهو
نمأ˘ث˘لا مو˘يو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةر˘كاذ˘لا Òم˘سض ‘ أ˘ي˘حو

،نأنفلل ينطولا مويلا وه ةنسس لك نم ناوج
،قلمع لجر ليحر دهسشت ةجودزم ىركذ يهو
نم هكرت أم للخ نم ديدج نم ةأيحلل هثعبو
.ةعئار ةيسسأمح ةيروث نأغأا

: جت– راردأأب ةيفأقث تأيعمج

سصشصıا حان÷ا ىلع ظاف◊اب ةبلاطŸا““
““ةيعادبإلا تاششرولل
ةيئأمنيسسو ةيحرسسم تأينوأع˘تو يداو˘ن ل˘ث˘م˘ُت ة˘ي˘فأ˘ق˘ث تأ˘ي˘ع˘م˘ج تم˘ظ˘ن
ةفأقث˘لا راد مأ˘مأا ة˘ي˘م˘ل˘سس ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو راردأأ˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘مو ة˘ي˘بدأاو
.ةيعادبإ’ا تأسشرولل سصسصıا ›أ◊ا حأن÷ا ىلع ظأف◊أب ةبلأطملل
قلطإ’ ””م˘ه˘سضاÎعا”” ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘لا هذ˘ه ‘ نو˘ج˘تÙا ىد˘بأاو
ءازتجأب كلذو ،ةفأقثلا عأطق جرأخ نم ةئيهلل يرادإا رقم ةئيهت لأغسشأا

ليو–و ةيعادبإ’ا تأسشرولل أسصسصfl نأك ةفأقثلا راد ىنبم نم حأنج
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘فأ˘ق˘ث˘˘لا ة˘˘سسسسؤوŸا تاذ˘˘ب ىر˘˘خأا تاءأ˘˘سضف ¤إا تأ˘˘سشرو˘˘لا كل˘˘ت
. ””ةمئلم Òغ”” تأيعم÷ا كلت أهتÈتعا
ةيلÙا تأطلسسلا ¤إا تهجو ةلأسسر ‘ ةيفأقثلا تأيعم÷ا تبلأطو
ى˘ل˘ع أ˘ب˘ل˘سس”” –تلأ˘ق أ˘م˘ك– ر˘ثؤو˘ي˘سس يذ˘لا ””ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه ن˘˘ع لود˘˘ع˘˘لا»ـب
رادب حأن÷ا اذه أهل لكسش أŸأط يتلا ةفأقثلا عأطقل ةبسستنŸا تأيعم÷ا
تأجيوتتو أبأقلأا أهيف تققح يتلا أهتأعادبإا ةيقÎل أسسفنتم ةفأقثلا
.””ةيلودلا ةيفأقثلا لفأÙا ديدع ‘ ةينطولا ةيارلا أهب تفرسشو ةينطو
مأ˘˘ه˘˘لا بسسكŸا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ظأ˘˘ف◊ا”” ى˘˘ل˘˘ع تأ˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا كل˘˘˘ت تدsد˘˘˘سشو
أيراوج أيفأقث أقفرم هرأبتعأب ةي’ولأب ةيفأقثلا تأيلأعفلل يخيرأتلاو
¤إا ة˘ي˘عاد ،””ة˘يوأ˘ه˘لا ة˘ي˘بأ˘ب˘سشلا ة˘ي˘فأ˘ق˘ث˘لا تأ˘ي˘ع˘م÷ا تأ˘ي˘نأ˘˘ك˘˘مإا مءل˘˘ي
.””ةئيهلا كلتل رخآا يرادإا رقم سصيسصخت””

راردأا ة˘ي’و˘ل ة˘فأ˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘م ه˘ب˘نأ˘ج ن˘م ح˘˘سضوأا ،لأ˘˘غ˘˘سشن’ا اذ˘˘ه لو˘˘حو
¤إا اÒسشم ،””ةيئ’ولا تأطلسسلا ¤إا دوعي رارقلا”” اذه نأا نأسسح يديحأب
تأيعم÷ا فرسصت ت– يهو ةي’ولأب ةرفوتم ىرخأا تاءأسضف كأنه نأا
.ةيعادبإ’او ةيفأقثلا أهتطسشنأا فلتfl ةلوازŸ ةيلÙا ةيفأقثلا

ث.ق

: ةنيطنصسقب نأنفلل ينطولا مويلا

 طيخوب ديششر Úنانفلا Ëركت
دوهزم ميلشسو
نأ˘˘نأ˘˘ن˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ظ˘˘˘ح
‘ ط˘ي˘خو˘ب د˘˘ي˘˘سشر

فو˘˘˘˘˘لأŸا ع˘˘˘˘˘بأ˘˘˘˘˘ط
‘ دو˘هز˘م م˘ي˘ل˘˘سسو
Ëر˘ك˘ت˘ب ةوأ˘سسي˘˘ع˘˘لا

Ãخأ’ا اذه لزنÒ
ةرطنقلا بأب يحب

Ãةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد
ن˘˘م ةردأ˘˘˘بÃ كلذو
ة˘˘ي’و˘˘لا تأ˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس

Ãءأ˘˘ي˘˘˘حإا ة˘˘˘ب˘˘˘سسأ˘˘˘ن
ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
.نأنفلل
‘ Úتمأقلا Úتأه Ëركت نأا فورخأا ديعسسلا ةي’ولل مأعلا Úمأ’ا حسضوأاو
لأيجأ’ا نيوكت ‘ ةسصأخ ،أمهدوهج Òظن يتأأي فولأŸاو ةوأسسيعلا
.لأÛا اذه ‘ ةدعأسصلا
ةبسسأنŸأب أثد– ،Úنأنفلا نيذه نإأف ،ةبعسصلا ةيحسصلا أمهفورظ مغرو
ينفلا أمهرأسسم للخ أمهينهذ ‘ ةخسسار تلاز أم يتلا تأطÙا نع
’ يذلا يدأŸا Òغ ثرإ’ا اذه ديلخت ةيمهأا ¤إا كلذك نيÒسشم ،ليوطلا
.هل ةيفو ةينيطنسسقلا تلئأعلا ديدع لازت

ث.ق

‘ دئأصصق““ يصضاÎف’ا نأجرهŸا ‘ هتكرأصشم بقع
““أنوروكلا نمز

tسصخي قارعلاب Úّيبعششلا باّتكلا دا–ا
Ëركتلاب نامو قيفوت
قيفوت يرئاز÷ا رعأسشلا قارعلأب برعلا Úيبعسشلا بأّتكلا دأ–ا sسصخ
Òظن سصأخ Ëركتب يبعسشلا بدألل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا سسيئر نأمو
‘ دئأسصق”” ناونعب يسضاÎف’ا يبرعلا نأجرهŸا ‘ ةلأعفلا هتكرأسشم
ناوج6 ¤إا4 نم ميقأا يذلاو ،””ب◊او ةأيحلل uنغنل ..أنوروكلا نمز
.دادغب ءأسضفب يرأ÷ا
اذه حأ‚إ’ نأمو همدق يذلا Òبكلا رودلا ىلع هتدأهسش ‘ دأ–’ا دكأاو
تنأكو ،ةلود51 نولثÁ ارعأسش03 هيف كرأسش يذلا ÊوÎكلإ’ا نأجرهŸا
نأمو قيفوت أارق نيأا ،ءأسسم ةعسسأتلا نم ءادتبا أيموي ثبُت تاءارقلا
.””بلغ طسسأبلا”” ناونعب ةديسصق
ةكرأسشÃ ””ةيبرعلا ةياورلا ‘ يبعسشلا سصنلا روسضح”” ىقتلŸا لوأنتو
متتخ˘ُيو .ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود31 ن˘م بر˘ع˘لا Úث˘حأ˘ب˘لاو ءار˘ع˘سشلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ءارعسشلل يبرأغŸا ىقتلŸأب يبعسشلا بدألل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا تأطأسشن
.Èمسسيد رهسش ‘ ،بأبسشلا Úيبعسشلا
ىقتلŸا ‘ ناوج رهسش نم ¤وأ’ا مأيأ’ا ‘ نأمو قيفوت رعأسشلا كرأسشو
‘أقثلا ىهقŸا همظن يذلا يلجزلا عادبإلل لوأ’ا يسضاÎف’ا يبرأغŸا
‘ تسشطع”” هتديسصق أارقو ،جيريرعوب جÈب ةليسسف ةيعمج عم نوأعتلأب
.ةبرأغŸا ءارعسشلا نم عمج ةيلأعفلا ‘ كرأسش أمك ،””ىم◊ا يسسأار
تدتما تاءارق ةدعب يسضاÎف’ا يبرعلا نأجرهŸا نم لوأ’ا مويلا زي“و
دارمو ،أيبيل نم ⁄أعلا ⁄أسس عم ليل ةرسشأعلا ىتح ءأسسم ةسسمأÿا نم
،بر˘غŸا ن˘م ير˘خ˘ف ة˘ل˘ي˘لدو ›أ˘ب˘ل˘ب ةد˘ي˘م˘حو ح˘ي˘سسŸ د˘م˘حأاو يردأ˘ق˘لا
.رئاز÷ا نم نأسسح رمعو نأمو قيفوتو
هطأسشن نع جيريرعوب جÈب ‘أقثلا ىهقŸا ‘ مuرك نأا نأمول قبسسو
اذهل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا جمأنرب نأأب حرسص نأا هل قبسس أمك ،لسصاوتŸا
رئاز÷أب سسيل ةيفأقثلا تأئيهلاو تأيعم÷ا لكل أجذو‰ نوكيسس ،مأعلا
ةينطو تأيقتلم ميظنت نع أنلعم ،برعلا ءأطسشنلل ةبسسنلأب ىتح لب ،طقف
ةي’وب ةيعم÷ا بتكŸ لوأ’ا ينطولا ىقتلŸا أهنيب نم ،ةيبرعو ةيبرأغمو
ي˘ب˘ع˘سشلا ر˘ع˘سشلا ‘ ر˘م˘ع˘ت˘سسŸا ةرو˘سص”” ناو˘ن˘˘ع ت– سسأ˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ةنيدÃ ةيغيزأمأ’ا ةديسصقلل عبارلا ىقتلŸاو ،””ديسصقو ةركاذ ،يرئاز÷ا

يزيت ةي’ول ةفأقثلا ةيريدم عم نوأعتلأب ةرجرج ›أعأأب مأم◊ا Úع
ربوتكأا رهسش ةيأهن ‘ ةعبأسسلا هتعبط ‘ يبرعلا ىقتلŸا كلذكو ،وزو
0202Ãث.ق.ركسسعم ةنيد

ةيحرصسŸا مهصضورعل ةصصأخ ة‹رب لÓخ نم يرئاز÷ا بون÷ا نم ةيحرصسŸا قرفلا نم اددع يرئاز÷ا ينطولا حرصسŸا مuركُي
.يرأ÷ا ناوج02 ¤إا7 نم كلذو ،““كوبصسيأفلا““ ةحفصص ىلع وأا ،ةيمصسرلا بويتوي ةأنقب ةيصضاÎف’ا ةصصنŸا ىلع
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Úير˘ئاز÷ا ن˘ير˘سشأ˘ن˘لا سضع˘ب د˘sكأا
ن˘م Êأ˘ع˘ي نأ˘ك يذ˘˘لا عأ˘˘ط˘˘ق˘˘لا نأا
ه˘جاو˘ي ةÒب˘ك تأ˘بو˘ع˘سص ن˘˘م لوأ’ا
فقوت دعب ةسصأخ مويلا سسلفإ’ا
ل˘˘˘ك˘˘˘سشت تنأ˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضرأ˘˘˘˘عŸا

بب˘سسب بأ˘ت˘ك˘لا عأ˘˘ن˘˘سصل أ˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م
يدوعسسم وديمح فسشك .””أنوروك””

نون˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤوŸا ر˘يد˘م
ة˘˘ثل˘˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشأ’ا نأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘طŸا
أ˘˘مأ˘˘ت أ˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت تفر˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضأŸا
بأتكلا ةعأنسصو رسشنلا تأطأسشنل
قيق– عأطتسسا نم رسشأن لسضفأاو
حÎقاو ،تأ˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘ك رأ˘˘ن˘˘يد ي˘˘ف˘˘لأا
م˘˘عد˘˘ل قود˘˘ن˘˘سص ثع˘˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸا

رئأسسخ نم دحلل بأتكلا ةعأنسص
ن˘م ن˘ير˘سشأ˘˘ن˘˘لا Úك“و ،عأ˘˘ط˘˘ق˘˘لا

حÎقا أ˘م˘ن˘ي˘ب ،م˘ه˘طأ˘سشن ة˘ل˘˘سصاو˘˘م
نود نم سضورق حنم جورعوب Úمأا
ثعب ةدأعإا دسصق نيرسشأنلل دئاوف

ر˘˘ج◊ا د˘˘ع˘˘ب بأ˘˘ت˘˘ك˘˘لا تأ˘˘طأ˘˘˘سشن
نب نأسسح لأق هتهج نم ،يحسصلا
رسشنلا نإا”” ةمأ’ا راد ريدم نأمعن
عرأ˘˘˘˘سست ⁄ نإا ر˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ن˘˘كÁ أ˘˘م كراد˘˘ت ¤إا تأ˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
نأا يدادغب دمfi زربأاو .””هكرادت
سسلفإا نع فسشكتسس أنوروك ةيأهن

نيذلا رسشنلا رود بأحسصأا ديدع
رو˘جأا ع˘فد ن˘ع ن˘يز˘جأ˘ع نو˘˘ف˘˘ق˘˘ي

ءارك تأقحتسسم ديدسستو مهلأمع
رهسشأا ةثلث نأا أفيسضم ،تارقŸا

نÃ تع˘فد طأ˘سشن˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
¤إا تار˘˘خدŸا سضع˘˘ب ه˘˘يد˘˘ل نأ˘˘˘ك
نوفقي مهبلغأأ˘ف ›أ˘ت˘لأ˘بو أ˘ه˘فر˘سص
¤إا اÒسشم ،لو˘˘˘˘ه‹ Òسصم مأ˘˘˘˘˘مأا
تأ˘ق˘ف˘سصب زأ˘ف ن˘م ءأ˘ن˘ث˘ت˘سسأ˘˘ب ه˘˘sنأا
بل˘˘˘غأا نإأ˘˘˘ف ي˘˘˘سسردŸا بأ˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘˘لا
.سسلفإ’ا ¤إا نوهتنيسس نيرسشأنلا
يرسشأنل ةينطولا ةمظنŸا تهجوو

لوأ’ا ر˘يزو˘لا ¤إا ة˘ل˘سسار˘م بت˘˘ك˘˘لا
عأ˘ط˘ق جاردإا ة˘لود˘لا أ˘ه˘ي˘ف د˘سشأ˘ن˘ت
تأ˘˘˘˘عأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ر˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
م˘˘عد˘˘لأ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸا ة˘˘˘يدأ˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
،91 ديفوك رارسضأا نع سضيوعتلاو
ة˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سس ة˘˘˘ل˘˘˘سسارŸا تن˘˘˘sم˘˘˘˘سضتو
Úي˘˘ن˘˘هŸا ن˘˘ع ةردأ˘˘سص تأ˘˘حاÎقا

لل˘خ ن˘م كلذو .عأ˘ط˘ق˘لا ذأ˘˘ق˘˘نإ’
غلأبم سصيسصخت»و رسشأبŸا معدلا

نيرسشأنلا نم بتكلا ءارسشل ةيلأم
ىلع تارازولا نم ددع فرط نم
تأ˘ب˘ت˘ك˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ة˘فأ˘ق˘ث˘لا رار˘˘غ
ة˘˘ي˘˘بÎلا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘لأ˘˘˘طŸا
تأبتكŸا ةدسصرأا زيزعتل ةينطولا
ة˘˘سضأ˘˘ير˘˘لاو بأ˘˘ب˘˘سشلا ،ة˘˘ي˘˘سسردŸا
بأ˘ب˘سشلا رود تأ˘ب˘ت˘˘ك˘˘م ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل
يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ›أ˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
تأ˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘كŸا ةد˘˘˘˘سصرأا ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
¤إا ة˘˘˘˘فأ˘˘˘˘سضإا اذ˘˘˘˘ه ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘مأ÷ا

ل˘˘هاو˘˘ك ن˘˘ع ءأ˘˘ب˘˘عأ’ا ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت””
ى˘ل˘ع بئار˘سضلا ءأ˘غ˘لإأ˘ب ن˘ير˘سشأ˘ن˘لا
رود حنم بنأج ¤إا .””رسشنلا عأطق
نود ن˘م ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت سضور˘˘ق ر˘˘سشن˘˘لا
ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ’ ىد˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ئاو˘˘˘ف
،جأتنإ’ا رارمت˘سسا Úك˘م˘ت˘ل ،Úت˘ن˘سس
ىلع بتكلا ءأنتقأب رمأ’ا ميمعتو
بل˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘uك˘سشŸا تأ˘˘ه÷ا ر˘˘ئأ˘˘سس
ةع˘لأ˘ط˘م تأ˘ب˘ت˘ك˘م ن˘م ،ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ة˘ي˘ع˘مأ˘ج تأ˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
راو˘˘˘طأل˘˘˘ل سسرادŸا تأ˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘˘مو
ءأنتق’ا رسصح عم ،ةثلثلا ةيوبÎلا

عيرسستو أvيلfi جتنŸا بأتكلا ‘
بلأ˘˘ط˘˘˘م ن˘˘˘ع ل˘˘˘سضف ،ه˘˘˘تاءار˘˘˘جإا
ءأ˘ف˘عإ’او ة˘ي˘˘ئأ˘˘ب÷ا تاءأ˘˘ف˘˘عإ’أ˘˘ب
ى˘ل˘ع Úمأأ˘˘ت˘˘لا ءأ˘˘ب˘˘عأا ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ك˘˘لا
ةيلأŸا تأنأعإ’ا Ëدقتو ءارجأ’ا
ي˘ف˘ظو˘مو لأ˘م˘ع˘لا رو˘جأا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘ل
ث.ق .أهÒغو ،عأطقلا

““أنوروك““ ببصسب بأتكلا صضرأعم ءأغلإا دعب

هذاقنإا نكÁ ام ذاقنإل تاوعدو سسÓفإلا ¤إا هجتي رئاز÷ا ‘ رششنلا ُعاطق
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قئأقحلل صضرع هنأأب فرعي ثيد◊ا ثحبلا جهأنم نم : فيرعتلاةيمهشسلا تاملكلا
Óًصسلصستم ًأيليل– ًأصضرع ةددfi ةلكصشم وأا ددfi عوصضوÃ ةصصأÿا

.ةلكصشŸا لح ‘ مهأصسي وأا عوصضوŸا مدخي رارق ¤إا لوصصولل

4 3 2 18 7 6 5

(م) ةلمهم
مأهفتسسلل

(م) ةرسسأا
تأينتقم

ةسصأخ
(م) هحسضوأا

مويلا ‘
(ن)

سسكع
ةربدŸا

 نسسح

نأهبأسشتم
(م) فرعأا

يفنلل
« ءأقسش »

ةÌعبم

سسكع
(م) تÎسشا

(م) رغث

 دعق
(م) ةفسص

 هلإا
(م) دقر

قحلي

 هنم رجسضت
(م) لمك
(م) ءأجر

ثدحتم
(م)
هكلم

سسكع
مارح

Œأهد ‘
 « ءأقتلا»

يهنلل
 عطأسس

 درفم
« بتك»

يرورسضلا
رسسف

نأسسحإا

نأهبأسشتم
فرح
فطع

«فلم» أثلث
قذأح

(م) فيرعتلل
فطع فرح

(م) قيلط

رويطلا نم
ةهبأسشتم

يهنلل
هؤوأنب حلسصن

سسكع
لوخد

مأعنأ’ا نم

(م) ةيرأ÷ا
ةهبأسشتم

ةنيدم
ةيبرغم

رف

برأقأا
بطأخملل

ردأغ
نأكŸا

وسسكي
(ن) أنمسسج

در

رأسض سسكع
ةلقم

(م) يفنلل
ةعفرلا

عمجي
دسشحيو

رهوج
درفم

« دأيعأا»

رعأسش
يومأا
يسصأق

بأسشلا
‘ «مهسس»

عم÷ا

نرمأا
تقولا

سسم
مول

«ليعر»
ةÌعبم

مأهفتسسلل
(م)

بيرغ
فيرعتلل

(م)
لسضخي

(م) ءأŸأب
ةمسصأع
(م) نأمع

وأا هغبسص
(م) هلط

ةنسسم
فرح

(م) فطع

قيقسش
 دلاولا

(م) دسشرأا

كرأسش
حسضوأا

داوم نم
(ن) ءأنبلا

بعسشلا

سسكع
لأسصولا
أهتمسصأع
ةحودلا

Èخ
Òغسص
ةقأنلا

ىوكسشلل
«ديسس » أثلث

ةمسصأع
ةيقيرفإا
رأنلا نأسسل

(م)

ةفأسسم
حرف

«وجهي »
ةÌعبم
سسكع

 (م) ارارف

5

4

3

1

2

لطبو مأمإا
حتف يبرع

ةريزج
ةيلقصص

يصضر ــ نأك
لوأا ــ هنع هللا

‘ نذؤوم
مÓصسإ’ا

أهب تصسصسأأت
مدع ةكرح

مأع زأيحن’ا
5591

⁄أع
يدنلتكصسا

عÎخأا
مأع فتأهلا

6781

ديصش ةفيلخ
دجصسŸا
ىصصقأ’ا

هلكصشب
مويلا رصضأ◊ا

ىوقأا
تأناوي◊ا

ةركاذ

صضفخي
ىم◊ا
 ةرار◊او

ىكذأا وه
 تأناوي◊ا

يصضر ــ نأك
لوأا ــ هنع هللا

‘ صضأق
مÓصسإ’ا

ةيمÓصسإا ةلود
Úب عقت

Úترأق
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اهيحأوصضو رئأز÷اب ةÓصصلأ فيقأوم

03:29
12:45
16:37
20:02
21:48

نأرهول ةيعما÷أ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوŸأ

ةطل÷اب ةباشصإا ةلاح52 ةبارق
 ايموي ةيغامدلا

و .ق

مصسقب ةيغامدلأ ة˘ط˘ل÷ا˘ب Úبا˘صصŸأ ة˘ح˘ل˘صصم ل˘ب˘ق˘ت˘صست
ة˘ي˘ع˘ما÷أ ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’أ ة˘˘صسصسؤوŸا˘˘ب ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ
برغلأ تاي’و نم ةلاح02 نم Ìكأأ ،ايموي ،نأرهول
.دÓبلأ طصسو نم ىتحو ،يبرغلأ بون÷أو
ةد˘عا˘صسم ةذا˘ت˘˘صسأأ قا˘˘ب˘˘ط ن˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘لد ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ بصسحو

Ãاب باصصعأ’أ ةحلصصŸةيعما÷أ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤو
-ديفوك ءابو راصشتنأ ذنمف ،يحصصلأ قفرŸأ أذه نأرهول
ةدع نم ىصضرŸأ نم أÒًبك أدفأوت ةدحولأ تدهصش ،91
.طصسولأ نم ىتحو يبرغلأ بون÷أو برغلأ نم تاي’و
‘ تايفصشتصسŸأ ةيبلاغ““ نأأ قابط نب ةروتكدلأ تزربأأو
،91-ديفوكل ةصصصصfl يبرغلأ بون÷أو برغلأ يتقطنم
لثم تاي’و نم ىصضرŸأ نم Òثكلأ ءÓجإأ بلطت ام
ةماعنلأو صضيبلأو ناصسملتو ركصسعمو نأزيلغو Âاغتصسم
Úعو فلصشلأ نم اصضيأأو ،ةصسصسؤوŸأ ¤إأ ،رأردأأو راصشبو
نأأ ¤إأ ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ ترا˘˘صشأأ ا˘˘م˘˘˘ك.““ىر˘خأأ ند˘مو ى˘ل˘فد˘˘لأ
هذ˘ه ‘ Úل˘ما˘ع˘˘لأ با˘˘صصعأ’أ ‘ Úصصصصخ˘˘تŸأ ءا˘˘ب˘˘طأ’أ
ر˘صسف˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،91-ديفو˘ك ة˘ه˘جأوŸ أود˘ن˘ج تا˘ي’و˘لأ
¤إأ ا˘ي˘مو˘ي نو˘ل˘ق˘ن˘ي ن˘يذ˘لأ ى˘˘صضرŸأ ن˘˘م Òب˘˘ك˘˘لأ دد˘˘ع˘˘لأ

ةيعما÷أ ةيئا˘ف˘صشت˘صس’أ ة˘صسصسؤوŸا˘ب با˘صصعأ’أ ة˘ح˘ل˘صصم
04 ¤إأÚ 03ب نم““ ىرجي هنأأ ةبيبطلأ تفاصضأأو.نأرهوب
ةلاح52 ¤إأ02 ليجصست اننكÁ ،ةعاصس42 لÓخ ،صصحف

ن˘م ة˘ف˘ل˘تfl تا˘جرد˘ب ة˘ي˘غا˘مد˘لأ ة˘˘ط˘˘ل÷أ ت’ا˘˘ح ن˘˘م
لثم ةفيفخ ةيغامدلأ تاطل÷أ صضعب نأأ امك .ةروطÿأ
’و ،ءاصضعأ’أ دحأأ فعصض وأأ ةÒغصصلأ مÓكلأ تابأرطصضأ
يتلأ ت’ا◊أ صضعب فÓخب ،افيفخ اجÓع ىوصس بلطتت
كئلوأأ لثم صشاعنإ’أ ةعاق اهباحصصأأ لاخدإأ بجوتصست
.““يعولأ ‘ تابأرطصضأ نم نوناعي نيذلأ
ةلاح ‘ لمعتصسي جÓع وهو ،زيلوبمأÎلأ ¤إأ ةبصسنلاب امأأ
نايرصش دصسي يذلأ مدلأ Ìخت ةبأذإ’ ةيغامدلأ ةطل÷أ
قابط نب ةروتكدلأ تزربأأ دقف ،هتباصصإأ ببصسيو غامدلأ
نيذلأ صصاخصشأ’أ نم طقف ةئاŸأ ‘01 ـل لمعتصسي هنأأ
،نأرهول ةيعما÷أ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوŸأ ¤إأ أولاخدأأ

ةطل÷اب مهتباصصإأ نم تاعاصس4 نوصضغ ‘ نولصصي مهنأ’
أذه نإاف ،لاجآ’أ هذه دعبو““ هنأأ ¤إأ ةÒصشم ،ةيغامدلأ
ىصضرŸأ ةيبلغأأ لقني يذلأ تقولأ ‘ عفني ’ جÓعلأ
.““ىفصشتصسŸأ ¤إأ نيرخأاتم فصسأÓل
لÓخ ،ةيغامدلأ ةطل÷أ ىصضرÃ لفكتلأ صصوصصخبو

نومدقتي ء’ؤوه نأأ ةبيبطلأ تحصضوأأ ،91-ديفوك ةحئاج
نوهجوي ةيغامدلأ ةتكصسلأ تامÓع عم اهتحلصصم ¤إأ
وأأ ىم◊أ ةظحÓم دنعو ،زرفلأ لبق ام ةحلصصم ¤إأ ً’وأأ

كا˘ك˘ت˘حأ ى˘ل˘ع أو˘نا˘ك م˘ه˘نأأ Úب˘ت وأأ صسف˘ن˘ت˘لأ ‘ ل˘كا˘˘صشم
¤إأ ةرصشابم نولاحي ،91-ديفوكب ÚباصصŸأ صصاخصشأ’اب
دنجي ثيح ،ةحئا÷أ هذه جÓعل ةصصصصıأ ةحلصصŸأ
.مهب لفكتلل باصصعأ’أ ءابطأأ

 رشصنع فيقوت
باهرإÓل معد
جيريرعوب جÈب

مويلأ، ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب دافأأ
،ينطولأ كردلأ رصصانع نأأ، Úنث’أ
معد رصصنع ،0202 نأوج70 موي فقوأأ
جيريرعوب جÈب ةيباهرإ’أ تاعامجلل
.ةصسماÿأ ةيركصسعلأ ةيحانلاب
ةزرفم تطبصض اصضيأأ نايبلأ بصسحو
ةيمك يبعصشلأ ينطولأ صشيجلل ةكÎصشم
ةينامثب ردقُت جلاعŸأ فيكلأ نم ةÒبك
ثحب ةيرود لÓخ ،مأرغوليكو Òطانق
ةماعنلأ ةي’و ،قزروب نّينج ةيدلب برق
.ةيناثلأ ةيركصسعلأ ةيحانلاب
ةعبصس ىرخأأ ةكÎصشم زرافم تفقوأأ امك
(70) Œرا fl(053.73) تطبصضو تأرد
(005)و جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغوليك
ةدحو (1611)و Úياكوكلأ ةدام نم مأرغ
تايلمع لÓخ تابورصشŸأ فلتfl نم
ناصسملتو نأرهو نم لكب ةقرفتم
.جيريرعوب جÈبو صسأدرموبو

و .ق

سسوÒف ‘ ةرمثŸأ هثاحبأأ Òظن
انوروك

ديششت اكيرمأا ةرافشس
 يرئاز÷ا روتكدلاب

يدمfi رداقلا دبع
ةدحتŸأ تاي’ولأ ةرافصس ترصشن
بيبط مايق نع أÈخ رئأز÷اب ةيكيرمأ’أ

ةدحتŸأ تاي’ولاب ميقم يرئأزج
.انوروك صسوÒف نع ةرمثم ثاحبأاب
ةيمصسرلأ ةحفصصلأ ىلع روصشنŸأ ‘ ءاجو
نحن““ كوبصسياف عقوم ‘ ةرافصسلل
يدمfi رداقلأ دبع روتكدلاب نوروخف
دهعŸ يبطلأ زكرŸاب دعاصسم ذاتصسأأ
هرصشن دعب ،يتانيصسنصس ةعماجب ةعصشأ’أ
يذلأ يبطلأ هقيرف اهب ماق يتلأ ةصسأردلأ
Òصشب ىهصس ةروتكدلأ هتجوز لمصشي

fiأ يجولويدأر ةل‹ ‘ يدمŸةقومر
ت .يصضاŸأ رهصشلأ ةرداصصلأ
هذه نع ليصصافت ةرافصسلأ تطعأأو
527 تلمصش““ اهنأأ ديكأاتلاب ثاحبأ’أ

نأأ ¤إأ تصصلخو ،91-ديفوكب اباصصم
زاه÷أ ىلع Òثأات هل انوروك صسوÒف
Ìكأأ كلذ ‘ اÃ ،يزكرŸأ يبصصعلأ

امك .اعويصش ةيغامدلأ ةمدصصلأ ت’اح
لوح ةصسأرد رصشنب يدمfi روتكدلأ ماق
.““ةيبصصعلأ مأروأ’أ ملع ‘ تأروطتلأ
ةيلك نم يدمfi روتكدلأ نإاف ةراصشإÓل
.““8002 ‘ رئأز÷أ ةعما÷ بطلأ

 ةلواfi طابحإا
““ةقارح““6ةرجه

نارهو ‘
6 نأرهوب ينطولأ كردلأ رصصانع فقوأأ

بصسح ةيعرصشلأ Òغ ةرجهلل Úحصشرم
.عافدلأ ةرأزو نم نايب
Òغ أرجاهم41 نأأ ،نايبلأ فاصضأأو
مأزق Úعب ةفلتfl تايصسنج نم يعرصش
كلذك أوفقوأأ

و .ق

ةروزم ةيدقن اقاروأا جورت ةباشصع كيكفت
سسادرموب وشصروقب
ةباصصع -صسأدرموب لامصش-وصصروق نمأأ حلاصصم تككف
قأروأأ جيوÎب موقت صصاخصشأأ4 نم ةنوكتم ةينطو ةيمأرجإأ
.ةروزم ةيدقن
مÓعإ’أ ةيلخ صسيئر يتأوت وÁرك ةطرصشلأ ظفاfi حصضوأأو
صصاخصشأأ جيوÎب ديفت تامولعم رثإأ ىلع هنأأ ةي’ولأ نمأاب
ىلع صضبقلأ يقلأأ ،وصصروق ةنيدم طصسو ةروزم ةيدقن اقأروأأ
نم ةروزŸأ ةيدقنلأ قأروأ’أ نم ةيمك هتزوحبو اصسبلتم مهدحأأ
.جد005 ةئف
ةثÓث ءاكرصش فقوأأ ،ةيصضقلأ ‘ تايرحتلأ قيمعتل ةجيتنو
جوري ناك يراŒ لfi بحاصص مهدحأأ ،ةباصصعلأ ‘ نورخآأ
امهتزوحب نأرخآأ نأرصصنعو ،ةروزŸأ ةيدقنلأ قأروأ’أ كلت
ةيدلبب دوقنلأ كلت نأروزي اناك ،جد0001 ةئف نم ةيدقن قأروأأ
.ةمصصاعلأ رئأز÷اب نافيكلأ جرب
‘ لثمتت ةينوÎكلإأ ةزهجأأ ،ةيلمعلأ هذه لÓخ ،تعجÎصسأ امك
لامكتصسأ دعبو .ةلاقن فتأوهو تاعباطو ›آأ مÓعإأ ةزهجأأ
ةيئاصضقلأ تاه÷أ مامأأ نوفوقوŸأ مدق ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
.ةصصتıأ

و .ق

ةيبنج’أو ةينطولأ ةلمعلأ نم غلابم زجح

Úعب ةروزŸا ةلمعلا روزت ةكبشش كيكفت
 ىلفدلا

ىلفدلأ Úع ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ حلاصصم تزجح
ميتنصس رايلم فصصن و رايلم نم Ìكأأ, يصضاŸأ عوبصس’أ ةياهن,
.ةروزم وروأأ00609و ةينطولأ ةلمعلأ نم
نأأ ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدŸأ نم ردصصم حصضوأأو
ةينطو ةكبصش طاصشنل دح عصضو نم تنك“ ةروكذŸأ حلاصصŸأ
ديلقتب اهرصصانع موقي , نطولأ تاي’و فلتÈ flع طصشنت
و ةينطولأ ةلمعلأ نم Êوناق رعصس تأذ ةيدقنلأ قأروأ’أ
صضييبت و ةينطولأ قوصسلأ ‘ لوأدتلل اهحرط دصصق ةيبنجأ’أ
رثإأ ىلع تءاج ةيلمعلأ هذه نأأ ردصصŸأ فاصضأأو.لأومأ’أ
نم ةعومÛ يمأرجإ’أ طاصشنلأ لوح تامولعم لÓغتصسأ
ةيبنجأ’أو ةينطولأ ةلمعلأ ديلقت ىلع لمعت صصاخصشأ’أ
،مهيف هبتصشŸأ ةيوه ديد– ¤إأ تايرحتلأ تصضفأأو.أريوزتو
،ةنايلم صسيمخ ةنيدÃ نكاصسŸأ دحأاب مهدجأوت ناكمو
ةروكذŸأ ةيدقنلأ قأروأ’أ طبصض عم ،صسبلت ةلاح ‘ أوفقوأاف
فتأوه5و ةبكرمو ةصصاخ لئصسوو ةينوÎكلأ تأزيهŒو هÓعأأ
ةصسرا‡و لصصأوتلل ةباصصعلأ دأرفأأ اهمدختصسي ناك ةلاقن
.روظÙأ مهطاصشن

م .ق

عوبصسأ’أ Êابصسإ’أ يرودلأ ةدوع ىلع عجصش
لبقŸأ

زا‚إا اغيللا ةدوع :Êابشسإلا ةحشصلا ريزو
مخشض

هريدقت نع ،Óيإأ رودافلصس ،Êابصسإ’أ ةحصصلأ ريزو برعأأ
ءانثأأ مدقلأ ةرك يبع’ نم ردب يذلأ يجذومنلأ كولصسلل

هيكيب درأÒج هيف كراصش ،دعب نع ءاقل لÓخ ،انوروك ةحئاج
Òيصسآأو ،ديردم لاير نم لاخافراك Êأدو ،ةنولصشرب نم
نم Úصسكروصسير يكوكو ،دأدييصسوصس لاير نم يدنيمأراي
ىلعأ’أ صسلÛأ ةصسيئر نم لك رصضح ،لثŸاب.ديردم وكيتلتأأ
ئرأوطلأو تأريذحتلأ زكرم ريدمو ،وناثول نيريإأ ةصضايرلل
ةيمهأأ ،ريزولأ دكأأو.عامتج’أ أذه ،نوميصس ودنانرف ةيحصصلأ

جذا‰ أولظي نأاب مهايإأ اًبلاطم ،تابيردتلل ÚبعÓلأ ةدوع
،Óيإأ فصصو امك.بابصشلأ ىدل ةصصاخ تانوقيأأ مهنأ’ عمتجملل

،““مخصض زا‚إأ““ ـب لبقŸأ عوبصسأ’أ Êابصسإ’أ يرودلأ ةدوع
قيق– ‘ تمهاصس يتلأ فأرطأ’أ عيم÷ ركصشلاب اًهجوتم
ذنم اينابصسإأ ‘ افقوتم يصضايرلأ طاصشنلأ لظو .زا‚إ’أ أذه
.انوروك ةحئاج يصشفت ببصسب يصضاŸأ صسرام

ةمخصض ةيلام ةلآأ مدقلأ ةرك لعج ديري
ةمظعلا نونجب باشصم ونيتنافنإا :رتÓب
ةركل قباصسلأ ›ودلأ دا–’أ صسيئر رتÓب فيزوج دقتنأ
ديري هنأأ أًدكؤوم ،›ا◊أ افيفلأ صسيئر ونيتنافنإأ Êايج ،مدقلأ

.ةمخصض ةيلام ةلآأ ةريدتصسŸأ ةرحاصسلأ لعج
ودبي““ ايلاطيإأ لوبتوف عقوم اهرصشن تاحيرصصت ‘ رتÓب لاقو
.Èكأأ ءيصش لك لع÷ قيرطلأ دهÁ نأأ دأرأأ ونيتنافنإأ Êايج نأأ
عباتو.““ةمخصض لأومأأ ةلآأ ¤إأ مدقلأ ةرك ليو– ديري هنإأ
ةدايز دعب ،فاعصضأأ3 ¤إأ لاŸأ ةدايز ديري ونيتنافنإأ Êايج““

لايدنوم ليدعت كلذكو .84 ¤إأ ⁄اعلأ صسأاك تابختنم ددع
صسأاك ‘ تابختنŸأ ددع ةدايز““ هونو.““اًيدان42 مصضيل ةيدنأ’أ
ليقثو نك‡ Òغ أذه .اًقيرف23 ¤إأ42 نم تأديصسلل ⁄اعلأ

ونيتنافنإأ““ هلوقب هثيدح رتÓب متخو.““لبقتلأو مصضهلأ ىلع
¤إأ ثدحتي دعي ⁄ ،هتصسرطغ ‘ ،ةمظعلأ نونجب باصصم
.““لودلأ ءاصسؤور عم ثدحتي طقف نكلو تايعم÷أ ءاصسؤور
دا–Óل قباصسلأ صسيئرلأ رتÓب فيزوج يرصسيوصسلأ فÎعأو
‘ اهب مدقت يتلأ ،افيفلأ نم هتلاقتصسأ نأاب ،مدقلأ ةركل ›ودلأ

تاطلصسلأ نم ةلئاه طوغصض لظ ‘ تءاج ،5102 ماع
،رتÓب لاقو.داصسفلاب تأءاعدإأ ‘ قق– تناك يتلأ ةيكيرمأ’أ
““هإأ.يد.صسإأ نوتصسيك““ ءابنأأ ةلاكول تاحيرصصت ‘ ،اماع48
دعي ⁄ ةأاجفو !صسيئرلأ لحري نأأ بجي أولاق““ :ةيرصسيوصسلأ
لب ةيكيرمأ’أ ةلأدعلل ةبصسنلاب ايفام ةمظنم افيفلأ

نم Êاثلأ ‘ افيفلأ ةصسائر نع لحر دق رتÓب ناكو.““ةيحصض
لاقتعأ دعب كلذو ،هباختنأ ةداعإأ نم مايأأ دعب5102 نأوج
ماعلأ نم ربوتكأأ ‘و.خيرويز ‘ افيفلأ ›وؤوصسم نم ددع
ميقلأ ةن÷ لبق نم فاقيإ’أ رتÓب ىقلت ،هصسفن
مدقي ⁄ هنإأ رركتم لكصشب رتÓب لاق ،اهدعبو.افيفلاب
،ةيلاتلأ افيفلأ تاباختنأ صضوخب هل حمصسي ⁄ نكلو ،هتلاقتصسأ
صسيئرلأ ،ونيتنافنإأ Êايج لبق نم ةداح تأداقتنأ هجأو دقو
ماع ذنم افيفلأ صسأأÎي ناك يذلأ ،رتÓب دقتعيو.افيفلل ›ا◊أ
وحن ونيتنافنإأ قيرط تدهم ةيرصسيوصسلأ تاطلصسلأ نأأ ،8991
.افيفلأ حئاصضف نم ديفتصسŸاك حبصصيل ةمظنŸأ ةصسائر
هقيرط ءÓخإأ ‘ بغري ناك ونيتنافنإأ نأأ ىرأأ““ :رتÓب لاقو
.““افيفلأ ةصسائر وحن

ةمصصاعلأ نمأأ

ةزوحب جد ÚيÓم5 ىلع اولوتشسا سصاخششأا3 فيقوت
fiبشسا 

,رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاصصم تفقوأأ
‘ مهيف هبتصشم صصاخصشأأ (30) ثÓث
أولوتصسأ رأرصشأأ ةيعمج نيوكت ةيصضق
تنا˘ك م˘ي˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م (025) ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘كر˘˘صش ‘ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي بصساfi ةزو˘˘ح˘˘˘ب

.ةصصاخ
نأأ ةمصصاعلأ نمأأ نم نايب حصضوأأو
Úع ثلاثلأ يرصض◊أ نمأ’أ حلاصصم
صضبقلأ تقلأأ ةمصصاعلأ برغ ناينبلأ

‘ مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم صصا˘خ˘صشأأ3 ى˘ل˘ع
كلذو ،رأرصشأأ ةيعمج نيوكت ةيصضق
ىوكصش ÚنطأوŸأ دحأأ عدوأأ نأأ دعب
ىلع ةقرصسلل هصضرعت اهدافم ةيمصسر
Ïم ىلع أوناك صصاخصشأأ ةثÓث دي
ةيرهظ ةبيقح هوبلصس ،ةيحايصس ةرايصس

نوي˘ل˘م (025) هرد˘ق ›ا˘م غ˘ل˘ب˘م ا˘ه˘˘ب
.ميتنصس
ةل˘صسل˘صس ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘ع تر˘صشا˘بو
ثي˘˘ح ,ة˘˘ي˘˘نأد˘˘يŸأ تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج كلذ ‘ تل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسأ
اهتنكم ,ةيملعلأو ةينقتلأ تايطعŸأ

اهلغتصسأ يتلأ ةبكرŸأ عون ديد– نم
,ةقرصسلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشŸأ
هبتصشŸأ دحأأ ةيوه ديد– ” امك
هنأأ Úبتو ،ةرايصسلأ كلام وهو ،مهيف
ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ”و ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق قو˘˘˘ب˘˘˘صسم
‘ ءاج يتلأ هتاحيرصصت لÓغتصسأو

صصخ˘صشل ه˘ترا˘ي˘صس عا˘˘ب ه˘˘نأأ ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ط
قر˘صشلأ ‘ ة˘˘ن˘˘يدÃ ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
.يرئأز÷أ

نأأ Úب˘ت تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘م ع˘˘مو
ى˘ل˘ع نا˘ك ي˘صسي˘ئر˘لأ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشŸأ
رخآأ هيف هبتصشم عم رصشابم لاصصتأ
اهيف لمعي يتلأ ةكرصشلاب لمعي ناك
ه˘ت˘˘ف˘˘قوأأ ،د˘˘صصر˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ
،تأردfl ةعطق هتزوحبو ةطرصشلأ
ن˘م تن˘ك˘˘م ىر˘˘خأأ تا˘˘ير– ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ت
ز˘ج˘ح ،ثلا˘ث ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
اهأÎصشأ ناك ةيحايصس ةرايصس هتزوحب
.قورصسŸأ لاŸأ نم
،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتصسأ دعبو
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشŸأ مد˘˘˘ق
رمأاف ،ايميلقإأ صصتıأ ةيروهم÷أ
.تقؤوŸأ صسب◊أ مهعأديإاب

م .ق



هذه الصحيفة تم تحميل 
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