
نايفسس ›Óيج تاحيرسصت تدكأا
Úجاسسم سضعب حارسس قÓطإا نأاسشب
كار◊ا

لئاسسر هجوت ةسسائرلا
ليدعت ةنجلل ةرفسشم
روتسسدلا

رؤتسسدلا تÓيدعت نأا ىلع ديعسسوأا دنfi رسصأا
È 45مفؤن لوأا نايب ةيار ت–““ نؤكت نأا بجي
تانؤكم ززعي اÃ ،ةديد÷ا ةيرؤهم÷ا ءانبل
ةبورعلاو مÓسسإلا ،ةثÓثلا ةينطؤلا ةيؤهلا

ةيثÓثلا هذه جاردإا نأا ينعي ام ،““ةيغيزامألاو
ةلأاسسم تسسيلو ةخسسار ةعانق ةيتايؤهلا
¤إا هنم ةراسشإا ‘ ،ماعلا يأارلل ءاسضرإا
دمحا““ ةنجللا سسيئرل ةÒخألا تاحيرسصتلا
.““يتÒبيل““ ةيمؤي ¤إا اهب ¤دأا يتلا ““ةبارعل

30 سص

Èعت لو بعسشلا ةيبلاغ لث“ اهنإا لاق
ةينطؤلا هبخن نع

تاحيرسصت :ةنيرق نب
ةدوسسم سضرعت ةبارعل
كوكسشلل روتسسدلا

30 سص

يحسصلا رج◊ا عفر لبق ةليلق مايأا

ةلادسشÃ ةÒسسم
حارسس قÓطإاب ةبلاطملل
ÚنوجسسŸا

30 سص

Ê: moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإلا ديÈلا جد01نمثلا 5422 ددعلاةدـيدج ةـعبط  ـه1441  لاؤسش81  ـل قفاؤŸا م0202 ناؤج01 ءاعبرألا

نبرفاسسŸا لقن ةيلاردف
مؤيلا اهتاحÎقم مدفت
ةرازؤلل

 ةبقترم تادايز
لقنلا راعسسأا ‘

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

انرؤك سسوÒف ىلع تسضق اهنإا تلاق

اهليجسست مدع نلعت سسنوت
انروك سسوÒفب ةباسصا يأا

›اوتلا ىلع سسماÿا مويلل

ةديدج ةافو ةلاح يأا لجسست ⁄ اميف

ةباسصا62 ليجسست
انروك سسوÒفب ةديدج

برغŸاب
90 ــ80   سص

نارهؤب ناطرسسلا ماروأل رداقلا دبع Òمألا ىفسشتسسÃ ئراؤط

 انوروكب باسصي ناطرسسلاب اسضيرم Óفط21

61  سص50  سص

تلاكو طاسشن فانئتسسا
 بؤن÷اب ةحايسسلا

حتف ةداعإا راظتنا ‘
فانئتسساو دود◊ا
 ةيو÷ا ةحŸÓا

61-50-20 سص

‘ انورؤك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأا
ةباسصإا711 ليجسست نع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،رارؤ˘ف لا˘م˘ج ر˘ئاز÷ا

ءافسشلل لثا“ امنيب ،ةديدج تايفو9و ،انورؤك سسوÒفب ةديدج
.ةÒخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ ،اباسصم251

ÚباسصŸا ›امجإا عف˘تر˘ي ،ةد˘يد÷ا ة˘ي˘مؤ˘ي˘لا ة˘ل˘ي˘سص◊ا هذ˘ه˘بو
عفترا امني˘ب ،ة˘يلوÈ 84ع ةعزؤ˘م ،ة˘لا˘ح28301 ¤إا ءابؤ˘لا˘ب
ءافسشلل ÚلثامتŸا ›امجإا عفتراو ،ةافو427 ¤إا تايفؤلا ›امجإا
.اسصخسش1596 ¤إا

ةÒخألا ةعاسس42 ـلا ‘ تايفو9و ةديدج ةباسصإا711 ليجسست ةÒخألا ةعاسس42 ـلا ‘ تايفو9و ةديدج ةباسصإا711 ليجسست ةÒخألا ةعاسس42 ـلا ‘ تايفو9و ةديدج ةباسصإا711 ليجسست ةÒخألا ةعاسس42 ـلا ‘ تايفو9و ةديدج ةباسصإا711 ليجسست

ماعلا ةياهن جد رايلم98 ¤إا لسصت دق
83 تغلب ةيرئاز÷ا ةيو÷ا رئاسسخ

انوروك ببسسب  جد رايلم

 طسسو نيرفاسسŸا لقن ةسسسسؤؤم

رانيد نوـــيلم051 ـلا تقاــــف رــــــــئاسسÿا
رج◊ا ببسسب



 طسسو نيرفاسسŸا لقن ةسسسسؤؤم

رج◊ا ببسسب رانيد نويلم051 ـلا تقاف رئاسسÿا
دبع نÓيق طشسو نيرفاشسŸا لقن ةشسشسؤوŸ ماعلا ريدŸا سسيئرلا فششك
051 ـلا تزواŒ يتلاو ةشسشسؤوŸا اهل تشضرعت يتلا رئاشسÿا مجح نع قازرلا

تارامثتشسا ذيفنت فقوتل ةفاشضإلاب يحشصلا رج◊ا ةÎف لÓخ رانيد نويلم
ةينقتو ةثيد◊ا تايجولونكتلا لاخدإا رارغ ىلع ينطولا ىوتشسŸا ىلع
ةيعون ةزفق يطعتشس تناك يتلا تارامثتشسلا نم اهÒغو تارايشسلا ةبقارم
سسمأا لزن يذلا قازرلا دبع نÓيق فاشضأاو.رامثتشسلا لا‹ ‘ ةكرششلل
” هنا ¤وألا ةيعاذإلا ةانقلل ““حابشصلا فيشض““ جمانرب ىلع افيشض ءاثÓثلا

اهلÓخ انمق““ مويلا رادم ىلع لمعت ةمزأا ةيلخ ليكششت رج◊ا ةÎف لÓخ
سصاخششألا Úب دعابتلا تاحاشسم مشسرو تÓفا◊ا ميقعتك تاءارجإا ةدعب
نإا““ نÓيق لاقو.““ةمامكلا عشضو ةيرابجإا ديكأاتو قئاشسلا ىلع زجاح عشضوو
ةفيظنو ةثيدح تÓفاح ىلع دمتعت ةيلبقتشسŸا ةشسشسؤوŸا تاناهر

Ãاع ةيجولونكت تافشصاوŸكللا ةركذتلا عيب اهشسأار ىلع ةروطتم ةيÎةينو
““”eptيه يتلا Ãنأا قايشسلا تاذ ‘ دكأاو”.رفاشسملل نامألا دقع ةباث
نطولا Èع اطخ05 لغتشست ةروطتم ةلفاح001 ىلع زو– يتلا ةكرششلا
ةيعون ىلع زكرت““ مويلا يه ةنشسلا ‘ رفاشسم فلأا004 نم Ìكأا لقن نمشضتو
.““ةفيظن ةلفاح لÓخ نم ةيرورŸا ةمÓشسلاو نطاوŸا ماÎحاو تامدÿا

و .ق

ءاسسؤور ىدتنمو ةحايسسلا ةرازو Úب ةيقافتا
تامامكلا جاتنإل تاسسسسؤوŸا
ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا ةرازو Úب ةيقافتا ،ءاثÓثلا سسمأا ،تمربأا
داوŸاب Úيفر◊ا ليومتب يشضقت تاشسشسؤوŸا ءاشسؤور ىدتنمو يلئاعلا لمعلاو
.انوروك سسوÒف نم ةياقولاب ةشصاÿا تامامكلا جاتنإل ةيرورشضلا ةيشساشسألا
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا ريزو حشضوأا ،ةفاحشصلل حيرشصت ‘و
ءاشسؤور ىدتنم مزتلي““ ةيقافتلا هذه بجوÃ هنأا ،يرومرم نشسح ،يلئاعلا
ةيديلقتلا تاعانشصلا فرغ Èع Úيفرحلل ةيلوألا داوŸا Òفوتب تاشسشسؤوŸا
جوتنŸا اذه نم ةينطولا تايجا◊ا ةيبلتب حمشسي اÃ تامامكلا جاتنإل84لا
.““يŸاعلا انوروك ءابو ةهباÛ ايرابجإا حبشصأا يذلا
قيوشستو لمعلل ةشصرف Úيفر◊ا حنم ‘ مهاشستشس““ ةردابŸا هذه نأا فاشضأاو
ةيمارلا ةينطولا تاردابŸا ‘ اذكو ةيداشصتقلا تاشسشسؤوŸا Èع مهجوتنم

Ûفلا ةهباÒخ نم سسوÓفوت لÒ لا تايمكلاب تامامكلاÓمث نمو ةمز
.““لبقتشسŸا ‘ ئراوط يأل ابشس– يطايتحا نوزfl ءاششنإا
ىلع ءاشضقلا ‘ ةمهاشسŸا هنأاشش نم تامامكلا جاتنإا ةفعاشضم نأا دكأاو
.““لجاعلا بيرقلا ‘ عيم÷ا لوانتم““ ‘ نوكتل اهراعشسأا ‘ ةبراشضŸا لكششم
نأا ،يلقع يماشس دمfi ،تاشسشسؤوŸا ءاشسؤور ىدتنم سسيئر دكأا ،هبناج نم
ةشصاخ ،اهراعشسأا سضفخ ‘ مهاشسيشس تامامكلا جاتنإا ‘ Úيفر◊ا ةمهاشسم
يحشصلا رج◊ا ءاهنإا دعب ايرابجإا حبشصيشس““ -لاق املثم- اهءادترا نأاو
.““تاكرششلاو تاشسشسؤوŸا ¤إا ÚنطاوŸا ةدوعو
جوتنŸا اذه نم تايجا◊ا ةيبلت متيشس ،ةكارششلا هذه بجوÃ هنأا فاشضأاو
.““ةلوقعم““ راعشسأاب

و.ق

ايكرت ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ءÓجإل Úتلحر ة‹رب
ÚينعŸا ةمئاق هذهو
طوطخلل Úتعبات Úتلحر ة‹رب نع ةرقنأاب ةيرئاز÷ا ةرافشسلا تنلعأا
.ايكرت ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ءÓجإل ،ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
ناوج11 سسيمÿا يموي امهت‹رب ” Úتلحرلا نأا ةرافشسلا نايب حشضوأاو
.لوبنطشسا راطم نم اقÓطنا رهششلا سسفن نم21 ةعم÷او
ىلع سسيمÿا موي :يتآلاك نوكي ÚتلحرŸا تيقوت نأا ةرافشسلا تفاشضأاو
ةقيقد54و ةعبارلا دودح ‘ ةعم÷او ءاشسم ةقيقد53و ةشسماÿا ةعاشسلا

ةÒششأاتل Úلما◊ا ايكرت ‘ ÚميقŸا Òغ ÚنطاوŸاب ءارجإلا قلعتيو.ءاشسم
تاءارجإلاب ءادتقÓل ÚلحرŸا ÚينعŸا ةرافشسلا تعدو ،ةدوع ةركذتو رفشس
ةرامتشسا عيقوتلا مهتمزلأا امك ،تامامكلا ءادتراو ميقعتلل رارغ ىلع ةيئاقولا
.يحشصلا رج◊ا عوشضÿا لوبق

تارامإلاب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا تافلم لابقتسسا
Úيرئاز÷ا تافلم لابقتشساب عورششلا ‘ يبظوبأاب رئاز÷ا ةرافشس تنلعأا
.ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب Úقلاعلا
طورششل ÚفوتشسŸا نأا ،Úنثلا سسمأا لوأا ،اهل نايب ‘ ،ةرافشسلا تحشضوأاو
¤إا ،ارشصح ،مهب سصاÿا ءÓجإلا بلط فلم لاشسرإل نووعدم مهنأا ،ءÓجإلا
.يبدب ةماعلا ةيلشصنقلاب سصاÿا ÊوÎكللا ديÈلا

و.ق

تايعم÷ ةعنقألاب عÈتت ةيزـكرŸا ةيلديسصلا
ةسشهلا تائفلا
،Úنثلا سسمأا لوأا ،تايفششتشسŸا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تملشس

ةششهلا تائفلا تايعم÷ انوروك سسوÒف نم ةياقولل ةعنقأا نم ةعوم‹
.91-ديفوك ءابو راششتنا ةحفاكم راطإا ‘ ةنمزم سضارمأاب ÚباشصŸاو
ةيزكرŸا ةيلديشصلا اهتحنم ةيقاو ةعنقأا نم ةعوم‹ مشضت ةبهب رمألا قلعتيو
يتلاو ةحشصلا عاطق ‘ طششنت تايعم÷ ةحشصلا ةرازول ةعباتلا تايفششتشسملل
ةنمزم سضارمأاب ÚباشصŸا سصاخششألا ىلع اهعيزوتب اهتهج نم موقتشس
.ينطولا ىوتشسŸا ىلع ةيئافششتشسلا تائيهلا فلتÈ flع ناطرشسلاو
ةمطاف ةيزكرŸا ةيلديشصلل ةماعلا ةريدŸا تدكأا ةفاحشصلل حيرشصت ‘و
تماق تابه لكشش ‘ ةيلديشصلا اهتقلت عانق نويلم51 لشصأا نم““ هنأا يتكاو
ةيزكرŸا ةيلديشصلا““ نأا ةفيشضم ““عانق نويلم7 ›اوح عيزوتب ةÒخألا هذه
يتلا تابهلاو اهملشستل اعبت ةعنقألا هذه عيزوت ‘ رمتشستشس تايفششتشسملل
ةنمزŸا سضارمألا باحشصأا تايعمج ةكبشش قشسنم ركشش ،هتهج نم.““اهاقلتت
ةيعمج سسيئر بشصنم اشضيأا لغششي يذلا قÓعوب ديم◊ا دبع ةششهلا تائفلاو
ا‡ ““ينماشضتلا لمعلا اذه““ ىلع ةحشصلا ةرازو ““دبكلا سضارمأا سسأا وأا .سسأا““

يوذ ىشضرŸا نم ةئفلا هذهب حيحشصلا لفكتلا““ ـب هلوق بشسح حمشسيشس
ةيعمج31 مشضت اهشسأاري يتلا ةكبششلا نأا لوقي فاشضأا امك.““ةفيعشضلا ةعانŸا

سضارمأا نم نوناعي نيذلا سصاخششألا ءلؤوهل ةعنقألا هذه لاشصيإاب ةفلكم
.91-ديفوكب ةباشصإلا نم مهتيامحو ةنمزم

و.ق

2يـنـطو
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ماعلا ةياهنب جد رايلم98 ¤إا لسصت دق

انوروك ببسسب  جد رايلم83 تغلب ةيرئاز÷ا ةيو÷ا رئاسسخ

و .ق

ةيو÷ا ةكر◊ا فانئتشسا دعوم ديد– اننكÁ ل““ هنإا هتاذ ردشصŸا لاق
،ةيروهم÷ا سسيئر تايحÓشص نم يو÷ا لاÛا حتف رارقو ،باكرلل
03 دودح ‘ كلذب موقنشسف ،طاششنلا اذه فانئتشسا انررق اذإا ىتح نكلو

ىشصقأاك ةئاŸا ‘04 زواŒ اننكÁ لو ،داتعŸا ان‹انرب نم ةئاŸا ‘
.““0202 ماع ةياهن دح
نأا نكÁ ،طاششنلا فانئتشسل ويرانيشسلا اذه عمو““ هنأا يشسلدنأا عقوتو
.““يرا÷ا ماعلا ةياهن لولحب رانيد رايلم98 ¤إا ةكرششلا رئاشسخ لشصت
ماعل ةيو÷ا تÓحرلا جمانرب ¤إا ةدوعلا نكÁ ل ،ءاÿÈا تاعقوت اقفوو
تاكرشش يقابوأا ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ةكرششل ةبشسنلاب ءاوشس ،9102
.5202 ىتح وأا3202 ةنشس لبق ،ةيŸاعلا ناÒطلا
تÓحر ءانثتشساب ،سسرام81 ‘ ةيو÷ا ةكر◊ا قيلعت ذنم ،هنأا حشضوـأا امك
ةيوجلل ةلحر026.71 تيغلأا ،Úيرئاز÷ا اياعرلا ءÓجإا تايلمعو نحششلا
.ةيجراÿا وأا ةيلخادلا طوطÿاب قلعتي اميف ءاوشس ،ةيرئاز÷ا
مشساب ثدحتŸا لاق ،جراÿا ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا ءÓجإا ¤إا ةبشسنلابو
000.8 نم Ìكأا نآلا د◊ تداعأا يتلا ةكرششلا نإا ةيرئاز÷ا ةيو÷ا

.ةيو÷ا ةحŸÓا ةكرح قيلعت ذنم نطولا سضرأا ¤إا يرئازج
،عوبشسألا ةياهن لبق ،ىرخأا ءÓجإا تÓحر ت‹رب ةكرششلا نأا فاشضأاو
ىلع نوزوحي نيذلا باكرلا نإاف ،طاششنلا فانئتشسا ةلاح ‘ ىتحو نكل
ع˘قو˘ت˘يو ،تÓ˘حر˘لا ن˘م ي˘شسي˘ئر ل˘ك˘ششب نود˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس ن˘يذ˘لا م˘ه ر˘كاذ˘ت
فواıا رارمتشسا ببشسب ،ةيو÷ا تÓحر ىلع ““فيعشض لابقإا““ ليجشست
.ءابولا نأاششب
ىتح ةيŸاعلا ناÒطلا تاكرشش هل تشضرعت ام لك““ نأا ءاÿÈا دقتعيو
،ةيناث ةمدشصل تاكرششلا هذه سضرعتتشسو .¤وأا ةمدشص ىوشس سسيل نآلا
طاششن فانئتشسا دعب نيرفاشسملل فيعشضلا قفدتلا ‘ لثمتت دششأا نوكتشس
.““يو÷ا لقنلا
رايلم56 ىلع ايلاح زو– ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ةنيزخ نأا حشضوأاو
هناف ةمزألا مغرو .انتنيزخ ‘ رانيد رايلم56 انيدل لازي ل““ Óئاق رانيد
ةنايشص ‘ لثمتت اهتيبلت انيلع بجي سضيفختلل ةلباق Òغ ءابعأا انيدل
ي˘مد˘ق˘مو ن˘يدروŸا ءا˘ب˘عأا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لاو د˘عا˘قŸا را˘ج˘ئ˘ت˘شساو تار˘ئا˘˘ط˘˘لا
.““ بتاورلا عفد اعبطو تامدÿا
ةياهن ¤إا جد رايلم61ر8ب سصيلقتلل ةلباقلا Òغ ءابعألا هذه غلبم ردقيو

 .0202 ناوج

‘ ، ⁄اعلا Èع انورؤك ءابو راسشتنا ببسسب ،مرسصنŸا سسرام فسصتنم ذنم يؤ÷ا لقنلا ةكرح قيلعت ببسست
نع مجانلا لامعألا مقر سصخي اميف جد رايلم83 نلا د◊ تغلب ةيرئاز÷ا ةيؤ÷ا طؤطÿا ةكرسشل رئاسسخ
سسمأا هب دافا ام بسسح ، ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن جد رايلم98 ¤إا لسصت دق يتلا رئاسسÿا يهو نيرفاسسŸا تÓحر
.يسسلدنأا Úمأا ،ةكرسشلل يمسسرلا قطانلا ،ءاثÓثلا

يحسصلا رج◊ا عفرل ابسس– ةيئاقو تاءارجإا نع نلعت لارغؤسس

ةبÈلا تاطÙا لخادÃ نيرفاسسŸا ةرارح ةجرد سسايق ةزهجأا بيكرت
Òي˘شستو لÓ˘غ˘ت˘شسا ة˘˘كر˘˘شش تذ˘˘خ˘˘تا
ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يÈلا تا˘˘˘˘˘طÙا
تاءارجإلا نم ةعوم‹ ““لارغوشس““
طاششن فانئ˘ت˘شسل ا˘ب˘شس– ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

fiلا لقنلا تاطÈا ىلع يŸىوتشس
،يحشصلا رج◊ا عفر دعب ينطولا

ن˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
تاذ˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يدŸا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
.ةشسشسؤوŸا
” هنأا نيدلا زع ةديهششوب حشضوأاو
تاءار˘˘جإلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م‹ ط˘˘ب˘˘˘شض
ابشس– اهقيبطت متيشس يتلا ةيئاقولا

ع˘فر د˘ع˘ب تا˘طا˘˘ششن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسل
يحشصلا رجحلل ةيمومعلا تاطلشسلا

ةجرد سسايق ةزهجأا بيكرت ” ثيح
ديدعلا لخادÃ نيرفاشسŸا ةرارح
نع فششكلل ةيÈلا تاطÙا نم
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘ب ل مأا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإلا
.(91 ديفوك)
تازيهجتلا هذه بيكرت ¤إا راششأاو
تاذ تا˘˘˘˘طÙا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
اه˘ن˘م ن˘ير˘فا˘شسم˘ل˘ل ع˘شساو˘لا لا˘ب˘قإلا

ة˘بورÿا ة˘طfi ل˘خدÃ ن˘˘يزا˘˘ه˘˘ج
نيرخآا نيزاهجو ةمشصاعلا رئاز÷اب
بناج ¤إا ةديلبلا ةيÈلا ةطÙاب

fiراردأا ةبانع ةركشسب ةياجب تاط
ةيل˘م˘ع ر˘م˘ت˘شست˘شس ا˘م˘ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ةز˘˘ه˘˘جألا هذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
تا˘˘طÙا ة˘˘فا˘˘ك Èع ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو

.مهتÓقنت لÓخ نئابزلا ةمÓشسل
تاطÙا ةيزهاج ةديهششوب دكأاو
لكب نيرفاشسŸا لقنب لفكتلل ةيÈلا
ي˘ح˘شصلا ر˘ج◊ا ع˘فر د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘˘يرأا

ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘˘م سصر˘˘˘ح ثي˘˘˘ح
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘تfl يÒشسŸ تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ىو˘ت˘˘شسŸا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يÈلا تا˘˘طÙا
ماظ˘ن ع˘شضو˘ل (ة˘ط48fi) ين˘طو˘لا
تاب˘ل˘ط˘ت˘م بي˘ج˘ت˘شسي مرا˘شص ي˘ئا˘قو
سصخألا˘بو ة˘ي˘ح˘شصلا تلو˘˘كو˘˘توÈلا
ةيمازلإاو Òهطتلاو مظتنŸا ميقعتلا
ءاو˘شس ة˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا ءاد˘˘ترا
Òفو˘ت ع˘م ن˘ير˘فا˘شسŸا وأا Úل˘قا˘ن˘ل˘˘ل
›و˘ح˘ك˘لا لو˘شسغ˘لا لو˘˘لÙ طا˘˘ق˘˘ن
.نيديلل
ىلع Úبيبط ةكرششلا تشصشصخ امك
ةمشصاعلاب ةبورÿا ةطfi ىوتشسم
نيرفاشسملل اÒبك لابقإا فرعت يتلا
Èع رفاشسم فلأا02 ايموي زواجتي
لب˘ق) ا˘ي˘مو˘ي ة‹Èم ة˘ل˘حر002.1
” Úح ‘ (انوروك سسوÒف يششفت
تارايشسو ةيبط تادايع سصيشصخت
نأا ازÈم تاطÙا سضعب فاعشسإا
ة˘يÈلا تا˘طÙا ن˘˘م ة˘˘ئاŸا˘˘ب03

ةيندŸا ةيامحلل زكارم ىلع يوت–
.فاعشسإلاو لخدتلل
ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘ح فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل ا˘˘ب˘˘شس–و
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج◊ا ع˘˘فر د˘˘˘ع˘˘˘ب يÈلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘ششلا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس ،›ز˘˘نŸا

Èع لو˘خد˘لا ¤إا ا˘ه˘ن˘˘ئا˘˘بز ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ةفاشسم ماÎحا عم يزكرŸا بابلا
تامÓع عشضوو يعامتجلا دعابتلا

لوخدلا ةيلمع ميظنتل ةيشضرألا ىلع
ع˘ي˘ب كي˘˘با˘˘ب˘˘شش ما˘˘مأا اذ˘˘كو جورÿاو
ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كلا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل ر˘˘˘كاذ˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.Òباوطلاو
نأا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يدŸا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ت˘˘شس ة˘˘كر˘˘ششلا
عشضتشسو اه˘قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق تÓ˘فا◊ا
ة˘˘˘فا˘˘˘شسم دد– ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خاد تارا˘˘˘ششإا
ىلع اظافح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ا˘م˘ك ،ن˘ير˘فا˘شسŸا ة˘ح˘شصو ة˘˘مÓ˘˘شس
تاطÙا جراflو لخادم مظنتشس
ةفاشسŸا ماÎحاب حمشسي وحن ىلع
هاŒا ديد– عم يدشس÷ا دعابتلاو
تا˘˘مÓ˘˘ع ع˘˘شضوو ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خاد Òشسل˘˘˘ل
تار‡و تا˘ي˘شضرألا ى˘ل˘ع ة˘˘ح˘˘شضاو
يدا˘ف˘ت˘ل ر˘كاذ˘ت˘لا ع˘ي˘ب كا˘˘ب˘˘شش ما˘˘مأا
سصي˘˘شصخ˘˘ت بنا˘˘ج ¤إا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘˘كلا

تا˘ما˘م˘ك˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل تا˘يوا˘˘ح
.ةلمعتشسŸا تازافقلاو
دد˘˘˘ع ن˘˘˘م ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا سصل˘˘˘˘ق˘˘˘ُ̆ت˘˘˘˘شسو
بو˘˘كر˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق ل˘˘خاد ي˘˘شسار˘˘˘ك˘˘˘لا
و˘ح˘˘ن ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م نو˘˘بز˘˘لا ه˘˘جو˘ُ̆ي˘˘شسو
ى˘ل˘ع Ó˘شضف را˘ظ˘˘ت˘˘نا نود ة˘˘ل˘˘فا◊ا
تÓ˘فا◊ا ة˘كر˘ح ه˘ي˘جو˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
سصاÿا ف˘ي˘˘شصر˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
يدا˘ف˘تو ة˘يرورŸا ة˘لو˘ي˘شسلا Òفو˘ت˘˘ل

 .ةطÙا لخاد قانتخلا
ةرازو نأا ر˘˘˘كذ ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ددحتشس لقنلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا
ة˘˘كر˘˘ح Òي˘˘˘شست طور˘˘˘ششو تاءار˘˘˘جإا
ةÎف دعب ام ةلحرŸ يÈلا لقنلا
ددع ددحتشس ثيح يحشصلا رج◊ا
ل˘خاد م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ب حو˘˘م˘˘شسŸا با˘˘كر˘˘لا
Èعو اهماجحأا فلتخÃ تÓفا◊ا
.تافاشسŸاو طوطÿا ةفاك
” ه˘˘˘نأا ر˘˘˘كذ ،ل˘˘˘شصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘˘شس ‘و
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘˘ج◊ا ةÎف لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا
ىلع ةئيهت تايلمعو لاغششأا ذيفنتل

ةمشصاعلاب ةبورÿا ةطfi ىوتشسم
ةيراجتلا تÙÓا ةئيهت ” ثيح
ةفشصرألاو تايشضرألا تيفزت ةداعإاو
ق˘فد˘ت ءار˘ج ا˘ه˘ت˘لا˘ح رو˘˘هد˘˘ت د˘˘ع˘˘ب

بناج ¤إا ايموي تÓفا◊ا ةكرح
‘ ن˘ير˘فا˘شسŸا ل˘ب˘ق˘ت˘شست˘ل ا˘هؤوÓ˘ط
.ةلح نشسحأا
ليجشست ثدحتŸا عقوت ،ةبشسانŸابو
ى˘ل˘ع ن˘ير˘فا˘شسŸا دد˘˘ع ‘ ع˘˘جار˘˘ت
دعب يÈلا لقنلا تاطfi ىوتشسم
ءا˘بو ي˘ششف˘ت ءار˘ج طا˘ششن˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت
ل˘ي˘ج˘˘شست ¤إا اÒششم ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
لقنب لفكتلا9102 ةمرشصنŸا ةنشسلا
.اهطوطخ Èع رفاشسم نويلم37
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ب .يدهم

ما˘يأا ذ˘ن˘م ،رد˘شصأا د˘ق د˘يد˘ج ل˘˘ي˘˘ج بز˘˘ح نا˘˘كو
نإا :هيف لاق ،ديدج ليج هشسيئر هعقو انايب ،ةليلق
قÓطإاب دعو““ ،هب هئاقل لÓخ ،نوبت سسيئرلا
‘ يبرعلب Òمشسو وباط Ëرك Úنيجشسلا حارشس
.نك‡ تقو برقأا
اهمظن ةيفحشص ةودن ‘ ،ديعشسوأا دنfi لاقو
ليج بزح نايب ‘ درو ام نإا ،ءاثÓثلا سسمأا

ادكؤوم ،““راوحلل ةرمث““ نم هنأاو ،““حيحشص““ ديدج
اذ˘ه ة˘شسارد˘ب د˘عو د˘˘ق““ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر نأا
.““بلطلا
راو˘ح˘ل˘ل Úع˘طا˘قŸا نأا د˘ي˘ع˘˘شسوأا د˘˘نÈ fiت˘˘عاو
اذ˘˘ه ‘ ار˘˘كذ˘˘م ،““م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي““
بل˘ط˘ل با˘ج˘ت˘˘شسا““ نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا نأا بدد˘˘شصلا
‘ ،هتشساردب دعوو ،ديدج ليج بزح سسيئر
ه˘تا˘ي˘حÓ˘˘شصل مرا˘˘شصلاو ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا ماÎحلا را˘˘طإا
ةي˘لÓ˘ق˘ت˘شسا ماÎحل ما˘ت˘لا ه˘شصر˘حو ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا
.““ةلادعلا
ة˘شسا˘ئر˘ل ي˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا مÓ˘˘ك ن˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘يو
مراشصلاو لماكلا ماÎحلا راطإا ‘““ ةيروهم÷ا
ماÎحل ماتلا هشصرحو ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا ه˘تا˘ي˘حÓ˘شصل
و˘˘با˘˘ط ن˘˘ع جار˘˘فإلا نأا ““ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسا
نأا ،نيرخآا كار◊ا نم Úجاشسم اÃرو ،يبرعلبو
لإا ردشصي نل يشسائر وفع رادشصإاب قلعتي رمألا
ىلع سصني نوناقلا نأل ،مهيلع مك◊ا رودشص دعب
ماكحأاب مهيلع موكÙا ىلع لإا نوكي ل وفعلا نأا
.ةيئاهن

ليدعت ةن÷ سسيئرل ةرفسشم لئاسسر
ةبارعل دمحا رؤتسسدلا

ةشسائرل يمشسرلا قطانلا فششك ،رخآا قايشس ‘
سشاقنلا ةلم˘ح د˘يد“ ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ن˘ع ة˘يرو˘ه˘م÷ا
يديهمتلا عورششŸا ةدوشسم لوح رئادلا حرششلاو
نو˘ك˘ي ى˘ت˘ح ،ة˘لو˘ق˘ع˘م ة˘ي˘ن˘˘مز ةÎف˘˘ل رو˘˘ت˘˘شسد˘˘ل˘˘ل
ينطو قفاوت ةرمث““ رظتنŸا لدعŸا روتشسدلا
لوح رئادلا سشاقنلا نأا اÈتعم ،““نك‡ عشسوأا
انوروك ءابو نم ةياقولا تاءارجإا مغر ،ةدوشسŸا
دكؤوي““ ،عامتجلاو لقنتلا ةيرح نم د– يتلا

سسشسؤوي يقفاوت روتشسد ¤إا ةشساŸا دÓبلا ةجاح
Ÿى˘ل˘ع سسي˘لو تاد˘ه˘ع˘ل˘ل ةر˘با˘ع ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘حر
نأا ¤إا اÒششم ،““بازحألا لو سصاخششألا سساقم
ةدعاق عيشسوت Èع امتح رÁ““ ةياغلا هذه غولب
.““ةيعامتجلا حئارششلا عيمج ¤ا سشاقنلا
عم بواŒ““ ةباثÃ كلذ يمشسرلا قطانلا Èتعاو

تايعم÷او ةيشسايشسلا بازحألا نم ديدعلا بلط
يرŒ ثي˘ح ،““ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلاو ة˘ي˘˘ندŸا
حرششلاو سشاقنلا ةلم◊ ديدمتلا ةيناكما ةشسارد
لدعŸا روتشسدلا نوكي ىتح ةلوقعم ةينمز ةÎفل
ن˘ك‡ ع˘شسوأا ي˘˘ن˘˘طو ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ل ةر˘˘م˘˘ث ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نŸا

¤إا ةلجعتشسŸاو ةحلŸا دÓبلا ةجا◊ بيجتشسي
.““اقح ةبختنم تاشسشسؤوم

هذه نأا ىلع ديعشسوأا دنfi رشصأا قايشسلا اذه ‘
لوأا نايب ةيار ت–““ نوكت نأا بجي تÓيدعتلا
ززعي اÃ ،ةديد÷ا ةيروهم÷ا ءانبلÈ 45مفون
مÓ˘شسإلا ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا تا˘˘نو˘˘ك˘˘م
هذه جاردإا نأا ينعي ام ،““ةيغيزامألاو ةبورعلاو
ةلأاشسم تشسيلو ةخشسار ةعانق ةيتايوهلا ةيثÓثلا
¤إا ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘ششإا ‘ ،ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا يأار˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘˘شضرإا
د˘م˘حا““ ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر˘ل ةÒخألا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا
.““يتÒبيل““ ةيموي ¤إا اهب ¤دأا يتلا ““ةبارعل
بابلا حتف يذلا راو◊ا اذه ‘ ةبارعل لاق دقو
نإا ل˘يد˘ع˘ت˘لا ةدو˘شسمو ة˘ن˘ج˘ل˘ل ةدا˘˘ح تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نل
،رو˘ت˘شسد˘لا ن˘ع ا˘هدا˘ع˘بإا ن˘كÁ ة˘يو˘ه˘لا ر˘شصا˘ن˘ع““
نوكت نأا نود ايرئازج نوكت نأا كناكمإاب حبشصيل

روتشسدلا اÈتعم ،املشسم لو ايغيزامأا لو ايبرع
نأا ادرطتشسم ،““ÚنمؤوŸ سسيلو ÚنطاوŸ بتكي““
ن˘˘م مو˘˘ه˘˘فŸا اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘شسم Òغ ا˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ت‹““
ج˘يرد˘ت˘لا˘ب مد˘ق˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ة˘˘ن˘˘طاوŸا
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘نو˘˘كŸا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا نوÎشسو
.““Óبقتشسم روتشسدلا نم يفتختشس

ةيشضق ةراثإا““ نأا ديعشسوأا دنfi دكأا نأاششلا اذه ‘
ازاز˘ف˘ت˘شسا Èت˘ع˘˘ت تا˘˘ششا˘˘ق˘˘ن˘˘لا سضع˘˘ب ‘ ن˘˘يد˘˘لا

ÓشسÎشسم ،““يرئاز÷ا بعششلا رعاششŸ احيرشص
موي ¤إاو ادغو مويلا ملشسم يرئاز÷ا بعششلا““ نأا
ن˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ب˘˘لا ةرا˘˘ثإا ‘ Úشصتıا““ نأاو ،““ن˘˘يد˘˘لا
.““هقيق– ¤إا نوعشسي ام ادبأا مهل ققحتي

رئازجلل ةبيط اياؤن لمحي نوركام
ة˘ير˘ئاز÷ا تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ‘

ام ءارج ،اجنششت فرع اهنأا عيششأا يتلا ةيشسنرفلا
،رئاز÷ا نع يشسنرفلا مÓعإلا سضعب نم ردب
ةيفتاهلا ةŸاكŸا ىوحف ¤إا ديعشسوأا دنfi راششأا
هÒظ˘ن ع˘م ار˘خؤو˘م نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘˘لا
اذ˘ه ن˘م بل˘ط˘ب ،نور˘كا˘م ل˘˘يو˘˘ناÁإا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
.Òخألا
لك““ نكي نوبت سسيئرلا نإا ديعشسوأا دنfi لاقو
لمحي يذلا نوركام سسيئرلل ريدقتلاو ماÎحلا
نع ابرعم ،““رئاز÷ا عم هلماعت ‘ ةبيط اياون
تايبولو حلاشصم تايبول““ اشسنرف ‘ دوجول هفشسأا

اي˘خ˘يرا˘ت اد˘ق˘ح ل˘م– ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘يإاو ة˘يد˘ئا˘ق˘ع
مشضهت ⁄““ تايبوللا هذه نأا ¤إا اÒششم ،““رئازجلل
‘ ةوطخ ترهظ املكو ،رئاز÷ا لÓقتشسا ادبأا
لإا نيدلبلا Úب تاقÓعلا Úشس– لجأا نم قفألا
داشسفإل عشساو قاطن ىلع تايبوللا هذه تكر–و
.““نيدلبلا Úب ةءانب ةوطخ لك
رشضت““ تايبوللا هذه نأا ديعشسوأا دنfi فاشضأاو

Ãكأا ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصÌ ‡ر˘˘شضت ا Ãة˘˘ح˘˘ل˘˘شص
نو˘˘ك˘˘ت˘˘شس ر˘˘ئاز÷ا نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘˘ششم ،““ر˘˘˘ئاز÷ا
يأا اهل ققحتي نل يتلا تايبوللا هذهل داشصرŸاب““

.““رئاز÷ا ‘ اهفادهأا نم فده
يشسيئر Úب تاقÓعلا نأا ديعشسوأا دنfi دكأاو
ديدج عفد ءاطعإل فظوتشسو ،““ةديج““ نيدلبلا
رداشصلا نايبلا نأاب اركذم ،نيدلبلا Úب تاقÓعلل

Úب ةŸاكŸا سصوشصخب ةيروهم÷ا ةشسائر نع
سسشسأا عشضو““ ىلع قفتاو ،احشضاو ناك Úشسيئرلا
تايشصوشصخ يعاري اÃ ،ةيئانثلا تاقÓعلل ةمئاد
تاذو ة˘ل˘ق˘ت˘شسم ةر˘ح ة˘لود ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب ر˘˘ئاز÷ا
.““اهتدايشس ىلع تامواشسم لو لزانت ل ةدايشس
ي˘شسنر˘ف˘لا Òف˘شسلا ةردا˘غÃ ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي لاؤو˘˘شس ن˘˘عو
نأاشش اذه““ نأا يمشسرلا قطانلا حشضوأا ،رئاز÷اب
ام ،““ةيشسنرفلا ةلودلا مهت ةيدايشس ةيشضقب قلعتي
تاقÓعلا ةعيبطب هل ةقÓع ل رمألا نأا هنم مهفي
نم سضعبلا هل جور املثم ،ةيشسنرفلا ةيرئاز÷ا
ىلع تناك يشسنرفلا Òفشسلا ةرداغم نأاب تاعاششإا

سضعب نم ردبب ام ىلع رئاز÷ا جاجتحا ةيفلخ
يرئاز÷ا Òفشسلا ءاعدتشساو يشسنرفلا مÓعإلا

.هرثإا ىلع سسيراب ‘

رئاز÷ا رداغ نارهؤب يبرغŸا لسصنقلا
ابرغتسسم نكي ⁄ هفرسصتو
،نارهو ‘ يبرغŸا لشصنقلا ةيشضق نأاششب امأا
باÎلا Ó˘ع˘ف ردا˘˘غ ه˘˘نأا د˘˘ي˘˘ع˘˘شسوأا د˘˘نfi د˘˘كأا˘˘ف
ه˘نأل ،ه˘ب˘ح˘شس ر˘ئاز÷ا تب˘ل˘ط ا˘مد˘ع˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

Œتعم ،هتافرشصتب ةقايللا دودحو هدودح زواÈا
ه˘˘نأا ح˘˘شضتاو ،““ا˘˘بر˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ن˘˘ك˘˘ي ⁄““ ه˘˘فر˘˘شصت نأا
.““ةيبرغŸا تارباıا ‘ طباشض““

‘ ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصلا هذ˘˘˘ه نأا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شسوأا د˘˘˘نfi د˘˘˘كأاو
،““تيوط دق““ نيدلبلا Úب ةيشسامولبدلا تاقÓعلا

فيفخت لجأا نم لمعت ةلود““ رئاز÷ا نأا ازÈم
،ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘كا˘ششŸا ةأا˘˘طو
““ةماعنلا ةشسا˘ي˘شس““ ج˘ه˘ت˘ن˘ي ن˘م ل˘با˘قŸا˘ب كا˘ن˘هو
ةهجاوم يدافتل لمرلا ‘ اهشسأار يفخت يتلا
ىوتشسŸا ع˘فر˘ل ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن““ :Ó˘ئا˘ق ،““را˘ط˘خألا

Úقيقششلا Úبعششلا Úب تاقÓعلا ىلع اظافح
.““يبرغŸاو يرئاز÷ا

بازحأا يأا سسيسسأات يؤني ل سسيئرلا
ةيسسايسس

ة˘شسا˘ئر˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ‘
يأا سسي˘˘شسأا˘˘ت يو˘˘ن˘˘ي ل سسي˘˘ئر˘˘لا نأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا
بازحأا سسيشسأات مدع هرارق نأاو ،ةيشسايشس بازحأا
جراخ عاششي ام لكو ،لوعفŸا يراشس ،ةيشسايشس
.ةحشصلا نم هل سساشسأا ل ،راطإلا اذه
باحشصأا ىلع نأا ةشسائرلل يمشسرلا قطانلا ددششو
ةشسشسؤوŸا ماحقإا نع فكلا ،تاشسرامŸا هذه
.ةئيرب Òغ اياونب ةيشسائرلا

يـنـطو
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ةحفاكمو ةيداعلا ةايحلل ةدؤعلا Úب عمجتسس ةمؤك◊ا
 انورؤك

fiةايحب فزا‚ نل :ديعسسلا دن
ÚنطاوŸا
دنfi ،ةشسائرلل يمشسرلا قطانلا لاشصتÓل راششتشسŸا ريزولا دكأا
‘ Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا ةايحب فزاŒ نل ةلودلا ّنأا ديعلب ديعشسوا

ةدوعلا ىلع لمعتشس اهنأا Òغ ،انوروك سسوÒف ةحئاج راششتنا لظ
ةازاوŸاب يحشصلا رج◊ا تاءارجإا فيفخت لÓخ نم ،ةيداعلا ةايحلل

.انوروك سسوÒف ةحفاكم عم
ةاي◊ا سشاعنإا ىلع لمعلا نأا ةشسائرلل يمشسرلا قطانلا فاشضأاو
ادبأا ينعي ل ،يداشصتقلا قلغلا تاءارجإا فيفختو ةيداشصتقلا
.ÚنطاوŸا ةياقو تاءارجإا نع عجاÎلا
‘ تاءارجإا ةدع ذختا ةيروهم÷ا سسيئر نأا ديعشسلا دنحوم دكأا امك
،رانيد فلأا01ـلا ةحنÃ لمعلا ديد“ لÓخ نم ،سصوشصÿا اذه
راجتلا ىلع يئز÷ا يبيرشضلا ءافعإلا تاحاÎقا ¤إا ةفاشضإلاب
.نيررشضتŸا

تاباشسح ‘ ةيلاŸا تاعÈتلا ةميق نأا ديعشسوأا دنfi فششكو اذه
سسمأا لوأا ةياغ ¤إا ،تغلب دق ةيلاŸا ةرازو ىدل ةحوتفŸا91-ديفوك
،رلود فلأا098و ،وروي نويلم591،1و ،جد رايلمÚ، 68،3نثلا
،انوروك ةحئاج نم نيررشضتŸا ىلع عزوتشس ،ينيلÎشسا هينج007.7و
مشضتو ،لوألا ريزولا اهشسأاري ةن÷ اهب موقت ةشسارد جئاتنل اقفو

لكل اعفد““ ،يرئاز÷ا رمحألا لÓهلاو ÊدŸا عمتÛا نع Úلث‡
.ةيفافششلا ىلع اشصرحو ليوأات

 نلا د◊ جراÿا نم ةيعر فلأا31 براقي ام تلجأا رئاز÷ا
ةشسائر مشساب يمشسرلا قطانلا لاشصتÓل راششتشسŸا ريزولا فششك
رئاز÷ا نأا ,ءاثÓثلا مويلا ,ديعلب ديعشسوا دنfi ديشسلا ,ةيروهم÷ا
ام انوروك ةحئاج يششفت ببشسب يو÷ا لاÛا قلغ ذنم تلجأا
.جراÿاب ؤونيقلاع اوناك ةيرئازج ةيعر فلأا31 براقي
رقÃ ةيرودلا ةيفحشصلا هتودن لÓخ ,ةشسائرلل يمشسرلا قطانلا دكأاو
و ÚنطاوŸا ءلؤوه ةحشص نامشض ىلع ةلودلا سصرح““ ىلع ,ةشسائرلا

ددع نأاب افيشضم ““طورششلا نشسحأا ‘ و تقو برقأا ‘ مهئÓجا ىلع
““فلأا31 و فلأاÚ 21ب حواÎي““ نلا د◊ مهؤوÓجا ” نيذلا اياعرلا
.ةيعر
عيمج نأاو ،““ةيراج لازت ل““ ءÓجإلا ةيلمع نأا ديعشسوأا دنfi عباتو
  .Úعوبشسأا ةدŸ يحشصلا رج◊ا ¤إا ةرششابم نوهجوي نولجي نيذلا

ب .م

ةينطؤلا هبخن نع Èعت لو بعسشلا ةيبلاغ لث“ اهنإا لاق

سضرعت ةبارعل تاحيرسصت :ةنيرق نب
كوكسشلل روتسسدلا ةدوسسم
تاحيرشصت نأا ةنيرق نب رداقلا دبع ،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر لاق
نعطت ةÒخألا روتشسدلا ليدعتب ةفلكŸا ءاÿÈا ةن÷ ررقمو سسيئر

نونظلاو كوكششلل روتشسدلا ةدوشسم سضرعتو اهبحاشص ةيقادشصم ‘
،يرئاز÷ا بعششلا ةيبلاغ لث“ ل اهنأا اÈتعم ،ةج◊ا هيدقان يطعتو
.ةينطولا هبخن نع Èعت لو
عقوÃ ةيمشسرلا هتحفشص ىلع هرششن لوطم قيلعت ‘ ،ةنيرق نب لاقو
ىمظعلا ةيبلاغلا عم Òبك سشاهدناب انيقلت دقل““ :كوبشسياف
فشصت يتلا روتشسدلا دادعإا ةن÷ سسيئر تاحيرشصت Úيرئازجلل
،ةنطاوŸا تايشضتقم باعيتشسل لهؤوم Òغ هنأاب يرئاز÷ا بعششلا
بعششلا ميق نم Óبقتشسم ولخي نأا دب ل يرئاز÷ا روتشسدلا نإاو
.““يخيراتلاو يميقلا هثورومو
نأا لول تايبلشسلا طقلت يتداع نم سسيل““ :Óئاق ةنيرق نب فاشضأاو
ةعقوتŸا ةيعوشضوŸا لو داي◊ا لث“ لو ،ةمداشص تاحيرشصتلا هذه
.““روتشسدلا ةدوشسم دادعإا ةن÷ سسيئر نم
ايلعلا ةقيثولا وه روتشسدلا نإا““ :Èمشسيد21 تايشسائرل حششŸÎا عباتو
ا‡ ،ينطولا هعورششمو هتيوهل ةشسكاعلا بعششلا ةآارمو ،ةلودلل
،عشضولا اذه حيحشصت ةيروهم÷ا سسيئر ديشسلا نم يعدتشسي
ينطو راوح ¤إا ردابت نأا ةينطولا ىوقلا فلتfl نم يعدتشسيو
،ةديد÷ا رئاز÷ا وحن هراشسمو كرابŸا كار◊ا تابشستكم يمحي

اديعب Úيرئاز÷ا تاعلطتو ءادهششلا ةلاشسرلو Èمفونل ءافولا لظ ‘
.““هراشسم نع سشاقنلا فرحو نيوختلاو جنششتلا نع
نويلم اهرهم سسورع اهنأاب رئاز÷ا““ ةنيرق نب رداقلا دبع فشصوو
برعو ربرب دحوم دحاو اهبعشش ،ءادهششلا نم نويلم فشصنو
هنايبب يÈمفون دحاو يرر– يروث عورششم ‘ مهؤوامد تجزتما
ظفا– ،هنع دي◊ا مدعو هينبتب لإا ةنطاوŸا ققحتت لو ،سسشسؤوŸا

اهنيدب اهكشسمتب لإا اهل ةزع لو ءاقب ل يتلاو ةيرئاز÷ا ةمألا هيلع
.““‘اقثلا اهعونتو يغيزامألا اهثارتو ةيبرعلا اهتغلو مÓشسإلا

و .ق

يحسصلا رج◊ا عفر لبق ةليلق مايأا

قÓطإاب ةبلاطملل ةلادسشÃ ةÒسسم
ÚنوجسسŸا حارسس

سسمأا حابشص ،ÚنطاوŸاو Úيشسايشسلا ÚلشضانŸا تارششع رهاظت
حارشس قÓطإاب ةبلاطملل ،ةريوبلا ةيلو قرشش ةلادششم ةيدلبب ،ءاثÓثلا

.Úيشسايشسلا ءانجشسلاو يأارلا ءانجشس عيمج
تاراعشش ،ةلادششم ةنيدم عراوشش تباج ةÒشسم ‘ ،نورهاظتŸا ددرو
‘ ،ÚنوجشسŸا روشص اوعفر امك .ةدوهعŸا ةطلشسلل ةشضهانم
.ةعيلقلاب نوجشسŸا اوباط Ëرك مهتمدقم
،ةرئادلا رقم مامأا ةÒشسŸا تهنا ةيجاجتحا ةفقو سشماه ىلعو
قييشضتلاو تاقياشضŸاب ديدنتلل ةملكلا ÚكراششŸا نم ديدعلا لوانت

.ةطلشسلا هشسرا“ يتلا تاير◊ا ىلع
و .ق
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fiيج تاحيرسصت دكؤؤي ديعسسوأا دنÓ‹ طإا نأاسشب نايفسسÓجاسسم سضعب حارسس قÚ كار◊ا

روتسسدلا ليدعت ةنجلل ةرفسشم لئاسسر هجوت ةسسائرلا
سسيئر حيرسصت ‘ ءاج ام ديعلب ديعسسوأا دنfi ةيرؤهم÷ا ةسسائرل يمسسرلا قطانلا لاسصتÓل راسشتسسŸا ريزؤلا دكأا

مهتكراسشم ببسسب ÚجاسسŸا حارسس قÓطإا نؤبت سسيئرلا نم هسسامتلا سصؤسصخب نايفسس ›Óيج ديدج ليج بزح
.يبعسشلا كار◊ا ‘



إا .ق

ةموك◊ا اه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خ تي˘ق˘ل
ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘شصب ي˘ح˘شصلا ر˘ج◊ا ن˘م جور˘خ˘˘ل˘˘ل
ناو˘ج ع˘با˘˘شسلا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ،د˘˘حاو نآا ‘ ة˘˘نر˘˘مو
هذ˘˘ه ي˘˘˘ل˘˘˘ث‡ ىد˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا ىد˘˘˘شص ،يرا÷ا
ايلعف طاششنلل مهتدوع اوÈتعا مهنأا لإا ،تلاكولا
ةدوعو ،ةيÈلا دود◊ا حتف ةداعإا ةنيهر ىقبت

فا˘ن˘ئ˘ت˘شساو ة˘ير˘ح˘ب˘˘لاو ة˘˘يو÷ا ة˘˘حŸÓا ة˘˘كر˘˘ح
.رفشسلا تاÒششأات حنم تاءارجإا
““لفارت ازيف““ ةلاكو ريدم ددشصلا اذه ‘ ىريو
ةمزألا نأا بيعشش لامك ،ةلقروب رافشسألاو ةحايشسلل
ا˘نورو˘ك سسوÒف ي˘ششف˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
،““ةيقيقح ةيثراك““ لكششت (91-ديفوك) دجتشسŸا
فاشضأاو.ةÒغشصلا تلاكولا ¤إا ةبشسنلاب اميشسلو
ير˘ث ج˘ما˘نر˘ب ءا˘غ˘لإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نÈجأا د˘˘ق˘˘ل““ بي˘˘ع˘˘شش
ةمداق دوفو ةرششعل بون÷اب ةيحايشس تÓحرل

سسرام يرهشش Úب ام ،ةفلتfl ةيبنجأا لود نم
هذه زواجتل ““لؤوافت““ ىدبأا لباقŸاب هنكل .““يامو
ة˘لا˘ع˘ف ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تاÎشسإا ع˘˘شضو ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،ة˘˘مزألا

Ÿتفنشص يتلا رافشسألاو ةحايشسلا تلاكو ةقفار
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا Úب ن˘˘˘م
.انوروك ةحئاجب اررشضت Ìكألا ةيتامدÿاو
تقلأا دق ةيحشصلا ةمزألا هذه نأا بيعشش ركذو
م˘شسوÒ Ÿشضح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘شضيأا ا˘ه˘˘لÓ˘˘ظ˘˘ب
ركاذت تازوجح ءارجإا  نمشضتت يتلا فايطشصلا
Òغ لكششب يرŒ ،اهÒغو قدانفلاو اوج رفشسلا

اÒششم ،ةنهارلا ةيحشصلا ةمزألا ببشسب يشضرم
ىرخألا تائيهلا فلتflو ةيشصولا ةرازولا نأا ¤إا
ىأارو .تلاغششنلا هذهب مات عÓطا ىلع ةينعŸا
ةيدجب Òكفتلا ةرورشض ¤إا عفدت ةيعشضولا هذه نأا
.مداقلا يحايشسلا مشسوملل

بجوتي ماه جوتنم ...ةرماغŸا ةحايسس
هتيقرت
سضرعلا ةيقÎل ةمدقŸا تاحاÎقإلا Úب نمو
زÈت -ثدحتŸا حشضوأا امك- رئاز÷اب يحايشسلا
رخزت رئاز÷ا نأا ¤إا اÒششم ،ةرماغŸا ةحايشس
اندÓب نم لعŒ نأا اهنأاشش نم يتلا ةلئاه تاردقب

- ⁄ا˘ع˘لا ‘ ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا تا˘˘ه˘˘جو˘˘لا م˘˘هأا Úب ن˘˘م
سشيتير˘ب““ ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ة˘م˘ظ˘نŸا ف˘ي˘ن˘شصت بشسح
ماع˘لا ع˘ل˘ط˘م رد˘شص يذ˘لا ““ي˘ت˘يا˘شسو˘شس ر˘كا˘ب.كا˘ب
.يرا÷ا
ف˘ل˘ك˘م Òغ˘لا ة˘حا˘ي˘شسلا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘كÁو
حايشسلا ¤إا ةبشسنلاب ةشصاخ لشضفألا ةهجولا نامشض
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس ة˘˘لو˘˘ج ءا˘˘شضق ‘ Úب˘˘غار˘˘لا بنا˘˘جألا
ةحارلا سضعب ىلع لوشص◊او ةعت‡ ةيفاششكتشسا
تاطوغشضلا زواŒ ‘ مهاشسي يذلا ءاخÎشسلاو
فاشضأا املثم ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا را˘ثآلاو
.بيعشش ديشسلا
ة˘حا˘˘ي˘˘شس ة˘˘لا˘˘كو بحا˘˘شص ،ةرارو˘˘خ د˘˘مfi ر˘˘كذو
ةمزأا نأا (ةلقرو لامشش ملك061) ترقتب رافشسأاو
رافشسألاو ةحايشسلا تلاكول ““ةثراك““ تناك انوروك

ة‹ŸÈا تÓحرلا لك ءاغلإا ‘ تببشست ثيح
م‚ ا‡ ،ةرمعلا اهيف اÃ نطولا جراخو لخاد
تأا÷ يتلا تلاكولا ىلع ةيلام تابوعشص كلذ نع
تاقفنلا فلتfl ةيطغت لجأا نم ةنادتشسلا ¤إا
.لامعلا روجأا ديدشست اهشسأار ىلعو
را˘˘ع˘˘شسأا ‘ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ¤إا ثد˘˘ح˘˘˘تŸا ا˘˘˘عدو
،““اد˘ج ة˘ع˘ف˘تر˘م““ -ه˘ب˘شسح- د˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
عم ةنراقŸاب ةيشسفانت Òغلا اهتامدخ Úشس–و
ةرورشض ¤إا هتاذ تقولا ‘ اهونم ،ىرخأا لود
كونبلا نم ةبعشصلا ةلمعلا ىلع لوشص◊ا ليهشست

Ÿا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاوŸبرا˘˘˘˘˘شضÚ ‘ ا قو˘˘˘˘˘شسلاŸة˘˘˘˘يزاو،
لاومألا ليو– تاءارجإا ليهشست ¤إا ةفاشضإلاب
.تلاكولا باحشصأا ةدئافل

ناÒطلا ركاذت راعسسأا ‘ رظنلا ةداعإا
قدانفلاو
Òشسم ،وماحاب دمfi ددشش ،لشصتم قايشس ‘و
تشساÔمتب رافشسألاو ةحايشسلل ““واشسيم ميت““ ةلاكو
را˘ق˘هألا ‘ ة˘ي˘ه˘ي˘˘فÎلا تÓ˘˘حر˘˘لا ‘ ة˘˘شصتıا
فلتfl وحن تÓحرلا ميظنتو رجان يليشساطلاو
ا˘˘ي˘˘كر˘˘تو بر˘˘غŸاو سسنو˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
بناجألا حايشسلا بذج ةيمهأا ىلع ايشسينودنأاو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شسلو ،سصو˘˘˘شصÿا ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
    .ةيو÷ا تÓحرلا ركاذت راعشسأا سضيفخت
ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا نأا““ ¤إا و˘˘ما˘˘حا˘˘ب د˘˘مfi را˘˘˘ششأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

ةمزألا هذه نم اÒثك تررشضت دق ةيوارحشصلا
““ ةبعشصلا ةيعشضولا““ هذه نأا افيشضم ، ““ةيحشصلا
تع˘فد  ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ششف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
عيبو اهلامع حيرشست ¤إا تلاكولا سضعب باحشصأا

،(لبإلا) تاناو˘ي◊او تارا˘ي˘شسلا˘ك ل˘م˘ع˘لا تاد˘ع˘م
ة˘عا˘˘ن˘˘شصلا ه˘˘تد˘˘ه˘˘شش يذ˘˘لا دو˘˘كر˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ةدعل يشسيئر لخد ردشصم Èتعت يتلا ةيديلقتلا
ة˘ث˘كاŸا ةأارŸا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ح˘˘ئار˘˘شش
.تيبلاب
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا نأا ركذلاب ريدجو
قيرط ةطراخ يشضاŸا سسيمÿا ددح دق ناك
ة˘ي˘ج˘يرد˘ت““ ة˘ف˘شصب ي˘ح˘شصلا ر˘ج◊ا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
ددعل ةيولوألا اهيف تيطعأاو ،دحاو نآا ‘ ““ةنرمو
يعامتجلاو يداشصتقلا اهرثأا قفو ةطششنألا نم
ءادتبا كلذو ،““91 ـ ديفوك ىودع لاقتنا رطخو
.يرا÷ا ناوج7 نم
عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا ثح نأا˘˘˘ششلا اذ˘˘˘ه ‘و
تلا˘كو ف˘ل˘تfl ماز˘ت˘لا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا
،ءار˘جإلا اذ˘ه˘˘ب Úي˘˘ن˘˘ع˘˘مـلا را˘˘ف˘˘شسألاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا
انوروك سسوÒف يششفت ةهجاوŸ ةيئاقولا Òبادتلاب
. (91-ديفوك) دجتشسŸا
ة˘يوار˘ح˘شصلا ة˘حا˘ي˘شسلا م˘شسو˘م م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت را˘˘طإا ‘و
ةحايشسلا عاطق ىلع ةحئا÷ا Òثأاتو0202/9102
رشضاحتلا ةينقت Èع ءاقل دحألا سسمأا لوأا مظن

ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘حا˘˘ي˘˘شسلا ر˘˘يزو فار˘˘ششإا˘˘ب د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
،يرو˘مر˘م ن˘شسح ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
01و ةيلو41 ىوتشسم ىلع عاطقلا ءاردم روشضحب
ÚلماعتŸا نم ددع بناج ¤إا ،ةبدتنم تايلو
ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا تلا‹ ‘ Úط˘˘ششا˘˘˘ن Úيدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا
.ةقدنفلاو
ةليشصح Ëدقتل Úلخدتملل ةشصرف عامتجلا ناكو
مهتلاغششنا حرط اشضيأاو ،9102/0202 ةنشس طاششن
تر˘˘˘كذ ا˘˘˘م بشسح ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئŸÓا لو˘˘˘˘ل◊ا حاÎقاو
  .ةلقروب ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا ةيريدم
¤إا تعفر يتلا تلاغششنلا كلت رابتعلا ‘ ذخأاو
““لماكلا اهدادعتشسا ““ تدبأا يتلا ¤وألا ةرازولا

.ةبشسانŸا لول◊ا داجيإل
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 بون÷اب ةحايسسلا ت’اكو طاسشن فانئتسسا

ةحŸÓا فانئتسساو دود◊ا حتف ةداعإا راظتنا ‘
 ةيو÷ا

لكسشب اهطاسشن يحسصلا رج◊ا عفر نم ¤وأ’ا ةلحرŸا Òبادت اهتلمسش يتلا رافسسأ’او ةحايسسلا ت’اكو تفنأاتسسا
““fiبلا بونج تاي’وب ““مسشتÓا ةكرح ةدوعو دود◊ا حتف ةداعإا راظتنا ‘ ،دŸÓةيو÷ا ةح.

برغŸا نم اوداع

رج◊ا ديق ايرئازج ارفاسسم611 عسضو
 ÂاغتسسÃ يحسصلا
يحشصلا رج◊ا ديق برغŸا نم اوداع ايرئازج ارفاشسم611 عشضو

Ãباشص ةقطنÓت (اغتشسمÂ).
لقن ةيلمع““ نأا رافلب ةداق ىفطشصم لقنلل يئلولا ريدŸا حشضوأاو
راطم Èع (برغŸا) ءاشضيبلا رادلا ةنيدم نم Úمداقلا نيرفاشسŸا
ةقطنÃ يحشصلا رج◊ا نكامأا ¤إا ““ةلب نب دمحأا““ ›ودلا نارهو
ةيميظنت فورظ ‘ ترجو ،ءاثÓثلا ¤إا Úنثلا ةليل ،ت“ تÓباشص
 .““ةديج
¤إا نارهو نم ءلؤوه لقنل ترخشس تÓفاح7 نأا لقنلا ريدم فاشضأاو
يحشصلا رج◊ا ةÎفل ةيلÙا تاطلشسلا هتزهج يذلا ““Òفزلا““ قدنف
نم ةيئاقولا تاءارجإلاو دعاوقلا عيمج ةاعارم عم ،اموي41 مودت يتلا
.(91-ديفوك) انوروك سسوÒف
ةمشصاعلا نم اومدق ارفاشسم54 ،يشضاŸا تبشسلا ،عشضو ،Òكذتلل
رج◊ا ديق ““ةلب نب دمحأا““ ›ودلا نارهو راطم Èع ةنوبششل ةيلاغتÈلا
.تÓباشصب ““روشصنŸا رشصق““ قدنفب يحشصلا
سسوÒف نم ةيئاقولا Òبادتلا ةيادب ذنم ،Âاغتشسم ةيلو تلبقتشسا دقو
نيرفاشسŸا نم تاعفد ثÓث ،يشضاŸا سسرام رهشش ،(91-ديفوك) انوروك
ةدحتŸا ةكلمŸاو اشسنرف ‘ اميشسلو ،جراÿا ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا
 .سصاوخلل ةعباتلا ةيقدنفلا تاشسشسؤوŸاب مهب لفكت (اشصخشش055)

م .ق

ةنيطنسسقب لقنلا طاسشن ةدوعل ابسس–

تاعزومو تÓفا◊ا لخاد باكرلا سصيلقت
 مقعŸا لئاسسلل ةيلآا
تÓفاح لخاد ةمظتنم ةقيرطب ›وحكلا لئاشسلل ةيلآا تاعزوم عشضوتشس
.تاطاششنلا فانئتشسل ابشس– ،ةنيطنشسقل يرشض◊ا لقنلا ةشسشسؤوم
هذه نإاف ،يششرخ Ëركلا دبع ةيمومعلا ةشسشسؤوŸا هذه ريدم بشسحو
فلتÚ flب ام طبرت ،اطخÈ 21ع لمعت ةلفاح53 فدهتشستشس ةيلمعلا
يرشض◊ا بطقلا ¤إا ةفاشضإلاب ،ةيرشض◊ا تاعاطقلا و ءايحألا

Òبادتلا ىعشسم نمشض جردني كلذ نأا ¤إا اÒششم ،بورÿاب اشسينيشسام
يششفت نم ةياقولا ¤إا ةيمارلا ةشسشسؤوŸا هذه حلاشصم اهتذختا يتلا
.دجتشسŸا انوروك سسوÒف
ايرابجإا نوكيشس ةياقولل ةليشسوك تامامكلا ءادترا نأا يششرخ حشضوأاو
امك .ءاوشس دح ىلع ،يرشض◊ا لقنلا لئاشسو يلمعتشسمو Úلقانلا ىلع
اÒششم ،باكرلا Úب يدشس÷ا دعابتلا ماÎحا ةيئاقولا Òبادتلا لمششت
نم لدب52 ¤إا سصلقيشس دحاولا ةلفا◊ا ‘ باكرلا عوم‹ ددع نأا ¤إا
.ةحئا÷ا لبق سصخشش001
ةنيطنشسقل يرشض◊ا لقنلا ةشسشسؤوم حلاشصم نأا لوؤوشسŸا حشضوأاو
Èع ةلماعلا تÓفا◊ا عوم‹ ميقعت ةيلمع ““بيرق امع““ قلطتشس

flشسو نمأا ىلع رهشسلل ،ةيلولا ةمشصاعب ةيرشض◊ا تاعاطقلا فلتÓةم
،91-ديفوكب ةلمتfi ةباشصإا يأا يدافتلو تÓفا◊ا يلمعتشسمو لامعلا

ةياهن ذنم ،رخشست ةشسشسؤوملل ›امجإلا ددعلا نم تÓفاح7 نأاب اركذم
  .ةمظتنم ةفشصب ميقعتل عشضختو ةحشصلا عاطق لامع لقنل Òخألا سسرام

Œا عوم‹ نأا ¤إا ةراششإلا ردÙلا تاطÈ66 ،نيرفاشسملل ةيfiةط
سسرام ةياهن ذنم ،اهب يرŒ ،تÓفاحلل تاط01fiو ةرجألا تارايشسل
قيثولا نواعتلاب ،ةئيبلا ةيريدم حلاشص اهيلع موقت ميقعت تايلمع ،Òخألا

 .ةيرئاز÷ا ةيمÓشسإلا ةفاششكلاو ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم عم
م .ق

فيطسس ةعماج

يقاو عانق فلأا51 نم Ìكأا عينسصت
اهعيزوتو يكيتسسÓب

نم انوروك ةحئاج روهظ ذنم فيطشسب سسابع تاحرف ةعماج تنك“
عاونألا فلتخÃ يكيتشسÓب يقاو عانق فلأا51 نم Ìكأا عيزوتو عينشصت
.سسوÒفلا راششتنا نم ةياقولا دوهج معد راطإا ‘ كلذو
هذه نأا سشيعي نب Ëركلا دبع روشسيفوÈلا ةعما÷ا سسيئر حشضوأاو
ةلهولا ذنم ةيعما÷ا ةشسشسؤوŸا هذه ةلواfi راطإا ‘ جردنت ةردابŸا
يحشصلا عشضولا عم فيكتلل ،ةقطنŸاب ةحئا÷ا روهظل ¤وألا
،ةرادإلا Òيشست وأا دعب نع ميلعتلاب قلعت اميف ءاوشس ،دÓبلاب يئانثتشسلا
نم اهنك“ يتلا لئاشسولل لشضفأا ةرياشسŸ ةبشسانŸا رطألا ةشساردو
.ةحئا÷ا هذه ةحفاكŸ ةينطولا دوه÷ا ‘ ةمهاشسŸا
تائيهلاو ةيحشصلا لكايهلا ديدع ىلع ةيقاولا ةعنقألا هذه عيزوت ىرجو
اهيف اÃ ،تايناكمإلا عيمج ةيلمعلل تدنج نأاب ،ةفلتıا ةيماظنلا

نيذلا ةيعما÷ا ةشسشسؤوŸاب بطلا ةيلكل عباتلا ةلديشصلا flÈ ةبلط
.ةبعشصلا ةيحشصلا فورظلا مغر ،ةدعاشسŸا دي Ëدقتب اومزتلا
فلتخÃ ةروراق فلأا03 قوفي ام ¤إا ةيقاولا ةعنقألا هذه فاشضتو
flÈ ةبلط اهجتنأا ›وحكلا مÓهلاو مقعŸا لولÙا نم تاعشسلا
ةحشصلا ةمظنم ىدل اهب لومعŸا Òياعملل اقفو ،(بطلا ةيلك) ةلديشصلا
È 9ع ةعزوŸا ةيحشصلا لكايهلا Èع Êا‹ لكششب تعزو ةيŸاعلا
ةنيطنشسقو ةمشصاعلا رئاز÷او ةديلبلا رارغ ىلع نطولا نم تايلو
ةعماج نأا سشيعي نب روشسيفوÈلا فاشضأاو ةياجبو جيريرعوب جربو
تايرشصبلا دهعم ةذتاشسأا قيرط نع اشضيأا تنك“ سسابع تاحرف
حلاشصم ديدع ىلع اهعيزوت  سشاعنإا ةعنقأا فييكت نم ةقدلا كيناكيمو
يئافششتشسلا زكرŸاب سشاعنإلا ةحلشصم نم اقÓطنا ،ةقطنŸاب سشاعنإلا
لازأا Úع تايفششتشسمو ،فيطشسب ةنداعشس رونلا دبع دمfi يعما÷ا
.اهÒغو ناŸو Úعو
كلذك لب ،طقف ةيلولا تايفششتشسم ىلع ةعنقألا هذه عيزوت رشصتقي ⁄و
جرب يتيلو رارغ ىلع ،ةرواÛا تايلولا ديدعل سشاعنإلا حلاشصم تنوم
ةعماج نأا سشيعي نب Ëركلا دبع روشسيفوÈلا Èتعاو.ةياجبو جيريرعوب
متهت ةيراوج ةشسشسؤوم ““ اهنأا ،ةÎفلا هذه لÓخ ،تتبثأا سسابع تاحرف

Ãا لكاششÛا تاطلشسلا عم قيشسنتلاب ،لمعتو ،هتلاغششناو عمتÙةيل،
.ةيحشصلا ةمزألا هذه ةحفاكŸ ةيمارلا ةينطولا دوه÷ا ‘ ةمهاشسملل
يتلا تايلمعلا هذه لÓخ نم ،ةيلوؤوشسŸاب اÒبك اشسح ترهظأا امك

 ““.91-ديفوكل يدشصتلا ةكرعم ‘ افيلح يملعلا ثحبلا نم تلعج

0202 ةيرا÷ا ةنشسلا علطم ذنم ةشسبت ةيلوب ناكشسلا و ةحشصلا عاطق ززعت
لشضفأا لفكت نامشض فدهب تاشصشصختلا ديدع ‘ ابيبط03 فيظوتب
دشسل تءاج بشصانŸا هذه نإاف ،ةيلولاب ةحشصلا ريدم بشسحو.ىشضرŸاب
بينŒ ىلع ةوÓع ةشسبت ةيلوب تاشصاشصتخا ةدع ‘ لجشسŸا زجعلا
نأاب اديفم ،جÓعلا يقلتل ةرواÛا تايلولا ¤إا لقنتلا ةقششم ىشضرŸا

سضار˘مألا ‘ سصو˘شصÿا ه˘جو ى˘ل˘ع ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘شصشصخ˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
.ةيردشصلا سضارمألا و ىلكلا سضارمأا و نويعلا بط و ةينطابلا
لك Òفوت ىلع لمعت ةيلÙا تاطلشسلا نأاب ثدحتŸا تاذ دكأا امك
Úشصتıا ءابطألا نم نك‡ ددع Èكأا باطقتشسل ةيتاوŸا فورظلا

.ةيفيظولا تانكشسلاب قلعتي اميف ةشصاخ نطولا تايلو لك نم
ةÒتوب لشصاوتت لاغششألا نأاب ديعلب ديشسلا دافأا ةيحشصلا تآاششنŸا نأاششبو

اهزا‚إا راج ةيراو÷ا ةحشصلل تاشسشسؤوم5 تاششرو ىوتشسم ىلع ““ةديج““
ةئيهت ةداعإا لاغششأا لامكتشسا نع ددشصلا تاذ ‘ افششاك تايدلب ةدع Èع
‘ ةشصشصختŸا ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤوŸا˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا م˘شسق م˘ي˘مر˘تو
رظتنŸا نم يتلاو ةيلولا ةمشصاعب زيزعلا دبع يدلاخ ةلوفطلاو ةمومألا
.ةيرا÷ا ةنشسلا ةياهن لبق اهمÓتشسا
ةشسبتب ناكشسلا و ةحشصلا عاطق نأاب ديعلب ديشسلا ركذ رخآا قايشس ‘و
مرشصنŸا عوبشسألا لÓخ سصاخ رمثتشسŸ ةينماشضت ةبه قيرط نع دافتشسا

ىشضرŸا لقنل يرورشضلا يبطلا داتعلا ثدحأاب ةزه‹ فاعشسإا ةرايشس نم
دمfi ةيئاف˘ششت˘شسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت ” م˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لاو
 .ةعيرششلاب يكوبششلا

جاو/م.ق

:ةسسبت

 ىسضرŸاب لسضفأا لفكت نامسضل اسصتfl ابيبط03 فيظوت



مÓعإلا هلوانتي ،فقاؤم نم ذختي ام و ثادحأا نم يرجي ام فÓتخا بلاغلا ‘ سسكعت ،ةنيابتم اياوز نم ›ودلا و يبرعلا بناج ىلع اهءارق علطت نأا ةير◊ا تأاترا دق و.حلاسصŸاو ىؤورلا .كانه و انه رسشني و بتكي ا‡

باقعلا نم قÓ◊ا دايإا ديهسشلا ةلتق تلفي ل ىتح

7مالـقأ

*لÓه ؤبأا يلع يماÙا :ملقب

لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق ا˘ه˘ت˘ب˘ك˘˘ترا ةد˘˘يد˘˘ع م˘˘ئار˘˘ج
لخاد ءاوشس Úينيط˘شسل˘ف˘لا د˘شض ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا
،اهجراخ وأا ،ةلتÙا ةينيطشسلفلا يشضارألا
،ÚيندŸا د˘شض د˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا م˘ئار˘ج ا˘ه˘ن˘مو
تار˘م ن˘ك˘لو ،م˘ه˘ن˘م Òب˘ك دد˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘ت˘ق
لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس فÎع˘˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق

Ãا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسŸم˘ئار÷ا هذ˘ه ن˘ع ةر˘ششا˘˘ب
،درا˘ب مد˘ب ا˘ه˘تاو˘ق ا˘ه˘ت˘ب˘ك˘ترا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ششب˘˘لا
.Êاشسنإا وأا يقÓخأا عدار وأا رÈم يأا نودبو
قÓ◊ا دايإا ديهششلا لتق مئار÷ا هذه نمو
مدب لÓتحلا تاوق هتلتق يذلا (اماع23)
سسدقلا ‘ طابشسلا باب نم برقلاب ،دراب
و˘يا˘م /را˘يأا ر˘ه˘شش ن˘م ÚثÓ˘˘ث˘˘لا ‘ ة˘˘ل˘˘تÙا
هتشسردم ¤إا هقيرط ‘ ناك امنيب ،يشضاŸا
‘ هابتششلا ىوعدب ،ةقاعإلا يوذب ةشصاÿا
م˘غر ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘ج˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت مز˘ت˘ع˘ي نا˘ك ه˘˘نأا

.دّحوتلاب اشضيرم هنوكب اهملع
Òخألا مويلا ليشصافت يورت ديهششلا ةدلاو
ناك اهنبا نأا ىلع رشصتو ،دايإا اهل‚ ةايح نم
معز امنيب ،لتق امدنع لاقنلا هفتاه لمحي
نا˘ك دا˘يإا ّنأا لÓ˘ت˘حلا دو˘ن˘ج ن˘م ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق ن˘˘م
لوقتو ،هولتق ىتح هوقحÓف ًاشسدشسم لمحي
مويلا كلذ ‘ هيلإا تلشسوتو هتجر اهنأا هتدلاو
ملعتي ثيح ““ةيركبلا““ ةشسردم ¤إا بهذي لأاب
هتايح ‘ فرشصتلا ةيفيك تاونشس تشس ذنم
نود نم هشسف˘ن ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ف˘ي˘كو ة˘ي˘مو˘ي˘لا

،ّيلع ّدري ⁄ هّنكل““ :ةدلاولا لوقت ،ةدعاشسم
⁄و ،ةشسردŸا ¤إا بهذي نأا هيلع ّنإا لاقو

ÈÊختل يتنبا تءاج ىتح ةعاشس اهدعب ّر“
تربدت فيك فرعأا ل .ينبا اولتق دوهيلا ّنأا
‘ .طابشسألا باب ¤إا ةعيرشس تيشضمو يرمأا
ه˘ل˘˘جر˘˘ب بي˘˘شصأا دا˘˘يإا ّنإا › او˘˘لا˘˘ق ة˘˘شسردŸا
دجأل تيبلا ¤إا تعجرف ،لÓتحلا هذخأاو
.““ةفرغ ّلك ‘ سشتفت هيف لÓتحلا ةطرشش
باب لخدم ىلع ““ةيركبلا““ دايإا ةشسردم عقت
دحأا وهو ،(Úشس◊ا نب لشصيف كلŸا) متعلا
ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن ن˘˘˘م ى˘˘˘شصقألا د˘˘˘ج˘˘˘شسŸا باو˘˘˘˘بأا
تايتفلاو ةي˘ت˘ف˘لا تار˘ششع م˘شضتو ،ة˘ي˘لا˘م˘ششلا
ن‡ ،دايإا لثم ًانشس Èكألا تاباششلاو نابششلاو
كلشسي نأا ديهششلا داتعا دقو ،دحوت مهيدل
مو˘˘ي ه˘˘ك˘˘ل˘˘شس يذ˘˘لا ه˘˘˘شسف˘˘˘ن را˘˘˘شسŸا ًا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
دو˘ن˘ج ر˘ششت˘ن˘ي اذ˘ه را˘شسŸا ‘و ،هدا˘ه˘ششت˘˘شسا
نوملعيو ًاما“ دايإا نوفرعي مهّنكل ،لÓتحلا
ًايموي هتيؤور اوداتعا دقف ،يشضÁ نيأا ¤إا
ي˘˘حور يÒخ ،د˘˘ي˘˘ه˘˘˘ششلا د˘˘˘لاو لو˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
تناك ههجو حمÓم ىتح““ :فيشضي .قÓ◊ا
.““ةيحشصلا هتلاح ىلعو ،هيلع ّلدت
ف˘تا˘ه˘ب دا˘˘يإا ا˘˘ندوز““ د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا د˘˘لاو لو˘˘ق˘˘يو

fiذنم هيلع نانئمطلا نم نكمتن ىتح لوم
¤إا ًلو˘˘˘˘شصو تي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘جور˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ظ◊
ة˘شسردŸا ه˘تردا˘غ˘م ة˘ظ◊ ذ˘ن˘مو ،ه˘˘ت˘˘شسرد˘˘م
ًامئاد ظفتحي هّنأا امك ،تيبلا ¤إا هتدوع ىتح
ناكو ،ادحوت هيدل ّنأاب تبثت ةبوتكم ةداهششب

،اهيلع اوعلطي نأا لÓتحلا دونج ناكمإا ‘
خار˘شصو ةد˘ششا˘ن˘م ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ه˘ل˘ت˘˘ق ة˘˘ظ◊
،هنم ةبيرق تناك يتلا ةيعامتجلا هتدششرم
.هولتقي لأا دون÷ا تجر يتلاو
،ا˘هÒغ نا˘˘ت˘˘ياور د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا د˘˘لاو ة˘˘ياور د˘˘كأا
،ديهششلل ةيعامتجلا ةدششرŸا ةياور ¤وألا

ةظ◊ ناكŸا ‘ تناك يتلا ،دومfi ةدرو
ًابره تايافنلا بكم ¤إا هرارفو دايإا ةدراطم
مدع ناكمإلا ‘ ناك هّنأا دكؤوت ذإا ،دون÷ا نم
.ًادحوت هيدل ّنأا ًاشصوشصخ هلتق
¤إا تف˘قو““ :ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ةد˘˘ششرŸا لو˘˘ق˘˘تو

رانلا قÓطإا مدع مهنم تبلطو دايإا بناج
در‹ وه هتزوح ‘ ام ّنإا مهل تلقو ،هيلع
هوششتفي نأا مهناكمإابو ،لومfi فتاهو سسيك
ةد˘˘˘ششر˘˘˘م˘˘˘ك ›او˘˘˘قأا قد˘˘˘شص ن˘˘˘م اود˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘˘يو
او˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘شسي ⁄ دو˘˘ن÷ا ّن˘˘ك˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
اوبلطو يوحن مهتحلشسأا اوهجوو ،يخارشصل

دايإا هأاّبخ يذلا سسدشسŸا مهيطعأا نأا ينم
هّنإا م˘ه˘ل تل˘ق ي˘ن˘ّن˘ك˘ل ،م˘ه˘م˘عز بشسح˘ب ي˘ع˘م
كلذ نم مغرلابو ،سسدشسم ّيأا كانه سسيل
يخارشص طشسو دايإا ىلع سصاشصرلا اوقلطأا

.““اوفقوت ،اوفقوت :مهيلع
دحأا ناشسل ىلع تءاجف ةيناثلا ةياورلا امأا
هيدل““ دايإا ّنإا““ لوقي يذلا ،ديهششلا براقأا
امك ،فيعشض عمشس عم ،ومنلا ‘ ديدشش ءطب
هادان امدنع ›اتلابو ،ةينهذ ةقاعإا هيدل ّنأا

ام ،علهلا نم ةلاحب بيشصأا ،لÓتحلا دونج
لÓتحلا دونج هيلع قلطأاف ،سضكري هلعج
ىلع هداهششتشسا ¤إا ىدأا ام ،تاشصاشصر رششع
.““روفلا
هتلئاع دارفأا نم ددعو ديهششلا دلاو ناكو
13 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضاŸا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حألا مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي او˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضمأا

برق تاعاشس رششع نم Ìكأا ،وينوي/ناريزح
““Òبك وبأا““ يليئارشسإلا يعرششلا بطلا دهعم

،هل‚ نامثج حيرششت نم ءاهتنلا راظتنا ‘
ةليوط تاعاشس انرظتنا““ ديهششلا دلاو لوقيو

نم اوهتنا امدعبو ،ءاشسŸا دنع انوغلبأا ىتح
ةطيرشش Óًي˘ل ه˘م˘ي˘ل˘شست م˘ت˘ي˘شس ه˘ّنأا˘ب ه˘ح˘ير˘ششت

،ى˘شصقألا د˘ج˘˘شسŸا ‘ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةÓ˘˘شصلا مد˘˘ع
عراشش ‘ نيدهاÛا ةÈقم ‘ هنفد ” ثيح
.نيدلا حÓشص
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نادإاو بشضغ ةÁر÷ا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ثأا
،ما˘ع ل˘ك˘˘ششب Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لاو Úي˘˘شسد˘˘قŸا
تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘لد˘˘˘˘ناو
،ةعششبلا ةÁر÷ا هذهب ةددنŸا تارهاظŸاو

ا˘ه˘ي˘ف اÃ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا ندŸا ن˘˘م دد˘˘ع ‘
ة˘˘Áر˘˘÷ا ت˘˘نادأاو ،84 ما˘˘˘ع ي˘˘˘شضارأا ل˘˘˘˘خاد
ف˘˘شصوو ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘لودو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع طا˘˘˘شسوأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ةد˘˘ح˘˘تŸا ·أÓ˘˘ل سصاÿا ق˘˘شسنŸا
يلو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘˘شسوألا قر˘˘˘˘˘ششلا˘˘˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘˘شسلا

ةا˘شسأاŸا““ ـب قÓ◊ا دا˘ه˘ششت˘˘شسا ،فو˘˘ن˘˘يدÓ˘˘م
.اهبنŒ نكمŸا نمو بجي ناك يتلا
ي˘ت˘لا ة˘ي◊ا تادا˘ه˘ششلاو ع˘ئا˘قو˘لا هذ˘˘ه ما˘˘مأا
تاوق لبق نم دراب مدب ديهششلا مادعإا تدكأا
¤إا لÓت˘حلا تا˘ط˘ل˘شس تر˘ط˘شضا ،لÓ˘ت˘حلا
بطلا دهعم ‘ يرجأا يذلا ،هنامثج حيرششت
ةكراششÒ““ Ãبك وبأا““ ‘ يليئارشسإلا يعرششلا

فيز حيرششتلا دكأا ثيح .ينيطشسلف بيبط
‘ هفدهتشسا هنأا ىعدا يذلا ،لتاقلا ةياور
قÓ◊ا د˘ي˘ه˘˘ششلا نأا ن˘˘ّي˘˘ب˘˘تو ،هد˘˘شسج ل˘˘ف˘˘شسأا
.هدشسج طشسو هاباشصأا Úيران نيرايعب ىشضق
Ú 7ب ن˘م Úت˘شصا˘˘شصر نأا ح˘˘ير˘˘ششت˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظأاو
زكرم تقÎخا قÓ◊ا ديهششلا ىلع تقلطأا

ن˘ّي˘بو ،ة˘ل˘تا˘˘ق ة˘˘ق˘˘ط˘˘نÃ ها˘˘ت˘˘با˘˘شصأاو ،هد˘˘شسج
قÎخا ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا ةÒعألا د˘˘حأا نأا ح˘˘ير˘˘˘ششت˘˘˘لا
‘ ،هترخؤوم نم جرخو ديهششلا نطب لفشسأا

رقتشساو هبناج نم Êاثلا رايعلا هباشصأا Úح

.يرقفلا دومعلا لفشسأا
ةد˘حو ه˘تر˘جأا يذ˘لا ›وألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘˘ششك
نأا ،(سشاحام) ةطرششلا دارفأا عم قيقحتلا
ةعباتلا ““دود◊ا سسرح““ ةوق يرشصنع دحأا
Úطرو˘تŸا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘طر˘˘ششل
قÓطإاب رمتشسا ،قÓ◊ا دايإا ديهششلا مادعإاب
ىلع ىقلم وهو قÓ◊ا ديهششلا ىلع رانلا
هدئاق نم ارششابم اًرمأا هيقلت مغر ،سضرألا
ةبراشضتم Úلتاقلا لاوقأا تءاجو .فقوتلاب

ىلعألا ل˘تا˘ق˘لا ى˘عدا˘ف ،تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ
““دود◊ا سسرح““ ةطرشش رشصنع رمأا هنأا ةبتر
نكلو رانلا قÓطإا نع فقوتي نأا هقفار يذلا
ر˘˘˘مألا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘شسا Òخألا
.رششابŸا

دق هدئاق نوكي نأا Òخألا ىفن ،لباقŸا ‘
ترا˘ششأاو .را˘ن˘لا قÓ˘طإا ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا˘˘ب هر˘˘مأا

نأا ¤إا (““نا˘˘ك““) ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا ثب˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
fiطباشضلا حار˘شس او˘ق˘ل˘طأا ““سشا˘حا˘م““ ي˘ق˘ق

سسب◊ا تشضر˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م طور˘˘˘ششب
ق˘فوو .ة˘ب˘تر ى˘˘ندألا ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ›ز˘˘نŸا
،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإلا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل ›وألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
با˘ششلا فا˘ق˘يإا ة˘˘طر˘˘ششلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تلوا˘˘ح““
اشسدشسم لمحي هنأا ‘ هابتششÓل ينيطشسلفلا

،رار˘ف˘لا˘ب عر˘ششو م˘ه˘ن˘م فا˘خ ه˘ن˘˘ك˘˘ل ،هد˘˘ي ‘
ما˘˘قو “ي˘˘با˘˘هرإا ي˘˘با˘˘هرإا“ خار˘˘شصلا˘˘ب اوأاد˘˘ب˘˘ف
8 -7 ن˘˘˘م قÓ˘˘˘طإا˘˘˘ب نار˘˘˘خآا نا˘˘˘ي˘˘˘طر˘˘˘شش
نكي ⁄ هنأا اَقحل Úبتيل ،ههاŒ تاشصاشصر
.““اًحلشسم
ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإلا ءارزو˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ّر˘˘˘قأا اÒخأاو
7 ي˘˘شضاŸا د˘˘حألا مو˘˘ي و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن Úما˘˘ي˘˘ن˘˘ب

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا ماد˘˘˘˘عإا˘˘˘˘ب ،و˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي /نار˘˘˘˘يز˘˘˘˘ح
،قÓ◊ا دايإا ينيطشسلفلا باششلا ةيليئارشسلا

لÓخ ،سصاشصرلاب ايمر ،ةقاعإلا يوذ نم
هتدروأا ام قفو ،هتموك◊ ةيعوبشسألا ةشسل÷ا

لاقو .ةيÈعلا ““تونورحأا توعيدي““ ةفيحشص
اذه ،ةاشسأام قÓ◊ا دايإل ثدح ام““ وهاينتن
” م˘˘ل˘˘ع˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘ّحو˘˘ت ،ة˘˘قا˘˘عإا وذ سصخ˘˘˘شش
يباهرإا هنأا ىلع أاطÿا قيرطب هيف هابتششلا

وهاين˘ت˘ن بلا˘طو .““ة˘يا˘غ˘ل˘ل سسا˘شسح نا˘ك˘م ‘
Òمأا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ر˘˘˘يزو
‘ يرا÷ا قيقحتلا ىلع فارششإلاب ،اناحوأا
.قÓ◊ا داهششتشسا
دمعلا لتقلا ةÁرج ىلع ةغمادلا ةلدألا مامأا
قحب ،لÓتحلا تاوق اهتبكترا يتلا دراب مدب
ا˘ه˘نا˘ب ف˘شصو˘ت ي˘ت˘لاو ،قÓ◊ا دا˘يا د˘ي˘˘ه˘˘ششلا

ةداŸا بجوÃ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘شسنإلا د˘˘˘˘˘شض ةÁر˘˘˘˘˘ج
ة˘م˘ك˘ح˘م˘ل˘ل ي˘شسا˘شسألا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م ة˘شسماÿا
باقعلا ةان÷ا لانيشس له ، ةيلودلا ةيئان÷ا
ءلؤو˘˘˘ه تف˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شس مأا ،ه˘˘˘نو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسي يذ˘˘˘˘لا
م˘˘ك˘˘ح ن˘˘˘م م˘˘˘هÒغ تل˘˘˘فأا ا˘˘˘م˘˘˘ك نو˘˘˘مرÛا
يذلا رمألا ،؟هيزنلا Òغ يليئارشسإلا ءاشضقلا
مهتمكاfiو ،ديدج نم مهتقحÓم يشضتقي
ة˘ب˘حا˘شص ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ن÷ا ة˘˘م˘˘كÙا ىد˘˘ل
ةداŸا بجوÃ ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘شضوŸا سصا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘خلا
بجوÃ يل˘ي˘م˘ك˘ت˘لا سصا˘شصت˘خلاو ،ة˘شسماÿا
ل ىتح ،يشساشسألا اهماظن نم ¤وألا ةداŸا
.باقعلا نم نومرÛا ءلؤوه تلفي
*fiودلا نوناقلا ‘ يعماج رشضا‹.

ةينيطسسلفلا سسدقلا

ـه1441  لاؤسش81 ـل قفاؤŸا م0202   ناؤج01  ءاعبرألا

ؤكسسسسنارف ناسس نم زرتوو دراسشتير ملقب

.ناوي كيرإا لثم ،انوروك سسوÒف ةمزأا ببشسب ءايرثأا اوحبشصأا نم مه نوليلق
افدارم حبشصأا يذلا قيبطتلا ،مووز ةكرششل يذيفنتلا سسيئرلاو سسشسؤوŸا هتفشصب
،يعامتجلا دعابتلاب ÚمزتلŸا سسانلا ةماعل ويديفلا Èع تار“ؤوŸا دقعل
.ةÒ◊ا ىلع ثعبت ةرفاو ةورث هنأاب هفشصو نكÁ اÃ ناوي عتمتشسا
لبق اهشسشسأا يتلا ةكرششلا ‘ ةيشصخششلا هتشصح ةميق تعفترا يشضاŸا عوبشسألا
فوفشص ¤إا هعفد ام ،ةرم لوأل رلود تارايلم ةرششع نم Ìكأا ¤إا ماوعأا ةعشست
.نوكيليشسلا يداو ‘ تارايلŸا باحشصأا رابك
ءاطخأا نم هشسفن عونلا باكترا هناكمإاب لازي ل هنأا ىرن نأا حيرŸا نم كلذل
عم ر“ؤوم ‘ .ايجولونكتلا عاطق ‘ ÚششوششŸا ÚئدتبŸا Ìكأا لثم ،ةاوهلا
،هتكرشش حابرأا رخآا نع نÓعإÓل ،يشضاŸا عوبشسألا تيÎشس لوو ‘ نيرمثتشسŸا
اهشضرع ” ةتماشص ةيحرشسم ¤إا ىدأا ام ،توشصلا متك ءاغلإا (اماع05) ناوي يشسن

مهشسأاب اودعشصو ةلاشسرلا نورمثتشسŸا مهف ،كلذ عم .⁄اعلا لوح تاششاششلا ىلع
.ةديدج ةعفترم تايوتشسم ¤إا مووز
ةورذ ‘ موي لك تاعامتجلا ‘ كراششم نويلم003 ¤إا لشصي ام دوجو عم
ادئاق هتفشصب هدوعشص ةجوتم ،راظنألا طfi ناوي ةمزألا تلعج ،(ليربأا) ناشسين
تلعج كلذك لب .نوكيليشسلا يداو ‘ ةئششان ةكرششل ينيشص لشصأا نم ايئانثتشسا
يديعشص ىلع تارغث ببشسب اماع اجاجتحا تراثأاو قيقدتلل ةشضرع هتكرشش
.ةيشصوشصÿاو نمألا

نيذلا ةينيشصلا لوشصألا يوذ ÚشسدنهŸا نم Òبكلا ددعلا نم مغرلا ىلع
اوحبشصأا مهنم Óيلق نأا لإا ،نوكيليشسلا يداو ‘ لمعلا ةشسÓشس ىلع نوظفاحي
„ودناشش ةعطاقم ‘ دلو ناوي .ةزرابلا ةيلÙا ايجولونكتلا تاكرششل ءاشسؤور
¤إا لقتني نأا لبق ،رتويبمكلا مولعو تايشضايرلا ىلع بردتو Úشصلا يقرشش
ةكرشش ىدل اشسدنهم حبشصيل نيرششعلا نرقلا تاينيعشست ‘ ةدحتŸا تايلولا
اهيلع تذوحتشسا نأا دعب .تنÎنإلا Èع تار“ؤوŸا ةمدخ مدقت يتلا سسكإا بيو
ةباذج ودبت تاكبششلا تادعم قÓمع لخاد ةنهŸا تحبشصأا ،وكشسيشس ةكرشش
قيبطت ءانبل اهب مدقت ةركف معد وكشسيشس ةكرشش تشضفر امدنع نكل .ةياغلل
هئانب لجأا نم لاقتشسا ،ةيكذلا فتاوهلا نم ديد÷ا ⁄اعلل ممشصم طيشسب
.هشسفنب

يداو ‘ دد÷ا Úيكيرمألا Úينيشصلا لامعألا لاجر زربأا هتفشصب ناوي روهظ
،Úشصلاو ةدحتŸا تايلولا Úب رتوتلا هيف دعاشصتي تقو ‘ ءاج نوكيليشسلا

،هجاعزنا نم ديزي ام .عارشصلل اشسيئر اردشصم ايجولونكتلا قاوشسأا لكششت ثيح
ميظنتلا نم عون وهو - Úشصلا ‘ ةدوجوم مووز ىدل ةلماعلا ىوقلا ثلث وحن نأا
ودبي نأا نكÁ نآلا نكل ،ةحومط ةيŸاع ةكرششل ةبشسنلاب اقباشس ايعيبط ناك
.اقئاع
هنأاب ناوي هفشصو ام كلذ عبت ،افولأام امشسا مووز نم ةحئا÷ا تلعج نأا دعب
كوكششو ،ةيشصخششلا هتاءلو نأاششب ةلئشسأا - ““ةللشضم تامولعمو ةللشضم تاعئاشش““

سسشسجتلل ةيمامأا ةدعاق مووز نم لعج دق ينيشصلا هلشصأا ناك اذإا ام لوح
حبشصأا - ةيكيرمألا هتيوه هيف نلعأا انايب ردشصأا ،يشضاŸا رهششلا .ةلودلا ةياعرب
.ةدحتŸا تايلولا ‘ مووز روذج نأا دكأاو -7002 ‘ انطاوم
¤إا Èكأا ردقب ءامتنلاب نآلا رعششي هنأا هفراعم Èخأا ،Úشصلا ¤إا ةÒخأا ةلحر دعب
لاŸا سسأار بحاشص ،يكشسفوتوبوشس يتناشس لوق دح ىلع ،ةدحتŸا تايلولا
:لوقي يكشسفوتوبوشس .مووز ةكرششل لئاوألا Úمعادلا دحأا ناك يذلا رماغŸا
ةÎفل انه سشاع .ةفاقثلا هذه عم قفتي وهو ،انه اوعرعرتو اودلو هلافطأا““

.““فتخت ⁄ ةيلشصألا هتجهل نكل ،ةليوط
‘ لامعأا ريدم يأا اهب متهي يتلا كلت لثم نوكت نأا نكÁ ةيشصخششلا هتامامتها
ةرك م‚ دعي وهو .فغششلا يه ةلشسلا ةركو ،مهألا وه ةلئاعلا تقو .ناكم يأا
›ا◊ا بعÓلا بناج ¤إا ،هلاطبأا نم ادحاو تنايارب يبوك لحارلا ةلشسلا
لجر ،نابوك كرامو ،(مووز ةكرشش ‘ نيرمثتشسŸا دحأا) لادوجيإا هيردنأا
.سسكيرفام سسلاد قيرف كلامو حيرشصلا لامعألا
ةرادإا ةيفيك لوح حئاشصن نع اثحب اماهتلا لامعألا بتك مهتلي هنإا ناوي لوقي
تارايتلا نأاششب حايترا مدعب رعششي هنأا حشضاولا نم نكل .لشضفأا لكششب هتكرشش
ماعلا ““زÁات لايششنانياف““ عم ةلباقم ‘ .اهيف قلع يتلا ةلخادتŸا ةيشسايشسوي÷ا
ةدحتŸا تايلولا Úب ةلدابتŸا ةيتاذلا ةحلشصŸا دوشست نأا عقوت يشضاŸا
Òغ ،قيثو لكششب ناطباÎم ناداشصتقلا هيف ىقبي Óبقتشسم نمشضي ام ،Úشصلاو
.نآلا ديازتم لكششب ادعبتشسم ودبي اذه نأا
ىرخأا لاكششأا تبلج مووز ةيبعشش نإاف ،لدجلل اردشصم ةينيشصلا هروذج تناك اذإا

يأاgnibmob-mooZ - ““مووز Òجفت““ .هيف بوغرŸا Òغ مامتهلا نم
ءوشس مجعم ¤إا ةفاشضإا ثدحأا وه - ةشصاÿا تاعامتجلا ليطعتو قاÎخلا
اشضيأا تفاشضأا تاي‹Èلا ‘ للÿا نطاوم نم ةلشسلشس .تنÎنإلا Èع كولشسلا
ةينمألا تابيتÎلا فشصو ،ÊوÎكلإلا نمألا Òبخ ،ريانشش سسورب .تÓكششŸا ¤إا
نويشسايشسلا .““لاوحألا أاوشسأا ‘ ةراشضو ،لاوحألا لشضفأا ‘ ةلمهم““ اهنأاب ةكرششلل
.ةدحتŸا تايلولا ‘ ÚمظنŸا لبق نم ةعجارم كلذ عبتو اوعمتجا
ناوي .عشضاوتلا :هتافشص لشضفأا اهنإا ناوي راشصنأا لوقي ام تزربأا ةينمألا ةمزألا
ام نأاششب هدلاو ةحيشصنب رثأات ةدحتŸا تايلولا ¤إا هلوشصو ذنم هفقوم نإا لوقي
دحأا .““كعشضاوت ىلع ظفاحو دجب لمعا““ :ديدج دلب ‘ حاجنلا هبلطتي
اديرب ةعرشسب ىقلت هنإا لاق مووز جمانرب ‘ للخ دوجو ¤إا راششأا يذلا Úثحابلا
.للÿا ىلع روثعلا ىلع هركششي ريدŸا نم ايشصخشش اينوÎكلإا
دحأا ،خابنششيإا لراك لاق امبشسح ،““لد÷ا نم ئبتخي لو ،قابشس دئاق وه»
سسل‹ ‘ وشضعو مووز ‘ رمثتشسم وهو ،نيرماغŸا لاŸا سسأار باحشصأا
ةرم لعف املثم - تاوفهلا ةيلوؤوشسم ةينÓع ناوي لم– كلذ لمششو .اهترادإا
.يشضاŸا عوبشسألا ىرخأا
ىلع ءوشضلا طلشسي تÓكششملل مووز حÓشصإا ءانثأا رخآا ءيشش لك قيلعتب رارقلا

بشسح˘ب ،““م˘ل˘شست˘شسي ن˘ل““ .ه˘تو˘ق طا˘ق˘ن ىد˘حإا ه˘نإا نود˘˘يؤوŸا ه˘˘ن˘˘ع لو˘˘ق˘˘ي مز˘˘ع
لازي ل ،ماعلا اذه لÓخ اهب رم يتلا ةبعشصلا سسوردلا دعب ىتح .يكشسفوتوبوشس
تاي‹رب ⁄اوع Úب ةوجفلا دشس لجأا نم نايحألا سضعب ‘ حفاكي ناوي
تمحقأا يتلا عشسوألا ةيكÓهتشسلا قوشسلاو ،مووز روذج تأاششن ثيح ،لامعألا
ايجولونكت Ëدقت يوني نكي ⁄ هنإا هلوقب ةطيشسب ةجشض راثأا عوبشسألا اذه .اهيف
نأل ،مووز يمدختشسŸ - نمألا ‘ يبهذلا رايعŸا - تايفرطلا Úب Òفششتلا
.نوناقلا ذافنإا ةمظنأا عم نواعتلا نم هعنÁ نأا هنأاشش نم كلذ
عيرشسلا هدوعشص دعب نكل .هزواŒ هيلعو هشسفنل هيف ببشست رخآا احرج كلذ ناك
تاعامتجل هقيبطتو ناوي نأا مهدحأا دقتعي نأا لمتÙا Òغ نم ماعلا اذه
.ةبعللا جراخ احبشصأا عشساولا راششتنلا يذ ويديفلا

ينيسص م‚ .. «مووز» سسيئر
بيسصع تقو ‘ عطسسي

فؤنؤغيم يÎيمد ملقب

ا˘ي˘شسورو ة˘يدو˘ع˘شسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ك˘ل˘˘مŸا تق˘˘ف˘˘تا
ماÿا جاتنإا سضفخ ديد“ ىلع ““+كبوأا““ نادلبو

نو˘ك˘ت˘شسو .تب˘شسلا ي˘شضاÎفلا م˘ه˘عا˘م˘˘ت˘˘جا ‘
ليمرب ÚيÓم01 جاتنإلا سضفخب تامازتللا
.ويلوي ةياهن ىتح ةلعاف ايموي
،ةيŸاعلا قاوشسألا كلذ نع نÓعإلا سشعنأا دقو
ةرملل ليمÈلل ارلود04 تنرب رعشس زواجتف
لازت ل تاقافتلا ا‰إا .ةليوط ةÎف ذنم ¤وألا

املع .لبقتشسŸا ‘ ةقفشصلا لطعتت دقو ،ةششه
ل ،سسرام ‘ عشضولا فÓخ ،اهلاششفإا رطخ نأاب
نيدروم نم ا‰إا ،Úيشسيئرلا ÚبعÓلا نم يتأاي
قاوشسألا ‘ نويوناث مهنأا لإا ،Úمهم اوناك نإاو
.ةيŸاعلا

ثي˘ح ن˘م ،تا˘قا˘ف˘تلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت نا˘ك ،و˘يا˘م ي˘ف˘ف
ذيفنتلا ناك .ةيلاثŸا نع نوكي ام دعبأا ،أادبŸا
تارامإلاو ةيدوعشسلا بناج نم تاظحÓم Óب
ةيدج ةلئشسأا ترهظ اميف ،رئاز÷او تيوكلاو

تمزتلا ،ويام رهشش يفف .قارعلا مازتلا لوح
ةمئاق ‘ ةشسداشسلا ةبترŸا لت– يتلا ،ةلودلا
تايلولا دعب) ⁄اعلا ‘ طفنلا يجتنم Èكأا
ةيبرعلا ةكلمŸاو ايشسورو ةيكيرمألا ةدحتŸا
ن˘م ط˘ق˘˘ف %24 ـب ،(Úشصلاو اد˘ن˘˘كو ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا

.جاتنإلا سضفخ تابلطتم
انراق اذإاف .ايÒجين وه Êاثلا Òبكلا كهتنŸا
سضفÿ ا˘يÒج˘ي˘ن ا˘ه˘ت˘ع˘ط˘ق ي˘ت˘لا تا˘ماز˘ت˘˘للا˘˘ب
ـب ويام ‘ تمزتلا دقف ،اهشسفن ىلع جاتنإلا
ل يÒجينلا طفنلا نأا عمو .طقف اهنم 02%
نأا لإا ،⁄اعلا ىوتشسم ىلع ةيشسيئر ةشصح لكششي

‘ ن˘˘ير˘˘خآلا ءا˘˘شضعألا ج˘˘عز˘˘ي كو˘˘˘ل˘˘˘شسلا اذ˘˘˘ه

.›ا◊ا سشهلا فلاحتلا
¤إا هعباشصأا Èع رظني ⁄اعلا ناك ،يشضاŸا ‘

سصشص◊ا تاذ لودلا لبق نم سصشص◊ا كاهتنا
دقف ،نآلا امأا .يŸاعلا طفنلا جاتنإا ‘ لقألا

ل˘ب˘ق ،سسرو˘م ،كلذ˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘˘نو .ر˘˘خآا ن˘˘مز ل˘˘ح
ىلع طغشضلا نم Òثك ،ةيلا◊ا ةقفشصلا ديد“

اهÒغو ناتشسخازاكو لوغنأاو ايÒجينو قارعلا
ىتح رومألا تر˘مو .ة˘ي˘قا˘ف˘تلا نو˘ك˘ه˘ت˘ن˘ي ن‡

.مÓشسب نآلا
فار˘طأا ع˘ي˘م˘˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا◊ا ‘

ط˘ف˘ن˘لا ي˘ج˘ت˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج ا˘مو˘م˘عو تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تلا
يحشصلا رج◊ا ببشسب ةجودزم ةمزأل ةشضرع
ل˘ما˘ع يأل ن˘كÁ ،ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘˘شسأا سضا˘˘ف˘˘خ˘˘ناو
را˘ي˘ه˘˘ناو تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا م˘˘قا˘˘ف˘˘ت بب˘˘شسي نأا Òغ˘˘شص
.سشهلا مÓشسلا

““ايتسسفزإا»

حا‚ نوددهي راغسصلا نوبعÓلا :ليلق ا‰إا ديج
سسلب كبوأا““ ةقفسص
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ةطرسشلا ةيرسصنع عم لهاسستلا مدع تدكأا

مهيلع سضوبقŸا ““قنخ““ نع ىلختت اسسنرف

..ةفسضلاب ءازجأ’ لÓتح’ا مسض

ةيتسشاو ةداج تاوطخ ¤إا وعدت ““سسامح““
Êويهسصلا نايكلاب فاÎعلا بحسسب ددهي
›ودلا عمتÛاو ةيبرعلا لودلا (سسامح) ةيمÓشسإلا ةمواقŸا ةكرح تعد
ءازجأا مشض نم ليئارشسإا عنŸ ،سضرألا ىلع ““ةيلعفو ةداج تاوطخ““ ذاختا ¤إا

.اهتدايشس ¤إا ةلتÙا ةيبرغلا ةفشضلا نم
فقاوŸا ردقن““ Úنثلا سسمأا نايب ‘ مشساق مزاح ةكر◊ا مشساب قطانلا لاقو
مشض تايلمع ذيفنت Êويهشصلا نايكلا ةين سضفرت يتلا ةنلعŸا ةيلودلاو ةيبرعلا

.““ةلتÙا ةيبرغلا ةفشضلا نم ةعشساو قطانم
ىلع ةيلعفو ةداج تاوطخ (ديرن) ،Ìكأا““ بولطم وه ام نأا مشساق فاشضأاو
.““ةشسايشسلا هذه ذيفنت عنŸ ةيكيرمألا ةرادإلاو لÓتحلا ىلع طغشضلل سضرألا
نايكلا نأل““ ةيشسايشسلاو ةيمÓعإلا فقاوŸاب ءافتكلا نكÁ ل هنأا ¤إا تفلو
ماودلا ىلع فرشصتيو ،›ودلا عامجإلا ىلع درمتلا ىلع دّوعت Êويهشصلا
مشض تاءارجإا ءدب ةيليئارشسإلا ةموك◊ا مزتعتو .““نوناقلا نع جراخ يجطلبك
ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج  ن˘˘م لوألا ‘ ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘شضلا˘˘ب تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘شسŸاو ،ندرألا رو˘˘غ
Ìكأا ¤إا لشصيشس يليئارشسإلا مشضلا نأا ¤إا ةينيطشسلف تاريدقت Òششتو.لبقŸا

ةينيطشسلفلا ةموك◊ا سسيئر دده هتهج نم .ةفشضلا ةحاشسم نم %03 نم
fiعلا بحشسب ةيتششا دمÎعلا ةلأاشسم نأا ادكؤوم ،ليئارشسإاب فاÎنوكتشس فا

.ةينيطشسلفلا ةلودلا ةماقإا سصرف سضيوقت ” اذإا ةلواطلا ىلع
سسيئرو ،Úبار قحشسإا اهتقو يليئارشسإلا ءارزولا سسيئر عقو ،3991 ماعلا ‘و
ىلع ،تافرع رشساي كاذنآا ينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنÃ ةيذيفنتلا ةنجللا
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا Úفر˘ط˘لا Úب لدا˘ب˘ت˘م ا˘˘فاÎعا ن˘˘م˘˘شضت يذ˘˘لا و˘˘ل˘˘شسوأا نÓ˘˘عإا
ةعّقوŸا تايقافتلا عيمجب ّتلخأا ليئارشسإا““ نأا ، ةيتششا Èتعاو .يليئارشسإلاو
بتÎي امو ›ودلا نوناقلا فادهتشساب ،ةيلودلا تامازتللا عيمجبو ،اهعم
.““يميلقإا ديدهت نم كلذ ىلع
ةبشسنلاب دوجو ةكرعم ةباثÃ يليئارشسإلا مشضلا عورششم ةهجاوم““ نأا فاشضأاو
.““ينطولا عورششملل دوجو ةكرعمو ،ينيطشسلفلا يشسايشسلا نايكلل
ةينيطشسلفلا ةدايقلا نأا سسابع دومfi سسيئرلا نلعأا ،يشضاŸا يام91 ‘و
،ليئارشسإا عم ةعقوŸا تامهافتلاو تايقافتلا نم xلح ‘ ريرحتلا ةمظنمو
.ةيبرغلا ةفشضلا نم ءازجأا مشض اهمزع ببشسب
ةطخ ذيفنت نإا  لاق ،وهاينتن Úماينب يليئارشسإلا لÓتحلا  ءارزو سسيئر ناكو
لمششي نلو ،عيباشسأا لÓخ متيشس ،ةلتÙا ةيبرغلا ةفشضلا نم ءازجأا ّمشض
.ةينيطشسلف ةلود ةماقإا ىلع هتموكح ةقفاوم
ةلود ةماقإا نمشضتت نلو ،عيباشسأا لÓخ متتشس مشضلا ةيلمع نأا وهاينتن فاشضأاو
طئارÿا مشسر نم ءاهتنلا نآلا ىتح متي ⁄ هّنأا ¤إا راششأا هنكل ،ةينيطشسلف
حتت ⁄ يتلا ةشصرفلا هذه مانتغا ةرورشض ىلع وهاينتن ددششو ّ.مشضلاب ةقلعتŸا

،بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا دوجو عم ةشصاخ ،رركتت نلو اماع37 ذنم
Úمتهم انشسل اننأا دقتعي بمارت لع‚ ل نأا بجي““ لاقو .سضيبألا تيبلا ‘

.نرقلا ةقفشصب فرعت يتلا بمارت ةطخ ¤إا ةراششإا ‘ ،““ةطÿاب

رابخأ’ا طيرسش

غنوك غنوه

فعسضأا عقوم ‘ جاجتحلا ةكرحو غنوك تارهاظتلل ¤وألا ىركذلا
ة˘˘ب˘˘لا˘˘طŸا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ¤وأا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ب˘˘ق مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ‘

‘ ايلاح ودبت اهنكل قاطنلا ةعشساو ةكرح ‘ ،غنوك غنوه ‘ ةيطارقوÁدلاب
سسوÒفب طبترŸا عمجتلا رظحو تلاقتعلا تÓمح عم فعشضأا عقوم
.ينطولا نمألا لوح نوناق قيبطت باÎقاو دجتشسŸا انوروك
اهتباششو ةيلاتتم رهششأا ةعبشس ترمتشسا تارهاظتل قÓطنإلا ةراششإا تيطعأاو
.9102 ناوج9 ‘ نايحألا سضعب ‘ فنع لامعأا

يتلا ةنيدŸا عراوشش ¤ا غنوك غنوه ناكشس نم Òبك دششح لزن مويلا كلذ ‘
Úبولطم ميلشست حيتي نوناق عورششم ىلع سضاÎعÓل يتاذ مكح هبششب ىظ–

.ةيراقلا Úشصلا ¤ا
¤ا تدأاو اداتعم ارمأا نيرهاظتŸاو ةطرششلا Úب تاهجاوŸا تتاب ةعرشسب
 .ةنيدŸا رارقتشسا ةعمشسل ةيشساق ةبرشض تهجوو عمتÛا ‘ Òبك ماشسقنا

اكيجلب

 ““يوج رسسج““ Úسشدت لÓخ دكؤوت لسسكورب
ايقيرفأا ““ةيولوأا““ ىلع اسساسشنيك عم
اشساششنيك ‘ هنيششدت لÓخ تامزألا ةرادإا فلّكŸا يبوروألا سضوفŸا نلعأا
داحّتلا ¤إا ةبشسنلاب ةيولوأا لازت ل ايقيرفأا““ّ نأا لشسكورب عم ““ًايوج ًارشسج““
ةرايزلا ‘ هقفار يذلا يشسنرفلا ةيجراÿا ريزو ّبحر Úح ‘ ،““يبوروألا
.ةيطارقوÁدلا وغنوكلا ةيروهمج ‘ ةيرا÷ا ةيلاقتنلا ةيلمعلا ‘ ““مّدقتلا»ـب
فيإا-ناج يشسنرفلا ريزولاو سشتيشسرانيل سسيناي يبوروألا سضّوفŸا لشصوو
¤إا لوألا سسمأا Úفوغ بيليف يكيجلبلا ةيجراÿا ريزو ¤إا ةفاشضإا نايردول
و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘جو ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘ّتلا Úب ““يّو˘˘ج ر˘˘شسج““ ا˘˘شسا˘˘ششن˘˘˘ي˘˘˘ك
.ةيطارقوÁدلا
ة˘يودأا˘ب ة˘ل˘ّمfi ةر˘ئا˘ط Ïم ى˘ل˘ع ل˘شسكور˘ب ن˘م ة˘ثÓ˘ث˘لا نو˘لوؤو˘شسŸا ر˘فا˘˘شسو
كلذو ،ةيموكح Òغ ةيناشسنإا تاّمظنم نم ءاشضعأا مهقفاري ،ّةيبط تادعمو
.91-ديفوك ءابو ببشسب دود◊ا قÓغإا نم مغّرلا ىلع

ناتسسناغفأا

طسسو مÓسس تاثداfi ءارجإل اهدادعتسسا دكؤوت لوباك
ةيكيرمأا طوغسض
دبع هللا دبع ناتشسناغفأا ‘ ةينطولا ة◊اشصملل ىلعألا سسلÛا سسيئر لاق
عم مÓشس تاشضوافم ‘ لوخدلل ةدعتشسم ةيناغفألا ةموك◊ا نإا ، ،هللا

مÓشسلا ةيلمع لوح يفحشص ر“ؤوم ‘ هللا دبع لاقو .نابلاط يحلشسم
ديه“ متي ةرم لوألو ،اماع04 نم Ìكأل ةمزأا ‘ دÓبلا تناك دقل““ ةيناغفألا
.““مÓشسلا قيقحتل ةقيقح سضرأا
سسيئرلا عم ةطلشسلا مشساقتل قافتا ‘ ارخؤوم طشسوت يذلا ،هللا دبع ¤وتيو
ةكرح عم ة◊اشصŸا ةيلمع ايلاح ،اهيلع عزانتم تاباختنا دعب ينغ فرششأا

هنأا ¤إا راششأاو ،مÓشسلا قيقحتل ادهج رخدت نل لوباك ةموكح نأا دكأاو .نابلاط
ةÌعتŸا ءانجشسلا لدابت ةيلمع يهو ،تابقعلا ىدحإا ةلازإا ابيرق متي اÃر
.ةيكيرمأا ةطاشسوب اهنأاششب قافتا ¤إا لشصوتلا ” يتلاو

ت’اكو/›ودلا مسسقلا

ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو لا˘˘ق
ر“ؤوم لÓخ Òناتشساك فوتشسيرك
يرشصنع يأل نكÁ ل““ هنإا يفحشص
وأا ةطرششلا يز ةرادجب يدتري نأا
تف˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شضت نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب ““كرد˘˘˘˘˘˘لا
يذ˘لا ف˘ن˘ع˘لا د˘شض تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا

ةÒخألا مايألا ‘ ةطرششلا هشسرا“
نم Úعوبشسأا باقعأا ‘ اشسنرفب
‘ ة˘قو˘ب˘شسŸا Òغ تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا
ةا˘˘˘فو ر˘˘˘˘ثإا ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
د˘˘يو˘˘ل˘˘ف جرو˘˘ج دو˘˘شسألا ي˘˘˘كÒمألا

.سضيبأا يطرشش ةبكر ت– اقنخ
رظنلا متيشس““ هنإا Òناتشساك لاقو
ن˘ع ف˘قو˘لا ‘ ““ي˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ششب
‘ ها˘ب˘ت˘ششا كا˘ن˘ه نا˘ك اذإا ل˘م˘˘ع˘˘لا
ه˘ب˘ك˘ترا ير˘شصن˘ع با˘ط˘خ وأا ل˘ع˘˘ف
ةقيرط نع يلختلا انلعم ،يطرشش
،هتبقر نم““ سصخشش ىلع سضبقلا
.““قنÿا ىمشستو
اهشسيردت متي نل““ هنإا ريزولا نلعأاو
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا سسراد˘˘˘م ‘ نآلا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ىلع يوطنت ةقيرط اهنإا ..كردلاو

flرطا““.
سسي˘ئر˘لا ا˘عد ،ه˘شسف˘ن قا˘˘ي˘˘شسلا ‘و
¤إا ه˘ت˘مو˘˘ك˘˘ح نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘ناÁإا
Úشسحتل ةعيرشس تاحÎقم Ëدقت
كل˘˘˘˘شس ‘ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘خألا ماÎحا
عو˘˘شضو˘˘م دا˘˘ع ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا
¤إا ة˘طر˘ششلا ف˘˘ن˘˘عو ة˘˘ير˘˘شصن˘˘ع˘˘لا
.ءوشضلا ةرئاد
يفناج ‘ بلط دق نوركام ناكو
‘ با˘˘˘شش ةا˘˘˘فو د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب- ي˘˘˘˘شضاŸا

ة˘طر˘ششلا باو˘ج˘ت˘شسا ءا˘ن˘ثأا سسيرا˘ب
نأا Òناتشساك ريزولا نم لعفلاب -هل
،““ن˘˘˘ك‡ تقو بر˘˘˘قأا ‘““ مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
تايقÓ˘خألا““ Úشسح˘ت˘ل تا˘حÎق˘م
كل˘˘شس ن˘˘م˘˘شض ““ط˘˘ب˘˘شضلا ل˘˘ئا˘˘˘شسوو
.ةطرششلا
لوكين لدعلا ةريزو نم بلط امك
امادأا ةافو ةيشضق ‘ رظنلا يبوليب
(اماع42) دوشسألا باششلا ،يروارت
.6102 ماع هفيقوت ءانثأا
يروار˘ت با˘˘ششلا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ل˘˘شصاو˘˘تو
Ú◊ا كلذ ذنم ةبلاطŸا هوديؤومو
ن˘˘˘م ي˘˘˘هو ،““ا˘˘˘مادأل ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘˘ب““
نورهاظتŸا اهددر يتلا تافاتهلا
سسيرا˘˘ب عراو˘˘شش ¤إا او˘˘لز˘˘ن ن˘˘يذ˘˘˘لا

هتوم راثأا يذلا ديولف جرو÷ ةي–
.ةيلود لعف دودر
32 نم Ìكأا يشضاŸا تبشسلا راشسو
ديدنتلل اشسنرف ‘ رهاظتم فلأا
ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طŸاو ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ة˘ياد˘ب ‘و .““ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا˘˘ب““
02 وحن رهاظت ،يشضاŸا عوبشسألا
ىلع ءانب ،سسيراب ‘ سصخشش فلأا
.يروارت ةلئاع نم ةوعد
تا˘˘ع˘˘مŒ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت رر˘˘˘قŸا ن˘˘˘مو

ىر˘كذ ءا˘ي˘حإل ا˘شسنر˘˘ف ‘ ةد˘˘يد˘˘ج
هتزانج مشسارم لÓخ ديولف جروج
.سساشسكتب Ïشسويه ‘
سسيراب ةيشسنرفلا ةمشصاعلا تناكو
Úب ة˘ف˘ي˘ن˘ع تا˘ه˘˘جاو˘˘م تد˘˘ه˘˘شش ،
ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘شس ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘˘مو ة˘˘طر˘˘ششلا

ة˘ل˘ت˘ق ة˘ب˘شسا˘حÃ بلا˘ط˘˘ت تاÒشسم
‘ ةطرششلا دي ىلع دوشسأا باشش
عم ان˘ما˘شضتو6102 ما˘˘ع سسيرا˘˘˘ب

ة˘طر˘ششلا ف˘˘ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع Úج˘˘تÙا
.ةيكÒمألا
سشما˘ه ى˘ل˘ع تا˘ماد˘شص تع˘لد˘˘ناو
اهيف كراشش يتلا ةرهاظŸا هذه
جاجتحÓل سصخشش فلأا02 ›اوح
،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘طر˘ششلا ف˘ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
باششلا براقأا نم ةردابÃ تمظنو
هلوشصأا دوعت يذلا يروارت دوشسألا
هفيقوت ءانثأا لتقو ›ام ةلود ¤إا

.6102 ةيليوج91 ‘
تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو

بب˘˘شسب ةر˘˘ها˘˘ظŸا هذ˘˘ه تر˘˘ظ˘˘ح
د˘ج˘˘ت˘˘شسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ة˘˘مزأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اور˘˘˘˘شصأا Úم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸا نإا˘˘˘˘ف
‘ جرد˘ن˘ي جا˘ج˘ت˘حا ‘ ،ا˘˘ه˘˘ئار˘˘جإا
ةدحتŸا تايلولا هدهششت ام قايشس
ةفينع تارهاظم نم عوبشسأا ذنم
ى˘ل˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا بغ˘˘شش لا˘˘م˘˘عأاو
جرو˘˘ج دو˘˘شسألا ن˘˘˘طاوŸا ل˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م
يطرشش ةبكر ت– اقانتخا ديولف
سسي˘لو˘با˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ‘ سضي˘˘بأا
.ةيكيرمألا
سسيرا˘˘˘ب ‘ نور˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘تŸا ع˘˘˘فرو
،““ةميق تاذ دوشسلا ةايح““ تاراعشش
ةلادعلا»و ““سسفن˘ت˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘شسأا ل»و
.““امادآل
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظŸا سشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘عو

‘ ة˘˘م˘˘˘كÙا ر˘˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأا تر˘˘˘ج
تراد سسيرا˘˘˘˘˘˘ب قر˘˘˘˘˘˘شش لا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘شش
عمجو نمألا تاوق Úب تامادشص
ءا˘˘ق˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت Úج˘˘˘تÙا ن˘˘˘م
ز˘˘˘جاو˘˘˘ح ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإاو تا˘˘˘˘فوذ˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
زاغلا لبانق مادختشساو سسيراتمو
.عومدلل ليشسŸا

ةيشسنر˘ف˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا تد˘ه˘شش ا˘م˘ك
تاهجاوم ةيشضاŸا ةليللا سسيراب

نيرهاظت˘مو ة˘طر˘ششلا Úب ة˘ف˘ي˘ن˘ع
ةبشساحÃ بلاطت تاÒشسم اهتقبشس
ةطرششلا دي ىلع دوشسأا باشش ةلتق

عم انماشضتو6102 ماع سسيراب ‘
ة˘طر˘ششلا ف˘˘ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع Úج˘˘تÙا
.ةيكيرمألا
سشما˘ه ى˘ل˘ع تا˘ماد˘شص تع˘لد˘˘ناو
اهيف كراشش يتلا ةرهاظŸا هذه
جاجتحÓل سصخشش فلأا02 ›اوح
،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘طر˘ششلا ف˘ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
باششلا براقأا نم ةردابÃ تمظنو
هلوشصأا دوعت يذلا يروارت دوشسألا
هفيقوت ءانثأا لتقو ›ام ةلود ¤إا

.6102 ةيليوج91 ‘
تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو

بب˘˘شسب ةر˘˘ها˘˘ظŸا هذ˘˘ه تر˘˘ظ˘˘ح
د˘ج˘˘ت˘˘شسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ة˘˘مزأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اور˘˘˘˘شصأا Úم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸا نإا˘˘˘˘ف
‘ جرد˘ن˘ي جا˘ج˘ت˘حا ‘ ،ا˘˘ه˘˘ئار˘˘جإا
ةدحتŸا تايلولا هدهششت ام قايشس
ةفينع تارهاظم نم عوبشسأا ذنم
ى˘ل˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا بغ˘˘شش لا˘˘م˘˘عأاو
جرو˘˘ج دو˘˘شسألا ن˘˘˘طاوŸا ل˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م
يطرشش ةبكر ت– اقانتخا ديولف
سسي˘لو˘با˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ‘ سضي˘˘بأا
‘ نورهاظتŸا ع˘فرو.ة˘ي˘ك˘ير˘مألا
تاذ دوشسلا ةايح““ تاراعشش سسيراب
““سسف˘ن˘ت˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘˘شسأا ل»و ،““ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
.““امادآل ةلادعلا»و

تاي’ولا ‘ ديولف جروج ةافو رثإا تمظن يتلاو اسسنرف ‘ ةطرسشلا فنعو ةيرسصنعلل ةسضهانŸا تارهاظŸا بلاطŸ ةباجتسسا
.ةطرسشلا فوفسص ‘ ةيرسصنعلا عم ““اقÓطإا حماسستلا متي نل““ هنأا ، ةيسسنرفلا ةموك◊ا تنلعأا ،ةدحتŸا

سسمأا اه˘ع˘ط˘ق ا˘ه˘نأا ة˘ي˘لا˘م˘ششلا ا˘يرو˘ك تن˘ل˘عأا
ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ل˘شصاو˘ت˘لا طو˘ط˘خ ل˘˘ك ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
،““ةود˘ع˘لا““ ة˘ي˘بو˘ن÷ا ا˘يرو˘ك ع˘م ة˘ير˘ك˘˘شسع˘˘لاو
عط˘ق˘ب ارار˘م غ˘نا˘ي غ˘نو˘ي˘ب د˘يد˘ه˘ت د˘ع˘ب كلذو
ةÒخألا ف˘˘قو˘˘ت ⁄ اذإا لو˘˘شس ع˘˘م ل˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
Èع ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م تارو˘˘ششن˘˘م Úط˘˘˘ششا˘˘˘ن لا˘˘˘شسرإا
.دود◊ا
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ششلا ة˘˘يرو˘˘ك˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو تلا˘˘قو
طابترلا طخ قلغت““ غناي غنويب نإا ةيمشسرلا
يذلاو ،ةي˘بو˘ن÷او ة˘ي˘لا˘م˘ششلا تا˘ط˘ل˘شسلا Úب
امك ،““امهنيب طابترلا بتكم Èع امئاق ناك
.ىرخأا لاشصتا تاونق عطقتشس
ةعم÷ا موي تدده ةيلامششلا ايروك تناكو
اهتراج عم طابترلا بتكم قÓغإاب يشضاŸا
Úيروك Úشضراعم لوشس عن“ ⁄ اذإا ةيبون÷ا

لا˘˘شسرإا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘خآا Úط˘˘˘ششا˘˘˘نو Úي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘شش
ةيلامششلا ةرا÷ا ¤إا اهيشضارأا نم تانولاب

نوأا غنوج ميك ميعزلا مهتت تاروششنم لم–
ه˘ت˘شسا˘ي˘شس ن˘يد˘تو ،نا˘شسنإلا قو˘ق˘ح كا˘ه˘ت˘نا˘ب
.ةيوونلا
لÓخ Êاثلا وه يشضاŸا ةعم÷ا موي ديدهتو
‘ ديدششلا روتفلا نم ءاوجأا ‘ كلذو ،Úموي
ي˘ت˘لا لا˘مآلا د˘˘ع˘˘ب ،Úترا÷ا Úب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
نوأا غ˘نو˘ج م˘˘ي˘˘ك Úب م˘˘م˘˘ق ثÓ˘˘ث ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا
ماعلا ‘ نإا يج نوم ةيبون÷ا ايروك سسيئرو
8102.
‘ يشضاŸا سسيمÿا لوألا ديدهتلا ردشصو
ةيلامششلا ةيروكلا ءابنألا ةلاكو هترششن نايب
ة˘ق˘ي˘ق˘ششلا غ˘نو˘ي و˘ي م˘ي˘ك ه˘ت˘ع˘قوو ،ة˘ي˘م˘˘شسر˘˘لا
.دÓبلا ميعزل ىرغشصلا

قÓ˘غإا˘ب ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ غ˘نو˘ي و˘ي م˘˘ي˘˘ك تدد˘˘هو
ير˘ك˘شسع˘لا قا˘ف˘تلا ءا˘غ˘لإاو طا˘ب˘ترلا بت˘ك˘˘م
‘ غناي غنويب ¤إا نوم ةرايز لÓخ عقوŸا
.دود◊ا ىلع رتوتلا سضفخ فدهب ،8102
تار˘ششع ءا˘غ˘لإا˘ب ا˘شضيأا غ˘نا˘ي غ˘˘نو˘˘ي˘˘ب تدد˘˘هو
اشصوشصخ ،نيدلبلا Úب ةيداشصتقلا عيراششŸا

.ةيعانشصلا غنوشسياك ةقطنم
ة˘ي˘لا˘م˘ششلا ة˘˘يرو˘˘ك˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو تل˘˘ق˘˘نو
نÃ- دÓبلا ‘ ÚلوؤوشسŸا رابك نأا ةيمشسرلا
بئان لوششت غنوي ميكو -ميعزلا ةقيقشش مهيف
مكا◊ا لامعلا بز◊ ةيزكرŸا ةنجللا سسيئر
نأا بج˘˘˘ي بو˘˘˘ن÷ا هاŒ ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نأا““ نور˘˘˘˘ي
.““ودع دشض لمعلا ¤إا لماك لكششب لوحتي

..““ةيداعم““ تانولاب ببسسب

ةيبون÷ا اهتراج عم تلاسصتلا عطق نلعت ةيلامسشلا ايروك



تلاكو/›ودلا مسسقلا

اهنكل ،ترشس فراششم ¤إا قافولا تاوق تلشصو
سضرألا ىلع ةمواقمو ،ةيوج تاراغ تهجاو
ى˘ل˘ع تر˘ط˘˘ي˘˘شس تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا Îف˘˘ح تاو˘˘ق ن˘˘م
.يرا÷ا ماعلا علطم ةنيدŸا
ردشصم نع Óقن-  ،ةيمÓعا رداشصم تدافأاو
‘ قافولا تاوق نم ةرششع لتقÃ -يركشسع
يوج فشصق ‘ ترشس يبرغ بونج ةقطنم
ةعبات ةيتارامإا ةرّيشسم ىرخأاو ةيبرح تارئاطب
.Îفح تاوقل

قافولا تاوق ةظفاfi رارمتشسا ردشصŸا دكأاو
ةقطنم ‘ ترشس يبرغ ةمدقتŸا اهعقاوم ىلع
.ÚثÓث وليكلا
ةقطن˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ير˘شسو ة˘ب˘ي˘ت˘ك82 تدّد˘˘˘˘جو
ا˘هد˘ي˘يأا˘ت ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘بو˘ن˘ج ا˘ه˘ب˘شس ‘ ة˘ير˘ك˘شسع˘˘لا
اهب فÎعŸا ينطولا قافولا ةموكحب اهكشس“و
.ايلود
‘ قراوطلا نم ءامكحو نايعأا نلعأا مهتهج نم
ةموك◊ مهدييأات ايبيل يبونج يرابوأا ةنيدم
د˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،قا˘˘˘فو˘˘˘لا
.ةلودلل ةينمألا تاشسشسؤوŸا
قيرفلا مهل نايب ‘ نايعألاو ءامك◊ا بلاطو
ةعباتلا اهبشس ةيركشسعلا ةقطنŸا رمآا ةنك يلع

‘ رومألا مامز ذخأاب ،ينطولا قافولا ةموك◊
.يبيللا بون÷ا
Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا تاوق تلشسرأاو
بر˘غ لا˘ت˘ق˘لا رواfi ¤إا ة˘ير˘ك˘˘شسع تاز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ةÒشسم تار˘ئا˘ط ن˘شش ع˘م ن˘ماز˘ت˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘يدŸا
تا˘˘ي˘˘لآا ى˘˘ل˘˘ع تارا˘˘غ Îف◊ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘ي˘˘تارا˘˘مإا

ة˘ق˘ط˘نŸا ‘ قا˘فو˘لا تاو˘ق˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ة˘˘ير˘˘ك˘˘شسع
موخت ىتح ةتارشصم ةنيدم قرشش نم ةدتمŸا
.ترشس
تاوق مشساب قطانلا يرامشسŸا دمحأا نلعأاو

ىتح مهتايلمع ‘ نورمتشسيشس مهنأا سسمأا Îفح
ةردا˘بŸا˘ب (قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘ح ل˘ب˘ق ن˘م) ماز˘ت˘للا
ندŸاب اهفشصو ام ىلع ءاشضقلا وأا ةيرشصŸا
.ةقراŸا
،ةتفلŸا ةيركشسعلا تاروطتلا هذه عم ةازاوŸاب
دعب يبيللا فلŸا نأاششب ةيشسامولبدلا تطششن
‘ ارخؤوم Îفح تاوق اهب تينم يتلا مئازهلا

ملك08) ةنوهرتو ةيبون÷ا سسلبارط يحاوشض
.(ةمشصاعلا قرشش بونج ابيرقت
، ناغودرأا بيط بجر يكÎلا سسيئرلا لاق دقف
هÒظ˘ن ع˘˘م ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘شصتا لÓ˘˘خ سشقا˘˘ن ه˘˘نإا
،ايبيل ‘ تاروطتلا بمارت دلانود يكيرمألا

م˘˘˘عد ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت نأا ه˘˘˘ل د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح
نأاششب هعم ثد– بمارت نأا فاشضأاو.ةيعرششلا
.ايبيل ‘ ايكرت هتققح يذلا حاجنلا
معد ‘ ةرمتشسم““ ةرقنأا نأاب ناغودرأا حرشصو
نحنو ،ةدحتŸا ·ألا هب فÎعت يذلا جارشسلا
يتلا تاه÷او يبÓقنلا Îفح هجو ‘ فقن
.““هفلخ فقت
جارشسلا زياف ةرطيشس نإا يكÎلا سسيئرلا لاقو
،ايشسور تجعزأا ايبيل ‘ ةيوي◊ا قطانŸا ىلع
دمتشسي يبÓقنا سصخشش Îفح نأا ¤إا ًاÒششم
نأا ازÈمو ،هفشصو دح ىلع ايشسور نم هتوق
نم Îفح جارخإا نكÁ هنأا رهظت““ تاروطتلا
.““تقو يأا ‘ ةلداعŸا

ريزولا نإا ةيشسورلا ةيجراÿا تلاق ،اهتهج نم
سشيواج دولوم يكÎلا هÒظنو فورفل يغÒشس
لدا˘ب˘تŸا ا˘م˘ه˘ماز˘ت˘لا د˘يد˘˘ج ن˘˘م اد˘˘كأا و˘˘ل˘˘غوأا
Úب ة◊اشصملل فورظلا ةئيهت ‘ ةدعاشسملل
.ايبيل ‘ ةبراحتŸا فارطألا
Úفرطلا نإا نايب ‘ ةيجراÿا ةرازو تلاقو
ة˘م˘ئŸÓا فور˘ظ˘لا ق˘ل˘خ ة˘ي˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘شش
ةياعر ت– ةيبيل ةيشسامولبدو ةيشسايشس ةيوشستل
ةرورشض ىلع نافرطلا قفتا امك.ةدحتŸا ·ألا

ÚمأÓ˘ل د˘يد˘ج سصا˘خ ل˘ث˘مŸ ل˘جا˘ع˘لا Úي˘ع˘ت˘لا
.ايبيل ‘ ةدحتŸا ·أÓل ماعلا

ي˘˘˘˘شسور˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘بأا ،كلذ نو˘˘˘˘شضغ ‘
لوح ةرهاقلا ةردابŸ همعد Úتوب ÁÒدÓف
ةيفتاه ةŸاكم ءانثأا ثحبو ،ايبيل ‘ ةيوشستلا

ي˘˘شسي˘˘شسلا حا˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ير˘˘شصŸا هÒظ˘˘ن ع˘˘˘م
بشسحب ،لشصفم لكششب ايبيل ‘ عشضولا تاروطت
.Úلمركلل نايب
نومشضم Úتوب غلبأا يشسيشسلا نأا نايبلا فاشضأاو

fiةفيل˘خو ح˘لا˘شص ة˘ل˘ي˘ق˘ع ع˘م ةر˘ها˘ق˘لا تا˘ثدا
ىلع ديكأاتلا ” امك.يرا÷ا ناوج6 موي Îفح
لجأا نم قيشسنتلا ةلشصاوÃ لدابتŸا مازتللا

ءد˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عألا ف˘˘˘قو نا˘˘˘م˘˘˘˘شض
ةياعر ت– ةيبيللا فارطألا Úب تاشضوافŸا
.ةدحتŸا ·ألا
دا–Óل ةيجراÿا نوؤوششلا مشساب ثدحتŸا امأا
نأاششب ةردابم يأا نإا لاقف وناتشس Îيب يبوروألا
·ألا تارار˘˘ق ¤إا د˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شست نأا بج˘˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل
تاحيرشصت ‘ فاشضأاو .Úلرب ر“ؤومو ةدحتŸا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ششت نأا بج˘˘˘ي ةردا˘˘˘˘بŸا هذ˘˘˘˘ه نأا
.ءانثتشسا نود فارطألا
لكÒم Óي‚أا ةيناŸألا ةراششتشسŸا ترجأا امك
نأا˘ششب ي˘شسي˘شسلا سسي˘ئر˘لا ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘شصتا
،ايبيل ‘ نهارلا يركشسعلاو يشسايشسلا عشضولا
قÓ˘طإا ف˘قو دو˘ه÷ ا˘ه˘م˘عد ن˘ع ه˘˘ي˘˘ف تبر˘˘عأا
مشساب ثدح˘ت˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب بشسح˘ب ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ را˘ن˘لا
.ةيناŸألا ةموك◊ا
نأا يشسيشسلل تدكأا لكÒم نأا ¤إا نايبلا راششأاو
بجي ةدحتŸا ·ألا ةياعر ت– تاشضوافŸا
ةيلمع˘ل ة˘يز˘كرŸا ة˘ي˘ع˘جرŸا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ل˘ظ˘ت نأا
ةيناŸألا ةراششتشسŸا تثح امك .ايبيل ‘ مÓشسلا
‘ عاز˘ن˘لا فار˘طأا ع˘ي˘م˘ج ير˘˘شصŸا سسي˘˘ئر˘˘لاو
.تاشضوافŸا ةلواط ¤إا ةدوعلا ايبيل
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..اهفقؤم رؤلبت ايسسورو بمارت عم ثحابتي ناغودرأا

بئاتكو نايعأاو ترسس وحن مدقتت ““قافولا““
سسلبارطل مهدييأات نوددجي

طاسشن طسسو ،اهيلع ةرطيسسلا ديعتسست نأا ¤إا ترسس ؤحن مدقتلا لسصاؤتسس اهتاؤق نإا ةيبيللا ينطؤلا قافؤلا ةمؤكح تلاق
.ةيسضاŸا مايألا لÓخ Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاؤللا تاؤقل ةيلاؤتم مئازه دعب عسساو يسسامؤلبد

انرؤك سسوÒف ىلع تسضق اهنإا تلاق

ةباسصا يأا اهليجسست مدع نلعت سسنوت
›اوتلا ىلع سسماÿا مويلل انروك سسوÒفب
ةحشصلا تن˘ل˘عأا
مويلل ةيشسنو˘ت˘لا
ى˘˘ل˘˘ع سسماÿا
ليجشست ›اوتلا
ن˘م ة˘با˘˘شصإا0
تلا◊ا
⁄ و ةد˘˘˘˘فاو˘˘˘˘لا
دÓ˘ب˘لا ل˘˘ج˘˘شست
يأا ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘لfi ة˘˘˘لا˘˘˘ح
80 ذنم ةديدج
يأا0202 يام
موي02 ذ˘˘ن˘˘˘م
. ةيلاتتم
ةريدم تدكأا و
نب فاشصن ،ةدجتشسŸاو ةديد÷ا سضارمأÓل  يشسنوتلا ينطولا دشصرŸا

ةباشصإا تلاح ليجشست نود مايأا ةشسمخ رورم نأا ، سسما لوأا حابشص ،ةيلع
‘ ءابولا اذه ىلع ةرطيشسلا Óعف ت“ هنأا ىلع ليلد ةيلfi لو ةدفاو ل
.سسنوت
ةباشصإا ليجشست مدع ، سسمأا لوا  ،ةيشسنوتلا ةحشصلا ةرازو تفششك دقو

›امجإا رقتشسيل ةÒخلا42ـلا تاعاشسلا ‘ دجتشسŸا انوروك ةديدج
ةلاكو هتركذ اŸ اقفو ،›اوتلا ىلع سسماÿا مويلل7801 دنع ÚباشصŸا
.““انوك““ ةيمشسرلا ةيتيوكلا ءابنألا
رفشست ⁄ ايÓ flÈيل–16 ترجأا اهنإا ،نايب ‘ ،ةيشسنوتلا ةرازولا تلاقو
.ةديدج ةباشصإا تلاح يأا ليجشست نع
94 لباقم289 غلب ءافششلا تلاح ددع نأا ،ةيشسنوتلا ةحشصلا تفاشضأاو

لازت ل ةباشصإا ةلاح65و ““ةديدج ةافو تلاح ليجشست متي ⁄““ ةافو ةلاح
.ةعباتŸا ددشصب يهو سسوÒفلل ةلماح
يدحتلا نأا ،ةيمشسرلا ءابنألا ةلاكول حيرشصت ‘ ةيلع نب فاشصن تحشضوأاو

ل ىتح ةدفاولا تلا◊ا ‘ مكحتلا ‘ لثمتي ةلبقŸا ةلحرŸا لÓخ
‘و هراششتنا ةداعإا ›اتلابو عمتÛا ‘ سسوÒفلا برشست ‘ ببشستت

ىلع نيدفاولاو ةهوبششŸا تلا◊ا ىلع زكÎشس يتلا يشصقتلا ةيلمع
ناوج72 ‘ حتفتشس ةيشسنوتلا ةيرحبلاو ةيÈلا دود◊ا نأا ةشصاخ سسنوت
.يرا÷ا
ةدكؤوم ةباشصإا7801 ‘ مويلا دح ¤إا سسنوت ‘ ةليشص◊ا رقتشست كلذبو
Úح ‘ %3.09 ةبشسنب يأا سصخشش289 اهنم يفشش انوروك سسوÒفب
نم لعجي ام وهو %5.4 ةبشسنب يأا ةافو ةلاح94 ‘ تايفولا ددع رشصحنا
ازغ يذلا يجاتلا سسوÒفلل يششفتلا و راششتنإلا ةلحرم ىطختت سسنوت
.ةباشصإا729,841,7 ‘ مويلا دح ¤إا ببشست و ⁄اعلا
و ةيرحبلا و ةيÈلا دود◊ا قÓغإا  ¤إا ةيشسنوتلا ةموك◊ا تعراشس و
.اهتقو ةيناثلا ةلحرŸا دÓبلا زواŒ مدع مغرب  ةيو÷ا

ةاح52 ةروتشسم تلاح اهبلغأا سسوÒفلاب ةدكؤوم ةباشصإا93 ليجشست عم و
ةلحرŸا تاءارجإل ايئاقلت تلقتنا سسنوت نأا لإا ،طقف ةيلfi ةلاح41 و
نود ÚنطاوŸا لك ىلع يتاذلا لزعلا سضرفتل سسوÒفلا راششتنا نم ةثلاثلا
تار“ؤوŸاو ةّيفاقثلا سضورعلاو تارهاظتلا ّلك ءاغلإاب موقت و ءانثتشسا
،يهŸÓاو معاطŸاو يهاقŸا قÓغإاو ،سضراعŸاو تاعمجتلاو  ةّيملعلا
سسمÿا تاولشصلاو ةعم÷ا ةÓشص كلذ ‘ اÃ ةعام÷ا ةÓشص ءادأا قيلعتو
تنلعأا و ، ةّيشضايرلا تارهاظتلاو ةينطولا تلوطبلا قيلعت و ،دجشسŸاب
و ةّيبنجألاو ةشصاÿا سسرادŸاو نشضاÙاو لافطألا سضاير قÓغإا اشضيأا

.اهنيب اميف لقنتلاب حامشسلا مدع و تايلولا قلغ
تلاكو

لسصاوت ايناتيروم ‘  ةسضراعŸاو ةلاوŸا
-انوروك- ـل يدسصتلل اهقيسسنت
لجأا نم دا–لا بز◊ يزكرŸا رقŸا ‘ لوألا سسمأا لاوز عمتجا
ةيبلغألاو  ةشضراعŸا بازحأا ءاشسؤور  ،ايناتيروم ‘ مكا◊ا ةيروهم÷ا
اميف .هراششتنا عنمو انوروك ةبراfi ةيقشسنم راطإا ‘  ناÈŸلا ‘ ةلثمŸا

لشصاوت ةيمنتلاو حÓشصإلا لجأا نم عمجتلا بزح تاعامتجلا نع باغ
.›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل
بازحأا نإا هل ةيقرب ‘ مكا◊ا ةيروه÷ا لجأا نم دا–لا بزح لاقو
يدشصتلل اهقيشسنت ‘ ةيشضام ناÈŸلا ‘ ةلثمŸا ةشضراعŸاو ةيبلغألا

.ديفوك ةحئا÷
‘ ة˘ل˘ث˘مŸا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غألاو ة˘˘شضرا˘˘عŸا باز˘˘حأا نإا م˘˘كا◊ا بز◊ا فا˘˘شضأاو
ةردق نع يوق Òبعتك ،ثلاثلا هرهشش ‘ قيشسنتلا لوخد تنمث  ناÈŸلا
Úنمثم““ ،ةينطولا اياشضقلا لجأا نم دا÷ا قيشسنتلا ةلشصاوم ىلع بازحألا
ةقفارŸ يرواششت راطإا قلخ نم تنكم يتلا ةيروهم÷ا سسيئر ةوعد
.ةيقÈلا قفو ،““ءابولا راششتنا عنŸ ينطولا دوهÛا
ادا˘جو ا˘ح˘ير˘شص““ ا˘ي˘ل˘خاد ا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت  تر˘جأا باز˘˘حألا نأا ة˘˘ي˘˘قÈلا تد˘˘كأاو
ءادألا Úشس– ةرورشض ىلع عامجإلا ¤إا ىشضفأا ،““كÎششŸا اهقيشسنتل
.ةموك◊ا عم قيشسنتلا نم ديزŸاو

تلاكو

ليجشست  نع ، سسمأا لوأا برغŸا تنلعأا
سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإا ةلاح62
ةعاشس42ـلا لÓ˘˘خ د˘˘ج˘˘ت˘˘˘شسŸا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
تلا◊ ›امجإلا ددعلا عفتÒل ةÒخألا
.ةلاح0528 ¤إا ةباشصإلا
نع ءابنأÓل يبرعلا برغŸا ةلاكو تلقنو
يتلا تلا◊ا ددع نأا ،اهلوق ةحشصلا ةرازو

8047 ¤إا عفترا نآلا ىتح ءافششلل تلثا“
،ةديدج ءافشش تلاح6 لثا“ دعب ةلاح
802 ةافولا تلاح ددع ›امجإا غلب اميف
.ةافو

تلا◊ا دد˘˘˘˘ع نأا ¤إا ةرازو˘˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘˘ششأاو
،ةلاح686 غلب جÓعلا ىقلتت يتلا ةطششنلا
ةÒطÿا تلا◊ا دد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘شصو ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لاو سشا˘˘ع˘˘نإلا ما˘˘شسقأا˘˘ب ةدو˘˘˘جوŸا
.ةلاح51 ¤إا ،ةزكرŸا
متي ⁄ هنأا ةيمشسرلا تايطعŸا تفششكو
رق˘ت˘شسي˘ل ،ةد˘يد˘ج ةا˘فو ة˘لا˘ح يأا ل˘ي˘ج˘شست

” امنيب تلاح802 دنع تايفولا ددع
ديزيل ةيفاشضإا ءافشش ةلاح44 نم دكأاتلا
.8047 ¤إا ‘اعتلا تلا◊ ›امجإلا ددعلا
تلا◊ا دد˘˘˘˘˘˘˘ع نإا˘˘˘˘˘˘˘ف ةرازو˘˘˘˘˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘˘˘˘فوو

ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع لو˘شص◊ا د˘ع˘˘ب ،ةد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسŸا
غ˘ل˘ب ،ة˘يıÈا ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شس
‘ سسوÒفلا راششتنا ةيادب ذنم104413
برغŸا
تايلم˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كرŸا ق˘شسن˘م ح˘شضوأاو

،ة˘ح˘شصلا ةرازو˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ئراو˘˘ط
ة˘لا˘كو ه˘˘ت˘˘ث˘˘ب ح˘˘ير˘˘شصت ‘ ،ط˘˘بارŸ دا˘˘ع˘˘م
ة˘ل˘ي˘شص◊ا نأا ، ءا˘ب˘نأÓ˘˘ل ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بر˘˘غŸا
تلا◊ ›امجإلا ددعلا تعفر ةديد÷ا
ذنم ة˘لا˘ح2038 ¤إا ة˘ك˘ل˘مŸا˘ب ة˘با˘˘شصإلا
سسرام2 ‘ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح لوأا ن˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘عإلا

¤إا ماتلا ءافششلا تلاح عوم‹و ،يشضاŸا
‘98ر2 تغلب ‘اعت ةبشسنب ةلاح8047
.ةئاŸا
لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘شست ⁄ ه˘˘˘نأا ط˘˘˘بارŸ فا˘˘˘شضأاو
ةا˘فو ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘يأا ،ةÒخألا42ـلا تا˘عا˘شسلا
تايفولا ›امجإا رقتشسيل ،سسوÒفلا ببشسب

،ةكلمŸاب ءابولا ةيادب ذنم تلاح802 ‘
.ةئاŸا ‘2ر5 ‘ ةتامإلا لدعمو
54 نأا ،ة˘ي˘بر˘˘غŸا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو تدا˘˘فاو
لج˘شسي ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘ل˘قإا

نأا يأا ،انوروكب ةباشصإÓل ةطششن تلاح

ن˘˘م ا˘˘ما“ ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ تتا˘˘ب م˘˘ي˘˘لا˘˘قألا هذ˘˘˘ه
.سسوÒفلا
تايلم˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كرŸا ق˘شسن˘م ح˘شضوأاو

،ة˘ح˘شصلا ةرازو˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ئراو˘˘ط
يتلا ةطششنلا تلا◊ا نأا ،طبارŸ داعم
ايلاح يواشست ،جÓعلا نهر سصاخششألا مهت
فلأا ةئام لكل9.1 ةبشسنب يأا ،ةلاح686
.ةمشسن

تلاكو

ةديدج ةافو ةلاح يأا لجسست ⁄ اميف

برغŸاب انروك سسوÒفب ةديدج ةباسصا62 ليجسست
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ةيقارعلا ةيسسايسسلا ةلداعŸا ‘ ةيقرعلاو ةينيدلا تايلقألا
باطÿا سسراف

تلواfi نم تايلقألا ىواكشش :اًثلاث
ةيفشصتلاو سشيمهتلا
ا˘ه˘نأا˘ب ة˘ي˘ل˘قألا ة˘˘ي˘˘كÒمألا ة˘˘عو˘˘شسوŸا فuر˘˘ع˘˘ُت
عمتÛا لخاد يداشصتقا عشضو اهل ةعامج““
سسفن ‘ ةرطيشسŸا تاعام÷ا عشضو نم لقأا
ةوقلاو ذوفنلا نم لقأا اًردق كلت“و عمتÛا
ًة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م قو˘˘˘ق◊ا ن˘˘˘م ل˘˘˘˘قأا اًدد˘˘˘˘ع سسرا“و
ام اًبلاغو ،عمتÛا ‘ ةرطيشسŸا ةعام÷اب
‘اك˘لا عا˘ت˘م˘ت˘شسلا ن˘م تا˘ي˘ل˘قألا دار˘فأا مر˘ح˘ُي
‘و ،(41)““¤وألا ة˘جرد˘لا ي˘ن˘طاو˘م قو˘ق˘˘ح˘˘ب

تا˘ي˘ل˘قألا م˘ظ˘ع˘˘م نإا˘˘ف ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ءو˘˘شض
خ˘يرا˘ت ن˘م ةد˘ع ل˘حار˘م ‘ ْت˘َك˘˘َشش ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
(ةيفشصتلا)ـب اًنايحأا اهتفشصو تايلمع نم قارعلا
Ìكأا Úب ن˘˘مو .(سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا)ـب Ìكأا ا˘˘˘ًنا˘˘˘ي˘˘˘حأاو
ةيفشصتلا) ةدقعب اهخيرات جزتما يتلا تانوكŸا
دع˘ب˘ف ،يدر˘ك˘لا نو˘كŸا ي˘ه (ا˘ًع˘م سشي˘م˘ه˘ت˘لاو
،1291 ماع ،ةثيد◊ا ةيقارعلا ةلودلا سسيشسأات
نايشصعلاو درمتلاو ةروثلا تاكرح تأادب ،ليلقب
د˘˘˘شض وأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘يÈلا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘شض ءاو˘˘˘شس
.ةيروهم÷ا مث نمو ةيكلŸا ةيقارعلا تاطلشسلا
ه˘ل˘حار˘م Èع ماد˘شصلا اذ˘ه با˘˘ب˘˘شسأا تف˘˘ل˘˘ت˘˘خا
يuمُشس ا˘م˘ي˘ف ةر˘ك˘بŸا ه˘تا˘ياد˘ب ن˘ك˘ل ،ة˘ف˘ل˘تıا
ةي˘نا˘م˘ي˘ل˘شسلا ‘ د˘ي˘ف◊ا دو˘مfi خ˘ي˘ششلا ةرو˘ث˘ب
با˘˘˘ب˘˘˘شسألا ن˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،(3291-4291)
⁄و .ةديلولا ةلودلا رارقتشسا مدعل ةرششابŸا
ةيبلت نم تقو يأا ‘ ةيقارعلا تاطلشسلا نكمتت

طبترم اهرهوج نأل ،داركألا بلاطم عيمج
نأا ثبل ام يميلقإا دعب تاذ ةيموق تاعلطتب

.›ودلا لخدتلاو زازتبÓل عوشضوم ¤إا لو–
،يموق عارشص ¤إا ةعرشسب عارشصلا لو– دقو
ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘شسج ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإا سسآا˘˘م ن˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘شسأاو
ىواكششل اًببشس اهتاذ يه تحبشصأا ،فارطألا
.دادغب ‘ تاطلشسلا بلشصتلو ،داركألا

نوناق قارعلا ‘ ردشص ،0791 راذآا/سسرام ‘
‘ ة˘يز˘كرŸا ة˘مو˘ك◊ا Úب ه˘ي˘ل˘ع ق˘فاو˘˘ت˘˘لا ”

ŸÓاب ةلث‡ ةيدركلا ةشضراعŸا ةماعزو دادغب
ا˘ًم˘ك˘ح دار˘كألا ح˘نÃ د˘عو ÊازÈلا ى˘ف˘˘ط˘˘شصم
سصنلا لاخدإاب كاذنآا روتشسدلا لuدُع دقو ،اvيتاذ
،Úتيموق نم نوكتي يقارعلا بعششلا نإا““ :يتآلا
نكل ،(51)““ةيدركلا ةيموقلاو ةيبرعلا ةيموقلا
ديعشص ىلع اvيجذو‰ ناك يذلا قافتلا كلذ
اvيقيقح اًشساشسأا نوكي نأا نكÁ ناكو ،ةقطنŸا
،قارعلا ‘ ةيدركلا ةيشضقلل ةيخيرات ةيوشستل
ةشضقا˘ن˘ت˘م با˘ب˘شسأل ه˘شضار˘غأا ق˘ي˘ق– ‘ ل˘ششف
ةلكششŸا لشصاوتب ببشست ا‡ ،هافرط اهمدق
ىتح عطقنت ⁄ تايعادتب ببشستلاو ،ةيدركلا
ميلقإاب داركألا ظافتحاو ،يكÒمألا وزغلا دعب
ةطلشسلا ‘ ةلعافلا مهتكراششمو ،لقتشسم هبشش
ةيروهم÷ا سسيئر بشصنم مهيلوتو لب ،دادغبب

.وزغلا دعب هيلع قفtتا يشسايشس فرُع نمشض
نوكششي ،اولاز امو ،اوناك اًشضيأا قارعلا نامكرت
ءاشصقإلا تلواfi نم كلذكو ،سشيمهتلا نم
،‘ارغÁدلا ميجحتلاو ،يشسايشسلا دهششŸا نم

ما˘˘ه˘˘تا˘˘ب ءاو˘˘شس ،كو˘˘كر˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ‘ ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
(بيرعت) ةشسايشس سضرفب ةبقاعتŸا تاموك◊ا
اهب تمه˘تا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب وأا ،3002 ل˘ب˘ق
امك ،ماعلا كلذ دعب ةيدركلا ةيشسايشسلا ىوقلا
ة˘˘عا˘˘˘م÷ا ل˘˘˘خاد ي˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا ما˘˘˘شسق˘˘˘نلا داز
؛مهعاشضوأا ة˘حاد˘ف ن˘م ة˘ي˘قار˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘م˘كر˘ُت˘لا

ناكو ،ةيفئاطلا ةعيبطلا وذ ماشسقنلا اميشسل
هÈت˘˘˘ع˘˘˘ي اŸ ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘تfi با˘˘˘ب˘˘˘شسأا Úب ن˘˘˘م كلذ
.(61)اvيشسايشس اًششيمهت نامكÎلا نويشسايشسلا
سضف˘خ˘نا د˘ق˘ف ،نو˘ي˘قار˘ع˘لا نو˘ي˘ح˘˘ي˘˘شسŸا ا˘˘مأا

ةÎف لÓخ مهنم Òثك رجاه نأا دعب مهددع
ج˘ي˘لÿا بر˘ح بق˘عأا ا˘م بب˘˘شسب تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘شست˘˘لا
.ةيدÎم ةيشسايشسو ةيداشصتقا عاشضوأا نم ةيناثلا
لÓتحا دعب ةرجهلا هذه ةÒتو تعراشست امك
تاءادتعا نم هبقعأا امو ،3002 ماع ،قارعلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع كلذ˘كو ،سسئا˘ن˘˘ك˘˘لا تلا˘˘ط ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإا
ر˘sثأا د˘ق˘ف ،لا◊ا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘بو .ة˘يد˘شسج ة˘ي˘˘ف˘˘شصت
ةيل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا م˘ه˘تو˘ق ‘ Úي˘ح˘ي˘شسŸا دد˘ع سصق˘ن
ةيششماه ةيشسايشس ةوق در‹ اوراشصو ،اvيشسايشس

.يقارعلا يشسايشسلا دهششŸا مشضخ ‘

ماظنلا ‘ تايلقألا ليث“ :اًعبار
قارعلل ديد÷ا يشسايشسلا
ه˘˘ترود ‘ ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا باو˘˘ن˘˘لا سسل‹ نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ي
ةعشست اهنم سصuشصُخ ،اًدعقم923 نم ةيلا◊ا

عم ،اتوكلا ماظن نمشض ةددfi تايلقأل دعاقم
ىلع سسفان˘ت˘لا˘ب تا˘ي˘ل˘قألا هذ˘ه ءا˘ن˘بأل حا˘م˘شسلا
Úلثممك اوحششÎي نأا نود نم نكل دعاقŸا
.تايلقأÓل
دعاقم5 ع˘˘قاو˘˘ب ع˘˘شست˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘قŸا تعزو˘˘˘ت
،كب˘ششلا ن˘م ل˘ك˘ل د˘حاو د˘ع˘ق˘مو ،Úي˘ح˘ي˘شسم˘ل˘ل
در˘ك˘لاو ،Úي˘ئاد˘نŸا ة˘ئ˘˘با˘˘شصلاو ،Úيد˘˘يز˘˘يألاو
.(ةعيششلا دركلا) Úيليفلا
‘ اهدوجو نأا ةيشسيئرلا ةينيدلا تايلقألا ىرتو
ةطلشسلا ‘ اًيزاوم اًدوجو اهحنÁ ⁄ ناÈŸلا
يه ام اتوكلا““ نأا اوÈتعا مهنإا لب ،ةيذيفنتلا
تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا را˘˘ه˘˘ظإل ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا تا˘˘ه˘˘جاو لإا
،›ودلا عمتÛا مامأا نشسح هجوب ةيقارعلا
¤وألا ،Úترم تملُظ تايلقألا نأا نودقتعيو

اهمجح عم بشسانتت ل اتوك اهحنم ” Úح
Úح ىرخألاو ،ةيخيراتلا اهروذجو يقيق◊ا

نم اه˘ت˘يا˘م˘ح˘ب تا˘با˘خ˘ت˘نلا Úناو˘ق ل˘ف˘ك˘ت˘ت ⁄
.(71)ةÒبكلا بازحألا ةوطشس
تايلقأÓل يشسايشسلا ليثمتلا نأا اًحشضاو ناك دقل

ى˘ل˘ع با˘ط˘ق˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘شض نا˘˘ك ،قار˘˘ع˘˘لا ‘
Úناو˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل كلذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘قر˘˘˘عو ي˘˘˘ن˘˘˘يد سسا˘˘˘شسأا
تانايك روهظل اًشصرف كÎت ⁄ يتلا ةيباختنلا
ةر˘ئاد˘˘لا جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش وأا
،3002 ماعلا دعب تداشس يتلا ةيديلقتلا ةيبز◊ا
Ëدقت ىلع ةÈ‹ تايلقألا تناك دقف ›اتلابو
ة˘ي˘ع˘جرŸا سسا˘شسأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘نو˘˘ل˘˘ثÚ Áح˘˘ششر˘˘م
ا˘تو˘ك˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘قر˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
عشضولا اذه كÎي ⁄و ،ناÈŸلا ‘ ةدودÙا
ن˘˘م ةÒغ˘˘شصلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘قألا ءا˘˘ن˘˘˘بأل ة˘˘˘شصر˘˘˘ف ة˘˘˘يأا
زوÈلل ةيملع˘لاو ة˘ي˘ن˘هŸاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تاءا˘ف˘ك˘لا

ةيدايقلا ةيذيفنتلا عقاوŸا ›وت وأا يشسايشسلا
لكل ةيشسيئرلا ةيشسايشسلا ىوقلا راكتحا ببشسب
.كلذ
سشماهلا ‘ تايلقألا نكرب عشضولا اذه بsبشست
بنا˘ج ¤إا ا˘ًط˘غا˘شض اًر˘شصن˘ع نا˘كو ،ي˘شسا˘ي˘˘شسلا

تاءاد˘ت˘علا ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ةÒث˘˘ك ىر˘˘خأا ل˘˘ماو˘˘ع
ءانبأا نم Úيقارعلا ةرجه عيشسوتل ةيباهرإلا
‘ Ìكأا˘ف Ìكأا م˘ه˘ظو˘ظ˘ح ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘تو تا˘˘ي˘˘ل˘˘قألا
سسا˘شسأا ى˘ل˘ع ة˘لاد˘˘ع˘˘لاو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘لا
.ةنطاوŸا
‘ هتقيرط دئاشسلا يشسايشسلا ماظنلا دامتعا نإا
‘ ةطلشسلاب كاشسمإÓل يقطانŸا ذوفنلا طشسب
¤إا دÓ˘ب˘˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا لو˘˘ح ،قار˘˘ع˘˘لا

لب ،مهنوكم وأا مهتفئاطب يرشصح ذوفن قطانم
ىرج ىرخأاو ،تخشسُم ةلماك اًندم كانه نإا
ر˘خ˘شصلا فر˘ج ‘ ثد˘ح ا˘م˘ك ،ا˘ه˘م˘˘شسا Òي˘˘غ˘˘ت

ةظفاfi ‘ ثدحي ام كلذكو ،دادغب بونج
Òي˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شض تÈ˘˘ُت˘˘عا اŸا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا ¤ا˘˘يد
اvينيد اًعونت فرعت تناك نأا دعبف ،‘ارغÁدلا
،داركألاو ةنشسلاو ةعيششلا Úب ،اًنزاوتم اvيقرعو
ا˘ه˘ق◊ ،ىر˘خأا ة˘ي˘ن˘يد تا˘ي˘ل˘˘قأا ¤إا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
تايششيليŸا تنك“و ،ةزراب ةيفارغÁد تاÒغت
اهذوفن طشسب نم فاطŸا ةياهن ‘ ةيعيششلا

ةرطيشسلل ةحشضاو ةيجيتاÎشسا ةيؤور قفو كانه
.(81) ناريإل ةيذاÙا ةظفاÙا هذه ىلع
ميظنت هشسرام يذلا باهرإلا نم لك سضرف دقل
تنا˘ك ءاو˘˘شس ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تاد˘˘ن˘˘جألاو (سشعاد)
ةداعإا نم اًطا‰أا ،ةيفئاط مأا ةيقرع مأا ةيشسايشس
تا˘˘˘عو˘˘˘مÛا تنا˘˘˘ك ،‘ار˘˘˘غ÷ا ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ششت˘˘˘˘لا
دقو .اهل ةرششابم اياحشض ،فعشضألا ةيناكشسلا

نم اًءزج (ةفيعشضلا) تاعومÛا هذه نوكت ل
‘ نطقت اهنأا امإا اهنكل ،ةرورشضلاب تايلقألا

تا˘نو˘كŸا ز˘كر“ ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ق˘طا˘˘ن˘˘م
وأا ة˘sن˘شسلا بر˘ع˘لا ل˘م˘ششي اذ˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
وأا ،ناتشسدرك ميلقإا ةاذاحÚ Ãنطاقلا ةعيششلا
قطانŸا هذه ‘ اvيخيرات نطقت يتلا تايلقألا
،اهب ةشصاخ ةحلشسم ىوقب ةيمfi تشسيل اهنكل
تاو˘ق ة˘ي˘لود˘لا و˘ف˘ع˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تم˘˘ه˘˘تا د˘˘قو

ديرششتل ةقشسنم ةلمح““ نششب ناتشسدرك ةموكح
ىرق Òمدت Èع ،اًدمع ةيبرعلا تاعمتÛا
ةرطيشسلا اوعزتنا يتلا قطانŸا ‘ لماكلاب

لا˘˘م˘˘شش ‘ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإلا ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ماظتناب ميلقإلا ةموكح تفن دقو ،(91)““قارعلا

تايلمع لكف ،لا◊ا ةعيبطبو .تاماهتلا هذه
ماقŸا ‘ فدهتشست تناك ،‘ارغÁدلا Òيغتلا
ليثمتب زوفلاو ،ةيشسايشس ةرطيشس ثادحإا لوألا

ت– اه˘ئا˘ق˘ب نا˘م˘شض ›ا˘ت˘لا˘بو ،ق˘طا˘نŸا هذ˘ه
Òثأا˘ت˘لا ‘ ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘شسا ن˘ع ا˘ًل˘شضف ،ة˘ن˘م˘ي˘ه˘˘لا
.ماعلا ينطولا ىوتشسŸا ىلع يشسايشسلا
ة˘˘شضر˘˘ع ا˘˘ًشضيأا او˘˘نا˘˘ك م˘˘هرود˘˘ب نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘شسŸا
Òيغتلاو يشضارألا عاطتقاو سشيمهتلا تايلمعل
،ةدحب مهدادعأا تشضفخنا دقف ،‘ارغÁدلا

لامششب ةيديلقتلا مهدوجو قطانم ‘ اميشسل
تايوتشسم Òبك xدح ¤إا تفعشض ›اتلابو ،قارعلا

ةبلغ عم ،عقاولا اذه قمعتو ،يشسايشسلا مهليث“

روعششو ،يشسايشسلا لمعلا ‘ ينيدلا مادختشسلا
م˘ه˘نأا˘ب ة˘م˘ل˘شسŸا Òغ تا˘ي˘ل˘قألاو Úي˘ح˘˘ي˘˘شسŸا

.ةنطاوŸا ماظن جراخ
تناك يتلا ىونين لهشسو لشصوŸا رير– دعب
ةشضبق نم ÚييحشسŸا نم فلآلا تائم مشضت
¤إا دعت ⁄ ÚيحيشسŸا عاشضوأا نإاف ،سشعاد
نيد لجرل حيرشصت بشسحبو ،يعيبطلا اهعشضو
،ةيناطيÈلا ““فارغلت يليد““ ةفيحشصل يحيشسم
.قباشس تقو يأا نم Ìكأا ةئيشس عاشضوألا““ نإاف
مهنإا ،ةلودلا ميظنت لبق نم ىتح بعشصأا رومألا
،““دÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘م Úي˘˘ح˘˘ي˘˘شسŸا عاز˘˘˘ت˘˘˘نا نود˘˘˘ير˘˘˘ي
ن˘يذ˘لا ،Úي˘ح˘ي˘شسŸا نأا““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا ف˘˘ي˘˘شضتو
،Úن˘شسلا فلآا ذ˘ن˘م ىو˘ن˘ي˘ن ل˘ه˘شس ‘ نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
ه˘˘جاو˘˘ت م˘˘ه˘˘ترا˘˘شضحو م˘˘ه˘˘ت˘˘فا˘˘ق˘˘ث نإا نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي
اهمعدت يتلا تايششيليŸا دي ىلع سضارقنلا
.(02)““ناريإا
اوشضرعت دقف ،Úيديزيألا لمششت لا◊ا سسفنو

تارششع طقشسو ،سشعاد لبق نم ةيومد ةلم◊
وأا فاطتخلا وأا لتقلل اياحشض مهنم فلآلا
مهقطانم لك رير– مغرو ،يرشسقلا بييغتلا

Òثكلا نأا لإا يباهرإلا ميظنتلا ةرطيشس نم
نا˘ت˘شسدر˘ك م˘ي˘ل˘قإا ‘ نو˘ن˘ك˘شسي او˘لاز ا˘م م˘ه˘˘ن˘˘م
ءاجرأا ‘ Úئجل وأا اvيلخاد Úحزانك قارعلا
.ةدحتŸا تايلولاو ابوروأا
اvيلود اًمامتها Úيديزيألا داهطشضا بشسك مغرو
نأا لإا ة˘ي˘قار˘ع˘لا تا˘ي˘ل˘قألا ة˘ي˘˘ق˘˘ب نود ا˘˘vيŸا˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع عار˘˘شص ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شض او˘˘˘لاز ا˘˘˘م Úيد˘˘˘يز˘˘˘يألا
م˘ه˘˘نأا Úح ‘ ،ل˘˘ي˘˘برأاو داد˘˘غ˘˘ب Úب ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسلا
Úب ةرمتشسم ةفينع تاعارشص اًشضيأا نوبنجتي
.(12)ناريإا نم ةموعدŸا ةيعيششلا تايششيليŸا
اًفورظ نوهجاوي نويديزيألا ةيبلغأا لازي لو
Úمأل ةشصاÿا ةلثمŸا Òبعت uدح ىلع ؛ةيشساق
سسينيه Úنيج ،قارعلا ‘ ةدحتŸا ·ألا ماع
›اوح رورم دعبو نآلا ينئجافي““ ،تراخشسÓب

ميظنت) ““سشعاد““ ةرطيشس ىلع ماوعأا ةشسمخ
كلذ Óت امو راجنشس ىلع (““ةيمÓشسإلا ةلودلا““

ل نيÒثكلا نأا ىرأا نأا ةقطنملل رير– نم
لب÷ا ةمق ىلع ،مايÿا ‘ نوششيعي نولازي
ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م◊ا ةورذ ‘ ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لإا او˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ه يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
.(22)““ةيباهرإلا
نع ىرخألا ةينيدلا تايلقألا لاح فلتخت لو
نو˘ي˘ئا˘ه˘ب˘لا˘ف ،ا˘ًف˘نآا ةرو˘كذŸا تا˘نو˘كŸا ة˘ي˘ق˘˘ب
،مهÒغو نو˘ي˘ئاد˘نŸا ة˘ئ˘با˘شصلاو نو˘ي˘ئا˘كا˘ك˘لاو

تاي˘ل˘م˘عو ي˘ن˘يد˘لا ر˘ه˘ق˘ل˘ل او˘شضر˘ع˘ت م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
،ةدابإÓل سضر˘ع˘ت م˘ه˘شضع˘بو ،ير˘شسق˘لا Òج˘ه˘ت˘لا

كششو ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘قألا سضع˘˘˘ب ترا˘˘˘شص ى˘˘˘ت˘˘˘ح
نوكت داكت مهقطانم نإاو ،قارعلا ‘ سضارقنلا
Òي˘˘غ˘˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم ن˘˘م˘˘شض ل˘˘ما˘˘ك ه˘˘ب˘˘˘شش ل˘˘˘ك˘˘˘ششب
رششابم ذيفنتبو ةيميلقإا ىوق هب موقت ‘ارغÁد
ى˘ل˘ع تر˘ط˘ي˘شس ة˘ح˘ل˘شسم ة˘ي˘ل˘خاد فار˘˘طأا ن˘˘م
ةرطيشس نم اهرير– دعب قطانŸا هذه بلغأا
.يباهرإلا (سشعاد) ميظنت

تاشساردلل ةريز÷ا زكرم
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ديد÷ا ماظنلا:ةيكÒمألا ةلسسلا ةدوع
تاءارجإلاو

و ينيبرسساغ ¤ا مسضني امراب بردم اسسÒفاد
ينيكاي

فسشكي ““ويسشتلاكلا»ـب بردم ثلاث
انوروكب هتباسصإا
ىدحإا ايلاطيإا تناكو ،⁄اعلا لود بلغأا ديد÷ا انوروك سسوÒف حاتجا
،نويشضايرلا ىتح هنم ملشسي ⁄و ،يŸاعلا ءابولا نم ًاررشضت Ìكألا لودلا

هنأا فÎعا يذلا ،اشسÒفاد وتربور ،امراب يدانل ينفلا ريدŸا رارغ ىلع
.هئافشش دعب ىتح ًارخأاتم ““91-ديفوك»ـب هتباشصإا كردأا
⁄““ :ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحشص اهتلقن تاحيرشصت ‘ اشسÒفاد لاقو
ناك““ هنأا فاشضأاو ،““يشضاŸا سسرام رهشش ةفيفط سضارعأا ىوشس ّيدل نكي
⁄ نكل ،رهششأا ةثÓث لبق لابشس دشض ةÁزهلا دعب ةرارح ةجرد نم Êاعُي
كلتب رعششي ناك هنأا اÃ ،ةيداع ةرارح اهنأا نظي ناك هنأل هرابتخا متي
.““ماع لك نم تقولا اذه ‘ ماظتناب سضارعألا
تبثت تاشصوحفب يمايق يعدتشسي نكي ⁄ هب رعششأا تنك ام““ كلذك دكأاو
امدنع لإا سضرŸا اذهب يتباشصإاب ملعأا ⁄و ،انوروك سسوÒفب يتباشصإا
ل˘ب˘ق ›ا˘ط˘يإلا يرود˘لا ة˘ط˘بار ن˘م ة˘بو˘ل˘طŸا ،مد˘لا تا˘˘شصو˘˘ح˘˘ف˘˘ب تم˘˘ق
.““مشسوŸا لامكإا ىلع ةقفاوŸا
هتباشصإا نع نÓعإلا متي ““ويششتلاكلا““ ‘ بردم ثلاث ،امراب بردم Èتعُيو
نع قباشس تقو ‘ نلُعأا ذإا ،ةحئا÷ا هذه ةيادب ذنم انوروك سسوÒفب
وÒب˘ي˘ب ا˘ت˘نÓ˘تأا برد˘مو ،ي˘ن˘ي˘كا˘ي ي˘ب˘ي˘شسو˘ي˘ج ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف برد˘م ة˘˘با˘˘شصإا

ةهجاوŸ هقيرف عم هرفشس ببشسب ةيوق تاداقتنل سضرعت يذلا ،ÒÊبشساغ
.سضرŸا اذهب هتباشصإا يفخي وهو ايشسنلاف

ايناطيرب ‘  ةحفاكم تاجاجتحا

انوروك لثم ةيرسصنعلا :جنيلÎسس

تاجاجتحا ،اÎل‚إا بختنمو يتيشس Îشسششنام بعل جنيلÎشس ميحر ديأا
جروج وه لزعأا دوشسأا لجر لتقم دعب ،ايناطيرب ‘ ةيرشصنعلا ةحفاكم
.سسيلوباينم ‘ ةيكيرمألا ةطرششلا نم زاجتحلا ديق ناك امنيب ،ديولف
متيشس (يشس.يب.يب) ةيناطيÈلا ةعاذإلا ةئيه عم ةلباقم ‘ جنيلÎشس لاقو
يتلا ةيرشصنعلا وه ›ا◊ا تقولا ‘ ديحولا سضرŸا““ Úنثإلا مويلا اهثب
جاتحن نحن ،(انوروك سسوÒف) ةحئا÷ ةبشسنلاب لا◊ا وه امك .اهحفاكن
.““كلذ فاقيإل لح ¤إا
مه .تاجاجتحلا هذه لك هلعفت ام اذهف ،هتاذ تقولا ‘““ فاشضأاو
هنوري يذلا ملظلا فاقيإل ليبشس ¤إا لوشصولاو لح ¤إا لوشصولا نولواحي
.““رمألا اذه لجأا نم نولتاقي مهو
وأا سصخشش يأا ةباشصإا نودو نمآاو يملشس لكششب كلذ ثدحي اŸاط““ عباتو

.““ةيملشس ةقيرطب كلذ ةلشصاوم نكÁ ،رجاتم يأا ميط–
ندŸا سضعبو ندنل ‘ دوشسلا نع عافدلل تاÒشسم ‘ فلآلا كراششو
.يام52 ‘ ديولف لتقم دعب ىرخألا ةيناطيÈلا
لوح ندŸا نم ديدعلا ‘ تاجاجتحا علدنا ‘ ةعقاولا هذه تببشستو
.ةيقرعلا تايلقأÓل ةطرششلا ةلماعم دشض ⁄اعلا
›او◊ هقنع ىلع هتبكرب سضيبأا ةطرشش لجر طغشضب ارثأاتم ديولف ‘وتو
.قئاقد عشست
ةبوعشص نم ديزت مدق ةرك بعÓك هتفيظو نأا لوح لاؤوشس ىلع ادرو
غلابلاو ءارمشسلا ةرششبلا بحاشص بعÓلا لاق ،رمألا اذه ‘ ثيد◊ا

ثد– امدنع يتفيظو ‘ ركفأا ل انأا ءيشش لك لبقو لوأا““ اماع52 هرمع
.““حيحشصلا ءيششلا ‘ ركفأا .ءايششألا هذه لثم
رارمتشسا ىلع تاونشسلا تائم ترم دقل““ قباشسلا لوبرفيل بعل فاشضأاو

نحن .Òيغتلل نودعتشسم نآلا مهو رجشضلاب سسانلا رعشش دقلو كلذ ثودح
.““Òيغتلا ¤إا جات– يتلا نكامألا حيشضوتو Òيغتلا ذيفنت ¤إا جاتحن

ةـضاـير
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03ـلا ةيدنألا نم22 سضوخيشس ةطخلل ًاقفوو
د˘يد– ل˘جأا ن˘م ق˘ير˘ف ل˘ك˘ل تا˘يرا˘˘ب˘˘م Êا˘˘م˘˘ث
مشسحتشس يتلا ةيئاشصقإلا راودألا ¤إا ÚلهأاتŸا

متيشسو تايرابم عبشس ‘ لشضفألا سساشسأا ىلع
نيرششت21 ها˘شصقأا د˘عو˘˘م ‘ ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
.ربوتكأا
ةلشسلا يرود ةطبار سضوفم رفليشس مدآا لاقو
ل˘ث˘م˘ُي ا˘م˘ن˘ي˘˘ب““ ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘شص ةدا˘˘فإا ‘ ي˘˘كÒمألا
‘ لمأان اننإاف Óًئاه ًايد– ““انوروك““ سسوÒف
ةيلوؤوشسŸاب ىلحتت ةنمآا ةقيرطب مشسوŸا ءاهنإا
متي يتلا ةمراشصلا ةيحشصلا تاءارجإÓل ًاقفو
ة˘ح˘شصلا ›وؤو˘شسم ع˘م ا˘ه˘ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا
.““ءاÿÈاو ةماعلا
ةقفاوم نأا ¤إا ةيكÒمألا ةلشسلا ةطبار تراششأاو
نمشض ¤وأا ةيمشسر ةوطخ يه ةيدنألا كÓم
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسل ة˘˘مزÓ˘˘لا تاو˘˘طÿا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
(نإا.ي˘˘˘ب.سسإا.يإا) ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘شش تر˘˘˘˘كذو .م˘˘˘˘شسوŸا
ح˘لا˘شصل او˘تو˘شص ا˘ق˘˘ير˘˘ف92 نإا ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا
سضÎعا امنيب ةغيشصلا هذهب مشسوŸا فانئتشسا
.زرزيÓب ليرت دنÓتروب وه دحاو قيرف
تايرابŸا لك ماقتشس ةروكذŸا ةطخلل ًاقفوو
عجتنŸا لخاد يشضاير عم‹ ‘ تابيردتلاو

قدانفلا نم ديدعلا مشضي يذلاو ودنلروأا ‘
⁄اعلا نع قرفلا لزعب حمشسيشس ام بعŸÓاو
لوأا ي˘˘كÒمألا ة˘˘ل˘˘شسلا يرود نا˘˘˘كو .ي˘˘˘جراÿا

بب˘شسب ف˘قو˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘م˘ششلا ا˘كÒمأا ‘ ة˘ق˘˘با˘˘شسم
Òبو˘ج يدور ة˘با˘شصإا فا˘ششت˘كا د˘˘ع˘˘ب سسوÒف˘˘لا

11 ‘ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘˘ب زا˘˘˘˘˘غ ا˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ي بعل
ءا˘ه˘ت˘نا ن˘م ع˘ي˘با˘شسأا ة˘شسم˘خ ل˘˘ب˘˘ق سسرا˘˘م/راذآا
.مشسوŸا
لك ‘ زكارم ةينامث لوأا باحشصأا كراششُيشسو
ىلع سسفانت يتلا ةيدنألا ¤إا ةفاشضإلاب مشسق
ىلع نوكت نأا طرششب ةيئاشصقإلا راودأÓل لهأاتلا
زكرŸا بحاشص نم لقأا وأا تاراشصتنا ةتشس دعب
.نماثلا

ةيدنألا سضعب لمأا ةبيخ
زكارŸا باحشصأا لهأاتيشس تايرابŸا ءاهتنا دعب
راودألا ¤إا م˘˘˘˘˘شسق ل˘˘˘˘˘ك ‘ ¤وألا ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شسلا
ديدحتل ةر˘غ˘شصم ة˘لو˘ط˘ب ما˘ق˘ت˘شسو ،ة˘ي˘ئا˘شصقإلا

راودأÓ˘˘˘ل ل˘˘˘هؤوŸا ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘كرŸا بحا˘˘˘˘شص
زكرŸا بحاشص ناك اذإا مشسق لك ‘ ةيئاشصقإلا
ن˘ع ل˘قأا وأا تارا˘شصت˘نا ة˘ع˘برأا˘ب د˘ع˘ت˘ب˘ي ع˘شسا˘ت˘˘لا

.نماثلا زكرŸا بحاشص
ة˘يد˘نألا د˘حأا ،ز˘ف˘لوÈم˘ي˘ت ا˘تو˘˘شسي˘˘ن˘˘ي˘˘م ىد˘˘بأاو
‘ ه˘ت˘كرا˘ششم مد˘ع˘ل ه˘ل˘مأا ة˘ب˘ي˘˘خ ،ةد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسŸا
فاشضأاو ،رارقلا لبقتو مهفت هنكل تايرابŸا
اديج Óيمز نوكت نأا مهŸا نم““ نايب ‘ يدانلا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ن˘ك˘ل يرود˘لا ة˘ط˘بار ‘ ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل
لامكإا ططخ معد لجأا نم ىرخألا92ـلا قرفلل
فورظ ‘ لبقŸا مشسوملل دادعتشسلاو مشسوŸا

.““ةنمآاو ةيحشص
لكششب رومألا لك تراشس اذإا هنإا ةطبارلا تلاقو

لوأا ‘ قلطنيشس1202-0202 مشسوم نإاف ديج
ط˘ط˘خ˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تح˘˘شضوأاو  Èم˘˘شسيد
ةيلمع ‘ ازكرم41 لوأا ديدحتل ةعرق ةماقإل
تنمشضو .توأا52 موي دد÷ا ÚبعÓلا رايتخا
مشسوŸا فانئتشسا ‘ كراششت نل ةيدنأا ةينامث

ةفاشضإلاب ةعرقلا كلت ‘ اهناكم اديرولف ‘
،ةيئاشصقإلا راودألا ¤إا لهأاتت نل ةيدنأا ةتشس ¤إا
ناك يتلا ،دد÷ا ÚبعÓلا رايتخا ةيلمع ماقتو
51 ‘ ،›ا◊ا ر˘˘ه˘˘ششلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا رر˘˘˘قŸا ن˘˘˘م
.ربوتكأا

نورسساخو نؤحبار
ة˘يد˘نألا ه˘ششي˘ع˘ت˘شس يذ˘لا Òب˘ك˘لا ط˘غ˘شضلا م˘˘غر
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا ةÎف ‘ نو˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لاو

Ÿا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تŸفو م˘˘˘˘شسوÎط˘˘˘نا ة˘˘˘Óم˘˘˘شسو˘˘˘م ق
تيا˘˘˘ت˘˘˘شس ند˘˘˘لو˘˘˘غ ق˘˘˘ير˘˘˘ف نأا لإا ،0202-1202
Òخأا˘˘ت نإا ذإا ،Úح˘˘بار˘˘لا ن˘˘˘م Èت˘˘˘ع˘˘˘ُي زرو˘˘˘يروو
لكل حمشسيشسةيليوج رهشش فشصتنم ىتح ةدوعلا
يÓ˘ك ه˘˘م‚ ًا˘˘شصو˘˘شصخو Úبا˘˘شصŸا Úب˘˘عÓ˘˘لا

م˘ه˘ب˘شسك˘ي˘˘شسو عر˘˘شست نود ‘ا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب نو˘˘شسمو˘˘ت
.بقللا ىلع ةشسفانملل ةدوعلا ةÎف ‘ قيرفلا
ن˘م زرو˘˘يروو تيا˘˘ت˘˘شس ند˘˘لو˘˘غ ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘نا˘˘عو
‘ ًا˘˘شصو˘˘شصخو م˘˘شسوŸا اذ˘˘ه ةÒث˘˘ك تا˘˘˘با˘˘˘شصإا

نو˘شسمو˘ت يÓ˘ك ل˘ث˘م زر˘بألا مو˘ج˘ن˘لا ه˘˘فو˘˘ف˘˘شص
دقفي هلعج يذلا رمألا وهو ،يروك نافيتشسو
هنكل ،ةÒثك تايرابم رشسخيو هتوق نم Òثكلا

ل˘ب˘ق ر˘ه˘ششلا ف˘شصنو ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م Ìكأا ح˘˘ن˘˘م ع˘˘م
ÚباشصŸا ÚبعÓلا عيمج دوعيشس ثيح ،ةدوعلا

ىو˘قأا زرو˘يروو ة˘ل˘ي˘ك˘ششت نو˘ك˘ت˘˘شسو د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م
وه Èكألا رشساÿا نإاف لباقŸا ‘ .ةلمتكُمو
ه˘نأا تب˘ثأا يذ˘لا زر˘ك˘˘يل سسي˘˘ل‚أا سسو˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف
ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا د˘˘ير˘˘يو م˘˘شسوŸا اذ˘˘ه يو˘˘ق سسفا˘˘ن˘˘م
ف˘قو˘ت ع˘م ن˘ك˘ل ،ر˘مألا ف˘˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
وهو Òبك د– مامأا نوبعÓلا نوكيشس مشسوŸا
ةدو˘ع˘لاو د˘يد˘ج ن˘م ىو˘ت˘شسŸا سسف˘ن ةدا˘ع˘˘ت˘˘شسا
قا˘هرإلا ر˘ط˘خ نو˘ك˘ي˘شسو .ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘عر˘˘شسب
ءادألا سسفن ‘ رارمتشسلا ىلع ةردقلا مدعو

.رومألا بعشصأا نم ةياهنلا ىتح
ًايوق ًءادأا مدقُت تناك يتلا ةيدنألا سضعب نأا امك
ةÎف بب˘شسب ا˘ه˘تو˘ق تد˘ق˘ف م˘شسوŸا ‘ ًا˘ت˘˘با˘˘ثو
ًاعيرشس ءادألا سسف˘ن ةدا˘ع˘ت˘شسا ا˘ه˘ي˘ل˘عو ف˘قو˘ت˘لا
غو˘ل˘ب ة˘لواÙ ة˘ي˘ب˘˘هذ ة˘˘شصر˘˘ف تو˘˘ف˘˘ت ل ي˘˘ك˘˘ل
.ةيئاشصقإلا راودألا
ًاÒشض– ًاع˘ير˘شس ة˘يد˘نألا تا˘ب˘يرد˘ت ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شسو
لكل حمشسُيشس ُثيح ،ديدج نم مشسوŸا ةدوعل
ه˘ب˘ع˘ل˘م سضرأا ى˘ل˘ع ه˘تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
يم˘ح˘ي ي˘ح˘شص لو˘كو˘تور˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت ع˘م سصاÿا
ًاشصوشصخ ،““انوروك““ سسوÒف يششفت نم عيم÷ا
مازتللا ةرورشض ىلع تددشش ةحشصلا ةرازو نأا
يدافتل اهيلع سصوشصنŸا ةيحشصلا ÒياعŸا لكب
رفشصلا ةطقن ¤إا رومألا ديعُي أاطخ يأا باكترا

.ديدج نم

ةنيدم ‘ ةيليؤج13 ‘ مسسؤŸا فانئتسسا ةطخ ىلع اؤقفاو ةيدنألا يكلام نأا ÚفÎحملل يكÒمألا ةلسسلا يرود ةطبار تفسشك
 .انورؤك سسوÒف يسشفت رارمتسسا لظ ‘ اديرؤلف ‘ ““دلروو Êزيد““

،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ›ا˘˘ط˘˘يإلا دا–لا رر˘˘ق
تاهجاوم) تايفشصتلا ماظن ¤إا ءوجللا
تف˘˘قو˘˘ت لا˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘نألا Úب (ة˘˘ل˘˘شصا˘˘˘ف
بب˘شسب ،ىر˘خأا ةر˘م يرود˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.انوروك ءابو يششفت
ةركف ،ويششتلاكلا ةيدنأا ةيبلاغ تشضفرو
ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘يد–و م˘˘˘˘˘شسوŸا ءا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لإا
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا يرود˘˘ل Úط˘˘با˘˘ه˘˘لاو

.مشسوŸا فانئتشسا ىلع ترشصأاو
،Úنثإلا مويلا ،›اطيإلا دا–لا قفاوو
ع˘م ،م˘˘شسوŸا لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ق˘فاوÃ ،د˘˘يد÷ا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا تارو˘˘شصت
3 سضفر ل˘˘با˘˘ق˘˘م ا˘˘ًتو˘˘شص81 ةي˘ب˘ل˘غألا
ا˘ت˘يزا˘جل““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص ترا˘˘ششأاو .ة˘˘يد˘˘نأا
ةيليوج01 موي نأا ¤إا ،““تروبشس وليد
‘ ة˘ل˘شصا˘˘ف ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس ،ل˘˘ب˘˘قŸا

و˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ،›ا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا يرود˘˘˘˘لا Òشصم
،روكذŸا خيراتلا ىتح فقوت يأا ثدح
تاهجاوم) تايفشصتلا مادختشسا متيشس
.Òخأا ذÓمك (ةلشصاف
بايإا ةلحرم فنأاتشست نأا ،ررقŸُا نمو
ةعم÷ا موي سسأاكلا ةلوطب يئاهن فشصن
موي ويششتلاكلا فنأاتشسي نأا لبق ،لبقŸا
.يرا÷ا ناوج02

،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ›ا˘ط˘˘يإلا دا–لا ن˘˘ل˘˘عأا
،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةÎف د˘˘˘عو˘˘˘م
ل˘˘˘˘ظ ‘ دا˘˘˘˘ت˘˘˘˘عŸا ن˘˘˘˘ع Òغ˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لاو
د˘ع˘ب ة˘ي˘لا◊ا ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا فور˘˘ظ˘˘لا
.انوروك ءابو يششفت
دا–Ó˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا بشسح˘˘˘بو
تلا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا ةÎف نإا˘˘˘˘ف ،›ا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإلا
ربوتكأا5و ÈمتبشسÚ 1ب متتشس ةيفيشصلا

.ماعلا اذه
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شست نأا رر˘˘˘˘˘قŸُا ن˘˘˘˘˘مو
ةÎف˘لا ‘ دد÷ا ا˘ه˘ي˘ب˘˘عل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
.ةروكذŸا
كل˘˘ت˘˘ب تا˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘شسو
د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ةد˘˘˘يد÷ا د˘˘˘ي˘˘˘عاوŸا
‘ اهتماقإا ررقŸُا ةيوتششلا تلاقتنلا

.(13 ¤إا4 نم) لبقŸا يفناج

ايلاطيإا ‘ ةيفيسصلا تلاقتنلا دعؤم ديد– ..ايمسسر

ويسشتلاكلا مسس◊ ةليدب ةطخ عسضي ›اطيإلا دا–لا



1202 ةنضس ةياغل ،هدقع ةميق رضسك نم ةيدنأ’ا عنÁ دنبب دّيقم

 مسضب ةبغارلا ةيدنأÓل ةراسس Òغ ةأاجافم
رسصان نب يرئاز÷ا

ةثدا◊ا نم رهضشلا فضصنو رهضش دعب

 لّلسست يذلا سصّللا ىلع سضبقلا ءاقلإا
زرfi تيب ¤إا
تيب ¤إا لّلشست يذلا ،سصّللا ىلع سضبقلا ةيناطيÈلا ةطرششلا تقلأا
.ةنيمث اشضارغأا هنم قرشسو ،زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا
حارشس ةيناطيÈلا ةطرششلا تقلطأا ،نمألا رفfl ‘ هباوجتشسا دعبو
يئاهنلا مك◊ا رادشصإاِل ةلادعلا مامأا اقحل هلوثم راظتنا ‘ ،سصّللا
.هنأاششِب
ـلا ‘ زرfi تيب ¤إا لّلشست دقو ،ةنشس82 رمعلا نم سصّللا اذه غلبيو
006 مقر نم هتميق بÎقت ام قرشسي نأا لبق .يشضاŸا ليرفأا نم32
.رارقلاِب ذوليو ،وروأا نويلم
سصّللا لّلشست اŸّ ،تيبلا جراخ يزيل‚إلا يتيشس Îشسششنام حانج ناكو
سضاير ناÒجِل ةعبات ىرخأا ققشش عبرأا نع Óشضف ،هتماقإا ّرقم ¤إا

fiة˘ف˘ي˘ح˘شص ه˘تر˘ششن نأا˘ششلا اذ˘ه˘ِب ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ثد˘˘حأا ¤إا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘شسا .زر
.ةيناطيÈلا ““نشصلا““

تما˘ق Îشسششنا˘م ة˘ع˘طا˘ق˘م ة˘طر˘شش نإا˘ف ،““ن˘شص اذ““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصل ًا˘˘ق˘˘فو
لزنم ىلع وطشسلا ةيلمع ذيفنت ‘ مهيف هبتششŸا دحأا عم قيقحتلاب

fiلكششب هعم قيقحتلا دعب ،(ًاماع82) رمعلا نم غلبي باشش وهو ،زر
،ةيئاشضقلا ةبقارŸا ديق ىقبيشس هنكل ،هحارشس قÓطإا لبق يئدبم

.ةيشضقلا ‘ ةديدج تاروطتل ًابشس–
دعب ءاج سصخششلا اذه ىلع سضبقلا نأا اهتاذ ةفيحشصلا تدكأاو
يذلا ،زرfi سضاير هيف دجوي يذلا ىنبملل ةبقارŸا ماظن ةعجارم
ةد˘ها˘ششŸ ه˘ئا˘عد˘ت˘شسا لÓ˘خ ،سصخ˘˘ششلا كلذ ¤إا فّر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ⁄ هرود˘˘ب
.Îشسششنام ةنيدم ةطرشش هيلع هتشضرع يذلا ويديفلا
ءÓيتشسلاب اوماق دق زرfi لزنم ىلع اوطشس نيذلا سصوشصللا ناكو
032 ةميقب ““ليم دراششتير““ عون نم تناكو ،ةرخاف تاعاشس ثÓث ىلع
هي˘ن˘ج ف˘لأا04 ““ا˘نو˘ت˘ياد سسك˘لور““ ة˘عا˘شسو ،ي˘ن˘˘ي˘˘لÎشسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج ف˘˘لأا
هين˘ج ف˘لأا53 ة˘م˘ي˘ق˘ب ىر˘خأا ““سسك˘لور““ ة˘عا˘˘شس ًاÒخأاو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لÎشسإا
،ينيلÎشسإا هينج فلأا032 هتميق ›ام غلبم ¤إا ةفاشضإا ،ينيلÎشسإا
.ينيلÎشسإا هينج فلأا051 اهتميق ةردان ناشصمقو
زرfi سضاير نأا فششك دق Îشسششنام ةنيدم ‘ ةطرششلا ثدحتم ناكو
نأا لبق ،هلزنم ¤إا هتدوع لÓخ هوبقعت سصوشصللا ءلؤوه نأا دقتعي
‘ نمألا زاهج ليطعت دعب ،ًاددجُم هترداغم لبق لوخدلاب اومهي
.هيف ميقُي يذلا ىنبŸا
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ÚبعÓلا ت’اقتنا قوضس

بلاط نب لبقتسسم وه اذه
›ودلا بعÓلا دقع ءارشش ¤إا يزيل‚إلا لشساكوين يدان ةرادإا هجّتت
.ةلبقŸا ةليلقلا ماّيألا ‘ ،بلاط نب ليبن قباشسلا يرئاز÷ا
نم اهتÒظن ¤إا وروأا نويلم5.8 غلبم لشساكوين يدان ةرادإا عفدتشسو
ةيناطيÈلا فحشصلا ريراقت ثدحأا هتركذ امك ،ÊاŸألا هكلاشش قيرف
نورظني يزيل‚إلا قيرفلا ›وؤوشسم نأا تفاشضأا يتلا .نأاششلا اذهِب
هبادتنا لاح ‘ ،يرئاز÷ا ناديŸا طشسوتم لبقتشسم ¤إا لؤوافتِب
.ةيئاهن ةفشصِب
،1202 فيشص ىتح (ةنشس52) بلاط نب دقع هكلاشش يدان ةرادإا كل“و
.لشساكوين قيرف ¤إا رهششأا6 ةّدمِلو يشضاŸا يفناج ‘ هتراعأا دقو
غلبŸاِب بلاط نب ليبن حيرشست ‘ هكلاشش يدان ولوؤوشسم عنامُي ⁄و
يدان ‘ سسيل هلبقتشسم نأاِب يشضاŸا يفناج ‘ هوغلبأا نأا دعب ،روكذŸا
.سضيبألاو قرزألا
،تبشسلا ،بلاط نب ليبن قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لّجشسو
لشساكوين هقيرف يبعل Úب تعمج ةيبيردت ةارابم ‘ Óيمج افده
.““كراب سسميج ناشس““ بعلمِب ،يزيل‚إلا
تنكشس ،اÎم52 ›اوح دعب نم ةيخوراشص ةرك بلاط نب ليبن دّدشسو
.ىمرŸا سسراح كابشش
بلاط نب هاشضمأا يذلا عيقوتلا - ام ّدح ¤إا - فدهلا اذه هبششُيو
ـلا ‘ يÒجينلا فيشضŸا دشض ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ةحلشصمِل
 .8102 ايشسور لايدنوم تايفشصت مشسرِب ،È 6102مفون نم21
ُتنك““ :ةينارŸا ةشص◊ا ‘ هلّجشس يذلا فدهلا اذه نع بلاط نب لاقو
.““فده ليجشست ‘ تح‚و ،ةقيقد09 بعلل اقّوششتُم
ف˘شصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘ّقو˘ت˘ُم اÎل‚إا ‘ ة˘يور˘ك˘لا تا˘شسفا˘نŸا نأا مو˘ل˘ع˘˘مو
.““انوروك““ سسوÒف يّششفت ببشسِب ،يشضاŸا سسرام
:لشساكوين هيدان عقومِل اهب ¤دأا تاحيرشصت ‘ بلاط نب فاشضأاو
تنك .ةبارغلا نم ءيشش هيف نيدايŸا ¤إا ةدوعلا رمأا Èتعأا ،ةحارشص““
حيملت ‘ ،““ةيوركلا تاشسفانŸا فانئتشسا ليحتشسي داكلاِب هنأا رعششأا
ةقيرطلا ىلع ناوآلا لبق مشسوŸا ءاهنإا رارق رظتني ناك هنأا ¤إا
ةحئاج يّششفت دعب ،اÒثك ايناطيرب رّرشضت ببشسِب ،ةيدنلوهلاو ةيشسنرفلا
.““انوروك““
لÓخ ةوشسقِب انبردت““ :لاقو ،هتاحيرشصت ‘ درطتشسا بلاط نب نكل
نأا لمآا .كلذِب ديعشس انعيمج نكل ،(يحشصلا رج◊ا) ةÒخألا ةÎفلا
.““ديدج نم ةيمشسّرلا تاشسفانŸا سضوخِل نيّدعتشسُم نوكن
ةÎف ‘ لشساكوين هقيرفو بلاط نب ليبن ناديŸا طشسوتم رظتنتو
اذه سسأاك يئاهن عبرو ،اÎل‚إا ةلوطب ‘ تÓباقم01 ،فانئتشسإلا
.›ا◊ا ناوج نم71 ـلا نم اقÓطنا ،دلبلا
ُتنك““ :ةينارŸا ةشص◊ا ‘ هلّجشس يذلا فدهلا اذه نع بلاط نب لاقو
.““فده ليجشست ‘ تح‚و ،ةقيقد09 بعلل اقّوششتُم
ف˘شصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘ّقو˘ت˘ُم اÎل‚إا ‘ ة˘يور˘ك˘لا تا˘شسفا˘نŸا نأا مو˘ل˘ع˘˘مو
.““انوروك““ سسوÒف يّششفت ببشسِب ،يشضاŸا سسرام
:لشساكوين هيدان عقومِل اهب ¤دأا تاحيرشصت ‘ بلاط نب فاشضأاو
تنك .ةبارغلا نم ءيشش هيف نيدايŸا ¤إا ةدوعلا رمأا Èتعأا ،ةحارشص““
حيملت ‘ ،““ةيوركلا تاشسفانŸا فانئتشسا ليحتشسي داكلاِب هنأا رعششأا
ةقيرطلا ىلع ناوآلا لبق مشسوŸا ءاهنإا رارق رظتني ناك هنأا ¤إا
ةحئاج يّششفت دعب ،اÒثك ايناطيرب رّرشضت ببشسِب ،ةيدنلوهلاو ةيشسنرفلا
.““انوروك““
لÓخ ةوشسقِب انبردت““ :لاقو ،هتاحيرشصت ‘ درطتشسا بلاط نب نكل
نأا لمآا .كلذِب ديعشس انعيمج نكل ،(يحشصلا رج◊ا) ةÒخألا ةÎفلا
.““ديدج نم ةيمشسّرلا تاشسفانŸا سضوخِل نيّدعتشسُم نوكن
ةÎف ‘ لشساكوين هقيرفو بلاط نب ليبن ناديŸا طشسوتم رظتنتو
اذه سسأاك يئاهن عبرو ،اÎل‚إا ةلوطب ‘ تÓباقم01 ،فانئتشسإلا
.›ا◊ا ناوج نم71 ـلا نم اقÓطنا ،دلبلا
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م‚ ّمشض ‘ ةبغارلا ةيدنألا ةمدشص نوكتشس
عقوم ‘ ‘احشصلا فششك نأا دعب ،ةÒبك نÓيم
،يرشصح Èخ ‘ ،ولييتيف وينوتنأا ،““زوين نÓيم““
د˘ن˘ب˘ب ““يÒنو˘شسور˘لا““ ع˘م دّ̆ي˘ق˘م ر˘شصا˘ن ن˘ب ّنأا˘ب

Áةنشس ةياغل ،هدقع ةميق رشسك نم ةيدنألا عن
1202.
05ـب يرئاز÷ا مجنلا دقع رشسك ةميق رّدقتو
ةيدنألا لوانتم ‘ ىقبي ام وهو ،وروي نويلم
لعج ام ،ةعفترŸا تاينازيŸا ةبحاشص ةيŸاعلا

،ا˘ه˘يدا˘ن ةرادإا د˘ق˘ت˘ن˘ت نÓ˘ي˘˘م ق˘˘ير˘˘ف Òها˘˘م˘˘ج
رشصان Íل حمشسي دنب دوجو لوح اهّمتكت ببشسب

.ةميقلا كلت لباقم ليحرلا ‘
‘ هبعل تامدخ نع يلختلا نÓيم سضفريو
ةليكششت ‘ ةÒبكلا هتيمهأا ببشسب ةيلا◊ا ةÎفلا
عورششم ‘ هتميقو ،›ويب ونافيتشس ،بردŸا

سضرع لوشصو نأا لإا ،لبقŸا مشسوملل يدانلا
ةرادإا رارق لعجي دق ،هدقع رشسك ةميق نم Èكأا
.يلك لكششب رّيغتي ›اطيإلا قيرفلا
ناشس سسيراب نأا،يشسنرف يفحشص ريرقت فششكو

لجأا نم نÓيŸ اًديدج اًشضرع مدق نامÒج
‘ ،رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا هم‚ مشض
.لبقŸا يفيشصلا وتاكŸÒا
نÓ˘ي˘م سضفر ¤إا ترا˘ششأا د˘˘ق ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تنا˘˘كو
03 هتميق نامÒج ناشس سسيراب نم ›وأا سضرع
سضرع لاشسرإا نويشسيرابلا ررق اذل ،وروي نويلم
يÒنوشسورلا ›وؤوشسم عانقإل ةلواfi ‘ ،ديدج
.بعÓلا نع يلختلاب
نإاف ،يشسنرفلا ““trops01el““ عقوم بشسحبو
ديدج سضرع Ëدقت ررق نامÒج ناشس سسيراب
م˘قر و˘هو ،ر˘شصا˘ن ن˘ب م˘شضل نو˘˘ي˘˘ل˘˘م04 ةمي˘ق˘ب
يذلا ،نÓيم تابلطتم نم ام دح ¤إا بيرق
عيبل يئاز÷ا طرششلا ةميق وروي نويلم05 ددح
.يرئاز÷ا هبعل

ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يدŸا ،ودرا˘نو˘ي˘˘ل ي˘˘ل˘˘يزاÈلا رر˘˘قو
ى˘˘شصقأا˘˘ب نا˘˘ث سضر˘˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت ،نا˘˘مÒج نا˘˘شسل
ل ى˘˘ت˘˘ح ،لوألا سضر˘˘ع˘˘لا سضفر د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘عر˘˘˘شس
.ةقفشصلا ىلع سضاشضقنلاب رخآا ٍدان يأل حمشسي

ينفلا ريدŸا ،ليخوت سساموت نأا ركذلاب ريدج
ي˘بر˘شصلا م˘شض فد˘ه˘ت˘شسي نا˘˘ك ،نا˘˘مÒج نا˘˘شسل

نأا لإا ،ويشستل بعل ،سشتيفاشس سشتيفوكنيليم
بوشص مامتهلا تلوح ةيلاŸا هيدان تابلطتم
.رشصان نب
لÓخ نÓيŸ يرقفلا دومعلا رشصان نب لّكششيو
لÓخ ح‚ نأا دعب كلذو ،مشسوŸا تايرابم
يبعل مهأا Úب نم نوكي نأا ‘ ةزيجو ةÎف
،ةيŸاعلا ةيدنألا راظنأا فطخ ام وهو قيرفلا
بي˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس Îشسششنا˘م ق˘ير˘ف برد˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘مو
ه˘ع˘ن˘ق˘ي˘ل ًا˘ي˘شصخ˘شش ه˘ب ل˘شصت˘ي يذ˘لا ،لو˘يدراو˘غ
م˘شسوŸا ‘ يز˘ي˘ل˘˘ك˘˘نإلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب
.مداقلا

ةّدع تلخد نأا دعب ،ت’اقتن’ا قوضس ‘ ÚبولطŸا ÚبعÓلا Ìكأا Úب نم ،رضصانب ليعامضسإا ،يرئاز÷ا بختنŸا م‚ ىحضضأا
هعانقإ’ ،هلامعأا ءÓكو عم ت’اضصتا ‘ ،ديردم لايرل ةفاضضإا ،يتيضس Îضسضشنامو نامÒج ناضس سسيراب اهضسأار ىلعو ،ةيدنأا
.مهقرف ¤إا مامضضن’اب

،يرئاز÷ا بختنŸا م‚ ثحبي
ةرداغŸ ذفنم نع ،يليÓب فشسوي
نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسلا يرود˘˘˘˘˘لا
هتاحومط يبلي ل عقاوب مدطشصا

Úبعل بناجب بعللاو قّلأاتلا ‘
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك د˘˘˘قو .ن˘˘˘يز˘˘˘ي‡

ايقيرفأا لطب نأا ،ةيكرت ةيمÓعإا
ةهجو ¤إا لاقتنلا نم ًابيرق راشص
.ةديدج
““سشتا˘م و˘تو˘ف““ ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص تف˘˘ششكو
ىشسمأا يليÓب فشسوي نأا ،ةيكÎلا

يدا˘ن فو˘ف˘شص ‘ ًا˘م˘ه˘˘م ًا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م
ن˘ع ثح˘ب˘ي يذ˘لا ،يار˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ
يذلا ،هدلاو عم قافتا ¤إا لّشصوتلا
ل˘جأا ن˘م ،ه˘لا˘م˘عأا ةرادإا˘ب ل˘ّف˘ك˘˘ت˘˘ي
ىلع ّرشصي ةقفشص ‘ هيلإا هلاقتنا
—اف ،قيرفلل ينفلا ريدŸا اهئاهنإا
.ÒËت
يلهألا فوفشص ‘ يليÓب هجاوو
مدع˘ل ،ةرّر˘ك˘ت˘م ل˘كا˘ششم يدو˘ع˘شسلا
م˘عدو ة˘ي˘فا˘ك˘لا ة˘شصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ر˘˘ّتو يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،ه˘˘ي˘˘بّرد˘˘˘م
ةÎفلا لÓخ مهنيبو هنيب ةقÓعلا

مدع كلذ سسكعناو ،اهيشضقي يتلا
.ةرم لك ‘ هلادبتشسا دنع هاشضر

ر˘ّخأا˘˘تو ،ة˘˘يداŸا بعا˘˘تŸا تدازو
ن˘م ة˘ي˘لاŸا ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم فر˘˘شص

ي˘ل˘هألا ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ‘ ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
ةرادإل كلذ نع رّبع ذإا ،يدوعشسلا
هبّردم ل˘ع˘ج ا˘م ،ًةر˘ششا˘ب˘م ه˘ق˘ير˘ف
ةمئاقلا نم همشسا طاقشسإاب بلاطي
ةشسفا˘نŸا ‘ ة˘كرا˘ششŸا˘ب ة˘ي˘ن˘عŸا
.ةيويشسآلا
(ةنشس82)ـلا بحاشص يليÓب ّرشصيو
‘ ةيفاÎحا ةبرŒ سضوخ ىلع
،ديد÷ا مشسوŸا ةيادب عم ابوروأا
ا˘˘شسنر˘˘˘ف ‘ بع˘˘˘ل نأا ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘شس ذإا
لني ⁄ هّنأا Òغ ،هي‚آا يدان ةقفرب
ةكراششŸاو ،بعلل ةيفاكلا ةشصرفلا

.¤وألا ةجردلا يرود تايرابم ‘
قيرف ¤إا يليÓب مامشضنا فّقوتيو
،بعÓلا ليحر ىلع ،يارشس ةطلغ
قيرفلا رّرق يذلا ،وروكينوأا يÔه
،ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘˘نأل ه˘˘˘ترا˘˘˘عإا ي˘˘˘كÎلا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شص تد˘˘˘ّكأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
يتأايشس همامشضنا نأا ““روبشس ناجآا““

ن˘˘م سص˘ّ̆ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا بق˘˘˘ع ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
.يÒجينلا مجاهŸا

ر-ق

يكÎلا يرودلا قÓمع نم بÎقي

يارسس ةطلغ ‘ً امهم ًابلطم  يليÓب



1202 ةنضس ةياغل ،هدقع ةميق رضسك نم ةيدنأ’ا عنÁ دنبب دّيقم

 مسضب ةبغارلا ةيدنأÓل ةراسس Òغ ةأاجافم
رسصان نب يرئاز÷ا

ةثدا◊ا نم رهضشلا فضصنو رهضش دعب

 لّلسست يذلا سصّللا ىلع سضبقلا ءاقلإا
زرfi تيب ¤إا
تيب ¤إا لّلشست يذلا ،سصّللا ىلع سضبقلا ةيناطيÈلا ةطرششلا تقلأا
.ةنيمث اشضارغأا هنم قرشسو ،زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا
حارشس ةيناطيÈلا ةطرششلا تقلطأا ،نمألا رفfl ‘ هباوجتشسا دعبو
يئاهنلا مك◊ا رادشصإاِل ةلادعلا مامأا اقحل هلوثم راظتنا ‘ ،سصّللا
.هنأاششِب
ـلا ‘ زرfi تيب ¤إا لّلشست دقو ،ةنشس82 رمعلا نم سصّللا اذه غلبيو
006 مقر نم هتميق بÎقت ام قرشسي نأا لبق .يشضاŸا ليرفأا نم32
.رارقلاِب ذوليو ،وروأا نويلم
سصّللا لّلشست اŸّ ،تيبلا جراخ يزيل‚إلا يتيشس Îشسششنام حانج ناكو
سضاير ناÒجِل ةعبات ىرخأا ققشش عبرأا نع Óشضف ،هتماقإا ّرقم ¤إا

fiة˘ف˘ي˘ح˘شص ه˘تر˘ششن نأا˘ششلا اذ˘ه˘ِب ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ثد˘˘حأا ¤إا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘شسا .زر
.ةيناطيÈلا ““نشصلا““

تما˘ق Îشسششنا˘م ة˘ع˘طا˘ق˘م ة˘طر˘شش نإا˘ف ،““ن˘شص اذ““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصل ًا˘˘ق˘˘فو
لزنم ىلع وطشسلا ةيلمع ذيفنت ‘ مهيف هبتششŸا دحأا عم قيقحتلاب

fiلكششب هعم قيقحتلا دعب ،(ًاماع82) رمعلا نم غلبي باشش وهو ،زر
،ةيئاشضقلا ةبقارŸا ديق ىقبيشس هنكل ،هحارشس قÓطإا لبق يئدبم

.ةيشضقلا ‘ ةديدج تاروطتل ًابشس–
دعب ءاج سصخششلا اذه ىلع سضبقلا نأا اهتاذ ةفيحشصلا تدكأاو
يذلا ،زرfi سضاير هيف دجوي يذلا ىنبملل ةبقارŸا ماظن ةعجارم
ةد˘ها˘ششŸ ه˘ئا˘عد˘ت˘شسا لÓ˘خ ،سصخ˘˘ششلا كلذ ¤إا فّر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ⁄ هرود˘˘ب
.Îشسششنام ةنيدم ةطرشش هيلع هتشضرع يذلا ويديفلا
ءÓيتشسلاب اوماق دق زرfi لزنم ىلع اوطشس نيذلا سصوشصللا ناكو
032 ةميقب ““ليم دراششتير““ عون نم تناكو ،ةرخاف تاعاشس ثÓث ىلع
هي˘ن˘ج ف˘لأا04 ““ا˘نو˘ت˘ياد سسك˘لور““ ة˘عا˘شسو ،ي˘ن˘˘ي˘˘لÎشسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج ف˘˘لأا
هين˘ج ف˘لأا53 ة˘م˘ي˘ق˘ب ىر˘خأا ““سسك˘لور““ ة˘عا˘˘شس ًاÒخأاو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لÎشسإا
،ينيلÎشسإا هينج فلأا032 هتميق ›ام غلبم ¤إا ةفاشضإا ،ينيلÎشسإا
.ينيلÎشسإا هينج فلأا051 اهتميق ةردان ناشصمقو
زرfi سضاير نأا فششك دق Îشسششنام ةنيدم ‘ ةطرششلا ثدحتم ناكو
نأا لبق ،هلزنم ¤إا هتدوع لÓخ هوبقعت سصوشصللا ءلؤوه نأا دقتعي
‘ نمألا زاهج ليطعت دعب ،ًاددجُم هترداغم لبق لوخدلاب اومهي
.هيف ميقُي يذلا ىنبŸا

ر-ق

ÚبعÓلا ت’اقتنا قوضس

بلاط نب لبقتسسم وه اذه
›ودلا بعÓلا دقع ءارشش ¤إا يزيل‚إلا لشساكوين يدان ةرادإا هجّتت
.ةلبقŸا ةليلقلا ماّيألا ‘ ،بلاط نب ليبن قباشسلا يرئاز÷ا
نم اهتÒظن ¤إا وروأا نويلم5.8 غلبم لشساكوين يدان ةرادإا عفدتشسو
ةيناطيÈلا فحشصلا ريراقت ثدحأا هتركذ امك ،ÊاŸألا هكلاشش قيرف
نورظني يزيل‚إلا قيرفلا ›وؤوشسم نأا تفاشضأا يتلا .نأاششلا اذهِب
هبادتنا لاح ‘ ،يرئاز÷ا ناديŸا طشسوتم لبقتشسم ¤إا لؤوافتِب
.ةيئاهن ةفشصِب
،1202 فيشص ىتح (ةنشس52) بلاط نب دقع هكلاشش يدان ةرادإا كل“و
.لشساكوين قيرف ¤إا رهششأا6 ةّدمِلو يشضاŸا يفناج ‘ هتراعأا دقو
غلبŸاِب بلاط نب ليبن حيرشست ‘ هكلاشش يدان ولوؤوشسم عنامُي ⁄و
يدان ‘ سسيل هلبقتشسم نأاِب يشضاŸا يفناج ‘ هوغلبأا نأا دعب ،روكذŸا
.سضيبألاو قرزألا
،تبشسلا ،بلاط نب ليبن قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لّجشسو
لشساكوين هقيرف يبعل Úب تعمج ةيبيردت ةارابم ‘ Óيمج افده
.““كراب سسميج ناشس““ بعلمِب ،يزيل‚إلا
تنكشس ،اÎم52 ›اوح دعب نم ةيخوراشص ةرك بلاط نب ليبن دّدشسو
.ىمرŸا سسراح كابشش
بلاط نب هاشضمأا يذلا عيقوتلا - ام ّدح ¤إا - فدهلا اذه هبششُيو
ـلا ‘ يÒجينلا فيشضŸا دشض ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ةحلشصمِل
 .8102 ايشسور لايدنوم تايفشصت مشسرِب ،È 6102مفون نم21
ُتنك““ :ةينارŸا ةشص◊ا ‘ هلّجشس يذلا فدهلا اذه نع بلاط نب لاقو
.““فده ليجشست ‘ تح‚و ،ةقيقد09 بعلل اقّوششتُم
ف˘شصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘ّقو˘ت˘ُم اÎل‚إا ‘ ة˘يور˘ك˘لا تا˘شسفا˘نŸا نأا مو˘ل˘ع˘˘مو
.““انوروك““ سسوÒف يّششفت ببشسِب ،يشضاŸا سسرام
:لشساكوين هيدان عقومِل اهب ¤دأا تاحيرشصت ‘ بلاط نب فاشضأاو
تنك .ةبارغلا نم ءيشش هيف نيدايŸا ¤إا ةدوعلا رمأا Èتعأا ،ةحارشص““
حيملت ‘ ،““ةيوركلا تاشسفانŸا فانئتشسا ليحتشسي داكلاِب هنأا رعششأا
ةقيرطلا ىلع ناوآلا لبق مشسوŸا ءاهنإا رارق رظتني ناك هنأا ¤إا
ةحئاج يّششفت دعب ،اÒثك ايناطيرب رّرشضت ببشسِب ،ةيدنلوهلاو ةيشسنرفلا
.““انوروك““
لÓخ ةوشسقِب انبردت““ :لاقو ،هتاحيرشصت ‘ درطتشسا بلاط نب نكل
نأا لمآا .كلذِب ديعشس انعيمج نكل ،(يحشصلا رج◊ا) ةÒخألا ةÎفلا
.““ديدج نم ةيمشسّرلا تاشسفانŸا سضوخِل نيّدعتشسُم نوكن
ةÎف ‘ لشساكوين هقيرفو بلاط نب ليبن ناديŸا طشسوتم رظتنتو
اذه سسأاك يئاهن عبرو ،اÎل‚إا ةلوطب ‘ تÓباقم01 ،فانئتشسإلا
.›ا◊ا ناوج نم71 ـلا نم اقÓطنا ،دلبلا
ُتنك““ :ةينارŸا ةشص◊ا ‘ هلّجشس يذلا فدهلا اذه نع بلاط نب لاقو
.““فده ليجشست ‘ تح‚و ،ةقيقد09 بعلل اقّوششتُم
ف˘شصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘ّقو˘ت˘ُم اÎل‚إا ‘ ة˘يور˘ك˘لا تا˘شسفا˘نŸا نأا مو˘ل˘ع˘˘مو
.““انوروك““ سسوÒف يّششفت ببشسِب ،يشضاŸا سسرام
:لشساكوين هيدان عقومِل اهب ¤دأا تاحيرشصت ‘ بلاط نب فاشضأاو
تنك .ةبارغلا نم ءيشش هيف نيدايŸا ¤إا ةدوعلا رمأا Èتعأا ،ةحارشص““
حيملت ‘ ،““ةيوركلا تاشسفانŸا فانئتشسا ليحتشسي داكلاِب هنأا رعششأا
ةقيرطلا ىلع ناوآلا لبق مشسوŸا ءاهنإا رارق رظتني ناك هنأا ¤إا
ةحئاج يّششفت دعب ،اÒثك ايناطيرب رّرشضت ببشسِب ،ةيدنلوهلاو ةيشسنرفلا
.““انوروك““
لÓخ ةوشسقِب انبردت““ :لاقو ،هتاحيرشصت ‘ درطتشسا بلاط نب نكل
نأا لمآا .كلذِب ديعشس انعيمج نكل ،(يحشصلا رج◊ا) ةÒخألا ةÎفلا
.““ديدج نم ةيمشسّرلا تاشسفانŸا سضوخِل نيّدعتشسُم نوكن
ةÎف ‘ لشساكوين هقيرفو بلاط نب ليبن ناديŸا طشسوتم رظتنتو
اذه سسأاك يئاهن عبرو ،اÎل‚إا ةلوطب ‘ تÓباقم01 ،فانئتشسإلا
.›ا◊ا ناوج نم71 ـلا نم اقÓطنا ،دلبلا

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441  لاوضش81 ـل قفاوŸا م0202   ناوج01  ءاعبرأ’ا
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م‚ ّمشض ‘ ةبغارلا ةيدنألا ةمدشص نوكتشس
عقوم ‘ ‘احشصلا فششك نأا دعب ،ةÒبك نÓيم
،يرشصح Èخ ‘ ،ولييتيف وينوتنأا ،““زوين نÓيم““
د˘ن˘ب˘ب ““يÒنو˘شسور˘لا““ ع˘م دّ̆ي˘ق˘م ر˘شصا˘ن ن˘ب ّنأا˘ب

Áةنشس ةياغل ،هدقع ةميق رشسك نم ةيدنألا عن
1202.
05ـب يرئاز÷ا مجنلا دقع رشسك ةميق رّدقتو
ةيدنألا لوانتم ‘ ىقبي ام وهو ،وروي نويلم
لعج ام ،ةعفترŸا تاينازيŸا ةبحاشص ةيŸاعلا

،ا˘ه˘يدا˘ن ةرادإا د˘ق˘ت˘ن˘ت نÓ˘ي˘˘م ق˘˘ير˘˘ف Òها˘˘م˘˘ج
رشصان Íل حمشسي دنب دوجو لوح اهّمتكت ببشسب

.ةميقلا كلت لباقم ليحرلا ‘
‘ هبعل تامدخ نع يلختلا نÓيم سضفريو
ةليكششت ‘ ةÒبكلا هتيمهأا ببشسب ةيلا◊ا ةÎفلا
عورششم ‘ هتميقو ،›ويب ونافيتشس ،بردŸا

سضرع لوشصو نأا لإا ،لبقŸا مشسوملل يدانلا
ةرادإا رارق لعجي دق ،هدقع رشسك ةميق نم Èكأا
.يلك لكششب رّيغتي ›اطيإلا قيرفلا
ناشس سسيراب نأا،يشسنرف يفحشص ريرقت فششكو

لجأا نم نÓيŸ اًديدج اًشضرع مدق نامÒج
‘ ،رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا هم‚ مشض
.لبقŸا يفيشصلا وتاكŸÒا
نÓ˘ي˘م سضفر ¤إا ترا˘ششأا د˘˘ق ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تنا˘˘كو
03 هتميق نامÒج ناشس سسيراب نم ›وأا سضرع
سضرع لاشسرإا نويشسيرابلا ررق اذل ،وروي نويلم
يÒنوشسورلا ›وؤوشسم عانقإل ةلواfi ‘ ،ديدج
.بعÓلا نع يلختلاب
نإاف ،يشسنرفلا ““trops01el““ عقوم بشسحبو
ديدج سضرع Ëدقت ررق نامÒج ناشس سسيراب
م˘قر و˘هو ،ر˘شصا˘ن ن˘ب م˘شضل نو˘˘ي˘˘ل˘˘م04 ةمي˘ق˘ب
يذلا ،نÓيم تابلطتم نم ام دح ¤إا بيرق
عيبل يئاز÷ا طرششلا ةميق وروي نويلم05 ددح
.يرئاز÷ا هبعل

ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يدŸا ،ودرا˘نو˘ي˘˘ل ي˘˘ل˘˘يزاÈلا رر˘˘قو
ى˘˘شصقأا˘˘ب نا˘˘ث سضر˘˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت ،نا˘˘مÒج نا˘˘شسل
ل ى˘˘ت˘˘ح ،لوألا سضر˘˘ع˘˘لا سضفر د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘عر˘˘˘شس
.ةقفشصلا ىلع سضاشضقنلاب رخآا ٍدان يأل حمشسي

ينفلا ريدŸا ،ليخوت سساموت نأا ركذلاب ريدج
ي˘بر˘شصلا م˘شض فد˘ه˘ت˘شسي نا˘˘ك ،نا˘˘مÒج نا˘˘شسل

نأا لإا ،ويشستل بعل ،سشتيفاشس سشتيفوكنيليم
بوشص مامتهلا تلوح ةيلاŸا هيدان تابلطتم
.رشصان نب
لÓخ نÓيŸ يرقفلا دومعلا رشصان نب لّكششيو
لÓخ ح‚ نأا دعب كلذو ،مشسوŸا تايرابم
يبعل مهأا Úب نم نوكي نأا ‘ ةزيجو ةÎف
،ةيŸاعلا ةيدنألا راظنأا فطخ ام وهو قيرفلا
بي˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس Îشسششنا˘م ق˘ير˘ف برد˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘مو
ه˘ع˘ن˘ق˘ي˘ل ًا˘ي˘شصخ˘شش ه˘ب ل˘شصت˘ي يذ˘لا ،لو˘يدراو˘غ
م˘شسوŸا ‘ يز˘ي˘ل˘˘ك˘˘نإلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب
.مداقلا

ةّدع تلخد نأا دعب ،ت’اقتن’ا قوضس ‘ ÚبولطŸا ÚبعÓلا Ìكأا Úب نم ،رضصانب ليعامضسإا ،يرئاز÷ا بختنŸا م‚ ىحضضأا
هعانقإ’ ،هلامعأا ءÓكو عم ت’اضصتا ‘ ،ديردم لايرل ةفاضضإا ،يتيضس Îضسضشنامو نامÒج ناضس سسيراب اهضسأار ىلعو ،ةيدنأا
.مهقرف ¤إا مامضضن’اب

،يرئاز÷ا بختنŸا م‚ ثحبي
ةرداغŸ ذفنم نع ،يليÓب فشسوي
نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسلا يرود˘˘˘˘˘لا
هتاحومط يبلي ل عقاوب مدطشصا

Úبعل بناجب بعللاو قّلأاتلا ‘
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك د˘˘˘قو .ن˘˘˘يز˘˘˘ي‡

ايقيرفأا لطب نأا ،ةيكرت ةيمÓعإا
ةهجو ¤إا لاقتنلا نم ًابيرق راشص
.ةديدج
““سشتا˘م و˘تو˘ف““ ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص تف˘˘ششكو
ىشسمأا يليÓب فشسوي نأا ،ةيكÎلا

يدا˘ن فو˘ف˘شص ‘ ًا˘م˘ه˘˘م ًا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م
ن˘ع ثح˘ب˘ي يذ˘لا ،يار˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ
يذلا ،هدلاو عم قافتا ¤إا لّشصوتلا
ل˘جأا ن˘م ،ه˘لا˘م˘عأا ةرادإا˘ب ل˘ّف˘ك˘˘ت˘˘ي
ىلع ّرشصي ةقفشص ‘ هيلإا هلاقتنا
—اف ،قيرفلل ينفلا ريدŸا اهئاهنإا
.ÒËت
يلهألا فوفشص ‘ يليÓب هجاوو
مدع˘ل ،ةرّر˘ك˘ت˘م ل˘كا˘ششم يدو˘ع˘شسلا
م˘عدو ة˘ي˘فا˘ك˘لا ة˘شصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ر˘˘ّتو يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،ه˘˘ي˘˘بّرد˘˘˘م
ةÎفلا لÓخ مهنيبو هنيب ةقÓعلا

مدع كلذ سسكعناو ،اهيشضقي يتلا
.ةرم لك ‘ هلادبتشسا دنع هاشضر

ر˘ّخأا˘˘تو ،ة˘˘يداŸا بعا˘˘تŸا تدازو
ن˘م ة˘ي˘لاŸا ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم فر˘˘شص

ي˘ل˘هألا ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ‘ ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
ةرادإل كلذ نع رّبع ذإا ،يدوعشسلا
هبّردم ل˘ع˘ج ا˘م ،ًةر˘ششا˘ب˘م ه˘ق˘ير˘ف
ةمئاقلا نم همشسا طاقشسإاب بلاطي
ةشسفا˘نŸا ‘ ة˘كرا˘ششŸا˘ب ة˘ي˘ن˘عŸا
.ةيويشسآلا
(ةنشس82)ـلا بحاشص يليÓب ّرشصيو
‘ ةيفاÎحا ةبرŒ سضوخ ىلع
،ديد÷ا مشسوŸا ةيادب عم ابوروأا
ا˘˘شسنر˘˘˘ف ‘ بع˘˘˘ل نأا ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘شس ذإا
لني ⁄ هّنأا Òغ ،هي‚آا يدان ةقفرب
ةكراششŸاو ،بعلل ةيفاكلا ةشصرفلا

.¤وألا ةجردلا يرود تايرابم ‘
قيرف ¤إا يليÓب مامشضنا فّقوتيو
،بعÓلا ليحر ىلع ،يارشس ةطلغ
قيرفلا رّرق يذلا ،وروكينوأا يÔه
،ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘˘نأل ه˘˘˘ترا˘˘˘عإا ي˘˘˘كÎلا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شص تد˘˘˘ّكأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
يتأايشس همامشضنا نأا ““روبشس ناجآا““

ن˘˘م سص˘ّ̆ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا بق˘˘˘ع ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
.يÒجينلا مجاهŸا

ر-ق

يكÎلا يرودلا قÓمع نم بÎقي

يارسس ةطلغ ‘ً امهم ًابلطم  يليÓب
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ًايلود ““ةراتıا““ مÓفألا رؤسضح زuزعُيسس ناجرهŸا راعسش

مÓفأل ةيمسسرلا ةمئاقلا نمسض يرئازج مليف
يئامنيسسلا ناك

ث.ق

يذلا- يئامنيشسلا ناك ناجرهم ةرادإا تحشضوأا
نم ةÎفلا ‘37ـلا هترود ميظنت ررقŸا نم ناك
امليف65 رايتخا s” هنأا -0202 يام32 ¤إا21
جراخو ةيمشسرلا ةقباشسŸا ىلع ةداعلاك ةعزوم
مÓفألا Úب نمو ،ةشصاخ تاشسلجو ةقباشسŸا
Úمليفو ،““نأا يد أا““ يرئاز÷ا مليفلا ؛ةراتıا
Úجرخملل ““ميهاربا»و ““ءارم◊ا ةبÎلا““ نيرخآا
Òم˘شسو ي˘مو˘ت ن˘ب د˘ير˘ف ،Úير˘ئاز˘جو˘ك˘˘نار˘˘ف˘˘لا
مل˘ي˘ف˘لا ¤إا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،›او˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘م˘شساو˘ق
م˘ل˘ي˘ف ،Úمأا Ïيأا ة˘جر˘خ˘م˘ل˘ل ““دا˘ع˘شس““ ير˘شصŸا
سسيو ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ““سستا˘˘˘ب˘˘˘˘شسيد سشنر˘˘˘˘ف يذ““
او˘شسنر˘ف ي˘شسنر˘ف˘˘ل˘˘ل ““58 ف˘˘ي˘˘شص»و ،نو˘˘شسرد˘˘نأا
،ن˘يو˘كا˘م ن˘ف˘ي˘ت˘˘شس جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل Úم˘˘ل˘˘ي˘˘فو نوزوأا
““سشتابشسيد سشنرف يذ““ مÓفألا ¤إا ةفاشضإلاب
ميلو‚أا ةنيدم ‘ رsوشص يذلا نوشسردنأا سسيول

موجنلا نم ةبكوك عم اشسنرف برغ بونج ‘
ي˘تو˘م˘ي˘تو Ïن˘يو˘شس اد˘˘ل˘˘ي˘˘تو يارو˘˘م ل˘˘ي˘˘ب ل˘˘ث˘˘م
جرخملل نامليف رايتخا ¤إا ةفاشضإلاب ،هيملاشش
ةزئاج ىلع زئا◊ا نيوكام فيتشس ÊاطيÈلا
نامليفلاو ،““فيÓشس هيإا زÒي21““ نع راكشسوأا

ح˘˘˘شضوأاو ،““فور‚ا˘˘˘م»و ““كور زÒفو˘˘˘ل““ ا˘˘˘م˘˘˘ه
تاقياشضم لوانتي فور‚ام نأا وÁرف يÒيت

دجي عوشضوم وهو دوشسلل ةطرششلا نم رشصانع
جروج عم لشصح ام عم يواشسأام لكششب هادشص
ايشسنرف امليف12 رايتخا اشضيأا ” امك ،ديولف
.نوزوأا اوشسنرفل ““58 فيشص““ اهنيب نم
هبودنمو روكشسيل رايب ناجرهŸا سسيئر فششكو
مÓ˘˘˘فألا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع ،وÁر˘˘˘ف يÒي˘˘˘ت ما˘˘˘ع˘˘˘لا
مغر ،سسيراب نم ةنشس لك نولعفي امك ةراتıا
Èكأا دهششي نل ةداعلل افÓخو ،ماعلا اذه اهئاغلإا

ةيقدنبلا بناج ¤إا ⁄اعلا ‘ يئامنيشس ناجرهم
ةز˘ئا˘ج ح˘ن˘م وأا ة˘ي˘˘م˘˘شسر ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم يأا ،Úلر˘˘بو
فور˘ظ بب˘شسب ،ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘ع˘˘شسلا
.انوروك سسوÒف راششتنا
هذ˘ه لا˘م˘عألا را˘ي˘ت˘خا˘ب ف˘ل˘كŸا وÁر˘˘ف لا˘˘قو
ةيح لازت ل امنيشسلا نأا رهظت ةراتıا مÓفألا
،ا˘˘شضيأا لز˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م لÓ˘˘˘خ كلذ˘˘˘ك تنا˘˘˘كو
اولشسرأا دقو اوملشستشسي ⁄ نويئامنيشسلا فاشضأاو
ناك لاقو ،يشسايق ددع وهو امليف7602 انل

نأا ¤إا اÒششم ،ةفلتfl لاكششأا د‚ نأا انيلع
‘ ةرا˘˘˘˘تıا مÓ˘˘˘˘فألا ق˘˘˘˘فاÒشس نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘هŸا
.اشضيأا ايمقرو تاناجرهŸاو تاعاقلا
ناجرهŸا دارأا مÓفألا هذه رايتخا لÓخ نمو
Êاعي تقو ‘ لامعألا هذه ىلع ءوشضلا طيلشست
ببشسب ةÒثك تابوعشص نم امنيشسلا عاطق هيف
.91-ديفوك ءابو نع ةمجانلا ةمزألا

راعشش لمح ةردابم ¤إا راششأا وÁرف يÒيت ناكو
ىلع ناجرهŸا ةرادإا لبق نم ديكأات ناجرهŸا
ةاغلŸا ةرودلل ًايمشسر ةراتıا مÓفألا ةيقحأا

هنا ادكؤوم ،ناجرهŸا راعشش ىلع لوشص◊ا ‘
¤إاو ا˘ه˘شسف˘ن مÓ˘فألا ¤إا ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘م ر˘˘مأا

flا راعششف ،اهيجرŸودلا يئامنيشسلا ناجره‹
م˘ل˘ي˘ف˘لا ح˘˘نÃ ،هد˘˘حو ،ٌل˘˘ي˘˘ف˘˘ك ⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ لوألا
ن˘˘يÒث˘˘˘ك ن˘˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ششم نأا كلذ ،Èكأا ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘شش
‘ ةرا˘تıا مÓ˘فألا ة˘ح˘ئل ا˘يو˘ن˘شس نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ءاد˘شصألاو ا˘ه˘ل˘ي˘شصا˘ف˘ت نو˘ع˘˘با˘˘ت˘˘يو ،نا˘˘جر˘˘هŸا
اهودهاششي يك ،¤وألا ةيلودلا اهشضورعل ¤وألا

،ناك ‘ اهشضرع روف امإا ةيراجتلا تلاشصلا ‘
.هيف اهتكراششم ىلع رهششأا وأا عيباشسأا دعب امإاو
ىلع لمعي ناجرهŸا نأا ثدحتŸا راششأا امك
نإا لاقو ،ىرخأا ةيلود تاناجرهم عم نواعت

fiثك تاثداÒا اذهب ت“ ةÿششم ،سصوشصÒا
ناجرهم عم نواعتلا ىلع موقت ةركفلا نأا ¤إا
Èمتبشس رهشش علطم ‘ ءيشش Ëدقتل ةيقدنبلا
.لبقŸا
تقو ‘ ناك ناجرهم ةرادإا تنلعأا دق تناكو
كيابشس““ يكيرمألا جرخملل اهرايتخا نع قباشس

اهءاغلإا لبق37 ةرودلا ميك– ةنجلل اشسيئر ““›
دوشسأا لوأا كلذب نوكيل ،انوروك ةحئاج ببشسب
.ةمهŸا هذه ¤وتي

نارهؤب مداقلا توأا رهسش ‘ لوألا لبق ام سضرعلا مsدقُيسس

لوح ““ ايجولونورك““ ةيحرسسÒ Ÿسضحتلا
 يرسصنعلا زييمتلا
ناونع لمحي ديدج يحرشسم سضرعل Òشضحتلا نارهوب ايلاح يرجي
لتقلا لاكششأا فلتflو ةيرشصنعلا عوشضوم جلاعي يذلاو ““ايجولونورك““

.جرıا ىدل ديفتشسا امبشسح ،⁄اعلا Èع فنعلاو
ةيحرشسŸا سصن بتك يذلا لشضافلب دمfi يديشس يحرشسŸا فششكو
تابيردتلا ‘ ابيرق عرششيشس هsنأا ةجوبزوب يراوه اهجارخإا ‘ مهاشسيو
وأا ميŸا) تماشصلا حرشسŸا نم Èتعي يذلا ينفلا لمعلا اذهب ةشصاÿا
 .مداقلا توأا رهشش ‘ لوألا لبق ام سضرعلا Ëدقت متيل (ميموتنابلا
مئارجو رزا‹ اهنم ةيرششبلا خيرات Èع رزاÛا ةيحرشسŸا لوانتتو
ناقر˘ب ة˘يوو˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ئاز÷ا ‘ ي˘شسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘شسلا
اذكو ⁄اعلا لود نم ددعب يرشصنعلا زييمتلا مئارجو (دÓبلا بونج)
‘ يليئارشسإلا لÓتحلا اهبكترا ىرخأا رزا‹و Óيتاششو اÈشص ةحبذم
.ردشصŸا سسفن قفو ،ينيطشسلفلا بعششلا قح
نم عطاقم ىلع ÚلثمŸا نم ةبكوك هيدؤوتشس يذلا لمعلا اذه دمتعيشس امك
.(ايفارغيروكلا) ةينامشس÷ا تاكر◊او ةيŸاعلا ىقيشسوŸا
لشضافلب دمfi يديشس يئانثلل ةثلاثلا ةينفلا ةبرجتلا ““ايجولونورك““ دعتو
““ÚجرهŸا كرشس““ يتيحرشسم دعب تماشصلا حرشسم ‘ يراوهلا ةجوبزوبو
.““كييازوم»و

ث.ق

›روزاح دمfi جرıاو جتنŸا اهُسسأاري

قودنسصل دد÷ا ةءارقلا ةن÷ ءاسضعأا بيسصنت
ةيئامنيسسلا ةعانسصلاو نفلا ريوطت
ةءارقلا ةنجلل دد÷ا ءاشضعألا ةمشصاعلا رئاز÷اب Úنثلا سسمأا لوأا بuشصُن
روشضحب (كيتادف) ةيئامنيشسلا ةعانشصلاو ةينقتلاو نفلا ريوطت قودنشصل
ة˘عا˘ن˘شصلا˘ب ف˘ل˘˘كŸا ة˘˘لود˘˘لا بتا˘˘كو ةدود ن˘˘ب ة˘˘ك˘˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو
.يرياحشس فشسوي ةيفارغوتامنيشسلا
ةيوشضع بناج ¤إا ،ًاشسيئر ›روزاح دمfi جرıاو جتنŸا ةنجللا مشضتو
رعاششلاو ›اك دمfi دقانلاو يفحشصلاو جاحلب ةمطاف ةلثمŸا نم لك
ق˘با˘شسلا را˘طإلاو ي˘ف˘ح˘شصلا سصيورو˘ب را˘م˘عو Îب˘ل يرا˘هز˘˘ل ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلاو
ليعامشسإا ةيحرشسŸا ةباتكلا ‘ نوكŸاو لثمŸا اذكو ةيرئاز÷ا ةزفلتلاب
.تيفوشس
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصŸاو ةءار˘ق˘لا˘ب ءا˘شضعأا ة˘ع˘شست ن˘م ة˘نو˘كŸا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ف˘ل˘ك˘ُتو
ن˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘ت قود˘ن˘شص ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘عدوŸا تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘شسلا ع˘يرا˘ششم
معدل هجوم ايمومع اقودنشص دعي يذلا ةيئامنيشسلا ةعانشصلاو ةينقتلاو
.ةيئامنيشسلا ةعانشصلا
يذلا ةنجللا سسيئر بشسح Úتنشس مودت ةدهعل كيتادفلا ءاشضعأا نsيعُيو
ىلع ةقفاوŸابو تاهويرانيشسلا ةشساردب اشساشسأا لفكتتشس ةنجللا نأا راششأا
نأا ›روزاح ديشسلا دكأا امك ،قودنشصلا نم ليو“ نم ديفتشستشس يتلا كلت

 .ةيفافششب اهت÷اعم متتشس ةءارقلل ةعدوŸا سصوشصنلا عيمج
يذ˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ن˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘ت قود˘ن˘شص حÎق˘يو
3102وÚ 1991ب تردشص ةفلتfl سصوشصنب لدعو7691 ةنشس ثدحتشسا

جاتنإا دعب ام ةلحرم ‘ اذكو جودزŸا جاتنإلاو جاتنإلا ‘ ةيلام ةدعاشسم
ىلع ةدعاشسŸا ناجلل نوجتنŸا همدقي فلم سساشسأا ىلع حنمُت ؛مÓفألا
.جاتنإلا
ىلع لمعلا ةرورشض ىلع ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو ةبشسانŸاب تدكأاو
ثعب ةداعإل ةنجللا تايلآا ديدŒ ¤إا تعدو يئامنيشسلا جاتنإلا ةيقرت
ططı اذيفنتو ةفاقثلا ةرازو جمانÈل اديشسŒ يئامنيشسلا طاششنلا

.ةموك◊ا لمع
دق ناك ،ةيفارغوقامنيشسلا ةعانشصلل ةلودلا بتاك نأا ةرازولل نايب ‘ ءاجو
ةيفيك لوح مهئارآاو مهتاروشصت نع اوÈع نيذلا ةنجللا ءاشضعأل عمتشسا
ةبشسا˘نŸا هذ˘ه ل˘غ˘ت˘شساو ،ر˘ئاز÷ا ‘ ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا ة˘عا˘ن˘شصلا˘ب سضو˘ه˘ن˘لا

يتلا فادهألا قّق– يتلا تاداششرإلاو تاحيشضوتلا لمجÃ مهتدافإل
.ةفاقثلا ةريزو اهنع ترّبع

ث.ق

 ةبانعب ةيفارغؤتؤفلا ةرؤسصلل لوألا يسضاÎفلا نؤلاسصلا

ةياغ ¤إا ةلسصاوتم لامعألا لابقتسسا ةيلمع
ناوج72

‘ ةكراششŸا ‘ اهباحشصأا ِبغارلا ؛لامعألا لابقتشسا ةيلمع لشصاوتت
¤إا كلذو ،ةبانعب ةيفارغوتوفلا ةروشصلل لوألا يشضاÎفلا نولاشصلا

.يرا÷ا ناوج72 ةياغ
رادو ةفاقثلا ةيريدم اهيلع فرششت يتلا ةينفلا ةرهاظتلا هذه يتأات
فدهب ،يطشسوتŸا ءوشضلا ةيعمج عم قيشسنتلاب ،ةبانع ةيلول ةفاقثلا
يدافتل يحشصلا رج◊اب مازتللاو ،›زنŸا عادبإلا ىلع عيجششتلا
طورشش نمو ⁄اعلا لود يقاب رارغ ىلع ،رئاز÷ا اهب ر“ يتلا ةمزألا
ام لك نمشضتيو ،رح ةروشصلا عوشضوم نوكي نأا نولاشصلا ‘ ةكراششŸا

Áا ‘ هذيفنت وأا هريوشصت نكŸو ةفلأا نم ةقيد◊ا وأا لزنfiمازتلاو ةب
تاقÓعلاو ةيحشصلا تايلاعفلا ريوشصت بناج ¤إا ،ةرشسألا دارفأا Úب
،هيرتروبلاو لافطألاو يحشصلا رج◊اب قلعتي ام لكو ،ةيعامتجلا
نكÁ ام لكو ءوشضلا طقاشسمو ،تاجتنŸا نم يراجتلا ريوشصتلاو
رج◊ا ةÎف نمشض هتليflو روشصŸا عادبإل اعبت لزنŸا ‘ هريوشصت
.يحشصلا
ءاشضمإا وأا مشسا وأا راطإا نودب Úتروشص لاشسرإا كراششŸا ىلع بجوتيو
را˘˘طإا ‘ ةذو˘˘خأاŸا ةرو˘˘شصلا ىو˘˘تÙ ر˘˘شصتfl حر˘˘شش ع˘˘م ،ة˘˘˘كرا˘˘˘م وأا
ة˘يلو˘لاو ة˘لود˘لاو ناو˘ن˘ع˘˘لاو بق˘˘ل˘˘لاو م˘˘شسلا ر˘˘كذو ،ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج◊ا
اهتادئاعو روشصŸا ةشسدعب ةروشصلا نوكت نأا ىلع ،ÊوÎكللا ديÈلاو
دuدح دقو ،اهقوقح نع ةلءاشسم يأا ةقباشسŸا ةرادإا لمحتت نأا نود ،هل
0ةكراششŸا ديكأاتل لجأا رخآا ناوج72 خيرات
‘ ÚكراششŸا Úيفارغوتوفلا Úنانفلا لكل ةكراششŸا تاداهشش لشسرتو
د˘يÈلا Èع ا˘ي˘نوÎك˘لا ،ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ةرو˘شصل˘ل ي˘شضاÎفلا نو˘لا˘شصلا
نوكتت ةشصتfl ميك– ةن÷ لبق نم روشصلا مÓتشسا متي امك ،ÊوÎكللا

.برعو Úيرئازج نيروشصم نم Úمك70fi نم
ث.ق

ىلع ،ةيŸاعلا قاؤسسألا Èع نؤعsزؤيو ،يئامنيسسلا ناك ناجرهم راعسش رخآا امليف55 بناج ¤إا ““نأا يد أا““ يرئاز÷ا مليفلا لمحيسس
 .ناجرهŸا ةرادإل اقفو ،““91 ديفؤك““ ةحئاج ببسسب ةاغلم ةنسسلا هذه ةرود sنأا رابتعا
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ة˘يلو˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘˘ن
نانفلل نافرعو ريدقت ةفقو راششب
يذلا (ةنشس78) قوزرب ميهاربإا
ن˘ف ى˘ق˘ي˘شسو˘م تا˘ما˘ق د˘حأا د˘˘ع˘˘ي
ينطولا ىوتشسŸا ىلع ““ناويدلا““

مويلاب تلافتحلا راطإا ‘ كلذو
.نانفلل ينطولا
اذ˘˘˘˘˘˘ه ‘ نور˘˘˘˘˘˘شضا◊ا بر˘˘˘˘˘˘˘عأاو
ماعلا Úمألا مهنيب نمو Ëركتلا
ر˘˘يد˘˘مو ي˘˘بfl د˘˘مfi ة˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل
Úي˘˘ف˘˘ح˘˘شصو ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لfi تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ءا˘˘˘˘شضعأاو

Ÿن˘˘˘˘ع ،““ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا““ ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسو
ة˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘فاÎعا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناو˘˘يد˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘شسوŸا
اذ˘˘ه ‘ Òب˘˘ك طا˘˘ششن˘˘ب تم˘˘ها˘˘شس
بيردت ‘و يثاÎلا ينفلا لاÛا
Úيقي˘شسوŸا ن˘م ة˘ف˘ل˘تfl لا˘ي˘جأا
را˘˘˘˘ششب ‘ ثاÎلا اذ˘˘˘˘˘ه قا˘˘˘˘˘ششعو
بشسح ،دÓبلا ‘ ىرخأا قطانمو
ناو˘˘يد ة˘˘قر˘˘ف ءا˘˘شضعأا تادا˘˘˘ه˘˘˘شش

.راششب
قوزر˘˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا لا˘˘˘قو
نشس ‘ تقحتلا دق““ : ةبشسانŸاب
ناو˘˘يد˘˘لا ⁄ا˘˘ع˘˘ب ر˘˘ششع ة˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘ل ق˘˘ششع˘˘لا ع˘˘فاد˘˘˘ب سسد˘˘˘قŸا
ي˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسوŸا ‘ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ثاÎلا
ن˘˘˘م ا˘˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘ثرو ي˘˘˘ت˘˘˘لا سصقر˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حلا
د˘˘ق˘˘ل““ ا˘˘ف˘˘ي˘˘شصم ،““ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘شسوŸاو
ى˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘م ة˘˘˘شسرا‡ تح˘˘˘م˘˘˘شس
ةÎف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ناو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
Úم˘˘˘ل˘˘˘عŸو › ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا
ل˘˘حار˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م (ةذ˘˘تا˘˘˘شسأا)
ة˘˘ماد˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م بود‹ م˘˘ل˘˘˘عŸا

اندÓبل ةيبعششلا ةفاقثلا نم ءزج
ة˘ل˘يو˘ط ةدŸو تظ˘˘ف˘˘ت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لاو
Èع وأا راششبب ءاوشس اهتيشسدق ىلع
.““نطولاب ىرخأا قطانم
تاناجرهم ثادحتشسا نأا ادكؤوم
هذ˘ه˘ل ة˘شصشصfl ة˘˘ي˘˘لودو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ر˘˘ئاز÷او را˘˘ششب ‘ ى˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘شسوŸا

ا˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا˘ب ح˘م˘شس ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا
طا˘˘˘˘˘˘˘شسوأا ‘ ل˘˘˘˘˘˘˘شضفأا ل˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ششب
ة˘يا˘غ˘ل˘ل رور˘شسم ا˘نأا»و ،Òها˘˘م÷ا

كل˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ظ˘˘˘حلأا ي˘˘˘ن˘˘˘نأل
نم ديازتŸا ددعلا تاناجرهŸا
مهشسفنأا نوشسركي نيذلا بابششلا
ءاحنأا عيمج ‘ ىقيشسوŸا هذهل
م˘˘ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا تب˘˘ث˘˘˘ي ا‡ ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘م˘ك ،““ي˘ن˘طو˘لا ‘ا˘ق˘ث˘لا م˘ه˘˘ثاÎب
يذلا قوزرب ميهاربإا ديمعلا راششأا
ن˘شسلا ‘ ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو
تلا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ‘ كرا˘˘˘˘ششي لازل
را˘˘˘ششب˘˘˘ب ناو˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘شصشصıا
سسsرك يذلا وهو ،ىرخأا نكامأابو
ةيقÎل هتايح ةÒشسم نم ةنشس07
‘ ثاÎلا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘تو
ت“ املثم سصقرلاو يقيشسوŸا
.هيلإا ةراششإلا
د˘يÛا د˘ب˘ع ح˘شضوأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م÷ا سسي˘ئر Êا˘˘نز
““ناويدلل ةحاولا ةدعق““ ةيلÙا

ل˘˘˘ظ˘˘˘ي˘˘˘شس““ قوزر˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا نأا
طاشسوأا ‘ ةجرد ىلعأا) مدقŸا
ن˘م ا˘ن˘ع˘جر˘م (ناو˘يد˘لا ن˘ف عا˘ب˘تأا

جداÈلاو ىقيشسوŸا ةفرعم ثيح
تايشساشسأا انملعت هلشضفبو (ءانغ)
.““ناويدلا
امك م˘ي˘هار˘بإا ي˘م˘ع““ لو˘ق˘ي ه˘ن˘عو
ل ،ماÎحلا عفادب هتادانم ذبحن
ا˘˘ن˘˘ل˘˘ي˘˘لد اذ˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘مو˘˘˘ي ¤إا لاز˘˘˘ي
سصو˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘˘˘نرا˘˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘˘شسمو
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘شسد˘˘˘قŸا تا˘˘˘شسرا˘˘˘˘مŸا
يذ˘لا Ëد˘ق˘لا ي˘ق˘ي˘شسوŸا ثاÎلا
ثاÎلا لجشس ‘ هفينشصت ىنمتن
.““ينطولا ‘اقثلا
لف◊ا اذه sنأا Êانز ديشسلا دكأاو
ل˘ب˘ق ن˘م ءاو˘شس ا˘نا˘شسح˘ت˘شسا ي˘˘ق˘˘ل
نم وأا ناويدلا ديمع ةلئاع دارفأا
تا˘ي˘ع˘م÷ا ي˘˘ل˘˘ث‡ د˘˘يد˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ةيقرت لا‹ ‘ ةطششانلا ةيلÙا

.ىقيشسوŸا ثاÎلا اذه
ث.ق

““ناؤيدلا““ ىقيسسؤم ديمع

راسشبب قوزرب ميهاربإا نانفلل نافرعو ريدقت ةفقو



51ةـيـلـسـت
ـه1441  لاؤسش81 ـل قفاؤŸا م0202   ناؤج01  ءاعبرألا

مظعم حتف ،›ؤغم رؤطاÈما ــ : فيرعتلا  :فيرعتلا
نم ÚيŸÓا لتق نأا دعب ،ايسسآا برغ بؤنج دÓب

،م0621 ماع تؤلاج Úع ‘ كيلامŸا همزه،رسشبلا
.Úتنسس دعب هتياهن تناكف

9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةيمهسسلا تاملكلا



رــــــــــــــــــــجفلا
رـــــــــــــــــــــهظلا
رــــــــــــــــــــسصعلا
برــــــــــــــــــــغŸا
WWW.EL-HOURRIA.COMءاـــــــــــــــــــسشعلا

ةدـيدج ةـعبط ـه1441   لاوسش81 ـل قفاوŸا م0202 ناوج01 ءاعبرأ’ا

اهيحاوسضو رئاز÷اب ةÓسصلا فيقاوم

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

نارهوب ناطرسسلا ماروأ’ رداقلا دبع Òمأ’ا ىفسشتسسÃ ئراوط

باسصي ناطرسسلاب اسضيرم Óفط21
 انوروكب

و .ق

ماروأل يعما÷ا رداقلا دبع Òمألا““ ىفششتشسم تفرع
ةلاح ،ءاثÓثلا سسمأا ،نارهوب يشسا◊ا ةقطنÃ ناطرشسلا
اشضيرم Ó˘ف˘ط21 ة˘با˘شصإا د˘كأا˘ت د˘ع˘ب ،ىو˘شصق را˘ف˘ن˘ت˘˘شسا
.انوروك سسوÒفب ناطرشسلاب
¤إا ،ة˘˘عر˘˘شسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘يد˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘تو
ه˘تارا˘طإا ع˘م ة˘ئرا˘ط ل˘م˘ع ة˘شسل˘˘ج د˘˘ق˘˘عو ،ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسŸا

Ÿليلاحتلا تدكأا نأا دعب ،يئانثتشسلا عشضولا اذه ةهجاو
عوم‹ نم Óفط21 ةباشصإا روتشساب دهعم نم ةمداقلا
اوعشضخ لافطألا بط ةحلشصم ةحنجأا سضعبب Óفط46
.ليلاحتلل
لافطألا ءلؤوه لقن مدع ةيبطلا حلاشصŸا تررق دقو
مهب لفكتلاو ،ىرخأا ةيئافششتشسا ةشسشسؤوم ¤إا ىشضرŸا
ةيشساشسح ¤إا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤوŸا˘ب
ة˘ع˘˘برألا ة˘˘ح˘˘ن˘˘جألا ن˘˘م ا˘˘حا˘˘ن˘˘ج تشصشصخ˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ع˘˘شضو

قيبطت ‘ عورششلاو ،مهلا˘ب˘ق˘ت˘شسل ه˘تز˘ه˘جو ،ة˘ح˘ل˘شصŸا˘ب
.هيلع يجÓعلا لوكوتوÈلا
ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ق ة˘ح˘ل˘شصŸا˘ب ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا يد˘˘ب˘˘يو
فعشضأا دق (ناطرشسلا) يلشصألا مهشضرم نوك ،لافطألا

ة˘موا˘ق˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع ن˘م ى˘ششخ˘يو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘م
.سسوÒفلا
هذه يمدختشسم Úب تاباشصإلا ›امجإا عفترا ةازاوŸاب
اهبلغأا ،ةدكؤوم تاباشصإا01 ¤إا ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوŸا

ةرايشس قئاشسو ،ميقم بيبط نع Óشضف ،Úشضر‡ تلاط
نآلا نوعشضخي مهو ،ةيرششبلا دراوŸا ريدمو ،فاعشسإا
سضعب لازام امنيب ،بجرز نب روتكدلا ىفششتشسÃ جÓعلل
سضعبب رجحلل عشضخ˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا
نأا دعب ،مهليلا– جئاتن روهظ راظتنا ‘ ،ةيلولا قدانف
005 مهددعو ىفششتشسŸا ءلزن لكل ليلاحتلا تيرجأا نأا
.سضيرم لفط031 مهنيب نم ،ليزن

ةيلام تارابتع’

اهترافسس قÓغإا ررقُت يليسش
رئاز÷اب
‘ اهتارافشس قÓغإا يليشش ةيروهمج تررق
اينامورو ايرو يه ىرخأا لود عبرأاو رئاز÷ا
ةنشسلا ءاهتنا دنع نانويلاو كرا‰دلاو
.ةيلام تارابتعل ،ةيرا÷ا
نأا ةيلÙا““ويروكÒم لإا““ ةفيحشص تدروأاو
،ةعم÷ا موي ،تغلبأا ةيليششلا ةيجراÿا““

كرا‰دلاو ايروشسو رئاز÷ا ‘ اهءارفشس
عيمج ة÷اعم ىلع لمعلاب ،اينامورو نانويلاو
،›ا◊ا ماعلا ةياهن لبق ةقلاعلا تافلŸا

دلبلل حمشستشس ةبراقŸا هذه““ نأا ةفيشضم
ةيشسامولبدلا هتايليث“ زيزعتب يكÒمأا بون÷ا

اكيجلب لثم ةيجيتاÎشسإا Ìكأا لود ‘
.““اشسمنلاو
هذه قÓغإا““ نإاف ،ةفيحشصلا بشسحو
4وÚ 3ب ام رفويشس سسمÿا تارافشسلا

ءÓبإا نم نكميشس امك .يليشش وشسيب تارايلم
¤إا ةبشسنلاب ةيجيتاÎشسإلا لودلل Èكأا مامتها
.يليششلا
ةوطÿا““ هذه نإاف ،““ويروكÒم لإا»ـل اقفوو
طيطختلا ةيريدŸ بلط ىلع ءانب يتأات
¤إا فدهتو ،ةيجراÿا ةرازوب يجيتاÎشسلا
زيزعتو يليششل ةيجراÿا ةشسايشسلا ريوطت
.““دÓبلل ىرخألا ةيشسامولبدلا تاثعبلا

و .ق

عئاسضبلا لقنو نرفاسسŸا لقن ةيلاردف
ةرازولل مويلا اهتاحÎقم مدفت

لقنلا راعسسأا ‘ ةبقترم تادايز
ةيلارديفلا يقتلت سسيئر ،ءاثÓثلا مويلا ،فششك
دبع عئاشضبلاو نيرفاشسŸا لقنل ةينطولا
لقنلا ريزو ،ءاعبرألا مويلا ،طيرششوب رداقلا
ةدايزلا تاحÎقم ةشساردل ةيمومعلا لاغششألاو

اهرقأا يتلا ةدايزلا دعب ،لقنلا راعشسأا ‘
 .دوقولا راعشسأا ‘ يليمكتلا ةيلاŸا نوناق
دعب طاششنلا فانئتشسا ةيلمع سسردتشس امك
،سضرفتشس يتلا ةيئاقولا تاءارجإلاو رج◊ا
هنع رجني ام ،باكرلا ددع نم ليلقتلا اهنمو
،نولقانلا لواحيشس ،ةيدودرŸا ‘ عجارت اشضيأا

ةميق عفرب اهشضيوعت ،سصاوÿا ةشصاخ
رداقلا دبع ةيلارديفلا سسيئر بشسحو.ةركذتلا
لقنلا راعشسأا ‘ ةدايزلا ةميق““ نإاف ،طيرششوب
لاغششألاو لقنلا ةرازو تايحÓشص نم
هذه ةميق ددحتشس نم يهو ،ةيمومعلا
.““تادايزلا
ةلشصفم نوكتشس تادايزلا““ نأا ثدحتŸا دكأاو

ةيرشضح هبششو ةيرشض◊ا لقنلا طوطخ بشسح
.““ةليوطلا طوطÿاو تايلولا Úبام لقنلاو

و .ق

ةرئاد رقÃ نمأا نوع راحتنا
ركسسعÃ فينغيت
ةيلو ‘ فينغيت ةيدلبل Êاكشسلا طشسولا زتها

راحتنا عقو ىلع ،Úنثلا سسمأا لوأا ،ركشسعم
لخاد ،رمعلا نم سسماÿا دقعلا ‘ نمأا نوع
.اقنشش ةرئادلا رقم ىنبم
ةرئادلا لامع نإاف ،كانه نم رداشصم بشسحو
ةثج ةيحشضلاب رقŸا  مهلوخد Úح اوأاجافت

تاه÷ا ترطخأاف ،لبحب ةقلعم ،ةدماه
ةحلشصم ¤إا ةيحشضلا تلوح يتلا ةشصتıا

ةيمومعلا ةشسشسؤوŸاب ثث÷ا ظفح
.فينغيت ةنيدŸ ةيئافششتشسلا
⁄ ،يبطلا حيرششتلا هنيبيشس ام راظتنا ‘و
ةيشسفن تاطوغشضل نوعلا سضرعت رداشصم فخت

. ةÒخألا ةنوآلا لÓخ
م .ق

Òم““ ةيلاطي’ا ةكرسشلا - كارطانوسس
““تنومينكت

تويزلا ة÷اعŸ بكرم زا‚إل دقع
دوعسسم يسساحب
كارطانوشس نم لك مظي عم‹ Úب دقع ىلع عقو
نم““يب .وأا .‘ .يب““ و““يب .وأا .يت .يت .يب““ هيكيرششو

ةهج نم““تنومينكت رام““ ةيلاطيإلا ةشسشسؤوŸا و ةهج
بكرم زا‚إل ،زيهجتلاو زا‚إلاو ةشسدنهلا سصخي ىرخأا
مك04 دعب ىلع ،عبشسلا رئب لقحب تويزلا ة÷اعŸ ناث
.دوعشسم يشساح نم
حنم يذلا,عورششŸا اذه مشضي ،كارطانوشس نايب بشسحو
ةيناثلا ةلحرŸا““ ،ةشصقانم دعب ،8102 سسرام ‘ ،هدقع
ة÷اعÃ حمشسيشس يذلا عبشسلا رئب لقح ريوطت نم
عفرل اذهو ،تويزلا نم ايموي/ليمرب000.02 ـل ةيفاشضإا
.““ايموي/ليمرب000.04 ¤إا لوق◊ا هذه جاتنإا
تاشساردلا سصخت تازيهŒ و تامدخ دقعلا لمششيو
،داتعلاو تازيهجتلاب نيومتلاو ليشصافتلل ةيشسدنهلا
.ةمدÿا زيح عشضو براŒو ،زا‚إلاو
تويزلا ة÷اعŸ بكرم زا‚إا عورششŸا بقتري امك
خشضل ةدحوو زاغلا نق◊ ةدحوو زاغلا فيثكتل ةدحوو
ثلاث يئابرهك دلوم و طغشضلا ىلع ةظفاحملل هايŸا
41و تويزلل ةجتنم91) ارئب33 طبرو ،(تاواغيم81)
.(ءاŸا خشضل

إا .ق

راسشبب فيكلا نم Òطانق5 طبسض
عم قيشسنتلاب يبعششلا ينطولا سشيجلل ةزرفم تطبشض
نم ةÒبك ةيمك ،Úنثلا سسمأا لوأا ،ينطولا نمألا حلاشصم
(61)و Òطانق (50) ةشسمخب ردقُت جلاعŸا فيكلا
فينو ينب ةقطنÃ ثحب ةيرود لÓخ ،تامارغوليك
.ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب راششب ةيلو ،ةيدود◊ا
راŒ (50) ةشسمخ ىرخأا ةكÎششم زرافم تفقوأا امك

flا فيكلا نم مارغوليك (5.35) تطبشضو تاردŸجلاع
نم لكب ةقرفتم تايلمع لÓخ سسولهم سصرق (1435)و
(10) برهم فقوأا Úح ‘ ،ةيادرغو سسادرموبو ةريوبلا
غبتلا ةدام نم راطنق (03)ـب ةلمfi ةنحاشش Ïم ىلع ناك
 .ةركشسبب
،يبعششلا ينطولا سشيجلل زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
Ú (20)شصخشش ،راتfl يجاب جربو تشساÔ“ نم لكب
(50) سسمخو عفدلا يتيعابر Ú (20)تبكرم تزجحو
بهذلا ماخ طيلخ نم اشسيك (31)و ةيران تاجارد
يعرششلا Òغ بيقنتلا ‘ لمعتشست تادعمو ،ةراج◊او
،راردأاب ينطولا كردلا رشصانع فقوأا امك.بهذلا نع
نم انط (461.81)و ةنحاشش (10) اوطبشضو Ú (20)برهم
.دوقولا نم Îل (0041) ¤إا ةفاشضإلاب ةيئاذغلا داوŸا

و .ق

ةبورخ ئطاسش ‘ قرغ باسش ةثج لاسشتنا
ÃاغتسسÂ
دعب ،ÂاغتشسÃ ةيندŸا ةيامحلل Úشساطغلا ةقرف تÌع
ةفراطوب Úمأا دمfi باششلا ىلع ،ءاثÓثلا سسمأا لاوز
عجششŸا ،نازيلغ ةيلو نم ردحنŸا““يدوميح““ وعدŸا
يذلا ،ةنشس81 رمعلا نم غلابلا Êازيلغلا ديبارلل ‘ولا
ةبورخ ئطاشش ‘ قرغ امدعب ،Úموي ذنم ،ادوقفم ناك

ÃاغتشسÂ.ا دعبوÛا تادوهŸشساطغلا نم ةلوذبÚ
ةيبرغلا حايرلاك تابوعشص اوهجاو نيذلا ناوعألاو
يرخشصلا زجا◊ا دنع هيلع اوÌع،ةمطÓتŸا جاومألاو
،هتثج ةيرحبلا ةدحولا وشساطغ لششتناو ،ةبورخ ئطاششب
.Âاغتشسم ىفششتشسÃ ثث÷ا ظفح ةحلشصم ¤إا تلوحو

م .ق

لزانŸا لخاد راطمألا هايم برسست
ةسسبتب
ةنيدم ىلع تطقاشست يتلا ةريزغلا راطمألا تببشست
¤إا هايŸا برشست ‘ ،ءاثÓثلا ¤إا Úنثلا ةليل ،ةشسبت
ةيام◊ا نم نايبب بشسحو.ةيمومع قفارمو لزانم
40 ةعبرأا ذاقنإا نم تنك“ ةلخدتŸا قرفلا نإاف ،ةيندŸا
ةرايشس لخاد Úقلاع اوناك ،ققfi توم نم سصاخششأا
مقر ينطولا قيرطلاب راطمألا لويشس اهترمغ ةيحايشس
قيرطلاب ناتنثا ،ةقلاع تارايشس ثÓث تجرخأا امك .01
يحب ةثلاثو ،ةقيقدلا مولعلا ةيلك مامأا01 مقر ينطولا

ةرايشس ىلع لزنم ةفرشش رايهنا لجشس امك.فر÷ا لبج
.ماميل عارذ يحب ةفرششلا ت– ةنوكرم تناك
،ةجرŸا ‘ لزانم90 لخاد نم راطمإلا هايم تشصتماو
‘ ةيئام ةكرب هايم تلوحو ،ةيراكب قيرطب لزنمو
.اكشسناكشس يحب لزنم وبقو ةلاكوو ةجرŸا يح لخدم

م .ق

نازيلغب تانعط ةدعب سصخسش لتقم
اغÓب ،سسمأا لوأا ةليل ،نازيلغ ةيلو نمأا حلاشصم تقلت
برقلاب ،سضرألا ىلع ىقلم و باشصم سصخشش دوجو نع
ىلعو ،ةيدامرب يحب تاشضايرلا ةددعتŸا ةعاقلا نم
تÙ نيأا ،ناكŸا Úع ¤إا ةطرششلا تاوق تلقنت روفلا
متيل ردشصلا ىوتشسم ىلع تانعط ةدعب اباشصم اشصخشش
¤إا ةيام◊ا ناوعأا لبق نم ةعرشسلا حانج ىلع هلقن
ظفل ثيح فايشضوب دمfi ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوŸا
.ةÒخألا هشسافنأا
ةحلشصم تفقوأا ،تايرحتلاو ثاحبألا فيثكت دعبو
،ةÁرجلل هباكترا ‘ اهبتششم اشصخشش ةيئاشضقلا ةطرششلا
.ةÁر÷ا تاشسبÓم ةفرعŸ ايراج لازي ل قيقحتلاو

ةنيدŸاب قلاع007 ةبارق

تناكيلأا ةيلسصنق مامأا Úيرئاز÷ا تارسشعلا جاجتحا
اينابشسا ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا مظن
رئاز÷ا ةيلشصنق رقم مامأا ماشصتعا

Ãمو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ،تنا˘ك˘˘ي˘˘لأا ة˘˘ن˘˘يد،
Ÿة˘˘ير˘˘ئاز÷ا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط

Úعباقلا ÚنطاوŸا ليحÎب ليجعتلل
قلغ ببشسب اينابشسا ‘ روهشش ذنم
 .““91 ديفوك ““ ةحئاج دعب دود◊ا
) ماشصتعلا ‘ ÚكراششŸا دحأا دكأاو
نأاب““ÿÈا““ عم لاشصتا ‘ (ميلشس .ل
ما˘˘مأا جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضل˘˘ل ءا˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شصن˘˘˘ق˘˘˘لا
ةبارق ةاناعŸ دح عشضول تاطلشسلا
تناكيلأا ةنيدÃ قلاع يرئازج007
نم مهنيب نم و  ةليوط ةÎف ذنم
ةيبوروأاو ة˘ي˘نا˘ب˘شسا ند˘م ن˘م او˘ل˘ق˘ن˘ت
““ ةرخاب لقنت Èخ راششتنا رثإا ةديعب
وحن نارهو ءانيم نم““2 رئاز÷ا

،ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ل˘ب˘ق ،تنا˘ك˘ي˘لأا ءا˘ن˘ي˘م
ءا˘˘غ˘˘لإا ل˘˘ب˘˘˘ق ،Úير˘˘˘ئاز÷ا ل˘˘˘ي˘˘˘حÎل
با˘˘ي˘˘غ˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت با˘˘ب˘˘شسأل ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا
 .““ةينابشسإلا تاطلشسلا نم سصيخرت
ن˘˘˘م در يأا نو˘˘˘ج˘˘˘تÙا ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄و
وأا تنا˘ك˘ي˘لأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘شصن˘˘ق˘˘لا ›وؤو˘˘شسم
تامولعم Ëدقتل ،ديردÃ ةرافشسلا

‘ ذختŸا ليحÎلا ططfl لوح

 .Òخألا يرازولا سسلÛا راطإا
ة˘ي˘ع˘شضو نو˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا ءلؤو˘˘ه فر˘˘ع˘˘يو
جÓعلل اومدق ىشضرم كانهف ،ةبعشص
رذ˘ع˘تو ،لاو˘مأا Ó˘ب م˘ه˘شسف˘نأا اود˘˘جو
سضارمألا باحشصأا نم مهشضعب ىلع
،م˘ه˘ت˘يودأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شص◊ا ة˘˘ن˘˘مزŸا

اهنينج تدقف لماح ةأارما كانهو
 .ىفششتشسŸاب اهب لفكت
تناكيلأا ةيلشصن˘ق ل˘ف˘ك˘ت˘ب هو˘ن““ ا˘م˘ك
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع Úق˘˘لا˘˘ع˘˘لا تار˘˘ششع˘˘ب
سضعب رارغ ىلع ءاركلا عفدب ءانيŸا
 .تÓئاعلا

ئطاششلاب قيرغلا نع ثحبلا ةيلمع ،›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل ،لشصاوتت
ثلاثلا مويلل ،فلششلا ‘ سسنتب يزكرŸا ئطاششلا نم برقلاب يرخشصلا

ةيامحلل ةيرحبلا ةدحولل اشساطغ21 ةيلمعلا هذهل رخشسو.›اوتلا ىلع
،سسطغلا ‘ ةاوهلا ÚعوطتŸا سضعبو لحاوشسلا سسرح ةكراششÃ ،سسنتب
.يرحبلا سسطغللeniramauqA”““ ةيعمج نم نارشصنعو

م .ق

سسنتب يرخسصلا ئطاسشلاب قيرغلا نع ثحبلا لسصاوت
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