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 اهعافترأ عجرأأ ةقاطلأ ريزو
رج◊أ ببشسب اهمكأرت ¤إأ

ةدعتصسم زاغلانوصس
Òتإوف حيحصصتل
عإزن لfi كÓهتصسلإ

صسمأأ لوأأ ،ةقاطلأ ريزو تاقرع دمfi لاق
زاغلأو ءابرهكلأ Òتأوف عافترأ نإأ ،صسيمÿأ
ىلع هدر ‘ ،احسضوم ،يحسصلأ رج◊أ هببسس
يبعسشلأ صسلÛاب بأونلل ةيوفسشلأ ةلئسسأ’أ
ةجيتن تناك ةعفترŸأ Òتأوفلأ نأأ ،ينطولأ
.يحسصلأ رج◊أ ببسسب اهمكأرت

40 صص

ةعانشصل ديد÷أ طورششلأ Îفد
مداقلأ ةيليوج ‘ تأرايشسلأ

تابكرŸإ قيوصست
 ةدروتصسŸإ ةديد÷إ

 ةنصسلإ ةياهن لبق
40 صص

ةيئأرششلأ ةردقلأ ىلع اظافح
 نطأوملل

ءانثتصسإ ءوجللإ ةيناكمإإ
صضعب راعصسأإ Úنقت ¤إإ
 ةيصساصسألإ دإوŸإ

40 صص
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ةنشس ةدلو نويلم نم ديزأأ
9102

تإدلو بلغأإ
ةصصاÿإ تإدايعلإ

ةيرصصيق

moc.airruohle-lanruoj//:ptth : ÊوÎكلإلأ عقوŸأ

انوروك جÓعل ءأود حرطت ايشسور

عراصست نم رذ– ةحصصلإ ةمظنم
ايقيرفأاب صسوÒفلإ راصشتنإ

ةديدج ةباشصإأ92 لجشسي برغŸأ
¤إأ عفترت ةليشص◊أو ””انوروك””ـب

7358

 ايناتيروم ملصست Úصصلإ
تإدعŸإ نم نانطأإ4

ةيبطلإ
90 ــ80   صص

61  صص61  صص

يبرعلأ فر◊أ عوط نانف
ةثأدحلل

بوجfi ليحر
نانفلإ ةلب نب
يرئإز÷إ يليكصشتلإ
 يŸاعلإ

40 صص

ةا˘˘سضقو قو˘˘ق◊أ ‘ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ د˘˘˘كأأ
‘ ÊدŸأ عمتÛأ نع نولث‡و
ءأر˘ثإأ““ لو˘ح ي˘سسأرد ءا˘ق˘ل لا˘˘غ˘˘سشأأ

ةرور˘˘˘˘سض““ ،““رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لأ ةدو˘˘˘˘˘سسم
ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ زا˘˘ه÷أ ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسأ

ة˘ط˘ل˘سسلأ ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظوو ا˘˘يو˘˘سضع
هتأذ تقولأ ‘ Úعأد ،““ةيذيفنتلأ
صسي˘˘ئر تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص صصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت ¤إأ
ةيئاسضقلأو ةيعيرسشت˘لأ ة˘يرو˘ه˘م÷أ

.مداقلأ روتسسدلأ ليدعت عورسشم ‘
صسلÛأ ءا˘˘سضعأأ ن˘˘م دد˘˘ع ا˘˘˘عدو
صسأر˘˘˘˘˘˘هأأ قو˘˘˘˘˘˘سسل ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘˘لأ

يذ˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه ‘ نو˘˘كرا˘˘سشŸأ
ةطلسسلل ةيئ’ولأ ةيبودنŸأ هتمظن
،تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسŸأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
مولعلأو قوق◊أ ةيلك عم قيسسنتلاب
¤إأ ،ة˘ي˘بود˘نŸأ ر˘قÃ ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
Úب ل˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لأ ةرور˘˘˘˘سض““
ي˘˘˘قا˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ
ةيرحو ةهأزنلأ نامسضل تاطلسسلأ
نود ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ رأر˘˘˘ق˘˘˘لأ رأد˘˘˘سصإأ

تا˘˘˘˘ه÷أ فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م طو˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سض
.““ةيذيفنتلأ

30 صص

:لاعف Òغ يحشصلأ رج◊أ نإأ لوقي Êوديز نيدلأ رون روشسيفوÈلأ

انءإرو صسيل أإوصسألإ ..انوروك
ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلأ قطانلأ نلعأأ

لا˘م˘ج ر˘ئأز÷أ ‘ ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘ت
901 ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع ،ة˘ع˘م÷أ صسمأأ ،رأرو˘ف
01و ،ا˘نورو˘ك صسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج تا˘با˘شصإأ

ةعاشس42 ـلأ لÓ˘˘خ ،ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘˘ي˘˘˘فو
.ةÒخألأ

›امجإأ عفتري ةديد÷أ ةليشص◊أ هذهبو
Èع ةعزوم ةباشصإأ89601 ¤إأ تاباشصإلأ

تايفولأ ›امجإأ عفتري ام˘ن˘ي˘ب ،ة˘يلو84
.ةافو157 ¤إأ
،ءافششلل با˘شصم86 لثا“ لج˘شس ل˘با˘قŸا˘ب
.2237 ¤إأ ءافششلأ تلاح ›امجإأ عفتÒل

ةرـــــــيـخألإ42 ‘ تايفو01و ةدــــــــيدج تاـــــــباصصإإ901 ةرـــــــيـخألإ42 ‘ تايفو01و ةدــــــــيدج تاـــــــباصصإإ901 ةرـــــــيـخألإ42 ‘ تايفو01و ةدــــــــيدج تاـــــــباصصإإ901 ةرـــــــيـخألإ42 ‘ تايفو01و ةدــــــــيدج تاـــــــباصصإإ901

صسوÒفب اهلامع نم5 ةباشصإأ دكأات دعب
انوروك

ةعإذإإ لامع عيمج عاصضخإإ
 يحصصلإ رجحلل ““صسإدرموب““

 تاطلشسلأ اهيعنشصŸو اهل تلله تأر‡

اهتروطÿ اهبحصسب رمأاتو ميقعتلإ ةقورأإ عن“ ةحصصلإ ةرإزو
91 ديفوك ةحلشصÃ ةحيشضفلأ ويديفلأ دعب
  نــــــــــــــــيـــفظوم5 فــــــــــــــقوت ةـــــــــــــنيطنصسق ىفصشتصسم ةرإدإإ

20 صص

تاطلشسلأ Úب لشصفلأ ‘ روتشسدلأ ةدوشسم يÎعت صصئاقن ¤إأ أوراششأأ

ةيئاصضقلإو ةيعيرصشتلإ صسيئرلإ تايحÓصص صصيلقت ¤إإ نوعدي نوينوناق

❊

❊



لاعف Òغ يحشصلأ رج◊أ نإأ لاق

انءإرو صسيل أإوصسألإ :Êوديز نيدلإ رون روصسيفوÈلإ
صصاخسشأ’أ ة÷اعمو فسشك ةرورسض ىلع Êوديز نيدلأ رون روسسيفوÈلأ دكأأ
ةلسسلسس رسسكل91-ديفوك ءأدب ن مهتباسصإأ تدكأات نÃ ت’اسصتأ مهل تناك نيذلأ
ةيلÿأ وسضع ،Êوديز لاقو.دجتسسŸأ انوروك ءابو روطت بنŒو ،ىودعلأ
ةيعأذإ’أ ةانقلل هثيدح ‘ ،ةيئابولأ تاقيقحتلأ ةعباتŸو يرحتلل ةيتايلمعلأ
نأ’ ،لاعف Òغ يحسصلأ رج◊أو ،انءأرو دعب حبسصي ⁄ أأوسسأ’أ نإأ““ أرخؤوم ،¤وأ’أ
‘ أÒطخ نوكي دق عسضو يأأ نم ةيامحللو.ةقدب مÎ– ⁄ ةيئاقولأ Òبأدتلأ
لك““ ىلع لسسلأو يسسفنتلأ زاه÷أ صضأرمأأ ‘ ›ودلأ Òبÿأ زكر ،لبقتسسŸأ
.““ًأرسشتنم صسوÒفلأ لأزي ’ امنيب ،رج◊أ Òبأدتل لاثتمأ مدع وأأ خأرت

و .ق

ةيلÙأو ةيزكرŸأ تاطلشسلأ اهيعنشصŸو اهل تلله نأأ دعب

اهبحصسب رمأاتو ميقعتلإ ةقورأإ عن“ ةحصصلإ ةرإزو
ÿاهتروط

لامج روتكدلأ ،انوروك صسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
تاسسسسؤوŸأ ىوتسسم ىلع تعسضُو يتلأ ميقعتلأ ةقورأأ عنم نع رأروف
ببسسب انوروك صسوÒف راسشتنأ ةحفاكŸ ءأرجإاك اهÒغو ةيئافسشتسس’أ
يمويلأ يمÓعإ’أ ءاقللأ صشماه ىلع رأروف  حسضوأأو.““ةحسصلأ ىلع اهتروطخ““
ةقورأأ عنم رأرق““ نأ ،91-ديفوك صسوÒفل ةيئابولأ ةيعسضولأ روطتل صصسصıأ
اهتروطÿ عجأر ىرخأأ تائيهو ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ ىوتسسم ىلع ميقعتلأ

زاه÷أ ىوتسسم ىلع تأديقعت ‘ ةلمعتسسŸأ دأوŸأ ببسستت نأ نكÁ ثيح
نأاسشلأ أذه ‘ رأروف ركذو.““ ةيطاıأ ةيسشغأ’أ ىوتسسم ىلعو ةيدلجو يسسفنتلأ
وأأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ صضعب ىوتسسم ىلع اهعسضو ”““ ميقعتلأ ةقورأأ نأأ

ةنجللأ نأأ ¤إأ راسشأأو““ةيملعلأ ةنجلل قبسسم راطخأأ وأأ صصيخرت نود اهÒغ
““اهنم ةياقولأو يئافسشتسس’أ طسسولأ ‘ ةلقنتŸأ صضأرمأ’أ ةحفاكŸ ةينطولأ
هذه صساسسأأ ىلعو.““هذه ميقعتلأ ةقورأأ ةروطخ لوح ةلسسأرم انل تهجو
تماق يتلأ ةيملعلأ ةنجللأ ىلع ةظحÓم صضرع ” هنإأ ،رأروف لاق ،ةلسسأرŸأ

هذه عنم رأرق ذاختاب ةحسصلل ةيŸاعلأ ةمظنŸأ قئاثو صساسسأأ ىلع اسضيأأ يه
نأوج7 موي نأاسشلأ أذه ‘ تلسسرأأ دق ةركذم نأأ رأروف روتكدلأ حسضوأأو.ةقورأ’أ
لامعتسسأ عنمو عزنب أوموقي ىتح تاي’ولأ فلتı ةحسصلأ ءأردŸ يسضاŸأ

.““ةقورأ’أ هذه

91 ديفوك ةحلشصÃ ةحيشضفلأ ويديفلأ دعب

Ú  2فظوم5 فقوت ةنيطنصسق ىفصشتصسم ةرإدإإ
5 ،ةعم÷أ صسمأأ ،ةنيطنسسقب يعما÷أ صسيداب نبأ ىفسشتسسم ةرأدإأ تفقوأأ

يباقع ءأرجإاك ،لمعلأ نع ةمدخ نأوعأأو Úيبط هبسش ءابطأأ Úب ام Úفظوم
لسصأوتلأ عقوم ىلع نويرئأز÷أ هلوأدت ويديف هنابأأ ام ةيفلخ ىلع ،مهل
ديفوك انوروك صسوÒفي ÚباسصŸاب لفكتلأ ‘ Òسصقت نم كوبسسيف يعامتج’أ
جÓع ةحلسصم ‘ روسص ويديف عطقم ،صسيمÿأ صسمأأ ،نويرئأز÷أ لوأدتو .91
رهظأأ ،ةنيطنسسقب يعما÷أ صسيداب نبأ ىفسشتسسÃ انوروك ءابوب ÚباسصŸأ
ةثÓث ةدŸ صضرأ’أ ىلع ةباسصم ءاقبك““ ،ىسضرŸاب لفكتلأ ءوسس ىلع اجاجتحأ
ىسضرŸأ عفرو ،اتيم هودجوف ءأذغلاب هل أوتأأ رخآأو ،ءابطأ’أ مأدعنأو ،مايأأ
قوف Úموي تيقب يركسسلأ ءأدب ةسضيرم ىرخأأ ةباسصمو ـةمامقلل مهسسفنأأ
ةطرسشلأ راسضحإاب اهودده مهنإأ ليجسستلأ ‘ تÓخدتŸأ ىدحإأ تلاقو.يسسرك
اهنأأ ،اهل نايب ‘ ،ىفسشتسسŸأ ةرأدإأ تحسضوأأو.مÓكلأ نع فقوتت ⁄ يه نإأ

،ةعم÷أ ¤إأ صسيمÿأ ةليل نم ةرخأاتم ةعاسس ¤إأ مأد ائراط اعامتجأ تدقع
تاعاسس ةياغ ¤إأ مأد ائراط اعامتجأ ىفسشتسسŸاب ةماعلأ ةيريدŸأ تدقعو
ويديفلأ ‘ قمعŸأ قيقحتلأ هلÓخ ” ،ةعم÷أ ¤إأ صسيمÿأ ةليل نم ةرخأاتم
.روسشنŸأ
ىسضرÃ لفكتلأ ‘ ويديفلأ اهلجسس يتلأ صصئاقنلاب ىفسشتسسŸأ ةرأدإأ تفÎعأو
نإأ ةلئاق ،ماعلأ يأأرلأ طيلغتل ءاج ويديفلأ نإأ تلاق لباقŸاب اهنكلو ،انوروك
هذهب نسس◊أ لفكتلل ةيرسشب وأأ ةيدام ءأوسس ،تايناكمإأ رخسست رسسسسŸأ مقاطلأ
.ةمدخ نأوعأأو Úيبط هبسش ،ءابطأأ Úب ام أرسصنع091 اهنم ،ةحيرسشلأ

ب .م

تاصسصسؤوم نم ميقعتلل إر‡06 نم Ìكأإ بحصس
نإرهوب ةحصصلإ
ديزي يتلأ ميقعتلأ تأر‡ نأرهو ةي’وب ةحسصلأ تاسسسسؤوم فلتfl تبحسس
.ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو ةميلعتل أذيفنت ،أر‡06 نع اهددع
هذه نأأ يراخوب فسسوي ةحسصلأ ةيريدم ىوتسسم ىلع لاسصت’أ لوؤوسسم دافأأو
ىلع ةرهطŸأ دأوŸأ صشرب موقت يتلأ تاسشاسشرلأ نم ددعب ةدوزم تأرمŸأ
دأوŸأ هذه مهبيسصت نأأ ت’ا◊أ صضعب ‘ نكÁ ثيح ،مهميقعتل دأرفأ’أ
عون رايتخأ نإأ لوؤوسسŸأ امك.يسسفنتلأ زاه÷اب وأأ ةيدلج تاجيهتب ةيئايميكلأ
ديزي ام ،لمعتسسŸأ ¤إأ عجري تأرمŸأ هذه ‘ ةلمعتسسŸأ ةرهطŸأ دأوŸأ
اهÒغو ليفا÷أ ءام رأرغ ىلع ،ةيئاميك دأوم لامعتسسأ نكÁ ذإأ ،أديقعت رومأ’أ

نأأ نوسصتıأ دكؤوي امك.ةرسشبلأ ىلع ةرسشابم صشرلل حلسصت ’ يتلأ دأوŸأ نم
لكاسشم ببسست نأأ نكÁ ثيح ،Òياعملل ةقباطم اهلك تسسيلو فلتخت تأرهطŸأ
تناكو.لاهسسإ’أو ءيقلأ نم تابون اهبحاسصت ةيمسضه صضأرعأأو ةيسساسس◊أ
،هذه ميقعتلأ تأرمÃ ،قباسس تقو ‘ ،تلله دق ةيلÙأو ةيزكرŸأ تاطلسسلأ
عأدبإأو ةيرقبع قتفتب حمسس انوروك ءابو نإأ تلاقو ،اهيممسصم ىلع تنثأأو
ةمهاسسم نع ثيد◊أ ¤إأ ›اعلأ ميلعتلأ ريزوب رمأ’أ لسصوو .يرئأز÷أ بابسشلأ
ÚعıÎأ ء’ؤوه ةدعاسسم نع ثيد◊أ ىرجو .يعانسصلأ لاÛأ ‘ ةعما÷أ
.مهتاسسسسؤوم ءاسشنإأ ‘ بابسشلأ

 ي .صص

2يـنـطو
ـه1441  لأوشش12 ـل قفأوŸأ م0202   نأوج31  تبشسلأ el-hourria.com

انوروك صسوÒفب اهلامع نم5 ةباشصإأ دكأات دعب

رجحلل ““صسإدرموب““ ةعإذإإ لامع عيمج عاصضخإإ
 يحصصلإ

و .ق

لا˘˘م˘˘ج ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘عأذإÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يدŸأ ح˘˘سضوأأ دد˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ‘و
أذكو صسأدرموب ةطfi ريدم ةدبز دمfi عم ررقت هنأأ يرسضحنسس
يحسصلأ رجحل˘ل ي˘عأذإ’أ م˘قا˘ط˘لأ ع˘ي˘م˘ج عا˘سضخإأ ة˘ي˘لÙأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
صسأدرموب ةعأذإأ ¤إأ لماك يعأذإأ مقاط لاسسرإأ ررقت امك ،لماسشلأ
¤إأ دفوŸأ مقاطلأ نأأ افيسضم ،ةيمومعلأ ةمدÿأ ةيرأرمتسسأ نامسضل

ل˘جا˘ع˘لأ ءا˘ف˘سشلأ ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،ا˘يرا˘ب˘جإأ صسي˘لو ا˘ي˘عو˘ط˘˘ت نا˘˘ك نا˘˘كŸأ Úع
 .Úباسصملل

ةعأذإاب رابخأ’أ مسسق ةحلسصم ةسسيئر ،غابد ةيدان ،تلاق اهتهج نم
تتبثأأ ليلاحتلأ نكل ةيئاقولأ تاطايتح’أ عيمج تذختأ ““ صسأدرموب

اهنأأ ةفيسضم ،Úكورولكلأ لوكتورب قيرط نع جÓعلل عسضختو اهتباسصإأ
نامسض اهبجأو نم ناكو ةيرئأز÷أ ةعأذإ’أ ‘ يفحسصلأ لمعلاب ةروخف
بر◊أ ‘ صسأدرموب ةطÒ fiثأأ Èع ةكراسشŸأو ةيمومعلأ ةمدÿأ

.هرطاخÃ صسيسسحتلأو انوروك صسوÒف ىلع
عيمج عاسضخإأ ” هنأأ نتايحي ىيحي صسأدرموب ةي’و ›أو دكأأ هرودبو
،91 ديفوك صسوÓيف نع فسشكلأ ليلا– ¤إأ صسأدرموب ةطfi لامع
رجح ةÎف ‘ مقاطلأ لماك عسضو ” هيلعو لامع5 ةباسصإأ ترهظأأ يتلأ

افيسضم ،قيرفلأ ةيقب ىلع نانئمط’أ ىنسستي ىتح اموي41 ةدŸ يحسص
⁄ انوروك صسوÒفب اهتباسصإأ ليلاحتلأ تبثأأ يتلأ صسمÿأ ت’ا◊أ نأأ
¤إأ نوعسضخيو ةديج ةيحسص ةلاح ‘ وهو ،ةÒطخ صضأرعأأ ةيأأ رهظت
.ةيبطلأ ةعباتŸأ

اهرثإأ ىلع متيل ،91-ديفوك صسوÒفب لامع5 ةباشصإأ صسأدرموب ةعأذإأ مقاط ىلع تيرجأأ يتلأ ليلاحتلأ تدكأأ
ينقت مقاط لاشسرإاب ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل ةماعلأ ةيريدŸأ ترداب امنيب ،يحشصلأ رجحلل لامعلأ عيمج عاشضخإأ

.يعأذإلأ ثبلأ ةيرأرمتشسل انامشض يمويلأ ثبلأ ىلع فأرششإÓل يفحشصو

:اهشسأأر ىلع دأرج هبشصن

ةئبوألإ يصشفتل يدصصتلإ تايجيتإÎصسإإ ريوطتل  ““Úصسحلب““ ةيلخ
ير˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ة˘ي˘لÿأ ل˘م˘ع˘ت
يتلأ ،ةيئابولأ تاقي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘ع˘با˘تŸو
نوب˘ت د˘يÛأ د˘ب˘ع صسي˘ئر˘لأ ا˘هأا˘سشنأأ

ريوطتو مييقتو ميعدت ىلع أرخؤوم
ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسأ
ملع ام بسسح ،رئأز÷أ ‘ ةئبوأ’أ

.دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ نم
ة˘ب˘سسا˘نÃ ه˘ل ة˘م˘˘ل˘˘ك ‘ ،دأر˘˘ج لا˘˘قو
ذاتسسأ’أ بيسصنت مسسأرم ىلع هفأرسشإأ

fiسسح˘˘ل˘˘ب د˘˘مÚ أ صسأأر ى˘ل˘عÿة˘ي˘ل
ة˘ع˘با˘˘تŸو ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
هذه لمع نأأ ،ةي˘ئا˘بو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
‘ ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘لÿأ
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘˘تو م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو م˘˘˘˘ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت““
ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسأ
.““اندÓب ‘ ةئبوأ’أ

راطإأ ‘ يتأاي اهثأدحتسسأ نأأ افيسضم
نم ةدمتعŸأ ةيجيتأÎسسإ’أ ةمءأوم““

ةحفاكŸ ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ل˘ب˘ق
‘ ،دجتسسŸأ انوروك صسوÒف يسشفت

فرعت يتلأ ةسساسس◊أ ةلحرŸأ هذه
ي˘ج˘يرد˘ت˘لأ ع˘فر˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نأ
.““يحسصلأ رجحلل مظنŸأو
ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ نأأ ،لوأ’أ ر˘˘يزو˘˘لأ ح˘˘˘سضوأأو
ة˘مو˘ك◊أ ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ
نم ةرذحو ةيجيردت““ ةفسصب جورخلل
ىلع ةيسساسسأأ ةفسصب زكترت ،““رج◊أ
رج◊أ عفر لحأرم ةقفأرم ةرورسض““
ة˘لوأزŸ ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ةدو˘ع˘لأو ي˘ح˘˘سصلأ
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأو ة˘يدا˘سصت˘ق’أ تا˘طا˘سشن˘˘لأ

م˘عدو ة˘يو˘ق˘ت ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’أو
يئابولأ يسصق˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م
انتكرعم ‘ ةبر◊أ صسأأر لكسشت يتلأ

.““انوروك صسوÒف دسض
ةيلÿأ نأأ ¤إأ ،لوأ’أ ريزولأ راسشأأو
اهميظنت دمتعي˘سس ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ا˘˘هر˘˘ق˘˘مو ة˘˘يز˘˘كرŸأ ة˘˘ي˘˘لÿأ ى˘˘ل˘˘˘ع
،ةيمومعلأ ة˘ح˘سصل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ د˘ه˘عŸأ
ملع حلاسصمو ،ةيوهج زكأرم عبرأأو
ديفتسستسس ،““يئاقولأ بطلأو ةئبوأ’أ

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ م˘˘˘عد˘˘˘لأ““ ن˘˘˘م
ة˘ح˘سصلأ ةرأزو˘ل ة˘ي˘لÙأو ة˘يز˘˘كرŸأ
،يئابولأ يرحتلأ قرفل رفوتسس يتلأ
ة˘ي˘ت˘سسي˘جو˘ل˘˘لأو ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لأ
ءأدت˘بأ ا˘ه˘ما˘ه˘م ةر˘سشا˘بŸ ة˘يرور˘سضلأ

.““مويلأ نم

نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،قا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ تأذ ‘ دد˘˘˘˘سشو
يرحتلأو يسصق˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘عد˘ت
‘ م˘˘ها˘˘سسي نأأ ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لأ
نم ةباسصŸأ ت’ا◊أ ددع صصيلقت““

ىودعلأ لقن رداسصم ديد– لÓخ
ءانب ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘سس’أ تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأو
¤إأ جاتحيسس امك ،““يسصقتلأ جئاتن ىلع
¤وتتسس ،ةيفاسضإأ ةيلام درأوم دسصر““
Òفو˘ت Èع ا˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك◊أ

لجأأ نم صضرغلأ أذهل ةسصاخ ةينأزيم
فسشأوكلأ نم ةمزÓلأ تايمكلأ ءانتقأ
تأÈتı ةينطولأ ةكبسشلأ عيسسوتو
.““نطولأ تاي’و لك لمسشتل ليلاحتلأ
د˘مfi ذا˘ت˘سسأ’أ Úي˘˘ع˘˘ت صصو˘˘سصخ˘˘بو
¤إأ ،ة˘˘ي˘˘لÿأ صسأأر ى˘˘ل˘˘˘ع ،Úسسح˘˘˘ل˘˘˘ب

ةيمل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ‘ ه˘ت˘يو˘سضع بنا˘ج

Ÿرو˘ط˘تو د˘سصر ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك
لوأ’أ ريزولأ برعأأ ،انوروك صسوÒف
يتلأ ةعسسأولأ ةبرجتلأ““ نأأ ‘ هتقث نع
‘ Úسسحلب دمfi ذاتسسأ’أ اهبسستكأ

ةبراfiو ةيئابولأ تاقيقحتلأ لا‹
تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسŸأ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأ’أ
ن˘طو˘لأ ل˘خأد ا˘هأأو˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ع˘لأ
ة˘ي˘لود˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘عو
ةيلÿأ هذ˘ه˘ل ح˘م˘سست˘سس ،ة˘سصسصخ˘تŸأ

.““اهل ةرطسسŸأ فأدهأ’أ غولب نم
دوه÷اب ةداسشإ’اب هتملك دأرج متخو
،ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ءأو˘˘˘ت˘˘˘ح’ ة˘˘˘لوذ˘˘˘بŸأ

تا˘ط˘ل˘سسلأ م˘عدو ه˘ع˘ي˘ج˘˘سشت““ أدد‹
عا˘ط˘ق ‘ Úل˘ما˘ع˘لأ ل˘ك˘ل ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ
ة˘لود˘لأ تأرا˘طإأو ،نا˘ك˘سسلأو ة˘ح˘˘سصلأ
ة˘ي˘˘ح˘˘سصلأ ة˘˘مزأ’أ ةرأدإ’ ن˘˘يد˘˘نÛأ
.““دÓبلأ اهفرعت يتلأ

و .ق

 Òيشستلأ ءوشس ببشسب

 ترايتل ““يجرمإد فصسوي““ ىفصشتصسم ريدم ةلاقإإ
ةيئافششتشسلأ ةشسشسؤوŸأ ريدم ماهم تايفششتشسŸأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو يشضاŸأ صسيمÿأ تهنأأ
.ترايت ةنيدŸ يجرمأد فشسوي
تملتشسأ ترايت ةيلول ناكشسلأو ةحشصلأ ةيريدم نأأ ناكشسلأو ةحشصلل ةيئلولأ ةيريدŸأ ردشصم حشضوأأو
ةشسشسؤوŸأ ريدم ماهم ءاهنإاب تايفششتشسŸأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو رأرق لم– ةلشسأرم
5 خيرات ‘ بشصن يذلأ لوؤوشسŸأ أذه ماهم ءاهنإأ ببشس”” نأأ ردشصŸأ زربأأو.يجرمأد فشسوي ةيئافششتشسلأ

.””ةشسشسؤوŸأ Òيشست ‘ ةعاجنلأ مدع”” ¤إأ دوعي9102 يرفيف
و .ق



و .ق

ةا˘˘سضقو قو˘˘ق◊أ ‘ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ د˘˘˘كأأ
‘ ÊدŸأ عمتÛأ نع نولث‡و
ءأر˘ثإأ““ لو˘ح ي˘سسأرد ءا˘ق˘ل لا˘˘غ˘˘سشأأ

ةرور˘˘˘˘سض““ ،““رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لأ ةدو˘˘˘˘˘سسم
ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ زا˘˘ه÷أ ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسأ

ة˘ط˘ل˘سسلأ ن˘ع ا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظوو ا˘˘يو˘˘سضع
هتأذ تقولأ ‘ Úعأد ،““ةيذيفنتلأ
صسي˘˘ئر تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص صصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت ¤إأ
ةيئاسضقلأو ةيعيرسشت˘لأ ة˘يرو˘ه˘م÷أ

.مداقلأ روتسسدلأ ليدعت عورسشم ‘
صسلÛأ ءا˘˘سضعأأ ن˘˘م دد˘˘ع ا˘˘˘عدو
صسأر˘˘˘˘˘˘هأأ قو˘˘˘˘˘˘سسل ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘˘لأ
يذ˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه ‘ نو˘˘كرا˘˘سشŸأ
ةطلسسلل ةيئ’ولأ ةيبودنŸأ هتمظن
،تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسŸأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
مولعلأو قوق◊أ ةيلك عم قيسسنتلاب
¤إأ ،ة˘ي˘بود˘نŸأ ر˘قÃ ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ

Úب ل˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ ل˘˘˘سصف˘˘˘˘لأ ةرور˘˘˘˘سض““
ي˘˘˘قا˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ
ةيرحو ةهأزنلأ نامسضل تاطلسسلأ
نود ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ رأر˘˘˘ق˘˘˘لأ رأد˘˘˘سصإأ

تا˘˘˘˘ه÷أ فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م طو˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سض
.““ةيذيفنتلأ
أومدق قوق◊أ ‘ ةذتاسسأأ ىسصوأأو
قو˘سسو ة˘با˘ن˘عو ة˘سسب˘ت تا˘˘ي’و ن˘˘م
أأدبÃ مامته’أ““ ةرورسضب صسأرهأأ
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ Úب ل˘سصف˘لأ
حاسضيإأو ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لأو
¤إأو اهنيب اميف لخأدتلأ نطأوم
.““اهكرأدت بوجو
يذ˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ت“و

يئاسضقلأ صسلÛأ صسيئر هرسضح
صسلاÛأ ىد˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لأ بئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأو
Úي˘˘لÚ fiب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ
ي˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلأ صسلÛا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآأو
رظنلأ ةداعإأ ¤إأ ةوعدلأ ينطولأ

ة˘يرو˘ه˘م÷أ صسي˘ئر تا˘ي˘حÓ˘سص ‘
صصيلقتلأو ةدوسسŸأ هذه لظ ‘
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لأ ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سص ن˘˘˘م
ليعفت ¤إأ ةوعدلأ أذكو ةيئاسضقلأو
روتسسدلأ ءأرثإأ ‘ ÊدŸأ عمتÛأ
ةداعإأو يوعم÷أ لمعلأ طيسشنتو
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’أ تا˘˘سسسسؤوŸأ ة˘˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘ه
.ةيسساسسأ’أ اهنينأوق ةعجأرمو
ح˘سضوأأ ،ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸا˘˘ب ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت ‘و
ةطلسسلل ةيئ’ولأ ةيبودنŸأ صسيئر
،تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسŸأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

أذ˘ه دا˘ق˘ع˘نأ نأا˘ب ،يدا˘ن˘م نا˘م˘ث˘˘ع
ةدوسسم ءأرثإأ لوح يسسأردلأ ءاقللأ
ديسسŒ راطإأ ‘ جردني روتسسدلأ
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ صسي˘˘ئر ةو˘˘عد
د˘مfi تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸأ
Èع تأءاقل دقعب ةيسضاقلأ ‘رسش
‘ ةذتاسسأأ كأرسشإاب نطولأ تاي’و
ن˘˘˘˘ع Úل˘˘˘˘ث‡و ةا˘˘˘˘˘سضقو قو˘˘˘˘˘ق◊أ

Ëد˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘سصق ÊدŸأ ع˘˘˘م˘˘˘تÛأ
تا˘˘˘حأÎق’أ م˘˘˘هأأ ن˘˘˘ع ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
.ةقيثولأ هذه ءأرثإ’ ةلمتÙأ

ل˘ي˘ب˘ن ذا˘ت˘˘سسأ’أ را˘˘سشأأ ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
صسأرهأأ قوسس ةعماج نم ةليجعوب

ىد˘˘˘م““ نأو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘م ‘
لسصفلل روتسسدلأ ةدوسسم ةباجتسسأ
هذ˘˘˘˘˘ه نأأ ¤إأ ““تا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سسلأ Úب
اميسس’و ،صصئاقن““ لم– ةدوسسŸأ

Úب ل˘˘سصف˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةطلسسلأ لخدت ةلأاسسمو تاطلسسلأ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘هو ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
.““ةيئاسضقلأو ةيعيرسشتلأ Úتطلسسلأ
‘ ،تعد دق ةاسضقلأ ةباقن تناكو
ةدو˘سسم نأا˘سشب ا˘ه˘ت˘ع˘فر تا˘حÎق˘م
صسيئر داعبإأ ¤إأ ،روتسسدلأ ليدعت
ى˘ل˘عأ’أ صسلÛأ ن˘م ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ
صضا˘ق ه˘سسأأر ى˘ل˘ع ل˘ع˘جو ءا˘سضق˘ل˘ل
.ةاسضقلأ هبختني

يـنـطو
ـه1441  لأوشش12 ـل قفأوŸأ م0202   نأوج31 تبشسلأ

روتشسدلأ ليدعت عورششم

 هتاحÎقم عفري يروتصسدلإ صسلÛإ
 ةيروهم÷إ صسيئر ¤إإ
نمشضتت ةقيثو دأدعإأ ¤إأ لشصوت هنأأ ،ةعم÷أ مويلأ نايب ‘ ،يروتشسدلأ صسلÛأ نلعأأ

صسيئر ¤إأ اهعفرو روتشسدلأ ليدعتل يديهمتلأ عورششŸأ لوح هتاحأÎقأو هتاظحÓم
هذه نأأ ،ةعم÷أ صسمأأ هل نايب ‘ ،صسلÛأ حشضوأأو.نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
تشسم ،روتشسدلأ ليدعت لوح هتاحأÎقأو صسلÛأ تاظحÓم نمشضتت يتلأ ةقيثولأ
لشصفلأ زÈي وحن ىلع ةقيثولأ بيوبت ةداعإأ حأÎقأو ،ةجابيدلأ نم تأرقف عبشس””

هشسيركت دوششنŸأ يشسايشسلأ ماظنلأ ةعيبطو ىششامتي اÃ ثÓثلأ تاطلشسلأ Úب نزأوتلأو
تاظحÓم”” ةقيثولأ لمششت امك.””يشسائر هبششلأ ماظنلأ وهو لأأ ليدعتلأ أذه لظ ‘
دأوم نم ةدام201 صصخت ةغايشصلأ ةداعإأ وأأ فذ◊أ وأأ ةفاشضإلاب ،تاحأÎقأو
هذه غيلبت ””” هنأأ افيشضم ،””حأÎقأ لكب صصاخ بابشسأأ صضرعب ةقفرم ،عورششŸأ
صسلÛأ نمث ،قايشسلأ ‘و .””ةيروهم÷أ صسيئر ديشسلأ ¤إأ تاحأÎقلأو تاظحŸÓأ
ةشسائر حلاشصم لبق نم روتشسدلأ ليدعت ةقيثول همÓتشسأ ذنم دقع يذلأ يروتشسدلأ
،””يرا÷أ نأوج11 ةياغ ¤إأ يامÚ 11ب اعامتجأ81”” ،طرافلأ يام70 موي ةيروهم÷أ

ةيروهم÷أ مئاعد ءاشسرإأ”” لجأأ نم روتشسدلأ ليدعتب ةيروهم÷أ صسيئر ةردابم
تاطلشسلأ Úب لشصفلأو نزأوتلأ ءاشسرإأو ةيطأرقÁدلأ خيشسرت ىلع موقت يتلأ ةديد÷أ

.””ءاشضقلأ ةيلÓقتشسأو تاير◊أو ةيشساشسألأ قوق◊أ ةيامح زيزعتو
و .ق

يبرغŸإ لصصنقلإ ماهم ءاهنإإ نأإ دكؤوت ةيجراÿإ
رئإز÷إ نم بلطب ناك

نأأ فيرششلأ يلع نب زيزعلأ دبع ،ةيجراÿأ نوؤوششلأ ةرأزو مشساب يمشسرلأ قطانلأ دكأأ
flأ قلزنلأ صصوشصخب برغملل رئأز÷أ ةبطاÿطÒ نأرهوب برغملل ماعلأ لشصنقلل

ىلع هدر ‘و.””هدÓب ¤إأ هتدوعو هماهم ءاهنإأ Òغ رخآأ Óيوأات لمت– لو اهيف صسبل ل””
ةيجراÿأ ريزو هب ¤دأأ يذلأ حيرشصتلأ صصوشصخب ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول لأؤوشس
،0202 نأوج90 موي ،ءابنأÓل يبرعلأ برغŸأ ةلاكول ،ةطيروب رشصان ديشسلأ ،يبرغŸأ

فرطلأ نم ةفرشص ةردابÃ ءاج نأرهوب ةكلمملل ماعلأ لشصنقلأ ءاعدتشسأ نأأ دكأأ ثيح
نب زيزعلأ دبع ديشسلأ ،ةيجراÿأ نوؤوششلأ ةرأزو مشساب يمشسرلأ قطانلأ لاق ،يبرغŸأ

Òكذتلأ ردجي ،ميقع صشاقن يأأوأأ تانحاششم ةيأأ نع أديعب”” : هنأ فيرششلأ يلع
اهب تماق يتلأ ايلود اهيلع فراعتŸأ ةيشسامولبدلأ دعأوقل ةقباطŸأ تأءأرجإلاب
ثيح ،Òطخ قلزنأ نم يبرغŸأ ماعلأ لشصنقلأ هيلع مدقأأ ام صضفرلو ديدنتلل رئأز÷أ

Òغ رخآأ Óيوأات لمت– لو اهيف صسبل ل ةبشسانم ةغل ‘ يبرغŸأ فرطلأ ةبطاfl ت“
.””هدÓب ¤إأ هتدوعو برغŸأ لشصنق ماهم ءاهنأ

لÓخ رئأزجلل حلŸأ بلطŸأ أذه”” ىلع --يمشسرلأ قطانلأ فيشضي-- ديكأاتلأ ” دقو
ثدا◊أ أذه بقع نيدلبلأ ةيجراخ يريزو Úب ترج يتلأ ةيفتاهلأ تاثداÙأ
.””فشسؤوŸأ

و .ق

ةيو÷إ تإوقلإ دئاق ماهم ءاهنإإ
نمشضتي يام72 موي خرؤوم يشسائر موشسرم ةيمشسرلأ ةدير÷أ نم Òخألأ ددعلأ ‘ ردشص

.ةيو÷أ تأوقلل أدئاق هتفشصب ةزيعموب ديمح ءأوللأ ماهم ءاهنإأ
ت“ كلذ لبقو ،È 8102متبشس71 خيراتب ةيو÷أ تأوقلل أدئاق ةزيعموب Úعو
.7102 ةيليوج50 خيراتب ءأول ةبتر ¤إأ هتيقرت

و .ق

يحشصلأ رج◊أ مغر

وزو يزيتب ةÒصسم ‘ نوجرخي ÚنطإوŸإ تإرصشع
ةياجبو
دعب ،ةيجاجتحأ ةÒشسم ‘ ،ةعم÷أ صسمأأ لأوز ،وزو يزيتب ÚنطأوŸأ تأرششع جرخ

تقلطنأو.انوروك صسوÒف يششفت نم ةياقولأ تأءأرجإأ ببشسب فقوتلأ نم عيباشسأأ
هاŒاب نوجتÙأ راشسو ،وزو يزيت ةيدلبل قباشسلأ رقŸأ برق ةنيدŸأ طشسو نم ةÒشسŸأ
ةعماجو ريدن دمfi يعما÷أ يئافششتشسلأ زكرŸأ ¤إأ يدؤوŸأ دمحأأ ›امعل عراشش

ةلود ءانب دعأوق ءاشسرإأو هزومر لكب ماظنلأ ليحرب بلاطت تأراعشش نيددرم ،ةوانشسح
ةيلوب تريزقت ةنيدم تناكو.ةيعامتجلأ ةلأدعلأ اهيف دوشست ةيطأرقÁد ةيندم
دوجوŸأ يقزرأأ دنÊ fiأرمع باششلأ عم انماشضت ،ةÒشسŸ احرشسم ،صسمأأ لوأأ ،وزو يزيت
ةنيدŸأ طشسو نم تقلطنأ ،””كوبشسيف”” ـلأ ‘ هتأروششنم ببشسب تقؤوŸأ صسب◊أ نهر
عامشسإل نورهاظتŸأ عمŒ نيأأ ،ةمكÙأ رقم ةياغ ¤إأ ةيشسيئرلأ عرأوششلأ تباجو
رج◊أ مغر نطولأ قطانم فلتÈ flع ةيرا÷أ تلاقتعÓل صضفأرلأ مهتوشص

صسواط”” ةفاقثلأ رأد مامأأ ،صسمأأ رهظ ،نيرهاظتŸأ تأرششع عمŒ ،ةياجب ‘و.يحشصلأ
ةيششع ،يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم ‘ يقلأأ ءأدنل ةباجتشسأ ،ةنيدŸأ طشسوب صشورمع

عنŸ نمألأ تأوق تلخدت دقو.ةدوهعŸأ كأر◊أ تأراعشش Úعفأر ،صسيمÿأ صسمأأ لوأأ
يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأومو ةيرابخإأ عقأوم هتلقانت ام بشسح- تلقتعأو ،عمجتلأ

قباشسلأ يطرششلأو ،يتأوت قوزرم قباشسلأ لقتعŸأ مهنيب نم ،نيرهاظتŸأ نم أددع
يح ¤إأ نورهاظتŸأ هجوت ،عمجتلل بغششلأ ةحفاكم تأوق عنم دعبو.Òهز يولام
حأرشس قÓطإاب ةبلاطملل كانه ماشصتعلأ لجأأ نم ةنيدŸأ طشسوب ””صسأأ .نأأ .يشس””
 .ي◊أ ةرشصاfi ¤إأ نمألأ تأوق تدمعف ،ةرهاظŸأ ‘ ÚلقتعŸأ

و .ق
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تاطلشسلأ Úب لشصفلأ ‘ روتشسدلأ ةدوشسم يÎعت صصئاقن ¤إأ أوراششأأ

صسيئرلإ تايحÓصص صصيلقت ¤إإ نوعدي نوينوناق
ةيئاصضقلإو ةيعيرصشتلإ

مÓشسلأ ظفح تايلمع ‘ انششيج رشصانع ةكراششم حÎقم نم اهفقوم يبعششلأ ينطولأ صشي÷أ ةشسشسؤوم تنلعأأ
يذلأ دÓبلل يموقلأ نمألأ تايشضتقم نم كلذ نأأ ةÈتعم ،روتشسدلأ ليدعت ةدوشسم ‘ حرط يذلأ دود◊أ جراخ

.دÓبلل ةيجراÿأ ةشسايشسلأو ىششامتي هنأأ امك .اهل ةيفأرغ÷أ دود◊أ زواجتي

صسلÛا˘ب ة˘˘ي˘˘نأز˘˘يŸأو ة˘˘ي˘˘لاŸأ ة˘˘ن÷ ءا˘˘سضعأأ ا˘˘عد
صسلÛ ةعسسأو تايحÓسص حنم ¤إأ ينطولأ يبعسشلأ
،يروت˘سسد˘لأ ل˘يد˘ع˘ت˘لأ عور˘سشم را˘طإأ ‘ ،ة˘ب˘سساÙأ

ايسساسسأأ““ أرود بعلت نأأ نكÁ ةئيهلأ هذه نأأ نيدكؤوم
نع غيلبتلأو ،ماعلأ لاŸأ ىلع ةظفاÙأ ‘ ““اماهو
.ةيمومعلأ ةنيزخلل ›اŸأ Òيسستلأ ‘ ت’Óتخ’أ
عور˘سشم م˘ه˘ت˘سشقا˘ن˘م لÓ˘خ ،ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ءا˘سضعأأ دد˘سشو
صضرع تلت يتلأ7102 ةنسسل ةينأزيŸأ ةيوسست نوناق
،فورعم نب رداقلأ دبع ةبسساÙأ صسل‹ صسيئر
صسلÛ ة˘ع˘سسأو تا˘ي˘حÓ˘سص ءا˘˘ط˘˘عإأ ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع

Ùنم يروتسسدلأ ليدعتلأ عورسش راطإأ ‘ ةبسسا
Òيسستلأ ةبقأرم ‘ اينوناق همعدو هرود ليعفت لجأ
.ةلودلل ةماعلأ ةينأزيŸأ ذيفنتو ›اŸأ
دبع ÊايلŸأ ةيرهأوط بئانلأ ةنجللأ وسضع Èتعأو
تايسصوتلأ ةينعŸأ تأرأزولأ ذيفنت مدع نأأ يقابلأ
رود نأأ ى˘ل˘ع لد˘ي ة˘ق˘با˘سسلأ ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لأ ‘ ة˘˘جردŸأ
ا‡ ،““ىودج نود““ حبسصأأ ةيراسشتسسأ ةئيهك صسلÛأ
هذ˘ه˘ل را˘ب˘ت˘ع’أ ةدا˘عإأ““ -ه˘ب˘سسح- مو˘ي˘˘لأ ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي
صشيدد نيدباعلأ نيز بئانلأ بلاط امك.““ةسسسسؤوŸأ

Ãأ ةعجأرŸأ ›ا◊أ روتسسدلأ نم291 ةداŸةقلعت
Ãأ صسل‹ ما˘˘هÙه˘˘ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م كلذو ،ة˘˘ب˘˘سسا

.ةئيهلأ هذه ““ةيلÓقتسسأ زيزعت»و ““ةيئاسضق ةطلسس““
ةينوناق ةزيكر دوجو مدعل هفسسأأ نع لخدتŸأ Èعو
نأأ أÈتعم ،صسلÛأ تايسصوت قيبطت ةيمأزلإأ صضرفت
ريرقت ‘ ةقباسس ةيسصوت02 نم Ìكأأ ةغايسص ةداعإأ

لدي7102 ة˘ن˘سسل ة˘ي˘نأز˘يŸأ ة˘يو˘سست نو˘نا˘ق عور˘سشم
صسلاÛأو ةموك◊أ مامأأ ةئيهلأ هذه ““فعسض““ ىلع
.ةبختنŸأ ةيلÙأ
نع ،اهتلخدم لÓخ ،ةرمامع ةا‚ بئانلأ تلءاسستو

ذخأ’أ مدع لظ ‘ ،ةبسساحملل صسل‹ دوجو ىودج
ريرا˘ق˘ت˘لأ ‘ تدرو ي˘ت˘لأ ه˘تا˘ي˘سصو˘ت˘ب را˘ب˘ت˘ع’أ Úع˘ب
.ةيسضاŸأ تأونسسل
لوح نأديز ةميلح ةبئانلأ هتحرط هسسفن لاغسشن’أو
نو˘نا˘ق˘لأ عور˘سشم ن˘ع ر˘ير˘ق˘ت Ëد˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ ىد˘˘م
أأرطت نأأ نود7102 ةنسسل ةينأزيŸأ ةيوسست نمسضتŸأ
‘ صصئاقنلأ كرأدتو ›اŸأ Òيسست ط‰ ‘ تأÒيغت

.لاÛأ أذه
ةد˘ع ة˘ي˘˘نأز˘˘يŸأو ة˘˘ي˘˘لاŸأ ة˘˘ن÷ ءا˘˘سضعأأ مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
لوح صسلÛأ ريرقت نم بنأوج صصخت تاظحÓم
لو˘ح تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘ب أو˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،نو˘نا˘ق˘لأ عور˘سشم
يتلأ تأزواجتلأ»و ““تاسسÓتخ’أ““ نع ماقرأأ بايغ
عيراسشŸأ ةيلاŸأ ةفلكتلأ مييقت ةداعإأ ‘ تلجسس
.““ةيمومعلأ

نع ماتلأ مهلاغسشنأ نع كلذك ةنجللأ ءاسضعأأ Èعو
ة˘ي˘فر˘سصŸأ تا˘با˘سس◊أ ق˘ي˘قد˘ت˘ل تا˘ي˘لآأ دو˘جو مد˘˘ع
لجأأ نم صسلجملل ةيرسشبلأ تايناكمإ’أ ‘ صصقنلأو
.ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع هماهÃ مايقلأ
ف˘ع˘سض ة˘ي˘˘سضق ›إأ Úل˘˘خد˘˘تŸأ صضع˘˘ب قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
مدع““ نع - مهبسسح- لدي يذلأ يئاب÷أ ليسصحتلأ

““ةيزأوŸأ قوسسلأ ةهباÛ ةيلاŸأ تاسسسسؤوŸأ نك“
لا˘م˘عأ’أ لا˘جر صضع˘ب ا˘ه˘سسراÁ ي˘ت˘لأ ““طو˘غ˘˘سضلأ»و
.““بئأرسضلأ تايريدم نأوعأأ ىلع
نب رداقلأ دبع لاق ،بأونلأ ت’اغسشنأ ىلع أدرو
رابتعأ Úعب ذخأايسس ةبسساÙأ صسل‹ نأأ فورعم
لكسشت اهنأأو صشاقنلأ ‘ تدرو يتلأ تاظحÓم لك
ريراقتلأ ‘ جرديسس هنأأ احسضوم ،““ةئيهلل ماه معد““
،تايسصوتلل يقيبطتلأ بنا÷اب اسصاخ Óسصف ةلبقŸأ

Ÿىدم ةفرع Œسسم بواÒأ يŸملل ةينأزيÓتاظح
تأرأر˘ق ذا˘خ˘˘تأ فد˘˘ه˘˘ب ،را˘˘طإ’أ أذ˘˘ه ‘ ة˘˘جردŸأ
.كلذ رمأ’أ بلطت نإأ تأءأرجإأو
ن˘ب د˘˘كأأ ،ة˘˘ب˘˘سساÙأ صسل‹ ما˘˘ه˘˘م صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
بعلت مويلأ ىتح لأزت ام ةئيهلأ هذه نأأ فورعم
نوناق قيبطت فورظ لوح طقف ايراسشتسسأ أرود
افÎعم ،ماقرأ’أ ةحسص نم دكأاتلأو ،هذيفنتو ةيلاŸأ
ىوتسسŸأ ىلع تايرحتلأ ذيفنتل ““قيسض راطإأ““ دوجوب
.ينطولأ
تأءافعإ’أ نأأ ةبسساÙأ صسل‹ صسيئر Èتعأ امك
‘ ،رانيد رايلم059 نم Ìكأأ تغلب يتلأ ةيئاب÷أ
ي˘ب˘ير˘سضلأ ل˘ي˘سصح˘ت˘لأ Úسس– ل˘˘قر˘˘ع˘˘ت ،7102 ة˘ن˘˘سس
.ةينأزيŸأ نزأوت ىلع Òبك لكسشب رثؤوت تلظو

و .ق / ب .م

 ماعلأ لاŸأ ىلع ةظفاÙأ نع زجاع هلعŒ ةيراششتشسلأ هتفشص

ةيئاصضق تايحÓصص ةبصساÙإ صسل‹ حنم ¤إإ وعدت ناÈŸلاب ةيلاŸإ ةن÷



جأأو / ي .صص

ينب ةيدلبل يبعسشلأ صسلجملل ماعلأ Úمأ’أ حسضوأأ
نع رداسصلأ رأرقلأ أذه نأأ لاكع حلاسص ةدوف
جا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ءا˘ج““ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ صسي˘˘ئر
لÓ˘غ˘ت˘سسأ بب˘سسب ة˘ق˘ط˘نŸأ نا˘ك˘سسل ل˘سصأو˘˘تŸأ

ÚحÓ˘ف˘لأ فر˘ط ن˘˘م طر˘˘ف˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب ه˘˘ها˘˘ي˘˘م
يقسسل يدأولأ فافسض ىلع يسضأرأÓل نيرجؤوŸأ

.““ةيعأرزلأ مهتاحاسسم
دروŸأ أذه هايم ةيامح ‘ ةيلمعلأ مهاسستسسو
ايئأوسشع اهلÓغتسسأ عنمو ماهلأ يعيبطلأ يئاŸأ

ى˘ل˘ع ظا˘ف◊أ ›ا˘ت˘لا˘بو ÚحÓ˘˘ف˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
ة˘ي˘ح˘˘ط˘˘سسلأ وأأ ة˘˘ي˘˘فو÷أ ءأو˘˘سس ة˘˘ي˘˘ئاŸأ ةوÌلأ
ةرهاظ ةهجأوم دسصق اهل لثمأ’أ لÓغتسس’أو

مأدختسسأ ىدأأ دقف ،ردسصŸأ بسسحو.فاف÷أ
فا˘ف˘سض ى˘ل˘ع ي˘سضأرأÓ˘ل ن˘ير˘جؤوŸأ ÚحÓ˘ف˘˘لأ

مج◊أ نم تاخسضŸأ فاسصفسصلأ يدأو ىر‹
ههايم نم ةÒبك تايمك لÓغتسسأ ¤إأ Òبكلأ
نود لاح ام وهو ،ةيحÓفلأ مهليسصاfi يقسسل

.يدأولأ ىر‹ لوط ىلع اهرورم
ةقطنŸأ يقاب ناكسس عنم ‘ كلذ ببسست دقو
يقسس ‘ يئاŸأ دروŸأ أذه نم ةدافتسس’أ نم
نا˘˘مر˘˘ح بنا˘˘ج ¤إأ م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘تا˘˘سسبو م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘سضأرأأ

نأأو اميسس’ ههايم نم برسشلأ نم مهتانأويح
صسراÁو ةئاŸأ ‘001 ةبسسنب ةيحÓف ةقطنŸأ
ة˘ي˘بر˘تو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ ا˘ه˘نا˘ك˘سس بل˘˘غأأ
.يسشأوŸأ
نإاف ،ةدوف ينب ةيدلبل ماعلأ ÚمأÓل أدانتسسأو

ÚحÓفلأ لوسصح ةياغ ¤إأ ذفنيسس رأرقلأ أذه
ها˘يŸ ي˘ئأو˘سشع˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سس’أ ف˘قو˘˘ب Úي˘˘ن˘˘عŸأ
لÓغت˘سسا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سست صصي˘خأر˘ت ى˘ل˘ع يدأو˘لأ

تأءأر˘˘جإأ رأد˘˘سصإأ وأأ فا˘˘سصف˘˘˘سصلأ يدأو ها˘˘˘ي˘˘˘م
يعيبطلأ يئاŸأ عبنŸأ أذه نأأو اميسس’ ىرخأأ
.ةيئاŸأ درأوŸأ عاطقل عبات
ميلقإ’ عباتلأ فاسصفسصلأ يدأو نإاف ،ةراسشإÓل
ةقطنم ةياغ ¤إأ هأر‹ دتÁو ةدوف ينب ةيدلب
ع˘م ة˘يرأدإ’أ دود◊أ ى˘ل˘ع ة˘ع˘˘قأو˘˘لأ ““حا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ““
(فيطسس قرسش لامسش ملك06) ةسشماهدلأ ةيدلب
اهيلع رفوتت يتلأ ةيئاŸأ درأوŸأ مهأأ نم Èتعي
دمتعي يذلأ ديحولأ ردسصŸأ هنأأ امك ةي’ولأ

ي˘˘ق˘˘˘سس ‘ ي˘˘˘تا˘˘˘سشŸأ د˘˘˘يد˘˘˘ع نا˘˘˘ك˘˘˘سس ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
fiمهتانأويح ءأورإأو مهليسصا. 
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 هنم نيرخآلأ أومرحو هوفزنتشسأ هفافشض ىلع نوحÓفلأ

فاصصفصصلإ يدإو هايŸ يئإوصشعلإ لÓغتصسلإ فقو
فيطصسب

نم فاشصفشصلأ يدأو هايŸ يئأوششعلأ لÓغتشسلأ فقو ،فيطشس قرشش لامشش ملك54 ةعقأولأ ،ةدوف ينب ةيدلب صسيئر أرخؤوم ررق
.ةيمشسوŸأ ةيحÓفلأ مهليشصاfi اهب نوقشسي احÓف02 براقي ام فرط

 ةيليوج ‘ قلطنت لاغششألأ

هايŸإ ةمزأإ نم ةنيطنصسقب ديبع Úع ناكصس Úمأات
  ابيرق
ةنيطنسسقب ديبع Úع ةيدلبب لظلأ قطانم Úمأات ةيلمع ‘ بيرق امع عرسشيسس

.برسشلأ هايÃ نيومتلأ لا‹ ‘
ديدع دقفت ةرايز صشماه ىلع ،ظيف◊أ دبع يسساسس دمحأأ ةي’ولأ ›أو حسضوأأو
Úمأات لا‹ ‘ ““دسسأ’أ ةسصح““ تلان دق ديبع Úع ةيدلب نأأ ،ةلوزعŸأ قطانŸأ
نم Òبك صصقن نم Êاعت قطانŸأ هذه نأأ ¤إأ أÒسشم ،برسشلأ هايÃ نيومتلأ

.ةيئاŸأ درأوŸأ ثيح
دنسسيسس برسشلل ة◊اسصلأ هايŸاب قطانŸأ هذه نيو“ Úمأات عورسشم نأأ فاسضأأو
.““مداقلأ ةيليوج رهسش ةيأدب““ لاغسشأ’أ ‘ قلطنتسس ىÈك ةينطو ةكرسشل

زاغلأ ةكبسشب طبرلاب ةقلعتم ىرخأأ تايلمعب ›أولأ دافأأ ،ىرخأأ ةهج نم
يتلأ تأدأدعلأ عسضو ىوسس قبي ⁄و ،عقأوŸأ صضعبب لاغسشأ’أ تهتنأ ذإأ ،يعيبطلأ
.ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع اهنأاسشب ةردن لجسست
““ةناهز““ يتيرقب عقت جÓعلل تاعاق ثÓث لوؤوسسŸأ نياع ،ةحسصلأ عاطق ‘و
لامكتسسأ ةرورسض ىلع أددسشم ،““ةرمعŸأ““ ةيحÓفلأ ةيرقلأو ““صسطأركلأ رئب»و
. ““رهسشأأ3 ىدعتي ’““ لجأأ ‘ قفأرŸأ هذهب ةيرا÷أ ةئيهتلأ لاغسشأأ
مهدعوو ةيئانلأ قطانŸأ هذه ناكسس ت’اغسشن’ ’وطم ›أولأ عمتسسأ امك
صسيسسأات ¤إأ ايعأد ،تايولوأ’أ بسسحو ةيجيردت ةفسصب ةئيهتلأ تايلمع زا‚إاب

عفرتو ةرأدإ’أو ÚنطأوŸأ Úب لسصو ةزمه““ نوكتل قطانŸأ هذهب تايعمج
.““تاطلسسلأ ¤إأ ةيلÙأ ت’اغسشن’أ
ةفاسسم ىلع يدلبلأ قيرطلل رابتع’أ ةداعإأ كلذك ةبسسانŸاب لوؤوسسŸأ نياعو
.ةقطنŸأ هذه نع ةلزعلأ كفيسس يذلأ ““ةعكاكنلأ““ رأودب ملك2.5

جأأو / م .ق

 ةقطنم383 يشص– ةيلولأ

ةديلبلاب لظلإ قطانم طبر لاغصشأإ فانئتصسإ
 زاغلإو ءابرهكلاب
زيح عسضو ةرورسضب تايدلبلأو رئأودلأ ءاسسؤور رسصيون لامك ةديلبلأ ›أو رمأأ
راطإأ ‘ زاغلأو ءابرهكلأ يتكبسشب لظلأ قطانم طبر عيراسشم فلتfl ةمدÿأ
.اهب ةلجسسŸأ صصئاقنلأ عيمج كرأدت جمانرب
ءأردŸأو رئأودلأو تايدلبلأ ءاسسؤورب اعامتجأ هسسؤورت ىدل رسصيون ›أولأ ثحو
ء’ؤوه ،لظلأ قطانم ةدئافل ةقلطنŸأ عيراسشŸأ ةيعسضو ةعباتÚ Ÿيذيفنتلأ
زا‚إ’أ لاغسشأأ نم ءاهتن’أ درجÃ لظلأ قطانم ناكسس طبر ىلع ÚلوؤوسسŸأ
.اهناكسسل يسشيعŸأ راطإ’أ Úسس– فدهب
ةيفاكلأ ةيلاŸأ ةفلغأ’أ تسصسصخ ةي’ولأ حلاسصم““ نأأ ،ةي’ولأ ›أولأ حسضوأأو
قطانŸأ هذهب ةعقأولأ تانكسسلأ طبرب ةسصاÿأ عيراسشŸأ فلتfl ليومتل
.““زاغلأو ءابرهكلأ يتكبسشب ةلوزعŸأ
طبر ‘ ،يجيردت لكسشبو يرا÷أ رهسشلأ نم ءأدتبأ عرسشيسس ،ددسصلأ أذه ‘و
ءابرهكلأ ةكبسشب نكسسم0371 طبر أذكو يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشب نكسسم0003
.لاÛأ أذه ‘ أزجع لجسست يتلأ ةي’ولأ تايدلب فلتfl ىلع ةعزوم
قطانم ناكسسل ةيسشيعŸأ فورظلأ Úسس– ¤إأ يمأرلأ ىعسسŸأ أذه راطإأ ‘و
ىوتسسم ىلع ةيعاطقلأ تايلمعلأ ةعيبط ءاسصحإأ ‘ عورسشلاب رسصيون رمأأ ،لظلأ

ءزج صصسصخيسس1202 ةنسسل يعاطقلأ جمانÈلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،قطانŸأ هذه
.ديمجتلأ تأرأرق نم Óبقتسسم ىنثتسستسس يتلأ تايلمعلأ هذه ليومتل هنم
،¤وأأ ةلحرمك ،اهب تقلطأأ ،لظ ةقطنم383 يسص– ةديلبلأ ةي’و نأأ ركذي
.ةيرا÷أ ةنسسلأ ةياهن اهمÓتسسأ رظتني ةيلمع421 زا‚إأ لاغسشأأ
ءابرهكلأ يتكبسشب طبرلاب قلعتت ،ةيلمع721 زا‚إأ لاغسشأأ ابيرق ثعبتسس امك
.ةيوبÎلأ لكايهلأو Òهطتلأ تاكبسشو برسشلل ة◊اسصلأ هايŸأ تاكبسشو زاغلأو

م .ق

نأرهوب ””ةلب نب دمحأأ”” ةعماج

ءاقل لوأإ ‘ هإروتكد بلاط006 ءاهز ةكراصشم
 يصضإÎفإ ينيوكت
Èع Êوكت ءاقل لوأأ ‘ يسضاŸأ صسيمÿأ هأروتكد بلاط006 ءاهز كراسش
ريدم بئان هب دافأأ امبسسح ،““ةلب نب دمحأأ““1نأرهو ةعماج همظنت تينÎنإ’أ

.ةكسسÓب Úعامسس ›اعلأ ميلعتلل ةسسسسؤوŸأ هذه
يسضأÎف’أ ىقتلŸأ أذه نأأ ،يفحسص حيرسصت ‘ ،ةكسسÓب روسسيفوÈلأ دافأأو
‘1نأرهو ةعما÷ ¤وأ’أ ةبرجتلأ““ دعي ،يحسصلأ رج◊أ عم نمأزتي يذلأ
.““تأءاقللأ نم عونلأ أذه ميظنت
Èع ةينا‹ ةفسصب انايحأأو ،ةرفوتم تأودأ’أ““ نأأ روسسيفوÈلأ فاسضأأو
ةروكذŸأ ةعماجلل تينÎن’أ Èع ميلعتلأ زكرÃ ةبسسانŸاب أديسشم ،““تينÎنأ’أ
رسشنب متهأ ينقتلأ بنا÷اب لفكت ثيح ىقتلŸأ ميظنت ‘ امهم أرود بعل يذلأ
.رج◊أ ةÎف لأوط ةيتوبكنعلأ ةكبسشلأ Èع صسوردلأ
نع أÈعم ،““ةنمقرلأ لسضفب ةديدج تاسسرا‡ دهسشن اننأأ““ ¤إأ لوؤوسسŸأ راسشأأو
ميلعتلأ صصخي اميف مهأأ أرود تينÎن’أ Èع ميلعتلل نوكيسس““ هنأاب هتعانق
.““ةيعما÷أ ةمكو◊أو نيوكتلأو
زيزعت ‘ لوأ’أ يسضأÎف’أ ىقتلŸأ أذه يمظنŸ يسسيئرلأ فدهلأ نمكيو
بجي يتلأ ÒياعŸأ ىلع فرعتلأ نم مهنيكمتل بابسشلأ هأروتكدلأ بÓط تأردق
.رسشنلأو ‘أرغويلببلأ ثحبلأ لا‹ ‘ ةمدختسسŸأ ةديد÷أ تأودأ’أو اهعابتإأ
ريدم بئانو صسليإأ ةيدان ،هأروتكدلأ بÓط يدان ةلوؤوسسم نم لك قرطت دقو
ىلع ““يملعلأ رسشنلأ»و ““‘أرغويلببلأ ثحبلأ““ ¤إأ ةكسسÓب روسسيفوÈلأ ةعما÷أ
.›أوتلأ
،ينقتلأو يملعلأ مÓعإ’أ ‘ ثحبلأ زكرم ‘ راطإأ وهو ،قورب ديعسس حÎقأ امك

fiع قيثوتلل ينطولأ ماظنلأ لوح ةرسضاÈ نأ’أÎتين.
جأأو

 انوروك ءابو ببشسب تفقوت

ةفل÷اب ةينكصسلإ عيراصشŸاب ءانبلإ لاغصشأإ ةدوع
ةينكسسلأ عيراسشŸاب ءانبلأ لاغسشأأ ةفل÷أ ةي’وب يسضاŸأ عوبسسأ’أ رحب تفنأاتسسأ
يداسصتق’أ طاسشنلأ ثعي ةداعإاب ةيسضاقلأ ةÒخأ’أ Òبأدتلأ راطإأ ‘ كلذو
.91-ديفوك ءابو ببسسب تفقوأأ يتلأ ةيومنتلأ تاطاسشنلأ صضعب ةدوعو
نأويدل ةعباتلأ ةينكسسلأ عيراسشŸأ ةعباتم ةحلسصم ىلع نومئاقلأ فقو دقو
.اهغيسص فلتخÃ تانكسسلأ زا‚إأ تاسشرو صضعب ىلع يراقعلأ Òيسستلأو ةيقÎلأ
ةمسصاعب ““ةعيرزلأ““ يحب ةدجأوتŸأ كلت اهدقفت ىرج يتلأ عيراسشŸأ Úب نمو
عورسشم ايلاح يوحي يذلأ صشهلأ ءانبلأ اقباسس هنم ليزأأ يذلأ عقوŸأ ةي’ولأ
لاغسشأأ تنيوع ثيح ،ةدحو0551 جمانÈب راجيإ’اب عيبلأ ةغيسصب تانكسس زا‚إأ

.““ةÈتعم ةÒتو»ــب اهزا‚إأ ةيلمع Òسست ةدحو08 مأوقب ةينكسس ةسصح
ةعباتÃ فلكŸأ تاسسسسؤوŸأ صصر– ،اهفانئتسسأو لاغسشأÓل ةدوعلأ هذه عمو
نامسضب تاسشرولأ ىلع Úمئاقلأ صسيسس– ةيلمع ىلع ةينكسسلأ عيراسشŸأ Òسس
تأداسشرإ’أ عابتإأ لÓخ نم ،91-ديفوك ءابو رطاfl نم ةيئام◊أ لبسسلأ لك
.ةعنقأ’أ صسبلو دعابتلأ نامسضب اسساسسأأ ةقلعتŸأو ةمزÓلأ

 م.ق

،كلا˘م ن˘˘ب د˘˘مfi ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ›أو ر˘˘مأأ
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘˘سشŸأ زا‚إأ ةÒتو ع˘˘˘ير˘˘˘سست˘˘˘ب
ي˘ت˘لأ كل˘ت ا˘ه˘ن˘م ا˘سصو˘سصخ ه˘ت˘ي’و˘ب ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسŸأ
كرأدت فده˘ب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسأ
تابلطت˘م˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سس’أو ة˘ل˘ج˘سسŸأ صصئا˘ق˘ن˘لأ
حلاسصم نم ملع ام بسسح ،ناكسسلل ةيسساسسأ’أ
.ةي’ولأ
لÓ˘˘خ ،ة˘˘ي’و˘˘لأ ›أو ىد˘˘سسأأ دد˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ‘و
Òخأ’أ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ صسل˘ج˘م˘ل˘ل ع˘˘سسو˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ
عيراسشŸأ زا‚إأ ةÒتو عيرسستب يسضقت تاميلعت
تايلمعلأ لك قلغ ةرورسض عم ةلجسسŸأ ةيومنتلأ
تا˘ط˘طıأ ج˘ما˘نر˘ب ¤إأ ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة‹ŸÈأ

،يرا÷أ نأوج03 خيرات لبق ،ةيمنتلل ةيدلبلأ
¤إأ ةبسسنلاب مداقلأ ةيليوج13 خيرات ددح امنيب
ن˘ما˘سضت˘لأ قود˘ن˘سص ن˘م˘˘سض جرد˘˘نŸأ ج˘˘ما˘˘نÈلأ
.ةيلÙأ تاعامجلل نامسضلأو
لظلأ قطانم ةدئافل ةهجوŸأ عيراسشŸأ عزوتتو
،ةيولوأ’اب اهسضعب ىظحي تاعاطق ةدع ىلع
ة◊ا˘سصلأ ها˘يŸأ تا˘ك˘ب˘سشب ط˘بر˘˘لأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
¤إأ ،ءابرهكلأو زاغلأو يحسصلأ فرسصلأو برسشلل

كلا˘˘سسŸأو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ د˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘تو ق˘˘˘سش بنا˘˘˘ج
.ةيعرفلأ

ءاهتن’أ ةرورسض ىلع ›أولأ ددسش ،قايسسلأ ‘
Èع تاكبسشلأ فلتخÃ طبرلأ زا‚إأ لاغسشأأ نم

ءانب لاغسشأأ اهب تهتنأ يتلأ ةينكسسلأ عقأوŸأ
برقأأ““ ‘ اهميلسستل ابسس– ةديد÷أ تأرامعلأ
.““لاجآ’أ

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت لوؤو˘سسŸأ ىد˘˘سسأأ ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘بÎلأ عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشŸأ لا˘م˘ك˘ت˘سس’
لجأأ نم زا‚إ’أ روط ‘ يه يتلأ ةينطولأ
.لبقŸأ يسسردŸأ لوخدلأ لولحب اهمÓتسسأ
قلعتŸأ بنا÷أ ىلع ،ءاقللأ لÓخ ،زكر امك
‘ ما˘ه˘سسإÓ˘ل م˘ه˘تو˘عدو Úن˘طأوŸأ صسي˘˘سسح˘˘ت˘˘ب
قئأرح ‘ ÚببسستŸأ عدرو ةئيبلأ ىلع ظاف◊أ
.تاباغلأ

جأأو / ي .صص

 لظلأ قطانÃ ةشصاÿأ عيراششŸأ زا‚إأ عيرشست

 ةلجصسŸإ عيراصشŸإ لك قلغب رمأاي جيريرعوب جرب ›إو
 رهصشلإ ةياهن لبق

ةيراجيإأ ةيمومع ةينكسس ةدحو0002 زا‚إأ عورسشم ثعب ةداعإأ رظتني
.نأرهوب تÓيلت يدأوب ديد÷أ Êأرمعلأ بطقلاب
ةي’ولل يراقعلأ Òيسستلأو ةيقÎلأ نأويدل ةباينلاب ماعلأ ريدŸأ زربأأو
زا‚إأ عورسشم ثعب داعيسس ةمداقلأ مايأ’أ ‘ نأأ رجحوب يجرب حلاسصŸأ
تÓيلت يدأوب Êأرمعلأ بطقلاب ةيراجيإأ ةيمومع ةينكسس ةدحو0002
زا‚إ’اب ةفلكŸأ ةينيسصلأ ةسسسسؤوŸأ دقع خسسف دعب افقوتم ناك يذلأ
ةي˘عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب ع˘سضو طور˘سشلأ Îفد نأأ لوؤو˘سسŸأ فا˘سضأأو.ا˘ق˘يا˘سس
‘  عورسشلأو زا‚إ’اب ةفلكŸأ ةسسسسؤوŸأ اهدعب راتخت نأأ ىلع تاقفسصلل
مسسقتسس ةينكسسلأ ةسص◊أ هذه نأأ ¤إأ أÒسشم ،لاجآ’أ برقأأ ‘ لاغسشأ’أ
.لاغسشأ’أ ةÒتو عيرسستل صصسصح ةدع ¤إأ
ةيراجيإأ ةيمومع ةينكسس ةدحو0078 مÓتسسأ بقتري ةيناث ةهج نمو
لاغسشأأ لامكتسسأ روف ،يرا÷أ ماعلأ نوسضغ ‘ ،هسسفن Êأرمعلأ بطقلاب
ف˘ل˘تfl ط˘بر ‘ صصو˘سصÿأ ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ل˘ث˘م˘تŸأ ة˘ي˘˘جراÿأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
.ةئاŸأ ‘001 ةبسسنب ةيهتنمو ةزهاج تانكسسلأ نأأ ملعلأ عم تاكبسشلأ

مسضت ¤وأ’أ ،عيزوتلل لحأرم عبرأأ ¤إأ ةينكسسلأ ةسص◊أ هذه تمسسق دقو
0052 اهمأوق ةثلاثلأو ،ةينكسس ةدحو0052 عومجÃ ةيناثلأو ةدحو0003
ىلع عيزوتلل ة‹Èم تناك ةينكسسلأ صصسص◊أ هذه نأأ ملعلأ عم ،ةدحو
لاغسشأأ فقوت ببسسب لجؤوت نأأ لبق ،مداقلأ ةيليوج رهسش ةياغ ¤إأ لحأرم
.انوروك صسوÒف يسشفت ءأرج ةئيهتلأ
ةيمومع ةينكسس ةدحو007 ةسصح ،ةيرا÷أ ةنسسلأ لÓخ ،اسضيأأ عزوتسس امك
يدأو ةيدلب ناكسس ةدئافل اهب لاغسشأ’أ تهتنأ ةدحو005 اهنم ،ةيراجيإأ
رأرغ ىلع تاكبسشلأ فلتخÃ طبرلأ لاغسشأأ ما“إأ روف كلذو ،تÓيلت
صصختو ةمدقتم ةلحرم ‘ يه يتلأ Òهطتلأو برسشلل ة◊اسصلأ هايŸأ
.جمانÈلأ نم ةيقبتŸأ ةينكسس ةدحو002
’امجإأ مسضي تÓيلت يدأوب ديد÷أ Êأرمعلأ بطقلأ نأأ ركذلاب ريد÷أ
روط ‘ يقابلأو ةعزوم ةدحو0036 اهنم ةيعامتجأ ةينكسس ةدحو فلأأ71
 .ديسسجتلأ

جأأو / م .ق

 ةنشسلأ ةياهن لبق اهميلشست بقترم ةدحو0078

نإرهوب تÓيلت يدإوب ““يعامتجإ““ نكصس0002 عورصشم ثعب



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

نخاصس حيفصص ىلع نانبل
7مالـقأ

ىشسوم دمfi ملقب

صسيل ةينانبللأ ةينطولأ ةلمعلأ عم يرجي ام لك
نع ثيد◊أ لظ ‘ ،يداعلأ ’و يعيبطلاب
ىرج ام رأرغ ىلع ةينانبللأ ةÒللأ ىلع ةرمأؤوم

هل روفغŸأ ةموكح عم تاينيعسستلأ علطم ‘
را˘ع˘سسأأ تل˘سصو ثي˘ح ،ي˘مأر˘˘ك ر˘˘م˘˘ع صسي˘˘ئر˘˘لأ
ةثÓث براقي ام ¤إأ ÚبراسضŸأ ببسسب فرسصلأ
ةموك◊اب توهو ،دحأولأ ر’ودل ةÒل ف’آأ
صسانلأ لأزلز مامأأ عراسشلأ ‘ اهنيح ةينانبللأ
‘ مهنويع مامأأ ةيداŸأ مهتمرح تكهتُنأ نيذلأ
.كأذنآأ تاعقوتلأ لك تقاف مخسضت ةبسسن

طبختلأ ةسسايسس لظ ‘ ›ا◊أ عقأولأ نأأ Òغ
ةسصاخ ،ÿÒاب رسشبي ’ لسصا◊أ يداسصتق’أ
بأو˘ن˘لأ صسل‹ صسي˘ئر بئا˘˘ن ة˘˘لود مÓ˘˘ك د˘˘ع˘˘ب
،ةيموك◊أ ةطÿأ ةروطخ نع ›زرفلأ صسايلإأ
فرا˘سصŸأ صسÓ˘فإأ ا˘هرا˘˘سسم نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأو

›ا˘ت˘لا˘بو ،ة˘˘لود˘˘لأو صسا˘˘ن˘˘لأ صسÓ˘˘فإ’ أد˘˘ي˘˘ه“
كنب رأرغ ىلع ةديدج ةسسيلفت ¤إأ لوسصولأ
تاينيتسس ‘ صسديب فسسوي عم ىرج امو Îنإأ
.مرسصنŸأ نرقلأ
نا˘ن˘ب˘ل فرا˘سصم ة˘ي˘ع˘م˘ج تق˘ل˘طأأ ،’ا˘م˘ك˘ت˘سسأو

ةطخ ة˘ه˘جأو˘م ‘ ،›اŸأ صشا˘ع˘نإÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ط˘خ
ا˘˘ها˘˘يإأ ة˘˘ف˘˘سصأو ،›اŸأ ذا˘˘˘ق˘˘˘نإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ
صسي˘˘لو ،““ة˘˘ي˘˘سسÓ˘˘فإ’أ ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘سساÙأ ة˘˘˘طÿأ»ـب
.ةيداسصتق’أ ةطÿأ
Êانبللأ داسصتق’أ ىلع مداقلأ ام :لأؤوسسلأ انهو
،زايت˘ما˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘سس ة˘يدا˘سصت˘ق’أ تأر˘سشؤوŸأ ل˘كو
نانبلو جراÿأ Úب ةدوقفŸأ ةقثلأ نم ةيأدب
قود˘ن˘سص ع˘م تا˘سضوا˘˘فŸأو ’ ف˘˘ي˘˘ك ؟ة˘˘لود˘˘لأ
ثي˘ح ،ة˘يود˘م ة˘ح˘ي˘سضف تتا˘˘ب ›ود˘˘لأ د˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
تءاج صضوفŸأ Êانبللأ دفولأ نمسض ماقرأ’أ

نانبل فرسصم ماقرأاف :يهتسشي اÃ قيرف لك نم
ةيعمج ماقرأأ Òغ ،ةيلاŸأ ةرأزو ماقرأأ Òغ
،نيراسشتسسŸأو ÚينعŸأ ماقرأأ Òغ ،فراسصŸأ
؟هÓيل ىلع ينغي لكو
ةلودلل رئاسسÿأ مجح ددحي نم ،ةقيقحللو
فيكو ؟اه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي ن˘م دد˘ح˘ي ن˘مو ؟ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ
؟صسانلأ عئأدو نامسض ل˘ف˘ك˘ت˘ي ن˘مو ؟ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي
ةيداسصتقأ ةيلام ةيروفسصع ‘ نحن فسسأÓل
‘ ر’ودلأ نونج ىوسس اهسصقني نكي ⁄ ةيدقن
لظ ‘ ،طباسض يأأ نم هلاقع تلاف راعسسأأ قوسس
راŒو Úفأر˘˘سصلأ Úب تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسŸأ ط˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت
رهوج برسض نع ثيد◊أو ،ءأدوسسلأ قوسسلأ
.دوقعل نانبل هب زي“ يذلأ ر◊أ داسصتق’أ
يكيرمأ’أ ر’ودلأ Úب بلطلأو صضرعلأ عقأو نإأ
ٍلÓتخأ لظ ‘ ،انزأوتم دعي ⁄ ةينانبللأ ةÒللأو
ة˘ل˘م˘ع˘لأ دا˘ج˘يإأ ن˘ع ٍز˘ج˘ع˘ب بو˘ح˘سصم ،ح˘سضا˘˘ف
Úفأر˘سصلأ يد˘ي ن˘م ’إأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘تıأ ءأر˘˘سضÿأ
ام ،ÚبراسضŸأ ÚلفطتŸأ صضعبو Úيعرسشلأ
اهنأأ تدب ةلتاق ةينونج ماقرأأ ¤إأ راعسسأ’أ عفر
ام ،دحأولأ ر’ودلل ةÒل ف’آأ ةعبسس براقتسس

ى˘ل˘ع أو˘نو˘ك˘ي د˘قو ،Úيدا˘سصت˘ق’أ صضع˘ب˘ب أد˘ح
‘ انعبات أذإأ ر’ودلأ راعسسأأ نأاب ؤوبنتلأ ¤إأ ،قح
اماقرأأ غلبتسس ةمئاقلأ ةيداسصتق’أ تاسسايسسلأ
اسصرح اهركذ نع ظفحتن ؛ةديدج ةيسسايق
كلت ¤إأ لسصن ’ نأأ انبحو انتيقأدسصم ىلع
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ت˘سس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ثرا˘˘ك˘˘لأ ما˘˘قرأ’أ
،ايلامو ايداسصتقأ ةينانبللأ (ةروتسسŸأ) تÓئاعلأ
مسسلأ صسوؤوك ¤إأ ايموي ةسضرعم تحبسصأأ نأأ دعب
““لوÎنوك لاتيباكلأ““ نع اموي ثيد◊اب ةمداقلأ
اهأوسسو ،““نإأ ليابلأو»و ““تاك-Òهلأ““ نع امويو
ع˘˘جا˘˘سضم صضق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘سصŸأ ن˘˘˘م
ةوق ’و مهل لوح ’ نيذلأ ءاطسسبلأ Úينانبللأ

’ يتلأو ر’ودلاب مهعئأدو ¤إأ لوسصولأ ‘ ىتح
يسصوسصل بولسسأأ ‘ ،اهيلإأ لوسصولأ نوعيطتسسي
.›اŸأو ‘رسصŸأ عاطقلأ ناكرأأ Úب عدبم
¤إأ طقف صسيل كلذ نوزعي ءأÿÈأ نم Òثك
ةلمعلاب ةقثلأ نأدقف ¤إأ ا‰إأ ،بلطلأو صضرعلأ
تاعاطقلأ ىلع Úميقلاب ةقثلأ رايهنأو ةينطولأ
¤إأ ةلكسشŸأ وزعي نم مهنمو ،ةيدقنلأو ةيلاŸأ
نانبل فرسصم ةيمكاح نع ةرداسصلأ ميماعتلأ
Úب ةلقنتŸأ ةيلاŸأ تاعامتج’أو يزكرŸأ
نود ،يروهم÷أ رسصقلأو يموك◊أ يأرسسلأ
ا˘ط˘ي˘ط˘خ˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب Úي˘˘ن˘˘عŸأ Úب ةد˘˘حو˘˘م ة˘˘يؤور
ةيفرسصŸأ تاعاطقلأ نأأ ودبي انه نم .أذيفنتو
‘ ةموك◊أو ،ناكم ‘ ةيعانسصلأو ةيلاŸأو
‘ صضعتمŸأ نانبل فرسصم مكاحو ،رخآأ ناكم
!!فلتfl ناكم
ديري نم :نآ’أ نهذلأ ‘ رسضا◊أ لأؤوسسلأ نإأ
تتاب يتلأو ،مهسشيع ةمقل ‘ Úينانبللأ ل’ذإأ

Êو˘˘ن÷أ عا˘˘ف˘˘˘تر’أ ل˘˘˘ظ ‘ لوا˘˘˘ن˘˘˘تŸأ جرا˘˘˘خ
ةدرو˘ت˘سسم ا˘ه˘ب˘لا˘غ ‘ ي˘˘ت˘˘لأو ،ع˘˘ل˘˘سسلأ را˘˘ع˘˘سسأ’
؟يكيرمأ’أ ر’ودلاب ةموقمو
رعسس تلفت ‘ نون÷أ ةلفح ءأرو بولطŸأ ام
ةلودلأ رعسسف ؟راعسسأأ ةعبرأأ ¤إأ ةينطولأ ةلمعلأ
تبثŸأ رعسسلأو ،ر’ودلل ةÒل5151 دنع تباثلأ
ةÒل0493 ةبتع دنع ايروسص Úفأرسصلأ ىدل
ة˘ير’ود˘لأ ة˘˘سصنŸأ ر˘˘ع˘˘سسو ،د˘˘حأو˘˘لأ ر’ود˘˘ل˘˘ل
ر’ود˘˘ل˘˘ل ةÒل0023 ة˘ي˘جراÿأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘ع˘سسلأو ،ع˘ن˘ق˘م تا˘ك-Òه ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ د˘حأو˘لأ
امو ةينوÎكلإ’أ جمأÈلأ ىلع لوأدتŸأ عبأرلأ
ةÒل0007 برا˘˘ق يذ˘˘لأو ،صسا˘˘ن˘˘لأ ه˘˘˘لوأد˘˘˘ت˘˘˘ي
نأأ لهسسلأ نم صسيل ىÈك ةماط كلتو ،ر’ودلل
.انلوقع اهلبقتتو اهغيسستسسن
ةموك◊أ طاقسسإأ بولطŸأ نأأ نوÒثكلأ ددري
لسصا◊أ مخسضتلأ ةجيتن عراسشلأ ‘ ةيبايدلأ
ا˘بو˘ح˘سصم ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ع ن˘˘م را˘˘ع˘˘سسأ’أ تÓ˘˘ف˘˘نأو
ة˘˘ب˘˘هأأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لأ صسا˘˘˘ن˘˘˘لأ تا˘˘˘خر˘˘˘سصب
مهعئأدوو مهزبخ فيغر نع عافدلل دأدعتسس’أ
ةلودلأو فراسصŸأ يكف Úب ةقلاعلأ ةيفرسصŸأ
دعي ⁄ يذلأ مهنايك ءاقبو ،يزكرŸأ اهفرسصمو
نكلو ،صسانلأ ىلع حيبق طلسست ‘ ،هأري دحأأ

نم ديدعلأ رايÿأ أذه ‘ نأ’ ةرم فلأأ رأذح

‘ ل˘تا˘ق˘لأ ا˘نورو˘˘ك ع˘˘م أأد˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يذاÙأ
رايهنأ نع ةمداسص ماقرأأ عم يهتنت ’و عرأوسشلأ
Òغ ةلاطب ماقرأأ نع ثيد◊أ لظ ‘ ،دÓبلأ

تا˘عو˘فد˘م نأز˘ي˘مو ل˘ئا˘ه م˘خ˘سضتو ة˘قو˘ب˘سسم
تأدكانŸأ نع كيهان ،عئأدولأ رخبتو زجاع
ىتح أأدهت داكت ’ يتلأ ةيسسايسسلأ تاكحامŸأو
.دوعت
ا‰إأ ،ةلكسشŸأ ةياهن تسسيل ةموك◊أ طوقسس نإأ
مامز كلÁ نمف .كلذ دعب وه ام ‘ ةلكسشŸأ
Úي˘بر˘غ˘لأ ى˘سضرو Úي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ ع˘˘م÷ ةردا˘˘بŸأ
كرد˘˘ت ’ ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘هو ؟Úسضف˘˘˘ت˘˘˘نŸأ عا˘˘˘ن˘˘˘قإأو
؟ةلوأدتŸأ ةلوهسسلاب
يسضقي دق داح يرايهنأ راسسم وه هأرن ام نإأ

لكب ةطلسسلأ زجع لظ ‘ ،هلماكب نانبل ىلع
فورظلأ هذه لك تقفأرت أذإأ فيكف ،اهناكرأأ
ى˘ل˘ع ي˘ك˘ير˘مأ’أ ر˘سصي˘ق نو˘نا˘ق ع˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لأ
ىلع ةيسسا˘ي˘سسلأو ة˘يدا˘سصت˘ق’أ هدا˘ع˘بأا˘ب ،ا˘يرو˘سس
قود˘ن˘سص بلا˘ط˘م ¤وأأ نو˘ك˘ت˘سس ي˘ت˘لأو ،نا˘ن˘˘ب˘˘ل
؟ةينانبللأ ةلودلأ ىلع ›ودلأ دقنلأ
ةفاح ¤إأ نانبل لوسصو نم قلقلأ ديزي ام نإأ
هب تسصوأأ ام ةمداقلأ روهسشلأ لÓخ ةيواهلأ

يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷أ بز◊أ ‘ تا˘˘˘˘سسأرد˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ن÷
تا˘بو˘ق˘ع صضر˘ف˘ب ع˘ير˘سشت رود˘سصب ،ي˘ك˘ير˘مأ’أ
جراخ مه ن‡ ““هللأ بزح““ يمعأد قحÓُي
ير˘˘ب ه˘˘ي˘˘ب˘˘ن بأو˘˘ن˘˘لأ صسل‹ صسي˘˘ئر˘˘ك ،بز◊أ
نأÈج بئانلأ ““ر◊أ ينطولأ رايتلأ““ صسيئرو
ىلع تابوقع صضرفب ،تسصوأأ كلذكو .ليسساب
¤إأ ةفاسضإأ ،ةموك◊أ ‘ هللأ بزح ءأرزو لك
مهو نولقتسسم مهنأأ ىلع مهسسفنأأ نومّدقي نم
،ديسسلأ لي˘م˘ج بئا˘ن˘لأ ل˘ث˘م ،بز˘ح˘ل˘ل نو˘م˘عأد
.قبج ليمج قباسسلأ ريزولأ
ام قفو ،حأÎق’أ هنمسضتو درو ام رطخأأ امأأ
ن˘ع عا˘ن˘ت˘م’أ و˘ه˘ف ،““زو˘ي˘ن يا˘ك˘سس““ ع˘قو˘م دروأأ
¤إأ Úيكيرمأ’أ بئأرسضلأ يعفأد لأومأأ لاسسرإأ
دّدهي اÃ ،›ودلأ دقنلأ قودنسص Èع نانبل
.قود˘ن˘سصلأو نا˘ن˘ب˘ل Úب ة˘˘يرا÷أ تا˘˘سضوا˘˘فŸأ
اسضيأأ حأÎق’أ هلمسش ام وه اقلطم رطخأ’أو
Êانبللأ صشي÷أ ¤إأ تأدعاسسŸأ لاسسرإأ فقوب
.¤وأ’أ ةرملل اÃرو ،ةينمأ’أ تاسسسسؤوŸأو
يتلأ ةفسصاعلأ Úع ‘ نانبل نإأ لوقي عقأولأ نإأ
ط˘م˘ن˘لأو صصا˘˘خ˘˘سشأ’أو ءأدأ’أ Òي˘˘غ˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
تقولأ فرت دعي ⁄ ثيح ،دئاسسلأ يموك◊أ

ديعي اÃ حير÷أ نطولأ ذاقنإأ امإاف ؛انك‡
أرفاك عرأوسشلأ صشÎفأ يذلأ لخأدلأ عم ةقثلأ
ن˘م د˘ب ’ كلذ˘ك ،ن˘يد˘˘سسا˘˘ف˘˘لأو Úي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب
تا˘حÓ˘سصإ’أ Èع جراÿأ ع˘م ة˘ق˘ث˘لأ ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسأ

و˘ح˘ن با˘هذ˘لأ ا˘مإأو ،ا˘˘ه˘˘ترأر˘˘م تغ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘م
‘ هينطاقو نانبلل ”اقلأو دوسسأ’أ لوهÛأ

رقفو ،فوقسس Óب ر’ودو ،قفأأ Óب ةمزأأ لظ
.زيي“ Óب عوجو ،ةياهن Óب
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مداقلإ ودعلإ يه له ...““افيتنأإ““
!؟اكيرمأل

مِرِقلأ Êامأأ ةروتكدلأ:ملقب

افيتنأأ ““ ىعدت ةيراسسي ةكرح ىلع ةيكيرمأ’أ ةرأد’أ لبق نم تاماهت’أ لاهنت
ببسسمك - ““tsicsaF-itnA ـــــ ةيسشافلأ دسض““ ـل راسصتخأ - ““AFITNA ـ
تاي’ولأ ‘ ةيقرعلأ تاجاجتح’أ ةجوم بحاسص يذلأ فنعلأو ىسضوفلل
هيجوت ةلمح ردسصتي.صضيبأأ يطرسش دي ىلع ديولف جروج لتقم رثإأ ةدحتŸأ
‘ ةكر◊أ فينسصت هتين نلعأأ يذلأ بمأرت يكيرمأ’أ صسيئرلأ تاماهت’أ
لوح يكيرمأأ Êوناق لدج أذه هنÓعإأ بحاسص دقو .يلÙأ باهر’أ ةمئاق
مث ،ً’وأأ يكيرم’أ روتسسدلأ صصوسصنل ًاعبت رم’أ ذيفنت ةلاحتسسأ وأأ ةيناكمأ

Ÿيتلأ ““افيتنأأ““ نأأ ثيح ،اًيناث اهسسفن ةكر◊أ ةعيبطو ةيها Œلئاسسو حات
لب ،اًيميظنت Óًكيه وأأ اميعز كلت“ ’ ةيرسس ةيمÓه ةكرح اًيلاح مÓع’أ

،ةطلسسلأ دسض وه ام لك بعوتسست ةسضافسضف ةÁدق ايجولويدإ’ برقأأ يه
ةيلامسسأأرلأ راكف’أو ةيسشافلأ دسض نويراسسي مهنأاب مهسسفنأ اهؤواسضعأأ فسصيو
دعت بمأرت ةرأدإأ دوجو نأ’و.ءأدوسس صسبÓمو ةعنقأأ نودتريو ةيوطلسسلأو
دقف ،ةيرسصنعلأو ةيفئاطلأو ةيقرعلأ تاكر◊أو تأرعنلأ ةراثإ’ ةبسصخ ةئيب
لوح Úيرسصنعلأو Úينيميلأ فافتلأو ةطلسسلل هدوعسص عم ““افيتنأأ““ تطسشن
.هراكفأ’ صضيقن وه ام لك نودسشحي هيسضراعم لعج يذلأ رمأ’أ ،هعورسشم
ةيلاكيدأرلأ تبسستكأ ةطلسسلأ ‘ اًسشحوت ةينيميلأ ةيلاكيدأرلأ تدأز املكف
لا‹ ’ ةيوسضوف ةكرح افيتنأأو!ÚسضراعŸأ فوفسص ‘ ةيعرسش ةيراسسيلأ
ةيلعف ةيجاجتحأ تاكر◊ ةيعقأو ًافأدهأأ اهينبت Èع ’أ اهفأدهأ قيقحتل

تأرهاظملل صسيئرلأ فدهلأ تناك يتلأ ““ةمهم دوسسلأ ةايح““ ةكرح لثم
ةسسفانم مسضخ ‘ صشيعت ةيسصخسشك بمأرتو .ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ ةÒخأ’أ
نمسضي يك هبراحي ودع عنسصل امود ىعسسي هنإاف ةرمأؤوŸأ ةيلقعب مكحي ةمئأد
ءاقلإ’ هتلاسض افيتنأأ ‘ دجو دقو ،تاباختن’أ ‘ هحا‚و همكح رأرمتسسأ
ءاطعإأو ،نيرهاظتŸأ ىلع فنعلل رŸÈأ تاطلسسلأ ءاطعإأو اهيلع موللأ
اهنأاكو Óسصأأ تاجاجتح’أ هذه دوجو ببسس ‘ هراسصنأ’و هسسفنل رŸÈأ

نع Èعت يتلأ دوسسلأ ةكر◊ ةعورسشم بلاطم تسسيلو افيتنأأ نم ةرمأؤوم
يأ’ جرfl وه ودعلأ ةعانسصف .يكيرم’أ عمتÛأ ‘ قيمع يدومع ماسسقنأ
بسساكŸأ رامثتسسأ ةمئاق ‘ ديد÷أ مسس’أ افيتنأأ!ةيلخأد ةمزأأ هجأوت ةطلسس
املثم اما“ ،ةيبمأÎلأ ةيلقعلأ لظ ‘ ةيلودلأ تافلاحتلأو ةيŸاعلأ ةيسسايسسلأ

لتُق امهتبراfi مسسابو امهمسسابو ،ةدعاقلأ اهلبق نمو صشعأد قلخ ”
بيط بجر ،يكÎلأ صسيئرلأ لعلو .. حاترم Òمسضب ءايرب’أ نم ÚيŸÓأ
Èخأأ Úح ةيجيتأÎسسأ بسساكم دسصح ةلواfi ‘ عرسسأ’أ ناك ،ناغودرأأ
هعرذأأو صضراعŸأ Êاتسسدركلأ لامعلأ بزحب ““افيتنأأ ““ ةقÓعب بمأرت
تاجاجتح’ يسسيئرلأ ببسسلأ نايسسن متي نأأ أدج عقوتŸأ نم !ةيركسسعلأ
.افيتنأأ ىلع ءاسضقلأ ةيلدج ‘ Óبقتسسم رم’أ رسصحنيو اكيرمأ
،ةيناسسن’أ ةعيبطلأ ‘انت اهنأ’ اهروسصو اهلاكسشأأ لكب ةيوسضوفلأ دسض انأأ
تسسيلأأ ؟روهظلل فرطتلأ أذه اعد يذلأ ام :وه يقطنŸأ لأؤوسسلأ نكلو

Áأ رظني نأأ ةيباهرأ ةكرحك اهفينسصت لبق هيلعف .. هتيرسصنعو بمأرت ةيني¤
وهاينتن ىرن نأأ بجع ’و، ةيرسشبلل هلاعفأأو هراكفأ هب تءاج يذلأ باهرإ’أ

!Úطسسلف ‘ افيتنأأ براحي / همكح رمتسسأ أذأ/

 تقفنأإ تاموك◊إ :دقنلإ قودنصص
.. انوروك ةهجإوŸ رلود تانويليرت01

ديزملل ةجاح ةمث
ةيداشصتقلأ

تاموك◊أ نإأ ،صسمأأ ›ودلأ دقنلأ قودنسص ةريدم ،افييجروج انيلاتسسيرك تلاق
ةذختŸأ ةيلاŸأ تأءأرجإ’أ ىلع ر’ود تانويليرت ةرسشع تقفنأأ ⁄اعلأ ءاحنأأ ‘
نم ديزم ¤إأ ةجاح ةمث نكل ،ةيداسصتق’أ اهتايعأدتو انوروك ةحئاج ةهجأوم ‘

ديفت ةديدج تأريدقت نأأ افييجروج تحسضوأأ ،““زÎيور»ـل اقفوو.ةÒبكلأ دوه÷أ
،ةمزأ’أ ببسسب عقدŸأ رقفلأ ¤إأ نوقلزني دق صصخسش نويلم001 ¤إأ لسصي ام نأأ

ءاهز ءابولأ باسصأأو.ةÒخأ’أ ةثÓثلأ مأوعأÓل رقفلأ صصيلقت بسساكم وحميسس ام
كنبلأ عقوتو ،545و افلأأ514 ةايحب ىدوأأو ⁄اعلأ ءاحنأأ ‘ صصخسش نويلم4.7
‘2.5 يŸاعلأ œانلأ صصلقت ‘ انوروك صسوÒف ببسستي نأأ عوبسسأ’أ أذه ›ودلأ
ةيŸاعلأ بر◊أ ذنم صشامكنأ قمعأأ نوكيسس ام وهو ،0202 ‘ ،ةئاŸأ
ةريدم تلاق امنيب ،(وينوي) نأريزح42 ‘ هتاعقوت دقنلأ قودنسص ثدحيو.ةيناثلأ

عقوت ىلع تاسضيفختلأ نم ديزم ءأرجإأ ةياغلل احجرم تاب هنإأ دقنلأ قودنسص
تبتكو.ةئاŸأ ‘3 يŸاعلأ œانلأ صشامكن’ (ليربأأ) ناسسين ‘ رداسصلأ قودنسصلأ

نأأ يغبني ،’ومسش Ìكأأ فاعتب صضوهنلأ ةيغب هنإأ قودنسصلأ عقوم ىلع ةنيودت ‘
مدع يمانت نود ةلولي◊أو فئاظولأ دقف نم د◊أ ىلع ،Òبك ›ام زيف– بسصني
ةياعرلأ رفأوت Úسس– ىلع زكرت نأأ يغبني تأرامثتسس’أ““ :تعباتو.ةأواسسŸأ
ةيلاŸأ تاجتنŸأ ةحاتإأ عيسسوتو ةيخانŸأ ةيام◊أ ةيوقتو ميلعتلأو ةيحسصلأ
- ديفوك ةمزأأ““ تلاقو.““ةÒغسصلأ تاكرسشلأو لخدلأ ةسضفخنم رسسأÓل ايجولونكتلأو
‘ ةÒبك ةدايز ¤إأ يسضفت دق ةنÙأ هذه ،فعسضأ’أ تائفلاب ⁄أ’أ دسشأأ عقوت91
ت’اح ددع نأأ ،صسمأأ ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تنلعأأو.““لخدلأ تايوتسسم توافت
‘ ،ةلاح فلأأ002 زواŒ ايقيرفإأ ‘ دجتسسŸأ انوروك صسوÒفب ةدكؤوŸأ ةباسصإ’أ

بونج نأأ ةمظنŸأ تحسضوأأو.““0065 صسوÒفلاب ةافولأ ت’اح تزواÚ Œح
‘52 اهب دجوي ذإأ ،ءأرمسسلأ ةراقلأ ‘ ءابولأ نم أررسضت Ìكأ’أ ةلودلأ يه ايقيرفإأ
ت’اح نم ،ةئاŸأ ‘07 نم Ìكأأ نأأ ¤إأ ةمظنŸأ تهونو ،تاباسصإ’أ نم ةئاŸأ
بونجو ايÒجينو رسصمو رئأز÷أ يهو ،طقف لود صسمخ ‘ ةدوجوم ةافولأ
يبسسنلأ ءطبلاب ايقيرفإأ ‘ صسوÒفلأ راسشتنأ ةÒتو تمسستأو.نأدوسسلأو ايقيرفإأ

ىرخأأ قطانÃ ةنراقم ،Óيئسض دعي ةباسصإ’أ ت’اح ددع ›امجإأ نإأ ذإأ ،نآ’أ ىتح
ةنراقم ،رخأاتم تقو ‘ ترهظ ةراقلأ ‘ ةباسصإأ ةلاح لوأأ نأأ امك ،⁄اعلأ ءاحنأأ ‘
Ãبأدت صضرف ¤إأ ايقيرفإأ ‘ تاموك◊أ بلغأأ تعراسس دقو ،ىرخأأ عقأوÒ
ةيميلقإ’أ ةريدŸأ ،يتيوم وسسيديسشتام تلاقو.صسوÒفلأ ةهجأوم ‘ ةددسشم
نأأ ¤إأ تتفلو ،““عراسستلأ ‘ ةذخآأ صسوÒفلأ راسشتنأ ةÒتو““ نإأ ،ايقيرفإأ ‘ ةمظنملل
ددعلأ أذه نكل ،اموي89 قرغتسسأ فلأأ001 ¤إأ ةدكؤوŸأ ةباسصإ’أ ت’اح لوسصو
ةيفيك لايح قلقلأ ديأزتيو.طقف اموي81 لÓخ ةلاح فلأأ002 ¤إأ فعاسضت
فعسضل أرظن ،انوروكب تاباسصإ’أ ‘ ةدايزلأ عم ةيقيرفإ’أ لودلأ لماعت
ةمراسصلأ قÓغإ’أ Òبأدت نأأ امك ،لودلأ هذه نم ديدع ‘ ةيحسصلأ ةمظنأ’أ
.ةلئاه ةيداسصتقأ تايعأدت ¤إأ تدأأ
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انوروك جÓعل ءأود حرطت ايسسور

صسوÒفلإ راصشتنإ عراصست نم رذ– ةحصصلإ ةمظنم
ايقيرفأاب

هماهÃ سسونرع Úسسح فّلك

ةموك◊إ صسيئر ليقي يروصسلإ صسيئرلإ
نم ضسيمخ دامع ةموك◊أ ضسيئر دسسألأ راسشب يروسسلأ ضسيئرلأ ىفعأأ

ءأرزولأ ضسيئر ماهÃ ضسونرع Úسسح ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو فّلكو هبسصنم
.لبقŸأ رهسشلأ ةيناÈŸلأ تاباختنلأ ءأرجأ ىتح
رمتسست““ نأاب ،يمسسرلأ مÓعإلأ هرسشن ،يسسائر موسسرم ‘ دسسألأ ىسصوأأو
.ةيليوج91 ‘ ““ديد÷أ بعسشلأ ضسل‹ باختنأ Ú◊ اهلامعأاب ةموك◊أ
¤وت امنيب ،6102 ماعلأ ذنم ةموكحللً اسسيئر هبسصنم ضسيمخ لغسشيو
.8102 ماع ةيناثلأ ضسيمخ ةموكح ‘ ةيئاŸأ درأوŸأ ةبيقح ضسونرع
ةديدسش تأداقتنأ هتموكحو ضسيمخ هجأوي تقو ‘ دسسألأ رأرق يتأايو
دÓبلأ ‘ ةدا◊أ ةيداسصتقلأ ةمزألأ ةيفلخ ىلع ةدع تايوتسسم ىلع
.قوبسسم Òغ لكسشب ةيلÙأ ةلمعلأ ةميق روهدتو
ةليلقلأ مايألأ لÓخ اهتميق ‘ ًاعيرسس ًاطوبه ةيلÙأ ةلمعلأ تدهسشو
راعسسأأ ‘ Êونج عافتراب كلذ بّبسستو .ةيزأوŸأ قوسسلأ ‘ ةيسضاŸأ
¤إأ رجاتŸأ ضضعب عفدو ةفاك دÓبلأ ءاجرأأ ‘ علسسلأو ةيئأذغلأ دأوŸأ
.ناكسسلأ فوفسص ‘ عسسأو ضضاعتمأ طسسو اهبأوبأأ قÓغإأ
ةقناخ ةيداسصتقأ ةمزأأ بر◊أ نم تأونسس عسست دعب ايروسس دهسشتو
روهدت ‘ مهاسس امو .91-ديفوك ءابول يدسصتلأ Òبأدتً أرخؤوم اهتمقاف
عدوي ثيح رواÛأ نانبل ‘ عراسستŸأ يداسصتقلأ رايهنلأ عسضولأ
.مهلأومأأ Ìك نويروسس
رسصيق نوناق قيبطت ءدب تايعأدت نم فواıأّ نأأ ¤أ نوللÒ fiسشيو
ةنواعتŸأ تاه÷أو قسشمد ىلع تابوقع ضضرفيو نطنسشأو هترقأأ يذلأ

فسصتنم هقيبطت أأدبيسسو .ةÒللأ ةميق عجأرت ‘ ًايفاسضإأً اببسس ّدعي ،اهعم
.نأوج

رابخأ’أ طيرسش

ناتسسناغفأأ

مئإرج ةيصضق ‘ تابوقع صضرف ىلع قفإوي بمإرت
برح

ضضرف حيتي ايذيفنت أرمأأ ، بمأرت دلانود يكيرمألأ ضسيئرلأ ردسصأأ
ةيلودلأ ةيئان÷أ ةمكحملل قيق– ‘ Úكراسشم دأرفأأ ىلع تابوقع
‘ برح مئأرج تبكترأ ةيكيرمألأ تأوقلأ تناك نإأ ام نأاسشب
.ةيمÓعأ رداسصŸ اقفو ،ناتسسناغفأأ
قيرط نع ىرجي قيقحتلأ نإأ ةيكيرمألأ ةرأدإلأ ‘ Òبك لوئسسم لاقو
ركذ نود رمألأ ‘ عولسضلاب ايسسور مهتأو ““اهتهأزن ‘ كوكسشم ةمظنم
.ليسصافت
،ويبموب كيام ةيجراÿأ ريزول لوخي يذيفنتلأ رمألأ نأأ لوئسسŸأ ركذو
يفظوم ةدسصرأأ بجح ،Úسشتونم نفيتسس ةنأزÿأ ريزو عم رواسشتلاب
تايلولأ رمأأ ‘ قيقحتلأ ‘ Úعلاسضلأ ةيلودلأ ةيئان÷أ ةمكÙأ
ءلؤوه لوخد بجح ةطلسس اسضيأأ ويبموب رمألأ حنÁ امك.ةدحتŸأ
.ةدحتŸأ تايلولأ ¤إأ دأرفألأ
يأأ نأأ ىرت لوباك نأأ نم مغرلأ ىلع ةمكÙأ ‘ وسضع ناتسسناغفأأو

.ايلfi اهتاسضاقم Úعتي برح مئأرج

نأريأ

ةلاكولإ عم لكاصشŸإ صضفل ةدعتصسم نإرهط
ةيرذلإ ةقاطلل ةيلودلإ
عم ““اهتهجأو يتلأ لكاسشŸأ““ عيمج ل◊ ةدعتسسم اهنأأ ، نأريإأ تنلعأأ
دعب ““ةديدسشلأ اهلمأأ ةبيخ““ نع ةبرعم ،ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ ةلاكولأ
اهل حامسسلأ نأرهط ضضفر ¤إأ راسشأأ يذلأ ،Òخألأ ةمظنŸأ ريرقت

Ãعقوم ةنياعÚ يوونÚ.
ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ ةلاكولأ ¤إأ اهتهجو ةركذم ‘ ،نأريإأ تراسشأأو
¤إأ قرطتلأ ىرج هنأأ ¤إأ ، انييف ‘ اهتثعب اهنع تنلعأأو نأوج8 خيراتب

يام61 و ليرفأأ92 ‘ تدقع يتلأ تاعامتجلأ لÓخ عوسضوŸأ أذه
.تÓسسأرم اهتبقعأأو ،اهتمسصاع ‘
عم تاسشقانŸأ لÓخ ةءانبلأ اهتامأزتلأ تلسصأو““ نأرهط نأأ ،تفاسضأأو
،““لدابتم مهافت ¤إأ لسصوتلأ فدهب ،ÚيسضاŸأ نيرهسشلأ ‘ ةلاكولأ
.““اهتهجأو يتلأ لكاسشŸأ لح““ لجأأ نم كلذو
ضساسسأأ ىلع ينبم ةينعŸأ عقأوŸأ ¤إأ لوسصولل يعسسلأ نأأ ،نأريإأ ىرتو
ةلواحÃ ليئأرسسإأو ةدحتŸأ تايلولأ ةمهتم ،““ةقفلم تامولعم““
.ةيرذلأ ةقاطلل ةيلودلأ ةلاكولأ ىلع ““طغسضلأ““

ايناطيرب

““ةيرصصنعلإ““ زومر طاقصسإل برح
Èع تأدلبلأو ندŸأ ‘ ليثامتلأو راثآلأ طاقسسإأو قيز“ ةلمح تعراسست
Èتعت يتلأو اهطاقسسإأ بولطŸأ ةمئاق دأدعأأ تلسصو ثيح ،ايناطيرب
.87 وحن ¤إأ ““قرلأو ةيرسصنعلأ»ـل أزومر
نع يلختلأ ايناطيرب ىلع Úعتي هنإأ ““Úيرسصنعلاب ةحاطإلأ““ ةلمح لوقتو
ةمهم دوسسلأ ةايح ةلمح““ راسصنأأ طقسسأ نأأ دعب ،زومرلأ هذه خيرات

‘ هوقلأأو لوتسسيرب ةنيدم ‘ نوتسسلوك درأودإأ قيقرلأ رجات لاث“
.يسضاŸأ دحألأ موي ءانيŸأ
ةحاطإلأ““ ةلمح هتأاسشنأأ يذلأ تنÎنإلأ ةكبسش ىلع عقوم ددحو
خيراتلأ ‘ لدجلل ةÒثŸأ تايسصخسشلأو ⁄اعŸأ تأرسشع Úيرسصنعلاب
.ÊاطيÈلأ
بسصنلأ اهنيب نم اهتلأزإأ بولطم بسصنو ليثا“ ةمئاقلأ ترهظأأو
‘ Êاثلأ ضسميج كلŸأو Êاثلأ زلراسشت كلŸأ لثم كولملل ةيراكذتلأ
.ةيكلŸأ ضضهانŸأ ليومورك رفيلوأأ دروللأ كلذكو ةمئاقلأ

ت’اكو/›ودلأ مسسقلأ

ة˘˘يدا˘˘ي˘˘˘سسلأ ةوÌلأ قود˘˘˘ن˘˘˘سص لا˘˘˘ق
برا˘ج˘ت˘˘لأ م˘˘عد يذ˘˘لأ- ي˘˘سسور˘˘لأ

‘ %05 ةسصح كلÁو ءأودلأ ىلع
نإأ -هل ةعنسصŸأ رأر ميك ةكرسش
ءأود˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ¤وألأ تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘سشلأ
لمحي يذلأو ،تاسسوÒفلل داسضŸأ
ضضع˘˘ب تل˘˘سصو ““Òفا˘˘ف˘˘ي˘˘˘فأأ““ م˘˘˘سسأ
ءاحنأأ ‘ تأدايعلأو تايفسشتسسŸأ
.دÓبلأ
مأد˘خ˘ت˘سسأ ة˘ح˘˘سصلأ ةرأزو تر˘˘قأأو
ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع بجوÃ ءأود˘˘˘لأ
تلأزام يذلأ تقولأ ‘ ،ةعيرسس

Œة˘ير˘ير˘سسلأ برا˘ج˘˘ت˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف ير
ن˘˘م ل˘˘قأأ دأد˘˘عأا˘˘بو ر˘˘˘سصقأأ ةÎف˘˘˘ل
.ىرخأأ لود ‘ عبتŸأ
حا˘˘ق˘˘ل نآلأ ى˘˘˘ت˘˘˘ح كا˘˘˘ن˘˘˘ه ضسي˘˘˘لو
⁄و ،د˘ج˘ت˘سسŸأ ا˘˘نورو˘˘ك ضسوÒف˘˘ل
ى˘ل˘˘ع ة˘˘يودأأ ةد˘˘ع براŒ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
.دعب اهتيلعاف رسشبلأ
يدا˘ي˘سسلأ قود˘ن˘سصلأ ضسي˘˘ئر لا˘˘قو
يسضاŸأ عوبسسألأ فيÁÎد ليÒك
يفكي ام جاتنإل اططخ كانه نإأ،
ضضيرم فلأأ06 جÓعل راقعلأ نم
ن˘م Ìكأأ نأأ مو˘ي˘لأ د˘كأأو .ا˘˘ير˘˘ه˘˘سش
ن˘˘م تأدأد˘˘مإأ تب˘˘ل˘˘˘ط لود ر˘˘˘سشع
‘ Úبا˘˘سصŸأ دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو.ءأود˘˘˘لأ
ةبترŸأ لت˘ح˘ت˘ل634205 ا˘ي˘˘سسور
تا˘يلو˘لأو ل˘يزأÈلأ د˘ع˘ب ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ
تا˘ي˘فو˘لأ لد˘ع˘˘م ن˘˘ك˘˘ل ،ةد˘˘ح˘˘تŸأ

2356 غل˘ب ثي˘ح ا˘ي˘ب˘سسن ضضف˘خ˘ن˘م
.ةلاح
ةمظنم تلاق ،ايقيرفأأ ضصوسصخبو

ةحئاج نإأ مويلأ ةيŸاعلأ ةحسصلأ
‘ ““عرا˘˘˘˘سست˘˘˘˘ت““ ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ضسوÒف
نيرفاسسŸأ عم رسشتنت ثيح ةراقلأ

¤إأ اهيلإأ تلسصو يتلأ مسصأوعلأ نم
.ةيئانلأ قطانŸأ
دجوي ل هنأأ تفاسضأأ ةمظنŸأ نكل

وأأ ةÒطخ تاباسصإأ ¤إأ Òسشي ام
دو˘جو وأأ ا˘هد˘سصر م˘ت˘˘ي ل تا˘˘ي˘˘فو

ضسوÒف˘˘˘ل˘˘˘ل ةÒب˘˘˘ك ضشف˘˘˘ت تلا˘˘˘˘ح
Ãءا˘˘˘جرأأ ‘ ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ

.ةراقلأ
ي˘˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘م و˘˘˘سسيد˘˘˘ي˘˘˘سشتا˘˘˘م تلا˘˘˘قو
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸ ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلأ ةر˘˘˘يدŸأ
لود رسشع نإأ ايقيرفأأ ‘ ةحسصلأ
ثيح ةراقلأ ‘ ةحئا÷أ ردسصتت
›أو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح Úب ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م %57 ل˘˘˘ك˘˘˘سشت
0005 تلجسس امك ةباسصإأ006702
.ةافو ةلاح
ىغطت بابسشلأ ةئف نأأ تفاسضأأو
نم ديدعلأ نأأو ناكسسلأ ىلع ايبسسن
تأءأر˘جإأ ل˘ع˘ف˘لا˘ب تذ˘خ˘تأ لود˘لأ
دسصرل لوخدلأ طاقن دنع ضصحف
،لوبيإأ ءابو نع ةمجانلأ ىم◊أ
¤إأ أر˘˘ف˘˘سسأأ اÃر نÓ˘˘ما˘˘ع ا˘˘م˘˘هو
ضسوÒف يسشفت نم د◊أ نع نآلأ
تأءأرجإأ نإأ تلا˘ق ا˘ه˘ن˘ك˘ل.ا˘نورو˘ك
قأو˘˘سسألأ قÓ˘˘غإأو ما˘˘˘ع˘˘˘لأ لز˘˘˘ع˘˘˘لأ
ا˘ق◊أأ ضسوÒف˘˘لأ ءأو˘˘ت˘˘حأ فد˘˘ه˘˘ب

تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘تÛا˘˘˘˘˘ب أÒب˘˘˘˘˘ك أرر˘˘˘˘˘سض
ة˘˘سضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘سسألأو ة˘˘˘سشم˘˘˘هŸأ
.لخدلأ
ّدجتسسŸأ انوروك ضسوÒف ىدوأأو
343614 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘م ةا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
هروهظ ذنم ⁄اعلأ لوح اسصخسش

تل˘˘˘ّج˘˘˘˘ُسسو .Èم˘˘˘˘سسيد ‘ Úسصلا˘˘˘˘ب
ÚيÓم83.7 ن˘˘˘م Ìكأأ ًا˘˘˘ّي˘˘˘م˘˘˘سسر
.اميلقإأو أدلب691 ‘ ةباسصإأ
‘ ًافلأأ07 تايفولأ ددع زواŒو
نم ةدتمŸأ ةيبون÷أ اكيرمأأ ةراق
رانلأ ضضرأأ ليبخرأأ ¤إأ كيسسكŸأ
ًأرور˘˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشتو Úت˘˘˘ن˘˘˘جرألأ Úب
ليزأÈلأ تلجسسو ،يبيراكلأ رزجب
.تايفولأ فسصن نم Ìكأأ
هذه ‘ تايفولأ ›امجإأ زواŒو
تزواŒو ،519و ًافلأأ17 ةقطنŸأ
افلأأ51 كي˘˘سسكŸأ ‘ ة˘˘ل˘˘ي˘˘سص◊أ
.ةموك◊أ بسسحب
ا˘هأر˘جأأ ة˘ي˘لوأأ ة˘˘سسأرد تنا˘˘˘˘˘˘ك و
““ن˘ط˘سسو˘ب““ ي˘ت˘ع˘ما˘ج ‘ نو˘ث˘حا˘˘ب
اعافترأ نأأ ترهظأأ ،““درافراه»و
تأرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسن ‘ أÒب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ثح˘ب˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘عو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسŸأ

ضضأرعأاب ةقلعتŸأ تنÎنإلأ ىلع
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م ““91-د˘ي˘فو˘ك““ ضضر˘م
نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت د˘ق ،ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلأ نا˘˘هوو
ضسراسس““ دجتسسŸأ انوروك ضسوÒف
توأأ ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘˘سشت˘˘˘نأ اÃر ““2 فو˘˘ك
يذ˘˘لأ ءا˘˘بو˘˘لأ أذ˘˘˘ه د˘˘˘سصرو.9102
ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ ضسوÒف˘˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘˘بر
ةيأدبلأ ‘ ،رسشبلأ ¤إأ تانأوي◊أ

تلو˘˘كأا˘˘م˘˘ل˘˘ل ““نا˘˘نأو˘˘ه““ قو˘˘˘سس ‘
‘ نا˘˘˘هوو ة˘˘˘ن˘˘˘يدÃ ة˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
تقو ‘و .ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضاŸأ Èم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسيد
ف˘˘ل˘˘˘سس ن˘˘˘ع ءأÈخ ثد– ،ق˘˘˘حل
ف˘˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘م ‘ ضسوÒف˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ثأرو
.È 9102مفون
ثواسس““ ةفيحسص ‘ ريرقت راسشأأو
نع Óقن ““تسسوب غنينروم انياسشت

لوأأ نأأ ¤إأ ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نكÁ ““رفسص ضضيرŸأ““ وأأ ضضيرم
.يسضاŸأ Èمفون71 ¤إأ دوعي نأأ
يذلأ ديد÷أ ثحبلأ أذه يتأايو

،ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ل‹ ‘ د˘˘ع˘˘ب ر˘˘سشن˘˘ي ⁄
““يمقرلأ ةئبوألأ ملع““ لا‹ ت–

.ايبسسن ديد÷أ
ن˘˘يÓ˘˘يإأ ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘ل˘˘˘حو
111 نطسسوب ةعماج ‘ يزيوسسن

ا˘ه˘ت˘ط˘ق˘ت˘لأ نا˘هوو ة˘ن˘يدŸ ةرو˘سص
8102 يفناج Úب ةيعانسص رامقأأ
نأأ فسشتكأ امك .0202 ليرفأأ و
ضضأرعأأ نع ةÒثك ثحب تايلمع
““91-د˘ي˘فو˘ك““ ضضأر˘عأل ة˘˘ه˘˘با˘˘سشم
ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لأ كرfi ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تير˘˘˘˘جأأ
.““ودياب““ ينيسصلأ
ا˘˘˘ه˘˘˘نأأ ة˘˘˘سسأرد˘˘˘لأ و˘˘˘ف˘˘˘لؤو˘˘˘م بت˘˘˘كو
دد˘˘˘˘ع ‘ ةÒب˘˘˘˘ك ةدا˘˘˘˘يز تد˘˘˘˘سصر““
بآأر˘˘م ‘ ة˘˘ف˘˘قو˘˘˘تŸأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ

توأأ ن˘م أءد˘ب نا˘هوو ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
Èمسسيد ‘ اهتورذ تغلبو ،�9102
.يسضاŸأ
ة˘˘˘˘سصاÿأ تأرا˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلأ نألو
مسسأوم ‘ عفترت ““لاعسس““ ةملكب
” د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘يو˘˘ن˘˘سسلأ أز˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘˘نإلأ
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأأ““ ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘سضيأأ ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ
ضضأرعأأ دحأأ دعي يذلأ ““لاهسسإلأ
.أديد– Ìكألأ ““91-ديفوك““

توأأ ‘““ ه˘˘˘نأأ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘سضوأأو
‘ ةÒبك ةدايز انددح ،يسضاŸأ

يتلأ لاهسسإلأ نع ثحبلأ تايلمع
أز˘نو˘ل˘ف˘نإلأ م˘سسأو˘م ‘ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ⁄

تانايب ‘ تسسكعنأ وأأ ،ةقباسسلأ
.““لاعسسلاب ةقلعتŸأ ثحبلأ

‘ ةباسصإ’أ ت’اح زواŒ عم ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ جÓعل ةقفأوŸأ ىلع لسصح ءأود ايسسور تحرط
ةراقلاب سسوÒفلأ راسشتنأ عراسست نم ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم ترذح تقو ‘ ،ةلاح نويلم فسصن دÓبلأ
.ةيقيرفأ’أ

كاهتنأ ، ناسسنإلأ قوق◊ ةيبوروألأ ةمكÙأ تنأدأأ
مكاfi ةنأدإأ ىلع أدر كلذو ،Òبعتلأ ةير◊ اسسنرف
أوعد نأأ قبسس ،Úطسسلفل نيديؤوم Úطسشانل ةيسسنرف
ر˘سشع ل˘ب˘ق ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإلأ تا˘ج˘ت˘˘نŸأ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ¤إأ
.تأونسس
ة˘نأدإلأ نأا˘ب عا˘م˘جإلا˘ب ة˘ي˘بوروألأ ة˘˘م˘˘كÙأ تسضقو
ماع ‘ يسسنرفلأ ءاسضقلأ اهب مكح يتلأ ةيئان÷أ
،ةيليئأرسسإلأ عئاسضبلأ ةعطاقŸ أوعد Úطسشانل5102
ن˘م Òب˘ع˘ت˘لأ ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب ة˘˘سصاÿأ01 ةداŸأ كه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت
نا˘ي˘ب بسسح ،نا˘سسنإلأ قو˘ق◊ ة˘ي˘بوروألأ ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تلأ

بح˘˘سسو ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م““ ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘ع ردا˘˘˘سص
يد ي˘˘˘ب) ““تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ ضضر˘˘˘فو تأرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلأ
نأأ ةيسسنرفلأ ةموك◊أ ىلع ةمكÙأ تسضرفو.(ضسإأ
وروي083و فلآأ ةعبسس ،11ـلأ ÚكتسشŸأ نم لكل عفدت
ى˘ل˘عو ،ة˘يو˘ن˘عŸأو ة˘يداŸأ رأر˘سضألأ ن˘ع ضضيو˘ع˘˘ت˘˘ك

ن˘ع ضضيو˘ع˘ت˘˘ك ورو˘˘ي ف˘˘لأأÚ 02عدŸأ ة˘˘˘عو˘˘˘م‹
يهو ،دمحأأ اتير تلاق ،رأرقلأ نÓعإأ دعبو .تاقفنلأ

ة˘ي˘بوروألأ ة˘م˘كÙأ رأر˘˘ق نإأ ،ة˘˘كر◊أ ءا˘˘سضعأأ ن˘˘م

Òب˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير◊ م˘˘سسا˘˘ح را˘˘سصت˘˘نأ نا˘˘سسنإلأ قو˘˘˘ق◊
.ةعطاقŸأ ةكرحو ناسسنإلأ قوقح نع ÚعفأدŸأو
اسسنر˘ف ‘ ا˘ط˘سشا˘ن11 ة˘كرا˘سشم ¤إأ ة˘سصق˘لأ دو˘˘ع˘˘تو
لخأد ،0102و9002 يماع ‘ ،ةيملسس تاجاجتحاب
ة˘ع˘طا˘قÃ ا˘ي˘م˘ل˘سس أو˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،قو˘˘سست˘˘ل˘˘ل ز˘˘كأر˘˘م
تنأدأأو.ة˘ل˘م◊أ ن˘م ءز˘ج˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘˘سسإلأ ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لأ

fiطسشانلأ ةيسسنرف مكاÚ زييمتلأ ىلع ضضيرحتلاب،
.ةعطاقŸأ ةلمح ‘ مهتكراسشم ببسسب
ضسيراب ةيسسنرفلأ ةمسصاعلأ ‘ تجرخ دق تناك و
ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل اÁر˘˘ك˘˘ت ،تأر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘م ، ىر˘˘˘خأأ ند˘˘˘مو
ة˘˘براfi ¤إأ ةو˘˘عد˘˘ل˘˘لو د˘˘يو˘˘ل˘˘ف جرو˘˘ج ي˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مألأ
.ةيسسنرفلأ ةطرسشلأ فوفسص ‘ ةيرسصنعلأ
ضسيراب ‘ ةيروهم÷أ ةحاسسب نورهاظتŸأ عفرو
ي˘˘خآا˘˘ت˘˘لأ ¤إأ و˘˘عد˘˘تو ،ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لأ د˘˘سض تأرا˘˘ع˘˘˘سش
.ÚنطأوŸأ Úب ةأواسسŸأو حماسستلأو
ضسإأ وأأ ضسإأ““ ةمظنم نم ةوعدب تأرهاظŸأ تمظنو
ا˘ه˘ي˘لإأ تم˘سضنأو ،ة˘ير˘سصن˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضها˘˘نŸأ ““مز˘˘ي˘˘سسأر
ة˘ي˘بÓ˘ط تا˘ي˘ع˘˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس بأز˘˘حأأو تا˘˘با˘˘ق˘˘ن

.ةديدع ةيموكح Òغ تامظنمو
تأرهاظم قباسس تقو ‘ ضسيراب عرأوسش تدهسشو
ديولف جروج يكÒمألأ نطأوŸأ لتقم ةيفلخ ىلع
.ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةطرسشلأ لاجر دي ىلع
بلا˘ط نور˘كا˘م ل˘يو˘ناÁإأ ي˘سسنر˘ف˘لأ ضسي˘˘ئر˘˘لأ نا˘˘كو
Úسسح˘ت˘ل ا˘ه˘˘تا˘˘حأÎقأ Ëد˘˘ق˘˘ت ع˘˘ير˘˘سست˘˘ب ة˘˘مو˘˘ك◊أ
.ةطرسشلأ لمع تايقÓخأأ
Òناتسساك فوتسسيرك ةيسسنرفلأ ةيلخأدلأ ريزو نلعأأو
،ةطرسشلأ فوفسص ‘ ةيرسصنعلل ناكم ل هنأأ ضسمأأ
فّرسصت هنأأ ‘ هبتسشي نمأأ لجر يأأ ةبقاعÃ دعوو
.ايرسصنع افرسصت
‘ ““يجهنم لكسشب رظنلأ متيسس““ هنإأ Òناتسساك لاقو
وأأ لعف ‘ هابتسشأ كانه ناك أذإأ لمعلأ نع فقولأ

نع يلختلأ انلعم ،يطرسش هبكترأ يرسصنع باطخ
ىمسستو ،““هتبقر نم““ ضصخسش ىلع ضضبقلأ ةقيرط

نآلأ دعب اهسسيردت متي نل““ هنأأ ريزولأ نلعأأو.““قنÿأ““
يوطنت ةقيرط اهنإأ ،كردلأو ةطرسشلأ ضسرأدم ‘
.““رطاfl ىلع

اسسنرف تنأدأأ اميف

Êويهصصلإ نايكلإ ةعطاقم ةكر◊ رصصتنت ناصسنإلإ قوق◊ ةيبوروألإ ةمكÙإ



تلاكو/›ودلأ مشسقلأ

Îفح تأوق نأأ ةيبيل ةيركسسع رداسصم تركذ
تأأد˘˘˘ب صسور˘˘˘لأ Ôغا˘˘˘ف ة˘˘˘قز˘˘˘ترÃ ة˘˘˘مو˘˘˘عد˘˘˘˘م
ةينامث ذنم ةرم لوأ’ ةيبرح تأرئاط مأدختسسأ
اهفسصق ‘ ،ةÒسسم تأرئاطل ةفاسضإ’اب ،رهسشأأ

Ÿترسس برق قافولأ تأوق عقأو.
Ôغاف ةكرسش ةقزترم نإأ رداسصŸأ هذه لوقتو
‘ قافولأ تأوق دسض نآ’أ نولتاقي نيذلأ مه
بونج لاتقلأ رواfi نم مهباحسسنأ دعب ،ترسس
قافولأ يلتاقم ىلع بعسصيسس ام وهو ،صسلبأرط
ةكرعم ليطي دقو ةنيدŸأ هذه ىلع ةرطيسسلأ
ن˘ع ءا˘ب˘نأأ دورو ع˘م ،تقو˘لأ صضع˘ب ا˘ه˘تدا˘ع˘˘ت˘˘سسأ

رمحأأ طخ ترسس نأاب صسورلأ نم تأريذ–
.اهيلع ةرطيسسلاب قافولأ تأوقل حمسسي نل اهنأأو
د˘˘ع˘˘ب تر˘˘سس هاŒا˘˘ب لا˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لأ رواfi تط˘˘˘سشنو
ةنيدم قافولأ تأوق ةداعتسسأ نم طقف تاعاسس
ي˘ل˘تا˘ق˘م ن˘م صسل˘بأر˘ط قر˘سش بو˘ن˘˘ج ة˘˘نو˘˘هر˘˘ت

.Îفح
‘ تر˘˘سس ة˘˘م˘˘˘جا˘˘˘هÃ قا˘˘˘فو˘˘˘لأ تأو˘˘˘ق تأأد˘˘˘بو
ن˘˘˘م تن˘˘˘ك“و ،يرا÷أ ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشلأ ن˘˘˘˘م صسماÿأ
يسضأرأ’أ نم Îم وليك001 وحن ىلع ةرطيسسلأ
تر˘ط˘ي˘سس د˘ق Îف˘ح تأو˘ق تنا˘ك ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ

ةكسشولأ ةقطنم نم َءأدتبأ ،ماع وحن لبق اهيلع
ة˘يرأدإ’أ دود◊أ ل˘خأد ÚثÓ˘ث˘لأ ة˘بأو˘˘ب ى˘˘ت˘˘حو
.ةنيدملل
Úيندم ةعبسسو قافولأ يلتاقم لتقم دعبو نكل

قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لأ تأو˘˘˘˘ق تدا˘˘˘˘عأأو ،كرا˘˘˘˘عŸأ تأأد˘˘˘˘˘ه
ة˘˘بأو˘˘ب˘˘ل تع˘˘جأر˘˘تو ،ة˘˘ن˘˘يدŸأ لو˘˘ح ا˘˘هز˘˘كر“

ةيسسورلأ يوخوسس تأرئاط لوخد عم ،Úسسمÿأ
تأر˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘كر˘˘عŸأ ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ح
ةينيسص غنوي غنيو عون نم ،ةÒسسŸأ ةيتأرامإ’أ
.عنسصلأ
د˘ب˘ع لدا˘ع ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ير˘ك˘سسع˘لأ ل˘لÙأ وز˘˘ع˘˘يو

ة˘كر˘عŸ ة˘ي˘ن˘مز˘لأ ةدŸأ لو˘ط ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ‘ا˘ك˘˘لأ
صسور˘˘لأ Ôغا˘˘ف ة˘˘قز˘˘تر˘˘م دو˘˘جو بب˘˘سسب تر˘˘سس
.أديج ÚبردŸأ
يرقفلأ دومعلأ مه صسورلأ ةقزترŸأ نإأ لاقو
تأراهم مهيدل»و Îفح تأوقل ةبراسضلأ ةوقلأو
تايناكمإأو ة˘ث˘يد˘ح ة˘ير˘ك˘سسع تأد˘ع˘مو ة˘ي˘لا˘ت˘ق
ةيو÷أ عافدلأ تاموظنم مأدختسسأ ىلع ةردقو
ن˘˘م يو˘˘ج ءا˘˘ط˘˘غو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح Òفو˘˘ت˘˘ب Òسست˘˘نا˘˘ب
.““قافولأ تأوقل عباتلأ رّيسسŸأ نأÒطلأ
كراعÃ ترسس ‘ يرجي ام صضعبلأ نراقيو
ندمو ةيطولأ ةدعاقو صسلبأرط بونجو ةنوهرت
‘ اعابت تراهنأ يتلأ تسسلأ يبيللأ لحاسسلأ

Úح ‘ ،قافولأ تأوق مدقت عم دÓبلأ برغ
طوطخ برسض ” قطانŸأ كلت نأأ نورخآأ ىري
،اهيلع ةرطيسسلأ لبق رهسشأأ ةدع اهيف دأدمإ’أ
عسستلأ ةيسسورلأ Òسستناب تاموظنم Òمدت دعبو

.طقف مايأأ ةثÓث نوسضغ ‘
ةÒب˘ك ة˘ن˘يد˘م بر˘قأأ تر˘˘سس Èت˘˘ع˘˘ت ،ا˘˘ي˘˘فأر˘˘غ˘˘ج
Ÿنم6102 ماع تديعتسسأ يتلأ ةتأرسصم ةنيد
كأذ˘نآأ تي˘م˘ُسس ة˘كر˘ع˘م لÓ˘خ ة˘لود˘لأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

Ãأ نا˘ي˘ن˘ب˘لأ ة˘كر˘عŸوحن اهي˘ف ل˘ت˘ُقو ،صصو˘سصر
ف’آأ ة˘˘ع˘˘برأأ ن˘˘م Ìكأأ بي˘˘˘سصأأو ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش037
.ةتأرسصم ءانبأأ نم مهبلغأأ
نإأ لوقيف ‘اكلأ دبع يركسسعلأ للÙأ دوعيو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘فدŸأ نأÒن ى˘˘مر˘˘م ‘ تر˘˘˘سس
ةيلمعلأ نأأ افيسضم ،ÒسسŸأ نأÒطلأ خيرأوسصو
ترسس طيسشمتل مايأ’أ صضعب ذخأاتسس ةيركسسعلأ
بسسح ،ةر˘˘ف÷أ روfi و˘˘˘ح˘˘˘ن هاŒ’أ م˘˘˘ث ن˘˘˘مو
.هلوق
ىلع ةرطيسسلأ نم قافولأ تأوق تنك“ أذإأو
بسسح- مدا˘˘ق˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘فد˘˘˘ه نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سسف ،تر˘˘˘سس
ةدا˘ع˘ت˘سسأ -ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأو ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لأ تأدا˘˘ي˘˘ق˘˘لأ
ة˘ي˘عر˘سشلأ ة˘مو˘ك◊أ ن˘سض◊ ي˘ط˘ف˘˘ن˘˘لأ لÓ˘˘ه˘˘لأ
ئ˘نأو˘˘م كلذ ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘لود ا˘˘ه˘˘ب فÎعŸأ

ة˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘يوزو فو˘˘ن’ صسأأر ل˘˘ث˘˘م ط˘˘ف˘˘ن لو˘˘ق˘˘˘حو
هذ˘˘ه ةو˘˘ق زز˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس ا‡ ،ة˘˘˘ق˘˘˘يÈلأو ةرد˘˘˘سسلأو
يديؤوم عم ةيسسايسس تاثداfi يأأ ‘ ةموك◊أ

.بيرقلأ لقتسسŸأ ‘ Îفح
‘ لاتقلأ فقول ةيلودلأ طوغسضلأ دعاسصت و
نيدانملل ةدحتŸأ تاي’ولأ تمسضنأ دقو ،ايبيل
تب˘لا˘طو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ تا˘سضوا˘فŸأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘˘ب
نأأ ايكرت تÈتعأ امنيبو ،ايسسور لخدت ءاهنإاب
تأوق تلسسرأأ ،ةتيم تدلو ةيرسصŸأ ةردابŸأ

ةيفاسضإأ تأزيزعت ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموكح
.اهماحتق’ أدأدعتسسأ ترسس ةنيدم هاŒاب
كيا˘م ي˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ ة˘˘ي˘˘جراÿأ ر˘˘يزو ا˘˘عد د˘˘ق˘˘ف
تاسضوافم ‘ ءدبلأ ¤إأ ءاعبرأ’أ مويلأ ويبموب
،ايبيل ‘ ةمزأ’أ نأاسشب ةدحتŸأ ·أ’أ اهاعرت
اهلخدت فقوب لودلأ نم اهÒغو ايسسور ابلاطم

.ةيبيللأ ةمزأ’أ ‘
راسسم ىلع ايبيل عسضو نأأ ىلع ويبموب ددسشو
طفنلأ تآاسشنم ظفح ينعي يداسصتق’أ ‘اعتلأ
ءأولل Úلأوم مايق ¤إأ كلذب حملي ناكو ،يبيللأ
‘ ةيطفن لوقح قلغب Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ
فانئتسسأ ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأأ د˘ع˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لأ بو˘ن÷أ
ي˘ت˘لأ ةÒخأ’أ تأرا˘سصت˘ن’أ بق˘ع ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لأ

.قافولأ ةموكح تأوق اهتققح
-نايب ‘- ةيكÒمأ’أ ةرافسسلأ تعد ،نمأزتلابو
نم ترذحو ،ديعسصتلأ فقول ةيبيللأ فأرطأ’أ
.ةيماقتنأ لامعأأ ‘ طأرخن’أ
ن˘م مو˘ي د˘ع˘ب ة˘ي˘كÒمأ’أ تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لأ ي˘˘تأا˘˘تو
ا˘سسنر˘فو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأو ي˘˘بوروأ’أ دا–’أ رأد˘˘سصإأ
ف˘˘قو ¤إأ ه˘˘ي˘˘ف تعد ا˘˘كÎسشم ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ا˘˘ي˘˘ناŸأأو
.ايبيل ‘ رانلأ قÓطإ’ لجاع
صشيوا˘ج دو˘لو˘م ي˘كÎلأ ة˘ي˘˘جراÿأ ر˘˘يزو نا˘˘كو
أدهعت فورف’ يغÒسس يسسورلأ هÒظنو ولغوأأ
ءاسسرإ’ فورظلأ ةئيهت ىلع لمعلاب مايأأ لبق
.ايبيل ‘ مÓسسلأ
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ةيصسورلإ Ôغافو موجهلل دعتصست قافولإ تإوق
تايدحتلإ Èكأإ

نم مايأأ دعب (دÓبلأ طشسو) ترشس ‘ Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ ءأوللأ يلتاقم ىلع زكرم فشصقب ةيبيللأ قافولأ ةموكح تأوق تأأدب
.ةنيدŸأ لوح لاتقلأ رواfi ىلع تأوقلأ هذه زكر“ ةداعإأ

صسنوت لحأوشس ةلابق ةيماظن Òغ ةرجه بكرم ىقرغ عافترأ
25 ¤إأ

هدÓب صضفر ددجي يصسنوتلإ عافدلإ ريزو
ىلع ةيبنجأإ ةيركصسع دعإوق يأإ ةماقإإ
اهيصضإرأإ
دعأوق ةماقإأ هدÓب صضفر ،يقز◊أ دامع يسسنوتلأ عافدلأ ريزو ددج
‘ ةيبنجأأ تأوقل راسشتنأ يأأ دوجو ايفان ،هيسضأرأأ ىلع ةيبنجأأ ةيركسسع
.دÓبلأ
صسنوت““ نأأ ةيسسنوتلأ مÓع’أ لئاسسول تاحيرسصت ‘ ،يقز◊أ فاسضأأو
وأأ تأدحو ةماقإ’ وأأ ةيركسسع تايلمعب مايقلل اهيسضأرأأ لامعتسسأ صضفرت
.““ةيبنجأأ ةيركسسع دعأوق
يرحبلأ اهلا‹و اهيسضأرأأ ىلع رطيسست لأزت ’و تناك صسنوت““ :عباتو
.““اندÓب ‘ دجأوتلاب ةيبنجأأ ةوق يأ’ حمسسن ’و ،يو÷أو
لك صضفرب حسضأو انفقوم““ :يقز◊أ لاق ،ايبيل ‘ ةمزأ’أ صصوسصخبو
رمأ’أ قلعتي امدنع كلاب امف ،ايبيل ‘ يبنجأ’أ لخدتلأ لاكسشأأ
نأأ Èتعن اننأ’ ؛يسسايسسلأ ل◊أ عم لأزن ’و انك امئأد““ :فاسضأأو.““صسنوتب
.““ايركسسع نوكي نأأ نكÁ ’ (ايبيل ‘) ل◊أ
يتلأ ةيسسايسسلأ تأردابŸأ لك معدن نأ’ نودعتسسم ةلودك نحن““ :دّدسشو
.““ايبيل ‘ ةمزأ’أ يهني يسسايسس لح ¤إأ يدؤوت نأأ اهنأاسش نم
تاي’ولأ عم ةيركسسعلأ تاقÓعلأ ةعيبط لوح صسنوت ‘ لدج دّدŒو
ايقيرفإأ ‘ ةيكيرمأ’أ ةيركسسعلأ ةدايقلل نايب ثد– نأأ دعب ،ةدحتŸأ
تأوقل بقترم يركسسع طاسشن نع ،Úعوبسسأأ وحن ذنم ،““موكيرفأأ““
.صسنوت نم اقÓطنأ ةيكيرمأأ
““موكيرفأأ““ دئاقو ،يقز◊أ Úب ةيفتاه ةŸاكم ىوحف نايبلأ لقنو
صسنوت عم صسردي هنأأ يكيرمأ’أ بنا÷أ هلÓخ فسشك ،دنسسنوات نفيتسس
ءأول مأدختسسأ اهنيبو ،ةلدابتŸأ ةينمأ’أ فواıأ ة÷اعŸ ةديدج اقرط
.““ةينمأ’أ ةدعاسسملل (ةيركسسع ةدحو)
هنإأ هيف تلاق حيسضوتب ““موكيرفأأ““ هتعبتأ ،نايبلأ رسشن نم ةعاسس42 دعبو
ةدحو لاسسرإاب يفتكتسس لب ،صسنوت نم اقÓطنأ ةيلاتق ماهم اهل نوكت نل““
.““ةينمأأ بيردت
لحأوسس ةلابق بكرم قرغ اياحسض ةليسصح تعفترأ ،ىرخأأ ةهج نم

fiغ أرجاهم25 ¤إأ صسنوت يبونج صسقافسص ةظفاÒ يماظن.
”““ هنإأ ، ،يرسشŸأ دأرم ديمعلأ ÊدŸأ عافدلل يوه÷أ ريدŸأ لاق و
ةليسصح عفري ام ؛““براقلأ ىقرغ نم نيرجاهŸ ىرخأأ تثج6 لاسشتنأ
.25 ¤إأ نآ’أ ىتح اهلاسشتنأ ” يتلأ ثث÷أ
نيرجاهŸ ةثج11 لاسشتناب لوسضانأ’أ يرسشŸأ غلبأأ ، قباسس تقو ‘و
.64 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،براقلأ ىقرغ نم
بكرم قرغ نلعأأ ،يكÎلأ دأرم صسقافسص مكاfi مسساب قطانلأ ناك و
وهو ،ةنفرق ةريزج لحاسس دنع يماظن Òغ أرجاهم35 لقي ناك ديسص
.ايلاطيإأ لحأوسس وحن هقيرط ‘
ةيوه ديد– ىلع لمعي دÓبلأ ‘ يعرسشلأ بطلأ نأأ ¤إأ يرسشŸأ راسشأأو
نوكي نأأ نويسسنوت نولوؤوسسم حجري اميف ،مهتايسسنجو ثث÷أ باحسصأأ
.براقلأ باكر نم ديحو دوقفم كانه لأزي ’و.ةقرافأ’أ نم مهبلغأأ
تعجأرت اهنأأ ’إأ ،1102 ماع ذنم ةيماظنلأ Òغ ةرجهلأ تÓحر تديأزتو

ىلع ينمأ’أ قانÿأ ةيسسنوتلأ تاطلسسلأ ديدسشت دعب ،ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘
.ةرطÿأ تÓحرلأ هذه يمظنم
يسسنوت باسش فلأأ22 رجاه ،ةقرافأ’أ نم ةÒبك دأدعأأ ¤إأ ةفاسضإأو
 .ةيمسسر ماقرأأ قفو ،ةيلاطيإ’أ لحأوسسلأ وحن ،1102 ماع ةيرسس ةقيرطب

 نانطأإ4 ايناتيروم ملصست Úصصلإ
ةيبطلإ تإدعŸإ نم
ةيروهمج فرط نم ةمدقم ةيبط تأزيهŒو تأدعم ، ايناتيروم تملسست
.دÓبلأ ‘ دجتسسŸأ انوروك صسوÒف ةحفاكم دوهج ‘ ةمهاسسملل Úسصلأ
تامزلتسسŸأ و دأوŸأ فلتfl نم نانطأأ4 نم تأدعاسسŸأ هذه نوكتتو
.دجتسسŸأ انوروك صسوÒف دسض ةيئاقولأ ةيبطلأ
معدلأ أذه““ نإأ ،دماح دلو وريذن دمÊ fiاتيروŸأ ةحسصلأ ريزو لاقو
نم اهب ماقŸأ دوه÷أ ‘ نيدلبلأ Úب تاقÓعلأ ةناتم دكؤوي يحسصلأ

مأدختسسأ نسسحأأ مدختسسيسس هنأأ أدكؤوم ،ءابولأ ةحفاكŸ ةموك◊أ فرط
.““ÚنطأوŸأ حلاسصل
هذه نأأ ،وغنايجأ غناهزأأ طوسشكأون ‘ ينيسصلأ Òفسسلأ حسضوأأ هرودبو
مجÎت امك ،ءابولأ ةحفاكم دوهج ‘ ايناتيروم معدل يتأات ةدعاسسŸأ

هدÓب دأدعتسسأ أدكؤوم ،نيدلبلأ Úب مئاقلأ نواعتلأ تاقÓع ىوتسسم
.ءابولأ أذه دسض اهتكرعم ‘ ايناتيروم عم فوقولل
نم تانحسش ةدع ،ةÒخأ’أ رهسشأ’أ لÓخ تمدق نأأ Úسصلل قبسسو
ىلع ةيناتيروŸأ تاطلسسلأ ةدعاسسŸ ،تاعفد ىلع ،ةيبطلأ تامزلتسسŸأ

.دÓبلأ ‘ انوروك صسوÒف يسشفت ةهجأوم

لجسست نع ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ
42ـلأ لÓ˘خ ا˘نورو˘ك˘ب ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘سصإأ92
دد˘˘ع كلذ˘˘ب ع˘˘˘ف˘˘˘تÒل ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸأ ة˘˘˘عا˘˘˘سس
.7358 ¤إأ برغŸاب ÚباسصŸأ
ز˘˘˘كرŸأ ق˘˘˘سسن˘˘˘م ،ط˘˘˘بأرŸ ذا˘˘˘ع˘˘˘م لا˘˘˘˘قو
ةماعلأ ةحسصلأ ئرأو˘ط تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
ةد˘˘˘˘يد÷أ ت’ا◊أ نإأ ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ةرأزو˘˘˘˘ب
،يفسسآأ صشكأر˘م ة˘ه˘ج˘ب ا˘ه˘ن˘م01 تل˘ج˘سس
Úت˘ي˘ل˘ئا˘ع Úترؤو˘ب˘ل Úط˘لاı ط˘ب˘˘سضلا˘˘بو

Ãءاسضيبلأ رأدلأ ةهجب ت’اح01و ،صشكأر
،ةميسس◊أ نأوطت ةجنط ةهجب6و ،تاطسس
ة˘لا˘حو ،صسا˘ن˘ك˘م صسا˘ف ة˘˘ه˘˘ج˘˘ب نا˘˘ت˘˘لا˘˘حو
ةرؤوبب ،ةرطينقلأ Óسس طابرلأ ةهجب ةدحأو
.ةرطينقلاب ةينهم
لÓ˘˘˘˘˘خ ،ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘غŸأ لوؤو˘˘˘˘˘سسŸأ ح˘˘˘˘˘سضوأأو
تأد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم لو˘˘ح ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لأ ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لأ
ةعاسس42 لÓخ لجسست ⁄ هنأأ ““انوروك““
رقت˘سسي˘ل ةد˘يد˘ج ةا˘فو ة˘لا˘ح ة˘يأأ ة˘ي˘سضاŸأ

‘ كتفلأ لدعمو ،112 ‘ تايفولأ ددع
يŸا˘ع˘لأ لد˘عŸأ ن˘˘م ل˘˘قأأ ،ة˘˘ئاŸا˘˘ب5.2
لدعŸأ نم ليلقب لقأأو ،6.5 يواسسي يذلأ
.ةئاŸاب7.2 غلب يذلأ يقيرفإ’أ

ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو تن˘˘˘ل˘˘˘عأأ ،ر˘˘˘خأ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ‘
Úب ةد˘˘يد˘˘ج ءا˘˘ف˘˘سش ة˘˘˘لا˘˘˘ح81 ل˘ي˘ج˘˘سست
برغŸأ ‘ ““انوروك صسوÒف»ـب ÚباسصŸأ

عوم‹ عفتÒل ،ةÒخأ’أ ةعاسس42 لÓخ
ةحئا÷أ يسشفت ذنم3857 ¤إأ ÚفاعتŸأ

نم ةسسداسسلأ ةعاسسلأ دودح ¤إأو ،دÓبلاب
.يرا÷أ نأوج11 صسيمÿأ مويلأ ةيسشع
ةودنلأ ‘ ةرأزولأ تفسشك ؛ىرخأأ ةهج نمو
ر˘˘˘خآأ ف˘˘˘˘سشك˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘سصسصıأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ

صسوÒف˘ل ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ل˘ي˘سص◊أ تأد˘ج˘ت˘˘سسم
تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لأ دد˘˘˘ع نأأ ،بر˘˘˘غŸا˘˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
‘ رقتسسأ برغŸأ ‘ ““انوروك““ صسوÒفب
ثي˘˘ح ،ةÒخ’أ ة˘˘عا˘˘سس42 لÓ˘˘˘˘˘˘خ ،112
.ةئاŸأ ‘5,2 ¤إأ ةتامإ’أ ةبسسن ترقتسسأ

ÚفاعتŸأ صصاخسشأ’أ ددع نأأ ¤إأ راسشي
صصاخسش’أ ددع قاف برغŸاب انوروك نم
ثي˘ح ،جÓ˘ع˘لأ د˘ي˘ق صسوÒف˘لا˘ب Úبا˘˘سصŸأ
.ةئاŸأ ‘8,88 ءافسشلأ ةبسسن تعفترأ
تا˘˘˘ن˘˘˘طأوŸا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ةرأزو بي˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو
ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ د˘عأو˘˘ق˘˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ Úن˘˘طأوŸأو
‘ طأر˘˘˘خ˘˘˘ن’أو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسلأو
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘يزأÎح’أ Òبأد˘˘˘ت˘˘˘لأ
.ةيلوؤوسسمو ةينطو لكب ةيبرغŸأ تاطلسسلأ

ةعاشس42 لÓخ صسوÒفلأ نم ةديدج ءافشش ةلاح81

7358 ¤إإ عفترت ةليصص◊إو ““انوروك““ـب ةديدج ةباصصإإ92 لجصسي برغŸإ
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اًشصخلم ةقرولأ مدقت
ةعشسوم ةشسأردل
ددعلأ ‘ ترششُن
ةل‹ نم صسداشسلأ
نع ةرداشصلأ ،بابل
ةريز÷أ زكرم
لوا–و ،تاشسأردلل
Êانبللأ كأر◊أ مهف
يتلأ ةئيبلأو
عم ،اهيف لغتششي
ىلع ءوشضلأ طيلشست
،يبرعلأ هقايشس
ىلع زكريو
يتلأ تايدحتلأ

دلب ‘ ههجأوت
هيف لخأدتي
يفئاطلاب يشسايشسلأ

.يميلقإلاب يلÙأو

ةثلاثلإ فئاطلإ ةخصسن تايد–و يبرعلإ قايصسلإ :Êانبللإ كإر◊إ
Òقشش قيفشش

ةسضافتنأ““ ع’دن’ صسيئرلأ ببسسلأ ناك
ةيمسست ىلع حلُطسصأ امك ،““نيرسشت71
قطانŸأ sمع يذلأو- Êانبللأ كأر◊أ
لوأ’أ نيرسشت/ربوتكأأ71 ‘ ةينانبللأ
ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ة˘مو˘˘ك◊أ مز˘˘ع و˘˘ه -9102
بئأرسض صضرف يرير◊أ دعسس ةسسائرب

Óتو ،0202 ةنزأوم ‘ ةرسشابم ةديدج
ةينانبللأ ةلمعلأ ةميق ‘ رايهنأ كلذ
بلا˘˘ط .ر’ود˘˘لأ ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ‘ (ةÒل˘˘˘لأ)
بأزحأ’أ ةقبط Òيغتب Êانبللأ كأر◊أ
نلك““ راعسش ت– ،نانبل ‘ ةمكا◊أ
نأأ ،ا˘ه˘ب د˘سصق˘يو ،““ن˘ل˘ك ي˘ن˘ع˘ي (م˘ه˘ل˘ك)
بأزحأ’أ tلك ةطلسسلأ ةرأدإأ نع دعتبت
ءد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ك◊أ ى˘˘ل˘˘ع تلأو˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لأ
.0991 ماع فئاطلأ قافتأ قيبطت
عم Êانبللأ كأر◊أ تاطاسشن تفقوت
نم هنكل ،اvيŸاع انوروك ءابو يسشفت
؛(لعفلاب داع دقو) دوعي نأأ متÙأ

تلأز ا˘˘م ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘جوŸأ با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’أ نأ’
ثي˘ح ن˘م˘˘ف ،تم˘˘قا˘˘ف˘˘ت ل˘˘ب ’ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
يداسصتق’أ رايهن’أ مقافت داسصتق’أ
نإا˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ ةرأدإأ ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘مو
صسي˘˘ئر ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ،ةد˘˘يد÷أ ة˘˘مو˘˘ك◊أ
لين عطتسست ⁄ ،بايد ناسسح ،ءأرزولأ
،ا˘ه˘˘مو˘˘سصخ ا˘˘هÈت˘˘عأو ،عرا˘˘سشلأ ة˘˘ق˘˘ث
اهنأأ ،ةيبرغو ةيميلقإأ لود نع اًلسضف
وأأ ““رأذآأ8““ ىو˘ق˘ل ة˘ع˘سضا˘خ ة˘مو˘ك˘˘ح

.هللأ بز◊
كأرحلل ةرسشابŸأ بابسسأ’أ نأأ مغرو
هقفو ءاج قايسس كانه نكل ،ةيداسصتقأ
كا˘ن˘ه نأأ ا˘م˘ك ،ه˘نو˘ك˘ت ى˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سسو
ه˘ي˘لإأ ل˘سصو ا˘م ءأرو ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ا˘˘ًبا˘˘ب˘˘سسأأ
ة˘ل˘حر˘م غ˘ل˘ب ى˘˘ت˘˘ح Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ ع˘˘سضو˘˘لأ
.راجفن’أ
،ةيبرعلأ تأروثلأ يهف قايسسلل ةبسسنلاب

دأدبتسسأ دسض تماق يتلأ ،1102 ماع
زربأ’أ نأونعلأ ناكو ،ةمكا◊أ ةمظنأ’أ
م˘˘˘هأأ د˘˘˘حأأو ،بل˘˘˘غأ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
طا˘ق˘˘سسإأ د˘˘ير˘˘ي بع˘˘سشلأ““ :ا˘˘ه˘˘تأرا˘˘ع˘˘سش
هذ˘˘˘˘˘˘ه تددŒ د˘˘˘˘˘˘˘قو .““ما˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لأ
ح˘ل˘ط˘سصأو ،9102 ما˘ع تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’أ
ة˘جوŸأ»ـب ا˘ه˘ت˘ي˘˘م˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
ماع) تأروثلأ كلت˘ل دأد˘ت˘ما˘ك ““ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
،أذهبو .¤وأ’أ ةجوŸأ اهفسصوب (1102
د˘˘˘حأأ و˘˘˘˘ه Êا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ كأر◊أ نإا˘˘˘˘ف
ةيناثلأ ةجوŸأ ‘ ةيلÙأ تأÒبعتلأ

هذ˘˘˘ه ‘ بو˘˘˘ع˘˘˘سشلأ تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
.ةقطنŸأ
نإا˘ف ،ة˘ق˘ي˘م˘ع˘˘لأ با˘˘ب˘˘سسأ’أ ثي˘˘ح ن˘˘مو
ة˘م˘سسق ى˘ل˘ع صسسسأا˘ت Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ نا˘ي˘˘ك˘˘لأ

Úي˘ح˘ي˘سسŸأو Úم˘ل˘سسŸأ Úب ة˘ي˘ف˘ئا˘˘ط
ىلع تايلقأ’أ دي بيلغت ىلعو ،اًمومع
ام وهو .اًليسصفت ةقطنŸأ ‘ ةيÌكأ’أ
ءاهتنأ ذنم ““ةينانبللأ ةغيسصلأ““ هتسسsرك
ةيغب ،3491 ماع يسسنرفلأ رامعتسس’أ

قرسشلأ Úب نانبل تاقÓع ‘ ةنزأوŸأ
ةغيسصلأ هذه تروطت مث نمو ،برغلأو
ىلع موقي نانبل أدغو ،فئاطلأ قافتاب
ن˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لأ نود ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’أ
‘ ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘حÓ˘˘سصإأ ع˘˘˘م ،بر˘˘˘غ˘˘˘لأ
تسصل˘ق˘ت ثي˘ح ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

ÊوراŸأ ةيروهم÷أ صسيئر تايحÓسص
صسل‹ تا˘ي˘حÓ˘سص تزز˘ع˘تو ،ا˘˘vي˘˘ب˘˘سسن
ف˘ئأو˘ط˘لأ ع˘ي˘م˘ج ل˘uثÁ يذ˘لأ ءأرزو˘˘لأ
صسل‹ ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،ي˘˘uن˘˘˘ُسس ه˘˘˘سسأأر˘˘˘يو
نو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سسŸأ ه˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي بأو˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ةدد˘ع˘تŸأ م˘ه˘ب˘˘هأذÃ نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسŸأو
.يعيسش هسسأأريو ةفسصانم
ةغيسصلأ هحرطت يذلأ صسيئرلأ يدحتلأ
ن˘ما˘سضلأ ي˘ه““ ة˘لود˘˘لأ نأأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ
ا˘vي˘سسا˘ي˘سس ف˘ئأو˘ط˘لأ جا˘ت˘نإ’ ي˘سسا˘ي˘سسلأ
ىو˘ق˘لأ ة˘ح˘ل˘سصŸ ا˘ه˘˘تا˘˘عأز˘˘ن ط˘˘ب˘˘سضو
ةوقلأ نيزأوم نأأ Úح ‘ ،““ةرطيسسŸأ
لسضفأأ ‘ ،لقنتل ت’وحتل صضرعتت دق
ىرخأأ ¤إأ ةفئاط نم زايتم’أ ،نايحأ’أ

هدد– ام قفوو ةيئانثتسسأ فورظ ‘
لبق) ةيسسايسس ةينورام نم ،تاعأرسصلأ
د˘ع˘ب) ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘ي˘uن˘˘ُسس ¤إأ (ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘سش ¤إأ (5002 ل˘ب˘˘قو ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ
ىتح5002 د˘ع˘ب) أًر˘خؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
د˘˘˘سض لوؤو◊أ ةر˘˘˘ك˘˘˘ف ن˘˘˘ك˘˘˘لو ،(مو˘˘˘ي˘˘˘لأ
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸأ ‘ ““ة˘˘˘˘يÌكأ’أ نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ط““

بل˘غأ’أ ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م فوÿأو
.ةينانبللأ ةلداعŸأ ‘ تباثلأ لماعلأ
هذ˘ه ه˘ت˘ه˘˘جأو يذ˘˘لأ Èكأ’أ لو˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
ماق يذلأ فئاطلأ قافتأ نأأ ةغيسصلأ

رأرقإابو يروسس-يدوع˘سس م˘ها˘ف˘ت ى˘ل˘ع
تذ˘خأأو ،ه˘فور˘ظ تÒغ˘˘ت د˘˘ق ،ي˘˘بر˘˘غ
-اهبوي˘ع م˘غر- هذ˘ه ف˘ئا˘ط˘لأ ة˘غ˘ي˘سص
يدوعسسلأ رودلأ عجأرت ثيح ،عsدسصتت

Úب ا˘ًبر˘ح ا˘يرو˘سس د˘˘ه˘˘سشتو ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘
Úح ‘ ،ة˘ح˘ل˘سسم ة˘سضرا˘ع˘مو ما˘ظ˘˘ن˘˘لأ
ةغيسصلأ ىلع ديدج يميلقإأ بع’ لخد
،نأريإأ يأأ ،يبرع Òغ وهو ةينانبللأ
اهل ›أوŸأ هللأ بزح ردسصتب كلذو
ى˘ت˘حو Êا˘ن˘ب˘ل˘˘لأ ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ د˘˘ه˘˘سشŸأ
مامأأ ا˘vي˘ل˘م˘ع نا˘ن˘ب˘ل نو˘ك˘ي˘ل ،ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
قا˘ف˘تأ ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘خ˘˘سسن ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
.فئاطلأ

ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ نإأ ،ة˘˘سصÿÓأ ‘
تا˘ثورو˘م ن˘م ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي اÊ Ãا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ
امو ةينانبللأ ةغيسصلأ اهتلمح فأرعأأو
ا˘م˘ك ف˘ئا˘ط˘لأ غ˘ي˘سص ن˘م ه˘ي˘˘لإأ ى˘˘ه˘˘ت˘˘نأ

ةيفئاط˘لأ تسسsر˘ك ،مو˘ي˘لأ ى˘ت˘ح تق˘uب˘ُط
تعا˘˘˘˘˘سشو ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘هذŸأ م˘˘˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘˘˘مو
ل˘سصا˘ف˘م ‘ ة˘ي˘ن˘ئا˘بز˘لأو ة˘˘ي˘˘بو˘˘سسÙأ
ىلع ىتحو Êانبللأ يسسايسسلأ ماظنلأ

نم دعي ⁄و .ةدحأولأ ةفئاطلأ ديعسص
هقوقح ¤إأ لسصي نأأ Êانبلل نكمŸأ
ةفئاط ¤إأ ءامتن’اب ا‰إأو ،ةنطأوŸاب
أًد˘يد–و- ة˘م˘كا◊أ ة˘ق˘ب˘ط˘˘لأ ءا˘˘م˘˘عز
درأوم نو˘م˘سست˘ق˘ي ء’ؤو˘هو -م˘ه˘بأز˘حأ’

ما˘ظ˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ف .ا˘˘ه˘˘نو˘˘عزو˘˘يو ة˘˘لود˘˘لأ
ةيسسايسسلأ قوق◊اب فأÎع’أ صضفري““

وهو ،Úنطأوملل ةيواسستŸأ ةينوناقلأو
ةيفئاط قوقحب ’إأ مهل فÎعي ’ كلذب

⁄ تاسضقانتلأ هذه عم .““ةيواسستم Òغ
رأرمتسس’أ ىلع ةردقلأ فئاطلل دعي
،Êانبللأ بعسشلأ ىلع ةÒبك ةفلك نود
.كأر◊أ ناكف
امأأ ،ةسسأردلأ هلوانتت ا‡ زربأأ نم أذه
:تأزا‚إ’أ ثيح نم
صضعب ‘ عاطتسسأ كأر◊أ نأأ اهمهأاف
Úب ل˘˘˘سصف˘˘˘لأ ما˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘سشب ه˘˘˘˘حر˘˘˘˘ط
و˘ه˘ف ،ة˘م˘كا◊أ بأز˘حأ’أو ة˘ي˘ف˘ئا˘˘ط˘˘لأ
اvسصن فئا˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙأ مز˘ت˘ل˘ي
ناÈŸلأ باختناب قلعتي اميف اًحورو
نأأو ،ي˘ف˘ئا˘˘ط ’ ي˘˘ن˘˘طو صسا˘˘سسأأ ى˘˘ل˘˘ع
ىلع خويسشلأ صسل‹ لباقŸاب بختني
هتايحÓ˘سص ر˘سصح˘ن˘تو ي˘ف˘ئا˘ط صسا˘سسأأ
ة˘˘يÒسصŸأ ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لأ صصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
نأأ ينعي ’ ،لباقŸاب نكلو .بسسحف
ف˘ئا˘ظوو ة˘˘يرأزو˘˘لأ بسصا˘˘نŸأ ع˘˘يزو˘˘ت
لبق نم أونsيعُي نأأ ،اvيفئاط ¤وأ’أ ةئفلأ
ف˘ئأو˘ط˘لأ ن˘م وأأ ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لأ بأز˘حأ’أ
أذهو Êانبللأ بعسشلأ نم لب ،اهسسفن
.فئاطلأ هيلع sصصن ام
دو˘جو مد˘˘ع ن˘˘ع كأر◊أ ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘قر
⁄ ةيسسا˘ي˘سسلأ ة˘ق˘ب˘ط˘لأ ل˘ك˘ف ،ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لأ
ةمزأ’أ ليلدلأو ،ةباقرلل ةيولوأ’أ ِطْعُت
هذه تأأدب دقف .اهسسفن ةيداسصتق’أ
نم ¤وأ’أ ةلحرŸأ ‘ اهمكح ةقبطلأ
نع يسضاغتلاب بر◊أ فاقيإ’ فئاطلأ

fiع˘م ا˘ه˘نأو˘ن˘˘ع نا˘˘كو ،دا˘˘سسف˘˘لأ ة˘˘برا
ر˘sب˘ع ا˘م ،بج˘ي ثي˘ح ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ صضع˘ب

ماع تاباختنأ ‘ يرير◊أ قيفر هنع
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ رsر˘ب ا˘مد˘˘ن˘˘ع ،0002

Ÿه˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ب را˘˘˘م˘˘˘عإ’أ ةدا˘˘˘عإأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر:
ي˘˘ل˘˘هأ’أ م˘˘ل˘˘سسلأ ءأر˘˘˘سشل ا˘˘˘نرر˘˘˘ط˘˘˘سضأ““
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حرŸأ ا˘˘مأأ .““لاŸا˘˘ب
زsز˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘ف ،(5002 د˘ع˘ب) ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ

قفو ةلودلأ ‘ هذوفن نم هللأ بزح
ة˘لو˘قŸأ ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تسسي˘˘ل ة˘˘لدا˘˘ع˘˘م
حÓسسلأ ةسضياقم““ :ىلع موقت ،ةقباسسلأ

بأز˘حأ’أ tصضغ˘ت يأأ .““دا˘سسف˘لأ ل˘با˘˘ق˘˘م
هللأ بزح حÓسس نع رظنلأ ةمكا◊أ
لباقم ،ةسسايسسلأ نم هتابلطتم Òفوتو
ن˘م ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ع ر˘ظ˘˘ن˘˘لأ و˘˘ه ه˘˘سضغ
ع˘˘م ح˘˘ب˘˘سصأأ د˘˘قو .دا˘˘سسف˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
أذه نع توكسسلأ بعسصلأ نم كأر◊أ
قلعتŸأ بنا÷أ ‘ أًديد–و ،جهنلأ
.داسسفلاب
⁄ تأزا‚إأ كا˘ن˘ه ،ل˘˘با˘˘قŸا˘˘ب ن˘˘ك˘˘لو
نم ،ةسضقانتم تأراسشإأ تكرتو لمتكت
تعاطتسسأ يتلأ حئأرسشلأ هذه نأأ كلذ
ة˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘م ت– عرا˘˘˘سشلأ ‘ ع˘˘˘م˘˘˘تŒ نأأ
راطإأ ‘ عمتŒ نأأ عطتسست ⁄ ،كأر◊أ
ظ– ⁄و ،لقتسسمو رقتسسم يسسايسس

،ة˘يدر˘ف وأأ ة˘ي˘عا˘م˘ج ،ةد˘˘حأو ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ة˘ي˘سسا˘سسأ’أ بلا˘طŸأ ةدا˘ي˘ق˘ب تف˘ت˘˘كأو
ىلع كأر◊أ دعاسسي ⁄ ام وهو ،اهل
¤إأ يبلطŸأ صضأÎع’أ نم لاقتن’أ
.يسسايسسلأ لعفلأ
نأأ ،ا˘˘˘ًسضيأأ تا˘˘˘سضقا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘مو
تأدايق Ëدقت ‘ حجني دق كأر◊أ

،ي˘ن˘طو˘لأ ي˘سسا˘ي˘سسلأ ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
همدق˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ءا˘م˘سسأ’أ صضع˘ب كا˘ن˘هو
،ةظحللأ ىتح لاÛأ أذه ‘ طسشنتو
نع Òبعتلأ ‘ ةقئاف ةردق ترهظأأو
ةيتاي◊أو ةيسشيعŸأ Úينانبللأ بلاطم
روظنم نمو ةيقوق◊أو ةيداسصتق’أو
ن˘ما˘ك˘م ن˘م Òث˘˘ك˘˘لأ تف˘˘سشكو ،ي˘˘ن˘˘طو
ي˘م˘ت– ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بو˘˘سسÙأو دا˘˘سسف˘˘لأ
بأزحأ’أ نم هتاعرو يفئاطلأ ماظنلاب
Òغ لأزت ’ اًسضيأأ اهنأأ ’إأ ،ةمكا◊أ
روهم÷أ تاحومط ليث“ ىلع ةرداق
م˘˘ه˘˘فواflو Úي˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لأ ن˘˘˘م Èكأ’أ
عزوت ةلودلأ ‘ فئاظولاف .ةيسسايسسلأ
ى˘ل˘ع ““ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلأ““ ق˘˘فوو ““رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لأ»ـب
ةيجراÿأ تاقÓعلأو ،يفئاط صساسسأأ
اهنيب ةنزأوملل ةيلÙأ ىوقلأ رطسضت
قر˘سشلأ Úب ا˘˘م ،رو˘˘ظ˘˘نŸأ صسف˘˘ن ق˘˘فو
أذ˘ك˘هو ،نأر˘يإأو ة˘يدو˘ع˘سسلأو ،بر˘غ˘˘لأو
بأزحأ’أ هيف كلت“ ام وهو ،كيلأود
تعنسص امإأ اهنأ’ ؛ةÒبك ةÈخ ةمكا◊أ
هعنسص ىلع ةدهاسش تناك وأأ فئاطلأ
ةقحÓلأو هيلع ةقباسسلأ ايأونلأ فرعتو
تأدا˘˘ي˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه ىد˘˘ل د˘˘جو˘˘ي ’و .ه˘˘˘ل
،كأر◊أ عم تدعسص يتلأ ،ةدجتسسŸأ

‘ ’و ،يسسايسسلأ لمعلأ ‘ ةيفاك ةÈخ
ه˘تا˘م˘سسب ي˘سسا˘ي˘سسلأ Êا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لأ ع˘˘سضو˘˘لأ
لماعتلل لقأ’أ ىلع هترأدإ’ ةدقعŸأ

رمأ’أ ناك أذإأ فيكف ،أذهك عسضو عم
!؟هÒيغت وه بولطŸأ
م˘˘هأا˘˘ف ،ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ثي˘˘ح ن˘˘˘مو

ه˘˘ت˘˘سسأرد ‘ ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ ل˘˘سصو˘˘ت ة˘˘˘سصÓ˘˘˘خ
ه˘فأد˘هأأو Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ كأر◊أ تا˘قا˘ي˘˘سسل
نأأ ‘ لثمتت هتهجأو يتلأ تايدحتلأو
ةديدج ةينطو حمÓم عنسص كأر◊أ
،فأرطأ’أ ناكسس ءاعدتسسأ ىلع موقت

ندŸأ نم معدب ،بون÷أو لامسشلأ ‘
نأأ اهمامأأ لثاŸأ يدحتلأو ،ةمسصاعلأو
ة˘˘˘˘˘˘˘سصسصاÙأ زواŒ ‘ ح˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ت
،ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لأو ة˘ي˘˘ب˘˘هذŸأ ا˘˘هز˘˘جأو˘˘حو
لuكسشت دق ةينطو بلاطم ىلع ىقÓتتل
عم .فئاطلأ قافتأ نم ةثلاث ةخسسن
نل ةمكا◊أ بأزحأ’أ نأأ ىلع ديكأاتلأ
يه ام رد˘ق˘ب˘ف ة˘لو˘ه˘سسب ا˘هرود د˘ق˘ف˘ت

ةجاح يبلت لأزت ’ اهنإاف كأرحلل xد–
ن˘مو ،جراÿأ ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ا˘م نأأ ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ث˘˘مأ’أ

طاسشن ةورذ ‘ ةقبطلأ هذه هترسسخ
ءا˘بو نا˘sبإأ ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ لوا– كأر◊أ
تا˘ي˘عأد˘ت ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا˘˘بو ا˘˘نورو˘˘ك
.ةقناÿأ ةيداسصتق’أ ةمزأ’أ

تاشسأردلل ةريز÷أ زكرم



 :يبويإأ صسكيلأأ يÒجينلأ مجنلأ

انل ًامداصصو ًاŸؤوم ناك زرfi فده

ÚبعÓلأ تلاقتنأ قوشس

لبقتصسم ¤إإ قّرطتي صسين يدان صسيئر
لاطع

هبع’ عيب ديرُي ’ هنإأ ،يسسنرفلأ صسين يدان صسيئر Òفير Òيب نوج لوؤوسسŸأ لاق
.ةيلا◊أ ةيفيسصلأ ت’اقتنإ’أ قوسس ‘ ،لاطع فسسوي يرئأز÷أ ›ودلأ
““ناتام صسين““ ةديرجِل اهب ¤دأأ ةيفحسص ةلباقم ‘ Òفير Òيب نوج حسضوأأو
‘ هئاقبإاِل لمعنسسو ،لاطع فسسويِب ظفتحن نأأ لمأان““ :صسيمÿأ ،ةيسسنرفلأ
.““انقيرف
تأأدب ،دقعِب يسسنرفلأ صسين يدان عم (ةنسس42) لاطع فسسوي عفأدŸأ طبتريو
.3202 نأوج نم03 ـلأ ‘ يسضقنتو يسضاŸأ فيسصلأ هتّدم
اهزربأأ ،لاطع تامدخ نم ةدافتسسإ’أ ‘ اهتبغر ةÒبك ةيبوروأأ قرف ةّدع يدبُتو
نامÒج ناسس صسيرابو ،ÊاŸأ’أ خينويم نريابو ،Úَيزيل‚إ’أ ماهنتوتو يسسليسشت
.يسسنرفلأ
رهسش ةبكّرلأ ‘ اهل صضّرعت ةباسصإأ دعب ،ءافسشلل أرّخؤوُم لاطع فسسوي لثا“و
.نأوآ’أ لبق همسسوم تهنأأو ،ةحأر÷أ ىلع هتÈجأأو ،يسضاŸأ Èمسسيد
قيرف ‘ هئÓمز عم Òسضحتلأ ،ةلبقŸأ ةليلقلأ ماّيأ’أ ‘ لاطع فسسوي أأدبيسسو
نأوآ’أ لبق تهنأأ ةيسسنرفلأ ةموك◊أ نأأ املِع .ديد÷أ مسسوملل أدأدعتسسأ ،صسين
.““انوروك““ ةحئاج رطاfl رأرمتسسأ ببسسِب ،0202-9102 ةخسسن ةلوطب

ةفئاّصصلإ هذه نÓيŸإ كÎيصس رصصان نب
طرصشِب
يسسآأ نÓيم هقيرف رداغُي نأأ رسصان نب ليعامسسإأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓل نكمُي
.طرسشلأ أذه قّق– لاح ‘ ،ةفئاّسصلأ هذه ›اطيإ’أ
نع““يÒنوسسورلأ““ قيرف زجع أذإأ ،ةفئاسصلأ هذه نÓيŸأ رسصان نب كÎيو
‘ يبوروأ’أ يرودلأ وأأ لاطبأ’أ ةطبأر صصوخِب هل حمسست ةÒسشأات كاكتفأ
،““تروبسس وتوت““ ةÒهسشلأ ةيلاطيإ’أ ةفيحسصلأ هتركذ امك .لبقŸأ مسسوŸأ
.ءاعبرأ’أ
ىوتسسم ىلع ،ÚفÙÎأ ÚبعÓلأ أÒثك ناتيراقلأ ناتسسفانŸأ ناتاه ّمهتو
¤إأ نولقتني وأأ ،اهسضوخ نوديرُي كلذل .تÓيوحتلأ قوسسو ةيداŸأ حابرأ’أ
.يبوروأ’أ يرودلأ وأأ لاطبأ’أ ةطبأر ‘ ةكراسشملل ةلّهؤوŸُأ يدأونلأ
ةلوطب بيترت ةحئ’ نمسض عباسسلأ زكرŸأ ‘ يسسآأ نÓيم قيرف عقومتيو
‘ بايإأ يئاهنلأ فسصن غلب امك ،راتسسلأ لأدسسإأ نع ةلوج21 لبق ،ايلاطيإأ

ةطبأر يرودلأ ‘ ¤وأ’أ ةعبرأ’أ ةيدنأ’أ صضوخ عم .ةيلÙأ صسأاكلأ ةسسفانم
بحاسص نع Óسضف صسداسسلأو صسماÿأ نيَزكرŸأ اقيرف كراسشُيو ،ابوروأأ لاطبأأ
.يبوروأ’أ يرودلأ ةسسفانم ‘ ،ايلاطيإأ صسأاك
ةيدنأ’أ تداع .““انوروك““ ةحئاج يّسشفت ببسسِب ،رهسشأأ ةثÓث مأد فّقوت دعبو
فسصن بايإاِب نوكت ةيأدبلأو ،ةعم÷أ أذه ةيمسسّرلأ تاسسفانŸأ ¤إأ ةيلاطيإ’أ
.صسأاكلأ يئاهن
،يسسنرفلأ نامÒج ناسس صسيرابو يزيل‚إ’أ يتيسس Îسسسشنام اقيرف قباسستيو
’ غلبم مÓتسسأ نÓيŸأ ةرأدإأ طÎسشت اميف ،ةفئاسصلأ هذه رسصان نب بأدتناِل
أدانتسسأ .9102 رسصم““ناك““ ‘ بع’ نسسحأأ حيرسستِل ،وروأأ نويلم05 نع ّلقي
.هÓعأأ ةروكذŸأ ›اطيإ’أ مÓعإ’أ ةليسسو ¤إأ
يسسآأ نÓيم يدان عم (ةنسس22) رسصان نب ليعامسسإأ نأديŸأ طسسوتم طبتريو
.4202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب ›اطيإ’أ

لبقŸأ مشسوŸأ ‘ انيتنرويف ¤إأ لاقتنلأ ررق

يرودلإ ‘ ةÒبك ةوطخ رظتني صسراف
›اطيإلإ
،نÓيم Îنإأ قÓمعلأ ¤إأ لاقتنÓل ةوقب احسشرم لابسس م‚ صسراف دمfi  ناك
ةوطخ عطق ةسصرف نآ’أ كلÁ هنأأ ’إأ ،ةقفسصلأ تلقرع ةليوطلأ هتباسصإأ نكل
لبق Úتأرابم رخآأ ‘ بعلل (ًاماع42) صسراف داعو.›اطيإ’أ يرودلأ ‘ ةÒبك
ةباسصإأ ببسسب مسسوŸأ ةليط باغ نأأ دعب ،انوروك ةمزأأ ببسسب مسسوŸأ فقوت
ىلع نآ’أ زكرو ،ةباسصإ’أ ةنfi صسراف زواŒو.ةبكرلل يبيلسصلأ طابرلأ ‘ عطقب
(وتاكÒم وسشتلاك) عقوم تانهكت لظ ‘ ،نك‡ لكسش لسضفأاب مسسوŸأ ءاهنإأ
.لبقŸأ مسسوŸأ ‘ انيتنرويف ¤إأ لاقتن’أو طوبهلاب ددهŸأ هيدان نع ليحرلاب
ةديج ةطfi اهنكل ،ةعئاسضلأ Îنإأ ةقفسص لثا“ ’ انيتنرويف ةوطخ نأأ مغرو
ةيدنأأ ىÈك راظنأأ طfi أوناك اŸاطل ’ويفلأ مو‚ نأ’ ،يرئأز÷أ مجنلل
›وت عم انيتنرويف تاحومط تدأز امك.ةÒخأ’أ دوقعلأ ‘ ⁄اعلأو ايلاطيإأ
قيرفلأ لوحي نأأ ديريو ،يسضاŸأ ماعلأ يدانلأ ةسسائر وسسيموك وكور ريدرايلŸأ
‘ يسسيم لينويل عم دقاعتلاب هملح ِفخي ⁄ هنأأ ىتح ،باقلأ’أ ىلع صسفانم ¤إأ
عقوŸأ حسضوأأ نأأ دعب ،صسرافب ديحولأ متهŸأ انيتنرويف ودبي ’و.لبقتسسŸأ
باق نÓيم Îنإأ ناكو .ًاسضيأأ ونيروت يدان عم لسصأوت بعÓلأ ليكو نأأ ›اطيإ’أ
ردقلأ ءاسش نكل ،وروي نويلم51 وحن لباقم هتباسصإأ لبق صسراف مسض نم Úسسوق
.دقعلأ عيقوت لبق ةقفسصلأ لطعتت نأأ

ينيلÎشسإأ هينج ÚيÓم5.8 غلبم ددح

بلاط نب ليبن  عيب رعصس ددحُي هكلاصش
تايرابŸأ ‘ دتيانوي لسساكوين هيدان عم ،بلاط نب ليبن ،يرئأز÷أ مجنلأ ىعسسي
ةرأدإأ عانقإأ ىلع لمعلأ ¤إأ ،مدقلأ ةركل زاتمŸأ يزيلكنإ’أ يرودلأ نم ةيقبتŸأ
هكلاسش نم ةراعإ’أ ليبسس ىلع مهيلإأ همودق دعب ،هدقع ءأرسش لجأأ نم هقيرف
ددح هكلاسش يدان نإاف ،ةيناطيÈلأ ““صسيÈسسكإأ يليد““ ةفيحسصل ًاقفوو.ÊاŸأ’أ

دعب بلاط نب مسض دأرأأ أذإأ لسساكوين قيرفل ،ينيلÎسسإأ هينج ÚيÓم5.8 غلبم
ىلع ءانب ،صسورب فتيسس ،قيرفلل ينفلأ ريدŸأ هررقُيسس ام أذهو ،مسسوŸأ ةياهن
مسسوŸأ نم ةيقبتŸأ تايرابŸأ ‘ بعÓلأ اهب رهظيسس يتلأ تايوتسسŸأ
ت’اقتن’أ ةÎف ‘ ““صسيباكاŸأ““ قيرفل مسضنأ دق بلاط نب ليبن ناكو.يوركلأ
ةمزأأ ببسسب يسضايرلأ طاسشنلأ ديمŒ لبق تايرابم6 بعلو ،رهسشأأ6ـل ةيوتسشلأ
دعب ةيوق ةدوع ليجسستب هسسفن يرئأز÷أ مجنلأ ينمُي ناك ذإأ ،انوروك صسوÒف
.ÊاŸأ’أ هكلاسش ةرأدإأ عم لكاسشمو ،ةباسصإ’أ ببسسب ةاناعŸأ نم رهسشأأ
نع يزيلكنإ’أ لسساكوين هيدان عقوŸ تاحيرسصت ‘ يرئأز÷أ مجنلأ رّبعو
:هلوقب ،دتيانوي دليفيسش دسض ةبعسص ةأرابÃ ،يزيلكنإ’أ يرودلأ ةدوعل هدأدعتسسأ
،ةيندبلأ ةيحانلأ نم ةسصاخ ،فقوتلأ نم ةÎف دعب ةبعسص نوكتسس ةدوعلأ حيحسص““
لكب مسسوŸأ ءاهنإاب انل حمسسيل ،Óًيفك نوكيسس هب انمق يذلأ فثكŸأ لمعلأ نكل
هذهل ديعسسو فهلتم عيم÷أ نأأ دقتعأأ““ هلوقب هثيدح بلاط نب ليبن متخو.““ةحأر
ةيدولأ ةأرابŸأ ‘ صسام◊أ كلذ رهظأأ لكلأو ،Óًيوط اهانرظتنأ يتلأ ةدوعلأ
لكسشب مسسوŸأ ءاهنإأ ىلع ةبغرلأ هذه اندعاسست نأأ ‘ لمأان ،اننيب اهانبعل يتلأ

.““ديج
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لانسسرأأ يدانل قباسسلأ بعÓلأ يبويإأ فÎعأ
ةلوطب ‘ Úتنجرأ’أ بختنم دسض ةراسسÿأ نأاب
““ناك»ـلأ ‘ ر˘˘˘˘˘ئأز÷أ م˘˘˘˘˘ث ،8102 ⁄ا˘ع˘˘لأ صسأا˘˘ك
ثيح ،ايÒجين بختنŸو هل ةيوق ةبرسض اتلكسش
.““ÚتÁزهلأ لبقت بعسصلأ نم ناك““ :لاق
لسصأوتلأ عقوم ىلع هل رسشابم ثب ‘ فاسضأأو
لثم ناك امهÓك““ Óًئاق ““مأرغتسسنإأ““ يعامتج’أ

Úتنجرأ’أ دسض Óثم ،ةÒطÿأ بلقلأ تامدسص
يذ˘˘لأ د˘˘ه÷أ ىد˘˘˘م تيأأر ي˘˘˘ن˘˘˘نأ’ ًاŸؤو˘˘˘م نا˘˘˘ك
نكل ،ةأرابŸأ بعلل ًأديج انرسضح مكو ،هانلذب

مطح وخور صسوكرام عفأدŸأ نم ًأدحأو ًافده
.““ءيسش لك
ىلع كلذك هلوقن نأأ نكÁ ام أذه““ لسصأوو
فد˘ه˘لأ ،ا˘ه˘ي˘ف تكرا˘سش ي˘ت˘˘لأ ر˘˘ئأز÷أ ةأرا˘˘ب˘˘م
اننأ’ ،ًامداسص ةرح ةلكرب زرfi هلجسس يذلأ
،بعلŸأ قوف تأدوهÛأ نم Òثكلأ انيطعأأ

ىلع موللأ ءاقلإأ اننكمُي ’ هتأذ تقولأ ‘ نكل
،قيرفك رسسخنو زوفن ةياهنلأ ‘ ،صصخسش يأأ

يتلأ ةر◊أ ةلكرلأ نأ’ زرfi ئنهن نأأ انيلع
.““عيم÷أ تأاجاف اهلجسس
ا˘ت˘ل˘ك تنا˘ك د˘ق˘ل““ ه˘لو˘ق˘ب ه˘ث˘يد˘ح ي˘بو˘يإأ م˘˘ت˘˘خو
بختنŸ ةبسسنلا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل Úت˘ي˘سسا˘ق Úت˘بر˘ج˘ت˘لأ
انفلخ ءيسش لك كرت عيطتسسن اننكل ،ايÒجين
نأأ نآ’أ انفده ،انزيمُي ام أذهو ًامدق يسض‰و
.““لبقتسسŸأ ‘ اهباسصن ¤إأ رومأ’أ ديعن

يتلأ ةمدشصلأ مجح Úبُيل ،يبويإأ صسكيلأأ ،يزيلكنإلأ نوترفيإأ يدانل ›ا◊أ بعÓلأو يÒجينلأ مجنلأ داع
فشصن ‘ ،زرfi صضاير ،يرئأز÷أ بختنŸأ م‚ هلجشس ًامشساح ًافده مهكابشش تقلت نأأ دعب هاقفرو اهل صضرعت
يبراfi”” بختنŸ زوفلأ هب ىدهأأ ،ءاقللأ نم ةقيقد رخآأ ‘ ةرششابم ةفلاfl نم ،9102 ايقيرفأأ ·أأ يئاهن
.””ءأرحشصلأ

نم %28 تقفأو يسسليسشت Òهام÷ ءاتفتسسأ ‘
بعÓلأ ةقفسص ىلع يزيل‚’أ يدانلأ Òهامج
ةباثÃ هايأ ةÈتعم ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ
. لبقŸأ مسسوŸأ قيرفلل ةفاسض’أ
ةليكسشتلأ ةينا˘ط˘ير˘ب ة˘ي˘مÓ˘عأ ر˘يرا˘ق˘ت تر˘سشنو
‘ يسسليسشت Òهامج اهب مل– يتلأ ةيلاثŸأ
ي˘ت˘لأ ةرو˘ث˘لأ ل˘˘ظ ‘ ة˘˘سصا˘˘خ ل˘˘ب˘˘قŸأ م˘˘سسوŸأ
.لبقŸأ مسسوŸأ اهثأدح’ قيرفلأ ةرأدأ ىعسست
بعÓ˘لأ زو˘ل˘ب˘˘لأ مÓ˘˘حأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت تم˘˘سض د˘˘قو
بردم ىعسسي يذلأو ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ
. همسضل درابم’ كنأرف يسسليسشت
اموزــابيك : نم لك يسسليسشت ةليكسشت تمسضو
ــ(وكييفايلغات) -اتيوكيلي˘بزأ-(›ا˘ب˘ي˘لو˘ك)-
نب-تنوم-صشايز-وهنيجروج-يتناك
.ÒنÒف-ةمحر
نب ديعسس يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ صضوخيو
ةأرابم ،يزيل‚إ’أ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ه˘ق˘ير˘فو ة˘م˘حر
.لبقŸأ تبسسلأ ىرخأأ ةيّدو
،دروفتأو فيسضŸأ عم دروفتنيرب قيرف ىرابتيو
رأرمتسسأ ببسسِب كلذو ،روهم÷أ روسضح نودِب

flرا˘˘˘طإأ ن˘˘˘م˘˘˘سض .““ا˘˘˘نورو˘˘˘ك““ ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ر˘˘˘˘طا
ي˘َت˘لو˘ط˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ِل Ú˘َفر˘˘ط˘˘لأ تأدأد˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ
ماّيأ’أ ‘ ،Úَيزيل‚إ’أ Êاثلأو لّوأ’أ Úَمسسقلأ
.ةلبقŸأ ةليلقلأ
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ درو˘ف˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب يدا˘˘ن ةرأدإأ تب˘˘ل˘˘طو
مدعِب يوركلأ اهقيرف راسصنأأ ،صسيمÿأ ،هترسشن
درو˘ف˘تأو ق˘ير˘ف˘ِل ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ بع˘˘لŸأ ¤إأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
اهب لومعŸأ تأءأرجإ’أ مأÎحأو ،يزيل‚إ’أ

.““انوروك““ صسوÒف يّسشفت دعب ،ايناطيرب ‘
دروفتنيرب هقيرفو ةمحر نب ديعسس ناكو أذه
لانسسرأأ فيسضŸأ ىلع (3-2) ةجيتنِب أزاف دق
ءا˘˘˘سسم تب˘˘˘ع˘˘˘ُل ة˘˘˘يّدو ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م ‘ ،يز˘˘˘ي˘˘˘˘ل‚إ’أ
.روكذŸأ ببسسلل ةرغاسش تاجردمِبو ،ءاعبرأ’أ
ه˘ق˘ير˘فو ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس م˘جا˘هŸأ ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘تو
ف˘ي˘سضŸأ ما˘مأأ ،ة˘ي˘م˘سسر ةأرا˘˘ب˘˘م درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
باسسحِل .›ا◊أ نأوج نم02 ـلأ ‘ ماهلوف

مسسقلل أÎل‚إأ ةلوطب رمع نم83 ـلأ ةلو÷أ
رّرق يزيل‚إ’أ ةركلأ دا–أ نأأ مولعمو .Êاثلأ

تاسسفانŸأ فانئتسساِب ةيدنأÓل حامسسلأ أرّخؤوُم

ةيناطيÈلأ ةموك◊أ هتحنم نأأ دعب ،ةيلÙأ
.رسضخأ’أ ءوّسضلأ
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روهم÷أ روشضح نودِب ،دروفتأو فيشضŸأ عم ىرابتيشس

يصسليصشت Òهامج مÓحأإ قيرف نمصض راتخي ةمحر نب

صسوكايبŸوأأ ¤إأ دوعيو مÓشستشسلأ صضفر

ملصستصست ل ..تابيردتلإ ¤إإ ةدوعلإ““Êإدوصس لÓه
““إًدبأإ
تابيردت ¤إأ ،Êانويلأ صسوكايبŸوأأ مجاهم ،Êأدوسس لÓه يبرعلأ يرئأز÷أ بعÓلأ مسضنأ
هتبكر ىوتسسم ىلع ةÒطخ ةباسصإ’ هسضرعت ببسسب ،ةليوط ةÎفل رمتسسأ بايغ دعب هقيرف
.ينميلأ
ةدŸ ةحأرلل عوسضÿأ هيلع تسضرف ،يسضاŸأ  يرفيف رهسش ،ةيحأرج ةيلمعل ،Êأدوسس عسضخو

.ةيعام÷أ تابيردتلل أًدد‹ دوعي نأأ لبق ،يبيلسصلأ طابرلأ ‘ قز“ نم هتاناعم دعب ،ةليوط
:صسيمÿأ مويلأ ،““كوب صسيف““ ىلع يمسسرلأ هباسسح Èع ةديرغت ‘ يرئأز÷أ مجاهŸأ بتكو
““أًدبأأ ملسستسست ’ ..تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ““

تايرابم ‘ ةكراسشملل اًحاتم نوكي نل Êأدوسس نأأ ’إأ ،ةيعام÷أ تابيردتلأ فانئتسسأ مغرو
.لبقŸأ توأأ رهسش ،هتدوع ةيناكمإأ نوسصتıأ حجر ثيح ،يرودلأ رمع نم ىقبت اميف هقيرف
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 :Òهامجلل ةأاجافÃ  دوعت ””اغيللأ””

بيغت نل تاجردŸإ تإوصصأإ

ىنميلأ ةبكرلأ ةحأرج نم هئافشش رثإأ ىلع

نيديفتصسŸإ Ìكأإ :زيرإوصس صسيول ةدوع
فقوتلإ نم
رثإأ ىلع رسضخأ’أ ليطتسسم ¤إأ هتدوعب يبطلأ نذإ’أ ىلع هلوسصح دعب
صسيول Êايأوغوروأ’أ مجنلأ ةدوع يتأات ،ىنميلأ ةبكرلأ ةحأرج نم هئافسش
لوخد عم اميسس ’ ،بسسانŸأ تقولأ ‘ ةنولسشرب موجه ةدايقل زيرأوسس
Ëرغلأ عم ةسسرسش ةسسفانم طسسو ،ةÒخأ’أ هراتمأأ ““اغيللأ““ Êابسسإ’أ يرودلأ
.بقللأ ىلع ،ديردم لاير ،يديلقتلأ
ةلوطب ‘أده ثلاث ةلاح ىلع ًاما“ ““ةعفان ةراسض ّبر““ ةلوقم قبطنتو
ةحأرج ببسسب بعŸÓأ نع ةليوط ةÎفل هبايغ نع نÓعإ’أ عمف ،يرودلأ
ةباسصإ’أ نوكل صسيل ،ةÒبك لمأأ ةبيخب ““انأرغوÓبلأ““ Òهامج ترعسش ،ةبكرلأ

’ يتلأ ةيفيدهتلأ زيرأوسس ةسساح ¤إأ قيرفلأ هيف جاتحي تقو ‘ تءاج
،ًأديد– طÿأ أذه ‘ تاباسصإ’أ ةÌك ببسسب ًاسضيأأ نكلو ،كابسشلأ ئطخت
ةلاكولأ هدروت ام قفو ،يلبÁد نامثع باسشلأ يسسنرفلأ مجنلأ بايغب
.““‘آأ““ ةينابسسإ’أ
،قيرفلأ دئاق لهاك ىلع زيرأوسس بايغ ذنم Òبكلأ لم◊أ لّو–و
صسسسحتي باسش بع’ ىوسس هرأوجب دجي ⁄ يذلأ ،يسسيم لينويل ينيتنجرأ’أ
ءأوجأ’أ عم دعب ملقأاتي ⁄ مجاهمو ،يتاف وسسنأأ ىعدُي هتأوطخ ¤وأأ
ديد÷أ مداهŸأ كلذكو ،نامزيرغ نأوطنأأ يسسنرفلأ وهو ةينولاتكلأ
فقوتيل هلوسصو ذنم ًأÒثك كراسشُي ⁄ يذلأ ،تيأوثيأرب Úترام يكرا‰دلأ
.ةÎف دعب يرودلأ
يرودلأ ةلوطبل يرابجإ’أ فقوتلأ ببسسب ًاظوظfi ناك زيرأوسس نكل
ه‹انرب ءاهنإ’ دافتسسأ ذإأ ،رهسشأأ ةثÓث ةدŸ انوروك صسوÒف ببسسب Êابسسإ’أ
يكل ةدوعلأو Êولاتكلأ يدانلأ عم ةكراسشملل هتيزوهج نلعأأو ءافسشلل يليهأاتلأ
.يسسيم هكيرسش بناج ¤إأ بعلي
Úتيسس يكيك Êابسسإ’أ بردŸأ لعجتسس ًاماع33ـلأ بحاسص ةدوع نأأ كسش ’و
طيرفتلأ لبقت نل يتلأ مسس◊أ ت’و÷ ةقباسسŸأ لوخد عم ءأدعسصلأ صسفنتي

.دعب اميف قيرفلأ اهيلع مدني دق طاقن يأأ ‘
191 زيرأوسس لجسس ،ةنولسشرب قيرف عم اهيف كراسش ةأرابم072 رأدم ىلعو
وهو قيرفلأ Òطاسسأأ دحأأ مقر ةلداعم نم فأدهأأ3 دعب ىلع حبسصيل ،ًافده
’ يتلأو ،Úيخيراتلأ Úفأدهلل ةثلاثلأ ةبترŸأ ‘ هرواجيو ،’ابوك وÓسسيد’
.زيرافلأأ رأزيسس Êابسسإ’أ لحأرلأو يسسيم ىوسس اهيف هقبسسي
21 ‘ ،ةحأرجلل ›ودلأ مجنلأ عوسضخ نع نÓعإ’أ ىلع ًاموي741 دعبو
Úتيسس يكيك بردŸأ دعسسأأ يذلأ رأرقلأ ءاج ،يسضاŸأ نوناك/رياني
مجاهŸأ لسصح نأأ دعب كلذو ،زيرأوسس ةدوعب قيرفلأ Òهامجو
يعيبط لكسشب بعŸÓأ ¤إأ ةدوعلل يبطلأ نذإ’أ ىلع Êايأوغوروأ’أ
.““اغيللأ““ ةلوطب فانئتسسأ دعب تايرابŸأ ‘ قيرفلأ عم ةكراسشŸأو
نع لاقو ،ًأÒخأأ يدانلأ مÓعإأ لئاسسول تاحيرسصت ‘ ،زيرأوسس ثّد–و
.يئÓمز عم تابيردتلأ ىلع ملقأاتأأو ،ةديج ةلاحب انأأ““ :ةباسصإ’أ نم هتدوع
،فوخب رعسشت كنأ’ ،ةباسصإ’أ نم ةدوعلأ بقع امئأد ةبعسص نوكت رومأ’أ
.““ًأدد‹ تابيردتلل يتدوعب عتمتسسأأ ينكلو
‘ ““اغيللأ““ تاسسفانم ‘ ًافده11 زيرأوسس لجسس ،ةباسصإÓل هسضّرعت لبقو
لوينابسسإأ بع’ ديسصر صسفن كلتÁ ثيح ،اهيف كراسش ةأرابم71
بع’ زيÒب صساكول Êابسسإ’أو (ةأرابم52) ونيروم درأÒج Êابسسإ’أ
62) يتنافيل بع’ يترام رجور يرودافلسسلأو ،اينوروك’ وفيتروبيد
.(ةأرابم
يدانلأ نأ’ ،ةنولسشرب قيرفل Òخ لأاف زيرأوسس ةدوع Èتعُت ،ةقرافمللو
01 لسصأأ نم تايرابم Êامث ‘ زوفلأ ققحو رسسخي ’ ““Êولاتكلأ““

مامأأ لداعتلأ ‘ ناتأرابم تهتنأ تقو ‘ ،زيرأوسس اهيف كراسش تايرابم
.(2-2) ةجيتنلأ صسفنب لوينابسسإأو دأدييسسوسس لاير
‘ تببسست يتلأو ،انوروك صسوÒف يسشفت ببسسب ةيحسصلأ ةثراكلأ مغرو
Òهامج نأأ ’إأ ،بسسحف ةسضايرلأ صسيلو ةاي◊أ تاعاطق لك ‘ مات للسش
أذه ‘ ةيسسيئرلأ قيرفلأ ةدمعأأ دحأأ ةدوعب ديكأات لكب ةديعسس ةنولسشرب
مسسوملل ““اغيللأ““ بقلب ظافتح’أ ‘ Óًمأأ ،مسسوŸأ نم مسسا◊أ تقولأ
.ًايلأوت ثلاثلأ

،زيرأوسس بايغ نم ،0202-9102 مسسوم ‘ ةليوط ةÎفل يسسيم ىناع
يسسيم بعل .ةÒخأ’أ تأونسسلأ ‘ بعلŸأ صضرأأ ىلع لوأ’أ هقيفر وهو
بعلŸأ صضرأأ ىلع ًأديحو أدب ،زيرأوسس نودب تايرابŸأ نم Òثكلأ

عم ىتح Òخأ’أ ثلثلأ ‘ هدناسسُي يذلأ مجاهŸأ كلذ دجي ⁄و ،ً’وزعم
.تيأوثيأرب لوسصو عمو نامزيرغ دجأوت
يسسيم ،Òخأ’أ ثلثلأ ‘ ًامتح Òغتتسس رومأ’أ ،زيرأوسس ةدوع عم مويلأ
‘ هدناسسُيسس زيرأوسس نأأ ًأديج فرعي هنأ’ ،ًأÒثك هسسامح ديعتسسيسس
بماك““ بعلم Òهامج تعتمتسسأ اŸاطلو .ًأديحو هكÎي نلو ةمدقŸأ
مهافتلأو ةلدابتŸأ ةÒسصقلأ تأريرمتلأ لÓخ نم ةيئانثلأ هذهب ““ون
ةعانسص ‘ مهاسسو فأدهأ’أ لمجأأ عنسص يذلأ موجهلأ ‘ Òبكلأ
.Êولاتكلأ يدانلأ تأراسصتنأ
ىلع ةزيمُم تاطقلب مدقلأ ةرك Òهامج ةيئانثلأ هذه ترهبأأ اŸاطلو
يهو ،ةعئأرلأ ةعانسصلأ وأأ فأدهأ’أ ليجسست Èع ناك نإأ ،بعلŸأ صضرأأ

ةيلاعفو ةيموجهلأ هتوق نم Òثكلأ Êولاتكلأ يدانلل ديعت نأأ اهنأاسش نم
هداعتبأو زيرأوسس ةباسصإأ ذنم ًأÒثك اهدقف يتلأو ،ىمرŸأ مامأأ ليجسستلأ

.ةليوط ةÎفل بعŸÓأ نع
نع ًأÒثك هبايغ ببسسب ةدوعلأ هذهل ًاسسمحتم ودبي زيرأوسس نأأ امك
هترأدسص ىلع ةظفاحملل Êولاتكلأ هقيرف ةدعاسسم لواحُيسسو ،بعŸÓأ
فزن يأأ نأأ ًاسصوسصخ ،ديدج نم Êابسسإ’أ يرودلأ بقلب جيوتتلأو
ينعتسسو ،ةميخو هبقأوع نوكتسس ةÒخأ’أ11ـلأ لحأرŸأ ‘ طاقنلل
.يرودلأ بقل ةراسسخ ›اتلاب
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Òغ ةÎفل روهم÷أ بايغ رمتسسيسس تقو ‘
تأونقلأو ةيفاحسصلأ عقأوŸأ تفسشك ،ةددحُم
نأأ ن˘˘˘˘˘ع ،““ترو˘ب˘˘سس نإأ ي˘˘ب““ اهن˘مو ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ
ًاع˘ير˘سس لو˘ل◊أ دا˘ج˘يإأ تلوا˘ح ““اغيللأ““ ة˘ط˘بأر
Èع كلذو ،بايغلأ أذهب دهاسشŸأ رثأاتي ’ يكل
ةجتنŸُأ ““stropS AE““ ة˘كر˘سش ع˘م ل˘سصأو˘ت˘˘لأ
م˘عد˘لأ ى˘ل˘ع أو˘ل˘سصح˘ي ي˘ك˘ل ““02 ا˘ف˘ي˘ف““ ةب˘ع˘ل˘ل
.راطإ’أ أذه ‘ ينقتلأ
Òهام÷أ تأوسصأأ ىلع ““اغيللأ““ تلسصح Óًعفو
متي يكل كلذو ““02 افيف““ ةبعل ‘ لمعتسسُت يتلأ
،ةأرابŸأ Òسس لÓخ تاسشاسشلأ Èع عباتملل اهثب
لك عم Òهام÷أ لعافتل ةيتوسص تأرثؤوم يهو
،در˘ط ،ءأز˘ج ة˘ل˘كر ،أا˘ط˘خ) بع˘˘لŸأ ‘ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ل

.(ت’افتح’أو فأدهأ’أ دكؤوم لكسشبو
لثم ،تÓيدعت ةفاسضإأ متف ،ةروسصلل ةبسسنلاب امأأ

ةبيرق تاجردŸأ ‘ ةيسضأÎفأ Òهامج روهظ
ر˘ع˘سشي ه˘ي˘ل˘عو ،““02 اف˘ي˘ف““ ة˘ب˘ع˘ل ‘ ةدو˘جو˘م˘ل˘˘ل
،تاجردŸأ نع بغي ⁄ روهم÷أ نأاكو عباتŸأ

يسسام◊أ هتوسصب ’و تاجردŸأ ‘ اهلكسشب ’
.بخاسصلأو
تاح˘ير˘سصت ‘ ““اغيللأ““ ة˘ط˘بأر صسي˘˘ئر ف˘˘سشكو
عم انلمع““ :ةطبأرلل يمسسرلأ عقوŸأ اهرسشن
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘برŒ صضر˘˘˘ع˘˘˘ل ÚيŸا˘˘˘ع ءا˘˘˘كر˘˘˘سش
فور˘ظ ‘ صشي˘ع˘ن ا˘ن˘نأأ ًا˘سصو˘سصخ ،Òها˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
م˘هŸأ ن˘م نا˘ك ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ن˘ك˘ل .ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ
ةقيرط لسضفأاب تايرابŸأ ثبل ملقأاتلأو لمعلأ

.““روهم÷أ لجأأ نم
تا˘ي˘لا˘ع˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ ›زا˘ن˘ت˘لأ د˘ع˘لأ م˘سضخ ‘

ع˘ي˘با˘سسأأ د˘ع˘ب مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل Êا˘˘ب˘˘سسإ’أ يرود˘˘لأ
،انوروك ءابو يسشفت ببسسب فقوتلأ نم ةديدع
ة˘˘يد˘˘نأ’أ ¤إأ ا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ا˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر تل˘˘˘سسرأأ
¤وأ’أ ة˘˘جرد˘˘لأ يرود ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ‘ ة˘˘˘كرا˘˘˘سشŸأ
ماظنلأو مسسوŸأ فانئتسسأ لوكوتوÈب ةيناثلأو
.مسسوŸأ نم ةيقبتŸأ لحأرŸأ لÓخ عبتŸأ
عيمج نمسضتت ،ةحفسص53 ‘ بيتكلأ يتأايو
ا˘سضيأأو ،ا˘ه˘ب حو˘م˘سسŸأ ر˘ها˘˘ظŸأو تأءأر˘˘جإ’أ
نم ةيقبتŸأ11ـلأ لحأرŸأ لÓخ ةروظÙأ
.Êابسسإ’أ يرودلل ›ا◊أ مسسوŸأ
ة˘ط˘بأر ه˘ي˘م˘سست ا˘مو ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لأ هذ˘˘ه ع˘˘سضخ˘˘تو
يت˘لأ ة˘يرا÷أ تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ““ Êا˘˘ب˘˘سس’أ يرود˘˘لأ
ةيأدب رابتخÓل ،““اينابسسإأ ‘ عسضولل بيجتسست
ةيليبسشإأ فيسضتسسي امدنع صسيمÿأ دغ دعب نم
.صسيتيب لاير هسسفانمو هراج

زيششناشس بعلم ‘ ةيليبششأأو صسيتيب لاير Úب عمŒ ةمقب  ،Êابشسإلأ يرودلأ ةلوطب ةدوع Òهام÷أ ترظتنأ
مدعل ةششاششلأ Èع قبطُتشس ةديدج ةبرŒ يه مهراظتنأ ‘ نوكتشس يتلأ ةزيمŸُأ ةأاجافŸأ نكل .نأوخيزيب
.””انوروك”” صسوÒف يششفت لظ ‘ ،تاجردŸأ نم Òهام÷أ بايغ نم جاعزنلأ

ةطبأر صسيئر صسابيت Òيفاخ رذح
مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘ل Êا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’أ يرود˘˘˘˘لأ
مأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’أ مد˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م Úب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لأ
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸأ ا˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘توÈب
نوسسلين حب˘سصأأ ا˘مد˘ع˘ب تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب
ثد˘حأأ ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب بع’ ود˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس
.حئأوللأ كهتني بع’
نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ود˘ي˘م˘ي˘سس ر˘ه˘˘ظو
02 نم Ìكأأ مسضي عمÊ ‘ Œابسسإ’أ
يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ،Úن˘˘ثإ’أ مو˘˘ي ا˘˘سصخ˘˘˘سش
تا˘ب˘يرد˘ت ن˘م هدا˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسأ ‘ بب˘˘سست
دعأوقب امأزتلأ ،صسيمÿأ  ةنولسشرب
ع˘قوŸأ بسسح˘ب ،ة˘مرا˘سصلأ ة˘يا˘˘قو˘˘لأ
.يدانلل يمسسرلأ
نأأ بجي وديميسس نإأ صسابيت لاقو
يتأاتو91-د˘ي˘فو˘ك صصح˘ف˘ل ع˘سضخ˘ي
ه˘ل حا˘م˘سسلأ ل˘ب˘ق ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ه˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
‘ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘ل ما˘م˘˘سضن’ا˘˘ب
،ليوطلأ فقوتلأ دعب ¤ولأ هتأرابم
دعب (رايدلأ جراخ) اكرويام لاير دسض
.تبسسلأ دغ
حئأوللأ ةيليبسشأأ يبع’ نم4 كهتننأو
Òبك عمŒ روسضحب يسضاŸأ رهسشلأ

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ ه˘˘ي˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄
ةلكسشŸأ نإأ صسابيت لاقو يعامتج’أ
ءأرجإأ يرودلأ ذختيسس ترمتسسأ أذإأ

.امراسص

ةيرابجإأ تأركشسعم
ةيأدبلأ ‘ يرودلأ ةطبأر تحÎقأو
ةيبيردت تأركسسعم ‘ قرفلأ عسضو
تا˘يرا˘بŸأ ةدو˘ع ل˘جأأ ن˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
نم تاجاجتحأ دعب تعجأرت اهنكل

صسا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت غ˘˘˘ل˘˘˘بأأو.Úب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ دا–أ
:فتاهلأ Èع ر“ؤوم ‘ Úيفحسصلأ
حئأوللأ كاهتنأ نوبعÓلأ لسصأو أذإأ““

ة˘˘ما˘˘قإأ ة˘˘سسأرد ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع Úع˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
.““ةيرابجإأ ةقلغم ةيبيردت تأركسسعم
أذه ¤إأ رمأ’أ لسصي ’أأ لمأان““ :عباتو
نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘سصأو أذإأ ن˘˘˘ك˘˘˘ل د◊أ
أاجلن اÃر ءأوسش تÓفح ¤إأ باهذلأ
.““فرسصتلأ أذه ¤إأ
ل˘ب˘ق كلذ ل˘ع˘˘ف˘˘ن نأأ ا˘˘ندرأأ““ :فدرأأو
ÚبعÓلأ نأأ انيأأر اننكل عيباسسأأ ةدع
انأأدب أذإأ نكل .لوكوتوÈلاب نومزتلي

دان لك نم Úبع’4 وأأ3 ةيؤور ‘
نو˘ك˘ي ن˘ل ح˘ئأو˘ل˘˘لأ هذ˘˘ه نو˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي
.““رخآأ رايخ يأأ انمامأأ

flةمخشض رطا
لود˘لأ Ìكأأ ن˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإأ تنا˘˘كو
ةايحب ىدوأأ يذلأ ءابولاب أررسضت

صصخ˘سش ف˘لأأ72 ى˘ل˘ع د˘يز˘ي ا˘˘م
.داسصتقÓل ةيوق ةبرسض هجوو

كانه““ :صسا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ت فا˘˘˘˘˘˘˘سضأأو
‘ ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ة˘عا˘ن˘سصلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘˘فاÙأ
رطاfl لم– فلخلل ةوطخ يأأو
ل˘˘ك و˘˘عدأأ““ :در˘ط˘ت˘˘سسأو.““ةمخسض
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طŸ ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’أ
بع’ يأأ نأ’ حئأوللاب مأزتل’اب
ا˘نر˘˘سضي د˘˘عأو˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه كه˘˘ت˘˘ن˘˘ي

ةطبأر تر˘ه˘ظأأ““ :م˘ت˘خو.““اعيمج
Úب˘عÓ˘لأ ‘ ةÒب˘ك ة˘ق˘ث ا˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘لأ
لو˘˘خد ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘جإأ مد˘˘˘ع˘˘˘ب
وجرأأ كلذلو ،ةقلغم تأركسسعم
كاهتنأ .ةقثلأ هذه ىلع ظاف◊أ
Êابسسإ’أ يرودلأ رسضي ’ حئأوللأ
صسا˘ن˘لأ ة˘ح˘˘سص ا˘˘سضيأأ ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف
.““ماع لكسشب

حئأوللأ كهتني بعل ثدحأأ  وديميشس نوشسلين

هوركم رإرقب ÚبعÓلإ ددهي اجيللإ ةطبإر صسيئر

صسو˘سسي˘خ ،د˘يرد˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن بي˘˘ب˘˘ط زر˘˘بأأ
هلذبي يذلأ Òبكلأ Êدبلأ لمعلأ مجح ،وŸوأأ
مجنلاب هتنراقم Èع ،ليب ثيراغ ،يزليولأ
غ˘ل˘ب يذ˘لأ ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ›ا˘˘غ˘˘تÈلأ
ه˘˘ل˘˘م˘˘˘عو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لأ ه˘˘˘تّو˘˘˘ق ل˘˘˘سضف˘˘˘ب دÛأ
نولاب““ زئأوج صسمخب هجّوت يذلأ لسصأوتŸأ
.⁄اعلأ ‘ بع’ لسضفأاك ،““رود
لبق ،ودلانور عم لماعت يذلأ وŸوأأ ىفنو
نوكي نأأ ،›اط˘يإ’أ صسو˘ت˘ن˘فو˘ي و˘ح˘ن ه˘لا˘ق˘ت˘نأ
لا˘ير ‘ ه˘ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت بع’ ىو˘˘قأأ ود˘˘لا˘˘نور
ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ كلذو ،ديردم

Ìكأأ ودلانور نكي ⁄““ :لاقف ،““تروبسس وتوت““
.““ةيندبلأ ةيحانلأ نم ،يهابتنأ راثأأ بع’
تÓسضع كلتÁ يسضاير ليب ثيراغ““ :عباتو

ع˘ي˘م˘ج ة˘سسرا‡ ى˘ل˘ع ردا˘ق و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
،Êدبلأ ل˘م˘ع˘لأ ‘ ه˘قّو˘ف˘ت بب˘سسب تا˘سضا˘ير˘لأ
،ل˘هذ˘م ه˘˘نإأ .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ه˘˘تأز˘˘ي‡ ن˘˘ع Óً˘˘سضف
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ع˘˘م تل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت بع’ ل˘˘˘سضفأأو
نأأ ““يكلŸأ““ يدانلأ بيبط دّكأأو.““بنأو÷أ

ه˘جو˘لأ ف˘سشت˘˘ك˘˘ت ⁄ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير Òها˘˘م˘˘ج
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ كل˘تÁ يذ˘لأ ،ل˘ي˘ب˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊أ
ذإأ ،همّدق ا‡ Òثكب لسضفأأ ىوتسسم Ëدقت

،اهيناعي يتلأ تاباسصإ’أ ةÌك ¤إأ كلذ دوعي
هقّلأات فقوت يتلأ ةيلسضعلأ لكاسشŸأ صضعبو

.تايرابŸأ لÓخ
نم ةيأدب ،لسضفأأ لبقتسسم ¤إأ ليب عّلطتيو
،ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’أ تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
ةليكسشت ‘ Èكأأ ًأرود هحنÃ كلذو ،صسيمÿأ
هجرخأأ نأأ دعب ،نأديز نيدلأ نيز بردŸأ

هعسضوو ،تايرابŸأ بلغأأ ‘ هتاباسسح نم
رمأ’أ ،ةبسسانم نم Ìكأأ ‘ تاجردŸأ ىلع
 يز˘˘ل˘˘يو˘˘لأ Úب ءو˘˘سست ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لأ
.هيدانو

 :ودلانور مدشصي ””يكلŸأ”” بيبط

هعم تلماعت بعل لصضفأإ ليب



 :Òهامجلل ةأاجافÃ  دوعت ””اغيللأ””

بيغت نل تاجردŸإ تإوصصأإ

ىنميلأ ةبكرلأ ةحأرج نم هئافشش رثإأ ىلع

نيديفتصسŸإ Ìكأإ :زيرإوصس صسيول ةدوع
فقوتلإ نم
رثإأ ىلع رسضخأ’أ ليطتسسم ¤إأ هتدوعب يبطلأ نذإ’أ ىلع هلوسصح دعب
صسيول Êايأوغوروأ’أ مجنلأ ةدوع يتأات ،ىنميلأ ةبكرلأ ةحأرج نم هئافسش
لوخد عم اميسس ’ ،بسسانŸأ تقولأ ‘ ةنولسشرب موجه ةدايقل زيرأوسس
Ëرغلأ عم ةسسرسش ةسسفانم طسسو ،ةÒخأ’أ هراتمأأ ““اغيللأ““ Êابسسإ’أ يرودلأ
.بقللأ ىلع ،ديردم لاير ،يديلقتلأ
ةلوطب ‘أده ثلاث ةلاح ىلع ًاما“ ““ةعفان ةراسض ّبر““ ةلوقم قبطنتو
ةحأرج ببسسب بعŸÓأ نع ةليوط ةÎفل هبايغ نع نÓعإ’أ عمف ،يرودلأ
ةباسصإ’أ نوكل صسيل ،ةÒبك لمأأ ةبيخب ““انأرغوÓبلأ““ Òهامج ترعسش ،ةبكرلأ

’ يتلأ ةيفيدهتلأ زيرأوسس ةسساح ¤إأ قيرفلأ هيف جاتحي تقو ‘ تءاج
،ًأديد– طÿأ أذه ‘ تاباسصإ’أ ةÌك ببسسب ًاسضيأأ نكلو ،كابسشلأ ئطخت
ةلاكولأ هدروت ام قفو ،يلبÁد نامثع باسشلأ يسسنرفلأ مجنلأ بايغب
.““‘آأ““ ةينابسسإ’أ
،قيرفلأ دئاق لهاك ىلع زيرأوسس بايغ ذنم Òبكلأ لم◊أ لّو–و
صسسسحتي باسش بع’ ىوسس هرأوجب دجي ⁄ يذلأ ،يسسيم لينويل ينيتنجرأ’أ
ءأوجأ’أ عم دعب ملقأاتي ⁄ مجاهمو ،يتاف وسسنأأ ىعدُي هتأوطخ ¤وأأ
ديد÷أ مداهŸأ كلذكو ،نامزيرغ نأوطنأأ يسسنرفلأ وهو ةينولاتكلأ
فقوتيل هلوسصو ذنم ًأÒثك كراسشُي ⁄ يذلأ ،تيأوثيأرب Úترام يكرا‰دلأ
.ةÎف دعب يرودلأ
يرودلأ ةلوطبل يرابجإ’أ فقوتلأ ببسسب ًاظوظfi ناك زيرأوسس نكل
ه‹انرب ءاهنإ’ دافتسسأ ذإأ ،رهسشأأ ةثÓث ةدŸ انوروك صسوÒف ببسسب Êابسسإ’أ
يكل ةدوعلأو Êولاتكلأ يدانلأ عم ةكراسشملل هتيزوهج نلعأأو ءافسشلل يليهأاتلأ
.يسسيم هكيرسش بناج ¤إأ بعلي
Úتيسس يكيك Êابسسإ’أ بردŸأ لعجتسس ًاماع33ـلأ بحاسص ةدوع نأأ كسش ’و
طيرفتلأ لبقت نل يتلأ مسس◊أ ت’و÷ ةقباسسŸأ لوخد عم ءأدعسصلأ صسفنتي

.دعب اميف قيرفلأ اهيلع مدني دق طاقن يأأ ‘
191 زيرأوسس لجسس ،ةنولسشرب قيرف عم اهيف كراسش ةأرابم072 رأدم ىلعو
وهو قيرفلأ Òطاسسأأ دحأأ مقر ةلداعم نم فأدهأأ3 دعب ىلع حبسصيل ،ًافده
’ يتلأو ،Úيخيراتلأ Úفأدهلل ةثلاثلأ ةبترŸأ ‘ هرواجيو ،’ابوك وÓسسيد’
.زيرافلأأ رأزيسس Êابسسإ’أ لحأرلأو يسسيم ىوسس اهيف هقبسسي
21 ‘ ،ةحأرجلل ›ودلأ مجنلأ عوسضخ نع نÓعإ’أ ىلع ًاموي741 دعبو
Úتيسس يكيك بردŸأ دعسسأأ يذلأ رأرقلأ ءاج ،يسضاŸأ نوناك/رياني
مجاهŸأ لسصح نأأ دعب كلذو ،زيرأوسس ةدوعب قيرفلأ Òهامجو
يعيبط لكسشب بعŸÓأ ¤إأ ةدوعلل يبطلأ نذإ’أ ىلع Êايأوغوروأ’أ
.““اغيللأ““ ةلوطب فانئتسسأ دعب تايرابŸأ ‘ قيرفلأ عم ةكراسشŸأو
نع لاقو ،ًأÒخأأ يدانلأ مÓعإأ لئاسسول تاحيرسصت ‘ ،زيرأوسس ثّد–و
.يئÓمز عم تابيردتلأ ىلع ملقأاتأأو ،ةديج ةلاحب انأأ““ :ةباسصإ’أ نم هتدوع
،فوخب رعسشت كنأ’ ،ةباسصإ’أ نم ةدوعلأ بقع امئأد ةبعسص نوكت رومأ’أ
.““ًأدد‹ تابيردتلل يتدوعب عتمتسسأأ ينكلو
‘ ““اغيللأ““ تاسسفانم ‘ ًافده11 زيرأوسس لجسس ،ةباسصإÓل هسضّرعت لبقو
لوينابسسإأ بع’ ديسصر صسفن كلتÁ ثيح ،اهيف كراسش ةأرابم71
بع’ زيÒب صساكول Êابسسإ’أو (ةأرابم52) ونيروم درأÒج Êابسسإ’أ
62) يتنافيل بع’ يترام رجور يرودافلسسلأو ،اينوروك’ وفيتروبيد
.(ةأرابم
يدانلأ نأ’ ،ةنولسشرب قيرفل Òخ لأاف زيرأوسس ةدوع Èتعُت ،ةقرافمللو
01 لسصأأ نم تايرابم Êامث ‘ زوفلأ ققحو رسسخي ’ ““Êولاتكلأ““

مامأأ لداعتلأ ‘ ناتأرابم تهتنأ تقو ‘ ،زيرأوسس اهيف كراسش تايرابم
.(2-2) ةجيتنلأ صسفنب لوينابسسإأو دأدييسسوسس لاير
‘ تببسست يتلأو ،انوروك صسوÒف يسشفت ببسسب ةيحسصلأ ةثراكلأ مغرو
Òهامج نأأ ’إأ ،بسسحف ةسضايرلأ صسيلو ةاي◊أ تاعاطق لك ‘ مات للسش
أذه ‘ ةيسسيئرلأ قيرفلأ ةدمعأأ دحأأ ةدوعب ديكأات لكب ةديعسس ةنولسشرب
مسسوملل ““اغيللأ““ بقلب ظافتح’أ ‘ Óًمأأ ،مسسوŸأ نم مسسا◊أ تقولأ
.ًايلأوت ثلاثلأ

،زيرأوسس بايغ نم ،0202-9102 مسسوم ‘ ةليوط ةÎفل يسسيم ىناع
يسسيم بعل .ةÒخأ’أ تأونسسلأ ‘ بعلŸأ صضرأأ ىلع لوأ’أ هقيفر وهو
بعلŸأ صضرأأ ىلع ًأديحو أدب ،زيرأوسس نودب تايرابŸأ نم Òثكلأ

عم ىتح Òخأ’أ ثلثلأ ‘ هدناسسُي يذلأ مجاهŸأ كلذ دجي ⁄و ،ً’وزعم
.تيأوثيأرب لوسصو عمو نامزيرغ دجأوت
يسسيم ،Òخأ’أ ثلثلأ ‘ ًامتح Òغتتسس رومأ’أ ،زيرأوسس ةدوع عم مويلأ
‘ هدناسسُيسس زيرأوسس نأأ ًأديج فرعي هنأ’ ،ًأÒثك هسسامح ديعتسسيسس
بماك““ بعلم Òهامج تعتمتسسأ اŸاطلو .ًأديحو هكÎي نلو ةمدقŸأ
مهافتلأو ةلدابتŸأ ةÒسصقلأ تأريرمتلأ لÓخ نم ةيئانثلأ هذهب ““ون
ةعانسص ‘ مهاسسو فأدهأ’أ لمجأأ عنسص يذلأ موجهلأ ‘ Òبكلأ
.Êولاتكلأ يدانلأ تأراسصتنأ
ىلع ةزيمُم تاطقلب مدقلأ ةرك Òهامج ةيئانثلأ هذه ترهبأأ اŸاطلو
يهو ،ةعئأرلأ ةعانسصلأ وأأ فأدهأ’أ ليجسست Èع ناك نإأ ،بعلŸأ صضرأأ

ةيلاعفو ةيموجهلأ هتوق نم Òثكلأ Êولاتكلأ يدانلل ديعت نأأ اهنأاسش نم
هداعتبأو زيرأوسس ةباسصإأ ذنم ًأÒثك اهدقف يتلأو ،ىمرŸأ مامأأ ليجسستلأ

.ةليوط ةÎفل بعŸÓأ نع
نع ًأÒثك هبايغ ببسسب ةدوعلأ هذهل ًاسسمحتم ودبي زيرأوسس نأأ امك
هترأدسص ىلع ةظفاحملل Êولاتكلأ هقيرف ةدعاسسم لواحُيسسو ،بعŸÓأ
فزن يأأ نأأ ًاسصوسصخ ،ديدج نم Êابسسإ’أ يرودلأ بقلب جيوتتلأو
ينعتسسو ،ةميخو هبقأوع نوكتسس ةÒخأ’أ11ـلأ لحأرŸأ ‘ طاقنلل
.يرودلأ بقل ةراسسخ ›اتلاب

ةـضاـير
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Òغ ةÎفل روهم÷أ بايغ رمتسسيسس تقو ‘
تأونقلأو ةيفاحسصلأ عقأوŸأ تفسشك ،ةددحُم
نأأ ن˘˘˘˘˘ع ،““ترو˘ب˘˘سس نإأ ي˘˘ب““ اهن˘مو ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ
ًاع˘ير˘سس لو˘ل◊أ دا˘ج˘يإأ تلوا˘ح ““اغيللأ““ ة˘ط˘بأر
Èع كلذو ،بايغلأ أذهب دهاسشŸأ رثأاتي ’ يكل
ةجتنŸُأ ““stropS AE““ ة˘كر˘سش ع˘م ل˘سصأو˘ت˘˘لأ
م˘عد˘لأ ى˘ل˘ع أو˘ل˘سصح˘ي ي˘ك˘ل ““02 ا˘ف˘ي˘ف““ ةب˘ع˘ل˘ل
.راطإ’أ أذه ‘ ينقتلأ
Òهام÷أ تأوسصأأ ىلع ““اغيللأ““ تلسصح Óًعفو
متي يكل كلذو ““02 افيف““ ةبعل ‘ لمعتسسُت يتلأ
،ةأرابŸأ Òسس لÓخ تاسشاسشلأ Èع عباتملل اهثب
لك عم Òهام÷أ لعافتل ةيتوسص تأرثؤوم يهو
،در˘ط ،ءأز˘ج ة˘ل˘كر ،أا˘ط˘خ) بع˘˘لŸأ ‘ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ل

.(ت’افتح’أو فأدهأ’أ دكؤوم لكسشبو
لثم ،تÓيدعت ةفاسضإأ متف ،ةروسصلل ةبسسنلاب امأأ

ةبيرق تاجردŸأ ‘ ةيسضأÎفأ Òهامج روهظ
ر˘ع˘سشي ه˘ي˘ل˘عو ،““02 اف˘ي˘ف““ ة˘ب˘ع˘ل ‘ ةدو˘جو˘م˘ل˘˘ل
،تاجردŸأ نع بغي ⁄ روهم÷أ نأاكو عباتŸأ

يسسام◊أ هتوسصب ’و تاجردŸأ ‘ اهلكسشب ’
.بخاسصلأو
تاح˘ير˘سصت ‘ ““اغيللأ““ ة˘ط˘بأر صسي˘˘ئر ف˘˘سشكو
عم انلمع““ :ةطبأرلل يمسسرلأ عقوŸأ اهرسشن
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘برŒ صضر˘˘˘ع˘˘˘ل ÚيŸا˘˘˘ع ءا˘˘˘كر˘˘˘سش
فور˘ظ ‘ صشي˘ع˘ن ا˘ن˘نأأ ًا˘سصو˘سصخ ،Òها˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
م˘هŸأ ن˘م نا˘ك ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ن˘ك˘ل .ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ
ةقيرط لسضفأاب تايرابŸأ ثبل ملقأاتلأو لمعلأ

.““روهم÷أ لجأأ نم
تا˘ي˘لا˘ع˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ ›زا˘ن˘ت˘لأ د˘ع˘لأ م˘سضخ ‘

ع˘ي˘با˘سسأأ د˘ع˘ب مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل Êا˘˘ب˘˘سسإ’أ يرود˘˘لأ
،انوروك ءابو يسشفت ببسسب فقوتلأ نم ةديدع
ة˘˘يد˘˘نأ’أ ¤إأ ا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ا˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر تل˘˘˘سسرأأ
¤وأ’أ ة˘˘جرد˘˘لأ يرود ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ‘ ة˘˘˘كرا˘˘˘سشŸأ
ماظنلأو مسسوŸأ فانئتسسأ لوكوتوÈب ةيناثلأو
.مسسوŸأ نم ةيقبتŸأ لحأرŸأ لÓخ عبتŸأ
عيمج نمسضتت ،ةحفسص53 ‘ بيتكلأ يتأايو
ا˘سضيأأو ،ا˘ه˘ب حو˘م˘سسŸأ ر˘ها˘˘ظŸأو تأءأر˘˘جإ’أ
نم ةيقبتŸأ11ـلأ لحأرŸأ لÓخ ةروظÙأ
.Êابسسإ’أ يرودلل ›ا◊أ مسسوŸأ
ة˘ط˘بأر ه˘ي˘م˘سست ا˘مو ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لأ هذ˘˘ه ع˘˘سضخ˘˘تو
يت˘لأ ة˘يرا÷أ تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ““ Êا˘˘ب˘˘سس’أ يرود˘˘لأ
ةيأدب رابتخÓل ،““اينابسسإأ ‘ عسضولل بيجتسست
ةيليبسشإأ فيسضتسسي امدنع صسيمÿأ دغ دعب نم
.صسيتيب لاير هسسفانمو هراج

زيششناشس بعلم ‘ ةيليبششأأو صسيتيب لاير Úب عمŒ ةمقب  ،Êابشسإلأ يرودلأ ةلوطب ةدوع Òهام÷أ ترظتنأ
مدعل ةششاششلأ Èع قبطُتشس ةديدج ةبرŒ يه مهراظتنأ ‘ نوكتشس يتلأ ةزيمŸُأ ةأاجافŸأ نكل .نأوخيزيب
.””انوروك”” صسوÒف يششفت لظ ‘ ،تاجردŸأ نم Òهام÷أ بايغ نم جاعزنلأ

ةطبأر صسيئر صسابيت Òيفاخ رذح
مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘ل Êا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’أ يرود˘˘˘˘لأ
مأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’أ مد˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م Úب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لأ
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸأ ا˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘توÈب
نوسسلين حب˘سصأأ ا˘مد˘ع˘ب تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب
ثد˘حأأ ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب بع’ ود˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس
.حئأوللأ كهتني بع’
نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ود˘ي˘م˘ي˘سس ر˘ه˘˘ظو
02 نم Ìكأأ مسضي عمÊ ‘ Œابسسإ’أ
يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ،Úن˘˘ثإ’أ مو˘˘ي ا˘˘سصخ˘˘˘سش
تا˘ب˘يرد˘ت ن˘م هدا˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسأ ‘ بب˘˘سست
دعأوقب امأزتلأ ،صسيمÿأ  ةنولسشرب
ع˘قوŸأ بسسح˘ب ،ة˘مرا˘سصلأ ة˘يا˘˘قو˘˘لأ
.يدانلل يمسسرلأ
نأأ بجي وديميسس نإأ صسابيت لاقو
يتأاتو91-د˘ي˘فو˘ك صصح˘ف˘ل ع˘سضخ˘ي
ه˘ل حا˘م˘سسلأ ل˘ب˘ق ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ه˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
‘ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘ل ما˘م˘˘سضن’ا˘˘ب
،ليوطلأ فقوتلأ دعب ¤ولأ هتأرابم
دعب (رايدلأ جراخ) اكرويام لاير دسض
.تبسسلأ دغ
حئأوللأ ةيليبسشأأ يبع’ نم4 كهتننأو
Òبك عمŒ روسضحب يسضاŸأ رهسشلأ

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ ه˘˘ي˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄
ةلكسشŸأ نإأ صسابيت لاقو يعامتج’أ
ءأرجإأ يرودلأ ذختيسس ترمتسسأ أذإأ

.امراسص

ةيرابجإأ تأركشسعم
ةيأدبلأ ‘ يرودلأ ةطبأر تحÎقأو
ةيبيردت تأركسسعم ‘ قرفلأ عسضو
تا˘يرا˘بŸأ ةدو˘ع ل˘جأأ ن˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
نم تاجاجتحأ دعب تعجأرت اهنكل

صسا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت غ˘˘˘ل˘˘˘بأأو.Úب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ دا–أ
:فتاهلأ Èع ر“ؤوم ‘ Úيفحسصلأ
حئأوللأ كاهتنأ نوبعÓلأ لسصأو أذإأ““

ة˘˘ما˘˘قإأ ة˘˘سسأرد ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع Úع˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
.““ةيرابجإأ ةقلغم ةيبيردت تأركسسعم
أذه ¤إأ رمأ’أ لسصي ’أأ لمأان““ :عباتو
نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘سصأو أذإأ ن˘˘˘ك˘˘˘ل د◊أ
أاجلن اÃر ءأوسش تÓفح ¤إأ باهذلأ
.““فرسصتلأ أذه ¤إأ
ل˘ب˘ق كلذ ل˘ع˘˘ف˘˘ن نأأ ا˘˘ندرأأ““ :فدرأأو
ÚبعÓلأ نأأ انيأأر اننكل عيباسسأأ ةدع
انأأدب أذإأ نكل .لوكوتوÈلاب نومزتلي

دان لك نم Úبع’4 وأأ3 ةيؤور ‘
نو˘ك˘ي ن˘ل ح˘ئأو˘ل˘˘لأ هذ˘˘ه نو˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘ي
.““رخآأ رايخ يأأ انمامأأ

flةمخشض رطا
لود˘لأ Ìكأأ ن˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإأ تنا˘˘كو
ةايحب ىدوأأ يذلأ ءابولاب أررسضت

صصخ˘سش ف˘لأأ72 ى˘ل˘ع د˘يز˘ي ا˘˘م
.داسصتقÓل ةيوق ةبرسض هجوو

كانه““ :صسا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ت فا˘˘˘˘˘˘˘سضأأو
‘ ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ة˘عا˘ن˘سصلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘˘فاÙأ
رطاfl لم– فلخلل ةوطخ يأأو
ل˘˘ك و˘˘عدأأ““ :در˘ط˘ت˘˘سسأو.““ةمخسض
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طŸ ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’أ
بع’ يأأ نأ’ حئأوللاب مأزتل’اب
ا˘نر˘˘سضي د˘˘عأو˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه كه˘˘ت˘˘ن˘˘ي

ةطبأر تر˘ه˘ظأأ““ :م˘ت˘خو.““اعيمج
Úب˘عÓ˘لأ ‘ ةÒب˘ك ة˘ق˘ث ا˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘لأ
لو˘˘خد ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘جإأ مد˘˘˘ع˘˘˘ب
وجرأأ كلذلو ،ةقلغم تأركسسعم
كاهتنأ .ةقثلأ هذه ىلع ظاف◊أ
Êابسسإ’أ يرودلأ رسضي ’ حئأوللأ
صسا˘ن˘لأ ة˘ح˘˘سص ا˘˘سضيأأ ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف
.““ماع لكسشب

حئأوللأ كهتني بعل ثدحأأ  وديميشس نوشسلين

هوركم رإرقب ÚبعÓلإ ددهي اجيللإ ةطبإر صسيئر

صسو˘سسي˘خ ،د˘يرد˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن بي˘˘ب˘˘ط زر˘˘بأأ
هلذبي يذلأ Òبكلأ Êدبلأ لمعلأ مجح ،وŸوأأ
مجنلاب هتنراقم Èع ،ليب ثيراغ ،يزليولأ
غ˘ل˘ب يذ˘لأ ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ›ا˘˘غ˘˘تÈلأ
ه˘˘ل˘˘م˘˘˘عو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لأ ه˘˘˘تّو˘˘˘ق ل˘˘˘سضف˘˘˘ب دÛأ
نولاب““ زئأوج صسمخب هجّوت يذلأ لسصأوتŸأ
.⁄اعلأ ‘ بع’ لسضفأاك ،““رود
لبق ،ودلانور عم لماعت يذلأ وŸوأأ ىفنو
نوكي نأأ ،›اط˘يإ’أ صسو˘ت˘ن˘فو˘ي و˘ح˘ن ه˘لا˘ق˘ت˘نأ
لا˘ير ‘ ه˘ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت بع’ ىو˘˘قأأ ود˘˘لا˘˘نور
ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ كلذو ،ديردم

Ìكأأ ودلانور نكي ⁄““ :لاقف ،““تروبسس وتوت““
.““ةيندبلأ ةيحانلأ نم ،يهابتنأ راثأأ بع’
تÓسضع كلتÁ يسضاير ليب ثيراغ““ :عباتو

ع˘ي˘م˘ج ة˘سسرا‡ ى˘ل˘ع ردا˘ق و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
،Êدبلأ ل˘م˘ع˘لأ ‘ ه˘قّو˘ف˘ت بب˘سسب تا˘سضا˘ير˘لأ
،ل˘هذ˘م ه˘˘نإأ .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ه˘˘تأز˘˘ي‡ ن˘˘ع Óً˘˘سضف
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ع˘˘م تل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت بع’ ل˘˘˘سضفأأو
نأأ ““يكلŸأ““ يدانلأ بيبط دّكأأو.““بنأو÷أ

ه˘جو˘لأ ف˘سشت˘˘ك˘˘ت ⁄ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير Òها˘˘م˘˘ج
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ كل˘تÁ يذ˘لأ ،ل˘ي˘ب˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊أ
ذإأ ،همّدق ا‡ Òثكب لسضفأأ ىوتسسم Ëدقت

،اهيناعي يتلأ تاباسصإ’أ ةÌك ¤إأ كلذ دوعي
هقّلأات فقوت يتلأ ةيلسضعلأ لكاسشŸأ صضعبو

.تايرابŸأ لÓخ
نم ةيأدب ،لسضفأأ لبقتسسم ¤إأ ليب عّلطتيو
،ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’أ تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
ةليكسشت ‘ Èكأأ ًأرود هحنÃ كلذو ،صسيمÿأ
هجرخأأ نأأ دعب ،نأديز نيدلأ نيز بردŸأ

هعسضوو ،تايرابŸأ بلغأأ ‘ هتاباسسح نم
رمأ’أ ،ةبسسانم نم Ìكأأ ‘ تاجردŸأ ىلع
 يز˘˘ل˘˘يو˘˘لأ Úب ءو˘˘سست ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لأ
.هيدانو

 :ودلانور مدشصي ””يكلŸأ”” بيبط

هعم تلماعت بعل لصضفأإ ليب
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تاكرب ميلشس يروشسلأ يئأورلأ هبتك لاقم رثإأ

ًةعبوز Òثُي ةيعرصشلإ Òغ صشيورد دومfi ةنبإ tرصس
!““ةيفاقث ل““

ث.ق

ي˘ئأور˘لأ ““كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ““ ى˘ل˘ع نو˘ط˘˘سشا˘˘ن ف˘˘سصو
نا˘خ““ ه˘نو˘ك ؛““ن˘ئاÿأ»ـب تا˘كر˘ب م˘ي˘ل˘سس يرو˘˘سسلأ
ه˘نأا˘ب صضع˘ب˘لأ ه˘م˘ه˘sتأو ،““ر˘سسلأ ح˘سضف»و ““ة˘نا˘˘مأ’أ
،هم‚ تفخ نأأ دعب ةديدج ةرهسش نع ثحبي
ه˘ق˘يد˘سص فا˘˘ت˘˘كأأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بذ˘˘ك قÓ˘˘ت˘˘خا˘˘ب كلذو
هنأأ لاق ام ًأÒثكو هنسضتحأ يذلأ لحأرلأ رعاسشلأ
ءأرعسشو نوفقثم بتكو .هل ““نبأ““ لثم هلماعي

لب ،تاكرب ىلع درلأ ‘ ،ةلوطم ت’اقم برع
ءأرو ““ةمك◊أ““ نع لؤواسستلأ ‘و ،هئاجه ‘و
.ةقيقح sحسص نإأ ،رسسلأ أذه فسشك
تاكرب ميلسس اهراثأأ يذلأ ةعبوزلأ هذه بقعو
هتحفسص ىلع رغأد لبرسش Êانبللأ رعاسشلأ رسشن

دومfi““ هباتك نم) هل ةداهسش ““كوبسسيافلأ““ ىلع
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘نأ’ بت˘˘˘˘كأأ :ي˘˘˘˘قأروأأ ‘ ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي صشيورد
،ةعيرسس ،ةرباع تايمأرغ““ اهيف ءاج (““صشيعأاسس
تفرع دقو ،Ìكأأ اÃرو روهسشل تمأدتسسأ وأأ
‘ اما“ لخدي ا‡و ،هركذل ةجاح ’ ام اهسضعب
.(هتافو دعب ىتح) صصاÿأو يميم◊أ قاطنلأ

نع ’و ،جأوزلأ نع مÓكلأ بحي صشيورد نكي ⁄
‘ رخأاتي ناك ام هنأأ نم مغرلأ ىلع ،لافطأ’أ

،ةلاه :يتنبأ نع ›أؤوسس نع ءاقل وأأ ةرايز Òغ

.““وب– ةلفط اهفرع يتلأ
،عوسضوŸأ عم جرعأ’أ ينيسسأو يئأورلأ لعافتو
لوقي ““كوبسسيافلأ““ ىلع هل روسشنم ‘ بتك ذإأ
ةياسشوو ،هيف بوغرم Òغ صشيورد حبسصأأ ةأاجف““

’إأ ا˘هد˘ع˘ب ق˘ب˘ي ⁄ ة˘ن˘ع˘ل رد˘سصم تا˘كر˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
افيسضم .““ةماعلأ تاحاسسلأ نم ةحاسس ‘ قنسشلأ
تطغ ذإأ ،ةعاسسلأ عوسضوم امه ميلسس /صشيورد““

م˘ل˘ظ˘لأو ،ة˘يŸا˘ع˘لأ ة˘ير˘سصن˘ع˘لأ ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ت˘ي˘سضق
م˘ه˘˘ي د◊أ أذ˘˘ه˘˘لأأ .صسوÒف ا˘˘نورو˘˘كو ،Êا˘˘سسنإ’أ
ة˘ي˘سسن÷أ ه˘تا˘ي˘حو ،ه˘ت˘ف˘˘طا˘˘عو ،صشيورد صشأر˘˘ف
.““؟اهلك ةمأ’أ
ع˘ي˘م˘ج ا˘م˘ك نا˘سسنإأ صشيورد““ sنأأ ي˘ن˘˘ي˘˘سسأو ىر˘˘يو
ه˘ل˘ث˘مو ؟ئ˘ط˘خ˘يو بي˘سصي ،هر˘ك˘يو بح˘ي ،ر˘سشب˘˘لأ
ةءاسسإ’أ دسصق هنأأ اقلطم دقتعأأ ’ يذلأ ميلسس
نوك ىلع هلك كلذ رثؤوي له ةياهنلأ ‘ .هدلأول
نع لوقن أذام .أدبأأ ؟اميظع أرعاسش صشيورد
صسييانأأ نع ؟ةعتÃ هأأرقن يذلأ نذإأ رليم رثرآأ
نوكيسس فيك ؟ايدقنو اينف اهدج‰ يتلأ Úن

هل تناك هنأأ انفرع أذإأ صستنافÒسس ىلع انمكح
بتاك نع لوقن أذام لب ؟ هتجوز Òغ نم ةنبأ
مهنأاسشو صسانلأ أوكرتأ ؟صسيرأزاك ايرامو بيرغلأ
لظيسس .لمجأ’أو ىقبأ’أ وهف مهبدأاب أومتهأو
املكو ،أÒبك ،رسصعلأ ءامظع لك امك صشيورد

اÃر هتايح ةÒسس .ةديدج ةسشهدب انبسصأأ ،هانأأرق
صسيل يبرعلأ فقثŸأ لبقي امدنع اموي بتكتسس
ةسصاÿأ ةاي◊اب اسضيأأ نكلو ،فÓتخ’اب طقف
ةينأدجولأ ““هتلز»ب ميلسس نوكي اÃر .بتاكلل
‘ ىرخأأ ةحفسص حتف دق ،صشيوردل ابح ةرماعلأ
،““قلغŸأ يبدأ’أ انŸاع ‘ ةيفÿأ Òسسلأ ةباتك
دجوت اننأدلب ‘ .أوهبتنأ““ أرuذfi ينيسسأو متخو
.““اهل هبنتن نأأ انيلع ،ةسصيخر ةيرسصنع اسضيأأ
‘ Úسسح م˘ث˘ي˘ه يرو˘سسلأ بتا˘ك˘لأ بهذ ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
يبدأ’أ طسسولأ ّنأأ تفÓلأ...““ لوقلأ ¤إأ هل لاقم
عرا˘سسو صضف˘ت˘نأ ي˘بر˘ع˘لأ ‘ا˘˘ح˘˘سصلأو ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لأو
ءاسشفإأ Èتعأو ،صشيورد دومfi ىركذل راسصتنÓل
دو˘مfi ة˘سسأد˘ق ى˘˘ل˘˘ع ءأد˘˘ت˘˘عأ ر˘˘سسلا˘˘ب تا˘˘كر˘˘ب
كولسس نع مهسسفنأأ أولأاسسي ⁄ Úح ‘ ،صشيورد

fiلواحو لب ،يسسن÷أو يتاي◊أ صشيورد دوم
‘ ه˘˘ل ع˘˘ئأرذ˘˘لأو تأرŸÈأ قÓ˘˘ت˘˘˘خأ م˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب

.““...ةددعتŸأ ةيسسن÷أو ةيئاسسنلأ هتاقÓع
تمزتلأ ““ةيفاقث Óلأ““ ةsجسضلأ هذه لك مامأأو
انر ةيروسسلأ ؛ناتقباسسلأ هاتجوزو صشيورد ةلئاع
⁄و تم˘سصلأ ،ي˘ن˘ي˘ه˘لأ ةا˘ي˘˘ح ة˘˘ير˘˘سصŸأو Êا˘˘ب˘˘ق
لاق تاكرب نأأ اسصوسصخ ،قيلعت يأأ مهنع ردسصي
يتلأ ةأأرŸأ كلت مسسأ وأأ ةيسصخسش فرعي ’ هنإأ
.ةيعرسشلأ Òغ هتنبأ صشيوردل تدلو

يرا÷أ رهششلأ نم72 ـلأ ةياغ ¤إأ

 هلامعأإ صضرعي ةونوب ةزمح يليكصشتلإ
تنلإ ىلع

ايسضأÎفأ اينف اسضرعم ةونوب ةزمح يرئأز÷أ يليكسشتلأ نانفلأ ميقي
Ãءاج ام بسسح يرا÷أ رهسشلأ نم72 ةياغ ¤إأ ““يسسترآأ““ عقو ‘

.قأورلل ÊوÎكل’أ عقوŸأ
فرسشي يذلأ- صضرعŸأ أذهب ةونوب مuدقي ““تيمروفير““ نأونع ت–و
طÿأ Úب عمŒ ةحول02 ›أوح -نونفلل يرطقلأ ““ةيخرŸأ““ قأور هيلع
.ةرسصاعŸأ ةيلام÷أ ةيليكسشتلأ تاينفلأو ةيمÓسسإ’أ هتيفلخب يبرعلأ
ةليم÷أ نونفلل ايلعلأ ةسسردŸاب ليكسشتلأ صسرد يذلأ- ةونوب فرعيو
ةيلامج ةيزمر تاقايسس ‘ يبرعلأ طخلل هلامعتسساب -ةمسصاعلأ رئأز÷اب

Œب عمÚ أو راكفأ’أ ‘ ةلاسصأ’أŸام بيلاسسأ’أو تاينقتلأ ‘ ةرسصاع
.ةيديرŒ ت’’د ةداع هلامعأ’ يطعي
أدنكو ليزأÈلأو تيوكلأ ‘ ةيلودلأ صضراعŸأ نم ديدعلأ نانفلأ ماقأأو
نونفلأ““ ةزئاج اهنم ةيلود زئأوج ةدع لان امك رطقو ةنسسوبلأو
›ودلأ صسرغنوكلأ““ ةزئاجو (اسسنرف) ايليسسر1002Ã ‘ ““ةيطسسوتŸأ
صسفن ‘ (اكيجلب) لسسكوÈب اهزاح يتلأ ““ ةيرئأزج - وروأ’أ نونفلل
.ةنسسلأ
ةينوÎكلإ’أ ةينفلأ عقأوŸأ مهأأ Úب نم يكيرمأ’أ ““يسسترأأ““ عقوم tدعيو
‘ صضراعŸأو تأدأزŸأو ةقورأ’أ زربأأ لامعأأ عيبو Ëدقت ‘ ةسصتıأ
اقفو ،دلب001 ›أوح نم ةسسسسؤوم ف’آأ3 عم لماعتي ثيح ⁄اعلأ
.عقوملل

ث.ق

Ãثحاب ةكراششÚ خوÈلعافو ءأÚ ‘ لأ لقحÎاقثلأ ثأ‘

 عامتجلإ صسأإÎت ةفاقثلإ ةريزو
ةطيرÿإ دإدعإإ ةنجلل عsصسوŸإ Êاثلإ
ةيرثألإ
Êاثلأ عامتج’أ ةمسصاعلأ رئأز÷اب ةدود نب ةكيلم ةفاقثلأ ةريزو تسسأأرت
Úثحاب نم ةلكسشŸأو رئأزجلل ةيرثأ’أ ةطيرÿأ دأدعإأ ةنجلل عسسوŸأ
.ةفاقثلأ ةرأزول نايب قفو ‘اقثلأ ثأÎلأ لقح ‘ Úلعافو ءأÈخو
““ةنسسلأ ةياهن لبق ماهلأ““ عورسشŸأ أذه زا‚إاب اهتاميلعت ةدود نب تدسسأأو
Èع ةيراقعلأ ةيفاقثلأ تاكلتمŸأو راثآ’أ ءاسصحإأ““ نم نكميسس يذلأو
.نايبلأ بسسح ““Óبقتسسم هب لثمأ’أ لفكتلاب حمسسيسسو ينطولأ بأÎلأ
ةيرثأ’أ ةطيرÿأ عورسشم قÓطإأ نع تنلعأأ دق ةفاقثلأ ةريزو تناكو
كلذو ،يسضاŸأ يام رهسش ‘ ثأÎلأ رهسش تايلاعف ماتتخأ صشماه ىلع
نوناقلأ ميمتتو ليدعت نمسضتي نوناقل يديه“ عورسشم صضرع عم  ايزأوت
ت’وحتلأو ىسشامتي اÃ ‘اقثلأ ثأÎلأ ةيامح نمسضتŸأ ،40-89 مقر
ةبسسانŸأ تناك امك ،ةيلا◊أ ةيفاقثلأ ةسسايسسلأو اندÓب اهفرعت يتلأ
ثيح نم ثأÎلأ لا‹ ‘ نيÒبك Úعورسشم قÓطإأ نع نÓعإÓل ةسصرف
عقأوملل طئأرخ مسسر قÓطإأ نع ةدود نب تدكأأ ثيح ،در÷أو عيرسشتلأ
‘اقثلأ ثأÎلل ÒسسŸأ Êوناقلأ صصنلأ ىلع لبقŸأ ليدعتلأو ةيرثأ’أ
.يداŸأ Òغو يداŸأ
لكسش اŸاط يذلأ طئأرÿأ مسسر عورسشم نأأ -اهنيح- ةريزولأ تفاسضأأو
ينطولأ زكرŸأ كلذ ‘ اÃ ،عاطقلأ أذه ‘ Úينهملل لاغسشنأ ردسصم
زكأرمو تاسسسسؤوŸأ عيمج عم نواعتلاب““ متيسس ،راثآ’أ ملع ‘ ثوحبلل
.““لاÛأ أذه ‘ ةطسشنلأ ثحبلأ

ث.ق

ةنميه نع ةيÁداكأÓل اقباشس تهuجو يتلأ تأداقتنلأ دعب
 صضيبلأ

flماكح نمصض ءإدوصس ةيكيرمأإ ةجر
راكصسوألإ
اهفقأوÃ ةفورعŸأ يانÒفود افيإأ ءأدوسسلأ ةيكيرمأ’أ ةجرıأ تبِخُتنأ
ةيÁداكأ’أ ماكح صسل‹ ‘ أوسضع ةيرسصنعلل ةسضهانŸأ اهلامعأأو
.راكسسوأ’أ زئأو÷ ةحناŸأ اهمولعو امنيسسلأ نونفل ةيكÒمأ’أ
،أوسضع45 لسصأأ نم Úنولم اسصخسش21و ةأأرمأ62 مسضي صسلÛأ تابو
دد÷أ ءاسضعأ’أ نم ةعبرأأ ناكو ،ىسضم تقو يأأ نم Èكأأ اعونت صسكعيل
يبوو ءأدوسسلأ ةلثمŸأ باختنأ ديعأأ اميف ءاسسنلأ نم ÚبختنŸأ

.غربدلوغ
ديعتسسي يذلأ ““صسآأ يسس يأذ نيو““ لسسلسسم لسضفب ةجرıأ ترهتسشأو
أومهتأ ةينيت’ ةيكÒمأأ لوسصأأ نمو دوسس Úقهأرم ةسسمÿ ةيقيقح ةسصق
،تانينامثلأ ةياهن كراب لأÎنسس هزنتم ‘ ةلورهم باسصتغاب أاطخ
تاي’ولأ ‘ ةÒبك دأدعأاب دوسسلأ نجسس لوح ““ثنيترث““ يقئاثولأو
.ةدحتŸأ
‘ ةينهŸأ تاعاطقلأ لك هيف لsثمتتو ايونسس ماك◊أ صسل‹ ثلث دsدَجُيو
،ةيجيتأÎسسإ’أ ةيÁداكأ’أ فأدهأأ ديد– هتمهمو امنيسسلأ طاسسوأأ
صسيل عونتلأ بايغ ببسسب ةÒخأ’أ تأونسسلأ ‘ ةدسشب ةيÁداكأ’أ تدقتنأو
ذإأ ،نيزئافلأو ÚحسشرŸأ رايتخأ ‘ اسضيأأ لب اهئاسضعأأ فوفسص ‘ طقف
زئأوج ىلع نونميهي صضيبلأ نوكب دuدنُت5102 يفناج ‘ ةلمح تقلطأأ
.راكسسوأ’أ
يخيراتلأ لاسضنلأ يوري يذلأ يانÒفود جأرخإأ نم ““امليسس““ مليف ناكو

Ÿق’أ قح ىلع لوسصحلل غنيك رثول نتراÎمأ’أ لكل عأÒيكÚ، ب نمÚ
هنأأ ّ’إأ مليف لسضفأأ ةئف ‘ حسشر دقو .ةنسسلأ كلت ‘ ةحسشرŸأ مÓفأ’أ
““امليسس““ نأأ ةÎفلأ كلت ‘ نوÒثك Èتعأ اميف ةينغأأ لسضفأأ ةزئاجب ىفتكأ
.ملظلل صضsرعت
ةيÁداكأ’أ ‘ ءاسضعأأ نأأ يسضاŸأ عوبسسأ’أ ووليوأأ ديفيد مليفلأ لطب دكأأو
اهيلع بتك اناسصمق همقاط ىدترأ امدعب ،مليفلل جيوÎلأ ليطعتب أودّده
مقاط دأرأأو ،4102 ‘ مليفلل لوأ’أ صضرعلأ لÓخ ““صسفنتلأ عيطتسسأأ ’““
اقانتخأ رنراغ كيرإأ دوسسأ’أ يكÒمأ’أ ةافو ىلع جاجتح’أ اهموي مليفلأ

.ديولف جروج لثم اما“ ةطرسشلأ لبق نم هفيقوت لÓخ
ث.ق

يذلأ تاكرب ميلشس يروشسلأ يئأورلأ ىلع ًافينع ًاموجه يبرعلأ ⁄اعلأ ‘ يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم دأور sنشش
Òغ ةنبأ هل نأأ0991 ماع ‘ هل sرشسأأ دق ناك صشيورد دومfi لحأرلأ ينيطشسلفلأ رعاششلأ نأأ هيف فششك لاقم بتك
.اهري ⁄و ةنبلأ هذهب فÎعي ⁄ هنأأو ،ةجوزتم ةديشس نم ةيعرشش
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ق˘˘˘يد˘˘˘سص م˘˘˘سسا˘˘˘ق ر˘˘˘عا˘˘˘سشلأ زر˘˘˘حأأ
ى˘˘ل˘˘ع ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘˘م صسو˘˘˘سسم
‘ ““ةيرعسش ةديسصق نسسحأأ““ ةزئاج
Ëركتب ةسصاÿأ ةينطولأ ةقباسسŸأ

Òظن ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م ‘ م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج
ىد˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م بسسح ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
ي˘سشي˘غ Òم˘سس ح˘سضوأأو.Úم˘ظ˘˘نŸأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ بت˘كŸأ صسي˘ئر
ير˘˘ئأز÷أ با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ةقباسسŸأ ميظنتب ردابŸأ فقثŸأ
تل˘˘م˘˘ح ة˘˘جsو˘˘˘َتŸُأ ةد˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘لأ نأأ

أد˘ي˘ف˘م ““صضي˘˘بأ’أ صشي÷أ““ نأو˘˘ن˘˘ع
قsوفت ةزئا÷اب زئافلأ رعاسشلأ نأاب

نو˘ل˘ثÁ أر˘خآأ ا˘˘كرا˘˘سشم11 ى˘ل˘˘ع
رأر˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘لأ تا˘ي’و د˘يد˘˘ع

هعم أوسسفانت ةليمو ةنتابو ةدكيكسس
طÎسشأ ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸأ هذ˘˘ه ‘
ر˘ع˘سشلأ ‘ ل˘م˘ع˘لأ نو˘ك˘ي نأأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.ليوطلأ رحبلأ نزو ىلعو حيسصفلأ
تأذ˘˘˘ل أدا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسأ- طÎسشأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
عو˘˘سضو˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي نأأ -ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ
مuر˘ك˘˘يو ع˘˘ج˘˘سشيو حدÁ ةد˘˘ي˘˘سصق˘˘لأ

ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ةيمامأ’أ فوفسصلأ ‘ نيدجأوتŸأ

Ÿم˘˘˘˘ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئا÷أ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأو
معدلأ لك -لاق امك- نوقحتسسي
مهماهم ءأدأأ ة˘ل˘سصأوŸ ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لأو
.ةليبنلأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل يد˘ل˘˘ب˘˘لأ بت˘˘كŸأ ما˘˘قو
ير˘˘ئأز÷أ با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
مقأوطلأ عيجسشت قايسس ‘ فقثŸأ

ةرايزب صسيمÿأ صسمأأ لوأأ ةيبطلأ
يب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘ما‹و Ëر˘ك˘ت
ة˘ح˘ل˘سصÃ ل˘ما˘ع˘لأ ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ه˘˘ب˘˘سشو
ةو˘˘خإ’أ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سس91Ã-ديفوك

مuر˘ُك ا˘م˘ك.ة˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لا˘˘بو˘˘ط
Úط˘سشا˘ن˘لأ ن˘م دد˘˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸا˘˘ب
ةدع ‘ أومهاسس نيذلأ uÚيوعم÷أ

ة˘˘ه˘˘جأوŸ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘عو تأردا˘˘˘ب˘˘˘م
تايلمع رأرغ ىلع انوروك صسوÒف
.ميقعتلأ
ةبتاك نسشد ،ةلسص يذ قايسس ‘و
‘ا˘ق˘ث˘لأ جا˘ت˘نإ’ا˘ب ف˘ل˘كŸأ ة˘لود˘لأ
يئافسشتسس’أ زكرŸاب ،ةدأد ميلسس
ةقسصلŸأ ،اسشاب ىفطسصم يعما÷أ
‘ ةراتıأ  لامعأÓل ةقÓمعلأ
ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘كرا˘˘سشت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ل˘˘م◊أ

تاموسسرو تاحول زا‚أ تنsمسضت
يمد˘ق˘مو ءا˘ب˘طأ’ا˘ب د˘ي˘سشت ة˘ي˘م˘قر
بط˘لأ ة˘ن˘ه˘مو ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘˘يا˘˘عر˘˘لأ
مهداسسجأأ ÚسسركŸأ ،ماع لكسشب
‘ مهاسضرŸ مهحأورأأو مهبولقو

تفر˘˘˘عو.ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ل˘˘˘ظ
ةكراسشم ةيكراسشتلأ ةينفلأ ةلم◊أ
،انانفو ابلاطو اباسش07 نم Ìكأأ

أو˘˘مد˘˘ق ،ةأو˘˘ه˘˘لأو ÚفÙÎأ ن˘˘˘م
ة˘˘لا˘˘سسر ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأأ Èع
بط˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ر˘˘يد˘˘ق˘˘تو فأÎعأ
‘ ةلثمأ’أ عورأأ مويلأ مدقي يذلأ
بسسك لجأأ نم ةيحسضتلأو Êافتلأ

ك˘˘˘˘˘لذو ،91-د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
Ãنانفلل ينطولأ مويلأ ةبسسان.

ث.ق

: ةحشصلأ يمدختشسم Ëركتل ةينطولأ ةقباشسŸأ

““ةديصصق نصسحأإ““ ةرئاجب صسوصسم قيدصص مصساق رعاصشلإ جيوتت
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عينشصتل ةدئأر ةيكيرمأأ ةيŸاع ةشسشسؤوم:فيرعتلأ
ناجيششيم ةيلوب نروبريد ةنيدم ‘ تشسشسأات ،تأرايشسلأ
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اهيحأوسضو رئأز÷اب ةÓسصلأ فيقأوم
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9102 ةنسس ةدلو نويلم نم ديزأأ

ةيرصصيق ةصصاÿإ تإدايعلإ تإدلو بلغأإ

و .ق

تايفسشتسسŸأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو تلجسس
،9102 ة˘˘ن˘˘سس(320.530.1)  ةد’و نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأأ
Úعاطق˘لا˘ب م˘عدŸأ ي˘ب˘ط˘لأ ط˘سسو˘لا˘ب تر˘ج ،ر˘ئأز÷ا˘ب
.صصاÿأو يمومعلأ
ت˘˘˘˘“ ةد’و710.978 نإا˘˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلأ ةرأزو بسسحو
58 ةبسسن لداعي ام ،ةيمومعلأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸاب

تا˘˘سسسسؤوŸا˘˘˘ب ت“ ةد’و000.651 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،ة˘˘ئاŸأ ‘
.ةئاŸأ ‘51 ةبسسب ةسصاÿأ ةيئافسشتسس’أ
ن˘˘˘م ة˘˘˘ئاŸأ ‘76،07 نأأ ¤إأ ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سصلأ ةرأزو Òسشتو
23.92 امنيب ،ةيعيبط ةقيرطب ت“ (124.137) تأد’ولأ

ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ت“ (ةد’و (155.303) ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ئاŸأ ‘
.(ةيرسصيق
تأد’و˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأأ نأأ دد˘˘سصلأ أذ˘˘ه ‘ ةرأزو˘˘لأ ح˘˘سضو˘˘تو
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’أ تا˘سسسسؤوŸأ ‘ ت“ ة˘ير˘سصي˘ق ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
140.101 كانه ،اهب ةد’وÚ 000.651ب نم ذإأ ،ةسصاÿأ

’ امنيب ،ةئاŸأ ‘67.46 ةبسسنب يأأ  ،ةيرسصيق ةد’و
ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ ‘ ةيرسصيقلأ تأد’ولأ لكسشت
تأد’ولأ ›امجإأ نم ةئاŸأ ‘30،32 ىوسس ةيمومعلأ
.ةيرسصيق ةد’و (015.202)
عاطقلأ نأأ ¤إأ ةرأزولأ تراسشأأ ،لكايهلأ ¤إأ ةبسسنلابو
أريرسس6899 ل عسستت ةحلسصم142 ىلع رفوتي يمومعلأ

flل عسستت ةيرأوج ديلوت ةحلسصم024و ديلولل اسصسص
.ةروطخ لكسشي ’ يذلأ لم◊اب لفكتلل ريرسس0723
ةسسسسؤوم541 ى˘ل˘ع صصاÿأ عا˘ط˘ق˘لأ ر˘فو˘˘ت˘˘ي ل˘˘با˘˘قŸا˘˘ب
ءا˘سسن˘لأ بط طا˘سشن ة˘سسرا‡ ا˘ه˘ل صصخر˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسأ
.نأديŸأ ‘ لمعت ةسسسسؤومÚ 202ب نم ،ديلوتلأو
ديلوتلأو ءاسسنلأ بط ‘ ÚسسرامŸأ ددع نإاف ،Òكذتلل
يمومعلأ عاطقلأ هÒظن فعسض نم ديزأأ صصاÿأ عاطقلاب

لكايهلاب ايئاسصخأأ756 لباقم يئاسصخأأ5161 لسصي ثيح
تأد’و9 ىرŒ يذلأ تقولأ ‘ يمومعلأ عاطقلل ةعباتلأ

 .ةيمومعلأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸابÚ 01ب نم

سسلد

غلك62 زجحو ةباصصعب ةحاطإلإ
صصرق006و تإردıإ نم
 صسولهم
- صسلد ةيدلبب ينطولأ كردلل ةعبات ةدحو تحاطأأ
8 مسضت ةيمأرجإأ ةكبسشب أرخؤوم - صسأدرموب قرسش
ردfl نم غلك62 ءاهز اهتزوحب زجحو رسصانع
.صسولهم صصرق006 ةبأرقو جلاعŸأ فيكلأ
زاهجب مÓعإ’أ ةيلخ ةسسائرب ةفلكŸأ تحسضوأأو
تنك“ ينطولأ كردلأ حلاسصم نأأ ةي’ولاب كردلأ

صصاخسشأ’أ مسضت ةباسصع طاسشنل دح عسضو نم
جيورت فÚ –Îتأأرمأ مهنيب نم نيروكذŸأ
،ةسسولهŸأ صصأرقأ’أو (جلاعم فيك) تأردıأ
 .ةي’ولأ ميلقإأ ىوتسسم ىلع طسشنت
فلتخÃ ةناعتسس’أو تايرحتلأ فيثكت دعبف
” ةمدÿأ ‘ ةعوسضوŸأ ةينوÎكلإ’أ تاقيبطتلأ
دجأوت ناكم ديد– ردسصŸأ صسفن ¤إأ أدانتسسإأ
ىلع صضبقلأ ءاقلإأو ةيمأرجإ’أ ةكبسشلأ هذه دأرفأأ

نم مأرغوليك62 ءاهز مهتزوحب زجحو اهرسصانع
نم صسولهم صصرق006وحنو جلاعŸأ فيكلأ

flسس ¤إأ ةفاسضإأ عأونأ’أ فلتÓ52و صضيبأأ ح
Ëدقت متي نأأ ىلع ،ديسص ةلوسسبك11و ةسشوطرخ
روف ةسصتıأ ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ ÚفوقوŸأ
 .يرا÷أ قيقحتلأ نم ءاهتن’أ

و .ق

ةنيطنسسق

 اطروتم اصصخصش31 فيقوت
رإرصشأإ ةيعمج نيوكت ‘

ةرئأد نمأ’ ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ حلاسصم تفقوأأ
قرفلأ عم قيسسنتلاب (ةنيطنسسق) يلجنم يلع
ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ ةحلسصملل ةيتايلمعلأ
نيوكت ةيسضق ‘ مهطروتل اسصخسش31 ةي’ولأ نمأاب

نم صسيمÿأ صسمأأ لوأأ ملع امبسسح ،رأرسشأأ ةيعمج
كلسسلأ تأذب ةماعلأ تاقÓعلأو مÓعإ’أ ةيلخ
.ينمأ’أ
ةماعلأ تاقÓعلأو مÓعإ’أ ةيلخ صسيئر حسضوأأو
ةيلمعلأ هذه نأأ ةفيلخ نب لÓب لوأأ مزŸÓأ نمأÓل
نم ددعلأ أذه فيقوت نم تنكم دق ةيقابتسس’أ
72وÚ 91ب Úب مهرامعأأ حوأÎت نيذلأ صصاخسشأ’أ
رأرسشأأ ةيعمج نيوكت ةيسضق ‘ مهطروتل ةنسس
دسض حنجو تايانج باكتر’ دأدعإ’أ صضرغب
ءاسضيب ةحلسسأأ لامعتسساب تاكلتمŸأو صصاخسشأ’أ
قلخو ناكسسلأ طسسو بعرلأ ثبو يعرسش رÈم نود

يونعŸأ ءأدتع’أ لÓخ نم ،نمأأÓلأ نم وج
قيرطلأ ىلع ةرجاسشŸأو صصاخسشأأ ىلع يدسس÷أو
لامعتسساب فنعلأ لامعأأ لدابتل ةيدؤوŸأ ماعلأ
يرحب ديسص حÓسس ةزايحو ةفنسصم ءاسضيب ةحلسسأأ
اهتئبعتو اهدأدعإأو (فوتولوم) ةقراح تاجاجزو
.تاكلتمŸأو صصاخسشأ’أ ىلع ءأدتعÓل
ÚينعŸأ Ëدقتو ةيئأزج تأءأرجإأ فلم ز‚أأ دقو
مهقح ‘ ردسصيل بورÿأ ةمكحÃ ةباينلأ مامأأ

.تقؤوŸأ صسب◊أ عأديإأ اعيمج
م .ق

اهبيرهت ةكبسشب حاطأأ كردلأ

نم صصرق00432 ›إوح زجح
ةليم ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ

كردلل ةيميلقإ’أ ةعومÛأ حلاسصم تنك“
نم اسصرق99332 زجح نم ةليÃ ينطولأ
‘ ةسصتfl ةكبسشب ةحاطإ’أو ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ
نم صسيمÿأ صسمأأ لوأأ ملع ام بسسح ،اهبيرهت
.يماظنلأ كلسسلأ تأذ
ةيميلقإ’أ ةعومÛاب مÓعإ’اب فلكŸأ حسضأأوو
ةكبسشلأ نأاب يرأزم دولوم دئأرلأ ينطولأ كردلل
تأرثؤوŸأ بيرهت ‘ ناطسشني Úسصخسش نم نوكتت
Úلمعتسسم دÓبلل ةيقرسشلأ دود◊أ نم ةيلقعلأ
.ةيحايسس ةرايسسو تأرايسسلأ رجو بأأرل ةنحاسش
ةيمكلأ هذه تزجحو ةكبسشلأ هذهب حيطأأ دقو
ÚتبكرŸأ زجح عم ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ نم ةماهلأ
ةرايسس بناج ¤إأ ،بيرهتلأ ‘ ÚتلمعتسسŸأ
.ىرخأأ ةيحايسس
اهتاقيق– ينطولأ كردلأ حلاسصم لسصأوت اميفو

مامأأ امهب هبتسشŸأ Ëدقت متيسس ،ةيسضقلأ ‘
عوبسسأ’أ علطم ةسصتıأ ةيئاسضقلأ تاه÷أ
.لبقŸأ

جأو

 ةيدŸأ

 وطصست ةباصصع كيكفت
قحإول قرصستو نكاصسŸإ ىلع

 تإرايصسلإ
دح عسضو نم ةيدŸاب ةطرسشلأ رسصانع نك“

ىلع وطسسلأ ‘ ةسصتfl ةيمأرجإأ ةكبسش طاسشنل
نم نوكتت تأرايسسلأ قحأول ةقرسسو نكاسسŸأ

52وÚ 02ب ام مهرامعأأ حوأÎت صصاخسشأأ ةسسمخ
¤إأ يمأرلأ ينمأ’أ ططıأ راطإأ ‘ كلذو ،ةنسس

fiر÷أ ةبراÁهب دافأأ ام بسسح ،اهعأونأأ ىتسشب ة
.ينطولأ نمأ’أ حلاسصŸ نايب صسيمÿأ صسمأأ لوأأ
دأرفأ فيقوت ةيلمع نأأ هتأذ ردسصŸأ حسضوأأو
حلاسصم لابقتسسأ ¤إأ دوعت““ ةيمأرجإ’أ ةكبسشلأ
تاقرسسب قلعتت ىواكسش ةدعل عبأرلأ يرسض◊أ نمأ’أ

flتناك تأرايسس قحأول ةقرسسو نكسسم تلاط ةفلت
فثكتل ،ةيدŸأ ةنيدم ءايحأ دحأ ةÒظحب ةنوكرم
ثحبلأ تايلمع ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ رسصانع
دحأأ ةيوه ديد– نع ترفسسأأ يتلأ يرحتلأو
‘ هعم قيقحتلأو هفيقوت ” يذلأ ،مهيف هبتسشŸأ
تاينقت لامعتسساب ،يواكسشلأ لfi ةقرسسلأ اياسضق
ةيوه نع فسشكلأو قيقحتلأ ‘ ةروطتم دج
نيذلأ هئاكرسش يقاب نع تفسشك يتلأو ،ÚمرÛأ
لامكتسس’ ةطرسشلأ رقم ¤إأ أوديتقأو أوفقوأأ
ةدع ‘ نوطروتم مهنأأ Úبت نأأ دعب ،مهعم قيقحتلأ
.““ÚنطأوŸأ تاكلت‡ تلاط ةفلتfl ةقرسس اياسضق
ىدل ةيروهم÷أ ليكو مامأأ نوفوقوŸأ مدق دقو

fiأ ةمكŸرفأوتب ةقرسسلأ»ب قلعتت مهتب ةيد
ةقرسسلأو ،ماعلأ قيرطلأ ‘ ةقرسسلأ ،ليللأ فرظ
.““ددعتلأ فرظ رفأوتب نكسسم لخأد نم

جأو / م .ق

قبصسألإ بدتنŸإ ريزولإ ةافو
يتيهإرب يلع ةينإزيملل

بدتنŸأ ريزولأ صسيمÿأ صسمأأ لوأأ حابسص ‘وت
امبسسح ،اسسنرفب يتيهأرب يلع ةينأزيملل قبسسأ’أ

.هبراقأأ ىدل ملع
نم ةينأزيملل بدتنم ريزو بسصنم ديقفلأ لغسشو
.0002 ةنسس ¤إأ2991 ةنسس

و.ق

ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو

 ةدوصسم مدقت فافلإ
ماظنلإ ليدعت عورصشم
يصساصسألإ
عورسشم ةدوسسم ،يرئأز÷أ مدقلأ ةرك دا–أ مّدق
.ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزول يسساسسأ’أ ماظنلأ ليدعت
حلاسص ،ةركلأ دا–أ ‘ مÓعإ’أ ةيلخ صسيئر دكأأو
،ةعم÷أ ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل حيرسصت ‘ دوبع ياب
ةلمج ىلع اهعÓطإ’ ةرأزولأ تلسسأر فافلأ نأأ
تقو ‘ ،ةديد÷أو ليدعتلاب ةينعŸأ Úنأوقلأ

تأدا–’أ عيمج ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو ترذح
ةنسسلأ لÓخ ،ةماعلأ Úنأوقلاب صساسسŸأ مدعب
.ةيباختن’أ ةيعم÷أ قبسست يتلأ ةيباختن’أ

ر .ق

يرـــــــئإز÷إ يليكصشتلإ نانفلإ ةلب نب بوجfi ليحر
يŸاعلإ
يليكيسشتلأ نانفلأ ةعم÷أ صسمأأ لحر
نب بوجfi ةينغم ةنيدم نبأ يŸاعلأ
رمع نع ،صضرŸأ عم ةاناعم دعب ،ةلب
““نأو˘كرو˘ت ““ ة˘˘ن˘˘يدÃ ة˘˘ن˘˘سس47 ز˘ها˘ن˘ي
اسسنرف لامسش ليل ةنيدم نم برقلاب
هر˘م˘عو ،5691 ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب ر˘ق˘ت˘سسأ ي˘˘ت˘˘لأ
نونفلأ دهعÃ بلاطو ةنسس81 كأذنآأ
.نأرهوب ةليم÷أ
ة˘ل˘فا˘ح ة˘يŸا˘ع ة˘ي˘ن˘ف ةÒسسم ف˘قو˘ت˘ت˘ل
ةقورأأ تايÈك ‘ صضراعمو لامعأ’اب
تايرأد˘جو ا˘يŸا˘ع ة˘فور˘عŸأ صضر˘ع˘لأ

““وÎيمو ةيمومع تأرقم ‘ ةقÓمع
21 لوطب مسسر هلامعأأ Èكأأو ““Òبلوك
Úب تاجأردلأ ةرود راسسم ىلع Îموليك
 .6891 ‘ يبورو صسيراب
نا˘ن˘ف˘لأ ه˘˘ب ي˘˘ظ˘˘ح Ëر˘˘ك˘˘ت ر˘˘خأأ نا˘˘كو
لوأأ م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ،2102 ‘ ،ر˘˘˘˘ئأز÷ا˘˘˘˘˘ب
- ةرسصاعŸأ نونفلأ فحتÃ““ صضرعم
0003 ةحا˘سسم ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ““ا˘ما˘م
نم يسسايق ددع روسضحب ،عبرم Îم
Ëر˘ك˘ت˘لأ و˘هو ،Úي˘م˘˘سسر˘˘لأو رو˘˘ه˘˘م÷أ
،ه˘ت˘ي˘سسف˘ن ‘ ا˘ي˘با˘ج˘يأ أر˘ثأأ كر˘ت يذ˘˘لأ
نم تأونسس دعب ،ةيسسنرفلأ هتجوز ةقفر
طقسسم ةرايزل اهدعب لقنتو .نايسسنلأ
 .بايغلأ نم ةنسس94 دعب ،ةينغÃ هسسأأر
‘ يبرعلأ طخلل هفيظوتب نانفلأ فرع
ط˘خ˘ل˘ل ج˘ه˘ن‡ كي˘˘ك˘˘ف˘˘ت ع˘˘م ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ
نم ذختي هب صصاخ ⁄اع قلË ÿدقلأ
بي˘تا˘ت˘ك˘˘لأ حأو˘˘لأأو ،““زر◊أ““ ة˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لأ
زمرلأو ةÁدقلأ دئأر÷أ تاسصاسصقو

ي˘˘قر˘˘سشلأ هŸا˘˘ع ثع˘˘ب ةدا˘˘عإ’ دأو˘˘م˘˘ك
هلمع تاسشرو ‘ ،يبرغلأ نفلاب هجزمو

Ãليل ةنيدم ةيحاسضب ““نأوكروت ““ ةنيد
هترداغم رأرق دعب5691 ذنم رقتسسأ نيأ
ةلسصأوŸ ةليم÷أ نونفلأ دهعمو نأرهو
Úب ن˘م .ا˘سسنر˘ف˘ب ي˘˘ع˘˘ما÷أ ه˘˘ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت
اÁركت ةزجنŸأ ةحوللأ ةدلاÿأ هلامعأأ
““يلبمأو ““بعلÓ Ãيدنم نوسسلين حورل

0081 مسضت ةيرأدج ،8891 نأوج ‘
““وÎيم ةطحÃ كيمأÒسسلأ نم عبرم
ة˘يرأد˘ج ،0002 ة˘ن˘سس نأو˘كرو˘ت ““Òب˘لو˘ك

Ãأ فحتŸحبسس Ãيسسنرفلأ ليل ةنيد،
بأأ ه˘نأا˘˘ب ر˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ئأد ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
.ةيجراÿأ نأرد÷أ ىلع تاموسسرلأ
لا˘م˘عأأ ةد˘ع ل˘حأر˘لأ نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ كل˘˘تÁو
،ÊاطيÈلأ نون˘ف˘لأ ف˘ح˘تÃ ة˘سضور˘ع˘م
كرو˘يو˘ي˘ن ‘ صضر˘ع˘لأ ة˘˘قورأأ تا˘˘يÈكو

‘و يبدو ولوابواسسو اكيجلبو اسسنرفو
.ايسسأأو يبرعلأ ⁄اعلأ لك

ث .ق

 ›ام ¤إإ ةيبطلإو ةيئإذغلإ دإوŸإ نم انط09 لصسرت رئإز÷إ
ةيرئأزج ةيناسسنإأ ةدعاسسم رئأز÷أ تلسسرأأ

ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط09 نم اسساسسأأ ةنوكتم
دجتسسŸأ انوروك سسوÒف نم ةياقولأ لئاسسوو
.وكاماب ةيلاŸأ ةمسصاعلأ ¤إأ91-ديفوك
نإاف ،يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلل نايب بسسحو
يوج رسسج قيرط نع تلسسرأأ تأدعاسسŸأ
ةيناسسنإأ ةدعاسسم ،يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل
09 نم اسساسسأأ ةنوكتم ،›اŸأ بعسشلأ حلاسصل

ةياقولل ةيبط دأومو ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط
سسفنت ةزهجأأو انوروك سسوÒف نم
رأو÷أ نسسحو نماسضتلأ ئدابŸ هنم ءافوو يرئأز÷أ بعسشلأ نأأ ،نايبلأ حسضوأأو .يعانطسصأ
.ةرواÛأ لودلأ بوعسش عم ةينماسضتلأ هتبه لسصأوي

و .ق
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