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لخد نودب رهسشأأ4

 دإرج ثيغتصست ةقايصسلإ ميلعت شسرإدم
ءادن ةقايسسلا ميلعت ضسرادŸ ةينطولا ةيدا–إ’ا ضسمأا ،تهجو
ضسرادŸ ةينطولا ةيدا–إ’ا تدسشانو.لوأ’ا ريزولل ةثاغتسسا
،اهنم ةخسسن ىلع لوأ’ا ريزولل اهتهجو ةلاسسر ‘ ،ةقايسسلا ميلعت
نود رهسشأا4 ذنمو Êاعت اهنأا ةÒسشم اهطاسشن فانئتسسا ةداعإاب
.لخد ىندأا
امع ايدام ةقايسسلا ميلعت ضسرادم ضضيوعت ةيدا–’ا تحÎقا

.مهقزر ردسصم عاطقنا ءارج ميظع ررسض نم اهب ق◊
لاغسشأ’ا ةرازو لبق نم اهتوعد مدع اسضيا ةيدا–’ا تبرغتسساو
نم دقعت تناك يتلا تاعامتج’ا ‘ ةكراسشملل لقنلاو ةيمومعلا
ريزولا تبلاطو ،مهتنهÃ ضصاÿا طورسشلا Îفد دادعإا لجأا
.ةينعŸا ةرازولا نم راسسفتسس’ا بلطو لخدتلل لوأ’ا

 و ق

 ةيئلو نيوكت زكأرم5ــل ةيلوألأ ةداŸأ حنم

ةعنقألإ ةعانصص معدي ““ويصسفألإ““
 ةيحصصلإ
تايريدم ضسمخ يلثمŸ ،تاسسسسؤوŸا ءاسسؤور ىدتنم ضسمأا ملسس
عزوتتسس يتلا ةيلوأ’ا ةداŸا ،ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئ’و

fiا ميلعتلاو نيوكتلا زكارم ىلع ايلŸينهÚ، ’ةعنقأ’ا جاتنإ
.ةيحسصلا
،ناسسملت نم لك ‘ ةدجاوتŸا نيوكتلا زكارÃ رمأ’ا قلعتيو
.فلسشلاو ةديلبلا ،ضسابعلب يديسس ،Âاغتسسم
ديسسŒ راطإا ‘ جردنتو ،اهعون نم ةيناثلا ،ةيلمعلا هذه Èتعتو
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو عم ىدتنŸا اهعّقو يتلا ةيقافت’ا
ةعانسصل ةيلوأ’ا داوŸاب ينهŸا نيوكتلا زكارم نيومتل ،ÚينهŸا
.ةيحسصلا ةعنقأ’ا

رئأز÷أ كنب بسسح

ت– تصصلقت ةيكنبلإ ةلويصسلإ
 يام ةياهن ‘ رانيد رايلم0001

رهسش ةياهن ‘ رانيد رايلم081 نم ديزاب ةيكنبلا ةلويسسلا تسصلقت
0001 ةبتع ت– لقتنتل9102 ةنسس ةياهنب ةنراقم0202 يام
.رئاز÷ا كنبل نايب ارخؤوم حسضوأا امبسسح ،رانيد رايلم
ةنسس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ يداسصتق’ا عسضولا لوح نايب ‘و
ةيلامجإ’ا ةلويسسلا““ نأا يزكرŸا كنبلا دكأا ،روطتلا قافآاو0202
6.7551نم تلقتنا ثيح0202 ةنسس اهسضافخنا تلسصاو كونبلل

9102 ةياهن ‘ رانيد رايلم8.0011¤ا8102 ةياهن ‘ رانيد رايلم
ةلويسس ‘ ضصيلقت يأا0202 ةياهن ‘ رانيد رايلم7.619 غلبتل
‘ هتلجسس يذلا اهاوتسسÃ ةنراقم رانيد رايلم2.481 ــب ةيكنبلا
.““9102 ةياهن
” يذلا مخسضتلا ىلع ءاسضقلا راسسم ناف مخسضتلا ضصوسصخبو
¤وأ’ا رهسشأا ةعبرأ’ا لÓخ لسصاوت ،È 8102متبسس هيف عورسشلا

.هنايب ‘ رئاز÷ا كنب حسضوأا امبسسح ،0202 ةنسس نم
ةياهن يفق ةئاŸاب1ر87 مخسضتلل ةيونسسلا ةÒتولا لدعم غلب و
80.4وÈ 9102مسسيد ‘ ةئاŸاب59.1لباقم0202 ليرفأا
.9102 ضسرام ةياهن ‘ ةئاŸاب
ةيئاذغلا داوŸا جراخ مخسضتلل ةيونسسلا ةÒتولا لدعŸ ةبسسنلابو
ةنسس نم ¤وأ’ا ةعبرأ’ا رهسشأÓل ةبسسنلاب اعافترا لجسس دقف
‘ ةئاŸاب50.4لباقم0202 ضسرام ‘ ةئاŸاب93.4 غلبيل0202
.رئاز÷ا كنب فاسضأا امبسسح ،È 9102مسسيد ةياهن
تاروطتلا هذه ءوسض ‘ هنا يزكرŸا كنبلا ركذ قايسسلا اذه ‘و
ةسسايسسلا تايلمع ةن÷ تررق ،طسسوتŸا ىدŸا ىلع مهتاعقوتو
ةبسسن ضصيلقت طرافلا ضسرام رهسش ‘ رئاز÷ا كنبل ةيدقنلا
ضصيلقتو ةئاŸاب8 ¤ا ةئاŸاب01 ب ةيرابجإ’ا تاطايتح’ا
52.0) ةيدعاق ةطقن52 ب رئاز÷ا كنبل ةريدŸا ةبسسنلا
ضسرام51 نم ءادتبا اذهو ةئاŸاب52.3 ‘ اهديدحتل (ةئاŸاب
ةبسسنلاب ،ريرحتب حامسسلا““ اهناسش نم ةذختŸا تارارقلاو.0202
ت– عسضو ›اتلابو ةلويسسلا نم ةيفاسضإا ضشماوه ،يكنبلا ماظنلل
معدل ةيفاسضإا لئاسسو ةيفرسصŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا فرسصت

.““ةلوقعم ةفلكتب ينطولا داسصتق’ا ليو“
ثادحإاب يسضاŸا ليربا رهسش ‘ تارارقلا هذه زيزعت ”و
ةبسسنلا ‘ (ةئاŸاب52.0) ةيدعاق ةطقن52 ـــب ديدج ضضافخنا
يتلا ليومتل ةداعإ’ ةيسسيئرلا تايلمعلا ىلع ةقبطŸا ةريدŸا
كنب ركذ امبسسح ،52.3 لدب ةئاŸاب3 ¤ا ›اتلاب تلقتنا
8 نم ةيرابجإ’ا تاطايتح’ا ةبسسن ةعجارم ت“ امك.رئاز÷ا
فرط نم ليومتلا ةداعإا ةبتع نأا Úح ‘ ،ةئاŸاب6 ¤ا ةئاŸاب
.تعفترا دق ضضوافتلل ةلباقلا ةيمومعلا مهسسأÓل رئاز÷ا كنب
دراوم جارختسسا وه تارارقلا هذه““ نم يسسيئرلا فدهلاو

ليلقتلا اهناسش نم ينطولا داسصتقÓل ةبيسسنلاب ليومتلل ةديدج
راعسسأا ضضافخناو91-ديفوك ةحئا÷ جودزŸا Òثأاتلا نم
.رئاز÷ا كنب دكأا امبسسح ،““ومنلا ىلع ،تاقورÙا
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لبقŸإ دحألإ راطقلإ تÓحر

و .ق

Òسض– ‘ ايلاح ةلغسشنم اهنأا ةكرسشلا تفاسضأاو
تاءار˘ج’ا ن˘م ما˘ظ˘نو ل˘ق˘ن˘ل˘ل ع˘˘سساو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
.ةيحسصلا ةمÓسسلا ىلع ظافحلل ةيئاقولا
ةكرسشلا نأا تدروأا دق ةيمÓعإا رداسصم تناكو
فنأاتسست ،ة˘يد˘يد◊ا كك˘سسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
فقوت دعب ،لبقŸا دحأ’ا نم ءادتبا اهتÓحر
ةذختŸا تاءارجإ’ا ببسسب رهسشأا3 ةبارق ماد
نم دحلل دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلا لبق نم
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع Ó˘˘ق˘˘ن ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسوÒف را˘˘سشت˘˘نا
يتلاو ةيوه÷ا اهتايريدم ¤إا اهتههجو ةكرسشلل

ة˘عا˘سسلا ن˘م نو˘ك˘ت˘سس تÓ˘حر˘لا““ نأا ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج
،““ءا˘سسم ة˘سسماÿا ة˘يا˘غ ¤إا ا˘حا˘ب˘سص ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا

راطم وحن ةهجوتŸا تÓحرلا““ نأا ¤إا ةÒسشم
¤إا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا ،ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن‡ ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب يراو˘˘˘˘ه
.““ةليوطلا تاهاŒ’ا
كك˘سسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةيادب ذنم ،ةÒبك رئاسسخ تدبكت دق ةيديد◊ا
،ضسوÒف انوروك ةحئاج ببسسب اهتكرح قيلعت
1 ة˘بار˘ق ،ي˘سضاŸا ل˘ير˘فأا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ،تغ˘˘ل˘˘ب
مقر نم ةئاŸاب05 ب ردقي ام يأا رانيد رايلم
،9102 نم ةÎفلا ضسفنب ةنراقم ةكرسشلا لامعأا

ماعلا ريدŸا قباسس حيرسصت ‘ هب دافأا امبسسح
.هللا باج نب Úسساي ةكرسشلل
يلعفلا Òثأاتلا ضسايق““ نا هللا باج نب حسضوأاو
نيرفاسسŸا ةكرح ىلع دجتسسŸا انوروك ءابول
مداقلا Èمفون ةياهن متيسس ةكرسشلا ليخادمو
.““طاسشنلل يونسسلا مييقتلا ءارجإا ىدل
م˘ي˘ي˘ق˘ت ءار˘جإا ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘كر˘˘سشلا ف˘˘ك˘˘ع˘˘تو
يحسصلا رظ◊ا ةÎف لÓخ ةلجسسŸا رئاسسخلل

،ةموك◊ا ¤إا هÁدقتل يرا÷ا رهسشلا ةياغ ¤إا
.اهب لفكتلا لجأا نم
مييقتلا اذه ءارجإا““ نإاف ردسصŸا ضسفن بسسحو

،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا نم بلطب ”
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘كر˘سشلا ة˘ي˘ع˘سضو ة˘فر˘ع˘م ل˘˘جأا ن˘˘م
.““اهمعد تايناكمإا ‘ رظنلاو ءابولا ةÎف لÓخ
بسسح ة˘كر˘سشل˘ل يو˘ن˘سسلا لا˘م˘عأ’ا م˘قر رد˘ق˘˘يو
،رانيد را˘ي˘ل˘م4 ن˘˘م د˘˘˘يزأا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘سسŸا ضسف˘˘˘ن

fiسصÓ 5.43 نم ديزأا لقنو علسسلا لقن نم
‘ راطق042 لدعÃ ةنسسلا ‘ رفاسسم نويلم
.مويلا
‘““ ةراسسÿا ةميق نإاف هللا باج نب بسسحو
ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ضضغ˘˘ب ““مو˘˘ي ل˘˘ك ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم د˘˘ياز˘˘ت
تسضرعت يتلا تاقرسسلا نع ةمجانلا رئاسسÿا
ةÎف لÓ˘خ ة˘كر˘سشلا تاز˘ي˘˘هŒو تآا˘˘سشن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل
.رظ◊ا
ةذ˘˘خ˘˘تŸا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب را˘˘ط’ا اذ˘˘ه ‘ ر˘˘˘كذو
ى˘ل˘عو د˘ج˘ت˘سسŸا ا˘نورو˘ك ضسوÒف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
و هعاونأاب نيرفاسسŸا لقن ةكرح فقو اهسسأار
ةكسسلاب نيرفاسسŸا ةكرح فقو““ ¤إا تدأا يتلا
ءاقبإ’ا لبا˘ق˘م ة˘ئاŸا˘ب001 ةب˘سسن˘ب ة˘يد˘يد◊ا

تا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘نŸاو ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن طا˘˘˘˘سشن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ديد◊او بوب◊ا لقن رارغ ىلع ةيجيتاÎسس’ا
.““اسضيأا ةئاŸاب001 ةبسسنب امهÒغو
ةسسسسؤوŸا تاذ ظفا– ،علسسلا لقن بناج ¤إاو
‘ Òسست يتلاو ““ءاسضيبلا تاراطقلا““ ةمدخ ىلع
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘يد˘˘يد◊ا ة˘˘ك˘˘سسلا Èع تÓ˘˘حر

.ةنايسصلاو ةبقارŸا ماهم زا‚’و اهتعا‚
ةداعإ’ رظ◊ا تقو ايلاح ةكرسشلا رمثتسست امك
تاطÙاو تارطاقلا ةئيهتو تاراطقلا ةنايسص
دعب ةرسشابم ةمدÿا ¤إا ةدوعلل ةزهاج نوكتل

.هللا باج نب بسسح ،رظ◊ا عفر
ما˘˘سسقا Úب ل˘˘ما˘˘ع ف˘˘لأا31 ة˘كر˘سشلا ف˘ظو˘˘تو
ما˘ه˘م م˘ه˘ل ل˘كوŸا لا˘م˘ع˘لاو ة˘نا˘˘ي˘˘سصلاو ةرادإ’ا
ن˘˘يذ˘˘لاو ،ن˘˘مأ’او تارا˘˘ط˘˘ق˘˘لا Òي˘˘˘سستو ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
راطإا ‘ مهبايغ ةÎف ةليط مهروجأا نوسضاقتي
.رجأ’ا ةعوفدم ةيئانثتسس’ا ةلطعلا
ةكرسشلا ترطسضا ،تاكرسشلا يقاب رارغ ىلعو

ةلطع حنم ¤إا ›ا◊ا يحسصلا فرظلا لظ ‘
‘ ةسصاخ اهلامع نم ةئاŸاب05ــــل ةيئانثتسسا
فئاظولا ‘ لامعلا ىلع ءاقبإ’ا عم ةرادإ’ا
.ةيوي◊ا

ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسŸا ف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاقرسس ةدع ¤إا ،اهتآاسشنم ضضرعت نع ةكرسشلا

تادلوŸا بناج ¤إا هيئابرهكلا كÓسس’ا ‘
ق˘ئار◊ا ئ˘فا˘ط˘مو تا˘يرا˘ط˘ب˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘ك˘˘لا
ن˘˘م ا˘˘هÒغو لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘لو˘˘مÙا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لاو
ر˘˘ئاز÷ا˘˘˘ب ة˘˘˘يو˘˘˘ه÷ا ق˘˘˘طا˘˘˘نŸا ‘ ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’ا
. نارهوو ةبانعو ةنيطنسسقو
ن˘م˘سض تر˘ط˘سس د˘ق تنا˘˘ك ة˘˘كر˘˘سشلا نأا˘˘ب دا˘˘فأاو
’إا تاراطقلا نم ددع ءانتقا يونسسلا اه‹انرب
لود مظعم اهتفرع يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا نأا
ةدعŸا جماÈلا ىلع رسشابم لكسشب رثا ⁄اعلا
.اهيف رظنلا ةداعإا يعدتسسي ام وهو
ءابولا ةÎف رورم دعب متيسس““ هللا باج نب  لاقو
نحن .. هب مايقلا نكÁ ام مييقتو عسضولا مييقت

›Èا ،ع˘سضو˘لا ع˘م م˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نوÿةرا˘سس
ةرا˘˘˘˘سسخ ي˘˘˘˘ه Èكأ’ا ةرا˘˘˘˘سسÿا ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ،ةÒب˘˘˘˘˘ك
اذه لظ ‘ لقنتلا عيطتسسي ’ يذلا رفاسسŸا
.““بعسصلا فرظلا

نأأ ةدكؤوم ، نيرفاسسŸأ لقن ةكرح فانئتسسأ اهل نايب ‘ ،ةيديد◊أ ككسسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرسشلأ سسمأأ تفن
.ةيمومعلأ تاطلسسلأ فرط نم بسسانŸأ تقولأ ‘ متيسس هنع نÓعلأ

Ÿةيحسصلأ ةمزلأ تايعأدت يطختل مهتقفأر

 Úيحايصسلإ ÚلماعتŸإ نويد عفد ليجأات وحن
ةقبا˘سسلا م˘ه˘نو˘يد˘ل Úل˘ما˘ع˘تŸا ع˘فد ل˘ي˘جأا˘ت و˘ح˘ن ة˘حا˘ي˘سسلا ةرازو ه˘ج˘ت˘ت
ةÎف لÓخ مهطاسشن فقوت راثآا ةهجاوŸ ضضورق ىلع مهلوسصح ليهسستو
.يحسصلا رج◊ا
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ةرازول ماعلا Úم’ا عمتجا
ينهم فلتı ةينطولا تايلارديفلاو تاباقنلا يلث‡ عم ،يدامح Úسساي
. عاطقلا يلماعتمو
ةرازولا مازتلا““ ءاقللا اذه لÓخ ” هنأا ةحايسسلا  ةرازولا نم نايب بسسحو
ةيحسصلا ةمز’ا تايعادت يطختل عاطقلا يلماعتم ةقفارم ةلسصاوم ىلع
. ““دÓبلا اهب ر“ يتلا
‘ اسساسسا لثمتت تاحÎقŸا نم ةلمجب““ ىرج يذلا ءاقللا اذه جوتو

نويدلا تاقحتسسم عفد ليجأاتو ةيكنبلا ضضورقلا ىلع لوسص◊ا ليهسست
يتلا ةيلاŸا ةراسسÿا Òثأات ةدح نم فيفختلا فدهب اقباسس ةحونمŸا

اهتسضرف يتلا ةيئاقولا  تاءارج’ا رثا ىلع يحايسسلا طاسشنلاب تق◊
 .انوروك ةحئاج
ضضر˘ع˘ل رو˘سضح˘ل˘ل ة˘سصر˘˘ف رد˘˘سصŸا تاذ ف˘˘ي˘˘سضي-- ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كو
““flاعلا ءابولا اذه يسشفت نع تبترت يتلا ت’اغسشن’ا فلتŸثأاتو يÒ
 .““رئاز÷ا ‘ يحايسسلا طاسشنلا ىلع هتايعادت
تادوهÛا ،ةرازولا نايب بسسح ءاقللا اذه ‘ ،نوكراسشŸا نمث دقو
.يحايسسلا طاسشنلل ةيعيبطلا ةدوعلا ¤ا فدهت يتلاو ةلوذبŸا

(جأو)



ب .يدهم

ةرداسصلا ““ضشي÷ا““ ةل‹ ةيحاتتفا ‘ ءاجو
حÎق˘˘˘م““ نأا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو ن˘˘˘˘ع
تايلمع ‘ يبعسشلا ينطولا ضشي÷ا ةكراسشم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘ندود˘˘˘ح جرا˘˘˘خ مÓ˘˘˘سسلا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح
ة˘ي˘˘جراÿا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ع˘˘م ا˘˘ما“ ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ي
ةخسسارو ةتباث ئدابم ىلع موقت يتلا اندÓبل

،مÓسسلا ¤إا وعدتو ،بر◊ا ¤إا ءوجللا عن“
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا نوؤو˘سشلا ‘ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ىأا˘˘ن˘˘تو
ةيلودلا تاعازنلا ضضف ىلع ضصر–و ،لودلل
تارار˘˘ق ع˘˘م ا˘˘ي˘˘سشا“ ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلا قر˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب
ةيلودلا تائيهلا ‘ ةلث‡ ةيلودلا ةيعرسشلا
.““ةيميلقإ’او
ن˘مأ’ا““ نإا˘ف ،““ضشي÷ا““ ة˘ي˘حا˘ت˘˘ت˘˘فا بسسح˘˘بو
ا˘ندود˘˘ح زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘ل ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا
عسضولا لظ ‘ ،يسضتقي ةينطولا ةيفارغ÷ا
هعبطي امو ،يميلقإ’ا ديعسصلا ىلع دئاسسلا

ةيامح زيزعت ،ةديدج تاÒغتو ت’و– نم
‘ ة˘˘كرا˘˘سشŸاو ،ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘طو رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سساو ن˘˘˘مأا

اذه نأا ةÈتعم ،““نمأ’ا ظفح ضضرف تايلمع
ملسسلا ليعفت““ ‘ مهاسسي نأا هنأاسش نم رمأ’ا
ي˘ت˘لا ءار˘م˘سسلا ا˘ن˘ترا˘ق˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ن˘˘مأ’او
،⁄ا˘ع˘لا ‘ تا˘عاز˘ن˘لا ن˘م دد˘˘ع Èكأا د˘˘ه˘˘سشت

·أ’ا تا˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع Ìكأا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ناو
‘ ملسسلا ظف◊ يقيرفإ’ا دا–’او ةدحتŸا
 .““تاعازنلاو بور◊ا اهترخن لود
ةدوسسŸا هذه نأا مغر ،هنأا ¤إا ةلÛا تتفلو

ةيروتسسد ةفاسضإاو ةمهم تاحÎقم““ تلمح
نأا ’إا ،ت’اÛا د˘˘يد˘˘ع ضصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘˘ت˘˘˘ف’
تايلمع ‘ رئاز÷ا ةكراسشم ةÎسسد حÎقم
ةد˘ح˘تŸا ·أ’ا ة˘يا˘˘عر ت– مÓ˘˘سسلا ظ˘˘ف˘˘ح
لان ةيبرعلا ةعما÷ا وأا يقيرفإ’ا دا–’او

.““تاسشاقنلا ‘ دسسأ’ا ةسصح
ضشي÷ا ةيحاتتفا تمجاه قايسسلا اذه ‘

مهايإا ةÈتعم ،ليدعتلا اذهل ضضراعŸا يأارلا
،ةركعلا هايŸا ‘ دايطسص’ا اوداتعا ن‡““

،““ي˘ق˘ي˘ق◊ا ه˘قا˘˘ي˘˘سس ن˘˘ع ضشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا جار˘˘خإاو
را˘ك˘فأاو ة˘طو˘ل˘غ˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م““ او˘˘ث˘˘ب م˘˘ه˘˘نأاو
ةÈتعم ،““ةلسصب ةقيقحلل ت“ ’ ،ةمومسسم
ةنطيسش““ اهفده راكفأ’او تامولعŸا هذه نأا
عم ايسشا“ ،ةلودلا هب موقت داج ىعسسم لك
 .““ديعسص نم Ìكأا ىلع عاسضوأ’ا تادجتسسم
ام نأا ىلع اهتيحاتتفا ‘ ةلÛا تددسشو
ير˘˘سسي ’ نأا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا حÎقŸا ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘سضت
جرا˘˘خ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي÷ا لا˘˘˘سسرإا
هتفسصب ةيروهم÷ا ضسيئر نم رارقب دود◊ا
د˘ع˘ب ’إا ة˘ح˘ل˘سسŸا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

،ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب ناÈŸلا ءا˘سضعأا ي˘ث˘˘ل˘˘ث ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م
ةد˘˘يد÷ا ر˘˘ئاز÷ا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ي˘˘ع˘˘سسلا د˘˘˘سسج˘˘˘ي““
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ةدارإÓ˘ل ما˘ك˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
.““ةيطارقÁدلا ضسسسأ’ اقيبطت

ةرايز ‘ ةحيرقنصش ءإوللإ
ةيركصسعلإ ةيحانلل لمع

¤وألإ
ناكرأا ضسيئر ةحيرقنسش ديعسسلا ءاوّللا موقي
،ةباينلاب يبعسشلا ينطولا ضشي÷ا
ةسسردŸا ¤إا لمع ةرايزب ،ضسيمÿامويلا
ةيحانلاب تسسوفنمتب ةيبر◊ا ايلعلا
.¤وأ’ا ةيركسسعلا
ءاوّللا نأا ينطولا عافدلا ةرازو نايب دافأاو
ةثلاثلا ةرودلا ،ةرايزلا هذه لÓخ ،ضسأاÎيسس
ايلعلا ةسسردملل يهيجوتلا ضسلجملل رسشع
.ةيبر◊ا

و .ق

يـنـطو
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ةيروهم÷إ شسيئر داعبتصسإ حÎقت ةاصضقلإ ةباقن
ءاصضقلل ىلعألإ شسلÛإ ةصسائر نم
ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلÛا ةسسائر دانسسإا ¤إا ةاسضقلل ةينطولا ةباقنلا تعد
.ةيفرسشلا ةسسائرلا ةيروهم÷ا ضسيئر ءاطعإا عم ،بختنم ضضاق ¤إا
يتلا روتسسدلا ةدوسسم ضصوسصخب اهتاحÎقم ‘ ،ةباقنلا تحسضوأاو
ميظنت نمسضتŸا ثلاثلا بابلا نم عبارلا لسصفلا لوح اهمظعم تزكرت
لسصفلا اذه ناونع Òيغت بوجو يرورسضلا نم هنأا ،اهلسصفو تاطلسسلا
فذح نأاب كلذ ةللعم ،““ةلادعلا““ نم ’دب ““ةيئاسضقلا ةطلسسلا““ ¤إا

ةيروتسسدلا مظنلا لÓتخا ¤إا يدؤوي ةيئاسضقلا ةطلسسلا حلطسصم
ءاسضقلا داعبتسسا نأا امك .تاطلسسلا Úب لسصفلا باب ‘ اهيلع فراعتŸا

.غاسستسسم Òغ رمأا وه تاطلسسلا Úب لسصفلا أادبم نم
يتلا روتسسدلا ليدعت عورسشم نم081 ةداŸا فذح ةباقنلا تحÎقاو

نم ردسصي فسسعت يأا نم يسضاقتŸا نوناقلا يمحي““ :اهيف ءاج
يسضاقلاب قبسسم نظ ءوسس ىلع يوطنت ةداŸا نأاب كلذ ترربو ،““يسضاقلا
ةطلسسلاو ءاسضقلا ماقÃ قيلت يتلا ةعفرلاو ومسسلا هيف ضضÎفي يذلا
781 ةداŸا ضصخت تÓيدعت ةاسضقلل ةينطولا ةباقنلا تجردأاو.ةيئاسضقلا
هبختني ضضاق هسسأاري نأا تحÎقاف ،ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلÛاب ةقلعتŸا
،ديدجتلل ةلباق Òغ تاونسس تسس اهتدم ةدهعل ةيروهم÷ا ةاسضق ةفاك
ةليكسشت ¤إا ةبسسنلابو.ايفرسش اسسيئر ةيروهم÷ا ضسيئر نوكي امنيب
ةعبرأا ¤إا Úنثا نم هلخاد اهيلث‡ ددع نم ةباقنلا تعفر ،ضسلÛا
‘ تايسصخسشÚ 4يعت ةيروهم÷ا ضسيئر ¤وتي نأا حÎقت امنيب ،ةاسضق
.ءاسضقلا كلسس جراخ مهتءافك مكحب ضسلÛا
لÓقتسس’ يروتسسدلا أادبŸا ضساسسأا نأاب حÎقŸا ةاسضقلا ةباقن ترربو
ابختنم ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلÛا ضسيئر نوكي نأا وه ةيئاسضقلا ةطلسسلا

ضسيئر راثئتسسا نأا ىرت اهنأا امك .ةيروهم÷ا ةاسضق ةفاك لبق نم
ةيلÓقتسساب ضساسسم هيف ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلÛا ضسأاÎب ةيروهم÷ا
ةفلتıا هتاجرخ ‘ ةيروهم÷ا ضسيئر نأاو اميسس’ ،ةيئاسضقلا ةطلسسلا
انماسض ىقبي نأا ىلع ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلÛا ضسؤورت مدع ‘ ةبغر ىدبأا

ةيحÓسص ةفاسضإاب ةباقنلا تبلط ىرخأا ةهج نم.ءاسضقلا ةيلÓقتسس’
981 ةداŸا نمسض Úناوقلا عيراسشم ‘ ءاسضقلل ىلعأ’ا ضسلÛا ةراسشتسسا

ىلع عقي نم مه ةاسضقلا نأا ةجحب يروتسسدلا ليدعتلا عورسشم نم
،ةلودلا تاموقم لك لبق نم نوناقلل حيحسصلا قيبطتلا ةباقر مهقتاع
.نوناقلا قيبطتب نومزلم ةيناثلا ةجردلاب مهو

و .ق

حÓسصإلأ ةكرح سسيئر

يقفإوت روتصسد ¤إإ لوصصولإ انفده
علطتي هبزح نأا ينيوغ ›Óيف ،ينطولا حÓسصإ’ا ةكرح ضسيئر ىري
اقÓطنا ،تاحÎقمو راكفأاب يروتسسدلا حÓسصإ’ا ةسشرو ‘ ةمهاسسملل

روتسسد زا‚إا دسصق ،قفاوتلاو ةكراسشŸا يتبراقم ىلع ةينبŸا هتعانق نم
ةيركفلا هبراسشم فلتخÃ يرئاز÷ا بعسشلا تاحومط يبلي يقفاوت
فيسض““ جمانرب ىلع افيسض هلوزن ىدل ،يتيوغ Èتعاو.ةيجولويديإ’او
لوح رئادلا ضشاقنلا نأا ،¤وأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا هثبت يذلا ““حابسصلا

Úيرئاز÷ا مامتها ىلع ليلدو ،ةيحسص ةرهاظ وه روتسسدلا ةدوسسم
ىلع ةمزاع حÓسصإ’ا ةكرح نأا ¤إا اÒسشم ،يروتسسدلا حÓسصإ’ا ةسشروب
بازحأ’ا ةيلوؤوسسم نأا ينيوغ دقتعيو.روتسسدلا ليدعت ‘ ةمهاسسŸا
راكفأ’ا عسضوو هحا‚إاو ،راوحلل ةباجتسس’ا ‘ لثمتت مويلا ةيسسايسسلا
نكÁ قفاوت ةيسضرأا لكسشت ةكÎسشم تاعانق ¤إا لوسصولل تاحÎقŸاو
لÓخ هتكرح اهتنبت يتلا ةبراقŸا نأا ¤إا ةبسسانŸاب اÒسشم ،هيلع ءانبلا

فلتfl ة÷اعم ‘ ينطولا قفاوتلا ىلع موقت6102 ‘ ثلاثلا هر“ؤوم
.ةينطولا اياسضقلا

و .ق

روتسسدلأ ليدعت عورسشم

عفري يروهم÷إ ينطولإ فلاحتلإ
 ةيروهم÷إ ةصسائر ¤إإ هتاحÎقم
هتاحÎقم عفر هنأا ،ءاعبرأ’ا ضسمأا ،يروهم÷ا ينطولا فلاحتلا نلعأا

¤إا ايعاد ،ةيروهم÷ا ةسسائر ¤إا روتسسدلا ليدعت عورسشم ةدوسسم لوح
ءارجإا لجأا نم Úيسسايسسلا ءاكرسشلا ةفاكل ةيمÓعإ’ا تاءاسضفلا حتف
 .ةقيثولا هذه لوح ““عسساو ضشاقن
ةينوناقلا ةنجللا اهتدعأا تاحاÎق’ا““ نأا ،هل نايب ‘ ،بز◊ا حسضوأاو
قايسسلل بز◊ا ةيؤور مسضت ةيلاتتم تاعامتجا ةعبرأ’ اهدقع دعب ،بزحلل
تÓيدعت ىلع لمسشتو روتسسدلا ليدعت ةيلمع هيف يرŒ يذلا ينطولا
قفاو ىرخأاو ،يديهمتلا عورسشŸا ‘ تدرو امك ،بز◊ا اهيلع قفاو
،بز◊ا اهيلع ظف– تÓيدعت بناج ¤إا ،اهئارثإا حاÎقا عم اهيلع
داوم اذكو ،داوم5 ¤إا ةفاسضإ’اب ةجابيدلا نم ةدحاو ةرقفب قلعتتو
.““بز◊ا اهسضفر
عباط تاذ Òبادتو ةئدهت تاءارجإا““ ¤إا اسضيأا تاحاÎق’ا تقرطتو
ميمرتو ماعلا يأارلا ةنأامط اهنأاسش نم يعامتجاو يداسصتقاو يسسايسس
فورظلاو بسسانŸا و÷ا Òفوتو ،ةلودلا تاسسسسؤومو نطاوŸا Úب ةقثلا
.““روتسسدلا ليدعت لوح بقترŸا ءاتفتسس’ا حا‚إا ىلع ةدعاسسŸا
‘ Úكراسشملل حمسست ةيلآا ‘ Òكفتلا““ ¤إا بز◊ا اعد ددسصلا اذهبو
تاراسسفتسس’ا ىلع درلاوأا ةمزÓلا تاحيسضوتلا Ëدقت تارواسشŸا
هذهل حامسسلا اذكو يديهمتلا عورسشŸا اذه تدعأا يتلا ةنجلل ةلمتÙا
ةيئاهنلا ةغيسصلا ‘ اهيأار ءادبإاو ةيلوأ’ا جئاتنلا ةعباتم نم فارطأ’ا

Ÿا ىلع هتلاحإا لبق روتسسدلا ليدعت عورسشŸوناقلا راسسÊ اÙدد
.““ايروتسسد

جأأو

شسلجملل اعامتجإ شسأإÎي نوبت شسيئرلإ
نمأÓل ىلعألإ
تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر ضسأارت
ةيروهم÷ا ةسسائر رقÃ ،ءاعبرأ’ا مويلا ،ينطولا عافدلا ريزو ةحلسسŸا
ةسسائرل نايب هب دافأا امبسسح ،نمأÓل ىلعأ’ا ضسلجملل اعامتجا
.ةيروهم÷ا
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 يموقلأ نمألأ تايسضتقم نم اهنأأ Èتعأ

ظفح تايلمع ‘ ةكراصشŸإ حÎقم عم ششي÷إ
دود◊إ جراخ مÓصسلإ

مÓسسلأ ظفح تايلمع ‘ انسشيج رسصانع ةكراسشم حÎقم نم اهفقوم يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ةسسسسؤوم تنلعأأ
يذلأ دÓبلل يموقلأ نمألأ تايسضتقم نم كلذ نأأ ةÈتعم ،روتسسدلأ ليدعت ةدوسسم ‘ حرط يذلأ دود◊أ جراخ

.دÓبلل ةيجراÿأ ةسسايسسلأو ىسشامتي هنأأ امك .اهل ةيفأرغ÷أ دود◊أ زواجتي

ة˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كŸا ءاÿÈا ة˘˘˘˘ن÷ تد˘˘˘˘كأا
دعب اهنأا روتسسدلا ةدوسسم ةغايسصب
ة˘لا˘سسر˘ل ا˘ق˘ب˘ط ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ا˘˘ه˘˘ما“إا
ضسي˘˘˘ئر ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ضشاقنلا نأا تظح’ ،ةيروهم÷ا

مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
دق يعامت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘مو
،و˘˘جرŸا فد˘˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘ع فر˘˘˘ح˘˘˘نا
.ةقيثولا عورسشم ءارثإا ‘ لثمتŸا
ه˘˘ع˘˘قو نا˘˘ي˘˘ب ‘ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تر˘˘كذو
عطقب ،هنأا ةبارعل دمحأا اهسسيئر
يت˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو تا˘م˘ج˘ه˘لا ن˘ع
،مهسصخسش ‘ ةنجللا ءاسضعأا تسسم
تلا˘ط بيذا˘˘كأ’ا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا نإا˘˘ف
ة˘غا˘ي˘سص ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ق˘ي˘ثو˘لا نو˘م˘سضم
اوكراسش ضصاخسشأا لبق نم ةقيثولا

قئاثولا تدعأا نا÷ ‘ لبق نم
ءا˘عدإ’او ،ة˘ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
Èمفون لوأا نايبل ةراسشإ’ا فذحب
تباوثب ضسŸا كلذكو ،ةقيثولا نم
حمسسي ضصن عسضوب ءاعد’او ،ةمأ’ا
ةنجللا تركنتسساو ،دÓبلا ميسسقتب

تد˘كأاو ““ف˘ي˘جارأ’ا»ـب ه˘ت˘ف˘سصو ا˘م
.ةحسصلا نم راع درو ام لك نأا
دحأا ’ نأا ءاÿÈا ةن÷ تحسضوأاو
وسضع ةفسص هل تناك اهئاسضعأا نم

ي˘˘ت˘˘ل نا˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ن÷ ة˘˘˘يأا ‘
ق˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ثو˘˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘˘عإا ‘ تكرا˘˘˘˘˘˘سش
نا˘˘ك نإاو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا د˘˘ق ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
،راو◊ا ىلع تفرأاا يتلا تاه÷ا

نايب فذحب ماهت’ا ¤إا ةبسسنلابو
⁄ هنأا ةنجللا تركذ Èمفون لوأا
ق˘ئا˘ثو˘لا ‘ ه˘ي˘ل˘ع ا˘سصو˘سصن˘م ن˘ك˘ي
.ةقباسسلا ةيروتسسدلا
تباوثلاب ضساسسŸا ضصخي ام ‘و
⁄ هنأا ىلع نايبلا ددسش ةينطولا
ةتباث تيقبو ،اهلوح ضشاقنلا متي

¤إا ةبسسنلاب هنأا Òغ ،روتسسدلا ‘
نم انوكم اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

بناج ¤إا ةينطولا ةيوهلا تانوكم
¤إا تيقر دقف ةيبرعلاو مÓسسإ’ا
تÓيدعتلا ‘ ةيمسسرو ةينطو ةغل
Ó˘ج˘سس ى˘ق˘ب˘ت ’ ى˘ت˘حو ،ة˘ق˘با˘˘سسلا
‘ اهجاردإا ةنجللا تأاترا هب رجاتي
.اهليدعت نكÁ ’ يتلا داوŸا
نأاب حÎقŸا ضصن ضصخي ام ‘و

ما˘ظ˘ن˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ضضع˘˘ب ى˘˘ظ–
ه˘˘نأا˘˘˘ب ءاÿÈا ة˘˘˘ن÷ ىر˘˘˘ت ضصا˘˘˘خ
‘ هب لومعŸا حÎقŸا مهف ءيسسأا
فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسيو ،ناد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك
ةيلاŸا ةسصاÿا فورظلا ةاعارم
ءاوسس ،تايد˘ل˘ب˘لا ضضع˘ب˘ل ة˘يرادإ’او

fiا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا ة˘˘يدودŸوأا ة˘يدا
بجوتسسا ا‡ ،ةيفارغ÷ا اهتعيبط
.ضصاخ نوناقب اهتلماعم
نع اهنايب ماتخ ‘ ةنجللا تبرعأاو
ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ة˘سسارد م˘ت˘ت نأا ‘ ا˘ه˘ل˘˘مأا
مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘سسارد
ا˘ه˘ب ءا˘ق˘تر’ا ضضر˘غ˘ب تا˘حاÎق’ا
.ةيقفاوتلا ةقيثولا ىوتسسم ¤إا

و .ق

هنم وجرŸأ فدهلأ نع فرحنأ سشاقنلأ نإأ تلاق

اهتدوصسم يدقتنم ىلع درت ةبإرعل ةن÷
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005 ›اوح اهليجسستب ةنيطنسسق ةي’و فرعتو
ذنم ““ارارقتسسا““ ،ةافو ةلاح32و ةباسصإا ةلاح
ضسمÿا تاي’ولا Úب نم تناك نأا دعب ،مايأا
ةمراسصلا تارارقلا لسضفب كلذو اررسضت Ìكأ’ا
ءادترا ةيرابجإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس’ ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو
يام7 ‘ ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا
تا˘با˘غ˘لا ةرا˘يز˘ل تقؤوŸا ع˘نŸا اذ˘كو ،طرا˘˘ف˘˘لا
.ةنيدŸاب ةيهيفÎلا
‘ تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘˘ه ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج تد˘˘˘عا˘˘˘سس د˘˘˘قو
ددع ‘ اسضافخنا فرع يذلا““ عسضولا رارقتسسا
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ن˘م Êا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ذ˘ن˘م تا˘با˘سصإ’ا
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،““طرا˘˘ف˘˘لا
ىلع ادكؤوم ،ضساعد ليدع ،ةنيطنسسقب ناكسسلاو
ت’اح عافترا يدافتل ةظقيلاب يلحتلا ةرورسض““
.““يحسصلا رج◊ا عفر عم ةباسصإ’ا
ت’ا˘ح ضضا˘ف˘˘خ˘˘نا ع˘˘جرأا يذ˘˘لا ضسا˘˘عد  د˘˘كأاو
ةي’وب91-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك˘˘˘ب ةد˘˘˘يد÷ا تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘ج’ا ¤إا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةعباتمو يراو÷ا لمعلاو ةسصتıا تاطلسسلا
مهعم لاسصتا مهل نيذلا ضصاخسشأ’او ىسضرŸا
ةيحسضتلا““ ،يعولاب نطاوŸا يل– نع Óسضف
‘ تناك يت˘لا ““ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا
روهظ ذنم91-ديفوك ةحفاكم ‘ لوأ’ا فسصلا
.Òخأ’ا ضسرام22 ‘ ةي’ولاب ةباسصإا لوأا
003 ›او˘˘˘ح ر˘˘˘خ˘˘˘سس““ د˘˘˘ق˘˘˘ف ،لوؤو˘˘˘سسŸا ق˘˘˘فوو
يد˘عا˘سسمو Úي˘ب˘ط ه˘˘ب˘˘سشو ءا˘˘ب˘˘طأا Úب ضصخ˘˘سش
ديزأا ذنم ،نمأ’او ةفاظنلا ناوعأاو ضضيرمتلا

Èع ةدجاوتŸا ديفوك تادحو Èع نيرهسش نم

تسصسصخ ة˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم (3) ة˘˘ثÓ˘˘˘ث
ÚباسصŸا ىسضرŸاب لفكتلا لجأا نم ةنيطنسسقب
.““ديد÷ا يجاتلا ضسوÒفلا اذه ىودعب
Ú÷اعŸا ءابطأ’ا ضضعب““ نأاب ضساعد  فاسضأاو

م˘ه˘لا˘˘ف˘˘طأا اور˘˘ي ⁄و م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ¤إا اودو˘˘ع˘˘ي ⁄
لق˘ن ن˘م ا˘فو˘خ ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع ذ˘ن˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو
مازتل’ا““ ةيمهأا يتأات انه نمو ““مهيلإا ىودعلا
ر˘˘ج◊ا ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يزاÎح’ا تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘˘سسلا˘˘˘ب
ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سساو ي˘˘ح˘˘سصلا
ي˘ل– ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘نأا ا˘م˘ي˘سس’ ة˘يدا˘سصت˘ق’او
ةيلوؤوسسŸاو يعولاب ÚنطاوŸا نم Òبك ددع
دوجوب نونمؤوي ’ نولازي ’ مهنم ضضعبلا نأا ’إا
.““ضسوÒفلا
لثا“ دقف ،تابوعسصلا نم مغرلابو كلذ عمو
ةنيطنسسقب91- ديفوك نم ءافسشلل اباسصم752
لثÁ اموهو مويلا ةياغ ¤إاو ءابولا ةيادب ذنم
مقاطلا بلق ىلع ةحار يفسضيو ““لمأا ضصيسصب““
د˘سض ة˘ع˘ط˘ق˘˘ت˘˘م ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ن˘˘سشي يذ˘˘لا ج˘˘لا˘˘عŸا
.2-ديفوك-ضسراسس

قيبطت ىدÃ طوبرم ءابولأ مجح
يحسصلأ رج◊أ

زكرŸاب ةئبوأ’ا ملع بيبط Èتعي هبناج نم
،ةنيطنسسقب ضسيداب نبا يعما÷ا يئافسشتسس’ا
““ نأاب ،هتهج نم ،ضشليغوز لامج روسسيفوÈلا

يحسصلا رج◊ا قيرط نع قوط دق ءابولا مجح
،““ضصو˘سصÿا ه˘جو ى˘ل˘ع تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘بو
-ضسرا˘سس ةد˘ح““ نأا˘˘ب ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ار˘˘كذ˘˘م
ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،هرا˘˘˘سشت˘˘˘نا ة˘˘˘عر˘˘˘سسو2-ديفوك
،ضضارعأ’ا مهيلع رهظت ’ نيذلا ضصاخسشأ’ا

.““Òبك قلق ردسصم ىقبي
ة˘ي˘م˘هأا““ ¤إا قر˘ط˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘سصخأ’ا ف˘˘سشكو
Ó˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع Èت˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘لا راو◊او لا˘˘˘˘˘˘سصت’ا
معد باطقتسسا لجأا نم ايرورسضو ايجيتاÎسسا
ةيرسض◊ا قطانŸا ضضعبب اميسس’ ÚنطاوŸا
ةيزاÎح’ا تايكولسسلا نأاب ،““ناكسسلاب ةظتكŸا
ةايح نم اءزج تبحسصأا يقاولا عانقلا ءادتراو
ةيمويلا Úيرئاز÷ا تاداع نم ةدحاوو ناكسسلا

Òيا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ا˘˘˘م˘˘˘ئاد ن˘˘˘ك˘˘˘ت ⁄ نإاو ى˘˘˘ت˘˘˘ح
. ةياغلل ةيفاك Òغ ىقبتو ةدي÷ا تاسسرامŸاو
““ يرورسضلا نمف ضشليغوز روسسيفوÈلا بسسحو
ة˘˘با˘˘سصإ’ا ت’ا˘˘ح دد˘˘ع˘˘˘ل ىÈك ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا ءÓ˘˘˘يإا
ت’ا◊ا نع ثحبلاو ايموي ةدكؤوŸا ةديد÷ا
Èت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ع˘˘م لا˘˘˘سصتا ‘ تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ىلع اددسشم ،““ءابولا روطتل ةيسساسسأا تارسشؤوم
زيز˘ع˘ت˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج◊ا ع˘فر ة˘ق˘فار˘م ة˘ي˘م˘هأا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا) ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
¤إا ةفاسضإ’اب (يقاولا عانقلا ءادترا ةيرابجإاو
لاسصتا ‘ تناك يتلا ت’احلل ةيئابولا ةبقارŸا

.اهعم
ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚ا ة˘˘غ˘˘ل ةذا˘˘ت˘˘سسأا ي˘˘˘هو ،ةÒمأا تد˘˘˘كأاو
عا˘ن˘ق˘˘لا يد˘˘تر˘˘ت تنا˘˘ك تا˘˘ط˘˘سسو˘˘تŸا ىد˘˘حإا˘˘ب
ذنم ةرم لوأ’ جرخت““ اهنأاب ،ماكحإاب يقاولا
.““ةي’ولاب يئز÷ا يحسصلا رج◊ا قيبطت ةيادب
عافترا نم ““اهفوخت““ نع ةبسسانŸاب تبرعأاو

ر˘ج◊ا ع˘فر د˘ع˘ب د˘يد˘˘ج ن˘˘م ىود˘˘ع˘˘لا ت’ا˘˘ح
Úن˘طاوŸا ن˘م د˘يد˘ع˘لا““ نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ي˘ح˘˘سصلا
امك ةيقاولا ةعنقأ’ا نودتري ’ مهتقتلا نيذلا
د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا نو˘˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘يو ق˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘لا نو˘˘ل˘˘سصاو˘˘ي
 .““يعامتج’ا

5يلحم
ـه1441  لأوسش91 ـل قفأوŸأ م0202   نأوج11 سسيمÿأ el-hourria.com

Óسصأأ سسوÒفلأ دوجو ركني نم مهنم

ةنيطنصسقب انوروك رمع لوطب نورطاخي نونطإوم
مهطابصضنإ مدعل

ىنحنم ¤إأ ،ةيأدبلأ ‘ اعراسستم أو‰ فرع يذلأ (91-ديفوك) دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ىودعلأ ىنحنم لو–
هذه رمع لوطب نورطاخي Úينيطنسسقلأ سضعب نإاف كلذ عمو نكل ،اسسوسسfi اسضافخنأ Òخألأ ‘ Óجسسم ،›زانت
.سسوÒفلأ دوجول حسضأولأ مهراكنإأو مهطابسضنأ مدع ببسسب ةحئا÷أ

2ةنيطنسسق ةعماج

ةصشقانم ‘ عورصشلإ ليبق ةمراصص ةيئاقو تإءإرجإإ
ÎصساŸإ ةبلط جرخت تإركذم
ةسشقانم ‘ ضسيمÿا مويلا (2ةنيطنسسق) يرهم ديم◊ا دبع ةعماج عرسشتسس
ذاختا ” نأا دعب0202-9102 يعما÷ا مسسوملل ÎسساŸا ةبلط جرخت تاركذم
ءاعبرأ’ا ضسمأا ملع امبسسح ،91-ديفوك ةحئاج نم ةياقولل ةمزÓلا Òبادتلا لك
.ايلعلا ةيميلعتلا ةسسسسؤوŸا هذه ةيريدم نم
يسساقوأا ،روسسيفوÈلا ايجوغاديبلاب فلكŸا ةعما÷ا ريدم بئان  حسضوأاو
.91-ديفوك ةحئاج نم ةيئاقولا Òبادتلا ذاختا ” هنأا ضسينول
تاعاق رارغ ىلع ةعماجلل ةعباتلا قفارŸا لك ميقعت راطإ’ا اذه ‘ ”و
ةيقاولا ةعنقأ’ا نم ةمزÓلا تايمكلا Òفوت عم تاجردŸا و تاركذŸا ةسشقانم
ردسصŸا تاذل اقفو ،ةيلمعلا ىلع ÚفرسشŸا ةذتاسسأ’او ةبلطلل تامقعŸا و
يأا بلج نم ةبلطلا عنم و ةقلغم““ نوكتسس تاركذŸا ةسشقانم نأا ¤إا راسشأا يذلا

.““تايولح وأا ت’وكأام
ةداهسش لينب ةقلعتم جرخت ةركذم0021 هعوم‹ ام ةسشقانم جمانÈلا نمسضتيو
لجأا رخآا ددح ثيح ،ةعما÷ا هذهب ضسردت يتلا تاسصسصختلا عيمج ‘ ÎسساŸا

ةسشقانم ةيلمع متت نأا ىلع (وينوي01) ءاعبرأ’ا مويلا تاركذŸا عاديإ’
¤إا6 نم ةيناثلا و يرا÷ا وينوي03 ¤إا11 نم ¤وأ’ا Úتعفد ىلع تاركذŸا
.يسساقوأا ديسسلا هركذ ام قفو ،لبقŸا Èمتبسس03
‘ ةبلطلل ةهجوŸا ضسوردلا لك تجردأا دق2 ةنيطنسسق ةعماج نأاب اسضيا دافأاو

flا فلتŸا ىلع تايوتسسŸةيحسصلا فورظلل رظنلاب كلذ و ةيمقرلا ةسصن
نم ءادتبا نوديفتسسيسس ةبلطلا نأا ادكؤوم ،دÓبلا اهفرعت يتلا ةيئانثتسس’ا

ضسوردلا هذه ةعجارم نم لماك رهسش رادم ىلع و مداقلا ضسطسسغأا فسصتنم
.Êاثلا يسسادسسلا تاناحتما ءارجإ’ ابسس–

50721 مهنم بلاط فلأا61 نم ديزأا ايلاح2ةنيطنسسق ةعماج يسص– ،ةراسشإÓل
تايلكÈ 4ع Úلجسسم ÎسساŸا روط ‘ ابلاط3563 و ضسناسسيللا روط ‘ ابلاط
.ردسصŸا تاذل ادانتسسا نيدهعم و

م.ق

 سسأدرموبب يحسصلأ رج◊أ قرخ

 يصضاŸإ يام ةفلا0041fl نم Ìكأإ ليجصست
مدعو قرخب قلعتت ةفلا0041fl نم Ìكأا ضسادرموب نمأا حلاسصم تلجسس
يسشفت ةبراfi راطإا ‘ ترقأا يتلا يئز÷ا يحسصلا رج◊ا Òبادتب مازتل’ا
نمأا نم ءاعبرأ’ا ضسمأا هب دافأا امبسسح ،مرسصنŸا يام رهسش ةليط انوروك ءابو
نمأاب مÓعإ’ا ةيلخب فلكŸا ،يتاوت وÁرك ةطرسشلا ظفاfi حسضوأاو.ةي’ولا
يحسصلا رج◊ا Òبادتل ةفلا1741fl تسصحا ةي’ولا نمأا حلاسصم نأا ،ةي’ولا
اهليو–و (ةيران ةجارد42 مهنيب نم )ةبكرم351 تزجحو يسضاŸاويام رهسش
.ةي’ولا لك Èع يدلبلا رسشÙا ¤إا
نيروكذŸا Úفلاıا دسض ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك تذختا كلذ رثإا ىلعو
عم .ءابولا اذه راسشتنا رطخ نم ÚنطاوŸا ةحسصو ةمÓسس نامسض لجأا نم
،ÚيسضاŸا يامو ليربأا يرهسش Úب ام ،اوفقوأا ضصخسش004 ءاهز نأا ¤إا ةراسشإ’ا
.يئز÷ا يحسصلا رج◊ا تيقوت قرخو مازتل’ا مدعب ةقلعتŸا اهسسفن بابسسأÓل
Òبادتب مازتل’ا ةيمهأا لوح ةي’ولا Èع ÚنطاوŸا ةيعوتو ضسيسس– لجأا نمو
يتاوتوÁرك ةطرسشلا ظفاfi ركذ ،انوروك ءابو يسشفت ةبراfiو يحسصلا رج◊ا
ثيح ةيمويلا ةيناديŸا اهتاجرخ لسصاوت ةينعŸا ةي’ولا نمأا حلاسصم نأاب
نم ÚنطاوŸا ةماعو ةيراجتلا تÙÓا باحسصأا اسصوسصخ فدهتسست
.Úلجارلاو تابكرŸا قاوسس يتئف نم ةيمومعلا قرطلا يلمعتسسم

جأو

ةيأدرغ

 قإو عانق000.04 جتني ينهŸإ نيوكتلإ عاطق
يقاو عانق000.04 جاتنإاب ةيادرغ ةي’وب ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق رداب
تاردابŸا راطإا ‘ كلذو ، لامعتسسإ’ا ةداعإاو لسسغلل لباق ضشامق مادختسساب
معدل ةيئاقولا تامزلتسسŸا جاتنإ’ تاعاطقلا فلتı ةيعام÷ا ةينماسضتلا

امبسسح ، (91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك ضسوÒف يسشفت نم د◊او ةياقولا دوهج
ليربأا رهسش علطم ذنمو تنك“ دقو.عاطقلا ›وؤوسسم ىدل ءاعبرأ’ا ضسمأا ملع
ةياسض ةيدلبب Úهمتلاو ينهŸا نيوكتلا زكرŸ ةعباتلا ةطايÿا ةسشرو مرسصنŸا
عانق000.51 نم ديزأا اهدحولو جاتنإا نم (ةيادرغ برغ ملك01) ةوحسض نب
ةدئافل ةيقاو رزآام ¤إا ةفاسضإ’اب (ةيبط Òغ) مادختسس’ا ةداعإ’ لباق يقاو
د’وأا ميهاربإا زكرŸا ريدم حرسش املثم ، ةحسصلا عاطق يمدختسسم
زكارم ديدع ةحئا÷ا يسشفت نم ةمجانلا ةيحسصلا ةمزأ’ا تعفدو.ديعسس
مهطاسشن ليو– ¤إا ةيادرغ ةي’وب تايفرحو Úفرحو Úهمتلاو ينهŸا نيوكتلا
ةحفاكŸ لامعتسسإ’ا ةداعإ’ ةلباق ةيقاو ةعنقأا ةطايخوحن ةيعاوط هجوتلاو
ىلع اديازتم ابلط ةحئا÷ا روهظ ذنم لجسسو.دجتسسŸا انوروك ضسوÒف راسشتنا
ضسوÒفلل ةدكؤوم ت’اح دسصر دعب ةيبطلا طاسسوأ’ا ‘ اميسس ةيبطلا تامامكلا
دعب اميسس اÒبك ابلط مادختسسإ’ا ةداعإ’ ةلباقلا ةيقاولا ةعنقأ’ا فرعت اميف ،
تامامكلا ÚنطاوŸا ةفاك ءادترا ةيرابجإا ضصوسصخب ةيرازو تاميلعت رادسصإا
ةعنقأ’ا جاتنإا نم عفرلا لجأا نمو. ظحول امك ، ةيمومعلا تاءاسضفلا ‘ ةيقاولا
Òفوتل جاتنإ’ا ةÒتو عيرسست ىلع ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق لمعي ةيقاولا
حلاسصم نم ضشامقلاب هديوزت دعب يرا÷ا عوبسسأ’ا ةياهن لبق يقاو عانق000.5
لوح ضسيسسحتلا تÓمح ديدع تمظنو.ديعسس د’وأا  فاسضأا امبسسح ، ةي’ولا
ةيمهأا تزربأا ،ةيادرغ ةي’و قطانم فلتÈ flع91-ديفوك ةحئاج راطخأا
دعابتلا ماÎحاو ماظتناب نيديلا لسسغ اهنم اميسس ،ةيئاقولا طورسشلاب ديقتلا
.ةيئاقولا Òبادتلا مهأا كلذ رابتعاب ، ›زنŸا رج◊اب مازتلإ’او يدسس÷ا

جأو

ةملعلا ةنيدÃ يراجتلا ““ يبد““ عراسش راŒ لبقتسسي
مهتاطاسشن فانئتسساب نوينعŸا (فيطسس قرسش ملك51)
¤إا يمارلا Òخأ’ا اهعامتجا ‘ ةموك◊ا رارقل اعبت

يحسصلا رج◊ا نم ““يجيردتو ةرم““ جورخ نامسض
د˘يد˘سش رذ˘ح˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز مر˘˘سصنŸا د˘˘حأ’ا مو˘˘ي ذ˘˘ن˘˘م
.ةيئاقولا Òبادتلاب ةمارسص Ìكأا مازتلابو
مهتfiÓ ميقعتو فيظنت ىلع راجتلا ء’ؤوه فكعيو
فورظ ‘ مهنئابز لابقتسسا لجأا نم ةمظتنم ةفسصب
.نهارلا يحسصلا فرظلا عم بسسانتت
ي˘ت˘لا تÙÓا هذ˘ه بل˘˘غأا Èع لو˘˘ج˘˘تŸا ظ˘˘حÓ˘˘يو
ةيئاقولا Òبادتلاب اداجو ايلعف امازتلا اهحتف ديعأا

ءادترا هسسكعي ظوحلم طابسضناو راجتلا بلغأا نم
تار‡ كر˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تازا˘ف˘ق˘لاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا
نئابزلل ليلقلا لابقإ’ا نم مغرلاب Úنطاوملل ةعسساو
لظ ‘ يحسصلا رج◊اب امزتلم مهبلغأا لازي ’ نيذلا

.ةنيدŸا اهفرعت يتلا ةيئابولا ةيعسضولا
›و˘ح˘ك˘لا مÓ˘ه˘لا ع˘يزو˘ت ¤إا م˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘لا ردا˘ب ا˘م˘ك
ىلع مهرابجإاو مهنئابز ىلع ةيقاولا ةعنقأ’او مقعŸا
ديدعلا عنم اميف تÙÓا ¤إا لوخدلا لبق اهئادترا

عم Êدبلا مهكاكتحا يدافتل لافطأ’ا لوخد مهنم
.ةلمتfi ىودع يأا عنŸ ضصاخسشأ’ا
عيبل لfi بحاسصوهو دلاخ لوقي ددسصلا اذه ‘و
حتف ةداعإا نإا““ ،عراسشلاب روكيدلاو ةيلزنŸا تاودأ’ا
اميسس’ ةيئاقولا Òبادتلاب يخاÎلا ينعي ’ يبد قوسس
نولم˘ح˘ت˘ي م˘ه˘نأا˘ب Úكرد˘م او˘ح˘سضأا را˘ج˘ت˘لا بل˘غأا نأاو
.““ةياقولا Òبادتب نئابزلا مازتلا مدع تاعبت ةفاك
‘ هدعاسسي يذلا Òنم ةيعÃ ناك يذلا دلاخ فاسضأاو

Œبادتلاب ديقتلا ينفلكي نل““ ابيرقت ةنسس ذنم هتراÒ
ةسصاخ ايلاغ ةلودلا اهترقأا يتلا ةيئاقولا تاميلعتلاو
قلغ ةداعإ’ لاوحأ’ا نم لاح يأاب دعتسسم Òغ يننأاو

fiوأا يلfiÓيقاب ت Œببسسلا اذهل عراسشلا را““.
ةنوكŸا هتلئاع ليعي باسشوهو ،Òنم هتهج نم لاقو
ا˘فور˘ظ““ ضشا˘ع ه˘˘نأا ،ا˘˘م˘˘ه˘˘مأاو ن˘˘يÒغ˘˘سص Úل˘˘ف˘˘ط ن˘˘م
ناسضمر رهسش لÓخ ةسصاخ لÙا قلغ ببسسب ““ةيسساق
ضضع˘ب ى˘ق˘ل˘ت˘ي نا˘ك ه˘نأاو ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج◊ا تا˘ي˘عاد˘تو
ةÎفلا كلت لÓخ هتلئاع ةلاعإا نم هتنكم تادعاسسŸا
.اهفسصو امك ،““ةبعسصلا““

نع ،ةملعلا ةنيدم ينطاوم دحأاوهو ،دمحأا Èع اميف
ةطسشنأ’ا فانئتسسا رارق دعب راجتلا ““لمأاو ةجهب““
عوجر»و يراجتلا عراسشلا اذه ىوتسسم ىلع ةيراجتلا
ةنيدŸا ىلعو ةعابلا هوجو ىلع اهتعيبط ¤إا ةاي◊ا
اŸاطل يتلا اهتيويح اهرودب تعجÎسسا يتلا لكك
.““يراجتلا يبد عراسش طاسشنب ةطبترم تناك
ة˘م˘ل˘ع˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا ضسلÛا ضسي˘ئر ة˘ب˘سسا˘˘نŸا˘˘ب حر˘˘سصو

ديعأا نيذلا راجتلا ›امجإا““ نأاب جأاول Êاسشح قراط

ي˘بد عرا˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تfiÓ ح˘˘ت˘˘ف
ةئاŸاب09 ¤إا لسصت ةبسسنب ةيئاقولا Òبادتلاب Úمزتلم
ميقعتلاو ةفاظنلا طورسش ماÎحاو يدسس÷ا دعابتلاك
.““ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادتراو
مدع نأاب Úكردم اوتاب““ راجتلا ء’ؤوه نأاب فاسضأاو
ضصخي اميف ةلودلا اهترقأا يتلا تاميلعتلل لاثتم’ا
يسشفت عنŸ ةيزاÎح’ا تايكولسسلاو ةيئاقولا Òبادتلا

رئاسسخ ¤إا ديدج نم مهسضرعي فوسس ةحئا÷ا هذه
.““ةÈتعم
د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك ي˘˘˘بد عرا˘˘˘سش تfiÓ نأا˘˘˘ب Êا˘˘˘سشح  ر˘˘˘كذو
مد˘˘ع نأا Òغ لوأا رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن تدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
رارقل عسضخت اهلعج اهنيح ةيئاقولا Òبادتلل اهماÎحا
راسشتنا نم د◊ا ضضرغب Úتنثا ÚترŸو ادد‹ قلغلا
بطقتسسي ناك عراسشلا نأا ¤إا اÒسشم ،انوروك ضسوÒف
تاي’و ع˘ي˘م˘ج ن˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘ق داد˘عأا˘ب ن˘ئا˘بز˘لا ا˘ي˘مو˘ي

ةمراسص ةيئاقو Òبأدت ذاختأ عم

 ةملعلاب ““يبد““ عراصش تfiÓ ¤إإ يراجتلإ طاصشنلإ ةدوع



مÓعإلأ هلوانتي ،فقأوم نم ذختي ام و ثأدحأأ نم يرجي ام فÓتخأ بلاغلأ ‘ سسكعت ،ةنيابتم ايأوز نم ›ودلأ و يبرعلأ بناج ىلع اهءأرق علطت نأأ ةير◊أ تأاترأ دق و.حلاسصŸأو ىؤورلأ .كانه و انه رسشني و بتكي ا‡

Êويهصصلإ Êاطيتصسلإ رامعتصسلإ ةلصضعمو ةدايصسلإ شضرفو مصضلإ ةمواقم
7مالـقأ

دأرج فيان .د

‘ ي˘خ˘يرا˘ت ي˘سسا˘سسأا ن˘كر ضضرأ’ا ى˘ل˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا ة˘˘سسرا˘˘مŸاو ر˘˘ك˘˘ف˘˘لا
ضضرأا لك ىلع ةيليئارسسإ’ا ةرطيسسلاو ،ةيناطيتسس’ا
نإاو ،ةوقلاب ضضورفم عقاو مويلا ةيخيراتلا Úطسسلف
ماكحاو ةيبرغلا ةفسضلا ‘ ضضرأا نم ىقبت ام مسض
ةدا˘˘ي˘˘سسلاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ضضر˘˘فو ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سسلا
دقو ،قاسسو مد˘ق ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
راطإا ‘ ةÒخأ’ا رهسشأ’ا ‘ جهن‡ لكسشبو تدادزا
ة˘كار˘سشو ة˘كرا˘ب˘مو ة˘ق˘فاوÃ نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ق˘ي˘ب˘ط˘ت
Úب تا˘˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘˘خ ط˘˘˘˘˘سسو يرŒ ي˘˘˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كÒمأا
ا˘ه˘ترور˘سض ى˘ل˘˘ع ضسي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يا˘˘ه˘˘سصلا ن˘˘ير˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸا
ى˘ل˘ع ل˘ب ،كلذ ى˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م ل˘ك˘لا˘ف ،““ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘سش»و
لك لمسشت نأا بجي لهو اهمجحو ،اهتيقوتو اهتÒتو
دوجوب حمسست لهو اهنم اًءزج مأا ةيبرغلا ةفسضلا
ق˘ف˘تŸا ةددÙا لزا˘عŸا ‘ ا˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف نا˘˘ي˘˘ك
نأا نكÚ، ÁيكÒمأ’ا عم ةكÎسشŸا طئارÿاب اهيلع
ةقفسص بسسح تاونسس4 دعب ““ةلود““ نم ءز÷ روطتي
وأا ،ةينمأ’ا ةرطيسسلاو ةدايسسلاب عتمتي نأا نودو نرقلا

ل˘قأا˘ب ا˘ه˘ما“إاو ا˘هر˘ير“ ن˘كÁ ف˘˘ي˘˘كو ؟ح˘˘م˘˘سست ’
ةيلودو ةيبرعو ةينيطسسلف لعف تادر نودو رئاسسÿا
ةداعإا ىلع ةلمتfi ةيبلسس تاÒثأات اهيف اÃ ،ةحباك
دلانود ،موزأاŸا يوبعسشلا يكÒمأ’ا ضسيئرلا باختنا
Èم˘فو˘ن /Êا˘ث˘لا ن˘ير˘سشت ‘ ةد˘يد˘ج ة˘ي’و˘˘ل بمار˘˘ت
را˘م˘ع˘ت˘سس’ا تا˘سسارد ل˘ق˘ح ¤إا دا˘ن˘ت˘سس’ا˘ب .مدا˘ق˘˘لا
›اينولوكلا را˘طإ’ا ةدا˘ع˘ت˘سسا ة˘لواfiو Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا
ةيرامعتسس’ا ةلا◊ا مهفل يليل– راطإاك Êاطيتسس’ا

ةءار˘˘˘ق لا˘˘˘قŸا اذ˘˘˘ه ‘ لوا˘˘˘حأا˘˘˘˘سس ،Úط˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ف ‘
flةدا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ضضر˘˘˘فو م˘˘˘سضلا تا˘˘˘ط˘˘˘˘ط

لآام فارسشتسساو ،ةيبرغلا ةفسضلا ىلع Úيليئارسسإ’ا
ن˘م اءز˘ج ّد˘ع˘˘ُي لا˘˘ق˘˘م و˘˘هو .Úط˘˘سسل˘˘ف ‘ عار˘˘سصلا
.ابيرق رسشنُتسس ،لمسشأا ةسسارد
لÓتحا»و ““يÈعلا لمعلا»و ““بعسش Óب ضضرأا““ نمف
اÃ ارورم ،8491 ماع يقرعلا Òهطتلاو ،““لمعلا
‘ ““ةرماسسلاو ادوهي»ـب ىمسسُي ام ةداعتسسا نع معُز

Òجهت نم اهقفار امو7691 ماع ناريزح برح
دعب ““مهباعيتسسا»و ““ناكسسلا ةرادإا»و ،ديدج يرسسق
لاغيإاو نايد يسشوم ططخ ىلع ءانب7691 ماع
ةيبرغلا ةفسضلا ‘ مومÙا ناطيتسس’ا ةلمحو ،نولأا
لسصفو ،اهديوهتو ضسدقلا لزعو ،لÓتلا لÓتحاو
ةيدوهيلا ةيموقلا نوناق ¤إا ’وسصو ،ةزغ راسصحو
‘ ““نرقلا ةقفسص»ـب ىمسسي ام نÓعإاو ،8102 ماع
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘عإ’ا اÒخأاو ،0202 ر˘يا˘ن˘ي /Êا˘ث نو˘نا˘˘ك
ويام /رايأا ‘ ضستناغ - وهاينتن ةموكح جمانرب
نوناقلا ضضرفو مسضلا ططı نمسضتŸا0202
ءازجأاو تانطوتسسŸا ى˘ل˘ع Úي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ةدا˘ي˘سسلاو
ويلوي /زو“ ةيادب عم ةيبرغلا ةفسضلا نم ةعسساو
ىندأا نودو ،كلذ لك ىلع ءانب ايلج حسضتي ؛لبقŸُا
دد˘م˘ت˘ي Úط˘سسل˘ف ‘ Êو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا عور˘˘سشŸا نأا ،كسش
ىلع ءÓيتسس’ا ديري ،Êاطيتسسا يرامعتسسا عورسشمك
بع˘˘سشلا ق◊ را˘˘ب˘˘ت˘˘عا يأا Òع˘˘˘ي ’و ،Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف ل˘˘˘ك
ضضرأا ىل˘ع ة˘ير˘ح˘ب هÒسصم ر˘ير˘ق˘ت ‘ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تتاب لÓتح’ا ةلود عم ةقÓعلا نإاف اذهبو ،هنطو
نم اهفيرعت داعي نأا بجي ›اتلابو ،ةيلجو ةحسضاو

›اينولوك عورسشم عم عارسصلا ةفسص ذخأاتل ،ديدج
‘ مو˘ق˘ي ،ضصا˘خ عو˘ن ن˘م Êا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سسا يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

قطنمو ضضرأ’ا ىلع ءÓيتسس’ا أادبم ىلع هرهوج
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل ضسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،(noitanimilE) ةدا˘˘˘˘˘بإ’ا
Ú (orezي˘ل˘سصأ’ا نا˘ك˘سسلا ع˘م ة˘ير˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘لدا˘˘عŸا
emag mus) خ ن˘˘˘˘م˘˘˘˘Óط˘˘˘ب˘˘˘˘سضلا تاءار˘˘˘˘جإا ل
ع˘˘م و˘˘هو .(efloW, 4991) ةدا˘بإ’او ةر˘ط˘ي˘سسلاو
““ةيدبأا““ ة˘م˘سصا˘ع˘ك ةد˘حوŸا ضسد˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصو ة˘ي˘مو˘ق˘لا نو˘نا˘ق ع˘مو ،ا˘˘هد˘˘يو˘˘ه˘˘تو
روطلا ¤إا لسصي داكي ،ةدايسسلا ضضرفو مسضلا قيبطتو
هدوجو ةعانسص مسسح ’واfi ،هعورسشم نم Òخأ’ا
Úطسسلف ضضرأا لماك ىلع ةرطيسسلاب هتيرارمتسساو
ةجيتن ضضرف ¤إا ’وسصو لئاسسولا ىتسشب ةيخيراتلا
را˘م˘ع˘ت˘سسا˘ك ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘لدا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءيسش لك ىلع رسصتنŸا يوقلا ذاوحتسساب Êاطيتسسا
(lla sekat renniw eht)، إا لاقتن’ا ›اتلابو¤
،رمأ’ا هل بتتسسا ام اذإا ““رامعتسس’ا دعب ام““ ةلحرم
ضسير˘ك˘ت لÓ˘خ ن˘م ارا˘م˘ع˘ت˘سسا هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن يأا
Úي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصأ’ا دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس لز˘˘˘˘عو زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا
(noitarecrac) م˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا ¤ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ن’او
(5102 ,inicareV) (noitalimissa) مهبيوذتو
يميلقإاو يلfi لوبقب كلذ ىلع ةيعرسشلا ءافسضإاو
يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا عور˘˘سشŸا ح˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘ه˘˘˘ف ؛›ودو
؟دsبأاتيو ىقبيل ،فدهلا اذه قيق– ‘ Êويهسصلا
؟هتÁزهو عورسشŸا اذه لاسشفإا نكÁ فيكو

هيلإا بهذ ام Òغب اًدقتعم لداجأا ،لاقŸا اذه ‘
ه˘ت˘لا˘ح ‘ Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا ير˘ّظ˘ن˘ُم ضضع˘ب
(efloW 6002) ل˘ث˘م ،Úط˘سسل˘ف˘ب ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
inicareV؛5102)و (acnamalaS 2102)و
ا˘˘˘نا˘˘˘˘حور Ëد˘˘˘˘ن)و (dyolL 2102)و (3102
نأاب مهمعزو ،يهتني نل عورسشم هنأا نم ؛(4102
ةلقرع نكÁ هنأا ادكؤوم ،لtيختلل ٍلباق Òغ هَءاهتنا
كيكفتو هتÁزه قيرط نع عورسشŸا اذه ةموÁد
.Úط˘سسل˘ف ‘ Êو˘ي˘ه˘سصلا Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ةثحابلا هيلإا تبهذ ام عم اما“ انه قفتأا يننإاو
نم ضضعبل ماهتاو دقن نم Ò (7102)قسش ءاسسيم

Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ›ا˘ي˘نو˘لو˘ك˘لا را˘˘طإ’ا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سس’ أا÷
ررحتلاو Òيغتلا ةلاحتسساو ةدابإ’ا تايدرسس زيزعتل

رخآ’ا ةياور رير“ Èع ،Êاطيتسس’ا رامعتسس’ا نم
يدوهيلل ضسيل نأ’ ةيدبأا ليئارسسإا نأاو ىقبيل ءاج هنأاب

ةوقلا نم تتاب اهنأاو ،هيلإا دوعي مأا نطو نطوتسسŸا
مدقŸا معدلا نع ينغتسست ثيحب يتاذلا روطتلاو
عارسصلا مسسح ينعي ام وهو ،›ايÈمإ’ا زكرŸا نم
ةÁز˘ه˘لا حور لا˘خد˘ت˘سسا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ع˘م
برعلاو Úينيطسسلفلا ىدل لمأ’ا نادقفو ضسأايلاو
عور˘سشŸا ما˘مأا مÓ˘سست˘سس’او ة˘نا˘ك˘ت˘سسÓ˘ل م˘ه˘تو˘عدو
’ ،مهفلا اذهبو .Êويهسصلا Êاطيتسس’ا يرامعتسس’ا
عورسشمك Êويهسصلا عورسشŸا فيرعت ةداعإا نأا ىرأا
ىلع هعم لماع˘ت˘لا ةرور˘سضو Êا˘ط˘ي˘ت˘سسا يرا˘م˘ع˘ت˘سسا

هيعدتسسي امو ،‘رعŸا كاردإ’ا نم ضساسسأ’ا اذه
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عور˘˘˘سشŸا ‘ Òي˘˘˘غ˘˘˘ت ثاد˘˘˘˘حإا ن˘˘˘˘م كلذ
ينعي ،هتايلآاو هتاودأاو هفادهأاو يررحتلا ينيطسسلفلا
ةÁزهلل لباق Òغ هنأاو ،عورسشŸا اذه ةيدبأاب لوبقلا
هنأا دكؤوأا ،تقولا ضسفن ‘ يننإاف ،›اتلابو .كيكفتلاو

Áاطيتسس’ا رامعتسس’ا راطإا مادختسسا نكÊ راطإاك
‘ عو˘˘قو˘˘لا نود ي˘˘ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘تو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل–و يÒسسف˘˘ت
،Òقسش ءاسسيم لوقت امك ،يتلا ةيسساسسأ’ا هتيلاكسشإا

fiام ،هنم ررحتلا ’ ودعلا ءاقبل ’ولح مّدقت ،ًةق
تامزأاو تاققسشت ةيؤور نع ةيليلحتلا ةÒسصبلا دعبي
.ةيرامعتسس’ا ةينبلا
نكÁ فيك :لاؤوسس ةرسشابم ئراقلا نهذل ردابتي دقو
Êا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا عور˘˘سشŸا نإا لو˘˘˘ق˘˘˘لا
ةعانسص مسسحي داكي وهو كيكفتلل لباق Êويهسصلا
ى˘ل˘ع م˘سسا◊ا هرا˘˘سصت˘˘ناو (ا˘˘ف˘˘نآا ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك) هدو˘˘جو
ىقبت ام ىلع هئÓيتسساب ÚموزهŸا Úينيطسسلفلا

هبسشأا لزاعم ‘ Úينيطسسلفلا رسصحو Úطسسلف نم
Ãسصأ’ا ناكسسلاو رم◊ا دونهلا تايمحÓينÚ ‘

؟ايلاÎسسأاو اكÒمأا
وهو ،هيلع باو÷ا نكلو ،يقطنم لاؤوسس هنإا معن

fiا اذه روŸيتسس’او مسضلا ةيلمع نأا وه ،لاقÓء
زجنُت ⁄و متت ⁄ ةيخيراتلا Úطسسلف لك ىلع يلكلا
بع˘˘سشلا ن˘˘م ة˘˘موا˘˘قÃ ه˘˘˘َجاو˘˘˘ُت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،د˘˘˘ع˘˘˘ب
مادختسسا نسسحأا اذإا ،روطتت نأا نكÁ ،ينيطسسلفلا
نأاو ،ه˘يد˘ل ة˘ن˘ما˘ك˘لاو ةر˘فو˘تŸا ةو˘ق˘لا تا˘ن˘˘ك‡ ل˘˘ك
اذهل هتمواقم فقوتت ⁄ ،Óسصأا ينيطسسلفلا بعسشلا
خ˘يرا˘ت لاو˘ط Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘سس’ا عور˘˘سشŸا
¤وأا ما˘ي˘ق ذ˘ن˘˘م ا˘˘ما˘˘ع931 راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع عار˘˘˘سصلا
نأا لبقي نلو ،نآ’ا ىتحو Úطسسلف ‘ تانطوتسسŸا
تا˘ي˘مÙا ‘ ن˘طو˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ا˘˘مدا˘˘خ هÒسصم نو˘˘ك˘˘ي
مهŸا نمو .تاهونيزاكلاو رامقلاو ةعتŸا تاحاوو
،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا نأا ،كرد˘يو ي˘ع˘ي نأا ل˘ئا˘سسل˘ل
ة˘كر◊ا ل˘َب˘ِق ن˘م دا˘ب˘˘ُيو ى˘˘sف˘˘سص˘˘ُي نأا ه˘˘ل د˘˘يرُأا يذ˘˘لا
ىلع يقب ،ةيناط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ابيرقت ّدعي ،ةيخيراتلا Úطسسلف ‘ مويلا وهو ،هسضرأا
دو˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا دد˘˘˘ع قو˘˘˘ف˘˘˘ي ا˘˘˘م يأا ،نا˘˘˘سسنإا ÚيÓ˘˘˘م7
،⁄اعلا ءاحنأا ىتسش نم مهب َءيج نيذلا ÚنطوتسسŸا
م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي ⁄و ،ي˘˘ئا˘˘يز˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا هدو˘˘˘جو ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ⁄ يأا

Ùا د˘˘يو˘˘ه˘˘ت ت’واŸو رو˘ط د˘قو ،نا˘مز˘لاو نا˘˘ك’
ن˘ع Èع˘يو ة˘ل˘يد˘ب˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ه˘ت˘ياور رو˘ط˘˘ي لاز˘˘ي
ضسي˘ل ي˘ن˘طو˘لاو ي˘مو˘ق˘لا هز˘ي“و ه˘ت˘فا˘ق˘ثو ه˘خ˘˘يرا˘˘ت
ضضرأا بحاسصك لب ،ديلاقتو رولكلف وأا يثارت فحتمك
ثراوكو ،اهب ةيخيراتلا هتلسص عطقنت ⁄ اهل نكاسسو
،يحيسسŸا يمÓسسإ’ا يبرعلا اهثارتو اهخيرات لكل
““ديدج ناسسنإا““ ¤إا ينيطسسلفلا ناسسنإ’ا لوحتي ⁄و
هدو˘˘جو ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘ب ٍضضار ع˘˘نا˘˘خو ⁄ا˘˘سسم ““يد˘˘ن˘˘ك»و
ة˘ي˘سصخ˘سشك ه˘ت˘ي˘ف˘سصت م˘ت˘ت ⁄ يأا ،““ر˘سضا˘˘ح بئا˘˘غ»ـك
.ة˘ي˘نÓ˘سصأ’ا بو˘ع˘سشلا لا˘ح ا˘م˘ك ،ة˘فا˘ق˘ث˘كو ،ة˘ي˘مو˘ق
ليق يذلا لÓتح’ا ضشيج نإاف ،كلذ ¤إا ةفاسضإاو
،ة˘كر˘ع˘م ن˘م Ìكأا ‘ هر˘˘ه˘˘ق ” د˘˘ق ،ر˘˘ه˘˘ق˘˘ي ’ ه˘˘ن˘˘ع
نم هتانطوتسسم كيكفتو هينطوتسسم بحسسل رطسضاو
فوÿا ةد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘˘موا˘˘˘˘˘قŸا ةأا˘˘˘˘˘˘طو ت– ةز˘˘˘˘˘˘غ
ناكسسلا درط دارأا يذلا نطوتسسŸا نأاو ،‘ارغÁدلا
لسصفلا ناردج ةماقإ’ رطسضا ،دÓبلا لهأا Úيلسصأ’ا
لمسشت ىتح اهتماقإا ةعسسوتل ططخيو ،دياهترابأ’او
لوط ىلعو Úينيطسسلفلل لزاعم نم هل ططخي ام
Úب راد÷ا لوط لسصي نأا عقوتŸا نم) ندرأ’ا رهن
Êويهسصلا نا˘ي˘ك˘لاو ةرو˘سصÙا ة˘ل˘ي˘خ˘تŸا Úط˘سسل˘ف
0071 ›اوح ¤إا هل ططıا مسضلا ما“إا دعب
ىلع ينيطسسلفلا درلا نإاف ،كلذ ¤إا ةفاسضإاو .(مك

flءاقبلا نأاو ،ضضفرلاب يلجو حسضاو مسضلا تاطط
Úيليئارسسإ’ا عم ةعقوŸا تايقافت’ا نم xلح ‘
،ا˘م˘ه˘ع˘م تا˘م˘ها˘ف˘˘ت˘˘لاو تا˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’او Úي˘˘كÒمأ’او
ة˘˘˘ير◊ا˘˘˘ب كسسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،نر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ضضفرو
،كسشلا لبقي ’ يقيقحو لثام رمأا وه لÓقتسس’او
ينيطسسلفلا فقوملل نوديري ’ نيذلا ضضعبلا نم ’إا
قطنم ¤إا ةدوع˘لا˘ب ه˘ت˘ي˘فا˘ع د˘ي˘ع˘ت˘سسيو كسسا˘م˘ت˘ي نأا
ىلعو ،كلذ بناج ¤إاو .يررحتلا ينطولا عارسصلا
،ضشيمهت نم ينيطسسلفلا تاتسشلاب ق◊ ا‡ مغرلا
‘ ةيعوسضوŸا ينيطسسلفلا عقاولا تارسشؤوم نأا ’إا

flتا˘˘˘ي˘˘˘˘لا÷او بع˘˘˘˘سشلا د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
قحب كسسمتلا دكؤو˘ت ،Úط˘سسل˘ف جرا˘خ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
Úطسسلفب ق◊ا نع لزانتلا مدعو ،نطولا ¤إا ةدوعلا
امأا .نطوتسسŸا لتÙا نثارب نم اهرير– فدهو
Òب˘ك˘لا راد˘ح˘ن’ا م˘غرو ،ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا د˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
ةيسضق˘لا ن˘ع ح˘سضاو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘خ˘تو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘نأÓ˘ل
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود ع˘م ا˘ه˘ف˘لا– ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
Êاريإ’ا رطÿا ةهجاوŸ اهعم تاقÓعلا عيبطتو
اهلح مدعو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نأا ’إا ،موعزŸا

لك قرؤوت لازت ’ نوينيطسسلفلا هب لبقي ’داع Óح
،Úط˘سسل˘ف˘ب ة˘ط˘يÙا ة˘سصا˘خ˘بو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘نأ’ا
ةناكم Úطسسلفل لازت ’ يتلا اهبوعسش مامأا اهفسشكتو
قدÙا رطخلل راعسشتسسا ةمثو ،مهنادجو ‘ ةيماسس
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ءار˘˘ج ا˘˘ه˘˘بو˘˘ع˘˘سشو لود˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ططflو نرقلا ةقفسص اهفدهتسست يتلا ةينيطسسلفلا
ينيطسسلفلا دجاوتلا ثيح ندرأ’ا ‘ ةسصاخو ،مسضلا

ندرأ’اب ةيخيراتلا ةينويهسصلا عامطأ’ا ثيحو Òبكلا
تناك نئلو .Úينيطسسلفلل ليدب نطوك هيلإا رظنلاو
تماق دق Êوي˘ه˘سصلا Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘لود
هرابتعاب ›ايÈمإ’ا زكرŸا عم اهفلاحتب ترمتسساو
لقتنا يذلاو ،ةنياهسصلا نيرمعتسسملل ““مأ’ا ةلودلا““

تاي’ولا نسضح ‘ رقتسساو اسسنرفل ايناطيرب نم
ة˘ن˘يا˘˘ه˘˘سصلا ا˘˘ه˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كÒمأ’ا ةد˘˘ح˘˘تŸا
زكرŸا اذه نإاف ،مويلا ÚنيهسصتŸا Úيناكيل‚أ’او
ت’و– دهسشي ⁄اعلاو ،هتمظعو هتوق ‘ ايدبأا ضسيل

ىوقلا نيزاوم بلقت دق ةيجيتاÎسسإا ةيسسايسسويج
ا˘ه˘توÈج تاذ˘ب ا˘كÒمأا ى˘ق˘ب˘˘ت ن˘˘لو ،تا˘˘ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ةعانسص مسس◊ اهب ءاوقتسس’ا يرجي يتلا اهتمظعو
‘ Êو˘ي˘ه˘سصلا Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘سس’ا دو˘˘جو˘˘لا
ف˘ل˘˘تfl ‘ ءارآ’او تاو˘˘سصأ’ا ي˘˘ه ا˘˘هو .Úط˘˘سسل˘˘ف
د˘سضو ،م˘سضلا ضضفر˘ل و˘ل˘ع˘ت ،⁄ا˘ع˘˘لا ناد˘˘ل˘˘بو تارا˘˘ق
دادزتو ،ديا˘ه˘ترا˘بأ’او ير˘سصن˘ع˘لا ل˘سصف˘لاو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا

ل˘ك م˘غر ارا˘سشت˘ناو ةو˘ق ل˘ي˘ئار˘سسإا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م ة˘˘كر˘˘ح
fiنوين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو ،ا˘ه˘ت˘ن˘ط˘ي˘سشو ا˘ه˘ت˘موا˘ق˘م ت’وا

همئارج ىلع لÓتح’ا ةقحŸÓ باوبأ’ا نوقرطي
‘ fiغو ةيلودلا تايان÷ا ةمكÒا نم اهŸربان
را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘لود نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘ه ،تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو
جرا˘خ د˘بأ’ا ¤إا ى˘ق˘ب˘ت ن˘ل Êو˘ي˘ه˘سصلا Êا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
.نوناقلا قوفو
ضسيل هل ططıا مسضلا نأا ىرأا ،مدقت ام ءوسض ‘و
Êا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا عور˘˘سشŸا نأاو ،ارد˘˘ق
حا˘ت˘ف˘مو ،مز˘ه˘˘ُي نأا ن˘˘كÚ Áط˘˘سسل˘˘ف ‘ Êو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا

ضضر˘ف ة˘موا˘ق˘مو د˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لاو م˘˘سضلا ضضفر ه˘˘تÁز˘˘ه
ة˘م◊ لÓ˘خ ن˘م ،ةدا˘ي˘سسلاو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق ت– ة˘ك˘سسا˘م˘ت˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
اهؤوايحإا داعُي نأا ضضÎفŸُا نم يتلا ،ةينيطسسلفلا
ةدئاقك يررحتلا ينطولا اهرود ديعتسستل لعفُت نأاو
ةفاك ‘ ديحولا يعرسشلا هلث‡و ينيطسسلفلا بعسشلل
ةطخو جمانربو ةيؤور ضساسسأا ىلعو ،هدجاوت نكامأا

ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘بو ل˘˘تÙا ع˘˘م عار˘˘سصلا ةرادإ’ ةد˘˘حو˘˘م
flا لا˘˘سضن˘˘لا لا˘˘ك˘˘سشأاو بي˘˘˘لا˘˘˘سسأا ف˘˘˘ل˘˘˘تŸة˘˘عور˘˘سش

Úع˘ب ذ˘خأ’ا ع˘م ،ة˘ل˘حرŸا ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط ع˘˘م ة˘˘م˘˘ئاو˘˘تŸا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
رارمتسسا ›اتلابو ،اهتايناكمإاو اهفورظو ةفلتıا
مدعو نرقلا ةقفسص ىلع ضضوافتلا ضضفرب فقوŸا
ينيطسسلفلا فقوŸا ةكوسش رسسك ت’واÙ رار‚’ا
تاءارغإاو ›اŸاو يسسايسسلا طغسضلا ت– هدومسصو
ةزغ ““ةليود““ نم فيوختلاو ةلودلا ىلع ضضوافتلا
،ةطلسسلا تاسسسسؤوم ءاقبب كسسمتلا عم ،ةيمÓسسإ’ا
تاسسسسؤوم ¤إا اهليو–و اهّلح تاوعد نم رذ◊او

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا بل˘ط˘م و˘˘ه Ó˘˘سصأا اذ˘˘ه نأ’ ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ
ليو– ديرت يتلا نرقلا ةقفسص هنمسضتت يكÒمأاو
اهفئاظو Òيغت بجي لب ،تايدلب ةطلسس ¤إا ةطلسسلا
ينيطسسلفلا نطاوŸا دومسص زيزعت ‘ اسساسسأا بسصتل

م˘سضلاو نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘موا˘ق˘مو ة˘ه˘جاو˘مو ه˘˘سضرأا ‘
يسسايسسلا ÚيوتسسŸا ىلع ،ةيبعسشو ةينطو ةدحوب
قلخ ت’واfi لكل ةمراسصلا ةهجاوŸاو ،ÊاديŸاو
ى˘ل˘ع نو˘ي˘كÒمأ’او لÓ˘ت˘ح’ا ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا
.اهليكسشت
ةمواقم فقوب ر˘سصت˘ن˘ي Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا نإا
دو˘جو ة˘ي˘عر˘سشب ه˘لو˘ب˘ق˘بو ،ُه˘˘ُسضرأا ة˘˘ل˘˘تÙا بع˘˘سشلا
ة˘موا˘قŸا ة˘ماد˘ت˘سسا نإاو ،ن˘طو˘ت˘˘سسŸا ر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸا
يتلاو ،ةعجان بي˘لا˘سسأاو تا˘ي˘لآاو ل˘ئا˘سسو˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘تو

Œتح’ا عورسشم نم لعÓيه ،ارسساخ اعورسشم ل
نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا يرا˘م˘ع˘ت˘˘سس’ا عور˘˘سشŸا ع˘˘ن˘˘م حا˘˘ت˘˘ف˘˘م
حÓسسلاو ،ةÒبكلا ةباوبلاو ،راسصتن’ا نم Êويهسصلا
قيرط ىلع هنع ةيعرسشلا عزن ليبسس ‘ ىسضمأ’ا
Êاط˘ي˘ت˘سس’ا يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا عور˘سشŸا نإاو .ه˘ك˘ي˘ك˘ف˘ت
هدوجو ةعانسص مسسحي نأا لواحي يذلا Êويهسصلا
Òغ طيÙا فرظلل هرامثتسسا مغرو ،هتيرارمتسساو
يفسصي نأا هرودقÃ نوكي نل ،Úينيطسسلفلل يتاوŸا
نأا وأا ،Èك˘ت˘سساو ŒÈ ا˘م˘ه˘م ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
¤إا هروطت زجتحي نأاو ،مÓسستسس’ا هيلع ضضرفي
نأا ،نرقلا ةقفسص فدهتسست امك ،هيلع ضضرفيو دبأ’ا
هت˘م˘سسأا ا˘م ‘ م˘َلْو˘َع˘ُم xي˘كÒمأا ٍضسا˘ق˘م ى˘ل˘ع رو˘ط˘ت˘ي
بع˘˘˘˘سشلا دو˘˘˘˘جو نإا ل˘˘˘˘˘ب ،““ةد˘˘˘˘˘يد÷ا Úط˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ف»ـب
،ةيخيراتلا Úطسسلف ضضرأا ىلع هدومسصو ينيطسسلفلا
،ةينطولا ة˘يرر˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ف˘ك˘لا ه˘حور˘ل ه˘تدا˘ع˘ت˘سساو
ة˘˘˘لود لو– مد˘˘˘ع ‘ رر˘˘˘قŸا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ةيدوهي ةلود ¤إا ةينويهسصلا Êاطيتسس’ا رامعتسس’ا

ام ةيطارقÁدلل ةفسص يأا اهنع يفنُتسسو ،ةسصلاخ
بعسشلا عم يرسصنع لسصفو زييمتب لماعتت تماد
نطوتسسŸا رمعت˘سسŸا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ن˘لو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
بحا˘سص ¤إا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا ضضرأ’ا هذ˘˘ه ن˘˘ع بير˘˘غ˘˘لا
كيكفت ةيلمع نأا كسش ’و .(ت.ب ،ضسابح) ناكŸا
‘ Êو˘ي˘ه˘سصلا Êا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا عور˘سشŸا
بع˘˘سشلا دو˘˘˘م˘˘˘سص ن˘˘˘م ،ا˘˘˘ن˘˘˘ه ن˘˘˘م أاد˘˘˘ب˘˘˘ت Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف
لÓتحÓل هتمواقم ةمادإاو هسضرأا ىلع ينيطسسلفلا
لسصفلاو زييمتلاو ديوهتلاو ةلرسسأÓلو ناطيتسسÓلو
ينطو يعوب ةينويهسصلا ةياورلا ةهجاومو يرسصنعلا
فيزلاو تاءاعد’ا لك دّنفُت ةكسسامتم ةينطو ةياورو
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،Êا˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’ا يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ةرداق ةيحافك تاودأاو ،ةحسضاوو ةلماسش ةيجيتاÎسسإا

.Òثأاتلاو لعفلا ىلع
84 برع

ـه1441  لأوسش91 ـل قفأوŸأ م0202   نأوج11 سسيمÿأ

يديدقلأ دمحأأ روتكدلأ:ملقب

ةوق يهف ،لبقتسسŸا فارسشتسسا ةدحتŸا تاي’ولا ىلع اديدج ضسيل
ليل– وه ىمظعلا ةوقلا ةحلسسأا دحأا نأا اهبخن فرعتو ىمظع
ةءارق وأا عدولا برسضب وأا يئاوسشعلا نهكتلاب ’ ·أ’ا Òسصم
فارسشتسسا ءاملع Èكأا اكيرمأا تجتنأا معن ..ملعلاب لب ،ناجنفلا
مهاسس يذلا (رلفوت Úفلأا) وه مهزربأاو ةيرسشبلا خيرات ‘ لبقتسسŸا

بلغأا ‘4002 ماع رداسصلا ريرقتلا اذه دادعإا ‘0002 ماع
:ةيكيرمأ’ا تارباıا ريرقت) ناونع لمحي يذلاو ،برغلا مسصاوع
عسضو ةلحرم نم نيدقع دعب يأا (؟0202 ماع ⁄اعلا نوكيسس فيك
امك تاعقوت يهو ،ةيكيرمأ’ا تارباıا تاعقوت نمسض ريرقتلا
عم يكذلا لماعتلا ىلع نوغاتنبلاو ضضيبأ’ا تيبلا دعاسست نوفرعت
.لودلاو تامزأ’او ثادحأ’ا
دهع ‘ ردسص ةيلبقتسسŸا تاعقوتلا لوح يكيرمأا ريرقت لوأا
⁄اعلا ةلاح فرسشتسسيل0281 ماع (ورنوم ضسماج) ضسماÿا ضسيئرلا
ةيملعلا تاعقوتلا ديلاقت ترمتسساو .!ةنسس08 دعب يأا !0091 ةنسسل
لاح ريرقتلا باتك تينتقا Êأا ركذأاو ،مويلا ¤ا ةيسسايسسوي÷ا

ءاملعلا ةيؤور انل مدقي وهو4002 ماع ةيسسنرفلل امجÎم هرودسص
.!مويلا يأا0202 ماع ⁄اعلا لاوحأا هيلع نوكتسس اŸ ناكيرمأ’ا
يرسس ضسيلوب ءÓمع فظوت (هيإا يآا يسسلا ةلاكو) نأا اونظت ’و
Úفلأا) لاثمأا ءاملع نإا لب (دنوب ضسماج) عون نم طقف ضسيسساوجو
ءاملع رهسشأا نم قيرفو وه هتلود تارباfl عم لماعتي (رلفوت
وهو (رلدأا ردنسسكلأا) باتكلل مدقو .ÚخرؤوŸاو ةسسايسسلاو عامتج’ا

لئاسسو ضضعب ‘ ةسسايسسوي÷ا ‘ جمارب مدقمو يئاسصقتسسا يفحسص
.اهيفخي ’ ةيليئارسسإا لويم هيدلو ،ةيكيرمأ’او ةيسسنرفلا مÓعإ’ا
ضشيعن انمد ام0202 ماعل ريرقتلا هعقوت ام مهأا ضضرعتسسن اولاعت

:ماعلا اذه
انوروك ضسوÒف راسشتنا ببسسب ةقوبسسم Òغ ةلحرÃ ر‰ نحن (1
لوه‹ لتاقلا ءابولا عباطب دبأ’ا ¤ا0202 ماع تعبط ةلحرم يهو
ريرقتلا لفغي ⁄و ايسسايسسو ايداسصتقاو ايحسص ىدŸا ديعبو لوسصأ’ا

لاق ثيح ،(ةيجولويبلا بر◊ا) هامسس ام ¤ا ةراسشإ’ا نيدقع ذنم
يباهرإ’اÈ 1002متبسس11 ناودع نأاب (اهدعب امو432ضص) ريرقتلا

Òمدت ¤ا ةدحتŸا تاي’ولا عفد نطنسشاوو كرويوين ىلع
قرسشلل ةيكيرمأ’ا ضشوي÷ا لوخدو قارعلا لÓتحاو ناتسسناغفأا
عرسشت ةيركسسعلا ةوقلا ةطسسوتمو ةÒثك ’ود لعج ام وهو ،طسسوأ’ا

رباfl وأا ةيموكح ةيئايميك رباfl ‘ ةيجولويب ةحلسسأا راكتبا ‘
تاسسوÒف رسشن ىلع دمتعي حÓسس عينسصتل ةيباهرإا تامظنم كلم
(نيراسس فنسص نم) ةماسس تازاغ وأا (رويطلا ازنولفنأا فنسص نم)
ÚتÒبك Úتلود نكل ،مهيدل ىلتق ثادحإ’ وأا ءايوقأا ءادعأا عدرل
عقوتيو ،دنهلاو Úسصلا امهو ةحلسسأ’ا هذه كÓتما ‘ كلذك اتركف
ةيموثر÷ا ةحلسسأ’ا هذه قلطي دوسصقم Òغ للخ ثدحي نأا ريرقتلا
ةئبوأ’ا نم ةيداع Òغ فانسصأا رسشتنتف اهرباfl نم ةيئايميكلا وأا
.!⁄اعلا نم ةدودfi قطانم ‘ ةلتاقلا
عم مءÓتت ةفÓخ لكسش ‘ ةملسسŸا لودلا Úب ةدحولا ةدوع (2
ةمأ’ا ةظقي ريرقتلا للحي اهدعب امو33 ضص يفف معن !رسصعلا
طبارلا نأا يهو ،ةملسسŸا بخنلا اهتلفغأا قئاقح ىلع ةيمÓسسإ’ا
نيركفŸا نم حئارسش ىعسستو ،ةعماج ةيحور ةوق لكسشي ينيدلا
نم ةÈعلا ضصÓختسسا ¤ا (ريرقتلا لوقي) ÚملسسŸا ÚخرؤوŸاو
(...ةيسسرافلاو ةيدركلاو ةيبرعلا) اهمو‚ لوفأاو تايموقلا توم
ةدوعب نوملحي ءامعز لوح لكسشتت ةلماسش ةيمÓسسإا ةدحو ةدئافل
ايكرت ريرقتلا يمسسيو !ةيبهذلا اهروسصع ‘ تناك امك ةفÿÓا
ةيبلغأ’ا تاذ وأا ةملسسŸا طسسوأ’ا قرسشلا لودو رسصمو ناتسسكابو
هبتك ام انلابب لوجي تاعقوتلا هذه أارقن Úح نحنو ،ةملسسŸا
(تاراسض◊ا مادسص) هباتك ‘ (نوتغنتنه ليوماسص) يكيرمأ’ا ركفŸا

برغلل ةظقيلا لمتfiو لوأا ودعك مÓسسإ’ا فنسص فيكو4991 ماع
تاسسرا‡ ديعتسسن امك ،(نوتغنتنه هفنسصي امك ..يدوهيلا يحيسسŸا)
اهداق يتلاو نب’او بأ’ا ضشوب يدهع ‘ ةيكيرمأ’ا ةسسايسسلا
،(ضسيول رانرب) لوأ’ا مهرظنم ةيجولويديأاب دد÷ا نوظفاÙا
ةدحولا أادبŸ ةيركفلا ةدوعلا هذه ببسس نإا ريرقتلا لوقيو
نع ةملسسŸا تاعمتÛا أاجاف يذلا عيرسسلا Òيغتلا وه ةيمÓسسإ’ا

تاعمت‹ ىلع هتفاقثو هتاداعو هميق ضضرفو ،برغلا راسصتنا قيرط
راسشتنا ةرهاظب ةرهاظلا هذه ريرقتلا هبسشيو ،ةسشهو ةيديلقت
عم لوحتتل ةيبوروأ’ا ندŸا ءارقف طاسسوأا ‘ برغلا ‘ ةيسشافلا

⁄اظ زايحنا اذهو .!بعرلاو بر◊او توŸا رسشني درام ¤ا رلته
Úميلا عم فطاعتم ضسيسسم يدوهي وهو (رلدأا) ريرقتلا مدقم نم
.يليئارسسإ’ا
يŸاعلا ماظنلا هيمسسن اميف اقيمع ابارطسضا0202 ماع دهسشيسس (3
ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ‘ رسصتنŸا برغلا هررقيو هدوقي يذلا
ةوق حبسصتسس يتلا Úسصلا ¤إا ايسسور نم Êاثلا بطقلا لوحتيل

ميق رايهنا ةيادب دعب لبقتسسŸا ‘ اباسسح اهل رقن نأا دب ’ ىمظع
.ابوروأاو اكيرمأا :Úتيسسلطأ’ا هيتفسض ةدحو عدسصتو برغلا
روعسشلاو يعولا ىلع أارطت تاÒغت ضضرع ‘ ريرقتلا بنطأا (4
ةيسضق هامسس ام ىلع جرع مث اهتيام◊ Úناوق نسسو ةئيبلا ةيمهأاب
يليئارسسإ’ا ينيطسسلفلا عارسصلا دسصقي اعبط وهو طسسوأ’ا قرسشلا
وهو (رلدأا ردنسسكلأا) وه ريرقتلا مدقم نأا ايسصخسش ظح’أا ينكلو
Úميلل هسسمحتب اسسنرف ‘ انه فرعو ةيدوهيلا ةنايدلا نم
‘ ءاج امع انل حسصفي ⁄ هنأا دقتعأاو فسسأ’ا عم يليئارسسإ’ا
نأا ناكيرمأا ءÓمز نم تبلط كلذلو ،Úطسسلف فلم لوح ريرقتلا

ÁودÊ رسشنلا رادل اهمجرت دقو ةيزيل‚إ’اب ةيلسصأ’ا ةخسسنلاب
‘ هتنامأا ىدم ملعأا ’و .(جداغ لاه كيريديرف ناهوج) ةيسسنرفلا
برعلا نحنو ططخت ·أ’ا نأا يه يتسصÓخ ٍلك ىلع !ةمجÎلا
ةمأ’ا هذهل لجع بر !نورخآ’ا اهل ططخي يتلا ةديحولا ةمأ’ا
.ق◊ا ليبسس وهف كليبسس ¤إا ىدهلاب

ةيرطقلأ ““قرسشلأ»

ةيكيرمألإ تإرباıإ تعقوت فيك
؟0202 ‘ ⁄اعلإ ةلاح نيدقع ذنم
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موطرÿا ‘ يشضاÎفا عامتجا

نطنصشإو تاصضوافم ةيعجرŸ ةدوعلاب بلاطت رصصم ..ةصضهنلإ دصس

ةيŸاعلإ ةحصصلإ ةمظنم مهتت ليزإÈلإ
ةيفافصشلإ راقتفلاب
ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م نأا ، و˘جوارأا و˘˘ت˘˘شسنرا ل˘˘يزاÈلا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ر˘˘يزو حر˘˘شص
شسوÒف ةحفاكم ‘ ““مغانتلاو ةيفافششلاو ةيلÓقتشسÓل رقتفت““ ةيŸاعلا
.دجتشسŸا انوروك
ناك اذإا ا‡ ققحتلا انيلع““ يرازو عامتجا لÓخ وجوارأا وتشسنرإا لاقو
لخاد Úيموكح Òغ Úلعاف ذوفنب وأا ،يشسايشس ذوفنب اطبترم رمأ’ا

.““ةيفافششو بولشسأا ةلأاشسم اهنأا وأا ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم
ل˘شصأا““ ـب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ف˘قاوŸا ‘ ““م˘غا˘ن˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع““ ¤إا ا˘˘شصو˘˘شصخ را˘˘ششأاو
ن˘يو˘كورو˘ل˘ك ي˘شسكورد˘ي˘ه ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شساو ءاو˘˘ت˘˘ح’او ة˘˘با˘˘شصإ’او شسوÒف˘˘لا
نم نوناعي ’ ىشضرم قيرط نع ىودعلا لاقتنا نآ’او ةيام◊ا تادعمو
.““شضارعا
نم هدÓب بحشسب ةعم÷ا دده ورانوشسلوب رياج يليزاÈلا شسيئرلا ناكو
،بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كÒمأ’ا هÒظ˘ن ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
.““يدئاقعلا اهزايحنا““ ىلع جاجتحÓل
اودمتعا ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ءاشضعأا نأا ¤إا ةيجراÿا ريزو تفلو
هنكل .ءابولا ىلع درلل ““لقتشسم مييقت““ عابتا ىلع شصني يام91 ‘ ارارق
.نك‡ تقو عرشسأا ‘ قيقحتلا اذه ءارجإا بلط
’ يننكل  ءابولا ةياهن ىتح راظتن’ا بجي هنأا نوري شضعبلا““ نإا لاقو
اهلذبت ي˘ت˘لا دو˘ه÷ا شضو˘ق˘ي ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ح˘جرأا˘تو ق˘فاوأا
.““نادلبلا
مييقتلا ىرخأا نادلبو يبوروأ’ا دا–’او ايلاÎشسأا عم قشسنن نحن““ عباتو
ءدب وه فدهلا نأا ادكؤوم ،““ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ‘ ثدحي اŸ مزÓلا
.ةي‡أ’ا ةلاكولا ‘ ““حÓشصإا ةيلمع““

هثدحأا لادج رخآا ¤إا ورانوشسلوب قرطت ،هشسفن يرازولا عامتج’ا لÓخو
‘91-ديفوكل ةباجتشسÓل ةينفلا ةريدŸا ،فوخÒك ناف ايرام حيرشصت
شسوÒفب ىودعلا لاقتنا نإا Úنث’ا تلاق يتلا ،ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم
ودبي شضارعأ’ا نم نوناعي ’ نيذلا شصاخششأ’ا نم دجتشسŸا انوروك
.““ادج اردان““

ماكح اهشضرف يتلا لزعلا Òبادت ةدششب دقتنا يذلا ورانوشسلوب لاقو
شصاخششأ’ا نم ىودعلا لاقتنا نأا ليق اذإا““ هدÓب ‘ ةفلتıا تاي’ولا
نوكي دق كلذ نإاف ، ًابيرقت مودعم شضارعأ’ا مهيلع رهظت ’ نيذلا

ةحشصلا ةمظنم ن˘ك˘ل.““ر˘جا˘ت˘م˘ل˘ل عر˘شسأا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ¤إا ار˘ششؤو˘م
.““مهف ءوشس““ حيشضوت ¤إا تعشس ةيŸاعلا

رابخألا طيرشش
ناتشسناغفأا

محفلل مجنم ‘ راجفناب لامع ةعبصس لتقم
لامشش ‘ محفلل مجنم راهنا امدعب لقأ’ا ىلع مهعرشصم لامع ةعبشس يق
Òشصم دعب فرعي ⁄ امنيب زاغلل بّرشست هب ببشست راجفنا رثإا ناتشسناغفأا
.ءاعبرأ’ا لوؤوشسم دافأا ام قفو ،نيرخآا11
ةهباششم ثداوح تلّجشس ثيح ناغنمشس ةي’و ‘ ءاثÓثلا ةثدا◊ا تعقوو

ىلع Ìُع Úح ‘ مجنŸا راهنا امدنع اروف نÓماع لتُقو .يشضاŸا ‘
مكاح مشساب ثدحتŸا دافأا ام قفو ،ليللا لÓخ ىرخأا ثثج شسمخ
.يزيزع قيدشص ةي’ولا
اننأا دقتعأا ’““ لاقو .مجنŸا لخاد Úقلاع نولازي ’ Óماع11 نأا دافأاو
.““ةماشسلا تازاغلاب ئيلم مجنŸا نأا ذإا ءايحأا ىلع Ìعنشس
ثيح ةÒخأ’ا تاونشسلا لÓخ ناتشسناغفأا ‘ مجانم ثداوح ةدع تعقوو
.ةمÓشسلا ىلع بيردت وأا ةبشسانم تادعم نود مهماهم لامعلا يدؤوي

ديوشسلا

قيقحتلإ نم اماع43 قلغي ءاصضقلإ
هŸاب لايتغإ ‘

فولوأا يديوشسلا ءارزولا شسيئر لايتغا ىلع اماع ÚثÓث نم Ìكأا دعب
يتلا ةيشضقلا ‘ قيقحتلا قÓغإا ءاعبرأ’ا يديوشسلا ءاشضقلا نلعأا ،هŸاب
ةيشضقلا فلكŸا ماعلا بئانلا لاقو  .اهيف يشسيئرلا هب هبتششŸا ‘وت
يذلا هب هبتششŸا نإا ويديفلا Èع ‘احشص ر“ؤوم ‘ نوشسÎيب Ïشسيرك
،هباوجتشسا وأا هتقحÓم عيطتشسا ’و ‘وت““ موÎشسغنإا غيتشس مشساب هفرع
اذإا ادد‹ قيقحتلا حتف ةداعإا نكÁ نكل.““قيقحتلا قÓغإا تررق كلذل

نيذلا لئاوأا نم موÎشسغنإا ناكو .لبقتشسŸا ‘ ىرخأا رشصانع تارهظ
يتلا ““ايدناكشس““ Úمأاتلا ةكرشش نم بيرقلا ةÁر÷ا ناكم ¤إا اولشصو
نوكي نأا نكÁ ’ هنأا تأارو دهاششك تاطلشسلا هتبوجتشساو .اهيف لمعي
رم ىلعو .0002 ماعلا ‘ ‘وتو .ةدع تارم هتياور لدب هنأ’ ةقث عشضوم
ششي÷او Êاتشسدركلا لامعلا بزحب هابتشش’ا نع ءاشضقلا ثد– ،Úنشسلا
دششأا نم ناك هŸاب نأ’ ايقيرفإا بونج تارابختشساو ةيديوشسلا ةطرششلاو
.دلبلا اذه ‘ يرشصنعلا لشصفلا ماظن يدقتنم

ناريا

 عفإد ماfi نع ةلافكب جرفت نإرهط
Úطصشانو Úيفحصص نع

Úيفحشصلا نم ددع نع عفاد ماfi نع ةيناريإ’ا تاطلشسلا تجرفا
ةفيحشص تدافأا ام قفو ،موي ةدŸ هتلقتعا امدعب Úيشسايشسلا Úطششانلاو
رخأاتم تقو ‘ اهعقوم ىلع ةيحÓشصإ’ا ةفيحشصلا تدافأاو.““يرهششمه““
هفيقوت ” امدعب تاعاشس لبق ةلافكب هداز دهت‹ يلع نع جرُفأا““ هنأا
Èخ ““دامتعا““ ىرخأا ةيحÓشصإا ةفيحشص تدروأاو.““Úفيإا نجشس ¤إا هلقنو
.بابشسأ’ا حيشضوت نود Úنث’ا يماÙا فيقوت
9102 ماع هيلع مكح يمظاك دوعشسم ىعدي ايفاحشص هداز دهت‹ لّثمو
ىلعأ’ا دششرŸا ““هتناهإا»و ““ةللشضم تامولعم هرششنل““ Úماعل نجشسلاب
.تاطلشسلاو يئنماخ يلع هللا ةيآا ةيمÓشسإ’ا ةيروهمجلل
لشصاوتلا عقاوم ىلع تاباشسح اورادأا ÚيحÓشصإا ةتشس يماfi ناك امك
ماع تاونشس شسمخ ¤إا لشصت تاÎفل نجشسلاب مهيلع مكحو يعامتج’ا
7102.

تلاكو/›ودلا مشسقلا

Èع اعامتجا ةثÓثلا ءارزولا دقع
ا˘ي˘بو˘ي˘ثإا نأا م˘غر و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
دوعت نل اهنأا قباشس تقو ‘ تنلعأا

ه˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششتو د˘˘شسلا ءل˘˘م رار˘˘ق ن˘˘˘ع
رشصم نÓعإا مغرو لبقŸا رهششلا

يذلا هتيقوت ىلع اهظف– لبق نم
ي˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا شسل‹ هÈت˘˘˘˘عا
.ارخأاتم يرشصŸا
رشساي Êادوشسلا يرلا ريزو حشضوأاو
نأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ر“ؤو˘˘˘م ‘ شسا˘˘˘ب˘˘˘ع
ه˘˘˘ت˘˘˘فا˘˘˘شضت˘˘˘شسا يذ˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش تنÎنإ’ا Èع مو˘˘˘˘˘˘طرÿا
ششا˘˘ق˘˘ن˘˘لا نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ا˘˘حور
ير˘˘˘˘شصŸا بنا÷ا نأاو ،ار˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘م
¤إا ةدو˘ع˘لا˘ب ءا˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ بلا˘˘ط
نأاو ،نطنششاو تاشضوافم ةيعجرم
دق˘ع˘ت˘شس تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘م اد˘يز˘م
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا اذ˘˘˘˘ه
ن˘˘ع نا˘˘ي˘˘ب رد˘˘˘شصي ⁄و .ءار˘˘˘ف˘˘˘شسلا
اذه ليشصافت نأاششب ثÓثلا لودلا
.عامتج’ا
نأا ‘ ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘مأا ن˘˘˘˘ع شسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع Èعو
¤إا ل˘شصو˘ت˘ل˘ل حور˘لا كل˘ت ل˘شصاو˘ت˘ت
دري ⁄و .ةقلاعلا اياشضقلا ‘ قفاوت
.ايبويثإا نم قيلعت يأا
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصŸا ة˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘˘حرو
ءاثÓثلا ردشص نايب ‘ تاثداÙاب
رابتخا اهنإا ةلئاق ،عامتج’ا لبق

Ÿةيشسايشس ةدارإا كانه تناك اذإا ا
.قافتا ¤إا لشصوتلل
يويح عورششŸا نإا ايبويثإا لوقتو

اهيعشس لظ ‘ يداشصتق’ا اهومنل
ة˘قا˘˘ط˘˘ل˘˘ل رد˘˘شصم Èكأا ح˘˘ب˘˘شصت نأ’
Òثي هنكل ،ايقيرفأا ‘ ةيئابرهكلا
لعفلاب Êاعت يتلا رشصم ‘ اقلق
لينلا رهن هايم تادادمإا ‘ احشش
غلابلا اهناكشس اهي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ةمشسن نويلم ةئم نم Ìكأا مهددع
.لماك هبشش لكششب ىلع
ثÓثلا لودلا Úب فÿÓا زكÎيو
ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ‘ بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شست يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا-
ءلم ى˘ل˘ع -ة˘ق˘با˘شسلا تا˘شضوا˘فŸا
ةعبرأا فلكي يذلا دشسلا ليغششتو
هد˘ي˘ي˘ششت ير˘ج˘يو ر’ود تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م
نادو˘شسلا ع˘م ا˘ي˘بو˘ي˘ثإا دود˘ح بر˘˘ق
‘ بشصي يذلا قرزأ’ا لينلا ىلع
.لينلا رهن
نادلبلا مÈت نأا عقوتŸا نم ناكو
ةياعرب نطنششاو ‘ اقافتا ةثÓثلا

‘ ›ود˘˘لا كن˘˘ب˘˘لاو ا˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأا ن˘˘˘م
دشسلا ءلم نأاششب يشضاŸا يرفيف
نع تفلخت ايبويثإا نكل ،هليغششتو
،قافتا ¤إا لشصوتلا تفنو عامتج’ا
فرحأ’اب هيلع طقف رشصم تعقوو
.¤وأ’ا
، ةيرشصم ةيمÓعا رداشصم تركذو
نم نوبقارم هرشضح عامتج’ا نأا
دا–’او ةد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸا تا˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا
شسيئرلا) ايقيرفأا بونجو يبوروأ’ا
”و ،(ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا دا–Ó˘˘ل ›ا◊ا
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لÓ˘˘خ قا˘˘ف˘˘˘ت’ا
ادع ام ةيموي ةروشصب تاعامتج’ا
.دحأ’او ةعم÷ا يموي
اوقفتا ةثÓثلا ءارزولا نأا تعباتو

مو˘ي˘لا شضوا˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،Úب˘˘قارŸا ل˘˘م˘˘ع رود د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل

تحÎقا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصم نأا ¤إا ةÒششم
ع˘ي˘قو˘ت˘لا ” ي˘ت˘لا قا˘ف˘ت’ا ة˘˘خ˘˘شسن

ةيعجرم ةقيثوك نطنششاو ‘ اهيلع
ةدع اهيدل ايبويثإا نكل ،شضوافتلل
⁄ ةقيثولا هذه نأاششب ةقلاع طاقن

.دعب مشس–
اذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل مو˘˘˘˘˘طرÿا تعدو
يام ‘ Úعامتجا دعب عامتج’ا
رشصم ‘ يرلا يريزو عم يرا÷ا
‘ ءدبلل ،هدح ىلع لك ايبويثإاو
تا˘شضوا˘فŸا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا تا˘ب˘ي˘تر˘˘ت
.دشسلا نأاششب
يبآا يبويثإ’ا ءارزولا شسيئر نلعأاو
ة˘˘ي˘˘ناŸر˘˘ب ة˘˘شسل˘˘ج لÓ˘˘خ د˘˘˘م˘˘˘حأا
ابابأا شسيدأا مازتعا Úنث’ا هدÓبب
Ìعت مغر دشسلا عورششم لامكتشسا
�.هنأاششب تاشضوافŸا
د˘ع˘ب شضوا˘ف˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ي˘˘تأا˘˘يو

ءارزو˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘لذ˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
ع˘م كود˘م˘ح ه˘ل˘لا د˘ب˘˘ع Êادو˘˘شسلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘با˘˘با شسيدأاو ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا
.ادد‹ شسول÷ا
¤إا ةيرشصŸا ةشسائرلل نايب راششأاو
‘ ترد˘شص عا˘م˘ت˘جÓ˘ل ةو˘عد˘˘لا نأا
ه˘˘˘ي˘˘˘ف تدا˘˘˘عأا يذ˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا تاذ
ىلع ديكأات˘لا ة˘ي˘بو˘ي˘ثإ’ا تا˘ط˘ل˘شسلا
ءل˘˘م ‘ ا˘˘مد˘˘ق Òشسلا ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘عا

لشصوتلا نودب ةشضهنلا دشس نازخ
.قافتا ¤إا
اهنأاب تاديكأاتلا كلت نايبلا فشصوو
ا˘ي˘بو˘ي˘˘ثإا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ى˘˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘ت

،ئدابŸا نÓعإاب ةدراولا ةينوناقلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب ةرور˘شضلا˘ب ي˘ق˘ل˘تو
جئاتنلا كلذكو ،يشضوافتلا راشسŸا
.اهيلإا لشصوتلا متي دق يتلا
““Êادو˘˘˘شسلا““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص تنا˘˘˘˘ك و
ىلع ةعلطم ةيثحب رداشصŸ  تلاق
ششي÷ا نأا نمأ’او عافدلا نوؤوشش
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ار˘خؤو˘م ر˘ششن ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإ’ا
عنشصلا ةيشسور ةديدج يوج عافد
،ة˘شضه˘ن˘لا د˘شس ع˘قو˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب
ةئب˘ع˘ت ى˘ل˘ع ي˘بو˘ي˘ثإا رار˘شصإا ط˘شسو
.دشسلا
تثحب ايبويثإا نإا رداشصŸا تلاقو
تقو ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘˘شسور˘˘˘لا بنا÷ا ع˘˘˘م
عافد ةموظنم ىلع لوشص◊ا ركبم
ةيامح ىلع ةرداق ةبشسانم يوج
يأا ن˘˘˘م ة˘˘˘شضه˘˘˘ن˘˘˘˘لا د˘˘˘˘شس عور˘˘˘˘ششم
يقابتشسا عدارك لمعتو ،تاديدهت

Œيأا ها flفد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شست تا˘˘˘ط˘˘˘ط
.دشسلا مشسجب شساشسŸا
““1-شسإا Òشستناب““ ماظن نأا ركذي
ثد˘˘˘˘حأا ن˘˘˘˘م Èت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘شسور˘˘˘˘˘لا
” ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسور˘˘لا تا˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸا
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
ما˘هÃ ما˘ظ˘ن˘˘لا مو˘˘ق˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘شضاŸا
وهف ،ةÒبك ةيلاعفب يو÷ا عافدلا
ة˘ي˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق
زكارŸ ةيامح مدقي امك ،ةنرŸا
ةقفارمو ةÒغشصلا ةيوي◊ا ششي÷ا
.ةيركشسعلا تادحولاو لوشصأ’ا

تاشضوافملل ةدوعلا رشصم تنلعأا نأا دعب ،ةشضهنلا دشس نأاششب تاشضوافŸا فانئتشسا ىلع نادوشسلاو ايبويثإاو رشصم ‘ يرلا ءارزو قفتا
.““تامازتللا نم لشصنتلاو ةلطامملل ةديدج ةادأا حبشصت نأل““ اعنم اهل ينمز راطإا ديدحتب ةبلاطم

بشضغلا نم عيباشسأا نأا تشسوب نطنششاو تبتك
ششاقنلا تداعأا ديولف جروج لتقم دعب نز◊او
تا˘˘ي’و˘˘لا ‘ ة˘˘طر˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘ششحو نأا˘˘ششب ما˘˘˘ع˘˘˘لا
اذه حÓشصإاب بلاطŸا بناج ¤إاو ،ةدحتŸا
،ه˘˘ل˘˘يو“ ءا˘˘غ˘˘لإا و˘˘ه ر˘˘خآا بل˘˘ط ر˘˘ه˘˘˘ظ زا˘˘˘ه÷ا
طشسبأا ‘ يزازفتشس’ا راعششلا اذه تÈتعاو
ةمÓشسلا روشصت ةداعإ’ اهب ابحرم ةوعد هروشص
.دÓبلا ‘ ةماعلا
’ ةدقتŸا ةيملشسلا تاجاجتح’ا نأ’ ارظنو
ر˘˘ه˘˘ظ˘˘تو ع˘˘جاÎلا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘مÓ˘˘ع يأا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘˘ت
ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘ع تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم يأار˘˘لا تا˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘شسا
ةفيحشصلا نإاف ،ةطرششلا حÓشصإا ىلع ةقفاوŸا
ةيتاوم ودب˘ت ة˘ظ˘ح˘ل˘لا نأا ا˘ه˘ت˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا ‘ ىر˘ت

.ةطرششلا تاءارجإاو تارادإا حÓشصإ’
م˘˘˘ه˘˘˘م نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘ششم ¤إا كلذ ‘ ترا˘˘˘˘ششأاو
Úناوقلا عيراششم نم ديدعلاو ةطرششلا حÓشصإ’
ف˘˘˘ششك دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ءا˘˘˘ح˘˘˘نأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لÙا

لوأا اهنع باقنلا شسرغنوكلا ‘ نويطارقÁدلا
.Úنث’ا شسمأا
ناشسنإ’ا قوقح راشصنأا نأاب ةفيحشصلا تقلعو
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلا ‘ نو˘قÚ fiي˘شسا˘ي˘شسلا ةدا˘˘ق˘˘لاو
’ ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘شصا˘خ ،ة˘شسو˘م˘لŸا تا˘˘حÓ˘˘شصإ’ا
ثيد– لثم ،قافنإ’ا ‘ ةمخشض تادايز بلطتت
ةيفافششلا ةدايزو ةوقلا مادختشسا نأاششب ÒياعŸا
.ةطرششلا كولشس ءوشس نأاششب
ةداعإا ¤إا عفدت انوروك ةحئاج نأا تفاشضأاو
¤إا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ،تا˘ه˘ب˘ج ةد˘ع ى˘ل˘ع Òك˘ف˘˘ت˘˘لا
،لمعلا نع Úلطاعلا معد ¤إا ةيحشصلا ةياعرلا
رظنلا ةداعإا يقطنŸا نم نإاف قايشسلا اذه ‘و

تاشسشسؤوŸا عاونأاو ةماعلا ةمÓشسلل انفادهأا ‘
نمو ،هجو لمكأا ىلع اهققحتشس اهنأا نظن يتلا
مايقلا قرط ‘ تاÒيغت ‘ Òكفتلا يقطنŸا
ىتح تدب اهنكلو ادبأا ةيلاثم نكت ⁄ ءايششأاب
كيكششتلا نكÁ ’ ثيحب اقبشسم ةنومشضم نآ’ا

.اهيف
نحن له :ةدقتنم تشسوب نطنششاو تلءاشستو

ةطرششلا هيف بيجتشست ⁄اع ‘ انمأا Ìكأا اقح
ليخت اننكÁ له وأا ،ئراوطلا ت’ا◊ ةحلشسŸا

نيذلا كئلوأا تاجايتحا اهيف ىبلُت تاعمت‹
ةشصشصختم تامدخب ةيشسفن شضارمأا نم نوناعي
لباقي امدنع انمأا Ìكأا نحن لهو ؟ةقوثومو
لهو ؟ءاويإ’او ةمحرلاب شسيلو Ëرجتلاب درششتلا

ثيحب ةيلÙا تاموك◊ا ليومتل قرط كانه
نم موشسر ليشص– ىلع ايلام ادامتعا لقأا نوكت
؟ÚنطاوŸا
،ةيشساشسأ’ا ةلئشسأ’ا هذه لثم حرط نأا تفاشضأاو
لوشصحلل ةمئاقلا تاشسشسؤوŸا ¤إا نوكرلا مدعو
هذ˘ه ‘ ا˘م˘ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘ن ا˘م ا˘م˘ه تا˘با˘جإا ى˘ل˘ع
.ةظحللا

:تشسوب نطنششاو

انمأإ Ìكأإ نطنصشإو حبصصتل اهيبلن نأإ بجي ةوعد وه ““ةطرصشلإ ليو“ ءاغلإإ““



تلاكو /›ودلأ مسسقلأ

ةعباتلا ““بسضغلا ناكرب ةيلمع““ ةحفسص ترسشن
تا˘ح˘ير˘سصت ،كو˘ب˘سسي˘ف Èع ،ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
اهيف دكأا ،ونونق دمfi ،يركسسعلا ثدحتملل
ة˘قز˘ترŸاو Îف˘ح تاو˘˘ق˘˘ل ز˘˘كار˘˘م فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
.ةيوج تاراغب ،ترسس لخاد اهل ةدناسسŸا
ذيفنت ‘ ةرمتسسم ةلطبلا انتاوق““ :ونونق لاقو
رؤو˘ب ل˘ك˘ل مز˘حو ةو˘ق˘˘ب بر˘˘سضلا˘˘ب تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘˘فر˘˘غ ة˘˘˘طÿ ا˘˘˘ق˘˘˘فو تر˘˘˘سس ‘ ن˘˘˘يدر˘˘˘م˘˘˘تŸا
يدانن نحنو روهسش ذنم““ :فاسضأاو ،““تايلمعلا

بينŒو لقعلا ميكحتل ترسس نايعأاو خياسشم
.““بر◊ا تÓيو ةنيدŸا
عجاÎن نلف ..Òخأ’ا ءادنلا لسسرن مويلا““ :عباتو
.““ترسس ىلع ةلودلا ةرطيسس طسسب ةداعإا نع
رؤو˘ب““ بر˘˘سضب تبا˘˘ث˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك◊ا ف˘˘قو˘˘م د˘˘كأاو
تا˘عو˘˘مÛا ءا˘˘ه˘˘نإاو تد˘˘جو ا˘˘م˘˘ن˘˘يأا در˘˘م˘˘ت˘˘لا
حاورأا˘ب ة˘ن˘ي˘ه˘˘ت˘˘سسŸا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘جراÿا
.““دÓبلا ءاحنأا لماك ‘ Úيبيللا
تاوق يبيللا ضشي÷ا دبك ،ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘و

ط˘يfi ن˘م ا˘هر˘˘حدو ،ة˘˘حدا˘˘ف ر˘˘ئا˘˘سسخ Îف˘˘ح
’وسصو يبرغلا لحاسسلا ندم ةفاكو ةمسصاعلا
.ضسنوت عم دود◊ا ¤إا
مك09) ةنوهرت ةنيدم يبيللا ضشي÷ا ررح امك

مك081) ديلو ينب مث ،(ضسلبارط قرسش بونج
ى˘ل˘ع تا˘بو ،ة˘ع˘˘م÷ا ،(ضسبار˘˘ط قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘ج
.Îفح لقاعم دحأا ،ترسس ةنيدم باوبأا

دعاقتŸا ءاوللا عوسضخ نع تفسشك قايسس ‘
ةيÈ÷ا هبسش ةماقإ’ا نهر ةماقإÓل Îفح ةفيلخ
ليدب داجيإ’ اديه“ ،ةرهاقلا ‘ ةدودfi ةÎفل
ةموكح تاوق مدقت دعب ةمداقلا ةلحرŸاب هل
ىلع هترطيسس ل˘سشفو ا˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا قا˘فو˘لا

.ضسلبارط
ةقطنŸا ‘ همئازه ةلسسلسس دعب Îفح حبسصأاو
وعديو ،رانلا قÓطإا فقو يدجتسسي ،ةيبرغلا
،«ةرهاقلا نÓعإا» Èع ،ةيملسسلا لول◊ا ¤إا
ع˘قو˘م ن˘م ر˘سصت˘نŸا طور˘˘سش ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘سضو يذ˘˘لا
وأا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م يأا نÓ˘˘˘عإ’ا د˘˘˘ق˘˘˘فأا ا‡ ،موز˘˘˘هŸا

.ةيدج
ما˘˘˘˘مأا Îف˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘سضاŸا تب˘˘˘˘سسلا مو˘˘˘˘˘يو
حاتفلا دبع هبناج ¤إاو ،ةرهاقلا ‘ Úيفحسصلا
،حلاسص ةليقع قÈط ناŸرب ضسيئرو ،يسسيسسلا
ران قÓطإا فقوب لوبقلل هدادعتسسا نع نÓعإÓل
¤إا ةدوعلل ةردابم بناج ¤إا ،ةيرسصم ةياعرب
.Úيبيللا ءاقرفلا Úب ةيسسايسسلا تاثداÙا
ةردابŸا هذه نإاف «رسصم ىدم» عقوم بسسحو
ةمزأ’ا ةرادإا ةقيرط ‘ اÒغت لث“ ةديد÷ا
ةرولب اتأادب ةرهاقلاو وكسسوم نإا ثيح ،ةيبيللا

flل ططÓفح ةفيلخ رود نع ءانغتسسÎ، كلذو
.برغلا ‘ هسشيج رايهنا دعب
نم تافوختو ايركسسع هتÁزه رثإا كلذ يتأاي
ن˘م ار˘ه˘سش41 د˘ع˘ب ،ه˘طا˘ب˘˘سض ضضع˘˘ب قا˘˘ق˘˘سشنا
.ضسلبارط ةيبيللا ةمسصاعلا ىلع هموجه قÓطإا
Îفح ةفيلخ يل‚ نإاف ،رداسصم ةدع بسسحو
نم ددع لاقتعاب اوماق ةيلاغوب جرف ءاوللاو
ةدا˘˘ي˘˘ق ر˘˘ق˘˘م- ة˘˘م˘˘جر˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق ‘ طا˘˘ب˘˘˘سضلا

نÓ˘عإا ن˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘نÎ- Ÿف˘˘ح تاو˘˘ق تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ةيبرغلا ةقطنملل جورÿاو Îفح نع قاقسشن’ا
Îفح نأا ةرهاقلا ‘ ردسصم نع عقوŸا لقنو
كلذو ،يسسيسسلا عم يئانث ءاقل دقع ‘ لسشف
هنم ÚيرسصŸا ÚلوؤوسسŸا رابك ضضاعتما ببسسب
.ايبيل ‘ هتÁزه دعب
‘ ة˘˘ي˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘سسلا نأا رد˘˘˘سصŸا Èت˘˘˘عاو
با˘ح˘سسن’او ،ة˘نو˘هر˘ت ة˘ن˘يد˘م ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘سسلا

تنا˘˘ك ،Îف˘˘ح تاو˘˘ق ه˘˘ب تما˘˘ق يذ˘˘لا م˘˘ظ˘˘نŸا
ةدعا˘ق طو˘ق˘سس د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ة˘ع˘قو˘ت˘م Òغ ارو˘مأا
يام فسصتنم ‘ ةيجيتاÎسسإ’ا ةيو÷ا ةيطولا
.يسضاŸا
لامتحا نع ›ا◊ا تقولا ‘ تاعقوتلا Òسشتو

تاوق لقتنت ’ ىتح ،يسسور يكرت قافتا ثودح
ينعي ام وهو ،يبيللا قرسشلا ¤إا قافولا ةموكح
ىÎل ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي ةر˘˘ها˘˘ق˘˘˘لا نأا
تلسصاوتورسصم ىدم بسسح ،ةلبقŸا تاروطتلا

تا˘نا˘م˘سض بل˘ط˘ل ةد˘ح˘تŸا تا˘ي’و˘لا ع˘م ر˘سصم
.هزواŒ قافولا تاوقل نكÁ ’ طخ مسسرب
Îفح راسصنأا لك نإاف ،يرسصم ردسصم بسسحبو
اميعز دعي ⁄ لاÔ÷ا اذه نأا نوكردي اوتاب

متي نل Îفح نأا ’إا ،ايوق ايسسايسسو ايركسسع
.جارسسلا جورخ لبق هجارخإا
ن˘م ه˘جار˘خإا م˘ت˘˘ي ن˘˘ل Îف˘˘ح نأا ع˘˘قوŸا ر˘˘كذ˘˘ي
ايلاح عبقيسس لب ،يروفو لماك لكسشب دهسشŸا

كلذ دعبو ،لقأ’ا ىلع عيباسسأا ةعسضب ةرهاقلا ‘
.هيف دعاقتي ناكم داجيإ’ جاتحيسس
مئازهب ،ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ ،Îفح تاوق تينُمو
ن˘ل˘عأا يذ˘لا ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ضشي÷ا د˘ي ى˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ع
ىلع ةع˘قاو˘لا ة˘نو˘هر˘ت ة˘ن˘يد˘م ر˘ير– ،ة˘ع˘م÷ا
نم موي دعب ،ضسلبارط قرسش بونج ملك09دعب
ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ير– لا˘م˘ك˘ت˘سسا ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا
.Îفح تاوق
تاوق نسشت ،ةيبوروأاو ةيبرع لود نم معدبو

‘ لسشف اموجه ،9102 ليرفأا4 ذنم ،Îفح
.ضسلبارط ىلع ةرطيسسلا
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ةمداقلأ ةلحرŸاب هل ليدب داجيإل أديه“ ةرهاقلأ ‘ ةيÈ÷أ ةماقإلأ ت– Îفح

ترصسب Îفح تإوق فدهتصسي يبيللإ ششي÷إ
اهنايعأل ءإدن قلطيو

راطإأ ‘ ،Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ ءأوللأ تأوق ىلع اموجه هنسش عم نمأزتلاب ،ترسس ةنيدم نايعأأو خويسشل ءأدن يبيللأ سشي÷أ قلطأأ
.اهيلع ةموك◊أ ةرطيسس طسسبل قاطنلأ ةعسسأو ةيلمع نسشل تأدأدعتسسأ

تاعاسس عبسس تمأد ةسشقانم  دعب

رير“ ‘ قفخي يصسنوتلإ ناÈŸلإ
رإذتعلاب اصسنرف بلاطت ةحئل

بلاطت ةحئ’ ىلع تيوسصتلا ‘ يسسنوتلا باونلا ضسل‹ قفخأا
ةÎف لÓخ اهمئارج نع راذتعا Ëدقتب ةيسسنرفلا ةلودلا
6591 ضسرام ‘ لÓقتسس’ا ىتح1881 يام نم ضسنوتل اهرامعتسسا
ةسشقانم  دعب ربوتكأا ‘ ترزنب نع ءÓ÷ا لبق يرخا مئارج اذكو
. تاعاسس عبسس تماد
،ابئان57 ةماركلا فÓتئا ةلتك اهتمدق يتلا ةحئÓلا حلاسصل توسصو
ىلع ةحئÓلا ضصنتو ،تاسضاÎعا ضسمخو اظفحتم04 لباقم
لك نع ينلعلاو يمسسرلا اهراذتعا نÓعإاب ةيسسنرفلا ةلودلا ةبلاطم
نمز يسسنوتلا بعسشلا قح ‘و ةيسسنوتلا ةلودلا قح ‘ هتفÎقا ام
بيذعتو لايتغاو لتق مئارج نم هدعبو رسشابŸا لÓتح’ا
كÓمأ’او ةيعيبطلا تاوÌلل بهنو يرسسق Òجهتو يفنو باسصتغاو
.ةيروتاتكدللو دادبتسسÓل حيرسص معدو ةسصاÿا
ردابت نأاب اسسنرفل يسسنوتلا ناÈŸلا  ةبلاطم ىلع ةحئÓلا تسصنو
ةروكذŸا““ مئار÷ا نم نيرّرسضتŸا ّلكو ةيسسنوتلا ةلودلا ضضيوعتب
ام قبط ًايز‹ ً’داع اًسضيوعت ،اًنوناق ق◊ا مهل ر‚ا نيذلا ّلكو
‘ مهاسسي نأا هنأاسش نم اÃ ةيلودلا فارعأ’او Úناوقلا يسضتقت
لÓتح’ا اهيف ببسست يتلا يسسآاŸاو نازحأ’او م’آ’ا حسسم
““ضضيغبلا
ةمذ ىلع عسضت““ نأاب ةيسسنرفلا ةلودلا ةيناÈŸلا ةحئÓلا نمسضتتو
يمسسرلا فيسشرأ’ا لماك ضسانلا مومعو Úثحابلاو ةيسسنوتلا ةلودلا
ئواسسم ةديد÷ا لايجأ’ا يعت ىتح ءادوسسلا ةبق◊ا كلتب قلعتŸا
.““هيسسآام رّركتت ’ ىتحو رامعتسس’ا
ةيلآ’ا ىلع ضصخت تاظف– باونلا Úب تاسشاقنلا لÓخ ىرجو
نأا رابتعاب ،ةيسسنرفلا ةلودلا وحن ةحئÓلا هيجوتل ةيروتسسدلا

flلا ةبطاÈŸعتي ةيبنجا ةلودل ناÚ ع متي ناÈ ةيروهم÷ا ضسيئر
.يسسنوتلا روتسسدلل اقفو ةيجراÿا نوؤوسشلاب لوıا
نيّدلا فيسس ةماركلا فÓتئا ةلتك ضسيئر لاق تيوسصتلا لبقو

flلا مدق يذلا فولÓراذتعا بلط تمدق اهسسفن اسسنرف  نأا ةحئ
نحنو ،ضسيراب لÓتحاو ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا دعب ايناŸأا نم
،““ يسسنرفلا بعسشلا نع ةيناسسنإا ّلقي ’ يسسنوتلا بعسشلا نأا Èتعن
ىقرأا نم اهنا لب ،برح نÓعإا تسسيل““ ةحئÓلا هذه نأا ¤ا اÒسشم
زواŒ نم يسسنرفلاو يسسنوتلا Úبعسشلا Úكمتل قرّطلا ىمسسأاو
نود نم ةيدنو ةلماك ةكارسش نع ثيد◊ا نكÁ ’ هنأا ل،يسضاŸا
.““يسضاŸا اياسضقل ة÷اعمو راذتعا
نب ماظن ىلع ةبوسسÙا ر◊ا يروتسسدلا بز◊ا ةلتك تسضفر و
Ëركتل  ادنب اهنيمسضت مدع ببسسب ةحئÓلا حلاسصل تيوسصتلا يلع
ةكر◊ ماعلا Úمأ’ا ىدبأا اميف .Úيباقن نم ةينطولا ةكر◊ا ءامعز
‘ ةحئÓلا هذه لثم رسضت نأا نم هفواfl ،ضضيرعلا يلع، ةسضهنلا
.ضسنوت حلاسصÃ ةيلا◊ا فورظلا

ضسيلو بسسانŸا هتقو ‘ نوكي نأا بجي راذتع’ا بلط““ نأا لاقو
،““ةيسسايسسلاو ةينوناقلا تامزلتسسŸاو فورظلا هل ءيهتت نأا لبق
عقوتأا ’ ميلسس يسسايسس ريدقتو Êوناق دادعإا نود““ هحرط نأا امك
عم انتاقÓعو Úيسسنوتلاو ضسنوت حلاسصÃ رارسضأ’ا Òغ هنع جتني نا
نوتأا ‘ هجوأ’ا ةددعتŸا تاقÓعلا هذهب جزلاو ةيسسنرفلا ةلودلا
.““ضشيوسشتلاو تاديازŸا
ضسيئر اهنع ثد– يتلا اهسسفن فواıا ¤ا Òسشي ضضيرعل ناكو
ةيداسصتق’ا لماوعلا ناسشب ،يفيلÿا ةماسسأا ضسنوت بلق ةلتك
ضسنوتل دّوزم لوأاو ضسنوتل فيرح لوأا  اسسنرف دعت ذا ،ةيلاŸاو
كيهان،يسسنوت نويلŸا ةبارق اهيف ميقيو ضسنوت ‘ رمثتسسم Èكأاو
.ضسنوت ضضرقت يتلا ةيلودلا ةيلاŸا تاسسسسؤوŸا ىلع اهÒثأات نع

 انوروكب ةديدج ةباصصإإ85 ليجصست
ايناتيروم ‘

85 ليجسست ،ءاثÓثلا ءاسسم ،ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازو تنلعا
›امجإا لسصيل ،دجتسسŸا «انوروك» ضسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا

2611 ¤إا يسضاŸا ضسرام فسصتنم ذنم ضسوÒفلاب ÚباسصŸا ددع
. ةباسصإا
انوروك ةهجاوŸ ينطولا قسسنŸاو ةيمومعلا ةحسصلا ريدم لاقو
يتلاح ليجسست ” هنإا  ،يفحسص ر“ؤوم ‘ ،فاحزلا دلو يديسس
ةلاح16 ¤إا ضسوÒفلا ببسسب تايفولا ددع عفري ام وهو ، ةافو
.ةافو
9 رسصكل1،›اتلا وحنلا ىلع  ىلع ةديد÷ا ةباسصإ’ا ت’اح عزوتتو
Ú 1نجوت12 ترايت01 ميعنلا راد11 ءانيŸا1 تافرع4 ةنيز غرفت
ءافسشلا ت’اح ددع عفتÒل اباسصم02 يفسش كلذ نوسضغ ‘.وسصور
.931 ¤إا

ليجسست نع ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تنلعا
ضسوÒفب ةديدج ةدكؤوم ةباسصإا ةلاح81
›امجإ’ا ددعلا عفتÒل ،دجتسسŸا انوروك

‘ ضسوÒف˘لا˘˘ب ةد˘˘كؤوŸا ة˘˘با˘˘سصإ’ا ت’ا◊
.ةلاح5548 ¤إا برغŸا
ةيمسسرلا اهتباوب ىلع ،ةرازولا تفاسضأاو
نأا ،د˘ج˘ت˘سسŸا ا˘نورو˘ك ضسوÒف˘˘ب ة˘˘سصاÿا

عفترا ءافسشلل تلثا“ يتلا ت’ا◊ا ددع
ت’اح ثÓث لثا“ دعب ةلاح6947 ¤إا

ت’اح ددع رقتسسا امنيب ،ءافسشلل ةديدج
ت’ا◊ا دد˘˘˘˘ع غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘بو .012 ‘ ةا˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا

343 يبلسس يflÈ ليل– دعب ةدعبتسسŸا
.ةلاح587 و افلأا
ت’اح ثÓث ليجسست ” هنأا ¤إا تراسشأاو
ت’ا◊ا عو˘م‹ ع˘ف˘˘تر˘˘ي كلذ˘˘بو ، ءا˘˘ف˘˘سش
.ةلاح6947 ¤إا ضضرŸا نم تفاعت يتلا
ن˘م ءا˘ف˘سش ت’ا˘ح3 بر˘˘غŸا فر لا˘˘م˘˘ك
61 ر˘خآا ‘ د˘ج˘˘ت˘˘سسŸا ““ا˘˘نورو˘˘ك““ ضسوÒف
نم ةسسداسسلا Úب ام ديدحتلابو ،ةعاسس
ضسما ن˘˘˘م ةر˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘لاو ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سسم
تا˘ي˘ط˘عŸا ه˘تر˘˘ه˘˘ظأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
ةرازو˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘باو˘˘ب˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘ثsدÙا

.ةحسصلا
ءا˘ف˘سشلا ت’ا◊ ›ا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ع˘˘ف˘˘تراو
نم ‘اعتلا ةبسسن تحبسصأا اميف ،6947 ¤إا

‘66.88 ةدكؤوŸا ةباسصإ’ا ت’اح عوم‹
.ةئŸا

ةلاح يأا ةكلمŸا دهسشت ⁄ ،لباقŸا ‘
ةليسص◊ا رقتسستل ،ةعاسس61 رخآا ‘ ةافو

.012 دنع بنا÷ا اذه ‘
ة˘˘سصتıا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصŸا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ُي
61 ر˘˘خآا ‘ ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘لا˘˘˘ح81 تد˘˘˘سصر
.5548 ¤إا ›امجإ’ا ددعلا لسصيل ،ةعاسس

ديد“ نع  ،ةيبرغŸا ةموك◊ا تناك و
،دحاو رهسش ةدŸ ةيحسصلا ئراوطلا ةلاح
01 ،ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس ةد˘يد÷ا ة˘ل˘هŸا نأا ة˘ن˘ل˘ع˘م
تاءار˘جإا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ع˘م ل˘ب˘˘قŸا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
.يحسصلا رج◊ا
ضسلجملل عامتجا نع رداسص ،نايب ‘ ءاجو
ئراوطلا ةلاح ديد“ رارق ““ نأاب يموك◊ا
ر˘˘يزو˘˘ل زو˘˘ج˘˘يو ق◊ا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
تايط˘عŸا ءو˘سض ‘ ذ˘خ˘ت˘ي نأا˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
،ةدئاسسلا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘لا◊ا لو˘ح ةر˘فو˘تŸا
،ةينعŸا ةيموك◊ا تاطلسسلا عم قيسسنتبو

نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ب˘سسا˘ن˘م هار˘ي ا˘م
.““اهيلع ضصوسصنŸا دويقلا
يجيردتلا فيفختلا ““¤إا نايبلا راسشأا امك
اذخأا لحارم Èع يحسصلا رج◊ا Òبادتل
‘ ل˘˘سصا◊ا توا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا Úع˘˘˘ب
ت’ا˘م˘عو تا˘ه˘ج Úب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
.““ةكلمŸا ميلاقأاو

ى˘ت˘ح ة˘ي˘بر˘غŸا ة˘ح˘سصلا ةرازو تل˘ج˘˘سسو
012و انوروكب ةباسصإا ةلاح7348 ءاثÓثلا

ءا˘˘ف˘˘سشلا لد˘˘ع˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘تراو ،ةا˘˘˘فو ت’ا˘˘˘ح
8.88%.

““انوروك““ سسوÒفب ةافو ةلاح0و ءافسش تلاح3

تايفو لو شسوÒفلاب ةباصصإإ81 لجصسي برغŸإ



ضسيسسأات  ‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاؤت
 ..كلذل Úمزللا ةادألاو دازلا نؤكلÁ نم Úب يدج ضشاقن

01ةـسارد

عجارم

ـه1441  لاؤسش91 ـل قفاؤŸا م0202   ناؤج11 ضسيمÿا
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ةيكÒمأ’ا ميقلاب ثبعلا ىلع بمارت ةردق دودحو ةيبعششلا تاجاجتح’ا
تاسسايسسلا ةسسارد و ثاحبألل يبرعلا زكرŸا

Ÿ؟بسضغلا اذا
نم ÚيكÒمأ’ا عم لماعتلا ‘ ةطرسشلا ةوسسق نأا عم
ضسيل مهدسض يئاسضقلا ماظنلا زيي“و ةيقيرفأا لوسصأا
ـب هترها‹و ،بمارت ةيسصخسش نإاف ،ديد÷ا رمأ’اب
تاما˘سسق˘نÓ˘ل ق˘ّم˘عŸا ه˘با˘ط˘خو ،““ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ي˘مو˘ق˘لا““
.اًءوسس عسضولا تداز ،هباختنا ذنم ،ةيقرعلاو ةيسسايسسلا
““ه˘م˘ّه˘ف˘ت ““ءاد˘˘بإا ‘ ددÎي ⁄ ،ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت د˘˘ع˘˘بو

لعف امك ،دد÷ا Úيزانلاو ضضيبلا Úيرسصنعلا تاكر◊
‘ ليفسستولراسش ةنيدم ‘ ةفينعلا مهتارهاظم لÓخ
نع بمارت Èع ام اÒًثكو .7102 فيسص اينيجرف ةي’و
،ÚنطاوŸا دسض ةطرسشلا همدختسست يذلا فنعلل هدييأات
اًرمأا ردسصأا ،7102 ضسطسسغأا /بآا يفف .هيلع عجسشو
عنÁ ،امابوأا كاراب ،هفلسسل اًرارق هيف ىغلأا اًيذيفنت
ة˘طر˘سشلا تارادإا د˘يوز˘ت ن˘م ة˘˘ي˘˘كÒمأ’ا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
رار˘ق بسسح˘بو .ة˘ير˘ك˘سسع ة˘ح˘ل˘سسأاو تاد˘عÃ ة˘ي˘˘ندŸا
كلت ىلع لوسص◊ا ةطرسشلا رودقم ‘ حبسصأا ،بمارت
؛ةيموكح حنم Èع امإاو اًنا‹ امإا ،ةحلسسأ’او تادعŸا
¤إا ليŸاو (1)ةيطرسشلا ةزهجأ’ا ةركسسع ززع ام وهو
.اهيف فنعلا

‘ ديولف لتقم ةقيرط تقثو يتلا ةي◊ا روسصلا تءاج
نم نويكÒمأ’ا هيف عفد تقو ‘ ،0202 ويام /رايأا52
ضسوÒف ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب نا˘˘م˘˘ثأ’ا Èكأا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ل˘˘سصأا
Òسشيو .يحسصلاو يداسصتق’ا ÚيوتسسŸا ىلع ،انوروك
¤إا ،0202 ويام /رايأا رهسشل ،يكÒمأ’ا ةلاطبلا ريرقت
‘3.31 ينطولا ىوتسسŸا ىلع غلبي ةلاطبلا لدعم نأا
8.61 ¤إا ةقرافأ’ا ÚيكÒمأ’ا Úب لسصي Úح ‘ ،ةئŸا

كلذ نم ىلعأا بسسنلا نأا اًقح’ Úبت دقو ،ةئŸا ‘
تنيب امك .(2)دوسسلا Úبو ينطولا ىوتسسŸا ىلع ،Òثكب
دوسسلا ÚيكÒمأ’ا Úب تايفولا ةبسسن نأا ةيملع تاسسارد
Úب اهنم تارم ثÓثب ىلعأا انوروك ضسوÒف ببسسب
ىلع تايطعŸا هذه لدتو .(3)ضضيبلا نم مهئارظن
هل ضضرعتي يذلا يسسسسؤوŸا زييمتلاو ضشيمهتلا ىدم
اًنويلم04 ¤إا مهددع لسصي نيذلا ةقرافأ’ا نويكÒمأ’ا
Êاعي ،كلذ ¤إا ةفاسضإا .(ناكسسلا نم ةئŸا ‘31)
‘و ميلعتلا ‘ ةيندتم ت’دعم ةقرافأ’ا نويكÒمأ’ا
Úب لتfl ةوÌلا عيزوت نأا امك ،ضضيبلاب ًةنراقم روجأ’ا
حلاسصل تارم رسشع نم Ìكأاب ءادوسسلاو ءاسضيبلا رسسأ’ا
ةيكÒمأ’ا نوجسسلا ‘ دوسسلا ةبسسن لسصتو .(4)¤وأ’ا
ضضرعت ةيناكمإاو .(5)ءانجسسلل يلكلا ددعلا ثلث ¤إا
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع يد˘يأا ى˘ل˘ع ل˘ت˘ق˘ل˘˘ل دو˘˘سسلا لا˘˘جر˘˘لا
تدجوو .(6)ضضيبلا لاجرلاب ةنراقم ىلعأا ةيكÒمأ’ا
لاجر ةسسمخ لك نم هنأا ،9102 ماع ،ةيحسسم ةسسارد
او˘ف˘قوأا م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث نأا Úب˘ت ة˘طر˘سشلا م˘ه˘ت˘ف˘قوأا دو˘سس
نم ةينامث ¤اوح لوقي امك .عنقم رÈم Óب يأا ،اًملظ
ميلعتلا تاجرد نم ةجرد مهيدل ن‡ ،دوسس ةرسشع لك
م˘ه˘ئا˘م˘ت˘نا بب˘سسب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘ل˘ل او˘سضر˘ع˘ت م˘ه˘نإا ،ي˘ع˘˘ما÷ا
.(7)يقرعلا

اهتافلخو ةرادإلا ةبراقم بارطسضا
ةمزأا عم بمارت لماعت مسستا ،اًمئاد لا◊ا وه امك

،لعفلا دودر ىسضوفب ديولف لتقم ىلع تاجاجتح’ا
ويديف راسشتنا عمف .هترادإا ناكرأا Úب ماجسسن’ا بايغو
لاقو ،““مداسصلا““ ـب دهسشŸا بمارت فسصو ،ةÁر÷ا
هنأاو ““ةيدج““ ـب رمأ’ا ذخأاي ضسيئرلا نإا ضضيبأ’ا تيبلا
د˘ياز˘ت ع˘˘م ،بمار˘˘ت دا˘˘ع sم˘˘ث .(8)هنم ةياغل˘ل ““ج˘عز˘ن˘م““
ةا˘˘سسأا˘˘م““ ىر˘˘ج ا˘˘م نأا ن˘˘ل˘˘عأاو ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا ءا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

تباسصأا اهنأابو ،““ثد– نأا يغبني ناك ام ....ةÒطخ
نأا ’إا .(9)““نز◊او بسضغ˘˘لاو بعر˘˘لا˘˘ب““ Úي˘˘˘كÒمأ’ا
،ثداو◊ا هذه لثم ‘ هفÓسسأا ضسكع ىلعو ،ضسيئرلا

ءارجإاب هيف دهعتيو ،رطاوÿا هب ئدهي اًباطخ هجوي ⁄
تا˘˘ي’و˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ع˘˘لا ةو˘˘ه˘˘لا Òسسج˘˘ت˘˘ل تا˘˘حÓ˘˘˘سصإا
.ةدحتŸا
دعاسصت ‘ ضضيبأ’ا تيبلا ‘ يدايقلا غارفلا مهاسسو

بغسش لامعأا اهسضعب قفار ،ةيبعسشلا تاجاجتح’ا ةدح
ةدح Ìكأا باطخ ينبتب بمارت أادبف .تاكلتمملل بهنو
ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘˘ع ’““ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا نأا ن˘˘ل˘˘عأا ذإا ؛ا˘ً̆يد–و
،Úبغاسشم““ لاعفأاب اهايإا اًلزتfl ،““مÓسسلا وأا ةلادعلاب
ضضيرحتب ديولف ىركذل نوئيسسي ““Úيوسضوفو ،ضصوسصلو
‘ بمارت ددÎي ⁄و .ةفرطتم ةيراسسي تاعامج نم
ديدهت نع اًلسضف ،(01)““ةطرسشلا لاجرل““ هدييأات نÓعإا
““ةسسرسشلا بÓكلا““ ـب ضضيبأ’ا تيبلا جراخ نيرهاظتŸا
““جا˘ي˘سسلا قاÎخا““ او˘لوا˘ح نإا ““ة˘موؤو˘سشŸا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا»و
.ناقتح’ا نم داز ام وهو ،(11)ينمأ’ا
بمارت ىرجأا ،0202 وينوي /ناريزح نم لوأ’ا ‘و
““ةرطيسسلا““ ـب مهايإا اًبلاطم تاي’ولا ماكح عم اًلاسصتا

ردسصيسس هنأا وأا ،““عراوسشلا ةداعتسسا»و نيرهاظتŸا ىلع
““درمتلا نوناق““ بجوÃ ،يماظنلا ضشي÷ا رسشنب رماوأا
كرام ،عافدلا ريزو اهفسصو يتلا ندŸا ‘ ،7081 ماعل
ما˘ك˘ح بمار˘ت م˘ل˘عأا ا˘˘م˘˘ك .““ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ة˘˘حا˘˘سس““ ـب ،Èسسإا
لاÔ÷ا ،ةكÎسشŸا ناكرأ’ا ةئيه ضسيئر نأاب تاي’ولا

يد˘˘˘سصت˘˘˘لا ن˘˘˘ع ا˘˘ً̆لوؤو˘˘˘سسم نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس ،ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م كرا˘˘˘م
نم رسصانع تماق ،روفلا ىلعو .(21)تاجاجتحÓل

ن˘مأا ةز˘ه˘جأا˘ب ة˘مو˘عد˘م ،ة˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا ة˘˘يا˘˘م◊ا زا˘˘ه˘˘ج
تار˘ئا˘طو ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضسر◊ا ن˘˘م تاو˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف
ضضفب ،ضضفخنم ىوتسسم ىلع تقلح ،هل ةعبات ةيحورم
،ضضيبأ’ا تيبلا مامأا تييف’ ةحاسس ‘ ةيملسس ةرهاظت
،ةيتوسصلا لبانقلاو ،يطاطŸا ضصاسصرلا اهيف مدخُتسسا
دارأا بمار˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ح˘˘سضتاو .ل˘˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘˘لا ذاذرو
ةئيه ضسيئرو عافدلاو لدعلا يَريزو ةيعÃ ،لوسصولا
¤إا ،نيراسشتسسŸا نم رخآا ددعو ،ةكÎسشŸا ناكرأ’ا
،ضضي˘بأ’ا تي˘ب˘ل˘ل ة˘يذاÙا ا˘ن˘˘حو˘˘ي ضسيد˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ن˘˘ك
راهظإا ‘ ًةبغر ،لي‚إ’ا اًلماح اهمامأا ةروسص طاقتلاو
فورعŸا Òغ بمارت روهظ ناك .(31)ةوقلاو مز◊ا
اًما“ ةفوسشكم ةلواfi ضسدقŸا باتكلا اًلماح هنيدتب

ıبسسكو ة˘ي˘ل˘ي‚إ’ا ضسئا˘ن˘ك˘˘لا ن˘˘م ه˘˘يد˘˘يؤو˘˘م ة˘˘ب˘˘طا
.فورظلا هذه ‘ مهفطاعت

ةيركسسعلا ةسسسسؤؤŸا لعف در
اهأادب ،ةعسساو تاداقتنا ةجوÃ تافرسصتلا هذه تببسست
ليبو ،رتراك يميج :مه Úقباسس ÚيكÒمأا ءاسسؤور ةعبرأا
ا˘م˘ك .ا˘ما˘بوأا كارا˘بو ،ن˘ب’ا ضشو˘ب جرو˘جو ،نو˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ك
Úيركسسعلا ةداقلا نم ةديدسش تاداقتن’ بمارت ضضرعت

،ضسي˘تا˘م ضسم˘ي˘ج ،ق˘با˘سسلا ه˘عا˘فد ر˘˘يزو˘˘ك ،Úق˘˘با˘˘سسلا
،ي˘سسبÁد ن˘ترا˘˘م لاÔ÷او ،ن˘˘لو˘˘م كيا˘˘م لاÒمدأ’او
Òب˘كو ،ة˘كÎسشŸا نا˘كرأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل Úق˘با˘سسلا Úسسي˘ئر˘˘لا

،بمار˘˘ت ةرادإا ‘ ق˘˘ب˘˘سسأ’ا ضضي˘˘بأ’ا تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م
رسشن نأا رابتعا دح ء’ؤوه بهذو ،يليك نوج لاÔ÷ا
بناج نم اًقرخ لثÁ دق ندŸا ‘ ضشي÷ا تاوق
.Ú(41)يكÒمأ’ا ةيامحب يروتسسدلا مهمسسقل دون÷ا
ةرازو ‘ اًقباسس اًلوؤوسسم98 اهعّقو ةلاسسر كلذ Óت
Úيروهمج ،Úقباسس عافد ءارزو ةعبرأا مهنيب ،عافدلا
Úلوؤو˘˘˘˘سسŸا تار˘˘˘˘سشع ¤إا ًة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا ،Úي˘˘˘˘طار˘˘˘˘قÁدو
ديدهت اهيف اوناد ،نيدعاقتŸا نيرخآ’ا ت’اÔ÷او
تار˘ها˘ظŸ يد˘سصت˘لا ‘ ضشي÷ا ماد˘خ˘ت˘سسا˘˘ب بمار˘˘ت
جزلاو ،ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا ضسييسست هت’واfiو ،ةيبعسش
ريزو نم اًلك ةلاسسرلا تناد امك .ةيلخاد كراعم ‘ اهب
ع˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘بوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘م لاÔ÷او ،Èسسإا ،عا˘˘˘فد˘˘˘لا
اهيف منت يتلا ¤وأ’ا ةرŸا تسسيل هذهو .(51)بمارت
ما˘ظ˘ن˘لا تا˘مو˘ق˘م كاردإا مد˘ع ن˘ع بمار˘ت تا˘˘فر˘˘سصت
ىوق ¤إا ةبسسنلاب ىتح ءارم◊ا هطوطخو يطارقÁدلا

fiا ىلع ةبوسسÙظفاÚ ‘ ا تاي’ولاŸةدحت.
›وؤوسسم رابك دحأا ةلاقتسسا عمو ،طوغسضلا هذه مامأاو
عافدلا Úميب““ Èسسإا ثنح ىلع اًجاجتحا عافدلا ةرازو
نم ددع ىدل ينلعلا ءايتسس’ا يمانتو ،““روتسسدلا نع
فقوم نع دعتبي Èسسإا أادب ،Úيلا◊ا ضشي÷ا ت’اÔج
نيرهاظتŸا قيرفتب ملعي نكي ⁄ هنأا اًمعاز ،بمارت
ةينب ملع ىلع نكي ⁄ هنأابو ،ضضيبأ’ا تيبلا جراخ ةوقلاب
Èتعا امك .ةسسينكلا ¤إا هقفار امدنع هتهجوو بمارت
معدلا Ëدقتل ةمءÓم دسشأ’ا وه ينطولا ضسر◊ا““ نأا
نوناقلا قيبطتل فقاوŸا هذه ‘ ةيندŸا تاطلسسلل
ذاف˘نإ’ ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا تاو˘ق˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا““ نأا˘بو ،““ي˘لÙا
اًحا◊إا ت’ا◊ا Ìكأ’ طقف Òخأا ذÓم وه نوناقلا
كل˘ت ن˘م د˘حاو ‘ ا˘ن˘سسل ن˘ح˘˘ن““ :فا˘˘سضأاو .““ةرو˘˘ط˘˘خو
نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق ¤إا ءو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يؤوأا ’ ا˘˘˘˘نأا .نآ’ا ف˘˘˘˘قاوŸا
بسضغ كلت Èسسإا تاحيرسصت تراثأا دقو .(61)““درمتلا
ىنبتي يليم نأا ¤إا ىرخأا ريراقت Òسشتو .ضضيبأ’ا تيبلا
Èسسإا نم لك عم ضضراع هنأابو ،اًسضيأا هسسفن فقوŸا
00001 رسشنب بماÎل اًبلط ،راب مايلو ،لدعلا ريزوو

.(71)ةيكÒمأ’ا ندŸا ‘ يماظن يدنج

تاباختنلا ‘ تاجاجتحلا رثأا
‘ تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا Òثأا˘˘ت ضسا˘˘ي˘˘ق ر˘˘ك˘˘بŸا ن˘˘م ه˘˘نأا ع˘˘م
/Êاثلا نيرسشت نم ثلاثلا ‘ يرŒ يتلا تاباختن’ا
Òسشت ةيلا◊ا يأارلا تاعÓطتسسا نأا ’إا ،È 0202مفون
زوفلا ‘ بمارت ظوظح عجارت ¤إا يدؤوت اÃر اهنأا ¤إا
.مويلا دئاسسلا ماعلا جازŸا قفو ةيناث ةيسسائر ةÎفب
55 نإاف ،ضسوسسبيإا /زÎيور هترجأا عÓطتسسا بجوÃو

م˘ه˘سضفر ن˘ع او˘بر˘˘عأا ه˘˘ي˘˘ف Úلو˘˘م˘˘سشŸا ن˘˘م ة˘˘ئŸا ‘
Èع Úح ‘ ،تاجاجتح’ا عم بمارت لماعت ةقيرطل
؛(81)نيرهاظتŸا عم مهفطاعت نع مهنم ةئŸا ‘46
‘ ه˘سسف˘ن Ëد˘ق˘˘ت بمار˘˘ت ة˘˘لواfi نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
،حجنت ⁄ ““ماظنلاو نوناقلا““ حسشرم هفسصوب تاباختن’ا

تاعÓطتسسا نم ةلسسلسس رهظتو .لقأ’ا ىلع نآ’ا ىتح
ةحئاج عم لماعتلا ‘ بمارت ةرادإا لسشف نأا يأارلا

ةيبلسس ةيداسصتقا تايعادت نم اهيلع بترت امو ،انوروك
نع اًل˘سضف ،اÒًب˘ك ا˘ًعا˘ف˘ترا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ت’د˘ع˘م عا˘ف˘تراو
لماو˘ع ا˘ه˘ل˘ك ،تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ع˘م ا˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت بار˘ط˘سضا
اًبودنم072 ىلع لوسص◊ا بمارت ىلع بّعسصت فوسس

.(91)ةيناث ةيسسائر ةÎفب زوفلل يباختن’ا عمÛا ‘
،ينطولا ىوتسسŸا ىلع بمارت تÓكسشم رسصتقت ’و

،ند˘˘يا˘˘ب و˘˘ج ،ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا ح˘˘سشرŸا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
Ãا ‘8.7 غلبت طاقن طسسوتŸلمسشتل دت“ لب ،(02)ةئ
ماع بمارت اهحبر يتلا ةيحيجÎلا تاي’ولا نم اًددع
د˘سض ه◊ا˘سصل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘˘كر˘˘عŸا ا˘˘ًم˘˘سسا˘˘ح6102
‘ ه˘ل ند˘يا˘ب ة˘سسفا˘ن˘م ن˘ع اً̆ل˘سضف ،نو˘ت˘ن˘ي˘ل˘ك يرÓ˘˘ي˘˘ه
،اًلثمف .Úيرو˘ه˘م÷ا ى˘ل˘ع اً̆ي˘خ˘يرا˘ت ة˘بو˘سسfi تا˘ي’و
ىلع ندياب مدقت ¤إا تاعÓطتسس’ا كلت دحأا Òسشي
ماع Òخأ’ا اهحبر يتلاو ،نسسنوكسسيو ةي’و ‘ بمارت
Úح ‘ .(12)ةئŸا ‘04 ¤إا ةئŸا ‘94 ةبسسنب ،6102
‘ بمارت ىلع مدقتي ندياب نأا ،رخآا عÓطتسسا Òسشي
54 لباقم ةئŸا ‘84 ةبسسنب ةيحيجÎلا اديرولف ةي’و

اهحبر ىرخأا ةي’و يهو ،ناغيسشيم ‘و .(22)ةئŸا ‘
ندياب مدقتي ،6102 ماع ÚيطارقÁدلا نم بمارت
ا˘˘مأا .(32)ة˘˘ئŸا ‘64 ل˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘ئŸا ‘84 ةب˘سسن˘ب
نديابو بمارت نأاب نÓثمتتف ،ناتÒبكلا ناتأاجافŸا
ضساسسكت امه ،Úتيروهمج Úتي’و ‘ Úيواسستم هبسش
ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف بمار˘˘ت مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ذإا ؛ا˘˘نوز˘˘يرأاو
نأا ¤إا اهسسفن تاعÓطتسس’ا Òسشت امك .(42)طقف
ىلع ةرطيسسلا ،حجرأ’ا ىلع ،نورسسخيسس Úيروهم÷ا

مز÷ا اًدج اًركبم ىقبي كلذ عم .(52) خويسشلا ضسل‹
ءوسض ‘ ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘كÒمأ’ا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ج˘ئا˘ت˘ن نأا˘سشب
ماع بمارت زوفب ؤوبنتلا ‘ يأارلا تاعÓطتسسا لسشف
6102.

ة“اخ
ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ت ة˘مزأا ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا د˘يو˘ل˘ف جرو˘ج ل˘ت˘ق˘˘م طا˘˘مأا
‘ دعب حجنت ⁄ يهف .نورق ذنم ةدحتŸا تاي’ولا

Œا خيراتلا زواŸيرسصنعلا زييمتلاو ةيدوبعلل رير ‘
تاسسسسؤوم ضضعب ‘ ةدئاسسلا ةفاقثلاو ةيلمعلا ةسسرامŸا
ىلع نرق فسصن نم Ìكأا رورم مغر ،نوناقلا قيبطت
ةيطارقÁدلا ‘ يقيرفأا لسصأا نم ÚيكÒمأ’ا لومسش
ة˘ن˘طاوŸا أاد˘ب˘م را˘سصت˘ناو تا˘ي’و˘لا ل˘ك ‘ ة˘ي˘˘لاÈي˘˘ل˘˘لا
فورظلا لظ ‘و ،ةمزأ’ا هذه نكل .ةيندŸا قوق◊او
ةكرح دوعسص ¤إا يدؤوت دق ،اهيف تءاج يتلا تاقايسسلاو

Òبك ددع مامسضنا عم اًسصوسصخو ،ةديدج ةيندم قوقح
نÓعإا ءوسض ‘و ،اهيلإا مهÒغو ،ضضيبلا ÚيكÒمأ’ا نم
تاحÓسصإا قÓطإا ةيكÒمأ’ا تاي’ولاو ندŸا ضضعب
ع˘م ا˘ه˘ل˘ما˘˘ع˘˘تو ة˘˘طر˘˘سشلا ةز˘˘ه˘˘جأا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ة˘˘ع˘˘سساو
نع تفسشك ةمزأ’ا نأا مغر ،ىرخأا ةهج نم .ÚيندŸا

ؤوطاوتلاو بمارت مامأا يروهم÷ا بز◊ا فعسض ىدم
‘ اهنإاف ،ةيكÒمأ’ا ميقلا ضضعبب هثبع نع هتمسصو هعم
ىلع يدعتلا ت’واÙ ةيوق ةمواقم ترهظأا لباقŸا

،Úي˘˘كÒمأ’ا Úن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلا Òب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ح
Úلوؤوسسم نم ،ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا ضسييسست ت’واfiو
ة˘˘سسسسؤوŸا ل˘˘خاد ن˘˘م ى˘˘ت˘˘˘حو Úبز◊ا ن˘˘˘م Úق˘˘˘با˘˘˘سس
.اهسسفن ةيركسسعلا

(1) Fb1Pi03/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/5/03 ,XOV ”,snaciremA kcalB tsniagA ecneloiV eciloP delbanE evah seiciloP s’pmurT“ ,snilloC naeS
3rzY973/xc.bnc//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/5 ,CBNC ”,detropeR naht rehgiH eb yaM etaR tnemyolpmenU laeR eht yhW s’ereH“ ,icrucaI gerG )2(
P7jMGM2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/5/02 ,naidrauG ehT ”,elpoeP etihW fo etaR eht semiT eerhT ta91-divoC fo gniyD snaciremA kcalB“ ,notgnikliP dE )3(
vKWLh73/sr.trnsmt//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/1 ,noitadnuoF sretueR nosmohT ”,srebmuN ni ytilauqenI laicaR s’aciremA :dyolF egroeG“ ,yenoloM aisatsanA & notyeP eilleN )4(
1JDEGX2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/2 ,muroF cimonocE dlroW ”,SU eht ni spaG ytilauqenI laicaR yeK laeveR strahC5“ ,dnomdE ettolrahC )5(
:ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/2 ,hctaW tekraM ”,syaS poc-xE ,snaciremA tsniagA ecneloiV eroM ot deL saH snopaeW lufrewoP eroM htiw eciloP ruo gnimrA“ ,naloN moT )6(
Ypl5Kd3/ten.wtkm.no//:sptth
.yenoloM & notyeP )7(
TO3edA2/nm.birts//:ptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/5/82 ,enubirT tratS ”,htaeD s’dyolF egroeG retfa esnopseR weN a seirT pmurT“ ,gnoL neelloC & nivloC lliJ )8(
,moc.notsob ”,’ydegarT evarG a‘ htaeD s’dyolF egroeG dellaC pmurT dlanoD tnediserP“ ,ssaH roverT)9(
AA7S873/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/5/03
ekKjnU2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/5/03 ,sweN6xoF ”,’ydegarT‘ a dyolF egroeG fo htaeD sllaC ,sretsetorP snmednoC pmurT tnediserP“ )01(
.snilloC )11(
:ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/3 ,nainotecnirP yliaD ”,tnemecrofnE waL fo noitaziratiliM eht tuoba snrecnoC gnidnapxE ’,egrahC ni‘08’ yelliM .neG syaS pmurT“ ,nivehS yrahcaZ )21(
RFWoHc3/yl.tib//:sptth
Xo0e5h3/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/6 ,sserP detaicossA ”,sretsetorP raelC ot redrO lacitcaT eviG t’ndiD eh syaS rraB“ ,omaslaB leahciM )31(
2l6WFX2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,020/6/30 ,etalS ”,tloveR ’srecfifO ehT“ ,nalpaK derF )41(
Aw2ok03/ts.opaw//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/5 ,tsoP notgnihsaW ehT ”,sthgiR lanoitutitsnoC etaloiV ot desU eb reven tsuM yratiliM ehT :slaicfifO esnefeD remroF98“ )51(
..nalpaK )61(
5n0loU2/sw.nsbc//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/6 ,SWEN SBC ”,gniteeM ecfifO lavO detaeH ni steertS ot yolpeD spoorT ytud-evitcA000,01 dednameD pmurT“ ,nitraM divaD )71(
qc8n6A2/xc.bnc//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/4 ,CBNC ”,wohS slloP ,rediW gniworG si noitcelE0202 eht ni pmurT tsniagA daeL s’nediB eoJ“ ,regninuerB niveK )81(
SqEn6A2/ti.nnc//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/5 ,NNC ”,woN thgiR pmurT dlanoD tsniagA yldaB gnitliT si paM larotcelE ehT“ ,azzilliC sirhC )91(
.regninuerB )02(
6nQHb73/sw.nxf//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/4 ,sweN XOF ”,nisnocsiW ni pmurT sdaeL nediB :lloP sweN xoF“ ,notnalB anaD )12(
nZwkez2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/3 ,lliH ehT ”,setatS gniwS laicurC xiS ni kceN dna kceN nediB dna pmurT :lloP“ ,retsehcnaM ailuJ )22(
.dibI )32(
dot4FB2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/3 ,sdniF lloP ytisrevinU caipinniuQ ”,saxeT nI kceN dnA kceN :pmurT .sV nediB“ )42(
fr8lbY2/yl.tib//:sptth :ta ,0202/6/8 no dessecca ,0202/6/6 ,lliH ehT ”,etaneS mehT tsoC yaM pmurT raeF snacilbupeR“ ,notloB rednaxelA )52(



ةيلاطيإلأ مدقلأ ةركل ›ا◊أ مسسوŸأ تايلاعف فانئتسسأ عم

..›اطيإلإ يرودلل لماصش لوكوتورب
طوبهلل يدؤوت ةفلاıإو

 هتلماعم ةءاسسإأو هناسص◊ تاطسشنم ءاطعإأ ببسسب

ةبوقع ىصسقأإ لاني يتإرامإإ قباصستم
ةيصسورفلإ خيرات ‘

دبع يتارامإ’ا قباسستŸا فاقيإا ةيسسورفلل ›ودلا دا–’ا ةمكfi تررق
خيرات ‘ ةبوقع Èكأا يهو ،اماع02 ةدŸ يمسساقلا لسصيف نب زيزعلا
ة˘ل˘ما˘ع˘م ةءا˘سسإاو ه˘نا˘سص◊ تا˘ط˘سشن˘م ءا˘ط˘عإا بب˘سسب ،ة˘ي˘سسور˘ف˘لا ة˘سضا˘ير
.هتافوب هببسستو ناوي◊ا
را˘ب˘ي˘ل˘ت˘سسا˘ك““ نا˘سص◊ا نأا ة˘ي˘سسور˘ف˘ل˘ل ›ود˘لا دا–’ا ة˘م˘كfi تح˘سضوأاو
اسسنرف ‘ ةقباسسم ‘ رسسكل ضضرعت امدعب هب ةيحسضتلا ت“ ““دناباÎنوك
” دق ناك هنأا ناسص◊ا حيرسشت فسشك امك .““‘إا““ بسسحب ،6102 ماع
طسسابو ⁄أÓل نكسسمك مدختسسي جتنم وهو ،““نيزيليلا““ نم انقح هؤواطعإا
.تاقباسسŸا ‘ همادختسسا روظfiو تÓسضعلل
ةداŸا نأا ¤إا ،موÎسسي˘˘كا نارو˘˘ج دا–’ا˘˘ب ير˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو
ةباسصإÓل هسضرعت ¤إا ىدأا ام ،ناسصحلل ةيثراكلا ةباسصإ’ا ةروطخ تفعاسض
اهمادختسسا ” ةداŸا هذه نإا يمسساقلا عافد لاق اميف .حوتفم رسسكب

تذخأاو ءاعد’ا تسضفر ةمكÙا نكلو ناسصحلل ميحرلا لتقلا لÓخ
.دا–Óل يرطيبلا بيبطلا لاوقأاب
ةلماعم هتءاسسإ’ اماع81 يتارامإ’ا قباسستŸا فاقيإا ” ،كلذ ىلع ءانبو
عم ةيودأ’ا مادختسسا نأاسشب ةحئÓلا ةفلاı نيرخآا Úماعو ناسص◊ا
¤إا ةفاسضإ’اب وروي005و فلأا92 ةمارغ عفد هيلع Úعتيسس امك ،ةنسصحأ’ا
.ةيئاسضق فيلاكت وروي008و افلأا31

ةسضهانŸأ تأرهاظŸأ ىدحإأ ‘ هتكراسشم دعب
ندنلب ةيرسصنعلل

Úيرصصنعلإ ىلع ّدري ركيب شسنتلإ ةروطصسإ
يوق حيرصصتب ايناŸأإ ‘

موجهلا تÓمح ىلع درلاب ركيب ضسيروب ÊاŸأ’ا ضسنتلا ةروطسسأا ماق
تارهاظŸا ىدحإا ‘ هتكراسشم دعب ،هدÓب ‘ اهاقلت يتلا تاناهإ’او
م˘عد ل˘جأا ن˘م ،ند˘ن˘ل ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضها˘˘نŸا
دي ىلع ديولف جروج لتقم بقع ،ةدحتŸا تاي’ولا ‘ تاجاجتح’ا
.اتوسسينيم ةي’وب ضسيلوباينيم ةنيدم ‘ ةطرسشلا
يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ‘ يمسسرلا هباسسح ىلع ركيب ضسيروب بتكو
نم ينتلسصو يتلا تاناهإ’ا نم بوعرمو ،مودسصمو ،رثأاتم انأا““ :““Îيوت““
.ندنل ‘ ءارمسسلا ةرسشبلا باحسصأ’ ةرهاظŸ يمعد ببسسب ،طقف ايناŸأا

Ÿيرسصنعلا نم دلب ¤إا انلو– له ؟اذاÚ؟““.
ةديدج ةلاسسر ‘ لاق نأا دعب ،¤وأ’ا ةرŸا ‘ هبتك اÃ ركيب ِفتكي ⁄و
ناسسحتسسا تق’ ةرهاظŸاب هتكراسشم نإا ،هومجاه نيذلا ¤إا اههجو
ةديرج وأا ،ةيكÒمأ’ا ““نأا نأا يسس““ ةكبسش لثم مÓعإ’ا لئاسسو نم ديدعلا
نأا اومهفي ⁄ ايناŸأا ‘ نيÒثك نأا ودبي امنيب ،ةيناطيÈلا ““ليم يليد““

.هتلئاع خيرات نم اءزج Èتعت ةيرسصنعلا ةحفاكم
معدلا نم ديدعلا ىقلت ،يمسسرلا هباسسح ىلع هيتلاسسرل ركيب رسشن دعبو
ةرورسضو ،رومأ’ا هذه لعفي نم لهاجتب هوبلاط نيذلا ،هيعباتم لبق نم
،ةيرسصنعلا ةبراÙ ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ هب موقي اÃ رارمتسس’ا ىلع هزيكرت
.د’وأ’ا نم ددع هيدلو ،ةيقيرفأا لوسصأا نم ةديسس نم جوزتم هنأا ةسصاخو
ندŸا نم ددعو خنويمو Úلرب ‘ تارهاظم تدهسش ايناŸأا نأا ركذي
جروج ةيقيرفأا لوسصأا نم يكÒمأ’ا نطاوŸا معدلو ،ةيرسصنعلاب ديدنتلل
اتوسسينيم ةي’وب ضسيلوباينيم ةنيدم ‘ ةطرسشلا دي ىلع لتق يذلا ،ديولف
.ةدحتŸا تاي’ولاب

ةـضاـير
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دا–’ا ضسي˘ئر ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘فار˘˘ج ي˘˘ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘ج لا˘˘قو
ةرادإا ضسلÛ عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب ،ة˘ب˘ع˘ل˘˘ل ›ا˘˘ط˘˘يإ’ا
ن˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا حواÎت““ : ضسمأا ،دا–’ا
Ìكأ’ا تاكاهتنÓل طاقنلا مسصخ ¤إا ،تامارغلا

،يرودلا نم داعبتسس’ا ىتح لسصتو ،ةروطخ
لود˘˘˘ج ل˘˘˘يذ ¤إا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا لاز˘˘˘نإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
Òغ˘ي نأا ن˘˘كÁ كو˘˘ل˘˘سسل أا÷ لا˘˘ح ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا
.““ةيسضايرلا جئاتنلا
ةقبطŸا ةمÓسسلا تاءارجإا ¤إا انيفارج راسشأاو
،يسضاŸا يام علطم ،تابيردتلا فانئتسسا ذنم
،ةحفسص93 ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا بي˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا ¤إاو
وأا ““و˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب لإا““ م˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب فور˘˘˘˘˘˘عŸاو
.““لوكوتوÈلا““

ةمهŸا طاقنلا ضضعب حسضوت ةيلاتلا روطسسلاو
:لوكوتوÈلا ‘ ةياغلل
بعŸÓا ¤إا لوسصولاو داتسس’ا ميسسقت
ل˘م˘سشت ،ق˘طا˘ن˘م ثÓ˘ث ¤إا تادا˘ت˘سس’ا م˘سسق˘ن˘ت
دعاقمو بعلŸا ةيلخادلا ةيسضايرلا ةقطنŸا
Òي˘غ˘˘ت فر˘˘غو ء’د˘˘ب˘˘لاو ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا يدؤوŸا ق˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لاو ضسبŸÓا
.مÓعإ’ا
مÓعإ’ا لئاسسو ىلع ةرسصاق تاجردŸا لظتو
.مكحتلا فرغو
ع˘˘م‹ دا˘˘ت˘˘سس’ا ‘ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا نا˘˘˘ك˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘سشيو
.قرفلا تÓفاحو نويزفلتلا
003 د˘˘جاو˘˘ت˘˘ب ،ةارا˘˘˘بŸا مو˘˘˘ي لÓ˘˘˘خ ح˘˘˘م˘˘˘سسيو
ثÓثلا قطانŸا هذه ‘ Ìكأ’ا ىلع ضصخسش

ادرف031 نم Ìكأا دجاوتي ’أا طرسشب ،ةعمت‹

.دحاو نآا ‘ قطانŸا هذه نم لك ‘
06 نم Ìكأا دوجوب فيسضلا قيرفلل حمسسي ’و
ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ه˘˘م˘˘قا˘˘طو ه˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’ ن˘˘˘م ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
.هيفظومو
نÃ) ة˘ع˘ب˘سسلا ما˘ك◊او Úق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج ¤إاو
حمسسي ،ةارابم لك ‘ (ويديف ماكح ةثÓث مهيف
نم21و ،تار˘ك˘لا ي˘ط˘ق˘ت˘ل˘م ن˘م ة˘ت˘سس دو˘جو˘ب
،ةفاظنلا لامع نم ةتسسو ،ةيبطلا مقطأ’ا دارفأا
›وؤو˘سسم ن˘م ة˘ع˘برأاو ،ن˘˘مأ’ا دار˘˘فأا ن˘˘م54 و
ي˘ي˘ن˘ف ن˘م32و ،يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بارو دا–’ا
.مÓعإ’ا لئاسسو يبودنم نم501و ،داتسس’ا

قرفلأ لوسصو
(تا˘ما˘م˘ك) ة˘ع˘ن˘قأا مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك و˘˘ب˘˘ع’ يد˘˘تر˘˘ي

وأا تÓ˘˘فا˘˘ح ‘ بع˘˘لŸا ¤إا نو˘˘ل˘˘سصي ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع
.داتسس’ا ¤إا نولخدي امدنعو ،ةمقعم تارايسس
.ماك◊ا ىلع اسضيأا اذه قبطنيو
ة˘ي˘سصخ˘سشلا تارا˘ي˘سسلا ماد˘خ˘ت˘سسا ع˘ي˘ج˘سشت م˘ت˘ي
.ناكمإ’ا ردقب
.ضضراعلا ناÒطلا تÓحرب ىسصويو
ق˘ير˘ف ل˘ك ‘ نو˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا نو˘˘لوؤو˘˘سسŸا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ي
.ةيحسصلا تاميلعتلا عابتا دكؤوت يتلا تاداهسشلا
ءاسضعأا Òغ نم دارفأ’ا ىدل نوكي نأا Úعتي
ةزهجأ’او ،ةرار◊ا ةجرد ضسايق ةزهجأا قيرفلا
.مهماسسجأا ‘ Úجسسكأ’ا بسسن بقارت يتلا
لو˘كو˘تور˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت ف˘ي˘سضŸا يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘سضي
.ةارابŸا لÓخ ةمÓسسلا

سسبŸÓأ Òيغت فرغ
،اهتحاتإاو ةدوجوŸا فرغلا عيمج ميقعت متي
نع Úيسساسسأ’ا قيرفلا يبع’ لسصف لجأا نم
.ناكمإ’ا ردقب Úيطايتح’ا
.ةينويزفلت عطاقم يأا طاقتلاب حمسسي ’و

بعلŸأ ةيسضرأأ ىلع قرفلأ
ةرك يبع’ نوقفاري لافطأا دوجوب حمسسي نل
‘ لا◊ا ناك امك ،بعلŸا ضضرأا ىلع مدقلا
.يسضاŸا
نو˘ك˘يو ،’وأا بع˘لŸا ل˘خد˘ي ف˘ي˘˘سضلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.مئاد لكسشب ’وأا جرخي نم اسضيأا

رو˘سصلاو ة˘ي˘عا˘م÷ا رو˘سصلا طا˘ق˘ت˘لا˘ب ح˘م˘سسي ’
Úقيرفلا وبع’ فطسصيسس امك ،تاحفاسصŸاو

ظ˘ف˘ح˘ي ل˘ك˘سشب ،ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘سسلا فز˘ع لÓ˘˘خ
.مهنيب يعامتج’ا دعابتلا

ءلدبلأ دعاقم
د˘عا˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا Úب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع Úع˘˘ت˘˘ي
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع م˘هد˘جاو˘ت لÓ˘خ ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
اميف ةرغاسش دعاقم دوجو لÓخ نم ،ء’دبلا
ناك لاح تاجردŸا مادختسسا كلذكو ،مهنيب
.انك‡ بعلŸا ¤إا اهنم لوسصولا

ةيمÓعإلأ تÓباقŸأ
نم دعب نع تÓباقŸا ءارجإاب طقف حمسسي

نذأا ة˘عا˘˘م˘˘سسو ،Îم1ر5 تانو˘فور˘ك˘ي˘م لÓ˘خ
.Òغسص توسص Èكم وأا ةمقعم

،ءأوجألأ ىلع رطيسست تأءأرجإأو ءايسشأأ اهلك ،ةفاظنلأو ةمÓسسلأو ةحسصلل تايولوألأ ،Úعجسشملل تافاته ل ،ةديدج سسوقط
.ةيلاطيإلأ مدقلأ ةركل ›ا◊أ مسسوŸأ تايلاعف فانئتسسأ عم

يبع’ رابجإا جيلÈÁÒلا ولوؤوسسم ضسردي
مهسضعب نع اًديعب فوقولا ىلع لوبرفيل
يرود˘˘˘˘لا ضسأا˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘فر ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأا ضضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
لافتح’ ةهباسشم ةقيرط ‘ ،يزيل‚إ’ا

مهجيوتت دعب ،جروبزلاسس لوب دير يبع’
.يسضاŸا رهسشلا اسسمنلا ضسأاكب
ضصر˘ح ¤إا ““زÁا˘ت˘لا““ ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص ترا˘˘سشأاو
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ،زÎسسا˘˘م درا˘˘سشت˘˘ير
يرود˘لا ضسأا˘ك Ëد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ،ج˘ي˘لÈÁÒل˘ل
ةرملل بقل˘لا˘ب م˘ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ن˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل
ةرو˘سصب ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘ًما˘˘ع03 ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ¤وأ’ا

.ةيواسسمنلا ةبرجتلل ةهباسشم
ضسأا˘˘ك˘˘لا˘˘ب جرو˘˘بز˘˘لا˘˘سس و˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حاو
ىلع ضضعبلا مهسضعب نع اًديعب فوقولاب
قير˘ف˘لا د˘ئا˘ق ل˘م˘ح ع˘م ،ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘سصن˘م
تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ي˘هو ،ضسأا˘˘ك˘˘ل˘˘ل

ل˘˘ب˘˘ق Úب˘˘عÓ˘˘لا نأا بب˘˘سسب تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘˘ل
مهسضعبب لعفلاب اوكتحا ،جيوتتلا مسسارم
ةقيقد09 لÓ˘˘˘خ Èكأا ةرو˘˘˘سصب ضضع˘˘˘ب˘˘˘˘لا
فوقولا ‘و ةينكرلا تÓكرلا ‘ ةسصاخو

ةر◊ا تÓ˘˘˘كر˘˘˘ل˘˘˘ل يد˘˘˘سصت˘˘˘ل˘˘˘˘ل راد÷ا ‘
.اهÒغو
يقا˘ب˘ل هررÁ ،ضسأا˘ك˘ل˘ل د˘ئا˘ق˘لا ع˘فر د˘ع˘بو
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ه˘˘ل˘˘م˘˘ح ن˘˘م Úب˘˘عÓ˘˘لا
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘ًسضيأا ضضرا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي
ج˘ي˘لÈÁÒلا ق˘ب˘ط لا˘˘ح ‘و ،ة˘˘يزاÎح’ا
،يرود˘لا ‘ لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م ة˘ق˘ير˘ط˘لا كل˘ت
لطبل رمأ’ا ضسفن قيبطت ةسشقانم متيسسف
ن˘˘˘˘م يذ˘˘˘˘لا يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل‚إ’ا دا–’ا ضسأا˘˘˘˘˘ك
ىلع هل ةيئاهنلا ةارابŸا ةماقإا عقوتŸا

نودب لبقŸا توأا رهسش ‘ يلبÁو بعلم
.يÒهامج روسضح

ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ا˘ًسضيأا ج˘ي˘لÈÁÒلا ضسرد˘ي ا˘˘م˘˘ك
قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق داد˘˘ح ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد فو˘˘˘قو˘˘˘لا
مهتايح اودقف نم حاورأا ىلع ،تايرابŸا
.انوروك ضسوÒف ببسسب
ىلع ،ةيزيلكنإ’ا مدقلا ةرك Òهامج قفتت
يرودلا بق˘ل˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف ج˘يو˘ت˘ت نأا
اذ˘ه ‘ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل زا˘ت˘مŸا يز˘ي˘ل˘ك˘نإ’ا
ثي˘˘ح ،ط˘˘ق˘˘ف تقو ة˘˘لأا˘˘سسم و˘˘ه م˘˘˘سسوŸا
طاقن6 دسصحب ًابلاطُم ““زديرلا““ نوكيسس
ملُ◊ا قيقحتل ةيقبتŸا تاهجاوŸا نم
.ًاماع03 ذنم بئاغلا
،ةيناطيÈلا ““روÒم اذ““ ةفيحسصل ًاقفوو
يتلا لوبرفيل Òهامج طقف ضسيل هنإاف
بقللا اذهب لافتح’ا ةوسشن ضشيعت تأادب
يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا لظ ‘ يئانثتسس’ا
يرودلا ›وؤوسسم نإا لب ،⁄اعلا اهسشيعي

ىلع لوبرفيل مسسا نيودت ‘ ىتح اوأادب
.““غيلÈÁÒلا““ بقلب جيوتتلا ضسأاك
جاتلل اهلوادت ” ةروسص ةفيحسصلا ترسشنو
يرودلل لطبك لوبرفيل مسسا رفح ” هيفو
،(0202-9102) مسسوŸ زاتمŸا يزيلكنإ’ا
” ،““ر˘م˘حأ’ا ق˘ير˘ف˘˘لا““ ناو˘˘لأا ط˘˘ئار˘˘سشبو
ع˘قو˘م تا˘سصن˘م ف˘ل˘تfl ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت
.يعامتج’ا لسصاوتلا
ةفيحسصلا تفسشك ،كلذ نم مغرلا ىلعو
تسسي˘˘˘ل ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘سسŸا ضسأا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘سص نأا
ضسأا˘˘ك˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق◊ا ي˘˘˘ه ةرور˘˘˘سضلا˘˘˘ب
يزيلكنإ’ا يرودلا ةطبار نم ةمدقŸا
لد˘ت˘سس˘ُي ،““غ˘ي˘لÈÁÒلا““ ل˘ط˘ب˘˘ل زا˘˘ت˘˘مŸا

مسسا روهظ لثم ،نئارقلا ضضعبب اهيلع
لطبك طقف ةدحاو ةرم يتيسس Îسسسشنام

Ÿح ‘ ،(8102-7102) م˘˘سسوÚ با˘˘˘˘˘˘˘˘غ

.يسضاŸا مسسوŸا بقللاب جوتمك همسسا
ي˘˘م˘˘˘سسا Úب ةو˘˘˘ج˘˘˘ف كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

““NAM““ و«ytiC““ غ يهوÒ ةقباطتم
قباسس تقو ‘ هنيودت ” يذلا مسس’ا عم
تاو˘˘ن˘˘سسلا ‘ بق˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘هزو˘˘˘ف د˘˘˘ن˘˘˘ع
.ةيسضاŸا
ه˘ق˘حÓ˘م ن˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف د˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘يو
نكÁ ثيح ،ةطقن52ـب يتيسس Îسسسشنام
‘ ً’اطبأا مهسسفنأا ميسسرت بولك لاجرل

لانسسرأا دسض زرfi ءاقفر ةراسسخ ةلاح
مو˘ي بع˘ل˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ل˘˘جؤوŸا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ‘

طر˘سش ،ل˘ب˘˘قŸا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ن˘˘م ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
دسض دياسسيسسŸÒا ““يبريد““ ‘ مهزوف
ي˘هو ،ناو˘˘ج12 مو˘˘ي نو˘˘تر˘˘˘ف˘˘˘يإا را÷ا

ذنم ةديدج ةلوج لوأا ‘ نوكتسس ةارابم
.““انوروك““ ضسوÒف ببسسب فقوتلا

يرودلأ سسأاك عفر ءانثأأ سضعبلأ مهسضعب نع أًديعب فوقولأ

لوبرفيل عم جروبزلاصس ةبرŒ ةاكاfi شسردي جيلÈÁÒلإ
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ةركلإ شسفنتي يرئإز÷إ بعصشلإ ““ ينيعبصس نب
““طابصضنإلاب نوبعÓتي ل ايناŸأإ ‘ و

ةيسضاŸأ ةÎفلأ لÓخ هعم فÓخ يأأ دوجو ايفان

يليÓب فصسويب كصسمتُم يدوعصسلإ يلهألإ
،يرئاز÷ا ›ودلا تامدخب اكسسمتُم ،يدوعسسلا يلهأ’ا يدان لازي ’
د◊ هتبهوم نع Èعي ⁄ بعÓلا نأاب ةرادإ’ا عانتقإ’ ارظن ،يليÓب فسسوي
.نآ’ا
نأاب ،ةيدوعسسلا ةيداسصتقإ’ا ةدير÷ ““يقارلا““ ةرادإا نم ردسصم حسضوأاو
مسسوملل اهتاباسسح ‘ هعسضتو ،اهبعÓب مئاد لاسصتإا ىلع ،ةÒخأ’ا هذه
.مداقلا
نود ،نيرهسش Úبتار رخآ’ نارهو ةيهابلا نبإا لين ،ردسصŸا تاذ فسشكو
.ةيسضاŸا ةÎفلا لÓخ هعم فÓخ يأا دوجو ايفان ،لاكسشإا يأا
ةرداغُم ‘ باعلأ’ا عناسص ةبغر نع ،ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ ثيد◊ا Ìكو
.هسسفن ريوطتل ابوروأا ‘ فاÎحإ’او ،ةكلمŸا
يرئاز÷ا ›ودلا نأا ،يرمعلا دعاسسم يدوعسسلا بردŸا Èتعا اميف
رظتني يذلا ،ةدج يلهأ’ كلÁ ام لك نآ’ا د◊ مدقي ⁄ يليÓب فسسوي
.Óبقتسسم Òثكلا هنم
اذ˘ه ‘ ،ير˘م˘ع˘لا د˘عا˘سسم تا˘ح˘ير˘˘سصت ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا تل˘˘ق˘˘نو
عم رظتنŸا هاوتسسم نم %03 مدقي ⁄ يليÓب““ :لاق نيأا ضصوسصÿا
.““يلهأ’ا
،يدرفلا ىوتسسŸا ىلع ةقيقحو ،اتقو ذخأاي ماجسسنإ’ا انايحأا““ :حسضوأاو
.““ةءافكلا ضسفنب يعافدلاو يموجهلا Úقسشلا ديجي يرئاز÷ا مجنلا
اهنم رظتني ،ةÒبك ةينف ةميق دعي يليÓب““ :يرمعلا دعاسسم فاسضأاو
““ةيسضاŸا ايقيرفإا ·أا ضسأاك ‘ ناك املثم ،Òثكلا
ةردا˘غŸ ذ˘ف˘ن˘م ن˘ع ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ،ير˘ئاز÷ا بخ˘ت˘˘نŸا م‚ ثح˘˘ب˘˘ي
قّلأاتلا ‘ هتاحومط يبلي ’ عقاوب مدطسصا نأا دعب ،يدوعسسلا يرودلا
نأا ،ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفسشك دقو .نيزي‡ Úبع’ بناجب بعللاو
.ةديدج ةهجو ¤إا لاقتن’ا نم ًابيرق راسص ايقيرفأا لطب
ًابلطم ىسسمأا يليÓب فسسوي نأا ،ةيكÎلا ““ضشتام وتوف““ ةفيحسص تفسشكو
قافتا ¤إا لّسصوتلا نع ثحبي يذلا ،يارسس ةطلغ يدان فوفسص ‘ ًامهم
ّرسصي ةقفسص ‘ هيلإا هلاقتنا لجأا نم ،هلامعأا ةرادإاب لّفكتي يذلا ،هدلاو عم
.ÒËت —اف ،قيرفلل ينفلا ريدŸا اهئاهنإا ىلع
هيقلت مدعل ،ةرّركتم لكاسشم يدوعسسلا يلهأ’ا فوفسص ‘ يليÓب هجاوو
مهنيبو هنيب ةقÓعلا رّتو يذلا رمأ’ا وهو ،هيبّردم معدو ةيفاكلا ةسصرفلا

لك ‘ هلادبتسسا دنع هاسضر مدع كلذ ضسكعناو ،اهيسضقي يتلا ةÎفلا لÓخ
.ةرم
‘ هتبغر نم ةيلاŸا هتاقحتسسم فرسص رّخأاتو ،ةيداŸا بعاتŸا تدازو
ام ،ًةرسشابم هقيرف ةرادإ’ كلذ نع رّبع ذإا ،يدوعسسلا يلهأ’ا نع ليحرلا

‘ ةكراسشŸاب ةينعŸا ةمئاقلا نم همسسا طاقسسإاب بلاطي هبّردم لعج
.ةيويسسآ’ا ةسسفانŸا
ابوروأا ‘ ةيفاÎحا ةبرŒ ضضوخ ىلع (ةنسس82)ـلا بحاسص يليÓب ّرسصيو
يدان ةقفرب اسسنرف ‘ بعل نأا هل قبسس ذإا ،ديد÷ا مسسوŸا ةيادب عم
تايرابم ‘ ةكراسشŸاو ،بعلل ةيفاكلا ةسصرفلا لني ⁄ هّنأا Òغ ،هي‚آا
.¤وأ’ا ةجردلا يرود
،بعÓلا ليحر ىلع ،يارسس ةطلغ قيرف ¤إا يليÓب مامسضنا فّقوتيو
كلذو ،ىرخأا ةيدنأ’ هتراعإا يكÎلا قيرفلا رّرق يذلا ،وروكينوأا يÔه
بقع ةرسشابم يتأايسس همامسضنا نأا ““روبسس ناجآا““ ةفيحسص تدّكأا نأا دعب
.يÒجينلا مجاهŸا نم ضصّلختلا
ةعئارلا مايأ’ا ¤إا نحي ،يليÓب فسسوي ،ينطولا بختنŸا م‚ نأا ودبيو
ضضرعتي نأا لبق فسصنو مسسوم ةدŸ ةمسصاعلا دا–ا عم اهاسضق يتلا
هعم جوت يذلا يسسنوتلا يجÎلا عم ةوقب دوعيو Úتنسسل فاقيإ’ا ةبوقعل
نبا رسشن ثيح ،رسضÿا عم ““ناكلا““ ‘ قلأاتلا مث ايقيرفا لاطبأا يتطبارب
عم هفادهأاو ةينفلا هتاطقل زربأا ““مارغتسسنا ““ ‘ هباسسح Èع ضسمأا نارهو
. ةÌكب دا–إ’ا قاسشع اهعم لعافت يتلاو ةراطسسوسس يدان
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هبلجِل ناسسفانتي نايلاطيإأ نايدان

مÈُت ⁄ ةقفصص ليصصافت ..Îنإلإو شسراف

¤إا لاقتنإ’ا ىلع ،ايقيرفإا لطب ضسراف دمfi يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا
.مÈُت ⁄ ةقفسصلا نكل ،يسضاŸا فيسصلا ‘ ›اطيإ’ا Îنإ’ا قيرف
قيرف نم اهتÒظن ىلع ،وروأا نويلم21 غلبم Îنإ’ا يدان ةرادإا تسضرعو
.ضسراف دمfi بادتنا لباقم ،›اطيإ’ا لابسس
،وروأا نويلم51 مقر ¤إا غلبŸا عفر ““يروزتاÒنلا““ يدان ةرادإا تحÎقاو
ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت هتركذ امك .دقعلا ‘ دونبلا ضضعب جاردإاِب نكل

هبسش ¤إا Óّسصوت Úَقيرفلا ›وؤوسسم نأا تفاسضأا يتلا .ءاثÓثلا ،ةرداسص
Úب مهافتلا رّخبتي نأا لبق ،““رسضÿا““ عفادم ليو– ةقفسص ماربإاِب قافّتا
.ضسراف دمfi ةباسصإا ببسسِب ،ناقÎفيو Úَفرطلا
ةطبرأ’ا قّز“) ىرسسيلا ةبكّرلا ‘ ةÒطخ ةباسصإاِل ضسراف دمfi ضضّرعتو
نماثلا خيراتِب ،لابسس هقيرف عم ةيّدو ةارابم ‘ هتكراسشم لÓخ ،(ةيبيلسصلا

بخ˘ت˘نŸا ع˘م ه˘سضو˘خ ن˘م Ú˘َعو˘˘ب˘˘سسأا ن˘˘م Ìكأا د˘˘ع˘˘ب .ي˘˘سضاŸا توأا ن˘˘م
.رسصمِب ايقيرفإا ·أا ضسأاك تايئاهن يرئاز÷ا ينطولا
نع هتدعبأا ،ةيحارج ةيلمع كلذ دعب ›اطيإ’ا لابسس قيرف عفادم ىرجأاو
.رهسشأا ةّتسس ةّدمِل تاسسفانŸا
لابسس يدان ةرادإا يرجُت ،يرئاز÷ا ›ودلل ةيلا◊ا ماّيأ’ا ضصوسصخِبو
لجأا نم ،Úَيلاطيإ’ا انيتنرويفو ونيروت يَقيرف ›وؤوسسم عم تاسضوافم

.اهتاذ مÓعإ’ا لئاسسو هتركذ امك .Úَيدانلا دحأا ¤إا ضسراف دمfi ليو–
،دقعِب ›اطيإ’ا لابسس يدان عم (ةنسس32) ضسراف دمfi عفادŸا طبتريو
.2202 فيسص هتّدم يسضقنت
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قلعت ىدم راو◊ا اذه ‘ ينيعبسس نب فسشكو
ة˘˘˘سصا˘˘˘خو مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ب ير˘˘˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘˘سشلا
روهم÷ا » : لاق ثيح يرئاز÷ا بختنŸا
،ا˘ه˘سسف˘ن˘ت˘˘ي و مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ب ضشي˘˘ع˘˘ي ير˘˘ئاز÷ا
لسضفأا تناك ايقيرفإا ·أا ضسأاك بقل مهئادهإا

يتلا ةديدعلا لكاسشŸا نم مغرلاب و مهل ةيده
اعيرسس ىسسني يرئاز÷ا بعسشلا نأا ’إا اهسشيعي
زوفت و ايقيرفإا ·أا ضسأاك بعل نأا ،هل ثدح ام
‘ ةديدع ةيباجيإا طاقن كيطعيسس اذهف هيف
ر˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘ه ،كب ة˘˘˘˘سصاÿا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘لا ةÒسسلا
. « اÒثك Êدعاسس
ÊاŸأ’ا يرودلا فانئتسسا نع ثد– هنا امك
» :   هنأاسشب لاق يذلا و روهم÷ا روسضح نود
ن˘م ،ة˘يدو ةارا˘ب˘˘م بع˘˘ل˘˘ت كنأا˘˘ك و ر˘˘مأ’ا ود˘˘ب˘˘ي
اذ˘ه ة˘غرا˘˘سش تا˘˘جرد˘˘م ما˘˘مأا بع˘˘ل˘˘لا بع˘˘سصلا
ن˘ح˘ن ن˘ك˘ل بع˘ل˘لا ‘ ة˘ب˘˘غر˘˘لا كد˘˘ق˘˘ف˘˘ي ر˘˘مأ’ا

›Èا تسسيل › ةبسسنلاب ،كلذ ىلع نوŸةر
روهمج نودب تايرابم اهيف بعلأا يتلا لوأ’ا
. « ام اعون بيرغ رمأ’ا ىقبي نكل
ا˘˘ي˘˘ناŸأا ‘ » : ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ر˘˘˘سضÿا بع’ ل˘˘˘سصاو

ةيادبلا ‘ ركذتأا ،عبرم ئيسش لك نأا و ضس–
ثÓ˘˘ث ‘ ار˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ¤إا تل˘˘˘سصو
‘ تسسل انه ““ بردŸا › لاق اهنيح تابسسانم
نأا اهدعب تلواح و ““ ايناŸأا ‘ تنأا لب اسسنرف
رورŸا ة˘كر˘ح بب˘سسب تر˘خأا˘ت ي˘ن˘نأا˘˘ب ه˘˘ل لو˘˘قأا
ي˘تأا˘ت نأا تع˘ط˘ت˘سسإا اذإا ““ تنا˘ك ه˘ت˘با˘جإا ا˘ه˘ن˘ك˘˘ل
« ““كلذ لعفب كيلعف نيرمتلا لبق ةعاسسب
ن˘˘˘ب ي˘˘˘مار ،ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا ع˘˘˘فادŸا جّو˘˘˘˘ت
اهيف لّقنت يتلا ةارابملل Óًجر ،هسسفن ،ينيعبسس
بعل˘م بو˘سص ،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘ن
ف˘ي˘سضŸا ة˘ه˘جاوŸ ،““ا˘ن˘يرأا كنا˘˘ب ضسترا˘˘مو˘˘ك““
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ،ترو˘˘ف˘˘ك˘˘نار˘˘ف تخاÎن˘˘˘يآا
.مدقلا ةركل ÊاŸأ’ا يرودلا نم (62) عوبسسأ’ا
مÓعإ’ا لئاسسو ةداسشإا يرئاز÷ا باسشلا لانو
‘ ““لو˘غ““ ع˘قو˘˘م ه˘˘ف˘˘سصو نأا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
هقّلأات رثإا كلذو ،ةزجعŸاب ،ةينابسسإ’ا هتخسسن

ةغوارم دعب ةمسساح ةرك هÁدقت Èع ،ٌايموجه
هقيرف فده هل˘ي˘ج˘سست ¤إا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ل˘ي˘م˘ج
.ءازج ةلكر Èع ثلاثلا
ينيعبسس نب قّلأات نأا دعب ةزجعŸا فسصو ءاجو
ةقيقد77 لÓخ اÒبك ايندب ادوه‹ هلذب Èع
لÓخ مايسصلاب همازتلا مغر ،اهيف كراسش يتلا

،ًازي‡ ًارمأا عقوŸا هÈتعا ام وهو ،ةهجاوŸا
ىلع نورداق Úمئاسصلا ÚبعÓلا نأاب ةلاسسرو
.مهÒغ عم ًادن فوقولا
نب يمار عفادŸا ىلع بعتلا راثآا رهظت ⁄و
،ه˘ي˘سسفا˘ن˘مو ه˘ئÓ˘مز ضضع˘ب ضسك˘ع ،ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس
،Êا˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘سشلا ‘ ه˘˘˘سضكر Èع كلذ د˘˘˘ّسسŒو
لا˘ن˘ي˘ل ،ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ضسفا˘نŸا ى˘ل˘ع ه˘ط˘˘غ˘˘سضو
ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت اŸ ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج تب˘˘ث˘˘˘يو فاÎع’ا

.ÊاŸأ’ا يرودلا ‘ تايرابم
لÓخ نومئاسصلا نوملسسŸا نوبعÓلا هجاويو
ددع فاÎعاب ةÒثك تابوعسص ،ليسضفلا رهسشلا

ÚبردŸا ضضع˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘ف˘ي ثي˘ح ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ما˘مأاو ،Úي˘سسا˘سسأا ة˘كرا˘سشŸا ل˘با˘ق˘م ،را˘ط˘˘فإ’ا
كلت لÓخ عجاÎي مهرود كلذ لعجي ،مهسضفر
.ةÎفلا
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ضسوÒف ءا˘˘˘˘بو ءا˘˘˘˘ج ،ظ◊ا ن˘˘˘˘سس◊و
ةقفر ناسضمر موسصب ÚبعÓل حمسسيل ،ديد÷ا

نود نم ،ةÓسصلا ميلاعتب مازتل’او ،مهتÓئاع
يرئاز÷ا دّكأا ام بسسحب ،ةقياسضملل ضضّرعتلا
لبق ““افيفلا““ عقوم عم راوح ‘ Êاميلسس مÓسسإا
.مايأا

ايسسورب ›ا◊أ هيدان نع هيف ملكت لوطم رأوحب «euqirfA CBB » عقوم ينيعبسس نب يمأر يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ سصخ
. ايقيرفإأ ·أأ سسأاكب جيوتتلأ و يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ¤إأ ةفاسضإأ خابدÓغسشنوم

ير˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘لا بعÓ˘˘لا ع˘˘˘فاد
نايفسس““ يرطق˘لا ة˘فار˘غ˘لا ق˘ير˘ف˘ل

رارق ضصوسصخب هسسفن نع ““ينه
د˘ع˘ب ير˘ط˘ق˘لا يرود˘˘لا ‘ بع˘˘ل˘˘لا
.ةيبوروأ’ا تايرودلا ‘ هقلأات
اراو˘˘ح ““ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس““ ىر˘˘˘جأاو
ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا ““تو˘ف˘لاو““ ع˘م ’و˘ط˘˘م

‘ هتبرŒ نع هلÓخ نم ثد–
تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لاو ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا
تنك»:Óئاق هرظتنت يتلا ةديد÷ا
تاداقتنإÓل ةسضرع نوكأا نأا رظتنأا
،يرطقلا يرودلاب يقاحتلإا ضضعب
،امئاد اذكه Òسست ’ رومأ’ا نكل
دادغب بعÓلا لاثŸا ليبسس ىلعف
يرود˘˘لا فاد˘˘ه ن˘˘˘سسحأا  حا‚و˘˘˘ب
نيأا ةيلايخ تايئاسصحإاب يرطقلا
ةارابم201 ‘ فده311 لجسس
‘ بعلي ⁄ حا‚وب ،دسسلا قيرفل
ةيوركلا هتÒسسم نأا رابتعإاب ابوروأا
مث يرئاز÷ا يرودلا نم تقلطنإا
يرودلا اهدعبو ضسنوت ¤إا لقتنإا
ا˘ه˘نوÈت˘ع˘ي م˘ه˘ف كلذ˘˘ل ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

يأا لباقŸاب نكل ،ةحجان ةÒسسم

ا˘˘بوروأا ‘ نو˘˘ك˘˘ت ير˘˘ئاز˘˘ج بع’
لاح ‘ لسشفلا˘ب ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘ك˘ح˘سس
ةينيسصلا ت’وطبلا دحأاب هقاحتلإا
.ةيرطقلا وأا ةيسسورلا
ير˘ئاز÷ا ›ود˘لا بعÓ˘لا بي˘˘غ˘˘ي
هقيرف ةهجاوم نع ““ينه نايفسس““
راطإا ‘ يبرعلا يدان مامأا ةفارغلا
رطق مو‚ يرود نم81ـلا ةلو÷ا
.لبقŸا ةيليوج42 موي ةررقŸا
ن˘˘ع ير˘˘˘ئاز÷ا بعÓ˘˘˘لا بي˘˘˘غ˘˘˘يو
ىلع هلوسصح ببسسب دوهفلا ةليكسشت
¤ا ›اتلاب مسضنيو تاراذنإا ةعبرأا

نوبع˘ل˘ي˘سس ن˘يذ˘لا دو˘ه˘ف˘لا تا˘با˘ي˘غ
‘ ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘تŸا ضسمÿا تا˘˘يرا˘˘بŸا
ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا بع’ نود˘˘˘˘˘ب يرود˘˘˘˘˘لا
ةرو˘يد˘ق ن’د˘ع ر˘˘خ’ا ير˘˘ئاز÷ا
‘ عطقب ةباسصÓل ضضرعت يذلا
ةهجاو˘م لÓ˘خ ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا طا˘بر˘لا
 يرودلل Êاثلا مسسقلاب ةيليسسلا
ضصحف˘ل نا˘ع˘سضخ˘ي ي˘ن˘هو ةرو˘يد˘ق
¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه“ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تابيردتلا
،نا˘ير˘˘ئاز÷ا نا˘˘ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس
،ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘˘سسو ،ةرو˘˘يد˘˘ق ن’د˘˘ع

ضصح˘ف زا˘ي˘ت˘˘جا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘فار˘غ˘لا ا˘م˘ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك
م˘˘ه˘˘تدو˘˘˘ع˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘ه“ ،ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
.قيرفلا تابيردتل
،ير˘ط˘ق˘لا ة˘فار˘غ˘لا يدا˘˘ن ف˘˘سشكو
،““Îيوت““ ىلع يمسسرلا هباسسح Èع
هيمقاطو ،قيرفلا يبع’ عيمج نأا
تبسسلا ناعسضخي ،يرادإ’او ينفلا
.انروك ضصحفل لبقŸا
،يرطقلا يدانلا ةرادإا تحسضوأاو
اد˘˘ي˘˘ه“ ي˘˘تأا˘˘ي ،ءار˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه نأا
،تابيردتلا ءاو˘جأ’ ق˘ير˘ف˘لا ةدو˘ع˘ل

ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا يذ˘˘لا لود÷ا بسسح
.ةبعلل يرطقلا دا–إ’ا
لاز’ ،ةرو˘˘يد˘˘ق ن’د˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ةباسصإ’ا نم ةدوعلل ،جÓعلل ضضخي
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘سصلا طا˘˘بر˘˘لا
هنطاوم دجاوتي امنيب ،ةسسفانŸا
ه˘ت˘قا˘ي˘ل ل˘ما˘˘ك ‘ ،ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس
.ةيندبلا
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ةركلإ شسفنتي يرئإز÷إ بعصشلإ ““ ينيعبصس نب
““طابصضنإلاب نوبعÓتي ل ايناŸأإ ‘ و

ةيسضاŸأ ةÎفلأ لÓخ هعم فÓخ يأأ دوجو ايفان

يليÓب فصسويب كصسمتُم يدوعصسلإ يلهألإ
،يرئاز÷ا ›ودلا تامدخب اكسسمتُم ،يدوعسسلا يلهأ’ا يدان لازي ’
د◊ هتبهوم نع Èعي ⁄ بعÓلا نأاب ةرادإ’ا عانتقإ’ ارظن ،يليÓب فسسوي
.نآ’ا
نأاب ،ةيدوعسسلا ةيداسصتقإ’ا ةدير÷ ““يقارلا““ ةرادإا نم ردسصم حسضوأاو
مسسوملل اهتاباسسح ‘ هعسضتو ،اهبعÓب مئاد لاسصتإا ىلع ،ةÒخأ’ا هذه
.مداقلا
نود ،نيرهسش Úبتار رخآ’ نارهو ةيهابلا نبإا لين ،ردسصŸا تاذ فسشكو
.ةيسضاŸا ةÎفلا لÓخ هعم فÓخ يأا دوجو ايفان ،لاكسشإا يأا
ةرداغُم ‘ باعلأ’ا عناسص ةبغر نع ،ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ ثيد◊ا Ìكو
.هسسفن ريوطتل ابوروأا ‘ فاÎحإ’او ،ةكلمŸا
يرئاز÷ا ›ودلا نأا ،يرمعلا دعاسسم يدوعسسلا بردŸا Èتعا اميف
رظتني يذلا ،ةدج يلهأ’ كلÁ ام لك نآ’ا د◊ مدقي ⁄ يليÓب فسسوي
.Óبقتسسم Òثكلا هنم
اذ˘ه ‘ ،ير˘م˘ع˘لا د˘عا˘سسم تا˘ح˘ير˘˘سصت ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا تل˘˘ق˘˘نو
عم رظتنŸا هاوتسسم نم %03 مدقي ⁄ يليÓب““ :لاق نيأا ضصوسصÿا
.““يلهأ’ا
،يدرفلا ىوتسسŸا ىلع ةقيقحو ،اتقو ذخأاي ماجسسنإ’ا انايحأا““ :حسضوأاو
.““ةءافكلا ضسفنب يعافدلاو يموجهلا Úقسشلا ديجي يرئاز÷ا مجنلا
اهنم رظتني ،ةÒبك ةينف ةميق دعي يليÓب““ :يرمعلا دعاسسم فاسضأاو
““ةيسضاŸا ايقيرفإا ·أا ضسأاك ‘ ناك املثم ،Òثكلا
ةردا˘غŸ ذ˘ف˘ن˘م ن˘ع ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ،ير˘ئاز÷ا بخ˘ت˘˘نŸا م‚ ثح˘˘ب˘˘ي
قّلأاتلا ‘ هتاحومط يبلي ’ عقاوب مدطسصا نأا دعب ،يدوعسسلا يرودلا
نأا ،ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفسشك دقو .نيزي‡ Úبع’ بناجب بعللاو
.ةديدج ةهجو ¤إا لاقتن’ا نم ًابيرق راسص ايقيرفأا لطب
ًابلطم ىسسمأا يليÓب فسسوي نأا ،ةيكÎلا ““ضشتام وتوف““ ةفيحسص تفسشكو
قافتا ¤إا لّسصوتلا نع ثحبي يذلا ،يارسس ةطلغ يدان فوفسص ‘ ًامهم
ّرسصي ةقفسص ‘ هيلإا هلاقتنا لجأا نم ،هلامعأا ةرادإاب لّفكتي يذلا ،هدلاو عم
.ÒËت —اف ،قيرفلل ينفلا ريدŸا اهئاهنإا ىلع
هيقلت مدعل ،ةرّركتم لكاسشم يدوعسسلا يلهأ’ا فوفسص ‘ يليÓب هجاوو
مهنيبو هنيب ةقÓعلا رّتو يذلا رمأ’ا وهو ،هيبّردم معدو ةيفاكلا ةسصرفلا

لك ‘ هلادبتسسا دنع هاسضر مدع كلذ ضسكعناو ،اهيسضقي يتلا ةÎفلا لÓخ
.ةرم
‘ هتبغر نم ةيلاŸا هتاقحتسسم فرسص رّخأاتو ،ةيداŸا بعاتŸا تدازو
ام ،ًةرسشابم هقيرف ةرادإ’ كلذ نع رّبع ذإا ،يدوعسسلا يلهأ’ا نع ليحرلا

‘ ةكراسشŸاب ةينعŸا ةمئاقلا نم همسسا طاقسسإاب بلاطي هبّردم لعج
.ةيويسسآ’ا ةسسفانŸا
ابوروأا ‘ ةيفاÎحا ةبرŒ ضضوخ ىلع (ةنسس82)ـلا بحاسص يليÓب ّرسصيو
يدان ةقفرب اسسنرف ‘ بعل نأا هل قبسس ذإا ،ديد÷ا مسسوŸا ةيادب عم
تايرابم ‘ ةكراسشŸاو ،بعلل ةيفاكلا ةسصرفلا لني ⁄ هّنأا Òغ ،هي‚آا
.¤وأ’ا ةجردلا يرود
،بعÓلا ليحر ىلع ،يارسس ةطلغ قيرف ¤إا يليÓب مامسضنا فّقوتيو
كلذو ،ىرخأا ةيدنأ’ هتراعإا يكÎلا قيرفلا رّرق يذلا ،وروكينوأا يÔه
بقع ةرسشابم يتأايسس همامسضنا نأا ““روبسس ناجآا““ ةفيحسص تدّكأا نأا دعب
.يÒجينلا مجاهŸا نم ضصّلختلا
ةعئارلا مايأ’ا ¤إا نحي ،يليÓب فسسوي ،ينطولا بختنŸا م‚ نأا ودبيو
ضضرعتي نأا لبق فسصنو مسسوم ةدŸ ةمسصاعلا دا–ا عم اهاسضق يتلا
هعم جوت يذلا يسسنوتلا يجÎلا عم ةوقب دوعيو Úتنسسل فاقيإ’ا ةبوقعل
نبا رسشن ثيح ،رسضÿا عم ““ناكلا““ ‘ قلأاتلا مث ايقيرفا لاطبأا يتطبارب
عم هفادهأاو ةينفلا هتاطقل زربأا ““مارغتسسنا ““ ‘ هباسسح Èع ضسمأا نارهو
. ةÌكب دا–إ’ا قاسشع اهعم لعافت يتلاو ةراطسسوسس يدان
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هبلجِل ناسسفانتي نايلاطيإأ نايدان

مÈُت ⁄ ةقفصص ليصصافت ..Îنإلإو شسراف

¤إا لاقتنإ’ا ىلع ،ايقيرفإا لطب ضسراف دمfi يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا
.مÈُت ⁄ ةقفسصلا نكل ،يسضاŸا فيسصلا ‘ ›اطيإ’ا Îنإ’ا قيرف
قيرف نم اهتÒظن ىلع ،وروأا نويلم21 غلبم Îنإ’ا يدان ةرادإا تسضرعو
.ضسراف دمfi بادتنا لباقم ،›اطيإ’ا لابسس
،وروأا نويلم51 مقر ¤إا غلبŸا عفر ““يروزتاÒنلا““ يدان ةرادإا تحÎقاو
ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت هتركذ امك .دقعلا ‘ دونبلا ضضعب جاردإاِب نكل

هبسش ¤إا Óّسصوت Úَقيرفلا ›وؤوسسم نأا تفاسضأا يتلا .ءاثÓثلا ،ةرداسص
Úب مهافتلا رّخبتي نأا لبق ،““رسضÿا““ عفادم ليو– ةقفسص ماربإاِب قافّتا
.ضسراف دمfi ةباسصإا ببسسِب ،ناقÎفيو Úَفرطلا
ةطبرأ’ا قّز“) ىرسسيلا ةبكّرلا ‘ ةÒطخ ةباسصإاِل ضسراف دمfi ضضّرعتو
نماثلا خيراتِب ،لابسس هقيرف عم ةيّدو ةارابم ‘ هتكراسشم لÓخ ،(ةيبيلسصلا

بخ˘ت˘نŸا ع˘م ه˘سضو˘خ ن˘م Ú˘َعو˘˘ب˘˘سسأا ن˘˘م Ìكأا د˘˘ع˘˘ب .ي˘˘سضاŸا توأا ن˘˘م
.رسصمِب ايقيرفإا ·أا ضسأاك تايئاهن يرئاز÷ا ينطولا
نع هتدعبأا ،ةيحارج ةيلمع كلذ دعب ›اطيإ’ا لابسس قيرف عفادم ىرجأاو
.رهسشأا ةّتسس ةّدمِل تاسسفانŸا
لابسس يدان ةرادإا يرجُت ،يرئاز÷ا ›ودلل ةيلا◊ا ماّيأ’ا ضصوسصخِبو
لجأا نم ،Úَيلاطيإ’ا انيتنرويفو ونيروت يَقيرف ›وؤوسسم عم تاسضوافم

.اهتاذ مÓعإ’ا لئاسسو هتركذ امك .Úَيدانلا دحأا ¤إا ضسراف دمfi ليو–
،دقعِب ›اطيإ’ا لابسس يدان عم (ةنسس32) ضسراف دمfi عفادŸا طبتريو
.2202 فيسص هتّدم يسضقنت
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قلعت ىدم راو◊ا اذه ‘ ينيعبسس نب فسشكو
ة˘˘˘سصا˘˘˘خو مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ب ير˘˘˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘˘سشلا
روهم÷ا » : لاق ثيح يرئاز÷ا بختنŸا
،ا˘ه˘سسف˘ن˘ت˘˘ي و مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ب ضشي˘˘ع˘˘ي ير˘˘ئاز÷ا
لسضفأا تناك ايقيرفإا ·أا ضسأاك بقل مهئادهإا

يتلا ةديدعلا لكاسشŸا نم مغرلاب و مهل ةيده
اعيرسس ىسسني يرئاز÷ا بعسشلا نأا ’إا اهسشيعي
زوفت و ايقيرفإا ·أا ضسأاك بعل نأا ،هل ثدح ام
‘ ةديدع ةيباجيإا طاقن كيطعيسس اذهف هيف
ر˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘ه ،كب ة˘˘˘˘سصاÿا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘لا ةÒسسلا
. « اÒثك Êدعاسس
ÊاŸأ’ا يرودلا فانئتسسا نع ثد– هنا امك
» :   هنأاسشب لاق يذلا و روهم÷ا روسضح نود
ن˘م ،ة˘يدو ةارا˘ب˘˘م بع˘˘ل˘˘ت كنأا˘˘ك و ر˘˘مأ’ا ود˘˘ب˘˘ي
اذ˘ه ة˘غرا˘˘سش تا˘˘جرد˘˘م ما˘˘مأا بع˘˘ل˘˘لا بع˘˘سصلا
ن˘ح˘ن ن˘ك˘ل بع˘ل˘لا ‘ ة˘ب˘˘غر˘˘لا كد˘˘ق˘˘ف˘˘ي ر˘˘مأ’ا

›Èا تسسيل › ةبسسنلاب ،كلذ ىلع نوŸةر
روهمج نودب تايرابم اهيف بعلأا يتلا لوأ’ا
. « ام اعون بيرغ رمأ’ا ىقبي نكل
ا˘˘ي˘˘ناŸأا ‘ » : ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ر˘˘˘سضÿا بع’ ل˘˘˘سصاو

ةيادبلا ‘ ركذتأا ،عبرم ئيسش لك نأا و ضس–
ثÓ˘˘ث ‘ ار˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ¤إا تل˘˘˘سصو
‘ تسسل انه ““ بردŸا › لاق اهنيح تابسسانم
نأا اهدعب تلواح و ““ ايناŸأا ‘ تنأا لب اسسنرف
رورŸا ة˘كر˘ح بب˘سسب تر˘خأا˘ت ي˘ن˘نأا˘˘ب ه˘˘ل لو˘˘قأا
ي˘تأا˘ت نأا تع˘ط˘ت˘سسإا اذإا ““ تنا˘ك ه˘ت˘با˘جإا ا˘ه˘ن˘ك˘˘ل
« ““كلذ لعفب كيلعف نيرمتلا لبق ةعاسسب
ن˘˘˘ب ي˘˘˘مار ،ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا ع˘˘˘فادŸا جّو˘˘˘˘ت
اهيف لّقنت يتلا ةارابملل Óًجر ،هسسفن ،ينيعبسس
بعل˘م بو˘سص ،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘ن
ف˘ي˘سضŸا ة˘ه˘جاوŸ ،““ا˘ن˘يرأا كنا˘˘ب ضسترا˘˘مو˘˘ك““
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ،ترو˘˘ف˘˘ك˘˘نار˘˘ف تخاÎن˘˘˘يآا
.مدقلا ةركل ÊاŸأ’ا يرودلا نم (62) عوبسسأ’ا
مÓعإ’ا لئاسسو ةداسشإا يرئاز÷ا باسشلا لانو
‘ ““لو˘غ““ ع˘قو˘˘م ه˘˘ف˘˘سصو نأا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
هقّلأات رثإا كلذو ،ةزجعŸاب ،ةينابسسإ’ا هتخسسن

ةغوارم دعب ةمسساح ةرك هÁدقت Èع ،ٌايموجه
هقيرف فده هل˘ي˘ج˘سست ¤إا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ل˘ي˘م˘ج
.ءازج ةلكر Èع ثلاثلا
ينيعبسس نب قّلأات نأا دعب ةزجعŸا فسصو ءاجو
ةقيقد77 لÓخ اÒبك ايندب ادوه‹ هلذب Èع
لÓخ مايسصلاب همازتلا مغر ،اهيف كراسش يتلا

،ًازي‡ ًارمأا عقوŸا هÈتعا ام وهو ،ةهجاوŸا
ىلع نورداق Úمئاسصلا ÚبعÓلا نأاب ةلاسسرو
.مهÒغ عم ًادن فوقولا
نب يمار عفادŸا ىلع بعتلا راثآا رهظت ⁄و
،ه˘ي˘سسفا˘ن˘مو ه˘ئÓ˘مز ضضع˘ب ضسك˘ع ،ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس
،Êا˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘سشلا ‘ ه˘˘˘سضكر Èع كلذ د˘˘˘ّسسŒو
لا˘ن˘ي˘ل ،ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ضسفا˘نŸا ى˘ل˘ع ه˘ط˘˘غ˘˘سضو
ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت اŸ ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج تب˘˘ث˘˘˘يو فاÎع’ا

.ÊاŸأ’ا يرودلا ‘ تايرابم
لÓخ نومئاسصلا نوملسسŸا نوبعÓلا هجاويو
ددع فاÎعاب ةÒثك تابوعسص ،ليسضفلا رهسشلا

ÚبردŸا ضضع˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘ف˘ي ثي˘ح ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ما˘مأاو ،Úي˘سسا˘سسأا ة˘كرا˘سشŸا ل˘با˘ق˘م ،را˘ط˘˘فإ’ا
كلت لÓخ عجاÎي مهرود كلذ لعجي ،مهسضفر
.ةÎفلا
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ضسوÒف ءا˘˘˘˘بو ءا˘˘˘˘ج ،ظ◊ا ن˘˘˘˘سس◊و
ةقفر ناسضمر موسصب ÚبعÓل حمسسيل ،ديد÷ا

نود نم ،ةÓسصلا ميلاعتب مازتل’او ،مهتÓئاع
يرئاز÷ا دّكأا ام بسسحب ،ةقياسضملل ضضّرعتلا
لبق ““افيفلا““ عقوم عم راوح ‘ Êاميلسس مÓسسإا
.مايأا

ايسسورب ›ا◊أ هيدان نع هيف ملكت لوطم رأوحب «euqirfA CBB » عقوم ينيعبسس نب يمأر يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ سصخ
. ايقيرفإأ ·أأ سسأاكب جيوتتلأ و يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ¤إأ ةفاسضإأ خابدÓغسشنوم

ير˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘لا بعÓ˘˘لا ع˘˘˘فاد
نايفسس““ يرطق˘لا ة˘فار˘غ˘لا ق˘ير˘ف˘ل

رارق ضصوسصخب هسسفن نع ““ينه
د˘ع˘ب ير˘ط˘ق˘لا يرود˘˘لا ‘ بع˘˘ل˘˘لا
.ةيبوروأ’ا تايرودلا ‘ هقلأات
اراو˘˘ح ““ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس““ ىر˘˘˘جأاو
ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا ““تو˘ف˘لاو““ ع˘م ’و˘ط˘˘م

‘ هتبرŒ نع هلÓخ نم ثد–
تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لاو ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا
تنك»:Óئاق هرظتنت يتلا ةديد÷ا
تاداقتنإÓل ةسضرع نوكأا نأا رظتنأا
،يرطقلا يرودلاب يقاحتلإا ضضعب
،امئاد اذكه Òسست ’ رومأ’ا نكل
دادغب بعÓلا لاثŸا ليبسس ىلعف
يرود˘˘لا فاد˘˘ه ن˘˘˘سسحأا  حا‚و˘˘˘ب
نيأا ةيلايخ تايئاسصحإاب يرطقلا
ةارابم201 ‘ فده311 لجسس
‘ بعلي ⁄ حا‚وب ،دسسلا قيرفل
ةيوركلا هتÒسسم نأا رابتعإاب ابوروأا
مث يرئاز÷ا يرودلا نم تقلطنإا
يرودلا اهدعبو ضسنوت ¤إا لقتنإا
ا˘ه˘نوÈت˘ع˘ي م˘ه˘ف كلذ˘˘ل ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

يأا لباقŸاب نكل ،ةحجان ةÒسسم

ا˘˘بوروأا ‘ نو˘˘ك˘˘ت ير˘˘ئاز˘˘ج بع’
لاح ‘ لسشفلا˘ب ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘ك˘ح˘سس
ةينيسصلا ت’وطبلا دحأاب هقاحتلإا
.ةيرطقلا وأا ةيسسورلا
ير˘ئاز÷ا ›ود˘لا بعÓ˘لا بي˘˘غ˘˘ي
هقيرف ةهجاوم نع ““ينه نايفسس““
راطإا ‘ يبرعلا يدان مامأا ةفارغلا
رطق مو‚ يرود نم81ـلا ةلو÷ا
.لبقŸا ةيليوج42 موي ةررقŸا
ن˘˘ع ير˘˘˘ئاز÷ا بعÓ˘˘˘لا بي˘˘˘غ˘˘˘يو
ىلع هلوسصح ببسسب دوهفلا ةليكسشت
¤ا ›اتلاب مسضنيو تاراذنإا ةعبرأا

نوبع˘ل˘ي˘سس ن˘يذ˘لا دو˘ه˘ف˘لا تا˘با˘ي˘غ
‘ ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘تŸا ضسمÿا تا˘˘يرا˘˘بŸا
ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا بع’ نود˘˘˘˘˘ب يرود˘˘˘˘˘لا
ةرو˘يد˘ق ن’د˘ع ر˘˘خ’ا ير˘˘ئاز÷ا
‘ عطقب ةباسصÓل ضضرعت يذلا
ةهجاو˘م لÓ˘خ ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا طا˘بر˘لا
 يرودلل Êاثلا مسسقلاب ةيليسسلا
ضصحف˘ل نا˘ع˘سضخ˘ي ي˘ن˘هو ةرو˘يد˘ق
¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه“ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تابيردتلا
،نا˘ير˘˘ئاز÷ا نا˘˘ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس
،ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘˘سسو ،ةرو˘˘يد˘˘ق ن’د˘˘ع

ضصح˘ف زا˘ي˘ت˘˘جا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘فار˘غ˘لا ا˘م˘ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك
م˘˘ه˘˘تدو˘˘˘ع˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘ه“ ،ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
.قيرفلا تابيردتل
،ير˘ط˘ق˘لا ة˘فار˘غ˘لا يدا˘˘ن ف˘˘سشكو
،““Îيوت““ ىلع يمسسرلا هباسسح Èع
هيمقاطو ،قيرفلا يبع’ عيمج نأا
تبسسلا ناعسضخي ،يرادإ’او ينفلا
.انروك ضصحفل لبقŸا
،يرطقلا يدانلا ةرادإا تحسضوأاو
اد˘˘ي˘˘ه“ ي˘˘تأا˘˘ي ،ءار˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه نأا
،تابيردتلا ءاو˘جأ’ ق˘ير˘ف˘لا ةدو˘ع˘ل

ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا يذ˘˘لا لود÷ا بسسح
.ةبعلل يرطقلا دا–إ’ا
لاز’ ،ةرو˘˘يد˘˘ق ن’د˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ةباسصإ’ا نم ةدوعلل ،جÓعلل ضضخي
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘سصلا طا˘˘بر˘˘لا
هنطاوم دجاوتي امنيب ،ةسسفانŸا
ه˘ت˘قا˘ي˘ل ل˘ما˘˘ك ‘ ،ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس
.ةيندبلا

ر-ق

 ببسسلأ أذهل يبرعلأ ةهجأوم عيسضيسس

رطق ‘ بعللإ رايخ شصوصصخب هصسفن نع عفإدي  ينه
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لبقŸأ توأأ رهسش رخأوأأ ةيسسنرفلأ زولوت ةنيدم هنسضت–

““بÓكيرفأإ““ ناجرهŸ لهأاتي يدمح ميلصسل ““نافرع““ مليف
ث.ق

لوأ’ا tدعي يذلا- ليوطلا مليفلا اذه يوريو
Úيوتسسم Èع ةقيقد011 ‘ -يدمح ميلسسل

ة˘˘ن˘˘يÁ ةد˘˘هاÛا ة˘˘سصق لوأ’ا ؛در˘˘سسلا ن˘˘م
Èعت ذإا ،-عارذوب ةيفاسش اهرود يدؤوت يتلا-
،اهتسصق رسشن ‘ اهتجاح نع ةÒخأ’ا هذه
ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘خو ا˘˘هد˘˘ي˘˘ف˘˘ح ة˘˘سصق و˘˘ه Êا˘˘˘ث˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م‹ ا˘م˘ه˘ئا˘قد˘سصأاو
نود نو˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ي ة˘˘˘ب˘˘˘هوŸا ن˘˘˘م ع˘˘˘سساو رد˘˘˘ق

flةيلبقتسسم تاطط.
ىدم بعوتسسا يذلا ةدهاجŸُا ديفح رuرقيو

ةيليث“ ميظنت اهتسصق رسشنل هتsدج ةجاح
امدعب هئاقد˘سصأا ةد˘عا˘سسÊ Ãو˘يز˘ف˘ل˘ت ءا˘ق˘ل
ىلع لوسص◊ا ‘ هت’واfi لك لسشفلاب تءاب
خيراتلا لوح يقئاثو مليف زا‚’ ةدعاسسم
ضضرُع يذ˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا ‘ كرا˘سشيو .ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

Úنانفلا نم ةعوم‹9102 ‘ ةرم لوأ’
يابلب ةكيلم رارغ ىلع بابسشلا ÚبوهوŸا
Úت˘ل˘حر˘م ‘ Úف˘ل˘˘تfl ن˘˘يرود يدؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
م˘˘ي˘˘ك◊ا Òم˘˘سسو Úت˘˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘م Úت˘˘ي˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
.يبيرعل ىفطسصمو
ةلث‡ نسسحأا ةزئاجب زاف دق مليفلا ناكو
‘ يا˘˘ب˘˘ل˘˘ب ة˘˘ك˘˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل تدا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ةد˘˘جو˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘برا˘˘˘غŸا نا˘˘˘جر˘˘˘هŸا
ةعبطلا ‘ ميكحتلا ةن÷ ةزئاجو (برغŸا)
ضسدقلا امنيسسل ›ودلا ناجرهملل ةعبارلا
ضسفن ‘ تقلطأا ةرهاظت يهو (Úطسسلف)
اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘بر˘ع ة˘ن˘يد˘مÈ 21ع تقو˘˘˘˘˘˘لا
.ةمسصاعلا رئاز÷ا
4102 ةنسس ئسشنأا يذلا ناجرهŸا نمسضتيو

ا˘سضر˘ع˘مو ى˘ق˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘سصسصfl ا˘˘حا˘˘ن˘˘ج
تاسشرو بناج ¤إا ةيديلقتلاو ةينفلا فحتلل

Ëدقت ¤إا ةرهاظتلا هذه فدهتو .نيوكت
ةيقيرفإ’ا لودلا ‘ عباسسلا نفلا نع ةروسص
‘ fiديدج بهاوم زورب عيجسشتل ةلوا ‘

ر˘يو˘ط˘ت ع˘م ة˘ي˘لا÷ا ىد˘لو ءار˘م˘سسلا ةرا˘ق˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا جا˘˘مدإÓ˘˘ل ع˘˘يرا˘˘سشم
.امنيسسلا

يرا÷أ رهسشلأ نم61ـلأ ةياغ ¤إأ لسصأوتت ةيسضأÎفأ ةعبط

 مليفلإ ناجرهم ‘ ““ىليل وبأإ““
نانبلب ›ايÿإ
‘ نيدموب يديسس Úمأا جرخملل ““ىليل وبأا““ ليوطلا يئاورلا مليفلا كراسشي
يذلا ؛توÒبب ““نوكسسم““ ›ايÿا مليفلا ناجرهŸ ةيسضاÎف’ا ةعبطلا
رهسشلا نم61ـلا ةياغ ¤إا لسصاوتيو ءاعبرأ’ا ضسمأا هتايلاعف تقلطنا
.يرا÷ا
،يرطق-يسسنرف-يرئازج كÎسشم جاتنإا نم وه و ““ىليل وبأا““ مليف دوعيو
ة˘سصق لÓ˘خ ن˘م ي˘سضاŸا نر˘ق˘لا تا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست ‘ با˘˘هرإ’ا تاو˘˘ن˘˘سس ¤إا
ن˘يذ˘ل˘لا (⁄ا˘سس ضسا˘ي˘لإا) ““ي˘ف˘ط˘ل»و (يراو˘ن˘ب نا˘م˘ي˘ل˘˘سس) ““Òم˘˘سس““ Úبا˘˘سشلا
لواحيو ،ءارحسصلا Èع ““ىليل وبأا““ Òطÿا يباهرإ’ا ةدراطم ىلع نÓمعي

قمع ‘ باهرإ’ا اهكÎي يتلا تامدسصلاو فنعلا رثأا زاربإا مليفلا اذه
.عمتÛا
يام ‘ ›ودلا ناك ناجره27Ÿ ـلا ةعبطلا ‘ ا‹Èم مليفلا اذه ناكو
نيدموب يديسس Úمأا جرخملل ليوط مليف لوأا وهو ““دقنلا عوبسسأا““ ‘9102
.““ةريز÷ا»و ““رئاز÷ا ادغ““ نيÒسصقلا Úمليفلا دعب
اكيجلبو ضسنوتو كسسرهلاو ةنسسوبلاب تاناجرهم ‘ مليفلا اذه ضضرُع امك
0202 ةعبطلا ‘ دقنلا ةزئاجب ارخؤوم زوفي نأا لبق رسصمو ايلاطيإاو

Ÿةنولسشرب مليف ناجره.
مليفلا اذه ‘ هرود نع ⁄اسس ضسايلإا يرئاز÷ا جرıاو لثمŸا جuوُتو
.9102 ةنسس يئامنيسسلا جاطرق مايأا ‘ لث‡ لسضفأا ةزئاجب

ث.ق

ةمسصاعلأ رئأز÷اب ءايركز يدفم ةفاقثلأ رسصق

ةفاقثلإ لا‹ ‘ Úلعافو ةينف هوجو Ëركت
تمظن
ةرازو
ةفاقثلا
رئاز÷اب
ةمسصاعلا

Óفح
ايÁركت

فر˘سش ى˘ل˘˘ع
Úنا˘ن˘ف ةد˘ع
‘ Úل˘عا˘˘فو

لا‹
ةفاقثلا

Ãنانفلل ينطولا موي ةبسسان.
ةريزو روسضحب ءايركز يدفم ةفاقثلا رسصقب مظن يذلا لف◊ا اذه ىرجو
ة˘سسا˘ئر˘ب ن˘يرا˘سشت˘سسمو ة˘مو˘ك◊ا ن˘م ءا˘سضعأاو ةدود ن˘ب ة˘ك˘ي˘ل˘م ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
.رابول دمfi يرسصبلا يعمسسلا طبسض ةطلسس ضسيئرو ةيروهم÷ا
دمfi تاحنلاو ناطلسس ةحيتف ةيديموكلا ةنانفلا ةبسسانŸاب تمuركو
ضشولÓع رامع يليكسشتلا نانفلاو يÒخلب ظوفfi رعاسشلاو ضشركوب
بتاكلاو يلحاسس لولج تاحنلاو يعانŸا هللا دبع فزاعلاو ينغŸاو
.Úجاطوب ديعسس مجŸÎاو
‘ ةرسضا◊ا ةعلاطŸا يداونو تايعم÷ا لمعب ةفاقثلا ةريزو تداسشأاو
مسسا لم– ةباتكلل ةماقإا دييسشت ‘ نوكراسشي بابسش باتك Ëدقتو لف◊ا
ةحاسسلا معد اهنم فدهلا (8791-7291) دادح كلام رعاسشلاو بتاكلا
.ةباسش بهاوم زورب ىلع ةدعاسسŸاو ةيبدأ’ا
لامكتسسا““ نأاب ةفاقثلا ةريزو تركذ ،ةبسسانŸاب اهتقلأا يتلا ةملكلا ‘و
ةيرازولا اهترئادل ةبسسنلاب ةيولوأا ىقبي نانفلاب ضصاÿا يسساسسأ’ا نوناقلا
ءا˘بو ه˘سضر˘ف يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ‘ Úنا˘ن˘ف˘لا تق˘فار ي˘ت˘˘لا
ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا لÓخ نم91-ديفوك
اهسشيعي يتلا ةيعامتج’ا فورظلا ةسشاسشه““ نع تفسشك يتلا ةيلمعلا يهو
.اهلوق دح ىلع ““نانفلا

ارخؤوم انورداغ نيذلا Úنانفلا ةركاذب ةريزولا تهsون ،ىرخأا ةهج نم
يدؤوم ريدياو ةيسسلدنأ’ا ةينغأ’ا ةدمعأا دحأا Êوسسرد رودق رارغ ىلع
.يديموكلا لثمŸا يتابه ديم◊ا دبعو ةيلئابقلا ةينغأ’ا
نم ةرازولا فرط نم ةيسضاÎفا ةيفاقث تارهاظتو ةطسشنأا ةدع تجِمرُبو

.مويلا اذه ءايحإ’ ينطولا ىوتسسŸا ىلع ةفاقثلا رودو تايريدم لÓخ
ث.ق

ةيقيرفألأ ةيلÙأ تاغللأ لامعتسساب

 ةيعوتلل ةردابم قلطت وكصسيصسيإلإ
 ““انوروك““ راطخأاب
““وكسسيسسيإا““ ةفاقثلاو مولعلاو ةيبÎلل يمÓسسإ’ا ⁄اعلا ةمظنم تقلطأا

تاغللاب هراسشتنا نم د◊او ““انوروك““ ضسوÒف راطخأاب ةيعوتلل ةردابم
ةفاقثلا روسسج ،ايقيرفإا تاغل““ ةردابم راطإا ‘ كلذو ،ةيقيرفإ’ا ةيلÙا
 .ÊوÎكل’ا اهعقوم ىلع ةمظنŸا  هتنلعأا ام بسسح ،““خيراتلاو
ىلع اهتانقو ÊوÎكلإ’ا اهعقوم Èع ترسشن اهنأا  ةمظنŸا تحسضوأاو
ويديف طيرسش يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘سسحو ،بو˘ي˘تو˘ي˘لا
““و˘ك˘ند˘ناŸا»و ““ة˘ي˘ل˘ي˘حاو˘سسلا»و ““ا˘سسو˘ه˘لا““ تا˘غ˘˘ل˘˘ب ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م بطا˘˘خ˘˘ُت
تاعم˘تÛا ن˘م رو˘ه˘م÷ا ““ة˘ي˘بو˘ن˘لا»و ““رو˘ف˘لا»و ““فو˘لو˘لا»و ““Ê’و˘ف˘لا»و
لبسسب ةيلÙا هتاغل Èع هتيعوت ‘ اًماهسسإا ،ءارحسصلا يبونج ةيقيرفإ’ا
.هراسشتنا نم ّد◊او انوروك راطخأا نم ةياقولا
““مهŸا رودلا““زاربإا ¤إا  ةردابŸا هذه لÓخ نم ““وكسسيسسيإ’ا““ فدهتو
رسشن ‘ ءارحسصلا يبو˘ن˘ج ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا بو˘ع˘سشل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘لÙا تا˘غ˘ّل˘ل
ف˘ي˘ق˘ث˘ت˘لاو ي˘ح˘سصلا مÓ˘عإ’ا لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘تو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا فرا˘عŸا
.ةراقلا ‘ يئاقولا
تاغللا هذه ةبكاوم قيق– ¤إا ةيلمعلا هذه لÓخ نم ةمظنŸا وبسصت امك
تنÎن’ا Èع يمقرلا رسشنلا نم اهتدافتسساو ةيتامولعŸا ايجولونكتلل
.يعامتج’ا لسصاوتلا عقاومو
وهو-““يمقرلا وكسسيسسيإ’ا تيب““ نمسض ةيوعوتلا ةردابŸا هذه جردنتو
تاجتنم نمسضتي -طرافلا ضسرام ‘ وكسسيسسيإ’ا هتقلطأا يمقر جمانرب
ةفاقثلاو مولعلاو ةيبÎلا ت’ا‹ فلتfl ‘ ةلماسش ةيمقر Úماسضمو
.انوروك ضسوÒف راسشتنا نع ةمجانلا قÓغإ’ا تاسساكعنا نم دحلل

ث.ق

توأأ03 ¤إأ32 نم هميظنت رsرقŸأ ““بÓكيرفأأ““ ناجرهم نم ةعباسسلأ ةعبطلل يدمح ميلسس هجرı ““نافرع““ يئأورلأ مليفلأ لهأات
Ãمليفلأ قيرف ىدل ملع امبسسح ةيسسنرفلأ زولوت ةنيد.
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›ودلا يبظوبأا ضضرعم فاسضتسسا
د˘ب˘ع ير˘ئاز÷ا ي˘ئاور˘لا با˘ت˘ك˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ل˘سصا◊ا يوا˘سسي˘˘ع با˘˘هو˘˘لا
ةيبرعلا ة˘ياور˘ل˘ل ة˘يŸا˘ع˘لا ةز˘ئا÷ا
ه˘ت˘ياور ن˘ع ما˘ع˘لا اذ˘ه˘ل (ر˘˘كو˘˘ب˘˘لا)
ة˘سسل˘ج ‘ ،““ي˘˘طÈسسإ’ا ناو˘˘يد˘˘لا““
ضضرعŸا ةانق ىلع تsثُب ةيسضاÎفا

.““بويتوي““ عقوم ىلع
ةسسل÷ا ةيادب ‘ يواسسيع برعأاو
ناو˘يد˘لا““ ه˘ت˘ياور زو˘ف˘ب هر˘خ˘ف ن˘ع
ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا ةز˘˘ئا÷ا˘˘˘ب ““ي˘˘˘طÈسسإ’ا
مهأا نم دعت اهنوك ،ةيبرعلا ةياورلل
كلذو ،تا˘ياور˘ل˘ل ة˘ي˘بدأ’ا ز˘˘ئاو÷ا
جيوÎلاو ميكح˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط ز˘ي˘م˘ت˘ل
هذه ءاطع نأا فاسضأاو .يمÓعإ’ا
زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي ’ ةز˘˘˘ئا÷ا
ة˘˘ياد˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ثÁ ل˘˘˘ب ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
،زئا˘ف˘لا ضصن˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘قÓ˘ط˘ن’
اهنم ةديدج قافآا هل حتفت ثيح
راهسشإ’او ىرخأا تاغل ¤إا ةمجÎلا

.يŸاع ىوتسسم ىلع
ة˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل sنأا يوا˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ع ىأارو
،خيرا˘ت˘ل˘ل u˘Óم˘ك˘م اًرود ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

نودŸا خ˘يرا˘ت˘لا م˘ظ˘˘ع˘˘م نأا ثي˘˘ح
قفو بتك دق ناك يبرعلا نطولل

بل˘غأا ‘ و˘ه˘ف ؛ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م
در˘˘سسي ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس خ˘˘يرا˘˘ت نا˘˘ي˘˘حأ’ا

⁄و ،تطقسسو تماق لود قئاقح
وأا ي˘ع˘م˘ت‹ قا˘ي˘سس ن˘م˘˘سض بت˘˘ك˘˘ي

.يملع
فسشكلل ةيخ˘يرا˘ت˘لا ة˘ياور˘لا ي˘تأا˘تو
ءوسضلا طلسست ةيسشماه ثادحأا نع
كلذ ‘ دارفأ’ا رظن تاهجو ىلع
ةيسشيعم ةدعاق اولsكسش نsمِم نامزلا
تاهجوتلا نع اديعب لودلا هذهل
.ةيسسايسسلا
ماد˘خ˘ت˘سسا ¤إا ة˘˘سسل÷ا تقر˘˘ط˘˘تو
تا˘م˘ل˘ك˘ل˘ل يوا˘سسي˘ع با˘هو˘لا د˘ب˘ع
ف˘˘˘سصو˘˘˘ل ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا تادر˘˘˘فŸاو
نع tمني ا‡ هتياور ‘ ثادحأ’ا
ىلع ،ةيبرعلا ةغللاب Òبكلا هفغسش
‘ ا˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م ه˘˘نو˘˘ك ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا
اذه نعو ،ةيئابرهكلا اكيناكيŸا
ف˘˘غ˘˘سشلا اذ˘˘ه د˘˘م˘˘ت˘˘˘سسي ه˘˘˘نإا لا˘˘˘ق
ثاÎلا بت˘ك˘ب ه˘ق˘ل˘ع˘ت ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘˘لا
.هباّتكو يبرعلا
ناو˘يد˘˘لا““ يوا˘˘سسي˘˘ع ة˘˘ياور تلا˘˘نو
ة˘˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا ةز˘˘˘˘ئا÷ا ““ي˘˘˘˘طÈسسإ’ا
زيمتت““ ام ¤إا ارظن ةيبرعلا ةياورلل
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘بو˘˘ل˘˘سسأا ةدو˘˘ج ن˘˘˘م ه˘˘˘ب
نأا ئراقلل ح˘ي˘ت˘ت ة˘ي˘تو˘سص ة˘يدد˘ع˘تو
رئاز÷ا لÓتحا خيرات ‘ نsعمتي
تاعارسص خيرات هلÓخ نمو ًايئاور
كلذ لك ،ةلماك طسسوتŸا ةقطنم

ةنيابتم حلا˘سصمو ة˘ع˘طا˘ق˘ت˘م ىؤور˘ب
Œسسuنإا .ةيئاورلا تايسصخسشلا اهد

م˘˘ه˘˘ف ¤إا ئرا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةو˘˘عد ة˘˘ياور˘˘لا
لّكسشتت فيكو لÓتح’ا تاسسبÓم
ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘تfl لا˘˘˘ك˘˘˘سشأا˘˘˘ب ة˘˘˘موا˘˘˘˘قŸا
ةياورلا هذه .هتهجاوŸ ةيمانتمو
ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا يدر˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ب
لعŒ لب يسضاŸا نكسست ’ قيمعلا
مئاقلا نهارلا ىلع لطي ئراقلا
ةن÷ نايب ‘ ءاج امك ،““هلئاسسيو
.ميكحتلا
““ي˘˘˘طÈسسإ’ا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا““ د˘˘˘سصر˘˘˘تو

كباسشتت تايسصخسش ضسمخ تاويح
5181 ماع Úب ام ينمز ءاسضف ‘

،ةسسورÙا ةنيدم ‘ ،3381 ¤إا
نو˘ب˘يد ‘ا˘ح˘سصلا ا˘˘ه˘˘لوأا ؛ر˘˘ئاز÷ا
ىلع ةلم◊ا باكر ‘ ءاج يذلا
،‘ا˘˘˘ح˘˘˘˘سص ل˘˘˘˘سسار˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ئاز÷ا
ضشيج ‘ ايدنج ناك يذلا رايفاكو
‘ اÒسسأا ه˘سسف˘ن د˘˘ج˘˘ي˘˘ل نو˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ن
،ة˘ل˘م˘ح˘ل˘˘ل ا˘˘ط˘˘طfl م˘˘ث ،ر˘˘ئاز÷ا
د‚ Úيسسنرفلا نيذه ¤إا ةفاسضإاو
نيابتت ةيرئازج تايسصخسش ثÓث
‘ Êامثعلا دوجولا نم اهفقاوم
ةقيرط ‘ فلتخت امكو ،رئاز÷ا
.Úيسسنرفلا عم لماعتلا
با˘˘˘هو˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ئاور˘˘˘لا tد˘˘˘ع˘˘˘ُيو

جsوتُي يرئازج يئاور لوأا يواسسيع
نم وهو ،ةقومرŸا ةزئا÷ا هذهب
لسصحتم ،ة˘ف˘ل÷ا˘ب5891 د˘ي˘لاو˘م
ة˘˘˘لود ضسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ضسدنهمك لمع˘يو كي˘نا˘ك˘ي˘موÎك˘لإا

¤وأ’ا ه˘˘˘ت˘˘˘ياور تزا˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص
¤وأ’ا ةزئا÷اب ““بوكاج امنيسس““
ضسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسم ‘ ة˘˘˘˘ياور˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لسص– امك ،2102 ماع ةيروهم÷ا

ة˘ياور˘ل˘ل را˘ب˘ج ا˘ي˘سسآا ةز˘ئا˘ج ى˘˘ل˘˘ع
يد اÒيسس““ هتياور نع5102 ماعلا

رئاودلا““ هتياور تزافو ،““يتريوم
حا˘ب˘سصلا دا˘ع˘سس ةز˘ئا˘ج˘ب ““باو˘بأ’او
زو˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف ،7102 ة˘ياور˘ل˘ل

““Úي˘سسنŸا لا˘م˘˘عأا ر˘˘ف˘˘سس““ ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
Òغ ة˘˘˘ياور˘˘˘ل˘˘˘ل ارا˘˘˘ت˘˘˘˘ك ةز˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
.7102 ةروسشنŸا
- ةحايسسلاو ةفاقثلا ةرئاد sنأا ركذُي
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سس م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ب˘˘˘ظو˘˘˘بأا
ة˘˘ي˘˘سضاÎف’ا ة˘˘يراو◊ا تا˘˘˘سسل÷ا
ن˘م ما˘ع˘لا اذ˘ه ةرود ل˘ي˘جأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
بب˘سسب ›ود˘˘لا ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأا ضضر˘˘ع˘˘م
ثي˘ح ،ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا
با˘˘ت˘˘ك˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م‹ روا˘˘ح˘˘ت˘˘ي
روهم÷ا عم Úنانفلاو ÚفلؤوŸاو
.مهتويب نم

ث.ق

““بويتوي““ عقوم ىلع تsثُب ةيسضأÎفأ ةسسلج ‘

يواصسيع باهولإ دبع يئإورلإ فيصضتصسي باتكلل يبظوبأإ شضرعم

دبع يرثأ’ا ثحابلا بيسصنت ىلع ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تفرسشأا
ةيفاقثلا تاكلتمŸا Òيسستل ينطولا ناويدلل اماع اريدم حودحد رداقلا
نع ةدود نب تبرعأاو .ةفاقثلا ةرازول نايب قفو اهلÓغتسساو ةيمÙا
رظنلاب ناويدلل ““اديدج اسسفن““ ديد÷ا ماعلا ريدŸا يطعي نأا ‘ اهلمأا
راثآ’او ‘اقثلا ثاÎلا لا‹ ‘ ““ةيملع ةءافك نم هب ىلحتي ام““ ¤إا
عم بسسانتت ’ يتلا Òيسستلا جذا‰ عم ةعيطق ثادحإا ىلع هتردق»و

ثاÎلا لÓغتسسا““ ¤إا ةريزولا تعد امك ،““ةبولطŸا ةعاجنلا قيق–
.““ةلعافلا تاقاطلا ةفاك دينجتب ةمادتسسŸا ةيمنتلا حلاسصل ‘اقثلا

قفو نوكيسس ةسسسسؤوŸا هذه Òيسست نأا حودحد رداقلا دبع هتهج نم لاقو
ةيرثأا عقاومو ⁄اعمك يرثأ’ا ثاÎلا لÓغتسسا يسضتقت ةديدج ةسسايسس““

معدي ايداسصتقا ادروم نوكتل يŸاعلا ثاÎلا نمسض ةفنسصŸا ةسصاخو
.““ةلودلل ةيمومعلا ةنيزÿا
امك ،ةيمÓسسإ’ا راثآ’ا ‘ ضصسصختم يعماج ثحابو ذاتسسأا حودحد tدعيو
ةعماج ريدم بسصنم اقباسس لغسش دقو برعلا Úيرثأ’ا ةئيه ‘ وسضع هنأا
.تليسسمسسيت

ث.ق

بيسصنتلأ لفح ىلع تفرسشأأ ةفاقثلأ ةريزو

 ةيفاقثلإ تاكلتمŸإ Òيصستل ينطولإ نإويدلل اماع إريدم حودحد رداقلإ دبع
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سضعبلأ مهسضعب ءاعدإأو ،موقلأ رخافت: فيرعتلأ
9.ءامسسألأو باقلألاب 8 7 6 5 4 3 2 1 ةيمهصسلإ تاملكلإ
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اهيحأوسضو رئأز÷اب ةÓسصلأ فيقأوم
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20:02
21:48

ةليÃ ةيحÓسصلأ ةيهتنم تابلعم زجح ةيسضق

 يليمكت قيق– ءإرجإاب رمألإ

م .ق

ةليم ءاسضق ضسلجÃ ةثلاثلا ةيئاز÷ا ةفرغلا ضسيئر رمأا
زجح ةيسضق ‘ يليمكت قيق– ءارجإاب ءاعبرأ’ا مويلا
‘ ةلخادلا ةيلوأ’ا داوŸاو تابلعŸا نم ةماه تايمك
ة◊ا˘˘سص Òغ ى˘˘برŸاو م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لا نو˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت
ةسصتfl ةدودfi ةيلوؤوسسم تاذ ةكرسشل دوعت كÓهتسسÓل

.ديعلا موغلسشب ةيئاذغلا تاعانسصلا ‘
ة˘سسل˘ج د˘ع˘ب ي˘تأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ضسمأا ة˘˘سسل˘˘ج لÓ˘˘خو
ديعأاو يرا÷ا ناوج3 ‘ ترج يتلا ¤وأ’ا فانئتسس’ا

ةفرغلا ضسيئر فلك ، ةيسضقلا فارطأ’ عامتسس’ا اهلÓخ
رسضfi دادعإاب ديعلا موغلسش ةرئاد نمأا ضسيئر ةيئاز÷ا

تاجتنŸا ديد– هلÓخ متي ““Óسصفم““ نوكي يمسسر درج
ةي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘نŸاو كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة◊ا˘سصلا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
خيراوتلا ةنياعم دعب ةكرسشلا هذه ىوتسسم ىلع ةعنسصŸا
.اهيف ةأابعŸا بلعلا ىلع ةجردŸا
‘ ةلخادلا ةيلوأ’ا داوŸا ليمارب درجب اسضيأا هفلك امك
ناوعأا روسضحب اذهو ىبرŸاو مطامطلا نوجعم عينسصت
موغلسشب ةراجتلل ةيميلقإ’ا ةيسشتفملل Úعباتلا ضشغلا عمق
.ديعلا
ıÈا ر˘يد˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ئاز÷ا ة˘فر˘˘غ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ر˘˘مأاو
رقم ¤إا لاقتن’اب ةنيطنسسقب ةيملعلا ةطرسشلل يوه÷ا
ةيلوأ’ا ةداŸا نم تانيع عاطتق’ ديعلا موغلسشب ةكرسشلا

Ÿر˘ير– ع˘م ه˘كاو˘ف˘˘لا بلو م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لا نو˘˘ج˘˘ع fiر˘سض
ايجولويÎكب اهليلحتل Èخملل اهلقن مث تانيعلا عاطتقا
51 هاسصقأا ل˘جأا ‘ ةÿÈا ر˘ير˘ق˘ت˘ب ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘تو ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘بو
.اموي
نم لك يتيريدÚ Ÿينوناقلا ÚلثمŸا ءاعدتسساب رمأا امك
.عوسضوŸا لوح امهعامسسل ةليم ةي’وب ةراجتلاو ةئيبلا
ةراجتلا ناوعأا ةيعÃ ينطولا كردلا حلاسصم نأا ركذي

¤إا اهليسصافت دوعت يتلا ةيسضقلا هذه راطإا ‘ اونك“
فلتı ةÒبك تايمك زجح نم ,مرسصنŸا ضسرام رهسش
ةكرسشلا ىوتسسم ىلع ةعنسصŸا ةÈسصŸا تاجتنŸا عاونأا
تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ‘ ة˘˘سصتıا ةدودÙا ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسŸا تاذ
.ةيئاذغلا
وهو ,ةيسضقلا ‘ يسسيئرلا هيف هبتسشŸا ةنادإا ت“ دقو
ةنسسب ديعلا موغلسش ةمكfi ىوتسسم ىلع ,ةكرسشلا بحاسص
ةيلام ةمارغ عم ذافنلا ةفوقوم رهسشأا60 اهنم اسسبح
.ةنسس ةدŸ ةكرسشلا قلغب رمأ’ا اذكو جد فلأا001 اهردق
ةزاي◊ا““ حنج نع ةمكÙا مامأا هلوثم دعب كلذ ءاجو
عيبلل اهسضرعو ناسسنإ’ا ةيذغتل ة◊اسص داوم ‘ ضشغلاو
ة˘ي˘حÓ˘سص ةد˘مو خ˘يرا˘˘ت ‘ كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسŸا عاد˘˘خ ة˘˘لواfiو
مÓعإا ةيمازلإا ماÎحا مدع““ ةحنج ¤إا ةفاسضإ’اب ““جتنŸا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داوŸا ة˘مÓ˘سس ة˘ي˘ماز˘لإا ة˘ف˘لاflو كل˘ه˘ت˘˘سسŸا
.““ةيحسصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورسش ماÎحا مدعو

 نيزختلل يرسس عدوتسسم فاسشتكأ

 ةدحو0614 زجح
تابورصشŸإ نم
 ةمصصاعلاب ةيلوحكلإ

نم ,ارخؤوم ,ينطولا كردلا دارفأا نك“
تابورسشŸا نم ةدحو0614 زجح
يرسس عدوتسسم فاسشتكا رثإا ةيلوحكلا
تامام◊ا ةيدلبب ةداŸا هذه نيزختل
.(ةمسصاعلا رئاز÷ا)
ت“ دقف ،ينطولا كردلا ةدايق بسسحو
ةدراو ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب ةيلمعلا
مايق اهدافم ،ينطولا كردلا دارفأا ¤إا
يرسس بآارم لÓغتسساب ضصاخسشأ’ا دحأا
ةمث نمو ،ةعلسسلا هذه نيزختل هذختي
.ةينوناق Òغ ةقيرطب اهب ةرجاتŸا
ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو راطخإا دعبو
،ضشيتفتلاب نذإا ىلع لوسص◊او يداولا باب

” نيأا ،روكذŸا عدوتسسŸا ةمهادم ت“
تابورسشŸا نم ةÈتعم تايمك زجح
فلتfl نم ةدحو0614ب ردقت ،ةيلوحكلا
فيقوت ” امك ،ماجحأ’او عاونأ’ا
فيسضي ,ةيسضقلا ‘ طروتŸا ضصخسشلا
.هتاذ ردسصŸا
” ،ةيسضقلا ‘ قيقحتلا ءاهنإا بقعو
ليكو مامأا فوقوŸا ضصخسشلا Ëدقت
نيأا ،يداولا باب ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا
عيبو ةزايح ةمهتب ضسب◊ا عدوأا
.ةسصخر نودب ةيلوحكلا تابورسشŸا

م .ق

شصاخصشأل إدح عصضو
نود شضإرأإ عطق إوحطصس

ةياجبب شصيخرت
ةدع ةياجبب ينطولا كردلا رسصانع زجح
حيطسست ددسصب اهباحسصأا ناك تافارج
Òغ داو ةيدلب نم لكب يسضارا عطق

Ãسشابإا يتقطنÒةيدلب ميلقإابو ليلحوبو ن
.نوخسسلا Úع ةقطنÃ ةياجب
تزجح دقف ،ةرفوتŸا تامولعŸا بسسحو

ىلع ،يدلبلا رسشÙاب تعسضوو ةفارج
ةزوجÙا تايلآ’ا يقاب رارغ
.ÚتقطنŸاب
ضصاخسشأ’ دح عسضو قايسس ‘ زج◊ا ىتأاو
Òغ ةقيرطب يسضارأا حيطسستب نوموقي
دقو ،اهيلع وطسسلا ضضرغب ،ةينوناق
ةسصتıا تاهجلل اهعفرل رسضاfi تررح
.اياسضقلا هذه ‘ تاقيق– ءارجإا دعب

م .ق

 ديÈلإ ةرإزو
تاحفصصلإ نم رذ–

ةفيزŸإ
تÓسصاوŸاو ديÈلا ةرازو تردسصأا
انايب ،ءاعبرأ’ا ضسمأا ،ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا

ةفيزŸا تاحفسصلا ضضعب نم هيف ترذح
ةلما◊ا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع
رئاز÷ا ديرب ةسسسسؤوم نم لك راعسشو مسس’
ةبذاك ارابخأا رسشنتو ،رئاز÷ا ت’اسصتاو
ضضورعلا ضضعبو فيظوتلاب ةقلعتم
تانايبلا لغتسست نأا اهنكÁ ،ةيراجتلا
.اهيعباتŸ ةيسصخسشلا
نأا ¤إا ،نايبلا بسسح- ةرازولا تراسشأاو
يتسسسسؤوŸ ةديحولاو ةيمسسرلا تاحفسصلا
تاحفسصلا يه ت’اسصتاو رئاز÷ا ديرب
. ءاقرزلا ةراسشلا ىلع ةلسصا◊ا

ةديعصس ةيلوب شضاهجإإ ةكبصش كيكفت
حلاسصŸ ةعباتلا ةسشهلا ضصاخسشأ’ا ةيامح ةقرف تنك“

ةيادب ،ةديعسس ةي’و نمأا ةيريدÃ ةيئاسضقلا ةطرسشلا
نم ةنوكتم رارسشأا ةيعمج كيكفت نم ،يرا÷ا عوبسسأ’ا
نطروت ،ةنسس53وÚ 72ب ام نهرامعأا حواÎت ءاسسن ةعبرأا

Òغ ةسسرامŸاو ةكراسشŸاو ،ضضاهجإ’ا ةحنج باكترا ‘
نودب ةين’ديسص داوم ةزايحو ،ةبيبط ةنهŸ ةيعرسشلا
.اهعيبو ضصيخرت
ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم لÓغتسس’ ةيسضقلا عئاق دوعت
نوع نهنيب نم ،ءاسسن ةثÓث باكترا اهدافم ةمولعم
ةسسسسؤوŸاب ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةحلسصÃ لابقتسسا
ضضاهجإ’ا ةحنج ،ةديعسسب ةتخب نادمح ةيئافسشتسس’ا
حلاسصم ترسشاب دكأاتلا دعبو ،ةديعسسب نكاسسŸا دحأاب
عم قيسسنتلاب نكسسŸا ضشيتفت بلط ءارجإا ‘ نمأ’ا
فيقوت نع ةيلمعلا ترفسسأا ثيح ،ةيئاسضقلا تاه÷ا
نكسسŸا ‘ تناك ءابزع ةاتف نهنيب نم ءاسسن ةعبرأا
.ةين’ديسص داوم ةزايح عم ضضاهجإ’ا ضضرغل
تاءارجإ’ا ةعبرأ’ا نهيف هبتسشŸا دسض تذختاو
قح ‘ ردسصف ،ةماعلا ةباينلا مامأا اومدقو ،ةيئاسضقلا
ةحلسصÃ لابقتسسا نوع ةيسسيئرلا اهيف هبتسشŸا
،تقؤوŸا ضسب◊ا نهر عاديإ’اب ارمأا ت’اجعتسس’ا
ةقيرطب ةحسصلا نهŸ ةسسرا‡ ةحنج مهت اهل تهجوو
اهئاطعإاب ،لماح ةأارما ضضاهجإا ةحنجو ،ةيعرسش Òغ
رمأا تايرخأ’ا نهيف هبتسشŸا قح ‘ ردسص امنيب .ةيودأا
‘ ةكراسشŸا ةحنج ةمهتب تقؤوŸا ضسب◊ا نهر عاديإا
ردسصف لما◊ا اهيف هبتسشŸا امأا .لماح ةأارما ضضاهجإا

ةحنج لجأا نم تقؤوŸا ضسب◊ا نهر عاديإا رمأا اهقح ‘
 .اهسسفنل لماح ضضاهجإا

م .ق

لزنم فقصس رايهنإ ‘ شصاخصشأإ4 ةباصصإإ
ةيدŸاب
لوأا ةليل ،حورجب ةدحاو ةرسسأا نم دارفأا ةعبرأا بيسصأا
رايهنا رثا ،ةقيقد53و ةعسساتلا دودح ‘ ،ءاثÓثلا ضسمأا

يحب ضشهو قيتع لزنŸ لوأ’ا قباطلا ةيسضرأ’ يئزج
.ةيدŸا ةي’و ةمسصاعب ،ىفطسصم ةيقر
ةيامحلل ةيئ’ولا ةيريدŸا مÓعإا ةيلÿ نايب بسسحبو
حواÎت اهئانبأا ةثÓثو مأا ،ÚباسصŸا نإاف ةيندŸا
حانج ىلع مهلقن ” ،ةنسس84و تاونسس تسس Úب مهرامعأا
ةيامحلل مدقتŸا زكرŸا ناوعأا فرط نم ةعرسسلا
ت’اجعتسسا ¤إا ،ةنيدŸا ›اعأاب دجاوتŸا ةيندŸا

.فايسضوب دمfi ىفسشتسسم

فواflو ةنولصشÈل ةعفد مّدقي يصسيم
اغيللإ لبق هتباصصإإ نم
ةنولسشرب يدان دئاق يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا مجنلا مّدق
لبق ،Êولاتكلا قيرفلا Òهامجو ينفلا زاهجلل ةيوق ةعفد
يذلا ،مدقلا ةركل Êابسسإ’ا يرودلا تاسسفانم ةدوع
انوروك ضسوÒف يسشفت لعفب يسضاŸا ضسرام ذنم فقوت
هÈجأا ام ،ذخفلا ‘ ٍدسش نم Êاعي يسسيم ناكو.ديد÷ا

داع هنكل ،يسضاŸا ةعم÷ا موي نيرا“ ‘ ضسول÷ا ىلع
دئاق دكؤويل  هقافر عم ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا
هسسفانم ةهجاوŸ زهاجو ًايندب قئ’ هنأاب ““انارغوÓبلا““

.›ا◊ا رهسشلا نم31 ‘ اكرويام لاير
دحأا نع ،ةيناطيÈلا ““روÒم““ ةفيحسص هتلقن ام بسسحبو
ىرخأا ةرم دوعيسس يسسيم نأاب ،ةنولسشرب يدان ›وؤوسسم
،اكرويام لاير عم ةهجاوŸا لبق هقافر عم تابيردتلا ¤إا
.اسسرابلا يعجسشم بولق ‘ ةداعسسلاو ةجهبلا لخدُيل
¤إا ةنولسشرب دئاق يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا حمطيو
تاراسصتن’ا قيق–و ،اغيللا ةرادسص ىلع عبÎلا ةلسصاوم
نم ،Êابسسإ’ا يرودلا ‘ ةيقبتŸا تاهجاوŸا عيمجب
.›اوتلا ىلع ثلاثلا بقللا دسصح لجأا
‘اّده ةمئاق ردسصتي يسسيم لينويل مجنلا نأا ركذي
ضسرام رهسش ‘ هفقوت لبق ،مدقلا ةركل Êابسسإ’ا يرودلا
¤إا لو– يذلا ،ديد÷ا انوروك ضسوÒف ةجيتن يسضاŸا
ةدايزب بغريو ،ًافده91 ديسصرب ،Òطخ يŸاع ءابو

.ةمداقلا تاهجاوŸاب ةيفيدهتلا هتسصح

ةيلسضع ةباسصإل وسشتان عفأدŸأ سضرعت
قÓطنإ لبق ةمدصص لوأإ ىقلتي لايرلإ
اغيللإ
لبق ةمدسص لوأا ديردم لاير يدانل ينفلا زاه÷ا ىقلت

دعب ،مدقلا ةركل Êابسسإ’ا يرودلا تاسسفانم ةدوع
‘ ةيلسضع ةباسصإ’ وسشتان عفادŸا ضضرعت نع نÓعإ’ا
عقوŸا هرسشن ام بسسحب ،نÁأ’ا يمامأ’ا ميقتسسŸا
يدانل يبطلا ريرقتلا بسسحبو.““يكلŸا““ قيرفلل يمسسرلا
تاروطت راظتناب ينفلا زاه÷ا اوبلاط دقف ،ديردم لاير
ضضرعتي بع’ لوأا كلذب حبسصيل ،وسشتان عفادŸا ةباسصإا
نيدلا نيز يسسنرفلا بردŸا ةبيتك فوفسص ‘ ةباسصإÓل
ةفيحسص تدكأاو.ىرخأا ةرم اغيللا قÓطنا لبق ،ناديز
دقف وسشتان عفادŸا نأا ،ةينابسسإ’ا ““وفيتروبيد ودنوم““

اهيلع دمتعيسس يتلا ،ناديز بردŸا ةليكسشت ‘ هناكم
يد““ بعلم ىلع رابيإا هسسفانم دسض لبقŸا دحأ’ا موي
-9102 مسسوÃ اغيللا تاسسفانم نمسض ،““ونافيتسس
ضضعبب قحتلي ⁄ وسشتان عفادŸا نأا تحسضوأاو.0202
مدعب هروعسش دعب ،ديردم لاير عم تاعومÛا تابيردت
” ةباسصإا حبسصي رمأ’ا لعج ام ،هتلسضع ‘ ةحارلا
بيغي نأا نكمŸا نمو ،يبطلا ضصحفلا بقع اهسصيخسشت

.ةثÓث وأا Úعوبسسأا Úب ناديز ةليكسشت نع

ريوزتلأ ةمهتب

fiةباقرلإ ت– ةدنرف ةرئإدل قباصس يراقع ظفا
 ةيئاصضقلإ
ةمكfi ىدل قيقحتلا يسضاق عدوأا
ق˘با˘سسلا يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘فاÙا ةد˘نر˘˘ف
امك تقؤوŸا ضسب◊ا ةدنرف ةرئادل
ت– Úيذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت Úير˘˘˘يد˘˘˘م ع˘˘˘سضو
ريوزتلا ةيسضق ‘ ةيئاسضقلا ةباقرلا
يراقع Îفدل ‘ روزŸا لامعتسساو
ة˘˘ظ˘˘فاÙ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ضضرأا ة˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل
.تاباغلا
نإاف ،ةدنرف ةمكfi حلاسصم بسسحو
ةدنرف ةمكfi ىدل قيقحتلا يسضاق
يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ظ˘˘˘فاÙا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك عدوأا
ةحلسصم ‘ Úفظوم ةثÓثو قباسسلا

ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن˘˘˘ب ي˘˘˘˘سضارأ’ا ح˘˘˘˘سسم
يراقع Îفد نم ديفتسسم نطاومو
ة˘ظ˘فاÙ ة˘ع˘با˘ت ضضرأا ة˘ع˘ط˘˘ق ن˘˘ع
ي˘ئ’و˘لا ر˘يدŸا ع˘سضو ا˘م˘ك تا˘با˘غ˘لا

Ÿاو ي˘˘˘˘˘˘سضارأ’ا ح˘˘˘˘˘˘سسÙة˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘فا
ةباقرلا ت– ترايت ةي’ول يراقعلا
لامعتسساو ريوزتلا ةمهتب ةيئاسضقلا
يرا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا Îفد˘˘˘˘˘˘˘˘لا ‘ روزŸا

ة˘˘سصاÿا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سسŸا تا˘˘ط˘˘طıاو
اراتكه06 ة˘حا˘سسÃ ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق˘˘ب
ة˘با˘غ˘ب تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فاÙ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
ةيكلم ¤إا اهليو–و ةدنرفب ةدعقلا

.ةسصاخ
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا رد˘˘˘سصŸا زر˘˘˘بأاو
ما˘˘ق ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تر˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نا““
Îفد˘˘لا ن˘˘م د˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسŸا ن˘˘˘طاوŸا
ضصا˘خ˘سشأÓ˘ل ح˘ير˘˘سصت˘˘لا˘˘ب يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘لا نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةÎف˘˘ل ةرو˘˘كذŸا

ة˘˘ظ˘˘فاfi ن˘˘م را˘˘ج˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا دو˘˘˘ق˘˘˘ع
كلذ دعب .ةعطقلل هتيكلÃ ,تاباغلا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا تحر˘˘˘ُط
fiتما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘ظ˘˘˘فا

ةيطبسضلا مامأا اهتيحÓسص لامعتسساب
¤إا تع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
كل˘˘تÁ ه˘˘˘نأا حر˘˘˘سص يذ˘˘˘لا ضصخ˘˘˘سشلا
راتكه06 ب ةردقŸا ضضرأ’ا ةعطق
ديمŒ تاءارجإاب ةئيهلا هذه موقتل

ة˘˘ظ˘˘فاÙا ىد˘˘ل يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا Îفد˘˘لا
ىد˘˘ل ىو˘˘عد ع˘˘فر اذ˘˘كو ة˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةيسضقلا ‘ ةيراد’ا ةمكÙا
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘˘لا نأا ¤إا رد˘˘˘˘سصŸا را˘˘˘˘سشأاو

ن˘˘˘م ىو˘˘˘ك˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب تكر˘˘˘˘ُح
يئاز÷ا م˘سسق˘لا ىد˘ل ن˘ير˘جأا˘ت˘سسŸا

Ãى˘ل˘˘ع يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةد˘˘نر˘˘ف ة˘˘م˘˘ك˘˘ح
ضصخ˘سشلا د˘سض ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ك˘˘لŸا
Èت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘هو ،ه˘˘سسف˘˘ن

fiمكحب اهيف افرط تاباغلا ةظفا
.ةيكلŸا ةبحاسص اهنأا
ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘˘مأا فار˘˘˘˘˘˘طأ’ا مد˘˘˘˘˘˘˘ُقو
ةد˘˘نر˘˘ف ة˘˘م˘˘كfi ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا

ي˘˘سضا˘˘ق ¤إا ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح يذ˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘˘م
ةرخأاتم ةعاسس ‘ ماق يذلا قيقحتلا

رمأا رادسصإاب ءاثÓثلا ضسمأا موي نم
تقؤوŸا ضسب◊ا ضصاخسشأا5 عاديإا
Úي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يدŸا ع˘˘˘˘˘˘˘سضوو
 ة˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘لا ت– ن˘˘˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘˘˘كذŸا
.““ةيئاسضقلا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

